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บทที่ 1
บทนำ
1.ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
วั ด ไชยทิ ศ ตั ง้ อยู่ ริ มคลองบางกอกน้ อย แขวงบางขุ น นนท์ เขตบางกอกน้ อย
กรุ ง เทพมหานคร เป็ นวัดที่ ส ร้ างมาตัง้ แต่สมัยอยุธ ยาตอนปลาย 1 แต่ในหนัง สื อประวัติวัด ทั่ว
ราชอาณาจักร เล่ม 2 ระบุ ประวัติวดั สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อประมาณ พ.ศ.
2370 โดยมีการพระราชทานวิสงุ คามสีมา ประมาณ พ.ศ.2370 พร้ อมกับการประกาศสร้ างวัด เจ้ า
อาวาสที่ครองวัดคือ พระปลัดชัชวาลย์ ทังนี
้ ้จิตรกรรมฝาผนัง ภายที่อยู่ภายในพระอุโบสถ ระบุว่า
เป็ นศิลปะที่นิยมสร้ างขึ ้นในสมัยนัน้ 2
โดยที่ลกั ษณะของอุโบสถที่มีแบบแผนสืบทอดมาจากศิลปะอยุธยา คือ ไม่มีพาไล มีเพิง
เฉลี ย ง หรื อ บัง สาด คื อ หลัง คาที่ เ อนมาปิ ดด้ า นหน้ าและหลัง ของตัว อาคาร ซึ่ ง พบในงาน
สถาปั ตยกรรมท้ องถิ่นแบบนอกราชธานี ในสมัยอยุธยาตอนปลายและนิยมทาสืบเนื่องมาจนถึง
สมัยต้ นรัตนโกสินทร์ 3 สภาพปัจจุบนั ของจิตรกรรมฝาผนังตังแต่
้ พื ้นจนถึงครึ่งหนึง่ ของผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่างทัง้ สองข้ างและผนัง ระหว่างช่องประตูล บเลื อ นไปหมดแล้ ว จิ ตรกรรมเหนื อ ช่ อ ง
หน้ าต่างประตูขึ ้นไปยังมีสภาพดีอยู่
โดยส่วนที่เหลือมีรูปแบบการวาดเป็ นแนวประเพณี คือ การเขียนเรื่ องพุทธประวัติระหว่าง
ช่องหน้ าต่างเขียนเป็ นเรื่ องพุทธประวัติ ด้ านหลังพระประธานเป็ นเรื่ องไตรภูมิโลกสันฐาน แต่ทงนี
ั ้ ้มี
ลักษณะรู ปแบบการจัดวางบางประการแปลกไปจากลักษณะที่นิยมในจิตรกรรมฝาผนังในสมัย
รัตนโกสินทร์ ช่วง รัชกาลที่ 1 - 3 คือ ผนังตรงข้ ามพระประธานไม่ได้ เขียนเรื่ องมารผจญ แต่กลับ
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เขียนเป็ นเรื่ องพุทธประวัติ 3 ตอนเรี ยงติดกัน แต่กลับนาภาพมารผจญไปอยู่บริ เวณผนังด้ านซ้ าย
ของพระประธานรวมถึงผนังบริ เวณเหนือช่องหน้ าต่างทังสองข้
้
างเขียนเป็ นลายดอกไม้ ร่วงเป็ นแผง
บนพื ้นแดง โดยปรกติแล้ วบริ เวณนี ้จะเป็ นภาพของเทพชุมนุม ภาพจิตรกรรมในรู ปแบบเช่นนีไ้ ม่
ค่อยปรากฏในงานจิตรกรรมแนวประเพณีถึงแม้ จะล่วงเลยมาจนถึงปลายรัชกาลที่ 3 ก็ตาม
น. ณ ปากน ้า(นามแฝง ประยูร อุลชุ าฎะ) ได้ ศกึ ษางานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถและ
ตัวอุโบสถของวัดแห่งนี ้ ระบุว่ าน่าจะสร้ างขึน้ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีการซ่อมแซมงาน
จิตรกรรมฝาผนังและตัวอุโบสถ มาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 34 โดยเป็ นการ
ซ่อแซมเพี ยงบางส่วน งานที่ บ่ง ชี ว้ ่าควรเป็ นงานก่อนหน้ าสมัยรั ช กาลที่ 3 เช่น ภาพทหารชาว
เปอร์ เซียน ภาพฝรั่งรุ่ นเก่า รวมทังเทคนิ
้
คภาพบางตอนที่ยงั เขียนบนพื ้นขาว ส่วน ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ ดร .สันติ เล็กสุขมุ ได้ เสนอเพิ่มเติมว่า จิตรกรรมฝาผนังวัดไชยทิศ มีข้อที่ควรตรวจสอบ
เพิ่ม เติม ว่าอาจเป็ นงานช่างในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ ราวรั ช กาลที่ 3 ก็ ไ ด้ 5 อาทิ การปรากฏลาย
ละเอียดของฉากต่าง ๆ เพิ่ มขึ ้นอย่างมากมายซึ่งสอดคล้ องกับลักษณะอย่างหนึ่งของจิตรกรรมฝา
ผนังในสมัยรัชกาลที่ 36 รวมทัง้ การแสดงออกของตัวละครมีความเป็ นธรรมชาติมากขึน้ หรื อ
เทคนิคในการใช้ สีที่เพิ่มขึ ้นจากสมัยก่อนหน้ าอย่างมาก
นอกจากนี ้ภาพของชาวบ้ านทัว่ ไปก็ดี ชาวต่างชาติ ไม่วา่ จะเป็ น ชาวจีน ฝรั่ง แขก ภาพของ
วิถีชีวิตผู้คน ที่เรี ยกว่า ภาพกาก การแต่งกาย ภาพงานสถาปั ตยกรรม เป็ นประเด็นที่ควรนามา
ศึกษาด้ วยเป็ นอย่างยิ่งซึ่งนอกจากจะสามารถสะท้ อนวิวฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในเวลาดังกล่าวด้ วย แล้ วยังสามารถเชื่อมโยงถึงการกาหนดอายุสมัยของ
งานจิตรกรรมฝาผนังได้ อีกทางหนึ่งด้ วย เช่น ภาพการแต่งกายของชาวตะวันตกหรื อของชาวจีนว่า
เป็ นยุคสมัยใดสอดคล้ องกับการปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมหรื อไม่ รวมทังภาพของสถาปั
้
ตยกรรม
แบบจีน เป็ นต้ น
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จากข้ อมูลเบื ้องและการไม่มีการบันทึกหลักฐานในการสร้ างหรื อบูรณะปฏิ สงั ขรณ์วดั อย่าง
แน่นอนที่ทาให้ เกิดประเด็นที่จะศึกษาถึงอายุของจิตรกรรมฝาผนังว่าเขียนขึ ้นครัง้ แรกเมื่อไหร่ หรื อ
จะเป็ นการเขียนใหม่แทนของเดิม ทัง้ หมดกันแน่ รวมไปถึงช่วงเวลาในการบูรณะว่าเป็ นช่วงใด
รวมทังการแสดงออกเพื
้
่อสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมเป็ นการบอกเล่าอดีตผ่านงานจิตรกรรมก็มี
ความสาคัญอีกประการหนึ่ง ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้จะยึดหลักฐานทางด้ านจิตรกรรมฝาผนังใน
ด้ านรูปแบบ เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้ สี หรื อ เรื่ องราวที่แสดงออกมาในยุคสมัยต่าง ๆ มาเพื่อทา
การเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดไชยทิศ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในอายุสมัยของ
จิตรกรรมฝาผนังที่วดั แห่งนี ้
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาตรวจสอบอายุสมัยของงานจิ ตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถของวัดไชยทิ ศ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาภาพสะท้ อนทางสังคมและวัฒนธรรมจากจิตรกรรมฝาผนัง
3.สมมติฐำนกำรศึกษำ
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไชยทิศ เพราะถึงแม้ วา่ เรื่ องราวที่เขียนยังคงเป็ นเรื่ อง
พุทธประวัติ ไตรภูมิ การจัดองค์ประกอบของภาพที่มีการใช้ ทงเส้
ั ้ นสินเทาหยักฟั นปลาที่สืบทอด
จากความเป็ นอุดมคติจากสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่จากสภาพในปัจจุบนั อาจทาให้ สนั นิษฐานไป
ได้ วา่ อาจมีการบูรณะซ่อมแซมอีกครัง้ ในช่วงสมัยของรัชกาลที่ 3 เนื่องจากองค์ประกอบต่างๆของ
จิตรกรรมฝาผนัง ทังเทคนิ
้
ค อาทิ การเขียนโขดหิน ต้ นไม้ หรื อ ลักษณะของการใช้ สีสนั ที่มีมากขึ ้น
รวมทังลั
้ กษณะความเป็ นจีนที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากมาย เป็ นต้ น
4.ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. เน้ นศึกษากาหนดอายุสมัยของภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ โดยการค้ นคว้ า
เรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องจากเอกสาร เช่น การจัดวางองค์ประกอบภาพ เรื่ องราวที่ปรากฏในชาดก พุทธ
ประวัติ คติ การจัดวางรูปแบบ การใช้ เส้ นสินเทา ฯลฯ และทาการบันทึกภาพเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
ประกอบในการศึกษาและเปรี ยบเทียบกับวัดหรื อสถานที่ๆ สร้ างในสมัยเดียวกัน
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2. ศึกษาลักษณะภาพสะท้ อนทางสังและวัฒนธรรม อาทิ ภาพชาวต่างชาติ การแต่งกาย
ที่อยู่อาศัย เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการกาหนดอายุสมัยของจิตรกรรมฝาผนัง
5. ขัน้ ตอนในกำรศึกษำ
1. เก็บข้ อมูลทางเอกสาร โดยอาศัยข้ อมูลจากการวิจยั ทางประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ โบราณคดี
วรรณกรรม บทความ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. เก็บข้ อมูลจากจิตกรรมฝาหนังสมัยรัตน์โกสินทร์ ตอนต้ นจากที่อื่นๆ เพื่อนามาใช้ ในการ
เปรี ยบเทียบกัน เช่น พระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร วัดราชสิทธิ
วัดสุวรรณาราม เป็ นต้ น
3. ดาเนินการวิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆ ที่ได้ เก็บข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ
4. สรุปผลการศึกษา
6. วิธีกำรศึกษำ
1. ศึกษาและทบทวนงานวิจยั และเอกสาร หนังสือวิชาการที่มีความเกี่ยวข้ องกับจิตรกรรม
ฝาผนังในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
2. ศึกษารายละเอียด รูปแบบและเทคนิคงานรวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนงาน
จิตรกรรมฝาผนังเช่น สภาพสังคม วัฒนธรรม
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มา นาเสนอข้ อมูลและสรุปผลการศึกษา

บทที่ 2
วัดไชยทิศและข้ อมูลศิลปกรรมภายในวัดที่เกี่ยวข้ อง
1. ประวัตวิ ัดไชยทิศ จากหลักฐานเอกสาร
วัดไชยทิศ เป็ นวัดขนาดเล็กอยู่ฝั่งธนบุรี ตังอยู
้ ่บริ เวณคลองบางกอกน้ อย ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพมหานคร โดยที่ด้านหน้ าวัด มีคลองเล็ ก ๆ ซึ่งคลองนี ้
เชื่ อมต่อกับคลองบางกอกน้ อย ปั จจุบันคลองตืน้ เขินและไม่ได้ ใช้ สัญ จรแล้ ว ภายในวัด มี พ ระ
อุโบสถหันหน้ าทางทิ ศตะวัน ออกสู่คลอง ภายในมี จิ ตรกรรมฝาผนัง พระวิ ห ารหันหน้ าสู่คลอง
เช่นเดียวกับอุโบสถ เรี ยกกันว่า วิหารหลวงพ่อเพชร มีหอระฆังอยู่ด้านขวาของวิหาร ด้ านหน้ า
วิหารทางขวา มีเจดีย์ทรงปรางค์หนึง่ องค์ มีกฏุ ิสงฆ์ และ ศาลาการเปรี ยญ
วัดไชยทิศ นันไม่
้ ได้ มีบนั ทึกทางเอกสารการสร้ างที่แน่ชดั เอกสารของกรมศิลปากร ได้ ระบุ
ว่า เป็ น วัด ที่ ส ร้ างขึน้ ในสมัย อยุธ ยาตอนปลาย 1 ตามเอกสารของกรมการศาสนา นัน้ ระบุว่า
สัน นิ ษ ฐานว่า สร้ างขึ น้ ในสมัย รั ช กาลที่ 3 เมื่ อ ประมาณ พ.ศ.2370 โดยมี ก ารพระราชทาน
วิสุงคามสี ม า ประมาณ พ.ศ.2370 พร้ อมกับ การประกาศสร้ างวัด 2 นอกจากนี ย้ ัง มี ผ้ ูเสนอว่า
วัดไชยทิศนันเป็
้ นวัดที่สร้ างขึ ้นพร้ อมกับวัดบางขุนนนท์ (เดิมคือ วัดไชยชิต) โดยเจ้ าสามกรม 3 และ
พบว่า ตามพื ้นระหว่างอุโบสถกับพระวิหารได้ พบอิฐขนาดใหญ่ซึ่งเจาะรูไว้ 8 รู ซึ่งเป็ นลักษณะของ
อิฐโบราณ4
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โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555), 230.

5

6
กรมศิลปากรได้ ขึ ้นทะเบียนวัดไชยทิศเป็ นโบราณสถานสาคัญของชาติ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 49 วันที่ 13 ธันวาคม 25205 จากหลักฐานทางเอกสารนันก็
้ ยงั ไม่มีความชัดเจน
ถึงการสร้ างวัดที่แน่นอนดังนันจึ
้ งต้ องมีการใช้ ลกั ษณะทางศิลปกรรมที่อยู่ภายในวัดมาช่วยในการ
สันนิษฐานการกาหนดช่วงเวลาของการสร้ างวัด
2.ศิลปกรรมภายในวัด
ศิ ล ปกรรมภายในวัด ที่ น่ า สนใจจะอยู่ ภ ายในบริ เวณเขตพุ ท ธวาส ประกอบไปด้ วย
อุโบสถ วิหาร เจดีย์ทรงปรางค์ หอระฆัง ส่วนในเขตสังฆวาส ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นสิ่งปลูกสร้ างขึ ้น
ใหม่ เช่น ศาลาการเปรี ยญ เป็ นต้ น
2.1 พระอุโบสถ
อุโบสถมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงเตี ้ย มีการประดับด้ วย
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้ าบันก่ออิฐถือปูนมีการประดับด้ วยถ้ วยกระเบื ้องเรี ยงต่อกันเป็ นลาย
ดอกไม้ ทงด้
ั ้ านหน้ าและหลัง(ภาพที่1)

ภาพที่ 1 อุโบสถ วัดไชยทิศ

5

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 395.

7
ทังนี
้ ้การปรับเปลี่ยนหน้ าบันของอาคารจากเครื่ องไม้ มาเป็ นการก่ออิฐถือปูนเพื่อรองรับ
หลังคามีมาแล้ วตังสมั
้ ยพระนารายณ์โดยได้ รับอิ ทธิพลจากตะวันตก6 เรี ยกว่า ทรงวิลนั ดา ในสมัย
อยุธยตอนปลายถึงต้ นรัตนโกสินทร์ พบว่ามีศาสนาสถานของวัดกลุ่มหนึ่งได้ รับอิทธิพลการทาหน้ า
บัน จากอาคารรู ป แบบดัง กล่าว 7 นอกจากนี ห้ ลังคาคลุม ที่ ยื่น เอนออกมาคลุม ทัง้ ด้ านหน้ าและ
ด้ านหลัง รูปแบบของหลังคาที่ยื่นคลุมออกมานี เ้ ป็ นบังสาด (ภาพที่ 2) เรี ยกว่า จัน่ หับ 8 ซึ่งพบใน
งานสถาปั ตยกรรมท้ องถิ่นแถบนอกราชธานีในสมัยอยุธยาตอนปลาย 9เช่น อุโบสถวัดดุสิดาราม
(ภาพที่3) เป็ นต้ น ซึ่งวัดดังกล่าวก็ อยู่พื ้นที่รอบนอกของกรุงศรี อยุธยา ส่วนการประดับด้ วยเครื่ อง
กระเบื อ้ งจี น คงเป็ น การตกแต่ง เพิ่ ม เติม ในสมัย ต่อ มาตามที่ นิ ย มอยู่ในสมัย รั ช กาลที่ 3 ดัง นัน้
ลักษณะหน้ าบันของวัดแห่งนี ้จึงมีลกั ษณะผสมคงมีการบูรณะขึ ้นใหม่ ส่วนภายในยังมีการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ซึง่ จะวิเคราะห์ในบทต่อไป

ภาพที่ 2 ลักษณะของบังสาดที่ยื่นออกมา อุโบสถ วัดไชยทิศ (ซ้ าย)
ภาพที่ 3 อุโบสถ วัดดุสิดาราม(ขวา)
6

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ :พัฒนาการของงานช่ างที่และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 119 .
7

เรื่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.

8

สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปะรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2526), 23.
9
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ :พัฒนาการของงานช่ างที่และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 137.

8
ประตูทางเข้ าด้ านหน้ าอุโบสถ มี 2 ประตู ด้ านหลังมี 1 ประตู เขียนประดับลายรดน ้า
ทานองจีน (ภาพที่4 ) เป็ นรูปสัตว์หิมพานต์ ด้ านล่างแทรกภาพตัวละครรามเกียรต์ ด้ านหลังของ
ประตูทงหมดเขี
ั้
ยนเป็ นลายดอกไม้ แบบจีน(ภาพที่5) เป็ นดอกสีแดง บนพื ้นสีขาว

ภาพที่4 ลายรดน ้าประตูด้านนอก

ภาพที่ 5 ภาพดอกไม้ ด้านหลังประตู

ลักษณะการเขียนลายดอกไม้ เช่นนี ้เป็ นจิตรกรรมที่เกิดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ถือเป็ นงาน
ตกแต่งไม่ได้ แสดงเรื่ องราวเพื่อสร้ างบรรยากาศภายในอาคาร เรี ยกว่า ลายนอกอย่าง หรื อ ลาย
อย่างเทศ10
หน้ าต่างอุโบสถมี ด้านละ 5 ช่อง ด้ านนอกเขี ยนลายรดนา้ เหมื อนประตู ส่วนหน้ าต่าง
ด้ านหลังเขียนเป็ นเทวดาถือพระขรรค์หรื ออาวุธอื่น ๆ อยู่บนพื ้นสีขาว (ภาพที่ 6) มีการใส่ลวดลาย
และสี ข องผ้ าทรงแตกต่ า งกั น ทุ ก องค์ สัน นิ ษ ฐานว่ า เทวดาบนหน้ าต่ า งคงเขี ย นขึ น้ ในช่ ว ง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น เนื่องจากมีการประดับ กระหนกตัวเล็ก สะบัดปลายหรื อพระยี่กาที่ประดับ
ด้ านข้ างของมงกุฏ (วงกลมบน ภาพที่ 6) นอกจากนี ม้ ี การประดับ สุวรรณกระถอบบริ เวณใต้
รัดประคด ซึ่งจะอยู่ด้านหน้ าห้ อยลงมาระหว่างพระเพลา(วงกลมล่าง ภาพที่6 ) เครื่ องประดับทัง้

10

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ :พัฒนาการของงานช่ างที่และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2556), 464-465.

9
สองชิ ้นนี ้ไม่นิยมในการประดับในทวารบาลในสมัยสมัยอยุธยาตอนปลาย 11 ลักษณะเครื่ องทรง
เช่นนี ้ปรากฏเช่นกันที่ ทวารบาลบนหน้ าต่าง(ภาพที่ 7) วัดใหม่เทพนิมิตร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ นวัด
ที่มาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลายแต่ได้ รับการบูรณะสมัยรัชกาลที่ 112

ภาพที่ 6 ทวารบาลหน้ าต่าง อุโบสถ วัดไชยทิศ
ภาพที่ 7 ทวารบาลหน้ าต่าง อุโบสถ วัดใหม่เทพนิมิตร
ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประธานปางมารวิชยั (ภาพที่ 8) มีพระสาวกหันหน้ าเข้ า
หาพระประธานอยู่ด้านละหนึ่งองค์ สันนิษฐานว่าพระประธานน่าจะสร้ างขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น เนื่องจากมีลกั ษณะพระพักต์สงบนิ่งคล้ ายหน้ าหุ่น แย้ มพระโอษฐ์ เล็กน้ อย มีนิ ้วพระหัตถ์
ทังสี
้ ่เรี ยวยาวเท่ากัน ซึ่งแสดงถึงการสืบเนื่องจากลักษณะมาจากรัชกาลที่ 1และรัชกาลที่ 2 จนแต่
มาปรากกฏมากในรัชกาลที่ 313
11

ปั ทมา สาคร, “ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายกับสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น”, (สารนิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553),
104.
12

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ :พัฒนาการของงานช่ างที่และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 398.
13
เรื่องเดียวกัน, 278.
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ภาพที่ 8 พระประธานภายในพระอุโบสถ
2.2 ใบเสมา
ใบเสมา ปั กล้ อมอยู่รอบอุโบสถ ใบเสมาท าจากหิ นทรายแดง มี 2 ลักษณะตัง้ สลับกัน
ลักษณะแรกคือ ใบเสมาที่อยู่บนแท่น หรื อที่ เรี ยกว่า เสมานั่งแท่น (ภาพที่9) และแบบที่สองคือ
ใบเสมาที่อยูใ่ นซุ้ม (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 9 ใบเสมานัง่ แท่น วัดไชยทิศ

ภาพที่ 10 ซุ้มเสมา วัดไชยทิศ
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ฐานที่รองรับใบเสมาปรากฎเป็ นฐานสิงห์ซ้อนกัน มีการย่อมุม ตังแต่
้ ฐานล่างจนถึงแท่นที่
รองรับใบเสมาอยู่ ใบเสมาที่มีฐานรองรอบเช่น นี ้พบในกลุ่มวัดที่สร้ างและซ่อมในสมัยอยุธยาตอน
ปลายทังสิ
้ ้น เช่น วัดบรมพุทธาราม วัดพระยาแมน14 เป็ นต้ น
ลักษณะที่ 2 ใบเสมาที่อยู่ในซุ้ม (ภาพที่ 10) มี ลักษณะของฐานและการย่อมุมเหมื อน
แบบแรก แต่มีการเพิ่มซุ้มโดยการเสาตังอยู
้ ่บนแท่นที่รองรับใบเสมาและยังมีการย่อมุมที่เสาด้ วย
ด้ านบนหลังคาคล้ ายสถาปัยกรรมแบบจีน เนื่องจากซุ้มเสมาในระยะแรกนันจะเป็
้
นซุ้มเสมาทรงกูบ
จะพบในกลุ่มวัดที่สร้ างตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสิน ทร์ ตอนต้ น (รัชกาลที่1)
เช่น วัดดุสิดาราม15(ภาพที่11 )เป็ นต้ น

ภาพที่ 11 ซุ้มเสมา วัดดุสิดาราม
ภาพที่ 12 ซุ้มเสมา วัดโมลีโลกยาราม
แต่ลกั ษณะของซุ้มเสมาที่วดั ไชยทิศคล้ ายกับหลังคาเกี ้ยวหรื อคานหามแบบจีน เรี ยกว่า
ทรงเกีย้ ว กล่าวได้ ว่า ซุ้มสีมาในลักษณะนีส้ ร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 อย่างแท้ จริ ง16 ลักษณะซุ้ม
เสมาแบบนี ม้ ี อยู่ในวัดที่ ส ร้ างในสมัยรัช กาลที่ 3 เช่น ซุ้ ม เสมาที่ วัดโมลี โลกยารามราชวรวิหาร
(ภาพที่ 12) ซึง่ มีลกั ษณะหลังคาซุ้มเป็ นทรงเกี ้ยวเช่นกัน ซึง่ เป็ นวัดที่มีประวัตกิ ารปฏิสงั ขรณ์ทวั่ พระ
อารามในสมัยรัชกาลที่ 317 ซุ้มเสมาของวัดไชยทิศเป็ นรูปแบบที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็ น
งานแบบประเพณีคือการใช้ ฐานสิงห์ซงึ่ เป็ นฐานเดิมแต่ตอ่ เติมแบบซุ้มเป็ นแบบจีน
14

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ :พัฒนาการของงานช่ างที่และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 132.
15
เรื่องเดียวกัน, 132-133.
16

เรื่องเดียวกัน, 172.

17

ลาจุล ฮวบเจริญ, พระอารามหลวงแห่ งราชอาณาจักรสยาม, (กรุงเทพฯ:ดวงกลมพับลิชชิ่ง, 2555), 78.
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2.3 พระวิหาร
พระวิห ารอยู่ทิ ศเหนื อ ของพระอุโบสถ (ภาพที่ 13) มี ลักษณะเป็ นอาคารก่ออิฐ ถื อปูน
เครื่ อ งบนประดับ ด้ ว ยช่อ ฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ลวดลายหน้ าบัน ทัง้ ด้ านหน้ า และด้ า นหลัง มี
ลัก ษณะลายพรรณพฤกษา มี ด อกไม้ ส ลับ อยู่ ตรงกลางเป็ น รู ป ราหูอ มจัน ทร์ โดยอยู่ในกรอบ
สามเหลี่ยม เส้ นกรอบสามเหลี่ยมในหน้ าบันคือ เป็ นการทาสามเหลี่ยมซ้ อนขึ ้นภายในหน้ าจัว่ นัน้
เพื่อเน้ นจุดสนของหน้ าบัน ความสาคัญจะอยู่ที่ภาพภายในกรอบสามเหลี่ยมเล็ก 18 ซึ่งเป็ นรูปแบบ
ใหม่ ลักษณะของหน้ าบันเช่นนีเ้ ป็ นการผสมกันระหว่างประเพณี คือการทา ช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ ส่วนลักษณะใหม่คือ การทาลวดลายพรรณพฤกษาประดับกระจก แทนที่ จะเป็ นหน้ าบัน
แกะสลักไม้ อย่าสมัยก่อนหน้ า
หน้ าบันรูปแบบนี ้เกิดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 พร้ อมกับลักษณะของเสาสี่เหลี่ยมรับน ้าหนัก
ของชายคา ไม่ประดับบัวหัวเสา และไม่มีคนั ทวย ลักษณะของอาคารรู ปเช่นนีม้ ักจะเป็ นอุโบสถ
หรื อวิหารที่ได้ รับการบูรณะหรื อสร้ างขึ ้นใหม่ ในช่วงรัชกาลที่ 3 เช่น อุโบสถ วัดสุทศั น์ (ภาพที่ 14)
เป็ นต้ น

ภาพที่ 13 วิหาร วัดไชยทิศ
ภาพที่ 14 พระอุโบสถ วัดสุทศั น์เทพวราราม
ทางเข้ า ด้ า นหน้ าและด้ า นหลัง มี ด้ า นละหนึ่ ง ประตู บานประตูด้ า นนอกของทางเข้ า
ด้ านหน้ า (ภาพที่ 15) มี การแกะสลักไม้ ทาสี ทองบนพื น้ สี แดงบริ เวณด้ านนอกของประตู เป็ น
18

พยูร โมสิกรัตน์, “การวิเคราะห์องค์ประกอบหน้ าบันโบสถ์และวิหารสมัยรัชกาลที่ 3”, (รายงานวิชาการวิเคราะห์
องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมไทย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518), 5.

