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 This research is to fulfill the knowledge on the social on mural paintings for 
understanding the noblemen and commoners’ story on the Thai mural paintings. The 
research also shows the ways that foreign countries contacted Thailand by studying 
through the mural paintings of  Wat Mai Tep Nimitr which were dated between the 
periods of Late Ayutthaya and Early Rattanakosin. The study is focused on the social 
between the periods of Late Ayutthaya and Early Rattanakosin through the mural 
paintings. 
 

 The result of the study shows some aspects of social on the Thai mural paintings 
of Wat Mai Thep Nimitr which is related to the court tradition and the similarity between 
the Khon costumes and commoner’s costumes. Moreover, it shows the way of living and 
race through the Thai mural paintings which were expressed overall social aspect in the 
period that the mural paintings were created.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Department of Art History                                        Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature ........................................                           Academic Year 2015 
Independent Study Advisor's signature ........................................ 



ฉ 

 

กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระคร้งน้ีส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยการสนบัสนุนและความช่วยเหลือจากบุคคล

หลายฝ่าย โดยเฉพาะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช อาจารยผ์ูค้วบคุมการคน้ควา้

อิสระ ท่ีได้กรุณาแนะน าและให้ค  าปรึกษา แกไ้ขขอ้บกพร่องและความช่วยเหลืออย่างดีตลอดมา 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบการ

คน้ควา้อิสระ ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน าท่ีมีคุณค่าในการปรับปรุงแกไ้ขการคน้ควา้อิสระ  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะทุกท่าน ท่ีให้โอกาส

ในการศึกษาและประสิทธิประสาทวชิาความรู้มาตลอด รวมไปถึงการให้ขอ้คิดอนัเป็นประโยชน์ใน

การคน้ควา้อิสระ 

ขอขอบคุณ คุณกิติยานภาลยั ภู่ตระกูล และคุณพิมพช์นก ทิมบรรเจิดท่ีช่วยแปลบทคดัย่อ

ภาษาองักฤษ คุณเจตน์ เพชรรัตน์ ท่ีให้ค  าปรึกษาและขอ้สังเกตบางประการ และขอบคุณเพื่อนร่วม

ชั้นประวติัศาสตร์ศิลปะทุกท่านท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม ท่ีไดร่้วมส ารวจภาคสนามและช่วยเหลือเสมอมา 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณ คุณพ่อและครอบครัวท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนมาตลอดการศึกษาและ

ใหก้ าลงัใจ ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี 



ช 

 

สารบัญ 

 หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย……………………………………………………………………………    ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ………………………………………………………………………..    จ 

กิตตกิรรมประกาศ…………………………………………………………………………….    ฉ 

สารบญัภาพ…………………………………………………………………………………….  ญ 

สารบญัแผนผงั………………………………………………………………………………….  ณ 

บทที่ 

  ๑ บทน า……………………………………………………………………    ๑ 

    ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา…………………………………….    ๑

    สมมตฐิานของการศกึษา……………………………………………………..    ๓ 

    ความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา……………………………….    ๔ 

    ขอบเขตของการศกึษา………………………………………………………..    ๔ 

    ขัน้ตอนของการศกึษา………………………………………………………...    ๔ 

    ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ……………………………………………………    ๔ 

  ๒ วัดใหม่เทพนิมิตร : สถาปัตยกรรมภายในวัด 

 และจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ…………………………………………….   ๕ 

 ๑. ประวตัแิละงานสถาปัตยกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร…………………………….    ๕ 

      ๑.๑ แผนผงัวดัใหมเ่ทพนิมิตร……………………………………………...    ๕ 

       ๑.๒ พระอโุบสถ…………………………………………………………….    ๗ 

       ๑.๓ เจดีย์บริวาร…………………………………………………………....    ๑๒ 

       ๑.๔ ซุ้มสีมา………………………………………………………………..    ๑๔ 

       ๑.๕ สรุปรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………….    ๑๕ 

 ๒. งานจิตรกรรมภายในพระอโุบสถ…………………………………………….    ๑๖ 

      ๒.๑ แผนผงัภายในพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร…………………………..    ๑๙ 



ซ 

 

      

 

บทที่  หน้า 

     ๒.๒ การก าหนดอายงุานจิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

     จากเทคนิคและลกัษณะบางประการ………………………………………  ๓๑ 

         ๒.๒.๑ ภาพเทพชมุนมุ…………………………………………………  ๓๒ 

         ๒.๒.๒ ภาพชาดกและภาพพทุธประวตัติอนเสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์……  ๓๔ 

         ๒.๒.๓ ภาพไตรภมูิและภาพพทุธประวตัติอนมารผจญ……………………… ๓๘ 

      ๒.๓ สรุปงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………………………  ๓๙ 

  ๓ ภาพสะท้อนสังคม ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม 

พระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตร………………………………………………….  ๔๐ 

๑. ความสมัพนัธ์ระหว่างชดุโขนละครกบัการแตง่กายของบคุคลในงานจิตรกรรม… ๔๐ 

     ๑.๑ แรงบนัดาลใจของเคร่ืองแตง่กายโขนละคร………………………………  ๔๐ 

     ๑.๒ เคร่ืองศริาภรณ์………………………………………………………………๔๒ 

     ๑.๓ เคร่ืองประดบักาย……………………………………………………………๔๘ 

     ๑.๔ ฉลองพระองค์……………………………………………………………….๕๒ 

๒. เคร่ืองแตง่กายและทรงผมท่ีสมัพนัธ์กบัความเป็นจริงในสงัคม…………………..๕๔ 

     ๒.๑ เคร่ืองนุม่หม่…………………………………………………………………๕๕ 

         ๒.๑.๑ ลวดลายผ้านุง่ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร…………  ๖๑     

๒.๒ ทรงผม………………………………………………………………………  ๗๑ 

๓. ภาพสะท้อนเก่ียวกบัธรรมเนียมราชส านกั………………………………………. ๗๔ 

     ๓.๑ การใช้เคร่ืองสงูประดบัยศ………………………………………………….  ๗๔ 

     ๓.๒ ธรรมเนียมการแบง่ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน…………………………………  ๘๑ 

     ๓.๓ พระราชพิธีเสดจ็พยหุยาตราทางสถลมารค………………………………   ๘๔ 

๔. ภาพชาวตา่งชาตใินงานจิตรกรรม………………………………………………  ๙๔ 



ฌ 

 

     ๔.๑ ชาวตะวนัตก………………………………………………………………   ๙๕ 

  

บทที่  หน้า 

         ๔.๒ ชาวมสุลิม…………………………………………………………… ๙๘ 

     ๔.๓ ชาวจีน……………………………………………………………… ๑๐๐ 

๔ บทสรุป………………………………………………………………………   ๑๐๓ 

รายการอ้างอิง……………………………………………………………………………. ๑๐๗ 

ประวัตผู้ิวิจัย……………………………………………………………………………… ๑๑๐ 

 



ญ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า 

   ๑ หน้าบนัพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………………………………….    ๗ 

    ๒ ภาพแสดงชัน้ฐานพระอโุบสถวดักฎีุดาว พระนครศรีอยธุยา…………………………..    ๘ 

    ๓ ภาพแสดงชัน้ฐานพระอโุบสถวดัสวุรรณาราม พระนครศรีอยธุยา……………………    ๘ 

    ๔ ภาพแสดงชัน้ฐานพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพฯ……………………………..    ๙ 

    ๕ ลายเทพพนมบนหน้าบนัพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………………..    ๑๐ 

    ๖ หวัเสาและคนัทวย พระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพฯ……………………………    ๑๑ 

    ๗ เจดีย์ประจ ามมุด้านหน้าพระอโุบสถ (ภาพซ้าย) และ 

 เจดีย์ประจ ามมุด้านหลงัพระอโุบสถ (ภาพขวา)………………………………………    ๑๔ 

    ๘ ซุ้มสีมาภายในวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………………………………………    ๑๕ 

    ๙ เตมีย์ชาดก……………………………………………………………………………...    ๒๐ 

    ๑๐ มหาชนกชาดกและสวุรรณสามชาดก…………………………………………………    ๒๑ 

    ๑๑ เนมิราชชาดกและมโหสถชาดก……………………………………………………….    ๒๒ 

    ๑๒ ภริูทตัต์ชาดกและจนัทกมุารชาดก……………………………………………………    ๒๓ 

    ๑๓ นารทชาดก………………………………………………………………………………   ๒๔ 

    ๑๔ เวสสนัดรชาดก ตอน ทานกณัฑ์………………………………………………………    ๒๕ 

    ๑๕ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์ชชูก กณัฑ์จลุพน และกณัฑ์มหาพน……………………    ๒๖ 

    ๑๖ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์มทัรี และกณัฑ์สกับรรณ…………………………………..    ๒๗ 

    ๑๗ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์มหาราช……………………………………………………    ๒๘ 

    ๑๘ พทุธประวตั ิตอน เสดจ็ออกมหาภิเนศกรมณ์………………………………………….    ๒๘ 

    ๑๙ พทุธประวตั ิตอน มารผจญ…………………………………………………………….    ๒๙ 

    ๒๐ โลกไตรภมูิ………………………………………………………………………………    ๓๐ 

    ๒๑ เทพชมุนมุหนัหน้าอดัหนึง่ตนหนัหน้าเสีย้วสองตน…………………………………….    ๓๓ 

    ๒๒ เทพชมุนมุหนัหน้าอดัหนึง่ตนหนัหน้าเสีย้วส่ีตน………………………………………..    ๓๓ 

 



ฎ 

 

ภาพที่  หน้า 

   ๒๓ ลกัษณะเส้นสินเทาหยกัฟันปลาหนา………………………………………………….    ๓๔ 

    ๒๔ ลกัษณะการแบง่ภาพจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร……………………………………..    ๓๕ 

    ๒๕ การระบายทบัฉากจิตรกรรมเดมิ ฉากเวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์มหาราช…………..    ๓๖ 

    ๒๖ การใช้สีน า้ตาลในงานจิตรกรรม……………………………………………………….    ๓๖ 

    ๒๗ เทคนิคการใช้สีออ่นโดยการรองพืน้สีขาว (ตวัเสือ) 

 และการลงสีเข้มไมร่องพืน้สีขาว (ตวัสิงห์)……………………………………………    ๓๗ 

    ๒๘ ภาพน า้ในอดุมคติ……………………………………………………………………..    ๓๘ 

    ๒๙ เคร่ืองแตง่กายท่ีมีลกัษณะร่วมกนัระหวา่งยืนเคร่ืองในการแสดงโขน 

 และเคร่ืองแตง่กายในงานจิตรกรรมฝาผนงัวดัใหมเ่ทพนิมิตร…………………………    ๔๑ 

    ๓๐ มงกฎุทรงสงูหรือชฎา ในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพฯ…………………….    ๔๒ 

    ๓๑ บคุคลในฐานะกษัตริย์ท่ียงัทรงพระเยาว์  

 งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ………………………………….    ๔๒ 

    ๓๒ บคุคลในฐานะเพศฤๅษี งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………………    ๔๔ 

    ๓๓ รูปแบบมงกฎุทรงสงู งานจิตรกรรม พระต าหนกัพฒุโฆษาจารย์ วดัพทุไธสวรรย์…….    ๔๕ 

    ๓๔ มงกฎุทรงสงูในยินเคร่ืองโขน รูปแบบเชน่เดียวกบัมงกฎุในงานจิตรกรรม…………….    ๔๕ 

    ๓๕ เคร่ืองประดบัศริาภรณ์ประเภทเกีย้ว 

 งานจิตรกรรมอโุบสถวดัชอ่งนนทรี(ซ้าย) งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม(ขวา)………..    ๔๖ 

    ๓๖ การสวมใสเ่กีย้ว แตไ่มส่วมใสก่ะบงัหน้าและกรรเจียกจร……………………………..    ๔๗ 

    ๓๗ เปรียบเทียบบคุคลชนชัน้กษัตริย์ในฐานะฤๅษี (พระเวสสนัดร) 

 และบคุคลธรรมดาฐานะฤๅษี (ฤๅษีอตัจตุ)…………………………………………….    ๔๘ 

    ๓๘ ตวัพระในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพฯ…………………………………….    ๔๘ 

    ๓๙ เคร่ืองประดบัท่ีตวัเทวดา งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ………    ๔๙ 

    ๔๐ เคร่ืองประดบัในภาพเทพชมุนมุ วดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ………………………..    ๕๐ 

    ๔๑ เคร่ืองประดบัในภาพวิธูรชาดก งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัชอ่งนนทรี กรุงเทพฯ…….    ๕๑ 

    ๔๒ ฉากเนมิราชชาดก งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ……………….    ๕๒ 



ฏ 

 

ภาพที่  หน้า 

    ๔๓ กษัตริย์ทรงฉลองพระองค์ วดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพฯ……………………………….    ๕๒ 

    ๔๔ กษัตริย์ทรงฉลองพระองค์ จิตรกรรมพระอโุบสถวดัชอ่งนนทรี กรุงเทพฯ………………    ๕๓ 

    ๔๕ นุง่ผ้าพิมพ์ลาย เปลือยทอ่นบน…………………………………………………………    ๕๗ 

    ๔๖ กลุม่ชาวบ้านท่ีนุง่ผ้าพิมพ์ลาย…………………………………………………………    ๕๗ 

    ๔๗ การสวมใสเ่พียงผ้านุง่ เปลือยทอ่นบน…………………………………………………    ๕๗ 

    ๔๘ ผ้าโพกศีรษะพรานป่า งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………………..    ๕๘ 

    ๔๙ การหม่สไบเฉียง……………………………………………………………………….    ๖๐ 

    ๕๐ ลายดอกกลมบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพฯ……….    ๖๒ 

    ๕๑ ลายดอกกลมบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรมวดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ……    ๖๒ 

    ๕๒ ลายดอกกลมบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ……….    ๖๒ 

    ๕๓ ผ้าพิมพ์ลายดอกกลม พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร…………………………..    ๖๒ 

    ๕๔ ลายดอกส่ีกลีบบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพฯ…….    ๖๓         

    ๕๕ ลายดอกส่ีกลีบบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรมวดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ….    ๖๓ 

    ๕๖ ลายดอกส่ีกลีบบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ……..    ๖๓ 

    ๕๗ ลายดอกส่ีกลีบ ผ้าพิมพ์ภายในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร…………………    ๖๓ 

    ๕๘ ลายดอกกลมสลบัดอกส่ีกลีบ งานจิตรกรรม วดัใหมเ่ทพนิมิตร……………………..    ๖๔    

    ๕๙ ลายดอกกลมสลบัดอกส่ีกลีบ งานจิตรกรรม วดัใหญ่สวุรรณาราม…………………    ๖๔ 

    ๖๐ ลายดอกกลมสลบัดอกส่ีกลีบ งานจิตรกรรม วดัสวุรรณาราม…………….…………    ๖๔ 

    ๖๑ ผ้าพิมพ์ลายดอกกลมสลบัดอกส่ีกลีบ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร…………    ๖๔ 

    ๖๒ ลายกดุัน่ ผ้าภษูาเทพชมุนมุ พระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………….    ๖๕   

    ๖๓ ลายกดุัน่ ผ้าภษูาเทพชมุนมุ พระอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม………………………    ๖๕ 

    ๖๔ ผ้าพิมพ์ลายกดุัน่ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร………………………………    ๖๕ 

    ๖๕ ลายราชวตั ิผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรม อโุบสถวดัใหมป่ระชมุพล…………    ๖๖ 

    ๖๖ ลายราชวตั ิผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรม อโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม………    ๖๖ 

    ๖๗ ลายราชวตับินผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ พระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………….    ๖๖ 

 



ฐ 

 

ภาพที่  หน้า 

    ๖๘ ลายราชวตั ิผ้าพิมพ์ลายอยา่ง พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร…………………    ๖๗ 

    ๖๙ ลายพุม่ข้าวบณิฑ์ ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ วดัใหม่เทพนิมิตร…………………………    ๖๘ 

    ๗๐ ลายพุม่ข้าวบณิฑ์ ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ………………..    ๖๘ 

    ๗๑ ผ้าพิมพ์ลายอยา่ง พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร………………………………    ๖๘ 

    ๗๒ ลายก้านขด ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรม วดัใหมเ่ทพนิมิตร…………………    ๖๙ 

    ๗๓ ลายก้านขด ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ งานจิตรกรรม วดัใหญ่สวุรรณาราม……………..    ๖๙ 

    ๗๔ ลายก้านขดในผ้าพิมพ์ลายอยา่ง พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร……………….    ๖๙ 

    ๗๕ ผ้านุง่ลายเข้มขาบ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร…………………………………..    ๗๐ 

    ๗๖ ผ้านุง่ลายเข้มขาบ งานจิตรกรรมวดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ……………………..    ๗๐ 

    ๗๗ ผ้านุง่ลายเข้มขาบ งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ…………………………    ๗๐ 

    ๗๘ ผ้านุง่ลายเข้มขาบ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร………………………………    ๗๑ 

    ๗๙ ทรงผมของผู้ชายท่ีรับราชการ…………………………………………………………    ๗๒ 

    ๘๐ ทรงผมบคุคลท่ีเป็นชาวบ้าน…………………………………………………………..    ๗๒ 

    ๘๑ เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค)…………………………………………………    ๗๓ 

    ๘๒ ทรงผมประบา่ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร……………………………………….    ๗๓ 

    ๘๓ ฉตัรในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………………………………..    ๗๖ 

    ๘๔ ฉตัรห้าชัน้(ซ้าย) และฉตัรเจ็ดชัน้(ขวา) พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร…………    ๗๗ 

    ๘๕ ฉตัรสามชัน้ งานจิตรกรรมวดัชอ่งนนทรี………………………………………………    ๗๗ 

    ๘๖ ฉตัรสามชัน้ งานจิตรกรรมวดัราชสิทธาราม…………………………………………..    ๗๗ 

    ๘๗ ฉตัรห้าชัน้ งานจิตรกรรมวดัเกาะแก้วสทุธาราม………………………………………    ๗๘ 

    ๘๘ พกัโบกแสดงฐานะของพระเวสสนัดรและพระชาลี 

 ในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร……………………………………………………..    ๗๙ 

    ๘๙ พดัโบก พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร…………………………………………..    ๗๙ 

    ๙๐ จามร พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร…………………………………………….    ๘๐ 

    ๙๑ จามรและพดัโบก งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ…………………………    ๘๑  



ฑ 

 

ภาพที่   หน้า 

    ๙๒ ฉากจิตรกรรมการแบง่ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน พระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร…………….    ๘๓ 

    ๙๓ พระบรมวงศานวุงศ์เพศหญิงแสดงถึงความเป็นฝ่ายใน 

 งานจิตรกรรมพระอโุบสถ วดัใหมเ่ทพนิมิตร…………………………………………..    ๘๓ 

    ๙๔ นางสนองพระองค์ดแูลกลุม่นางใน ภาพจิตรกรรมพระอโุบสถ วดัใหมเ่ทพนิมิตร…….    ๘๔ 

    ๙๕ กระบวนเสดจ็พยหุยาตราทางสถลมารค 

 งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………………………………………..    ๘๕ 

    ๙๖ ภาพแสดงกระบวนกลอง งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร…………………………….    ๘๗ 

    ๙๗ ภาพแสดงกระบวนแตรสงัข์ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร…………………………    ๘๘ 

    ๙๘ ภาพแสดงกระบวนขนุนาง งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………….    ๘๙ 

    ๙๙ ภาพแสดงกระบวนพราหมณ์ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………    ๙๐ 

   ๑๐๐ เคร่ืองคชารณ์ช้างต้น ในงานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………..    ๙๓ 

   ๑๐๑ เคร่ืองยศคชาภรณ์ช้างต้นแบบราชประเพณี…………………………………………    ๙๓ 

   ๑๐๒ ชาวตา่งชาตใินฉากพทุธประวตั ิตอนมารผจญ 

 งานจิตรกรรมวดัเกาะแก้วสทุธาราม………………………………………………….    ๙๔ 

   ๑๐๓ ชาวตา่งชาตใินฉากมโหสถชาดก 

 งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม…………………………………………………………    ๙๔ 

   ๑๐๔ ชาวตา่งชาตใินฉากนมสัการรอยพระพทุธบาท 

 งานจิตรกรรมต าหนกัพระพทุธโฆษาจารย์……………………………………………    ๙๕ 

   ๑๐๕ ชาวตา่งชาตใินฉากมหาชนกชาดก 

 งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม…………………………………………………………    ๙๕ 

   ๑๐๖ ชาวตา่งชาตใินฐานะทวารบาล นกัสิทธ์ิ วิทยาธร 

 งานลงรักปิดทองตู้พระธรรมภายในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร (ซ้าย) 

 งานจิตรกรรมวดัไชยทิศ (ขวา)……………………………………………………….    ๙๕ 

   ๑๐๗ ชาวตะวนัตกในฉากมารผจญ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร………………………    ๙๗ 

   ๑๐๘ ภาพของชาวตะวนัตก งานจิตรกรรมวดับางขนุเทียนนอก……………………………    ๙๗ 

 



ฒ 

 

ภาพที่  หน้า 

   ๑๐๙ ชาวมสุลิม งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ………………………………….    ๙๙ 

   ๑๑๐ ชาวมสุลิม งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ……………………………………    ๙๙ 

   ๑๑๑ หลกัฐานภาพวาดของชาวตะวนัตก…………………………………………………….    ๑๐๑ 

   ๑๑๑ ชาวจีน งานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตร กรุงเทพฯ……………………………………..    ๑๐๑ 

   ๑๑๒ ชาวจีนในฉากมารผจญ งานจิตรกรรมวดัชมพเูวก……………………………………..    ๑๐๑ 

   ๑๑๓ ชาวจีนในฉากพทุธประวตั ิงานจิตรกรรมวดัดสุิตาราม…………………………………    ๑๐๑ 

   ๑๑๔ บทบาทชาวจีนสะท้อนถึงการค้าขาย งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม…………………..    ๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ณ 

 

สารบัญแผนผัง 

แผนผังที่  หน้า  

 ๑ แผนผงัวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ…………………………………………………….    ๖ 

๒ แผนผงัภายในพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร……………………………………………    ๑๙ 



๑ 

 

บทที่ ๑ 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 งานจิตรกรรมในศิลปะไทยนัน้ มักจะสะท้อนความเช่ือทางพุทธศาสนา โดยท่ีมักจะ

เขียนเก่ียวกับ อดีตพุทธ พุทธประวัติ ชาดกและไตรภูมิ๑ ตัง้แต่งานจิตรกรรมสมยักรุงศรีอยุธยา

ตอนกลางมาจนกระทัง่สมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พบว่างานจิตรกรรมมกัจะมีการวางภาพใน

ลกัษณะท่ีมีแบบแผนเดียวกนัคือ ด้านข้างพระประธานมีการวางภาพเทพชมุนมุไว้ด้านบนสดุเหนือ

ช่องหน้าต่าง ในระหว่างช่องหน้าต่างนัน้เป็นการวางภาพเร่ืองพุทธประวัติหรือชาดก ยกเว้น 

พุทธประวัติตอนมารผจญจะวางไว้ท่ีด้านหน้าพระประธานและด้านหลังพระประธานเป็น  

ภาพไตรภมูิ 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก งานจิตรกรรมฝาผนังยังคงคต ิ  

ระเบียบแบบแผนและรูปแบบการวาดต่อเ น่ืองจากสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงสมัย  

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั งานจิตรกรรมเร่ิมท่ีจะเปล่ียนแปลงไป โดยได้รับอิทธิพลใน

การติดต่อกับต่างชาติมากขึน้ การเปล่ียนแปลงของงานช่างในสมัยพระบาทสมเด็จนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หวัเน่ืองมาจากการท่ีมีชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในไทยมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัเป็นยคุท่ี

เ ร่ิ มป รับ เป ล่ี ยน เ พ่ื อ รับแนวคิ ดจ ากต่ า งประ เทศ  ดัง นั น้ ง านจิ ต รกร รม ในสมัย ของ  

พระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทัง้เป็นงานท่ีเขียนขึน้ใหม่และงานซ่อมแซมพระอุโบสถเก่า  

มีอิทธิพลของชาวตา่งประเทศและเทคนิคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากงานจิตรกรรมสมยัก่อนหน้า 

 วัดใหม่เทพนิมิตรนัน้เป็นวัดท่ีมีการสร้างมาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้ว  

โดยพิจารณาจากงานสถาปัตยกรรมภายในวัดเช่น เจดีย์รายรอบพระอุโบสถ ซุ้ มเสมารอบ  

พระอุโบสถ อย่างไรก็ตามพระอโุบสถท่ีเป็นประธานของวดัใหม่เทพนิมิตรมีหลงัคาซ้อน มีมุขโถง

ทางด้านหน้า เสาของมุขประดบับวัหวัเสาเป็นบวัแวง ปลายสะบดัของกลีบบวัน่าจะเป็นงานช่าง

                                                           

 ๑ สนัติ เลก็สขุมุ และ กมล ฉายาวฒันะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การ
พิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๙.  



๒ 

 

สมยักรุงเทพฯ แต่อาจจะเป็นแบบอย่างงานช่างสมยักรุงศรีอยุธยาและถูกซ่อมแซมปรับปรุงใหม่

คราวบูรณะสมยักรุงเทพฯ๒ รูปแบบของงานจิตรกรรมภายในพระอโุบสถนัน้กลบัเป็นรูปแบบและ

เทคนิคการวาดแบบสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดงันัน้งานจิตรกรรมจะต้องมีการซ่อมแซมและ

เขียนใหมใ่นสมยัหลงัโดยเปล่ียนแปลงการแสดงออกของงานจิตรกรรม ซึ่งภาพท่ีวาดนัน้ได้สะท้อน

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีความสัมพันธ์และอิทธิพลจาก

ตา่งชาตท่ีิเข้ามาในสมยันี ้

 จากผลการค้นคว้าวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวัดใหม่เทพนิมิตรท่ีผ่านมา ได้มีการศึกษางาน

จิตรกรรมท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรไว้ โดย อาจารย์ น ณ ปากน า้ ได้กล่าวถึงงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพ

นิมิตรโดยท่ีให้น า้หนักเฉพาะด้านคุณค่าของรูปแบบและความงามเป็นส าคญั  โดยยังเช่ือว่า

จิตรกรรมท่ีวดัใหม่เทพนิมิตรนีเ้ป็นจิตรกรรมท่ีเขียนขึน้ในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นส่วนมาก ซึ่งการ

ก าหนดอายขุองภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่จากรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบภายนอกและเปรียบเทียบ

กับจิตรกรรมวัดช่องนนทรี ในส่วนของภาพจิตรกรรมท่ีมีการเขียนเพิ่มเติมและการใช้เทคนิคท่ี

แตกต่างจากรูปแบบจิตรกรรมสมัยอยุธยาท่ีปรากฏท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรนัน้ ได้ให้ความคิดเห็นว่า

เขียนขึน้ในสมยัหลงัโดยการเปรียบเทียบกบัสมดุขอ่ย วดัหวักระบือ๓  

 ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร. สนัติ เล็กสขุมุ ได้กล่าวถึงงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตร

เพิ่มเตมิจากการค้นคว้าวิจยัของอาจารย์ น ณ ปากน า้ โดยเพิ่มเติมงานจิตรกรรมท่ีเขียนเพิ่มเติมใน

สมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั โดยกล่าวถึงจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรท่ีมีลกัษณะการ

เขียนโดยการหยิบยืมรายละเอียดประกอบฉากอย่างศิลปะจีนเช่น ภาพต้นไม้ หรือภาพสุนขัแบบ

จีน เป็นต้น ซึง่ท าให้สนันิษฐานวา่เป็นงานจิตรกรรมในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั๔ 

                                                           

 ๒ สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคดิปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 
 ๓ น ณ ปากน า้, ชุดจติรกรรมไทยประเพณี วัดใหม่เทพนิมติร, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
๒๕๒๖.), หน้า ๔๑-๔๓.  
 ๔ สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคดิปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๔-๓๙. 



