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 The independent study is aimed to study the Mural Paintings in Wihan of Wat 

Rajburana in Phitsanulok Province.  This study includes the style, technique and inspiration of 

the mural paintings. Moreover, it investigates the age of the mural paintings.  

 The results of this study can be summarized as follow: 

 1. The painting of Buddha’s life story  is popular for Thai traditional painting. It was 

painted from Ayutthaya period to Early Rattanakosin period. The style and technique were 

Thai traditional. The western way of painting was applied in the reign of King Rama IV. Wat 

Rajburana was in the province outside the capital city ; therefore, the paintings depicting the 

myths were on the modern mural painting. 

 2. The paintings depicting the proverbs were in the reign of King Rama III and IV. 

Klong Lokanit composed by Krom Phraya Dechadisorn became inspiration for artists during 

the King Rama III. Furthermore, western art styles became inspiration for artists during the 

King Rama IV. The paintings were emphasized on the story of Buddhism and the instruction 

both the monks and people. The western concept and style of the paintings at Wat Rajburana 

in Phitsanulok Province were similar to the paintings in the reign of King Rama IV. 

 3. The Mural Paintings in Wihan of Wat Rajburana in Phitsanulok Province were 

from local painter in the reign of King Rama IV. The paintings influenced from the Thai 

traditional and western way of paintings. The artisans began to apply the western art styles 

and realistic paintings to their works. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พิษณุโลก  มีอาณาเขตอยู่บริ เวณที่ ราบลุ่มตอนล่างของแม่ นํ้า น่าน  ในยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ พิษณุโลกได้รับการแต่งต้ังในฐานะหัวเมืองฝ่ายเหนือเพราะเป็นเส้นทางการค้าและ
เส้นทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีการใช้งานพ้ืนที่บริเวณน้ีอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากหลักฐานด้านงาน
ศิลปกรรมที่ปรากฏภายในเมืองพิษณุโลก เช่น เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดเจดีย์ยอดทองที่แสดงถึง
อิทธิพลสุโขทัย ปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและเจดีย์วัดจุฬามณีที่แสดงถึงอิทธิพลอยุธยา 
งานจิตรกรรมฝาผนังวัดไผ่ขอนํ้าและที่วัดราชบูรณะที่แสดงถึงอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณในเมืองพิษณุโลก มีหลงเหลือถึงปัจจุบันไม่มาก ที่ปรากฏอยู่ก็เป็นช่วง
สมัยรัตนโกสินทร์ทั้งหมดและอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างสําคัญ คือ ภาพจิตรกรรมในพระวิหาร
วัดราชบูรณะ ที่อยู่ในสภาพชํารุดเสียหายมาก ซึ่งนับวันจะมีแต่เสียหายขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังไม่มีผู้ทํา
การศึกษาค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน 
 วัดราชบูรณะ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสําคัญ ต้ังอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าน่าน 
ฝั่งเดียวกันกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและวัดนางพญา ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างชัดเจน สันนิษฐาน
ว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยก่อนสมัยพระยาลิไท และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาทุกยุค    
ทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ในสมัยอยุธยาสันนิษฐานว่าน่าจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างน้อย 3 ครั้ง  
คือ ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ สมัยพระมหาธรรมราชาและสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในปี พ.ศ. 
2299 ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์น่าจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 41 ซึ่งสันนิษฐานจาก
หลักฐานด้านงานจิตรกรรมที่ยังคงปรากฏ 
 ภาพจิตรกรรมภายในพระวิหาร มีลักษณะเป็นภาพพุทธประวัติ ปัจจุบันอยู่ในสภาพชํารุด
มาก ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่บริเวณผนังสกัดหน้าเป็นฉากมารผจญ บางภาพไม่สามารถตีความเรื่องราว
ได้แล้ว มีภาพบางส่วนที่ยังสามารถศึกษาตีความได้ ซึ่งการรวบรวมภาพพุทธประวัติอ่ืนที่เหลืออยู่
ภายในพระวิหารน้ัน จะช่วยให้เห็นภาพเร่ืองราวในพุทธประวัติได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 
 1 ชาติชาย  มุกสง,  พิษณุโลก (กรุงเทพฯ: ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2543), 
171. 
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 ในส่วนของลักษณะ รูปแบบ และเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารมี
ความน่าสนใจ กล่าวคือ ปรากฏอิทธิพลงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล
ที่ 4 น้ัน มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดซึ่งจากเดิมที่เป็นแนวคิดแบบปรัมปราคติ สู่แนวคิดใหม่ที่ได้รับ
อิทธิพลทางความคิดมาจากศิลปะตะวันตก คือ แนวคิดแบบสัจนิยม ตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ 
การให้ความสําคัญกับเร่ืองที่ปรากฏขึ้นจริงในพระพุทธศาสนาแทนการเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน 
เช่น การสังคายนาพระไตรปิฎก กิจวัตรของสงฆ์ ภาพปริศนาธรรม เป็นต้น2 นอกจากน้ียังมีการ
พัฒนาเทคนิคการเขียนภาพให้มีลักษณะเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น เช่น มุมมองภาพแบบ ทัศนวิสัย (ผลัก
ระยะใกล้-ไกล) การเขียนภาพภูเขา ต้นไม้ อาคารบ้านเรือนที่ได้สัดส่วน ภาพเรือสําเภา อาคาร
ตะวันตก เป็นต้น3 โดยมี ขรัวอินโข่ง เป็นครูช่างคนสําคัญ ซึ่งวัดสําคัญๆ ที่ปรากฏอิทธิพลงาน
จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น ในพระอุโบสถ พระวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระอุโบสถ 
พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นต้น 
 นอกจากภาพพุทธประวัติที่เขียนเป็นภาพหลักแล้ว ยังปรากฏงานเขียนภาพสุภาษิต
สอดแทรกไว้ ซึ่งพบว่าเขียนในงานจิตรกรรมไม่มาก มีวัดที่ปรากฏงานเขียน เช่น ในพระอุโบสถวัด   
เชตุพนวิมนมังคลาราม พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร เป็นต้น     
โดยภาพสุภาษิตที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดให้ขรัวอินโข่งเป็น
ผู้เขียน4 จะเห็นได้ว่ารัชกาลที่ 4 ทรงเลือกครูช่างคนสําคัญและวัดสําคัญสําหรับงานเขียนภาพสุภาษิต 
ซึ่งน่าจะถูกให้ความสําคัญเช่นเดียวกัน โดยงานเขียนภาพสุภาษิตปรากฏเฉพาะวัดในเขตกรุงเทพฯ 
สอดคล้องกับภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารวัดราชบูรณะที่ปรากฏอิทธิพลงานจิตรกรรมในสมัย
รัชกาลที่ 4 จากกรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ด้านงานช่างและแนวคิดระหว่างวัดในเขต
กรุงเทพกับหัวเมืองพิษณุโลกในช่วงสมัยหน่ึงด้วย 
 จากข้อสันนิษฐานทั้งหมดที่ยกมาข้างต้น จึงนําไปสู่กระบวนการศึกษาภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในพระวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือกําหนดหาอายุภาพจิตรกรรม โดยอาศัยข้อมูล
จากการวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบ และเทคนิคที่ปรากฏในภาพจิตรกรรม รวมถึงเปรียบเทียบภาพ
จิตรกรรมที่ปรากฏลักษณะคล้ายคลึงกัน ประกอบกับการศึกษารูปแบบและแนวคิดในการเขียนภาพ

                                           
 2 ศักด์ิชัย  สายสิงห์,  “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปล่ียน” (เอกสารคําสอนรายวิชา 317 406 ศิลปะในประเทศไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 21-25 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 263. 
 3 เร่ืองเดียวกัน, 264. 
 4 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุ การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ    
พระบรมมหาราวัง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 146. 



 3

สุภาษิต เพ่ือหายุคสมัยในการเขียนภาพสุภาษิต ซึ่งคําตอบที่ได้จะมีส่วนสําคัญต่อการกําหนดอายุ    
ภาพจิตรกรรมให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนและอธิบายเหตุของความสัมพันธ์กับวัดในเขตกรุงเทพฯ  
  
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือตีความภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบ เทคนิค และกําหนดอายุภาพจิตรกรรมฝาหนังในพระวิหารวัด
ราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก  
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านเทคนิค แนวคิด และแรงบันดาลใจที่ปรากฏในภาพจิตรกรรม   
ฝาผนังในพระวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. ภาพพุทธประวัติ เป็นแนวคิดของงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีที่นิยมในช่วงสมัย
อยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่ก็มีการผสมผสานสอดแทรกเทคนิคแบบตะวันตกที่เริ่มเป็นที่นิยมใน
สมัยรัชกาลที่ 4 เช่น การแทรกภาพเรือสําเภา อาคารตะวันตก รวมถึงเทคนิคการเขียนภาพแบบสมจริง 
เป็นต้น  
 2. ภาพสุภาษิต เป็นเทคนิคและแนวคิดในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 น่าจะเกี่ยวเน่ือง
ด้วยกระแสตะวันตกท่ีเข้ามาประกอบกับการต้ังคณะธรรมยุติกนิกายเพ่ือฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา จึงทํา
ให้งานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 เน้นไปที่เร่ืองของการสั่งสอนทั้งพระและผู้คนทั่วไป  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. วัดที่ปรากฏงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4  
 2. ลักษณะรูปแบบ เทคนิคและแนวคิดในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 
 3. ภาพสุภาษิตที่ปรากฏในงานจิตรกรรม 
 
ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาข้อมูลช้ันต้นเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 โดยอาศัยข้อมูลจากหนังสือ 
บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมทั้งเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
ข้อมูลในส่วนแนวคิดพ้ืนฐาน 
 2. สํารวจเก็บข้อมูลภาคสนามที่วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก นอกจากน้ียังร่วมไปถึง
วัดที่ปรากฏภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ในเขตกรุงเทพฯ 
 



 4

 3. ประมวลข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกัน 
 5. นําเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษา  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก  
 2. เข้าใจลักษณะ รูปแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ปรากฏในพระวิหาร
วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 
 3. ทราบถึงที่มาของการเขียนภาพสุภาษิต 
 4. ทราบถึงอายุของภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 



 
 

5 

                                          

บทที่ 2 
 

ประวัติความเป็นมาและลักษณะงานศิลปกรรมทั่วไป 
ภายในวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 

 
ลักษณะโดยทั่วไป 
 วัดราชบูรณะ ต้ังอยู่เลขที่ 16/169 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ 14 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าน่านฝั่งตะวันออก บริเวณเชิง
สะพานนเรศวร ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับถนนมิตรภาพ ทิศใต้ติดกับถนนบรมไตรโลกนารถ 
ทิศตะวันตกติดกับสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ  
 
ประวัติความเป็นมาของวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 
 วัดราชบูรณะ เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าอาจมีอายุเก่าถึงสมัยสุโขทัย1 แต่ไม่พบหลักฐานที่
ชัดเจน ตามตํานานกล่าวว่า ก่อสร้างมานาน 1,000 ปีเศษ ก่อนที่พระยาลิไทยทรงมาบูรณปฏิสังขรณ์ 
พระยาลิไททรงสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา แล้วทองยังเหลืออยู่จึงได้
หล่อพระเหลือขึ้น และทรงทอดพระเนตรเห็นว่าวัดน้ีชํารุดทรุดโทรมมากจึงได้บูรณะข้ึนมาอีกครั้ง 
ดังน้ันวัดน้ีจึงได้ช่ือว่า “วัดราชบูรณะ”2 
 วัดราชบูรณะ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งเสวยราชย์ ณ เมืองพิษณุโลก 25 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2006- 
พ.ศ. 2031 และสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งเสวยราชย์ ณ เมืองพิษณุโลก 21 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2091-พ.ศ. 2112 และในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวบรมโกศ ปี พ.ศ. 22993 
  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 44 ซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นงานเขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง ทั้งใน    
พระอุโบสถและในพระวิหาร  

 
 1 หวน  พินธุพันธ์, พิษณุโลกของเรา (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2514), 64. 
 2 วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก (แผ่นพับ). 
 3 เร่ืองเดียวกัน. 
 4 ชาติชาย มุกสง, พิษณโุลก (กรุงเทพฯ: ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2543), 171. 
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 ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดราชบูรณะไว้เป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 53 ตอน 34 วันที่ 27 กันยายน 24795 โดยกรมศิลปากรได้ทําการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะ
ดังน้ี คือ 
 ปี พ.ศ. 2528 บูรณะวิหารหลวง 
 ปี พ.ศ. 2530 อนุรักษ์ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 
 พี พ.ศ. 2533 บูรณะเจดีย์ประธาน 
 
รูปแบบงานศิลปกรรมภายในวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 
 1. แผนผัง 
  ผังวัดราชบูรณะ พิษณุโลก มีการสร้างเจดีย์ประธานติดริมแม่นํ้าน่าน ซึ่งแม่นํ้าอยู่ด้าน
ทิศตะวันตกของเจดีย์ ทิศตะวันออกมีพระวิหารหลวง พระอุโบสถอยู่ถัดออกไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ (ภาพที่ 1) มีความเป็นไปได้ที่เจดีย์ประธานกับพระวิหารจะสร้างขึ้นพร้อมกันเพราะสถาปัตยกรรม
วางเรียงตัวกันในเกณฑ์สมมาตร ส่วนพระอุโบสถน่าจะสร้างขึ้นภายหลัง  
  แผนผังวัดที่มีเจดีย์ประธานกับพระวิหารอยู่ในแกนสมมาตร น่าจะสร้างขึ้นในสมัย
เดียวกันตามคติการสร้างวัดที่มีมาแต่โบราณท่ีให้ความสําคัญกับเจดีย์ประธานและพระวิหาร โดยสร้าง
หันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก ประกอบกับความนิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆังเป็นเจดีย์ประธาน ดัง
กล่าวคือระเบียบที่พบโดยท่ัวไปสําหรับวัดในสมัยสุโขทัย6 และพบบ้างในวัดสมัยอยุธยา เช่น วัดวร
เชษฐาราม  
 2. เจดีย์ประธาน 
  เจดีย์ประธาน (ภาพที่ 2) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกริมฝั่งแม่นํ้าน่านด้านหลังพระวิหาร 
เดิมมีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีข้อสันนิษฐานที่ว่าเจดีย์ประธานน่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่สร้าง
ในสมัยสุโขทัย7  
  ส่วนฐานเป็นฐานแปดเหลี่ยมซ้อนเป็นช้ันๆ ขึ้นไป 8 ช้ัน แกนในของฐานเป็นดิน
ภายนอกก่ออิฐถือปูน ฐานช้ันบนสุดมีเจดีย์ขนาดเล็กประดับที่มุมทั้ง 8 มุม ระหว่างเจดีย์ทําเป็นพนัก
ระเบียงติดต่อกันโดยรอบ ส่วนเรือนธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ลักษณะของเจดีย์มีมาลัยเถาซ้อนกัน 5 ช้ัน 

                                           
 5 ปราณี  แจม่ขนุเทียน,  ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองพิษณุโลก (พิษณุโลก: สุรสหี์
กราฟฟิค, 2534), 213. 
 6 สันติ  เล็กสุขุม,  ศลิปะสุโขทัย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 31. 
 7 เสนอ  นิลเดช,  สองแควเม่ือวาน พิษณุโลกวันนี้ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2532), 72. 
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รองรับองค์ระฆัง ส่วนยอดเดิมมีสภาพหักชํารุด กรมศิลปากรได้ทําการบูรณะให้สมบูรณ์ตามลักษณะ
ทั่วไปของส่วนยอดเจดีย์ทรงระฆังคือ ปล้องไฉน ปลียอดและเม็ดนํ้าค้าง 
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาที่วัด
ราชบูรณะ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ร.ศ. 120 ทรงทอดพระเนตรและบรรยายถึงลักษณะของเจดีย์ประธาน
ในสมัยน้ัน โดยได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน ร.ศ. 120 มีความตอน
หน่ึงว่า 

 
 ต่อวัดนางพญาน้ันลงไปก็ถึงวัดราชบูรณะ ไม่มีบ้านเรือนค่ัน วัดนี้มีพระอุโบสถ        
พระวิหาร หลวงตั้งอยู่ใกล้พระเจดีย์ อันอยู่ใกล้ถนนริมน้ํา พระเจดีย์องค์นี้ถานเป็นแปด
เหล่ียมใหญ่แต่ชํารุด มีผู้ไปสร้างพระเจดีย์ไม้สิบสองต่อขึ้นข้างบนทํานองสร้างพระปรางค์ขึ้น
บนเนินพระปฐมเจดีย์ พระเจดีย์องค์นี้ถ้าหากว่าจะเป็นรูปแปลกเช่นพระบรมธาตุเมืองชัยนาท 
ก็จะต้องเลยไปถึงพระเจดีย์มอญ8  
 

  ส่วนฐานที่เป็นแปดเหลี่ยม มักจะปรากฏในรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งปรากฏการ
สร้างใน 2 ศิลปกรรม คือ เจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมศิลปะอยุธยา (ราวพุทธศตวรรษที่ 19-209)     
และเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมศิลปะล้านนา (ราวพุทธศตวรรษที่ 2110)  
  ส่วนเจดีย์ประธานที่ปัจจุบันมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังกับเจดีย์ที่รัชกาลที่ 5 ทรง
ทอดพระเนตรและได้ทําการบันทึกไว้นั้นมีลักษณะแตกต่างกัน สันนิษฐานว่าเจดีย์ที ่รัชกาลที่ 5   
ทรงระบุไว้ว่าเป็นเจดีย์ไม้สิบสอง คงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเจดีย์บริวารที่อยู่บริเวณทิศเหนือของ
พระวิหารซึ่งก็เป็นเจดีย์ไม้สิบสองเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 3) ซึ่งเจดีย์ไม้สิบสองนิยมสร้างในช่วงสมัย
อยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น11 
  ต่อมาคงได้รับการซ่อมแซมจนเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเจดีย์ทรงระฆังองค์ปัจจุบัน ซึ่ง
น่าจะมีอายุประมาณ 100 ปี   

                                           
 8 หวน  พินธุพันธ์, เที่ยววัดชมวังเมืองพิษณุโลก (กรุงเทพฯ: สาระดี, 2546), 92. 
 9 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานชา่งหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2542), 82. 
 10 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 69. 
 11 ศักด์ิชัย  สายสงิห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปลี่ยน” (เอกสารคําสอนรายวิชา 317 406 ศิลปะในประเทศไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 21-25 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 27. 
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 3. พระวิหาร 
  3.1 สถาปัตยกรรม 
   พระวิหาร (ภาพที่ 4) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน แบ่งเป็น 9 ห้อง หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงโรง ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารที่สร้างมาต่อเน่ืองจาก
สถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น12 เช่นโบสถ์วัดมหาธาตุและโบสถ์วัด  
ชนะสงคราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 5) หน้าต่างทําเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบตะวันตกสมัยอยุธยาตอนปลาย 
   ภายในพระวิหารมีเสากลมเรียงอยู่สองแถวรองรับตัวขื่อ หัวเสามีลักษณะเป็น
บัวทรงคลุ่ม ด้านทิศตะวันออกมีเสาพาไล 4 ต้น บัวหัวเสาเป็นบัวแวง ซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่ต่อเติมใน
ภายหลัง ใช้รองรับส่วนหลังคาที่ทํายื่นออกมา แนวผนังด้านขวาของพระประธานยกพื้นเล็กน้อย 
ซึ่งมักพบบ่อยในพระวิหารสมัยสุโขทัย สันนิษฐานว่าเป็นอาสน์สงฆ์13 แต่ก็มีการทําพ้ืนลักษณะน้ีใน
สมัยอยุธยา เช่น ในพระวิหารวัดราชบูรณะ วิหารพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา  
  3.2 ประติมากรรม 
   พระประธานในพระวิหาร (ภาพที่ 6) เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันลงรักปิดทองปาง
มารวิชัย ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อทองดํา ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 2 ช้ัน รองรับฐานสิงห์และฐาน
บัวควํ่าบัวหงายปิดทอง มีลักษณะโดยทั่วไปแบบพระพุทธรูปหมวดใหญ่ แต่มีส่วนที่แตกต่างคือ 
พระพักตร์และพระวรกายอวบอ้วนมากกว่าและมีน้ิวพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน พระพุทธรูปที่สําคัญ
ของหมวดนี้คือ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ซึ่งเป็นศิลปะสุโขทัยสกุลช่าง
พิษณุโลก สกุลช่างน้ีคงจะเกิดขึ้นในช่วงพญาลิไท หรือไม่ก็หลังกว่าน้ันเล็กน้อย อาจเป็นช่วงที่
อาณาจักรสุโขทัยแบ่งออกเป็น 4 เมืองโดยท่ีแต่ละเมืองไม่ขึ้นต่อกัน โดยเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่มี
ความสําคัญในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 2014  
  3.3 จิตรกรรม 
   จิตรกรรมภายในพระวิหารทั้ง 4 ด้าน เขียนเร่ือง พุทธประวัติ แต่ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเหล่าน้ีถูกน้ําฝนลบเลือนชํารุดเสียหายไปเกือบหมดแล้ว คงเห็นเป็นภาพจิตรกรรมได้เด่นชัด
เฉพาะตรงผนังสกัดหน้าพระวิหาร เขียนเป็นฉากมารผจญ (ภาพที่ 7) สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือสกุลช่าง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  
  

                                           
 12 เสนอ  นิลเดช, สองแควเม่ือวาน พิษณุโลกวันนี้, 69. 
 13 สันติ  เล็กสุขมุ, ศลิปะสุโขทัย, 35. 
 14 ศักด์ิชัย  สายสิงห์, พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศลิป์ในดินแดนไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 88. 
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 4. พระอุโบสถ 
  ในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เสด็จเมือง
พิษณุโลกในปี พ.ศ. 2445 ได้เสด็จมาที่วัดราชบูรณะและได้บรรยายถึงลักษณะพระอุโบสถในสมัยน้ัน 
ดังข้อความท่ีทรงบันทึกไว้ในจดหมายระยะทางไปพิษณุโลกตอนหน่ึงว่า 
 

 ออกจากหมู่บ้านก็เข้าท้ายวัดราชบูรณะ พอถึงหลังโบสถ์โบสถ์ก็ดูดจี๋ต้องลงจากม้าเข้า
ทางหลังโบสถ์ บานประตูสลักลายดอก 4 กลีบ ฝีมือดีแต่ลายเปนตามธรรมเนียม  ผนังใน
โบสถ์เขียนรามเกียรติ์ แต่ไม่สู้เก่านัก แลไม่สู้เปนนัก มีพระประธานใหญ่แต่ไม่เก่ง มีพระ
เล็กน้อยมาก เสาแลเครื่องบนทาดําทาแดง ปิดทองลายฉลุ แต่ไม่ใช่ลายเก่า เปนปฏิสังขรณ์
ใหม่ แต่ผนังโบสถ์แลตัวไม้เครื่องบนเก่า เปนเครื่องประดุช่อฟ้าปูน15 
 

  4.1 สถาปัตยกรรม 
   พระอุโบสถ (ภาพที่ 8) มีลักษณะเป็น 6 ห้อง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก บานประตูสลักลายเป็นดอกสี่กลีบแบบดอกลําดวน (ภาพที่ 9) หน้าต่างทําเป็นช่อง
สี่เหลี่ยมแบบตะวันตกสมัยอยุธยาตอนปลาย มีกําแพงแก้วล้อมรอบ มีสีมาคู่ต้ังอยู่ 8 ทิศ (ภาพที่ 10) 
ส่วนฐานทําเป็นฐานสิงห์ยกสูง 1 ฐาน มีบัวทรงคลุ่มรองรับใบเสมา เรียกว่าสีมาน่ังแท่น (ภาพที่ 11) 
เป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปในสมัยอยุธยาตอนปลาย16  
   ภายในพระอุโบสถมีเสากลมเรียงอยู่สองแถวรองรับตัวขื่อ หัวเสามีลักษณะเป็น
บัวทรงคลุ่ม ส่วนหลังคาของพระอุโบสถมุงด้วยกระเบ้ืองดินเผา มีปีกนกคลุมสามช้ัน เป็นอาคารทรง
โรงเช่นเดียวกับพระวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น17 
  4.2 ประติมากรรม 
   พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย (ภาพที่ 12) 
เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันลงรักปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีก่ออิฐถือปูน เป็นฐานสิงห์ 2 ช้ัน
รองรับฐานบัวควํ่าบัวหงายองค์พระพุทธรูปมีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับพระประธานในพระวิหาร 

