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การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเขา้ใจเน้ือหาจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ 
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ค่อนขา้งสูงท าใหผ้นงัสกดัดา้นหนา้และหลงัพระประธานค่อนขา้งสูงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวตั้ง และ
ผนงัดา้นขา้งเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวนอน อนัเป็นรูปทรงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากอุโบสถสมยัอยุธยา
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เขียนภาพทศชาติ องคป์ระกอบภาพทั้ง 4 ภาพน้ีเป็นรูปแบบท่ีนิยมเขียนในสมยัอยธุยาตอนปลายถึง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
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ไวด้า้นหลงัพระประธาน ตีความวา่ช่างตอ้งการส่ือความเหตุการณ์มารผจญและมารวิชยัต่อเน่ืองกนั 
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พบวา่มีทั้งเทคนิคแบบอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ สมยัรัชกาลท่ี 3-4 ร่วมกนัในภาพจิตรกรรม 
ไดแ้ก่ การระบายสีแดงเป็นพ้ืนหลงัในฉากเทพชุมนุม มารผจญและภาพไตรภูมิ ซ่ึงเป็นแบบอยธุยา 
ตอนปลาย ขณะท่ีการใชสี้ฟ้าและแดงตดักนัในภาพทศชาติเป็นหลกัฐานวา่มีการเขา้มาซ่อมในสมยัรัชกาล
ท่ี 3-4 เพราะเป็นวิธีการใชสี้ท่ีนิยมในสมยัดงักล่าว อีกทั้ง รูปแบบของภาพพบทั้งแบบอยุธยาตอนปลาย
และรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 3-4 เช่น การเขียนภาพราชสีห์มีลกัษณะอว้นป้อม
คลา้ยกบัราชสีห์สมยัอยธุยา การเขียนปากครุฑแหลมแบบอยุธยา ในทางกลบักนั การเขียนปราสาท เป็น
หลกัฐานวา่ภาพไดก้ารซ่อมในสมยัรัชกาล 3 หรือ 4  

จากการปรากฏร่วมกนัขององคป์ระกอบภาพ และเทคนิคการวาดภาพทั้งในสมยัอยธุยา 
ตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (รัชกาลท่ี 3-4) ท าใหส้รุปไดว้า่ จิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่เขียน
ข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลท่ี 4  
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 JAKKRIN JUNLAPROM: THE MURAL PAINTING OF UBOSOT WAT 
CHANG YAI, PRANAKORNSRIAYUTTHAYA PROVINCE. INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR: PROF. SAKCHAI  SAISINGHA., Ph.D. 168  pp. 

This research aims to study the content and subject matters depicted in the mural paintings in Wat Chang Yai 
as well as the painting techniques used, which will enable the researcher to identify when these mural paintings were 
made and restored. 

The findings reveal that the architectural style of Wat Chang Yai’s ordination hall or ‘Ubosot’ is late 
Ayutthaya style. However, it can be said that the architectural style of the Ubosot is partially influenced by mid 
Ayutthaya style when considering its high vertical rectangular shaped front and back walls together with horizontal 
rectangular shaped side-walls. There are four important mural paintings in the ordination hall including ‘The Three 
Worlds’ in front of the Principle Buddha Image, ‘The Threatening Mara’ behind the Principle Buddha Image, ‘The 
Celestial Assembly’ over the windows on both side-walls, and ‘The Ten Incarnations of Buddha’ below the windows on 
both side-walls. The composition of these four mural paintings clearly reflect late Ayutthaya and early Rattanakosin 
painting styles. 

One of the major differences between the mural paintings in Wat Chang Yai and those in other temples is that 
the painting of ‘The Threatening Mara’ was painted behind the Principle Buddha Image. This can be implied that the 
painter intended to consequently bridge the two important scenes together – that is ‘The Threatening Mara’ and ‘The 
Victory over Mara’ (Maravijaya). Additionally, the characters depicted in the murals were painted in accordance with 
traditional Thai mural painting convention, such as depiction of dances, characters ideologically depicted, etc. 
Regarding the painting techniques, both late Ayutthaya’s and early Rattanakosin’s (King Rama III and King Rama IV 
periods) painting techniques were used. The late Ayutthaya painting style can be seen through the use of red pigment on 
the background of ‘The Celestial Assembly’, ‘The Threatening Mara’, and ‘The Three Worlds’ paintings, while the early 
Rattanakosin style reflects in the use of both blue and red pigments in ‘The Ten Incarnations of Buddha’ painting. Thus, 
it can be concluded that the restoration of the mural paintings in Wat Chang Yai was made during the reigns of King 
Rama III and King Rama IV. Evidently, ‘Rajasi’ (The Great Lion) and ‘Garuda’ depicted in the murals were typically 
painted in Ayutthaya style – plump ‘Rajasi’ and ‘Garuda’ with a pointed beak, but the painting of palaces clearly reflects 
early Rattanakosin painting style.  

Based on the coexistence of both late Ayutthaya’s and early Rattanakosin’s painting styles on the mural 
composition and painting techniques used, it can be concluded that the mural paintings in Wat Chang Yai were painted 
during early Rattanakosin period. (King Rama IV periods) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

 วดัช้างใหญ่ตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี 1 ต าบลวดัตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
มีพื้นท่ีติดต่อกบับา้นแมน ต าบลพุทเลา อ าเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา หากเดินทางโดย
รถยนตต์ามถนนสายอ่างทอง-อยุธยา จะห่างจากตวัเมืองอยุธยาประมาณ 5 กิโลเมตร และแยกออก
จากถนนใหญ่ทางดา้นขวามือประมาณ 1 กิโลเมตร (ภาพท่ี 1)  

 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีตั้งวดัชา้งใหญ่ 
ท่ีมา  http://shelter.thaiflood.com/data.php?id=1208 

 พระมหาเฉลิมพล อารมณ์ช่ืน อดีตเจา้อาวาสวดัช้างใหญ่ซ่ึงไดเ้รียบเรียงประวติัวดัไว้
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2518 กล่าวว่าวดัชา้งใหญ่เป็นวดัโบราณสร้างมาแต่สมยักรุงศรีอยุธยา และ 
ไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัผูส้ร้างวดั  แต่สันนิษฐานว่าชาวรามญัท่ีเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ในรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยู่หวัพระบรมโกศ และโปรดฯให้ตั้งบา้นเรือนบริเวณต าบลโพธ์ิสามตน้ 
อ าเภอบางปะหนั ต่อมามีการอพยพโยกยา้ยมายงัหมู่บา้นใน ต าบลพุทเลา ซ่ึงใกลก้บัวดัชา้งใหญ่ใน
ปัจจุบนั และยงัคงสืบเช้ือสายมาจนถึงทุกวนัน้ี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

 วดัชา้งใหญ่ เดิมมีช่ือวา่ “วดัชา้ง” (ภาพท่ี 2) แต่เพื่อให้มีช่ือสอดคลอ้งกบัวดัชา้งนอ้ยซ่ึง
เป็นวดัร้างในต าบลเดียวกนั ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงสันนิษฐานวา่เป็นวดัคู่ท่ีสร้างในสมยั
เดียวกนั จึงมีการเปล่ียนช่ือวดัชา้งเป็นวดัชา้งใหญ่ในปีพุทธศกัราช 2480 คร้ังท่ีพระหลวงประคณห์
คดี (ช่ืน ชินศิริ ป.3) เป็นเจา้อาวาส  นอกจากวดัชา้งใหญ่และวดัชา้งนอ้ยแลว้ ในบริเวณใกลเ้คียงยงั
มีวดัร้างอีกหลายวดั เช่น วดัแค วดัชุมพล และวดัท่าทราย ตั้งอยูใ่นบริเวณไม่ห่างไกลกนัมากนกั1    

 

 
ภาพท่ี 2  ภาพถ่ายเก่าพระอุโบสถวดัชา้งใหญ่ จ.พระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2538), 24. 

 
 อย่างไรก็ตาม แมปั้จจุบนัชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ในละแวกวดัจะไม่ได้ใช้ภาษามอญและ
ด ารงวฒันธรรมมอญแลว้ แต่เร่ืองเล่าทอ้งถ่ินไดป้รากฏหลกัฐานวา่มีชาวมอญจ านวนมากอาสาเขา้
กองทพัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาทิ พระยาเกียรติ พระยาราม ซ่ึงโปรดให้ตั้งบา้นเรือนท่ี
บา้นใหม่ มะขามหยอ่ง บางล่ี บางขาม ปากน ้ าประสบ บา้นบางเพลิง บา้นไร่ ป่าฝ้าย บา้นขมิ้น และ
บา้นหวัแหลม ต่อมาพระเจา้หงสาวดีทรงสั่งประหารชาวมอญอีกจ านวนมาก จึงมีชาวมอญอพยพ
มายงัพระนครศรีอยุธยาเพิ่มอีก แต่ไม่ปรากฏว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดให้ชาวมอญ

                                                 
1กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, 

2523), 221. 
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ระลอกหลงัตั้งชุมชนอยูแ่ห่งใด สันนิษฐานวา่คงตั้งบา้นเรือนแถบชานพระนครและส่วนหน่ึงก็อาศยั
ร่วมกบัชาวมอญท่ีมาก่อนแลว้2 
 วดัช้างใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าลพบุรีเดิม (ภาพท่ี 3) ซ่ึงไหลผ่านหน้าวดัทางด้านทิศเหนือ 
แม่น ้ าลพบุรีสายน้ีแยกออกมาจากแม่น ้ าลพบุรีสายหลกับริเวณวดัวรนายกรังสรรค ์หรือวดัเขาดิน 
ผา่นต าบลโพธ์ิสามตน้ แลว้ออ้มวกมาทางทิศตะวนัตก ผา่นวดัชา้งใหญ่ ก่อนจะวกลงแลว้ยอ้นกลบั
ไปทางทิศตะวนัออก ผา่นวดัตูม วดัศาสดาราม ผา่นเพนียดคลอ้งชา้ง วดัสามวิหาร วดัแม่นางปล้ืม 
ต่อมาเม่ือมีการขุดคลองลดัตั้งแต่วดัดาวคะนองบรรจบเพนียดเรียกว่าคลองบางขวด ท าให้แม่น ้ า 
ท่ีผ่านหน้าวดัช้างใหญ่ต้ืนเขินข้ึน ดงัปรากฏภาพร่องรอยของแม่น ้ าสายเก่าถึงในปัจจุบนั จากขอ้
สันนิษฐานขา้งตน้ท าใหส้ามารถอธิบายทิศทางการหนัหนา้ของวดัซ่ึงหนัไปดา้นทิศเหนือวา่เป็นการ
หนัดา้นหนา้วดัไปทางแม่น ้า 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 3 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงใหเ้ห็นแม่น ้าลพบุรีสายเก่าท่ีไหลผา่นวดัชา้งใหญ่  

ปรากฏร่องรอยแม่น ้าลพบุรีสายเดิมท่ีปัจจุบนัต้ืนเขิน 
ท่ีมา Google Earth ถ่ายปี 2004  

 
 

                                                 
280 ปีศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ นายแพทย์สุเอด็ คชเสนี 48 ปี สมาคมไทยรามญั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ท็ค

โปรโมชัน่ แอนดแ์อด็เวอร์ไทซซ่ิง, 2547), 152. 
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  รายงานการส ารวจของกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2523 พบวา่มีพระพุทธรูปจ านวน  
9 องค ์ประดิษฐานบนฐานชุกชี คือเป็นพระประธาน 1 องค ์และพระขนาดเล็กอีก 8 องค ์ปัจจุบนัยงั
ปรากฏครบทุกองค ์(ภาพท่ี 4) 

 

 
ภาพท่ี 4 พระประธานและพระพุทธรูปอีก 8 องคใ์นอุโบสถวดัชา้งใหญ่ 
 

 นอกจากอุโบสถแลว้ ดา้นหนา้อุโบสถยงัมีเจดียสู์งราว 3 เมตร ทรงระฆงัเหล่ียมยอ่มุม 
บนฐานสิงห์ 5 ชั้น เหนือฐานสิงห์เป็นบวักลุ่มรองรับองคร์ะฆงั ดา้นบนสุดขององคร์ะฆงัมีบวัคอ
เส้ือประดบั องคร์ะฆงัมีร่องรอยปูนป้ันแต่ไดห้ลุดไปหมดแลว้ ส่วนประกอบอ่ืนๆเหนือองคร์ะฆงั
ไดห้กัไปหมดเช่นกนั สันนิษฐานวา่จะเป็นบลัลงัก ์บวักลุ่มเถา และปลี ตามแบบเจดียท์รงเคร่ืองสมยั
อยธุยาตอนปลาย ซ่ึงนิยมสร้างเจดียท์รงเคร่ืองราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 223 (ภาพท่ี 5) 
 

                                                 
3สนัติ เลก็สุขมุ, เจดย์ี ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดย์ีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:  

มติชน, 2553), 46. 
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ภาพท่ี 5 เจดียท์รงเคร่ือง วดัชา้งใหญ่ 
ความสูงประมาณ 4 เมตร อยูบ่ริเวณ
ดา้นหนา้ของโบสถ์ 

 
 นอกจากน้ียงัพบเสมาขนาดเล็กจ านวน 6 หลกั สร้างจากหินทรายวางเหนือฐานหรือ
แท่นทรงกลมซ่ึงลวดลายลบเลือนไปหมดแลว้ แต่สันนิษฐานวา่จะเป็นลายกลีบบวัซ่ึงเรียกวา่บวัโถ 
ส่วนล่างก่อนเป็นบานส่ีเหล่ียมซ้อนกนั 3 ชั้นบนฐานยกสูง (ภาพท่ี 6) รูปแบบสีมาของวดัชา้งใหญ่
เทียบเคียงไดก้บัเสมาวดัสระบวั จงัหวดัเพชรบุรี เพียงแต่มีการแต่งเติมประดบัตกแต่งนอ้ยกวา่และมี
ขนาดเล็กกวา่สีมาท่ีวดัสระบวั สีมารูปแบบน้ีเป็นท่ีนิยมสร้างในสมยัอยธุยาตอนปลาย4 (ภาพท่ี 7) 
 

                                                 
4 สมคิด จิระทศันกลุ, รู้เร่ือง วดั วหิาร โบสถ์ เจดย์ี พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, 

2554), 117. 
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ภาพท่ี 6 เสมานัง่แท่นวดัชา้งใหญ่ ภาพท่ี 7 เสมานัง่แท่นวดัสระบวั 

จงัหวดัเพชรบุรี 
 
 วดัช้างใหญ่เป็นวดัขนาดเล็กท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนตามประกาศในพระราชกิจจา

นุ เ บกษ า  เ ล่ ม ท่ี  6 0  ตอน ท่ี  3 9  ว ัน ท่ี  3 0  กัน ย า ยน  2 4 8 6 5 ปั จ จุ บัน มีพ ระ จ า พ รรษ า  
6 รูป จากการสัมภาษณ์พระภิกษุท่ีจ าพรรษาทราบวา่กรมศิลปากรไดเ้ขา้มาส ารวจจิตรกรรมฝาผนงั
ภายในอุโบสถในเบ้ืองตน้แลว้6 นอกจากน้ี หลงัเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ปีพุทธศกัราช 2554 วดัไดรั้บ
ความเสียหายจากน ้าท่วม ซ่ึงกรมศิลปากรไดเ้ขา้มาบูรณะอีกคร้ัง เช่นการทาสีท่ีฐานชุกชี เป็นตน้7 

 แมว้ดัชา้งใหญ่จะเป็นวดัขนาดเล็ก แต่มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีน่าสนใจ โดยมีลกัษณะ
เด่นท่ีภาพเทพชุมนุมขนาดใหญ่ รูปแบบทางศิลปะของเทพชุมนุมก็มีความแตกต่างจากเทพชุมนุม
แห่งอ่ืน เช่นการนัง่เรียงของเทวดาโดยไม่มีภาพอ่ืนคัน่ หรือรัศมีท่ีมีลกัษณะเส้นคดโคง้แตกต่างจาก
เทพชุมนุมท่ีอ่ืน8 อีกทั้งยงัพบวา่วดัน้ีมีจิตรกรรมภาพมารผจญอยูห่ลงัพระประธาน และภาพภูมิ
จกัรวาลอยูบ่นผนงัดา้นหนา้พระประธาน เช่นเดียวกบัวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ.เพชรบุรีลกัษณะ
เช่นน้ีพบไม่มากนกัในจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ   

 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ภาพจิตรกรรมชุดดงักล่าวจะมีความน่าสนใจ แต่ยงัไม่มีการศึกษา
วิเคราะห์มาก่อนท าให้ขาดความเขา้ใจเน้ือหาผา่นการตีความภาพ ตลอดจนการศึกษาองคป์ระกอบ

                                                 
5 กรมศิลปากร, จติรกรรมฝาผนังจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2538), 24-25. 
6 สมัภาษณ์พระภิกษุวดัชา้งใหญ่ วนัท่ี 29 เมษายน 2555. 
7 การส ารวจของผูว้จิยัในเดือนเมษายน 2557. 
8 เมอืงโบราณ, ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 (มค.-มีค. 2530), 4-5. 
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ภาพ การใชสี้ และการก าหนดอายกุารเขียนและการซ่อม จึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ศิลปะท่ี
จะเก็บบนัทึกและการวเิคราะห์ ขอ้มูลทางศิลปะน้ีอยา่งเป็นวิชาการ ดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
และน ามาเปรียบเทียบกบังานวชิาการท่ีศึกษาไวก่้อนแลว้ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อวเิคราะห์เร่ืองราวของจิตรกรรม การตีความภาพ ศึกษาวธีิการเขียนภาพ  

2. เพื่อวเิคราะห์ยคุสมยัในการเขียนภาพหรือซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่ 

 

1.3 ขอบเขตของงานวจัิย 
 ศึกษาเร่ืองราวของจิตรกรรม เทคนิคช่าง และการแสดงออกของภาพ จากจิตรกรรม

ฝาผนังวดัชา้งใหญ่ 

 

1.4 สมมติฐาน 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่เขียนข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ราวรัชกาลท่ี 3 
ถึงรัชกาลท่ี 4  
 
1.5 วธีิการศึกษา 

1.ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานท่ีศึกษาจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย และ

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

2.เก็บขอ้มูลภาคสนาม  

3.ศึกษาและวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการ

ตีความภาพ วเิคราะห์ต าแหน่งภาพ องคป์ระกอบภาพ วธีิการเขียนและการใชสี้ 

4.ศึกษาเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมในสมยัใกลเ้คียง เพื่อก าหนดอายกุารเขียน และการซ่อม 

5.สรุปผลการศึกษา 

 

1.6 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบองคป์ระกอบภาพจิตรกรรมของอุโบสถวดัชา้งใหญ่ 

2. ท าใหท้ราบเร่ืองราวจากการตีความภาพ 

3. ท าใหท้ราบอายกุารเขียน 
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1.7 หัวข้อศึกษา 
 การศึกษาจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ ผูว้จิยัแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. การศึกษารูปแบบ และการตกแต่งภายในของอุโบสถวดัชา้งใหญ่  
2. การศึกษาภาพส าคญั 4 ภาพ ไดแ้ก่ ภาพไตรภูมิ ภาพมารผจญ ภาพชุมนุมเทวดา และ

ภาพทศชาติ  
3. การศึกษาเทคนิคการเขียนภาพของช่างและการแสดงออกของภาพ เพื่อท าความเขา้ใจ 

และก าหนดยคุสมยัในการเขียนและการซ่อม 
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บทที ่2 

วดัช้างใหญ่ 

 

 เน้ือหาในงานวิจยับทน้ีเป็นการศึกษารูปแบบอุโบสถวดัชา้งใหญ่ ตลอดจนส่ิงปลูกสร้าง

ท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อช่วยก าหนดอายสุมยัของจิตรกรรมฝาผนงั อีกทั้งศึกษาแนวคิดการเขียนภาพ

จิตรกรรมจากอดีตเพื่อสร้างความเขา้ใจองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของภาพต่างๆท่ีปรากฏบนจิตรกรรม

ฝาผนงั  

 

2.1 รูปแบบอุโบสถ 

 สมยัอยุธยาตอนปลายเป็นยุคท่ีให้ความส าคญักบัอุโบสถมากท่ีสุด ขณะท่ีเจดียซ่ึ์งเคย

เป็นประธานของวดักลบัถูกลดความส าคญัลง แมบ้างวดัจะยงัคงมีเจดียอ์ยูใ่นแนวประธาน แต่ก็ถูก

ยอ่ขนาดใหเ้ล็กลง1 ซ่ึงน่าจะสืบเน่ืองแนวคิดเก่ียวกบัการออกบวชของพระมหากษตัริยท่ี์ถูกถ่ายทอด

เป็นประเพณีบวชเรียนชั่วคราวของกุลบุตร และต่อมาได้มีอิทธิพลต่อการบวชของขุนนางและ

สามัญชน วฒันธรรมการบวชชั่วคราวน้ีอาจส่งผลต่อความส าคัญของอุโบสถและเร่ิมข้ึนใน

วฒันธรรมลุ่มน ้ าพระยาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมา ส่งผลให้อุโบสถ

กลายเป็นอาคารประธานของเขตพุทธาวาส 2 เ มื่อ เจดีย์ถูกลดความส าคัญลงจึงท าให้ผ ัง

ของว ัดสมัยอยุธยาตอนปลายมีความแตกต่างกันหลายแบบ 3ได้แก่  

 วดัท่ีมีเฉพาะอุโบสถ เช่น วดัจุฬามณี วดัตองปุ วดัสิงห์ วดัปราสาท เป็นตน้  

                                                 
1ปัทมา วชิิตจรูญ, “การศึกษาแผนผงัวดัสมยัอยธุยาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” (วทิยานิพนธ์

สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543), 536. 
2เสมอชยั พนูสุวรรณ, สัญลกัษณ์ในงานจติรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที ่19-24 (กรุงเทพฯ:

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2539), 79. 
3อานนท ์เรืองกาญจนวทิย,์ “การออกแบบพระอุโบสถและพระวหิารแบบไทยประเพณีสมยัอยธุยาตอน

ปลาย (พ.ศ. 2173-2310)”  (วทิยานิพนธ์สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2545), 574-575. 
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 วดัท่ีมีเจดียบ์นแกนประธานร่วมกบัอุโบสถ เช่นวดัช่องนนทรี ซ่ึงมีวิหารขนาดยอ่มอยู่

ดา้นหลงัอุโบสถในเขตก าแพงแกว้ หรือวดัโบสถซ่ึ์งมีเจดียด์า้นหนา้ก าแพงแกว้แยกออกจากอุโบสถ 

เป็นตน้  

 วดัท่ีมีเจดียคู์่ขนาบแกนประธานดา้นหนา้อุโบสถ เช่น วดัสระบวัท่ีมีเจดียด์า้นหนา้นอก

ก าแพงแกว้ แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นแนวแกนอุโบสถ หรือวดัท่าการ้องท่ีมีเจดียคู์่ดา้นหนา้ในเขตก าแพงแกว้ 

 งานวจิยัของ อานนท ์เรืองกาญจนวทิย ์ยงัพบวา่ก าแพงแกว้ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนใน

สมยัอยธุยาตอนปลาย และรูปแบบการก่อสร้างก าแพงแกว้จะสอดคลอ้งกบัการลดบทบาทของเจดีย์

ท่ีถูกสร้างไวใ้นก าแพงแก้วท่ีล้อมอุโบสถเท่านั้น อีกทั้งแบบแผนผงัของเจดียย์งัปรากฏร่วมกับ 

เจดียร์ายซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกนั อน่ึง เม่ือถึงสมยัอยุธยาตอนปลายกลบัพบว่ามีการจดัระเบียบเจดีย์

และอุโบสถ โดยแยกเจดียป์ระธานไวน้อกเขตก าแพงแกว้ของอุโบสถ และมีก าแพงแกว้ของเจดีย์

เองโดยจดัวางไวใ้นแนวแกนประธานเม่ือก าหนดให้มีเจดียเ์พียงองค์เดียว และหากมีเจดีย ์2 องค์ก็

จดัวางขนาบแกนประธาน โดยมีอุโบสถเป็นประธานและมีเจดียเ์ป็นองคป์ระกอบเสริมในแผนผงั 4  

(ภาพท่ี 8)  

 

 

                                                 
4เร่ืองเดียวกนั, 575-576. 
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ภาพท่ี 8 เจดียท์รงเคร่ืองตั้งอยูด่า้นหนา้อุโบสถวดัชา้งใหญ่  

ในแนวแกนหลัก มีขนาดสูงประมาณ 3 เมตร แต่ไม่พบ

ร่องรอยก าแพงแกว้ลอ้มรอบ 

  

 

 วดัชา้งใหญ่มีอุโบสถขนาดกลางและมีเจดียท์รงเคร่ืององคห์น่ึงประดิษฐานอยูด่า้นหนา้

อุโบสถในแนวแกน เม่ือวิเคราะห์ผงัอุโบสถของวดัช้างใหญ่ร่วมกับเจดียด์้านหน้าอุโบสถแล้ว 

สามารถจดัให้อุโบสถวดัชา้งใหญ่เป็นแบบท่ีสองตามการจดัประเภทของอานนท ์เรืองกาญจนวิทย ์

คือ เจดียมี์ขนาดกลางและมีความส าคญันอ้ยกวา่อุโบสถ การวางต าแหน่งเจดียอ์ยูใ่นแนวแกนกลาง

เดียวกบัอุโบสถ เช่นเดียวกบัผงัอุโบสถและเจดียข์องวดัโบสถ ์

 

2.2 ขนาดอุโบสถ 

 อุโบสถวดัชา้งใหญ่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้อง ดา้นกวา้ง 3 หอ้ง เดิมก่อเป็น

ผนงัรับน ้าหนกัเคร่ืองบนดว้ยการสร้างฐานกวา้งและผนงัสอบตอนบนเล็กนอ้ย ผนังอาคารมี

ความหนาเพื่อรองรับน ้าหนัก เคร่ืองบนอาคารและค่อนข้างสอบด้านบน (ภาพท่ี  9)  
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ต่อมาเ ม่ือมีการบูรณปฏิสังขรณ์ ไดก่้อเสาภายในจ านวน 8 ตน้ เพื่อรองรับน ้าหนกัของอาคาร5 ซ่ึง

หนงัสือรายงานการส ารวจฯระบุวา่เสาอาจจะถูกสร้างราวปีพุทธศกัราช 2458 (รายงานระบุวา่มีการ

สร้างเสามาแลว้ราว 60ปีก่อนหนงัสือตีพิมพใ์นปีพุทธศกัราช 2518)6   

 

 
ภาพท่ี  9 อุโบสถวดัชา้งใหญ่ในปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะจากกรมศิลปากรแลว้ 

 
2.3 ผงัอุโบสถ 
 อุโบสถดา้นหนา้ (ดา้นทิศเหนือ) มีพาไล หนา้บนัเรียบทั้ง 2 ดา้น ลกัษณะอาคารเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ท าหลงัคาคลุมอย่างทรงคฤห์ ท่ีสกดัดา้นหน้าต่อเป็นเฉลียงท าหลงัคาท่ีเฉลียงแบบ 
จัน่หับ คือเฉลียงท่ีท าหลงัคาเป็นเพิงหมาแหงนคลุม ซ่ึงอุโบสถท่ีมีจัน่หบันิยมสร้างในสมยัอยุธยา
ตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ และมกัสร้างตามวดันอกราชธานีโดยพระบรมวงศานุวงศ ์    
ขนุนางหรือเป็นวดัราษฎร์7 อาคารลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่แบบ “กระเท่เซร” ซ่ึงเป็นแบบท่ีอาคารปลูก
ใหห้นา้บนัก่ออิฐถือปูนทึบ ไม่มีไขราหนา้จัว่ ไม่มีช่องคูหา ประดบัดว้ยลายปูนป้ันหรือลายดอกไม ้
อาคารรูปแบบดงักล่าวนิยมสร้างมาแลว้ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช8 อนัเป็นอาคารท่ีก่อ

                                                 
5ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งานช่างสมยัพระนั่งเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 68. 
6กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนังจ.พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี 

2523), 223. 
7สงวน รอดบุญ, พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งวฒันา, 2526), 23. 
8จุมพล เพ่ิมแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกสมัยอยุธยาตอนปลาย 

(พ.ศ.2199-2310)”  (วิทยานิพนธ์สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ปีการศึกษา 2545), 65. 
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อิฐถือปูนสูงถึงอกไก่และก่อหนา้บนัดว้ยอิฐแทนโครงไม ้อยา่งไรก็ตามแมว้่าจะมีการสร้างหลงัคา
คลุมดา้นหนา้ก็ยงัคงเรียกว่าทรงกระเท่เซรหรือทรงวิลนัดาเช่นกนั9 ปลายหลงัคาจัน่หบัดา้นสูงติด
กบัผนงัอาคาร และปลายหลงัคาดา้นต ่ามีเสารับชายหลงัคา10  
 ส าหรับอุโบสถวดัช้างใหญ่นั้น ผนังด้านหน้าและด้านหลงัก่ออิฐถือปูนสูงไปจนถึง
ระดบัหนา้บนั แต่ไม่มีลวดลายปูนป้ัน และไม่มีร่องรอยของปูนป้ันอีกดว้ย อน่ึงเน้ือปูนบริเวณผนงั
กบัส่วนหน้าบนัพบว่ามีสีแตกต่างกนั ซ่ึงสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการซ่อมในภายหลงั ท าให้ลบ
หรือทบัลายปูนป้ันซ่ึงเคยมีอยูแ่ลว้ออกไป (ภาพท่ี 10) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 10 สีปูนบริเวณหนา้บนัอุโบสถมีความแตกต่างจากสีปูนบริเวณผนงั 
 
2.4 หลงัคาและผนังด้านนอกอาคาร 
 หลงัคาเป็นหลงัคาผืนเดียว ไม่ซ้อนชั้น และไม่ลดระดบั ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ 
โครงสร้างหลงัคาเป็นเคร่ืองไมมุ้งกระเบ้ืองซ่ึงไดรั้บการบูรณะใหม่ (ภาพท่ี 11) ส่วนผนงัมีขนาด
หนาและค่อนขา้งแตกร้าว วดัจึงบูรณะดว้ยการก่อเสาเอน็(ภาพท่ี 12) ไวด้า้นนอกติดผนงัอาคารรอบ
ดา้นเพื่อรับข่ือให้น ้ าหนกัเคร่ืองบนลงท่ีเสาช่วยให้เสาไม่ตอ้งรับน ้ าหนกัมากเกินไป11 (ภาพท่ี 13)
                                                 

9สงวน รอดบุญ, พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์, 25. 
10สมคิด จิระทศันกลุ, รู้เร่ือง วดั วหิาร โบสถ์ เจดย์ี พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส

,2554), 107. 
11กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา, 228. 
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ฐานอาคารมีการก่อปูนทบัฐานเดิมซ่ึงอาจเป็นคราวเดียวกบัการก่อเสาเอ็นและเจาะประตูดา้นหลงั 
การก่อฐานและบนัไดดา้นหลงัเป็นแบบก่อเหล่ียมเพื่อเสริมความมัน่คงแข็งแรง (ภาพท่ี 14 และภาพ
ท่ี 15) จ ากภาพถ่ า ย เ ก่ าพบว่า ย ัง มี ว ัดอีกหล ายแ ห่ ง ที่ มี รู ปแบบอุ โบสถคล้า ยคลึ ง ก ับ
อุโบสถวดัชา้งใหญ่ เช่นอุโบสถวดัดุสิตาราม12 (ภาพท่ี 16) และอุโบสถวดัชมภูเวก เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี 11 อุโบสถวดัชา้งใหญ่ปัจจุบนั 

 

 
ภาพท่ี 12 หัวเสาเอ็นซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อรับน ้ าหนักคานและ 
เคร่ืองบน 

 

                                                 
12พิทยา บุนนาค, สีมา เสมา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, มปป.), 16. 
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ภาพท่ี 13 ผนงัอุโบสถดา้นนอกมีการก่อเสาเอน็ติดผนงัรอบอาคารทุกดา้น 
 

 

 
ภาพท่ี 14 ฐานและบนัไดประตูด้านหลงัอุโบสถ ซ่ึงเป็นการซ่อมใน
ภายหลงั (ก่อนปีพุทธศกัราช 2518) 
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ภาพท่ี 15 ภาพระยะใกลข้องฐานอุโบสถซ่ึงไดรั้บการซ่อมใหมี้ความแขง็แรง 

 

 
ภาพท่ี 16 อุโบสถและเสมาของวดัดุสิตาราม  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีรูปแบบใกลเ้คียงกบัโบสถแ์ละเสมา 
วดัชา้งใหญ่ 
ท่ีมา พิทยา บุนนาค, สีมา เสมา 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มปป.), 16 
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2.5 จิตรกรรมฝาผนังด้านนอกอุโบสถ 
 ผนังด้านหน้ามีจิตรกรรมพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร และภาพพระสงฆ์กระท า
กรรมฐานปลงอสุภะ รายงานการส ารวจระบุวา่ ช่างสิน13ซ่ึงอยู่ต  าบลสวนพริกเป็นผูเ้ขียนภาพราว
พุทธศกัราช 2466 และต่อมาในปี พ.ศ.2523 กรมศิลปากรไดส้ ารวจและพบวา่หนา้บนัช ารุดทั้งหมด
จึงไดซ่้อมและเปล่ียนหลงัคาใหม่ ปัจจุบนัภาพเหล่าน้ีลบเลือนเกือบหมดแลว้ (ภาพท่ี 17) 
 

 
ภาพที่  17  ภ าพพระสงฆ์ก าล ังปลงอสุภะกรรมฐาน  ภาพ เขียน
บนผนังนอกอุโบสถด้านหน้า ว ัดช้างใหญ่  

 
2.6 การประดับตกแต่งภายในอุโบสถ 
 อุโบสถวดัช้างใหญ่มีหน้าต่าง 6 บาน บนผนังด้านข้าง ข้างละ 3 บาน และค่อนมา
ดา้นหนา้ของโบสถ์ 2 ห้อง ดา้นหลงัไม่มีหนา้ต่าง ผนงัสกดัดา้นหนา้มีประตู 2 บาน และผนงัสกดั
ดา้นหลงัมีประตูหน่ึงบาน ค่อนไปดา้นซ้ายของพระประธาน อน่ึง ประตูดา้นหลงัเป็นการเจาะใน
ภายหลงัการสร้างโบสถแ์ละการเขียนภาพจิตรกรรมแลว้ เพราะการเจาะประตูไดท้บัพื้นท่ีจิตรกรรม 
จึงสันนิษฐานวา่น่าจะเจาะก่อนปี พ.ศ.2523 เพราะในรายงานการส ารวจของกรมศิลปากรรายงานวา่
มีประตูดา้นหลงัแลว้14 (ภาพท่ี 18) 
 

                                                 
13กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา, 224. 
14เร่ืองเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 
 ดว้ยเหตุท่ีอุโบสถวดัช้างใหญ่เป็นอุโบสถขนาดกลางคือมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 70-100 
ตารางเมตร ทรงคฤห์มีมุขโถง ซ่ึงงานวิจยัของจุฬาทิพย ์อินทราไลย 15พบว่ามีวดัท่ีมีอุโบสถขนาด
ใกลเ้คียงกบัอุโบสถวดัช้างใหญ่เป็นจ านวนมากรอบราชธานี และในจงัหวดัอ่างทอง นนทบุรีและ
บางส่วนของจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงลว้นเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประชาชนอาศยัอยู่หนาแน่น อุโบสถจึงมี
ขนาดท่ีสามารถรองรับจ านวนพระภิกษุและประชาชนท่ีอาศยัอยู่จ  านวนมากได้ อีกทั้ งอาคาร
อุโบสถขนาด 70-100 ตารางเมตรน้ีพบมากในสมยัอยธุยาตอนปลาย  
 

 
ภาพท่ี 18 ประตูดา้นหลงัอุโบสถมีการเจาะภายหลงัเขียนภาพแลว้เพราะภาพ
บางส่วนเสียหายจากการเจาะประตู 
 

 เดิมอุโบสถวดัชา้งใหญ่ไม่มีเสาอยูภ่ายในอาคาร ต่อมามีการก่อเสารองรับเคร่ืองหลงัคา
ภายในอุโบสถอีก 8 ตน้ เป็นเสาหกเหล่ียมหวัเสาก่อปูนเป็นบวัปลายเสา เรียวปลายท านองใบหอก16 
ทาสีขาว (ภาพท่ี 19) 

                                                 
15จุฬาทิพย ์อินทราไลย, “สถาปัตยกรรมภายในพระอุโบสถและพระวหิารสมยัอยธุยาตอนปลาย” 

(วทิยานิพนธ์สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 415. 
16สนัติ เลก็สุขมุ, งานช่างค าช่างโบราณ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 134. 
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ภาพท่ี 19 เสาหกเหล่ียมและบวัหวัเสาภายในอุโบสถ 

 
 อุโบสถวดัชา้งใหญ่มีความกวา้งของห้องอาคารภายในต่อความสูงของผนงัอาคาร
ดา้นขา้งเท่ากบั ผนงัสกดั 1 ส่วน ต่อผนงัดา้นขา้ง 3 ส่วน และความสูง 1 ส่วน และมีฐานชุกชีเวน้
ระยะออกมาจากผนงัสกดัดา้นหลงัท าใหส้ามารถเดินไดร้อบ 
 อน่ึง อุโบสถหลงัน้ีมีการเจาะผนงัดา้นขา้งเป็นช่องหน้าต่างดา้นละ 3 ช่องทั้งสองดา้น 
และเจาะประตูท่ีผนงัสกดัดา้นหนา้บริเวณฝ้าเพดานมีการเล่นระดบัอีกดว้ย ท าให้พื้นท่ีผนงัภายใน
อุโบสถเหลือเป็นพื้นท่ีจิตรกรรมประมาณ 188.68 ตารางเมตร  
 เพดานโบสถ์มีร่องรอยการทาสีแต่ซีดจางมาก และยงัไม่ไดรั้บการซ่อม ข่ือทาสีด า และ
ตดัมุมดว้ยสีแดง  ฝาผนงัทั้งสามดา้น ยกเวน้ดา้นหลงัพระประธานท าขอบผนงัดา้นบนให้เป็นชั้นลึก
ในระดบัทอ้งข่ือ กรมศิลปากรเสนอในรายงานการส ารวจวา่อาจเป็นการเวน้ท่ีไวส้ าหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูปขนาดเล็ก พื้นหลงัเฉพาะส่วนท่ีลึกเขา้ไปวาดรูปนก (ภาพท่ี 20และภาพท่ี 21) 
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ภาพท่ี 20 บริเวณขอบบนของผนังขา้ง สร้างเป็นแนวลึกกว่า
ผนงัปกติ และวาดรูปนกบินเป็นระยะตลอดแนวผนงั 

 

 
ภาพท่ี 21 ภาพนกบริเวณดา้นบนของผนงัขา้ง สร้างเป็นแนวลึกกวา่ผนงัปกติ 
และวาดรูปนกบินเป็นระยะตลอดแนวผนงั 

 
 จากการส ารวจก่อนเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ 2554 พบว่าผนงัมีรอยแตกร้าว บางจุด
โป่งพอง และภาพเขียนบางภาพยงัมีร่องรอยการเขียนยงัไม่เสร็จ ไดแ้ก่ภาพทศชาติ ตอนเวสสันดร
ชาดก สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจของกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2518 พบวา่ผนงัมีร่องรอยช ารุดท่ีเกิด
จากน ้าฝนร่ัว และช่วงล่างของผนงัมีรอยความช้ืนท าลายภาพถึงระดบั 1.30 เมตร (ภาพท่ี 22) และพบวา่
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พื้นอุโบสถมีความช้ืน ร้อยละ 95 -40 17 และหลังจากเหตุการณ์น ้ าท่วมปีพ.ศ.2554แล้ว 
กรมศิลปากรไดเ้ขา้ไปซ่อม จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีจากกรมศิลปากรพบว่าเป็นการซ่อมเท่าท่ี
สามารถซ่อมไดโ้ดยไม่เปล่ียนแปลงจากรูปแบบดั้งเดิม 