๓ 

 

 คณุชมพูนุช ประศาสน์เศรษฐ ได้กล่าวถึงงานจิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิตรในด้านของ

เทคนิคการเขียนและสีท่ีใช้ในงานจิตรกรรมรวมถึงโครงสร้างชัน้สีของงานจิตรกรรม ซึ่งจาก

การศึกษานัน้พบว่าผงสีท่ีใช้ในงานจิตรกรรมท่ีพระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตร ส่วนใหญ่เป็นสีท่ี

ทนทานยกเว้นผงสีท่ีมีตะกัว่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งหากอยู่ในอากาศท่ีมีมลพิษของก ามะถัน ผงสีจะ

เปล่ียนเป็นสีด า ส่วนผงสีอินทรีย์ท่ีพบนัน้จะไม่คงทนเม่ือโดนแสง  จากการศกึษาพบว่ายงัขาดใน

เ ร่ืองของการก าหนดอายุและการเขียนเพิ่มเติมของงานจิตรกรรมท่ีเห็นได้อย่างเด่นชัด  

ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบนัน้พบเพียงการศึกษาเปรียบเทียบกับจิตรกรรมท่ีพระปรางค์ วัด

มหาธาต ุราชบรีุ ซึง่มีอายตุา่งกนัอยา่งมาก๕ 

 ซึง่จากการค้นคว้าวิจยัท่ีผ่านมานัน้ ไม่มีผู้ ใดท่ีศกึษาถึงภาพสะท้อนทางด้านสงัคมและ

วัฒนธรรมซึ่งปรากฏให้เห็นท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรแต่อย่างใด ดังนัน้จึงมีแนวคิดในการศึกษางาน

จิตรกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงด้านสงัคมและวฒันธรรม รวมไปถึงอิทธิพลของตา่งประเทศอาทิ การ

แต่งกายของตวัละครท่ีแตกต่างจากตวัละครตา่งๆในฉากพระมหาชนก ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม

เพ่ือเป็นมิตใิหมใ่นการศกึษาจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

ข้อสมมุตฐิานการศึกษา 

๑. จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัใหม่เทพนิมิตรน่าจะเป็นงานท่ีเขียนขึน้ในสมยักรุงศรีอยุธยา 

พร้อมกับงานสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ แต่เม่ือมาท าการศึกษาแล้ว พบว่าเป็นงานท่ีมีการซ่อมแซมมา

ตอ่เน่ืองโดยสะท้อนออกมาในรูปแบบการวาดและสีท่ีใช้ในงานจิตรกรรม นอกจากนัน้ยงัพบว่ามี

ภาพกาก ฉากประกอบเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะท่ีมีความสมัพนัธ์กบังานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี ๓ 

๒. จิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรเป็นงานท่ีสะท้อนถึงสังคมและวฒันธรรม ซึ่ง

รูปแบบท่ีปรากฏในส่วนของภาพท่ีเป็นรายละเอียดนัน้คงเป็นงานเขียนในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

งานจิตรกรรมจงึสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 

                                                           

 ๕ ชมพนูชุ ประศาสน์เศรษฐ, รายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษาผงสีและโครงสร้างชัน้สีของ
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหม่เทพนิมิตร ธนบุรี, (ม.ป.ท.: ศนูย์วิจยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๒.), หน้า ๕๘-
๖๑. 



๔ 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑. เพ่ือศกึษางานจิตรกรรมฝาผนงัอนัสะท้อนถึงสงัคมและวฒันธรรมท่ีวดัใหมเ่ทพ

นิมิตร 

๒. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัใหม่เทพนิมิตรกบังานจิตรกรรมท่ีมี

อายใุกล้เคียงกนั 

๓. เพ่ือศกึษาความเปล่ียนแปลงของงานจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลท่ี ๓ 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดใหม่เทพนิมิตร ท่ีสะท้อนถึงสังคมและวัฒนธรรม 

นอกจากนัน้ยงัน าไปเปรียบเทียบกบังานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเก่ียวข้อง 

ขัน้ตอนการศึกษา 

๑. เก็บข้อมลูเอกสาร โดยรวบรวมข้อมลูทางด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้องและมีประโยชน์ตอ่

การศึกษาได้แก่ พงศาวดาร บันทึกของชาวต่างชาติ หนังสือ และผลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ยงัรวบรวมข้อมูลในด้านงานสถาปัตยกรรมและงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเก่ียวข้องกับ

การศกึษา 

๒. เก็บข้อมลูภาคสนาม โดยส ารวจและถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีท าการศกึษา 

๓. ด าเนินการศึกษา โดยวิ เคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง ท่ีท าการศึกษาและน าไป

เปรียบเทียบกบัจิตรกรรมฝาผนงัในแหลง่อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

๔. สรุปและน าเสนอผลการศกึษา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เ ข้าใจถึงงานจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม ในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๒.  เข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงของงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย ตอ่เน่ืองมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๓. เป็นแนวทางในการศกึษาส าหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาประเดน็ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปในอนาคต 



๕ 

 

บทที่ ๒  

วัดใหม่เทพนิมิตร : สถาปัตยกรรมภายในวัดและจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ 

 วดัใหม่เทพนิมิตรเป็นวัดท่ีตัง้อยู่บริเวณชุมชนบางจากแต่เดิมมา โดยอยู่บริเวณปาก

คลองบางจาก จากการศึกษาพบว่าเป็นวัดท่ีมีอายุอยู่ในช่วงรอยต่อของกรุงศรีอยุธยาถึง  

กรุงรัตนโกสินทร์ และมีการซอ่มแซมเพิ่มเตมิในภายหลงั 

๑. ประวัตแิละงานสถาปัตยกรรมวัดใหม่เทพนิมิตร  

วดัใหม่เทพนิมิตรสนันิษฐานว่าสร้างราวพทุธศกัราช ๒๓๐๐ โดยชาวบ้านท่ีอพยพหนี

ภยัสงครามมาจากกรุงศรีอยธุยาอยู่รวมกนัเป็นชมุชนและได้สร้างวดัเพ่ือเป็นจดุรวมใจของชมุชน๖  

วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณคลองบางจากติดกับวดัภคินีนาถ โดยประวตัิการสร้างวดัใหม่เทพนิมิตรนัน้

ไมป่รากฏหลกัฐานชัน้ต้นอยา่งชดัเจน มีเพียงแตค่ าบอกเลา่แบบมขุปาฐะเท่านัน้ ดงันัน้การก าหนด

อายุของวดัใหม่เทพนิมิตรนี ้จึงก าหนดจากลกัษณะทางสถาปัตยกรรมภายในวัดใหม่เทพนิมิตร  

อนัประกอบด้วยพระอุโบสถอนัเป็นประธานของวดั เจดีย์ทรงเคร่ืองอยู่ประจ ามุมทัง้ส่ีทิศ และซุ้ม

สีมา เป็นต้น ซึง่จะน าไปสูก่ารก าหนดอายขุองจิตรกรรมได้อยา่งชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

๑.๑ แผนผังวัดใหม่เทพนิมิตร 

 จากลกัษณะแผนผงัท่ีใช้พระอโุบสถเป็นประธานของวดันัน้น่าจะเป็นสมยัปลายกรุงศรี

อยธุยาถึงสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยลกัษณะของแผนผงัวดัในสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีมีระบบ

การสร้างวดัโดยลดความส าคญัของเจดีย์ประธานโดยการเปล่ียนมาให้ความส าคญักบัพระอโุบสถ

แทนและลดขนาดของเจดีย์นัน้มีขนาดเล็กลงเป็นเจดีย์องค์เล็กๆเท่านัน้๗ (แผนผงัท่ี ๑) จากรูปแบบ

การสร้างวัดดังกล่าวนัน้พบว่ามีวัดท่ีมี รูปแบบแผนผังท่ียังมีการนิยมสร้างและใช้งานมาจนถึง

                                                           

 ๖ กรมศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ ๒, (พระนคร; โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๖.), 
หน้า ๓๔๙. 
 ๗ สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๒.), 
หน้า ๕๐. และ ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มติชน, ๒๕๕๑.), หน้า 
๔๒. 



๖ 

 

ปัจจบุนั เชน่ วดัเบญจมบพิตร วดัเทพกญุชร กรุงเทพฯ เป็นต้น ซึ่งวดัเหล่านีล้้วนใช้พระอโุบสถเป็น

ประธานของวดัทัง้สิน้ 

 

แผนผงัท่ี ๑ แผนผงัวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ 

 

 

 

เจดย์ี 

เจดย์ี 

พระอโุบสถ 

เจดย์ี 

มาตราสว่น  1 : 2,000 



๗ 

 

๑.๒ พระอุโบสถ 

 พระอุโบสถมีลกัษณะเป็นอาคารหลงัคาคลมุก่อผนงัทึบ ด้านหน้าและด้านหลงัมีสอง

ประต ูลกัษณะของอาคารเป็นลกัษณะการหย่อนท้องช้างหรือแอ่นท้องส าเภา ลกัษณะโครงสร้าง

ของพระอโุบสถนัน้ใช้ผนงัในการรับน า้หนกัชัน้หลงัคา เทคนิคท่ีใช้ผนงัเป็นโครงสร้างในการรับชัน้

หลงัคานัน้เร่ิมในสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นระบบการรับน า้หนกัท่ีได้รับมาจาก

ชาติตะวันตกมาปรับใช้กับพระอุโบสถแบบอาคารประเพณีท่ีเคยสร้างกันมา๘ ตวัอาคารจึงเร่ิม

เปล่ียนแปลงไป รูปทรงขยายกว้าง หลงัคาลาดต ่าลง ผนงัท่ีสงูชะลดูผนงัสอบอย่างแบบบาง หลงัท่ี

นอกจะซ้อนกันหลายชัน้แล้ว ก็ย่ืนชายคาหรือปีกนกในลักษณะท่ีต่อเน่ืองออกล า้ผนังโดยรอบ๙ 

(ภาพท่ี ๑) 

 

ภาพท่ี ๑ หน้าบนัพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

                                                           

 ๘ อานนท์ เรืองกาญจนวิทย์, “การออกแบบพระอโุบสถและพระวิหารแบบไทยประเพณี สมยัอยธุยา
ตอนปลาย (พ.ศ. ๒๑๗๓ – ๒๓๑๐)” (ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
๒๕๔๕), หน้า ๘๐. 
 ๙ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๘๑.  



๘ 

 

 จากชัน้ฐานของพระอโุบสถวดัใหม่เทพนิมิตรพบว่า ตวัอาคารจะตัง้อยู่บนฐานสิงห์และ

ฐานปัทม์ท่ีแอน่โค้ง(ภาพท่ี ๔) เรียกวา่การสร้างแบบแอน่ท้องช้างหรือแอน่โค้งส าเภาอนัเป็นรูปแบบ

ท่ีสร้างกันของพระอุโบสถในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยพบกันในวดัท่ีสร้างในสมยัอยุธยา

ได้แก่ วดักฎีุดาว วดัสวุรรณาราม จงัหวดัอยธุยา เป็นต้น (ภาพท่ี ๒, ภาพท่ี ๓) ซึ่งแตกต่างจากวดั

ในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีการสร้างชัน้ฐานนัน้ไม่ได้เป็นแบบแอ่นท้องช้างแล้ว เช่น พระอโุบสถวดัพระ

ศรีรัตนศาสดาราม พระอโุบสถวดัสวุรรณาราม พระท่ีนัง่พทุธไธสวรรค์  

 

ภาพท่ี ๒ ภาพแสดงชัน้ฐานพระอโุบสถวดักฎีุดาว พระนครศรีอยธุยา 

 

ภาพท่ี ๓ ภาพแสดงชัน้ฐานวดัสวุรรณาราม พระนครศรีอยธุยา 



๙ 

 

 

ภาพท่ี ๔ ภาพแสดงชัน้ฐานพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ 

 สว่นหลงัคาของพระอโุบสถมีลกัษณะเป็นหลงัคาซ้อน เคร่ืองประกอบหลงัคาเป็นงานท่ี

สร้างใหม่เม่ือคราวบูรณะ หน้าบนัประดบัด้วยลายเทพพนมท่ีมีลายช่อหางโตและก้านตอ่ดอกท่ีมี

ลกัษณะของกระหนกเปลว ซึง่เร่ิมมีการใช้ในสมยัอยธุยาตอนปลายนัน้นา่จะมีท่ีมาจากงานมขุ ซึ่งมี

การลดขนาดของก้านลงและเน้นปลายกระหนกให้มากขึน้ มองแล้วคล้ายเปลวไฟ ๑๐ ซึ่งสมัย

รัตนโกสินทร์ยังคงมีการสืบทอดรูปแบบของหน้าบันท่ีเป็นแบบแผนในช่วงท่ีมีการรือ้ฟื้ นงาน

ศิลปกรรมอย่างอยุธยากลบัมาใหม่ ตวัอย่างท่ียงัคงแสดงให้เห็นในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจฬุาโลก ได้แก่ หน้าบนัของพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น ด้านล่างของหน้า

บนัประกอบด้วยลายกระจงัอนัเป็นลกัษณะท่ีสืบทอดมาจากสมยัอยธุยาเชน่เดียวกนั (ภาพท่ี ๕) 

                                                           

 ๑๐ สนัติ เล็กสขุมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๑๗๒-๒๑๓๐), (กรุงเทพฯ: 
 อมรินทร์ปริน้ติง้กรุ๊ป, ๒๕๓๒.), หน้า ๗๐-๗๑. 



๑๐ 

 

 

ภาพท่ี ๕ ลายเทพพนมบนหน้าบนัพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิต 

 พระอโุบสถมีมขุโถงทางด้านหน้า เสาของมขุประดบับวัหวัเสาเป็นบวัแวงมีลกัษณะของ

ปลายสะบดัของกลีบบวันา่จะเป็นงานช่างสมยักรุงเทพฯ แตอ่าจจะเป็นแบบอย่างงานช่างสมยักรุง

ศรีอยธุยาและถกูซ่อมแซมปรับปรุงใหม่คราวบูรณะสมยักรุงเทพฯ๑๑ ซึ่งจากการศกึษาบวัแวงท่ีวดั

ใหมเ่ทพนิมิตรนีมี้ลกัษณะคล้ายกบักลีบบวัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม คือเป็นกลีบบวัท่ีท าเป็นกลีบ

บวัเรียวยาวและมีส่วนปลายสะบดัเล็กน้อย ลกัษณะของบัวแวงนีเ้รียกว่า บวัแบบคล้ายใบดาบ ซึ่ง

มีวิวฒันาการมาจากสมยัอยธุยาตอนปลาย๑๒ (ภาพท่ี ๖) 

                                                           

 ๑๑ สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 
 ๑๒ ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่

ปรับเปลี่ยน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖.), หน้า ๑๒๙. 



๑๑ 

 

 

ภาพท่ี ๖ หวัเสาและคนัทวย พระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ 

 คนัทวยของวดัใหมเ่ทพนิมิตรเป็นลกัษณะของคนัทวยท่ีมีขนาดเล็กส่วนโคนใหญ่และมี

ปลายเรียว ลักษณะท่ีบอบบางจนเช่นนีน้ัน้เป็นงานประดับมากกว่าการใช้งานเพ่ือรับน า้หนัก

ชายคาอย่างแท้จริง ลักษณะของคันทวยเช่นนีเ้ป็นงานช่างท่ีสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ตวัอย่างงานท่ีมีความใกล้เคียงได้แก่ คนัทวยท่ีมุขหลัง พระอุโบสถวัดศาลาปูน๑๓ อย่างไรก็ตาม

ศ.ดร.ศกัดิ์ชยั สายสิงห์ ได้กล่าวว่ารูปแบบของคนัทวยนัน้ในสมยัรัตนโกสินทร์มีวิวฒันาการท่ีต่าง

ไปจากงานช่างในสมยัอยุธยาแล้ว คือคนัทวยจะมีขนาดเล็กส่วนโคนใหญ่ปลายเรียว มีลกัษณะท่ี

บอบบางมากกว่าในสมยัอยธุยา จนดแูล้วเหมือนงานประดบัมากกว่าจะเป็นส่วนท่ีรองรับน า้หนกั

ชายคาอย่างแท้จริง๑๔(ภาพท่ี ๖) เช่น คนัทวยพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม คนัทวยวดัสระ

เกศฯ เป็นต้น ดังนัน้หากก าหนดอายุจากคันทวยแล้วนัน้ รูปแบบคนัทวยท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรมี

ลกัษณะของลายและลกัษณะคดกริชของคนัทวยท่ีคล้ายกนัอย่างมากระหว่างคนัทวยแบบอยธุยา  
                                                           

 ๑๓ ดรูายละเอียดใน ขวญัภมูิ วิไลวลัย์, “ล าดบัวิวฒันาการของทวยรูปคดกริชในงานศิลปกรรมสมยั
กรุงศรีอยธุยา,” เมืองโบราณ ๓๕, ๓ (กรกฏาคม – กนัยายน ๒๕๕๒) 
 ๑๔ ศกัดิ์ชยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ, หน้า ๑๒๘ - ๑๒๙. 



๑๒ 

 

ตอนปลายและคันทวยแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยคันทวยท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรนัน้มีเป็น 

งานซอ่มแซมในสมยัหลงั แตย่งัคงรูปแบบดงัเดมิ 

 ซึ่งจากรูปแบบทัง้หมดของพระอุโบสถนัน้อาจสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ท่ีพระอโุบสถ

นัน้เป็นงานท่ีสร้างมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลายและนา่จะมีการซ่อมแซมในสมยักรุงรัตนโกสินทร์

ตอนต้นอีกคราวหนึ่ง อย่างไรก็ตามพบหลักฐานท่ีน่าจะก าหนดอายุของพระอุโบสถวัดใหม่เทพ

นิมิตรได้คือลกัษณะการสร้างของชัน้ฐานพระอุโบสถแบบแอ่นท้องช้าง ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของ

งานสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยาตอนปลาย ไม่พบการสร้างในสมยัรัตนโกสินทร์ อาจท าให้ก าหนด

อายุได้ว่าพระอุโบสถวัดสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายและได้รับการบูรณะอีกคราวหนึ่งใน 

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๑.๓ เจดีย์บริวาร 

 โดยรูปแบบของเจดีย์ทรงเคร่ืองรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้จะเป็นรูปแบบท่ีสืบเน่ืองมาจาก

สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่เน่ืองจากเจดีย์รูปแบบนีมี้รูปแบบและลักษณะท่ีใกล้เคียง ท าให้ไม่

สามารถระบไุด้อยา่งชดัเจนวา่เป็นงานท่ีสร้างขึน้ในสมยัใด ซึง่โดยต าแหน่งของเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีวดั

ใหม่เทพนิมิตรนี(้ภาพท่ี ๗) เป็นเจดีย์ประจ ามุมของวัด จึงน่าจะสร้างพร้อมกับพระอุโบสถซึ่ง

แผนผังลักษณะนี เ้ ป็นแผนผังจากสมัยอยุธยา โดยท่ีเจดี ย์ประจ ามุม ท่ีวัดอาจ จะมีการ

บรูณปฏิสงัขรณ์ภายหลงัก็เป็นได้ จากการศกึษาพบว่ารูปแบบเจดีย์ประจ ามมุด้านหน้าพระอโุบสถ

สององค์และเจดีย์ประจ ามุมด้านหลงัพระอโุบสถอีกสององค์นัน้ ไม่ได้มีรูปแบบเดียวกัน ถึงแม้ว่า

ลกัษณะการสร้างจะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองเหมือนกันก็ตาม รูปแบบของเจดีย์สององค์ด้านหน้าพระ

อโุบสถนัน้ เป็นเจดีย์ประจ ามุมในผงัส่ีเหล่ียมเพิ่มมมุ ชัน้ฐานขาสิงห์ในระดบัของพืน้ดินซึ่งชดุฐาน

เขียงหายไป คาดวา่นา่จะอยูใ่ต้ระดบัพืน้ดนิ  

 ลกัษณะโดยทั่วไปของเจดีย์ทรงเคร่ืองด้านหน้าพระอุโบสถท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรนี ้ชัน้

ฐานของเจดีย์นัน้มีการก่ออิฐต่อเป็นชัน้ประทักษิณ แต่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถท่ีจะท าการ

ประทกัษิณได้ จากฐานประทกัษิณนัน้ได้สร้างฐานเขียงรองรับด้วยชดุฐานสิงห์จ านวนสองฐาน ใน

ชัน้สุดท้ายสร้างเพียงฐานขาสิงห์ ไม่สร้างท้องไม้และฐานบวัหงายซึ่งขดักับรูปแบบโดยทัว่ไปของ



๑๓ 

 

เจดีย์ทรงเคร่ืองซึ่งมักจะสร้างส่วนฐานท่ีมีชุดฐานสิงห์สามฐานลดหลั่นเป็นชุดเป็นแบบแผนของ

เจดีย์ทรงเคร่ืองสมยัอยุธยาทุกองค์๑๕ ต่อจากฐานขาสิงห์บวัลูกแก้วอกไก่รองรับบวัทรงคลุ่มโดย

ส่วนองค์ระฆงัและส่วนยอดได้หกัหายไปแล้ว จากการสร้างเจดีย์ท่ีมีชดุฐานสิงห์เพียงสองฐาน ไม่

พบว่ามีการสร้างเจดีย์ในระบบเช่นนีใ้นเจดีย์ทรงเคร่ืองสมัยอยุธยา ดังนัน้จึงน่าจะมีสร้างหรือ

บูรณะเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ อันชุดฐานสิงห์สองฐานนัน้น่าจะเป็นระบบท่ีคล่ีคลายจาก

ต้นแบบแล้ว (ภาพท่ี ๗) 

 ในส่วนของเจดีย์ประจ ามุมด้านหลังพระอุโบสถนัน้มีลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจาก

เจดีย์ประจ ามมุท่ีด้านหน้าพระอโุบสถ โดยลกัษณะแล้วนัน้เจดีย์ประจ ามมุท่ีด้านหลงัพระอโุบสถได้

ช ารุดทรุดโทรมอยา่งมาก แตว่่ายงัพอท่ีจะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองอยู่ ขนาดของ

เจดีย์มีขนาดย่อมกว่าเจดีย์ประจ ามุมด้านหน้า ไม่มีการสร้างพนกัอย่างเจดีย์ประจ ามุมด้านหน้า 

ชดุฐานสิงห์ปรากฏในชัน้ท่ีสองจนถึงชัน้ฐานขาสิงห์ชัน้ท่ีสามรองรับบวัทรงคลุ่ม ส่วนองค์ระฆงัและ

ส่วนยอดได้หักหายไป ในส่วนของชัน้ฐานท่ีพังทลายไป โดยความสูงของเจดีย์ท่ีอยู่เหนือระดับ

พืน้ดินแล้ว (ภาพท่ี ๗) มีความเป็นไปได้ว่าเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีมีชุดฐานสิงห์ลดหลัน่กนัสามฐาน 

ซึ่งเป็นแบบแผนในสมยัอยธุยาตอนปลาย โดยเจดีย์สมยัอยธุยาท่ีฐานสิงห์ท่ีสามไม่มีชัน้เชิงบาตร

คัน่ระหวา่งชัน้ฐานสิงห์และบวัทรงคลุม่นัน้ได้แก่ เจดีย์ทรงเคร่ือง หมายเลข ๗ วดัภูเขาทอง ซึ่งสร้าง

คราวบรูณะในรัชกาลสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ๑๖ อีกองค์หนึง่คือ เจดีย์ทรงเคร่ือง วดัเชิงทา่ 

                                                           

 ๑๕ สนัติ เลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, หน้า ๑๐๘. 
 ๑๖ เร่ืองเดียวกนั, หน้า๑๐๘. 



๑๔ 

 

           

ภาพท่ี ๗ เจดีย์ประจ ามมุด้านหน้าพระอโุบสถ(ภาพซ้าย) และ เจดย์ีประจ ามมุด้านหลงัพระอโุบสถ(ภาพขวา) 

๑.๔ ซุ้มสีมา 

 ซุ้มสีมาของวัดใหม่เทพนิมิตรนัน้ ปรากฏเฉพาะในส่วนกลางถึงส่วนยอดของซุ้มสีมา

เท่านัน้ ในส่วนฐานของซุ้มสีมานัน้อยู่ภายในระดบัพืน้ดิน โดยลกัษณะของซุ้มสีมาเป็นการสร้าง

แบบทรงปราสาทจตุรมุขโดยมียอดเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองขนาดย่อมประดับเป็นยอดของซุ้ม สีมา 

(ภาพท่ี ๘) การเจาะชอ่งท่ีมองเห็นทัง้ส่ีด้านอาจเป็นข้อสงัเกตของการพฒันาการจากท่ีเป็นซุ้มสีมา

ทรงกบูช้างท่ีมองเห็นได้สองด้านมาเป็นการช่องมองเห็นทัง้ส่ีด้าน ตวัอย่างท่ีพบ ได้แก่ ซุ้มสีมาวดั

สระเกศฯ เป็นต้น๑๗ ลักษณะของการสร้างแบบทรงปราสาทจตุรมุขนัน้พบว่าเป็นงานในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ซุ้มสีมาทรงปราสาทจตรุมุขเป็นการประยุกต์แนวความคิดเร่ืองซุ้มสีมาและ

อาคารทรงปราสาทมาใช้อย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะมีมาแล้วตัง้แต่รัชกาลท่ี ๑ หรืออาจจะสร้างขึน้ใน

สมัยรัชกาลท่ี ๓ ซุ้ มสีมาลักษณะดัง่กล่าวอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความนิยมของช่างในสมัยต้น

รัตนโกสินทร์ดัง่พบว่า ซุ้มสีมาท่ีมีการสร้างแบบจตรุมขุมีอยู่ท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาตโุดยเป็นการ

สร้างซุ้มสีมาท่ีเจาะช่องให้เห็นใบสีมาทัง้ส่ีด้าน หากก าหนดอายุจากลักษณะการเจาะช่องและ

ลกัษณะงานช่างซุ้มสีมาท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรนัน้ อาจจะก าหนดลงไปได้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

                                                           

 ๑๗ ศกัดิ์ชยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ, หน้า ๑๐๔. 



๑๕ 

 

ตอนต้น ซึ่งแตกต่างกับลักษณะของใบสีมาของวัดท่ี น ณ ปากน า้ กล่าวว่าใบสีมาท่ีวดัใหม่เทพ

นิมิตรนัน้มีลกัษณะท่ีเปรียบได้กบัใบสีมาช่วงต้นของสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย๑๘ซึ่งใบสีมาท่ีวดั

ใหมเ่ทพนิมิตรนัน้อาจจะมีมาตัง้แตก่ารสร้างวดัหรืออาจจะมีการเคล่ือนย้ายมาจากท่ีอ่ืนและมีการ

สร้างซุ้มสีมาเพิ่มเตมิในภายหลงั  

 

 
ภาพท่ี ๘ ซุ้มสมีาภายในวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

๑.๕ สรุปรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในวัดใหม่เทพนิมิตร 

 จากลักษณะโดยรวมของสถาปัตยกรรมวัดใหม่เทพนิมิตรนัน้พบว่ามีการสร้างมาใน

สมยัอยธุยาตอนปลาย ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีปรากฏว่าเป็นการสร้างในสมยัอยุธยาตอนปลายนัน้คือ

การสร้างฐานพระอโุบสถเป็นแบบการหย่อนท้องช้างหรือแอ่นท้องส าเภา โดยไม่พบว่าลกัษณะการ

สร้างดัง่เช่นนีป้รากฏในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอ่ืนๆยงัมี

                                                           

 ๑๘ ดูรายละเอียดใน น ณ ปากน า้, ศิลปบนใบเสมา, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์เมืองโบราณ, 
๒๕๒๔.), หน้า ๕๒-๕๓. 



๑๖ 

 

ความก า้กึ่งว่าเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สิ่งท่ีบอกได้อย่าง

ชัดเจนว่ามีการซ่อมในสมัยรัตนโกสินทร์คือบัวแวงท่ีเป็นฝักคล้ายดาบซึ่งเ ป็นงานช่างกรุง

รัตนโกสินทร์ 

 ในสว่นเจดีย์นัน้พบวา่มีรูปแบบการสร้างของเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีคล่ีคลายจากรูปแบบเดิม 

กล่าวคือ มีฐานสิงห์เพียงสองชัน้เท่านัน้ ซึ่งขดักับรูปแบบของเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีจะต้องมีฐานสิงห์

สามชัน้ด้วยกนั โดยท่ีเจดีย์น่าจะเป็นการบรูณะในภายหลงั  ในส่วนของซุ้มสีมาพบว่า มีการสร้าง

ซุ้ มสีมาแบบจตุรมุขเจาะช่องทัง้ ส่ีด้าน ซึ่งพบว่าเป็นรูปแบบของการสร้างซุ้ มสีมาในศิลปะ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๒. งานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ 

 งานจิตรกรรมไทยประเพณีโบราณมีหลักฐานท่ีชัดเจนตัง้แต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา 

โดยมากจะเขียนขึน้โดยอ้างอิงเนือ้หาจากวรรณคดีเน่ืองในศาสนา๑๙ ซึ่งจิตรกรรมในประเทศไทย

นัน้สว่นใหญ่แล้วมกัจะอ้างอิงเนือ้หาเก่ียวกบัศาสนาพทุธอนัแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาท่ีมีมากใน

ดินแดนไทย คมัภีร์ท่ีมีอิทธิพลตอ่งานจิตรกรรมดงักล่าว ได้แก่ พระไตรปิฏก อรรถกถาชาดก ๕๕๐ 

พระชาติ ไตรภูมิพระร่วง ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น โดยจะเลือกเอาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับพทุธประวตัิ 

ตอนส าคญัและพระชาตท่ีิส าคญัในชาดก มาแสดงในงานจิตรกรรม 

 เทคนิคการวาดเขียนภาพในสมัยสุโขทัย อยุธยาตอนต้นนัน้ไม่ได้มีความแตกต่าง  

กนัมากนกั คือ ใช้การเขียนท่ีใช้สีอย่างจ ากัด ได้แก่ สีแดง สีด า และใช้แผ่นทองค าเปลวปิดผิวเนือ้

ของตัวภาพเป็นสีทอง๒๐เป็นต้น สีท่ีใช้เป็นสีฝุ่ นเน้นการตดัเส้นให้ภาพต่างๆมีความคมชัดและ 

โดดเดน่ขึน้ การจดัองค์ประกอบภาพเน้นตวัละครส าคญัเพียงเพ่ือส่ือถึงเร่ืองราว ไม่มีความนิยมท่ี

จะเขียนรายละเอียดมากเท่าใดนัก ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายแม้ว่าจะยังคงสืบทอดความ

นิยมต่างๆมาจากการเขียนในสมัยก่อนหน้า แต่มีความพยายามท่ีจะเพิ่มเติมรายละเอียดของ

                                                           

 ๑๙ สนัติ เล็กสขุมุ, “จากจิตรกรรมแบบแผนประเพณี มาเป็นจิตรกรรมร่วมสมยัในปัจจุบนั( ตอนที่ 
๑)”, .ใน ลีลาไทย เพื่อความเข้าใจความคิดเห็นของช่างโบราณ, (กรุงเทพฯ: บริษัท มติชน จ ากดั, ๒๕๔๖.), 
หน้า ๕๑. 
 ๒๐ สนัติ เลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, หน้า ๑๗๘. 



