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This research is to 1) Studied and categorized the entertainments shown in the royal
cremation ceremony scenery in the mural painting from the reign of King Rama I- King Rama V
2) Studied about sociology anthropology and life style of the people in that period related with the
entertainments shown in the royal cremation ceremony mural painting. The accordance of this
studied will be checked with the documentary and photography. The Scope of the studied limited
from four of the temple (or "Wat") in the Bangkok Area during the Reign of King Rama 1-5; Wat
Ratchasittharam Ratchaworawiharn, Wat Thongthammachart Worawiharn, Wat Arunratchawararam Ratchaworamahawiharn and Wat Ang Keaw.
From the studied found that the scenery of the entertainments shown in the royal
cremation ceremony from mural painting during the reign of King Rama I-Rama V always
appeared in the scene of Buddha cremation ceremony. The pattern and style of the entertainments shown in the mural painting came from the entertainments shown in the reign of King
Rama I-King Rama V and became the evidence for social studied what happen in that period.
Also, the entertainment shown in the mural painting was the agnomen for the social status in Thai
culture. Moreover, the entertainments shown is the mural painting is the prove of relationship
ethnic identity and other nations.

Department of Art History
Graduate School, Silpakorn University
Student's signature ........................................
Academic Year 2012
Independent Study Advisor's signature ........................................
จ

กิตติกรรมประกาศ
ความสําเร็ จของการศึกษาเกิดขึ>นได้ เนืองจากเบื>องหลังของปัจจัยสนับสนุน ดังนี>
1. ครู บาอาจารย์: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุ ก ท่ า น ผูม้ อบรากฐานองค์ค วามรู้ ปลู ก ฝั ง วิธี ก ารคิ ด และกระบวนการศึ ก ษาอย่า งเป็ นระบบ
ขอบพระคุณ ศ.ดร.ศักดิ:ชยั สายสิ งห์ ซึงกรุ ณาแนะนําหัวข้อการค้นคว้าอิสระ, ผศ.ดร.รุ่ งโรจน์ ธรรม
รุ่ งเรื อง อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ทีได้ให้คาํ แนะนําและใส่ ใจอย่างสมําเสมอ ถึงแม้ท่านจะ
บอกว่าให้กาํ ลังใจใครไม่เป็ นก็ตาม แต่สําหรับผูศ้ ึกษาแล้วสิ งนั>นย่อมหมายถึงแรงผลักดันทีสําคัญ
และ ผศ.ดร.ปรี ดี พิศภูมิวถิ ี มหาวิทยาลัยบูรพา ทีกรุ ณาให้ยมื เอกสารเพือใช้ประกอบการศึกษา
2. เจ้าของผลงานทุกท่านทีผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อมูลมาใช้อา้ งอิงในการศึกษา และวัดทุกแห่ ง
ทีอยูภ่ ายใต้ขอบเขตการศึกษาทีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลประกอบการศึกษา
3. ผูบ้ งั คับบัญชา: คุณสุ บงกช ธงทองทิพย์ ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ เจ้า
สามพระยา, คุณวรอนงค์ เดชขจร หัวหน้าฝ่ ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติ
มหาราชิ นี, คุณอินทพร จันเอียม และคุณไพรัช เสื อสิ งห์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมถึงเพือนร่ วมงานในสถานทีทั>ง 3 แห่ง ทีสนับสนุนและให้โอกาส
4. ครอบครัว: บิดา และพีสาว กําลังใจหลักทีผลักดันให้กา้ วข้ามอุปสรรคนานัปการ
5. กัลยาณมิตร: ช่วงแรกของการศึกษาผูศ้ ึกษาต้องเดินทางระหว่างพระนครศรี อยุธยา
และกรุ งเทพฯ ทําให้ได้รับความอุปการะทีพักจากคุณหนึงฤทัย ฟักเขียว และคุณอนันต์ เสนาะโสตร
ด้านการเรี ยนก็ได้ “เพือน” ทีเกื>อหนุน โดยเฉพาะคุณณัฐิกา โชติวรรณ ทีอยูเ่ คียงข้าง ให้กาํ ลังใจกัน
ช่วยจัดหาเอกสารประกอบการศึกษา และช่ วยเรื องการจัดพิมพ์, คุณวรพัทธ์ ภควงศ์ ช่ วยถ่ายภาพ
และแปลบทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษ, คุณฉัตตริ น เพียรธรรม ให้คาํ แนะนําในระหว่างการศึกษาและ
นําไปทัศนศึ กษา, คุ ณอนันต์ เสนาะโสตร กับนํ>าใจในทุก ๆ เรื อง, คุ ณสุ ธาทิพย์ แสงเดชะ ช่ วย
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ และ คุ ณโสภิดา ศรี สวัสดิ: ฉิ ม ทีมอบรอยยิ>ม เสี ยงหัวเราะ ช่ วยรับฟั ง
ปัญหา และให้ความช่วยเหลือในการแปลภาษาอังกฤษในส่ วนของชือการค้นคว้าอิสระ
คุณความดีและประโยชน์ใด ๆ ทีเกิ ดขึ>นจากการค้นคว้าอิสระนี> ผูศ้ ึกษาขออุทิศให้กบั
ผู้ว างรากฐานพร้ อ มทั> ง ถ่ า ยทอดชี วิ ต จิ ต ใจให้ ผู้ศึ ก ษาได้ ก่ อ เกิ ด ความรั ก ในเรื องราวของ
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเป็ นผูท้ ีทําให้ผศู้ ึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จนได้ใช้เป็ น
เครื องยึดเหนี ยวในการดํารงชี วิต ซึ งได้แก่ บุคคลทีมีความสําคัญทีสุ ดในชี วิต 2 ท่าน คือ แม่ใหญ่
(ยาย) และแม่ ผูล้ ่วงลับ ส่ วนข้อบกพร่ องใด ๆ ทีเกิดขึ>น ผูศ้ ึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ....................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................
สารบัญภาพ ...............................................................................................................................
บททีc
1 บทนํา.............................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสําคัญของการศึกษา .........................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา .................................................................................
สมมติฐานของการศึกษา .....................................................................................
ขอบเขตของการศึกษา .........................................................................................
ขัpนตอนของการศึกษา .........................................................................................
ประโยชน์ทีcคาดว่าจะได้รับ .................................................................................
2 มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากหลักฐานด้านเอกสารและภาพถ่าย .............
บันทึก คําให้การ หมายรับสัcงและพงศาวดาร ....................................................
วรรณกรรมและวรรณคดี ....................................................................................
การสังกัดราชการและกฎหมายทีcเกีcยวข้อง ..........................................................
สมุดภาพไตรภูมิ ..................................................................................................
ภาพถ่าย ...............................................................................................................
3 มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาล
ทีc 1–5 ในกรุ งเทพมหานคร .................................................................................
วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ..............................................................................
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ....................................................................................
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ...................................................................
วัดอ่างแก้ว ...........................................................................................................
4 วิเคราะห์มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัชกาล ทีc 1–5 ในกรุ งเทพมหานคร .....................................................................
สรุ ปรู ปแบบมหรสพและการละเล่น ...................................................................
องค์ประกอบของมหรสพและการละเล่น............................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ฌ
1
1
3
3
3
3
4
5
8
16
24
28
30
34
34
46
63
74
84
84
88

บททีc
โรงละครและฉากประกอบการแสดง......................................................................
ผูแ้ สดงและการแต่งกาย .................................................................................
เรืc องทีcใช้ประกอบการแสดง ..........................................................................
ดนตรี ประกอบการแสดง ...............................................................................
ประเภทของมหรสพและการละเล่น ..............................................................
สภาพแวดล้อมและผูช้ มการแสดง .................................................................
การเปรี ยบเทียบกับหลักฐานด้านเอกสารและภาพถ่าย ........................................
5 สรุ ปและข้อเสนอแนะ .................................................................................................
รายการอ้างอิง ...........................................................................................................................
ประวัติผวู้ ิจยั .............................................................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ซ
ช

หน้า
89
95
100
107
111
117
123
138
144
150

สารบัญภาพ
ภาพทีc
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

หน้า
มหาเวสสันดรชาดก: กัณฑ์วนประเวศ และส่ วนหนึcงของนครกัณฑ์ แสดงภาพ
การละเล่นสมัยโบราณ เช่น ญวนหก ไต่ลวด เป็ นต้น และมีกระบวนแห่
เครืc องดนตรี ในพิธีสมโภชรับขวัญพระเวสสันดร พระมัทรี และพระโอรส
ธิดากลับเข้าเมือง ............................................................................................
มหาเวสสันดรชาดก: กัณฑ์วนประเวศ และส่ วนหนึcงของนครกัณฑ์ ..................
ระทาดอกไม้ไฟ และโรงมหรสพระหว่างระทาในงานพระศพสมัยรัตนโกสิ นทร์
ตอนต้น ..........................................................................................................
ระทายอดป้ อม และโรงมหรสพประกอบงานพระเมรุ .......................................
กลองทีcเตรี ยมไว้สาํ หรับการแสดง “โมงครุ่ ม” บริ เวณด้านหน้าพระเมรุ มาศ
ของรัชกาลทีc 4 ...............................................................................................
การแสดงโมงครุ่ ม ประกอบการบรรยายเรืc องมหรสพสมโภชในการพระเมรุ
สมัยรัตนโกสิ นทร์ .........................................................................................
ภาพการเล่นไม้สูงในการสมโภชช้างสําคัญ (พระเศวตคชเดชน์ดิลก) ในรัชกาล
ทีc 7 (พ.ศ. 2470) .............................................................................................
พระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ...........................................................
แผนผังทีcตp งั จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
ทีcปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ .....................................
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ฉากพุทธ
ประวัติ ตอนโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารี ริกธาตุ.....................................
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ฉากพุทธ
ประวัติ ตอนทีcทา้ วมหาพรหมกับเหล่าเทวดาพากันมาเฝ้ าพระพุทธเจ้า
หลังจากทีcได้ตรัสรู้ธรรม และอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดสัตว์..................
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ฉากพุทธ
ประวัติ ตอนพระเจ้าอโศกทดลองฤทธิ‚ พระอุปคุต และพญาวัสวดีมาร
ถูกพระอุปคุตทรมาน .....................................................................................
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ฉากพุทธ
ประวัติ ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ .................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฌญ

29
29
30
31
31
32
33
36
37
39

40

40
41

ภาพทีc
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

หน้า
โรงละคร โรงทีc 1 ในพุทธประวัติตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายใน
พระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร......................................................
โรงละคร โรงทีc 2 ในพุทธประวัติตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายใน
พระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร......................................................
ระทา ในพุทธประวัติตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร .........................................................................
พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร.................................................................
แผนผังทีcตp งั จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ทีcปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ .....................................
ทีcตp งั จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ตอน
ปริ นิพพาน ทีcปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ..................
หุ่น ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร...............................................................................
ละคร โรงที 1 ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายใน
พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ...........................................................
ละคร โรงที 2 ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายใน
พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ...........................................................
ระทา ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร...............................................................................
การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไม้สูง หกคะเมน และเหยียบปลายมีด ในพุทธ
ประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถวัดทอง
ธรรมชาติวรวิหาร ..........................................................................................
การละเล่นไต่ลวดรําแพน ในพุทธประวัติ ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ................................................
การละเล่นไม้สูง ในพุทธประวัติ ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายใน
พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ...........................................................
การละเล่นหกคะเมน ในพุทธประวัติ ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ญฎ

42
44
45
47
48
50
52
52
54
54

55
56
56
57

ภาพทีc
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

หน้า
การละเล่นเหยียบปลายมีด ในพุทธประวัติ ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ................................................
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ .............................................................
โขน ในพุทธประวัติตอนฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร...............................................................................
ละคร ในพุทธประวัติตอนฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร...............................................................................
ระทา ในพุทธประวัติตอนฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร...............................................................................
พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร................................................
แผนผังทีcตp งั จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร ทีcปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ..........
ทีcตp งั จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีcปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ .....................................
ละคร ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายในพระอุโบสถ
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร..............................................................
งิ>ว ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายในพระอุโบสถ
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร..............................................................
ชกมวย ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายในพระอุโบสถ
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร..............................................................
ระทา ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายในพระอุโบสถ
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร..............................................................
การละเล่นไม้สูง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายใน
พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ..........................................
การละเล่นไม้สูง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายใน
พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ..........................................
การละเล่นหกคะเมน ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายใน
พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ..........................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฏฎฏ

57
58
60
61
63
66
66
67
69
69
70
71
72
72
73

ภาพทีc
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

หน้า
การละเล่นหกคะเมน ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ภายใน
พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ..........................................
อุโบสถวัดอ่างแก้ว ..............................................................................................
แผนผังทีcตp งั จิตรกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว ทีcปรากฏภาพมหรสพ
และการละเล่นในงานพระเมรุ ......................................................................
ทีcตp งั จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว ทีcปรากฏภาพมหรสพและ
การละเล่นในงานพระเมรุ ..............................................................................
หนังใหญ่ ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในอุโบสถ
วัดอ่างแก้ว .....................................................................................................
โขนนังc ราว ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในอุโบสถ
วัดอ่างแก้ว .....................................................................................................
ระทาและดอกไม้เพลิง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว ..............................................................................
การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไม้สูง และหกคะเมน ในพุทธประวัติตอนถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว .......................................
ขุนนางกับบ่าวไพร่ ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายใน
พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ..........................................
แสดงฐานะของลูกผูม้ ีบรรดาศักดิ: ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิง
พระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ........................
แสดงอาชีพการค้าขาย ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ................................................
แสดงความนิยมในการใช้ร่ม ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรี ระภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว .....................................................................
ผูช้ มการแสดงขีคอกันเพือให้ได้ชมการแสดง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิง
พระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร .......
ทีพักสําหรับรอชมการแสดง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ................................................
ตัวพระ และ ตัวนาง สมัยรัชกาลทีc 5....................................................................
คณะละครไทยทีcนายบุศย์พาไปแสดงในยุโรปเมืcอ พ.ศ. 2443.............................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฏฐ

73
75
76
76
78
80
82
83
118
119
120
120
121
122
132
132

ภาพทีc
59
60
61
62
63
64
65
66

หน้า
คณะนักแสดงละครนอกเรืc องสังข์ทอง ................................................................ 133
โขนกลางแปลงพร้อมวงปี พาทย์ เข้าใจว่าถ่ายประมาณปลายสมัยรัชกาลที 4
หรื อต้นสมัยรัชกาลทีc 5 .................................................................................. 133
การแสดงโขนหน้าจอ.......................................................................................... 134
หุ่นหลวงตัวยักษ์ พระพิราพสร้างราวสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ จนถึงปลาย
รัชกาลทีc 5 (2325–2453) ................................................................................ 135
การแสดงงิpว......................................................................................................... 135
ปีc พาทย์เครืc องห้า .................................................................................................. 136
โรงละครเร่ สมัยรัชกาลทีc 5 ................................................................................. 137
การชกมวยของชาวบ้าน สมัยรัชกาลทีc 5 ............................................................. 137

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฐ

บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการศึกษา
จิตรกรรมฝาผนังเป็ นหลักฐานสําคัญทีใช้บนั ทึกเรื องราวทางประวัติศาสตร์ ประเภท
หนึ ง สามารถเป็ นตัวแทนทีใช้สือความหมายทําให้ทราบถึงเรื องราวของวัฒนธรรม ประเพณี คติ
ความเชื อของแต่ละยุคแต่ละสมัย นอกจากนี> ยงั มีคุณค่าในการบันทึกประวัติศาสตร์ และสังคมของ
ผูค้ นและชุมชนในพื>นทีนั>นหรื อในยุคสมัยนั>น ทั>งนี> อาจกล่าวได้วา่ จิตรกรรมฝาผนังถือเป็ นสื อกลาง
เพือเชือมความเข้าใจระหว่างสังคมในอดีตและความเป็ นปัจจุบนั
เรื องราวทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังจะมีเนื>อหาหลักทีเกียวข้องกับพุทธศาสนา ได้แก่
พุทธประวัติ วรรณกรรมทางศาสนา และวรรณคดี ซึ งในพุทธประวัติน> นั ปรากฏเรื องราวเกี ยวกับ
มหรสพและการละเล่นสอดแทรกอยูใ่ นเนื>อหาตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า
นับได้วา่ เป็ นความน่าสนใจทีจะทําการศึกษา เนืองจากถือได้วา่ มหรสพและการละเล่นนั>นเป็ นสิ งที
ปรากฏหลักฐานชัดเจนในสังคมไทยตั>งแต่สมัยอยุธยา โดยไม่ได้ใช้เฉพาะกับงานพระเมรุ ทีเป็ นงาน
อวมงคลเท่านั>น แต่ในงานมงคลทีเป็ นงานฉลองต่าง ๆ ก็มีมหรสพสมโภชและการละเล่นเช่นกัน1
และยังถือเป็ นส่ วนหนึ งของวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานโดยมีความเกียวข้องกับประเพณี ที
เกียวข้องกับชีวิตตั>งแต่เกิ ดจนกระทังตาย โดยเฉพาะในวาระสุ ดท้ายของชีวิต การจัดแสดงมหรสพ
และการละเล่นมีนยั สําคัญทีแสดงถึงฐานะของผูส้ ิ> นชีวิตถือเป็ นมหกรรมทีทําให้ชีวิตหลังความตาย
มีความสมบูรณ์และแสดงถึงเครื องประกอบบารมีของผูต้ าย เพราะใช้แสดงถึงฐานะทางสังคมของ
ผูต้ ายได้อีกทางหนึง ทั>งนี> ตามประเพณี โบราณ ถือว่าการออกพระเมรุ พระบรมศพหรื อพระศพนั>น
มิใช่เป็ นการโศกเศร้า ในทางตรงกันข้ามกลับยังถือว่าเป็ นสิ งทีควรยินดี ทําให้ตอ้ งมีการฉลองหรื อ
สมโภช ด้วยถือว่าการประกอบพระราชพิธีดงั กล่าวเป็ นการประกอบพิธีการอันศักดิ: สิ ทธิ: ทีจะส่ ง
เสด็จดวงพระวิญญาณของผูท้ ีเคารพไปสถิต ณ ทิพยวิมาน เป็ นการส่ งเสด็จกลับสู่ สวรรคาลัย
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สุ รพล วิรุฬรั กษ์, วิวัฒนาการนาฏยศิ ลป์ ไทยในกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ พ.ศ. 2325-2477 (กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 17-27.

1

2

จึงเปรี ยบเป็ นสิ งอันน่ายินดีควรแก่การจัดงานสมโภช2
ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเป็ นฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ได้ปรากฏอยูใ่ น
2 กรณี คือ งานพระเมรุ หรื อฉากถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า และงานพระเมรุ ของ
พระมหากษัตริ ย ์ โดยมหรสพและการละเล่นได้ปรากฏความสัมพันธ์ตรงกับฐานันดรศักดิ:ของผูเ้ ป็ น
เจ้าของงานและความนิยมในช่วงสมัยนั>น ๆ โดยประเภทของมหรสพและการละเล่นทีพบสรุ ปได้วา่
มีรูปแบบ ดังนี>
1. มหรสพทีเป็ นเรื องราว ถือเป็ นมหรสพหลักทีมีความสําคัญ ได้แก่ โขน หนังใหญ่
หุ่ น ละคร (ทั>งละครในทีเล่ นในวัง และละครนอกทีเป็ นของชาวบ้าน) นอกจากปรากฏรู ปแบบที
เป็ นของไทยแล้วยังปรากฏรู ปแบบทีเป็ นการแสดงของชาติพนั ธุ์อืน ๆ
2. มหรสพทีเป็ นการละเล่น โดยแยกออกเป็ น
2.1 การละเล่นทียึดตามแบบแผนทีมีมาตั>งแต่โบราณ เช่น โมงครุ่ ม กุลาตีไม้ ระเบง
แทงวิไสย กระอั>วแทงควาย เป็ นต้น3
2.2 การละเล่นทีมีรูปแบบของการได้รับอิทธิ พลจากชาติพนั ธุ์อืน ๆ ซึ งปรากฏว่ามี
อิทธิ พลเข้ามาตั>งแต่สมัยอยุธยาและนิ ยมมาจนกระทังสมัยรัตนโกสิ นทร์ ทีการแสดงมหรสพจาก
ต่างประเทศได้เข้ามามีอิทธิ พลอย่างมาก มีคาํ ศัพท์เฉพาะเรี ยกว่า “สรรพคิลา”4 คือ กี ฬาประเภท
ต่ า ง ๆ เช่ น ดอกไม้เ พลิ ง รํ า โคมญวน มอญรํา มวยปลํ>า และยัง มี ป ระเภทที เป็ นกายกรรม เช่ น
หกคะเมน ญวนหก ไต่ลวด นอนหอก นอนดาบ รําแพน ลอดบ่วงไฟ เป็ นต้น
ทั>งนี> ผลจากการศึกษาจะทําให้ทราบถึงประเภทของมหรสพและการละเล่นทีปรากฏ
ในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1- 5 โดยจัดประเภทได้ตามรู ปแบบทีพบในจิตรกรรมฝาผนังแต่
ละแห่ งซึ งสามารถสอบทานเชือมโยงได้ถึงความนิยมชนิดของมหรสพและการละเล่นในช่ วงเวลา
ดังกล่าว รวมถึงเป็ นเครื องยืนยันความสัมพันธ์ของไทยกับชาติพนั ธุ์อืน ๆ ดังปรากฏจากมหรสพ
และการละเล่ นของชาติ พ นั ธุ์ อืน ๆ ที ได้ร่วมจัดแสดง อี ก ทั>ง รู ป แบบ จํา นวนและประเภทของ
มหรสพและการละเล่นยังเป็ นสิ งทีแสดงฐานันดรศักดิ:ของผูว้ ายชนม์ได้อีกทางหนึง
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ประเมษฐ์ บุญยะชัย, มหรสพสมโภชในการพระเมรุ สมัยรัตนโกสิ นทร์ (ประกอบการบรรยาย จัด
โดย สถาบันไทยคดี ศึกษา เสนอที หอประชุ มศรี บูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , 12 กรกฎาคม
2551).
3
ในส่ วนของ ระเบง โมงครุ่ ม และกุลาตีไม้ จะรวมเรี ยกว่า “การละเล่นของหลวง” เนื องจากเป็ น
การละเล่นรู ปแบบเฉพาะ ไม่ปรากฏว่ามีการเล่นในระดับชาวบ้าน ดูรายละเอียดจาก สุ รพล วิรุฬรักษ์, วิวัฒนาการ
นาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 335.
4
ั นาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 335.
สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวฒ

3

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพือศึกษาและจัดประเภทของมหรสพและการละเล่นทีปรากฏ โดยตรวจสอบกับ
ความนิยมทีสอดคล้องกับสภาพสังคมช่วงเวลานั>น ๆ ซึ งใช้หลักฐานการตรวจสอบทางด้านเอกสาร
และภาพถ่าย
2. เพื อศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ค นและสภาพสั ง คม วัฒ นธรรมที ได้ถ่ า ยทอดไว้ใ น
จิตรกรรมฝาผนัง ในกรณี ทีสัมพันธ์กบั มหรสพและการละเล่นทีปรากฏในงานพระเมรุ
3. เพือศึกษาถึ งความสัมพันธ์กบั กลุ่ มคนทีเป็ นเจ้าของและทําการจัดแสดงมหรสพ
และการละเล่น เช่น กลุ่มชาติพนั ธุ์อืน ๆ
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1. จิ ต รกรรมฝาผนัง สมัย รั ช กาลที 1–5 ที ปรากฏฉากงานมหรสพสมโภชและ
การละเล่ นในงานพระเมรุ เป็ นเครื องสะท้อนสภาพสังคม โดยทําให้ทราบถึงรู ปแบบวัฒนธรรม
ความบันเทิงของผูค้ นในช่วงสมัยเวลานั>น
2. มหรสพและการละเล่นทีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังในฉากงานพระเมรุ ถื อ
เป็ นหลักฐานแสดงถึ งฐานันดรศักดิ:ตามสถานภาพ ความศรัทธาและบุญญาบารมีทีแสดงออกได้
อย่างชัดเจนต่อผูล้ ่วงลับ (สวรรคต) เนืองจากใช้แสดงถึงฐานะทางสังคมได้ในทางหนึง
3. มหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ เป็ นเครื องแสดงออกถึ งความเป็ นสังคม
นานาชาติของไทย เนืองจากเป็ นวาระสําคัญทีทําให้ชาติพนั ธุ์อืน ๆ ได้แสดงวัฒนธรรมของชนชาติ
นั>น ๆ
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั ครั>งนี>ผวู้ จิ ยั จะทําการศึกษาเกียวกับจิตรกรรมฝาผนังทีปรากฏมหรสพ
และการละเล่น เนื องจากจะปรากฏเนื> อหาทั>งงานมงคลและอวมงคล ซึ งในการศึกษาครั>งนี> จะขอ
จํากัดขอบเขตเฉพาะการศึกษามหรสพและการละเล่นทีใช้ประกอบในงานพระเมรุ ซึงถือว่าเป็ นงาน
อวมงคล โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังทีมีอายุสมัยในรัชกาลที 1-5 และศึกษา
ภายในพื>นทีกรุ งเทพมหานครเท่านั>น
ขั'นตอนของการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้า และเก็บข้อมูลจากเอกสารเบื>องต้นเกี ยวกับการศึกษาทีผ่านมา โดย
ค้นคว้าจากห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทีมีขอ้ มูล รวมทั>งข้อมูลจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น

4

สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
2. สํารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม และถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังในตัวอย่างทีเกี ยวข้อง
กับขอบเขตการศึกษา
3. ศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูลจากหลักฐานทางเอกสารและภาพถ่าย
4. ประมวลผลการศึ ก ษาจากการสั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการจัด ระเบี ย บข้อ มู ล ทั>ง
ทางด้านเอกสารและภาพถ่ ายต่าง ๆ เพือง่ายต่อการค้นคว้า และดําเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์ของ
การศึกษา
5. สรุ ปผลการศึกษา
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ทําให้ทราบถึงประเภทและชนิดของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ สมัยรัชกาล
ที 1-5 โดยจะเป็ นการตรวจสอบหลักฐานความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างจิตรกรรม
ฝาผนังและหลักฐานทางเอกสารและภาพถ่าย ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรื อไม่ ซึ งจะสามารถเป็ น
หลักฐานทีใช้ตรวจสอบถึงความนิ ยมมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ในสมัยรัชกาลที 1-5
รวมทั>งทําให้ทราบถึ งความสัมพันธ์ของสังคมไทยกับชาติพนั ธุ์อืน ๆ ในแง่ มุมด้านวัฒนธรรมที
สะท้อนผ่านมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ สมัยรัชกาลที 1-5

บทที 2
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากหลักฐานด้ านเอกสารและภาพถ่ าย
การแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุ อาจเรี ยกว่า “มหรสพหน้าไฟ” ถือเป็ น
แบบแผนประเพณี ที ถื อปฏิ บ ตั ิ สื บ ทอดมาเป็ นเวลานาน ปรากฏหลัก ฐานตั>ง แต่ ส มัย อยุธ ยาโดย
แรกเริ มนั>นมหรสพทีเข้าร่ วมงานจะเป็ นมหรสพของหลวง ต่อมาในชั>นหลังจึงปรากฏเป็ นประเภท
ของมหรสพและการละเล่ นพื>นบ้า นเข้าร่ วมในพิธี อี กทั>ง ยัง ได้ปรากฏรู ปแบบของมหรสพและ
การละเล่นอิทธิพลของชาติพนั ธุ์อืน ๆ
นัยสําคัญทีต้องจัดให้มีมหรสพสมโภชในงานพระเมรุ นับเป็ นการแสดงความกตัญRู
กตเวทีต่อผูล้ ่วงลับเป็ นครั>งสุ ดท้าย ซึงในกรณี ทีผูล้ ่วงลับเป็ นพระมหากษัตริ ยห์ รื อเจ้านายชั>นสู งก็สือ
ความหมายได้วา่ เป็ นครั>งสุ ดท้ายทีข้าแผ่นดินจะสามารถสนองพระมหากรุ ณาธิ คุณ พระกรุ ณาธิ คุณ
เป็ นการเทิดพระเกี ยรติต่อผูท้ ีตนรักและเคารพให้ได้เสด็จขึ>นไปสู่ สรวงสวรรค์ อีกทั>งยังแสดงถึ ง
ความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ จึงมีการสันนิษฐานว่าจุดประสงค์ในการจัดมหรสพสมโภช
ในงานพระเมรุ ทาํ เพือต้องการให้ประชาชนได้ชมและยังถือเป็ นงานออกทุกข์ในเวลาเดียวกัน อีกทั>ง
ยังเป็ นการแสดงแสนยานุภาพของพระมหากษัตริ ยอ์ ีกด้วย1 โดยการจัดมหรสพและการละเล่นตาม
คติด> งั เดิมของการออกพระเมรุ พระบรมศพ พระศพ มิใช่ สิงทีน่ าโศกเศร้า เพราะคําว่า “สวรรคต”
หมายถึ ง การเสด็จสู่ ส วรรค์ ควรแก่ ก ารสมโภช ทีผ่านมาในอดี ตจึง มีก ารจัดแสดงมหรสพและ
การละเล่นติดต่อกันหลายวันหลายคืน เป็ นการแสดงถึงความอาลัย และยังเป็ นสิ งทีแสดงให้เห็นถึง
แก่นแท้แห่ งสัจธรรมของสังขารตามความเชื อทางพุทธศาสนา ในขณะทีอีกด้านหนึงก็เป็ นเหมือน
การให้ความสุ ขแก่ประชาชนทีเดินทางไกลมาร่ วมงาน ซึ งสะท้อนให้เห็นว่า แม้ผสู้ วรรคตจากไป
แล้ว แต่ดว้ ยพระบารมีก็ยงั พระราชทานความสุ ขแก่ขา้ แผ่นดินได้2
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1

สิ โรตน์ ภิ นันท์รัชต์ธร, “มหรสพและการละเล่น และการละเล่นในงานพระเมรุ สู่ งานจิ ตรกรรม
ฝาผนังงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า ในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสิ นทร์ ,” ใน งานพระเมรุ : ศิ ลปะสถาปั ตยกรรม
ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมทีเกียวข้ อง, (กรุ งเทพฯ: อุษาคเนย์, 2552), 283.
2
งานพระเมรุ มาศ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ> นติ>งแอนด์
พับลิชชิง จํากัด (มหาชน), 2539), 95.

5

6

พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพจึ ง นั บ เป็ นพระราชพิ ธี เพื อการเป็ น
พระจักรพรรดิ ราช ทั>งขององค์อดี ตและองค์ผูส้ ื บสันติวงศ์โดยเฉพาะ เป็ นพระราชพิธีทียิงใหญ่
นับตั>งแต่การสร้างพระเมรุ มาศอันเป็ นสัญลักษณ์ของเขาพระสุ เมรุ อนั เป็ นหลักของโลก จนถึงการมี
มหรสพและการละเล่นฉลองให้ผคู้ นได้ชม โดยมหรสพและการละเล่นนั>นจะหมายความรวมถึงการ
แสดง การละเล่น ดนตรี ระบํา ละคร3 มากมายหลายประเภทเพือตอบสนองความต้องการ ความ
เพลิดเพลินของผูค้ นพลเมืองทีมีมากมายหลายเผ่าพันธุ์และหลายชนชาติสมกับเป็ นประเทศทีเป็ น
สังคมนานาชาติต> งั แต่สมัยอยุธยา
ในส่ วนของหลักฐานภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเก่าสุ ดปรากฏฉากมหรสพและการละเล่น
จะปรากฏเป็ นองค์ประกอบร่ วมอยู่ในตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ทั>งนี> การ
ถ่ า ยทอดเรื องราวพุท ธประวัติข องพระพุท ธเจ้า ระบุ อยู่ในคัมภี ร์ทางพุทธศาสนา คื อ “พระปฐม
สมโพธิกถา” โดยฉากถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า เป็ นความเกียวเนืองจากเหตุการณ์
ตามพุทธประวัติทีปรากฏอยู่ในพระปฐมสมโพธิ กถา ปริ เฉทที 27 ธาตุวิภชั นน์ปริ วตั ต์ เป็ นปริ เฉท
ทีว่าด้วยในวาระทีจะถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระหลังพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปริ นิพพานได้
7 วัน ทีป่ าสาลวัน เมืองกุสินารา ซึงได้จดั ให้มีงานสมโภชพระบรมธาตุ 7 วัน 7 คืน4
ส่ วนรู ปแบบของมหรสพและการละเล่นทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังนั>นเนืองจากเป็ น
เรื องราวพุทธประวัติใ นตอนงานพระเมรุ พ ระบรมศพของพระพุทธเจ้า ซึ งได้มี รูปแบบตรงกับ
มหรสพและการละเล่ น ในงานพระเมรุ พ ระบรมศพของพระมหากษัต ริ ย ์ ย่ อ มแสดงถึ ง การ
ตี ค วามหมายฐานะของพระพุ ท ธเจ้ า ที เป็ นพระมหาจั ก รพรรดิ มี ฐ านะเท่ า เที ย มกั น กั บ
พระมหากษัตริ ย ์ สอดคล้องกับพุทธประวัติก่อนหน้าทีพระองค์อยูใ่ นวรรณะกษัตริ ย5์
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3

ศรี ศกั ดิ: วัลลิโภดม, “นาฎศิลป์ ของชาวสยาม,” ใน เบิกโรง: ข้ อพิจารณานาฏกรรมในสั งคมไทย
(กรุ งเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา, 2534), 14.
4
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิตชิ โนรส, พระปฐมสมโพธิ กถา (กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2539), 242–244 อ้างถึงใน รัมภา สาลิการิ น, “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารี รักษ์ จ.ราชบุรี “ฉากงานถวาย
พระเพลิ ง พระบรมศพพระพุท ธเจ้า ”: ขนบประเพณี ท างสัง คม” (สารนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณฑิ ต สาขาวิช า
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 18.
5
สิ โรตน์ ภินนั ท์รัชต์ธร, มหรสพและการละเล่ น และการละเล่ นในงานพระเมรุ สู่ งานจิตรกรรมฝาผนัง
งานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า ในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ , 286.

7

ทั>งนี> สามารถอธิบายความหมายของคําว่า “มหรสพและการละเล่น” ได้ ดังนี>
1. มหรสพ หมายถึ ง การแสดงที ต้องจัดแสดงในอาคารที ปลู กสร้ า งขึ> นโดยเฉพาะ
เรี ยกว่า “โรงมหรสพ” เช่น โขน หนังใหญ่ หุ่นกระบอก งิ>ว เป็ นต้น
2. การละเล่น หมายถึง การแสดงกลางแจ้งหรื อการแสดงทีไม่ตอ้ งอาศัยโรงมหรสพ
เช่น มอญรํา กายกรรม เป็ นต้น6
ฉะนั>น จะเห็ นได้ว่า มหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ แต่ ล ะครั> ง จะจัดเช่ นใด
ขึ>นอยู่กบั ความแตกต่างตามฐานันดรศักดิ:ของผูท้ ีเป็ นเจ้าของงานพระเมรุ น> นั ๆ โดยมหรสพและ
การละเล่นทีถูกจัดขึ>นในแต่ละครั>งปรากฏสิ งทีมีความแตกต่างกัน ได้แก่
1. ประเภทของมหรสพและเครื องเล่ น ซึ งจะเป็ นรู ปแบบใดนั>นก็สุดแท้แต่พระราช
นิยมและความนิยมในเวลานั>น ๆ โดยมหรสพต่าง ๆ จะจัดแสดงสิ งใดนั>นจะมีหมายรับสังออกมาว่า
จะมีพระราชประสงค์ให้สิงไหนปรากฏในงานบ้างเพราะการออกพระเมรุ ถือเป็ นเรื องส่ วนพระองค์
ซึ งพระราชนิยมแต่ละสมัยจะไม่เหมือนกัน เช่น ในสมัยรัชกาลที 3 ด้วยพระราชนิยมของพระองค์
จึงได้นาํ “รําโคมญวน” มาใส่ ลงในมหรสพในการออกพระเมรุ ดว้ ย7
2. จํานวนโรง (สิ งปลูกสร้าง) ซึ งจะมีทีตั>งอยู่ระหว่าง “ระทา” ดังนั>นหากว่าระทามี
จํานวนมาก จะส่ งผลทําให้จาํ นวนโรงมหรสพมากตามไปด้วย นอกจากนี> ยงั พบโรงมหรสพหลักที
มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และจะมีทีตั>งอยู่นอกแนวระทา ดังปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ พระ
ระเบียงวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ปรากฏเรี ยกโรงมหรสพแบบนี> เช่น โขนโรงใหญ่8
3. จํานวนโรง (คณะ) ความหมายนี> เป็ นคําทีใช้เรี ยก “คณะการแสดง” เช่ น ในสมัย
รัชกาลที 1 ละครผูช้ ายพบ 2 โรง คือ โรงของสมเด็จเจ้าฟ้ ากรมหลวงเทพบริ รักษ์ แสดงละครใน
และโรงของนายบุญยัง แสดงเป็ นละครนอก9
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6

สิ โรตน์ ภินนั ท์รัชต์ธร, มหรสพและการละเล่ น และการละเล่ นในงานพระเมรุ สู่ งานจิตรกรรม
ฝาผนังงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า ในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ , 283.
7
รําโคมญวน จึงถือกําเนิดขึ>นตั>งแต่ในสมัยรัชกาลที 3 และได้รับความนิ ยมเรื อยมา จนสมัยรัชกาล
ที 4 จึงมีการปรับรู ปแบบเป็ นรําโคมบัวแบบไทย อ้างถึงใน ประเมษฐ์ บุญยะชัย, มหรสพสมโภชในการพระเมรุ
สมัยรัตนโกสินทร์ .
8
ั นาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 97.
สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวฒ
9
เรื องเดียวกัน, 60.
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4. จํานวนวัน ได้แก่
4.1 จํานวน 7 วัน 7 คืน เช่น การพระเมรุ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลก ในสมัยรัชกาลที 210
4.2 จํานวน 3 วัน 3 คืน เช่ น การถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระชนก ใน
สมัยรัชกาลที 111
หลักฐานทีเกี ยวข้องกับมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ทีจะขอนําเสนอเป็ น
ส่ วนของหลักฐานด้านเอกสารและภาพถ่ า ย คือ 1.บันทึ ก คําให้การ หมายรับสังและพงศาวดาร
2.วรรณกรรมและวรรณคดี 12 3.การสังกัดราชการและกฎหมายที เกี ยวข้อง 4.สมุ ดภาพไตรภูมิ
5.ภาพถ่าย ซึงมีประวัติความเป็ นมาและความสําคัญ ดังนี>
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1. บันทึก คําให้ การ หมายรับสั งและพงศาวดาร
บันทึก ของชาวต่า งชาติ ทีได้ระบุถึ ง มหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ปรากฏ
หลัก ฐานจาก “บันทึ ก การเดิ น ทางของบาทหลวงตาชาร์ ต” ชาวฝรั งเศส ที ได้เดิ นทางเข้า มายัง
ประเทศสยามในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ให้ขอ้ มูลไว้ ดังนี>
สิ งน่ าดูทีไม่คาดว่าจะได้เห็นนี> ทาํ ให้ท่านราชทูตกับเราต้องหยุดดูต> งั เป็ นนาน เพือ
ชมพิธีการปลงศพอันงดงามนี> หากเราได้เห็นแต่การฟ้ อนรําทํานองตลกขบขันกับละคร
ตลกทีคนมอญกับคนสยามแสดงอยูบ่ นโรงไม้ไผ่ทีเปิ ดรอบด้านเท่านั>น มีอาการเหมือนคน
ผีเข้าและใช้หน้ากากสวมปิ ดหน้าไว้ โดยทีการปลงศพนี>จะเสร็ จลงก็ต่อตอนเย็น และมีการ
จุดดอกไม้เพลิงบ้างเล็กน้อยเท่านั>น13

บันทึกดังกล่าวเป็ นหลักฐานทีได้กล่าวถึงมหรสพและการละเล่นทีจัดแสดงในพิธีศพ
ซึงจากคําบรรยายทีระบุวา่ “ใช้หน้ากากสวมปิ ดหน้าไว้” คงจะหมายถึงการแสดงโขน ซึงเป็ น

10

สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวฒ
ั นาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 97.
เรื องเดียวกัน, 56.
12
วรรณกรรมหมายถึงงานหนังสื อ วรรณคดีหมายถึงหนังสื อทีได้รับยกย่องว่าแต่งดี ดูรายละเอียด
ใน วิเชียร เกษประทุม, พจนานุกรมนักเรียนฉบับสมบูรณ์ (กรุ งเทพฯ: พัฒนาศึกษา, ม.ป.ป.), 167.
13
ไพโรจน์ ทองคําสุ ก, “โขนหน้าไฟ นาฏกรรมแห่ งวิถีชีวิตไทย,” ศิ ลปากร 49, 1 (มกราคม–
กุมภาพันธ์ 2549), 55-60.
11

9

หลัก ฐานที เป็ นข้อ ยืนยัน ได้ว่า นอกจากโขนจะเป็ นมหรสพในงานพระราชพิ ธี แ ล้วประชาชน
โดยทัวไปก็สามารถจัดแสดงโขนในงานของตนได้ อีกทั>งชาติพนั ธุ์อืน ๆ ก็มีส่วนร่ วมในการแสดง
มาตั>งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายแล้ว ดังบันทึกทีกล่าวว่ามีคนมอญร่ วมแสดง
“จดหมายเหตุข องลาลูแบร์ ” ซึ งเข้า มายังกรุ งศรี อยุธยาในสมัย สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เมือ พ.ศ. 2230–2231 ได้บนั ทึกหลักฐานทีเกียวข้องกับการแสดงกายกรรม ความว่า
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงโปรดการแสดงไม้สูงมาก ทางราชสํานักมักจัดให้มีการ
แสดงถวายทอดพระเนตรเสมอ โดยเฉพาะขณะที แปรพระราชฐานไปประทับที ลพบุ รี
และการเล่นไม้สูงของชาวไทยแสดงได้ดีมากด้วย พวกไม้สูง สยามปั กลําไม้ไผ่ลงในดิ น
และทีปลายลําต้นก็ต่ออีกลําหนึ ง และที ปลายลําที 2 ก็ต่อลําที 3 (เป็ นไม้ 3 ต่อ) และปลาย
ลําที 3 มีห่วง (เคยเห็นเป็ นแป้ นก็มี) เพราะฉะนั>นห่ วงนี> ก็ทาํ ด้วยไม้แข็งทีมือจับก็ยาวมาก
คนไม้สูงปี นขึ> นไปเอามื อจับไม้ห่วงทั>งสองข้างแล้วเอาหัวลอดเข้าไปข้างในหกคะเมน
กลับไปทางโน้นทางนี> ยกตัวและเท้าขึ> นชี> ฟ้านิ งอยู่ได้ต> งั ชัวโมงครึ ง แล้วก็หย่อนเท้าลงมา
ประศีรษะไม่ตอ้ งกลับยืน ไม่ตอ้ งลดเท้าอีกข้างหนึ งลง เต้นรําไปก็ได้ ในท่านี> คือไม่ตอ้ งยก
ตัวขึ>นเป็ นแต่บิดตัวไขว้ ข้อทีทําให้ท่าทางทีเล่นยิงน่ากลัวและยิงยากนัก คือลําไม้ไผ่สามต่อ
นั>นก็โยกเยกอยู่เสมอ ไม้สูงที เล่นปลายไม้ไผ่อย่างนี> ชาวสยามเรี ยกลอดบ่วง ยังอีกพวกก็
ปักบันไดสูงมากลงกะดิน ตัวแม่กระไดนั>นใช้ลาํ ไม้ไผ่ คันบันไดนั>นใช้ดาบคมหงายคมขึ>น
คนสําคัญก็ปีนบันไดเหยียบคมดาบนั>น ๆ ขึ>นไปจนกระทังถึงยอดแย้ และยืนเต้นรําบนคม
ดาบทําท่าบนบันไดคันบนโดยไม่มีอะไรทานตัวทั>งบันไดนั>นก็โยกเยกไปมาน่ากลัวยิงกว่า
ลมพายุพดั ต้นไม้โยก แล้วก็กลับเอาหัวปักลงมาตามคันบันไดคมดาบนั>น ข้าพเจ้าได้มองไป
เห็นเขาลงแต่ไม่ทนั พิ จารณาเวลาขาขึ> นไปอยู่บนคมดาบยอดบันไดคันสู งสุ ด แลข้าพเจ้า
มิได้ไปตรวจตราด้วยตนเองว่าคันบันไดนั>นเป็ นดาบและคมจริ ง ๆ หรื อไม่ นอกจากการ
แสดงไม้สูงดังกล่าวแล้ว ยังมีการแสดงไม้สูงคนอืน ๆ ทีมีลีลาการแสดง ต่าง ๆ ออกไป
คื อ สามารถไต่เส้นลวดที ขึ งตึ งไว้โดยไม่มีเครื องถ่วงเลี>ยงตัว แถมสวมรองเท้าหนี บ ถื อ
ดาบสองมื อและมี กระบอกนํ>าผูกขาอี กด้วย นักแสดงจะเดิ นย่างและร่ ายรําตามลี ลาแบบ
พื>นเมื องไม่ตอ้ งปี นป่ ายขึ> นไปบนที สู ง แต่ ก็นบั เป็ นการแสดงที ต้องใช้ความสามารถสู ง
เช่นกัน14
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14

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 2505, 203-206. อ้างถึงใน พัชรี เจริ ญกิจอมร,
“การศึ กษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” (การศึ กษาค้นคว้า
เฉพาะบุคคลปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 53.
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คําให้การ หมายรับสังและพงศาวดาร ปรากฏหลักฐาน ดังนี>
1. รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการจัดมหรสพและ
การละเล่นแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าปราสาททองพระราชบิดา
กล่ าวในพงศาวดารว่า โปรดเกล้าฯ ให้สร้ างพระเมรุ มาศสู งสองเส้น สิ บเจ็ดวาศอกเศษ (102.75
เมตร) และจัดให้มีมหรสพสมโภช “ให้บาํ เรอด้วยดุริยดนตรี แตร สังข์ ฆ้อง กลอง โขน หนัง ระบํา
บรรพ์ฟ้อน มโหฬารมหรสพทั>งปวง” 15
2. รั ช สมัย สมเด็ จ พระเพทราชา มี ก ารจัด มหรสพสมโภชก่ อ นวัน ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช16
3. รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ปรากฏข้อความในพงศาวดารสมัยอยุธยา ใน
พ.ศ. 2277 โปรดเกล้าฯ ให้จดั พระราชพิธีพระเมรุ มาศสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ดังความว่า
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ครั>นถึงศุภวรดฤดีพิชยั ฤกษ์ จึงเชิ ญพระบรมโกศไปขึ> นพระมหาพิชยั ราชรถ พร้อม
ไปด้วยรู ปสัตว์และเครื องแห่ ท> งั ปวงตามอย่างโบราณราชประเพณี แห่ ไปเข้าพระเมรุ มาศ
ให้นิมนต์พระสงฆ์มาสดับปกรณ์หกพัน ถวายไตรจีวร เครื องไทยทานต่าง ๆ มีงานมหรสพ
สมโภชสามวัน แล้วถวายพระเพลิง 17

4. รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ จัดมหรสพ 7 วัน ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
5. สมัยธนบุรี ระบุหลักฐานจากหนังสื อประชุมหมายรับสังภาคที 1 สมัยกรุ งธนบุรี
กล่ า วถึ ง การมหรสพสมัย นี> มี โขน ละคร หุ่ น งิ> ว รํ า หญิ ง หนัง เทพทอง มโหรี ปี พาทย์ ส่ ว น
การละเล่น ปรบไก่ ญวนหก โมงครุ่ ม ระเบ็ง คนต่อเท้า ลอดบ่วง คู่มวยปลํ>า กระบีกระบอง หกไม้
สู ง หกไม้ลาํ เดียว ไต่ลวด โยนมีด เป็ นต้น และสําหรับกรณี ตวั อย่างทีเกี ยวข้อง คือ งานถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปี หลวง กรมพระเทพามาตย์ ณ วัดบางยีเรื อนอก จ.ศ. 1138 (พ.ศ.
2319) มีหมายรับสังกําหนดเครื องเล่น ดังนี>

15

ไพโรจน์ ทองคําสุก, “โขนหน้าไฟ นาฏกรรมแห่งวิถีชีวติ ไทย,”.
เรื องเดียวกัน.
17
รัมภา สาลิการิ น, “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารี รักษ์ จ.ราชบุรี “ฉากงานถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระพุทธเจ้า ”: ขนบประเพณี ท างสังคม” (สารนิ พนธ์ป ริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 25.
16

11
กลางวัน โขน หลวงอินทรเทพ 1 โขนขุนราชเสนี 1 (รวม) 2 โรง ๆ ละ 7 ตําลึง วัน
ละ 14 ตําลึง 3 วัน 2 ชัง 2 ตําลึง งิ>ว พระยาราชาเศรษฐี โรง 1 วันละ 4 ตําลึง 3 วัน 12 ตําลึง
เทพทอง โรง 1 3 วัน 1 ชัง ช่องระทา โขน 4 โรง รําหญิง 4 โรง หนังกลางวัน 2 โรง หุ่ น
ยวน 1 โรง งิ>ว 2 โรง (รวม ) 13 โรง ๆ ละ 1 บาท วันละ 3 ตําลึง 1 บาท (รวม) 3 วัน 9 ตําลึง
3 บาท หุ่ นลาว 2 โรง ๆ ละ 2 บาท วันละ 1 ตําลึ ง 3 วัน 3 ตําลึ ง (รวม) 12 ตํา ลึ ง 3 บาท
(รวม) 19 โรง 4 ชัง 6 ตําลึง 3 บาท
กลางคืน หนังไทย โรงใหญ่ 3 โรง ๆ ละ 1 ตําลึง 2 บาท คืนละ 4 ตําลึง 2 บาท 3 คืน
13 ตําลึง 2 บาท หนังไทยโรงช่องระทา โรงละ 1 บาท คืนละ 2 ตําลึง 3 บาท 3 คืน 8 ตําลึง
1 บาท (รวม) 1 ชัง 1 ตําลึง 3 บาท หนังจีน 2 โรง ๆ ละ 1 บาท คืนละ 2 บาท 3 คืน 1 ตําลึง 2
บาท (รวม) 16 โรง 1 ชัง 3 ตําลึง 1 บาท
(รวมทั>งกลางวัน กลางคืน) 35 โรง 5 ชัง 10 ตําลึง
แลดอกไม้เพลิง ระทาใหญ่ 16 ระทา นอกระทา 5 สิ งนั>น ดิ น มาศ ของหลวง ช่ าง
ดอกไม้ทาํ ดอกไม้นอ้ ย คิ ดเอาเงินของหลวง ช่างไทย 6 ชัง ช่างจี น 2 ชัง 6 ตําลึง 3 บาท
(รวม) 8 ชัง 6 ตําลึง 3 บาท นั>น ดอกไม้กเ็ สี ยฯ ทรงพระกรุ ณาฯ ให้ลูกขุนปรึ กษา จะให้ตาม
ราคาหรื อ ๆ จะให้ลดหักราคาลงสิ งใดเท่าใด ให้ปรึ กษาจงควรแล
พระยาจักรี พระยายมราช พระยาพิไชยไอยสวรรย์ พระอนุ ชิตราชา ปรึ กษาด้วย
เกล้าฯ พร้อมกันว่า ให้ลดราคาลงเสี ย
ระทาใหญ่หมืนนิลพลคิดราคาระทา 2 ตําลึง 2 บาท หักเสี ย 2 ตําลึง คงให้ระทาละ 2
บาท เพลิงพะเนี ยงจีนหูคิดราคาบอกละ 1 สลึง 50 บอก เป็ นเงิน 3 ตําลึง 2 สลึง หักเสี ย 2
ตําลึง 2 บาท 1 สลึง คงให้แต่ 2 บาท 1 สลึง เสื อลากหางสายละ 1 บาท 3 สาย เป็ นเงิน 3
บาท หักเสี ย 1 บาท 2 สลึง คงให้แต่ 1 บาท 2 สลึง คิดหักทั>ง 3 คืน เป็ นเงิน 5 ชัง 4 ตําลึง 2
บาท 2 สลึง คงช่ างดอกไม้เพลิงไทยจีนได้รับพระราชทานทั>ง 3 คืน เป็ นเงิน ระทาใหญ่
หมืนนิลพล 16 ระทา ๆ ละ 2 บาท 3 คืน 1 ชัง 4 ตําลึง …
…สิ ริท> งั 3 วัน 3 คืน เป็ นเงิน เครื องเล่น กลางวัน 4 ชัง 6 ตําลึง 3 บาท เครื องเล่น
กลางคืน 1 ชัง 3 ตําลึง 1 บาท (รวม) 5 ชัง 10 ตําลึง ดอกไม้เพลิง 3 ชัง 2 ตําลึง 2 สลึง (รวม)
8 ชัง 12 ตําลึง 2 สลึง ต้นกัลปพฤกษ์วนั ละ 10 ต้น เป็ นเงิน 30 ชัง (รวม) 38 ชัง 12 ตําลึง 2
สลึง18
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18

ยิม> ปั ณฑยางกูร, ประชุ มหมายรับสั ง ภาคที 1 สมัยกรุ งธนบุรี (กรุ งเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี ,
คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, 2523), 8-10.