 

 
ภาพท่ี 22  ร่องรอยความเสียหายจากความช้ืนและน ้าท่วม 

เป็นฉากวทิูรบณัฑิตลงไปชมนรก 

 
 จากข้อมูลข้างต้น คือ รูปแบบอุโบสถ ผงัอุโบสถเม่ือเทียบกับเจดีย์ประธาน และ

โครงสร้างภายในอุโบสถ ท าให้สันนิษฐานไดว้่าอุโบสถวดัช้างใหญ่น่าจะสร้างข้ึนในสมยัอยุธยา

ตอนปลายหรือหลังจากนั้น ซ่ึงเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการสันนิษฐานปีท่ีวาดภาพจิตรกรรม

ต่อไป 

 

 

                                                 
17กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา, 228. 
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2.7 สรุป 

 อุโบสถวดัชา้งใหญ่เป็นอุโบสถทรงกระเท่เซร มีขนาดกลาง เจาะหนา้ต่าง รูปทรงสูงเม่ือ

เทียบกบัความกวา้งของฐาน หันดา้นหน้าไปทางทิศเหนือซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีแม่น ้ าลพบุรีสายเก่าไหล

ผ่าน ผงัของอุโบสถและเจดียข์นาดเล็กท่ีก่อไวใ้นแนวแกนเดียวกับอุโบสถเป็นรูปแบบในสมยั

อยุธยาตอนปลาย โครงสร้างผนังด้านขา้งเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวนอน และผนังสกดัเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ส่งผลต่อองคป์ระกอบภาพ ตลอดจนขนาดของภาพท่ีจะตอ้งเขียนให้มีความสูงหรือ

เพิ่มชั้นเพื่อแกปั้ญหาพื้นท่ีผนงัเหลือ   

 องคป์ระกอบภาพท่ีประกอบดว้ยภาพเทพชุมนุมบนผนงัดา้นขา้ง และภาพมารผจญกบั

ภาพไตรภูมิบนผนงัสกดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขียนภาพพระพุทธเจา้ประทบับนโพธิบลัลงัก์มีพระ

ธรณีอยู่ดา้นล่างในแนวด่ิง ระเบียบดงักล่าวน้ีสืบทอดถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ อย่างไรก็ตาม 

การเขียนภาพทศชาติในวดัชา้งใหญ่สอดคลอ้งกบัความนิยมในการเขียนภาพทศชาติในสมยัอยุธยา

ตอนปลายซ่ึงมกัเขียนสินเทาขนาดใหญ่คัน่ชาดกแต่ละเร่ือง และเม่ือมีการเจาะผนงั สินเทาเหล่านั้น

ก็ลดความส าคญัลง อน่ึงแมอ้งคป์ระกอบภาพจะเป็นแบบอยธุยาตอนปลายก็ตาม แต่รายละเอียดการ

อ่ืนๆ เช่น เทคนิคการเขียนภาพ การใชสี้ เป็นตน้ มีความคลา้ยคลึงกบัเทคนิคในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดในบทต่อไป 

 จากรูปแบบอุโบสถ และโครงสร้างภาพ สันนิษฐานว่าอุโบสถสร้างข้ึนในสมยัอยุธยา

ตอนปลาย แต่จิตรกรรมเขียนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ อย่างไรก็ตาม งานวิจยัจะไดว้ิเคราะห์

รายละเอียดของภาพและเทคนิคการวาดภาพจากร่องรอยท่ีเหลืออยู่เพื่อใช้เป็นขอ้มูลร่วมในการ

สันนิษฐานต่อไป 
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บทที ่ 3 
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวดัช้างใหญ่ 

 
 เน้ือหาของบทท่ี 3 เป็นการศึกษาท าความเขา้ใจจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่จ านวน 4 ภาพ โดย
วิเคราะห์เน้ือหาของแต่ละภาพ ทั้งในดา้นการเลือกตอนเพื่อน ามาเขียน และการส่ือความหมายของ
แต่ละภาพ นอกจากน้ีไดว้ิเคราะห์เทคนิคการเขียน อาทิ การใชสี้ การเขียนสินเทา ตลอดจนวิธีการ
ระบายสี เป็นตน้ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
3.1 โครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังวดัช้างใหญ่ 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวดัช้างใหญ่ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ด้าน คือ  
ผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธานเขียนภาพไตรภูมิ ผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานเขียนภาพมารผจญ 
และเขียนพระพุทธรูปปางสมาธิ ผนงัดา้นขา้งทั้งสองดา้น ตอนบนเขียนภาพหงส์เป็นคู่ ถดัลงมาเป็น
นกัสิทธ์ิวิทยาธรเหาะ มือถือดอกไม ้และอาวุธ การแต่งกายมีทั้งนุ่งหนงัเสือเป็นแขกเปอร์เซีย ฝร่ัง 
จีน  

 ถดัลงมาเป็นเทพชุมนุมจ านวน 1 แถวนัง่เรียงหนา้ไปทางพระประธานมีสินเทาเป็นเส้น 
ฟันปลา เทพมีขนาดใหญ่ นัง่ประนมมือ ไม่มีส่ิงใดกั้นระหวา่งเทพ เทพมีทั้งกายสีขาวและเขียว มีทั้ง
ยกัษ ์ลิง สีกายต่างๆกนั มีครุฑและเทพธิดาอยูห่ลงัพระอินทร์ขา้งละส่ีองค ์เทพชุมนุมทุกองคมี์รัศมี
รอบเศียรลงสีพื้นแดง 
 ภาพระหวา่งช่องหนา้ต่างซ่ึงอยูต่  ่าลงมาเขียนเร่ืองทศชาติ เร่ิมท่ีผนงัดา้นทิศตะวนัตกจาก
ผนงัดา้นในสุดเขียนภาพพระเตมีย ์พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระเนมิราช ถึงเร่ืองมโหสถซ่ึง
เป็นภาพสุดท้ายของผนังด้านทิศตะวนัตก ส่วนผนังด้านทิศตะวนัออกเขียนภาพตั้ งแต่เร่ือง 
พระภูริทัต พระจันทกุมาร พระพรหมนารถ พระวิทูรบัณฑิต ถึงพระเวสสันดรซ่ึงเร่ืองพระ
เวสสันดรนั้น ช่างเขียนไม่เสร็จ เพียงแต่ไดร่้างและลงพื้นกบัเขียนภาพภูเขาไวเ้ท่านั้น  

 การเขียนภาพชาดกแต่ละเร่ืองจะเขียนเร่ืองละ 2-3 ภาพ และคัน่ภาพด้วยเส้นสินเทา 
ฟันปลา ชาดกแต่ละเร่ืองเขียนแยกกนัในช่องระหวา่งช่องหนา้ต่าง ยกเวน้พระเตมียก์บัพระมหาชนก 
และพระวทิูรบณัฑิตกบัพระเวสสันดรเขียนต่อเน่ืองกนัโดยไม่มีหนา้ต่างคัน่ นอกนั้นแต่ละเร่ืองเขียน
แยกในระหว่างช่องหน้าต่าง คือเขียนพระสุวรรณสาม คัน่ด้วยช่องหน้าต่าง แล้วเขียนพระเนมิราช 
คัน่ดว้ยช่องหนา้ต่างแลว้เขียนพระมโหสถ อีกดา้นหน่ึง เขียนพระภูริทตั คัน่ดว้ยช่องหนา้ต่าง เขียน
พระจนัทกุมาร คัน่ดว้ยช่องหนา้ต่าง พระพรหมนารท คัน่ดว้ยช่องหนา้ต่าง (ภาพท่ี 23) 
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  1 เตมียชาดก 

2 มหาชนกชาดก 

3 สุวรรณสามชาดก 

4 เนมิราชชาดก 

5 มโหสถชาดก 

6 ภูริทตัชาดก 

 

7  จนัทกมุารชาดก 

8  พรหมนารถชาดก 

9  วทูิรบณัฑิตชาดก 

10  เวสสนัดรชาดก 

11 มารผจญ 

12 ไตรภูมิ 

 

ภาพท่ี 23 แผนผงัจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ 

 

1 2 3 

6 

5 4 

7 8 9  

12 11 

เทพชุมนุมเหนือช่องหนา้ต่าง 

เทพชุมนุมเหนือช่องหนา้ต่าง 

10 

ทศชาติชาดกระหว่างหนา้ต่าง 

ทศชาติชาดกระหว่างหนา้ต่าง 
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 จิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่เขียนดว้ยสีฝุ่ น1มีลกัษณะเด่นท่ีเขียนปราสาทเป็นทรงชะลูด

ปลายเพรียวแหลม ตวัลายแน่นและเส้นอ่อนไหว ส่วนภาพเทวดาเขียนให้มีทรวดทรงยาว มีใบหนา้

กลม กรามใหญ่ การเขียนเส้นบางลงพื้นหลงัขาว มีวรรณะขาวสวา่ง และพื้นหลงัฉากสวรรคเ์ป็นสี

แดง  

 จากรายงานการส ารวจวดัช้างใหญ่โดยกรมศิลปากรมีความเห็นว่า การเขียนภาพมาร
ผจญ ตัวภาพเป็นรามเกียรต์ิแต่งตัวแบบโขน และมีเส้ือเกราะแบบนักรบจีน มีลักษณะคล้าย
จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 2 และภาพบางแห่งมีลวดลายคลา้ยลายฝร่ัง และเขียนคลา้ยจะเจตนาให้เป็น
ลายฝร่ัง วรรณะของสีตอนบนเป็นแดงกบัขาวมีเขียวแซมเล็กนอ้ย เคร่ืองทรงใชสี้เหลืองรงคเ์ขียนไว้
แทน การเขียนภาพเป็นเส้นน่ิงสวยงาม พล้ิวงาม เส้นสีเน้ือใบหนา้ ร่างกาย ใช้สีแดงบางมาก เป็น
เคร่ืองยนืยนัความสามารถของช่างวา่เป็นช่างฝีมือระดบัสูง2 

 อน่ึง ขอ้สังเกตบางประการเช่น สีท่ีระบายในช่วงล่าง คือระดบัหนา้ต่าง มีวรรณะของสี
เป็นสีหลายสีตดักนั เช่น น ้ าเงิน แดง เขียว ขาว เหลือง ตดัด าเล็กนอ้ย สีท่ีแปลกตาคือสีฟ้าแกมเขียว
ซ่ึงใช้เป็นสีพื้นมาก และสีปูนแห้งเป็นสีภูเขาเป็นรสนิยมในการใช้สีในสมัยรัชกาลท่ี 3 สมัย
รัตนโกสินทร์ ทั้งน้ีกรมศิลปากรก าหนดอายุสมยัการเขียนภาพจิตรกรรมไวร้าวสมยัพระเจา้อยู่หัว
บรมโกศและซ่อมภายหลงัราวพ.ศ.23563 ซ่ึงตรงกบัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั4 

 กระนั้น น. ณ ปากน ้ า กลบัสันนิษฐานต่างไปจากขอ้สันนิษฐานของกรมศิลปากร ว่า
จิตรกรรมวดัช้างใหญ่อาจจะเก่าไปถึงสมยัปลายของอยุธยาตอนกลางเพราะการเขียนภาพยกัษจ์าก
เร่ืองรามเกียรต์ิเป็นแบบโขนหรือหนงัใหญ่เป็นมหรสพท่ีนิยมกนัในสมยัดงักล่าว5 ความเห็นของ  
น. ณ ปากน ้า เป็นประเด็นการก าหนดอายสุมยัท่ีจะตอ้งวเิคราะห์ต่อไปโดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษา
เร่ืองราวท่ีเขียนและงานช่างบางส่วนประกอบ 

                                                 
1กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี 

2523), 224. 
2กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา, 225. 
3ป้ายแสดงขอ้มูลวดัชา้งใหญ่บริเวณหนา้อุโบสถซ่ึงปรากฏพร้อมการบูรณะหลงัเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ 

2554. 
4มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, นามานุกรมพระมหากษตัริย์ไทย (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา, 2554), 195. 
5น. ณ ปากน ้ า, จติรกรรมอยุธยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 67. 
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 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างจิตรกรรมของวดัช้างใหญ่มีความคลา้ยคลึงกบัภาพเขียนใน

อุโบสถวดัดุสิดาราม คือส่วนล่างของผนงัดา้นขา้งจะประดบัดว้ยภาพทศชาติ และส่วนบนเป็นภาพ

เทพชุมนุม แต่แตกต่างท่ีภาพมารผจญของวดัดุสิดารามจะอยูท่ี่ผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน และ

มีขนาดแตกต่างจากรูปอ่ืนทั้งหมดซ่ึงมีขนาดสูงระหวา่ง 20-30 เซนติเมตร ภาพมารผจญเหล่าน้ีจะมี

ขนาดเท่าตวับุคคลจริงๆ ผนงัดา้นหลงัพระประธานวาดเป็นเร่ืองไตรภูมิ6 ซ่ึงแตกต่างจากโครงสร้าง

แบบจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เช่นจิตรกรรมฝาผนงัวดัคงคาราม จ.ราชบุรี ท่ีวาดรูปจาก

ขอบล่างของหน้าต่างซ่ึงสูงจากพื้นประมาณ 60-70 เซนติเมตร เป็นภาพขนาดเล็กเล่าเร่ืองชาดก

ต่างๆ และเหนือขอบหน้าต่างๆบนข้ึนไป เขียนเป็นภาพพุทธประวติัติดต่อกันทั้งผนังไม่มีการ

แบ่งแยกออกเป็นส่วนเป็นตอน ด้านหลงัพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ ด้านหน้าเขียนภาพมาร

ผจญ7 

 จากองค์ประกอบภาพของจิตรกรรมวดัช้างใหญ่มีรูปแบบเช่นเดียวกบัจิตรกรรมสมยั
อยุธยาตอนปลายถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น อย่างไรก็ตาม เน้ือหาต่อไปในงานวิจัยจะได้
วิเคราะห์ภาพส าคญัทั้ง 4 ภาพ ไดแ้ก่ ภาพไตรภูมิ ภาพมารผจญ ภาพเทพชุมนุม และภาพทศชาติ 
เพื่อใช้ตีความภาพและท าความเขา้ใจเน้ือหาของภาพตลอดจนการวิเคราะห์เทคนิคการเขียนและ 
การแสดงออกของภาพ เพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนดยคุสมยัในการวาดและการซ่อมต่อไป ดงัน้ี 

                                                 
6กรมศิลปากร, ววิฒันาการแห่งจติรกรรมฝาผนังของไทย (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร, 2502), 22-23. 
7ชยัณรงค ์วรุิฬพฒัน์, “ภาพปูนป้ันบนฝาผนงัในพระวหิารวดับางกระพอ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม”  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาทฤษฎีศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร,2554), 53. 
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3.2 ภาพไตรภูมิวดัช้างใหญ่ 

 ภาพไตรภูมิวดัชา้งใหญ่เขียนบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทาสีพื้นดว้ยสีแดงชาด  

เขียนเขาพระสุเมรุดว้ยภาพเสาสีฟ้า สูงกว่าเสาตน้อ่ืนๆ ยอดเสาเป็นวิมาน มีทิพยบุคคลกายสีเขียว 

ปรากฏในวิมานซ่ึงหมายถึงพระอินทร์ ประทบัในวิมานจตุัรมุข มียอดแหลมสูง ประดบัดว้ยเคร่ือง

แขวน หมายถึงไพชยนต์ปราสาท8 ฉากหลงัระบายสีแดง มีเทพธิดา 2 องค์ประทบัขา้งพระอินทร์

ดา้นล่างของวิมานเขียนภาพสระน ้ าสีฟ้า ไหลลงมาจากยอดเขา มีเทพบุตรเทพธิดา 3 องค์ เล่นน ้ า 

(ภาพท่ี 24) 

 
ภาพท่ี 24 ภาพพระอินทร์ประทบัในไพชยนตป์ราสาท บนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 

ยอดเขาพระสุเมรุ รวมทั้งฉทัทนัตสระ และตน้กลัปพฤกษ ์

 

 เน่ืองจากพื้นท่ีจ  ากดัของผนงัสกดัหนา้พระประธานท าให้รายละเอียดต่างๆขาดหายไป 

ภาพจึงปรากฏเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความส าคญัและเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 

เช่น  ต้นกัลปพฤกษ์ ซ่ึงเป็นต้นทองหลางขนาดใหญ่ปลูกไว้ในสวนบุณฑริกวัน ด้าน

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองดาวดึงส์ และดอกทองหลางช่ือปาริชาตซ่ึงจะบานทุก ๆ 100 ปี เวลา

ลมพดั จะพดัพากล่ินหอมของดอกปาริชาติไกลถึง 800,000 วา ใกล้ตน้กัลปพฤกษ์มีสระน ้ า

                                                 
8สน สีมาตรัง, “สญัลกัษณ์และวิวฒันาการภาพไตรภูมิและจกัรวาลตามคติพทุธศาสนานิกายเถรวาทใน

จิตรกรรมฝาผนงัไทย” อาษา 3,2 (เมษายน 2541) :37. 
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เรียกว่าฉัททนัตสระ ไหลลงมาจากเมืองดาวดึงส์สู่เบ้ืองล่างของเขาพระสุเมรุ9และลดจ านวนเขา 

สัตตบริภณัฑล์งเหลือเพียงสองลูก มีความสูงระดบัเดียวกนั แต่ต ่ากวา่เขาพระสุเมรุเล็กนอ้ย ยอดเขา

ทั้งสองลูกมีวมิาน และภายในวิมานมีเทวดาประทบัอยูด่ว้ย นอกจากน้ีส่วนบนสุดของภาพเป็นภาพ

วมิานลอยอยูใ่นอากาศจ านวน 7 องค ์ภายในเขียนภาพทิพยบุคคลหลายแบบ และสันนิษฐานวา่เป็น

รูปพรหมชั้นจตุตถฌานภูมิ ซ่ึงประกอบดว้ยภูมิ 7 ภูมิ (ภาพท่ี 25) เน่ืองจากมีวิมานลอยอยูใ่นระดบั

เหนือสุดจ านวน 7 องค์ และวิมานองค์ขวาสุดภายในวิมานมีภาพลูกฟักปรากฏอยู่ ซ่ึงหมายถึง

อสัญญีสัตตาภูมิ ใตว้ิมานแถวบนสุดองค์เขียนลายดอกไมร้องรับ แสดงความแตกต่างจากวิมานท่ี

ล่องลอยอยูใ่นอากาศระดบัต ่ากวา่ (ภาพท่ี 26) 

 

 
ภาพท่ี 25 ภาพวมิาน 7 องคท่ี์ลอยเหนือเขาพระสุเมรุ ในระดบัสูงสุด หมายถึงอรูปภูมิชั้นสูงสุด

หรือชั้นจตุตถฌานภูมิ ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ชั้น หน่ึงนั้นคืออสัญญีสัตตาภูมิ หรือพรหมลูกฟัก 

 

                                                 
9วรรณิภา ณ สงขลา, จติรกรรมไทยประเพณีชุดที ่01 เล่มที ่5 จติรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที1่ 

(กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร, 2537), 78. 
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ภาพท่ี 26 ดวงดอกไมเ้ขียนไวใ้ตว้ิมานแถวบนสุดทุกองค์เพื่อแสดง

จตุตถฌานภูมิ 

 

 การเขียนภาพดวงดอกไมร้องรับวิมานซ่ึงลอยอยู่บนสุดของภาพจ านวน 7 องค์ ตีความ

ไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีช่างใช้แยกรูปภูมิออกจากกามภูมิ แต่ดว้ยเหตุขอ้จ ากดัของพื้นท่ี ช่างจึงเลือก

จตุตถฌาณภูมิ 7 ชั้น เป็นภาพตวัแทนของรูปภูมิ อาจเป็นเพราะเหตุท่ีจตุตถฌานภูมิมีสวรรคอ์สัญญ

สัตตาภูมิหรือพรหมลูกฟัก (ภาพท่ี 27) ซ่ึงสามารถเขียนให้เป็นรูปธรรมไดแ้ละเขา้ใจง่ายเพราะมี

ความแตกต่างจากเทพชั้นอ่ืนๆจึงถูกเลือกมาเป็นสัญลกัษณ์ของรูปภูมิ  

 อน่ึงอสัญญสัตตาภูมิ หมายถึง ไม่มีสัญญา เป็นพรหมท่ีเพ่งวา่จิตไม่มี และเห็นโทษของ

การมีจิตวา่เป็นทุกข ์เพราะจิตเป็นมูลเหตุแห่งอารมณ์ทุกข ์ดว้ยราคะ โมหะ โทสะ จึงเห็นวา่การไม่มี

จิตเป็นส่ิงดี เม่ือส้ินอายขุยัแลว้จึงดบันามขนัธ์ แต่ไม่ดบัรูปขนัธ์ คือมีรูปกลมๆ เรียกวา่พรหมลูกฟัก 

ดงัขอ้ความในไตรภูมิว่า “อันช่ืออสัญญีพรหมนั้น แลฝูงพรหมท้ังหลายอันอยู่ในช้ันนั้นตนสูงได้ 

96,000 วา แม้นว่าใจน้อยหน่ึงกบ่็มีเลย หน้าตาเนือ้ตนพรหมนั้นดั่งรูปพระปฏิมาทองอันช่างหากขัด

ใหม่แลงามนักหนานั้น”10 อยา่งไรก็ดี พรหมลูกฟัก เป็นพรหมนอกพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจา้

ไม่ทรงสอนใหป้ฏิบติัเพื่อเกิดเป็นพรหมชั้นน้ี  

                                                 
10 พระมหาธรรมราชาลิไท, ไตรภูม ิ(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 116. 
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ภาพท่ี 27  พรหมลูกฟัก หรืออสัญญีสัตตาภูมิ 

 

 ดังนั้ นภาพวิมานในระดับต ่าลงมาจึงหมายถึงเทวดาในกามภูมิ รวมถึงสวรรค์ชั้ น

ดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุท่ีเขียนเป็นกลีบขนุน11 ซ่ึงเขียนในระดบัความสูงใกลเ้คียงกนั ทั้งท่ีตาม

หลกัไตรภูมิยงัมีสวรรค์ชั้นท่ีสูงกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกหลายชั้น เช่น นิมมานนรดี เป็นตน้ แต่

ด้วยเหตุท่ีมีข้อจ ากัดทางพื้นท่ีอาจเป็นไปได้ว่าช่างไม่สามารถเขียนภาพไตรภูมิได้ตรงตามภูมิ

ลกัษณะ จึงเลือกเน้ือหาส าคญัมาเขียนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์เท่านั้น 

 อน่ึง ภาพไตรภูมิวดัชา้งใหญ่พยายามเก็บรายละเอียดขององคป์ระกอบต่างในไตรภูมิให้

ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีพื้นท่ีจะอ านวย เช่น การเขียนภาพสัตวหิ์มพานตท่ี์ปรากฏในงานจิตรกรรมวดัชา้ง

ใหญ่มีไม่มากนกั ไดแ้ก่  ราชสีห์ กายสีแดง ขนสีเขียว หรือติณณสีหะจ านวน 2 ตวั ราชหงส์ จ านวน 

1 ตวั นกหสัดีลิงก ์เหยีย่ว และนกการเวก อยา่งละ 1 ตวั แต่สัตวเ์หล่าน้ีก็นบัเป็นตวัแทนของสัตวใ์น

ป่าหิมพานตไ์ด ้12(ภาพท่ี 28) 

 

 

                                                 
11กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนังจ.พระนครศรีอยุธยา, 227. 
12วรรณิภา ณ สงขลา, จติรกรรมไทยประเพณีชุดที ่01 เล่มที ่5 จติรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที1่, 78. 
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ภาพท่ี 28 ราชสีห์กายสีแดง หรือ ติณณสีหะ จ านวน 2 ตวัแสดงท่าหยอกลอ้  

โดยมีโขดหินกั้นบงัไว ้

 

 เม่ือเปรียบเทียบราชสีห์วดัช้างใหญ่ (ภาพท่ี 30) กบัราชสีห์วดัใหม่ประชุมพล (ภาพท่ี 

29) และต าหนกัพุทโฆษาจารย ์ซ่ึงเป็นราชสีห์สมยัอยุธยา กบัราชสีห์วดัสุวรรณาราม (ภาพท่ี 31) 

และวดัคงคาราม ซ่ึงเป็นราชสีห์สมยัรัตนโกสินทร์ ท าให้ทราบว่าราชสีห์ท่ีวดัช้างใหญ่คล้ายกบั

ราชสีห์สมยัอยุธยามากกวา่ เพราะภาพราชสีห์วดัชา้งใหญ่มีลกัษณะอว้นป้อม และมีขาสั้นคลา้ยกบั

ราชสีห์ท่ีวดัใหม่ประชุมพลและต าหนักพุทโฆษาจารย์ (ภาพท่ี 32) ต่างจากราชสีห์ในสมัย

รัตนโกสินทร์ท่ีมีรูปร่างประเปรียว บอบบางกวา่ (ภาพท่ี 33) 
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ภาพท่ี 29 ราชสีห์สมยั

อยธุยาวดัใหม่ประชุมพล 

ท่ีมา 

http://www.reurnthai.com/ 

ภาพท่ี 30 ราชสีห์วดัชา้งใหญ่ ภาพท่ี 31 ราชสีห์ 

สมยัรัตนโกสินทร์  

วดัสุวรรณาราม 

 

 
ภาพ 32 ราชสีห์ท่ีต าหนกั 

พุทโฆษาจารย ์ 

ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

ภาพ 33 ราชสีห์สมยัรัชกาลท่ี 4 กรุงรัตนโกสินทร์  

จากวดัคงคาราม จ.ราชบุรี มีคอยาวรูปร่างประเปรียว 

 

 ความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งราชสีห์วดัช้างใหญ่กบัราชสีห์สมยัอยุธยา ท าให้สันนิษฐาน

ไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ ประการแรก ภาพราชสีห์ถูกเขียนข้ึนในสมยัอยุธยาตอนปลายโดยเขียนตาม

ความนิยมร่วมสมยั หรือประการท่ีสอง ช่างสมยัรัตนโกสินทร์เขียนข้ึนใหม่หรือซ่อมใหม่ แต่เขียน

ใหมี้รูปร่างคลา้ยคลึงกบัราชสีห์สมยัอยธุยาตอนปลาย 

 นอกจากน้ี ภาพดา้นล่างใตเ้ขาพระสุเมรุยงัปรากฏภาพวิมาน (ภาพท่ี 34) และภายในมี

อสูรประทบัอยู ่สันนิษฐานวา่เป็นภาพเมืองอสูรตามท่ีเขียนไวใ้นไตรภูมินัน่เอง ภาพเมืองอสูรเขียน

เป็นภาพวมิานจตุรมุขยอดแหลม ภายในมีอสูรกายสีเขียวนุ่งเกราะอยา่งจีนประทบัอยู ่ฉากหลงัทาสี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
แดงและมีม่านสีฟ้า มีเสนาอสูรนัง่พนมมืออยู่ดา้นล่างอีก 2 ตน (ภาพท่ี 35) ช่างเขียนสินเทาแบบ

เส้นฟันปลาคัน่ระหวา่งเขาพระสุเมรุกบัเมืองอสูร  

 

 

 
ภาพท่ี 34 วมิานดา้นล่างเขาพระสุเมรุถูกแบ่งดว้ยสินเทา

แบบฟันปลา 

ภาพท่ี 35 วมิานอสูรใตเ้ขาพระสุเมรุ 
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 ฉากไตรภูมิวดัชา้งใหญ่ ถูกเขียนบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธานซ่ึงมีขอ้จ ากดัของ

พื้นท่ีเพราะตอ้งเจาะประตูเขา้ออกสองช่อง ผนงัสกดัดา้นหนา้ท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั อีกทั้งบางส่วนของ

ผนงัถูกวาดภาพทศชาติ (มโหสถชาดก และภูริทตัชาดก) ท าใหพ้ื้นท่ีในการเขียนภาพนอ้ยกวา่การ

เขียนบริเวณดา้นหลงัพระประธานส่งผลใหเ้หลือพื้นท่ีในการวาดภาพไตรภูมินอ้ยลง (ภาพท่ี 36)  

แต่เม่ือค านึงถึงสัดส่วนเม่ือเทียบกบัภาพมารผจญและภาพเทพชุมนุมซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ช่างคง

ตอ้งการให้เกิดความสมดุลของทุกภาพในอุโบสถจึงขยายเขาพระสุเมรุใหมี้ขนาดสอดคลอ้งกบัภาพ

อ่ืนๆ ดว้ยปัจจยัขา้งตน้ท าใหเ้น้ือหาบางส่วนในภาพไตรภูมิตอ้งถูกตดัออก เช่น ภาพเขาสัตตบริ

ภณัฑถู์กลดจ านวนลงเหลือเพียงสองลูก เป็นตน้ ภาพไตรภูมิของวดัชา้งใหญ่จึงเขียนไม่ครบ

สมบูรณ์ (ภาพท่ี 37) 

 อน่ึงการเขียนเขาบริวารอีก 4 ลูกในระดบัเท่ากนัตามภาพ อาจตีความไดอี้กแนวทางหน่ึง

คือ หมายถึงการเขียนวิมานของท้าวจตุัโลกบาล แต่ภาพเทวดาในวิมานเขียนเป็นภาพเทพบุตร

เหมือนกนัทั้งหมด ดงันั้นผูว้จิยัจึงเสนอเป็นขอ้สังเกตส าหรับการคน้ควา้ต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 36 ภาพไตรภูมิบนพื้นแดงชาด เป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อใหมี้

สัดส่วนสมดุลกบัภาพอ่ืนๆท่ีมีขนาดใหญ่ ท าใหไ้ม่สามารถวาดไดค้รบ

ทั้งหมดบนผนงัขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 37 ภาพไตรภูมิระยะไกล ท าใหเ้ห็นวธีิแกปั้ญหาของช่างท่ีมี
พื้นท่ีนอ้ยเน่ืองจากมีช่องประตูดว้ยการวาดภาพเขาพระสุเมรุให้
นอ้ยลง 

 
 เม่ือเปรียบเทียบภาพไตรภูมิวดัชา้งใหญ่กบัภาพไตรภูมิวดับางพระ จ.นครปฐม (ภาพท่ี 
38) ซ่ึงเขียนข้ึนในปลายสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวหรือตน้สมยัพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั13 พบวา่โครงสร้างของภาพใกลเ้คียงกนั คือเขียนภาพเขาสัตตบริภณัฑ์เหลือ
เพียง 2 ชั้นเช่นเดียวกนั ความคลา้ยคลึงกนัน้ีเกิดจากปัจจยัทางพื้นท่ีหรืออาจตอ้งการส่ือแนวคิดเร่ือง
ทา้วจตุัโลกบาลก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองวดัน้ีตั้งอยูน่อกราชธานี จึงเป็นไปไดอี้กเช่นกนัท่ีช่างจะมี
อิสระในการเขียนภาพ และสามารถลดความเคร่งครัดขององค์ประกอบภาพลงได ้จึงเป็นเหตุให้
เขียนเขาสัตตบริภณัฑใ์นแบบยอ่ส่วนดงักล่าว 

 

                                                 
13วฒันา เรืองเจริญกิจ, “จิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถหลงัเก่า วดับางพระ จงัหวดันครปฐม” (สารนิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 42. 
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ภาพท่ี 38 จิตรกรรมฝาหนงัภาพไตรภูมิ วดับางพระ จ.นครปฐม 

ศิลปะสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 4 

 
 นอกจากน้ี ภาพไตรภูมิวดับางพระใหญ่เขียนภาพรามสูรกบัเมฆขลาซ่ึงเป็นภาพท่ีนิยม
เขียนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยเฉพาะวดัท่ีมีการซ่อมสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่น ภาพ 
ไตรภูมิวดัป่าเกด จ.สมุทรปราการ เป็นตน้ แต่ไม่มีภาพรามสูรและเมขลาท่ีวดัชา้งใหญ่ ก็เป็นขอ้มูล
ท่ีช่วยสันนิษฐานไดว้า่การเขียนภาพให้มีรายละเอียดน้อยลงอาจเป็นวิธีการแกปั้ญหาขอ้จ ากดัทาง
พื้นท่ีของอุโบสถขนาดเล็ก 
 อน่ึง แมภ้าพไตรภูมิวดัชา้งใหญ่ถูกเขียนให้สูงชะลูด แตกต่างจากภาพไตรภูมิท่ีมีขนาด
ใหญ่ในสมยัรัตนโกสินทร์ การลงสีแดงท่ีพื้นหลงั ตลอดจนการเขียนภาพราชสีห์ท่ีมีความคลา้ยคลึง
กบัราชสีห์สมยัอยุธยาตอนปลาย และการใช้ฝีแปรงโดยไม่เกล่ียให้เรียบแบบท่ีนิยมเขียนในสมยั
อยุธยา14 แต่ในดา้นเทคนิคการเขียนภาพกลบัพบว่ามีการใช้สีฟ้าระบายเขาพระสุเมรุและสัตตบริ
ภณัฑ์ อีกทั้งวิธีการให้สีวรรณะเย็นและวรรณะร้อนตดักนัก็เป็นเทคนิคท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 
สมยัรัตนโกสินทร์ท าให้เป็นไปไดว้า่ภาพไตรภูมิของวดัช้างใหญ่จะถูกเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 
หรือหลงัจากนั้น แต่ยงัคงมีรูปแบบการเขียนตามขนบท่ีนิยมมาแลว้ตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายถึง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
 

                                                 
14สนัติเลก็สุขมุ และกมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ เจมส์ ทอมป์สนั

,2524), 64. 
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3.3 ภาพมารผจญวดัช้างใหญ่ 
 ฉากมารผจญวดัชา้งใหญ่เป็นฉากขนาดใหญ่ท่ีวาดไวเ้ต็มผนงัดา้นหลงัพระประธาน
ภายในอุโบสถ  แต่เม่ือมีการเจาะประตูด้านหลงัพระประธานช่องหน่ึง ท าให้ภาพบางส่วนเสีย
หายไป  
 ภาพมารผจญวดัช้างใหญ่มีขอ้แตกต่างจากภาพมารผจญของวดัอ่ืนคือต าแหน่งภาพ 
ซ่ึงโดยปกติจะเขียนไวท่ี้ดา้นหนา้พระประธานอนัเป็นการสะทอ้นแนวคิดทางพุทธปรัชญาดงัท่ีภาณุ
พงษ ์เลาหสม และชยัยศ อิษฏว์รพนัธ์ วเิคราะห์วา่  
“...ตวัอย่างจากวดัราชสิทธารามและวดัดุสิดาราม  ท าให้เห็นความสืบเน่ืองจากกอยุธยาเก่ียวกบั
บทบาทของฉากมารผจญท่ีมีต่อการก าหนดความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของพื้นท่ีภายในอุโบสถ โดย
ใช้การเลือกท่ีจะเขียนภาพท่ีหมายถึงการตรัสรู้ให้มีขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ีผนังด้านตรงข้ามพระ
ประธาน ดงัท่ีมีผูท่ี้ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของต าแหน่งภาพดงักล่าววา่ตอ้งการเนน้ส่ือความหมายของ
พื้นท่ีภายในอาคารว่าเป็นสถานสมมติแห่งพุทธภูมิ ท่ีนอกจากจะมีพระประธานปางมารวิชยัเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีแล้ว ยงัมีภาพมารผจญเป็นภาพสัญลกัษณ์หมายถึงการเอาชนะอวิชชาและตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้เขียนอยู่บนผนงัสกดั ความหมายท่ีเกิดข้ึนของผนงัจึงเป็นเสมือนก าแพงแบ่งแยกโลก
ภายนอกกบัพื้นท่ีภายในท่ีเป็นพื้นท่ีของพุทธะในความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ผูท่ี้เดินผา่นผนงัน้ีเขา้มา
ภายในจึงสามารถเขา้ถึงหรือสัมผสัภาวะอุดมคติของศาสนาไดใ้นชีวติจริง..”15 

  ประเด็นต าแหน่งภาพมารผจญและไตรภูมิท่ีอยู่สลับกันของวดัช้างใหญ่น้ี น. ณ 
ปากน ้ า มีความเห็นว่าเป็นความนิยมในการเขียนภาพในช่วงปลายของอยุธยาตอนกลาง และต่อมา
ไดส้ลบัภาพในสมยัอยุธยาตอนปลาย16 เช่นภาพมารผจญในพระอุโบสถวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ.
เพชรบุรี และเสนอวา่ภาพส่วนหน่ึงในฉากมารผจญเป็นฝีมือช่างสมยัอยุธยาตอนกลาง ซ่ึงนิยมเขียน
ภาพตวัละครขนาดใหญ่เลียนแบบหนงัใหญ่ซ่ึงนิยมในสมยันั้น อีกทั้งการลงสีพื้นดว้ยดินแดงผสม
ชาดเป็นสีแดงสดก็เป็นแบบแผนสมยัอยุธยาตอนกลางท่ีสืบทอดมาสู่อยุธยาตอนปลาย นอกจากน้ี
การเขียนภาพมารเป็นภาพยกัษ์ในเร่ืองรามเกียรต์ิก็เป็นการเขียนเลียนแบบโขนหรือหนังใหญ่
เช่นกนั ซ่ึงต่างจากมารท่ีเป็นชาวต่างชาติในสมยัอยุธยาตอนปลาย17 อน่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นแตกต่าง
จากความเห็นของ น. ณ ปากน ้ า เพราะพบว่ามีชาวต่างชาติปรากฏในฉากมารผจญของวดัช้างใหญ่
หลายคน ทั้ งฝร่ัง ญ่ีปุ่น จีน จึงเป็นไปได้ว่าภาพอาจเขียนข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลายถึง
                                                 

15ภาณุพงษ ์เลาหสม และชยัยศ อิษฏว์รพนัธ์, เปลีย่นพืน้แปลงภาพ ปรับรูป ปรุงลาย (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2549), 33-34. 