๑๗ 

 

เร่ืองราวให้มากยิ่งขึน้ เม่ือรายละเอียดของเร่ืองราวมากขึน้นัน้ก็จะส่งผลตอ่เทคนิคและสีท่ีมากขึน้

เพ่ือความสนุทรียภาพของงานจิตรกรรม สีท่ีถกูใช้เพิ่มเข้ามา ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง๒๑ เป็นต้น 

 งานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี ๑ และรัชกาลท่ี ๒ นัน้น่าจะเป็นงานจิตรกรรมท่ียงัคง

สืบเน่ืองรูปแบบ คติ และความคิดมาจากสมยัอยุธยาตอนปลายอยู่ ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง

ความคิดในงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ท่ีมีการบูรณะพระอารามครัง้ใหญ่ จึงท าให้งาน

จิตรกรรมส่วนหนึ่งได้รับการบรูณะไปด้วย๒๒ งานท่ียงัคงเหลืออยู่นัน้ลกัษณะของงานจะมีลกัษณะ

ของงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี 

 จิตรกรรมไทยประเพณีท่ีปรากฏมาก่อนแล้วนัน้สามารถท่ีจะจ าแนกลักษณะและ

รูปแบบท่ีส าคญัท่ีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งจากจิตรกรรมในดินแดนอ่ืนๆ  จึงขอสรุปความ

จากผู้ เช่ียวชาญงานจิตรกรรมไทย ได้แก่ คุณวรรณิภา ณ สงขลา จากหนังสือ จิตรกรรมไทย

ประเพณี๒๓ 

๑. จิตรกรรมส่วนใหญ่เขียนด้วยสีฝุ่ นผสมกาว (Tempera Technique) ทัง้ท่ี

เขียนบนผนงัปนู ผ้า ไม้ หรือวสัดอ่ืุนๆ การเขียนต้องมีการเตรียมพืน้ เทคนิคสี

และปูนท่ีแห้งช้าจึงเหมาะกับงานเขียนจิตรกรรมไทยเพราะต้องการความ

ประณีต 

๒. จิตรกรรมเขียนขึน้จากความคิดท่ีเป็นมโนภาพ คือ การเขียนภาพท่ีเป็น

นามธรรม เช่น ภาพเทวดา ภาพกษัตริย์ แบบกายทิพย์ ท่ีมีรูปร่างสัดส่วน

สมบรูณ์ งดงาม ไมแ่สดงกล้ามเนือ้ แตมี่ทรวดทรงท่ีออ่นหวาน 

๓. การเขียนภาพไม่มีปริมาตร (๒ มิติ) คือ ไม่เป็นภาพท่ีมีการแสดงระยะใกล้ – 

ไกลและลึก (๓ มิติ) และไม่เขียนภาพท่ีมีวรรณะสีตามบรรยากาศหรือตาม

เวลาท่ีควรจะเป็นตามท้องเร่ืองท่ีน ามาเขียน 

                                                           

 ๒๑ น ณ ปากน า้, จิตรกรรมอยุธยา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๓.), หน้า ๑๔. 
 ๒๒ ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่

ปรับเปลี่ยน, หน้า ๓๙๒. 
 ๒๓ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๓๙๙. 



๑๘ 

 

๔. การเขียนภาพขนาดเล็ก ไม่แสดงความรู้สึกทางใบหน้าแตส่ื่อความหมายด้วย

ท่าทาง อิริยาบถต่างๆ (ท่าทางนาฏยศาสตร์) ภาพสถาปัตยกรรมจะมีขนาด

เล็ก ไมไ่ด้สดัสว่นกบัภาพบคุคล ใช้เพียงส่ือความหมายของอาคารเท่านัน้ แต่

เน้นความงดงามของลายเส้นและสีสนัมากกวา่ 

๕. รูปแบบของตวัภาพมีลกัษณะคล้ายกันทัง้หมด เช่น เทวดา กษัตริย์ เจ้านาย 

ข้าราชบริพาร บคุคลส าคญั เป็นต้น 

๖. การแบ่งภาพด้วยลายเส้นสินเทา ธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น า้ ต้นไม้ ก าแพง 

การจดัภาพเป็นกลุ่มเล็กๆและเรียงล าดบัภาพตอ่เน่ืองกันทัง้ผนงั เว้นช่องไฟ

ไว้แตพ่องาม 

 งานจิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัใหม่เทพนิมิตรเป็นงานจิตรกรรมท่ีมีการเขียนอย่าง

ไทยประเพณีสืบตอ่เน่ืองมา ดงัท่ีปรากฏมาทัง้ในสมยัอยธุยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ซึ่งมีการวางระบบการเขียนคือ ด้านข้างพระประธานมีการวางภาพเทพชุมนุมไว้ด้านบนสดุเหนือ

ช่องหน้าต่าง ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญวางไว้ท่ีด้านหน้าพระประธานและด้านหลังพระ

ประธานเป็นภาพไตรภมูิ ในระหวา่งชอ่งหน้าตา่งนัน้เป็นการวางภาพเร่ืองทศชาติชาดกและระหว่าง

ชอ่งประตดู้านหน้าพระประธานเขียนภาพพทุธประวตัติอนออกมหาภิเนษกรมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

๒.๑ แผนผังภายในพระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตร 

 

แผนผงัที่ ๒ แผนผงัภายในพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

ที่มา : น ณ ปากน า้ หนงัสอืชดุจิตรกรรมไทยประเพณี วดัใหมเ่ทพนิมิตร 

 

 จากแผนผงัพระอุโบสถวดัใหม่เทพนิมิตร แบ่งเป็นส่วนท่ีหนึ่งฝาผนงัช่องสกัดระหว่าง

กรอบหน้าตา่งและฝาผนงัระหว่างบานประต ูส่วนท่ีสองเหนือช่องหน้าต่างจนถึงเพดาน ทั ง้ส่วนท่ี

หนึง่และสว่นท่ีสองจะถกูแบง่โดยหน้ากระดานอยา่งชดัเจน โดยจะกลา่วถึงในสว่นท่ีหนึง่ก่อน 



๒๐ 

 

 

ภาพท่ี ๙ เตมีย์ชาดก 

 ฝาผนังด้านท่ี ๑ เตมีย์ชาดก เป็นพระชาติแรกในทศชาติก่อนโดยพระพุทธเจ้า

เสวยพระชาตเิป็นเตมียกมุาร ฉากท่ีแสดงในงานจิตรกรรมเป็นฉากของสนุนัท์สารภีก าลงัขดุหลมุฝัง

พระเตมีย์เน่ืองด้วยค าสัง่ของกษัตริย์อนัเข้าใจว่าพระเตมีย์เป็นใบ้ ง่อย หหูนวกอนัเป็นลกัษณะของ

กาลกิณีบ้านเมือง พระเตมีย์ได้ลองยืนขึน้และยกราชรถลองก าลงั๒๔(ภาพท่ี ๙) 

                                                           

 ๒๔ แปลก สนธิรักษ์, เล่าเร่ืองพระเจ้าสิบชาติ, (พระนคร, ห้างหุ้นสว่นจ ากดับ ารุงสาส์น, ม.ป.ป.)  
หน้า ๑๙-๒๐. 



๒๑ 

 

 

ภาพท่ี ๑๐ มหาชนกชาดกและสวุรรณสามชาดก  

 ฝาผนังด้านท่ี ๒ มหาชนกชาดกและสุวรรณสามชาดก มหาชนกชาดกในฉากงาน

จิตรกรรมแสดงตอนท่ีพระมหาชนกเดินทางไปกบัเรือมุ่งหน้าไปยงัสวุรรณภูมิ เรือส าเภาอดัแน่นไป

ด้วยบรรดาพอ่ค้าลกูเรือและสินค้า เม่ือครัน้เจอพายเุรือจงึอบัปางลง บรรดาพ่อค้าและลกูเรือนัน้ตก

เป็นเหย่ือสตัว์น า้ สว่นพระมหาชนกได้ผกูตวัเองไว้กบัเสากระโดงเรือและกระโดดออกไปได้ไกลกว่า

คนอ่ืนจึงรอดพ้นจากสัตว์น า้มาได้ ภายหลังจากนัน้พระมหาชนกได้ว่ายน า้อยู่ถึง  ๗ วัน  

นางมณีเมขลามองเห็นพระมหาชนกจงึตรงเข้าอุ้มพระมหาชนกพาเหาะไปในอากาศ๒๕(ภาพท่ี ๑๐) 

 ในสว่นของสวุรรณสามชาดก ฉากในจิตรกรรมแสดงตอนกบิลพสัดุ์ น าข่าวการสวรรคต

ของพระสวุรรณสามมาบอกกลา่วกบับดิามารดาของพระสวุรรณสาม๒๖ ในงานจิตรกรรมท่ีแสดงจึง

ปรากฏภาพบุคคลแต่งกายแบบกษัตริย์ถือหม้อน า้และบุคคลชายและหญิงถือเพศฤๅษีนั่งใน

พลับพลา โดยงานจิตรกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นัน้จะแสดงพระชาติของพระสุวรรณสามคือ  

                                                           

 ๒๕ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๕๗-๖๒. 
 ๒๖ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๑๑๒. 



๒๒ 

 

ฉากท่ีพระสุวรรณสามถูกศร และฉากกบิลพัสดุ์น าความบอกแต่บิดามารดาของพระสุวรรณสาม 

ดงันัน้ฉากจิตรกรรมเร่ืองสุวรรณสามท่ีลบเลือนไปคาดว่าเป็นฉากพระสุวรรณสามถูกศร (ภาพท่ี 

๑๐) 

 

ภาพท่ี ๑๑ เนมิราชชาดกและมโหสถชาดก 

 ฝาผนังด้านท่ี ๓ เนมิราชชาดกและมโหสถชาดก เนมิราชชาดกในงานจิตรกรรมท่ีวัด

ใหม่เทพนิมิตรนีแ้สดงตอนท่ีมาตลีุเทพสารถีรับสัง่จากท้าวสกักะให้เชิญพระเนมิราชเสด็จไปแสดง

ธรรมท่ีสวรรค์ดาวดึงส์ มาตลีุเทพบคุรขบัรถมาท่ีสีหบญัชรด้านทิศตะวนัออกซึ่งพระเนมิรายก าลงั

ประทบันัง่เจริญภาวนาอยู่ มาตลีุจึงกราบทูลแสดงความปรารถนาให้พระเนมิราชเสด็จไปสวรรค์

ดาวดงึส์๒๗ (ภาพท่ี ๑๑) 

 ในส่วนของมโหสถชาดกเป็นตอนท่ีกษัตริย์ ๑๐๑ องค์ยกทพัมาตีเมืองมิถิลาน าโดย

เกวัฏพราหมณ์ ซึ่งมโหสถได้ใช้อุบายถือแก้วมณีแล้วย่ืนให้กับเกวัฏพราหมณ์แต่แสร้งท าตกลง

พืน้ดนิ เม่ือเกวฏัพราหมณ์เห็นดงันัน้เกิดความโลภจึงคกุเข่าลงเก็บ มโหสถเห็นดงันัน้จึงกดไหล่ของ 

                                                           

 ๒๗ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๑๓๖. 



๒๓ 

 

เกวัฏพราหมณ์ เหล่ากษัตริย์เห็นว่าเกวัฏพราหมณ์ท าท่าเคารพมโหสถจึงรีบเสด็จหนีกลับไป

โดยเร็ว๒๘(ภาพท่ี๑๑) 

 

ภาพท่ี ๑๒ ภริูทตัต์ชาดกและจนัทกมุารชาดก 

 ฝาผนงัด้านท่ี ๔ ภูริทตัต์ชาดกและจนัทกมุารชาดก ในงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตร

ภริูทตัต์ชาดกแสดงตอนท่ีนายพรานบอกพาพราหมณ์อาลมัพายน์ไปจบัพระภูริทตัต์ โดยพราหมณ์

อาลมัพายน์ได้ตรงไปยงัจอมปลวกท่ีพระภูริทตัต์ทรงขดพระกายอยู่โดยรอบ อาลมัพายน์จึงได้ร่าย

มนตร์จบัพระภริูทตัต์๒๙ (ภาพท่ี ๑๒) 

 ในส่วนจนัทกุมารชาดกงานจิตรกรรมได้แสดงตอนท่ีกระท าพิธีบชูายญัจนัทกมุารและ

พระประยรูญาต ิท้าวสกักเทวราชหรือพระอินทร์จงึได้เสดจ็ลงมาปรากฏกายและท าลายพิธีโดยการ

หกัฉตัร ฝงูชนท่ีเห็นเหตกุารณ์นีก็้แสดงความยินดี๓๐ (ภาพท่ี ๑๒) 

                                                           

 ๒๘ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๓๒๔-๓๒๗. 
 ๒๙ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๔๗๘-๔๘๐. 
 ๓๐ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๕๑๘-๕๒๐. 



๒๔ 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๓ นารทชาดก 

 ฝาผนงัด้านท่ี ๕ พรหมนารทชาดก ในงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรแสดงตอนท่ีพระ

นารทพรหมเสดจ็ลงมาจากวิมานเพ่ือสัง่สอนพระองัคตริาช พระนางรุจนาซึ่งประทบันัง่ข้างพระราช

บิดาได้ทรงน้อมพระวรกายถวายอภิวาท แต่พระราชากลบัท้าทายนารทพรหม นารทพรหมจึงสั่ง

สอนพระองัคตริาชจนออ่นน้อมลดสมัมาทิฐิลง๓๑(ภาพท่ี ๑๓) 

 ฝาผนังด้านท่ี ๖ เลาะเลือนจนไม่สามารถระบุเร่ืองได้ แต่คาดว่าเป็นเร่ืองวิธูรบณัฑิต

ชาดก เอกสารการค้นคว้าของ น ณ ปากน า้๓๒ นัน้ไม่ได้อธิบายถึงเหตท่ีุสนันิษฐานว่าเป็นเร่ืองวิธูร

บณัฑิตชาดก ดงันัน้ผู้ เขียนจึงขออธิบายเพิ่มเติมเพ่ือความเข้าใจในการสนันิษฐานเนือ้เร่ืองในการ

เขียนภาพจิตรกรรม โดยการสนันิษฐานเร่ืองในผนงัด้านท่ี ๖ เป็นเร่ืองวิธูรบณัฑิตชาดกเน่ืองจาก

                                                           

 ๓๑ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๕๓๔-๕๓๗. 
 ๓๒ ดเูพิ่มเติมใน น ณ ปากน า้, ชุดจิตรกรรมไทยประเพณี วัดใหม่เทพนิมิตร, (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, ๒๕๒๖.) 



๒๕ 

 

การล าดบัภาพในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์๓๓นัน้มีความชดัเจนว่ามีการจดัล าดบัของภาพทศ

ชาติชาดกเรียงพระชาติต่อเน่ืองกันโดย ๙ พระชาติแรกจะวาดไว้ท่ีผนงัด้านใดด้านหนึ่งและพระ

เวสสนัดรชาดกนัน้จะวาดไว้อีกด้านตรงกนัข้ามอีกด้านหนึ่ง เช่น จิตรกรรมพระอโุบสถวดัสุวรรณา

ราม จิตรกรรมพระอโุบสถวดับางย่ีขนั เป็นต้น ดงันัน้จากการจดัล าดบัดงักล่าว ในผนงัด้านท่ี ๖ ซึ่ง

เป็นผนงัด้านเดียวกนักบัการวาด ๙ พระชาตแิรกนัน้ไลเ่รียงมาจงึนา่จะเป็นเร่ืองวิธูรบณัฑิต 

 ฝาผนงัด้านท่ี ๗ เลาะเลือนจนไมส่ามารถระบเุร่ืองได้ แตค่าดว่าเป็นตอนในตอนหนึ่งใน

เร่ืองพระเวสสันดรชาดก ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงการจัดล าดบัภาพในงานจิตรกรรมสมัย

รัตนโกสินทร์ ผนงัด้านเดียวกับการวางภาพพระเวสสนัดรชาดกนี ้แม้จะเลาะเลือนไปแตน่่าจะเป็น

ตอนในตอนหนึง่ในเร่ืองพระเวสสนัดรชาดก 

 

ภาพท่ี ๑๔ เวสสนัดรชาดก ตอน ทานกณัฑ์ 

                                                           

 ๓๓ เหตุที่ใช้ข้อมูลของจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เนื่องจากจากสถิติงานจิตรกรรมที่เหลืออยู่ใน
ปัจจบุนันัน้ งานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์มีความชดัเจนของข้อมลูที่มากกว่างานจิตรกรรมสมยักรุงศรีอยธุยา 
โดยงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้นนัน้ เป็นงานท่ีสบืเนื่องมาจากสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย 



๒๖ 

 

 ฝาผนงัด้านท่ี ๘ เวสสนัดรชาดก ตอน ทานกณัฑ์ วนประเวศน์ แสดงตอนพระเวสสนัดร

กระท าทานบารมีโดยการบริจาคแก่สัมมชีพราหมณ์๓๔และประทานราชรถและอัสสวราม้ามรกต

ให้แก่พราหมณ์๓๕(ภาพท่ี ๑๔) 

 

ภาพท่ี ๑๕ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์ชชูก กณัฑ์จลุพน และ กณัฑ์มหาพน 

 ฝาผนงัด้านท่ี ๙ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์ชชูก กณัฑ์จลุพน กณัฑ์มหาพน แสดงตอน

ชชูกเดนิทางไปพบพระเวสสนัดรโดยค าขอร้องของนางอมิตตาให้ทลูของพระราชโอรสและพระราช

ธิดาของพระเวสสนัดร๓๖ โดยชชูกได้หลอกล่อเจตบตุรพรานป่าและพระฤๅษีให้บอกทางไปพบพระ

เวสสนัดร๓๗(ภาพท่ี ๑๕) 

                                                           

 ๓๔ ดรูายละเอียดใน องค์การค้าของครุุสภา, มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ ๑๓ กัณฑ์, (กรุงเทพฯ:  
องค์การค้าของครุุสภา, ๒๕๓๑.), หน้า ๗๔. 
 ๓๕ ดรูายละเอียดใน เร่ืองเดียวกนั,หน้า ๗๕. 
 ๓๖ ดรูายละเอียดใน เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๑๓๐-๑๓๘. 
 ๓๗ ดรูายละเอียดใน เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๑๔๖-๑๗๔. 



๒๗ 

 

 

ภาพท่ี ๑๖ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์มทัรี และ กณัฑ์สกับรรณ 

 ฝาผนงัด้านท่ี ๑๐ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์มทัรี แสดงตอนพระนางมทัรีถกูขวางทาง

โดยเสือและสิงห์ไม่ให้ไปขดัขวางการกระท าทานบารมีของพระเวสสนัดร๓๘ อีกตอนคือตอนกัณฑ์

สกับรรณ พระอินทร์เกรงว่าพระเวสสนัดรจะไม่มีผู้ ใดปรนิบตัิจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์ทลูขอพระ

นางมทัรีและประทานคืนให้แก่พระเวสสนัดร๓๙(ภาพท่ี ๑๖) 

                                                           

 ๓๘ ดรูายละเอียดใน เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๒๓๒-๒๓๕. 
 ๓๙ ดรูายละเอียดใน เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๒๕๗-๒๘๑. 



๒๘ 

 

 

ภาพท่ี ๑๗ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์มหาราช 

 ฝาผนงัด้านท่ี ๑๑ เวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์มหาราช แสดงฉากกระบวนเสด็จรับพระ

เวสสนัดรและพระนางมทัรีกลบัคืนสูพ่ระนคร๔๐(ภาพท่ี ๑๗) 

 ฝาผนงัด้านท่ี ๑๒ เลาะเลือนจนไมส่ามารถระบเุร่ืองได้ 

 

ภาพท่ี ๑๘ พทุธประวตัิ ตอน เสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์ 

 ฝาผนัง ฝาผนัง ด้านตรง ข้ ามกับพระประธาน  พุทธประวัติตอน เสด็จออก

มหาภิเนษกรมณ์ มีเทพยดาเสด็จพร้อมด้วยเคร่ืองสูงและเคร่ืองประกอบอิสริยายศของ

                                                           

 ๔๐ ดรูายละเอียดใน เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๓๐๓-๓๐๙. 



๒๙ 

 

พระมหากษัตริย์ โดยมีพญามารออกมาห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวช อีกภาพแสดงพุทธ

ประวตัิตอนปลงพระเกศาออกบวชโดยมีเหล่าเทพยดาเป็นพยานและพระอินทร์น าพานรองพระ

เกศา(ภาพท่ี ๑๘) 

 ฝาผนงัด้านหลงัพระประธาน เลาะเลือนไมส่ามารถระบเุร่ืองได้ 

 ส่วนท่ีสองฝาผนังเหนือกรอบหน้าต่างและกรอบประตูจนถึงเพดาน ทัง้สองด้านของ

พระประธานวาดภาพเทพชุมนุมโดยมีทัง้เทวดา ครุฑและยกัษ์รวมอยู่ด้วยกัน ไม่มีการแยกอย่าง

ชดัเจน 

 

ภาพท่ี ๑๙ พทุธประวตัิ ตอน มารผจญ 

 ในส่วนฝาผนงัด้านหน้าพระประธานแสดงพทุธประวตัิตอนมารผจญโดยกองทพัพญา

มารเข้ามาทางด้านซ้ายของพระพทุธเจ้าและพ่ายแพ้ไปทางด้านขวา ภาพมารผจญแสดงว่าสบัสน

อลหม่าน โดยแสดงเต็มพืน้ท่ีอย่างไม่เว้นท่ีว่างมากมกั ด้านบนของพุทธประวตัิตอนมารผจญเป็น

ภาพของเทพ เทวดาอวยพรแสดงความยินดีในการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า (ภาพท่ี ๑๙) 



๓๐ 

 

 

ภาพท่ี ๒๐ โลกไตรภมูิ 

 ฝาผนงัด้านหลงัพระประธานแสดงโลกไตรภมูิเตม็พืน้ท่ี โดยเหนือกรอบประตแูสดงภาพ

ของป่าหิมพานต์ตอ่ด้วยเขาสกัตบริภณัฑ์ด้านละ ๗ ลกูและกึ่งกลางคือเขาพระสเุมรุมีวิมานด้านบน

ของแตล่ะเขา ด้านข้างมีทวีปส่ีเหล่ียมและวงกลมทัง้สองข้าง ด้านบนสดุติดเพดานมีการวาดวิมาน

ลอยอันหมายถึงชัน้รูปพรหมและชัน้อรูปพรหมโดยระบายสีท้องฟ้าเป็นสีแดงตามท้องฟ้าแบบ  

อดุมคตใินงานจิตรกรรม๔๑(ภาพท่ี ๒๐) 

 ในระหว่างช่องบานหน้าตา่งและช่องบานประตนูัน้ มีการเขียนภาพทวารบาลโดยมีทัง้

ภาพทวารบาลแบบไทยและภาพทวารบาลจีนหรือเซ่ียวกาง โดยในระหว่างช่องบานหน้าตา่งและ

ชอ่งบานประตดู้านหน้าพระอโุบสถนัน้เป็นทวารบาลแบบไทยนัน้ โดยรูปแบบนัน้มีลกัษณะการวาด

เหมือนกบัภาพเทวดาไทยตามแบบประเพณี คือรูปบคุคลสวมใส่ชดุแบบเทวดาไทยอยู่ในอิริยาบถ

ยืนท่ีมีจงัหวะงดงาม พระหตัถ์ข้างหนึ่งอยู่ในทีท่าอ่อนโยน๔๒แสดงลกัษณะจบัจีบเข้าหาร่างกายอีก

พระหตัถ์หนึ่งถือพระขรรค์ และประทบัยืนบนฐานสิงห์ ขณะท่ีทวารบาลแบบจีนหรือเซ่ียวกางนัน้

                                                           

 ๔๑ สนัติ เล็กสขุมุ, “ข้อสงัเกตบางประการ: สีในจิตรกรรม “ไทยโบราณ” และ “แนวไทยโบราณ”,” .
ใน คุยกับงานช่างไทยโบราณ, (กรุงเทพฯ: ดา่นสทุธาการพิมพ์, ๒๕๕๕.), หน้า ๘๖. 
 ๔๒ สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ, หน้า ๑๑๐. 



๓๑ 

 

วาดเฉพาะในสว่นของชอ่งบานประตดู้านหลงัทัง้สองบาน รูปแบบการวาดทวารบาลเซ่ียงกางแสดง

อากัปกิริยาอย่างงิว้๔๓เป็นลกัษณะของท่าย่างก้าว ยกพระบาทข้างใดข้างหนึ่ง พระหตัถ์ถือดาบท่ี

ลกัษณะเป็นฟันเล่ือยข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งแสดงความเคล่ือนไหวของพระหัตถ์ตามธรรมชาติ ท่ี

น่าสนใจคือภาพทวารบาลจีนนีมี้การวาดภาพของลายใบไม้ต้องกบัสายลม ใบไม้แตกออกจากกัน

เป็นสามแฉก ใช้สีด าในการวาดภาพใบไม้  ในส่วนลายดอกไม้นีไ้ด้วาดเป็นลายดอกบวักลม อัน

ลายใบไม้และดอกไม้เป็นการวาดเตม็พืน้ท่ีในงานจิตรกรรม โดยใช้สีแดงเป็นฉากหลงั ลกัษณะของ

งานท่ีใช้ใบไม้และดอกไม้มาวาดอยา่งเตม็พืน้ท่ีเชน่นีน้ัน้ เหมือนกับท่ีวดัไชยทิศเพียงแตท่ี่วดัไชยทิศ

นัน้ไมไ่ด้ใช้สีแดงเป็นฉากหลงั 

๒.๒ การก าหนดอายุงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตร จากเทคนิค

และลักษณะบางประการ 

 จากการศึกษาของ ชมพูนชุ ประศาสน์เศรษฐ งานจิตรกรรมท่ีวดัใหม่เทพนิมิตรพบว่า

เป็นการเขียนโดยใช้สีแดง ด า๔๔ เทคนิคท่ีใช้ในงานจิตรกรรมนัน้มีการรองพืน้ด้วยสีขาวก่อนท่ีจะ

วาดจิตรกรรม การให้สีในงานจิตรกรรมมีลกัษณะท่ีให้ความจางและความเข้มบนพืน้ท่ีท่ีต้องการ

ใช้๔๕ โดยเป็นเทคนิคการเขียนงานจิตรกรรมในสมยุกรุงศรีอยธุยา แตมี่การใช้สีเขียวและน า้ตาลซึ่ง

เป็นท่ีชัดเจนว่าเป็นการเขียนซ่อมแซมในภายหลัง ดังปรากฏว่ามีการเขียนรูปเพิ่มเติมในสมัย

รัตนโกสินทร์๔๖ ในส่วนเทคนิคท่ีใช้ในการเขียนจิตรกรรมนัน้จะขอแยกเป็นส่วนต่างๆคือ ภาพเทพ

ชุมนุม ภาพทศชาติชาดกและพุทธประวตัิตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ภาพไตรภูมิและภาพ

พทุธประวตัติอนมารผจญ 

 

 
                                                           

 ๔๓ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๙๑. 
 ๔๔ ชมพนูชุ ประศาสน์เศรษฐ, รายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษาผงสีและโครงสร้างชัน้สีของ
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหม่เทพนิมิตร ธนบุรี, (ม.ป.ท.: ศนูย์วิจยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๒.), หน้า ๖๑. 
 ๔๕ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๕๘. 
 ๔๖ สนัติ เลก็สขุมุ,จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม
,(กรุงเทพฯ: ดา่นสทุธาการพิมพ์, ๒๕๔๘.), หน้า ๓๔. 



๓๒ 

 

๒.๒.๑ ภาพเทพชุมนุม  

 ภาพเทพชุมนุมจะเขียนบนผนังด้านข้างทัง้ ๒ ด้านและแบ่งเป็น ๓ ชัน้ เม่ือพิจารณา

รูปแบบการวางภาพเทพชุมนุมจะเห็นว่ามีระเบียบ โดยท่ีแต่ละเทพชุมนุมจะอยู่ในลกัษณะท่านัง่

เรียงแถวซ้อนกนัเป็นชัน้ๆนบัจากผนงัขอบบนหน้าตา่งจนถึงตดิกบัเพดาน มีลายหน้ากระดานคัน่ใน

แต่ละชัน้และการวางระบบเทพชุมนุมท่ีหันหน้าอัดและหันหน้าเสีย้วสลับกันไปมาซึ่งมีความ

คล้ายกัน  เทคนิ คการ เ ขี ยนภาพ เทพชุมนุมลักษณะ เช่น นี ้ปรากฏ ในงานจิ ต รกร รม 

พระท่ีนั่งพุทธไธสวรรย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ จิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม เขตธนบุรี 

กรุงเทพฯ เป็นต้น๔๗ อย่างไรก็ตามพบว่าในชัน้ท่ีสองของแถวเทพชุมนุมในผนังด้านขวาของ 

พระประธานนัน้มีการวางระบบท่ีแตกต่างออกไปคือ การเขียนเทพชมุนมุท่ีหนัหน้าอดัและหนัหน้า

เสีย้วสองตนก่อนจะเขียนเทพชมุนมุหนัหน้าอดัอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งในผนงัด้านตรงกนัข้ามไม่ได้ปรากฏ

การเขียนในลกัษณะเช่นนี ้เข้าใจว่าเป็นงานเขียนท่ีน่าจะมีเค้าโครงเดิมก่อนท่ีจะมีการบรูณะใหม่

(ภาพท่ี ๒๑) จงึเขียนลกัษณะเดิมนีล้งไปด้วยและเพิ่มเติมลกัษณะของเทพชมุนมุท่ีหนัหน้าอดัและ

หันหน้าเสีย้วส่ีตน(ภาพท่ี ๒๒)ซึ่งไม่พบงานจิตรกรรมการเขียนเทพชุมนุมในระบบนีใ้นงาน

จิตรกรรมของอยธุยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น อาจจะเป็นลกัษณะของการวาดใหม่โดย

ผิดจากระบบเดิม นอกจากนี ้ศ.ดร. สนัติ เล็กสขุมุ ได้ให้ข้อสงัเกตว่าลกัษณะการแทรกลายพุ่มข้าว

บิณฑ์ดูคล้ายตาลปัตรระหว่างเทพชุมนุมนัน้เป็นลกัษณะของงานจิตรกรรมท่ีพบได้โดยทั่วไปใน

สมยักรุงรัตนโกสินทร์๔๘ 

 

                                                           

 ๔๗ พงษ์ศกัดิ์ อคัรวฒันากุล, “กรรมวิธีแบ่งตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยาตอน
ปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
๒๕๕๓), หน้า ๕๑. 
 ๔๘ สนัติ เลก็สขุมุ,จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม
, หน้า ๓๖. 