                                           
 15 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (กรุงเทพฯ: 
พระจันทร์, 2506), 26. 
 16 ศักด์ิชัย สายสงิห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปลี่ยน”, 73. 
 17 เร่ืองเดียวกัน. 
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คือเป็นพระพุทธรูปหมวดใหญ่ ศิลปะสมัยสุโขทัยสกุลช่างพิษณุโลก กําหนดอายุอยู่ในช่วงกลางถึง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 2018  
  4.3 จิตรกรรม 
   ที่ฝาผนังพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ด้าน เป็นภาพเขียนเร่ือง 
รามเกียรต์ิ ภาพที่สําคัญคือ ภาพตอนทศกัณฐ์สั่งเมือง ซึ่งเขียนอยู่บนผนังด้านทิศเหนือ (ภาพที่ 13) 
ส่วนบริเวณตอนล่างติดกับพ้ืนพระอุโบสถเขียนเป็นภาพเร่ืองกามกรีฑา ซึ่งไม่ปรากฏว่าเคยพบว่าเร่ือง
น้ีเคยเขียนที่ใดมาก่อน19 ภาพสัตว์หิมพานต์ ภาพชาวต่างชาติ วิถีชีวิตและการละเล่นพ้ืนบ้าน (ภาพท่ี 
14-16)  
   บริเวณจ่ัวหน้าบันด้านในตัวพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมเขียนตกแต่งไว้ ด้านทิศ
ตะวันตกหลังพระประธาน เป็นภาพเจดีย์จุฬามณี ด้านทิศตะวันออก เป็นภาพเทวดา เทพชุมนุม 
ธุดงควัตร (ภาพที่ 17) ซึ่งการเขียนภาพธุดงควัตรในงานจิตรกรรมปรากฏความนิยมเฉพาะสมัยรัชกาล
ที่ 4 สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอิทธิพลงานช่างสมัยรัชกาลที่ 4  
 5. หอไตร 
  หอไตร (ภาพที่ 18) เป็นหอคอนกรีตใต้ถุนสูง มีเสาเป็นปูนกลม 16 ต้น ประดับด้วย
บัวหัวเสา ช้ันล่างเป็นหอระฆัง ช้ันบนเป็นหอไตรทําด้วยไม้สับแบบฝาประกน ใช้เป็นที่เก็บรักษาพระ
ธรรมคัมภีร์ต่างๆ ส่วนหลังคาเป็นทรงจตุรมุข ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันด้านทิศ
เหนือและทิศใต้ มีลายปูนป้ันรูปครุฑยุดนาค ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นลายพันธ์ุพฤกษา
แบบศิลปะจีน มีปราสาทยอดคล้ายคลึงกับเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง รอบหอไตรมีกําแพงแก้วล้อมรอบ 
ซุ้มประตูอยู่ด้านทิศใต้ ทําเลียนแบบซุ้มประตูแบบตะวันตก 
   หอไตรวัดราชบูรณะน้ีสร้างเมื่อปีใดไม่ปรากฏหลักฐาน หลักฐานสําคัญคือการสร้าง
กําแพงแก้วที่มีซุ้มประตูแบบตะวันตก ซึ่งเป็นอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาคร้ังแรกสมัยรัชกาลที่ 4 
สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 100 ปี ช่วงสมัยรัชกาลที่ 4-5 
 6. เจดีย์ราย 
  เจดีย์ราย จะอยู่ข้างพระวิหารทางทิศเหนือ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ  
  6.1 เจดีย์ทรงระฆัง (ภาพท่ี 19) รูปร่างสูงเพียว องค์ระฆังมีขนาดเล็กและสูง และที่
สําคัญคือมีฐานสิงห์ประดับ เป็นรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

                                           
 18 เร่ืองเดียวกัน. 
 19 กรมศิลปากร, วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทย (งานจัดแสดงภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ณ หอศิลป กรมศิลปากร: 2525), 61. 
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  6.2 เจดีย์ทรงเคร่ือง (เจดีย์ไม้สิบสอง) (ภาพที่ 3) ลักษณะสําคัญคือส่วนฐานเป็นฐาน
สิงห์ 2-3 ฐานรองรับบัวทรงคลุ่ม องค์ระฆังมีทั้งผังกลมแบบทรงระฆังและสี่เหลี่ยมเพ่ิมมุม ส่วนยอด
เป็นบัวทรงคลุ่มเถา เป็นรูปแบบที่นิยมสร้างกันมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย และสืบต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น20 
 สรุป 
 งานศิลปกรรมภายในวัดราชบูรณะ พิษณุโลก จากหลักฐานที่ปรากฏสามารถกล่าวถึง
วิวัฒนาการได้ว่ามีอายุเก่าแก่ถึงสมัยสุโขทัย ซึ่งปรากฏหลักฐานงานศิลปกรรม ได้แก่ งาน
ประติมากรรมพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถและพระวิหาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหมวดใหญ่ ศิลปะ
สมัยสุโขทัยสกุลช่างพิษณุโลก  
 การบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งสําคัญเกิดข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร 
เจดีย์ราย เจดีย์ประธาน โดยการสร้างเจดีย์ไม้สิบสองซ้อนทับบนเจดีย์องค์เดิมซึ่งน่าจะชํารุด 
 สมัยรัชกาลที่ 4 มีการเขียนภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถและพระวิหาร 
 สมัยรัชกาลที่ 4 - 5 มีการสร้างหรือบูรณะหอไตร  
 สมัยรัชกาลที่ 5 - ปัจจุบัน มีการบูรณะเจดีย์ประธาน ทําให้เจดีย์ประธานเปลี่ยนรูปจาก
เดิมเป็นเจดีย์ไม้สิบสองมาเป็นทรงระฆัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 20 สันติ  เล็กสุขมุ, ศลิปะอยุธยางานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 104. 
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ภาพที่ 2 เจดีย์ประธาน วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 3 เจดีย์รายไม้สิบสอง วัดราชบูรณะ 
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ภาพที่ 4 พระวิหาร วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 5 อาคารทรงโรง วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 6 พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระวิหาร วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 7 ภาพจิตรกรรมตอนมารผจญ ในพระวิหาร วัดราชบูรณะ 
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ภาพที่ 8 พระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 9 บานประตูสลักลายดอกสี่กลีบแบบดอกลําดวน ในพระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
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ภาพที่ 10 ใบสีมา พระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 11 สีมาน่ังแท่น พระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
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ภาพที่ 12 พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 13 จิตรกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนทศกัณฐ์สั่งเมือง ในพระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
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ภาพที่ 14 จิตรกรรมภาพกามกรีฑา ในพระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 15 จิตรกรรมภาพการละเล่นพ้ืนบ้าน ในพระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 16 จิตรกรรมภาพชาวต่างชาติ ในพระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
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ภาพที่ 17 จิตรกรรมภาพเทวดา เทพชุมนุม ธุดงควัตร ในพระอุโบสถ วัดราชบูรณะ 
 

 
 
ภาพที่ 18 หอไตร วัดราชบูรณะ 
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ภาพที่ 19 เจดีย์รายทรงระฆัง วัดราชบูรณะ 



 
 

22 

บทที่ 3 
 

จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร: เรื่องราวและแนวทางการกําหนดอายุ 
 
 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
เขียนข้ึนในสมัยใดและใครเป็นผู้เขียน พระวิหารมีผนังทั้งหมด 17 ห้อง ภาพจิตรกรรมเป็นภาพ
เรื่องราวในพุทธประวัติ ปัจจุบันภาพอยู่ในสภาพชํารุดเสียหายไปเกือบหมดจากปัจจัยด้านความช้ืน  
คงเห็นเป็นภาพจิตรกรรมได้เด่นชัดเฉพาะผนังด้านหน้าพระประธานโดยเขียนเป็นฉากมารผจญ  
 ภาพจิตรกรรมส่วนของภาพพุทธประวัติจะสิ้นสุดลงในผนังที่ 16 โดยบริเวณผนังที่ 17 
ผนังด้านหน้าพระประธานใต้ฉากมารผจญ ปรากฏงานเขียนภาพสุภาษิต ซึ่งไม่ปรากฏความนิยมเขียน
ในงานจิตรกรรมไทยมากนัก  
 
เรื่องราวและการตีความภาพจิตรกรรม 
 เน่ืองจากภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารอยู่ในสภาพชํารุดเสียหาย การวิเคราะห์ตีความ
ภาพจิตรกรรมจะมีส่วนช่วยในการปะติดปะต่อเรื่องราวที่ขาดหาย มีความเข้าใจเร่ืองราวที่ปรากฏใน
ภาพจิตรกรรมมากย่ิงขึ้น ซึ่งภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารสามารถแบ่งเร่ืองราวได้เป็น 2 ชุด
เร่ืองราว ดังน้ี 
 ภาพพุทธประวัติ 
 ภาพพุทธประวัติภายในพระวิหารวัดราชบูรณะเป็นภาพจิตรกรรมหลัก ภาพถูกเขียนไว้
บริเวณผนังเหนือช่องหน้าต่างและผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เร่ืองราวจะเริ่มที่ผนังฝั่งทิศตะวันออก
เฉียงใต้บริเวณประตูทางเข้า โดยเริ่มเขียนที่ฉากประสูติ และเวียนขวาไปสิ้นสุดที่ฉากแบ่งพระบรม
สารีริกธาตุบริเวณผนังสกัดหน้าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาพพุทธประวัติอยู่ในสภาพที่ชํารุดเลือนรางมาก บางผนังไม่สามารถสันนิษฐานได้ ผนัง
บางตอนที่ยังพอสันนิษฐานได้แต่ก็ขาดองค์ประกอบภาพที่สําคัญ เพราะฉะนั้นการตีความเรื่องราวใน
พุทธประวัติจึงจําเป็นที่จะต้องเทียบเคียงกับงานจิตรกรรมพุทธประวัติในที่อ่ืน ๆ มาประกอบ เพ่ือให้
เห็นองค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนย่ิงขึ้น  
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 ภาพพุทธประวัติ เป็นที่นิยมเขียนต้ังแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น1 ที่ยัง
ปรากฏหลักฐานได้แก่ ในพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย และใน
พระอุโบสถวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ ในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ ในพระที่น่ังพุทไธสวรรค์ 
พระราชวังบวรสถานมงคล กรุงเทพฯ เป็นงานจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สืบทอดงาน
แบบไทยประเพณีมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 ภาพที่ยังปรากฏหลักฐานและสามารถตีความได้ มีรายละเอียดดังน้ี  
 ผนังที่ 1 ภาพเจ้านายชนช้ันสูงยืนยกพระหัตถ์ขึ้นเหนือพระเศียรในลักษณะจีบน้ิว 
แวดล้อมด้วยข้าทาสบริวารท่ีคอยปรนนิบัติ มีการขึงผ้าล้อมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นฉากกั้น บริเวณด้านล่างมี
การแหวกผ้าเป็นสามเหลี่ยมทําเป็นลักษณะของทางเข้าไปภายใน (ภาพที่ 20 ก) องค์ประกอบภาพ
ลักษณะน้ีจะคล้ายคลึงกับฉากประสูติ ซึ่งปรากฏเป็นภาพพระนางสิริมหามายากําลังเหน่ียวกิ่งไม้    
โดยภาพที่สมบูรณ์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับฉากเดียวกันที่พระที่น่ังพุทธไธสวรรค์ กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 
20 ข)  
 เน้ือความย่อ 

 
 พระนางสิริมหามายา ผู้ทรงประทับ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อพระครรภ์ครบ 10 เดือน ทรง
พระดําริจะเสด็จไปกรุงเทวทหะ เมื่อถึงลุมพินีวัน ทรงประชวรพระครรภ์ขณะจับกิ่งต้นรัง 
ในขณะนั้นนางพระพี่เล้ียงแลนารีราชบริวารทั้งหลายก็ผูกม่านแวดวงเข้าภายใต้ร่มไม้รัง ทรง
ประทับยืนประสูติพระโพธิสัตว์2 

 
 
 
 
 
 

                                           
 1 ศักด์ิชัย สายสงิห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปลี่ยน” (เอกสารคําสอนรายวิชา 317 406 ศิลปะในประเทศไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 21-25 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 221. 
 2 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา: วรรณคดีพระพุทธศาสนา
พากย์ไทย คัมภีร์แสดงเร่ืองราวของพระพทุธเจ้า (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2552), 44-45. 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 20 ฉากประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ 
 (ก) ฉากประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ พระวิหารวัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ฉากประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ พระที่น่ังพุทธไธสวรรค์ กรุงเทพฯ 
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 ฉากถัดมาปรากฏเป็นภาพกลุ่มบุคคลกําลังเล่นเครื่องดนตรี ด้านบนมีภาพเด็กกําลังน่ัง
สมาธิอยู่ (ภาพที่ 21 ก) ลักษณะเช่นน้ีจะคล้ายคลึงกับฉากพิธีแรกนาขวัญ ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะในคร้ัง
ทรงพระเยาว์ ประทับน่ังสมาธิใต้ต้นหว้าท่ามกลางเสียงอึกทึกครึกโครมของวงมโหรีภายในงานพิธีแรก
นาขวัญ ซึ่งภาพน่าจะคล้ายๆ กับภาพในพระที่น่ังพุทธไธสวรรค์ กรุงเทพฯ (ภาพที่ 21 ข) 
 เน้ือความย่อ 

 
 ณ  วันวัปปมงคลการแรกนาขวัญ ขณะนั้นนางนมพี่เลี้ยงทั้งหลายชวนกันออกมาดู
การวัปปมงคลภายนอกม่านทั้งสิ้นและพระโพธิสัตว์เสด็จอยู่แต่พระองค์เดียว ทรงนั่งสมาธิ
เจริญอานาปานสติกรรมฐานทรงบรรลุปฐมฌาน ในเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายเงาร่มไม้ทั้งหลายก็
ชายไปตามตะวันทั้งสิ้น เกิดปาฏิหาริย์เงาไม้หว้าที่พระโพธิสัตว์ประทับนั้นอยู่ตรงกลางดัง
เที่ยงตะวัน3  

                                           
 3 เร่ืองเดียวกัน, 75. 



