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The purpose of this independent research study is for knowing the content, form, 
technique and influence of Bangkok art. The Lanna style is appeared in the mural paintings in 
vihan at Wat Bot Manee Sri bunrueng, Tak province. 

The Results of the studies found that the painting at Wat Manee Sriboonruang 
expresses moral precept derived from Thai traditional painting of central Thailand which was 
written about Buddha's biography, Vessantarajataka and Phra Malai including with the styles and 
techniques inherited from the reign of King Rama III-IV. Besides that in the paintings also insert 
images that reflect the culture in central Thailand Royal Court such as the dress of courtiers and 
soldiers and also reflect the lifestyle of villagers 2 groups which are a group of people in central 
Thailand and a Yuan or Lanna group especially the dress code that represents the identity of the 2 
groups very well and according with the historical evidence during reign of King Rama V 
specified identifies Thai and Yuan people who live along Ping River. 

It can be said that the mural paintings in Vihan at Wat Bot Manee Sri bunrueng is 
mostly influential from Bangkok while during the reign of King Rama V the country was 
reformed that result the paintings at this temple apart from artistic value, it is still known as 
historical record and a reflection on those days society, too. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
เมืองตากเป็นเมืองหนา้ด่านที่ส าคญัแห่งหน่ึงตั้งแต่สมยัสุโขทยั ซ่ึงแต่เดิมนั้นเมืองตาก

ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอบา้นตากในปัจจุบนั ต่อมาไดย้า้ยเมืองลงมาที่บา้นระแหงอนัเป็นที่ตั้งของเมืองตากใน
ปัจจุบนัซ่ึงหลกัฐานการยา้ยเมืองไม่ปรากฏในเอกสารชดัเจนว่าเม่ือใด สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพทรงสันนิษฐานเร่ืองการยา้ยเมืองตากในหนังสือ อธิบายระยะทางล่องล าน ้ าพิง ตั้งแต่
เชียงใหม่ถึงปากน ้ าโพ ไวว้า่ 

“...ย้ายลงมาแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีนั้นเป็นแน่ไม่มีท่ีสงสัย ด้วยปรากฏว่า
จวนของพระเจ้ากรุงธนบุรี เม่ือคร้ังยงัเป็นพระยาตากอยู่ท่ีบ้านระแหง แต่ยงัมีของโบราณเก่ากว่านั้น
อยู่ท่ีบ้านระแหง รู้ได้แน่ว่าตัง้เมืองมาแต่ก่อนแผ่นดินสมเดจ็พระนารายณ์ฯ จึงน่าสันนิษฐานว่า เห็น
จะย้ายเมืองลงมาตัง้ท่ีบ้านระแหงในรัชกาลสมเดจ็พระมหาธรรมราชาธิราช เม่ือเป็นประเทศราชขึน้
พระเจ้าหงสาวดี เพราะเหตท่ีุทางคมนาคมกับเมืองมอญมาลงตรงท่าบ้านระแหงนี้เป็นใกล้กว่าท่ีอ่ืน 
จนทุกวันนี้พวกคนค้าขายไปมากับเมืองมอญขึ้นลงท่ีท่าระแหง เมืองตากเก่าตั้ งเหนือขึ้นไปไม่
เหมาะแก่การคมนาคมกับเมืองมอญจึงย้ายลงมา แต่เดิมมาตั้งทางฝ่ังตะวันตกเห็นจะย้ายเมืองมาฝ่ัง
ตะวนัออกเม่ือรัชกาลท่ี 2 กรุงรัตนโกสินทร์...”1 

ในสมยัรัตนโกสินทร์ เมืองตากเป็นเมืองทางผา่นในการติดต่อระหวา่งกรุงเทพฯ กบัหัว
เมืองเหนือหรือเชียงใหม่ จึงท าให้ตวัเมืองมีความส าคญัทางดา้นการคา้ทางแม่น ้ าปิง เน่ืองจากเป็น
เมืองที่อยูร่ะหวา่งกรุงเทพฯ กบัหวัเมืองเหนือ และอยูใ่นเส้นทางการติดต่อระหว่างไทยกบัเมืองมะ
ละแหม่งในพม่า ซ่ึงเหมาะแก่การพกัหรือขนถ่ายสินคา้เป็นอย่างยิ่งนอกจากน้ีการอยู่ระหว่าง 2  
เมือง ท าใหเ้มืองตากมีงานศิลปกรรมที่ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะกรุงเทพฯ และลา้นนา ซ่ึงจะเห็นได้
จากงานศิลปกรรมในวดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่มีรูปแบบศิลปะกรุงเทพฯ และ
วิหารที่มี รูปแบบศิลปะล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานจิตกรรมฝาผนังวดัน้ีได้แสดงการ
ผสมผสานของทั้งสองศิลปะอยา่งชดัเจน ไม่วา่จะเป็นลกัษณะงานสถาปัตยกรรม หรือการแต่งกาย 

                                                             
1สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, อธิบำยระยะทำงล่องล ำน ้ำพิง ต้ังแต่เชียงใหม่ถึง

ปำกน ้ำโพ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2551), 68. 
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วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองเป็นวดัเก่าแก่แห่งหน่ึงของเมืองตาก แต่เดิมนั้ นมีอยู่ 2 วดั 
ติดกนัคือ วดัโบสถ์มณีราษฎร์กบัวดัศรีบุญเรือง โดยมีก าแพงกั้นอยูด่า้นหลงัอุโบสถของวดัโบสถ์
มณีราษฎร์ ต่อมาเม่ือ พ.ศ.2456 สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จตรวจการ
คณะสงฆ์ จงัหวดัตาก ไดเ้สด็จเยีย่มวดัโบสถ์มณีราษฎร์ วนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2456 พระองคท์รง
ปรารภใหร้วมวดัศรีบุญเรืองกบัวดัโบสถ์มณีราษฎร์เป็นวดัเดียวกนั หลงัจากนั้นจึงไดมี้การรวมวดั
ทั้งสองและไดเ้ปล่ียนนามวดัให้มีนามว่า “วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง” เม่ือวนัที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 
24972 

วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองเป็นวดัแห่งหน่ึงที่ยงัมีการอนุรักษโ์บราณสถาน มีส่ิงก่อสร้างที่
เก่าแก่คือ โบสถ ์สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2400 และวหิารที่มีลกัษณะคร่ึงปูนคร่ึงไม ้ซ่ึงไม่มีเอกสารที่ระบุปี
ที่สร้างอยา่งชดัเจน 

ภายในวหิารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ก  าหนดอายไุดร้าวรัชกาลที่ 53 ภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัวหิารแห่งน้ีถือไดว้า่มีความส าคญัมาก เน่ืองจากภาพจิตรกรรมเขียนบนไมแ้ตกต่างจากวดัอ่ืนที่
จิตรกรรมมีอายุรุ่นเดียวกันมักเขียนบนผนังปูน นอกจากน้ียงัมีความน่าสนใจในเร่ืองการได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะกรุงเทพฯ และลา้นนาจนเกิดงานศิลปะที่มีลกัษณะเฉพาะของเมืองตาก  

แมง้านจิตรกรรมที่วิหารวดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองจะมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา 
คือ เร่ืองพทุธประวติั และชาดกเร่ือง พระเวสสนัดร เช่นเดียวกนักบัจิตรกรรมในยคุก่อนๆ ก็ตาม แต่
ก็ไดส้อดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมประเพณี และกลุ่มคนในยคุนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
ด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจที่จะท าการศึกษาภาพจิตรกรรมภายในวิหารวดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง 
จงัหวดัตาก นอกจากน้ี ภาพจิตรกรรมที่วดัน้ียงัคงอยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์และยงัไม่มีผูใ้ดได้เขา้มา
ศึกษาอยา่งจริงจงั รวมถึงไม่มีการบนัทึกไวว้า่จิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นเม่ือใด ดงันั้นการศึกษาคร้ัง
น้ี จะวเิคราะห์ในดา้นเทคนิค เร่ืองราว สภาพสังคมและวฒันธรรมที่สอดแทรกอยูภ่าพ เพื่อก าหนด
อายขุองงานจิตรกรรมและก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานจิตรกรรมของช่างทอ้งถ่ินเมือง
ตาก 
 

                                                             
2กองพทุธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักร เล่ม 7 (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ), 681-682. 
3เอนก นาวกิมูล, “จงัหวดัตาก,” สำรคดี 19, 227 (มกราคม 2547) : 19. 
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2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
2.1 เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของศิลปะและวฒันธรรมของกรุงเทพฯ และหัวเมืองเหนือ

หรือลา้นนา ที่ส่งผลให้เกิดศิลปกรรมแบบทอ้งถ่ินหรือสกุลช่างเมืองตาก โดยใชภ้าพจิตรกรรมฝา
ผนงัวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองเป็นตวัอยา่งในการศึกษา 

2.2 เพื่อศึกษาถึงเน้ือหา รูปแบบ และเทคนิคที่ปรากฏอยูใ่นงานจิตรกรรมฝาผนังวดั
โบสถม์ณีศรีบุญเรือง 

2.3 เพื่อศึกษาถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตามที่
ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 

2.4 เพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ในดา้นอ่ืนที่เก่ียวขอ้งต่อไป 
 
3. สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

จิตรกรรมฝาผนังวิหารที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เช่ือว่าเป็นภาพที่เขียนขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 เกิดจากการผสมผสานของสองศิลปะ ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ และลา้นนา โดยอิทธิพลจาก
ศิลปะกรุงเทพฯ ปรากฏในส่วนภาพเล่าเร่ืองหลกั ไดแ้ก่ ตวัละครหลกั ทหาร รวมถึงสถาปัตยกรรม
ที่เป็นปราสาทราชวงั เป็นไปไดว้่าช่างอาจไปพบเห็นศิลปะกรุงเทพฯ และไดน้ าภาพเหล่านั้นมา
เขียนเพือ่ใหค้นในทอ้งถ่ินไดเ้ห็นวดัวาอาราม พระราชวงั ในกรุงเทพฯ ส่วนอิทธิพลศิลปะลา้นนา 
คือ ภาพชีวิตประจ าวนัในสังคมขณะนั้น ได้แก่ ภาพบุคคลในอากัปกิริยาต่างๆ ประเพณี ความ
เป็นอยู ่การละเล่น ตลอดจนการเก้ียวพาราสี ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนังของลา้นนา 
โดยสอดแทรกเขา้ไปในภาพเร่ืองราวหลกั 
 
4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาจะครอบคลุมเน้ือหาและรูปแบบหรือเทคนิควิธีการเขียน รวมถึงการจดัวาง
องคป์ระกอบภาพจิตกรรมฝาผนังของวิหารวดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง โดยจะเน้นเร่ืองราวที่เขียนใน
งานจิตรกรรม  วิถีชีวิต การแต่งกาย รวมถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในงานจิตรกรรม 
ส่วนจิตรกรรมฝาผนังจากแหล่งอ่ืนที่เขียนขึ้นในช่วงเวลาเดียวกนั เช่น วดัพระสิงห์และวดัเสาหิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ วดับวรนิเวศวหิารและวดัเบญจมบพติรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ นั้น จะน ามาใชเ้ป็น
เพยีงขอ้มูลในการศึกษาเปรียบเทียบสนบัสนุนหรือคดัคา้นขอ้สมมติฐานขา้งตน้ เท่านั้น 
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5. ขั้นตอนกำรศึกษำ  
5.1 ศึกษาและคน้ควา้โดยตรงจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัหรือ

ขอ้มูลชั้นแรก 
5.2 ศึกษารวบรวมขอ้มูลเพิม่เติมจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยในการเรียบเรียง

และใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง 
5.3 บันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังไวเ้ป็นหลักฐาน และน ามาวิเคราะห์ด้านเทคนิค 

เร่ืองราว สงัคมและวฒันธรรมที่ปรากฏในภาพ ตลอดจนพจิารณาถึงรูปแบบศิลปกรรมอ่ืนๆ ที่อาจมี
ความเก่ียวขอ้งและส่งอิทธิพลต่อภาพจิตรกรรม 

5.4 สรุปผลการศึกษาและน าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาทั้งในส่วนของเอกสารและ
การสมัมนา 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 ได้ทราบถึงความหมายและรูปแบบโดยรวมของงานจิตรกรรมฝาผนังวิหาร วดั
โบสถ์มณีศรีบุญเรือง รวมถึงแนวคิดและปัจจยัต่างๆ ที่ท  าให้งานจิตรกรรมฝาผนังมีลักษณะที่
ผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะกรุงเทพฯและลา้นนา 

6.2 ได้เรียนรู้ทศันคติ คติความเช่ือ สภาพสังคม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวเมืองตากในสมยัรัชกาลที่ 5 ที่สะทอ้นผา่นงานจิตรกรรมฝาผนงั 
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บทที่ 2 

ประวัติความเป็นมาของวัดโบสถ์มณศีรีบุญเรืองและงานศิลปกรรม 
 

1. ที่ตั้งและเนื้อที่ของวัด 
วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตั้งอยูเ่ลขที่ 231 บา้นรมณีย ์ถนนตากสิน ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก สงักดัคณะสงฆม์หานิกายมีที่ดินตั้งวดัเน้ือที่ 10 ไร่ 2 งาน 16.30 ตารางวา  
ทิศเหนือ  ยาว 192 เมตร ติดต่อกบัที่ดินสาธารณะ 

      ที่ตั้งศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  
ทิศใต ้ ยาว 212 เมตร  ติดต่อกบัถนนจรดวถีิถ่อง  
ทิศตะวนัออก ยาว 96.50 เมตร  ติดต่อกบัที่ตั้งโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 
ทิศตะวนัตก  ยาว 84 เมตร ติดต่อกบัถนนตากสิน  
และที่ธรณีสงฆ ์จ านวน 3 แปลง เน้ือที่ 4 ไร่ 3 งาน 31.40 ตารางวา 

  
2. ประวัติความเป็นมาของวัดโบสถ์มณศีรีบุญเรือง 

วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองน้ีแต่เดิมเป็น 2 วดัที่อยูติ่ดต่อกนั คือวดัโบสถ์มณีราษฎร์และ
วดัศรีบุญเรือง1 วดัโบสถม์ณีราษฎร์สร้างประมาณ พ.ศ.2400 โดยพระยาวชิิตรักษา (แกว้) ซ่ึงเป็นเจา้
เมืองตากในขณะนั้น ภายในวดัมีอุโบสถก่ออิฐถือปูน เจดียแ์บบมอญ เม่ืออดีตมีก าแพงก่อทึบ
ลอ้มรอบ นอกก าแพงด้านใตมี้สระและศาลาการเปรียญ ด้านตะวนัออกมีหมู่กุฏิและสระ แต่ใน
ปัจจุบนัมีการร้ือไปแลว้อาจเน่ืองมาจากตอ้งการพื้นที่ส าหรับประโยชน์ใชส้อย ส่วนวดัศรีบุญเรือง
ไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้าง ภายในวดัประกอบดว้ยวิหารฝากระดานมุงกระเบื้อง มีกุฏิ 4-5 หลัง 
เม่ือ พ.ศ.2456 สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ ์
จงัหวดัตาก และเสด็จเยีย่มวดัโบสถ์มณีราษฎร์และวดัศรีบุญเรือง เม่ือวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ.2456 
พระองค์ทรงมีด าริให้รวมวดัทั้งสองเป็นวดัเดียวกัน หลังจากนั้นจึงได้มีการรวมวดัทั้งสองและ
เปล่ียนช่ือวดัใหมี้นามวา่ “วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง” เม่ือวนัที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.24972 
 

                                                             
1กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม7 (กรุงเทพฯ: กรมศาสนา

,2531), 681. 
2เร่ืองเดียวกนั, 682. 
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3. การศึกษาองค์ประกอบศิลปกรรมภายในวัดโบสถ์มณศีรีบุญเรือง 
3.1 ผังบริเวณ รูปแบบผงับริเวณวดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองในปัจจุบนัโดยรวมแสดง

ต าแหน่งเจดียเ์ป็นศูนยก์ลางของวดั อุโบสถและวหิารตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเจดีย ์อาคารหนัหน้า
สู่ทิศตะวนัออก หมู่กุฏิตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของวดั 

การพจิารณาแผนผงัของวดัแห่งน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน เน่ืองจากแต่เดิมเป็นสองวดัที่
อยูติ่ดกนัแต่มารวมกนัภายหลงั ในส่วนแรกคือบริเวณวิหารพบว่าอาคารตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกติด
กบัแนวก าแพงวดั อาคารต่างๆ ที่สร้างขึ้นภายหลงักระจายอยูร่อบวิหาร และส่วนที่สองคือบริเวณ
อุโบสถและเจดีย ์บริเวณน้ีแต่เดิมมีการก่อก าแพงทึบลอ้มรอบแบ่งเขตพุทธาวาสกบัสังฆาวาสอยา่ง
ชดัเจน3 ต่อมาเม่ือมีการสร้างอาคารต่างๆ เพิม่เติมขึ้นภายหลงั แนวก าแพงเดิมจึงอาจถูกร้ือออกและ
สร้างอาคารใหม่ทบัซอ้น ท าให้เขตพุทธาวาสกบัสังฆาวาสมิไดมี้การก าหนดแบ่งแยกพื้นที่ให้เห็น
อยา่งชดัเจนเช่นเดิม แสดงใหเ้ห็นถึงการบูรณะเปล่ียนแปลงรูปแบบและต าแหน่งเร่ือยมาตั้งแต่แรก
สร้างวดัจนถึงปัจจุบนั 

 

 
 

                                                             
3กรมศาสนา, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฉบับกรมการ

ศาสนา (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา กรมการศาสนา, 2510), 239-240. 

1. อุโบสถ  2. วิหาร   
3. เจดียท์รงมอญ  4. หมู่กุฏิ  
5. ศาลา   6. ท่ีท  าการชุมชน 

แผนผงัท่ี 1 วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองในปัจจุบนั  
ท่ีมา: Google Earth [computer program], CA: Google Inc., 2013 
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3.2 อุโบสถ สร้างเม่ือ พ.ศ.24024 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลงัคาเป็นเคร่ืองไม ้ไม่มีเสา
พาไลหรือคนัทวยรองรับชายคาดว้ยเป็นอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก (ภาพที่ 1) 

 
 
 

 

3.2.1 ผังอาคาร อาคารอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมผืนผา้ กวา้ง 6.10 เมตร ยาว 14.20 เมตรมี
ประตูทางเขา้ 2 ดา้นอุโบสถหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก สนันิษฐานวา่การสร้างอุโบสถหนัหนา้ไป
ทางทิศตะวนัออก น่าจะเป็นตามคติที่สอดคลอ้งกบัการประดบัพระพุทธรูปประธาน ซ่ึงคติดั้งเดิม
คือพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิในท่ามารวิชัยบนวชัรอาสน์ หันพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก 
เบื้องหลงัคือตน้ศรีมหาโพธ์ิ พญามารไดป้รากฏร่างขึ้น และอา้งสิทธ์ิในการครอบครองโพธิบงัลงัก์
ที่พระพทุธเจา้ทรงประทบัอยู ่แต่ก็แตกพ่าย เม่ือพระพุทธเจา้เรียกพระแม่ธรณีมาเป็นพยานในการ
บ าเพ็ญบารมีของพระองค์5 จึงมีการประดับพระพุทธรูปให้หันพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก 
นอกจากน้ีอาจจะเก่ียวเน่ืองกบัทางสญัจรหลกัดว้ย เพราะแต่เดิมดา้นหลงัอุโบสถเป็นแนวก าแพงวดั 
จึงมีขอ้จ ากดัของสถานที่ จ  าเป็นตอ้งสร้างหนัหนา้สู่ทิศตะวนัออก 

                                                             
4กองพทุธศาสนสถาน, เร่ืองเดียวกัน, 681. 
5เอเดรียน สนอดกราส, ,สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, แปลจาก The symbolism of the 

stupa, แปลโดย ภทัรพร สิริกาญจน และธรรมเกียรติ กนัอริ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์
พบัลิซซ่ิง จ  ากดั มหาชน, 2541), 51-52. 