๓๓ 

 

 
ภาพท่ี ๒๑ เทพชมุนมุหนัหน้าอดัหนึง่ตนหนัหน้าเสีย้วสองตน 

 
ภาพท่ี ๒๒ เทพชมุนมุหนัหน้าอดัหนึง่ตนหนัหน้าเสีย้วสีต่น 

 ผนงัเหนือภาพเทพชมุนมุนัน้มีการเขียนภาพนกัสิทธิวิทยาธรคัน่ด้วยเส้นสินเทาซึ่งเป็น

การแบง่แยกประเภทของเทวดาและนกัสิทธ์ิวิทยาธรอยา่งชดัเจน๔๙(ภาพท่ี ๒๓) ซึง่ลกัษณะของเส้น

เส้นสินเทานีมี้ลักษณะแบบหยักฟันปลาท่ีปรากฏมาก่อนแล้วในจิตรกรรมวัดใหม่ประชุมพลซึ่ง

ก าหนดอายุอยู่ในราวสมยัของพระเจ้าปราสาททอง๕๐ จิตรกรรมฝาผนงัต าหนกัสมเด็จพุทธโฆษา

จ า ร ย์  

วดัพุทไธสวรรย์ พระนครศรีอยุธยา รวมถึงวดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ มีลกัษณะเป็นเส้นสินเทาแถบ

                                                           

 ๔๙ สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ,(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๓.), หน้า ๒๔๙. 
 ๕๐ “พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ(เจิม),” ประชุมพงศาวดาร, เลม่ ๓๙, (พระนคร: 
องค์การค้าของครุุสภา, ๒๕๑๒.), หน้า ๑๑๓. 



๓๔ 

 

เส้นชัดเจนโดยระบายน า้หนักสีเข้มเพ่ือเกิดภาพท่ีมีระยะและเด่นชัด๕๑ สอดคล้องกับลักษณะ

กรรมวิธีแบง่ภาพเพ่ือแสดงมิตซ้ิอนกนั  

 
ภาพท่ี ๒๓ ลกัษณะเส้นสนิเทาหยกัฟันปลาหนา 

๒.๒.๒ ภาพชาดกและภาพพุทธประวัตติอนเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ์ 

 การวางภาพจิตรกรรมของภาพชาดกและภาพพทุธประวตัิตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์

นัน้ จะจดัวางในอยูท่ี่ฝาผนงัระหวา่งหน้าตา่งและฝาผนงัระหวา่งประตตูามล าดบัดงันัน้จึงมีพืน้ท่ีใน

การจดัวางได้ไมม่ากนกั จากแผนผงัภายในพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตรมีผนงัระหว่างช่องหน้าตา่ง

ด้านละ ๖ ผนงั ดงันัน้ในการเขียนจิตรกรรมเร่ืองทศชาติชาดกจึงจ าเป็นต้องมีการวางเร่ืองในพระ

ชาติท่ีตา่งกนัในฝาผนงัฉากเดียวกนั เม่ือแบง่เร่ืองท่ีอยู่ในผนงัด้านเดียวกนัจึงมีการใช้ฉากก าแพง

เมืองหรือฉากทัศนียภาพเป็นการแบ่งเร่ืองทัง้สองออกจากกันโดยการเขียนฉากหลังเป็นภาพ

ธรรมชาติ(ภาพท่ี ๒๔)โดยการใช้สีเขียววาดในงานจิตรกรรมโดยไม่มีการตดัเส้นให้เป็นพุ่มใบซึ่ง

                                                           

 ๕๑ พงษ์ศกัดิ์ อคัรวฒันากุล, “กรรมวิธีแบ่งตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยาตอน
ปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
๒๕๕๓), หน้า ๓๖. 



๓๕ 

 

เกิดขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั๕๒ เป็นลกัษณะการแบ่งภาพอีกลกัษณะหนึ่ง 

โดยลกัษณะเชน่นีพ้บได้ท่ีจิตรกรรมฝาผนงัพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์และวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ๕๓ 

 
ภาพท่ี ๒๔ ลกัษณะการแบง่ภาพจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนมิิตร 

  เทคนิคการเขียนทศันียภาพ การเขียนภาพทศันียภาพภายในจิตรกรรมผนงัอุโบสถวดั

ใหมเ่ทพนิมิตร พบวา่มีเทคนิคท่ีแสดงออกถึงงานเขียนในสมยัรัตนโกสินทร์คอ่นข้างมาก 

 ประการแรก สีท่ีใช้ในงานจิตรกรรมนัน้มีการใช้สีเขียวมรกตระบายเป็นใบไม้โดยท่ีไม่มีการ

ตดัเส้นแสดงลกัษณะของพุม่ใบ๕๔และยงัปรากฏการระบายทบังานจิตรกรรมเดมิไว้ ฉากจิตรกรรมท่ี

ปรากฏลักษณะเช่นนีอ้ย่างชัดเจนคือฉากผนังเวสสันดรชาดกตอนกัณฑ์มหาราช(ภาพท่ี ๒๕) 

นอกจากนัน้แล้วยังมีการใช้สีน า้ตาลแสดงมิติในงานจิตรกรรมอย่างเด่นชัด ซึ่งไม่นิยมใช้ใน

สมัยก่อนหน้านีใ้นงานจิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิตร (ภาพท่ี ๒๖) เช่น ฉากจันทกุมารชาดก  

ฉากเวสสนัดรชาดก ตอนทานกณัฑ์ เป็นต้น 
                                                           

 ๕๒ สนัติ เลก็สขุมุ,จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม
, หน้า ๓๗. 
 ๕๓ พงษ์ศกัดิ์ อคัรวฒันากุล, “กรรมวิธีแบ่งตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยาตอน
ปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
๒๕๕๓),หน้า ๖๗. 
 ๕๔ สนัติ เลก็สขุมุ,จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม
, หน้า ๓๗. 



๓๖ 

 

 
ภาพท่ี ๒๕ การระบายทบัฉากจิตรกรรมเดิม ฉากเวสสนัดรชาดก ตอน กณัฑ์มหาราช 

 

   
ภาพท่ี ๒๖ การใช้สนี า้ตาลในงานจิตรกรรม 

  

 ประการท่ีสอง เทคนิคการลงสีท่ีเปล่ียนแปลงไป เทคนิคในการลงสีในสมยัอยุธยานัน้จะมี

การลงสีขาวบาง ก่อนท่ีจะลงสีอ่ืนๆอย่างบางเพ่ือใช้ประกอบฉาก พบว่าลกัษณะเช่นนีก็้ยงัมีอยู่ใน

งานจิตรกรรมท่ีวดัใหม่เทพนิมิตร แต่ว่ามีอีกลกัษณะหนึ่งท่ีสอดแทรกอยู่ด้วยคือ เทคนิคการวาด

โดยใช้สีท่ีมีความเข้มกว่างานจิตรกรรมในสมยัอยธุยาคือมีการใช้สีระบายบนผนงัโดยตรงไม่มีการ

ลงสีขาวบางแตอ่ยา่งใด ลกัษณะเชน่นีป้รากฏในฉากผนงัเวสสนัดรชาดกตอนกณัฑ์มทัรี (ภาพท่ี ๒๗) 



๓๗ 

 

 
ภาพท่ี ๒๗ เทคนิคการใช้สอีอ่นโดยการรองพืน้สขีาว(ตวัเสอื) และการลงสเีข้มไมร่องพืน้สขีาว (ตวัสงิห์) 

 

 ประการท่ีสาม ฉากผนงัในหลายฉากนัน้แสดงถึงความนิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป ฉากปราสาท

นัน้พบว่ามีการใช้สีแดงเป็นฉากหลังอันเป็นความนิยมในงานจิตรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน

ปลายถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้สีด าเป็นฉากหลังของพลับพลาปราสาทด้วย

เช่นเดียวกัน ซึ่งลกัษณะเช่นนีค้งจะมีการบรูณะในภายหลงัแตไ่ม่ทราบว่าในสมยัใด ภาพสิงโตใน

ฉากเวสสันดรชาดกตอนกัณฑ์มัทรีปรากฏภาพสิงโตแบบจีน๕๕(ภาพท่ี ๒๗) ฉากเวสสันดรชาดก

ตอนทานกณัฑ์ ปรากฏประตยูอดระบายด้วยสีขาวตดัเส้นเป็นรายละเอียด(ภาพท่ี ๒๖) งานตกแตง่

ลวดลายแสดงถึงงานปนูจึงอาจเป็นประตยูอดท่ีมีอยู่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั

ด้วย๕๖ โดยนา่จะมีการซอ่มแซมในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ความนิยมในสมยันัน้

จงึปรากฏอยู ่

 

 

 
                                                           

 ๕๕ สนัติ เลก็สขุมุ,จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม
, หน้า ๓๗. 
 ๕๖ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๓๙. 



๓๘ 

 

๒.๒.๓ ภาพไตรภูมิและภาพพุทธประวัตติอนมารผจญ 

 ภาพไตรภูมิและภาพพุทธประวัติตอนมารผจญถูกเขียนอยู่ด้านหลังและด้านหน้าของ  

พระประธานโดยท่ีภาพไตรภมูิจะเขียนเตม็ผนงัด้านหลงัของพระประธานส่วนภาพพทุธประวตัิตอน

มารผจญนัน้วาดอยู่ เหนือกรอบประตูด้านหน้าจนถึงเพดานด้านบน ในภาพไตรภูมินัน้มี

องค์ประกอบด้านลา่งเป็นป่าหิมพานต์ประกอบกบัภาพน า้เป็นลกัษณะของสายน า้แบบอดุมคติ คือ

การแสดงเส้นของน า้เป็นคล่ืนอย่างเท่ากัน (ภาพท่ี ๒๘) ลักษณะของเส้นน า้แบบอุดมคตินีเ้ป็น

รูปแบบของเส้นสายน า้ท่ีนิยมวาดกนัอย่างตอ่เน่ืองในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ด้านบนเป็นภาพ

ของเขาพระสุเมรุและเขาสตับริภัณฑ์ข้างละ ๗ ลูก โดยท่ีด้านบนนัน้มีภาพของวิมานอยู่ด้านบน 

ฉากหลังของภาพไตรภูมินัน้ใช้สีแดงเป็นพืน้หลังระบายเรียบซึ่งแสดงความเป็นอุดมคต ิ  

(ภาพท่ี ๒๐) อันเป็นลักษณะของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น๕๗ 

 
ภาพท่ี ๒๘ ภาพน า้ในอดุมคติ 

 

 ในสว่นของพทุธประวัติตอนมารผจญนัน้ก็ใช้สีแดงเป็นพืน้หลงัเช่นเดียวกนักบัภาพไตรภูมิ 

แตมี่ดอกไม้แทรกในพืน้ท่ีวา่งของท้องฟ้า ดอกไม้สวรรค์เหลา่นีเ้รียกวา่ดอกไม้ร่วง ลกัษณะเช่นนีพ้บ

ได้เช่น จิตรกรรมบนสมดุข่อยวดัหวักระบือ จิตรกรรมผนงัอโุบสถวดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ เป็นต้น๕๘ 

                                                           

 ๕๗ สนัติ เล็กสขุมุ, “ข้อสงัเกตบางประการ: สีในจิตรกรรม “ไทยโบราณ” และ “แนวไทยโบราณ”,” .
ใน คุยกับงานช่างไทยโบราณ, วรินวิตตา ดารามารต์ (กรุงเทพฯ: ดา่นสทุธาการพิมพ์, ๒๕๕๕.), หน้า ๘๖. 
 ๕๘ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๘๖. 



๓๙ 

 

ภายในกองทัพมารแสดงความสับสนอลหม่าน โดยกองทัพพญามารเข้ามาด้านขวาของ

พระพุทธเจ้าและพ่ายแพ้ไปในด้านซ้าย ซึ่ง การแบ่งภาพทัง้สองออกจากกันโดยการใช้แท่นท่ี

ประทบัของพระพทุธเจ้าแบง่ภาพออกจากกนั ด้านบนฉากมารผจญใช้เส้นสินเทาหยกัฟันปลาหนา

แบง่ฉากโดยวาดเทพเทวดาอวยพรในการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าไว้เหนือเส้นสินเทา (ภาพท่ี ๑๙) 

๒.๓ สรุปงานจิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิตร 

 งานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรมีลกัษณะของงานจิตรกรรมในสมยัอยุธยาตอนปลาย

ได้แก่ การใช้สีขาวบางรองพืน้ก่อนลงสี การใช้สีแดงและสีด าโดยใช้แผ่นทองค าเปลวปิดผิวเนือ้ของ

ภาพเป็นสีทอง การเขียนภาพแบบไม่แสดงระยะใกล้ไกลเร่ืองท่ีเขียนเกิดจากการมโนภาพ การใช้

เส้นสินเทาแบง่ภาพ การวาดน า้อย่างอดุมคติ อนัเป็นลกัษณะของงานจิตรกรรมท่ีเร่ิมเขียนในสมยั

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานจิตรกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์นัน้มีความ

ชดัเจนเชน่ ลายพุม่ข้าวบณิฑ์คล้ายตาลปัตรแทรกระหวา่งเทพชมุนมุ การใช้สีเขียวในงานจิตรกรรม 

การใช้สีน า้ตาลในงานจิตรกรรม การวาดสิงโตแบบจีนหรือประตูยอดท่ีอยู่ในสมัยสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยูห่วั อนัเป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงการซอ่มแซมงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ 

 งานจิตรกรรมจึงสามารถระบุและก าหนดอายุได้ว่ามีการเขียนในสมยักรุงศรีอยุธยา  

ตอนปลายและมีการซอ่มแซมในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

บทที่ ๓  

ภาพสะท้อนสังคม 

ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมที่พระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตร 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างชุดโขนละครกับการแต่งกายของบุคคลในงานจิตรกรรม 

 การแตง่กายของบคุคลฐานะกษัตริย์และเทวดาในงานจิตรกรรม มีรูปแบบการแตง่กาย

ตามแบบธรรมเนียมนิยมแต่เดิม น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจจากชุดเคร่ืองแต่งกายโขนละครและ

เคร่ืองต้นกษัตริย์ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา 

๑.๑ แรงบันดาลใจของเคร่ืองแต่งกายโขนละคร 

 รูปแบบบางประการของชุดกษัตริย์ในจิตรกรรมกับชุดโขนแสดงถึงความสมัพนัธ์บาง

ประการท่ีคล้ายกนั 

 ในงานจิตรกรรมพบว่ามีลกัษณะการวาดบุคคลฐานะกษัตริย์จะวาดเป็นไปตามแบบ

ธรรมเนียมนิยมแตเ่ดิมมา (ภาพท่ี ๒๙) คืองานตดัเส้น เพราะนอกจากจะแสดงถึงฝีมือในเชิงช่าง

แล้ว ยงัสะท้อนให้เห็นลกัษณะทางชนชัน้ เช่น ภาพพระราชา เจ้านาย หรือบุคคลชัน้สูง มีการตดั

เส้นให้ดูอ่อนช้อย ไม่มีเขียนรายละเอียดทางด้านสรีระ เช่น กล้ามเนือ้ รอยต่อกระดูก เพราะสิ่ง

เหลา่นีข้วางกัน้เส้นโค้งท่ีเล่ือนไหลและท่ีส าคญัพระราชาทรงเป็นเทวราชา ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ

เหนือบคุคลธรรมดาทัง้ปวง ดงันัน้เคร่ืองแตง่พระองค์จะแสดงยศศกัดิ์โดยปิดทองและเขียนตดัเส้น 

แสดงลวดลายละเอียดอยา่งวิจิตรการ๕๙ 

 หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีการกล่าวถึงการแตง่กายของกษัตริย์และชนชัน้ปกครอง

นัน้ได้กล่าวถึงการแต่งกายในพระราชพิธีถือน า้๖๐ โดยเป็นลกัษณะข้อบญัญัติเก่ียวกับเคร่ืองทรง

ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทัง้การแตง่กายของชนชัน้สงูและ ข้อห้ามการนุ่ง

                                                           

 ๕๙ สนัติ เลก็สขุมุ, “จิตรกรรมไทย – แบบประเพณีและแบบสากล” (เอกสารประกอบการสอน ศิลปะ
กบัสงัคมไทย), ๑๖๓-๑๖๔. 
 ๖๐ ดรูายละเอยีดใน ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ, 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕.), หน้า ๗๒ - ๗๓. 



๔๑ 

 

ห่มเสือ้ผ้าบางประเภทส าหรับสามัญชนด้วย ทัง้นีห้ลักฐานทางศิลปกรรมก็พบเช่นกันใน  

กรุพระปรางค์วดัมหาธาตแุละกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ 

 รูปแบบของเคร่ืองต้นนัน้ส่งอิทธิพลให้กับการประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกายโขนละครโดย

จ าลองทัง้รูปลกัษณ์และความคิดท่ีจะใช้ความงดงามของเคร่ืองยืนท าให้เกิดความสวยงาม๖๑ ดงัท่ี 

สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่า “เคร่ืองแต่งตวัโขนเป็นของถ่ายแบบอย่างมา

แตเ่คร่ืองยศศกัดิท้์าวพระยาแตด่กึด าบรรพ์เป็นพืน้”๖๒  

 เคร่ืองแต่งกายตามแบบกษัตริย์ท่ีมีการเขียนงานจิตรกรรมนัน้ เช่ือว่าถูกพฒันามาจาก

การแตง่กายของชดุเคร่ืองแตง่กายโขนอีกทอดหนึง่ ซึง่นา่จะปรากฏการถอดแบบเช่นนีม้าตัง้แตส่มยั

กรุงศรีอยุธยา ดงัท่ีมีบนัทึกไว้ในกฎหมายตราสามดวง๖๓ ท่ีกล่าวถึงพระราชพิธีอินทราภิเศกท่ีมี

การละเลน่ชกันาคดกึด าบรรพ์ 

…การพระราชพิธีอินทราภิเศกตัง้พระสเุมร์สงูเส้น ๕ วา……มหาดไท

บ าเรอห์สนองพระโอษฐ ด ารวจเลกเปนรูปอสรู ๑๐๐ มหาดเลกเป

นเทพดา ๑๐๐ เป็นพาล ีสคุรีพ มหาชมพ ูแลบริวารพานร ๑๐๓ ชกั

นาคดกึด าบรร อสรูชกัหวั เทพดาชกัหาง พานรอยูป่ลายหาง… 

 เคร่ืองแต่งกายชุดโขนได้จ าลองรูปแบบการแต่งกายมาจากเคร่ืองแต่งกายกษัตริย์มา

ตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา โดยส่งอิทธิพลไปถึงการการวาดเคร่ืองแต่งกายในงานจิตรกรรมอีกทอด

หนึง่ ก่อนท่ีชดุเคร่ืองแตง่กายโขนละครจะพฒันาเป็นชดุโขนท่ีเห็นได้ในปัจจบุนั การวาดจิตรกรรมท่ี

วดัใหมเ่ทพนิมิตนัน้จงึเป็นการวาดท่ียงัคงมีรูปแบบเคร่ืองแตง่กายโขนในสมยัอยธุยาอยู่ เช่น การไม่

ประดบัอินทรธนู โดยแต่เดิมนัน้เคร่ืองแต่งกายโขนละครสมยักรุงศรีอยุธยาไม่ได้ประดบัอินทรธน ู  

                                                           

 ๖๑ คมกฤช เครือสวุรรณ, อิทธิพลของรามเกียรติ์ต่อรูปลกัษณะศิลปะไทย, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 
พริน้ติง้, ๒๕๓๔.), หน้า ๑๔๒. 
 ๖๒ ด ารงราชานภุาพ, สมเด็จฯกรมพระยา, ต านานละครอิเหนา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 
๒๔๖๔.), หน้า ๑๙. 
 ๖๓ กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ๒๕๒๑.), หน้า ๗๑. 



๔๒ 

 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกจึงมีความเปล่ียนแปลงให้ประดบัอินทรธนูในชุด

เคร่ืองแตง่กายโขน๖๔(ภาพท่ี ๒๙) 

   

ภาพท่ี ๒๙ เปรียบเทียบการประดบัอินทรธนใูนสมยัปัจจบุนักบัการไมป่ระดบัอินทรธน ู

ในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

๑.๒ เคร่ืองศิราภรณ์ 

 หากพิจารณาจากลักษณะของศิราภรณ์ท่ีวัดใหม่เทพนิมิตรแล้วนัน้ รูปแบบของศิรา

ภรณ์ในงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรมีลกัษณะท่ีสามารถแบ่งได้ตามฐานะของบุคคลท่ีสวมใส่

เค ร่ืองศิราภรณ์ กล่าวคือ กลุ่มบุคคลท่ีแสดงฐานะของกษัตริ ย์และเทวดานัน้จะสวมใส่ 

ศริาภรณ์ทรงสงู (ภาพท่ี ๓๐) กลุม่บคุคลในฐานะกษัตริย์ท่ียงัทรงพระเยาว์สวมใส่เกีย้ว(ภาพท่ี ๓๑) 

และกลุม่บคุคลในฐานะฤๅษีสวมใสช่ฎายอดดอกล าโพง (ภาพท่ี ๓๒) 

                                                           

 ๖๔ กรมศิลปากร, การศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกบัการแต่งกายยนืเคร่ืองโขน – 

ละครร า, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐.), หน้า ๘๗. 



๔๓ 

 

 

ภาพท่ี ๓๐ มงกฎุทรงสงูหรือชฎา ในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนมิติร กรุงเทพฯ 

 

ภาพท่ี ๓๑ บคุคลในฐานะกษัตริย์ที่ยงัทรงพระเยาว์ 

งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ 



๔๔ 

 

 

ภาพท่ี ๓๒ บคุคลในฐานะเพศฤๅษี งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

 กลุ่มบคุคลแสดงฐานะกษัตริย์ งานจิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัใหม่เทพนิมิตร สวม

ใส่เคร่ืองศิราภรณ์เป็นลกัษณะมงกุฎหรือชฎาทรงสูง การวาดลกัษณะของมงกุฏเช่นเดียวกันนีน้ัน้

ปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น งานจิตรกรรมพระต าหนักพุฒโฆษาจารย์  

วดัพทุไธสวรรย์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี ๓๓) รูปแบบของเคร่ืองศิราภรณ์เช่นเดียวกนันีย้งั

นิยมใช้กันในการแสดงโขนละครท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบนั (ภาพท่ี ๓๔) สอดคล้องกบัหลกัฐานทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีกล่าวถึงรูปแบบของมงกุฎเช่นนี ้เป็นเคร่ืองศิราภรณ์ส าหรับกษัตริย์และพระราช

วงศานวุงศ์ในพระราชพิธีตา่งๆในสมยัโบราณ หากเปรียบเทียบกบัพระมงกฎุในสมยักรุงศรีอยธุยา

ตอนปลาย พระมงกุฎส าหรับกษัตริย์นัน้จะมีลกัษณะเป็นพระมาลาทรงสงูมียอดแหลมและมีเกีย้ว

ทองค า ๓ ชัน้รัดในระยะหา่งกนัพอสมควร มีการประดบัมงกฎุด้วยอญัมณีตา่งๆ๖๕  

                                                           

 ๖๕ สนัต์ ท. โกมลบตุร, แปล, จดหมายเหตุการเดนิทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด
, (พระนคร: การศาสนา, ๒๕๑๗.), หน้า ๔๖. 



๔๕ 

 

 

ภาพท่ี ๓๓ รูปแบบมงกฎุทรงสงู 

งานจิตรกรรม พระต าหนกัพฒุโฆษาจารย์ วดัพทุไธสวรรย์ 

  

ภาพท่ี ๓๔ มงกฎุทรงสงูในเคร่ืองแตง่กายโขน รูปแบบเช่นเดียวกบัมงกฏุในงานจิตรกรรม 

 กลุ่มบุคคลในฐานะกษัตริย์ท่ียงัทรงพระเยาว์นัน้(ภาพท่ี ๓๑) งานจิตรกรรมท่ีวัดใหม่

เทพนิมิตรจะแสดงออกถึงการสวมใสเ่คร่ืองประดบัศริาภรณ์ประเภทเกีย้วไว้ ตามอยา่งบทละครพระ



๔๖ 

 

ราชนิพนธ์เร่ืองรามเกียรติ๖์๖ของสมเดจ็พระพทุธจุฬาโลก โดยกล่าวถึงตวักมุารสวมใส่เคร่ืองประดบั

ศีรษะเป็นเกีย้วและจฑุามณี๖๗ 

…สองกมุารทรงเกีย้วดอกไม้ทดั ปักจฑุามณีรัตน์อลงกรณ์ … 

 ในงานจิตรกรรมมกัแสดงออกโดยการสวมใส่เพียงกะบงัหน้าและกรรเจียกจรไม่สวมใส่

มงกุฎแต่อย่างใดมีเพียงแต่เกีย้วซึ่งใช้ประดบัจุก ซึ่งเป็นแบบของการวาดตวัพระตวันางท่ียงัพระ

เยาว์ คงเห็นได้ในงานจิตรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น พระอุโบสถวัดช่องนนทรี มาจนถึงงาน

จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม (ภาพท่ี ๓๕) การวาดกะบังหน้าและ

กรรเจียกจรไว้ เช่นเดียวกับชุดเคร่ืองแต่งกายโขนละครนัน้ยังคงมีกะบังหน้าเป็นเคร่ืองประดับ

ศีรษะ๖๘ แตกตา่งจากเคร่ืองต้นท่ีไมมี่การสวมใสจ่ริง (ภาพท่ี ๓๖)  

 
ภาพท่ี ๓๕ เคร่ืองประดบัศิราภรณ์ประเภทเกีย้ว 

งานจิตรกรรมอโุบสถวดัช่องนนทรี(ซ้าย) งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม(ขวา)  

 

                                                           

 ๖๖ กรมศิลปากร, การศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกบัการแต่งกายยนืเคร่ืองโขน – 

ละครร า, หน้า ๓๙. 
 ๖๗ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๓๘. 
 ๖๘ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๑๕๐. 



๔๗ 

 

 

ภาพท่ี ๓๖ การสวมใสเ่กีย้ว แตไ่มส่วมใสก่ะบงัหน้าและกรรเจียกจร 

ที่มา : ศนัสนีย์ วีระศิลป์ชยั หนงัสอืเร่ืองเลา่ชีวติสาวชาววงั หอมติดกระดาน 

 กลุ่มบุคคลในฐานะฤๅษีนัน้จะสวมใส่ศิราภรณ์ประเภทฤๅษีหรือยอดดอกล าโพง  

(ภาพท่ี ๓๒) กล่าวคือมีลักษณะท่ีแตกต่างกับศิราภรณ์ทรงสูงท่ีแสดงฐานะของกษัตริย์ในส่วน

เฉพาะพระมงกฎุยอดแหลม ศิราภรณ์ประเภทฤๅษีนัน้ช่างจะวาดในลกัษณะเหมือนกบัหนงัเสือหุ้ม

มวยผม แต่ยังคงกะบังหน้าและกรรเจียกจรไว้ เช่นเดียวกับ ศิราภรณ์พระมงกุฎทรงสูงและ 

ศริาภรณ์เกีย้ว ซึง่คงลกัษณะการสวมใส่กะบงัหน้าและกรรเจียกจรน่าจะเป็นการแสดงถึงฐานะของ

กษัตริย์ แตกตา่งจากบคุคลธรรมดาฐานะฤๅษีไม่สวมใส่กะบงัหน้าและกรรเจียกจร อนัแสดงฐานะ

ของบคุคลชัน้รอง (ภาพท่ี ๓๗) ซึ่งเหมือนกบัเคร่ืองแตง่กายโขนละคร ศิราภรณ์เป็นยอดดอกล าโพง 

มีกระบงัหน้าและกรรเจียกจรประกอบ ยกเว้นฤๅษีองค์ส าคญัท่ีมีหวัโขนรูปแบบเฉพาะ๖๙ 

 

 

                                                           

 ๖๙ ณฐัปรียา เปรมทรัพย์, รามเกียรติ์สมัยรัตนโกสนิทร์ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการ
แสดงโขนกับจิตรกรรมฝาผนัง, ปริญญาบณัฑติ, ภาคประวตัศิาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, ๒๕๔๖, หน้า ๒๑. 



