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ใหมีวิชาความรูทางดานประวัติศาสตรศิลปะ รวมไปถึงคณาจารยคณะโบราณคดีและครูอาจารยที่เคย

ใหการอบรมแตหนหลัง 
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คอยอํานาวยความสะดวกในการเก็บขอมูลภายในพระอุโบสถ 

ขอกราบขอบพระคุณพระธรรมไตรโลกาจารย เจาอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

ราม และพระครูวินัยธร อารยพงศ อารยธมฺโม เลขานุการเจาอาวาส และเจาหนาที่ฝายสาธารณูปการ 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลภายในพระวิหารหลวงและ

เอ้ือเฟอหนังสือในการทํารายงานครั้งน้ี  
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ขอบคุณปยะดุล ที่คอยใหคําแนะนําการจัดรูปแบบใหถูกตอง ขอบคุณ พนิดา ทีปวรรณ พรรณทิพา 

กมลรัตน เบญจกาญจน โชติรัตน รุงนภา ตุลยา และศรัญ ที่คอยเปนเพ่ือนใหคําปรึกษากันมาตลอด

การเรียน รวมไปถึงเพ่ือนสาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะทุกคน ตลอดจนรุนพ่ีศิษยเกาคณะโบราณคดี

ทุกทาน และกัลยาณมิตรทุกทาน 

ขอถวายบังคมแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว องคผูโปรดเกลาฯ ใหบูรณะวัด

เสนาสนาราม และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว องคผูทรงบันทึกพระราชพิธีสิบสอง

เดือน รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ที่ขาพเจาไดกลาวถึงในการศึกษารายงานครั้งน้ี ดวย

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได  
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1 

บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วัดเสนาสนาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เปนพระอารามหลวง

ช้ันเอก ชนิดราชวรวิหาร ต้ังอยูหลังพระราชวังจันทรเกษม เดิมช่ือวัดเสื่อ พบประวัติการบูรณะในสมัย

สมเด็จพระเจาปราสาททอง เปนวัดที่อยู ในเขตพระราชวัง ไมมีพระสงฆจําพรรษา ตอมา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกลาฯใหบูรณปฏิสังขรณโดยการประกาศ

กระทําผาติกรรมอารามทั้งสามแหงไดแก วัดกวิศาราม จ.ลพบุรี วัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งวัดเสนาสนารามแหงน้ีดวย พรอมกับการบูรณะพระราชวังจันทรเกษม โดย

ครั้งน้ันโปรดเกลาฯใหพระยาราชสงคราม (ทัด หงสกุล) เปนแมกองในการบูรณะ แลวพระราชทาน

นามใหมวา วัดเสนาสนาราม เปนวัดฝายธรรมยุติกนิกายในหัวเมืองคูกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

รามในพระนคร 

 ภายในวัดประกอบไปดวยพระอุโบสถ วางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก มีเจดียทรง

ระฆังแบบศิลปะอยุธยาเปนแกนกลาง ตอทายดวยวิหารพระไสยาสน โดยเฉพาะพระอุโบสถที่มี

รูปแบบศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 คือหลังคาประดับเครื่องลํายอง หนาบันประดับตราพระ

มหามงกุฎและชางเอราวัณ อันเปนพระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว ตามพระนามเดิมคือเจาฟามงกุฎ กรอบหนาตางประตูเปนลายปูนปนรูปปราสาททรงจอม

แห   ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระสัมพุธมุนีประดิษฐานภายในกรอบซุมภายใตพระมหามงกุฎ  

 จิตรกรรมที่เขียนภายในที่บริเวณดานแปทั้งสองขางระหวางชองหนาตางเขียนภาพพระราช

พิธีสิบสองเดือนรวมทั้งสิ้น 12 ภาพ เหนือชองหนาตางข้ึนไปเขียนภาพเทวดานางฟาเหาะอยูตามกลีบ

เมฆเปนกลุมๆ ที่ผนังสกัดหนาดานตรงขามกับพระประธาน เขียนภาพเหตุการณพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวทอดพระเนตรสุริยุปราคาเหนือเกยในหมูพระมหามนเทียรที่พระบรมมหาราชวัง 

โดยเปนภาพบุคคลที่มีความคลายคลึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก รวมทั้ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การพรรณนาฉากของพระที่น่ังตางๆในหมูพระมหามณเทียร มีความคลายคลึงกับของจริงเปนอยาง

มาก  

 จากการศึกษาประวัติศาสตรชวงสมัยรัชกาลที่ 4-5 เปนชวงที่สยามประเทศเกิดความ

เปลี่ยนแปลงมากมายหลายดาน ดานศิลปกรรมก็เชนเดียวกัน มีการรับเทคนิคแนวคิดการเขียนภาพ

แนวสัจจะนิยมแบบตะวันตก ภาพอาคารบานเรือนที่ปรากฏในจิตรกรรมลวนมีสัดสวนสมจริงตามหลัก

ทัศนียวิทยา (Perspective) อยางเชน จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางขรัวอินโขง เปนตน ภาพบุคคลใน

จิตรกรรมมีความสมจริงมากขึ้น ตางจากเดิมที่เปนภาพบุคคลตามแนวอุดมคติในทาแบบนาฏลักษณ  

 จิตรกรรมาผนังพระราชพิธีสิบสองเดือน เปนภาพจิตรกรรมที่มีการเขียนข้ึนตามบทพระราช

นิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อาจมีเคาเง่ือนมาจาก

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ในสมเด็จเจาฟาฯ กรมพระยาบําราบปรปกษ ที่วัดเสนาสนารามอาจ

ไดรับรูปแบบจากจิตรกรรมที่พระวิหารวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  ที่มีการเขียนข้ึนในรัชกาลที่ 

5 ตอมาโปรดเกลาใหบูรณะวัดเสนาสนารามในป พ.ศ. 2472 คงมีการจําลองแบบมาที่วัดน้ีเชนกัน 

เน่ืองจากเปนวัดที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯใหบูรณะเพ่ือเปนวัดธรรมยุติกนิกายประจําหัวเมืองคูกับวัด

ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  

 ถึงแมวาจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนจะมีการลอกแบบมาจากวัดราชประดิษฐสถิตมหา

สีมารามก็ตาม แตดานรายละเอียดและฝมือชาง ในการศึกษาคร้ังน้ีจําเปนตองเปรียบเทียบความ

แตกตางที่ปรากฏในจิตรกรรม เพ่ือที่จะมองใหเห็นภาพสะทอนสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมโดยพิจารณาตามบริบทสังคมในสมัยน้ัน  

2.จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  

  2.1 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเน้ือหา เทคนิค วิธีการ และฝมือชางกับจิตรกรรมพระราช

พิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด 

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบระหวางจิตรกรรมกับภาพถายที่รวมสมัยกันวามีรายละเอียด เชน 

สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม ขาวของเครื่องใชอ่ืนๆวาแตกตางกันกันมากนอย

เพียงใด 

2.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเขียนภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณีที่เนนเรื่องราวปรัมปรา

คติทางพระพุทธศาสนาสูการเขียนภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร 

 

   ส
ำนกัหอ
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3. สมมติฐานของการศึกษา 

 จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม อาจไดรับรูปแบบจากวิหาร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ที่กรุงเทพมหานคร และมีความเกี่ยวของกับพระราชนิพนธพระราช

พิธีสิบสองเดือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตความแตกตางในรายละเอียดของ

จิตรกรรมตลอดจนเทคนิคการเขียนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม 

4. ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม เปรียบเทียบกับ

จิตรกรรมที่รวมสมัยกัน เพ่ือที่จะทราบถึงเทคนิค วิธีการ และภาพสะทอนสังคมที่อยูในจิตรกรรม  

5. ขั้นตอนการศึกษา 

 5.1 คนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน ตํานาน พงศาวดาร และจารึก รวมถึง

จากงานศึกษาวิจัยที่ผานมา ซึ่งมีความเกี่ยวของและมีประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

 5.2 สํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม เพ่ือรวมรวบขอมูลเกี่ยวกับฝาผนังพระอุโบสถวัดเสนา

สนาราม รวมทั้งจิตรกรรมที่รวมสมัยกัน เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ีมาศึกษาวิเคราะหรวมกันตอไป 

 5.3 ศึกษาวิเคราะหขอมูลทั้งดานเอกสาร และจากขอมูลภาคสนาม โดยดําเนินการศึกษาวิจัย

ขอมูลที่ไดรวบรวมมาตามวิธีการทางประวัติศาสตรศิลปะ 

 5.4 สรุปผล และนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

6. แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 2. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 3. หองสมุด ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 

 4. หองวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 5. สํานักหอสมุดแหงชาติ 

 6. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          7. หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 

 8. ขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

ประวัติความเปนมาและความสําคัญของวัดเสนานาราม 

 

 ภาพที่ 1 วัดเสนาสนาราม 

 วัดเสนาสนาราม (ภาพที่ 1) เปนพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดราชวรวิหาร1 ต้ังอยูบริเวณหลัง

พระราชวังจันทรเกษม  ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตามพิกัดทางภูมิศาสตร 

อยูที่เสนรุงที่ 88 องศา 16 ลิปดา 50 ฟลิปดาเหนือ เสนแวงที่ 70 องศา 34 ลิปดา 5 ฟลิปดา

ตะวันออก2 

 ทิศเหนือ ติดกับ พระราชวังจันทรเกษม  

 ทิศใต ติดกับ คลองหอรัตนชัย 

ทิศตะวันออก ติดกับ โรงเรียนอยุธยานุสรณ  

ทิศตะวันตก คลองหอรัตนชัย

                                                            
1 กองโบราณคดี,  ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 1 ,(กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, 2537), 

210. 
2 ณัฐภัทร จันทวิช, ประวัติวัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพฯ : นุชาการ

พิมพ,2553), 5. 
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กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนวัดเสนาสนารามเปนโบราณสถาน ในราชกิจานุเบกษา 

เลมที่ 42 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2478  

1.ประวัติความเปนมาของวัดเสนาสนาราม  

 

ภาพที่ 2 วัดเสนาสนาราม ถายในสมัยรัชกาลที่ 4 โดย John Thomson 

ที่มา : สุทธิศักด์ิ ปนโพธ์ิ 

วัดเสนาสนาราม (ภาพที่ 2) เดิมช่ือวัดเสื่อ สันนิษฐานวาเปนวัดที่มีมาต้ังแตสมัยกรุงศรี

อยุธยา ต้ังอยูหลังพระราชวังจันทรเกษม พบประวัติการบูรณะโดยพระเจาปราสาททอง แตเดิมเปนวัด

ที่ไมมีพระสงฆจําพรรษา 3 เพราะเปนวัดในเขตกําแพงพระราชวัง สมเด็จพระมหาธรรมราชา       

โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังจันทรเกษมพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2133-

2148) เพ่ือเปนที่ประทับ ซึ่งมีเขตติดตอกับวัดเสื่อ เมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 4) (ภาพที่3) โปรดเกลาฯใหพระยาราชสงคราม (ทัด หงสกุล) (ภาพที่ 4 ) เปนแมกองจาง

ลูกจางบูรณะวัด4ในครั้งน้ันไดมีการประกาศกระทําผาติกรรมอารามทั้งสามแหงไดแก วัดกวิศราราม 

จ.ลพบุรี วัด ชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งวัดเสนาสนารามแหงน้ีดวย 

                                                            
3 กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 1 ,พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพการศาสนา, 2525), 376. 
4 ทิพากรวงศ, เจาพระยา, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4 ฉบับเจาพระยาทิพากร

วงศ (ขํา บุนนาค) , ( กรุงเทพฯ : ตนฉบับ, 2547),  
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เน่ืองจากสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ.2199-2231) เกิดวิกฤตการณ

ทางการเมืองในปลายรัชกาล พระเพทราชากับหลวงสรศักด์ิ(พระเจาเสือ) เห็นภัยอันเกิดจาก

ชาวตางชาติประกอบกับการมีอํานาจของเจาพระยาวิชาเยนทรที่ตองการสนับสนุนพระปยขึ้น

ครองราชสมบัติ พระเพทราชาจึงปลงพระชนมพระปย ทางสมเด็จพระนารายณมหาราชเมื่อทราบ

ดังน้ันแลวทรงเปนหวงขาราชบริพารที่จงรักภักดีในพระองคจะมีชะตากรรมเชนพระปย จึงโปรดเกลา

ฯใหประกอบพิธีอุปสมบท โดยถวายพระนารายณราชนิเวศนเปนวิสุงคามสีมาเพ่ือใหตองตามพระวินัย

โดยสมบูรณ     

                 

  

 

 

 

 

 

ตอมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะบูรณปฏิสังขรณ

พระราชวังนารายณราชนิเวศน แตไมสามารถกระทําโดยพลการได จึงตกลงพระทัยกระทําผาติกรรม 

ซื้อที่ดินใหมีคาควรกันตอบแทนตามพระวินัยโดยทรงซื้อที่นา มีเน้ือที่ 40 ไร 3 งาน พระราชทานอุทิศ

ถวายเปนธรณีสงฆ พรอมกับทรงบูรณปฏิสังขรณวัดสําคัญอีกสองวัดไดแก วัดเสื่อหรือวัดเสนา

ภาพท่ี 3 (ซาย) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   

 ท่ีมา :http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomson,_King_Mongkut_of_Siam (เขาถึงเม่ือ 

29 ธ.ค. 2556) 

ภาพท่ี 4 (ขวา) พระยาราชสงคราม ( ทัด หงสกุล) 

ท่ีมา : แนงนอย ศักด์ิศรี, ม.ร.ว., และคณะ. สถาปตยกรรมพระเมรุในสยาม, กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพฯ 

(1984), 2555), 219. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomson,_King_Mongkut_of_Siam
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สนาราม เพ่ือเปนวัดธรรมยุติกนิกาย วัดชุมพลนิกายาราม เปนวัดมหานิกาย สวนวัดกวิศราราม เปน

วัดรามัญนิกาย   

 ในการบูรณะวัดเสนาสนารามเมื่อป พ.ศ. 2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง

กําหนดเขตวิสุงคามสีมา ตามประกาศพระบรมราชโองการ (ภาพที่ 5 ) ดังน้ี5  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

                                                            
5 ณัฐภัทร จันทวิช, ประวัติวัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพฯ : นุชาการ

พิมพ,2553), 5. 

ภาพที่ 5 พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯพระราชทานวิสุงคามสีมา  

ที่มา : ณัฐภัทร จันทวิช, ประวัติวัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยธุยา, กรุงเทพฯ: นุชาการพิมพ, 2553, หนา

รองปก. 
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“...ตั้งแตหลักมุมทิศตะวันออก-ทิศเหนือ ไปตามแนวกําแพงถึงหลักมุมทิศตะวันออก-ทิศใต ๑ เสน 

๑๘ วา ๒ ศอก แลวยาวไปตามแนวกําแพงในทิศใต ตั้งแตหลักมุมทิศตะวันออก-ทิศใต ถึงหลักมุมทิศ

ตะวันตก-ทิศใต ๓ เสน ๑ วา แลวยาวไปตามลําคลองน้ําในทิศตะวันตก ตั้งแตมุมทิศตะวันตก – ทิศใต ถึง

หลักมุมทิศตะวันตก – ทิศเหนือ ๒ เสน ๖ วา ๒ ศอก แลวยาวไปตามริมคลองน้ําในทิศเหนือ ตั้งแตมุมทิศ

ตะวันตก – ทิศเหนือ ถึงหลักมุมทิศตะวันออก – ทิศเหนือ ๒ เสน ๑๙ วา ๒ ศอก บรรจบกัน”   

 ที่อุปจารของวัด มีคลองเปนเขตโดยรอบ มีพ้ืนที่เย้ืองกับวิสุงคามสีมา ดังน้ี 

 “...จากหลักมุมทิศตะวันออก-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นไปจรดคลองทางทิศตะวันออก ๑๕ วา ๖ 

ศอก และยื่นไปจรดคลองทางทิศเหนือ ๕ วาจากหลักมุมทิศตะวันออก – ทิศใต ยื่นไปจรดคลองทางทิศ

ตะวันออก ๑๕ วา ๒ ศอกเศษ และยื่นไปจรดคลองทางทิศใต ๑ เสน ๑ วา จากหลักมุมทิศตะวันตก – ทิศใต 

ยื่นไปจรดคลองทางทิศตะวันตก ๑ เสนเศษ ทางทิศตะวันตก – ทิศใต ๑๒ วา จากหลักมุมทางทิศตะวันตก – 

ทิศเหนือ ยื่นไปจรดคลองทางทิศเหนือ ๑๐ วา ๒ ศอก และยื่นไปจรดคลองทางทิศใต ๕ วา ๒ ศอก กําหนด

เขตจําพรรษาเพียงคลองวัดโดยรอบ...” 

 ที่ธรณีสงฆ ที่ตอกับอุปจารของวัดมีลําคลองคั่น ในทิศตะวันออก – ทิศใต โดยกวางประมาณ 

๑ เสนเศษ โดยยาวไปตามลําคลองทางทิศตะวันตก – ทิศใต ต้ังแตวัดหนัง ซึ่งเปนวัดราง แลวเลี้ยวขึ้น

ไปตามลําคลองทางทิศตะวันตก – ทิศเหนือ ถึงวัดขุนแสนซึ่งเปนวัดราง และทางทิศตะวันออก – ทิศ

เหนือ ติดตอกับอุปจารของวัดขมิ้น ซึ่งเปนวัดรางอยูในเขตเรือนจํา และที่ดังกลาวน้ี พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงอุทิศใหกับธรณีสงฆของวัดเสนาสนาราม โดยเหตุน้ี จึงถือเปนที่ของวัด

เสนาสนารามไดปกครองตามลําดับมาจนปจจุบัน6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 ณัฐภัทร จันทวิช, เรื่องเดิม, 7. 
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ภาพที่ 6 (บน)  พระพรหมเทพาจารย (บุญรอด พรฺหฺมเทโว)  

ที่มา : ณฐัภัทร จันทวิช , ประวัติวัดเสนาสนาราม    (กรงุเทพฯ  : นุชาการพิมพ

,2553), 5.  

 ภาพที่ 7 (ลาง)  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาไชยานุชิต  กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป 

 ที่มา : ไชยยานุชิต, พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา,สุภาษิตขงจู กับเรื่อง นางเค

งเกียงสอนบุตร (พระนคร : กรมศิลปากร, 2497), 16. 

การประกาศกระทําผาติกรรมครั้งน้ัน คงพรอมกับการบูรณะพระราชวังจันทรเกษม และ

สถาปนาพระอารามในป พ.ศ. 2406 พระราชทานนามวัดวา วัดเสนาสนาราม ต้ังพระราชาคณะช่ือ 

พระพรหมเทพาจารย (บุญรอด พรฺหฺมเทโว) เปนเจาอาวาสรูปแรก เดิมจําพรรษาอยูที่วัดขุนยวน ซึ่ง

เปนวัดฝายมหานิกาย ปจจุบันเปลี่ยนนามใหมเปนวัดพรหมนิวาส อันเปนวัดเดิมที่รัชกาลที่ 4 ประทับ

สมัยทรงผนวช  

  ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่5) ทรงปฏิสังขรณ

เพ่ิมเติมและโปรดเกลาฯ ใหพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป(ภาพ

ที่ 7 ) เปนผูอํานวยการปฏิสังขรณพระอุโบสถใหมเมื่อ พ.ศ. 2427 พรอมกับการขยายวิสุงคามสีมา

กวางออกไปดานทิศตะวันออกขางทิศใต กวาง 12 วา ดานทิศตะวันตก-ทิศใตกวาง 12 วา ดานยาว

ขางทิศใต 3 เสน 1 วา บรรจบแนวกําแพงเดิมทั้งสองดาน 
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2. สิ่งกอสรางสําคัญภายในวัดเสนาสนาราม 

ภายในวัดเสนาสนาราม  ประกอบดวยสิ่งกอสราง ที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับประวัติความ

เปนมาของวัดดังน้ีโดยแบงเปนสิ่งกอสรางภายในแนวกําแพงเดิม อันเปนเขตที่ไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา ลอมรอบดวยกําแพงสีขาวมีประตูทางเขา 7 ทาง ลักษณะประตูวัด (ภาพที่ 8) เปนประตู

ซุมบรรพแถลงประกอบดวยเครื่องลํายอง ชอฟา ใบระกา หางหงส ซอนกัน 2 ช้ัน ในกรอบซุมประดับ

ตราพระมหามงกุฎขนาบขางดวยฉัตร ลักษณะประตูขนาดเล็กเชนน้ี สันนิษฐานวาอาจไดรับรูปแบบ

จากประตูวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ที่ไดรับรูปแบบจากประตูวัดในศิลปะอยุธยา7 ภายใน

แบงเปนเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาสแสดงหมายเลขตามแผนผังที่ 1 ดังน้ี 

                       

                           ภาพที ่8 ประตูทางเขาวัดเสนาสนาราม 

        

ภาพที่ 9 ประตูเขตพุทธาวาส วัดราชประดิษฐฯ 

                                                            
7 พิชญา สุมจินดา. ราชประดิษฐพิพิธบรรณ, (กรุงเทพฯ: วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, 

2553),  54. 



