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This research is to study methods used to divide scenes in Thai traditional
painting from late Ayutthaya to early Rattanakosin. The main objective is to know
origination and meaning of “Sin Thao” and styles of “Sin Thao” in scene dividing in order
to identify the character of Sin Thao in each period.
The result of this research indicates that the origination and meaning of Sin
Thao are unable to clearly investigate. However, it can be assumed that the word Sin
Thao was familiar in Thai traditional mural painting. The styles of Sin Thao in scene
dividing can be identified as follows:
4. The Sin Thao elaborated like lion-calf style
5. The Sin Thao without elaboration
6. The Sin Thao in Chinese style or called “Hor”
The result from analyzing scene dividing method shows that the use of Sin Thao
was popular during late Ayutthaya to early Rattanakosin period. Later, its importance was
gradually reduced as it was appeared in significant scenes only. The Sin Thao without
elaboration and Sin Thao in Chinese style can be found during the reign of King Rama 3.
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บทที่ 1
ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารที่กลาวถึงจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยปรากฏมาแลวนับตั้งแต
อดีตเปนตนมา และหลักฐานปรากฏคอนขางชัดเจนในงานจิตรกรรมฝาผนัง คือ จิตรกรรมสมัย
สุโขทัย ไดแก จิตรกรรมฝาผนังวัดเจดียเจ็ดแถวศรีสัชนาลัยและวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะ
ภาพลายเสนวัดศรีชุมแสดงถึงเรื่องราวชาดกที่พบภายในมณฑป1 ถือวาเปนหลักฐานงานจิตรกรรม
ลักษณะหนึ่งที่สําคัญสะทอนถึงกรรมวิธีดวยการจารเปนภาพลายเสนบนแผนหินชนวน จึงอาจกลาว
ไดวาภาพลายเสนวัดศรีชุมเปนตนแบบงานจิตรกรรมฝาผนังมีการสงอิทธิพลในสมัยอยุธยาจนถึง
รัตนโกสินทรตอนตนเปนลําดับ
สําหรับกรรมวิธีแบงภาพโดยใชเสนแบงภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังเปนวิธีหนึ่งที่ปรากฏ
มาแลวตั้งแตสมัยสุโขทัยซึ่งสันนิษฐานวายังไมเปนที่นิยม จนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายกรรมวิธีใช
เสนแบงภาพจึงเปนที่นิยมตอเนื่องมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน อาจกลาวไดวาการใชเสนแบง
ภาพแสดงถึงเอกลักษณจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเปนวิธีหนึ่งของการนําเสนอที่ชางสื่อใหผูชม
เขาใจเรื่องราว ซึ่งลักษณะการแบงภาพแนวคิดจําเปนตองใชเสนแบงภาพลักษณะเสนดังกลาว
เรียกวา “เสนสินเทา”
จากการคนควาความหมาย “เสนสินเทา” ตามเอกสารและตําราที่ผานมา ในอดีตไม
ปรากฏที่มาและความหมายชัดเจน ซึ่งเปนคําที่คุนเคยชางเขียนจิตรกรรมในอดีตจนถึงปจจุบันนิยม
เรี ย กในงานจิ ต รกรรมฝาผนั ง ของไทย ตามที่ นั ก วิ ช าการได สั น นิ ษ ฐานถึ ง ประเด็ น ที่ ม าและ
ความหมายเสนสินเทา ไดแก อาจารย น.ณ.ปากน้ํา กลาวถึงที่มาเสนสินเทาพัฒนารูปแบบมาจาก
กรอบเสนประภามณฑล2 และศาตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม กลาวถึงเสนสินเทาพัฒนาจากเสนคด
โคงเสนลักษณะดังกลาวปรากฏเคาโครงบนภาพสลักใบเสมาสมัยทราวดีและเปนตนแบบของเสน
1

ศิลป พีระศรี, วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของไทย สถานจิตรกรรมฝาผนังของ
ไทย (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2502), 13.
2
น.ณ.ปากน้ํา [นามแฝง],สยามศิลปะ จิตรกรรมและสถูปเจดีย (กรุงเทพฯ: ดานสุท
ธาการพิมพ, 2538), 69.
1

2
สินเทามีหนาที่แบงภาพเพื่อยนระยะเวลา3 ลักษณะเสนคดโคงปรากฏรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังวัด
ราชบูรณะในสมัยอยุธยาตอนตน ซึ่งหนาที่เสนสินเทาแสดงถึงการแบงตอนของเรื่องเพื่อยนระยะ
ภาพใหเกิดมิติใกล – ไกล4 เมื่อพิจารณาประเด็นดังกลาวจากขอสันนิษฐานพบวาจิตรกรรมที่ปรากฏ
ชวงระยะแรกเสนสินเทามีหนาที่แบงภาพตอมาภายหลังสมัยอยุธยาตอนปลายรูปแบบเสนสินเทา
ปรับเปลี่ยนหนาที่ใชในการแบงตอนของภาพหรือครอบเนื้อหาสวนสําคัญมากกวาเสนกรอบรัศมีหรือ
ประภามณฑล
เนื่องจากในสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทรตอนตนรูปแบบเสนสินเทาถูก
นํ า ไปใช ใ นลั ก ษณะแบ ง ตอนของภาพตามที่ ศาสตราจารย ดร.สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม กล า วไว ดั ง นั้ น
ยอนกลับมาพิจารณาคําและความหมายเสนสินเทาปจจุบันคําและความหมายบัญญติศัพทใน
พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม พ.ศ. 25505 และเปนที่เขาใจวารูปแบบเสนสินเทาใชแบงตอนของภาพ
เฉพาะเนื้อหาสําคัญที่มากกวาเสนแบงภาพ ในที่นี้ผูวิจัยจึงขอใชคําวา เสนสินเทา เพื่องายตอการ
อธิบายและมีความหมายเขาใจตรงกันสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ถือไดวาเปนกรรมวิธีที่นิยมใชเสนสินเทาแบงตอนของภาพและแสดงถึงลักษณะเฉพาะ
จิตรกรรรมไทยแบบประเพณี โดยเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร
ตอนตนดังกลาวมาขางตน รูปแบบเสนสินเทาสมัยอยุธยาตอนปลายมีลักษณะเสนหยักฟนปลา
และตอเนื่องมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงแมวา
จิตรกรรมฝาผนังบางสมัยขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องจากสภาพความชื้นพื้นผนังและถูกรบกวน
จากสภาพแวดลอมหรือปจจัยเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง จึงเปนสาเหตุใหจิตรกรรมฝาผนังถูกบูรณะ
ขึ้นใหมในบางแหง และเปนปญหาตอการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายตอเนื่องมา
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดังนั้นการศึกษาเสนสินเทาจึงเปนการวิเคราะหเพื่อกําหนดรูปแบบ
และลักษณะกรรมวิธีแบงภาพ โดยการเปรียบเทียบรูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลายหรือกอนหนานั้น
จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน โดยสันนิษฐานลักษณะเสนสินเทาจากรูปแบบเสนคดโคงเสนเดียว
คลี่คลายกลายเปนลายแถบเสนหยักฟนปลากอนที่ลักษณะดังกลาวปรับเปลี่ยนเสนแถบริ้วคดโคง

3

สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย เพื่อความเขาใจความคิดเห็นของชางไทย ( กรุงเทพฯ :
บริษัทพิฆเณศ พริ้นติง้ , 2546 ),62.
4
เรื่องเดียวกัน,49.
5
ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมศัพศิลปกรรม อักษร ซ-ส (กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน,2550), 678.

3
หรือเรียกวา “ลายฮอ” ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนชวงรัชกาลที่ 36 และสันนิษฐานวารูปแบบเสน
สินเทาสอดคลององคประกอบจิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งเรื่องราวและเนื้อหาปรับเปลี่ยนแนวสมจริง
กอนที่จิตรกรรมฝาผนังแนวตะวันตกเขามาสงมีอิทธิพลตอจิตรกรรมไทยแบบประเพณีและภายหลัง
เสนสินเทาถูกนํากลับมาใชในหนาที่เฉพาะฉากสําคัญเทานั้น
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1 เพื่อศึกษาที่มาและความหมายเสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังและศิลปกรรมที่
เกี่ยวของ
2 เพื่อศึกษารูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมฝาผนังอยุธยาตอนปลายถึงสมัย
รัตนโกสินทร
3 เพื่อนําผลในการวิเคราะหกําหนดรูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา
ตอนปลายถึงรัตนโกสินทรตอนตน
สมมุติฐานของการศึกษา
กรรมวิธีแบงเสนภาพหรือเสนสินเทาสําหรับแบงตอนของเรื่อง รูปแบบเสนสินเทาชวง
สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งสันนิษฐานวารูปแบบเสนสินเทาปรากฏเคา
โครงตนแบบสมัยทวารวดีและทําตอเนื่องเรื่อยมา ภายหลังเสนสินเทาไดรับความนิยมชวงสมัย
อยุธยาตอนปลาย โดยรูปแบบเสนสินเทายังไดพัฒนาตอเนื่องมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนชวง
สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 3 รูปแบบเสนสินเทาเปลี่ยนแปลง
พรอมกับองคประกอบจิตรกรรมฝาผนังแนวสมจริงและพัฒนาไปตามลักษณะรูปแบบจิตรกรรมฝา
ผนังกอนที่ลดความนิยมตามกระแสอิทธิพลตะวันตก
ขอบเขตการศึกษา
1 ศึกษารูปแบบเสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังและศิลปกรรมอื่นๆที่เกีย่ วของ
2 ศึกษารูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน
3 ศึกษากรณีกลุม ตัวอยางจิตรกรรมฝาผนังตามวัดที่ปรากฏหลักฐานสมัยอยุธยาตอน
ปลายถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
6

สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยน
ตาม (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ,2548), 116.

4

วิธีการศึกษา
1 ศึกษาขอมูลและเอกสาร บทความทางวิชาการที่กลาวถึงที่มาและความหมายเสน
แบงภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังและงานศิลปกรรมอื่นที่เกี่ยวของ
2 เก็บขอมูลภาคสนามงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร
ตอนตน
3 วิเคราะหรูปแบบเสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังจากการสํารวจภาคสนาม เพื่อ
กําหนดรูปแบบในลักษณะตางๆเพื่อสอดคลองกับอายุงานจิตรกรรม
4 นําผลที่ไดวิเคราะห สรุปผลและเสนอผลการวิจัยออกมาในรูปเลมงานคนควาอิสระ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
การศึกษาขอคนควาขอมูลและการเรียบเรียงขอมูล ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเริ่ม
ศึกษาตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ. 2553 และเสนองานคนควาอิสระในเดือน กันยายน พ.ศ. 2553

บทที่ 2
กรรมวิธีแบงภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังกอนสมัยอยุธยาตอนปลาย
วิธีแบงภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีสะทอนถึงแนวคิดทางเชิงชางอันชาญฉลาดดวย
การเขียนเสนสินเทาแบงภาพ เสนดังกลาวแสดงถึงหนาที่สําคัญของการแบงเนื้อหาของเรื่องขณะที่
องคประกอบภาพยังสัมพันธกัน จากลักษณะเสนสินเทาไมไดปรากฏเฉพาะงานจิตรกรรมไทย
เทานั้นกลับปรากฏงานศิลปกรรมอื่นๆ เชน งานประติมากรรมภาพสลักเรื่องราวที่เกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนา
หากกลาวถึงระเบียบวิธีแบงภาพจากรูปแบบเสนสินเทากอนหนานี้ นับจากสมัยทวาร
วดี ถึ ง สมั ย สุ โ ขทั ย หลั ก ฐานดั ง กล า วปรากฏเค า โครงกรรมวิ ธีแ บ ง ภาพด ว ยเส น สิ น เทาในงาน
จิตรกรรมฝาผนังและศิลปกรรมที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในสมัยทวารวดีนิยมการแบงเนื้อหาบนภาพ
เลาเรื่อง จากการศึกษาปรากฏวาลักษณะเสนสินเทามักพบในกลุมงานศิลปกรรมอื่นๆนับตั้งแต
สมัยทวารวดีจนถึงสมัยสุโขทัยตามที่กลาวมาแลวนั้น ซึ่งรูปแบบกรรมวิธีแบงภาพปรากฏตามลําดับ
ดังตอไปนี้
1 รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏในสมัยทวารวดี
การเผยแพรวัฒนธรรมในสมัยทวารวดีกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยภายใต
ความศรัทธาพุทธศาสนา สิ่งสําคัญที่สะทอน คือ งานศิลปกรรม และเปนที่ทราบกันวาการกระจาย
วัฒนธรรมในสมัยทวารวดี นอกจากนั้นรูปแบบศิลปะแตกตางกันและเปนลักษณะเฉพาะทองถิ่น7
กลาวถึงความนิยมรูปแบบศิลปะสมัยทวารวดีแสดงถึงสัญลักษณเกี่ยวกับพุทธศาสนา
ไดแก พระพิมพดินเผา ธรรมจักร ใบเสมาเปนตน ซึ่งรูปแบบศิลปะดังกลาวมักสะทอนแนวคิดทาง
เชิงชางโดยเฉพาะภาพสลักเกี่ยวของกับพุทธศาสนาฝายเถรวาท8 เชน ภาพสลักฐานธรรมจักรและ
ใบเสมา ภาพเลาเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ นอกจากภาพสลักเลาเรื่องยังสะทอนถึงแนวความคิด
7

ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย
(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2545), 74.
8
เรื่องเดียวกัน, 76.
5

6
กรรมวิธีแบงภาพแสดงรายละเอียดของเนื้อหาตัวอยางที่ปรากฏบนฐานธรรมจักร ซึ่งจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม เปนภาพสลักนูนต่ําฐานธรรมจักรเลาเรื่อง
เกี่ยวพุทธประวัติจัดไดวาเปนศิลปะในสมัยทวารวดีภาคกลาง9
ภาพเลาเรื่องบนฐานธรรมจักร แสดงภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตอนโปรดปญจวัคคีย10
(ภาพที่ 1) กลาวคือ สลักภาพพระพุทธเจาประทับนั่งหอยพระบาท แวดลอมดวยกลุมบุคคลขนาบ
สองขาง องคประกอบของภาพแบงเปน 2 สวนคือ กลุมบุคคลที่นั่งดานลางซายขวาพระพุทธเจาและ
กลุ ม บุ คคลยืน ถือสิ่ง ของด า นหลั งพระพุท ธเจา ซึ่ง อยูในภาพที่ไมสมบู รณทั้งสองข า ง ที่สํา คัญ
องคประกอบภาพบนฐานธรรมจักรแสดงถึงแนวคิดการแบงภาพโดยใชเสนแบงภาพ ซึ่งคือเสน
สินเทาลักษณะเปนเสนคดโคงคลายกนกผักกูด หรือคลายคลื่นน้ํา ลักษณะดังกลาวเปนที่นิยมและ
มักปรากฏเสมอในศิลปะทวารวดี (ภาพลายเสนที่ 1)

ภาพที่ 1 ภาพสลักฐานธรรมจักร แสดงลักษณะกรรมวิธีแบงภาพสมัยทวารวดี
ปจจุบันจัดแสดงในพิธิภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม

9

ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย,

136.
10

เรื่องเดียวกัน, 136.

7

ภาพลายเสนที่ 1 รูปแบบเสนสินเทาในการแบงภาพสมัยทวารวดี
ลักษณะเสนสินเทาที่ปรากฏบนฐานธรรมจักรขางตน สอดคลองกับฐานธรรมจักรภาพ
สลั ก ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแห ง ชาติ พ ระนคร เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร กล า วคื อ สลั ก ภาพ
พระพุทธเจาประทับนั่งระหวางบุคคลสองกลุมดานขวาและซายของพระองค (ภาพที่ 2) รูปแบบเสน
สินเทาที่มีลักษณะเปนเสนคดโคงคั่นระหวางบุคคลทั้งสองกลุม ทําใหดูคลายกับภาพเทพชุมนุม
(ภาพลายเสนที่ 2) อาจกลาวไดวากรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทานิยมแบงภาพสลักเลาเรื่อง
แนวคิดของชางคงตองการเลาเรื่องตั้งแตตนจนจบเรื่อง ในสมัยทวารวดีไมปรากฏเสนแบงภาพ
เฉพาะภาพสลักฐานธรรมจักรเทานั้น แตยังปรากฏบนภาพสลักใบเสมาที่พบมากในเขตภาคอีสาน
อีกดวย
ใบเสมาแบบแผนหินขนาดใหญที่นิยมสลักภาพเลาเรื่อง สวนใหญพบไดบริเวณที่ราบลุม
แมน้ํามูล แมน้ําชี11 โดยเฉพาะใบเสมาเมืองฟาแดดสูงยาง อ.กลมลาไสย จ.กาฬสินธุ ใบเสมาเมือง
ฟาแดดสูงยางแสดงลักษณะเฉพาะทองถิ่น คือ การสลักภาพเต็มแผนหิน แนวคิดของชางจึงไดใชวธิ ี
แบงภาพดวยเสนสินเทา ตัวอยางเชน ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร รายละเอียดภาพบนใบ
เสมานี้ เปนภาพพระพุทธเจาแสดงวิตรรกะมุทราทั้งสองพระหัตถ มีภาพเทวดาปรากฏเฉพาะครึ่ง
11

ศรีศักร วัลลิโภดม, แฉหลักฐานโบราณคดี พลิกโฉมหนาประวัติศาสตรไทย แองอารย
ธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : มติชน,2546), 307.

8
องค ประทั บ อยู เ หนื อ พระพุ ท ธเจ า ไปทางด า นซ า ยมื อ มี เ ส น คดโค ง คล า ยก อ นเฆมคั่ น ระหว า ง
พระพุทธเจากับเทวดาครึ่งองคนี้ และระดับพระพุทธองคปรากฏบุคคลดานซายมือเชนเดียวกัน
(ภาพที่ 3)

ภาพที่ 2 ลักษณะการแบงภาพดวยเสนสินเทาบนภาพสลักในสมัยทวารวดี
ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพลายเสนที่ 2 รูปแบบเสนสินเทาลักษณะคดโคงแตกตางกับลักษณะเสนคลายลวดลายคลาย
กนกผักกูด

9

ภาพที่ 3 ลักษณะการแบงภาพปรากฏเสนสินเทาบนใบเสมาเมืองฟาแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ
ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครกรุงเทพมหานคร
ที่มา : หมอมเจาสุภัทรดิส ดิสกุล, ศิลปะในประเทศไทย,พิมพครั้งที่ 13. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ มติชน
ปากเกร็ด,2550), 57.
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรู ป แบบเส น สิ น เทา พบว า มี ส ว นคล า ยกั บ กระหนกผั ก กู ด บนฐาน
ธรรมจักร ที่พิพิธภัณฑฯนครปฐม รูปแบบและลักษณะของเสนแบงภาพ หรือเสนสินเทาบนใบเสมา
ในกลุมสลักภาพพุทธประวัติ มีลักษณะที่คลายกัน และการแบงภาพเชนนี้เปนที่นิยมกลุมใบเสมา
เมืองฟาแดดสูงยาง
จากหลักฐานดังกลาวรูปแบบเสนสินเทาบนใบเสมา พบวารูปแบบเสนสินเทาไมปรากฏ
ลวดลายที่ชัดเจน กลาวคือ รูปแบบเสนสินเทามีลักษณะเปนเสนคดโคงคลายกอนเฆม ไมปรากฏ
ลวดลาย รูปแบบเสนสินเทานี้อาจถือไดวาเปนตนแบบเสนแบงภาพ หรือเสนสินเทาในสมัยทวารวดี
ซึ่งปรากฏเฉพาะภาพสลักนูนต่ําเทานั้น12

12

สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย เพื่อความเขาใจความคิดเห็นของชางโบราณ, 60.