13
ลวดลายทานองจีน เช่น ดอกไม้ ลูกท้ อ ต้ นไม้ ที่มีกิ่งก้ านขดงอรวมทังมี
้ ภาพของกินนร กินรี ช้ าง ลิง
เป็ นต้ น ส่วนบานหน้ าต่างด้ านในไม่การเขียนประดับลวดลายใดๆ
การประดับซุ้มหน้ าต่างและประตู(ภาพที่ 16และ17) เป็ นลายปูนปั น้ ใบ้ ไม้ ดอกไม้ แบบจีน
ผสมกับตะวันตก เรี ยกว่า ลายอย่างเทศ ลักษณะเช่นนีป้ รากฏที่ ซุ้มหน้ าต่างพระอุโบสถวัดราช
โอรส (ภาพที่ 18) ซึ่งพงศาวดารรัชกาลที่ 3 บันทึกว่า พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าฯ ทรงสร้ างและ
บูรณะวัดแห่งนี ้ทังหมด
้
ตังแต่
้ ยงั ทรงดารงพระยศเป็ นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ 19

ภาพที่15 บานประตูด้านนอกพระวิหาร

ภาพที่ 17 ซุ้มหน้ าต่างพระวิหาร
19

ภาพที่ 16 ซุ้มประตูพระวิหาร

ภาพที่ 18 ซุ้มหน้ าต่าง พระอุโบสถ วัดราชโอรส

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2367-2394, (พระนคร : โรง

พิมพ์โสภณ พิพรรฒธนากรล, 2481), 351.

14
การประดับซุ้มประตูในลักษณะนี ้เป็ นการปรับเปลี่ยนคติจากเดิมที่ซ้ ุมประตูหน้ าต่าง
จะต้ องเป็ นซุ้มบรรพแถลงหรื อรูปทรงปราสาทเพื่อสื่อความหมายถึง การเป็ นเรื อนฐานนันดรสูงที่
ประทับของพระพุทธเจ้ าน ให้ กลายเป็ นแบบที่เรี ยกว่าลายอย่างเทศซึง่ เริ่มได้ รับความนิยมในการ
นามาประดับซุ้มประตู หน้ าต่างของศาสนาสถานประมาณรัชกาลที่ 320
ภายในวิหาร มีพระพุทธรู ปประธาน(ภาพที่ 19) มีชื่อว่า หลวงพ่อเพชร เป็ นพระพุทธรู ป
ปางมารวิชยั ทรงครองจีวรลายดอก มีพระสาวกนัง่ พนมมือ อยู่บริ เวณฐานของพระประธานข้ างละ
หนึง่ องค์และครองจีวรลายดอกเช่นเดียวกับประธาน

ภาพที่ 19 พระประธานและพระสาวก ในพระวิหาร
พระพุทธรูปครองจีวรลายดอก เป็ นการทาเลียนแบบจากการใช้ ผ้าลายดอกที่ใช้ เป็ นจีวร
ให้ พระพุทธรู ป ดังปรากฏในจารึ กวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) จารึกนี ้อยู่ในวิหารทิศ
พระโลกนาถ กล่ า วถึ ง รั ช กาลที่ 1 ให้ ซื อ้ ผ้ าแพรดอกไปย้ อมเป็ นผ้ ากาสาวพั ส ตร์ เพื่ อ ถวาย
พระพุทธรูป ด้ วยเหตุนี ้จึงได้ เริ่ มสร้ างพระพุทธรูปจีวรลายดอกขึ ้น 21 พระพุทธรูปครองจีวรลายดอก
เป็ นแบบที่นิยมอย่างมากในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 และต้ นรัชกาลที่ 422
20

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ :พัฒนาการของงานช่ างที่และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556),195-196.
21
22

เรื่องเดียวกัน, 278.

พิริยะ ไกรฤกษ์ , ลักษณะไทย พระพุทธประติมา อัตลักษณ์ พุทธศิลป์ ไทย, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ พริน้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง,2551), 422.
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2.4 เจดีย์ทรงปรางค์
เจดีย์ทรงปรางค์บริเวณด้ านหน้ ามุมขวาของพระวิหาร หลวงพ่อเพชร มีเจดีย์ทรงปรางค์อยู่
1 องค์ (ภาพที่ 20) มีขนาดไม่ใหญ่นกั แต่ละส่วนประกอบด้ วย

ภาพที่ 20 ปรางค์หน้ าพระวิหาร วัดไชยทิศ
ฐานเแปดเหลี่ ยม 2 ฐาน ฐานชัน้ แรกประดับลวดบัวลูกแก้ วนูน กลางท้ องไม้ คล้ ายเส้ น
หวายผ่าซีกหรื อลูกกลมแต่ผ่าซีก23 ชันที
้ ่ 2 มีลกั ษณะคอดล่างผายบน คล้ ายกับเว้ นไว้ เพื่อประดับ
งานประติ ม ากรรม ลั ก ษณะเช่ น นี ้ เรี ย กว่ า เอวขัน คื อ คอดคล้ ายรั ด ประคด เช่ น ปรางค์
วัดบรมพุทธารามที่สร้ างในสมัยอยุธยาตอนปลาย 24 เหนือฐานเขียงขึ ้นไปเป็ นฐานสิงห์ซ้อนกัน 3
ฐาน รองรับเรื อนธาตุ การเพิ่มมุมตังแต่
้ ชดุ ฐานสิงห์จนถึงเรื อนธาตุ
เรื อนธาตุ ทาเป็ นช่องจระนามีการย่อมุมที่ผนัง มุมที่ยอ่ มีขนาดเท่ากันทุกมุม ไม่พบว่ามี
การประดิษฐานพระพุทธรูปหรื อรูปเคารพอื่นๆ ในช่องจระนา

23

สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์ : ความเป็ นมาและคาศัพท์ เรียกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มติชน,

2552), 67.
24

สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะอยุธยา : งานช่ างหลวงแห่ งแผ่ นดิน, ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 65.
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ส่วนบน ไม่มีการทาชันเชิ
้ งบาตร ทาขึ ้นไปซ้ อนกัน 6 ชัน้ แต่ละชันประดั
้
บกลีบขนุนแนบติด
กับผนัง แต่ยอดของปรางค์แห่งนี ้กลับมีฐานที่เรี ยวกว่าด้ านบนของยอด อาจจะมีการซ่อมแซมใหม่
จึงทาให้ ลกั ษณะที่ดไู ม่ได้ สดั ส่วนนัก
จากลักษณะของปรางค์ในปั จจุบัน มีขนาดไม่ใหญ่ สัดส่วนที่ สูงเพรี ยว มีเพิ่ม มุมโดยที่
เท่ากัน ทุก มุม ตัง้ แต่ฐ านสิ งห์ ทัง้ 3 ฐาน ขึน้ ไปจรดผนังเรื อนฐานก่อนถึงชัน้ รัด ประคด และการ
ประดับกลีบขนุนและใบขนุน ที่แนบติดกับชัน้ รัดประคด แตกต่างจากปรางค์ในสมัยอยุธยาตอน
ปลายที่จะมีลกั ษณะทรงอ้ วนป้อมกว่า และที่สาคัญคือการเจาะเป็ นช่องวิมานแล้ วมีบรรพแถลงมา
ปิ ด เป็ นรู ปแบบของปรางค์ในสมัยรั ตนโกสินทร์ โดยทัว่ ไป เช่น ปรางค์ประจามุมในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม เป็ นต้ น ดังนันปรางค์
้
ที่วดั ไชยทิศคงเป็ นปรางค์ที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
ลักษณะอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปคือการไม่มีชนเชิ
ั ้ งบาตรก่อนถึงชันรั
้ ดประคด ที่สนั นิษฐาน
ว่าอาจจะเกิดจากการซ่อมแซมและการเว้ นพื น้ ที่ว่างลักษณะคอดล่างผายบน ในส่วนเอวขันอาจ
เคยมี ป ระดับ ประติม ากรรม ก็ เป็ น ได้ เช่น ที่ ป รางค์แ ละปรางค์ป ระจ ามุม วัดอรุ ณ ราชวราราม
(ภาพที่ 21) เป็ นต้ น

ภาพที่ 21 ปรางค์ประจามุม วัดอรุณราชวรารามดเ
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2.5 หอระฆัง
หอระฆัง (ภาพที่ 22) ตังอยู
้ ่ทางขวาติดกับพระวิหาร มีลกั ษณะเป็ น อาคาร 2 ชัน้ ก่ออิฐถือ
ปูน มีบนั ไดทางขึ ้นอยู่ทางทิศเหนือ ชันที
้ ่ 1 ทาเป็ นซุ้มวงโค้ งยอดแหลมทัง้ 4 ด้ าน ชัน้ 2ไว้ สาหรับที่
แขวนระฆัง เจาะช่องเป็ นซุ้มโค้ ง 4 ด้ านเช่นกัน มีการประดับกระเบื ้องสีเขียวบริ เวณเหนือซุ้มโค้ งขึ ้น
ไป หลังคาทาเป็ นยอดแหลมคล้ ายกับเจดีย์ทรงระฆังแต่สวนยอดบนสุดหักหายไป โดยลักษณะหอ
ระฆังนี ค้ ล้ ายกับ หอระฆัง วัดราชนัดดาที่ ก่อเป็ น 2 ชัน้ ช่องประตูรูปวงโค้ งทัง้ ชัน้ ล่างและชัน้ บน
เช่นกัน

ภาพที่ 22 หอระฆังด้ านข้ างพระวิหาร
โดยที่หอระฆังวัดราชนัดดาจะ ประดับตกแต่งลวดลายและกระเบื ้องเป็ นแบบจีน หลังคา
ทรงกระโจมแบบฝรั่งปนจีน แต่ลวดลายประดับมีลายฝรั่งปะปนอยู่มาก อาจเป็ นงานซ่อมแซมใน
รัชกาลที่ 525 แต่ที่แตกต่างกันคือ หอระฆัง วัดไชยทิศ ไม่ค่อยปรากฏการตกลายแบบฝรั่งรวมทัง้

25

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลและมุมมอง : ศิลปรัตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2548), 167.
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ส่วนหลังคายังมีลกั ษณะคล้ ายเจดีย์ทรงระฆังและการใช้ เครื่ องกระเบื ้องตกแต่ง อาจเป็ นงานช่าง
ในช่วงต้ นรัชกาลที่ 3
จากงานศิลปกรรมภายในวัดไชยทิศนัน้ โดยเฉพาะใบเสมาที่อยู่บนแท่นและพระอุโบสถมี
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมที่มีแบบอย่างมาแล้ วตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลายคือการมีบงั สาดยื่น
ออกมาคลุมทังหน้
้ าและท้ ายพระอุโบสถ จึงเชื่อ ว่าเป็ นวัดที่มีมาแล้ วตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย
แต่หน้ าบันของพระอุโบสถที่มีการประดับเป็ นเครื่ องถ้ วยกระเบื ้องคาดว่าคงซ่อมแซมใหม่รวมทังซุ
้ ้ม
เสมาที่มีหลังคาเป็ นทรงเกีย้ วคาดว่าบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 เพราะมีอิทธิพลความเป็ นจีน ส่วน
พระวิหารมีลกั ษณะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 อย่างชัดเจน สังเกตจาก หน้ าบันมีลักษณะ
กรอบหน้ าบัน เป็ นแบบประเพณี แต่หน้ าบัน เป็ น ปูนปั น้ ประดับ กระจก เสาของวิหารที่ เป็ น แท่ง
สี่เหลี่ยม ไม่มี บวั หัวเสาและลายปูนปั น้ ที่ประดับตามซุ้มประตูหน้ าต่างก็เป็ นลายอย่างเทศแล้ ว
ลักษณะของพระประธานในวิหารที่ทรงครองจีวรลายดอกก็เป็ นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทัง้
ปรางค์ที่อยูห่ น้ าพระวิหารก็มีขนาดเล็ก คล้ ายเจดีย์ประจามุมก็เป็ นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3
จากหลักฐานทางศิลปกรรมนี ้สอดคล้ องกับเอกสารที่ระบุว่าวัดนี ้สร้ างใน พ.ศ. 2370 ตรง
กับ สมัยรัชกาลที่ 3 นันอาจเป็
้
นเพราะการสร้ างพระวิ หารขึ ้นใหม่ก็เป็ นไปได้ แต่ส่วนพระอุโบสถคง
มีมาก่อน และคงได้ รับการบูรณะในช่วงสร้ างพระวิหารนันเอง
้ โดยดูได้ จากซุ้มเสมาที่มีอิทธิพลจีน
และหน้ าบันพระอุโบสถที่ประดับเครื่ องถ้ วยแบบจีน

บทที่ 3
การกาหนดอายุจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดไชยทิศ
สภาพจิ ตรกรรมที่ ป รากฏในปั จจุบัน ผนังระหว่างหน้ าต่างและประตูมี ปรากฏอยู่ตงั ้ แต่
กึ่งกลางขึ ้นไปเท่านัน้ ผนังครึ่ งล่างชารุ ดลบเลือนไปหมดแล้ ว ผนังเหนือช่องหน้ าต่างประตูนนยั
ั้ ง
ค่อนข้ างสมบูรณ์ และจากประวัติการสร้ างวัดไม่ชดั เจนจึงทาให้ มีความคลุมเครื อต่อการกาหนด
อายุของงานจิตรกรรม แต่ลักษณะของจิตกรรมที่ปรากฏอยู่ในปั จจุบัน โดยรวมเป็ นที่นิยมอยู่ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 แต่ยงั มีลกั ษณะบางประการที่จะอาจคิดไปได้ วา่ เป็ นงานที่เขียนขึ ้นก่อนหน้ านัน้
1.ลักษณะและเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดไชยทิศ
1.1 การวางแผนผังของจิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไชยทิศ นัน้ เขียนเรื่ องพุทธประวัติบน ผนังทัง้ 2 ข้ าง
ระหว่างช่องหน้ าต่าง โดยเริ่ มเรื่ องที่ผนังระหว่างประตูด้านหน้ าเป็ นตอนอภิเษกสมรสของพระเจ้ า
สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาและเวียนไปทางขวาของผนัง จนถึงตอนโปรดพระนางพิมพาที่
ผนังระหว่างประตูด้านหน้ าพระประธาน ตอนบนเหนือช่องหน้ าต่างขึ ้นไปเป็ นเขียนเป็ นลายใบไม้
ดอกไม้ ร่วงบนสีทองบนพืน้ แดงเหนือขึน้ ไปมีเส้ นสินเทาคั่นอยู่เขียนภาพเหล่าวิทยาธร ผนังสกัด
ด้ านหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิภมู ิโลกสัณฐาน (ภาพที่ 23) ผนังสกัดด้ านหน้ าพระประธาน
เหนื อช่องประตู แบ่งเขียนเป็ น 3 เรื่ องเริ่ มจากทางซ้ ายเป็ นตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์
ตอนกลางเขียนตอนการปลงพระศพของพระพุทธเจ้ า ทางขวาเป็ นตอนที่ โทณพราหมณ์ แบ่งพระ
บรมสารี ริกธาตุ ทัง้ 3 ตอนคัน่ ด้ วยเส้ นสินเทา (ภาพที่ 24) ลักษณะการวางผังในการเขียนลักษณะ
นี ้(แผนผังที่ 1) โดยรวมแล้ วเป็ นผังที่แตกต่างจากวัดอื่นที่สร้ างในช่วงระยะต้ นของกรุงรัตนโกสินทร์
วัดที่สร้ างขึ ้นในระยะต้ นในสมัยรัตนโกสินทร์ นนนิ
ั ้ ยมเขียนไตรภูมิไว้ ด้านหลังพระประธาน
เขียนภาพมารผจญไว้ ด้านหน้ าไว้ หน้ าพระประธาน เขียนเล่าเรื่ องพุทธประวัติและทศชาดก อาจ
เป็ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อเรื่ องเดียวหรื อเขียนทังสองเรื
้
่ องในอาคารเดีย ว ซึ่งเขียนไว้ ที่ผนัง ระหว่าง
ช่องหน้ าต่างประตู เฉพาะส่วนเหนือหน้ าต่างจะเขียนเทพชุมนุม ความนิยมเหล่านี ้คงเขียนเหมือน
ครัง้ กรุงศรี อยุธยา1
1

สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่ างรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ การพิมพ์, 2523), 19.

19

20

ภาพที่ 23 จิตรกรรฝาผนัง อุโบสถวัดไชยทิศ

ภาพที 24 จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดไชยทิศ

แผนผังที่ 1 แสดงตาแหน่งจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ วัดไชยทิศ
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1. ผนังล่าง :
7

8

พระประธาน
6

9

การอภิเษกสมรสของพระเจ้ าสุ
ทโธทนะกับพระนางศิริมหามายา
ผนังบน : เสด็จลงจากดาวดึงส์ การถวายพระ
เพลิงพุทธสรี ระและการแบ่งพระบรม
สารี ริกธาตุ
2. พระอินทร์ ทลู เชิญสันดุสต
ิ เทวราชให้ มาจุติ
3. เจ้ าชายสิทธัตถะประสูติ
4. พระเจ้ าสุทโธทนะทาพิธีแรกนาขวัญ

5

10

5. ลบเลือนมาก
6. การออกมหาภิเนษกรมณ์
7. พหลาคาวีชาดก (ด้ านล่าง)

ผนังด้ านหลังพระประธาน (เหนือช่องประตู)
4

11

ไตรภูมิแทรกเรื่ องพระมาลัย
8. ลบเลือนมาก (ด้ านล่าง)
9.
3

12

พระอินทร์ ดีดพิณ ,นางสุชาดาถวายข้ าว

มธุปายาส
10. ตรัสรู้ มารผจญ

2

1

13

11. เสวยวิมต
ุ ิสขุ 7 สัปดาห์
12. โปรดชฎิลดาบส
13. โปรดพระนางพิมพาและพระราหุล

ผนังด้ านข้ างเหนือหน้ าต่างทังสองฝั
้
่งเขียน
ลายดอกไม้ ร่วงเหนือขึ ้นไปเป็ นเหล่าวิทยาธร
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แต่จิตรกรรมฝาผนังที่วดั แห่งนี ้มีการวางผังของภาพที่แตกต่างจากแบบประเพณีโดยทัว่ ไป
คือ ผนังสกัดด้ านหน้ าโดยปรกติแล้ วจะเขียนเป็ นเรื่ องมารผจญ แต่ที่นี ้กลับเขียนเป็ นพุทธประวัติ 3
ตอนแทนและกลับน าภาพมารผจญไปไว้ ที่ ผนัง ระหว่างช่องหน้ าต่างหมายเลข 10 (ภาพที่ 25)
มีลกั ษณะคล้ ายกับภาพมารผจญในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธ ภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
(ภาพที่26) ซึ่งเป็ นงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 12 ฉากดังกล่าวนี ้อยู่ในตาแหน่งช่องผนังที่ใกล้ เคียง
กับพระอุโบสถของวัดไชยทิศคืออยู่ที่ ผ นังทางแถบซ้ ายของพระประธานเยื อ้ งมาทางด้ า นหน้ า
เช่นกัน

ภาพที่ 25 ภาพมารผจญผนังด้ านซ้ ายพระประธาน อุโบสถวัดไชยทิศ

2

สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 13, (พระนคร : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2509), 22.

23

ภาพที่ 26 ภาพมารผจญผนังด้ านซ้ ายพระประธาน พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์
นอกจากนี ้การไม่ปรากฏภาพเทพชุมนุมบริ เวณผนังเหนือช่องหน้ าต่างทังสองข้
้
าง แต่เป็ น
การเขียนเป็ นลายดอกไม้ ร่วงบนพื ้นสีแดงแทนนัน้ (ภาพที่ 27) สันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจเคยมีการ
เขียนภาพเทพชุมนุมแต่คงชารุดเสียหายไป จึง มีการเขียนทับเป็ นลายดอกไม้ ร่วงแทนก็เป็ นได้ ทงนี
ั้ ้
เนื่องจากด้ านบนขึ ้นไปยังคงปรากฏเป็ นเส้ นสิน เทาขันไว้
้ และมีภาพเหล่าวิทยาธรพนมมือมีดอกไม้
แล้ วหันหน้ าไปทางพระประธานคล้ ายเป็ นการเคารพพร้ อมกับเทพที่มาชุมนุม ซึ่งถ้ าปรากฏภาพ
เทพชุมนุมก็จะหันหน้ าไปทางพระประธานเช่นกัน

ภาพที่ 27 ลายดอกไม้ ร่วง ผนังเหนือหน้ าต่าง อุโบสถ วัดไชยทิศ
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โดยทัว่ ไปแล้ วการประดับพื ้นหลังลายดอกไม้ ร่วงจะนิยมทาเป็ นพื ้นหลังของท้ องฟ้าหรื อ
ฉากหลังของปราสาทราชวัง ลายดอกไม้ ปิดด้ วยทองคาเปลวบนพื ้นสีแดงแต่ทงนี
ั ้ ้การประดับลาย
ดอกไม้ ร่วงประดับให้ เต็ม พื น้ ที่ ผ นังเหนื อช่องหน้ าต่างของวัดไชยทิศนัน้ เขี ยนขึน้ ในรัชกาลที่ 3
เนื่องจากในรัชกาลนี ้เริ่ มเปลี่ยนแนวคิดการเขียนจิตรกรรมฝาผนังจากเรื่ องราวตามประเพณีมาเป็ น
การตกแต่งเพื่อสร้ างบรรยากาศภายในอาคาร
ดังเช่น ลายนกคาบดอกไม้ สลับลายดอกไม้ บนพื ้นแดง (ภาพที่28) เขียนเต็มพื ้นที่ทกุ ผนัง
ของพระวิหาร วัดเทพธิดาราม ซึ่งเป็ นพระอารามหลวงแรกใน 3 พระอารามที่พระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงโปรดให้ สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 23793

ภาพที่ 28 วิหาร วัดเทพธิดาราม

3

ประวัตวิ ัดเทพธิดาราม, (กรุงเทพฯ: ห้ างหุ่นส่วนจงเจริญ, 2518), 1.
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1.2 เรื่องราวจิตรรกรรมฝาผนังที่วัดไชยทิศ
1.2.1 เรื่ องพุทธประวัติ โดยอุโบสถแห่งนี เ้ ริ่ มเขียนที่ผนังระหว่างช่องประตู หน้ า
ประธานแล้ วเวียนไปทางด้ านผนังด้ านขวาของพระประธานระหว่างช่องหน้ าต่างและทางผนัง
ด้ านซ้ ายของพระประธานต่อเนื่องไปที่ผนังด้ านหน้ าพระประธานเหนือช่องประตู ตังแต่
้ ตอนประสูติ
ถึงตอนแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุเรื่ องพุทธประวัตนิ นปรากฏอยู
ั้
ใ่ นคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ในประเทศ
ไทยอาจแต่งขึน้ ในสมัยพระยาลิไท 4 ส่วนพระปฐมสมโพธิ กถาฉบับที่สมเด็จกรมพระปรมานุชิต
ชิโนรสทรงแต่งเมื่อ พ.ศ. 2387 มีทงหมด
ั้
29 ปริเฉท(ตอน)นับว่าละเอียดพิสดารกว่าฉบับอื่นๆ 5
เรื่ องราวพุทธประวัติมีมาแล้ วในงานจิตรกรรมตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนต้ น แต่ภาพพุทธ
ประวัตใิ นจิตรกรรมฝาผนังวัดไชยทิศถึงแม้ จะมีเป็ นการสืบทอดคติจากอยุธยาตอนปลาย แต่นา่ จะ
การบูรณะเพิ่ ม เติม แบบลักษณะของงานช่างในรั ช กาลที่ 3 ที่ ซ่ อมแซมและเพิ่ ม เติม เนื่ องจาก
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ สัง เกตได้ ชัด เจนคื อ ภาพของผู้ คนที่ ป รากฏเพิ่ ม ขึ น้ มากในแต่ ล ะฉาก
เป็ นประวัติการณ์สอดคล้ องกับลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 36
(ภาพที่ 29) เช่ น จิ ต รกรรมฝาผนั ง ในพระที่ นั่ ง พุ ท ไธสวรรรย์ (ภาพที่ 30) หรื อ พระอุ โ บสถ
วัดสุวรรณาราม ทังสองแห่
้
งมีประวัตกิ ารบูรณะในรัชกาลที่ 37

ภาพที่ 29 ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้ านหน้ าประธาน อุโบสถวัดไชยทิศ แสดงบุคคลจานวนมาก
4
5

สุภทั รดิศ ดิศสกุล, มจ, “ตานานพระปฐมสมโพธิกถา”, วัฒนธรรมไทย 9, 10 (ธันวาคม 2512 ): 5.

