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 This research is aimed to study the causes on the changes in the content of Thai 
mural painting work by adopting stories in the literatures for transferring into mural paintings 
inside phra ubosoth and phra vihara in Bangkok during the reign of King Rama I–V in 
depicting the story in place of the story of the Buddha and Jataka as traditionally practiced in 
the ancient days. 
 Results of the research revealed that the literature stories were found to be 
transferred into mural paintings inside phra ubosoth and phra vihara first during the reign of 
King Rama III until the reign of King Rama V. The adopting of literature stories for transferring 
in place of the Buddha and Jataka story traditionally practiced in the ancient days may be said 
to have 3 main causes which were related to one another; as follows, 
 1. The adopting of foreign influences: Beginning from the contacts with China and 
the West during the reign of King Rama III which caused the adoption of the influences in 
Thai mural painting work consequently resulting in the Thai traditional artistic work pattern to 
be gradually slackened; contents in mural paintings began to change, thus, leading to the 
adoptions of the variety of the stories including the literature stories for mural paintings. 
During the reign of King Rama IV and King Rama V, the contacts with the West had caused 
the Thai mural paintings to be influenced by the West consequently resulting in the contents 
of the mural painting work to change and eventually becoming the story all along in the line of 
realism. Mural paintings on the story of Buddha and Jataka popularly practiced in the ancient 
days in accordance with the Thai traditional artistic work pattern virtually disappeared, thus, 
literature stories were adopted for paintings all over the walls of phra ubosoth and phra vihara 
in depicting the stories in accordance with the rising popular value. 
 2. Education: Educational promotions during the reign of King Rama III and King 
Rama V with the temples as the key places in giving educations was yet another reason to 
cause the adoptions of the literature stories for mural paintings in phra ubosoth and phra 
vihara in the same direction, i. e. the disseminations of knowledge on the literatures 
concealed with Dharma Courses of Existence which was in compatibility with Buddha’s 
Teaching to the general public and beneficial to them for practicing in leading their lives apart 
from the entertainments they had received. 
  3.   Drama: The popularity values in drama in each age and the popularity values 
in Ngiu (Chinese Drama) was yet another reason to cause the adoptions of the literature 
stories for mural paintings in phra ubosoth and phra vihara during the reign of King Rama III 
and King Rama V, as well. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมที่ไดรับการยกยองวาแตงดีมีคุณคาเชิงวรรณศิลปถึง
ขนาด”1   ในที่นี้มุงหมายถึงเรื่องราวที่กวีไดถายทอดความรูสึกนึกคิดเปนตัวอักษรเพื่อใหเกิด
ความเพลิดเพลินและสอดแทรกคุณธรรมตาง ๆ เม่ืองานวรรณคดีถูกนํามาเขียนเปนภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง เทากับเปนการสะทอนใหผูชมภาพเขาใจเร่ืองราววรรณคดีนั้น ๆ อีกท้ังยังสามารถแสดงให
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนัง และความนิยมท่ีนําเร่ืองวรรณคดีมาเขียน 
ความสําคัญของภาพเลาเร่ืองวรรณคดีตอนตาง ๆ และคุณคาทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในสมัยนั้น ๆ 
ดังเชนภาพเลาเร่ืองวรรณคดีเร่ืองตาง ๆ ท่ีปรากฎบนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร    
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีกอนสมัยรัตนโกสินทรข้ึนไปเทาท่ีมีหลักฐานให
ศึกษาไดเริ่มตั้งแตสมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19-20) แตปรากฏรองรอยอยูเพียงแหงเดียวคือ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระเจดียวัดเจดียเจ็ดแถว เขียนเรื่องพระอดีตพุทธเจา พุทธประวัติ 
พระสาวก นอกนั้นเปนภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษท่ี 20-23) เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ เขียนเร่ืองพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค พุทธประวัติ พระอสีติ
มหาสาวก นิบาตชาดก  ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณารามและวัดเกาะแกว   
สุทธาราม เขียนเปนเร่ืองพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม ลวดลายตาง ๆ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในตําหนักพระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย เขียนเร่ืองไตรภูมิ ทศชาติชาดก พุทธประวัติ
ตอนมารผจญ ประวัติพระพุทธโฆษาจารยเสด็จไปลังกา สมัยธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) ไมปรากฏ
หลักฐานภาพจิตรกรรมฝาผนังชัดเจนแตจะปรากฏเปนสมุดภาพไตรภูมิ  ซ่ึงแบบแผนประเพณี
ดังกลาวไดสืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  นั่นคือ ระหวางชองหนาตางและประตูเปน
ภาพชาดกหรือพุทธประวัติเปนตอน ๆ ฝาผนังดานหนาพระประธานเขียนภาพมารผจญ ดานหลัง

                                                 
 1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  
(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2546), 1055. 
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เขียนไตรภูมิ หรือเสด็จจากดาวดึงส ซ่ึงแบบแผนนี้แทบจะหายไปต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 41

2 อยางไรก็ตาม
ในปลายสมัยอยุธยากลับปรากฎเรื่องราวที่นอกเหนือไปจากเรื่องทางพระพุทธศาสนา โดยได
พบภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ เปนภาพอินทรชิตเขียนไวผนังดานสกัดทิศใตตอนลาง
ตําหนัก พระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษ ที่ 232

3 ซึ่งถือไดวา
เปนภาพวรรณคดีเร่ืองแรกท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง 
 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1 ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิปรากฎขึ้นท่ีพระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ซึ่งตอมาไดรับการเขียนใหมในสมัยรัชกาลที่ 3 และเขียนซอมใหม 
ในรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 นอกจากนี้ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ยังปรากฏภายใน  
หอพระไตรปฎกวัดระฆังโฆสิตารามดวย ในสมัยรัชกาลที่ 3 ภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ปรากฏที่ศาลาทิศ
รอบพระมณฑปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  รวมท้ังท่ีบานแผละประตูพระอุโบสถวัดสุทัศน
เทพวราราม สวนเร่ืองนารายณสิบปางซ่ึงเปนตอนตนเร่ืองรามเกียรต์ิ พบในสมัยรัชกาลท่ี 1 ท่ีพระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ศาลาทิศมณฑปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
และที่บานแผละประตูพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม สังเกตไดวา ภาพเลาเรื่องวรรณคดีท่ี
นิยมเขียนในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดแกเรื่องรามเกียรติ์ และสวนมากไมไดเขียน
ภายในพระอุโบสถและพระวิหาร 
 แตอยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีนิยมเขียนแลวยังไดพบ
ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีเร่ืองอ่ืนดวยและเขียนภายในพระอุโบสถ ไดแก เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจาก
ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน ซ่ึงถูกนํามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองท่ีบานแผละหนาตางภายใน
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เชน  เรื ่องสังขทอง พระรถเมรี สมุทรโฆษ สุวรรณหงส    
ไชยเชษฐ  มณีพิไชย  เปนตน 3

4  ภาพเลาเร่ืองสามกกท่ีเขียนภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร  
และวัดประเสริฐสุทธาวาส  กระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 ภาพเลาเรื่องวรรณคดีก็หลากหลายกวาแต
เดิมมาก  และเขียนเลาเรื่องเต็มผนังพระวิหาร สมัยรัชกาลที่ 4 ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีพบ ไดแก 

                                                 
 2 วรรณิภา ณ สงขลา,  การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 
2528), 5-6. 
 3 สน  สีมาตรัง,  จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร  (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร
การพิมพ, 2522), 14. 
 4 นิยะดา  เหลาสุนทร,  ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตูและหนาตาง 
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  (กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆวดัสุทัศนเทพ 
วราราม มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ, 2526), 10 . 
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ภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหาร 
วัดปทุมวนาราม  สมัยรัชกาลที่ 5 ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่พบ ไดแก ภาพเลาเรื่องสามกกภายใน
พระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร  
 จากหลักฐานท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาในสมัยรัตนโกสินทรไดมีการนําวรรณคดี
เรื่องอื่น ๆ ไดแก  เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 
เร่ืองสามกก เร่ืองอิเหนา และ เร่ืองศรีธนญชัย มาถายทอดเร่ืองราวเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถและพระวิหาร แทนท่ีเร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกตามแบบประเพณีท่ีถือปฏิบัติ
กันมาในสมัยกอน ๆ ซ่ึงเปนท่ีมาท่ีทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อหาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเนื้อหา
ในงานจิตรกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนัง โดยนําเร่ืองราว 
ในวรรณคดีมาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทร
รัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร แทนที่เร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกท่ีเปนคานิยมมาใน
สมัยกอน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ใชขอมูลที่เปนภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนัง 
พระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร เทานั้น โดยแบง
ออกเปน 2 ชวง คือ สมัยรัชกาลท่ี 1-3  ใชขอมูลจาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆษิตาราม 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม  วัดนางนองวรวิหาร วัดประเสริฐสุทธาวาส  
สมัยรัชกาลท่ี 4-5 ใชขอมูลจาก วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร   
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. การเก็บขอมูล เก็บขอมูลทางเอกสารและขอมูลภาคสนามท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะ
ทําการศึกษา ดังนี้ 
  1.1 ทางเอกสาร จะเปนการเก็บและรวบรวมขอมูลทางเอกสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เชน รายงานวิทยานิพนธ บทความ เอกสารโบราณตาง ๆ พระราชพงศาวดาร 
จดหมายเหตุ หนังสือ แผนท่ี ภาพถายและส่ิงพิมพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับหัวขอท่ีจะทําการศึกษา  
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  1.2 การออกเก็บขอมูลภาคสนาม คือ เดินทางไปเก็บขอมูลภาพเลาเร่ืองวรรณคดี
จากวัดตาง ๆ ดังนี้  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆษิตาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดนางนองวรวิหาร วัดประเสริฐสุทธาวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม  
วัดบวรนิเวศวิหาร โดยการถายรูป  ทําแผนผัง  และจดบันทึก  เปนตน  
 2. รวบรวมขอมูล  นําขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามท่ีไดท้ังหมดมาจัดจําแนก  
เปนหมวดหมูเพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะหตอไป 
 3. วิเคราะหและสรุป ทําการวิเคราะหและสรุปผลเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา                     
 
วิธีการศึกษา 
 1. ประมวลภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร จากวัดตาง ๆ  
 2. ศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของวรรณคดีเร่ืองตาง ๆ ท่ีปรากฎผาน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร  
 3. นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค 
 
แหลงขอมูล   
 แบงเปนแหลงขอมูลเอกสารและแหลงขอมูลภาคสนาม 
 1. แหลงขอมูลเอกสาร 
  1.1 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.2 หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 
  1.3 หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  1.4 สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  1.5 หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
  1.6 หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี 
  1.7 กลุมอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร 
  1.8 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 2. แหลงขอมูลภาคสนาม  
  ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร จากวัดดังนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆษิตาราม 
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วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดสุทัศนเทพวราราม  วัดนางนองวรวิหาร  วัดประเสริฐสุทธาวาส  
วัดโสมนัสวิหาร  วัดปทุมวนาราม  วัดบวรนิเวศวิหาร  
 
การนําเสนอผลงาน 
 นําเสนอผลงานออกมาโดยลักษณะการวิเคราะหความเชิงบรรยายในรูปแบบของ
รายงาน  
 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 ทําใหทราบถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังโดยนําเร่ืองราว
ในวรรณคดีมาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทร 
รัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร แทนที่เร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกท่ีเปนคานิยมมาใน
สมัยกอน  
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บทท่ี 2 
 

ความเปนมาและความสําคญัของวรรณคดีเร่ืองตาง ๆ ท่ีปรากฏเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง                  
ภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5   

ในกรุงเทพมหานคร 
 

 วรรณคดีท่ีถูกนํามาถายทอดเปนเร่ืองราวในจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร 
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร พบวามีอยูดวยกัน คือ 1. เร่ืองรามเกียรติ์                      
2.เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 3.เรื่องสามกก 4.เรื่องอิเหนา  
5.เร่ืองศรีธนญชัย ซ่ึงมีประวัติความเปนมาและความสําคัญ ดังนี้  
 
เร่ืองรามเกียรติ์ 
 เร่ืองรามเกียรติ์เปนวรรณคดีท่ีมีช่ือเสียงของไทย ไดรับอิทธิพลมาจากมหากาพยรามายณะ
และนิทานเร่ืองพระรามของอินเดีย ซ่ึงเร่ืองรามายณะน้ันมีผูแตงเปนหลายสํานวน แตสํานวนที่
สําคัญและเปนท่ีรูจักมากท่ีสุด คือ รามายณะฉบับภาษาสันสกฤตของวาลมิกิ  มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 7 โดยวาลมิกิไดนํานิทานเร่ืองพระรามซ่ึงเลากันกอนหนานี้มาประพันธข้ึนเปนกาพย 
และถือกันวารามายณะฉบับวาลมิกินั้นเปนคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย0

1  
 สําหรับเร่ืองกําเนิดรามเกียรติ์และท่ีมาของรามเกียรต์ิในประเทศไทยนั้น งานคนควา
เกี่ยวกับเร่ืองรามเกียรต์ิช้ินแรก คือ “บอเกิดรามเกียรต์ิ” ในปพ.ศ.2456 พระราชนิพนธของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยทรงเห็นวา เร่ืองรามเกียรติ์ของไทยสวนใหญมีท่ีมา
จากรามมายณะของวาลมิกิ  สวนเกร็ดตาง ๆ ของเร่ืองมาจากวิษณุปุราณะและหนุมานนาฏกะ1

2  
 

                                                 
 1 พระวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร, วิจารณเร่ืองนิทานปนหยี หรืออิเหนา 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2515), 2. 
 2 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บอเกิดรามเกียรติ์ (พระนคร :  กรมศิลปากร, 
2512), 1018-1019. 
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 ตอมาเสฐียรโกเศศ และ พระวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากรไดคนควาท่ีมาของ
นิทานพระรามและรามเกียรติ์ในเมืองไทยสืบจากรัชกาลท่ี 6 ท้ังสองทานมีความเห็นวา ทางเขามา
ของนิทานพระรามใน ชวา มลายู  เขมร ลาว และไทย นาจะมีท่ีมาเปนสองทาง คือ ไดจากนิทาน
เร่ืองพระรามซ่ึงเปนนิทานเกาแกท่ีเลากันอยูกอนท่ีฤาษีวาลมิกิจะนํามาแตงข้ึน อีกทางไดจาก                  
รามายณะซ่ึงฤาษีวาลมิกินํานิทานเร่ืองพระรามมาแตงข้ึนเปนกาพยชนิดใหม เสฐียรโกเศศกลาวไววา
นิทานพระรามที่เขามาในเมืองไทยและชาติอ่ืนในเอเชียไมนาจะไดมาจากรามายณะฉบับสันสกฤต
ของวาลมิกิ รามเกียรติ์ของไทยมีท่ีมาจากเร่ืองพระรามด้ังเดิมกอนท่ีจะเกิดรามายณะของวาลมิกิ 
และอีกทางหนึ่งมาจากรามายณะทมิฬเปนสวนใหญ สวนเกร็ดตาง ๆ ไดจากรามายณะเบงคลี 
และชวา มลายู แลวผสมผสานคติความเช่ือแบบไทยนํามารวบรวมเปนเร่ืองรามเกียรต์ิ 
 นอกจากนี้ พระวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงเห็นวารามเกียรต์ิของไทย
ไมไดมาจากรามายณะของวาลมิกิ แตเปนนิทานเรื่องพระรามในสมัยพุทธกาลมีอายุเกากวา       
รามายณะของวาลมิกิ และนิทานพระรามไดเปนท่ีมาของรามายณะวาลมิกิ รวมท้ังนิยายท่ีเลากันใน
อินเดียใตสมัยราชวงศคุปตะ ซ่ึงชาวอินเดียใตท่ีไดเขามาติดตอคาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 ก็ไดนํานิยายในอินเดียใตเขามาใหชวา มลายู ไทยไดรับเร่ืองนิทาน
พระรามโดยผานชวา2

3มาอีกทอดหน่ึง 
 จากความเห็นของนักปราชญท้ัง 3 ทานสามารถกลาวถึงท่ีมาของเร่ืองรามเกียรติ์โดย
สรุปไดวา เร่ืองพระรามท่ีเขามาในเมืองไทยไมไดมีท่ีมาเพียงแหลงเดียว เพราะเร่ืองรามเกียรต์ิมี
ขอปลีกยอยไปพองกับนิทานพระรามฉบับตาง ๆ หลายแหง ซ่ึงนิทานพระรามท่ีรับเขามาอาจได    
มาจากอินเดียโดยตรง และโดยออมคือผานชวา มลายู มากอน และไดทยอยกันเขามาเร่ือย ๆ โดย
ชาวอินเดียภาคตะวันออก และภาคใต โดยวิธีการจดจํามาเลาแบบนิทาน ซ่ึงทําใหผิดเพ้ียนไปจาก
เดิมได นอกจากการเขามาในรูปแบบเลานิทานแลว การแสดงก็นาจะเปนอีกทางหน่ึงท่ีเปนที่มาของ
เร่ืองพระรามในไทย โดยการแสดงท่ีนิยมเลนเร่ืองพระรามหรือรามเกียรต์ิก็คือหนังใหญ และโขน
ซ่ึงเปนการเลนท่ีไดรับมาจากชวา และอินเดีย3

4 

                                                 
 3 ดูรายละเอียดเรื่องพระรามและแผนผังทางเดินของเร่ืองพระรามใน  พระวรวงศเธอ
กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองพระราม (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 2513). 
 4 สมพร  สิงหโต,  ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์พระราช
นิพนธในรัชกาลท่ี 1  (กรุงเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, 2520), 96-99. 
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 สําหรับเร่ืองรามเกียรต์ิพระราชนิพนธรัชกาลท่ี 1 นั้น ในตอนตนของเร่ืองไดกลาวถึง
นารายณอวตารปางตาง ๆ ไวดวย นารายณสิบปางฉบับของไทยมีอยูหลายฉบับ ซ่ึงกอนท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะทรงพระราชนิพนธลิลิตนารายณสิบปางเม่ือพ.ศ.2466 
โดยทรงแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ Hindu Mythology by J.W. Wilkins  ตามคัมภีรลัทธิไวษณพ
นิกายที่พระนารายณเปนเทพเจาสูงสุด นารายณสิบปางฉบับเกาของไทยนาจะไดรับคติจากฝาย
ไศวนิกายในอินเดียใต ซ่ึงแปลจากคัมภีรไสยศาสตร อักษรคฤนท ในคํานําของนารายณสิบปาง
ฉบับโรงพิมพหลวงไดเขียนไววา “เคาเรื่องในนารายณสิบปางฉบับเกาของเราเปนคติของฝายนิกาย
ไศวะคือพวกท่ีนับถือพระศิวะหรืออิศวรเปนใหญ ตนฉบับนารายณสิบปางของเราจึงนาจะไดเคา 
มาจากอินเดียฝายใต” และนารายณสิบปางฉบับนี้ในตอนทายไดกลาววาแปลจากอักษรคฤนท                   
ตามคัมภีรไสยศาสตร ซ่ึงเปนหลักฐานใหเห็นไดชัดเจนวามาจากอินเดียฝายใตเพราะอักษรคฤนท
เปนอักษรของทมิฬ 4

5 โดยนารายณสิบปางของไทยที่ไดรับคติของฝายไศวะนิกายท่ีตีพิมพแลว            
คือ   ฉบับโรงพิมพวัชรินทร ฉบับโรงพิมพหลวง ฉบับคุณหญิงเล่ือนฤทธ์ิ และคัมภีรนารายณ 20 
ปาง  กับคนไทย ซ่ึงศ.ดร.นิยะดา เหลาสุนทร ไดทําการศึกษาจากคัมภีรนารายณสิบปางฉบับ
ตัวเขียนท่ีเปนสมุดไทย 29 เลม และไดนําตนฉบับสมุดไทยท่ีระบุวาเปนคัมภีรนารายณ 20 ปาง 
เลขท่ี 1-4 มาตีพิมพไวในภาคผนวกของหนังสือเลมนี้ สําหรับเนื้อเร่ืองของคัมภีรแบงเปน 2 ตอน 
คือ กําเนิดของเทพเจาและสรรพส่ิงในจักรวาล และนารายณอวตาร โดยในตอนนารายณอวตารไดมี
การจัดกลุมของนารายณอวตารสิบปางท่ีปรากฏในคัมภีรไวดังนี5้ 6 
 1. ปางท่ีไมปรากฏในเร่ืองรามเกียรต์ิพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 1  
  มัจฉาวตาร, สุวรรณกัจฉปาวตาร, กฤษณาวตาร, มหิงสาวตาร, นรสิงหาวตาร 
 2. ปางท่ีมีเร่ืองราวปรากฏในเร่ืองรามเกียรต์ิพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 1  
  เศวตวราหาวตาร, ทวิชาวตาร, สมณาวตาร, อัปสราวตาร, รามาวตาร 

                                                 
 5 นิยะดา  เหลาสุนทร, คัมภีรนารายณ 20 ปางกับคนไทย (กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง, 
2540), 12-13. 
 6 ในสวนของตอนตนเร่ืองซ่ึงวาดวยกําเนิดของเทพเจาและสรรพส่ิงในจักรวาลของ
คัมภีรนารายณ 20 ปาง มีนารายณอวตาร 2 ปาง แทรกอยู คือ ทุลกีอวตารและบุรุษรามาวตาร ดังนั้น 
เม่ือรวมกับนารายณอวตารสิบปางก็จะเปนสิบสองปาง ซ่ึงคําวา 20 ปางคงใชในความหมายวานารายณ
อวตารมากกวาสิบปางข้ึนไปดูรายละเอียดใน นิยะดา เหลาสุนทร, เรื่องเดียวกัน, 18-20, 41. 
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 อยางไรก็ตาม สําหรับวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์นั้นสวนใหญแตงข้ึนเพื่อใชสําหรับการแสดง
เชน โขน หนังใหญ ซ่ึงมีหลักฐานบทพากยและบทละครเร่ืองรามเกียรติ์มาต้ังแตสมัยอยุธยา 
ในสมัยธนบุรีปรากฏบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระราชนิพนธสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ดวย   
 สมัยรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ทรงพระราช
นพินธบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ข้ึน โดยทรงโปรดฯใหประชุมนักปราชญ ราชบัณฑิตรวมกันแตงแลว
ทรงตรวจแกไขเพิ่มเติมอีกคร้ัง มีความยาวท้ังส้ิน 116 เลมสมุดไทย โดยมีพระราชประสงคเพื่อ
รวบรวมเร่ืองรามเกียรต์ิไวใหไดท้ังหมด มากกวาท่ีจะใหใชสําหรับเลนละคร6

7นอกจากนี้ บทละครใน
ท่ีขาดหายไปแตคร้ังกรุงเกาก็โปรดฯใหพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการชวยกันแตงถวายแลว         
ทรงตรวจแกไข ตราเปนตนฉบับสําหรับพระนครครบทุกเร่ืองมีเร่ืองรามเกียรติ์ 116 เลมสมุดไทย 
เร่ืองอุณรุท 18 เลมสมุดไทย เร่ืองดาหลัง 32 เลมสมุดไทย  เร่ืองอิเหนา 38 เลมสมุดไทย7

8  สมัยรัชกาล
ท่ี 2 เนื่องจากเร่ืองรามเกียรติ์ รัชกาลท่ี 1 ไมเหมาะท่ีจะนํามาเลนละคร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัยจึงทรงคัดเลือกบางตอนจากเร่ืองรามเกียรติ์ รัชกาลท่ี 1 มาปรับแตงใหมใหกระชับเพื่อใช
เลนละครใน  
 ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีการแตงโคลงภาพรามเกียรต์ิจารึกใตแผนศิลาจําหลักติดพนัก
รอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 154 บท และไมครบทั้งเรื่อง สมัยรัชกาลที่ 4 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระราม  
เดินดง แปลงบทเบิกโรงเร่ืองนารายณปราบนนทก และเร่ืองพระรามเขาสวนพิราพ สมัยรัชกาลท่ี 5 
พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริชักชวนใหพระบรมวงศานุวงศ
ขาราชการชวยกันประพันธคําโคลงบรรยายภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามทั้งหมดจํานวน 4984 บท และมีสวนที่พระองคทรงพระราชนิพนธเองดวยจํานวน 224 
บท สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธหนังสือบอเกิดรามเกียรติ์ บทรองและบทพากยตามเรื่อง  
รามายณะของวาลมิกิ  
 เรื่องรามเกียรติ์นี้นอกจากจะใหความบันเทิงแลวยังแฝงคติธรรมที่สําคัญ คือ ธรรมะ
ยอมชนะอาธรรม และมีความสัมพันธกับสถาบันพระมหากษัตริยไทยที่เชื่อวาเปนอวตารของ   

                                                 
 7 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บอเกิดรามเกียรติ์, 1020. 
 8 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร : คลังวิทยา , 
2508), 131-132. 
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พระนารายณ หรือ พระรามในเรื่องรามเกียรติ์ ตามที่วรรณคดีเรื่องนี้มีความผูกพันกับราชสํานัก
ไทยอยางลึกซ้ึง8

9  
 เนื่องจากเร่ืองรามเกียรต์ิ รัชกาลท่ี 1 มีเนื้อเร่ืองครบถวนสมบูรณท่ีสุด จึงจะใชอางอิงใน
งานวิจัยฉบับนี้โดยอาจแบงไดเปน 3 ภาค ดังนี9้ 10 
 เร่ืองยอ ภาคที่ 1 เกร่ินนํา (ตอนตนเร่ืองรามเกียรติ์) กําเนิดวงศและบุคคลตาง ๆ เชน 
กําเนิดวงศพระราม กําเนิดทศกัณฐ กําเนิดวานร เร่ืองเหตุการณอวตาร พระฤาษี 4 ตนทําพิธีขอ 
โอรสใหทาวทศรถ จนกระท่ังประสูติพระราม อวตารของพระนารายณ รวมท้ังเทพอาวุธ บัลลังก
นาค นางมณโฑใหกําเนิดนางสีดาอวตารพระลักษมี จากน้ันพิเภกกับโหรทํานายวานางสีดาจะเปน
กาลกิณีแกกรุงลงกา ทศกัณฐจึงใหใสผอบลอยน้ําไป พระชนกฤาษีเก็บผอบไดจึงเล้ียงนางไว 
 ภาคท่ี 2 เร่ืองรามเกียรติ์ ทาวชนกลาผนวชนํานางสีดากลับกรุงมิถิลา ตอมาพระรามยกศร
ไดจึงไดอภิเษกกับนาง นางไกยเกษีไมยอมใหพระรามข้ึนเปนกษัตริยครองกรุงศรีอยุธยาโดยอาง
สัญญาท่ีทาวทศรถใหไว พระราม นางสีดา และพระลักษมณ ตองออกเดินปา นางสํามนักขาขนิษฐา
ของทศกัณฐหลงรักพระรามเขาเกี้ยวพาราสีแลวทํารายนางสีดา พระลักษมณจึงจับนางสํามนักขาตัดหู
ตัดจมูก นางสํามนักขามาฟองทศกัณฐพรอมพรรณนาความงามนางสีดาจนทศกัณฐเกิดหลงรัก
บัญชาใหมารีศแปลงเปนกวางทองไปลอนางสีดา และทศกัณฐฉวยโอกาสท่ีพระรามและพระลักษมณ
ออกไปตามกวางลักนางสีดาไปกรุงลงกา จากนั้นจึงเกิดสงครามระหวางพระรามท่ีมีกองทัพวานร 
และทศกัณฐท่ีมีลูกหลานญาติมิตรผูมีความสามารถ พระรามจองถนนขามไปกรุงลงกาทําการสงคราม
จนไดชัยชนะไดนางสีดากลับมา และไดขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา 
 ภาคที่ 3 ผนวกทาย 1.สงครามระหวางพระพรต พระสัตรุด อนุชาของพระรามกับ
มิตรของทศกัณฐ ซ่ึงพระพรต พระสัตรุดเปนฝายไดรับชัยชนะ 2.พระรามทราบวาพระมงกุฎและ
พระลบเปนโอรส ตอมาพระรามไดออกปาเพื่อสะเดาะเคราะหและไดรบชนะยักษอีกหลายคร้ังกอน

                                                 
 9 ประทีป  ชุมพล, จิตรกรรมฝาผนงัภาคกลาง ศึกษากรณีความสัมพันธกับวรรณคด ี
และอิทธิพลท่ีมีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต,ิ 2539), 207. 
 10 วัฒนะ บุญจับ และคณะ, เร่ืองรามเกียรติ์  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2546 ), (1)-(3) ; นิยะดา เหลาสุนทร.  ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตู
และหนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,23. 
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กลับคืนเมือง 3.สงครามระหวางพระพรต พระสัตรุด พระมงกุฎและพระลบ กับยักษคือทาวคนธรรพนุราช 
ซ่ึงพระพรต พระสัตรุด พระมงกุฎและพระลบเปนฝายไดรับชัยชนะ 
 
เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 
 เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานพบวาถูกนํามาเขียนเปน
ภาพเลาเร่ืองท่ีบานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม1 0

11  ตีความไดท้ังหมด 15 
เร่ือง โดยมีท่ีมาจาก 1.วรรณคดีทางศาสนา คือ ปญญาสชาดก มีท้ังหมด 7 เร่ือง คือ สมุทรโฆษ สุธน 
สุธนุ คาวี สังขทอง พระรถเมรี และเทวันธชาดก และมาจากวรรณคดีศาสนาอ่ืน 1 เร่ือง คือ อุณรุท 
และ 2.วรรณคดีนิทาน ซ่ึงมีท่ีมาจากนิทานพื้นบานไทย 5 เร่ือง คือ ไกรทอง สังขศิลปชัย สุวรรณหงส 
โสวัต และไชยเชษฐ  และมาจากนิทานพื้นบานตางชาติ 2 เรื่อง คือ อิเหนา (นิทานชวา) และ
มณีพิไชย (นิทานอินเดียใต ภาษาสันสกฤต)1 1

12 ซ่ึงวรรณคดีเหลานี้มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันดี อยางไร 
ก็ตามจะตองกลาวถึงความสําคัญของปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานโดยสังเขปกอนท่ีจะกลาวถึง
เร่ืองท่ีพบในวรรณคดีกลุมนี้ตอไป 
 ความเปนมาและความสําคัญของวรรณคดีนิทาน 
 วรรณคดีนิทาน 1 2

13 หมายถึง หนังสือท่ีแตงเปนคําประพันธอยางใดอยางหนึ่ง โดยมี
ลักษณะสําคัญ คือ การนําเสนอเร่ืองนิทานโบราณซ่ึงเลาสืบกันมาทํานองนิทานพ้ืนบาน 1 3

14 เร่ือง
ชาดกตาง ๆ โดยเฉพาะปญญาสชาดกซ่ึงเปนวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีนักวรรณคดีไทยไดนําเอามา
ดัดแปลงแตงเปนวรรณคดีเร่ืองตาง ๆ 1 4

15  แตท่ีเปนเร่ืองราวแตงข้ึนใหมลวน ๆ ก็มี อยางไรก็ตาม
วรรณคดีนิทานเปนวรรณคดีมุขปาฐะ ในช้ันแรกคือแตงเปนนิทานเลาสูกันฟงเพื่อความสนุกสนาน

                                                 
 11 นิยะดา  เหลาสุนทร,  ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, คํานํา.  
 12 ฐานิยา  ปนจนิดา,  “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมท่ีบานแผละ
หนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร,”  (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 114-115. 
 13 แทจริงแลวปญญาสชาดกก็จัดอยูในกลุมวรรณคดีนิทานนั่นเอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเกณฑ
ท่ีใชแบงประเภทของวรรณคดี ดู  ฐานิยา ปนจินดา, เร่ืองเดียวกัน, 11. 
 14 ปญญา  บริสุทธ์ิ,  วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท (กรุงเทพมหานคร : 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2534), 39. 
 15 ธนิต  อยูโพธ์ิ, นิทานวรรณคดี (พระนคร : ศิวพร, 2508), 1. 
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เพลิดเพลิน ไดเร่ิมมีการเขียนเปนคําประพันธรอยกรองข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา  นอกจากนี้ยังมีท่ี
เปนประเภทรอยแกวแตเปนจํานวนนอย และมักจะเอามาจากนิทานตางประเทศ เชน นิทานของ
อิหรานและนิทานของอินเดีย15

16  บทรอยกรองท่ีสําคัญโดยเฉพาะนํามาเขียนเปนบทละครนอกหลาย
เร่ือง เชน การะเกด  มโนหรา มณีพิไชย สังขทอง สังขศิลปชัย สุวรรณศิลป สุวรรณหงส โมงปา 
คาวี ไชยทัต พิกุลทอง พิมสวรรค พิณสุริยวงศ และโสวัต เปนตน และเร่ืองวรรณคดีตาง ๆ เชน  
ลิลิตพระลอ เสือโคคําฉันท และสมุทรโฆษคําฉันท16

17 เม่ือเขามาสูสมัยรัตนโกสินทรก็ไดมีการเลือก
ละครนอกบางเร่ืองมาแตงบทข้ึนใหมเฉพาะตอนที่จะใหละครในเลน เชน บทละครนอก 6 เร่ือง คือ 
สังขทอง ไชยเชษฐ  ไกรทอง มณีพิไชย คาวี และสังขศิลปชัย พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 1 7

18 อยางไรก็ตามการแตงคําประพันธเร่ืองนิทานตาง ๆ มายุติลงในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพราะตั้งแตตอนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเร่ือยมามีการแตงนวนิยายแบบตะวันตกอยางแพรหลาย และไดรับความนิยมมากข้ึน
ตามลําดับ การแตงเร่ืองนิทานก็คอยซบเซาและเลิกไปในท่ีสุด18

19 วรรณคดีนิทานนั้นมีความสําคัญใน
ดานใหความสนุกสนานเพลิดเพลินความบันเทิง รวมท้ังใหคติธรรมสอนใจในแงตาง ๆ อีกดวย 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญญาสชาดก 
 ชาดกเปนวรรณคดีทางพุทธศาสนา คําวา ชาดก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 หมายถึง เร่ืองพระพุทธเจาท่ีมีมาในชาติกอน ๆ ตามท่ีกลาวไวในคัมภีรชาดก1 9

20 แตถาจะ
จํากัดความหมายใหแคบก็คือ พระจริยาวัตรของพระโพธิสัตวซึ่งมีบทบาทเปนตัวสําคัญของ
เรื่อง หรือบางครั้งจะมีฐานะเปนผูสังเกตการณ 2 0

21 ที่มาของเรื่องชาดกตาง ๆ นั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชวิจารณซ่ึงสรุปไดวา ชาดกคงเปนเร่ืองนิทานท่ีเลากันใน

                                                 
 16 ปญญา  บริสุทธ์ิ,  วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท, 146. 
 17 กัญญรัตน เวชศาสตร, ศรีธนญชัยในอุษาคเนย  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541), 3-4. 
 18 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน บทละครนอกรวม 6 เร่ือง ฉบับ
หอสมุดแหงชาติ (พระนคร : คลังวิทยา, 2508), ค. 
 19 ปญญา บริสุทธ์ิ, วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท, 47. 
 20 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 359. 
 21 นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมีตอวรรณกรรม    
รอยกรองของไทย (กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง, 2538), 17. 
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พื้นเมืองมีมาแตกอนพุทธกาลเม่ือพระพุทธเจาทรงส่ังสอนพระพุทธศาสนา ทรงยกเอาเร่ืองนิทานมา
แสดงเปนอุปมาในพระธรรมเทศนา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักธรรมมากย่ิงข้ึน21

22  
 ชาดกนั้นจัดอยูในนวังคสัตถุศาสน ซ่ึงเปนคําสอนของพระพุทธเจามีองค 92 2

23 และ
ภายหลังไดถูกรวมอยูในพระสุตตันตปฎก หมวดขุททกนิกาย ในพระไตรปฎก ลําดับท่ี 10 ซ่ึง
เรียกวาเปนนิบาตชาดก มีท้ังหมด 547 หรือ 550 ชาติ แบงเปนหมวดหมูตามจํานวนคาถาเรียกวา 
นิบาต โดยนิบาตชาดกน้ันจะมีแตคาถาเทานั้น ตอมาจึงมีการอธิบายคาถาเหลานั้นใหเขาใจไดงาย
โดยมีเรื่องเลาประกอบ เรียกวา อรรถกถาชาดก 2 3

24 อยางไรก็ตามชาดกในวรรณคดีพุทธศาสนา
ภาษาบาลีนอกจากนิบาตชาดกแลว ยังมีชาดกนอกนิบาตท่ีสําคัญคือ ปญญาสชาดก ซ่ึงเปนท่ีรูจักกัน
โดยทั่วไป 

 ปญญาสชาดก นั้น แปลวา ชาดก 50 เรื่อง โดยคําวา ปญญาส แปลวา 50 แตจํานวนท่ี
แทจริงมี 61 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ไมใชชาดก 3 เรื ่อง ในคํานําหนังสือปญญาสชาดก  สมเด็จฯ     
กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงอธิบายไววา เร่ืองปญญาสชาดก คือประชุมนิทานเกาแกท่ีเลากัน
ในเมืองไทยแตโบราณ 50 เร่ือง พระภิกษุชาวเชียงใหมรวบรวมแตงเปนชาดกไวในภาษาบาลี เม่ือ
ราวพ.ศ. 2000 – 220024

25   ซ่ึงเปนสมัยท่ีพระภิกษุเดินทางไปเรียนท่ีลังกาทวีป มีความรูทางภาษาบาลี
แตกฉานและไดเอาอยางพระภิกษุในลังกามาแตงหนังสือเปนภาษาบาลีข้ึนโดยแตงเลียนเปนอยาง
อรรถกถาชาดก โดยเจตนาจะบํารุงพระศาสนาใหถาวรและจะใหหนังสือซ่ึงแตงนั้นเปนหลักฐาน
ม่ันคง เพราะเปนภาษาเดียวกับพระไตรปฎก2 5

26 ปญญาสชาดกนอกจากจะเปนท่ีนิยมแพรหลายใน

                                                 
 22 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชวิจารณวาดวยนิทานชาดก” ใน 
นิบาตชาดกเลมท่ี 23 ภาคผนวก (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2474), 11-30. 
 23 นวังคสัตถุศาสนประกอบไปดวย สูตร เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ 
 24 ทรัพย  ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก  (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวนัออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2527), 14-15, 20. 
 25 โดยท่ัวไปแลวเช่ือกันวาปญญาสชาดกแตงข้ึนราวป พ.ศ. 2000-2200 โดยพระภิกษุ
ชาวเชียงใหม  แต ศ.ดร.นิยะดา เหลาสุนทร เสนอวา  ปญญาสชาดกนาจะแตงข้ึนโดยชาวหริภุญชัย
กอนป พ.ศ.1808 ดู นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก:ประวัติและความสําคัญท่ีมีตอวรรณกรรม
รอยกรองของไทย, 34-40. 
 26 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, “คํานํา,” ใน ปญญาสชาดกฉบับหอสมุดแหงชาติ,  
เลม 1 (พระนคร: ม.ป.ท., 2499), ค. 
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ประเทศไทยแลวยังไดแพรกระจายไปในดินแดนใกลเคียง เทาท่ีมีหลักฐานก็คือ พมา ลาว และเขมร 
แตละประเทศก็มีปญญาสชาดกในภาษาของตนเอง สําหรับในประเทศไทยปญญาสชาดกฉบับ
หอสมุดแหงชาติคือฉบับแปลท่ีสมบูรณท่ีสุด มีท้ังหมด 61 เร่ือง แบงเปนปฐมภาค 50 เร่ือง และ
ปจฉิมภาค 11 เร่ือง ซ่ึงในตอนทายมีเร่ืองท่ีไมใชชาดก 3 เร่ืองรวมอยูดวย26

27 

 ปญญาสชาดกมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนวรรณคดีทางศาสนา คือ เปนวรรณคดีชาดกมี
หนาท่ีเพื่อการส่ังสอนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีคติสอนใจโนมนาวใหเล่ือมใสในพุทธจริยาวัตร
ของพระพุทธเจา เม่ือคร้ังเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว และโดยลักษณะโครงสรางของปญญาส
ชาดกก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเปนตนเคาของวรรณคดีหลายเร่ือง 

 เ ร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีนํามาเขียนเปน                      
ภาพเลาเร่ืองท่ีบานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม   
 เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากวรรณคดีทางศาสนาปญญาสชาดก  
 เร่ืองสมุทรโฆษ มาจาก สมุททโฆสชาดก ชาดกลําดับแรกในปญญาสชาดก เร่ืองสมุทรโฆษ
เปนท่ีแพรหลายมาต้ังแตสมัยอยุธยา จากสมุทรโฆษคําฉันทโดยสมเด็จพระนารายณทรงโปรดฯ ให
พระมหาราชครูแตงข้ึนเพื่อเปนบทพากยหนังในคราวเฉลิมพระชนมายุครบเบญจเพส 2 7

28 โดยแตง
ในชวงตนของเร่ือง และตอมาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระราชนิพนธตอและมาสําเร็จใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรโดยสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส28

29 เม่ือมีการพรรณนาถึงความทุกขยากของกวีท่ีจะตองจากนาง
ท่ีรัก กวีนิยมท่ีจะเปรียบเทียบกับคูพระคูนางในเร่ืองสมุทรโฆษเสมอ2 9

30  เร่ืองสมุทรโฆษน้ีช้ีใหเห็น
วา ผูท่ีมีความมานะพยายามจริงแลว ถึงแมจะตองตกระกําลําบากอยางไร ในท่ีสุดก็จะตองไดรับ

                                                 
 27 นิยะดา  เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมีตอวรรณกรรม 
รอยกรองของไทย, 47. 
 28 พระมหาราชครู,สมเด็จพระนารายณมหาราช และ สมเด็จพระมหาสมณเจา                   
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส,  สมุทรโฆษคําฉันท ฉบับชําระใหม มีเชิงอรรถพรอมดวยภาพถาย             
จากจิตรกรรม  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2522), 3. 
 29 สุภา  ศาตะวรรณ และคณะ, ประวัติวรรณคดีไทย (พระนครศรีอยุธยา: ฝายเอกสาร
และตําราวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2518), 26-27. 
 