12 

 

 

 

 

แผนผังที ่1 แสดงสิ่งกอสรางสําคัญภายในเขตกําแพงวัดเสนาสนาราม 

สิ่งกอสรางสําคัญภายในเขตพุทธาวาส 

 -หมายเลข 1 พระอุโบสถ  

 -หมายเลข 2 กลุมเจดียประธานและเจดียราย 

 -หมายเลขที ่3 หอระฆัง 

 -หมายเลข 4 หอกลอง 

 -หมายเลข 5 วิหารพระไสยาสน 

 -หมายเลข 6 วิหารพระอินทรแปลง  

สิ่งกอสรางที่สาํคัญอ่ืนๆ 

-หมายเลข 7 หมูกุฏิคณะตึก  

 -หมายเลข 8 หอพระไตรปฎก 

 -หมายเลข 9 เกยเทียบราชยาน 
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2.1 สิ่งกอสรางภายในเขตพทุธาวาส 

 

แผนผังที ่2 แผนผังเขตพุทธาวาส วัดเสนาสนาราม พรอมหมายเลขแสดงตําแหนงที่ต้ัง

ของอาคารศาสนสถานตางๆ 

แผนผังเขตพุทธาวาส(แผนผังที่  1) วัดเสนาสนาราม       วางตัวในแนวแกนทิศ

ตะวันออก-ทิศตะวันตก ประกอบดวยพระอุโบสถ (หมายเลข 1) เจดียประธานและเจดียบริวาร 

(หมายเลข 2) ตามแนวทิศตะวันออกตะวันตก ตัวพระอุโบสถและเจดียประธานลอมรอบดวยกําแพง

แกว  ดานนอกกําแพงแกวออกไปดานทิศตะวันตกเปนหมายเลข 5 และหมายเลข 6 เปนวิหารพระ

นอนและวิหารพระอินทรแปลงตามลําดับ  ที่มุมทั้งสี่และตรงกลางกําแพงแกวทั้งสี่ดานประดิษฐาน

แทงเสมาทั้ง 8 หลัก (ภาพที่ 10) เปนแทงหินแกรนิตมีลักษณะเปนเสมาขนาดใหญ เอวคอดเวาที่มุม 

ยอดหัวเม็ด ทั้งสี่มุมสลักเศียรนาค ตรงกลางดานทั้งสี่ของใบเสมาประดับ สายสังวาล รองรับดวยฐาน

สิงห  

ลักษณะของการสรางกําแพงแกวพรอมแทงเสมาลอมรอบพระอุโบสถและพระเจดียน้ีรวม

เปนเขตเดียวกัน เกิดขึ้นในวัดที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯปฏิสังขรณ8 เชน วัดกวิศวราราม กับวัดเสนา

สนารามแหงน้ี แตเดิมการวางตําแหนงใบเสมาจะลอมรอบเขตพระอุโบสถเทาน้ัน แสดงให เห็นถึงพระ

ประสงคในอานิสงคผลบุญแหงการสรางพระเจดีย   เสมือนกับวาพระองคประทับอยูในเขตพุทธาวาส

น้ันดวย   

                                                            
8 สมคิด จิระทัศกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 

301. 
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          ภาพที่ 10 แทงเสมา                   ภาพที่ 11 หอระฆัง                ภาพที่ 12 หอกลอง 

ที่บริเวณมุมกําแพงแกวดานหนาพระอุโบสถมีหอระฆังและหอกลอง (ภาพที่ 11-ภาพที่ 12 

(หมายเลข 3 และ 4 จากแผนผังที่ 2 ตามลําดับ)) เปนอาคารโปรงกออิฐถือปูนสูงสองช้ันในผังสี่เหลี่ยม

จัตุรัส ทั้งสี่ดานเจาะชองโคงรูปกลีบบัว ยอดดานบนหลังคาทรงกระโจมซอนกันสองช้ัน  ที่ผนังของเสา

ดานนอกเจาะชองรูปกลีบบัวสําหรับตามไฟ ซึ่งเปนที่นิยมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ อันเปน

อิทธิพลจากศิลปะมุสลิมที่มีบทบาทมากในชวงน้ี9 ดังจะเห็นไดจากที่พระราชวังนารายณราชนิเวศน

เปนตน  

2.1.1 พระอุโบสถ  

 

ภาพที่ 13 พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม 

                                                            
9 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544),  126. 
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พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม (ภาพที่ 13 –หมายเลข 1 ในแผนผังที่ 2 ) เปนพระอุโบสถกออิฐ

ถือปูนหลังคาเคร่ืองไมขนาดเจ็ดหอง ที่ผนังสกัดหนาและสกัดหลังมีประตูทางเขาสองทาง ตรงกลาง

เปนมุขโถงซุมทรงมงกุฎสามยอดประดิษฐานพระพุทธรูป กั้นดวยกําแพงแกวประดับกระเบ้ืองปรุ 

เหนือหนาบันมุขโถง (ภาพที่ 14) มีการจําหลักลายปดทองประดับกระจกประดับลายกานแยง 

ประดิษฐานตราพระราชลัญจกรพระมหามงกุฎอยูเหนือชางสามเศียรเคียงขางดวยฉัตรหาช้ัน คาดวา

คงจะไดรับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เหนือตราพระราชลัญจกรขึ้น

ไปเปนเจดียทรงระฆัง ที่กรอบซุมประตูและกรอบซุมหนาตาง(ภาพที่ 13) เปนลายปูนปนประดับ

กระจกทําเปนทรงวิมานสามยอดหนาบันตรงกลางประดิษฐานตราพระมหามงกุฎ  เชนเดียวกันกับ

รูปแบบของซุมประตู ภายในประดิษฐานพระสัมพุทธมุนี 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 หนาบันมุขโถงพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 กรอบซุมหนาตางและประตู 
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ภาพที่ 16 พระสัมพุทธมุนี 

พระสัมพุทธมุนี (ภาพที่ 16) เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย  มีพระพักตรรูปไข เม็ดพระศก

ขนาดเล็กเวียนเปนกนหอย พระอุษณีษะนูนสูง ที่พระนลาฏมีขอบไรพระศก พระขนงโกงปายเปนแผน 

พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโดง พระโอษฐเปนรูปกระจับ พระกรรณยาวพระอังสากลาง บ้ัน

พระองคเล็ก ครองจีวรหมเฉียง ชายสังฆาฏิพาดลงมาที่พระอุทรเปนรูปเขี้ยวตะขาบ พระหัตถแสดง

ภูมิศปรศมุทรา น้ิวพระหัตถเรียวเล็กยาวเสมอกัน พระทับน่ังขัดสมาธิราบ ประทับบนฐานบัวควํ่าที่

ฐานดานลางมีพระโมคัลลานะ พระสารีบุตรน่ังพนมมืออยูซาย-ขวา จากรูปแบบของพระพุทธรูปน้ี 

คาดวานาจะสรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 เน่ืองจากมีอิทธิพลของ

พระพุทธรูปสุโขทัยเขามาปะปน คือพระพักตรรูปไขและชายสังฆาฏิเปนปลายเขี้ยวตะขาบ จัดอยูใน

กลุมพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาแบบอูทองรุน 310
 

พระสัมพุทธมุนี ประดิษฐานอยูภายในซุมปูนปนรูปเรือนแกว (ภาพที่ 17) อันเปนการแสดง

คติความหมายของปราสาทที่พระพุทธองคประทับอยู  เบ้ืองหลังมีซุมไมโพธิซึ่งมีลักษณะเปนลายกนก

เปลว  ปลายดานลางทั้งสองขางเปนรูปเหรา ที่ดานบนทั้งดาซายละดานขวา มีกรอบรูปวงรีแทรกอยู

ในลายกนกเปลวลดหลั่นกันขึ้นไปดานละ 4 กรอบรวมกับกรอบวงรีดานบนสุดเปน 9 กรอบ ภายใต

พระมหามงกุฎอันเปนตราพระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

                                                            
10 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 142. 
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ภายในกรอบวงรีจารึกอักษรขอมภาษาบาลีพระคาถาพุทธานุสติ อันเปนการสะทอนแนวคิดเรื่องการ

รําลึกถึงพระพุทธคุณ ที่รัชกาลที่ 4  

     

                                         ภาพที่ 17 พระคาถาประดับกรอบซุมโพธิ 

ที่ทรงเห็นสมควรใหพุทธศาสนิกชนรําลึกถึงคุณของพระพุทธเจา 11 เร่ิมจากทางเบ้ืองขวาของ

พระพุทธรูปประกอบไปดวย อรหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปนโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตตโร 

ปุริสทัมมาสารถิ, สัตถา เมทวมนุสสานัง, พุทโธ, ภควา การจารึกอักษรดังกลาวน้ีพบไดใน

พระพุทธรูปอ่ืนที่สรางในรัชกาลที่ 4 เชน พระพุทธรูปที่วิหารทิศตะวันออก วัดพระปฐมเจดีย         

จ.นครปฐม และพระอินทรแปลง ภายในพระวิหาร วัดเสนาสนารามแหงน้ีอีกดวย 

ผนังระหวางชองหนาตางเขียนภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน  ที่ผนังสกัดหนาเขียนภาพ

เหตุการณพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาในหมูพระมหา

มณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง (ภาพที ่18) เหนือกรอบหนาตางขึ้นไปเขียนภาพเทพชุมนุม   

                                                            
11 พัสสวีสิริ เปรมกุลนันท, “ซุมเรือนแกว ซุมไมโพธิ์ และพระคาถาพุทธานุสติ : ซุมพระพุทธรูปแบบพระ

ราชนิยมในรัชกาลท่ี 4,” ศิลปวัฒนธรรม ปท่ี 35, 1 (พ.ย. 2556) : 32. 
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ภาพที่ 18 ภาพเหตุการณพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประทับ

ทอดพระเนตรสุริยุปราคาในหมูพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง 

                        

   ภาพที่ 19 พระอุโบสถวัดหนาพระเมรุ                      ภาพที่ 20 พระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม 

จากประวัติความเปนมาและแผนผังของพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม มีความคลายคลึง

อยางมากกับอุโบสถในศิลปะอยุธยาที่หลงเหลือหลักฐานสามารถนํามาเปรียบเทียบได อยางเชน พระ

อุโบสถวัดหนาพระเมรุ (ภาพที่ 19) และพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม (ภาพที่ 20) ที่สรางขึ้นไลเลี่ยกัน 

ทําใหสันนิษฐานไดวา วัดน้ีอาจไดรับการบูรณะข้ึนจากรากฐานอาคารเดิมของวัดเสื่อ ที่มีประวัติความ

เปนมาต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง มีลักษณะสําคัญคือผนังสกัดทั้งสองดาน มีมุขโถงย่ืน

ออกมาดานหนา ตรงกลางเปนชองประตูขนาดใหญมีชานย่ืนออกมา ขนาบดวยประตูสองขางเปน

ทางเขาออกพระอุโบสถ แตที่วัดเสนาสนารามประตูตรงกลางกออิฐทึบทําใหเปนชองจระนํามี

พระพุทธรูปมาประดิษฐานแทน ประกอบกับพระสัมพุทธมุนี ที่มีพุทธลักษณะเปนแบบพระพุทธรูปใน

ศิลปะอยุธยา (อูทองรุนที่ 3 ) ที่มีอายุสมัยใกลเคียงกันกับรูปแบบพระอุโบสถ  สอดคลองกับหลักฐาน

ที่กลาวถึงการสรางในพุทธศตวรรษที่ 22 พรอมกับการสรางพระราชวังจันทรเกษม เพ่ือเปนวัดประจํา
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พระราชวังโดยไมมีพระสงฆจําพรรษา ตอมาไดรับการบูรณะในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

ตอมารัชกาลที่ 4 บูรณะโดยอาศัยรากฐานของอาคารเดิมที่หลงเหลืออยู  

2.1.2 พระเจดียประธานและเจดียบริวาร 

พระเจดียประธานและเจดียบริวาร หมายเลขที่ 2 ในแผนผังที่ 1 (ภาพที่ 21-22 ) พระเจดีย

ประธานเปนเจดียทรงระฆังแบบศิลปะอยุธยาต้ังอยูบนฐานทักษิณลอมดวยกําแพงแกวประดับ

กระเบ้ืองปรุแบบจีน เจดียมีฐานเขียงตอดวยชุดรองรับองคระฆังเปนบัวลูกแกวสามช้ัน ตอดวยบัวปาก

ระฆังรองรับองคระฆัง ที่ตรงกลางทั้งสี่ทิศประดับกระจังรูปใบโพธ์ิ บัลลังกรองรับแกนฉัตรประดับเสา

หานรองรับบัวฝาละมี ตอดวยปลองไฉน ปลียอดและหยดนํ้าคาง 

                

     ภาพที่ 21 เจดียประธานทรงระฆัง              ภาพที่ 22 เจดียบริวาร เจดียทรงเครื่องแบบอยุธยา 

เจดียบริวาร (ภาพที่ 22 ) มีทั้งหมด 10 องค เรียงรายรอบฐานทักษิณดานทิศเหนือกับทิศใต 

ดานละ 5 องค เปนลักษณะเจดียทรงเครื่อง มีชุดฐานสิงหซอนกันสามช้ัน ตอดวยบัวปากระฆังรองรับ

องคระฆังในลักษณะที่เปนร้ิวๆ คลายกลีบมะเฟอง ตอดวยบัลลังกในผังกลมรองรับบัวทรงคลุมเถาปลี

ยอดคั่นดวยลูกแกว 

เมื่อพิจารณาลักษณะแผนผังของกลุมเจดียประธาน พบวามีความคลายคลึงอยางมากกับ

แผนผังของกลุมเจดียประธาน วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 23) ที่มีเจดีย

ประธานเปนเจดียทรงระฆังแบบอยุธยาต้ังอยูบนฐานทักษิณที่สูงและยกเก็จ ลอมรอบดวยกําแพงแกว

ประดับกระเบ้ืองปรุ ลอมรอบดวยเจดียทรงเคร่ือง ทั้งหมด 10 องค ที่มีองคระฆังทําเปน ริ้วกลีบ
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มะเฟองแบบอยุธยาเชนกัน ซึ่งจากการศึกษาประวัติพบวาวามีการบูรณะพรอมกับสรางเจดียประธาน

ขึ้นมาใหมโดยรัชกาลที่ 4 ในป พ.ศ. 2406 อันเปนปเดียวกันกับการบูรณะวัดเสนาสนาราม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 เจดียประธาน วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา 

เจดียประธานวัดเสนาสนาราม ต้ังอยูบนฐานประทักษิณที่เต้ีย ทําใหพ้ืนที่ของฐานเจดียมีมาก

ขึ้นสงผลใหทรวดทรงของเจดียมีความอวนปอมกวา มีความใกลเคียงกับรูปทรงของเจดียประธานทรง

ระฆังที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยที่วัดพระศรีสรรเพชญ เปนอยางมาก  สวนเจดียประธานวัด

สุวรรณารามที่ต้ังอยูบนฐานประทักษิณที่สูง ทรวดทรงของเจดียจึงผอมเพรียว มีความคลายคลึงกับ

เจดียทรงระฆังที่สรางขึ้นรวมสมัยกันมากกวา เชน ปาสาณเจดีย วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  

สวนเจดียบริวารทรงเคร่ืองน้ัน ที่วัดเสนาสนาราม มีลักษณะที่ไดสัดสวนมีความผอมเพรียว

มากกวา ไมมีบัวทรงคลุมรองรับองคระฆัง สวนที่วัดสุวรรณาดารารามมีลักษณะที่ปอมเต้ียไมได

สัดสวน แตมีบัวทรงคลุมรองรับองคระฆัง   

 

 

 

                                           



21 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 เจดียรายวัดราชประดิษฐาน 

การศึกษาเปรียบเทียบพบวารูปแบบของเจดียประธานและเจดียบริวาร วัดเสนาสนาราม มี

รูปแบบที่ใกลเคียงกับเจดียในศิลปะอยุธยา ชวงพุทธศตวรรษที่ 21-22 ที่มีความนิยมการสรางเจดีย

ทรงระฆังเปนประธานของวัด รวมทั้งเจดียรายที่มีความใกลเคียงกับเจดียราย หลังพระอุโบสถ วัดราช

ประดิษฐาน จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 24 ) ซึ่งเปนเจดียทรงเคร่ืองที่ไมมีบัวทรงคลุมรองรับองค

ระฆัง ซึ่งเปนเจดียที่มีวิวัฒนาการในชวงพุทธศตวรรษที่ 21-22  ตรงกับประวัติความเปนมาที่ระบุการ

บูรณะในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง หมายความวาวัดเสื่อน้ันมีมากอนหรือรวมสมัยกันก็

เปนได 

2.1.3 วิหารพระนอนและวิหารพระอินทรแปลง  

 

ภาพที่ 25 วิหารพระนอนและวิหารพระอินทรแปลง 

วิหารพระนอน (ภาพที่ 25) (หมายเลข 5) วิหารพระไสยาสนอยูถัดจากพระเจดียประธาน

นอกเขตกําแพงแกวไปทางดานหลัง วางตัวตามแนวแกนหลักของเขตพุทธาวาส เปนอาคารกออิฐถือ
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ปูนทั้งหลัง ต้ังอยูบนฐานบัวมีหนากระดานยืดสูง ตัววิหารพระนอนเปนวิหารที่วางตัวยาวตามแนวทิศ

เหนือทิศใต มีประตูทางเขาที่ดานแปเปดออกไปสูทิศตะวันออก ดานแปฝงทิศตะวันตกมีผนังติดกับ

ผนังหุมกลองของวิหารพระอินทรแปลง ทําใหอาคารสองหลังน้ีเปนลักษณะอาคารที่มีแผนผังเปนรูป

ตัวที (T)  ดานหนาของวิหารพระอินทรแปลง กรอบหนาตางทําเปนรูปใบเทศกานขด หนาบันของ

วิหารพระนอนเปนแบบทรงวิลันดา12ประดับตราพระมหามงกุฎประกอบลายใบเทศกานขด (ภาพที่ 

26)  

ภายในวิหารพระไสยาสนประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน (ภาพที่ 27) ที่พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุเชิงสะพานถาน ในสภาพที่ช้ินสวน

แตกหัก13 มาประกอบกันเพ่ือประดิษฐานที่พระวิหารแหงน้ี   

 

ภาพที่ 26 หนาบันวิหารพระนอน 

                                                            
12 อาคารทรงวิลันดา เปนอาคารมีการพัฒนามาจากอาคารแบบเกงจีนท่ีเปนพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 

แตนาจะมีกผสมผสานอิทธิพลตะวันตก หนาจั่วต้ังข้ึนมากและประดับชอฟา ใบระกาท่ีมีรูปแบบลวดลายอยาง

ตะวันตก อยางเชน พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เปนตน(ศักดิ์ชัย สายสิงห,พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร 

พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ีปรับเปล่ียน,184-185.)  ถึงแมพระวิหารพระอินทรแปลงและวิหารพระนอน

จะมีลวดลายแบบไทย แตกอ็าจอนุโลมตามคํานิยามนี้   
13 กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 1 ,พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพการศาสนา,2525), 376. 
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ภาพที่ 27 พระไสยาสน  

 

    ภาพที่ 28 วิหารพระอินทรแปลง 

วิหารพระอินทรแปลง (ภาพที่ 28) ตังอยูถัดจากวิหารพระไสยาสน โดยผนังดานสกัดทางทิศ

ตะวันออกติดกับดานแปของวิหารพระไสยาสน เปนอาคารกออิฐถือปูน ต้ังอยูบนฐานบัวที่มีลักษณะ

ทองไมยืดสูงขนาดหาหองหันหนาไปทางทิศตะวันตก กรอบประตูหนาตางเปนลายกานขดใบเทศ 

หลังคาเปนแบบกออิฐถือปูน เคร่ืองลํายองเปนปูนปนประดับลายใบไมอยางตะวันตก หนาบัน (ภาพที่ 

29) ประดับตราเทวดาอัญเชิญพระมหามงกุฎ พรอมเครื่องสูงประกอบภายใตฉัตรดานบนสุด 

ประกอบลายกระหนกเปลวกานขด เครื่องลํายองของวิหารพระอินทรแปลงเปนปูนปน ใบระกาทําเปน

ลายใบเทศสวนหางหงสน้ันทําเปนนาคสามเศียรแบบไทย ที่เฉลียงดานหนามีประตูทางเขาสามชอง 

แตชองกลางไมสามารถเขาไปได (คลายกับอุโบสถในศิลปะอยุธยาตอนกลาง) มีหลังคาคลุมในแนว

เหนือ-ใต ประกอบเขาที่ดานสกัดหนา เรียกวามุขขวาง (ภาพที่ 30) ถือเปนเอกลักษณของอาคารใน
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สมัยรัชกาลที่ 414 ไมพบมากอนในแบบแผนการสรางที่มีมา หนาบันมุขขวาง (ภาพที่ 31) กรอบหนา

บันเปนใบระกากับลายใบไมแบบตะวันตก  ภายในหนาบันประดับลายปูนปนเปนตราพระมหามงกุฎ 

  

ภาพที่ 29 หนาบันของวิหารพระอินทรแปลง                         ภาพที่ 30 มุขขวาง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 หนาบันมุขขวาง 

 

                                                            
14สมคิด จิระทัศกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533),  

176. 
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ภาพที่ 32 พระอินทรแปลง  

สวนวิหารพระอินทรแปลง ภายในประดิษฐานพระอินทรแปลง (ภาพที่ 32) เปนพระพุทธรูป

ในศิลปะลานชางหลอดวยสําริด  ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน เมื่อป พ.ศ. 2401 มีพุทธลักษณะคือ 

พระพักตรรูปไข เม็ดพระศกขดแบบกนหอยขนาดเล็ก มีพระเกตุมาลาเปนเปลวเพลิงมีแฉกบานออก

ยอดแหลมสูง พระนลาฏมีแนวไรพระศกพระขนงโกงมีแถบกวางระหวางเปลือกพระเนตรกับพระขนง 

พระนาสิกงุม พระโอษฐตวัดขึ้น พระหนุเปนปม พระหัตถแสดงภูมิศปรศมุทรา(มารวิชัย) ประทับ