16น.ณ ปากน ้ า, จติรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 28. 
17น. ณ ปากน ้ า, จติรกรรมอยุธยา, 67-68.  
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รัตนโกสินทร์ตอนตน้ แต่ท่ีเขียนให้มีขนาดใหญ่อาจเป็นเพราะไดรั้บอิทธิพลจากการแสดงหนัง
ใหญ่ 
 องค์ประกอบภาพโดยรวมของฉากมารผจญวดัช้างใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธเจ้า
ประทบัเหนือบลัลงัก์ภายในซุ้มเรือนแกว้ ดา้นล่างเป็นพระธรณีบีบมวยผมมีน ้ าไหลออกจากพระ
เกศา ดา้นซา้ยของพระพุทธเจา้เป็นกองทพัพระยามารเขา้จู่โจม ประกอบดว้ยพระยามารประทบับน
หลงัชา้งกบัเหล่าเสนามาร ส่วนดา้นขวาของพระพุทธเจา้เป็นภาพพระยาเสนามารและกองทพัมารท่ี
พ่ายพระบารมีของพระพุทธเจา้ ดา้นบนเป็นเหล่าเทวดาทั้งหลายท่ีซ่อนอยู่หลงัฉาก ดา้นซ้ายของ
พระพุทธเจ้าเขียนเทวดาในลักษณะต่ืนตระหนก และด้านขวาเทวดาแสดงสีหน้าปีติ ดังมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 3.3.1 พระพุทธเจ้า 
 จิตรกรรมพระพุทธเจา้ในฉากมารผจญเป็นพระปางสมาธิห่มจีวรสีแดง (ภาพท่ี 39)
ประทบับนอาสนะดอกบวั สีขาว มีผา้ทิพยส์องชั้นอยู่เบ้ืองหนา้บลัลงัก์ ภายในเรือนแกว้ ฉากหลงั
พระพุทธองคร์ะบายสีฟ้าประดบัดว้ยดอกไมข้นาดเล็ก ดา้นล่างเป็นพระธรณีประทบัยืน บีบมวยผม 
ดา้นซา้ยและขวาของรัตนบลัลงัก์เป็นกองทพัมาร เหนือเรือนแกว้เขียนภาพพุ่มโพธ์ิเป็นกรอบคลา้ย
ใบโพธ์ิ ระบายสีเขียวเขม้ ขอบพุ่มโพธ์ิวาดฉพัพรรณรังสีดว้ยการระบายสีแดง สีเหลืองนวล สีขาว 
และสีฟ้า เป็นชั้นๆลายเส้นเป็นเปลว  

 
ภาพท่ี 39 จิตรกรรมภาพพระพุทธเจา้ประทบัเหนือ
บลัลงักด์อกบวั บนผนงัสกดัหลงัวดัชา้งใหญ่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 พระฉวีของพระพุทธเจ้าระบายด้วยสีเหลืองนวล และจีวรสีแดง การตดัเส้นไม่
ชดัเจน พระเกศาและพระเนตรระบายสีด า เกตุมาลาระบายสีทอง ไม่ปิดทอง การตดัเส้นท าเพียงเส้น
บางๆ เช่น เส้นใตพ้ระหนุ(คาง) เส้นบริเวณฝ่าพระบาท(ฝ่าเทา้) เป็นตน้ 
 พระพุทธเจา้ในฉากมารผจญของวดัช้างใหญ่ เป็นพระปางสมาธิ ขณะท่ีความนิยม
เขียนพระปางมารวิชยัอนัแสดงคติชยัชนะท่ีเหนือกองทพัมาร อย่างไรก็ตามการเขียนพระพุทธเจา้
ปางสมาธิท่ีวดัช้างใหญ่อาจมีความหมายถึงการเสวยวิมุตสุขหลงัจากทรงชนะมารและก าลงัเสวย
วิมุตสุขไดเ้ช่นกนั เพราะเม่ือวิเคราะห์ภาพรวมร่วมกบัพระประธานในโบสถ์ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวชิยั และเม่ือมองจากดา้นหนา้พระประธาน ท าใหพ้ระประธานบงัภาพพระพุทธเจา้บนผนงั 
อนัสามารถตีความไดว้า่ช่างอาจพยายามส่ือเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ผา่นพระพุทธเจา้สองพระองค ์คือ
พระพุทธเจา้องคท่ี์เป็นพระประธานท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองในเหตุการณ์ท่ีก าลงัผจญกบักองทพัมาร และ
เม่ือเดินไปด้านหลงัพระประธานช่างได้เล่าเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจ้าชนะมารแล้ว การมองภาพ
ดงักล่าวจากดา้นหนา้พระประธานท าให้ไดภ้าพแบบสามมิติ (ภาพท่ี40) คือ ภาพระยะไกลเม่ือมอง
พระประธานร่วมกบัจิตรกรรมดา้นหลงัพระประธานไดแ้สดงฉากมารผจญ และภาพเม่ือเขา้ไปใกล้
จิตรกรรมเป็นภาพพระพุทธเจา้บนผนงัร่วมกบัจิตรกรรมกองทพัมารเป็นฉากมารวชิยั 
 

 
ภาพท่ี 40  ภาพมารผจญดา้นหลงัพระประธานวดัชา้งใหญ่  
ทาสีพื้นดว้ยสีดินแดงผสมชาดเป็นสีแดงสด  
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 3.3.2 ฉากหลงั 
 ฉากหลงัพระประธานและหมู่มารระบายสีแดงชาด วาดรูปดอกไมร่้วงเต็มผนงั การ
วาดลายดอกไมร่้วงท าเป็นระเบียบ โดยวาดภาพแต่ละดอกสลบัหวา่งกนัในแต่ละแถว ดอกไมร่้วงน้ี
สอดรับกบัการบรรยายในปฐมสมโพธิกถาว่า “...ฝ่ายหมู่มารบริษทัทั้งหลายนั้นก็ขวา้งไปซ่ึงอาวุธ
น้อยใหญ่ และยอดบรรพตอนัปรากฏรุ่งโรจน์เป็นเปลวอคัคี ก็กลายกลบัเป็นพวงบุปผาชาติมาลี
ต่างๆตกลงยงัพื้นพสุธา ดว้ยเดชานุภาพพระมหาพุทธางกรูราช...” 18  
 การเขียนภาพดอกไมร่้วงให้เต็มพื้นท่ีผนังเป็นความนิยมของช่างสมยัอยุธยาตอน
ปลายสืบเน่ืองถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ และเม่ือเปรียบเทียบดอกไมร่้วงของวดัชา้งใหญ่กบัวดั
อ่ืนๆพบวา่เป็นการเขียนตามขนบท่ีสืบทอด คือเขียนภาพดอกไมส้ามกลีบร่วงลงจากเบ้ืองสูง กา้น
ดอกอยูด่า้นบน พบวา่ดอกไมท่ี้วดัชา้งใหญ่มีความซบัซ้อนนอ้ยกวา่ (ภาพท่ี 41) เช่นวดัดุสิดารามจะ
วาดเป็นดอกสามกลีบสองดอกซอ้นกนัเป็นคู่ๆทุกดอก และกลีบดอกเพิ่มเป็น 4 กลีบ ขณะท่ีวดัใหญ่
อินทาราม วาดดอกเด่ียวแต่มีกลีบซ้อน ส่วนวดัคงคาราม ดอกไมร่้วงยิ่งมีความซบัซ้อนมากข้ึน คือ
บางดอกเป็นดอกเด่ียว บางดอกเป็นดอกซอ้น และทุกดอกมีกลีบซ้อนสองชั้น จึงท าให้ดอกไมร่้วงมี
ความหนามากกวา่ปกติ ส่วนวดัประตูสารวาดคลา้ยดอกไมจ้ริง แต่ยงัคงมีกลีบดอกสามกลีบและมี
ช่อเกสรยื่นจากดอกอีก 2 ช่อ ท าให้ดอกไมมี้ความสมจริงมากข้ึน ความไม่ซบัซ้อนของกลีบดอกไม้
ร่วงวดัชา้งใหญ่น้ี คลา้ยคลึงกบัดอกไมร่้วงท่ีวดัใหม่ประชุมพล คือมีกลีบไม่ซ้อน แต่มีจ านวนกลีบ
ดอกมากกวา่ดอกไมร่้วงวดัใหม่ประชุมพล (ภาพท่ี 42) 
 
 

                                                 
18สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, 2503), 153. 
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ภาพท่ี 41 ดอกไมร่้วงวดัชา้งใหญ่ ช่างเขียนเป็นดอกไมก้ลีบอยู่
ดา้นล่าง มีกา้นอยูด่า้นบน กลีบมี 3 กลีบ และมีใบเล้ียง 1 ใบ  

 

  
 

วดัดุสิดาราม วดัชา้งใหญ่ วดัใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี 

 

 

 

วดัคงคาราม  วดัประตูสาร จ.สุพรรณบุรี 
ภาพท่ี  42 ภาพเปรียบเทียบดอกไม้ร่วงวัดช้างใหญ่กับวัดดุ สิดาราม วัดคงคาราม วัดประตูสาร 
และวดัใหญ่อินทาราม 
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 3.3.3 พระธรณ ี
 พระธรณีเป็นเทพีท่ีปรากฏมาแลว้อยา่งนอ้ยในสมยัพระเวทในนาม “ปฤถิวี” เป็นเทวี
ท่ีรองรับขนุเขาและมวลไม ้ท าใหเ้กิดความชุ่มช้ืนแก่เน้ือดินดว้ยการกระจายเม็ดฝน ปฤถิวีจึงมีความ
กวา้งใหญ่และหนา และมีลกัษณะของความการุณยอี์กดว้ย เม่ือพระปฤถิวีปรากฏในพุทธประวติัจึง
ถูกแสดงคุณสมบติับางประการท่ีสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัดั้งเดิมคือการท าหนา้ท่ีรองรับหยาดฝนท่ี
ตกลงสู่โลกในนามพระธรณี 

 บทบาทท่ีท าให้พระธรณีเป็นตวัละครส าคญัในพุทธประวติั คือ การเป็นพยานบุญ
ของพระโพธิสัตว ์โดยการอา้งบารมีธารท่ีไดท้รงหลัง่ไวเ้ม่ือคร้ังสร้างบุญกุศลในอดีตชาติท่ีผา่นมา 
และเป็นจุดเปล่ียนของเร่ือง เพราะหลงัจากเหตุการณ์น้ีพระโพธิสัตวไ์ดต้รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ นอกจากน้ี การปรากฏของพระธรณีในวรรณกรรมยงัเป็นการปรากฏร่วมฉากกบัพระโพธิสัตว์
และพระยามารอีกดว้ย ตอนดงักล่าวจึงอาจเรียกไดว้่าเป็นตอนส าคญัท่ีสุดในพุทธประวติั ท าให้มี
การน ามาแกะสลกัและเขียนภาพจิตรกรรมในต าแหน่งส าคญัของศาสนสถาน อยา่งไรก็ตาม การ
เขียนภาพพระธรณีมีความแตกต่างกนัในแต่ละสกุลช่างและยุคสมยั ดงัพบวา่บนแผน่หินสลกัสมยั
คุปตะ และปาละ พระธรณีปรากฏกายเพียงคร่ึงตวัผุดจากพื้นดินและถือคนโทไวเ้หนือเศียร ส่วน
พระธรณีในศิลปะพม่าเป็นภาพหญิงบีบน ้าออกจากมวยผม19  
 ส าหรับรูปแบบภาพพระธรณีในจิตรกรรมไทยนั้นมกัเขียนภาพเต็มองคส์ถิตอยูใ่กล้
โพธิบลัลงัก์ แต่งกายด้วยเคร่ืองทรงของชนชั้นสูง และไม่แสดงสีหน้า แต่แสดงออกด้วยท่าทาง 
แบบนาฏลกัษณ์ ดว้ยท่ายนืหรือท่านัง่อยูภ่ายในซุม้ 

 พระธรณีบนจิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่นั้นแสดงท่ายืนยอ่ ประทบัอยูด่า้นล่างของ
รัตนบลัลงักภ์ายในซุม้ท่ีเขียนฉากสีแดง การยนืยอ่ คือการกา้วขาขา้งหน่ึงไปดา้นหนา้ในลกัษณะยืน
เหล่ือม และเทา้อีกขา้งหน่ึงอยูด่า้นหลงัในลกัษณะเขยง่เปิดส้นเทา้ (ภาพท่ี 43) คลา้ยกบัพระธรณีวดั
ประตูสาร จ.สุพรรณบุรี (ภาพท่ี 44) แต่เน่ืองจากภาพเสียหายจากความช้ืนท าให้ส่วนล่างลบเลือน
การวาดท่วงท่าเป็นแบบนาฎลกัษณ์ ร่างกายท่อนบนบิดเล็กนอ้ย ผมถูกรวบไวเ้ป็นเส้นเดียว มือซ้าย
จบัโคนผม มือขวาจบัปลายผม สายตาจบัจอ้งท่ีมือขวา ไม่สวมศิราภรณ์  เพียงสวมกระบงัหนา้ขนาด
เล็กมีกรรเจียก และไม่มีเคร่ืองประดบัใดๆ ส่วนอาภรณ์นั้น นุ่งซ่ินสีฟ้าชายพกสีแดง และวาดลาย
กนกเปลวออกจากบริเวณช่วงเอวสองดา้น ปลายผมไม่มีน ้าไหลออกมาก 

 

                                                 
19กมลา กองสุข, จติรกรรมไทยประเพณีชุดที ่01 เล่มที ่5 จติรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที1่, 115. 
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ภาพท่ี 43 พระธรณีแบบย่อ จิตรกรรมวดัช้างใหญ่ มีท่วงท่าแบบนาฏลักษณ์  
ทรงเคร่ืองประดบันอ้ยช้ิน 

 

 
ภาพท่ี 44 พระธรณีในท่ายอ่ จิตรกรรมวดัประตูสาร 
จ.สุพรรณบุรี 
ท่ีมา สันติ เล็กสุขมุ, ความคิดเปลีย่นการแสดงออกก็
เปลีย่นตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 263. 
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 อน่ึง พระธรณีวดัชา้งใหญ่ไดส้ร้างลกัษณะเฉพาะตนข้ึนมา ดว้ยรูปแบบ 2 ประการ
คือ  

 1) การเขียนภาพพระธรณีไม่ทรงเคร่ืองประดบัมากนกั โดยเฉพาะบริเวณล าตวัไม่มี
เคร่ืองประดบัใดๆเลย ช่างอาจตอ้งการส่ือความเป็นธรรมชาติของพระธรณีท่ีผุดข้ึนมาจากแผน่ดิน 
หรือตอ้งการส่ือความหมายถึงความบริสุทธ์ิปราศจากเคร่ืองปรุงแต่งไดแ้ก่กิเลสต่างๆซ่ึงเป็นหวัใจ
ส าคญัของฉากมารผจญ  

 2) การยืนบิดกายและการวางมือ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมและท่าทีของ
พระธรณีแลว้พบวา่ มีความคลา้ยคลึงกบัพระธรณีท่ียืนยอ่ของวดัอ่ืนๆ แต่ช่างสร้างเอกลกัษณ์ของ
ตน คือ การเขียนมือขา้งขวาท่ีวาดออกไปจบัปลายผม มีลกัษณะเป็นวงโคง้ และเม่ือแอ่นหนา้อกก็ท า
ใหเ้กิดเป็นเส้นวงกลม ประกอบกบัมือขวาท่ีจบัปลายผมมีลกัษณะหงายข้ึน สอดรับกบัมือซ้ายท่ีจบั
โคนผมและหนัฝ่ามือมาดา้นหนา้ ท าให้ภาพเกิดองค์ประกอบวงกลม (ภาพท่ี 45) รูปแบบดงักล่าว
คลา้ยกบัพระธรณีท่ีสมุดภาพไตรภูมิสมยัธนบุรี (ภาพท่ี 46) พระท่ีนัง่พุทไธสวรรค์ (ภาพท่ี 47) วดั
ไมร้วก (ภาพท่ี 48) และวดัทองธรรมชาติ (ภาพท่ี 49) 

 

 
ภาพท่ี 45 พระธรณีท่ีวดัชา้งใหญ่ อยูใ่น
ท่ายืน่แขนขวาออกไปจบัปลายผมใน
ลกัษณะตั้งวงโคง้ท าใหเ้กิดสุนทรียศิลป์ 
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ภาพท่ี 46 พระธรณีในสมุดภาพไตรภูมิ 
สมยัธนบุรี 

 
 ท่วงท่าท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัแต่คลา้ยคลึงกบับางท่าทางของวดัต่างๆประกอบกบั

การใช้สีฟ้าจดัแบบท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3-4 ท าให้อาจเป็นไปไดว้่าเป็นภาพท่ีเขียนข้ึนราวปลาย
รัชกาลท่ี 3 หรือ ตน้รัชกาลท่ี 4 
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ภาพท่ี 47 พระธรณีพระท่ีนัง่
พุทไธสวรรค ์
ท่ีมา วรรณภา ณ สงขลา, 
จิตรกรรมไทยประเพณชุีดที ่
01 เล่มที ่5 จิตรกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที1่ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2537), 137. 

ภาพท่ี 48 พระธรณี 
วดัไมร้วก 

ภาพท่ี 49 พระธรณีท่ีวดั
ทองธรรมชาติ 

 3.3.4 พระยามาร 
 พระยามารในพุทธประวติัมีนามวา่วสัวดี หรือวสัวตี ในปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรสไม่ทรงบรรยายรูปร่างไวแ้น่ชดั แต่ทรงเนน้ลกัษณะบาปบุญ
ของพระยามาร ดงัเช่นตอนมหาภิเนษกรมณ์วา่ 
  “...กาลเม่ือเสด็จออกพน้พระนครแลว้ ขณะนั้นพระยาวสัวดีมาราธิราชผูมี้จิตบาป เห็น
พระโพธิสัตวเ์สด็จออกจากพระนคร จ่ึงด าริวา่ พระสิทธตัถกุมารปรารถนาจะหนีออกจากวสิัยแห่ง
อาตมา ผฉิะนั้นควรอาตมะจะกระท าคมนันตรายอย่าให้ไปพ้นวสัิยแห่งอาตมาได้ แลพระยาวสัวดี
มารก็เหาะมาประดิษฐานลอยอยูบ่นอากาศ...” และตอนมารวชิยัวา่ 

 “...ในกาลนั้นส่วนพระยาวสัวตีมารผูมี้สันดานอนัเป็นบาป แต่ติดตามพระมหาสัตวทุ์ก
รอยพระบาท แสวงหาโอกาสอยู่เป็นนิตยกาล  เม่ือไดส้ดบัศพัทสารแห่งอมรคณาโกลาหลสนั่น
บนัลือโลกดัง่นั้น จึงจินตนาวา่พระสิทธตัถราชกุมารปรารถนาจะให้พน้พิสัยแห่งอาตมา น่านอ้ยใจ
นกัหนา อนัวา่พิสัยแห่งอาตมาก็จะเส่ือมสูญเสียพยสอปัยศในคร้ังน้ี...”20 

                                                 
20สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 139. 
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 จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่เขียนภาพพระยามารไว ้2 ภาพ ปรากฏในฉากมารผจญ บนผนงั

สกดัด้านหลงัพระประธาน ภาพแรกเป็นภาพพระยามารน าทพัมารเขา้ระรานพระโพธิสัตว์ อยู่
ดา้นซ้ายของพระโพธิสัตว ์อีกภาพหน่ึงอยู่บนผนงัเดียวกนัแต่อยู่ด้านขวาของพระโพธิสัตว ์เป็น
ตอนท่ีพระยามารพ่ายแพบ้ารมีพระโพธิสัตว ์พระยามารเขียนเลียนแบบทศกณัฐ์ คือมีกายสีเขียว มี
สิบเศียร หลายกร ภาพดา้นซ้ายก าลงัแผลงศรเขา้พระโพธิสัตว ์ส่วนพระยามารดา้นขวาเป็นพระยา
มารท่ีเหลือกรเพียงสองขา้งก าลงัท าท่าอญัชลีพระพุทธเจา้และศาสตราวุธท่ีซดัในภาพดา้นซ้ายของ
พระพุทธเจา้ ไดก้ลายเป็นดอกไมร่้วงในฉากดา้นขวา21 เหตุท่ีเขียนพระยามารเป็นภาพทศกณัฐ์เป็น
เพราะความเช่ือเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีพระรามเป็นตวัแทนของความดี และทศกณัฐ์เป็นตวัแทนของความ
ชัว่ ดงันั้นเม่ือพระยามารเป็นดา้นชัว่ร้ายจึงแทนดว้ยทศกณัฐ์นัน่เอง ซ่ึงต่อมาเม่ือถึงสมยัอยุธยาตอน
ปลายภาพตวัแทนความชัว่ร้ายถูกแสดงผา่นภาพชาวต่างชาติเช่นชาวยโุรป และชาวญ่ีปุ่น เป็นตน้  

 มลฤดี สายสิงห์ อธิบายการปรากฏของตวัละครจากเร่ืองรามเกียรต์ิวา่มีร่องรอยปรากฏท่ี
ต าหนกัพุทโฆษาจารย ์วดัพุทไธสวรรค ์จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 50) เป็นภาพพระลกัษมณ์รบ
กบัอินทรชิต ซ่ึงจดัเป็นศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลาย นอกจากน้ียงัพบภาพตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ
ปรากฏในวดัสมยัอยุธยาตอนปลายอีกหลายวดั เช่น วดัใหญ่สุวรรณาราม วดัเกาะแก้วสุธาราม 
จงัหวดัเพชรบุรี และวดัสกุลช่างนนทบุรี (ภาพท่ี 51) เกือบทุกวดั22 จึงเป็นไปไดว้า่การเขียนภาพพระ
ยามารดว้ยภาพทศกณัฐ์ท่ีวดัชา้งใหญ่ก็อาจไม่เก่าถึงสมยัปลายอยุธยาตอนกลางเสมอไปก็ได ้เพราะ
ได้รับความนิยมและถูกเขียนกันตลอดมาในจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ 

 

                                                 
21น. ณ ปากน ้ า (นามแฝง), จติรกรรมอยุธยา, 66-68. 
22 มลฤดี สายสิงห์, “บทบาทของรามเกียรต์ิในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้” (รายงาน

การวจิยัท่ีไดรั้บจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัมหิดล พทุธศกัราช 2547), 9. 
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ภาพท่ี 50 จิตรกรรมพุทธประวติั ตอนมารผจญ ท่ีต าหนกัพุทโฆษาจารย ์ 
วดัพุทไธสวรรค ์จ.พระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา มลฤดี สายสิงห์, บทบาทของรามเกยีรติ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รายงานการวจิยัท่ีไดรั้บจากสถาบนัวจิยัและ
พฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 78. 
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ภาพท่ี 51 มารผจญวดัช่องนนทรี 
ท่ีมา มลฤดี สายสิงห์, บทบาทของรามเกยีรติ์ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รายงานการวจิยัท่ีไดรั้บจากสถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), บทบาทของรามเกียรต์ิในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้,76 
 
 อยา่งไรก็ตาม แมภ้าพพระยามารของวดัชา้งใหญ่จะถูกเขียนแทนดว้ยภาพทศกณัฐ์ แต่มี

เอกลักษณ์เฉพาะคือยืนอยู่เหนือเสนามารตนหน่ึงซ่ึงนั่งอยู่บนคอช้าง ไม่ได้นั่งอยู่บนหลังช้าง
โดยตรง ซ่ึงแตกต่างจากพระยามารของวดัอ่ืนท่ีประทบัอยูบ่นหลงัชา้งคีรีเมขล23  

 รูปแบบเช่นน้ี เกิดจากช่างเลือกเขียนภาพมารผจญไวด้า้นหลงัพระประธานอย่างมีนัย 
คือตอ้งการส่ือเหตุการณ์มารผจญและมารวิชยัอย่างต่อเน่ืองแบบสามมิติ ดงัได้กล่าวไวใ้นหัวขอ้
พระพุทธเจา้ในฉากมารผจญ ดงันั้นการเขียนใหภ้าพเกิดมิติทั้งบนผนงัและสอดรับเม่ือมองผา่นพระ
ประธาน ภาพพระพุทธเจา้บนผนงัจึงตอ้งวาดใหสู้งใกลเ้คียงกบัความสูงของพระประธาน ประกอบ
กบัผนงัสกดัดา้นหลงัมีพื้นท่ีค่อนขา้งสูงดงัไดก้ล่าวแลว้ในบทท่ี 2 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าให้ช่างมี
พื้นท่ีเหลือในแนวตั้งมาก การเขียนภาพให้เกิดสมดุลและไม่มีพื้นท่ีวา่งมากเกินไป ช่างจึงออกแบบ
ให้ช้างและเสนามารอยู่ในระดับเดียวกับพระธรณี และเม่ือต้องเขียนพระยามารให้มีความสูง
ใกลเ้คียงกบัพระพุทธเจา้ก็จ  าเป็นตอ้งวาดให้พระยามารยืนเหนือเสนามารท่ีนัง่บนคอช้างอีกทอด

                                                 
23 น. ณ ปากน ้ า, จติรกรรมอยุธยา, 69. 
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หน่ึง ถึงกระนั้น แมจ้ะวาดพระยามารสูงเพียงใด แต่ความสูงก็ไม่อยูใ่นระดบัเดียวกบัพระพุทธเจา้ 
ซ่ึงอธิบายไดว้า่ช่างค านึงถึงสัดส่วนท่ีสมดุลเม่ือมองจากดา้นหนา้พระประธานดว้ย นัน่คือเม่ือมอง
พระประธานคู่ไปกบัพระยามาร จะเป็นภาพท่ีพระยามารและเสนาก าลงัเขา้รอนรานพระโพธิสัตว ์
ซ่ึงหมายถึงพระประธานในปางมารวชิยันัน่เอง (ภาพท่ี 52) 

 

 
ภาพท่ี 52 ฉากมารผจญวดัชา้งใหญ่  
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า, จิตรกรรมอยุธยา (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2543), 66. 

 
 อน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกับท่าทางของพระยามารวดัอ่ืนแล้วพบว่า จากการพยายาม
แกปั้ญหาเร่ืองพื้นท่ีดงักล่าวของช่าง ท าให้พระยามารวดัชา้งใหญ่มีความแตกต่างจากการเขียนภาพ
พระยามารแห่งอ่ืนท่ีเขียนให้พระยามารประทบับนคอชา้งหรือประทบับนสัปคบั เช่น ภาพพระยา
มารวดัใหญ่อินทาราม (ภาพท่ี 53)วดัคงคาราม (ภาพท่ี 54) หรือพระยามารวดัไชยทิศ (ภาพท่ี 55) 
เป็นตน้  
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ภาพท่ี 53 พระยามารวดัอินทารามประทบัเหนือสัปคบั 
โดยมีเสนามารข่ีคอชา้งอยูเ่บ้ืองหนา้ 
ท่ีมา ศิลป์ พีระศรี, วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนัง
ไทย(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2502) 85. 

 

 
ภาพท่ี 54 พระยามารวดัคงคารามประทบับนสัปคบั ท่ีมี 
เสนามารข่ีคอชา้ง ต่างจากต าแหน่งของพระยามารวดัชา้งใหญ่ 
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ภาพท่ี 55 พระยามารวดัไชยทิศ ประทบับนคอชา้ง 
ท่ีมา วดัไชยทศิ, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 49. 

 
 พระยามารท่ีวดัชา้งใหญ่จึงมีลกัษณะเด่น 3 ประการคือ 
 1. พระยามารและเสนามารตนส าคญัในภาพลว้นมีรัศมีหรือประภามณฑล ซ่ึงมีเหตุท่ี

ช่างเขียนใหมี้รัศมีอาจเกิดจาก 3 เหตุคือ  
 เหตุผลประการแรก เป็นเหตุผลเชิงสุนทรียศิลป์ คือ การเขียนประภามณฑลของพระยา

มารเพื่อใหรั้บกบัประภามณฑลของเทพชุมนุม ซ่ึงเทพชุมนุมของวดัน้ีจะเขียนประภามณฑลทุกองค ์
(ภาพท่ี 56-57) ท าใหเ้กิดการไล่สายตาเม่ือมองจากดา้นหนา้พระประธานท าให้เช่ือมต่อภาพไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ภาพท่ี 56 ภาพดา้นล่างของกองทพัมารในฉากเทพชุมนุม  
วดัชา้งใหญ่ 

 

 
ภาพท่ี 57 ภาพเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่ต่อเน่ืองจากภาพมารผจญ เทวดาทุกองคมี์ประภามณฑล สร้าง
ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงเร่ืองราว 
 
 เหตุผลประการท่ีสอง คือ อาจเป็นไปได้ว่าเน่ืองจากพื้นผนงัมีขนาดใหญ่ช่างจึงเขียน
ภาพให้มีขนาดใหญ่เพื่อเต็มพื้นท่ี การเขียนภาพประภามณฑลเท่ากบัเป็นการขยายภาพให้มีขนาด
ใหญ่มากข้ึนและท าใหภ้าพมีพื้นท่ีเตม็ผนงั (ภาพท่ี 58) 
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ภาพท่ี 58 ภาพเทพชุมนุม และภาพพระยา
มารกบัเหล่าเสนาวดัชา้งใหญ่ ลว้นเขียน
ประภามณฑลในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงช่างอาจ
ค านึงถึงความสวยงามเพื่อขยายพื้นท่ีภาพให้
เตม็ผนงั  

 เหตุผลประการสุดทา้ย คือ ช่างอาจตอ้งการแสดงแสนยานุภาพของพระยามารและเสนา
มารใหมี้พลงัยิง่ใหญ่ จึงแสดงดว้ยประภามณฑลดงักล่าว (ภาพท่ี 59)  
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ภาพท่ี 59 พระยามารวดัชา้งใหญ่ ไม่ไดป้ระทบับน 
คอชา้ง แต่กลบัยนืเหนือเสนามารซ่ึงนัง่อยูท่ี่คอชา้งอีก
ทอดหน่ึง เพื่อแสดงอานุภาพของกองทพัพระยามาร 

 
 2.การแต่งกายของพระยามารและเสนามารมีลักษณะเด่นท่ีการสวมเกราะอย่างจีน  

(ภาพท่ี 60) เกราะจีนมีลกัษณะคล้ายเส้ือแขนสั้ น และสวมรัดอกหรือรัดพระอุระทบัอีกชั้นหน่ึง  
รัดอกเป็นเกราะชนิดหน่ึงดว้ยเช่นกนัดงัค าอธิบายวา่ “รัดอกหรือรัดองค์ หรือรัดพระอุระ หมายถึง 
เกราะท่ีใส่เพื่อป้องกนัศสัตราวุธ เวลาแต่งจะเยบ็ติดอยู่รอบเส้ือ ประดิษฐ์ดว้ยผา้สีปักด้วยด้ินและ
เล่ือม เป็นลวดลายต่างๆสวยงาม ใชแ้ต่งในเวลาออกสงครามเท่านั้น จะเห็นไดจ้ากเคร่ืองแต่งตวัของ
ทศกณัฐ์ ท่ีฉลองพระองคจ์ะประดบัดว้ยรัดอกเป็นแผน่ท่ีดา้นหนา้ทั้งสองและดา้นหลงั พระรามใช้
แต่งรัดอกเพียงตอนเดียว คือ ตอนศึกมงักรกณัฐ”์24  

 

                                                 
24มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ศิลปะกบัสังคมไทย (นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2533), 147. 
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ภาพท่ี 60 ภาพรัดอกของพระยามารวดัชา้งใหญ่ เป็นเกราะประเภทหน่ึง 

 
 ส าหรับเส้ือเกราะจีนท่ีพระยามารและเสนามารตนส าคญัสวมนั้นมีรูปแบบใกลเ้คียงกบั

ภาพอินทรชิตต าหนกัพุทธโฆษาจารย ์(ภาพท่ี 61) เหล่ามารวดัสุวรรณาราม (ภาพท่ี 62) และภาพ
ยกัษ์วดัทองธรรมชาติ (ภาพท่ี 63) คือมีเกราะอ่อนรัดบริเวณสีข้างทั้งสองด้าน และมีรัดอกอีก
ชั้นหน่ึง 

 
ภาพท่ี 61 อินทรชิต ท่ีต  าหนกัพุทธโฆษาจารย ์ 
วดัพุทไธสวรรย ์
ท่ีมา ศิลป์ พีระศรี, ววิฒันาการแห่งจิตรกรรมฝาผนัง
ไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2502), 85. 
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ภาพท่ี 62 เหล่ามารสวมเกราะอยา่งจีน ในวดัสุวรรณาราม ธนบุรี 
ชาวจีนท่ีสวมเกราะแบบนกัรบหรือฝร่ัง แขก จาม  อาจกล่าวโดยยมื
ภาษาทางมหรสพวา่ “ออกสิบสองภาษา” 
ท่ีมา น.ณ ปากน ้า (นามแฝง), จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 30. 

 

 
ภาพท่ี 63 ยกัษใ์ส่เกราะ วดัทองธรรมชาติ 
ท่ีมา วดัทองธรรมชาติ, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525) 
86. 
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 3. การเขียนภาพพระยามารยืนซ้อนเหนือเสนามาร ดงัได้กล่าวไวใ้นช่วงตน้แลว้วา่การ
เขียนภาพพระยามารเหนือเสนามารซ่ึงนัง่อยู่บนคอช้างเป็นรูปแบบท่ีแปลกไปจากการเขียนภาพ
พระยามารแห่งอ่ืนๆ อนัน่าจะมีสาเหตุจากการพยายามใช้พื้นท่ีผนังให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดความ
สมดุลกบัพระประธานเบ้ืองหนา้ 
 

 3.3.5 เสนามาร 
 สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพรรณนาหมู่มารท่ีตามพระยา
มารไวอ้ยา่งละเอียดวา่ “ตวัมารโยธาแต่ละคนๆพื้นพิกลนานา ตาเหลือกเหลืองแลเข้ียวโงง้ออกนอก
ปากหนา้ผากเถลิกคิ้วขมวดคอ้มคด หนวดปรากฏดุจลวดทองแดงแขง็กระดา้งรูปร่างดุร้ายกาจหยาบ
ชา้หน้าแสยะ ผมหยิกหยองมว้นทบดุจกน้หอยเป็นกลุ่มกลม เล็บแต่ละเล็บทั้งใหญ่ทั้งคมทั้งแหลม
เล่ห์หลาวยาวโงง้ทุกๆคน แต่ละคนๆลว้นมีมือถือสรรพศตัราวธุหลากหลาย…”25 
 และเม่ือมารพ่ายไดบ้รรยายภาพดงัน้ี“อนัว่ากระแสชลก็หลัง่ไหลออกจากเกศโมลีแห่ง
นางพสุนธรีเป็นท่อธารามหามหรรณพท่วมไปในประเทศท่ีทั้งปวงประดุจห้วงมหาสาครสมุทร 
พระผูเ้ป็นเจา้พุทธรักขิตาจารยจ่ึ์งกล่าวสารพระคาถาอรรถาธิบายความก็เหมือนนยักล่าวแลว้แต่หลงั 
คร้ังนั้นหมู่มารเสนาทั้งหลาย มิอาจด ารงกายอยู่ได ้ก็ลอยไปตามกระแสน ้ าประลาตนาการไปส้ิน 
ส่วนคีรีเมขลครินทร์ท่ีนัง่ทรงองคพ์ระยาวสัวดีก็มีบาทาอนัพลาด มิอาจจะตั้งกายทรงอยู่ได ้ก็ลอย
ตามชลธารไปตราบเท่าถึงมหาสาคร อนัวา่ระเบียบแห่งฉัตรธวชัจามรทั้งหลาย ก็หกัทบเทา้ท าลาย
ลม้ลงเกล่ือนกลาด แลพระยามาราธิราชไดท้ศันาการเห็นมหัศจรรยด์ัง่นั้น ก็บนัดาลจิตพิศวง คร่ัน
คร้ามขามพระเดชพระคุณเป็นอนัมาก...หมู่มารทั้งหลายต่างตระหนกตกประหม่ากลวัพระเดชานุ
ภาพแพพ้่าย แตกขจดัขจายหนีไปในทิศานุทิศทั้งปวงมิไดเ้ศษ และพระยามาราธิราชกก้ลวัพระเดช
บารมีปราศจากท่ีพึ่ งท่ีพ  านักซ่อนเร้นให้พ้นภัยหฤทัยท้อระทดสลดสังเวช จ่ึงออกพระโอษฐ์
สรรเสริญพระเดชพระคุณ...”26 
 อน่ึง นอกจากองคป์ระกอบภาพท่ีแสดงออกขา้งตน้แลว้ ดา้นมารเขา้มกัแสดงความเป็น
ระเบียบของกองทพั (ภาพท่ี 64) ในขณะท่ีดา้นมารพา่ย ความเป็นระเบียบกลายเป็นความอลหม่าน 
ไร้ระเบียบ (ภาพท่ี 65) 

                                                 
25สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั, 2503), 141. 
26เร่ืองเดียวกนั, 156. 
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ภาพท่ี 64 มารผจญวดัสุวรรณาราม แสดงกองทพัมาร 
เม่ือเคล่ือนเขา้สู่พระโพธิสัตว ์ยงัคงมีความเป็น
ระเบียบ 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า, จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม 
(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2544), 30. 

ภาพท่ี 65 มารผจญวดัราชสิทธิ แสดงความ 
ไร้ระเบียบเม่ือพา่ยแก่พุทธานุภาพแลว้ 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า, วดัราชสิทธิ 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 87. 