๔๘ 

 

  

ภาพท่ี ๓๗ เปรียบเทียบบคุคลชนชัน้กษัตริย์ในฐานะฤๅษี (พระเวสสนัดร)  

และบคุคลธรรมดาฐานะฤๅษี (ฤๅษีอตัจตุ) 

๑.๓ เคร่ืองประดับกาย 

 งานจิตรกรรมพระอุโบสถวัดใหม่ เทพนิมิตมีลักษณะการวาดตามแบบสมัย 

กรุงศรีอยธุยาและกรุงรัตนโกสินทร์ หากแบง่ตามกลุ่มลกัษณะการวาดตวัพระตวันาง คือ การวาด

บคุคลฐานะกษัตริย์ (ภาพท่ี  ๓๘) หรือบคุคลฐานะเทวดา สวมเคร่ืองประดบั ได้แก่ กรองศอ สงัวาล 

ทั บ ท ร ว ง  ข้ อ พ ร ะ ก ร  ข้ อ พ ร ะ บ า ท  เ ป็ น ต้ น  อั น เ ป็ น รู ป แ บ บป ร ะ เ พ ณี ก า ร ว า ด ท่ี  

สืบตอ่เน่ืองกนัมา (ภาพท่ี๓๙)  

 

ภาพท่ี ๓๘ ตวัพระในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนมิิตร กรุงเทพฯ 



๔๙ 

 

 

ภาพท่ี ๓๙ เคร่ืองประดบัท่ีตวัเทวดา 

งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ 

 การสวมใสเ่คร่ืองประดบักายคงสวมใสใ่นพระราชพิธีส าคญัตา่งๆ ดงัปรากฏในพระราช

พิ ธี ถือน า้๗๐ อัน ถือได้ว่าเ ป็นการบัญญัติลักษณะการแต่งกายของพระมหากษัตริ ย์และ 

พระบรมวงศานวุงศ์ 

… พระมหากษัตริย์ ทรงเคร่ืองราชูปโภค พระมหามงกุฎ  

พระมหากุณฑล พาหุรัด ถนิม มาไล สร้อย มหาสงัวาล สเอ้ง อุตรี

อตุรา ควงใด ๗ แถว พระธ ารงค์ ๓ องค์ทุกนิว้ พระหตัถ์ ขนองกัง้

เกญ สนบัเพลา รัตนก าพล กองเชิง รองพระบาท … 

 จากข้อความข้างต้นเห็นได้ถึงลักษณะการแต่งกายในพระราชพิธีท่ีส าคัญนัน้จะ

ประกอบด้วยเคร่ืองประดบัตา่งๆเชน่ พาหรัุด มาไล สร้อย สงัวาล ธ ารงค์ เป็นต้น ซึ่งการแตง่กายท่ีมี

เคร่ืองประดับจะเป็นรูปแบบธรรมเนียมประเพณีต่อมา โดยรูปแบบของการแต่งกายท่ีมี

เคร่ืองประดบัเชน่นีไ้ด้สะท้อนออกในงานจิตรกรรมเชน่กนั 

 งานจิตรกรรมสมยัอยธุยาได้สะท้อนถึงการใสเ่คร่ืองประดบั โดยมกัจะแสดงให้เห็นในรูป

ของตัวพระตัวนางตามท่ีมีแบบแผนเดียวกันเช่น เทวดา พระอินทร์ พระพรหม กษัตริ ย์   

                                                           

 ๗๐ ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, หน้า ๗๓. 



๕๐ 

 

อดีตชาติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น ดงันัน้งานจิตรกรรมไทยท่ีมีการวาดเคร่ืองประดบัจะวาดใน  

ตวัละครท่ีมีฐานะเป็นเทวดา กษัตริย์และอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ตวัอย่างงานจิตรกรรม 

ท่ีเขียนเคร่ืองประดบัในลักษณะนีไ้ด้แก่ งานจิตรกรรมพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี  

งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ เป็นต้น  (ภาพท่ี ๔๐, ภาพท่ี ๔๑) ทัง้นีส้อดคล้อง

กบัค าสนันิษฐานของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงอธิบายไว้๗๑ 

…นุ่งสนบัเพลาเชิงกรอมถึงข้อเท้า นุ่งผ้าหยกัรัง้จีบโจงไว้หางหงส์ 

สวมเคร่ืองอาภรณ์กับตัวเปล่าไม่ใส่เสือ้และศีรษะสวมเทริด 

เป็นแบบเคร่ืองต้นท้าวพระยาแต่ดึกด าบรรพ์เหมือนรูปภาพ 

ครัง้กรุงเก่า… 

 

 

ภาพท่ี ๔๐ เคร่ืองประดบัในภาพเทพชมุนมุ  

วดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ 

                                                           

 ๗๑ ด ารงราชานภุาพ, สมเด็จฯกรมพระยา, ต านานละครอิเหนา, (พระนคร: ส านกัพืมพ์คลงัวิทยา, 
๒๕๐๗), หน้า ๗. 



๕๑ 

 

 

ภาพท่ี ๔๑ เคร่ืองประดบัในภาพวิธูรชาดก 

งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ 

 จิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตรวาดตวัพระตวันางและตวัเทวดาตามแบบงานจิตรกรรมไทย

ประเพณีช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นลักษณะการวาด

เคร่ืองประดบัตามรูปแบบของลกัษณะดัง้เดิม โดยวาดเคร่ืองประดบันัน้มีกรองศอ สงัวาลแบบเส้น

คู่ขนานปลายด้านหนึ่งอยู่ท่ีกรองศอปลายยาวจรดขอบผ้านุ่งแล้ววนไปบรรจบกันท่ีด้านหลัง  

มีสร้อยพร้อมทับทรวงพาดทับ สวมพาหุรัดท่ีต้นแขน ๒-๓ ชัน้ ท่ีข้อพระกรสวมทองพระกร  

ท่ีข้อพระบาทมีทองพระบาท๗๒(ภาพท่ี ๓๘) การวาดตวัพระตวันางลกัษณะเช่นนีเ้ป็นลกัษณะร่วม

ของงานจิตรกรรมท่ีวาดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น งานจิตรกรรมพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม  

(ภาพท่ี ๔๒) เป็นต้น ธรรมเนียมการสวมใส่เคร่ืองประดบันัน้เป็นเช่นเดียวกบัเคร่ืองศิราภรณ์ คือไม่

พบว่าชนชัน้กษัตริย์มีการสวมใส่เคร่ืองประดับในปัจจุบัน แต่ยังปรากฏในการแสดงโขนหรือ

นาฏศลิป์แทนเน่ืองจากการเคร่ืองโขนละครนัน้จะแสดงฐานะของตวัละครเสมอ 

                                                           

 ๗๒ จิรชฎา ตรีภาณวุรรณ, การแต่งกายสตรีสมัยรัชกาลที่ ๓ ศึกษาจากภาพจติรกรรมฝาผนัง, 
ปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต, ภาคโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙, หน้า ๕๓. 



๕๒ 

 

 

ภาพท่ี ๔๒ ฉากเนมิราชชาดก  

งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัสรุรณาราม กรุงเทพฯ 

๑.๔ ฉลองพระองค์ 

 จากการศึกษาภาพบุคคลตวัพระตวัพบว่า บางตวัละครนอกจากประดบัเคร่ืองประดบั

แล้ว ยงัมีการสวมใสฉ่ลองพระองค์ด้วย (ภาพท่ี ๔๓)  

  

ภาพท่ี ๔๓ กษัตริย์ทรงฉลองพระองค์ วดัใหมเ่ทพนิมิตร กรุงเทพฯ 



๕๓ 

 

ในงานจิตรกรรม บุคคลฐานะกษัตริย์มักจะสวมใส่ตามลักษณะแบบต าราว่าด้วย 

เคร่ืองต้น เคร่ืองทรง๗๓ ส าหรับพระมหากษัตริย์ในการเสด็จออกงานพระราชพิธีตา่งๆในสมยักรุงศรี

อยธุยาตอนปลาย  

…ถ้าเสดจ็ออกแขกเมือง ทรงพระเคร่ืองต้น ๖ สิง่  

คือ ทรงฉลองพระองค์อยา่งเทศแรพอศัวรี ริว้ ๑  

ทรงฉลองพระองค์นอกอยา่งเทศ 

ตาดสนีาก สทีอง สเีขียว ๑ ทรงเคร่ืองต้นพระชฎา ๑… 

  งานจิตรกรรมท่ีมีการก าหนดอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยานัน้ได้มีการสวมใส่

เคร่ืองนุ่งห่มแล้ว ดังเช่น ฉากพรหมนารทชาดกภายในพระอุโบสถวัดช่องนนทรี เป็นต้น  

(ภาพท่ี ๔๔)  

 

ภาพท่ี ๔๔ กษัตริย์ทรงฉลองพระองค์ จิตรกรรมพระอโุบสถวดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ 

 รูปแบบการสวมใส่ฉลองพระองค์นัน้ได้รับอิทธิพลมาจากกรุงศรีอยุธยา พบว่ามีการ

วาดบุคคลในฐานะกษัตริย์สวมใส่ฉลองพระองค์ เช่นเดียวกับ งานจิตรกรรมจากวัดต่างๆ  

โดยรูปแบบของการสวมใส่ฉลองพระองค์นัน้ เปรียบเทียบได้กับชดุแสดงโขนละครส าหรับชดุของ

                                                           

 ๗๓ ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, หน้า ๔๕. 



๕๔ 

 

ตวัพระตัวนาง หลักฐานลายลักษณ์อักษรท่ีกล่าวถึงการสวมใส่ชุดแสดงในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ตอนกลาง ดงัเชน่ บทละครเร่ืองรามเกียรติ๗์๔ 

“ให้ไขสหสัทอทอง  เป็นฝอยฟองละอองบปุผา 

บปุผชาติร่ืนรสประทมุมา ทรงภษูาสติพิศพราย” 

 ชุดเคร่ืองแต่งกายโขนละครแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนัน้คงไม่สวมใส่เสือ้ใน

การแสดงโขนละคร จนถึงในสมยัของสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศ จงึมีการเปล่ียนแปลงของการแตง่กาย

ของชดุโขนละครให้ใส่เสือ้แขนโดยคงได้รับรูปแบบมาจากฉลองพระกรน้อยในชดุเคร่ืองต้น๗๕ทัง้นีมี้

การเปล่ียนแปลงการแตง่กายในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ท่ีน่าจะสวมใส่เสือ้

แขนสัน้ในการแต่งกายชุดโขนโดยกล่าวถึงฉลองพระองค์ทรงประพาส ของตวัละครในเร่ืองอณุรุฑ

และรามเกียรติ์  และเร่ิมใช้อินทรธนูประดับบ่าเสือ้แขนยาว โดยกล่าวถึงในบทละครเร่ือง 

ดาหลงัและอิเหนาซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึน้๗๖ หากเทียบกับจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตร กลุ่มบคุคล

ฐานะกษัตริย์สวมใส่ฉลองพระองค์ ยงัไม่นิยมท่ีจะประดบัอินทรธนูใกล้เคียงกับชดุเคร่ืองแตง่กาย

โขนละครสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายมากกวา่ 

๒. เคร่ืองแต่งกายและทรงผมที่สัมพันธ์กับความเป็นจริงในสังคม 

 จิตรกรรมฝาผนังวัดใหม่เทพนิมิตรนัน้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงคติความเช่ือทาง

ศาสนาแล้วนัน้ ยงัสอดแทรกภาพของวิถีชีวิตอนัสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมบางประการท่ีเกิดขึน้ 

ท าให้เราสามารถศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยจากการถ่ายทอดและบนัทึกเร่ืองราวของผู้คนใน

อดีตจากงานจิตรกรรมได้ 

 

 

                                                           

 ๗๔ ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร, บทละคร เร่ืองรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: 
ศิลปวฒันธรรม, ๒๕๔๑.), หน้า ๗๑. 
 ๗๕ กรมศิลปากร, การศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกบัการแต่งกายยทนเคร่ืองโขน 

– ละครร า, หน้า ๒๔. 
 ๗๖ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๘๗. 



๕๕ 

 

๒.๑ เคร่ืองนุ่มห่ม 

 จิตรกรรมฝาผนงัวดัใหมเ่ทพนิมิตรได้มีการวาดภาพการแตง่กายของตวับคุคลประกอบ

ฉาก อนัแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการแต่งกายของผู้คนในสมัยนัน้ เช่น  การสวมใส่ผ้า ความ

นิยมไว้ทรงผม เป็นต้น ซึง่ภาพเหลา่นีอ้าจจะแบง่ได้เป็นฉากในเมืองและฉากนอกเมืองซึ่งจะมีความ

แตกตา่งในรายละเอียดบางประการ 

 จดหมายเหตลุาลแูบร์ ได้บนัทึกถึงการแตง่กายของผู้คนในสมยักรุงศรีอยธุยาปลายนัน้

จะสวมใสเ่พียงเพื่อปกปิดร่างกายท่อนล่างเท่านัน้ มกัสวมใส่ด้วยผ้าลายหรือผ้าไหมท่ีมีการทอเป็น

ลายทองหรือลายเงิน ไมเ่ชน่นัน้ก็สวมใสผ้่าไมมี่ลาย๗๗ 

“…ชาวสยามไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปลา่และมไิด้สวมหมวก 

เพื่อที่จะปกปิดสิ่งที่อุจาดเท่านัน้เขาจึงพนัเอวและขาอ่อน

กระทัง่ถึงใต้หวัเขา่ไว้ด้วยชิน้ผ้ามีดอกดวง…” 

“…ลางครัง้ที่ไม่ใช้ผ้าลายเขียนนุ่ง ก็ใช้ชิน้ผ้าไหมเกลีย้งๆ 

บ้าง หรือทอที่ริมเป็นลายทองลายเงินบ้าง…” 

 โดยท่ีฝ่ายผู้หญิงเองก็มกัจะนุง่เหมือนกนักบัฝ่ายชาย แตแ่ตกตา่งกนัในเร่ืองของการนุ่ง

ผ้า โดยจะปล่อยชายทางด้านกว้างเหมือนกับกระโปรง๗๘ โดยจะปล่อยร่างกายส่วนบนให้เปลือย

หรือใช้สไบหม่ปัดชายเฉียงคลมุต้นแขนไว้เทา่นัน้๗๙ 

“…พวกผู้ หญิงนุ่ง ผ้าตามความยาวของผืน วงรอบตัว

เช่นเดียวกับผู้ ชายแต่ผู้ หญิงปล่อยชายทางด้านกว้าง 

เลียนแบบกระโปรงอย่างแคบๆ ให้ชายตกลงมาถึงคร่ึง

แข้ง…” 

 

                                                           

 ๗๗ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุลาลูแบร์, หน้า ๘๘. 
 ๗๘ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๙๓. 
 ๗๙ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๙๓. 



๕๖ 

 

“…ชัว่แตค่นมัง่มีเทา่นัน้ท่ีใช้สไบหม่ ลางทีก็ปัดชายสไบเฉียง

ไปคลุมต้นแขนเข้าไว้ แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือ ใช้

ตอนกลางผืนคาดขนองแล้วสอดรักแร้มาปกถันเข้าไว้แล้ว

ตลบชายสไบทัง้สองด้าน สพกัไหลไ่ปทิง้ชายอยูเ่บือ้งหลงั…” 

 จิตรกรรมฝาผนงัเองก็มีการสะท้อนการแตง่กายซึ่งเป็นความนิยมของผู้คนในสมยันัน้

เช่นเดียวกัน โดยชาวบ้านนัน้มักจะสวมใส่เพียงผ้านุ่งท่อนล่างเปลือยท่อนบนซึ่งมักจะเป็น 

เพศชาย (ภาพท่ี ๔๕, ภาพท่ี ๔๖, ภาพท่ี ๔๗) แตก็่พบว่ามีเพศหญิงนุ่งผ้าท่อนล่างเปลือยท่อนบน

เชน่เดียวกนั (ภาพท่ี ๔๖) ซึง่จะนุง่ผ้าลกัษณะเป็นผ้าพิมพ์ลายโดยมีการน าเข้ามาจากทางอินเดีย๘๐

และสามารถผลิตเพ่ืออุปโภคภายในประเทศด้วย๘๑ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าบคุคลท่ีอยู่ในฉากปราสาท

หรือเมืองนัน้จะนุ่งผ้าไม่มีลาย หรือนุ่งผ้าลายเข้มขาบอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนกลุ่มบุคคลในฉาก

นอกเมืองจะนุ่งผ้ามีลาย สนันิษฐานว่าช่างท่ีวาดจิตรกรรมนัน้ได้แบ่งกลุ่มของบุคคลทัง้สองจาก

ลกัษณะของผ้านุง่ก็เป็นได้ หรืออาจจะเป็นการแบง่ชนชัน้ภายในเมือง จากการบญัญัติเคร่ืองนุ่งห่ม

เพ่ือแสดงถึงฐานนัดรแต่ละชนชัน้ การแต่งกายเกินฐานนัดรจึงเป็นความผิด๘๒ ฉะนัน้ฉากเมืองใน

งานจิตรกรรม บุคคลฐานะธรรมดาจึงนุ่งเพียงผ้าไม่มีลายหรือลายเข้มขาบเท่านัน้  อย่างไรก็ตาม

ผ้านุ่งท่ีในงานจิตรกรรมอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงมากนกัในเร่ืองของสีหรือลวดลาย ตามความ

เป็นจริงนัน้ ฉากจิตรกรรมภายในเมืองน่าจะนุ่งผ้าท่ีมีลวดลายและฉากจิตรกรรมภายนอกเมือง

นา่จะนุง่ผ้าท่ีไมมี่ลวดลาย ซึง่อาจไมต่รงกบัความเป็นจริง แตอ่ย่างน้อยก็ได้สะท้อนว่าผ้านุ่งลายใน

สมยันัน้มีชนิดใดบ้าง 

                                                           

 ๘๐ ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจติรกรรมฝาผนังบนพระที่น่ัง

พุทไธสวรรย์ พระราชวังชวรสถานมงคล(วังหน้า), (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕.), หน้า ๔๖. 
 ๘๑ กรมศิลปากร, ส่วยและอากรในค าให้การชาวกรุงเก่า, (พระนคร, คลงัวิทยา, ๒๕๑๕.) หน้า 
๒๗๕. 
 ๘๒ ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, หน้า ๗๕. 



๕๗ 

 

 

ภาพท่ี ๔๕ นุง่ผ้าพิมพ์ลาย เปลอืยทอ่นบน 

 

ภาพท่ี ๔๖ กลุม่ชาวบ้านท่ีนุง่ผ้าพิมพ์ลาย 

 

ภาพท่ี ๔๗ การสวมใสเ่พียงผ้านุง่ เปลอืยทอ่นบน 



๕๘ 

 

 นอกจากผ้านุ่งแล้ว ยงัมีการใช้ผ้าโพกศีรษะโดยพบเฉพาะเพียงพรานป่าเท่านัน้ โดย

อาจจะเป็นเคร่ืองแตง่กายเฉพาะอย่างของพรานป่า (ภาพท่ี ๔๘) เพ่ือบงัแสงอาทิตย์ โดยใช้ส าหรับ

สามญัชนตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาดงัจดหมายเหต ุลาลแูบร์๘๓ ได้กลา่วถึงความวา่ 

ราษฎรสามัญน้อยคนนกัที่จะสนใจเอาเป็นธุระปกคลมุศีรษะ

ของตนให้พ้นความแรงร้อนของดวงอาทิตย์ เขาจะใช้ผ้าผืนหนึ่ง

โพกศีรษะก็เฉพาะยามลงเรืออยู่ในแม่น า้เท่านัน้ เพราะแสง

สะท้อนท าให้เป็นที่ร าคาญตานกั 

   

ภาพท่ี ๔๘ ผ้าโพกศีรษะพรานป่า  

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร 

 นอกจากผู้หญิงท่ีสวมใสเ่พียงผ้านุ่งแล้ว ยงัพบว่างานจิตรกรรมฝาผนงันัน้จะมีผู้หญิงท่ี

สวมใส่สไบเฉียงเพ่ือปกปิดท่อนบน (ภาพท่ี ๔๙) โดยมักจะปรากฏในฉากของพระราชวัง 

สอดคล้องกบับนัทกึชาวตา่งชาตกิลา่ววา่ผู้ ท่ีจะสวมใสส่ไบนัน้จะเป็นเหล่านางในราชส านกัซึ่งเป็นผู้

มัง่มี๘๔หรือว่าได้รับพระราชทานผ้ามาจากเจ้านายท่ีตนสงักดั โดยการสวมใส่สไบนัน้นิยมมาจนถึง

ในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ดงับทกลอนในเร่ืองอิเหนา๘๕ได้กลา่วถึง 

สไบกรองทองแลง่แสงระยบั ตาดประดบัสร้อยนวมสวมใส ่

                                                           

 ๘๓ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุลาลูแบร์, หน้า ๙๒. 
 ๘๔ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุลาลูแบร์, หน้า ๙๓. 
 ๘๕ พทุธเลศิหล้านภาลยั,พระบาทสมเดจ็, อิเหนา เล่ม ๒, (พระนคร, อกัษรบริการ, ๒๕๐๖.) หน้า 
๑๒๙๑ ใน ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจติรกรรมฝาผนังบนพระที่ น่ังพุทไธ

สวรรย์ พระราชวังชวรสถานมงคล(วังหน้า), หน้า ๖๔. 



๕๙ 

 

 บางบุคคลมีการสวมใส่สไบเฉียงแบบมีริว้ทองหรือปักไหมทองซึ่งแตกต่างจาก 

บคุคลอ่ืน (ภาพท่ี ๔๙) อนัแสดงให้เห็นถึงฐานะหรือฐานนัดรศกัดิ์ท่ีมีมากกว่าอนัเป็นรูปแบบการ

แต่งกายตามชัน้ยศท่ีระบุไว้ในพระราชบญัญติัว่าด้วยการแต่งกาย การใช้ผ้าบงัคบัและห้ามไว้๘๖ 

เพ่ือเป็นการบอกถึงบรรดาศกัดิ์รวมทัง้ต าแหน่งหน้าท่ีอีกด้วย อย่างไรก็ตามพระราชบญัญัติไม่ได้

กล่าวถึงการแต่งกายของกษัตริย์และชนชัน้สูงไว้ คาดว่าระเบียบการแต่งกายในงานพระราชพิธี

ต่างๆนัน้ยังคงก าหนดไว้ตามแบบอย่างสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในกาพย์ห่อโคลงนิราศพระบาท๘๗ 

และกาพย์หอ่โคลงประพาสธารทองแดง๘๘ซึง่แตง่โดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ก็ได้กล่าวถึงการแตง่กาย

ของฝ่ายในท่ีใช้ผ้าริว้ทอง  เป็นการตอกย า้ถึงความนิยมผ้าปักทองท่ีมีภายในราชส านัก 

กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย 

 “ชาวเจ้าเหลา่ชาวแม ่ นุง่หม่แพรแลริว้ทอง 

ขี่กบูขี่จ าลอง   ผอ่งผิวหน้าอา่องค์อร ฯ” 

  “นกัสนมกรมชแมเ่จ้า ทัง้หลาย 

ขี่ช้างกบูดาวราย   แจ่มหน้า 

พกัตราผอ่งใสสาย   สดุสวาท 

นุม่หอ่โอโ่ถงผ้า   อร่ามริว้ทองพรายฯ” 

                                                           

 ๘๖ รามาธิบดีที่ ๑, สมเด็จพระ, กฎหมายตราสามดวง เล่ม ๒, (พระนคร: ศกึษาภณัฑ์พาณิชย์, 
๒๕๐๖.), หน้า ๔๘ - ๕๐. 
 ๘๗ กรมศิลปากร, ประชุมกาพย์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์, (พระนคร: นิวส์เต็นชิลการพิมพ์, ๒๕๐๐.), 
หน้า ๙๖. 
 ๘๘ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๑๖. 



๖๐ 

 

 

ภาพท่ี ๔๙ การหม่สไบเฉียง 

 ระเบียบการแต่งกายตามชัน้ยศยังคงมีต่อเน่ืองมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก โปรดให้ออกพระราชบญัญติัว่าด้วยการแต่งกาย 

การใช้ผา้บงัคบัและหา้มไว้๘๙ เชน่เดียวกนักบัสมยักรุงศรีอยธุยา แสดงถึงการใช้ผ้าตามฐานะรวมถึง

เป็นเคร่ืองแสดงบรรดาศกัดิ์ตามต าแหน่งหน้าท่ีการงานด้วยและตามสกุลผ้าในสมัยนีค้งใช้แบบ

เดียวกบัสมยัอยธุยา หลกัฐานท่ีท าให้ทราบได้ว่ามีผ้าชนิดใดบ้างนัน้อย่างหนึ่งคือวรรณคดี จากการ

ตรวจสอบแล้วเห็นวา่ การแตง่กายและผ้าท่ีใช้ส่วนใหญ่คล้ายกบัผ้าในสมยัอยธุยาดงัเช่นในเร่ืองดา

หลงั๙๐ 

“ …ท ร ง ผ้ า พื ้น ด า อ า ไ พ     ด ว ง ท อ ง อุ ไ ร ร จ น า …”  

(ผ้าพืน้ด ามีลายดอกสทีอง) 

“…ฉลององค์ประพาสตาดแล่ง   ก้านแย่งลายทองเฉิดฉัน…” 

(เสือ้ตดัเย็บด้วยผ้าตาดลายก้านแยง่) 

  

                                                           

 ๘๙ ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจติรกรรมฝาผนังบนพระที่น่ัง

พุทไธสวรรย์ พระราชวังชวรสถานมงคล(วังหน้า), หน้า ๖๐. 
 ๙๐ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก, ดาหลัง. (พระนคร, แพร่พิทยา, ๒๕๑๔.), หน้า ๑๕๒, 
๑๕๔. 



๖๑ 

 

 ๒.๑.๑ ลวดลายผ้านุ่งท่ีปรากฎในงานจิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิตร 

 กลุม่สามญัชน กษัตริย์และเทวดา ได้นุ่งผ้าท่ีมีลกัษณะลวดลายท่ีแตกตา่งกนั ลวดลาย

ท่ีมีวาดส าหรับกลุม่บคุคลและกลุม่เทวดาคงมีใช้อยูใ่นสงัคมร่วมสมยั โดยผ้านุ่งในจิตรกรรมปรากฏ

ลวดลายตา่งกนัทัง้ผ้านุ่งในกลุ่มบคุคลและกลุ่มเทพชมุนมุ โดยสามารถจ าแนกจากลวดลายผ้านุ่ง

ดงันี ้

 ลายดอกลอย ลักษณะคือ การเขียนลายดอกไม้ประเภทเดียวกันทั่วทัง้ผืนผ้านุ่ง  โดย

อาจเว้นระยะหา่งหรือชิดกนัก็ได้ ทัง้นีล้ายดอกลอยจะมีลกัษณะเป็นดอกกลม จึงเรียกอีกอย่างได้ว่า 

ลายดอกกลมหลกัฐานส าคญัท่ีกล่าวถึงการใช้ลวดลายดอกไม้บนผ้านุ่งคือบนัทึกของบาทหลวงตา

ชาร์ต๙๑กลา่วถึงการปักริว้ทองเป็นลายดอกไม้อนัน่าจะหมายถึงลายดอกกลม  

…จึงได้โปรดให้ส่งผ้ายี่สิบผืนมีดอกดวงเป็นลายดอกไม้สีทอง 

งดงามมากมาพระราชทานแก่ทา่นราชทตู… 

 โดยลายดอกลอยในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายนัน้จะให้ สี เ ข้มอ่อนท าใ ห้ 

ดเูสมือนจริง๙๒(ภาพท่ี ๕๑) ซึ่งลกัษณะเช่นนีค้งตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยเช่นกัน 

ผ้าภษูาเทพชมุนมุในจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรพบว่ามีรูปแบบลายดอกลอยท่ีแสดงความเข้มอ่อน

ของ สี ท่ี แตกต่ า งกัน  (ภาพ ท่ี  ๕๐)  เช่ น เ ดียวกับง านจิ ตรกรรมวัด ใหญ่สุ ว ร รณาราม  

จงัหวดัเพชรบรีุ (ภาพท่ี ๕๑) และพบได้ในงานจิตรกรรมสมยักรุงรัตนโกสินทร์ เช่น งานจิตรกรรมวดั

สุวรรณาราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๕๒) นอกจากนีย้ังคงพบลายผ้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในผ้านุ่ง

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร (ภาพท่ี ๕๓) 

                                                           

 ๙๑ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุการเดนิทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด, 
หน้า ๕๖. 
 ๙๒ นรินทร์ ยืนทน. “ลวดลายผ้านุง่ ภาพเทพชมุนมุ จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถ วดัใหญ่
สวุรรณาราม” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, ๒๕๕๒) หน้า ๔๑. 