ขัดสมาธิราบ ครองจีวรแบบหมเฉียง ชายสังฆาฏิตงลงมาเปนปลายแบบเขี้ยวตะขาบ  

การอัญเชิญพระพุทธรูปจากเมืองประเทศราชเริ่มในชวงสมัยรัชกาลที่ 1 และ 3 คือตองการ

แสดงอํานาจเหนือเจาประเทศราช ประกอบกับเร่ืองการปกครองที่มีการเกณฑผูคนเขามา เพ่ือหมาย

จะใหพระพุทธรูปเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของผูคนที่เกณฑมาน่ันเอง15  ในวัดที่รัชกาลที่ 4 ทรงสรางก็

พบหลายองค อยางเชน พระเสริม ในพระอุโบสถและพระแสนในพระวิหาร วัดปทุมวนาราม พระแซก

คํา ประดิษฐานที่วัดคฤหบดี เปนตน  ตามตํานานกลาววา พระเจาไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค

สรางพระพุทธรูป 5 องคเปนพุทธบูชา ประกอบไปดวย พระเสริม พระสุก พระใส พระราชทานพระ

ราชธิดาสามพระองค สวนพระแสง หรือพระแสน พระราชทานพระมเหสี สวนของพระองคเอง คือ 

พระอินทรแปลง เกิดจากอภินิหารที่มีชีปะขาวมาชวยหลอพระจึงสําเร็จเปนองคพระขึ้นมา หลังจาก

น้ันไมมีใครพบชีปะขาวอีกเลย จึงเช่ือกันวาเปนอภินิหารของพระอินทร จึงถวายนามพระพุทธรูปวา

พระอินทรแปลง16   

                                                            
15 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาว และอีสาน (นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 

2555),  204. 204. 
16 ณัฐภัทร จันทวิช, เรื่องเดิม, 48. 
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พระอินทรแปลงประดิษฐานบนฐานชุกชีเบ้ืองหลังเปนซุมโพธ์ิขนาบขางดวยซุมพระอัครสาวก 

ที่ซุมโพธ์ิจารึกอักษรขอมภาษาบาลีเปนพระพุทธคุณทั้ง 9 ไดแก  อรหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชา

จรณสัมปนโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตตโร ปุริสทัมมาสารถิ, สัตถา เทวมนุสสานัง, พุทโธ, ภควา 

ลักษณะของตนโพธ์ิมีความสมจริงคือ กิ่งกานสาขาของตนไม คลายกับใบไมที่พบเห็นทั่วไป ไมไดเปน

แบบประดิษฐ เหมือนซุมของพระสัมพุทธมุนี ที่อยูในพระอุโบสถ เสาซุมเปนลายใบไมปูนปนแบบ

ตะวันตก แตยังคงอยูระเบียบของลายกานตอดอกในศิลปะไทย ที่บัวหัวเสาเปนลักษณะบัวแวงภายใน

เปนลายใบไม ที่กรอบซุมโคงดานบน เปนแถบลายกานขดแตลักษณะใบไมเปนแบบตะวันตกเชนกัน 

ใบระกาที่ดานบนเปนลักษณะกลับบัวโคง สันนิษฐานวาซุมประดิษฐานพระอินทรแปลงและพระอัคร

สาวกน้ี คงสรางขึ้นในรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งโปรดเกลาใหบูรณะวัดน้ีเมื่อป พ.ศ. 2427 เน่ืองจากกรอบ

ซุมมีอิทธิพลตะวันตกอยางเห็นไดชัดเจน  

เบ้ืองหลังซุมพระอินทรแปลงเปนหองขนาดเล็ก ภายในประดิษฐานพระปาเลไลย ศิลปะ

อยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23 เช่ือวาเคยประดิษฐานอยูในวิหารแหงน้ีมาแตเดิม เน่ืองจากพระวิหาร

หันหนาไปทางทิศตะวันตก ไมนิยมในการสรางศาสนสถานมากนัก ประกอบกับมีคลองลอมรอบวัด 

ทําใหเสมือนเปนเสนทางคมนาคมอีกดานหน่ึง การประดิษฐานพระปาเลไลยเปนประธาน อาจเปนการ

ปองกันสิ่งอัปมงคล17 ตอมาเมื่อมีการอัญเชิญพระอินแปลงมายังวัดน้ี รัชกาลที่ 4 อาจโปรดเกลาฯให

สรางหองสําหรับประดิษฐานพระปาเลไลยเพ่ือเปนการปองกันความอัปมงคล แสดงใหเห็นความใส

พระทัยในเรื่องโหราศาสตรและโชคลาง ถึงแมพระองคไดเรียนรูวิทยาการใหมๆจากตะวันตกก็ตาม 

ภายในมีภาพจิตรกรรมแบงเปน 2 ตอน ตอนบนเขียนภาพเทพชุมนุม ดานบนมีเหลาวิทยาธร

เหาะคั่นดวยเสนฮอ สวนดานลางระหวางชองหนาตางเปนภาพเลาเรื่องมฆมานพคงวาดขึ้นเพ่ือให

สอดคลองกับพระนามของพระพุทธรูปอินทรแปลง ที่บานประตูมีภาพเขียนสัตวที่หามพระภิกษุฉัน 

หรือภาพแสดงใบหนาของพระภิกษุอาจจะเปนพระพรหมเทพาจารย เปนเจาอาวาสรูปแรกของวัด

เสนาสนาราม และวิหารพระอินทรแปลง (ภาพที่ 33) ภาพที่แสดงถึงการบําเพ็ญทานของมฆมานพ ใน 

โดยมีภาพประกอบฉากเปนวัดเสนาสนาราม (ภาพที่ 34) ที่อาจมีความเกี่ยวของทางดานเทคนิคและ

ฝมือชางกลุมเดียวกันกับในพระอุโบสถก็เปนได 

                                                            
17 ณัฐภัทร จันทวิช , เรื่องเดิม , 44. 
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ภาพที่ 33 จิตรกรรมภายในวิหารพระอินทรแปลงแสดงภาพเหมือนของพระภิกษุ 

 

ภาพที่ 34 ภาพมฆมานพบําเพ็ญทานดวยการถวายสลากภัตร 
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2.2 สิ่งกอสรางที่สําคัญอ่ืนๆ  

2.2.1 หมูกุฏิสงฆ  

หมูกุฏิสงฆ (ภาพที่ 35) ต้ังอยูทางทิศเหนือของวิหารพระอินทรแปลง  สรางข้ึนในรัชกาลที่ 4 

เปนลักษณะอาคารกออิฐถือปูนยกพ้ืนสูงมีใตถุนเต้ีย ดานบนสรางเปนหมูกุฏิโดยมีลานโลงตรงกลาง 

กุฏิประธานหนาบันทําเปนลายปูนปนตราพระมหามงกุฎในกรอบวงรีประดับลายใบไมแบบตะวันตก   

 

ภาพที่ 35 หมูกุฏิสงฆ 

2.2.2 หอไตร  

 

ภาพที่ 36 หอไตร 
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หอไตร (ภาพที่ 36) ต้ังอยูทางดานทิศตะวันออกของหมูกุฏิสงฆ เปนอาคารกออิฐถือปูนสอง

ช้ัน สรางขึ้นทดแทนของเดิมที่สรางจากไมโดยเอาหนาบันสลักไมมีตราพระมหามงกุฎ(ภาพที่ 36)   

จากของเดิมที่อาคารผุพัง ไป  

2.2.3 เกย 

 

ภาพที่ 37 เกย 

เกย (ภาพที่ 37) ต้ังอยูที่ดานอกหนาประตูดานทิศตะวันออก เย้ืองกับศาลาดิน สําหรับเทียบ

พระราชยานเมื่อเสด็จมาประกอบพระราชพิธีที่วัดเสนาสนาราม ไดรับการบูรณะโดยพระยาโบราณ

ราชธานินทร (พร เตชะคุปต)  

 

3. ความสาํคญัของวัดเสนาสนาราม 

 วัดเสนาสนารามเปนวัดที่มีประวัติความเปนมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีผูสันนิษฐานไววา

อาจเปนวัดที่อยูในพระราชวังจันทรเกษม18 ไมมีพระสงฆจําพรรษาเหมือนวัดพระศรีสรรเพชญ ซึ่งเปน

วัดในพระราชวังหลวง สําหรับประกอบพิธีทางศาสนาเปนการสวนพระองค ตอมาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 ไดมีการปฏิสังขรณข้ึนมาใหม คาดวาอาจจะพรอม

กับการบูรณะพระราชวังจันทรเกษมในป  2394 ประกอบกับอยูใกลกับพระราชวังฯ เพ่ือประกอบพิธี

ทางศาสนาขณะเสด็จแปรพระราชฐานอีกดวย  

                                                            
18 กองโบราณคดี,  ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 1 (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, 2537), 

210. 
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 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดสถาปนาธรรมยุติกนิกายข้ึน พรอมกับ

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เปนวัดที่อยูใกลกับพระบรมมหาราชวัง แตเดิมช่ือวาวัดราชประดิษฐ

สถิตธรรมยุติการาม เพ่ือเปนวัดประจําธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ19 และภายในยังไดวาดภาพ

จิตรกรรมฝาผนังพระราชพิธีสิบสองเดือนและภาพเหตุการณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 

เสด็จฯไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หมูพระมหามณเทียรในพระบรมมหาราชวัง  การที่โปรดเกลาฯ

ใหสถาปนาวัดเสนาสนาราม การตกแตงภายในที่คลายกันดังกลาวคงเปนการจําลองใหเปนวัดของ

ธรรมยุติกนิกายประจําหัวเมือง ประกอบกับการทรงเลือก20 พระพรหมเทพาจารย(บุญรอด พรหมเท

โว) ผูมีความรูในพระธรรมวินัยผูมีความรูแบบแผนธรรมเนียมในธรรมยุติกนิกาย ประกอบกับการวาด

ภาพเหมือนในจิตรกรรมวิหารพระอินทรแปลงที่บูรณะข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) อาจจะเปนพระภิกษุรูปดังกลาวก็เปนได  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของวัด

เสนาสนาราม อันเปนวัดธรรมยุติกนิกายประจําหัวเมืองเปนที่นาเสียดาย ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังของ

ทั้งสองวัดน้ีไมปรากฏหลักฐานการเขียน ที่กลาวถึงจิตรกร หรือการซอมแซมในภายหลัง จึงจําเปนตอง

อาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรวรรณกรรมและตําราพระราชพิธีที่รวมสมัยกันเพ่ือศึกษาสภาพสังคม

และการกําหนดอายุของภาพจิตรกรรมตอไป 

 

                                                            
19 สุทธิดา วัลภาพันธุ, “จิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,” (สารนิพนธหลักสูตร

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526),  2.  
20 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร.  “การพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหา

สีมาราม กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 20. 
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บทที่ 3 

 จิตรกรรมพระราชพิธสีิบสองเดือน พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม 

 จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน ภายในพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม เขียนที่ผนัง

ระหวางชองหนาตางเปนจํานวน 12 ภาพ ที่ผนังสกัดหนาตรงขามพระประธานเขียนภาพเสด็จฯ

ทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หมูพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง การเขียนภาพพระราชพิธีสิบ

สอง เ ดือนและภาพเสด็จฯทอดพระเนตรสุ ริ ยุปราคา น้ี  พบการ เ ขียนที่ พระ วิหารหลวง                   

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม อันเปนวัดที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯใหสรางข้ึนเพ่ือเปนวัด

ธรรมยุติกนิกายประจําพระนคร โดยภาพจิตรกรรมไมมีหลักฐานวาเขียนขึ้นเมื่อใด แตสามารถ

สันนิษฐานไดจากการเรียงภาพในพระราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือน ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) พระราชนิพนธเมื่อ พ.ศ. 2431  จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสอง

เดือนในพระวิหารหลวง  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามคงวาดขึ้นในชวงเวลาน้ีและที่ วัด        

เสนาสนารามในเวลาตอมา1  

3.1 ความเปนมาและเอกสารที่เก่ียวของพระราชพธิีสบิสองเดือน  

พระราชพิธีสิบสองเดือน ถือเปนพระราชพิธีและการพระราชกุศลที่พระมหากษัตริยทรง

ปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาชานานในแตละเดือนเพ่ือความสวัสดิมงคลแกพระราชอาณาจักร โดยมีที่มาจาก

พราหมณ และพุทธศาสนา ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมี

พระราชาธิบายไวในพระราชนิพนธของพระองคความวา  

“พระราชพิธีที่มีมาในพระราชกําหนดกฎมนเทียรบาล ซึ่งไดตั้งขึ้นแตแรก

สรางกรุงทวารวดีศรีอยุธยาโบราณ แสดงพระราชพิธีประจําเดือน 12 เดือนไว วาเปน

การซึ่งพระเจาแผนดินไดทรงทําวาเปนการมงคลสําหรับพระนครทุกปมิไดขาด”2 

จากพระราชาธิบายดังกลาว ทําใหสามารถทราบวา พระราชพิธีสิบสองเดือนมีการกระทํา

มาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจะจําแนกเอกสารที่กลาวถึงตามยุคสมัย ดังน้ี 

                                                            
1พิชญา สุมจินดา. ราชประดิษฐพิพิธทรรศนา, (กรุงเทพฯ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, 2555),  

130. 
2 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพิธีสิบสองเดือน, (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 

2542), 4. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 
3.1.1 พระราชพิธีสิบสองเดือนในสมัยอยุธยา 

ในสมัยอยุธยาพบหลักฐานเอกสารที่กลาวถึงการพระราชพิธีสิบสองเดือนไวดังน้ี  

-คําใหการชาวกรุงเกา ที่กลาวถึงการพระราชพิธีสิบสองเดือนเรียกวาพระราชพิธี 12 ราศี 

ตามพระตํารา ไดกลาวถึงพระราชพิธีโดยสังเขปโดยเริ่มจากเดือน 5 ดังน้ี3 

เดือน 5 พระราชพิธีละแลงสุก (เถลิงศก) สรงนํ้าพระพุทธรูป สรงนํ้าพระสงฆ กอพระ

เจดียทราย  

 เดือน 6 พระราชพิธีจรดพระนังคัล  

 เดือน 7 พระราชพิธีตุลาภาร  

 เดือน 8 พระราชพิธีอาสาธ พระราชกุศลบวชนาค หลอและถวายเทียนพรรษา 

 เดือน 9 พระราชพิธีนารายณปธมสินธ 

เดือน 10 พระราชพิธีภัทรบท ทอดเชือก-ดามเชือก สนานชางตน-มาตน   

 เดือน 11 พระราชพิธีอาศวยุช พระราชพิธีพระราชทานผาพระกฐิน  

 เดือน 12 พระราชพิธีจองเปรียง พิธีจุลกฐินในวันขึ้น 15 ค่ํา 

 เดือนอาย พระราชพิธีคลิม (ชักวาวขอลม)  

 เดือนย่ี พระราชพิธีบุษยาภิเษก  

เดือน 3 พระราชพิธีข่ันดอ (ธานยะเทาะห=เผาขาว) แตรายละเอียดกลับเปนพระ

ราชพิธีตรียัมพวาย 

 เดือน 4 พระราพิธีสัมพัจฉรฉิน  

 

 

                                                            
3 คําใหการชาวกรุงเกา, (กรุงเทพฯ : จดหมายเหตุ, 2544), 247. 
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3.1.2 พระราชพิธีสิบสองเดือนในสมัยรัตนโกสินทร 

-กฎหมายตราสามดวง 

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2310 คาดวาตําราพระ

ราชพิธี รวมไปถึงขอกฎหมายตางๆที่มีรายละเอียดของพระราชพิธีคงจะสูญหายไป  พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกลาฯใหทําการชําระกฎหมายตราสามดวง และ

ประกาศใชในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 23474 ภายในมีกฎมนเทียรบาล ซึ่งเปนขอบัญญัติ เกี่ยวกับ

พระราชฐาน พระราชวงศ และการปกครองในราชสํานัก ที่ไดกลาวถึงพระราชพิธีสิบสองเดือน ใน

มาตราที่ 1565 มีการกลาวถึงพระราชพิธีทั้งสิบสองเดือนและรายละเอียดตางๆ เช่ือวานาจะมีเคามา

จากพระราชพิธีที่ปฏิบัติกันมาในกรุงศรีอยุธยาโดยเริ่มจากเดือน 5 ดังตอไปน้ี  

เดือนหา การพระราชพิธีเผด็จศก ลดแจตร ออกสนาม  

ในมาตรา 170-174  ไดใหรายละเอียดวา เปนการสวนสนามของทหารเหลาตางๆ มี

ขบวนทหารมา ทหารชาง แสดงเพลงอาวุธถวายมือใหพระมหากษัตริยทอดพระเนตรบนประรําพิธี มี

การละเลนตางๆ เชนระเบ็ง โมงครุม หลังจากน้ันพระมหากษัตริยเสด็จทรงคลีพรอมดวยหอ

พระพุทธเจา  

เดือนหก พระราชพิธีไพศาขะ จรดพระอังคัล  

ในมาตราที่ 175 กลาวถึงพระราชพิธีจรดพระอังคัล ในเดือนไพศาขะ6 พระมหากษัตริย

โปรดเกลาฯใหพระจันทกุมาร ถวายบังคม ณ พอพระ พระราชทานพระขรรค เสด็จออกแรกนา แตใน

คําใหการขุนหลวงหาวัดกลาวเพ่ิมเติมวา พระมเหสีโปรดเกลาฯจัดนางเทพีออกไปเชนกัน โดยพระ

จันทกุมารเปนผูถือคันไถเทียมพระโค ออกญาพลเทพจูงโคไถ 3 รอบ นางเทพีหวานพันธุขาว แลวให

พระโคกินของเสี่ยงทาย  พระราชพิธีมีการสมโภชสามวัน พระราชทานเงินภาษีคาทาขนอนตางๆที่

เก็บไดภายในวันน้ีพระราชทานแกพระจันทกุมารทั้งหมด 

                                                            
4 กฤษฎา บุณยสมิต , “พระอัจฉริยภาพดานนิติศาสตรของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช”, ใน กฎมณเฑียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ : ผลงานวิจัย, วินัย พงศศรีเพียร (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 2548), 128.  
5 วินัย พงศรีเพียร, กฎมนเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย 2548), 128. 
6 เดือน 6  
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เดือน 7 พระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาท  

ตามมาตราที่ 176 พระราชพิธีทูลนํ้าลางพระบาท พระมหากษัตริยเสด็จขึ้นยังรัตนสิง

หาสนเบญจา 9 ช้ัน มีขุนราชแพทย สมุหประธาน ขาราชการเขาเฝาถวายกระออมนํ้าสรงตามลําดับ 

ที่ดานนอกผูกชางตน  

เดือนแปด เขาพระวษา (เอกสารตนฉบับขาดหายไป) สันนิษฐานวาเปนพิธีเขาพรรษา 

อุปสมบทนาคหลวง เพราะในสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศโปรดเกลาฯ ใหมีการอุปสมบท

นาคหลวงเทาพระชนมายุของพระองค7 

เดือนเกา พระราชพิธีตุลาภาร  

มาตราที่ 178 ระบุวาพระมหากษัตริยเสด็จออกทองพระโรง ต้ังตราชู ขางหน่ึงใสพระราช

ทรัพย อีกขางขึ้นช่ังพระวรกาย เปนการพระราชทานพระราชทรัพยเทานํ้าหนักพระองคแกพราหมณ 

เดือนสิบ การพิธีภัทรบท 

มาตราที่ 179 ทอดเชือกดามเชือก ถวายบังคม เลี้ยงลูกขุน ถือนํ้าพระพิพัฒน  

เดือนสิบเอ็ด การอาสยุชพิธี 

มาตราที่ 180 พระราชพิธีอาสยุช หรือพิธีแขงเรือ มีเรือสองลําคือ เรือสมรรถไชย สําหรับ

พระมหากษัตริย เรือไกรสรมุขสําหรับพระอัครมเหสี เพ่ือเสี่ยงทายวา ถาเรือสมรรถไชยแพ ขาวกลา

จะอุดมสมบูรณประชาชนอยูดีกินดี ถาหากชนะก็จะเกิดขาวยากหมากแพง 

เดือนสิบสอง การพิธีตรองเปรียง  

มาตราที่ 180 พระราชพิธีตรองเปรียง  คือพิธีลดชุดลอยโคมลงนํ้า พระมหากษัตริยเสด็จ

พรอมดวยพระมเหสีลงเรือพระที่น่ัง เสด็จลองไปตามแมนํ้า มีการแสดงสมโภชเปนที่สนุกสนาน

ครื้นเครง ครั้นถึงหนาพุทไธสวรรย8 จุดดอกไมเลนหนัง  

 

                                                            
7 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, “การพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหา

สีมาราม กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),  25. 
8 สันนิษฐานวาเปนวัดพุทไธสวรรย ริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกของเกาะเมืองอยุธยา   
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เดือนอาย พระราชพิธีไลเรือ  

มาตราที่ 182 พระมหากษัตริยเสด็จออกพรอมดวยพระมเหสี พระบรมวงศานุวงษ เพ่ือไป

ยังบริเวณประตูชัย ครั้นถึงแลวยืนถือพัชนีทรงสาว การพิธีน้ีกระทําไปเพ่ือใหนํ้าลดไวสามารถเก็บเกี่ยว

พืชผลได  

เดือนยี่ งานเลี้ยงดอกไมวงมงคล (พระราชพิธีบุษยาภิเษก)  

มาตราที่ 183 กลาวไววา พระอัครมเหสีและนางสนมกํานัลพรอมดวยขาราชบริพารแตง

กระแจะหมากพรอมเคร่ืองบูชาตางๆ เชนสุรา ขาว เปนตน เมื่อพระมหากษัตริยเสด็จลง จึงถวาย