12

สําหรับมหรสพและการละเล่นทีปรากฏในสมัยธนบุรี สรุ ปได้วา่ เวลากลางวัน คือ งิ>ว
หุ่ นญวน หุ่ นลาว กายกรรม เวลากลางคืน คือ เล่นหนัง โดยถือว่ามหรสพและการละเล่นทีพบใน
สมัยธนบุรีเป็ นการสื บสานวัฒนธรรมไทยทีเชื อมโยงมาจากสมัยกรุ งศรี อยุธยาและต่อเนื องไปสู่
สมัย รั ต นโกสิ นทร์ นั บ เป็ นการธํ า รงรั ก ษาของเดิ ม ไว้ และยัง สามารถส่ ง ต่ อ ไปสู่ ยุ ค สมัย
รัตนโกสิ นทร์ซึงเป็ นยุคสมัยถัดมาได้
6. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2339 จัดให้มีการ
ถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โปรดเกล้าฯให้มีมหรสพสมโภช 3 วัน 3
คืน โดยปรากฏมหรสพและการละเล่น ดังนี> “ระทาดอกไม้สูงสิ บสองวา 16 ระทา เครื องสมโภชมี
โรงรําหว่างระทา 15 โรง แลตั>งเสาหกสามต่อหน้าระทา ลวด 4 หก 4 แพน 4 โรงงิ>ว 2 โรง มีไม้ลอย
ลวดเลว ลวดลังกา นอนร้านหอก ร้านดาบ ดาบค้อน บ่วงพวง บ่วงเพลิง เล่นทีหน้าไม้สามต่อ”19 อีก
ทั>งยังปรากฏหลักฐานดังความในพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
(ขํา บุนนาค) ว่า
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อนึ ง ในการมหรสพสมโภชพระบรมอัฐิครั>งนั>น มีโขนชักรอกโรงใหญ่ ทั>งโขนวัง
หลวงและวังหน้า แล้วประสมโรงเล่นกลางแปลง เล่นเมือศึกทศกรรฐ์ ยกทัพกับ 10 ขุน 10
รถ โขนวังหลวงเป็ นทัพพระราม ยกไปแต่ทางพระบรมมหาราชวัง โขนวังหน้าเป็ นทัพ
ทศกรรฐ์ ยกออกจากพระราชวังบวรฯ มาเล่นรบกันในท้องสนามหน้าพลับพลา ถึงมีปืน
บาเหรี ยมรางเกวียนลากออกมายิงกันดังสนันไป20

7. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2354 โปรดเกล้าฯ ให้จดั การ
พระเมรุ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ดังความว่า

19

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที 1 (กรุ งเทพฯ: องค์การค้า
ของคุรุสภา, 2503), 254.
20
ั นาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 56-57.
สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวฒ

13
แล้วมีระทาดอกไม้สูงสิ บสองวา 16 ระทา เครื องสมโภชมีโรงรําหว่างระทา 15 โรง
แลตั>งเสาหกสามต่อหน้าระทา ลวด 4 หก แพน 4 มีโรงโขน โรงละคร โรงงิ>ว สิ งละ 2 โรง
โขนโรงใหญ่โรงหนึ ง มี ตน้ กัลปพฤกษ์ท> งั 8 ทิ ศ มี ไม้ลอย ลวดเลว ลวดลังกา นอนร้ าน
หอกร้ านดาบ ดาบค้อน....ตอนคํามี หนังรอบพระเมรุ 12 โรง จุ ดดอกไม้พุ่ม ระทาใหญ่
และดอกไม้เพลิงมีการสมโภชพระบรมศพเป็ นเวลา 7 วัน และสมโภชพระบรมอัฐิอีก 3 วัน
3 คืน 21

8. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีงานพระเมรุ เจ้านายหลายพระองค์
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ได้แก่

งานพระศพกรมสมเด็จพระศรี สุลาไลย พระบรมราชชนนี ณ พระเมรุ ทอ้ งสนามหลวง
ในปี พ.ศ. 2381 ซึงได้ระบุถึงมหรสพทีจัดแสดง คือ ไม้สูง งิ>ว ดอกไม้เพลิง
งานศพเจ้าจอมมารดาชั>น ณ เมรุ วดั อรุ ณราชวราราม พ.ศ. 2387 มีดอกไม้เพลิง 3 คืน
งานศพพระองค์เจ้าหญิงสุ ท พ.ศ. 2393 ในตอนปลายรัชกาล มี งิ>ว มอญรํา ไม้ตาสู
ํ ง22
งานพระศพกรมหมื นสุ ริ น ทรรั ก ษ์แ ละศพเจ้า คุ ณ วัง หน้า ซึ งป่ วยโรคโบราณถึ ง
อนิ จกรรมในปี ขาลนั>นอายุได้ 50 ปี ได้ชักพระศพเข้าสู่ พระเมรุ วันจันทร์ เดือน 4 แรม 2 คํา ครั>น
ณ วันพุธเดื อน 4 แรม 4 คํา พระราชทานเพลิงแล้วสมโภชอัฐิอีกวัน 1 คืน 1 ทีพลับพลาวังหน้า มี
โขนโรงใหญ่ติดรอก
งานพระศพกรมขุนอิศรานุ รักษ์กบั พระศพกรมหมืนนเรนทรบริ รักษ์ 2 พระศพ ณ วัน
เดือน 7 ขึ>น 9 คํา ได้ชกั พระศพเข้าสู่ พระเมรุ ครั>น ณ วันเดือน 7 ขึ>น 11 คํา พระราชทานเพลิงแล้ว
สมโภชพระบรมอัฐิอีกวัน 1 เป็ น 4 วัน 4 คืน ทีพลับพลาวังหน้า มีอิเหนาโรงใหญ่ดว้ ย23
9. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีเจ้านายและขุนนางเสี ยชีวิตเป็ น
จํานวนมาก โปรดเกล้าฯ ให้จดั การพระราชทานเพลิงอย่างทัวถึง ในทีนี> ขอยกตัวอย่างงานพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปิ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ งได้ปรากฏมหรสพสมโภชทั>งในการสมโภชพระบรม
ธาตุ 1 วัน 1 คืน และมีความพิเศษกว่าครั>งอืน ๆ เนืองจากมีการมหรสพในนํ>าด้วย ดังความปรากฏ
“ตั>งกระบวนแห่ล่องลงมาประทับหน้าพระราชวังเดิมเหนือปากคลองบางกอกใหญ่ ให้มีการ

21

ั นาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 97.
สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวฒ
เรื องเดียวกัน, 123.
23
เรื องเดียวกัน, 122.
22
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สมโภชโขนหุ่ นละครงิ>ว และการละเล่นต่าง ๆ ในนํ>าคืน 1”24 ทั>งนี>น่าจะเกิดจากพระราชนิ ยมส่ วน
พระองค์ใ นกิ จ การของทหารเรื อ ก็ เ ป็ นได้ เนื องจากไม่ ป รากฏว่า มี ม หรสพทางนํ>า ในการออก
พระเมรุ ครั>งอืน ๆ
นอกจากนี>ยงั มีหลักฐานทีสามารถอ้างอิงถึงความสําคัญของมหรสพและการละเล่น คือ
“ประชุมพงศาวดารรัชกาลที 4 ฉบับของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์” บันทึกว่า พ.ศ. 2406 พระเจ้าพียาเธอ
กรมพระพิทกั ษ์เทเวศร์ (พระองค์เจ้าชายกุญชร) โอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ซึงเป็ นเจ้ากรมมหรสพ และเจ้ากรมหุ่ นของหลวงสิ> นพระชนม์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าชาย
สิ งหนาทราชดุรงค์ฤทธิ: พระโอรสในพระเจ้าพียาเธอกรมพระพิทกั ษ์เทเวศร์ ให้ทรงดํารงตําแหน่ง
เจ้ากรมมหรสพ และเจ้ากรมหุ่นของหลวง
บันทึกนี> เป็ นหลักฐานทีแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ และความนิ ยมในการเล่นหุ่ นว่ามี
ความนิ ยม และมีภารกิ จในการแสดงมาก จึงยกฐานะให้เป็ นกรมหุ่ นด้วยเสมอคู่กบั กรมมหรสพ
แต่ในสมัยอยุธยากลับไม่พบชือกรมหุ่น พบแต่เพียงกรมมหรสพ การยกฐานะเป็ นกรมหุ่ นเมือไรยัง
สื บไม่พบหลักฐาน สันนิษฐานว่าตั>งกรมหุ่นในสมัยรัชกาลที 2 เป็ นต้นมา
10. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เอกสารราชการในสมัยของ
พระองค์ ได้แก่ หมายรับสัง จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ราชกิจจานุเบกษา บันทึกงานพระเมรุ
ตลอดรัชกาล เช่ น งานพระเมรุ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
รัชกาลที 4 ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2412 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีโขน ละคร หนัง และหุ่ น เล่น
สมโภช 3 วัน 3 คืน25
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จากหลักฐานทางเอกสารทีได้กล่าวถึง สรุ ปได้วา่ มหรสพและการละเล่นในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ ทีได้มีกล่าวถึง ได้แก่ โขน หนัง (หนังใหญ่) หุ่ น (หุ่ นหลวง)
ละคร ระบํา การเล่นในพระราชพิธี (โมงครุ่ ม กุลาตีไม้ ระเบง แทงวิไสย กระอั>วแทงควาย) มอญรํา
งิ>ว สิ งโต การละเล่นทีมีลกั ษณะเป็ นกี ฬา กายกรรม ได้แก่ หกคะเมน ญวนหก ไต่ลวด นอนหอก
นอนดาบ ดาบค้อน ชกมวย

24

พลาดิศยั สิ ทธิธญ
ั กิจ, เล่ าขาน งานพระเมรุ (กรุ งเทพฯ: บันทึกสยาม, 2539).189,
25
งานพระเมรุ ถ วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว รั ชกาลที 4,
เข้าถึงเมือ 21 กันยายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.anurakthai.com
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ส่ วนความเปลี ยนแปลงในพระราชพิธี ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระศพ ในกรุ ง
รั ต นโกสิ น ทร์ ช่ ว งระยะเวลาในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราชถึ ง
พระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คื อ การอัญเชิ ญ
พระบรมสารี ริก ธาตุ ออกจากพระบรมมหาราชวัง ไปประดิ ษ ฐานบนพระเมรุ ม าศ วันรุ่ งขึ> นเชิ ญ
พระบรมอัฐิพ ระราชบุ พการี ไ ปสมโภชฉลองเช่ นเดี ยวกับ พระบรมสารี ริก ธาตุ วันทีสามจึง เชิ ญ
พระบรมศพยาตราไปยังพระเมรุ มาศเพือเฉลิ มฉลองและถวายพระเพลิ งรวมเป็ นเวลา 7–10 วัน
สุ ดแต่กาํ หนดขึ>น26
นอกจากนี> ความเปลียนแปลงทีส่ งผลเกี ยวข้องโดยตรงกับมหรสพและการละเล่นใน
งานพระเมรุ คื อ มี ก ารลดจํา นวนมหรสพสมโภชและการละเล่ น โดยพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือครั>งยังดํารงพระชนม์ชีพอยูค่ งจะได้ปรารภเรื องความ
สิ> นเปลืองในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนืองจากในสมัยนั>นประเทศไทยได้มี
การติดต่อกับต่างประเทศ มีการรับวัฒนธรรมจากภายนอก อีกทั>งชาวไทยปรับเปลียนวัฒนธรรม
บางอย่างให้สอดคล้องตามสมัย การสร้างพระเมรุ มาศทรงปราสาท ซึ งแต่เดิมเป็ นงานใหญ่โต ทรง
เห็นว่าการสร้างแบบเดิมเป็ นการสิ> นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและเป็ นทีเดือดร้อนแก่ประชาชน
ทัวไป จึ ง ได้มี ก ารเปลี ยนแปลงให้มี ข นาดเล็ ก ลงและประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยมากยิ งขึ> น โดยทรง
พระราชทานกระแสพระราชดําริ เมือครั>งยังดํารงพระชนม์อยู่ ความว่า
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แต่ก่อนมา ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตลง ก็ตอ้ งปลูกเมรุ ใหญ่ซึงคนไม่เคยเห็น แล้ว
จะนึ กเดาไม่ถูกว่าโตใหญ่เพียงใด เปลืองทั>งแรงคน เปลืองทั>งพระราชทรัพย์ ถ้าจะทําใน
เวลานี> ก็ดูไม่สมกับการทีเปลียนแปลงของบ้านเมือง ไม่เป็ นเกียรติยืนยาวไปได้เท่าใด ไม่
เป็ นประโยชน์แก่ ค นทั>งปวง กลับเป็ นความเดื อดร้ อน ถ้าเป็ นการศพท่ านผูท้ ี มี พ ระคุ ณ
หรื อผูม้ ีบรรดาศักดิ:ใหญ่อนั ควรจะได้เป็ นเกียรติยศ ฉันก็ไม่อาจจะลดทอน ด้วยเกรงว่าคน
จะเข้าใจว่า เพราะผูน้ > นั ประพฤติไม่ดีอย่างหนึ งอย่างใด จึงไม่ทาํ การศพให้สมเกียรติยศซึ ง
สมควรจะได้ แต่เมือถึงตัวฉันเองแล้ว เห็นว่าไม่มีขอ้ ขัดขวางอันใด เป็ นข้อคําทีจะพูดได้
ถนัด จึงขอให้ยกเลิกงานพระเมรุ ใหญ่น> นั เสี ย ปลูกแต่ทีเผาพอสมควรในท้องสนามหลวง
แล้วแต่จะเห็นสมควรกันต่อไป27
26

กรมศิ ล ปากร, เครื องประกอบพระอิส ริ ย ยศ สมเด็จ พระเจ้ า พีนางเธอ เจ้ า ฟ้ ากัล ยาณิ วัฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 285.
27
ยิ>ม ปั ณฑยางกูรและคณะ, งานพระเมรุ มาศสมัยกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ (กรุ งเทพฯ: กรมศิ ลปากร,
2528, จัดพิมพ์เนืองในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ฯ), 211.
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ดังนั>น ภายหลังจากทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ภาพความ
รื นเริ ง จากการมหรสพเนื องในงานพระเมรุ ก็ไ ด้จางหายไป เมือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวพร้ อมด้วยเจ้านายทีเกี ยวข้องได้ประชุ มเสนาบดี สภาและมีมติเมือวันที 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2453 ว่าสมควรแสดงความเคารพต่อผูล้ ่ วงลับโดยแท้ จึงให้งดจัดงานพระบรมศพเป็ นการ
รื นเริ ง รวมทั>งให้สอดคล้องกับวิถีของตะวันตก กลายเป็ นมติทีออกมาว่า “เลิกการฉลองต่าง ๆ คือ
ดอกไม้เพลิ งและการมหรสพต่าง ๆ และไม่ตอ้ งมีการตั>งโรงครัวเลี>ยง” ทําให้มหรสพทั>งหมดถูก
ยกเลิก28 ก่อนจะถูกรื> อฟื> นขึ>นอีกครั>งหนึ งเมือปี พ.ศ. 2539 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี สาเหตุเพือไม่ให้ปริ มณฑลพิธีตอ้ งเงียบเหงา จึงจัด
ให้มีมหรสพ 4 ชนิ ด คือ หนังใหญ่ โขน ละคร และหุ่ นกระบอก เพือเป็ นเครื องหย่อนใจแก่ราษฎร
ท่ามกลางความทุกข์โศกตามธรรมเนียมแต่ก่อนมา29
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2. วรรณกรรมและวรรณคดี
1. ปุ ณโณวาทคํา ฉันท์ ของพระมหานาค วัดท่ าทราย ซึ งแต่ งในสมัย พระเจ้า อยู่หัว
บรมโกศ กล่าวถึงมหรสพสมโภชและการละเล่น คือ “หุ่น” ไว้ดงั นี>
ฝ่ ายหุ่นก็ต> งั โห่
ชูเชิดพระโคโดม
เริ มเรื องพระไชยทัต
ลอบล้อมมฤคยง

ศัพทส้าวกระโหมโครม
ทวิพราหมณรณรงค์
จรเสด็จพนาพง
อสุ รท้าวกุเวรแปลง30

และยังได้พรรณนาถึงการเล่นโมงครุ่ มในมหรสพเรื องอิเหนา เนืองในการเตรี ยมงาน
วิวาห์ระหว่างบุษบากับจรกาด้วย ดังมีความตอนหนึงว่า

28

กรมศิ ล ปากร, เครื องประกอบพระอิส ริ ย ยศ สมเด็จ พระเจ้ า พีนางเธอ เจ้ า ฟ้ ากัล ยาณิ วัฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , 288-289.
29
ั , ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้ านาย (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2551), 174.
นนทพร อยูม่ งมี
30
นิยะดา เหล่าสุ นทร, “มหรสพในงานพระเมรุ ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น,” วารสาร
ไทย 9, 108 (ตุลาคม–ธันวาคม 2551), 82-90.
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โมงครุ่ มคณาชาย
ทับทรวงสอิ>งแผง

กลเพศพึงแสยง
ก็ตระกูตะโกคํา31

2. คํา พากษ์ใ นสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา เข้า ใจว่า มี ม าแต่ ค รั> งสมัย กรุ ง ศรี อยุธ ยา เมื อครั> ง
บ้านเมืองยังดี กล่าวถึงการแสดงมหรสพและการละเล่นต่าง ๆ ทีได้จดั แสดง เช่ น โขน ละคร หุ่ น
อันเป็ นนาฏศิลป์ ไทย และเรี ยกในคําพากย์น> ีวา่ “เครื องเล่น” ดังความว่า
อยุธยาถาวรเปรมปรี ด: ิ
สนุกนิแม้เมืองสวรรค์ ฯ
เครื องเล่นโขนละคอนหุ่นประชัน
ด้วยเครื องวิจิตรแต่งกาย ฯ
ราตรี รัสมีเพลิงพราย
กระหนกกระหนาบภาพหาญฯ
เป็ นทีประชาชนชืนบาน
สําราญสํารวลปรี ดา ฯ32

ส

ทุกข์ภยั ไป่ มี

เชิดชูกลางวัน
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หนังงามลวดลาย
ทอดทัศนาการ

3. ปาจิตตกุมารกลอนอ่าน33 เป็ นงานนิพนธ์ทีไม่ปรากฏนามผูแ้ ต่ง แต่งเมือ พ.ศ. 2316
ในสมัยพระเจ้ากรุ งธนบุรี วรรณคดีเรื องนี> แต่เดิมไม่เป็ นทีรู้จกั จนกระทังถูกพบโดยศาสตราจารย์
ดร.นิ ย ะดา เหล่ า สุ นทร เมื อครั> งทํา วิทยานิ พ นธ์ ดุษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต เรื อง “ปั ญญาสชาดก: ประวัติและ
ความสํา คัญที มี ต่อวรรณกรรมร้ อยกรองของไทย” ในที นี> ข อกล่ า วถึ ง มหรสพและการละเล่ นที
เกียวข้อง จํานวน 6 ประเภท ได้แก่
3.1 โขน ตอนพระรามทําศึกกับทศกัณฐ์ ดังความว่า “พวกโรงโขนตีโทนกระทุง้
เส้าเสี ยงเกรี ยวกราวเอิกเกริ กแล้วโห่ลนั เล่นเรื องรามทําศึกกับทศกัณฐ์ ต่างประจันชุลมุนรุ นณรงค์”

31

ธนิต อยูโ่ พธิ: , “การละเล่นสมัยกรุ งศรี อยุธยา,” ศิลปากร 11, 3 (กันยายน 2510), 32-64.
เรื องเดียวกัน.
33
กล่าวถึงปาจิตต์กบั อรพิมทีรักใคร่ กนั แต่อรพิมต้องไปเป็ นพระชายาของท้าวพรหมทัต ปาจิตต์ได้
ฆ่าท้าวพรหมทัต หลังจากนั>นได้พากันหนีระหกระเหิ นไปในป่ าและพลัดพรากกัน เมือได้พบกันระลึกถึงเคราะห์
กรรมทีเป็ นเพราะอกุศลกรรมทีได้ทาํ กับท้าวพรหมทัต จึงกลับไปทําพิธีศพให้ทา้ วพรหมทัต (ข้อมูลจาก นิ ยะดา
เหล่าสุนทร, “มหรสพในงานพระเมรุ ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น,”)
32
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นอกจากนี> ยงั มี “โขนเขมร” อีกหนึงโรง ซึ งเล่นตอนพระรามตามกวาง ดังความว่า
“ยังโรงหนึงโขนเขมรเล่นประชัน เมือพระรามพาสี ดามากลางไพร”
3.2 ละครชาตรี สันนิษฐานว่ามาจากโนราหรื อมโนราซึ งเกิดขึ>นทางภาคใต้ เรื องที
เล่นในชั>นแรกสันนิษฐานว่าเล่นเรื องพระสุ ธนมโนราห์ ดังปรากฏในวรรณกรรม ความว่า
พวกละครชาตรี เสี ยงตีกรับ
เล่นราวเรื องเบื>องพระรถราชบํารุ ง
ท้าวตรี เนตรรู ้เหตุมาแปลงสาร
นางแจ้งสารก็สมานเป็ นสามี

แล้วร้องรับตีกลองเสี ยงตุง้ ตุง้
ถือสารตราให้ไปหานางเมรี
ให้นางมารร่ วมรักพระโฉมศรี
รําชาตรี กรับรับกันไป
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3.3 ละครนอก ตัวแสดงเป็ นชายล้วน เรื องทีแสดงส่ วนใหญ่นาํ มาจากชาดก ส่ วน

เรื องทีได้รับความนิ ยม เช่ น สังข์ทอง สุ วรรณหงส์ มุ่งความสนุ กสนาน เพลิดเพลินมากกว่าความ
งดงาม ความว่า
ยังพวกหนึงตั>งโรงอยูด่ ูโอ่โถง
นายโรงรําแขนกรอ่อนวิไล
เล่นเรื องปางครั>งเจ้าสุ วรรณหงส์
ต้องหอกยนต์ลม้ ผึงถึงชีวี

ละครโรงพึงหัดกันขึ>นใหม่
หน้าเป็ นใยนํ>านวลน่ายวนยี
เมือเธอหลงเสี ยรู ้มเหสี
ปี พาทย์ตีเพลงโอดสลดใจ

3.4 หุ่ น วรรณกรรมทําให้ทราบได้วา่ หุ่ นสมัยธนบุรีมีหลายประเภท เช่ น หุ่ นไทย
หุ่นมอญ หุ่นเขมร หุ่นทวาย หุ่นจีน และหุ่นตลก ความว่า
ยังโรงหุ่นชุลมุนสายยนต์ชกั
คนชักยนต์บ่นถือแทบมือตาย
ยังโรงหนึงอึงวุน่ เล่นหุ่นมอญ
หิ>วตะกร้าถือพร้าหาบคะนน
มีหุ่นมอญหุ่นเขมรเล่นประชัน
คนเจรจาว่าภาษาเกลิงนุนาย
ชะง่อนงักเชิดชักอลวน
หุ่นเขมรเล่นตามส่ งภาษา
ดูรูปหุ่นทูนปูนเดียดกระดาย

ชะง่อนงักโงนงันทําหน้าหงาย
เมือยหัวไหล่แกว่งหัวทุกตัวคน
ทําหัวคลอนหนวดดกทั>งอกขน
สิ> นทุกคนเห็นหัวเหราะว่าเหมาะครัน
ต่างต่างกันต่างภาษามาสื บสาย
คนระบายยกหุ่นขึ>นชักยนต์
สิ> นทุกคนเห็นหัวร่ อแทบงอหาย
ตุอินาตูพองบองสะวาย
คนระบายยึกยักด้วยชักยนต์

19
ทั>งหนุ่มสาวเฒ่าแก่เห็นหัวร่ อ
บ้างพูดกันว่ามันขันเหลือพิกล
พึงมีใหม่หุ่นทวายอีกหุ่นจีน
ผมเปี ยปอยห้อยหลังเหมือนหางลิง
ทําตัวเอียงเถียงกันกับจีนกง
อิดจับลักซี ลกั บ่อหอลา
หุ่นทวายใส่ เสื> อแล้วขีหมู
เสี ยงตีกลองตุมตุมดังรุ มไป
หุ่นตลกอกขนถือพร้าง้อม

จนเหงียดงอเห็นเหงือกเกลือกถลน
สองภาษาพากันบ่นว่าขันจริ ง
เห็นแต่ตีนใส่ เสื> อทําสุ งสิ ง
ขึ>นเก้าอี>นงอิ
ั งแล้วเจรจา
ว่าซิ นไซยซี ลง้ ลักจับซา
พวกไทยฮาหัวอึงคะนึงไป
พวกไทยดูเรื องราวหารู ้ไม่
เถิงเล่นได้ไม่มีใครไปแลดู
สันหลังค้อมปากอ้าตาถลน
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ส ่มหรื อโหม่งครุ่ม เป็ นการแสดงของหลวงเท่านั>น ผูแ้ สดงเป็ นชายล้วน
3.5 โมงครุ

ศี ร ษะสวมเทริ ด แบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม กลุ่ ม ละ 5 คน ฆ้อ งเป็ นเครื องดนตรี ที สํา คัญ ใช้บ อกท่ า รํ า
ผูแ้ สดงจะถือกระบอง 2 มือ ร่ ายรําไปตามจังหวะ ซึ งในปาจิตตกุมารกลอนอ่าน พรรณนาการแสดง
ชุดนี>คู่ไปกับการแสดง “ระเบง” ความว่า
มีหมู่มอญกับเขมรเล่นโมงครุ่ ม
ทํากรี ดกรายถือไม้คนละอัน

แต่หนุ่มหนุ่มรู ปร่ างดูคมสัน
ตีกลองตุมฆ้องลันเสี ยงครุ่ มไป

3.6 มวย เป็ นการแสดงหรื อกีฬาประจําชาติทีมีมาแต่โบราณ ความว่า
ครั>นเบียงบ่ายชายแสงพระสุ ริยฉ์ าน
ให้เปรี ยบมวยขึงนังสนามใน
เข้ามาเทียบเปรี ยบได้ไทยกับแขก
ให้ซอ้ มมือแคล่วคล่องทั>งสองรวย
ครั>นเปรี ยบแล้วลันฆ้องเรี ยกคู่แรก
เข้าสนามกราบงามลงสามลา
ลุกขึ>นยกหมัดเชิดเปิ ดให้ชก
ปะเตะปับมือปัดก็พลาดไป
ไอ้แขกตามหมัดป้ องเข้าปากแตก
ไทยไม่หนีรุกรี ขึ>นไววาง
ไอ้แขกลองจ้องคว้าจมูกเหมาะ
หมัดกะตักตีนเตะเข้าตึงตัง

ภูมิบาลสังสารดํารัสไข
ลันฆ้องใหญ่เรี ยกหาบรรดามวย
เป็ นคู่แรกรู ปร่ างนั>นสะสวย
สิ บเอ็ดคู่เปรี ยบได้มวยตามบัญชา
ไทยกับแขกแต่งแล้วไวหนักหนา
บังคมบาทราชาผูจ้ อมไกร
ข้างหนึงยกเท้าย่างเป็ นก้าวใกล้
ไอ้ไทยไวชกถูกเข้าลูกคาง
ไทยปะเตะแขกแบกเอาล้มผาง
ทําท่าทางกุมหมัดตั>งจังงัง
ไอ้ไทยถองศอกเคาะเอาหัวกั>ง
พวกคนดูร้องขึ>นดังเสี ยงว่าเออ
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4. โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง หรื อ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
เป็ นพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหมืนศรี สุเรนทร์ พระโอรสในรัชกาลที 1 ทรงนิพนธ์ข> ึน
เป็ นทํานองจดหมายเหตุถวายพระเพลิงและฉลองพระอัฐิ34 โดยขอกล่าวถึงเฉพาะโคลงบททีบรรยาย
เกียวกับมหรสพและการละเล่น ดังนี>
(54) โรงโขนโรงหุ่นงิ>ว
รธาช่องรธาโยง
ทีประทับพลับพลาโถง
ทั>งสี สนมไส้
(99) มหฤศพครบสิ งไส้
โขนต่อโขนประชันกัน
หุ่นต่อหุ่นเสมอขัน
ลครต่อลครงิ>ว
(100) โรงหนึงโขนเหล้นเมือ
สมเด็จองค์อะวะตาร
ให้นาํ ธํามรงค์กาญ
ไปส่ งองค์อนุชไท้
(101) โรงหนึงเสี ยงเส้าเร่ ง
พยุหยักษโยธาอึง
พลวิงถับถึง
ราพบุตรวางศรต้อง
(102) โรงหนึงหุ่นเหล้นเรื อง
พระเสด็จโดยดงดัด
พบองค์อนงสวัสดิ:
สมสนิทชิดเชยเคล้า

ลครโรง
เชือกไว้
ทอดเผนก
สฤษดิ:แล้วตามเกณฑ์
สรรพรรณ
เก่งกริ> ว
ชิงชะนะ กันนา
ต่องิ>วประชันกัน
หณุ มาน
ตรัสใช้
จนกับ ไสบนา
ราพร้ายรุ มตี
กลองตึง
โห่ร้อง
โจมจับ
ลักษณ์ลม้ ในสนาม
โสวัด
ดุ่มเด้า
ปทุมเมศ
สอดคล้องสองเกษม
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พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหมืนศรี สุเรนทร์, โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง อ้างถึง
ใน เกรี ยงไกร เกิ ดศิ ริ และคณะ, งานพระเมรุ : ศิ ลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมทีเกียวข้ อง
(กรุ งเทพฯ: อุษาคเนย์, 2552), 133-166.
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(103) โรงหนึงคนเชิดเต้น
เริ มเรื องไชยทัดคุณ
หลงใหลใฝ่ ดรุ ณ
บหน่ายคลายคลาดห้อง
(104) ลครเรื องระเด่นร้อง
ฉับฉําทํานองใน
ลักนุชบุษบาไป
เผด็จรัดระตูร้อน
(105) ลครจอมจักรพรรดิเจ้า
ล้วนเหล่าเยาวยุพินทร์
โฉมตรู คู่นางอินทร์
ใครพิศจิตรเจียนบ้า
(106) ร้องเรื องอนิรุทธรั>ง
อารักษ์ภกั ดีองค
สมสู่อุษาทรง
ยามพิโยคโศกกลุม้ คลุม้
(107) งิ>วจีนจรู บแฉ่งซ้อน
ม้าฬ่อซอสี ประทาน
ดําเนิรเรื องตํานาน
ปางบุตรนํานุชน้อม
(108) ลันถันเอียไหล่อา้
จีโบโล่หลิ>วบน
เขียนภักตรพิกลยล
เกราะประหลาดคาดซ้อง
(109) ระบํารําเรี ยบเคล้า
เพ็ญพิลาศอลงก์ทรง
สังวาลสุ วรรณวง
จับคู่คแู ้ ขนซ้อย
(110) ชาตรี ตลุบตุบทิ>ง
รําสบัดซัดสะเอวโอน
คนกรับรับขยับโยน
ร้องเรื องรถเสนแก้

ตัวลมุน
เวตรต้อง
เยาวเรศหนึงนา
เสน่หไหม้เมาโฉม
เสี ยงใส
นาฏห้อน
สมสู่เจ้านา
รี บร้นพลตาม
ธรณิ นทร์
ผ่องหน้า
อรรคราช
บ่นเพ้อเลมอฝัน
แรมดง
โอบอุม้
เสาวภาค
คลังไคล้ใจตรอม
เสี ยงขาน
แซ่ซอ้ ม
เทียนต๊ก
ปกิงเจ้าไอสวรรย์
อึงอล
หลิวบ้อง
หลายอย่าง
เช่นเชื>อพงษ์พระยา
เปนกง
เสริ ฐสร้อย
ตาบพิศ
ชดนิ>วชํานาญเพลง
กลองโทน
อ่อนแปล้
เสี ยงเยิน ไปนา
ห่อขยุม้ มาโปรย
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(111) มอญรําขําจริ ตค้อน
รําระมัดระเมียนนม
กล้องแกล้งดุจกลิงกลม
คนมักลักลอบทิ>ง
(112) โขนหุ่นหนังงิ>วช่อง
ดูบ่เปนอันนิยาย
หุ่นจีนหุ่ นลาวทวาย
มีมากหลากหลายซ้อน
(113) เทพทองสองฝ่ ายโต้
หญิงบ่อายชายสรร
ฝ่ ายหญิงหยาบคําหยัน
พื>นแต่อา้ ยอีเอ้ย
(114) โมงครุ่ มใส่ เทรอดคลํ>า
กําพดตีกลองตี
ระเบงยิงมยุรี
โอละพ่อลําพองร้อง
(115) สูงสุ ดสามชัวไม้
แพนรําทําโยนเยน
ไต่ลวดดุจเทเวน
ลอดบ่วงทะลวงเห็นคล้าย
(116) ลางเล่นสาหัศเหี> ยม
ชํางัดในวิชาชาญ
นอนเหนือหอกดาบปาน
เบื>องอกครกวางแอ้
(117) ญวนเล่นโตล่อแก้ว
วัดเฉวียนเวียนวัล
ญวนหกดังกังหัน
ดูดาบปราบเสี ยวไส้
(118) ปลํ>ามวยคาดหมัดตั>ง
ปะเตะต่อยถูกจมูกตา
ดั>งกะบีตีคธา
กลองแขกสระหม่ายํ>า

งอนคม
นาดพริ> ง
เอวกล่อม
ทีเนื>อนมนาง
ระธาราย
ย่างฟ้ อน
มอญพม่า
แซ่ซอ้ งอึงคะนึ ง
ตอบกัน
เศกเย้ย
ตอบต่อ
ประพ้นคนหัว
ดุจหมี
ปุ่ มฆ้อง
ผูกร่ าง
รายริ> วตลบคืน
หกคะเมน
โยกย้าย
ทระเหาะมานา
พิศเลื>อยวัลวง
ใจหาญ
เชียวแท้
นอนนุ่นนวมนา
ตระหนําซํ>าสากรุ ม
ผกผัน
ด่วนได้
ปากคาบ ดาบแฮ
สยดท้อใจขาม
จังกา
แตกซํ>า
เขนโล่ห์
ขยิกไม้ชวนตี
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(119) พลเมืองทั>งหนุ่มเถ้า
แต่งสกนธ์กายางค์
มาเมิลมะหุสพางค์
รมเยศเจตนาเปลื>อง
(120) ไทยธรรมศาเลศเลี>ยง
ฝูงนิกรมากิน
มักเมาสุ รากิน
เกษมศุขไปทุกมื>อ
(121) นักเลงเทียรเทียวเหล้น
พบบ่อนเบียดตบอยแทง
เจ้ามือคุยขจายแจง
ระวังกักยักฤาเคี>ย
(124) สายัณห์ตวันคล้อยคํา
หนังประนังเภริ น
เชิดพระเสด็จทรงศิลป์
เพ้ยพากษ์กลองตะโพนให้
(125) โรงหนึงอรไท้มิง
หุงทิพย์สะลิโล
โสดโรงเรื องอสุ โร
นํานเรศร์ดาํ ด้น
(126) บัดไทธเสด็จด้วย
อีกพระญาติสนม
ถึงถวายประนมคม
จุดบุบผาเพลิงพร้อย
(127) สวายเพ็ชร์รัดมุขบ้าง
ช่อม่วงพวงเพยียยาว
พลุแดงดังดวงดาว
โป้ งปี บ ๆ เสี ยงเลื>อย
(128) วิหคตรวจเตร็ จห้อง
สิ นธพควบฉับชน
กังหันผะกากล
เพลิงกระถางวางลม้าย

ปานกลาง
ย่างเยื>อง
สมโภช ไซ้นา
ปลิดเศร้าใจเกษม
ชาวบุรินทร์
ห่อนซื> อ
ดูดดืม
ตราบแล้วงานฉลอง
ตาแสวง
ถัวเบี>ย
ผจงรวบ
บุโหละล้อทอเถียง
ตกดิน
เร่ งไม้
สอดส่ อง กันนา
เริ มเหล้นเฉลิมวัน
มณโฑ
หลังล้น
ไวยราพ
สู่ดา้ วบาดาล
จัตุสดมภ์
แน่งน้อย
วรธาตุ
พุ่มแพร้วระธางาม
บัวขาว
ฟาบเฟื> อย
ลอยเด่น
ปะทัดพ้องดังผาง
เวหล
แตกผ้าย
เพนียงช่อแจ่มนา
มิงไม้ในกระถาง
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(129) มิงมังกรแก้วฬ่อ
ทั>งพยัฆลากหางหัน
ไฟรุ่ งรัศมีจนั ทร์
พิพิธบุบผาพ้อม

พัลวัล
แหกล้อม
เจิมภักตร์ผอ่ งแฮ
ปลาดเพี>ยนพึงยล

จากโคลงฯ ทีได้ยกตัวอย่างมากล่ าวข้างต้นนั>น ทําให้สามารถสรุ ปได้ว่ามหรสพและ
การละเล่นทีปรากฏในงานพระเมรุ มีการจัดแสดงทั>งในเวลากลางวันและกลางคืน และพบประเภท
ของมหรสพและการละเล่นต่าง ๆ หลายประเภท เช่ น โขนเล่นเรื องรามเกี ยรติ:และมีการจัดแสดง
โขน 2 โรงเล่ น ประชันกัน ในตอนหนุ ม านถวายแหวน และรามบุ ต ร(อิ น ทรชิ ต ) แผลงศรต้อ ง
พระราม ละครชาตรี เล่นเรื องรถเสน ละครในเล่นเรื องอิเหนาในตอนระเด่นลักบุษบา การเล่นเพลง
เทพทองซึ งเป็ นการร้ องโต้ตอบระหว่า งชายและหญิง การแสดงของชาติ พ นั ธุ์ อืน ๆ เช่ น งิ> วจี น
ของจีน ลาว ทวาย มอญ และพม่า สิ งโตล่อแก้วของญวน มอญรําซึ งแสดงถึงการสื บทอดรู ปแบบ
เช่นเดียวกันกับในสมัยอยุธยาและธนบุรี มีการอธิบายถึงการละเล่นผาดโผน เช่น หกคะเมน ไต่ลวด
ลอดบ่วง นอนดาบ มีการกล่าวถึงมหรสพของหลวง คือ โมงครุ่ ม ซึ งในส่ วนทีได้กล่าวถึงมานี> เป็ น
การจัดแสดงในเวลากลางวัน
ในส่ วนของการแสดงในเวลากลางคืนซึงสัมพันธ์กบั ปัจจัยทีต้องใช้ในการแสดง ได้แก่
หนังใหญ่ทีต้องจัดแสดงในเวลากลางคืนเพราะต้องอาศัยแสงสว่างจากการจุดเทียนหรื อไต้ ให้เกิ ด
เป็ นเงาปรากฏทีฉากผ้าขาว เล่ นตอนนางมณโฑหุ งข้าวทิพย์ และตอนไมยราพลักพระราม มังกร
ล่อแก้ว พลุไฟหลากหลายประเภท และยังทําให้ทราบถึงประเภทของระทาว่ามีรูปแบบของระทา
ช่องและระทาโยง
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3. การสั งกัดราชการและกฎหมายทีเกียวข้ อง
1. ในสมัยอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991–2031) หลักฐานที
ปรากฏ คือ กฎหมายตราสามดวง ในบทพระไอยการตําแหน่ งนาพลเรื อน ปรากฏทําเนี ยบนามที
เกียวข้องกับมหรสพและการละเล่น ดังนี>
กองช่างดอกไม้เพลิง
ขุนแก้ว เจ้ากรมช่างดอกไม้เพลิงขวา
นา 300
ขุนทอง เจ้ากรมช่างดอกไม้เพลิงซ้าย
นา 300
หมืนช่าง ช่างดอกไม้เพลิง
นา 200
พันช่าง
นา 100
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ช่างเลว
หมืนทิพ เกรี ยด
หมืนเทพ
หมืนราม

นา 50
นา 200
นา 200
นา 20035

ในส่ วนของตําแหน่ งทีได้รับการสื บทอดมาอย่างต่อเนื อง คือ ตําแหน่ ง “ช่ างดอกไม้
เพลิง” ซึ งได้รับการสื บทอดมาจนกระทังถึงในสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยถือเป็ นช่างทีชํานาญในการ
ทําดอกไม้ไฟ ใช้สําหรับจุดในงานพิธีต่าง ๆ เพือความบันเทิง การประดิ ษฐ์ดอกไม้ไฟมีกรรมวิธี
ต่างกันหลายชนิ ด ตามรู ปร่ าง ลักษณะ แสง สี เสี ยง และความเคลื อนไหว เช่ น กรวด จรวด พลุ
ตะไล ไฟพะเนียง ลูกหนู บ้องไฟ ปลาดุก อ้ายตื>อ กังหัน ปลาช่อน ช้างร้อง ระทาดอกไม้ไฟ ดอกไม้
รุ่ ง ฝอยทอง ช่อม่วง ดอกไม้น> าํ กระถาง ตู้ พ้อม ฝนแสนห่า ดอกไม้เทียน และดอกไม้พุม่ เป็ นต้น36
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นอกจากนี> ระบบศักดินาตามพระไอยการตําแหน่งนาพลเรื อน พ.ศ.1998 ยังคงปรากฏ
ตําแหน่ งทีเกี ยวข้องกับการแสดงกายกรรม คือ พนักงานไม้ตาสู
ํ ง ได้แก่ “ไม้ตาสู
ํ ง ขุนทหารวิเศศ
เหิ น หมื นเหิ นเวหาเหาะ นาดล ศัก ดิ นา 200”37 จนกระทังในสมัย รั ตนโกสิ นทร์ เมื อมี ก ารจัดตั>ง
“กรม” ให้คนเข้าสังกัดอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการแบ่งแยกหน้าทีให้ทาํ ตามภารกิ จอย่างชัดเจน และ
ความนิยมสู งสุ ดของการละเล่นนี>ทาํ ให้ในสมัยรัชกาลที 1 เกิดหน่วยงานทีรับผิดชอบหน้าทีหลักใน
การดูแล คือ “กรมญวนหก” มีหน้าทีปี นป่ ายบนเสาสู งเพือแสดงกายกรรมในงาน นอกจากนั>นยังมี
หน้า ที สร้ า งนังร้ า นหรื อ สิ งก่ อ สร้ า งสู ง ๆ อี ก ด้ว ย 38 ซึ งเป็ นสิ งที สะท้อ นความนิ ย มในการชม
จนกระทังต้องเกิดกรมสังกัดเพือทําหน้าทีเฉพาะ

35

ณัฏฐภัทร จันทวิช, “ประณี ตศิลป์ : มรดกงานศิลปกรรม จากภูมิปัญญาช่างสิ ปป์ หมู่ไทย” (เอกสาร
ประกอบการบรรยายพิเศษ โครงการเสริ มสร้างความรู ้สาํ หรับอาสาสมัครสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ จัดโดย
ฝ่ ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร เสนอที ห้องประชุมดํารงราชานุ ภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
พระนคร, 17 มีนาคม 2555), 4.
36
เรื องเดียวกัน, 17.
37
ั นาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 22.
สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวฒ
38
เรื องเดียวกัน, 264.

26

2. สมัยรัชกาลที 5 มีหน่วยงานทีเกียวข้องกับมหรสพและการละเล่น ดังนี>
กรมโขน กรมหุ่ น กรมหกคะเมนรําโคม กรมปี พาทย์ และกรมมหรสพ ทั>งหมดขึ>นอยู่
กับสังกัดกระทรวงวัง และกรมช่ างสิ บหมู่ สังกัดกระทรวงโยธาธิ การ กรมต่าง ๆ ดังกล่ าวมีเลก
หรื อคนในกํากับกรมทําหน้าทีต่าง ๆ ในกรมนั>นเป็ นการเฉพาะในยามปกติเลกเหล่านี> แยกย้ายกันไป
ทํามาหากิน เวลามีราชการก็มารวมตัวกันฝึ กซ้อมและแสดง
กรมหกคะเมนรําโคม หรื อ กรมญวนหก มีหน้าทีจัดการแสดงหกคะเมน ไต่ลวด หรื อ
กายกรรมและการรําโคม
กรมมหรสพ มี หน้า ที จัดการแสดงของหลวง พระราชพิธี สํา คัญ 5 ชนิ ด คือ ระเบง
โมงครุ่ ม กุลาตีไม้ แทงวิสัย กระอั>วแทงควาย
กรมช่ า งสิ บ หมู่ มี ห น้า ที เป็ นช่ า งด้า นปั> น เขี ย น แกะสลัก หล่ อ รั ก มุ ก หุ ง กระจก
ทองถม หุ่น ซึงมีหน้าทีทําหัวโขนด้วย39
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3. กฎระเบียบทีเกียวข้อง
3.1 ประชุมหมายรับสังภาคที 1 สมัยกรุ งธนบุรี ระบุถึงอัตราค่าจ้างมหรสพแต่ละ
อย่างทีมีกล่ าวถึ ง ไว้ในหมายรับสังสมัย ธนบุรี40 นํา มาเพือแสดงให้เห็ นถึ งความนิ ยมทีมีมาอย่า ง
ต่อเนือง จนถึงกระทังการจัดแสดงเป็ นอาชีพได้ ในส่ วนทีเกียวกับมหรสพและการละเล่น เช่น
หุ่นมอญ โรงละ 2 บาท
หุ่นลาว โรงละ 2 บาท
งิ>ว โรงใหญ่ โรงละ 2 ตําลึง 2 บาท
ญวนหก วันละ 1 ตําลึง
รามัญใหม่ วันละ 1 ตําลึง 2 บาท รามัญเก่ารํา วันละ 2 ตําลึง 2 บาท
คนต่อเท้า 2 คน คนละ 2 บาท
ละครเขมร วันละ 2 ตําลึง
หนังจีน โรงละ 2 บาท

39

ณัฏฐภัทร จันทวิช, “ประณี ตศิลป์ : มรดกงานศิลปกรรม จากภูมิปัญญาช่างสิ ปป์ หมู่ไทย”.
ดูรายละเอียดใน ยิม> ปั ณฑยางกูร, ประชุมหมายรับสัง ภาคที 1 สมัยกรุงธนบุรี.

40
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หกไม้สูง 3 ต่อ 1 ต้น วันละ 1 ตําลึง
หกไม้ลาํ เดียว ต้นละ 1 บาท
ไต่ลวดตํา 1 สาย วันละ 1 บาท
ชวารําหน้า นายคนละ 1 บาท ไพร่ คนละ 2 สลึง
ญวนรํา ถือโคมดอกบัวคนละคู่ ได้คนละ 1 สลึง
3.2 สมัยรัชกาลที 4 เกิดความนิยมจนกระทังมีการเก็บภาษีโขน ละคร โดยสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในหนังสื อ “ตํานานเรื องละครอิเหนา" กล่าวว่าเมือรัชกาลที
4 พระราชทานอนุญาตให้หดั ละครผูห้ ญิงทําให้เกิดการแพร่ หลาย เจ้าของละครจึงได้ประโยชน์มาก
รัชกาลที 4 จึงโปรดให้ต> งั ภาษีโขนละครขึ>นเพือ “เสี ยภาษีช่วยราชการแผ่นดินบ้างเหมือนอย่างทีมี
ประเพณี ในต่างประเทศ” 41
ภาษีโขนละคร ตั>งเมือ พ.ศ. 2402 ปี มะแม มิไ ด้เรี ย กเก็บ แต่ โขนกับละครเพีย ง
2 ประเภท หากแต่รวมถึ งมหรสพอืน ๆ ด้วย โดยจะขอกล่ าวถึ งส่ วนที เกี ยวข้องกับมหรสพและ
การละเล่น ได้แก่ ละครแขก แคน มอญรํา ทวายรํา งิ>ว หุ่นจีน หนังจีน
ในการนี> “จีนนิม” ได้เป็ น “ขุนสัมมัชชาธิ กร” เจ้าภาษีคนแรก รับผูกภาษีละครใน
จังหวัดกรุ งเทพฯ และหัวเมืองอีก 26 หัวเมือง เป็ นเงินหลวงปี ละ 4,400.- บาท โดยมีมหรสพและ
การเล่นของชาติพนั ธุ์อืนทีรวมอยูใ่ นภาษีละคร เช่น
แคน มอญรํา ทวายรํา เล่นวัน 1 ภาษี 50 สตางค์
งิ>ว เล่นวัน 1 ภาษี 4 บาท
หุ่นจีน เล่นวัน 1 ภาษี 1 บาท
หนังจีน เล่นวัน 1 ภาษี 50 สตางค์
โดยการตั>งภาษีโขนละคร ทําให้เจ้าของโรงละครปรับอัตราจากทีเคยเรี ยกเงินโรง
วันละ 16–24 บาท เป็ น 28 บาท ละครมีรายได้หางานได้ไม่ฝืดเคือง เห็นได้จากเงินหลวงทีได้จาก
ภาษีโขนละครเพิมขึ>นโดยลําดับ ปี ทีมากทีสุ ด คือ พ.ศ.2429 ในรัชกาลที 5 จํานวนเงินหลวงทีได้จาก
ภาษีละครเป็ นเงิน 36,000 บาท มากกว่าเมือแรกตั>งภาษีแทบถึง 8 เท่า42
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ละครฟ้อนรํ า: ประชุ มเรื องละครฟ้อนรํากับระบํารําเต้ น
(กรุ งเทพฯ: มติชน, 2546), 359.
42
เอนก นาวิกมูล, ราษฎรบันเทิง (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั 2020 เวิลด์มีเดีย จํากัด, 2542), 20-25.
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ถึ ง สมัย รั ช กาลที 5 ใน พ.ศ.2436 วัน ที 1 เมษายน ร.ศ.112 โปรดให้ เ ริ มใช้
“พระราชบัญญัติอากรมะหรศพ รัตนโกสิ นทร์ ศก 111” โดยมีการเพิมรายการมหรสพขึ>นอีกหลาย
อย่าง ซึงการเรี ยกเก็บภาษีโขนละครในสมัยรัชกาลที 4 ก็ยงั คงมีการเรี ยกเก็บเช่นเดิม43
จนกระทังเกิ ดประกาศเมือวันที 9 มีนาคม รัตนโกสิ นทรศก 126 (พ.ศ. 2450) ให้
ยกเลิกเก็บอาการมหรสพ คงเรี ยกเก็บแต่เฉพาะการรับเล่นงานบ่อนเบี>ยเท่านั>น จึงเป็ นสาเหตุให้การ
เล่นละครและเครื องมหรสพทั>งปวงไม่ตอ้ งเสี ยอากร
3.3 การจัดมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ น> นั มีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โดยรัฐได้จ่ายเงินค่าจ้างให้ท> งั คนงานในการก่อสร้าง คนร่ วมพิธีแห่ รวมทั>งนักแสดง44 ดังปรากฏใน
หมายรับสัง ความว่า “สําหรับการจัดไปแสดงสมโภชก็เป็ นการจัดไปช่วยงาน เช่น งานพระบรมศพ
และมีเงินบําเหน็จแก่ผแู้ สดงตามสมควรแต่มิใช่ค่าจ้าง ตัวโขนละครมักเป็ นของเจ้านายหรื อขุนนาง
นันเอง”45
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4. สมุดภาพไตรภูมิ
สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุ งศรี อยุธยา–ฉบับธนบุรี46 นับเป็ นอีกหลักฐานหนึงทีปรากฏ
เรื องราวของมหรสพและการละเล่ น คื อ กายกรรมต่ า ง ๆ ประกอบด้ว ย ญวนหก ไม้สู ง และ
ไต่ลวด ในการปรากฏมหรสพและการละเล่นนี> จะอยู่ในเรื องมหาเวสสันดรชาดก ตอนนครกัณฑ์
แสดงถึงการฉลองเพือรับขวัญพระเวสสันดร พระนางมัทรี พระโอรสและพระธิ ดากลับเข้าเมือง
โดยกายกรรมทีพบในสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุ งศรี อยุธยา–ฉบับธนบุรี เลขที 6 (ภาพที 1) มีผเู้ ล่น
เป็ นผูช้ าย พิจารณาจากการแต่งกายแล้วดูลกั ษณะจะเป็ นของหลวง เนื องจากสวมเครื องประดับ
ศี ร ษะและสวมเสื> อ ส่ ว นสมุ ด ภาพไตรภู มิ ฉบับ กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา–ฉบับ ธนบุ รี เลขที 8 (ภาพที 2)
ลักษณะผูแ้ สดงและผูช้ มจะมีความเป็ นพื>นบ้าน โดยผูเ้ ล่นเป็ นผูช้ าย ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน

43

เกื>อกูล ยืนยงอนันต์, “ภาพสะท้อนจากงานมหรสพสมัยกรุ งธนบุรี,” วารสารเผยแพร่ ความรู้ ทาง
วิชาการและงานวิจยั 10, (2544), 85-92.
44
สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวฒ
ั นาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2477, 64.
45
ลักษณะไทย ภาค 3 บทที 5 สถาปัตยกรรมบนบก, เข้าถึงเมือ 12 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.laksanathai.com/ebook2.aspx
46
ไตรภูมิ สมุดภาพไตรภูมฉิ บับกรุงศรีอยุธยา–ฉบับกรุงธนบุรี เล่ ม 1–2 (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร,
2542)
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ภาพที 1 มหาเวสสั น ดรชาดก: กั ณ ฑ์ ว นประเวศ และส่ วนหนึ งของนครกั ณ ฑ์ แสดงภาพ
การละเล่นสมัยโบราณ เช่น ญวนหก ไต่ลวด เป็ นต้น และมีกระบวนแห่ เครื องดนตรี ในพิธี
สมโภชรับขวัญพระเวสสันดร พระมัทรี และพระโอรสธิดากลับเข้าเมือง
ทีมา: ไตรภูมิ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรีอยุธยา–ฉบับกรุ งธนบุรี เล่ ม 1–2 (กรุ งเทพ: กรมศิลปากร
, 2542), 86.

ภาพที 2 มหาเวสสันดรชาดก: กัณฑ์วนประเวศ และส่ วนหนึงของนครกัณฑ์
ทีมา: ไตรภูมิ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรีอยุธยา–ฉบับกรุ งธนบุรี เล่ม 1–2 (กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2542), 192.
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5. ภาพถ่ าย
ภาพถ่ า ยพระเมรุ ค รั> งแรกในสมัย รั ตนโกสิ นทร์ เกิ ดขึ> นเมื อ พ.ศ.2405 โดยเป็ นภาพ
พระเมรุ สมเด็จพระนางเจ้ารําเพยภมราภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิ นีในรัชกาลที 4)47
ส่ วนภาพถ่ายพระเมรุ มาศครั>งแรก คือ ภาพถ่ายพระเมรุ มาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
รัชกาลที 4 เป็ นพระเมรุ มาศซึงมีพระเมรุ ทองอยูภ่ ายใน พระเมรุ มาศองค์น> ีนบั เป็ นพระเมรุ มาศแบบ
โบราณราชประเพณี ของกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งรัตนโกสิ นทร์องค์สุดท้าย48
ซึ งภาพถ่ า ยทีปรากฏนั>นมีความเกี ยวข้องกับมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ
โดยจะปรากฏภาพทีเป็ นหลักฐานทําให้ทราบถึงรู ปแบบและทีตั>งของโรงมหรสพและระทา (ภาพที
3 และภาพที 4) โดยแต่เดิมนั>นบริ เวณพื>นทีทีใช้จดั มหรสพสมโภชจะอยู่บริ เวณทิศตะวันออกของ
สนามหลวง ซึงปั จจุบนั เป็ นทีตั>งของศาลฎีกา ส่ วนการปลูกโรงมหรสพจะคันกลางอยูร่ ะหว่างแถว
ของระทา ซึงจํานวนของโรงมหรสพและระทาจะมากหรื อน้อยเพียงใดและมีรูปแบบเช่นใดก็ข> ึนอยู่
กับระดับฐานันดรศักดิ:ของผูว้ ายชนม์

ภาพที 3 ระทาดอกไม้ไฟ และโรงมหรสพระหว่างระทาในงานพระศพสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
ทีมา: ยิ>ม ปั ณฑยางกูรและคณะ, งานพระเมรุ มาศสมัยกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร,
2528, จัดพิมพ์เนืองในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ฯ), 132.