๖๒ 

 

               

               
             

 

 

 

 

 

                 

 ลายดอกลอยนีไ้ด้มีพฒันาการด้านรูปแบบในสมยักรุงศรีอยุธยา เป็นลายประจ ายาม

หรือลายดอกส่ีกลีบ โดยมีความนิยมเขียนบนลายผ้านุ่งในจิตรกรรมฝาผนงัสมยักรุงศรีอยธุยาตอน

ปลายเป็นจ านวนมาก อยู่ในระเบียบลายแบบเดียวกับลายดอกลอย ในงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพ

นิมิตรพบลายดอกส่ีกลีบอยูใ่นระเบียบลายเดียวกนักบัลายดอกกลมคือการเขียนลายดอกส่ีกลีบทัว่

ทัง้ผืนผ้านุง่(ภาพท่ี ๕๔) ยงัพบการเขียนลายดอกส่ีกลีบได้ในงานจิตรกรรมสมยักรุงศรีอยธุยา ได้แก่ 

งานจิตรกรรมวดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี(ภาพท่ี ๕๕) และงานจิตรกรรมสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

เช่น งานจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ(ภาพท่ี ๕๖) และพบว่ามีการใช้ลายในผ้าพิมพ์ลาย

อยา่ง ภายในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร (ภาพท่ี ๕๗) 

ภาพท่ี ๕๐ ลายดอกกลมบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ 

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี ๕๑ ลายดอกกลมบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ 

งานจิตรกรรมวดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ 

ภาพท่ี ๕๒ ลายดอกกลมบนผ้าภษูาเทพชมุนมุ 

งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี ๕๓ ผ้าพิมพ์ลายดอกกลม 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 



๖๓ 

 

                       

            

                       

           

 นอกจากนีง้านจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตยงัพบลายดอกกลมและลายดอกส่ีกลีบ อยู่ใน

ผ้านุง่ผืนเดียวกนั(ภาพท่ี ๕๘) ลวดลายสลบักนัระหว่างลายดอกกลมและลายดอกส่ีกลีบ เว้นระยะ

พืน้ท่ีวา่งแตล่ะลายตามอยา่งระเบียบของลายดอกกลมและลายดอกส่ีกลีบ โดยคงเป็นลายสมยักรุง

ศรีอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา พบในงานจิตรกรรมวดัใหญ่สุวรรณาราม จงัหวดัเพชรบุรี (ภาพท่ี 

๕๙) ลายดอกกลมสลบัดอกส่ีกลีบคงสืบเน่ืองมาถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ดงัพบอยู่ในงานจิตรกรรม

ภาพท่ี ๕๔ ลายดอกสีก่ลบี 

บนผ้าภษูาเทพชมุนมุ  

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี ๕๕ ลายดอกสีก่ลบี 

บนผ้าภษูาเทพชมุนมุ 

งานจิตรกรรมวดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ 

ภาพท่ี ๕๖ ลายดอกสีก่ลบี 

บนผ้าภษูาเทพชมุนมุ  

งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี ๕๗ ลายดอกสีก่ลบี 

ผ้าพิมพ์ภายในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 



๖๔ 

 

สมยัรัตนโกสินทร์ ได้แก่ งานจิตรกรรมวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๖๐) และยงัพบผ้าพิมพ์

ภายในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร (ภาพท่ี ๖๑) เชน่เดียวกนั 

          

        ภาพท่ี ๕๘ ลายดอกกลมสลบัดอกสีก่ลบี         ภาพท่ี ๕๙ ลายดอกกลมสลบัดอกสีก่ลบี 

  งานจิตรกรรม วดัใหมเ่ทพนิมิตร            งานจิตรกรรม วดัใหญ่สวุรรณาราม 

         

             ภาพท่ี ๖๐ ลายดอกกลมสลบัดอกสีก่ลบี        ภาพท่ี ๖๑ ผ้าพิมพ์ลายดอกกลมสลบัดอกสีก่ลบี 

      งานจิตรกรรม วดัสวุรรณาราม      พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

 ลายกุดัน่ มีลกัษณะเป็นลายท่ีมีดอกกลมขนาดใหญ่ผูกลายด้วยลายพฤกษาหรือลาย

ก้านแย่งคัน่ระหว่างลาย ลักษณะของลายกุดัน่ในงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตร เขียนลายกุดัน่

โดยมีลายดอกกลมและมีลายก้านแย่งคัน่ระหว่างลาย (ภาพท่ี ๖๒) เป็นลกัษณะของลายกดุัน่ท่ีพบ

ได้ในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย หลักฐานเทียบเคียงท่ีพบคือลายผ้านุ่งจิตรกรรม 



๖๕ 

 

วดัใหญ่สวุรรณาราม จงัหวดัเพชรบรีุ (ภาพท่ี ๖๓) นอกจากนีย้งัพบลายผ้าสมยักรุงรัตนโกสินทร์ใน

ผ้านุง่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร (ภาพท่ี ๖๔) 

                             

       ภาพท่ี ๖๒ ลายกดุัน่ ผ้าภษูาเทพชมุนมุ                   ภาพท่ี ๖๓ ลายกดุัน่ ผ้าภษูาเทพชมุนมุ  

             พระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร                       พระอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม 

 

ภาพท่ี ๖๔ ผ้าพิมพ์ลายกดุัน่ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

 

 ลายราชวัติ เร่ิมแรกเดิมทีลายราชวัติน่าจะเกิดจากวงโค้งสอดสานกัน โดยมีกรอบรูป

เหล่ียมหยกัมมุประกอบรับอิทธิพลจากงานปนูปัน้ประดบัสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา๙๓ ในส่วนการ

น าลายกรอบส่ีเหล่ียมย่อมุมมาใช้เป็นลายผ้านุ่งนัน้เร่ิมในงานจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลาย๙๔ 

                                                           

 ๙๓ สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๓.), หน้า ๒๓๑. 
 ๙๔ นรินทร์ ยืนทน. “ลวดลายผ้านุง่ ภาพเทพชมุนมุ จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถ วดัใหญ่
สวุรรณาราม” หน้า ๗๕. 



๖๖ 

 

ดังเช่นท่ี ภาพเทพชุมนุมวัดใหม่ประชุมพล (ภาพท่ี ๖๕) ภาพเทพชุมนุมวัดใหญ่สุวรรณาราม  

(ภาพท่ี ๖๖) เป็นต้น โดยลายราชวัติบนผ้าภูษาเทพชุมนุมงานจิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิตร  

(ภาพท่ี ๖๗) จะอยูป่ระกอบกบัลายผ้าอ่ืนๆ เช่น ลายประจ ายาม ลายพรรณพฤกษา อนัเป็นรูปแบบ

ของลายท่ีเขียนในงานจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลายเป็นต้นมา  นอกจากในงานจิตรกรรมแล้วยงั

พบในผ้าพิมพ์เป็นหลักฐาน ประกอบถึงการใช้ลายราชวัติในชีวิตประจ าวันร่วมสมัยเดียวกัน  

(ภาพท่ี ๖๘) 

                   

     ภาพท่ี ๖๕ ลายราชวตัิ ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ         ภาพท่ี ๖๖ ลายราชวตัิ ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ 

      งานจิตรกรรม อโุบสถวดัใหมป่ระชมุพล          งานจิตรกรรม อโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม 

      

ภาพท่ี ๖๗ ลายราชวตัิบนผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ 

พระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

 



๖๗ 

 

 

ภาพท่ี ๖๘ ลายราชวตัิ ผ้าพิมพ์ลายอยา่ง 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ จุดกันผูกด้วยลายประจ ายามก้านแย่ง โดยเขียนลายลกัษณะเป็น 

พุ่มข้าวบิณฑ์คัน่ระหว่างลายด้วยลายประจ ายามก้านแย่ง โดยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ลกัษณะเช่นนี ไ้ม่

พบในภาพผ้านุ่งในงานจิตรกรรมสมยัอยุธยา หลกัฐานส าคญัท่ีคล้ายกับลายลกัษณะดงักล่าวคือ

ผ้าลายอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นงานสมัยรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับ  

ภาพเทพชุมนุมในงานจิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิตรก าหนดอายุว่าเขียนขึน้ในสมัยดังกล่าว๙๕  

(ภาพท่ี ๖๙) ตัวอย่างท่ีพบลายพุ่มข้าวบิณฑ์ในงานสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ งานจิตรกรรม  

วดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๗๐) และผ้าพิมพ์ลายอย่างภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ 

พระนคร (ภาพท่ี ๗๑) 

 

 

                                                           

 ๙๕ สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ ๓ ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยน
ตาม, หน้า ๓๖. 



๖๘ 

 

                 

                 ภาพท่ี  ๖๙ ลายพุม่ข้าวบิณฑ์          ภาพท่ี ๗๐ ลายพุม่ข้าวบิณฑ์ 

           ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ วดัใหมเ่ทพนิมิตร     ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

 

ภาพท่ี ๗๑ ผ้าพิมพ์ลายอยา่ง 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร  

 ลายก้านขด มีลกัษณะเป็นลายพนัธุ์พฤกษาวงโค้ง บนลายผ้านุ่งภาพเทพชุมนุมเขียน

เป็นลายก้านวงโค้งเข้า ลายใบไม้ซีก-ซ้อนมีขนาดใหญ่เท่าๆกันตลอดทัง้เส้น ลายก้านขดในงาน

จิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิตรมีสีท่ีแตกต่างกันในลายหรืออาจใช้สีเดียวกันก็ได้ (ภาพท่ี ๗๒)  

โดยลายก้านขดคงพบในงานจิตรกรรมสมยัอยธุยา เช่น งานจิตรกรรมวดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ  

(ภาพท่ี ๗๓) และลายก้านขดยังพบในผ้าพิมพ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันดังเช่น ผ้าพิมพ์โบราณ

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร (ภาพท่ี ๗๔) 



๖๙ 

 

  
ภาพท่ี ๗๒ ลายก้านขด ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ 

งานจิตรกรรม วดัใหมเ่ทพนิมติร 

 

ภาพท่ี ๗๓ ลายก้านขด ผ้านุง่ภษูาเทพชมุนมุ 

งานจิตรกรรม วดัใหญ่สวุรรณาราม 

 

ภาพท่ี ๗๔ ลายก้านขดในผ้าพิมพ์ลายอยา่ง 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

 ลายเข้มขาบ มีลักษณะเป็นลายแถบ โดยท่ีแถบท่ีต่อเน่ืองกันจะมีสีหรือลวดลาย

ประกอบท่ีแตกต่างกัน งานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรพบในฉากจนัทกุมารชาดกและนารทพรหม

ชาดก เป็นผ้าลายแถบของสามัญชนท่ีมีสีแตกต่างกันไม่มีลวดลายประกอบ (ภาพท่ี ๗๕)  



๗๐ 

 

ซึ่งลายเข้มขาบคงเป็นลายผ้าท่ีมีตัง้แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพบในงานจิตรกรรม 

วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี (ภาพท่ี ๗๖) และยังคงสืบเน่ืองมาถึงในงานจิตรกรรมสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ ได้แก่ งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๗๗) นอกจากนีย้งัพบตวัอย่าง

ภาพนุง่ในพิพิธภณัฑสถานแหง่พระนคร (ภาพท่ี ๗๘) 

       

ภาพท่ี ๗๕ ผ้านุง่ลายเข้มขาบ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร 

  

       ภาพท่ี ๗๖ ลายเข้มขาบ ผ้าภษูาเทพชมุนมุ       ภาพท่ี ๗๗ ลายเข้มขาบ ผ้าภษูาเทพชมุนมุ 

      งานจิตรกรรมวดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ           งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 



๗๑ 

 

 

ภาพท่ี ๗๘ ผ้านุง่ลายเข้มขาบ พพิิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

๒.๒ ทรงผม 

 นอกจากการแตง่กายท่ีสะท้อนในงานจิตรกรรมแล้ว ทรงผมของบคุคลท่ีปรากฏในงาน

จิตรกรรมนัน้ก็ได้สะท้อนถึงความนิยมในการไว้ผมตา่งๆ อนัเรียกได้วา่เป็นสมยันิยม โดยผู้ชายไว้ผม

เป็นทรงผมมหาดไทย(ภาพท่ี ๔๗, ภาพท่ี ๗๙) ซึง่มกัจะปรากฏในเฉพาะฉากท่ีมีพระราชวงั เข้าใจว่า

เ ป็นทรงผมท่ีตัดส าหรับ รับราชการ โดยฉาก อ่ืนบุคคลเพศชายก็ไม่ ไ ด้ไ ว้ทรงผมเช่น นี ้  

(ภาพท่ี ๔๘, ภาพท่ี ๘๐) ตามบันทึกของชาวต่างชาติ๙๖ได้กล่าวถึงการไว้ผมของชาวไทย 

สมยักรุงศรีอยธุยาไว้วา่ 

…ผมของชาวสยามนัน้สดี า เส้นหยาบและเหยียด ทัง้สองเพศไว้ผม

สัน้มาก ผมที่ปรกรอบศรีษะยาวลงมาเสมอใบหูข้างบนเท่านัน้ 

ต ่าลงมากวา่ระดบันัน้ก็กร้อนเสยีเกือบเกรียนติดหนงัศีรษะ… 

  ผมทรงมหาดไทยคงมีความนิยมหรือเป็นระเบียบการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีมีมาจนถึง  

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยขนุนางนัน้ไว้ผมทรงนีใ้นหมู่ราชการ (ภาพท่ี ๘๑) แต่เม่ือมีการติดต่อกับชาติ

ต ะ วั น ต ก ม า ก ขึ ้น ใ น ช่ ว ง ต้ น รั ต น โ ก สิ น ท ร์  ท ร ง ผ ม นี ้มั ก ถู ก ช า ว ต ะ วั น ต ก ดู ห มิ่ น  

                                                           

 ๙๖ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุลาลูแบร์, หน้า ๙๘. 



๗๒ 

 

พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงมีด ารัสให้เลิกไว้ผมมหาดไทยในราชส านักตัง้แต่

พทุธศกัราช ๒๔๑๔๙๗ เป็นต้นมา 

 

ภาพท่ี ๗๙ ทรงผมของผู้ชายที่รับราชการ 

 

ภาพท่ี ๘๐ ทรงผมบคุคลที่เป็นชาวบ้าน 

                                                           

 ๙๗ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ, ความทรงจ า, (กรุงเทพฯ: มติชน, 
๒๕๔๖.), หน้า ๑๖๒ – ๑๖๓. 



๗๓ 

 

 

ภาพท่ี ๘๑ ผมทรงมหาดไทย 

ที่มา : ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 

 นอกจากทรงผมของผู้ ชายแล้ว ทรงผมของผู้ หญิงก็ถูกวาดในลักษณะเช่น เดียวกัน

จ านวนมาก โดยมกัจะวาดในฉากพระราชวงัเช่นเดียวกนั อาจจะเป็นธรรมเนียมของราชส านกัหรือ

สมยันิยมก็เป็นไปได้ ซึ่งทรงผมของผู้หญิงท่ีวาดในงานจิตรกรรมนีน้ัน้เป็นทรงผมแบบสัน้ประบ่า 

(ภาพท่ี ๘๒) ซึ่งทรงผมลักษณะนีค้งมีมาตัง้แต่กรุงศรีอยุธยาตอนปลายตามบนัทึกของลา ลูแบร์

กลา่วไว้ว่าผู้หญิงจะปล่อยปลายผมด้านหลงัยาวออกไปจนเกือบประบา่๙๘ และคงลดความนิยมไป

ในคราวเดียวกนักบัทรงผมของผู้ชาย๙๙ 

 

ภาพท่ี ๘๒ ทรงผมประบา่ 

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร 

                                                           

 ๙๘ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุลาลูแบร์, (พระนคร: ก้าวหน้า, ๒๕๑๕.), หน้า ๙๘. 
 ๙๙ จิรชฎา ตรีภาณวุรรณ, “การแตง่กายสตรีสมยัรัชกาลที่ ๓ ศกึษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั” 
(ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙) หน้า ๔๘. 



๗๔ 

 

๓. ภาพสะท้อนเก่ียวกับธรรมเนียมในราชส านัก 

 จากงานสถาปัตยกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตรมีการก าหนดอายอุยู่ในช่วงสมยักรุงศรีอยธุยา

ตอนปลาย งานจิตรกรรมจึงน่ามีการวาดอยู่ในสมยัเดียวกันและอาจมีการซ่อมแซมในช่วงต้นกรุง

รัตนโกสินทร์นัน้สะท้อนเร่ืองท่ีเก่ียวกับธรรมเนียมภายในราชส านกั โดยสมยักรุงศรีอยุธยาฐานะ

ของกษัตริย์ท่ีมีความเป็นสมมตเิทพ ยอ่มจะมีพิธีกรรมท่ีแสดงการยกฐานะชนชัน้มากขึน้กว่าบคุคล

ทัว่ไป ดงันัน้การเข้าเฝ้ากษัตริย์และชนชัน้สูงหรือการเสด็จพระราชด าเนินต่างๆจะมีธรรมเนียม

โดยเฉพาะเชน่ ธรรมเนียมการแบง่ฝ่ายนอกและฝ่ายใน การเดนิริว้กระบวน เป็นต้น 

๓.๑ การใช้เคร่ืองสูงประดับยศ 

 งานจิตรกรรมมกัเขียนเร่ืองท่ีมีชนชัน้กษัตริย์ประกอบอยู่ด้วย โดยชนชัน้กษัตริย์เหล่านี ้

นัน้จะใช้เคร่ืองสูงเพ่ือบอกฐานะของความเป็นกษัตริย์ ชนชัน้สูงและเป็นเคร่ืองท่ีมีให้เห็นเฉพาะ

ภายในราชส านัก ใช้กับกษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านัน้และน่าจะเป็นของท่ีใช้จริงร่วมสมัยกับ  

การเขียนภาพจิตรกรรม 

 เคร่ืองสูง หมายถึง ของส าหรับประดบัเกียรติยศ แตโ่ดยทัว่ไปแล้วมกัจะหมายเฉพาะ

ของประดบัพระเกียรติยศในพิธีหรือขบวนแห่ หรือขบวนเสด็จพระราชด าเนินทัง้ทางสถลมารคและ

ชลมาคร๑๐๐ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๒๕๑๐๑ ได้ให้ความหมายว่า “น. ของ

ส าหรับประดบัพระเกียรติยศ เช่น ฉัตร, พดัโบก, จามรและกลด” เคร่ืองสูงจึงเป็นเคร่ืองส าหรับ

ประดบัพระเกียรติยศและบง่บอกฐานะของบคุคลกลุ่มหนึ่งท่ีเหนือบคุคลทัว่ไป หลกัฐานท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรท่ีได้กลา่วถึงเคร่ืองสงูได้อยา่งชดัเจนคือ พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา๑๐๒ 

 

                                                           

 ๑๐๐ รามาธิบดีที่ ๑, สมเด็จพระ, กฎหมายตราสามดวง เล่ม ๒, หน้า ๓๓. 
 ๑๐๑ ราชบณัฑิต, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพฯ:อกัษรเจริญทศัน์, 
๒๕๒๖.), หน้า ๑๙๓. 
 ๑๐๒ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ: คลงัวิทยา, ๒๕๑๖.), หน้า 
๒๐๙. 



๗๕ 

 

…สมเด็จพระบาทบรมนาถบรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยูห่วัทัง้สอง

พระองค์ทรงเคร่ืองส าหรับพิชยัยทุธสงครามเสร็จ  

ก็เสด็จทรงเรือพระที่นัง่ศรีสมรรถชยั  

สมเด็จพระอนชุาธิราชเจ้าทรงเรือพระที่นัง่ไกรสรมขุพิมาน  

อนัอลงัการรจนาด้วยมหาเศวตบวรฉตัรขนดัเคร่ืองอภิรุมชมุสาย

พรายพรรณบงัรววิรรณบงัแทรกสลานสลบั  

สรรพด้วยกรรชิงกลิง้กลดจามรมาศดาษดา  

ดมูเหาฬารเลศินิพนัลกึ อธิกด้วยกระบี่ธุชธงฉานธงชยั 

 นอกจากนัน้หลักฐานทางวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เช่น กาพย์ห่อโคลง

นิราสพระ-บาท๑๐๓บอกถึงหน้าท่ีของเคร่ืองสูงท่ีใช้ส าหรับบดบงัแสงแดดและพดัให้เกิดความเย็น

นอกเหนือจากการประดบัยศ 

 

เคร่ืองสงูเคยีงคูก่นั  กลิง้กลดคัน่เพียงขวญัตา 

บงัแสงพระสริุยา   อีกโบกปัดพชันีกาย 

 พบว่ามีการวาดเคร่ืองสงูควบคูก่บัการวาดกษัตริย์ด้วยเช่นกนัซึ่งเคร่ืองสงูท่ีปรากฏว่ามี

การวาดในงานจิตรกรรมคือ ฉัตร พดัโบกและจามร  โดยหากพิจารณาลกัษณะของเคร่ืองสูงงาน

จิตรกรรมภายในพระอโุบสถ 

 ฉตัร หมายถึง ร่มซ้อนชัน้ แตล่ะชัน้จะมีระบาย ชัน้บนมีขนาดเล็กกว่าชัน้ล่างลดกลัน่ไป

ตามล าดบั สร้างด้วยวสัดหุลายชนิดเช่น ผ้า โลหะ กระดาษ เป็นต้น โดยฉัตรท่ีอยู่ในงานจิตรกรรม

วัดใหม่เทพนิมิตรเป็นฉัตรท่ีตัง้ในพิธีหรือเชิญไปในกระบวนแห่เพ่ือเป็นเคร่ืองประกอบพระ

เกียรติยศ๑๐๔ (ภาพท่ี ๘๓) โดยเขียนฉัตรเพียงสามชัน้เท่านัน้ ผิดกบัการใช้ฉัตรประดบัยศท่ีจ าแนก

ได้สามชัน้ ห้าชัน้ เจ็ดชัน้และเก้าชัน้๑๐๕ (ภาพท่ี ๘๔) ตามล าดบั ลกัษณะการวาดฉัตรท่ีมีจ านวนชัน้
                                                           

 ๑๐๓ กรมศิลปากร, ประชุมกาพย์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์, หน้า ๙๖. 
 ๑๐๔ ยพุร แสงทกัษิณ, เคร่ืองเบญจราชกกุธภณัฑ์และเคร่ืองสูง, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุ
สภา, ๒๕๓๙.)หน้า ๑๖. 
 ๑๐๕ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๓๙ 



๗๖ 

 

เป็นแบบแผนพบตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา เช่น งานจิตรกรรมอุโบสถวัดช่องนนทรี  

(ภาพท่ี ๘๕) งานจิตรกรรมอโุบสถวดัราชสิทธาราม (ภาพท่ี ๘๖) จงัหวดักรุงเทพฯ ซึ่งวาดฉัตรเป็น

เคร่ืองสงูพระมหากษัตริย์และพระวงศ์ ตามความเป็นจริงนัน้ควรวาดเป็นฉัตรเก้าชัน้มากกว่าท่ีจะ

วาดเป็นฉัตรสามชัน้ งานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม (ภาพท่ี ๘๗) จงัหวดัเพชรบุรี 

ได้วาดฉัตรห้าชัน้เต็มผนงัโดยเปรียบเทียบความสงูกบัสถูปในฝาผนงัด้านเดียวกนั คือข้อสงัเกตว่า

การวาดฉัตรสามชัน้มักจะประกอบฉากจิตรกรรมพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก เหตุด้วยอาจ

ต้องการให้ขนาดของฉตัรไมใ่หญ่เกินขนาดของบคุคลซึง่ท าให้เกิดสทุรียภาพของงานจิตรกรรม 

 

   

ภาพท่ี ๘๓ ฉตัรในงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร 

 



๗๗ 

 

   

ภาพท่ี ๘๔ ฉตัรห้าชัน้(ซ้าย)และฉตัรเจ็ดชัน้(ขวา) 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

                       

  ภาพท่ี ๘๕ ฉตัรสามชัน้ งานจิตรกรรมวดัช่องนนทรี                  ภาพท่ี ๘๖ ฉตัรสามชัน้  

                งานจิตรกรรมวดัราชสทิธาราม 



๗๘ 

 

 

ภาพท่ี ๘๗ ฉตัรห้าชัน้ งานจิตรกรรมวดัเกาะแก้วสทุธาราม 

 งานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรมีการวาดพดัโบกรูปช้อย ปลายพดัมีลกัษณะงอนช้อย

ขึน้ (ภาพท่ี ๘๘) ใช้ส าหรับเชิญในขบวนเสด็จพระราชด าเนิน๑๐๖  โดยลกัษณะของพดัโบกนัน้เป็น 

เคร่ืองประกอบยศ มีหน้าท่ีท าให้เกิดความเย็นโดยการพดัโบกไปมาให้เกิดลม พดัโบกนัน้จะท าด้วย

ใบตาล โดยมีลักษณะด้ามยาว  ปิดทองทัง้ ท่ีด้ามและตัวพัด๑๐๗เหมือนอย่างพัดโบกใน

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร (ภาพท่ี ๘๙) 

                                                           

 ๑๐๖ ราชบณัฑิต, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์, 
๒๕๔๒.), หน้า ๗๔. 
 ๑๐๗ ยพุร แสงทกัษิณ, เคร่ืองเบญจราชกกุธภณัฑ์และเคร่ืองสูง, หน้า ๔๘. 



๗๙ 

 

    

ภาพท่ี ๘๘ พกัโบกแสดงฐานะของพระเวสสนัดรและพระชาลใีนงานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนมติร 

 

ภาพท่ี ๘๙ พดัโบก 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

 จามร เป็นอีกหนึง่เคร่ืองสงูประดบัยศท่ีใช้ประดบัขบวนราชยานโดยช่างได้วาดไว้ในงาน

จิตรกรรมพระอโุบสถในฉากพทุธประวตั ิตอน เสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์ (ภาพท่ี ๙๑) ลกัษณะของ

จามรนัน้มีรูปคล้ายพัดยอดแหลม ๒ ลอน ท าด้วยผ้าปักหักทองขวาง มีด้ามไม้คล้ายบังแทรก

ยาว๑๐๘ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ได้ทรงพระด าริเก่ียวกบัจามร 

                                                           

 ๑๐๘ ยพุร แสงทกัษิณ, เคร่ืองเบญจราชกกุธภณัฑ์และเคร่ืองสูง, หน้า ๔๒. 



๘๐ 

 

โดยทรงสันนิษฐานว่าเป็นจามรก็คือวาลวิชนี หนึ่งในเคร่ืองเบญราชกกุธภัณฑ์ แต่เม่ือจามรถูก

น ามาเป็นเคร่ืองสงูในไทยแล้ว ได้มีการเปล่ียนรูปแบบท่ีมีลกัษณะคล้ายพดั๑๐๙(ภาพท่ี ๙๐) 

 

ภาพท่ี ๙๐ จามร 

พิพิธภณัฑ์แหง่ชาติ พระนคร 

 ข้อนา่สงัเกตคือล าดบัของจามรและพดัโบกในงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรนัน้ จามร

จะถูกชูอยู่สูงเพ่ือบงัแดดและพดัโบกจะอยู่ใกล้กับกษัตริย์เพ่ือท าหน้าท่ีพดัวีซึ่งเป็นหน้าท่ีแต่เดิม 

(ภาพท่ี ๙๑) 

                                                           

 ๑๐๙ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๔๓. 



๘๑ 

 

 

ภาพท่ี ๙๑ จามรและพดัโบก  

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร กรุงเทพฯ 

๓.๒ ธรรมเนียมการแบ่งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 

 ภายในงานจิตรกรรมนัน้ช่างจะวาดแบง่ฝ่ายหน้าและฝ่ายในโดยการใช้ฉากกัน้ระหว่าง

ทัง้สองฝ่ายแยกออกจากกนั และมีการแบ่งเพศอย่างชดัเจนโดยฝ่ายหน้านัน้เป็นเพศชายล้วนไม่มี

เพศหญิงอยูร่่วมด้วยกนั สว่นฝ่ายในนัน้วาดเป็นภาพเพศหญิงล้วนตามขนบธรรมเนียมท่ีมีมาแตใ่น

พระราชวัง (ภาพท่ี ๙๒) โดยภายในราชส านักนัน้ถือได้ว่าเป็นเขตพระราชฐานท่ีประทับของ

พระมหากษัตริย์ การแบ่งฝ่ายนัน้จะแบง่ได้เป็น ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายหน้าอนัเป็นบริเวณท่ีชายหญิงเข้า

ออกได้ตามสิทธิของตนและฝ่ายในอนัเป็นท่ีรโหฐานส าหรับพระมหากษัตริย์ ผู้ชายไม่สามารถเข้า



๘๒ 

 

ได้๑๑๐ นอกจากในพระราชวงัแล้ว พระราชพิธีก็ต้องแบง่ฝ่ายหน้าฝ่ายในเช่นเดียวกนัดงัเช่น พระราช

พิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมนเทียรและเสดจ็เลียบพระนคร๑๑๑ 

… มีปะร าหน้า พระเฉลยีงพระมหามนเทียรข้างด้านตะวนัออก เป็น

ที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์ ฝ่ายในเฝ้าฯ เวลาสรงพระมุรธา

ภิเษก…  

 ในงานจิตรกรรมมักจะใช้ฉากกัน้ แบ่งฝ่ายนอกฝ่ายใน  โดยการใช้ฉากกัน้นัน้มักจะ

ปรากฏหลกัฐานในงานพระราชพิธี๑๑๒และวรรณกรรมเร่ืองอิเหนา๑๑๓ เพราะเป็นการแบง่พืน้ท่ีฝ่าย

หน้าฝ่ายในชัว่คราวเป็นเหตใุห้ใช้เพียงฉากกัน้ท่ีเคล่ือนย้ายได้โดยง่าย 

“…มุขด้านใต้ฝ่ายในพระฉาก ตัง้พระแท่นทรงกราบปูลาด้วยราช

อาสน์สลุหน่ีขาว…” 

       “…เพดานดาราระย้าย้อย ผกูห้อยพูพ่วงบปุผา 

  ฉากกระจกยกตัง้บงัตา  แตง่ที่เป็นข้างหน้าข้างใน…” 

 

                                                           

 ๑๑๐ นิพนธ์ สขุสวสัดิ์, วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณีไทย, พิมพ์ครัง้ที่ ๓, (กรุงเทพฯ; เนติกลุการ
พิมพ์, ๒๕๒๙.), หน้า ๕๑. 
 ๑๑๑ กรมศิลปากร, รายละเอียด พระราชพิธีราชาภเิษกเฉลิมพระราชเทียรและเสด็จเลียบ
พระนคร ในพระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั พุทธศักราช ๒๔๖๘, (พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม
, ๒๔๙๖.), หน้า๑๕. 
 ๑๑๒ ณฏัฐภทัร นาวิกชีวนั, พระราชพิธีโสกนัต์, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๘.), หน้า ๒๘. 
 ๑๑๓ พระพทุธเลศิหล้านภาลยั, พระบาทสมเดจ็ฯ, อิเหนา, ครัง้ที่ ๘, (พระนคร: โรงพิมพ์ประจกัษ์
วิทยา, ๒๕๑๐.), หน้า ๕๑. 