10
2 รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยสุโขทัย
หลักฐานเสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยสุโขทัย มีปรากฏไมมากนักเนื่องจาก
งานจิตรกรรมสวนใหญ ชํารุดเสียหาย ไมสามารถศึกษาได การศึกษาสวนใหญมาจากภาพคัดลอก
ของ อาจารยเฟอ หริพิทักษ ซึ่งถือไดวาเปนขอมูลสําคัญในการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในยุคตอมา
จิตรกรรมที่สําคัญในสมัยสุโขทัย คือ ภาพจารบนแผนหินชนวน มณฑปวัดศรีชุม จังหวัด
สุโขทัย แสดงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา กรรมวิธีการจารแผนหินคงเปนที่นิยมในสมัย
สุโขทัย เพราะนอกจากบนแผนหินชนวนยังปรากฏการจารบนรอยพระพุทธบาท กรรมวิธีการจาร
แผนหินชนวนที่มณฑปวัดศรีชุม มีการแบงเนื้อหาไปตามลําดับของเรื่อง และบางแผนแบงออกเปน
สองเรื่องในแผนเดียวกัน13
แผนหินเปนการเขียนลายเสนแสดงเรื่องราวชาดก 500 ชาติ เปนเรื่องเกี่ยวกับนิบาต
ชาดกปรากฏเหลือเพียง 88 แผน14 การแบงภาพบนแผนหินชนวนแบงเปนชองๆ บงบอกถึงแนวคิด
ทางเชิงชางที่แสดงเนื้อหาตามลําดับของเรื่องราว ใหสอดคลองกับลักษณะของแผนหินชนวนที่มี
ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมพื้นผา มีการแบงภาพดวยเสนสินเทาเชน ในภาพเลาเรื่องตอน มตกภัตต
ชาดก15 ที่แสดงภาพพระโพธิ์สัตวนั่งประทับเหนือตนไมโดยสั่งสอนศิษยเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา16 (ภาพที่ 4)
เรื่องราวบนแผนจารหินชนวนแบงออกเปนสองดาน ดานซายเปนภาพพระโพธิ์สัตว
ดานขวาเปนภาพกลุมบุคคลนั่งพนมมือ ระหวางภาพกลุมบุคคลและพระโพธิสัตวถูกแบงดวยเสน
แบงภาพหรือเสนสินเทาที่มีลักษณะเสนคดโคง เมื่อเทียบกับแผนจารหินชนวนตอน พกชาดก ที่เปน
เรื่องราวของพระโพธิ์สัตวเสวยพระชาติเปนรุขเทวดาสั่งสอนนกตัวหนึ่งที่ชอบกินปลา17 (ภาพที่ 5)
ลักษณะการแบงภาพคลายกับภาพมตกภัตตชาดก มีลักษณะเสนคลายกัน คือเสนสินเทาคดโคงไม
ปรากฏลวดลาย แตเสนสินเทาแบงภาพมตกภัตตชาดกลักษณะเสนซอนกันสองเสน (ภาพลายเสน
ที่ 3) ในขณะที่เสนสินเทาแบงภาพพกชาดกกลับปรากฏลักษณะเสนเดียว (ภาพลายเสนที่ 4) จาก
13

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2540), 99.
14
สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมจารึก ภาคที่ 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี, 2515), 5.
15
เรื่องเดียวกัน, 38.
16
นิ พั ท ธ พ ร เพ็ ง แก ว , ศิ ล ปกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่อ งกับ ชาดกในพุ ท ธศาสนา (กรุ ง เทพฯ :
โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552), 30.
17
เรื่องเดียวกัน, 36.

11
รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏบนภาพชาดกสองภาพนี้ เปนการแบงภาพในเรื่องราวเดียวกัน จึง
สันนิษฐานไดวาชางไมตองการแบงภาพเพื่อใหเกิดระยะมิติใกล – ไกลอยางเชนเสนสินเทาในสมัย
ทวารวดีหรือในงานจิตรกรรมไทยสมัยตอมา การแบงภาพเสนสินเทาบนภาพชาดกในสมัยสุโขทัยมี
ลักษณะเปนเสนแบงเพื่อแสดงความสําคัญของเรื่อง หรือแสดงความสําคัญหรือจุดสนใจของเรื่อง

ภาพที่ 4 ลักษณะกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทา ภาพจารบนแผนหินชนวนสมัยสุโขทัย
มณฑปวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย
ที่ ม า : สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี , ประชุ ม จารึ ก ภาคที่ 5 (กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ สํ า นั ก ทํ า เนี ย บ
นายกรัฐมนตรี,2515), 40.

ภาพลายเสนที่ 3 รูปแบบเสนสินเทาบนแผนจารหินชนวนสมัยสุโขทัย มณฑปวัดศรีชุม
ที่ ม า : สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี , ประชุ ม จารึ ก ภาคที่ 5 (กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ สํ า นั ก ทํ า เนี ย บ
นายกรัฐมนตรี,2515), 38.

12

ภาพที่ 5 ลักษณะเสนสินเทาเปนเสนคดโคงไมปรากฏลวดลายคลายกับตอนมตกภัตตชาดก
มณฑปวัดศรีชุมสมัยสุโขทัย
ที่ ม า : สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี , ประชุ ม จารึ ก ภาคที่ 5 (กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ สํ า นั ก ทํ า เนี ย บ
นายกรัฐมนตรี,2515), 59.

ภาพลายเสนที่ 4 รูปแบบเสนสินเทาบนแผนจารหินชนวนสมัยสุโขทัย วัดศรีชุม

13
จากการวิเคราะหรูปแบบเสนสินเทาสมัยสุโขทัยที่ปรากฏบนภาพจารลายเสน ที่มณฑป
วัดศรีชุม พบวาชางยังแสดงแนวคิ ดการแบงภาพเรื่องชาดกที่ เปนเรื่องเดียวกัน เมื่อพิจารณา
ลักษณะเสนสินเทาที่ปรากฏในภาพชาดกที่ยกตัวอยางมาขางตน จะเห็นวารูปแบบเสนสินเทายังคง
แสดงรายละเอียดเปนเสนคดโคงไมปรากฏลวดลาย บางแหงเปนเสนโคงเสนเดียวคลายกับเสนกรอบ
ประภามณฑล การศึกษาเสนสินเทาในกรรมวิธีแบงตอนของภาพสมัยสุโขทัยศึกษาไดเพียงภาพ
ลายเสนบนแผนหินชนวน ที่มณฑปวัดศรีชุม งานจิตรกรรมฝาผนังสมัยสุโขทัยที่นอกเหนือจากภาพ
จารบนแผนหินชนวนสวนมากนิยมเขียนภายในคูหาเจดียซึ่งไมปรากฏกรรมวิธีแบงภาพ คติดังกลาว
สืบทอดจนถึงสมัยอยุธยาตอนตน
3 รูปแบบเสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนตน
เปนที่ทราบกันวาลักษณะงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาแบงได 3 ยุค คือ สมัยอยุธยา
ตอนตน สมัยอยุธยาตอนกลาง และสมัยอยุธยาตอนปลาย18 แตกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาใน
สมัยอยุธยาตอนตนไมสามารถศึกษาไดอยางชัดเจนเนื่องจากสภาพจิตรกรรมสวนใหญลบเลือน
จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนตนที่พบนิยมเขียนภายในคูหาปรางคหรือเจดียซึ่งสอดคลองกับ
รู ป แบบของสถาป ต ยกรรมที่ นิ ย มสร า งปรางค ห รื อ เจดี ย ค ล า ยกั บ สมั ย สุ โ ขทั ย ดั ง นั้ น รู ป แบบ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนตนสะทอนถึงการสืบทอดมาจากสมัยสุโขทัย คือ การเขียนภาพ
ภายในกรุปรางคดังกลาวมาขางตน และการเขียนที่แสดงถึงเทคนิค การเขียนสีที่ยังอยูในโครงสีเดียว
คือ สีแดง องคประกอบภาพแบบอุดมคติในพุทธศาสนาลังกาวงศเนื้อหาของเรื่องแสดงออกเชิง
สัญลักษณ19
จิ ต รกรรมฝาผนั ง สมั ย อยุ ธ ยาตอนต น พบภายในกรุ ป รางค ป ระธานเมื่ อ พ.ศ.2500
ปจจุบันไดรับการบูรณะอยูในสภาพคอนขางสมบูรณถือไดวาเปนหลักฐานสําคัญจิตรกรรมสมัย
อยุธยาตอนตน วัดราชบูรณะเปนวัดที่สรางในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (พระเจาสามพระ
ยา) จากพระราชพงศาวดารกลาวตรงกันวา ภายหลังถวายพระเพลิงบรมศพพระเจายี่พระยาพระเจา

18

หมอมเจาสุภัทรดิส ดิสกุล, ศิลปะในประเทศไทย,พิมพครั้งที่ 13. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มติชนปากเกร็ด,2550), 181.
19
สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ :
เจริญวิทยการพิมพ, 2524), 11.

14
อายพระยาพระองคเจาสามพระยาเสวยราชสมบัติ ศักราช 786 (พ.ศ. 1967) และทําการสถาปนาวัด
ราชบูรณะขึ้นเปนพระอาราม20
สําหรับกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาในจิตรกรรมฝาผนัง ภายในกรุปรางคประธาน
วัดราชบูรณะ ที่แบงออกเปนหองจากชั้นเรือนธาตุจนถึงชั้นลางสุดถึงชั้นฐานไพที จิตรกรรมเปนเรื่อง
เกี่ยวกับพุทธประวั ติ, ชาดกและอดี ตพุท ธเจา21 เนื่อ งจากพื้น ที่ในการเขี ยนจิตรกรรมฝาผนัง มี
ขอจํากัดชางไดแบงเนื้อหาจิตรกรรมบนผนังทั้ง 4 ดาน กรุชั้นที่ 1 (แผนผังที่ 1) เขียนภาพเทพชุมนุม
ลักษณะสภาพจิตรกรรมทั่วไปอยูในสภาพที่ไมสมบูรณและไมสามารถศึกษารายละเอียดวิธีแบงภาพ
และการใชเสนสินเทาได

แผนผังที่ 1 รูปแบบการแบงภาพกรุชั้นที่ 1 จิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยาตอนตน วัดราชบูรณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2533), 45.

20

“พระราชพงศวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา
ขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต (พระนคร : สํานักพิมพ
คลังวิทยา, 2515), 446.
21
สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 43 – 45.

15
กรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมฝาผนังกรุชั้นที่ 2 ซึ่งแบงออกผนังทั้ง 4 ดาน (แผนผังที่ 2)
ลักษณะวิธีแบงภาพจะแบงซอนกันเปนแถวตามแนวนอน เริ่มตนแถวบนเปนพระอสีตมหาสาวกถัด
ลงมาเขียนเรื่องชาดก (ภาพที่ 6) วิธีแบงภาพแบงเปนตอนตามลําดับเรื่องบนจิตรกรรมฝาผนัง ภาพ
จิตรกรรมปรากฏเคาโครงเสนสินเทาบนภาพตอนที่พุทธองคตรัสรูเปนพระสัมโพธิญาณมีเหลาเทวดา
ชุมนุม22 (ภาพที่ 7)

แผนผังที่ 2 รูปแบบการแบงภาพกรุชั้นที่ 2 จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนตน วัดราชบูรณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2533), 45.

22

สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย เพื่อความเขาใจความคิดเห็นของชางโบราณ, 61.

16

ภาพที่ 6 รูปแบบการแบงภาพกรุชั้นที่ 2 โดยแบงตามเรื่องราวที่เขียนบนจิตรกรรมฝาผนังสมัย
อยุธยาตอนตน วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 7 ผนังที่ปรากฏเคาโครงเสนสินเทา กรุชั้นที่ 2 จิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

17
องคประกอบภาพแบงเปน 2 สวน คือ ภาพพุทธองคประทับนั่งบัลลังก เหลาเทวดานั่ง
แวดลอม เหนือขึ้นไปปรากฏภาพเทวดาครึ่งตัว การแบงภาพเขียนเสนสินเทาลักษณะคดโคงไปตาม
องคประกอบภาพเพื่อสื่อใหเห็นถึงการยนเวลา เสนสินเทามีลักษณะใชเปนเสนคั่นหรือเสนขอบฟา
เพื่อแบงระยะมิติใกล – ไกล แสดงถึงหลักฐานเคาโครงเสนสินเทาเริ่มมีกรรมวิธีในการแบงภาพ
ปรากฏเปนตนแบบที่แสดงใหเห็นถึงเสนคดโคงในสมัยอยุธยาตอนตน
การปรากฏเคาโครงตนแบบเสนสินเทาที่จิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะ ซึ่งเปนลักษณะ
เสนคดโคงเสน เดียวหรื อลักษณะคลายเสนขอบฟา (ภาพลายเสนที่ 5) สันนิษฐานวาการเขีย น
จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนตนสะทอนถึงการยนระยะเวลาที่คลายกับแนวความคิดวิธีแบงภาพ
บนใบเสมาในสมัยทวารวดี และดวยเงือนไขพื้นที่มีขอจํากัดจึงไมแสดงเนื้อหาของเรื่องมากนักชาง
จึงไมใหความจําเปนในการใชเสนสินเทาแบงภาพ และกลับใชวิธีแบงภาพเปนชองตามลําดับผนัง
อนึ่งกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมวัดราชบูรณะ มีรูปแบบลักษณะคลายกับภาพจารบน
แผ น หิ น วั ด ศรี ชุ ม สุ โ ขทั ย โดยวิ ธี ก ารแบ ง ภาพเป น ช อ งสี่ เ หลี่ ย ม ให เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ละไม
จําเปนตองใชเสนสินเทาในการแบงภาพ

ภาพลายเสนที่ 5 ตนแบบเสนสินเทาปรากฏภาพพุทธประวัติพระพุทธเจาตรัสรู จิตรกรรมกรุชั้นที่ 1
วัดราชบูรณะ สมัยอยุธยาตอนตน
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย เพื่อความเขาใจความคิดเห็นของชางโบราณ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มติชน, 2546), 65.

18
สําหรับลักษณะวิธีแบงภาพดังกลาว มีการแบงภาพออกเปนชองหรือเนนตอนสําคัญ
โดยใชรูปแบบลวดลายกรอบสี่เหลี่ยมสอดแทรกลวดลายที่นิยมในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนตน กลุม
ที่ป รากฏลั ก ษณะจิ ต รกรรมฝาผนั ง วี ธีเ ดีย วกั น คื อ วั ดพระราม จั ง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา วั ด
มหาธาตุ จังหวัดราชบุรี และเจดียรายวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา23
อนึ่ง จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยาตอนกลาง สําหรับกรรมวิธีแบงภาพ
กลับไมปรากฏหลักฐานชัดเจนเนื่องจากหลักฐานดังกลาวพบนอยมาก ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏเปน
เพียงภาพคัดลอก โดย อาจารยเฟอ หิริพิทักษ คัดลอกภาพคูหาเจดียวัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานวาอายุราวสมัยอยุธยาตอนกลาง24 นอกเหนือจากนั้น คือ การเขียน
ภาพสมุดขอยเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิดวยเงือนไขพื้นที่มีขอจํากัดจึงสันนิษฐานวาเสนสินเทาไมปรากฏ
ในกรรมวิธีแบงภาพสมัยอยุธยาตอนกลาง และดวยเหตุผลงานจิตรกรรมสวนใหญลบเลือนไปมาก
4 สรุปการวิเคราะหกรรมวิธีแบงภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังกอนสมัยอยุธยาตอนปลาย
จากการพิจารณากรรมวิธีแบงภาพดวยใชเสนสินเทานับตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
อยุธยาตอนตน อาจกลาวไดวากรรมวิธีแบงตอนของภาพตามที่ไดวิเคราะหนั้น เปนเสนสินเทาไม
ปรากฏลวดลายบนแถบเสน สันนิษฐานวาเสนลักษณะดังกลาวมีหนาที่แบงภาพในเรื่องเดียวกัน
แมวาลักษณะเสนสินเทาที่ปรากฏสมัยทวารวดีจนถึงอยุธยามีชวงระยะเวลาหางกันและบางชวงไม
สามารถศึกษาและวิเคราะหได แตมีความนาจะเปนวารูปแบบเสนสินเทามีลักษณะคลายกัน คือ
เสนคดโคงหรือโคงตามองคประกอบภาพ
หนาที่เสนสินเทาที่ปรากฏบนภาพสลักสมัยทวารวดีจนถึงสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา
ตอนตนมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ ระเบียบการแบงภาพสมัยทวารวดีคลายกับสมัยอยุธยาตอนตน
คือเปนการแบงเพื่อแสดงระยะมิติใกล – ไกลหรือการยนเวลา และมีรูปแบบเสนที่คดโคงไปตาม
องคประกอบภาพ เชนในภาพพุทธประวัติตอนเสด็จดาวดึงสหรือตอนพุทธองคตรัสรูที่ไดยกตัวอยาง
ไวขางตน ขณะที่เสนสินเทาสมัยสุโขทัยมีหนาที่เฉพาะการแบงภาพในเนื้อหาเดียวที่เนนถึงเฉพาะ
ภาพสํ า คัญ ของเรื่ อ ง อาจกล า วได วา กรรมวิธี แบ ง ภาพชว งกอ นสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย ช า งไม
จําเปนตองใสรายละเอียดในเสนสินเทาซึ่งแตกตางจากสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ภายหลังเสนสินเทา
มีความสําคัญตองานจิตรกรรฝาผนังที่มากกวาการแบงภาพ
23

สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 32.
24
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : ฟสิกเซนเตอร,
2550), 185.

บทที่ 3
กรรมวิธีแบงภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย
จากการศึกษาพบวารูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย เปนการ
พัฒนามาจากสมัยอยุธยาตอนตน แตงานจิตรกรรมอยุธยาตอนปลายมักแสดงเรื่องราวและ
เนื้อหามากกวาจิตรกรรมอยุธยาตอนตน อาจเนื่องมาจากมีพื้นที่ในการสรางงานจิตรกรรมมาก
ขึ้น เพราะนิยมเขียนภาพในพระอุโบสถที่มีเนื้อที่ผนังมากกวากรุปรางค และเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมกับพื้นที่ผนังจึงมีการใชกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทา ที่ทําหนาที่แบงเรื่องราวและคั่น
เนื้อหาใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น
สมัยอยุธยาตอนปลายอุโบสถกลับมีความสําคัญมากกวาวิหาร และที่สําคัญกวานั้น
คือ อุโบสถถูกใชงานหรือทําสังฆกรรมอยางตอเนื่อง24 อาจเปนไปไดวาในชวงเวลานั้นผูสรางงาน
จิตรกรรมตองการสื่อความหมายจากภาพจิตรกรรมถึงผูชมโดยตรง ในขณะที่จิตรกรรมอยุธยา
ตอนตนมักนิยมเขียนภายในกรุปรางคที่เขาถึงไดยากหรือถูกปดไว แมวาชั้นเรือนธาตุบางแหงจะ
มีชองคูหาใหเขาสูภายในได แตก็เปนการเขียนถวายเปนพุทธบูชาเทานั้น มิไดมีจุดมุงหมายจะให
คนเขาไปชมภาพจิตรกรรมแตอยางใด
แหลงจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายไมปรากฏมากนัก จิตรกรรมสวนมาก
พบนอกเขตราชธานีหรือตามหัวเมืองตางๆ ที่สําคัญมีรูปแบบที่สะทอนถึงเอกลักษณตามสกุลชาง
อาทิเชน สกุลชางเมืองเพชรบุรี สกุลชางธนบุรีและสกุลชางนนทบุร25ี
จากการวิเคราะหกรรมวิธีแบงตอนของภาพจิตรกรรมอยุธยาตอนปลาย จากการตั้ง
ข อสั ง เกตพบวา กรรมวิ ธี แบง ภาพให ความสํา คัญกั บเสน คั่ น เรื่อ งราวและเนื้อ หามากขึ้น เมื่ อ
พิจารณาถึงหนาที่ความสําคัญของเสนสินเทาการแบงภาพจิตรกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับพื้นที่

24

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 123.
25
สนธิวรรณ อินทรลิบ, จิตรกรรมไทยสกุลชางตางๆ ตัดตอน Thai Painting โดย Jean
Boisselier (นครปฐม : แผนกบริ ห ารกลางสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี พระราชวั ง สนามจั น ทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 49.
19

20
ผนัง อาจแบงไปตามลักษณะพระอุโบสถซึ่งปรากฏ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบอุโบสถไมปรากฏชอง
หนาตางหรือที่เขาใจกันดีวาทรงมหาอุด (ภาพที่ 8) และอุโบสถปรากฏชองหนาตาง (ภาพที่ 9)
ดวยรูปแบบอุโบสถทั้ง 2 ลักษณะจึงมีพื้นที่การแบงภาพตางกัน คือ รูปแบบอุโบสถไม
ปรากฏชองหนาตางจะแสดงเนื้อหาไดมากกวา ขณะที่รูปแบบอุโบสถปรากฏชองหนากลับแสดง
เนื้อหานอยกวา โดยขอสังเกตจิตรกรรมที่ปรากฏจะแสดงรายละเอียดองคประกอบจิตรกรรม โดย
การแทรกงานสถาปตยกรรม เช น ปราสาท บานเรือน และแทรกภาพธรรมชาติ ไดอยางตาม
รสนิยมทางเชิงชาง แตภาพทั้งหมดที่กลาวมายังคงทําตามแบบอุดมคติ คือเนื้อหาการนําเสนอ
ยังคงเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกและอดีตพุทธเจาที่สําคัญนิยมใชเสนสินเทาแบงภาพ26

ภาพที่ 8 รูปแบบอุโบสถไมปรากฏชองหนาตาง สมัยอยุธยาตอนปลาย วัดเกาะแกวสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี

26

สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 9.