อาศิรวาท  พราหมณถวายนํ้าสังข ถวายดอกไมวงมงคลแปงกระแจะหมาก  

เดือนหนึ่ง สนานตรียัมปวาย  

มาตราที่ 184 สนามตรียัมปวาย พระศรีอัครราชทูลผา พระพลเทพทูลนํ้า พระราชปุโรหิต 

พระครุอภิรามถวายนํ้าสังข พระพิเชดถวายนํ้ากลศ  ถวายขาวเมาขาวพอง พิธีน้ีคาดวาเปนพิธีสรงนํ้า

เน่ืองในการพระราชพิธีตรียัมปวาย เพราะคําวาสนาน เปนคําขึ้นตนของพระราชพิธีที่มีการสรงนํ้า  

เดือนสอง พระราชพิธีเฉวียน  

มาตราที่ 185 พระราชพิธีเฉวียน(เวียน) ใหพระโคยืนหันหนาไปทางทิศเหนือต้ังกองไฟ

เบ้ืองหนา ยืนบนฐานสูง 2 ศอก เขาทั้งสองบุทองประดับเพชร สี่กีบเทาประดับเพชร ตาบหู ลวดทอง

ออมสะพายเชือกไหมประดับถมอ ใตทองพระโคกองผาผอนเครื่องประดับตางๆ มีพารทองใสหญา 

คนโทใสนํ้า ใหพระราชกุมารปอนหญา ต้ังบายศรีใหพรหมณทั้ง 4  อยูที่ 4 มุม  แลวต้ังกองไฟพิธีอีก

สามคืน แลวใหพระมเหสีเดินประทักษิณรอบพระโค หลังจากน้ันเสด็จสมโภชเลี้ยง  

เดือนสาม เผาขาว  

มาตราที่ 186 (เอกสารขาด)  

   เดือนสี่ เพาะบก 

มาตราที่ 187 การพระราชพิธีเพาะบก (เพาะบก แปวา ปาวก ภาษาบาลี แปลวา ไฟ) 

กลางโรงพิธีต้ังกองไฟ ลอมราชวัตรปกฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฉัตรนาค ฉัตรเบญจรงค  ต้ังเทวดานพ

เคราะห เทพประจําทิศทั้ง 8 ทาวอุทกรากษส ซึ่งเปนยักษ ณ ทิศพายัพ มีราชวัตรช้ันนอก มีรั้วไก ต้ัง

เจว็ด เงิน ทอง นาค เบญจรงค นอกสุดเปนรั้วทึบ มีชางยืนที่อยู  

   ส
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-ตําราพระราชพิธีเกาและตําราทวาทศพิธี 

ตําราพระราชพิธีเกาและตําราทวาทศพิธีน้ี สันนิษฐานวาเขียนขึ้นในชวงตนกรุง

รัตนโกสินทร9 เปนตําราที่กลาวถึงพระราชพิธีสําคัญประจําเดือนทั้ง 12 เดือน โดยสังเขป แตก็มีการ

กลาวถึงพระราชพิธีเพ่ิมขึ้นมา ไมพบในตําราเลมอ่ืน คือพระราชพิธีพระกุมารข้ึนพระอู และพระราช

พิธีจรดปถพี  (พิธีสําหรับราชกุมารหัดทรงพระดําเนิน) ซึ่งเปนพิธีที่เสริมศิริมงคลสําหรับพระราชกุมาร

หรือพระราชกุมารี  ทั้งสองเลมน้ีตางกันตรงที่ ตําราพระราชพิธีเกาจะมีพระราชพิธีอาพาธพินาศ อัน

เปนพระราชพิธีจร ตอทายดวยฎีกาถวายพยากรณสงกรานต 

-หนังสือนางนพมาศหรือตําหรับทาวศรีจุฬาลักษณ  

แตเดิมเช่ือกันวาแตงโดยนางนพมาศ บุตรีของพราหมณช่ือพระศรีมโสถ ในราชสํานักกรุง

สุโขทัย มารดาช่ือนางเรวดี ตอมาบิดานางไดนํานางนพมาสเขาถวายตัวไดรับตําแหนงทาวศรีจุฬา

ลักษณ  พระสนมเอก ตอนตนกลาวถึงประวัติความเปนมาของนางนพมาส จนถึงการเขาถวายตัว 

สวนที่สองเปนพระราชพิธีที่กระทําทั้ง 12 เดือน ตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อดูจากสํานวนโวหารวาแตงขึ้นในชวงรัชกาลที่ 2-3 เพราะพบวามีการ

กลาวถึงชนตางชาติที่ไมพบในสมัยสุโขทัย10 ปจจุบันเช่ือวาแตงขึ้นราว พ.ศ. 2360 - 237811 

-โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส 

เปนบทพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงษเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบ

ปรปกษ ทรงนิพนธราวตนรัชกาลที่ 5 พระราชนิพนธเปนโคลงสี่สุภาพ เริ่มจากเลาเหตุการณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสชวา และเสด็จฯไปอินเดีย 2415 ตอดวยการ

บรรยายพระราชพิธีสิบสองเดือนเปนโคลงสี่สุภาพ เริ่มต้ังแตเดือนหา พระราชพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยา 

เรื่อยไปทุกเดือน แตขาดเดือน 3 และ 4 เน่ืองจากทรงประชวรและสิ้นพระชนมเสียกอน  

 

                                                            
9 ศิลปากร,กรม. ตําราพระราชพิธีเกาและตําราทวาทศพิธี, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548),  31. 
10 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชกรัณยานุสร พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและเรื่องนางนพมาศ, (พระนคร : คลังวิทยา, 2507 ), 210. 
11 นิธิ เอียวศรีวงศ. “โลกของนางนพมาศ” ใน ปากไกและใบเรือ : รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรม

และประวัติศาสตรตนรัตนโกสินทร, (นนทบุรี : ฟาเดียวกัน, 2555), 192. 

   ส
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-พระราชพิธีสิบสองเดือน  

 พระราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระ

ราชนิพนธเมื่อป พ.ศ. 2431 วรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ 6 ยกยองวาเปนยอดของความเรียงอธิบาย12 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดกลาววา ทรงบรรยายช้ีแจงใหผูอานเขาใจ

เกี่ยวกับพระราชพิธี วามีตนเคามาจากที่ใด การเปลี่ยนแปลงแกไขพระราชพิธีในสมัยหลัง ทรง

สอบสวนตําราตางๆ ประกอบกับทรงทราบพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 อีกทั้งความคุนเคยสวนพระองค13 

 การที่พระองคมีพระราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือนน้ีข้ึนมาตามคํากราบบังคมอาราธนา

ของกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ ใหพระราชนิพนธอธิบายการพระราชพิธีตางๆ เน่ืองจากโคลงพระ

ราชพิธีทวาทศมาส ในสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยาบําราบปรปกษ ประพันธไมจบตลอดทั้ง 12 เดือน ไม

คอยมีความละเอียดเทาใดนัก ประกอบกับเปนคําโคลง เกรงวาผูที่ไมมีความชํานายอาจจะอานไม

เขาใจ จึงทรงพระราชนิพนธเพ่ือใหคนทั่วไปเขาใจการงานพระราชพิธี14 โดยแบงเปน 12 เดือน เริ่ม

จากเดือน 12 ไปจนถึงพระราชพิธีในเดือน 10 เพราะขาดเดือน 11 ไปเน่ืองจากการปฏิบัติพระราช

กรณียกิจอ่ืนๆของพระองค15 จึงไมสามารถพระราชนิพนธตอไดจนครบทุกสิบสองเดือน  

  

 

 

 

 

                                                            
12 นิพนธ สุขสวัสด์ิ. วรรณคดีเก่ียวกับขนบประเพณีไทย, (พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521), 144.  
13 เรื่องเดียวกัน, 114. 
14 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพิธีสิบสองเดือน, (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 

2542), 5. 
15 นิพนธ สุขสวัสด์ิ. วรรณคดีเก่ียวกับขนบประเพณีไทย, (พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521), 144. 
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3.2 จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม จ.

พระนครศรีอยุธยา  

จิตกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน ภายในพระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม  เขียนขึ้นที่ระหวาง

ชองหนาตางของผนังดานแปทิศเหนือและทิศใต ดานละ 6 ภาพ เปนจํานวนทั้งสิ้น 12 ภาพ และผนัง

สกัดหนาตรงขามพระประธาน เขียนภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 ) เสด็จ

ทอดพระเนตรสุริยุปราคาในหมูพระมหามนเทียรในพระบรมมหาราชวัง (ภาพที่38)  ในฉากเดียวกัน

เปนภาพรัชกาลที่ 4 ประทับสรงนํ้าเน่ืองในวันโมกขบริสุทธ์ิ ตามแผนผังดังน้ี (แผนผังที่ 3) 

 

                          ภาพที่ 38 ภาพรัชกาลที่ 4 เสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคา 
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3.2.1 เนื้อหาของจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน  

เน้ือหาของจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน สามารถตรวจสอบไดจากพระราชพิธีสิบ

สองเดือน พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) คลายกับ

จิตรกรรมที่พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ที่มีการเขียนภาพขึ้นที่ผนัง

ดานแประหวางชองหนาตาง โดยเร่ิมจากชองที่ 1 ที่ผนังดานแปทางทิศตะวันออก เปนภาพการพระ

ราชพิธีลอยพระประทีป ไลเรียงขึ้นไปจนมาสุดที่ชองสุดทาย ที่ผนังดานแปทางทิศตะวันตก เปนการ

พระราชพิธีทอดกฐินหลวงในเดือน 11 ซึ่งตรงตามบทพระราชนิพนธ สวนที่พระอุโบสถวัด          

เสนาสนาราม พบวามีการเริ่มเขียนภาพจิตรกรรมพระราชพิธีเดือน 5 พระราชพิธีสงกรานตและ 

คเชนทรัศวสนาน ที่ผนังระหวางชองหนาตางชองแรก นับจากทิศตะวันออก เรื่อยมาจนถึงเดือน 10 

การพระราชพิธีกวนขาวทิพย ที่ผนังแปดานทิศใต เริ่มจากผนังระหวางชองหนาตางแรกที่อยูติดกับชิด

กับผนังดานสกัด เปนภาพพระราชพิธีทอดพระกฐินหลวงในเดือน 11 ไลเรียงไปจนสุดที่ผนังระหวาง

ชองหนาตางดานตะวันออกสุด เปนภาพพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทในเดือน 4 (แผนผังที่ 4)  

 

แผนผังที่ 4 แผนผังแสดงการเปรียบเทียบจิตรกรรม 

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม เร่ิมภาพพระราชพิธี

สงกรานตในเดือน 5 ที่ผนังระหวางชองหนาตางที่ผนังดานแปของพระอุโบสถ ถือวาการพระราชพิธี

สงกรานตเปนการเร่ิมศักราชใหม คําวาสงกรานตแปลวาเคลื่อนหรือยาย หมายถึงการที่พระอาทิตย
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เคลื่อนเขาสูราศีเมษอันเปนการเถลิงศกขึ้นศักราชใหม16 ภาพจิตรกรรมไปสิ้นสุดที่ภาพพระราชพิธี

เดือน 4 มีการยิงปนอาฏนาในการะพระราชพิธีพิธีสัมพัจฉรฉินท อันเปนพิธีตรุษสุดป เปนความ

ตองการของชางที่จะเรียงการพระราชพิธีประจําปเริ่มจากการขึ้นปใหมไปจนถึงพระราชพิธีในเดือน

สุดทายซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดตอไป  

-ชองที่ 1 เดือน 5 พระราชพิธีสงกรานตและคเชนทรัศวสนาน  

 

ภาพที่ 39 จิตรกรรมเดือน 5 พระราชพิธีสงกรานตและคเชนทรัศวสนาน 

                                                            
16 นิพนธ สุขสวัสด์ิ. วรรณคดีเก่ียวกับขนบประเพณีไทย, (พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521), 178.  
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จิตรกรรมพระราชพิธีเดือน 5 (ภาพที่ 39) เปนการพระราชพิธีสงกรานต เปนภาพที่เขียน

ขึ้นใหม17 ดานบนของภาพเปนพระราชพิธีสรงมุรธาภิเษก เพ่ือความเปนสิริมงคลของบานเมือง โดย

พระมหากษัตริยจะประทับที่พระแทนนพปฎลเศวตรฉัตร มีทอไขสหัสธาราสําหรับสรงนํ้าต้ังที่ขางพระ

ที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยฯ  

จิตรกรไดสื่อออกมาซึ่งชางไดเขียนขึ้นใหมเปนแนวกําแพงที่มีประตูคลายกับประตูวัดเสนา

สนาราม เบ้ืองหลังมีแนวระเบียงคด เห็นหลังคาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยอดปราสาทที่มีครุฑรับขา

รา สันนิษฐานวาเปนพระที่ น่ั ง ดุสิตมหาปราสาท ชางที่ เขียนขึ้นใหมอาจสื่อถึงความเปน

พระบรมมหาราชวังก็เปนได  

ตอนลางเปนภาพพระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน (ภาพที่ 40)  มีการแหชางตน มาตน ผาน

หนาพระที่น่ังชัยชุมพล ซึ่งเปนพระที่น่ังพลับพลาบนกําแพงพระบรมมหาราชวัง  เพ่ือใหพราหมณรด

นํ้าเพ่ือเปนสิริมงคล เสมือนกับเปนการแสดงความพรอมเพรียงดานแสนยานุภาพของบานเมือง โดย

ดานหลังมีชะนีสีดํา แตตามความเปนจริงควรจะเปนลิงเผือกอันเปนสหชาติกับชางอันเปนสัตวคูพระ

บารมี ดังน้ันภาพจึงควรวาดเปนลิงเผือก 

 

ภาพที่ 40 ภาพแสดงพระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน 

 

                                                            
17 ณัฐภัทร จันทวิช, ประวัติวัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพฯ : นุชา

การพิมพ,2553), 22. 
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 ชองที่ 2 เดือน 6 พระราชพิธีวิสาขบูชาและพระราชพิธีจรดพระนงัคัล 

 

ภาพที่ 41 จิตกรรมพระราชพิธีวิสาขบูชา 

การพระราชพิธีวิสาขบูชา (ภาพที่ 41) คือการบําเพ็ญกุศลในวันเพ็ญเดือน 6  เริ่มมีขึ้นใน

รัชกาลที่ 2 มีการจุดประทีปยกโคมเพ่ือบูชาพระรัตนตรัยทุกอารามทั่วพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ 4 มี

การประกวดเคร่ืองโตะรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอมาเริ่มไมเปนที่นิยมจึงมีการให

ประกวดโคมตราต้ัง โดยการเอาโคมตราประจําตําแหนงมาแขวนที่ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรี

รัตนศาสดาราม จากภาพจะเห็นประชาชนตางนําโคมตราต้ังมาแขวนตามบทพระราชนิพนธบรรยาย

ไว  
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ฉากในภาพเปนการพระราชพิธีวิสาขะบูชาที่จัดในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีภาพพระ

อุโบสถภายในพระสงฆกําลังประกอบศาสนพิธี ดานขวาของภาพเปนปราสาทพระเทพบิดร พระมหา

มณฑป และพระศรีรัตนเจดียต้ังอยูบนฐานไพที พระศรีรัตนเจดียเปนเจดียทรงระฆังที่รัชกาลที่ 4 

โปรดเกลาฯ ใหถายแบบมาจากพระเจดียประธานวัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยาในสมัย

น้ันยังคงเปนสีขาว วาดไดสมจริงตามภาพถายที่รวมสมัยกัน (ภาพที่ 42)  เบ้ืองหลังเปนอาคารทรง

ยุโรป คาดวาเปนอาคารมิวเซียม (ศาลาสหทัยสมาคมในปจจุบัน)  

 

ภาพที่ 42 พระศรีรัตนเจดีย พระมหามณฑปและปราสาทพระเทพบิดรถายในสมัยรัชกาลที่ 5  

ที่มา : แนงนอย ศักด์ิศรี, สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สํานักราช

เลขาธิการ, 2531), 195. 

ดานบนของภาพจิตรกรรมพระราชพิธีวิสาขบูชา (ภาพที่  43) จิตรกรไดเขียนภาพพระ

ราชพิธีจรดพระนังคัล โดยเปนพิธีพราหมณ แตเดิมกระทําที่ทุงสมปอยนอกพระนคร (ปจจุบันคือพระ

ตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต) ตอมาจึงเปลี่ยนมากระทําที่ทองสนามหลวง ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกลาฯใหปลูกพลับพลาสําหรับประกอบพิธี

พืชมงคลอันเปนพิธีทางพุทธศาสนา ประดิษฐานพระคันธาราษฎรและใชทอดพระเนตรพิธี ในภาพจะ

เห็นพระยาแรกนาถือคันไถ ตามดวยพราหมณ รายลอมไปดวยประชาชนที่มาเฝาชมพระราชพิธีกัน

อยางหนาแนน  
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ภาพที่ 43 จิตกรรมพระราชพิธีจรดพระนังคัล 

ดานบนของภาพ (ภาพที่ 43) เปนภาพของกลุมเมฆที่วาดไดสมจริงมีการใชสีฟาของ

ทองฟา สีขาวของกอนเมฆมีรอยหยักสลับซับซอนกัน ตางจากจิตรกรรมแบบไทยประเพณีที่นิยมภาพ

ทองฟาสีแดง  ระบายสีเรียบเปนสีเดียว ไมมีการไลสี  

-ชองที่ 3 เดือน 7 การพระราชกุศลสลากภัต 

เดือน 7 การพระราชกุศลสลากภัต (ภาพที่ 44) แตเดิมเปนการพระราชกุศลที่ไมได

เฉพาะเจาะจงตามกาลเวลาจัดขึ้นตามความสะดวก รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกลาใหมีการพระราชกุศล

สลากภัตเปนการพระราชพิธีประจําเดือน 7 มีการแหสลากภัตไปที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม วัดพระเชตุพนฯ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิตรฯ วัดราชประดิษฐฯ  โดยจัดเด็กสาวที่ยังไวจุก 

เกลาผม  แตงกายดวยเคร่ืองละครยืนเครื่องเปนตัวพระตัวนาง พราหมณ ตามดวยขบวนนางในแตง

กายดวยผาแพรพรรณอันงดงามเชน นุงผายก ผาลาย หมซับในแพร ทับดวยผาอัตลัตดอกราย นุงผา

ยกไหม หาบกระเชาสลากภัตเปนไมแปน 6 เหลี่ยมสานเปนสาแหรกปดเงินปดทอง หาบมาเปนเปน

คูๆ ภายในต้ังพานทองพานเงินใสกระทงขนมสังขยา มีไมคานหาบทําดวยไมสลักลายปดทองที่หัวทํา

เปนรูปนาค ที่ปลายทําเปนหางนาคปดทอง ปกธงแสดงช่ือเจาของ ตามดวยขบวนนางในหาบกระบุง

ผลไม ตลอดระยะทางการแหมีดนตรีประปพาทยประโคมตลอดเวลา  
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     ภาพที่ 44 พระราชกุศลสลากภัต 

จากภาพเปนการแหสลากภัตมายังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ตามที่กลาวในบท

พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 5 ที่มีการกลาวถึงการแหมายังวัดน้ี ชางจึงเขียนเปนภาพขบวนแหออกจาก

พระบรมมหาราชวัง (ภาพที่ 45) จากขางพระที่น่ังสุทไธสวรรย มีประตูเทวาภิรมย มองเห็นหลังคา

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในชักธงตราจุลมงกุฎพ้ืนแดง อันเปนธงประจําพระองค

รัชกาลที่ 5 แหมายังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีซุมประตุวัดที่กําแพงประดับซุมเสมา ภายใน

เปนพระวิหารหลวงประดับหินออนสีฟา ระหวางทางมีประชาชนมาเฝาชมกันอยางเนืองแนน 
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ภาพที่ 45 สวนบนของภาพแสดงเกี่ยวกับฉากวัดราชประดิษฐ พระบรมมหาราชวัง 

-ชองที่ 4 เดือน 8 พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง 

การพระราชพิธีเดือน 8 อุปสมบทนาคหลวง (ภาพที่ 46) แตเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เรียกวาพิธีอาษาฒ คือการอุปสมบทนาคเทาพระชนมายุ เชนรัชสมัยของพระเจาอยูหัวบรมโกศ เปน

ตน18 ในสมัยรัตนโกสินทรมีการบวชเจานายพระองคแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  การพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงน้ี ถือกันวาจะตอง

กระทําในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถาหากไปบวชที่อ่ืนแลวจะเปนอันเสียคนไป19 

                                                            
18 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพิธีสิบสองเดือน, (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 

2542), 394. 
19 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, เรื่องเดิม, 396. 
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ภาพที่ 46 พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง 

การพระราชพิ ธี เ ร่ิมตนจากเจ านายที่ จะ อุปสมบท จะตองเข า ไปถวายบังคม

พระมหากษัตริยในทองพระโรง หลังจากน้ันจําเริญพระมัสสุและพระเกศา สรงนํ้าเปลี่ยนเปนทรง

ผานุงเยียรบับ สวมฉลองพระองคครุย ทรงเสี่ยงกั้นกลดกํามะลอ ในวันผนวชแหออกไปยังหนา      

หอมิวเซียม (ภาพที่ 49)   

จิตรกรไดวาดภาพออกมาทางดานขวาของภาพเปนอาคารแบบตะวันตก เบ้ืองหลังเปนวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม มีเกยเทียบพระราชยาน พระระเบียงคด ประตูทางเขาวัด ภายในเปน      

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางซายเปนพระศรีรัตนเจดีย พระมณฑป และปราสาท

พระเทพบิดรตามลําดับ ที่สนามหนาหอมิวเซียมต้ังเกยโปรยทาน หลังเลยพลับพลาเปลื้องเครื่อง      

ที่ตรงกลางภาพเปนพนักงานน่ังเฝาเคร่ืองบวช อันมีผาไตรจีวรและตาลปตร ระหวางที่ทิ้งทานมี
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ประชาชนมาคอยเก็บเหรียญกันอยางเนืองแนน หลังจากทิ้งทานเสร็จก็เสด็จเขาพระอุโบสถประกอบ

พิธีอุปสมบทตอไป  

ภาพจิตรกรรมพระราชพิธีน้ี จิตรกรไดวาดขึ้นอยางสมจริงชวนใหนึกถึงภาพถายที่รวมสมัย

กันอาจมีผลตอแรงบันดาลใจในการวาดสถาปตยกรรมประกอบก็เปนได (ภาพที่ 50) 

 

 

 

           

ภาพที่ 50  หอมิวเซียม (ขวา) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ซาย) ถายในสมัยรัชกาลที่ 5 

ที่มา : ที่มา : แนงนอย ศักด์ิศรี, สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง, 195. 