 
 ภาพเสนามารของวัดช้างใหญ่มีองค์ประกอบภาพแบบจิตรกรรมประเพณี คือ
ประกอบดว้ยกองทพัมารดา้นเขา้มีความเป็นระเบียบ มารแต่ละตนถือศาสตราวธุ อาทิ ดาบ กระบอง 
หอก เป็นตน้ และแสดงท่าทีองอาจห้าวหาญเหมือนก าลงัออกรบ และเขียนศาสตราวุธหล่นเป็นห่า
ฝน (ภาพท่ี 66) ส่วนดา้นท่ีมารออกจะแสดงท่าประณมกรแด่พระโพธิสัตวภ์าพโดยรวมไม่แสดง
ความสับสนอลหม่าน พระยามารแสดงท่าศิโรราบหวาดหวัน่พุทธานุภาพของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ขณะท่ีเหล่ามารดา้นล่างแสดงอาการสับสนมากกว่า แต่ไม่อลหม่านเท่ากบัภาพมารท่ีวดั
ราชสิทธิ (ภาพท่ี 67) 
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ภาพท่ี 66 ฉากมารผจญและมารพ่ายของวดัชา้งใหญ่ 
ช่างไม่ไดเ้ขียนให้เสนามารเกิดอลหม่านจากการพ่าย
พุทธานุภาพแต่แสดงท่าทางอ่อนยอมและประณมกร 

 

 
ภาพท่ี 67 มารผจญดา้นเขา้ เขียนเป็นภาพกองทพัมาร
พร้อมฝนศาสตราวธุ 

 
 ภาพเขียนมารวดัช้างใหญ่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มตวัละครในรามเกียรต์ิ ไดแ้ก่

ยกัษ ์เขียนสีกายดว้ยสีเขียว หรือสีแดง และชุดระบายด้วยสีแดง ยกัษเ์หล่าน้ีคงเป็นตวัละครในเร่ือง
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รามเกียรต์ิ เช่นยกัษต์นหน่ึงมีกายสีแดงและสวมมงกุฎยอดกนกเปลว27 เม่ือเทียบกบัหัวโขน น่าจะ
หมายถึงแสงอาทิตย ์(ภาพท่ี 68-69) ซ่ึงเป็นโอรสองค์ท่ีสองของพระยาขรและเป็นน้องของมงักร
กณัฐ ์ซ่ึงร่วมอยูใ่นชุดเทพชุมนุมดว้ย เป็นตน้ 

 

 
ภาพท่ี 68 ภาพจิตรกรรมรูปแสงอาทิตย ์วดัชา้งใหญ่ 

 

 
ภาพท่ี 69 ภาพหวัโขนแสงอาทิตย ์

                                                 
27 กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั, หัวโขน สมบัตศิิลป์ แผ่นดนิไทย (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พร้ินติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง

,2543), 25-26. 
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 อีกกลุ่มหน่ึงเป็นภาพมนุษยซ่ึ์งประกอบดว้ยชาวต่างชาติ แต่ไม่เสนอด้วยภาพน่ากลวั

สยดสยองผูว้ิจยัพบว่าภาพชาวต่างชาติท่ีปรากฏในฉากมารผจญน้ีประกอบด้วยชาวตะวนัตกโดย
วิเคราะห์จากหมวกท่ีสวมเป็นแบบหมวกฝร่ัง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัภาพชาวตะวนัตกท่ีต าหนัก 
พุทโฆษาจารยแ์ลว้ (ภาพท่ี 70)  พบวา่มีลกัษณะการแสดงออก และการแต่งกายคลา้ยกนั โดยเฉพาะ
หมวก (ภาพท่ี 71)   
 

  
ภาพท่ี 70 จิตรกรรมชาวตะวนัตกท่ี
ต าหนกัพุทโฆษาจารย ์

ภาพท่ี 71 จิตรกรรมชาวตะวนัตกวดัชา้งใหญ่ 

 
นอกจากภาพชาวตะวนัตกแลว้ยงัมีชายซ่ึงใช้ผา้คาดศีรษะ มีหน้าผากกวา้งและผูกผา้ไวท่ี้

หนา้ผาก ทรงผมปรกหนา้โดยหวมีาจากดา้นหลงั สวมเส้ือแขนสั้นลายทางแสดงท่าทางก าลงัดึง แต่
ไม่ทราบว่าดึงอะไรเน่ืองจากสีบริเวณมือลบเลือนไป (ภาพท่ี 72) แต่เม่ือเทียบกบัภาพมารผจญวดั
สุวรรณาราม (ภาพท่ี 73-74) แลว้สันนิษฐานวา่เป็นการดึงเชือกบงัคบัมา้หรือแพะ ภาพเช่นน้ีพบได้
ในจิตรกรรมมารผจญตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้เช่นภาพชาวญ่ีปุ่นท่ีวดั
สุวรรณาราม เป็นตน้ ภาพชายดงักล่าวผูว้ิจยัสันนิษฐานวา่เป็นชาวญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นเมืองไทย เพราะรูป
กระโหลกท่ีมีลกัษณะกลม การไวท้รงผม และโพกผา้แบบญ่ีปุ่น ทั้งน้ี หทยัวรรณ ช่างประดิษฐ ์
สันนิษฐานวา่ชายคนดงักล่าวเป็นคนไทย28 

  

                                                 
28หทยัวรรณ ช่างประดิษฐ,์ “ชาวต่างชาติในจิตรกรรมฝาผนงัฉากมารผจญในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้” 

(สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 62. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 
ภาพท่ี 72 ภาพชายชาวญ่ีปุ่น วดัชา้งใหญ่ ท าท่าดึง แต่ภาพดา้นล่างลบเลือน 

 

  
ภาพท่ี 73 ชายชาวญ่ีปุ่นท่ีวดัสุวรรณาราม ภาพท่ี 74 ภาพชาวญ่ีปุ่นท่ีวดัสุวรรณารามท าท่า

เดียวกบัชาวญ่ีปุ่นท่ีวดัชา้งใหญ่ แต่ในภาพเห็น
วา่ก าลงัข่ีแพะ 

 

 
 นอกจากน้ียงัพบว่ามีภาพชายสวมชุดลายทาง ไวผ้มมวยบริเวณศีรษะด้านหน้าเหนือ
หนา้ผาก และมดัผมดว้ยผา้ลายก าลงัถือไมซ้างเป่าไปยงัพระโพธิสัตว ์ชายชุดลายทางน้ีเขียนหนา้ตา
ให้มีดวงตาโตและจมูกโด่ง เม่ือเทียบกบัชายท่ีสวมชุดลกัษณะเดียวกนัของวดัไชยทิศและวดัประตู
สารพบวา่การแต่งกายโดยรวมมีความคลา้ยคลึงกนัมาก แต่แตกต่างท่ีอาวธุเท่านั้น คือชายท่ีวดัประตู
สารเหน็บดาบยาวไวท่ี้เอว (ภาพท่ี 75) ส่วนชายท่ีวดัไชยทิศถือหนา้ไม ้(ภาพท่ี 76) แต่ชายท่ีวดัชา้ง
ใหญ่ก าลงัเป่าไมซ้าง (ภาพท่ี 77) ซ่ึงดูจากการแต่งกายและอาวุธแลว้ สันนิษฐานวา่ชายในภาพอาจ
หมายถึงคนกะเหร่ียงซ่ึงเป็นชนพื้นเมืองในประเทศไทย  
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 อีกทั้งยงัพบภาพชาวจีนซ่ึงเขียนเป็นภาพชายสวมหมวกแบบจีน ศีรษะบริเวณผมเขียน
ดว้ยสีฟ้าอ่อนให้เป็นหนงัศีรษะถึงตน้คอ (ภาพท่ี 78) แสดงการโกนศีรษะและไวผ้มเปียตามการไว้
ผมสมยัราชวงศชิ์งอีกดว้ย 
 

 
ภาพท่ี 75 ภาพชนพื้นเมืองแต่งกายคลา้ย 
ชาวกะเหร่ียง เหน็บดาบยาวไวข้า้งเอว 
ในจิตรกรรมวดัประตูสาร จ.สุพรรณบุรี 
ท่ีมา สันติ เล็กสุขุม, ความคิดเปลี่ยนการ
แสดงออกก็เปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2548), 263. 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

  
ภาพท่ี 76 ชายชาวกะเหร่ียงสวมชุดพื้นเมือง 
และโพกศีรษะดา้นบน ก าลงัถือหนา้ไม ้
จิตรกรรมวดัไชยทิศ 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า, จิตรกรรมวดัไชยทิศ 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 36. 

ภาพท่ี 77 จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ มี
ภาพชายชาวกะเหร่ียงสวมชุดพื้นเมือง 
และโพกศีรษะดา้นบน ถือไมซ้าง
ท าท่าเป่าลูกดอกใส่พระโพธิสัตว ์

 

 
ภาพท่ี 78 ชายจีนท่ีปรากฏในฉากมารผจญ 
วดัชา้งใหญ่ ช่างเขียนใหมี้ดวงตาชั้นเดียว สวม
หมวกแบบขนุนางจีนสมยัราชวงศชิ์ง และไวผ้ม
ยาวซ่ึงน่าจะถกัหางเปียตามแบบทรงผมชายในสมยั
ราชวงศชิ์ง เป็นมารตนหน่ึงในฉากมารผจญ 
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 สรุปไดว้า่ ภาพเสนามารในฉากมารผจญวดัชา้งใหญ่ นอกจากประกอบดว้ยยกัษใ์นเร่ือง
รามเกียรต์ิแลว้ยงัมีภาพชาวต่างชาติแทรกอยู่ดว้ย ภาพดงักล่าวท าให้ช่วยสันนิษฐานช่วงเวลาการ
เขียนภาพไดว้า่อาจเขียนในสมยัอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ซ่ึงมีความนิยมเขียนภาพ
ชาวต่างชาติปะปนอยูใ่นหมู่มาร  
 
 3.3.6 เทวดาในฉากมารผจญ 
 เทวดาเป็นทิพยบุคคลท่ีมีบทบาทในพุทธประวติั ตั้งแต่การกราบทูลเชิญพระโพธิสัตว์
ลงมาจุติ การแวดลอ้มพระโพธิสัตวเ์ม่ือเสด็จออกผนวช รวมถึงเหตุการณ์ก่อนพระโพธิสัตวจ์ะทรง
บรรลุพระสัมโพธิญาณ เหล่าเทวดาต่างมาเขา้เฝ้าพระโพธิสัตว ์แต่เม่ือเกิดเหตุพระยามารเขา้ราวีพระ
โพธิสัตว ์เหล่าเทวดาต่างตระหนกและหนีเร้นไป กระทัง่พระยามารพ่ายเหล่าเทวดาจึงกลบัมาเขา้
เฝ้าอีกคร้ัง ดงัท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงพรรณนาฉากน้ีไวว้า่  “...
ในขณะนั้นเทพดาทั้งหม่ืนจกัรวาลลว้นทรงเพศดุจเล่นมหรสพมาแวดลอ้มพระโพธิสัตวอ์ยูโ่ดยรอบ 
เม่ือไดส้ดบัซ่ึงนฤโฆษแห่งหมู่มารเสนาอนัโกลาหลเนียรนาท ก็เล็งแลลงไปในอุดรทิศ เห็นพลมาร
ยกมาเป็นอนัมาก ก็แจง้ว่าพระยาวสัวดีมารยาตรามารพยุหโยธามา และเทพดาทั้งหลายต่างองค์
สะดุง้พระทยักลวัภยัแห่งมารพล บ่มิอาจอยู่ในท่ีเฉพาะหน้าไดก้็มละพระมหาสัตวไ์วแ้ต่พระองค์
เดียว ปรารภจะประหลาดนาการไปจากท่ีนั้น และสุยามเทวราชถือสุพรรณจามรเหาะหนี สันดุสิต
เทวราชก็ถือวาลวชินีหนีระเห็จไป ปัญจสิขเทพคนธรรพก็จบัทิพยพิณใหญ่เหาะข้ึนเวหา สมเด็จวชัริ
นทราก็ฉวยฉุดวิชยยุทธสังข์ลากไปในเบ้ืองหลงัแล่นข้ึนอากาศ พระยากาฬนาคราชก็พานางนาค
บริพารช าแรกปฐพีหนีไปสู่นาคพิภพ เขา้ไปในสิริครรภมนเทียรท่ีสถิต ยกพระหตัถ์ทั้งสองป้องปิด
พระพกัตร์ลงบรรทม ทา้วสหสับดีพรหมก็ฉวยฉุดซ่ึงท่ีสุดคือเศวตฉตัร นิวตัประหลาดยงัพรหมโลก
แลเทพเจา้ทั้งหลายอนัเศษก็หนีไปทั้งส้ิน ยงัแต่พระมหาสัตวท์รงสถิตเหนือรัตนบลัลงัก์พระองค์
เดียว29...ฝ่ายฝงูเทพดาท่ีประลาดละพระโพธิสัตวไ์ปสถิตอยูย่งัขอบเขาจกัรวาล ก็ชวนกนัยื่นพระศอ
เยี่ยมพระพกัตร์ทศันาการพระมหาสัตวจ์  านรรจากนัวา่ พระสิทธตัถกุมารนั้นประกอบดว้ยอุดมรูป
สมบติั น่าท่ีจะขจดัขจายเร่ียรายลงดว้ยฤทธ์ิแห่งหมู่มาร...”30

  

 ภาพเทวดาในฉากมารผจญวดัช้างใหญ่แบ่งออกเป็นสองฝ่ัง คือฝ่ังท่ีพระยามารเขา้ราวี
พระโพธิสัตว ์เทวดาในฝ่ังน้ีถูกเขียนแบบนาฏลกัษณ์โดยให้เทวดาแสดงท่าหวาดหวัน่และโจน
ทะยานห่างจากพระโพธิสัตวใ์นท่าทางหันล าตวัออก ราวจะกระโจนหนี แต่กลบัเอ้ียวตวัและ
ใบหน้ากลบัมามองพระโพธิสัตว์ มือทั้งสองข้างยกข้ึนแสดงอาการตกใจ (ภาพท่ี 79) สามารถ

                                                 
29สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, 143. 
30เร่ืองเดียวกนั, 153. 
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ตีความภาพไดว้่าเทวดาทั้งหลายหวาดกลวัพระยามาร แต่ขณะเดียวกนัก็ห่วงพระโพธิสัตว ์เทวดา
ทรงเคร่ืองดว้ยมงกุฎ นุ่งผา้ลายมีชายไหวชายแครง ไม่สวมเส้ือแต่ทรงเคร่ืองประดบั เช่น ทบัทรวง 
ทองกร พาหุรัด เป็นต้น และมีรัศมี  ส่วนเทวดาอีกด้านหน่ึงเขียนเป็นภาพเทวดาทรงเคร่ือง
เช่นเดียวกัน แต่แสดงท่าถือดอกไม้อญัชลีพระโพธิสัตว์ นั่งเรียงเป็นระเบียบ แสดงอาการสงบ
เรียบร้อย ภาพเทวดาในฉากมารผจญเขียนให้เหาะอยู่บนเมฆแบบลายจีน (ภาพท่ี 80) สะทอ้นให้
เห็นอิทธิพลของศิลปะจีนท่ีช่างอาจคุน้เคย  
 

 
ภาพท่ี 79 เทวดาก าลงัต่ืนตระหนกเม่ือพระยามารและ
กองทพัมารเขา้ราวพีระโพธิสัตว ์ 

 

 

 

ภาพท่ี  80 เทวดาแสดงท่าอญัชลี ในมือถือดอกไมบู้ชาพระ
โพธิสัตว ์เหาะอยูเ่หนือเมฆ 
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 สรุปองคป์ระกอบโดยรวมของภาพจิตรกรรมมารผจญวดัชา้งใหญ่พบวา่โดยภาพรวมมี
โครงสร้างแบบจิตรกรรมประเพณีคือมีพระโพธิสัตว์ประทบับนรัตนบลัลงัก์ และมีพระธรณีบีบ
มวยผมอยู่ดา้นล่าง ดา้นขวามือเป็นภาพกองทพัมารเขา้ราวีพระโพธิสัตว ์ส่วนดา้นซ้ายมือเป็นภาพ
มารพ่ายแต่ภาพมารผจญของวดัช้างใหญ่มีลักษณะเฉพาะอนัเป็นเอกลักษณ์ของตนเองหลาย
ประการ ดงัสรุปไดว้า่ 
 ผนงัดา้นหลงัพระประธานค่อนขา้งสูงท าใหช่้างท่ีเขียนภาพมารผจญวดัช้างใหญ่เขียน
ภาพใหมี้สัดส่วนดา้นสูงมากข้ึน แต่ยงัคงรักษาองคป์ระกอบของภาพ ช่างจึงแกปั้ญหาดว้ยการเขียน
รัตนบลัลงัก์ให้มีขนาดสูงข้ึนดว้ยการเขียนขาสิงห์และการเขียนพระธรณีให้อยูใ่นท่ายืนก็ช่วยเพิ่ม
ความสูงดว้ยเช่นกนั การแกปั้ญหาอีกวิธีหน่ึง คือการเขียนกองทพัมารให้มีรูปแบบการยืนซ้อนกนั
หลายชั้น ให้พระยามารยืนบนไหล่มารท่ีอยู่บนคอช้าง และเสนามารอ่ืนๆมีระดบัต ่าลงไป ท าให้
ภาพรวมมีโครงสร้างเป็นสามเหล่ียม นอกจากน้ี ช่างไดแ้กปั้ญหาพื้นท่ีวา่งเหนือกองทพัมาร ดว้ย
การเขียนศาสตราวุธหล่นลงมาเป็นห่าฝนในดา้นขวาและภาพดอกไมร่้วงในดา้นซ้ายท าให้ไม่เกิด
พื้นท่ีวา่ง เหนือข้ึนไปช่างแกปั้ญหาเหนือสามเหล่ียมดว้ยการใชเ้ส้นลายฮ่อเขียนเป็นเส้นทแยงซ้าย
ขวา เสริมให้โครงสร้างภาพโดยรวมเป็นสามเหล่ียมชดัเจนข้ึน และเติมภาพเทวดาไวเ้หนือเส้นลาย
ฮ่อ (ภาพท่ี 81) 

 
ภาพท่ี 81 มารผจญวดัชา้งใหญ่ซ่ึงช่างเขียนใหมี้โครงสร้าง
สามเหล่ียม เพื่อแกปั้ญหาผนงัส่ีเหล่ียมจตุัรัสท าใหเ้กิดพื้นท่ี
วา่งเหนือกองทพัมาร 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้ า, จิตรกรรมอยุธยา. (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ,2543), 66. 
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 การเขียนให้ภาพรวมของฉากมีโครงสร้างสามเหล่ียมท าให้เกิดภาพสามมิติ คือเม่ือมอง

พระประธานซ่ึงบงัภาพพระโพธิสัตวแ์ละพระธรณีดา้นหลงั จะเกิดภาพร่วมระหว่างพระประธาน

กบักองทพัมาร สอดรับกบัรูปแบบพระประธานปางมารวชิยั (ภาพท่ี 82) 

 
ภาพท่ี 82 พระประธานปางมารวชิยั รับกบัภาพกองทพัมารใน
ฉากดา้นหลงั สะทอ้นความคิดท่ีซบัซอ้นของช่างท่ีตอ้งการส่ือ
เหตุการณ์สองเหตุการณ์ท่ีเกิดต่อเน่ืองกนั คือเหตุการณ์มาร
ผจญและเหตุการณ์มารวชิยั 
 

 สรุปไดว้่าฉากมารผจญวดัช้างใหญ่มีรูปแบบเช่นเดียวกบัฉากมารผจญท่ีนิยมเขียนมา
ตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ คือ มีภาพพระยามารและกองทพัมารเขา้ดา้น
หน่ึงและออกอีกดา้นหน่ึง โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทบัปางสมาธิและมีวธีิแสดงออกท่ี
เป็นของตนเองคือเขียนบลัลงัก์มีความสูงมากและพระยามารเหยียบอยู่บนมารอีกตนหน่ึงท่ีนัง่อยู่
บนคอชา้งซ่ึงเกิดจากการแกปั้ญหาความสูงของผนงั   
 อน่ึง รายละเอียดอ่ืนๆของภาพ เช่น การเขียนภาพชาวต่างชาติ สะทอ้นให้เห็นว่าภาพ
ดงักล่าวน่าจะเขียนข้ึนในสมยัอยธุยาตอนปลายถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ จากองคป์ระกอบภาพ
ท่ีมีภาพชาวต่างชาติ และเขียนลายฮ่อท่ีมีความคล้ายคลึงกบัลายฮ่อวดัสุวรรณารามร่วมกับเส้น
สินเทาแบบฟันปลา  
 

3.4 เทพชุมนุมวดัช้างใหญ่ 
 ภาพเทพชุมนุมวดัช้างใหญ่ เขียนไวบ้นผนงัดา้นขา้งหรือผนงัแปทั้งสองดา้น เป็นภาพ
เทวดาฝ่ังละ 15 องค์ รวม 30 องค์ บริเวณเหนือหนา้ต่าง เทวดาทุกองค์มีขนาดใหญ่ประมาณ 1.20 
เมตร (ภาพท่ี 83) ในท่านัง่ ทุกองคห์นัหนา้ไปทางพระประธานหรือฉากมารผจญ (ภาพท่ี 84) เขียน
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บนพื้นสีแดง มีรัศมีทุกองค์ แต่ละองค์ทรงเคร่ืองคือประกอบด้วยผา้นุ่งสีต่างๆ มงกฏ ทบัทรวง  
พาหุรัด และทองกร เป็นตน้  

 
ภาพท่ี 83 เปรียบเทียบขนาดของเทพชุมนุมกบั
คนสูงประมาณ 170 ซม. เทพชุมนุมมีขนาด
ใหญ่มาก 

 

 
ภาพท่ี 84 ภาพเทพชุมนุมดา้นซา้ยขวาของพระประธาน เม่ือมองจาก
พระประธานจะพบวา่เทพชุมนุมทุกองคห์นัหนา้มาทางพระประธาน
เพื่อถวายสักการะ 
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 เหตุท่ีภาพเทพชุมนุมท่ีวดัชา้งใหญ่เขียนให้มีขนาดใหญ่ อาจเกิดจากความนิยมมหรสพ
ประเภทหนงัใหญ่ในสมยัอยุธยาซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยมหรสพของชวาคือวายงัปูรวา ดงัปรากฏว่ามี
วรรณคดีหลายเร่ือง เช่น สมุทรโฆษค าฉันท์ ซ่ึงแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใชแ้สดงหนงัใหญ่ แต่กลบัไม่ไดรั้บความนิยมเท่ากบัการแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิ31 
 หนงัใหญ่ท าจากแผน่หนงัววัหรือหนงัควายขนาดใหญ่ ประมาณ1.50-2.0 เมตร เจาะให้
แสงผา่นเป็นรูปร่างตวัละคร(ภาพท่ี 85) เม่ือแสดงจะให้แสงลอดผา่นจากดา้นหลงัแผน่หนงักระทบ
ไปยงัแผน่ผา้ดา้นหนา้ การแสดงจะมีดนตรีและบทพากยเ์สริมให้เกิดความสนุกสนาน ต่อมาไดเ้กิด
มหรสพอีกประเภทหน่ึงคือ โขน ซ่ึงวิวฒันาการมาจากหนงัใหญ่ ในชั้นตน้เกิดจากการแสดงแทรก
ระหว่างการแสดงหนังใหญ่ เรียกว่าหนังจบัระบ าหน้าจอ ต่อมาเม่ือใช้การแสดงโขนมากข้ึนจน
กลายเป็นการแสดงทั้งหมดจึงเรียกว่าโขนหน้าจอ หนงัใหญ่จะเล่นเฉพาะในงานส าคญัหรืองาน 
พระราชพิธี ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความยิง่ใหญ่และเอิกเกริกของงานนั้น ตอนท่ีน ามาเล่นก็มกัเป็นตอน
สนุกสนาน เช่น ตอนออกรบ เป็นตน้32 

 
ภาพท่ี 85 หนงัใหญ่ในปัจจุบนั แกะเป็นภาพเทพธิดา
ประนมกร  
ท่ีมา 
http://www.muangphet.com/gallery/watpap/23.html 

 
 
                                                 

31น. ณ ปากน ้ า, จติรกรรมอยุธยา, 67-68. 
32มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ศิลปะกบัสังคมไทย หน่วยที1่2, 149. 
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 ขนาดท่ีใหญ่ของภาพเทพชุมนุมวดัช้างใหญ่มีความคล้ายคลึงกับภาพเทพชุมนุม 
วดัสุวรรณาราม จ. เพชรบุรี ซ่ึงเป็นภาพเทพชุมนุมท่ีมีขนาดใหญ่เช่นกนั จากร่องรอยท่ีปรากฏพบวา่
ภาพเทพชุมนุมบนฝาผนงัพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณาราม จงัหวดัเพชรบุรีเป็นภาพเทพชุมนุมท่ีมี
ขนาดใหญ่ประมาณ 120 เซนติเมตร หรือประมาณ 2 ใน 3 ของคนจริง เหล่าเทวดาลว้นทรงเคร่ือง
อาภรณ์สีทองและสีอ่ืนๆ ส่งใหภ้าพเทวดาโดดเด่นข้ึนมาเม่ือตดักบัสีพื้น33 
 เทพชุมนุมท่ีวดัช้างใหญ่ทั้ง 30 องค ์ประกอบดว้ยภาพมนุษยช์าย มนุษยห์ญิง เทพบุตร 
เทพธิดา และตวัละครทั้งฝ่ายยกัษ ์และลิง รวมถึงอมนุษยอ่ื์นๆ เช่นครุฑ ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่ช่างเห็น
วา่ตวัละครเหล่านั้นลว้นมีฤทธ์ิมากจึงเขา้ใจวา่เป็นเทพประเภทหน่ึงหรือจากประวติัของตวัละครแต่
ละตวั เช่น ฝ่ายยกัษก์็ลว้นเป็นพรหมพงศ ์ฝ่ายลิงก็เป็นบรรดาบุตรของเทพเจา้ต่างๆอาทิ หนุมานเป็น
บุตรวายุเทพ สุครีพเป็นบุตรอาทิตย ์และพาลีเป็นบุตรพระอินทร์ ส่วนฝ่ายมนุษยก์็ลว้นเป็นอวตาร
ของเทพเจา้ทั้งปวง เป็นตน้ ช่างจึงอาศยัการตีความไดว้า่ตวัละครทุกตวัลว้นเป็นเทพหรือเก่ียวขอ้ง
กบัเทพ34 

 3.4.1 โครงสร้างภาพเทพชุมนุมวดัช้างใหญ่  
 พระปฐมสมโพธิกถา กล่าวถึงการชุมนุมของเทพยดาในจกัรวาลน้ีและในหม่ืนโลกธาตุ 

ไวว้่ามีถึง 21 คร้ัง35 เช่น ตอนเจา้ชายสิทธัตถะออกมหาภิเนษกรมณ์ ตอนประสูติเจา้ชายสิทธัตถะ  
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีมูลเหตุท่ีช่างเขียนภาพชุมนุมเทวดาอนัไม่เก่ียวขอ้งกบัพุทธประวติัไดอี้ก เช่น 
การเขียนภาพเทพชุมนุมเรียงเป็นแถวเหนือระดบัหนา้ต่างท่ีหอพระมณเฑียรธรรม วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระไตรปิฎก 36 ภาพเทพทั้งหลายจึงไม่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัพุทธ
ประวติั แต่มีนยัเก่ียวกบัการพิทกัษ์พระธรรม เช่นเดียวกบัภาพเทพชุมนุมท่ีวดัใหม่ประชุมพลซ่ึง
แสดงภาพเทพคู่กบัเจดียอ์ยา่งละ 28 องค ์อนัหมายถึงเทวดาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตพุทธ37  

 ส่วนเทพชุมนุมวดัช้างใหญ่ ช่างเขียนภาพเทพบุตร เทพธิดา ยกัษ์และครุฑ นัง่ประทบั
ไม่ล าดบัความส าคญั อีกทั้งต่างท าท่าประนมกรหนัไปทางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในฉากมาร
ผจญ-มารวิชัย จึงหมายถึงตอนท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบรรลุพระบรมโพธิญาณ และ
เหล่าทวยเทพทั้งปวงต่างเขา้เฝ้าถวายสักการะ 

                                                 
33กรมศิลปากร, ววิฒันาการแห่งจติรกรรมฝาผนังของไทย, 18. 
34น. ณ ปากน ้ า, จติรกรรมอยุธยา, 67-68. 
35เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว, ความเข้าใจในจติรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2556), 

162. 
36สนัติ เลก็สุขมุ, ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 58. 
37สนัติ เลก็สุขมุ และกมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยา,47. 
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 ในดา้นการแสดงออกของภาพพบวา่ภาพเทพชุมนุมวดัช้างใหญ่มีขนาดใหญ่มาก และ
นัง่เรียงกนัเพียงแถวเดียว ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัเทพชุมนุมจากแหล่งจิตรกรรมอ่ืนพบวา่มีแถวเดียว
แบบเดียวกบัภาพเทพชุมนุมท่ีวดัใหม่ประชุมพล ซ่ึงแตกต่างจากภาพเทพชุมนุมในสมยัอยุธยาตอน
ปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าเทพชุมนุมท่ีวดัช้างใหญ่ ข้อสังเกตน้ี  
น.ณ ปากน ้ าเสนอความเห็นว่าเป็นเพราะผนงัโบสถ์สมยัอยุธยาตอนกลางมีขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีมาก 
อีกทั้งช่างมีความช านาญในการเขียนภาพขนาดใหญ่ จึงท าให้เกิดความนิยมเขียนภาพเทพชุมนุมให้
มีขนาดใหญ่แบบเดียวกบัหนงัใหญ่ ซ่ึงเป็นมหรสพท่ีนิยมเล่นกนัในสมยัอยธุยา 
 อยา่งไรก็ตาม เทพชุมนุมในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้มกัเขียนให้มีมากกวา่ 1 แถว เช่น 
เทพชุมนุมท่ีพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์เทพชุมนุมท่ีวดัทองธรรมชาติ เทพชุมนุมท่ีวดัสระเกศ (ภาพท่ี 
86) เป็นตน้ ดงันั้นเทพชุมนุมท่ีวดัช้างใหญ่ซ่ึงมี 1 แถวจึงอาจเป็นไปไดว้่าเป็นการเขียนตามความ
นิยมทอ้งถ่ินซ่ึงอิทธิพลการเขียนภาพจากพระนครยงัส่งอิทธิพลไปไม่ถึง อีกทั้งดว้ยโครงสร้างผนงั
ภายในกบัองค์ประกอบพระประธานดงัท่ีวิเคราะห์ไวใ้นหัวขอ้ก่อนหน้าน้ีแล้วท าให้ภาพตอ้งมี
ขนาดใหญ่เพื่อรับกบัภาพมารผจญ38 
 

 
ภาพท่ี 86  เทพชุมนุมวดัสระเกศ 
ท่ีมา วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี
ชุดที่  01 เ ล่มที่  5  จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที1่ (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร, 2537),70. 

 
 อน่ึง ภาพยกัษจ์ากเร่ืองรามเกียริตท่ี์ปรากฏในภาพเทพชุมนุมนั้น แมร้ามเกียรต์ิจะเป็นท่ี
รู้จักในสังคมไทยมาแล้วตั้ งแต่สมัยสุโขทัยแต่กลับไม่พบหลักฐานโดยตรงท่ีเก่ียวข้องกับ
วรรณกรรมเร่ืองรามายณะหรือรามเกียรต์ิในสมยัสุโขทยั อยา่งไรก็ตาม เทวรูปซ่ึงสันนิษฐานวา่เคย

                                                 
38น. ณ ปากน ้ า, จติรกรรมอยุธยา, 67-68.  
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ประดิษฐานท่ีเทวาลยัพิมานเกษตรและปูนป้ันประดบัฐานอาคารวิหารวดัพระแกว้ จ.ก าแพงเพชร 
เป็นรูปลิงถือพระขรรค ์ก็ท  าให้คิดไดว้่ารามเกียรต์ิน่าจะเคยมีอิทธิพลในสมยัสุโขทยั แมว้่าปูนป้ัน
อาจจะเก่าเพียงสมยัท่ีสุโขทยัข้ึนกบัอยุธยาแลว้ก็ตาม39 อิทธิพลของรามเกียรต์ิทวีความเขม้ขน้ใน
สมัยอยุธยา เพราะนอกจากช่ือเมืองท่ีสะท้อนความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีแล้ว พระนาม
พระมหากษตัริยเ์ช่นพระรามาธิบดีก็เป็นหลักฐานส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีสะท้อนอิทธิพลของ
รามเกียรต์ิในสมยัอยุธยาเช่นกนั เม่ืออยุธยายอมรับพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาพราหมณ์จาก
ราชส านกัเขมรและน ามาปรับเขา้กบัราชส านกัอยุธยาก็ท าให้บรรดาพราหมณ์มีบทบาทส าคญัยิ่งข้ึน 
เช่น การมีส่วนส าคญัในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นตน้  
 หลกัฐานทางศิลปกรรมสมยัอยุธยาท่ีหลงเหลือและแสดงให้เห็นอิทธิพลของรามเกียรต์ิ
ในสังคมไทย เช่น จิตรกรรมฝาผนงัวดัเกาะแก้วสุทธาราม จิตรกรรมฝาผนงัวดัใหญ่สุวรรณาราม 
ตลอดจนจิตรกรรมฝาผนงัสกุลช่างนนทบุรีอีกจ านวนมากท่ีสะทอ้นความส าคญัของรามเกียรต์ิใน
การช่วยเสริมสร้างบารมีของพระมหากษตัริยใ์นบริเวณลุ่มน ้าเจา้พระยาตอนล่างและท่ีราบสูงโคราช
ท่ีไดรั้บอิทธิพลดา้นแนวคิดในการปกครองจากเขมร40  
 ความนิยมในการเขียนภาพนารายณ์สิบปางและรามเกียรต์ิซ่ึงมีมาแลว้ตั้งแต่สมยัอยุธยา 
ได้รับความส าคัญมากข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
รัชกาลท่ี 1สร้างกรุงรัตนโกสินทร์และโปรดให้ฟ้ืนฟูวรรณคดีเร่ืองต่างๆข้ึน รวมถึงรามเกียรต์ิดว้ย 
หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นความส าคญัของรามเกียรต์ิคือการเขียนภาพนารายณ์สิบปางและรามเกียรต์ิ
ไวท่ี้ระเบียงคดพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และเม่ือถึงรัชกาลท่ี 3 มีการฟ้ืนฟูข้ึนอีกขนาน
ใหญ่ เช่น การร้ือฟ้ืนต ารานพเคราะห์เป็นตน้ อีกทั้งเม่ือมีการซ่อมและสร้างวดัต่างๆจ านวนมาก 
รามเกียรต์ิก็ไดรั้บการฟ้ืนฟูแนวคิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงและส่งอิทธิพลต่อการเขียนภาพในวดัต่างๆอีก
จ านวนมาก เช่น การวาดภาพท่ีบานแผละอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม เป็นตน้41  
 แมภ้าพตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิจะมีความโดดเด่นมากในจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวดั
ชา้งใหญ่ ดงัท่ี น. ณ ปากน ้ าตั้งขอ้สังเกตไวว้า่อาจเป็นการเลียนแบบหนงัใหญ่ซ่ึงมีความนิยมแสดง
ในสมยัอยธุยาก็ตาม แต่การเขียนภาพตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิก็พบมากเช่นเดียวกนัโดยเฉพาะใน
วดัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัวดัชา้งใหญ่ และบางแห่งในกรุงเทพฯมหานคร เช่น ภาพยกัษแ์ละลิงท่ี
วดัเชิงท่า ซ่ึงเขียนไวท่ี้ศาลาการเปรียญในสมยัรัชกาลท่ี 4 ภาพยกัษ์ท่ีวดัป่าเกด จ.สมุทรปราการ 
(ภาพท่ี 87-88) ภาพลิงท่ีวดัไมร้วก จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 89-90) และภาพยกัษ์และลิงท่ี 
วดัทองธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ทั้งส้ิน 
                                                 

39มลฤดี สายสิงห์, “บทบาทรามเกียรต์ิในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ตอนตน้”, 4. 
40เร่ืองเดียวกนั, 7-9. 
41เร่ืองเดียวกนั, 40-45. 
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ภาพท่ี 87 ภาพยกัษน์ัง่ประนมกร
ท่ีวดัป่าเกด จ.สมุทรปราการ 

ภาพท่ี 88 ภาพยกัษน์ัง่ประนมกร
ท่ีวดัป่าเกด จ.สมุทรปราการ 

 

  
ภาพท่ี 89 ภาพเทพชุมนุมวดัไมร้วก 
จ.พระนครศรีอยธุยา มีภาพยกัษก์ายสีเขียว  

ภาพท่ี 90 ภาพเทพชุมนุมวดัไมร้วก 
จ.พระนครศรีอยธุยา มีภาพลิงกายสีแดง 

 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ไม่อาจสรุปได้ว่าภาพตวัละครในรามเกียรต์ิท่ีปรากฏท่ีวดัช้าง
ใหญ่จะเป็นการเขียนในสมัยอยุธยา ดังข้อสรุปของ น.ณ ปากน ้ า เพราะอาจเขียนข้ึนในสมัย
รัตนโกสินทร์ก็ไดเ้น่ืองจากพบว่ามีความนิยมเขียนภาพตวัละครจากเร่ืองรามเกียรต์ิทั้งในวดัท่ีอยู่
บริเวณจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานครอีกจ านวนมาก 
เช่น ภาพเทพชุมนุมท่ีวดัทองธรรมชาติ ภาพเทพชุมนุมท่ีวดัป่าเกด จ.สมุทรปราการ และเทพชุมนุม
ท่ีวดัไมร้วก จ.พระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ 
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 3.4.2 การตีความภาพเทพชุมนุมวดัช้างใหญ่ 
 การตีความภาพเทวดาแต่ละองคไ์ดอ้าศยัประติมานวิทยาโดยพิจารณาจากรูปร่างวา่เป็น
ยกัษ์ ลิง หรือมนุษย ์จากนั้นวิเคราะห์สี และศิราภรณ์ เป็นเคร่ืองมือจ าแนกและวิเคราะห์ สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
  3.4.2.1.ภาพยกัษ์มีทั้งส้ิน 5 ตน เป็นภาพท่ีลบเลือนบางส่วน จ านวน 2 ภาพและ
เป็นภาพท่ีสมบูรณ์จ านวน 3 ภาพ ไดแ้ก่ 
   ก) ภาพแรกเป็นภาพท่ีลบเลือนบางส่วน (ภาพท่ี 91)  ท าให้ตอ้งอาศยัการ
ตีความจากส่วนท่ีเหลืออยู่ ไดแ้ก่ ลกัษณะโครงสร้าง ซ่ึงตีความไดว้่าเป็นยกัษ์ เน่ืองจากมารูปร่าง
ค่อนขา้งหนา นอกจากน้ียงัวเิคราะห์จากสีกายซ่ึงเป็นสีขาว และส่วนมงกุฎท่ียงัเหลือให้เห็นร่องรอย
อยู ่มีลกัษณะเป็นชั้นๆซ่ึงน่าจะเป็นหัวขนาดเล็ก จากร่องรอยท่ีเหลืออยูท่  าให้สันนิษฐานไดว้า่เป็น 
สหัสเดชะ เจา้เมืองปางตาล ซ่ึงเป็นยกัษ์ท่ีมีอาวุธคือกระบองวิเศษและเป็นพี่ชายของมูลพลมั เม่ือ  
มูลพลมัซ่ึงเป็นเพื่อนกบัทศกณัฐ์ชกัชวนให้ช่วยออกรบกบัพระราม สหสัเดชะซ่ึงเป็นยกัษ์ท่ีมีฤทธ์ิ
มากไดม้าช่วยรบ แต่แพปั้ญญาของหนุมานและถูกหนุมานฆ่าตาย 
 สหสัเดชะเป็นยกัษท่ี์มีกายสีขาว มี 1000 หนา้ มีฤทธ์ิเดชมากเสมอทศกณัฐ์ ช่างจึงนิยม
เขียนหรือป้ันสหสัเดชะมีหนา้ตาคลา้ยทศกณัฐ์ คือมีเศียรหลายเศียร เม่ือเทียบกบัลกัษณะหวัโขนใน
ปัจจุบนัแลว้สันนิษฐานไดว้า่จิตรกรรมภาพน้ีคือสหสัเดชะ42(ภาพท่ี 92) 
 
 
 

                                                 
42กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั, หัวโขน สมบัตศิิลป์ แผ่นดนิไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง

,2543), 197. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

  
ภาพท่ี 91 สหสัเดชะท่ีวดัชา้งใหญ่ภาพ
ค่อนขา้งลบเลือน แต่วเิคราะห์มงกุฎซ่ึง
แสดง1000 หนา้ และกายสีขาว ท าให้
ตีความไดว้า่เป็นสหสัเดชะ  

ภาพท่ี 92 หวัโขนสหสัเดชะ 
ท่ีมา กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั,หัวโขน สมบัติ
ศิลป์ แผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2543), 197. 

   ข) ยกัษต์นท่ีสอง ภาพเขียนชดัเจน เป็นภาพยกัษส์วมมงกุฎยอดนาค (ภาพ
ท่ี 93) สันนิษฐานวา่หมายถึงมงักรกณัฐ์ (ภาพท่ี 94) ซ่ึงเป็นทรพีกลบัชาติมาเกิดเป็นบุตรพญาขร มี
อาวธุเป็นศร หน่ึงพกัตร์ สองกร กายสีเขียว ทรงมงกุฎยอดนาค มงักรกณัฐไ์ดร่้วมกบัอินทรชิตในศึก
นาคบาศ43 

                                                 
43เร่ืองเดียวกนั, 203. 
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ภาพท่ี 93 ภาพวาดมงักรกณัฐ์ท่ีวดัชา้งใหญ่  ภาพท่ี 94 ภาพหวัโขนมงักรกณัฐ์ 

ท่ีมา 
http://chanapob.exteen.com/20130531/entr
y-1 

   ค) เป็นภาพยกัษ์ท่ียงัสมบูรณ์ มีกายสีเขียวทรงชฎามงกุฎ (ภาพท่ี 95) ท า
ใหส้ันนิษฐานวา่เป็นอินทรชิต ซ่ึงเป็นบุตรของทศกณัฐ์กบันางมณโฑ อินทรชิตมีฤทธ์ิมาก และเม่ือ
บ าเพญ็ตบะจึงไดรั้บพรและอาวุธจากมหาเทพ คือศรพรหมาสตร์ ศรนาคบาศ และศรวิษณุปานมั 
อินทรชิตมีกายเขียว หน่ึงหนา้ สองกรตาโพลง ปากหุบ ทรงชฎาเดินหนหรือกาบไผย่อดปัด (ภาพท่ี 
96)  
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ภาพท่ี 95 ภาพวาดอินทรชิต เป็นยกัษก์ายสีเขียว  
หน่ึงพกัตร์สองกร ท่ีวดัชา้งใหญ่ 
 

ภาพท่ี 96 หวัโขนอินทรชิตจากพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร 
ท่ีมา กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั, หัวโขน สมบัติศิลป์ 
แผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พบัลิชช่ิง, 2543),90. 