30
 นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตแูละหนาตาง

พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 13. 
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ความสุขดังพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดี30

31 วรรณคดีสโมสรไดยกยองสมุทรโฆษคําฉันทวาเปน
ยอดแหงคําฉันท  
 เร่ืองยอ พระโพธ์ิเทพารักษอุมสมพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีไดคืนเดียว แตท้ัง
สองไดฝาฟนอุปสรรคจนไดอภิเษกกัน วันหนึ่งพระสมุทรโฆษไดพระขรรควิเศษจากวิทยาธรจึงพา
นางพินทุมดีเหาะไปชมปาหิมพานตและไดพํานักอยูกับประมุขของเหลากินนร แตพระขรรคถูก
ขโมย ท้ังสองเดินทางจนถึงฝงทะเลจึงพากันเกาะขอนไมขามฝง แตขอนไมขาดจึงพลัดพรากกัน 
สุดทายท้ังคูไดข้ึนฝงและพบกันอีกคร้ังเพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีโรงทานซ่ึงนางพินทุมดีไดให
วาดเร่ืองราวของนางกับพระสมุทรโฆษเอาไว  
 เร่ืองคาวี เร่ืองคาวีตอนตนมาจาก พหลาคาวีชาดก ชาดกลําดับท่ี 29 ในปญญาสชาดก   
นิยะดา เหลาสุนทร ไดใหความเห็นไววา “เร่ืองตอนปลายนับแตลูกเสือลูกวัวไดรับการชุบตัวข้ึนมา 
เขาใจวาผูแตงคงจะอาศัยการประสมประสานท่ีมาจากหลายเร่ืองเขาดวยกัน และหนึ่งในจํานวนนี้ก็
คือ สีหนาทชาดก ชาดกลําดับท่ี 52 ในปญญาสชาดก”  ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหง 
กรุงศรีอยุธยา พระมหาราชครูไดนําพหลาคาวีชาดกมาแตงเปนเสือโคคําฉันท ตอมาในสมัย
รัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงพระราชนิพนธบทละครนอกเร่ืองคาวี
ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันเปนอยางด3ี1

32  เร่ืองคาวีนี้เปนเร่ืองท่ีมีคติธรรมสอนใจใหมีความซ่ือสัตย ความอดทน 
และความกตัญูอยางยิ่ง32

33  
 เร่ืองยอ พระฤาษีชุบลูกเสือ กับลูกวัวข้ึนเปนมนุษยสองพ่ีนองช่ือหลวิชัยและคาวี ท้ังคู
แยกยายกันไปหาบานเมืองครอบครอง คาวีไปปราบนกอินทรียไดนางจันทสุดาผมหอม ตอมา     
ทาวสันนุราชใหนางเฒาทัศประสาทมาลวงฆาคาวีแลวพานางไป หลวิชัยตามมาชุบคาวี ท้ังสองตาม
ไปฆาทาวสันนุราชไดนางคืนมา  
 เร่ืองสุธน มาจาก สุธนชาดก ชาดกลําดับท่ี 2 ในปญญาสชาดก สุธนชาดกเปนเร่ืองท่ี
ไดรับความนิยมแพรหลายท่ัวเอเชีย แตละประเทศก็มีวรรณคดีเร่ืองพระสุธนในภาษาของตน                 

                                                 
 31 พรพรรณ  ธารานุมาศ, วรรณคดีท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  (กรุงเทพมหานคร :  
บํารุงสาสน, 2532), 83. 
 32 นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตแูละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 14. 
 33 นิพนธ  สุขสวัสดิ์,  วรรณคดีเก่ียวกับพุทธศาสนา  (พิษณุโลก : โครงการตํารามศว, 
2525), 244. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 16 

ในภาษาไทยมีเร่ืองพระสุธนท่ีพบ 4 สํานวน คือ พระสุธนคํากาพย พระสุธนคํากลอน พระสุธนคําฉันท 
และบทละครเร่ืองพระสุธน ซ่ึงตีพิมพแลวท้ังหมด33

34  
 เร่ืองยอ พรานบุญใชบวงบาศท่ีไดมาคลองนางมโนราหกินรีซ่ึงเปนธิดาของทาวทุมราช
ไดจึงถวายเปนชายาพระสุธน ตอมาพระสุธนตองยกทัพไปปราบขาศึก นางมโนหราโดนแกลงและ
ถูกนํามาบูชายัญ แตนางทําอุบายขอปกหางบินหนีไป แลวฝากผากัมพล ธํามรงค มนตร ไวแก             
พระฤาษีเพื่อใหพระสุธนใชเปนเครื่องนําทางไปเมืองของนาง พระสุธนเดินทางถึงเมืองของ
นางมโนราห สุดทายพระสุธนตองเลือกนางมโนหราจากกลุมพระธิดาท้ัง 7 ของทาวทุมราช 
 เร่ืองสุธนุ มาจาก สุธนุชาดก ชาดกลําดับท่ี 3 ในปญญาสชาดก เร่ืองสุธนุฉบับรอยกรอง
เทาที่พบมี 3 สํานวน คือ สุธนุคํากาพย 2 สํานวน (ตนฉบับตัวเขียน) และสุธนุคําฉันท ของ 
พระยาอิศรานุภาพ (อน) ซ่ึงตีพิมพแลว34

35  
 เร่ืองยอ พระสุธนุฝาฟนอุปสรรคจนไดนางจิรประภา ท้ังคูข่ีมามณีกักขิหรือมณีกากกลับ
เมือง และไดพักท่ีศาลาของพระยายักษโกญดาล พระยายักษจะจับกิน มามณีกากถูกจับ พระสุธนุ
และนางจิรประภาหนีไปไดแลวขอโดยสารเรือพอคาแตเรืออัปปางจึงพลัดพรากกัน ท้ังคูไดข้ึนฝง 
นางจิรประภาสรางโรงทานและใหวาดจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองของนางกับพระสุธนุ  ฝายพระสุธนุได
นางอัญชนวดีและทําอุบายไดมาคืนโดยมีนางกเรณุกาชวย พระสุธนุไดพบนางจิรประภาเนื่องจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังและชวนกันกลับเมือง หลังงานอภิเษกพระสุธนุไปรับนางอัญชนวดีและ
บริวาร  
 เร่ืองสังขทอง มาจาก สุวัณณสังขชาดก ชาดกลําดับท่ี 53 ในปญญาสชาดกมีเร่ืองสังขทอง
ฉบับรอยกรองสํานวนตาง ๆ คือ สังขทองคํากาพย 2 สํานวน (ตนฉบับตัวเขียน) สังขทองคําฉันท 
(ตนฉบับตัวเขียน) และสังขทองบทละคร 2 สํานวน ตีพิมพแลว โดยเปนสังขทองบทละครนอก  
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 1 สํานวน เร่ืองสังขทองไดรับความนิยมใน
หมูคนไทยมาชานาน คติธรรมสอนใจท่ีสําคัญของเร่ืองสังขทองคือไมใหตัดสินคนจากรูปราง
ภายนอก35

36 

                                                 
 34 นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 15. 
 35 นิยะดา  เหลาสุนทร, เร่ืองเดียวกัน, 15. 
 36 พรพรรณ  ธารานุมาศ, วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร สมโภชกรุงรัตนโกสินทร
ครบรอบ 200 ป (กรุงเทพมหานคร : เรืองศิลป, 2524), 73. 
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 เร่ืองยอ นางสนมจันทากล่ันแกลงทูลทาวยศวิมลวานางจันทเทวีมเหสีคลอดลูกเปน 
หอยสังขเปนกาลีตอบานเมือง ทาวยศวิมลจึงขับนางออกไปจากเมือง พระสังขและพระมารดาตอง
เรรอนไปอยูกับตายาย ตอมาพระสังขไดเปนบุตรบุญธรรมนางยักษพันธุรัต เมื่อพระสังขโตข้ึน             
ไดของวิเศษจากนางยักษและออกเดินทางไดนางรจนาเปนชายาแลวไดครองบานเมืองในท่ีสุด 
 เร่ืองพระรถเมรี มาจาก รถเสนชาดก ชาดกลําดับท่ี 47 ในปญญาสชาดก  ซ่ึงเร่ืองพระรถ
เมรีนี้อาจกลาวไดวาไดรับความนิยมมากท่ีสุดในบรรดาเร่ืองท่ีมาจากปญญาสชาดก โดยจะเห็นได
วามีฉบับรอยกรองถึง 12 สํานวน คือ พระรถคํากาพย 1 สํานวน พระรถคํากลอน  3 สํานวน พระรถ
คําฉันท 3 สํานวน พระรถบทละคร 3 สํานวน กาพยขับไมและมโหรีเร่ืองพระรถอยางละสํานวน36

37 

 เร่ืองยอ พระรถเสนตองไปเอามะมวงหาวมะนาวโหท่ีเมืองของนางยักษสุนนทา 
ระหวางทางพระฤาษีไดแปลงสารจากท่ีนางยักษสุนนทาส่ังใหยักษจับกิน เปนใหจัดการอภิเษก  
พระรถเสนกับนางเมรีทันทีท่ีถึงเมือง สุดทายพระรถเสนมอมเหลานางเมรีแลวลอบหนีไปพรอมกับ
ของวิเศษและเนตรนางสิบสอง พระรถเสนไดประสมเนตรนางสิบสอง ฆานางยักษสุนนทา พระเจา
รถสิทธิใหรับนางสิบสองมาอภิเษกตามเดิม พระรถเสนไดกลับไปหานางเมรีท่ีกําลังจะขาดใจตาย  
 เร่ืองเทวันธชาดก มาจาก ปญญาสชาดก ชาดกลําดับท่ี 6 ในปจฉิมภาค สําหรับเร่ือง
วรรณคดีท่ีมาจากปญญาสชาดกเร่ืองนี้ พบวามี 2 สํานวนคือ เทวันธกลอนอาน และเทวันธคํากาพย 
ซ่ึงท้ังสองฉบับยังไมไดรับการตีพิมพ37

38 
 เรื่องยอ พระเจากาสิกราชถูกนันทยักษจับกินแตมาทรงไมตายเพราะบอกอุบายให    
นันทยักษแปลงเปนพระเจากาสิกราชเขาไปกินชาวเมือง นันทยักษเอามาไปขังไว เทวันธและจันทนเทวี
ทราบความจริงจากมาจึงขอพระเจากาสิกราชองคปลอมเอามาไปข่ีเลนแลวหนีไป นันทยักษตามมา
จะจับกินแตรุกขเทวดาประจําตนไทรชวยไว นันทยักษจับไดแตมาหักคอกินหัว พระอินทรมาชวย
ชุบชีวิตมา เทวันธและจันทนเทวีไปไดหัวสิงหท่ีเพ่ิงตายมาตอ มาจึงมีหัวเปนสิงหตัวเปนมามีกําลัง
มาก  จากนั้นเทวันธและจันทนเทวีไดข่ีมาเดินทางตอไปจนมาถึงเมืองรางแหงหนึ่ง เกิดการผจญภัย
อีกหลายคร้ัง 

                                                 
 37 นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตแูละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 18. 
 38 นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก:ประวัติและความสาํคัญท่ีมีตอวรรณกรรม 
รอยกรองของไทย, 385-393. 
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 เร่ืองวรรณคดท่ีีมีท่ีมาจากวรรณคดีศาสนาอื่น  
 เร่ืองอุณรุท ความเปนมาของวรรณคดีเร่ืองอุณรุทนั้นยังเปนท่ีถกเถียงกัน 2 แนวความคิด 
คือ ธนิต อยูโพธ์ิ เสนอวา อุณรุท มาจากวิษณุปุราณะ 3 8

39 แตในปพ.ศ.2525 ดร.มณีปน พรหมสุทธิ
รักษ เสนอแนวคิดใหมวา เร่ืองอุณรุทนาจะมาจากเร่ืองหริวงศ ซ่ึงเปนภาคผนวกของคัมภีรมหาภา
รตะมากกวาวิษณุปุราณะ อุณรุทจึงมีฐานะเปนวรรณคดีท่ีมาจากศาสนาอ่ืน ซ่ึงไทยรูจักเร่ืองอุณรุท      
มาพรอมกับรามเกียรต์ิ อยางไรก็ตาม เร่ืองอุณรุทฉบับรอยกรองเทาท่ีพบมี 2 สํานวน คือ อนิรุทธคําฉันท 
กวีนิพนธสมัยอยุธยาเช่ือกันวาเปนงานของศรีปราชญ สวนอีกสํานวนหนึ่ง คือ บทละครเร่ือง       
อุณรุทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช39

40 เร่ืองอุณรุทนี้นอกจาก
จะใหความบันเทิงใจแลวยังมีคติสอนใจใหกลาหาญดวย40

41 
 เร่ืองยอ พระอุณรุทพระนัดดาของพระบรมจักรกฤษณ ซ่ึงก็คือพระนารายณอวตาร             
มาปราบทาวกรุงพาณพระยายักษ ตองผจญเรื่องความรักใครไดนางอุษาและทําสงครามกับทาว               
กรุงพาณซ่ึงเปนอสูรมีฤทธ์ิมาก ตองอาศัยพระบรมจักรกฤษณพระอัยกาใหชวยจึงไดรับชัยชนะ 
 วรรณคดีนิทาน 
 เร่ืองอิเหนา เร่ืองอิเหนามีท่ีมาจากนิทานพื้นบานชวา ผูวิจัยไดกลาวถึงความเปนมาและ
ความสําคัญของวรรณคดีเร่ืองนี้ไวในหัวขอท่ี 4 
 เรื่องไกรทอง มาจากนิทานพื้นบานไทย แตงเปนบทละครนอกเลนมาตั้งแตครั้ง  
กรุงศรีอยุธยา ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธบทละครนอกเร่ือง               
ไกรทอง 2 ตอนคือ นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถํ้า และตอนไกรทองตามนางวิมาลากลับไปถํ้า 
และมีบทละครตอนชาละวันไดนางตะเภาทอง พระนิพนธของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ    
เร่ืองไกรทองถือวาเปนเร่ืองท่ีมีเคามาจากเร่ืองจริงคือสถานท่ีเกิดของไกรทองท่ีตําบลบานนายไกร  
ท่ีแมน้ําออมในเขตจังหวัดนนทบุรี และที ่เมืองพิจิตรเกาก็มีตําบลที่เรียกวาวังชาละวันและ      
บานดงเศรษฐี41

42 
                                                 
 39 ธนิต อยูโพธ์ิ, “ ท่ีมาของอุณรุทคําฉันทและบทละครเร่ืองอุณรุท” ใน บทละครเร่ือง
อุณรุท (พระนคร : โรงพิมพสามมิตร, 2514), (15)-(24). 
 40 นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตแูละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 13. 
 41 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 2 ภาษาและวรรณคดีกรุงรตันโกสินทร 
(กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร และกองหอสมดุแหงชาติ, 2525), 149. 
 42 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน บทละครนอกรวม 6 เร่ือง                    
ฉบับหอสมุดแหงชาต,ิ ข. 
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 เร่ืองยอ ชาละวันคาบนางตะเภาทองลูกสาวเศรษฐีลงไปไวในถํ้า ไกรทองอาสาเศรษฐี
ปราบชาละวันไดสําเร็จ จึงไดนางตะเภาทองและตะเภาแกวเปนภรรยา ตอมาไกรทองลงไปถํ้าชาละวัน
ไดนางวิมาลาเมียชาละวัน นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถํ้า แตมีเร่ืองทะเลาะหึงหวงกับนางตะเภาทอง
และตะเภาแกว จึงกลับไปท่ีถํ้าตามเดิม ไกรทองจึงตามนางวิมาลากลับไปถํ้า 
 เร่ืองสังขศิลปชัย มาจากนิทานพ้ืนบานไทยท่ีไดรับความนิยมแพรหลายโดยเฉพาะใน
ภาคอีสานและประเทศลาวโดยถือกันวาเปนชาดกท่ีสําคัญ เร่ืองสังขศิลปชัยมีหลายสํานวน                        
แตท่ีเปนรอยกรองสํานวนภาคกลางมี 2 สํานวนคือ สังขศิลปชัยบทละครนอกของพระบาทสมเด็จ             
พระน่ังเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงพระราชนิพนธข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 2 คร้ังยังเปนพระเจาลูกยาเธอ               
กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร และสังขศิลปชัยกลอนสวดซ่ึงสันนิษฐานวาแตงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
42

43 
 เรื่องยอ พระสังขศิลปชัยไดออกไปตามนางเกสรสุมณฑาผูเปนอาซึ่งถูกลักพาไป
เมืองยักษ และนางศรีสุพรรณธิดานางเกสรสุมณฑาท่ีถูกพาตัวไปไวเมืองบาดาลกลับเมืองมาได                 
พระสังขศิลปชัยถูกหกกุมารผลักตกเหวแตเทวดาชวยชีวิตไว ตอมาทาวกุศราชทราบความจริงจึง           
ยกทัพมารับท้ังหมดกลับเขาเมืองและอภิเษกใหพระสังขศิลปชัยครองเมืองกับนางศรีสุพรรณ 
 เร่ืองไชยเชษฐ  มาจากนิทานพื้นบานไทย เปนท่ีนิยมแพรหลายโดยแตงเปนบทละครนอก
เลนมาต้ังแตสมัยอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรง  
พระราชนิพนธขึ้นใหม 4 ตอน เปนบทละครนอกเชนกัน คือ ตอนนางสุวิญชาถูกขับไล ตอน
พระไชยเชษฐตามนางสุวิญชา ตอนพระไชยเชษฐเขาเฝาทาวสิงหล และตอนอภิเษกพระไชยเชษฐ43

44 
 เร่ืองยอ ไชยเชษฐไดนางสุวิญชาธิดาทาวสิงหลพระยายักษเปนมเหสี นางบาทบริจาริกา
ท้ัง 7 แกลงนางสุวิญชาทูลพระไชยเชษฐวานางสุวิญชาคลอดลูกเปนทอนไม พระไชยเชษฐจึงขับ
นางออกจากเมืองโดยมีนางแมวพี่เล้ียงผูภักดีคอยติดตามไป ตอมาพระไชยเชษฐสํานึกได และได
กลับมาอยูพรอมหนากันกับนางสุวิญชาและพระนารายณธิเบศรโอรสอีกคร้ัง 
 เร่ืองโสวัต มาจากนิทานพื้นบานไทยซ่ึงรูจักกันมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย เร่ืองโสวัต
เทาท่ีพบในปจจุบันเปนบทละครนอกท่ีไมเคยตีพิมพ นอกจากนี้มีโสวัตกลอนสวด  เร่ืองโสวัตนี้

                                                 
 43 นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตแูละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 17. 
 44 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครนอกรวม 6 เร่ือง ฉบับหอสมุด
แหงชาต,ิ 277-364. 
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เปนท่ีนิยมในลานนาเชนกันจะเห็นไดจากคาวซอท่ีมีช่ือเสียงของทางเหนือคือเร่ืองเจาสุวัตกับ             
นางบัวคํา44

45 
 เร่ืองยอ พระโสวัตไดนางปทุมวดีเปนชายา วันหนึ่งมาของพระโสวัตเหาะขามเมือง 
พระยายักษ มาถูกจับตัวไว พระโสวัตและนางปทุมวดีออกติดตามมา พระโสวัตถูกพรานใชปนยายิง
ตายและขูบังคับนํานางไป ระหวางทางนางปทุมวดีฟนพรานตาย พระฤาษีออกตามหาพบพระโสวัต
นอนตายอยูจึงชุบชีวิตและสอนมนตรให ตอมาไดมาคืน และสุดทายก็ไดพบนางปทุมวดี 
 เร่ืองมณีพิไชย  เร่ืองมณีพิไชยสันนิษฐานกันวามีท่ีมาจากนิทานพ้ืนบานตางชาติเพราะมี
ความคลายคลึงกับนิยายอินเดียใต ภาษาสันสกฤต45

46 อยางไรก็ตามเร่ืองมณีพิไชยนิยมนํามาเลนละครนอก
เปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางมาต้ังแตสมัยอยุธยาเชนเดียวกับเร่ืองสุวรรณหงส 4 6

47 ในสมัย
รัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธข้ึนใหมในช่ือเดิมเปน 
บทละครนอกเชนกันคือตอนพราหมณยอพระกล่ินขอพระมณีพิไชยไปเปนทาส47

48 
 เร่ืองยอ พระอินทรไมอาจเล้ียงนางยอพระกล่ินพระธิดาท่ีเปนมนุษยไวบนสวรรคจึงนํา
นางไปไวในปลองไมไผ พระมณีพิไชยไดนางไปแตพระมารดาไมโปรดเพราะอยากใหโอรสเปน
บุตรเขยพระเจากรุงจีน นางใสความนางยอพระกล่ินวาเปนผีกระสือ พระอินทรลงมาชวยแปลง         
นางยอพระกล่ินใหเปนพราหมณ ตอมาไดผจญภัยรวมกันและไดกลับมาครองคูกันอีกคร้ัง 
 เร่ืองสุวรรณหงส มาจากนิทานพ้ืนบานไทยรูจักกันแพรหลายต้ังแตสมัยอยุธยานิยม
นํามาเลนละครนอก สํานวนท่ีพบมีแตบทละครเทานั้น48

49 
 เรื่องยอ พระสุวรรณหงสไตสายปานไปยังปราสาทนางเกศสุริยงไดนางเปนชายา 
ตอมาพระสุวรรณหงสถูกหอกยนตแทงกลับมาสิ้นชีวิตที่เมืองของตน นางเกศสุริยงตามหาสวามี 
พระอินทรมอบน้ํามันวิเศษสําหรับชุบชีวิตใหพรอมกับแปลงรางนางใหเปนพราหมณ แลวได  
                                                 
 45 นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 19. 
 46 ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา, “กัทลีครรภา : ความสัมพันธท่ีมีตอเร่ืองมณีพิไชย,” ภาษาและ
วรรณคดีไทย 9, 2 (ตุลาคม 2535) : 19-31. 
 47 นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตแูละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 21. 
 48 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครนอกรวม 6 เร่ือง  ฉบับหอสมุด
แหงชาต,ิ 433-476. 
 49 นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตแูละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 21. 
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ยักษเปนบริวาร นางเกศสุริยงชุบชีวิตพระสุวรรณหงส ทั้งคูไดฝาฟนอุปสรรคจนกระทั่งไดอยู
รวมกันอีก 
 
เร่ืองสามกก 
 สามกกเปนเร่ืองของจีน จดหมายเหตุเร่ืองสามกกจีนเรียกวาสามกกจี่  เปนจดหมายเหตุ
หรือประวัติศาสตรตอนหนึ่งท่ีปรากฎอยูในชุดประวัติศาสตรของจีน ช่ือวา “ประวัติศาสตร
(พงศาวดาร) 24 (เร่ือง)” ซ่ึงตันซ่ิว (หรือเฉินโซว) เปนผูบันทึกและเรียบเรียงข้ึนในสมัยราชวงศจิ้น
(พ.ศ.807-962) ตอมาเร่ืองสามกกเปนท่ีรูจักกันแพรหลายท้ังรูปแบบการเลานิทาน การแสดง
อุปรากรจีน (งิ้ว) การเชิดหนัง  และในสมัยราชวงศหยวนหรือมองโกล (พ.ศ. 1814-1911) เร่ิมมีการ
บันทึกเปนเร่ืองยาวใชอานกันเรียกงานเขียนประเภทนี้วา เร่ืองเลาประวัติศาสตร  สมัยราชวงศเหม็ง
(พ.ศ.1911-2186) หลอกวนตง (ลอกวนตง) ชาวเมืองฮั่งจิ๋วไดแตงสามกกจี่ทงซกเอ้ียนหงีหรือ             
สามกกจี่เอ้ียนหงี แปลเปนไทยวา หนังสือนิทานอิงพงศาวดารสามกก เรียกส้ันๆ วา สามกกเอ้ียนหงี 
โดยอาศัยแกนดําเนินเร่ืองจากเนื้อหาจากจดหมายเหตุสามกกของตันซ่ิว  จํานวน 120 ตอน ซ่ึงพิมพ
คร้ังแรกในสมัยราชวงศเหม็งระหวาง พ.ศ. 2031-2048  ตอนฉบับพิมพคร้ังนี้ไมสูแพรหลายนัก 
สมัยตนราชวงศเช็ง (แมนจูเรีย) เหมาจงกัง คิดจะพิมพเปนเลม จึงไดตัดตอนและเพิ่มเติมเนื้อหา
บางสวนลงไปแลวใหนักปราชญอีกคนหนึ่งคือ กิมเส่ียถางผูเปนอาจารยอานตรวจและเขียน              
คําวิจารณประกอบ ตีพิมพคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 21874 9

50  และไดตนฉบับตอไปในตางประเทศแปล
ออกเปนหลายภาษา ดวยความท่ีหนังสือสามกกนี้แตงข้ึนโดยมีวัตถุประสงคจะใหเปนตําราสําหรับ
ศึกษาอุบายการเมืองและการสงคราม และแตงดีอยางยิ่ง จึงเปนหนังสือท่ีไดรับความนิยมแพรหลาย
ในประเทศจีน และตลอดไปจนถึงประเทศอ่ืน 5ๆ0

51  
 หนังสือสามกกฉบับภาษาไทย 
 หนังสือสามกกจี่เปนท่ีมาของหนังสือสามกกฉบับภาษาไทย แตสามกกจี่ไมใชตนฉบับ
ท่ีใชถายทอดเปนภาษาไทยโดยตรง ท่ีเปนตนฉบับแปลเปนภาษาไทยโดยตรงซ่ึงมีเจาพระยา               
พระคลัง (หน) เปนผูอํานวยการแปลน้ัน คือ สามกกเอ้ียนหง5ี 1

52 การแปลเร่ืองสามกกนั้นมีจุดประสงค 
คือ เพ่ือประโยชนราชการบานเมือง โดยสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงไดรับคําบอกเลาสืบ
                                                 
 50 ดูรายละเอียดใน สุนันท  จนัทรวิเมลือง, การศึกษาสามกกสามแนวทาง 
(กรุงเทพมหานคร : ตนออ1999, 2542). 
 51 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก ,” ใน สามกกของ 
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ (พระนคร : แพรพิทยา, 2513), 7-9. 
 52 สุนันท  จันทรวิเมลือง, การศึกษาสามกกสามแนวทาง, 24. 
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กันมาวา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1ทรงมีพระราชดํารัส
ส่ังใหแปลหนังสือพงศาวดารจีนเปนภาษาไทย 2 เร่ืองคือ เร่ืองไซฮั่นกับเร่ืองสามกก โปรดฯให
สมเด็จพระเจาหลานเธอ กรมพระราชวังหลัง (เจาฟาทองอิน กรมหลวงอนุรักษเทเวศร) ทรง
อํานวยการแปลเร่ืองไซฮั่น และใหเจาพระยาพระคลัง (หน) อํานวยการแปลเร่ืองสามกก สําหรับ
วิธีการแปลคือ แบงพนักงานเปนสองฝายโดยใหผูชํานาญหนังสือจีนแปลความออกใหเสมียนจดลง 
ผูชํานาญภาษาไทยจึงนําความมาเรียบเรียงแตงเปนภาษาไทยอีกคร้ัง จึงมีผูอํานวยการแปลคอยแตง
คําแปลหรือคอยกํากับการแปล และเพราะไมมีผูรูสันทัดท้ังสองภาษาในตัวคนคนเดียว สํานวนแปล
จะไมสูตรงกับสํานวนจีนท่ีแตงไวนัก52

53 
 กลาวไดวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 โปรดฯใหเจาพระยา
พระคลัง (หน) อํานวยการแปลเร่ืองสามกกกอน พ.ศ.2348 เปนหนังสือ 95 เลมสมุดไทย ซ่ึงโรง
พิมพหมอบรัดเลยพิมพครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2408 ไดยืมตนฉบับหนังสือเรื่องสามกก
ของผูอื ่นมา 2 ฉบับ แลวยืมตนฉบับของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เมื ่อยังเปน
เจาพระยาศรีสุริยวงศท่ีสมุหพระกลาโหมมาสอบกันเปน 3 ฉบับ พิมพหนังสือสามกกข้ึนเปน    
สมุดพิมพ 4 เลม ตลอดเรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรับซื้อพระราชทาน   
พระราชโอรส-ธิดา พระองคละฉบับและพระราชทานผูอ่ืนตามพระราชอัธยาศัย หลังจากนี้ไดมี 
การตีพิมพเรื่องสามกกขึ้นอีกหลายครั้ง วรรณคดีสโมสรยกยองใหเรื่องสามกกฉบับเจาพระยา
พระคลัง (หน) เปนยอดของความเรียงเร่ืองนิทาน53

54 อยางไรก็ตาม นอกจากเร่ืองสามกกฉบับเจาพระยา 
พระคลัง (หน) แลว หลังจากนั้นก็มีการแตงเร่ืองสามกกข้ึนอีกมากมาย  อาทิ 
 รอยแกว เชน  สามกกฉบับนายทุน : โจโฉ นายกตลอดกาล และเบงเฮ็ก ผูถูกกลืนท้ัง
เปนของม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช สามกกฉบับวณิพก ของยาขอบ (โชติ แพรพันธุ) เปนตน 
 รอยกรอง 54

55 
 บทละครรํา (สําหรับเลนละครนอกอยางเกา) ฝมือของหลวงพัฒนพงศภักดี และหม่ืน
เสนานุชิต (เจต) แตงเปนตอนใหคณะเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารงเลนละคร เชน ตอนพระเจาเลนเต
ประพาสสวน จนถึงต๋ังโตะเขาไปขูพระเจาเหี้ยนเต หลวงพัฒนพงศฯ แตงใหเจาพระยามหินทรฯ 
                                                 
 53 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก ,” ใน สามกกของ 
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 9-10, 25-26. 
 54 พรพรรณ ธารานุมาศ,  วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร สมโภชกรุงรัตนโกสินทร
ครบรอบ 200 ป, 28, 31-32. 
 55 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก ,” ใน สามกกของ 
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 23-25. 
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เลนละคร เปนหนังสือ 16 เลมสมุดไทย ยังไมไดพิมพ  ตอนอองอุนกําจัดต๋ังโตะ หลวงพัฒนพงศฯ 
แตงใหเจาพระยามหินทรฯ เลนละครเปนหนังสือ 2 เลมสมุดไทย ยังไมไดพิมพ ตอนจิวยี่คิดอุบาย
จะเอาเมืองเกงจิ๋ว หม่ืนเสนานุชิต (เจต) แตงลงพิมพเม่ือ พ.ศ. 2436 
 บทละครรอง (เลนบนเวทีอยางละครปราโมไทย) เชน ตอนตั๋งโตะหลงนางเตียวเส้ียน         
ผูแตงใชนามวา “เหม็งกุยบุน” พิมพเม่ือ พ.ศ. 2458 
 กลอนสุภาพ (แตงตามแบบสุนทรภู) เชน ตอนนางเตียวเส้ียนลวงตั๋งโตะ หลวงธรรมาภิมณฑ 
(ถึก จิตรกถึก) แตง พิมพเม่ือ พ.ศ. 2459 
 คุณคาของเร่ืองสามกกนั้น จากจุดมุงหมายท่ีแปลข้ึนเพื่อประโยชนราชการบานเมือง
สําหรับศึกษาอุบายการเมืองและการสงคราม จึงเปนท่ียกยองวาสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง 
(หน) นั้น เปนตําราพิชัยสงคราม โดยแสดงใหเห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมเปนประโยชนตอการศึกษา
ถึงคุณสมบัติ ลักษณะท้ังดีและเลวของทหารหรือบุคคลตาง ๆ ซ่ึงสามารถจะนํามาปรับปรุงตนเอง
ได ถือกันวาวรรณคดีเร่ืองสามกกเปนตําราพิชัยสงครามสําคัญยิ่งสําหรับกุลบุตรผูเปนนักรบในสมัย
นั้น นอกเหนือไปจากความยอดเยี่ยมทางภาษาและวรรณคดี 5 5

56  อยางไรก็ตามท้ังหมดนี้ก็ใหความ
บันเทิงไปดวย กิมเส่ียถางไดเขียนคําอธิบายไววา “เร่ืองสามกกเปนเร่ืองดีจริง นักปราชญไดอานก็
ชอบใจ ใครมีปรีชาสามารถไดอานก็ชอบใจ ชาวบานรานตลาดไดอานก็ชอบใจ ทุคคตะเข็ญใจได
อานก็คงจะชอบใจ”57 เร่ืองสามกกจึงเปนเร่ืองพงศาวดารจีนท่ีคนไทยในสมัยนั้นชอบมากยิ่งกวา
เร่ืองอ่ืน ๆ  ผูมีบรรดาศักดิ์ท่ีชอบสะสมหนังสือมักจะคัดลอกเร่ืองสามกกไว หนังสือเร่ืองสามกกจึง
มีหลายฉบับ นอกจากนี้ในดานการแสดง เร่ืองสามกกยังเปนเร่ืองท่ีนิยมนํามาเลนแพรหลายอีกดวย 
 สําหรับในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยจะใชสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) เปนอางอิง
ตอไป  
 เรื่องยอ 5 7

58 เริ่มจากการปราบโจรโพกผาเหลืองในรัชกาลพระเจาเลนเต ทําใหบุคคล
ตาง ๆ มีโอกาสตั้งตัวเปนใหญ เชน เลาป กวนอู เตียวหุย โจโฉ ตั๋งโตะ ซุนกวน และขงเบง เปนตน 
จึงตางชิงไหวชิงพริบกัน แบงแยกเปนกก คือ กกโจโฉ (วุยกก) กกเลาป (จกกก) และกกซุนกวน      
(งอกก) สูรบกันไปมา และพระเจาแผนดินก็เปล่ียนรัชกาลหลายคร้ัง แตอํานาจก็ไปอยูท่ีกกตาง ๆ 
                                                 
 56 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 2  ภาษาและวรรณคดีกรุงรตันโกสินทร, 
140. 
 57 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก,” ใน สามกกของ 
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 46. 
 58 นิยะดา  เหลาสุนทร, การฟนฟูอักษรศาสตรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช (กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง, 2539), 265-266. 
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เหลานี้ ตอมาเม่ือโจโฉตายลง โจผีบุตรชายไดถอดกษัตริยตั้งตนเองเปนพระเจาแผนดินท่ีเมืองลกเอ๋ียง
สถาปนาราชวงศใหมช่ือวาราชวงศวุย ทางเมืองเสฉวนไดยกเลาปข้ึนเปนกษัตริยราชวงศฮั่น  
 เม่ือเลาปแพสงครามส้ินพระชนม อาเตาราชบุตรข้ึนครองราชยเปนพระเจาเลาเส้ียน  
ดานเมืองลกเอ๋ียงเมื่อโจผีตาย โจยอยข้ึนเปนกษัตริย ท้ังสามกกทําสงครามสูรบกันตลอดมา กระท่ัง  
สุมาเจียวอุปราชวุยกกสามารถปราบจกกกได จนในท่ีสุด สุมาเอ๋ียนถอดพระเจาโจฮวน (วงศโจโฉ) 
แลวข้ึนเปนกษัตริยสถาปนาราชวงศใหมช่ือราชวงศจิ้น และปราบงอกกได สามกกจึงรวมกันเปน
อันหนึ่งอันเดียวในป พ.ศ. 823 ช่ือวาเมืองไตจิ้น 
 
เร่ืองอิเหนา 
 วรรณคดีเร่ืองอิเหนามีท่ีมาจากนิทานของชวา คือ นิทานปนหยี โดยช้ันแรกนั้นเปนเร่ือง
เลาเกี่ยวกับพระเกียรติคุณของกษัตริยชวาพระองคหนึ่ง ทํานองวาเปนเร่ืองในพงศาวดารเมื่อ
ประมาณพ.ศ. 1800 รวมสมัยพระรวงในราชวงศสุโขทัย อิเหนาในพงศาวดารชวานั้นเรียกวา อิเหนา 
ปนหยี กรัตปาตี  อินู Inu หรืออินัว Inua หมายถึง พระยุพราชหรือองครัชทายาทแตพวกชวาเรียกกัน 
 
วาปนหยี5 8

59  ตอมาจึงไดแตงข้ึนเปนนิทานราว พ.ศ. 1900-20005 9

60  ซ่ึงนิทานปนหยีมีหลายฉบับและ
ไดอิทธิพลมาแตงเปนวรรณคดีไทยคืออิเหนาและดาหลัง กลาวคือในสมัยอยุธยาตอนปลายสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศทรงมีพระราชธิดากับเจาฟาสังวาลยคือ เจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎ ไดทรง
แตงบทละครในข้ึน เจาฟากุณฑลแตงเร่ืองดาหลัง และเจาฟามงกุฎแตงเร่ืองอิเหนา แตเปนเร่ือง
อิเหนาดวยกัน จึงเรียกวาอิเหนาใหญและอิเหนาเล็ก ซ่ึงตอมาอิเหนาเล็กนั้นจะไดรับความนิยม
มากกวาอิเหนาใหญ และเม่ือเอยถึงอิเหนาก็จะเปนท่ีทราบกันวาคืออิเหนาเล็กนั่นเอง60

61 
 ในหนังสือบุณโณวาทคําฉันทของพระมหานาควัดทาทรายแตงในรัชกาลสมเด็จ                 
พระเจาอยูหัวบรมโกศ ราวป พ.ศ.2294-2301 ไดกลาวถึงการเลนละครหลวงเร่ืองอิเหนาเล็กสมโภช
พระพุทธบาทดวย 61

62 ตอมาในสมัยกรุงธนบุรีหลวงสรวิชิตซ่ึงตอมาไดเปนเจาพระยาพระคลัง (หน)  
                                                 