47

ธศร ยิม> สงวน, “พระเมรุ มาศ พระเมรุ และเมรุ ในภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื องรามเกี ยรติ:รอบพระระเบียงวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม” (การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552),
12.
48
เรื องเดียวกัน, 13.
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ภาพที 4 ระทายอดป้ อม และโรงมหรสพประกอบงานพระเมรุ
ทีมา: เกรี ยงไกร เกิดศิริ, งานพระเมรุ : ศิลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที
เกียวข้ อง (กรุ งเทพฯ: อุษาคเนย์, 2552), 224.

ภาพที 5 กลองทีเตรี ยมไว้สาํ หรับการแสดง “โมงครุ่ ม” บริ เวณด้านหน้าพระเมรุ มาศของรัชกาลที 4
ทีมา: สมภพ ภิรมย์, พระเมรุ มาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ , พิมพ์ครั>งที 3 (กรุ งเทพฯ:
อมริ นทร์, 2539), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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ภาพงานพระเมรุ มาศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที
4 (ภาพที 5) เป็ นพระเมรุ มาศ (เมรุ ใหญ่) ซึ งมีพระเมรุ ทองอยู่ภายใน รู ปแบบเป็ นเมรุ ทรงปรางค์
ซึงถือเป็ นพระเมรุ มาศแบบโบราณองค์สุดท้าย เนืองจากหลังจากงานพระเมรุ มาศครั>งนี>แล้ว รัชกาล
ที 5 ทรงมีพระราชดําริ ให้คงไว้แต่เพียงพระเมรุ ภายในเท่านั>น จากภาพจะทําให้เห็นมหรสพของ
หลวงทีกําลังเตรี ยมการแสดง คือ โมงครุ่ ม เห็ นได้จากทีมีการวางกลองไว้ด้านหน้าพระเมรุ มาศ
แสดงถึงหลักฐานในอดีตทีมหรสพของหลวงมีโอกาสได้ทาํ การแสดงในงานพระเมรุ มาศ ซึ งการ
เล่นโมงครุ่ มถือเป็ นการละเล่นของหลวง (อยูใ่ นชุดการแสดงเดียวกับการแสดงระเบงและกุลาตีไม้)
มีหลักฐานปรากฏตั>งแต่ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา กล่าวถึงไว้ในกฎมณเฑียรบาลทีระบุให้เล่นในงาน
พระราชพิธีเบาะพก พระราชพิธีเผด็จศกและพระราชพิธี ลดแจตร (เป็ นชือพระราชพิธีทีอยู่ภายใน
พระราชพิธี 12 เดือน) ในชั>นหลังมาทางราชการจัดให้เล่นเฉพาะเนื องในงานหลวงทีสําคัญ ๆ เช่ น
งานพระราชพิธีโสกันต์และสมโภชช้างเผือก ชาวบ้านจะเรี ยกว่า “อิรัดถัดทา” ซึ งเป็ นสัญญาณเสี ยง
เพือเป็ นการบอกให้นกั แสดงเตรี ยมแสดงในท่าต่อไป49

ภาพที 6 การแสดงโมงครุ่ ม ประกอบการบรรยายเรื องมหรสพสมโภชในการพระเมรุ สมัย
รัตนโกสิ นทร์
ทีมา: โมงครุ่ม, เข้าถึงเมือ 6 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.topicstock.pantip.com

49

รัตนา มณี สิน และบุตรี ไผทราชสถาปิ ต, “การละเล่นของไทยโบราณและการละเล่นของหลวง,”
วัฒนธรรมไทย 23, 4 (เมษายน 2527), 54-63.
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จุดประสงค์ของการแสดงโมงครุ่ ม คือ “เรื องของเสี ยง” เนื องจากเสี ยงของการแสดง
โมงครุ่ มจะดังกึกก้อง โดยกลองทีใช้ในการแสดง 1 ชุด จะใช้ 3 ใบ มีชือว่า “เพ็ญสุ ริยา ภาสุ ริเยนทร์
เพ็ญสุ รเสี ย ง” การละเล่ นของหลวงชุ ดนี> ถื อเป็ นการแสดงเพือเทิดพระเกี ยรติ พระมหากษัตริ ย ์50
ปั จ จุ บ ัน กรมศิ ล ปากรได้ท ํา การอนุ รั ก ษ์ก ารละเล่ น โมงครุ่ ม ไว้เ พื อเป็ นการสื บ ต่ อ และทํา ให้
การละเล่นนี>ไม่สูญหายไป (ภาพที 6)
ภาพการเล่นไม้สูงในการสมโภชช้างสําคัญ (พระเศวตคชเดชน์ดิลก) ในรัชกาลที 7
เกิดขึ>นในปี พ.ศ. 2470 (ภาพที 7) แสดงออกถึงหลักฐานของความนิยมการละเล่นประเภทนี>อย่าง
ต่อเนือง จนกระทังทําให้เกิดผูท้ ีทําหน้าทีเฉพาะในการแสดงขึ>น อยูภ่ ายใต้สังกัดกรมญวนหก และ
การละเล่นประเภทนี> ยงั ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด โดยจะเห็นได้จากการทีจิตรกรรมฝาผนังทีปรากฏ
ฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จะแสดงการละเล่นประเภทนี>โดยตลอด

ภาพที 7 ภาพการเล่นไม้สูงในการสมโภชช้างสําคัญ (พระเศวตคชเดชน์ดิลก) ในรัชกาลที 7
(พ.ศ. 2470)
ทีมา: เอนก นาวิกมูล. ประเพณีวถิ ีไทย (กรุ งเทพฯ: แสงดาว, 2547), 30.

50

ประเมษฐ์ บุญยะชัย, มหรสพสมโภชในการพระเมรุสมัยรัตนโกสินทร์ .

บทที 3
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-5
ในกรุ งเทพมหานคร
การศึก ษามหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที 1-5 ในกรุ งเทพมหานคร นั>น มีวิธีการสํารวจรวบรวมข้อมูลประกอบการ
ทําการศึกษา ซึงมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี>
1. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยการสํารวจภาพจิตรกรรมฝาผนังและบันทึกภาพถ่าย
2. จํากัดขอบเขตแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีจะทําการศึกษา ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ทีได้
ทําการกําหนดไว้ในส่ วนของ “ขอบเขตการศึกษา” คือ เป็ นจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสิ นทร์
สมัยรัชกาลที 1-5 ภายในพื>นทีกรุ งเทพมหานคร และเป็ นการปรากฏอยู่ในพุทธประวัติตอนถวาย
พระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า โดยได้กาํ หนดขอบเขตทีจะทําการศึกษา จํานวน 4 แห่ ง
จัดลําดับตามอายุสมัยของจิตรกรรมฝาผนังเท่าทีปรากฏหลักฐาน ดังนี>
1. วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
2. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
3. วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
4. วัดอ่างแก้ว
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ทั>งนี> สามารถกล่ า วถึ งรายละเอี ยดของจิตรกรรมฝาผนัง ทีปรากฏฉากมหรสพและ
การละเล่ นในงานพระเมรุ ตามลํา ดับ ยุค สมัย ของศิ ล ปกรรม โดยในแต่ ล ะวัดที นํา เสนอจะได้
กล่าวถึง ประวัติ อาณาเขต ทีตั>งของจิตรกรรมฝาผนังซึ งก็คือพระอุโบสถและอุโบสถ ลักษณะของ
จิตรกรรมฝาผนังโดยรวม และจิตรกรรมฝาผนังทีปรากฏมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ
ตามลําดับ ดังนี>
1. วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
ประวัติ
วัดราชสิ ทธาราม เป็ นพระอารามหลวงชั>นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั>งอยู่ ณ ซอยอิสรภาพ
23 แขวงวัดอรุ ณ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ทางทิศตะวันตกของถนนอิสรภาพ ด้านเหนือ
34
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ของสะพานเจริ ญพาสน์หรื อฝั งเหนื อของคลองบางกอกใหญ่ วัดนี> เป็ นวัดโบราณมีมาตั>งแต่สมัย
กรุ งศรี อยุธยา ไม่ปรากฏผูส้ ร้ าง เดิ มชื อวัดพลับ (อยู่ท างด้านตะวันตกของวัดในปั จจุบนั ) ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 โปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์วดั ขึ>น
ใหม่ในทีซึงอยูต่ ิดกัน แล้วโปรดเกล้าฯ ให้รวมวัดพลับเดิมเข้าไว้ในเขตวัดทีทรงสร้างใหม่ แต่ยงั คง
เรี ยกกันว่า วัดพลับ1 และโปรดให้สถาปนาขึ>นเป็ นพระอารามหลวง เพือให้เป็ นทีจําพรรษาของพระ
ญาณสังวร (สุ ก) ซึ งเป็ นพระเถระทีทรงคุณทางวิปัสสนาธุ ระ วัดนี> จึงเป็ นฝ่ ายอรัญวาสี ตั>งอยู่นอก
กําแพงพระนครทางฝังธนบุรี กระทังถึงสมัยรัชกาลที 3 ได้โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั>งใหญ่ตลอด
พระอาราม และได้พระราชทานนามใหม่วา่ วัดราชสิ ทธาราม2
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อาณาเขต

ทิศเหนือ
ติดกับคลองวัด
ทิศใต้
ติดกับถนนวัดสังข์กระจาย
ทิศตะวันออก
ติดกับคลองวัด
ทิศตะวันตก
ติดกับบ้านเรื อนของประชาชน3
จํานวนเนื> อทีดินทีตั>งวัดรวมทั>งสิ> น 75 ไร่ ลักษณะทัวไปของบริ เวณทีตั>งวัดเป็ นทีราบ
ลุ่ม สี เหลียมผืนผ้า มีลาํ คูคลอง และถนนคอนกรี ตรอบวัด4
พระอุโบสถ (ภาพที 8)
พระอุโบสถหันหน้าไปทางถนนอิสรภาพ เป็ นพระอุโบสถขนาดกลาง ก่ออิฐถือปูน
สร้างยกพื>นสู งกว่าระดับดินเล็กน้อย หลังคาลด 2 ชั>น มีเสาเรี ยงรับเครื องบนอยูภ่ ายนอกผนังทั>ง 4
ด้า น หน้า บันด้า นหน้า และด้า นหลัง เป็ นปูน ปั> นรู ป พระนารายณ์ ท รงครุ ฑ ประกอบลายก้า นขด
ประดับกระจกสี ปิดทอง ใต้หน้าบันตรงกลางด้านหน้ามีจานกระเบื>องลายครามจีนโบราณลักษณะ

1

วิชชุตา วุธาทิตย์, “นาฏยศิลป์ ในงานสมโภชพระราชพิธีต่าง ๆ ทีปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยรั ตนโกสิ นทร์ ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชานาฏยศิ ลป์ ไทย บัณฑิ ตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542), 76.
2
น. ณ ปากนํ>า [นามแฝง], วัดราชสิทธาราม (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 8.
3
สัมภาษณ์ พระครู สิทธิสงั วร, 14 เมษายน 2556.
4
กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน. ประวัติวัดทัวราชอาณาจักร เล่ ม 1 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
การศาสนา, 2525), 136.
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กลมขนาดใหญ่ประดับอยูใ่ บหนึง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 เซนติเมตร มีลวดลายเป็ นนกยืนอยู่
โคนต้นไม้ ฝี มือประณี ตงดงาม มีระเบียงยืนออกมาจากตัวพระอุโบสถทั>งหน้าและหลัง ระเบียง
ด้า นหน้า ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ไว้ 5 องค์ มี พ ระนังปางสมาธิ อ ยู่ก ลาง ทางขวาพระยืน ปาง
ประทานพรและปางห้ามญาติ ทางซ้ายพระยืนปางห้ามสมุทรและปางรําพึง ระเบียงหลังประดิษฐาน
พระพุทธรู ป 4 องค์ คือ พระยืนปางห้ามญาติ 2 องค์ พระนังปางมารวิชยั 2 องค์ร่วมกัน ตอนบนผนัง
เหนื อระเบียงใกล้กบั เพดานทั>งด้านหน้าด้านหลังมีภาพเขียนสี แสดงขบวนเสด็จพยุหยาตราทาง
สถลมารค แต่ชาํ รุ ดลบเลือนไปมากแล้ว ด้านหน้าและหลังมีประตูดา้ นละ 2 ประตู และด้านข้างทั>ง
สองมีหน้าต่างด้านละ 7 บาน เรื อนแก้วและหน้าต่างด้านนอก เป็ นรู ปปูนปั> นลายดอกไม้ปิดทอง
บานประตูและบานหน้าต่างด้านนอก สลักลายตื>น ๆ ปิ ดทองประดับกระจก ด้านในเขียนภาพสี รูป
มนุษย์แบกพระขรรค์ (ทวารบาล)5

ภาพที 8 พระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
จิ ต รกรรมฝาผนัง ภายในพระอุ โ บสถวัด ราชสิ ท ธารามราชวรวิ ห าร ถื อ เป็ นงาน
จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที 1 ทียังคงสื บทอดรู ปแบบจิตรกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยได้รับ
การบูรณปฏิสังขรณ์เรื อยมา จนกระทังครั>งหลังสุ ด ในปี 2551 ภายใต้โครงการอนุรักษ์จิตรกรรม

5

กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน. ประวัตวิ ดั ทัวราชอาณาจักร เล่ ม 1, 138.
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ภายในพระอุ โ บสถวัดราชสิ ท ธาราม กรุ ง เทพฯ ซึ งรั บ ผิด ชอบโดยกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์จิต รกรรมและ
ประติมากรรม สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร6 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธา
รามราชวรวิหาร มีการลําดับเรื องราวและตําแหน่งของจิตรกรรม (ภาพที 9) ดังนี>

ภาพที 9 แผนผังทีตั>งจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
ทีปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ
1. ฝาผนังด้านหน้าพระประธาน ซึ งเป็ นผนังด้านทิศตะวันออก ตอนบนเหนื อขอบ
ประตูข> ึนไป เป็ นเรื องพุทธประวัติตอนมารวิชยั โดยมีพระแม่ธรณี กาํ ลังบีบมวยผมเพือกําจัดเหล่า
พญามาร และตอนล่ า งตรงห้ อ งภาพระหว่ า งประตู เ ป็ นเรื องพุ ท ธประวัติ ต อนแบ่ ง พระบรม
สารี ริกธาตุ ตอนเทวดาอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรม ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธบิดา และ
พระเจ้าอโศกทดลองฤทธิ: พระอุปคุต โดยปล่อยช้างพลายให้ทาํ ร้ายพระเถระก่อนทีจะจัดงานฉลอง
พระสถูปเจดีย ์ พญาวัสวดีมารถูกพระอุปคุตทรมานด้วยการผูกซากสุ นขั เน่าติดทีคอและมัดติดกับ

6

พระครู กลั ยาณสิ ทธิวฒั น์ (สมาน กลฺ ยาณธมฺ โม / พรหมอยู)่ , จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดราช
สิทธารามราชวรวิหาร (ม.ป.ท., 2554), 12.
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ภูเขา และสุ ดท้ายพระบรมสารี ริกธาตุเสด็จมาชุ มนุ มทีโคนต้นพระศรี มหาโพธิ: และทีรอยอุดช่ อง
ประตูกลางเป็ นภาพวิมาน
2. ฝาผนัง ด้า นหลังพระประธาน ซึ งเป็ นผนังด้านทิศ ตะวันตก ตอนบนเหนื อขอบ
ประตู เป็ นเรื องพุทธประวัติตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ช> ันดาวดึงส์ และเรื องไตรภูมิ
ตอนล่างระหว่างประตูเป็ นเรื องนรกขุมต่าง ๆ ซึงแสดงให้เห็นสัตว์นรกถูกทรมานด้วยวิธีต่าง ๆ กัน
3. ฝาผนังด้านขวาพระประธาน ซึ งเป็ นผนังด้านทิศใต้ แบ่งภาพจิตรกรรมออกเป็ น 2
ั ฑ์ทศพรเรี ยงตามลําดับ
ส่ วน คือ ผนังระหว่างหน้าต่าง เรื องพระเวสสันดรจํานวน 13 กัณฑ์ ตั>งแต่กณ
ไปจนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์ ตอนบนเหนือขอบหน้าต่างขึ>นไปด้านบนสุ ด เป็ นภาพวิทยาธรถือดอกบัว
เพือมาสักการะพระพุทธเจ้า ตําลงมาเป็ นเทพชุมนุม มีพดั ดอกไม้คนระหว่
ั
างองค์ มี 4 ชั>น ๆ ละ 20
องค์ ประนมมือหันศีรษะเข้าหาพระประธาน7
4. ฝาผนังด้านซ้ายพระประธาน ซึ งเป็ นผนังด้านทิศเหนื อ ตอนบนเป็ นภาพวิทยาธร
และเทพชุมนุมสลับกับพัดดอกไม้ 4 ชั>น ๆ ละ 20 องค์ รวม 80 องค์ เหมือนกับด้านขวา และทีห้อง
ภาพระหว่างหน้าต่างเป็ นเป็ นเรื องพุทธประวัติ ดําเนิ นเรื องตามเนื> อหาของพระปฐมสมโพธิ กถา
พระนิ พนธ์ข องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิ ตชิ โนรส จํานวน 6 ห้อง ตั>งแต่ ตอน
เทวดาทู ล อัญ เชิ ญ สั น ดุ สิ ต เทพบุ ต รให้ จุ ติ เ ป็ นพระพุ ท ธเจ้า เรี ย งตามลํา ดับ ไปจนถึ ง ตอนแบ่ ง
พระบรมสารี ริกธาตุ8
5. เหนือกรอบประตูและหน้าต่าง มีภาพสี เป็ นรู ปดอกไม้และเครื องบูชาแบบจีน ใส่
กรอบกระจก มีลวดลายปิ ดทองสวยงามประดับไว้แห่งละสามแผ่น9
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนังฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีอยู่ภายในพระอุโบสถ
วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ปรากฏจํานวน 1 ภาพ ตําแหน่งทีตั>ง คือ ฝาผนังด้านหน้าพระประธาน
ตอนล่างตรงห้องภาพระหว่างประตู เฉพาะส่ วนทีอยู่ระหว่างประตูทางเข้าทั>งสองบาน (ภาพที 9)
ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติตอนนี>แบ่งเนื>อเรื องออกเป็ น 4 ตอน มีรายละเอียด ดังนี>
7

วรรณิ ภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุ ดที 001 เล่ มที 2 วรรณกรรม (กรุ งเทพ: กรม
ศิลปากร กองโบราณคดี ฝ่ ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที, 2534), 52.
8
เรื องเดียวกัน.
9
กรมศิลปากร, ประวัตวิ ดั ราชสิ ทธาราม (กรุ งเทพฯ: ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ศิวพร, 2509. จัดพิมพ์เนื อง
ในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน), 36.
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ภาพที 10 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
ฉากพุทธประวัติ ตอนโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารี ริกธาตุ
1. ตอนที 1 (ภาพที 10) อยู่ทางด้านซ้ายมื อตอนบน เป็ นตอนทีโทณพราหมณ์ แบ่ ง
พระบรมสารี ริกธาตุให้กบั บรรดากษัตริ ยจ์ ากนครต่าง ๆ มีพระอินทร์ เหาะมาอัญเชิญพระเขี>ยวแก้วที
โทณพราหมณ์ แอบหยิบซ่ อนไว้ในมวยผม เพือจะได้นาํ ขึ>นไปบรรจุ ไว้ในพระจุ ฬามณี เจดี ย ์บ น
สวรรค์ เป็ นทีสักการบูชาของเหล่าเทวดาทัวไป
2. ตอนที 2 (ภาพที 11) อยูถ่ ดั มาทางขวาของภาพตอนที 1 เป็ นตอนทีท้าวมหาพรหม
กับเหล่าเทวดาพากันมาเฝ้ าพระพุทธเจ้าหลังจากทีได้ตรัสรู้ธรรม และอาราธนาให้แสดงธรรมโปรด
สัตว์ ด้วยเกรงว่าพระพุทธองค์จะงดแสดงธรรม เพราะทรงปริ วิตกว่าธรรมที พระพุทธองค์ทรง
ตรัสนั>นเป็ นของละเอียด ยากทีสรรพสัตว์จะรู้ตามได้10
3. ตอนที 3 (ภาพที 12) อยูด่ า้ นล่างของภาพที 2 เป็ นตอนทีพระเจ้าอโศกทดลองฤทธิ:
พระอุปคุต โดยปล่อยช้างพลายให้ทาํ ร้ายพระเถระก่อนทีจะจัดงานฉลองพระสถูปเจดีย ์ และพญา
วัสวดี มารถูกพระอุปคุ ตทรมานด้วยการผูกซากสุ นัขเน่ าติดทีคอและมัดติดกับภูเขา จนถึงตอนที
พญาวัสวดีมารเนรมิตกายเป็ นพระพุทธเจ้า จนกระทังสุ ดท้ายพระบรมสารี ริกธาตุเสด็จมาชุ มนุ มที
โคนต้นพระศรี มหาโพธิ:11
10

น. ณ ปากนํ>า [นามแฝง], วัดราชสิทธาราม, 15.
พระครู กัล ยาณสิ ท ธิ ว ฒ
ั น์ (สมาน กลฺ ย าณธมฺ โ ม/พรหมอยู่) , จิต รกรรมฝาผนั ง พระอุ โ บสถ
วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร, สารบัญ.
11
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ภาพที 11 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
ฉากพุทธประวัติ ตอนทีท้าวมหาพรหมกับเหล่าเทวดาพากันมาเฝ้ าพระพุทธเจ้า
หลังจากทีได้ตรัสรู้ธรรม และอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดสัตว์

ภาพที 12 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
ฉากพุทธประวัติ ตอนพระเจ้าอโศกทดลองฤทธิ: พระอุปคุต และพญาวัสวดีมาร
ถูกพระอุปคุตทรมาน
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ภาพที 13 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
ฉากพุทธประวัติ ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ
4. ตอนที 4 (ภาพที 13) อยู่ท างด้า นขวามือตอนบน เป็ นตอนเฉลิ มฉลองพระบรม
สารี ริก ธาตุ โดยปรากฏปริ ม ณฑลพระราชพิธี พ ร้ อมมหรสพสมโภช เขี ย นเป็ นรู ป เมรุ ม าศยอด
มณฑปอยูท่ างซ้ายของภาพ ภายในมีพระโกศประดิษฐานอยู่ตรงกลาง หลังพระเมรุ มาศเป็ นอาคาร
ทรงยอดปราสาท หลังอาคารทรงยอดปราสาทมีฉัตรห้าชั>นสองคัน12 หลังฉัตรมีระทาจํานวน 3 ต้น
ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง อยูท่ างด้านข้างปริ มณฑลพระราชพิธี
ทั>งนี> ปรากฏมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากพุทธประวัติ ตอนที 4 จํานวน
2 ประเภท ได้แก่ 1) ละคร ปรากฏจํานวน 2 โรง คือ โรงที 1 อยู่บริ เวณด้านซ้ายของพระเมรุ มาศ
ส่ วนโรงที 2 อยูบ่ ริ เวณด้านขวาของพระเมรุ มาศ และ 2) ระทา อยูห่ ลังพระเมรุ มาศ ค่อนไปด้านซ้าย
ตอนบน และด้านบนของโรงละคร โรงที 1 โดยสามารถอธิ บายถึ งรายละเอียดของมหรสพและ
การละเล่นในงานพระเมรุ ทีปรากฏในฉากพุทธประวัติดงั กล่าว ดังนี>

12

วิชชุตา วุธาทิตย์, “นาฏยศิลป์ ในงานสมโภชพระราชพิธีต่าง ๆ ทีปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยรัตนโกสิ นทร์”, 77.
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ภาพที 14 โรงละคร โรงที 1 ในพุทธประวัติตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
1. ละคร ปรากฏจํานวน 2 โรง มีรายละเอียด ดังนี>
1.1 ละคร โรงที 1 (ภาพที 14) แสดงอยูภ่ ายในโรงละคร ด้านนอกปริ มณฑลพระ
ราชพิธี หรื ออยูท่ างด้านซ้ายของภาพจิตรกรรม ทิศทางทีตั>งอยูด่ า้ นหน้าของระทา ลักษณะโรงละคร
เป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า ไม่มีการยกพื>น หลังคามุงจากสี คราม ด้านหน้าซึ งเป็ นทรงจัวเขียนลายฝาปะ
กน โรงละครเปิ ดโล่งตลอดทุกด้านไม่มีการกั>นฝาผนัง โรงละครในส่ วนตรงกลาง ซึ งเป็ นลักษณะ
ของเวทีทีใช้สาํ หรับให้นกั แสดงทําการแสดงไม่มีการยกพื>นเนืองจากทําการแสดงบนพื>นดิน ภายใน
โรงละครมีนกั แสดง รวมจํานวน 3 คน ได้แก่
นักแสดงคนที 1 ยืนอยู่ดา้ นขวามือของโรงละคร นักแสดงเป็ นชาย แสดงเป็ นตัว
พระ การแต่งกายของนักแสดง แต่งกายยืนเครื องอย่างตัวพระ13 ศีรษะสวมมงกุฎ กําลังทําท่ารําใน

13

แต่งกายยืนเครื อง เป็ นการแต่งกายเลียนแบบจากเครื องทรงต้นของพระมหากษัตริ ยแ์ บบโบราณ
สํา หรั บ การแต่ง การยืน เครื องอย่า งตัวพระจากจิ ต รกรรมปรากฏเครื องแต่ งกาย ได้แ ก่ 1.สนับ เพลา 2.ผ้า นุ่ ง
3.ฉลององค์ 4.ชายไหว 5.ชฎา 6.กรรเจียกจร ดูรายละเอียดจาก บ้านรําไทย, การแต่ งกายของตัวละคร, เข้าถึงเมือ
21 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.banramthai.com/html/dress_nang.html
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ลักษณะของการตั>งวง โดยมือขวาตั>งวงโค้งในระดับไหล่วางฝ่ ามือควําโน้มเข้าหาศีรษะ ส่ วนมือซ้าย
เหยียดตรงในระดับไหล่ ฝ่ ามือหงายออกด้านนอก ปลายมือโค้งเข้าหาลําตัว อยูใ่ นท่ายืนแยกขา โดย
ยกเท้าซ้ายวางอยูบ่ นหลังของผูแ้ สดงอีกท่าน (นักแสดงคนที 3) ทีแสดงเป็ นม้า
นักแสดงคนที 2 ยืนอยูด่ า้ นซ้ายของนักแสดงตัวพระ (นักแสดงคนที 1) นักแสดง
เป็ นหญิง แสดงเป็ นตัวนาง การแต่งกายของนักแสดง ส่ วนบนห่มสไบสองชาย14 ส่ วนล่างสวมผ้านุ่ง
สี ฟ้า ขอบผ้านุ่งสี ขาวมีความยาวกรอมข้อเท้า ส่ วนศีรษะสวมรัดเกล้าเปลว15 แขนทั>งสองข้างสวม
พาหุ รัด ข้อมือซ้ายสวมกําไล กําลังทําท่ารําในลักษณะของการตั>งวง โดยมือซ้ายตั>งวงโค้งในระดับ
ไหล่ วางฝ่ ามือควําโน้มเข้าหาศีรษะ ส่ วนมือขวาพับแขนเข้ามาอยูใ่ นระดับหน้าอก ฝ่ ามือหงายออก
ด้านนอก ปลายมือโค้งเข้าหาลําตัว
นักแสดงคนที 3 ยืนอยูด่ า้ นหน้าของนักแสดงตัวพระ (นักแสดงคนที 1) นักแสดง
เป็ นชาย แสดงเป็ นม้า การแต่งกายของนักแสดง ไม่สวมเสื> อ ส่ วนล่างนุ่งโจงกระเบนสี เทา บนศีรษะ
สวมหัวรู ปหัวม้าสี ขาว กําลังทําท่าก้มตัวรําอย่างเช่นท่าม้า ในลักษณะของการยกมือทั>งสองข้างสู ง
ในระดับศีรษะ กํามือทั>งสองข้าง ยืนออกไปด้านหน้า ส่ วนลําตัวโน้มไปด้านหน้า ขาทําท่าขยับก้าว
เดินโดยขาขวาก้าวไปด้านหน้า ส่ วนขาซ้ายวางเยื>องกับขาขวาแยกขาไปด้านหลัง
นอกจากนักแสดงภายในโรงละครแล้ว ทางด้านซ้ายของโรงละครยังปรากฏวง
ดนตรี ประกอบการแสดง มีนกั ดนตรี จาํ นวน 6 คน เป็ นชายล้วน นังบรรเลงดนตรี อยูบ่ นพื>นดิน โดย
ขออธิบายจากนักดนตรี ทีอยูด่ า้ นหลังสุ ดมาถึงนักดนตรี ทีอยูด่ า้ นหน้าสุ ดตามลําดับ คือ
นักดนตรี คนที 1 ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน กําลังตีตะโพน
นักดนตรี คนที 2 ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน กําลังเป่ าปี
นักดนตรี คนที 3 ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน ผูกผ้าคาดเอว กําลังตีกลองทัด
นักดนตรี คนที 4 ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน กําลังตีฉิง

14

หรื อเรี ยกว่า แบบสะพักสองบ่ า การห่ มผ้ามาจากการใช้ผา้ สองผืนห่ มเป็ นสองชาย ใช้ผา้ พัน
รอบตัวทับกันทีอกแล้วจึงสะพักไหล่ท> งั สองปล่อยชายไปข้างหลังทั>งสองข้าง ดูรายละเอียดจาก โขนศิลป์ แผ่ นดิน
ไทย ตอนที 11 บทพิเศษ เครืองแต่ งกายของตัวนาง, เข้าถึงเมือ 21 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://writer.dekd.com/army-gang/story/viewlongc.php?id=790158&chapter=11
15
รัดเกล้าเปลว ใช้สาํ หรับตัวนางเชื>อพระวงศ์ทีมีศกั ดิ:ตารองลงมาจากตั
ํ
วนางทีได้สวมรัดเกล้ายอด
ทีจะใช้สาํ หรับนางเชื>อพระวงศ์ทีมีศกั ดิ:สูง ด้วยเหตุน> ีจึงถือเป็ นสิ งทีใช้แสดงฐานะของตัวละคร ดูรายละเอียดจาก
โขนศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที 11 บทพิเศษ เครืองแต่ งกายของตัวนาง, เข้าถึงเมือ 21 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://writer.dek-d.com/army-gang/story/viewlongc.php?id=790158&chapter=11
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นักดนตรี คนที 5 ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน กําลังตีกลองขนาดเล็กทีนักดนตรี ใช้
มือซ้ายประคองไว้
นักดนตรี คนที 6 ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน ผูกผ้าคาดเอว กําลังตีระนาด
ด้านขวาและด้านหน้าของโรงละคร ปรากฏผูช้ มจํานวนมาก ปะปนกันทั>งหญิงชาย

ภาพที 15 โรงละคร โรงที 2 ในพุทธประวัติตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
1.2 ละคร โรงที 2 (ภาพที 15) แสดงอยู่ภายในโรงละคร ด้านนอกปริ มณฑลพระ
ราชพิธี หรื ออยูท่ างด้านขวาของภาพจิตรกรรม ลักษณะโรงละครปรากฏให้เห็นเฉพาะด้านหน้าเป็ น
รู ปสี เหลียม ไม่มีการยกพื>น หลังคาทําทรงจัวสองชั>น ส่ วนปลายประดับด้วยหางหงส์ ด้านหน้ามุง
หลังคาสี เขียว ด้านข้างมุงหลังคาสี น> าํ ตาล ด้านหน้าซึ งเป็ นทรงจัวเขียนลายไม้สีน> าํ ตาลตัดเส้นใน
แนวตั>ง ขวาง โรงละครเปิ ดด้า นหน้า มีก ารกั>นฝาผนัง ด้า นขวาของโรงละคร ส่ วนด้า นซ้า ยและ
ด้านหลังไม่สามารถมองเห็นเนื องจากเขียนภาพต้นไม้บงั โรงละคร ด้านหลังนักแสดงมีการเขียน
ฉากเป็ นรู ปโขดหิ นและต้นไม้ ด้านบนของโขดหิ นมีเจดียท์ รงระฆังควําสี ทองจํานวน 1 องค์ ส่ วน
ด้านหน้าของโรงละครมีฉากกั>นสี ขาวมีความสู งถึงระดับเอวของนักแสดง ทําให้มองเห็นนักแสดง
แค่เพียงร่ างกายส่ วนบน (ศีรษะถึงเอว) เท่านั>น ภายในโรงละครมีนกั แสดง รวมจํานวน 2 คน ได้แก่
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นักแสดงคนที 1 ยืนอยู่ดา้ นขวามือของโรงละคร นักแสดงเป็ นชาย แสดงเป็ นตัว
พระ การแต่งกายของนักแสดง แต่งกายยืนเครื องอย่างตัวพระ ศีรษะสวมมงกุฎ กําลังทําท่ารําใน
ลักษณะของการจีบหงายทั>งสองมือ ทําลักษณะหงายท้องแขนและฝ่ ามือขึ>นให้ปลายนิ>วชี> ข> ึนข้างบน
แล้วหักข้อมือเข้าหาลําแขนของมือทั>งสอง โดยมือขวาเหยียดตรงออกด้านข้าง สู งในระดับอก ส่ วน
มือซ้ายพับข้อแขนทําให้มือจีบหงายอยูต่ ิดกับใบหู อยูใ่ นท่ายืนเอี>ยวตัวไปทางด้านขวา
นักแสดงคนที 2 ยืนอยูด่ า้ นซ้ายของนักแสดงตัวพระ (นักแสดงคนที 1) นักแสดง
เป็ นหญิง แสดงเป็ นตัวนาง การแต่งกายของนักแสดง ส่ วนบนไม่สวมเสื> อ ศีรษะสวมมงกุฎรัดเกล้า
ยอด มีการใส่ เครื องประดับ คือ สวมกรองศอ สังวาล ทับทรวง แขนขวาสวมพาหุ รัด ข้อมือทั>งสอง
ข้างสวมกําไล กําลังทําท่ารําในลักษณะของการจีบควําทั>งสองมือ ทําลักษณะควําท้องแขนและฝ่ ามือ
ลง ให้ปลายนิ>วชี>ลงข้างล่างแล้วหักข้อมือลง โดยมือขวาพับข้อศอกเข้าหาลําตัว สู งในระดับอก ส่ วน
มือซ้ายพับข้อศอกเข้าหาลําตัว สู งในระดับลําคอ

ภาพที 16 ระทา ในพุทธประวัติตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร
2. ระทา (ภาพที 16) ปรากฏอยูด่ า้ นบนของโรงละคร โรงที 1 มีระทาจํานวน 3 ต้น
รู ปแบบของระทามีลกั ษณะเป็ นระทาแบบยอดมณฑป
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2. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ประวัติ
เป็ นพระอารามหลวงชั>นตรี ชนิดวรวิหาร ตั>งอยูเ่ ลขที 141 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
คลองสาน เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร16 สร้างขึ>นในสมัยอยุธยา เป็ นวัดราษฎร์ เดิมชือวัดทอง
ด้วยเหตุทีในละแวกนั>นมีวดั ทองตั>งอยู่ใกล้กนั อีกวัดหนึ ง (คือวัดทองนพคุณ) วัดทองทั>งสองวัดนี>
ต่างก็ต> งั อยู่ริมลํานํ>าเจ้าพระยา จึงเรี ยกวัดทองธรรมชาติวรวิหารทีอยู่ตน้ นํ>าว่าวัดทองบน และเรี ยก
วัดทองนพคุณทีอยูใ่ ต้ลาํ นํ>าว่าวัดทองล่าง ต่อมาในสมัยรัชกาลที 1 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วดั นี> มี
ประวัติวา่ เดิมมีโบสถ์และวิหาร สร้างด้วยไม้ ทาสี ขาว ฐานเป็ นเครื องก่อ และมีกุฏิไม้ขนาด 3 ห้อง
อีก 1 หลัง ต่อมาพระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ คือ กรมหลวงนริ นทรเทวี (เรี ยก
กันทัวไปว่า เจ้าครอกวัดโพธิ: ) หรื อพระองค์เจ้ากุ ทรงมีพระศรัทธาร่ วมกับกรมหมืนนริ นทรพิทกั ษ์
พระภัสดา ได้ทรงทําการบูรณปฏิสังขรณ์ และโปรดให้สร้ างอุโบสถ วิหาร และเสนาสนะต่าง ๆ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที 3 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนเดชอดิศร (ต่อมา
ได้เ ลื อนพระอิ ส ริ ย ยศขึ> น เป็ นสมเด็ จ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ กรมพระยาเดชาดิ ศ ร) เป็ นแม่ ก อง
บูรณปฏิ สังขรณ์ 17 เมือการบูรณะแล้วเสร็ จ พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็ นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า วัดทองธรรมชาติราชปฏิสังขรณ์
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดกับคูคลองของวัด และถนนท่าดินแดง
ทิศใต้
ติดกับถนนเชียงใหม่
ทิศตะวันออก
ติดกับแม่น> าํ เจ้าพระยา
ทิศตะวันตก
ติดกับถนนสมเด็จเจ้าพระยา
ลักษณะพื>นทีโดยทัวไป เป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า ลักษณะชายธง มีถนนและคูคลองติดต่อ
กับวัด ตั>งอยูร่ ิ มฝังตะวันตกของแม่น> าํ เจ้าพระยา18

16

คุณหญิงสุ ริยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุ งเทพมหานคร (นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิ ดล,

2550), 795.
17

น. ณ ปากนํ>า [นามแฝง], วัดทองธรรมชาติ (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 8.
18
กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน. ประวัตวิ ดั ทัวราชอาณาจักร เล่ ม 1, 283.
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พระอุโบสถ (ภาพที 17)

ภาพที 17 พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
พระอุโบสถตั>งอยูท่ างทิศตะวันตกของวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ คือ
หันออกไปยังแม่น> าํ เจ้าพระยา ลักษณะภายนอกเป็ นอาคารทรงไทย รู ปสี เหลียมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน
ซึงเป็ นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย ทีถูกสื บทอดและเป็ นรู ปแบบทีนิยมมาถึงสมัย
รัตนโกสิ นทร์ (รัชกาลที 1-2) คือ เป็ นอาคารขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีฐานอ่อนโค้งทรงสําเภา หลังคา
ลดชั>น 3 ชั>น ไม่มีการออกมุขหน้าและหลังแต่มีหลังคาพาไลทั>งด้านหน้าและด้านหลังแทน ตัว
อาคารมีขนาดความยาว 5 ห้อง กว้าง 3 ห้อง มีหน้าต่างด้านละ 5 บาน มีประตูดา้ นหน้าและด้านหลัง
ด้านละ 2 บาน ซุ ม้ หน้าต่างและซุ ม้ ประตูเป็ นซุ ม้ เรื อนแก้ว มีบนั แถลง 2 ชั>น ประดับลายปูนปั> นลงรัก
ปิ ดทองและประดับกระจกสี บานหน้าต่างมี 2 ชั>น ชั>นนอกเป็ นหน้าต่างกระจก ส่ วนชั>นในเป็ น
หน้าต่างไม้19 หน้าบันทําเป็ น 2 ชั>น ชั>นบนเป็ นเครื องไม้แกะสลัก ลงรักปิ ดทอง พื>นประดับกระจก
ลายเทพพนมประกอบด้วยลายก้านขด มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ พาไลมีพนักพาไลทั>ง 3 ด้าน พนัก
พาไลทั>งด้านซ้ายและด้านขวาเจาะช่ องสําหรับเป็ นบันไดทางขึ>น ทีช่ องดังกล่ าวมีปูนปั> นเป็ นรู ป
แหวนขนาดใหญ่ ประดับอยู่ ตัวเรื อนแหวนเป็ นปูนปั>น ส่ วนหัวแหวนประดับกระจกสี 20

19

ทรรศนัน ท์ ชิ นศิ ริ พนั ธ์, “การศึ กษาสภาพจิ ตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ
วรวิหารภายหลังการอนุรักษ์” (การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 28.
20
น. ณ ปากนํ>า [นามแฝง], วัดทองธรรมชาติ, 8.
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ภาพที 18 แผนผังทีตั>งจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ทีปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ
18.1 พุทธประวัติตอนปริ นิพพาน
18.2 พุทธประวัติตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ
จิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ถือเป็ นงานจิตรกรรม
ไทยแบบประเพณี ในช่ วงรัชกาลที 1 และทําการบูรณปฏิ สังขรณ์ในสมัยรัชกาลที 321 การอนุ รักษ์
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถได้ทาํ ครั>งหลังสุ ดในสมัยรัชกาลที 9 ปี พ.ศ. 2531 โดยพระราช
พุทธิ มณี (หริ ง) ได้ทาํ การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง เนืองจากมีสภาพชํารุ ดลบเลือนเพราะความชื> น
โดยให้ช่างหัตถศิลป์ ของกรมศิลปากรทําการอนุรักษ์ และเขียนเพิมเติมให้สมบูรณ์เหมือนเดิม22

21

น. ณ ปากนํ>า [นามแฝง], ศิลปไทยตามวัด, (กรุ งเทพฯ: ป.พิศนาคะการพิมพ์, 2515), 165
22
กรรณิ ก าร์ ตั>ง ตุ ล านนท์ , “ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลัก พุ ท ธธรรมที ปรากฏบนจิ ต รกรรมฝาผนัง ใน
พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 54.
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โดยจิตรกรรมฝาผนังมีการลําดับเรื องราวและตําแหน่งของจิตรกรรม (ภาพที 18) ดังนี>
1. ผนังช่วงระหว่างประตูและหน้าต่าง เขียนเรื องพุทธประวัติเรี ยงลําดับต่อเนืองกัน
โดยมี 14 ห้องภาพ โดยเริ มภาพแรกทีห้องภาพตรงมุมผนังด้านหลังทางซ้ายพระประธานแล้ววนมา
ทางด้านหน้า กลับ ไปทางผนังด้านขวาพระประธาน เวียนเป็ นทักษิณาวัตรไปบรรจบกันทีตอน
เริ มต้น23 มีรายละเอียด คือ
1.1 ด้านแปทั>งซ้ายและขวาพระประธาน เริ มจากด้านซ้ายหลังพระประธาน โดย
ผนังระหว่างช่องหน้าต่างด้านซ้ายพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติต> งั แต่ตอนก่อนการตรัสรู้ คือ
อัญเชิ ญสันดุ สิ ตเทวราชมาจุ ติเป็ นพระโพธิ สัตว์ เพือตรั สรู้ เป็ นพระสัม มาสัมพุท ธเจ้า และผนัง
ระหว่างช่องหน้าต่างด้านขวาเขียนตอนตรัสรู้แล้วเผยแผ่พระพุทธศาสนา เสด็จดับขันธปริ นิพพาน
ดําเนินเรื องข้ามผนังเรื อยมาจนถึงการเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
ในปี พ.ศ. 21824
1.2 ด้า นสกัด หน้ า พระประธาน เขี ย นพระพุ ท ธประวัติ ต อนแบ่ ง พระบรม
สารี ริกธาตุ โดยเหล่ามัลลกษัตริ ยม์ าขอพระบรมสารี ริกธาตุทีโทณพราหมณ์เป็ นผูแ้ บ่ง
1.3 ด้านสกัดหลังพระประธาน สันนิ ษฐานว่าเป็ นภาพวังบูรพาภิรมย์ ซึ งเป็ นที
ประทับของกรมหลวงนริ นทรพิทกั ษ์ผทู้ รงปฏิสังขรณ์วดั นี>25
2. ผนังช่วงเหนือขอบบนประตูและหน้าต่าง
2.1 ด้านแปทั>งซ้ายและขวาพระประธาน ตอนบนเป็ นภาพฤษี นักสิ ทธิ: วิทยาธรใน
ท่าเหาะให้เห็นเต็มตัว และคันด้วยลวดลายหน้ากระดานเป็ นเส้นสิ นเทาให้เป็ นตัวแบ่งในแต่ละชั>น
เทพชุมนุมสลับกับพัดดอกไม้จาํ นวน 3 ชั>น ๆ ละ 28 องค์ รวม 84 องค์26
2.2 ด้านสกัดหน้าพระประธาน เป็ นภาพพระพุทธประวัติตอนมารวิชยั

23

วรรณิ ภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุ ดที 001 เล่ ม ที 5 จิตรกรรมสมัยรั ตนโกสิ นทร์
รัชกาลที 1 (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร กองโบราณคดี ฝ่ ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที, 2537),
33-34.
24
กรรณิ ก าร์ ตั>ง ตุ ล านนท์ , “ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลัก พุ ท ธธรรมที ปรากฏบนจิ ต รกรรมฝาผนัง ใน
พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร”, 63-64.
25
คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 799.
26
วรรณิ ภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุ ดที 001 เล่ ม ที 5 จิตรกรรมสมัยรั ตนโกสิ นทร์
รัชกาลที 1, 76.
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2.3 ด้า นสกัด หลัง พระประธาน เขี ย นภาพจิ ต รกรรมฝาผนัง เรื องไตรภู มิ โ ลก
สัณฐาน ส่ วนตอนล่างเป็ นภาพขุมนรกต่าง ๆ
3. ประตูและหน้าต่าง เขียนลายคอนนก มีนกเลี>ยงสี สันสดใสเกาะอยู27่

ภาพที 19 ทีตั>งจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ตอนปริ นิพพาน ทีปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังทีปรากฏภาพ
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จาํ นวน 2 ภาพ โดยอยูท่ างด้านขวาของพระประธาน (ภาพที
18) คือ หมายเลข 18.1 ตอนปริ นิพพาน28 และหมายเลข 18.2 ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ29
มีรายละเอียด ดังนี>
27

น. ณ ปากนํ>า [นามแฝง], วัดทองธรรมชาติ, 9.
เรื องเดียวกัน, 14.
29
กรรณิ ก าร์ ตั>ง ตุ ล านนท์ , “ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลัก พุ ท ธธรรมที ปรากฏบนจิ ต รกรรมฝาผนัง ใน
พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร”, 72.
28
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1. จิตรกรรมฝาผนัง ตอนปริ นิพพาน (ภาพที 19; หมายเลข 18.1) อยูท่ างด้านขวาของ
พระประธาน มีภาพสําคัญ 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มที 1 เป็ นภาพตอนพระพุทธเจ้าทรงประชวร ประทับ
ไสยาสน์บนพระแท่นโดยมีสุภทั ทปริ พาชกขอเข้าเฝ้ าเพือขอบรรพชาเป็ นปั จฉิ มสาวก และ กลุ่มที 2
เป็ นภาพพระมหากัสสปะกําลังเดินทางมาเฝ้ าพระพุทธเจ้า ในขณะทีทรงเสด็จดับขันธปริ นิพพานไป
แล้ว และมีการมหรสพบูชาในพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ30
ทั>งนี> ปรากฏมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากฉากพุทธประวัติ หมายเลข
18.1 จํานวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) หุ่ น อยูด่ า้ นซ้ายของภาพ บริ เวณล่างสุ ด 2) ละคร ปรากฏจํานวน 2
โรง อยูต่ รงกลางทางซ้ายของภาพ 3) ระทา อยูห่ ลังพระเมรุ มาศ ค่อนไปตอนบน และ 4) การละเล่น
ไต่ลวดรําแพน ไม้สูง หกคะเมน และเหยียบปลายมีด อยู่ถดั จากระทา ทางด้านซ้ายของภาพ โดย
สามารถอธิ บ ายถึ ง รายละเอี ย ดของมหรสพและการละเล่ น ในงานพระเมรุ ที ปรากฏในฉาก
พุทธประวัติดงั กล่าว ดังนี>
1.1 หุ่น (ภาพที 20) แสดงอยูภ่ ายในโรงหุ่ น ด้านล่างทางซ้ายของภาพ ลักษณะของ
โรงหุ่ นเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า ยกพื>นสู งในระดับเหนือศีรษะของผูช้ ม หลังคามีช่อฟ้ า ด้านหน้าของ
หลังคามีการขึงผ้าสี ขาวต่อยืนออกมาและใช้เสาคํ>าจํานวนสามเสา มีการวาดภาพฉากทางด้านขวา
และด้านซ้ายด้วยพื>นหลังสี แดงทางขวาด้านหน้าของโรงหุ่ นทําเป็ นฉากพลับพลา ทางซ้ายด้านหน้า
ของโรงหุ่ นวาดเป็ นภาพปราสาทยอด ด้านหลังมีฉากวาดภาพวิมานตั>งอยู่บนภูเขา ส่ วนกลางของ
ด้านหน้ามีแผงกั>นเพือบังคนเชิ ดหุ่ น ภายในโรงหุ่ นมีหุ่นตัวละครจํานวนสามตัว คือ หุ่ นรู ปผูช้ าย
หนึงตัว แต่งกายโดยไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนสี แดง อยูท่ างด้านซ้ายของโรงหุ่ น และหุ่ นรู ปผูห้ ญิง
จํานวนสองตัว เห็นเฉพาะร่ างกายส่ วนบน ตัวหนึ งอยู่ตรงกลางของโรงหุ่ น เป็ นหุ่ นรู ปเด็กผูห้ ญิง
ส่ วนหุ่ นตัวทีสองอยู่ทางด้านขวาของโรงหุ่ น เป็ นหญิงสาว คนเชิดหุ่ นจํานวนสองคนอยู่เบื>องหลัง
แผงกั>นด้า นหน้า ของโรงหุ่ น เห็ นแค่ เพีย งศี รษะ กํา ลัง เชิ ดหุ่ นอยู่ท างด้า นขวาและด้า นซ้า ยของ
โรงหุ่ น ส่ วนด้านริ มโรงหุ่ นทางซ้ายมีเพิงนังร้ านสําหรับวงดนตรี ประกอบการแสดงหุ่ น ปรากฏ
นักดนตรี จาํ นวน 6 คน โดยทีนักดนตรี สองคนกําลังตีกลองคนละใบ ส่ วนทีเหลือไม่ปรากฏว่าเล่น
ดนตรี ประเภทใด ด้านหน้าของโรงหุ่นมีผชู้ มจํานวนมากปะปนกัน มีท> งั ผูห้ ญิง ผูช้ ายและเด็ก

30

ทรรศนัน ท์ ชิ นศิ ริ พนั ธ์, “การศึ กษาสภาพจิ ตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ
วรวิหารภายหลังการอนุรักษ์”, 36.
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ภาพที 20 หุ่น ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

ภาพที 21 ละครโรงที 1 ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
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1.2 ละคร ปรากฏจํานวน 2 โรง มีรายละเอียด ดังนี>
1.2.1 ละครโรงที 1 (ภาพที 21) แสดงอยูภ่ ายในโรงละคร ด้านนอกปริ มณฑล
พระราชพิธี หรื อด้านซ้ายสุ ดของภาพจิตรกรรม ลักษณะโรงละครเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า ยกพื>นสู ง
หลังคาทําทรงจัวลดชั>น ด้านบนของหลังคาเขียนลวดลายดอกไม้สีทอง ส่ วนของหลังคาด้านหน้ามี
หลังคาปี กนกยืนออกมาเล็กน้อย โรงละครเปิ ดตลอดทุกด้าน พื>นโรงตรงกลางของโรงละครซึ งเป็ น
ทีสําหรับ ให้นักแสดงนังยกพื>นขึ> นสู ง กว่า พื>นทางด้านซ้ายและขวา ภายในโรงละครมี นัก แสดง
จํานวน 1 คน เป็ นเด็กชาย การแต่งกายของนักแสดงไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน สวมเครื องประดับ
กรองศอ สังวาล พาหุ รัด ปะวะหลํา ศีรษะสวมกระบังหน้า ทําท่านังพับเพียบมือขวาแตะวางพาดที
หัวเข่า มือซ้ายแตะบริ เวณสะโพก ด้านล่างของโรงละคร ปรากฏผูช้ มจํานวน 6 คน นังอยูท่ างด้าน
หน้าและด้านข้างของโรงละคร เป็ นผูช้ ายจํานวน 4 คน และผูห้ ญิงจํานวน 2 คน โดยคู่ผหู้ ญิงและ
ผูช้ ายอยูใ่ นลักษณะทีกําลังเกี>ยวพาราสี กนั การแต่งกายผูช้ าย ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน ผูห้ ญิง ห่ ม
สไบ นุ่งโจงกระเบน
1.2.2 ละครโรงที 2 (ภาพที 22) แสดงอยูภ่ ายในโรงละคร ด้านนอกปริ มณฑล
พระราชพิ ธี ถัด ลงมาด้า นล่ า งเยื> อ งทางด้า นขวาของละครโรงที 1 ลัก ษณะโรงละครเป็ นรู ป
สี เหลียมผืนผ้า ยกพื>นสู ง หลังคาทรงจัว มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้าของโรงละครเปิ ดออก
เพือใช้เป็ นเวทีการแสดง กลางโรงละครมีเสากลม สี แดง จํานวนสองต้นซึ งมีราวพาดสู งระหว่างเสา
สองต้นนี> ราวทีพาดมีความสู งในระดับเข่าของนักแสดง ด้านข้างทางขวาของโรงละครมีฝากั>นไม่
ตลอดทั>งหมด มีเครื องแต่งตัวของนักแสดงวางพาดอยูด่ า้ นบน ด้านหลังของฝากั>นทางขวามีผชู้ ายยืน
อยูห่ นึงคน ซึงเห็นแค่เพียงศีรษะ ด้านขวาของโรงละครตั>งรู ปกําแพงทาด้วยสี ขาวและปราสาทยอด
ทาพื>นสี แดง ประดับด้วยผ้าสี ทอง ตรงกลางของโรงละครด้านหน้านักแสดงตั>งรู ปพลับพลาซึ งโผล่
พ้นยอดไม้ข> ึนมา ด้านหลังของโรงละครมีฝาปิ ดทําเป็ นฉากสี เขียว แบ่งช่ องตามแนวยาว มีการทํา
ประตูอยู่ทางด้านขวา ภายในโรงละครมีนกั แสดงชายจํานวน 2 คน คนแรกซึ งอยูท่ างด้านขวาของ
โรงละคร แต่ง กายสวมเสื> อป้ ายข้า งแขนยาวสี เทา และนุ่ งกางเกงขายาวสี แดง เป็ นการแต่ งกาย
เช่นเดียวกับคนจีนสมัยโบราณ กําลังทําท่านังคุกเข่า แขนทั>งสองข้างยกขึ>นถืออาวุธง้าวระดับศีรษะ
โดยมือซ้ายถือด้ามง้าว ส่ วนมือขวาจับบริ เวณใกล้กบั ส่ วนปลายของง้าว สําหรับนักแสดงคนทีสอง
ซึ งยืนติดกับนักแสดงคนแรก ถัดมาทางด้านซ้าย แต่งกายสวมเสื> อแขนยาว นุ่ งสนับเพลาและโจง
กระเบน แต่งกายคล้ายกับทหาร ทําท่านังคุกเข่า แขนทั>งสองข้างยกขึ>นถือธงสามเหลียมสี แดงใน
ระดับศีรษะ โดยมือซ้ายถือด้ามธง ส่ วนมือขวาจับบริ เวณใกล้กบั ผืนธง
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ภาพที 22 ละครโรงที 2 ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
1.3 ระทา (ภาพที 23) แสดงอยู่ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ด้านหลังของพระ
เมรุ มาศ ปรากฏระทาให้เห็น จํานวน 2 ต้น ลักษณะของระทา เป็ นระทายอดมณฑป เห็นได้เฉพาะ
ส่ วนยอด