 
   ง) ภาพจิตรกรรมยกัษ์ท่ีวดัชา้งใหญ่ภาพน้ีค่อนขา้งลบเลือน ส่วนหัวและ
ล าตวัสีหลุดร่อนเหลือเพียงส่วนเทา้ท่ีเป็นสีแดง (ภาพท่ี 97) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่าเป็นตวัละคร
ยกัษต์วัใดตวัหน่ึงในสองตวัน้ีคือ แสงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นนอ้งของมงักรกณัฐ์ มีใบหนา้สีแดงปากแสยะ 
ตาโพลง แสงอาทิตยมี์แวน่แกว้สุรกานตท่ี์ไดรั้บจากพระพรหมเป็นอาวุธ ไปเกือบหมด หรือรูปยกัษ์
ตนน้ีก็อาจหมายถึงบรรลยักลัป์ ซ่ึงเป็นยกัษ์สีแสด หรือสีแดง ปากขบตาจรเขา้ สวมมงกุฎน ้ าเตา้
เฟืองไดเ้ช่นกนั บรรลยักลัป์เป็นลูกของทศกณัฐ์กบันางกาลอคัคี อาศยัอยูก่บัทา้วกาลนาคในเมือง
บาดาล เม่ือทศกณัฐต์ายไดข้ึ้นมาแกแ้คน้และถูกหนุมานฆ่าในเวลาต่อมา 44 ทั้งน้ีผูว้ิจยัเสนอวา่ภาพน้ี
น่าจะหมายถึงบรรลยักลัป์ เน่ืองจากช่างเขียนภาพตวัละครไม่ซ ้ ากนัทั้งอุโบสถ คือ ทั้งภาพมารผจญ
และเทพชุมนุมตวัละครตวัอ่ืนๆจะปรากฏเพียงคร้ังเดียว ดังนั้น เม่ือแสงอาทิตย์ปรากฏในฉาก
กองทพัมารแลว้ ภาพเทพชุมนุมจึงน่าจะหมายถึงบรรลยักลัป์ (ภาพท่ี 98) 
 

                                                 
44เร่ืองเดียวกนั, 94.  
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ภาพท่ี 97 ภาพจิตรกรรมยกัษท่ี์ค่อนขา้งลบ
เลือนท่ีวดัชา้งใหญ่ สันนิษฐานวา่ช่างจะเขียน
เป็นบรรลยักลัป์ 

 

 
ภาพท่ี 98 ภาพหวัโขนบรรลยักลัป์ 
ท่ีมา กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั, หัวโขน สมบัติ
ศิลป์ แผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พร้ิน
ต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2543), 104. 
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   จ) ภาพค่อนขา้งลบเลือน แต่จากร่องรอยมงกุฎและสีของเทา้ท่ีเหลืออยู ่
วเิคราะห์วา่เป็นยกัษท่ี์มีหนา้ขาว 4 พกัตร์ สวมมงกุฎชยั 4 ยอด(ภาพท่ี 99) ท าให้สันนิษฐานวา่ภาพน้ี
หมายถึงอศัธาดา ซ่ึงเป็นโอรสทา้วลัสเตียนกับนางสุวรรณมาลัย และเป็นพี่ชายต่างมารดาของ
ทศกณัฐ์ครองเมืองวทักนั ช่างท าหัวโขนมกัท าเป็นหน้าใหญ่ดา้นหน้า 1 หน้า หน้าเล็กดา้นหลงั 3 
หนา้ และหนา้เล็กท่ียอดอีก 1 หนา้45(ภาพท่ี 100)  
 

  
 

ภาพท่ี 99 ภาพจิตรกรรมเลือนลาง สันนิษฐานวา่ 
เป็นยกัษ ์และมีกายสีขาว ซ่ึงอาจหมายถึงอศั
ธาดา 

 

ภาพท่ี 100 ภาพหวัโขนอศัธาดา ซ่ึงเป็นนอ้งชาย
ของทศกณัฐ ์
ท่ีมา กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั,หัวโขน สมบัติศิลป์ 
แผ่นดินไทย,(กรุงเทพฯ:อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พบัลิชช่ิง,2543,68. 

 

                                                 
45เร่ืองเดียวกนั, 104. 
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  3.4.2.2 ภาพลิงในเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีปรากฏในชุดเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่มี 3 ตวั คือ 
สุครีพ หนุมาน และ องคต ซ่ึงช่างเขียนภาพเรียงล าดบัตามความส าคญั 
   ก) ภาพจิตรกรรมลิงสีแดง สวมมงกุฎ (ภาพท่ี 101) หมายถึงสุครีพซ่ึงเป็น
บุตรของพระอาทิตยก์บันางกาลอจันา ซ่ึงเป็นเมียของฤาษีโคดม เม่ือฤาษีโคดมรู้วา่พระอาทิตยเ์ป็นชู้
กบันางกาลอจันาจึงสาบให้สุครีพกลายเป็นลิง สุครีพไดค้รองเมืองขีดขินต่อจากพาลีซ่ึงเป็นพี่ชาย
และไดเ้ขา้ร่วมในกองทพัของพระราม สุครีพมีกายสีแดงอนัมีนยัวา่เป็นสุริยบุตรและเป็นลิงท่ีสวม
มงกุฏเพราะไดค้รองเมือง 46 (ภาพท่ี 102) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 101 ภาพจิตรกรรมสุครีพ มีกาย 
สีแดง สวมชฎามงกุฎ  

ภาพท่ี 102 ภาพหวัโขนสุครีพ ซ่ึงเป็น
สมบติัของ หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ 
ปราโมช  
ท่ีมา กลุ่มบริษทัยูคอมจ ากัด,หัวโขน 
สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พ ร้ิน ต้ิงแอนด์พับ ลิชช่ิง , 
2543), 274 

 

                                                 
46เร่ืองเดียวกนั, 274. 
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   ข) ภาพจิตรกรรมลิงสีขาว (ภาพท่ี 103) หมายถึงหนุมานซ่ึงเป็นลิงทหาร
เอกของพระรามมีกายสีขาวหรือลิงเผือก หนุมานเป็นบุตรของพระพายกบันางสวาหะ มีศกัด์ิเป็น
หลานของสุครีพ หนุมานมีกายสีขาว มีขนเพชร เข้ียวเพชร ในยามแผลงฤทธ์ิจะมีส่ีหนา้แปดกร 47

(ภาพท่ี 104)  
 

  
ภาพท่ี 103 หนุมานมีกายสีขาวนัง่ประนม
มือในจิตรกรรมฉากเทพชุมนุม  
วดัชา้งใหญ่  

 

ภาพท่ี 104 หวัโขนหนุมานใน
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร 
ท่ีมา กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั,หัวโขน 
สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง,2543), 
290. 

 

                                                 
47เร่ืองเดียวกนั, 290. 
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   ค) ภาพจิตรกรรมลิงสีเขียว ช่วงปากสีหลุดไปซ่ึงลิงสีเขียวสวมมงกุฎ 
(ภาพท่ี 105) ตีความวา่หมายถึงพาลีเจา้เมืองขีดขินพี่ชายของสุครีพ หรือองคตลูกชายของพาลีก็ได ้
แต่วเิคราะห์จากสีท่ีบริเวณภาพปากซ่ึงหลุดเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นการร่อนของสีออกเป็น
แผน่เดียวกนั ก็ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้า่เป็นปากแพะซ่ึงเป็นลกัษณะขององคต  
    องคต เป็นลูกของพาลีกบันางมณโฑ เม่ือทศกณัฐ์ทวงนางมณโฑคืน ฤาษี
จึงฝากองคตไวใ้นทอ้งแพะ ท าให้มีปากเหมือนแพะ องคตเป็นผูมี้ความสามารถทางการเจรจา คร้ัง
หน่ึงพระรามให้องคตแปลงเป็นยกัษ์ไปทูลขอแว่นแก้วสุรกานต์จากพระพรหม องคตได้แสดง
ความสามารถในการเจรจาจนพระพรหมหลงเช่ือและมอบแว่นแก้วให้ องคตได้เข้าร่วมรบกับ
กองทพัพระราม และมกัปรากฏร่วมกบัสุครีพและหนุมานในฐานะญาติสนิทอยูเ่สมอ48 (ภาพท่ี 106) 
 

  
 

ภาพท่ี 105 ภาพวาดองคต มีกายสีเขียว
และปากงุม้เหมือนปากแพะ 

 

ภาพท่ี 106 ภาพหัวโขนองคต สมบัติ
ของ หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช  
ท่ีมา กลุ่มบริษัทยูคอมจ ากัด, หัวโขน 
สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ: 
อม รินทร์พ ร้ิน ต้ิงแอนด์พับ ลิช ช่ิ ง , 
2543), 288. 

 

                                                 
48เร่ืองเดียวกนั, 288. 
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  3.4.2.3 ภาพมนุษย ์กลุ่มท่ีมีรูปร่างหนา้ตาแบบมนุษย ์ซ่ึงมีทั้งเพศชายและเพศหญิง 
จ านวน 20 องค ์แบ่งเป็นชาย 12 องค ์หญิง 8 องค ์ท่ีน่าสังเกต คือ มีเทวดาเพียง 16 องคจ์าก 20 องค์
เขียนกนกเปลวออกดา้นขา้งตวัของเทวดา อีก 4 องค ์ประกอบดว้ยชาย 2 องค ์หญิง 2 องค ์ไม่มีกนก
เปลวดา้นขา้งตวั (ภาพท่ี 107) ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่การเขียนกนกเปลวเป็นสัญลกัษณ์ทางประติมาน
วิทยาเพื่อแยกภาพเทวดาออกจากมนุษยห์รือตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ เช่น ภาพมนุษยช์าย กายสี
เขียว ไม่มีกนกเปลว หมายถึงพระราม และภาพมนุษย์ชายกายสีเขียวมีกนกเปลว (ภาพท่ี 108)
หมายถึงพระอินทร์ และภาพหญิงทรงเคร่ืองอย่างนางกษตัริยไ์ม่มีกนกเปลวออกจากดา้นขา้งจึง
หมายถึงนางสีดา เป็นตน้  
  ผูว้จิยัจึงอาศยัการตีความเชิงประติมานวิทยาโดยตีความจากกนกเปลววา่ หากภาพ
เทพชุมนุมองค์ใดมีกนกเปลวออกจากดา้นขา้งล าตวัน่าจะหมายถึงเทวดาหรือเทพเจา้ และหากไม่มี
กนกเปลวหมายถึงตวัละครฝ่ายมนุษยใ์นวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ โดยใชแ้นวเทียบกบัวิธีการเขียน
ภาพเทพทวารบาลซ่ึงมกัเขียนกนกเปลวออกจากล าตวัดา้นขา้ง เช่น ทวารบาลจากวดัสระบวั เป็นตน้ 
(ภาพท่ี 109) 
 

 
ภาพท่ี 107 ภาพบุคคลเพศชายนัง่ประณมมือ
ไม่มีกนกเปลวออกจากดา้นขา้ง  
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ภาพท่ี 108 ภาพบุคคลเพศชายนัง่
ประณมมือมีกนกเปลวออกจาก
ดา้นขา้ง  
 

ภาพท่ี 109 ภาพทวารบาลวดัสระบวั  
จ.เพชรบุรีซ่ึงเป็นเทพรักษาศาสนสถาน เขียน
มีกนกเปลวออกดา้นขา้งกาย กนกเปลวจึงถูก
ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแสดงความเป็นเทพดว้ย
ประการหน่ึงนอกเหนือจากประภามณฑล 

 
   ก) ภาพมนุษยท่ี์ไม่มีกนกเปลวจากดา้นขา้งซ่ึงผูว้ิจยัตีความวา่เป็นตวัละคร
ในเร่ืองรามเกียรต์ิ มี 4 องค ์แบ่งเป็นชาย 2 องค ์หญิง 2 องค ์ชาย 2 องคมี์สีกายแตกต่างกนัคือกายสี
เขียว (ภาพท่ี 110) กบักายสีทอง (ภาพท่ี 112) องคท่ี์มีกายสีเขียว สวมมงกุฎเดินหน ซ่ึงพระรามทรง
เม่ือเสด็จจากพระนคร หนัดา้นขา้งคุกเข่าในท่าประนม และตีความวา่หมายถึงพระราม (ภาพท่ี 111) 
ส่วนองคท่ี์มีกายสีทอง หนัหนา้เส้ียว สวมชฎามงกุฎตีความวา่หมายถึงพระลกัษมณ์49 (ภาพท่ี 113) 
 

                                                 
49กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั, หัวโขน สมบัตศิิลป์ แผ่นดนิไทย, 46-51. 
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ภาพท่ี110 ภาพชายกายสีเขียวนัง่อยู่
หมู่เทพชุมนุม ไม่มีรัศมีเปลว ตีความ
วา่เป็นพระราม 
 

ภาพท่ี 111 หวัโขนพระรามจากสถาบนันาฏ 
ดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร 
ท่ีมา กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั, หัวโขน สมบัติ
ศิลป์ แผ่นดินไทย  (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พร้ิน
ต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง,2543), 46. 

 

  
ภาพท่ี112 ภาพชายกายสีทอง นัง่อยู่
ในหมู่เทพชุมนุม ไม่มีเปลวรัศมี 
ตีความวา่เป็นพระลกัษมณ์  
 

ภาพท่ี 113 หวัโขนพระลกัษมณ์จาก
สถาบนันาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร 
ท่ีมา กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั,หัวโขน 
สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง,2543), 
51. 
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   ส่วนภาพมนุษยผ์ูห้ญิงอีกสององค์ซ่ึงไม่มีกนกเปลว องคห์น่ึง ทรงอุณหิส 
และรัดเกล้ายอดกษตัรีย์ ระบายเส้นผมสีด า ไม่สวมเส้ือแต่ทรงผา้นุ่ง มีลายเส้นแสดงหน้าอก  
(ภาพท่ี 114) ซ่ึงตีความไดว้า่หมายถึงนางสีดา อีกคนหน่ึงแต่งกายเหมือนกนัแต่ไม่ทรงรัดเกลา้ยอด
กษตัรีย ์(ภาพท่ี 115) ไม่อาจตีความไดว้า่หมายถึงตวัละครตวัใด แต่อาจหมายถึงนางก านลัของพระ
นางสีดาก็ไดเ้น่ืองจากประทบัติดกนั 
   อน่ึง มีขอ้สังเกตว่า การท่ีภาพตวัละครทั้ง 4 ตวัจากเร่ืองรามเกียรต์ิเขียน
ให้มีประภามณฑลทุกตวั ทั้งท่ีเป็นมนุษย ์อาจเป็นเพราะช่างตีความไปว่าตวัละครในรามเกียรต์ิคง
จะเป็นเทพชนิดหน่ึงจึงมีฤทธ์ิ หรือเป็นเทพอวตาร จึงแสดงดว้ยประภามณฑล 
 

  
ภาพท่ี 114 ภาพหญิงทรงเคร่ืองนาง
กษตัริย ์ประกอบดว้ยอุณหิศ และรัด
เกลา้ ทบัทรวง พาหุรัด เป็นตน้ 
ตีความวา่เป็นนางสีดา 
 

ภาพท่ี 115 ภาพหญิงทรงเคร่ือง
ประกอบดว้ยอุณหิศ และ ทบัทรวง 
พาหุรัด แต่ไม่สวมรัดเกลา้ ตีความ
วา่เป็นนางก านลัของนางสีดา 
เน่ืองจากพระลกัษมณ์ไม่มีมเหสี 

 
   ข) เป็นภาพชายและหญิงทรงเคร่ืองมีกนกเปลวออกจากดา้นขา้งล าตวั 
จ  านวน 16 องค ์นัง่ประนมมือในท่าพบัเพียบ แบบหนา้ดา้นขา้งบา้งหนา้เส้ียวบา้ง ซ่ึงหมายถึงเทวดา 
(ภาพท่ี 116) และเทพธิดา (ภาพท่ี 117) องค์ต่างๆ เทวดาเหล่าน้ีบอกไม่ไดว้่าหมายถึงเทพองค์ใด
เพราะเป็นการเขียนในรูปแบบคลา้ยคลึงกนั มีเพียงบางองคท่ี์สามารถตีความเชิงประติมานวิทยาได ้
อาทิ เทพบุตรท่ีมีกายสีเขียว ทรงชฎามงกุฎนัง่พนมมืออยู่ถดัจากยกัษ์และลิง มีรัศมีเปลวออกจาก
ดา้นขา้ง ตีความไดว้า่หมายถึงพระอินทร์ (ภาพท่ี 118)  
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ภาพท่ี 116 เทพธิดา ทรงเคร่ือง
เช่นเดียวกบันางกษตัริย ์แต่มีรัศมี
เปลวจากดา้นขา้งล าตวัแสดง
สัญลกัษณ์วา่เป็นเทพ 

ภาพท่ี 117 เทพบุตรทรงเคร่ือง 
อยา่งกษตัริย ์แต่มีรัศมีเปลวจาก
ดา้นขา้งล าตวั 
 

 

 
ภาพท่ี 118 ภาพเขียนทิพยบุคคลกาย 
สีเขียว ทรงเคร่ืองเทวดามีเปลวรัศมี
ออกจากดา้นขา้งองค ์นัง่พนมมืออยู่
ถดัจากยกัษแ์ละลิง ตีความเชิงประติ
มานวทิยาวา่เป็นพระอินทร์ 
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  3.4.2.4 ภาพช ารุด ภาพเขียนในชุดเทพชุมนุมกลุ่มสุดทา้ย คือภาพเขียนสององคท่ี์สี
ส่วนศีรษะและล าตวักะเทาะ แต่ส่วนยอดยงัปรากฏประภามณฑล ลกัษณะทางประติมานวิทยาท่ี
บ่งช้ีไดคื้อมีขนปีกท่ีแขนท่อนล่างและเล็บเทา้แหลมแบบเล็บสัตว ์สันนิษฐานว่าภาพทั้ง 2 ภาพน้ี
หมายถึงครุฑ ตนดา้นขวานุ่งผา้สีฟ้าและขนปีกสีฟ้า (ภาพท่ี 119) ส่วนตนดา้นซ้ายนุ่งผา้สีแดงและ
ปีกสีเขียว (ภาพท่ี 120) 
 

  
ภาพท่ี 119 ภาพครุฑกายสีแดงปีกสีฟ้า ภาพท่ี 120 ภาพครุฑกายสีแดง ปีกสีเขียว 
 
  ภาพยกัษ ์ลิง ครุฑ เทพ และมนุษย  ์ท่ีมาประชุมกนัน้ีต่างนัง่เรียงกนับนผนงัแปขา้ง
ละ 15 องค ์ ดงัตารางท่ีเสนอต่อไป ซ่ึงเป็นการนัง่ท่ีไม่ล าดบัตามความส าคญัหรือฐานานุศกัด์ิ เช่น 
พระรามประทบัในล าดบัท่ี 11 ขณะท่ีครุฑอยูใ่นล าดบัท่ี 4 และ 5 (ภาพท่ี 121) 
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ภาพท่ี 121 แผนผงัเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่ 
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 3.4.3 วเิคราะห์ภาพเทพชุมนุม 
 ฉากเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่เป็นการชุมนุมของเทพในโอกาสท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้บรรลุพระโพธิญาณ เพราะการจดัวางภาพต่อเน่ืองจากภาพมารผจญ อีกทั้งการเขียนภาพทศกณัฐ์
เป็นพระยามารช่วยเช่ือมโยงกบัตวัละครยกัษ์ ลิงและมนุษยท่ี์ปรากฏในภาพเทพชุมนุมให้มีความ
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นท่ีสังเกตว่าภาพเทพชุมนุมไม่เขียนภาพทศกณัฐ์อีกเพราะได้เขียนแล้วในฐานะ 
พระยามารท่ีอยูต่น้ขบวนของภาพ และเป็นตวัละครท่ีเช่ือมโยงสองภาพให้ต่อเน่ืองกนั นอกจากน้ี
รายงานการส ารวจของกรมศิลปากร ตีความแตกต่างจากการตีความของผูว้ิจยั เช่นภาพเทพธิดาใน
ฉากเทพชุมนุมทั้ง 4 องคห์มายถึงพระชายาทั้งส่ีพระองคข์องพระอินทร์50  
 นอกจากการเขียนภาพเทวดา ยกัษ ์ลิงและมนุษยใ์นภาพเทพชุมนุมแลว้ ท่าพนมมือและ
การนัง่ของเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่ มีความคลา้ยคลึงกบัท่านัง่และท่าพนมมือของเทพชุมนุมในพระ
ท่ีนัง่พุทไธสวรรคแ์ละวดัสุวรรณาราม (ภาพท่ี 121) คือเป็นการนัง่แบบผอ่นคลาย  เทา้แบนราบกบั
พื้น ไม่เขยง่ส้นเทา้ ไหล่ของเทพแต่ละองคมี์ขนาดเล็กและไดส้ัดส่วนเม่ือเทียบกบัล าตวั 
 อน่ึง ท่าทางการนัง่ของเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่ท่ีมีลกัษณะผอ่นคลายและเอียงตวัโนม้ไป
ดา้นหนา้เล็กนอ้ย ลกัษณะอ่อนชอ้ยแบบวดัชา้งใหญ่อาจสะทอ้นค่านิยมในการเขียนภาพเทพชุมนุม
ใหส่ื้อสารคติการเขา้เฝ้าเพื่อถวายสักการะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อนัเป็นการยืนยนัวา่เป็นฉาก
หลงัการตรัสรู้แลว้นัน่เอง  
 ท่านัง่โนม้กายไปดา้นหนา้เล็กนอ้ยของเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่ยงัมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
เทพชุมนุมท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้หลายวดั อาทิ เทพชุมนุมท่ีวดัป่าเกด  
จ.สมุทรปราการ เทพชุมนุมท่ีวดัจนัทบุรี จ.สระบุรี และเทพชุมนุมท่ีวดัไมร้วก จ.พระนครศรีอยธุยา 
(ภาพท่ี 122) เป็นตน้ และเม่ือเทียบกบัเทพชุมนุมท่ีวดัใหม่ประชุมพล จะเห็นวา่วดัใหม่ประชุมพล
(ภาพท่ี 123) ซ่ึงเขียนในช่วงตน้ของสมยัอยธุยาตอนปลายมีลกัษณะค่อนขา้งแขง็ กายตรง ไหล่ใหญ่ 
ซ่ึงแตกต่างจากท่านัง่ของเทวดาวดัชา้งใหญ่อยา่งส้ินเชิง (ภาพท่ี 124) 
 
 

                                                 
50กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจจติรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา, 234. 
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ภาพท่ี 122 เทพชุมนุมท่ีวดัไมร้วก จ.พระนครศรีอยุธยามีท่วงท่าการไหวข้อง
เทวดา คลา้ยคลึงกบัเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่ คือการโนม้กายไปดา้นหนา้เล็กนอ้ยใน
ลกัษณะนอบนอ้ม 

 

 
ภาพท่ี 123 เทพชุมนุมวดัใหม่ประชุมพล มีลกัษณะค่อนขา้งแข็ง ไหล่ใหญ่ แต่มีการ
วาดเทา้ใหแ้บนราบเช่นเดียวกบัเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่ 
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ภาพท่ี 124 ภาพเทพชุมนุมนัง่ประนมมือไวก้ลางหนา้อก เขียนให้
ล าตวัโนม้เอียงดา้นหนา้เล็กนอ้ย แสดงความนบนอบพระพุทธเจา้ 
การวางเทา้แบนราบและแสดงประติมานวทิยาดว้ยสีกาย ลกัษณะ
ของเล็บเทา้ ศิราภรณ์และเคร่ืองประดบัต่างๆ 

 
 นอกจากน้ีการเขียนภาพใหน้ิ้วเทา้น้ิวหน่ึงกดต ่าลง เป็นลกัษณะท่ีน่าสังเกตท่ีพบในภาพ
เทพชุมนุมวดัช้างใหญ่ (ภาพท่ี 125) และพบว่ามีภาพเทพชุมนุมอีกหลายแห่งท่ีช่างนิยมเขียนใน
ลกัษณะเดียวกนัน้ี เช่น ภาพเทพชุมนุมท่ีพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์และท่ีวดัป่าเกด (ภาพท่ี 126) อน่ึง
การเขียนให้น้ิวเทา้กดต ่าลงน้ิวหน่ึงเป็นการแสดงในลกัษณะสามมิติท่ีช่างตอ้งการส่ือให้ทราบว่า
เทพทั้งหลายประทบับนตัง่ซ่ึงบางแห่งเขียนเป็นภาพเทพนัง่ซ้อนกนัหลายชั้น มีนยัวา่เทพแต่ละชั้น
ไม่ได้นั่งบนพื้นราบ แมก้ระนั้นเม่ือเขียนเพียงชั้นเดียวก็ยงัคงเก็บลกัษณะดงักล่าวมาแสดงด้วย
เช่นกนั ซ่ึงหากเทียบกบัเทวดาในวดัใหม่ประชุมพลจะเห็นว่าเทวดาทุกองค์นัง่เก็บน้ิวเทา้ทั้งหมด 
อนัหมายถึงการนั่งราบบนพื้น ซ่ึงสอดคล้องกบัความนิยมในการเขียนเทพชุมนุมเพียงชั้นเดียว 
ขอ้สังเกตน้ีน าไปสู่การตีความว่า การเขียนภาพเทพชุมนุมของวดัขนาดเล็กนอกราชธานี (ภาพท่ี 
127) ช่างอาจคุน้เคยกบัการเขียนภาพเทวดาซ่ึงนัง่อยู่หลายชั้นและแสดงพื้นตัง่แต่ละชั้นดว้ยการ
เขียนน้ิวเทา้ แบบเดียวกบัภาพเทพชุมนุมท่ีพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์เม่ือตอ้งเขียนภาพเทพชุมนุมแม้
เพียงแถวเดียวก็ยงัคุน้เคยและน าเอาลกัษณะดงักล่าวมาแสดงในภาพเทพชุมนุมของตนอีกดว้ย  
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ภาพท่ี 125 ภาพเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่ กดหวัแม่เทา้ลง แสดงใหเ้ห็นวา่นัง่อยูริ่มตัง่ 

 

   
 

ภาพท่ี 126 ภาพเทพชุมนุมท่ีพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์วดัจนัทบุรี จ.สระบุรี และวดัป่าเกด จ.สมุทรปราการ 
จะเห็นการเขียนใหน้ิ้วเทา้น้ิวหน่ึงของเทพแยกออกจากน้ิวอ่ืน และกดต ่าลง 
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ภาพท่ี 127 เทวดาวดัเชิงท่ามีท่าทางการนัง่ไหวแ้บบหลวมๆ เอนกายไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย 

 
 อน่ึง ท่านั่งของเทวดาสมยัอยุธยาตอนปลายมกัเป็นท่านั่งแบบหลวมๆ ไม่เคร่งครัด
กฏเกณฑ์มากนัก เช่นท่านั่งของเทวดาว ัดใหญ่สุวรรณาราม (ภาพท่ี 128)  แต่เ ม่ือถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ช่างมีความเคร่งครัดและพะวงอยู่กบัความถูกตอ้งตามกฏเกณฑ์ การจดัวาง
ภาพมีความสุขุมท าให้ขาดอารมณ์อ่อนไหวแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย51 หรือการนัง่ชนัเข่าสมยั
รัชกาลท่ี 1 เช่น ภาพเทพชุมนุมท่ีหอไตรวดัระฆงัโฆษิตาราม52 ซ่ึงสืบมาจากสมยัอยุธยาตอนปลาย 
ต่อมาในรัชกาลท่ี 2-3 ช่างมีความเคร่งครัดมากข้ึน ท าใหท้่านัง่ของเทพมีความเรียบร้อยเป็นระเบียบ 

 

 
ภาพท่ี 128 การวาดให้เทา้ของเทวดาวางเหล่ือม
กนัเล็กนอ้ย ในศิลปะอยธุยาตอนปลาย  
จากวดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 
 
ท่ีมา กรมศิลปากร, ลวดลายสมัยอยุธยา 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 205. 

 
 นอกจากน้ี ท่าทางการประณมมือและการเอนกายลงเล็กนอ้ยของเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่
ยงัเป็นลกัษณะท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากแสดงใหเ้ห็นถึงความสมจริงและการแสดงออกทางอวจันภาษาท่ี
                                                 

51สน สีมาตรัง, จติรกรรมฝาผนังสกลุช่างรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์มรินทร์การพิมพ,์ 
2522), 5. 

52ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของานช่างและแนวคดิทีป่รับเปลีย่น 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 407.  
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ช่างต้องการส่ือสารเร่ืองความเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูง ลักษณะการเอนกายลง
เล็กน้อยน้ียงัพบได้ในภาพเขียนเทวดาหลายแห่ง เช่นภาพเทพชุมนุมท่ีวดัดุสิตาราม (ภาพท่ี 129)  
ท่ีแมจ้ะนัง่เป็นกลุ่ม ต่างจากการนัง่เรียงแถวอยา่งท่ีเคยเขียนมา แต่เทวดาทั้งหลายมีท่าทีเอนกายลง
เล็กนอ้ยและประณมมือไวท่ี้อก  
 

 
ภาพท่ี 129 ท่าประนมกรและเอียงกายไปดา้นหนา้เล็กนอ้ยของเทวดา 
วดัดุสิตาราม  
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า, จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ
,2544), 84. 

 
 สรุปไดว้า่ จิตรกรรมเทพชุมนุมของวดัช้างใหญ่มีลกัษณะเฉพาะท่ีเขียนขนาดใหญ่แถว

เดียว และเขียนเป็นภาพตัวละครส าคัญของเร่ืองรามเกียรต์ิปะปนกับภาพเทวดาจึงเป็นไปได้
เช่นเดียวกนัว่าภาพถูกเขียนข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ประกอบกบัท่วงท่า การแสดงออกท่ี
เป็นระเบียบเรียบร้อย และใบหนา้ของตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิมีความคลา้ยคลึงกบัหัวโขนสมยั
รัตนโกสินทร์  

 3.4.4 นักสิทธ์ิวิทยาธร 
 นกัสิทธ์ิวทิยาธร คือทิพยบุคคลประเภทหน่ึง ซ่ึงวรรณกรรมสันสกฤต “กถาสริตสาคร” 
แบ่งทิพยบุคคลออกเป็น 19 ประเภท และสามารถจดัเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นพวกท่ีเป็น
ศตัรูกบัเทวดา ไดแ้ก่ อสูร แทตย ์ทานพ ทิพยบุคคลกลุ่มน้ีไม่นิยมลงมายงัโลกมนุษย ์กลุ่มท่ีสองคือ
กลุ่มท่ีรับใชเ้ทวดา ไดแ้ก่ คนธรรพ ์อปัสร กินนร คณะ คุหยกั และยกัษ ์เป็นกลุ่มท่ีติดต่อกบัมนุษย์
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อยู่เสมอ กลุ่มท่ีสาม เป็นกลุ่มท่ีมีพลงัเหนือมนุษย ์มีอิสระไม่รับใช้ผูใ้ด และมกัมาอยู่ปะปนกับ
มนุษย ์เช่น นาค สิทธะ วิทยาธร กลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่มปีศาจ มีความโหดร้ายและมกัท าร้ายมนุษย ์
ไดแ้ก่ รากษส ปีศาจ เวตาล ภูต ทสัย ุกุมภณัฑ ์กุษมาณฑ์53  
 ทิพยบุคคลสมยัสุโขทยัท่ีปรากฏหลกัฐานถึงปัจจุบนัคือมนุษยนาคท่ีวดัเจดียส่ี์ห้อง (ภาพ

ท่ี 130) ซ่ึงเป็นประติมากรรมนูนสูง ป้ันเป็นมนุษยแ์ต่งกายดว้ยเคร่ืองประดบั อาทิ กรองศอ นุ่งผา้
ทิ้งชายไม่สวมเส้ือ ยกมือข้ึนสองข้างในลักษณะประคองบูรณฆฏะ ส่วนศีรษะหลุดหายไป 
สันนิษฐานว่าน่าจะทรงศิราภรณ์ ทิพยบุคคลสมยัสุโขทยัน้ีอาจไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะลงักาสมยั 

อนุราธปุระ (ภาพท่ี 131) เพราะมีการแต่งกาย และคติคลา้ยกนั  
 

 
ภาพท่ี 130 ประติมากรรมนูนสูง รูปมนุษยนาคท่ีวดัเจดียส่ี์หอ้ง  
แสดงใหเ้ห็นความเช่ือเร่ืองทิพยบุคคลมาแลว้ตั้งแต่สมยัสุโขทยั 

 
 

                                                 
53มาณพ อิศรเดช, “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยา สกลุช่างเพชรบุรี ท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม” 

(วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2527), 146-147. 
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ภาพท่ี 131 มนุษยนาคท่ีวดัมหาวหิาร  
เมืองอนุราธปุระ เป็นทิพยบุคคลประเภท
หน่ึง การแต่งกายและท่าทางคลา้ยคลึงกบั
มนุษยนาคท่ีวดัเจดียส่ี์หอ้ง จ.สุโขทยั 

 

 กระทัง่สมยัอยุธยา ได้พบร่องรอยการเขียนภาพทิพยบุคคลหลงเหลืออยู่จ  านวนมาก 
และเขียนภาพทิพยบุคคลหลายประเภท เช่น เขียนภาพวิทยาธร คนธรรพ ์นกัสิทธ์ิ เป็นตน้ อีกทั้ง
การแต่งกายและท่าทางของทิพยบุคคลก็แตกต่างไปจากสมยัสุโขทยั เช่น การถือดอกไม ้การเล่น
ดนตรี เป็นต้น ดังภาพเขียนนักสิทธ์ิวิทยาธรและคนธรรพ์ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับสมัยกรุง 
ศรีอยธุยา พบวา่ศิราภรณ์ท่ีทิพยบุคคลสวมใส่มีลกัษณะเป็นผา้โพกศีรษะ การวาดหนา้ตามีความเป็น
มนุษย ์เช่น ไวห้นวดเครา หรือหน้าแก่ชรา ซ่ึงแตกต่างจากเทวดาท่ีมีหนา้ตาเป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอ 
นอกจากน้ีนกัสิทธ์ิวิทยาธรยงัมีกิจกรรมมากกว่าการเฝ้าศาสนสถาน คือมีการเล่นดนตรีขบักล่อม
เช่นเดียวกบัเทพยดาทั้งปวง อน่ึงเคร่ืองทรงของนกัสิทธ์ิวิทยาธรก็ถูกเขียนให้แตกต่างจากเทวดาคือ 
การนุ่งห่มดว้ยผา้ยลายดอกหรือลายหนงัสัตว ์การไม่ทรงสร้อยสังวาลย ์คงไวแ้ต่เพียงกรองศอและ

พาหุรัดเท่านั้น (ภาพท่ี 132) 
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ภาพท่ี 132 ภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธรและคนธรรพ ์มาเล่นดนตรีในป่าหิมพานต ์ในสมุดภาพเร่ือง
ไตรภูมิฉบบัสมยักรุงศรีอยธุยา ศิลปะราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 22  
ท่ีมา กรมศิลปากร, ววิฒันาการแห่งจิตรกรรมฝาผนงัของไทย.(กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร
,2502), 88. 