 59 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 97. 
 60 พระวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร, วิจารณเร่ืองนิทานปนหยี หรืออิเหนา, 
13. 
 61 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ, อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย
(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2525), 170. 
 62 พระมหานาค, บุณโณวาทคําฉันท (กรุงเทพมหานคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 
24. 
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ไดแตงคําฉันทเร่ืองอิเหนาข้ึนก็เปนอิเหนาเล็ก จากหนังสือ อิเหนาคําฉันทของเจาพระยาพระคลัง 
(หน) ไดเขียนไววาไดแตงตามความในบทละครเร่ืองอิเหนา พระนิพนธของเจาฟามงกุฎ เขียนสําเร็จ
ในรัชกาลสมเด็จพระเจาตากสิน กรุงธนบุรี พ.ศ.232262

63 

 ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงนํา
บทละครเรื่องอิเหนา และดาหลัง ครั้งกรุงเกาที่เหลืออยู เปนหลัก แลวทรงพระราชนิพนธ
ซอมแซมแตตรงที่บทเดิมขาดหายไป ซ่ึงเร่ืองอิเหนานั้นสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
สันนิษฐานไววา บทละครเร่ืองอิเหนาซ่ึงเจาฟามงกุฎทรงแตงไวคร้ังกรุงเกาจบเพียงศึกชี 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงพระราชนิพนธตอจากนั้น 6 3

64 ตอมาพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ทรงเห็นวากลอนบทละครเร่ืองอิเหนาไมกระชับไมเหมาะกับ
การเลนละคร จึงทรงพระราชนิพนธเร่ืองอิเหนาข้ึนใหมท้ังหมด สมัยรัชกาลท่ี 3 ปรากฏเร่ืองนิราศ
อิเหนาของสุนทรภูดวย และในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรง     
พระราชนิพนธแปลงบทเร่ืองอิเหนาตอนอุณากรรณบางแหง แตบทแปลงน้ีแยกไวตางหาก ไมได 
ร้ือถอนบทเดิม และยังไมมีการตีพิมพจนปจจุบัน64

65 
 อยางไรก็ตามเร่ืองอิเหนานั้นเม่ือสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และกรมหม่ืน         
กวีพจนสุปรีชาทรงชวยกันชําระตนฉบับอิเหนาก็พบวามีอยูหลายฉบับ เชน ฉบับของพระนางเจา
สุขุมาลมารศรี ฉบับเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ซ่ึงเปนตนฉบับท่ี
ประสมกันจากวังหนากับของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ฉบับอารีนัคราซ่ึงเปนดาหลัง 
หรือนายหนัง และขุนนิกรการประกิจ(บิน อับดุลลาห) ไดแปลเปนรอยแกวถวายสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ เม่ือราว พ.ศ. 2461-2462 เปนตน65

66  
 วรรณคดีเร่ืองอิเหนาไดรับการตีพิมพคร้ังแรกโดยหมอสมิธใชตนฉบับของสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ และบทละครเร่ืองอิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2ไดรับการ            
ยกยองวาเปนยอดแหงกลอนบทละครรําใน พ.ศ. 2459 รัชกาลท่ี 66 6

67  จะเห็นไดวาเร่ืองอิเหนานั้น
                                                 
 63 เจาพระยาพระคลัง (หน), อิเหนาคําฉันท กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม  (ธนบุรี : 
อมรการพิมพ, 2512), คํานํา. 
 64 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 132-135.   
 65 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 182. 
 66 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ, อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย, 172-177. 
 67 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คําอธิบาย,” ใน บทละครเรื่องอิเหนา 
พระราชนพินธรัชกาลท่ี 2 ฉบับกรรมการหอพระสมุดวชริญาณตรวจชาํระ (พระนคร : กรมศิลปากร, 
2512), ก-ซ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 26 

ไดรับความนิยมมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีบทนิพนธในเจานายองคตาง ๆ หลายฉบับ 
และเปนละครที่นิยมเลนในราชสํานักท่ีไดรับความอุปถัมภจากเจานาย   
 อาจกลาวไดวาเร่ืองอิเหนานี้นอกจากจะใหความบันเทิงแลว ยังใหคุณคาทางจริยธรรมท่ี
สําคัญ โดยเฉพาะการที่พระเอกคืออิเหนามีนิสัยเจาชู และไดกอเหตุตาง ๆ อันเนื่องมาจากความรัก 
ทําใหเกิดเร่ืองยุงยากตามมามากมาย 6 7

68   ซ่ึงนิสัยเจาชูเปนขอบกพรองท่ีควรตระหนัก แตกระน้ันก็
แสดงใหเห็นถึงความท่ีอิเหนาเปนมนุษยปุถุชนที่แสดงออกเม่ือมีอารมณรุนแรง  และตัวละครก็ไดมี
การพยายามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน68

69 ทําใหผูติดตามเร่ืองราวเอาใจชวยใหฝาฟนอุปสรรคไปได   
 สําหรับในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยจะใชบทละครเ ร่ืองอิเหนาพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนอางอิงตอไป  
 เร่ืองยอมีดังนี้ กษัตริยวงศเทวา 4 พระนคร กุเรปน ดาหา กาหลัง สิงหัดสาหรี  อิเหนา
ราชโอรสกรุงกุเรปนไดตุนาหงันกับราชธิดาทาวดาหา แลวไปหลงรักหญิงอื่นจนเกิดยุงยาก 
เปนเหตุใหตองพลัดพรากจากบานเมือง ตางปลอมองคสัญจรไปตามเมืองตาง ๆ หรือที่เรียกวา 
“ไปมะงุมมะงาหรา” และไดปราบปรามเมืองตาง ๆ ท่ัวแดนชวา และตอมาก็ไดกลับคืนพระนคร  
 
เรื่องศรีธนญชัย 
 เรื่องศรีธนญชัยจัดเปนนิทานตลกประเภทคนเจาปญญาแบบฉลาดแกมโกงของ    
ตัวละครเอก คือ ศรีธนญชัย ที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและไดรับความนิยมแพรหลายใน
หมูคนไทยมาหลายยุคสมัย ท้ังจากการเลาสูกันฟง และมีการนํามาแตงเปนรอยแกวและรอยกรอง 
แตกระนั้นก็ไมปรากฏหลักฐานแนชัดเกี่ยวกับกําเนิดของนิทานเรื่องศรีธนญชัยทั้งสมัยที่แตง 
และช่ือผูแตง69

70 
 อยางไรก็ตาม นิทานเร่ืองศรีธนญชัยของไทยน้ันมีมากมายหลายสํานวนโดยจัดแบงได
เปน 4 กลุม คือ สํานวนภาคเหนือ สํานวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) สํานวนภาคใต  สํานวน
ภาคกลาง โดยเฉพาะในภาคกลางเร่ืองศรีธนญชัยท่ีมีสํานวนเกาแกท่ีสุด คือ สํานวนกาพยท่ีเปน
สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ เขียนในสมุดไทย และอีกสองฉบับคือ เสภาเร่ืองศรีธนญไชยเชียง
เม่ียง แตงตามนิทานในมณฑลอุดร ซ่ึงสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวาเปน
                                                 
 68 ม.ล. บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย  (กรุงเทพมหานคร : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2517), 202-203. 
 69 สมถวิล  วิเศษสมบัติ, วรรณคดีการละคร  (กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, 2527), 
171. 
 70 กัญญรัตน เวชศาสตร, ศรีธนญชัยในอุษาคเนย, 14. 
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ฉบับหลวงฝมืออาลักษณมีอายุในสมัยรัชกาลท่ี4 ใชขับถวายเวลาทรงเคร่ืองใหญ 7 0

71  และ                 
ศรีทะนนไชยสํานวนกาพย  ท่ีพระปฏิเวทวิศิษฐ (สาย เลขยานนท) ไดมอบใหกับหอสมุดแหงชาติ 
โดยทานไดกลาวถึงฉบับท่ีทานครอบครองนี้วามีอายุเกาสมัยโรงพิมพหมอสมิธในรัชกาลที่ 5 
ซึ่งโรงพิมพของหมอสมิธนั้นไดตีพิมพวรรณคดีตาง ๆ ออกจําหนายหลายเร่ืองดวยกัน 7 1

72   แมวา
นิทานเร่ืองศรีธนญชัยจะมีหลายสํานวนกระจัดกระจายไปตามภาคตาง ๆ ของไทย  แตโครงเร่ือง 
และตัวละครของแตละสํานวนจะไมแตกตางกัน 

 สําหรับภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามมีเนื้อหาสวนใหญตรง
และคลายคลึงกับศรีธนญชัยฉบับมาตรฐานของประยูร พิศนาคะ72

73  ซ่ึงจะนํามาใชอางอิงในงานวิจัย
ฉบับนี้ ศรีธนญชัยฉบับมาตรฐานเปนหนึ่งในสํานวนของภาคกลางโดยที่กอนหนานี้มีผูสันนิษฐาน
ไววาภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยนาจะเขียนข้ึนตามตนฉบับท่ีเปนสํานวนภาคอีสานเพื่อใหเขากับ
บรรยากาศตามหลักฐานท่ีปรากฏวาท้ังวัดและชุมชนเกี่ยวของกับความเปนอีสาน 7 3

74 แตปรากฏวา
ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยนี้ไมไดเขียนจากศรีธนญชัยสํานวนภาคอีสานท้ังหมด มีเพียงเนื้อหาบางตอน
ของภาพท่ีตรงกัน และจากภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยนั้นมีเนื้อหาสวนใหญอยูในเร่ืองศรีธนญชัย
สํานวนภาคกลาง แตก็มีเนื้อหาบางตอนปรากฏอยูในสํานวนอีสานบางเชนกัน ซ่ึงศรีธนญชัยฉบับ
มาตรฐาน ผูแตงคงจะไดเรียบเรียงและรวบรวมเร่ืองราวของศรีธนญชัยสํานวนตาง ๆ มาประมวลไว
ใหมีความสมบูรณมากที่สุดเทาท่ีจะทําได แตถึงแมวาภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยจะมีเนื้อหาหรือ
เหตุการณตรงและคลายคลึงกับศรีธนญชัยฉบับมาตรฐาน แตการเรียงลําดับเนื้อหาหรือเหตุการณก็
ไมไดตรงกันท้ังหมด74

75 

                                                 
 71 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน เสภาเรื่องศรีธนญไชย เชียงเมี่ยง 
แตงตามนิทานในมณฑลอุดร (พระนคร : พิมพในงานพระราชทานเพลิงพระศพมหาอํามาตยตรี 
พระวงศเธอ พระองคเจาวัฒนา โรงพิมพโสภณพิพรรฒนธนากร, 2463), คํานํา. 
 72 กรมศิลปากร, ศรีทะนนไชย (สํานวนกาพย) และลิลิตตํารานพรัตน  (พระนคร :   
ศรีเมืองการพิมพ, 2511), ก-ข. 
 73 ประยูร  พิศนาคะ,  ศรีธนญชัยฉบบัมาตรฐาน  (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2519), 
1-528. 
 74 ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 90. 
 75 กัญญรัตน  เวชชศาสตร,  รายงานผลการวจัิยในโครงการพระเอกในวรรณคดีคลาสสิก
ของไทยเรื่องศรีธนญชัย : พระเอกเจาปญญา (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2525), 193-194. 
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 นิทานเรื่องศรีธนญชัยนี้ มีการดําเนินเรื่องที่อาศัยปฏิภาณในการใชภาษาเปนสําคัญ 
ผูมีปฏิภาณเชนนี้ไมจําเปนตองเปนบุคคลท่ีดีเพียบพรอมเสมอไป อาจมีความเลวในแงอ่ืน ๆ ได แต
ลักษณะเดนของบุคคลประเภทน้ีคือ เปนผูมีสติปญญา สามารถเอาตัวรอด หรือแกไขเหตุการณ            
ตาง ๆ ใหผานพนไปไดโดยอาศัยความสามารถในการเลนคํา และการตีความอยางท่ีไมมีผูใดคาดคิด
มากอน75

76   ซ่ึงดวยลักษณะเหลานี้ทําใหนิทานเร่ืองศรีธนญชัยสนุกสนานเปนท่ีนิยมทุกยุคทุกสมัย  
 อยางไรก็ตาม เร่ืองศรีธนญชัยนอกจากจะใหความบันเทิง ความตลกขบขันสนุกสนาน
ซ่ึงเกิดจากการใชสติปญญาและการใชคําพูดเพื่อเอาตัวรอดของศรีธนญชัยแลว ยังแฝงคติธรรม
สอนใจท่ีสําคัญคือบุคคลควรเปนผูไมประมาท มีความรอบคอบไมหลงเช่ือคารมคําพูดใครงาย ๆ76

77  
 โครงเรื่อง นิทานเร่ืองศรีธนญชัยเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตของผูชายคนหน่ึงตั้งแตเกิด
จนตายมีเหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงเปดโอกาสใหชายผูนั้นไดแสดงความเปนคนเจาปญญาตามวัย
เปนลําดับ เหตุการณแตละตอนน้ันมีลักษณะเปนเร่ืองส้ัน ๆ ซ่ึงสามารถหยิบยกมาเลาเปนตอน ๆ    
ได ดวยเหตุนี้ ศรีธนญชัยสํานวนตาง ๆ จึงไมเรียงลําดับเหตุการณตรงกันทุกฉบับ มีอยูหลายตอน
เรียงสลับท่ีกันไดโดยไมเสียเร่ือง 
 
 

                                                 
 76 กัญญรัตน เวชศาสตร, ศรีธนญชัยในอุษาคเนย, 15. 
 77 โกวิทย  ตั้งตรงจิตร, คุยเฟองเรื่องศรีธนญชัย (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน, 
2547). 
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บทท่ี 3 
 

ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทร 
รัชกาลท่ี  1-5  ในกรุงเทพมหานคร 

 
 ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารนั้น
ปรากฎเปนคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี 3 และเร่ือยลงมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ในวัดดังนี้ คือ สมัยรัชกาลท่ี 3 
(พ.ศ. 2367-2394) ไดแก วัดสุทัศนเทพวราราม วัดนางนองวรวิหาร วัดประเสริฐสุทธาวาส 
สมัยรัชกาลที่ 4-5 (พ.ศ. 2394-2453) ไดแก วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร 
ซ่ึงแสดงใหเห็นได ดังน้ี 
 
วัดที่ปรากฏภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหาร    
สมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367-2394) 
 วัดสุทัศนเทพวราราม 
 1. ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม 
  วัดสุทัศนเทพวราราม เปนพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูท่ีเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร วัดสุทัศนเทพวราราม เปนวัดท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ 
ทรงสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 2350 ในที่ใจกลางพระนคร โดยใหเลียนกับวัดพนัญเชิงที่กรุงเกา 
เพื่อประดิษฐานพระโตหรือพระศรีศากยมุนีท่ีไดโปรดเกลาฯ ใหพระพิเรนทรเทพเชิญลงมาจาก 
พระวิหารหลวง  วัดมหาธาตุ  จังหวัดสุโขทัย 0

1  เมื่อขุดรากกอพระวิหารและทําฐานชุกชีเสร็จ 
ทรงโปรดใหประดิษฐานพระศรีศากยมุนีแลวก็ส้ินรัชกาล โดยทรงมีพระดําริพระราชทานนามวัดวา  
วัดมหาสุทธาวาส และยังไมไดมีการประดิษฐานข้ึนเปนสังฆาราม 

                                                 
 1  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวง  
นรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และพระราชวิจารณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 
พิมพคร้ังท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2526), 26. 
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  ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดฯใหสรางวัดตอ   
โดยขณะน้ันเรียกนามวัดกันโดยสามัญวา วัดพระโตบาง วัดพระใหญ หรือวัดเสาชิงชาบาง ทรงมี
พระราชศรัทธาจําหลักบานประตูดวย แตการกอสรางในรัชกาลนี้ก็ไมทันแลวเสร็จ ก็ส้ินรัชกาล 
  กระท่ังในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 โปรดฯใหดําเนินการจนสําเร็จ
สรางพระระเบียง พระอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ หลอพระประธานในพระอุโบสถและบรรจุ 
พระบรมธาตุ เฉพาะพระประธานในศาลาการเปรียญหลอดวยทองเหลืองกลักฝนที่จับมาทําลาย 
หลอพระเจดีย หลอรูปปญจวัคคียท้ังหา สรางสัตตมหาสถาน และสรางกุฏิเสนาสนะ ประดิษฐาน
เปนสังฆาราม การกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2390 โปรดฯใหมีงานฉลองสมโภชพระอาราม 
พระราชทานนามวา “วัดสุทัศนเทพวราราม”2 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 4 ไดทรงบูรณะและสรางสิ่งตาง ๆ ในพระอารามอีก เชน  ศาลาลอย 4 หลัง สรางมุขเด็จ
หนาและหลังพระวิหาร  แลวโปรดใหปดทองบานหนาตางท่ีสรางข้ึนใหม สวนบานหนาตางเดิม
สมัยรัชกาลที่ 3 ซ่ึงแกะสลักเปนรูปแกวชิงดวงตลอดท้ังบาน ปดทองประดับกระจก ใหปนลายดวย
ปูนน้ํามันเปนรูปเครือตนไม และรูปสัตวทับลงบนลายของเดิม แตไมใหปดทับลายเดิมจนมิด     
แลวจึงใหปดทองรูปลายท่ีปนใหมนั้น โปรดฯใหอัญเชิญพระศาสดาจากพระอุโบสถไปประดิษฐาน
ไวท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร แลวใหสรางพระพุทธรูปและพระอสีติมหาสาวก 80 องคปูนปนลงสีนั่งฟง
ธรรมเทศนาประดิษฐานไวแทน พระราชทานนามพระประธานในพระวิหารวา พระศรีศากยมุนี 
พระประธานในพระอุโบสถวา  พระพุทธตรีโลกเชษฐ  และพระประธานในศาลาการเปรียญวา  
พระพุทธเสฎฐมุนี  
  ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 โปรดฯใหสมเด็จพระวันรัต 
(แดง) ซึ่งเปนเจาอาวาสในขณะนั้นจัดการซอมแซมพระวิหารพระศรีศากยมุนีครั้งใหญตั้งแต     
ป พ.ศ. 2438  และตอมาโปรดฯ ใหซอมแซมพระอุโบสถ แลวหลังจากนั้นจนถึงปจจุบันก็มีการ
บูรณะซอมแซมเปนระยะตลอดมา ในระหวาง พ.ศ. 2515-2516 ทางวัดไดขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตสรางพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลข้ึนท่ี

บริเวณหนาพระวิหาร และต้ังมูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณในพระบรมราชูปถัมภข้ึนในพ.ศ. 2516 
 
 

                                                 
 2 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2367-
2394 (พระนคร : กรมศิลปากร, 2481), 348. 
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  ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามมีการแบงอาณาบริเวณวัดออกเปน 2 เขต คือ เขต
พุทธาวาสอยูทางเหนือ มีพระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียง วิหารทิศ ศาลาราย และสัตตมหาสถาน 
เขตสังฆาวาสอยูทางใต ประกอบดวย  กุฏิเสนาสนะ  ศาลาการเปรียญ  และหอระฆัง2

3 
 2. ศิลปกรรมท่ีพระอุโบสถ 

  2.1 พระอุโบสถ  
   พระอุโบสถตั้งอยูบริเวณดานหลังพระวิหารในลักษณะตั้งขวางทางทิศใต 
หันหนาไปทางทิศตะวันออกสูถนนอุณากรรณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ 
ใหพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาเปนแมกองดูทั่วไปทั้งวัด ใหพระเจานองยาเธอกรมหมื่น 
พิทักษเทเวศร 3

4 ทําพระอุโบสถใหญ ซ่ึงกลาวไดวาเปนพระอุโบสถท่ีมีขนาดใหญโตมาก โดยมี
ขนาดกวาง 22.60 เมตร ยาว 72.25 เมตร เร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ. 2377 แลวเสร็จผูกพัทธสีมาเม่ือ       
ป พ.ศ. 2386 กอนจะฉลองพระอารามเม่ือป พ.ศ. 2390  (ภาพท่ี 1) 
 

 
 
ภาพท่ี 1 พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
 
   
 
 

                                                 
 3 กรมศิลปากร,  ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร, 2525), 57. 
 4 พระครูวิจิตรการโกศล,  ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม พรอมดวยแผนผัง 
ภาพปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ (กรุงเทพมหานคร : ศิวพร, 2516), 71. 
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  2.2 สถาปตยกรรม   
   ลักษณะของอาคารพระอุโบสถเปนอาคารกออิฐถือปูน บนฐานไพทีมีเฉลียง
โดยรอบพระอุโบสถ โดยปรากฏลักษณะสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 คือ 
เสาส่ีเหล่ียม หรือท่ีเรียกวา  เสานางจรัล หรือเสานางเรียงขนาดใหญหัวเสาไมมีการตกแตงรองรับ
หลังคาทั้งหมด 68 ตน สวนหลังคาเปนแบบทรงไทยโบราณมีชั้นลด หนาบันทั้งสองดานเปน
หนาบันไมแกะสลักประดับกระจกสี หนาบันดานทิศตะวันออกเปนรูปพระอาทิตยประทับนั่งใน
บุษบกบนราชรถเทียมดวยราชสีห หนาบันดานหลังทางทิศตะวันตกเปนรูปพระจันทรประทับ
นั่งในบุษบกบนราชรถเทียมดวยมา มีกําแพงแกวต้ังบนฐานไพที มีสีมาซุมยอด มีเกย และประตูเขา
ปดเปดได 4

5 

  2.3 ประติมากรรม  
   ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามวา พระพุทธตรีโลกเชษฐ
ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยบนฐานชุกชีสูง หนาตักกวาง 10 ศอก 8 นิ้ว หลอข้ึนในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงถวาย
พระนามพระพุทธตรีโลกเชษฐ และเบ้ืองหนาพระพุทธตรีโลกเชษฐประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก
ปูนปนลงสี 80 องค ซึ่งโปรดใหสรางแทนพระศรีศาสดาที่ไดอัญเชิญไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร 
(ภาพท่ี 2) 
  2.4 จิตรกรรม   
   ภายในพระอุโบสถมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3 โดย
สามารถแบงไดเปนสองสวน คือ ผนังสวนบนเหนือขอบประตูหนาตางเขียนเปนภาพพุทธประวัติ 
(ภาพที่ 3) โดยเขียนตอนมารผจญหนาพระประธาน  และดานหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ  
สวนตอนลางเขียนเรื่องพระปจเจกพุทธเจา (ภาพท่ี 4) ท่ีบานแผละประตูเขียนภาพเลาเร่ือง
รามเกียรต์ิ (ภาพท่ี 5) ท่ีบานแผละหนาตางเขียนภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทาน (ภาพที่ 6) ท่ีบานประตูหนาตางเขียนเปนภาพเทพในศาสนาฮินดู เหนือบานประตู
หนาตางมีกรอบรูปภาพเขียนสีเปนภาพจับเร่ืองรามเกียรต์ิ ซ่ึงเขียนราวรัชกาลท่ี 55

6  

                                                 
 5 ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา และคนอ่ืนๆ, สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : 
ศูนยกลางจักรวาล ศูนยกลางพระนคร, แปลโดย อชิรัชญ ไชยพจนพานชิ (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทรพร้ินต้ิง, 2550), 73-75. 
 6 ประยูร อุลุชาฏะ, วัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 154 . 
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ภาพท่ี 2 ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
  
 ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามประดิษฐานพระตรีโลกเชษฐพระประธาน 
พรอมพระอสีติมหาสาวก 80 องค 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3 พุทธประวัติตอนวิวาหมงคลเจาชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพา 

     ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 

ท่ีมา : ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคนอ่ืนๆ,  สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนยกลาง
จักรวาล ศูนยกลางพระนคร, แปลโดย  อชิรัชญ ไชยพจนพานิช (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร             
พร้ินต้ิง, 2550), 241. 
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ภาพท่ี 4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระปจเจกพุทธเจาภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
ท่ีมา : ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา และคนอ่ืนๆ,  สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนยกลาง
จักรวาล ศูนยกลางพระนคร, แปลโดย  อชิรัชญ ไชยพจนพานิช (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร            
พร้ินต้ิง, 2550), 265. 
 

 
 
ภาพท่ี 5 ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
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ภาพท่ี 6 ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละ 
 หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
 
 3. ภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
  ภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามนั้น
เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกอนหนานี้การเขียนภาพรามเกียรติ์พบหลักฐานเกาที่สุดอยูใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย จากภาพอินทรชิตที่เขียนไวบริเวณผนังดานสกัดทิศใตตอนลางตําหนัก  
พระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 23 
เรื่องรามเกียรติ์นี้ถือไดวาเปนภาพวรรณคดีเรื่องแรกที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง 6

7 (ภาพที่ 7)  
อีกแหงหนึ่ง คือ ภาพลายรดน้ําเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่เขียนตกแตงอยูบนฝาดานลางหอเขียน      
วังสวนผักกาด  ซ่ึงภาพลายรดนํ้าท่ีนี่มีท้ังส้ิน 13  แผน  เปนภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ 11 แผน (ภาพที่ 8)  
สันนิษฐานวา ภาพลายรดน้ําภายในหอเขียนนี้เขียนข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช       
(พ.ศ. 2199-2231) ถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 7

8 กลาวไดวา ภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ในสมัยกอน
รัตนโกสินทรมีความนิยมเขียนในลักษณะของภาพประดับ หรือภาพแทรกมากกวา  

                                                 
 7 สน  สีมาตรัง,  จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร, 14. 
 8 หมอมราชวงศพันธุทิพย บริพัตร, หอเขียนวังสวนผักกาด  (พระนคร : ศิวพร, 2502), 
43-50. 
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ภาพท่ี 7 ภาพอินทรชิต 
ท่ีมา : กรมศิลปากร,  วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของไทย สถานจิตรกรรมฝาผนัง สารบาญ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2502), 87. 
 
 ภาพอินทรชิตในตําหนักพระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 23 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ภาพลายรดน้ําเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีหอเขียนวังสวนผักกาด 
ท่ีมา : หมอมราชวงศพันธุทิพย บริพัตร, หอเขียนวังสวนผักกาด (พระนคร : ศิวพร, 2502), 99. 
 
 ภาพลายรดน้ําเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีหอเขียนวังสวนผักกาด  ฝาแผนท่ี 10 ลางซายสุด 
ตอนพระสัตรุดถูกศรเหราของบัลลัยจักรมัดพาไปสูเวหา หนุมานแปลงเปนนกอินทรีจิกเหราแยง
พระสัตรุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7b673%7d%7b707%7d%7b705%7d%7b712%7d%7b724%7d%7b709%7d%7b699%7d%7b722%7d%7b673%7d/a|a1c3c1c8d4c5bbd2a1c3/-3,-1,0,B/browse�
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 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 ปรากฏภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีบริเวณผนัง  
พระระเบียงดานในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหลบและเขียนข้ึนใหมเม่ือพ.ศ.2375 ในคราวฉลองพระนครครบรอบ 50 ป 
และมีการเขียนซอมใหมในรัชกาลท่ี 4 รัชกาลท่ี 5 รัชกาลท่ี 7 8

9 ซ่ึงภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิเขียนตั้งแต
ตนจนจบรวม 178 หอง เร่ิมหองท่ี 1 ท่ีประตูดานทิศเหนือตรงขามพระวิหารยอด (ภาพท่ี 9) และ
เวียนขวาไปเร่ือย ๆ ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการประพันธคําโคลงบรรยายภาพจารึกบนหินออนโดย
พระบรมวงศานุวงศและขาราชการติดไวท่ีเสารอบพระระเบียง สวนภาพนารายณอวตารปางตาง ๆ 
(ภาพท่ี 10) อันเปนตอนตนเร่ืองรามเกียรติ์ รวมถึงตัวละครสําคัญของเร่ืองรามเกียรติ์บริเวณซุม
ประตูและมุขพระระเบียงรวมกวา 80 ภาพ  ภาพเหลานี้จะมีคําบรรยายภาพส้ัน ๆ กํากับ ภาพเลาเร่ือง
รามเกียรต์ิท่ีพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามถือไดวามีความครบถวนสมบูรณมากท่ีสุด  
 

 
 
ภาพท่ี 9 ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หองท่ี 1 
 พระชนกฤาษีทําพิธีบวงสรวงไถไดนางสีดาแลวลาพรตกลับเขาเมืองมิถิลา 
 
 
 
 

                                                 
 9 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุการบูรณะปฏสัิงขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ 200 ป พุทธศักราช 2525 : ภาคท่ี 1  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2525), 292-305. 
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ภาพท่ี 10 ภาพเศวตวราหาวตารบริเวณซุมประตูเกยเสด็จ (หนา) ทิศตะวันออก พระระเบียง 
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
 นอกจากภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามแลว ในสมัย
รัชกาลท่ี 1 ยังปรากฎภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิภายในหอพระไตรปฎกวัดระฆังโฆสิตารามดวยเชนกัน 
ซ่ึงเปนฝมือพระอาจารยนาค ภิกษุชางชาวกรุงศรีอยุธยา โดยเขียนอยูบริเวณฝาเรือนดานในหอกลาง 
ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีหอพระไตรปฎกแหงน้ีมีช่ือเสียงในความสงางาม ดุดัน สําหรับตอนท่ีเขียน
นั้นคือชวงเหตุการณตอนศึกกุมภกรรณ (ภาพท่ี 11) และตอนศึกอินทรชิต9

10  (ภาพท่ี 12) 
 

 

 
ภาพท่ี 11 ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิภายในหอพระไตรปฎกวัดระฆังโฆสิตาราม  
 ตอนพญาสุครีพถอนตนรัง 

                                                 
 10 ดูรายละเอียดใน มหาวิทยาลัยศิลปากร, การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนงัฝมือ 
พระอาจารยนาค: การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศิลปไทย คณะจติรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547). 
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ภาพท่ี 12 ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิภายในหอพระไตรปฎกวัดระฆังโฆสิตาราม ตอนศึกอินทรชิต 
 
 สมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีศาลาทิศรอบพระมณฑป วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม พระมณฑปหรือหอไตร แตเดิมเปนหอพระธรรมเกาในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งไดมี
การสถาปนาขึ้นใหมเนื่องจากอาคารเดิมชํารุดพรอมสรางศาลาทิศรอบพระมณฑป 4 ทิศในสมัย
รัชกาลท่ี 3 คราวที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ 
เม่ือป พ.ศ. 2378  ฝาผนังทุกศาลาทิศรอบพระมณฑปเขียนตอนตนเร่ืองรามเกียรต์ิ สวนท่ีคอสอง
เฉลียงของศาลาทิศเหลานี้เขียนภาพเร่ืองตาง ๆ กัน มีศิลาจารึกเปนคําโคลงและรอยแกวบอกเร่ือง
ติดไวตามใตภาพทุกแหง โดยภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ปจจุบันเหลืออยู ที่ศาลาทิศเหนือของ   
พระมณฑปเพียงแหงเดียว ฝมือเขียนของชางพระสงฆวัดพระเชตุพนฯ จับความในสวนของตอนตน
เรื่องรามเกียรติ์ ตั้งแตทาวทศรถไปรบกับแทตยชื่อปทูตทันตเพลารถหัก นางไกยเกษีราชธิดา 
พระเจาไกยเกษเอาพระกรใสในชองดุมแทนเพลาจึงลางแทตยไดชัยชนะ จนถึงเรื่องพระชนกฤษี
คิดจะกลับครองเมือง ใชนายโสมศิษยใหไปเอาไถโคมาไถหานางสีดาซ่ึงใสผอบฝงไวใตตนไทร1 0

11 
ปจจุบันภาพในศาลาทิศเหนือนี้ชํารุดมากจนไมสามารถเห็นเปนเรื่องราวตอเนื่องกัน (ภาพที่ 13 
และ 14) 
 
 
 

                                                 
 11 นิยะดา  เหลาสุนทร,  ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 
พร้ินต้ิง แอนด พับลิชช่ิง, 2544), 93-94. 
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ภาพท่ี 13  ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีศาลาทิศเหนือของพระมณฑป ตอนทาวทศรถประพาสสวน 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีศาลาทิศเหนือของพระมณฑป ตอนทาวโรมพัตสงพระธิดาไป 
 ทําลายตบะพระฤาษีกไลยโกฏ 
 
  3.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถ  
วัดสุทัศนเทพวรารามโดยท่ัวไป 
   ภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
มีลักษณะอยางจิตรกรรมไทยประเพณี ใชเทคนิคสีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) สีท่ีใชหลัก ๆ 
คือ  สี เ ขียว  สีเหลือง  สีแดง  สีขาว  สีน้ํ า เ งิน  สีน้ํ าตาล  และสีดํา  มีการปดทองและตัดเสน 
สถาปตยกรรม โดยสวนใหญแลวจะพบอาคารตึกแบบเกงจีน ภาพบุคคล จะเขียนตามแบบคลาสสิค
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เกี่ยวกับตัวละครในเร่ืองรามเกียรติ์ ใบหนาของแตละบุคคลจะแสดงถึงความคิดและจิตใจ 1 1

12 สวน
ภาพเจานายจะไมแสดงออกทางสีหนา ไมบอกวัย แสดงออกทางทานาฏศิลป มีการปดทองเพ่ือ
แสดงใหเห็นความสําคัญ สวนภาพบุคคลท่ัวไปจะมีการเขียนดวยลายเสนออนชอย การแตงกาย
สมจริงในสมัยนั้น ภาพทิวทัศน พื้นน้ํา เขียนอยางคล่ืนน้ําระบายดวยสีน้ําเงิน มีฟองคล่ืนขาวแสดง
การเคล่ือนไหวของน้ํา และผืนน้ําท่ีราบเรียบสมจริงก็ปรากฎอยูบางเชนกัน พื้นดิน ภูเขา ทองฟา   
เขามอ  จะระบายดวยสีเรียบ ๆ ทองฟาจะใชสีน้ําเงินแลวไลสีเขมท่ีขอบบนใหจางลงลาง มีการใช
หลักทัศนียวิทยา (Perspective) มาชวยใหเห็นระยะความใกลไกลของวัตถุอยูบาง ตนไม มีการใช
กานกระดังงาทุบปลายใหแตกแลวจุมสีแตะเปนพุมใบสีออนแกเพื่อใหแสงเงา  มีการตัดเสนใบบาง  
  3.2 ตําแหนงท่ีตั้งภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์12

13   
   ตําแหนงที่ตั ้งภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์  เขียนอยูที่บานแผละประตูภายใน 
พระอุโบสถ ประตูมี 4 บาน ดานหนาพระอุโบสถ 2 บาน ดานหลัง 2 บาน (แผนผังท่ี 1) ดานซาย
และขวาบานแผละประตูมีภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ดานละ 7 ภาพ ในกรอบรูปไข 2 ชั้น ชั้นใน
ดานยาวมีเสนผานศูนยกลาง 57 ซม. ดานกวาง 39 ซม. ช้ันนอก ดานยาวมีเสนผานศูนยกลาง 70 ซม. 
ดานกวาง 49 ซม.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 12 กรมศิลปากร,  วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของไทย สถานจิตรกรรมฝาผนัง 
สารบาญภาพจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2502), 22. 
 13 นิยะดา  เหลาสุนทร,  ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตูและหนาตาง  
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 23. 
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แผนผังท่ี 1 ผังแสดงท่ีตั้งภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตู A B C D  ภายในพระอุโบสถ 
 วัดสุทัศนเทพวราราม 
ท่ีมา : ปรับปรุงจากแผนผังพระอุโบสถวัดสุทัศนฯ ใน นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเก่ียวกับวรรณคดี
ไทยท่ีบานแผละของประตูและหนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร    
(กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆวัดสุทัศนเทพวราราม มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ, 2526), 8. 
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   และสามารถกําหนดหมายเลขแสดงตําแหนงภาพเลาเ ร่ืองรามเกียรต์ิท่ี                
บานแผละประตูไดตามแผนผังท่ี 2 (แผนผังท่ี 2) 

 

 
 
แผนผังท่ี 2 ผังแสดงหมายเลขบอกตําแหนงภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตู 
 
  3.3 การตีความภาพเลาเร่ือง13

14  
   จากภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศน-
เทพวราราม ไมมีจารึกบอกตอนหรือท่ีมา เขียนแตเฉพาะเหตุการณตอนเดน ๆ ในเรื่อง ตั้งแต
ตอนตนเร่ืองรามเกียรต์ิพระนารายณแปลงเปนนางอัปสรมาชวนนนทกรายรําดวยกัน (อัปสราวตาร) 
ไปจนถึงตอนทายเร่ืองรามเกียรติ์คือตอนพญาอนุชิตเท่ียวเลนอุทยาน และอสุรผัดพบหนุมานเลา
ความยากทางลงกา ซ่ึงสามารถกลาวโดยสรุปได  ดังนี้ 
   3.3.1 บานแผละประตู A  
    ดานซาย ภาพที่ 6 เลือนหายไป  เริ่มตั้งแต ซาย 1 พระนารายณแปลง
เปนนางอัปสรมาชวนนนทกรายรําดวยกัน (อัปสราวตาร) จนถึง ซาย 7 นางสวาหะยืนตีนเดียว
เหนี่ยวกินลม พระอิศวรใหพระพายชวยนางสวาหะเกิดหนุมาน (ภาพท่ี 15) 
    ดานขวา ภาพท่ี 5 และ 6 เลือนหายไป เร่ิมต้ังแต ขวา 1 สุครีพหาวิธีดึง
เขาพระสุเมรุใหตรง จนถึง ขวา 7  พระฤาษีโคบุตรทําพิธีถอดดวงจิตใหทศกัณฐ  (ภาพท่ี16 -17) 

                                                 
 14 ดูรายละเอียดใน นิยะดา  เหลาสุนทร,  ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของ
ประตูและหนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 23-24.  
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ภาพท่ี 15 บานแผละประตู A ดานซาย ภาพท่ี 1-7 

 

 
 
ภาพท่ี 16 บานแผละประตู A ดานขวา ภาพท่ี 1-4 
 

 
 
ภาพท่ี 17 บานแผละประตู A ดานขวา ภาพท่ี 7 
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   3.3.2 บานแผละประตู B  
    ดานซาย ภาพท่ี 7 เลือนหายไป เร่ิมต้ังแต ซาย 1 ทศกัณฐเท่ียวสําราญไป
ในทะเลไดนางมัจฉา จนถึง ซาย 6 นนทกาลมาเปนควายทรพา (ภาพท่ี 18-19) 
    ดานขวา เร่ิมตั้งแต ขวา 1 นางอรุณวดีลางตบะพระฤาษีกไลโกฏ จนถึง 
ขวา 7 พระรามยกมหาธนูโมลีได (ภาพท่ี 20) 
 

 
 
ภาพท่ี 18 บานแผละประตู B ดานซาย ภาพท่ี 1-4 
 

 
 
ภาพท่ี 19 บานแผละประตู B ดานซาย ภาพท่ี 5-6 
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ภาพท่ี 20 บานแผละประตู B ดานขวา ภาพท่ี 1-7 
 
   3.3.3 บานแผละประตู C  
    ดานซาย ภาพที่ 1 และ 5- 7 เลือนหายไป เร่ิมจาก ซาย 2  นางสีดาอยากได
กวางทองจึงทูลขอพระรามจับมาให จนถึง ซาย 4 ทศกัณฐเขาไปหานางสีดาในอาศรม (ภาพที่ 21) 
    ดานขวา ภาพท่ี 4, 6 และ 7 เลือนหายไป  เร่ิมต้ังแต ขวา 1  พระรามให
หนุมาน องคต และชมพูพานไปลงกา จนถึง ขวา 5 พระรามครวญกับรางนางเบญกายท่ีแปลงเปน
นางสีดาตายลอยน้ํามา (ภาพท่ี 22-23) 

 

 
 
ภาพท่ี 21 บานแผละประตู C ดานซาย ภาพท่ี 1-4 
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ภาพท่ี 22 บานแผละประตู C ดานขวา ภาพท่ี 1-3 

 

 
 
ภาพท่ี 23 บานแผละประตู C ดานขวา ภาพท่ี 5 
 
   3.3.4 บานแผละประตู D  
    ดานซาย ภาพท่ี 7 เลือนหายไป  เร่ิมต้ังแต ซาย 1 หนุมานคุมพลจองถนน
เขากรุงลงกา แตบริวารของนางสุพรรณมัจฉาขัดขวาง จนถึง ซาย 6 หนุมานชูกลองดวงใจเยย
ทศกัณฐ  (ภาพท่ี 24)   
    ดานขวา ภาพท่ี 3-7 เลือนหายไป เร่ิมต้ังแต ขวา 1 พญาอนุชิต (หนุมาน)
เท่ียวเลนอุทยาน จนถึง ขวา 2 อสุรผัดพบหนุมานเลาความยากทางลงกา (ภาพท่ี 25)   
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ภาพท่ี 24 บานแผละประตู D ดานซาย ภาพท่ี 1- 6 
 

 
 
ภาพท่ี 25 บานแผละประตู D ดานขวา ภาพท่ี 1- 2 
 
 4. ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  
  เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานพบวาถูกนํามาเขียนเปน
ภาพเลาเรื่องที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่ง
ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกกอนหนาสมัยรัชกาลท่ี 3 ไมปรากฏ แตจะปรากฏ
เปนภาพปญญาสชาดก ซ่ึงเขียนเปนภาพแทรกในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาและธนบุรีแทรกอยู
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รวมกับภาพแผนที่โบราณหรือภาพปาหิมพานต 1 4

15 เชน สมุทโฆษชาดก (ภาพที่ 26) สุธนชาดก 
และตอมาไดพบในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ ภาพปญญาสชาดกบริเวณเสาภายในพระวิหารหลวง     
วัดสุทัศนเทพวรารามเปนภาพเร่ืองสุธนชาดก (ภาพท่ี 27) และสุวรรณกัจฉปชาดกโดยมีลักษณะ
เปนภาพแทรกเร่ืองไตรภูมิซ่ึงมีความสําคัญกวา  
 

 
 
ภาพท่ี 26 สมุทโฆษชาดกในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลมท่ี 6 
ท่ีมา : กรมศิลปากร,  สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี, เลมท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร 
: หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2542), 75. 