หอมิวเซียม  ผาไตรฯและเครื่องอัฐบริขาร   พลับพลาเปลื้องเครื่อง 

ภาพที่ 49 สวนลางของภาพพระราชพิธีฯ
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-ชองที่ 5 เดือน 9 พระราชพิธพีิรุณศาสตร 

 

         ภาพที่ 51 พระราชพิธีพิรุณศาสตร 

พระราชพิธีในเดือน 9 การพระราชพิธีพิรุณศาสตร (ภาพที่ 51) ถือเปนการพระราชพิธีจร  

จัดขึ้นเพ่ือใหฝนตกตองตามฤดูกาลเปนประโยชนในการทําเกษตรกรรมของประชาชน จะประกอบ

พระราชพิธีน้ีในเมื่อฝนแลง แตเดิมประกอบพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   

ตอมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางพลับพลาที่ทองสนามหลวงสําหรับ

ทอดพระเนตรการพระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีพิรุณศาสตร  
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จากภาพเปนพลับพลาที่ประกอบพิธีสองหลัง ต้ังอยูในร้ัวสีขาวมีหอสูงสีเทายอดโดมแบบ

ตะวันตก เรียกวา “หอดักลม”20 เพ่ือใหลมเขามาในพลับพลาพิธี  หลังแรกจะมีการต้ังพระพุทธรูป มี

พระสงฆน่ังเจริญพระพุทธมนต มีพราหมณน่ังประกอบพิธี ต้ังศาลเพียงตามีบายศรี หัวหมู ที่พ้ืนมีเตา

กับปลาชอน แตไมมีการขุดสระพระสุภูติ (ภาพที่ 52)  ที่ดานเหนือมีพลับพลาขนาดเล็กสําหรับ

ประทับทอดพระเนตรการพระราชพิธี นอกกําแพงมีอาคารกออิฐถือปูนเจาะชองสี่เหลี่ยมอาจเปนฉาง

ขาวหลวง เรียงรอบพลับพลาพิธี รื้อทิ้งไปในสมัยรัชกาลที่ 521 

  

   

  

                                       ภาพที่ 52 แสดงใหเห็นสวนของพลับพลาพิธี 

ดานหนาของพลับพลาพิธีเปนทุงโลง มีต้ังน่ังรานดานบนมีคนสองคนข้ึนน่ังมือมือปองหนา

มองทองฟา บางก็จับปลาในทุง ดานลางของภาพ (ภาพที่ 51) เปนภาพชาวตะวันตกแตงกายตามชาติ

ตนเอง เดินสัญจรไปตามทองถนน บางก็ขี่มาแตงกายสวมหมวกแบบฝรั่ง 

 

                                                            
20 พิชญา สุมจินดา. ราชประดิษฐพิพิธทรรศนา, (กรุงเทพฯ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, 2555), 

176. 
21 เรื่องเดียวกัน, 178. 

  หอดักลม 
  พลับพลาเล็ก ฉางขาวหลวง 



52 

 
-ชองที่ 6 เดือน 10 พระราชพิธกีวนขาวทิพย 

การพระราชพิธีภัทรบทหรือพิธีสารท (ภาพที่ 53) ถือเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศลแก

บรรพบุรุษ ในสมัยรัตนโกสินทรเริ่มมีในรัชกาลที่ 1 โดยจะจัดสตรีพรหมจารีสวนมากมักจะเปน    

พระเจาลูกเธอ แตงกายนุงขาวหมขาว กวานขาวทิพยที่หอพระราชพิธีธรรม (หอนิเพทพิทยา) ตอมามี

การเปลี่ยนมาปลูกโรงพระราชพิธีที่ลานพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท เมื่อกวนขาวทิพยเสร็จแลวรุงเชา

จึงนําไปถวายพระสยามเทวาธิราชและนิมนตพระสงฆมาฉันตอไป  

 

               ภาพที่ 53 การพระราชพิธีภัทรบทหรือกวนขาวทิพย 

จากภาพจะเห็นวามีการต้ังประรําพิธีกวนขาวทิพยบริเวณลานพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

ต้ังรั้วราชวัตรปกฉัตร ภายในมีสตรีนุงขาวหมขาวน่ังประจํากระทะกวนขาว (ภาพที่ 54) เบ้ืองหลัง มี

ภาพพระที่น่ังทรงปราสาทจตุรมุข มีครุฑรับไขรา คงจะเปนพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท(ภาพที่ 55)  ถัด
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ลงมาดานลางเปนพระที่น่ังโถงทรงปราสาทยอด สันนิษฐานวาเปนพระที่น่ังอาภรณพิโมกขปราสาท  

แตวาหนาบันทําเปนตราพระมหามงกุฎ ดานขวาเปนภาพอาคารแบบตะวันตก สันนิษฐานวาเปน

อาคารโรงกษาปณสิทธิการ ดานขางพระที่น่ังอาภรณภิโมกขปราสาททั้งสองดานมีซุมประตูทรงมงกุฎ 

ดานขวาของภาพมีแถวของพระสงฆทรงสมณศักด์ิ (ภาพที่ 56) กําลังเดินเขามาเพ่ือรับพระราชทานฉัน

ขาวทิพยซึ่งกวนในพิธีดังกลาว  

  

 

 

ลักษณะของการวาดภาพปราสาทยอดในจิตรกรรมน้ี นับวาแปลกไปจากแนวปรัมปราคติ

แบบเดิมในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 ที่วาดปราสาทยอดจตุรมุขแบบสองมิติ คือไมเห็นดานยาว ดานลึก 

หนาจั่วดานขางเบือนมาดานหนาเล็กนอย  (ภาพที่ 57) ตางจากในภาพจิตรกรรมเดือน 6 ที่เปน

ปราสาทจัตุรมุขมีดานยาว ดานลึกสมจริง โดยอาศัยหลักทัศนียวิทยาผลักระยะใกลไกล คาดวาอาจ

เลียนแบบจากภาพถาย (ภาพที่ 58) แตยังคงผิดสัดสวนอยู 

 

 

ภาพท่ี 54 ประรําพิธีกวานขาวทิพย 

ภาพท่ี 55  ฉากพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทและ

อาคารรายรอบ 

ภาพท่ี 56  แถวของพระสงฆทรงสมณศักดิ์ 

ภาพท่ี 54 ภาพท่ี 55 

ภาพท่ี 56 
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ภาพที่ 57จิตรกรรมวัดไชยทิศ กรุงเทพฯ  

ที่มา : สันติ เลก็สุขุม 

 

ภาพที่ 58 พระที่น่ังอาภรณภิโมกขปราสาท และพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

ที่มา : ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ :  

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, 2548), 247. 
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-ชองที่ 7 เดือน 11 พระราชพิธคีเชนทรศัวสนาน 

 

ภาพที่ 59 ภาพพระราชพิธีเดือน 11  

บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไมไดกลาวถึงการพระราช

พิธีในเดือนน้ีเพราะวาเอกสารขาดไป แตในเอกสารสมัยกรุงศรีอยุธยากลาวถึงการพระราพิธีอาศวยุช 

การแขงเรือเสี่ยงทาย ในสมัยรัตนโกสินทรพบวาพระราชพิธีเดือน 11 มีพระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน

และสนานใหญ รายละเอียดกลาวไวแลวในการพระราชพิธีเดือน 5 มีการกระทําอยูสองครั้งคือในเดือน 

5 และ เดือน 11  

ในภาพเปนกระบวนแหชางแตงยืนเคร่ืองผูกสัปคัปมีควาญชางสองนาย (ภาพที่ 59)  เดิน

ติดตามดวยทหารที่บริเวณลานดานหนาพระที่น่ังสุทไธสวรรย เปนพระที่น่ังที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 3 
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แตเดิมเปนพระที่น่ังโถง  ต้ังอยูบนกําแพงพระบรมมหาราชวังดานทิศตะวันออก อันเปนทองสนามชัย 

ภายในพระที่ น่ังมีเหลานางในน่ังเรียงรายกันอยูบนช้ันสอง  ที่หนาพระที่ น่ังมีประรําขนาดเล็ก 

ประชาชนมาเฝาชมกันอยางหนาแนน ภาพดังกลาวไดมีการสันนิษฐานไปในสองแนวทางคือ การพระ

ราชพิธีคเชนทรัศวสนาน22  เพราะมีการแหชางมาผานหนาพระที่น่ังสุทไธสวรรย และพิธีกฐินหลวง23

ที่กระทําในเดือน 11 มีการเสด็จไปทอดพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีขบวนชาง มา 

แหผานหนาพระที่น่ังสุทไธสวรรย  

 เมื่อพิจารณารายละเอียดของภาพที่วัดเสนาสนฯ แลว สามารถระบุไดวาเปนการพระราช

พิธีคเชนทรัศวสนานมากกวาทอดพระกฐินหลวง เพราะไมพบรายละเอียดของภาพที่จะบงบอกถึงการ

พระราชพิธีกฐินหลวง ถึงแมวาภาพจิตรกรรมพระราชพิธีคเชนทรัศวสนานจะมีการวาดข้ึนที่ชองแรก 

การวาดซ้ําในชองน้ีจึงไมใชสิ่งที่แปลกแตอยางใด เพราะถือวาเปนการพระราชพิธีที่สําคัญสําหรับพระ

นครพิธีหน่ึงที่ชางเขียนเลือกมาวาดที่พระอุโบสถ 

 ในภาพจิตรกรไดเขียนภาพดานบนเปนทองฟาวาดกลีบเมฆสีขาว ทองฟามีสีฟา ถัดลงมา

เปนกลุมแมกไมที่มทมีการแตมสีออนสลับสีแก ตรงกลางภาพเปนภาพพระที่น่ังสุทไธสวรรยปราสาท 

จิตรกรรวาดขึ้นไดสวยงามตามสัดสวนเมื่อเทียบกับภาพถาย (ภาพที่ 60) แตวาหนาบันทําเปนรูปพระ

มหามงกุฎ  

 

ภาพที่ 60 ภาพพระที่น่ังสุทไธสวรรย 

ที่มา : ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดิน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา, 257. 

 

 

 

                                                            
22 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร.  “การพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหา

สีมาราม กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),  53. 
23 ณัฐภัทร จันทวิช, เรื่องเดิม, 29. 
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-ชองที่ 8 เดือน 12 พระราชพิธีลอยประทีป 

 

ภาพที่ 61 การพระราชพิธีลอยประทีป 

พระราชพิธีลอยประทีปในเดือน 12 (ภาพที่ 61) เปนการพิธีไมเฉพาะแตเปนพิธีหลวง แต

เปนพิธีงานรื่นเริงที่จัดขึ้นกันโดยทั่วไป พระมหากษัตริยเสด็จออกพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ ไปยัง

ทาราชวรดิษฐ ที่ริมแมนํ้าเจาพระยาทางทิศตะวันตกของพระบรมมหาราชวัง เพ่ือลอยพระประทีป 

โดยมีเรือลอยทุนรักษาการณในทองนํ้า  

จิตรกรไดวาดภาพอยางสมจริง (ภาพที่ 62) ดานบนเปนทองฟามีกลุมเมฆสีขาว โดยตรง

กลางภาพเปนหมูพระที่น่ังในทาราชวรดิษฐ ที่สรางข้ึนในรัชกาลที่ 4 เปนพระที่น่ังโถงสรางข้ึนเปนหมู 

อันไดแก พระที่น่ังทิพยสถานเทพสถิต พระที่น่ังชลังคพิมานสําหรับประทับทอดพระเนตรกระบวนเรือ 

พระที่น่ังราชกิจวินิจฉัยสําหรับฝายหนาเขาเฝาฯ และพระที่น่ังอนงคในสราญรมยสําหรับเปนที่เฝาฯ

ของฝายใน ที่มุมมีปอมอยูช่ือวาปอมพรหมอํานวยศิลป จะเห็นวามีมานกั้นจากฝายหนา เบ้ืองหลังเปน
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กําแพงพระบรมมหาราชวัง แลเห็นยอดพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท และหลังคาพระที่น่ังพิมานรัตยา 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับภาพถายที่รวมสมัยกัน (ภาพที่ 63) 

 

 

                      ภาพที่ 62 หมูพระที่น่ังในทาราชวรดิษฐและพระบรมหาราชวัง 

            

           ภาพที่ 63 ภาพทาราชวรดิษฐ  

ที่มา : ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, 237. 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท     พระที่นั่งพิมานรัตยา 

   พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย 

    พระที่นั่งชลังคพิมาน 

    พระที่นั่งทิพยสถานเทพสถิต 

 พระที่นั่งอนงคในสราญรมย

 ปอมพรหมอํานวยศิลป 

 ปอมพรหมอํานวยศิลป 

    พระที่นั่งชลังคพิมาน 

   พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย 

    พระที่นั่งทิพยสถานเทพสถิต 

 พระที่นั่งอนงคในสราญรมย
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ที่บริเวณแมนํ้าเจาพระยาดานหนาทาราชวรดิษฐทอดเรือบัลลังกอันเปนที่ประทับของ

พระมหากษัตริย (ภาพที่ 64) มีสตรีสูงศักด์ิน่ังอยูภายในเรือ(ภาพที่ 65) มีผูใหความเห็นวาเปน

ภาพเหมือนของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาละมอม กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร หรือ

ที่ชาววังในสมัยน้ันเรียกอยางลําลองวาทูลกระหมอมแกว ซึ่งเปนสตรีที่รัชกาลที่ 5 ใหความเคารพใน

ฐานะที่ทรงอภิบาลมาต้ังแตทรงพระเยาว  

 ดานซายของภาพเปนภาพประชาชนที่ตางออกมาลอยประทีป ในแมนํ้ามีเรือทอดทุน

รักษาการณ มีแพต้ังระทา  เรือทหารและเรือรูปสัตวพายตรวจตราถวายความปลอดภัยภาย

รักษาการณในทองนํ้าที่ดานซายของภาพมีกระทงใหญที่เจานายและขาราชการทําถวายเปนกระทง

ขนาดใหญดานบนมีตราจุลมงกุฎ  

     

ภาพท่ี 64 (บน) เรือบัลลังก 

ภาพท่ี 65 (ลาง) ภาพเปรียบเทียบกับพระรูปของกรมพระสุดารัตนราชประยูร 

ท่ีมา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rattanakosin225&month=08-

06-2007&group=2&gblog=61 (เขาถึงเม่ือ 27 ม.ค. 2557). 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rattanakosin225&month=08-06-2007&group=2&gblog=61
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rattanakosin225&month=08-06-2007&group=2&gblog=61
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-ชองที่ 9 เดือนอาย พระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้อง 

         

ภาพที่ 66 พระราชกุศลเลี้ยงขนมเบ้ือง 

การพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบ้ืองน้ี (ภาพที่ 66) พระราชพิธีสิบสองเดือนไมไดกลาวถึง

รายละเอียดไวมากนัก  ระบุเพียงวามีการเกณฑพระบรมวงศานุวงศฝายใน ทาวนาง เจาจอม เถาแก 

ต้ังประรําพิธีละเลงขนมเบ้ืองหนาลานพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย นิมนตพระราชาคณะมาฉันที่พระที่น่ัง

อมรินทรวินิจฉัยฯ โดยการประกอบพิธีในชวงน้ีอันเปนชวงที่ถือวากุงมีมันมาก เหมาะแกการนํามาทํา

ไสขนมเบ้ือง 

ในภาพจะเห็นวามีการต้ังประรําพิธีละเลงขนมเบ้ืองที่ดานขวาของภาพ นางในกําลัง

สาละวนกับการทําขนมเบ้ือง ตรงกลางภาพเปนแถวของพระภิกษุกําลังเดินผานซุมพระทวารเทวา

พิทักษเขาไปยังพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย ดานซายของภาพเปนแนวตึกหองอาลักษณ ถัดไปเปน
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อาคารหลังคาทรงไทยเรียกวา สังฆาสนะศาลา (ภาพที่ 67) อันเปนที่พักสําหรับพระสงฆที่นิมนตมา

ประกอบศาสนกิจในพระบรมมหาราชวัง ดานบนเปนหลังคาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ตรงกลางที่เห็นหลังคาสีเขียวเปนพระที่น่ังราชฤดีในหมูพระอภิเนาวนิเวศ ปจจุบันรื้อออกหมดแลว 

ดานลางเห็นเปนชองประตูคือฉนวนฝายในสําหรับเดินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับภาพเกา(ภาพที่ 68) แลวพบวาตําแหนงสถานที่ตางในภาพมีความใกลเคียงกันอยาง

มาก 

 

          ภาพที่ 67 สถานที่ตางๆที่ปรากฏในภาพจิตรกรรม 

            

ภาพที่ 68 ภาพบริเวณดานหนาพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยฯ 

ที่มา : ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว , 247. 

หองอาลักษณ สังฆาสนะศาลา 

  ฉนวน 

พระที่นั่งราชฤดี พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ 

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
สังฆาสนะศาลา 

พระที่นั่งราชฤดี 

หองอาลักษณ   ฉนวน 
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-ชองที่ 10 เดือนยี่ พระราชพิธีตรียัมปวาย - ตรีปวาย       

  

                        ภาพที่ 69 การโลชิงชาในพระราชพิธีตรียัมปวาย 

พระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย (ภาพที่ 69)  เปนพิธีขึ้นปใหมของพราหมณ เพ่ือเปนการ

ตอนรับพระอิศวรเสด็จลงมาเย่ียมโลกปละครั้งตามความเช่ือในศาสนาพราหมณ เปนเวลา 10 วัน 

ต้ังแตวันแรมเดือนอาย ขึ้น 7 คํ่า จนถึงแรม 1 ค่ํา มีการเชิญนางกระดานลงหลุม มีพระอาทิตย 

พระจันทร พระแมธรณี มารอเฝาฯพระอิศวร และทาวจตุโลกบาลก็มาโลชิงชาถวาย สวนพวกนาคก็

มาเลนนํ้าถวายเปนการรับเสด็จเชนกัน พิธีทั้งหมดน้ีเปนพิธีพราหมณ ตอมารัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯให

เพ่ิมพิธีสงฆเขาไปดวย ในวันพิธีโลชิงชาโปรดเกลาฯใหพระยาพลเทพอันเปนตําแหนงพระเกษตราธิบดี 

เปนพระยายืนชิงชา ตอมาจึงเปลี่ยนเปนเจาพระยาช้ันพานทอง  

ภาพพิธีโลชิงชา จะเห็นวาวาดขึ้นตามบทพระราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือนในรัชกาล

ที่ 5 มีการสรางประรําพิธีหนาเสาชิงชา เรียกวา “โรงชมรม” เพดานดาดผาขาวมีราวไมหุมผาขาวมี
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พระยาพลเทพซึ่งแหมาจากวัดราชบูรณะ ผานหนาพระที่น่ังสุทไธสวรรย แตงกายดวยผาเยียรบับ นุง

ผาแบบบาวขุนสวมชุดครุย สวมลอมพอกเกี้ยว น่ังโดยชันเขาบนราวไมไผหุมผาขาว (ภาพที่ 70) โดย

ยกเทาขวาพาดเขาซาย เทาซายยันพ้ืน จะเห็นวามีนาลิวันขึ้นโลชิงชา (ภาพที่ 71) ดานหนามีเสาผูกถุง

เงินที่ปลายเสา สําหรับผูโลชิงชา ที่พ้ืนดานลางเปนการรําเสนง (ภาพที่ 71) โดยนาลิวันถือเขาควายรํา

แลวก็ตักนํ้าในขันสาครขึ้นสาดแสดงถึงนาคมาเลนนํ้าถวายพระศิวะหลังจากการโลชิงชาแลว ที่

ดานหลังโรงชมรมจะเปนพลับพลาเปลื้องเครื่องวัดสุทัศนฯ (ภาพที่ 72) เปนที่สําหรับพระโอรสธิดา

เกลาผมใสเกี้ยว มาทอดพระเนตรพิธีโลชิงชา ที่บริเวณเสาชิงชาดานลางมีประชาชนมาเฝาชมกันอยาง

เนืองแนน 

       

 

 

 

ภาพที่ 70 (บนซาย) พระยายืนชิงชา

ในโรงชมรม 

ภาพที่ 71 (บนขวา) ภาพการโลชิงชา  

ภาพที่ 72 (ซายลาง) เจานายที่มา

ทอดพระเนตรการพระราชพิธีฯ 
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-ชองที่ 11 เดือนสาม พระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน 

 

    ภาพที่ 73 การพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน 

การพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน (ภาพที่ 73) เกิดข้ึนคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 

เน่ืองจากมีชาวจีนนําอาหารมาถวายจนเหลือเปนจํานวนมาก จึงโปรดเกลาฯใหจัดเปนการ          

พระราชกุศลเลี้ยงพระภิกษุสงฆ บริเวณตําหนักแพทาราชวรดิษฐเปนเวลา 3 วัน ใหฝายในรวมทั้ง