 26
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 21 ฉากพิธีแรกนาขวัญ  
 (ก) ฉากพิธีแรกนาขวัญ พระวิหารวัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ฉากพิธีแรกนาขวัญ พระที่น่ังพุทธไธสวรรค์ กรุงเทพฯ 
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  ฉากถัดมาในผนังเดียวกันเป็นภาพที่ปรากฏพานพุ่มบายศรีลักษณะเป็นกรวยแหลมสูง 
ต้ังอยู่กึ่งกลางแวดล้อมด้วยเหล่าบุคคลช้ันสูงทั้ง 2 ข้าง (ภาพท่ี 22 ก) ด้วยองค์ประกอบภาพแล้ว
น่าจะเกี่ยวข้องกับฉากงานอภิเษกสมรส โดยปรากฏใน 2 ตอนสําคัญคือ งานอภิเษกสมรสระหว่างพระ
เจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาและงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะกับนางพิมพา ซึ่ง
ทั้ง 2 ฉากน้ีมีลักษณะองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน จะต่างกันที่การจัดลําดับภาพ ถ้าเป็นฉากงานอภิเษก
สมรสระหว่างพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา เป็นเรื่องราวก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประสูติ 
การลําดับภาพจะต้องอยู่ก่อนฉากประสูติ แต่ถ้าเป็นฉากงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะกับ
นางพิมพา ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประสูติแล้ว ภาพจะถูกลําดับไว้หลังฉากประสูติ เน่ืองด้วยฉากน้ีที่อยู่
ถัดจากฉากประสูติ ภาพนี้จึงควรจะเป็นฉากงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะกับนางพิมพา 
ตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพชัดเจน เช่น ในพระที่น่ังพุทธไธสวรรค์ (ภาพที่ 22 ข) ในพระอุโบสถวัดดุสิดา
ราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 22 ค) 
 เน้ือความย่อ 
 

 พระเจ้าสุทโธทนะทรงจัดพิธีราชาภิเษกให้เป็นเอกอัครราชาธิราช (กษัตริย์ผู้เลิศเพียง
หนึ่งเดียว) มีพระนางพิมพาเป็นพระอัครมเหสีคู่พระทัย เสวยสุขอยู่ในปราสาท 3 ฤดู พร้อม
เหล่าสตรีส่ีหมื่น4 

 
 
 
 
 
 

                                           
 4 เร่ืองเดียวกัน, 79. 
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(ก) 

     
 (ช) (ค) 

 
ภาพที่ 22  ฉากงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะกับนางพิมพา 
 (ก) วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ 
 (ค) พระอุโบสถวัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ 
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 ผนังที่ 3 ด้านขวาภาพปรากฏเป็นภาพเจ้านายชนช้ันสูงยกพระหัตถ์ขึ้นช้ี โดยมีภาพ
บุคคลขี่ม้าเหลียวหน้าเข้าหาเจ้านายชนช้ันสูง ส่วนด้านซ้ายภาพปรากฏเป็นภาพนักบวช (วงกลม) 
องค์ประกอบภาพเช่นน้ีจะคล้ายกับฉากพบเทวทูตทั้ง 4 โดยในภาพเจ้าชายสิทธัตถะจะน่ังบนราชรถ 
แล้วได้ตรัสถามนายฉันนะโดยช้ีไปทางสมณะ นายฉันทะซึ่งขี่ม้ากัณฐกะได้เหลียวไปตอบข้อสงสัยของ
เจ้าชาย (ภาพที่ 23 ก) ซึ่งภาพจะคล้ายกับภาพในพระท่ีน่ังพุทธไธสวรรค์ (ภาพที่ 23 ข) และในพระ
อุโบสถวัดราชสิทธาราม (ภาพที่ 23 ค) 
 เน้ือความย่อ 

 
  อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยปรารถนาจะเสด็จไปประพาสอุทยาน จึงตรัส
เรียกนายสารถีชื่อฉันนะให้เตรียมตกแต่งรถ โดยเสด็จประพาสอุทยานนอกพระนครรวม 4 วนั 
แต่ละวันนั้นเทวดาได้เนรมิตเทวทูตวันละหน่ึงอย่างให้ทอดพระเนตร แลดลใจให้นายฉันนะ
ตอบข้อสงสัยของเจ้าชายสิทธัตถะได้ตามความสัตย์ การได้พบเห็นบรรพชิตในวันที่ 4 ยิ่งเพิ่ม
ความเบื่อหน่ายกามคุณ มีพระทัยน้อมไปในบรรพชาเพศอย่างแรงกล้า5  

 

                                           
 5 เร่ืองเดียวกัน, 85. 
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(ก) 

    
 (ข) (ค) 

 
ภาพที่ 23 ฉากพบเทวทูต 4 
 (ก) ฉากพบเทวทูต 4 วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ฉากพบเทวทูต 4 พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ 
 (ค) ฉากพบเทวทูต 4 พระอุโบสถวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ 
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 ผนังที่ 10 เป็นฉากพระพุทธเจ้าเทศน์โปรดพระบิดา โดยปรากฏภาพพระพุทธเจ้ากําลัง
เทศนาโปรดพระบิดาที่นอนป่วยอยู่ให้บรรเทาจากอาการเจ็บป่วย นอกจากน้ียังปรากฏภาพพระราหุล 
พระอานนท์ พระนันทะ ที่มาช่วยระงับทุกขเวทนาให้พระเจ้าสุทโธทนะด้วย (ภาพที่ 24)  
 ถัดมาเป็นฉากถวายพระเพลิงพุทธบิดา มีภาพพระโกศอยู่กึ่งกลางภายใต้อาคารทรงจั่ว 
แวดล้อมด้วยพระพุทธเจ้า เหล่าพระสาวกและชนช้ันสูง ด้านซ้ายนอกกําแพงเป็นฉากงานมหรสพ โดย
นิยมวาดประกอบฉากงานพระเมรุ (ภาพที่ 25) ภาพผู้ชมในงานเป็นลักษณะของคนไทยในอดีตคือ 
การไว้ผมทรงมหาดไทย นุ่งโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อ 
 เน้ือความย่อ 

 
 ประมาณพรรษาที่ 5 ขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี 
พระเจ้าสุทโธทนะทรงพระประชวรหนัก พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณแล้ว เสด็จพร้อม
ด้วยพระอรหันต์ 500 รูป ถึงแล้วทรงเข้าไปยังห้องพระบรรทมตรัสถามถึงพระอาการ      
แล้วทรงต้องการช่วยระงับทุกขเวทนาของพระพุทธบิดา ทรงกระทําสัตยาธิษฐานอ้างถึงพระ
บารมี 30 ประการ ที่ทรงบําเพ็ญมาแล้วลูบลงที่พระเศียรพระราชา พระอานนท์ พระนันทะ 
พระราหุล ก็ได้กระทําสัตยาธิษฐาน แล้วลูบที่แขนซ้าย ขวาและลูบที่หลังตามลําดับ ซึ่งช่วยให้
พระราชาทรงมีพระชนม์ต่ออีก 7 วัน ซึ่งระหว่างนั้น พระศาสดาก็ตรัสพระเทศนาว่าด้วย  
ความไม่เที่ยงและอริยสัจ 4 พระราชาทรงบรรลุเป็นพระอรหันต์6 
 ในวันที่ 7 พระราชากราบทูลลาพระพุทธเจ้าแล้วทรงให้พระโอวาทมีให้เหล่าพระประยูร
ญาติเศร้าโศก จากน้ันเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

 
 
 
 

                                           
 6 เร่ืองเดียวกัน, 318. 
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ภาพที่ 24 ฉากพระพุทธเจ้าเทศน์โปรดพระบิดา วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 

 
 
ภาพที่ 25 ฉากถวายพระเพลิงพุทธบิดา วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
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 ผนังที่ 13 ภาพอยู่ในส่วนของผนังตอนบน เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ภายในวิมาน
ซ้อนช้ัน (ภาพที่ 26 ก) องค์ประกอบภาพยังปรากฏวิมานของเทวดาและฉากหลังสีนํ้าเงิน ซึ่งใช้สื่อถึง
ลักษณะของ เทวภูมิ องค์ประกอบภาพด้านล่างเลือนรางมาก แต่ยังปรากฏเค้าโครงภาพที่สําคัญ
กล่าวคือ ภาพเคร่ืองบูชาอยู่ตรงกลาง ด้านขวาปรากฏภาพบุคคลสีเขียว ข้างกันเป็นภาพบุคคลที่มีสี่
หน้า เป็นลักษณะของพระอินทร์และพระพรหม ด้านซ้ายปรากฏภาพบุคคลช้ันสูงน่ังเรียงแถวกัน คน
แรกสุดถูกวาดให้เด่นกว่าคนอ่ืนโดยการวาดให้มีลักษณะต้ืน-ลึก ใกล้-ไกล สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระ
นางสิริมหามายา ด้วยองค์ประกอบของภาพทั้งหมดน่าจะเป็นตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระ
พุทธมารดาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพในพระที่ น่ัง พุทไธสวรรย์ 
กรุงเทพฯ (ภาพที่ 26 ข) 
 เน้ือความย่อ 
 

 เมื ่อครั ้งพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว ทรงพิจารณาถึงพุทธประเพณีของ
พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ก็ทรงพบว่าได้เสด็จไปจําพรรษายังภพดาวดึงส์ 3 เดือน เพื่อ
ตรัสพระธรรมเทศนา ตอบแทนคุณพระพุทธมารดา จึงเสด็จเพียง 3 ย่างพระบาทก็ถึงที่นั่ง
ประจําของพระอิททร์ คือ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ พระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นแล้วประกาศ
เชิญชวนเทวดามาเข้าเฝ้า และทรงอาสาไปทูลเชิญอดีตพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดุสิต 
เมื ่ออดีตพระพุทธมารดามาแล้ว ทรงเลือกธรรมที่คู ่ควรกับพระคุณของมารดา คือ พระ
อภิธรรม 7 คัมภีร์ ทรงใช้เวลาแสดงไปตามลําดับ รวม 90 วัน 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 7 เร่ืองเดียวกัน, 344. 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 26 ฉากเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
 (ก) ฉากเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ฉากเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ 
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 ผนังที่ 15 เป็นฉากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (ภาพที่ 27 ก) ด้านซ้ายปรากฏเป็น
ภาพอาคารทรงมณฑปสีทองภายในบรรจุหีบพระศพสีทอง มีเหล่าพระสาวกมาแสดงความเคารพ
พระศพ ด้านขวาภาพมีการแสดงมหรสพ มีการแสดงง้ิวและญวนหก การแสดงง้ิวภาพคนดูถูกวาดให้
มีลักษณะละม้ายคล้ายกับคนจีนคือ การไว้หนวด ไว้เปีย ใส่เสื้อมิดชิด ภาพที่ชัดเจนน่าจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับภาพในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ เป็นฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(ภาพที่ 27 ข) 
 เน้ือความย่อ 

 
 ภายหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันที่ 7 มีการเคล่ือนพระบรมศพ
ตามความต้องการของเหล่าเทวดาและนางมัลลิกา เมื่อถึงมกุฏพันธนเจดีย์แล้วได้ห่อ       
พระบรมศพตามธรรมเนียมพระเจ้าจักรพรรดิและอัญเชิญลงพระหีบประดิษฐานบนจิตกาธาน
8  

                                           
 8 เร่ืองเดียวกัน, 402. 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 27 ฉากถวายพระเพลิงพุทธสรีสระ  
 (ก) ฉากถวายพระเพลิงพุทธสรีสระ วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ฉากถวายพระเพลิงพุทธสรีสระ ในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ  
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 ผนังที่ 16  สันนิษฐานว่าเป็นตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากตําแหน่งการเขียนภาพ แต่
ไม่ปรากฏภาพโทณพราหมณ์กําลังแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ แต่ปรากฏภาพพระอินทร์กําลังเหาะ (ขวา
บน) (ภาพที่ 28) 
 เน้ือความย่อ 
 

 ภายหลังการถวายพระเพลิงเสร็จส้ิน เกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างเจ้าผู้ครองนคร
ต่างๆ 8 เมือง เรื่องการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ จนเกือบจะเกิดสงครามขึ้น อาจารย์ใหญ่ 
โทณพราหมณ์ประกาศห้ามสงคราม โดยอาสาเป็นคนกลางจัดแบ่งพระธาตุเท่าๆ กัน 8 ส่วน 
โทณพราหมณ์ฉวยพระเขี้ยวแก้วข้างขวาใส่ผ้าโพก พระอินทร์เห็นว่าพราหมณ์ไม่อาจบูชาได้ดี
จึงนําไปบรรจุในพระจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์9 
 

 
 
ภาพที่ 28 ฉากแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 

                                           
 9 เร่ืองเดียวกัน, 417. 
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 ผนังท่ี 16-17 ตอนบน เป็นฉากมารผจญ (ภาพที่ 29) ฉากมารผจญถูกวาดท่ีผนังสกัด
หน้า ลักษณะเช่นน้ีพบได้ทั่วไปในงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น10 เรื่องราว
ของภาพจะเร่ิมจากพญาวัสวดีมารเข้ามาทางฝั่งซ้ายและพ่ายแพ้กลับไปทางฝั่งขวา กลุ่มมารปรากฏใน
รูปของยักษ์และคน ไม่ปรากฏในรูปของชาวต่างชาติ 
 เน้ือความย่อ 
 

 เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงได้พระที่นั่ง “วชิรอาสน์” อันมั่นคงโคนต้นโพธิแล้ว ทรงปรารภ
มหาปธานและทรงรวบรวมพละกําลังทั้งหลาย พระยาวัสวดีมารเห็นว่าถ้าไม่รีบทําอันตราย
ขัดขวาง พระสิทธัตถะก็จะพ้นอํานาจเราไปได้ จึงประกาศระดมพลเสนามารมา ตรัสให้โจมตี
ด้วยการแปลงร่างเป็นมารแบบต่างๆ หมายให้พระมหาบุรุษลุกจากที่นั่งให้ได้ แม้ตนเองก็
เนรมิตแขนเพิ่มเป็นข้างละพัน นั่งบนคอช้างซ่ึงเทพบุตรแปลงเป็นช้างคิริเมขล์สูง 150 โยชน์ 
พระสิทธัตถะทรงอ้างดินเป็นพยาน เพราะปฐพีอยู่ คู่โลกย่อมรู้เห็นการบําเพ็ญบารมีใน
กาลเวลานานของพระองค์ ซึ่งเทพผู้รักษาปฐพีก็ปรากฏกายเป็นนางเทพธรณี แล้วบีบมวยผม
มีสายนํ้าใหญ่ไหลท่วมเสนามาร พระยามารเห็นแล้วเกิดความเกรงกลัว ทําอัญชลีนมัสการ
ด้วยสองพันมือ ทูลสรรเสริญบารมีทั้งหลาย11 
 

 
 
ภาพที่ 29 ฉากมารผจญ 
                                           
 10ศักด์ิชัย สายสงิห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปลี่ยน”, 223.  
 11 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา: วรรณคดีพระพุทธศาสนา
พากย์ไทย คัมภีร์แสดงเร่ืองราวของพระพทุธเจ้า, 136. 
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ผนังท่ี 1 ตอนประสูติ / ตอนพิธีแรกนาขวัญ / ตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรส 
  เจ้าชายสิทธัตถะและนางพิมพา 
ผนังท่ี 3 ตอนพบเทวทูต 4     ผนังท่ี 10  ตอนถวายพระเพลิงพุทธบิดา 
ผนังท่ี 13 ตอนเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผนังท่ี 15  ตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีสระ 
ผนังท่ี 16 ตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ    ผนังท่ี 17  ภาพสุภาษิต 
ผนังท่ี 16-17 ตอนบน ตอนมารผจญ 

 
 

แผนผังที่ 1  แสดงตําแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศเหนือ 

 
พระประธาน 
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 ภาพสุภาษิต  
 ภาพพุทธประวัติจะสิ้นสุดตอนในผนังที่ 16 พ้ืนที่บริเวณด้านล่างผนังสกัดหน้าใต้ฉาก  
มารผจญ ปรากฏงานเขียนในลักษณะภาพประกอบฉากหรือภาพกาก แต่ภาพมีลักษณะพิเศษกว่า
ภาพประกอบฉากทั่วไป โดยภาพมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับภาพสุภาษิตไทย (ภาพท่ี 30) เช่น 
ปรากฏเป็นภาพคนกําลังเข็นครกขึ้นภูเขา ซึ่งคล้ายคลึงกับสุภาษิตเข็นครกขึ้นภูเขา ภาพคนใช้มือกด
หัววัวให้กินหญ้า คล้ายคลึงกับสุภาษิตวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา ภาพคนหุงข้าวโดยมีสุนัขน่ังจ้องอยู่ 
คล้ายคลึงกับสุภาษิตหุงข้าวประชดหมา เป็นต้น  
 

 
 
ภาพที่ 30 ภาพสุภาษิตในพระวิหารวัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก 
 
 วัดที่ปรากฏงานเขียนภาพสุภาษิต ได้แก่ ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร พระอุโบสถวัดกันมาตุยาราม โดย
ภาพสุภาษิตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดโสมนัสวิหาร มีโคลงประจําภาพจารึกลงบนแผ่นศิลา
ประดับติดไว้ใต้ภาพจิตรกรรม12 ซึ่งจะเป็นหลักฐานสําคัญที่ใช้สนับสนุนในกระบวนการตีความภาพ
สุภาษิต 

                                           
 12 กรมศลิปากร, จดหมายเหตุ การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระ
บรมมหาราวัง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 146. 
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 การตีความภาพสุภาษิต จะใช้การเทียบเคียงหาความคล้ายคลึงกันของภาพสุภาษิตที่วัด
ราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลกกับภาพสุภาษิตที่มีคําโคลง ในกรณีที่ภาพสุภาษิตวัดราชบูรณะบางสํานวน
ไม่ปรากฏว่าเขียนในวัดอ่ืนๆ จะใช้การตีความภาพเป็นหลัก ซึ่งภาพจะต้องสัมพันธ์หรือสื่อถึงสํานวน
สุภาษิตไทยน้ันๆ ด้วย 
 ภาพสุภาษิตภายในพระวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก มีดังน้ี 
 ฉากที่ 1 ภาพบุคคลกําลังใช้มือผลักดันสิ่งของซึ่งน่าจะมีนํ้าหนักมากขึ้นเนินเขา เน่ืองจาก
มีการใช้เท้ายันเพ่ือส่งนํ้าหนักอีกแรง (ภาพที่ 31 ก) องค์ประกอบภาพลักษณะน้ีจะคล้ายกับภาพ
สุภาษิตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งมีคําโคลงยืนยันไว้ใต้ภาพว่าเป็นสุภาษิต
เรื่องเข็นครกขึ้นภูเขา (ภาพที่ 31 ข) เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของภาพนี้ จึงน่าจะเป็นภาพสุภาษิต
เร่ืองเข็นครกข้ึนภูเขา  
 เข็นครกข้ึนภูเขาหรือกลิ้งครกข้ึนภูเขา หมายถึง การทํางานที่ยากเย็นแสนเข็ญ ต้องใช้
ความมานะ ใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก13  

                                           
 13 บุญสิร ิ สุวรรณเพ็ชร์, อธิบายสํานวนสุภาษิตและคาํพังเพยไทย (กรุงเทพฯ: พีพริ้นต้ิง
กรุ๊ป, 2538), 23. 
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(ก) 

 
(ช) 

 
ภาพที่ 31 ภาพสุภาษิตเข็นครกข้ึนภูเขา 
 (ก) ภาพสุภาษิตเข็นครกข้ึนภูเขา วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ภาพสุภาษิตเข็นครกข้ึนภูเขา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, 
จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), 154. 
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 ฉากที่ 2 ด้านซ้ายเป็นภาพคนวัยกลางคนหรือผู้ใหญ่หันหลังกําลังนั่งยองอุจจาระซึ่งมี
ลักษณะก้อนใหญ่ ส่วนด้านขวาเป็นภาพเด็กไว้ผมแกะ 2 คนกําลังมองและชี้มาทางที่ผู้ใหญ่กําลังนั่ง
อุจจาระอยู่ (ภาพที่ 32 ก) องค์ประกอบภาพลักษณะนี้จะคล้ายกับภาพสุภาษิตในพระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งมีคําโคลงยืนยันไว้ใต้ภาพว่าเป็นสุภาษิตเรื่องขี้ก้อนใหญ่ให้เด็ก
เห็น (ภาพที่ 32 ข)  
 ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น หมายถึง ผู้ใหญ่แอบทําความชั่วไว้ แล้วล่วงรู้ไปถึงผู้น้อยหรือคน
อ่ืนๆ14  

                                           
 14 เร่ืองเดียวกัน, 44. 
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(ก) 

 
(ช) 

 
ภาพที่ 32 ภาพสุภาษิตขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น 
 (ก) ภาพสุภาษิตขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ภาพสุภาษิตขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, 
จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), 176. 
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 ฉากที่ 3  ภาพบุคคล 2 คน  กําลังช่วยกันหามสัตว์ มีอีกคนถือไม้แล้วแหย่ไม้เข้าไป
ระหว่างสองคนหาม (ภาพที่ 33 ก) องค์ประกอบภาพลักษณะน้ีจะคล้ายกับภาพสุภาษิตในพระวิหาร
วัดโสมนัสฯ กรุงเทพฯ ซึ่งมีคําโคลงยืนยันไว้ใต้ภาพว่าเป็นสุภาษิตเรื่องหมูจะหามอย่าเอาคานมาสอด 
(ภาพที่ 33 ข)  
 หมูจะหามอย่าเอาคานมาสอด หมายถึง เข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ของผู้อ่ืนที่เขากําลัง
จะเอาผลประโยชน์ได้อยู่รอมร่อแล้ว ก็เข้าไปขัดจังหวะ ทําให้เขาพลาดโอกาส เปรียบเหมือนกับการที่
เขากําลังสอดคานจะหามหมู แต่เราก็เอาคานอีกอันไปสอดเข้าไปจะขอหามบ้างหรือจะขอมีส่วนบ้าง 
นับเป็นการขัดขวางผลประโยชน์ของเขา อาจทําให้เราเดือดร้อน15  

                                           
 15 เร่ืองเดียวกัน, 343. 
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(ก) 

 
(ช) 

 
ภาพที่ 33 ภาพสุภาษิตหมูจะหามอย่าเอาคานมาสอด 
 (ก) ภาพสุภาษิตหมูจะหามอย่าเอาคานมาสอด วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ภาพสุภาษิตหมูจะหามอย่าเอาคานมาสอด วัดโสมนัสฯ กรุงเทพฯ 
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 ฉากที่ 4  ภาพบุคคลกําลังใช้มือกดหัววัวให้กินหญ้า (ภาพท่ี 34 ก) องค์ประกอบภาพ
ลักษณะน้ีจะคล้ายกับภาพสุภาษิตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งมีคําโคลง
ยืนยันไว้ใต้ภาพว่าเป็นสุภาษิตเรื่องวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา (ภาพที่ 34 ข)  
 วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา หมายถึง บังคับให้ผู้อ่ืนทํา (เพ่ือตัวของเขาเอง) ตามความ
ต้องการของตน เหมือนกับพยายามจะให้โคกินหญ้า เมื่อไม่ยอมกินก็กดเขามันให้ก้มไปกินหญ้า อาจ
ทําให้ผู้ที่ไปกดเขามันได้รับบาดเจ็บ16 

                                           
 16 เร่ืองเดียวกัน, 38. 
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(ก) 

 
(ช) 

 
ภาพที่ 34 ภาพสุภาษิตวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา 
 (ก) ภาพสุภาษิตวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ภาพสุภาษิตวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, 
จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), 76. 
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 ฉากที่ 5 ภาพผู้ใหญ่กําลังหุงต้มอาหารในหม้อ มีเด็กคอยช่วยก่อไฟ ในภาพผู้ใหญ่ใช้
สายตามองไปที่สุนัขที่น่ังอยู่ตรงกันข้าม (ภาพที่ 35 ก) องค์ประกอบภาพลักษณะน้ีจะคล้ายกับภาพ
สุภาษิตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งมีคําโคลงยืนยันไว้ใต้ภาพว่าเป็นสุภาษิต
เร่ืองหุงข้าวประชดหมา (ภาพที่ 35 ข)  
 หุงข้าวประชดหมา หมายถึง ทําประชด ซึ่งไม่เกิดผลดีอะไรข้ึนมา กลับย่ิงทําให้เสียหาย
โดยเปล่าประโยชน์ เปรียบเหมือนการโกรธหมาว่ามันมากินข้าวหมด เลยหุงข้าวมากมายให้มันกินเพ่ือ
เป็นการประชด17 

                                           
 17 เร่ืองเดียวกัน, 357. 
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(ก) 

 
(ช) 

 
ภาพที่ 35 ภาพสุภาษิตหุงข้าวประชดหมา 
 (ก) ภาพสุภาษิตหุงข้าวประชดหมา วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ภาพสุภาษิตหุงข้าวประชดหมา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, 
จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), 178. 
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 ฉากที่ 6  ภาพบุคคล 2 คน คนหน้าหันหน้าไปหาอีกคนด้านหลังพร้อมทั้งช้ีให้ดูบางอย่าง
ด้านบน คนหลังแหงนหน้าขึ้นมองตามทิศทางน้ิวที่ช้ี (ภาพที่ 36 ก) องค์ประกอบภาพลักษณะน้ีจะ
คล้ายกับภาพสุภาษิตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งมีคําโคลงยืนยันไว้ใต้ภาพ
ว่าเป็นสุภาษิตเรื่องช้ีนกปลายไม้ (ภาพที่ 36 ข)  
 ช้ีนกปลายไม้ หมายถึง หวังในสิ่งลมๆ แล้งๆ หวังในสิ่งที่เลื่อนลอยเปรียบเหมือนกับบอก
ว่านกท่ีเกาะอยู่บนก่ิงไม้ทั้งฝูงน้ันเป็นของตน เพราะมันมาเกาะอยู่บนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ของตน แต่
ครั้นจะไปจับนก พวกมันก็พากันบินหนีไปทั้งหมด18 