 

 
 
ภาพท่ี 27 ภาพเร่ืองสุธนชาดกท่ีเสาภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม 
 
                                                 
 15 กรมศิลปากร,  สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี, เลมท่ี 2 
(กรุงเทพมหานคร :  หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2542), 75. 
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 นอกจากนี้ยังพบวา  จิตรกรรมฝาผนังพื้นเมืองมีความนิยมเขียนภาพในปญญาสชาดก
และวรรณคดีนิทาน เชน ภายในพระอุโบสถวัดเขียน จังหวัดอางทอง เขียนเรื่องสุธนชาดก           
อายุในราวสมัยรัชกาลท่ี 3 วิหารลายคํา วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม เขียนเร่ืองสุวรรณสังขชาดก 
(ภาพท่ี 28) และวรรณคดีนิทานเร่ืองสุวรรณหงสอายุในราวสมัยรัชกาลท่ี 4-5 ภายในพระอุโบสถ 
วัดหนองบัว จังหวัดนาน เขียนเร่ืองจันทคาธชาดกอายุในราวสมัยรัชกาลท่ี 4-5 เร่ืองสังขศิลปชัย 
หรือสินไซ  ซ่ึงเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดของชาวอีสานและชาวลาว  พบวาเขียนภายในพระอุโบสถและ
พระวิหารดวยเชนกัน  
 สําหรับวรรณคดีนิทานที่พบมีเพียงเร่ืองอิเหนาเร่ืองเดียวท่ีเขียนในอาคารกอนหนา           
สมัยรัชกาลท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 28 พิธีเลือกคูของธิดาทาวสามล สุวรรณสังขชาดก วิหารลายคํา วัดพระสิงห  
 จังหวัดเชียงใหม  อายุราวสมัยรัชกาลท่ี 4- 5 
ท่ีมา : ภาณุพงษ  เลาหสม,  จิตรกรรมฝาผนังลานนา  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2541), 75. 
   
  4.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดี
นิทานท่ีบานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามโดยท่ัวไป  
   ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละ
หนาตาง ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามมีลักษณะอยางจิตรกรรมไทยประเพณี ใชเทคนิค  
สีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) สีท่ีใชหลัก ๆ คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีน้ําเงิน สีน้ําตาล  
และสีดํา มีการปดทองและตัดเสน สถาปตยกรรม มีลักษณะแบบสถาปตยกรรมจีน เชน อาคาร              
เกงจีน ประตูบานเฟยมแบบจีน ภาพบุคคล ภาพเจานายมีลักษณะอยางจิตรกรรมไทยประเพณี มีการ
ปดทองเพ่ือแสดงใหเห็นความสําคัญ สวนภาพบุคคลท่ัวไปจะมีการเขียนดวยลายเสนออนชอย            
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การแตงกายสมจริงในสมัยนั้น ภาพทิวทัศน พื้นดิน พื้นน้ํา ทองฟา ภูเขาสวนใหญมีการลงสีอยาง
สมจริง มีการแสดงใหเห็นระยะใกลไกลของวัตถุโดยใชหลักทัศนียวิทยา (Perspective) อยูบาง         
ภาพทองฟาสวนใหญจะลงสีฟาแลวไลน้ําหนักสีเขมท่ีขอบบนใหจางลงลาง ภาพตนไม พุมไม จะมีท้ัง
การตัดเสนใบและไมตัดเสนใบ  แตมีการแตมสีออนแกเพื่อใหเกิดแสงเงา รวมถึงการเขียนตนไมท่ีมี
รูปแบบหลากหลาย มีการเขียนเขามออยูเปนกลุม ๆ ซ่ึงเขามอนั้นจะพบอยูท่ัวไปในภาพเขียนแบบ
จีน15

16 
  4.2 ตําแหนงท่ีตั้งภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 
   เขียนอยูท่ีบานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถ หนาตางทางดานซายและ
ดานขวาพระอุโบสถนั้นนับไดดานละ 13 บาน รวมท้ังหมด 2 ดาน จะมีหนาตางจํานวน 26 บาน ซ่ึง
หนาตาง 1 บาน ดานซายและขวาบานแผละหนาตางจะเขียนภาพเลาเร่ืองวรรณคดี ดานละ 6 ภาพ 
อยูภายในกรอบรูปไข  2 ช้ัน ช้ันในมีเสนผานศูนยกลางดานยาว 50 ซม. ดานกวาง 36 ซม. ช้ันนอกมี
เสนผานศูนยกลางดานยาว 60 ซม. ดานกวาง 46.5 ซม. ซ่ึงบานหนาตาง 1 บานจะมีภาพเลาเร่ือง
วรรณคดีท่ีบานแผละหนาตาง 12 ภาพอยูในเร่ืองเดียวกัน โดยจะเร่ิมจากดานขวากอนและตอไป
ดานซายเรียงตามลําดับของเหตุการณในเร่ือง แตมีบางบานภาพอาจเร่ิมจากดานซายกอน หนาตาง
หมายเลข 1 จะอยูขวามือเม่ือเดินผานประตูดานหนาเขามาภายในพระอุโบสถเวียนขวาจนครบ 26 
บาน อยางไรก็ตามภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามแหงนี้ไดมีการศึกษาตีความไวไดท้ังหมด 15 เร่ือง
16

17 ตามแผนผังท่ี 3  (แผนผังท่ี 3) 
 

                                                 
 16 ฐานิยา  ปนจนิดา,  “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมท่ีบานแผละ
หนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร,” 116-151. 
 17 เร่ืองเดียวกัน, 115. 
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แผนผังท่ี 3 ผังแสดงช่ือวรรณคดีท่ีตีความแลวเรียงตามหมายเลขบานหนาตาง 
ท่ีมา :  1ฐานิยา  ปนจินดา,  “ปญญาสชาดกและวรรณคดนีทิานจากจิตรกรรมท่ีบานแผละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 115. 
 
 และสามารถกําหนดหมายเลขแสดงตําแหนงภาพเลาเรื ่องวรรณคดีที่มีที ่มาจาก
ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละหนาตางไดตามแผนผังท่ี 4 (แผนผังท่ี 4) 
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แผนผังท่ี 4 ผังแสดงหมายเลขบอกตําแหนงภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและ 
 วรรณคดีนิทานท่ีบานแผละหนาตาง 
ท่ีมา :  2ฐานิยา  ปนจินดา,  “ปญญาสชาดกและวรรณคดนีิทานจากจิตรกรรมท่ีบานแผละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 20. 
 
  4.3 การตีความภาพเลาเร่ือง  
   จากภาพเลาเรื ่องวรรณคดีที่มีที ่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน              
ที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามนั้น ไมมีจารึกบอกตอนหรือท่ีมา  
สามารถตีความไดท้ังหมด 15 เร่ือง โดยมีท่ีมาจาก 1.วรรณคดีทางศาสนา คือ ปญญาสชาดก                 
มีท้ังหมด 7 เร่ือง คือ สมุทรโฆษ สุธน  สุธนุ คาวี  สังขทอง พระรถเมรี และเทวันธชาดก และมาจาก
วรรณคดีศาสนาอื่น 1 เรื่อง คือ อุณรุท และ 2.วรรณคดีนิทาน ซ่ึงมีท่ีมาจากนิทานพ้ืนบานไทย 5 
เร่ือง คือ ไกรทอง สังขศิลปชัย สุวรรณหงส โสวัต และไชยเชษฐ  และมาจากนิทานพื้นบาน
ตางชาติ 2 เรื่อง คือ อิเหนา(นิทานชวา) และมณีพิไชย (นิทานอินเดียใต ภาษาสันสกฤต) 18 เขียน
แตเฉพาะเหตุการณตอนเดน ๆ ในเร่ือง เชน  
  

                                                 
 18 ฐานิยา  ปนจนิดา.  “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมท่ีบานแผละ
หนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร,”  114-115. 
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   4.3.1 บานแผละหนาตางหมายเลข 1 เร่ืองอิเหนา  
    ดานขวา ภาพท่ี 6 เลือนหายไป เร่ิมตั้งแต ขวา 1 อิเหนาทูลขอพระบิดา
ประพาสปาแลวปลอมตัวเปนมิสารปนหยี จนถึง  ขวา  5 อิเหนารบกับทาวกะหมังกุหนิง     
(ภาพท่ี 29) 
    ดานซาย ภาพท่ี 5- 6 เลือนหายไป เร่ิมต้ังแตซาย 1 อิเหนานําดอกลําเจียก
ใหนางยุบลไปถวายนางบุษบา  จนถึง ซาย 4 พระฤาษีสังปะลิเหงะรดน้ําใหอิเหนากับนางบุษบา  
(ภาพท่ี 30) 
 

 
 
ภาพท่ี 29 บานแผละหนาตางหมายเลข 1 เร่ืองอิเหนา  ดานขวา ภาพท่ี 1- 5 
 

 
 
ภาพท่ี 30 บานแผละหนาตางหมายเลข 1 เร่ืองอิเหนา  ดานซาย ภาพท่ี 1-4 
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   4.3.2 บานแผละหนาตางหมายเลข 2 เร่ืองอุณรุท  
    ดานซาย ภาพที่ 1-3 เลือนหายไป เร่ิมจาก ซาย 4 พระอุณรุทไดนางอุษา 
จนถึง ซาย 6 พระอุณรุทกริ้ว ขับไลนางศรีสุดาพระชายาและนางสนมออกจากหองบรรทม   
(ภาพท่ี 31) 
    ดานขวา ภาพที่ 6 เลือนหายไป เริ่มตั้งแต ขวา 1 นางศุภลักษณอุม
พระอุณรุทเหาะไปสมนางอุษา จนถึงขวา 5 พระอุณรุทรบกับทาวกรุงพาณ (ภาพท่ี 32) 
 

 
 
ภาพท่ี 31 บานแผละหนาตางหมายเลข 2 เร่ืองอุณรุท  ดานซาย ภาพท่ี 4-6 
  

 
 
ภาพท่ี 32 บานแผละหนาตางหมายเลข 2 เร่ืองอุณรุท  ดานขวา ภาพท่ี 1-5 
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 วัดนางนองวรวิหาร 
 1. ประวัติวัดนางนองวรวิหาร 
  วัดนางนองวรวิหาร เปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู เขตจอมทอง 3

กรุงเทพมหานคร วัดนางนองวรวิหาร  ตั้งอยูริมคลองดาน สันนิษฐานวาสรางมาต้ังแตสมัยอยุธยา18

19   
ในสมัยรัชกาลท่ี 3  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดฯ ใหปฏิสังขรณสถาปนาข้ึน
เปนพระอารามหลวงตามความในพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 3 วา “วัดนางนองเปนของหลวง
บูรณะ ก็ไดทรงปฏิสังขรณ”1 9

20 และเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปทรงผูกพัทธสีมาเมื่อป
พ.ศ. 23842 0

21  ลักษณะของวัดเปนแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกตจีนตามแบบพระราชนิยม 
จะเห็นไดจากพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย ศาลาหนาวัดลวนเปนทรงเกงจีน พรอมทั้ง
ศิลปกรรมที่ปนลมหนาบันประตูหนาตาง ลายกํามะลอที่ฝาผนังเปนเรื่องสามกกและฮกลกซิ่ว 
รวมทั้งกรอบรูปภาพเขียนสีเปนเรื่องวรรณคดีจีน เชน ไซอิ๋ว ตอมาไดมีการปฏิสังขรณหลาย
คร้ังโดยเร่ิมมีการซอมเม่ือป พ.ศ.2 448 พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นก็มีการซอมแซมปฏิสังขรณวัด
เร่ือยมา 
  บริเวณวัดแบงเปนเขตพุทธาวาสไวทางทิศเหนือ เขตสังฆาวาสไวทางทิศใต ตรงกลาง
มีพระอุโบสถและพระเจดียตั้งอยู สวนพระวิหารต้ังอยูท้ังสองขางระหวางพระเจดีย ทางดานหลัง      
พระวิหารทั้งสองหลังมีพระปรางคตั้งอยูขางละองค21

22 

                                                 
 19 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 4  วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 93. 
 20 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 3 พ.ศ.2367-
2394, 351. 
 21 สุจิตต  วงษเทศ, บรรณาธิการ,  บางขุนเทียน สวนหนึ่งของแผนดินไทยและ 
กรุงรัตนโกสินทร  (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ, 2530), 207, 216. 
 22 กองพุทธศาสนสถาน,  ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร, เลมท่ี 1  (กรุงเทพมหานคร :  
ม.ป.ท., 2525), 280-281. 
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 2. ศิลปกรรมท่ีพระอุโบสถ22

23 

  2.1 พระอุโบสถ  
   พระอุโบสถหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือออกสูทางคลองดาน ซ่ึง
โดยท่ัวไปวัดจะหันออกไปทางทิศตะวันออก แตตามหลักวัดสมัยโบราณถือเอาการคมนาคมเปน
เกณฑจึงไมจําเปนตองหันทางตะวันออกเสมอไป (ภาพที่ 33) สองขางเปนพระวิหารตั้งเยื ้อง
ออกมาซ่ึงเปนแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
 

 
 
ภาพท่ี 33 พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร 
 
  2.2 สถาปตยกรรม  
   พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร มีลักษณะสถาปตยกรรมตามแบบพระราชนิยม
ในรัชกาลที่ 3 ไมมีชอฟา ใบระกา มีระเบียงหนาหลัง หนาบันประดับลายกระเบื้องเคลือบลาย
ดอกไม ดานขางเปนระเบียงแบบพาไลรอบ  หลังคาลดมุขหนาหลังแบบหนาบันชั ้นลด                    
ตัวพระอุโบสถแบงเปนหาหอง ประตูเขาทางดานหนาและดานหลังดานละสองประตู ซุมประตูเปน
ลายดอกพุดตาน บานประตูดานนอกประดับมุกท้ังบานแลวเขียนลายลงไป และมีซุมสีมาโดยรอบ
พระอุโบสถ 

                                                 
 23 สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ,  บางขุนเทียน สวนหนึ่งของแผนดินไทยและ                      
กรุงรัตนโกสินทร, 227-228. 
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  2.3 ประติมากรรม  
   ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเคร่ืองปางมารวิชัย บนฐาน
ชุกชีมีลักษณะแบบพุทธศิลปสมัยสุโขทัย  มงกุฎท่ีสวมพระประธานเปนมงกุฎองคท่ี 2 ซ่ึงองคแรก
นั้นเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณพระปรางควัดอรุณราช วราราม   
ใหสูงข้ึนกวาเดิม ตอนยกยอดนภศูลสวมยอดปรางคนั้น โปรดใหยืมมงกุฎท่ีหลอไวสําหรับ
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองพระประธานในพระอุโบสถวัดนางนองไปสวมยอยอดนภศูลอีกช้ันหนึ่ง
(ภาพท่ี 34) 
  2.4 จิตรกรรม  
   จิตรกรรมเขียนข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 ในคราวปฏิสังขรณพระอาราม เหนือ
ขอบประตูหนาตางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองมหาชมพูบดีสูตร ตอนลางภาพลายกํามะลอบน
แผนไมผนึกผนังระหวางชองประตูหนาตางเปนเร่ืองสามกก (ภาพที่ 35) อานเวียนซาย (ทวนเข็ม
นาฬิกา) เหมือนอานหนังสือจีน นอกจากนี้ยังมีภาพฮกลกซ่ิว เหนือบานประตูหนาตางมีกรอบ
รูปภาพเขียนสีเปนเร่ืองวรรณคดีจีน เชน ไซอ๋ิว ท่ีบานประตูหนาตางดานในเปนภาพจับลายรดน้ํา
เร่ืองรามเกียรต์ิ บานแผละเปนภาพพระศิริราชสมบัติแหงพระจักรพรรดิราช  
 

 
 
ภาพท่ี 34 ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร ประดิษฐานพระประธานทรงเคร่ืองปางมารวิชัย 
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ภาพท่ี 35 ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกก 
 
 3. ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร 
  ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารเขียนข้ึนใน
สมัยรัชกาลท่ี 3  แตภาพเลาเร่ืองสามกกท่ีมีอายุเกาแกมากท่ีสุดนั้นพบวาเขียนท่ีเกงจีน ในสวน
มิสสกวัน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซ่ึงสรางข้ึนเม่ือคร้ังมีการปฏิสังขรณคร้ังใหญในสมัย
รัชกาลท่ี 3 พ.ศ.237423

24 โดยชางจีนเปนผูเขียน ในภาพเลาเร่ืองนั้นไดมีการใชอักษรจีนบอกช่ือบุคคล
ไวดานขางบุคคลนั้น ๆ ดวย สําหรับตอนที่นํามาเขียนนั้นไดแกชวงเหตุการณตอนโจโฉแตก
ทัพเรือ (ภาพท่ี 36) ซ่ึงเปนตอนสําคัญและไดรับความนิยม ปจจุบันภาพเลาเร่ืองสามกกแหงนี้ชํารุด
อยางมาก เห็นภาพเพียงรองรอยปรากฎเปนหยอม ๆ เทานั้น24

25  

                                                 
 24 นิยะดา เหลาสุนทร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 68. 

 25 ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา,  สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร:  
มติชน, 2549), 10-20. 
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ภาพท่ี 36 โจโฉยืนช้ีนิ้วส่ังใหทหารยิงธนู  ภาพเลาเร่ืองสามกกท่ีเกงจีนในสวนมิสสกวัน 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ท่ีมา :  ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา,  สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก  (กรุงเทพมหานคร : 
มติชน, 2549), 13. 
 
  3.1 ลักษณะการเขียนภาพลายกํามะลอเลาเรื ่องสามกกภายในพระอุโบสถ       
วัดนางนองวรวิหารโดยท่ัวไป 
   ลายกํามะลอเปนการเขียนภาพอยางจีนโดยจัดอยูในจําพวกภาพระบายสี     
“เอกรงค”2 5

26 ซ่ึงการเขียนภาพลายกํามะลอมักจะเขียนลงบนพื้นไม โดยภาพลายกํามะลอเลาเร่ือง  
สามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารน้ันสันนิษฐานวาผูเขียนเปนชางจีน โดยจะลงพื้นไม
ดวยปูนขาวหรือดินสอพองและใชสีน้ําเงินเขมหรือสีดําทารองพื้น แลวจึงรางภาพ ตัดเสน แรเงา
ระบายสี โครงสีสวนรวมคลายสีแบบเอกรงค โดยมีสีทองโดดเดนท่ีสุด อยางไรก็ตาม สีท่ีใชเปน         
สีฝุนคอนขางคลํ้า มีสีน้ําตาลแดงหรือสีแดงคลํ้า สีเขียวคลํ้าหรือสีเขียวใบไม สีน้ําเงินหรือสีคราม 
และสีมอหมึกหรือสีดํา แลวจึงปดทองและทาฝุนทองทับช้ันสี และตัดเสนเปนอันดับสุดทาย26

27 
   ภาพสถาปตยกรรม มีการสรางภาพใหมีมิติความลึกดวยทัศนียวิสัยแบบ      
เสนขนาน ซ่ึงพบวามีการนําหลักทัศนียวิทยา (Perspective) มาใชบางเชนกัน อาคารสวนใหญเปน
ทรงเกงจีน ภาพบุคคลจะแสดงความรูสึกผานทางใบหนา บุคคลสําคัญของเร่ืองมักจะอยูในทาแบบ
งิ้ว เชน โจโฉจะยกมือขางหนึ่งข้ึนพาดบนศีรษะและเอนศีรษะเล็กนอย และมีเคร่ืองประกอบยศ
                                                 
 26 จุลทัศน พยาฆรานนท,  ลายรดนํ้าและลายกํามะลอ  (กรุงเทพมหานคร : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2516), 47. 
 27 เพ็ญสุภา สุขคตะ,  “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร,” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 194. 
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แสดงความสําคัญของบุคคล  เชน ธง สัปทน แผนปาย  การแตงกาย เลาป จะแตงชุดลายมังกร       
ดั้นเมฆและมีชุดลําลอง โจโฉ จะแตงชุดลายมังกรดั้นเมฆ สวนซุนกวนไมแสดงรายละเอียดของ
เคร่ืองแตงกายเปนพิเศษ สําหรับแมทัพจะแตงชุดแมทัพสวมเกราะ และท่ียศรองลงไปจะสวมเกราะ
ออน ขุนนางจะแตงชุดขาราชการเปนชุดหลวมยาวสวมหมวกทรงกระบอกหรือหมวกที่ชักปก
ออก 2 ขาง หรือโพกผา ไพรพลอาจสวมเกราะออนหรือไมสวมโดยจะสวมเส้ือคอกลมผาหนา หรือ
เส้ือปายคอแหลม กางเกงขายาวรัดขอเทา บุคคลท่ัวไป ชาวบานจะแตงกายธรรมดาเปนเส้ือคอปาย 
กางเกงขากวยสามสวน มีผาคาดเอวอาจสวมหมวกหรือโพกผา เด็กจะทําผมจุกหรือมัดแกละสตรี 
สูงศักดิ์จะเกลาผมมวยปกปน สวมเส้ือแพรริมปกไหมทอง ชายเส้ือติดระยาทอง 
   ภาพทิวทัศน ภูเขา พบท้ังท่ีเขียนอยางสมจริงและแบบประดิษฐ คือ เปนชะงอน 
บิดงอ เปนตน ตนไมและพ้ืนน้ํามีการประดิษฐข้ึนเปนลักษณะเฉพาะ พื้นน้ํามีหลายแบบ เชน พื้นน้ํา
ไหลเร่ือย พื้นน้ําท่ีเปนระลอกนอย พื้นน้ําท่ีเปนระลอกคล่ืน สวนบนของภาพมีการเปดโลงไว
บางสวนเพื่อแสดงบรรยากาศทองฟา พื้นดินจะกลมกลืนไปกับฉากภูเขา ตนไม และบรรยากาศ  
มีการเขียนเขามออยูเปนกลุม ๆ27

28   
  3.2  ตําแหนงท่ีตั้งภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกก 
   เขียนระหวางชองประตูหนาตางจํานวน 12 หอง ซ่ึงแตละภาพคือ 1 ตอน หองละ 
4 ภาพ รวมทั้งหมดมี 48 ภาพ โดยมีเร่ืองราวตอเนื่องกัน เร่ิมจากภาพท่ีหองภาพดานทิศเหนือหลัง
องคพระประธาน การอานจะอานเวียนซาย(ทวนเข็มนาฬิกา)เหมือนการอานหนังสือจีนจนครบท้ัง 
12 หองภาพ (แผนผังท่ี 5)  
 

                                                 
 28  เพ็ญสุภา สุขคตะ,  “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร,” 
148-167. 
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แผนผังท่ี 5 ผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกก  
 ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร 
 
   สําหรับการเรียกช่ือภาพจะข้ึนดวยหมายเลขหองแลวตามดวยหมายเลขภาพ
28

29 เชน     
   หองท่ี 1  ภาพท่ี 1.1 หมายถึง ภาพท่ีอยูในกรอบตอนบนสุด 
     ภาพท่ี 1.2 หมายถึง ภาพท่ีอยูถัดลงมาจากภาพที่ 1.1 
     ภาพท่ี 1.3 หมายถึง ภาพท่ีอยูถัดลงมาจากภาพที่ 1.2 
     ภาพท่ี 1.4 หมายถึง ภาพท่ีอยูตอนลางสุดของหองท่ี 1 

                                                 
 29 เพ็ญสุภา สุขคตะ,  “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร,”  
78-79. 
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  3.3 การตีความภาพเลาเร่ือง29

30  
   จากภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร
ท้ังหมด 48 ภาพ เร่ิมต้ังแตหองท่ี 1 ภาพท่ี 1.1 เลาปหนีมาพ่ึงเลาเปยว (ภาพท่ี 37) จนถึงหองท่ี 12 
ภาพที่ 12.4 จูลงสกัดทัพโจโฉ (ภาพที่ 38) ซึ่งเนื้อหาสวนใหญจะแสดงใหเห็นสติปญญา  และ
การวางแผนของขงเบงและจิวยี่โดยเฉพาะชวงเหตุการณสําคัญตอนโจโฉแตกทัพเรือ (ภาพท่ี 39-40) 
นอกจากนี้ชวงเหตุการณสําคัญท่ีแสดงความกลาหาญของจูลงคือตอนจูลงฝาทัพโจโฉรับอาเตาก็ถูก
นํามาเขียนเชนกัน (ภาพท่ี 41) นับไดวาเปนตอนเดน ๆ ในเร่ืองท้ังส้ิน  
 

 
 
ภาพท่ี 37 หองท่ี 1 ภาพที่ 1.1 เลาปหนีมาพ่ึงเลาเปยว 
 

                                                 
 30 ดูศานติ-นวรัตน ภักดีคํา,  สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก, 21-46. 
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ภาพท่ี 38 หองท่ี 12 ภาพที่ 12.4 จูลงสกัดทัพโจโฉ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 39 หองท่ี 10 ภาพที่ 10.3 ขงเบงยืมลูกเกาทัณฑโจโฉ 
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ภาพท่ี 40 หองท่ี 11 ภาพที่ 11.4  อุยกายเผาทัพเรือโจโฉ 

 
 

 
 
ภาพท่ี 41 หองท่ี 7 ภาพที่ 7.1 จูลงฝาทัพโจโฉ 
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 วัดประเสริฐสุทธาวาส 
 1. ประวัติวัดประเสริฐสุทธาวาส 
  วัดประเสริฐสุทธาวาส ตั้งอยูท่ีเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร วัดประเสริฐ
สุทธาวาสน้ี พระประเสริฐวานิช(เจาสัวเส็ง เศรษฐบุตร) พรอมญาติพี่นองไดสรางและบูรณะวัด เม่ือ 
พ.ศ.2381 ปรากฏหลักฐานจารึกหินดานหลังพระประธานภายในพระอุโบสถท่ีกลาวถึงการ
บูรณะปฏิสังขรณพระอาราม ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ท้ังภาษาไทยและภาษาจีน วัดนี้ไดถูกขนานนามวา  
วัดประเสริฐบุญพสุทธาวาส3 0

31 ตอมาไดเปล่ียนเปน วัดประเสริฐสุทธาวาส แตชาวบานนิยมเรียกวา  
วัดกลาง ไดพระราชทานวิสุงคามสีมาในพ.ศ.2382  
 2. ศิลปกรรมท่ีพระอุโบสถ 
  2.1 พระอุโบสถ พระอุโบสถหันหนาไปทางทิศตะวันออก (ภาพท่ี 42)  
 

 
 
ภาพท่ี 42 พระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส 
 
  2.2 สถาปตยกรรม พระอุโบสถมีลักษณะแบบสถาปตยกรรมจีน หลังคาช้ันลด                  
มีเสาพาไลรองรับหลังคา หนาบันประดับลายกระเบ้ืองเคลือบ มีซุมสีมาโดยรอบพระอุโบสถ 
  2.3 ประติมากรรม ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยหลวงพอสรอย
สุวรรณรัตน  (ภาพท่ี 43) 
 

                                                 
 31 ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก, 93-94. 
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ภาพท่ี 43 ภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส  ประดิษฐานพระประธาน 
 หลวงพอสรอยสุวรรณรัตน 
 
    2.4 จิตรกรรม  ภายในพระอุโบสถที่ฝาผนังท้ังส่ีดานเขียนภาพเลาเร่ือง   
สามกกในชองส่ีเหล่ียมเหนือขอบประตูหนาตางดวยเสนหมึกสีดําบนพ้ืนขาว เรียงเปนแถวและมี
เหตุการณตอเนื่องกัน มีอักษรจีนบอกช่ือตอน และช่ือบุคคลในภาพกํากับไวทุกภาพ จึงสันนิษฐาน
วาชางผูเขียนคือชางจีนในสมัยรัชกาลท่ี 3 การอานจะอานเวียนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) เหมือนอาน
หนังสือจีน ท้ังหมด 364 ภาพ ถือวาเปนภาพเลาเร่ืองสามกกท่ีละเอียดท่ีสุดท่ีพบในประเทศไทย 
(ภาพท่ี 44) 
 

 
 
ภาพท่ี 44 ภาพเลาเร่ืองสามกก 
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 3. ภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส  
  3.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส
โดยท่ัวไป  
   การเขียนภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาสดวย
เสนหมึกดําบนพ้ืนขาว สันนิษฐานวาผูเขียนเปนชางจีน โดยภาพเลาเร่ืองสามกกแหงนี้เขียนโดย             
ไมเนน สีสัน แสงเงา หรือรูปทรง แตเนนในสวนของเนื้อหาท่ีตองการนําเสนอ ซ่ึงมีลักษณะ
คลายคลึงกับการนําเสนอดวยภาพลายเสนท่ีใชเปนภาพประกอบในหนังสือ 3 1

32 ภาพสถาปตยกรรม
สวนใหญเปนอาคารทรงเกงจีน ภาพบุคคล จะมีการแสดงความรูสึกทางใบหนา การแตงกายตัว
ละครสําคัญ เชน โจโฉ จะแตงกายชุดลายมังกรดั้นเมฆ ซุนกวน จะแตงกายชุดลายมังกรดั้นเมฆ 
เชนกัน สวนเลาปจะแตงชุดลายมังกรดั้นเมฆ และมีชุดลําลอง สวนแมทัพนายกองจะสวมเกราะท่ียศ
รองลงไปจะสวมเกราะออน มีการประดับธงแผออกเปนแผนดานหลังชุดนักรบ ตัวละครบางตัว
สวมหมวกหางยาวสองหาง เชน จิวยี่ และลิโป ขุนนางจะแตงกายขาราชการเปนชุดหลวมยาว                
สวมหมวกทรงกระบอกหรือหมวกปกท่ีชักปกออก 2 ขาง ไพรพลอาจสวมเกราะออนหรือไมสวม 
บุคคลทั่วไป ชาวบานสวมชุดเส้ือคอปายมีผาคาดเอว เด็กจะทําผมจุกหรือมัดแกละ สตรีสูงศักดิ์จะ
แตงชุดแพรริมปกไหมทอง ชายเส้ือติดระยาทอง เกลาผมมวยปกปนปกผม 
   ภาพทิวทัศน ภูเขามีลักษณะสมจริงแซมดวยตนไมใบหญา บรรยากาศทองฟา
จะมีกอนเมฆประดิษฐแบบจีน ตนไมมีลักษณะประดิษฐข้ึน พื้นน้ํามีลักษณะเปนรอยหยักคล่ืน
แสดงความเคล่ือนไหว และลูกคล่ืนท่ีเปนลูกใหญกลมแสดงใหเห็นความเคล่ือนไหวของน้ําท่ี
รุนแรง  มีการเขียนเขามออยูเปนกลุม 
  3.2 ตําแหนงท่ีตั้งภาพเลาเร่ืองสามกก32

33  
   ภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาสท้ังส่ีดานเขียนภาพเลาเร่ืองสามกกใน
ชองส่ีเหล่ียมเหนือขอบประตูหนาตาง เรียงเปนแถวและมีเหตุการณตอเนื่องกัน โดยการอานจะอาน
เวียนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) เหมือนกับอานหนังสือจีน  เร่ิมต้ังแตผนังดานซายของพระประธาน 
ท้ังหมด 364 ภาพ ซ่ึงสามารถเรียงลําดับการอานภาพตามตัวเลขในแตละผนังตามตารางท่ี 1-4 
(ตารางท่ี 1-4) ดังนี้ 
 

                                                 
 32 เพ็ญสุภา สุขคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร,” 217. 
 33 ชูพล   เอ้ือชูวงศ, “ ‘สามกก’จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”  
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 286. 
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ตารางท่ี 1  ผนังแปดานซายของพระประธาน 
 

 
ท่ีมา : ชูพล เอ้ือชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”   
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 15. 
 
ตารางท่ี 2  ผนังสกัดดานหลังของพระประธาน 
 

 
 

ท่ีมา : ชูพล เอ้ือชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”   
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16. 
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ตารางท่ี 3 ผนังแปดานขวาของพระประธาน 
 

 
 

ท่ีมา : ชูพล เอ้ือชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”   
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16. 
 
ตารางท่ี 4 ผนังสกัดดานหนาของพระประธาน 

 

 
 

ท่ีมา : ชูพล เอ้ือชูวงศ,  “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”   
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16. 
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  3.3 การตีความภาพเลาเร่ือง33

34  
   จากภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส ซ่ึงเขียนเรียง
เปนแถวท้ังหมด 364 ภาพ มีอักษรจีนบอกช่ือตอนและชื่อบุคคลในภาพกํากับไวดวยเกือบทุกภาพ 
เหตุการณเร่ิมต้ังแตภาพท่ี 1 เลาปอานปายประกาศหาผูกลาไปปราบโจรโพกผาเหลือง กระท่ังขงเบง 
มอบหมายใหกวนอูดูแลเมืองเกงจิ๋ว แลวขงเบงยกทัพไปชวยเลาปตีเมืองเสฉวนแทนบังทองท่ี
เสียชีวิต จนถึงภาพท่ี 364 เตียวหุยรบเตียวหยิม เตียวหยิมพาย สําหรับเหตุการณตอนสําคัญ
โดยเฉพาะในชวงโจโฉแตกทัพเรือนั้น  ก็ถูกนํามาเขียนเชนเดียวกับเหตุการณชวงตอนจูลงฝาทัพ   
โจโฉรับอาเตา  ซ่ึงเหตุการณท้ังสองชวงนี้ปรากฏเปนภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายใน           
พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร ดวย 

 

 
 
ภาพท่ี 45 ภาพท่ี 1 เลาปอานปายประกาศ 
ท่ีมา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 
2549), 98. 
 
 
 
 
 
                                                 
 34 ดูรายละเอียดใน ชูพล เอ้ือชูวงศ,  “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ                         
วัดประเสริฐสุทธาวาส,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548). 
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ภาพท่ี 46 ภาพท่ี 364 เตียวหุยรบเตียวหยิม 
ท่ีมา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 
2549), 538. 

 

 
 
ภาพท่ี 47 ภาพท่ี  359 ขงเบงมอบหมายใหกวนอูดูแลเมืองเกงจิ๋ว 
ท่ีมา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 
2549), 532. 
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ภาพท่ี 48 ภาพท่ี 360 ขงเบงบัญชาการทหารกอนเคล่ือนทัพ 
ท่ีมา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 
2549), 534. 
 