สันติ เล็กสุขมุ และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2524), 13.
6
สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 33.
7
พระยาทิพากรวงศ์(ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
, 2538), 145
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ภาพที่ 30 จิตรกรรมฝาผนังพระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ แสดงบุคคลจานวนมาก
1.2.2 ไตรภูมิโลกสัณฐาน ภายในอุโบสถ วัดไชยทิศ(ภาพที่ 31-32) เขียนอยู่ผนังด้ านหลัง
พระประธาน นอกจากจะมี ลักษณะของภูเขาทัง้ 7 เป็ นแท่งซ้ อนลดหลั่นกันมาแล้ ว ยังมี ทาเส้ น
ขนานหลายเส้ นโค้ งงอขึ ้นสื่อถึงการหมุนรอบเขาพระสุเมรุของพระอาทิตย์และพระจันทร์

ภาพที่ 31 ผนังหลังพระประธานด้ านซ้ าย
ไตรภูมิโลกสัณ ฐานเป็ นพระราชนิพนธ์ ของพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุ งสุโขทัย ทรง
รวบรวมคัมภี ร์ต่าง ๆ ไว้ ของพุทธศาสนารวม 30 คัมภี ร์และให้ ชื่อคัมภี ร์เหล่านัน้ ด้ วยซึ่งล้ วนเป็ น
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คัมภีร์อรรถกถา แต่งขึ ้นเพื่อเติมข้ อความในพุทธศาสนา8ต่อมาใน พ.ศ. 2345 พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกโปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาธรรมปรี ชาเรี ยบเรี ยงเรื่ องไตรภูมิใหม่ และให้ ชื่อว่าไตรภูมิโลกวินิจฉัย 9
เป็ นเรื่ องราวที่ แสดงถึงศูนย์กลางจักรวาลที่ มี เขาพระสุเมรุ เป็ นแกนกลาง และมี ภูเขาอีกทัง้ เจ็ ด
ล้ อมรอบเป็ นวงแหวนซ้ อนลดหลัน่ กัน10โดยแสดงสัญญลักษณ์เป็ นแท่งๆ มีทะเลสีทนั ดรคัน่ เขาแต่
ละลูกมีพ ระอาทิต ย์ และพระจันทร์ โคจรอยู่โดยรอบ ด้ านล่างจะเป็ นที่ตงั ้ ทวีปใหญ่ 4 ทวีป ยอด
บนสุดของเขาพระสุเมรุเป็ นที่อยูข่ องพระอินทร์

ภาพที่ 32 ผนังหลังพระประธานด้ านขวา
ในด้ านจิตรกรรมฝาผนัง เขาสัตตบริ ภัณฑ์ในเรื่ องไตรภูมิได้ ปรากฏเป็ นจิตรกรรมฝาผนัง
ระยะแรกที่ ผนังด้ านทิศเหนือของตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธศวรรย์ (ภาพที่ 33) โดย
ก่อนหน้ านันนิ
้ ยมเขียนมาก่อนในสมุดข่อย ภาพเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ที่วดั ดังกล่าวมีขนาดเล็กมาก เมื่อ
เทียบกันขนาดของพื ้นที่ของผนัง 11 และยังมีการแสดงเส้ นโค้ งงอขนานหลายๆ เส้ นเพื่อแสดงการ
หมุนวนของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่วนรอบเขาพระสุเมรุ ด้ านล่างของเขาก็ยงั คงแสดงฉากป่ า
หิมพานต์ตามความเชื่อตามคติเดิม การเขียนเรื่ องไตรภูมิโลกสัณฐานบนผนังได้ นิยมสืบทอดจาก
8

ไตรภูมพ
ิ ระร่ วง (ของพระยาลิไท), พิมพ์ครัง้ ที่ 7, (บรรณาคาร, 2515), 327.

9

พระยาธรรมปรีชา(แก้ ว) เรียบเรียง, ไตรภูมโิ ลกวินิจฉัย ฉบับที่ 2 เล่ มที่ 1, (กรมศิลปากร, 2520), ข.

10
11

เขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ ประกอบไปด้ วยภูเขา 7 ลูก ได้ แก่ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทสั สนะ เนมินธร วิตก อัสสกัณณ์

สันติ เล็กสุขมุ และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2524), 13
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สมัยอยุธยาตอนปลายมาถึง สมัยรัตนโกสินทร์ ถึงแม้ ว่าภาพไตรภูมิโลกสัณฐานที่วดั ไชยทิศ จะมี
ลักษณะการเขียนคล้ ายกับที่ตาหนักพุทธโฆษาจารย์ ทังด้
้ านเรื่ องราวหรื อเส้ นโค้ งขนาน แต่อย่างไร
ก็ดีจากสภาพปั จจุบนั ของงานจิตรกรรมนัน้ ทาให้ คิดได้ ว่าน่าจะเป็ นการเขียนขึน้ ในช่วงในสมัย
รัชกาลที่ 3 ที่กลับนาเอารูปแบบเก่ามาใช้ มากกว่า เนื่องจากมีเทคนิคบางประการที่บง่ ชี ้ว่าเป็ นงาน
ในสมัยนัน้ เช่น การมีภาพเทวดาเป็ นจานวนมากมายหรื อการใช้ พืน้ หลังเป็ นสีเข้ มจัดทัง้ ท้ องฟ้า
และพื ้นดิน ล้ วนเป็ นลักษณะเฉพาะอย่างหนึง่ ในจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3

ภาพที่ 33 ภาพเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ ตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธศวรรย์
นอกจากนี ้ยังมีการเขียน เรื่ องพระมาลัยตอนเทวภูมิแทรกลงไปในฉากไตรภูมินี ้ด้ วย โดย
ปรากฏอยู่ในบริเวณยอดเขาพระสุเมรุ เป็ นเหตุการณ์ที่พระมาลัยกาลังสนทนากับพระอินทร์ ซึง่ อยู่
ภายในลานที่ มี เจดีย์จุฬ ามณี เป็ นประธาน (ภาพที่ 34) แม้ ว่าภาพบริ เวณใบหน้ าจะหายไปแต่
สังเกตได้ จากบาตรที่อยู่ข้างกาย ซึ่งโดยปรกติแล้ วถ้ าเป็ นภาพพระพุทธเจ้ า มักจะประทับอยู่บน
บัล ลังก์ หรื อ มี ด อกบัว มารองรับ และมักมี พ ระวรกายเป็ น สี ท อง นอกจากนี ท้ ัง้ สองข้ างมี เทวดา
ทังหลายถื
้
อเครื่ องบูชาเพื่อมาฟั งการสนทนาธรรม

29

ภาพที่ 34 ฉากพระมาลัย อุโบสถ วัดไชยทิศ
เนื อ้ หานัน้ กล่า วถึ ง พระมาลัย เป็ นพระเถระรู ป หนึ่ง ที่ มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ แ ละญาณอัน สูง สุด
สามารถเหาะขึ ้นไปบนสวรรค์และลงไปในนรกได้ เมื่อกลับมายังโลกมนุษย์ได้ นาเรื่ องราวความสุข
บนสวรรค์และความทุกข์ในนรกมาเล่าให้ ฟังเพื่ อน้ อมนาให้ คนเลื่อมใสในการทาความดี ละเว้ น
ความชัว่ เกรงกลัวต่อบาป 12 เรื่ องพระมาลัยพบต้ นเค้ าอยู่ในคัมภีร์เก่าแก่ของลังกา แล้ วจึงแพร่มา
สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปั จจุบนั พบหลักฐานเก่าแก่ที่สดุ ในประเทศพม่า และแพร่ตอ่ มายัง
ล้ านนา สุโขทัย และกระจายสู่กรุงศรี อยุธยา 13 เรื่ องของพระมาลัยนี ้ ปรากฏอยู่ใน มาลัยสูตร อัน
เป็ นพระสูตรที่ อยู่นอกพระไตรปิ ฎก14 จิตรกรรมฝาผนังเรื่ องพระมาลัยพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น จิตรกรรมฝาผนังตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์ โดยที่เขียนไว้ ที่ผนังด้ าน
ทิศตะวันออกโดยที่ เรื่ องพระมาลัยจะเขี ยนรวมกับประวัติของพระพุทธโฆษาจารย์ และการไป
นมัสการพระพุทธบาท และที่วดั ชมภูเวก จ.นนทบุรี (ภาพที่ 35) เขียนไว้ ที่ผนังช่องสุดท้ ายด้ านขวา
ของพระประธาน ซึง่ ทังสองแห่
้
งมีเนื ้อหาในตอนเทวภูมิเช่นเดียวกัน

12

เนื ้ออ่อน ขรัวทองเขียว, ความเข้ าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี, (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2556), 242.
13
เด่นดาว ศิลปานนท์, แกะรอยพระมาลัย, (นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 2553), 7.
14
ธนิต อยู่โพธิ์, ตานานเทศมหาชาติ, (กรุงเทพ: สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534), 12.
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ภาพที่ 35 ฉากพระมาลัย วัดชมภูเวก
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นจึงทาให้ สันนิษฐานว่าฉากพระมาลัยด้ านหลังพระประธานที่
เขี ยนร่ วมกับฉากเขาสัต ตบริ ภัณ ฑ์ ในอุโบสถวัดไชยทิศ คงมี การเขียนขึน้ มาไม่เก่าไปกว่า สมัย
รัชกาลที่ 3 หรื ออาจมีการบูรณะซ่อมแซมจากงานจิตรกรรมเก่าก็เป็ นได้ เนื่องสภาพปั จจุบนั ของ
จิตรกรรมฝาผนังนันทั
้ งเทคนิ
้
คการใช้ สี หรื อ องค์ประกอบภาพบุคคลจานวนมากนัน้ ล้ วนบ่งชี ้ว่า
เป็ นงานในรัชกาลที่ 3
1.2.3 ชาดกนอกนิบาต บริ เวณผนังด้ านหลังพระประธานใต้ ภาพไตรภูมิ โดยมีลกั ษณะ
เป็ นภาพของวัวสองตัวซึ่งคงจะเป็ นแม่ววั และลูกวัว โดยคัน่ ฉากด้ วยเขาเตี ้ยๆ เริ่ มตังแต่
้ แม่โคเจอ
เสือจนไปถึงแม่ววั ลูกวัว และเสือ กลายเป็ นเทวดาเหาะตามพระอินทร์ ไป (ภาพที่36) ซึ่งคงจะเป็ น
เรื่ องพหลาคาวี โดยมีเนื ้อหาดังนี ้
แม่โคมีลกู น้ อยอยู่หนึ่งตัว วันหนึ่งแม่โคชื่อ พหลาคาวีออกไปหากินกับลูกน้ อยของตนกับ
ฝูงโคทังหลาย
้
แม่โคนันเข้
้ าไปในป่ าแต่ตวั เดียวส่วนลูกโคไปกับฝูงโค ในป่ านันมี
้ เสือโคร่งเห็นแม่โค
กินหญ้ าอยู่ จึงคิดจะกินโคเป็ นอาหาร แม่โคนันบอกว่
้
าขอให้ ลกู กินนมก่อนแล้ วจะมาให้ เสือกินเป็ น
อาหาร เสือโคร่งจึงปล่อยแม่โค เมื่อกลับมาถึงจึงรี บให้ ลูกโคกินนม และบอกว่าตนนันจะไปให้
้
เสือ
โคร่ งกินเป็ นอาหาร แต่ลูกโคจะไปให้ เสือโคร่ งกินแทน แม่โคจึงบอกว่าได้ ให้ ปฏิญาณไว้ ว่าจะให้
เสือโคร่งกินเป็ นการรักษาคาพูด ดังนันลู
้ กโคจึงเดินตามแม่ไปพบกับ เสือโคร่งและบอกให้ กินตัวเอง
แทนแม่โค เสือโคร่งนันซาบซึ
้
้งในการรักษาคาพูดและความกตัญญูของลูกโคจึงไว้ ชีวิตแม่และลูกโค
แล้ ว ท้ าวสักกเทวราชหรื อพระอินทร์ ทราบเหตุนนแล้
ั ้ วจึงลงมาจากสวรรค์ เข้ าไปใกล้ สตั ว์ทงสาม
ั้
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และบั ล ดาลให้ ทั ง้ หม ดเป็ นเท วดา พ าไป ยั ง เทวโลก ต่ อ ม าเสื อ โคร่ ง กลั บ ชาติ ม าเป็ น
พระเจ้ าสุทโธ ทนะ นางพหลาคาวีกลับชาติมาเป็ นพระนางสิริมหามายา ลูกโคกลับชาติมาเป็ นพระ
บรมโลกนาถ15

ภาพที่ 36 จิตรกรรมเรื่ องพหลาคาวี อุโบสถ วัดไชยทิศ
เรื่ องราวดังกล่าวปรากฏใน ปัญญาสชาดก สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรง
อธิบายว่า
“ หนังสื อปัญญาสชาดกนี ้ คื อ ชุมนุมนิ ทานเก่าแก่ที่เล่ากันในประเทศไทยแต่โบราณ 50
เรื ่ อง พระสงฆ์ ชาวเชี ยงใหม่ รวบรวมแต่งเป็ นชาดกไว้เป็ นภาษามคธ ราวพุทธศักราชประมาณ
2000-2200 อัน เป็ นสมัย เมื ่ อ พระสงฆ์ ใ นประเทศแถบนี ้ พ ากัน ไปกัน ไปศึ ก ษาที ่ ลัง กา จึ ง เอา
แบบอย่างมาแต่งหนังสื อเป็ นภาษามคธขึ้ นในบ้านเมื องของตนบ้าง เช่ น อรรถกถาธรรมธิ บาย
เช่ น คัมภี ร์มงคลที ปนี แต่งเป็ นเรื ่ องศาสนะประวัติ เช่น คัมภี ร์ ชินกาลมาลิ นี เป็ นต้น แต่งเป็ น
ชาดก เช่น ปัญญาสชาดกนี ้ เอาอย่างนิ บาตชาดกบ้าง”16
ปั ญ ญาสชาดกนีไ้ ม่ได้ อยู่ในพระไตรปิ ฎก บางท่านจึงเรี ยกว่า “ชาดกนอกนิบาต”17 เรื่ อง
พหลาคาวี นี ้น่าจะเป็ นเรื่ องที่ได้ รับความนิยมสังเกตได้ จากการที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ า
15

ปั ญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2499), 572-581.

16

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, คานา, ปั ญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ, (พระ
นคร : กรมศิลปากร, 2499), ค.
17

นิทานในชาดกนี ้เป็ นประเภทร้ อยแก้ ว เป็ นนิทานพื ้นเมือง ไม่มีในพระไตรปิ ฎกเนื ้อเรื่องละเอียดและพิสดาร รวม
นิทานต่าง ๆ จากภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น นิทานอียิปต์และเปอร์ เซีย ผู้รวบรวมเป็ นพระภิกษุจึงพยายาม ลากเข้ า
หาพระพุทธเจ้ าแทบกลายเป็ นเรื่องชาดกชาวบ้ านเข้ าใจและเชื่อถือ เพราะผู้แต่งพยายามนานิทานทังหมดเข้
้
าไปเป็ นเรื่องของ
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นภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ ทรงนาเค้ าโครงจากเรื่ องดังกล่าวมาเป็ นมาพระราชนิพนธ์ของบทละครนอก
เรื่ องคาวี18นอกจากนี ย้ งั ได้ นาเรื่ องราวดังกล่าวมาเขียนไว้ ที่บานแผละหน้ าต่างภายในพระอุโบสถ
วัดสุทศั น์เทพวรารามซึง่ สร้ างเสร็จในรัชกาลที่ 3 ราวปี พ.ศ. 238619 (ภาพที่ 37)
ภาพชาดกนอกนิ บ าตที่ วัดไชยทิ ศ คงเขี ยนเขี ยนขึน้ ในรั ช กาลที่ 3 เช่น กัน เนื่ อ งจากใน
รัชกาลนีเ้ ริ่ ม นิยมเขียนเรื่ องราวอื่น ๆ นอกเหนือไปจากพุทธประวัติ ไตรภูมิและทศชาติที่สื บทอด
จากอยุธยาตอนปลาย อาทิ การเขียนประวัติของอดีตพุทธเจ้ า วรรณคดี ชาดกนอกนิบาต เช่น การ
เขียนภาพชาดก 550 ชาติ ที่พระอุโบสถวัดเครื อวัลย์20 เป็ นต้ น

ภาพที่ 37 จิตรกรรมที่บานแผละ อุโบสถ วัดสุทศั น์เทพวราราม
ที่มา : ฐานิยา ปิ่ นจินดา, ปั ญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมที่บานแผละ
หน้ าต่ างพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขา
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 41.

พระพุทธเจ้ าในชาดกนันๆ
้ ดูใน : ทรัพย์ ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก,(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน, 2527), 33-34.
18
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย, บทละครนอกเรื่ องคาวี สังศิลป์ ชัย, (พระนคร : กรมศิลปากร
,2508), คานา
19
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 ,(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
,2538),164-165.
20
ศักดิ์ชยั ดิ์ สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรั บเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2550), 445.

33
2. เทคนิคการเขียนภาพ
2.1 การใช้ สี
สีที่ปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมที่วดั แห่งนี ้ มีการใช้ สีที่สดและหลากหลายสีในหลายฉาก สีแดง
กับสีเขียวมักที่จะนิยมใช้ ควบคู่กันในส่วนที่เป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การใช้ สีแดงชาดเป็ นพืน้
หลังของปราสาทในกรอบสินเทาและมีการกันฉากเดี
้
ยวกันด้ วยแนวของใบไม้ สีเขียว เป็ นต้ น

ภาพที่ 38 ฉากอภิเษกสมรสพระเจ้ าสุทโธทนะ อุโบสถ วัดไชยทิศ
การจัด วางสีเข้ มหรื อสีสดไว้ ใกล้ เคียงกันคือ แดง เขียวอ่อน เขียวเข้ ม คราม คือลักษณะที่
เด่นชัดแล้ วในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 321 ส่วนสีทองที่เป็ นทองคาเปลวติดประดับปราสาทราช
วังอย่างมากมาย รวมทัง้ เครื่ องแต่งกายของตัวละครที่เป็ นบุคคลชัน้ สูง เช่น กษัตริ ย์ มเหสี หรื อ
เทวดารวมทังสี
้ สนั สดใสลายดอกที่ปรากฎบนเสื ้อผ้ าของทหารทังไทยและทหารต่
้
างชาติ
การปิ ดทองคาเปลวลงบนภาพอย่างมากนันผิ
้ ดกับจิตรกรรมสกุลช่างอยุธยา-ธนบุรี ที่ใช้
ทองคาเปลวปิ ดน้ อยจะปิ ดเฉพาะเครื่ องศิราภรณ์และเครื่ องประดับเท่านัน้ 22 จิตรกรรมฝาผนังที่วดั
ไชยทิศ มีฉากที่มีการใช้ สีและเทคนิคการปิ ดทองดังกล่าวนันอยู
้ ่หลายฉาก เช่น ฉากการสมรสของ
พระเจ้ า สุท โธทนะ เป็ น ต้ น (ภาพที่ 3 8) การใช้ สี คู่แ ดงกับ เขี ย วและการปิ ดทองค าเปลวอย่ า ง
21

สันติ เล็กสุขมุ , จิตกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 106.
22
สน สีมาตรัง, สกุลช่ างจิตรกรรมฝาผนังรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพ : อมรินทร์ การพิมพ์, 2523), 7.

34
มากมายในลักษณะนี ้ปรากฏในฉากเดียวกันที่พระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์ ที่มีการปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาล
ที่ 323 (ภาพที่ 39)

ภาพที่ 39 ฉากอภิเษกสมรสพระเจ้ าสุทโธทนะ พระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์
การระบายพื น้ หลั ง พื น้ หลั ง จิ ต รกรรมที่ วั ด ไชยทิ ศ ฉากส่ ว นใหญ่ นั น้ มั ก เป็ นสี ทึ บ
(ภาพที่ 40) การทาพื ้นดินด้ วยสีโทนมืดนันเป็
้ นลักษณะเฉพาะของรัชกาลที่ 3 เพราะไม่พบมาก่อน
ในจิตรกรมรุ่ นแรกของสมัยรัตนโกสินทร์ 24 แต่ในสมัยอยุธยามักจะลงสีพื ้นหลังเขียนด้ วยสีบาง ๆ
บนพื น้ ขาว 25 เช่น วัด ช่อ งนนทรี ที่ ถูก ระบุว่า สร้ างในสมัย อยุธ ยา ราว พ.ศ.2219 26(ภาพที่ 41)
จิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ มี ก ารระบายพื น้ หลัง เป็ นสี ทึ บ เช่ น จิ ต รกรรมฝาผนั ง ในวิ ห ารพระนอน
วัดพระเชตุพนฯ (ภาพที่42) ซึง่ วิหารพระนอน สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 327
23

ประยูร อุลชุ าฎะ, จิตรกรรมสมัยรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์ , 2525), 120.

24

สันติ เล็กสุขมุ , จิตกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 92.
25

วรรณิภา ณ สงขลา, ผู้เรียบเรียง, จิตรกรรมสมัยอยุธยา, (ฝ่ ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่
กองโบราณคดี กรมศิลปากร : อัมรินทร์ พริน้ ติ ้ง, 2535), 159.
26

กรมการศาสนา, ประวัตวิ ัดทั่วราชอาณาจักร เล่ ม 2, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,2526), 60.
27
ศานติ ภักดีคา, ชาตรี ประกิตนนทการ และพีระพัฒน์ สาราญ, สถาปั ตย์ วัดโพธิ์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริน้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2552), 138.

35

ภาพที่ 40 การระบายพื ้นหลังสีทมึ เข้ มในฉากเสวยวิมกุ ติสขุ 7 สัปดาห์ อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 41 พื ้นหลังขาวในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดช่องนนทรี
ที่มา : ประยูร อุลชุ าฏะ วัดช่องนนทรี ,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525),75

36

ภาพที่ 42 จิตรกรรม วิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ
ที่มา : สันติ เล็กสุขมุ , จิตกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแ
แสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548),

กดกด

การเกลี่ยไล่ระดับ น ้าหนักสีของท้ องฟ้าจากสีดาเข้ มที่ขอบบนให้ จางลงล่าง (ภาพที่42)
ลักษณะเช่นนี ้พบเสมอในงานจิตรกรรมสกุลช่างรัชกาลที่ 328 รวมทังในบางฉากก็
้
ใช้ พื ้นหลังสีเข้ ม สี
แดง น ้าตาล และสีทบึ ๆ ระบายเป็ นพื ้นหลังก็เป็ นลักษณะของสกุลช่างดังกล่าวเช่นกัน

ภาพที่ 43 ออกมหาภิเนษกรมณ์ การไล่สีท้องฟ้า อุโบสถ วัดไชยทิศ

28

สันติ เล็กสุขมุ , จิตกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 31.

37
นอกจากนี ท้ ี่ ฉากเขาพระสุเมรุ ที่ มี ลักษณะเป็ นเส้ นสามเส้ นสื่อถึงการเคลื่อนที่ ของดวง
อาทิตย์ และดวงจันทร์ ที่วนรอบเขาพระสุเมรุ และแท่งที่ ลดหลั่นกันไปทัง้ สองข้ างหมายถึงภูเขา
สัตตบริ ภัณ ฑ์ แท่งเขาด้ านที่อยู่ทางพระอาทิตย์ก็จะระบายสี ขาวหมายถึงกลางวัน ส่วนอีกด้ าน
ระบายแท่งเขาด้ วยสีคล ้ากว่าก็จะเป็ นเวลากลางคืน (ภาพที่ 44) เป็ นการแสดงถึง ช่วงเวลาเพื่อให้
ความสมจริงแก่ฉาก

ภาพที่ 44 ลักษณะการให้ สีเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ อุโบสถวัดไชยทิศ
ลักษณะของงานจิตรกรรมที่บง่ บอกเรื่ องของเวลานันมี
้ ปรากฏอยูท่ ี่ วัดสุวรรณราม ในฉาก
การออกมหาภิเนษกรมณ์ ที่ช่างได้ ระบายพื ้นหลังด้ วยสีดาเพื่อสื่อถึงเจ้ าชายสิทธัตถะจะเสด็จหนี
ออกบวชในเวลากลางคืนเพื่อเน้ นความสมจริงแก่ฉากเช่นกัน (ภาพที่ 45) วัดดังกล่าวมีประวัติการ
บูรณะจิตรกรรมใหม่แทนที่ของเดิมทังหมดในรั
้
ชกาลที่ 329

ภาพที่ 45 ภาพแสดงเวลากลางคืน อุโบสถ วัดสุวรรณาราม
29

2542), 41.

เจ้ าพระยาวิชิตวงศ์วฒ
ุ ิไกร, ตานานพระอาราม แล ทาเนียบสมณศักดิ, (กรุงเทพฯ : สานักราชเลขาธิการ,

38
สรุปแล้ วการใช้ สีในจิตรกรรมฝาผนังของวัดไชยทิศนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ สี ที่สดเช่น สีแดง
ชาดกับสีเขียวตัดกัน การใช้ สีทึบกับพื ้นดินก็ดี การใช้ สีทองโดยใช้ ทองคาเปลวปิ ดที่ปราสาทราชวัง
ที่มากมายหรื อติดที่เครื่ องทรงของบุคคล และการสื่อถึงช่วงเวลา นันเป็
้ น เทคนิคที่เริ่ มปรับเปลี่ยน
ดังปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในวัดที่บูรณะหรื อสร้ างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น พระที่นั่งพุทไธ
สวรรย์ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม หรื อวิหารพระนอน วัดพระเชตุพน เป็ นต้ น
2.2 สัดส่ วนภาพบุคคลกับสถาปั ตยกรรม
ภาพจิตรกรรมของบุคคลที่อยู่ในสถาปั ตยกรรมในจิตรกรรมของอุโบสถแห่งนี ้ (ภาพที่ 45)
เริ่ มที่จะมีสดั ส่วนที่มีความสัมพันธ์ กัน คือมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเขียนโดยการ
ขยายให้ ภ าพสถาปั ตยกรรมมี ขนาดที่ ใหญ่ ม ากขึน้ และภาพบุคคลก็ มี ขนาดเล็กลงมามากกว่า
สมัยก่อนหน้ าที่ไม่คอ่ ยจะคานึงถึงโดยการที่เขียนภาพบุคคลลงไปให้ พอดีกั บสถาปั ตยกรรมทาให้
เกิดความรู้สึกคับแคบ โดยเป็ นรูปแบบของอยุธยา-ธนบุรี30 (ภาพที่46 ) ที่ม่งุ หมายเพียงเพื่อแสดง
ตาแหน่งของเรื่ องราวว่าภาพบุคคลอยู่ที่ใด กาลังแสดงเรื่ องอะไรเท่านัน้ สมัยต่อมาเมื่อมีการเขียน
ขยายสัดส่วนของสถาปั ตยกรรมแล้ วก็จะเกิดปั ญหาพื ้นที่ว่างระหว่างบุคคลที่อยู่ในสถาปั ตยกรรม
ขึ ้นอีก ช่างจึงแก้ ปัญหาโดยการเพิ่มฉากลับแลเป็ นพื ้นหลังภาพบุคคล

ภาพที่ 46 ภาพสัดส่วนบุคคลกับสถาปัตยกรรม อุโบสถ วัดช่องนนทรี
ที่มา : ประยูร อุลชุ าฏะ, วัดช่องนนทรี ,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525, 75.
30

สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่ างรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพ : อมรินทร์ การพิมพ์, 2523), 9.