ภริยาขาราชการช้ันผูใหญนําเรือจัดเตรียมขนมจีนมาเลี้ยงพระสงฆ ตอมารัชกาลที่ 4 ไดเปลี่ยนจาก

ขนมจีนเปนเกาเหลาแทน 

ในภาพเปนฉากของกลุมตําหนักในทาราชวรดิษฐ ที่มีรายละเอียดสิ่งกอสรางเดียวกันกับที่

บรรยายไปแลวในการพระราชพิธีลอยพระประทีป แตภาพน้ีทางขวามือของรูปเปนปอมกออิฐถือปูน

ช่ือวาปอมอินทรอํานวยศร คูกับปอมพรหมอํานวยศิลปที่อยูทางดานทิศเหนือของทาราชวรดิษฐ ที่
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พระที่น่ังราชกิจวินิจฉัยที่อยูดานซายของภาพ แสดงภาพพระภิกษุกําลังฉันภัตตาหาร(ภาพที่ 69) มี

อุบาสกอุบาสิกาน่ังรายลอมอยูที่พ้ืนดานลางคงเปนเหลานางในและภริยาขาราชการที่มารวมในการพิธี

น้ี ดานขวาของภาพเปนพระที่น่ังอนงคในสราญรมย มีเหลานางในกําลังน่ังจัดเตรียมของถวายพระใน

การพิธี ภาพดานลางเปนเรือที่เหลาขาราชการนํามาเลี้ยงพระ และภาพพระภิกษุกําลังเดินทางมารับ

พระราชทานฉันในการพระกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนในครั้งน้ี  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 74 (บนซาย) พิธีในพระท่ีนั่งราชกิจวินิจฉัย 

ภาพท่ี 75 (บนขวา) เหลานางในท่ีพระท่ีนั่งอนงค

ในสราญรมย 

ภาพท่ี 76 (ลางซาย) พระภิกษุรูปหนึ่งกําลัง

เดินทางมารวมพิธี 
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-ชองที่ 12 เดือนสี่ พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท 

พระราชพิธีน้ีถือเปนพระราชพิธีสงทายปเกา (ภาพที่ 77) มีการสวดภาณยักษขับผีสางเพ่ือ

ความเปนสิริมงคลของแผนดิน พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการทั้งฝายหนาฝายใน 

จนถึงราษฎรทั่วไป มีการยิงปนอาฏนาหรือปนใหญเพ่ือขับไลสิ่งช่ัวรายออกไป 

 

ภาพที่ 77 การพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท 

จากภาพจะ เห็นทหารกํ าลั ง ยิ งป น ใหญ สั น นิษฐานว าน าจะ เป นบริ เ วณหน า

พระบรมมหาราชวัง ดานหลังเปนหมูหลังคาของอาคารตางๆในพระบรมมหาราชวังมีทั้งที่เปนอาคาร

อยางไทยและอยางตะวันตกปะปนกัน ดานซายมือจะเห็นปอมขันธเข่ือนเพชรที่มีพลับพลาขนาดเล็ก

ดานบน ที่สองขางประตูทรงยอดปรางคคงเปนทิมดาบซึ่งปจจุบันรื้อไปหมดแลว  
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3.3 จิตรกรรมภาพเสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคาในหมูพระมหามณเฑียร 

 

         ภาพที่ 78 จิตกรรมดานผนังสกัดหนา ตรงขามพระประธาน 

ภายในพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม มีภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่  4)  เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสุ ริ ยุปราคาที่หมูพระมหามณเฑียรใน

พระบรมมหาราชวัง อยูที่บริเวณผนังสกัดหนาตรงขามพระประธาน  (ภาพที่ 78)  

 

ภาพที่ 79 ภาพแสดงสิ่งกอสรางดานหนาพระที่น่ังอมรินทรฯ 

 ดานขวามือเปนภาพแถวหองอาลักษณ (ภาพที่ 79) ตอจากหออาลักษณเปนอาคาร

หลังคาทรงไทยคือสังฆาสนะศาลา ถัดเขาไปเห็นเปนประตูฉนวน มีหลังคาทรงแบบตะวันตกดานบน

เปนพระที่น่ังราชฤดีในหมูพระอภิเนาวนิเวศ ดานหลังหออาลักษณเปนหอมิวเซียม เปนหลังคาอาคาร

แบบตะวันตก อาคารมุงหลังคาชอฟาซอนสามช้ันหลังหอมิวเซียมคือหลังคาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ดานบนเปนภาพขณะเกิดสุริยุปราคาฉายเงามืดลงมาที่พ้ืนเบ้ืองลาง 
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ตรงกลางภาพเปนภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประทับที่เกยพระราชยาน

(ภาพที่ 80) หนาพระที่น่ังดุสิดาภิรมยกําลังทรงกลองทอดพระเนตรสุริยุปราคา ดานหลังเปนฉากพระ

ที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยฯ มีศาลาเปนมุขขวางดานหนาซึ่งปรับปรุงใหมพรอมกับการสรางพระทวาร

เทเวศรรักษาทางดานทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พ้ืนดานหนาเกยมีทหารยืนคอยรักษาการณ 

ดานลางเกยเทียบพระราชยาน มีภาพบุคคลสวมเครื่องแตงกายเต็มยศ (ภาพที่ 80) น่ังอยูดานลาง 

สวมสายสะพายตรงกลางมีสีเขียวขอบนอกสีเหลือง ตรงกับเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนโบราณมงคล

นพรัตนราชวราภรณ เปนพระสาทิสลักษณของสมเด็จฯ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบ

ปรปกษ24  ถัดมาทางซายมือของภาพเปนภาพพระทวารเทเวศรรักษาซึ่งสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประทับรับนํ้าสรงมุรธาภิเษกจากพราหมณ (ภาพที่ 81) 

เพ่ือความสวัสดิมงคลที่เรียกวาโมกขบริสุทธ์ิ เปนการรับดวงสวางใหมหลังจากเกิดสุริยุปราคา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนพระมหากษัตริย ที่สนพระทัยในวิทยาการตะวันตกต้ังแต

ครั้งยังผนวช โดยเฉพาะดานดาราศาสตรที่ทรงสามารถคํานวณสุริยุปราคาหมดดวงไดอยางแมนยําวา

จะเกิดเหตุการณสุริยุปราคาหมดดวงที่หวากอ จ.ประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 แลวได

                                                            
24 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, จิตรกรรมภาพสุริยุปราคาท่ีกรุงเกา เมืองโบราณ ปท่ี 30 ฉบับท่ี 3 กค.-กย. 

2547. 

ภาพที่ 80 รัชกาลที่ 4 ทอดพระเนตรสริุยปุราคา   ภาพที่ 81 รัชกาลที่ 4 สรงมุรธาภิเษก 
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เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพรอมเหลาพระราชอาคันตุกะจากตางประเทศเพ่ือมาเปนสักขีพยานในพระ

ปรีชาของพระองค แตก็แลกกับการที่ตองทรงพระประชวรดวยไขปาและเสด็จสวรรคตในเวลาตอมา 

จิตรกรรมเสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคาน้ี พบมากอนที่ผนังพระวิหารตรงขามพระประธาน 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ภาพที่ 82) โดยมีประตูพระวิหารคั่นภาพพิธีสรงมูรธาภิเษกเพ่ือรับ

โมกขบริสุทธ์ิอันเปนภาพตอเน่ืองกัน(ภาพที่ 83) นอกจากน้ียังพบที่พระที่น่ังทรงผนวช วัดเบญจม

บพิตรดุสิตวนาราม (ภาพที่ 84)  

 

ภาพที่ 82 จิตรกรรมเสด็จฯ ทอดพระเนตรสุริยุปราคา วัดราชประดิษฐฯ 

 

ภาพที่ 83 พิธีสรงมุรธาภิเษกเพ่ือรับโมกขบริสุทธ์ิ วัดราชประดิษฐฯ 
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ภาพที่ 84 รัชกาลที่ 4 ประทับในพลับพลา ในการเสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่  

หวากอจิตรกรรมพระที่น่ังทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรฯ 

ที่มา : ประยูร อุลุชาฎะ, พระที่นั่งทรงผนวช0, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543), 21. 

ภาพเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่วัดเสนาสนารามน้ีคงคัดลอกแบบมาจากที่วัดราช

ประดิษฐฯ เพราะมีองคประกอบภาพที่คลายกัน คือใชฉากที่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง 

แตภาพบุคคลที่ยืนสองกลองของที่วัดเสนาสนาราม เปนภาพเหมือนบุคคลคือพระบาทสมเด็จพระจอม

เ ก ล า เ จ า อ ยู หั ว อ ย า ง ชั ด เ จ น  ค ล า ย กั บ ที่ พ ร ะ ที่ น่ั ง ท ร ง ผ น ว ช  วั ด เ บ ญ จ ม บ พิ ต ร ฯ                             

ที่วาดพระบรมสาทิศลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอยางชัดเจน 

ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรจะมีหลักฐานระบุอยางชัดเจน วาเหตุการณทอดพระเนตร

สุริยุปราคาน้ีเกิดขึ้นที่หวากอ  แตการที่จิตรกรวาดภาพใหมีฉากเหตุการณเปนที่พระมหามณเฑียรใน

พระบรมมหาราชวังแทนที่ฉากหวากอน้ัน อาจเปนเพราะวาตองการใหมีความกลมกลืนกับจิตรกรรม

พระราชพิธีสิบสองเดือนที่พรรณนาฉากไวเปนพระบรมมหาราชวังเสียสวนใหญ25  ประกอบกับการ

วาดไวที่ผนังตรงขามพระประธานแตเดิมเคยเปนจิตรกรรมพุทธประวัติตอนมารผจญ คงเปนไปเพ่ือ

การเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 ดานพระปรีชาทางดาราศาสตร  

                                                            
25 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, จิตรกรรมภาพสุริยุปราคาท่ีกรุงเกา เมืองโบราณ ปท่ี 30 ฉบับท่ี 3 กค.-กย. 

2547. 121. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7b702%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b695%7d%7b725%7d%7b744%7d%7b697%7d%7b721%7d%7b744%7d%7b679%7d%7b695%7d%7b707%7d%7b679%7d%7b700%7d%7b697%7d%7b711%7d%7b682%7d&SORT=D/X%7b702%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b695%7d%7b725%7d%7b744%7d%7b697%7d%7b721%7d%7b744%7d%7b679%7d%7b695%7d%7b707%7d%7b679%7d%7b700%7d%7b697%7d%7b711%7d%7b682%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%8A/1%2C11%2C11%2CB/frameset&FF=X%7b702%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b695%7d%7b725%7d%7b744%7d%7b697%7d%7b721%7d%7b744%7d%7b679%7d%7b695%7d%7b707%7d%7b679%7d%7b700%7d%7b697%7d%7b711%7d%7b682%7d&SORT=D&1%2C1%2C
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จากการสังเกตอีกประเด็นหน่ึง จากองคประกอบของฉากของภาพแลวคาดวาจิตรกรรม

เสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่วัดเสนาสนาราม (ภาพที่ 85) คงจะวาดขึ้นตามแบบที่วัดราช

ประดิษฐฯ(ภาพที่ 86-87) เน่ืองจากในภาพจิตรกรรมหมูพระมหามณเฑียรมีความเปลี่ยนแปลงคือ ซุม

ตะเกียงที่บริเวณหนาพระที่น่ังดุสิตลาภิรมยหายไป ตามขอเท็จจริงพบวาถูกรื้อไปหลังรัชกาลที่ 4  ถา

หากเปรียบเทียบในภาพถายเกาที่รวมสมัยกันยังคงพบซุมตะเกียงดังกลาวอยู (ภาพที ่87)  

 

         ภาพที่ 85 จิตกรรมเสด็จฯ ทอดพระเนตรสุริยุปราคา วัดเสนาสนาราม 

   

ภาพที่ 86 (ซาย) จิตรกรรมเสด็จฯ ทอดพระเนตรสุริยุปราคา วัดราชประดิษฐฯ 

         ภาพที่ 87 (ขวา) พิธีสรงมุรธาภิเษกเพ่ือรับโมกขบริสุทธ์ิ วัดราชประดิษฐฯ 
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                    ภาพที่  88 พระที่น่ังดุสิดาภิรมย และเบ้ืองหลังคือหมูพระมหามณเฑียร  

        ที่มา : ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, 245. 

นอกจากน้ีความแตกตางของกลุมทหารที่เขาเฝาบริเวณลานดานหนาเกยพระที่น่ังดุสิดา

ภิรมย ในจิตรกรรมที่วัดเสนาสนารามในภาพที่ 85 เปนภาพทหารที่แตงกายแบบตะวันตกและยืนเขา

เฝาฯ ในขณะที่ภาพที่ 86 ที่วัดราชประดิษฐฯยังคงเปนการแตงกายแบบประเพณีนิยมและหมอบเขา

เฝาฯอยู  

จากการศึกษาภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนในพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม

ประกอบกับจิตรกรรมเสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคา อาจนําไปทําการศึกษาประกอบกันเพ่ือ

กําหนดอายุสมัย วิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะไดกลาวถึงในการศึกษาในบทตอไป  

  

 

 

ซุ้มตะเกียง 
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บทที่ 4 

วิเคราะหภาพจิตรกรรมพระราชพธิสีิบสองเดือน พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 เปนชวงที่อิทธิพลตะวันตก

เขามามีบทบาทตอสยามอยางมาก วิทยาการความรูตางๆจากตะวันตกไดเผยแพรเขามา ตอเน่ือง

มาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานงานจิตรกรรม จากการศึกษาภาพ

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนาราม ที่มีรายละเอียด เน้ือหาตลอดจนเทคนิค แตกตาง

ไปจากยุคสมัยกอนหนา  นํามาซึ่งประเด็นการศึกษาดังตอไปน้ี 

     4.1 ปจจัยที่ มี อิทธิพลตอการเขียนภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน พระอุโบสถ          

วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา 

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน ดังที่ไดกลาวไปแลววา เคยมีการวาดขึ้นที่พระวิหาร

หลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ เปนวัดที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯใหสถาปนาขึ้น

เปนวัดธรรมยุติกนิกายประจําพระนคร จิตรกรรมไดรับการวาดขึ้นในรัชกาลที่ 5 ขณะที่วัดเสนา

สนาราม เปนวัดที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯใหบูรณะและสถาปนาข้ึนเปนวัดธรรมยุติกนิกายประจําหัว

เมือง และไดรับการบูรณะอีกครั้งในรัชกาลที่ 5  

เมื่อพิจารณาถึงพระราชประสงคในรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับพระราชนิพนธพระราชพิธีสิบสอง

เดือนน้ี “เพื่อจะใหเปนประโยชนที่ใหคนภายหลังทราบการงาน ซึ่งเราไดประพฤติเปนประเพณีบานเมืองอยู

ในบัดนี้ หรือในชั้นพวกเราทุกวันนี้ที่ยังไมไดทราบ ไดเห็นการประพฤติทั่วไปของชนทั้งปวงก็จะไดทราบ 

เหมือนอยางชวยกันสืบสวนมาเลาสูกันฟง”
1   

การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณวัดเสนา

สนารามเพ่ิมเติมน้ัน คงเปนการบูรณะเพ่ิมจากรัชกาลที่ 4 ประกอบกับการสืบทอดแนวพระราชดําริใน

รัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับการยอนไปใหความสําคัญของความเกาแกในสมัยสุโขทัย และความย่ิงใหญของ

                                                            
1 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพิธีสิบสองเดือน, (กรุงเทพฯ : บรรณคาร, 

2542), 5-6. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อยุธยาผานงานศิลปกรรม2 ประกอบกับการนําพระราชพิธีสิบสองเดือนอันเปนพระราชพิธีที่ปฏิบัติใน

กรุงศรีอยุธยา อันแสดงความตองการร้ือฟนอารยธรรมอยุธยาไมเพียงแตงานศิลปกรรม แตรวมไปถึง

พระราชพิธีเพ่ือแสดงถึงความเกาแก ความเปนเอกลักษณของชาติ เพ่ือที่จะบงบอกใหประชาชนของ

พระองคตระหนักถึงความสําคัญของพระราชพิธีที่เปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยทามกลาง

กระแสของวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามาอยางรุนแรงในรัชสมัยของพระองค 

ดังน้ัน การที่โปรดเกลาฯ ใหเขียนภาพข้ึนน้ัน คงเปนไปในแนวทางเดียวกันกับในบทพระ

ราชนิพนธ เพ่ือเปนแบบแผนแกคนทั่วไปไดทราบการงาน โดยผานการสื่อออกมาเปนภาพเขียน 

เพ่ือใหคนเห็นสามารถเขาใจเร่ืองราวไดโดยงาย ถึงแมสมัยน้ันจะมีเครื่องพิมพที่สามารถผลิตหนังสือ

ออกมาไดมากคราละหลายเลมๆ แตการอานออกเขียนไดของประชาชนยังคงจํากัดอยูในกลุมของชน

ช้ันสูง ขุนนาง ขาราชการ  ประกอบกับวัดเสนาสนาราม ในฐานะที่เปนวัดธรรมยุติกนิกายประจําหัว

เมือง และเปนแหลงเรียนหนังสือของชาวบานตามหัวเมืองที่ยังคงอาศัยวัดเปนแหลงศึกษา การวาด

ภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนในพระอุโบสถน้ีคงเปนสื่อถายทอดใหพระสงฆ ประชาชนที่เขา

มาประกอบศาสนกิจในพระอุโบสถสามารถเขาใจและเห็นความสําคัญของพระราชพิธีสิบสองเดือนอัน

เปนโบราณราชประเพณทีี่เกาแก ทามกลางการเขามาอยางแพรหลายของวัฒนธรรมตะวันตก 

4.2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 4 -5 ผานงานจิตกรรม

พระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนารามและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  

จิตรกรรมในแตละยุคสมัยที่ผานมาตางทําหนาที่เปนสื่อสะทอนแนวคิด คานิยมตางๆ ใน

สังคมไดเปนอยางดี โดยผูรับชมสามารถเขาใจรับรูเร่ืองราวไดโดยงาย ผานการวาดภาพของจิตรกรที่

นําเอาสิ่งตางๆที่พบเห็นไดในขณะน้ันมาใสในงานจิตรกรรมทําใหสามารถสะทอนภาพของสังคม

ออกมาไดไมตางกับภาพถายเพ่ือสะทอนสังคมในชวงเวลาที่ภาพขั้นถูกวาดขึ้นไดในหลายแงมุม 

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนาราม จากการศึกษาที่ผานมามีการกลาวถึง

เพียงเล็กนอยในการศึกษาของฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร เรื่อง การพระราชพิธีสิบสองเดือนใน

จิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ไดต้ังขอสังเกตเปรียบเทียบ

กับจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน ที่วัดเสนาสนารามวามีความเปนตะวันตกมากกวา3 อยางเชน

                                                            
2 ลักขณา มัญมณี, “การศึกษาภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธี

สิบสองเดือน วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.107. 
3 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, เรื่องเดียวกัน, 21. 

   ส
ำนกัหอ
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อิทธิพลการแตงกาย สถาปตยกรรม ที่จะไดนํามาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดังจะไดกลาวตอไป 

4.2.1 การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมการแตงกาย 

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนารามไดแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

ทางดานการแตงกาย การแตงกายของชาวสยามในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรน้ันคาดวานาจะสืบมาจาก

สมัยอยุธยา จนในสมัยรัชกาลที่ 4  การเขามาของตะวันตกแสดงอิทธิพลตอการเมืองการปกครองของ

ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางมากมาย ดังน้ันจึงจําตองมีการปรับเปลี่ยนทางดาน

วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือใหสอดคลองกับชาติตะวันตก ไมใหถือเหตุเขามามีอํานาจอยูเหนือสยาม การ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการแตงกายที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 4 คือการแตงกาย การใหขาราชการ

สวมเสื้อขณะเขาเฝาฯ เพ่ือแสดงถึงความเปนชาติที่เจริญแลว ปองกันการดูแคลนเหยียดหยามจาก

ชาติตะวันตก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสืบเน่ืองมาในสมัยรัชกาลที่ 5 สะทอนผานภาพจิตรกรรม

พระราชพิธีสิบสองเดือนโดยจะนํามากลาวถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เดนชัดตางไปจากที่วัดราช

ประดิษฐฯ ดังน้ี 

-ขุนนางในราชสํานัก 

ขุนนางในราชสํานักเปนกลุมคนที่มีหนาที่ถวายงานคอยรับใชพระมหากษัตริย การ

เปลี่ยนแปลงดานการแตงกายรับเอาอิทธิพลจากตะวันตกไดเร็วกวาบุคคลกลุมอ่ืน เน่ืองดวยพระราช

ภารกิจของพระมหากษัตริยที่ตองบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะทางดานการตางประเทศ ที่ตอง

ติดตอกับชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาติตะวันตก รัชกาลที่ 4 จึงมีพระราชดําริวาประเทศที่เจริญแลวไม

วาชาติและภาษาใด จําเปนตองสวมเสื้อผากันการดูแคลนวาเปนคนปา จึงจําตองมีการเปลื่ยนแปลง

การแตงกายซึ่งเห็นไดชัดจากภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม ที่การแตงกายของทหาร

แสดงออกมาอยางชัดเจน 

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดมีการปรับปรุงการทหารทําใหเกิดการปฏิรูปดานตางๆเกี่ยวกับ

การทหารอันเปนสถาบันหลักที่มีบทบาทในการปองกันประเทศจากการเขามารุกรานของจักรวรรดิ

นิยมตะวันตก โดยการฝกทหารแบบใหมตามแบบตะวันตก โดยมีพระบาทสมเด็จพระปนเกลา

เจาอยูหัวเปนกําลังหลักสําคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี มีการนําระบบการฝกทหารแบบยุโรป หรือ

แมกระทั่งการโปรดฉลองพระองคแบบทหารตะวันตก ในคร้ังน้ันทรงรับทหารอังกฤษช่ือ ร.อ.อิมเปย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(impey) เขามาฝกทหารครั้งแรกตามแบบอยางทหารอังกฤษ4 มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกายทหาร

จากเดิมที่ยังคงมีความคลายคลึงกับอยุธยาตอนปลายคือเสื้อคอกลม แขนสั้นแคศอก สวมกางเกงสี

แดง5 เปลี่ยนเปนสวมหมวกเฮลเม็ต เสื้อทูนิค (Tunic) แขนยาวมีแถบติดดานหนา สวมกางเกงขายาว

หมวกทรงกระบอกประดับพู (ภาพที่ 89)  

 

ภาพที่ 89 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระโอรสทรงฉลองพระองคทหาร

แบบตะวันตก 

ที่มา : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. คณะอนุกรรมการแตงกายไทย, การแตงกาย

ไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน เลม 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 

2543). 18. 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดเสด็จฯไปสิงคโปร ชวา ถือเปน

การเสด็จฯไปตางประเทศเปนคร้ังแรก พระองคไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแตงกายของทหาร และ

ยังทรงปรับปรุงกิจการทหารใหเจริญกาวหนาข้ึนเพ่ือทัดเทียมอารยประเทศ ไดมีการกําหนดรูปแบบ

                                                            
4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, (กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 

2537). 54. 
5 สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. คณะอนุกรรมการแตงกายไทย, การแตงกายไทย 

วิวัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน เลม 2, (กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2543). 15. 
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การแตงกายของทหารตามช้ันยศ มีการแบงการแตงกายและเครื่องหมายเปนแบบเต็มยศ และครึ่งยศ

ตามลําดับ6 (ภาพที่ 90) 

 

 

               ภาพที่ 90 นายสิบแตงเต็มยศ สวมเสื้อทูนิค หมวกเฮ็ลเม็ต พ.ศ. 2416 

ที่มา : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. คณะอนุกรรมการแตงกายไทย, การแตงกาย

ไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน เลม 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 

2543). 16. 