วัดท่ีปรากฏภาพเลาเ ร่ืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหาร                       
สมัยรัชกาลท่ี 4-5 (พ.ศ.2394-2453) 
 สมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2394-2411) 
 วัดโสมนัสวิหาร 
 1. ประวัติวัดโสมนัสวิหาร 
  วัดโสมนัสราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงช้ันโทชนิดราชวรวิหาร ฝายธรรมยุติ  
ตัง้อยูเลขท่ี 646  แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  วัดโสมนัสราชวรวิหาร
นี้สรางข้ึนดวยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีจะอุทิศพระราชกุศล
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสี  เม่ือสมเด็จพระนางเจาโสมนัส
วัฒนาวดีส้ินพระชนมแลว จากเอกสารบันทึกสวนตัวของการมาเยือนสยามของเซอรจอหน เบาร่ิง 
ไดกลาวไววา  
 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดตกลงพระราชหฤทัยวา พระสมบัติของพระนาง
สวนหน่ึงเปนจํานวนมาก จะไดจายเพ่ือเพ่ิมพูนทักษิณกุศล...จะไดจายสรางพระอาวาสใหมที่เขต
กําแพงเมืองใหมแหงพระมหานครน้ี  ในพระนามาภิไธยของพระนางวา วัดโสมนัสวิหาร…35  

                                                 
 35 ชาญวิทย เกษตรศิริ และ กณัฐิกา ศรีอุดม,  ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม                      
(The Kingdom and people of Siam), เลม 2 (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย 
2547), 346. 
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  ซ่ึงเปนเหตุท่ีมาแหงการสรางวัดโสมนัสวิหาร 
  การสรางวัดโสมนัสวิหารนั้นไดอิงตามหลักประเพณีสมัยอยุธยา คือ จะมีการ
สรางพระอารามหลวงริมคูพระนคร ในสมัยรัชกาลท่ี 4 นั้น บริเวณที่สรางวัดโสมนัสวิหารเปนทุง
สมปอย และคอนขางรกราง ตอเม่ือมีการขุดคลองคูพระนครช้ันนอก คือ คลองผดุงกรุงเกษม  และมี
การสรางวัดโสมนัสวิหารแลวก็เปนส่ิงดึงดูดใหประชาชนไปสรางบานเรือนเปนการขยายพระนคร
ออกไปใหกวางขวางกวาแตเดิม3 5

36 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จทรงวางศิลาฤกษ  
พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร ซ่ึงเปนพระอารามฝายธรรมยุตินี้ เม่ือวันจันทร แรม 2 คํ่าเดือนยี่ ปฉลู 
จ.ศ.1215 หรือตรงกับวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2396 วัดโสมนัสวิหารน้ีมีเนื้อท่ีประมาณ 31 ไรเศษ 
และไดพระราชทานเปนวิสุงคามสีมา  ซ่ึงตอมาไดกําหนดมหาสีมาคลุมเขตสังฆกรรมท้ังวัด  ตอมา
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 เม่ือปวอกพ.ศ.2418 ไดเสด็จพระราช
ดําเนินทรงทอดกฐิน และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีพระเจดียองคใหญ  
  ภายในวัดมีการกําหนดวางผังวัด หนาวัดหันไปทางทิศตะวันออกสูคลองผดุงกรุงเกษม 
มีเขตพุทธาวาสอยูตรงกลาง และเขตสังฆาวาสอยูขนาบท้ังสองขาง ขางละ 3 คณะ36

37 ปลอยดานหนา
วัดเปนลานกวางซ่ึงปจจุบันเปนเขตโรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร และดานหลังวัดเปนเขตฌาปนสถาณ 
กองทัพบก  ดานขางทางทิศใตเปนสุสานทหารบก  ซ่ึงในสวนของเขตพุทธาวาสนั้น ประกอบดวย
พระวิหาร พระวิหารคด  พระอุโบสถ พระเจดีย  ไดสรางตอเนื่องกัน โดยที่พระวิหารจะอยูหนา  
พระเจดียประธาน  แลวมีพระอุโบสถอยูในตอนทายพระเจดีย และนับจากรัชกาลท่ี 4 ก็ไดมีการ
กอสรางปฏิสังขรณวัดเร่ือยมา  
 2. ศิลปกรรมท่ีพระวิหาร 
  2.1 พระวิหาร  
   พระวิหารมีขนาด 7 หอง หันหนาไปทางทิศตะวันออก ไดสรางตอเนื่องกับ
พระวิหารคด พระเจดีย37

38 เปนกลุมเดียวมีกําแพงแกวเต้ีย ๆ ลอม 3 ดาน กําแพงแกวดานขางท้ังสอง
ดานจะไปบรรจบกับผนังของวิหารคด ซ่ึงสรางเช่ือมตอกับดานหลังพระวิหาร (ภาพท่ี 49)  

                                                 
 36 งานสงเสริมและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร,  “การบูรณะวัดโสมนสัวิหารใน 
พระบรมราชินูปถัมภ,”  สารกรมศิลปากร  10, 9 (2540) : 15.   
 37 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร, 115. 
 38 งานสงเสริมและประชาสัมพันธ  กรมศิลปากร,  การบูรณะวัดโสมนัสวิหารใน               
พระบรมราชนิูปถัมภ, 15.   
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ภาพท่ี 49 พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร 
 

  2.2 สถาปตยกรรม  
   เปนอาคารทรงไทยฐานสูงหลังคามุงกระเบื้อง ไมมีชอฟาใบระกา หนาบัน
เปนลวดลายปูนปน ลวดลายกระเบื้องเคลือบสีเปนพระบรมราชสัญลักษณในพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบรมราชเทวี นั่นคือรูปดวงจิตมีรัศมี
เปนเปลว ประดิษฐานอยูเหนือพานแวนฟาภายใตพระมหามงกุฎ ซุมประตูหนาตางเปนปูนปน
ลงรักปดทองประดับกระจกลายดอกพุดตาน มีรูปพระมหามงกุฎอยูตอนบน บานประตูหนาตาง
เขียนลายรดน้ํารัตนะ 7 ประการของพระมหาจักรพรรดิ 
  2.3 ประติมากรรม  
   ภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธาน คือ พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดี 
นาถบพิตรบนบุษบกขนาดหนาตักกวาง 52 นิ้ว  และพระสาวกบนฐานชุกชี ซ่ึงพระประธานและพระ
สาวกนี้เปนพระพุทธรูปท่ีหลอในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานสําหรับพระอาราม(ภาพที่ 50) 

 

 
 
ภาพท่ี 50 ภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธานคือพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร 
บนบุษบก สองขางประดิษฐานพระสาวกบนฐานชุกชี 
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  2.4 จิตรกรรม  
   จิตรกรรมท่ีบานประตูหนาตางเขียนภาพมานแหวกรูปทหารถือปนเฝายาม  
พุทธบริษัทและลวดลายโตะหมูบูชา และมีภาพเลาเรื่องอิเหนา (ภาพที่ 51) ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหมีการเขียนข้ึนเพื่ออุทิศพระราชกุศลพระราชทานสมเด็จ            
พระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี  ซ่ึงเปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการเขียนภาพ
คติธรรมบริเวณเสาพระวิหารจํานวน 12 ตน ซ่ึงลงสีพื้นเสาตางกันเพื่อแสดงปริศนาธรรม นับแต
ดานนอกสุดเขาหาพระประธานซ่ึงจะเรียงสีเขมไปหาออน สีเขมหมายถึงผูท่ีหางจากพระและไลสี
ออนลงไปเร่ือย ๆ จนสีออนลงสุดตรงเสาคูหนาพระประธาน38

39 
 

 

 
ภาพท่ี 51 ภาพเลาเร่ืองอิเหนา 
 
 4. ภาพเลาเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร 
  จิตรกรรมเร่ืองอิเหนาปรากฎหลักฐานท่ีเกาแกท่ีสุดคือ ท่ีพระตําหนักเขียว ซ่ึงเปนท่ี
ประทับของเจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดี สมเด็จพระพี่นางในรัชกาลท่ี 1 ฝาประจันหองเขียนเร่ือง
อิเหนา ซ่ึงพระตําหนักเขียวนี้ยายไปปลูกในวัดอมรินทราราม และฝาที่เขียนเร่ืองอิเหนาก็อยูมาจน
สมัยรัชกาลท่ี 53 9

40 สมัยรัชกาลท่ี 3 ปรากฎภาพเลาเร่ืองอิเหนาท่ีบานแผละหนาตางภายในพระ
อุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  
 

                                                 
 39 ประยูร อุลุชาฏะ,  วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 96. 
 40 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 106. 
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  4.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
โดยท่ัวไป 
   ภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารเขียนโดยใชเทคนิค     
สีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) เปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก นั่นก็คือเร่ิมรับอิทธิพล
ตะวันตกเขามา ซ่ึงพบลักษณะ คือ การนําหลักทัศนียวิทยา ผลักระยะใกลไกล (Perspective) มาใช 
และการแรเงา  การเขียนภาพมีความสมจริงมากข้ึน (Realistic) คือ ในการเขียนภาพคนนั้นก็มีขนาด
เล็กกวาสถาปตยกรรม และไดแรเงาสถาปตยกรรม บุคคล วัตถุ เชน เรือ ใหมีน้ําหนักมากข้ึนเห็น
เปน 3 มิติ ภาพสถาปตยกรรมเปนสถาปตยกรรมที่ปรากฏในสมัยนั้น เชน ซุมประตูทรงนาฬิกาฝร่ัง 
บานทรงปนหยา ภาพเจานายมีลักษณะอุดมคติ ไมแสดงออกทางสีหนา ไมบอกวัย แสดงออกทาง
ทานาฏศิลป  มีการปดทองเพื่อแสดงใหเห็นวาเปนตัวท่ีมีความสําคัญ ภาพบุคคลทั่วไปก็มีการเขียน
อย างจ ิตรกรรมไทยประเพณีที ่ม ีลายเส นอ อนชอย  สวนการแตงกายสมจร ิงในสมัยนั้น              
ภาพทิวทัศน การเขียนตนไมก็เขียนใบใหลักษณะเปนพุม ใชพูกันประใหเห็นจุดสวางและไมนิยม
ตัดเสน ตนไมลําตนตรง บางทีเขียนพุมไมในความมืด ในระยะไกลเห็นตนไมไกล ๆ ยืนตนเรียงราย
ไป เห็นตนสนเรียงเปนแถวใหแสงสวางจับตามขอบ การเขียนน้ําเปนเงาสะทอนเห็นคล่ืนเปนสีขาว 
บางทีเห็นเงาสะทอนลงไปในน้ํา สวนภาพทองฟาบรรยากาศนั้นใหแสงสลัวแตดูนุมนวล สําหรับ
ลักษณะการใชสีโดยภาพรวมแลวเปนสีดํา สีน้ําเงินคลํ้า รองลงมาเปนสีน้ําตาล สีเขียว และสีคราม 
ซ่ึงรวมแลวเปนสีในวรรณะเย็นทําใหดูแลวคอนขางมืด มีการปดทองลงบนตัวภาพ40

41  
  4.2 ตําแหนงท่ีตั้งของภาพเลาเร่ืองอิเหนา  
   เขียนบนผนังระหวางชองประตูและหนาตางภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ท้ังหมด 19 ผนัง ตามแผนผัง ดังน้ี (แผนผังท่ี 6) 
   
 
 
 
 
 
 

                                                 
 41 ปรีชา  เถาทอง,  จิตรกรรมไทยวิจักษ  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 42. 
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แผนผังท่ี 6 ผังท่ีตั้งภาพเลาเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 96. 
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  4.3 การตีความภาพเลาเร่ือง41

42  
   จากภาพเลาเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารสามารถตีความได
ท้ังหมด 19 ผนัง จะเขียนเฉพาะแตตอนเดน ๆ ตั้งแตตนจนจบเร่ือง เร่ิมตั้งแต ผนังท่ี 1 ซ่ึงเปนตอน
งานพระเมรุพระอัยกีอิเหนาที่เมืองหมันหยา (ภาพที่ 52) จนถึง ผนังที่ 19 อิเหนาอภิเษกสมรส 
(ภาพที่ 53) โดยเฉพาะชวงเหตุการณที่แสดงถึงความรักที่อิเหนามีตอนางบุษบา คือ ตอนท่ี
เดินทางไปใชบนที่เขาวิลิศมาหรา นางบุษบาเลนธาร เก็บดอกไม อิเหนาฉายกริช นางบุษบา    
ไหวพระปฏิมา (ภาพท่ี 54) องคมะเดหวีพานางบุษบาไปนมัสการพระฤาษีสังปะลิเหงะ (ภาพท่ี 55) 
เปนชวงเหตุการณสําคัญที่ถูกนํามาเขียนเชนเดียวกับที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถ  
วัดสุทัศนเทพวราราม สมัยรัชกาลท่ี 3 
 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ผนังท่ี 1 งานพระเมรุพระอัยกีอิเหนาท่ีเมืองหมันหยา 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 80. 
 
 
 

                                                 
 42 ดูรายละเอียดใน ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนสัวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 
2538). 
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ภาพท่ี 53 ผนังท่ี 19 อิเหนาอภิเษกสมรส 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 95. 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ผนังท่ี 6 นางบุษบาเลนธาร, เก็บดอกไม, อิเหนาฉายกริช, นางบุษบาไหวพระปฏิมา 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 84. 
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ภาพท่ี 55 ผนังท่ี 7 ใชบนท่ีเขาวิลิศมาหรา,มะเดหวีพานางบุษบาไปนมัสการพระฤาษีสังปะลิเหงะ
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 85. 
 
 วัดปทุมวนาราม 
 1. ประวัติวัดปทุมวนาราม 
  วัดปทุมวนาราม เปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดราชวรวิหาร ฝายธรรมยุติ ตั้งอยู
เลขท่ี 969 8ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน 9เขตปทุมวัน 1 0กรุงเทพมหานคร บริเวณแขวงปทุมวันซ่ึง
หางไกลนอกพระนครในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 เปนท่ีอยูอาศัยของ
ชาวลาวลานชางซึ่งถูกกวาดตอนมาแตครั้งปราบกบฏเจาอนุวงศ เวียงจันทน ราวป พ.ศ. 2368 
ชาวลานชางเหลานี้ ปลูกโรงนาทํานา และอาศัยลําคลองแสนแสบในการเดินทางและคาขาย 
โดยเฉพาะเปนทางติดตอกับพระนคร ท่ีนาของหลวงบริเวณฝงใตของคลองแสนแสบเปนท่ีลุม                
มีแองมีสระท้ังเล็กและนอย ซ่ึงมีน้ําขังอยูเสมอจึงเกิดบัวพันธุตาง ๆ ข้ึน42

43 
 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชดําริสราง
สถานท่ีเพื่อทรงพักผอนสําราญพระอิริยาบถยามวางจากพระราชกิจ ทรงโปรดฯ ใหขุดตกแตงท่ีนา
หลวงริมคลองแสนแสบหรือคลองบางกะป ซ่ึงเปนท่ีลุมตํ่าน้ําขังอยูเสมอเพ่ือปลูกดอกบัวพันธุตางๆ 
เม่ือ พ.ศ.2396 โดยทรงมอบใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติเปนแมกอง พระยาสามภพพาย
เปนนายงาน จางจีนขุดเปนสระใหญ 2 สระ ถาท่ีไมพอก็ใหซ้ือราษฎรตอไป เปนสระในซ่ึงอยู              
ทางเหนือและสระนอกซ่ึงอยูทางใตติดตอถึงกัน ทําเกาะแกงใหญนอยแลวปลูกบัวไวเต็มสระ             

                                                 
 43 สมบัติ  จําปาเงิน,  วัดของเรา  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2520), 169. 
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เกาะนั้นใหปลูกผักตาง ๆ พรรณดอกไมตาง ๆ43

44 ขุดคลองเล็กเพื่อรับน้ําจากคลองแสนแสบมาใชใน
สระ และใหเปนทางเรือเขาออก ช่ือวา คลองอรชร  ซ่ึงฝงเหนือของสระในไดโปรดฯใหปลูก
โรงเรือนขึ้นเปนพระที่นั่งสําหรับประทับแรมหนึ่งองค พลับพลาสําหรับเสด็จออกโรงละคร 
เรือนฝายใน โรงครัวขางใน และโรงครัวเล้ียงขุนนางขางหนากําหนดใหเปนเขตหวงหามสวนพระองค 
ชักกําแพงลอมรอบเปนเขตขางหนาขางใน สวนสระนอกอนุญาตใหเปนท่ีเลนเรือของขาราชการ
และราษฎรท่ัวไป  แลวพระราชทานนามบริเวณนี้วา ตําบลปทุมวัน และพระราชทานนามวังวา            
วังสระปทุม 
 เมื่อขุดสระปทุมและสรางวังสระปทุมเสร็จ ในราวป พ. ศ.2396 พระบาทสมเด็จ   
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหสรางวัดข้ึนท่ีบริเวณริมฝงตะวันตกของสระนอกเพ่ือ
พระราชทานแดสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินี โดยใหคณะทํางานชุดเดียวกับการขุดสระเปน
นายงานควบคุมการกอสราง แลวพระราชทานนามวา วัดปทุมวนาราม ซ่ึงชาวบานเรียกกันท่ัวไปวา
วัดสระปทุมหรือวัดสระ มีพระราชประสงคใหวัดนี้เปนวัดธรรมยุติกนิกาย เปนสถานวิเวกนอก  
พระนคร โปรดฯใหอาราธนาพระสงฆธรรมยุติจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเปนชาวลาวจําปาสักมา
จําพรรษาเปนเจาอาวาสองคแรก แตงต้ังสมณศักดิ์ เปนพระครูปทุมธรรมธาดา (กลํ่า) ตอมา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปรับพระแสน พระไส 
ซึ่งเดิมเปนพระพุทธรูปสําคัญของแควนลานชางจากวัดเขมาภิรตารามมาประดิษฐานภายใน  
พระอุโบสถ หลังจากนั้นจึงไดทรงอัญเชิญพระเสริม ซ่ึงเดิมเปนพระพุทธรูปของแควนลานชาง
เชนกันจากพระราชวังบวรสถานมงคลมาประดิษฐานเปนพระประธานภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม 
และพระแสนนั้นไดถูกยายไปประดิษฐานไวในพระวิหารดวย44

45 

                                                 
 44 เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4  
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2548), 85. 
 45 พระแสน พระไส พระเสริม เปนพระพุทธรูปสําคัญของแควนลานชางมาแตเดิม เม่ือ
ปราบกบฏเมืองเวียงจันทนในสมัยรัชกาลท่ี 3 ไดสงบ สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิ์พลเสพย
โปรดฯใหอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเวียงจันทนหลายองค รวมทั้งพระแสน พระไส พระเสริม 
ดวย โดยพระแสนและพระไส โปรดฯใหอัญเชิญมาไวท่ีวัดโพธ์ิชัย แขวงเมืองหนองคาย หลังจาก
นั้น พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวโปรดฯใหอัญเชิญพระแสนและพระไสมาไวท่ีวัดเขมา              
ภิรตาราม สวนพระเสริม ซ่ึงเปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิ์          
พลเสพยโปรดฯใหอัญเชิญจากเมืองเวียงจันทนมาไวท่ีเมืองหนองคาย หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระปนเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหอัญเชิญมาไวท่ีพระราชวังบวรสถานมงคล   
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 เม่ือวัดสรางเสร็จและจะมีงานฉลองในพ.ศ. 2400 นั้น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ส้ินพระชนมเสียกอน ทําใหตองเล่ือนไปฉลองในปพ.ศ.2410 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 วัดทรุดโทรมลงมาก  จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยานานาพิธภาษี บุตรสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติเปนนายงานจัดการบูรณะปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม สวนการละเลนท่ี
สระปทุมในคร้ังหลังไดยกเลิกไป  สระบางตอนก็เกิดต้ืนเขินเพราะไมได ขุดลอก  จึงทรง
พระราชทานวังใหเปนโรงทหารหนา ตอมาเมื่อทหารไดยายไปอยูโรงทหารหนาหลักเมืองจึงใช
เปนท่ีแสดงกิจการของหนวยราชการตาง ๆ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชทานวังแหงนี้ใหเปนวังของสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟากรมขุน
เพชรบูรณอินทราชัย 
 ปพ.ศ.2515 พระอุโบสถถูกไฟไหมหลังคาและฝาผนังเสียหาย ทางวัดไดจัดการ
บูรณะปฏิสังขรณใหม โดยกะเทาะปูนที่ฝาผนังขางนอกออกแลวฉาบปูนใหมพรอมทั้งทาสี 
ประดับตกแตงซุ มประตูหนาตางติดกระจกปดทองใหม โดยเมื ่อวันที ่ 27 มิถุนายน  2520 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได
เสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธียกชอฟาพระอุโบสถท่ีซอมแซมใหม และหลังจากชวงนี้ยังไดมี
การปฏิสังขรณและปลูกสรางส่ิงกอสรางเพ่ิมเติมตอมา โดยเฉพาะในครั้งเสด็จพระราชดําเนินถวาย
ผาพระกฐินเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2533 ทรงมีพระราชศรัทธาท่ีจะใหสรางสถานท่ีปฏิบัติธรรมเปน
ศาลาถาวร จึงไดมีการกอสรางศาลาพระราชศรัทธาข้ึน45

46 
 บริเวณวัดมีการวางแผนผังคือ เขตพุทธาวาส ตั้งอยูทางทิศตะวันออกลอมรอบดวย
กําแพงแกว ภายในประกอบดวยอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และตนพระศรีมหาโพธ์ิ สวนเขต
สังฆาวาสอยูทางทิศตะวันตกของวัด 
 2. ศิลปกรรมท่ีพระวิหาร 

  2.1 พระวิหาร อยู ถัดจากพระอุโบสถ พระเจดียมาทางทิศตะวันตกของเขต
พุทธาวาส (ภาพท่ี 56)  
 

                                                 
 46 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 33-34. 
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ภาพท่ี 56 พระวิหารวัดปทุมวนาราม 
 
  2.2 สถาปตยกรรม  
   เปนอาคารหลังคามุขลด 2 ช้ัน มุงกระเบ้ืองลูกฟูกแบบเดียวกับพระอุโบสถ 
ประดับชอฟาใบระกา หนาบันช้ันบนดานหนาพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  
ลวดลายโดยรอบเปนลายปูนปนเทพชุมนุม ประกอบดวยลายเปลวประณีตงดงาม หนาบัน 
พระระเบียงปนเปนรูปพระมหามงกุฎประดิษฐานบนพาน ขนาบดวยฉัตร 5 ช้ัน มีลายเทพนมและ
ลายเปลวประกอบ สําหรับหนาบันช้ันบนดานหลังพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  
ลวดลายโดยรอบเปนลายปูนปนพันธุพฤกษาและกอบัว สวนหนาบันพระระเบียงปนเปนรูป 
พระมหามงกุฎประดิษฐานบนพาน ขนาบดวยฉัตร 5 ช้ัน มีลายเปลวประกอบ กรอบประตูและ
หนาตางทําเปนซุมปูนปนเปนยอดมงกุฎ ประดับดวยลายดอกบัว พื้นประดับกระจกสี บานหนาตาง
ดานนอกเขียนลายรดน้ําเปนรูปดอกบัว  บานประตูดานนอกทําเปนลายเทพนมอยูในดอกบัว  
พื้นประดับกระจกสี 
  2.3 ประติมากรรม   
   พระประธานในพระวิหารคือ พระเสริม เปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัยคูกับ
พระไสซ่ึงเปนพระประธานในพระอุโบสถ มีขนาดหนาตักกวาง 2 ศอก 1 นิ้ว ประดิษฐานอยูใน
บุษบกทรงมณฑป สวนเบ้ืองหนาลดหล่ันลงมานั้นประดิษฐานพระแสน เปนพระพุทธรูปหลอ          
ปางมารวิชัย หนาตักกวาง 1 ศอก 6 นิ้ว ดานซายของพระประธานประดิษฐานพระบรมรูปปนของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สวนภายนอกท่ีระเบียงดานหลังพระวิหารเปนท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนอยูในซุมองคหนี่ง46

47(ภาพท่ี 57)  
                                                 
 47 กรมศิลปากร และ มูลนิธิซีเมนตไทย, วดัหลวงสมัยรัตนโกสินทร จัดพิมพ 
เฉลิมพระเกยีรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช ในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติเปนปท่ี 50 (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิปูนซิเมนตไทย, 2539), 204. 
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  2.4 จิตรกรรม  
   ภายในพระวิหารลักษณะแบบอยุธยา คือ มีเสาคูอยูกลางพระวิหาร เสาแตละ
ตนเขียนลายดอกบัวกานแยง ท่ีหัวเสาทําลายเชิง และมีการเขียนรูปพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา ผูเปนเอตทัคคะดานตาง ๆ ท่ีบานหนาตางดานในเขียนรูปยักษข้ึนมาจากสระบัว บานประตู
ดานในเขียนภาพพญานาคแปลงเปนมนุษยโผลข้ึนมาจากสระบัว เสาแตละตนทาสีแตกตางกันเปน
ปริศนาตามสีแทนจิตใจของบุคคล คือเสาทางดานหนาประตูเปนสีมืด หมายถึงจิตใจท่ีหางพระ           
เสาท่ีใกลพระประธานเขามาสีจะสวางข้ึน จนถึงเสาท่ีใกลพระประธานท่ีสุดจะเปนสีขาวหมายถึง
จิตใจของพระอรหันต ฝาผนังทุกดานภายในพระวิหารมีการเขียนภาพจิตรกรรม แบงเปน 2 ตอน 
ตอนบนเหนือขอบประตูหนาตางจะเขียนเปนภาพกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค สวนผนัง
ตอนลางระหวางชองประตูหนาตางจะเขียนเร่ืองศรีธนญชัย ซ่ึงเปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก
47

48 (ภาพท่ี 58) 
 

 
 
ภาพท่ี 57 ภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามประดิษฐานพระเสริมและพระแสน 
  

                                                 
 48 ประยูร อุลุชาฏะ,  วัดปทุมวนาราม, 130. 
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ภาพท่ี 58 ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัย 
 
 3. ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม 
  ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยนั้นเพิ่งมาปรากฏในสมัยรัชกาลท่ี 4 ภายในพระวิหาร                
วัดปทุมวนาราม นับวาเปนแหงเดียวที่พบภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยและถือวาเกาแกท่ีสุด 
  3.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
โดยท่ัวไป 
   ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามเขียนโดยใชเทคนิค           
สีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) เปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก นั่นก็คือเร่ิมรับอิทธิพล
ตะวันตกเขามา ซ่ึงพบลักษณะ คือ การนําหลักทัศนียวิทยา ผลักระยะใกลไกล (Perspective) มาใช 
การเขียนภาพมีความสมจริงมากข้ึน (Realistic) โดยจะเห็นไดจากความสัมพันธระหวางภาพคนกับ
สถาปตยกรรม โดยท่ีภาพคนจะเล็กกวาสถาปตยกรรม มีการแรเงาสถาปตยกรรม บุคคล เคร่ืองแตงกาย 
วัตถุส่ิงของ ใหมีความลึก มีน้ําหนักเห็นเปน 3 มิติ สถาปตยกรรมแสดงใหเห็นอิทธิพลตะวันตกจาก
ภาพเขียนพระราชวัง อาคาร บานเรือน เชน ตึกหนาจั่วมีเสาสูงแบบเรอนาซองส ซุมประตูแบบยุโรป 
บานทรงปนหยา ภาพเจานายมีลักษณะอุดมคติ แสดงออกทางทานาฏศิลป มีการปดทองเพ่ือแสดง
ใหเห็นวามีความสําคัญ ภาพบุคคลท่ัว ๆ ไปก็มีการเขียนอยางจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีมีลายเสน
ออนชอย สวนการแตงกายสมจริงในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีภาพทหารไทยแตงกายแบบทหาร
ตะวันตก และมีการฝกหัดแถวแบบทหารตะวันตกดวย 
   ภาพทิวทัศนตอนบนสุดของภาพ ใชหลักทัศนียวิทยา มีการผลักระยะใกลไกล 
ภาพท่ีไกลออกไปก็จะระบายสีไลน้ําหนักใหออนลง ทองฟาและผืนน้ําเขียนอยางเปนธรรมชาติ   
ไมมีการตัดเสน หรือเนนสี  การเขียนทองฟาและเมฆมีความสวยงาม นุมนวลโดย ภาพภูเขาปรากฏ
เปนเสนโคงจาง ๆ ในขอบฟา ทองฟาสวนบนจะระบายเปนสีเขมคือสีน้ําเงินและครามไลน้ําหนัก
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เบาลงมาจนจางเม่ือใกลขอบฟา ตรงใกลขอบฟามีการใชสีคูตรงขามของสีน้ําเงินเปนสีแสดจางหรือ
สีสมออนของสีของแสงขาว ผสมกับสีน้ําเงินออนเกือบขาว  ผสานไปกับสีใสของขอบฟา ชางได
เขียนใหสะทอนลงผืนน้ําดวยน้ําหนักเทา ๆ กัน ทําใหเกิดความสวางใสในบรรยากาศของสีน้ําเงิน
จาง ๆ ท่ีโอบลอมอยู ภาพตนไมมีใบหนา ลําตนตรง กิ่งกานซอนอยูในพุมใบ ไมมีการตัดเสน แตมี
การใหแสงเงาแทน ตนไมท่ีอยูใกลสายตาก็จะตนใหญ สีเขม และไลไปหาตนท่ีอยูไกลออกไปโดย
เขียนใหมีตนเล็กลงสีออนลง ตนไมท่ีเขียนเปนแถวเปนแนว แนวตนไมสองขางก็จะเขียนใหสอบ
ลึกบรรจบลงไป ผสานภาพบรรยากาศดูเปนธรรมชาติกลมกลืนกันท้ังหมด  ท้ังทองฟา ตนไมและ
สายนํ้า อีกท้ังภาพบานเรือนท่ีไกลออกไปก็เขียนใหระยะใกลไกลไดอยางเหมาะสม โครงสรางของ
สีมีความสัมพันธกับภาพจิตรกรรมมีความสวยใส สะอาด ใหอารมณสุนทรีย โดยใชสีวรรณะเย็น
เนนสีเขียวและน้ําเงิน มีการปดทองลงบนตัวภาพ กลาวไดวาภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยเขียนภาพ
ทิวทัศนมีบรรยากาศสวยใส สะอาด และใหอารมณสุนทรียมาก48

49  
  3.2 ตําแหนงท่ีตั้งของภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัย  
   เขียนบนผนังระหวางชองประตูและหนาตางภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ท้ังหมด 15 ผนัง ตามแผนผัง ดังน้ี (แผนผังท่ี 7) 

                                                 
 49 ปรีชา  เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ, 41. 
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แผนผังท่ี 7 แผนผังท่ีตั้งภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม 
ท่ีมา : โอชนา  พูลทองดีวัฒนา,  “การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหาร 
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร,”  (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543), 33. 
 
  3.3 การตีความภาพเลาเร่ือง49

50  
   จากภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามท้ัง 15 ผนัง               
ชางไดหยิบยกเอาเร่ืองศรีธนญชัยตอนตาง ๆ มาเขียนไว เร่ิมตั้งแตผนังท่ี 1พราหมณีทํานายฝนและ
กําเนิดศรีธนญชัย  (ภาพท่ี 59) จนถึงผนังท่ี 15 ตอนเขาถวายตัว (ภาพท่ี 60) เหตุการณเดน ๆ จะ
                                                 
 50 ดูรายละเอียดใน โอชนา  พลูทองดีวัฒนา, “การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง                 
ศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร,” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต ภาควิชา
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543). 
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เกี่ยวกับตอนศรีธนญชัยอาสาราชการ เชน ตอนดําน้ําสานตะกรา (ภาพท่ี 61) ตอนทายเมล็ดฟกทอง 
(ภาพท่ี 62) รองลงมาเปนชีวิตของศรีธนญชัย เชน ตอนหลอกขายวัวใหเศรษฐีข้ีเหนียว (ภาพท่ี 63) 
ตอนสูขอเจาสาว และตอนขอแรงทําตอมอ (ภาพท่ี 64) 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ผนังท่ี 1 พราหมณีทํานายฝนและกําเนิดศรีธนญชัย 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ,  วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 101. 
 

 
 
ภาพท่ี 60 ผนังท่ี 15 ตอนเขาถวายตัว 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ,  วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 101. 
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ภาพท่ี 61 ผนังท่ี 8 ตอนดําน้ําสานตะกรา 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ,  วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 115. 
 

 

 
 
ภาพท่ี 62 ผนังท่ี 9 ตอนทายเมล็ดฟกทอง 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ,  วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 116. 
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ภาพท่ี 63 ผนังท่ี 4 ตอนหลอกขายวัวใหเศรษฐีข้ีเหนียว 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 107. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 64 ผนังท่ี 5 ตอนสูขอเจาสาว และตอนขอแรงทําตอมอ 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 108. 
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สมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)  
 วัดบวรนิเวศวิหาร  
 1. ประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร  
  วัดบวรนิเวศวิหารเปนพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝายธรรมยุติ ตั้งอยูท่ี 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดบวรนิเวศวิหาร 5 0

51 สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพใน
รัชกาลท่ี 3 ทรงสรางข้ึนระหวาง พ.ศ. 2367-2375 ใกลกับวัดรังษีสุทธาวาส  ซ่ึงสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอเจาฟากรมขุนอิศรานุรักษทรงสรางข้ึน วัดบวรนิเวศวิหารในขณะนั้นเรียกกันท่ัวไปวา                 
วัดใหม ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั ่งเกลาเจาอยู หัวทรงโปรดฯ ใหเลื ่อนสมณศักดิ ์สมเด็จ               
พระอนุชาธิราชเจาฟามงกุฎ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงขณะนั้นผนวชและ              
จําพรรษาอยูที่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสขึ้นเสมอเจาคณะรองและเชิญเสด็จมาครองวัดนี้ใน
พ.ศ.2379  ซ่ึงไดมีการพระราชทานนามวัดวา วัดบวรนิเวศวิหาร และไดเกิดคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย
เปนวัดแรก ในคราวท่ีพระองคทรงครองวัดนั้นไดมีการบูรณปฏิสังขรณวัดโดยการกอสรางส่ิง              
ตาง ๆ จากในคราวท่ีสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพทําการคางอยูจนแลวเสร็จ และไดทรง
อัญเชิญพระพุทธรูปคือพระชินสีหท่ีประดิษฐานภายในพระอุโบสถยายออกจากมุขหลังมาสถิตใน
พระอุโบสถมุขหนาดานหนาพระสุวรรณเขต และโปรดใหเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบพระราชนิยม
ตะวันตก และเม่ือทรงข้ึนครองราชยแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรงโปรดฯให
สรางถาวรวัตถุและปฏิสังขรณส่ิงตาง ๆ ในพระอารามมากมาย เชน วิหารพระศาสดา พระวิหารเกง 
เปนตน51

52 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวทรงปฏิสังขรณ     
พระอารามใหม ในสมัยรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริวา     
วัดรังสีสุทธาวาสมีความทรุดโทรมมาก ทรงโปรดฯ ใหยุบรวมเขาเปนวัดเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหาร 
เรียกวา คณะรังษี  และหลังจากท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวแลว  เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2468  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7   
ไดทรงโปรดฯ ใหอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว ณ ใตบัลลังกพระพุทธชินสีหใน     
พระอุโบสถ52

53  

                                                 
 51 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,  ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร  
(พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 1. 
 52 กรมศิลปากร และ มูลนิธิซีเมนตไทย, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร, 170. 
 53 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 4  วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 171. 
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 วัดบวรนิเวศวิหารเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยที่ทรงผนวชทุกพระองค คือ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร รวมท้ังพระบรมวงศตั้งแตรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลปจจุบัน 
 บริเวณวัดแบงเปน เขตพุทธาวาส ประกอบดวย พระเจดียเปนประธานอยูตรงกลาง   
ทิศเหนือพระเจดียเปนพระอุโบสถ มีพระปรางคสองขาง ศาลาเปล้ืองเคร่ือง ศาลาแดง 2 หลัง และ
ตึกวรพรต ทิศใตพระเจดียมีพระวิหารเกง  พระวิหารพระศาสดา  หอกลองระฆัง และโพธิฆระ
(ลังกา) ทิศตะวันออกพระเจดีย  มีศาลาฤาษี 2 หลัง และหอไตร ทิศตะวันตกพระเจดีย มีศาลา           
การเปรียญ  ศาลาฤาษี 2 หลัง และพระพุทธบาทจําลอง เขตสังฆาวาส สวนท่ี 1 เปนท่ีตั้งของคณะ
ตําหนัก  คณะแดงบวร  คณะขาบบวร  คณะเขียวบวร  คณะสูง ตําหนักบัญจบเบญจมา สวนท่ี  2 
เปนท่ีตั้งของคณะกุฏิ  สวนท่ี 3 เปนท่ีตั้งคณะเหลืองรังษี คณะแดงรังษี  คณะเขียวรังษี53

54 
 2. ศิลปกรรมท่ีพระวิหารเกง 
  2.1 พระวิหารเกง54

55  
   พระวิหารเกงนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหสรางข้ึน
เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองคของเจาอาวาส ตั้งอยูในเขตพุทธาวาสทางทิศตะวันตก
ของวัด บริเวณทางทิศใตของพระเจดียบนฐานเดียวกับพระวิหารพระศาสดา ตัวอาคารเปนวิหาร
ขนาด  3 หอง  มีเกงโถง  2 ขาง  และมีประตูเขาทางทิศใต  (ภาพท่ี  65) ในสมัยรัชกาลท่ี  5 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงบูรณะและใหเขียนจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองสามกกและ  
ลวดลายจีนตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 

                                                 
 54 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร, เลมท่ี 1, 60. 
 55 สํานักราชเลขาธิการ,  ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 
การพิมพ, 2528), 61-62. 
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ภาพท่ี 65 พระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร 
 
  2.2 สถาปตยกรรม  
   พระวิหารเกงเปนอาคารทรงเกงจีน หลังคาลด 3 ช้ัน หนาบันประดับกระเบ้ือง
เคลือบเปนรูปคน ดอกไม นกหงส ปลา และลัญลักษณมงคลตามคติมหายาน มีมุขยื่นออกมาจากตัว
อาคาร มุขดานตะวันออกเปดโลงและมุขดานตะวันตกปดทึบ มีบันไดข้ึนลง มีเสาพาไลรับหลังคา
พระวิหารขางละ 6 ตน บานประตูหนาตางภายนอกเปนลายรดน้ํารูปสัตวหิมพานต เพดานหองกลาง
จะสูงกวาอีกสองขางลดช้ันตํ่าลงมา 
  2.3 ประติมากรรม 
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหอัญเชิญพระพุทธรูป
ฉลองพระองคของอดีตเจาอาวาสนํามาประดิษฐานไว คือ พระพุทธวชิรญาณ พระพุทธรูป
ทรงเครื่องปางหามสมุทรประดิษฐานดานทิศเหนือ เปนพระพุทธรูปฉลองพระองคพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือพ.ศ.2428 พระพุทธปญญาอัคคะ พระพุทธรูปปางหามสมุทรประดิษฐาน
ดานทิศตะวันออกหลอและประดิษฐานคราวเดียวกับพระพุทธวชิรญาณ เปนพระพุทธรูปฉลอง
พระองคสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เบ้ืองลางบรรจุพระอังคารของ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ และพระพุทธมนุสสนาค พระพุทธรูปปาง
หามสมุทรประดิษฐานดานทิศตะวันตก  เปนพระพุทธรูปฉลองพระองคสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เบ้ืองลางบรรจุพระอังคารของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา                 
วชิรญาณวโรรส ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสรางและนํามาประดิษฐานไวเม่ือ    
พ.ศ.2473 บริเวณมุขตะวันออกดานนอกของพระวิหารเกง ประดิษฐานพระทีฆายุมหมงคล พระพุทธรูป
ฉลองพระองคสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ภาพท่ี 66) 
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  2.4 จิตรกรรม  
   บานประตูหนาตางดานในเขียนลายทวารบาลจีนหรือเสี้ยวกาง (เซี่ยวกาง) 
จิตรกรรมฝาผนังท้ังส่ีดานแบงเปนสองสวน คือ ผนังสวนบนเหนือขอบประตูหนาตางและ                  
ผนังสวนลางระหวางชองประตูหนาตางเขียนเรื่องสามกกโดยอานวนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) แบบ
อานหนังสือจีน เปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก (ภาพท่ี 67) เพดานเขียนภาพมังกรดั้นเมฆ  
 
 

 
 
ภาพท่ี 66 ภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองคของ 
 อดีตเจาอาวาส 
  

 
 
ภาพท่ี 67 ภาพเลาเร่ืองสามกก 
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 3. ภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร  
  3.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยท่ัวไป  
   การเขียนภาพใชวิธีเขียนโดยสีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) เปน
จิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก นั่นก็คือเร่ิมรับอิทธิพลตะวันตกเขามา ซ่ึงพบลักษณะคือ มีการใช
ระบบทัศนียวิทยาผลักระยะใกลไกล (Perspective) การเขียนภาพมีความสมจริงมากข้ึน (Realistic) 
มีการแรเงา ภาพสถาปตยกรรมที่พบสวนใหญเชน เกงจีน คายทหาร ภาพบุคคลมีขนาดเล็กกวา
สถาปตยกรรม ภาพบุคคล ภาพบุคคลท่ีเปนตัวประกอบ เชน ชาวบาน ทหาร จะมีการแสดงออกทาง
สีหนาและอารมณ ซ่ึงผิดกับแบบจิตรกรรมไทยประเพณีซ่ึงจะไมแสดงอารมณทางสีหนา สวนบุคคล
ซ่ึงเปนตัวเอกของเร่ืองจะเขียนตามเนื้อหาจริงในวรรณคดี เชน กวนอู-หนาแดง อุยกาย-ผมขาว         
ค้ิวขาว ซุนกวน-หนาผิวมะปราง หนวดแดง เปนตน บุคคลที่เปนนายทหารจะเขียนหนาตาให
เหมือนง้ิว การแตงกายจะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของตัวละครนั้น ๆ เชน จิวยี่ สวมหมวกหาง
ยาว 2 หาง แตงกายชุดสีขาวปกดิ้นทองรูปมังกรดั้นเมฆ และสวมเส้ือเกราะ โจโฉแตงกายชุดแดง  
ปกดิ้นทองรูปมังกรดั้นเมฆ สวมหมวกออง สวนนายทหารที่มียศรองลงไปสวมเพียงเส้ือเกราะ   
การแตงกายของพลทหารจะแตงชุดธรรมดา สวมหมวก ไมมีเกราะ ชาวบานจะแตงกายชุดธรรมดา 
สวนขุนนางแตงกายชุดปกดิ้นทอง สวมหมวกยศคาดเข็มขัด ภาพทิวทัศน พื้นดินมีการผลัก
ระยะใกลไกลใหเห็นน้ําหนักออนแกของพื้นดิน พื้นน้ํา มีการเขียนน้ําใหดูสมจริงคือ มีท้ังน้ําท่ี
เคล่ือนไหวแบบเบา ๆ และเคลื่อนไหวแบบรุนแรงแสดงใหเห็นลูกคล่ืนท่ีสูง บรรยากาศของภาพ
ชวยใหภาพดูสมจริง ปรากฏกลุมเมฆลอยไปมา ภูเขาและโขดหินจะเขียนใหมีระยะใกลไกลและมี
การแรเงา ตนไม จะใชพูกันกับรากไมกระทุงเปนพุมใบ หรือเรียวยาว ภาพสัตว ท่ีพบมีเพียงมาซ่ึง
เขียนอยางสมจริง สีท่ีใชเปนสีสดใส โดยมีสีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน สีดํา สีขาว สีน้ําตาล เปนหลัก            
มีการปดทองเพื่อเนนความสําคัญและเพื่อความสวยงาม เชน เคร่ืองแตงกาย ลวดลายตาง 5ๆ5