                                           
 18 เร่ืองเดียวกัน, 103. 
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(ก) 

 
(ช) 

 
ภาพที่ 36 ภาพสุภาษิตช้ีนกปลายไม้ 
 (ก) ภาพสุภาษิตช้ีนกปลายไม้ วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ภาพสุภาษิตช้ีนกปลายไม้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, 
จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), 139. 
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 ฉากที่ 7 ภาพคนแก่อยู่ในบ้านแล้วมองมาทางคนตัดไม้ไผ่ด้านขวาภาพ (ภาพที่ 37 ก) 
องค์ประกอบภาพลักษณะนี้จะคล้ายกับภาพสุภาษิตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพฯ ซึ่งมีคําโคลงยืนยันไว้ใต้ภาพว่าเป็นสุภาษิตเร่ืองยังไม่เห็นนํ้าตัดกระบอก (ภาพที่ 37 ข)  
 ยังไม่เห็นนํ้าตัดกระบอก หมายถึง เตรียมการเผื่อเอาไว้โดยไม่จําเป็น เปรียบเหมือน
การตัดไม้ไผ่เตรียมกระบอกไว้ใส่นํ้าเผื่อบังเอิญเดินทางไปพบธารนํ้าข้างหน้า แต่ไม่รู้ว่าจะพบน้ํา
หรือไม่ก็ตระเตรียมตัดกระบอกเอาไว้ก่อน19 

                                           
 19 เร่ืองเดียวกัน, 260. 
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(ก) 

 
(ช) 

 
ภาพที่ 37 ภาพสุภาษิตยังไม่เห็นนํ้าตัดกระบอก 
 (ก) ภาพสุภาษิตยังไม่เห็นนํ้าตัดกระบอก วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ภาพสุภาษิตยังไม่เห็นนํ้าตัดกระบอก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, 
จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), 127. 
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 ฉากที่ 8 เป็นภาพบุคคลกําลังใช้มือและเท้าโก่งหน้าไม้ (ภาพท่ี 38 ก) องค์ประกอบภาพ
ลักษณะน้ีจะคล้ายกับภาพสุภาษิตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งมีคําโคลง
ยืนยันไว้ใต้ภาพว่าเป็นสุภาษิตเรื่องยังไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ (ภาพที่ 38 ข)  
 ยังไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ มีความหมายเช่นเดียวกันกับสุภาษิตยังไม่เห็นนํ้าตัด
กระบอก คือ เตรียมการเผื ่อเอาไว้โดยไม่จําเป็น ซึ ่งจะเปรียบเทียบกับการเตรียมตัวที ่จะยิง
กระรอก ยังไม่ทันได้พบเห็นกระรอกก็เตรียมการขึ้นหน้าไม้เอาไว้ก่อนแล้ว และไม่รู้ว่าจะมีโอกาส
ได้ยิงหรือไม่20 

                                           
 20 เร่ืองเดียวกัน, 260. 
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(ก) 

 
(ช) 

 
ภาพที่ 38 ภาพสุภาษิตยังไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ 
 (ก) ภาพสุภาษิตยังไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 (ข) ภาพสุภาษิตยังไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, 
จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), 126. 



 57

 ฉากที่ 9 คนด้านขวาเหมือนกําลังว่ิงไล่ใช้สีป้ายที่แขนคนด้านซ้ายซึ่งมีท่าทีสงสัยในการ
กระทําของคนป้ายสี (ภาพที่ 39) จากองค์ประกอบภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพสุภาษิตเรื่องใส่
ร้ายป้ายสี 

21  ใส่ร้ายป้ายสี หมายถึง หาความผิดมาให้โดยที่ไม่ได้ทําความผิดเลย
 

 
 
ภาพที่ 39 ภาพสุภาษิตใส่ร้ายป้ายสี วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 
 ฉากที่ 10 ด้านขวาเป็นภาพคนหัวล้าน ส่วนด้านซ้ายเป็นกลุ่มคนท่ีจับกลุ่มคุยกันโดยช้ีไป
ทางคนหัวล้าน (ภาพที่ 40) จากองค์ประกอบภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพสุภาษิตเร่ืองหัวล้านนอกครู 

22   หัวล้านนอกครู หมายถึง ทํานอกแบบ ไม่ทําตามที่เคยทํากันมา ไม่ทําตามจารีตประเพณี
 

 
 
ภาพที่ 40 ภาพสุภาษิตหัวล้านนอกครู วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 
                                           
 21 เร่ืองเดียวกัน, 332 
 22 เร่ืองเดียวกัน, 352. 
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 ฉากที่ 11 ปรากฏเป็นภาพชายใช้หอกแทงสู้กับเสือ ข้างๆ กันมีผู้หญิงกองอยู่ที่พ้ืนเสื้อผ้า
หลุดลุ่ย จากองค์ประกอบภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพสุภาษิตเรื่องใจดีสู้เสือ (ภาพที่ 41) 
 ใจดีสู้เสือ หมายถึง ทําใจให้เยือกเย็น สุขุมและหนักแน่น พร้อมทั้งมีสติมั่นคงในการเผชิญ
ปัญหาหรือสิ่งที่น่าหวาดหว่ันต่างๆ23 
 

 
 
ภาพที่ 41 ภาพสุภาษิตใจดีสู้เสือ วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 
ลักษณะภาพจิตรกรรม : รูปแบบและเทคนิค  
 สามารถแบ่งลักษณะภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. จิตรกรรมแบบไทยประเพณี 
  ภาพพุทธประวัติ เป็นเรื่องราวที่นิยมเขียนมาอย่างยาวนานในงานจิตรกรรมไทย
โบราณ หรือเรียกอีกอย่างว่าจิตรกรรมไทยประเพณี ซึ่งนิยมเขียนมาต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น24 ภายในพระวิหารด้านหน้าพระประธานที่เป็นฉากมารผจญ (ภาพที่ 29) เป็น
ลักษณะแผนผังหลักของงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี25  

                                           
 23 เร่ืองเดียวกัน, 92. 
 24 เร่ืองเดียวกัน. 
 25 ศักด์ิชัย สายสงิห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปลี่ยน”, 223. 
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  เทคนิคการเขียนแบบไทยประเพณี การเขียนภาพบุคคลจะไม่แสดงความรู้สึกทาง
ใบหน้าแต่สื่อความหมายด้วยท่าทางแบบนาฏลักษณ์ ภาพบุคคลจะนิยมปิดทองภาพบุคคลสําคัญ   
เช่น ภาพพระพุทธเจ้าที่พระวรกายปิดทอง ซึ่งจะแตกต่างจากพระสาวกองค์อ่ืนๆ และนิยมทํา
ฉัพพรรณรังสีที่พระเศียร (ภาพที่ 42) 
 

 
 
ภาพที่ 42 ภาพพระพุทธเจ้าที่พระวรกายปิดทองและแสดงท่าทางแบบนาฏลักษณ์ 
 
  ภาพเจ้านายและชนช้ันสูง จะมีการประดับเคร่ืองทรง ได้แก่ มงกุฎ กรองศอ ทับ
ทรวง ฝ่ายชายนุ่งโจงกระเบน มีสนับเพลา มีชายไหวชายแครง ฉลองพระบาท ฝ่ายหญิงนุ่งผ้าซิ่น ยัง
ไม่สวมเสื้อ แต่คล้องผ้าสไบ เป็นต้น และภาพเจ้านายนิยมแสดงความแตกต่าง เช่น มีเครื่องทรงที่
มากกว่า มีการปิดทอง (ภาพที่ 43) 

 

 
 
ภาพที่ 43 ภาพเจ้านายและชนช้ันสูงที่มีการประดับเคร่ืองทรง 
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  ภาพบุคคลทั่วไป จะไม่ปิดทอง ผู้ชายนิยมไว้ผมทรงมหาดไทย นุ่งโจงกระเบน ไม่สวม
เสื้อ ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นและไม่สวมเสื้อและคล้องสไบ26 (ภาพที่ 44, 45) 
 

 
 
ภาพที่ 44 ภาพลักษณะภาพบุคคลหญิง 

 

 
 
ภาพที่ 45 ภาพลักษณะภาพบุคคลชาย  
 
 
 
 
                                           
 26 เร่ืองเดียวกัน,226. 
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  ภาพอาคารสถาปัตยกรรม จะวาดเป็นภาพปราสาทราชวัง เลียนแบบมาจากอาคาร
สมัยน้ัน เช่น พระราชวัง วัด พระอุโบสถ พระวิหาร (ภาพที่ 46) 
 

 
 
ภาพที่ 46 ภาพอาคารปราสาทราชวัง 
 
 การแบ่งภาพ แบ่งฉากตอน จะมีแถบลายเส้นเป็นตัวแบ่งภาพเรียกว่า เส้นสินเทา เป็น
แบบหยักฟันปลาสั้นสลับยาวและเขียนอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม หรือใช้เน้นความสําคัญ เช่น เน้นภาพ
ปราสาทราชวัง เป็นเทคนิคที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา27 (ภาพที่ 47) 
 

                                           
 27 ศักด์ิชัย สายสงิห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปลี่ยน”, 227. 
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ภาพที่ 47 ภาพเส้นสินเทา 
 
 มีการใช้ลายคล้ายแถบผ้าพลิกพลิ้วอย่างจีน ซึ่งมีที่มาจากศิลปะจีนเรียกว่า ลายฮ่อ จะใช้ใน
การแบ่งภาพซึ่งหน้าที่จะไม่ต่างจากเส้นสินเทา โดยเร่ิมใช้ในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 328 (ภาพที่ 48) 
 

 
 
ภาพที่ 48 ภาพลายฮ่อ 
 

                                           
 28 เร่ืองเดียวกัน, 238. 
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 2. จิตรกรรมที่ปรับเปลี่ยนสู่สัจนิยม 
  การเขียนองค์ประกอบภาพต่างๆ มีการแทรกภาพและเทคนิคงานช่างแบบตะวันตก 
นับเป็นจิตรกรรมแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 4 ซึ่งภาพเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสยามกับนานาอารยประเทศในสมัยน้ันโดยเฉพาะชาวตะวันตก29 ตัวอย่างภาพ
จิตรกรรมสําคัญๆ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ปรากฏรูปแบบและเทคนิคอิทธิพลตะวันตก เช่น ภาพจิตรกรรม
วัดบวรนิเวศฯ วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสฯ วัดมกุฏกษัตริย์ วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น 
  เทคนิคงานช่างแนวสัจนิยม จิตรกรจะให้ความสําคัญกับความสมจริงของภาพมากขึ้น 
การเขียนแบบทัศนียวิสัย (Perspective) เป็นกรรมวิธีที่ช่างชาวตะวันตกใช้กันมาก่อนซึ่ง เร่ิมใช้ใน
งานจิตรกรรมต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แต่จะมีการใช้มากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 430 ภาพจะมีลักษณะเป็น  
3 มิติ เพ่ิมมิติใกล้-ไกล ภาพที่ออกมาจึงมีความลึกความต้ืนคล้ายกับที่ตาเห็นจริง มีลักษณะสมจริง  

31  ภาพบุคคล จะมีขนาดเล็กกว่างานจิตรกรรมไทยประเพณี  ภาพด้านล่างมักจะเป็น
ภาพท่ีอยู่ในระยะใกล้ ในขณะที่ภาพด้านบนจะถูกผลักระยะให้ไกลออกไป ภาพเล็กและไม่ลง
รายละเอียดมาก (ภาพที่ 49)  
 

 
 
ภาพที่ 49 การเขียนภาพบุคคลแบบทัศนียวิสัย (Perspective) วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 

                                           
 29 เร่ืองเดียวกัน, 264.  
 30 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 แนวคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยน
ตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 104. 
 31 ศักด์ิชัย สายสงิห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปลี่ยน”, 277. 
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 ภาพอิทธิพลตะวันตก ที่มักมีการแทรกเข้าไปในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งช่างสมัย
น้ันได้รับแรงบันดาลใจจากภาพพิมพ์ที่ส่งมาจากยุโรป32 เช่น ภาพทะเลและเรือเดินสมุทร ภาพอาคาร
สถาปัตยกรรมตะวันตก ภาพคนข่ีม้า (ภาพที่ 50) 
 

 
 
ภาพที่ 50 ภาพอิทธิพลตะวันตก วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 

                                           
 32 น. ณ ปากนํ้า [นามแฝง], ชดุจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดโสมนัสวิหาร 
(กรุงเทพฯ: วิริยะธุรกิจ, 2538), 6. 
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 ภาพวิวทิวทัศน์ เน่ืองด้วยในสมัยรัชกาลที่ 4 นิยมใช้สีนํ้าเงิน ฟ้าในงานจิตรกรรม งาน
จิตรกรรมในช่วงน้ีจึงนิยมเขียนภาพท้องฟ้าและการเขียนกลุ่มก้อนเมฆ ทะเลนิยมเขียนเป็นลายคล่ืน 
ซึ่งแต่เดิมนิยมเขียนคล่ืนจับตัวเป็นก้อนหรือแสดงลักษณะของฟองคล่ืน มักนิยมเขียนฉากเป็นฉากใน
ประเทศฝร่ัง อาคารแบบฝร่ังเป็นฉากหลัง สนามแข่งม้าเป็นฉากหน้า คงเป็นภาพโปสการ์ดฝรั่งที่
แพร่หลายเข้ามา ช่างไทยได้นํามาเขียนโดยเพ่ิมเติมภาพเทวดา33 (ภาพที่ 51)  
 