สิ่งที่สะทอนในภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนคือการแตงกายของทหารที่มีความ

เปนตะวันตก ยกตัวอยางเชนภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท พิธียิงปนอาฏนา ในเดือน 4 มี

ภาพของทหารปนใหญกําลังทําการยิงปน (ภาพที่ 91)  สวมหมวกทรงกลม สวมเสื้อแขนยาวสีดําที่

เรียกวาทูนิค  สวมกางเกงขายาวสีดํา สวมรองเทาหนัง ถือวาเปนการแตงกายแบบเต็มยศ 7 ซึ่ง

แตกตางจากภาพพระราชพิธียิงปนอาฏนาที่วัดราชประดิษฐฯ ที่เปนการแตงกายของทหารแบบเกา 

สวมเสื้อแขนยาวนุงผาพ้ืนไมสวมรองเทา หรือบางภาพ เปนทหารสวมหมวกสีขาวทรงสูงที่เรียกกันวา

                                                            
6 เรื่องเดิม,13 
7 เรื่องเดิม 31 
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หมวกเฮลเม็ต (ภาพที่ 92) สวมเสื้อแขนยาวสีนํ้าเงิน นุงผามวงสวมถุงเทารองเทาหนัง (ภาพที่ 93) 

เปนการแตงกายแบบคร่ึงยศโดยมีการผสมผสานกับการนุงโจงกระเบนแบบเดิม ตางจากภาพ

จิตรกรรมที่วัดราชประดิษฐฯที่ทหารจะแตงกายแบบเดิมกอนที่จะเปลี่ยนเปนตะวันตก (ภาพที่ 94) 

 

ภาพที่ 91 ภาพทหารในภาพจิตรกรรมพระราชพิธีเดือนสี่ พิธียิงปนอาฏนา พระอุโบสถ วัด

เสนาสนาราม 

 

ภาพที่ 92 หมวกเฮ็ลเม็ต (ดานขวา สีขาว) 

ที่มา : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. คณะอนุกรรมการแตงกายไทย, การแตง

กายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน เลม 2, (กรุงเทพฯ: สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของ

ชาติ, 2543). 15. 
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ภาพที่ 93 ภาพแถวทหารในภาพพระราชพิธีลอยพระประทีป วัดเสนาสนาราม  

        

ภาพที่ 94 ภาพทหารในภาพพระราชพิธีเดือนสี่ จากพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิต

มหาสีมาราม 

สวนฝายพลเรือนก็ โปรดเกลาฯใหสวมชุดราชประแตน (ภาพที่  95) มาจากคํา

ภาษาอังกฤษคําวา Raj Pattern มาปรับปรุงใหเขากับชาวสยาม นุงผาโจงกระเบนดานลางสวม

รองเทาและถุงเทาตามธรรมเนียมนิยมของตะวันตก แตกตางจากของวัดราชประดิษฐฯ (ภาพที่ 94) ที่

ยังคงพบการแตงกายแบบประเพณีนิยม คือสวมเสื้อแขนยาวคาดทับดวยผาคาดเอว นุงโจงกระเบน 

ไมสวมรองเทา   

 

 

ภาพที่ 95 ภาพบุรุษสวมชุดราชประแตน (น่ังพิงเสา

ดานขวา) จิตรกรรมพระราชพิธีพิรุณศาสตร วัดเสนาสนาราม 
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-สตรีในราชสํานัก 

การแตงกายของสตรีในราชสํานักยังคงเปนการแตงกายตามประเพณีนิยมติแบบเดิม 

สวนมากมักเปนการแตงกายในงานพระราชพิธีสําคัญ เชน แหสลากภัตรในภาพจิตรกรรมพระราชพิธี

เดือน 7 (ภาพที่ 96) ทรงผมมักจะเปนผมสั้น หมผาสไบเฉียง นุงผาจีบหรือผาโจงกระเบน ความวิจิตร

ของเคร่ืองแตงกายก็มักขึ้นอยูกับฐานันดรศักด์ิ อยางเชนบางคนมีการสวมเครื่องประดับตางๆ สรอย

สังวาล ถนิมพิมพาภรณอ่ืนๆ ซึ่งการแตงกายดังกลาวอาจเปนการแตงเพ่ือการพระราชพิธีที่จําเปนตอง

คงไวซึ่งระเบียบกฎเกณฑตางๆ เพ่ือความศักด์ิสิทธ์ิของพระราชพิธีและแสดงถึงความมีอารยธรรม

เกาแกเปนของตนเอง 

 

ภาพที่ 96 การแตงกายของสตรีในราชสํานักจากภาพพระราชพิธีแหสลากภัตร 

-สามัญชน 

การแตงกายของสามัญชนที่ปรากฏในจิตรกรรมสามารถแบงไดสองประเภท ประเภทแรก

เปนสามัญชนสยาม การแตงกายของสตรีสวนมากมักไวผมปก หมสไบเฉียง นุงโจงกระเบน สวนบุรุษ

มักจะสวมเสื้อแขนยาวคอต้ัง คาดวานาจะเปนเสื้ออยาง ซึ่งเปนเสื้อที่ตัดใชกันทั่วไปกอนจะมีการใช

เสื้อราชปะแตน และนุงผาโจงกระเบนเปนผาพ้ืน สวนประเภทที่สองคือ ชาวตางชาติ สวนมากกมักจะ

แตงกายตามแบบชาตินิยมของตนเอง ดังเชนภาพจากจิตรกรรมพระราชพิธีพิรุณศาสตร (ภาพที่ 97) 

สตรีมักจะสวมกระโปรงสุม สวนบุรุษมักจะสวมเสื้อสูทกับกางเกงขายาวและรองเทาและสวมหมวกอีก

ดวย 
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ภาพที่ 97 ภาพชาวตางชาติจากจิตรกรรมพระราชพิธีเดือน 9 พระราชพิธีพิรุณศาสตร  

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางดานสถาปตยกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางงานสถาปตยกรรมในจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน             

วัดเสนาสนาราม ไดแสดงการเปลี่ยนแปลงมีบางสถานที่ที่สรางใหมและรื้อทิ้งไปในชวงเวลาน้ี  

    -สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง 

พระบรมหาราชวังถือเปนสถาปตยกรรมหลักที่จิตรกรนําเสนอมากที่สุด เน่ืองจากพระราช

พิธีสิบสองเดือน เปนพระราชพิธีที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยมีการประกอบพระราชพิธีภายใน  

พระบรมหาราชวังหรือบริเวณใกลเคียงเปนสวนใหญ เชน ทาราชวรดิษฐ ทองสนามไชย ทุงพระเมรุ

(สนามหลวง) ความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นสืบเน่ืองจากจิตรกรรมที่ วัดราชประดิษฐฯมาสู

จิตรกรรมที่วัดเสนาสนารามดังจะไดกลาวในประเด็นตอไปน้ี 

-พระที่นั่งภูวดลทัศไนย ในหมูพระอภิเนาวนิเวศน  

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีการ

วาดภาพฉากหลังของภาพพระราชพิธีแตละภาพที่ตองอาศัยสถาปตยกรรมในการเลาเรื่อง โดยเฉพาะ

พระบรมหาราชวัง ถือเปนสถานที่ประกอบการพระราชพิธีตางๆ ไมวาจะเปนภายในหรือวาภายนอก

ลวนมีฉากพระบรมมหาราชวังปรากฏอยูทั้งสิ้น  

พระที่น่ังภูวดลทัศไนย เปนพระที่น่ังสูง 5 ช้ัน ดานบนเปนนาฬิกาขนาดใหญ สามารถ

มองเห็นไดจากนอกพระบรมมหาราชวัง ต้ังอยูในหมูพระอภิเนาวนิเวศน สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 

สําหรับเปนพระมหามณเฑียรที่ประทับอีกแหงหน่ึง (ปจจุบันคือบริเวณดานทิศตะวันออกของหมู   

พระมหามนเฑียร) ระกอบไปดวยหมูพระที่ น่ังทั้งหมด 11 หลัง มีช่ือคลองจองโดยรวม               

พระที่น่ังไชยชุมพล และพระที่น่ังสุทไธสวรรย ที่อยูบนกําแพงพระราชวังดังน้ี พระที่น่ังไชยชุมพล 
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พระที่น่ังภูวดลทัศไนย พระที่น่ังสุทไธสวรรย พระที่น่ังอนันตสมาคม พระที่น่ังบรมพิมาน พระที่น่ังนง

คราญสโมสร พระที่น่ังจันทรทิพโยภาส พระที่น่ังภานุมาศจํารูญ พระที่น่ังมูลมณเฑียร หอเสถียรธรรม

ปริตร หอราชฤทธ์ิรุงโรจน หอโภชนลีสาศ หอประภาสพิพิธภัณฑ8 

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนาราม ถึงแมวาจะมีการวาดฉาก

พระบรมมหาราชวังประกอบในภาพพระราชพิธีฯก็ตาม แตกลับไมพบการวาดภาพพระที่น่ังภูวดล

ทัศไนยปรากฏในภาพใดๆเลย เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปจจุบัน ไมพบพระที่น่ังดังกลาวเชนกัน จึง

นําไปสูการต้ังขอสังเกตวา จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนวัดเสนาสนาราม อาจมีการวาดขึ้น

หลังจากที่พระที่น่ังน้ีถูกรื้อไปแลว เน่ืองจากสภาพของหมูพระอภิเนาวนเวศน สรางขึ้นในบริเวณที่เปน

สวนขวาเดิม ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีสระนํ้า ประกอบกับเปนอาคารที่มีเทคนิคการสรางแบบตะวันตกยุคแรก

ของไทย ที่เทคนิคการสรางไมดีเทาที่ควร จึงนําไปสูการร้ือหมูพระอภิเนาวนิเวศในป พ.ศ. 2440 – 

24459 ซึ่งพระที่น่ังภูวดลทัศไนยคงรื้อลงไปในคราวเดียวกัน 

- หอมิวเซียม หรือ ศาลาสหทัยสมาคม  

ภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนหลายภาพ ที่มีภาพของหอมิวเซียม หรือที่เรียกกัน

วาศาลาสหทัยสมาคมในปจจุบัน ต้ังอยูบริเวณนอกพระระเบียงคด วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางทิศ

ตะวันตก  แตเดิม ในสมัยรัชกาลที่ 1 สันนิษฐานวาเปนโรงหลอสําหรับหลอพระพุทธรูป ตอมา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหสรางสโมสรทหารมหาดเล็ก เรียกวาหอคอง

คอเดีย ตามแบบอยางที่ทรงไดทอดพระเนตรจากเมืองปตเตเวีย เมื่อ พ.ศ.2417 โปรดเกลาฯ ให

จัดเปนพิพิธภัณฑสถานหรือที่เรียกวามิวเซียม  

ภาพจิตรกรรมไดปรากฏภาพอาคารดังกลาวเปนอาคารทาสีขาวแบบตะวันตก ต้ังอยูตํา

แหงเดียวกันกับศาลาสหทัยสมาคมในปจจุบัน จึงสันนิษฐานวาเปนอาคารหอมิวเซียม จิตรกรไดวาด

ภาพน้ียอมแสดงวาจิตรกรเหลาน้ันคงไดทันเห็นอาคารหลังน้ี ในขณะที่จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสอง

เดือน วัดราชประดิษฐฯ ไมพบการวาดอาคารดังกลาวแมจะเปนภาพเรื่องเดียวกันก็ตาม  

 

 

                                                            
8 แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.,  พระอภิเนาวนิเวศน : พระราชนิเวศนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 96. 
9 เรื่องเดิม, 208. 
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-สถาปตยกรรมประกอบอ่ืนๆ 

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดมีชาวตางชาติ พอคา มิชชันนารีเขามาในสยามอยางมากมาย เมื่อมา

อยูเปนเวลานานหรือเปนการถาวรจําตองมีการสรางที่สําหรับพักอาศัย เคยพบตัวอยางการสราง

มาแลวที่บานหลวงรับราชทูต  ที่เมืองลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ตอมาในสมัยรัชกาล

ที่ 4 โปรดเกลาฯใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ไปดูตัวอยางงาน

สถาปตยกรรมในเมืองสิงคโปร ที่ไดรับรูปแบบจากอังกฤษ มาสรางในกรุงเทพฯ ในสมัยน้ันการสราง

สถาปตยกรรมแบบตะวันตกยังไมมีการสอนวิชาชางอยางจริงจัง สวนมากมักเปนการเรียนรูจาก

ภาพถาย หรือจากคําบอกเลาของผูที่ไปตางประเทศมา ผูกอสรางก็ไมไดมีความเช่ียวชาญในดาน

สถาปตยกรรมโดยตรง10 อยางเชนพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ผูเปนแมกองบูรณะวัดเสนา

สนาราม สรางพระเมรุมาศในงานถวายพระเพลิงรัชกาลที่ 4 และผลงานทางสถาปตยกรรมตะวันตกที่

สําคัญคือพระที่น่ังอิศเรศราชานุสรณในพระราชวังบวรสถานมงคล  

การรับรูปแบบการสรางสถาปตยกรรมเขามาทําใหมีการสรางอยางแพรหลายในกลุมชน

ช้ันสูง เจานาย ขุนนาง คหบดีตางๆ สามารถจําแนกไดดังน้ี 

-อาคารทรงตึก 

อาคารทรงตึกแบบตะวันตกที่ปรากฏในจิตรกรรมฯ (ภาพที่ 98) เปนอาคารสูงสองช้ัน ผัง 

4 เหลี่ยม ผืนผา ดานหนามีมุขสี่เหลี่ยมย่ืนออกมามีหลังคาหนาจั่วคลุมมีบันใดทางลงสองดาน11 

ลักษณะการทําอาคารแบบน้ีสรางขึ้นอยางแพรหลายในชวงสมัยน้ี  อยางเชน พระที่น่ังพิมานรัตยา 

(ภาพที่ 99)  ที่พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากน้ียังพบในจิตรกรรมประดับ

วิหารนอยภายในวิหารพระอินทรแปลง วัดเสนาสนาราม ( ภาพที่ 100) อีกดวย  

  

                                                            
10 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480, 

(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 31. 
11 สมชาติ จึงสิริอารักษ, เรื่องเดียวกัน, 34 , อางจาก นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา 

และดํารงราชานภุาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา, สานสนสมเด็จ เลม 22, (พระนคร : คุรุสภา, 2505), 72. 
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ภาพที่ 98 ภาพอาคารตึกจากจิตรกรรมพระราชพิธีกวนขาวทิพย 

 

ภาพที่ 99 พระที่น่ังพิมานรัตยา 

     

ภาพที่ 100 ภาพจิตรกรรมประดับวิหารนอย ภายในวิหารพระอินทรแปลง 
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4.2.3 ขนบประเพณีในราชสํานัก 

-การยืนเขาเฝา แตเดิม การเขาเฝาฯพระมหากษัตริยในการพระราชพิธีตางๆ ผูที่เขาเฝา

จะตองหมอบกับพ้ืน ตอมา เมื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาครั้งที่ 

2 ในป 2416 ทรงมีพระราชดํารัสใหพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ ที่หมอบเฝาอยู ณ ที่น้ัน ใหลุกขึ้น

ยืนทั้งหมด เน่ืองจากการมอบคลาน เขาเฝาไมเหมาะสมกับยุคสมัยแลว12 ดังจะเห็นไดจากภาพพระ

ราชพิธีลอยพระประทีป (ภาพที่ 101)   

 

ภาพที่ 101ภาพการยืนเขาเฝาฯ และถวายคํานับที่ทาราชวรดิษฐ จิตรกรรมพระราชพิธีเดือน 

12 พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม 

4.3 การวาดภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ในจิตรกรรมไทย  

ภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนวัดเสนาสนาราม  ถือวาเปนจิตรกรรมที่มีการวาด

ภาพเหมือนพระบรมวงศานุวงศพระองคสําคัญในงานจิตรกรรม  อาจเปนเพราะวาเปนเร่ืองปรัมปรา

คติที่บุคคลที่กลาวถึงในจิตรกรรมไมมีตัวตนอยูจริง จิตรกรจึงไมใหความสําคัญในการแสดงออกอยาง

ชัดเจนประกอบกับเทคนิคการวาดภาพเหมือนยังไมแพรหลายในงานเขียนจิตรกรรมไทย 

แตเดิมการวาดภาพเหมือนบุคคลในงานจิตรกรรมมักไมคอยปรากฏหลักฐาน โดยเฉพาะ

พระบรมวงศานุวงศแลวย่ิงไมปรากฏหลักฐานใดเลย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมี

พระราชวินิฉัยความวา  

                                                            
12 ชลธีร ธรรมวรางกูร, พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

5 (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2548.  พิมพในงานอนุสรณ 100 ป วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 5 23 ตุลาคม 2553), 7. 
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“...ไทยเราไมถนัดในการที่จะเขียนรูป และถือกันวาเปนการต่ําสูง

บาง เปนที่รังเกียจวาจะเอาไปทําใหเปนอันตรายตางๆบาง จึงไมมีผูใดที่จะกลาที่

จะเขียนรูปผูมีบรรดาศักดิ์ แตเพียงราษฎรดวยกันเอง ถาจะเขียนรูปกันใหเหมือน

ก็เปนที่สงสัยหรือเปนการดูถูกกันเสียแลว การที่จะเขียนรูปใหเหมือนนี้ จึงไมเปน

วิชาของคนไทยที่ไดเลาเรียนมาหลายรอยป จนถึงรูปถายกันในชั้นหลัง คนแกๆก็

ยังมีความรังเกียจมาก เพราะฉะนั้น เราจึงไมไดเห็นรูปเจาแผนดิน หรือผูมี

บรรดาศักดิ์เกาๆ...”
13

 

จากพระราชวินิจฉัยน้ีสามารถบอกไดวาคนไทยไมนิยมทําภาพเหมือนหรือถายภาพ 

เน่ืองจากเกรงวาจะมีการนํารูปไปทํามิดีมิราย การเขามาของเทคโนโลยีภาพถายในยุคแรกๆจึงไมเปนที่

ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการถายภาพครึ่งตัวซึ่งถือวาเปนอัปมงคล เพราะวารางกายของ

ตนจะโดนตัดไปเชนน้ัน โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ถือเปนผูที่ทาทายความเช่ือ

ดังกลาวดวยการโปรดเกลาฯ ใหชางฉายพระบรมฉายาลักษณของพระองค อันแสดงออกถึงความเปน

สากล14 

เมื่อการถายภาพแพรหลายทั่วไปแลว ประกอบกับแนวคิดแบบสัจจะนิยมในการวาดภาพ

ใหมีความสมจริง ดังน้ันการวาดภาพบุคคลหรือพระสาทิสลักษณใหมีลักษณะหนาตา ทาทางที่มีความ

ละมายคลายคลึงกับบุคลจริงที่สามารถระบุไดวาเปนใคร ที่ปรากฏในจิตรกรรมในพระอุโบสถวัด

เสนาสนฯน้ี ถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหมในการนําเสนอภาพจิตรกรรม ใหมีความนาสนใจและ

สมจริงมากย่ิงขึ้นตามเหตุการณทางประวัติศาสตร ประกอบกับพ้ืนที่ในการนําเสนอภาพมีนอยมาก 

จิตรกรอาจตองมีความชํานาญสูงในการวาดภาพเหมือนบุคคลใหมีความคลายคลึงที่สุด สามารถ

มองเห็นแลวสื่อไดวาเปนบุคคลใดในพ้ืนที่ที่จํากัด  

นอกจากจิตรกรรมที่พระอุโบสถวัดเสนาสนารามแลว ยังพบที่จิตรกรรมฝาผนังพระที่น่ัง

ทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ภาพที่ 102)  ที่เปนภาพพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สันนิษฐานวาวาดขึ้นหลังจากที่ยายพระที่น่ังทรงผนวชจากในพระพุทธ

นิเวศนในพระบรมมหาราชวังมาที่วัดน้ี  

                                                            
13 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ,  พระราชพิธีสิบสองเดือน, (กรุงเทพฯ : บรรณคาร, 

2555), 429-430. 
14 ปภาณิน เกษตรทัต, “แนวความคิดของการสรางรูปแทนบุคคลต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาล   

ที่ 4”, (วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2555), 104-105. 
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ภาพที่ 102 พระที่น่ังทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 

จิตรกรรมภายในเลาเรื่องพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 สันนิษฐานวาวาดโดยหมอมเจาจันทร

ดารากร (พระองคเจาจันทรสุเทพสิงหนาม) เปนชางฝมือเอกในสมัยรัชกาลที่ 515  ซึ่งมีภาพเหมือน

บุคคลสําคัญตางๆไดแก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (ภาพที่  103) สามเณร          

สมเด็จฯเจาฟาจุฬาลงกรณ (ภาพที่104)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ภาพที่ 105) 

สมเด็จเจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษ (ภาพที่ 106)  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง 

บุนนาค) (ภาพที่ 107) 

 

                                                            
15 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง

และประติมากรรมติดท่ี กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 224. 
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ภาพที่ 103 (ซาย) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ที่มา : เอนก นาวิกมูล, จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลที ่5,(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 60.     