21

ภาพที่ 9 รูปแบบอุโบสถปรากฏชองหนาตาง สมัยอยุธยาตอนปลาย วัดใหมประชุมพล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามที่กลาวขางตน หนาที่และความสําคัญของเสนสินเทาในกรรมวิธีแบงภาพสมัย
อยุธยาตอนปลาย พิจารณากรรมวิธีแบงภาพจากประเด็นหลักที่สําคัญดังตอไปนี้ คือ
1. ลักษณะเสนสินเทาแบงเรื่องและเสนสินเทาแบงตอนของเรื่อง
2. รูปแบบเสนสินเทาสมัยอยุธยาตอนปลาย
1 ลักษณะเสนสินเทาแบงเรื่องและเสนสินเทาแบงตอนของเรื่อง
ลักษณะกรรมวิธีแบงภาพสมัยอยุธยาตอนปลายปรากฏรูปแบบแตกตางกับวิธีแบง
ภาพสมัยอยุธยาตอนตนหรือกอนหนาที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 เมื่อพิจารณาลักษณะกรรมวิธี
แบงภาพดวยเสนสินเทาจิตรกรรมอยุธยาตอนปลายปรากฏ 2 ลักษณะ คือ
1.2 เสนสินเทาในการแบงเรื่องในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย
เรื่องราวในงานจิตรกรรมอยุธยาตอนปลายถูกแบงไปตามผนังสกัดทั้ง 4 ดาน ซึ่งจะ
แบงไปตามเนื้อที่ผนังภายในอาคาร คือ ผนังสกัดดานหนาพระประธานเขียนภาพมารผจญ
ดานหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ สําหรับผนังสกัดดานขางทั้ง 2 ขางเขียนเรื่องพุทธประวัติ

22
และชาดกถั ด จากผนั ง สกั ด ระหว า งช อ งหน า ต า งผนั ง ติ ด กั บ เพดานเขี ย นภาพเทพชุ ม นุ ม
ตัวอยางเชนที่ วัดใหมประชุมพล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แผนผังที่ 3)

แผนผังที่ 3 รูปแบบการวางภาพบนผนังทั้ง 4 ดาน วัดใหมประชุมพล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2533), 47.
อนึ่ง ผนังสกัดดานหลังพระประธานจะไมปรากฏภาพไตรภูมิเสมอไป แตอาจเขียนเปน
เรื่องราวพุทธประวัติและลวดลายพันธุพฤกษา เชนที่วัดใหมประชุมพล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนตน
ผนังสกัดดานขางจากระดับขอบบนชองหนาตางจนถึงเพดาน ในแตละแหงอาจไม
ปรากฏภาพเทพชุมนุมเสมอไป แตอาจพบการเขียนภาพอดีตพุทธ โดยแสดงภาพพระพุทธเจา
ประทับนั่งสลับกับเจดียและลวดลายทรงพุมขาวบิณฑคลายกับตาลปตร ปรากฏตัวอยางเชน
จิตรกรรมวัดชองนนทรี กรุงเทพมหานคร และวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี (ภาพที่ 10) กรณีกลุม
จิตรกรรมที่กลาวมาขางตนโดยเฉพาะภาพอดีตพุทธเจาที่ปรากฏระดับเดียวกับภาพเทพชุมนุม
เสมอ ขณะที่ภาพอดีตพุทธจะไมปรากฏการแบงภาพดวยเสนสินเทา ดังนั้นรูปแบบภาพเทพ
ชุมนุมสวนมากนิยมเขียนเทวดาและนักสิทธิ์วิทยาธร ซึ่งวิธีแบงภาพแนวคิดชางนิยมใชเสนสินเทา

23
คั่นระหวางภาพเทวดาและนักสิทธิ์วิทยาธร ซึ่งสอดคลองกับคติเทวดาแสดงความยินดีภายหลัง
พระพุทธเจาตรัสรู27 สันนิษฐานวาระเบียบดังกลาวปรากฏเคาโครงที่วัดใหมประชุมพล อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา28 โดยแสดงภาพเทวดานั่งสลับกับเจดีย ดานบนเขียนแถบ
เสนสินเทาเปนกรอบครอบภาพเทวดา ถัดขึ้นไปเขียนนักสิทธิ์วิทยาธร (ภาพที่ 11) จากการตวรจ
สอบกําหนดอายุจิตรกรรมแหงนี้ราวตนรัชกาลพระเจาปราสาททอง29

ภาพที่ 10 ภาพพระพุทธเจาระดับเดียวกับภาพเทพชุมนุม จิตรกรรมฝาผนังวัดชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร

27

มาณพ อิศรเดช, การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา สกุลชางเพชรบุรี ที่วัด
ใหญสุวรรณาราม (วิทยานิพนธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 118.
28
สน สีมาตรัง,ความสําคัญของจิตรกรรมฝาผนังวัดชองนนทรีในประวัติศาสตร
จิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ : หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 2529), 31.
29
สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 46.

24

ภาพที่ 11 ภาพนักสิทธิ์วิทยาธร ลักษณะแสดงวิธีแบงภาพเสนสินเทา จิตรกรรมฝาผนังวัดใหม
ประชุมพล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะเสนสินเทาที่ยาวตอเนื่องไปตามแถวผนังจึงกลายเปนรูปแบบแถบเสนหยัก
ฟนปลาหรือเสนสินเทาแบบหยักฟนปลา สันนิษฐานวาเสนลักษณะดังกลาวจะเปนตนแบบของ
การแบงภาพในการสืบทอดตอไป เนื่องจากเสนสินเทาแบบหยักฟนปลาไมปรากฏในสมัยกอน
หนานี้ สันนิษฐานวาแนวคิดชางตองการแบงภาพเพื่อใหมีมิติระยะใกล – ไกล สังเกตไดวาเสน
สินเทาคั่นระหวางเทวดาและนักสิทธิ์วิทยาธรมักปรากฏเสมอในงานจิตรกรรมฝาผนังชวงระยะหลัง
คือสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
เมื่อเปรียบเทียบกับระเบียบการจัดภาพเทพชุมนุมที่วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัด
เพชรบุรี ที่แสดงภาพเทพชุมนุมเต็มพื้นผนังทั้งสองดาน (ภาพที่ 12) ซึ่งเปนทราบกันวากําหนด
อายุจิตรกรรมแหงนี้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย30 และจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงลักษณะเฉพาะ
เรียกไดวาเปนฝมือสกุลชางเพชรบุรี31
30

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และพระเจาบรมวงศเธอ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสนสมเด็จ,เลมที่ 21. (พระนคร : องคการคาคุรุสภา,
2515), 148.
31
สนธิวรรณ อินทรลิบ, จิตรกรรมฝาผนังไทยสกุลชางตางๆ ตัดตอน Thai Paninting
โดย Jean Boisselier, 49.

25
วิธีแบงเรื่องราวภาพบนผนังทั้งหมดเปน 4 ดาน (แผนผังที่ 4) ที่สําคัญไมปรากฏ
เนื้อหามากนัก โดยเนนเนื้อหาเทพชุมนุมแสดงลักษณะเต็มผนังสกัดดานขางทั้งสองดานถือไดวา
เปนลักษณะพิเศษที่ปรากฏเพียงแหงเดียวในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย

แผนผังที่ 4 รูปแบบการแบงพื้นที่จิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา : กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2533), 46.
จากรูปแบบงานจิตรกรรมสะทอนแนวคิดชางใหความสําคัญกับภาพเทพชุมนุม แต
ในขณะผนังอื่นยังนิยมแบบแผนประเพณีเดิม คือ ดานหนาพระประธานเขียนภาพมารผจญ ผนัง
ดานหลังพระประธานไมปรากฏภาพไตรภูมิและกลับปรากฏการเขียนลวดลายหนากระดานหรือ
ลวดลายพุมขาวบิณฑแทนที่ภาพเลาเรื่อง
อนึ่ง บนบานประตูมีภาพเขียนทวารบาลที่มีการแสดงเสนแบงภาพดวยเสนสินเทา
เปนหลักฐานสําคัญที่ตองกลาวถึง คือ ภาพทวารบาลประทับยืนถือชอกระหนก ที่สําคัญจิตรกรรม
สะทอนแนวความคิดชางในการใชเสนสินเทาแบงภาพคั่นระหวางพื้นฉากหลังเปนแบบหยักฟน
ปลาครอบกับยอดปราสาท (ภาพที่13) ภาพดังกลาวแสดงถึงวิธีแบงภาพที่สอดคลองกับหนาที่เสน

26
สินเทาสมัยอยุธยาตอนปลายเพื่อแบงระยะภาพใหเกิดมิติหรือยนเวลา32 คลายเทวดายืนภายใน
กรอบซุมปราสาทที่คั่นดวยเสนสินเทา

ภาพที่ 12 รูปแบบเทพชุมนุมแบงเปนแถวตามความยาวของผนังสกัดดานขาง
วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 13 วิธีแบงภาพเสนสินเทาทวารบาลที่บานประตูจิตรกรรมฝาผนังวัดใหญสุวรรณาราม
จังหวัดเพชบุรี
32

สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย เพื่อความเขาใจความคิดเห็นของชางไทย,60.

27
ข อ สั ง เกตระเบี ย บการแบ ง ภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ วั ด ใหญ สุ ว รรณาราม มี ค วาม
แตกตางจากจิตรกรรมสมัยเดียวกัน กลาวคือ แนวคิดชางออกแบบใหเปนแถวตามความยาวผนังมี
การใชแถบเสนแนวนอนประกอบลวดลาย (ภาพที่ 14) ซึ่งการลําดับภาพไลเรียงจากตอนบนของ
ผนังถัดลงมา แตละแถวเขียนภาพเทวดาและภาพอมนุษยนั่งพนมมือสอดคลองกับพระประธาน
ประดิษฐานภายในอุโบสถ33 การแสดงออกทางแนวคิดของชางสะทอนถึงกรรมวิธีแบงภาพในแต
ละชั้นซึ่งใชเสนสินเทาแบบหยักฟนปลา สอดคลองกับการระบายพื้นสีแดงเพื่อใหภาพเดนชัดขึ้น
สํา หรับประเด็น เสน สิ นเทาที่ ปรากฏเปนเสนครอบตั วภาพเทวดาชุม นุมจะกลาวต อไปในเรื่ อง
รูปแบบเสนสินเทา (ภาพลายเสนที่ 6)

ภาพที่ 14 แถบเสนแนวนอนแทรกลวดลายแบงภาพ จิตรกรรมฝาผนังวัดใหญสุวรรณาราม
จังหวัดเพชบุรี

33

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน,195.

28

ภาพลายเสนที่ 6 รูปแบบเสนสินเทาในการแบงภาพเทพชุมนุม วัดใหญสุวรรณาราม
จังหวัดเพชบุรี
ที่มา : กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ 002 เลมที่ 5 วัดใหญสุวรรณาราม
วรวิหาร (กรุงเทพฯ : บริษัทฉลองรัตน จํากัด, 2536), 112
ลักษณะวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาจิตรกรรมฝาผนังวัดใหญสุวรรณาราม ยังปรากฏ
ในวัดอื่นๆในกลุมสกุลชางเดียวกัน คือ จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแกวสุทธาราม แมการกําหนดอายุ
จิตรกรรมฝาผนัง วัดเกาะแก วสุ ทธารามมีอายุหางกับวัดใหญสุ ว รรณาราม ซึ่ง วัดเกาะแก ว สุ
ทธารามกําหนดอายุจิตรกรรมฝาผนังราว พ.ศ.227734 อาจกลาวไดวากรรมวิธีทางจิตรกรรมมี
ลักษณะคลายกัน คือ เขียนเนื้อหาเต็มพื้นผนังเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะอาคารที่เปนอาคาร
แบบไมนิยมชองหนาตาง สําหรับเรื่องราวในการเขียนมีความแตกตางจากวัดใหญสุวรรณาราม
คือ ผนังดานหนาพระประธานเขียนเรื่องไตรภูมิ ดานหลังพระประธานเขียนเรื่องมารผจญ และผนัง
ทั้ง 2 ขางเขียนเจดียสลับกับเรื่องพุทธประวัติ สันนิษฐานวารูปแบบเจดียที่เขียนเรียงไปตามแนว
ผนังสกัดดานขาง เปนเรื่องเกี่ยวกับสัตตมหาสถานและอัฏฐมหาสถาน35 ดังนั้นแนวคิดชางจึงใชวธิ ี
34

สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 55.
35
วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี ชุดที่ 11 เลมที่ 3 : จิตรกรรม
สมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง, 2535), 78.

29
แบงภาพโดยการเขียนเสนสินเทาไปตามเคาโครงรูปแบบเจดีย กลายเปนลักษณะแบบหยักฟนปลา
ตอเนื่องไปตลอดแนวผนัง นอกจากนั้นชองวางระหวางเจดียนอกกรอบเสนสินเทาเขียนภาพพุทธ
ประวัติภายใตฉัตรขนาดใหญเพื่อลดชองวางระหวางพื้นที่ผนัง ในขณะที่กรอบเสนสินเทายังมี
ความสําคัญกับกรอบครอบฉัตรคลายลักษณะซอนมิติตามแบบจิตรกรรมประเพณี (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 รูปแบบเจดียแสดงขอบครอบดวยเสนสินเทาผนังอุโบสถ วัดเกาะแกวสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อพิจารณากรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแกวสุทธารามจะคลายกับวัด
ใหญสุวรรณาราม ลักษณะการแบงภาพดังกลาวยังปรากฏพบในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดปราสาท
จังหวัดนนทบุรีอีกดวย สามารถตรวจสอบไดแมวารูปแบบจิตรกรรมอยูในสภาพที่ไมสมบูรณมาก
นัก สําหรับวิธีแบงภาพจิตรกรรมวัดปราสาท พบวายังคงปรากฏเคาโครงเสนสินเทาคลายกับวัด
ใหญสุวรรณารามและวัดเกาะแกวสุทธาราม แตวิธีแบงภาพจะมีลักษณะแตกตางกัน คือ การ
เขียนเสนสินเทาหยักไปตามองคประกอบจิตรกรรม ขณะที่เสนสินเทาวัดใหญสุวรรณารามและ
วัดเกาะแกวสุทธาราม แนวเสนสินเทายังปรากฏระเบียบเสนเปนแบบแถบหยักฟนปลามีระยะถี่ขึ้น
การแบงเนื้อหาในแตละเรื่องราวที่ปรากฏในจิตรกรรมวัดปราสาท เชน บนผนังที่แสดง
เรื่ อ งมโหสถชาดก องค ป ระกอบภาพแบ ง ด ว ยเส น สิ น เทาอั น เป น การแบ ง เนื้ อ หาออกจากกั น
ยกตัวอยาง ตอนภาพแสดงกองทัพพระเจาจุลนีโจมตีเมืองมิถิลาและภาพปราสาทในเรื่องเดียวกัน
(ภาพที่ 16) อาจกลาวไดวาลักษณะการแบงภาพเปนลักษณะเฉพาะกลุมสกุลชางที่ปรากฏในงาน

30
จิตรกรรมฝาผนังตามหัวเมือง ที่สําคัญจิตรกรรมวัดปราสาทมีลักษณะทางจิตรกรรมที่เนนเสน
อิสระทางเชิงชาง จึงเปนสาเหตุใหมีวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาไมปรากฏการบังคับเสนใหไป
ในทางทิศทางเดียวกันมากนัก (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 16 ลักษณะการแบงภาพเสนสินเทาที่ไมปรากฏแถบหยักฟนปลา
จิตรกรรมฝาผนังวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 17 กรรมวิธีแบงภาพเรื่องมโหสถชาดกแสดงวิธีแบงภาพตอนของเรื่องดวยเสนสินเทา
จิตรกรรมวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี
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ดังนั้นเสนสินเทาแบงภาพของเรื่องตามที่ยกตัวอยางมาแลวนั้น ลักษณะเสนสินเทา
ในการแบงเรื่องแสดงแนวความคิดถึงการยนเวลาดังเชน ภาพเทพชุมนุมมักนิยมแบงภาพดวยเสน
สินเทาเนื่องจากลักษณะองคประกอบปรากฏภาพเหลาเทวดาและนักสิทธิ์วิทยาธรซึ่งก็สอดคลอง
กับการแบงชั้นวรรณะเหลาเทวดาตามคติในเรื่องไตรภูมิ แตในขณะวิธีแบงภาพจิตรกรรมบางแหง
กลับแสดงวิธีแบงเรื่องออกจากันดวยเสนสินเทาที่หยักไปตามองคประกอบจิตรกรรมจะไมปรากฏ
เสนสินเทาแบบหยักฟนปลา สันนิษฐานวาชางไมยึดกฏเกณฑระเบียบแบบแผนประเพณีในราช
สํานัก เชน จิตรกรรมวัดปราสาทเปนตน
3.1.2 เสนสินเทาแบงตอนของเรื่องในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย
ลักษณะวิธีแบงตอนในงานจิตรกรรมมีความแตกตางกับวิธีแบงภาพของเรื่อง กลาวคือ
ลัก ษณะการแบ ง เนื้ อ หาจะใช เ ส น สิ น เทาเป น เส น แบ ง ภาพในเรื่ องเดี ย วกัน เพื่ อ ให ดูง า ยยิ่ ง ขึ้ น
ตัวอยางเชน จิตรกรรมฝาผนังวัดชองนนทรี กรุงเทพมหานคร จิตรกรรมฝาผนังตําหนักสมเด็จ
พุทธโฆษาจารย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากขอสันนิษฐานจิตรกรรมทั้ง 2 แหงนี้ลักษณะพระอุโบสถฐานแอนโคงและเจาะชอง
หนาตางโคงแหลม วาเปนรูปแบบอาคารในสมัยพระนารายณ36 จึงกําหนดอายุเปนกลุมจิตรกรรม
สมัยอยุธยาตอนปลายชวงระยะหลังกอนที่เรื่องราวจิตรกรรมจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปสูปรัมปรา
คติมากขึ้นอันเปนรูปแบบจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน37
ระเบียบวิธีแบงภาพตามผนังสกัดทั้ง 4 ดานดังนี้ ดานหนาพระประธานเขียนภาพมาร
ผจญ ดานหลังพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติ สําหรับผนังทั้ง 2 ขางเขียนเรื่องทศชาติชาดก
แมวาผนังอุโบสถปรากฏชองหนาตาง แตแนวคิดชางยังไมคํานึงถึงการแบงเรื่องราวตามผนัง
ระหวางชองหนาตางดังที่ปรากฏในสมัยลําดับตอมา
สําหรับกรรมวิธีแบงภาพเนนเสนสินเทาในการแบงเนื้อหาบนผนังเดียวกัน โดยวิธีคั่น
ดวยแถบเสนแนวตั้งเขียนลวดลายรักรอยเปนการแบงเรื่องใหชัดเจน (ภาพที่ 18) สังเกตไดจาก
ลักษณะการแบง พื้นที่ คลายกั บวัดปราสาท จั งหวั ดนนทบุรี กลาวคือพื้น ที่ผนั งวัดปราสาทไม
36

“จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาที่วัดชองนนทรีย,” วารสารเมืองโบราณ 2,3 (เมษายน –
มิถุนายน 2519) : 19.
37
สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยน
ตาม (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2548), 18.
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ปรากฏชองหนาตาง ลักษณะการแบงเนื้อหาทําโดยการเขียนกรอบซุมทวารบาลเพื่อกั้นเนื้อหาออก
จากกัน (ภาพที่ 19) ลักษณะการแบงภาพเชนนี้ไมสอดคลองกับพื้นที่ผนังระหวางชองหนาตาง
โดยเงื่อนไขการแบงภาพจะใชเสนแนวตั้งดังกลาวมาขางตน

ภาพที่ 18 ลักษณะการแบงภาพโดยเขียนเสนแนวตั้งลายรักรอย จิตรกรรมฝาผนังวัดชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 19 ลักษณะการแบงภาพดวยการเขียนภาพทวารบาลเปนตัวคั่นเนื้อหา จิตรกรรมฝาผนัง
วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี
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ด ว ยลั ก ษณะวิ ธี แ บ ง ภาพจิ ต รกรรมวั ด ช อ งนนทรี คล า ยกั บ กรณี ก ลุ ม จิ ต รกรรมที่
ยกตัวอยางมาขางตน ซึ่งจิตรกรรมวัดชองนนทรีสวนมากจะเขียนเรื่องชาดกโดยมีแถบเสนแนวตั้ง
คั่นชาดกในแตละเรื่อง ที่สําคัญ แตละตอนยังแบงภาพดวยเสนสินเทา ซึ่งลักษณะเสนสินเทาเปน
รูปแบบหยักฟนปลาและไมปรากฏเสนหยักไปตามองคประกอบภาพ ตัวอยางวิธีแบงภาพเรื่องนา
รทชาดก ซึ่งเปนฉากนารทพราหมณหาบบริขารไปโปรดพระเจาอังคติ รูปแบบจิตรกรรมปรากฏใน
รูปพรหมหาบบริขารเหาะสูปราสาท ภายในภาพคั่นดวยเสนสินเทาระหวางพรหมและปราสาท
(ภาพที่ 20) ภาพปราสาทจะระบายพื้นสีแดงเพื่อใหปราสาทเดนชัดขึ้น ซึ่งแตกตางกับภาพพรหมที่
ระบายพื้นหลังสีขาว แตแทรกลวดลายกรอบประภามณฑลรอบกายดวยพื้นสีแดง (ภาพที่ 21)

ภาพที่ 20 ลักษณะแบงตอนดวยเสนสินเทาจิตรกรรมเรื่องนารทชาดก จิตรกรรมวัดชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร
ถัดขึ้นไประหวางยอดปราสาทแสดงขบวนทัพพระอังคติแหงกรุงมิถิลา ภาพที่ปรากฏ
จะแบง 2 ตอน คือ ขบวนชางพระอังคติ ถัดขึ้นไปดานบนริ้วขบวนเชนเดียวกัน อาจกลาวไดวา
ภาพแสดงเรื่องราวเดียวกันแตแบงภาพออกเปน 2 ตอนดวยการใชเสนสินเทาแบงภาพ (ภาพที่ 22)

34

ภาพที่ 21 รูปแบบเสนสินเทาแบงพื้นที่ภาพ สังเกตไดวาภายในกรอบจะระบายพื้นขาว
จิตรกรรมฝาผนังวัดชองนนทรี กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 22 ลักษณะเสนสินเทาแบงเนื้อหาในเรื่องเดียวกัน จิตรกรรมฝาผนังวัดชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร

35
กรรมวิธีดังกลาวเทียบไดกับจิตรกรรมตําหนักสมเด็จพุทธโฆษาจารย จิตรกรรมแหงนี้
กําหนดอายุราว พ.ศ. 2231 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเทพราชา38 แมวาการกําหนดอายุจิตรกรรม
วัดชองนนทรีและตําหนักสมเด็จพุทธโฆษาจารยมีอายุหางกัน แตมีรูปแบบกรรมวิธีแบงภาพ
คลายกั น คื อ ระเบี ยบการแบงภาพจิตรกรรมตําหนัก พุทธโฆษาจารย จะไม แบ งเรื่องตามผนัง
ระหวางชองหนาตาง
ตามลักษณะองคประกอบจิตรกรรมปรากฏภาพภูเขา ตนไม กําแพง ลําน้ํา ซึ่งภาพ
เหลานี้ถูกนํามาใชในการแบงภาพ นอกจากนั้นแลว มักปรากฏเสนสินเทาเฉพาะฉากสําคัญเทานั้น
สวนมากเรื่องที่เขียน คือ พุทธประวัติ ชาดกและเรื่องสมเด็จพุทธโฆษาจารยไปลังกา เนื้อหาที่ยัง
ปรากฏเคาโครง คือ ภาพพระธาตุจุฬามณีมีเทวดานมัสการ และถัดขึ้นไปตอนบนมีภาพเทวดา
เหาะลงมานมัสการ โดยมีพระมาลัยเสด็จขึ้นไปนมัสการเจดียจุฬามณี ที่สําคัญภาพเจดียจุฬามณี
ปรากฏเสนสินเทาครอบรอบองคเจดีย เพื่อแยกเนื้อหาออกจากกัน (ภาพที่ 23)

ภาพที่ 23 เสนสินเทาแบงตอนในภาพเจดียจุฬามณี ตําหนักสมเด็จพุทธโฆษาจารย
วัดพุทไธสวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

38

สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 62.