39
ฉากลับแลนี ้จะทาหน้ าที่เชื่อมขนาดของบุคคลและสถาปั ตยกรรมไม่ให้ ดโู ล่งเกินไป โดยที่
ลักษณะการเพิ่มฉากลับแลนี ้เป็ นลักษณะเฉพาะของช่างสกุลรัตนโกสินทร์ 31 แต่อย่างไรก็ดีภาพ
ปราสาทราชวังก็เขียนแบบแนวประเพณีเช่นเดิมและยังคงนิยมเขียนเป็ นแบบสองมิติอยู่ ยังไม่ได้
แสดงปริ มาตรมากนัก การที่สดั ส่วนของบุคคลที่อยู่ภายในสถาปั ตยกรรม ในพระอุโบสถ วัดไชยทิศ
มีสดั ส่วนที่ดมู ีความสมจริ งเป็ นเทคนิคที่เริ่ มมีขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3(ภาพที่ 47) เช่น ภาพปราสาท
ในจิตรกรรมฝาผนังที่วดั สุวรรณาราม ซี่งมีประวัติการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 48 ) ภาพ
ปราสาทที่ วดั สุวรรณารามนีม้ ี การพัฒ นาเทคนิคมากยิ่งขึน้ จะโดยเขียนมุขหน้ าของปราสาทยื่ น
ออกมาทาให้ ปราสาทดูมีความลึกเข้ าไปแสดงความสมจริงมากขึ ้น

ภาพที่ 47 สัดส่วนของบุคคลกับสถาปั ตยกรรม ฉากทูลเชิญสันดุสิตเทวราช อุโบสถ วัดไชยทิศ
(ซ้ าย)
ภาพที่ 48 สัดส่วนของบุคคลและสถาปั ตยกรรม อุโบสถวัดสุวรรณาราม (ขวา)

31

สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่ างรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพ : อมรินทร์ การพิมพ์, 2523), 9-10.

40
2.3 องค์ ประกอบ
ภาพบุคคลและองค์ประกอบ
ภาพบุคคลมีเพิ่มมากขึ ้นในแต่ละฉากผิดกับช่วงยุคก่อนหน้ า โดยเฉพาะในฉากที่อยู่ผนัง
ด้ านหน้ าพระประธานของวัดไชยทิศเห็นได้ ชัดเจนที่สุด (ภาพที่ 49) ซึ่งในจิตรกรรมอยุธยาจะมี
ความงดงามตามอุดมคติ ภาพบุคคลสื่อความหมายของเรื่ องอย่างมีแบบแผนเป็ นสัญญลักษณ์แม้
เขียนเพียงกลุม่ เดียวก็สามารถเข้ าใจเรื่ องได้ 32 (ภาพที่ 50) ต่อมาในรัชกาลที่ 3 จึงเกิดความนิยมใน
การเพิ่มพื ้นที่ผนังที่เล่าเรื่ องพุทธประวัติอย่างละเอียดมากยิ่งขึ ้น33จึงทาให้ มีการใส่รายละเอียดอื่นๆ
ได้ มากขึ ้นตามไปด้ วย
ช่างยังได้ ใส่ท่าทางในภาพบุคคลชันรองให้
้
มีความเป็ นธรรมชาติสมจริ ง เช่น การนัง่ ชันเข่า
ของพระสงฆ์ในศาลาด้ านซ้ ายหรื ออาการเศร้ าโศกเสียใจของบุคคลอื่น ๆ เพื่ อเพิ่มความสมจริ ง
ให้ แก่ฉากถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้ า(ภาพที่ 47)หรื อ ฉากออกมหาภิเนษกรมเทวดาบางองค์
มีการหันไปด้ านหลังบ้ างด้ านข้ างบ้ าง(ภาพที่ 42) เป็ นต้ น

ภาพที่ 49 บุคคลจานวนมาก ฉากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ า อุโบสถ วัดไชยทิศ

32

วรรณิภา ณ สงขลา เรียบเรียง, จิตรกรรมสมัยอยุธยา, (ฝ่ ายอนุรักษ์ จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 7.
33
ศักดิ์ชยั ดิ์ สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรั บเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2550), 420.

41
การใส่ภาพของบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ บุคคลสาคัญลงไปในฉากนับได้ ว่าเป็ นให้ รายละเอียด
ในด้ านความสมจริ งอย่างหนึ่งที่ เริ่ ม จะมี ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งในจิ ตรกรรมก่อนหน้ านี ้ เช่น
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัด เกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ที่ระบุว่าเป็ นจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยอยุธยาตอนปลาย34 (ภาพที่ 50) มีการใส่ภาพบุคคลชันรองอื
้
่นๆ ลงไปแบบประปรายไม่ได้ มี
ปริมาณที่มากมายนักเน้ นไปที่ภาพบุคคลที่มีความสาคัญต่อเหตุการณ์มากกว่า

ภาพที่ 50 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม
ที่มา : ประยูร อุลชุ าฏะ , วัดเกาะแก้ วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529) 35
นอกจากนี ้ยังมี ฉากชาวบ้ านทัว่ ไปที่แสดงอารมณ์ เช่น การทะเลาะ การหัวเราะขบขันและ
ฉากสังวาส (ภาพที่ 51-53) บุคคลเหล่านี ้ถือเป็ นภาพกาก เป็ นภาพบุคคลที่ไม่ใช่ตวั เอกของเรื่ อง
และอาจไม่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาหลักของเรื่ องราวโดยมากเป็ นภาพบุคคลสามัญชาวบ้ านธรรมดาที่
แสดงท่าทางอากัปกิริยาหรื อทากิจกรรมบางอย่าง รวมไปถึงพวกหยาบช้ า ดุดนั กักขฬะ ใบหน้ า
ขี เ้ หร่ หน้ า กลัว หรื อ บุค คลที่ แ สดงความน่ าขัน อย่ างใดอย่า งหนึ่ง 35 เป็ น อี ก ลัก ษณะหนึ่ ง ของ
จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มกั จะแสดงความสมจริง
34

สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 285.
35
ปาริสทุ ธิ์ สาริกะวณิช, การศึกษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพกาก ในเขตอาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็ นภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรม, (ทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิต, 2548), 320.

42

ภาพที่ 51 การแสดงท่าทางของบุคคล

ภาพที่ 52 การแสดงอารมณ์ขนั

ภาพที่ 53 ฉากเชิงสังวาส อุโบสถ วัดไชยทิศ
วิธีการแบ่งฉาก
การแบ่งภาพจิตรกรรมที่วดั แห่งนี ้พบการใช้ เส้ นสินเทา(ภาพที่ 54) มีลกั ษณะเป็ นหยักฟั น
ปลาสันสลั
้ บยาวเพื่อให้ มีพื ้นที่เขียนภาพเล่าเรื่ องภายในกรอบสามเหลี่ยม ซึง่ ลักษณะนี ้มีใช้ มาแล้ ว
ตังแต่
้ สมัยอยุธยา36ในสมัยอยุธยาตอนปลายเส้ นขอบนอกจะประกอบด้ วยเส้ นตังเล็
้ ก ๆ เรี ยงสูงต่า
ไล่เลี่ยกัน (ภาพที่ 55) เช่น ภาพเส้ นสินเทา ที่ วัดเกาะแก้ วสุทธารามซึ่งเป็ นวัดที่ มีม าตังแต่
้ สมัย
36

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรั ตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2550), 405.

43
อยุธ ยาตอนปลาย เป็ นต้ น และยังทาหน้ าที่ ครอบพื น้ ที่ๆเป็ นฉากหลังของปราสาทเพื่ อเน้ นภาพ
ปราสาทให้ เด่นขึ ้น นอกจากนี ้ขอบเส้ นสินเทาที่วดั ไชยทิศยังมีลกั ษณะที่ จะเป็ นหยักห่างๆ กันอย่าง
เป็ นระเบียบ (ภาพที่30)

ภาพที่ 54 การใช้ เส้ นสินเทา อุโบสถวัดไชยทิศ

ภาพที่ 55 เส้ นสินเทา อุโบสถ วัดช่องนนทรี
ที่มา : ประยูร อุลชุ าฏะ, วัดช่ องนนทรี ,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 70.

44
นอกจากเส้ นสินเทาแล้ วยังมีการใช้ ฉากธรรมชาติมาแบ่งฉาก โดยการใช้ เส้ นแนวของลาน ้า
แนวกาแพง ถนน ต้ นไม้ มาช่วยกันฉากด้
้
วย (ภาพที่ 56)

ภาพที่ 56 การใช้ แนวกาแพง ต้ นไม้ คัน่ ฉาก อุโบสถ วัดไชยทิศ
การเริ่ มปรากฏฉากธรรมชาติเข้ ามาเป็ นแนวคัน่ ฉากแทนการใช้ เส้ นสินเทาเพื่อให้ ภาพมี
ความสมจริ ง จะเริ่ มปรากฏในจิตรกรรมของวัดที่มีการบูรณะปฏิสงั ขรณ์หรื อสร้ างใหม่ ในรัชกาลที่
337 เช่น จิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตร ที่มีประวัตใิ นการสร้ างในรัชกาลที่ 338(ภาพที่
57) ลักษณะการแบ่งฉากทังสองแบบนี
้
ม้ ีใช้ ร่วมกันในหลายฉากในจิตรกรรมที่วดั แห่งนี ้ แสดงถึง
การเริ่มปรับเปลี่ยนจากการใช้ วิธีแบบประเพณีผสมผสานกับวิธีการแบบที่กาลังนิยมในสมัยนัน้

37

พงษ์ ศัก ดิ์ อัค รวัฒ นากุ ล , “กรรมวิ ธี แ บ่ ง ตอนของภาพในงานจิ ต รกรรมฝาผนัง สมัย อยุ ธ ยาตอนปลายถึ ง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ”,(สารนิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553), 54.
38
เจ้ าพระยาวิชิตวงศ์วฒ
ุ ิไกร, ตานานพระอาราม แล ทาเนียบสมณศักดิ, (กรุงเทพฯ : สานักราชเลขาธิการ,
2542), 23.

45

ภาพที่ 57 การกันฉากด้
้
วยแนวกาแพงและธรรมชาติ อุโบสถ วัดกัลยาณมิตร

46
นอกจากการใช้ เส้ นสิ นเทาที่ เป็ นหยักฟั นปลาและการแบ่งฉากด้ วยธรรมชาติ และแนว
กาแพงแล้ ว ยังพบลักษณะของลายฮ่อที่ผนังด้ านหลังพระประธาน โดยอยูล่ ้ อมรอบพระวรกายของ
เทวดาองค์หนึ่งบริ เวณด้ านซ้ ายที่เหาะมาฟั งธรรมจากพระมาลัย ซึ่งถูกระบุว่าเป็ นพระโพธ์สตั ว์ศรี
อาริ ยเมไตรย39(ภาพที่58) และที่ผนังตรงข้ ามประธานในฉากการแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุโดยลาย
ดังกล่าวเขียนล้ อมรอบกายของพระอินทร์ (ภาพที่ 59)

ภาพที่ 58 ลายฮ่อ ผนังด้ านหลังพระประธาน อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 59 ลายฮ่อ ผนังด้ านบนขวาตรงข้ ามประธาน อุโบสถ วัดไชยทิศ

39

สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ างคาช่ างโบราณ: ศัพท์ ช่างและข้ อคิดเกี่ยวกับงานช่ างศิลป์ ไทย, (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2553), 51.

47
ลายฮ่อ มีลกั ษณะคล้ ายแถบผ้ าพลิ ้วอย่างจีน ทาหน้ าที่ในการเน้ นความสาคัญของภาพ
เหตุการณ์ หรื อแยกภาพเหตุการณ์ หนึ่งออกจากอีกเหตุการณ์ หนึ่ง หน้ าที่จึงไม่แตกต่างจากเส้ น
สินเทา40ลายดังกล่าวนี ้พบมาแล้ วในจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายที่ วัดเกาะสุทธาราม
จ.เพชรบุรี(ภาพที่ 60) ในสมัยรัตนโกสินทร์ นนพบลายฮ่
ั้
อที่ใช้ กนฉากอยู
ั้
่บ้าง เช่น วัดสุวรรณาราม
อยู่ที่ฉาก เนมิยชาดก(ภาพที่ 61) จิตรกรรมฝาผนังของวัดนี ม้ ีประวัติในการบูรณะใหม่ทงหมดใน
ั้
สมัยรัชกาลที่ 341

ภาพที่ 60 ลายฮ่อ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม
ภาพที่ 61ลายฮ่อ ฉากเนมิยชาดก อุโบสถ
ที่มา:ประยูร อุลชุ าฏะ, วัดเกาะแก้ วสุทธาราม, วัดสุวรรณาราม
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 33
ลายฮ่อที่อยู่รอบพระวรกายของพระเมตไตยะและพระอินทร์ ที่วดั ไชยทิศ คงเป็ นการเขียน
ขึ ้นเพื่อเน้ นความสาคัญไปที่ตวั บุคคลทังสองในท
้
านองของประภามณฑลที่อยู่รอบกายแต่ไม่ได้ ใช้
เป็ นการกัน้ ฉากเหมือนอย่างเช่นงานจิตรกรรมในวัดทัง้ สองข้ างต้ น ลายดังกล่าวนีค้ งเขียนขึ ้นใน
สมัยรัชกาลที่3 เนื่องจากแถบริ ว้ คดโค้ งหรื อเส้ นสิ นเทา เริ่ มหมดความนิยมลงในสมัยรัชกาลที่ 342
และใช้ ฉากธรรมชาติหรื อแนวกาแพงในการกันฉากแทน
้
40

สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ างคาช่ างโบราณ: ศัพท์ ช่างและข้ อคิดเกี่ยวกับงานช่ างศิลป์ ไทย, (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2553), 233
41
เจ้ าพระยาวิชิตวงศ์วฒ
ุ ิไกร, ตานานพระอาราม แล ทาเนียบสมณศักดิ, (กรุงเทพฯ : สานักราชเลขาธิการ,
2542), 41
42
สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 116.

48
ฉากธรรมชาติ
น า้ จะเขี ย นเป็ น เส้ น โค้ ง ๆ เป็ น ริ ว้ คลื่ น แบบเกล็ ด ปลาและมัก มี ฟ องมัก เป็ น งานแบบ
ประเพณี สื่อถึงความเป็ นอุดมคติ แบบโบราณ (ภาพที่ 62) ซึ่งปรากฏอยู่ในฉากหลังพระประธาน
คล้ ายกับภาพน ้าของพระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์ (ภาพที่ 63) จนมาถึงในรัชกาลที่ 3 การวาดน ้าจึงมีการ
เขี ย นเหมื อ นจริ ง มากขึ น้ 43 การที่ ภ าพน า้ ที่ วั ด ไชยทิ ศ มี ค วามเป็ นอุ ด มคติ เ หมื อ นกั บ ที่
พระที่ นั่ง พุท ธไธสวรรย์ นัน้ อาจเป็ น เพราะช่างในสมัย รั ช กาลที่ 3 นัน้ หวนกลับ ไปใช้ ง านแบบ
สมัยก่อนหน้ าแล้ วนามาใช้ ก็เป็ นได้

ภาพที่ 62 ภาพน ้า อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 63 ภาพน ้า พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์
43

สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 156.

49
ลักษณะของต้ นไม้ ในจิตรกรรมวัดไชยทิศ มี 2 แบบ คือแบบตัดเส้ นเป็ นใบ ๆ และระบาย
สีเป็ นพุ่มใบ (ภาพที่ 64) การตัดเส้ นในลักษณะเป็ นใบ ๆ นี ้มีแบบอย่างมาก่อนแล้ วอย่างน้ อยใน
งานจิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี 44 และได้ สืบเนื่องมาที่จิตกรรมฝาผนัง ที่วดั ราชสิทธิ
ธาราม ซึ่งวาดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 45 แต่การตัดเส้ นเป็ นใบ ของวัดไชยทิศน่าจะเป็ นงานไม่เก่า
เกินไปกว่ารัชกาลที่ 3 เนื่องจากมีข้อสังเกตตรงที่เมื่อตัดเส้ นเป็ นใบ ๆ แล้ ว ยังมีการใช้ สีเขียวอ่อน
แก่หรื อ การแต้ ม สี อ่อนเพื่ อเป็ นส่วนที่ ดูรับ แสงและสี เข้ ม อี กแทบเหมื อนเป็ นเงาดูสมจริ ง ซึ่งเป็ น
เทคนิคที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3

ภาพที่ 64 การตัดเส้ นใบ จิตรกรรมฝาผนัง วัดไชยทิศ
แบบที่สองจะเป็ น ต้ นไม้ แบบพุ่มใบ (ภาพที่65) โดยการใช้ สีแต้ มเป็ นแถบเพื่อให้ เป็ นพุ่ม
และไม่ตดั เส้ น เป็ นการประสี(กระทุ้ง) ด้ วยรากลาเจียกและเปลือกกระดังงาเป็ นพุม่ ไม้ หรื อใบฝอย46
ซึ่งมักระบายด้ วยสีดาหรื อเขียวแก่แล้ วใช้ สีเขียวอ่อนปะให้ เป็ นรู ปใบ เทคนิคดังกล่าวนิยมในสมัย
รัชกาลที่ 3-447 เช่น ภาพจิตรกรรมใบไม้ ที่ดเู ป็ นใบฝอยๆ มีการไล่สีเขียวอ่อนแก่(ภาพที่ 66) ที่พระ
44

สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 44.
45
เรื่องเดียวกัน, 43.
46

วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่1 เล่ ม 1,(ฝ่ ายอนุรักษ์ จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรม
ติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร 2533), 17.
47
ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ์ , (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 43.

50
นัง่ พุทไธสวรรย์ ที่มีประวัติซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่ 3 ลักษณะการ การเขียนต้ นไม้ ทงั ้ สองแบบ
ผสมผสานกันในงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดแห่งนี ้ในหลายฉากและบางจุดยังมีการแทรกต้ นไม้ เล็ก
เป็ น โดยการใช้ หลักทัศนียวิทยาเพื่อผลักระยะให้ ดภู าพลึกเข้ าไปอีกด้ วย

ภาพที่ 65 ต้ นไม้ ตดั เส้ นใบและแบบกระทุ้ง และต้ นไม้ ที่อยูใ่ นระยะไกล อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 66 การใช้ สีแต้ มเป็ นแถบเพื่อให้ เป็ นพุ่มและไม่ตดั เส้ น พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์
การเขียนภาพโขดหิน ในจิตรกรรมที่อโุ บสถวัดไชยทิศนัน้ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือเขาไม้ และเขา
มอ รูปแบบแรกเป็ นเขาไม้ (ภาพที่ 67) คือ มีรูปทรงคดโค้ งยักเยื ้องคล้ ายลาต้ นมีปมปมดู
ุ่
คล้ ายราก
ไม้ การเขียนภาพเขาไม้ นี ้ ปรากฎมาแล้ วตังสมั
้ ยปลายกรุงศรี อยุธยาเช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
ตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ที่เขียนในช่วงอยุธยาตอนปลาย เป็ นต้ น (ภาพที่ 68)

51
ช่างสมัยนันได้
้ ปรับปรุงเขาไม้ จากภาพเขียนจีนที่ประกอบในฉากทิวทัศน์และได้ รับความนิยมเขียน
มาในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ระยะแรกด้ วย48

ภาพที่ 67 เขาไม้ ด้านบนมีหยักโค้ ง ปุ่ มปมและเขามอที่เป็ นแท่งมนด้ านล่าง อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 68 เขาไม้ ที่มีลกั ษณะบิดโค้ งงอ คล้ ายรากไม้ ตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์
ส่วนรู ป แบบที่ ส อง เป็ น ลัก ษณะแบบ เขามอ 49 (ภาพที่ 67) เป็ น การวาดทิ วทัศ น์ แ บบ
จิตรกรรมไทยที่เลียนแบบลักษณะของโขดหินธรรมชาติที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งมนๆ ลักษณะเดียวกับ
48

สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ าง - คาช่ างโบราณ : ศัพท์ ช่างและข้ อคิดเกี่ยวกับงานช่ างศิลป์ ไทย,(กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2553), 37.
49
คาว่า มอ มาจากคาว่า ถมอ ในภาษาเขมร แปลว่า ก้ อนหิน เขามอ จึงหมายถึง ภูเขาจาลองที่ก่อขึ ้นจากหินจนมี
รูปทรงคล้ ายคลึงกับภูเขา อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เขามอเล็กที่ประดับอยู่ในกระถางเป็ นศิลปะการจัดสวนแบบหนึ่งคูก่ บั ไม้
ดัดและเขามอขนาดใหญ่สาหรับก่อบนพื ้นดินหรือกลางสระน ้า จัดให้ มีภเู ขาสูงลดหลัน่ ตามลาดับเป็ นซุ้มคูหา ใช้ ประดับ
ตกแต่งวัดและพระราชอุทยานเป็ นที่นิยมมาตังแต่
้ สมัยกรุงศรีอยุธยา ดูใน โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ เขามอ วัดประยุร
วงศาวาส,(กรุงเทพฯ : สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556), 75.

52
หินที่ประดับอยู่ในสวน เขามอมีอยู่ในหลายๆฉากปะปนอยู่กับเขาไม้ ทังนี
้ ใ้ นช่วงรัชกาลที่3 และ
จากหลังรัชกาลนี ้การนิยมเขียนเขามอมากกว่าเขาไม้ และที่สาคัญการตัดเส้ นของเขามอหรื อเขาไม้
เริ่มน้ อยลงหรื อไม่ตดั เส้ นอีกเลย50
ภาพเขามอในลักษณะนี ม้ ีอยู่ที่จิตรกรรมฝาผนัง ในอุโบสถ วัดราชสิทธิ (ภาพที่ 69) ซึ่งมี
ประวัติการเขี ยนจิ ตรกรรมขึน้ ในสมัยรัช กาลที่ 1และบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 51 คล้ ายกับ ภาพ
เขามอที่วดั ไชยทิศที่ยงั คงมีการตัดเส้ นอยูจ่ งึ อาจจะเขียนขึ ้นในช่วงต้ นของรัชกาลที่ 3 ก็เป็ นได้

ภาพที่ 69 เขามอ จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ วัดราชสิทธิธาราม
ก้ อนเมฆ มีในบางฉาก มีลกั ษณะเป็ นกลุ่ม ๆ มีลายเส้ นคดโค้ งต่อเนื่องกันคล้ ายศิลปะจีน
(ภาพที่ 70) นอกจากนี ย้ ัง มี ภ าพนกเป็ นคู่ อ ยู่ บ นเมฆวาดไว้ เพี ย งครึ่ ง ตัว ซึ่ ง อาจจะเป็ นหงส์
(ภาพที่ 71) อาจจะเขียนเพื่อที่แสดงความเป็ นสวรรค์ ซึ่งภาพเมฆและนกนี ้อยู่รวมกับฉากสวรรค์
ชันดุ
้ สิต ทังนี
้ ้ หงส์ เป็ นสัตว์สญ
ั ลักษณ์มงคลที่สาคัญเท่า ๆ กับมังกร

50

สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2548), 31.
51

เจ้ าพระยาวิชิตวงศ์วฒ
ุ ิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทศั น์ ณ อยุธยา), ตานานพระอารามหลวง, พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ หลวงสาเร็จ วรรณกิจ (บุญ เลขะนันท์) 23 เมษายน 2515, กรมศึกษาธิการ (รวบรวม), พระนครฯ : โรง
พิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, 2518), 24.

53

ภาพที่ 70 ภาพลายเมฆอุโบสถ วัดไชยทิศ
ภาพที่ 71 ภาพหงส์ อุโบสถ วัดไชยทิศ
โดยคนจีนเชื่อว่าหากหงส์ปรากฏตัวขึ ้นที่ไหนแสดงว่าดินแดนนันมี
้ แต่ความสงบสุข 52 การ
เขียนหงส์คกู่ บั เมฆนันมี
้ ปรากฏอยู่ที่บานประตูพระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม(ภาพที่ 72) เช่นกัน ทังนี
้ ้
ภาพลายเมฆและหงส์อาจได้ รับแรงบัลดาลใจจากภาพบนเครื่ องถ้ วยจีน(ภาพที่73)มาก่อนแล้ วช่าง
จึงนามาเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนังก็เป็ นได้

ภาพที่ 72 ภาพหงส์กบั เมฆเหนือทวารบาล อุโบสถ
วัดสุวรรณาราม
klklk
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ภาพที่ 73 ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์หมิง
ที่มา: ปริ วรรต ธรรมปรี ชากร, ศิลปะเครื่อง
ถ้ วยในประเทศไทย,(กรุงเทพฯ:แอคมีพริน
ติ ้ง, 2533), 82.

Arthur F. Wright, ed, Studies in Chinese Thought, (Chicago : The University of Chicago Press, 1953),
208. อ้ างจาก อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3”, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 70.