ภาพท่ี 1 อุโบสถวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
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3.2.2 หลังคา หลังคาเป็นเคร่ืองไม้ การลดชั้นหลังคาหน้าหลังจ านวนเท่ากัน 
ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ แบบภาคกลางหรือที่เรียกกนัวา่ แบบไทยประเพณี 

3.2.3 หน้าบัน อยูใ่นรูปสามเหล่ียมขนาดเล็ก เป็นไมแ้กะสลกัประดบัดว้ยกระจกสี 
ลายหนา้บนัเป็นกระหนกอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั ท าให้หน้าบนัดูมีระเบียบและสมมาตร
อยา่งมากจึงท าใหล้ายประธานคือรูปเทพพนมที่อยูก่ึ่งกลางหนา้บนัมีความโดดเด่น ซ่ึงลายเทพพนม
น้ีน่าจะมีนัยถึงการปกปักรักษาศาสนสถาน ขอบล่างของหน้าบนัประดับด้วยลายกระจัง พนัธุ์
พฤกษา และลายกระจงัรวน (ภาพที่ 2) 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2 หนา้บนัลายเทพพนมและกระหนกแสดงถึงความสมมาตร 
ท าให้ดูมีระเบียบอยา่งมาก 
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3.2.4 ซุ้มประตูทางเข้า มีประตูทางเขา้ 2 ดา้นคือ ดา้นหน้าและดา้นหลงัอุโบสถ มี
การท ากรอบซุม้ประตูแบบประเพณีนิยมคือ ซุ้มประตูยอดมงกุฎ เป็นซุ้มที่มีลกัษณะคลา้ยมงกุฎสูง 
เสากรอบประตูเป็นเสาส่ีเหล่ียม มีฐานเป็นกาบพรหมศร บวัหัวเสาเป็นบวัแวง และประดับลาย
ประจ ายาม (ภาพที่ 3) 

รูปแบบซุ้มทรงมงกุฎน้ี เร่ิมมีการสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เช่น ซุ้มประตูและ
หนา้ต่างของพระอุโบสถวดัพระเชตุพนฯ ต่อมาในสมยัรัชกาลที่ 4 ก็เป็นที่นิยมเน่ืองจากมงกุฎน้ีเป็น
ตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เช่น ซุ้มประตูและหน้าต่างพระ
วหิารหลวง วดัราชประดิษฐ ์

ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้่า ซุ้มประตูอุโบสถที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองสร้างขึ้น
ในสมยัรัชกาลที่ 4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประวติัการสร้างวดัโบสถม์ณีราษฎร์ 

 
ภาพท่ี 3 ซุม้ประตูยอดมงกุฎเป็นท่ีนิยมกนัมากในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4 
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3.2.5 ซุ้มหน้าต่าง เป็นซุ้มบรรพแถลง มีลกัษณะเป็นกรอบซุ้มรูปสามเหล่ียมทรง
จัว่ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ตรงกลางกรอบสามเหล่ียมของซุ้มหน้าต่างที่อุโบสถวดัแห่งน้ีมี
การประดบัลายกระหนก 2 ตวั (ภาพที่ 4) 

ซุ้มหน้าต่างแบบบรรพแถลงถือไดว้่ามีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ แฝงแนวคิด
การจ าลองหลงัคาอาคารหรือสัญลกัษณ์ของเรือนปราสาท6 ซ่ึงเป็นรูปแบบที่นิยมมาก่อนในสมัย
อยธุยาตอนปลาย เช่น หน้าต่างซุ้มบรรพแถลงที่อุโบสถวดับรมพุทธาราม สร้างขึ้นในสมยัสมเด็จ
พระเพทราชา ระหว่าง พ.ศ.2231-22457 ต่อมาเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในสมัยรัตนโกสินทร์
โดยเฉพาะสมยัรัชกาลที่ 3 ที่เร่ิมมีการประดับลวดลายอย่างเทศเขา้มาผสมกบัแบบไทยประเพณี 
ส่วนในกลุ่มอาคารแบบพระราชนิยมมีการประดบัตกแต่งซุม้หนา้ต่างดว้ยลวดลายอยา่งเทศ คือลาย
ดอกไม ้ลายใบไม ้เช่น กรอบหน้าต่างพระอุโบสถ วดัราชโอรสาราม ที่ประดบัตกแต่งลายดอกไม ้
ใบไมใ้นกลุ่มของลายดอกโบตัน๋ ซ่ึงเป็นอิทธิพลศิลปะจีนและตะวนัตก พร้อมทั้งเปล่ียนแนวคิดและ
คติดั้งเดิมเป็นประดบัตกแต่งซุม้เพือ่ความงามแทน8 และมีการสืบทอดมาถึงสมยัรัชกาลที่ 4 

ผูศึ้กษาเขา้ใจวา่ แมใ้นส่วนของกรุงเทพฯ จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปบา้งแลว้ 
แต่ในส่วนของเมืองตากนั้นยงัคงรูปแบบเดิมทั้งแนวคิดและคติ ทั้งน้ีอาจไม่เป็นที่นิยมซ่ึงสังเกตได้
จากไม่พบหลกัฐานวา่มีการประดบักรอบประตูหนา้ต่างดว้ยลวดลายอยา่งเทศที่เมืองตาก  และอาจมี
ความเก่ียวเน่ืองกับรูปแบบของอุโบสถ วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองที่เป็นแบบไทยประเพณี การ
ประดบัตกแต่งกรอบหน้าจึงยงัคงตามคติเดิมอยู่ นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปได้ว่าระยะทางจาก
กรุงเทพฯ กบัเมืองตากค่อนขา้งไกลท าใหก้ารรับแนวคิดและค่านิยมจากกรุงเทพฯ ค่อนขา้งชา้ จึงท า
ใหรู้ปแบบกรอบหนา้ต่างยงัคงเป็นงานแบบไทยประเพณี 

                                                             
6สมคิด จิระทศันะกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู – หน้าต่างไทย 

(กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), 106. 
7สนัติ เล็กสุขมุ, คุยกับงานช่างไทยโบราณ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 262-263. 
8ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่

ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556), 196. 
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ภาพท่ี 4  ซุม้หนา้ต่างบรรพแถลงท่ีแฝงแนวคิดการจ าลองหลงัคาเรือนปราสาท 
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   3.2.6 ใบเสมา มีอยู ่8 ทิศ เป็นใบเสมาเด่ียวท าดว้ยศิลา คอดตอนเอว ลวดลายบนใบ
เสมาที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองน้ีมีลกัษณะแบบตะวนัตกแทนองคป์ระกอบลายแบบของไทย เช่น 
บวัคอเส้ือเปล่ียนจากกระจงัตาออ้ยเป็นบวัคอเส้ือลายใบไม ้ลายทบัทรวงจากลายรูปกลีบดอกจนัทร์
คร่ึงเส้ียวเป็นลายดอกไมล้อ้มดว้ยใบไม ้สายสงัวาลยเ์ป็นลายใบไม ้(ภาพที่ 5) ซ่ึงในสมยัรัชกาลที่ 4 
เป็นช่วงที่งานศิลปกรรมตะวนัตกแพร่หลายในสยามอยา่งมาก ดงันั้นลวดลายบนใบเสมาก็มีการ
ปรับเปล่ียนใหมี้ลกัษณะลายแบบตะวนัตกดว้ยเช่นกนั9 

 
 

 
 

                                                             
9สมคิด จิระทศันกุล, “พระอุโบสถและพระวหิารในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2533), 140. 

ภาพท่ี 5  ใบเสมามีลวดลายท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะตะวนัตก 
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3.3 วิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของวดั ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารปีที่สร้าง เป็น
อาคารแบบลา้นนา ภายในวหิารมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่สนันิษฐานกนัว่าเขียนขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 
510 และมีการปฏิสงัขรณ์วหิารแห่งน้ีเม่ือ พ.ศ.254011 

3.3.1 ผังอาคาร อาคารอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมผืนผา้ ไม่ยกเก็จ มีประตูทางเขา้ 3 ด้าน 
วหิารหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก สนันิษฐานวา่การสร้างวหิารหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก น่าจะ
มีคติเช่นเดียวกบัอุโบสถคือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการประดบัพระพทุธรูปประธาน เน่ืองจากว่าแต่
เดิมด้านหลงัของวิหารอยู่ติดกับแม่น ้ าปิง ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรหลัก แต่เม่ือ พ.ศ.2508-2511 เกิด
โครงการแปรสภาพล าน ้ าปิง12 ท  าให้บริเวณหลังวิหารกลายเป็นถนน จากเหตุ น้ีจึงอาจเป็นข้อ
สนันิษฐานไดว้า่ การสร้างวหิารหนัหนา้สู่ทิศตะวนัออกนั้นเป็นไปตามคติดั้งเดิม 

3.3.2 โครงสร้างอาคาร วหิารเป็นอาคารที่มีผนงัก่ออิฐถือปูนในส่วนล่าง ส่วนผนัง
ดา้นบนเป็นฝาไม ้สนันิษฐานวา่วหิารที่วดัแห่งน้ีสร้างขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 5 เน่ืองจากการสร้างวิหาร
ลา้นนาแบบมีฝาผนงัในหวัเมืองเหนือเป็นรูปแบบที่นิยมกนัมากตั้งแต่ช่วงตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 2513 จึงมีความเป็นไปไดว้า่รูปแบบวิหารที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองน่าจะไดรั้บรูปแบบวิหารจาก
ลา้นนาในช่วงนั้น และมีการก่อผนงัเช่นเดียวกบัวนัอ่ืนๆ ในลา้นนาช่วงสมยั ร.5 

3.3.3 หลังคา เป็นเคร่ืองไม ้ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ แบบ
ภาคกลางหรือที่เรียกกนัวา่ แบบไทยประเพณี มีการซ่อมแซมเม่ือปีพ.ศ. 2540  

3.3.4 หน้าบันและโก่งคิว้ หน้าบนัเป็นลายพนัธุ์พฤกษา ในขณะที่ทางลา้นนาเป็น
มา้ต่างไหม เขา้ใจวา่การท าแผงไมห้นา้บนัการประดบัลายพนัธุพ์ฤกษาที่หนา้บนัเป็นแบบที่นิยมกนั
ในเมืองตากซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากกรุงเทพฯ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะโครงสร้างหลงัคาไม่ไดเ้อ้ือต่อ
การท าเป็นม้าต่างไหมเช่นเดียวกบัล้านนา ส่วนที่เป็นปีกนกด้านขา้งของวิหารมีการท าหน้าบนั
เช่นกนั เรียกวา่ หนา้บนัปีกนก เป็นลายพนัธุพ์ฤกษาเช่นกนั ส่วนโก่งคิ้วเป็นแผงไมป้ระดบัติดขื่อมุข
ด้านสกัดของวิหาร ท าหน้าที่ประดับเช่นเดียวกับสาหร่ายรวงผึ้ งของทางภาคกลาง  ซ่ึงรูปแบบ
เหล่าน้ีพบในวหิารลา้นนา 

                                                             
10เอนก นาวกิมูล, “จงัหวดัตาก,” สารคดี 19, 227 (มกราคม 2547): 19. 
11สมัภาษณ์ พระมหาวนัชยั สุวณฺณโชโต เม่ือวนัที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2556 
12วาสนา เกตุภาค, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลถนอม กิตติขจร 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2534), 298. 
13ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ : มติชน, 2556), 174. 
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3.4 เจดีย์แบบมอญ เช่ือกนัวา่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส าเภาเงินส าเภาทอง14 
เจดียอ์งคน้ี์ขนาดฐานกวา้ง 18 เมตร สูง 27 เมตร 9 น้ิว จ  าลองแบบมาจากเจดียช์เวดากอง 

แมเ้จดียท์ี่วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองจะมีลกัษณะที่เรียบง่ายกวา่เจดียช์เวดากอง แต่ก็ยงัคง
แสดงถึงรูปแบบเจดียม์อญได้อย่างชดัเจนคือ อยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมโดยแต่ละมุมมีขนาดใหญ่ 
ฐานลาดจึงท าใหฐ้านเจดียแ์ผข่ยายมากเม่ือเทียบกบัเจดียแ์บบพม่า มีการประดบัเจดียบ์ริวารรอบฐาน
ดา้นล่าง15 (ภาพที่ 7) 

ในจงัหวดัตากนิยมสร้างเจดียแ์บบมอญซ่ึงแตกต่างเจดียใ์นภาคเหนืออ่ืนๆ ที่มักนิยม
เจดียแ์บบพม่า อาจเน่ืองมาจากเมืองตากมีอาณาเขตไม่ไกลจากรัฐมอญ เช่น เมืองเมียวดี การเดินทาง
เขา้มาของคนมอญ รวมถึงการเดินทางของคนไทยไปยงัดินแดนมอญพร้อมทั้งน ารูปแบบเจดียเ์ขา้มา
ดว้ย นอกจากน้ีก็ยงัปรากฏหลกัฐานการอยูอ่าศยัของชาวมอญในเมืองตากดว้ย 

                                                             
14สมเกียรติ พรหมอ่อน. “เจดียว์ดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง” ไทยรัฐ (25 เมษายน 2537) : 

11. 
15เชษฐ์ ติงสญัชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ : พัฒนาการทางด้านรูปแบบต้ังแต่ศิลปะ

ศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑเล (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 205-210. 

ภาพท่ี 6  ลกัษณะโดยทัว่ไปของวิหาร วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
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ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า เจดียท์ี่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองแสดงถึงค่านิยมการจ าลอง
เจดียช์เวดากองด้วยมีพื้นที่ตั้งไม่ไกลกับรัฐมอญมาก และเจดียอ์งค์น้ีน่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 25 ตามประวติัวดัที่ระบุวา่ วดัแห่งน้ีสร้างขึ้นในราว พ.ศ.2400 

 
 
 
4. สรุป 

จากการศึกษาองคป์ระกอบทางศิลปกรรมรวมถึงประวตัิของวดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
ท าใหท้ราบวา่ โบสถแ์ละเจดียท์รงมอญซ่ึงแต่เดิมคือวดัโบสถม์ณีราษฎร์สร้างขึ้นในสมยัรัชกาลที่  4 
ซ่ึงโบสถน้ี์มีรูปแบบเช่นเดียวกบัโบสถใ์นภาคกลาง ส่วนวหิารนั้นไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างที่แน่
ชดั แต่จากการศึกษารูปแบบของวิหารพบว่า ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะลา้นนาและน่าจะมีอายุราว
สมยัรัชกาลที่ 5 นอกจากน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่าศิลปกรรมที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองมีทั้งศิลปะไทย 
ศิลปะลา้นนา และศิลปะมอญ ซ่ึงอาจเป็นส่ิงหน่ึงที่สะทอ้นให้เห็นว่า มีหลายกลุ่มคนที่อาศยัอยูใ่น
เมืองตาก และความหลากหลายน้ียงัคงปรากฏอยูใ่นภาพจิตรกรรมทั้งในดา้นเทคนิคการเขียนภาพ
จิตรกรรม เน้ือเร่ือง และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาพกากหรือภาพวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ซ่ึงจะ
กล่าวถึงในบทต่อไป 

ภาพท่ี 7  เจดียแ์บบมอญ วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
จ าลองแบบมาจากเจดียช์เวดากอง 
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บทที่ 3 
การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวดัโบสถ์มณศีรีบุญเรือง 

 
วิหารวดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองเป็นอาคารคร่ึงปูนคร่ึงไม้ ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบา้น ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบไทย
ประเพณีเพือ่ใชป้ระดบัตกแต่งอาคาร 

จิตรกรรมแบบไทยประเพณีหมายถึงจิตรกรรมที่เก่ียวเน่ืองกบัพุทธศาสนา มีแบบแผน
เฉพาะที่สืบทอดกนัเป็นประเพณีอนัยาวนาน และมีการแสดงออกแบบก่ึงอุดมคติก่ึงสมจริง1 โดย
จิตรกรรมฝาผนังที่วดัแห่งน้ีนอกจากสะทอ้นคติความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาของคนในชุมชนแลว้ ยงั
แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและเทคนิคของช่างรวมถึงเร่ืองราวเก่ียวกับประวตัิศาสตร์การติดต่อ
สมัพนัธก์บัเมืองอ่ืนๆ ผา่นภาพวถีิชีวติความเป็นอยู ่การแต่งกาย ประเพณี เป็นตน้ 
 
1. การวางต าแหน่งภาพจิตรกรรม 

วหิารที่วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองเป็นอาคารแบบลา้นนา ผนังสกดัหลงัพระประธานก่อ
อิฐถือปูน มีแผงไมค้อสอง ถดัลงมาจากแผงไมค้อสองมีการประดบัแถวไมฉ้ลุเพือ่ระบายอากาศและ
เป็นช่องแสง ดา้นล่างแถวไมฉ้ลุเป็นผนังปูน ซ่ึงภายในวิหารน้ีปรากฏว่ามีการเขียนภาพจิตรกรรม
อยู ่3 ดา้น ไดแ้ก่ ผนังสกดัหลงั ผนังทางดา้นทิศเหนือและใตส่้วนผนังสกดัหน้าไม่มีการเขียนภาพ
จิตรกรรม โดยการวางต าแหน่งเน้ือหาของภาพจิตรกรรมที่วหิาร วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง เป็นดงัน้ี 

1.1 ผนังสกัดหลังพระประธาน เร่ืองพระมาลัย ถดัลงมาเป็นภาพซุ้มเรือนแก้ว ภาพ
จิตรกรรมส่วนน้ีไม่สมบูรณ์เน่ืองจากมีการทาสีทบั 

1.2 หน้าจ่ัวปีกนกด้านหลังพระประธาน เขียนเร่ืองพุทธประวตัิตอนป่าเลไลยก์และ
ตอนธิดามารผจญพระพทุธเจา้ 