ภาพที 23 ระทา ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
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ภาพที 24 การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไม้สูง หกคะเมน และเหยียบปลายมีด ในพุทธประวัติตอน
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
1.4 การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไม้สูง หกคะเมน และเหยียบปลายมีด (ภาพที 24)
แสดงอยูก่ ลางแจ้ง ด้านหลังของปริ มณฑลพระราชพิธี โดยมีรายละเอียด ดังนี>
1.4.1 ไต่ลวดรําแพน (ภาพที 25) อยูด่ า้ นซ้ายสุ ดของภาพจิตกรรรม แสดงอยู่
ร่ วมกับการละเล่นไม้สูง หกคะเมน และเหยียบปลายมีด ผูแ้ สดงเป็ นชายจํานวน 1 คน แต่งกายโดย
ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนลายดอก ผูกผ้าคาดเอวลายดอกสี เขียวและสี แดง กําลังอยูใ่ นท่ายืน ทําท่า
ก้าวเดินไต่ไปบนลวดทีผูกอยูร่ ะหว่างเสาสองต้น ขาซ้ายอยูด่ า้ นหน้า แขนทั>งสองข้างยกขึ>นเหยียด
ตรงออกไปด้านข้าง ชูมือขึ>นเหนือศีรษะ ในมือทั>งสองข้างถือหางนกยูง
1.4.2 ไม้สูง (ภาพที 26) อยู่ถดั จากการละเล่นไต่ลวดรําแพน แสดงอยูร่ ่ วมกับ
การละเล่นไต่ลวดรําแพน หกคะเมน และเหยียบปลายมีด ผูแ้ สดงเป็ นชายจํานวน 1 คน แต่งกายโดย
ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนลายดอก ผูกผ้าคาดเอวสี ส้มและสี แดงเขียนลายวงกลมสี ขาว สวมมงคล
สี ขาวทีศีรษะ กําลังอยูใ่ นท่ายืนบนแป้ นปลายยอดไม้สูง ทําท่ายืนย่อเข่าเล็กน้อย แขนทําท่าร่ ายรํา
1.4.3 หกคะเมน (ภาพที 27) อยู่ถดั จากการละเล่นไม้สูง แสดงอยู่ร่วมกับ
การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไม้สูง และเหยียบปลายมีด ผูแ้ สดงเป็ นชายจํานวน 1 คน แต่งกายโดยไม่
สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนลายดอก ผูกผ้าคาดเอวสี ส้มและสี แดงเขียนลายวงกลมสี ขาว สวมมงคลสี
ขาวทีศีรษะ กําลังอยูใ่ นท่าหกคะเมน ควําศีรษะอยูบ่ นแป้ นปลายยอดไม้สูง ขาทั>งสองข้างทําท่าขยับ
เคลือนไหวโดยพับขาชี> ปลายเท้าไปด้านหลัง มือทั>งสองข้างกํามือยึดจับไว้กบั ทีจับซึ งทํายืนออกมา
จากแป้ นปลายยอดไม้สูง
1.4.4 เหยียบปลายมีด (ภาพที 28) อยูถ่ ดั จากการละเล่นหกคะเมน แสดงอยู่
ร่ วมกับการละเล่นไต่ลวดรําแพน ไม้สูง และหกคะเมน ผูแ้ สดงเป็ นชายจํานวน 1 คน แต่งกายโดย
ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนลายดอก ผูกผ้าคาดเอวสี ส้มและสี เขียว สวมมงคลสี ขาวทีศีรษะ กําลังอยู่
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ในท่ายืน วางเท้าทั>งสองข้างบนปลายมีดข้างละหนึ งเล่ม หันส้นเท้าเข้าหาตัว ส่ วนคางก็มีมีดคํ>าอยู่
จํานวนหนึ งเล่ ม แขนทั>งสองข้างของนักแสดงทําท่าร่ ายรําในลักษณะของการตั>งวง โดยมือซ้าย
ยกขึ>นตั>งฉากวางฝ่ ามือสู งในระดับศีรษะ มือขวาทําท่าตั>งวงโค้งลงด้านล่าง ฝ่ ามืออยูใ่ นระดับเอว บน
แกนทีใช้สําหรับวางมีด มีมีดจํานวนสองเล่มทีนักแสดงกําลังเหยียบอยู่ ส่ วนตรงกลางมีเสาสู ง ซึ ง
ส่ วนปลายได้ผกู มีดไว้จาํ นวนหนึงเล่มมีความสู งในระดับคางของนักแสดง

ภาพที 25 การละเล่นไต่ลวดรําแพน ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

ภาพที 26 การละเล่นไม้สูง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
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ภาพที 27 การละเล่นหกคะเมน ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

ภาพที 28 การละเล่นเหยียบปลายมีด ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
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2. จิตรกรรมฝาผนัง ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ (ภาพที 29; หมายเลข 18.2)
อยูท่ างด้านขวาของพระประธาน ถัดมาทางด้านซ้ายของจิตรกรรมฝาผนังหมายเลข 18.1 เป็ นภาพ
ตอนพญามารถูกพระอุปคุ ตผูกไว้ดว้ ยฤทธิ: ซึ งเป็ นเหตุการณ์หลังพุทธปริ นิพพาน 218 ปี พระเจ้า
อโศกมหาราชทรงแจกพระบรมสารี ริกธาตุไปประดิษฐาน ณ มหาสถูป 84,000 องค์ทวชมพู
ั
ทวีป
เพือเผยแผ่บาํ รุ งส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาให้สถิ ตสถาพร ในการพิธีพญาวัสวดี มารจะมาขัดขวาง
ทําลายพิธี พระองค์จึงได้นิมนต์พระอุปคุตมาปราบโดยนําซากสุ นขั เน่าพันคอพญาวัสวดีมารแล้วมัด
ไว้ก ับภูเขาจนเสร็ จสิ> นพิธี เฉลิ ม ฉลองพระอุ ป คุ ตเมื อทราบว่าพญาวัส วดี ม ารเคยอยู่ร่วมสมัย กับ
พระพุทธเจ้า จึงขอให้พญาวัสวดีมารเนรมิตกายพระพุทธเจ้าให้ได้เฝ้ าพระบารมี31 ทั>งนี> ปรากฏ
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากฉากพุทธประวัติ หมายเลข 18.2 จํานวน 3 ประเภท ได้แก่
1) โขน อยูท่ างด้านซ้ายของภาพและด้านล่างแถวระทา 2) ละคร อยูบ่ ริ เวณด้านข้างปริ มณฑลพระ
ราชพิธีและทางด้านขวาของภาพ และ 3) ระทา อยู่ดา้ นบนของโรงโขน โดยสามารถอธิ บายถึ ง
รายละเอียดของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีปรากฏในฉากพุทธประวัติดงั กล่าว ดังนี>

ภาพที 29 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร หมายเลข 18.2
ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
31

กรรณิ การ์ ตั>งตุลานนท์, “ศึ กษาวิเคราะห์ หลักพุทธธรรมที ปรากฏบนจิ ตรกรรมฝาผนังในพระ
อุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร”, 72.
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2.1 โขน (ภาพที 30) แสดงอยู่ภายในโรงโขน ด้านล่างทางขวาของภาพ ลักษณะ
ของโรงโขนเป็ นรู ปสี เหลี ยมผืนผ้า มี การยกพื>นให้สูง อยู่เหนื อศี รษะของผูช้ ม ด้านหน้าของโรง
ปรากฏเสารองรับพื>นเวทีจาํ นวน 2 เสา หลังคาทรงจัวลดชั>น มีการประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์
ด้านหน้าของโรงโขนเปิ ดออก ทางซ้ายด้านหน้าของโรงโขนมีการทําฉากเป็ นภาพปราสาทยอด
สมมติให้เป็ น “ฝ่ ายกรุ งลงกา” ทางขวาด้านหน้าของโรงโขนทําฉากเป็ นภาพพลับพลาสมมติเป็ น
“ฝ่ ายพลับพลา”32 กลางโรงมีเสากลมจํานวนสองต้นมีขนาดใหญ่ ตรงกลางของเสาทั>งสองต้นมีการ
ผูกใบไม้สีเขียว และบริ เวณด้านล่างของเสาทั>งสองต้นในความสู งระดับเข่าของนักแสดงมีการผูก
เสาพาดเป็ นราวขวางตามแนวยาวของโรง ด้านข้างของโรงโขนเปิ ดออกเช่นเดียวกับด้านหน้า ส่ วน
ด้านหลังของโรงโขนมีฝาปิ ดทําเป็ นฉากทีวาดภาพโขดหิ นและต้นไม้ และมีการเว้นช่ องทําเป็ น
ช่องทางทั>งด้านซ้ายและด้านขวา ซึงคงจะเป็ นประตูสาํ หรับนักแสดงเข้า-ออก โดยในภาพทีเว้นช่อง
นี> ปรากฏบุคคลเป็ นชายจํานวนช่ องละสองคน โผล่ให้เห็นเฉพาะร่ างกายส่ วนบนทีไม่ได้สวมเสื> อ
ภายในโรงโขนมีนกั แสดงจํานวน 3 คน ซึงประกอบไปด้วย
นักแสดงคนที 1 เป็ นชาย ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างนักแสดงอีกสองคนทีขนาบข้าง
ทางด้านซ้ายและด้านขวา แสดงเป็ นตัวละครพระราม ลักษณะเครื องทรงของตัวพระ ศีรษะสวม
หัวโขนเป็ นรู ปหน้าพระรามสี เขียว กําลังทําท่าใช้มือทั>งสองข้างแผลงศรไปทีนักแสดงคนที 2 ที
แสดงเป็ นกวางซึงอยูท่ างด้านขวา
นักแสดงคนที 2 เป็ นชาย แสดงเป็ นกวาง อยูท่ างด้านขวาของโรงโขน แต่งกายไม่
สวมเสื> อ สวมหัวโขนรู ปกวาง นุ่ งสนับเพลาและโจงกระเบนลายตาหมากรุ กสี ขาวสลับดํา ยืนหัน
หลังให้กบั นักแสดงคนที 1 กํามือทั>งสองข้าง ทําท่าในลักษณะของการวิงควบของม้า
นักแสดงคนที 3 แสดงเป็ นผูต้ ิดตามพระราม เป็ นชาย อยูท่ างด้านซ้ายของนักแสดง
คนที 1 แต่งกายไม่สวมเสื> อ นุ่งสนับเพลาและโจงกระเบนลายตาหมากรุ กสี ขาวสลับดํา อยูใ่ นท่ายืน
ในมือซ้ายถือดาบสั>น มือขวากํามือยกขึ>นอยูใ่ นระดับอก
โขนทีแสดงนี> วิเคราะห์จากผูแ้ สดงแล้วทําให้ตีความได้ว่าเป็ นตอนพระรามตาม
กวาง33

32

เนืองจากเรื องรามเกียรติ:จะมีการรบกันระหว่างพระรามและทศกัณฐ์หลายครั>ง การแสดงโขนจึง
ได้เรี ยกกองทัพทั>งสองฝ่ ายออกเป็ น “ฝ่ ายพลับพลา” คือ กองทัพวานรฝ่ ายพระราม และเรี ยกกองทัพของฝ่ าย
ทศกัณฐ์ว่า “ฝ่ ายกรุ งลงกา” ดู รายละเอี ยดจาก ปุ ณฑรี พิชัยจุ มพล, “โขน” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาบัณฑิ ต คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 40.
33
น. ณ ปากนํ>า [นามแฝง], วัดทองธรรมชาติ, 11.
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นอกจากนี> แล้วยังปรากฏวงดนตรี ประกอบการแสดงอยู่ดา้ นข้างทางซ้ายของโรง
โขน มีนกั ดนตรี เป็ นชาย จํานวน 5 คน เนืองจากนักดนตรี นงเล่
ั นดนตรี ทาํ ให้เห็นเฉพาะเพียงร่ างกาย
ส่ วนบน แต่งกายไม่สวมเสื> อ นักดนตรี คนแรกมือสองข้างถือไม้ตีกลอง ทําท่าตีกลอง ส่ วนนักดนตรี
คนทีสองทีนังถัดไปทางขวาของนักดนตรี คนแรกทําท่าเป่ าปี ส่ วนอีกสามคนทีเหลือนังถัดจากนัก
ดนตรี คนทีสอง มองไม่เห็นว่าเล่นเครื องดนตรี อะไร คนหนึงหันหน้ามองดูนกั ดนตรี ทีเป่ าปี ส่ วนอีก
สองคนหันหน้ามองดูผแู้ สดง
ด้านหน้าของโรงละครปรากฏผูช้ มการแสดงจํานวนมาก ทั>งผูช้ าย ผูห้ ญิงและเด็ก
โดยมีเด็กชายหนึงคนกําลังทําท่าปี นขอบเวทีทางด้านซ้าย

ภาพที 30 โขน ในพุทธประวัติตอนฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
2.2 ละคร (ภาพที 31) แสดงอยู่ภายในโรงละคร ด้านริ มซ้ายของภาพจิตรกรรม
ลักษณะของโรงละครเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า หลังคาทรงจัว มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้าของ
โรงละครเปิ ดออก มีเสากลมสี น> าํ ตาลจํานวนสองเสาใช้ค> าํ ยันหลังคา กลางโรงละครมีเสากลมหนึง
ต้นทีมีการผูกใบไม้โดยใช้ผา้ แดงผูกเป็ นปมเงือนตรงกลาง พื>นโรงละครทําเป็ นพื>นขัดแตะ ด้านหลัง
ของโรงละครปิ ดไม่ มี ก ารเขี ย นฉาก ด้า นบนของเวที ป ระกอบไปด้ว ยนัก แสดงจํา นวนมาก มี
รายละเอียด ดังนี>
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ภาพที 31 ละคร ในพุทธประวัติตอนฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
นัก แสดงที ถื อ หัวโขน จํา นวน 6 คน เป็ นชาย แต่ ง กายโดยไม่ ส วมเสื> อ นุ่ ง โจง
กระเบน ถือหัวโขนด้วยสองมือลักษณะทีมีไม้เชิ ดจํานวน 2 ไม้ไว้สําหรับจับ แถวของนักแสดงยืน
โดยห่ างกันเป็ นระยะ ๆ เรี ยงจากขวาไปซ้ายเท่าทีพบ ได้แก่ หัวโขนแรกไม่ทราบว่าเป็ นหัวโขนใด
เนื องจากภาพไม่ชดั เจน ถัดไปเป็ นหัวโขนของม้า พระราม พระพิราพ พระลักษณ์ และพระฤๅษี
ตามลําดับ
นักแสดงทีอยูด่ า้ นหน้าของโรงละครมีจาํ นวน 8 คน เป็ นชายจํานวน 5 คน และเป็ น
หญิ ง จํา นวน 3 คน โดยจากผูแ้ สดงทีปรากฏทํา ให้เข้าใจว่า ได้ว่า เป็ นละครเรื องไกรทอง34 ทั>ง นี>
สามารถอธิบายรายละเอียดของนักแสดงได้ ดังนี>

34

วิชชุตา วุธาทิตย์, “นาฏยศิลป์ ในงานสมโภชพระราชพิธีต่าง ๆ ทีปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยรัตนโกสิ นทร์”, 89.
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นักแสดงคนที 1 เป็ นผูช้ าย ซึ งคงแสดงเป็ นไกรทอง แต่งเครื องแต่งตัวพระ สวม
ฉลององค์ นุ่ งสนับเพลาและภูษา สวมกรองศอ ศีรษะสวมชฎา ทําท่าย่อตัวยกแขนซ้าย เอียงศีรษะ
ไปทางด้านขวา แขนซ้ายยกตั>งฉากในระดับศีรษะถืออาวุธคล้ายดาบสั>นหรื อมีด ส่ วนแขนขวายืด
ตรงไปด้านหน้า ท่อนแขนตําลงด้านล่าง หงายฝ่ ามือซึงกําลังถูกจระเข้งบั
นักแสดงคนที 2 เป็ นผูช้ าย อยู่ติดด้านซ้ายของนักแสดงคนที 1 คงจะรับบทเป็ น
ทหารสันนิ ษฐานได้จากเครื องแต่งกายทีมองเห็ นเพียงท่อนบนทีเหมือนกับเครื องแบบของทหาร
สวมเสื> อแขนยาวและกรองศอ ศีรษะไม่สวมเครื องประดับ ลักษณะของผูแ้ สดงกําลังยืนเอียงข้าง หัน
ศีรษะไปทางด้า นซ้าย มือซ้ายจับไปทีข้อศอกด้า นขวาของนักแสดงชายที กํา ลัง คุ กเข่ าอยู่ติดกัน
(นักแสดงคนที 3)
นักแสดงคนที 3 เป็ นผูช้ าย อยูต่ ิดด้านซ้ายของนักแสดงคนที 2 คงจะรับบทเป็ น
ผูต้ ิดตามไกรทอง ลักษณะการแต่งกายสวมเสื> อแขนยาวสี น> าํ ตาลอ่อน สวมกรองศอ นุ่งโจงกระเบน
สี เขียว อยูใ่ นท่านังคุกเข่า หันศีรษะไปมองทีนักแสดงคนที 2
นักแสดงคนที 4 เป็ นผูช้ าย อยูท่ างด้านขวาของนักแสดงคนที 1 แต่งเครื องแต่งตัว
รู ปหัวและหางจระเข้ เห็นเพียงส่ วนบนของร่ างกายทีไม่สวมเสื> อ กําลังใช้มือทั>งสองข้างจับไปทีปาก
ของจระเข้
นักแสดงคนที 5 เป็ นผูช้ าย อยู่ด้านหลังทางขวาของนักแสดงคนที 4 เข้าใจว่า
นักแสดงคนนี> คงจะแสดงเป็ นชาละวัน มองไม่เห็นส่ วนของศีรษะเนืองจากภาพจิตรกรรมลบเลือน
แต่งกายสวมเสื> อแขนยาวและกรองศอ อยู่ในท่ายืนหันหลังให้นักแสดงคนที 4 หันหน้าเข้าหานัก
ดนตรี ทําท่ายกแขนขวาขึ>น และยกเข่าขึ>นสู งในระดับเอว
นักแสดงคนที 6 เป็ นผูห้ ญิง อยูด่ า้ นข้างทางขวาของนักแสดงคนที 4 นักแสดงแต่ง
กายโดยห่มสไบสองชายหรื อทีเรี ยกว่าห่มสะพักสี เขียว นุ่งผ้านุ่ง ศีรษะสวมรัดเกล้าเปลว มือทั>งสอง
ข้างจับไปทีนักแสดงหญิงทีอยู่ติดกัน (นักแสดงคนที 7) โดยมือขวาจับไปทีคาง และมือซ้ายจับที
แขน
นักแสดงคนที 7 เป็ นผูห้ ญิง อยูท่ างด้านขวาของนักแสดงคนที 4 นักแสดงแต่งกาย
โดยห่มสไบสองชายสี แดง ศีรษะสวมรัดเกล้าเปลว
นักแสดงคนที 8 เป็ นผูห้ ญิง อยู่ระหว่างนักแสดงคนที 5 และคนที 7 เห็นเฉพาะ
ส่ วนศีรษะทีสวมรัดเกล้าเปลว
สําหรับนักแสดงคนที 6–8 ซึ งเป็ นผูแ้ สดงตัวนางจํานวนสามคน กําลังทําท่าทาง
ของการหลบหลีกและตกใจ เมือดูจากเนื>อเรื องและองค์ประกอบทีปรากฏร่ วมกัน ซึ งเป็ นตอนไกร
ทองบุกถํ>าชาละวันจึงสันนิษฐานว่าคงจะเป็ นนางวิมาลา นางเลือมลายวรรณ และ นางตะเภาทอง
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ด้านหน้าของโรงละครปรากฏผูช้ มการแสดงจํานวนมาก ทั>งผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็ก
ทีผูป้ กครองอุม้ ติดมาชมการแสดงด้วย นอกจากการชมการแสดงตามปกติแล้ว ความพิเศษของฉาก
นี> คือ มีภาพการเสพสังวาสของผูค้ นทีมาชมการแสดงจํานวนมาก
2.3 ระทา (ภาพที 32) อยู่ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ด้านบนของโรงละคร
ปรากฏระทาให้เห็น จํานวน 3 ต้น ลักษณะของระทาเป็ นระทายอดป้ อม เห็นได้เฉพาะส่ วนยอด

ภาพที 32 ระทา ในพุทธประวัติตอนฉลองพระบรมสารี ริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
3. วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ประวัติ
วัดอรุ ณราชวราราม เป็ นพระอารามหลวงชั>นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั>งอยูเ่ ลขที 34
แขวงวัดอรุ ณ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ทางทิศตะวันตกของแม่น> าํ เจ้าพระยาและฟาก
ตะวันออกของถนนอรุ ณอมริ นทร์ ระหว่างคลองนครบาลหรื อคลองวัดแจ้ง กับพระราชวังเดิ ม35
สร้างขึ>นมาตั>งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย เดิมชือว่า วัดมะกอก ภายหลังได้เปลียนชือของวัด

35

กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน. ประวัตวิ ดั ทัวราชอาณาจักร เล่ ม 1, 28.
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เป็ น วัดมะกอกนอก วัดแจ้ง วัดอรุ ณราชธาราม และวัดอรุ ณราชวราราม โดยลําดับ36 จัดเป็ นวัดทีมี
ความสําคัญยิงมาตั>งแต่สมัยเริ มสร้ า งจนถึ ง ปั จจุบนั โดยได้เคยเป็ นทีประดิ ษฐานพระแก้วมรกต
ในช่วงกรุ งธนบุรีเป็ นราชธานีเป็ นเวลาถึง 5 ปี วัดอรุ ณราชวรารามเป็ นวัดทีได้มีการก่อสร้าง ต่อเติม
และบูรณปฏิ สังขรณ์ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิงในสมัยรัตนโกสิ นทร์ พระมหากษัตริ ยท์ ุ ก
พระองค์ได้มีส่วนร่ วมในการบูรณปฏิสังขรณ์ และอนุรักษ์งานสถาปั ตยกรรมมาจนถึงปั จจุบนั โดย
ความสําคัญของวัดนี> คือ ถือเป็ นวัดประจํารัชกาลที 2
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดกับโรงเรี ยนประถมทวีธาภิเศก
ทิศใต้
ติดกับกําแพงพระราชวังเดิม
ทิศตะวันออก
ติดกับแม่น> าํ เจ้าพระยา
ทิศตะวันตก
ติดกับถนนอรุ ณอมริ นทร์
วัดอรุ ณราชวรารามมีเนื> อทีดินตั>งวัดทั>งสิ> น 29 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา ลักษณะทีตั>งวัด
โดยทัวไปเป็ นทีราบลุ่ม สู งกว่าระดับนํ>าในแม่น> าํ เจ้าพระยาเพียงเล็กน้อย สังเกตจากฤดูน> าํ หลากจะ
สู งและท่วมบริ เวณหน้าวัด ส่ วนทางทิศใต้ซึงเป็ นทีตั>งของพระปรางค์น> นั สู งกว่าทางทิศเหนื อ ซึ ง
เป็ นทีตั>งของพระอุโบสถ ด้วยเหตุน> ีจึงทําให้น> าํ ไม่ท่วมบริ เวณลานพระปรางค์และบริ เวณใกล้เคียง37
พระอุโบสถ (ภาพที 33)
พระอุโบสถสร้ างขึ>นในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที 2) มีลกั ษณะ
เป็ นอาคารยกพื>นสู ง หลังคาลด 2 ชั>นมุงด้วยกระเบื>องเคลือบสี เหลืองและเขียวใบไม้ ช่อฟ้ า ใบระกา
และหางหงส์ ลงรักปิ ดทอง หน้าบันทั>งสองด้านเป็ นไม้แกะสลักรู ปเทวดายืนถื อพระขรรค์อยู่ใน
ปราสาท ทางซ้ายมือของเทวดามีคนโทนํ>าวางบนพานและทางขวามือมีสังข์วางอยูบ่ นพาน ประดับ
ด้วยลายกนกลงรักปิ ดทอง มีมุขทั>งทางด้านหน้าและด้านหลัง มีเสาใหญ่รับเชิงชาย ทางด้านเหนื อ
และด้านใต้มีระเบียงเดินได้โดยรอบ พื>นหน้ามุขและระเบียงปูดว้ ยหินอ่อน บันไดและเสาบันไดเป็ น
หินทราย ระหว่างเสารอบพระอุโบสถถึงหน้ามุขทั>งสองด้านมีกาํ แพงเตี>ย ๆ ประดับด้วยหิ นสลักเป็ น
รู ปดอกไม้ ผนังหุ ม้ กลองด้านหน้าระหว่างประตูมีบุษบกยอดปรางค์ประดิษฐานพระพุทธนฤมิตร

36

อนัสพงษ์ ไกรเกรี ยงศรี , “การศึ กษาสถาปั ตยกรรม วัดอรุ ณราชวราราม” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 1.
37
กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน. ประวัตวิ ดั ทัวราชอาณาจักร เล่ ม 1, 5.
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ซึ งเป็ นพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สร้ างขึ>นในสมัย
รัชกาลที 4 แต่นาํ มาประดิษฐานในสมัยรัชกาลที 5 ผนังหุ ม้ กลองด้านหลังระหว่างประตูก็เป็ นบุษบก
ยอดปรางค์ มีพาน 2 ชั>นลงรักปิ ดทองตั>งพุม่ เทียน ประตูพระอุโบสถด้านหน้าเป็ นซุ ม้ ยอดปรางค์
ประตูด้า นหลัง เป็ นซุ ้ม ไม่ มี ย อด เสาและผนัง พระอุ โ บสถด้า นนอกถื อปู น ประดับ
กระเบื>องจีนลายดอกไม้ร่วง ซึ งปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที 438 บัวหัวเสาและบัวเชิงเสาลงรักปิ ด
ทอง ประดับบัวแวงทีหัวเสา มีคนั ทวยรองรับชายคา พระอุโบสถล้อมรอบด้วยพระระเบียงคด
ประดิษฐานพระพุทธรู ปโดยรอบทีมุมทั>ง 4 ของพระอุโบสถ ภายในลานประทักษิณประดับเจดียท์ ีมี
ลักษณะผสมคล้ายถะจีนกับเจดียข์ องไทย ทําด้วยหินทีสลักตุก๊ ตาจีน39
ทั>งนี> ได้เกิ ดเหตุการณ์อคั คีภยั ครั>งใหญ่ ณ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในปี
มะแม วันที 31 ธันวาคม 2438 เวลา 16.00 น. โดยเกิดอัคคีภยั ไหม้พระอุโบสถ สาเหตุเกิดจากลูกไฟ
ปลิว มาจากโรงถ่ านทีอยู่เหนื อคลองนครบาลหรื อคลองวัดแจ้งติดกุฏิริมคลองได้ลุกไหม้ข> ึนก่อน
แล้วเปลวไฟปลิวมาไหม้พระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้รีบเสด็จพระราช
ดําเนินไปอํานวยการดับเพลิง และทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมอัยยิกาธิ ราชออกไป
ได้ทนั ในการเกิ ดเพลิงไหม้ครั>งนี> พระอุโบสถของวัดได้รับความเสี ยหายมาก รัชกาลที 5 ได้ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืนปราบปรปักษ์เป็ นแม่กองปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้คืนดีบริ บูรณ์อย่างเดิม
ซึ งเท่ า กับ เป็ นการสร้ า งใหม่ ต ลอดจนเขี ย นภาพผนัง ด้า นในและปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระระเบี ย งรอบ
พระอุโบสถ กับถาวรวัตถุอืน ๆ ทีควรปฏิสังขรณ์ดว้ ย40
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
ด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั>งสี ด้าน (ภาพที 34) มีรายละเอียด ดังนี>
บนผนัง ตอนเหนื อ หน้า ต่ า งกับ ผนัง ด้า นหน้า พระประธาน และผนัง ด้า นหลัง พระ
ประธานเป็ นภาพพุทธประวัติ เฉพาะผนังหุ ม้ กลองหน้าพระประธานเขียนภาพมารผจญขึ>นไว้สูงสุ ด
เหนือภาพพุทธประวัติ ซึงมีขนาดไม่ใหญ่นกั

38

นันทวดี เจริ ญพร, “การศึกษาวิถีชีวติ ความเป็ นอยูจ่ ากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัด
อรุ ณราชวราราม กรุ งเทพมหานคร” (การค้นคว้าเฉพาะบุคคลปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 8.
39
คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 168.
40
กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน. ประวัตวิ ดั ทัวราชอาณาจักร เล่ ม 1, 31.
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ภาพที 33 พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีมา: ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, วัดอรุ ณราชวราราม พิมพ์ครั>งที 2 (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ต้นอ้อ
จํากัด, 2536), 64.

ภาพที 34 แผนผังทีตั>งจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ
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ภาพที 35 ทีตั>งจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ
ผนังด้านใต้เหนื อบานหน้าต่างเป็ นภาพเวสสันดรชาดก ตามช่ องระหว่างหน้าต่างทุก
ช่องเป็ นภาพชาดกในเรื องทศชาติชาดก บานหน้าต่างด้านใน เป็ นภาพต้นไม้และภาพสัตว์ทุกบาน
ส่ วนบานประตูท> งั 8 บาน เป็ นภาพมักกลีผลหรื อนารี ผล ตามรักแร้ประตูและหน้าต่างเป็ นภาพใน
เมืองนรกและภาพเกียวกับสุ ภาษิตโบราณ เช่น นิ>วด้วนได้แหวน ตอนเหนือกรอบบนบานหน้าต่าง
และประตู มีภาพรู ปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีนติดกระจกใส่ กรอบรวมทั>งหมด 18 ภาพ ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังภายในพระอุโบสถดังกล่าวข้างต้น เดิมเขียนขึ>นในสมัยรัชกาลที 3 และมีการซ่ อมครั>งใหญ่หลัง
เพลิงไหม้พระอุโบสถในสมัยรัชกาลที 541
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุ โบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที
ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จาํ นวน 1 ภาพ โดยอยูบ่ ริ เวณผนังสกัดด้านหลัง
ของพระประธาน ในฉากเหตุก ารณ์ เรื องพุทธประวัติ ตอนปริ นิพพานตลอดทั>ง ผนัง (ภาพที 35)
ประกอบด้วยฉากสําคัญ เช่น ตอนปริ นิพพาน ตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ การแบ่งพระบรม

41

อนัสพงษ์ ไกรเกรี ยงศรี , “การศึกษาสถาปั ตยกรรม วัดอรุ ณราชวราราม”, 122.
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สารี ริกธาตุ พระอินทร์มานําพระเขี>ยวแก้วจากมวยผมของโทณพราหมณ์ไปบรรจุยงั เจดียจ์ ุฬามณี บน
สวรรค์ช> นั ดาวดึงส์ โดยทีจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถนับว่าเป็ นผลงานการเขียนขึ>นใหม่ใน
สมัยรัชกาลที 5 เนืองจากปรากฏภาพสําคัญทีแสดงให้เห็นว่าเป็ นงานทีเขียนขึ>นใหม่ ได้แก่ ภาพพระ
ปฐมเจดีย ์ ซึงถูกสร้างขึ>นในสมัยรัชกาลที 442 ทั>งนี> สามารถอธิ บายถึงฉากมหรสพและการละเล่นใน
งานพระเมรุ ดังนี>
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื องพุทธประวัติ ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ลักษณะ
ของภาพเป็ นปริ มณฑลพระราชพิธี โดยมีพระเมรุ มาศถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า
ซึงภายในประดิษฐานพระหี บทองทีประดิษฐานอยูบ่ นพระจิตกาธาน มีพระเพลิงกําลังลุกไหม้ท่วม
พระหีบทอง พระเมรุ มาศถูกล้อมรอบเป็ นสัดส่ วนด้วยฉากเขียนลายเต็มพื>นที ทางด้านหน้ามีการเว้น
ช่ องว่างสําหรับทางเข้า–ออก ทั>งด้านซ้ายและด้านขวา ทางด้านซ้ายของพระหี บทองซึ งเป็ นพื>นที
ยกระดับขึ>นมาเป็ นแถวของพระภิกษุสงฆ์กาํ ลังนังพับเพียบทําท่าพนมมือ ส่ วนทางด้านขวาของพระ
หีบทองซึ งเป็ นพื>นทียกระดับขึ>นมาเช่นเดียวกันกับทางด้านซ้ายเป็ นแถวของมัลลกษัตริ ยท์ ีอยูใ่ นท่า
นังพับเพียบและทําท่ า พนมมื อ ด้านหน้า ของพระหี บ ทองจัดเป็ นโต๊ะ ที จัดวางเครื องบูช า ถัดมา
ด้านหน้าระหว่างฉากทีกั>นเป็ นลับแลจํานวน 2 ฉากมีกษัตริ ยป์ ระทับนังอยูพ่ ร้อมด้วยเหล่าขุนนาง
จํานวน 5 คน กําลังทําท่านังหมอบในลักษณะของการเข้าเฝ้ า ถัดออกมาด้านหน้าเป็ นบรรดาเหล่า
พสกนิ กรจํานวนมากทั>งผูช้ ายและผูห้ ญิงอยู่ในท่านัง ทั>งนี> ปรากฏมหรสพและการละเล่นในงาน
พระเมรุ จากฉากพุทธประวัติน> ี จํานวน 5 ประเภท ได้แก่ 1) ละคร อยูท่ างด้านขวาของปริ มณฑลพระ
ราชพิธี 2) งิ>ว อยู่ทางด้านซ้ายของปริ มณฑลพระราชพิธี 3) ชกมวย อยู่บริ เวณด้านหน้าโรงงิ>ว 4)
ระทา อยู่ดา้ นหลังของปริ มณฑลพระราชพิธี และ 5) การละเล่นไม้สูง และหกคะเมน อยู่ระหว่าง
ระทา โดยสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีปรากฏในฉาก
พุทธประวัติดงั กล่าว ดังนี>
1. ละคร (ภาพที 36) แสดงภายในโรงละคร ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ด้านขวา
ของพระเมรุ ม าศ และด้า นหน้า ของระทาต้น สุ ด ท้า ยทางด้า นขวา ลัก ษณะของโรงละครเป็ น
สี เหลียมผืนผ้า หลังคาทรงจัว ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ หลังคาด้านหน้าต่อยืนออกมาใน
รู ปแบบของกันสาด มี เสาสี แดงทรงกลม จํานวน 5 ต้น คํ>าหลังคาที ต่อยืน โรงละครยกพื>นสู ง
ด้านหลังและด้านข้างของโรงละครมีฝาปิ ด ตรงด้านข้างทางด้านขวาของโรงละครนี> มีการเจาะช่อง
หน้าต่างสี เหลียม มองเห็นคนอยูภ่ ายในหลายคน สันนิษฐานว่าอาจเป็ นคณะนักดนตรี แต่เนื องจาก
เห็นเพียงศีรษะจึงไม่สามารถยืนยันได้ ส่ วนด้านหลังของโรงละครเขียนฉากเป็ นรู ปโขดหินและ
42

คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 169.
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อาศรมของฤๅษี ด้านหน้าฉากการแสดงมีนกั แสดงชายจํานวน 2 คน นักแสดงคนแรกอยู่ทางด้าน
ขวามือของโรงละคร แต่งกายในชุดฤๅษีห่มผ้าลายเสื อและมีผา้ พาดบ่าซ้าย สวมหัวรู ปฤๅษีเพียงครึ ง
หน้าทําให้ผชู้ มเห็ นใบหน้าของนักแสดง กําลังทําท่าขยับตัวก้าวเดิน ในมือขวาถื อไม้เท้า สําหรับ
นักแสดงคนทีสอง แต่งกายโดยไม่สวมเสื> อ นุ่ งโจงกระเบนสี เขียวอ่อน ทําท่านังพับเพียบหมอบ
กราบลงกับพื>น โดยหันหน้าไปทางนักแสดงคนแรกทีเป็ นฤๅษี ส่ วนด้านหน้าของโรงละคร ทั>งใน
ส่ วนของภายใต้ชายคาทีต่อยืนออกจากโรงละครและด้านนอกชายคามีประชาชนคนดูจาํ นวนมาก
ยืนชม ลักษณะการแต่งกาย ไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน

ภาพที 36 ละคร ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์

ภาพที 37 งิ>ว ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
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2. งิ>ว (ภาพที 37) แสดงภายในโรง ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ทางด้านซ้ายของ
ปริ มณฑลพระราชพิธี และทางด้านซ้ายของระทาต้นสุ ดท้ายทางซ้ายมือ ลักษณะของโรงงิ>วเป็ น
สี เหลี ยมผืนผ้า หลัง คาทรงจัว ประดับ ด้วยช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ มี ก ารทํา เวที โดยยกพื>นสู ง
ด้านหน้าของหลังคาต่ อเติม ชายคา มีเสาหกต้น ลักษณะเสากลม ทาสี แดง คํ>ายันหลังคาทีต่อยืน
ออกมา โรงงิ>วมีฝาทึบปิ ดกั>นด้านหลังทั>งหมด ด้านข้างทางขวาของเวทีปิดไว้ครึ งหนึง ส่ วนด้านข้าง
ทางซ้ายของเวทีเปิ ด ไม่มีฝากั>น ด้านหลังมีฉากรู ปเมฆสี ขาวบนพื>นหลังสี เทา ห้อยลงมาจากเพดาน
ส่ วนตรงกลางเขียนลายบนพื>นสี แดง โดยมีการแบ่งช่องในแนวตั>งทํารู ปสี เหลียมผืนผ้า แบ่งช่องได้
จํานวน 6 ช่อง หลังคาของโรงมีความสู งในระดับครึ งหนึงของความสู งโรงงิ>ว กลางโรงมีนกั แสดง
จํานวน 1 คน เป็ นชาย แต่งกายอย่างชาวจีน ทําท่ากึ งยืนกึ งนังแยกขา ยกแขนข้างซ้ายขึ>น มือซ้าย
ทําท่าจับเครา ส่ วนแขนข้างขวายกขึ>นตั>งฉากในระดับไหล่ มือขวาจับอาวุธลักษณะคล้ายกับทวน
ด้านบนเวที ทางซ้ายของโรงงิ>วมีผชู้ ายจํานวน 2 คนนังบนเก้าอี>มา้ ยาว หันหน้าเข้าหานักแสดงงิ>ว
ชายคนแรกซึ งนังอยู่ริมด้านนอกแต่ งกายสวมเสื> อแขนยาวสี ดาํ และนุ่ ง กางเกงขายาวสี ขาว สวม
รองเท้าสี ดาํ ส่ วนชายคนทีสองซึ งนังอยูร่ ิ มด้านในไว้ผมยาวถักหางเปี ยเช่ นเดียวกับชาวจีนในสมัย
โบราณ สวมเสื> อแขนยาวสี ข าว ถัดจากชายสองคนนี> ลงมาในส่ วนด้านล่ างของโรงงิ> วมีเด็ก ชาย
จํานวน 3 คนอยู่ติดกับขอบเวที โดยทีเด็กผูช้ ายสองคนกําลังทําท่ายืนปี นเกาะเสาฐานโรงงิ> ว ซึ ง
เด็กผูช้ ายคนโตหรื อคนทีอยูร่ ิ มด้านนอก แต่งกายไม่สวมเสื> อ นุ่ งโจงกระเบนสี เขียว มือข้างซ้ายจับ
พื>นเวที มือข้างขวายกชูข> ึนด้านข้างในระดับศีรษะ ส่ วนเด็กผูช้ ายทีอยูร่ ิ มด้านใน แต่งกายไม่สวมเสื> อ
นุ่งโจงกระเบนสี แดง ยืนทําท่าในลักษณะเดียวกับเด็กผูช้ ายอีกคนหนึง ส่ วนเด็กผูช้ ายทีอยูต่ ิดกับเวที
อีกหนึงคนกําลังอยูใ่ นท่านอนหงายมือขวาจับขอบเวทีและถูกประคองไว้ทีศีรษะและไหล่ดา้ นซ้าย
โดยผูช้ ายทีอยูด่ า้ นล่าง

ภาพที 38 ชกมวย ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
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3. ชกมวย (ภาพที 38) แสดงอยู่ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ทางด้านหน้าค่อนไป
ทางซ้ายของโรงงิ>ว ติดกับชายคาทีต่อยืนจากโรงงิ>ว ปรากฏผูแ้ สดงจํานวน 2 คน เป็ นชาย แต่งกาย
โดยไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน ผูกผ้าคาดเอวสี ขาว นักมวยคนแรกอยูต่ ิดกับโรงงิ>ว ยืนหันหลังชิ ด
เสาของชายคาที ต่ อยืนออกมา นุ่ ง โจงกระเบนสี แดง อยู่ใ นท่ า ที แขนข้า งขวาเหยีย ดตรงชกคาง
นักมวยอีกคน ส่ วนแขนซ้ายทํามือกําหมัดอยูใ่ นระดับใบหน้า ขาข้างขวายกขึ>นถีบเข้าทีเอวนักมวย
คนทีสอง ส่ วนนัก มวยคนที สองอยู่ใ นท่ ายืน ทําท่ าเอนตัวไปด้า นหลังเพือหลบคู่ต่อสู้ แขนซ้า ย
เหยียดตรงเข้าชกคางนักมวยอีกคน ส่ วนแขนขวาทํามือกําหมัดอยูใ่ นระดับหน้าอก
ถัดออกมาจากการชกมวยเป็ นกลุ่มประชาชนผูช้ มการแสดงจํานวนมาก ปะปนกันไป
ทั>งผูใ้ หญ่ เด็ก เป็ นทั>งบุรุษและสตรี อีกทั>งยังมีประชาชนคนไทยและคนจีนซึงสังเกตและแยกได้จาก
การแต่งกาย โดยหากเป็ นบุรุษชาวไทยส่ วนมากจะไว้ผมทรงมหาดไทย ไม่สวมเสื> อ มีผา้ พาดบ่าบ้าง
ไม่มีบา้ ง นุ่ งโจงกระเบนผูกผ้าคาดเอว ส่ วนสตรี ไว้ผมสั>น ห่ มสไบ นุ่ งโจงกระเบน ส่ วนคนจีนซึ ง
เป็ นบุรุษแต่งกายสวมเสื> อแขนยาว และสวมหมวกทรงยอดแหลม ปี กกว้างแบบคนจีน
4. ระทา (ภาพที 39) แสดงอยูภ่ ายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ด้านหลังของพระเมรุ มาศ
ปรากฏระทาจํานวน 4 ต้น ลักษณะของระทา เป็ นระทายอดมณฑป ชนิ ดเสาคอดกลาง มีมหรสพ
คันกลางระหว่างต้นองค์ระทา เรี ยกว่า ระทาช่องโขน43

ภาพที 39 ระทา ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถ
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

43

สิ ทธา สลักคํา, ดอกไม้ เพลิงโบราณ (กรุ งเทพฯ: สารคดี, 2550), 132.
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5. การละเล่นไม้สูง และหกคะเมน สามารถอธิบายรายละเอียดของการละเล่นได้ ดังนี>
5.1 การละเล่นไม้สูง แสดงอยู่กลางแจ้ง ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี แสดงอยู่
ร่ วมกับนักแสดงหกคะเมน ปรากฏผูแ้ สดงจํานวน 2 คน เป็ นชาย แสดงอยู่เบื>องหน้าระทาต้นริ ม
สุ ดท้ายทั>งด้านซ้ายและด้านขวา ผูแ้ สดงคนแรก (ภาพที 40) อยูท่ างด้านซ้ายของภาพ แต่งกายโดยไม่
สวมเสื> อ นุ่งผ้าโจงกระเบนสี เทา ผูกผ้าคาดเอวสี ขาว ทําท่ายืนตัวตรงบนแป้ นปลายยอดไม้สูง แขน
สองข้างทําท่าร่ ายรํา แขนขวายกโค้งทําท่าตั>งวง ฝ่ ามือหันออกโค้งเข้าหาศีรษะ แขนซ้ายเหยียดตรง
ในระดับไหล่ ฝ่ ามือทําท่าตั>งวงเช่นกับมือขวา ส่ วนผูแ้ สดงชายคนทีสอง (ภาพที 41) อยูท่ างด้านขวา
ของภาพ แต่งกายเช่นเดียวกับนักแสดงคนแรก ทําท่ายืนตัวตรงบนแป้ นปลายยอดไม้สูง แขนสอง
ข้างทําท่าร่ ายรํา ทําท่าเช่นเดียวกับนักแสดงคนแรก คือ แขนขวายกโค้งทําท่าตั>งวง ฝ่ ามือหันออก
โค้งเข้าหาศีรษะ แขนซ้ายเหยียดตรงในระดับไหล่

ภาพที 40

ภาพที 41

ภาพที 40 และ ภาพที 41 การละเล่นไม้สูง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
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5.2 การละเล่นหกคะเมน แสดงอยูก่ ลางแจ้ง ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี แสดง
อยู่ร่วมกับนักแสดงไม้สูง ปรากฏผูแ้ สดงจํานวน 2 คน เป็ นชาย แสดงติดกัน อยู่ระหว่างระทาและ
นักแสดงไม้สูง ผูแ้ สดงคนแรก (ภาพที 42) เป็ นผูแ้ สดงการละเล่นคนทีสองจากซ้ายมือของภาพ อยู่
ถัดจากนักแสดงไม้สูงทางซ้าย แต่งกายโดยไม่สวมเสื> อ นุ่งผ้าโจงกระเบนสี เทา ผูกผ้าคาดเอวสี ขาว
ทํา ท่ า หกคะเมน ศี ร ษะยัน แป้ นปลายยอดไม้สู ง หัน ศี ร ษะไปทางด้านซ้า ย เท้า ชี> ฟ้ า ทํา ท่ า ขยับ
เคลือนไหวขาคล้ายกับท่าก้าวเดิน มือทั>งสองจับยึดส่ วนทีเป็ นสําหรับนักแสดงซึ งติดอยู่กบั ปลาย
แป้ นปลายยอดไม้สูง ส่ วนผูแ้ สดงชายคนทีสอง (ภาพที 43) อยู่ถดั จากผูแ้ สดงหกคะเมนคนแรก
แต่งกายและทําท่าเหมือนผูแ้ สดงชายทางด้านซ้าย ยกเว้นแต่นุ่งโจงกระเบนสี แดง และหันศีรษะ
ไปทางด้านขวา

ภาพที 42

ภาพที 43

ภาพที 42 และ ภาพที 43 การละเล่นหกคะเมน ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
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4. วัดอ่างแก้ว
ประวัติ
วัดอ่างแก้ว ตั>งอยูร่ ิ มคลองภาษีเจริ ญฝังใต้ เลขที 30 ถนนพัฒนาการ หมู่ที 2 แขวงบาง
หว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย สร้างขึ>นสมัยรัชกาลที 5 พ.ศ.2419
ภายหลังจากทีได้ขุดคลองภาษีเจริ ญเรี ยบร้อยแล้ว 8 ปี ผูส้ ร้างวัดคือ พระภาวนาโกศลเถระ (รอด)
ซึ งจําพรรษาอยูท่ ีวัดโคนอน ซึ งอยูไ่ ม่ห่างไกลจากวัดอ่างแก้วนี> นกั ได้บอกบุญผูม้ ีจิตศรัทธา จัดซื> อ
ทีดินและสัมภาระในการก่อสร้างวัด และได้จดั สร้างวัดนี> ข> ึนเพือเป็ นอนุสรณ์แห่ งความดีของท่าน
อีกทั>งยังมีผูบ้ ริ จาคเรื อนไม้สักให้เป็ นทีอยู่พระสงฆ์ เมือได้สร้างเสนาสนะเสร็ จแล้ว จึงได้จดั ให้
พระภิ ก ษุ ซึ งเป็ นสั ท ธิ วิห าริ ก 44 ของท่ า นจํา นวน 5 รู ป มาจํา พรรษาอยู่ป ระจํา และแต่ ง ตั>ง ให้
พระอธิ ก ารเบี> ย ว อิ นฺ ท สุ ว ณฺ โณ เป็ นเจ้า อาวาส การสร้ า งอุ โ บสถได้เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยเมื อปี ฉลู
พ.ศ. 2420 และทําการผูกพัทธสี มาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2421 เกียวกับชือวัดนั>นมีทีมาจากด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของบริ เวณทีสร้างอุโบสถ ทีดินมีลกั ษณะเป็ นอ่างมีน> าํ ใสขังอยู่ พระภาวนาโกศล
จึงถื อเอาลักษณะทีดินแห่ งนั>นมาตั>งเป็ นนามวัดว่า “วัดอ่างแก้ว” และไม่มีการเปลียนแปลงมาจน
ตราบเท่าทุกวันนี>45
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดกับคลองภาษีเจริ ญ
ทิศใต้
ติดกับถนนพัฒนาการ(เดิม) ปัจจุบนั คือ ถนนเทอดไท
ทิศตะวันออก
ติดกับคลองขวาง (คลองโคนอน)
ทิศตะวันตก
ติดกับทีดินเอกชน และโรงเรี ยนวัดอ่างแก้ว (จีน ปานขํา)
ลัก ษณะพื>น ที ตั>ง วัด เป็ นที ราบลุ่ ม ติ ด คลองทั>ง ด้า นหน้า และด้า นข้า ง ติ ดกับ ถนนมี
กําแพงก่ออิฐถือปูนและประตูเข้าออกของวัด หน้าวัดอยู่ทางริ มคลองด้านทิศเหนือ หลังวัดอยู่ดา้ น
ทิศใต้

44

สัทธิวหิ าริ ก แปลว่า ผูอ้ ยูด่ ว้ ย คือ ผูอ้ าศัยอยูด่ ว้ ยกัน ใช้เรี ยกผูไ้ ด้รับอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ คือ
ได้รับอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์รูปใดก็เป็ นสัทธิ วิหาริ กของพระอุปัชฌาย์รูปนั>น ดูรายละเอียดจาก พระธรรม
กิตติวงศ์ (ทองดี สุรเดโช), คําวัด, เข้าถึงเมือ 18 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.kalyanamitra.org/daily/
dhamma/index.php? option=com_content&task=view&id=2594&Itemid=99999999
45
กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน. ประวัติวัดทัวราชอาณาจักร เล่ ม 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
การศาสนา, ม.ป.ป.), 360-361.
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อุโบสถ (ภาพที 44)

ภาพที 44 อุโบสถวัดอ่างแก้ว
อุโบสถของวัดอ่างแก้วมีทิศทางตั>งอยู่ในแนวขวางระหว่างทิศเหนื อและทิศใต้ โดย
อุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนื อ มีขนาดกว้าง 10.42 เมตร ยาว 20.78 เมตร ก่ออิฐถือปูน สร้างเมือ
พ.ศ. 2421 พระประธานในอุโบสถ เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.45 เมตร สร้ างใน
สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และทีหน้าระเบียงอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรู ป 1 องค์ ขนาดเท่ากันและ
สร้างสมัยเดียวกัน นอกจากนี> ยงั มีเจดีย ์ 2 องค์ อยูด่ า้ นหลังอุโบสถ ซึ งสร้างขึ>นใหม่แทนของเดิม มี
ขนาดกว้าง 5 เมตร สู ง 8 เมตร46
ลักษณะของอุโบสถนั>น จัดได้วา่ มีขนาดทีไม่ใหญ่มากนัก โดยทําหน้าบันแบบทีซ้อน
เรี ยงกันจํานวน 3 ชั>น ชั>นบนประดับด้วยไม้แกะสลักรู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ ชั>นกลางเป็ นรู ป
เทพทําท่ารํา 2 ตน โดยหันหน้าเข้าหากันและปล่อยส่ วนหางเป็ นลายกนก ส่ วนชั>นล่างทําลายกนก
เต็มพื>นที มีประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 ประตู มีเสารองรับหลังคาจํานวน 4 เสา
ลักษณะของเสามีขนาดใหญ่ แบบเรี ยบ ๆ ไม่ตกแต่งลวดลาย ส่ วนบนของเสามีคนั ทวย กําแพงแก้ว
ทีล้อมรอบอุโบสถมีขนาดสู งประมาณ 1 เมตร ด้านบนของกําแพงแก้วประดับด้วยใบเสมา ส่ วน
เสมาทีอยูร่ อบอุโบสถนั>นเป็ นเสมาแบบทรงกูบทีทําซุ ม้ ครอบด้านบน มีการเปิ ดช่องทั>ง 4 ด้าน

46

กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน. ประวัตวิ ดั ทัวราชอาณาจักร เล่ ม 2, 360.
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ภาพที 45 แผนผังทีตั>งจิตรกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว ทีปรากฏภาพมหรสพและ
การละเล่นในงานพระเมรุ