54
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นทาให้ สนั นิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนังภายในอุ โบสถวัดไชยทิศมี
การเขียนขึน้ ไม่น่าเก่าไปกว่าสมัยรัชกาลที่ 3 หรื อคงจะมีการซ่อมแซมบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3
ถึงแม้ จะมีการวางผังและการเขียนเรื่ องราวพุทธประวัติตามแบบประเพณี ที่มกั นิยมเขียนในสมัย
อยุธยาตอนปลายก็ตาม แต่ลกั ษณะบางอย่างที่ทาให้ เชื่อได้ วา่ งานจิตรกรรมฝาผนังที่วดั แห่งนี อ้ าจ
ได้ รับอิทธิพลมาจากพระที่นั่งพุท ไธสวรรย์ วังหน้ าซึ่งมีประวัติการสร้ างในรัชกาลที่ 1 และบูรณะ
ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ การเขียนฉากมารผจญไว้ ที่ผนังด้ านซ้ ายของพระประธานเช่นเดียวกัน
นอกจากนี ้การเขียนเรื่ องราวของพระมาลัยที่เขียนในตอนเทวภูมิมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลายแต่
ในสมัยดังกล่าวไม่ได้ เขียนไว้ ที่ผนังหลังประธาน แต่ที่วดั ไชยทิศนาไปแทรกไว้ ที่ฉากไตรภูมิด้านหลัง
ประธานแสดงถึงการปรับเปลี่ ยนจากสมัยก่อนหน้ า แต่เทคนิคการเขียนคงเป็ นแบบรัชกาลที่ 3
นอกจากมี รูป แบบการเขี ย นเส้ น โค้ ง หลายเส้ น โอบล้ อ มเขาสัต บริ ภัณ ฑ์ ข องพระอาทิ ต ย์ แ ละ
พระจันทร์ ที่ดเู ป็ นงานในสมัยอยุธยาตอนปลายแต่สนั นิษฐานว่าอาจเพราะช่างหวนกลับไปใช้ รูป
แบบเดิมมากกว่า นอกจากนี ้การเขียนชาดกนอกนิบาตเรื่ อง พหลาคาวี นันอาจด้
้
วยในสมัยรัชกาล
ที่ 3 นิยมแปลคัมภีร์หรื อรวบรวมเรื่ องเล่าต่าง ๆ ทางพุทธศาสนามาเขียนจิตรกรรมฝาผนังมากขึ ้น
นอกเหนือไปจากเรื่ องพุทธประวัติ ทศชาดก หรื อ ไตรภูมิ
ในด้ านของเทคนิคการเขียน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ สีที่สดไว้ ข้างกัน เช่น แดง เขียว รวมทัง้
ลักษณะการใช้ สีพื ้นหลังทังพื
้ ้นดินหรื อท้ องฟ้าในบางฉากที่ไล่น ้าหนักจากอ่อนไปจนทึบหนักไม่ออ่ น
ใสเบาบางเหมือนงานในช่วงอยุธยาตอนปลาย รวมทังการใช้
้
วิธีการตัด ใบไม้ ให้ เป็ นใบๆผสมกับ
การกระทุ้งสีให้ เป็ นพุ่ม ไม้ ที่ผสมผสานกันเช่นเดียวกับการแบ่งฉากที่ มีผสมผสานทัง้ เส้ นสินเทา
ปะปนด้ วยลายฮ่อ ซึ่งเป็ นเทคนิคแบบเก่านิยมน้ อยลงผสมเข้ า แนวกาแพง ต้ นไม้ โขดหินมาเป็ นตัว
แบ่งซึ่งเป็ นที่นิยมขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึ่งทังหมดแสดงให้
้
เห็นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนไปในรัชกาลที่ 3 จาก
แนวประเพณีในยุคก่อนหน้ า แต่ลกั ษณะบางอย่างอาจบอกได้ ถึงว่าอาจเป็ นงานซ่อมในช่วงต้ นของ
รัชกาลที่ 3 ได้ เช่น การที่ปราสาทยังคงแสดงออกเป็ นสองมิติ หรื อ การที่ยงั ตัดเส้ นเขามอ เขาไม้ อยู่
หรื อ ยัง มี ก ารใช้ เส้ น สิ น เทาอยู่ในบางฉาก เพราะสิ่ ง ดัง กล่าวทัง้ 3 ประการจะเปลี่ ย นไปแปลง
ลักษณะไปในจิตรกรรมฝานผนังเช่นที่ พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระ
อุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึง่ เป็ นวัดที่มีประวัตกิ ารบูรณะในรัชกาลที่ 3

บทที่ 4
ภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมจากจิตรกรรมฝาผนัง วัดไชยทิศ
ภาพสะท้ อนสังคมนี ้ ได้ ทาการศึกษาจากภาพบุคคลโดยแยกเป็ น กลุม่ ชาวต่างชาติและกลุม่
ภาพวิถีชีวิตของชาวบ้ านทัว่ ไปรวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ และภาพสถาปัตยกรรมอาคาร ที่สอดแทรกอยู่
ในงานจิตรกรรมฝาผนังที่วดั แห่งนี ้เพื่ออธิบายถึงสภาพความเป็ นอยูข่ องสังคมในเวลานัน้
1. กลุ่มบุคคลชาวต่ างชาติ
ชาวต่างชาติเริ่มมีบทบาทมากขึ ้นตังแต่
้ สมัยอยุธยาเป็ นต้ นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยได้
เข้ ามาค้ าขาย เผยแพร่ศาสนา เป็ นข้ าราชสานักและเกี่ ยวกับด้ านการทหาร เนื่องจากกรุ งศรี อยุธยามี
การศึกอยู่บ่อยครัง้ ดังนันการปรากฏภาพของชาวต่
้
างชาติในจิตรกรรมฝาผนั งจึงสามารถสะท้ อนถึง
สังคมในสมัยนันได้
้ ว่าชาวต่างชาติคงสามารถพบเห็นอยูไ่ ด้ ทวั่ ไป ภาพของชาวต่างชาติในจิตรกรรมฝา
ผนังนันสามารถแยกออกจากภาพของชาวบ้
้
านทัว่ ไปได้ อย่างง่ายดาย เนื่องจากบอกอัตลักษณ์อย่าง
ชัด เจน เช่น รู ป ร่ างหน้ าตา เครื่ องแต่งกาย เป็ นต้ น ทัง้ นี ภ้ าพชาวต่างชาติในงานจิ ตรกรรมฝาผนัง
ปรากฏมาแล้ วตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้ นเป็ น ภาพชาวจีนในกรุ ปรางค์วดั ราชบูรณะ ราวพุทธศักราช
1967-19911 (ภาพที่ 74) ต่อมาสมัยอยุธยาตอนกลางปรากฏเป็ น ภาพที่ คดั ลอกมาจากวัด ยมอยู่ใน
หนัง สื อสมุด ไทย สัน นิ ษ ฐานว่าจิ ต รกรรมที่ วัด ยม นี เ้ ขี ย นขึน้ ในราว พ.ศ. 22242 (ภาพที่ 75) ส่ว น
ตัวอย่างจิตรกรรมภาพชาวต่างชาติ สมัยอยุธยาตอนปลายก็มีภาพชาวต่างชาติปรากฏอยู่ เช่น งาน
จิตรกรรมวัดเกาะแก้ วสุทธาราม ราว พ.ศ. 22773ซึ่งแทรกอยู่ในภาพพุทธประวัติและภาพวิทยาธร
(ภาพที่ 76) นอกจากนี ้แล้ วจิตรกรรมภาพของชาวต่างชาติยงั ปรากฏยังมีงานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น ตู้
พระธรรม เป็ นต้ น
1

อมรา ศรีสชุ าติ, “ชาวต่างชาติในศิลปกรรมไทย”, กรมศิลปากร 33, 1(มี.ค.-เม.ย., 2532): 42.

2

เรื่องเดียวกัน : 45.

3

สันติ เล็กสุขมุ และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524), 60.
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ภาพที่ 74 ภาพชาวจีนกรุปรางค์วดั ราชบูรณะ (ซ้ าย)
ภาพที่ 75 ภาพทหารต่างชาติ (ขวา)
ที่มา : อมรา ศรี สชุ าติ, “ชาวต่างชาติในศิลปกรรมไทย”,กรมศิลปากร33,1,(มี.ค.-เม.ย. 2532), 4344.

ภาพที่ 76 ภาพชาวเปอร์ เซีย จิตกรรมฝาผนัง อุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม
ที่มา : ประยูร อุลชุ าฏะ น.ณปากน ้า, วัดเกาะแก้ วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529),37.
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จิตกรรมฝาผนังที่วดั ไชยทิศ สามารถสามารถแยกชาวต่างชาติออกมาได้ ประมาณ 4 กลุ่ม คือ
ชาวจีน ชาวตะวันตก ชาวมุสลิม และชาวกะเหรี่ ยง
1.1 ชาวจีน
ภาพชาวจี น มี ป รากฏในพระอุโบสถมี อ ยู่ส องแห่ ง คื อ ผนัง ด้ า นซ้ า ยของพระประธานฉาก
พระพุทธเจ้ าปราบ 3 พี่น้องชฏิลดาบสและผนังระหว่างช่องประตูหน้ าเป็ นภาพของกลุ่มทหาร ทัง้ นี ้
ภาพชาวจีนมีการแต่งกายอยู่สองแบบ แบบแรก (ภาพที่77) มีการแต่งกายโดยคาดว่าสวมใส่เสื ้อคลุม
ยาวและสวมหมวกที่มีปีกยาวออกมาด้ านข้ างเหมือนขุนนางจีนในอดีต ซึ่งเครื่ องแต่งกายดังกล่าวถูก
ยกเลิกไปในสมัยราชวงศ์ชิงปกครองประเทศจีน ฉะนันการแต่
้
งกายดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไปแล้ วตังแต่
้
สมัยอยุธยาตอนปลายเป็ นต้ นมา ในช่วงเวลาดังกล่าวชายชาวจีนมักโกนผมไปครึ่ งศีรษะและไว้ เปี ย
ยาวอยูด่ ้ านหลังมากกว่าและไม่ได้ สวมหมวกในลักษณะนี ้

ภาพที่ 77 ภาพชาวจีนที่อโุ บสถ วัดไชยทิศ (ซ้ าย)
ภาพที่ 78 ขุนนางจีนสมัยราชวงศ์หมิง (ขวา)
ที่มา : Xun Zhou, 5000 years of Chinese costume,(Hong Kong : China Books,1988),192
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การแต่งกายของขุนนางสมัยก่อนหน้ าราชวงศ์ชิงจะมีเสื ้อตัวนอกเป็ นเสื ้อตัวยาว คอกลม แขน
กว้ างสวมหมวกปี กกว้ างเพื่อป้องกันการถูกยุแหย่ เข็มขัดคาดเอวมีลวดลายตกแต่งด้ วยโลหะ 4 มีการ
แบ่ง ระดับ ชัน้ โดยการปั ก สัญ ญลักษณ์ ไว้ บ นหน้ าอก(ภาพที่ 78) การแต่งกายในลัก ษณะนี ก้ ็ ยังคง
ปรากฏอยูบ่ นเครื่ องถ้ วยหรื อแจกันในสมัยราชวงศ์ชิงด้ วยเช่นกัน (ภาพที่ 79 ) แต่ทงนี
ั ้ ้บริเวณขอบหมวก
มี ลัก ษณะคล้ า ยกระบัง หน้ า ของไทยนัน้ ช่า งอาจจะเคยเห็ น จากเครื่ อ งแต่ง กายของอุป รากรจี น
(ภาพที่ 80) และอาจไม่เข้ าใจในรายละเอียดของหมวกลักษณะแบบนี จ้ ึงนาผสมผสานกับลวดลาย
แบบไทยก็เป็ นได้

ภาพที่ 79 แจกันสมัยจักรพรรดิหยงเจิ ้ง
ที่มา : Kangxi, Yongzheng, Qianlong : Qing porcelain from the Palace
Museum collection, (Hong Kong : Forbidden City Publishing House, c1989),31
4

มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น:มุมมองจากจิตรกรรมฝา
ผนัง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 ), 33. , อ้ างจาก Zhou Xun, Gao Chunming, 5,000 Year of Chinese Hong
Kong : China Books& Periodicals,1988, 111
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ภาพที่ 80 การแต่งกายของงิ ้ว (ซ้ าย)
ที่มา ทัศนา ทัศนมิตร, จากงิว้ วังหน้ าถึงโขนละครไทย,
( กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554), 16.
ภาพที่ 81 ภาพบุคคลแต่งกายคล้ ายงิ ้ว อุโบสถ วัดไชยทิศ (ขวา)
คนไทยรู้จกั อุปรากรจีนหรื องิ ้วมาแล้ วตังแต่
้ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้ ปรากฏ
อยู่ในบันทึกของบาทหลวง เดอ ชัว ซี และบันทึกทึกของ ลาลูแบร์ ได้ บนั ทึกการชมละครจีนจากที่นี 5้ ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ยัง มีบนั ทึกของชาวอังกฤษชื่อ เฟรเดอริ ค นีล เดินทางมากรุ งเทพในสมัย รัชกาลที่ 3
บันทึกว่า “มี การแสดงงิ้ วซึ่ งเป็ นของใหม่ของชาวยุโรปในขณะนัน้ เป็ นฉากการสู้รบ เสี ยงอันดังเวลาตี
กลองจนแก้วหูอาจแตกได้”6ทาให้ เห็นว่าอุปรากรจีนหรื องิว้ ได้ รับความนิยมมาโดยตลอดตังแต่
้ สมัย
อยุธยา และยังคงนิยมมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่ 3 ที่พระองค์นิยมความเป็ นจีน ดังนันช่
้ างเขียนจึงน่าจะคุ้นเคยกับ
การแสดงอุปรากรจีนในสังคมขณะนันไม่
้ มากก็น้อย ทังนี
้ ้การเขียนภาพจิตรกรรมของบุคคลแต่งกาย
คล้ ายกับอุปรากรจีนตัวอย่างเช่น จิตรกรรมลายกามะลอ วัดนางนอง (ภาพที่ 82) ภาพจิตรกรรมใน
5
6

พรพรรณ จันทรโรนานนท์, วิถีจีน, (กรุงเทพฯ : ประพันธ์ สาส์น, 2546), 113-114.

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ , คณะกรรมการจัดงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 90.
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รัชกาลที่ 37 เป็ นต้ น ดังนันภาพชาวจี
้
นในกลุ่มนี ้ที่วดั ไชยทิศ (ภาพที่76,80) ช่างเขียนน่าจะได้ รับแรง
บัลดาลใจไม่จากเครื่ องถ้ วยก็คงเป็ นอุปรากรจีน

ภาพที่ 82 จิตรกรรมกามะลอ วัดนางนอง
ที่มา: วัดนางนอง,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ ด, 2558),134
แบบที่สองคือใส่หมวกที่มีลักษณะเป็ นทรงกรวย ตัวหมวกหุ้มด้ วยพู่สีแดง (ภาพที่ 83 )ไม่เห็น
ด้ านหลังแต่โดยปรกติแล้ วจะมีขนนกยูงยาวและใส่ชุดคอกลมยาวคลุมลงมา เฉพาะภาพทหารที่สวม
หมวกมีพู่แดงนี ม้ ี ปรากฏปะปนกันในทัง้ สองผนัง ดังกล่าวข้ างต้ น ทัง้ นี ล้ ักษณะของหมวกน่าจะเป็ น
หมวกฤดูร้อนที่ ส วมใส่ ในสมัยราชวงศ์ชิง โดยจะมี ลักษณะเป็ น รู ปทรงกรวย สานด้ วยหวายหรื อไผ่
รอบตัวหมวกหุ้มด้ วยพูแ่ ละมีหางนกยูงหรื อไก่ฟ้าเสียบอยูด่ ้ านหลังหมวก8

7
8

วัดนางนอง, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธิเวที, ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2558), 60

มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น:มุมมองจากจิตรกรรมฝา
ผนัง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 ), 38. อ้ างจาก Zhou Xun, Gao Chunming, 5,000 Year of Chinese (Hong
Kong : China Books& Periodicals,1988), 172.
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ภาพที่ 83 ภาพทหารจีน อุโบสถวัดไชยทิศ ภาพที่ 84 จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์
ภาพบุคคลที่สวมหมวกฤดูร้อนและใส่เสื ้อผ้ าและอยูใ่ นกองทัพเช่นนี ้มีที่ พระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์ซี่งมี
ประวัติการบูรณะในสมัยรัช กาลที่ 3 9 (ภาพที่ 84) ช่างอาจจะมี ต้นแบบเครื่ องแต่งกายมาจากงาน
ประณี ตศิลป์ เช่น ภาพม้ วนหรื อภาพวาดอื่นๆ (ภาพที่ 85) ที่อาจถูกนาติดตัวเข้ ามาหรื อเป็ นสินค้ า ที่
นามาค้ าขายก็เป็ นได้

ภาพที่ 85 จิตรกรรมบนผ้ าไหมสมัยราชวงศ์ชิง
ที่มา :metmuseum, Portraits of members of a Manchu family[online], Accessed
25/12/2016, Available from http: //www.metmuseum.org /art /collection/search/42558
9

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่3, พิมครัง้ ที่6, ( กรมศิลปากร, 2538), 145.
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ถึงแม้ ว่าเครื่ องแต่งกายในลักษณะนี จ้ ะเป็ นเครื่ องแต่งกายของขุนนางชาวแมนจูในสมัยราชวงศ์ชิง
(ภาพที่86) ที่ร่วมสมัยกับสมัย อยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น แต่เนื่องจากชาวจีน ส่วน
ใหญ่ที่เข้ ามาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลายนันมาค้
้
าขายหรื อเข้ ามาขายแรงงานไม่ใช่พวกขุนนาง ดัง ที่
จดหมายเหตุของ ลาลูแบร์ กล่าวว่า “ในปลายพุทธศตวรรษที ่ 21 มี คนจี นประมาณ 3,000 คนในกรุง
ศรี อยุธยา ซึ่ งส่วนมากเป็ นพ่อค้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายชั่วคราว ต่ อมาเมื ่อได้รับการอุปถัม ภ์ จาก
พระมหากษัตริ ย์ไทยและขุนนาง ทาให้ชาวจี นมี การอพยพเข้ามามากขึ้ น ” 10 ดังนัน้ ภาพชาวจีนที่ มี
อาชีพค้ าขายหรื อรับจ้ างอื่นๆคงเป็ นสิ่งที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปเช่นกันในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น เช่นบันทึก
ของ จอร์ จ ฟิ นเลสัน เมีอปี 1822ได้ บรรยายถึงชาวจีนว่า “ชาวจี นอาศัยอยู่ในเรื อประทุนแข็งแรง ชาว
จี นบางคนขายหมูในเรื อ”11 ดังนันชาวจี
้
นในสยามเวลานันคงไม่
้
ได้ แต่งชุดขุนนาง

ภาพที่ 86 การแต่งกายของขุนนางจีนสมัยราชวงศ์ชิง
ที่มา : Xun Zhou, 5000 years of Chinese costume ,(Hong Kong : China Books, 1998),192.
10
11

ประชุมพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ เล่ ม 9 (พระนคร : สานักพิมพ์ก้าวหน้ า 2508), 414.

มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น:มุมมองจากจิตรกรรมฝา
ผนัง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 ), 99. อ้ างจาก Finlayson George, The Mission to siam and Hue 1821-1822,
(London : Oxford UniversityPress,1926), 116.
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แต่อย่างไรก็ดีในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น นอกจากกลุ่มของชาวจีน ที่ประกอบอาชีพรับจ้ าง
ทางานทัว่ ไปแล้ ว ยังมีชาวจีนบางกลุม่ มีบทบาทช่วยเหลือในด้ านการค้ าของรัฐทังเป็
้ นกะลาสี พ่อค้ าซึ่ง
เป็ นตัวแทนของรัฐ กษัตริ ย์ เจ้ านาย และขุนนาง12 ชาวจีนที่ทาการค้ าสาเภานอกจากจะค้ าขายรุ่งเรื อง
แล้ วยังได้ รับการยกย่องจากราชสานักทัง้ สองฝ่ ายด้ วยการมอบตาแหน่งขุนนางจีนให้ กับพ่อค้ าโพ้ น
ทะเลที่ทาคุณให้ กบั ราชสานัก มีมากขึ ้นในปลายสมัยราชวงศ์ชิง13 (ภาพที่ 87) นอกจากนี ้ใน พ.ศ 2433
มีจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันบันทึกเรื่ องขุนนางจีนแต่งกายอย่างจีนเข้ าเฝ้า เชื่อว่าคงเป็ นประเพณี
ที่ปฏิบตั มิ าตังแต่
้ สมัยอยุธยาที่นายสาเภาค้ าข้ าวจะได้ รับพระราชทานเครื่ องยศจากราชสานักจีน 14

ภาพที่ 87 พระพิศาลผลพานิช(ลี่ฉาย)ปลายรัชกาลที่ 4 ได้ รับแต่งตังจากราชส
้
านักชิง
ที่มา : พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, กระเบือ้ งถ้ วยกะลาแตก, กรุงเทพฯ : นานมีบ๊ คุ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์,
2550,129.
12

มัลลิกา เรืองระพี, บทบาทของชาวจีนในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 1 ถึงรั ชกาลที่
4 แห่ งกรุ งรั ตโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : แผนกประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2518), 35-36.
13
การมอบตาแหน่งขุนนางในราชสานักชิงนัน้ มีมาตังแต่
้ ต้นราชวงศ์ แต่เดิมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ถวายทรัพย์ สินเพื่อ
อุดหนุนราชการ ราชสานักก็จะมอบตาแหน่งขุนนางให้ ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวนัน้ ไม่มีอานาจจริ งในการปกครอง เป็ นเพียงตาแหน่ง
ลอยๆ ดูใน เศรษฐพงษ์ จงสงวน, “ขุนนางจีนกรุงสยามกับการแต่งเครื่ องยศแบบจีน ,” ใน พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. กระเบือ้ งถ้ วย
กะลาแตก, (กรุงเทพฯ : นานมีบ๊ คุ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์, 2550), 229.
14
เรื่องเดียวกัน, 232.
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ดังนันภาพบุ
้
คคลที่สวมหมวกฤดูร้อนและชุดแบบขุนนางแมนจู ที่วดั ไชยทิศนัน้ คงได้ ต้นแบบ
มาจากเครื่ องประณีตศิลป์ ต่างๆ ที่อาจถูกนาติดตัวหรื อเป็ นสินค้ าจากชาวจีนหรื อไม่ก็อาจมีต้นแบบมา
จากการแต่งกายของขุนนางจีนดังกล่าวข้ างต้ นก็เป็ นได้
ส่วนภาพผู้หญิงชาวจีนนัน้ มีการเกล้ าผมมวย เห็นเพียงท่อนบน เสื ้อมีลกั ษณะซ้ ายทับขวามี
หลากหลายสีและมีลาย ที่ขอบเสื ้อมีการปักกุ๊น(ภาพที่ 88) การใช้ ผ้าปักกุ๊นหรื อการตกแต่งขอบเสื ้อ
เป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสมัยราชวงศ์ชิงพบทังชายและหญิ
้
ง ทังข้
้ าราชการและสามัญชน15

ภาพที่ 88 ภาพหญิงชาวจีนที่ อุโบสถวัดไชยทิศ
ภาพหญิ งชาวจีน เหล่านี ช้ ่างน่าจะพบเห็นจากลวดลายบนเครื่ องถ้ วย แจกันของจีน (ภาพที่
89) ของเหล่านี ้คงเป็ นสินค้ าของจีนนาเข้ ามาขายนันเอง
้ เพราะถึงแม้ จะมีชาวจีนจะอพยพเข้ ามาเป็ น
จานวนมากแต่จี นนัน้ มี กฎหมายห้ ามหญิ ง ชาวจี น ไม่ว่าภรรยาหรื อบุตรออกนอกประเทศมาตัง้ แต่
ปี 225516และยกเลิ ก ไปเมื่ อ พ.ศ. 2437 จึง มี ผ ลให้ ขาดแคลนภาพผู้ห ญิ ง จี น มาตัง้ แต่ส มัย อยุธ ยา
จนกระทัง่ ในรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 3 ภาพหญิงจีนจึงเริ่ มปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง 17 อย่างไร
15

มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น:มุมมองจากจิตรกรรมฝา
ผนัง,( (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 ),114. อ้ างจาก Zhou Xun, Gao Chunming, 5,000 Year of Chinese costume
(Hong Kong : China Books& Periodicals,1988) 210
16
มาลินี คัมภีรญาณนนท์, “วัฒนธรรมการค้ า : เป็ นยิ่งกว่าแค่เศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม”, ดารงวิชาการ, รวมบทความ
ทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2549 ,( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549): 109.
17
เรื่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
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ก็ดีอาจจะเป็ นการแต่งกายของหญิงสาวที่เป็ นลูกหลานของชาวจีนที่มาตังรกรากอยู
้
่แล้ วก็เป็ นได้ เพราะ
ถึงแม้ ชาวจีนจะได้ ภรรยาเป็ นชาวไทยแต่ก็ยงั คงรักษาประเพณีแบบจีนไว้ ก็เป็ นได้ ภาพหญิงชาวจีนที่
แต่งกายในลักษณะนี ้ก็ปรากฏเช่นกันที่ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(ภาพที่ 90) เป็ นต้ น

ภาพที่ 89 แจกันสมัยจักรพรรดิหยงเจิ ้ง ที่มา :
ภาพที่ 90 หญิงจีน อุโบสถวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา : Wang Liying, Porcelains in polychrome and ที่มา : น. ณ ปากน ้า,วัดพระเชตุพนฯ
contrasting colours, (Shanghai :Shanghai
,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537),27
ke xue ji shu chu ban she,1999),167
ดังนันจึ
้ งเป็ นได้ ว่าทังภาพชาวจี
้
นที่สวมหมวกปี กกว้ าง และภาพผู้หญิง ภายในอุโบสถ วัดไชยทิศ
คงเขียนตามแบบประเพณี ที่สืบต่อมาและอาจมีต้นแบบมาจากการแต่งกายของอุปรากรจีนหรื อจาก
เครื่ องถ้ วยก็ เป็ น ได้ ส่วนภาพสวมหมวกฤดูร้อนอาจจะมี ต้ น แบบจากการแต่ง กายจริ ง ๆ หรื อ งาน
ประณีตศิลป์ และช่างที่เขียนคงไม่ชาวจีนเพราะเครื่ องแต่งกายนันไม่
้ ได้ มีลกั ษณะที่ถกู ต้ องเท่าที่ควร
1.2 ชาวตะวันตก
ภาพชาวตะวันตกของวัดไชยทิศ โดยจะปรากฏภาพของกลุม่ ทหารผนังระหว่างช่องประตูหน้ า
พระประธาน มีลกั ษณะสวมหมวกปี กกว้ าง มีผ้าพันคอ สวมเสื ้อคลุมยาว ผูกผ้ าพันคอ ไว้ ผมยาวประ
บ่าซึ่งอาจจะสวมวิกและถือปื นยาวพาดไว้ ที่บา่ (ภาพที่91) คล้ ายกับเครื่ องแต่งกายของชาวตะวันตกที่
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ปรากฏมาแล้ วตังแต่
้ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น จิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม
(ภาพที่ 92) ที่ระบุว่าเป็ นงานสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพการแต่งกายที่มกั สวมหมวกปี กกว้ างปั กขน
นกและสวมกางเกงพองๆครึ่ ง เข่ามัก จะปรากฏคู่กับ ชาวอาหรั บ นี ม้ ัก ถูก ระบุว่า เป็ น ชาวฝรั่ง เศส18
(ภาพที่93)

ภาพที่ 91 ทหารชาวตะวันตก ที่อโุ บสถวัดไชยทิศ ภาพที่92 อุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม
ที่มา : น.ณปากน ้า, วัดเกาะแก้ วสุทธาราม, สา
สา
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2529), 35.