ภาพที่ 104 (ขวา) สามเณรสมเด็จฯ เจาฟาจุฬาลงกรณ 

ที่มา : เอนก นาวิกมูล, จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลที ่5,(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 55. 

     

ภาพที่ 105 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 

ที่มา : เอนก นาวิกมูล, จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลที ่5, (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 129. 
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ภาพที่ 106 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษ 

ที่มา : เอนก นาวิกมูล, จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลที ่5, (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 119. 

 

ภาพที่ 107 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ (ชวง บุนนาค) 

ที่มา : เอนก นาวิกมูล, จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลที ่5, (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 61. 

นอกจากที่พระที่น่ังทรงผนวชแลวยังพบภาพเหมือนพระภิกษุ (ภาพที่ 108) วาดโดยใช

แสงเงามีความสมจริง ซึ่งเช่ือกันวาเปนภาพเหมือนของพรหมเทพาจารย (บุญรอด พรหมเทโว)      

เจาอาวาสรูปแรกของวัดเสนาสนาราม ที่จิตรกรรมในวิหารพระอินทรแปลง วัดเสนาสนาราม  
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ภาพที่ 108 ภาพเหมือนพระภิกษุ จิตรกรรมภายในพระวิหารอินทรแปลง   

การวาดภาพเหมือนถือเปนการถายทอดงานทางจิตรกรรมแบบใหมที่ผูที่เห็นจิตรกรรมสามารถสื่อ

ความไดในทันทีวาวาดภาพของบุคคลทานใด สวนการวาดภาพเหมือนบุคคล (พระบรมสาทิสลักษณ, 

พระสาทิสลักษณ) ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมที่กลาวถึงน้ี สวนใหญเปนภาพเหมือนของพระบรมวงศานุ

วงศ ขุนนางที่สําคัญ แตในจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนาราม ถือวามีความพิเศษ

ย่ิ ง ขึ้ น คื อ มี ก า ร ว า ด ภ า พ เ ห มื อ น  ( พ ร ะ ส า ทิ ส ลั ก ษ ณ )  ข อ ง เ จ า น า ย ฝ า ย ใ น  คื อ                        

สมเด็จฯกรมพระสุดารัตนราชประยูร ในจิตรกรรมพระราชพิธีเดือน 12 ลอยพระประทีป ที่ไดกลาวถึง

ไปแลวในบทที่ 3 การวาดภาพเหมือนเจานายฝายในเชนน้ี คาดวาอาจเกิดการคลี่คลายของการเขียน

ภาพที่เนนเฉพาะเจานายหรือขุนนางฝายหนามาเปนเจานายฝายใน จึงนําไปสูขอสันนิษฐานถึงอายุ

สมัยของจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนารามวามีการวาดขึ้นหลังจากจิตรกรรมที่พระที่

น่ังทรงผนวช และเปนจิตรกรรมที่เปนกลุมจิตรกรเดียวกันที่เปนกลุมชางหลวง 

 4.4 การเปลี่ยนแปลงจากจิตรกรรมแนวปรัมปราคติสูจิตรกรรมภาพเหตุการณทาง

ประวัติศาสตร 

ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถ พระวิหาร แตเดิมนิยมวาดภาพแนวปรัมปราคติแบบไทย

ประเพณีที่เปนเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา เชน ภาพไตรภูมิโลกสัณฐานที่บริเวณผนังดานหลังพระ

ประธาน ผนังดานนาตรงขามพระประธานมักเปนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ (ภาพที่ 109) ที่ผนัง

ชองหนาตางดานซายและดานขวาของพระประธานมักจะมีการแบงชองวาดภาพพุทธประวัติ ภาพ

ชาดกโดยเนนไปที่พระชาติสุดทายสิบชาติ หรือที่เรียกวาทศชาติ หรือบางแหงเนนพระเวสสันดรอัน

เปนพระชาติสุดทาย เหนือชองหนาตางขึ้นไปมักจะเปนภาพเทพชุมนุมเปนแถวทีมีการน่ังพนมมือเรียง
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กันหันหนาไปทางพระประธาน (ภาพที่ 110) อยางเชนที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย ที่พระบวรราชวัง ภาพ

จิตรกรรมที่วัดสุวรรณาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 111)  ถือเปนตัวอยางของภาพจิตรกรรม

แนวปรัมปราคติแบบไทยประเพณี  

 

ภาพที่ 109  จิตกรรมพุทธประวัติตอนมารผจญ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

ภาพที่ 110 จิตรกรรมเทพชุมนุม พระที่น่ังพุทไธสวรรย พระราชวังบวรสถานมงคล  
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ภาพที่ 111 จิตรกรรมสุวรรณสามชาดก พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 

การเผยแพรเขามาของวิทยาการตะวันตกเริ่มเขามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) มีหมอสอนศาสนาเขามาเผยแพรศาสนาและวิทยาการตะวันตกหลายทาน16  

มีการนําเขาแทนพิมพจากตะวันตก รวมทั้งไดนําเขาภาพพิมพสีตางๆเขามาดวย ทําใหชางไทยไดรับ

รูปแบบเทคนิคการใชแสงเงาในงานจิตรกรรม อยางเชนที่วัดสุวรรณาราม เปนตน เมื่อเขาสูสมัย

รัชกาลที่ 4 วิทยาการของตะวันตกเขามามากขึ้น การแพรของภาพพิมพตางๆ ที่เลียนแบบภาพ

ธรรมชาติมีอยางมากมาย ทําใหเกิดการวาดภาพแนวสัจจะนิยมมากขึ้น จิตรกรคนสําคัญคือ ขรัวอิน

โขง ถือวาเปนจิตรกรเอกในยุคน้ันที่ มีผลงานแนวสัจจะนิยมในการวาดภาพทิวทัศนแบบตะวันตก 

อาศัยจากการไดเห็นภาพพิมพ หรือภาพถายจากตะวันตกที่เขามาในยุคน้ัน17 สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเน้ือหาของภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถ จากแนวปรัมปราคติทางพระพุทธศาสนาไป

เปนภาพแนวปริศนาธรรมที่มีการวาดภาพประกอบเปนทิวทัศน สถาปตยกรรมแบบตะวันตก ที่มี

ความสมจริง มีการผลักระยะใกล-ไกลแบบที่เรียกวา Perspective  ตางจากภาพแนวไทยประเพณีที่มี

มุมมองภาพแบบมองจากดานบน ปราศจากทัศนียวิทยาที่มีความลึกของภาพตามความเปนจริง ขรัว

อินโขงทานจึงไดนําเทคนิคดังกลาวมาใชกับเร่ืองราวที่ใกลตัวอยางเชน จิตรกรรมพระราชประวัติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหอพระราชกรมานุสรณในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม18 ที่เปนการวาด

แบบการใชหลักทัศนียวิทยาแบบตะวันตกทําใหภาพเปนภาพ 3 มิติ บุคคลในภาพมีการเคลื่อนไหว

                                                            
16 วิไลเลขา ถาวรธนสาร , ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545), 

23.  
17 อภินันท โปษยานนท, จิตรกรรมและประติมากรรมตะวันตกในราชสํานัก เลม 2,  (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2537), 2. 
18 อภินันท โปษยานนท, เรื่องเดียวกัน, 3. 
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รางกายแบบสมจริงตางจากในจิตรกรรมไทยประเพณีที่การเคลื่อนไหวรางกายแบบนาฏลักษณ การใช

สีที่เปนสีเอกรงคมีการลงสีทองฟาแบบสมจริง  

แมวาจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 จะเปนจิตรกรรมที่มีความสมจริงแบบตะวันตก แตก็

ยังคงใชในการเลาเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ เชน จิตรกรรมภาพธุดงควัตร ปลงอสุภะ 

จิตรกรรมปริศนาธรรม หรือจิตรกรรมจากวรรณคดีที่โปรดเกลาฯ ใหวาดข้ึนเปนพิเศษ เชน จิตรกรรม

ภาพอิเหนาที่วัดโสมนัสวิหาร หรือศรีธนญชัยที่พระวิหารวัดปทุมวนารามอันเปนเรื่องเลาเกี่ยวของกับ

กลุมชาวลาว ภาพการเดินทางไปสักการะพระพุทธบาท ที่พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี

เปนตน  

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการจัดการประกวดวาดภาพประกอบโคลงพระราช

พงศาวดารในป พ.ศ. 2430  ในครั้งน้ันมีผูสงผลงานประกวดกันมากมาย ภาพดังกลาวไดนําไปประดับ

ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพาหุรัดมณีมัย สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาเพ็ชรุตม

ธํารง สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสิริราชกกุธภัณฑ และพระอัครชายาเธอ พระองคเจาเสาวภาค

นารีรัตน ในการประกวดคร้ังน้ันผลงานของพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

ปจจุบันอยูที่พระที่น่ังวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน  เปนภาพชางทรงของพระอุปราชาแทงชาง

พระที่น่ัง (ภาพที่ 112) เปนเร่ืองราวในแผนดินพระเจาทายสระ ภาพมีชางพระที่น่ังเคลื่อนไหวดูมี

ชีวิตชีวา มีการวาดภาพที่เปนทัศนียภาพที่แลดูมีมิติมีความลึกเห็นฉากหลังที่อยูไกลออกไป19 อีกภาพ

หน่ึงเปนภาพตอนพระสุริโยทัยขาดคอชาง (ภาพที่ 113) เปนภาพที่มีการใชความสมจริงในการวาด 

ทําใหภาพดูมีชีวิตชีวา ทั้งสองภาพน้ีสังเกตวาจะมีการใชสีระหวางฉากหลังกับฉากดานหนาใหมีความ

แตกตางกันเพ่ือที่จะเนนใหภาพดานหนาที่เปนตัวเลาเรื่องมีความโดดเดนออกมาจากฉากหลัง 

 

                                                            
19 เรื่องเดิม, 9. 
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ภาพที่ 112 ภาพเหตุการณชางทรงของพระอุปราชาแทงชางพระที่น่ัง  

ที่มา : อภินันท โปษยานนท, จิตรกรรมและประติมากรรมตะวันตกในราชสํานัก เลม 2 

(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิง, 2537),  5. 

                

              ภาพที่ 113 พระสุริโยทัยขาดคอชาง  

ที่มา : อภินันท โปษยานนท, จิตรกรรมและประติมากรรมตะวันตกในราชสํานัก เลม 2 

(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิง, 2537),  5. 

การประกวดภาพวาดคร้ังน้ีอาจเปนการนําไปสูความนิยมในการเขียนภาพเหตุการณทาง

ประวัติศาสตร ที่แพรหลายในชวงรัชกาลที่ 5 เปนอยางมาก พบวามีการเขียนในพระวิหารที่รัชกาลที่ 

4 ทรงสถาปนา   อยางเชนจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน ที่พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิต

มหาสีมาราม ถือวาเปนการวาดภาพพระราชพิธีที่มีอยูจริง สอดแทรกการดําเนินชีวิตของผูคนในสมัย
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น้ัน โดยเฉพาะภาพพระราชาเสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคา โดยจิตรกรไดใชฉากในหมูพระมหา

มณเฑียรในพระบรมหาราชวัง ไดออกมาอยางสมจริง รวมทั้งภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนที่ มีการ

วาดสถาปตยกรรม สภาพผูคน ทิวทัศน ที่มีความถูกตองตามสถานที่ที่มีอยูจริง เพ่ือเปนการ

บันทึกภาพพระราชพิธีที่มีอยูในขณะน้ัน ดังพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ในพระราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือน เพ่ือเปนการใหอนุชนคนรุนหลังไดทราบถึงการ

พระราชพิธีที่เคยกระทํามาและกําลังจะสูญหายไป20 การที่ทรงโปรดเกลาฯใหจิตรกรวาดภาพน้ีขึ้นก็

คงจะเปนการบันทึกภาพทางประวัติศาสตรเพ่ือใหคนรุนหลังไดเขาใจถึงการมีประเพณีที่เปนรากฐาน

สําคัญของวัฒนธรรมไทยทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ไดรับการทาทายจากอารยธรรม

ตะวันตกที่เขามาอยางแพรหลายในสมัยรัชกาลที่ 521 

ภาพถายถือเปนเทคโนโลยีสําคัญที่เขามาพรอมกับวิทยาการใหมๆจากตะวันตกที่มีสวน

อยางมากในการวาดภาพประวัติศาสตรใหมีฉากประกอบที่สมจริงได22 จะเห็นจากหลายภาพใน

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนาราม หรือจิตรกรรมภาพประวัติศาสตรอ่ืนๆ เชน  พระ

ที่น่ังทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ที่มีการวาดเหตุการณทางประวัติศาสตรที่เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง 

รวมทั้งภาพเหมือนบุคคล ดังน้ันการสรางภาพใหมีบรรยากาศงานสถาปตยกรรมประกอบฉากที่สมจริง 

จึงตองอาศัยการคัดลอกแบบจากภาพถายรวมสมัย ถึงแมวาเทคนิคการใชหลักทัศนียวิทยาอาจไม

แมนยําทําใหสัดสวนของสถาปตยกรรมผิดแผกไปจากภาพถายบาง แตก็ถือวาภาพถายมีชวยในการ

สรางภาพจิตรกรรมเหตุการณทางประวัติศาสตรไดดีทีเดียว 

    4.5 การกําหนดอายุจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนาราม  

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดเสนาสนาราม ถือเปนจิตรกรรมที่ไดรับอิทธิพล

ทางดานเทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตก จากภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดราชประดิษฐฯ ที่มี

การใชหลักทัศนียวิทยา (Perspective) โดยมีการผลักระยะใกลไกลขององคประกอบภาพ อยางเชน

การวาด ภาพอาคารสถานที่ที่แลดูมิมิติ มีความลึก ความสูง วัตถุที่อยูใกลก็มีความใหญโต สวนที่อยู

ไกลออกไปในฉากก็จะดูเล็กลง มีการใชสีของทองฟาเพ่ือเปนการบงบอกเวลา กลางวันกลางคืน ตาง

                                                            
20 จุลจอมเกลา,พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพิธีสิบสองเดือน, (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2542), 5. 
21 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร.  “การพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิต

มหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร

ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 69. 
22 พิชญา สุมจินดา, ราชประดิษฐพิพิธทรรศนา, (กรุงเทพฯ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, 

2555),  137. 
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จากงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีที่ใชสีแดงเปนสีของทองฟาสีเดียวไมบงบอกเวลา ผสมผสานกับ

เทคนิคแบบไทยประเพณีที่เนนความสมจริงของสถานที่ ขาวของเครื่องใชที่ทําจากทองโดยการใช

ทองคําเปลว และที่พิเศษไปกวาจิตรกรรมในชวงเดียวกันคือการวาดภาพเหมือนบุคคล คาดวาอาจ

ไดรับอิทธิพลมาจากกลุมจิตรกรที่วาดภาพจิตรกรรมภาพพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 พระที่น่ังทรง

ผนวช วัดเบญจมบพิตรฯ ที่มีการวาดพระสาทิศลักษณและภาพเหมือนของพระมหากษัตริยและขุน

นาง แตที่วัดเสนาสนารามมีความแตกตางไปจากน้ันคือการวาดภาพเหมือนเจานายฝายใน ที่คาดวา

อาจจะเปนการคลี่คลายจากการวาดภาพเหมือนที่เนนเฉพาะเจานายและขุนนางฝายหนา  

จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดเสนาสนารามน้ีคงวาดขึ้นหลังจิตรกรรมที่วัดราช

ประดิษฐฯอยางแนนอน ประกอบกับองคประกอบภาพอ่ืนๆ เชน ไมพบการวาดพระที่น่ังภูวดลทัศไนย 

ที่รื้อไปในชวงป 2440 – 2445 แตพบการวาดภาพหอมิวเซียม (ศาลาสหทัยสมาคม) ที่สรางข้ึนราว 

พ.ศ. 2417 รวมทั้งการพิจารณาจากอิทธิพลที่ไดรับจากภาพพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ที่พระที่น่ัง

ทรงผนวช สันนิษฐานวาวาดขึ้นหลังจากที่สถาปนาวัดเบญจมบพิตรฯ และยายพระที่น่ังทรงผนวชอัน

เปนพระที่น่ังกอปูนหลังคาเครื่องไม จากในพระบรมมหาราชวังมาที่วัดเบญจมบพิตรฯ มาสรางใหมซึ่ง

เสร็จสิ้นลงในป พ.ศ. 244323 แนนอนวาจิตรกรรมพระราชประวัติฯจึงตองวาดในชวงเวลาดังกลาวอัน

เน่ืองมากจากตองกอผนังปูนใหม นําไปสูการกําหนดอายุจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนวัดเสนา

สนาราม วามีการวาดขึ้นหลังจากน้ีแนนอน รวมไปถึงจิตรกรรมภาพมฆมานพ ในวิหารพระอินทร

แปลงอาจมีความเกี่ยวของกันทางดานกลุมชางที่เปนกลุมเดียวกัน 

 

 

  

 

 

                                                            
23 อเนก นาวิกมูล, จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 , (กรุงเทพฯ : แสดงดาว, 2554.) 30. 
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บทที่ 5 

บทสรปุ 

วัดเสนาสนาราม เปนวัดธรรมยุติกนิกายประจําหัวเมือง ที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ ให

บูรณะและสถาปนาขึ้นจากวัดเสื่อแตเดิม เพ่ือเปนวัดธรรมยุติกนิกายประจําหัวเมือง คูกับวัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม อันเปนวัดธรรมยุติกนิกายประจําพระนคร ภายในวาดภาพจิตรกรรมพระ

ราชพิธีสิบสองเดือน อันเปนพระราชพิธีโบราณที่ปฏิบัติสืบเน่ืองมาเพ่ือความสวัสดิมงคลของบานเมือง 

 จากการศึกษาจิตรกรรมพบวาเปนจิตรกรรมที่ไดรับอิทธิพลทางดานเทคนิคแบบตะวันตก ที่

นําเสนอถึงความสมจริงของภาพวาด จากจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่พระวิหารหลวง วัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ซึ่งวาดขึ้นตามบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) แตที่วัดเสนาสนารามมีการปรับเปลี่ยนการจัดเรียงภาพใหมตามลําดับพระราช

พิธีที่ประกอบขึ้นในเดือนแรกของป คือเดือนเมษายน (เดือน 5) อันเปนเดือนที่เริ่มตนศักราชใหม 

สิ้นสุดที่พระราชพิธีในเดือนมีนาคม (เดือน 4) อันเปนเดือนสุดทายของป  ที่ผนังสกัดหนาตรงขามพระ

ประธานของพระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม ยังเขียนภาพจิตรกรรมรัชกาลที่ 4 เสด็จฯทอดพระเนตร

สุริยุปราคา ในหมูพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง คลายกับจิตรกรรมที่ผนังสกัดหนา พระ

วิหารวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตที่วัดเสนาสนาราม วาดพระพักตรของรัชกาลที่ 4 ชัดเจน

กวาที่วัดราชประดิษฐฯ นอกจากน้ีแลวยังพบการวาดภาพเหมือนบุคคล หรือพระสาทิสลักษณ ของ

เจานายพระองคอ่ืน เชน สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระยาบําราบปรปกษ และสมเด็จฯ กรมพระสุดารัต

นราชประยูร ซึ่งเปนเจานายฝายใน ถึงแมการวาดภาพเหมือนบุคคลในจิตรกรรมฝาผนังจะพบแลวที่

จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 พระที่น่ังทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แตไมพบการ

วาดภาพเจานายฝายในเลย ดังน้ัน จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนวัดเสนาสนาราม อาจเปน

จิตรกรรมที่ไดรับการคลี่คลายแบบแผนแนวคิดมาสูการวาดภาพเหมือนเจานายฝายใน   

นอกจากน้ี จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนยังไดสะทอนความเปลี่ยนแปลงทางดาน

สังคมที่นิยมการวาดภาพสมจริง เปนภาพที่เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร รวมไปถึง

สถานที่ ผูคน สามารถเปนภาพสะทอนของคานิยม การเปลี่ยนแปลงทางดานประเพณีวัฒนธรรมที่

รวมสมัยกับจิตรกรรมน้ันถูกวาดขึ้นมา   
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