1.3 ผนังแปด้านทิศเหนือ เป็นภาพพทุธประวตัิตอนปรินิพพาน 
1.4 ผนังแปด้านทิศใต้ เขียนเร่ืองพทุธประวตัิตอนเจา้ชายสิทธตัถะออกผนวช 
1.5 แผงไม้คอสอง เขียนเร่ืองพระเวสสันดร ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ห้อง โดยในแต่ละห้อง

แบ่งเป็น 2 ช่อง ล าดบัเร่ืองราวดว้ยการเวยีนตามเขม็นาฬิกา  

                                                             
1สันติ  เ ล็ ก สุ ขุม .  จิ ตรกรรมไทย  - แบบประ เพณีแล ะสากล  ( ก รุง เทพฯ  : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2535), 161. 
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พระมาลยั ป่าเลไลยก ์ ธิดามารผจญพระพุทธเจา้ 

ซุม้เรือนแกว้ 

พระพุทธรูป ปรินิพพาน 

ห้องที่ 1 

ห้องที่ 2 

ห้องที่ 3 

ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 

ห้องที่ 6 

ห้องที่ 7 

ห้องที่ 8 

มหาภิเนษกรมณ์ 

แผนผงัท่ี 1 แผนผงัภาพจิตรกรรมเร่ืองพุทธประวติั พระเวสสันดรชาดก และพระมาลยั 
                   ในวิหาร วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 

ป่าเลไลยก ์

เหนือ 



18 
วหิารของวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองมีลกัษณะคลา้ยกบัวหิารโถงของลา้นนา จึงท าให้การ

วางต าแหน่งภาพจิตรกรรมมีลักษณะคล้ายกับจิตรกรรมในลา้นนา คือมีการเขียนภาพที่ผนังสกัด
หลัง และแผงไม้คอสองทั้ งสองด้าน เช่น วิหารวดัพระธาตุล าปางหลวง ในขณะที่อาคารใน
กรุงเทพฯ เป็นอาคารส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีช่องหน้าต่าง ท าให้มีพื้นที่เหนือช่องหน้าต่างมีมากและยาว
ต่อเน่ืองกัน ในช่วงรัชกาลที่ 1-2 มักเขียนภาพเทพชุมนุม เช่น จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธ
สวรรย ์ส่วนพื้นที่ระหวา่งช่องหนา้ต่างและประตูเหมาะแก่การเขียนภาพเป็นตอนสั้นๆ จบในตวัเอง 
จึงเขียนภาพพทุธประวติัเป็นตอนๆ หรือทศชาดก  หรืออยา่งจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถภายในวดั
บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 4 ภาพระหว่างประตูหน้าต่างเขียนเร่ืองพิธี
ทางพระพทุธศาสนาและกิจของสงฆฝ์าผนงั ช่วงบนเหนือประตูหนา้ต่างเป็นเร่ืองปริศนาธรรมส่วน
หลงัพระพุทธรูปเป็นลายประภามณฑลที่ผนังดา้นหลงัพระประธาน ผนังดา้นขา้งทั้ง ๒ ขา้งห้อง
พระประธาน  ซุ้มหน้าพระประธานด้านในและคอสองด้านในทั้ง ๔ ด้าน เขียนภาพเทพชุมนุม  
ดา้นล่างเขียนภาพเจกนัดอกไมเ้ป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัสังเกตได้ว่าผนังสกดัดา้นหน้าพระประธานที่วิหาร วดัโบสถ์มณีศรีบุญ
เรือง ไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรม เหมือนกับการวางต าแหน่งภาพในวิหารโถงลา้นนา เช่นวิหาร
หลวงที่วดัพระธาตุล าปางหลวง ในขณะที่จิตรกรรมฝาผนงัในกรุงเทพฯ นิยมเขียนฉากมารผจญเป็น
ฉากใหญ่ หากเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมที่วดัเกาะลาน อ าเภอบา้นตาก ซ่ึงเขียนในสมยัรัชกาลที่ 5 
บริเวณผนังสกดัหน้าพระประธานเขียนเร่ืองพระมาลยั ส่วนผนังสกัดหลงัเป็นฉากสวรรคผ์ูศ้ึกษา
เขา้ใจวา่น่าจะเป็นค่านิยมของช่างแต่ละคน และระเบียบแบบแผนการวางต าแหน่งภาพจิตรกรรมที่
เมืองตากไม่เคร่งครัดเหมือนกบัช่างทางกรุงเทพฯ 

 
2. ภาพเล่าเร่ืองในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

2.1 ผนังสกัดหลังพระประธาน 
2.1.1 ผนังสกัดส่วนที่เป็นปูน ส่วนบนของผนังเขียนเร่ืองพระมาลยั ตอนที่

พระมาลยัสนทนาธรรมกบัพระอินทร์อยูห่น้าลานพระเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ซ่ึงเป็น
ช่วงที่พระมาลยัอยูใ่นระหว่างการบิณฑบาตโปรดสัตว ์สังเกตไดจ้ากมีเคร่ืองบริขาร ประกอบดว้ย
บาตรและตาลปัตรติดตวั ส่วนรูปแบบการเขียนสอดคลอ้งกบัคมัภีร์มาเลยยเทวตเถรวตัถุโดยเขียน
พระมาลยัครองจีวรห่มเฉียง นั่งอยูด่า้นหน้าเจดียจุ์ฬามณียกมือท าท่าช้ี ก าลงัสนทนากบัเทวดาที่มี
กายสีเขียวคือพระอินทร์ และมีเทวดากายสีขาวอีกสององคป์ระทบัอยู ่(ภาพที่ 1) คลา้ยกบัภาพพระ
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มาลัยที่วดัเกาะลาน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก(ภาพที่ 2) และวดัใหญ่เทพนิมิตร ต าบลสามไถ 
อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเป็นงานจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 52 

รายละเอียดเร่ืองพระมาลยัที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองมีไม่มากนัก ซ่ึงเป็นลกัษณะการ
เขียนที่พบไดใ้นช่วงรัชกาลที่ 4 เป็นตน้มา ที่เร่ิมมีการตดัทอนรายละเอียดส่วนต่างๆ ของจกัรวาล
ออกไป ลดจ านวนเขาสตัตบริภณัฑล์ง บางแห่งเหลือเพียงภาพบนลานพระเจดียจุ์ฬามณีเท่านั้น ท า
ใหเ้ร่ืองพระมาลยัเป็นเร่ืองหลกัของภาพและท าใหมี้ความโดดเด่น ในขณะที่สมยัรัชกาลที่ 1-3 นิยม
เขียนแทรกในภาพไตรภูมิโลกสณัฐาน3 

 
 
 

 
 

                                                             
2เด่นดาว ศิลปานนท,์ แกะรอยพระมาลัย (นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 2553), 117. 
3เร่ืองเดียวกนั, 115-117. 

ภาพท่ี 1 ภาพพระมาลยัก าลงัสนทนาธรรมกบัพระอินทร์อยูด่า้นหนา้เจดียจุ์ฬามณี 
ท่ีวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 

ภาพท่ี 2 ภาพพระมาลยัท่ีวดัเกาะลาน อ าเภอบา้นตาก ซ่ึงเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 5 



20 
ส่วนผนงัดา้นล่างเขียนภาพซุม้เรือนแกว้ ส่วนน้ีจะเนน้ความส าคญัของพระประธาน  มี

คติวา่หลงัจากที่พระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้แลว้ ทรงเสวยวิมุติสุขในสัปดาห์ที่  4 เทพยดาไดเ้นรมิตซุ้ม
เรือนแกว้ขึ้นทางทิศเหนือของโพธิบลัลงัก์อนัเป็นที่ตรัสรู้4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดัโบสถ์มณีศรี
บุญเรืองส่วนน้ีไม่สมบูรณ์เน่ืองจากมีการทาสีขาวทบั แต่ก็ยงัพอสันนิษฐานไดว้่า รูปแบบซุ้มเรือน
แกว้ที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองเขียนเฉพาะหน้าบนั (ภาพที่ 3) ในขณะที่รูปแบบซุ้มเรือนแกว้ที่วดั
แห่งอ่ืนจะเขียนตวัเรือนดว้ย เช่น ภาพซุ้มเรือนแก้วที่วดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี (ภาพที่ 4) อาจ
เป็นไปไดว้า่ช่างไม่มีความเขา้ใจเร่ืองสญัลกัษณ์ หรืออาจจะเป็นเพราะมีพื้นที่เขียนค่อนขา้งจ ากดัจึง
เลือกเขียนเฉพาะหนา้บนัเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปไดอี้กวา่ น่าจะมีการเขียนซุ้มเรือนแกว้
ก่อนภาพพระมาลยั เน่ืองจากพบวา่ภาพยอดซุม้เรือนแกว้ไม่สมบูรณ์ เขา้ใจวา่การเขียนซุ้มเรือนแกว้
ครบถ้วน แต่ต่อมาตอ้งการเขียนภาพพระมาลัยเพิ่มเติม จึงท าการลบยอดซุ้มเรือนแก้วบางส่วน
ออกไป 
  

                                                             
4สมเด็จพระสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : 

เล่ียงเชียงจงเจริญ), 194. 

ภาพท่ี 3 ซุม้เรือนแกว้ของพระพุทธรูปประธานท่ีวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
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 2.1.2 หน้าจ่ัวปีกนกด้านทิศเหนือ เขียนเร่ืองพุทธประวตัิ ตอนธิดามารผจญ

พระพุทธเจา้ มีการเขียนภาพพระพุทธเจ้าประทบันั่งแสดงปางสมาธิ ด้านล่างเป็นภาพธิดามาร 
แสดงกิริยาร่ายร า ไม่แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจา้ (ภาพที่ 5) ตามคมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถา 
ไดก้ล่าวถึงธิดามาร 3 ตน ไดแ้ก่  นางราคา นางตณัหา และนางอรตี5 ซ่ึงช่ือของธิดามารทั้งสาม เป็น
ช่ือของกิเลส โดยแทนสญัลกัษณ์ดงัน้ี ตณัหาคือความทะยานอยาก ราคาคือความเพลิดเพลินไปกบั
เพศตรงขา้ม ดนตรี บทกวี และอรตีคือความไม่พอใจ6 ดังนั้นการเขียนพุทธประวติัตอนน้ีก็จะมี
ความหมายว่า พระพุทธเจา้เป็นผูท้ี่ไม่เคยพ่ายแพต่้อกิเลสอีกหลงัการตรัสรู้ มีขอ้สังเกตว่าในภาพ
จิตรกรรมที่วดัแห่งน้ีช่างไดเ้ขียนภาพธิดามาร 4 ตน ซ่ึงแตกต่างจากที่คมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถาที่
ระบุว่ามีสามตน ดงันั้นจึงอาจตีความไดส้องความหมายคือ เขา้ใจว่าอาจตอ้งการส่ือถึงตอนที่ธิดา
มารทั้ง 3 แปลงกายเป็นสตรีวยัต่างๆ หรืออาจหมายถึงตอนที่ธิดามารพ่ายแพ ้เน่ืองจากสามารถแบ่ง

                                                             
5สมเด็จพระสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : 

เล่ียงเชียงจงเจริญ), 197-200. 
6เชษฐ์ ติงสญัชลี, สัตตมหาสถาน : พทุธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรม

อินเดียและเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 91-92. 

ภาพท่ี 4 ซุม้เรือนแกว้ประกอบพระพุทธรูป วดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี 
ท่ีมา : จิตรกรรมฝาผนงั – วดัชมภูเวก, เขา้ถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.iphotoall.com 
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ธิดามารออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีธิดามาร 1 ตนก าลงัหันหน้าไปยงัพระพุทธเจา้ กลุ่มที่สองเป็น
ธิดามาร 3 ตนก าลงัเดินไปจากพระพุทธองค ์ซ่ึงลกัษณะการเขียนมารออกเป็น 2 กลุ่มน้ี เป็นแบบ
การเขียนที่พบไดท้ัว่ไปในตอนมารผจญ นอกจากน้ีการเขียนภาพธิดามาร 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นวยั
สาวหันหน้าไปยงัพระพุทธเจา้ อีกกลุ่มเป็นธิดามารในวยัชราก าลงัเดินไปจากพระพุทธองคเ์ป็นที่
นิยมมากในประเทศไทย7 แต่ภาพธิดามารที่วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองไม่แสดงถึงหญิงสาวในวยัต่างๆ 
และวยัชรา จึงไม่อาจช้ีไดแ้น่ชดัวา่ตอ้งการส่ือถึงความหมายใด 
  

                                                             
7เร่ืองเดียวกนั, 245. 

ภาพท่ี 5 ธิดามารทั้ง 3 แสดงกิริยาร่ายร าเพ่ือท าลายการบ าเพญ็เพียรของพระพุทธเจา้ 
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 2.1.3 หน้าจ่ัวปีกนกด้านทิศใต้ เขียนภาพพุทธประวตัิ ตอนป่าเลไลยก์ ในลกัษณะ

พระพุทธเจา้ประทบันั่งห้อยพระบาทบนโขดหิน พระหัตถ์ขวาทอดหงายเป็นกิริยาทรงรับ มีชา้ง
หมอบถวายคนทีน ้ า และลิงถวายรวงผึ้ง (ภาพที่ 6) โดยเน้ือเร่ืองที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถา พระ
นิพนธข์องสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีดงัน้ี 

“...ในวัสสาค ารบ 9 เสด็จไปสถิตเสวยวิเวกวิหารในวนสถานปาลิไลยวัน อาศัย
พระยากุญชรชาติอันช่ือว่า ปาลิไลยหัตถี ท าวตัต์ปฏิบัติ แล้วเสดจ็ประทับ ณ ภายใต้ภัททสาลพ
ฤกษ์ คือ ไม้รังต้นหน่ึงทรงจ าพรรษา ณ ท่ีนั้น...” 

จากขอ้ความในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไม่ได้กล่าวรายละเอียดถึงตอนน้ีมากนัก
รายละเอียดเร่ืองพุทธประวติั ตอนป่าเลไลยก์ ปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก ที่มีการกล่าวถึง เม่ือ
พระพุทธเจา้ไดเ้สด็จยงัป่ารักขิตวนั ได้มีพญาชา้งช่ือ ปาลิไลยกะ เป็นอุปัฏฐาก คอยท างานปฏิบตัิ
พระพุทธเจ้าด้วยความเคารพเล่ือมใสศรัทธา ต่อมามีพญาลิงเกิดกุศลจิตคิดจะเข้าไปปฏิบัติ
พระพทุธเจา้บา้ง คร้ันเห็นรวงผึ้งมีน ้ าผึ้งรวงเตม็อยูจึ่งน ามาถวายพระพทุธเจา้8 

ภาพจิตรกรรมตอนป่าเลไลยก์ที่ว ัดโบสถ์มณีศรีบุญเรืองอาจเขียนตามพระ
สุตตันตปิฎก แต่ก็ยงัมีความเป็นไปได้อีกอย่างหน่ึงคือ อาจเขียนภาพโดยมีต้นแบบมาจาก
พระพทุธรูปปางป่าเลไลยก์ เน่ืองจากมีรูปแบบโดยรวมที่คลา้ยกนัคือ พระพุทธเจา้ประทบันั่งห้อย
พระบาท พระหตัถข์วาหงายขึ้นเพือ่รับของถวาย มีชา้งหมอบถวายน ้ าและลิงถวายรวงผึ้ง เช่น พระ
ประธานในวิหารทิศเหนือ มุขหน้า วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ที่เป็นปางป่าเลไลยก์ พร้อมรูป
ชา้งถวายคนทีน ้ าและลิงถวายรวงผึ้ง สร้างในสมยัรัชกาลที่ 1 

 
 

                                                             
8พระธัมมปทัฎฐกถาแปล ภาค 1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวทิยาลยั, 2517), 80-82. 

ภาพท่ี 6 ภาพพุทธประวติัตอนป่าเลไลยก ์
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2.2 ผนังแปด้านทิศเหนือ เป็นภาพพระพทุธประวตัิ ตอนปรินิพพาน น่าจะเป็นการ

เขียนขึ้นตามพระปฐมสมโพธิกถา เน่ืองจากลกัษณะการเขียนภาพมีความสอดคลอ้งกบัคมัภีร์ ซ่ึง
กล่าวถึง หลงัจากที่พระพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้นั้น มีการถวายเพลิงพระศพพระพทุธเจา้แต่จุดไฟ
ไม่ติด เพราะเทวดาทั้งหลายคอยพระมหากัสสปะเถระ พระสาวก ยงัไม่ได้มานมัสการพระศพ
พระพุทธเจา้ จึงท าให้ไม่สามารถจุดไฟบนเชิงตะกอนได้ เม่ือพระมหากสัสปะได้กราบพระบาท
พระพทุธเจา้ ก็จุดไฟติด9 

 
 
2.3 ผนังแปด้านทิศใต้ เขียนภาพพุทธประวตัิ ตอนเจา้ชายสิทธตัถะออกผนวช เขียน

ตั้งแต่มูลเหตุการณ์ออกบวช จนถึงการปลงผมและก าลังบ าเพ็ญเพียร ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
เน้ือความในพระปฐมสมโพธิกถา10 โดยการล าดบัภาพนั้นไม่ไดเ้รียงเร่ืองราวตามเน้ือเร่ือง (ภาพที่ 
5) 

ฉากเห็นเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ี แสดงดว้ยภาพเจา้ชายสิทธตัถะประทบันั่งบน
ราชรถเทียมมา้ที่มีการประดบัตกแต่งอยา่งงดงาม เสด็จเลียบพระนครพร้อมดว้ยขา้ราชบริพาร และ
ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ี ไดแ้ก่ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะ 

                                                             
9สมเด็จพระสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 480-483. 
10เร่ืองเดียวกนั, 97-119. 