 

 การปรากฏตวัของเหล่านกัสิทธ์ิวิทยาธรมกัเก่ียวขอ้งกบัเทวดาอยู่เสมอ เช่น การร่วม
ถวายสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในคราวตรัสรู้ร่วมกบัเทวดาดงัปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนงัว่า
มกัเขียนนกัสิทธ์ิวิทยาธรอยู่ใกลก้บัเทวดาอยูเ่สมอ การเขียนนั้นอาจแยกนกัสิทธ์ิวิทยาธรเป็นกลุ่ม
หน่ึงแยกออกจากเทวดา หรือจะเขียนใหน้ัง่ปะปนกนัได ้บางคร้ังก็เป็นการเสนอภาพการทะเลาะกนั 
เช่น การแยง่นารีผล ซ่ึงทั้งทิพยบุคคลและเทวดาต่างเขา้มาแยง่เก็บนารีผลจนบางคร้ังท าให้เกิดเหตุ
ววิาทกนั เช่น ลายตูพ้ระธรรมท่ีวดัศาลาปูนเป็นภาพ คือวิทยาธร (หนุ่ม) และนกัสิทธ์ิ (แก่) ก าลงัถือ
อาวุธและเหาะเขา้ท าร้ายเทวดาสององค์ท่ีอุม้นารีผลไวบ้นตกั เป็นตน้ อนัสะทอ้นความคิดของคน
ไทยว่าคนไทยเห็นนักสิทธ์ิวิทยาธรไม่แตกต่างจากเทวดา คือเป็นกลุ่มผูมี้อิทธิฤทธ์ิเช่นเดียวกัน 

(ภาพท่ี 133) 
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ภาพท่ี 133 ภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธร ก าลงัเหาะเขา้ต่อสู้กบัเทวดาเพื่อแยง่ชิงนารีผล บน
ตูพ้ระธรรมวดัศาลาปูน 

 

 ในศิลปะไทยนิยมเขียนภาพนักสิทธ์ิวิทยาธรอาจจะเป็นเพราะนักสิทธ์ิวิทยาธรเป็น
นกับวช และเป็นผูมี้อาวโุส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยท่ีเคารพผูมี้วชิาและผูมี้อาวโุสอยูแ่ลว้ จึง
มีการเขียนหรือแกะสลกัภาพนกัสิทธ์ิวิทยาธรในบริเวณท่ีตอ้งการความศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยเช่นกนั เช่น
การแกะสลกัรูปนกัสิทธ์ิวิทยาธรท่ีธรรมาสน์วดัโพธ์ิเผือก จ.พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นศิลปะสมยั
อยุธยาตอนกลาง54 อีกทั้งอาจตีความไดว้่านกัสิทธ์ิวิทยาธรเป็นนกับวชนอกศาสนาพุทธแต่ก็ยงัมี
ความศรัทธาและปกป้องศาสนาพุทธ ภาพแกะสลกันักสิทธ์ิวิทยาธรท่ีวดัโพธ์ิเผือกแกะเป็นรูป

นกับวชโพกผา้บา้ง สวมเทริดแบบฤาษีบา้ง และนุ่งห่มดว้ยหนงัสัตว ์(ภาพท่ี 134) โดยวิธีการห่มผา้
จะพาดผา้ไวบ้นบ่าขา้งหน่ึงในลกัษณะเก่ียวผา้จากดา้นหลงั ภาพแสดงให้เห็นวา่นกัสิทธ์ิวิทยาธรมี
ฤทธ์ิอยา่งนอ้ยก็สามารถเหาะไดเ้พราะไดแ้กะสลกัรูปกอ้นเมฆไวด้ว้ย 
 

                                                 
54สนัติ เลก็สุขมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 20. 
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ภาพท่ี 134 ภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธรท่ีธรรมาสน์วดัโพธ์ิเผือก สลกัเป็นรูปชายชราแต่งกาย
แบบฤาษี เหาะอยูเ่หนือเมฆ สันนิษฐานวา่เป็นศิลปะสมยัอยธุยาตอนกลางเน่ืองจาก
รูปแบบธรรมาสน์ยงัแต่งดา้นล่างดว้ยกระทง  

 

  นกัสิทธ์ิวทิยาธร ท่ีวดัชา้งใหญ่มีทั้งส้ิน 18 ตน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  3.4.3.1 นกัสิทธ์ิวทิยาธรซ่ึงเป็นทิพยบุคคลก่ึงเทพก่ึงมนุษย ์มีอ านาจเหนือมนุษย ์

เขียนเป็นภาพชายแก่นุ่งห่มแบบนกับวชดว้ยหนงัสัตว ์มีผา้โพกศีรษะ และแสดงท่าทางกิริยา
ต่างๆกนั ทุกตนนุ่งผา้ลาย แต่บางตนห่มผา้ และบางตนสวมเส้ือ บางตนไม่โพกผา้  นกัสิทธ์ิวทิยาธร
เหล่าน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มยอ่ย คือ  

 (1) นกัสิทธ์ิวิทยาธรท่ีถือดอกไมเ้งินดอกไมท้อง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ มีทั้งส้ิน 8 ตน แต่ละตนถือดอกไมต่้างชนิดกนั บา้งถือเป็นดอกเด่ียว บา้งถือเป็น

ช่อ การถือดอกไมใ้นลกัษณะประคอง ชูข้ึน หรือไวใ้นอุง้มือประนมในลกัษณะบูชา นกัสิทธ์ิวิทยา

ธรแต่ละตนเขียนให้แตกต่างกนั บางตนเขียนเป็นชายแก่ไวห้นวดเครา บางตนเป็นชายแก่หัวลา้น 

บางตนสวมเส้ือ บางตนห่มผา้ และบางตนนุ่งเพียงผา้นุ่งเท่านั้น นกัสิทธ์ิวิทยาธรในกลุ่มน้ีมีมากกวา่

นกัสิทธ์ิวทิยาธรทุกกลุ่มเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศของภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถท่ีตอ้งการ

ส่ือการถวายสักการะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ (ภาพท่ี 135-142) 
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ภาพท่ี 135 นกัสิทธ์ิวทิยาธรท าท่าประนมกร 

มีร่องรอยช่อดอกไมแ้ต่สีลบเลือน 

ภาพท่ี 136 นกัสิทธ์ิวทิยาธรร่างกายสมบูรณ์  

ไม่สวมเส้ือ ถือดอกบวัสีแดง 
  

  

 

 
ภาพท่ี 137 นกัสิทธ์ิวทิยาธรนุ่งห่มหนงัเสือ  

แสดงฐานะนกับวช ชูดอกไมเ้หนือศีรษะ 

ภาพท่ี 138 นกัสิทธ์ิวทิยาธรนุ่งห่มหนงัสัตว ์ท าท่า

ประนมกรถือช่อดอกไม ้
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ภาพท่ี 139 นกัสิทธ์ิวทิยาธรแต่งกายอยา่ง

นกับวช ประคองดอกบวัในท่าอญัชุลี 

ภาพท่ี 140 นกัสิทธ์ิวทิยาธรในชุดนกับวช ชูดอกบวั 

 

 

 
ภาพท่ี 141 ภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธรถือดอกไม้
ชนิดต่างๆเพื่อถวายสักการะพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ 

ภาพท่ี 142 ภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธรนุ่งห่มแบบนกับวช  
มีผา้โพกศีรษะ และถือดอกไมสี้ทอง 

 
 

 (2) นักสิทธ์ิวิทยาธรถืออาวุธ มี 2 ตน นุ่งและห่มผา้ลาย ตนหน่ึงถือ 

พระขรรคด์ว้ยมือขวา ในลกัษณะเง้ือไวเ้หนือศีรษะ ส่วนมือซา้ยตั้งวงแบบท่านาฏลกัษณ์ อีกตนหน่ึง

ถือดาบไวท่ี้มือขวา และมือซา้ยยกข้ึนดา้นหนา้ ทั้งสองตนถูกเขียนใหเ้สมือนเหาะอยูเ่หนือเมฆ (ภาพ

ท่ี 143-144) 
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ภาพท่ี 143 นกัสิทธ์ิวทิยาธรถือพระขรรค ์ ภาพท่ี 144 นกัสิทธ์ิวทิยาธรถือดาบ 
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  (3) นกัสิทธ์ิวทิยาธรถือเคร่ืองดนตรี มีอยู ่1 ตน(ภาพท่ี 145) เป็นนกัสิทธ์ท่ี
เขียนเป็นภาพชายแก่โผล่ออกมาจากดา้นหลงัสินเทา  นุ่งห่ม และโพกผา้ดว้ยผา้ลาย หนัดา้นขา้ง ใน

มือดา้นซา้ยถือวตัถุชั้นหน่ึง แต่เน่ืองจากสีค่อนขา้งลบเลือน อยา่งไรก็ตามจากร่องรอยท่ีเหลืออยูเ่ม่ือ

เทียบกบัภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธรท่ีวดัใหม่ประชุมพลท าใหส้ันนิษฐานไดว้า่น่าจะประคองวตัถุประเภท

เดียวกนั คือ เป็นวตัถุคลา้ยเคร่ืองดนตรีประเภทเป่าขนาดเท่าฝ่ามือ มีท่อยื่นออกมาดา้นขา้งลกัษณะ

คลา้ยหลอด ส่วนดา้นท่ีอยู่ติดกบัผูถื้อ มีหลอดยาวยื่นออกมาสันนิษฐานว่าเป็นท่อส าหรับเป่า  เม่ือ

เปรียบกบัภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธรท่ีวดัใหม่ประชุมพล (ภาพท่ี 146) พบวา่มีรูปแบบใกลเ้คียงกนั  

 

 
 

 
  

ภาพท่ี 145 นกัสิทธ์ิวิทยาธรท่ีวดัชา้งใหญ่ ท าท่าถือ
วตัถุช้ินหน่ึงและยกไวใ้กลป้าก ภาพลบเลือนแต่มี
ร่องรอยว่าเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเป่า คล้ายกับ
เคร่ืองดนตรีท่ีวดัใหม่ประชุมพล 
 

ภาพท่ี 146 นกัสิทธ์ิวิทยาธรท่ีวดัใหม่ประชุมพล  
จ.พระนครศรีอยุธยา ท าท่าประคองเคร่ืองดนตรี
ประเภทเป่า  
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 (4) นกัสิทธ์ิวทิยาธรถือไมเ้ทา้ มี 2 ตน เป็นภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธรเหาะ และถือไม ้

ขนาดยาว ตนหน่ึงถือดว้ยมือขา้งเดียวอีกตนหน่ึงถือดว้ยมือทั้งสองขา้ง (ภาพท่ี 147-148) 

 

  
 

ภาพท่ี 147 นกัสิทธ์ิวทิยาธรถือไม้

กระบองหรือไมเ้ทา้เหาะในอากาศ 

ภาพท่ี 148 นกัสิทธ์ิวทิยาธรถือไมก้ระบองหรือไมเ้ทา้

เหาะในอากาศ 
 

 (5) นกัสิทธ์ิวทิยาธรกลุ่มท่ีไม่ถือส่ิงของ มี 3 ตน เขียนเป็นภาพชายแก่นุ่ง

ห่มผา้ลายแสดงท่าเหาะและโผล่หนา้ออกมาจากฟ้าซ่ึงเขียนใหเ้หมือนกบัการแหวกทอ้งฟ้า (ภาพท่ี 

149-151) 

 

  
ภาพท่ี 149 นกัสิทธ์ิวทิยาธรไม่ถือส่ิงของ

ใดๆ ท าท่าเหาะมาในอากาศ 

ภาพท่ี 150 นกัสิทธ์ิวทิยาธรไม่ถือ

ส่ิงของใดๆ ท าท่าเหาะมาใน

อากาศ 
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ภาพท่ี 151นกัสิทธ์ิวทิยาธรไม่ถือส่ิงของใดๆ ท าท่าโผล่หนา้มาจากกอ้นเมฆ 

 

 3.4.3.2 นกัสิทธ์ิวิทยาธรท่ีแต่งกายดว้ยเคร่ืองทรงคลา้ยเจา้ชาย คือมีเมาฬี และรัดเกลา้ 
ทรงภูษาแต่ไม่มีฉลองพระองค ์มีเพียงเคร่ืองประดบั เช่น อุณหิส สังวาลย ์ทบัทรวง พาหุรัด เป็นตน้ 
การแต่งกายอยูใ่นเพศกษตัริย ์คือคลา้ยเจา้ชายมากกวา่นกับวช พบหน่ึงองค ์(ภาพท่ี 152) 
 
 

 
ภาพท่ี 152 นกัสิทธ์ิวทิยาธรแต่งกายอยา่งเจา้ชาย 

 

 3.4.3.3 ภาพเขียนเป็นชายชาวจีน สวมหมวกแบบจีน ใส่เส้ือสีน ้ าเงิน และไวห้นวด 
แสดงท่าทางเหมือนเหาะอยูเ่หนือกอ้นเมฆในลกัษณะเอนตวัไปดา้นหลงั มีหน่ึงภาพ (ภาพท่ี 153) 
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ภาพท่ี 153 ภาพเขียนเหมือนชายจีนสวมหมวกเหาะอยูเ่หนือเมฆ 

 
 สรุปไดว้า่ภาพเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่เป็นภาพท่ีมีขนาดใหญ่เขียนเป็นภาพเทพบุตรเทพธิดา 
และตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ ประกอบดว้ยฝ่ายมนุษย ์ไดแ้ก่ พระราม พระลกัษมณ์ ฝ่ายยกัษ ์ เช่น 
สหสัเดชะ และฝ่ายลิง เช่น องคต หนุมาน อีกทั้งยงัมีครุฑอีกดว้ย นอกจากน้ีเหนือภาพเทพชุมนุมยงั
มีภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธรอีกจ านวนมาก เทพชุมนุมเหล่าน้ีนัง่รวมกนัเป็นแถวเดียวท าท่าทางประนม
มือและนอ้มกายลงเล็กนอ้ย แต่งกายดว้ยเคร่ืองทรงประกอบดว้ยมงกุฎ พาหุรัด เป็นตน้ ทุกองคมี์
ประภามณฑลระบายดว้ยสีแดง ช่างเขียนดว้ยเส้นคมชดัระบายเคร่ืองประดบัดว้ยสีทอง และอาภรณ์
ดว้ยสีวรรณะเยน็และร้อน คือสีฟ้า สีเขียว และสีแดงสลบักนัซ่ึงเป็นวธีิการใหสี้ท่ีนิยมในสมยั
รัชกาลท่ี 3 จึงเป็นไปไดว้า่ภาพเทพชุมนุมวดัชา้งใหญ่เขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 หรือหลงัจากนั้น  
  
3.5 ทศชาติชาดก 

 ชาดก คือ ประวติัของของพระพุทธเจ้าก่อนประสูติเป็นเจา้ชายสิทธัตถะ ซ่ึงจุติเป็น
มนุษยบ์า้ง เป็นสัตวบ์า้ง และการประสูติในแต่ละชาติก็ไดท้รงบ าเพญ็บารมีท่ีแตกต่างกนั ชาดกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ชาดกในนิบาต หมายถึง ชาดกทั้ง 547 เร่ืองท่ีปรากฏอยูใ่นพระสุตตนัตปิฎก 
และชาดกนอกนิบาต เป็นพุทธประวติัท่ีไม่มีอยูใ่นพระไตรปิฎก แต่เป็นวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีผกูโยง
เขา้สู่พุทธประวติัและรวบรวมโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่ในราว พ.ศ.2000-2200 เรียกวา่ปัญญาส
ชาดกหรือชาดกหา้สิบเร่ือง  

 ทศชาติเป็นชาดก 10 เร่ืองสุดทา้ยท่ีรวมอยู่ในนิบาตชาดก การเขียนเร่ืองเล่าชาดกเป็น
วฒันธรรมการเขียนภาพเล่าเร่ืองท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดีย ศรีลงักา และพม่า เช่นนิทานชาดกท่ี
แผ่นดินเผาประดบัเจดียเ์ปทลิคตะวนัตกและตะวนัออกทางตอนใตข้องเมืองพุกาม แมศิ้ลปะแบบ
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เขมรก็นิยมเล่าเร่ืองจากชาดกโดยการสลกัภาพชาดกท่ีดา้นหลงัปราสาทพระขรรค ์ไดแ้ก่ เร่ืองพระ
เวสสันดร เป็นตน้55 

  ในงานจิตรกรรมไทยมกันิยมเขียนเร่ืองชาดกมาแลว้ตั้งแต่สมยัอยุธยา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งชาดกในนิบาต 10 เร่ือง ได้แก่ เตมียชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมีราชชาดก 
มโหสถชาดก ภูริทตัชาดก จนัทกุมารชาดก พรหมนารทชาดก วทิูรชาดก และเวสสันดรชาดก ซ่ึงแต่
ละเร่ืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนบารมีทศัน์ 10 ประการ ไดแ้ก่ เตมียชาดก สอนให้รู้จกับ าเพญ็เนกขมัม
บารมี หมายถึง การละทิ้งจากกามคุณ มหาชนกชาดก สอนให้รู้จกัมีความวิริยะอุตสาหะ สุวรรณ
สามชาดก กล่าวถึงการบ าเพญ็เมตตาบารมี เป็นตน้56 
 จิตรกรรมทศชาติท่ีวดัชา้งใหญ่เขียนชาดกละ 2-3 เหตุการณ์ต่อเน่ืองลงบนช่องระหวา่ง
หน้าต่างแต่ละช่อง ยกเวน้ภาพ 4 เร่ืองท่ีอยู่ใกลพ้ระประธานซ่ึงไม่มีช่องหน้าต่างไดแ้ก่ภาพเตมีย
ชาดกเขียนต่อเน่ืองกบัมหาชนกชาดก และวิทูรบณัฑิตชาดกเขียนต่อเน่ืองกบัเวสสันดรชาดก (ภาพ
ท่ี 154) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

                                                 
55สนัติ เลก็สุขมุ และ กมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยา, 22. 
56เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว, ความเข้าใจในจติรกรรมไทยประเพณี, 165-167. 
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 1 เตมียชาดก 

2 มหาชนกชาดก 

3 สุวรรณสามชาดก 

4 เนมิราชชาดก 

5 มโหสถชาดก 

6 ภูริทตัชาดก 

7  จนัทกมุารชาดก 

8  พรหมนารถชาดก 

9  วทูิรบณัฑิตชาดก 

10  เวสสนัดรชาดก 

 

ภาพท่ี 154 แผนผงัจิตรกรรมทศชาติวดัชา้งใหญ่ 

 

1 2 3 

6 

5 4 

7 8 9  10 

ทศชาติชาดกระหว่างหนา้ต่าง 

ทศชาติชาดกระหว่างหนา้ต่าง 
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 3.5.1 เตมียชาดก 

 ภาพจิตรกรรมเตมียชาดกวดัช้างใหญ่ เขียนเป็นสองฉากท่ีค่อนขา้งลบเลือน ภาพแรก
เขียนเป็นฉากพลบัพลาปลูกในเมืองดว้ยปรากฏภาพก าแพงเมืองอยูใ่นภาพดว้ย และมีภาพบุคคลนัง่
กบัพื้นด้านหน้าพลบัพลาตีความภาพว่าเป็นฉากท่ีพระเจา้กาสิกราชก าลงัตดัสินคดีความโดยสั่ง
ลงโทษผูก้ระท าผิด ส่วนภาพท่ีลบเลือนควรมีภาพพระเจ้ากาสิกราชและพระเตมีย์ประทบัอยู่
ดา้นขา้ง (ภาพท่ี 155) ส่วนภาพท่ี 2 ยงัอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์กว่าภาพแรก คือเขียนเป็นเหตุการณ์
ต่อเน่ือง 2 เหตุการณ์ คือเหตุการณ์ท่ีพระเตมียก์  าลงัยกราชรถดว้ยพระหตัถ์เดียวและถดัไปเป็นตอน
พระเตมียส์ั่งสอนธรรมให้แก่สุนนัทสารถี โดยมีเหล่าเทพยดาออกมาสดบัธรรมดว้ย (ภาพท่ี 156) 
ภาพทั้งสองภาพเขียนโดยใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นหลงั โดยเขียนเป็นทอ้งฟ้า ส่วนการเขียนตน้ไมก้็ใช้สี
เขียวอมฟ้าและเขียนใบไมเ้ป็นใบๆ นอกจากน้ีการเขียนปราสาทราชวงัมีทั้งแบบไทยประเพณี และ
อาคารท่ีคลา้ยแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ดว้ย (ภาพท่ี 157-158) 
 

 
ภาพท่ี 155 ภาพเตมียช์าดก ฉากปราสาทราชวงัและ 
พระเจา้กาสิกราชก าลงัตดัสินคดี 
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ภาพท่ี 156 ฉากพระเตมียว์ดัช้างใหญ่ ภาพต่อเน่ืองจากสุนนัทสารถีน า
พระเตมียม์าประหาร ต่อมาพระเตมียท์รงยกราชรถด้วยหัตถ์เดียว และ
พระเตมียท์รงสอนธรรมแก่สุนนัทสารถี พร้อมเหล่าเทวดาท่ีออกมาสดบั
ธรรม 

 

 
ภาพท่ี 157 อาคารทรงจีนในจิตรกรรมฝาผนงัเตมียช์าดก 
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ภาพท่ี 158 อาคารทรงพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 วดัราชโอรสาราม 
ท่ีมา https://hengivy.wordpress.com/2011/02/13/ 

 
 ขอ้สังเกตเก่ียวกบัเทคนิคการเขียนภาพเขาและตน้ไมใ้นฉากเตมียชาดกของวดัชา้งใหญ่

นั้น ช่างเขียนภาพเขาเป็นเหมือนหินกอ้นใหญ่หลายกอ้นซ้อนทบักนั หากตอ้งการให้เขามีขนาด
ใหญ่ก็เขียนซ้อนกนัมากยิ่งข้ึน (ภาพท่ี 159) นอกจากน้ียงัระบายสีให้มีน ้ าหนกัอ่อนแก่แตกต่างกนั
ท าใหก้อ้นหินมีมิติความกลมและซอกหลืบ ส่วนตน้ไมน้ั้นเขียนเป็น 2 แบบ คือ เขียนแบบเป็นใบๆ
และตดัเส้นทุกใบ และบางตน้เขียนใบไมด้ว้ยการระบายสีเกล่ียและไล่ความเขม้ของสีใบไมแ้ละตดั
ขอบเป็นพุ่มใบ (ภาพท่ี 160) ซ่ึงสันติ เล็กสุขุม กล่าวถึงการเขียนพุ่มใบของตน้ไมโ้ดยใชแ้ปรงแตม้
เป็นกลุ่มแทนการตดัเส้นวา่นิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 ดงัน้ี  

“...ส่วนท่ีเป็นทอ้งฟ้าลงสีฟ้า ไล่น ้ าหนักด าเขม้ท่ีขอบบนให้
จางลงล่าง อนัเป็นลกัษณะ ท่ีพบเสมอในจิตรกรรมสกุลช่าง
รัชกาลท่ี 3 พุม่ใบของตน้ไมใ้ชแ้ปรงแตม้เป็นกลุ่มใบแทนการ
ตดัเส้น โขดหินเป็นแท่งมนเรียกวา่เขามอ แตกต่างจากโขดหิน
ท่ีเรียกว่าเขาไม ้คือโขดหินรูปทรงคดโคง้มีหยกั มีปุ่มดูคลา้ย
รากไม ้ลกัษณะเช่นน้ีพบเสมอในงานเขียนแบบจีนซ่ึงเช่ือว่า
เป็นตน้แบบของเขาไม ้... อน่ึง จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 และ
โดยเฉพาะเม่ือหลงัรัชกาลนั้น เร่ิมนิยมเขียนเขามอมากกวา่เขา
ไม ้และท่ีส าคญัคือ การตดัเส้นขอบคมเป็นรอบนอกของเขา
มอหรือแมเ้ขาไมก้็ตาม...”57 

                                                 
57สนัติ เลก็สุขมุ, ความคดิเปลีย่นการแสดงออกกเ็ปลีย่นตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 31. 
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ภาพท่ี 159 ภาพเขาและตน้ไมใ้นเตมียชาดก ช่าง
เขียนใหเ้ขาเป็นเหมือนกอ้นหินกลมหลายกอ้น
วางซอ้นกนั และเขียนใบไมแ้บบเกล่ียสีและไล่
สีเพื่อใหเ้กิดมิติทางสายตา 

 

 
ภาพท่ี 160 ภาพต้นไม้ระบายด้วยสีฟ้าคราม แต่ละใบตดัเส้น 
ชดัเจน แต่มีบางส่วนท่ีมีลกัษณะคลา้ยการตบสีให้เป็นสีฟ้าซ่ึง
ซ่อนอยูด่า้นหลงัใบท่ีถูกตดัเส้น นอกจากน้ีภาพเขามอท่ีระบายสี
ไล่เฉดท าใหภ้าพเกิดมิติความนูนและลึก  
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การเขียนภาพภูเขา แม่น ้ า และต้นไม้ให้ดูสมจริงน้ีเองที่เป็นข้อแตกต่างระหว่าง

ศิลปะสมยัอยุธยากับรัตนโกสินทร์ เช่น ภาพภูเขา แม่น ้ าและต้นไม้ที่ต  าหนักพุทโฆษาจารย์ 
วดัพุทไธสวรรค์ เขียนภาพเหล่าน้ีมีลักษณะแบบจีน ต่อมาจึงเขียนให้เป็นธรรมชาติยิ่งข้ึนและ
ลกัษณะแบบจีนก็ค่อยหายไป ยกเวน้น ้ าท่ียงัเขียนเป็นรูปคล่ืนคลา้ยเกร็ดเต่าแบบเก่า58 ดงันั้นการ
เขียนภาพใบไมท้ั้งสองวธีิในจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่อาจเกิดจากการเขียนในรัชกาลท่ี 3 หรือหลงัจาก
นั้น (ภาพท่ี 161) แต่ช่างยงัเก็บลกัษณะดั้งเดิมคือการตดัเส้นใบท่ีละใบไวบ้างส่วน 

 

 

ภาพท่ี 161 ภาพภูเขาและตน้ไม ้จากวดัไพชยนตพ์ลเสพ ศิลปะสมยัรัชกาลท่ี 3 
ท่ีมา Gerhard Jaise, Thai Mural Painting (Bangkok:White Lotus Press,2010), 
11. 

 
3.5.2 มหาชนกชาดก 

 ในงานจิตรกรรมไทยนิยมเขียนเร่ืองพระมหาชนกดว้ยฉากเรือล่มและมีนางเมขลามา
ชอ้นร่างไว ้เช่นท่ีพบในจิตรกรรมวดัหน่อพุทธางกรู จ.สุพรรณบุรี เป็นตน้ แต่จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่
ไม่เขียนเช่นนั้น แต่ช่างเลือกเขียนเป็นสองฉากต่อเน่ือง คือฉากแรกเป็นภาพปราสาทท่ีมีพระแท่น
ว่างเปล่า (ภาพท่ี 162) แสดงฉากเมืองมิถิลาท่ีไร้กษตัริยป์กครอง และฉากต่อเน่ืองคือฉากราชรถ
แล่นมายงัพระมหาชนกในตอนพิธีเส่ียงทายเพื่อหาเจา้เมืองคนใหม่ (ภาพท่ี 163) ทั้งสองฉากแบ่ง
โดยใชสิ้นเทา (ภาพท่ี 164) การใหสี้ของมหาชนกชาดกยงัคงใชสี้ฟ้าเป็นหลกั แต่เพิ่มสีอิฐเขา้มาบา้ง
เช่นการระบายสีกอ้นหิน และฉากหลงัของปราสาทดา้นใน เป็นตน้ 

                                                 
58กรมศิลปากร, ววิฒันาการแห่งจติรกรรมฝาผนังของไทย, 19. 
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ภาพท่ี 162 ภาพปราสาทวา่งเปล่าไร้ราชา

ครองบลัลงักเ์มืองมิถิลา ก่อนท่ีเสนา

ประชาชนจะเส่ียงทายดว้ยราชรถ 

ภาพท่ี 163 ภาพราชรถมาเกยท่ีพระมหา
ชนก และเหล่าเสนามากราบทูลใหค้รอง
เมืองมิถิลา 

 

 

ภาพท่ี 164 ภาพมหาชนกชาดกวดัชา้งใหญ่เขียนเป็น 2 ตอน
ต่อเน่ืองกนั โดยใชสิ้นเทาเป็นเคร่ืองแบ่งกนั 
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 3.5.3 สุวรรณสามชาดก  
 ส าหรับทศชาติเร่ืองสุวรรณสามท่ีว ัดช้างใหญ่นั้ น ช่างเขียนเป็นสองเหตุการณ์

ต่อเน่ืองกนั แต่เน่ืองจากภาพบางส่วนเสียหาย สีลอกจึงไม่อาจระบุแน่ชดัว่าเป็นเหตุการณ์ใด โดย
ภาพแรกเขียนเป็นดาบสและดาบสินีในตอนท่ีเสียดวงตาไปแล้ว เพราะช่างเขียนภาพไร้ตาด า 
ภาพเขียนค่อนขา้งช ารุดและยงัไม่ลงสีสมบูรณ์ (ภาพท่ี 165) อีกภาพหน่ึงเป็นภาพท่ีสีเลอะเลือน แต่
ยงัคงมีภาพฝงูเน้ือใหเ้ห็น จึงสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นฉากสุวรรณสามตอ้งศรของพระเจา้ปิลยกัข ์ 

 ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจคือการเขียนภาพใบไมใ้นฉากสุวรรณสามชาดก พบว่ามีการเขียน
ทั้งแบบระบายสีตดัเส้นแบบท่ีนิยมเขียนในสมยัอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ และการ
เขียนแบบใช้แปรงระบายหรือกระทุง้ซ่ึงเป็นแบบท่ีเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 4 มาแล้ว (ภาพท่ี 166) 
ร่องรอยดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่มีการเขา้มาซ่อมภาพบางส่วนในสมยัรัชกาลท่ี 4 หรือหลงัจากนั้น 
หรืออาจเป็นการเขียนใหม่ในสมยัปลายรัชกาลท่ี 3 หรือตน้รัชกาลท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี 165 ภาพลายเส้นยงัลงสีไม่สมบูรณ์ เขียนเป็นภาพดาบสและดาบ
สินีตาบอดก าลงันัง่อยูใ่นพลบัพลา 
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ภาพท่ี 166 ภาพเขียนทิวทศัน์ป่าและมีพลบัพลาวา่งเปล่าสองหลงั มีโขด
เขาระบายสีส้มหรือสีอิฐ มีฝงูเน้ือและเล็มหญา้ ดา้นล่างของภาพลบเลือน
สันนิฐานวา่ส่วนท่ีลบเลือนไปเขียนเป็นภาพสุวรรณสามตอ้งธนูของปิล
ยกัข ์

 3.5.4 เนมิราชชาดก 
 ในงานจิตรกรรมไทยท่ีปรากฏในโบสถ์และวิหารต่างๆ มกัเขียนภาพเร่ืองราวของพระ
เนมิราชในฉากท่ีมาตุลีสารถีน าพระเนมิราชไปยงันรกภูมิและทอดพระเนตรการลงทณัฑ์ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เช่น จิตรกรรมวดัชมภูเวก จ.นนทบุรี เป็นตน้ อน่ึง บางวดัก็เขียนฉากพระเนมิราชเสด็จไปยงั
สวรรคเ์พื่อแสดงธรรมแด่พระอินทร์และเหล่าเทวดาดั้งปวง เช่น จิตรกรรมวดับางยีข่นั เป็นตน้  

 จิตรกรรมวดัช้างใหญ่ เขียนเนมิราชชาดกดว้ยภาพสองภาพต่อเน่ืองกนั ภาพแรกเป็น
ภาพราชรถเทียมมา้ มีสารถีก าลงัประนมกรไหวผู้ท่ี้อยูบ่นราชรถ ซ่ึงหมายถึงมาตุลีเทพบุตรและพระ
เนมิราช (ภาพท่ี 167) อีกภาพเป็นฉากนรกภูมิ (ภาพท่ี 168) ท่ีสีค่อนขา้งลบเลือน แต่เห็นตน้ไมมี้
หนามแหลม และมีคนปีนข้ึนไป อีกทั้งภาพคนถูกทรมานด้วยวิธีการอ่ืนๆเช่นสาวไส้ นกแร้งจิก 
เป็นตน้ อนัเป็นฉากนรกท่ีพระเนมิราชไดเ้สด็จไปชมก่อนจะข้ึนไปเทศนาธรรมบนเทวโลก การใช้
สีในเนมิราชชาดกไม่เนน้สีฟ้าเหมือนชาดกเร่ืองอ่ืนเพราะตอ้งการส่ือให้เห็นบรรยากาศนรกภูมิ จึง
ใชสี้ค่อนขา้งมืด เช่นสีน ้าตาลและสีแดงเขม้ เป็นตน้  
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ภาพท่ี 167 ภาพพระเนมิราชประทบัเทวรถลงไปดู 

นรกภูมิ เป็นตอนหน่ึงในเนมิราชชาดกก่อนท่ีพระเมนิ

ราชจะเสด็จไปยงัเทวโลกเพื่อเทศนาธรรมแด่พระอินทร์ 

ภาพท่ี 168 ภาพนรกภูมิท่ีพระเนมิราชเสด็จ

ไปชม 

 
 3.5.5 มโหสถชาดก 
 จิตรกรรมมโหสถชาดกท่ีวดัชา้งใหญ่ เขียนเป็น 2 ภาพ บริเวณมุมผนงัสองดา้น สีหลุด
ลอกค่อนขา้งลบเลือน ภาพแรกเป็นชายทรงมงกุฎข่ีคอชา้ง มือถือส่ิงของมีค่าคลา้ยพุ่มเงินทองยื่นไป
ด้านหน้าด้านล่างวาดเป็นกลุ่มคนคล้ายกองทพั และมีคนข่ีช้างอีกคนหน่ึง ภาพท่ีสองเป็นภาพ
ค่อนขา้งลบเลือน เขียนเป็นปราสาทราชวงัท่ีไม่มีผูค้นอาศยัอยู่ ซ่ึงทั้งสองภาพอาจหมายถึงตอนท่ี
พระเจา้วิเทหราชเสด็จไปงานอภิเษกกบัพระธิดาของพระเจา้จุลนีพรหมทตั ภาพกองทพัจึงเป็น
ขบวนแห่เคร่ืองขนัหมากพระราชทานจากพระเจา้วเิทหราช ซ่ึงทรงถือไว(้ภาพท่ี 169) ดงันั้นอีกภาพ
หน่ึงจึงหมายถึงตอนท่ีมโหสถช่วยพระเจา้วิเทหราชออกจากพระราชวงัท่ีพระเจา้จุลนีพรหมทตั
สร้างพระราชทานโดยลกัลอบออกมาทางอุโมงคใ์ตดิ้นท่ีเจาะไว ้(ภาพท่ี 170) การให้สีเนน้สีฟ้าและ
สีอิฐเป็นหลกัโดยระบายสีฟ้าในภาพทอ้งฟ้าและน ้า ส่วนสีอิฐใชร้ะบายกอ้นหิน 
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ภาพท่ี 169 ภาพมโหสถชาดกในตอนท่ีมโหสถช่วยพระ

เจา้วเิทหราชออกจากพระราชวงั 

 

 
ภาพท่ี 170 ภาพปราสาทร้างจากมโหสถชาดก 
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 3.5.6 ภูริทตัชาดก  
 ในภาพจิตรกรรมไทยพบว่าช่างนิยมเขียนภูริทตัชาดกในฉากท่ีพระภูริทตัถูกทรมาน 
อาจจะเป็นด้วยเป็นฉากท่ีสร้างความสะเทือนใจแก่ผูช้มภาพกว่าฉากอ่ืนๆ หรือฉากท่ีพระภูริทตั
ก าลงัขดอยู่รอบจอมปลวก เช่น ภาพจิตรกรรมบนสมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงศรีอยุธยา หมายเลข 6 
เป็นตน้  

จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่เขียนภาพพญานาคภูริทตัข้ึนมายงัมนุษยโลก ขณะท่ีก าลงัขนดอยูบ่น
จอมปลวกก็มีพราหมณ์และบุตรชายก าลงัจอ้งมองและหมายจะจบั (ภาพท่ี 171) อีกภาพหน่ึงเป็น
ภาพท่ีพญานาคภูริทตัไดรั้บทุกขเวทนาจากการถูกพญาครุฑจิกจบัไปในอากาศ อีกทั้งภาพพระเจา้
กรุงพาราณสีก าลงัสนทนากบัอาลมัพายน์พราหมณ์ (ภาพท่ี 172) 
 

 

 
  

ภาพท่ี 171 ภาพพญานาคภูริทตั ข้ึนมาจากนาค
พิภพเพื่อบ าเพญ็เพียร ในภาพแสดงการขนดอยู่
บนจอมปลวก 

ภาพท่ี 172 ภาพพญานาคภูริทตัถูกพญาครุฑจบั
เหาะไปบนอากาศ และพระเจา้กรุงพาราณสี 

 
 ส าหรับเทคนิคการเขียนภาพครุฑในฉากภูริทตัชาดกนั้น เป็นตอนท่ีพระภูริทตัถูก 
พระยาครุฑจบั โดยเขียนให้พระยาครุฑยกแขนทั้งสองขา้งข้ึนในท่ากางปีก เทา้ทั้งสองขา้งจบัพระ
ภูริทตั ปีกท่ีสะโพกกางออก ขณะท่ีบินก็บิดกายหนัหนา้ไปมองดา้นหลงั ท าใหดู้อ่อนชอ้ยและมีชีวติ  
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 ครุฑในจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่มีกายสีแดงและขนแซมดว้ยสีฟ้า สวมเคร่ืองประดบัและ
ชฎามงกุฎ แขนของครุฑเขียนเป็นภาพขนนกขนาดเล็กเรียงตั้งแต่ขอ้ศอกถึงขอ้มือ การกางแขนของ
ครุฑคลา้ยกบัการท าท่ากางปีก เทา้ทั้งสองขา้งจบัพระภูริทตั บริเวณสะโพกเขียนเป็นปีกขนาดใหญ่
ทั้งสองขา้ง ส่วนหางเขียนลายกนกเปลว ครุฑอยูใ่นท่าบิดตวัหนัหนา้ไปดา้นหลงั (ภาพท่ี 173) 
 

 
ภาพท่ี 173  พระยาครุฑก าลบัจบัพระภูริทตัเหาะ
ไปบนอากาศ เพื่อน าไปถวายพระเจา้กรุงพาราณ
สี จิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่ 

 

 การเขียนภาพครุฑของวดัชา้งใหญ่มีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบัการเขียนครุฑในภูริทตัชาดก
ของวดัใหม่เทพนิมิตร ซ่ึง น. ณ ปากน ้ า แสดงความเห็นวา่จิตรกรรมของวดัใหม่เทพนิมิต (ภาพท่ี 
174) มีร่องรอยบางส่วนเป็นศิลปะอยธุยาอยา่งแทจ้ริง เช่นการเขียนลงบนพื้นสีขาว การเขียนลายลง
ไปในพื้นท่ีวา่งจนเต็ม ตลอดจนการเขียนเส้นขอบชดัเจน เป็นตน้ และแมว้า่จะถูกซ่อมในภายหลงั
แต่ “เคราะห์ดีท่ีคนต่อเติมไม่สู้มีความรู้” จึงยงัคงเห็นร่องรอยจิตรกรรมของอยธุยา59  
 
 

                                                 
59น. ณ ปากน ้ า, วดัใหม่เทพนิมติร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 42-43. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



124 

 

ภาพท่ี 174 ภาพครุฑยดุนาคในตอนภูริทตัชาดก วดั
ใหม่เทพนิมิต 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า,วดัใหม่เทพนิมิต (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ,2526),11. 

 

 ท่วงท่าการจบันาคของครุฑวดัชา้งใหญ่กบัครุฑวดัใหม่เทพนิมิตรคลา้ยกนั ดว้ยการ
บิดตวัหันกลบัมามองด้านหลงั เพียงแต่ครุฑท่ีวดัช้างใหญ่จบันาคด้วยเทา้สองขา้ง ท าให้ร่างของ 
พระยานาคห้อยลงมา แต่ครุฑท่ีวดัใหม่เทพนิมิตรจบันาคด้วยมือและเทา้ทั้งหมด ท าให้ร่างของ 
พระยานาคกระหวดัมว้นรอบพระยาครุฑ ซ่ึงหากมองในแง่ความสมดุลของภาพแลว้ ภาพครุฑจบั
นาคของวดัใหม่เทพนิมิตมีความเป็นเอกภาพของภาพ (Unique) และความสมจริงในเชิงจิตรกรรม 
คือ ครุฑหันมามองหน้าพระยานาคขณะท่ีก าลงัจบั แต่ในแง่ของความสมจริงตามธรรมชาติแล้ว 
ภาพครุฑจบันาคของวดัชา้งใหญ่มีความสมจริงตามธรรมชาติ เพราะเป็นภาพท่ีเขียนเลียนแบบนกท่ี
ก าลงัจบังูดว้ยเทา้ทั้งสองขา้งจริง อยา่งไรก็ตาม เม่ือยา้ยพระภูริทตัมาไวด้า้นล่างท าให้การกางแขน
ซ่ึงคลา้ยจะเป็นการกางปีกดูไม่สมจริง เพราะการบินน่าจะเกิดจากปีกล่างมากกว่าจึงอาจเป็นไดว้่า
ภาพดงักล่าวถูกดดัแปลงใหม่ เพราะช่างมีอิสระในการเขียนเช่นเดียวกบัวดันอกพระนครแห่งอ่ืนๆ 

  นอกจากน้ีการเขียนจะงอยปากครุฑให้สั้นและงุม้ลงจากการเปรียบเทียบจะงอยปาก
ของครุฑวดัช้างใหญ่กบัครุฑสมยัรัตนโกสินทร์แหล่งอ่ืนๆพบว่ามีความคลา้ยคลึงกนั คือจะงอยจะ
สั้นและงุม้ลง เช่น ครุฑวดัระฆงัโฆสิตาราม(ภาพท่ี 175) แมว้า่จะยงัแหลมและยื่นไปดา้นหน้า แต่
เม่ือเทียบสัดส่วนกบัครุฑท่ีต าหนกัพุทโฆษาจารย ์(ภาพท่ี 176) แลว้ก็สั้ นกวา่ และเม่ือเปรียบเทียบ
กบัครุฑท่ีวดัป่าเกด(ภาพท่ี 177) ซ่ึงเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 3 และครุฑวดัเชิงท่า (ภาพท่ี 178) ซ่ึงเขียน
ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ก็มีลกัษณะจะงอยงุม้  
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ภาพท่ี 175 หนา้ครุฑหอไตรวดัระฆงัโฆสิตาราม 
ท่ีมา วรรณภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทย
ประเพณชุีดที ่01 เล่มที ่5 จิตรกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที1่ (กรุงเทพฯ:กรม
ศิลปากร, 2537),47. 