ภาพที 46 ทีตั>งจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว ทีปรากฏภาพมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ
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จิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว เป็ นงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที 5 โดย
ได้รับการบูรณะครั>งหลังสุ ดในช่วงระหว่างปี 2541-254247 ภายใต้ดาํ ริ ของอดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
พระครู เขมาภิรม (เกษม สิ ริวฑฺ ฒโน)48 โดยจิตรกรรมฝาผนังมีการลําดับเรื องราวและตําแหน่งของ
จิตรกรรม (ภาพที 45) ดังนี>
1. ฝาผนังส่ วนบน บริ เวณขอบเหนือประตูและหน้าต่างตอนบนขึ>นไป เป็ นเรื องพระ
พุทธประวัติ โดยฝาผนังด้านหน้าพระประธาน ซึ งเป็ นผนังด้านทิศเหนือ เหนื อระดับประตูข> ึนไป
เป็ นภาพพุทธประวัติตอนมารวิชยั ส่ วนฝาผนังด้านหลังพระประธาน ซึ งเป็ นผนังด้านทิศใต้ เขียน
ภาพพุท ธประวัติตอนพระพุท ธองค์เสด็จโปรดพระพุท ธมารดาบนสวรรค์ช> นั ดาวดึ ง ส์ ซึ งผนัง
ด้านหน้าและด้านหลังพระประธานนี>เขียนเป็ นภาพขนาดใหญ่เต็มผนัง
2. ฝาผนังส่ วนกลาง เป็ นการเขียนคันพื>นทีผนังระหว่างช่องหน้าต่างเป็ นเรื องทศชาติ
ชาดก
3. ฝาผนังส่ วนล่าง อยู่ในระดับล่างสุ ด ถัดจากช่ องหน้าต่างลงมา เป็ นการเขียนภาพ
บรรยายถึงสุ ภาษิตพื>นบ้านของไทยต่าง ๆ เช่น เขียนเสื อให้ววั กลัว สาวไส้ให้กากิน เป็ นต้น
4. ประตูและหน้าต่าง สําหรับประตูอุโบสถซึ งมีท> งั ด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2
ประตู แต่ละด้านจะเขียนภาพทวารบาลเป็ นยักษ์จาํ นวน 2 ตนหันหน้าเข้าหากัน ส่ วนหน้าต่างเขียน
ภาพเทวดาทําท่ายืน ในมือถือช่อดอกไม้
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังทีปรากฏภาพมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จาํ นวน 1 ภาพ โดยอยูด่ า้ นขวาของพระประธาน บริ เวณเหนือขอบหน้าต่างตอนบน
ในฉากเหตุการณ์เรื องพุทธประวัติ ตอนถวายพระเพลิ งพระพุทธสรี ระ (ภาพที 46) มีรายละเอียด
ดังนี>
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื องพุทธประวัติ ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ลักษณะ
ของภาพเป็ นปริ มณฑลพระราชพิธี โดยมีพระเมรุ มาศถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า

47

พระธรรมรัตนากร, พระราชทานเพลิงศพ พระครู เขมาภิรม (เกษม สิ ริวฑฺฒโน) (กรุ งเทพฯ: คณะ
สงฆ์วดั นาคปรก, 2555. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครู เขมาภิรม (เกษม สิ ริวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัด
อ่างแก้ว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 15 กรกฎาคม 2555), 30.
48
เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว รู ปที 5 ท่านได้มรณภาพในปี 2555

78

เป็ นทรงปราสาท ส่ วนยอดเป็ นปรางค์ประดับนภศูล พระเมรุ มาศล้อมรอบด้วยระเบียงมีหลังคา ทาง
ด้านหน้าของระเบียงมีประตูยอดทรงปราสาท ด้านข้างทางซ้ายของระเบียงมีประตูผลักเข้าออก
เขียนภาพเซี ยวกาง ส่ วนด้านข้างทางขวาติดกับกําแพงทีมีประตูยอดมณฑป สําหรับพระหี บทอง
ประดับด้วยฉัตรจํานวน 9 ชั>น ประดิ ษฐานอยู่บนจิตกาธาน มีพระเพลิงกําลังลุกไหม้พระหี บทอง
ทางด้านซ้ายของพระหี บทองมีพระบาททั>งคู่ของพระพุทธเจ้าปรากฏออกมาให้พระมหากัสสปะ
เห็น ทั>งสองข้างด้านซ้ายและด้านขวามีบรรดาพระสงฆ์หลายรู ปนังพับเพียบพนมมือ ส่ วนด้านล่าง
ถัดจากแท่นประดิษฐานพระหี บทองมีบรรดามัลลกษัตริ ยน์ งพั
ั บเพียบพนมมืออยูท่ างด้านซ้ายของ
พระหี บทอง ถัดออกมาด้านหน้าทางขวามีบรรดาเทวดานังพับเพียบทําท่าพนมมืออยู่ทางด้านขวา
ของพระหี บทอง ถัดออกมาทางด้านซ้ายเป็ นบรรดาเหล่าพสกนิ กรทั>งผูช้ ายและผูห้ ญิงนังพับเพียบ
ทําท่าพนมมือ
ทั>ง นี> ปรากฏมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ จากฉากพุท ธประวัติน> ี จํา นวน
4 ประเภท ได้แก่ 1) หนังใหญ่ อยูท่ างซ้ายด้านหลังของพระเมรุ มาศ 2) โขน อยูท่ างขวาด้านหลังของ
พระเมรุ มาศ 3) ระทาและดอกไม้เพลิง อยูท่ างด้านซ้ายถัดจากโรงโขน และ 4) การละเล่นไต่ลวด
รําแพน ไม้สูง และหกคะเมน อยูท่ างด้านขวาถัดจากโรงโขน โดยสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของ
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีปรากฏในฉากพุทธประวัติดงั กล่าว ดังนี>

ภาพที 47 หนังใหญ่ ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
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1. หนังใหญ่ (ภาพที 47) แสดงอยู่กลางแจ้งภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ด้านหลัง
ของพระเมรุ มาศถัดไปทางซ้าย ลักษณะของจอหนังใหญ่เป็ นสี เหลี ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ขึงตั>งอยู่
ส่ วนกลางของจอหนังใช้ผา้ สี ขาวโปร่ ง จอหนังทั>งด้านบนและด้านล่างมีขอบไม้ไผ่และขอบสองสี
คือ สี น> าํ เงินและสี แดงทั>งตอนบนและตอนล่ าง ทีแตกต่างกัน คือ ขอบสี ตอนบนจะมีลวดลายแต่
ขอบสี ตอนล่างจะไม่เขียนลวดลาย เหนือขอบไม้ไผ่ข> ึนไปมีเสาขนาดเล็กแบบกลมยาวสี แดงปักธง สี
แดงจํานวน 8 ต้น ส่ วนกลางจํานวน 5 ต้นขนาดจะเล็กกว่าธงทีอยูร่ ิ มทางด้านซ้ายและขวา มีการปั ก
ตรงกลางสู งสุ ดสองข้างด้านซ้ายและขวาตํากว่าโดยปั กเป็ นช่องว่างเว้นระยะไล่ระดับความสู ง ส่ วน
ธงที ปั ก อยู่ด้า นริ ม ทั>ง ด้า นซ้า ยและขวาจํา นวน 3 ต้น จะมี ข นาดใหญ่ ม ากกว่า ธงที อยู่ตรงกลาง
ระหว่างเสาทีชักธงมีตารางตาข่ายสี ดาํ เชื อมเสาธงและผูกกั>นติดกับผ้า สี ขาวซึ งเป็ นการกันพื>นที
ด้านหลังของจอหนัง ส่ วนล่างของจอหนังมีแผงไม้ทาํ ลวดลายแต่ละแผ่นเรี ยงกันมีความยาวเท่ากับ
จอหนัง มุมขวาตอนบนของจอหนังมีภาพวงกลมสี เหลืองลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์ ถัดเข้ามาเป็ น
ภาพนางฟ้ าทําท่าเอียงข้างเหาะบิน โดยหันหน้าเอียงซ้ายเข้าหาจอหนัง ส่ วนมุมซ้ายตอนบนของ
จอหนังมีภาพอสู รกําลังเหาะบินทําท่ายกมือขวาขึ>นชี>นิ>วไปยังภาพนางฟ้ า ส่ วนกลางของจอหนัง ถัด
จากภาพนางฟ้ ามีคนเชิ ดเป็ นผูช้ ายกําลังเชิดหนังง่า49 เป็ นชนิ ดของหนังกลางคืน50 เนืองจากตรงกับ
การระบุลกั ษณะของหนังง่าทีเป็ นรู ปลิงทําท่าเหาะ ทําให้เข้าใจได้ว่าหนังง่ารู ปลิงนี> คงเป็ นหนุ มาน
คนเชิดหนังทําท่ายกแขนทั>งสองข้าง มือจับไม้ข> ึนทาบตัวหนังเข้ากับจอหนัง และยกขาขวาขึ>นพร้อม
กันด้วย การเชิดหนังหันหน้าไปทางซ้ายของจอหนัง คนเชิดหนังแต่งกายไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน
สี แดง ตัดผมสั>น ไม่ ส วมรองเท้า นอกจากนี> ย งั ปรากฏวงดนตรี ป ระกอบการเชิ ดหนัง อยู่ถ ัดมา
ทางด้านหน้าของจอหนังเว้นระยะพอควร เนื องจากภาพคล้ายกับภาพร่ างแต่คงพอมองเห็นได้วา่ มี
นัก ดนตรี จาํ นวนสี คน ไม่ ส วมเสื> อ ไม่ เห็ นผ้า นุ่ ง คนแรกทํา ท่ า ตี กลองทัด คนที สองไม่ ทราบว่า
บรรเลงเครื องดนตรี อะไรเนื องจากนังหันหลัง คนที สามทํา ท่ า ตี ตะโพน คนที สี ทํา ท่ า ตี ฆ้องวง
ทางด้านซ้ายมือของวงดนตรี มี ประชาชนคนดู ยืนชม ในอิริย าบถที หันหน้า ไปทางจอหนัง และ
หันหน้ามามองวงดนตรี คนดูแต่งกายไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบน

49

ลักษณะตัวหนังใหญ่ของไทยจะมี 7 ชนิ ด ซึ งรู ปแบบทีปรากฏนี> เรี ยกว่า “หนังง่า” เนื องจากเป็ น
หนังภาพเดี ยว หน้าเสี> ยว ทําท่าเหาะ ดูรายละเอียดจาก เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ , เข้าถึงเมือ 18 มกราคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/exhonline/nangyai/page5.html
50
ชนิดของตัวหนังใหญ่ของไทยจะมี 2 ชนิด คือ หนังกลางคืน และ หนังกลางวัน สําหรับรู ปแบบที
ปรากฏนี>เรี ยกว่า “หนังกลางคืน” เนืองจากเป็ นหนังทีมีตวั หนังสี ดาํ ใช้แสดงเฉพาะกลางคืน ส่ วนหนังกลางวันตัว
หนังจะมีหลายสี ใช้แสดงได้ท> งั กลางวันและกลางคืน ดูรายละเอียดจาก เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ .
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ภาพที 48 โขนนังราว ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
2. โขนนังราว (ภาพที 48) แสดงอยูภ่ ายในโรงโขน ซึ งตั>งอยู่ภายนอกปริ มณฑลพระ
ราชพิธี ทางขวาด้านหลังของพระเมรุ มาศ และอยูด่ า้ นหน้าของระทาและไฟพเยียมาศ51 ลักษณะโรง
โขนเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า มีเสาทรงกลมทาสี แดงทั>งสี มุมเพือคํ>ายันหลังคา หลังคาโรงโขนเป็ นทรง
จัว มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ หลังคาด้านหน้ามีชายคาปี กนกผลักขึ>นไปด้านบนได้ มีการยกพื>น
โรงโขนปลูกอยู่สูงในระดับเหนื อศีรษะของคนดู พื>นโรงปูดว้ ยไม้กระดาน ด้านหน้าและด้านข้าง
ของโรงเปิ ดออก ส่ วนด้านหลังของโรงปิ ดและวาดภาพทําเป็ นฉากประกอบการแสดง โดยตอนบน
ของฉากเป็ นท้องฟ้ ามีเมฆสี ขาวและวิมานของเทวดาทําสี แดงและสี ทองลอยอยู่ ทางด้านขวาของ
ท้องฟ้ ามีพระจันทร์ ทางด้านซ้ายของฟ้ ามีพระอาทิตย์ ถัดจากท้องฟ้ าลงมาเป็ นภาพภูเขาขนาดใหญ่
มีตน้ ไม้ข> ึนแซม ส่ วนตอนล่างของฉากมีศาลาอาศรมตั>งอยูต่ รงกลางระหว่างโขดหิ น ด้านหลังถัดมา
ทางซ้ายของภูเขามีภาพประตูเมือง ถัดมาทางด้านหน้าของโรงโขนด้านซ้ายมีภาพปราสาท ส่ วน
ทางขวามีภาพพลับพลา

51

ไฟพเยียมาศหรื อไฟดอกไม้พุ่ม เป็ นชือของต้นองค์ไฟ ซึ งจะถูกจุดขึ>นก่อนทีจะจุดดอกไม้เพลิงที
ระทาเป็ นลําดับต่อไป ดูรายละเอียดจาก สิ ทธา สลักคํา, ดอกไม้ เพลิงโบราณ (กรุ งเทพฯ: สารคดี, 2550), 126.
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ระหว่างตรงกลางของโรงโขนจะปรากฏสิ งสําคัญทีใช้แยกประเภทของการแสดงโขน
เนืองจากปรากฏว่ามีเสาสองต้นและมีราวพาดซึ งยกระดับสู งขึ>นมาจากพื>นของเวทีพอประมาณ วาง
พาดอยู่ระหว่างกลางของเสาทั>งสองต้น ซึ งเป็ นลักษณะทีทําให้สามารถระบุได้วา่ การแสดงโขนนี>
เป็ นโขนนังราว หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า โขนโรงนอก ทีจะจัดแสดงบนโรงทีไม่มีเตียงสําหรับนัง มีราว
พาดตามส่ วนยาวของโรง เมือตัวโขนแสดงบทของตนแล้วจะไปนังทีราว52 โดยทีด้านหน้าของราวมี
ผูแ้ สดงจํานวนสองคนคือหนุมานและองคต53 หนุมานแต่งเครื องแต่งตัวลิง ศีรษะสวมหัวโขนรู ปหนุ
มาน ส่ ว นองคตนั>น แต่ ง เครื องแต่ ง ตัว ลิ ง ศี ร ษะสวมหัว โขนรู ป องคตเป็ นมงกุ ฎ ยอดสามกลี บ
หนุมานอยูท่ างด้านซ้ายของโรงโขน กําลังนังทําท่าคุกเข่ายกแขนขวาและแขนซ้ายหันหน้าเข้าเจรจา
กับองคตซึงนังคุกเข่าอยูฝ่ ังตรงกันข้าม กําลังทําท่ายกแขนซ้ายขึ>น ส่ วนมือขวาวางไขว้มาอยูบ่ นหน้า
ขาซ้าย ปรากฏวงดนตรี ประกอบการแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของโรง มีเพิงยกขึ>นเป็ นนังร้านสําหรับ
นักดนตรี ได้นังบรรเลงเครื องดนตรี หลังคาเป็ นเพิงนังร้านต่อจากหลังคาด้านข้าง หลังคาเป็ นรู ป
สี เหลียมเอียงลาดลงมาทางด้านซ้าย มีเสาคํ>าหลังคาสองด้านทางด้านซ้ายและด้านขวา และมีแผ่นไม้
ทําเป็ นซีลูกกรงทํากั>นเป็ นทีสําหรับวางเครื องดนตรี ในภาพมองเห็นนักดนตรี จาํ นวนสองคนนังอยู่
ด้านหลังของกลองทัดคู่ ด้านหน้าโรงโขนมีประชาชนคนดูยืนชมจํานวนมากทั>งผูช้ ายและผูห้ ญิง
ผูช้ ายแต่งกายไม่สวมเสื> อ บางคนมีผา้ พาดบ่า ผูห้ ญิงแต่งกายห่ มสไบ คนดูบางคนกางร่ ม ซึ งเป็ น
ข้อสังเกตถึงความนิยมในยุคสมัยนั>น เนืองจากเมือพิจารณาเวลาในการแสดงเป็ นตอนกลางคืนคงจะ
ไม่สอดคล้องกับการกางร่ มเพือชมการแสดง
3. ระทาและดอกไม้เพลิง (ภาพที 49) แสดงอยู่ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี
ด้านหลังของพระเมรุ มาศและโรงโขน ลักษณะของระทา เป็ นระทายอดมณฑป ปรากฏจํานวน 5
ต้น ซึงได้วางเรี ยงติดกันทั>งหมด ปรากฏให้เห็นเพียงส่ วนยอดเท่านั>น
สําหรับดอกไม้เพลิง ปรากฏเป็ น ไฟพเยียมาศ จํานวน 6 ต้น มีลกั ษณะเป็ นพุ่มทรงกลม
แบบทีเรี ยกว่า ทรงกรงนกเขา54 ไม่สามารถมองเห็นได้วา่ เป็ นต้นองค์ไฟพเยียมาศจํานวนกี ชั>น เห็น
เพียงแต่ช> นั บนสุ ดเพียงชั>นเดียว ส่ วนด้านบนของดอกไม้พมุ่ ประดับด้วยธงสามเหลียมสี ขาว

52

อนันต์ ทรงประไพ, “ประวัติและความเป็ นมาของ “โขน” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิ ลปศาสตร
บัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516), 18.
53
พิจารณาได้จากลักษณะของชุดแต่งกายโขน หนุมานเป็ นลิงเผือกสี ขาว ส่วนองคตเป็ นลิงสี เขียว
54
สิ ทธา สลักคํา, ดอกไม้ เพลิงโบราณ, 127.
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ภาพที 49 ระทาและดอกไม้เพลิง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายในอุโบสถ
วัดอ่างแก้ว
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
4. การละเล่ นไต่ลวดรําแพน ไม้สูง และหกคะเมน (ภาพที 50) สามารถอธิ บาย
รายละเอียดของการละเล่นได้ ดังนี>
4.1 การละเล่นไต่ลวดรําแพน แสดงอยู่กลางแจ้ง ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี
ทางขวาตอนหลังของพระเมรุ มาศ ถัดจากโรงโขน แสดงอยูร่ ่ วมกับการละเล่นหกคะเมน และไม้สูง
ผูแ้ สดงเป็ นชายจํานวน 1 คน แต่งกายโดยไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนสี ขาว ตัดผมสั>น ทําท่ากําลัง
ก้าวเดินอยู่บนลวดในลักษณะของการไต่ไปบนเส้นลวดทีผูกขึงอยูร่ ะหว่างเสาทั>งสองต้นทีมีเชื อก
ผูกต้นเสาและทอดเอียงลงพื>นดิน ลักษณะของเส้นลวดหย่อนรับตามนํ>าหนักของผูแ้ สดงทีเหยียบอยู่
ด้านบน ผูแ้ สดงทําท่ายกแขนทั>งสองข้าง โดยในมือทั>งสองข้างยกขึ>นในระดับตั>งฉากและถือหาง
นกยูง
4.2 การละเล่นไม้สูง แสดงอยูก่ ลางแจ้ง ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ทางขวา
ตอนหลังของพระเมรุ มาศ ถัดจากโรงโขน แสดงอยูร่ ่ วมกับการละเล่นไต่ลวดรําแพน และหกคะเมน
ผูแ้ สดงเป็ นชายจํานวน 1 คน แต่งกายโดยไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนสี แดง ตัดผมสั>น ศีรษะสวม
มงคลทีมีสีขาว ทําท่ายืนอยู่บนแป้ นปลายยอดไม้สูงทาสี แดง แขนข้างซ้ายเหยียดตรงออกไปทาง
ด้านซ้ายและยกมือซ้ายตั>งตรงโดยหันฝ่ ามือออกไปด้านนอก ส่ วนแขนวางแนบกับหน้าอกและยก
มือขวาตั>งขึ>น ตรงกลางระหว่างหน้าอกคล้ายกับท่าพนมมือ หันหน้าเอียงศีรษะไปทางด้านผูแ้ สดง
ไต่ลวดรําแพน
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4.3 การละเล่ น หกคะเมน แสดงอยู่ก ลางแจ้ง ภายนอกปริ ม ณฑลพระราชพิ ธี
ทางขวาตอนหลังของพระเมรุ มาศ ถัดจากโรงโขน แสดงอยูร่ ่ วมกับการละเล่นไต่ลวดรําแพน และ
ไม้สูง ผูแ้ สดงเป็ นชายจํานวน 1 คน แต่งกายโดยไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนสี แดง มองไม่เห็นเส้น
ผมบนศีรษะเนืองจากผูแ้ สดงได้ควําศีรษะลงทําท่าหกคะเมนแต่เห็นได้วา่ ศีรษะสวมมงคลทีมีสีขาว
กําลังทําท่าหกคะเมนอยูบ่ นแป้ นปลายยอดไม้สูงทาสี แดง ศีรษะผูแ้ สดงยันกับแป้ นปลายยอดไม้สูง
เท้าทั>งสองข้างยกขึ>นชี>ฟ้า โดยทีขาทําท่าขยับเคลือนไหวคล้ายกับท่าก้าวเดิน มือทั>งสองข้างยึดจับกับ
ไม้ทียืนออกจากแป้ นปลายยอดไม้สูงซึงเป็ นส่ วนทีใช้สาํ หรับให้ผแู้ สดงใช้จบั ส่ วนของแขนทั>งสอง
ข้างเหยียดตรงหันฝ่ ามือออกไปทางด้านนอก

ภาพที 50 การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไม้สูง และหกคะเมน ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิง
พระพุทธสรี ระภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว
ทีมา: วรพัทธ์ ภควงศ์

บทที 4
วิเคราะห์ มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-5
ในกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปรู ปแบบมหรสพและการละเล่น
จากขอบเขตของแหล่งจิตรกรรมฝาผนังจํานวน 4 แห่ง ทีได้นาํ เสนอในบทที 3 สามารถ
สรุ ปรู ปแบบมหรสพและการละเล่น ดังนี>
1. วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร พบมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ จํานวน
1 ภาพ (ภาพที 13) โดยปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 2 ชนิด ได้แก่
1.1 ละคร จํานวน 2 โรง คือ
1.1.1 ละคร โรงที 1 ปรากฏนักแสดงจํานวน 3 คน คือ ตัวพระ ตัวนาง ม้า
และมีดนตรี ประกอบการแสดงอยูท่ างด้านซ้ายของโรงละคร ปรากฏนักดนตรี จาํ นวน 6 คน
1.1.2 ละคร โรงที 2 ปรากฏนักแสดงจํานวน 2 คน คือ ตัวพระ ตัวนาง
ไม่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง
1.2 ระทา จํานวน 3 ต้น เป็ นชนิดเสาคอดกลาง (จะเห็นส่ วนของเสาระทาได้เฉพาะ
ระทาต้นที 1 ซึ งอยู่ทางด้านซ้ายสุ ด) ลักษณะเป็ นยอดมณฑป ปรากฏเฉพาะส่ วนยอดของระทา
ไม่ปรากฏมหรสพและการละเล่นระหว่างช่องระทา
2. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร พบมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จํานวน 2 ภาพ
(ภาพที 19 และ 29) โดยปรากฏรายละเอียดของมหรสพและการละเล่น ดังนี>
2.1 ภาพที 1 (ภาพที 19) ปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 4 ชนิด ได้แก่
2.1.1 หุ่ น จํานวน 1 โรง ปรากฏหุ่ นตัวละครจํานวน 3 ตัว คือ หุ่ นรู ปผูช้ าย
1 ตัว และหุ่ นรู ปผูห้ ญิง 2 ตัว อีกทั>งยังปรากฏคนเชิ ดหุ่ นจํานวน 2 คน และมีดนตรี ประกอบการ
แสดงอยูท่ างด้านริ มโรงหุ่นทางซ้ายทําเป็ นเพิงนังร้าน ปรากฏนักดนตรี เป็ นชายจํานวน 6 คน
2.1.2 ละคร จํานวน 2 โรง คือ
2.2.2.1 ละคร โรงที 1 ปรากฏนักแสดงจํานวน 1 คน เป็ นเด็กผูช้ าย
ไม่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง
2.2.2.2 ละคร โรงที 2 ปรากฏนักแสดงจํานวน 2 คน เป็ นนักแสดงชาย
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แต่งกายแบบจีนโบราณในชุดเครื องแบบทหาร ไม่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง
2.1.3 ระทา จํา นวน 2 ต้น ปรากฏเฉพาะส่ ว นยอดของระทา ไม่ ป รากฏ
มหรสพและการละเล่นระหว่างช่องระทา
2.1.4 การละเล่น จํานวน 4 ชนิด คือ
2.1.4.1 ไต่ลวดรําแพน ปรากฏนักแสดงจํานวน 1 คน เป็ นผูช้ าย ไม่
ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง
2.1.4.2 ไม้สูง ปรากฏนักแสดงจํานวน 1 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ปรากฏ
ดนตรี ประกอบการแสดง
2.1.4.3 หกคะเมน ปรากฏนักแสดงจํานวน 1 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ปรากฏ
ดนตรี ประกอบการแสดง
2.1.4.4 เหยียบปลายมีด ปรากฏนักแสดงจํานวน 1 คน เป็ นผูช้ าย ไม่
ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง
2.2 ภาพทีc 2 (ภาพทีc 29) ปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 3 ชนิด ได้แก่
2.2.1 โขน จํานวน 1 โรง ปรากฏผูแ้ สดงจํานวน 3 คน คือ ตัวพระ ผูต้ ิดตามตัว
พระ และผูแ้ สดงเป็ นกวาง โดยเป็ นผูช้ ายทัpงสามคน และมีดนตรี ประกอบการแสดงอยู่ด้านข้าง
ทางซ้ายของโรงโขน ปรากฏนักดนตรี เป็ นชาย จํานวน 5 คน
2.2.2 ละคร จํานวน 1 โรง ปรากฏนักแสดงจํานวน 14 คน มีรายละเอียด คือ
นักแสดงทีcถือหัวโขน จํานวน 6 คน เป็ นผูช้ าย และนักแสดงทีcอยู่ดา้ นหน้าของโรงละครมีจาํ นวน
8 คน เป็ นชายจํานวน 5 คน และเป็ นหญิงจํานวน 3 ปรากฏตัวพระ ตัวนาง ผูต้ ิดตามตัวพระ และ
นักแสดงทีcแสดงเป็ นจระเข้ ปรากฏนักดนตรี เป็ นชาย จํานวน 1 คน อยู่ทางด้านซ้ายของภาพ กําลัง
ตีกลองทัด
2.2.3 ระทา จํา นวน 3 ต้น ปรากฏเฉพาะส่ วนยอดของระทา ลัก ษณะของ
ระทาเป็ นระทายอดป้ อม ไม่ปรากฏมหรสพและการละเล่นระหว่างช่องระทา
3. วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พบมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ
จํานวน 1 ภาพ (ภาพทีc 35) โดยปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 5 ชนิด ได้แก่
3.1 ละคร จํานวน 1 โรง ปรากฏนักแสดงจํานวน 2 คน เป็ นผูช้ าย แสดงเป็ นฤๅษี
และ ผูช้ ายทีcกาํ ลังทําท่าหมอบกราบฤๅษี ไม่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง
3.2 งิpว จํานวน 1 โรง ปรากฏนักแสดงจํานวน 1 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง
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3.3 ชกมวย ไม่ปรากฏเวที ปรากฏนักมวยจํานวน 2 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ปรากฏ
ดนตรี ประกอบการแสดง
3.4 ระทา จํานวน 4 ต้น เป็ นชนิดเสาคอดกลาง ลักษณะเป็ นยอดมณฑป
3.5 การละเล่น จํานวน 2 ชนิด คือ
3.5.1 ไม้สู ง ปรากฏนัก แสดงจํานวน 2 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง
3.5.2 หกคะเมน ปรากฏนักแสดงจํานวน 2 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง
4. วัดอ่างแก้ว พบมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จํานวน 1 ภาพ (ภาพทีc 46)
โดยปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 4 ชนิด ได้แก่
4.1 หนังใหญ่ จํานวน 1 โรง ปรากฏผูเ้ ชิดตัวหนังจํานวน 1 คน เป็ นผูช้ าย กําลัง
เชิดตัวหนังง่าทีcเป็ นรู ปลิงทําท่าเหาะ ปรากฏนักดนตรี เป็ นชายจํานวน 4 คน
4.2 โขน จํานวน 1 โรง ปรากฏผูแ้ สดงจํานวน 2 คน แสดงเป็ นหนุมานและองคต
ปรากฏนักดนตรี เป็ นชายจํานวน 2 คน
4.3 ระทาและดอกไม้เพลิง ลักษณะของระทา เป็ นระทาแบบยอดมณฑป จํานวน
5 ต้น ปรากฏเฉพาะส่ วนยอดของระทา ไม่ปรากฏมหรสพและการละเล่นระหว่างช่องระทา สําหรับ
ดอกไม้เพลิง ปรากฏเป็ นไฟพเยียมาศทรงกรงนกเขาจํานวน 6 ต้น
4.4 การละเล่น จํานวน 3 ชนิด คือ
4.4.1 ไต่ลวดรําแพน ปรากฏนักแสดงจํานวน 1 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ปรากฏ
ดนตรี ประกอบการแสดง
4.4.2 ไม้สู ง ปรากฏนัก แสดงจํา นวน 1 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ ป รากฏดนตรี
ประกอบการแสดง
4.4.3 หกคะเมน ปรากฏนักแสดงจํานวน 1 คน เป็ นผูช้ าย ไม่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง
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องค์ ประกอบของมหรสพและการละเล่น
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีcปรากฏจากขอบเขตของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ทีc ไ ด้นํา เสนอ สามารถทํา การศึ ก ษาและวิเคราะห์ องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ทีc ถื อได้ว่า เป็ นปั จจัย ทีc มี
ความสําคัญต่อการก่อกําเนิดและทําให้มหรสพและการละเล่นเกิดความสมบูรณ์ จนสามารถทําการ
วิเคราะห์ได้วา่ มหรสพและการละเล่นทีcปรากฏนัpนเป็ นมหรสพและการละเล่นประเภทใด เนืcองจาก
องค์ประกอบทีcจะได้ทาํ การศึกษานัpนจะทําให้สามารถแยกแยะและจัดประเภทของมหรสพและ
การละเล่น เพราะมหรสพและการละเล่นแต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองทีcโดดเด่น
และแตกต่างไปจากมหรสพและการละเล่นประเภทอืcน ๆ ทัpงนีp จะได้ทาํ การศึกษาตามหัวข้อ ดังนีp
1. โรงละครและฉากประกอบการแสดง
2. ผูแ้ สดงและการแต่งกาย
3. เรืc องทีcใช้ประกอบการแสดง
4. ดนตรี ประกอบการแสดง
5. ประเภทของมหรสพและการละเล่น
6. สภาพแวดล้อมและผูช้ มการแสดง
โดยในการศึกษาจะได้นาํ เสนอการศึกษาและวิเคราะห์ตามลําดับหัวข้อทีcระบุไว้ขา้ งต้น
และในแต่ละหัวข้อการศึกษานัpน จะนําเสนอโดยเรี ยงตามลําดับของประเภทมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใต้ขอบเขตการศึกษาทีcพบจํานวน 8 ประเภท ดังนีp
1. ละคร
2. หุ่น
3. โขน
4. หนังใหญ่
5. งิpว
6. ชกมวย
7. กายกรรม
7.1 ไต่ลวด
7.2 ไม้สูง
7.3 หกคะเมน
7.4 เหยียบปลายมีด
8. ระทา และ ดอกไม้เพลิง
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โรงละครและฉากประกอบการแสดง
ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการจัดแสดงมหรสพและการละเล่น เนืcองจากโรงละคร
และฉากประกอบการแสดงนับเป็ นองค์ประกอบหลักทีcทาํ ให้เกิดการแสดงขึpน อีกทัpงยังเป็ นสิc งทีcใช้
ระบุถึงประเภทของการมหรสพประเภทนัpน ๆ และระบุถึงช่วงเวลาการเกิดขึpนของมหรสพได้ โดย
ขอนําเสนอตามลําดับ ดังนีp
1. ละคร จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงละคร
จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอรุ ณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละครและฉากประกอบการแสดง คือ
1.1 วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง ดังนีp
1.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) แสดงอยู่ ภ ายในโรงละคร ด้ า นนอก
ปริ มณฑลพระราชพิธี ด้านหน้าของแถวระทา ลักษณะโรงละครเป็ นรู ปสีc เหลีcยมผืนผ้า ไม่มีการยก
พืpน หลังคามุงจากสี คราม ด้านหน้าซึcงเป็ นทรงจัวc เขียนลายฝาปะกน โรงละครเปิ ดโล่งตลอดทุกด้าน
ไม่มีการกัpนฝาผนัง ลักษณะโรงละครคล้ายกับศาลา โรงละครทีcนีcจะมีความแตกต่างจากโรงละครใน
ภาพจิตรกรรมอืcน ๆ กล่าวคือ ด้านหน้าของโรงละครเป็ นด้านทีcสp ันไม่ยาวเหมือนโรงละครอืcน โรง
ละครอืcนด้านหน้าจะเป็ นด้านทีcยาว ทําให้ผแู้ สดงจะแสดงทางด้านสกัดหรื อด้านสัpนของโรงละคร
ซึcงจะไม่เหมือนกับโรงละครแห่ งอืcนทีcผแู้ สดงจะแสดงทางด้านแปหรื อด้านยาวของโรงละคร1 เวที
ทีcใช้สาํ หรับให้นกั แสดงทําการแสดงไม่มีการยกพืpนเนืcองจากทําการแสดงบนพืpนดิน
ละครโรงทีc 1 นีp นับว่ายังไม่สู้พิถีพิถนั กับเรืc องโรง เช่ น ยังไม่มีการเขียนฉาก
ประกอบการแสดง ปรากฏเพียงหลังคาสําหรับบังแดดเท่านัpน ส่ วนของเวทีก็ใช้เพียงการแสดงบน
พืpนดินยังไม่มีการยกพืpนเวที
1.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 15) แสดงอยู่ ภ ายในโรงละคร ด้ า นนอก
ปริ มณฑลพระราชพิธี ลักษณะโรงละครปรากฏให้เห็นเฉพาะด้านหน้าเป็ นรู ปสีc เหลีcยม ไม่มีการยก
พืpน หลังคาทําทรงจัวc สองชัpน ส่ วนปลายประดับด้วยหางหงส์ ด้านหน้ามุงหลังคาสี เขียว ด้านข้างมุง
หลังคาสี นp าํ ตาล ด้านหน้าซึc งเป็ นทรงจัวc เขียนลายไม้สีนp าํ ตาลตัดเส้นในแนวตัpงขวาง โรงละครเปิ ด
ด้านหน้า มีการกัpนฝาผนังด้านขวาของโรงละคร ส่ วนด้านซ้ายและด้านหลังไม่สามารถมองเห็ น
เนืcองจากเขียนภาพต้นไม้บงั โรงละคร โดยโรงละคร โรงทีc 2 นีpจะเหมือนกับโรงละคร โรงทีc 1 คือ
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ด้านหน้าของโรงละครเป็ นด้านทีcสp ัน มีการเขียนฉากเป็ นรู ปโขดหิ นและต้นไม้ ด้านบนของโขดหิ น
มีเจดียท์ รงระฆังควํcาสี ทองจํานวน 1 องค์ ส่ วนด้านหน้าของโรงละครมีฉากกัpนสี ขาวมีความสู งถึง
ระดับเอวของนักแสดง ทําให้มองเห็นนักแสดงแค่เพียงร่ างกายส่ วนบน (ศีรษะถึงเอว)
สําหรับละคร โรงทีc 2 แตกต่างจากโรงละคร โรงทีc 1 เนืcองจากมีการเขียนฉาก
สําหรับใช้ประกอบการแสดง
1.2 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จํานวน 2 ภาพ และมีโรงละครจํานวน 3 โรง ดังนีp
1.2.1 ภาพทีc 1 ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง ดังนีp
1.2.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 21) แสดงอยูภ่ ายในโรงละคร ด้านนอก
ปริ มณฑลพระราชพิธี ลักษณะโรงละครเป็ นรู ปสีc เหลีc ยมผืนผ้า ยกพืpนสู ง หลังคาทําทรงจัวc ลดชัpน
ด้านบนของหลังคาเขียนลวดลายดอกไม้สีทอง ส่ วนของหลังคาด้านหน้ามีหลังคาปี กนกยืcนออกมา
เล็กน้อย โรงละครเปิ ดตลอดทุกด้าน พืpนโรงตรงกลางของโรงละครซึc งเป็ นทีcสําหรับให้นกั แสดงนังc
ยกพืpนขึpนสู งกว่าพืpนทางด้านซ้ายและขวา
1.2.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 22) แสดงอยูภ่ ายในโรงละคร ด้านนอก
ปริ มณฑลพระราชพิธี ลักษณะโรงละครเป็ นรู ปสีc เหลีc ยมผืนผ้า ยกพืpนสู ง หลังคาทรงจัวc มีช่อฟ้ า
ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้าของโรงละครเปิ ดออกเพืcอใช้เป็ นเวทีการแสดง กลางโรงละครมีเสากลม
สี แดง จํานวนสองต้นซึc งมีราวพาดสู งระหว่างเสาสองต้นนีp ราวทีcพาดมีความสู งในระดับเข่าของ
นักแสดง ด้านข้างทางขวาของโรงละครมีฝากัpนไม่ตลอดทัpงหมด มีเครืc องแต่งตัวของนักแสดงวาง
พาดอยู่ด้านบน ด้านขวาของโรงละครตัpง รู ปกํา แพงทาด้วยสี ขาวและปราสาทยอดทาพืpนสี แดง
ประดับด้วยผ้าสี ทอง ตรงกลางของโรงละครด้านหน้านักแสดงตัpงรู ปพลับพลาซึc งโผล่พน้ ยอดไม้
ขึpนมา ด้านหลังของโรงละครมีฝาปิ ดทําเป็ นฉากสี เขียว แบ่งช่ องตามแนวยาว มีการทําประตูอยู่
ทางด้านขวา
1.2.2 ภาพทีc 2 ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง ดังนีp
ละคร (ภาพทีc 31) แสดงอยู่ภายในโรงละคร ลักษณะของโรงละครเป็ นรู ป
สีc เหลีcยมผืนผ้า หลังคาทรงจัวc มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้าของโรงละครเปิ ดออก มีเสากลมสี
นํpาตาลจํานวนสองเสาใช้คp าํ ยันหลังคา กลางโรงละครมีเสากลมหนึc งต้นทีcมีการผูกใบไม้โดยใช้ผา้
แดงผูกเป็ นปมเงืcอนตรงกลาง พืpนโรงละครทําเป็ นพืpนขัดแตะ ด้านหลังของโรงละครปิ ด และไม่มี
การเขียนฉาก
ข้อสังเกตของลักษณะโรงละครในภาพทีc 2 นีp จะสอดคล้องกับหลักฐานธรรม
เนี ยมการสร้ างโรงละคร คือ กลางโรงจะมีเสาหนึc งเสาซึc งถือว่าเป็ น “เสามหาชัย” ในสมัยก่ อน
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จะต้องใช้ไม้ชยั พฤกษ์2 ซึc งกล่าวว่าเป็ นเสาสําหรับพระวิสสุ กรรมเสด็จมาประทับคุม้ ครองผองภัย
มักทําเป็ นเสาผูกผ้าแดงปั กไว้กลางโรง ใช้ผูก ซองคลี คือ ซองใส่ ไ ม้รบต่า ง ๆ เพืcออํานวยความ
สะดวกในการทีcตวั ละครจะหยิบใช้3
1.3 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 36)
ดัง นีp ละครแสดงอยู่ภายในโรงละคร ด้า นนอกปริ ม ณฑลพระราชพิธี ลักษณะโรงละครเป็ นรู ป
สีc เหลีcยมผืนผ้า หลังคาทรงจัวc ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ หลังคาด้านหน้าต่อยืcนออกมาใน
รู ป แบบของกันสาด มี เ สาจํา นวน 5 ต้น ทรงกลม สี แ ดงคํpา หลัง คาทีc ต่ อ ยืcน โรงละครยกพืp น สู ง
ด้านหลังและด้านข้างของโรงละครมีฝาปิ ด ตรงด้านข้างทางด้านขวาของโรงละครนีp มีการเจาะช่อง
หน้าต่างสีc เหลีcยม มองเห็นคนอยูภ่ ายในหลายคน สันนิษฐานว่าอาจเป็ นคณะนักดนตรี แต่เนืc องจาก
เห็ นเพียงศีรษะจึงไม่สามารถยืนยันได้ ส่ วนด้านหลังของโรงละครเขียนฉากเป็ นรู ปโขดหิ นและ
อาศรมของฤๅษี
2. หุ่น จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงหุ่ นจํานวน
1 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่ น จํานวน 1 โรง (ภาพทีc 20) สามารถ
วิเคราะห์ถึงโรงละครและฉากประกอบการแสดง คือ แสดงอยูภ่ ายในโรงหุ่ น ด้านนอกปริ มณฑล
พระราชพิธี ลัก ษณะของโรงหุ่ นเป็ นรู ป สีc เหลีc ย มผืนผ้า ยกพืp นสู ง ในระดับ เหนื อศีรษะของผูช้ ม
หลังคามีช่อฟ้ า ด้านหน้าของหลังคามีการขึงผ้าสี ขาวต่อยืcนออกมาและใช้เสาคํpาจํานวนสามเสา มี
การวาดภาพฉากทางด้านขวาและด้านซ้ายด้วยพืpนหลังสี แดงทางขวาด้านหน้าของโรงหุ่ นทําเป็ น
ฉากพลับพลา ทางซ้ายด้านหน้าของโรงหุ่ นวาดเป็ นภาพปราสาทยอด ด้านหลังมีฉากวาดภาพวิมาน
ตัpงอยูบ่ นภูเขา ส่ วนกลางของด้านหน้ามีแผงกัpนเพืcอบังคนเชิดหุ่น
สําหรับการแสดงหุ่ นนัpน โรงละครนับว่าเป็ นองค์ประกอบทีcสําคัญมาก เนืcองจากต้อง
ใช้สําหรั บบังคนเชิ ดหุ่ น จึงจํา เป็ นจะต้องมีก ารสร้ า งโรงยกพืpนสู ง และมี แผงกัpนยกสู งเขียนเป็ น
ลวดลายต่าง ๆ มีความสู งขนาดท่วมศีรษะคนเชิดอยูด่ า้ นหน้า ให้เห็นแต่ตวั หุ่ นทีcคนเชิดยกชูโผล่พน้
ขอบเวที
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ส่ วนการเขียนฉาก เป็ นรู ปภูเขานัpนสืc อความหมายถึงเขาพระสุ เมรุ และการทําฉากเป็ น
พลับพลาทําให้สันนิษฐานว่าคงจะนิ ยมเล่นเรืc องรามเกี ยรติ‚ จึงทําฉากอย่างทีcโขนหน้าจอ หรื อโขน
นังc ราวทําเป็ นประเพณี คือ “ฝ่ ายลงกา” จะตัpงปราสาทยอดบนป้ อมกําแพง มีใบเสมาสีc เหลีcยม และ
“ฝ่ ายพลับพลา” จะตัpงพลับพลาอยูบ่ นป้ อมระเนียด4
3. โขน จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงโขน
จํานวน 2 แห่ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอ่างแก้ว สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละครและฉาก
ประกอบการแสดง คือ
3.1 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง ดังนีp
โขน (ภาพทีc 30) แสดงอยู่ ภ ายในโรงโขน ลั ก ษณะของโรงโขนเป็ นรู ป
สีc เหลีcยมผืนผ้า มีการยกพืpนให้สูงอยูเ่ หนือศีรษะของผูช้ ม ด้านหน้าของโรงปรากฏเสารองรับพืpนเวที
จํานวน 2 เสา หลังคาทรงจัวc ลดชัpน มีการประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้าของโรงโขนเปิ ด
ออกใช้เป็ นเวทีแสดง ทางซ้ายด้านหน้าของโรงโขนมีการทําฉากเป็ นภาพปราสาทยอดสมมติให้เป็ น
“ฝ่ ายกรุ งลงกา” ทางขวาด้านหน้าของโรงโขนทําฉากเป็ นภาพพลับพลาสมมติเป็ น “ฝ่ ายพลับพลา”
กลางโรงมีเสากลมจํานวนสองต้นมีขนาดใหญ่ ตรงกลางของเสาทัpงสองต้นมีการผูกใบไม้สีเขียว
และบริ เวณด้านล่างของเสาทัpงสองต้นในความสู งระดับเข่าของนักแสดงมีการผูกเสาพาดเป็ นราว
ขวางตามแนวยาวของโรง ด้านข้างของโรงโขนเปิ ดออกเช่นเดียวกับด้านหน้า ส่ วนด้านหลังของโรง
โขนมีฝาปิ ดทําเป็ นฉากทีcวาดภาพโขดหิ นและต้นไม้ และมีการเว้นช่องทําเป็ นช่องทางทัpงด้านซ้าย
และด้านขวา ซึcงคงจะเป็ นประตูสาํ หรับนักแสดงเข้า-ออก
เมืcอพิจารณาจากฉากโรงโขนทีcทาํ เป็ นแยกฝ่ ายกรุ งลงกา และฝ่ ายพลับพลา และมี
การแสดงในโรงอย่างเดียวกับละครใน ทําให้สามารถระบุได้วา่ โรงโขนนีpเป็ น “โขนโรงใน”5
3.2 วัดอ่างแก้ว ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง ดังนีp
โขน (ภาพทีc 48) แสดงอยู่ภายในโรงโขน ซึc งตัpงอยูภ่ ายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี
ลักษณะโรงโขนเป็ นรู ปสีc เหลีcยมผืนผ้า มีเสาทรงกลมทาสี แดงทัpงสีc มุมเพืcอคํpายันหลังคา หลังคาโรง
โขนเป็ นทรงจัวc มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ หลังคาด้านหน้ามีชายคาปี กนกผลักขึpนด้านบนได้ มีการ
ยกพืpน โรงโขนปลูกอยู่สูงในระดับเหนื อศีรษะของคนดู พืpนโรงปูด้วยไม้กระดาน ด้านหน้าและ
ด้านข้างของโรงเปิ ดออก ส่ วนด้านหลังของโรงปิ ดและวาดภาพทําเป็ นฉากประกอบการแสดง
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จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย (กรุ งเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2529), 47.
อนันต์ ทรงประไพ, “ประวัติและความเป็ นมาของ “โขน”, 19-20.
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โดยตอนบนของฉากเป็ นท้องฟ้ ามีเมฆสี ขาวและวิมานของเทวดาทําสี แดงและสี ทองลอยอยู่ ทาง
ด้านขวาของท้องฟ้ ามีพระจันทร์ ทางด้านซ้ายของฟ้ ามีพระอาทิตย์ ถัดจากท้องฟ้ าลงมาเป็ นภาพภูเขา
ขนาดใหญ่ มีตน้ ไม้ขp ึนแซม ส่ วนตอนล่ างของฉากมีศาลาอาศรมตัpงอยู่ตรงกลางระหว่างโขดหิ น
ด้านหลังถัดมาทางซ้ายของภูเขามีภาพประตูเมือง ถัดมาทางด้านหน้าของโรงโขนด้านซ้ายมีภาพ
ปราสาท ส่ วนทางขวามีภาพพลับพลา
โขนโรงนีpมีสcิ งสําคัญทีcสามารถใช้ระบุประเภทของโขนว่าเป็ น “โขนนังc ราว” หรื อ
เรี ย กว่า “โขนโรงนอก”6 เนืc องจากส่ ว นกลางของเวที ป รากฏว่า มี เ สาสองต้นและมี ราวพาดซึc ง
ยกระดับสู งขึpนมาจากพืpนของเวทีพอประมาณ วางพาดอยูร่ ะหว่างกลางของเสาทัpงสองต้น ซึc งเป็ น
ลักษณะทีcทาํ ให้สามารถระบุได้วา่ การแสดงโขนนีpเป็ นโขนนังc ราว
4. หนังใหญ่ จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดง
หนังใหญ่ 1 แห่ ง คือ วัดอ่างแก้ว (ภาพทีc 47) สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละครและฉากประกอบการ
แสดง คื อ แสดงอยู่ ก ลางแจ้ง ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิ ธี ลัก ษณะของจอหนัง ใหญ่ เ ป็ น
สีc เหลีcยมผืนผ้าขนาดใหญ่ขึงตัpงอยู่ ส่ วนกลางของจอหนังใช้ผา้ สี ขาวโปร่ ง จอหนังทัpงด้านบนและ
ด้านล่างมีขอบไม้ไผ่และขอบสองสี คือ สี นp าํ เงินและสี แดงทัpงตอนบนและตอนล่าง ทีcแตกต่างกัน
คือ ขอบสี ตอนบนจะมีลวดลายแต่ขอบสี ตอนล่างจะไม่เขียนลวดลาย เหนื อขอบไม้ไผ่ขp ึนไปมีเสา
ขนาดเล็กแบบกลมยาวสี แดงปักธง สี แดงจํานวน 8 ต้น ส่ วนกลางจํานวน 5 ต้นขนาดจะเล็กกว่าธงทีc
อยูร่ ิ มทางด้านซ้ายและขวา มีการปักตรงกลางสู งสุ ดสองข้างด้านซ้ายและขวาตํcากว่าโดยปั กเป็ นช่อง
ว่างเว้นระยะไล่ระดับความสู ง ส่ วนธงทีcปักอยูด่ า้ นริ มทัpงด้านซ้ายและขวาจํานวน 3 ต้น จะมีขนาด
ใหญ่มากกว่าธงทีcอยูต่ รงกลาง ระหว่างเสาทีcชกั ธงมีตารางตาข่ายสี ดาํ เชืcอมเสาธงและผูกกัpนติดกับผ้า
สี ขาวซึc งเป็ นการกันพืpนทีcดา้ นหลังของจอหนัง ส่ วนล่างของจอหนังมีแผงไม้ทาํ ลวดลายแต่ละแผ่น
เรี ยงกันมีความยาวเท่ากับจอหนัง มุมขวาตอนบนของจอหนังมีภาพวงกลม สี เหลือง ลักษณะคล้าย
กับดวงจันทร์ ถัดเข้ามาเป็ นภาพนางฟ้ าทําท่าเอียงข้างเหาะบิน โดยหันหน้าเอียงซ้ายเข้าหาจอหนัง
ส่ วนมุมซ้ายตอนบนของจอหนังมีภาพอสู รกําลังเหาะบินทําท่ายกมือขวาขึpนชีpนิpวไปยังภาพนางฟ้ า
จากลักษณะของจอหนังใหญ่ทีcปรากฏทําให้เห็นถึงสถานทีcแสดงหนังใหญ่ทีcจะไม่ตอ้ ง
ปลูกโรง ใช้เพียงลานดินโล่งเตียนสําหรับขึงจอและมีทีcวา่ งให้คนนังc ได้เท่านัpน และนอกจากนีp จอทีc
ใช้แสดงหนังใหญ่ยงั ได้นาํ ไปใช้สาํ หรับเป็ นฉากในการแสดงโขนหน้าจอ คือ การเล่นโขนหน้าจอ
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อนันต์ ทรงประไพ, “ประวัติและความเป็ นมาของ “โขน”, 18.
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หนังใหญ่7 ส่ วนฉากด้านบนทีcเขียนเป็ นรู ปอสู รและนางฟ้ านัpน เป็ นการแทนความถึงนางเมขลาล่อ
แก้ว และรามสู รขว้างขวาน8
5. งิpว จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงงิpว จํานวน
1 แห่ ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละครและฉาก
ประกอบการแสดง คือ แสดงภายในโรง ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ลักษณะของโรงงิp วเป็ น
สีc เหลีc ย มผืนผ้า หลัง คาทรงจัวc ประดับ ด้วยช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ มี ก ารทํา เวที โดยยกพืpนสู ง
ด้านหน้าของหลังคาต่อเติมชายคา มีเสาหกด้านลักษณะเสากลม ทาสี แดง คํpายันหลังคาทีcต่อยืcน
ออกมา โรงงิpวมีฝาทึบปิ ดกัpนด้านหลังทัpงหมด ด้านข้างทางขวาของเวทีปิดไว้ครึc งหนึcง ส่ วนด้านข้าง
ทางซ้ายของเวทีเปิ ด ไม่มีฝากัpน ด้านหลังมีฉากรู ปเมฆสี ขาวบนพืpนหลังสี เทา ห้อยลงมาจากเพดาน
ส่ วนตรงกลางเขียนลายบนพืpนสี แดง โดยมีการแบ่งช่องในแนวตัpงทํารู ปสีc เหลีcยมผืนผ้า แบ่งช่องได้
จํานวน 6 ช่อง หลังคาของโรงมีความสู งในระดับครึc งหนึcงของความสู งโรงงิpว
6. ชกมวย จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการชกมวย
จํานวน 1 แห่ ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 38) สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละคร
และฉากประกอบการแสดง คื อ แสดงอยู่ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ทางด้า นหน้า ค่ อนไป
ทางซ้ายของโรงงิ>ว ปรากฏผูแ้ สดงเป็ นชาย จํานวน 2 คน ไม่ปรากฏโรงละครและฉากประกอบการ
แสดง ทัpงนีp โดยปกติสนามชกมวยจะทําเพียงการเอาเชือกมากัpนพอเป็ นบริ เวณ แต่เนืcองจากเป็ นการ
ชกมวยในพระราชพิธีจึงไม่มีการปลูกโรง
7. กายกรรม (ไต่ลวด, ไม้สูง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด) จากขอบเขตทีcได้
นําเสนอ มีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการละเล่นกายกรรม จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติ
วรวิหาร วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดอ่างแก้ว โดยสามารถวิเคราะห์ถึงโรงละคร
และฉากประกอบการแสดง คือ การละเล่นกายกรรมทัpง 4 ประเภท จะแสดงอยู่กลางแจ้ง ภายนอก
ปริ มณฑลพระราชพิธี ปรากฏผูแ้ สดงเป็ นชาย ไม่ปรากฏโรงละครและฉากประกอบการแสดง จะมี
เฉพาะอุปกรณ์ประกอบการแสดงในแต่ละประเภทเท่านัpน โดยการละเล่ นกายกรรมนีp จะเล่นแยก
ออกมาต่างหากเป็ นสัดส่ วน แต่จะมีเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เท่านัpนทีcการละเล่นกายกรรมปรากฏคันc อยูร่ ะหว่างแถวของระทา
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8. ระทา และ ดอกไม้เพลิง จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบ
การละเล่ นระทาและดอกไม้เพลิ ง ครบทัpง 4 แห่ ง โดยสามารถวิเคราะห์ถึง โรงละครและฉาก
ประกอบการแสดง คือ การละเล่นระทาและดอกไม้เพลิงจากจิตรกรรมฝาผนังทัpง 4 แห่ ง จะแสดงอยู่
กลางแจ้ง ภายนอกปริ มณฑลพระราชพิธี ไม่ปรากฏโรงและฉากประกอบการแสดง เนืcองจากการ
แสดงระทาและดอกไม้เพลิงจะอาศัยเฉพาะอุปกรณ์เป็ นองค์ประกอบสําหรับการแสดงเท่านัpน แต่
รู ปแบบและจํานวนของระทาและดอกไม้เพลิงสามารถเป็ นสิc งทีcใช้ยนื ยันถึงฐานะของเจ้าของงานได้
โดยแถวของระทาทีcเป็ นแบบยอดมณฑปย่อมแสดงถึงฐานันดรศักดิ‚ระดับสู งสุ ดสอดคล้องกับฐานะ
ของพระพุทธเจ้าทีcมีฐานะเท่าเทียมกับพระมหากษัตริ ย ์
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ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีcทาํ ให้สามารถแยกประเภทของมหรสพและการละเล่ น
โดยการปรากฏผูแ้ สดงนัpนจะทําให้วิเคราะห์ได้ถึงเนืp อเรืc องและบทละครทีcใช้ในการประกอบการ
แสดงมหรสพว่ามีความสอดคล้องและสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อีกทัpงผูแ้ สดงทีcปรากฏในภาพนัpนยังทํา
ให้ทราบถึ งคุ ณสมบัติเฉพาะของผูแ้ สดงว่าจะต้องเป็ นผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง และในการทีcจะต้องสวม
บทบาทนัpน ๆ ผูแ้ สดงควรจะต้องแต่งกายอย่างไร โดยขอนําเสนอตามลําดับ ดังนีp
1. ละคร จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงละคร
จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอรุ ณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้ สดงและการแต่งกาย คือ
1.1 วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง ดังนีp
1.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) ภายในโรงละครมีนกั แสดง รวมจํานวน 3
คน ได้แก่ นักแสดงคนทีc 1 เป็ นผูช้ าย แต่งเครืc องแต่งตัวพระ ศีรษะสวมเทริ ด ทําท่าร่ ายรํายกเท้าซ้าย
วางแตะหลัง ของนักแสดงคนทีc 2 ซึc งเป็ นผูช้ าย แสดงเป็ นม้า แต่งกายโดยไม่สวมเสืp อ นุ่ งผ้าโจง
กระเบน ศีรษะสวมหัวรู ปม้า ทําท่าโค้งลําตัวลงอยู่ดา้ นหน้าของนักแสดงคนทีc 1 ด้านซ้ายมือของ
นักแสดงคนทีc 1 มีนกั แสดงคนทีc 3 ยืนอยู่ เป็ นผูห้ ญิง แสดงเป็ นตัวนาง แต่งกายห่ มสไบสองชาย
(ห่มสะพัก) นุ่งผ้านุ่ง ศีรษะสวมรัดเกล้าเปลว
จากการปรากฏผูแ้ สดงจากฉากการแสดงดังกล่าวจํานวน 3 คน ทําให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของผูแ้ สดงทีcรับบทบาทเป็ น “ม้า” ซึcงสามารถทําให้นาํ ไปใช้วิเคราะห์ในหัวข้อ “เรืc อง
ทีcใช้ประกอบการแสดง” ในหัวข้อการศึกษาลําดับถัดไป
1.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 15) ภายในโรงละครมีนกั แสดง รวมจํานวน 2 คน
ได้แก่ นักแสดงคนทีc 1 ยืนอยูด่ า้ นขวามือของโรงละคร นักแสดงเป็ นชาย แสดงเป็ นตัวพระ แต่งกาย