56 
   นอกจากนี้พบวามีการเขียนอักษรไทยดวยอักษรเทียมจีนแทนอักษรจีนในธง
กองทัพตาง ๆ ซ่ึงผูเขียนภาพอาจมีความรูเร่ืองจีน หรือมีผูคุมท่ีเขาใจเนื้อหาและเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของ
กับเร่ืองจีนมารวมงานดวย56

57 

                                                 
 56 กรมศิลปากร, การอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม เลม 1 การอนุรักษจิตรกรรม
ฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร : กลุมอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม สํานัก
โบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2551), 163-168. 
 57 ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก, 49. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 97 

  3.2 ตําแหนงท่ีตั้งภาพเลาเร่ืองสามกก  
   ภาพเลาเร่ืองสามกกในพระวิหารเกงท้ังหมดส่ีดาน มีคําจารึกอธิบายภาพ
ท้ังหมด 28 ตอน แบงเปน 2 สวน คือ ผนังสวนบนเหนือขอบประตูหนาตาง และผนังสวนลาง
ระหวางชองประตูหนาตาง การอานจะอานเวียนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) เหมือนกับอานหนังสือจีน 
โดยภาพเลาเรื่องสามกกจะเริ่มอานที่ผนังสวนบนกอน ซึ่งภาพเลาเรื่องสามกกทั้งสวนบนและ
ลางนั้นจะเร่ิมจากมุมทิศใต ไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และมาจบท่ีมุมทิศใต 
(แผนผังท่ี 8) 
 

 
 
แผนผังท่ี 8 ผังแสดงทิศทางการเดินชมภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร 
 
  3.3 การตีความภาพเลาเร่ือง57

58  
   จากภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร มีคําจารึกอธิบาย
ภาพท้ังหมด 28 ตอน เร่ิมตั้งแตสวนบนเหนือขอบประตูหนาตาง ภาพท่ี 1 ซีซีลาเลาปไปเมืองฮูโต 
แลวบอกเลาปไปรับขงเบงท่ีเขาโงลังกั๋ง (ภาพท่ี 68) จนถึงสวนลางระหวางชองประตูหนาตาง     
ภาพท่ี 25 โจโฉหนีมาถึงตําบลฮัวหยง โจโฉหัวเราะข้ึนพอเห็นกวนอูคุมทหารออกมาสกัดทางไว
แลวโจโฉถอมตัวลงคํานับกวนอู พูดลําเลิกคุณต...แลวขอทางไป กวนอูมีความ...นโจโฉ ซ่ึงสม...          
โจโฉออนวอนจึงหลีกทางใหโจโฉหนีไป (ภาพท่ี 69) โดยชวงเหตุการณสําคัญตอนโจโฉ                     
                                                 
 58 ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, การอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม เลม 1                  
การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนงัวัดบวรนิเวศวิหาร, 170-190. 
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แตกทัพเรือที่มีตัวละครสําคัญ คือ ขงเบงและจิวยี่แสดงความสามารถทางสติปญญาและการรบ
อยางชาญฉลาดลึกซึ้งก็ยังคงถูกนํามาเขียนเชนเดียวกับที่พบในภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร (ภาพที่ 70) และภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถ  
วัดประเสริฐสุทธาวาส สมัยรัชกาลท่ี 3 
 
 

 
 
ภาพท่ี 68 ภาพท่ี 1 ซีซีลาเลาปไปเมืองฮูโต  แลวบอกเลาปไปรับขงเบงท่ีเขาโงลังกั๋ง 
 

 

 
 
ภาพท่ี 69 ภาพท่ี 25 โจโฉหนีมาถึงตําบลฮัวหยง 
ท่ีมา : สํานักราชเลขาธิการ,  ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร  (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ,  
2528), 79. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7b714%7d%7b723%7d%7b697%7d%7b721%7d%7b673%7d%7b707%7d%7b722%7d%7b682%7d%7b736%7d/a|cad3b9d1a1c3d2aac5e0a2d2b8d4a1d2c3/-3,-1,0,B/browse�
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ภาพท่ี 70 ภาพท่ี 20 ตั้งแตจิวยี่ยกทัพเรือใหอุยกายเผาทัพเรือโจโฉ แลวเตียวเล้ียวยิงเกาทัณฑถูก 
 อุยกายตกน้ํา โจโฉหนีข้ึนบกไป 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะห 
 

 จากภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีปรากฎในจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหาร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร พบวาวรรณคดีท่ีถูกนํามาเขียนเปนภาพเลาเร่ือง
ภายในพระอุโบสถและพระวิหารคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี 3 ลงมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5  มี 5 เร่ือง ไดแก  
1. เรื่องรามเกียรติ์ 2. เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 3. เร่ืองสามกก  
4. เร่ืองศรีธนญชัย 5. เร่ืองอิเหนา  ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีเร่ืองตางๆ เหลานี้ ไมพบกอนสมัย
รัตนโกสินทรเลย ยกเวนเรื่องรามเกียรติ์ที่พบเปนภาพประดับหรือภาพแทรกในสมัยอยุธยาตอน
ปลายเทานั้น และก็ไมไดนํามาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหาร การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ในงานจิตรกรรมฝาผนังโดยนําเร่ืองวรรณคดีเหลานี้มาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
และพระวิหารแทนท่ีเร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกท่ีเปนคานิยมมาในสมัยกอนนั้น อาจกลาวไดวา 
มี 3 สาเหตุสําคัญซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน คือ 1. การรับอิทธิพลตางประเทศ  2. การศึกษา  
3. การละคร ซ่ึงแสดงใหเห็นได ดังนี้ 

 
การรับอิทธิพลตางประเทศ 
 การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367 - 2394) 
 ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 1-3 (พ.ศ. 2325 - 2394) เปนชวงท่ีพระมหากษัตริยท้ังสามพระองค
ทรงมีนโยบายรวมกันในอันท่ีจะสรางบานเมืองใหใหญโตสงางามเทากรุงศรีอยุธยา หรือท่ีเรียกกัน
วา “ใหเหมือนคร้ังบานเมืองยังดี” ท้ังการสรางพระบรมหาราชวัง วัดวาอารามตางๆ เพื่อแสดงให
เห็นวาไทยไดกลับตั้งตัวเปนอิสระ มีกําลังพอท่ีจะสรางบานเมืองใหมใหเทียบเทากรุงศรีอยุธยาอีก
คร้ังหนึ่ง 0

1  รวมถึงงานศิลปกรรมก็เปนการสืบทอดตอมาดวย  แตในสมัยรัชกาลท่ี 3 การติดตอ
คาขายกับจีนทําใหมีการรับอิทธิพลศิลปะจีน ซ่ึงสงผลใหเกิดศิลปะแบบพระราชนิยมรัชกาลท่ี 3 ข้ึน 
                                                            

 1 หมอมราชวงศแสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงศพิพัฒน,  ประวัติศาสตร 
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2325 - 2394), เลม 1  (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป, 2525), 1. 
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เริ่มตั้งแตในปลายรัชกาลที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังทรงดํารงพระยศเปน
พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ดังจะเห็นไดจากงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฎภายใน
พระอุโบสถหลายแหงมีวิธีการเขียนภาพรวมถึงเร่ืองราวแบบจีน และในปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 
กระแสอิทธิพลตะวันตกท่ีไดเขามาโดยเฉพาะการเผยแผคริสตศาสนาพรอมกับวิทยาการตะวันตก 
สงผลใหเกิดการนําเร่ืองราวท่ีแปลกใหมหรือเร่ืองท่ีนําเสนอดวยลักษณะพิเศษมาเขียนในงาน
จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลายแหง ซ่ึงแสดงใหเห็นนโยบายการเสริมสรางศรัทธาในพุทธศาสนา
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กลาวไดวาจากการรับอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตก 
ทําใหความเครงครัดในแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีเร่ิมผอนคลายลง 
 ตอไปจะขอกลาวถึงการกับติดตอกับตางประเทศ คือ จีนและตะวันตก ซึ่งเปนที่มา
ของการรับอิทธิพลในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย และสงผลใหเกิดนําเรื่องวรรณคดี คือ เรื่อง
รามเกียรติ์  เร่ืองวรรณคดีที่มีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน และเร่ืองสามกก มาเขียน
ภายในพระอุโบสถในสมัยรัชกาลนี้ คือ 1.กลุมจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 คือ ภาพลายกํามะลอ
เลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถ
วัดประเสริฐสุทธาวาส และ 2. กลุมจิตรกรรมไทยประเพณี ไดแก ภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ที่บานแผละ
ประตูและภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละหนาตาง
ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
 การติดตอกับจีน 
 จีนกับไทยมีการติดตอสัมพันธทางการคาและการทูตมาต้ังแตสมัยสุโขทัย โดยมี
หลักฐานปรากฎในจดหมายเหตุจีนราชวงศหยวน 1

2  ซ่ึงไทยอยูในระบบการคาแบบบรรณาการ              
กับจีน2

3 และตอมาไดยกเลิกไปในสมัยรัชกาลท่ี 4 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ไมโปรดวิธีการของจีนท่ีเห็นวาไทยเปนเมืองข้ึนของจีน และดวยการทําสนธิสัญญาเบาริงซ่ึงเปน
การเปดการคาเสรีในป พ.ศ. 2398  แตก็ยังคงมีการคาขายกับจีนอยูเร่ือยมา อยางไรก็ตาม การคา
แบบบรรณาการกับจีนทําใหไทยไดสิทธิพิเศษทางการคาและไดกําไรมาก อีกท้ังบรรณาการท่ีสงไป

                                                            

 2 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุเร่ืองพระราชไมตรีในระหวางกรุงสยามกับกรุงจีน 
(พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2476), 12. 
 3 ระบบการคาแบบบรรณาการ (จิ้มกอง) กับจีน คือ การท่ีแตงทูตพรอมเคร่ืองราช
บรรณาการออกไปคาขายทางเรือกับจีน ซ่ึงจีนถือวาเปนประเทศท่ีใหญกวาและสามารถให
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมืองได ไทยมีความสัมพันธกับจีนในระบบนี้แตในนามเทานั้น
โดยจีนไมไดเขามาแทรกแซงกิจการภายใน 
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ก็จะไดตอบแทนกลับมากกวา โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีการติดตอคาสําเภากับประเทศจีนมี   
ความเจริญสูงสุด โดยกอนหนาท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะทรงข้ึนครองราชย คือเม่ือ
คร้ังยังทรงดํารงพระยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร วาราชการกรมทา ไดทรงจัด
ใหมีการแตงสําเภาไปคาขายกับจีนท้ังเรือสินคาหลวง เรือสินคาของพระองค รวมถึงเรือสินคาของ
เจานายและขุนนางทําใหไดผลกําไรมาก จนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยพระราชบิดา
ทรงเรียกพระนามวา “เจาสัว”3

4 เม่ือทรงข้ึนครองราชยแลวก็มีการสงคณะทูตไปยังจีนคณะแรกในป
พ.ศ.2368 เพื่อแจงกับพระเจาแผนดินของจีนถึงการผลัดแผนดิน และเพื่อนําพระราชสาสนไปเจริญ
สัมพันธไมตรี รวมทั้งนําเครื่องราชบรรณาการไปจิ้มกองดวย 4

5 ซึ่งคณะราชทูตไทยกลับมาเมื่อ 
พ.ศ.2369 พรอมเครื่องราชบรรณาการ และพระราชสาสนจากพระเจาเตากวางที่รับทราบถึงการ
ข้ึนเสวยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว นอกจากนี้ในจดหมายเหตุจีนไดมีการ
กลาววาในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยสงคณะทูตพรอมเครื่องราชบรรณาการไปยังจีนรวม 13 ครั้ง 5

6 
ซึ่งพระราชทรัพยท่ีไดจากการคาสําเภานั้นนอกจากจะไวใชจายสวนพระองคแลวยังทรงนํามาใช
เพื่อทํานุบํารุงบานเมืองและการพระศาสนาอีกดวย 
 สําหรับชาวจีนในไทยในชวงสมัยนี้ เอกสารของจอหน ครอวเฟด ทูตอังกฤษท่ีเขามาใน
สมัยรัชกาลท่ี 2 ไดบันทึกไววา  

 
 พวกจีนที่มาอยูเมืองไทยน้ันสวนมากอพยพมาจากกวางตุง  ฟูเกียนบาง มาจากไหหลํา จีเกียง 
เกียงนัน และยูนนาน แตพวกนี้มักมาอยูทางลาวเหนือ พวกจีนเหลาน้ีอพยพมาโดยไมมีครอบครัว
มาดวย ตอมาสมรสกับคนไทย และแมจะนับถือศาสนาอื่นใดมากอนแลวก็ตาม ในที่สุดก็หันมา
นับถือพระพุทธศาสนา แตยังคงชอบแตงตัวตามประเพณีจีนของเขา6

7  
 
 
                                                            

 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพมหานคร: เล่ียงเชียง, 2547), 38. 

 5 เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2367-
2394 , 23-24. 
 6 วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย นิจ ทองโสภิต 
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514), 230. 
 7 John Crawfurd ,  Journal of an Embassy from the Governor-General of India to 
the Court of Siam and Cochin China  (London : Colburn ,1830), 450. 
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 และในสมัยรัชกาลท่ี 3 เอกสารของเฮนรี เบอรนีทูตอังกฤษไดบันทึกไววา  
 
 ราษฎรสวนใหญของสยามก็เปนคนจีนและลูกหลานของเขาที ่ตั ้งหลักแหลงอยู ใน
บางกอกมีจํานวนเกือบจะเทากับจํานวนชาวบาน ในขณะที่อีก 2000 ถึง 3000 คน ที่เปนผูเขามา
ใหมทุก ๆ ปนั้นมาจากเมืองจีน ชาวจีนหลายคนมีชื่อเปนชาวสยามแตอิทธิพลของเขาในการ
บานเมืองนั้นก็ไมตองสงสัยวาจะสําคัญมากพอที่จะคาดหมายไดจากจํานวนคนและขาวสาร
ทั่วๆไป พวกทําโรงงานนํ้าตาลและของอยางอื่นๆคนตอเรือสําเภาและพวกเดินเรือ คนคาขาย
สวนใหญที่บางกอกก็เปนคนจีน 7

8  
 
 ชาวจีนเหลานี้ไดเขามาทําการคาและเปนแรงงานท่ีสําคัญ เชน ขุดคลอง สรางวัด หรือ
อุตสาหกรรมบางประเภท  เชน โรงงานน้ําตาล โรงงานถลุงแรเหล็ก แรงงานตามเหมืองแรตาง ๆ 
เปนตน8

9 
 จากการติดตอคาขายกับจีนและการหล่ังไหลเขามาของชาวจีนในไทยทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ยังผลใหเกิดงานศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลแบบจีนซึ่งเปนแบบ
พระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 จะเห็นไดจากการสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัดตามพระราชศรัทธา เชน 
วัดราชโอรส วัดนางนอง ท่ีมีโครงสรางสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมกออิฐถือปูน หนาบัน                
ปูนปนประดับลวดลายกระเบ้ืองเคร่ืองถวย ไมมีชอฟาใบระกา และใหความคงทนสวยงามถาวร
มากกวาแบบเดิม9

10 
 นอกจากในงานสถาปตยกรรมแลว พระราชนิยมในศิลปะจีนยังสงผลตองานจิตรกรรม
ฝาผนังดวย เรียกวา จิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 โดยระยะแรกจะเปนชวงปลายรัชกาลท่ี 2 ท่ี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังทรงดํารงพระยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎา
บดินทร ในชวงระยะแรกน้ีสันนิษฐานวามีชางจีนเขามาชวยเขียนแลว เชน จิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถวัดราชโอรสเปนภาพเคร่ืองต้ัง (ภาพท่ี 71 ) ซ่ึงเปนวัดแรกท่ีเขียนภาพอยางจีน หลังจาก

                                                            

 8 เฮนร่ี เบอรนี่, เอกสารของเฮนร่ี เบอรนี่, เลม 2 ตอน 4,  แปลโดย  ลินจง สุวรรณโภคิน  
(พระนคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), 88-89. 
 9 วราภรณ จิวชัยศักดิ์, นโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ   
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 92. 
 10 สมใจ  นิ่มเล็ก, “สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหวั,” 200 ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2531), 102. 
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ท่ีทรงข้ึนครองราชยแลวลายท่ีทรงโปรดเปนลายดอกพุดตาน 1 0

11 จิตรกรรมก็จะพบภาพเลาเร่ือง
วรรณคดีจีนดวย เชน ภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเร่ือง
สามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส  
 

 
 
ภาพท่ี 71 ภาพเครื่องต้ังอยางจีน ภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชโอรส 
ท่ีมา : สันติ  เล็กสุขุม,  จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 : ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม
(กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2548), 205. 
 
 การติดตอกับตะวันตก 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ชาติตะวันตกเขามาเพื่อติดตอทางดานเศรษฐกิจการคาและเพ่ือแผ
อิทธิพลทางการเมือง โดยเฉพาะอังกฤษ สําหรับสหรัฐอเมริกาซ่ึงเร่ิมมีความสัมพันธกับไทยใน  
สมัยนี้จากการที่มิชชันนารีอเมริกันเดินทางมาเผยแพรคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนทพรอมกับ
ไดนําวิทยาการตะวันตกหลายอยางมาสูเมืองไทย เชน การแพทย การศึกษา การพิมพ  สวนนิกาย
โรมันคาทอลิคเพิ่งจะมีบาทหลวงคณะใหมเขามาคณะแรกหลังสมัยพระเพทราชา บาทหลวงดูปงต
(Dupont) มาถึงเมืองไทยเมื่อพ.ศ.2383 ซึ่งบาทหลวงนิกายนี้สังฆราชปาลเลกัวซ (Pallegoix) 
เปนผูมีความสําคัญ11

12 สําหรับทางการทูต ประธานาธิบดีแอนดรู แจ็คสัน (Andrew Jackson) ไดสง
นายเอ็ดมันด โรเบิรตส (Edmund Roberts) เขามาทําสนธิสัญญาทางการคา เม่ือ พ.ศ. 2375 โดยยึด
สนธิสัญญาเบอรนีเปนหลัก ตอมานายโจเซฟ บัลเลสเตียร (Joseph Ballestier) ไดเขามาขอแกไข
                                                            

 11 เสนอ นิลเดช, “จิตรกรรมไทยสมัยพระนัง่เกลาเจาอยูหวั,” วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร,  3, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2522) : 32-39. 
 12 หมอมราชวงศแสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงศพิพัฒน, ประวัติศาสตร 
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2325-2394), เลม 1, 270. 
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สัญญาโดยขอใหไทยยกเลิกการผูกขาดโดยระบบเจาภาษี ลดอัตราภาษีปากเรือ และขอตั้งกงสุลใน
ไทย แตไมเปนผลเม่ือพ.ศ.239312

13 
 คณะมิชชันนารีโปรเตสแตนทคณะแรกท่ีเขามาเผยแผศาสนาในประเทศไทย นําโดย
คารล กุตสลาฟ (Karl Gutzlaff) ชาวเยอรมันและศาสนาจารย จาคอบ ทอมลิน (JacobTomlin) ใน
พ.ศ.23711 3

14 สําหรับบุคคลสําคัญของคณะ คือ ศาสนาจารย แดน บีช บรัดเลยไดเขามาพรอมภรรยา
ใน พ.ศ.2378 หมอบรัดเลยไดนําวิทยาการทางการแพทย เชน การรักษาโรคระบาดปลูกฝกัน                 
ไขทรพิษไดสําเร็จเม่ือพ.ศ.2383 และไดปลูกฝใหเจานาย และประชาชน   
 

 พระบาทสมเด็จพระนั ่ง เกล าเจ าอยู ห ัวไดทรงพระราชทานรางว ัลใหแกพวกหมอ
บาทหลวงทั่วทุกคน  แลวพระราชทานเงินแกพวกมิชชันนารีดวยถุงหนึ่ง  เปนบําเหน็จในการ
ที ่ไดสอนวิชาปลูกฝแกหมอหลวง   เปนเหตุใหชวยชีวิตเจานายและขาราชการไวไดเปน   
จํานวนมาก 14

15  
 

 รวมท้ังการศัลยกรรม  ซ่ึงหมอบรัดเลยไดผาตัดรักษาคนไขเปนคร้ังแรก เม่ือพ.ศ.2379
ในงานมหรสพฉลองวัดประยูรวงศ 1 5

16  สําหรับการพิมพหมอบรัดเลยไดนําเคร่ืองพิมพเขามาและ
ตอมาไดตั้งโรงพิมพข้ึนหลอตัวพิมพอักษรไดเองในประเทศไทย เม่ือพ.ศ.2384 สําหรับเอกสารไทย
ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีพิมพสวนมาก คือ หนังสือสอนศาสนาคริสต สวนเอกสารราชการท่ีพิมพเปน
คร้ังแรก คือ ประกาศเร่ืองหามสูบฝนและนําฝนเขามาในเมืองไทย พ.ศ.2382  เปนใบปลิวจํานวน 
9000 ฉบับ และหมอบรัดเลยไดออกหนังสือพิมพภาษาไทยฉบับแรก คือ บางกอกรีคอรเดอร       
เม่ือพ.ศ.2387 สําหรับการศึกษา มีการนําความรูตาง ๆ เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร คณิตศาสตร 
ดาราศาสตร วิทยาศาสตร  เปนตน  มาเผยแพร  
 

                                                            

 13 เทพ  บุญวิทยา,  หนังสือ 9 แผนดิน  (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2532), 87. 
 14 สุพรรณี  กาญจนัษฐิต,ิ “บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในประเทศไทย,” 
ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2376-พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1833-ค.ศ. 1950)  
(กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, 2519), 56, 78-79. 
 15 กรมศิลปากร,  ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 31 จดหมายเหตุเร่ือง มิชชันนารีอเมริกัน 
เขามาประเทศไทย  (พระนคร : ม.ป.ท., 2493), 56, 78-79. 
 16 เร่ืองเดียวกัน, 62-64. 
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 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  การเผยแผศาสนาคริสตท้ังโปรแตสแตนทและโรมัน
คาทอลิค  ซ่ึงไดเขามา “ตั้งคณะหมอสอนศาสนาคริสตข้ึนเปนหลักฐานม่ันคง” และไดรับความนิยม
ชมชอบเพราะสรางคุณประโยชนในการนําวิทยาการสมัยใหมเขามา 1 6

17 โดยเฉพาะคณะมิชชันนารี
อเมริกัน แตเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชศรัทธาแรงกลาในพระบวร
พุทธศาสนา 1 7

18 ทรงสรางส่ิงตาง ๆ เพื่อการพระศาสนา ท้ังวัดท่ีทรงโปรดเกลาฯใหสราง เชน               
วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม และวัดเฉลิมพระเกียรติ วัดท่ีทรงปฏิสังขรณตามพระราชศรัทธา
อีกหลายวัด รวมท้ังยังทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางส่ิงท่ีเปนเอกลักษณหรือส่ิงสําคัญทางพุทธศาสนา
ดวย จึงมีขอสังเกตวาการสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ จํานวนมาก นอกจาก                 
พระราชศรัทธาแลว สวนหนึ่งอาจเปนเพราะนโยบายการสรางศรัทธาในพุทธศาสนาเพ่ือแขงขันกับ
อิทธิพลของคริสตศาสนาซ่ึงเปนอันตรายตอพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาประจําชาติ1 8

19 ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในงานศิลปะท้ังทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และวรรณคดี เพื่อสรางศรัทธา
ในพุทธศาสนาใหเห็นวาชาวไทยมีความมั่นคงและเล่ือมใสอยางยิ่ง นอกจากน้ีการสรางงานศิลปะ
แนวใหมท่ีไมเคยปรากฎมากอนหรือมีลักษณะพิเศษ  ยิ่งทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาใน               
พุทธศาสนามากข้ึน และผลงานศิลปะเหลานี้ถูกเผยแพรผานวัด เพราะวัดถือเปนศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชน อีกท้ังยังเปนแหลงรวบรวมและใหความรูแกประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับ
จิตใจประชาชนใหสูงข้ึนอีกดวย19

20  
 และหากพิจารณางานจิตรกรรมไทยประเพณีซ่ึงถือเปนงานท่ีเขียนข้ึนเพ่ือประดับ
สถานท่ีสําคัญของบานเมือง เชน วัด 2 0

21 ไดมีการนําเร่ืองราวแปลกใหมหรือเร่ืองท่ีนําเสนอดวย
ลักษณะพิเศษ  คือ ไมไดเครงครัดในแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีมาเขียนภายในพระอุโบสถ  
มีแนวคิดเปนไปตามนโยบายการสรางศรัทธาในพุทธศาสนาและใหความรูแกประชาชน ซ่ึง

                                                            

 17 วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, 53, 69. 
 18 เร่ืองเดียวกัน, 65. 
 19 ผลปรากฎตอมาวา การเผยแผศาสนาน้ันไดประสบความลมเหลวโดยส้ินเชิงท้ังท่ี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะทรงใหเสรีในการเผยแผศาสนาคริสตได แตไมใหกระทํา
การใด ๆ เกินขอบเขต ดู  วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, 69-72. 
 20 ดูรายละเอียดใน สฤษด์ิพงศ  ขุนทรง,  “การศึกษาคติการสรางภาพนิบาตชาดกใน
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีพระอุโบสถวัดเครือวลัยวรวหิาร,” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต  
สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545).  
 21 วรรณิภา  ณ สงขลา,  การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง , 1-2. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  107 

จิตรกรรมไทยประเพณีทรงสนับสนุนควบคูไปกับจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 ในกลอนเพลงยาว 
สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีความกลาวเกี่ยวกับเร่ืองท่ีนํามาเขียนใน
งานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3 วา 
 
   “บางเขียนเรื่องเบ้ืองบททศชาติ เรื่องนิบาตนอยใหญในคาถา 
  เรื่องปฐมสมโพธิรจนา  เรื่องเทวาขับรําประจํางาน 
  บางเขียนเรื่องปดตาหารักเรน  บางเขียนเปนเรื่องโลกสันฐาน 
  ทั้งเรื่องเทพชุมนุมประชุมการ  เรื่องสระสนานบางจัดเรื่องอัฐธุดงค...”  21

22 
 

 อีกตอนหนึ่งวา 
 
   “วัดทั้งหลายคลายกันเปนอันมาก ไมหนีจากอยางเกาเปนอวสาน 
  แตวัดเครือวัลยใหมอําไพพาน  หนีบุราณแปลกเพ่ือนไมเหมือนใคร 
  เขียนชาดกยกเรื่องโพธิสัตว  ทอดประทัดตีตารางสวางไสว 
  เปนหองหองชองชาติออกดาษไป นับชาติไดหารอยสิบชาติตรา...” 

 
 จึงอาจกลาวไดวาเร่ืองราวในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีนํามาเขียนภายในพระอุโบสถ
สามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ 
 1. กลุมจิตรกรรมไทยประเพณี 
  1.1 เร่ืองท่ีมาจากคัมภีรพุทธศาสนาท่ีสืบทอดมาจากรัชกาลท่ี 1-2 แตไมไดเครงครัด
ตามแบบแผนเดิมแตยังเขียนเร่ืองพุทธประวัติ ชาดก ไตรภูมิ อดีตพุทธ เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ผนังสวนบนเหนือขอบประตูหนาตางเขียนเปนภาพ              
พุทธประวัติโดยเขียนตอนมารผจญหนาพระประธาน และดานหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ 
สวนตอนลางเขียนเร่ืองพระปจเจกพุทธเจา และภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม
ระหวางชองประตูหนาตางเขียนภาพพระอดีตพุทธ ท่ีเสาเขียนเร่ืองไตรภูมิ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เร่ืองนิบาตชาดกภายในพระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหารจํานวน 538 ชอง (ภาพท่ี 72 ) เปนตน และ
นําเร่ืองท่ีมาจากคัมภีรพุทธศาสนาท่ีไมเคยนํามาเขียนมากอนภายในพระอุโบสถมาเขียน เชน              

                                                            

 22 นายมี  มหาดเล็ก,  กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว  (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ, 2530), 42-43. 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระหวางชองประตูหนาตาง
เขียนประวัติพระสาวกเอตทัคคะ 41 องค ตอนบนเขียนมโหสถชาดก เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 72 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองนิบาตชาดกภายในพระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหาร 
ท่ีมา : สฤษด์ิพงศ  ขุนทรง,  “การศึกษาคตกิารสรางภาพนบิาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาล
ท่ี 3 ท่ีพระอุโบสถวัดเครือวลัยวรวหิาร,” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 89.  
 
  1.2 เร่ืองวรรณคดีไทยท่ีมีท่ีมาจากศาสนา และวรรณคดีนิทาน ไดแก ภาพเลาเร่ือง
รามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตู และภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดี
นิทานท่ีบานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
 2. กลุมจิตรกรรมแบบพระราชนิยม  
  เคร่ืองมงคลหรือเคร่ืองบูชาแบบจีน เชน กลุมของวัดราชโอรส วัดมหรรณพาราม 
วัดภคินีนาถ และภาพเลาเร่ืองวรรณคดีจีน เชน เร่ืองสามกก ไดแก ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐ
สุทธาวาส 
 จะเห็นไดวาจากการรับอิทธิพลตางประเทศท้ังการติดตอกับจีนและตะวันตกทําให
เนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง สามารถกลาวไดดังนี้ 
 1. อิทธิพลจีน  จากการติดตอทางการคากับจีนและการหล่ังไหลเขามาของชาวจีนใน
ไทยทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมข้ึน กอใหเกิดศิลปะแบบพระราชนิยมร.3 ในกลุมงาน
จิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 มีการนําเร่ืองวรรณคดีจีนคือเร่ืองสามกกมาเขียนภายในพระอุโบสถ 
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คือ ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเร่ืองสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส  
 2. อิทธิพลตะวันตก  จากการที่คณะสอนศาสนาไดเขามาเผยแผศาสนาคริสตพรอมกับ
นําวิทยาการตะวันตกเขามา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีนโยบายสรางศรัทธาใน
พุทธศาสนาเพื่อตานอิทธิพลของคริสตศาสนา สงผลใหกลุมจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีมีแบบแผน
สืบทอดกันมาเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะเนื้อหาในงานจิตรกรรมท่ีมีการนําเร่ืองราว
แปลกใหมหรือเร่ืองท่ีนําเสนอดวยลักษณะพิเศษมาเขียนภายในพระอุโบสถเพื่อใหประชาชนเกิด
ความศรัทธาในพุทธศาสนามากข้ึนซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเครงครัดเร่ิมผอนคลายลง โดยแตเดิมจะ
เขียนเร่ืองในพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ ชาดก ตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีสืบทอด 
มาจากสมัยอยุธยาตอนปลายท่ีมีการจัดองคประกอบภาพ คือ การเขียนภาพมารผจญไวหนา                       
พระประธาน ดานหลังเขียนภาพไตรภูมิ ผนังระหวางชองประตูหนาตางเขียนเร่ืองพุทธประวัติ  
หรือชาดกต้ังแตขอบหนาตางลางข้ึนไปจนถึงขอบหนาตางบน โดยอาจเขียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือ
ท้ังสองเร่ืองไวในอาคารเดียวกัน เหนือขอบหนาตางเขียนภาพเทพชุมนุม22

23เชนท่ีพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย
หรือภายในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม ก็มีการยักยายไมไดตรงตามแบบแผนท่ีถือมาแตเดิม และก็มี
การนําเร่ืองอ่ืนๆมาเขียนดวยโดยเฉพาะนําเร่ืองในวรรณคดีมาเขียน แตก็ยังอยูในสวนของเร่ืองท่ีมา
จากศาสนาเปนสวนใหญ คือ เร่ืองรามเกียรติ์ และเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทาน ดังจะเห็นไดจากการเขียนภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตู และเร่ือง
วรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถ            
วัดสุทัศนเทพวราราม ซ่ึงแมวาเร่ืองรามเกียรต์ิจะไมใชวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากพุทธศาสนา แตก็เปน
เร่ืองท่ีมีคติธรรมซ่ึงไมขัดตอความเชื่อในพุทธศาสนาแตประการใด อีกท้ังยังเปนท่ีนิยมแพรหลาย
ดวย  อยางไรก็ตามเร่ืองวรรณคดีเหลานี้ก็ถือวาเปนเร่ืองราวแปลกใหมท่ีนํามาเขียนในงานจิตรกรรม
ไทยประเพณีท่ีเขียนภายในพระอุโบสถซ่ึงสอดคลองไปกับนโยบายสรางศรัทธาในพุทธศาสนา 
เพื่อใหประชาชนเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากข้ึน  ซ่ึงจิตรกรรมไทยประเพณีนี้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสนับสนุนควบคูไปกับกลุมจิตรกรรมแบบพระราช
นิยมร.3  
 

                                                            

 23 ปรีชา  เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ, 31. 
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 การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2394-2411) 
 อิทธิพลตะวันตกไดเริ่มเขามามีผลกระทบตอไทยตั้งแตในปลายรัชกาลที่ 3 ซึ่งมี
คณะสอนศาสนาคริสตเขามาพรอมกับนําวิทยาการสมัยใหมของตะวันตกมาดวย พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีนโยบายสรางศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อตานอิทธิพลของ
คริสตศาสนา ในอีกทางหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งขณะนั้นทรงผนวชเปน
ภิกษุวชิรญาณไดทรงปฏิรูปพุทธศาสนาเพื่อใหมีความบริสุทธิ์และอยูบนหลักของเหตุและผล 
กอใหเกิดธรรมยุติกนิกายขึ้น นอกจากนี้ยังทรงมีความสนพระทัยในความเปนไปของโลก การท่ี
ทรงใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีทําใหทรงเห็นความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมเพ่ือนําประเทศไปสูความทันสมัยตั้งแตกอนท่ีจะทรงเสวยราชย เนื่องจากทรงตระหนัก
ถึงอันตรายจากลัทธิจักรวรรดินิยมอังกฤษและฝร่ังเศสซ่ึงเปนภัยคุกคามตอเอกราชของไทย  
 ตอไปจะขอกลาวถึงการปฏิรูปพุทธศาสนาในปลายรัชกาลท่ี 3 การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 ซ่ึงท้ังหมดเปนผลมาจากการติดตอกับตางประเทศคือตะวันตก
และเปนท่ีมาของการรับอิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยเร่ิมจากจิตรกรรมแบบ
พระราชนิยมร.4 ท้ังเนื้อหาท่ีนํามาเขียนในสมัยนี้ก็ไดเปล่ียนแปลงไปดวยกลายเปนแนวเร่ืองสมจริง
แทนท่ีการเขียนเร่ืองในพุทธประวัติและชาดกท่ีเปนคานิยมกันมาในสมัยกอนตามแบบแผน
จิตรกรรมไทยประเพณี โดยเฉพาะการนําเร่ืองวรรณคดีคือเร่ืองอิเหนาและศรีธนญชัยมาเขียน      
เลาเรื่องเต็มฝาผนังในสมัยนี้ไดแก ภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร และ
ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม  
 การติดตอกับตะวันตก 
 ในปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 มีคณะสอนศาสนาคริสตท้ังคาทอลิคและโปรเตสแตนทเขามา
เผยแผศาสนา ตั้งแตพ.ศ. 2371 โดยเฉพาะคณะมิชชันนารีอเมริกันท่ีเขามาเผยแผศาสนาคริสตนิกาย
โปรเตสแตนทในประเทศไทย พรอมนําวิทยาการเขามาดวย ทําใหเกิดการปฏิรูปพุทธศาสนาข้ึน 
โดยเร่ิมจากผูรูกลุมหนึ่งคือ พระสงฆ เจานายและขาราชการช้ันผูใหญ ไดศึกษาคําสอนของ พุทธศาสนา
และมีความเขาใจในหลักธรรมพอสมควร เกิดความไมพอใจที่เห็นประชาชนสวนใหญที่นับถือ
พุทธศาสนารวมถึงพระสงฆยังมีความเชื่องมงายในภูติผีปศาจ เทพเจา และอภินิหารตางๆ  
แลวเอาความเชื่อเหลานี้มาผสมปนเปกับความเช่ือในทางพุทธศาสนาโดยไมเขาใจธรรมะท่ีแทจริง  
พระสงฆก็ทําผิดวินัยตางๆ ผูรูเหลานี้พยายามท่ีจะขจัดความเช่ือผิด ๆ นั้น 2 3

24 และการท่ีกลุมผูรูมี

                                                            

 24 วิไลเลขา  บุรณศิริ,  คําบรรยายประวตัิศาสตรไทย  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2523), 122. 
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โอกาสไดศึกษาวิทยาการตะวันตกท่ีเขามาพรอมกับการเผยแผคริสตศาสนาจากคณะมิชชันนารีซ่ึง
เนนในเร่ืองของเหตุผล ทําใหเกิดการต้ังคําถามในการเช่ือถืองมงายในโชคลาง อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย 
นิทานชาดก อันเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนาท่ีคนไทยนับถือ สุดทายการเผยแผคริสตศาสนาของ               
หมอสอนศาสนาน้ันทําใหกลุมผูรูไดเรียนรูหลักสําคัญของคริสตศาสนา และตระหนักวาพุทธศาสนา 
จะม่ันคงยั่งยืนตอไปในทามกลางอิทธิพลการเผยแผคริสตศาสนาท่ีถือวาเปนอันตรายตอศาสนา
ประจําชาติก็คือตองทําใหพุทธศาสนานาเล่ือมใสโดยการขจัดเร่ืองไรเหตุผลออกไป และเพื่อจะให
พุทธศาสนาไดมีหลักธรรมอันแทจริงซ่ึงเปนท่ียุติ 
 ผูนําในการปฏิรูปพุทธศาสนาในขณะน้ันคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ขณะยังทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาฟามงกุฎและทรงผนวชเปนพระภิกษุวชิรญาณ ทรงจําพรรษา
อยูท่ีวัดมหาธาตุฯ ทรงศึกษาจนเช่ียวชาญภาษาบาลี และพระปริยัติธรรมไดเปนเปรียญ 9 ประโยค  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงแตงต้ังใหสมเด็จเจาฟามงกุฎเปนแมกองสนามหลวงสอบ
ภาษาบาลี ทําใหทรงเห็นวาพระสงฆไทยยอหยอนพระธรรมวินัยอยูมาก  
 

 วัตรปฏิบัตรและอาจาริยสมัย ซึ่งไดนําสั่งสอนกันสืบ ๆ มาน้ี เคลื่อนคลาดหางเหิน แล   
หยาบหยอนไปเปนอันมาก 2 4

25 ดังน้ัน เมื่อทรงทราบวามีพระเถระมอญ (ซาย พุทธวังโส) มาอยู      
วัดบวรมงคลไดเปนพระราชาคณะท่ีพระสุเมธมุนีเปนผูชํานาญพระวินัยปฎกและประพฤติวัตร
ปฏิบัติอยางเครงครัด จึงทรงเสด็จไปทําวิสาสะสนธนากับพระสุเมธมุนี ๆ ทูลอธิบายระเบียบ    
วัตรปฏิบัติของพระมอญคณะ (กัลยาณี) ที่ทานอุปสมบทใหทรงทราบโดยพิสดาร ทรงพิจารณา
เห็นไมหางไกลจากพุทธบัญญัติเหมือนอยางวัตรปฏิบัติของพระสงฆสยาม ...ก็ทรงเล่ือมใสใครจะ
ประพฤติวัตรปฏิบัติตามแบบพระมอญ25