18

สันติ เล็กสุขมุ , พัฒนาการของลายไทย : กระหนกกับเอกลักษณ์ ไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553), 334.

67

ภาพที่ 93 ภาพชาวฝรั่งเศส(ซ้ าย) ตู้พระธรรม ว ภาพที่ 94 การแต่งกายทหารฝรั่งเศส ปลายคริส
วัดเซิงหวาย ต้ นพุทธศตวรรษที่ 23
ศตวรรษที่ 17 ที่มา: Melissa Leventon,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
when What people wore,
ghg
( New York : St. Martin’s Griffin, 2008), 300.
ความสัมพันธ์ ฝรั่งเศสกับราชสานักอยุธยาไม่ส้ จู ะราบรื่ นนัก เนื่องจากชาวฝรั่ งเศสมีบทบาท
มากในสมัยพระนารายณ์ เพื่อจุดประสงค์ในการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์และการค้ าเป็ นหลักไม่ใช่ด้าน
การทหาร ต่อมามี การประกาศห้ ามชาวฝรั่งเศสเข้ ามาภายในราชอาณาเขตอย่างเด็ดขาดในสมัย
สมเด็จพระเพทราชา19ทาให้ ชาวฝรั่งเศสไม่ได้ มีบ ทบาทตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลายแล้ ว ดังนัน้ ภาพ
ชาวตะวันตกในขบวนทหารที่วดั ไชยทิศนันคงเป็
้
นการเขียนภาพชาวตะวันตกตามแนวประเพณีที่สืบต่อ
กันมามากกว่าเนื่องจากชาวฝรั่งเศสถูกห้ ามเข้ ามาและการสวมชุดดังกล่าวนันเป็
้ นชุดแบบประเพณี
(ภาพที่ 94) ที่ชาวฝรั่งเศสมักสวมใส่ในช่วงค.ศ. 1650-168020หรื อราวพ.ศ. 2193-2223 ซึ่งล้ าสมัยไป
แล้ วในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
19

มาตยา อิงคนารถ ทวี ทองสว่าง และวัฒนา รอดสาอางค์, ประวัตศิ าสตร์ ไทย สมัยโบราณ-กรุ งรั ตนโกสินทร์
ตอนต้ น, (กรุงเทพฯ : โอ เอส พริน้ ติ ้ง เฮ้ า, 2529), 90.
20

351.

พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะเครื่ องแต่ งกาย, (กรุงเทพฯ : อินฟอร์ มีเดีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล, 2547),
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ฉากที่ เป็ น ชาวตะวันตกทัง้ ในขบวนหรื อ อยู่บ นกาแพง (ภาพที่ 95) คงสื่ อถึง การเป็ นทหาร
รับจ้ างหรื อทหารอาสาด้ วย เพราะนับตังแต่
้ สมัยอยุธยา ชาวต่างชาติเป็ นต้ นว่า เวียดนาม มอญ จีน
ญี่ ปนุ่ อาหรับ อินเดีย โปรตุเกส ดัทช์ ได้ เข้ ามาพานักในประเทศไทยในฐานะพ่อค้ า ข้ าราชสานักและ
ทหารอาสา21ทหารอาสาเหล่านี ้ได้ ทาการร่วมรบกับทหารอยุธยา เช่น ทหารอาสาชาวโปตุเกสได้ ช่วยทา
สงครามกับพม่าที่เมืองเชียงกรานในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2089)22เป็ นต้ น

ภาพที่ 95 ชาวตะวันตก อุโบสถ วัดไชยทิศ
ต่อมาสมัยกรุ งธนบุรี พระเจ้ าตากทรงมีทหารไทยที่มีเชื ้อสายโปตุเกสตาแหน่งราชองครักษ์
จานวนถึง 79 นายและนอกจากนี ้ยังทรงพระราชที่ดินให้ ชาวโปรตุเกสอยู่ริมแม่น ้าเจ้ าพระยาที่เรี ยกว่า
ชุม ชนกุ ฏี จี น ชุ ม ชนแม่ พ ระลู ก ประค า และชุม ชนเขมรบริ เวณวัด คอนเซ็ ป ชั่น 23แต่ เมื่ อ เข้ า สู่ ยุ ค
รัตนโกสินทร์ ทัศนคติของคนไทยต่อชาวต่างชาวตะวันตกมีแต่ความหวาดระแวงไม่วางใจชาวตะวันตก
ยกเว้ นชาวโปรตุเกสที่ดจู ะมีสถานะที่ดีกว่าชาติอื่นๆ
ในระยะแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ นนมี
ั ้ ชาติตะวันตก ทัง้ โปรตุเกสและอังกฤษเข้ ามาในไทย
แต่ชาติโปรตุเกสได้ เดินทางมายังกรุ งเทพในปี 2329 พร้ อมด้ วยคณะทูตเข้ าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ

21

อมรา ศรีสชุ าติ, “ชาวต่างชาติในศิลปกรรมไทย”, กรมศิลปากร 33, 1(มี.ค.-เม.ย. 2532): 45.

22

อนงคนา มานิตพิสิฐกุล, ไทยกับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาร์ น, 2545), 26.

23

ไกรฤกษ์ นานา, 500 ปี สายสัมพันธ์ สองแผ่ นดินไทย-โปรตุเกส , (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553),155-158.
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พุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก 24 ซึ่ ง ถื อ เป็ นชนชาติ แ รกที่ เข้ า มาในรั ช กาลที่ 1 แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี บ ทบาทของ
ชาวตะวันตกในรัชกาลที่ 1 และ 2 อาจกล่าวได้ วา่ มีอยู่น้อยมาก โดยส่วนใหญ่แล้ วชาวตะวันตกเข้ ามา
ในฐานะมิชชันนารี สอนศาสนา25หรื อเข้ ามาเรื่ องการค้ าขายจึงไม่ได้ มีบทบาทด้ านการทหารเท่ากับสมัย
อยุธ ยาดังที่ กล่าวมาแล้ ว ดังนัน้ ฉากที่ มี ช าวตะวันตกอยู่บนป้ อมรบที่ วัดไชยทิ ศมี คงเป็ น ภาพแบบ
ประเพณีเช่นเดียวกับภาพชาวตะวันตกในขบวนทหาร ฉากที่มีทหารตะวันตกอยู่บนป้อมนันปรากฏใน
้
จิตรกรรมฝาผนัง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ และ วัดสุวรรณาราม (ภาพที่ 96)เป็ นต้ น การเพิ่มภาพ
บุค คลที่ เป็ น ชาวต่างชาติป ระกอบในฉากก็ เพื่ อเพิ่ ม ความสมจริ ง ให้ แ ก่ เนื อ้ เรื่ อ งตอนนัน้ ๆ อัน เป็ น
ลักษณะของจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งนอกจากจะสมจริ งแล้ วยังสะท้ อนให้ เห็นสภาพบ้ านเมือง
อีกด้ วย

ภาพที่ 96 ชาวตะวันตก อุโบสถ วัดสุวรรณาราม
1.3 ชาวมุสลิม
ภาพชาวมุสลิมในจิตรกรรมที่วดั แห่งนี ้อาจจะเป็ น แขกชาวเปอร์ เซีย พบอยู่ในภาพกลุ่มทหาร
(ภาพที่ 97) และมี อ ยู่ อี ก หนึ่ ง คนในที่ บัง ตา (ภาพที่ 99) ในฉากการอภิ เษกสมรสระหว่า งพระเจ้ า
สุทโธทนะและพระนางสิ ริมหามายาในเขตพระราชฐาน ทัง้ หมดมี ผิวขาวแต่งกายด้ วยการโพกผ้ าที่
24

มาตยา อิงคนารถ ทวี ทองสว่าง และวัฒนา รอดสาอางค์, ประวัตศิ าสตร์ ไทย สมัยโบราณ-กรุ งรั ตนโกสินทร์
ตอนต้ น, (กรุงเทพฯ : โอ เอส พริน้ ติ ้ง เฮ้ า, 2529), 156.
25

นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่ และใบเรื อ : ว่ าด้ วยการศึกษาประวัตศิ าสตร์ - วรรณกรรมต้ นรั ตนโกสินทร์ ,(กรุงเทพ ฯ
: แพรวสานักพิมพ์ 2538), 106-107.
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ศรี ษะ สวมเสื ้อแขนยาวซึง่ น่ามีชายยาวถึงสะโพกหรื อคลุมต้ นขา ใบหน้ าไว้ หนวดเคราและมักจะมีดาบ
โค้ งหรื อกริชเหน็บไว้ ที่เอว ภาพชาวมุสลิมนี ้มีการแต่งกายคล้ ายกับภาพชาวมุสลิมที่อยู่บานประตูต้ พู ระ
ธรรมในสมัยอยุธยา (ภาพที่98) โดยมีผ้ สู นั นิษฐานว่าภาพชาวมุสลิมนันเป็
้ นพระเจ้ าโอรังเซป ราชวงศ์
โมกุลแห่งอินเดีย หรื อ อาจจะเป็ นพระเจ้ าสุไลมานที่ 1 แห่งเปอร์ เซีย 26 จึงทาให้ ทราบว่าชาวมุสลิมนันมี
้
การแต่งกายคล้ ายคลึง กันด้ วยมีแบบแผนทางวัฒ นธรรมใกล้ เคียงกันหรื อ อาจจะมีรายละเอียดต่าง
แตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย

ภาพที่ 97 ทหารมุสลิม ที่อโุ บสถวัดไชยทิศ
ภาพที่ 98 ภาพชาวมุสลิม(ขวา) ตู้พระธรรม
สสว
วัดเซิงหวาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ตังแต่
้ สมัยสุโขทัยลงมาจนถึงสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะต้ องมีพวก
แขก เช่น เปอร์ เซีย อาหรับหรื อพวกอินเดียเดินทางเข้ ามาในดินแดนไทย 27เพราะในทาเนียบศักดินา
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีตาแหน่ง จุฬาราชมนตรี เป็ นหัวหน้ าฝ่ ายแขกคู่กับหลวงโชฏึกราช
26

ประยูร อุลชุ าฏะ, ศิลปะและวัฒนธรรมจากดินแดนอาหรั บเมื่อแรกเข้ าสู่สยามประเทศ, (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2534), 71-72.
27
ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, ความสัมพันธ์ ของมุสลิมทางประวัตศิ าสตร์ และวรรณคดีไทย ,(พระนคร : คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515),17.อ้ างจาก ดี.บี. บรัดเล, กฎหมายเมืองไทย, (ตีพิมพ์ ณ คลองบางกอกใหญ่, 2432)
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เศรษฐี เป็ นหัวหน้ าฝ่ ายจีน28นอกจากนี ้ยังมีชื่อของขุนนางแขกอีกกลุ่มหนึง่ ว่า นักเทษขันที29 ปรากฎอยู่
ในกฎมณเฑียรบาลสมัยอยุธยา30ส่วนในจดหมายเหตุลาลูแบร์ เรี ยกว่า ยูนุค31 ภาพยูนุคเหล่านี ้มีอยู่ที่
หอเขียนเป็ นลายรดน ้าในวังสวนผักกาด (ภาพที่ 100) ซึ่งรื อ้ มาจากวัดกลิ ้ง จ.พระนครศรี อยุธยา ระบุ
ว่ า ท าขึ น้ ในสมั ย พระนารายณ์ (พ.ศ.2199-2231) 32 ต าแหน่ ง นั ก เทษขั น ที นี ไ้ ม่ ป รากฏในสมั ย
รัตนโกสินทร์

ภาพที่ 99 ชาวมุสลิมหลังบังตา อุโบสถวัดไชยทิศ (ซ้ าย)
ภาพที่ 100 ภาพกามะลอ ยูนคุ หลังบังตา(ขวา)
ที่มา : ม.ร.ว. พันธุ์ทิพย์ บริ พตั ร, หอเขียนวังสวนผักกาด, (พระนคร: ศิวพร, 2502), 94
ดเ
จากที่กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ นว่าในสมัยอยุธยามีทหารอาสาอยู่หลายชาติ ทาให้ ชาวมุสลิมที่
ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่นนมั
ั ้ กจะมีลกั ษณะเป็ นทหารในกองทัพ ราชสานักและมักจะ
28

ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, ความสัมพันธ์ ของมุสลิมทางประวัตศิ าสตร์ และวรรณคดีไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 4, (พระนคร : คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515),17.
29
เป็ นขุนนางและข้ าราชการในสมัยอยุธยามีหน้ าที่รับผิดชอบระหว่างฝ่ ายหน้ าและฝ่ ายใน ดูเพิ่ม จุฬศพงศ์ จุฬารัตน์,
“ขันทีแขกในราชสานักอยุธยา”, ศิลปวัฒนธรรม 21, 6 (เม.ย. 2543): 66-73.
30
กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 1, (พระนคร : โรงพิมพ์ครุ ุสภา,2505), 82.
31
32

ลาลูแบร์ , ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, (พระนคร : สานักพิมพ์ก้าวหน้ า, 2510), 448.

พันธุ์ทิพย์ บริพตั ร, หอเขียนวังสวนผักกาด, พิมพ์ที่ระลึกในงานพระราชเพลิงพระศพ พลตรี พระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นนครสวรรค์ศกั ดิพินิต, (พระนคร : ศิวพร, 2502), 40.
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แต่ ง กายไม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ นปรากฏอยู่ ใ นหนั ง สื อ ประชุ ม จารึ ก
วัดพระเชตุพน เป็ นโคลงดัน้ 64 บท ได้ กล่าวถึงการแต่งกายของชาวต่างชาติ 32 ชาติและระบุว่ามีชาว
มุสลิมหลายพวกด้ วยกัน เช่น แขกปะถ่าน แขกฮินดู่ แขกมลายู แขกจุเหลี่ย และแขกจาม เป็ นต้ น โคลง
ดังกล่าวนันบรรยายถึ
้
งเครื่ องแต่งกายต่างๆ ที่ผ้ แู ต่งคงได้ พบเห็นในสมัยนันแต่
้ ก็ไม่ได้ กล่าวถึงบทบาท
ด้ านอื่นของชาวมุสลิมไว้
ภาพการแต่งกายของแขกในช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น น่าดูได้ จากภาพขุนนางแขกและบริ วาร
ซึ่งเป็ นจิตรกรรมฝาผนัง ในวิห ารหลวง วัดโสมนัสวิหาร (ภาพที่ 101) ซึ่งรัช กาลที่ 4 พระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2396 33 นอกจากนีพ้ จนานุกรมของ หมอ บรัดเลย์ ปี พ.ศ.
2416 ก็ได้ กล่าวถึงแขกไว้ หลายจาพวก เช่น แขกตานี แขกจาม แขกตะรังตะนู แขกมลายู ซึ่งรี ยกตาม
แหล่งที่มาหรื อแขกผิวดาที่แต่งกายด้ วยชุดชาว สวมหมวกทรงกะลาครอบ ที่เรี ยกว่า แขกกะลาสี แต่
ภาพของแขกที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังทัว่ ๆไปกลับมีลกั ษณะแตกต่างกันไม่กี่จาพวกเท่านัน้ 34 จึง
สันนิษฐานว่าภาพชาวมุสลิมทังที
้ ่เป็ นทหารและยูนคุ ที่วดั ไชยทิศแห่งนี ้คงเขียนตามแบบประเพณีที่สืบ
ทอดมาที่ต้องมีทงทหารฝรั
ั้
่งและแขกอยูร่ ่วมกัน

ภาพที่ 101 การแต่งกายของขุนนางแขกและบริวาร สมัยรัชกาลที่ 4
ที่มา น. ณ ปากน ้า , วัดโสมนัสวิหาร, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538), 55.
33

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ ม 1, (กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 114.

34

น. ณ ปากน ้า, “เรื่องแขกๆ ในจิตรกรรมฝาผนัง”, เมืองโบราณ 17, 1 (ม.ค. - มี.ค. 2534): 16-18.
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1.4 กะเหรี่ ยง
ภาพชาวกะเหรี่ ยงที่ วัดไชยทิศนัน้ แต่งกายด้ วยชุดคลุม ยาวลายทางสี แดง มี ผ้าโพกศรี ษ ะ
(ภาพที่ 102) กะเหรี่ ยงนันมั
้ กจะปรากฏบ่อยในฉากที่มีป่าเขาพร้ อมกับถืออาวุธคือหน้ าไม้ สะท้ อนการ
ดารงชีพในป่ า การอพยพเข้ ามาของชาวกะเหรี่ ยงมีหลักฐานไม่แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะอพยพเข้ ามา
อย่างช้ าในสมัยอยุธยา โดยน่าจะเกิดจากการค้ าขายระหว่างผู้คนในพื ้นที่ราบกับคนในพื ้นที่สงู หรื อชาว
กะเหรี่ ยงตามเขตชายแดนที่ทาที่หน้ าที่เป็ นกองด่านตระเวนเขตแดนเพื่อรักษาความมัน่ คงก็เป็ นได้ 35

ภาพที่ 102 ภาพชาวกะเหรี่ ยง อุโบสถวัดไชยทิศ

หลักฐานเอกสารเก่าที่สุดของไทยที่บันทึกเรื่ องชาวกะเหรี่ ยงไว้ ค่อนข้ างละเอียดอยู่ในสมัย
รัตนโกสินทร์ หลักฐานที่เด่นชัดคือ โคลงนิราศของสุนทรภู่ที่แต่งขึ ้นในรัชกาลที่ 3 ได้ กล่าวถึงกะเหรี่ ยง
ที่ตงถิ
ั ้ ่นอาศัยอยูใ่ นป่ าที่เมืองสุพรรณบุรี36 ยังมีจากบันทึกของ พระสังฆราช ปาเลอกัว มีเนื ้อหาดังนี ้

35

วารุณี โอสถารมย์, เมืองสุพรรณบนเส้ นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัตศิ าสตร์ พุทธศตวรรษที่ 8- ต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 25, (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547),197.
36

วินยั ศิริเสรีวรรณ, “กะเหรี่ยง กะหร่างในจิตรกรรมไทย”, วราสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, (ฉบับออกพิเศษในวาระ
ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 87.
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“พวกผู้ชายใส่เสื อ้ ชนิ ดแขนกว้างและแขนสัน้ แต่ตวั ยาวมาเกื อบครึ่ งขาอ่อนแล้วผูกรัดไว้ด้วยผ้า
คาดและเข็มขัด และโพกหัวด้วยผ้าผื นหนึ่ง พวกกะเหรี ่ ยงไว้ผมยาวและเจาะหูเพื ่อเสี ยบขนนกสวยๆ
หรื อต่างหูทาด้วยเงิ นข้างในกลวง”37
ภาพชาวกะเหรี่ ยงนี ้ มีปรากฏอยู่ในจิ ตรกรรมฝาผนัง ในหลายวัดและส่วนใหญ่ ก็มักจะอยู่
ร่วมกับฉากที่เป็ นป่ าเขาในมือถืออาวุธคล้ ายกาลังล่าสัตว์ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นงั่ พุทไธ
สวรรย์ เป็ นต้ น (ภาพที่ 103)

ภาพที่ 103 ภาพชาวกะเหรี่ ยง พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

1.5 วิทยาธร
ชาวต่ า งชาติ ยัง ปรากฏอยู่ ที่ วิ ท ยาธรโดยอยู่ ด้ า นบนสุ ด ของผนัง ด้ านข้ างซ้ ายและขวา
พระประธานมีลักษณะอยู่ในท่าเหาะและพนมมื อ นุ่งห่มแบบฤาษี แต่ใบหน้ าและการแต่งกายดูเป็ น
ชาวต่างชาติ (ภาพที่ 104) อนึ่งวิทยาธรหรื อวิชาธรอยู่ระหว่างเทวโลกกับมนุษยโลกเป็ นเทวดาชันต
้ ่า
นัยว่าเป็ นผู้มีน ้าใจดี วาจาสุภาพอ่อนหวาน มีอาวุธประจากาย เช่น แก้ วกายสิทธิ์ พระขรรค์หรื อดาบ
37

สังฆราชปาเลอกัว, เล่ าเรื่ องเมืองไทย, แปลโดย สัน ท. โกมลบุตร,( พระนคร: ก้ าวหน้ า 2506), 48.
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สามารถสาแดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศ38โดยภาพนักวิทยาธรที่มีลกั ษณะเช่นนี ้มีมาแล้ วที่วดั เกาะแก้ ว
สุทธาราม จ.เพชรบุรี(ภาพที่ 105)
การที่ ให้ วิทยาธรมี ลักษณะออกเป็ นชาวต่างชาตินัน้ คล้ ายกับ แนวคิดที่ เอาชาวต่างชาติไป
แทรกไว้ ในฉากมารผจญ โดยอาจเป็ นแนวคิดที่ว่ าคนไทยนับถือศาสนาพุทธและพวกชาวต่างชาติเป็ น
พวกนอกศาสนาอื่น โดยที่ตามพุทธประวัติพวกที่นบั ถือความเชื่อแบบอื่นๆ เช่น ฤาษี เป็ นต้ น ก็คือพวก
เดียรถีร์หรื อคนนอกศาสนานันเอง
้ ภาพวิทยาธรที่วดั ไชยทิศมีลกั ษณะที่สืบทอดจากแบบประเพณี ซึ่ง
คงเป็ นการหวนกลับไปใช้ แบบสมัยก่อนหน้ า

ภาพที่ 104 วิทยาธร อุโบสถวัดไชยทิศ
เด
พะพะ

38

ภาพที่ 105 อุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม
ที่มา : ประยูร อุลชุ าฏะ น.ณปากน ้า, วัด
เกาะแก้ วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ
2529), 5.