96

ยืนเครืc องอย่างตัวพระ กําลังทําท่ารําในลักษณะของการจีบหงายทัpงสองมือ ส่ วนนักแสดงคนทีc 2
ยืนอยู่ด้า นซ้า ยของนัก แสดงคนทีc 1 นัก แสดงเป็ นหญิ ง แสดงเป็ นตัว นาง การแต่ ง กายส่ วนบน
ไม่สวมเสืp อ ศีรษะสวมมงกุฎรัดเกล้ายอด กําลังทําท่ารําในลักษณะของการจีบควํcาทัpงสองมือ
เนืc องจากโรงละคร โรงทีc 2 ปรากฏผูแ้ สดงเพีย งตัวพระและตัวนาง ทํา ให้
ข้อมูลไม่เพียงพอทีcจะนําไปสันนิษฐานต่อว่าเป็ นการแสดงละครในเรืc องใด นอกจากวิเคราะห์ได้แต่
เพียงฐานะของตัวละครว่าเป็ นระดับกษัตริ ยเ์ นืcองจากผูแ้ สดงชายแต่งกายยืนเครืc องอย่างตัวพระ และ
ผูแ้ สดงหญิงแต่งกายโดยสวมมงกุฎรัดเกล้ายอดซึc งเป็ นเครืc องประดับทีcใช้แสดงถึงฐานะระดับนาง
กษัตริ ย ์ เพราะหากมีฐานะระดับตํcาจะมีสิทธิ‚ใช้ได้เพียงรัดเกล้าเปลวเท่านัpน
1.2 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จํานวน 2 ภาพ และมีโรงละครจํานวน 3 โรง ดังนีp
1.2.1 ภาพทีc 1 ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง ดังนีp
1.2.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 21) ภายในโรงละครมีนกั แสดง จํานวน
1 คน เป็ นเด็กชาย การแต่งกายของนักแสดงไม่สวมเสืp อ นุ่งโจงกระเบน สวมเครืc องประดับกรองศอ
สังวาล พาหุ รัด ปะวะหลํcา ศีรษะสวมกระบังหน้า ทําท่านัcงพับเพียบมือขวาแตะวางพาดทีcหัวเข่า
มื อซ้า ยแตะบริ เวณสะโพก จากการปรากฏผูแ้ สดงทีc เป็ น “เด็ก ชาย” จะทํา ให้ส ามารถนํา ไปใช้
วิเคราะห์ในหัวข้อ “เรืc องทีcใช้ประกอบการแสดง” ในหัวข้อการศึกษาลําดับถัดไป
1.2.1.2 โรงละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 22) ภายในโรงละครมีนกั แสดงชาย
จํานวน 2 คน นักแสดงคนทีc 1 ซึc งอยูท่ างด้านขวาของโรงละคร แต่งกายสวมเสืp อป้ ายข้างแขนยาว
สี เทา และนุ่ ง กางเกงขายาวสี แดง เป็ นการแต่ ง กายเช่ นเดี ย วกับ คนจี น สมัย โบราณ กํา ลัง ทํา ท่ า
นังc คุกเข่า แขนทัpงสองข้างยกขึpนถืออาวุธง้าวระดับศีรษะ โดยมือซ้ายถือด้ามง้าว ส่ วนมือขวาจับ
บริ เวณใกล้กบั ส่ วนปลายของง้าว สําหรับนักแสดงคนทีc 2 ซึc งยืนติดกับนักแสดงคนแรก ถัดมา
ทางด้านซ้าย แต่งกายสวมเสืp อแขนยาว นุ่งสนับเพลาและโจงกระเบน แต่งกายคล้ายกับทหาร ทําท่า
นังc คุกเข่า แขนทัpงสองข้างยกขึpนถือธงสามเหลีcยมสี แดงในระดับศีรษะ โดยมือซ้ายถือด้ามธง ส่ วน
มือขวาจับบริ เวณใกล้กบั ผืนธง
1.2.2 ภาพทีc 2 ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 31) โดยมีผแู้ สดงบน
เวทีรวม 14 คน โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
1.2.2.1 ส่ วนทีc 1 นักแสดงทีcถือหัวโขน จํานวน 6 คน เป็ นชาย แต่งกาย
โดยไม่สวมเสืp อ นุ่งโจงกระเบน ถือหัวโขนด้วยสองมือลักษณะทีcมีไม้เชิดจํานวน 2 ไม้ไว้สําหรับจับ
แถวของนัก แสดงยืนโดยห่ า งกันเป็ นระยะ ๆ เรี ย งจากขวาไปซ้า ยเท่ า ทีc พ บ ได้แก่ หัวโขนแรก
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ไม่ทราบว่าเป็ นหัวโขนใดเนืc องจากภาพไม่ชดั เจน ถัดไปเป็ นหัวโขนของม้า พระราม พระพิราพ
พระลักษณ์ และพระฤๅษีตามลําดับ
1.2.2.2 ส่ วนทีc 2 เป็ นนักแสดงทีcอยู่ดา้ นหน้าของโรงละครมีจาํ นวน 8
คน เป็ นชายจํานวน 5 คน และเป็ นหญิงจํานวน 3 คน โดยจากผูแ้ สดงทีcปรากฏทําให้เข้าใจว่าได้ว่า
เป็ นละครเรืc องไกรทอง รายละเอียดของนักแสดง คือ นักแสดงคนทีc 1 เป็ นผูช้ าย แสดงเป็ นไกรทอง
แต่งเครืc องแต่งตัวพระ สวมฉลององค์ นุ่งสนับเพลาและภูษา สวมกรองศอ ศีรษะสวมชฎา ทําท่าย่อ
ตัวยกแขนซ้าย เอียงศีรษะไปทางด้านขวา แขนซ้ายยกตัpงฉากในระดับศีรษะถืออาวุธคล้ายดาบสัpน
หรื อมีด ส่ วนแขนขวายืดตรงไปด้านหน้า ท่อนแขนตํcาลงด้านล่าง หงายฝ่ ามือซึc งกําลังถูกจระเข้งบั
นักแสดงคนทีc 2 เป็ นผูช้ าย อยูต่ ิดด้านซ้ายของนักแสดงคนทีc 1 คงจะรับบทเป็ นทหารสันนิษฐานได้
จากเครืc องแต่งกาย สวมเสืp อแขนยาวและกรองศอ ศีรษะไม่สวมเครืc องประดับ ลักษณะของผูแ้ สดง
กําลังยืนเอียงข้าง หันศีรษะไปทางด้านซ้าย มือซ้ายจับไปทีcขอ้ ศอกด้านขวาของนักแสดงชายทีcกาํ ลัง
คุกเข่าอยู่ติดกัน นักแสดงคนทีc 3 เป็ นผูช้ าย อยูต่ ิดด้านซ้ายของนักแสดงคนทีc 2 คงจะรับบทเป็ น
ผูต้ ิดตามไกรทอง ลักษณะการแต่งกายสวมเสืp อแขนยาวสี นp าํ ตาลอ่อน สวมกรองศอ นุ่งโจงกระเบน
สี เขียว อยู่ในท่านัcงคุกเข่า หันศีรษะไปมองทีcนักแสดงคนทีc 2 นักแสดงคนทีc 4 เป็ นผูช้ าย อยู่ทาง
ด้านขวาของนักแสดงคนทีc 1 แต่งเครืc องแต่งตัวรู ปหัวและหางจระเข้ เห็นเพียงส่ วนบนของร่ างกายทีc
ไม่สวมเสืp อ กําลังใช้มือทัpงสองข้างจับไปทีcปากของจระเข้ นักแสดงคนทีc 5 เป็ นผูช้ าย อยูด่ า้ นหลัง
ทางขวาของนักแสดงคนทีc 4 เข้าใจว่านักแสดงคนนีp คงจะแสดงเป็ นชาละวัน มองไม่เห็นส่ วนของ
ศีรษะเนืc องจากภาพจิตรกรรมลบเลือน แต่งกายสวมเสืp อแขนยาวและกรองศอ อยู่ในท่ายืนหันหลัง
ให้นักแสดงคนทีc 4 หันหน้าเข้าหานักดนตรี ทําท่ายกแขนขวาขึpน และยกเข่าขึpนสู งในระดับเอว
นัก แสดงคนทีc 6-8 เป็ นผูห้ ญิ ง แสดงเป็ นตัวนาง กํา ลัง ทํา ท่ าทางของการหลบหลี กและตกใจ
คาดว่าคงจะเป็ นนางวิมาลา นางเลืcอมลายวรรณ และ นางตะเภาทอง
1.3 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง (ภาพทีc
36) มีรายละเอียด ดังนีp มีนกั แสดงชายจํานวน 2 คน นักแสดงคนทีc 1 แต่งกายในชุดฤๅษีห่มผ้าลาย
เสื อและมีผา้ พาดบ่าซ้าย สวมหัวรู ปฤๅษีเพียงครึc งหน้า กําลังทําท่าขยับตัวก้าวเดิน ในมือขวาถือไม้
เท้า สําหรับนักแสดงคนทีc 2 แต่งกายโดยไม่สวมเสืp อ นุ่งโจงกระเบนสี เขียวอ่อน ทําท่านังc พับเพียบ
หมอบกราบนักแสดงทีcแสดงเป็ นฤๅษี
2. หุ่ น จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมี แหล่ งจิตรกรรมฝาผนังทีcพ บการแสดงหุ่ น
จํานวน 1 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่ น จํานวน 1 โรง (ภาพทีc 20)
สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้ สดงและการแต่งกาย คือ ภายในโรงหุ่ นมีหุ่นตัวละครจํานวน 3 ตัว คือ หุ่ น
ตัวทีc 1 เป็ นผูช้ าย แต่งกายโดยไม่สวมเสืp อ นุ่งโจงกระเบนสี แดง อยูท่ างด้านซ้ายของโรงหุ่ น และหุ่ น
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รู ปผูห้ ญิงจํานวน 2 ตัว เห็นเฉพาะร่ างกายส่ วนบน ตัวหนึc งอยู่ตรงกลางของโรงหุ่ น เป็ นหุ่ นรู ป
เด็กผูห้ ญิง ส่ วนหุ่นตัวทีcสอง อยูท่ างด้านขวาของโรงหุ่ น เป็ นหญิงสาว คนเชิดหุ่ นจํานวนสองคนอยู่
เบืpองหลังแผงกัpนด้านหน้าของโรงหุ่ น เห็นแค่เพียงศีรษะ กําลังเชิดหุ่ นอยูท่ างด้านขวาและด้านซ้าย
ของโรงหุ่น
3. โขน จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงโขน
จํานวน 2 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอ่างแก้ว สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้ สดงและการ
แต่งกาย คือ
3.1 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 30) ดังนีp
โขนตอนพระรามตามกวาง ภายในโรงโขนมีผแู้ สดงจํานวน 3 คน ซึc งประกอบไป
ด้วย นักแสดงคนทีc 1 เป็ นชาย แสดงเป็ นพระราม ลักษณะการแต่งกายแต่งเครืc องแต่งตัวพระ ศีรษะ
สวมหัวโขนเป็ นรู ปหน้าพระรามสี เขียว กําลังทําท่าใช้มือทัpงสองข้างแผลงศรไปทีcนกั แสดงคนทีc 2
ทีcแสดงเป็ นกวาง นักแสดงคนทีc 2 เป็ นชาย แสดงเป็ นกวาง แต่งกายไม่สวมเสืp อ สวมหัวโขนรู ป
กวาง นุ่งสนับเพลาและโจงกระเบนลายตาหมากรุ กสี ขาวสลับดํา ทําท่าในลักษณะของการวิcงควบ
ของม้า นักแสดงคนทีc 3 เป็ นชาย แสดงเป็ นผูต้ ิดตามพระราม แต่งกายไม่สวมเสืp อ นุ่งสนับเพลาและ
โจงกระเบนลายตาหมากรุ กสี ขาวสลับดํา อยูใ่ นท่ายืน ในมือซ้ายถือดาบสัpน มือขวากํามือยกขึpนอยู่
ในระดับอก
3.2 วัดอ่างแก้ว ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 48) ดังนีp
มีผแู้ สดงจํานวน 2 คน แสดงเป็ นหนุ มานและองคต หนุ มานแต่งเครืc องแต่งตัวลิง
ศีรษะสวมหัวโขนรู ปหนุ มาน ส่ วนองคตนัpนแต่งเครืc องแต่งตัวลิง ศีรษะสวมหัวโขนรู ปองคตเป็ น
มงกุฎยอดสามกลีบ หนุมานอยูท่ างด้านซ้ายของโรงโขน กําลังนังc ทําท่าคุกเข่ายกแขนขวาและแขน
ซ้ายหันหน้าเข้าเจรจากับองคตซึcงนังc คุกเข่าอยูฝ่ cังตรงกันข้าม กําลังทําท่ายกแขนซ้ายขึpน ส่ วนมือขวา
วางไขว้มาอยูบ่ นหน้าขาซ้าย
4. หนังใหญ่ จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดง
หนังใหญ่ 1 แห่ ง คือ วัดอ่างแก้ว (ภาพทีc 47) สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้ สดงและการแต่งกาย คือ
ปรากฏคนเชิดหนังทําท่ายกแขนทัpงสองข้าง มือจับไม้ขp ึนทาบตัวหนังเข้ากับจอหนัง และยกขาขวา
ขึpนพร้อมกันด้วย การเชิ ดหนังหันหน้าไปทางซ้ายของจอหนัง คนเชิ ดหนังแต่งกายไม่สวมเสืp อ นุ่ ง
โจงกระเบนสี แดง ตัดผมสัpน ไม่สวมรองเท้า
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สําหรับคนเชิดหนังถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของหนังใหญ่ เนืcองจากต้องเป็ นบุคคลทีc
มีความสามารถสู ง ต้องสามารถเต้นได้ตามหน้าพาทย์และใช้บทตามทีcพากย์เจรจาด้วย ทัpงนีp เพราะ
ตัวหนังเป็ นภาพนิcง การจะแสดงความรู้สึกออกมาได้ก็ดว้ ยอาศัยคนเชิดเท่านัpน9
5. งิpว จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงงิpว จํานวน
1 แห่ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้ สดงและการแต่ง
กาย คือ กลางโรงมีนกั แสดงจํานวน 1 คน เป็ นชาย แต่งกายอย่างชาวจีน ทําท่ากึcงยืนกึcงนังc แยกขา ยก
แขนข้างซ้ายขึpน มือซ้ายทําท่าจับเครา ส่ วนแขนข้างขวายกขึpนตัpงฉากในระดับไหล่ มือขวาจับอาวุธ
ลักษณะคล้ายกับทวน
6. ชกมวย จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการชกมวย
จํานวน 1 แห่ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 38) สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้ สดงและ
การแต่งกาย คือ ปรากฏผูแ้ สดงจํานวน 2 คน เป็ นชาย แต่งกายโดยไม่สวมเสืp อ นุ่งโจงกระเบน ผูกผ้า
คาดเอวสี ขาว นักมวยคนทีc 1 อยู่ติดกับโรงงิpว นุ่งโจงกระเบนสี แดง อยู่ในท่าทีcแขนข้างขวาเหยียด
ตรงชกคางนักมวยอีกคน ส่ วนแขนซ้ายทํามือกําหมัดอยู่ในระดับใบหน้า ขาข้างขวายกขึpนถีบเข้าทีc
เอวนักมวยคนทีcสอง ส่ วนนักมวยคนทีc 2 อยูใ่ นท่ายืน ทําท่าเอนตัวไปด้านหลังเพืcอหลบคู่ต่อสู้ แขน
ซ้ายเหยียดตรงเข้าชกคางนักมวยอีกคน ส่ วนแขนขวาทํามือกําหมัดอยูใ่ นระดับหน้าอก
จากลักษณะของนักมวยทัpง 2 คน ทีcเหยียดแขนปล่อยหมัดตรงออกไปในระดับไหล่
ส่ วนแขนอีกข้างพับข้อศอกแนบชิดกับลําตัว ทําให้ทราบได้วา่ เป็ นการต่อยแบบ “หมัดตรง” ซึc งจะ
เป็ นอาวุธอย่างหนึcงของการชกมวยไทย และสามารถหยุดการบุกของคู่ต่อสู้ได้เป็ นอย่างดี10
7. กายกรรม (ไต่ลวด, ไม้สูง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด) จากขอบเขตทีcได้
นําเสนอ มีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการละเล่นกายกรรม จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติ
วรวิหาร วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดอ่างแก้ว สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้ สดงและการ
แต่งกาย คือ การละเล่นกายกรรมทัpง 4 ประเภท ผูแ้ สดงจะเป็ นผูช้ าย แต่งกายในลักษณะทีcคล้ายคลึง
กัน คือ ไม่สวมเสืp อ นุ่งผ้าโจงกระเบน ผูกผ้าคาดเอว สวมมงคลทีcศีรษะ
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คณะกรรมการแห่ งชาติวา่ ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ฝ่ ายวัฒนธรรม, การละเล่ น
ของไทยฉบับย่ อ, 44.
10
มวยไทย, เข้าถึงเมือ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thenpoor.ws/ thaiboxing/ hand_
true.html
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8. ระทา และ ดอกไม้เพลิง จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบ
การละเล่นระทาและดอกไม้เพลิงครบทัpง 4 แห่ง ทัpงนีpไม่ปรากฏผูท้ ีcมีหน้าทีcเกีcยวข้องกับการจุดระทา
และดอกไม้เพลิง เนืc องจากฉากจิตรกรรมฝาผนังทีcเป็ นขอบเขตการศึกษาปรากฏเฉพาะเพียงส่ วน
ยอดของระทา มีเพียงในส่ วนของจิตรกรรมฝาผนังทีcวดั อรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหารเท่านัpนทีc
เห็นระทาได้เต็มต้น แต่ก็ปรากฏแต่เพียงการแสดงการละเล่นกายกรรมคันc ระหว่างแถวของระทา
เรื/องทีใ/ ช้ ประกอบการแสดง
การวิเคราะห์บทละครทีcใช้เป็ นเรืc องในการประกอบการแสดงมหรสพนัpน อาศัยจาก
องค์ประกอบอืcน ๆ ทีcปรากฏร่ วมกันในภาพจิตรกรรมฝาผนัง เช่ น ผูแ้ สดงและการแต่งกาย ซึc งการ
ทราบถึ งเรืc องทีc ใช้ป ระกอบการแสดงนัpน จะทํา ให้ภาพรวมของการวิเคราะห์องค์ป ระกอบของ
มหรสพและการละเล่นมีความสมบูรณ์มากยิงc ขึpน โดยขอนําเสนอตามลําดับ ดังนีp
1. ละคร จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงละคร
จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอรุ ณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร สามารถวิเคราะห์ถึงเรืc องทีcใช้ประกอบการแสดง คือ
1.1 วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง ดังนีp
1.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็ นการแสดงละคร
นอก เรืc องพระรถเสน ตอนรถเสนจับม้า–มอมเหล้านางเมรี โดยเรืc องพระรถเสน (หรื อ นางสิ บสอง)
เป็ นตํานาน หรื อ นิทานพืpนบ้าน จาก “ตํานานเรืc องพระรถเมรี ” ซึc งคงจะมาจากเรืc อง “รถเสนชาดก”
เป็ นชาดกเรืc องทีc 47 ในหนังสื อปั ญญาสชาดก (ชาดก 50 เรืc อง)11 เนืc องจากปรากฏผูแ้ สดงจํานวน 3
คน คือ ตัวพระ ตัวนาง และม้า ซึcงทําให้ตีความหมายได้วา่ ผูแ้ สดงทัpง 3 คน คือ พระรถเสน พระนาง
เมรี และม้าของพระรถเสน ซึcงม้าถือเป็ นตัวละครทีcปรากฏในเรืc องพระรถเสน โดยทีcนบั ได้วา่ เป็ นตัว
ละครสําคัญทีcใช้เป็ นเงืcอนไขในการตีความถึงบทละครว่าเป็ นเรืc องพระรถเสน เนืcองจากในบทละคร
เรืc องนีp “ม้า” ของพระรถเสนมีบทบาททีcโดดเด่นมาก ด้วยสาเหตุทีcเป็ นม้ากายสิ ทธิ‚ วิcงเร็ วราวกับลม
พัดและสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ดว้ ย12 จึงนับเป็ นตัวละครทีcมีส่วนร่ วมกับเนืpอเรืc องมาก ๆ
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สมดุลย์ ทําเนาว์, ตํานานพระรถเมรี , เข้าถึงเมื อ 5 เมษายน 2556, เข้าถึ งได้จาก http://folklore.
culture.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-02-04-04-21-53&catid=43:2009-1121-06-54-00&Itemid=62
12
เรื องเดียวกัน.
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ตัpงแต่พาพระรถเสนเดินทางไปทีcเมืองคชบุรีเพืcอไปเอามะม่วงหาวมะนาวโห่ ตามแผนการของนาง
ยักษ์สนธมาร และยังเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้พระรถเสนดําเนิ นการตามแผนการทีcวางไว้สําหรับการเสด็จ
กลับไปช่ วยเหลือพระมารดา เนืc องจากพระรถเสนเริc มเกิ ดความอาลัยในตัวนางเมรี ความโดดเด่น
ของตัวละครทีcเป็ นม้านีpทาํ ให้ได้รับความนิยมจนต่อมาได้เกิดเป็ นการแสดงรําชุดรถเสนจับม้า13
ซึcงบทละครเรืc องพระรถเสนทีcปรากฏตัวละคร 3 ตัวนีpพร้อมกัน คงจะเป็ นฉาก
ทีcพ ระรถเสนแกล้ง ประชวร และพระนางเมรี ได้เชิ ญชวนเสด็จไปประพาสอุ ท ยาน ซึc งมี ม ้าของ
พระรถเสนได้ติดตามไปด้วย ดังความปรากฏในบทละครนอกเรืc องพระรถเมรี สํานวนทีc 2 ความว่า
ชักก
ม้ากลับมายังสวนศรี
ม
ส
ด
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อ
ห
ล
ก
ั
น
เยาะเย้าเซ้าาซีงp ทุกสิc งพรรณ
ำ
ส

ราเอยราชา
ถามไถ่ในสวนแต่ลว้ นมี
ไม่เสี ยแรงทีcรักเจ้าพามา
เห็นไม้พระก็ถามนางเมียขวัญ
ใบมันยาวยาวดังสะสวย
ดอกเหลืองเรื องรองงามผ่องใส
ฯ 6 คํา ฯ
ฟังเอยฟังแล้ว
ทําไฉนจะได้มาเก็บยา
พระแกล้งทํากลใส่ ไคล้
คล้อยคลับลับเนตรเจ้าเมรี
ฉวยชักพระหักลูกมะงัวc
ฉวยชักหักลูกมะนาวมา
ฯ 6 คํา ฯ เชิด14

ชมไพรในป่ าพนาสัณฑ์
งอกเคียงเรี ยงกันดังสรรไว้
กลิcนหอมรวยรวยจักใคร่ ได้
ชืcอไรเจ้าจงบอกแก่พีcรา

พระแก้วคิดถึงคํานึงหา
หมากงัวc นาวมาบัดเดี•ยวนีp
ชักม้าเวียนไปรอบสวนศรี
ลับตาสาวศรี ติดตามมา
ดกยิcงกิcงพัวอยูส่ าขา
หัวระรีc ระร่ าตลาเป็ น

1.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 15) เนืc องจากโรงละคร ปรากฏผูแ้ สดงเพียงตัว
พระและตัวนาง ทําให้ขอ้ มูลไม่เพียงพอทีcจะนําไปสันนิษฐานต่อว่าเป็ นการแสดงละครในเรืc องใด

13

รํารถเสนจับม้ า, เข้าถึงเมือ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/ mainblog.
php?id=rouenrarai&month=27-02-2012&group=17&gblog=65
14
กรมศิ ลปากร, สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ . บทละครนอกเรื องพระรถเมรี , เข้าถึงเมือ
5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.literatureandhistory.go.th/index.php?...

102

1.2 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จํานวน 2 ภาพ และมีโรงละครจํานวน 3 โรง ดังนีp
1.2.1 ภาพทีc 1 ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง ดังนีp
1.2.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 21) สามารถวิเคราะห์ได้วา่ เป็ นการแสดง
ละครนอก เรืc องสังข์ทอง เนืc องจากผูแ้ สดงทีcปรากฏในโรงละครแสดงเป็ นเด็กชาย ซึc งบทละครทีcมี
เนืpอเรืc องกล่าวถึงผูแ้ สดงทีcเป็ นเด็กชายทีcมีความโดดเด่น ปรากฏในเรืc องสังข์ทอง
สังข์ทองเป็ นเรืc องทีcได้มาจากสุ วณั สังขชาดก ซึcงเป็ นนิทานเรืc องหนึcงใน
ปั ญญาสชาดกของท้องถิcนในภาคเหนือและภาคใต้ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงพระราชนิ พนธ์บทละครนอกสังข์ทองไว้จาํ นวน 9 ตอน15 ซึc งจากการพิจารณาตัวละครทีcเป็ น
เด็กชายทีcรับบทบาทการแสดงเป็ นพระสังข์นp นั ทําให้สันนิ ษฐานได้ว่าฉากดังกล่ าวหมายถึ งบท
ละครนอกสังข์ทองภายในขอบเขต 3 ตอนแรก คือ กําเนิดพระสังข์ ถ่วงพระสังข์ และ นางพันธุ รัตน์
เลีpยงพระสังข์ เนืcองจากนับตัpงแต่ตอนทีc 4 คือ พระสังข์หนีนางพันธุ รัตน์ เป็ นต้นไป จะเป็ นตอนทีc
พระสังข์เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
1.2.1.2 โรงละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 22) เนืc องจากโรงละคร ปรากฏผู้
แสดงเป็ นผูช้ ายจํานวนเพียง 2 คน ไม่ปรากฏองค์ประกอบอืcน ๆ ทําให้ขอ้ มูลไม่เพียงพอทีcจะนําไป
สันนิษฐานต่อว่าเป็ นการแสดงละครในเรืc องใด สันนิ ษฐานได้แต่เพียงว่าเป็ นการแสดงตอนยกพล
เพืcอเตรี ยมการรบ เนืcองจากผูแ้ สดงทัpงสองแต่งกายอย่างชาวจีน คล้ายกับทหาร และถืออาวุธ
1.2.2 ภาพทีc 2 ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 31) มีรายละเอียดทีc
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็ นการแสดงละครนอก เรืc องไกรทอง เนืc องจากผูแ้ สดงทีcปรากฏในโรง
ละครเป็ นตัวละครทีcเป็ นส่ วนประกอบหลักตามเนืp อหาบทละครเรืc องไกรทอง ทีcสําคัญ คือ การมี
นัก แสดงเป็ น “จระเข้” ย่ อ มสืc อ ความหมายได้ถึ ง “ชาละวัน ” และยัง มี ต ัว ละครตัว หลัก อืc น ๆ
ประกอบในฉากด้วย คือ ไกรทอง นางวิมาลา นางเลืcอมลายวรรณ และ นางตะเภาทอง ซึc งเนืp อหาบท
ละครไกรทองทีcมีตวั ละครดังกล่าวอยูพ่ ร้อมหน้ากัน คงจะเป็ นในตอนไกรทองบุกถํpาของชาละวัน
บทละครเรืc องไกรทอง เป็ นบทละครนอกซึc งพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ซึcงทรงพระราชนิพนธ์โดยใช้โครงเรืc องจากเหตุการณ์จริ งทีcเกิดขึpนในจังหวัดพิจิตร16
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ดูรายละเอียดจาก ภาทิพ ศรี สุทธิ:, สังข์ ทอง, เข้าถึงเมือ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www
.st.ac.th/bhatips/tip49/sangthong.html
16
นิทานพื'นบ้ า นภาคกลาง, เข้าถึ ง เมื อ 5 เมษายน 2556, เข้าถึ งได้จ าก http://นิ ทานพื> นบ้าน.
whitemedia.org/888/
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ทัpงนีp บทละครเรืc องไกรทอง ตอนไกรทองบุกถํpาของชาละวัน สอดคล้องกับ
ตัวละครทีcปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง เนืcองจากเป็ นตอนทีcไกรทองอาสาปราบชาละวัน จนตาม
ลงไปในถํpาของชาละวัน ทําให้ชาละวันกลายร่ างเป็ นจระเข้เพืcอทําการรบกับไกรทอง ส่ วนตัวละคร
ผูช้ ายทีcกาํ ลังทําท่ารบกับจระเข้ คือ ไกรทอง ซึc งอาวุธทีcถือในมือซ้าย คือ มีดหมอลงอาคม ซึc งเป็ น
หนึcงในอาวุธทีcไกรทองได้รับจากอาจารย์คงเพืcอใช้สําหรับปราบชาละวัน ได้แก่ (1) เทียนชัย ใช้จุด
ระเบิดนํpาเป็ นทางเดิ นไปจนถึ งทีcหมาย (2) มีดหมอลงอาคม และ (3) หอกสัตตะโลหะ17 และ
เนืc องจากการแสดงในตอนนีp เป็ นเหตุการณ์ ทีcเกิ ดขึp นภายในถํpาของชาละวัน ทําให้ตวั ละครทีcเป็ น
ผูห้ ญิง 3 คน ย่อมหมายถึงเมียของชาละวันทัpง 3 คน ทีcอาศัยอยูภ่ ายในถํpา ได้แก่ นางวิมาลา นางเลืcอม
ลายวรรณ และนางตะเภาทอง
1.3 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง (ภาพทีc
36) เนืc องจากโรงละคร ปรากฏผูแ้ สดงชายเพียงจํานวน 2 คน คือ ผูแ้ สดงเป็ นฤๅษี และ ผูแ้ สดงทีc
กํา ลัง หมอบกราบนัก แสดงทีcแสดงเป็ นฤๅษี ไม่ ป รากฏองค์ประกอบอืc น ๆ ทําให้ข ้อมูล ไม่ เพีย ง
พอทีcจะนําไปสันนิษฐานต่อว่าเป็ นการแสดงละครในเรืc องใด แต่เนืcองจากการปรากฏตัวละครทีcเป็ น
ฤๅษี ทําให้นาํ ไปสันนิ ษฐานจากหลักฐานบทละครนอกทีcปรากฏว่าใช้เป็ นเรืc องสําหรับการแสดง
ละครนอก18 แต่เนืc องจากเนืp อหาของบทละครโดยรวมนัpน ฤๅษีจะเป็ นตัวละครทีcโดดเด่นและมักจะ
ปรากฏในทุก ๆ เรืc อง เนืc องจากตัวพระเอกจะต้องไปศึกษาหาวิชาความรู้ จากฤๅษี ทัpงนีp ได้ทาํ การ
สันนิษฐานจากบทละครจํานวน 3 เรืc อง ทีcปรากฏว่าบทบาทของฤๅษีมีความน่ าสนใจทีcจะได้นาํ มา
เสนอเป็ นเนืpอหาในการเฉลิมฉลองในตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า คือ
1.3.1 สุ วรรณหงส์ เนืp อเรืc องทีc เกีc ย วข้องกับ ฤๅษี ปรากฏในตอนทีc เจ้าชาย
สุ วรรณหงส์ ทรงเจริ ญวัยสมควรทีcจะได้ศึกษาหาความรู้ เพืcอประโยชน์แก่การขึpนครองราชย์ใน
อนาคต พระราชบิดาจึงส่ งพระองค์ไปศึกษาเล่าเรี ยนกับพระฤๅษีในป่ า โดยทรงศึกษาเล่าเรี ยน
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ไกรทอง, เข้าถึงเมือ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.skn.ac.th/skl/project/nitan482

/nul5.htm
18

ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาคงจะมีบทละครนอกอยู่หลายเรื องด้วยกัน แต่เท่าที มีตน้ ฉบับเหลือมาใน
ปั จจุบนั มี 19 เรื อง ที แน่ ใจว่าเป็ นสํานวนสมัยกรุ งศรี อยุธยา 14 เรื อง คือ การะเกด คาวี ไชยทัต พิกุลทอง พิมล
สวรรค์ พิณสุริวงศ์ มโนห์รา โม่งป่ า มณี พิไชย สังข์ทอง สังข์ศิลป์ ไชย สุวรรณศิลป์ สุวรรณหงส์ และโสวัตร ส่ วน
อีก 5 เรื องยังไม่มีหลักฐานแน่ชดั ว่าเป็ นสํานวนสมัยกรุ งศรี อยุธยาหรื อกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น เพราะสํานวน
ค่อนข้างใหม่ ได้แก่ ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ์ พระรถเมรี และศิลป์ สุ ริวงศ์ ดูรายละเอียดจาก สุ วรรณี อุดมผล,
วรรณกรรมการแสดงของไทย (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.), 122.
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ศิลปวิทยาในหลายแขนงด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิcงวิชาฟันดาบและเรี ยนรู้ภาษาของสัตว์ หลังจาก
ศึกษาจบจึงกราบลาพระฤๅษีเสด็จกลับพระนคร19
1.3.2 พระรถเสน เนืp อเรืc องทีcเกีc ยวข้องกับฤๅษี ปรากฏความโดดเด่ นใน 2
ตอน คือ
1.3.2.1 ตอนเศรษฐีพรหมจันทร์ ขอลูกกับฤๅษี จนได้ลูกสาว 12 คน
(นางสิ บสอง)
1.3.2.2 ตอนฤๅษีแปลงสาส์น เป็ นตอนสําคัญของเรืc องพระรถเสน โดย
พระฤาษีได้แก้ไขข้อความในจดหมายทีcจะถือไปให้นางเมรี เสี ยใหม่วา่ “ถึงกลางวันให้แต่งกลางวัน
ถึงกลางคืนให้แต่งกลางคืน”20
1.3.3 การะเกด เนืp อเรืc องทีcเกีcยวข้องกับฤๅษี กล่าวคือ พระการะเกดซึc งเป็ น
โอรสของท้าวกาหลงกับนางลําเจียก แห่ งเมืองวาริ น ได้ออกจากเมืองไปเล่าเรี ยนศิลปศาสตร์ อยูก่ บั
พระฤๅษี เมืcอถึงคราวจะได้คู่ครอง พระอินทร์ มาเข้าฝันบอก เล่าเรืc องราวของนางสาวหยุดให้ทราบ
ว่าผูท้ ีcจะเข้าอภิเษกสมรสกับนางได้ตอ้ งยกศรซึc งตามปรกติจะต้องใช้คนถึง 1,000 คนจึงจะยกได้
สําเร็ จ พระการะเกดจึงกราบลาพระฤๅษีออกเดินทางไปยังเมืองอุทยานและยกศรได้สาํ เร็ จ21
2. หุ่ น จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมี แหล่ งจิตรกรรมฝาผนังทีcพ บการแสดงหุ่ น
จํานวน 1 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่ น จํานวน 1 โรง (ภาพทีc 20)
สามารถวิเคราะห์ถึงเรืc องทีcใช้ประกอบการแสดง คือ เนืc องจากภายในโรงหุ่ น ปรากฏตัวละคร
จํานวน 3 ตัว คือ หุ่ นผูช้ าย 1 ตัว และหุ่ นผูห้ ญิง 2 ตัว ไม่ปรากฏองค์ประกอบอืcน ๆ ทําให้ขอ้ มูลไม่
เพียงพอทีcจะนําไปสันนิษฐานต่อว่าเป็ นการแสดงในเรืc องใด
3. โขน จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงโขน
จํา นวน 2 แห่ ง คื อ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร และวัดอ่ า งแก้ว สามารถวิเคราะห์ ถึ ง เรืc องทีc ใ ช้
ประกอบการแสดง คือ
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19

ละครนอกสุ วรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ ถวายม้ า, เข้าถึงเมืcอ 29 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.
bloggang.com/mainblog.php?id=rouenrarai&month=04-12-2012&group=10&blog=9
20
สมดุลย์ ทําเนาว์, ตํานานพระรถเมรี, เข้าถึงเมืcอ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://folklore.
culture.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-02-04-04-21-53&catid=43:2009-1121-06-54-00&Itemid=62
21
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ และวินยั ภู่ระหงษ์, การเกด, เข้าถึงเมืcอ 29 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.sac.or.th/databases/siamrarebooks/main/index.php/component/content/article/42-2010-07-12-08-3137/75-garakate
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3.1 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 30) สามารถ
วิเคราะห์ได้วา่ เป็ นการแสดงโขนโรงใน เรืc องรามเกียรติ‚ ตอนพระรามตามกวาง เนืcองจากผูแ้ สดงทีc
ปรากฏในโรงโขนเป็ นตัวละครทีcเป็ นส่ วนประกอบหลักตามเนืp อหาในตอนดังกล่าว คือ ผูแ้ สดงเป็ น
พระรามกําลังทําท่าโก่งศรไปทีcผแู้ สดงทีcรับบทเป็ นกวาง
ทัpงนีp โขนตอนพระรามตามกวางถือว่าได้รับความนิยมในการนําไปจัดแสดง โดยมี
เนืp อหา คือ ทศกัณฐ์บงั คับให้มารี ศแปลงกายเป็ นกวางทองเพืcอไปหลอกพระรามและนางสี ดา เมืcอ
นางสี ดาเห็นกวางทองสวยงามเกิดอยากได้จึงให้พระรามไปตามจับกวางทอง22
3.2 วัดอ่างแก้ว ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 48) สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
เป็ นการแสดงโขนนัcงราว เรืc องรามเกี ยรติ‚ ตอนสุ ครี พ ถอนต้นรัง ทัpง นีp วิเคราะห์จากเหตุผลทีcไ ด้
พิจารณาจากการพบผูแ้ สดงทีcรับบทบาทการแสดงในเนืp อเรืc องจํานวน 2 ตัว คือ หนุ มานและองคต
เมืcอนําไปพิจารณาเปรี ยบเทียบกับเนืp อหาของบทละครเรืc องรามเกียรติ‚ทีcตวั ละครทัpงสองต้องปรากฏ
ร่ วมกัน ซึc งเป็ นตอนทีcมีเนืpอหาทีcโดดเด่นมาก จะตรงกับตอนสุ ครี พถอนต้นรัง เนืpอหาจะเป็ นตอนทีc
พระยาลิงทัpงสอง คือ หนุมานและองคต มาช่วยสุ ครี พจากกุมภกรรณ โดยเมืcอพระรามรู้ข่าวก็ได้ให้
หนุมานแปลงเป็ นหมาเน่ าลอยนํpา และองคตแปลงเป็ นกา ไปทําลายพิธีลบั หอกโมกขศักดิ‚ของกุมภกรรณ23 การปรากฏตัวละครทัpงสองคงจะเป็ นตอนปรึ กษาหารื อกันก่อนทีcจะได้แปลงกายไปทําลาย
พิธี จึงทําให้การตีความหมายมีความสอดคล้องของเนืpอหาบทละครกับตัวละครทีcปรากฏในโรงโขน
ซึc งเป็ นตัวละครทีcเป็ นส่ วนประกอบหลักตามเนืp อหาในตอนดังกล่าว คือ มีผแู้ สดงจํานวน 2 คน ทีc
แสดงเป็ นหนุมาน และองคต
ทัpงนีp หนุมานและองคตนับว่าเป็ นตัวละครทีcมีบทบาทสําคัญในเรืc องรามเกียรติ‚ โดย
หนุมานเป็ นลิงเผือก กายสี ขาว เป็ นบุตรของพระพายและนางสวาหะ หนุมานได้ถวายตัวเป็ นทหาร
เอกของพระรามและช่วยทําการรบจนสิp นสงคราม ส่ วนองคตนัpน เป็ นลิงทีcมีกายสี เขียว เป็ นบุตรของ
พาลี ก ับ นางมณโฑ มี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยพระรามทํา ศึ ก กับ กองทัพ ของทศกัณ ฐ์ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ24
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โขน ตอนพระรามตามกวาง, เข้าถึงเมือ 29 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?id=pat-naja&month=08-2005&date=19&group=4&gblog=28
23
โขน, เข้าถึงเมือ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://guru.google.co.th/ guru/thread?tid=24059
f1bbca34bb7
24
รามเกียรติ6, เข้าถึงเมือ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://student.nu.ac.th/ Ramakian/123/
cha5.htm
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4. หนังใหญ่ จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดง
หนังใหญ่ 1 แห่ ง คือ วัดอ่างแก้ว (ภาพทีc 47) สามารถวิเคราะห์ถึงเรืc องทีcใช้ประกอบการแสดง โดย
ปรากฏเพียงคนเชิด 1 คน ซึc งกําลังเชิดหนังง่า รู ปหนุมานทําท่าเหาะ ไม่ปรากฏองค์ประกอบอืcน ๆ
ทําให้ขอ้ มูลไม่เพียงพอทีcจะนําไปสันนิษฐานต่อว่าเป็ นการแสดงรามเกียรติ‚ในตอนใด
ทัpงนีp วิเคราะห์ได้จากหลักฐานทีcปรากฏได้แต่เพียงว่าเป็ นการจัดแสดงเรืc องรามเกี ยรติ‚
เนืc องจากสาเหตุทีcนิยมเล่ นเรืc องรามเกี ยรติ‚ เป็ นเพราะว่าการแสดงหนังใหญ่ถือเป็ นการแสดงเพืcอ
สรรเสริ ญเกียรติคุณของพระมหากษัตริ ยท์ ีcสอดคล้องกับความเชืcอทีcวา่ ทรงเป็ นพระนารายณ์อวตาร
เช่นเดียวกับพระรามทีcเป็ นตัวเอกของเรืc อง25 ส่ วนเรืc องราวทีcนิยมนํามาเล่น มี 9 ชุด คือ ชุดหนุมาน
ถวายแหวน ศึกสหัสกุมาร เผาลงกา นาคบาศ ศึกวิรุญมุข ศึกมังกรกรรฐ์ พรหมมาสต์ สัcงเมือง
และ ศึกประลัยกัลป์ 26
5. งิpว จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงงิpว จํานวน
1 แห่ ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) ทัpงนีp สามารถวิเคราะห์ถึงเรืc องทีcใช้
ประกอบการแสดง ซึcงได้ปรากฏนักแสดงชายเพียง 1 คน ไม่ปรากฏองค์ประกอบอืcน ๆ ทําให้ขอ้ มูล
ไม่เพียงพอทีcจะนําไปสันนิษฐานต่อว่าเป็ นการแสดงในเรืc องใด
ทัpงนีp เนืc องจากพิจารณาจากผูแ้ สดงทีcแต่งกายอย่างชาวจีน ทําท่าเตรี ยมพร้อมออกรบ
โดยการถืออาวุธทีcมีลกั ษณะคล้ายกับทวน สันนิษฐานได้แต่เพียงว่าเป็ นการแสดงของทหารนักรบทีc
กําลังแสดงท่าเตรี ยมพร้อมเพืcอการรบ ไม่มีเรืc องเล่าอืcนใดทีcปรากฏ นอกจากสืc อสารกับผูช้ มว่าเป็ น
การแสดงงิpวบู๊ หรื อ งิpวสู้รบ27
6. ชกมวย
7. กายกรรม (ไต่ลวด, ไม้สูง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด)
8. ระทา และ ดอกไม้เพลิง
ลําดับทีc 6–8 จัดเป็ นประเภทของการละเล่น ซึc งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้
แสดง / ผูเ้ ล่น ทําให้ไม่ตอ้ งใช้เรืc องหรื อบทละครในการประกอบการแสดง
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สุจิตรา มาถาวร, หนังใหญ่ และหนังตะลุง (กรุ งเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2542), 57.
26
สน สี มาตรั ง, ประวัติความเป็ นมาของหนังใหญ่ (กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายสารายณี กร คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 40.
27
วารุ ณี โอสถารมย์, “จดหมายเหตุภาพงิ>วในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ พุทธศตวรรษที
24,” จดหมายข่ าวสมาคมจดหมายเหตุสยาม 8 (มกราคม 2556–มกราคม 2557), 86.
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ดนตรีประกอบการแสดง
ดนตรี ประกอบการแสดงมหรสพและการละเล่น นับเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีcสามารถ
ใช้ระบุถึงประเภทของมหรสพประเภทนัpน ๆ เนืcองจากสามารถใช้ในการตรวจสอบและยืนยันได้ถึง
ทีcมาตามหลักฐานทีcระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามหรสพและการละเล่นในแต่ละประเภทนัpนจะใช้ดนตรี
ประกอบการแสดงอย่างไร ดังจะเห็นได้จากระเบียบแบบแผนทีcระบุไว้ ทัpงนีp สามารถระบุถึงดนตรี
ประกอบการแสดง ดังนีp
1. ละคร จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงละคร
จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอรุ ณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรี ประกอบการแสดง คือ
1.1 วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง แต่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดงเฉพาะเพียงละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) โดยปรากฏวงดนตรี ประกอบการแสดง
ทางด้านซ้ายของโรงละคร มีคณะนักดนตรี เป็ นชายจํานวน 6 คน นัcงบรรเลงดนตรี อยู่บนพืpนดิ น
โดยเป็ นนักดนตรี ทีcกาํ ลังเล่นดนตรี ประเภทต่าง ๆ ดังนีp นักดนตรี คนทีc 1 กําลังตีตะโพน นักดนตรี
คนทีc 2 กําลังเป่ าปีc นักดนตรี คนทีc 3 กําลังตีกลองทัด นักดนตรี คนทีc 4 กําลังตีฉcิ ง นักดนตรี คนทีc 5
กําลังตีกลอง นักดนตรี คนทีc 6 กําลังตีระนาด แต่งกายโดยไม่สวมเสืp อ นุ่งโจงกระเบน
วิเคราะห์แล้ววงดนตรี ดงั กล่าวคงจะเป็ น วงปีc พาทย์เครืc องห้า ทีcจะประกอบไปด้วย
ปีc ระนาด ตะโพน กลอง ฆ้องวง แต่ทดแทนเครืc องดนตรี ฆอ้ งวง โดยเปลีcยนเป็ นให้นกั ดนตรี คนทีc 5
ตีกลองซึcงเป็ นไปได้วา่ อาจจะเป็ นกลองแขก
1.2 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จํานวน 2 ภาพ และมีโรงละครจํานวน 3 โรง แต่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง
จากละครเพียง 1 โรง (ภาพทีc 31) ซึc งปรากฏนักดนตรี จาํ นวน 1 คน อยูเ่ หนือนักแสดงผูห้ ญิงโดยทีc
นักดนตรี กาํ ลังทําท่าถือไม้ตีกลองทัดหนึcงใบด้วยมือทัpงสองข้าง แต่งกายโดยไม่สวมเสืp อ
1.3 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง (ภาพทีc
36) ไม่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง แต่ สันนิ ษฐานได้ว่าคงจะมีวงดนตรี ประกอบการแสดง
เนืcองจากด้านขวาของโรงละครมีการเจาะช่องหน้าต่างสีc เหลีcยม ทําให้มองเห็นคนทีcอยูภ่ ายในหลาย
คน สันนิษฐานได้วา่ อาจเป็ นคณะนักดนตรี แต่เนืcองจากเห็นเพียงศีรษะจึงไม่สามารถยืนยันได้วา่ เล่น
เครืc องดนตรี ประเภทใดบ้าง
จากการนําเสนอเนืpอหาของดนตรี ประกอบการแสดงจากขอบเขตของจิตรกรรมฝา
ผนังทีcพบการแสดงละครจํานวน 3 แห่ ง โดยมีเพียง 2 แห่ ง คือ วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร และ
วัดทองธรรมชาติวรวิหารเท่านัpนทีcพบดนตรี ประกอบการแสดง ทัpงนีp หลักฐานทีcสามารถยืนยันได้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

108

ระบุวา่ เครืc องดนตรี ประกอบการแสดงละคร คือ วงปีc พาทย์เครืc องห้า เนืcองจากการแสดงละครนอก
จะเน้นการแสดงทีcดาํ เนินเนืpอเรืc องอย่างสนุกสนานและรวดเร็ ว28
2. หุ่น จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงหุ่ นจํานวน
1 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่ น จํานวน 1 โรง (ภาพทีc 20) สามารถ
วิเคราะห์ถึงดนตรี ประกอบการแสดง ซึc งปรากฏวงดนตรี อยู่ดา้ นริ มโรงหุ่ นทางซ้าย มีเพิงนังc ร้าน
สําหรับวงดนตรี ประกอบการแสดงหุ่ น ปรากฏนักดนตรี จาํ นวน 6 คน โดยทีcนกั ดนตรี สองคนกําลัง
ตีกลองคนละใบ ส่ วนทีcเหลือไม่ปรากฏว่าเล่นดนตรี ประเภทใด สําหรับวงดนตรี ประกอบการแสดง
หุ่นนีp จักรพันธุ์ โปษยกฤต ได้สันนิษฐานไว้วา่ เป็ น ปีc พาทย์เครืc องห้า29 สอดคล้องกับหลักฐานทีcระบุ
ถึงเครืc องดนตรี สาํ หรับประกอบการเล่นหุ่นทีcจะต้องใช้วงปีc พาทย์เครืc องห้า เครืc องคู่ หรื อ เครืc องใหญ่
แต่ตอ้ งมีซออู้ กลองต๊อก แต๋ ว และม้าล่อ เป็ นเครืc องประกอบด้วย30
3. โขน จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงโขน
จํานวน 2 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอ่างแก้ว สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรี ประกอบการ
แสดง คือ
3.1 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 30) ปรากฏ
วงดนตรี ประกอบการแสดงอยูด่ า้ นซ้ายของโรงโขน มีนกั ดนตรี เป็ นชาย จํานวน 5 คน เนืcองจากนัก
ดนตรี นงัc เล่นดนตรี ทาํ ให้เห็นเฉพาะเพียงร่ างกายส่ วนบน แต่งกายโดยไม่สวมเสืp อ นักดนตรี คนทีc 1
มือสองข้างถือไม้ตีกลอง ทําท่าตีกลอง ส่ วนนักดนตรี คนทีc 2 ทีcนงัc ถัดไปทางขวาของนักดนตรี คน
แรกทําท่าเป่ าปีc ส่ วนอีกสามคนทีcเหลือนังc ถัดจากนักดนตรี คนทีcสอง มองไม่เห็นว่าเล่นเครืc องดนตรี
อะไร คนหนึcงหันหน้ามองดูนกั ดนตรี ทีcเป่ าปีc ส่ วนอีกสองคนหันหน้ามองดูผแู้ สดง
3.2 วัด อ่ า งแก้ว ปรากฏโรงโขนจํา นวน 1 โรง (ภาพทีc 48) ปรากฏวงดนตรี
ประกอบการแสดงอยูด่ า้ นซ้ายของโรง มีเพิงยกขึpนเป็ นนังc ร้านสําหรับนักดนตรี ได้นงัc บรรเลงเครืc อง
ดนตรี หลังคาเป็ นเพิงนังc ร้านต่อจากหลังคาด้านข้าง หลังคาเป็ นรู ปสีc เหลีcยมเอียงลาดลงมาทางด้าน
ซ้าย มีเสาคํpาหลังคาสองด้านทางด้านซ้ายและด้านขวา และมีแผ่นไม้ทาํ เป็ นซีc ลูกกรงทํากัpนเป็ นทีc
สําหรับวางเครืc องดนตรี ในภาพมองเห็นนักดนตรี จาํ นวนสองคนนังc อยูด่ า้ นหลังของกลองทัดคู่
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วีณา วีสเพ็ญ, วรรณคดีการละคร (มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์, 2549), 113.
จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 47-48.
30
คณะกรรมการแห่ งชาติวา่ ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ฝ่ ายวัฒนธรรม, การละเล่ น
ของไทยฉบับย่ อ, 6.
29
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จากการนําเสนอดนตรี ประกอบการแสดงจากขอบเขตของจิตรกรรมฝาผนังทีcพบ
การแสดงโขน ทัpง 2 แห่ ง ก็ไ ด้มีก ารพบดนตรี ประกอบการแสดงทัpงสองแห่ ง ทัpงนีp ทัpงสองแห่ ง
พยายามรักษารู ปแบบของวงดนตรี ประกอบการแสดงโขนทีcจะอยู่ดา้ นข้างของเวทีการแสดง และ
หลักฐานทีcสามารถยืนยันได้ระบุวา่ เครืc องดนตรี ทีcใช้ประกอบการแสดงโขนจะใช้ปีcพาทย์เครืc องห้า
ซึcงประกอบด้วย ปีc กลาง ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด และฉิc ง โดยมีโกร่ งสําหรับตีให้
จัง หวะด้วย สํา หรับ โขนกลางแปลงจะใช้ปีc พาทย์ 2 วงหรื อมากกว่า เพราะอาณาเขตการแสดง
กว้างขวาง สําหรับโขนโรงนอก ใช้วงปีc พาทย์ 2 วง ปลูกร้านตัpงอยู่ต่างหากข้างโรงโขน ทางซ้าย
1 วง และทางขวา 1 วง ผลัดกันบรรเลง ในสมัยรัชกาลทีc 1 เพิcมกลองทัดเป็ น 2 ใบ ในสมัยรัชกาลทีc 3
เพิcมวงปีc พาทย์เป็ นวงเครืc องคู่ และในสมัยรัชกาลทีc 4 จึงเปลีcยนมาเป็ นวงเครืc องใหญ่ ซึc งประกอบด้วย
ปีc ใน ปีc นอก ระนาดเอก ระนาดทุม้ ไม้ ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ ม้ เหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
ตะโพน กลองทัด ฉิc ง ฉาบและโหม่ง ส่ วนโกร่ งยังคงมีอยู่ เมืcอวิวฒั นาการถึงโขนโรงใน ปีc พาทย์ทp งั
2 วง ใช้ตp งั กับพืpนเสมอกับทีcแสดง สําหรับโขนหน้าจอจะใช้ปีcพาทย์ 1 วง ตัpงอยูห่ น้าโรง หันหน้าเข้า
หาตัวแสดง31
4. หนังใหญ่ จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดง
หนังใหญ่ 1 แห่ ง คือ วัดอ่างแก้ว (ภาพทีc 47) สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรี ประกอบการแสดง คือ
ปรากฏวงดนตรี ประกอบการเชิดหนัง อยูถ่ ดั มาทางด้านหน้าของจอหนังเว้นระยะพอควร เนืcองจาก
ภาพคล้ายกับภาพร่ างแต่พอมองเห็นได้วา่ มีนกั ดนตรี จาํ นวน 4 คน ไม่สวมเสืp อ ไม่เห็นผ้านุ่ง คนทีc 1
ทําท่าตีกลองทัด คนทีc 2 ไม่ทราบว่าบรรเลงเครืc องดนตรี อะไรเนืcองจากนังc หันหลัง คนทีc 3 ทําท่าตี
ตะโพน คนทีc 4 ทําท่าตีฆอ้ งวง
จากลักษณะของวงดนตรี ทีcปรากฏสันนิ ษฐานว่าคงเป็ นวงปีc พาทย์เครืc องห้า เนืc องจาก
ดนตรี ทีcใ ช้ประกอบการแสดงหนังใหญ่ จะใช้ปีcพาทย์เครืc องห้า ซึc งประกอบด้วยฆ้องวง ระนาด
กลอง ตะโพน ปีc ฉิc ง เครืc องดนตรี ทีcสําคัญสําหรับการแสดงหนังใหญ่สมัยโบราณ คือ ปีc กลาง กลอง
ติ•ง 2 ลูก และโกร่ ง วงปีc พาทย์จะตัpงอยูด่ า้ นหน้าของจอหนังใหญ่ อยูร่ ะหว่างกึcงกลางของจอ หันหน้า
เข้าหาจอเพราะต้องดูการเชิดของคนเชิดด้วยจึงจะบรรเลงและเชิดเข้ากันได้เป็ นอย่างดีและมีรสชาติ
และวงดนตรี ปีcพาทย์จะอยูห่ ่างจากจอประมาณ 4 เมตร32
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สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ม.ป.ป.),