26  
  
 ดังนั้น  พระองคจึงทรงยายไปประทับ ณ วัดสมอรายในป พ.ศ.2372 แลวทรงปฏิบัติตาม
พระวินัยตามท่ีเห็นวาถูกพุทธบัญญัติ มีพระภิกษุหนุมท้ังท่ีเปนเจาและผูดีท่ีเล่ือมใสไดถวายตัวเขา
เปนศิษย หลังจากนั้นจึงเร่ิมเกิดเปนคณะสงฆ  ซ่ึงมาไดนามในภายหลังวา ธรรมยุติกนิกาย หลังจาก
ท่ีสมเด็จเจาฟามงกุฎทรงต้ังระเบียบวัตรปฏิบัติอยางธรรมยุติกนิกายแลว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงตั้งสมเด็จเจาฟามงกุฎข้ึนเปนพระราชาคณะ ตอมาโปรดฯใหเล่ือนสมณศักดิ์ให    

                                                            

 25 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  เร่ืองวัดสมอรายอันมีนามวา ราชาธิวาส  
(กรุงเทพมหานคร : มหามกฏุราชวิทยาลัย, 2499), 29. 
 26 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  ความทรงจํา  (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร, 
2505), 49-50. 
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เสมอเจาคณะรองแลวเชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศเม่ือพ.ศ.2379 สมเด็จเจาฟามงกุฎทรงวาง
ระเบียบคณะธรรมยุติกนิกาย ไดทรงรวบรวมพระคัมภีรพระไตรปฎกท่ียังขาดหายโดยสงสมณทูต
ไปลังกา ทําใหพระคัมภีรพระไตรปฎกของไทยมีครบสมบูรณ พระสงฆธรรมยุติกนิกายไดความรู
ทางพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึนจนสามารถฟนฟูหลักธรรมท่ีถูกตองตามแบบเดิมไดสําเร็จ   
 กลาวไดวาการปฏิรูปพุทธศาสนาในคร้ังนี้ทําใหเกิดธรรมยุติกนิกายซ่ึงมีหลักธรรมยุติกวัตร 
คือ การปฏิบัติตามวินัยสงฆอยางเครงครัดตรงตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใน
พระไตรปฎก และยึดมั่นในหลักเหตุผลซึ่งก็คือหลักธรรมอันบริสุทธิ์ 2 6

27 สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารง ราชานุภาพทรงใหความเห็นในการปฏิรูปพุทธศาสนาของสมเด็จเจาฟามงกุฎไววา  
 

  เปนการฟนพระศาสนาสวนที่บกพรองของพระสงฆสยามมาแตโบราณ หรือวาอีกนัย
หนึ่งก็ค ือทรงแกไขวัตรปฏิบัติของพระสงฆไทยใหสมบูรณทั ้งพระธรรมและพระวินัย 
เพราะฉะนั้นคติธรรมยุติกาที่ทรงตั้งขึ้นจึงดีกวาคติเดิมทั้งที่พระมอญและพระไทยถือกันมาแต
กอน 27

28  
 

 การท่ีพุทธศาสนาบริสุทธ์ิท้ังพระธรรมและพระวินัยสงผลใหเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย            
การเช่ือถือโชคลางรวมถึงความเช่ือในเร่ืองตางๆ ท่ีไมมีเหตุผลถูกขจัดท้ิงไป จึงทําให “หนังสือเร่ือง
ไตรภูมิพระรวงก็ไมนํามาศึกษากันตอไปอีก  เร่ืองนิทานชาดกและเร่ืองปาฏิหาริยในพุทธประวัติให
ถือเสมือนเร่ืองนิยายธรรมดาเทานั้น”2 8

29 ในหนังสือ แสดงกิจจานุกิจ เจาพระยาทิพากรวงศได
กลาวถึงเร่ืองไตรภูมิกถาไววา  

 
  การท่ีหนังสือไตรภูมิกถาไดอธิบายถึงสัณฐานโลกหรือปรากฎการณตาง ๆ ตาม
ธรรมชาติไวอยางน้ัน เพราะพระภิกษุในระยะหลังไดเขียนใสลงไว เน่ืองจากเกรงวาถายอมรับวา
พระพุทธเจามิไดทรงพยากรณเรื่องสัณฐานโลกไว คนทั่วไปจะพากันคิดวาพระพุทธองคไมมี
ความรู พระภิกษุน้ันๆ จึงไดเก็บเอาคัมภีรไตรเภทตางๆ บางหรือในบาลีที่พระพุทธเจาเทศนา              
เปนคําเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยมาใสเขาไวแลวอางวาเปนพุทธฎีกา 29

30  
                                                            

 27 สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑัฒโน),  พุทธศาสนวงศ  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฎราชวทิยาลัย, 2532), (2)-(3). ; พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เร่ืองวัดสมอราย
อันมีนามวา ราชาธิวาส, 2-3. 
 28 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  ความทรงจํา,  51-52. 
 29 วอลเตอร เอฟ. เวลลา,  แผนดินพระนัง่เกลา, 78. 
 30 เจาพระยาทิพากรวงศ, แสดงกิจจานุกิจ (พระนคร : คุรุสภา, 2513), 56. 
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 ซ่ึงช้ีใหเห็นวาการปฏิรูปพุทธศาสนาในคร้ังนี้สอดคลองไปกับวิทยาการตะวันตกที่มี
ความเปนวิทยาศาสตร มีเหตุและผล ซ่ึงวอลเตอร เอฟ. เวลลา ไดใหความเห็นไววา  
 

 ความเคล่ือนไหวในการปฏิรูปฟนฟูพระพุทธศาสนาครั้งน้ัน มิใชเพ่ือใหไดหลักธรรมอัน
บริสุทธิ์และการปฏิบัติเก่ียวกับพิธีกรรมที่ถูกตองแตอยางเดียว หัวใจของพระพุทธศาสนาที่            
ทางฝายธรรมยุติกาไดฟนฟูขึ้นมาน้ันเปนการแลกเปล่ียนจากความเช่ืองมงายไมไดเรื่องไปสู   
ความมีเหตุมีผล การปฏิรูปทางวัดวาอารามและทางตํารับตําราเทาที่กระทําไปก็เพ่ือใหสอดคลอง
ตองกันกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตรที่หล่ังไหลมาจากทางตะวันตก30

31  
 
 การเผยแพรหลักธรรมคําสอนทางศาสนาท่ีไดจากการปฎิรูปพุทธศาสนาคร้ังนี้ไดรับ
การเผยแพรไปสูประชาชนโดยมีวัดบวรนิเวศวิหารเปนศูนยกลางท่ีสําคัญ 
 อยางไรก็ตาม ในระหวางท่ีสมเด็จเจาฟามงกุฎทรงประทับอยูท่ีวัดสมอราย ไดทรงศึกษา
ภาษาละตินกับสังฆราชปลเลกัวซแหงวัดคอนเซปชัน และทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับมิสเตอร
แคสเวลส มิชชันนารีอเมริกันขณะท่ีทรงยายมาจําพรรษาท่ีวัดบวรนิเวศ เหตุท่ีสมเด็จเจาฟามงกุฎ
ทรงศึกษาภาษาอังกฤษเนื่องจากทรงตระหนักถึงความจําเปนในการคบกับชาวตะวันตก เพราะชาติ
ตะวันตกมามีอํานาจข้ึนทางตะวันออก และประเทศไทยอาจจะมีการเกี่ยวของกับฝร่ังยิ่งข้ึนใน              
วันหนา3 1

32  ซ่ึงนอกจากจะไดทรงศึกษาภาษาอังกฤษแลว ยังทรงเรียนรูหลักสําคัญของคริสตศาสนา
และวิทยาการตาง ๆ ของตะวันตกดวย เชน คณิตศาสตร วิชาภูมิศาสตร ดาราศาสตร การเมือง 
ประวัติศาสตร 3 2

33 นอกจากน้ียังมีเจานายและขุนนางอีกหลายทานท่ีเรียนรูวิทยาการตะวันตก เชน 
พระเจานองยาเธอกรมขุนอิศเรศรังสรรค ซ่ึงตอมาคือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว                  
ทรงสนพระทัยวิชาทหาร พระเจาบรมวงศเธอกรมหม่ืนวงศาธิราชสนิท ซ่ึงตอมาคือ พระเจาบรม
วงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท  ท่ีปรึกษาราชการแผนดินในรัชกาลท่ี 4 ทรงสนพระทัยวิชา 
การแพทย เปนตน การศึกษาภาษาอังกฤษเปนท่ีพอใจของเจานายและชนชั้นสูงอยางมาก และคนที่
ศึกษาวิทยาการเหลานี้เรียกวา “คนสมัยใหม” โดยวิชาการเหลานี้อยูบนหลักการของเหตุและผล
ท้ังส้ิน ซ่ึงคนสมัยใหมเหลานี้เปนกําลังสําคัญในการถายทอดความรูวิทยาการตะวันตกดวย 
 หลังจากท่ีสมเด็จเจาฟามงกุฎทรงข้ึนครองราชยคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวแลว ไดทรงเปดเสรีทางการทูตและการคาเพื่อตานภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยมอังกฤษและ

                                                            
 31 วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนัง่เกลา, 79-80. 
 32 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, 62. 
 33 เร่ืองเดียวกัน, 61-65. 
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ฝร่ังเศส กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือนําประเทศไปสูความทันสมัยตามอยาง
อารยธรรมตะวันตกอยางคอยเปนคอยไปโดยเริ่มจากองคพระมหากษัตริยกอน แลวจึงมีผลตอ
เจานายขุนนางและประชาชนท่ัวไป เชน ทรงเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมการเขาเฝาใหสวมเส้ือ3 3

34  
การผอนผันตามวัฒนธรรมตะวันตก  เชน เซอรจอหน เบาร่ิง เขามาเจรจาทําสนธิสัญญากับไทย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหเซอรจอหน เบาร่ิง คาดกระบ่ีเขาเฝาได และ
ทรงพระราชทานเล้ียงอาหารอยางเปนกันเองแกคณะทูต เร่ิมมีการตัดถนนมีถนนเจริญกรุงเปนแหง
แรกเม่ือ พ.ศ. 2404  นอกจากน้ียังพระราชทานท่ีดินใหชาวตะวันตกใชเปนท่ีฝงศพ มีการใหเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา  การเปดเสรีทางการคาทําใหไทยมีรายไดเพิ่มข้ึน การขยายตัวทางการคาทําให
ประชาชนซ้ือของใชในชีวิตประจําวันและของฟุมเฟอยจากตางประเทศท่ีเขามาต้ังหาง เชน กิจการรับ
ถายรูป ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการตั้งโรงกษาปณสิทธิการข้ึนใน                
พระบรมมหาราชวัง  พ.ศ. 2403 มีการส่ังเคร่ืองจักรจากตางประเทศ และทรงอนุญาตใหคนไทยไป
รับจางชาวตางชาติไดดวย34

35  
 กลาวไดวาจากการติดตอกับตางประเทศ คือ ตะวันตก เร่ิมจากการที่คณะสอนศาสนาคริสต
ไดเขามาพรอมวิทยาการตะวันตกในปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 กระทั่งเกิดการปฏิรูปพระพุทธศาสนา  
นําไปสูการปฏิบัติตามวินัยสงฆอยางเครงครัดตรงตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
ในพระไตรปฎก และยึดม่ันในหลักเหตุผลซ่ึงก็คือหลักธรรมอันบริสุทธ์ิกอใหเกิดธรรมยุติกนิกาย  
โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการเผยแพรหลักธรรมคําสอนสูประชาชน รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนท่ีมาของการรับอิทธิพล
ตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยท้ังเนื้อหาและเทคนิคการเขียนภาพซึ่งสนับสนุน
แนวความคิดท่ียึดม่ันความมีเหตุผลตามความเปนจริง 3 5

36 โดยการเขียนภาพจะใชวิธีการแบบ
ตะวันตกคือทัศนียวิทยาผลักระยะใกลไกล (Perspective) ใสแสงเงาลงในภาพโดยท่ีชางไดเลียนจากภาพ

                                                            

 34 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4  
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2548), 6. 
 35 วุฒิชัย  มูลศิลป,  การปรับตวัของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม
(กรุงเทพมหานคร : ตนออ, 2534), 174-178. 
 36 ลักษณะสมจริงในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยเร่ิมแสดงใหเห็นชัดเจนใน
ปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 เชนสีสันท่ีใชมากข้ึน ใหความสําคัญกับรายละเอียดของภาพ เชน บุคคล
ประกอบฉากตางๆ เขียนอยางประณีต ดู สันติ  เล็กสุขุม, “จากจิตรกรรมแบบแผนประเพณีมาเปน
จิตรกรรมรวมสมัยในปจจุบัน (ตอนท่ี 1),”  ศิลปวัฒนธรรม,  17, 1 (พฤศจิกายน 2538) : 180. 
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พิมพ ของฝร่ังท่ีนําเขามา ชางสมัยนี้ไดเขียนภาพใหเหมือนจริงมากข้ึน (Realistic) นอกจากน้ีสีท่ี
นิยมใชสวนใหญเปนสีเขมหนัก ชางท่ีมีช่ือเสียง เชน ขรัวอินโขง พระภิกษุชาวเพชรบุรีท่ีมาบวชท่ีวัดราช
บูรณะ ทานเปนผูไดริเร่ิมจิตรกรรมรูปแบบนี้ข้ึนเรียกวาจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.4 คือนิยม
ตะวันตก และผสมผสานรูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีเขากับจิตรกรรมแบบตะวันตก เรียกวา
จิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก36

37 
 สําหรับเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองท่ีนํามาเขียนก็มีความสมจริงเชนเดียวกัน 
ซ่ึงจะเห็นไดวาเร่ืองพุทธประวัติ ชาดก หรือเร่ืองอ่ืนๆท่ีเปนเร่ืองซ่ึงเพิ่มเติมอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยไม
สามารถหาเหตุผลไดจึงไมไดนํามาเขียน ดังนั้นตลอดรัชสมัยจนถึงสมัยตอมา แบบแผนจิตรกรรม
ไทยประเพณีท่ีมีการจัดองคประกอบภาพ คือ การเขียนภาพมารผจญไวหนาพระประธาน ดานหลัง
เขียนภาพไตรภูมิ ผนังดานระหวางชองประตูหนาตางเขียนเร่ืองพุทธประวัติหรือชาดกตั้งแต             
ขอบหนาตางลางข้ึนไปจนถึงขอบหนาตางบน โดยอาจเขียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือท้ังสองเร่ืองไวใน
อาคารเดียวกัน เหนือขอบหนาตางเขียนภาพเทพชุมนุม จึงหายไป กลายเปนแนวเร่ืองสมจริงซ่ึงเปน
ปรากฎการณทางสังคม เร่ิมดวยภาพเขียนเรื่องพุทธศาสนาคือภาพฝร่ังปริศนาธรรมแหงแรกคือ 
ภาพปริศนาธรรมเร่ืองฉฬาภิชาติภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และภาพปริศนาธรรมท่ี            
วัดบรมนิวาส (ภาพท่ี 73) ซ่ึงท้ังสองแหงนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขณะท่ีผนวช            
ทรงโปรดฯใหขรัวอินโขงเขียนข้ึน หลังจากทรงข้ึนครองราชยแลวเร่ืองท่ีนํามาเขียน เชน การปฏิบัติ
วินัยของพระสงฆ เชนเร่ือง ธุดงควัตร 13 ท่ีวัดมหาพฤฒาราม นอกจากนี้ยังมีเร่ืองประวัติศาสตร
พงศาวดาร เชน พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรในหอราชพงศานุสรณ และพงศาวดารกรุงศรีอยุธา 
ตอนสมเด็จพระนเรศวรชนชางในหอพระราชกรมานุสรณในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเรื่อง
พงศาวดารทั้งสองเปนฝมือขรัวอินโขง และเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน การละเลน 
การทําบุญทําทานของคนไทย รวมถึงเร่ืองวรรณคดีดวยคือเร่ืองอิเหนา และเร่ืองศรีธนญชัย ก็ถูก
นํามาเขียนเชนกัน ไดแก ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร และ
ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม  

 

                                                            

 37 ปรีชา  เถาทอง,  จิตรกรรมไทยวิจักษ, 39-46. 
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ภาพท่ี 73 ภาพปริศนาธรรมภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(กรุงเทพมหานคร : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2548), 267. 
 
 ดังนั้น  จากการติดตอกับตางประเทศ คือ ตะวันตก เร่ิมจากการที่คณะสอนศาสนาคริสต
ไดเขามาพรอมวิทยาการตะวันตกในปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 กระท่ังเกิดการปฏิรูปพุทธศาสนา  
นําไปสูการปฏิบัติตามวินัยสงฆอยางเครงครัดตรงตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
ในพระไตรปฎก และยึดม่ันในหลักเหตุผลซ่ึงก็คือหลักธรรมอันบริสุทธ์ิกอใหเกิดธรรมยุติกนิกาย  
รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรมตะวันตก เปนท่ีมาของการรับ
อิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยทั้งเนื้อหาและเทคนิคการเขียนภาพซ่ึงสนับสนุน
แนวความคิดท่ียึดม่ันความมีเหตุผลตามความเปนจริง ทําใหเกิดการเขียนภาพอยางจิตรกรรม              
แบบพระราชนิยมร.4 และการผสมผสานรูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีเขากับจิตรกรรมแบบ
ตะวันตก เรียกวาจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก รวมถึงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังก็มีความ
สมจริงเชนเดียวกัน ทําใหตลอดสมัยรัชกาลท่ี 4 จนถึงสมัยตอมา การเขียนเรื่องราวในพุทธประวัติ
และชาดกท่ีเปนคานิยมมาในสมัยกอนตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีหายไป กลายเปนแนว
เร่ืองสมจริง ดวยเหตุนี้เร่ืองวรรณคดีคือเร่ืองอิเหนา และเร่ืองศรีธนญชัย ไดแกภาพเลาเร่ืองอิเหนา
ภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร และภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม             
จึงถูกนํามาเขียนเลาเร่ืองเต็มฝาผนังดวยตามแนวคานิยมใหมท่ีเกิดข้ึนในสมัยนี้และสงผลให               
เร่ืองวรรณคดียังคงถูกนํามาเขียนในสมัยรัชกาลท่ี 5  
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 การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411-2453) 
 มหาอํานาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝร่ังเศสในลัทธิจักรวรรดินิยมแขงขันกัน         
ลาอาณานิคม ทําใหสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบานเมืองถึงข้ัน “พลิกแผนดิน”3 7

38 
ใหมีความทันสมัยเหมือนอยางอารยประเทศอยางเรงดวนเพื่อสรางความเขมแข็งใหประเทศและเพือ่
รักษาเอกราชเอาไว ซ่ึงตองใชวิชาการและเทคโนโลยีตะวันตกอยางกวางขวาง38

39 
 ตอไปจะขอกลาวถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนผลมาจากการติดตอ
กับตางประเทศคือตะวันตกเปนท่ีมาของการรับอิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยซ่ึง
ไดรับการบุกเบิกมาแลวต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 4 และสงผลใหเกิดการนําเร่ืองวรรณคดีมาเขียนในงาน
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลท่ี 5 รวมถึงความสัมพันธระหวางชาวจีนกับชาวไทยในสมัยนี้ซ่ึงไดรับ
การอุปถัมภเปนอยางดี สงผลใหเกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมทําใหนําเร่ืองวรรณคดีจีนคือเร่ือง
สามกกมาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหารดวย 
 การติดตอกับตะวันตก  
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพัฒนาประเทศตามแนวอารยธรรม
ตะวันตกสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมวัฒนธรรมหลายประการ เชน การออก
พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาษลูกไทย พ.ศ.2417 เปล่ียนสถานะไพรใหเปนสามัญชน 
พรอมท้ังออกพระราชบัญญัติเกณฑทหาร เกิดทหารอาชีพข้ึน ใชระบบการศึกษาเสริมศักยภาพให
บุคคลและทําใหระบบราชการมีความเขมแข็งโดยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการตามความรู
ความสามารถแบบตะวันตก เพ่ือเปนทรัพยากรบุคคลสรางรากฐานท่ีม่ันคงในการเจริญเติบโตของ
บานเมือง  
 การปรับปรุงการแตงกาย สําหรับชาย ในระยะแรกจะนิยมแตงกายแบบสากล ใชเส้ือนอก
แบะคอผูกเนคไทหรือโบวแบบหูกระตายแตยังคงนุงผามวงและสวมถุงนองรองเทา ตอมา           
ทรงโปรดฯ ใหแตงกายแบบราชการ (Raj Pattern) คือ สวมหมวก เส้ือนอกลูกกระดุมหาเม็ด  สวม
ถุงเทาและรองเทา ทรงผมจะเปลี่ยนจากทรงมหาดไทยมาเปนรองทรง ไวหนวด สําหรับผูหญิง             
เร่ิมแตงผมและเส้ือผาแบบตะวันตก แมจะยังเปนผมสั้นเปนสวนใหญ นุงโจงกระเบน สวนเจานาย
และสตรีช้ันสูงนิยมสวมถุงเทารองเทา สวนราษฎรท่ัวไปทั้งชายและหญิงแตงกายดวยเส้ือกระบอก
เรียบ ๆ และนุงผาพื้น ผาซ่ิน   

                                                            

 38 วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 178. 
 39 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนาํไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก
(กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2545), 11. 
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 สวนคานิยมตามแบบตะวันตกท่ีแสดงถึงความทันสมัยในระยะเวลานั้น เชน ตองรู
ภาษาอังกฤษ ตั้งสโมสรหัดเตนรํา นั่งโตะทานอาหารฝรั่ง ถีบรถจักรยาน ขับรถยนต การสงบุตร
หลานไปเรียนตางประเทศ โดยเฉพาะ อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี ซ่ึงเม่ือกลับมาแลวก็จะนําความรู
วัฒนธรรมตะวันตกท่ีไดมาเผยแพรอีกดวย จะเห็นไดวาการเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกเปนไป
อยางสรางสรรค 39

40 ดวยเหตุนี้การรับวัฒนธรรมตะวันตกในยุคนี้มีท้ังแบบการรับนวัตกรรมทันสมัย
มาใชและแบบปรับปรุงจารีตเชนในอดีต40

41 
 สําหรับความสัมพันธกับชาวจีนในสมัยนี้  ชาวจีนไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโดยทรงดําเนินตามทางพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว คือ ทํานุบํารุงพวกจีนอันเปนหมูมากใหรูสึกวาไดรับความ
อุปถัมภบํารุงจากรัฐบาล โดยไดประกาศต้ังศาลชําระความจีนกอนพระบรมราชาภิเษกคร้ังท่ี 2  
นอกจากต้ังศาลจีนแลว ในทองท่ีท่ีมีชาวจีนมากๆ เชนสําเพ็งตั้งนายอําเภอจีนสําหรับดูแลกิจทุกขสุข
ของพวกชาวจีน ตามหัวเมืองซ่ึงยังไมมีกรมการจีนก็ตั้งกรมการจีนข้ึนเปนตําแหนง เรียกวา “กงสุลจีน
ในบังคับสยาม”4 1

42 ชาวจีนมีบทบาทในตลาดการคา เชน ตั้งโรงสี ตั้งหางซ้ือขายสินคา และแรงงาน 
“เรียกวาจับกัง หรือกุลี” เปนชางฝมือ เชน ทําเคร่ืองเรือน ทํางานศิลปะตางๆ และเขารับราชการ 
นอกจากนี้ชาวจีนไดตั้งบานเรือนในเขตสําเพ็งทําการคาขายจนเกิดเปนชุมชนจีนเยาวราช 42

43 
 จากการท่ีในสมัยรัชการท่ี 5 มีการติดตอกับตะวันตกทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรมตะวันตก เปนท่ีมาของการรับอิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรม        
ฝาผนังของไทยโดยมีขรัวอินโขงเปนผูบุกเบิกไวตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการเขียนภาพท่ีสมจริง มีการ

                                                            
 40 วุฒิชัย มูลศิลป, “การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม,” ประวัตศิาสตร                   
กรุงรัตนโกสินทร, เลม 2 (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป
, 2525), 513-524. 
 41 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนาํไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, 91. 
 42 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารรัชกาล 
ท่ี 5  (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545), 289-290. 
 43 ดูรายละเอียดใน  พลกูล อังกินันทน,  บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระนคร : ประจักษการพิมพ, 2515). 
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เขียนภาพเหมือนบุคคล มีการใหความสําคัญกับแสงและเงา รวมถึงเนื้อหาก็เปนแนวเรื่องสมจริง
เชนกันโดยนิยมเร่ืองราวทางประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี43

44 เชน 
 1. จิตรกรรมฝาผนังพระท่ีนั่งทรงผนวช เขียนโดยพระองคเจาจันทรสุเทพดารากร            
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตั้งแตพระราชพิธี 
โสกันตจนถึงทรงผนวช และโปรดใหยายพระท่ีนั่งทรงผนวชมาไวท่ีวัดเบญจมบพิตร ภาพจิตรกรรม 
ฝาผนังท่ีนี่ถือเปนแหงแรกท่ีเขียนเร่ืองราวประวัติของบุคคล สําหรับการเขียนภาพมีความพิเศษ
โดยพัฒนาไปจากจิตรกรรมของทานขรัวอินโขง คือ พยายามเขียนภาพเหมือนบุคคลซึ่งไมเคย
ปรากฎมากอนในงานจิตรกรรมไทยประเพณี เชน พระบรมฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จ    
พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จเจาพระยาบรมมหา 
ศรีสุริยวงศ44

45 
 

 
 

ภาพท่ี 74 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระท่ีนั่งทรงผนวช 
 มีการเขียนภาพเหมือนของบุคคล  
 ในภาพคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ท่ีมา : ประยูร อุลุชาฏะ, พระท่ีนั่งทรงผนวช  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2543), 21. 
 
 2. ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม แสดงเร่ืองราว
เหตุการณในประวัติศาสตร รวมท้ังภาพประเพณีทางพุทธศาสนา เทศกาลงานบุญตางๆ  

                                                            

 44 สันติ เล็กสุขุม, “จากจิตรกรรมแบบแผนประเพณีมาเปนจิตรกรรมรวมสมัยใน
ปจจุบัน (ตอนท่ี 1),”  ศิลปวัฒนธรรม 17, 1 (พฤศจิกายน 2538 ) : 180. 
 45 ปรีชา  เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ, 50. 
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 3. ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชพิธีสิบสองเดือนภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯใหเขียนข้ึน จิตรกรรมเขียน
บนผนังท้ัง 4 ดาน แบงเปน 2 ชวง ชวงบนเหนือขอบประตูหนาตางเปนภาพเทวดานางฟาเหาะอยู
ตามกลีบเมฆ ผนังดานหนาพระประธานระหวางประตูหนาตาง 2 ชอง เปนภาพเหตุการณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคา  และภาพพระราชพิธีสิบสอง
เดือนท่ีถือวามีความสมบูรณมากท่ีสุด 
 สําหรับการเขียนเร่ืองสามกก ซ่ึงไดแกภาพเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวร
นิเวศวิหาร ซ่ึงเปนภาพวรรณคดีเร่ืองเดียวท่ีพบในจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลท่ี 5 ถือวามี
ลักษณะการเขียนภาพอยางจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตกท่ีคํานึงถึงความสมจริงในการเขียนภาพ 
และเร่ืองวรรณคดีก็ยังสามารถสนับสนุนแนวเร่ืองสมจริงได ซ่ึงเร่ืองสามกกนี้เปนท่ีนิยมนํามาเขียน
มากท่ีสุดในสมัยรัตนโกสินทรเร่ืองหนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงความนิยมการเขียนเร่ืองวรรณคดีจีนและ
ความสัมพันธระหวางชาวจีนกับชาวไทยซ่ึงมีความผูกพันธกันอยางแนนแฟน 
 
การศึกษา 
 การสงเสริมการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 3-5 โดยมีวัดเปนสถานท่ีสําคัญในการให
การศึกษา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหาร
ดวย โดยไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือเพื่อเปนการเผยแพรความรูเร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝงดวยคติธรรม
สอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาแกประชาชน เปนประโยชนในการนําไปใช  
ดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากความบันเทิงท่ีไดรับ 
 การศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367-2394) 
 การศึกษาในสมัยนี้ยังคงเปนการศึกษาแบบจารีตของสมัยอยุธยา คือ ผูมีโอกาสไดศึกษา
เลาเรียนจะเปนกุลบุตรของชนช้ันเจานายและขุนนาง การศึกษาจะมี 3 ข้ันตอน คือ การศึกษา
อักขรวิธี การบวชเรียน และการศึกษาวิชาเฉพาะ มีวัดและวังเปนสถานท่ีสําคัญในการใหการศึกษา 
เด็กชายจะถูกสงไปเรียนท่ีวัด ซ่ึงนอกจากจะสอนเขียนอานแลวยังสอนคานิยมและคุณธรรมข้ัน
พื้นฐานของสังคม และเนื่องจากท่ีมีการขยายตัวทางการคา ทําใหมีการเรียนเลข บัญชี เพื่อใชใน
การคาขาย สําหรับเด็กหญิงก็จะมีการฝกเขียนอานเพิ่มเติมไปจากวิชาการเรือน45

46 
 อยางไรก็ตาม การสงเสริมการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 3 เปนไปเพื่อการวางรากฐาน
ความรูแกประชาชน โดยเฉพาะใหความสําคัญกับวัดซ่ึงเปนแหลงรวบรวมความรูและใหการศึกษา

                                                            
 46 วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 120-121. 
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เพื่อใหสังคมมีความเขมแข็ง และพรอมท่ีจะรับมือกับการคุกคามจากประเทศตะวันตกซ่ึงมีแนวโนม
มากข้ึน46

47 
 ตัวอยางซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามท่ีทรงโปรดฯ  ให
จารึกสรรพวิชาเอาไวท้ังหมด 6 แขนงวิชา ทางฝายพุทธศาสตร อักษรศาสตร แพทยศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ความรูรอบตัวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 4 7

48                  
ทรงโปรดฯใหชําระตํารับตําราตางๆ หรือประชุมผูรูในหลักวิชานั้นๆใหแตงข้ึนใหมใหถูกตอง 4 8

49 
นอกจากนี้การที่ทรงตระหนักวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงฟนฟูความเจริญ
ดานวัตถุและศิลปะใหเร่ิมตนเปนแบบแผนไวแลว ตอมาในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยได
ทรงปรับปรุงคุณภาพของงานดานตางๆ เม่ือมาถึงสมัยของพระองคก็ควรนําความเจริญซ่ึงเกิดจาก
ราชสํานักออกมาสูประชาชนใหแพรหลาย 4 9

50 และแมวาจะไมทรงโปรดเร่ืองบันเทิงคดีท้ังหลาย 
เพราะวรรณคดีท่ีชําระในสมัยนี้มีลักษณะเปนวรรณคดีสาระและวิชาการ และสวนใหญเปน
วรรณคดีท่ีมีเนื้อหามุงเนนไปท่ีคําสอนในพุทธศาสนาอันเปนการสรางศรัทธาในพุทธศาสนาแก
ประชาชน เชน เพลงยาวถวายโอวาท โคลงโลกนิติ แตเร่ืองวรรณคดีก็ยังถือวาเปนเร่ืองท่ีละท้ิง
ไมไดเพราะเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญของบานเมือง แพรหลายสูประชาชนในฐานะ             
การละครดวย ดังนั้นในฐานะท่ีวัดเปนสถานท่ีสําคัญในการใหการศึกษา การเขียนภาพเลาเร่ือง
วรรณคดีในสมัยรัชกาลท่ี 3 จึงเปนไปเพื่อเผยแพรความรูเร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝงดวยคติธรรม
สอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนประโยชนในการนําไปใชดําเนินชีวิต 
นอกเหนือไปจากความบันเทิงท่ีไดรับ จะเห็นไดวาเปนสาเหตุหนึ่งท่ีเร่ืองวรรณคดีถูกนํามาเขียน
เปนภาพเลาเร่ืองภายในพระอุโบสถ  
 สําหรับในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเขียนภาพเลาเร่ืองวรรณคดีภายในพระอุโบสถ 3 เร่ือง 
คือ เร่ืองรามเกียรต์ิ เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน และเร่ืองสามกก ซ่ึง
สามารถแสดงใหเห็นถึงการใหความรูในเร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝงดวยคติธรรม ไดดังน้ี 
  
 

                                                            
 47 ชาตรี ศรีสันต, สมเด็จพระมหาเจษฎาธิบดนิทร (นนทบุรี : มติชน, 2551), 57. 
 48 ธิดา สาระยา,  สมบัติวัดโพธ์ิ  (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2533),  33, 41 . 
 49 นิยะดา  เหลาสุนทร,  ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, คํานํา, ข. 
 50 สมพันธุ เลขะพันธุ,  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (กรุงเทพมหานคร :  
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523), 152. 
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 1. เร่ืองรามเกียรติ์  
  ภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม   
  จากภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
ความหมายของวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ซ่ึงเกี่ยวพันธกับสถาบันพระมหากษัตริยไทยในฐานะ    
พระนารายณอวตารไดเปล่ียนไป เพราะภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์กลุมนี้มีความสัมพันธกับภาพเลาเร่ือง
วรรณคดีท่ีบานแผละหนาตางในฐานะภาพแทรกหรือภาพประกอบเลาเร่ืองวรรณคดี ดังนั้น
ความสําคัญของภาพท้ังหมดนี้จึงเปนกลุมของเร่ืองเลานิทานท่ีไมมีความสําคัญเดนชัดนักแตก็มี
ความสําคัญในสวนรวมคือเปนสวนประกอบของจิตรกรรมบนผนัง ซ่ึงการเขียนภาพเลาเร่ือง
รามเกียรต์ินั้นต้ังแตรัชกาลท่ี 1 นาจะเกิดจากพระราชนิยมของพระมหากษัตริยไทย และความนิยม
ของหมูชางไทย เร่ืองรามเกียรติ์จึงไดรับความสนใจจนเปนเร่ืองราวเขียนในจิตรกรรมสกุลชาง
รัตนโกสินทรอยางพิสดารซ่ึงไมเคยปรากฏมากอนโดยเฉพาะท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฉะนั้นจึง
นับเนื่องใหเปนเร่ืองราวนิยมเฉพาะของจิตรกรรมสกุลชางนี้อีกเร่ืองหนึ่ง5 0

51 อยางไรก็ตาม ภาพเลาเร่ือง
รามเกียรติ์ตอนท่ีนิยมนํามาเขียนมากที่สุดนั้นเปนตอนตนเร่ืองรามเกียรต์ิไดแกชวงเหตุการณตอน
ตั้งพิธีอัญเชิญพระนารายณและบริวารอวตาร นางกากนาสูรโฉบขาวทิพย ซ่ึงพบท่ีพระระเบียงวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม สมัยรัชกาลท่ี 1 และสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีศาลาทิศเหนือพระมณฑปวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ดวย  
  อยางไรก็ตาม การเขียนภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีบานแผละประตูภายในพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวราราม นั้น แมวาเร่ืองรามเกียรติ์จะเปนความเช่ือในศาสนาพราหมณ แตแฝงดวยคติ
ธรรมคือธรรมะชนะอาธรรมซ่ึงไมขัดแยงกับหลักพุทธศาสนา อีกท้ังยังไดรับความนิยมแพรหลาย
จึงเปนอุบายในการเขาถึงธรรมะใหบุคคลตางๆเลือกศึกษาไดตามความเขาใจ 5 1

52 ในฐานะของ
วรรณคดีเร่ืองหนึ่งท่ีมีความสําคัญท้ังใหความบันเทิงและคติธรรมในการดําเนินชีวิต 
  
 
 
 

                                                            

 51 สน  สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร, 14. 
 52 มหาวิทยาลัยศิลปากร,  การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฝมือพระอาจารยนาค :  
การสัมมนาเชงิปฏบิัติการ (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 48. 
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 2. เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 
  ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
  ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ซ่ึงมีท่ีมาจาก 1.วรรณคดีทางศาสนา คือ ปญญาสชาดก 
มีท้ังหมด 7 เร่ือง คือ สมุทรโฆษ  สุธน สุธนุ คาวี สังขทอง พระรถเมรี และเทวันธชาดก และมาจาก
วรรณคดีศาสนาอ่ืน 1 เร่ือง คือ อุณรุท และ 2.วรรณคดีนิทาน ซ่ึงมีท่ีมาจากนิทานพื้นบานไทย 5 เร่ือง 
คือ ไกรทอง สังขศิลปชัย สุวรรณหงส โสวัต และไชยเชษฐ  และมาจากนิทานพื้นบานตางชาติ 2 
เร่ือง คือ อิเหนา (นิทานชวา) และมณีพิไชย  (นิทานอินเดียใต ภาษาสันสกฤต) นั้น เปนท่ีนาสังเกต
วาวรรณคดีเหลานี้เปนบทละครนอกท้ังหมด และสวนมากมีท่ีมาจากวรรณคดีศาสนาคือปญญาสชาดก
ยกเวนเร่ืองอิเหนาและอุณรุท ซ่ึงวรรณคดีเหลานี้คงเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีท้ังในฐานะวรรณคดี
ศาสนาและวรรณคดีนิทาน 5 2

53 นอกจากนี้ยังพบวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหมี
การแปลคัมภีรพุทธศาสนา รวมท้ังปญญาสชาดก เพื่อนําไปเทศนถวายดวย53

54 แตรายละเอียดเกีย่วกบั
วาชาดกเร่ืองใดบางท่ีไดมีการแปลและนําไปเทศนถวายไมปรากฎแตเขาใจวาคงจะเปนเพียงบางเร่ือง
เทานั้น 5 4

55 รวมถึงเม่ือพิจารณาคติธรรมของเร่ืองนั้นเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามเหลานี้ยังมีลักษณะรวม
กันบางประการดวย เชน ความกลาหาญ ความเฉลียวฉลาด ความซ่ือสัตย55

56 
 3. เร่ืองสามกก 
  ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร  และภาพเลา
เร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส  
  ดวยความท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชนิยมในศิลปะจีน 
วรรณคดีจีนคือเรื่องสามกกที่แปลในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงถูกนํามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องภายใน

                                                            

 53 ฐานิยา  ปนจนิดา,  “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมท่ีบานแผละ
หนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร,” 160. 
 54 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน  มิลินทปญหาฉบับพิศดารของ
หอสมุดแหงชาติ  (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2511), ฆ-ง. 
 55 นิยะดา  เหลาสุนทร,  ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมีตอวรรณกรรม 
รอยกรองของไทย, 46. 
 56 สมพันธุ  เลขะพันธุ, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, 225. 
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พระอุโบสถดวย จุดประสงคในเร่ืองสามกกคือ เพื่อประโยชนราชการบานเมืองสําหรับศึกษาอุบาย
การเมืองและการสงคราม และการศึกษาถึงน้ําใจของบุคคลประเภทตางๆ ซ่ึงเปนความดีเดนของ
เร่ืองสามกกทําใหมีความนิยมเปนอยางมากจนเปนวรรณคดีเร่ืองหนึ่งท่ีนํามาเขียนมากที่สุดภายใน  
พระอุโบสถและพระวิหารโดยจะพบในสมัยรัชกาลท่ี 3 คือ ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายใน
พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารและภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส  
สมัยรัชกาลที่ 5 ภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร โดยพบวาตอนท่ีนิยม
เขียนมากคือชวงเหตุการณตอนโจโฉแตกทัพเรือ ซ่ึงเปนตอนท่ีขงเบงและจิวยี่รวมมือกันวางอุบาย
ในการรบ และสามารถเอาชนะฝายโจโฉไดแมวาจะมีกําลังนอยกวา และแสดงใหเห็นความกตัญู
ของกวนอูท่ีปลอยโจโฉไปท่ีตําบลฮัวหยง  
 และแมวาในรัชกาลท่ี  3 จะไมพบวามีการแปลพงศาวดารจีน 5 6

57เลย  เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวาหนังสือเพื่อประโยชนในทางโลกมีมาก จึงทรง
สนับสนุนหนังสือทางธรรมซ่ึงยังบกพรองอยู 5 7