 
 
ภาพที่ 51 ภาพวิวทิวทัศน์ วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 
 

                                           
 33 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 แนวคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็ 
เปลีย่นตาม, 221. 
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 ภาพเทวดา นิยมเขียนภาพเทวดาเหาะรวมกันอยู่ในหมู่เมฆ (ภาพท่ี 52) ซึ่งแต่เดิมใน
จิตรกรรมแบบไทยประเพณีภาพเทวดาจะปรากฏนั่งเรียงแถวซ้อนกัน 3-4 ช้ันอยู่เหนือกรอบหน้าต่าง
ที่ผนังทั้ง 2 ข้าง หันหน้าเข้าหาพระประธานในคติเทพชุมนุม คือ ลงมาแสดงความยินดีต่อการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า34 ภาพกลุ่มเทวดาในหมู่เมฆที่วัดราชบูรณะก็มีคติเดียวกันกับภาพเทพชุมนุม โดย
เขียนที่ผนังสกัดหน้าในตําแหน่งที่กองทัพมารพ่ายแพ้  

 

 
 
ภาพที่ 52 ภาพเทวดาในหมู่เมฆ วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 

                                           
 34 ศักด์ิชัย สายสงิห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปลี่ยน”, 225. 
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 ภาพต้นไม้ ซึ่งแต่เดิมในจิตรกรรมไทยประเพณีจะเขียนลําต้นคดโค้ง ให้รายละเอียดใบ
ชัดเจน มีการเปลี่ยนไปวาดต้นไม้เป็นพุ่มเหมือนจริงแบบอิทธิพลตะวันตก โดยใช้การกระทุ้งด้วย
เปลือกต้นกระดังงาหรือรากลําเจียก35(ภาพที่ 53)  
 

 
 

ภาพที่ 53 ภาพต้นไม้สมจริง ใช้การกระทุ้งด้วยเปลือกต้นกระดังงาหรือรากลําเจียก 
 
 ภาพภูเขา จากเดิมที่ลักษณะประดิษฐ์ เป็นแท่งคดโค้ง (ซ้าย) ได้ถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนให้
สมจริงมากขึ้น (ขวา) (ภาพที่ 54)  
 

 
 

ภาพที่ 54 ภาพภูเขาสมจริงแบบอิทธิพลตะวันตก 

                                           
 35 กรมศลิปากร, การอนรุักษ์จิตรกรรมฝาผนงัวัดบวรนเิวศวิหาร ราชวรวิหาร 
(กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์, 2551), 141. 
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แนวคิดและรูปแบบภาพสุภาษิตในงานจิตรกรรมไทย  
 1. โคลงโลกนิติ: สุภาษิตต้นแบบสมัยรัชกาลที่ 3 
  โลกนิติ เป็นคัมภีร์คําสอนของอินเดียที่โบราณาจารย์ได้รวบรวมไว้ และเป็นที่รู้จักกัน
มาเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะในประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาและวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งล้วนมี
เน้ือหาเป็นคติสอนใจและให้แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนเป็นหลักในการ
ปกครองและบริหารบ้านเมือง เพราะคัมภีร์โลกนิติมีขอบข่ายเน้ือหากว้างขวางครอบคลุมวิถีชีวิตของ
คนทั่วไป ซึ่งสุภาษิตจากคัมภีร์โลกนิติน่าจะแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัย36 
  ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ระหว่าง พ.ศ. 2374-237837 แล้วให้จารึกตํารับตําราต่างๆ ทั้งด้านวรรณคดี 
โบราณคดี พุทธศาสนา ประเพณี ตํารายา ตลอดจนสุภาษิต ลงบนแผ่นศิลาที่ประดับผนังปูชนียสถาน
ต่างๆ สําหรับให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
เดชาดิศร ทรงชําระโคลงโลกนิติสํานวนเก่าให้ถูกต้องตามพระบาลี แล้วจารึกไว้ที่แผ่นศิลาประดับ
ศาลาทิศพระมณฑป 4 หลัง38 ซึ่งโคลงโลกนิติน้ีได้รับความนิยมแพร่หลายมากกว่าสํานวนอ่ืนๆ 

                                           
 36 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ประชุมโคลงโลกนิติ (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2543), 33. 
 37 เร่ืองเดียวกัน, 11. 
 38 เร่ืองเดียวกัน, 36.  
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 การเขียนภาพสุภาษิตในงานจิตกรรมไทย น่าจะเกิดขึ้นคร้ังแรกๆ ภายในพระอุโบสถวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม คงจะเขียนขึ้นในคราวที่มีการปฏิสังขรณ์ใหญ่พระอุโบสถ ระหว่างปี พ.ศ. 
2375-238839 แต่ถูกเขียนรวมกับภาพเล่าเร่ืองนิทาน ภาพเพลงกล่อมเด็กและภาพเพลงร้องเล่นของ
ชาวบ้าน40 ซึ่งภาพสุภาษิตที่ถูกนํามาเขียนก็ปรากฏว่ามีสํานวนในคัมภีร์โลกนิติด้วย เช่น สุภาษิตเร่ือง
หนีเสือปะรังแตน (ภาพที่ 55)  
 

 
 
ภาพที่ 55 ภาพสุภาษิตหนีเสือปะรังแตน พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ 
ที่มา: ศิราพร ณ ถลาง, สุกัญญา สุจฉายา, คติชนในภาพเชิงบานหน้าต่างพระอุโบสถวัดพระเชตุพน 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2543), 71. 
 

                                           
 39 พระมหาสุรพล ชิตญาโณ, โบสถ์วัดโพธิ ์(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง, 
2542), 33. 
 40 ศิราพร ณ ถลาง และสุกญัญา สุจฉายา, คติชนในภาพเชงิบานหนา้ต่างพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2543), 21. 
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 พระวิหารวัดบุปผาราม กรุงเทพฯ ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรม
41มหาศรีสุริยวงศ์ พ.ศ. 2391  สมัยรัชกาลที่ 3 ภายในมีการเขียนภาพสุภาษิตไว้บริเวณบานแผละ

ประตู-หน้าต่าง มีคําโคลงประกอบไว้ใต้ภาพ (ภาพที่ 56) โดยคําโคลงที่ยกมาน้ันเหมือนกันกับคําโคลง
โลกนิติที่นิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร จึงทําให้ทราบว่าการเขียนภาพ
สุภาษิตได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์โลกนิติ 
 

 
 
ภาพที่ 56 ภาพสุภาษิต ในพระวิหารวัดบุปผาราม กรุงเทพฯ 
 
 ภาพสุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะเป็นภาพลายรดนํ้า เทคนิคงานเขียนเป็นแบบ
ไทยประเพณี คือ ภาพต้นไม้เขียนแยกเป็นใบ ก้อนหินคดโค้ง มีลักษณะประดิษฐ์ ไม่สมจริง ลักษณะ
ภาพท่ีไม่มีมิติหรือเรียกว่าภาพ 2 มิติ ซึ่งเป็นเทคนิคที่พบเห็นได้ทั่วไปในงานจิตรกรรมช่วงต้น
รัตนโกสินทร์  
 

                                           
 41 วัดบุปผาราม, ความเป็นมา, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.watbuppha.org/wat/history1.php 
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 2. ภาพสุภาษิต: งานในพระราชประสงค์รัชกาลที่ 4  
  ในรัชกาลที่ 4 ภาพสุภาษิตปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังมากข้ึน ได้แก่ ในพระวิหาร
วัดโสมนัสวิหาร ที่สร้างในปี พ.ศ. 240042 43 ในพระอุโบสถวัดกันมาตุยาราม ที่สร้างในปี 2407  ใน
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดให้ขรัวอินโข่งเป็นผู้เขียนภาพสุภาษิตข้ึนใน
ปี พ.ศ. 241044 ภาพสุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงมีเทคนิคงานช่างแบบตะวันตกในสกุลช่างขรัวอิน
โข่ง ซึ่งนิยมเขียนฉากวิวทิวทัศน์ประกอบฉาก ภาพจะมีลักษณะเป็น 3 มิติ มีการผลักระยะใกล้-ไกล 
ภาพที่ออกมาจึงมีความลึกความต้ืน ทําให้ภาพดูสมจริง (ภาพท่ี 57) 
 

 
 
ภาพที่ 57 ภาพสุภาษิต ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, 
จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), 152. 

                                           
 42 จุฑารัตน์ จิตโสภา, “วิเคราะห์แนวคิดของรัชกาลที่ 4 ที่สะท้อนผ่านงานจิตรกรรมเรื่อง
อิเหนาในพระวิหารหลวง วัดโสมนัสวิหาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 52. 
 43 เร่ืองเดียวกัน. 
 44 กรมศลิปากร, จดหมายเหตุ การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระ
บรมมหาราวัง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 146. 
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 รูปแบบภาพสุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 4 บางส่วนคล้ายคลึงกับภาพสุภาษิตวัดบุปผาราม 
กรุงเทพฯ ที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 3 ได้แก่ การมีคําโคลงประจําภาพสุภาษิตและตําแหน่งที่วาดซึ่งอยู่ใน
ตําแหน่งบานแผละประตูและหน้าต่างที่วัดโสมนัสฯและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีความเป็นไปได้ที่
พระองค์อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากภาพสุภาษิตวัดบุปผาราม ซึ่งสอดคล้องกับในการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดบุปผารามในปี พ.ศ. 2391 รัชกาลที่ 4 (ครั้งยังทรงผนวช) ทรงช่วยในการบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย 
นอกจากน้ียังต้ังคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายไปครอง ซึ่งวัดบุปผารามเป็นวัดในระยะแรก ที่คณะสงฆ์ฝ่าย
ธรรมยุติกนิกายได้ขยายตัวเรียกว่า “ออกวัดใหม่” 45 
 ด้านแนวคิด ภาพสุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้กวีช่วยกันแต่ง
โคลงขึ้นใหม่46 สังเกตได้จากสํานวนโคลงใต้ภาพสุภาษิตรวมถึงขอบเขตเน้ือหาโดยรวมท่ีไม่เหมือนกับ
ภาพสุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ได้แรงบันดาลใจในการเขียนมาจากคัมภีร์โลกนิติ  
 แนวคิดการเขียนภาพสุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ
พระองค์ น่าจะเก่ียวเน่ืองด้วยกระแสตะวันตกที่เข้ามา จึงทําให้งานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 เน้น
ไปที่การเขียนภาพเรื่องราวที่เกิดข้ึนจริงในพระพุทธศาสนา ภาพเชิงสั่งสอนทั้งพระและผู้คนทั่วไปเช่น 
ภาพปริศนาธรรม ภาพธุดงควัตร 13 ภาพอสุภกรรมฐาน 10 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงให้เจ้าประดิษฐวรการหล่อรูปภาพตะก่ัวตามเร่ืองสุภาษิต
ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่งกระถางต้นไม้ที่ริมพระที่น่ังอมรินทร์วินิจฉัย47 แต่ไม่
ปรากฏในงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  
 แนวคิดการเขียนภาพสุภาษิตในงานจิตรกรรมไทยจึงมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือ สมัยรัชกาล
ที่ 3-4 โดยเพ่ิงจะเร่ิมเขียนในสมัยรัชกาลที่ 3 และปรากฏความนิยมในการเขียนมากข้ึนตามพระราช
ประสงค์ในสมัยรัชกาลที่ 4 สมัยหลังจากน้ันไม่ปรากฏหลักฐานงานเขียนภาพสุภาษิตในงานจิตรกรรม
ไทยอีกเลย 
 

                                           
 45 วัดบุปผาราม, ความเป็นมา, เข้าถึงเมื่อ 20กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.watbuppha.org/wat/history1.php 
 46 สํานักราชเลขาธิการ, โคลงสภุาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม, จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 100 พรรษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556), คําช้ีแจง (9). 
 47 ศิราพร ณ ถลาง, สุกัญญา สจุฉายา, คติชนในภาพเชิงบานหนา้ต่างพระอุโบสถวัด
พระเชตุพน, 22. 