ภาพท่ี 176 หนา้ครุฑท่ีต าหนกัพุทโฆษาจารย ์ 
จ.พระนครศรีอยธุยา 
 

  

  
ภาพท่ี 177 หนา้ครุฑท่ีวดัป่าเกด จ.
สมุทรปราการ 

ภาพท่ี 178 หนา้ครุฑท่ีวดัเชิงท่า  
จ.พระครศรีอยธุยา 

 
 จากการวเิคราะห์ 2 ประเด็นขา้งตน้ท าใหส้ันนิษฐานวา่ ภาพครุฑอาจถูกเขียนข้ึนใหม่แต่
พยายามเขียนให้มีท่วงท่าแบบอยุธยา หรือเป็นการเขียนทบัภาพเดิมแต่ดดัแปลงดว้ยการเขียนภาพ
พระภูริทตัไวด้้านล่าง  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งศึกษาองค์ประกอบอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ลายกนกท่ีหางครุฑ 
เคร่ืองทรงและศิราภรณ์ วิธีการเขียนภาพพระยานาคในสมยัต่างๆ ตลอดจนประภามณฑลของครุฑ 
โดยละเอียดต่อไป 
 

3.5.7 จันทกุมารชาดก 
จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่เขียนภาพ 3 ภาพ แบ่งดว้ยสินเทาไม่เท่ากนั ภาพเล็กระบายดว้ยพื้น 

สีฟ้า ตน้ไมแ้ละก้อนหินแล้วระบายดว้ยโทนฟ้าทั้งส้ิน ท าให้แตกต่างจากภาพปกติในชาดกเร่ือง
อ่ืนๆท่ีมกัระบายก้อนหินด้วยสีอิฐ ด้านล่างของภาพเป็นภาพมนุษยท์รงเคร่ืองอย่างกษตัริยท์  าท่า
เหาะ จากการใช้สีและท่วงท่าของภาพบุคคลท าให้ตีความได้ว่าเป็นการเล่าเร่ืองตอนท่ีพระเจ้า 
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เอกราชสุบินว่าได้เสด็จไปสวรรค์ชั้ นดาวดึงส์ เพราะการใช้สีฟ้าส่ือถึงเวลากลางคืน ส่วนอีก
ภาพเขียนสีพื้นด้วยสีแดงมีปราสาทและมีบุคคลประทบัในปราสาท ด้านล่างค่อนขา้งลบเลือน 
มุมซ้ายของภาพเขียนเล่าเร่ืองอีกตอนหน่ึง และมีสินเทากั้น เป็นภาพชายนั่งบนบลัลังก์ โดยมี
พราหมณ์นัง่กบัพื้น เหนือข้ึนไปเป็นภาพเทวดาเหาะ ภาพบางส่วนลบเลือน สันนิษฐานวา่เป็นภาพ
กองเพลิง ตีความภาพว่าเป็นฉากท่ีพระจนัทกุมารก าลงัจะถูกบูชายญั และมีพระอินทร์เสด็จลงมา
เพื่อท าลายพิธีดงักล่าว (ภาพท่ี 179) 

 

 

ภาพท่ี 179 ภาพจนัทกุมารชาดก ช่างเขียนภาพพระเจา้เอกราชสุบินวา่ไดเ้สด็จไปสวรรค์
ดาวดึงส์ และพระอินทร์เหาะลงมาท าลายพิธีบูชายญั 

 
 ความโดดเด่นของฉากจนัทกุมารชาดกวดัช้างใหญ่ คือการวาดภาพปราสาทท่ีมีทรงสูง
ชะลูด เม่ือวาดภาพคนประทบัในปราสาทจะเหลือพื้นท่ีดา้นบนของปราสาท และระบายสีดา้นใน
เป็นสีแดง และเขียนม่าน นอกจากน้ียงัเขียนให้ปราสาทเกิดมิติและมีความลึกดว้ยการเขียนแบบ
ทศันียวทิยา (Perspective) คือมีจุดรวมสายตาของมุขท่ียืน่ออกมา วธีิการเขียนดงักล่าวท าให้ภาพเกิด
ความสมจริงทั้งในดา้นสัดส่วนเม่ือเทียบกบัภาพคนในปราสาท และเกิดมิติทางสายตา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัจิตรกรรมสกุลช่างรัตนโกสินทร์ท่ีค านึงถึงความเป็นจริงจึงเร่ิมใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นจริงมากข้ึน โดยการขยายภาพสถาปัตยกรรมให้มีขนาดใหญ่มากข้ึน และลดภาพคนให้เล็กลง
จนบรรจุลงในสถาปัตยกรรมได ้ส่งผลให้เกิดพื้นท่ีวา่งระหวา่งคนก็สถาปัตยกรรมมากเกินไป(ภาพ
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ท่ี 180-181) ซ่ึงช่างไดแ้กปั้ญหาดว้ยการเขียนลบัแลเป็นพื้นหลงัภาพบุคคลท าหนา้ท่ีคัน่ระหวา่งคน
กบัสถาปัตยกรรมและขณะเดียวกนัก็เช่ือมภาพคน และภาพสถาปัตยกรรมให้ต่อเน่ืองกนั60 (ภาพท่ี 
182)ภาพปราสาทในจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ มี 2 แบบคือ แบบประดิษฐ์ท่ีมีลกัษณะแบนๆ
คล้ายฉากวางไวด้้านหลงัภาพบุคคล และนิยมปิดทองค าเปลวทั้งหลงัตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัเป็นตน้มา ส่วนแบบท่ี 2 เป็นภาพ 3 มิติ คือพยายามเขียนให้คลา้ยปราสาทจริง 
โดยใชห้ลกัทศันียวทิยา (Perspective)61  
 

  

ภาพท่ี 180  ภาพปราสาทจตุัรมุขวดัทองธรรมชาติ มีสัดส่วนสมดุลกบัภาพบุคคลในปราสาท และมี
วธีิการเขียนทั้งแบบแบนเสมือนการมองตรงจากดา้น  และเขียนใหมี้ความลึก ตามหลกัทศันียวทิยา 
เสมือนการมองจากมุมเฉียง  
ท่ีมา   น. ณ ปากน ้า, วดัทองธรรมชาติ, (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2525), 53,73. 
 

                                                 
60สน สีมาตรัง, จติรกรรมฝาผนังสกลุช่างรัตนโกสินทร์, 10. 
61ชยัณรงค ์วรุิฬพฒัน์, “ภาพปูนป้ันบนฝาผนงัในพระวหิารวดับางกระพอ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม”, 55. 
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ภาพท่ี 181 ภาพเปรียบเทียบการเขียนมุขปราสาทของต าหนกัพุทโฆษาจารย ์และ
พระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์การเขียนภาพจากมุมมองดา้นขา้งปราสาทท าใหเ้กิดมิติ
ความลึกและความสมจริงของปราสาท 
ท่ีมา จกัริน จุลพรหม และ ศุภชยั เสริมสุขเจริญชยั 

 

 
ภาพท่ี 182  ตวัอยา่งการใชฉ้ากกั้นดา้นหลงัระหวา่งตวัภาพคนกบัปราสาท ท่ีแสงสัดส่วนสมจริง 
และช่างแกปั้ญหาดว้ยการเขียนภาพฉากไวด้า้นหลงั จากจิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยทิศ 

ท่ีมา น. ณปากน ้า, จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม, (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, ), 35. 
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 การเขียนภาพปราสาทวดัชา้งใหญ่พบวา่ปราสาทมีสัดส่วนสูงชะลูดแต่สมดุลกบัภาพคน

ท่ีนัง่ในปราสาทท าใหไ้ม่รู้สึกคบัแน่น ช่างแกปั้ญหาพื้นท่ีเหลือเน่ืองจากความสูงท าให้เกิดท่ีวา่งดว้ย
การวาดม่านยาวจากดา้นบนลงมา ส่วนความสมจริงของปราสาทพบวา่มีการเขียนแบบทศันียวิทยา
แลว้ในบางภาพ ท าใหเ้กิดปราสาทมีมิติและเกิดความลึกเพราะมีจุดรวมสายตาท่ีช่างสร้างข้ึน (ภาพท่ี 
183) 
 

 
ภาพท่ี 183 ภาพเขียนปราสาทวดัชา้งใหญ่ มีความสูงชะลูดท าให้
เกิดพื้นท่ีวา่งระหวา่งภาพคนกบัปราสาท ช่างใชว้ธีิเขียนม่านเพื่อ
ลดขนาดพื้นท่ี 

 
3.5.8 นารทชาดก  
จิตรกรรมท่ีวดัชา้งใหญ่เขียนเป็นฉากปราสาทราชวงัขนาดใหญ่ มีกษตัรียน์ัง่ประนมมือใน

ปราสาทซ่ึงหมายถึงพระนางรุจาราชกุมารีท่ีก าลงัทรงอธิษฐานให้เทพมาโปรดพระชนก ดา้นซ้าย
ของภาพเป็นพระพรหมนารทก าลงัเหาะลงมา (ภาพท่ี 184) แต่ในภาพไม่มีสาแหรกบรรจุน ้ าใน
ภาชนะทองและแก้ว ซ่ึงอาจถูกเขียนสีทับไปในการซ่อม เพราะท่วงท่าการเหาะของพระ 
พรหมนารทคลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมเร่ืองเดียวกนัท่ีวดัอ่ืน เช่น ภาพจิตรกรรมวดัสุวรรณาราม เป็นตน้ 

 ขอ้สังเกตหน่ึงของจิตรกรรมในฉากน้ีคือ ภาพพระพรหมนารทเหาะมาพร้อมกบัหาบ
สาแหรกภาชนะทองบรรจุน ้ามีร่องรอยการเขียนสีฟ้าทบัหาบจนหายไป ซ่ึงแสดงให้รู้วา่ไดมี้ช่างเขา้
มาซ่อมในภายหลงัและอาจไม่ทราบว่าหาบมีความส าคญัต่อเน้ือเร่ืองหรือ สีท่ีวาดหาบอาจเลือน
หายไปแลว้ เม่ือพิจารณาร่วมกบัภาพตน้ไมใ้นฉากเดียวกบัก็พบวา่เป็นการเขียนตน้ไมแ้บบกระทุง้สี
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ซ่ึงนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 จึงเป็นไปไดว้า่มีการเขา้มาซ่อมอีกคร้ังในสมยัรัชกาลท่ี 4 หรือหลงัจาก
นั้น 

 

 

ภาพท่ี 184 ภาพพรหมนารทชาดกแสดงดว้ยภาพพระพรหมนารทก าลงัเหาะลงมายงัเมืองมิถิลา 
  
 3.5.9 วทูิรชาดก 
 จิตรกรรมวิทูรชาดกวดัช้างใหญ่เลือนลางมาก บางส่วนของภาพแสดงให้เห็นวา่ยงัวาด

ไม่เสร็จและบางส่วนยงัไม่ลงสี ภาพท่ีพอสันนิษฐานไดคื้อภาพโขดหินขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัภาพ
ลายเส้นคนทรงเคร่ืองกษตัริยน์ัง่ขดัสมาธิ (ภาพท่ี 185) สันนิษฐานว่าช่างตั้งใจจะเขียนภาพวิทูร
บณัฑิตถูกปุณณยกัขฟ์าดกบัโขดหิน (ภาพท่ี 186) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 

 

ภาพท่ี 185 ภาพวทิูรบณัฑิตชาดก สภาพช ารุดเสียหายมาก สีลบเลือนและ
บางส่วนมีร่องรอยวา่ยงัเขียนไม่เสร็จ 

 

 
ภาพท่ี 186 ภาพวทิูรบณัฑิตชาดกท่ีวดัสุวรรณาราม แสดงโขด
หินและปุณณยกัษน์ าวทิูรบณัฑิตเหาะดว้ยการเกาะหางมา้ 
ท่ีมา น.ณปากน ้า, จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2544), 77 
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3.5.10 เวสสันดรชาดก  

 จิตรกรรมเวสสันดรชาดกท่ีวดัช้างใหญ่ ปรากฏภาพโขดหินและขุนเขาสลบัซับซ้อน 
เขียนฉากหลงัดว้ยสีฟ้าสว่าง โขดหินเป็นสีน ้ าตาลอ่อน ระหว่างโขดหินระบายดว้ยสีฟ้าซ่ึงอาจจะ
หมายถึงสระน ้ า (ภาพท่ี 187) ภาพยงัเขียนไม่เสร็จ ไม่มีภาพบุคคลท่ีส่ือให้ทราบว่าเป็นเร่ือง
เวสสันดรแต่อยู่ในต าแหน่งของเวสสันดรชาดก สันนิษฐานว่าช่างตอ้งการเขียนเขาวงกตท่ีพระ
เวสสันดร พระนางมทัรีและสองกุมารไปอาศยัอยูเ่ม่ือออกจากเมือง  
 

 

ภาพท่ี 187 ภาพโขดเขาสลบัซบัซอ้นในต าแหน่งเวสสันดรชาดก 
ภาพยงัเขียนไม่เสร็จท าใหส้ันนิษฐานยากวา่ช่างตอ้งการส่ือเน้ือหา
ตอนใด  

 
 3.5.11 สรุปเนือ้หาทศชาติ 

 การเขียนภาพทศชาติท่ีวดัชา้งใหญ่ ช่างแบ่งผนงัออกเป็น 10 ส่วน แต่ละส่วนเขียนชาดก
แต่ละเร่ืองและทุกเร่ืองช่างเขียนเป็นสองภาพคัน่ด้วยสินเทา แต่มีเน้ือหาต่อเน่ืองกัน การใช้สีมี
ความหมายเช่น สีฟ้าแสดงท้องฟ้าและน ้ า สีอิฐและสีน ้ าตาลแสดงขุนเขาและก้อนหิน ภาพบาง
ภาพเขียนเฉพาะตวัละครส าคัญ ได้แก่พระโพธิสัตว์และตวัละครท่ีเก่ียวข้อง แต่บางภาพ เช่น 
มโหสถชาดกเขียนภาพทิวทหารดว้ย ส่วนภาพอ่ืนๆ เช่น สัตว ์และภาพกากไม่มี  
 นอกจากน้ี ช่างยงัเขียนภาพทศชาติอยา่งเป็นระบบ มีความสมดุล หมายความวา่ แต่ละ
เร่ืองถูกก าหนดให้เขียนจ านวนตอนเท่ากนัและหากตอนนั้นมีพื้นท่ีเขียนน้อยเพราะอยู่ขอบผนัง 
ไดแ้ก่ มโหสถชาดก และภูริทตัชาดก ช่างจะเขียนใหล้ ้าในผนงัไตรภูมิ  
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 ในดา้นฉากท่ีถูกเลือกมาเป็นภาพนั้น ช่างเลือกฉากท่ีแสดงเน้ือหาของชาดกชดัเจน ท า
ให้ตีความได้ง่าย ฉากบางฉากเป็นท่ีรับรู้เป็นอย่างดีเพราะถูกเลือกมาเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนัง
หลายแห่ง เช่น ฉากพระเตมียย์กราชรถ ฉากกวางในมหาชนกชาดก ภาพพระเนมิราชสั่งพระมาตุลี 
ฉากนรกในเนมิราชชาดก ฉากพระภูริทตัถูกจบัหรือฉากพระอินทร์เหาะมาท าลายพิธีบูชายญั  
เป็นตน้ แต่ก็มีบางฉากท่ีพบไดน้อ้ย เช่น ฉากปราสาทวา่งเปล่าในมหาชนกชาดกและมโหสถชาดก 
ท่ีส่ือเร่ืองราวแตกต่างกนัคือ พระมหาชนกชาดกส่ือตอนท่ีเหล่าเสนาอามาตยท์ูลเชิญพระมหาชนก
ครองเมืองเน่ืองจากไร้กษตัริย ์และพระมโหสถหนีออกจากเมือง เป็นตน้  จึงอาจสรุปไดว้า่ ภาพ
ทศชาติของวดัชา้งใหญ่เขียนภาพส าคญัของชาดกแต่ละเร่ืองไวโ้ดยคดัเลือกตอนท่ีมีความส าคญัของ
ชาดกท าใหผู้ช้มภาพเขา้ใจเร่ืองราวง่ายข้ึน  
 ความส าคญัของการศึกษาภาพทศชาติชาดกคือการพบร่องรอยการเขียนและการซ่อม
หลายจุด เช่น การเขียนใบไมด้ว้ยวิธีการแตกต่างกนัในฉากเดียวกนั การลบภาพบางภาพ เช่น ภาพ
หาบในพรหมนารทชาดกท่ีถูกลบหายไป ตลอดจนเทคนิคการเขียนภาพปราสาทท่ีมีความสมดุลกบั
ขนาดของคน รวมถึงวิธีการวาดและการแสดงออกของภาพครุฑท่ีคล้ายคลึงกบัครุฑ นอกจากน้ี
ร่องรอยการให้สีและวิธีการระบายสี โดยเฉพาะภาพตน้ไมแ้ละปราสาท ตลอดจนการตดัเส้น มี
เทคนิคแบบท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3-4 ท าให้อายุสมยัของการเขียนภาพทศชาติควรอยูใ่นราวปลาย
รัชกาลท่ี 3 หรือตน้รัชกาลท่ี 4 
 
3.6 อสุภกรรมฐาน 10  

ความนิยมในการเขียนภาพธุดงควตัร 13 และภาพอสุภกรรมฐาน 10 อยู่ในแนวคิดเร่ือง
กิจวตัรประจ าวนัของบรรพชิต การเขียนภาพอสุภกรรมฐาน 10 คือการเพ่งซากศพประเภทต่างๆ 10 
ประเภท ซ่ึงไดรั้บความนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 ดว้ยเหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
ทรงประสงคจ์ะให้คณะสงฆ์เคร่งครัดพระวินยัตามพระราชด าริท่ีทรงตั้งคณะธรรมยุกตินิกาย การ
เขียนภาพปลงอสุภะจึงเป็นภาพเขียนท่ีสอดคล้องกับยุคสมัยท่ีสุด62 (ภาพท่ี 188) ดังปรากฏท่ี
จิตรกรรมวดัโสมนสัวหิาร และแพร่กระจายไปตามหวัเมืองต่างๆ  

พสัวสิีริ เปรมกุลนนัท์63 ตีความพระราชนิยมเร่ืองอสุภะกรรมฐานของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วัวา่เป็นเสมือนการเตือนสติคนไทยวา่ 

                                                 
62ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวคดิทีป่รับเปลีย่น,  472. 
63 พสัวสิีริ เปรมกลุนนัท,์ “จิตรกรรมฝาผนงัพระราชประสงครั์ชกาลท่ี 4เร่ืองจริยวตัรสงฆ์” (วทิยานิพนธ์

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2522), 
135. 
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 “...เร่ืองภิกษุปลงอสุภะกรรมฐานท่ีใช้ปัญญาพิจารณาความไม่
เท่ียงแทข้องสังขาร อย่างนอ้ยก็น่าจะท าให้พุทธศาสนิกชนเช่ือว่า
ความเจริญทางวตัถุอย่างใหม่ท่ีเข้ามาตามกระแสตะวนัตกไม่
สามารถสร้างความสุขท่ีแทจ้ริงใหเ้กิดข่ึนไดใ้นชีวิต จึงเสมือนเป็น
การเตือนสติชาวไทยด้วยว่าการท่ีชาวตะวนัตกมีเทคโนโลยีท่ี
ดีกว่านั้น ก็ไม่ไดห้มายความว่าประเทศเหล่านั้นมีศาสนาท่ีดีกว่า
ศาสนาพุทธ แมรั้ชกาลท่ี 4 เองก็มิไดท้รงเปล่ียนศาสนา ทั้งท่ีทรง
รอบรู้ในศิลปะวทิยาการอยา่งตะวนัตก...” 

 

 

 
ภาพท่ี 188 ภาพปลงอสุภกรรมฐานท่ีวดัตา
หนิน จ.พระนครศรีอยธุยา เป็นร่องรอยการ
ขยายแนวคิดของการวาดรูปปลงอสุภ
กรรมฐานในสมยัรัชกาลท่ี 4 มายงัจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 
ท่ีมา วรรณิภา ณ สงขลา,จิตรกรรมไทย
ประเพณ ีชุดที ่001 เล่มที ่2 วรรณกรรม. 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), 101. 

 
การปลงอสุภกรรมฐาน 10 ประกอบดว้ย 
1.อุทธุมาตกะ คือ ซากศพท่ีพุพองดงัสูบลม 
2.วนีิลกะ คือ ซากศพท่ีมีสีเขียวท่ีเน้ือมากเป็นสีแดง ท่ีกลดัหนองเป็นสีขาว ท่ีอ่ืนๆเป็นสี

เขียว 
3.วปุิพพกะ คือ ซากศพท่ีมีน ้าหนองไหลออกจากทวารทั้ง 9 
4.วจิฉิททกะ คือ ซากศพท่ีอวยัวะขาดออกจากกนัเป็น 2 ท่อน 
5.วกิขายติกะ คือซากศพอนัเป็นสัตวท์ั้งหลาย มีสุนขับา้นสุนขัจิ้งจอก เป็นตน้ ชวนกนักดั

กิน 
6.วกิขิตตกะ คือ ซากศพท่ีอวยัวะต่างๆเร่ียรายกระจดักระจายดปฌนหล่ยๆท่อน 
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7.หตวกิขิตตกะ คือซากศพท่ีถูกสับฟันกระจดักระจายไปในท่ีต่างๆ 
8.โลหิตกะ คือ ซากศพท่ีมีโลหิตไหลพล่านออกจากอวยัวะส่วนต่างๆ  
9.ปุฬุวกะ คือ ซากศพท่ีหมู่หนอนชวนกนักดักิน และเท่ียวพลุกพล่านอยู ่
10.อฏัฐิกะ คือ ซากศพท่ีเน้ือเลือดหมดแลว้ยงัเหลือแต่กระดูก 

 
 จิตรกรรมแสดงการปลงอสุภกรรมฐาน 10 ส่วนใหญ่เป็นวดัท่ีสร้างข้ึน หรือไดรั้บการ
บูรณปฏิสังขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เช่น วดับวรนิเวศวิหาร วดัโพธ์ิปฐมาวาส จ.สงขลา วดัใหม่เกตุ
งาม จ.ชลบุรี และวดัพระพุทธบาทราชวรมหาวหิาร จ.สระบุรี (ภาพท่ี 189) เป็นตน้64 
 

 
ภาพท่ี 189 รูปพระภิกษุก าลงัปลงอสุภะท่ีวหิารคลงั วดัพระพุทธบาท
ราชวรมหาวหิาร จ.สระบุรี แสดงความคิดสืบเน่ืองเก่ียวกบัการปลงอสุ
ภะกรรมฐานท่ีเคร่งครัดมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4  ภาพเขียนโดยบญัชา
ของสมเด็จพระพุฒาจารยพ์ระสรเถระ วดัอนงคาราม ซ่ึงเป็นผูก้  ากบั
การในการบูรณะวดัพระพุทธบาทในปี พ.ศ. 2497 

 
 ภาพอสุภกรรมฐาน 10 ประการ ถูกเขียนไวท่ี้ผนงัดา้นนอกอุโบสถวดัช้างใหญ่บริเวณ
ทางเขา้ทั้งสองดา้น ปัจจุบนัภาพลบเลือนเกือบมองไม่เห็น แต่สันนิษฐานไดว้า่เขียนการปลงอสุภะ
กรรมฐานไวด้า้นละ 5 ประการ ร่องรอยท่ีเหลือในสันนิษฐานไดใ้นปัจจุบนัคือภาพลายเส้นพระสงฆ์
ในอิริยาบถต่างๆ ทั้งนัง่และยนื แต่ทุกอิริยาบถแลว้เพง่มองท่ีซากศพทั้งส้ิน   
                                                 

64วรรณิภา ณ สงขลา,  จติรกรรมไทยประเพณีชุดที ่01 เล่มที ่5 จติรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที1่,  
101. 
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 การเขียนภาพพระสงฆ์มีขนาดใหญ่กว่าภาพบุคคลในชาดกเร่ืองต่างๆท่ีอยู่ภายใน
อุโบสถ แต่เล็กกว่าภาพเทพชุมนุม ช่างเขียนไวเ้ต็มผนังด้วยสีแดงหรือสีส้มเม่ือต้องการวาด
พระสงฆ์และซากศพ และใชสี้ฟ้าระบายภูเขาและกอ้นสิน ส่วนตน้ไมใ้ช้สีเขียว แต่ทุกสีเลือนราง
มากเกินกว่าการสันนิษฐานดา้นเทคนิคการระบายสี (ภาพท่ี 190-191) อย่างไรก็ตาม ความนิยมใน
การเขียนภาพอสุภกรรมฐานมีสูงสุดในสมยัรัชกาลท่ี 4 ประกอบกบัมีหลกัฐานภาพถ่ายวดัอ่ืนๆซ่ึงมี
รูปแบบคลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ จึงสันนิษฐานวา่น่าจะเขียนจากตน้แบบเดียวกนั 
 

 
ภาพท่ี 190 จิตรกรรมฝาผนงัดา้นนอกอุโบสถวดัชา้งใหญ่ 
ดา้นซา้ยของทางเขา้ เขียนจริยวตัรสงฆเ์ร่ืองการปลงอสุภะ
กรรมฐาน 10 ปัจจุบนัลบเลือนเกือบหมดแลว้ 

 

 
ภาพท่ี 191 จิตรกรรมฝาผนังด้านนอกอุโบสถวดัช้างใหญ่ 
ดา้นขวาของทางเขา้ เขียนจริยวตัรสงฆ์เร่ืองการปลงอสุภะ
กรรมฐาน 10 ปัจจุบนัลบเลือนเกือบหมดแลว้ 
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ผูว้ิจยัพบวา่วดัตูม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 192) ซ่ึงเป็นวดัท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบั

วดัชา้งใหญ่ มีรูปวาดการปลงอสุภะกรรมฐานดว้ยเช่นกนั ภาพดงักล่าวถูกเขียนไวท่ี้คอสอง หลงัคา
พาไล แต่ปัจจุบนัภาพดงักล่าวถูกทาสีทบัไปแลว้จึงมีเพียงหลกัฐานจากเอกสารซ่ึงระบุวา่ถ่ายไวเ้ม่ือ
ปี พ.ศ. 2523 เท่านั้น จากหลกัฐานขา้งตน้สะทอ้นให้ทราบวา่อิทธิพลเร่ืองอสุภะกรรมฐาน 10 คงได้
แพร่กระจายแนวคิดมายงัพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในสมยัรัชกาลท่ี 4 หรือหลงัจากนั้น ซ่ึง
ช่วยสันนิษฐานดว้ยว่าช่างอาจซ่อมภาพเก่าภายในอุโบสถดว้ยในคราวเดียวกนัในวดัชา้งใหญ่และ
วดัอ่ืนๆในละแวกใกลเ้คียง 
 

 
ภาพท่ี 192 ภาพปลงอสุภกรรมฐานท่ีคอสองหลงัคาพาไล วดัตูม  
จ.พระนครศรีอยธุยา  
ท่ีมา วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณ ีชุดที ่11 เล่มที ่3 
จิตรกรรมสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2535), 45. 

 
 ภาพจิตรกรรมปลงอสุภะ 10 ท่ีผนงัดา้นนอกอุโบสถแสดงให้เห็นวา่ช่างเขา้มาเขียนภาพ
ท่ีวดัช้างใหญ่ และอาจมีการซ่อมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถในคราวเดียวกนั ในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ซ่ึงพบวา่มีการกระจายของแนวคิดเร่ืองปลงอสุภะในพื้นท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจ านวนมาก ดงัตวัอย่างเช่นภาพปลงอสุภะท่ีวดัตูมดงัท่ีไดก้ล่าวมาแล้ว 
เป็นตน้ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



138 
3.7 สีในจิตรกรรมฝาผนังวดัช้างใหญ่ 

การใช้สีในจิตรกรรมฝาผนังวดัช้างใหญ่ เขียนด้วยสีฝุ่ นและพบว่าการเขียนยงัไม่
สมบูรณ์ (ภาพท่ี 193) ซ่ึงไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั แต่พบว่าภาพเวสสันดรชาดกยงัเป็นเพียงภาพร่าง
ดว้ยลายเส้นเพียงเล็กน้อย ซ่ึงอีกดา้นหน่ึงเป็นร่องรอยท่ีช่างทิ้งไวใ้ห้เห็นกระบวนการท างานของ
ช่างวา่มีขั้นตอนในการเขียนภาพและลงสีอยา่งไร อน่ึงเทคนิคการให้สีของวดัชา้งใหญ่เป็นประเด็น
ท่ีน่าสนใจคือมีการให้สีวรรณะเยน็โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มภาพทศชาติ ซ่ึงสะทอ้นวา่ภาพเขียนข้ึน
ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้และระบายสีตามสมยันิยม  

 

 
ภาพ ท่ี   193 ภาพโขดเขาในต าแหน่ง ท่ีควรจะ เ ขียนชาดกเ ร่ือง 
พระเวสสันดร แต่ช่างยงัเขียนไม่เสร็จ สันนิษฐานวา่ช่างจะเขียนฉากเขา
วงกตท่ีพระเวสสันดรและพระนางมทัรีน าพระชาลีพระกณัหาเขา้ไป
บ าเพ็ญเพียร ร่องรอยการเขียนภาพท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ช่วยให้เห็น
ขั้นตอนในการเขียนภาพของช่างว่ามีการเขียนฉากหลงัก่อนจากนั้นจึง
เขียนภาพบุคคล 
 

จากการศึกษาพบวา่การระบายสีพื้นหลงับนผนงัทุกดา้นระบายดว้ยสีแดงหรือสีน ้ าตาล
อ่อน แต่มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ยคือฉากมารผจญระบายสีพื้นดว้ยสีน ้ าตาลอ่อน แลว้เขียน
ดอกไม้ร่วงเต็มผนังอนัเป็นรูปแบบการใช้สีแบบอยุธยาตอนปลาย สอดคล้องกับผนังด้านข้าง
ตอนบนซ่ึงเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม(ภาพท่ี 194) ก็ระบายดว้ยสีแดงซ่ึงสดกวา่สีน ้ าตาลอ่อนบนผนงั
ดา้นหลงัพระประธาน (ภาพท่ี 195) แต่เขียนภาพดอกไมร่้วงใหส้อดคลอ้งกนั ส่วนฉากไตรภูมิซ่ึงอยู่
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ดา้นหนา้พระประธานมีสีพื้นแดงสดกวา่ผนงัดา้นขา้งและดา้นหลงั65 (ภาพท่ี 196) และไม่วาดภาพ
ดอกไมร่้วง ซ่ึงแตกต่างจากสองภาพแรก อน่ึงการเขียนดอกไมร่้วงยงัช่วยเช่ือมโยงให้ภาพมารผจญ
และเทพชุมนุมมีความต่อเน่ืองกนัและสอดคลอ้งกบัพระประธานอีกดว้ย  

 
ภาพท่ี 194  ภาพเทพชุมนุมขนาดใหญ่ ดา้นหลงัเขียนพื้นดว้ย
สีแดงสด และวาดดอกไมร่้วงเตม็ผนงัของวดัชา้งใหญ่ 

 

 
ภาพท่ี 195 ภาพมารผจญดา้นหลงัพระประธาน ระบายสีพื้นดว้ย 
สีน ้าตาลอ่อน แลว้เขียนดอกไมร่้วงเตม็ผนงั อนัเป็นรูปแบบท่ีนิยม
เขียนในสมยัอยธุยาตอนปลาย 

 
  

                                                 
65น.ณ ปากน ้ า (นามแฝง), จติรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม, 17. 
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ภาพท่ี 196 ภาพไตรภูมิบนผนงัสีแดงสดซ่ึงเขียนมาแลว้ตั้งแต่
สมยัอยธุยาตอนปลาย และช่างท่ีซ่อมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงสีให้
เปล่ียนไปตามยคุสมยั 

 อยา่งไรก็ตาม แมก้ารลงสีพื้นของฉากทั้ง 3 ฉากขา้งตน้ดว้ยสีแดง แต่สีฟ้าท่ีถูกน ามาใช้
ระบายส่วนอ่ืนๆของภาพ เช่น การระบายเขาสัตบริภณัฑ์  การระบายขุนเขา และน ้ า ในฉากไตรภูมิ 
การระบายสีผา้นุ่งและเส้ือของกองทพัมาร และสีของช้าง เป็นตน้ กลบัเป็นหลกัฐานให้ทราบว่ามี
อายกุารเขียนภาพในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 4 ดงัปรากฏในเน้ือหาส่วนตน้แลว้ (ภาพท่ี 197) 

 
ภาพท่ี 197 ภาพไตรภูมิวดัชา้งใหญ่ท่ีใชสี้แดงสดเป็นพื้นแต่กลบัระบาย 
สัตตบริภณัฑด์ว้ยสีฟ้าสดท าใหบ้รรยากาศของภาพเปล่ียนจากเคร่งขรึมเป็น
สวา่งสดใส 
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 การระบายสีฟ้าในภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัช้างใหญ่นอกจากปรากฏแทรกอยู่ในฉาก

ส าคญั 3 ฉากขา้งตน้แลว้ ยงัพบวา่ในฉากทศชาติมีการระบายสีฟ้าในปริมาณมากโดยระบายสีฟ้าใน
ฉากทศชาติน้ีมีระดบัของสีไม่เท่ากนั คือ ภาพท่ีตอ้งการส่ือว่าอยู่ระยะใกลจ้ะระบายดว้ยสีฟ้าเขม้ 
ระยะท่ีไกลออกไปจะระบายสีฟ้าท่ีอ่อนลง และทอ้งฟ้าไกลจะระบายดว้ยสีฟ้าอ่อน ลกัษณะเช่นน้ีท า
ใหภ้าพเกิดมิติ และเพิ่มความสมจริงใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงเป็นวิธีการเขียนภาพในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาล
ท่ี 4 คล้ายคลึงกับการใช้สีเขียวอ่อน-กลาง-เข้ม ส าหรับระบายสีต้นไม้ของวดัสุวรรณาราม66 
นอกจากน้ีการระบายสีทอ้งฟ้าท่ีเคยเขียนให้สีเสมอกนัทั้งแผน่ฟ้าก็สร้างความสมจริงดว้ยการเขียน
ขอบฟ้าดว้ยสีฟ้าเขม้ และไล่สีฟ้าอ่อนเม่ือใกลพ้ื้นดินเป็นลกัษณะท่ีพบในจิตรกรรมสกุลช่างรัชกาล
ท่ี 3 เช่นภาพทอ้งฟ้าท่ีวดับางยี่ขนั วดัสุทศัน์เทพวราราม (ภาพท่ี 198) และวดัทองธรรมชาติ (ภาพท่ี 
199) เป็นตน้67 การใช้สีฟ้าทั้งสองแบบน้ีพบในการระบายสีฟ้าในกลุ่มภาพทศชาติชาดก (ภาพท่ี 
200) 
 

 
ภาพท่ี 198 จิตรกรรมฝาผนงัวดัสุทศัน์เทพวราราม ศิลปะสมยัรัชกาลท่ี 3 
เขียนภาพขอบฟ้าดว้ยสีฟ้าเขม้และค่อยจางลงในตอนล่าง 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า วดัสุทัศน์เทพวราราม (กรุงเทพ: เมืองโบราณ,2539), 
175 

 
 
 

                                                 
66สนัติ เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 187. 
67สนัติ เลก็สุขมุ, ความคดิเปลีย่นการแสดงออกกเ็ปลีย่นตาม, 104 . 
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ภาพท่ี 199 จิตรกรรมฝาผนงัวดัทองธรรมชาติ 
ศิลปะสมยัรัชกาลท่ี 3 เขียนภาพขอบฟ้าดว้ยสีฟ้า
เขม้และค่อยจางลงในตอนล่าง 
ท่ีมา วรรณิภา ณ สงขลา, การอนุรักษ์จิตรกรรมฝา
ผนังในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติราช
ปฏิสังขรณ์วรวิหาร (กรุงเทพ:ธนาคารนครธน
,2533), 32 

 

 
ภาพท่ี 200 ภาพทอ้งฟ้าวดัชา้งใหญ่ระบายสีเขม้บริเวณ 
ขอบฟ้าและค่อยๆจางลงในตอนล่าง ท าใหท้อ้งฟ้ามีมิติใกล้
ไกล อนัเป็นเทคนิคท่ีนิยมระบายสีทอ้งฟ้าในสมยัรัชกาลท่ี 3 
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 นอกจากการระบายสีฟ้ามากข้ึนแลว้ จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ยงันิยมระบายสีคู่วรรณะเยน็

คู่กบัวรรณะร้อนซ่ึงนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 368 เช่น การใช้คู่สีท่ีวดัสุวรรณาราม69ซ่ึงแตกต่างไปจาก
การใชสี้วรรณะเดียวกนัท่ีนิยมในสมยัอยุธยาตอนปลายและสมยัรัชกาลท่ี1-2 การใชคู้่สีต่างวรรณะ
ในภาพเดียวกนัท าให้บรรยากาศของภาพมีความแปลกตาไปจากการระบายสีแบบเดิม และท าให้
บรรยากาศภายในโบสถมี์ความสวา่งสดใส  

 ผูว้จิยัไดส้ ารวจวดัศาลาปูน (ภาพท่ี 201-202) ซ่ึงเป็นวดัท่ีอยูไ่ม่ห่างกนัและมีประวติัการ
ซ่อมในสมยัรัชกาลท่ี 3 70 พบวา่มีการใชคู้่สีต่างวรรณะเช่นเดียวกบัวดัชา้งใหญ่ (ภาพท่ี 203-204) ซ่ึง
คงไดรั้บอิทธิพลเร่ืองสีคู่ต่างวรรณะในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั  
 

 
ภาพท่ี  201 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัศาลาปูน จ.พระนครศรีอยธุยา  
จะเห็นการเลือกใชสี้วรรณะร้อนและเยน็คู่กนั เช่นจีวรพระพุทธเจา้เป็นสี
วรรณะร้อนแต่หอ้มลอ้มดว้ยตน้ไมท่ี้เป็นวรรณะเยน็ 

 
 
 
 
 
                                                 

68สนัติ เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง ศิลปะรัตนโกสินทร์, 187. 
69สนัติ เลก็สุขมุ, ความคดิเปลีย่นการแสดงออกกเ็ปลีย่นตาม,106. 
70กรมศิลปากร, จติรกรรมฝาผนังจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, 136. 
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ภาพท่ี 202 ภาพเทพชุมนุมวดัศาลาปูนเขียนพื้นหลงัเป็นสีแดง แต่ประภามณฑล
ระบายดว้ยสีฟ้า 

 

 
ภาพท่ี  203 ภาพเหล่าเสนาก าลงัถวายบงัคมพระมหาชนก ในคราวเชิญเสด็จ
ข้ึนครองราชย ์เขียนดว้ยสีแดงและฟ้า ท าใหภ้าพสวา่งสดใสสร้างบรรยากาศ
ปลอดโปร่ง ของจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ ซ่ึงต่างจากบรรยากาศเคร่งขรึมเช่นท่ี
ผา่นมา 
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ภาพท่ี 204 ภาพปราสาทท่ีวา่งเปล่าในมหาชนกชาดกเขียนดว้ยสีแดง
และฟ้า ของจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่อนัเป็นเทคนิคการใชสี้แบบตดักนัท่ี
นิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 

 
 เทคนิคการใช้สีอีกประเด็นหน่ึงของวดัช้างใหญ่ คือการระบายสีทอ้งฟ้าหรือฉากหลงั
ของชาดกแต่ละเร่ืองซ่ึงแมจ้ะมีเส้นสินเทาแบ่งกั้นอยา่งชดัเจนแลว้ก็ตาม แต่ช่างยงัใชเ้ทคนิคดา้นสี
พื้นหลงัท่ีแตกต่างกนัดว้ยวรรณะสีคือพื้นสีฟ้าและพื้นสีแดงสลบักนัในแต่ละเร่ืองและแต่ละตอน 
(ภาพท่ี 205) เช่น พื้นหลงัเตมียชาดกเป็นสีฟ้าแต่พื้นหลงัมหาชนกเป็นสีแดง พื้นหลงัภูริทตัชาดก
เป็นสีฟ้าแต่พื้นหลงัจนัทกุมารชาดกเป็นสีแดง และพื้นหลงัมหาชนกชาดกในฉากเมืองมิถิลาไร้
กษตัริยมี์พื้นหลงัสีแดงและฉากราชรถมาเกยพระมหาชนกเขียนพื้นสีฟ้า (ภาพท่ี 206) การใช้พื้นสี
ฟ้าและแดงสลบักนัน้ีข้ึนอยูก่บัฉากดว้ยเช่นกนั หมายถึง หากฉากใดเป็นปราสาทราชวงัจะเขียนพื้น
ดว้ยสีแดง แต่หากเป็นฉากป่าเขาจะเขียนพื้นดว้ยสีฟ้า และมีฉากเพิ่มเขา้มาเป็นสามฉากต่อเน่ืองกนั 
ฉากท่ี 3 จะใชสี้ขาวหม่น (ภาพท่ี 207) 
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ภาพท่ี 205 ภาพสองฉากท่ีระบายสีพื้นหลงัแตกต่างกนั คือสีฟ้า สีแดง 

 

 
ภาพท่ี 206 ภาพสองฉากท่ีระบายสีพื้นหลงัแตกต่างกนั คือสีฟ้า สีแดง 
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ภาพท่ี 207  ภาพสามฉากท่ีระบายสีพื้นหลงัแตกต่างกนั คือสีฟ้า สีแดง และสีขาวหม่น 

 
 นอกจากน้ี วิธีการระบายสีทอ้งฟ้าในฉากทศชาติให้ขอบทอ้งฟ้ามีสีเขม้และค่อยจางลง

เม่ือใกลพ้ื้นดิน ตลอดจนวิธีการระบายสีฟ้าท่ีมีความเขม้อ่อนแก่ไล่กนั 3 ระดบัเพื่อแสดงระยะใกล้
ไกลของฉากก็เป็นวิธีการใชสี้ท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่นเดียวกนั จึงช่วยสันนิษฐานไดว้่ามีการ
ซ่อมภาพและระบายสีใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 4 เน่ืองจากเป็นวดัขนาดเล็กท่ีห่างไกลจาก
กรุงเทพจึงอาจไดรั้บอิทธิพลการเขียนในระยะเวลาต่อมา 

อน่ึง การใชสี้วรรณะเยน็และร้อนคู่กนัยงัปรากฏในผนงัสกดัทั้งสองดา้นท่ีเขียนภาพไตรภูมิ 
และมารผจญ (ภาพท่ี 208-209) อีกดว้ย ท าให้เป็นขอ้สันนิษฐานวา่ทั้งสองฉากถูกเขียนข้ึนในสมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัหรือหลงัจากนั้น 
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ภาพท่ี 208 ภาพกองทพัมารสวมใส่อาภรณ์ท่ีระบายดว้ยสีฟ้าสดสลบักบัสีแดงบนพื้นหลงั

สีแดงแสดงใหเ้ห็นความนิยมในการใชสี้ฟ้าสดของวดัแห่งน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
 

 

 
ภาพท่ี 209 ภาพพระธรณี สวมใส่อาภรณ์ท่ี
ระบายดว้ยสีฟ้าสดสลบักบัสีแดงบนพื้นหลงั
สีแดง 
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3.8 สินเทา  

 สินเทาเป็นเคร่ืองหมายแบ่งกั้นเร่ืองราวของจิตรกรรม วิธีการแบ่งภาพออกเป็นส่วน
ต่างๆดว้ยสินเทานิยมมาตั้งแต่สมยัอยธุยา จนถึงตน้กรุงรัตนโกสินทร์71 หลงัจากนั้นสินเทาก็ค่อยลด
ความส าคญัลงไป และช่างได้ใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆในการแบ่งภาพ เช่น การใช้ตน้ไม ้ภูเขา เป็นต้น
กระนั้นแม้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงเส้นสินเทาเส่ือมความนิยมแล้วก็ยงัปรากฏท่ีวดัสุวรรณาราม  
เขตบางกอกนอ้ย ดว้ยเหตุผลท่ีช่างตอ้งการเขียนชาดกสองเร่ืองบนผนงัเดียวกนั คือจนัทกุมารชาดก
และนารถชาดก จึงตอ้งน าเส้นสินเทาเป็นเคร่ืองแบ่งดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม เส้นสินเทาแต่ละยุคสมยั
ก็มีความแตกต่างกนั เช่น เส้นสินเทาสมยัพระเจา้ปราสาททองมีลกัษณะท่ีแข็งกระดา้งไม่อ่อนไหว72 
เป็นตน้  
 สินเทาท่ีจิตรกรรมวดัช้างใหญ่มี2 แบบ คือ (1) แบบเส้นหยกัฟันปลา และ (2) สินเทา
ลายฮ่อ  
 สินเทาแบบเส้นหยกัฟันปลา แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
 1.สินเทาหยกัฟันปลาท่ีเขียนคัน่ระหว่างเทพชุมนุมกบันักสิทธ์ิ สินเทากลุ่มน้ีเขียนอยู่
เหนือเทวดาแต่ละองค์อย่างสม ่าเสมอ เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน ประกอบด้วยเส้นฟันปลา
ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเหนือเศียรเทวดาแต่ละองค์ และมีฟันปลาขนาดเล็กขนาบสองขา้งอย่าง
สม ่าเสมอ แถบล่างสุดของสินเทาระบายเป็นเส้นสีขาวตดักบัเส้นชั้นท่ีสองท่ีระบายดว้ยสีแดง ท าให้
เส้นสีขาวเด่นชดัข้ึน ถดัข้ึนไปเป็นลายกระจงัเขียนตดัเส้นเสมอกนั (ภาพท่ี 210-211) เม่ือเปรียบเทียบ
แลว้มีความเหมือนกบัสินเทาพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์(ภาพท่ี 212) และวดับางยี่ขนัมากท่ีสุด (ภาพท่ี 
213) 
 

                                                 
71น.ณ ปากน ้ า (นามแฝง), จติรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม, 17. 
72มาณพ อิศรเดช, “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยา สกลุช่างเพชรบุรี ท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม” 

(วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2527), 155. 
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ภาพท่ี 210 เส้นสินเทาวดัชา้งใหญ่ 

 

 
ภาพท่ี 211 ภาพลายเส้นสินเทาวดัชา้งใหญ่ 

ท่ีมา กรมศิลปากร, ลวดลายสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2536), 202. 
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ภาพท่ี 212 เส้นสินเทาท่ีจิตรกรรมพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์มีรายละเอียดสินเทาคลา้ยกบัสินเทาของ
วดัชา้งใหญ่ คือประกอบดว้ย 3 ชั้น ไดแ้ก่ เส้นลวด แถบสีเขม้ และกระจงัอยูบ่นสุด 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า, จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2544),50. 
 