ภาพท่ี 7 ภาพพุทธประวติัตอนถวายเพลิงพระศพพระพุทธเจา้ 
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ฉากเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จเข้าไปกล่าวลาพระมเหสีและพระโอรสในปราสาท เป็นตอน

ที่เจา้ชายสิทธตัถะทรงเบื่อหน่ายหลงัจากเสด็จทอดพระเนตรเทวฑูตทั้งส่ีนอกพระนคร เสด็จเขา้มา
เพือ่กล่าวลาพระมเหสีและพระโอรสในปราสาท ในภาพจิตรกรรมเขียนเจา้ชายสิทธตัถะประทบัยนื
ดว้ยท่าทางนาฏลกัษณ์อยูท่างดา้นหลงัของพระมเหสีและพระโอรสที่ก  าลงับรรทมอยูภ่ายในพระ
แท่นบรรทม ดา้นล่างพระแท่นปรากฏภาพนางสนม นกัดนตรี ก าลงันอนหลบัใหลอยา่งไม่รู้สติ 

ฉากเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ เขียนภาพพระโพธิสัตวเ์สด็จออกผนวชพร้อมดว้ยนาย
ฉันนะซ่ึงเป็นมหาดเล็ก ทรงมา้กณัฐกะโดยมีเทวดา 2 องคร์องรับมา้ทรงและอีก 3 องคน์ าขบวน 
และมีพญาวสัวดีมารขดัขวาง ฉากออกผนวชนั้นถือไดว้่าเป็นฉากส าคญั เป็นฉากของการเปล่ียน
สถานะจากกษตัริยไ์ปสู่เพศบรรพชิต 

ฉากทรงตัดพระเมาฬี เป็นฉากที่ต่อเน่ืองจากฉากเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ แสดงภาพ
พระโพธิสัตวอ์ยูใ่นท่าพระหัตถ์ขวาก ามวยผม ส่วนพระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค ์ในท่าก าลงัตดัมวย
ผม ดา้นล่างมีบริวารคือ เทวดาและมนุษย ์ฉากน้ีเขียนไวด้า้นบนของภาพ ค่อนขา้งกลมกลืนไปกบั
ฉากอ่ืนๆ ฉากตดัพระเมาฬีน้ีปรากฏในคมัภีร์อรรถกถาซ่ึงอธิบายวธีิการตดัพระเมาฬีไวอ้ยา่งละเอียด 
ซ่ึงมีความแตกต่างกบัภาพจิตรกรรมที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองเล็กน้อย คือตามคมัภีร์นั้น พระหัตถ์
ขวาของพระโพธิสตัวจ์บัพระขรรค ์ส่วนพระหตัถซ์า้ยจบัมวยผม 
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ก. 
ข. 

ค. ง. 
จ. 

ภาพท่ี 8 ภาพพุทธประวติัตอนเสด็จออกผนวช โดยแสดงภาพดงัน้ี 
 ก. เจา้ชายสิทธตัถะทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ 
 ข. เจา้ชายสิทธตัถะทรงล ่าลาพระโอรสและนางพิมพา 
 ค. พญาวสัวดีมารขดัขวางเจา้ชายสิทธตัถะ 
 ง. เจา้ชายสิทธตัถะทรงตดัพระเกศา 
 จ. พระพุทธเจา้ทรงบ าเพญ็เพียร 
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2.4 แผงไม้คอสอง จิตรกรรมบนแผงไม้คอสองมีทั้งหมด 8 ห้อง ในแต่ละห้องแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่อง เขียนเร่ืองพระเวสสนัดรชาดก ซ่ึงตามพระสูตรและพระอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย
ชาดก มีทั้งหมด 13 กณัฑ ์ไดแ้ก่ กณัฑท์ศพร กณัฑหิ์มพานต ์ทานกณัฑ ์กณัฑว์นประเวสน์ กณัฑชู์
ชก กณัฑจุ์ลพน กณัฑม์หาพน กณัฑก์ุมาร กณัฑม์ทัรี กณัฑส์กักบรรพ กณัฑม์หาราช กณัฑฉ์กษตัริย ์
และนครกณัฑ ์แต่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองเขียนเพียง 12 กณัฑ์ โดยไม่
เขียนกัณฑท์ศพร ซ่ึงเป็นกณัฑแ์รกกล่าวถึง พระนางผุสดีในอดีตชาติขอพร 10 ประการจากพระ
อินทร์ ก่อนที่จะจุติมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสนัดร11 มีความเป็นไปไดว้่า ช่างตอ้งการเน้น
ความส าคญัไปที่เร่ืองทานบารมีของพระเวสสันดร เหตุผลหน่ึงอาจตอ้งการสอนเร่ืองการเสียสละ 
นอกจากน้ียงัสะทอ้นให้เห็นถึงประเพณีและความเช่ือของคนในสมัยรัชกาลที่ 5 คือการเทศน์
มหาชาติซ่ึงเทศน์เร่ืองพระเวสสนัดรชาดก โดยมีความเช่ือกนัวา่หากไดฟั้งเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 
กณัฑ ์จะไดไ้ปเกิดในยคุพระศรีอาริยเมตไตรย 

2.4.1 ห้องที่ 1 ภาพจิตรกรรมทั้ง 2 ช่องของห้องน้ีเขียนกณัฑหิ์มพานตแ์ละทาน
กณัฑ ์เป็นกณัฑท์ี่ 2 และ 3 ของเร่ืองพระเวสสันดรชาดก โดยเขียนเร่ืองราวต่อเน่ืองกนั มี 3 ฉาก
ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ฉากพราหมณ์ทูลขอชา้งและมา้ และฉากในพระนคร ซ่ึงเป็นฉากส าคญัที่ท  าให้ทราบ
ไดว้า่ เขียนกณัฑหิ์มพานตแ์ละทานกณัฑ ์

การเรียงเร่ืองราวหอ้งน้ีค่อนขา้งแปลกกวา่หอ้งอ่ืน เน่ืองจากในช่องที่ 2 มีการเขียน
กัณฑ์หิมพานต์และทานกัณฑ์ปะปนกัน โดยกัณฑ์หิมพานต์อยู่ด้านล่างของภาพเป็นฉากพระ
เวสสนัดรพระราชทานชา้งใหก้บัพราหมณ์ทั้ง 8 ส่วนดา้นบนเป็นฉากพระเวสสนัดรพระราชทานมา้
ทรงราชรถใหก้บัพราหมณ์ทั้ง 4 ในทานกณัฑ ์(ภาพที่ 9 และ10) ซ่ึงช่างไดเ้ขียนทั้ง 2 ฉากอยา่งเน้น
ความส าคญัค่อนขา้งมากเน่ืองจากเป็นฉากการบริจาคทานทั้งส้ิน เขา้ใจว่าตอ้งการเน้นแสดงเร่ือง
การบริจาคทานซ่ึงสมัพนัธก์บัชาติที่พระโพธิสตัวท์รงบ าเพญ็บารมีทานเป็นหลกั 

 
  

                                                             
11พระสูตรและพระอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3, 484-814. 
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ก. 

ข. 

ภาพท่ี 9 ห้องท่ี 1 ช่องท่ี 1 เขียนทานกณัฑ ์
 ก. พระเวสสันดรทลูลาพระชนกพระชนนีเพ่ือออกบวช 
 ข. พระเวสสันดรพร้อมดว้ยพระมทัรี พระชาลี และพระกณัหา เสด็จออกจาก
      พระนครดว้ยราชรถ 
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ก. 

ข. 

ภาพท่ี 10 ห้องท่ี 1 ช่องท่ี 2 ทานกณัฑแ์ละกณัฑหิ์มพานต์ 
 ก. พระเวสสันดรประทานชา้งให้กบัพราหมณ์ทั้ง 8 คน ในทานกณัฑ์ 
 ข. พระเวสสันดรประทานมา้ให้กบัพราหมณ์ในขณะท่ีเสด็จสู่เขาวงกต  

     ในกณัฑหิ์มพานต ์
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 2.4.2 ห้องที่ 2 เขียนกณัฑท์านกณัฑแ์ละกณัฑว์นประเวศน์ โดยช่องแรกเขียนกณัฑ์

ทานกณัฑ ์เป็นเร่ืองราวที่ต่อเน่ืองกับห้องที่ 1 (ภาพที่ 11) เม่ือพิจารณาภาพห้องน้ีแล้ว พบว่าการ
เขียนฉากทานกณัฑมี์การทั้งห้องที่ 1 และห้องที่ 2 ซ่ึงอาจเป็นส่ิงที่ยืนยนัไดว้่าช่างตอ้งการเน้น
ความส าคญัของเร่ืองการบริจาคทาน หรืออาจตอ้งการเขียนเร่ืองราวในทานกัณฑ์ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 ส่วนช่องที่ 2 เขียนกณัฑว์นประเวศน์นั้นก็เน้นความส าคญัไปที่ฉากปราสาทเมือง
เจตราษฎร์ คือฉากที่พระราชาแห่งแควน้เจตราษฎร์ให้ขุนนางทูลเชิญพระเวสสันดรขึ้นครองราชย ์
ซ่ึงแตกต่างกบัจิตรกรรมที่วดัอ่ืนๆ ที่จะเนน้ไปที่ฉากพระเวสสนัดรและพระมทัรีอุม้ 2 กุมาร (ภาพที่ 
12) 
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ภาพท่ี 10 ก. พระเวสสันดรประทานราชรถให้กบัพราหมณ์ 
 ข. ส่ีกษตัริยพ์ระราชด าเนินสู่เขาวงกตดว้ยพระบาท 
 ค. พระราชาแควน้เจตราษฎร์ทลูเชิญพระเวสสันดรข้ึนครองราชย ์
 ง. ส่ีกษตัริยพ์ระราชด าเนินเขา้ป่า 

ก. 

ข. 

ภาพท่ี 11 ห้องท่ี 2 ช่องท่ี 1 ทานกณัฑ ์
 ก. พระเวสสันดรประทานราชรถให้กบัพราหมณ์ 
 ข. พระเวสสันดรทรงอุม้พระชาลี และพระมทัรีทรงอุม้พระกณัหา 
      พระราชด าเนินสู่เขาวงกตดว้ยพระบาท 
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ภาพท่ี 12 ห้องท่ี 2 ช่องท่ี 2 กณัฑว์นประเวศน์ 
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 2.4.3 ห้องที่ 3 เขียนกณัฑ์ชูชก การเขียนภาพกณัฑ์ชูชกค่อนขา้งครบถว้น มีการ

เขียนเรือนที่ท  าจากไมไ้ผ ่มีลกัษณะไม่คงทนแขง็แรงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะของชูชกที่เป็นขอทาน 
และมีการเขียนภาพควาย ภาพการตกัน ้ าที่ท  าให้เห็นสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู ่และยงัมีการเขียน
ภาพชูชกเดินทางในป่า โดยรอบมีพรานป่ามาล่าสตัว ์และชา้งก าลงัต่อสูก้บัเสือ (ภาพที่ 13) 

 นอกจากน้ี ช่างยงัไดเ้ขียนฉากปราสาท มีชา้งอยูใ่นพระนคร (ภาพที่ 14) เขา้ใจว่า
เป็นฉากในเมืองกลิงคราษฎร์ ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากการที่พราหมณ์ทั้ง 8 น าชา้งเขา้มาในเมือง และยงัมีค  า
บรรยายประกอบภาพเป็นอกัษรไทยที่เขียนวา่  

“เมือพรามทั้งแปดคนเอาช้าง มาถึงมาเมืองกริงกลาดแลว คนทังหลายมาดชู้าง” 
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ข. 

ค. 

ง. 

ก. 

ภาพท่ี 13 ห้องท่ี 3 ช่องท่ี 1 กณัฑชู์ชก 
 ก. ชูชกทวงเงินเพ่ือน แต่สองสามีภรรยาไม่มีเงินคืนจึงยกนางอมิตตดา 
      ลูกสาวให้แก่ชูชกแทนเงินท่ีใชห้มดไป 
 ข. นางอมิตตดาวิวาทกบัภรรยาของพราหมณ์ 
 ค. นางอมิตตดารบเร้าให้ชูชกไปขอสองกุมารมาเป็นทาส 
 ง. ชูชกออกเดินทางเพ่ือไปขอสองกุมาร 
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ก. 

ข. 

ภาพท่ี 14 ห้องท่ี 3 ช่องท่ี 2 กณัฑชู์ชก 
 ก. ชูชกเดินทางอยูใ่นป่า 
 ข. พราหมณ์ทั้ง 8 คน น าชา้งมาถึงเมืองกลิงคราษฎร์ 
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 2.4.4 ห้องที่ 4 มี 2 กณัฑ ์ไดแ้ก่ กณัฑจุ์ลพนและกณัฑม์หาพน ซ่ึงเป็นฉากในป่า 

การเขียนทั้ง 2 กณัฑมี์เร่ืองราวต่อเน่ืองกนั 
 กณัฑจุ์ลพน เล่าถึงชูชกถึงทางเขา้ป่าพบกบัสุนัขของพรานเจตบุตรไล่จนตอ้งหนี

ขึ้ นต้นไม้ แล้วออกอุบายลวงพรานเจตบุตรว่าเป็นคนของพระเจ้าสญชัยต้องการไปเฝ้าพระ
เวสสนัดร พรานเจตบุตรจึงใหก้ารตอ้นรับชูชกอยา่งดี12 ส่วนที่ช่วยในการสนันิษฐานว่าเป็นกณัฑจุ์ล
พน คือ ฉากชูชกโดนสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กัดจนต้องหนีขึ้ นต้นไม้ ซ่ึงการเขียนฉากน้ี
เหมือนกบัภาพจิตรกรรมที่วดัอ่ืนๆ และเป็นการเขียนเร่ืองราวที่แสดงอาการเคล่ือนไหว (ภาพที่ 15) 

ส่วนกณัฑม์หาพน กล่าวถึงชูชกเดินทางมาถึงอาศรมของอจัจุตฤษีและออกอุบาย
วา่ตอ้งการเฝ้าพระเวสสนัดรเพือ่สนทนาธรรม อจัจุตฤษีจึงหลงกลและบอกทาง13 ในกณัฑน้ี์ มีการ
เขียนฉากส าคญัอยูก่ลางภาพ คือเป็นฉากที่ชูชกออกอุบายถามทางไปเขาวงกตจากอจัจุตฤษี ดา้นล่าง
เขียนภาพสตัวห์ลายชนิด ทั้งเสือ กวาง นกยงู ลิง ที่แสดงถึงฉากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ (ภาพที่ 16) 
  

                                                             
12เร่ืองเดียวกนั, 685-693. 
13เร่ืองเดียวกนั, 694-709. 
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ก. 

ข. 

ค. 

ภาพท่ี 15 ห้องท่ี 4 ช่องท่ี 1 กณัฑจุ์ลพน 
 ก. ชูชกถูกสุนขัของพรานเจตบุตรไล่กดัจนตอ้งหนีข้ึนตน้ไม ้
 ข. พรานเจตบุตรให้การตอ้นรับชูชก 
 ค. พรานเจตบุตรช้ีทางไปสู่เขาวงกต 
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ข. 

ก. 

ภาพท่ี 16 ห้องท่ี 4 ช่องท่ี 2 กณัฑม์หาพน 
 ก. ชูชกเดินทางถึงอาศรมของอจัจุตฤษี 
 ข. อจัจุตฤษีช้ีทางไปอาศรมของพระเวสสันดร 
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 2.4.5 ห้องที่ 5 มีการเขียนภาพ 2 กณัฑ ์คือกณัฑก์ุมารและกณัฑม์ทัรี 
 ช่องที่ 1 กณัฑก์ุมาร ถือไดว้า่เป็นอีกหน่ึงฉากส าคญัของเร่ืองที่แสดงถึงการบ าเพญ็

บารมีทานคร้ังยิง่ใหญ่ของพระโพธิสตัว ์ฉากเด่นของกณัฑน้ี์ คือพระเวสสันดรยนืร้องเรียก 2 กุมาร
ที่หลบซ่อนตวัอยูใ่นสระบวั ซ่ึงเป็นฉากที่นิยมเขียนกนัมาก นอกจากน้ียงัมีการเขียนภาพชูชกผกูเปล
นอนบนตน้ไม ้และเทวดาแปลงกายเป็นพระเวสสนัดรกบัพระมทัรีมาบริบาล 2 กุมาร ซ่ึงเร่ืองราวน้ี
ในกณัฑม์หาราช14 อาจสนันิษฐานไดว้า่ภาพจิตรกรรมที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองซ่ึงเขียนเร่ืองราวที่
มีความต่อเน่ืองกนั ช่างอาจตอ้งการเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัพระกณัหา พระชาลีให้ครบถว้นในช่องน้ี
เลย (ภาพที่ 17) 

ช่องที่ 2 กณัฑม์ทัรี กณัฑน้ี์นิยมเขียนภาพพระมทัรีหาผลไมแ้ละมีสัตวร้์าย 3 ตวั
ขวางทาง (ภาพที่ 18) ซ่ึงในจิตรกรรมที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองเขียนฉากน้ีไวด้้านบน ส่วนกลาง
ภาพเป็นฉากพระเวสสนัดรทรงประพรมน ้ าให้กบัพระมทัรี ซ่ึงท าให้จุดน าสายตาของช่องที่ 2 อยูท่ี่
ฉากน้ี เขา้ใจวา่น่าจะเป็นการเนน้ย  ้าความเศร้าโศกของแม่ที่เสียลูกไป 

                                                             
14เร่ืองเดียวกนั, 773. 
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ง. 

ค. 

ข. ก. 

ภาพท่ี 17 ห้องท่ี 5 ช่องท่ี 1 กณัฑก์ุมาร 
 ก. สองกุมารหนีไปซ่อนในสระบวั พระเวสสันดรจึงพรรณนาคุณของ 
      ทานบารมีให้สองกุมารฟัง 
 ข. ชูชกทลูขอสองกุมารจากพระเวสสันดร 
 ค. ชูชกลากสองกุมารพร้อมทั้งทุบตี 
 ง. ชูชกผกูสองกุมารไวโ้ดยตนเองข้ึนไปนอนบนตน้ไม ้เทวดาจึงจ าแลงกาย 
      เป็นพระเวสสันดรและพระมทัรีคอยดูแลสองกุมาร 
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ก. 

ข. 

ภาพท่ี 18 ห้องท่ี 5 กณัฑม์ทัรี 
 ก. เทวดาแปลงกายเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลืองขวางทางพระมทัรี 
 ข. พระมทัรีกลบัอาศรมไม่พบสองกุมารจึงร ่ าไห้จนถึงแก่วิสัญญี 
      พระเวสสันดรทรงน าน ้ ามาประพรมจนฟ้ืน 
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 2.4.6 ห้องที่ 6 ช่องที่ 1 เขียนกณัฑส์กับรรพ ในจิตรกรรมวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองมี

การเขียนภาพพระเวสสันดรก าลงัหลัง่น ้ าทกัษิโณทกให้แก่พราหมณ์ และพระมัทรีประทบันั่งอยู่
ดว้ยกนัในศาลา (ภาพที่ 19) เป็นลกัษณะการแสดงออกที่พบเห็นไดบ้่อยคร้ังในงานจิตรกรรมไทย
ประเพณีที่เขียนเร่ืองราวในกณัฑน้ี์ และยงัมีการเขียนภาพเทวดากายสีเขียวคือพระอินทร์ประทบันั่ง
บนโขดหิน มีพราหมณ์อยูใ่กล้ๆ  เขา้ใจว่าน่าจะเป็นการเขียนเพื่อแสดงเหตุการณ์การแปลงกายเป็น
พราหมณ์ของพระอินทร์ 

ช่องที่ 2 เขียนกณัฑม์หาราช มีการเขียนภาพที่หลากหลาย เช่น ภาพชูชกผูกเปล
นอนบนตน้ไม ้หรือชูชกเขา้เมือง ส่วนในภาพจิตรกรรมที่วดัแห่งน้ีได้เขียนฉากชูชกเขา้เฝ้าพระ
เจา้สญชยั ชูชกเสวยสุขอยูใ่นปราสาท และฉากขบวนกองทพัขณะเสด็จไปยงัเขาวงกต (ภาพที่ 20) 
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ก. 

ค. 

ข. 