36
สรุปลั ก ษณะเส น สิน เทาแบ ง ตอนของเรื่อ งจากที่ ย กตั ว อย า งจิ ตรกรรมโดยเฉพาะ
จิตรกรรมวัดชองนนทรี รูปแบบกรรมวิธีแบงภาพแสดงความสําคัญของเสนสินเทาในการแบงตอน
ของเรื่อง แมวาแนวคิดชางจะไมกําหนดลักษณะการแบงตามพื้นที่ระหวางชองหนาตาง แตก็มี
การแบงรายละเอียดเนื้อหาของเรื่องใหดูงายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลักษณะเสนสินเทายังคงปรากฏ
เส น หยั ก ฟ น ปลาที่ เ ป น เส น มุ ม แหลม เมื่ อ เที ย บกั บ จิ ต รกรรมตํ า หนั ก สมเด็ จ พุ ท ธโฆษาจารย
ลักษณะการแบงตอนไดลดความสําคัญลงไป ดังนั้นอาจสันนิษฐานไดวาจิตรกรรมตําหนักสมเด็จ
พุทธโฆษาจารยมีการบูรณะเพิ่มเติมในภายหลังเนื่องจากรูปแบบจิตรกรรมเริ่มเขียนลักษณะทัศนีย
วิสัยมากขึ้น
2 รูปแบบเสนสินเทาในกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย
จากการศึกษา รูปแบบเสนสินเทาสมัยอยุธยาตอนปลายสามารถแบงได 2 ประเภท
คือ เสนสินเทาที่ปรากฏขอบเสนชัดเจนและเสนสินเทาที่ไมปรากฏขอบเสน รูปแบบเสนสินเทาทั้ง
2 ประเภทจะแสดงรายละเอียดของแถบเสนดวยลวดลายและสันนิษฐานวาการเขียนเสนครีบ
คลายนองสิงห39 ซึ่งการวิเคราะหสามารถกําหนดรูปแบบเสนสินเทาไดในสมัยอยุธยาตอนปลาย
2.1. เสนสินเทาที่ปรากฏแถบเสนชัดเจน เสนดังกลาวแสดงลักษณะแนวแถบเสนที่
ชัดเจนหรือกลายเปนแถบเสนดวยการระบายน้ําหนักสีเพื่อใหกรอบชัดขึ้น แถวแถบเสนดานบน
ปรากฏเสนปลายขมวด ถัดมาระหวางกึ่งกลางแถบเสนเขียนลวดลายวงกลมตอเนื่องไปตามแนว
เสนหยักฟนปลา (ภาพที่ 24)
ลักษณะรูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏแถบเสนชัดเจน พบไดจากจิตรกรรมฝาผนังที่วัด
ใหมประชุมพล จังหวัดพระนครศีอยุธยา ตําหนักสมเด็จพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงวัดชองนนทรี กรุงเทพมหานคร
กลุมจิตรกรรมฝาผนังที่นิยมรูปแบบเสนสินเทาแสดงแถบเสนชัดเจนจะระบายน้ําหนัก
สีเขมเพื่อใหภาพมีระยะและเดนชัดขึ้นดังที่กลาวมาขางตน สอดคลองกับลักษณะกรรมวิธีแบง
ภาพเพื่อแยกเนื้อหาออกจากกันหรือการแสดงระยะมิติซอนกัน ตัวอยางเชน จิตรกรรมฝาผนังวัด
ชองนนทรีตามที่กลาวถึงลักษณะกรรมวิธีแบงภาพแลว (ภาพที่ 25) กลาวคือ ลักษณะเสนสินเทา

39

ครีบน อ งสิง ห เ สนแผงขาสิงหปรากฏในงานศิลปกรรมอื่นๆ อธิบายเพิ่ ม เติม เสน
สิ น เทาพจนานุ ก รมศั พ ท ศิ ล ปกรรม,ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน,พจนานุ ก รมศั พ ท ศิ ล ปกรรม ซ – ส,
(กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,2550), 678.

37
แบบหยักฟนปลาที่ปรากฏเสนครีบแทรกลวดลายขมวดปลายเสน เมื่อพิจารณารูปแบบเสน
สินเทาวัดชองนนทรีมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ รูปแบบ 1 เสนสินเทาที่ไมปรากฏขมวดปลายเสน

ภาพที่ 24 ลายวงกลมแทรกระหวางแถบเสนสินเทา วัดใหมประชุมพล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 25 รูปแบบเสนสินเทาแสดงแถบเสนขอบชัดเจนฉากพระมหาชนก จิตรกรรมวัดชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร

38
เมื่อพิจารณารูปแบบเสนสินเทาวัดชองนนทรีมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ รูปแบบที่ 1
เสนสินเทาที่ไมปรากฏปลายขมวดแตกลับเขียนลักษณะเสนแผลง (ภาพลายเสนที่ 7) และรูปแบบ
ที่ 2 เสนสินเทาที่ปรากฏลายเสนปลายขมวด (ภาพลายเสนที่ 8) แมวารูปแบบที่ 2 มีลักษณะที่
แตกตางแตรูปแบบเสนสินเทายังปรากฏขอบเสนที่ชัดเจน ที่สําคัญคือยังมีการเนนแถบสีเดนชัดขึ้น
เชนเดียวกับจิตรกรรมจากวัดใหมประชุมพลและตําหนักสมเด็จพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย
แสดงขอบเสนสินเทาชัดเจนและมีปลายขมวดคลายนองสิงห

ภาพลายเสนที่ 7 รูปแบบเสนสินเทาที่ไมปรากฏปลายขมวดหรือเสนแผลง จิตรกรรมวัดชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร

ภาพลายเสนที่ 8 รูปแบบเสนสินเทาปรากฏปลายขมวดคลายนองสิงห จิตรกรรมวัดชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร

39
อนึ่ง เสนสินเทาที่ตําหนักพุทธโฆษาจารยกลับไมปรากฏลวดลายปลายขมวดคลาย
นองสิงห ซึ่งเขียนลายเสนแผลงแสดงขอบชัดเจน ลักษณะจิตรกรรมฝาผนังเริ่มเขียนสีที่เขมขึ้น
อายุจิตรกรรมฝาผนังตําหนักพุทธโฆษาจารยนาจะสรางเมื่อคราวที่มีการสรางตําหนัก ราวสมัย
พระเพทราชาสรางถวายแกพุทธโฆษาจารยซึ่งเปนพระอาจารยพระองคเอง40 ดังนั้นรูปแบบเสน
สินเทาที่ปรากฏสันนิษฐานวาลักษณะรูปแบบเสนสินเทาดังกลาวเปนที่นิยมตอเนื่องมาในสมัย
รั ต นโกสิ น ทร ต อ นต น ดั ง นั้ น แนวคิ ด ช า งต อ งการแบ ง ภาพด ว ยเส น สิ น เทาเพื่ อ ให ภ าพมี มิ ติ
ระยะใกล – ไกล ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบภาพที่แสดงลักษณะแบบ 2 มิติบนพื้นระนาบ ดวย
ความนิยมเสนสินเทาปรากฏแถบเสนขอบที่ชัดเจน
2.2 เสนสินเทาที่ไมปรากฏแถบเสนชัดเจน รูปแบบเสนสินเทาลักษณะนี้เปนการ
แสดงลายเสนอยางอิสระโดยไมเนนขอบเสนเหมือนประเภทแรก รูปแบบเสนสินเทาที่ไมปรากฏ
ปลายขอบเสนที่ชัดเจนจากลักษณะเขียนเสนแผงขมวดปลายเสนดานบน (ภาพที่ 26) ขอสังเกต
เสนสินเทาประเภทนี้จะไมแสดงระเบียบแนวเสนเหมือนกับแถบเสนเสนสินเทาที่ปรากฏปลายแถบ
เสนชัดเจน เช นในจิตรกรรมวัดใหมประชุมพลและจิตรกรรมวัดชองนนทรี รูปแบบเสนสิ นเทา
ประเภทที่ 2 ที่แสดงลักษณะแถบเสนอิสระปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดใหญสุวรรณาราม วัด
เกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี และวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 26 รูปแบบเสนสินเทาที่ไมปรากฏแถบเสน จิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
40

กรมศิลปากร,จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่ 101 เลมที่ 3 จิตรกรรมอยุธยา (กรุงเทพฯ
: บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, 2535), 125.

40
เมื่อพิจารณากลุมจิตรกรรมฝาผนังที่กลาวมาขางตน รูปแบบเสนสินเทามีลักษณะที่
คลายกันกลาวคือ เสนสินเทาประเภทที่ 2 ไมแสดงแถบเสนขอบบนที่ชัดเจนโดยแนวคิดชางใช
วิธีการเขียนเสนเปนซี่เล็กๆซอนกัน 2 ชั้น (ภาพลายเสนที่ 9) โดยไมเนนน้ําหนักสีแตกลับเนน
ลายเสนคลายนองสิงห ในแตละชั้นจะขมวดปลายเสนเพื่อแยกแถบเสนออกจากกัน ตัวอยางเชน
เสนสินเทาจากจิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม (ภาพที่27) จิตรกรรมวัดปราสาท (ภาพที่28) และ
จิตรกรรมวัดเกาะแกวสุทธาราม (ภาพที่ 29)

ภาพลายเสนที่ 9 รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏแถบเสนซอนกัน จิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม
จากขอสังเกตกรรมวิธีการเขียนเสนสินเทาที่ไมแสดงแนวเสนขอบของแถบเสน จะเห็น
ไดวาแถบเสนสินเทารูปแบบดังกลาวจะเนนลายเสนครีบ โดยซอนกันเปนชั้นเพื่อแสดงระยะมิติซึ่ง
สอดคลองกับการเขียนสีพื้นฉากหลังใหมีน้ําหนักมากและเดนชัดขึ้น อาทิเชน เสนสินเทาวัดใหญ
สุวรรณาราม ที่เขียนภาพเทพชุมนุมเปนพิเศษตางกับจิตรกรรมกลุมสมัยเดียวกัน คือ เขียนภาพ
เทวดานั่งเรียงแถวไปตามความยาวของผนังนับจากแถวที่ 1 จนถึงเพดานเปนแถวที่ 5 บนผนังสกัด
ดานขางทั้ง 2 ขาง41 หากพิจารณาองคประกอบ จะไมปรากฏการแบงภาพตามแบบจิตรกรรมฝา
ผนังทั่วไป แตกลับแสดงแนวเสนแบงภาพดวยเสนสินเทาแบบหยักฟนปลาในการคั่นจังหวะภาพ

41

จํานงค ศรีนวล,ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย :
(กรุงเทพฯ : บริษัท วิคตอรี่เพาเวอรพอยท จํากัด, 2527), 15.

วัดใหญสุวรรณาราม

41
ตามลั ก ษณะท า นั่ ง ภาพเทวดาชุ ม นุ ม ที่ สํ า คั ญ มี ก ารใช เ ส น สิ น เทาในรู ป แบบของการแทนที่
ประภามณฑล42

ภาพที่ 27 รูปแบบเสนสินเทาที่ไมปรากฏแถบเสน จิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 28 รูปแบบเสนสินเทาที่ไมปรากฏแถบเสน จิตรกรรมวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี
42

มาณพ อิศรเดช, การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา สกุลชางเพชรบุรี ที่วัด
ใหญสุวรรณาราม, 152.

42

ภาพที่ 29 รูปแบบเสนสินเทาที่ไมปรากฏแถบเสน จิตรกรรมวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี
ตามที่กลาวถือเปนลักษณะกรรมวิธีแบงภาพซึ่งใชเสนสินเทาเปนสวนสําคัญ โดย
รูปแบบจะแสดงลักษณะทับซอนของแถบเสน รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏไมเปนเพียงลักษณะ
การแบงภาพเทานั้น หากยังเปนการแบงระยะมิติที่ทําใหเกิดภาพระยะใกล – ไกล สังเกตไดจาก
รูปแบบเสนสินเทาวัดใหญสุวรรณาราม จะไมปรากฏสีในการเขียนเสนครีบในแถบเดียวกัน โดย
เสนครีบชั้นที่ 1 เขียนสีแดงเสมอ สําหรับเสนครีบที่ 2 มักเนนหนักดวยสีเขมหรือสีดํา (ภาพที่ 30)
เทียบไดกับรูปแบบที่ 1 คือเสนสินเทาที่มีแถบเสนชัดเจน จากลักษณะการเนนแถบสีเปนสวน
สําคัญ ในขณะรูปแบบที่ 2 นิยมแบบเสนซี่ถี่กันจนกลายเปนเสนครีบหรือลักษณะคลายนองสิงห
หากพิจารณากลุมจิตรกรรมสมัยเดียวกันนอกเหนือจากวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัด
เพชรบุรี ยังมีเสนสินเทาที่วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนจิตรกรรมกลุมสกุลชางนนทรี43 และ
จิตรกรรมวัดชมภูเวกที่จัดในกลุมสกุลชางเดียวกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงขอกลาวถึงเฉพาะจิตรกรรมวัด
ปราสาทเทานั้น เนื่องจากรูปแบบเสนสินเทาสอดคลองกับรูปแบบเสนสินเทาวัดใหญสุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี
43

น.ณ.ปากน้ํา [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก
สกุลชางนนทบุรี ณ วัดชมภูเวกและวัดปราสาท (กรุงเทพฯ : ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ, 2530),
31.

43
เมื่อ เปรี ย บเที ย บรูป แบบเสน สิ น เทาวัด ปราสาท จะมีลั ก ษณะคล า ยกั น คื อ แสดง
ลักษณะเสนซี่ถี่เรียงกันกลายเปนแถบเสน (ภาพลายเสนที่ 10) จากขอสังเกต รูปแบบเสนมีขอ
แตกตางกัน คือ เสนสินเทาวัดปราสาทไมปรากฏเสนซี่ซอนกันคลายกับเสนสินเทาวัดใหญสุวรรณา
ราม แตกลับแสดงลักษณะเสนสินเทาซอนกันเพื่อใหเกิดระยะมิติ ดังนั้นอาจเปนไปไดวาแนวคิด
ชางผูสรางงานจิตรกรรมวัดปราสาท ตองการเขียนลักษณะเสนสินเทาใหเปนสวนคั่นเรื่องราวออก
จากกัน ซึ่งตางจากวัดใหญสุวรรณารามที่เปนเพียงเฉพาะเสนคั่นรอบตัวภาพเทพชุมนุมเทานั้น

ภาพลายเสนที่ 10 รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏเสนครีบคลายกับนองสิงห จิตรกรรมวัดปราสาท
จังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 30 รูปแบบเสนครีบเนนสีตางกัน คือ สีแดงและสีดํา จิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี
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รูปแบบเสนสินเทาวัดปราสาท หากกลาวถึงลักษณะกรรมวิธีแบงภาพจากประเด็นแรก
ที่กลาวมาแลวนั้น รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏรายละเอียดคลายกับวัดใหญสุวรรณาราม จึง
กลาวไดวารูปแบเสนสินเทาวัดปราสาทสอดคลองกับแนวเสนและองคประกอบภาพที่แสดงแนว
เสนอิสระ ซึ่งไมปรากฏมากนักกับการแสดงเสนลักษณะดังกลาว หากพิจารณาในพื้นที่บางสวน
ปรากฏวามีแนวกรอบเสนที่เปนระเบียบ คือ แนวผนังสกัดดานที่เขียนภาพเทพชุมนุมเชนเดียวกัน
กับวัดใหญสุวรรณาราม (ภาพที่ 31)

ภาพที่ 31 รูปแบบเสนสินเทาภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี
แนวเสนดังกลาวปรากฏเฉพาะผนังดานบนเทานั้น โดยยังคงรูปแบบเสนสินเทา
แบบหยักฟนปลา เมื่อเทียบกับระดับกลางผนังสกัดที่แสดงเนื้อหาของเรื่องกลับไมปรากฏเสน
สินเทา แตจะเปนเพียงแนวเสนที่หยักไปตามองคประกอบภาพ สังเกตไดวาแนวคิดดังกลาวคลาย
กับจิตรกรรมวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยรูปแบบเสนสินเทามีลักษณะที่คลายกัน
และหยักไปตามองคประกอบภาพซึ่งไดกลาวมาแลวในลักษณะวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทา
เปนที่ทราบกันวาจิตรกรรมวัดเกาะแกวสุทธารามมีภาพเจดียซึ่งมีระเบียบการแบง
ภาพดวยเสนสินเทาหยักไปตามรูปแบบเจดียคลายกับวัดใหญสุวรรณาราม แตที่วัดใหญสุวรรณา
รามเสนสินเทาแบงตามภาพเทวดาชุมนุมเทานั้น เมื่อพิจารณารูปแบบเสนสินเทาทั้ง 3 กลุม วัด
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เกาะแกวสุทธาราม ปรากฏลักษณะคลายกับวัดปราสาท กลาวคือ ไมปรากฏเสนซี่หรือเสนครีบ
ซอนกัน 2 ชั้น กลับปรากฏลักษณะเสนครีบขมวดปลายคลายนองสิงหเทานั้นดังที่กลาวมาขางตน
ดังนั้นจึงสันนิษฐานไดวาลักษณะการแบงภาพคลายกับจิตรกรรมวัดปราสาท ทีส่ าํ คัญ
เสนสินเทาใชในการคั่นเรื่องราวเนื้อหาออกจากกัน ซึ่งแตกตางกับเสนสินเทาวัดใหญสุวรรณาราม
ที่แสดงลักษณะคลายกับประภามณฑล ดังนั้นหากพิจารณาเสนสินเทาที่ปรากฏจะเขียนแนวเสน
ไปตามลักษณะองคประกอบจนกลายเปนเสนหยักฟนปลา (ภาพที่ 32) รายละเอียดเนนเฉพาะสี
ดําและน้ําหนักบนพื้นสีแดง