 
ภาพท่ี 213 เส้นสินเทาท่ีจิตรกรรมวดับางยีข่นั กรุงเทพฯ มีรายละเอียดสินเทาคลา้ยกบัสินเทาของวดั
ชา้งใหญ่ คือประกอบดว้ย 3 ชั้น ไดแ้ก่ เส้นลวด แถบสีเขม้ และกระจงัอยูบ่นสุด 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า, จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2544),87. 
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 2.สินเทาฟันปลาท่ีเขียนคัน่ภาพชาดก ท าหนา้ท่ีคัน่ระหวา่งชาดกคนละเร่ือง แต่เน่ืองจาก
อุโบสถวดัชา้งใหญ่มีช่องหนา้ต่าง ท าให้ชาดกบางเร่ืองไม่ตอ้งมีสินเทาแบ่งกั้น แต่ใช้ช่องหนา้ต่าง
เป็นเคร่ืองกั้น อยา่งไรก็ตาม ชาดกบางเร่ืองถูกเขียนบนผนงัเดียวกนัท าใหภ้าพต่อเน่ือง ช่างจึงใชเ้ส้น
สินเทาฟันปลาเป็นเคร่ืองหมายแบ่งตอน  
 สินเทาแบบน้ีมีรูปแบบคลา้ยแบบแรก แต่มีขนาดเล็กกว่า และเพิ่มเป็นสองชั้น (ภาพท่ี 
214) หมายถึงสินเทาหน่ึงเส้นประกอบดว้ยชุดสินเทาสองชุดคือชุดแรกเขียนดว้ยเส้นสีขาวตามดว้ย
เส้นสีแดงและเส้นลายกระจงั ชุดท่ีสองเขียนเส้นสีขาวจางๆและเส้นสีฟ้าหรือคราม และเส้นลาย
กระจงั 
 

 
ภาพท่ี 214 เส้นสินเทาแบ่งชาดก มีขนาดเล็กกวา่สินเทาท่ีคัน่เหนือเทพชุมนุม แต่
เขียนใหมี้ 2 ชุดต่อเน่ืองกนั ระบายสีแดงและฟ้าซ่ึงเป็นคู่สีส าคญัของจิตรกรรม
วดัน้ี 

 การลากเส้นสินเทาฟันปลาแบบท่ี 2 มี 2 วิธี คือ วิธีแรก สินเทาจะเขียนเป็นเส้นฟันปลา

ลากจากใตรู้ปเทพชุมนุมยาวลงมาสุดดา้นล่างของผนงั (ภาพท่ี 215-216) เป็นการลากเส้นเพื่อแบ่ง

ชาดกแต่ละเร่ืองเม่ือเขียนติดกนั (เส้นสีเหลือง) วิธีการลากอีกแบบคือการลากข้ึนไปไม่ถึงขอบบน

แต่ไดว้กกลบัลงเพื่อแยกฉากหน่ึงออกจากอีกฉากหน่ึงในชาดกเร่ืองเดียวกนั   
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ภาพท่ี 215 สินเทาแบบลากสุดผนงักบัสินเทาแบบลากหกัมุม 

 

 
ภาพท่ี 216 สินเทาแบบลากสุดผนงั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



154 
 2.สินเทาลายฮ่อ คือสินเทาท่ีเขียนคลา้ยชายผา้สะบดัหรือลายริบบิ้น สินเทาแบบน้ีพบวา่
มีการเขียนบา้งแลว้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย แต่ไม่ไดรั้บความนิยมมากนกัในสมยัรัชกาลท่ี 1 เม่ือถึง
สมยัรัชกาลท่ี 3 จึงไดรั้บความนิยมมากข้ึน73(ภาพท่ี 217) และเส่ือมความนิยมลงหลงัรัชกาลท่ี374  

 ลายฮ่อท่ีวดัช้างใหญ่เขียนในฉากมารผจญ เขียนเป็นแนวเฉียงลงจากจุดกลางใกล ้
พระเศียรของพระพุทธเจา้แลว้ลากต ่าลงในดา้นขา้ง ท าหนา้ท่ีกั้นระหวา่งฉากมารผจญกบัหมู่เทวดา
ท่ีอยูด่า้นบน เขียนเป็นเส้นคดโคง้ไปมาคลา้ยริบบิ้น ระบายดว้ยสีฟ้าและขาวท าให้ตดักบัพื้นสีแดง
เด่นชดัลายฮ่อน้ีเขียนดว้ยฝีมือหยาบๆ แต่ละช่วงโคง้ไม่เท่ากนัและการระบายสีไม่สม ่าเสมอ อาจจะ
เป็นเพราะเขียนโดยช่างทอ้งถ่ินท่ีพยายามจะเลียนแบบภาพจิตรกรรมในพระนคร รูปแบบการเขียน
มีความคลา้ยลายฮ่อวดัสุวรรณาราม (ภาพท่ี 218-219)  ซ่ึงเขียนใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 375 จึงอาจ
เป็นไปไดว้า่ไดส่้งอิทธิพลต่อการเขียนภาพลายฮ่อของวดัชา้งใหญ่ดว้ยเช่นกนั (ภาพท่ี 220-221) 
 

 
ภาพท่ี  217 ภาพลายฮ่อบนผนงัดา้นหลงัพระประธานวดัชา้งใหญ่ 

 
 

                                                 
73พงษศ์กัด์ิ อคัรวฒันากลุ, “กรรมวิธีแบ่งตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยาตอนปลายถึง

รัตนโกสินทร์ตอนตน้” (การคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์
ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2553), 84. 

74สนัติ เลก็สุขมุ, ความคดิเปลีย่นการแสดงออกกเ็ปลีย่นตาม, 116. 
75น. ณ ปากน ้ า, จติรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม, 77. 
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ภาพท่ี 218 สินเทาลายฮ่อท่ีวดัสุวรรณาราม ศิลปะรัชกาลท่ี 3 เขียนคลา้ยชายผา้หรือ
ริบบิ้นพล้ิวลม 
ท่ีมา น. ณ ปากน ้า, จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม, (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2544), 77. 

  

 
ภาพท่ี 219 สินเทาลายฮ่อท่ีวดัสุวรรณาราม เขียนเป็นลายคดโคง้ 
ท่ีมา อาสา ทองธรรมชาติ 
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ภาพท่ี  220 ภาพสินเทาลายฮ่อบนผนงัดา้นหลงัพระ
ประธาน ท าหนา้ท่ีแบ่งกั้นเหตุการณ์มารผจญกบัภาพ
เทวดาท่ีอยูด่า้นบน 

 

 
ภาพท่ี 221 สินเทาลายฮ่อและสินเทาฟันปลาท่ีวดัชา้งใหญ่ ปรากฏร่วมในภาพเดียวกนั 

 

 สรุปวา่สินเทาท่ีเขียนในวดัชา้งใหญ่ทั้งแบบสินเทาฟันปลา และสินเทาลายฮ่อ ช่างเขียน
แยกกนัตามหน้าท่ี คือสินเทาฟันปลาใชค้ัน่ภาพชาดกและส่วนหน่ึงของฉากมารผจญ ส่วนสินเทา
ลายฮ่อใชเ้ขียนในฉากมารผจญเพื่อแบ่งคัน่ระหวา่งเหตุการณ์ในโลกขณะท่ีกองทพัมารเขา้ผจญ กบั
ภาคสวรรคท่ี์มีเหล่าเทวดาเหาะอยู ่การเขียนสินเทาท าให้สันนิษฐานวา่จิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่
น่าจะเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 หรือ สมยัตน้รัชกาลท่ี 4 โดยช่างอาจเห็นแบบอยา่งลายฮ่อจากวดั
ในพระนครและน ามาเขียนใหมี้ความคลา้ยคลึงกนั  
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3.9 สรุปท้ายบท 

 จิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่ประกอบดว้ยเร่ืองราวท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ภาพไดถู้กเขียน
ข้ึนในสมยัอยธุยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ดว้ยระเบียบแบบแผนท่ีนิยมเขียนสืบเน่ือง
ต่อกนัมา อนัประกอบดว้ยภาพภาพไตรภูมิ ภาพมารผจญ ภาพเทพชุมนุม และภาพทศชาติ ตลอดจน
การแบ่งภาพออกออกจากกนัดว้ยสินเทาก็ยงัสะทอ้นยคุสมยัดงักล่าวอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม 
รายละเอียดเล็กนอ้ย อาทิ การเขียนสินเทาลายฮ่อ การเขียนภาพปราสาทสูงชะลูด  ภาพเทวดาท่ีมี
เศียรขนาดเล็กและช่วงตวัสูง การระบายภาพตน้ไมแ้บบไม่ตดัเส้น การระบายสีทอ้งฟ้าแบบไล่สีฟ้า
เขม้ถึงฟ้าอ่อนท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 และท่ีส าคญัคือการใชสี้ท่ีนิยมเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 3 และ
หลงัจากนั้น ตลอดจนการใหสี้วรรณะเยน็และร้อนอยูใ่นภาพเดียวกนัก็ลว้นเป็นหลกัฐานท่ีบ่งบอก
ยคุสมยัวา่ภาพจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่เขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 4 อีกทั้งการปรากฏภาพ
ปลงอสุภกรรมฐาน 10 ก็เป็นหลกัฐานวา่มีการเขา้มาของช่างในสมยัรัชกาลท่ี 4 จึงสรุปไดว้า่
จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่เขียนข้ึนในสมยัตน้รัชกาลท่ี 4 ซ่ึงอิทธิพลของการระบายสีแบบรัชกาลท่ี 3 
ยงัคงมีผลต่อรสนิยมทางศิลปะของช่างท่ีอยูไ่กลจากพระนคร 
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บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปและวเิคราะห์ 
 จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่ทั้ง 3 ดา้น ขา้งตน้ ได ้แก่ การศึกษารูปแบบ
อุโบสถ การศึกษาเร่ืองราวท่ีใชเ้ขียนจิตรกรรม และการศึกษางานช่าง ดงัปรากฏในงานวิจยับทท่ี 2-
3 ท าให้เกิดความเขา้ใจจิตรกรรมฝาผนงัวดัช้างใหญ่และน าไปสู่การสันนิษฐานอายุสมยัตลอดจน
ระยะเวลาท่ีมีการซ่อม ดงัน้ี 
 4.1.1 อุโบสถ  
 รูปแบบอุโบสถเป็นอาคารขนาดกลาง แบบกระเท่เซร เจาะช่องหนา้ต่างท่ีผนงัดา้นขา้ง 
ข้างละ 3 ช่อง และเจาะช่องประตูท่ีผนังด้านหน้าประตูด้านหน้า 2 ช่อง โครงสร้างอุโบสถท่ี
ค่อนขา้งสูงท าให้ผนังสกดัทั้งสองดา้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ด้านสูง ท าให้สันนิษฐานว่าอุโบสถ
น่าจะสร้างในช่วงอยธุยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนตน้  
 4.1.2 องคป์ระกอบภาพ 
 ในด้านองค์ประกอบภาพมีองค์ประกอบภาพแบบอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ คือ ผนงัสกดัเขียนภาพไตรภูมิและมารผจญ ผนงัดา้นขา้งเขียนภาพเทพชุมนุมและทศชาติ 
อยา่งไรก็ตาม การเขียนภาพไตรภูมิไวด้า้นหนา้พระประธานและเขียนภาพมารผจญไวด้า้นหลงัพระ
ประธาน มีความแตกต่างจากความนิยมเขียนในสมยัเดียวกนันั้น น. ณ ปากน ้ าให้ความเห็นวา่คงเป็น
รูปแบบท่ีนิยมเขียนในสมยัอยธุยาตอนกลางมาก่อน ต่อมาในสมยัอยุธยาตอนปลายภาพทั้งสองภาพ
จึงสลบัต าแหน่งกนั จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่จึงเป็นร่องรอยรูปแบบการเขียนแบบอยุธยาตอนกลางท่ี
ตกคา้งให้เห็นอยู่ในปัจจุบนั ในประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัมีความเห็นแตกต่างเน่ืองจากการเขียนภาพ
สลบัต าแหน่งดงักล่าวพบน้อยมาก ซ่ึงน่าจะเก่ียวขอ้งกบัเหตุผลทางสุนทรียภาพขององค์ประกอบ
ภาพมากกวา่ อีกทั้งช่างตอ้งการส่ือความหมายให้ภาพเป็นสามมิติ คือ สามารถมองในระยะใกลใ้น
ฉากมารผจญ และมองระยะไกลในภาพรวมของอุโบสถในฉากมารวิชยัดงัไดก้ล่าวแลว้ นอกจากน้ี
เป็นไปไดว้่าในวดัชานเมืองซ่ึงช่างมีอิสระในการสร้างสรรค์งานเขียนไดม้ากกว่าช่างในพระนคร 
การเขียนภาพไตรภูมิไวด้า้นหนา้พระประธานและเขียนมารผจญไวด้า้นหลงัพระประธานน้ีจึงเกิด
จากความตั้งใจของช่างดงัท่ีผูว้จิยัไดอ้ภิปรายไวแ้ลว้ในบทท่ี 3  
 อยา่งไรก็ตาม แมเ้น้ือเร่ืองหลกัจะประกอบดว้ยเร่ืองขา้งตน้ แต่พบวา่มีเน้ือเร่ืองปลงอสุ
ภะ 10 ซ่ึงนิยมเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 4 เขียนอยู่บริเวณผนงัดา้นนอกอุโบสถ อนัสะทอ้นว่ามีการ
เก่ียวขอ้งกบังานจิตรกรรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรือหลงัจากนั้น 
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 4.1.3 ดา้นเทคนิคช่างและการแสดงออกของภาพ   
 รายละเอียดการเขียนภาพตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิซ่ึงเป็นภาพโดดเด่นของวดัชา้งใหญ่ 

และมีการเขียนให้มีขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริงนั้ น พบว่าในวัดใกล้เ คียงและวัดในสมัย

รัตนโกสินทร์ก็ปรากฏภาพตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิกระจายอยู่จ  านวนมาก จึงเป็นไปไดว้่าการ

เขียนภาพขนาดใหญ่ (เม่ือเทียบสัดส่วนกบัคนและขนาดของอุโบสถ) นอกจากน้ี ภาพจิตรกรรม

เขียนเนน้ลายเส้น ลงสีและตดัเส้นดว้ยสีด า ตลอดจนการใชสิ้นเทาหยกัฟันปลาแบ่งภาพอยา่งชดัเจน 

และผนงัดา้นหน่ึงมกัเขียนภาพหลายตอน  

 แมล้กัษณะส าคญัขา้งตน้จะแสดงใหเ้ห็นอายสุมยัในการเขียนภาพ วา่น่าจะเขียนในสมยั

อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ แต่ร่องรอยจากเทคนิคการเขียนบางประการไดส้ะทอ้น

การเขียนในภายหลงั ไดแ้ก่ การเขียนลายฮ่อท่ีผนงัดา้นหลงัพระประธาน ซ่ึงแมจ้ากการศึกษาพบวา่

มีการเขียนมาแลว้ตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายแต่รูปแบบของลายฮ่อท่ีวดัชา้งใหญ่ชวนให้นึกถึงลาย

ฮ่อวดัสุวรรณารามซ่ึงซ่อมในสมยัรัชกาลท่ี 3 และเป็นตน้แบบให้แก่วดัต่างๆ อีกมากมาย จึงเป็นไป

ไดว้่าการเขียนลายฮ่อรวมถึงการเขียนลายเมฆจีนในฉากมารผจญ อาจไดแ้รงบนัดาลใจจากศิลปะ

สมยัรัชกาลท่ี 3   

 ดา้นเทคนิคช่างยงัพบว่ามีความหลากหลายของฝีมือช่างและวิธีการวาดภาพ  คือ ภาพ

จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่เขียนข้ึนจากความคิดท่ีเป็นอุดมคติ (idealistic arts) เช่น ภาพเทวดา กษตัริย ์มี

รูปร่างสัดส่วนสมบูรณ์  ไม่มีกลา้มเน้ือ แต่มีทรวดทรงอ่อนหวาน และมีรูปแบบตวัละครคลา้ยกนั

ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นมนุษย ์เทวดา หรือกษตัริย ์อีกทั้งไม่แสดงสีหนา้ แต่กลบัส่ืออารมณ์ดว้ยท่าทาง

หรือนาฏลกัษณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การวาดภาพเทพชุมนุมแถวเดียวท่ีมีขนาดใหญ่ประนมมือนัง่หนั

ไปด้านพระพุทธเจา้เช่นเดียวกนัทั้งหมด และภาพตวัพระตวันางในกลุ่มภาพทศชาติ อนัเป็นการ

แสดงออกของช่างก่อนสมยัรัชกาลท่ี 4 ท่ีนิยมภาพแนวสัจจนิยม (realistic) ท่าทางแบบนาฏลกัษณ์

และการนัง่เป็นระเบียบเคร่งครัดของเหล่าเทวดา ก็ส่ือให้ทราบว่าช่างไดรั้บอิทธิพลจากการเขียน

ภาพในสมยัรัชกาลท่ี 2-3 ซ่ึงมีความเคร่งครัดมากข้ึน 

 นอกจากน้ีการระบายสีดว้ยสีโทนร้อนและเยน็ตดักนัในกลุ่มภาพทศชาติ เช่น สีฟ้า สี

แดง สีเขียว เป็นต้น และการเลือกใช้วรรณะสีตามบรรยากาศของภาพก็เป็นลักษณะท่ีพบใน

จิตรกรรมวดัชา้งใหญ่เช่นกนั ลกัษณะเช่นน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีพบไดใ้นจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 

3- 4 ซ่ึงมีการพบแร่ธาตุบางชนิดเพิ่มข้ึนส่งผลใหมี้สีใชม้ากข้ึน   
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 อน่ึง นอกจากมีจ านวนสีท่ีมากข้ึน ภาพบางภาพถูกเขียนด้วยวิธีการแตกต่างจากสมยั

อยธุยาและรัชกาลท่ี 1-2 เช่น การเขียนภาพใบไมซ่ึ้งพบวา่มีการเขียน 2 แบบคือ  แบบตดัเส้นทีละใบ 

กบัแบบเขียนสีคลุมไม่ตดัเส้น หรือการระบายสีทอ้งฟ้าให้ขอบฟ้ามีสีเขม้ก็เป็นรูปแบบท่ีนิยมเขียน

ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นตน้ นอกจากน้ี ร่องรอยการเขียนสีทบัภาพ เช่น ฉากพรหมนารทชาดกท่ีภาพ

สาแหรกถูกเขียนทบัดว้ยสีทอ้งฟ้า ยงัเป็นร่องรอยการเขา้มาซ่อมในภายหลงั ดา้นสัดส่วนของภาพ 

พบวา่ภาพปราสาทมีขนาดใหญ่และภาพคนมีขนาดเล็กท าให้เกิดความสมดุลและสมจริงมากข้ึน ซ่ึง

เป็นรูปแบบท่ีนิยมเขียนในศิลปะรัชกาลท่ี 4 เช่นกนั  

  จากการวิเคราะห์ในบทท่ี 3 สรุปไดว้า่ จิตรกรรมฝาผนงัวดัช้างใหญ่เขียนข้ึนในสมยั

รัชกาลท่ี 3 หรือ รัชกาลท่ี 4 เพราะองคป์ระกอบภาพและเร่ืองราวท่ีเขียน อีกทั้งการเขียนสินเทาแบบ

ฟันปลา ซ่ึงแมว้่าจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกบัท่ีนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ แต่กลบัพบว่ามี

เทคนิคการเขียนภาพและการใชสี้แบบท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่น การใชสี้วรรณะร้อนและเยน็คู่

กนั ในทุกภาพทุกผนงั หรือการระบายภาพทอ้งฟ้าแบบไล่สีเขม้ไปอ่อน อีกทั้งการนัง่เป็นระเบียบ

ของเทวดาท่ีนิยมเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 3 และยงัพบอีกวา่ดา้นเทคนิคการเขียนภาพไดส้ะทอ้นความ

นิยมในการเขียนภาพท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 เช่น การเขียนเส้นตดัขอบใบไม ้การระบายสีใบไม้

ดว้ยวธีิการกระทุง้พูก่นั ตลอดจนเน้ือเร่ืองการปลงอสุภะท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 ต่างเป็นหลกัฐาน

ท่ีแสดงวา่ไดมี้ช่างสมยัรัชกาลท่ี 4 เขา้มาเขียนในวดัแห่งน้ี จึงสรุปไดว้า่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้ง

ใหญ่เขียนข้ึนในรัชกาลท่ี 4  

 
4.2 คุณค่าของการศึกษา 
 การศึกษางานจิตรกรรมเป็นการท าความเข้าใจความคิดของช่างท่ีแสดงออกผ่าน
ภาพเขียนซ่ึงได้รับอิทธิพลทางความคิดจากสังคมท่ีอาศัยอยู่ จิตรกรรมฝาผนังจึงไม่ใช่เพียง
ภาพเขียนท่ีสะทอ้นปัจเจกลกัษณะของช่างเท่านั้น แต่ฉายให้เห็นโลกทศัน์ของคนในสังคมร่วมสมยั
กบัช่างอีกดว้ย 
 นอกจากน้ีการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัยงัเป็นการท าความเขา้ใจชุมชนและสังคมใน
แง่มุมดา้นประวติัศาสตร์ ซ่ึงไดช่้วยให้ผูศึ้กษาเขา้ใจรสนิยมในการเสพงานศิลปะจากเมืองหลวงท่ี
ส่งอิทธิพลสู่เมืองอ่ืนๆท่ีห่างไกล อีกทั้งยงัฉายภาพเงาของช่างในอดีตท่ีมีชีวิตเคล่ือนไหวไปมายงั
สถานท่ีต่างๆ ไม่ได้หยุดน่ิงอยู่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง และได้น ารสนิยมทางศิลปะจากท่ีหน่ึงไป
เผยแพร่อีกท่ีหน่ึงอีกดว้ย 
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 การศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่จึงนอกจากช่วยให้ผูศึ้กษาเขา้ใจโลกทศัน์ในอดีต
ผา่นเร่ืองราวท่ีเขียนแลว้ ยงัช่วยให้เกิดความเขา้ใจประวติัศาสตร์ของงานศิลปะวา่เป็นเร่ืองท่ีผกูพนั
กบัมนุษยอ์ยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนเขา้ใจเทคนิคเชิงช่าง การซ่อมและการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ทางศิลปะท่ีเปล่ียนแปลงและกระทบต่อสังคมเป็นระลอก 
 นอกจากน้ี การท าความเขา้ใจจิตรกรรมอยา่งรอบดา้น ทั้งในดา้นเร่ืองราวท่ีถูกน ามาวาด 
เทคนิคการวาด ตลอดจนองค์ประกอบของภาพ เป็นประโยชน์ในการก าหนดอายุสมยัในการวาด
ภาพใหแ้คบลงและสามารถทนายไดใ้กลเ้คียงกบัเวลาจริงมากท่ีสุด 
  
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ท าให้ทราบวา่อิทธิพลของศิลปะในแต่ละยุคสมยัไดเ้ขา้
มามีบทบาทและเปล่ียนแปลงจิตรกรรมในทอ้งถ่ินอยู่ไม่น้อย จึงควรศึกษาอิทธิพลของจิตรกรรม
จากพระนครท่ีมีผลกระทบต่อจิตรกรรมในภูมิภาค เช่น อิทธิพลของศิลปะสมยัรัชกาลท่ี 4 ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงพบวา่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก อาทิ วดัตูม วดัเชิงท่า เป็นตน้ โดยอาจเนน้
การศึกษาในดา้นอิทธิพลทางความคิดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีมีอิทธิพลต่องาน
ศิลปะในวดัหัวเมือง ตลอดจนศึกษาปฏิกิริยาการยอมรับแนวคิดดังกล่าวของชุมชนผ่านงาน
จิตรกรรมฝาผนงั 
 นอกจากน้ี ควรศึกษาพฒันาการของการเขียนภาพต่างๆจากอดีต ซ่ึงจะช่วยให้ผูศึ้กษา
งานประวติัศาสตร์ศิลป์น าไปใช้ต่อยอดงานวิจยัได้ อาทิ การศึกษารูปแบบสัตว์หิมพานต์  และ
การศึกษารูปแบบปราสาท จากอดีตถึงปัจจุบนั 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



162 

รายการอ้างอิง 
 

 

กมลา กองสุข. “ภาพมารวชิยัในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้.” วทิยานิพนธ์ศิลปศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2534. 

กฤติมา จรรยาเพศ. “กลวธีิการเล่าเร่ืองในวรรณกรรมพุทธประวติัเร่ืองปฐมสมโพธิ (ฉบบัภูมิปัญญา
อีสาน).” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดล,2554. 

กุลพนัธาดา จนัทร์โพธ์ิศรี. “สีในงานจิตรกรรมมไทยโบราณ.”  ศิลปากร ปีท่ี 28, ฉบบัท่ี 2 (พ.ค.
2527): 77-84. 

กลุ่มบริษทัยคูอมจ ากดั. หัวโขน สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิช
ช่ิง, 2543. 

ชยัณรงค ์วรุิฬพฒัน์. “ภาพปูนป้ันบนฝาผนงัในพระวหิารวดับางกระพอ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาทฤษฎีศิลป์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2554. 

โชติ กลัป์ญาณมิตร. “ไตรภูมิในพุทธศาสนากบัสถาปัตยกรรมไทย.” วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีท่ี 2, ฉบบัท่ี1 (2521): 52-111. 

ญาณสังวร,สมเด็จพระ. 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า. (อา้งจาก www.machima.com) 
ธงชยั  ทิพยต์ระกลู. “สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในจิตรกรรมไทยประเพณีจากสมยักรุงศรีอยธุยา

ตอนปลาย (รวมถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้) ไปสู่ช่วงหลงัสมยัรัชกาลท่ี 3.”
วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบณัฑิต สาขาวชิาทฤษฎีศิลป์  บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554. 

น.ณ ปากน ้า (นามแฝง). จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544. 
 . (นามแฝง). จิตรกรรมอยุธยา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543. 
 . (นามแฝง).วดัไชยทศิ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534. 
 . (นามแฝง).วดัใหม่เทพนิมิต. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526. 
 . (นามแฝง).สยามศิลปะ จิตรกรรม และสถูปเจดีย์. กรุงเทพ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2538. 
นรินทร์ ยนืทน. “ลายผา้นุ่งภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถ วดัใหญ่สุวรรณา

ราม.” การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



163 

นิพทัธ์พร เพง็แกว้. ศิลปกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัชาดกในพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์ านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552. 

เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว. ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
2556. 

บ าเพญ็ ระวิน. ปฐมสมโพธิฉบับล้านนา (เอกสารอดัส าเนา). เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 
2532. 

 80 ปีศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นายแพทย์สุเอด็ คชเสนี 48 ปี สมาคมไทยรามัญ. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
เทค็โปรโมชัน่ แอนดแ์อด็เวอร์ไทซซ่ิง, 2547. 

ปัทมา วชิิตจรูญ. “การศึกษาแผนผงัวดัสมยัอยธุยาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา,” วทิยานิพนธ์
สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543. 

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระ. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, 2503. 

ปราณี น่ิมเสมอ. “งานจิตรกรรมสมยัอยธุยาในสมุดข่อย,” ศิลปากร. ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 6 (ม.ค.28): 17-
19. 

พงษศ์กัด์ิ อคัรวฒันากุล. “กรรมวธีิแบ่งตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยาตอนปลาย
ถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้.” การคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553. 

พสัวสิีริ เปรมกุลนนัท.์ “จิตรกรรมฝาผนงัพระราชประสงครั์ชกาลท่ี 4เร่ืองจริยวตัรสงฆ์.” 
วทิยานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552. 

พิทยลาภพฤฒิยากร,กรมหม่ืน. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2503. 
ภาณุพงษ ์เลาหสม และชยัยศ อิษฏว์รพนัธ์. เปลี่ยนพืน้แปลงภาพ ปรับรูป ปรุงลาย. กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2549. 
เมืองโบราณ. ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 (มค.-มีค. 2530): 4-5. 
มลฤดี สายสิงห์. “บทบาทของรามเกียรต์ิในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้.”

รายงานการวิจยัท่ีไดรั้บจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547. 
มาณพ อิศรเดช. “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยา สกุลช่างเพชรบุรี ท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม.” 

วทิยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2527. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



164 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยสุโขทยั ไตรภูมิกถา. กรุงเทพฯ : อรุณการ
พิมพ,์ 2544. 

ลิไท,พระมหาธรรมราชา. ไตรภูมิ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526. 
วรรณิภา ณ สงขลา. การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติราชปฏิสังขรณ์

วรวหิาร. กรุงเทพ: ธนาคารนครธน, 2533. 
วรรณิภา ณ สงขลา. จิตรกรรมไทยประเพณ ีชุดที ่001 เล่มที ่2 วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2534. 
 .  จิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณ ีชุดที ่11 เล่มที ่3 : จิตรกรรมสมัยอยุธยา, กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2535. 
ศกัด์ิชยั  สายสิงห์.  งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2551. 
 .  “ศิลปะรัตนโกสินทร์” ในรายงานการวจัิยพระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ 

พฒันาการและความเช่ือของคนไทยชุดที ่3.  ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553. 

 . พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวคิดทีป่รับเปลีย่น. 
สมุทรปราการ: เมืองโบราณ, 2556. 

ศิลป์ พีระศรี.ววิฒันาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทย สถานจิตรกรรมฝาผนังของไทย. 
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2502. 

ศิลปากร, กรม. จิตรกรรมไทยประเพณ.ี กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์หกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากดั, 2533. 

 . จิตรกรรมไทยประเพณ ีชุดที ่101 เล่มที ่3 จิตรกรรมอยุธยา. กรุงเทพ: บริษทั อมรินทร์พ
ร้ินต้ิงกกรุ๊พ จ ากดั, 2535. 

 . จิตรกรรมฝาผนังจังหวดัพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2538. 
 . รายงานการส ารวจจิตรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2523. 
 . ววิฒันาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2502. 
สน สีมาตรัง. จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ,์ 2522. 
 . “สัญลกัษณ์และววิฒันาการภาพไตรภูมิและจกัรวาลตามคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน

จิตรกรรมฝาผนงัไทย,” อาษา (เมษายน 2541): 32. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



165 

สนธิวรรณ อินทรลิบ.จิตรกรรมไทยสกุลช่างต่างๆตัดตอน Thai Painting โดย Jean Boisselier.
นครปฐม: แผนกบริหารกลางส านกังานอธิการบดี พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2526. 

สมคิด จิระทศันกุล. รู้เร่ือง วัด วหิาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส
, 2554. 

สันติ เล็กสุขมุ. ข้อมูลกบัมุมมอง ศิลปะรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548. 
 . ความคิดเปลีย่นการแสดงออกกเ็ปลีย่นตาม.  กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2548. 
 . คุยกบังานช่างไทยโบราณ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2555. 
 . จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ข้อมูลกบัมุมมอง ศิลปะรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2548. 
 . เจดีย์ ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มติชน, 

2553. 
 . งานช่างค าช่างโบราณ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553. 
 . “เม่ือทอ้งฟ้ามีเมฆ มีชาวฟ้า” ใน  คุยกับงานช่างไทยโบราณ, 71-77. กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2555.  
 . “เทพชุมนุมแต่ท่ีไม่ใช่ก็มี.” ใน ลลีาไทยเพือ่ความเข้าใจความคิดเห็นของช่างโบราณ, 

177. กรุงเทพฯ: ศิลปะวฒันธรรม, 2546. 
สันติ เล็กสุขมุ และกมล ฉายาวฒันะ. จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ เจมส์ ทอมป์

สัน, 2524. 
สุโขทยัธรรมาธิราช,มหาวทิยาลยั. ศิลปะกบัสังคมไทย. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2533. 
 .  ศิลปะกบัสังคมไทย หน่วยที1่2. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2533. 
เสฐียรโกเศศ และ ส.สาลิตุล, (ค าแถลง). พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, 2503. 
เสมอชยั พนูสุวรรณ. สัญลกัษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที ่19-24. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2539. 
หทยัวรรณ ช่างประดิษฐ.์ “ชาวต่างชาติในจิตรกรรมฝาผนงัฉากมารผจญในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้.” สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศสตร์ศิลปะ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



166 

อานนท ์เรืองกาญจนวทิย.์ “การออกแบบพระอุโบสถและพระวหิารแบบไทยประเพณีสมยัอยธุยา
ตอนปลาย (พ.ศ.2173-2310).” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545. 

อนนัต ์เหล่าเลิศวรกุล. “ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบบัสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส: ความสัมพนัธ์ดา้นสารัตถะกบัวรรณกรรมพุทธประวติัอ่ืน.” วทิยานิพนธ์
ปริญญาอกัษรศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2546. 

อภิชาติ กวินสุข. “แนวคิดทางปรัชญาในภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้.” 
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2545. 

 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



167 

 

 

ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ –สกุล นายจกัริน จุลพรหม 
ทีอ่ยู่ 5/29 ถนนสามคัคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
ทีท่ างาน ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 126/1 ถนนวภิาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
E-mail thai3301@hotmail.com 
 
ประวตัิการศึกษา 
ปี 2531 การศึกษาบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สาขาวชิาภาษาไทย  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปี 2534 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวชิาจารึกภาษาไทย) คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 
ปี 2544 ปรัชญาดุษฎีบณัทิต (สาขาวชิาภาษาศาสตร์) สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม 

เพื่อการพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล 
  
 

ประวตัิการท างาน 
 

ปี 2533 นกัวชิาการประจ าส านกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์  
ปี 2534 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์  

และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ปี 2540-43 อาจารยพ์ิเศษคณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ปี 2544 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์ 

และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ปี 2546 ประธานหลกัสูตรปริญญาโท สาขาเพื่อการส่ือสารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ปี 2549 ผูเ้ช่ียวชาญภาษาไทยประจ าสถานีวทิยแุห่งชาติจีน (China Radio International)  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

mailto:thai3301@hotmail.com


168 

 

 

ปี 2550 ผูท้รงคุณวุฒิประจ าวารสารวิชาการ บรรจบวชิาการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ปี 2551 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ปี 2554-ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี 
ปี 2555-ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษโรงเรียนนายเรือ 
ปี 2557-ปัจจุบนั กรรมการตดัสินรางวลัโทรทศัน์ทองค า 
ปี 2554 และ 2557 กรรมการพิจารณาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย)  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์และมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ปี 2555 ผูท้รงคุณวุฒิประจ าวารสารวิชาการมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ปี 2556-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

ประจ าโรงเรียนวไลย อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
  
งานอืน่ที่เกีย่วข้อง ผลงานวิจยัเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ปรับปรุง 

ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ว ัฒนธรรมย่านวัดราชโอรส ว ัดนางนอง และวัดหนัง  
ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2549 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	bibliography