ภาพท่ี 19 ห้องท่ี 6 ช่องท่ี 1 กณัฑส์ักบรรพ 
 ก. พระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์ 
 ข. พระอินทร์มาทลูขอพระมทัรี พระเวสสันดรจึงประทานให้ 
 ค. ชูชกลากสองกุมาร 
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ค. 

ข. 

ก. 

ภาพท่ี 20 ห้องท่ี 6 ช่องท่ี 2 กณัฑม์หาราช 
 ก. ชูชกน าสองกุมารเขา้เฝ้าพระเจา้สญชยั 
 ข. ชูชกบริโภคอาหารอยา่งดีท่ีพระเจา้สญชยัพระราชทาน 
 ค. พระเจา้สญชยัจดัขบวนไปยงัเขา้วงกตเพ่ืออญัเชิญพระเวสสันดร 
      มาครองราชสมบติั 
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 2.4.7 ห้องที่ 7 ห้องน้ีช่างไดเ้ขียนกณัฑฉ์กษตัริยเ์พียงกณัฑเ์ดียว อาจถือไดว้่าช่าง

ตอ้งการเขียนเป็นฉากใหญ่ ฉากส าคญัของกณัฑน้ี์ คือกษตัริยท์ั้งหกพบกนัที่หน้าอาศรมของพระ
เวสสนัดรแลว้สลบกนัไปทั้งหกพระองค ์(ภาพที่ 21 และ22) ซ่ึงเป็นลกัษณะการแสดงออกที่พบได้
บ่อยคร้ังในงานจิตรกรรมไทยประเพณีที่เขียนเร่ืองราวในกณัฑน้ี์ 

นอกจากน้ียงัสังเกตได้ว่า ในช่องที่ 1 นั้นเน้ือที่เกินคร่ึงหน่ึงที่ไม่ได้เขียนภาพ
เก่ียวกบัเร่ืองราวในกณัฑฉ์กษตัริย ์ตอนกลางเขียนภาพพระภิกษุ 2 รูปก าลงัช่วยคนก าลงัถูกเสือกดั 
และนายพรานก าลงัล่ากวาง เขา้ใจว่าเป็นการเขียนฉากในป่าที่ตอ้งการแสดงถึงลกัษณะการด าเนิน
ชีวติของคนในรัชกาลที่ 5 ที่ตอ้งเดินทางในป่า และล่าสตัวเ์พือ่มาประกอบอาหารหรือท าการคา้ขาย
ของป่า นอกจากน้ียงัมีการเขียนภาพการเผาศพซ่ึงอาจตีความได ้2 อยา่ง คือเป็นตอนที่ต่อเน่ืองจาก
กณัฑม์หาราช หลงัจากที่ชูชกบริโภคอาหารจนทอ้งแตกตายแลว้จึงไดมี้การน าศพมาเผา และอีกขอ้
คือแค่ตอ้งการแสดงถึงวถีิชีวติความเป็นอยู ่ไม่ไดมี้เร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งกบัภาพเล่าเร่ืองหลกั 
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ภาพท่ี 22 ห้องท่ี 7 ช่องท่ี 1 กณัฑฉ์กษตัริย ์แสดงภาพขบวน เสด็จพระเจา้สญชยัถึงเขาวงกต 
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ก. 

ข. 

ค. 

ภาพท่ี 23 ห้องท่ี 7 ช่องท่ี 2 กณัฑฉ์กษตัริย ์
 ก. พระเวสสันดรทรงไดย้นิเสียงโห่ร้องของทหารจึงทรงคิดว่าเป็นขา้ศึก 
      มาโจมจีนครสีพีจึงชวนพระนางมทัรีข้ึนไปแอบดูท่ียอดเขา 
 ข. ขบวนของพระเจา้สญชยัถึงอาศรมของพระเวสสันดร 
 ค. พระเจา้สญชยั พระนางผสุดี พระเวสสันดร พระมทัรี พระชาลี และ 
      พระกณัหาต่างร้องไห้จนสลบไป 
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 2.4.8 ห้องที่ 8 เขียนเพียงกณัฑเ์ดียว คือนครกณัฑ ์การแสดงออกของกณัฑน้ี์มี 2 

ตอน ได้แก่ ฉากตอนที่กษตัริยท์ั้งหกเสด็จกลับพระนคร และฉากตอนที่พระเวสสันดรทรงขึ้ น
ครองราชย ์(ภาพที่ 24 และ25) 

การเขียนฉากกษตัริยท์ั้งหกเสด็จกลบัพระนคร ช่างมกัจะเขียนให้ยิง่ใหญ่ ซ่ึงเป็น
ระเบียบที่ช่างในกรุงเทพฯ เขา้ใจเป็นอยา่งดีจึงมกัพบว่าเขียนรายละเอียดของกระบวนทพัที่ยิง่ใหญ่
และใชพ้ื้นที่มาก ซ่ึงในภาพจิตรกรรมที่วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองก็มีการเขียนภาพในลกัษณะเดียวกนั
น้ี แสดงวา่ช่างมีความเขา้ใจรายละเอียดของเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 24 ห้องท่ี 8 ช่องท่ี 1 นครกณัฑ ์แสดงภาพขบวนของทั้งหกกษตัริยเ์สด็จกลบัสู่พระนคร 
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ก. 

ภาพท่ี 25 ห้องท่ี 8 ช่องท่ี 2 นครกณัฑ ์แสดงภาพพระเวสสันดรทรงข้ึนครองราชย ์
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จากการศึกษาภาพเล่าเร่ืองหลกัในงานจิตรกรรมที่วิหาร วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง จะ

เห็นได้ว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับศาสนา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคติที่ได้รับมาจากงานจิตรกรรมแบบไทย
ประเพณีทางภาคกลาง แต่อย่างไรก็ตามในการเขียนฉากต่างๆ เช่น การเขียนฉากที่มีเร่ืองราว
ต่อเน่ืองกนัขา้มหอ้งในกณัฑท์านกณัฑ ์หรือในกณัฑว์นประเวศน์ที่ไปเนน้ในฉากปราสาทเมืองเจต
ราษฎร์ และกณัฑชู์ชกที่มีการเขียนฉากเมืองกลิงคราษฎร์นั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นช่างทอ้งถ่ิน
ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือในงานช่างท้องถ่ินเมืองตากไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด
เหมือนกบังานช่างแบบกรุงเทพฯ ช่างค่อนขา้งมีอิสระในการเขียนงานจิตรกรรม ดงันั้นจึงท าให้
ภาพจิตรกรรมที่วดัแห่งน้ีมีเอกลกัษณ์ 
 
3. วิเคราะห์การเขียนภาพจิตรกรรม 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารส่วนใหญ่ยงัอยู่ในสภาพที่ค่อนขา้งสมบูรณ์ มองเห็น
รายละเอียดต่างๆ เช่น ลายเส้น สี ไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัพบว่าในภาพจิตรกรรมฝาผนังบนแผงคอ
สองบางห้องมีการเขียนค าบรรยายประกอบภาพด้วยตวัอักษรไทย ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นว่าใน
ช่วงเวลาที่เขียนภาพจิตรกรรมนั้น คนในเมืองตากมีการใชต้วัอกัษรไทยเพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารกบัทาง
ราชการส่วนกลาง อยา่งไรก็ตามนอกจากตวัอกัษรที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมแลว้ ยงัมีเทคนิคการ
เขียนภาพที่ไดรั้บอิทธิพลจากกรุงเทพฯ ดงัจะกล่าวถึงต่อไปน้ี 

3.1 การจัดองค์ประกอบ ภาพจิตรกรรมที่วิหาร วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองมีการใช้
ปราสาทราชวงัเป็นจุดหลกัของภาพ ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างหลกัในการแบ่งเน้ือหาเร่ืองราวออก
จากกนัเป็นตอนต่างๆ พร้อมทั้งใชภ้าพก าแพง ตน้ไม ้กอ้นหินหรือภูเขา เป็นตน้ มาเป็นตวัแบ่งฉาก
แทนการใช้เส้นสินเทา นอกจากน้ีการเขียนภาพบุคคลให้มีจุดความสนใจอยู่ที่ภาพบุคคลส าคญั
เหมือนกบัภาพจิตรกรรมฝาผนังทัว่ไปที่ในแต่ละตอนจะให้บุคคลอ่ืนท ากิริยาแสดงการมุ่งความ
สนใจไปยงัภาพบุคคลส าคญั เช่น ฉากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ในเร่ืองพระมาลยัที่วดัแห่งน้ี ให้จุดส าคญั
อยูท่ี่ลานหนา้พระเจดียจุ์ฬามณี มีเหล่าเทวดาหนัหนา้ไปยงับุคคลส าคญัของภาพนัน่คือ พระมาลยั 

3.2 เทคนิคและรูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรม 
 3.2.1 การใช้สี สีพื้นหลงัในงานจิตรกรรม วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เป็นสีมืดคร้ึม

ตลอดทั้งภาพตามแนวการเขียนแบบตะวนัตก ซ่ึงเป็นเทคนิคที่เร่ิมปรากฏใหเ้ห็นตั้งแต่สมยัรัชกาลที่ 
4 เป็นตน้มา15 สีพื้นหลงัที่ใช ้ไดแ้ก่ สีน ้ าตาล สีแดง และสีเขียว นอกจากน้ียงัพบว่ามีการใชสี้น ้ าเงิน
เป็นพื้นหลงัอยูบ่า้ง ซ่ึงในสมยัรัชกาลที่ 4 เป็นตน้มา เร่ิมมีความนิยมใชสี้ฟ้าสดมากขึ้น เน่ืองจากมี

                                                             
15ศกัด์ิชยั สายสิงห์,พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่

ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556),471. 
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การคน้พบโคบอลซ่ึงเป็นแร่ที่ใหสี้ฟ้าสด และความต่ืนตวัในการใชแ้ร่ชนิดน้ีจนนิยมทัว่โลก16 ส่วน
การเขียนรายละเอียดภาพใชสี้ที่ตดักนัระหวา่งสีมืดกบัสีสว่าง เช่น สีแดงกบัสีเขียว ซ่ึงคู่สีที่พบเป็น
อยา่งมากในงานช่างสมยัรัชกาลที่ 317 
  3.2.2 การเขียนภาพทิวทัศน์ 

 ภาพท้องฟ้าและพื้นดิน ภาพทอ้งฟ้าตอนบนระบายสีฟ้าครามและจางลงเม่ือใกล้
เม่ือใกลพ้ื้นดิน ซ่ึงเป็นเทคนิคที่เนน้ความสมจริง นิยมเขียนกนัมากในหมู่ช่างสมยัรัชกาลที่ 318 บาง
ห้องระบายสีฟ้าครามกบัสีขาวตดักนัโดยไม่มีการไล่ระดบัสี ส่วนพื้นดินใชสี้น ้ าตาล เขียว และสี
แดง นอกจากน้ียงัพบว่ามีการเกล่ียสีไม่สม ่าเสมอ เห็นฝีแปรงอยา่งชดัเจน เขา้ใจว่าน่าจะเกิดจาก
ความตั้งใจของช่างหรืออาจะเป็นช่างฝึกหดัขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากการระบายสีทอ้งฟ้าและพื้นดินเป็น
งานที่ง่ายที่สุดในการเขียนภาพจิตรกรรม 

 
 
 
 
  

                                                             
16เร่ืองเดียวกนั, 471. 
17จริชฎา ตรีภาณุวรรณ, “การแต่งกายสตรีสมยัรัชกาลที่ 3 ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2549), 20. 

18สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 52. 

ภาพท่ี 26 ฉากทอ้งฟ้า ช่างมีความพยายามท่ีจะไล่ระดบัจากสีเขม้ลงมาอ่อนแต่ยงัไม่เนียน  
และยงัเห็นฝีแปรงชดัเจน 
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ภาพภูเขาและโขดหิน มีลกัษณะเป็นแท่งมนที่เรียกกนัว่า เขามอ โดยภาพเขามอที่

วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองพบว่ามีการตดัเส้นที่หนามาก บางจุดก็ตดัเส้นบาง และบางจุดไม่มีการตดั
เสน้ มีการไล่สีอ่อนแก่ท าใหเ้กิดแสดงเงาตามธรรมชาติ (ภาพที่ 27) จุดน้ีเองเป็นการแสดงลกัษณะ
ความเป็นทอ้งถ่ินไดช้ดัเจน ซ่ึงแตกต่างจากเขามอในสมยัรัชกาลที่ 3 เป็นตน้มาที่เร่ิมตดัเส้นขอบคม
รอบนอกเขามอนอ้ยลง บางแห่งไม่มีการตดัเสน้อีกเลยเพือ่ความสมจริงตามธรรมชาติ19 
 

 
ภาพน ้า ช่างมีความพยายามเขียนภาพทอ้งน ้ าให้มีความสมจริงตามธรรมชาติ โดย

เขียนคล่ืนแต่ละลูกมีเสน้ร้ิวของระลอกคล่ืนตดัเสน้ซอ้นกนัเป็นเสน้ขนาน เป็นร้ิวถ่ีๆคลา้ยกบัผิวน ้ า
ที่ตอ้งลมพดั (ภาพที ่28) ในขณะที่ภาพทอ้งน ้ าในกรุงเทพฯ นิยมใชเ้ทคนิคระบายสีพื้นให้เรียบไม่มี
การตดัเส้นเป็นคล่ืนอยา่งชดัเจน แสดงลกัษณะน ้ าโดยการใชพู้่กนัตวดัสีให้แลดูมีการเคล่ือนไหว
ของน ้ า20 

 
  

                                                             
19เร่ืองเดียวกนั, 31. 
20เร่ืองเดียวกนั, 104. 

ภาพท่ี 27 โขดหินลกัษณะแบบเขามอ 
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ภาพท่ี 28 การเขียนน ้าเป็นระลอกคล่ืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพต้นไม้ การเขียนตน้ไม ้2 ลกัษณะคือ มีการตดัเส้นใบไมท้ีละใบ เป็นเทคนิคที่
นิยมใชเ้ป็นอยา่งมากในสมยัอยธุยา ธนบุรี21 แต่ภาพตน้ไมส่้วนใหญ่ใชเ้ทคนิคกระทุง้พู่กนัให้เป็น
พุม่ๆ (ภาพที ่29) ซ่ึงเร่ิมมีการเขียนตั้งแต่สมยัรัชกาลที่ 3 เป็นตน้มา22 ทั้งวิธีการเขียนแบบตดัเส้นใบ 
และการกระทุง้น้ี เพือ่แสดงถึงความแตกต่างของตน้ไมท้ี่มีอยูต่ามธรรมชาตินอกจากน้ียงัมีการเขียน
ตน้ไมเ้ป็นพื้นหลงัปราสาทราชวงัแทนเส้นสินเทา โดยเทคนิคน้ีนิยมเขียนกนัมากในสมยัรัชกาลที่ 
323 
  

                                                             
21เร่ืองเดียวกนั, 43. 
22ปรีชา เถาทอง,จิตรกรรมไทยวิจักษ์ (กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2548), 43. 
23สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็

เปลี่ยนตาม, 130. 
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ภาพสัตว์ เขียนภาพสตัวป่์าตามธรรมชาติ อากปักิริยาต่างๆ อยูใ่นลกัษณะที่เหมือน
จริง เช่น ช้างต่อสู้กับเสือ เสือล่ากวาง เสือก าลงักดัคน กวางก าลังวิ่ง (ภาพที่ 30) ภาพสัตวเ์หล่าน้ี
เขียนแทรกอยูใ่นภาพทัว่ไปในพื้นที่มีธรรมชาติป่าเขาเป็นฉากหลงั ซ่ึงช่างคงตอ้งการลดช่องว่าง
ของพื้นที่ฝาผนงั หรืออาจตอ้งการถ่ายทอดสภาพป่ารกชฏัที่เตม็ไปดว้ยสตัวน์านาชนิดซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไป
ในเขตเมืองตาก 

ภาพท่ี 29 ลกัษณะตน้ไมท่ี้ใชเ้ทคนิคพู่กนัจุ่มสีแตะเป็นใบไม  ้

 

ภาพท่ี 30 ภาพสัตวท่ี์เขียนข้ึนตามลกัษณะธรรมชาติ 
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 3.2.3 การเขียนภาพปราสาทราชวัง 
 ภาพปราสาท เขียนแบบปรัมปราคติคือ มีลกัษณะหลงัคาซอ้นหลดหลัน่กนั ยอดจัว่

แหลมมีลายกระหนก (ภาพที ่31) ซ่ึงเป็นลกัษณะที่นิยมมาตลอด จนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงแนวการ
เขียนภาพจิตรกรรมในกรุงเทพฯ ที่หันไปเขียนแบบสมจริงมากขึ้น นอกจากน้ียงัพบว่ามีการเขียน
ปราสาทค่อนขา้งผดิส่วน คือ ความสูงและความกวา้งของหลงัคา ยอดปราสาทและฐานไม่สมดุลกนั 
ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่ช่างไม่มีความช านาญ พร้อมทั้งมีการเขียนม่านไวห้ลงับุคคลเพื่อลดช่องว่าง
ระหวา่งตวัภาพกบัพื้นที่ภายในอาคาร 
  

ภาพท่ี 31 การเขียนปราสาทท่ีเหมือนทางกรุงเทพฯ 

 



57 
 ภาพป้อมปราการและก าแพง การเขียนป้อมอยูส่่วนมุมของก าแพง ส่วนส าคญัคือ

อาคาร 2 ชั้น หลงัคาลาดและมียอดแหลม เขา้ใจวา่ช่างพยายามจะเขียนให้ดูมีมิติแต่ท าไม่ได ้สังเกต
ไดจ้ากลกัษณะการเหล่ือมกนัของภาพ แต่ไม่แสดงความลึกของมิติ นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปไดท้ี่
ภาพป้อมในภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากป้อมปราการ
ในกรุงเทพฯ เช่น ป้อมพระสุเมรุ ส่วนการเขียนก าแพงค่อนขา้งผิดสัดส่วน มีการเขียนแบบบิดหัก 
ซ่ึงท าใหมี้เอกลกัษณ์และแสดงถึงความเป็นช่างพื้นเมือง 
  

ภาพท่ี 32 ป้อมปราการท่ีเลียนแบบจากป้อมปราการในกรุงเทพฯ 

 

ภาพท่ี 33 ภาพป้อมพระสุเมรุ 
ท่ีมา : ป้อมพระสุเมรุ, เขา้ถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://storyofsiam.blogspot.com 
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3.2.4 การเขียนภาพบุคคล 
ภาพตัวพระตัวนาง มีการเขียนอย่างประณีต เป็นแบบอุดมคติคือ รูปร่างได้

สดัส่วน ไม่แสดงกลา้มเน้ือชดัเจน และไม่แสดงอาย ุแสดงอารมณ์ดว้ยท่าทางนาฏลกัษณ์ ส่วนการ
ทรงเคร่ืองนั้นจะเขียนในลกัษณะไม่สวมเส้ือ ประดบัดว้ยกรองศอ พาหุรัด สังวาล ทองกร เป็นตน้ 
ท่อนล่างตวัพระจะทรงภูษาโจงทบัสนับเพลาประดบัชายไหวชายแครง ตวันางมกันุ่งจีบ เน่ืองจาก
พบว่าการทรงเคร่ืองอยา่งใหญ่ของหญิงราชนิกูลมักจะทรงภูษาจีบมากกว่าภูษาโจง24 เพื่อแสดง
ความเป็นวงศก์ษตัริยต์ามแบบแผนโบราณ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ภาพตวัพระตวันางที่วดัแห่งน้ีมีการ
สืบทอดงานมาจากกรุงเทพฯ ช่างอาจไดม้าเรียนหรือมาเห็นงานจิตรกรรมในกรุงเทพฯ และกลบัมา
เขียน เพราะในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 กลุ่มภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณียงัมีการเขียนตวัพระตวั
นางแบบอุดมคติ พอถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 จะพบเทคนิคการเขียนแบบน้ีนอกราชธานี เช่น 
จิตรกรรมที่พระอุโบสถ วดัเสาหิน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
  

                                                             
24จริชฎา ตรีภาณุวรรณ, การแต่งกายสตรีสมัยรัชกาลที่ 3 ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง , 46. 