ภาพที่ 32 รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏไปตามลักษณะตัวภาพ จิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี
จากขอสรุปการวิเคราะหรูปแบบเสนสินเทาทั้ง 2 ประเภทตามที่ไดศึกษามาแลวนั้น
แมวาอายุจิตรกรรมฝาผนังจะอยูในกลุมเดียวหรือแบงเปนสกุลชาง รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏจะ
มีลักษณะที่คลายกันบางประการ แตมีรายละเอียดตางกัน ซึ่งก็สอดคลองกับการนําเสนอเรื่องราว
ที่เขียนบนผนังดังที่ไดยกตัวอยางมาขางตน จึงกลาวไดวารูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏแสดงถึง
หนาที่ในการแบงภาพเพื่อใหเกิดระยะมิติ เชน ที่วัดใหญสุวรรณาราม และลักษณะการแบงเพื่อคั่น
เรื่องราวเนื้อหาออกจากกัน อาทิเชน วัดใหมประชุมพล ตําหนักสมเด็จพุทธโฆษาจารย จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา, วัดชองนนทรี กรุงเทพมหานคร, วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี, วัดเกาะแกวสุ
ทธาราม จังหวัดเพชรบุรี เปนตน
แม วา การกํ า หนดอายุจิ ตรกรรมฝาผนัง กลุม ตั ว อย า งจิ ตรกรรมฝาผนัง ที่ก ล า วมา
ขางตน จะมีระยะที่หางกันตามที่นักวิชาการไดสรุปวากลุมอายุจิตรกรรมเปนสมัยอยุธยาตอน
ปลายจากการพิจารณารูปแบบจิตรกรรม องคประกอบตลอดจนเนื้อหาที่เขียน44 การแบงกลุม สกุล
ชางสังเกตไดวารูปแบบเสนสินเทาทั้ง 2 ประเภทที่ผูวิจัยไดวิเคราะหนั้น จะปรากฏเฉพาะกลุมสกุล
ชางเทานั้น ตัวอยางที่ชัดเจนอาทิเชน รูปแบบเสนครีบไมปรากฏแถบเสนชัดเจน คือ เสนสินเทาวัด
ใหญสุวรรณาราม วัดเกาะแกวสุทธาราม ดังนั้นจิตรกรรมวัดใหญสุวรรณารามและวัดเกาะแกว
สุทธาราม แมวาจะมีอายุหางกันแตเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ ก็จัดไดวาอยูในกลุมสกุลชาง
เดียวกันคือสกุลชางเพชรบุรี45 เมื่อพิจารณาตําแหนงที่ตั้งวัดจะเห็นไดวาวัดทั้ง 2 อยูในเขตพื้นที่
เดียวกัน และอาจเปนไปไดวาแนวคิดของสกุลชางเพชรบุรีมีการถายทอดรูปแบบจากความนิยม
ตอๆกันมา
สําหรับรูปแบบเสนสินเทาวัดปราสาท สกุลชางนนทบุรี, วัดใหมประชุมพล และวัดชอง
นนทรีไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวาจัดในกลุมสกุลชางใด เนื่องจากวารูปแบบเสนสินเทาของ
กลุมดังกลาวเปนรูปแบบเฉพาะที่มีลักษณะคลายกันเทานั้น
3 สรุปการวิเคราะหกรรมวิธีแบงภาพในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
จากการศึกษากรรมวิธีแบงภาพสมัยอยุธยาตอนปลายแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการแบง
ภาพที่ปรากฏชัดเจนขึ้น แมวาการศึกษาประเด็นดังกลาวยังขาดหลักฐานดานกายภาพจากแหลง
จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่ปรากฏนอยมาก
การวิเคราะหโดยยกตัวอยางกลุมงานจิตรกรรมฝาผนังที่กําหนดอายุในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ในกรรมวิธีแบงภาพ ชางใหความสําคัญกับเสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบ
ประเพณีสอดคลองกับแนวคิดแบบอุดมคติ กลาวคือ จะไมปรากฏภาพวิถีชีวิตสามัญชนมากนัก
แต มั ก เขี ย นภาพบุ ค คลชั้ น สู ง เช น ภาพเทวดา ภาพนางฟ า ภาพกษั ต ริ ย และขุ น นางเป น ต น
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องคประกอบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายชวงระยะตน มักนิยมเขียนแบบ 2 มิติ หรือ
มองจากดานขางเสมอและไมนิยมการใชแสงเงา ดังนั้นแนวคิดการแบงภาพจึงมีความสําคัญตอ
งานจิตรกรรมเพื่อใหเกิดความสนใจในเรื่องราวดวยการใชเสนสินเทาเปนตัวแบงภาพ
ในการวิเคราะหกรรมวิธีแบงภาพไดแบงประเด็นการวิเคราะหจากลักษณะวิธีแบง
ภาพดวยเสนสินเทาและรูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏ ตามที่ไดยกตัวอยางกลุมจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยอยุธยาตอนปลาย เชน จิตรกรรมวัดใหมประชุมพล, จิตรกรรมตําหนักสมเด็จพุทธโฆษาจารย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม, จิตรกรรมวัดเกาะแกวสุทาราม จังหวัด
เพชรบุรี และจิตรกรรมวัดชองนนทรี กรุงเทพมาหานคร
ซึ่ ง ลั ก ษณะกรรมวิ ธี แ บ ง ภาพช ว งระยะต น มี ลั ก ษณะกรรมวิ ธี แ บ ง ภาพที่ ป รากฏ
คลายกัน คือ ลักษณะแนวเสนจะแบงไปตามองคประกอบภาพจนกลายเปนเสนสินเทาแบบหยัก
ฟนปลา ซึ่งมักปรากฏเสมอในระดับผนังเทพชุมนุมโดยเฉพาะอยางยิ่งภาพเทพชุมนุมวัดใหญ
สุวรรณาราม ลักษณะเสนสินเทาแบบหยักฟนปลาจะมีระยะถี่หรือชิดกันเปนมุมแหลม ยกเวน
การแบงภาพที่จิตรกรรมวัดปราสาทที่เสนสินเทาแบบหยักฟนปลาไมปรากฏมากนัก แตจะปรากฏ
ลักษณะเสนสินเทาหยักไปตามองคประกอบภาพตามที่วิเคราะหมาแลวขางตน
จึงกลาวไดวาลักษณะเสนสินเทาสมัยอยุธยาตอนปลายนิยมเขียนแนวเสนชิดกัน
กลายเปนมุมแหลม และลักษณะแนวเสนหยักไปตามองคประกอบภาพ สําหรับหนาที่เสนสินเทา
คือ การแบ งตอนของเรื่องและแบงเนื้อหา ซึ่งในการแบงตอนของเรื่องปรากฏในกลุ มวั ดใหม
ประชุมพล วัดใหญสุวรรณารามและวัดเกาะแกวสุทธารามเปนตน และการแบงตอนของเรื่องจะ
ปรากฏในกลุมวัดชองนนทรี วัดปราสาทและตําหนักพุทธโฆษาจารย เนื่องจากกลุมวัดที่กลาวมา
นี้จะไมสามารถกําหนดอายุจิตรกรรมเกาสุดไปหาใหมสุดได ดังนั้นการวิเคราะหหากพิจารณา
รูปแบบอาจเปนไปไดวาแนวความคิดชางเขียนขึ้นอยูกับความนิยมตามสกุลชางตนเอง
โดยสรุ ป รู ป แบบเส น สิ น เทาปรากฏลั ก ษณะลวดลายคล า ยน อ งสิ ง ห แม ว า จะมี
รายละเอียดแถบเสนตางกัน แตในบางแหงจะไมเนนการบังคับเสนมากนัก หรือมีการเขียนเสน
อิสระ เชน จิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม วัดปราสาทและวัดเกาะแกวสุทธาราม ในขณะที่อีก
กลุมปรากฏการเขียนบังคับเปนระเบียบแบบแผน คือ จิตรกรรมวัดใหมประชุมพล วัดชองนนทรี
และตําหนักพุทธโฆษาจารยเปนตน รูปแบบองคประกอบจึงสอดคลองกับการกําหนดใหเสน
สินเทามีลักษณะตางกันดังกลาว จากขอสังเกตกลุมวัดดังกลาวลวนปรากฏจิตรกรรมนอกราชธานี
จึงสงผลใหรูปแบบจิตรกรรมสะทอนแนวคิดอิสระตามรสนิยมกลุมสกุลชางสังเกตไดจากแนวเสน
อิสระที่ไมมีระเบียบมากนัก อยางไรก็ดีแนวคิดชางยังอยูภายใตเงือนไขแบบประเพณีโบราณ

บทที่ 4
กรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
นับตั้งแตรัชกาลที่ 1 เปนตนมา ถือไดวาเปนชวงระยะเริ่มตนสรางบานแปลงเมือง
ภายหลังกรุงธนบุรีลมสลาย ดวยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกที่
จะทรงฟนฟูบานเมืองพรอมทั้งบูรณะปฎิสังขรณสิ่งที่มีอยูเดิม และสรางสิ่งตางๆขึ้นใหมสอดคลอง
กับการทํานุบํารุงพุทธศาสนา โดยเริ่มสรางพระบรมมหาราชวังและวัดประจํารัชกาล พระราช
พงศาวดารกลาวถึงการที่พระองคโปรดเกลาฯ ใหไพรหลวงหัวเมืองตางๆไปรื้ออิฐกรุงเกาเพื่อมา
สรางที่พระนครแหงใหม46 สถาปตยกรรมที่ทรงสรางขึ้นอาทิเชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่
นั่ ง ภายในพระบรมมหาราชวั ง เป น ต น สิ่ ง ก อ สร า งที่ พ ระองค มี พ ระราชประสงค นํ า แบบ
สถาปตยกรรมกรุงเกาหรือสมัยอยุธยามาสราง ไดแก พระที่นั่งอมรินทราภิเษกซึ่งถอดแบบจากพระ
ที่นั่งพระศรีสรรเพชญปราสาท47 นอกจากนี้พระองคยังทรงบูรณะปฎิสังขรณศาสนสถานฝงธนบุรี
อีกดวย
ภายหลังสิ้นรัชกาลที่ 1 การบูรณะปฎิสังขรณทํามาอยางตอเนื่องในสมัยรัชกาลที่ 2
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 นับไดวางานศิลปกรรมไดพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงโปรดเกลาใหงานศิลปกรรมเปนแบบเฉพาะที่เรียกวา
แบบพระราชนิยม48 ดังนั้นงานศิลปกรรมจึงมีเอกลักษณะประจํารัชกาล
เปนที่ทราบกันดีวาจิตรกรรมฝาผนังสมัยโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ยังคง
สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายตามที่ปรากฏในวัดที่มีประวัติวามีมาแลว และไดรับการ
บูรณะปฎิสังขรณในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน แตรูปแบบจิตรกรรมสะทอนถึงวิถีชีวิตมากกวา
จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังนั้นกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาในจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัตนโกสินทรจึงเปนที่นิยมตอเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
46

เจาพระยาทิพยากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1 ( กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2544 ),44.
47
เรื่องเดียวกัน,48.
48
ศักดิ์ชัย สายสิงห, งานชางสมัยพระนั่งเกลาฯ (กรุงเทพฯ : มติชน,2551), 5.
48

49
ระเบียบการวางภาพภายในอุโบสถยังคงเขียนตามแบบไทยประเพณี กลาวคือ ผนังดานหนาพระ
ประธานนิยมเขียนเรื่องมารผจญ ผนังดานหลังพระประธานเขียนเรื่องไตรภูมิ และผนังดานขาง
ระหวางชองหนาตางทั้ง 2 ดานเขียนเรื่องพุทธประวัติและชาดก ผนังดานขางเหนือชองหนาตาง
ขึ้นไปเขียนภาพเทพชุมนุม ระเบียบแบบแผนดังกลาวยังคงความนิยมจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่ง
เนื้อหาทั้งหมดจะแบงออกตามผนังทั้ง 4 ดาน ตัวอยางที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย ในพิพิธิภัณฑสถาน
แหงชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (แผนผังที่ 5)

แผนผังที่ 5 พื้นที่การแบงภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
พระที่นั่งพุทไธสวรรย ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี(กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2533), 48.
นับแตรัชกาลที่ 1 เปนตนมา รูปแบบงานจิตรกรรมไดพัฒนาอยางตอเนื่อง ที่สําคัญไป
กวานั้น คือจิตรกรรมสะทอนถึงแนวคิดปรัมปราคติที่มีความสมจริงยิ่งขึ้น และภายหลังสงผลให
กรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาลดความนิยมชวงระยะหลัง รูปแบบจิตรกรรมไดเปลี่ยนไปตาม
อิทธิพลจากตะวันตก คือ วิธีเขียนแบบทัศนียวิทยา ภายหลังรัชกาลที่ 1 เปนตนมา ลักษณะเสน
สินเทาไมปรากฏเฉพาะลักษณะแบบหยักฟนปลาเทานั้น ยังพบการเขียนลักษณะเสนริ้วคดโคง

50
แบบศิลปะจีน หรือเรียกวา “เสนลายฮอ”49 ซึ่งมักปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เพิ่ม
ขึ้นมา จึงเปนประเด็นในบทวิเคราะหที่จะกลาวถึงลําดับตอไป คือ การเปรียบเทียบเสนสินเทาสมัย
รัตนโกสินทรจากการกําหนดรูปแบบจิตรกรรมตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 โดยเลือกแหลง
จิตรกรรมสําคัญเปนกรณีศึกษา คือ กลุมจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 ไดแก พระที่นั่งพุทไธสวรรย
วัดราชสิทธาราม และหอไตรวัดระฆัง สําหรับกลุมจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดแก วัดสุวรรณ
ราม วัดบางยี่ขัน และวัดทองธรรมชาติ เปนตน
กลุมวัดที่ไดกลาวมาขางตน เปนวัดที่มีประวัติวามีมากอนสมัยรัตนโกสินทร แตไม
ปรากฏหลักฐานชัดเจนและที่สําคัญพบจิตรกรรมฝาผนังบางแหงมีการบูรณะเพิ่มเติม ผูวิจัยจึง
แบงประเด็นวิเคราะหกรรมวิธีแบงดวยเสนสินเทาสมัยรัตนโกสินทรตอนตนดังนี้
1 ลักษณะกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3
2 รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3
อนึ่ง ในรัชกาลที่ 2 รูปแบบจิตรกรรมฝาผนังไมปรากฏมากนัก หรืออาจเปนไปไดวา
จิตรกรรมเขียนเพิ่มเติมในรัชกาลที่ 350 ซึ่งหลักฐานดังกลาวปรากฏตัวอยางงานจากจิตรกรรมฝา
ผนังวัดบางแคใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม แตเมื่อพิจารณารูปแบบจิตรกรรมที่วัดนี้กลับไมปรากฏ
กรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทา ดังนั้นผูวิจัยจึงขอยกเวนไมศึกษาวิเคราะหจิตรกรรมฝาผนัง
รัชกาลที่ 2 ผูวิจัยเลือกวิเคราะหเฉพาะจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 และจิตรกรรมรัชกาลที่ 3 ดังตอไปนี้
1 ลักษณะกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ลักษณะจิตรกรรมฝาผนังคลายกับจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอน
ปลายดังที่กลาวมา คือ ไมนิยมเขียนพื้นหลังมีระยะใกล – ไกล และนิยมใชวิธีตัดเสนตัวภาพ
ไดแก ตนไมใบไม คลื่นน้ํา โขดหิน ภาพตัวพระ - นางแสดงทาทางนาฏลักษณที่ยังไมสื่ออารมณ
มากนัก ที่สําคัญยังคงมีกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาตามแนวคิดจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
อย า งไรก็ ต าม แม ว า รู ป แบบของจิ ต รกรรมรั ช กาลที่ 1 จะมี ลั ก ษณะคล า ยกั บ
จิตรกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย แตระเบียบการวางภาพของจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 มีลักษณะ
แตกตางกับสมัยอยุธยาตอนปลาย กลาวคือ ระเบียบการวางภาพจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 จะแบง
49

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แพรพิทยา, 2493), 1051.
50
น.ณ.ปากน้ํา [นามแฝง], ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย : วัดบางแคใหญ
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2534), 9.

51
เรื่องไปตามผนังระหวางชองหนาตางโดยไมแบงเรื่องดวยเสนสินเทา ขณะที่จิตรกรรมสมัยอยุธยา
ตอนปลายจะกําหนดการแบงภาพดวยแถบเสนแนวตั้งและเสนสินเทา เนื่องจากอุโบสถอยุธยา
ตอนปลายไมนิยมเจาะชองหนาตาง แนวคิดชางจึงแบงตามพื้นที่ระหวางเสนแนวตั้ง ซึ่งตางกับ
อุโบสถสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่สวนมากเจาะชองหนาตาง การกําหนดเรื่องจึงแบงไปตามผนัง
สกัดระหวางชองหนาตาง การแบงเรื่องในสมัยรัตนโกสินทรจึงดูงายกวาสมัยอยุธยาตอนปลาย
รูปแบบจิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที่ 1 นิยมแบงเรื่องตามผนัง สกัดระหวางชอง
หนาตาง อาทิเชน เขียนเรื่องพุทธประวัติและชาดก ถัดขึ้นไปเหนือขอบหนาตางดานบนเขียนภาพ
เทพชุมนุม ผูวิจัยจะศึกษาประเด็นดังกลาวโดยวิเคราะหตามลําดับผนังที่ปรากฏวิธีแบงภาพ
จิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 ดังนี้
1. ลักษณะการแบงภาพเทพชุมนุม
ภาพเทพชุมนุมจะเขียนบนผนังดานขางทั้ง 2 ดานเสมอและนิยมใชเสนสินเทาแบง
ภาพคลายกับภาพเทพชุมนุมสมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวอยางจิตรกรรมในลักษณะนี้ เชน จิตรกรรม
ฝาผนังพระที่นั่งพุทธไธสวรรย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สําหรับการกําหนดอายุจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 2 แหงนี้ถือไดวาเปนกลุมงานชางสําคัญ
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตามประวัติพระที่นั่งพุทไธสวรรยกลาวถึงสมเด็จพระบวรราชเจาสุรสิงหนาท
โปรดใหสรางราวพ.ศ. 2338 – 234051 วัดราชสิทธารามนั้น เดิมเปนวัดที่มีมากอนกรุงรัตนโกสินทร
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกลาบูรณะปฏิสังขรณขึ้นใหม52 สันนิษฐานวาจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 2
แหงคงมีอายุใกลเคียงกัน
เมื่อพิจารณารูปแบบการวางภาพเทพชุมนุมจะเห็นวามีระเบียบแบบแผนคลายกัน
กลาวคือ ระเบียบภาพเทพชุมนุมทั้ง 2 แหงจะเขียนภาพเทวดานั่งเรียงแถวซอนกันเปนชั้นๆ นับ
จากผนังขอบบนหนาตางจนถึงผนังติดกับเพดาน แตละชั้นคั่นดวยลายหนากระดาน ซึ่งผนังติด
เพดานจะเขียนภาพนักสิทธิ์วิทยาธรคั่นดวยเสนสินเทาตอเนื่องกลายเปนเสนหยักฟนปลา (ภาพที่
33) อยางไรก็ตาม แมวาระเบียบภาพเทพชุมนุมจะคลายกันแตการแบงชั้นเทวดากลับมีลักษณะ
ตางกัน
51

สุดารา สุจฉายา, ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย : พระที่นงั่ พุทไธสวรรย
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2526), 10.
52
เจาพระยาทิพยากรวงศามหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 206.