90.
32

เรื องเดียวกัน, 35.
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5. งิpว จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงงิpว จํานวน
1 แห่ ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรี ประกอบการ
แสดง คือ ไม่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง แต่สันนิษฐานว่าทางด้านบนเวที ทางซ้ายของโรงงิpวมี
ผูช้ ายจํานวน 2 คนนังc บนเก้าอีpมา้ ยาว หันหน้าเข้าหานักแสดงงิpว คาดว่าคงจะเป็ นนักดนตรี เนืcองจาก
ตําแหน่งการนังc และท่านังc มีความใกล้เคียงกับนักดนตรี ทีcกาํ ลังสี ซออยู่ แต่เนืc องจากทัpงสองคนนังc
หันหลังจึงไม่สามารถยืนยันได้วา่ เป็ นนักดนตรี หรื อไม่
ทัpงนีp ดนตรี ประกอบการแสดงงิpวจะแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ (1) กลุ่มฝ่ ายบู๊หรื อฝ่ ายกลอง
(โก้วคา) มีความสําคัญมาก ใช้บอกสัญญาณ จังหวะ กํากับการเคลืcอนไหวของตัวแสดง การให้คิว
การเปลีcยนฉาก หรื อการเข้าออกของตัวแสดง เป็ นต้น นอกจากกลองแล้วยังมีฆอ้ งฉาบ กรับจีน และ
เกราะ เครืc องดนตรี กลุ่มนีp วางอยูท่ างด้านซ้ายของผูช้ ม และ (2) กลุ่มฝ่ ายบุ๋นคือฝ่ ายเครืc องสาย (ฮีcคา)
ได้แก่ ปีc ขิม ซอ ใช้ดาํ เนินทํานองหรื อประกอบการขับร้อง วางอยูท่ างด้านขวาของผูช้ ม33
6. ชกมวย จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการชกมวย
จํานวน 1 แห่ ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 38) สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรี
ประกอบการแสดง คือ ไม่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง แต่หากวิเคราะห์ตามหลักฐานแล้วการ
ชกมวยจะต้องมีวงดนตรี ประกอบ เนืc องจากจังหวะของดนตรี จะเป็ นสิc งทีcสามารถสร้างความรู้สึก
ของนักชกและผูช้ มรอบสนามให้เกิดความสนุกสนานและตืcนเต้นกับการแข่งขัน
ทัpงนีp หลักฐานเอกสารได้ระบุว่าเครืc องดนตรี ทีcนาํ มาบรรเลงประกอบการแข่งขันชก
มวยไทย จะมีชืcอเรี ยกว่า “วงปีc กลอง” ซึcงจะมีนกั ดนตรี จาํ นวน 4 คน เครืc องดนตรี ทีcใช้ในการบรรเลง
ประกอบด้วยปีc ชวา 1 เลา กลองแขก 2 ใบ และ ฉิc ง 1 คู่34
7. กายกรรม (ไต่ลวด, ไม้สูง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด) จากขอบเขตทีcได้
นําเสนอ มีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการละเล่นกายกรรม จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติ
วรวิ ห าร วัด อรุ ณ ราชวรารามราชวรมหาวิ ห าร และวัด อ่ า งแก้ว สามารถวิ เ คราะห์ ถึ ง ดนตรี
ประกอบการแสดง คือ การละเล่นกายกรรมทัpง 4 ประเภท ไม่ปรากฏดนตรี ประกอบการแสดง แต่
หากวิเคราะห์ตามหลักฐานแล้วปรากฏว่าการละเล่นกายกรรมดังกล่าวจะต้องมีวงดนตรี ประกอบ
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ดนุพล ศิริตรานนท์, งิว' , เข้าถึงเมือ 9 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.ngiew.com/ index.

php
34

มวยไทย, เข้าถึงเมือ 29 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th/ stocks/content/deve
loper2/04_muaythai/document_muaythai.html
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โดยมีหลักฐานทีcยืนยันถึงดนตรี ประกอบการละเล่นกายกรรมได้จากข้อหารื อระหว่าง สมเด็จฯ เจ้า
ฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน ความว่า
ในเวลานีp การเล่นเพลงบัวลอยประโคมศพ ใช้กลองมลายูคู่ 1 ปีc 1 และฆ้องเหม่ง 1
เพลงทีcใช้เล่นเป็ นพืpน มีชืcอโดยลําดับ คือ บัวลอย นางหน่าย กระดีpรี นางหงส์ หกคะเมน ไต่
ลวด (หกเขมรตีลงั กา) ข้าพระพุทธเจ้าเคยค้นหาเหตุไม่พบ ดูเป็ นหกของเขมรและตี ของ
ลังกา) เพลงเหล่านีpใช้เป็ นประโคมทัวc ไป จะแทรกเพลงอืcนในระหว่างเมืcอเวลาพระสวดจบ
เป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ ... อันเพลงปีc พาทย์นp นั ได้อธิ บายให้ฟังแล้วว่าแต่ก่อนเป็ นเพลงเรืc อง มี
แต่ ชืc อเรืc อง ครัp นตัด เอาท่ อนใดหรื อตอนใดไปใช้อะไรเป็ นพิ เ ศษ ก็ตp ังชืc อขึp นเป็ นพิ เ ศษ
เหมือนกัน ผูร้ ู ้ตp งั ก็มี ลิงค่างบ่างชะนีอะไรตัpงให้ก็มี โดยมากมักเป็ นไปตามเหตุ เช่น เพลงทีc
เรี ยกชืc อว่า “หกคะเมนไต่ลวด” ก็เพราะใช้เพลงนัpนประโคมเมืcอหกคะเมนไต่ลวดกัน ลาง
พวกเขาเห็ นว่าไม่ควรเรี ยกชืc ออย่างนัpน เขาจะเรี ยกไปเสี ยอย่างอืcนก็ได้ เมืcอเป็ นเช่ นนัpนก็
เป็ นทางทําให้ท่านหลง ด้วยสําคัญว่าชืc อหนึc งจะเป็ นเพลงหนึc ง แต่ ทีcจริ งเป็ นเช่ นนัpนก็มี
หรื อสองชืcอสามชืcอเป็ นเพลงหนึcงก็มี35
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ประเภทของมหรสพและการละเล่น
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ตาม
หัวข้อข้างต้น ทําให้สามารถนํามาวิเคราะห์และสรุ ปถึงประเภทของมหรสพและการละเล่นโดยลง
รายละเอียดของมหรสพและการละเล่นแต่ละประเภทได้ ดังนีp
1. ละคร จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงละคร
จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอรุ ณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร สามารถวิเคราะห์ถึงประเภทของมหรสพและการละเล่น คือ
1.1 วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง ดังนีp
1.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) เป็ นการแสดงละครนอก เรืc องรถเสน ตอน
รถเสนจับม้า–มอมเหล้านางเมรี
1.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 15) เป็ นการแสดงละครนอก แต่ไม่สามารถระบุ
ได้วา่ เป็ นการแสดงเรืc องใด
35

พูนพิศ อมาตยกุล, เพลง ดนตรี และนาฏศิ ลป์ จาก สาส์ นสมเด็จ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (กรุ งเทพฯ: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล,
2552), 130-132.
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1.2 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จํานวน 2 ภาพ และมีโรงละครจํานวน 3 โรง ดังนีp
1.2.1 ภาพทีc 1 ปรากฏโรงละครจํานวน 2 โรง ดังนีp
1.2.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 21) เป็ นการแสดงละครนอก เรืc องสังข์
ทอง ภายในขอบเขตของบทละครนอก 3 ตอนแรก คือ กําเนิดพระสังข์ ถ่วงพระสังข์ และ นางพันธุ รัตน์เลีpยงพระสังข์
1.2.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 22) เป็ นการแสดงละครนอก สันนิษฐาน
ได้แต่เพียงว่าเป็ นการแสดงตอนยกพลเพืcอเตรี ยมการรบ
1.2.2 ภาพทีc 2 ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 31) เป็ นการแสดง
ละครนอก เรืc องไกรทอง ตอนไกรทองบุกถํpาของชาละวัน
1.3 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจํานวน 1 โรง (ภาพทีc
36) เป็ นการแสดงละครนอก แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นการแสดงเรืc องใด ทัpงนีp เนืcองจากปรากฏผู้
แสดงทีcรับบทบาทเป็ นฤๅษี จึงทําให้ได้สันนิษฐานถึงบทละครนอกทีcมีความโดดเด่นและเกีcยวข้อง
กับฤๅษีจาํ นวน 3 เรืc อง คือ สุ วรรณหงส์ พระรถเสน และ การะเกด
เหตุผลของการทีcวเิ คราะห์วา่ ละครทีcพบทัpงหมดเป็ น “ละครนอก” เนืcองจากในประเภท
ของละครรํา จะมีอยู่ดว้ ยกัน 3 ประเภท คือ ละครชาตรี ละครนอก และละครใน36 ทัpงนีp ละครทีc
ปรากฏภายในขอบเขตของภาพจิตรกรรมฝาผนังมีการใช้ปีcพาทย์เครืc องห้าในการประกอบการแสดง
ซึc งหากเป็ นละครชาตรี แล้วดนตรี ทีcใช้ประกอบการแสดงในชัpนแรกคงจะใช้เครืc องดนตรี ไม่กีcชนิ ด
ดังทีc ม.ร.ว.คึกฤทธิ‚ ปราโมช กล่าวไว้วา่
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เครืc องดนตรี นp นั คงจะมีนอ้ ยชิp นกว่าละครใน เพราะละครนอกเดิ นทางไปเล่นในทีc
ต่าง ๆ ตามแต่จะมีคนหา ต้องเอาเครืc องดนตรี ไปด้วย ซึc งคงไม่มากนัก อาจเป็ นปีc เลาหนึc ง
ตะโพน และระนาดสักรางมีกรับไว้ใช้ลกู คู่ตีกนั ก็ใช้ได้37

อีกทัpงดนตรี ทีcใช้ประกอบการแสดงละครชาตรี จะมีเอกลักษณ์ทีcแตกต่างออกไป คือ จะ
ประกอบไปด้วยปีc ชวา ทับหรื อโทน 2 ใบ กลองตุก๊ 2 ใบ ฆ้องเหน่ง ฉิc ง และ กรับ38

36

สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย, 110.
เรื องเดียวกัน, 114.
38
เรื องเดียวกัน.
37
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ส่ วนการแสดงละครในนัpน จะเป็ นละครทีcใช้นางในเล่นภายในพระราชฐานเท่านัpน ซึc ง
จะไม่ตรงกับภาพทีcปรากฏ คือ มีการแสดงละครบนพืpนดิน อีกทัpงพิจารณาจากการแต่งกายของนัก
ดนตรี ก็เป็ นแบบของชาวบ้าน ด้วยเหตุนp ีจึงทําให้วเิ คราะห์วา่ ละครทีcปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เป็ น “ละครนอก” ทัpง นีp ละครนอกพัฒนาขึp นมาจากละครชาตรี เป็ นละครทีc เล่ นกันในพืp นบ้า น
สําหรับประชาชนทัวc ไป เดิมคงเรี ยกว่า “ละคร” ครัpนเกิดละครนางในขึpนจึงมีคาํ เรี ยกละครทีcเล่นกัน
อยู่นอกพระราชฐานว่า “ละครนอก” สํา หรั บ ผูแ้ สดงแต่ เดิ ม เป็ นผูช้ ายล้วน เครืc องแต่ ง กายมิ ไ ด้
ประณี ตงดงามเหมือนละครใน ศิลปะการร่ ายรําก็มิได้งดงามแช่ มช้อย แต่มุ่งทีcความรวดเร็ ว ความ
สนุกสนาน ในการดําเนิ นเรืc องมักแทรกบทตลก ซึc งบางครัpงอาจจะหยาบโลน บทบาทของตัวละคร
บางตัวอาจจะไม่เหมาะกับฐานะและตําแหน่ ง เพราะมุ่งทีcความสนุ กสนาน ตลกขบขันมากกว่าจะ
คํานึงถึงคตินิยมและขนบประเพณี อนั ดีงาม เช่น พระมหากษัตริ ยอ์ าจจะทําท่าเงอะงะ ไม่วางตัวสม
กับยศศักดิ‚และฐานะอันสู งส่ ง ขุนนางอาจจะต่อล้อต่อเถียงกษัตริ ย ์ ลูกอาจต่อล้อต่อเถียงกับพ่อแม่
เป็ นต้น ละครนอกในสมัยต่อ ๆ มาใช้ผหู้ ญิงเล่นแทนชายได้บา้ ง และเป็ นทีcนิยมในภายหลัง39
สํา หรั บ การแสดงละครนอกถื อว่าได้รับ ความนิ ย มเป็ นอย่า งมากในช่ วงสมัย ทีc เป็ น
ขอบเขตของการศึกษา (รัชกาลทีc 1–รัชกาลทีc 5) โดยมีหลักฐานว่ารัชกาลทีc 2 และ รัชกาลทีc 3 ได้
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกขึpน40 อีกทัpงในสมัยรัชกาลทีc 4 ทรงโปรดให้ประกาศว่าด้วยละคร
ผูห้ ญิง เมืcอวันอังคาร เดือน 4 แรม 7 คํcา ปี เถาะ พ.ศ. 2398 โดยเนืpอหาในประกาศทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุ ญาตให้ใคร ๆ มีละครผูห้ ญิงได้ไม่ห้ามปรามดังแต่ก่อน ซึc งมีผลต่อการเล่ นละคร
ต่อมาเป็ นอันมาก กล่าวคือ ทําให้เปลีcยนแปลงรู ปแบบของการเล่นละคร ซึc งแต่เดิมจํากัดเฉพาะแต่
ให้เป็ นของผูช้ ายเล่ นกลายเป็ นผูห้ ญิงสามารถเล่ นละครได้ ส่ งผลโดยตรงต่อละครนอกทีcทาํ ให้
พัฒนามากขึpนกว่าเดิม เนืcองจากก่อนหน้าจะใช้เฉพาะผูช้ ายทําการแสดงได้เท่านัpน แต่เมืcอให้ผหู้ ญิง
สามารถทํา การแสดงได้ท าํ ให้ก่ อ ประโยชน์ เนืc อ งจากเด็ ก ผูห้ ญิ ง เป็ นละครได้ง่า ยกว่า เด็ก ผูช้ าย
เจ้าของคณะละครเกิ ดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เพราะผูห้ ญิงสามารถเย็บเครืc องแต่งกายได้เอง อีกทัpงผูห้ า
ละครพอใจละครผูห้ ญิงเนืcองจากประชาชนชอบละครผูห้ ญิง41
2. หุ่น จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงหุ่ นจํานวน
1 แห่ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซึcงปรากฏฉากโรงหุ่น จํานวน 1 โรง (ภาพทีc 20) โดยจักรพันธุ์
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สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย, 121-122.
วีณา วีสเพ็ญ, วรรณคดีการละคร, 116-117.
41
เรื องเดียวกัน, 118-119.
40
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โปษยกฤต วิเคราะห์วา่ เป็ นการแสดงหุ่นหลวง42 แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นการแสดงในเรืc องใด
โดยหุ่ นหลวงจะมีขนาดสู ง 1 เมตร ตัวหุ่ นสร้างด้วยไม้ ภายในกลวง มือ แขน ขา นิp ว
สร้างแยกกันเป็ นส่ วน ๆ แล้วมาประกอบกันเข้าเป็ นกลไกสลับซับซ้อน ต่อสายระโยงระยางสําหรับ
ดึงบังคับให้ส่วนต่าง ๆ ทีcต่อกันทําท่าทางเคลืcอนไหวได้ตามต้องการ เครืc องแต่งกายของหุ่ นหลวง
คล้ายกับเครืc องแต่งกายของตัวโขน เรืc องราวทีcใช้แสดงก็เป็ นเรืc องราวต่าง ๆ ทีcใช้ในการแสดงละคร
เช่ น รามเกี ยรติ‚ อุณรุ ท สังข์ทอง สังข์ศิลป์ ชัย มณี พิไชย เป็ นต้น การดําเนิ นเรืc องเป็ นไปอย่างช้า ๆ
เน้นความไพเราะของบทประพันธ์ในเพลงร้อง และความสวยงามในลีลาร่ ายรําแบบละคร43
3. โขน จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงโขน
จํานวน 2 แห่ง คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร และวัดอ่างแก้ว สามารถวิเคราะห์ถึงประเภทของมหรสพ
และการละเล่น คือ
3.1 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 30) เป็ นการ
แสดงโขนโรงใน เรืc องรามเกียรติ‚ ตอนพระรามตามกวาง ทัpงนีp ทีcสามารถระบุประเภทว่าเป็ น “โขน
โรงใน” โดยพิจารณาจากฉากโรงโขนทีcทาํ เป็ นแยกฝ่ ายกรุ งลงกา และฝ่ ายพลับพลา และมีการแสดง
ภายในโรงโขนแล้ว ทําให้สามารถระบุได้ว่าโรงโขนนีp เป็ น “โขนโรงใน” เนืc องจากหากเป็ นการ
แสดงโขนกลางแปลงและโขนหน้าจอจะไม่มีการปลูกโรงสําหรับทําการแสดง และหากเป็ นโขนนังc
ราวจะต้องปรากฏราวบนเวทีเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังฉากการเล่นโขน ณ วัดอ่างแก้ว
3.2 วัดอ่างแก้ว ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง (ภาพทีc 48) เป็ นการแสดงโขนนังc
ราว เรืc องรามเกียรติ‚ ตอนสุ ครี พถอนต้นรัง ฉากนีpค่อนข้างจะมีความชัดเจน เนืcองจากโรงโขนปรากฏ
ราวทีcพาดอยู่กลางเวที ซึc งนับเป็ นเอกลักษณ์สําคัญทีcสามารถระบุประเภทว่าเป็ นโขนนังc ราว หรื อ
เรี ยกอีกอย่างหนึcงว่า โขนโรงนอก
4. หนังใหญ่ จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดง
หนังใหญ่ 1 แห่ ง คือ วัดอ่างแก้ว (ภาพทีc 47) วิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเป็ นการแสดงเรืc องรามเกียรติ‚
แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นการแสดงในตอนใด เนืcองจากปรากฏเพียงคนเชิด 1 คน ซึc งกําลังเชิ ด
หนังง่า รู ปหนุ มานทําท่าเหาะ สันนิษฐานได้แต่เพียงว่าเรืc องราวทีcนิยมนํามาแสดงมี 9 ชุ ด คือ หนุ มานถวายแหวน ศึกสหัสกุมาร เผาลงกา นาคบาศ ศึกวิรุญมุข ศึกมังกรกรรฐ์ พรหมมาสต์ สัcงเมือง
และ ศึกประลัยกัลป์
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จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 44.
43
พัชรี เจริ ญกิ จอมร, “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี”, 52.
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ทัpง นีp จากตัว หนัง ใหญ่ ทีc เ ชิ ดอยู่บ นจอเป็ นหนัง ทีc มี สี ด ํา ทํา ให้ร ะบุ ไ ด้ว่า เป็ น “หนัง
กลางคืน” ด้วยเหตุนp ี จึงเป็ นสิc งทีcใช้ยืนยันถึงเวลาทีcจดั แสดงมหรสพนีp วา่ เป็ นเวลากลางคืน แตกต่าง
ไปจากตัวหนังทีcใช้สาํ หรับการแสดงในเวลากลางวันจะใช้ตวั หนังทีcมีสีสันสวยงาม
5. งิpว จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงงิpว จํานวน
1 แห่ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) โดยไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นการแสดง
ในเรืc องใด เนืcองจากมีเพียงนักแสดงชาย 1 คน สันนิษฐานได้แค่วา่ เป็ นการแสดงงิpวบู๊ หรื อ งิpวสู้รบ
6. ชกมวย จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอนัpนมีแหล่ งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการชกมวย
จํานวน 1 แห่ง คือ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 38) เป็ นการแสดงชกมวยไทย โดยมี
นักมวยจํานวน 2 คน ทัpงนีp กี ฬามวยไทยถือว่าได้รับความนิ ยมมากในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
และยุคทีcนบั ว่าเฟืc องฟูทีcสุด คือ สมัยรัชกาลทีc 5 โดยพระองค์ได้ศึกษาฝึ กฝนการชกมวยไทยและ
โปรดให้จดั การแข่งขันชกมวยหน้าพระทีcนงcั พร้อมทัpงโปรดให้คดั เลือกนักมวยฝี มือดีจากภาคต่าง ๆ
มาประลองแข่งขัน และพระราชทานแต่งตัpงให้มีบรรดาศักดิ‚44
8. กายกรรม (ไต่ลวด, ไม้สูง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด) จากขอบเขตทีcได้
นําเสนอ มีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการละเล่นกายกรรม จํานวน 3 แห่ ง คือ วัดทองธรรมชาติ
วรวิหาร วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดอ่างแก้ว โดยจะไม่มีการแยกประเภทย่อย
นอกจากชุดการแสดงทีcได้ทาํ การละเล่น เนืcองจากเป็ นการละเล่นทีcแสดงความสามารถเฉพาะบุคคล
จึงไม่มีความจําเป็ นทีcตอ้ งใช้บทละครประกอบการแสดง หรื อแบ่งตอนในการแสดง
9. ระทา และ ดอกไม้เพลิง จากขอบเขตทีcได้นาํ เสนอมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบ
การละเล่นระทาและดอกไม้เพลิงครบทัpง 4 แห่ ง โดยจะทําให้ทราบถึงประเภทและระดับฐานะ คือ
การทําลักษณะของยอดระทาใช้แสดงฐานันดรศักดิ‚ได้ จากภาพจิตรกรรมฝาผนังนัpนจะพบทัpงทีcเป็ น
ระทายอดมณฑป และ ระทายอดป้ อม อีกทัpงจํานวนต้นของระทาก็มีผลต่อการแสดงฐานันดรศักดิ‚
กล่าวคือ ยิcงจํานวนของต้นระทามากเท่าใดก็จะแสดงฐานันดรศักดิ‚ทีcสูงมากขึpนเท่านัpน ส่ วนฐานะ
ของดอกไม้เพลิงนัpนน่าเสี ยดายทีcมีการเขียนต้นไม้บดบังทําให้ไม่สามารถเห็นจํานวนชัpนของพุ่มต้น
ดอกไม้เ พลิ ง เนืc อ งจากจํา นวนชัpน ของพุ่ ม ต้น ดอกไม้เ พลิ ง ก็ เ ป็ นเครืc อ งแสดงถึ ง ฐานัน ดรศัก ดิ‚
เช่นเดียวกันกับจํานวนของต้นระทา คือ จํานวนชัpนทีcมาก แสดงถึงฐานันดรศักดิ‚ทีcสูง
ทัpง นีp สามารถสรุ ป ประเภทมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ภายใต้ข อบเขต
การศึกษาจากจิตรกรรมฝาผนังทีcได้นาํ เสนอ ดังตารางทีc 2

ม
ส
ด
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ั
น
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ส

44

มวยไทย, เข้าถึงเมือ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1
%E0%B8%A7%hE0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ตารางที 2 สรุ ปประเภทมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ภายใต้ ขอบเขตการศึกษา
จากจิตรกรรมฝาผนังทีได้ นําเสนอ
ลําดับ
แหล่ งจิตรกรรม
ที
1 วัดราชสิ ทธารามราชวรวิหาร

มหรสพและ
การละเล่ นทีพบ
ละครนอก โรงที 1
ละครนอก โรงที 2
ระทา 3 ต้น / ยอดมณฑป

2

วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ภาพที 1

ละครนอก โรงที 1

ประเภทมหรสพและการละเล่น
เรือง
ตอน
จับม้า – มอมเหล้านางเมรี
พระรถเสน
สังข์ทอง

กําเนิดพระสังข์ หรื อ
ถ่วงพระสังข์ หรื อ
นางพันธุ รัตน์เลี>ยงพระสังข์

ละครนอก โรงที 2
หุ่นหลวง
ไต่ลวด,ไม้สูง

-

ยกพลเพือเตรี ยมการรบ

ไกรทอง
รามเกียรติ:
รามเกียรติ:
รามเกียรติ:
-

-

-

หกคะเมน,เหยียบปลายมีด

ระทา 2 ต้น / ยอดมณฑป

ภาพที 2

ละครนอก
โขนโรงใน
ระทา 3 ต้น / ยอดป้ อม

3

วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ละครนอก
งิ>ว
ชกมวยไทย
ไม้สูง, หกคะเมน
ระทา 4 ต้น / ยอดมณฑป

4

วัดอ่างแก้ว

โขนนังราว
หนังใหญ่
ไต่ลวด, ไม้สูง
หกคะเมน
ระทา 5 ต้น / ยอดมณฑป

และไฟพเยียมาศ 6 ต้น

-

ไกรทองบุกถํ>าของชาละวัน

พระรามตามกวาง
งิ>วบู๊ หรื อ งิ>วสูร้ บ
สุ ครี พถอนต้นรัง
-
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สภาพแวดล้อมและผู้ชมการแสดง
สภาพแวดล้อมและผูช้ มการแสดง ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีcทาํ ให้ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ มีความสมบูรณ์ เนืcองจากการแสดงย่อมจะขาดผูช้ ม
ไปไม่ ไ ด้ ดัง นัpน ผูช้ มการแสดงจึ ง มี ส่ ว นทํา ให้ภ าพจิ ต รกรรมฝาผนัง มี ชี วิต ชี ว า อี ก ทัpง ยัง เป็ น
ประโยชน์ในแง่การสืc อความหมายถึงประเพณี วฒั นธรรมในช่วงสมัยเวลานัpน ๆ รายละเอียด คือ
1. การแต่ งกายของผู้ชมการแสดง
1.1 เครืc อ งแต่ ง กาย สํา หรั บ ผูช้ มการแสดง จากภาพจิ ต รกรรมฝาผนัง ในฉาก
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ นp นั จะมีภาพรวมการแต่งกายทีcคล้ายคลึงกัน ซึc งอาจถือได้วา่
เป็ นภาพรวมการแต่งกายของผูค้ นในสมัยรัชกาลทีc 1-5 โดย ผูช้ าย จะแต่งกาย สวมเสืp อบ้าง ไม่สวม
บ้าง นับว่าเป็ นเรืc องปกติทีcคนไทยสมัยนัpนจะนิ ยมเปลือยกายท่อนบน แต่ทp งั นีp เนืc องจากเป็ นการ
เดิ นทางมาชมมหรสพนอกบ้า นจึ ง มี ก ารสวมเสืp อ โดยกรณี ทีc ส วมเสืp อก็ จะใช้ผา้ พาดบ่ า นุ่ ง โจง
กระเบน ผูกผ้าคาดเอว ผูห้ ญิง พบมีทp งั การเปลือยอก และการห่ มสไบ (สําหรับการห่ มสไบพบจาก
จิตรกรรมฝาผนังวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร) นุ่งโจงกระเบน เด็กผูช้ าย ไม่สวมเสืp อ นุ่งโจง
กระเบน คนต่างชาติ (คนจีน) พบเป็ นผูช้ าย ผมยาวผูกเปี ยไว้ดา้ นหลัง สวมเสืp อแขนยาว นุ่งกางเกง
1.2 ทรงผม ผู้ช าย ทรงมหาดไทย คื อ ผมทีc โ กนรอบข้า ง เหลื อ เป็ นหย่อ มแต่
ด้านบนศีรษะส่ วนหนึc ง อาจเรี ยกว่า ผมหลักแจว หรื อ ผมทรงกะลาครอบ ผูห้ ญิง ไว้ผมปี ก ซึc งไม่
แตกต่างจากผมทรงมหาดไทยของผูช้ ายมากนักแต่จะมีความประณี ตมากกว่า คือ นิ ยมถอนไรผมทีc
อยู่รอบหย่อมผมเพืcอช่ วยให้ดูเกลีpยงเกลา เรี ยบร้อยสวยงาม บางคนโกนรอบข้าง บางคนปล่อยให้
ยาว บางคนไว้จอนหู ต่างกันไปเล็กน้อย45 แต่ภาพรวมจากภาพจิตรกรรมฝาผนังจะไว้ผมด้านบน
อย่า งเดี ย ว เด็ก ผูช้ าย พบการไว้ผมแกละและผมจุ ก ซึc งถื อเป็ นทรงผมของเด็ก ไทยสมัย โบราณ
ผมแกละเป็ นการไว้ผมสองข้างเหนือหูขp ึนไปเล็กน้อย ส่ วนผมจุกเป็ นการไว้ผมกลางศีรษะ หรื อจุก
ค่อนไปทางข้างหน้า46 คนต่างชาติ (คนจีน) เป็ นชาย ไว้ผมยาว ผูกเปี ย รวมไปไว้ทางด้านหลัง
2. ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ผูช้ มการแสดงทีcปรากฏส่ วนใหญ่จะเป็ นคนไทย แต่จะพบกลุ่มชาติพนั ธุ์อืcน คือ คนจีน
ปะปนอยูส่ ังเกตได้จากการแต่งกายทีcจะไว้เปี ยยาว สวมหมวกกุยเล้ย ซึcงเป็ นคําทีเรี ยกหมวกแบบจีน

45

เอนก นาวิกมูล, การแต่ งกายสมัยรัตนโกสินทร์ , พิมพ์ครั>งที 2 (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 18.
เรื องเดียวกัน, 244.
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อาจเรี ยกว่า “โก่ยโล้ย กุ่ยเละ หรื อ หมวกเจ๊ก” หมายถึงหมวกทีcมีลกั ษณะกลม ทรงกรวยหัวแหลม มี
ปี กกว้าง47 นิยมใส่ เพือใช้ป้องกันแดดกันฝน สานด้วยไม้ไผ่และใบไผ่ ทําให้มีนp าํ หนักเบาสวมสบาย
จึงเป็ นทีcนิยมของคนจีนทีcใช้สวมใส่ การปรากฏผูช้ มการแสดงเป็ นคนจีนซึcงเป็ นคนชาติพนั ธุ์อืcนนัpน
ถื อเป็ นเครืc องสะท้อนความเป็ นสัง คมนานาชาติข องไทย ทีcไ ด้เปิ ดกว้างให้ก ับคนในทุก ชาติ ทุ ก
ศาสนาโดยไม่มีการกีดกัpน ทําให้ถือเป็ นหลักฐานของความสัมพันธ์กบั ชาติพนั ธุ์อืcน และเป็ นการสื บ
ต่อความหลากหลายทางสัง คมในการอาศัย อยู่ร่วมกัน ซึc ง ส่ ง ผลให้เกิ ดการเปิ ดรับ และถ่ า ยทอด
ผสมผสานวัฒนธรรมซึcงกันและกันไปได้อย่างกลมกลืน
3. เป็ นเครื/องสะท้อนสภาพสั งคมและวัฒนธรรม
3.1 แสดงการแบ่งฐานะทางชนชัpน จากภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ สามารถสะท้อนสภาพสังคมในช่วงสมัยรัชกาลทีc 1–5 จากภาพทําให้เห็นรู ปแบบของการแสดง
ฐานะทางชนชัpนทีcแตกต่างกันของผูช้ มการแสดง คือ
3.1.1 ขุนนางกับบ่าวไพร่ ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุ ณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ฉากการแสดงละครนอก (ภาพทีc 51) จะเห็นธรรมเนียมการหมอบเฝ้ าของบ่าว
ไพร่ ในกรณี ทีcตอ้ งสนทนากับเจ้านายของตนเอง

ภาพทีc 51 ขุนนางกับบ่าวไพร่ ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระภายใน
พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

47

งานหัตถกรรมเครืองจักสานไม้ ไผ่ หมวกกุยเล้ ย, เข้าถึงเมือ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
human.rmu.ac.th/~culture/images/stories/.../29.doc
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3.2.2 แสดงฐานะของลูกผูม้ ีบรรดาศักดิ‚ ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัด
ทองธรรมชาติวรวิหาร ฉากการแสดงหุ่ นหลวง (ภาพทีc 52) จะเห็นธรรมเนียมพาลูกผูม้ ีบรรดาศักดิ‚
ออกมาชมมหรสพโดยมีขบวนผูต้ ิดตาม พร้อมทัpงมีการใช้ฉตั รกางกัpนเพืcอแสดงถึงฐานะชนชัpนสู ง

ภาพทีc 52 แสดงฐานะของลูกผูม้ ีบรรดาศักดิ‚ ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
3.2 แสดงถึงอาชีพการค้าขาย นอกจากผูช้ มการแสดงแล้ว ยังสามารถเห็นวิถีชีวิต
จากการประกอบอาชีพค้าขายทีcจะมีการทําเพิงเป็ นร้านค้าติดกับโรงมหรสพ ซึc งปรากฏทัpงแม่คา้ ชาว
ไทย และพ่อค้าชาวจีน ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ฉากการแสดง
โขน ตอนพระรามตามกวาง (ภาพทีc 53) จะเห็ นว่าทางด้านซ้ายของโรงโขน ถัดขึpนไปด้านบนมี
แม่คา้ ชาวไทยตัpงเพิงเปิ ดร้านค้า ซึc งสิ นค้าทีcวางขายทีcเห็นได้ คือ กล้วย และด้านหน้ายังมีกระจาดใส่
สิ นค้าอีก 2 กระจาด (หมายเลข 1) ส่ วนด้านล่างของภาพมีพ่อค้าชาวจีนตัpงเพิงเปิ ดร้านค้าเช่นกัน แต่
สิ นค้าทีcขาย คือ สุ รา (หมายเลข 2)
3.3 แสดงถึงความนิ ยมในการใช้ร่ม ซึc งเป็ นภาพสะท้อนของสังคมไทยทีcเริc มรับ
เอาวัฒนธรรมของตะวันตกมาปรับใช้กบั วิถีชีวิตประจําวัน เนืcองจากประเภทของมหรสพทีcพบเป็ น
การจัดแสดงในเวลากลางคืนแต่ผชู้ มการแสดงกลับกางร่ มชมการแสดงเป็ นจํานวนมาก ซึc งอาจเป็ น
ภาพสะท้อนความนิยมในการใช้ร่มเวลาออกนอกบ้านของผูค้ นในสมัยนัpนก็เป็ นได้ โดยปรากฏจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอ่างแก้ว ฉากการแสดงโขน ตอนสุ ครี พถอนต้นรัง (ภาพทีc 54)
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ภาพทีc 53 แสดงอาชีพการค้าขาย ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร

ภาพทีc 54 แสดงความนิยมในการใช้ร่มในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในอุโบสถวัดอ่างแก้ว
ทีcมา: วรพัทธ์ ภควงศ์
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3.4 การให้ค วามนิ ย มจนถื อว่า มหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ เป็ นการ
เฉลิมฉลองทีcมีความสําคัญมาก
ภาพผูช้ มการแสดงหน้าเวทีมหรสพและการละเล่นจะมีบรรยากาศทีcเหมือนกันใน
ทุก ๆ ภาพ คือ ประกอบไปด้วยผูช้ มจํานวนมาก เบียดเสี ยดกันจนแน่ นขนัด เพืcอให้ได้ชมมหรสพ
และการละเล่น บรรยากาศของภาพ คือ ทุกครอบครัวจะพากันหอบลูกจูงหลานมากันทัpงครอบครัว
ปะปนทัpงผูใ้ หญ่และเด็ก ตัวอย่างความแน่นขนัดของผูช้ ม ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุ ณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร ฉากการแสดงละครนอก (ภาพทีc 55) ทีcมีผชู้ มเข้าชมการแสดงจนพืpนทีc
หน้าเวทีไม่มีทีcวา่ ง ทําให้ผชู้ มการแสดงทีcยืนอยู่ดา้ นหลังมองไม่เห็นการแสดง จึงต้องขึpนขีcคอผูอ้ ืcน
เพืcอจะได้ชมการแสดง มีทp งั ผูห้ ญิงขีcคอผูช้ าย (หมายเลข 1) และ เด็กเล็กขีcคอเด็กโต (หมายเลข 2)

ภาพทีc 55 ผูช้ มการแสดงขีcคอกัน เพืcอให้ได้ชมการแสดง ในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิง
พระพุทธสรี ระภายในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
นอกจากนีp ยงั ปรากฏความนิ ยมในการเฝ้ ารอเพืcอให้ได้ชมมหรสพและการละเล่น
จนถึงกับต้องมีทีcพกั สําหรับค้างแรม ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ฉาก
โรงหุ่ นหลวง (ภาพทีc 56) ประโยชน์ของภาพนีp นอกจากจะยืนยันถึงความนิ ยมในการชมมหรสพ
และการละเล่นจนถึงกับต้องมีทีcพกั เพืcอรอชมการแสดงแล้ว ยังทําให้ทราบและยืนยันหลักฐานกับ
หลักฐานทางเอกสารได้อีกว่าการจัดแสดงมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ มีการเฉลิมฉลอง
เป็ นเวลาหลายวัน
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ภาพทีc 56 ทีcพกั สําหรับรอชมการแสดงในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
หลักฐานทีcแสดงถึงความนิยมในการได้เข้าร่ วมชมมหรสพและการละเล่นในงาน
พระเมรุ ซึc ง ในสมัยนัpนถื อได้ว่า เป็ นงานทีcมีค วามสนุ กสนาน สร้ างความรืc นเริ งให้กบั ประชาชน
เนืcองจากบริ บทสังคมในอดีตไม่ได้มีการรืc นเริ งได้โดยง่ายเช่นสังคมปั จจุบนั ดังนัpน มหรสพสมโภช
ในงานพระเมรุ จึงถือเป็ นงานทีcมีความสําคัญต่อราษฎร เนืc องจากเป็ นงานทีcมีการจัดแสดงมหรสพ
และการละเล่นทีcสาํ คัญและหาชมได้ยาก หลักฐานทีcสามารถยืนยันถึงความนิยมในการไปเทีcยวงาน
พระเมรุ ของคนไทย ปรากฏในบทละครเรืc องอิเหนา ตอนงานพระเมรุ พระอัยยิกาของอิเหนา ซึc ง
รัชกาลทีc 2 ทรงพรรณนาไว้ ความว่า
บัดนัpน
ลูกเต้าหลานเหลนอยูเ่ ป็ นพวน
พวกผูห้ ญิงชิงช่องราชวัติ
บ้างลุกขึpนชีpหน้าแล้วว่าไป
ลูกผัวพีcนอ้ งทัpงสองข้าง
พวกผูช้ ายเฮฮาเข้ามาดู
ผูค้ นคังc คับนับแสน
บ้างชมรถรัตน์สารพัดงาม
ท้าวนางข้างในออกไปดู

หญิงชายหนุ่มสาวชาวเรื อกสวน
เห็นกระบวนแห่ หน้ามาแต่ไกล
ด่าทอพ้อตัดผลักไส
ทําไมตะกายเอานายกู
วิcงวางเข้าช่วยเหมือนมวยหมู่
ตํารวจในไล่ข่หู า้ มปราม
นังc แน่นไปทัpงท้องสนาม
พระโกษทองอร่ ามรู จี
นังc อยูห่ น้าพลับพลาหลังคาสี
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บ้างพูดถึงครัpงการบ้านเมืองดี
เมียขุนนางลางคนติผวั
สะกิดเพืcอนเตือนให้ดูท่านผูช้ าย

ว่างามยิcงกว่านีpมากมาย
แต่งตัวใส่ ลาํ พอกพานจะหงาย
แย้มยิมp พริp มพรายไปมา48

จากบทละครจะทําให้เห็นบรรยากาศว่าชาวบ้านชาวเมืองทัpงใกล้และไกลพากันมา
ชมมหรสพในงานพระเมรุ กนั กันเนืองแน่น ผูค้ นทีcมาเทีcยวงานพระเมรุ มีมากหน้าหลายตา ดูสับสน
วุน่ วายไปหมด ความสนุกของงานพระเมรุ คือ จะได้ดูการมหรสพและละเล่นรวมถึงดอกไม้เพลิง
ต่าง ๆ ซึcงหากยิงc เป็ นงานทีcใหญ่ก็จะทําให้มีมหรสพและการละเล่นให้ดูมาก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง าย
ก
ั
น
การเปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
หลั
ก
ฐานด้
า
นเอกสารและภาพถ่
ำ
ส

ทัpงนีp จากประเภทของมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ทีcพบและสรุ ปได้จาก
ขอบเขตของการศึก ษารวม 8 ประเภท เพืcอให้เกิ ดความชัดเจนของความนิ ย มทีc เกิ ดขึp นจริ งใน
สังคมไทยสมัยรัชกาลทีc 1–5 จึงมีความจําเป็ นทีcจะต้องทําการตรวจสอบโดยการเปรี ยบเทียบกับ
หลักฐานด้านเอกสารและภาพถ่ายทีcเกีc ยวข้องกับการจัดมหรสพและการละเล่น ทีcตรงกับทีcได้พบ
จากขอบเขตการศึกษา ซึcงปรากฏในช่วงเวลาเดียวกัน คือ สมัยรัชกาลทีc 1–5 ดังนีp
1. หลักฐานด้ านเอกสาร
1.1 สมัยรัชกาลทีc 1 (พ.ศ. 2325–2352) มหรสพในการถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระปฐมบรมชนก ใน พ.ศ.2339 ปรากฏใน โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง
ของกรมหมืcนศรี สุเรนทร์ ว่า มีโขน หุ่ น ละคร และงิpวประชันกัน โขนทีcแสดงในงานนีp เป็ นโขนชัก
รอกโรงใหญ่ ฝ่ ายวังหลวงและวังหน้า หุ่ นทีcเล่นประชันกัน โรงหนึcงแสดงเรืc องโสวัด อีกโรงหนึc ง
แสดงเรืc องไชยทัด ปรากฏว่าหุ่นในสมัยนีpใช้บทละครนอกแสดง นอกจากนัpนยังมีการแสดงโขนหุ่ น
หนังงิpวตามช่องระทาอีกด้วย หุ่นตามช่องระทามีหุ่นจีน หุ่นลาว หุ่นทวาย หุ่นมอญ และหุ่นพม่า49
1.2 สมัยรัชกาลทีc 2 (พ.ศ. 2352–2367) หลักฐานจากหมายรับสัcงแสดงให้เห็นว่า
ในสมัยรัชกาลทีc 2 ยังคงมีการแสดงมหรสพประกอบงานพระเมรุ เช่ น ในปี มะแมตรี ศก จ.ศ.1173
พ.ศ. 2354 มีการจัดงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก (สวรรคต พ.ศ.
2352) ซึcงปรากฏว่ามีเครืc องมหรสพประกอบการพระเมรุ ชนิดต่าง ๆ ความว่า

48

ส.พลายน้อย [นามแฝง], วันก่ อนคืนเก่ า (กรุ งเทพฯ: พิมพ์คาํ , 2543), 177-178.
49
จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 18-19.
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มีระทาดอกไม้สูงสิ บสองวา 16 ระทา เครืc องมหรสพสมโภชมีโรงรําหว่างระทา 15
โรง แลตัpงเสาหกสามต่อหน้าระทา ลวด 4 หก 4 แพน 4 มีโรงโขน โรงละคร โรงงิpวสิc งละ 2
โรง โขนโรงใหญ่ 1 โรง มีตน้ กัลปพฤกษ์ทp งั 8 ทิศ มีไม้ลอย ลวดเลว ลวดลังกา นอนร้าน
หอก ร้ า นดาบ ดาบค้อน บ่ ว งพวง บ่ ว งเพลิ ง เล่ น ทีc หน้า ไม้ส ามต่ ออี ก เป็ นหลายอย่ า ง
โรงงานมหรสพครัpงนัpนปลูกแต่ป้อมมณี ปราการ ตลอดไปถึงสะพานกรงวังหน้า50

และหลัก ฐานในงานพระบรมศพของรั ช กาลทีc 1 ยัง มี ป รากฏอยู่ใ น พระราช
พงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลทีc 2 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ บันทึกถึงมหรสพทีcแสดงได้วา่
นอกจากจะมีพระเมรุ มาศอย่างพระมหากษัตริ ยเ์ มืcอครัpงกรุ งเก่ าแล้ว ยังมีการจุดดอกไม้เพลิ งด้วย
ความว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

มีระทาดอกไม้สูงสิ บสองวาสิ บหกระทา โรงรําหว่างระทาสิ บห้าโรง...ถึ ง ณ วัน
เสาร์ เดื อนหก ขึp นห้าคํcา เชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุในพระบรมมหาราชวัง ตัpงกระบวนแห่
ออกไปยังพระเมรุ มาศ ประดิ ษฐานบนพระเบญจาทอง ถวายไทยธรรมแก่พระสงฆ์ราชา
คณะฐานานุกรมเปรี ยญ ฝ่ ายคามวาสี อรัญวาสี แปดสิ บรู ป สวดพระพุทธมนต์ มีหนังดอกไม้
เพลิงเป็ นการสมโภชวันหนึc งคืนหนึc ง...ครัp นรุ่ งขึp นวันเจ็ดคํcา...จนเวลาคํcาก็มีหนังรอบพระ
เมรุ สิบสองโรง ดอกไม้พุ่มระทาใหญ่กบั ทัpงดอกไม้เพลิงต่าง ๆ เมืcอจุดเสร็ จแล้วระทาใหญ่
ได้จุดลาบผ้ามีเพลิงแก้วเป็ นทีcสุด แล้วก็จุดดอกไม้พุ่มรอบพระเมรุ อีกคราวหนึc ง เป็ นธรรม
เนี ยมการพระบรมศพใหญ่ ครัpนดอกไม้เพลิ งจุดเสร็ จแล้วก็เสด็จพระราชดําเนิ นกลับยัง
พระราชวัง51

หมายรั บ สัc ง ปรากฏรายชืc อ มหรสพในงานพระเมรุ ม าศสมเด็ จ พระศรี สุ ล าลัย
พระราชชนนี ใ นรั ช กาลทีc 2 ปรากฏว่า มี ก ารเล่ น โขน หุ่ น ละครใน ไม้สู ง งิp ว ละครชาตรี หนัง
ดอกไม้เพลิง และในงานพระศพพระองค์เจ้าอรุ ณ จัดให้มีโขน หุ่ น งิpว หมอลํา หนัง ดอกไม้เพลิง
ไม้ตcาํ สู ง52 หมายรับสัcง จ.ศ. 1176 (พ.ศ. 2357) งานศพเจ้าจอมมารดากรมหลวงจักรเจษฎา ณ เมรุ วดั
สุ วรรณธาราม มี โขน หุ่น หนัง ดอกไม้เพลิง ระทา ทิpงทาน หมายรับสัcง จ.ศ. 1177 (พ.ศ. 2358)

50

ั , ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้ านาย (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2551), 168.
นนทพร อยูม่ งมี
51
สิ ทธา สลักคํา, ดอกไม้ เพลิงโบราณ, 28.
52
ั , ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้ านาย, 168.
นนทพร อยูม่ งมี
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งานศพพระบวรญาณมุนีวดั ราชบุณ ณ เมรุ วดั วุรรณธาราม มีโขน หุ่น ทิpงทานต้นกํามพฤก53
นอกจากนีp ยงั ปรากฏหลัก ฐานอืcน คื อ พระราชนิ พ นธ์บ ทละครเรืc องอิ เหนาของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทีcกล่าวถึงการแสดงในงานพระเมรุ ในตอนงานพระเมรุ
เมืองหมันหยา ความว่า “...บ้างทําโรงหุ่นโขนช่องระทา ขึpนหลังคาคาดแผงผูกจัวc ...”54
1.3 สมัยรัชกาลทีc 3 (พ.ศ. 2367–2394) งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิ ศ หล้า นภาลัย ซึc ง มีก ารระบุ ถึ งมหรสพและการละเล่ น ดัง ปรากฏใน พระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลทีc 3 ความว่า
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ณ วันเดือน 6 ขึpน 4 คํcา (20 เมษายน 2368) เชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุแห่ ออกไปพระ
เมรุ ...มีการมหรสมสมโภชวันหนึcงคืนหนึcง ครัpนวันเดือน 6 ขึpน 7 คํcา (23 เมษายน) เชิ ญพระ
บรมศพออกจากพระทีc นงัc ดุสิตมหาปราสาท ไปสู่ พระเมรุ ...บ่าย 5 โมงเศษเสด็จพระราช
ดําเนิ นออกพระเมรุ ทรงทําสักการบูชาเสร็ จแล้วก็เสด็จไปประทับพลับพลามวย โปรดให้
ทิpงทานผลกัลปพฤกษ์ทp งั 8 ทิศ...และมีการเล่นต่าง ๆ ทําการมหรสพสมโภชครบ 7 วัน 7
คืน55

และในหมายรับสัcง สมัยรัชกาลทีc 3 ปรากฏการจัดมหรสพของหลวงเล่นในงาน
พระเมรุ เช่น งานพระศพสมเด็จพระศรี สุลาไลย ณ พระเมรุ ทอ้ งสนามหลวง ใน จ.ศ. 1200 (พ.ศ.
2381) มี “โขน หุ่น ละครไทย ไม้สูง งิpว ละครชาตรี หนัง ดอกไม้เพลิง”56
งานศพเจ้าจอมมารดาชัpน ณ เมรุ วดั อรุ ณราชทาราม จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) มี “โขน
หุ่น หนัง ดอกไม้เพลิง 3 คืน”57

53

หมายรั บสั ง รัชกาลที 2 จ.ศ. 1177 สมุดไทยดํา เลขที 2 ตู ้ 118 ชั>น 1/1 มัดที 1 ประวัติได้มาจาก
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 7 กรกฎาคม 2482, หน้าปลาย, 31 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 23-24.
54
สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย, 11.
55
หมายรับสัง รัชกาลที 3 จ.ศ. 1200 เรืองเชิญพระศพสมเด็จพระศรีสุลาไลยไปประดิษฐานใน พระ
เมรุ ทอง สมุดไทยดํา เลขที 2 ตู ้ 118 ชั>น 1/1 มัดที 2 ประวัติกรมหมืนไชยนาทประทาน 6 กุมภาพันธ์ 2458, หน้า
ต้น, 47 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 24.
56
เรื องเดียวกัน.
57
หมายรับสั ง รัชกาลที 3 จ.ศ. 1206 เรืองหมายกําหนดการศพ สมุดไทยดํา เลขที 3 ตู ้ 118 ชั>น 1/1
มัดที 3 ประวัติได้มาจากกระทรวงมหาดไทย, หน้าต้น, 33 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 24.
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การพระศพพระองค์เจ้าหญิงสุ ท จ.ศ.1212 (พ.ศ. 2393) ตอนปลายรัชกาล มี “โขน
หุ่น งิpว มอญรํา ไม้ตcาํ สู ง หนัง”58
งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมทองคํา บุตรท้าวอินทรสุ ริยา ข้าราชสํานักฝ่ ายใน
โปรดเกล้าฯ ให้มีโขน หุ่ น อย่างละ 1 โรง หนัง 2 โรง พร้อมด้วยดอกไม้เพลิง ได้แก่ ระทา 8 ระทา
ไม้พุม่ 8 พุม่ พะเนียง 20 กระบอก พลุตบั 1 ชุด รุ ้งเล็ก 4 ขด และงานศพพระยาสุ รเสนา มีการแสดง
โขน หุ่ น หนัง ดอกไม้เพลิง59
1.4 สมัยรัชกาลทีc 4 (พ.ศ. 2394–2411) พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารําเพยภม
ราภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) ในพระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลทีc 4
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ มีความปรากฏไว้ ดังนีp “...เวลาคํcามีหนังมีดอกไม้อีกคืน 1 ครัpนรุ่ งขึpนวัน
13 คํcา...ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลและมีงานสมโภช 4 วัน 4 คืน ณ วันศุกร์ เดือน 5 แรม 5 คํcา เวลา
เช้าเชิญพระอังคารแห่ ลงไปลอยแล้วจะได้แห่ พระบรมอัฐิออกพระเมรุ มีงานสมโภชพระอัฐิสมเด็จ
พระนางอีก 2 วัน...”60
และในหมายรับสัcง สมัยรัชกาลทีc 4 ปรากฏการจัดมหรสพของหลวงเล่นในงาน
พระเมรุ เช่น งานพระศพสมเด็จพระอริ ยวงษาคตยาน ณ เมรุ วดั เสกษ ใน จ.ศ. 1220 (พ.ศ. 2401) มี
“โขน หนัง หุ่น ดอกไม้เพลิง”61
งานศพเจ้าจอมมารดาแพ ณ เมรุ วดั ราชาธิวาศ ใน จ.ศ. 1224 (พ.ศ. 2405) มี “หนัง 2
โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง และดอกไม้เพลิง”62
งานศพพระยาพิศาลศุภผล ณ เมรุ วดั ประทุมคงคา ใน จ.ศ. 1224 เช่ นกัน มี “โขน
หุ่น หนัง ดอกไม้เพลิง”63
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58