ภาพท่ี 34 การเขียนภาพตวัพระตวันางเป็นแบบอุดมคติ 
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ภาพข้าราชบริพาร ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงในภาพจิตรกรรมฝาผนังนุ่งโจงกระเบนมี

ลวดลาย เช่น ลายดอกไม ้ผูช้ายไวท้รงมหาดไทย โกนดา้นขา้ง สวมเส้ือผา้เน้ือดี ส่วนผูห้ญิงไวท้รง
ดอกกระทุ่ม มีการถอนไรผมใหเ้ป็นเสน้แบ่งส่วนของกลุ่มผม ท่อนบนคาดผา้สไบเฉียง นอกจากน้ี
ยงัเขียนขา้ราชบริพารตามรูปแบบไทยประเพณีคือ เป็นบุคคลอุดมคติ มีเส้นรอบนอกที่อ่อนชอ้ย 
รูปร่างไดส้ดัส่วน ไม่แสดงกลา้มเน้ือ ไม่แสดงอายหุรือวยั ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึก 
  

ภาพท่ี 36 การเขียนภาพขา้ราชบริพารชาย 

 

ภาพท่ี 35 การเขียนภาพขา้ราชบริพารหญิง 
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ภาพสามัญชน หรือภาพกาก มีรูปแบบที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เขียนขึ้ นตาม

ลกัษณะของผูค้นที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั เช่น การท าอาหาร รวมถึงพยายามเขียนเลียนแบบทั้ง
รูปร่างหน้าตา แสดงรายละเอียดของบุคคลให้แตกต่างกนัไป ทั้งวยัอายหุรือวยั กริยาท่าทางหรือ
อารมณ์ทางสีหนา้ การแต่งกายเขียนตามความเป็นจริงในสมยัรัชกาลที่ 5 มีทั้งการแต่งกายแบบภาค
กลางและแบบลา้นนา ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ีท าให้ทราบถึงการแต่งกายและการด าเนินชีวิตในช่วง
ระยะเวลานั้ นด้วย นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาสัดส่วนการเขียนหน้าตาและคิ้วของหญิงชาวยวนมี
ลกัษณะการเขียนแบบภาคกลาง ซ่ึงแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
 
  

ภาพท่ี 37 การเขียนภาพสามญัชนเป็นแบบธรรมชาติ แสดงอายหุรือวยั 
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4. ภาพสะท้อนสังคม และวัฒนธรรมในภาพจิตรกรรม 

4.1 ภาพในราชส านัก 
4.1.1 การแต่งกายข้าราชบริพาร การแต่งกายของผูห้ญิงหรือนางก านัลบางส่วนนุ่ง

โจงกระเบน บางส่วนนุ่งผา้จีบหนา้นาง เป็นผา้ยกดอก และห่มสไบยกดอกหรือเรียบแบบตลบชาย
ทิ้งหลงั มีการไวผ้มปีก ไม่สวมรองเทา้ ไม่สวมเคร่ืองประดบั (ภาพที่ 38) ลกัษณะการแต่งกายของ
นางก านัลเหล่าน้ี ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างการแต่งกายตามจารีตประเพณีก่อนที่จะได้รับอิทธิพล
ตะวนัตกจะเขา้มาและส่งผลกระทบกบัราชส านกั 

 
ส่วนขนุนางสวมเส้ือแขนยาว คอปิดหรือคอตั้ง กระดุมผ่าหน้า นุ่งโจงกระเบนทั้ง

ผา้สีลายดอกและสีพื้น ไวผ้มทรงมหาดไทย (ภาพที่ 39) ซ่ึงภาพขุนนางสวมเส้ือกนัทั้งหมด จึงพอ
สนันิษฐานไดว้า่เกิดขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นตน้มา เน่ืองจากทรงโปรดให้มีธรรมเนียมสวมเส้ือเขา้
เฝ้าพระเจา้แผน่ดินหรือพระบรมวงศอ์ยา่งเป็นทางการ เน่ืองจากพระองคไ์ม่ทรงโปรดเป็นอยา่งมาก
ถา้ขา้ราชการไม่สวมเส้ือเขา้เฝ้า25 นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงกระท าเป็นแบบอยา่งโดยฉลองพระองค์
เสมอ และยงัทรงคิดประดิษฐ์เส้ือเป็นเคร่ืองแบบส าหรับเจา้นายและขา้ราชการไดส้วมเป็นระบบ
เดียวกนั เรียกว่า “เส้ือราชการ” ลกัษณะเป็นเส้ือตดัตรง ผ่าอกตลอด ชายเส้ือยาวถึงตน้ขา คอมีปก
ตั้งขึ้นโดยรอบ แขนทรงกระบอกยาวจรดขอ้มือ ให้ใชเ้วลาเขา้มารับราชการและใชเ้วลาออกงาน

                                                             
25พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) 

รัชกาลที่ 4 (กรุงเทพฯ : คลงัวทิยา, 2506), 377. 

ภาพท่ี 38 ภาพขา้ราชส านกัหญิงท่ีวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
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ภาพท่ี 40 ภาพการแต่งกายขา้ราชการพลเรือน สมยัรัชกาลท่ี 4 
ท่ีมา : สรัญญา สุริยรัตนกร, ววิฒันาการเคร่ืองแบบ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 48. 
 

ส าคัญต่างๆ และให้นุ่งผา้สมปัก ชักพก คาดผา้กราบ ส่วนในยามปกติให้ใส่เส้ืออีกชนิดหน่ึง 
ทรงกระบอก แขนยาวสีขาว26 (ภาพที4่0) 

  

                                                             
26สรัญญา สุริยรัตนกร, วิวัฒนาการเคร่ืองแบบ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 21-

22. 

ภาพท่ี 39 ภาพขุนนางหรือเสนาบดีท่ีวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
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ต่อมาในสมยัรัชกาลที่ 5 พระองคท์รงมีพระราชด าริให้มีเคร่ืองแบบฝ่ายพลเรือนขึ้น 

เพื่อใชแ้ต่งเขา้เฝ้าในเวลาปกติ โดยก าหนดให้แต่งเส้ือแพรสีต่างๆ มีลกัษณะเส้ือปิดคอมีชายคลา้ย
เส้ือติวนิค แต่ชายสั้นกว่า คาดเข็มขดันอกเส้ือ นุ่งผา้ม่วงโจงกระเบนแทนสมปัก เคร่ืองแบบพล
เรือนน้ีไม่ไดบ้ญัญติัให้ใชท้ัว่กนัไป เป็นแต่ใครไดรั้บพระราชทานก็แต่ง ต่อมามีการยกเลิกไปใน 
พ.ศ.2415 และใหใ้ชเ้ส้ือราชปะแตนเป็นเส้ือเคร่ืองแบบขา้ราชการแทน นุ่งผา้ม่วงโจงกระเบน และ
นุ่งกางเกงแพรจีนเวลาแต่งล าลอง27 

 จากขอ้มูลดงักล่าวลกัษณะการแต่งกายของขุนนางหรือเสนาบดีที่ปรากฏในภาพ
จิตรกรรมน่าจะเป็นการแต่งกายแบบช่วงสมยัรัชกาลที่ 5 เน่ืองจากชายผา้สั้นต่างกบัการแต่งกายสมยั
รัชกาลที่ 4 ที่ชายผา้ยาวมาถึงตน้ขานอกจากน้ีเป็นที่สังเกตว่าขา้ราชการในภาพจิตรกรรมสวมเส้ือ
ทั้งหมด ซ่ึงในสมยัรัชกาลที่ 5 นั้นขา้ราชการในราชส านักไดรั้บอิทธิพลการแต่งกายแบบตะวนัตก
อยา่งเตม็ที่แลว้จึงสวมเส้ือเขา้เฝ้ากนัเสมอ 

 4.1.2 ภาพทหาร ในงานจิตรกรรมฝาผนังที่วิหาร วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง สวม
หมวกมีแถบคาด เส้ือผ่ากลาง มีกระดุม สวมกางเกงขายาว และรองเทา้สีด า (ภาพที่ 41) เม่ือศึกษา
การแต่งกายของทหารแลว้พบว่า ในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (รัชกาลที่ 1-3) มีการนุ่งโจง
กระเบน และสวมกางเกงอยูบ่า้ง แต่เป็นกางเกงขาสั้นคร่ึงน่อง บางกรณีมีการนุ่งโจงกระเบนทบัใน
ขา้ราชการชั้นสูง28 สมยัรัชกาลที่ 5 เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นการแต่งกายไปอยา่งมากซ่ึงผลส่วนหน่ึง
มาจากการเสด็จประพาสต่างประเทศ คือมีการแต่งกายแบบฝร่ัง เช่น เส้ือนอกคอปิด ติดกระดุม
ตลอดอก นุ่งกางเกงขายาว สวมรองเทา้สีด า สวมหมวกเฮลเม็ท โดยเร่ิมจากในกรุงเทพฯ และส่ง
อิทธิพลต่อไปยงัพื้นที่ต่างๆ 

ในพ.ศ. 2439 ทรงมีค  าสัง่งดเคร่ืองแบบทหารนุ่งผา้โจงกระเบน ให้นุ่งกางเกงตาม
ระเบียบทุกคน ต่อมาในปี พ.ศ.2441 หลงัรัชกาลที่ 5 เสด็จกลบัจากประพาสยโุรปแลว้ ไดท้รงท า
การปรับปรุงเคร่ืองแต่งกายทหารคร้ังใหญ่ ทรงตราพระราชก าหนดเคร่ืองแต่งตวัทหารราบ ร.ศ.116 
(พ.ศ. 2441) ให้บรรดาทหารราบทั้งปวงที่ออกจากกองทหารมหาดเล็กแลว้ใชเ้คร่ืองแต่งกาย ดงัน้ี 
เส้ือรูปทูนิกสีเทา คอพบั กางเกงขายาวสีน ้ าเงินแก่ หมวกเฮลเม็ตสีขาว หมวกแก๊ปทรงหมอ้ตาลสี
เทามีปลอกสีขาว29 นอกจากน้ีภาพการแต่งกายทหารแบบตะวนัตกในจิตรกรรมยงัสามารถเช่ือมโยง
ไดก้บัทวารบาลปูนป้ันที่ประตู วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซ่ึงเป็นวดัประจ ารัชกาลที่ 5 คือ สวม

                                                             
27เร่ืองเดียวกนั, 31-32. 
28เอนก นาวกิมูล,การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547),9. 
29สรัญญา สุริยรัตนกร, เร่ืองเดียวกนั,33. 
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หมวก เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว สวมรองเทา้ (ภาพที่ 42) จากขอ้มูลในขา้งตน้จึงอาจสรุปไดว้่า 
ภาพทหารที่วหิาร วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองเป็นการแต่งกายช่วงสมยัรัชกาลที่ 5  

 

  
ภาพท่ี 41 การแต่งกายทหารแบบตะวนัตก ท่ีวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
 
 

ภาพท่ี 42 ทหารสลกัไมท่ี้ประต ูวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
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4.1.3 วงดนตรีในราชส านัก ในภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงลกัษณะของวงดนตรีที่

มีผูช้ายและผูห้ญิงเป็นผูบ้รรเลง เคร่ืองดนตรีที่ปรากฏประกอบดว้ยซอ กระจบัป่ี ขลุ่ย ระนาด ฆอ้ง
วง ตะโพน โทน ฉ่ิง กลองทดั สนันิษฐานวา่ในภาพจิตรกรรมที่วดัแห่งน้ีมีดว้ยกนั 2 วง คือ วงมโหรี 
มีผูห้ญิงบรรเลงดนตรี ไดแ้ก่ ขลุ่ย ซอ กระจบัป่ี โทน และวงป่ีพาทย ์มีผูช้ายบรรเลงดนตรี ไดแ้ก่ 
ระนาด ฆอ้ง ตะโพน ฉ่ิง กลองทดั (ภาพที่ 43)  

 วงป่ีพาทยพ์ฒันาจากแนวคิดของอินเดียซ่ึงประกอบดว้ย ป่ี กลองสองหน้า กลอง
หน้าเดียว และฆ้อง โดยพฒันาจนกลายเป็นวงป่ีพาทยข์ึ้น ใช้ป่ีเป็นเคร่ืองดนตรีบรรเลงท านอง 
ตะโพนเป็นกลองส าหรับบรรเลงหน้าทบัหลกั กลองทดัส าหรับใชตี้สลบักบัตะโพนและฆอ้งวง ใน
สมยัอยธุยามีการน าเอาระนาดและฉ่ิงมาบรรเลงดว้ยจนกลายเป็น “วงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า”30 และแบบ
แผนน้ีไดส่้งทอดสู่กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ดว้ย 

 ก่อนเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังที่ 2 อยธุยาอยูใ่นฐานะศูนยก์ลางการคา้ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้มีการพบปะสงัสรรคท์างสงัคมและวฒันธรรมกบัต่างชาติที่อยูใ่นพระนคร ท าให้
ลกัษณะพธีิกรรมในราชส านกักรุงศรีอยธุยาตอนปลายค่อยๆ ลดลง แบบแผนป่ีพาทยท์ี่เคยจ ากดัอยู่
แต่การประโคมแห่ และประโคมประกอบการละเล่นอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น โขนหนงัและละครดว้ยเพลง
พิธีหรือหน้าพาทยช์ั้นสูงเพื่อสนองพิธีกรรมทางศาสนาและการเมือง ก็มีการประสมประสาน
บรรเลงร่วมกบัวงมโหรีเป็นวงเดียวกนั31 

วงมโหรีในอดีตเป็นวงดนตรีที่ผูห้ญิงเล่นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเล่นเพียง 4 คน 
ไดแ้ก่ คนขบัร้องล าน าและตีกรับพวง คนสีซอสามสาย คนดีดกระจบัป่ี คนตีทบั32 วงมโหรีหลวง
เป็นวงที่บรรเลงเพื่อขบักล่อมในราชส านักโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ซอสามสาย กระจบัป่ี จะเข ้
ขลุ่ย โทน ร ามะนา33 

จากขอ้มูลในขา้งตน้เม่ือเปรียบเทียบกบัภาพวงดนตรีในภาพจิตรกรรมที่วดัโบสถ์
มณีศรีบุญเรือง ก็เป็นที่แน่ชดัว่าช่างไดเ้ขียนภาพวงป่ีพาทยป์ระสมกบัวงมโหรี และภาพผูบ้รรเลง

                                                             
30พงษศ์ิลป์ อรุณรัตน์, ปฐมบทดนตรีไทย (นครปฐม : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 

2550), 110. 
31สุจิตต ์วงษเ์ทศ,ร้องร าท าเพลง : ดนตรีและนาฎศิลป์ชาวสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, 

2542), 178-179. 
32สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเคร่ืองมโหรีป่ีพาทย์ 

(พระนคร : กรมศิลปากร, 2505), 5. 
33ฤดีรัตน์ กายราศ, สังคตีศิลป์ในสาส์นสมเด็จเล่ม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2554), 

37. 
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โดยเฉพาะผูห้ญิงแต่งกายงดงามตามแบบสนมนางใน จึงสามารถระบุไดว้า่ตอ้งเป็นวงมโหรีโบราณ
ที่บรรเลงในราชส านกัแน่นอน 

 
 
 
เม่ือศึกษาวฒันธรรมราชส านักต่างๆ ในงานจิตรกรรมฝาผนังแลว้พบว่า ลว้นเป็น

วฒันธรรมภาคกลางทั้งส้ิน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเมืองการปกครองเมืองตากในสมยัรัชกาลที่  5 
ที่กรุงเทพฯ ใหค้วามส าคญั มีการส่งเจา้หน้าที่จากส่วนกลางมาดูแลปกครอง ดงัปรากฏในหนังสือ 
Temples and Elephants เขียนโดยคาร์ล บอ็ค นกัธรรมชาติวทิยาชาวนอร์เวย ์ความวา่ 

“...ในขณะท่ีข้าพเจ้าอยู่ในเมืองนี้ ท่านเสนาบดีผู้ดูแลทางภาคเหนือของประเทศ
ไทยได้ส่งข้าราชการไทยขึน้ไปคัดเลือกชายฉกรรจ์มารับราชการ...”34 

เมืองตากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ มีข้อได้เปรียบทางด้านการค้าและมี
ความส าคัญทางการเมือง ซ่ึงในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเกิดเหตุการณ์ที่ส าคัญคือ ชาติ
ตะวนัตกเร่ิมแผ่อิทธิพลสู่สยามตั้งแต่ปลายสมยัรัชกาลที่ 2 ประเทศในยโุรปแสวงหาดินแดนและ
ติดต่อคา้ขายในเขตสยาม อังกฤษและฝร่ังเศสมีบทบาทส าคญัต่อการคุกคามสยามประเทศ โดย
องักฤษขยายเขา้มาทางตะวนัตก ส่วนฝร่ังเศสขยายเขา้มาทางตะวนัออก ดินแดนล้านนาเป็นจุดที่
เผชิญกบัการคุกคามของทั้งสองชาติ 

ในสมยัรัชกาลที่ 4 นั้นประเทศพม่าตกเป็นเมืองในอาณานิคมขององักฤษแลว้ และ
ชาติตะวนัตกยงัแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรลา้นนาที่เห็นไดช้ดัเจนคือ ธุรกิจป่าไม ้และลา้นนา
ยงัมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัหัวเมืองมอญในความปกครองขององักฤษ เช่น เครือข่ายการคา้
ทางบกมีเสน้ทางจากมะละแหม่ง สู่เมืองตาก ล าพูน เชียงใหม่ เป็นเส้นทางที่สะดวกและแพร่หลาย
มาก มีความส าคญัยิง่กว่าทางจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพฯ เมืองตากนั้นมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศ

                                                             
34คาร์ล บ็อค, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, แปลจาก Temple and elephants, 

แปลโดย เสฐียร พนัธรังษี และ อมัพร ทีขะระ (กรุงเทพฯ : ศิลปวฒันธรรม, 2550), 121. 