52

ภาพที่ 33 รูปแบบการแบงภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 1
พระที่นั่งพุทไธสวรรย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 34 ลักษณะภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรย ในสมัยรัชกาลที่ 1
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

53
ระเบียบการวางภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรยจะแบงภาพเทวดา
ทั้งหมด 5 ชั้น (ภาพที่ 34) ขณะที่วัดราชสิทธารามมีการแบงเทพชุมนุมทั้งหมด 4 ชั้น (ภาพที่ 35)
อาจเปนไปไดวาระเบียบการแบงภาพเทพชุมนุมขึ้นอยูความสูงผนังอุโบสถ และพื้นที่จากผนังเหนือ
หนาตางจนถึงเพดานอุโบสถ ซึ่งชางอาจดูความเหมาะสมของพื้นที่ผนังในแตละแหงโดยไมยึด
กฏเกณฑตายตัวเสมอไปในการแบงชั้นเทวดา หากพิจารณาคติและแนวคิดการเขียนเทพชุมนุม
แบงเปนชั้นก็อาจสอดคลองกับการแบงชั้นวรรณะเทวดาประจําภพภูมิแตละชั้นไดเชนกัน

ภาพที่ 35 ลักษณะการแบงภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมวัดราชสิทธาราม ในสมัยรัชกาลที่ 1
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. ลักษณะการแบงภาพบนผนังสกัดระหวางชองหนาตาง
กรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาบนผนังสกัดระหวางชองหนาตาง วิธีแบงภาพดวย
เสนสินเทา ในจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 แบงเรื่องตามผนังสกัดที่นิยมเขียนเรื่องทศชาติชาดกซึ่งแตละ
เรื่องจะแบงไปตามผนังสกัดระหวางชองหนาตาง ขณะเสนสินเทากลับใชในลักษณะแบงตอนใน
เรื่องเดียวกันหรือเฉพาะฉากสําคัญเทานั้น เชน จิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรย ตอนราชาภิเษก
สมรสของพระเจาสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา (ภาพที่ 36) เหตุการณตอนนี้แบงออกเปน 3
ตอน คือ ตอนที่ 1 พระนางสิริมหามายาประทับนั่งภายในปราสาท ตอนที่ 2 ขบวนพระนางสิริมหา
มายาและตอนที่ 3 พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระนางสิริมหามายาและพระเจาสุทโธทนะ
ซึ่งฉากดังกลาวจะถูกแบงดวยเสนสินเทาเปนเสนแบงภาพ กลาวคือ ตอนพระนางสิริมหามายา

54
ประทับภายในปราสาท ปราสาทดังกลาวถูกครอบดวยเสนสินเทา (ภาพที่ 37 ) เชนเดียวกับฉาก
อภิเษกสมรส เสนสินเทาครอบแบงฉากปราสาทเริ่มปรากฏฉากธรรมชาติเขามาเปนแนวคั่นภาพ
(ภาพที่ 38) ซึ่งวิธีดังกลาวจะเริ่มปรากฏในจิตรกรรมรัชกาลที่ 3 และอาจเปนจุดเริ่มเกิดการแบง
ภาพโดยใชภูเขาโขดหินมาแทนการใชเสนสินเทา

ภาพที่ 36 ลักษณะการแบงภาพดวยเสนสินเทาตอนราชาภิเษก จิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

55

ภาพที่ 37 ลักษณะกรรมวิธีแบงตอนดวยเสนสินเทา จิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 38 ลักษณะวิธีแบงภาพดวยฉากธรรมชาติ จิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

56
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ลั ก ษณะวิ ธี แ บ ง ภาพด ว ยเส น สิ น เทาวั ด ราชสิ ท ธาราม แม ว า
จิตรกรรรมฝาผนังที่วัดแหงนี้ไดบรูณะขึ้นใหมใหคงสภาพคงเดิมโดยชางปจจุบัน53 แตจากสภาพ
จิตรกรรมฝาผนังบางผนังยังปรากฏเคาโครงฝมือชางในรัชกาลที่ 1 ซึ่งบางผนังสันนิษฐานวาได
บูรณะเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 3 จากพระราชพงศาวดารที่กลาวถึงการบูรณะปฏิสังขรณ54 วีธี
แบงภาพวัดราชสิทธารามเปนเชนเดียวกับจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรยคือ แบงเรื่องราวออกเปน
3 ตอนในผนังเดียวกัน เชน จิตรกรรมตอนเทศนาโปรดพุทธมารดา ตอนพระพุทธเจาปรินิพานและ
ถวายพระเพลิง รูปแบบวิธีแบงภาพ คือ แบงตอนพระพุทธเจาปรินิพานและถวายพระเพลิงอยูร ว ม
ในกรอบเดียวกันโดยใชวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทา (ภาพที่ 39) ซึ่งจะแยกออกจากตอนเทศนา
โปรดพุทธมารดา สังเกตไดวาลักษณะรูปแบบเสนสินเทาของการแบงภาพจะคลี่คลายไปตาม
แนวกรอบภายนอกพื้นที่ปราสาทแตยังปรากฏเคาโครงเสนแบบหยักฟนปลา

ภาพที่ 39 ลักษณะการแบงภาพดวยเสนสินเทาตอนพระพุทธเจาปรินิพพาน จิตรกรรมวัดราช
สิทธาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
53

จากการออกภาคสนามที่วัดราชสิทธาราม ในรายวิชาการอนุรักษสถาปตยกรรม
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2553.
54
เจาพระยาทิพยากรวงศามหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 46.

57
ลักษณะวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 2 แหงตามที่
ไดกลาวมาขางตน มีแนวคิดวิธีแบงภาพที่มีลักษณะคลายกัน คือ การลดความสําคัญของเสน
สินเทาจากการแบงเรื่องกลับกลายเปนการแบงเฉพาะตอนสําคัญเทานั้น หากกลาวถึงรูปแบบทาง
ศิลปะเสนสินเทาแบงตอน สังเกตไดวากรอบเสนสินเทาที่ปรากฏบนฉากหลังปราสาทและตอน
สําคัญของเรื่องมักระบายพื้นหลังดวยสีแดง (ภาพที่ 40) สันนิษฐานวาแนวคิดชาง นอกจากจะใช
เสนสินเทาแบงภาพแลวยังใชเสนสินเทาเปนกรอบครอบตอนสําคัญของเรื่อง เพื่อใหมีระยะมิติ
เกิดขึ้นดวยการระบายสีมีน้ําหนักเขม อันเปนรูปแบบที่ปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอน
ปลาย เชน จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสอดคลองกับขอสันนิษฐานวา
แนวคิดและวิธีการของงานจิตรกรรมฝาผนังรัชกาลที่ 1 สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย

ภาพที่ 40 ลักษณะเสนสินเทาครอบปราสาทใหดูเดนชัดยิ่งขึ้น
จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

58
ลักษณะกรรมวิธีแบงภาพที่กลาวมาแลวนั้น เปนวิธีแบงภาพผนังภายในอุโบสถแตยัง
ปรากฏวิธีแบงภาพจิตรกรรมฝาผนังบนหอไตรร เชนที่หอไตรวัดระฆัง ซึ่งถือไดวาเปนลักษณะที่
แตกตางกับจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
จิตรกรรมหอไตรวัดระฆังมีลักษณะพิเศษ คือ เรื่องราวที่ปรากฏจะแบงไปตามหองที่
เปนลักษณะเรือนไทยเดิม ซึ่งเรือนไทยดังกลาวไดบรูณะปฏิสังขรณเรื่อยมาในสมัยรัชกาลที่ 455
แตจิตรกรรมยังปรากฏฝมือชางรัชกาลที่ 1 ซึ่งสันนิษฐานวาเปนฝมือพระอาจารยนาค56 ลักษณะ
การเขียนนิยมเขียนจิตรกรรมเนนสีแดงเปนหลัก และตัวภาพบุคคลใหญเทากับสถาปตยกรรมเปน
ตน ระเบียบการวางภาพจิตรกรรมแบงออกตามฝาปะกนของหอไตร ผนังดานทิศใตเขียนเรื่อง
ไตรภูมิและเรื่องมฆมานพ ถัดขึ้นดานบนเขียนภาพนักสิทธิ์วิทยาธร (ภาพที่ 41 ) ภาพดังกลาวแบง
เรื่องดวยเสนสินเทา มีรายละเอียดแสดงลักษณะภาพวิถีชีวิตชาวบาน เปนตอนพระอินทรตามหา
นางสุชาดา โดยผนังดังกลาวจะแบงออก 3 ตอน คือ ตอนพระอินทรตามหาชายาและพระอินทร
สรางศาลาที่พักริมทาง ภาพทั้งหมดถูกแบงดวยเสนสินเทาแบบหยักฟนปลา (ภาพที่ 42)

ภาพที่ 41 ภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังหอไตร วัดระฆังโฆษิตาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
55

เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร, ตํานานพระอารามหลวง ( กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.อรุณการ
พิมพ, 2515 ), 26.
56
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสนสมเด็จ, เลม 1. ( กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา
, 2505 ), 31.

59

ภาพที่ 42 ลักษณะเสนสินเทาแบงตอนของภาพเรื่องมาฆมานพ จิตรกรรมฝาผนังหอไตร
วัดระฆังโฆษิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ ง บนสุ ด ผนั ง เขี ย นภาพนั ก สิ ท ธิ์ วิ ท ยาธรคั่ น ด ว ยเส น สิ น เทาแบบหยั ก ฟ น ปลา
เชนเดียวกัน (ภาพที่ 43) ภาพนักสิทธิ์วิทยาธรมีรูปแบบที่คลายกับคติการเขียนภาพเทพชุมนุม
ภายในอุโบสถ แมวาการวางภาพจิตรกรรมฝาผนังหอไตรวัดระฆังจะมีลักษณะแตกตางกับการ
วางภาพภายในอุโบสถ แตหากพิจารณาระเบียบการวางเรื่องก็พบวามีลักษณะที่คลายกัน คือ
แนวภาพเทพชุมนุมยังคงแบบแผนที่ปรากฏผนังเหนือขอบบนหนาตาง ลําดับเรื่องจะอยูกึ่งกลาง
ผนั ง และที่ สํา คัญ แนวความคิ ดช า งยัง คงนิย มการแบ ง ภาพโดยใชเ สน สิ น เทาแบ ง ตอนในผนั ง
เดียวกัน
สรุปไดวาลักษณะกรรมวีธีแบงภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 สะทอนถึงแนวความคิด
ชางที่ตองการสื่อถึงเหตุการณสําคัญของเรื่องโดยระเบียบการวางภาพ หนาที่เสนสินเทาแบงเรื่อง
กลับปรับเปลี่ยนเปนเสนแบงตอนของเรื่อง ดวยเสนสินเทาที่มีลักษณะแบบหยักฟนปลาตามที่
ยกตัวอยางจากแหลงจิตรกรรมสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 1 ขอสังเกตบางประการ เสนสินเทาที่
ปรากฏในลักษณะการแบงตอนของเรื่องจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 ในบางผนังกลับปรากฏเฉพาะฉาก

60
สําคัญเทานั้น บางภาพเสนสินเทาถูกลดบทบาทจากเสนแบงภาพเหลือเฉพาะเสนกรอบครอบ
ปราสาทเพื่อใหภาพเปนที่นาสนใจยิ่งขึ้นเทานั้น ดังนั้นอาจเปนไปไดวาลักษณะกรรมวิธีแบงดวย
เสนสินเทาเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบและหนาที่ในสมัยรัชกาลที่ 1 กอนที่จะลดความสําคัญลงในสมัย
รัชกาลที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับความนิยมเขียนภาพทัศนียวิทยา ที่เริ่มมีบทบาทในงานจิตรกรรมฝา
ผนังในสมัยตอมา

ภาพที่ 43 ระเบียบการวางภาพนักสิทธิ์วิทยาธรปรากฏเสนสินเทาตามระบบเทพชุมนุม
จิตรกรรมหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
2 ลักษณะกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3
เปนที่ทราบกันวารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯที่จะบูรณะ
ปฎิสั งขรณพระอารามทั้ งในราชธานีและหัวเมืองต างๆ ตามพระราชพงศาวดารกล าวถึง การ
บูรณะปฏิสังขรณพระอารามทั้งหมด 33 วัด สวนมากกลุมวัดดังกลาวไดรับการบูรณะเรื่อยมา
และใชในพิธีสังฆกรรมกิจวัตรปฏิบัติพระภิกษุอยางตอเนื่อง57
สําหรับจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 3 สันนิษฐานวาจิตรกรรมฝาผนังบางแหงได
บูรณะเพิ่มเติมและบางแหงเขียนขึ้นใหมทั้งหมด งานสวนใหญเปนจิตรกรรมแบบพระราชนิยม แต
ในขณะจิตรกรรมสวนหนึ่งยังเปนแบบประเพณีนิยมสืบตอมาจากสมัยรัชกาลที่ 1 จิตรกรรมแบบ
57

มหามงกุฏราชวิทยาลัย, พุทธศาสนาประวัติสมัยรัตนโกสินทรและราชวังศจักร 200
ป (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2525), 138.

61
ประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 3 สะทอนถึงแนวคิดชางอันเปนเอกลักษณประจํารัชกาล สะทอนถึงชีวิต
ที่มีอยูจริงตามบริบทของสังคมจากเรื่องราวปรัมปราคติหรือภาพแนวสมจริง58
ที่สําคัญกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ตามที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา
จิตรกรรมสะทอนถึงธรรมชาติมากขึ้น กลาวคือ ภูเขา ตนไมใบไม โขดหิน แมน้ําลําคลองมีความ
สมจริงมากขึ้น จึงไมนิยมตัดเสนดวยพูกัน จากลักษณะองคประกอบดังกลาวจึงสอดคลองกับ
กรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทา ที่ลดความสําคัญในการใชเปนตัวแบงภาพ แตถูกปรับเปลี่ยนเปน
เนนเฉพาะสวนสําคัญของภาพเทานั้น
รูปแบบจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดเปลี่ยนแนวคิดที่มีอยูเดิมที่สะทอนถึงความ
หลากหลายทางดานรูปแบบศิลปกรรมหรือกลาวไดวาเปนการปฏิรูปงานศิลปกรรมครั้งสําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตรกรรมฝาผนัง59 ขอสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปกรรมที่สําคัญ
คือจิตรกรรมฝาผนังจึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามแนวคิดชาง ดังนั้นกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ไมปรากฏเฉพาะเสนสินเทาเทานั้น กลับปรากฏลักษณะเสนคลายกับศิลปะจีน
คือ “เสนฮอ” ที่ไดกลาวผานมากอนหนานี้
ลักษณะวิธีแบงภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏคลายกับจิตรกรรมรัชกาลที่ 1
โดยจะกลาวถึงลักษณะการแบงภาพในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังตอไปนี้
1. ลักษณะการแบงภาพเทพชุมนุม
ระเบียบแบบแผนเทพชุมนุมจิตรกรรมรัชกาลที่ 3 คลายกับจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 คือ
เขียนภาพเทวดานั่งเรียงแถวตามแนวผนังดานขางทั้ง 2
ดานดวยระเบียบแนวเสนลายหนา
กระดาน ประเด็ น นี้ ไ ด วิ เ คราะห ไ ว แ ล ว จากภาพเทพชุ ม นุ ม ในสมั ย รั ช กาลที่ 1 ข อ สั ง เกตจาก
ลักษณะการแบงชั้นของภาพเทพชุมนุม ชางออกแบบใหสอดคลองกับพื้นที่ผนังซึ่งการแสดงพื้นที่
แตละแหงจะมีลักษณะแตกตางกัน (ภาพที่ 44)
ระเบียบแบบแผนภาพเทพชุมนุมที่ปรากฏในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 แบงเทวดาแต
ละชั้นไมเกิน 3 – 4 ชั้น ตัวอยางภาพเทพชุมนุมในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เชน จิตรกรรมวัด
สุวรรณาราม เขตธนบุรี จิตรกรรมวัดบางยี่ขัน เขตบุรี และจิตรกรรมวัดทองธรรมชาติ เขตคลอง
สาน เปนที่ทราบกันวาจิตรกรรมทั้ง 3 แหงนี้มีความสําคัญเนื่องจากเปนรูปแบบจิตรกรรมฝมือชาง
ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตรกรรมวัดสุวรรณารามกลาวถึงฝมือครูชางครูทองอยูและ
58

สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็

เปลี่ยนตาม, 78.
59
ศักดิ์ชัย สายสิงห, งานชาง สมัยพระนั่งเกลาฯ, 9.

62
ครูคงแปะ60 มีขอสันนิษฐานวากลุมจิตรกรรมที่กลาวมานี้เปนกลุมสกุลชางเดียวกัน คือ จิตรกรรม
วัดสุวรรณารามและวัดบางยี่ขัน

ภาพที่ 44 ลักษณะภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝผานังในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดสุวรรณาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
จิตรกรรมวัดสุวรรณารามเปนฝมือชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 และเปนวัดที่พระองคทรง
โปรดเกลาฯบูรณะปฏิสังขรณเพิ่มเติม61 สันนิษฐานวาจิตรกรรมเขียนขึ้นใหมทั้งหมด62 ซึ่งสามารถ
วิเคราะหไดดังนี้
ภาพเทพชุมนุมบนผนังดานขางทั้ง 2 ดาน แบงชั้นเทวดาออกเปน 4 ชั้นตอจากเทพ
ชุมนุมเขียนภาพนักสิทธิ์วิทยาธรโดยมีเสนสินเทาคั่นดวยลักษณะแบบหยักฟนปลา แตลักษณะ
เทพชุมนุมวัดบางยี่ขันกลีบใชเสนสินเทาแบบคดโคงหรือเสนลายฮอคั่นภาพนักสิทธิ์วิทยาธร (ภาพ
ที่ 45) เปรียบเทียบภาพเทพชุมนุมที่วัดสุวรรณาราม แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับวัด
60

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสนสมเด็จ, เลม 21, 206.
61
เจาพระยาทิพยากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาล
ที่ 3, 47.
62
น.ณ.ปากน้ํา [นามแฝง], ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย : วัดสุวรรณาราม
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2540), 8.

63
ทองธรรมชาติพบวามีลักษณะแตกตางกัน คือ ภาพเทพชุมนุมวัดบางยี่ขันแบงชั้นเทวดาทั้งหมด 3
ชั้นตอจากเทพชุมนุมเปนภาพนักสิทธิ์วิทยาธรเชนเดียวกับวัดทองธรรมชาติ (ภาพที่ 46) เมื่อ
พิจารณาพื้นที่ภาพเทพชุมนุมทั้ง 2 แหงนี้มีความแตกตางกับวัดสุวรรณาราม คือ ลักษณะอาคารมี
ขนาดใหญกวาวัดบางยี่ขันและวัดทองธรรมชาติ ดังนั้นการแบงชั้นภาพเทพชุมนุมจึงนาจะเปนไป
ตามลักษณะพื้นผนังอุโบสถ

ภาพที่ 45 ภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังวัดบางยี่ขัน เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 46 ภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

64
อยางไรก็ดีภาพเทพชุมนุมที่ปรากฏกลุมจิตรกรรมที่กลาวมาแลวนั้น แสดงใหเห็นถึง
แนวคิดวิธีชางที่ยังคงระเบียบแบบแผนภาพเทพชุมนุมดวยการแบงชั้นวรรณะเทวดาและภาพนัก
สิทธิ์วิทยาธรจะปรากฏเสนสินเทาคั่นเสมอ63 แมวาจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 แนวคิดชางประสงค
ที่จะใหงานจิตรกรรมแตกตางกับสมัยที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับพระราชประสงคของพระองคที่ทรง
มีแนวคิดใหมอันเปนเอกลักษณประจํารัชกาล แตยังคงคติวรรณกรรมทางพุทธศาสนาสะทอนเปน
รูปแบบจิตรกรรมแบบประเพณี
2. ลักษณะการแบงเรื่องบนผนังสกัดระหวางชองหนาตาง
วิธีแบงภาพจิตรกรรมบนผนังสกัดระหวางชองหนาตางในสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะ
คลายกับจิตรกรรมรัชกาลที่ 1 คือ ในหนึ่งเรื่องแบงไปตามผนังสกัด จะแบงเปน 2 เรื่องผนังเดียวกัน
ซึ่งจะปรากฏเสนสินเทาคั่นเนื้อหา ดังนั้นวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3
ไมปรากฏเฉพาะเสนสินเทาแบบหยักฟนปลาเทานั้น แตปรากฏเสนคดโคงหรือเสนลายฮออีกดวย
โดยเสนลายฮอใชในลักษณะแบงตอนของเรื่อง
เมื่อพิจารณาวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาที่ปรากฏในผนังเดียวกันเทียบไดกับจิตรกรรม
ในสมัยรัชกาลที่ 1 กลาวคือ ในเรื่องเดียวจะแบงเปนตอนในผนังเดียว เชน จิตรกรรมฝาผนังวัด
สุวรรณาราม จิตรกรรมวัดนี้ถือไดวาวิธีแบงภาพแตกตางกับจิตรกรรมสมัยเดียวกัน คือ ลักษณะ
การแบง ภาพด วยเสน สิ นเทาแบบหยัก ฟนปลาและเส น สิน เทาริ้ วคดโคง หรือเสนลายฮอ จาก
ขอสังเกต เสนสินเทาจิตรกรรมวัดสุวรรณารามในหนึ่งผนังจะแบงเปน 2 เรื่อง ขณะที่ผนังหนึ่ง
แสดงเสนลายฮอแบงตอนของเรื่องในผนังเดียวซึ่งจะกลาวตอไป
ตัวอยางลักษณะการแบงตอนดวยเสนสินเทาจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม เชนผนังเขียน
เรื่องจันทกุมารและพรมนารทชาดกที่แสดงเรื่องบนพื้นที่เดียวกันคั่นดวยเสนสินเทา (ภาพที่ 47)
ขณะที่ผนังอื่นกลับไมปรากฏเสนสินเทาแตจะใชภาพธรรมชาติแทนเสนสินเทา เชน เรื่องพุทธ
ประวัติที่ปราฏผนังสกัดดานหนาพระประธาน (ภาพที่ 48)
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คติภาพเทพชุมนุมที่ปรากฏนักสิทธิ์วิทยาธรเสมอ ดวยรูปแบบจิตรกรรมสะทอนถึง
การแบงชั้นวรรณะหากเทียบเทวดาชั้นดัง คือ ชั้นนักสิทธิ์วิทยาธร คือ กลุมเทวดาที่มีฤทธิ์เหาะเหิน
เดินอากาศแตยังอยูในโลกียวิสัย ดังนั้นภาพนักสิทธิ์วิทยาธรจึงมักปรากฏเปนภาพบุคคลเสมอ เชน
คนจีน แขก ฝรั่งเปนตน. เดนดาว ศิลปานนท, “พระที่นั่งพุทไธสวรรย,” ศิลปากร 47, 6,6
(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2547) : 38.
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ภาพที่ 47 ลักษณะวิธีแบงภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 48 ลักษณะวิธีแบงภาพที่ไมปรากฏเสนสินเทาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
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ผนังพื้นที่ดานขวาเขียนเรื่องจันทกุมารและดานซายเขียนเรื่องพรหมนารทชาดก (ภาพ
ที่ 49) ลักษณะการแบงเรื่องปรากฏเสนสินเทาแบบหยักฟนปลามีระยะหางของการหยักมุม ดูจาก
ลักษณะองคประกอบ สังเกตวาเรื่องพรหมนารทชาดกแสดงพื้นที่มากกวาเรื่องจันทกุมาร โดยพื้น
หลังเนื้อหาพรหมนารทชาดกจะระบายสีที่เขมเพื่อใหภาพแสดงระยะมิติ ขณะที่เรื่องจันทกุมาร
กลับระบายพื้นหลังดวยสีบางเบาใหดูคลายวาภาพมีระยะไกลกวา สันนิษฐานวาแนวคิดชาง
ตองการแบงภาพใหแยกจากกัน เมื่อดูแลวเขาใจวาเปน 2 เรื่องในผนังเดียวกัน
หากเทียบกับกลุมจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ตามที่ผูศึกษากลาวไวแลวขางตน แหลง
จิตรกรรมที่ปรากฏตามวัดตางๆ มีการบูรณะที่ปรากฏฝมือชางรัชกาลที่ 3 ไดแก พระที่นั่งพุทไธ
สวรรยและวัดราชสิทธารามเปนตน