หมายรับสั ง รัชกาลที 3 จ.ศ. 1212 เรืองหมายกําหนดการเกณฑ์ กรมต่ าง ๆ สมุดไทยดํา เลขที 17
มัดที 7 ประวัติได้มาจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , หน้าปลาย, 1 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 24.
59
นนทพร อยูม่ งมี
ั , ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้ านาย, 171.
60
พลาดิศยั สิ ทธิธญ
ั ญกิจ, เล่ าขาน...งานพระเมรุ (กรุ งเทพฯ: บันทึกสยาม, 2539), 105-106.
61
หมายรับสั ง รัชกาลที 4 จ.ศ. 1220 สมุดไทยดํา เลขที 60 มัดที 13 ประวัติสมบัติเดิมของหอสมุด,
หน้าต้น หน้าที 19 บรรทัดที 3 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 27.
62
หมายรับสั ง รั ชกาลที 4 จ.ศ. 1224 สมุดไทยดํา เลขที 17 มัดที 23 ตูท้ ี 118 ประวัติได้จากกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2482, หน้าปลาย หน้าที 14 บรรทัดที 2 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 27.
63
หมายรับสัง รัชกาลที 4 จ.ศ. 1224 สมุดไทยดํา เลขที 34 มัดที 23 ตูท้ ี 118 ประวัติกรมพระนเรศวร
ฤทธิ:ถวายหอพระสมุด 2468, หน้าปลาย หน้าที 3 บรรทัดที 2 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 27.
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จ.ศ. 1225 ได้มีงานพระเมรุ กลางเมืองทีcสําคัญงานหนึcง คือ งานพระศพพระเจ้าลูก
ยาเธอ กรมหมืcนวิศนุนารถนิภาธรณ ณ พระเมรุ ทอ้ งสนามหลวง มี “โขน 2 โรง หุ่ น 2 โรง งิpวโรง 1
มอญรําโรง 1 ละครชาตรี โมงครุ่ ม กุลาตีไม้ สิ งโต ญวนหก ไม้ตcาํ สู ง ญวนรํากระถาง มังกรดอกไม้
เพลิง”64 จากนัpนโปรดเกล้าให้รอไว้ไม่รpื อพระเมรุ จัดงานพระศพพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้า
ขนิ ษฐาน้อย ณ พระเมรุ ทอ้ งสนามหลวงในปี เดี ยวกัน มีมหรสพ คือ “โขน หุ่ น งิp ว มอญรํา หนัง
ดอกไม้เพลิง”65
1.5 สมัยรัชกาลทีc 5 (พ.ศ. 2411–2453) ปรากฏหลักฐานมหรสพในการพระเมรุ ตาม
หมายรับสัcง คือ ใน จ.ศ. 1230 (พ.ศ. 2411) งานพระศพพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมขุนราชสี ห์ ณ เมรุ วดั
อรุ ณ โปรดให้มี “โขนโรง 1 หุ่นโรง 1 งิpวโรง 1 หนัง 2 โรง”66
จ.ศ. 1231 (พ.ศ. 2412) งานพระศพพระบวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าดวงจันทร์ พระ
บวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสําอาง ณ เมรุ ผา้ ขาววัดสระเกศ มีโขนโรง 1 หุ่ นโรง 1 เพลาคํcามีหนัง 2 โรง
ดอกไม้เพลิง67
จ.ศ. 1231 (พ.ศ. 2412) งานพระบรมศพของรั ชกาลทีc 4 ซึc ง ปรากฏมหรสพและ
การละเล่น คือ “โขน หุ่ น หนัง โรงรํารธาลคอน มอญรํา งิpว สิ งโต มังกร ไม้ตcาํ สู ง ดาบญวน นอน
ร้านหอกดาบ”68 นอกจากนัpนยังมีงานมหรสพฉลองสมโภชพระบรมอัฐิไปอีก 3 วัน 3 คืน ในปี
มะเมีย จ.ศ. 1232 (พ.ศ. 2413) ณ พระทีcนงัc อนันตสมาคม เวลาพลบคํcามีการเล่นโขน จับระบํา มีตน้
กัลปพฤกษ์ 4 ต้น ดอกไม้เพลิง 50 ต้น หนัง 4 โรง หุ่นโรง 1 งิpวโรง 169
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หมายรั บ สั ง รั ช กาลที 4 จ.ศ. 1225 สมุ ด ไทยดํา เลขที 53 มัด ที 26 ประวัติ ต ้น ฉบั บ ของ
กระทรวงมหาดไทย, หน้าต้น, 36 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 28.
65
หมายรับสั ง รั ชกาลที 4 จ.ศ. 1225 สมุดไทยดํา เลขที 44 มัดที 26 ประวัติกรมพระนเรศวรฤทธิ:
ประทาน 2468, หน้าต้น, 3 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 28.
66
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารประวัติศาสตร์ สํานักนากยกรัฐมนตรี , จดหมายเหตุพระราชกิจ
รายวันในรัชกาลที 5 ปี มะโรง พ.ศ. 2411 – ปี ระกา พ.ศ. 2416 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์สาํ นักทําเนี ยบนายกรัฐมนตรี ,
2516), 25 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 30.
67
เรื องเดียวกัน, 35.
68
หมายรับสั ง รัชกาลที 5 จ.ศ. 1231 เรื องเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ไปสู่พระเมรุ มาศ สมุดไทยดํา เลขที 5 มัดที 1 ประวัติสมบัติเดิมของหอพระสมุด, หน้าต้น, 8 อ้างถึงใน จักรพันธุ์
โปษยกฤต, หุ่นไทย, 30.
69
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 42 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษ
ยกฤต, หุ่นไทย, 30.
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จ.ศ. 1240 (พ.ศ. 2421) การพระศพพระเจ้าบรมวงษเธอกรมพระเทเวศวัชริ นทร ณ
เมรุ ยอดมณฑป วัดอรุ ณราชวราราม มี โขนโรง 1 หุ่นโรง 1 งิpวโรง 1 มอญรําโรง 1 หนัง 2 โรง ไม้ตcาํ
สู ง สิ งโต ญวนหก มังกร สิ งโตล่อแก้ว ญวนรําโคม ดอกไม้เพลิงครบทุกอย่าง 4 คืน70
จ.ศ. 1240 เช่ น กัน การศพพระยาราชภัก ดี ณ เมรุ ย อดเกีp ย ววัด สเกษของหลวง
พระราชทาน มีโขนโรง 1 หุ่ นโรง 1 หนัง 2 โรง ดอกไม้เพลิง 3 คืน และงิpวโรง 1 หุ่ นจีนโรง 1 หนัง
ตะลุงโรง 1 การศพสมเด็จพระวันรัต (สมบุญ) ณ เมรุ ผา้ ขาวยอดเกีpยววัดสเกษ มีโขนโรง 1 หุ่ นโรง 1
หนัง 2 โรง ดอกไม้เพลิง และการโกศศพท่านเจ้าพระยาภูธราภัย ณ วัดเครื อวัลวิหาร มีโขนโรง 1
หุ่นโรง 1 หนัง 2 โรง ดอกไม้เพลิง 3 คืน งิpวโรง 171
งานพระเมรุ สมเด็จพระนางเจ้าสุ นนั ทากุมารี รัตน์ เมืcอ จ.ศ. 1242 (พ.ศ. 2423) เวลา
คํcา มีดอกไม้ไฟต่าง ๆ มีรําโคม สิ งโตมังกร มีโขนสองโรง หุ่ นสองโรง งิpวหนึcงโรง หนังและโรงรํา
ต่าง ๆ เล่นทุกช่องระทา 12 โรง นอกจากนีp ก็โปรดให้เทวดาทิpงทานตามต้นกัลปพฤกษ์ ซึc งแต่ละต้น
จะมีรําง้าวด้วย ส่ วนผูท้ ีcถวายผ้าขาวช่วยในงานพระเมรุ ก็จะได้รับแจกมะนาว แต่ตอ้ งมารับต่อหน้า
พนักงานพระคลังมหาสมบัติ ซึcงตัpงแจกทีcคดพระเมรุ หน้าพระทีcนงcั ทรงธรรม72
งานพระเมรุ ใ น ร.ศ. 108 (พ.ศ. 2432) ในงานสํา คัญ ๆ จะมี หุ่ นหลวงเล่ น เช่ น
งานศพเจ้า พระยาสุ รวงษ์ไ วยวัฒน์ และพระยาประภากรวงษ์ งานพระศพพระเจ้า บรมวงษ์เธอ
กรมหลวงวรศักดาพิศ าล งานพระศพพระเจ้าลู ก เธอ เจ้า ฟ้ านภาจรจํา รั ส ศรี และพระเจ้า ลู ก เธอ
พระองค์เจ้าสมัยวุฏฐิวโรดม งานพระศพพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรี เสาวภางค์ ณ พระเมรุ
ท้องสนามหลวง เป็ นต้น73
มหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ พ ระเจ้า ลูก เธอพระองค์เจ้าชายสมัย วุฏ ฐิ
วโรดม ทีcสิpนพระชนม์เพราะพระอาการประชวร ในวันทีc 9 ธันวาคม รัตนโกสิ นทร์ ศก 118 (พ.ศ.
2432) ความว่า
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 5, 56 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 31.
71
เรื องเดียวกัน, 69, 90 และ 308 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 31.
72
ส.พลายน้อย (นามแฝง), วันก่ อนคืนเก่ า (กรุ งเทพฯ: พิมพ์คาํ , 2543), 180.
73
ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 6, 96, 388 และ 404 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 33.

129
อนึcงได้มีดอกไม้เพลิง พุ่ม 15 พุ่ม ระธา 8 ระธา ดอกไม้กะถาง 8 กะถาง ฝนแสนห่ า
แปดต้น เพนี ยง 20 เพนี ยง ตัpงแต่คืนทีc 7 จนคื นทีc 9 ครบ 3 คืน เสร็ จการร้อยวัน...อนึc งพิธี
กงเต๊กแลการเล่นกลางวัน/กลางคืน แลดอกไม้เพลิงก็มีเต็มทีcเหมือนเวลาวานนีp74

งานแห่ พระศพพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรี เสาวภางค์ วันทีc 14 กุมภาพันธ์
รัตนโกสิ นทร์ศก 118 (พ.ศ. 2432) ความว่า
เวลาบ่ า ย 5 โมง พระบาทสมเดจพระเจ้า อยู่หัว เสดจออกประทับ เกย ทรงพระ
ราชยานแต่น่าพระทีc นงัc จักรกรี มหาปราสาท เสดจโดยขบวนนําตามเสดจไปประทับเกย
พลับพลาข้างในพระเมรุ ทอ้ งสนามหลวง แล้ว เสด็จกลับพลับพลาทรงโปรยผลกัลปพฤกษ์
แก่พระบรมวงษานุวงษแลข้าราชการ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ทิpงทานผลกัลปพฤกษ์ 4 พุ่ม ๆ
ละ 20 บาท รวมวันละ 1 ชังc ทรงโปรยวันละ 1 ชังc แลมีของสมเดจพระบรมโอรสาธิ ราช
ถวายทรงโปรยเพิcมเติมด้วย ทรงโปรยเสร็ จแล้วมีมวยคู่ 1 แล้วโปรดเกล้าฯ ให้หลวงไชย
โยคชกชะนะกับขุนโยธานุรักษ์รํากระบีcถวายทอดพระเนตรคู่ 1 แล้วทรงจุดดอกไม้เพลิง
พุ่มแลมีรํากระถางสิ งห์โต มังกรเวลา 1 ทุ่ม75
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ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) งานพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล ณ พระ
เมรุ วดั สเกษ มี โขน 1 โรง มอญรํา 1 โรง งิpว 1 โรง แลไม้ลอย ญวนหก กลางคืน มีโขนหน้าจอ 1
โรง หนัง 1 โรง ญวนรํา กระถาง สิ งโต มังกร แลดอกไม้เพลิงต่าง ๆ76
ร.ศ.110 (พ.ศ.2434) หุ่ นหลวงได้ออกโรงแสดงในงานต่อไปนีp งานพระราชทาน
เพลิงศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษทีcวดั เทพศิรินธราวาศ การศพท้าวสุ จริ ต
ธํารงและการศพสมเด็จพระวันรัต ณ วัดเทพศิรินธราวาศ เป็ นต้น77

74

จดหมายเหตุ พระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว ปี ฉลู เอกศก
พุทธศั กราช 2432, (ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้พิมพ์ในการพระราชทาน
เพลิงศพ นางจงกลนี โสภาคย์ จ.ช. ทีเมรุ วดั มกุฎกษัตริ ยาราม วันที 31 ตุลาคม 2534), 89 และ 134.
75
เรื องเดียวกัน, 199.
76
ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 7, 260 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 33.
77
ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 8, 307, 423, 432 และ 439 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 33.
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ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) หุ่ นหลวงแสดงในงานศพเจ้าคุณเป้ า ณ วัดพิไชยญาติการาม
งานพระเมรุ วดั สะเกษพระศพพระเจ้าบวรวงษ์เธอ กรมหมืcนสถิตธํารงสวัสดิ‚ พระศพพระเจ้าบวรวงษ์เธอพระองค์เจ้านันทวัน พระศพพระเจ้าบวรวงษ์เธอพระองค์เจ้าพรหมเมศร์ เป็ นต้น78
ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) ในงานพระเมรุ มาศพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี
การมหรสพสมโภชมี “โขน 1 โรง หุ่ น 1 โรง งิpว 1 โรง มอญรํา 1 โรง หนัง 2 โรง ไม้ลอยแลญวน
หก สิ งโต มังกร รําโคม กับหุ่ นกระบอก พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืcนดํารงราชานุ ภาพ มีถวาย 1
โรง”79
ร.ศ. 114 มีหุ่นหลวงแสดงในงานพระเมรุ คนสําคัญ ๆ อีกหลายงาน อาทิ งานพระ
เมรุ พระเจ้าราชวงษ์เธอ กรมขุนเจริ ญผลภูลสวัสดิ‚ และพระเจ้าราชวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้ากิ นรี มี
มหรสพ ได้แก่ โขน 1 โรง หุ่ น 1 โรง 2 วันครึc ง หนัง 2 โรง ดอกไม้เพลิง ไม้ลอย ญวนหก รําโคม
สิ งโต 2 คืน ตามพระเกียรติยศ งานพระเมรุ พระเจ้าบวรวงษ์เธอพระองค์เจ้าดวงประภาและพระเจ้า
บวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ธารศ การมหรสพ มี โขน หุ่ น หนัง ดอกไม้เพลิง และงานศพเจ้าพระยา
มหินธรศักดิธาํ รง (เพ็ง) มี โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง หนัง 2 โรง กับดอกไม้เพลิงเป็ นเกียรติยศ80
ใน ร.ศ. 114 การศพเจ้าจอมมารดาอ่วมมีโขน 1 โรง หนัง 2 โรง ดอกไม้เพลิง การ
ศพพระยาศรี สุนทรโวหาร (น้อย) และพระยาอาหารบริ รักษ (ทิน) แลท้าวสุ ภตั ิการภักดี (นาค) ก็
เช่นเดียวกัน81 การพระศพพระยาราชภักดี ณ วัดสเกษ จ.ศ.1240 (พ.ศ. 2421) มีทp งั หุ่ นหลวงและหุ่ น
จีน82 และการพระศพเจ้าจอมมารดาปุกในปี เดียวกัน มีหุ่นจีนโรง 1 หนังตะลุงโรง 1 เล่นสามวัน83
การเล่นหุ่ นหลวงเป็ นมหรสพในงานพระเมรุ ก็ยงั คงแสดงในงานสําคัญ ๆ จนสิp น
รัชกาล เช่ น การพระศพพระสัมพันธวงษเธอ กรมหมืcนนฤบาลมุขมาตย์ ณ เมรุ วดั สะเกษ ใน ร.ศ.
117 (พ.ศ.2441) มี “โขน 1 โรง หุ่ น 1 โรง หนัง 2 โรง งิpว 1 โรง มอญรํา ไม้ลอย ญวนหก สิ งโต
มังกร รํากระถาง ดอกไม้เพลิง”84
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78

ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 9, 321, 402 และ 411 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 33.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 12, 10 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 34.
80
เรื องเดียวกัน, 441, 448 และ 501 - 502 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 34.
81
เรื องเดียวกัน, 58, 448 และ 508 - 509 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 34.
82
ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 5, 69 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 37.
83
เรื องเดียวกัน, 99 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 37.
84
กองจดหมายเหตุแห่ งชาติ, เอกสารรัชกาลที 5 ว. 14/21 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย,
79

38.
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ในปี ต่อมา คือ ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) การศพเจ้าพระยารัตนบดินทร์ ณ เมรุ วดั กัลยา
นิมิต มี โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง หนัง 2 โรง85
ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) การพระศพพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรศิริประสาธน์
ณ เมรุ วดั เทพศิรินทราวาศ มี “โขน หุ่น งิpว มอญรํา ไม้ลอยญวนหก สิ งโตมังกร รํากระถาง หนัง”86
ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) งานพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิรุ ณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ปรากฏการจัดแสดงมหรสพต่าง ๆ ความว่า
หน้าพลับพลามีโรงมหรสพโขน 2 โรง หุ่ น 2 โรง งิpว 1 โรง ดอกไม้เพลิง ไม้สูง
ญวนหก พอกระบวนพระบรมศพมาถึงพวกมหรสพก็เล่นทันที ... เวลา 16 นาฬิ กา พระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนิ นทรงพระราชยานเที ยบหน้าพลับพลาประทับบนพระราช
อาสน์ แล้วทรงโปรยลูกมะนาวทิpงทาน ...มีผคู ้ นพากันไปแย่งทานเต็มไปหมด...เรี ยกกันว่า
เสด็จออกหน้าพลับพลามวยแล้วมี การเล่นถวายหน้าทีc นัcง มี ชกมวย ญวนหก เสื อตักนํpา
ส่ วนโรงมหรสพก็เล่นกันทุกวัน เวลาสมควร เสด็จเข้าในพระเมรุ ซึc งมีฉนวนกัpนสําหรับ
เจ้านายฝ่ ายใน ทรงบําเพ็ญพระกุศล แล้วเสวยพระกระยาหารทีcพระเมรุ เมืcอเสวยเสร็ จออก
หน้าพลับพลามวยทอดพระเนตรรําโคม ของพวกกรมมหรสพสังกัดบ้านเจ้าพระยาเทเวศร์
(เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิรัตน์ ; ม.ร.ว.หลาน กุญชร) จัดมาแสดงเป็ นรู ปต่าง ๆ มียืนซ้อนกัน
ถึงสามชัpนก็มี87
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ในปลายรัชกาล ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) งานพระเมรุ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอุรุ
พงศ์รัชสมโภช และการเมรุ เจ้าคุณจอมมารดาเปีc ยม ณ วัดเบญจมบพิตร การมหรสพก็ได้ลงโรงเล่น
คือ “กลางวัน โขน หุ่ น งิp ว หุ่ นกระบอกของเจ้าภาพ กลางคื น หนัง แลโขนหน้า จอของเจ้า ภาพ
ภาพยนตร์ 2 โรง”88 หลังการสวรรคตของรัชกาลทีc 5 ได้เกิดยุติมหรสพประกอบงานพระเมรุ กลาง
เมือง ณ ท้องสนามหลวง ทําให้การแสดงมหรสพและการละเล่นบางอย่างไม่ได้นาํ ออกแสดง
ด้วยเหตุนp ีจากหลักฐานด้านเอกสารทีcปรากฏในสมัยรัชกาลทีc 1–5 จึงทําให้สามารถ
ใช้เป็ นสิc งยืนยันได้ถึงความนิยมของมหรสพและการละเล่นทีcพบจํานวน 8 ประเภทจากขอบเขตของ
จิตรกรรมฝาผนังฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีcได้ทาํ การศึกษา
85

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที 5 ว. 14/27 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 38.
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที 5 ว. 14/34 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 38.
87
หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล, 2521, 41-42 อ้างถึงใน วีณา วีสเพ็ญ, วรรณคดีการละคร, 81.
88
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, 71 อ้างถึงใน จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 38.
86
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2. หลักฐานภาพถ่ าย
ภาพถ่ายนับเป็ นหลักฐานทีcมีประโยชน์ในการบันทึกเหตุการณ์ทีcเกิ ดขึpน ทัpงนีp จะ
ได้นาํ เสนอถึงภาพถ่ายทีcเกีcยวข้องกับมหรสพและการละเล่น ในสมัยรัชกาลทีc 1–5 ดังนีp

ภาพทีc 57 ตัวพระ และ ตัวนาง สมัยรัชกาลทีc 5
ทีcมา: เอนก นาวิกมูล, นาฏกรรมชาวสยาม, 17.

ภาพทีc 58 คณะละครไทยทีcนายบุศย์พาไปแสดงในยุโรปเมืcอ พ.ศ. 2443
ทีcมา: เอนก นาวิกมูล, นาฏกรรมชาวสยาม, 26.
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ภาพทีc 59 คณะนักแสดงละครนอก เรืc องสังข์ทอง
ทีcมา: ละครนอก, เข้าถึงเมืcอ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก th.wikipedia.org/wiki/
ไฟล์:Lakon_Nok.jpg
จากการนําเสนอภาพทีcเกีcยวข้องกับการแสดงละคร (ภาพทีc 57–59) ทําให้สามารถ
ยืนยันได้ถึงรู ปแบบการแต่งกายของผูแ้ สดงละครในช่วงสมัยรัชกาลทีc 1–5 อีกทัpงยังยืนยันถึงความ
นิยมในการแสดงละครนอกเรืc องสังข์ทองซึcงปรากฏในขอบเขตของการศึกษาด้วยเช่นกัน

ภาพทีc 60 โขนกลางแปลงพร้อมวงปีc พาทย์ เข้าใจว่าถ่ายประมาณปลายสมัยรัชกาลทีc 4
หรื อต้นสมัยรัชกาลทีc 5
ทีcมา: เอนก นาวิกมูล, นาฏกรรมชาวสยาม, 23.
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ภาพทีc 61 การแสดงโขนหน้าจอ
ทีcมา: เอนก นาวิกมูล, ราษฎร์ บันเทิง, 18.
การแสดงโขนกลางแปลง (ภาพทีc 60) ซึc งระบุได้จากการทีcแสดงบนพืpนดิน กลาง
สนาม ไม่ตอ้ งสร้างโรงให้เล่น พร้อมวงปีc พาทย์ ทําให้สามารถทราบถึงรู ปแบบการแสดงตามทีcได้มี
หลักฐานทางเอกสารว่ามีความนิยมในสมัยรัชกาลทีc 1 โดยในงานฉลองพระบรมอัฐิพระปฐมบรม
ชนกก็ได้มีการจัดแสดงโขนประเภทนีpดว้ ย
การแสดงโขนหน้าจอ (ภาพทีc 61) เป็ นภาพทีcมีความคล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง ฉากของจอหนังใหญ่ ณ วัดอ่างแก้ว เนืcองจากการแสดงโขนหน้าจอ คือ โขนทีcเล่นตรงหน้าจอ
ซึc งแต่เดิมใช้สําหรับแสดงหนังใหญ่ ต่อมาเมืcอนิ ยมนํามาใช้ประกอบการแสดงโขนจึงเจาะหน้าจอ
เรี ยกว่า “จอแขวะ” คือ เจาะทีcผา้ ดิบทัpงสองข้างจอทําเป็ นช่องประตูเข้าออก แล้วทําเป็ นรู ปซุ ้มประตู
เช่นประตูเมือง ด้านหนึcงเขียนเป็ นรู ปปราสาทราชวัง สมมติเป็ นกรุ งลงกา อีกด้านหนึcงของจอเขียน
เป็ นค่ายของพระราม ด้านบนเขียนรู ปเมขลาล่อแก้ว อีกด้านเขียนรู ปรามสู รขว้างขวาน เหนือขึpนไป
เขียนรู ปพระอาทิตย์และพระจันทร์ 89 แบบแผนดังกล่าวปรากฏตรงกับจอหนังใหญ่ทีcอยูใ่ นภาพ
หุ่ นหลวง (ภาพทีc 62) เป็ นหลักฐานทีcแสดงถึงความนิยมในการจัดแสดงหุ่ นหลวง
ในการมหรสพต่าง ๆ เนืcองจากยังคงเหลือตัวหุ่นให้เห็น ซึcงเป็ นทีcน่าเสี ยดายว่านับตัpงแต่หลังจากการ
สวรรคตของรัชกาลทีc 5 ได้มีการยกเลิกมหรสพประกอบงานพระเมรุ กลางเมือง ณ ท้องสนามหลวง
ส่ งผลให้ขาดการสื บทอดวิชาการเชิดหุ่นหลวง ทําให้จนถึงปัจจุบนั ไม่มีผทู้ ีcสามารถเชิดหุ่นหลวงได้

89

อนันต์ ทรงประไพ, “ประวัติและความเป็ นมาของ “โขน”, 19.

135

ทั>งนี> จึงทําให้สันนิ ษฐานได้ว่าการเล่นหุ่ นหลวงก็คงจะเลิกเล่นภายหลังจากทีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จสวรรคต

ภาพทีc 62 หุ่นหลวงตัวยักษ์ พระพิราพ สร้างราวสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ จนถึงปลายรัชกาลทีc 5
(2325–2453) จัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพทีc 63 การแสดงงิpว
ทีcมา: ทัศนา ทัศนมิตร, จากงิวF วังหน้ า...ถึงโขน ละครไทย, 12.
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การแสดงงิp ว (ภาพทีc 63) นับเป็ นมหรสพของชาติพนั ธุ์อืcนทีcได้รับความนิ ยมใน
สังคมไทยอย่างมาก หลักฐานปรากฏจากทีcมีการนํางิpวมาแสดงในวังเจ้านาย และมีการตัpงโรงงิpวใน
วังหน้าขึpนอย่างเป็ นทางการ90 และในขอบเขตการศึกษาก็พบการแสดงงิpวด้วยเช่นกัน
ปีc พาทย์เครืc องห้า (ภาพทีc 64) จากภาพนีp จะทําให้ทราบองค์ประกอบของเครืc อง
ดนตรี ประกอบวงปีc พาทย์เครืc องห้า และการวางตําแหน่งของนักดนตรี ทัpงนีp วงปีc พาทย์เครืc องห้าถือ
เป็ นวงดนตรี หลักทีcใช้สําหรับการประกอบการแสดงมหรสพ ซึc งจากภาพจิตรกรรมฝาผนังทีcเป็ น
ขอบเขตการศึกษาก็จะเห็นว่ามีการเก็บรายละเอียดของวงดนตรี ใส่ ไปในภาพของจิตรกรรมฝาผนัง
เพืcอทําให้ภาพของการแสดงมหรสพเกิดความสมบูรณ์

ภาพทีc 64 ปีc พาทย์เครืc องห้า
ทีcมา: ปี/ พาทย์เครื/องห้ า, เข้าถึงเมืcอ 9 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก 53011310285. bolgspot.com/
2012/05/blog-post.html
โรงละครเร่ สมัยรัชกาลทีc 5 (ภาพทีc 65) ภาพนีpเป็ นการยืนยันถึงสภาพแวดล้อมของ
โรงละครและบรรยากาศของผูช้ มการแสดงทีcเหมือนกันกับภาพจากจิตรกรรมฝาผนัง คือ มีคนชม
การแสดงอย่างคับคังc เบียดเสี ยดกันจนเต็มหน้าโรง การแต่งกายของผูช้ มไม่สวมเสืp อ นุ่งโจงกระเบน
มีวฒั นธรรมการนําร่ มมากางเพืcอความสุ นทรี ยภาพในการชมการแสดง และพบคนชาติพนั ธุ์อืcน คือ
ชาวจีน สังเกตได้จากสวมหมวกกุย เล้ย ปะปนอยู่ก ับผูช้ มการแสดงชาวไทย ทัpงนีp บรรยากาศทีc
เหมือนกับภาพจิตรกรรมฝาผนังอีกอย่างหนึc ง คือ มีการตัpงร้านค้า อยู่บริ เวณด้านซ้ายของภาพ ซึc ง
เป็ นบรรยากาศเช่นเดียวกันกับทีcปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
90

ทัศนา ทัศนมิตร, จากงิว' วังหน้ า...ถึงโขน ละครไทย (กรุ งเทพฯ: แสงดาว, 2554), 12.
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ภาพทีc 65 โรงละครเร่ สมัยรัชกาลทีc 5
ทีcมา: เอนก นาวิกมูล, ราษฎร์ บันเทิง, 31.
การชกมวยของชาวบ้าน สมัยรัชกาลทีc 5 (ภาพทีc 66) ภาพนีpเมืcอนํามาเปรี ยบเทียบ
กับภาพจิตรกรรมฝาผนังฉากการชกมวย ณ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จะทําให้เห็นถึ ง
การแต่งกายทีcมีรูปแบบเช่นเดียวกัน คือ ไม่สวมเสืp อ นุ่งโจงกระเบน แต่ในภาพนีp จะแตกต่างไป คือ
นุ่งโจงกระเบนผ้าพืpน หรื อนุ่งกางเกงขากว้างยาวเพียงครึc งแข้ง เรี ยกว่า “กางเกงไทย”91 คาดผ้าใต้เอว
ไม่สวมรองเท้า และยังเห็นทรงผมเช่นเดียวกัน คือ ผมทรงมหาดไทย

ภาพทีc 66 การชกมวยของชาวบ้าน สมัยรัชกาลทีc 5
ทีcมา: กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร. สมุดภาพวิวฒ
ั นาการการแต่ งกายสมัยกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ , 45.
91

กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. สมุดภาพวิวฒ
ั นาการการแต่ งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ การพิมพ์, 2525. จัดพิมพ์เนื องในโอกาสสมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ 200 ปี พุทธศักราช
2525), 45.

บทที/ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได้ว่า ฉากมหรสพและการละเล่ น ในงานพระเมรุ จ าก
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลทีc 1-5 จะปรากฏร่ วมในฉากพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรม
ศพของพระพุทธเจ้า โดยพยายามทีcจะถ่ ายทอดเนืp อหาตามทีcปรากฏจากพุทธประวัติ ดังทีcระบุใน
พระปฐมสมโพธิ กถา ปริ เฉททีc 27 ธาตุวิภชั นปริ วรรต ตอนพระมหากัสสปเถระเดินทางมาถวาย
สัก การะพระบรมศพและมี พระเพลิ ง ทิ พย์บงั เกิ ดขึp น โดยเหล่ าเทพยดากับ มัลลกษัตริ ย ์ทp งั หลาย
พร้อมกันทําสักการบูชาด้วยการฟ้ อนรําขับร้องประโคมดนตรี หลังจากถวายพระเพลิงแล้ว กษัตริ ย ์
ทัpงหลายต่างพากันมาขอพระบรมสารี ริกธาตุ โทณพราหมณ์จึงแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุแล้วเหล่า
เทพและมนุ ษย์ทp งั หลายก็ได้อญั เชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุไปประดิษฐานเป็ นทีcสักการบูชา ณ นคร
ต่าง ๆ ด้วยเหตุนp ี จึงทําให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังในฉากตอนพุทธประวัติได้ถ่ายทอดเรืc องราวออกมา
เป็ นฉากทีcปรากฏมหรสพและการละเล่นทีcอยูใ่ นงานพระเมรุ พระบรมศพของพระพุทธเจ้า
รู ป แบบของมหรสพและการละเล่ น ในงานพระเมรุ ทีc ป รากฏอยู่ใ นขอบเขตของ
จิตรกรรม ฝาผนังทีcได้นาํ เสนอทัpง 4 แห่ง เป็ นการวิเคราะห์ได้วา่ รู ปแบบทีcพบจากภาพจิตรกรรมฝาผนังนัpนเป็ นการนําเอารู ปแบบและประเภทของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีcจดั ขึpนจริ ง
ในสมัยรัชกาลทีc 1–5 ไปเป็ นข้อมูลในการถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดังทีcได้ทาํ การ
เปรี ยบเทียบในส่ วนของหลักฐานด้านเอกสารและภาพถ่ ายทีcปรากฏในช่ วงเวลาเดี ยวกัน ทําให้
หลักฐานจิตรกรรมฝาผนังได้กลายเป็ นสิc งทีcสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ถือ
เป็ นหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ทีc มี คุ ณ ค่ า ทํา ให้ ส ามารถใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ทีc จ ะศึ ก ษาเรืc องราว
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ดา้ นมหรสพและการละเล่นในอดีตได้โดยนับว่าเป็ นบันทึกหลักฐานทาง
วัฒนธรรมอีกประเภทหนึcงในลักษณะเดียวกับหลักฐานทีcเป็ นเอกสารและภาพถ่าย เป็ นสิc งทีcยืนยัน
ถึงรู ปแบบความนิ ยมในช่ วงสมัยเวลานัpน ๆ และยังเป็ นการบันทึกรู ปแบบมหรสพและการละเล่น
บางประเภทในอดีต ทีcหมดความนิยมเล่นกันในสมัยต่อมา เนืcองจากมีการเปลีcยนแปลงในเรืc องของ
การปรับให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม มหรสพและการละเล่นบางชนิดไม่ปรากฏแล้วในสังคม
ปัจจุบนั โดยเริc มจากการลดทอนการจัดมหรสพบางประเภทภายหลังการสวรรคตของรัชกาลทีc 5 ทํา
ให้มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ได้มีการปรับเปลีcยนรู ปแบบและการแสดง ในบางประเภท
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ได้สูญหายไปจากสังคมไทย เช่น การตัpงระทาเพืcอจุดดอกไม้เพลิง เนืcองจากมีพลุไฟแบบใหม่ หรื อ
มหรสพบางอย่างได้ขาดการสื บทอดต่อ เช่น วิธีการเชิดหุ่นหลวง เป็ นต้น
จิตรกรรมฝาผนังฉากมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ได้ก่อประโยชน์ในการ
สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในช่ วงสมัยรัชกาลทีc 1–5 โดยมหรสพและการละเล่นทีc
ปรากฏ สะท้อนถึงหลักฐานของสังคมในช่วงเวลานัpน ทําให้สามารถทราบถึงรู ปแบบของมหรสพ
และการละเล่นทีcได้รับความนิยมของสังคมในสมัยรัชกาลทีc 1–5 ซึc งมหรสพและการละเล่นในงาน
พระเมรุ ถือเป็ นเครืc องบันเทิงใจ เนืcองจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่ วมใจในการเข้า
ร่ วมพระราชพิธี งานพระเมรุ จึงทําให้มีส่วนช่ วยในการทํา นุ บาํ รุ งศิล ปวัฒนธรรมของสัง คมสื บ
ต่อไป เห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังในด้านหน้าโรงมหรสพในแต่ละประเภทจะเขียนภาพผูช้ ม
การแสดงทีcแออัดยัดเยียดกันจนคับคังc ด้านหน้าเวที จนถึงกับผูช้ มการแสดงทีcอยู่ดา้ นหลังต้องใช้
วิธีการขีcคอกันเพืcอให้ได้ชมการแสดง ซึc งเป็ นภาพสะท้อนถึงความนิ ยมชมการแสดงมหรสพและ
การละเล่นในงานพระเมรุ ทัpงนีp สามารถสรุ ปได้ถึงความสําคัญของมหรสพและการละเล่นในงาน
พระเมรุ จากจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลทีc 1–5 ดังนีp
1. มหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ในฐานะเป็ นเครื/ องสะท้ อนสภาพแวดล้ อม
ทางสั งคม
ทัpง นีp ความนิ ย มมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ปรากฏได้จากการสรุ ป ถึ ง
ประเภทของมหรสพและการละเล่นทีcพบจากขอบเขตการศึกษาจํานวน 8 ประเภท ได้แก่ (1) ละคร
(2) หุ่ น (3) โขน (4) หนังใหญ่ (5) งิpว (6) ชกมวย (7) กายกรรม (ไต่ลวด ไม้สูง หกคะเมน และ
เหยียบปลายมีด) และ (8) ระทาและดอกไม้เพลิง ซึc งนับว่ามีความสอดคล้องกับหลักฐานทางด้าน
เอกสารในการจัดมหรสพและการละเล่นภายในงานพระเมรุ ในช่วงสมัยรัชกาลทีc 1–5 ซึc งการปรากฏ
มหรสพและการละเล่นในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ถือเป็ นสิc งทีcสะท้อนถึงประเภทของมหรสพและ
การละเล่นทีcได้รับความนิ ยมสู งสุ ดในช่วงเวลาดังกล่าว ทัpงนีp เนืcองจากความจํากัดของพืpนทีcทีcจะใช้
ในการเขียนภาพพุทธประวัติฉากการปริ นิพพานทีcปรากฏมหรสพและการละเล่น ทําให้ตอ้ งคัดสรร
เอาประเภทของมหรสพและการละเล่นทีcได้รับความนิยมมาบันทึกไว้ เช่น การจัดแสดงมหรสพทีc
ถือว่ามีความสําคัญ ได้แก่ ละคร หุ่ น โขน หนังใหญ่ ซึc งจัดเป็ นประเภทของมหรสพทีcได้รับการ
ถ่ายทอดลงในจิตรกรรมฝาผนังเป็ นจํานวนมาก เพราะนับเป็ นมหรสพทีcมีความสําคัญในการเล่ น
สมโภช ดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางเอกสารทีcนาํ มาเปรี ยบเทียบ ระบุได้ว่าในทุกโอกาสทีcจดั ว่า
เป็ นงานมหกรรมใหญ่และถื อว่าเป็ นงานสําคัญจะต้องปรากฏว่ามีละคร หุ่ น โขน หนังใหญ่ เล่ น
สมโภชด้ว ย ส่ ว นการละเล่ น กายกรรมต่ า ง ๆ ก็ นับ ว่ า ได้รั บ ความนิ ย มในการนํา มาเขี ย นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังมาก เหตุผลนัpนคงจะเนืcองมาจากเป็ นการละเล่นทีcถือว่าเป็ นของแปลกแตกต่างจาก
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การละเล่ นปกติของไทย ทําให้หาดูได้ยากเนืc องจากไม่ได้พบทัวc ไปในสังคมยกเว้นในวาระงาน
สมโภชสําคัญ แต่ทp งั นีpมีขอ้ สังเกตว่าในกรณี ขอบเขตการศึกษากลับปรากฏว่าไม่พบภาพจิตรกรรม
ฝาผนังทีcเป็ นมหรสพและการละเล่นทีcเป็ นประเภทมหรสพของหลวง คือ ระเบ็ง โมงครุ่ ม กุลาตีไม้
ฯลฯ
ส่ วนเรืc องทีcนาํ มาแสดงในมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ นp นั พิจารณาได้ว่ามี
การคัดเลือกเอาเนืp อหาจากบทละครในเรืc องทีcมีความโดดเด่นและเป็ นทีcนิยม รวมถึงเป็ นทีcรู้จกั เช่ น
ละครนอก เรืc องพระรถเสน ตอนจับม้า–มอมเหล้านางเมรี ละครนอก เรืc องสังข์ทอง ละครนอกเรืc อง
ไกรทอง ตอนไกรทองบุกถํpาชาละวัน โขนตอนพระรามตามกวาง และ ตอนสุ ครี พถอนต้นรัง
มหรสพและการละเล่นทีcพบในทุกภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ ระทา ทัpงนีp คงจะเนืc อง
ด้วยความสําคัญและปรากฏหลักฐานทีcชดั เจนว่าเป็ นส่ วนประกอบหลักทีcใช้ประกอบในการจัดงาน
และยังเป็ นจุดหลักทีcจะมีการบันทึกหลักฐานไว้ว่ามหรสพต่าง ๆ จะจัดแสดงอยู่ระหว่างช่ องเสา
ระทา
ในส่ ว นของการตรวจสอบกรณี ทีc ห ลัก ฐานด้า นเอกสารมี ก ารระบุ ว่า การจัด แสดง
มหรสพและการละเล่นจะมีการแสดงเป็ นจํานวนหลายวันหลายคืนนัpน เนืcองจากภาพจิตรกรรมฝา
ผนังจะมีพpืนทีcในการถ่ายทอดเพียงเนืpอหาในตอนเดียว คือ ปรากฏร่ วมในตอนปริ นิพพาน ฉากงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึc งไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ว่าเป็ นเวลากลางวันหรื อกลางคืน โดย
นอกจากการวิเคราะห์จากประเภทของมหรสพประเภทนัpน ๆ แล้ว เช่ น หนังใหญ่ทีcใช้ตวั หนังสี ดาํ
ซึcงเป็ นหนังกลางคืน นอกจากนีpยงั สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบอืcน ๆ จากภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง เช่ น ฉากของผูค้ นทีc ม าชมการแสดงว่า มี ก ารสร้ า งทีc พ กั อาศัย สํา หรั บ การชมมหรสพและ
การละเล่ น ดังปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ย่อมแสดงถึงจํานวนวัน
ของการจัดแสดงหลายวันหลายคืนจนผูช้ มการแสดงต้องพักค้างแรม
2. มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ในฐานะเป็ นสิ/ งแสดงระดับฐานันดรศักดิJ
ในข้อสมมติฐานทีcว่ามหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ เป็ นเครืc องแสดงออกถึ ง
ระดับฐานันดรศักดิ‚ของเจ้าของงานนัpน ระบุได้จากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังทีcพยายามจะสะท้อน
ถึงระดับฐานันดรศักดิ‚ โดยการจําแนกได้จากประเภทของมหรสพทีcยcิงมีจาํ นวน และประเภทของ
มหรสพทีcมากเท่าใดก็จะยิcงแสดงถึงความสําคัญมากขึpนเท่านัpน อีกทัpงรู ปแบบระทาทรงมณฑปก็
นับเป็ นการระบุถึงฐานันดรศักดิ‚ทีcสูงเทียบเคียงในระดับของพระมหากษัตริ ย ์ ส่ วนเนืp อเรืc องทีcนาํ มา
แสดงก็ลว้ นสะท้อนความหมายของความเป็ นกษัตริ ย ์ เช่ น รามเกียรติ‚ สังข์ทอง พระรถเสน นับว่า
เป็ นนัยโดยอ้อมทีcจะแสดงการเทิดพระเกียรติให้กบั ผูส้ วรรคต
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3. มหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ ในฐานะเป็ นสิ/ งสะท้ อนความสั มพันธ์ กับ
ชาติพนั ธุ์อนื/
รู ปแบบของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีcเป็ นของชาติพนั ธุ์อืcน แสดงถึ ง
ความเป็ น “สังคมนานาชาติ” ของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากรู ปแบบมหรสพและการละเล่นของ
ชาติพนั ธุ์อืcนทีcพบจากขอบเขตการศึกษา เช่น งิpวของชาวจีน และ กายกรรมของชาวญวน มหรสพ
เหล่ า นีp เป็ นวัฒ นธรรมการแสดงของกลุ่ ม ประชากรชาติ พ ัน ธุ์ อืc น ทีc เ คลืc อ นย้า ยเข้า มาพํา นัก ใน
ราชอาณาจักรไทยภายใต้ความอุปถัมภ์ของราชสํานัก ในพระราชพิธีสําคัญดังกล่าวจึงนับเป็ นการ
เปิ ดกว้างให้มหรสพของชาติพนั ธุ์อืcนได้ทาํ การแสดงในวาระทีcเป็ นเทศกาลสําคัญ และความสัมพันธ์
กับ กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อืc น ทีc อ าศัย อยู่ ใ นดิ น แดนไทย ทํา ให้ สั ง คมไทยได้ก ลายเป็ นแหล่ ง รวมและ
ผสมผสานความหลากหลายของกลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์อืcนด้วยความเปิ ดกว้า งและยอมรับ มีหลัก ฐานทีc
สะท้อนผ่านช่องทางของมหรสพและการละเล่น
ผลดี ข องการมี มหรสพและการละเล่ นของชาติ พ นั ธุ์ อืcน เข้าร่ วมในงานพระเมรุ นp ัน
นอกจากทําให้เกิดความหลากหลายและสร้างความสนุกสนานแล้ว ยังถือว่าเป็ นการแสดงถึงความ
ร่ วมแรงร่ วมใจ ทําให้เกิดความสามัคคีและความพร้อมเพรี ยง เนืcองจากเปิ ดโอกาสให้ชนทุกเชืp อชาติ
ทีcอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินไทยได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรม นอกจากนีp ยงั เป็ นสิc งทีcสามารถตรวจสอบได้ถึง
พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริ ยใ์ นด้านการเมืองการปกครองผูค้ นในความปกครองอีกด้วย
เนืcองจากในฐานะทีcผแู้ สดงมหรสพและการละเล่นเป็ นชาติพนั ธุ์อืcนย่อมเป็ นสิc งทีcสะท้อนให้เห็นถึง
นัยสําคัญทีcสามารถแสดงถึงพระบารมีของพระมหากษัตริ ยใ์ นการแผ่พระบรมโพธิสมภาร
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ข้ อเสนอแนะ
เนืc อ งจากขอบเขตของการศึ ก ษา เรืc อ งมหรสพและการละเล่ น ในงานพระเมรุ จ าก
จิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลทีc 1–5 ผูศ้ ึกษาได้จาํ กัดแต่เฉพาะเพียงในเหตุการณ์อวมงคล คือ ในงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าเท่านัpน ซึcงมหรสพและการละเล่นสมโภช จากหลักฐาน
อืcน ๆ ทีcสามารถตรวจสอบได้จะทําให้ทราบว่ามีความหลากหลาย ทัpงการฉลองในวาระมงคลและ
อวมงคล ซึc งส่ งผลให้ยงั ไม่สามารถทําการศึกษาในขอบเขตอืcน ๆ ให้ครอบคลุ ม ทัpงนีp ยังปรากฏ
ประเด็นทีcควรได้ทาํ การศึกษาเพิcมเติมเพืcอทีcจะได้ก่อประโยชน์ยงิc ขึpนไป ได้แก่
1. การศึกษามหรสพและการละเล่นจากจิตรกรรมฝาผนังซึc งเป็ นการเฉลิมฉลองใน
วาระอืc น ๆ ทีc เ ป็ นงานมงคล ซึc งจะทํา ให้เ กิ ด ความครอบคลุ ม และสามารถศึ ก ษาเพืc อ เกิ ด การ
เปรี ยบเทียบได้ถึงความแตกต่างถึงการใช้มหรสพเฉลิมฉลองในงาน 2 วาระ ระหว่างประเภทของ
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การฉลองในงานมงคลและอวมงคล ว่ามีความเหมือน-แตกต่าง กันหรื อไม่อย่างไร ทัpงนีp หลักฐาน
ของการจัดมหรสพสมโภชในวาระมงคล ในช่วงสมัยรัชกาลทีc 1–5 เช่น
1.1 การมหรสพสมโภชฉลองพระพุทธรู ป สําคัญ คือ พระศรี ศากยมุนี ในสมัย
รัชกาลทีc 1 ทีcเกิ ดขึpนใน พ.ศ. 2351 ทรงโปรดให้อญั เชิ ญพระพุทธรู ปองค์ใหญ่จากพระวิหารหลวง
วัดมหาธาตุ สุ โขทัย ลงมากรุ งเทพฯ โปรดให้จดั งานสมโภชทีcตาํ หนักแพ 3 วัน แล้วชักพระขึpนแพ
ทางประตูท่าช้างนํามาประดิษฐานข้างโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า (ปัจจุบนั เป็ นพระประธานพระวิหาร
หลวง วัดสุ ทศั นเทพวรารามรามวรมหาวิหาร) หลักฐานทีcปรากฏ คือ ภาพเขียนแสดงการแห่ มหรสพ
ทางนํpาเพืcอการฉลองพระพุทธรู ปขณะประดิษฐานทีcหน้าพระตําหนักนํpา
1.2 การเฉลิ ม ฉลองการอัญ เชิ ญ พระพุ ท ธบุ ษ ยรั ต นจัก รพรรดิ พิ ม ลมณี ม ัย ซึc ง
อัญเชิ ญจากนครจําปาสักมาสู่ พระนคร ตัpงแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึc ง
ปรากฏหลักฐานจากจิตรกรรมฝาผนังภายในพระพุทธรัตนสถาน ซึcงเป็ นหอพระในเขตพระราชฐาน
ชัpนในพระบรมมหาราชวัง โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลทีc 4 ทรงโปรดให้
สร้างขึpนเพืcอเป็ นทีcประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณี มยั และทรงโปรดให้ช่างเขียน
จีน 10 คน เขียนภาพจิตรกรรมขึpนใน พ.ศ. 2410 เล่าเรืc องประวัติพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมล
มณี มยั เสด็จสู่ กรุ งรัตนโกสิ นทร์
1.3 จิตรกรรมฝาผนัง ตํานานพระพุทธสิ หิงค์ ภายในพระอุโบสถวัดบวรสถาน
สุ ทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ซึcงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลทีc 4 ทรงโปรดให้
เขียนขึpน ปรากฏภาพมหรสพสมโภชในพิธีฉลองการอัญเชิญพระพุทธสิ หิงค์
1.4 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร ซึc งพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลทีc 4 ทรงสร้างขึpนใน พ.ศ.2396 เพืcอเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศล
แด่พระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชเทวี ปรากฏภาพมหรสพสมโภชจากวรรณคดีเรืc อง
อิเหนา ตอนอภิเษกสมรส
2. การศึกษาในหัวข้อความแตกต่างของประเภทมหรสพและการละเล่น คือ การจัด
แสดงมหรสพทางบกและมหรสพทางนํpา ซึc งจากขอบเขตจิตรกรรมฝาผนังทีcได้ศึกษาจะปรากฏแต่
เพียงมหรสพบนบกเท่านัpน แต่หลักฐานอืcน ๆ ปรากฏว่าในช่ วงสมัยรัชกาลทีc 1–5 มีการจัดมหรสพ
สมโภชทางนํpาด้วย ได้แก่ การสมโภชพระพุทธรู ปส◌คัําญของแผ่นดินทีcอญั เชิญมาจากต่างรัฐอย่าง
พระแก้วมรกตในปี 2322 และพระพุทธรู ปบุษยรัตน์ พ.ศ. 2355 มหรสพสมโภชทางนํpาเป็ นการจัด
กระบวนเรื อแห่ พร้อม “เครืc องเล่น” มหรสพแต่ละประเภทลงเรื อแห่ หน้าและหลังเรื อพระทีcนงcั ซึc ง
จัดเป็ นริp วขบวนพยุหยาตรา เช่ น โขน งิpว ละครไทย เขมร ปีc กลองจีน ญวนหก หุ่ นลาว ระบําชวา
มโหรี ไทย ฝรัcง เขมร เรื อมหรสพเป็ นเรื อสําปัp นหรื อสามป้ านซึc งก็คือเรื อเก๋ งแบบจีน มีหลังคาคลุม
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ด้านหน้าเรื อเป็ นพืpนทีcเวทีการแสดง อย่างไรก็ตามพระราชพงศาวดารต้นรัตนโกสิ นทร์ ยงั บันทึกถึง
การแต่งเครืc องเล่นมหรสพสมโภชทางนํpาในพระราชพิธีสําคัญอย่าง การแห่ สระสนานตัpงทําเนี ยบ
ระวางช้าง ม้า ถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค พิธีจองเปรี ยงและแห่กระจาดในงานเทศน์มหาชาติ
อีกทัpงในงานพระเมรุ ของพระบาทสมเด็จพระปิc นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยรัชกาลทีc 4
ก็ปรากฏว่ามีประเภทของการฉลองด้วยการมหรสพทางนํpา เนืc องจากพระองค์ทรงดํารงตําแหน่ ง
ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อเป็ นพระองค์แรก ทําให้มีการฉลองทางนํpาเพืcอเป็ นการเทิดพระเกียรติ แต่ทp งั นีp
นับว่ามหรสพสมโภชทางนํpาในยุคปั จจุบนั นีp คงจะหาชมได้ยาก เนืcองจากได้เสืc อมความนิยมลงไป
แล้ว ในขณะทีcการแสดงมหรสพสมโภชทางบกยังพอจะสามารถหาชมของจริ งได้ เนืcองจากมีการ
จัดแสดงได้ง่าย มีความสะดวก และเป็ นทีcนิยมมากกว่า
3. การศึก ษาในขอบเขตของจิตรกรรมฝาผนัง ในส่ วนภูมิภาค เนืc องจากขอบเขตทีc
ทําการศึกษานัpนจํากัดแต่เพียงพืpนทีcกรุ งเทพฯ ซึcงเป็ นเมืองหลวง ทัpงนีp หากได้ทาํ การศึกษาไปยังส่ วน
ภูมิภาค จะทําให้เกิดความครอบคลุมในการศึกษาถึงการถ่ายทอดศิลปะจากเมืองหลวง การรับและ
ผสมผสานศิลปะจากเมืองหลวงเข้ากับเอกลักษณ์ของพืpนทีcในแต่ละแห่ งทีcจะมีเอกลักษณ์เป็ นของ
ตนเอง ซึcงจะทําให้ทราบถึงการถ่ายทอด การสื บต่อรู ปแบบทางศิลปกรรมว่าระหว่างเมืองหลวงและ
ภูมิภาคในแต่ละแห่ งมีความเหมือนคล้าย หรื อ แตกต่างกันหรื อไม่ ประการใด ซึc งนับเป็ นความ
น่าสนใจ และมีความสําคัญทีcควรจะได้ทาํ การศึกษาต่อไป
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