ภาพท่ี 43 แสดงภาพสตรีบรรเลงวงมโหรี และชายบรรเลงป่ีพาทย  ์
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พม่าและลา้นนา จึงอาจถือไดว้า่เป็นเมืองหน้าด่านที่ป้องกนัภยัคุกคามจากชาติตะวนัตกเขา้สู่สยาม
ทางภาคเหนือ 

ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี จึงเป็นปัจจยัหน่ึงที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสมยัรัชกาลที่ 
5 มีการปฏิรูปการปกครอง รวมหัวเมืองประเทศราชลา้นนาเขา้สู่ส่วนกลาง และจดัการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาลแทน โดยกระทรวงมหาดไทยส่งขา้ราชการจากส่วนกลางมาปกครอง มี
หนา้ที่บงัคบับญัชาทัว่ไปในมณฑลและดูแลเมืองต่างๆ ในแต่ละเมืองก็จะมีขา้ราชการจากส่วนกลาง
เป็นข้าหลวงประจ าเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลภายในเมืองทั้งหมด35 พร้อมทั้งพฒันาทางด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น สร้างทางรถไฟ ต่อสายโทรเลขไปทางภาคเหนือและเช่ือมต่อไปยงัเมือง
มะละแหม่งในประเทศพม่า 

จากเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ในขา้งตน้ก็อาจเป็นเหตุผลหน่ึงที่ท  าให้งานจิตรกรรม
ในวหิาร วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง โดยเฉพาะภาพสะทอ้นในราชส านักเป็นภาพวฒันธรรมจากภาค
กลางทั้งหมด เพราะช่างอาจตอ้งการส่ือถึงอ านาจการปกครองของกรุงเทพฯ สู่เมืองตาก 

4.2 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมและวถิีชีวิตชาวบ้าน 
เมืองตากถือได้ว่ามีที่ต ั้ งที่ค่อนข้างได้เปรียบทางด้านการค้า เน่ืองจากเป็นจุดที่มี

เสน้ทางบกและทางน ้ า ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อไปยงัเมืองต่างๆ ทางดา้นตะวนัตกอยูติ่ดกบัประเทศพม่า
ทางดา้นเหนือไปสู่เชียงใหม่ ทางใตไ้ปยงักรุงเทพฯ และทางดา้นตะวนัออกมีเส้นทางติดต่อกบัหัว
เมืองทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปจนถึงประเทศลาวได ้จึงท าใหเ้มืองตากมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม รวมทั้งกลุ่มคน ซ่ึงปรากฏในบนัทึกการเดินทางของชาวต่างชาติในช่วงสมยัรัชกาลที่ 5 
คือ หนงัสือ Temples and Elephants เขียนโดยคาร์ล บอ็ค ความวา่ 

“...ข้าพเจ้ามาถึงระแหง ซ่ึงเหมือนกับท่ีก าแพงเพชร คือเป็นเมืองท่ีมีต  าแหน่งเจ้าเมือง 2 
ท่าน และย่ิงกว่านั้นก็คือเป็นเมืองส าคัญท่ีสุดทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพลเมืองราว 9,000 
คน และแบ่งออกเป็นย่านส าคัญๆ สามย่าน โดยถือเอาพลเมืองไทย ลาว และพม่าท่ีอาศัยอยู่เป็น
ส าคัญ”36 

และหลกัฐานจากบนัทึกการเดินทางของ ปิแอร์ โอร์ต ชาวเบลเยยีม ซ่ึงเป็นผูช่้วยที่
ปรึกษากฎหมายในสมยัรัชกาลที่ 5 ดงัน้ี 

                                                             
35สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2552), 420. 
36คาร์ล บอ็ค, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง , 118. 
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“เมืองระแหงมีประชากรชาวสยามและลาวปะปนกัน ข้าพเจ้าคะเนว่ามีอยู่ มีทั้งส้ินใน

ราว 6,000 คน”37 
จากขอ้ความจะเห็นไดว้่ามีทั้งชาวสยาม ชาวลาว และชาวพม่า โดยชาวสยามหมายถึง

ชาวไทยภาคกลาง ส่วนชาวลาวหมายถึงคนยวนหรือคนในทอ้งถ่ินภาคเหนือ ไม่ไดห้มายถึงชาวลาว
ในประเทศลาวในปัจจุบัน ซ่ึงในจิตรกรรมฝาผนังที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองสะท้อนกลุ่มคน 
วฒันธรรมและวถีิชีวติชาวบา้น ดงัน้ี 

 4.2.1 การแต่งกายและทรงผมของสามัญชน ภาพการแต่งกายของสามญัชนในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่วิหาร ค่อนขา้งมีเอกลกัษณ์และแสดงให้เห็นถึงคน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มคนไทย
และกลุ่มคนยวน 

กลุ่มคนไทย ผูช้ายในภาพจิตกรรมฝาผนังวิหารที่วดัแห่งน้ีตัดผมสั้ นไม่โกน
ดา้นขา้งแบบทรงมหาดไทย ซ่ึงผมทรงมหาดไทยน้ีเป็นทรงผมของคนไทยมาแต่โบราณ โกนผม
รอบศีรษะเกล้ียง เวน้ตรงกลางศีรษะ แลว้จึงหวีหรือแต่งทรงผม แต่สมยัรัชกาลที่ 5 เป็นตน้มา เม่ือ
คราวที่พระองค์เสด็จประพาสสิงคโปร์ ชวา ในปี พ.ศ.2413 โปรดให้ผูเ้สด็จตามเร่ิมไวผ้มยาว 
หลงัจากเสด็จกลบัมาพระองคท์รงยกเลิกผมทรงมหาดไทยดว้ยมีพระราชด าริวา่ 

“ผมแบบมหาดไทยนั้นท าให้ฝร่ังดหูม่ินคนไทยว่าเป็นชาวป่าเถ่ือน สมัยนี้คนไทย
ต้องติดต่อกับฝร่ังมากขึน้ จึงไม่ควรให้ฝร่ังมาดหูม่ินถึงในบ้านเมือง”38 

ส่วนการแต่งกายยงัคงนุ่งโจงกระเบน ไม่สวมเส้ือ มีผา้พาดไหล่ (ภาพที่ 44) 
ในขณะที่เจา้นายหรือขนุนางเร่ิมมีการสวมเส้ือแลว้ เขา้ใจวา่ชาวบา้นธรรมดาอาจจะตามไม่ทนั หรือ
ตามชา้ หรือไม่มีก าลงัพอที่จะท าตามขา้ราชบริพารในราชส านกั จึงมีการเปล่ียนทรงผมเท่านั้น 
 

                                                             
37พษิณุ จนัทร์วทินั แปล, ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพฯ : พมิพ์

ค  า, 2555), 58. 
38อภิโชค แซ่โคว้, การแต่งกายไทย (กรุงเทพฯ : เอส.ท.ีพ.ี เวลิด ์มีเดีย, 2541), 39. 
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ภาพท่ี 44 การแต่งกายของผูช้ายบางส่วน นุ่งโจงกระเบนแบบยาว เปลือยท่อนบน 
 

 

 
 

ส่วนผูห้ญิงชาวบา้นในภาพจิตรกรรมไวผ้มปีก กลางศีรษะไวย้าว ถอนไรผมเป็น
วงรอบปอยผมยาวนั้น เห็นเสน้แฉกสองขา้งอยา่งชดัเจน ส่วนการแต่งกายยงัคงห่มสไบและนุ่งโจง
กระเบน (ภาพที่ 45) เป็นที่สังเกตว่า การไวผ้มและการแต่งกายของผูห้ญิงยงัคงเป็นแบบโบราณ 
ในขณะที่ขา้ราชส านกัฝ่ายในสมยัรัชกาลที่ 5 เร่ิมมีการไวผ้มยาวและสวมเส้ือแลว้ 

นอกจากน้ียงัสงัเกตไดว้า่ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงในบางภาพมีการนุ่งผา้ลายแบบสามญั
ชนในกรุงเทพฯ ผูศึ้กษาเขา้ใจว่าน่าจะเป็นจ าพวกผา้พิมพท์ี่เรียกกนัว่า “ผา้นอกอยา่ง” เป็นผา้ลายที่
แขกท าขายลอกแบบผา้ลายอยา่ง ดงัที่สงัฆราชปาลเลอกวัไดก้ล่าวถึง การนุ่งผา้พมิพล์ายของสตรีใน
กรุงเทพฯ วา่  

“เคร่ืองนุ่งห่มเป็นลายอินเดียน ใช้เขม็ขัดคาดทับ ทบชายทั้งสองข้างแล้วโจงย้อน
เหน็บไว้เบื้องหลัง ...หญิงทั่วไปใช้ผืนแพรคล้องคอมาข้างหน้า ตลบชายให้ตกไหล่ไปทาง
ด้านหลงั”39 

มีความเป็นไปไดท้ี่เมืองตากจะมีการน าเขา้หรือซ้ือขายผา้นอกอยา่ง โดยอาจผ่าน
ทางมะละแหม่ง หรือทางกรุงเทพฯ จากบทความเร่ือง การค้าและผลิตภณัฑ์ผา้ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย จากมุมมองประวตัิศาสตร์ ของแคทเธอรีน เอ . โบวี กล่าวว่า เส้นทางขนส่งสินคา้

                                                             
39สุวดี ธนประสิทธิพฒันา, การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542), 25-26. 
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องักฤษสู่ตลาดเชียงใหม่คือ มะละแหม่ง ประเทศพม่า และตอนเหนือของแม่น ้ าในกรุงเทพฯ สินคา้
จากกรุงเทพฯ ที่ส าคญัคือ สินคา้จ าพวกฝ้ายที่มีคุณภาพปานกลางรวมทั้งพวกเส้นดา้ยต่างๆ ส่วน
สินคา้จากมะละแหม่งไดแ้ก่ ฝ้าย เส้นดา้ย เส้นไหม สียอ้มสีแดง เข็ม ผา้ดอก ผา้แกบบิค เป็นตน้40 
จากบทความน้ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ เสน้ทางการคา้ผา้ไปยงัเชียงใหม่จะมาทั้งจากทางมะละแหม่งและ
กรุงเทพฯ ซ่ึงเสน้ทางทั้งสองน้ียอ่มตอ้งผา่นเมืองตาก 

ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้่า การแต่งกายของกลุ่มคนไทยเป็นแบบเดียวกบัคนไทยใน
ภาคกลาง ทั้งการไวผ้ม และเส้ือผา้ แต่จะมีความล่าชา้การรับวฒันธรรมจากในพระราชส านกั  

 

 
 
 

กลุ่มคนยวน มีการเขียนภาพชายชาวยวนเปลือยท่อนบน นุ่งโจงกระเบนสั้นแบบ
ถกเขมรเรียกว่า เค็ดหมา้ม หรือ เก๊นหม้าม คือจะม้วนชายผา้เป็นเกลียวสอดระหว่างขาให้รัดกุม 
บางคร้ังนุ่งกระชบัจนเห็นสะโพกทั้ง 2 ขา้งเพื่อความคล่องตวัในการท างาน41 นอกจากน้ียงัพบว่ามี
การสักลายหรือการสับหมึกเป็นรูปต่างๆ สักตั้งแต่เอวลงมาเสมอเข่า ซ่ึงเป็นค่านิยมของชายชาว

                                                             
40ทรงศักด์ิ ปรางค์วฒันากุล , ผ้าเอเซีย : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  (กรุงเทพฯ : 

ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2539), 73. 
41ทรงศกัด์ิ ปรางค์วฒันากุลและแพทรีเซีย แน่นหนา, ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532), 8. 

ภาพท่ี 45 การแต่งกายของผูห้ญิงแบบภาคกลางคือ นุ่งโจงกระเบน และมีผา้แถบ-ผา้ห่ม 
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ภาพท่ี 46 การแต่งกายของผูช้ายยวน นุ่งสั้นแบบถกเขมรเพ่ือความคล่องตวัในการท างาน 
 และเห็นลายสักขา ท่ีวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
 
 

ล้านนาที่สักลายเพราะมีความเช่ือทางไสยศาสตร์ สามารถป้องกันอันตรายได้42 และเพื่อความ
สวยงามซ่ึงมีค  ากล่าวของชาวลา้นนาว่า “ขาขาวๆ สาวบ่ตว้ง” หมายถึงสาวสมยัก่อนนิยมพูดจากบั
ผูช้ายที่ขาลายดว้ยการสับหมึกเป็นสีด าเท่านั้น การสับหมึกเป็นการแสดงความเป็นผูใ้หญ่โดยเร่ิม
สกัตั้งแต่อาย ุ18 ปี แสดงสังกดัตระกูลหรือส านัก และที่ส าคญัอีกประการหน่ึงคือแสดงความเป็น
ลูกผูช้าย เพราะการสกัแต่ละคร้ังตอ้งอาศยัความอดทนคือทนต่อความเจบ็ปวดได้43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนผูห้ญิงในภาพจิตรกรรมพบว่ามีการเขียน 2 แบบ คือ สวมเส้ือลายดอกแขน
กระบอก ผา่หนา้ตลอด และนุ่งซ่ิน กบัอีกแบบคือ มีผา้พาดไหล่ ห่มเฉียงแบบสไบ  

เป็นที่สงัเกตวา่ กลุ่มผูห้ญิงชาวยวนในภาพจิตรกรรมมีการสวมเส้ือดว้ย วฒันธรรม
การสวมเส้ือน้ีน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากกรุงเทพฯ เพราะหลงัจากรัชกาลที่ 5 ทรงผ่านพระราชพิธี

                                                             
42อจัฉารา สร้อยรุ่งเรือง.“การศึกษาสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวลา้นนาไทยในตน้

พุทธศตวรรษที่ 25 จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายค า วดัพระสิงห์ เชียงใหม่” (สารนิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543), 41. 

43ประภาศรี พงษ์ด าและธวัชชัย ปุณณลิมปกุล , วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านใน
จิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : ส านกัโบราณคดีและพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2539), 
75. 
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บรมราชาภิเษก คร้ังที่ 2 จึงโปรดให้ขา้ราชส านักฝ่ายในสวมเส้ือแขนยาว44 สามญัชนก็คงได้รับ
ค่านิยมการสวมเส้ือหลงัจากน้ีเล็กนอ้ย 

นอกจากน้ี ผา้ซ่ินที่ใชเ้ป็นซ่ินลายขวางหรือที่เรียกกนัว่า ซ่ินต๋า ซ่ินก่าน หรือ ซ่ิน
ต่อตีนต่อเอว คือซ่ินที่มีที่ลายขวาง แลว้เอาผา้อีกช้ินมาต่อตรงหัวซ่ิน และอีกช้ินต่อตีนซ่ิน ผา้ซ่ิน 1 
ผนืจึงมีสามส่วน ไดแ้ก่ หวั ตวั และตีนซ่ึงถือไดว้า่ซ่ินต๋า ซ่ินก่าน เป็นเอกลกัษณ์ของหญิงชาวยวน  
  

                                                             
44คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย, การแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

(กรุงเทพฯ : ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 2543), 320. 

ภาพท่ี 47 การแต่งกายของผูห้ญิงชาวยวนท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรม 
 ท่ีวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
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  4.2.2 อาคารบ้านเรือน ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองมีดว้ยกนั 2 
แบบ ดงัน้ี 

 เรือนแฝด ลกัษะเรือนในภาพจิตรกรรมดูมีความคงทนแข็งแรงเน่ืองจากท าจากไม้
เน้ือแขง็ทั้งหลงั ตวัเรือนประกอบดว้ยฝาปะกนคือ ฝาที่มีไมลู้กตั้งและลูกนอน และมีแผน่ไมบ้างเขา้
ล้ินประกบกันสนิท45 หน้าจัว่ของเรือนมีลักษณะเป็นจัว่สูง ท าเป็นรูปพระอาทิตยท์ั้ง 2 หลัง มี
รูปลกัษณะคลา้ยพระอาทิตยค์ร่ึงดวง เสน้รัศมีพระอาทิตยท์  าดว้ยไมแ้บน ซ่ึงหนา้จัว่รูปพระอาทิตยน้ี์
ยงัมีใหเ้ห็นในเมืองตาก เช่น ที่บา้นโสภโณดรในตรอกบา้นจีน อ าเภอเมืองตาก เป็นเรือนไทยภาค
กลางที่สร้างขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 5 โดยจีนทองอยูห่รือหลวงบริรักษป์ระชากร46 

                                                             
45ประยรู อุลุชาฎะ, แบบแผนบ้านเรือนในสยาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 18. 
46นครินทร์ น ้ าใจดี. “แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ตรอกบา้นจีน ต าบล

ระแหง อ าเภอเมือง จังหวดัตาก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 86. 

ภาพท่ี 48 สตรีชาวตากนุ่งซ่ินต๋า ซ่ินก่าน ไม่ทราบปีท่ีถ่าย 
ท่ีมา : คนลาว, เขา้ถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559 
 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/laoruengmuengtak 
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ภาพท่ี 49 ภาพเรือนแฝดในจิตรกรรมวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
 
 

ภาพท่ี 50 หนา้จัว่รูปพระอาทิตย ์บา้นโสภโณดร ในตรอกบา้นจีน อ.เมือง จ.ตาก 
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เรือนเคร่ืองผูก คือเรือนที่สร้างดว้ยไมไ้ผ่เกือบทั้งหลงั ยกเวน้หลงัคา เสา และพื้น 

ในบางคร้ังมุงดว้ยจากและปูดว้ยไม ้โครงหลงัคา เสา ฝา พื้น บนัได ลว้นเป็นไม้ไผ่เกือบทั้งส้ิน มี
บางเรือนเท่านั้นที่ใชเ้สาไมเ้น้ือแข็ง โดยตดัตน้ไมท้ี่ไดข้นาดพอเหมาะมาตั้งเป็นเสา การประกอบ
เรือนจะยดึดว้ยหวาย ยกเวน้จุดรวมรับแรงน ้ าหนกัที่ส าคญัจะใชล่ิ้มโดยใชต้อกดว้ยสลกั เรือนเคร่ือง
ผกูไม่ทนทานนกัเพราะไมไ้ผอ่าจจะมีมอดหรือแมลงอ่ืนเจาะกิน หรืออาจจะทนทานแรงลมพายไุด้
ไม่มากนกั จึงถือเป็นเรือนชัว่คราว47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3 ประเพณกีารเผาศพ ในภาพจิตรกรรมแสดงให้เห็นถึงการท าพิธีเผาศพของ

ชาวบา้นหรือบุคคลธรรมดา มีการเขียนขบวนแห่ศพไปยงัป่าชา้หรือบริเวณที่ใชใ้นการเผาศพน า
ขบวนดว้ยเคร่ืองประโคม คือ ฆอ้ง ถดัมาเป็นชาย 4 คนก าลงัหามศพที่ห่อดว้ยผา้หรือเส่ือ และตาม
ดว้ยคนที่มาร่วมงาน การหามศพจะหามเอาดา้นหัวศพไปก่อนเพื่อจะไดถื้อสายสิญจน์ที่อยูบ่ริเวณ
หวัโลงน าหนา้ก่อน และหา้มน าศพผ่านทางไร่นา เพราะถือว่าศพเป็นส่ิงอปัมงคล แต่แทท้ี่จริงแลว้
เป็นอุบายป้องกนัไม่ใหข้บวนแห่ศพเหยยีบย  า่ลงบนตน้ขา้ว หรือพชืไร่อนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ได้48 ส่วนการเผาศพที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมแสดงถึงการเผาศพบนเชิงตะกอนในป่าชา้อยา่งง่ายๆ  
ซ่ึงในอดีตนั้นไม่มีเมรุถาวรอยา่งในปัจจุบนั จึงมกัเผาศพบนเชิงตะกอนในป่าชา้ มีการบงัสุกุล และ

                                                             
47ม.ล.ประทีป มาลากุล, พัฒนาการบ้านของคนไทยในภาคกลาง (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 26. 
48ประภาศรี พงษด์ าและธวชัชยั ปุณณลิมปกุล, เร่ืองเดียวกัน, 59. 