ประยูร อุลชุ าฏะ, วัดเกาะแก้ วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 51.
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2.ภาพสะท้ อนวิถีชีวิต
ถึงแม้ ว่าภาพที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้ านที่หลงเหลืออยู่ ในจิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถ วัด
ไชยทิศ จะมี ไม่ม ากนักแต่ก็ ส ามารถสะท้ อนสังคมได้ พ อสมควร อาทิเช่น การแต่งกาย ทรงผมหรื อ
อากัป กิ ริยาต่าง ๆ ซึ่งสามารถนับ เป็ น พัฒ นาการอย่างหนึ่ ง ของจิ ต รกรรมฝาผนัง ของไทยที่ ค่อ ยๆ
ลดความเข้ มงวดแบบประเพณีไปสู่การแสดงออกทางความคิดของผู้วาด
ภาพเจ้ านายสตรี เขียนตามแบบประเพณีทรงเครื่ องอย่างนางละครสวมชฎา มักเปลือยอก นุ่ง
ผ้ าจีบอยู่ในท่านาฏลักษณ์ อย่างอุดมคติ(ภาพที่106) ภาพลักษณะนี ้ไม่สามารถสะท้ อนสังคมได้ มาก
นักเนื่องจากเขียนตามแบบประเพณี ที่สืบทอดมา ส่วนที่สะท้ อนสังคมได้ ดีกว่าคือ การแต่งกายของ
ผู้หญิ งที่เป็ นกลุ่มข้ าราชบริ พาร มักจะไว้ ผมปี ก39โดยขวันผมรอบศี
้
รษะเป็ นรอยจนเห็นชอบได้ ชดั เจน
ห่มสไบเฉียงมีสีสนั ฉูดฉาดหลายสี ส่วนท่อนล่างนุง่ จีบเป็ นผ้ ายกดอก (ภาพที่ 107) ซึง่ เป็ นประเพณีการ
แต่งกายของสตรี ในราชสานักในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (ภาพที่108)

ภาพที่106 เครื่ องทรงเจ้ านายสตรี แบบประพณี (ซ้ าย)
ภาพที่ 107 ทรงผมและการแต่งกายของสตรี ชาววัง (ขวา)
39

ลักษณะผมปี กไม่แตกต่างจากกับผมมหาดไทยมากนัก แต่ประณีตกว่าคือนิยมถอนไรรอบหย่อมผมเพื่อช่วยให้ ดู
เกลี ้ยงเกลา เรียบร้ อยสวยงาม บางคนโกนผมรอบข้ าง บางคนปล่อยให้ ยาว บางคนไว้ จอนที่หตู า่ งกันไปบ้ างเล็กน้ อย
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ภาพที่ 108 สไบและการนุง่ จีบของเจ้ านายฝ่ ายใน สมัย ร.4 ภาพที่ 109 ภาพการแต่งกายของผู้หญิง
ที่มา: เอนก นาวิกมูล, การแต่ งกายสมัยรัตนโกสินทร์ , ชาวบ้ าน อุโบสถ วัดไชยทิศ
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525, 44.
ส่วนหญิงชาวบ้ านทัว่ ไปผมปี กเช่นเดียวกัน แต่งกายทะมัดทะแมงมักใช้ ผ้าแถบคาดรัดรอบอก
แล้ วเหน็บทิ ้งชายค่อนไปข้ างลาตัว นุ่งโจงกระเบนยาวถึงเข่ามักเป็ นสีเข้ มสีเดียว (ภาพที่109) และมัก
แสดงอัปกิริยาอย่างสมจริงมากกว่าบุคคลอีกสองประเภทที่กล่าวมา ภาพสตรี กาลังอุ้มลูก เป็ นการวาด
หน้ าอกของสตรี เป็ นเต้ าด้ วยความสมจริ งนันเป็
้ นลักษณะที่แตกต่างจากสมัยก่อนหน้ าที่มกั นิยมเป็ น
เพียงวงกลมเท่านัน้ ทัง้ นี ้ผมปี กของผู้หญิ งและผมทรงมหาดไทยของผู้ชายได้ สืบเนื่องมาจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 1-4 ของสมัยรัตนโกสินทร์ 40
ภาพกษัตริ ย์แต่งกายวาดตามแบบประเพณี ที่สืบต่อมาจากสมัยก่อนหน้ า คือ สวมมงกุฎ มี
กรรเจี ยกจร พาหุรัด ทองกร ท่อนล่ างทรงภูษาเหนื อสนับ เพลา ประดับ ชายไหวชายแครง เป็ นต้ น
(ภาพที่ 110) ส่วนข้ าราชการที่เข้ าเฝ้ามีการแต่งกายอยู่ 2 ลักษณะ
40

อเนก นาวิกมูล, การแต่ งกายสมัยรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 15.
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ภาพที่ 110 ภาพกษัตริย์และขุนนางใส่ลอมพอก อุโบสถ วัดไชยทิศ
แบบที่แรก เป็ นกลุม่ ข้ าราชการที่กาลังหมอบกรอบเข้ าเฝ้าอยู่ในฉากพระเจ้ าสุทโธทนะกาลังไถ
นา(แรกนาขวัญ) มีลกั ษณะการแต่งกายคือ สวมเสื ้อครุยแขนยาวขลิบชายแขนและรอบเอวด้ วยผ้ าสี
นุ่งผ้ าโจงกระเบนมีลาย สวมลอมพอกไว้ ที่ศีรษะ(ภาพที่109) การแต่งกายในลักษณะเช่นนี ้มักแต่งใน
การประกอบพระราชพิธี
ลอมพอกนี ้ เป็ นเครื่ องประดับศีรษะของขุนนาง ที่ใช้ กาหนดตาแหน่งให้ แตกต่างไปจากสามัญ
ชน มียอดคล้ ายชฎาพอก โดยที่เสนาบดีชนผู
ั ้ ้ ใหญ่จะมีเกีย้ วประดับอยู่ที่เชิงของกรวยและจะมีปลาย
งอนแหลมสะบัดไปด้ านหลัง ส่วนเสนาบดีชนผู
ั ้ ้ น้อยจะสวมเพียงลอมพอกไม่มีเครื่ องประดับ รูปทรงสูง
เพรี ยว ปลายตัด การสวมลอมพอกนี ้มีหลักฐานอยู่ในจิตรกรรมสมุดไทยที่คดั ลอกมาจากจิตรกรรมฝา
ผนังในพระอุโบสถ วัดยม ราวปี พ.ศ. 2224 41 (ภาพที่ 111) ซึ่งตรงกับสมัยพระนารายณ์ ม หาราช
นอกจากนีย้ งั มีปรากฏอยู่ที่จิตรกรรมฝาผนังวัดหลายแห่งที่เขียนแบบประเพณี เช่น พระที่นงั่ พุทธไธ
สวรรย์ เป็ นต้ น (ภาพที่ 112) อย่างไรก็ ดีการสวมชุดเช่นนี ม้ ี การสวมใส่ในพระราชพิธี ต่าง ๆ จนถึง
ปัจจุบนั

41

อมรา ศรีสชุ าติ, ชาวต่ างชาติในศิลปกรรมไทย, กรมศิลปากร 33, 1(มี.ค.-เม.ย. 2532): 45.
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ภาพที่ 111 ขุนางสวมลอมพอก
ที่มา:อมรา ศรี สชุ าติ, ชาวต่างชาติในศิลปะ
กรมศิลปากร, 33, 1,(มี.ค.-เม.ย. 2532),44.

ภาพที่ 112 จิตรกรรม พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์

แบบที่สอง ไว้ ผมทรงมหาดไทย42 แต่งกายด้ วยนุ่งโจงกระเบนบ้ างก็มีผ้าคาดเอว ไม่สวมเสื ้อ
(ภาพที่ 114) การไม่สวมเสื ้อเข้ าเฝ้านันอาจเป็
้
นสิ่งหนึ่งที่สะท้ อนว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี ้อาจเขียนขึ ้นใน
รัชกาลที่ 3 ดังปรากฏอยูใ่ นพงศาวดารรัชกาลที่ 3 ของพระยากรทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) ว่า
“ถึงฤดูหนาว เจ้า ทรงสี เสื อ้ ชัน้ เดียว คาดส่วนบ้าง แพรสีบา้ ง ขุนนางสวมเสือ้ เข้มขาบ แพรสี
สองชัน้ ที ไ่ ด้พระราชทาน เสนานบดีคาดส่วน ถ้าวันไหนไม่หนาวหรื อฤดูร้อน ผูใ้ ดสวมเสือ้ เข้ามาก็ไม่
โปรด”43

42

ผมที่โกนรอบข้ าง เหลือเป็ นหย่อมๆแต่บนกระบาลส่วนหนึ่ง บางคนเรียกว่าผมหลักแจว บางคนเรียกว่าผมทรงกะลา

43

ประยูร อุลชุ าฏะ, จิตรกรรมสมัยรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 14.

ครอบ
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ภาพที่ 113 การแต่งกายของกษัตริย์และข้ าราชบริพาร อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 114 สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ
ที่มา :สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติการ, แต่ งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่
ปั จจุบัน , (กรุงเทพฯ :สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติการ, 2543), 254.
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การแต่งกายตามกฏมณเฑียรบาลก่อนสมัยรัชกาลที่ 4 นัน้ ให้ เหล่าขุนนางหรื อเสนาบดี นุ่งโจง
ผ้ าสมปักยกดอก มีผ้าคาดเอวสองชัน้ สีขาว ผูกเป็ นปมทางด้ านหน้ า ไม่สวมเสื ้อ ไว้ ผมปี ก โดยโกนท้ าย
ทอยและด้ านข้ างจนเกลี ้ยงเหลือไว้ แต่ผมส่วนบน การแต่งกายลักษณะนี ้เป็ นการแต่งกายของขุนนาง
สัญญาบัตรที่มีตาแหน่งเฝ้าพระเจ้ าอยู่หวั ในเวลาเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน 44(ภาพที่ 113) จากข้ อมูล
ดังกล่าวนันก็
้ มีลกั ษณะที่ตรงกับภาพข้ าราชบริ พารที่วดั ไชยทิศ นอกจากนี ้กฎระเบียบในการสวมเสื ้อ
เข้ าเฝ้าตลอดนัน้ น่าจะเริ่ ม ขึน้ มาในสมัยรัช กาลที่ 4 (ภาพที่ 115) เนื่ องจากการพยายามปรับปรุ ง
ประเทศให้ ก้าวหน้ าเช่นชาติตะวันตก จึงทรงมีประกาศให้ ข้าราชการสวมเสื ้อเข้ าเฝ้า มีเนื ้อหาดังนี ้
“ดู ค นที ่ ไม่ ส วมเสื ้ อเหมื อนเปลื อ ยกาย ร่ า งกายจะเป็ นเกลื ้อ นกลากก็ ดี เหงื ่อ ออกมากก็ ดี
โสโครกนัก ประเทศอืน่ ๆ ที ่เป็ นประเทศใหญ่เขาก็สวมเสือ้ หมดทุกภาษา เว้นเสียแต่ละว้า ลาว ชาวป่ า
ที ่ไม่ ได้บริ โภคผ้าผ่อนเหมื อนมนุษย์ อย่างต่ า ก็ ประเทศสยามรู้ ขนบธรรมเนี ยมมากอยู่แล้วไม่ควรถื อ
โบราณทีเ่ ป็ นชาวป่ ามาแต่ก่อน ขอให้ท่านทัง้ หลายจงสวมเสือ้ เข้าเฝ้าจงทุกคน”45

ภาพที่ 115 การสวมเสื ้อเข้ าเฝ้าเจ้ านายปลายรัชกาลที่ 4
ที่มา: อเนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ , กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525,44.
44

กองจดหมายเหตุ กรมศิลปากร, สมุดภาพวิวัฒนาการการแต่ งกายในสมัยรั ตนโกสินทร์ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

, 2525), 16.
45

2504 ), 6

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ , พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4, (พระนคร : องค์การค้ าของคุรุสภา,
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การเข้ าเฝ้าโดยต้ องสวมเสื ้อเข้ าเฝ้าของขุนนางนัน้ คงเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิมาตังแต่
้ ตอนนัน้
และคงมีอิทธิพลต่อผลงานจิตกรรมาฝาผนังอีกด้ วย ดังปรากฏเป็ นภาพการเข้ าเฝ้า พระมหากษัตริ ย์
ของขุนนางจะต้ องสวมเสื ้อเข้ าเฝ้า อีกด้ วย เช่น จิตรกรรมฝาผนังเรื่ องราวของศรี ธนญชัย ในพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม (ภาพที่116 ) ที่มีประวัตใิ นการเขียนจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 สร้ างเสร็ จราวปี พ.ศ.
240046

ภาพที่ 116 ภาพแสดงการสวมเสื ้อของขุนนางเข้ าเฝ้ากษัตริย์
ที่มา : น. ณ ปากน ้า, วัดปทุมวนาราม, กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539, 53.
ทรงผมของเด็กที่อโุ บสถ วัดไชยทิศ มีทงที
ั ้ ่ไว้ ผมจุก47 แกละ48(ภาพที่117) ประเพณีการที่ให้ เด็ก
ทังหญิ
้ งและชายไว้ ผมจุก แกละนัน้ เชื่อว่าเป็ นประเพณี ที่ได้ รับคติจากพราหมณ์ เพราะจะมีพิธีโกนจุก
โกนแกละกันที่โบสถ์พราหมณ์ ดงั พระราชนิพนธ์ พระราชพิธี 12 เดือน กล่าวว่า ฤกษ์ มกั ถือเอาในช่วง

46

น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], วัดปทุมวนาราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539), 136.

47

ผมที่ขมวดเอาไว้ ตรงขม่อม ราชาศัพท์เรียกว่าพระเมาลีหรือโมลี

48

ผมที่เอาไว้ เป็ นกระจุกที่แง่ของศรีษะ มีทงแกละเดี
ั้
ยว สองแกละ บ้ างก็ไว้ ถึงสามแกละ
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พระราชพิธีตรี ยัม ปวาย 49โดยส่วนใหญ่ แล้ วจะไว้ เป็ นผมจุก ทัง้ หญิ งและชายมี บ้างที่ จะไว้ ผมแกละ
(ภาพที่ 1 18)โก๊ ะและเปี ย และจะโกนจุก เมื่ อ อายุ ป ระมาณ 11-13 ปี แล้ ว จึ ง ไว้ ผ มแบบผู้ใ หญ่50
โดยทัว่ ไปแล้ วภาพจิตรกรรมที่เป็ นเด็กมักแสดงการเล่นและมักจะไม่สวมเสื ้อผ้ า เช่น จิตรกรรมฝาผนัง
วัดสุวรรณาราม เป็ นต้ น (ภาพที่ 119)

ภาพที่ 117 ทรงผมของเด็ก อุโบสถ วัดไชยทิศ (ซ้ าย)
ภาพที่ 118 ผมแกละ (ขวา)
ที่มา: สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, แต่ งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน,
(กรุงเทพฯ :สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543), 285.

49

ประภาศรี พงษ์ ดา และธวัชชัย ปุณณลิมปกุล, วัฒนธรรมประเพณีพนื ้ บ้ านในจิตรกรรมฝาผนัง, ( กรุงเทพฯ :
สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2539), 103.
50

สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, แต่ งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ :สานักงาน
เสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543), 284.
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ภาพที่ 119 ภาพเด็กผมแกละ อุโบสถ วัดสุวรรณาราม
นอกจากนี ้ยังมีฉากที่แสดงถึงการใช้ ชีวิตประจาวันต่าง ๆ เช่น ภาพของกลุ่มผู้หญิงที่กาลัง หุง
หาอาหาร(ภาพที่ 120) แสดงให้ เห็นข้ าวของในการประกอบอาหารต่าง ๆ และท่าทางที่ดสู มจริ งไม่ได้
ทาท่านาฏลักษณ์ นอกจากนี ้ยังมีสิ่งของเครื่ องใช้ (ฉากบังตา) และ ยานพาหนะ (เรื อสาเภา)ที่สามารถ
สะท้ อนวิถีชีวิตในเวลานันได้
้

ภาพที่ 120 ภาพการประกอบอาหาร อุโบสถ วัดไชยทิศ
ฉากบังตา (ภาพที่121) ปรากฏอยู่ในฉากการอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้ าสุทโธทนะและพระ
นางศิริมหามายา โดยตังอยู
้ ่หลังประตูทางเข้ าในเขตพระราชฐานทังสองประตู
้
โดยมีลกั ษณะ เป็ นรู ป
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สี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีขาตังขนาบสองข้
้
างสามารถเคลื่อนย้ ายได้ มีการเขียนเป็ นลวดลายคล้ ายตัวละครใน
รามเกี ยรติ์สอดแทรกด้ วยลายดอกไม้ มักตังในบริ
้
เวณช่องประตูเข้ าไปบังตาคนภายนอกไม่ให้ เห็น
ภายใน บังตาหรื อฉากกัน้ เป็ นวัฒนธรรมจากจีน ใช้ เป็ นเครื่ องเรื อนตกแต่งบ้ านยังใช้ กนั ้ พื ้นที่ฝ่ายชาย
และหญิ งให้ เป็ นสัดส่วนและยังเชื่อว่าช่วยปกป้องความเป็ นศิริมงคลต่างๆ ให้ หมันเวีนภายในบ้ านอีก
ด้ วย51

ภาพที่ 121 ฉากบังตา อุโบสถวัดไชยทิศ
ที่บงั ตาปรากฏอยูใ่ นงานจิตรกรรมฝาผนังมาแล้ วในพระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์ซงึ่ ถูกระบุวา่ เขียน
ขึ ้นในรัชกาลที่ 1(ภาพที่ 122) และยังปรากฏอยูใ่ นเอกสารสมัยรัชกาลที่ 2 โดยมีบนั ทึกของนายแพทย์
จอร์ จ ฟิ นเลสัน ได้ มีโอกาสเข้ าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเลิศหล้ านภาลัยในพระบรมมหาราชวัง พร้ อมกับ
คณะทูตของจอห์น คลอเฟิ ร์ด ได้ บนั ทึกไว้ วา่ “มี ม่านบังตาจี น ตัง้ อยู่หน้าประตู เพือ่ บังสายตา
บุคคลภายนอกไม่ให้เห็นเหตุการณ์ ภายใน เขี ยนเป็ นภาพทิ วทัศน์และมี กระจกเงาตัง้ อยู่ด้วย”52ฉากบัง
ตาคงเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายจากในราชสานักมาสูบ่ ้ านของขุนนางทัว่ ไป(ภาพที่ 123)

51

มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น:มุมมองจากจิตรกรรมฝา
ผนัง, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 ), 97.
52
Finlayson, George, The Mission to Siam and Hue 1821-1882, (London : Oxford University Press, 1926), 142
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ภาพที่ 122 บังตาจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ ภาพที่123 ฉากบังตา ราวพุทธศตวรรษที่
3232
24 พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ภาพเรื อสาเภาบริ เวณหัวเรื อเป็ นสีแดง (ภาพที่ 124) เขียนไว้ ที่ผนังหลังพระประธานใต้ ฉากไตรภูมิ
เรื อสาเภานี ้น่าจะแสดงถึงการเห็นสาเภาของจริ งแล้ วนามาเขียนไว้ เรื อสาเภาจีนนี ้ที่ไปค้ าขายทัว่ ย่าน
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ใ นสมัย อยุธ ยา ถ้ าไม่ เป็ นเรื อ “หัว เขี ย ว” (หลี่ -โถว) ก็ เป็ นเรื อ “หัว แดง”
(หง-โถว)53 สอดคล้ อ งกับ จดหมายเหตุ บาลูแ บร์ กล่าวว่าช่วงปลายพุท ธศตวรรษที่ 21 มี ค นจี น
ประมาณ 3,000 คนในกรุงศรี อยุธยาทังที
้ ่เป็ นพ่อค้ าและได้ รับการอุปถัมป์ เป็ นขุนนางและช่วงที่ใกล้ จะ
เสียกรุงมีชาวจีนอยูถ่ ึง 6,000 คน54
จากข้ อมูลดังกล่าวทาให้ ทราบว่าคงมีเรื อสาเภาแบบนีอ้ ยู่มากมายในแม่นา้ เจ้ าพระยามาตังแต่
้
สมัยอยุธยาแล้ ว ทังนี
้ ้เรื อสาเภาของมณฑลกวางตุ้ง จะมีระวางบรรทุกตังแต่
้ 500-1,000 ตันจัดว่าเป็ น
เรื อสาเภาเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สดุ เรื อเหล่านี ้จะทาด้ วยแทบสีแดงที่ใต้ กราบสีดา จึงเรี ยกว่าเรื อสาเภาหัว
53

อดุลย์ศกั ดิ์ เทิมแพงพันธ์, “พุทธนาวา วัดยานนาวา การศึกษาเรื่องสัญญาลักษณ์ในความเชื่อทางพุทธศาสนา”,
(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540), 31. อ้ างจาก John
Crawfurd, History of the Indian Archipelago, Vol 3, (Edenburg : Archibald Constalble and co., 1820), 180.
54
ประชุมพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ เล่ ม 9,(พระนคร:สานักพิมพ์ก้าวหน้ า,2508), 414.
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แดง ในขณะที่เรื อสาเภาของมณฑลฟูเกี ้ยน จะทาหัวเรื อสีเขียว 55 ภาพเรื อสาเภาหัวแดงเช่นนี ้สามารถ
พบเห็นอยู่โดยทัว่ ไปในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 56(ภาพที่ 125) สิ่งเหล่านี ้สะท้ อนถึงด้ านอุปนิสยั ของ
สังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 อันเป็ นช่วงเวลาที่มีปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทางสังคมเกิดขึ ้นมากมายกว่าที่
เคยเป็ นมา57จึงทาให้ แนวคิดในการเขียนจิตรกรรมนันเริ
้ ่มเปลี่ยนแปลงไปด้ วยเช่นกัน

ภาพที่ 124 เรื อสาเภาหัวแดง อุโบสถ วัดไชยทิศ ภาพที่ 125 ภาพเรื อสาเภา หอไตรคณะเหนือ
วัดพระเชตุพนฯ ที่มา : น. ณ ปากน ้า ,
วัดพระเชตุพนฯ ,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, แ
gg
2537), 94 .

55

อดุลย์ศกั ดิ์ เทิมแพงพันธ์ , “พุทธนาวา วัดยานนาวา การศึกษาเรื่องสัญญาลักษณ์ในความเชื่อทางพุทธศาสนา”,
(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540), 31.
56
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, งานช่ าง สมัยพระนั่งเกล้ าฯ , (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551), 199.
57

สันติ เล็กสุขมุ ,จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม,(กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2548), 91
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3 .ลักษณะสถาปั ตยกรรม
ประตูยอดมณฑป58นัน้ มีตงแต่
ั ้ สมัยอยุธยาใช้ เป็ นประตูกาแพงเมืองหรื อกาแพงพระราชวัง 59
โดยที่สว่ นใหญ่แล้ วประตูเหล่านี ้ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายมักจะทาสีแดง
แสดงความเป็ นเครื่ องไม้ ส่วนประตูยอดมณฑปที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมที่วดั ไชยทิศ ทาด้ วยสีขาวคง
สื่อถึงว่าประตูนนสร้
ั ้ างด้ วยปูนมียอดซ้ อนลดหลัน่ สอบขึ น้ ไป (ภาพที่126) ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
มักจะเขียนประตูยอดมณฑปและประตูยอดเกี ้ยวด้ วยสีแดง แต่ก็มีที่ระบายสีขาวเพื่อสื่อให้ เห็นว่าเป็ น
งานปูนเช่นกัน เช่น จิตรกรรมในพระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ ซึ่งอาจจะเป็ นฝี มือช่างบูรณะในรัชกาลที่3 พ.ศ.
25367-239460 (ภาพที่ 127)

ภาพที่ 126 ภาพประตูยอดมณฑป อุโบสถ วัดไชยทิศ ภาพที่ 127 ภาพประตูยอดมณฑปและ
0000
ประตูยอดเกี ้ยว พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์
00000
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
58

ยอดลักษณะนี ้คือแบบอย่างสัญลักษณ์ของปราสาทในความหมายของเรือนที่ซ้อนกันหลายชัน้ แต่ซ้อนลดหลัน่ กันโดย
สอบขึ ้นเป็ นยอดแหลม มีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กุฏาคาร ดูใน สมภพ ภิรมย์, ปกิณกะคดีหมายเลข 13 ว่ าด้ วยกุฎาคาร ,(กรุงเทพฯ :
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513).
59
สันติ เล็กสุขมุ . รวมบทความ มุมมอง ความคิดและความหมาย : งานช่ างไทยโบราณ,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
2548), 24.
60
เรื่องเดียวกัน, 29.

89
แต่ส่วนยอดของประตูมณฑปนัน้ กลับมี พรหมพักตร์ อยู่ด้วยคล้ ายกับประตูดุสดีศาสดาหรื อ
ดุสิ ต ศาสดา ซึ่ ง เป็ นประตูชัน้ กลางในพระบรมมหาราชวัง เป็ นประตูมี ซ้ ุ ม เป็ นยอดพรหมพัก ตร์
(ภาพที่ 128) ที่ ถูกระบุว่าสร้ างมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 61 แต่อย่างไรก็ดียอดพรหมพักต์นีม้ ีมาตังแต่
้
สมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าได้ ประดับ อยู่บนยอดปรางค์ของประตูพิศาลศิลาซึ่งเป็ นประตู
ชันในด้
้ านหน้ าพระที่นงั่ วิหารสมเด็จ ซึง่ ตังอยู
้ ่ในพระราชวังหลวงของอยุธยา ประตูดงั กล่าวนี ้อาจสร้ าง
ขึน้ ในสมัยพระเจ้ าปราสาททอง(พ.ศ. 2173-2198)62แต่ก็ได้ พังเสี ยหายหมดแล้ ว ดังนัน้ ภาพประตู
มณฑปที่มียอดเป็ นพรหมพักตร์ ของวัดไชยทิศอาจจะมีต้นแบบจากประตูดสุ ดีดาสดาก็เป็ นได้

ภาพที่ 128 ประตูดสุ ดีศาสดา หรื อ ดุสิตศาสดา ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา :ม.ร.ว. แน่งน้ อย ศักดิศ์ รี ไขแสง ศุขวัฒนะ และผุสดี ทิพทัส, สถาปั ตยกรรม
พระบรมมหาราชวัง เล่ ม 1, (กรุงเทพฯ : สานักราชเลขาธิการ, 2531),218.
61

ม.ร.ว. แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี , ไขแสง ศุขวัฒนะ และผุสดี ทิพทัส, สถาปั ตยกรรมพระบรมมหาราชวัง,(กรุงเทพฯ : สานัก
ราชเลขาธิการ, 2531), 215.
62

กรมศิลปากร, อธิบายแผนที่พระนครศรี อยุธยากับคาวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ เรื่ องศิลปและ
ภูมสิ ถานอยุธยา กรุ งศรี อยุธยาและจังหวัดพิจติ ร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามมิตร, 2514), 101-102.
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ประตูซ้ ุมแบบฝรั่ง มีปรากฏอยูบ่ ริ เวณผนังด้ านหน้ าพระประธาน โดยมีลกั ษณะเป็ นซุ้มโค้ ง มีมี
ลวดลายประดั บ (ภาพที่ 129) ลั ก ษณะรู ป ทรงของประซุ้ มประตู ค ล้ ายกั บ ประตู สุ น ทรทิ ศ าที่
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็ นประตูที่รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างขึ ้น แต่ตอ่ มามีการเสริมแต่งให้ เป็ น
ซุ้มโค้ งแบบฝรั่งในสมัยรัชกาลที่ 363 หรื อเรี ยกว่า กรอบประตูเป็ นทรงนาฬิกาฝรั่ง64 และนอกจากนี ้ยังมี
ลักษณะคล้ ายกับประตูทางเข้ าพระอุโบสถบางขุนเทียนในมี การประดับลายปูนปั น้ ดอกไม้ (ภาพที่
130) วัดดังกล่าวมีประวัติในการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึง่ ซุ้มประตูในลักษณะนี ้คงเป็ นที่
นิยมในสมัย รัชกาลที่ 3

ภาพที่ 129 ภาพซุ้มประตูทรงโค้ ง อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 130 ซุ้มประตู วัดบางขุนเทียนใน

อาคารแบบจีนที่พระพุทธเจ้ าประทับอยู่(ภาพที่ 131) มีลกั ษณะอยูใ่ นผังหลายเหลี่ยมมีทรงสูง
นับได้ 6 ชัน้ โดยเจดีย์ศิลาเหล่านี ้เป็ นการจาลองมาจากสถูปทรงอาคารแบบจีนซึ่งมีลกั ษณะอยู่ในผัง
ทังสี
้ ่เหลี่ยมหรื อแปดเหลี่ยมและมีเรื อนธาตุซ้อนกันหลายชันมี
้ ลกั ษณะเป็ นอาคารทรงสูง และตังแต่
้
สมัยราชวงศ์ซ่งเป็ นต้ นมาสถูปสี่เหลี่ยมลดความนิยมลง และนิยมเป็ นทรงแปดเหลี่ยมทังสิ
้ ้น เช่น สถูป
วัดเป่ าเอิน เมืองซูโจว65 มณฑลเจ้ อเจียง เป็ นต้ น
63

ม.ร.ว. แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี ไขแสง ศุขวัฒนะ และผุสดี ทิพทัส, สถาปั ตยกรรมพระบรมมหาราชวัง,(กรุงเทพฯ : สานัก
ราชเลขาธิการ, 2531), 212.
64
สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2548), 113.
65

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิลปะจีน (เอกสารประกอบคาสอนรายวิชา 310 321 ศิลปะจีน, 2555),145-146.
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ภาพที่ 131 อาคารทรงจีน อุโบสถ วัดไชยทิศ ภาพที่ 132 เจดีย์ศลิ าจีน (ถะ) หน้ าอุโบสถ วัดสุทศั ฯ
ภาพจิตรกรรมอาคารทรงสูงในผังเหลี่ยมที่วดั ไชยทิศดังกล่าวน่าจะเขียนขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
เนื่องจากมีลกั ษณะคล้ ายกับเจดีย์ศิลาทรงแปดเหลี่ยมที่ วัดสุทศั น์ ฯ (ภาพที่ 132 ) ดังนันช่
้ างคงเคย
เห็นและนามาเป็ นแบบในการวาด ซึ่งเจดีย์ศิลานี อ้ าจยกมาจากสวนขวา 66ก็เป็ นได้ เนื่ องจากสมัย
รัชกาลที่ 3 โปรดให้ รือ้ สวนขวาแบบจีนที่สวนศิวาลัยแล้ วเอาศิลาไปไว้ ที่วดั สุทัศน์ ฯ และวัดพระเชตุ
พนฯ67หรื อไม่เช่นนัน้ ก็อาจจะเข้ ามาพร้ อมกับประติมากรรมศิลาอื่นๆ ที่มีการสัง่ ให้ เรื อไปซือ้ เข้ ามาที่
เมืองเลียงโผ(หนิงโป) ซึ่งอยู่ในมณฑลเจ้ อเจียง ดังที่ปรากกฎอยู่ในจดหมายเหตุ รั ชกาลที่ 3 จ.ศ.1206
(พ.ศ.2387)68
66

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยทรงทรงให้ มีการปรับปรุงสวนขวาเพิ่มเติมจากสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก โดยได้ แนวคิดมาจากราชทูตจีนที่กลับมาจากปั กกิ่งและกวางตุ้ง ด้ วยเหตุนี ้ชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรม เครื่องประดับ
ตกแต่งจึงได้ รับอิทธิพลศิลปะจีน โดยมีการขุดสระ ก่อภูเขาจาลอง เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดให้ รือ้
สวนขวาและพระราชทานเครื่องประดับจานวนหนึ่งจากสวนขวาไปยังวัดวาอารามต่าง ๆ ดูใน ศานติ ภักดีคา, ภาพสลักศิลาเล่ า
เรื่ องวรรณกรรมจีนใน "สวนขวา” เมืองโบราณ,( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553).8-22.
67
68

น . ณ ปากน ้า, ศิลปะจีนและคนจีนในไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530), 84.