๘๓ 

 

 

ภาพท่ี ๙๒ ฉากจิตรกรรมการแบง่ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 

พระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

 การแสดงออกถึงฝ่ายหน้าฝ่ายในของงานจิตรกรรมสงัเกตได้จากการท่ีตวัพระหรือตวั

นางเป็นประธานฉาก ดงัในฉากจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตร จะสงัเกตได้ว่าผู้ ท่ีนัง่ประทบับนบงัลงัค์

คือพระบรมวงศานวุงศ์ท่ีเป็นเพศหญิงอาจบง่บอกว่าเป็นฉากเฉพาะฝ่ายใน (ภาพท่ี ๙๓) ข้อสงัเกต

ในฉากเชน่นีคื้อ มีนางสนองพระองค์ดแูลนางในอีกขัน้หนึ่งโดยสงัเกตได้จากการท่ีมีนางในคนหนึ่ง

แสดงกิริยาหนัไปทางกลุ่มนางในและแสดงท่าทางชีน้ิว้มือเพ่ือแสดงกิริยามีอ านาจมากกว่าคนอ่ืน 

(ภาพท่ี ๙๔) 

 

ภาพท่ี ๙๓ พระบรมวงศานวุงศ์เพศหญิงแสดงถึงความเป็นฝ่ายใน 

งานจิตรกรรมพระอโุบสถ วดัใหมเ่ทพนิมิตร 



๘๔ 

 

 

ภาพท่ี ๙๔ นางสนองพระองค์ดแูลกลุม่นางใน 

ภาพจิตรกรรมพระอโุบสถ วดัใหมเ่ทพนิมิตร 

๓.๓ พระราชพธีิเสดจ็พยุหยาตราทางสถลมารค 

 วดัใหม่เทพนิมิตรได้ปรากฏกระบวนเสด็จพยหุยาตราทางสถลมารค (ภาพท่ี ๙๕) ซึ่งมี

การแบง่ฐานะของบคุคลภายในกระบวนเสดจ็รวมไปถึงมีการแบง่แนวแถวกลุ่มผู้ติดตามเสด็จอย่าง

ชดัเจน โดยกระบวนเสด็จในงานจิตรกรรมท่ีวดัใหม่เทพนิมิตรนี ้อยู่ในผนงัเล่าเร่ืองเวสสนัดรชาดก 

ตอน กณัฑ์มหาราช ซึง่เป็นตอนท่ีเสดจ็ออกรับพระเวสสนัดรและพระนางมฑัรีท่ีถือเพศฤๅษีในป่า 



๘๕ 

 

 

ภาพท่ี ๙๕ กระบวนเสดจ็พยหุยาตราทางสถลมารค งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร 

 ในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลายนัน้ได้บอกต าแหน่งของทหารและขุนนางในกระบวน

เสด็จประเภทต่างๆ โดยการแบ่งฐานะทางสังคมออกจากกันตามชัน้นอกสุดจนถึงชัน้ในสุดของ

กระบวน เสด็ จ  โดยขออ ธิบายในรายละ เ อียด เฉพาะกระบวนเสด็ จประพาส ป่า ใน 

ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านกัครัง้กรุงศรีอยธุยา๑๑๔  

…(กระบวน) แหห่น้า หลวงเทพอรชนุ ๑ หลวงราชนกิลู ๑ น าริว้

ชัน้ใน ๒ 

ขนุราชมน ู๑ พนัเทพราช ๑ คมุป่ีกลองชนะ ๒ 

ต ารวจในซ้ายขวา ต ารวจใหญ่ซ้ายขวา ต ารวจนอกซ้ายขวา  

รวม (แหห่น้า) ๖ กรม… 

 ข้อความข้างต้นนัน้แสดงให้เห็นถึงการท่ีกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคนัน้

ต้องมีขนุนางตดิตามเสดจ็ไปด้วยและขนุนางเหล่านัน้จะต้องคมุก าลงัทหารและกองดริุยางค์เดินริว้

ก ร ะบ วนทุ ก ค รั ้ง ท่ี มี ก า ร เ ส ด็ จ ข อ ง กษั ต ริ ย์ ซึ่ ง รู ป แ บบก ร ะบ วน เ ส ด็ จ พ ยุ ห ย าต ร า  

                                                           

 ๑๑๔ กรมศิลปากร, ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักครัง้กรุงศรีอยุธยา กับ พระวิจารณ์ของ

สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, (พระนคร, แสงทองการพิมพ์, ๒๕๐๘.), หน้า ๗.  



๘๖ 

 

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตรมีความคล้ายคลงึกบัรูปแบบกระบวนเสด็จประพาสป่าในต าราแบบ

ธรรมเนียมในราชส านกัครัง้กรุงศรีอยธุยาคือการแยกกลุม่ของขนุนาง กระบวนป่ีและกระบวนกลอง

อย่างชัดเจน (ภาพท่ี ๙๕) นอกจากต าราดังกล่าวแล้วยังมีการกล่าวถึงในวรรณกรรมเช่น  

กาพย์หอ่โคลงประพาสธารทองแดง๑๑๕ กาพย์หอ่โคลงนิราศพระบาท๑๑๖ เป็นต้น 

“…เกลือ่นกรูหมูแ่หห้่อม เรียงไสว 

เสด็จพดุตาลทองไคล  หวา่งเขรือ้ง 

ทรงช้างระวางใน   มีช่ือ 

เทพลลีาเยือ้ง   ยา่งแหน้หลงัดีฯ…”  

“…กลองทองตีกรุ่มครืม้ เดิรเรียงป ู
ท้าตะเติงเติงเสยีง   ครุ่มครืน้ 

เสยีงปีร์เร่ือยเพียง   การเวก 

แตร่นแตร้นแตรฝร่ังขึน้  หวูห่วูเ่สยีงสงัข์ฯ…” 

“…พรึบพร้อมหมูเ่สนา พลช้างม้าดากนัไป 

ทรงช้างระวางใน   เทพลลีาหลงัคาทองฯ 

พร่ังพรูหมูม่ากซ้อง  เสนา 

แตรแขกแตรลนัดา   แหร่แหร้ 

ทรงช้างระวางขวา   สงูใหญ่ 

เทพลลีาหลงัแหน้   ที่นัง่ไร้เรือนทองฯ…” 

 จากวรรณกรรมท่ีแตง่โดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ซึ่งมีอายอุยู่ในสมยัพระเจ้าอยู่หวับรมโกศ

(พ.ศ.๒๒๗๕ – พ.ศ.๒๓๐๑) จะเห็นภาพของกระบวนเสด็จในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย โดยใน

กระบวนเสดจ็พยหุยาตราทางสถลมารคนัน้จะเห็นได้วา่เม่ือกษัตริย์เสด็จไปท่ีใดจะเห็นว่าจะมีทหาร

และขนุนางอยูร่ายรอบกระบวนเสดจ็และมีเคร่ืองดนตรีบรรเลงในกระบวนเสด็จ ได้แก่ กลอง ป่ี แตร 

เป็นต้น นอกจากนัน้นา่จะมีพราหมณ์ในกระบวนเสด็จโดยเห็นได้จากมีข้อความท่ีมีเสียงของสงัข์ใน

วรรณกรรมด้วย สอดคล้องกบักระบวนเสด็จทางสถลมารคในงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรนัน้มี

                                                           

 ๑๑๕ กรมศิลปากร, ประชุมกาพย์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์, หน้า ๑๖. 
 ๑๑๖ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๙๕. 



๘๗ 

 

กลุ่มของทหารดริุยางค์แตรและกลอง ขุนนางในชุดครุยผ้าสวมหมวกลอมพอก (ภาพท่ี ๙๘) และ

กลุม่พราหมณ์ถือสงัข์อยูใ่นกระบวนเสดจ็(ภาพท่ี ๙๙) ด้วย  

 เหล่าทหารดริุยางค์เป็นเหล่าทหารแถวหน้าถือเคร่ืองกลองเรียกว่าเหล่าทหารประโคม

กลอง(ภาพท่ี ๙๖) ลกัษณะท่ีเดน่ชดัของกองทหารดริุยางค์คือการสวมใส่เคร่ืองแบบเสือ้กัก้สีแดง 

ไมส่วมใสห่มวก ลกัษณะของชดุสวมใสข่องทหารนัน้ตรงกบัจดหมายเหตลุาลแูบร์ท่ีกล่าวถึงเสือ้ยศ

ทหารท่ีมีสีแดงสด ยาวถึงเข่า มีกระดุมทางด้านหน้า แขนเสือ้กว้างส าหรับใช้ออกงานพระราช

สงครามหรือตามเสดจ็พระราชด าเนิน๑๑๗ดงัข้อความดงักลา่ว 

…ลางทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัก็โปรดพระราชทานเสือ้ชัน้นอกหรือเสือ้

อีกชนิดหนึ่งสีแดงสด ส าหรับใช้ออกงานพระราชสงครามหรือตาม

เสด็จพระราชด าเนินประพาสล่าสตัว์เท่านัน้ เสือ้ชนิดนีย้าวลงถึงหวั

เข่า มีดุมขดัทางด้านหน้า ๘ หรือ ๑๐ ลกู แขนเสือ้นัน้กว้างไม่มีปัก

ลวดลายอยา่งใด และสัน้มากจนปรกลงมาไมถ่ึงศอก… 

 

ภาพท่ี ๙๖ ภาพแสดงกระบวนกลอง 

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร 

                                                           

 ๑๑๗ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุลาลูแบร์, หน้า ๙๑. 



๘๘ 

 

 ในแถวกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค กลุ่มแถวทหารเป่าแตรนัน้สวมเคร่ืองแต่ง

กายสีแดง (ภาพท่ี ๙๗) เช่นเดียวกบัทหารตีกลองซึ่งก็เป็นหน่วยทหารในกองดริุยางค์เช่นเดียวกัน 

ดงันัน้ ระเบียบการแตง่กายตา่งๆจะเหมือนกนั โดยมีรายละเอียดแตกตา่งกนัตามชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีถือซึ่งเป็นการระบถุึงต าแหน่งแถวการยืนในกระบวนเสด็จด้วย ข้อแตกตา่งของทหารดริุยางค์ทัง้

สองเหล่านีคื้อการสวมใส่หมวกด้วยเคร่ืองแบบการแต่งกายท่ีต่างกัน เม่ือพิจารณาจากหลกัฐาน

เอกสารการแตง่กายคราวต้อนรับราชทตูองักฤษสมยัพระบาทสมเด็จฯ พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั โปรด

ให้พนกังานแตรงอน แตรฝร่ังและกลอง๑๑๘ สวมใส่หมวกเพียงต่างชนิดกัน ดงันัน้ในงานจิตรกรรม

เพ่ือแยกหน้าท่ีของตวัประกอบฉากจงึแสดงความแตกตา่งกนัของทัง้สองแถวทหาร 

 

ภาพท่ี ๙๗ ภาพแสดงกระบวนแตรสงัข์ 

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร 

 กลุ่มขุนนางในชุดครุย (ภาพท่ี ๙๘) เช่นนีป้รากฏในหลักฐานทางประวตัิศาสตร์เช่น 

จดหมายเหตุชาวต่างประเทศ ได้กล่าวถึงการแต่งกายของกลุ่มขุนนางในงานพระราชพิธีไว้ เช่น 

                                                           

 ๑๑๘ ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, หน้า ๕๖. 



๘๙ 

 

จดหมายเหตลุาลแูบร์๑๑๙ จดหมายเหตบุาทหลวงตาชารด์๑๒๐ เป็นต้น ได้กล่าวถึงลกัษณะการแต่ง

กายของขนุนางสมยักรุงศรีอยธุยา โดยการแตง่กายแบบสวมใส่ชุดครุยเช่นนีจ้ะสวมใส่ในพระราช

พิธีส าคญัเทา่นัน้ 

“…เคร่ืองสวมศีรษะสขีาว ทรงสงูและปลายแหลมดงัที่เราเคย

เห็นเอกอัครราชทูตแห่งพระเจ้ากรุงสยามสวมใส่ เป็นศิรา

ภรณ์ส าหรับใช้ในงานพระราชพิธี…พวกขนุนางจะใช้ลอมพอก

นีช้ั่วเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์หรือเพลาประชุมคณะขุน

ศาลตลุาการหรือในพิธีลางอยา่งเทา่นัน้…” 

“…หลงัขบวนช้างเหล่านีก็้ถึงขบวนขนุนางชัน้ ๑ กบัชัน้ ๒ ซึ่ง

เรารู้ได้จากเกีย้วทองค าหรือเงินที่คาดลอมพอกอนัเป็นเคร่ือง

ศีรษะกลมมียอดแหลม…” 

 

ภาพท่ี ๙๘ ภาพแสดงกระบวนขนุนาง 

งานจิตรกรรม วดัใหมเ่ทพนิมติร 

                                                           

 ๑๑๙ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุลาลูแบร์, หน้า ๙๒. 
 ๑๒๐ สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตุการเดนิทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด
, หน้า ๕๗. 



๙๐ 

 

 พราหมณ์ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมพระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตรนัน้เป็นพราหมณ์ท่ี

เรียกว่า เทสนักรี โดยมีลกัษณะของการเกล้ามวยไว้ท้ายทอย๑๒๑ แต่งกายด้วยเสือ้สีแดง และถือ

สงัข์ในการประกอบพิธีกรรม (ภาพท่ี ๙๙) อีกข้อสนันิษฐานหนึ่งคือบคุคลในภาพเป็นพนกังานสงัข์ 

โดยหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อสนันิษฐานดงักล่าวคือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๓ 

ได้โปรดให้จัดงานรับราชทูตอังกฤษ ในหมวดพนักงานแตรงอน แตรฝร่ังและสังข์ ให้นุ่งกางเกง

สมปักเชิง สวมเสือ้สีแดง๑๒๒ อยา่งไรก็ตามเช่ือวา่บคุคลในงานจิตรกรรมน่าจะอยู่ในฐานะพราหมณ์ 

ด้วยเหตท่ีุบคุคลเกล้ามวยผมอนัเป็นลกัษณะท่ีแตกตา่งจากลกัษณะการไว้ผมจากบคุคลอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี ๙๙ ภาพแสดงกระบวนพราหมณ์ 

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร 

 นอกจากบุคคลท่ีอยู่ในฉากจิตรกรรมขบวนพยุหยาตราแล้ว เคร่ืองทรงช้างต้นหรือ

เคร่ืองคชาภรณ์ ก็ได้สะท้อนถึงสิ่งบง่บอกพิธีกรรมท่ีร่วมสมยักบัอายงุานจิตรกรรม โดยช้างเผือกท่ี

สมโภชขึน้ระวางแล้ว จะได้รับพระราชทานเคร่ืองยศประกอบด้วย ผ้าปกหลงั พืน้สีและเคร่ืองหมาย

                                                           
๑๒๑ นริศรานวุตัตวิงศ์, สมเดจ็เจ้าฟ้า กรมพระยา, สาส์นสมเด็จ (เล่ม ๒), (พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๖.), 
หน้า ๑๘๐. 
๑๒๒ ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต,ิ หน้า ๕๖. 



๙๑ 

 

ประจ ารัชกาล ปกกระพองท่ีเป็นผ้าเยียรพืน้สีแดงมีตาข่ายลูกปัด เคร่ืองผูกหุ้มทอง สายสร้อยคอ

ห้อยก้อนทอง พู่หู ชนกั พานหน้า ประโคนและส าอางค์๑๒๓ อย่างไรก็ตามชนิดของเคร่ืองคชาธรณ์

ไม่น่าจะมีอยู่เพียงชนิดเดียว ทัง้นีจ้ากวรรณกรรมท่ีประพนัธ์ขึน้สมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่น ลิลิต

ตะเลงพา่ย๑๒๔และลิลิตพยหุยาตราเพชรพวง ก็ได้กลา่วถึงเคร่ืองคชาธรณ์ตา่งๆ 

“…แล้วธให้จดัไอยรา เจ้าพระยาไชยานภุาพ อาบมนัติดเต็มตน ทรง

พหลเหีย้มหาญ ประมาณหกศอกคืบ สืบสูงสองนิว้นับ ประดับ

เคร่ืองคชาธารเทิด เศวตฉตัรเชิดอมัพร…” 

“…ฝ่ายสารทรงนฤนาถ พระบาทเอกาทศรถ อิศวรวิสุทธ์กษัตรา 

เจ้าพระยาปราบไตรจกัร โจมปรปักษ์บกบาง สรรพางค์หกศอกคืบ 

สงูสบืซบัมนัเมา ผกูเคร่ืองเพราพรายเพริศ คชาธารเทิดธ ารง…” 

“ พงัลลีาศล า้  ยงูร า 

ผกูเคร่ืองดาวนิลน า  โคตรช้าง 

พนัพานนุง่ลายล า  น าใส ่หมวกนา 

หม่กฎุไตอวดอ้าง  โอใ่ห้ศกึแสยง”๑๒๕ 

“ ไอยราพตภาพแกล้ว กลางรณ 

ประดาวดวงจงกล  พูห้่อย 

ขนุพาลศรเพลงิพล  หมอแมน่ ปืนนา 

หม่เสนากฎุคล้อย  คลา่วช้างมากลาง”๑๒๖ 

 

 

                                                           

 ๑๒๓ เพลนิพิศ ก าราญ, โรงช้างต้น, (พระนคร, กรมศิลปากร, ๒๕๒๑.), หน้า ๘. 
 ๑๒๔ กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า, ลิลิตตะเลงพ่าย, (พระนคร, องค์การค้า
ของครุุสภา, ๒๕๒๐.), หน้า ๘๗. 
 ๑๒๕ พระคลงัหน, เจ้าพระยา, ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลติศรีวชิัยชาดก กลอนจารึกเร่ือง
สร้างภเูขาวดัราชคฤห์, (พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๕๐๗.), หน้า ๒๗. 
 ๑๒๖ เร่ืองเดยีวกนั, หน้าเดยีวกนั. 



๙๒ 

 

“ พระคเชนทรไชยชาติเชือ้ พรหมพงษ์ 

เป็นอาศน์อศิวรทรง  ก่อเกล้า 

ประดบัเคร่ืองเรืองอลง -  กฎมาศ 

ทรงบาทอาจคชเข้า  ขี่ท้ายท าควาญ”๑๒๗ 

 การท่ีเคร่ืองทรงช้างต้นมีชนิดท่ีแตกต่างกัน สันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะช้างต้นนัน้

สมโภชขึน้ระวางตามชัน้ยศของกษัตริย์และพระวงศ์ จึงมีลักษณะของเคร่ืองคชาธรณ์ท่ีบอกถึง

สงักดัช้างต้น 

 เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีปรากฏในฉากเสด็จสถลมารค งานจิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิตร  

(ภาพท่ี ๑๐๐) มีเคร่ืองทรงช้างตามอย่างเคร่ืองยศคชาภรณ์ช้างต้นตามแบบราชประเพณี  

(ภาพท่ี ๑๐๑) คือ ปกกระพองพืน้แดง คลุมด้วยตาข่ายแก้วกุดัน่ ชายขอบท าเป็นริว้ลายทอง ปก

หลงัมีลายดอกกลม ขณะท่ีชายขอบปกหลงัเป็นลายแถบ คล้ายกบัผ้าพิมพ์ลายอย่าง ประดบัพู่หดูงั

ลิลิตพยหุยาตราเพชรพวง๑๒๘ นอกนัน้ยงัประกอบด้วย วลยั รัดประคนและสายส าอางค์ ซึ่งมีการปิด

ปิดทองอนัแสดงถึงเคร่ืองบอกยศ อย่างไรก็ตามด้วยการแสดงออกเชิงมิติและผนงัท่ีหลดุกร่อน จึง

ไมท่ราบวา่มีการวาดซองหางในฉากงานจิตรกรรมดงักลา่วหรือไม่ 

                                                           

 ๑๒๗ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๒๘. 
 ๑๒๘ พระคลงัหน, เจ้าพระยา, ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลติศรีวชิัยชาดก กลอนจารึกเร่ือง
สร้างภเูขาวดัราชคฤห์, หน้า ๒๗. 



๙๓ 

 

 

ภาพท่ี ๑๐๐ เคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้น  

ในงานจิตรกรรมพระอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

 

ภาพท่ี ๑๐๑ เคร่ืองยศคชาภรณ์ช้างต้นตามแบบราชประเพณี 

ที่มา : กรมศิลปากร, ๙๖ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร, ๒๕๕๐ 



๙๔ 

 

๔. ภาพชาวต่างชาตใินงานจิตรกรรม 

 ชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมไทยประเพณีในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวตา่งชาตจิะวาดประกอบฉากท่ีแสดงความสบัสนอลหม่านหรือมีภาวะเกิด

สงคราม ปรากฏในฉากพุทธประวัติ  ตอนมารผจญ  (ภาพท่ี  ๑๐๒) ฉากมโหสถชาดก  

(ภาพท่ี ๑๐๓) โดยมกัวาดชาวตา่งชาติแสดงฐานะมาร หรือประกอบฉากสถานท่ีแสดงถึงตา่งบ้าน

ตา่งเมือง เช่น ฉากเดินทางนมสัการรอยพระพุทธบาทเมืองลงักา (ภาพท่ี ๑๐๔) ฉากพทุธประวตั ิ

ตอนมหาชนกชาดก (ภาพท่ี ๑๐๕) 

 นอกจากแสดงเป็นองค์ประกอบฉากในงานจิตรกรรมแล้ว ชาวตา่งชาติถกูวาดในฐานะ

ทวารบาล นักสิทธ์ิ วิทยาธร เป็นต้น (ภาพท่ี ๑๐๖) บทบาทของชาวต่างชาติท่ีเข้ามาในสยาม

ประเทศนัน้มาจากการค้าขายหรือในฐานะของทหารอาสา ดังท่ีปรากฏต าแหน่งขุนนาง

ชาวต่างชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือขุดค้นหมู่บ้านชาวต่างชาติบริเวณรอบกรุงศรีอยุธยา  

เป็นต้น ชาวตา่งชาตท่ีิพบในงานจิตรกรรมอโุบสถวดัใหม่เทพนิมิตรนัน้ สามารถแยกได้สามจ าพวก

คือ ชาวตะวนัตก ชาวมสุลิมและชาวจีน โดยจะสามารถจ าแนกได้จากเคร่ืองแตง่กายของบคุคลทัง้

สามพวก 

     

    ภาพท่ี ๑๐๒ ชาวตา่งชาติ ในฉากพทุธประวตัิ       ภาพท่ี ๑๐๓ ชาวตา่งชาติ ในฉากมโหสถชาดก 

 ตอนมารผจญ งานจิตรกรรมวดัเกาะแก้วสทุธาราม                        งานจิตรกรรมวดัสวุรรณราม 



๙๕ 

 

       

ภาพท่ี ๑๐๔ ชาวตา่งชาติ ในฉากนมสัการ         ภาพท่ี ๑๐๕ ชาวตา่งชาติ ในฉากมหาชนกชาดก 

รอยพระพทุธบาท             งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม 

งานจิตรกรรมต าหนกัพระพทุธโฆษาจารย์    

      

ภาพท่ี ๑๐๖ ชาวตา่งชาติในฐานะทวารบาล นกัสทิธ์ิ วิทยาธร 

งานลงรักปิดทองตู้พระธรรมภายในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร(ซ้าย) 

งานจิตรกรรมวดัไชยทศิ (ขวา) 

๔.๑ ชาวตะวันตก  

 ลกัษณะท่ีเดน่ชดัของชาวตะวนัตกคือการไว้หนวดเคราและมกัจะสวมใส่หมวกทรงสูง

หรือหมวกท่ีมีปีกกว้าง (ภาพท่ี ๑๐๗) ซึ่งการรับรู้ลักษณะของชาวตะวันตกเช่นนีเ้ป็นลักษณะ

โดยทัว่ไปของงานจิตรกรรม ในงานจิตรกรรมสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายมีการวาดชาวตะวนัตก



๙๖ 

 

ลักษณะนี คื้อ งานจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม (ภาพท่ี ๑๐๒)  งานจิตรกรรม 

ต าหนกัพทุธโฆษาจารย์ (ภาพท่ี ๑๐๔) ตอ่มาในศิลปะรัตนโกสินทร์ก็พบลกัษณะของชาวตะวนัตก

ในศิลปกรรมเช่นเดียวกัน ได้แก่ งานจิตรกรรมวดับางขุนเทียน-นอก (ภาพท่ี ๑๐๘) งานลงรักปิด

ทองตู้พระธรรมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร (ภาพท่ี ๑๐๖) เป็นต้น ชาวตะวนัตกได้

เข้ามาตัง้ถ่ินฐานในไทยตัง้แตเ่ม่ือกรุงศรีอยธุยาแล้ว วตัถปุระสงค์การการติดต่อของชาติตะวนัตก

กับกรุงศรีอยุธยามีสองประการ คือ เข้ามาเพ่ือท าการค้าและเพ่ือทางการทูต วิธีการติดต่อของ

ชาวตะวนัตกนัน้ จะกระท าผ่านการตัง้สถานีการค้าในรูปแบบบริษัทท่ีขึน้ตรงต่อรัฐ มีอ านาจเป็น

ผู้แทนรัฐบาลในการติดตอ่กบัประเทศตา่งๆ รูปแบบการค้านีก้ระท ากันในประเทศยุโรปท่ีสามารถ

ขยายอิทธิพลเข้ามาในเอเชียได้ เช่น โปรตเุกส องักฤษ ฝร่ังเศส๑๒๙ เป็นต้น โดยมีบทบาทอย่างมาก

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ จดหมายเหตุลาลูแบร์ ได้กล่าวว่าชาวต่างชาติด าเนินการแข่งขัน

ทางการค้า๑๓๐ ความสมัพนัธ์ของชาวไทยกบัชาวตะวนัตกในช่วงกรุงศรีอยธุยาตอนปลายถึงต้นกรุง

รัตนโกสินทร์ เป็นไปอย่างไม่ไว้วางใจนัก ด้วยกลัวชาวตะวันตกจะเข้ามาก่อปัญหาวุ่นวายทาง

การเมืองเชน่เดียวกบัในสมยัพระนารายณ์๑๓๑ 

                                                           

 ๑๒๙ ก. สมจยั อนมุานราชธน, การทตูของไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: กระทรวงการ
ตา่งประเทศ, ๒๕๐๙.), หน้า ๓. 
      ข. เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๗๑. 
      ค. เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๑๐๕. 
 ๑๓๐ หทยัวรรณ ช่างประดิษฐ์, “ชาวตา่งชาตใินจิตรกรรมฝาผนงัมารผจญ ในสมยัรัตนโกสนิทร์
ตอนต้น” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
๒๕๔๙) หน้า ๒๖.  
 ๑๓๑ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๒๖. 