ภาพท่ี 51 ภาพเรือนเคร่ืองผกูในจิตรกรรมวดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง 
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พระเป็นผูจุ้ดไฟเผาก่อนจากนั้นก็เป็นญาติและผูร่้วมพิธี49 ประเพณีการเผาศพของภาคกลางและ
ลา้นนามีความแตกต่างกนั ประเพณีการเผาศพในลา้นนาโดยเฉพาะคนแก่นั้นจะนิยมสร้างปราสาท
และเผาไปพร้อมกบัศพ ในขณะที่ประเพณีของทางภาคกลางจะเผาบนเชิงตะกอนอยา่งเรียบง่าย จึง
ท าใหเ้ช่ือไดว้า่ ประเพณีการเผาศพที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมเป็นแบบภาคกลาง ทั้งน้ียงัสอดคลอ้ง
กบัภาพชาวบา้นที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมที่เป็นกลุ่มคนที่แต่งกายแบบภาคกลางดว้ย 
  

                                                             
49มณี พะยอมยงค์, วัฒนธรรมลานนาไทย, (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2524), 52-53. 

ภาพท่ี 52 แสดงภาพประเพณีเผาศพของชาวบา้นซ่ึงมีความเรียบง่าย 
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4.2.4 การล่าสัตว์ มีการเขียนภาพนายพรานกระจายอยูท่ ัว่ไป อาวุธที่ใชมี้อยูห่ลาย

อยา่ง บางคนถือธนู บางคนถือหอก บางคนถือปืน เช่น ภาพนายพราน 2 คนนุ่งโจงกระเบนสั้นจน
เห็นสะโพก คนหน่ึงถือธนู คนหน่ึงถือหอก เพื่อล่าเสือ (ภาพที่ 53) โดยนายพรานน้ีน่าจะเป็นชาว
ยวน ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากการนุ่งแบบเค็ดหมา้มและมีการสักลาย นอกจากน้ียงัมีภาพคนถูกเสือกดัดว้ย
ซ่ึงท าใหภ้าพน่าต่ืนเตน้มากยิง่ขึ้น (ภาพที่ 54) ส่วนสภาพป่าที่เขียนนั้นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
เป็นอยา่งมาก มีทั้งกวาง เสือ กระต่าย นก ชา้ง ลิง นกยงู 

 
 

 
  

ภาพท่ี 53 นายพรานก าลงัล่าเสือ 
 
 

ภาพท่ี 54 เสือก าลงักดัพระภิกษุ 
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4.2.5 การแสดงมหรสพ ในฉากพระเวสสนัดรนิวตัิพระนคร ช่างไดเ้ขียนการแสดง

มหรสพต่างๆ ไดแ้ก่ ไต่ลวดล าแพน การฟ้อนดาบ ตีกลองแอว โดยเฉพาะกลองแอวน้ีเป็นเคร่ือง
ดนตรีพื้นบา้นของทางลา้นนา ดา้นบนของกลองใชห้นังขึงให้ตึง ตอนกลางและปลายกลึงเป็นขั้น 
ภายในขุดกลวง ใช้ตีประกอบในการฟ้อนร าพื้นเมือง ซ่ึงในภาพจิตรกรรมน้ีคือการฟ้อนดาบ 
นอกจากน้ีกลองแอวยงัเป็นกลองที่อยูป่ระจ าตามวดัในชุมชนยวนในเมืองตาก ใช้ตีบอกสัญญาณ
ต่างๆ เช่น ตีเป็นกลองเพล ซ่ึงถือไดว้า่กลองแอวเป็นส่ิงที่ช่วยยนืยนัถึงการตั้งถ่ินฐานของคนยวนใน
เมืองตากไดเ้ด่นชดั 

 
 
  

ภาพท่ี 55 กลองแอว เคร่ืองดนตรีลา้นนา 
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5. สรุป 

ผลการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง พบว่ามีการเขียน
เร่ืองราวในชาดก การตีความภาพเล่าเร่ืองชาดกค่อนขา้งตีความไดง่้ายเน่ืองจากภาพโดยรวมมีความ
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองในชาดกที่นิยมเขียนกนัในงานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยทัว่ไป 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองเป็นภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี
ทั้งในดา้นเน้ือหาที่เก่ียวกบัพทุธศาสนา และเทคนิคส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากกรุงเทพฯ เช่น การ
จดัวางองค์ประกอบ การไม่ใช้เส้นสินเทาแต่นิยมใช้ทิวทัศน์ ปราสาท ก าแพง เป็นตัวแบ่งฉาก 
มุมมองภาพเป็นมุมสูงและการสร้างความลึกของภาพโดยซ่อนภาพในแนวตั้ง ซ่ึงเป็นงานที่สืบทอด
เทคนิคตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ 3-4 นอกจากน้ีในภาพจิตรกรรมยงัสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรม วิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องเมืองตากในสมยัรัชกาลที่ 5 เช่น ดนตรี การแต่งกายของชาวบา้น ซ่ึงสอดแทรกอยู่
ในภาพเล่าเร่ืองหลกั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าไดรั้บอิทธิพลทั้งดา้นความเช่ือ ประเพณี และวฒันธรรม
ทั้งจากกรุงเทพฯ และลา้นนาทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเมืองตากเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ระหวา่งกรุงเทพฯ 
และลา้นนา จึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ต่อการแลกเปล่ียนทางดา้นการคา้และวฒันธรรม 
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บทที่ 4 
สรุป 

 
วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองตั้งอยูใ่นอ ำเภอเมืองตำก จงัหวดัตำก ในอดีตบริเวณวดัเคยติด

กับแม่น ้ ำปิง และอยู่ในเส้นทำงคมนำคมทำงน ้ ำระหว่ำงกรุงเทพฯ กับล้ำนนำ เมืองตำกเป็น
ศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ที่ส ำคัญอีกแห่งหน่ึง จึงท ำให้เมืองตำกมีหลำยกลุ่มคนและมีวฒันธรรมที่
หลำกหลำย รวมถึงแนวคิด คติควำมเช่ือ ซ่ึงเห็นไดจ้ำกงำนศิลปกรรมต่ำงๆ โดยเฉพำะที่วดัโบสถ์
มณีศรีบุญเรืองแห่งน้ี จำกกำรศึกษำพบว่ำแต่เดิมวดัแห่งน้ีเป็น 2 วดัที่อยู่ติดกัน คือ วดัโบสถ์มณี
รำษฎร์กบัวดัศรีบุญเรือง 

วดัโบสถม์ณีรำษฎร์สร้ำงขึ้นในรำว พ.ศ.2400 ภำยในวดัมีงำนศิลปกรรมที่สะทอ้นให้
เห็นถึงกำรรับวฒันธรรมมำจำกภำคกลำง คือพระอุโบสถที่สร้ำงขึ้นในสมยัรัชกำลที่ 4 เป็นอำคำร
ก่ออิฐถือปูน มีกำรสร้ำงซุ้มประตูทรงมงกุฎซ่ึงเป็นรูปแบบที่เร่ิมมีสร้ำงตั้งแต่สมยัรัชกำลที่ 3 เป็น
ตน้มำ นอกจำกน้ียงัพบวำ่มีกำรสร้ำงเจดียแ์บบมอญ เขำ้ใจว่ำจ  ำลองมำจำกเจดียช์เวดำกอง ประเทศ
พม่ำ และอำจมีควำมเป็นไปได้ว่ำ กำรสร้ำงเจดียท์รงมอญน้ีน่ำจะมีควำมสัมพนัธ์กบัพระยำวิชิต
รักษำ (แกว้) เจำ้เมืองตำกในสมยัรัชกำลที่ 4 ซ่ึงมีเช้ือสำยมอญ 

ส่วนวดัศรีบุญเรืองน้ีไม่ทรำบประวติักำรสร้ำงที่ชัดเจน แต่รูปแบบศิลปะโดยเฉพำะ
หลกัฐำนทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและภำพจิตรกรรมฝำผนงัที่ท  ำใหท้รำบไดว้ำ่ น่ำจะสร้ำงรำวรัชกำล
ที่ 5 วหิำรที่วดัแห่งน้ีมีรูปแบบศิลปะลำ้นนำ สังเกตไดจ้ำกอำคำรมีลกัษณะแบบมีแผงคอสอง ผนัง
สกดัหลงัพระประธำนก่ออิฐถือปูน ซ่ึงคลำ้ยกบัรูปแบบวหิำรของทำงลำ้นนำ ส่วนล่ำงของอำคำรก่อ
อิฐถือปูนจนถึงช่องแสงไมใ้ตแ้ผงคอสอง ซ่ึงเป็นรูปแบบที่นิยมสร้ำงกนัมำกในหัวเมืองเหนือช่วง
ตน้ถึงกลำงพุทธศตวรรษที่ 25 และหลังคำเป็นเคร่ืองไม้แบบภำคกลำงที่เรียกกันว่ำ แบบไทย
ประเพณี ที่มกัประดบัดว้ยช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหงส์ ซ่ึงส่วนหลงัคำน้ีมีกำรซ่อมแซมเม่ือ พ.ศ.2540 

นอกจำกน้ีที่วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองยงัมีงำนศิลปกรรมที่น่ำสนใจอีกอย่ำงหน่ึงคือ 
จิตรกรรมฝำผนงัภำยในวหิำรซ่ึงอำจถือไดว้่ำเป็นงำนศิลปกรรมช้ินส ำคญัอีกช้ินหน่ึงของเมืองตำก 
จิตรกรรมที่วดัแห่งน้ีอยูใ่นสภำพที่ค่อนขำ้งสมบูรณ์ และที่ส ำคญัยงัเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงงำนช่ำง
พื้นบำ้นที่ไดรั้บอิทธิพลทั้งแนวคิดและรูปแบบมำจำกภำคกลำงอยำ่งเห็นไดช้ดั 

ภำพจิตรกรรมที่วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรืองแสดงออกถึงคติที่ไดรั้บมำจำกงำนจิตรกรรม
แบบไทยประเพณีทำงภำคกลำง คือกำรเลือกเขียนเร่ืองพุทธประวตัิ พระเวสสันดรชำดก และพระ
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มำลัย แต่รูปแบบกำรวำงต ำแหน่งภำพนั้นมีควำมคลำ้ยกบัจิตรกรรมในลำ้นนำ อำจจะเป็นเพรำะ
ลกัษณะของอำคำรมีควำมคลำ้ยกนั ซ่ึงส่ิงน้ีอำจท ำใหเ้ห็นไดว้ำ่เป็นกำรแสดงออกเฉพำะของทอ้งถ่ิน 

องคป์ระกอบและเทคนิคกำรเขียนภำพเป็นกำรเขียนแบบภำคกลำงที่สืบทอดงำนจำก
ช่วงสมยัรัชกำลที่ 3-4 จำกกำรศึกษำพบว่ำโครงสร้ำงภำพจิตรกรรมโดยรวม มีกำรใชอ้ำคำรเป็นจุด
หลกัของภำพ แบ่งเร่ืองรำวออกเป็นตอนต่ำงๆ โดยกำรเขียนก ำแพง ตน้ไม ้โขดหิน เป็นตน้ แทน
กำรเขียนเส้นสินเทำ เทคนิคกำรเขียนภำพเป็นแบบสองมิติ ไม่ค  ำนึงถึงหลักทศันียวิทยำ ภำพ
ทิวทศัน์เน้นควำมสมจริงตำมธรรมชำติ ภำพปรำสำทรำชวงัมีโครงสร้ำงแบบแบนมองดูได้แต่
ดำ้นหน้ำ ส่วนกำรเขียนภำพบุคคลชั้นสูงเป็นแบบอุดมคติ คือเขียนตวัพระตวันำงในลกัษณะที่มี
เคร่ืองทรงประดบัอยูเ่สมอ ซ่ึงลกัษณะเหล่ำน้ีพบวำ่เป็นเทคนิคกำรเขียนของช่ำงในกรุงเทพฯ ที่นิยม
เขียนในช่วงปลำยพทุธศตวรรษที่ 24 ถึงกลำงพทุธศตวรรษที่ 25 ส่วนที่ไม่เคร่งครัดตำมรูปแบบมำก
คือภำพบุคคลสำมญัชน เป็นที่สงัเกตวำ่ภำพบุคคลสำมญัจะเขียนแสดงออกถึงคน 2 กลุ่ม คือคนไทย
และคนยวน โดยพจิำรณำจำกกำรแต่งกำย 

นอกจำกเน้ือเร่ืองและเทคนิคกำรเขียนที่แสดงออกถึงควำมเป็นจิตรกรรมในวฒันธรรม
ภำคกลำงแลว้ ภำพสะทอ้นสงัคมและวฒันธรรมที่แสดงออกในจิตรกรรมก็เป็นเคร่ืองมืออยำ่งหน่ึง
ที่ช่วยระบุยคุสมยัที่เขียนภำพจิตรกรรมไดว้่ำ อยูใ่นช่วงสมยัรัชกำลที่ 5 ซ่ึงสังเกตได้จำกภำพกำร
แต่งกำยของทหำร ขำ้รำชบริพำร และสำมญัชนบำงส่วน ที่มีลกัษณะกำรแต่งกำยแบบเดียวกบัคน
กรุงเทพฯ ในช่วงที่รัชกำลที่ 5 เสด็จกลบัจำกกำรประพำสยโุรป 

ในภำพจิตรกรรมที่วหิำร วดัโบสถม์ณีศรีบุญเรือง ยงัส่ือไดถึ้งควำมเป็นจิตรกรรมไทย
ประเพณีภำคกลำง เช่น ภำพสะทอ้นเก่ียวกบัธรรมเนียมและประเพณีในรำชส ำนักภำคกลำง ภำพ
สะทอ้นจำกกำรแต่งกำยและที่อยูอ่ำศยัแบบภำคกลำง อยำ่งไรก็ตำมภำพจิตรกรรมที่วดัแห่งน้ีไม่ได้
แสดงถึงกำรรับอิทธิพลมำจำกภำคกลำงเท่ำนั้น ยงัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่ำมีวฒันธรรมลำ้นนำผ่ำนกำร
แต่งกำย กำรสักลำย และเคร่ืองดนตรีดว้ย ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นส่ิงสะทอ้นที่ท  ำให้ทรำบว่ำพื้นที่บริเวณน้ี
ไม่ไดมี้แต่คนไทยที่มีวฒันธรรมเช่นเดียวกบัคนภำคกลำงเท่ำนั้น แต่ยงัมีกลุ่มคนยวนหรือลำ้นนำที่
อยูใ่นเมืองตำกดว้ยเช่นกนั 

จำกกำรที่ในภำพจิตรกรรมปรำกฏภำพของคนไทยและคนยวนก็อำจเป็นเคร่ืองมือที่
บอกเล่ำประวติัศำสตร์ทอ้งถ่ินเมืองตำกไดเ้ป็นอยำ่งดีวำ่ เมืองตำกในอดีตนั้นมีกลุ่มคน 2 กลุ่มหลกัๆ 
ที่อำศยัอยู ่นอกจำกภำพจิตรกรรมแล้วยงัมีหลกัฐำนที่เป็นเอกสำรคือบนัทึกกำรเดินทำงต่ำงๆ ทั้ง
ของชำวต่ำงชำติที่เขำ้มำยงัสยำมในสมยัรัชกำลที่ 5 และสมเด็จสมณเจำ้ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 
ซ่ึงบอกเล่ำถ่ินที่ตั้งของคนไทยและคนยวน 
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นอกจำกน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอ ำนำจกำรปกครองจำกส่วนกลำงหรือกรุงเทพฯ ผำ่นภำพ
วฒันธรรมในรำชส ำนัก ซ่ึงในช่วงสมัยรัชกำลที่ 5 นั้น เป็นช่วงที่ชำติตะวนัตกตอ้งกำรประเทศ
อำณำนิคมทำงตะวนัออกรวมถึงสยำมอยำ่งหนัก พระองคจึ์งทรงปฏิรูปบำ้นเมืองในดำ้นต่ำงๆ ทั้ง
กำรปกครองที่รวมอ ำนำจเขำ้สู่ส่วนกลำง ด้ำนคมนำคมที่สร้ำงทำงรถไฟสู่ภูมิภำคต่ำงๆ ส่วนกำร
ส่ือสำรก็มีกำรสร้ำงเสำโทรเลขเช่ือมต่อไปทำงภำคเหนือรวมถึงไปยงัประเทศพม่ำดว้ย  จึงท ำใหก้ำร
เดินทำงและกำรติดต่อสะดวกมำกขึ้น ส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีจึงอำจเป็นเหตุผลหน่ึงที่ท  ำให้งำนจิตรกรรม
โดยรวมของวดัโบสถ์มณีศรีบุญเรืองเป็นแบบภำคกลำง แมท้ี่วดัแห่งน้ีจะเป็นวดัลำ้นนำก็ตำม ซ่ึง
ช่ำงอำจไดเ้ห็นหรือศึกษำจำกงำนในกรุงเทพฯ 

สรุปแลว้จิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำร วดัโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เป็นงำนจิตรกรรมที่
ไดรั้บอิทธิพลทำงดำ้นคติควำมเช่ือ เทคนิค และรูปแบบมำจำกภำคกลำง โดยมีปรับเปล่ียนบำงอยำ่ง
ใหเ้ขำ้กบัรสนิยมของผูเ้ขียน ซ่ึงก็คือกำรสอดแทรกภำพวถีิชีวติของคนเมืองตำกในภำพเล่ำเร่ืองหลกั
จนมีเอกลักษณ์ และภำพจิตรกรรมที่วดัแห่งน้ีสำมำรถก ำหนดอำยกุำรสร้ำงอยูใ่นช่วงรัชกำลที่ 5 
หรือรำวกลำงพุทธศตวรรษที่ 25 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนสถำปัตยกรรมของวิหำรที่เป็นรูปแบบงำน
สถำปัตยกรรมในสมยัรัชกำลที่ 5 
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