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น”, สรรพศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ : เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้ านประวัตศิ าสตร์ ศิลปะเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี
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ทิม ใช้ เป็ นที่พวกขุนนางมาคอยเฝ้าฟั งกระแสราชการ หรื อใช้ เป็ นที่รักษาการณ์ ของทหารติด
กาแพงเมืองหรื อใช้ เป็ นที่ต้อนรับแขกบ้ านแขกเมือง ถ้ าเป็ นประเภทหลังจะอยูต่ ิดกาแพงแก้ ว 69หรื อปลูก
อยูต่ รงประตูเข้ าออกพระราชวัง ลักษณะของทิมที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดไชยทิศ มีลกั ษณะ
ที่ตดิ ขนานยาวกับกาแพงด้ านใน หลังคาเพิงมุงกระเบื ้องตัวอาคารไม่ได้ เปิ ดโล่งทังหมด
้
(ภาพที่ 133)

ภาพที่ 133 ภาพทิม อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 134 ภาพทิม อุโบสถ วัดพระเชตุพน ฯ

ทิม ที่ เป็ นสิ่ งปลูกสร้ างจริ งๆ นัน้ มี ม าตัง้ แต่สมัยอยุธ ยาแล้ ว โดยมี การกล่าวถึงในประชุม
พงศาวดารที่ 63 ถึ ง แนวทิ ม ดาบบริ เวณก าแพงแก้ วที่ พ ระวิห ารสมเด็จ ที่ ส ร้ างขึน้ ในสมัย พระเจ้ า
ปราสาททอง70 ดังนันทิ
้ มหรื อทิมดาบคงเป็ นแบบแผนหนึ่งในการสร้ างอยู่ติดกับกาแพงพระราชวังมา
ตลอด แต่ทิมที่พระราชวังที่อยุธยานันไม่
้ เหลือแล้ ว ดังนันภาพทิ
้
มที่วดั ไชยทิศคงอาจได้ แบบมาจากทิม
ของพระบรมมหาราชวังก็เป็ นได้ เนื่องจากมีการระบุว่า มีการสร้ างทิมอยูท่ างทิศตะวันตกของของประตู
พิมานไชยศรี มาตังแต่
้ รัชกาลที่ 171มีลกั ษณะทอดยาวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ขนานกับระเบียงวัดพระศรี

ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิยาลัยศิลปากร, ( กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 88.
69
วิยะดา ทองมิตร, สารานุกรมเมืองโบราณ สวนขวา,(กรุงเทพฯ : ศรีบญ
ุ อุตสาหกรรมการพิมพ์ 2540 ), 59.
70

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 : เรื่องกรุ งเก่ า, พิมในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง อุเทนเทพโกสินทร์ (เยื ้อน
บูรณศิริ), (พระนคร : ม.ป.พ. 2499), 57.
71
ม.ร.ว. แน่งน้ อย ศักดิศ์ รีและคณะ, สถาปั ตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ ม 1, (กรุงเทพฯ : สานักราชเลขาธิการ,
2531), 193.

93
ศาสดาราม เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ ให้ รือ้ เพื่อสร้ างตึกเป็ นโรงเรี ยนกองทหารมหาดเล็ก 72แทน
ภาพทิม ในงานจิ ตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ นัน้ มี ปรากฏที่ จิตรกรรมฝาผนัง พระที่ นั่งพุทไธสวรรย์
พิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติพ ระนคร ที่ สร้ างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และที่ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพ นฯ
(ภาพที่ 134) เป็ นต้ น
เก๋งจีนในจิตรกรรมที่วดั ไชยทิศ (ภาพที่ 135) มีลกั ษณะเป็ นอาคารทรงจัว่ มีปัน้ ลม ยอดจัว่ ตัด
ตรง ปลายปั น้ ลมเล่นระดับเป็ นชัน้ ๆ เจาะช่องด้ านหน้ า สี่เหลี่ยมเป็ นทางเข้ าออก คล้ ายบ้ านแบบจีนที่
ปิ ดทึบทัง้ 3 ด้ าน เจาะเพียงช่องหน้ าต่างและเปิ ดโล่งด้ านหน้ า ผนังด้ านข้ างเจาะช่องวงกลม และมักจะ
ประดับหน้ าจัว่ ด้ วยช่องกลม ทัง้ นีช้ าวจีนมีความเชื่อว่า หมายถึงความสมบูรณ์ สมปรารถนาและอยู่
พร้ อมหน้ า 73 เมื่อพิจารณาถึงการจัดวางทิศทางภาพอาคารเหล่านี ้แล้ ว สันนิษฐานว่าคงเป็ นฝี มือของ
ช่างที่เป็ นชาวไทยเนื่องจากไม่มีความเข้ าใจในกฎเกณฑ์ การสร้ างบ้ านแบบจีนที่มักจะต้ องคานึงถึง
ทิศทาง ความสมมาตร จึงทาให้ อาคารเหล่านี ้ดูแปลกตาไปจากต้ นแบบ

ภาพที่ 135 ภาพเก๋งจีน อุโบสถ วัดไชยทิศ
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ม.ร.ว. แน่งน้ อย ศักดิ์ศรีและคณะ, สถาปั ตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ ม 1, (กรุงเทพฯ : สานักราชเลขาธิการ,

2531), 193.
73

พรพรรณ จันทโรนานนท์, ฮก ลก ซิ่ว โชคลาภอายุยืน, (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม 2530), 39.
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อาคารดัง กล่า วอาจได้ ต้ น แบบมาจากสิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ อ ยู่ ในวัด ที่ มี ก ารสร้ างใหม่ ห รื อ บูรณะ
ซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น ศาลารายหน้ าวิหาร วัดโปรดเกศเชษฐาราม หรื อ ศาลาที่ล้อมเจดีย์
ประธานที่ วดั พระสมุทรเจดีย์ (ภาพที่ 136) โดยวัดดังกล่าวมีประวัติในการสร้ างองค์พระสมุทรเจดีย์
พร้ อมกับกาแพงแก้ วและศาลาอีก 4 หลัง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2370-237174 ซึง่ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3

ภาพที่ 136 เก๋งจีน วัดพระสมุทรเจดีย์
เรื อนไทย ที่ปรากฎในจิตรกรรม วัดไชยทิศนันมี
้ 2 ลักษณะ แบบแรกมีหลังคาอยู่เคียงกันสอง
หลัง มีลกั ษณะของฝาบ้ านทาจากไม้ วางแบบแนวตังและไม้
้
แนวนอนและมีแผ่นไม้ บางๆ เข้ าลิ ้นประกบ
ติดให้ ส นิท กัน เรี ยกว่า เรื อนไทยฝาประกน แต่มี ช านอยู่ตรงกลางเรี ยกว่า ชานแล่น 75(ภาพที่ 137)
เรื อนลักษณะนี ้เป็ นเรื อนไทยภาคกลางโดยทัว่ ไปแต่มกั จะเป็ นบ้ านของขุนนางหรื อคหบดีที่มีฐานะดี
เรื อนไทยลักษณะที่ฝาบ้ านเป็ นฝาประกนแบบนี ้ พบอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังตังแต่
้ สมัยรัชกาล
ที่ 1 เช่น วัดดุสิตาราม76 เป็ นต้ น

74

พระไวทยวิธีการ, ประวัตพ
ิ ระสมุทรเจดีย์ และวัดกลางวรวิหาร,ที่ระลึกในฌาปนกิจ แม่ผิว บุศยศิริ, ( พระนคร : โรง
พิมพ์สว่ นท้ องถิ่น,2508), 9.
75

ประยูร อุลชุ าฎะ, แบบแผนบ้ านเรือนในสยาม, พิมครัง้ ที่ 5, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 17.

76

เรื่องเดียวกัน, 16.
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ภาพที่ 137 เรื อนไทยฝาประกน อุโบสถ วัดไชยทิศ
เรื อนอีกแบบหนึ่งมีลกั ษณะที่หรูหราน้ อยกว่าแบบแรก (ภาพที่138) เป็ นเรื อนแฝดขนานกันทา
ให้ มีหลังคาคู่อยู่เคียงกัน ลักษณะฝาเรื อนเป็ นแบบที่เรี ยกว่า เรื อนฝาสาหรวด ฝาทาด้ วยไม้ ไผ่หรื อไม้
เนื ้อแข็งอื่น ๆ วางตามแนวตังเป็
้ นระยะห่างกันประมาณ 1 ฝ่ ามือ ด้ านในของโครงใช้ ไม้ ไผ่ซีกตียดึ โครง
ตามแนวนอน แล้ วกรุด้วยจากหรื อวัสดุอื่น ฝาสาหรวดอาจใช้ แผ่นไม้ ขนาดเล็กตีถี่ๆ77(ภาพที่ 139) มี
การยกพื ้นเป็ นใต้ ถนุ ด้ านบนมีลกั ษณะเป็ นจัว่ และป้านลม ด้ านหน้ าต่อเป็ นชายคายื่นออกมาเรี ยกว่า
ระเบี ยง แต่ถ้ามี หลังคาคลุม ระเบี ยงมี ห น้ าจั่วแต่ลดขนาดย่อมลงมาเรี ย กว่าเรื อนพาไล 78สามารถ
ออกมานัง่ เล่นตรงระเบียงได้
ลักษณะของเรื อนไทยทังสองแบบน่
้
าจะเป็ นบ้ านของชาวบ้ านโดยทัว่ ไปซึ่งสะท้ อนถึงความ
สมจริ งและความเป็ นอยู่ของผู้คนในสังคมสมัยนันได้
้ ดีกว่าภาพปราสาทราชวังที่ยงั คงแสดงตามแบบ
ประเพณีอยู่
77

โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปั ตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 520.

78

ประยูร อุลชุ าฎะ, แบบแผนบ้ านเรือนในสยาม, พิมครัง้ ที่ 5, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555),19.
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ภาพที่ 138 ภาพเรื อนฝาสาหรวด อุโบสถ วัดไชยทิศ

ภาพที่ 139 ฝาสาหรวด
ที่ ม า: โชติ กั ล ยาณ มิ ต ร, พจนานุ ก รมสถาปั ตยกรรมและศิ ล ปะ
เกี่ยวเนื่อง,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 520.
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จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น บุคคลต่างชาติ ชาวจีน ภาพชาวตะวันตก ชาวมุสลิม ส่วนใหญ่แล้ ว
จะปรากฏเป็ นทหารในกองทัพบ้ าง อยู่ในเขตพระราชฐานบ้ างประปรายมีจานวนไม่มากเป็ นการแสดง
ให้ เห็นถึงการสืบทอดรู ปแบบจากภาพชาวต่างชาติจากจิ ตรกรรมฝาผนังในยุคก่อนหน้ า ที่มักมี การ
สอดแทรกชาวต่างชาติลงไปอยู่บ้างและสืบทอดมาเป็ นประเพณีในการเขียนจิตรกรรมในระยะแรกของ
สมัยรัตนโกสินทร์ และเนื่องจากบุคคลต่างชาติเหล่านีไ้ ม่ได้ แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่หรื ออาชีพ
อย่างชัดเจนเท่าใดนักอาจจะมีเพียงชาวจีนที่สวมหมวกฤดูร้อนที่อาจพอสะท้ อนการแต่งกายร่วมสมัย
ได้ บ้าง อีกส่วนหนึ่งที่ ยงั คงแสดงถึงการสืบทอดการเขียนภาพแบบประเพณีอย่างเด่นชัดอีกอย่างหนึ่ง
คือ ภาพปราสาทราชวัง หรื อ การแต่งกายของบุคคลระดับสูงที่ทรงเครื่ องอย่างกษัตริ ย์และยังคงแสดง
ท่านาฏลักษณ์แสดงถึงความเป็ นอุดมคติที่ยงั คงอยู่
แต่อย่างไรก็ดีการใส่ภาพชาวต่างชาติฉากลงไปในฉากนัน้ เริ่ มแสดงถึงความสมจริ งอยู่บ้าง
แล้ ว เช่น ขบวนเสด็จไปอภิเษกสมรสก็จะต้ องมีกองทหาร ช่างก็ใส่ชาวต่างชาติเข้ าไปเพื่อให้ สมจริ งเป็ น
เหตุเป็ นผลให้ กบั ฉากมากขึ ้นหรื อภาพที่ไม่เกี่ยวกับเนื ้อหาหลักของภาพ(ภาพกาก)มีพอให้ เห็นอยู่บ้าง
ประปราย สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลจากตะวันตกที่เริ่ มมีผลกระทบมากขึ ้นต่อสังคมในเวลานัน้
อิทธิพลเหล่านี ้คงได้ มาจากการติดต่อค้ าขายกับชาวจีนหรื อชาวตะวันตก หรื อการทูตกับ ชาวตะวันตก
ทังโปรตุ
้
เกสหรื ออังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 3
ภาพที่สามารถสะท้ อนสังคมได้ ดีกว่าคงจะเป็ นภาพวิถี ชีวิตของชาวบ้ านทัว่ ไปทังการแต่
้
งกาย
ทรงผมของทังหญิ
้ ง ชายและเด็ก การหุงหาอาหาร ภาพของที่บงั ตาและเรื อสาเภา ภาพสถาปั ตยกรรม
บางอย่างเช่น วิหารทรงเหลี่ยมแบบจีนที่พระพุทธเจ้ าประทับ ซุ้มประตูของพระราชวัง ศาลาทรงโรง
แบบจีนและบ้ านเรื อนของชาวบ้ านทัว่ ไป ภาพสถาปั ตยกรรมเหล่านี ้คงได้ ต้นแบบมาจากสิ่งที่มีอยู่จริ ง
ในเวลานันถึ
้ งแม้ ไม่ได้ สดั ส่วนที่ถกู ต้ องแต่ก็สะท้ อนวัฒนธรรมได้ ดี ภาพแสดงวิถีชีวิตผู้คนถึงแม้ จะมีมา
อยู่แล้ วในจิตรกรรมสมัยก่อนหน้ าแต่ก็มีเพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับสมัยรัชกาลที่3 ดังนันจึ
้ ง สันนิษฐาน
ได้ ว่าจิ ตรกรรมฝาผนังที่ วัดไชยทิศ คงมี เขี ยนมาแล้ วตัง้ แต่กรุ งรัตนโกสิน ทร์ ระยะแรกไม่เก่าไปกว่า
รัช กาลที่ 3 โดยดูจ ากภาพที่ ยังคงเป็ นแบบประเพณี อยู่ม ากแต่ก็เริ่ ม มี การปรับเปลี่ ยนโดยใส่ความ
สมจริงลงไป

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเพื่อกาหนดอายุสมัย จิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถของวัดไชยทิศ พบว่า
ถึงแม้ รูปแบบของอุโบสถจะมีลกั ษณะที่บ่งชี ้ว่าเป็ นลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นิยมนอกราชธานี
ในช่วงอยุธยาตอนปลาย คืออุโบสถเป็ นทรงเตี ้ยมีขนาดเล็ก มีหน้ าบันก่ออิฐถือปูนแบบอาคารใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ที่เรี ยกว่า ทรงวิลนั ดา มีบงั สาดยื่นออกมาคลุมทังหน้
้ าและท้ ายพระอุโบสถ
รวมทัง้ ลักษณะของใบเสมาบางใบที่ อยู่บ นแท่น แต่ลักษณะของจิ ตรกรรมฝาผนังที่ อยู่ภ ายใน
อุโบสถนันน่
้ าจะเขียนขึ ้นไม่เก่าไปกว่าสมัยรัชกาลที่ 3 หรื อคงจะมีการซ่อมแซมบูรณะในสมัยรัชกาล
ที่ 3 เพราะแม้ จะเขียนเรื่ องราวพุทธประวัติหรื อไตรภูมิตามแบบประเพณี ที่มกั นิยมในสมัยอยุธยา
ตอนปลายก็ตามแต่นา่ จะเป็ นการหวนกลับไปใช้ จากของคติเก่ามากกว่า นอกจากนี ้การเขียนนิบาต
ชาดกนอกนิบาตเรื่ อง พหลาคาวี อาจเนื่องด้ วยในสมัยรัชกาล ที่ 3 นิยมแปลคัมภีร์หรื อรวบรวม
เรื่ องเล่าต่าง ๆ ทางพุทธศาสนามากขึ ้น จึงทาให้ มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่นอกเหนือไปจากเรื่ อง
พุทธประวัติ ทศชาดก หรื อ ไตรภูมิมากขึ ้นไปด้ วย
ในด้ านของเทคนิคการเขียน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ สีที่สดไว้ ข้างกัน เช่นแดง เขียว ลักษณะ
การใช้ สีพื ้นหลังทังพื
้ ้นดินหรื อท้ องฟ้า หรื อในบางฉากที่ไล่น ้าหนักจากอ่อนไปจนทึบหนักไม่อ่อนใส
เบาบางเหมือนงานในช่วงอยุธยาตอนปลาย รวมทังการใช้
้
วิธีการตัดใบไม้ ให้ เป็ นใบๆผสมกับการ
กระทุ้งสีให้ เป็ นพุม่ ไม้ ที่ผสมผสานกัน เช่นเดียวกับการแบ่งฉากที่มีผสมผสานทังเส้
้ นสินเทาและแนว
กาแพง ต้ นไม้ มาเป็ นตัวแบ่ง ซึ่งทังหมดแสดงให้
้
เห็นถึงพัฒนาการที่เริ่ มมีในรัชกาลที่ 3 แต่ลกั ษณะ
บางอย่างอาจบอกได้ ถึงว่าเป็ นงานในช่วงต้ นของรัชกาลที่ 3 ก็เป็ นได้ เช่น การที่ปราสาทยังคงแสดง
ออกเป็ นการเขียนแบบสองมิติ หรื อ การที่ยงั ตัดเส้ นเขามอ เขาไม้ อยู่ หรื อยังมีการใช้ เส้ นสินเทาอยู่
ในบางฉาก เพราะสิ่ง ดังกล่าวทัง้ 3 ประการจะเปลี่ยนรู ปแบบไปในจิตรกรรมฝานผนัง ในวัดอื่นๆ
เช่นพระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ซึง่ เป็ นวัดที่มีประวัตกิ ารบูรณะในรัชกาลที่ 3
98
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ภาพจิตรกรรมนี ย้ ังสามารถบอกเล่าเรื่ องราวที่ สะท้ อนวิถีชีวิต วัฒ นธรรม ความเป็ นอยู่
สะท้ อนแนวคิดบางอย่างในสังคมขณะนันได้
้ เช่น การแต่งกายชาวบ้ านทัว่ ไปในสมัยนัน้ ทรงผมของ
ทัง้ ผู้ช าย ผู้ห ญิ ง เด็ก หรื อ การเข้ า เฝ้าพระมหากษั ต ริ ย์ โดยไม่ ส วมเสื อ้ การหุง หาอาหาร ภาพ
สถาปัตยกรรมบางอย่างเช่น วิหารแบบจีนที่พระพุทธเจ้ าประทับเป็ นซุ้ม ประตูของพระราชวัง ศาลา
ทรงโรงแบบจีนและบ้ านเรื อนของชาวบ้ านทัว่ ไป ภาพสถาปั ตยกรรมเหล่านี ้คงได้ ต้นแบบมาจากสิ่ง
ที่มีอยูจ่ ริงในเวลานัน้
ส่วนภาพแนวประเพณีนนน่
ั ้ าจะเป็ น บุคคลต่างชาติ ชาวจีน ภาพชาวตะวันตก ชาวมุสลิม
น่าจะสืบทอดมาเป็ นประเพณี จากสมัยก่อนหน้ าและนามาเป็ นแบบแผนในการเขียนจิตรกรรมใน
ระยะแรกของสมัยรัตนโกสินทร์ มากกว่าก่อนที่จะเปลี่ยนไปในสมัยต่อมา เนื่องจากบุคคลต่างชาติ
เหล่านี ้ไม่ได้ แสดงออกถึงชีวิตความเป็ นอยู่หรื อการประกอบอาชีพอื่นใด แต่อย่างไรก็ดีภาพชาวจีน
บางส่วนที่สวมหมวกฤดูร้อนนันเป็
้ นเครื่ องแต่งกายร่วมสมัยที่อาจจะมีต้นแบบมาจากของจริ งหรื อ
เครื่ องประณีตศิลป์ อื่นก็เป็ นได้ ส่วนภาพชาวจีนที่แต่งกายคล้ ายอุปรากรจีนนันคงเห็
้
นมาจากของ
จริ งหรื อเครื่ องถ้ วยและผสมเพิ่มเติมตามความเข้ าใจของช่างไทยจนทาให้ เครื่ องแต่งกายดังกล่าว
นัน้ ไม่ถูก ต้ อ งเท่าที่ ค วร อี ก ส่วนหนึ่ ง ภาพปราสาทราชวัง หรื อ การแต่ง กายของบุค คลชัน้ สูง ที่
ทรงเครื่ องอย่างกษั ตริ ย์และยังคงแสดงท่านาฏลักษณ์ แสดงถึงความเป็ นอุดมคติ แบบประเพณี
เช่นกัน
อย่างไรก็ดี การปรากฏภาพชาวต่างชาติในฉากเนื ้อเรื่ อง เริ่ มแสดงถึงความสมจริ งอยู่บ้าง
แล้ ว เช่น ขบวนเสด็จไปอภิเษกสมรสก็จะต้ องมีกองทหาร ช่างก็ใส่ชาวต่างชาติเข้ าไปเพื่อให้ สมจริ ง
เป็ นเหตุเป็ นผลให้ กับฉากมากขึ ้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลจากตะวันตกที่เริ่ มมีผลกระทบ
มากขึน้ ต่อสังคมในเวลานัน้ ซึ่งทัศนคติอย่างหนึ่งที่ได้ จากตะวันตกนัน้ คือความรู้ ที่ ใช้ เหตุผลมา
อธิบายนันเอง
้ อิทธิพลเหล่านี ้คงได้ มาจากการติดต่อค้ าขายกับชาวจีนหรื อชาวตะวันตก หรื อการ
ทูตกับชาวตะวันตกทังโปรตุ
้
เกสหรื ออังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 3 แสดงให้ เห็นว่าจิตรกรรมทีวดั แห่งนี ้
กาลังเริ่ มเข้ าสู่การเปลี่ยนแปลงจากความนิยมจากแบบประเพณีไปสู่จิตรกรรมที่สมจริ งมากขึ ้นใน
เวลาต่อมา ในช่วงรัชกาลดังกล่าวยังเกิด การเขียนจิตรกรรมแนวใหม่ที่ไม่ได้ เขี ยนเป็ นเรื่ องราวแต่
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เป็ นการประดับตกแต่งลวดลาย รวมทังการได้
้
รับ อิทธิพลจากศิลปะจีน จนเรี ยกว่า ศิลปะแบบพระ
ราชนิยม ดังนันถึ
้ งแม้ เอกสารประวัตวิ ดั จะระบุว่าวัดได้ สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่จากการศึกษา
พบว่า เหตุการณ์ในการสร้ างวัดน่าจะหมายถึง วิหารมากกว่าซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบพระราชนิยมใน
รัช กาลที่ 3 ด้ วยพิ จารณาจากรู ป แบบพระอุโบสถที่ พ บว่าเป็ น แบบอยุธ ยาตอนปลาย ส่วนงาน
จิตรกรรมภายในพระอุโบสถดังกล่าวพบว่ามีลกั ษณะแบบงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 อาจเป็ นไป
ได้ วา่ มาเขียนขึ ้นใหม่หรื อซ่อมแซมในช่วงที่มีการสร้ างวิหาร
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