๙๗ 

 

 

ภาพท่ี ๑๐๗ ชาวตะวนัตกในฉากมารผจญ งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

 

ภาพท่ี ๑๐๘ ภาพของชาวตะวนัตก  

งานจิตรกรรมวดับางขนุเทยีนนอก 

 ลกัษณะเคร่ืองแตง่กายชาวตะวนัตกในงานจิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิตรนัน้ โดยลกัษณะ

การแต่งกายสวมใส่เพียงหมวกแบบตะวนัตกอย่างเดียวกัน ก็ปรากฏในฉากพุทธประวตัิ ตอนมาร

ผจญ ในงานจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม ผิดจากลักษณะโดยทั่วไปของเคร่ืองแต่งกาย

ชาวตะวนัตกในงานจิตรกรรมฉากอ่ืน โดยเสือ้ของชาวตะวนัตกในฉากงานจิตรกรรมวัดใหม่เทพ

นิมิตกลบัเป็นเสือ้ลายท่ีมีแขนสัน้ (ภาพท่ี ๑๐๗) ในขณะท่ีงานจิตรกรรมวดัเกาะแก้วสุทธารามนัน้



๙๘ 

 

ไมส่วมใสเ่สือ้ (ภาพท่ี ๑๐๒) อาจเป็นไปได้วา่ความเข้าใจวา่เป็นชาวตะวนัตกนัน้ดจูากลกัษณะของ

ก า ร ส วม ใ ส่ ห ม ว ก แ บบต ะ วั น ต ก  โ ด ย ก า ร ส ว ม ใ ส่ เ พี ย ง หม ว ก แบบตะ วั น ต ก นั ้น  

อาจเป็นเคร่ืองแสดงฐานะของชาวตะวนัตกในงานจิตรกรรมไทยประเพณี และน่าเป็นการวาดตาม

ขบวนหรือคดัลอกต่อๆกันมา เพราะภาพของทหารตะวันตกในฉากมารผจญดจูะมีระเบียบแบบ

แผนท่ีคล้ายกนั 

๔.๒ ชาวมุสลิม  

 จากการแตง่กายซึ่งมกัจะสวมใส่ชดุยาวเลยหวัเข่าและโพกผ้าพนัศีรษะหรือสวมหมวก

อย่างใดอย่างหนึ่ง (ภาพท่ี ๑๐๙) มกัเป็นการแตง่กายของชาวมสุลิม โดยถือว่าเป็นวฒันธรรมของ

ชาวอาหรับท่ีใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทราย๑๓๒ โดยหลกัฐานการติดต่อกับชาวมุสลิมพบตัง้แต่ก่อนพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๘ โดยพบในสิ่งของน าเข้าจากเปอร์เซีย เช่น ลกูปัด เหรียญกษาปณ์ เป็นต้น การเข้า

มาของชาวมุสลิมเร่ิมแรกคงเพ่ือการค้าโดยเป็นการค้าอย่างอิสระ ไม่เหมือนกบัชาวตะวนัตกท่ีค้า

ผา่นบริษัท นอกจากด้านการค้าแล้วชาวมสุลิมก็เข้ามามีบทบาทในราชส านกั พบว่าชาวมสุลิมก็ได้

ตัง้บ้านเรือนบริเวณกรุงศรีอยธุยาและมีต าแหน่งขนุนางแขก๑๓๓ รวมถึงการรับราชการการสงคราม

และการทตูอยูเ่สมอ๑๓๔ 

                                                           

 ๑๓๒ มะยากี ไมมรูา, “วถีิชีวิตของชาวมสุลมิในสมยัรัชกาลที่ ๓ : มมุมองจากจิตรกรรมฝาผนงั ฝ่ัง
ธนบรีุ” (ปริญญาบณัฑติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๔.) หน้า ๘๓. 
 ๑๓๓ กรมศิลปากร, ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และ พระราชพงศาวดาร
กรุงเก่า ฉบับ หลวงประเสริฐอักษรนิติ์, (พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๗.), หน้า ๒๓๙. 
 ๑๓๔ ยทุธิพงศ์ เมีย้นลม้าย, “บทบาทด้านการค้าของมสุลมิทีม่ีผลตอ่วฒันธรรมสมยัอยธุยา” 
(ปริญญาบณัฑติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั ศิลปากร, ๒๕๔๑.) หน้า ๓๒. 



๙๙ 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๙ ชาวมสุลมิ  

งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมติร กรุงเทพฯ 

 ช่างจิตรกรรมวาดลกัษณะของการแตง่กายชดุยาวเลยหวัเข่าและโพกผ้าพนัศีรษะหรือ

สวมหมวกอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลท่ีแสดงฐานะเป็นชาวมุสลิม โดยลกัษณะของหมวกเป็นท่ี

โดดเดน่ในจ าแนกชาวมสุลิมออกจากชาวตา่งชาติอ่ืนๆนัน้ คือ การสวมหมวกกะปิเยาะ มีลกัษณะ

เป็นหมวกสีขาวไม่มีลวดลาย มีความเรียบง่าย หรือการสวมใส่ อิมามะฮฺ คือการสวมใส่หมวกกะปิ

เยาะห์และน าผ้าโพกศีรษะมาโพกทบัหมวกอีกทีหนึ่ง๑๓๕ ซึ่งลกัษณะเช่นนีก็้ได้ปรากฏในจิตรกรรม

ศิลปะรัตนโกสินทร์เช่นกัน เช่น งานจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม (ภาพท่ี ๑๑๐) งานลงรักปิดทองตู้

พระธรรมภายในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร (ภาพท่ี ๑๐๖) เป็นต้น 

 

ภาพท่ี ๑๑๐ ชาวมสุลมิ 

งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

                                                           

 ๑๓๕ ประภา ดอกไม้งาม หรือ ชกูาร์ตี ้บินฮทัยีอบัดสุซามทั บินชาเอ็ท , สมัภาษณ์, ๒๑ ธนัวาคม 
๒๕๕๖. 



๑๐๐ 

 

๔.๓ ชาวจีน  

 มกัจะสวมใสช่ดุท่ีมีลกัษณะเป็นชดุยาวคลมุเกือบทัง้ตวัและมีแขนยาวเรียกว่ากยุเฮง๑๓๖ 

ซึ่งเป็นเสือ้ผ้าป่าน มีลกัษณะหลวมใส่สบายในอากาศท่ีมีความร้อน๑๓๗ นอกจากนีย้งัไว้ผมทกัเปีย

ตามอยา่งแมนจ ูตาเล็กเรียว๑๓๘  แรกเร่ิมความสมัพนัธ์ของไทยกบัจีนนัน้อยู่ในรูปแบบของระบบรัฐ

บรรณาการคือ ความสมัพนัธ์ตัง้อยู่บนฐานของการแลกเปล่ียนผมประโยชน์ท่ีกระท าในรูปแบบพิธี

กา ร  ซึ่ ง มี ความหมาย ถึ ง  ก า รยอมอ่ อน น้ อมและการยอมสวามิ ภักดิ์  เ พ่ื อ เ ป็นกา ร 

ตอบแทน จีนจะส่งของตอบแทนมายงัราชทูต๑๓๙ แต่ในทศันะของไทย คณะทูตท่ีเดินทางไปจีนมี

จดุมุง่หมายท่ีจะเอาใจจีนเพ่ือเปิดโอกาสให้ไทยได้ประโยชน์ทางการค้า๑๔๐ นอกจากนัน้ยงัมีชาวจีน

ท่ีเข้ามายังสยามนัน้มกัจะประกอบอาชีพเก่ียวกับการค้าขาย อาจจะเป็นพ่อค้าท่ีค้าขายกับราช

ส านกัหรือเดินเรือค้าขายกับประเทศจีน โดยเดินเรือในนามของราชส านกัสยามโดยรับการอปุถมัภ์

จากพระมหากษัตริย์ไทยและบรรดาขุนนาง ซึ่งมีความต้องการสินค้าจากประเทศจีน ๑๔๑และ

บทบาทของชาวจีนยงัเพิ่มมากขึน้ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย เน่ืองจากชาวยโุรปถกูกีดกนัออก

จากการค้าของสยาม๑๔๒ภายหลงัการเสียกรุงจนถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวจีนอพยพเข้ามา

                                                           

 ๑๓๖ แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วิถจีีน – ไทยในสังคมสยาม, (กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๐.), หน้า 
๑๘๒. 
 ๑๓๗ William Alexander and Grorge Henry Mason, View of 18th Century China Costumes, 
(London, Bestseller Pubications, 1988.), Page 130.  
 ๑๓๘ เร่ืองเดยีวกนั, หน้าเดยีวกนั. 
 ๑๓๙ สบืแสง พรหมบญุ, ความสัมพนัธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกบัไทย ค.ศ. ๑๒๘๒ – 

ค.ศ. ๑๘๕๓, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต ารา สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์, ๒๕๒๕.), หน้า ๖. 
 ๑๔๐ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๒๕. 
 ๑๔๑ ขจดัภยั บรุุษพฒัน์, ชาวจีนในประเทศไทย, (พระนคร: ส านกัพิมพ์แพร่พิทยา, ๒๕๑๗.), หน้า 
๒๓. 

 ๑๔๒ พรรณี ฉตัรพลรักษ์, ภรณี กาญจนษัฐิต,ิ ช่ืนจิตต์ อ าไพพรรณ, ปรียา บญุญะศิริ, ประกายทอง 

สริิสขุ และ ศรีสขุ ทวิชาประสทิธ์, แปล, จี วิลเลยีม สกินเนอร์, สังคมจีนในไทยประวตัิศาสตร์เชงิวิเคราะห์, 
พิมพ์ครัง้ที่ ๒, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้า ประเทศไทย, ๒๕๔๘.), หน้า ๑๗. 



๑๐๑ 

 

ในราชอาณาจกัรเป็นจ านวนมากเน่ืองจากความต้องการเพิ่มผลิตผลประเทศของพระเจ้าแผ่นดิน

และเสนาบดี๑๔๓  

 ช่างได้วาดภาพชาวจีนออกมาในลักษณะเดียวกันกับหลักฐานภาพวาดของ

ชาวต่างชาติ (ภาพท่ี ๑๑๑) ทัง้การแต่งกายและลกัษณะของใบหน้าหรือทรงผมทกัเปียตามอย่าง

แมนจู อนับ่งบอกว่าบุคคลดงักล่าวเป็นชาวจีน(ภาพท่ี ๑๑๒) โดยนอกจากงานจิตรกรรมวัดใหม่

เทพนิมิตรแล้ว งานจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลายหรืองานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นเอง

ก็แสดงออกในรูปแบบเดียวกันนี ้เช่น งานจิตรกรรมอุโบสถวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี (ภาพท่ี 

๑๑๓) งานจิตรกรรมวดัดสุิตาราม จงัหวดักรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๑๑๔) เป็นต้น 

                    

       ภาพท่ี ๑๑๑ หลกัฐานภาพวาดของชาวตะวนัตก           ภาพที่ ๑๑๒ ชาวจีน   

ที่มา : http://slide.history.sina.com.cn/y/slide_61_40602_36221.html#p=5            งานจิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิตร 

                           

ภาพท่ี ๑๑๓ ชาวจีนในฉากมารผจญ     ภาพท่ี ๑๑๔ ชาวจีนในฉากพทุธประวตัิ 

                      งานจิตรกรรมวดัชมพเูวก               งานจิตรกรรมวดัดสุติาราม 

                                                           

 ๑๔๓ เร่ืองเดยีวกนั, หน้า ๒๓. 



๑๐๒ 

 

 ข้อนา่สงัเกตบางประการ ชาวจีนในงานจิตรกรรมในฉากมารผจญและฐานะทวารบาล

แล้ว มกัจะแสดงออกในฉากท่ีสะท้อนวิถีชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการค้าเป็นหลกั สอดคล้องกบัเอกสาร

จีน๑๔๔ ช่วงปลายสมยักรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า การค้าท่ียงัด าเนินอยู่ระหว่างฟูเกีย้น ปัตตานี และ

สงขลา จนถึงช่วงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ก็มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมากและรุ่งเรืองจาก

การค้า๑๔๕ งานจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม (ภาพท่ี ๑๑๕) ท่ีสะท้อนถึงการค้าขายกับชาวบ้าน 

สอดคล้องกับหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีกล่าวมาแล้วถึงความต้องการให้ชาวจีนอพยพเข้ามา

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของอาณาจกัรในยคุสมยัท่ีฟืน้ฟจูากภาวะสงคราม 

 

ภาพท่ี ๑๑๕ บทบาทชาวจีนสะท้อนถึงการค้าขาย 

งานจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม 

  

 

 

                                                           

 ๑๔๔ Huang-ch’ing wen-hsien t’ung-k’an (C.๒๓), Vol. ๒๙๗, ๑๗๔๗. Quoted in Hsu ๑๙๔๖, 
๑๐๕. ใน พรรณี ฉตัรพลรักษ์, ภรณี กาญจนษัฐิต,ิ ช่ืนจิตต์ อ าไพพรรณ, ปรียา บญุญะศิริ, ประกายทอง สริิสขุ 
และ ศรีสขุ ทวิชาประสทิธ์, แปล, จี วิลเลยีม สกินเนอร์, สังคมจีนในไทยประวตัิศาสตร์เชงิวิเคราะห์, พิมพ์ครัง้
ที่ ๒, หน้า ๑๗. 
 ๑๔๕ พรรณี ฉตัรพลรักษ์, ภรณี กาญจนษัฐิต,ิ ช่ืนจิตต์ อ าไพพรรณ, ปรียา บญุญะศิริ, ประกายทอง 
สริิสขุ และ ศรีสขุ ทวิชาประสทิธ์, แปล, จี วิลเลยีม สกินเนอร์, สังคมจีนในไทยประวตัิศาสตร์เชงิวิเคราะห์, 
พิมพ์ครัง้ที่ ๒, หน้า ๑๙. 



๑๐๓ 

 

บทที่ ๔  

บทสรุป 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตร เป็นภาพเขียนท่ีก าหนดอายุ

ช่ ว ง เ วลาในการ เ ขียนภาพ นี ไ้ ด้ ว่ า  เ ขียนถึ ง ในสมัยก รุ งศ รีอยุธยาตอนปลายจนถึ ง  

สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สงัเกตได้จากความนิยมในการเขียนเร่ืองทศชาติชาดกและการวาง

ต าแหนง่ของภาพท่ียงัคงเป็นแบบจิตรกรรมไทยประเพณีและยงัคงมีการสอดแทรกลวดลายประดบั

แบบจีน นอกจากนีภ้าพจิตรกรรมแห่งนีย้ังสะท้อนให้เห็นความเปล่ียนแปลงของการเขียนงาน

จิตรกรรมด้วยจากการแบง่ภาพในงานจิตรกรรมโดยการใช้ฉากธรรมชาติ และรูปแบบของการเขียน

สถาปัตยกรรมลงในงานจิตรกรรม   

การเขียนภาพจิตรกรรมมีวตัถุประสงค์หลกัในการประดบัตกแตง่ฝาผนงัอาคารให้มีความ

สวยงาม และเป็นส่ือในการถ่ายทอดหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือใน

พระพุทธศาสนาของคนสมัยนัน้ ดังเห็นจากเร่ืองราวท่ีน ามาถ่ายทอดเป็นภาพจิตรกรรมได้แก่  

พุทธประวตัิและชาดก เป็นการถ่ายทอดคติธรรมให้คนในสงัคมยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวิต รวมทัง้ถ่ายทอดสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอดีต ซึ่งจากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอโุบสถวดัใหม่เทพนิมิตรได้สะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมยันัน้ไว้

หลายด้านด้วยกนั 

๑. ด้านเคร่ืองโขน การแต่งกายและทรงผม 

ด้านการแตง่กายของกษัตริย์ในงานจิตรกรรมนัน้ นา่จะได้รับอิทธิพลจากเคร่ืองแตง่กายชดุ

โขนท่ีได้จ าลองรูปแบบการแต่งกายมาจากเคร่ืองแต่งกายกษัตริย์มาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ก่อนท่ีจะส่งอิทธิพลไปถึงการการเขียนเคร่ืองแต่งกายในงานจิตรกรรมอีกทอดหนึ่ง  ทัง้นีก้ษัตริย์

ไม่ได้มีการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีประกอบด้วยศิราภรณ์และเคร่ืองประดับในปัจจุบัน แต่ยัง

ปรากฏในการแสดงโขนหรือนาฏศิลป์แทนเน่ืองจากการเคร่ืองโขนละครนัน้จะแสดงฐานะของ 

ตวัละครเสมอ โดยการสวมใสเ่คร่ืองแตง่กายโขนละครนัน้ได้ส่งอิทธิพลไปให้งานจิตรกรรม และเกิด

การท าซ า้ในงานจิตรกรรมจนเป็นรูปแบบแสดงออกทางเชิงชา่ง จนเป็นระเบียบไทยประเพณี 



๑๐๔ 

 

๒. ด้านการแต่งกายและทรงผม 

 สภาพสงัคม สะท้อนให้เห็นถึงความแตกตา่งหลากหลายของกลุม่คนในเมืองและนอกเมือง  

เช่น ลกัษณะการแตง่กาย ลกัษณะของทรงผม ส่วนในกลุ่มของคนในเมืองจะสวมใส่เคร่ืองนุ่งห่ม

เพ่ือแสดงถึงฐานนัดรแต่ละชนชัน้ การแต่งกายเกินฐานนัดรจึงเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติ

การแตง่กาย ฉะนัน้ฉากเมืองในงานจิตรกรรม บุคคลฐานะธรรมดาจึงนุ่งเพียงผ้าไม่มีลายหรือลาย

เข้มขาบเท่านัน้ โดยมกัจะปรากฏในฉากของพระราชวงั ในส่วนของเพศหญิงจะสวมใส่สไบ เป็น

เหล่านางในราชส านักซึ่งเป็นผู้มัง่มีหรือว่าได้รับพระราชทานผ้ามาจากเจ้านายท่ีตนสังกัด  บาง

บุคคลมีการสวมใส่สไบเฉียงแบบมีริว้ทองหรือปักไหมทองซึ่งแตกต่างจากบุคคลอ่ืน อนัแสดงให้

เห็นถึงฐานะหรือฐานนัดรศกัดิ์ท่ีมีมากกว่าอนัเป็นรูปแบบการแตง่กายตามชัน้ยศ เช่นเดียวกนักับ

ทรงผมของฉากในเมืองไว้ทรงผมตามอยา่งนิยมหรือเป็นระเบียบการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีมีมาจนถึง

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยขุนนางนัน้ไว้ผมทรงนีใ้นหมู่ราชการ แตเ่ม่ือมีการติดตอ่กบัชาติตะวนัตกมาก

ขึน้ในชว่งต้นรัตนโกสินทร์ ทรงผมนีม้กัถกูชาวตะวนัตกดหูมิ่น จงึยกเลิกในท่ีสดุ ทรงผมของผู้หญิงก็

ถกูเขียนในลกัษณะเช่นเดียวกนัจ านวนมาก โดยมกัจะเขียนในฉากพระราชวงัเช่นเดียวกนั อาจจะ

เป็นธรรมเนียมของราชส านกัหรือสมยันิยมก็เป็นไปได้ ซึ่งทรงผมของผู้หญิงท่ีเขียนในงานจิตรกรรม

นีน้ัน้เป็นทรงผมแบบสัน้ประบา่ คงมีมาตัง้แตก่รุงศรีอยธุยาตอนปลาย และน่าจะถกูลดความนิยม

ไปในคราวเดียวกนัทรงผมผู้ชาย 

ในสว่นของฉากนอกเมือง บนัทกึของชาวตา่งชาตไิด้ชว่ยยืนยนัสิ่งท่ีสะท้อนออกมาจากงาน

จิตรกรรมได้เป็นอย่างดี ในกลุ่มของคนภายนอกเมืองนัน้มกัจะสวมใส่เพียงผ้านุ่งท่อนล่างเปลือย

ท่อนบน นอกจากนัน้ ยังสะท้อนความนิยมของลายผ้าท่ีพบในช่วงอายุของงานจิตรกรรมเช่น  

ลายดอกกลม ลายดอกส่ีกลีบ ลายกุดั่น ลายราชวัติ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์  ลายเข้มขาบ เป็นต้น 

นอกจากนัน้ยงัพบว่ามีการผสมลายของผ้าเข้าไว้ด้วยกนั ได้แก่ ลายดอกกลมสลบัดอกส่ีกลีบ ลาย

กดุัน่ก้านแยง่ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง เป็นต้น ซึ่งลวดลายดงักล่าว คงเป็นความนิยมตัง้แตส่มยั

กรุงศรีอยุธยาตอนปลายสืบเน่ืองมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดงัพบว่ามีลวดลายเช่นนี ้

อยูใ่นผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

 



๑๐๕ 

 

๓. ธรรมเนียมราชส านัก 

ภาพสะท้อนเก่ียวกบัประเพณีในราชส านกั พระมหากษัตริย์ถือเป็นสถาบนัสงูสดุย่อมจะมี

พิธีกรรมท่ีแสดงการยกฐานะชนชัน้มากขึน้กว่าบคุคลทัว่ไป  ดงันัน้การเข้าเฝ้ากษัตริย์และชนชัน้สงู

หรือการเสด็จพระราชด าเนินตา่งๆจะมีธรรมเนียมโดยเฉพาะ  ชนชัน้กษัตริย์เหล่านีน้ัน้จะใช้เคร่ือง

สูงเพ่ือบอกฐานะของความเป็นกษัตริย์ ดงันัน้งานจิตรกรรมก็ได้เขียนเคร่ืองสูงเพ่ือบอกถึงฐานะ

ความเป็นกษัตริย์ เชน่ ฉตัร จามร พดัโบก เป็นต้น นอกจากนัน้ภายในงานจิตรกรรมนัน้ช่างจะเขียน

แบง่ฝ่ายหน้าและฝ่ายในโดยการใช้ฉากกัน้ระหว่างทัง้สองฝ่ายแยกออกจากกนั และมีการแบง่เพศ

อยา่งชดัเจนโดยฝ่ายหน้านัน้เป็นเพศชายล้วนไมมี่เพศหญิงอยูร่่วมด้วยกนั ส่วนฝ่ายในนัน้เขียนเป็น

ภาพเพศหญิงล้วนตามขนบธรรมเนียมท่ีมีมาแตใ่นพระราชวงั โดยการแบง่ฝ่ายหน้าฝ่ายในของงาน

จิตรกรรมสงัเกตได้จากการท่ีตวัพระหรือตวันางเป็นประธานฉาก หรือมีฉากกัน้ระหว่างฝ่ายทัง้สอง

ในฉากเดียวกนันี ้ในกระบวนพยหุยาตราทางสถลมารค เห็นได้ว่ามีการแบง่จ าพวกของทหารและ

ขุนนางราชส านัก ได้แก่ ขบวนพลกลอง ขบวนพลป่ี ขบวนขุนนางท่ีสวมใส่ชุดลอมพอก รวมถึง

พราหมณ์ท่ีประกอบพิธีกรรม อนัเป็นลกัษณะพิธีในการเสด็จราชด าเนินซึ่งน่าจะมีความเก่ียวเน่ือง

กนักับความเป็นจริงของพิธีกรรมการเสด็จพระราชด าเนินในราชส านกัอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ 

นอกจากนัน้ เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีปรากฏในฉากเสด็จสถลมารค มีเคร่ืองทรงช้างตามอย่าง  

เคร่ืองยศคชาภรณ์ช้างต้นตามแบบราชประเพณี ซึง่มีการปิดทองอนัแสดงถึงเคร่ืองบอกยศ 

๔. กลุ่มชาวต่างชาต ิ

ด้านลกัษณะทางสงัคม ภาพจิตรกรรมนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะทางสงัคมท่ีมี

ความแตกตา่งกนัแล้ว ยงัสะท้อนให้ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ปรากฏภาพของชาวตา่งชาติท่ี

เดินทางเข้ามาอยู่อาศยัหรือติดตอ่ค้าขายในสมยันัน้ ทัง้ชาวตะวนัตก ชาวมสุลิม ชาวจีน ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุม่คนได้เป็นอยา่งดีและแสดงให้เห็นถึงการติดตอ่สมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ รวมถึงบทบาทชนชาตติา่งๆท่ีสะท้อนสงัคมในช่วงสมยัของงานจิตรกรรม 



๑๐๖ 

 

 โดยภาพจิตรกรรมฝาผนงัถือได้ว่าเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีและประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญั

ชิน้หนึง่ ซึง่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงเร่ืองของพระพทุธศาสนาแล้ว จิตรกรรฝาผนงัยงัได้สะท้อนให้

เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องสงัคมร่วมสมยักบัภาพจิตรกรรมได้เป็นอยา่งดี 

 

 



๑๐๗ 

 

รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 

เอกสารที่ตีพมิพ์ 
______. กฎหมายตราสามดวง. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ๒๕๒๑. 
_______. ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า  

ฉบับ หลวงประเสริฐอักษรนิติ์. พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๗. 
_______.“พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ(เจิม),” ประชุมพงศาวดาร. เลม่ ๓๙,  

พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, ๒๕๑๒. 
กรมศลิปากร. การศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการแต่งกายยืนเคร่ืองโขน – 

ละครร า.  
กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๕๐. 

กรมศลิปากร. ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักครัง้กรุงศรีอยุธยา  
กับ พระวิจารณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.  
พระนคร: แสงทองการพิมพ์, ๒๕๐๘. 

กรมศลิปากร. ประชุมกาพย์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์. พระนคร: นิวส์เต็นชิลการพิมพ์, ๒๕๐๐. 
กรมศลิปากร, ส่วยและอากรในค าให้การชาวกรุงเก่า, พระนคร, คลงัวิทยา, ๒๕๑๕. 
คมกฤช เครือสวุรรณ. อิทธิพลของรามเกียรติ์ต่อรูปลักษณะศิลปะไทย.  

กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้, ๒๕๓๔. 
จิรชฎา ตรีภาณวุรรณ. “การแตง่กายสตรีสมยัรัชกาลท่ี ๓ ศกึษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั”  

ปริญญาศลิปศาสตรบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
๒๕๔๙. 
ชมพนูชุ ประศาสน์เศรษฐ. รายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษาผงสีและโครงสร้างชัน้สีของ 

จิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดใหม่เทพนิมิตร ธนบุรี. ม.ป.ท.: ศนูย์วิจยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
๒๕๓๒. 

ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯกรมพระยา. ต านานละครอิเหนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๖๔. 
ณฎัฐภทัร จนัทวิช. ผ้าพมิพ์ลายโบราณในพิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 
๒๕๔๕. 
 
 



๑๐๘ 

 

ณฎัฐภทัร จนัทวิช. ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนัง 

บนพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์ พระราชวังชวรสถานมงคล(วังหน้า).  
กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๕. 

น ณ ปากน า้. จิตรกรรมอยุธยา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๓. 
น ณ ปากน า้. ชุดจิตรกรรมไทยประเพณี วัดใหม่เทพนิมิตร. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๒๖. 
น ณ ปากน า้. ศิลปบนใบเสมา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๒๔. 
นรินทร์ ยืนทน. “ลวดลายผ้านุง่ ภาพเทพชมุนมุ จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถ วดัใหญ่
สวุรรณาราม”  

สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒. 

นริศรานวุตัตวิงศ์, สมเดจ็เจ้าฟ้า กรมพระยา. สาส์นสมเดจ็ (เล่ม ๒). พระนคร: กรมศลิปากร, 
๒๕๑๖. 
นิพนธ์ สขุสวสัดิ.์ วรรณคดีเก่ียวกับขนบประเพณีไทย. พิมพ์ครัง้ท่ี ๓, กรุงเทพฯ: เนตกิลุการ
พิมพ,์  

๒๕๒๙. 
แปลก สนธิรักษ์. เล่าเร่ืองพระเจ้าสิบชาติ. พระนคร, ห้างหุ้นสว่นจ ากดับ ารุงสาส์น, ม.ป.ป. 
พงษ์ศกัดิ์ อคัรวฒันากลุ. “กรรมวิธีแบง่ตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยาตอนปลาย 

ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ  
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๓. 

เพลินพิศ ก าราญ. โรงช้างต้น. พระนคร, กรมศลิปากร, ๒๕๒๑. 

ยพุร แสงทกัษิณ. เคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์และเคร่ืองสูง. กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 
๒๕๓๙. 
รามาธิบดีท่ี ๑, สมเดจ็พระ. กฎหมายตราสามดวง เล่ม ๒. พระนคร: ศกึษาภณัฑ์พาณิชย์, 
๒๕๐๖. 
สนัต ิเล็กสขุมุ. งานช่าง ค าช่างโบราณ. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๕๓. 
สนัต ิเล็กสขุมุ. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม.  
 กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘. 
สนัต ิเล็กสขุมุ. “จากจิตรกรรมแบบแผนประเพณี มาเป็นจิตรกรรมร่วมสมยัในปัจจบุนั( ตอนท่ี ๑)”.  

ลีลาไทย เพื่อความเข้าใจความคิดเหน็ของช่างโบราณ.  
กรุงเทพฯ: บริษัท มตชิน จ ากดั, ๒๕๔๖. 



๑๐๙ 

 

สนัต ิเล็กสขุมุ, “ข้อสงัเกตบางประการ: สีในจิตรกรรม “ไทยโบราณ” และ “แนวไทยโบราณ”  
คุยกับงานช่างไทยโบราณ. กรุงเทพฯ: ดา่นสทุธาการพิมพ์, ๒๕๕๕. 

สนัต ิเล็กสขุมุ. ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๒. 
สนัต์ ท. โกมลบตุร, แปล. จดหมายเหตุการเดนิทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด.  

พระนคร: การศาสนา, ๒๕๑๗. 

สันต ์ท. โกมลบุตร,  แปล. จดหมายเหตุลาลูแบร์. พระนคร: กา้วหนา้, ๒๕๑๕. 
สืบแสง พรหมบญุ. ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย  

ค.ศ. ๑๒๘๒ – ค.ศ. ๑๘๕๓. กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต ารา สงัคมศาสตร์ และ
มนษุยศาสตร์,  

๒๕๒๕. 
แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั. วิถีจีน – ไทยในสังคมสยาม. กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๐.  
ศกัดิช์ยั สายสิงห์. งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มตชิน, ๒๕๕๑. 
 
ศกัดิช์ยั สายสิงห์. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่

ปรับเปล่ียน.  
 กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖. 
หทยัวรรณ ชา่งประดษิฐ์. “ชาวตา่งชาตใินจิตรกรรมฝาผนงัมารผจญ ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น”  

สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๙. 

องค์การค้าของครุุสภา. มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ ๑๓ กัณฑ์. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา,  
๒๕๓๑. 

 



๑๑๐ 

 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล นายปุณวฒัน์  ลิขิตทศันวฒัน์ 
ท่ีอยู ่  ๑๔๔  ซอยจรัญสนิทวงศ ์ ๖๒  แขวงบางยีข่นั   
  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐ 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๐ ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยม  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  จงัหวดักรุงเทพฯ 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์   
  คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
 พ.ศ.๒๕๕๔ ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ   
  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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