ภาพที่ 49 ลักษณะการแบงภาพฉากจันทรกุมารดานซายและดานขวาพรหมนาทชาดก
จิตรกรรมวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 50 ลักษณะวิธีแบงแบบทัศนียวิทยาใชธรรมชาติเปนเสนคั่นภาพ จิตรกรรมฝาผนังพระ
ที่นั่งพุทไธสวรรย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ขอสังเกตบางประการ ประการที่หนึ่ง จิตรกรรมวัดพระที่นั่งพุทไธสวรรยจะปรากฏ
ฉากที่เขียนภาพแบบทัศนียวิทยา โดยการเขียนฉากหลังเปนภาพธรรมชาติภาพที่ปรากฏไดแก
กอนเมฆ ตนไมบางชนิดที่มีจริงในธรรมชาติ (ภาพที่ 50) เมื่อเปรียบเทียบจิตรกรรมวัดสุวรรณา
รามเชน ผนังเขียนเรื่องชูชก ฉากที่ปรากฏเรื่องจะเขียนธรรมชาติในลักษณะสมจริง ซึ่งพิจารณา
องคประกอบโดยรวมฉากดังกลาวมีระยะมิติ สังเกตไดจากภาพเรือบนทองน้ํา จะดูเหมือนวาเรือ
อยูไกลจากสายตา (ภาพที่ 51) ประการที่สอง ภาพสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนสามัญชนมี
ลักษณะสามมิติมองลึกดานในอาคาร เชนจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 มองเห็นดานเทาแบบสองมิติ
สั น นิ ษ ฐานว า เป น รู ป แบบฝ มื อ ช า งในสมั ย รั ช กาลที่ 3 โดยเฉพาะอาคารแบบศิ ล ปะจี น เช น
จิตรกรรมวัดราชสิทธาราม (ภาพที่ 52)
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ภาพที่ 51 ลักษณะวิธีแบงภาพโดยใชธรรมชาติ จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม เขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 52 สถาปตยกรรมแบบศิลปะจีนจิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร
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ดังนั้นแนวคิดจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 วิธีแบงภาพจึงใชลักษณะเสนสินเทาแบบ
ศิลปะจีน ตัวอยางฉากพระเนมีราชวัดสุวรรณารามที่สันนิษฐานวาเปนแรงบันดาลใจในสมัย
เดียวกันจากขอสังเกตบางประการ คือ ยังปรากฏรูปแบบลักษณะคลายกัน เชน จิตรกรรมวัดบาง
ยี่ขัน จากขอสันนิษฐานผนัง ดังกลาวเปนฝมือชางครูทองอยู64 ลั กษณะการแบงภาพดวยเสน
สินเทาแบบเสนลายฮอในจิตรกรรมวัดสุวรรณารามฉากดังกลาวจะแบงเปน 3 ตอนดังนี้ ฉาก
พระเนมีราชนั่งธรรมสภาเหนือยอดปราสาทเปนภาพเทวดาเหาะ จากภาพปราสาทดานลางเขียน
ภาพนรกตอนพระเนมีราชลงไปสูนรกภูมิ ฉากทั้งหมดจะแบงตอนดวยเสนคดโคงหรือเสนลายฮอ
(ภาพที่ 53) หากพิจารณาเสนลายฮอจะแสดงลักษณะคลายกันเสนสินเทาคือ แบงภาพเพื่อใหเกิด
มิติ เสนลายฮอที่ปรากฏจะเปนที่นิยมในการแบงภาพเทพชุมนุมโดยจะคั่นภาพเทวดาและนักสิทธิ์
วิท ยาธร เช น ภาพเทพชุม นุ ม จิ ตรกรรมวัดบางยี่ขัน (ภาพที่ 54) และนอกเหนือจากนั้ น จะพบ
ประปรายชวงหลังสมัยรัชกาลที่ 3

ภาพที่ 53 เสนสินเทาลักษณะเสนริ้วคดโคงหรือเสนลายฮอ จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
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อางแลว, สาสนสมเด็จ, เลม 21, 189.
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ภาพที่ 54 ลักษณะวิธีแบงภาพเสนลายฮอเทพชุมนุม จิตรกรรมฝาผนังวัดบางยี่ขัน
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
จากลักษณะการแบงเรื่องในผนังสกัดระหวางชองหนาตางตามที่ไดกลาวมาแลวนั้น
อาจกลาวไดวาลักษณะการแบงภาพดวยเสนสินเทาจะปรากฏเฉพาะบางผนังเทานั้น ดังที่ได
ยกตัวอยางจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม และที่สําคัญจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้ไดใหความสําคัญกับเสน
สินเทาใหทําหนาที่แบงตอนของเรื่อง เสนสินเทาที่เขียนเปนลักษณะเสนริ้วคดโคงหรือเสนลายฮอ
เมื่อเทียบกับจิตรกรรมสมัยเดียวกัน คือ จิตรกรรมวัดบางยี่ขันและวัดทองธรรมชาติ
ลักษณะการแบงภาพกลับปรากฏเสนสินเทาแบบหยักฟนปลาโดยจะปรากฏเฉพาะฉากสําคัญ
เทานั้น เชน ในจิตรกรรมวัดบางยี่ขันฉากที่เขียนเรื่องพระเนมีราช (ภาพที่ 55) แนวคิดวิธีแบงภาพ
คลายกับฉากพระเนมีราชวัดสุวรรณาราม (ภาพที่ 56) คือ แบงเรื่องออกเปน 3 ตอน ฉากพระเนมี
ราชวัดบางยี่ขันแบงภาพดวยเสนสินเทา ในขณะที่ฉากพระเนมีราชที่วัดสุวรรณารามกลับแบงดวย
เสนริ้วคดโคงหรือเสนลายฮอ
ลักษณะวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาอีกลักษณะหนึ่งสําหรับผนังเดียว คือ การแสดง
การยนเวลา ตัวอยางเชนภาพพระพุทธเจาเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่งฉากนี้จะแบงเปนสอง
ตอนดวยแถบเสนสินเทา กลาวคือ ตอนลางเทวดาตามเสด็จพุทธองคและตอนกลางเขียนภาพพุทธ
องคเทศนาพระอภิธรรม ถัดจากตอนกลางขึ้นไปเปนเสนสินเทาแสดงเสนแบงระหวางสวรรคกับ
โลกมนุษย (ภาพที่ 57) ลักษณะฉากดังกลาวเปนการแบงภาพเปนตอนดวยเสนสินเทาแบบหยัก
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ฟนปลา อาจกลาวไดวาลักษณะการแบงเรื่องเปนการแบงภาพดวยเสนสินเทา และแมวาภาพจะ
ถูกแบงดวยเสนสินเทา แตโครงสรางของภาพยังเกี่ยวเนื่องกันโดยเขียนพุทธองคเสด็จลงบันได
มายังโลกมนุษย ลักษณะการแบงภาพดวยเสนสินเทาบนผนังสกัดระหวางชองหนาตางเปนการ
แบงเรื่องเดียวกันในผนังเดียวกัน แตปรากฏลักษณะพิเศษคือ มีการใชเสนสินเทาแบงภาพเพื่อยน
ระยะเวลา

ภาพที่ 55 ฉากพระเนมีราชจิตรกรรมฝาผนังวัดบางยี่ขัน เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

72

ภาพที่ 56 ฉากพระเนมีราชจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 57 ลักษณะเสนสินเทาในการแบงภาพตอนพระพุทธเจาเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงส
จิตรกรรมวัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
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สรุปลักษณะกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะวีธี
แบงภาพดังนี้
1. รูปแบบวิธีแบงภาพเทพชุมนุมยังปรากฏแบบประเพณีนิยม โดยลักษณะเสน
สินเทาแบบหยักฟนปลาและแนวคิดวิธีการดังกลาวสืบทอดมาจากจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
2. สําหรับวิธีแบงภาพผนังสกัดระหวางชองหนาตางจะมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก
จะแบงภาพ 2 เรื่องในผนังเดียวกัน ลักษณะที่สองแบงภาพหนึ่งเรื่องในผนังเดียวกันโดยแบงเนื้อหา
เปนตอนๆ ลักษณะที่สามการแบงภาพเพื่อยนระยะเวลาตามที่ยกตัวอยางฉากพระพุทธเจาเสด็จ
สวรรคชั้นดาวดึงส ในจิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ ดังนั้นจากการวิเคราะหกรรมวิธีแบงภาพ
ดวยเสนสินเทาในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงสอดคลองกับแนวคิดชางที่แตกตางกับจิตรกรรมกอนนี้ คือ
รูปแบบจิตรกรรมแนวคิดปรัมปราคติสะทอนรูปแบบจิตรกรรมสมจริงสงผลใหกับกรรมวิธีแบงภาพ
ดวยเสนสินเทาไมจํากัดเฉพาะเปนเสนหยักฟนปลาเทานั้น แตกลับเขียนเสนคดโคงตามแบบศิลปะ
จีนหรือเสนลายฮอ ดังนั้นการวิเคราะหในขอตอไปจะกลาวถึงรูปแบบเสนสินเทาวามีลักษณะ
เหมือนและแตกตางกันอยางไร เพื่อเปนการกําหนดรูปแบบเสนสินเทาในสมัยรัชกาลที่ 3
2 รูปแบบเสนสินเทาในกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในรัชกาลที่
1 และรัชกาลที่ 3
จากการศึกษารูปแบบเสนสินเทาในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 พบวามีลักษณะ
คลายกันแตรายละเอียดบนแถบเสนสินเทานั้นแตกตางกัน คือ ลักษณะเสนสินเทาแสดงแถบเสน
ชัดเจนและนอกจากนั้นแลวยังเขียนลวดลายบนแถบเสนสินเทาในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งลักษณะ
คลายกับรูปแบบเสนสินเทาในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ
ลักษณะคลายนองสิงห
สําหรับรูปแบบเสนสินเทาสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3
นั้นพบวารูปแบบจากเสนครีบคลายนองสิงหจะกลายเปนเสนบากที่ไมปรากฏลวดลายบนแถบเสน
สินเทา ในการวิเคราะหจึงแยกประเด็นรูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 3 วามี
ลักษณะอยางไรและสอดคลองลักษณะกรรมวิธีแบงภาพที่ไดกลาวมาแลว สันนิษฐานวารูปแบบ
เสนสินเทาไดเปลี่ยนแปลงพรอมกับองคประกอบภาพนับตั้งแตรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 3 และ
อาจเปนไปไดวารูปแบบเสนสินเทามีลักษณะเฉพาะในแตละรัชกาลดังจะไดวิเคราะหตอไปนี้
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2.1 รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1
ลักษณะกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 ตามที่ปรากฏลักษณะ
จิตรกรรมสําคัญตามวัดตางๆ ดังที่กําหนดแหลงจิตรกรรมกรณีศึกษา รูปแบบเสนสินเทามีลักษณะ
ดังนี้ รูปแบบที่ 1 เสนสินเทาลวดลายคลายนองสิงห,รูปแบบที่ 2 เสนสินเทาแบบลวดลายไทย,
รูปแบบที่ 3 เสนสินเทาแบบเสนครีบหรือเสนแผลง
อนึ่งรูปแบบที่ 3 เสนสินเทาแบบเสนครีบหรือเสนแผลงสันนิษฐานวาเปนลักษณะ
รูปแบบนิยมในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ปรากฏกลุมที่ได
ศึกษามาแลวนั้น อาจกลาวไดวาชางนําเสนสินเทารูปแบบเสนครีบมาใชในจิตรกรรมคราวบูรณะ
2.1.1 เสนสินเทารูปแบบที่ 1 เสนสินเทาลวดลายคลายนองสิงห
เสนสินเทาที่ปรากฏลวดลายคลายนองสิงหคลายกับรูปแบบเสนสินเทาสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ซึ่งจัดเปนกลุมเสนสินเทาปรากฏแถบเสนชัดเจนและเขียนลวดลายเสนซี่เรียงกันและ
ขมวดปลายเสนตามที่ยกตัวอยางมาในงานจิตรกรรมวัดชองนนทรี (ภาพที่ 58) ขณะที่เสนสินเทา
สมัยรัชกาลที่ 1 จะเขียนเสนซี่คลายกันแตขมวดปลายเล็กนอยโดยลักษณะการเขียนเสนสินเทาทั้ง
2 แบบจะระบายสีใหมีน้ําหนักตางกันเปนแถบเสนซอนกันในเสนสินเทา เชน รูปแบบเสนสินเทาหอ
ไตรวัดระฆังที่ปรากฏเสนสินเทาขมวดปลายเสน (ภาพที่ 59)

ภาพที่ 58 รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย วัดชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 59 รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร
รูปแบบเสนสินเทาดังกลาวนี้ ยังปรากฏในงานจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรยและวัด
ราชสิทธาราม โดยแสดงกรรมวิธีแบงภาพที่คลายกันและมีรูปแบบเสนสินเทาเชนเดียวกัน คือ
เขียนลักษณะเสนเปนปลายขมวดคลายนองสิงห แตการขมวดปลายเสนจะแตกตางกับเสนสินเทา
ในหอไตรวัดระฆัง โดยเสนสินเทาพระที่นั่งพุทไธสวรรยและวัดราชสิทธารามจะขมวดปลายคลาย
เลขหนึ่งไทย (ภาพลายเสน 11 ) ขณะที่เสนสินเทาหอไตรวัดระฆังขมวดปลายคลายกับตัวเหงา
ลายกนกในศิลปะลายไทย (ภาพที่ 60) รูปแบบเสนสินเทาที่กลาวมาแลวปรากฏที่จิตรกรรมพระที่
นั่งพุทไธสวรรยและวัดราชสิทธาราม ยกตัวอยางเชน พุทธประวัติตอนพระราหุลนิพพานในงาน
จิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรย ซึ่งจะปรากฏเสนสินเทาปลายขมวดหยักไปตามองคประกอบ
จิตรกรรมแตยังคงปรากฏเคาโครงเสนสินเทาแบบหยักฟนปลา
สําหรับรูปแบบเสนสินเทาวัดราชสิทธารามฉากที่ปรากฏคลายกัน คือ พุทธประวัตติ อน
พระพุทธเจาปรินิพพานซึ่งจะแบงตอนดวยเสนสินเทาในเรื่องเดียวกัน ดังนั้นจากการกําหนดอายุ
จิตรกรรมฝาผนังทั้งสองแหงนี้วาเปนชวงระยะตนสมัยรัตนโกสินทรในสมัยรัชกาลที่ 1 และดวย
ลักษณะองคประกอบจิตรกรรมและกรรมวิธีแบงภาพดวยสินเทาที่กลาวมาแลวนั้น สันนิษฐานได
วาจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรยและวัดราชสิทธารามเปนกลุมสกุลชางเดียวกัน
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ภาพลายเสน 11 รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 60 รูปแบบเสนสินเทาแสดงลักษณะขมวดปลายคลาย จิตรกรรมหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
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2.1.2เสนสินเทารูปแบบที่ 2 เสนสินเทาแบบลวดลายไทย
เสนสินเทาแบบลวดลายไทย มีลักษณะแตกตางกับรูปแบบเสนสินเทาแบบคลายนอง
สิงห โดยจะปรากฏลวดลายบนแถบเสนอาทิเชน ลายหนาขบและลายกระจังรวนเปนตน
สํ า หรั บ ลายหน า ขบคล า ยกั บ ลายหน า บรรตซึ่ ง เป น แนวความคิ ด ที่ น อกเหนื อ จาก
รูปแบบเสนสินเทากอนหนานี้65 ดังนั้นแนวคิดชางจึงนําแบบอยางลายกนกมาใชกับเสนสินเทา
อยางเชน ลายหนาขบ โดยลายลักษณะดังกลาวนิยมใชเปนที่ออกลายในศิลปะลายไทย (ภาพ
ลายเสนที่ 12 ) ตัวอยางที่ปรากฏ คือ จิตรกรรมหอไตรวัดระฆัง หากพิจารณาเสนสินเทาที่ปราฏ
ลายหนาขบ นอกจากนั้นแลวยังปรากฏเสนสินเทาเขียนลักษณะลวดลายไทย ไดแก เสนสินเทาใน
งานจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรยที่มีลวดลายคลายกับกระจังรวนตามแบบศิลปะลายไทย (ภาพ
ลายเสน 13 ) และการบากลายเสนสินเทาคลายกับการบากตัวกนกในลวดลายไทย สันนิษฐานวา
รูปแบบเสนสินเทาที่ใสลวดลายไทย ไดพัฒนารูปแบบจากเสนสินเทาแสดงเสนปลายขมวดที่มี
มาแลวในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ภาพลายเสนที่ 12 รูปแบบเสนสินเทาลักษณะลวดลายไทย จิตรกรรมหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
65

สันติ เล็กสุขุม, พัฒนาการของลายไทย ; กระหนกเอกลักษณไทย (กรุงเทพฯ :
ดานสุทธาการพิมพ, 2553 ), 401.
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ภาพลายเสนที่ 13 รูปแบบเสนสินเทาลักษณะลวดลายไทย จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.1.3 เสนสินเทารูปแบบที่ 3 เสนสินเทาแบบเสนครีบหรือเสนแผลง
เสนสินเทาแบบเสนครีบหรือเสนแผลง ลักษณะรูปแบบเสนประเภทนี้ จะคลายกับ
เสนสินเทาแบบนองสิงห รูปแบบเสนสินเทาลักษณะเสนครีบจะไมปรากฏปลายขมวดหรือขมวด
ปลายเล็ก นอ ยหรื อ ที่ เ รี ย กว า เสน แผลง หากพิจ ารณาเส น สิ น เทาลั ก ษณะนี้ จะพบปรากฏใน
จิตรกรรมบางแหง เชน จิตรกรรมหอไตรวัดระฆัง จิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรยและวัดราชสิทธา
รามเปนตน เสนสินเทาประเภทนี้จะปรากฏลักษณะเสนซี่เรียงกันเปนแถวตามแนวเสนหยักฟน
ปลา ตัวอยางการแบงตอนเรื่องมาฆมานพจากจิตรกรรมหอไตรวัดระฆังรูปแบบเสนสินเทาจะไม
ปรากฏลวดลาย (ภาพที่ 61)
สําหรับจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรยเสนสินเทาแสดงลักษณะเสนซี่คลายกับเสน
สินเทาหอไตรวัดระฆัง แตขณะที่รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรยกลับมีขนาด
เล็ ก กว า เส น สิ น เทาจิ ต รกรรมหอไตรวั ด ระฆั ง (ภาพที่ 62) จากเส น สิน เทาลัก ษณะเส น แผลง
สันนิษฐานวารูปแบบไดพัฒนาตอเนื่องมาในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 จนกลายเปนเสนสินเทา
ที่ไมปรากฏลวดลายในกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
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ภาพที่ 61 รูปแบบเสนสินเทาไมปรากฏลวดลายหรือเรียกวาเสนแผลง จิตรกรรมฝาผนังหอไตร
วัดระฆัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 62 รูปแบบเสนเทาจิตรกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรยที่ไมปรากฏลวดลาย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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1 รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3
จากการศึกษารูปแบบเสนสินเทาในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏาวามี 2
ลักษณะ คือ รูปแบบเสนสินเทาแบบเสนครีบหรือเสนแผลงและเสนสินเทาแบบริ้วคดโคงหรือ
เสนลายฮอ โดยที่รูปแบบเสนสินเทาจะไมปรากฏเสนครีบบนแถบเสนสินเทาแตกลับเขียนใน
ลักษณะเนนน้ําหนักสีบนแถบเสนสินเทา ซึ่งรูปแบบดังกลาวจะปรากฏในงานจิตรกรรมชวงปลาย
สมัยรัชกาลที่ 3 และลดความนิยมในการเสนสินเทาในการแบงภาพจิตรกรรมไทยประเพณีลง
ภายหลังรสนิยมจิตรกรรมแบบตะวันตกเขามาแทนที่
ดังนั้นการวิเคราะหรูปแบบเสนสินเทาจึงสอดลคลองกับกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรม
ตามที่ไดยกตัวอยางงานชางสมัยรัชกาลที่ 3 มาแลว เชน จิตรกรรมวัดสุววรรณาราม จิตรกรรมวัด
บางยี่ขันและวัดทองธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตรกรรมวัดสุวรรณารามถือไดวาเปนตัวอยาง
ชางในสมัยรัชกาลที่ 3 และจิตรกรรมที่ปรากฏยังเปนแบบอยางใหกับจิตรกรรมตามวัดตางในสมัย
เดียวกันดังไดกลาวมาแลว
รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมวัดสุวรรณารามจะปรากฏแคฉากเดียวที่ไดกลาวใน
ประเด็นลักษณะกรรมวิธีแบงภาพ คือ ฉากแบงเรื่องจันทรกุมารและพรหมนาทชาดกตามที่ได
วิเคราะหที่ผานมา รูปแบบเสนสินเทาจะเขียนลายเสนครีบหรือเขียนเสนซี่คลายกับเสนแลในการ
เขียนลวดลายไทย ( ภาพที่ 63 ) ดังนั้นแถบเสนสินเทาจะเสมอกันตามลักษณะหยักฟนปลา โดย
รายละเอียดภายในแถบเนนน้ําหนักสีโดยที่จะระบายสีตางกัน เพื่อใหดูแลวมีระยะแถบเสนซอน
กัน แนวคิดวิธีดังกลาวคลายกับรูปแบบเสนสินเทาในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 จากรูปแบบ
ดังกลาวจึงสอดคลองกับแนวคิดที่ตองการใหฉากที่ปรากฏเสนสินเทามีระยะมิติหรือเดนชัดขึ้น
และเปรียบเทียบไดกับรูปแบบเสนสินเทาในจิตรกรรมวัดทองธรรมชาติ แมการกําหนดอายุวัด
ทองธรรมชาติจะมีอายุหางกัน แตรูปแบบจิตรกรรมถือไดวาเปนชวงสมัยเดียวกันในรัชกาลที่ 3
รูปแบบเสนสินเทาวัดทองธรรมชาติจะปรากฏเฉพาะฉากสําคัญเทานั้น ยกเวนฉากที่
ปรากฏวิธีแบงภาพในพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จจากดาวดึงสซึ่งไดกลาวมาแลวในประเด็น
ลักษณะวีธีแบงภาพ เมื่อพิจารณารูปแบบเสนสินเทาจะคลายกับเสนสินเทาจิตรกรรมวัดสุวรรณา
ราม กลาวคือ รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมวัดทองธรรมชาติแสดงลักษณะเสนครีบโดยกําหนดสีบน
แถบเสนสินเทา เชน เสนสินเทาเขียนเปนกรอบครอบภาพปราสาทดวยการลงพื้นสีแดงเพื่อเปนการ
เนนการทับซอนกับพุมไม66 (ภาพที่ 64) และสันนิษฐานวาแนวคิดวิธีดังกลาวจะถูกใชเฉพาะพุม
66

สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม, 130.
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ของตนไมเทานั้น จากประเด็นที่กลาวถึงความนิยมของชางที่นํารูปแบบจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม
มาเปนตนแบบในการเขียนจิตรกรรม ดังนั้นอาจเปนไปไดวา จิตรกรรมวัดทองธรรมชาติไดรับ
รูปแบบมาจากจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม หรือการนํารูปแบบเดิมกลับมาใชใหม จากหลักฐานที่
กลาวถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯปฏิสังขรณและสรางพระอาราม
หลวงและการบูรณะครั้งวัดทองธรรมชาติ ซึ่งก็คงเปนชางในสมัยรัชกาลที่ 3 เชนเดียวกัน67

ภาพที่ 63 รูปแบบเสนสินเทาที่ไมปรากฏลวดลาย จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม
เขตบางกอกนอยกรุงเทพมหานคร

67

ที่ 3, 144.

เจาพระยาทิพยากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาล
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ภาพที่ 64 รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏเฉพาะฉากสําคัญ จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
นอกจากนั้ น รู ป แบบเส น สิ น เทาที่ ไ ม ป รากฏเส น ครี บ หรื อ เส น แผลงปรากฏในงาน
จิ ต รกรรมวั ด บางยี่ ขั น จากข อ สั น นิ ษ ฐานว า วั ด นี้ เ ป น ฝ มื อ ช า งกลุ ม เดี ย วกั บ วั ด สุ ว รรณาราม
โดยเฉพาะอยางยิ่งฉากเนมีราชชาดกจิตรกรรมวัดบางยี่ขัน68 ดวยรูปแบบเสนสินเทามีลักษณะ
การเขียนแบบเสนลายไทยที่ไมปรากฏเสนครีบ กรณีรูปแบบเสนสินเทาวัดบางยี่ขันที่ปรากฏเสน
สินเทาเขียนแบบลายไทยสันนิษฐานวาชางสะทอนถึงแนวคิดเพื่อใหสอดคลองกับองคประกอบใน
ฉากพระเนมีราชนั่งธรรมสภา (ภาพที่ 65) ดังนั้นจึงมีการเขียนเสนสินเทาใหมีเปนแบบลายไทย
เพื่อใหสวยงามยิ่งขึ้น ที่สําคัญเสนสินเทาจิตรกรรมวัดบางยี่ขันจะเนนแถบสีเปนสวนสําคัญ เชน
ฉากปราสาทในเรื่องพระมหาชนกเปนตน (ภาพที่ 66)

68

น.ณ.ปากน้ํา [นามแฝง], ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย : จิตรกรรมฝาผนังหนึง่
ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 18.
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ภาพที่ 65 รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏลวดลายแถบเสนจิตรกรรมวัดบางยี่ขัน เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 66 รูปแบบเสนสินเทาเนนเฉพาะฉากสําคัญ จิตรกรรมวัดบางยี่ขัน เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร
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สํ า หรั บ รู ป แบบเส น สิ น เทาแบบคดโค ง หรื อ ที่ เ รี ย กว า ลายฮ อ ปรากฏตั ว อย า งใน
จิตรกรรมวัดสุวรรณารามซึ่งไดกลาวประเด็นมาขางตน รูปแบบเสนลายฮอที่ปรากฏภายในฉาก
ผนังเรื่องพระเนมิราชจิตรกรรมวัดสุวรรณารามแสดงลักษณะเสนริ้วคลายกับริบบิ้น หากยอนกลับ
พิจารณาลักษณะกรรมวีธีแบงภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ปรากฏเสนลายฮอแบงภาพที่
วัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปรากฏในฉากแสดงภาพพระพุทธเจานั่งโพธิ์บัลลังก
(ภาพที่ 67) ฉากดังกลาวดานบนเขียนเปนฉัตร ใตฉัตรลงมาเปนเสนลายฮอ ดานลางแสดงภาพ
เทวดานมัสการพระพุทธเจา คั่นดวยเสนสินเทาแบบหยักฟนปลา (ภาพที่ 68)
สรุปไดวาเสนลายฮอมีมาแลวในสมัยอยุธยาตอนปลาย แตยังไมปรากฏชัดเจนใน
งานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1เสนลายฮอมักปรากฏเฉพาะฉากเทพชุมนุม ตัวอยางเชน จิตรกรรม
วัดบางยี่ขันที่ปรากฏภาพเทพชุมนุมและมีเสนริ้วคดโคงคั่นไปตามความยาวผนัง (ภาพที่ 69) มัก
ปรากฏเสนริ้วคดโคงแบบนี้ในภายหลังแตไมไดรับความนิยมเทากับเสนสินเทาแบบหยักฟนปลา

ภาพที่ 67 รูปแบบเสนสินเทาลักษณะเสนริ้วคดโคงหรือเสนฮอสมัยอยุธยาตอนปลาย
จิตรกรรมวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 68 รูปแบบเสนสินเทาที่ปรากฏวิธีแบงภาพพุทธประวัติ จิตรกรรมวัดเกาะแกวสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 69 รูปแบบเสนลายฮอจิตรกรรมวัดบางยี่ขัน ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนรัชกาลที่ 3
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3 สรุปประเด็นวิเคราะหกรรมวิธีแบงภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนในสมยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3
จากการวิเคราะหกรรมวิธีแบงภาพสมัยรัตนโกสินทรตอนตนตามลักษณะที่ปรากฏ
ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 อาจกลาวไดวาลักษณะจิตรกรรมไดพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 รูปแบบจิตรกรรมไดเปลี่ยนแนวคิดที่มีอยูใหเปนแบบพระราช
นิ ย ม นั บ ได ว า เป น ช ว งเจริ ญ สุ ด ของงานจิ ต รกรรมไทย สํ า หรั บ ประเด็ น วิ เ คราะห ต ามที่ ไ ด
ยกตัวอยางงานจิตรกรรมแหลงตางๆเปนกรณีศึกษานั้น พบวาแนวคิดชางใหความสําคัญกับกรรรม
วิธีแบงภาพ นับตั้งแตจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยรูปแบบพัฒนาตอเนื่องมาจากสมัยอยุธยา
ตอนปลายที่ยังปรากฏลักษณะเสนสินเทาแบบหยักฟนปลา
สําหรับกรรมวิธีแบงภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 กลับนิยมแบงภาพเฉพาะฉาก
สําคัญเทานั้น โดยปรากฏตัวอยางจิตรกรรมวัดสุวรรณารามถือไดวาจิตรกรรมแหงนี้มีความสําคัญ
ดานงานชางสมัยรัชกาลที่ 3 ที่สําคัญลักษณะเสนสินเทาไดปรับเปลี่ยนหนาที่เปนสวนประกอบ
ฉากปราสาทที่สําคัญเทานั้น อยางไรก็ดีลักษณะเสนสินเทายังปรากฏเปนเสนแบบหยักฟนปลา
และยังปรากฏเสนสินเทาอีกรูปแบบหนึ่ง คือแบบคดโคงหรือเสนลายฮอโดยรูปแบบดังกลาวไมเปน
ที่นิยมในการแบงภาพจิตรกรรมมากนัก
แนวคิดวีธีแบงภาพนับตั้งแตจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 เปนตนมา ลักษณะกรรมวิธี
แบงภาพดวยเสนสินเทาที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 เสนสินเทาแสดงระยะหาง
ของแถบเสนและหยักไปตามองคประกอบภาพ ขณะที่เสนสินเทาในสมัยรัชกาลที่ 3 ระยะหาง
มากกวา อยางไรก็ตามลักษณะเสนสินเทายังปรากฏเคาโครงแบบหยักฟนปลา
สําหรับรูปแบบเสนสินเทาจากการแบงประเภทเสนสินเทา เสนสินเทาแสดงปลาย
ขมวดคลายกับรูปแบบสินเทาสมัยอุธยาตอนปลาย จะปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 1 ชวงระยะแรก
และภายหลังพัฒนากลายเปนเสนสินเทาแบบลวดลายไทย สันนิษฐานวาปรากฏตั้งแตชวงปลาย
สมัยรัชกาลที่ 1 และตอเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ 3 อาจเปนไปไดวาแนวคิดชางไดนํารูปแบบ
ดังกลาวยอนกลับเขียนตามแบบประเพณีนิยม ซึ่งภายหลังกลับไมปรากฏลวดลายนี้บนแถบ
สินเทาในสมัยรัชกาลที่ 3

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษากรรมวิธีแบงตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายถึง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ทําใหเห็นวากรรมวิธีแบงภาพมีความสําคัญยิ่งกับจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณี และเสนสินเทามีหนาที่สําหรับแบงภาพเพื่อแยกเนื้อหาออกจากกันใหดูงายยิ่งขึ้น อยางไร
ก็ตาม ยังไมมีหลักฐานหรือขอสรุปที่แนชัดถึงที่มาและความหมายของคําวา “เสนสินเทา” มีขอ
สันนิษฐานวา เสนสินเทา อาจเปนคําเรียกที่มีมาแตโบราณ เนื่องจากพบคํานี้ในจารึกที่ปรากฏใน
งานจิตรกรรมฝาผนังวัดชุมพลนิกายาราม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลาวถึง
คําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาจิตรกรรมภายในอุโบสถโดยกําหนดขอบเขตดวยเสนสินเทา69 คําวาเสน
สิ น เทาจึ ง เป น คํ า เรี ย กที่ คุ น เคยจากชา งจากอดีต จนถึง ป จ จุ บัน แต เ สน สิ น เทามี ลั ก ษณะหน า ที่
แตกตางกันออกไปในแตละยุคสมัยของงานจิตรกรรมไทย
สรุปประเด็นวิเคราะหลักษณะกรรมวิธีการแบงตอนของภาพนับตั้งแตจิตรกรรมฝาผนัง
กอนสมัยอยุธยาตอนปลายเปนตนมาดังนี้
ลักษณะกรรมวิธีแบงภาพยังไมปรากฏเสนสินเทาชัดเจน นับตั้งแตสมัยทวารวดี, สุโขทัย
และสมัยอยุธยาตอนตน ดวยเงื่อนไขที่ยังไมปรากฏเสนสินเทาและรายละเอียดมากนักจึงเปนเพียง
เสนแบงภาพ รูปแบบและลักษณะที่ปรากฏ คือ เปนเสนโคงคลายกอนเฆมและคลายคลื่นน้ําเพียง
เสนเดียว ลักษณะเสนดังกลาวจะปรากฏอยูตามงานศิลปะตางๆ อาทิเชน เสนแบงภาพบนใบเสมา
ในสมัยทวารวดี ภาพจารบนแผนชนวนวัดศรีชุมในสมัยสุโขทัย และในสมัยตอมาเมื่อจิตรกรรมฝา
ผนังปรากฏชัดเจนในสมัยอยุธยาตอนตนอยางเชน จิตรกรรมฝาผนังกรุปรางควัดราชบูรณะ
จิตรกรรมฝาผนังเริ่มปรากฏเคาโครงและศึกษารายละเอียดอยางชัดเจนไมวาจะเปน
เรื่องราวและองคประกอบภาพ นับตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร จากการวิเคราะห
69

จารึกหลักที่ 206, 207, 210, 211 กลาวถึงการกําหนดเรื่องดวยสินเทา (อาน
เพิ่มเติม), สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 ประมวลจารึกสมัยรัตนโกสินทรที่พบ
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2521 ), 43 –
53.
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และสันนิษฐาน พบวารูปแบบกรรมวิธีการแบงภาพไดพัฒนาอยางตอเนื่อง จากการศึกษากรณีกลุม
ตัวอยางจิตรกรรมฝาผนังจากแหลงตางๆในสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
แมวาหลักฐานไมสามารถระบุไดแนชัดถึงปที่สรางงานจิตรกรรมฝาผนัง แตโดยสวนมากแลวมัก
กําหนดตามรูปแบบสกุลชางแตละสมัยตามที่นักวิชากําหนดมาแลว70 ซึ่งรูปแบบกรรมวิธีแบงภาพ
ยังมีความสําคัญกับการแบงภาพในงานจิตรกรรมไทย สังเกตไดจากรูปแบบเสนสินเทาเริ่มมีลวดลาย
บนแถบเสน
จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย ไดแก จิตรกรรมวัดใหมประชุมพล, ตําหนัก
พุทธโฆษาจารย, วัดพุทไธสวรรย พระนครศรีอยุธยา, วัดใหญสุวรรณาราม, วัดเกาะแกวสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี, วัดปราสาท, จังหวัดนนทบุรี, และวัดชองนนทรี กรุงเทพมหานคร71 อาจกลาวไดวา
ลักษณะวิธีแบงภาพมีรูปแบบคลายกัน คือ กรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาแบบหยักฟนปลาไมวา
จะปรากฏในตําแหนงใดของภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตรกรรมฝาผนังวัดใหญสุวรรณารามแสดง
เสนสินเทาแบงภาพเทพชุมนุมบนพื้นที่เต็มผนัง ขณะที่กลุมจิตรกรรมฝาผนังวัดปราสาท วัดชอง
นนทรีและตําหนักพุทธโฆษาจารย ลักษณะวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทากลับเปนลักษณะแบงเรื่อง
และเนื้อหาออกจากกัน อยางไรก็ตามยังปรากฏเสนสินเทาแบบหยักฟนปลาที่มีแนวเสนระยะชิดกัน
และแนวเสนทแยงเปนมุมแหลม
นอกจากนั้นรูปแบบเสนสินเทาปรากฏลวดลายปลายขมวด ที่ปรากฏแถบเสนชัดเจนและ
ไม ป รากฏแถบเส น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เส น สิ น เทาที่ ไ ม ป รากฏแถบชั ด เจนจั ด ได ว า เป น
ลักษณะเฉพาะสกุลชางเพชรบุรี เชนที่ วัดใหญสุวรรณาราม วัดเกาะแกวสุทธาราม
สํา หรับกรรมวิ ธีแบง ภาพในสมัย รัต นโกสิน ทรต อนต น โดยกํ า หนดตามรัช กาล จาก
การศึกษาผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะกรรมวิธีแบงภาพสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 ที่สําคัญจิตรกรรม
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนชวงเปลี่ยนแปลงจิตรกรรมเปนแนวสมจริง ดังนั้นจึงสงผลตอกรรมวิธีแบงดวย
เสนสินเทาใหกลายเปนลักษณะการแบงภาพดวยฉากธรรมชาติ อยางไรก็ตามสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนรูปแบบและลักษณะเสนสินเทาแสดงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1
เปนตนมา สามารถสรุปไดดังนี้
1. ลักษณะเสนสินเทาและรูปแบบเสนสินเทาในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3
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สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร, 19.
71
จากการกําหนดกลุมจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย, สันติ เล็กสุขุม และกมล
ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา,60 - 62.
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กรรมวิธีแบงภาพไดสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยปรากฏลั กษณะเสน
สินเทาแบบหยักฟนปลาเสมอ คือ การแบงตอนในเรื่องเดียวกันปรากฏลักษณะแนวเสนชิดกันที่มี
ระยะหางไมมากนัก กรรมวิธีดังกลาวปรากฏตอเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แตลักษณะกรรมวิธีแบง
ภาพดวยเสนสินเทาจะมีลักษณะแนวเสนระยะหางมากขึ้นแตยังคงเสนสินเทาแบบหยักฟนปลา ใน
ขณะเดีย วกั น ปรากฏเส น สิ น เทาแบบคดโคง หรื อ เส น ลายฮ อที่ เ ป น ลั ก ษณะการแบง ตอน ตามที่
ยกตัวอยางฉากพระเนมีราชชาดก จิตรกรรมวัดสุวรรณาราม ดังนั้นกลาวไดวาวิธีแบงภาพดวย
เสนลายฮอจะปรากฏในงานจิตรกรรมชวงระยะหลังแตไมเปนที่นิยมมากนัก
2. รูปแบบเสนสินเทาจิตรกรรมรัชกาลที่ 1และรัชกาลที่ 3 จากการสันนิษฐานรูปแบบ
เสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังกําหนดรูปแบบเสนแถบไดดังนี้
2.1 รูปแบบที่ 1 คือ เสนสินเทาขมวดปลายคลายนองสิงหและเสนสินเทาแบบ
ลวดลายไทยมักปรากฏในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
2.2 รูปแบบที่ 2 เสนสินเทาลักษณะเสนแผลงหรือเสนซี่ เสนสินเทาเปนลายคลาย
กับลวดลายไทยและไมปรากฏลวดลายบนแถบเสน และเสนสินเทาแบบเสนริ้วคดโคงหรือเสนลาย
ฮอ มักนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3
2.3 รูปแบบที่ 3 เสนสินเทาเขียนแถบเสนลวดลายไทย สันนิษฐานวาลักษณะ
ดังกลาวแนวความคิดชางยอนกลับมาเขียนแบบเดิมตามแบบประเพณีนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3
จากขอสังเกตยังปรากฏในกลุมตัวอยางงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 1 เชน
จิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม และจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทไธสวรรย อยางไรก็ดีลวดลายบนแถบ
เสนสินเทาในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตนสอดคลองกับรายละเอียดองคประกอบ
จิตรกรรมรวมทั้งเนื้อหา ซึ่งแนวคิดชางโบราณใหความสําคัญกับเสนสินเทา แมวา ชวงสมัยรัชกาลที่
3 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจิตรกรรมใหสมจริงมากขึ้น แตรูปแบบยังปรากฏเสนสินเทาอยูประปราย
และไดลดความสําคัญเหลือเฉพาะฉากสําคัญเทานั้น
จากกรณี ศึก ษากลุ ม ตัว อย า งจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดนี้ จึง กล า วไดว า
รูปแบบเสนสินเทาไดพัฒนาไปพรอมกับองคประกอบจิตรกรรม ซึ่งประเด็นดังกลาวแมวาการศึกษา
ครั้งนี้ยังขาดขอมูลอยูมาก โดยสวนใหญแลวจิตรกรรมฝาผนังจะลบเลือนไปมาก ไมมีตัวอยางศึกษา
ที่ชัดเจน ซึ่งตางกับงานศิลปกรรมอื่นๆ จึงเปนสาเหตุใหไมสามารถวิเคราะหเชิงลึกไดในบางประเด็น
อยางไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้แสดงเห็นไดวารูปแบบกรรมวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทาไดพัฒนาไปพรอม
กับงานจิตรกรรมไทยดวยรสนิยมงานชางโบราณที่แมยุคสมัยหนึ่งความนิยมแบบตะวันตกจะเขามา
มีอิทธิพลตอจิตรกรรมไทย แตแนวคิดชางยังคงใหความสําคัญกับเสนสินเทาในกรรมวิธีแบงภาพอยู
เชนเดิม
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