 73

 3. ภาพสุภาษิตสมัยรัชกาลท่ี 4: แรงบันดาลใจในการเขียนภาพสุภาษิตวัดราชบูรณะ 
จ.พิษณุโลก 
  ลักษณะภาพสุภาษิตวัดราชบูรณะ ภาพบุคคลยังคงการเขียนแบบไทยประเพณี มี
ทรวดทรงอ่อนหวาน สื่อความหมายด้วยท่าทางซึ่งแสดงในลักษณะนาฏลักษณ์ การแต่งกาย ในผู้ชายมี
การไว้ผมทรงมหาดไทย ส่วนเด็กไว้แกะหรือจุก ไม่สวมเสื้อ นุ่งโจงกระเบน ในผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นและ
คล้องสไบ ไม่สวมรองเท้า48  
  ภาพวิวทิวทัศน์ องค์ประกอบภาพบางส่วนยังคงสะท้อนวิถีชีวิต อาคารท่ีอยู่อาศัย
สมัยก่อน บางส่วนมีการนําเทคนิคงานช่างแบบตะวันตกมาใช้ เช่น งานเขียนภาพต้นไม้ ภูเขา ที่ถูก
พัฒนารูปแบบให้สมจริง มุมมองภาพที่มีระยะใกล้-ไกล แบบ 3 มิติ (ภาพที่ 58)  
 เพราะฉะน้ันลักษณะภาพสุภาษิตจึงเหมือนกับลักษณะภาพพุทธประวัติที่เป็นภาพหลัก 
คือ เป็นงานเขียนแบบผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทยประเพณีผสมกับแบบตะวันตกสมัย 
รัชกาลที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 58 ลักษณะภาพสุภาษิตสมัยรัชกาลที่ 4 วัดราชบูรณะ พิษณุโลก 
 
                                           
 48 กรมศลิปากร, สมุดภาพวิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรงุรัตนโกสนิทร ์(กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์การพิมพ์, 2525), 4. 
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 ภาพสุภาษิตวัดราชบูรณะ ไม่มีคําโคลงจารึกไว้ใต้ภาพ แต่จากการตีความภาพสุภาษิต จะ
เห็นได้ว่าสํานวนสุภาษิตวัดราชบูรณะมีความคล้ายคลึงกับสํานวนสุภาษิตที่แต่งขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาล
ที่ 4 มาก ซึ่งสอดคล้องกับการถ่ายทอดลักษณะภาพสุภาษิตวัดราชบูรณะก็คล้ายกับลักษณะภาพ
สุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 4 และเทคนิคงานเขียนที่เป็นแบบผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทย
ประเพณีผสมกับแบบตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ด้วยแล้ว สามารถสรุปได้ว่าภาพสุภาษิตภายในพระ
วิหารวัดราชบูรณะ พิษณุโลก คงได้แรงบันดาลใจจากภาพสุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 4  
 ภาพสุภาษิต คงจะเริ่มเขียนตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 4 ในวัดหลวงเขต
กรุงเทพฯ ก่อน ได้แก่ วัดโสมนัสฯ ต่อมาวัดราษฎร์ในสมัยน้ันคงได้แรงบันดาลใจจากงานช่างหลวงจึง
ถ่ายทอดรูปแบบงานไป ได้แก่ วัดกันมาตุยาราม กรุงเทพฯ และขยายไปวัดนอกเขตราชธานีที่วัดราช
บูรณะ พิษณุโลก 
  
การกําหนดอายุภาพจิตรกรรม 
 แนวทางการวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือกําหนดอายุภาพจิตรกรรม ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 1. ภาพพุทธประวัติ ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมหลักภายในพระวิหาร รูปแบบ เทคนิคที่
ปรากฏ ทําให้ทราบว่า ภาพจิตรกรรมมีลักษณะเป็นแบบผสมผสาน คือ ไทยประเพณีผสมกับอิทธิพล
ตะวันตก แบบไทยประเพณี ยังคงสืบทอดโครงเรื่องด้ังเดิม ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเร่ืองราว
พุทธประวัติ ด้านเทคนิคได้ผสมผสานการเขียนภาพจิตรกรรมแบบเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน บางส่วน
ยังคงรูปแบบเดิม เช่น การปิดทองภาพบุคคลสําคัญ การแสดงท่าทางแบบนาฏลักษณ์ การเขียนภาพ
แบบ 2 มิติ เป็นต้น การแทรกเทคนิคแบบตะวันตกเข้าไปมักจะพบบ่อยในการเขียนภาพประกอบฉาก 
ภาพธรรมชาติวิวทิวทัศน์ เช่น การเขียนภาพผลักระยะใกล้-ไกล (3 มิติ) การเขียนภาพท่ีดูเสมือนจริง
มากข้ึน กระแสโลกตะวันตกบางอย่างในสมัยน้ัน ได้ถูกนํามาเขียนเป็นภาพประกอบฉาก เช่น ภาพ
อาคารตึกแถวแบบตะวันตก ภาพเรือสําเภา ภาพคนข่ีม้า  
 2. ภาพสุภาษิต มีลักษณะเป็นภาพประกอบหรือภาพกาก สํานวนสุภาษิตวัดราชบูรณะมี
ความคล้ายคลึงกับสํานวนสุภาษิตที่แต่งขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 รูปแบบและเทคนิคเหมือนกันกับ
ลักษณะภาพพุทธประวัติ คือ เป็นงานเขียนแบบผสมผสานระหว่างจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกับ
แบบตะวันตก ภาพบุคคลจะเป็นเทคนิคเก่าแบบไทยประเพณี ลักษณะนาฏลักษณ์ การแต่งกาย ทรง
ผม เป็นต้น ส่วนเทคนิคใหม่ของตะวันตกจะใช้ในการเขียนฉากวิวทิวทัศน์ ต้นไม้ ภูเขา ประกอบกับ
การเขียนผลักระยะใกล้-ไกล จะทําให้ภาพมีมิติ ดูสมจริง  
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 ภาพจิตรกรรมในพระวิหาร ฝีมืออยู่ในระดับช่างท้องถิ่น จุดประสงค์หลักของช่างเพียง
ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานจิตรกรรม แต่ยังขาดความประณีตอย่างฝีมือครูช่างหลวงซึ่งช่าง
หลวงที่มีฝีมือย่อมเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งไม่พระราชทานให้ออกมาเขียนภาพตามหัวเมืองได้โดยง่าย 
ดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะพบจิตรกรรมฝาผนังฝีมือระดับสูงเทียบเท่างานช่างหลวงตามวัดในหัวเมือง49  
 การถ่ายทอดเร่ืองราวของช่างท้องถิ่นจะมีอิสระในการแสดงออกมากกว่างานช่างจาก
กรุงเทพฯ จึงทําให้รูปแบบงานมีลักษณะเฉพาะของตน เช่น ในกรณีตําแหน่งการเขียนภาพสุภาษิต 
ภาพสุภาษิตวัดราชบูรณะจะถูกเขียนไว้บริเวณผนังสกัดหน้า จะต่างกับภาพสุภาษิตในกรุงเทพฯ ที่ถูก
เขียนในตําแหน่งบานแผละประตูและหน้าต่าง 
 ความแตกต่างบางประการจากลักษณะงานต้นแบบกรุงเทพฯ อาจบอกได้ถึงลําดับ
ความสําคัญของวัดราชบูรณะ เช่น กรณีคําโคลงประจําภาพสุภาษิต ซึ่งภาพสุภาษิตวัดราชบูรณะกับ
ภาพสุภาษิตวัดกันมาตุยาราม กรุงเทพฯ ที่มีสถานะเป็นวัดราษฎร์ จะมีความคล้ายคลึงกัน คือไม่มีคํา
โคลงประจําภาพ ส่วนภาพสุภาษิตวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับวัดโสมนัสฯ ซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่ 4 
ทรงมีพระราชประสงค์ให้บูรณปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้น จะมีการแต่งคําโคลงประจําภาพสุภาษิต 
สะท้อนความแตกต่างระหว่างวัดราษฎร์กับวัดหลวงในอีกแง่มุมนึง นอกเหนือจากฝีมือด้านงานช่าง  
 เพราะฉะน้ันจึงสรุปได้ว่า งานจิตรกรรมภายในวิหารวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก เป็น
รูปแบบและเทคนิคงานช่างในรัชกาลที่ 4 แบบผสมผสานระหว่างงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น กับเทคนิคงานช่างแบบตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากงาน
แบบปรัมปราคติสู่ความเป็นสัจนิยม  
 อาจด้วยเหตุที่วัดราชบูรณะเป็นวัดในหัวเมืองและไม่ได้เป็นวัดหลวง จึงยังมีการสร้าง 
เรื่องปรัมปราคติปะปนอยู่ในงานจิตรกรรมด้วย คงมีอย่างน้อยสองกรณีที่กระแสอิทธิพลงานช่างและ
แนวคิดแบบใหม่คือเหมือนจริงในสมัยรัชกาลที่ 4 แพร่ออกไปสู่หัวเมือง กรณีแรกช่างจากกรุงเทพฯ 
รับจ้างไปเขียนภาพ หากเพราะเป็นงานท่ีเจ้านายกรุงเทพฯ ส่งไปคงเป็นช่างฝีมือค่อนข้างดี แต่จะดี
ระดับใดย่อมขึ้นอยู่กับอํานาจบารมีของเจ้านายน้ัน อีกกรณีหน่ึงคงมีที่เคยฝึกฝนเรียนรู้จากกรุงเทพฯ 
ระยะหนึ่งจึงกลับถิ่นเดิมหรือออกไปรับจ้างเขียนภาพตามวัดหัวเมืองอันอาจเป็นถิ่นฐานบ้านเดิม   
กรณีหลังนี้สามารถสังเกตเห็นลักษณะท้องถิ่นได้มากกว่ากรณีแรก50  
 

 
 49 เร่ืองเดียวกัน, 270. 
 50 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 แนวคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยน
ตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 228. 
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บทที่ 4 
 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก ภาพจิตรกรรมหลักเป็นงาน
เขียนภาพเร่ืองราวในพุทธประวัติ ประกอบกับแผนผังและการวางตําแหน่งภาพจิตรกรรม ได้แก่ 
บริเวณผนังสกัดหน้าที่เขียนเป็นฉากมารผจญ มีส่วนคล้ายคลึงกับลักษณะงานจิตรกรรมแบบไทย
ประเพณีซึ่งนิยมเขียนมาต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
 นอกจากน้ียังปรากฏงานเขียนภาพสุภาษิต ซึ่งการเขียนภาพสุภาษิตในงานจิตรกรรมไทย
มีช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือ สมัยรัชกาลที่ 3-4 โดยเพ่ิงเริ่มเขียนในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งได้แรงบันดาลใจ
จากโคลงโลกนิติที่นิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ปรากฏหลักฐานในพระ
อุโบสถวัดเชตุพนฯและวัดบุปผาราม และปรากฏความนิยมในการเขียนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จาก
หลักฐานด้านเอกสารที่ระบุว่ารัชกาลที่ 4 มีพระราชประสงค์ให้ขรัวอินโข่งเขียนภาพสุภาษิตภายใน
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและให้กวีช่วยกันแต่งโคลงขึ้นใหม่ นอกจากน้ียังปรากฏงาน
เขียนภาพสุภาษิตในพระวิหารวัดโสมนัสฯ และพระอุโบสถวัดกันมาตุยาราม ในส่วนของภาพสุภาษิต
วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก จะมีส่วนคล้ายคลึงกับภาพสุภาษิตในสมัยรัชกาลที่ 4 ทั้งด้านแนวคิดและ
รูปแบบที่ปรากฏอิทธิพลตะวันตก 
 ลักษณะภาพจิตรกรรมบางส่วนยังคงรูปแบบและเทคนิคแบบไทยประเพณีที่สืบเน่ืองมา
ต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น การปิดทองภาพบุคคลสําคัญ การแสดง
ท่าทางแบบนาฏลักษณ์ การเขียนภาพแบบ 2 มิติ บางส่วนมีการแทรกภาพและเทคนิคงานช่างแบบ
ตะวันตก นับเป็นจิตรกรรมแนวใหม่ที่เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น การเขียนภาพผลักระยะใกล้-ไกล 
(3 มิติ) การเขียนภาพวิวทิวทัศน์ ภาพอาคารตะวันตก เป็นต้น  
 จึงสามารถสรุปได้ว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก เป็น
งานเขียนแบบผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทยประเพณีกับแบบตะวันตก เป็นวัดนอกเขตราช
ธานีที่ได้รับกระแสอิทธิพลงานช่างกรุงเทพฯ และแนวคิดงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ความแตกต่าง
กันในรายละเอียดปลีกย่อยสะท้อนถึงอิสระในการแสดงออก ซึ่งเป็นเร่ืองปกติของงานฝีมือช่างท้องถิ่น 
ที่มีอิสระในการแสดงออกมากกว่างานช่างกรุงเทพฯ รวมไปถึงการถ่ายทอดเร่ืองราวที่ยังขาดความ
ประณีตอย่างช่างหลวงในกรุงเทพฯ  
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 อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้ยังใช้ข้อมูลจํากัดโดยใช้เพียงการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เป็นหลักสําคัญในการกําหนดอายุภาพจิตรกรรม คําตอบที่ได้จึงไม่สามารถลงรายละเอียดได้มาก 
ข้อมูลด้านเอกสารจะมีส่วนสําคัญ การค้นพบข้อมูลด้านเอกสารใหม่ที่ เ ก่ียวข้อง จะช่วยเพ่ิม
รายละเอียดในคําตอบ รวมถึงอธิบายเหตุของความสัมพันธ์กับวัดในเขตกรุงเทพฯ ให้มีความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น 
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