58 แตดวยความนิยมในการอานและแปลเร่ือง
พงศาวดารจีนในสมัยรัชกาลท่ี 1 และ 2 ซ่ึงทําใหโลกทัศนของไทยกวางขวางข้ึน ดังนั้นเม่ือ                  
เร่ืองสามกกถูกนํามาถายทอดเปนภาพเลาเร่ืองจึงทําใหจินตนาการท่ีเกิดจากการอานเห็นเปน
รูปธรรมมากข้ึน และเม่ือพิจารณาวัดท่ีปรากฏภาพเลาเร่ืองสามกกแลว วัดประเสริฐสุทธาวาสเปน
วัดเดียวท่ีเปนวัดราษฎร แสดงใหเห็นถึงการตอบสนองความสนใจในกลุมสามัญชนท่ีมีตอวรรณคดี
เร่ืองนี้ดวย58

59  
 
 

                                                            

 57 แตเดิมเขาใจวาเ ร่ืองวรรณคดีจีนสวนใหญแปลมาจากพงศาวดารจีนจึงเรียก
วรรณกรรมหรือวรรณคดีจีนท่ีแปลเปนภาษาไทยเหลานี้วาพงศาวดารจีน แตจริงๆแลวพงศาวดาร
จีนเหลานี้สวนใหญแปลมาจาก นิยาย (นิทาน) อิงประวัติศาสตร (พงศาวดาร) จีน ไมใชจดหมาย
เหตุประจําราชวงศ นอกจากนี้พงศาวดารจีนที่แปลมาจากวรรณคดีจีนประเภทอ่ืน เชน นิยาย ฯลฯ ก็
ถูกจัดรวมในกลุมพงศาวดารจีนดวย ดู  ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา,  ภาพสลักศิลาเลาเร่ืองวรรณกรรม
จีนใน “สวนขวา” เมืองโบราณ  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2553), 24,35. 
 58 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  “ตํานานหนังสือสามกก,” ใน สามกกของ 
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 12. 
 59 ชูพล เอ้ือชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส, ” 
287. 
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 การศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 4  (พ.ศ.2394-2411) 
 คนรุนแรกท่ีมีการตื่นตัวในดานการศึกษาวิทยาการตะวันตกคือเจานายและคนช้ันสูง 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขณะเม่ือคร้ังทรงผนวช พระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว กรมหลวงวงศาธิราชสนิท สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) การศึกษา
ทําใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเขาใจสถานการณของโลกและของประเทศไทยเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาประเทศ ดังนั้นเม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยไดทรง
วางรากฐานทางการศึกษาสมัยใหม ทรงโปรดฯใหแหมมในคณะมิชชันนารีอเมริกันเขาไปสอน
หนังสือใหสตรีในราชสํานัก ตอมานางแอนนา เลียวโนเวนสไดเขามาถวายการสอนพระราชโอรส
พระราชธิดา59

60  
 สําหรับการศึกษาของประชาชนท่ัวไปนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวได
สนับสนุนใหคณะมิชชันนารีอเมริกันต้ังโรงเรียนในกรุงเทพฯและตางจังหวัด เชน นางแมคฟารแลนด
ไดตั้งโรงเรียนการชางข้ึนท่ีจังหวัดเพชรบุรี6 0

61 แตกระนั้นการศึกษาของประชาชนท่ัวไปก็ยังอยูกับ 
วัดและวัง เซอรจอหน เบาริง ไดบันทึกไววา “พระสงฆเปนผูรับผิดชอบเร่ืองการศึกษาของชุมชน 
และโรงเรียนผูกติดอยูกับบรรดาสถานท่ีทางศาสนาเปนสวนใหญ ตามธรรมดาแลว การสอนเร่ือง
หลักความเช่ือและพิธีตางๆในพุทธศาสนาเปนสวนสําคัญมากในระบบการใหความรู ประชากรเพศ
ชายจํานวนมากสามารถท่ีจะอานและเขียนได แตก็มีวิถีทางเพียงนอยนิดท่ีจะไดรับความรูข้ันสูงใน
แขนงความรูอ่ืนๆ แตกระนั้น ก็ยังมีผูอุทิศเวลาศึกษาศิลปะดานเคร่ืองจักรกล โดยเฉพาะอยางยิ่ง   
ในหมูบรรดาขุนนาง และมีความคุนเคยอยางมากแมกระท่ังการใชเคร่ืองมือของปราชญและท่ีใชใน
การเดินเรือ”สําหรับผูหญิงสวนใหญยังคงศึกษาการบานการเรือนโดยการเขาไปรับใชแลวเรียนรูอยู
ในวังเจานายหรือขาราชการชั้นสูง แตท่ีฝกหัดเขียนอานไดก็มีบาง61

62 
 อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังคงสนับสนุนการสราง
ตํารับตําราตางๆ เพื่อสงเสริมการศึกษา ซ่ึงวรรณคดีในสมัยของพระองคแมวาจะเร่ิมรับอิทธิพล
ตะวันตกแลวแตก็ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และมีความหลากหลาย 
เชน วรรณคดีทางศาสนา บทละคร โดยมีเร่ืองท่ีทรงพระราชนิพนธไว เชน รายยาวมหาเวสสันดร

                                                            

 60 วุฒิชัย มูลศิลป,  การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม,  123-124. 
 61 วิไลเลขา บุรณศิริ,  คําบรรยายประวตัิศาสตรไทย, 232. 
 62 ชาญวิทย เกษตรศิริ และ กณัฐิกา ศรีอุดม, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม                      
(The Kingdom and people of Siam), เลม1 (กรุงเทพมหานคร : มูลนธิิโตโยตาประเทศไทย 2547), 
146-147. 
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ชาดก 5 กัณฑ นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท้ังภาษาบาลีและ
ภาษาไทย บทละครเร่ืองตางๆ รวมถึงประกาศ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการพิมพหนังสือของราชการ
และหนังสือเร่ือง เชน ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพภาษาไทยฉบับแรกของราชการซ่ึงออกมาใน
ปพ.ศ.2401 พิมพท่ีโรงพิมพหลวงในพระบรมมหาราชวังหรือโรงพิมพอักษรพิมพการ  หนังสือเร่ือง 
เชน นิราศลอนดอน ของหมอมราโชทัย หมอบรัดเลยไดซ้ือลิขสิทธ์ิมาพิมพเม่ือ  พ.ศ.2404 นับเปน
วรรณคดีและหนังสือไทยเร่ืองแรกท่ีไดมีการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ62

63  
 ดังนั้นในฐานะที่วัดเปนสถานท่ีสําคัญในการใหการศึกษา งานจิตรกรรมฝาผนัง
นอกจากจะเขียนเพื่อถวายเปนพุทธบูชาแลว ก็เปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรูท่ีสําคัญอีกทาง
หนึ่ง เร่ืองวรรณคดีจึงถูกนํามาเขียนภายในพระวิหารเพื่อเผยแพรความรูเร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝงดวย 
คติธรรมสอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนประโยชนในการนําไปใช
ดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากการใหความบันเทิง นับวาเปนสาเหตุหนึ่งท่ีเร่ืองวรรณคดีถูกนํามา
เขียนเปนภาพเลาเร่ืองภายในพระวิหาร ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการเขียนภาพเลาเร่ืองวรรณคดี
ภายในพระวิหาร 2 เร่ือง คือ เร่ืองอิเหนา และเร่ืองศรีธนญชัย สามารถแสดงใหเห็นถึงการใหความรู
ในเร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝงคติธรรม ไดดังน้ี 
 1. เร่ืองอิเหนา 
  ภาพเลาเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร   
  ภาพเลาเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารถือวาเปนแหงเดียวท่ีมีการ
เขียนภาพครบถวนมากท่ีสุด แฝงการสอนจริยธรรมไวในใจความของเร่ืองคือ ความท่ีอิเหนามี
ขอบกพรองคือนิสัยเจาชูทําใหอิเหนาพลัดจากนางบุษบาซ่ึงเปนคูตุนาหงัน ตองมะงุมมะงาหราไป
หลายปกวาจะไดครองคูกับนางบุษบา และเหตุมากมายที่เกิดเพราะความรัก เชน อิเหนาเผาเมือง 
การปลอมตัวเปนมิสาระปนหยีเพื่อตามหานางบุษบาท่ีถูกองคเทวัญแปลงใหเปนมิสาอุณากรรณ 
เหลานี้แสดงใหเห็นถึงความที่อิเหนาเปนมนุษยปุถุชนท่ีแสดงออกเม่ือมีอารมณรุนแรง แตเม่ือเกิด
ปญหาก็พยายามแกไข  ทําใหผูติดตามเร่ืองราวเอาใจชวยใหฝาฟนอุปสรรคไปได และเม่ือเทียบตอน
ท่ีนิยมเขียนจากภาพเลาเร่ืองอิเหนาท่ีบานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามใน
สมัยรัชกาลท่ี 3 และภาพเลาเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารสมัยรัชกาลท่ี 4 ทําให
ทราบวาชวงเหตุการณตอนท่ีนิยมนํามาเขียนไดแก ใชบนท่ีเขาวิลิศมาหรา นางบุษบาเลนธาร              
เก็บดอกไม อิเหนาฉายกริช นางบุษบาไหวพระปฏิมา องคมะเดหวีพานางบุษบาไปนมัสการ                

                                                            

 63 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 2 ภาษาและวรรณคดีกรุงรตันโกสินทร,   
183-185. 
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พระฤาษีสังปะลิเหงะ ซ่ึงเปนชวงเหตุการณตอนสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงความรักท่ีอิเหนามีตอ              
นางบุษบา  
  ความท่ีเร่ืองอิเหนานั้นมีความเพียบพรอมไปดวยความงามและความดีในดาน                 
รสวรรณคดี6 3

64 และยังสอดแทรกความรูเร่ืองประเพณีไทยแตโบราณไวดวย 64

65 เชน ประเพณีสมโภช
ลูกหลวงประสูติใหม ประเพณีงานพระเมรุ ประเพณีรับแขกเมือง ทําใหเม่ือนาํมาเขียนเปนภาพเลาเร่ือง
อิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร ชางเขียนจึงสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณพระราชพิธี 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกิดข้ึนในสมัยของตนไวดวย เชน ประเพณีงานพระเมรุในสมัยรัชกาล          
ท่ี 4 ทําใหผูชมภาพไดรับความรูเกี่ยวกับประเพณีจากภาพเลาเร่ืองอีกดวย 
 

 
 
ภาพท่ี 75 งานพระเมรุพระอัยกีอิเหนา 
ท่ีมา : น. ณ ปากน้ํา,  วัดโสมนัสวิหาร  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 80. 
 

                                                            

 64 เสาวลักษณ อนันตศานต, วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2526), 130. 
 65 สมพันธุ เลขะพันธุ, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, 104. 
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ภาพท่ี 76 งานพระเมรุสมัยรัชกาลท่ี 4 คืองานพระเมรุสมเด็จเจาฟาจันทรมณฑล โสภณภควดี

ดานหนามีระทาดอกไมเพลิง ลักษณะคลายคลึงงานพระเมรุพระอัยกีอิเหนาท่ีเมือง
หมันหยา 

ท่ีมา : กรมศิลปากร,  ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(กรุงเทพมหานคร : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2548), 114. 
  
 2. เร่ืองศรีธนญชัย 
  ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม  
  ภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม นี้ มีนักวิชาการให
ความเห็นไววาการเขียนภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยถูกเลือกมาเขียนภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ดวยมีจุดประสงคเพื่อนําเสนอเร่ืองราวเบาสมองแกผูชม เนื่องจากวัดปทุมวนารามสรางข้ึนเพื่อเปน
ท่ีเปล่ียนพระอิริยาบถของพระเจาแผนดินและขาราชบริพารท่ีตามเสด็จใหไดมาพักผอนหาความ
เพลิดเพลิน ซ่ึงเม่ือไดเขาไปภายในพระวิหารก็จะพบภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยซ่ึงเปนเร่ืองท่ีตลก  
ผอนคลาย เหมาะสมกับกาลเทศะ ตรงกับลักษณะเดนของเร่ืองศรีธนญชัยคือความตลกขบขัน
สนุกสนานจากการใชสติปญญาและการใชคําพูดเพื่อเอาตัวรอด “นิทานศรีธนญชัยมีพระเอกเปนคน
เจาปญญาแบบฉลาดแกมโกง แสดงการใชไหวพริบปฏิภาณเอาตัวรอด ที่ผูอานไดทั้งสาระ 
ความบันเทิงตลกขบขัน.........นิทานเร่ืองนี้จึงเปนส่ิงบันเทิงท่ีแฝงสาระและความจริงของสังคมไว
อยางคมคาย ขณะเดียวกันไดเห็นบทบาทของ “มุขตลก” วาเปนทางออกท่ีชวยลดความตึงเครียดจาก
กฎเกณฑของสังคม”6 5

66 แตกระนั้นอีกดานหน่ึงการนําเสนอเร่ืองศรีธนญชัยยังไดแฝงคติธรรม
เตือนใจใหผูชมภาพมีความประมาทรอบคอบไมหลงเช่ือบุคคลท่ีเจาคารมอยางศรีธนญชัย 
                                                            

 66 ดูรายละเอียดใน กัญญรัตน เวชศาสตร, ศรีธนญชัยในอุษาคเนย (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั, 2541). 
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  ความท่ีเร่ืองศรีธนญชัยเปนเร่ืองท่ีสอดแทรกวิถีชีวิตของสามัญชนไวเปนสวนใหญ
ดังนั้นเม่ือนํามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม ชางเขียนจึง
สะทอนใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยในสมัยของตนไวเปนพิเศษ ทําใหผูชมภาพ
ไดรับความรูถึงความเปนไปในสังคม เชน การแตงกาย การคลอดบุตร สังฆราชปาลเลกัวซได
บันทึกไววา  “เม่ือผูหญิงต้ังครรภแกใกลคลอด เขาจะจัดใหอยูในหองหนึ่งตางหากซ่ึงนางนอนอยู
ใกลกองไฟท่ีรอนจัด เม่ือคลอดบุตรแลว เด็กท่ีเกิดใหมจะไดรับการอาบน้ําชําระรางกายอยางสะอาด
หมดจด และมารดาก็ไมหางจากกองไฟในระยะสองหรือสามสัปดาห.....เรียกวา อยูไฟ”67 นอกจากนี้   
ยังสามารถศึกษาสถาปตยกรรม การคมนาคมไดอีกดวย เปนตน 
 
 

 
 
ภาพท่ี 77 การคลอดบุตร 
ท่ีมา : ประยูร  อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม  (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 101. 
 

  การศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411-2453) 
  สมัยรัชกาลท่ี 5 เกิดการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงมีสาเหตุมาจากการคุกคามของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกอังกฤษและฝร่ังเศส การผลักดันใหเกิดการต้ังโรงเรียนเพ่ือสอนวิทยาการความรู
ตะวันตกของคณะหมอสอนศาสนา โดยเฉพาะจากมิชชันนารีอเมริกันท่ีเขามาเผยแผศาสนา     
พรอมนําวิทยาการตะวันตกเขามาเผยแพรตั้งแตปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 การท่ีพระบาทสมเด็จ 

                                                            

 67 มงเซเญอร ปาลเลกัวซ,  เลาเร่ืองกรุงสยาม,  แปลโดย  สันต  ท. โกมลบุตร  
(กรุงเทพมหานคร : ศรีปญญา, 2549), 150. 
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จประพาสตางประเทศไดกอใหเกิดแนวคิดในการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้การปรับปรุงประเทศตามอยางตะวันตกซ่ึงตองการคนมีความรูความสามารถมาชวย
พัฒนาบานเมืองทําใหตองวาจางชาวตางประเทศเขามาชวยงาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงตระหนักถึงเร่ืองนี้ทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาข้ึน67

68 
  ผูมีโอกาสไดรับการศึกษาในระยะแรกคือเจานายและชนชั้นสูง ในป พ.ศ. 2414 มี
การต้ังโรงเรียนในพระบรมมหาราชวัง พระยาศรีสุนทรโวหาร(นอย อาจาริยางกูร) ขณะท่ียังเปน
หลวงสารประเสริฐ เปนอาจารยใหญ68

69 และเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับ
จากสิงคโปรในปเดียวกันทรงโปรดฯใหสงนักเรียนไปเรียนสิงคโปร และบางสวนไดไปศึกษาตอท่ี
อังกฤษ เปนคร้ังแรกท่ีสงนักเรียนหลวงไปเรียนยุโรป 6 9

70 หลังจากนั้นก็ไดมีการตั้งโรงเรียนข้ึนอีก
หลายแหง เชน โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก โรงเรียนแผนท่ี และมีการสอบชิงทุนเลาเรียนหลวงไป
ตางประเทศ 
  ตอมามีการขยายการศึกษาออกไปสูประชาชนนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาให
เด็กชายหญิงไดรับโอกาสในการศึกษาท่ัวกัน โดยหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเสด็จกลับจากประพาสยุโรปทรงรับส่ังใหอัครราชทูตไทยประจําอังกฤษและฝร่ังเศสศึกษา
แบบแผนการจัดการศึกษาของประเทศท้ังสองแลวใหรายงานเขามายังกรุงเทพฯจึงเกิดโครงแผน      
การศึกษาในกรุงสยาม กระท่ังในป พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ
ใหพระยาวิสุทธ์ิสุริยศักดิ์ออกไปรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร(พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)พรอมกับดูงานการจัดการศึกษาของญ่ีปุน จึงทรงโปรดฯใหปรับแผนการ
ศึกษาในชวงปพ.ศ.2445-2448 โดยมีการใชวัดเปนสถานท่ีเรียนท่ีสําคัญ70

71 
  เม่ือประชาชนมีการศึกษาอานออกเขียนไดมากข้ึน หนังสือและวารสารกลายเปน
แหลงความรูท่ีสําคัญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสนับสนุนทางการศึกษาทําใหมี
หนังสือตางๆพิมพออกมาจํานวนมากมาย โดยมีโรงพิมพใหญ 3 โรง คือ โรงพิมพหลวงท่ีตั้งอยูใน
พระบรมมหาราชวัง โรงพิมพของหมอบรัดเลยมิชชันนารีอเมริกัน และโรงพิมพของหมอสมิธ 

                                                            

 68 วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 124-127. 
 69 กฤษณา สินไชย,  200 ป การศึกษาไทย ลําดับเหตุการณท่ีสําคัญ (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 10. 
 70 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, 173. 
 71 วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 134-139. 
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มิชชันนารีอังกฤษ 7 1

72การพิมพหนังสือนิทานคํากลอนสมัยนี้เปนท่ีนิยมมาก จนเรียกวาเปนยุคของ
นิทานคํากลอน 7 2

73เชน โรงพิมพหมอสมิธพิมพหนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู  โรงพิมพท่ีพิมพ
นิทานคํากลอนมากกวาโรงพิมพอ่ืนๆเปนโรงพิมพท่ีสําเพ็งขางวัดสัมพันธวงศ  นิทานคํากลอนท่ีคน
นิยมมากในยุคนั้น เชน ลักษณะวงศ  จันทโครพ แกวหนามา  
  สําหรับโรงพิมพหมอบรัดเลย โรงพิมพหมอบรัดเลยพิมพหนังสือพงศาวดารจีน
หลายเร่ือง เชน  ไซฮั่น หองสิน ไซอ๋ิว โดยเฉพาะหนังสือสามกก โรงพิมพหมอบรัดเลยไดพิมพ
เร่ืองสามกกคร้ังแรกข้ึนในป พ.ศ.2408 และไดพิมพตอมาอีก 3 คร้ัง เร่ืองสามกกจึงเปนท่ีรูจักนิยม
แพรหลายของคนท่ัวไปมากข้ึน จนกระทั่งพบวามีการพิมพบทละครเร่ืองสามกกของหม่ืนเสนานุชิต 
(เจต) เม่ือพ.ศ.2436 ดวย 7 3

74แสดงใหเห็นวาเร่ืองสามกกแพรหลายในฐานะเร่ืองท่ีนํามาเลนละคร
นอกเหนือไปจากการแสดงงิ้ว นอกจากนี้การพิมพพงศาวดารจีนทําใหผูคนเขาใจเร่ืองราวท่ีงิ้วแสดง
มากข้ึนดวย 
  การที่หมอบรัดเลยเลือกเรื่องสามกกมาพิมพนั ้นเปนเพราะเรื่องสามกกไดรับ 
ความนิยม ท้ังเจานายท่ีเคยอานเร่ืองสามกก หรือประชาชนที่เคยดูงิ้ว เม่ือพิมพออกมาเปนหนังสือ
สามกกจึงทําใหแพรหลายทําใหมีการพิมพตอมาอีก และสงผลใหมีการแปลและพิมพพงศาวดารจีน
ออกมาอีกหลายเร่ืองซ่ึงการแปลพงศาวดารจีนเร่ืองตางๆออกพิมพทําใหผูอานไดเปดโลกทัศน
ความรูกวางขวางข้ึน จึงควรยกยองหนังสือสามกกวาไดทําใหเกิดประโยชนทางการศึกษาอีกดวย74

75 
และหลังจากการเปดหอพระสมุดวชิรญาณเปนหอสมุดสําหรับพระนครเม่ือพ.ศ.2448 ไดมีการทํา
การสํารวจวาประชาชนชอบอานเร่ืองประเภทใดทําใหทราบวา พงศาวดารจีน ไดรับความนิยมมาก
ท่ีสุด 7 5

76 นอกจากน้ีเร่ืองสามกกยังไดอยูในหลักสูตรการศึกษาเร่ิมตั้งแตปพ.ศ.2445 (ร.ศ.121) โดย
เปนแบบเรียนในหลักสูตรคร้ังแรกโดยใชเนื้อหาตอนโจโฉแตกทัพเรือใชเปนหนังสือสอนอาน                
จินตกระวีนิพนธ ระดับประถมศึกษา76

77  
                                                            

 72 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก,” ใน สามกกของ 
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 30-31. 
 73 ชัย  เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย 2352-2453 : ดานสังคม (กรุงเทพมหานคร:  
บานเรืองศิลป, 2517), 526. 
 74 ดู ขุนเสนานุชิต (เจต), สามกกคํากลอน (กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพการพิมพ, 2516). 
 75 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก,” ใน สามกกของ 
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 29-30. 
 76 ชัย เรืองศิลป,  ประวัติศาสตรไทยสมัย 2352-2453 : ดานสังคม, 527. 
 77  สุนันท  จันทรวิเมลือง,  การศึกษาสามกกสามแนวทาง, 157. 
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  การศึกษาสมัยนี้สงผลตอการนําเร่ืองวรรณคดีคือเร่ืองสามกกมาเขียนภายใน                
พระวิหารซ่ึงไดแกภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร ดังนี้ 
  เร่ืองสามกก 
  ภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร 
  ดวยความที่เรื่องสามกกเปนที่นิยมของผูอานเพราะเปนเรื่องที่แสดงยุทธวิธีใน 
การรบอยางลึกซึ้งอยางตําราพิชัยสงคราม แฝงขอคิดคติธรรมปรัชญาตางๆ เชน ความเสียสละ 
การใชสติปญญา ความออนนอมถอมตน ส่ิงเหลานี้จึงสะทอนผานภาพเลาเร่ืองภายในพระวิหารเกง 
วัดบวรนิเวศวิหารดวย  เชน ชวงเหตุการณตอนโจโฉแตกทัพเรือ อุยกายอาสาทําอุบายใหจิวยี่โบย
เพื่อไปเปนไสศึกในคายโจโฉ แสดงใหเห็นถึงความเสียสละเพ่ือชาติบานเมืองของอุยกาย การใช
สติปญญา เชน ตอนท่ีขงเบงลวงเอาลูกเกาทัณฑจากฝายโจโฉ ความออนนอมถอมตน เชน ตอนท่ี
เลาปไปเชิญขงเบงท่ีเขาโงลังกั๋งมาเปนที่ปรึกษาถึงสามคร้ัง เปนตน โดยเหตุการณท้ังหมดนี้ถูก
ถายทอดออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึนผานภาพเลาเร่ืองภายใตโลกทัศนอยางจีน 
  จะเห็นไดวาในสมัยนี้มีการพิมพเผยแพรหนังสือเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะพงศาวดารจีน
เพื่อใหความรูกับประชาชน ทําใหเร่ืองสามกกซ่ึงหมอบรัดเลยพิมพคร้ังแรกในป พ.ศ.2408 และได
พิมพตอมาอีก 3 คร้ัง เปนท่ีรูจักนิยมแพรหลายท่ัวไป และในฐานะท่ีวัดยังคงเปนสถานท่ีสําคัญ             
ในการใหการศึกษา การนําเร่ืองสามกกมาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกง                      
วัดบวรนิเวศวิหารจึงเปนไปเพื่อการเผยแพรความรูเร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝงไปดวยคติธรรมและเพื่อ
เปดโลกทัศนใหกวางขวางข้ึน  
 
 การละคร 
 ความนิยมในการละครในแตละสมัยและความนิยมในการแสดงง้ิวเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทํา
ใหเกิดการนําเร่ืองวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยรัชกาลท่ี 3-5 ดวย 
 ละคร เปนคําซึ่งเกิดขึ้นสมัยอยุธยา หมายถึง การแสดงที่ดําเนินเปนเรื่องราว 7 7

78 ซึ่ง
แบบแผนละครไทยแตเดิมนั้นไมมี แตไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย โดยเฉพาะกระบวนการรําท่ีใช
ในพิธีการทั้งโขนละครและระบํา ในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไดเกิดละครผูหญิงข้ึนใน                   
ราชสํานักเรียกวาละครใน ซ่ึงละครในนั้นจะมีไดแตเฉพาะของหลวงคือพระมหากษัตริยเทานั้น 
ละครในจะมีกระบวนรําการรองท่ีประณีตงดงาม โดยเร่ืองท่ีเลนมี 3 เร่ือง คือ รามเกียรติ์ อิเหนา  
อุณรุท ทําใหละครที่เลนกันในพ้ืนเมืองท่ีใชผูแสดงเปนชายลวนเรียกวาละครนอกจะเลนเร่ืองอ่ืนๆ 

                                                            

 78 สมถวิล  วิเศษสมบัติ, วรรณคดีการละคร, 4. 
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ยกเวนเร่ืองท่ีละครในเลน78

79 โดยเฉพาะเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 
เชน สังขทอง ไชยเชษฐ คาวี สุวรรณหงส เปนตน  
 สมัยรัตนโกสินทร เม่ือต้ังกรุงรัตนโกสินทรแลว  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดฯใหฟนฟูศิลปะการแสดงตางๆโดยโปรดใหมีการหัดโขนและหุน
ของหลวงข้ึนท้ังในวังหลวงและวังหนา ละครในทรงใหมีแตในพระราชวังหลวงแหงเดียวตาม    
พระราชประเพณีแบบกรุงเกา 7 9

80 เมื่อถึงสมัยรัชกาลท่ี 2 ยุคทองแหงศิลปกรรม วรรณกรรม และ
นาฏศิลป การละครนั้นเจริญสูงสุดในสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงปรับปรุง
บทละครในเร่ืองรามเกียรติ์และอิเหนาข้ึนใหมเพื่อใหเหมาะท่ีจะนําไปแสดง และเกิดละครนอก
แบบของหลวงข้ึน โดยโปรดฯใหนางละครของหลวงเลนละครนอกซ่ึงไมเคยเกิดข้ึนมากอนทรง
เลือกเร่ืองละครนอกเฉพาะบางตอนท่ีนาเลนละครมาทรงพระราชนิพนธบทใหมใหละครหลวงเลน 
มีท้ังหมด 5 เร่ือง คือ สังขทอง ไชยเชษฐ มณีพิไชย ไกรทอง คาวี และยังมีเร่ืองสังขศิลปชัย ซ่ึงพระ
เจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว)ทรงแตงถวายรวม
ทั้งหมดเปน 6 เร่ือง ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ละครในเร่ืองท่ีนิยมเลนมีเพียงสองเร่ืองคือรามเกียรติ์ และ
อิเหนา นานๆคร้ังจึงจะเลนเร่ืองอุณรุท สวนเร่ืองดาหลังไมปรากฏวาเลน และเลนละครนอกของ
หลวง80

81 
 การละครสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367-2394) 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงโปรดการละครจึงใหยกเลิกละครหลวง  
ไมมีการเลนละครจนตลอดรัชกาล แตก็ไมทรงหามผูอ่ืนท่ีจะเลนละคร การเลิกเลนละครหลวงนั้น
กลับสงผลทําใหเกิดการเลนละครกันข้ึนแพรหลายโดยเฉพาะการเลนแบบละครหลวงคร้ังรัชกาล         
ท่ี 2 ท่ีมีผูนิยมมากโดยเจานายและขุนนางผูมีบรรดาศักดิ์สูงหัดละครแบบรัชกาลท่ี 2 หลายคณะ 8 1

82 
เปนเหตุใหมีการเลนละครในภายนอกราชฐานทําใหเกิดความแพรหลายเปนท่ีนิยมในหมูประชาชน
มากข้ึน เพราะ“เม่ือกษัตริยไมทรงพระราชประสงคท่ีจะเก็บละครหลวงไว ทําใหละครในกลับไป
งอกงามตามบานขุนนางและวังเจานาย”83  

                                                            

 79 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 1-3. 
 80  เร่ืองเดียวกัน, 131. 
 81 เร่ืองเดียวกัน, 140-142. 
 82 เร่ืองเดียวกัน, 155. 
 83 นิธิ เอียวศรีวงศ,  ปากไกและใบเรือ : รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตรตนรัตนโกสินทร  (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ, 2527), 63. 
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 วอลเตอร เอฟ เวลลาไดใหความเห็นในเร่ืองการแสดงละครในภายนอกราชฐานซ่ึง
มักจะจัดแสดงที่บานเจานายและขุนนางไววา “พวกท่ีไมกลาจะแขงขันกับพระเจาแผนดินในเร่ือง
การละคร คร้ันเห็นวาพระองคมีรับส่ังใหเลิกลมการแสดงในพระราชวังเสียแลว ก็เลยเปดแสดง
ละครในตามบาน”83

84 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกลาวถึงการท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวท่ีไมทรงโปรดละคร แตไมทรงหามผูอ่ืนเลนละคร อาจเปนเพราะ “ละครเปนการเลน
สําหรับบานเมืองมาแตโบราณ แมมีงานมหรสพของหลวงก็ยังตองเลนละครอยูตามประเพณี ขอท่ี
ทรงรังเกียจเฉพาะแตการที่ผูมีบรรดาศักดิ์หัดละคร แตฝายขางผูท่ีหัดเลนละคร ก็มีขออางอยางหน่ึง
วา แบบและบทละครซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงไวเปนของประณีตบรรจง
ไมเคยมีเสมอเหมือนมาแตกอน ถาทอดท้ิงเสียไมมีใครฝกหัดใหละครเลนรักษาไว แบบแผนละคร
หลวงก็จะสูญไปเสีย”84

85  
 ดังนั้น จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงโปรดการละคร แตก็ไม
ทรงหามผูอ่ืนท่ีจะเลนละคร เจานายและขุนนางจึงไดหัดละครข้ึนเลนหลายคณะ เปนเหตุใหมีการ
เลนละครในภายนอกราชฐานทําใหเกิดความแพรหลายเปนท่ีนิยมในหมูประชาชนมากข้ึน ดังนั้น
เร่ืองท่ีนํามาเลนละครใน และละครนอกของหลวง รวมท้ังละครนอกท่ีเลนกันอยูดั้งเดิมจึงเปนท่ีรูจัก
ของประชาชนดวย จากความนิยมในการละครจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีนําเร่ืองรามเกียรต์ิและ                   
เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานมาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ี
บานแผละประตูและภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบาน
แผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
 การแสดงงิ้ว 
 การแสดงงิ้ว หรือ ละครจีน 8 5

86 เปนการมหรสพที่มาคูกับชาวจีนโดยมีการเลนเปน
เร่ืองราว มีการขับรองและเจรจาประกอบทาทางการแสดง 8 6

87 เร่ืองท่ีนํามาแสดงง้ิวมักเปนเร่ืองใน
พงศาวดารจีน ประวัติศาสตร นิทาน การตอสูกับอํานาจตางชาติ หรือการผจญภัยของวีรบุรุษ มีอยู
หลายเร่ือง เชน สามกก เปาบุนจิ้น ไซอ๋ิว8 7

88 ชาวจีนเม่ืออาศัยอยูเปนกลุมชนใหญก็จะมีการวาจางง้ิว

                                                            
 84 วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนัง่เกลา, 109. 
 85 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 157. 
 86 พรพรรณ จันทโรนานนท,  วิถีจีน (กรุงเทพมหานคร : ประพันธสาสน, 2546), 113. 
 87 ชนัย วรรณะลี, “นาฏกรรมจีนในผืนแผนดนิไทย,” คนจีน 200 ป ภายใตพระบรม 
โพธิสมภาร (กรุงเทพมหานคร : ศิริชัยการพมิพ, 2527), 166. 
 88 ดู อภิโชค แซโคว, งิ้ว (กรุงเทพมหานคร : เอส.ที.พี. เวิลดมีเดีย, 2541). 
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มาแสดง และการเขามาของงิ้วในระยะแรกๆ คงจะเขามาพรอมกับการจัดตั้งศาลเจาขึ้นในไทย
เพื่อเฉลิมฉลองในงานประจําปของเจาท่ีนับถือ8 8

89 หลักฐานท่ีเกาท่ีสุดวามีการแสดงละครจีนปรากฏ
ในสมัยอยุธยาแผนดินสมเด็จพระนารายณจากจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอ ชัวซีย 
(พ.ศ.2228-2229)89

90  และจดหมายเหตุลาลูแบร (พ.ศ.2230-2231) แสดงใหเห็นวาละครจีนเปนท่ีนยิม
มากจนกระท่ังนํามาจัดแสดงเพื่อตอนรับคณะทูต อยางไรก็ตามคําวาง้ิวปรากฏเปนคร้ังแรกโดยเปน
หนึ่งในมหรสพของกระบวนแหตอนรับพระแกวมรกตซ่ึงเจาพระยามหากษัตริยศึกอัญเชิญมาจาก
เวียงจันทนในสมัยกรุงธนบุรี90

91 
 สมัยรัตนโกสินทร การแสดงง้ิวเปนท่ีนิยมมากข้ึนจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกทรงโปรดฯ ใหเจาพระยาพระคลัง (หน) แปลเร่ืองสามกกเปนภาษาไทย  และเปนท่ี
นิยมแพรหลายในหมูเจานายและขุนนาง ซ่ึงการแสดงงิ้วมักเลนเร่ืองสามกก ดังนั้น  เร่ืองสามกกจึง
เปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยมกันในหมูประชาชนทั่วไปดวย 9 1

92 สังฆราชปาลเลกัวซไดพรรณาลักษณะ
การแสดงงิ้วในสมัยรัตนโกสินทรไววา“งิ้วหรือละครจีนแสดงบนยกราน คนดูอยูขางลาง จีนรุน
หนุมๆ แสดงเปนฮองเต นักรบเฒามีหนวดเครารุงรังและเปนพลทหาร เคร่ืองแตงตัวของเขางามมาก 
ตัวแสดงถือกระบ่ี หอก งาว ตะบอง และศาสตราวุธอยางอ่ืนๆ รองเพลงไปพลาง  มีดนตรีคลอ               
มีการทําสงคราม ไลติดตามกัน รบพุงกันแลวก็ฆากัน(แกลงตาย)ทําใหคนดูสนุกกันมาก” 9 2

93                  
การแสดงงิ้วมักจะขาดไมไดในงานสําคัญตางๆ ในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทร
เทวีกลาวถึงมหรสพเม่ือคราวฉลองวัดพระเชตุพนฯในสมัยรัชกาลท่ี 1 วามีการแสดงง้ิวดวย
นอกจากนี้ยังมีการหัดง้ิวของเจานายข้ึน ในตํานานละครอิเหนาสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ไดทรงกลาวไววา“กรมพระราชวังบวรฯในรัชกาลท่ี 2 ก็หัดง้ิวผูหญิง ซ่ึงง้ิวผูหญิงนี้อยูตอมาถึงสมัย  

                                                            

 89 พรพรรณ  จันทโรนานนท,  วิถีจีน,  131-132. 
 90 บาทหลวงเดอ ซัวซีย, จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสูประเทศสยามในป  
ค.ศ.1685 และ 1686 ฉบับสมบูรณ,  แปลโดย  สันต ท.โกมลบุตร  (กรุงเทพมหานคร : กาวหนา, 
2516), 417.  
 91 สุจิตต วงษเทศ, “ งิ้ว การแสดงระดับชาติในสมัยอยุธยา,” เดินทางทองเท่ียว. 1, 2  
(กุมภาพันธ 2522) : 87-98. 
 92 มาลินี คัมภีรญาณนนท,  การมาถึงของคณะอุปรากรจีนบนจิตรกรรมฝาผนัง
[ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ 17 มกราคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.muangboranjournal.com/ 
modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=68 
 93 มงเซเญอร ปาลเลกัวซ,  เลาเร่ืองกรุงสยาม, 162. 
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รัชกาลท่ี 5”9 3

94 สําหรับการแสดงง้ิวในสมัยรัชกาลท่ี 3 ปรากฎภาพลายกํามะลอบนหอไตรดานทิศ
ตะวันตก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซ่ึงเปนภาพการมาถึงกรุงเทพฯของคณะอุปรากรจีนหรือคณะ
งิ้วซ่ึงอาจเปนไดท้ังง้ิวแตจิ๋วและง้ิวกวางตุงท่ีมาเปดการแสดงในกรุงเทพฯ (ภาพที่ 78) กําหนดอายุ
ไวในราวปลายรัชกาลท่ี 3 ถึง ตนรัชกาลท่ี 494

95 ซ่ึงท้ังหมดนี้แสดงใหเห็นวาการแสดงง้ิวเปนมหรสพ
ท่ีไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 78 นักแสดงงิว้และผูคนทํากิจกรรมตางๆ 
 ภาพลายกาํมะลอบนหอไตรดานทิศตะวันตก วัดสระเกศราชวรมหาวหิาร 
ท่ีมา : มาลินี คัมภีรญาณนนท, การมาถึงของคณะอุปรากรจีนบนจิตรกรรมฝาผนัง [ออนไลน],
เขาถึงเม่ือ 17 มกราคม 2554.  เขาถึงไดจาก http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name 
=Sections&op=viewarticle&artid=68 
 
 จากหลักฐานท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความนิยมในการแสดงง้ิวในสมัย
รัตนโกสินทรทําใหเร่ืองสามกกเปนท่ีรูจักและนิยมท้ังในราชสํานักและประชาชน ดังนั้นการนํา
เร่ืองสามกกมาเขียนเปนภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร 
และภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส ในสมัยรัชกาลท่ี 3 จึงเกิดจาก
สาเหตุหนึ่งคือความนิยมในการแสดงงิ้วดวย 

                                                            

 94 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 151. 
 95 มาลินี คัมภีรญาณนนท,  รายงานวิจัยเร่ืองตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), 128; 131. 
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 การละครสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ2394-2411)95

96  
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดการละครทําใหเกิดละครหลวงข้ึนใน
ราชสํานักอีกคร้ัง และทรงมีพระบรมราชานุญาตใหมีละครผูหญิงไดโดยเสรีทําใหเกิดคณะละคร
ผูหญิงฝกหัดเลนกันท้ังเจานาย ขุนนาง และสามัญชน ซ่ึงละครผูหญิงเปนท่ีนิยมแพรหลายเขาถึง
ประชาชนไดโดยท่ัวไป  
 โดยแรกเร่ิมท่ียังไมมีละครหลวงนั้น สมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีทรงหัดละคร
เด็กผูหญิงในพระบรมมหาราชวัง แตยังไมไดออกโรงก็ทรงส้ินพระชนมเสียกอนในป  พ.ศ.2394 
ตอมามีชางเผือกแรกมาสูพระบารมี ในปพ.ศ.2396 คือพระวิมลรัตนกิริณี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงปรารภถึงการท่ีเคยมีละครสมโภชชางเผือกเม่ือในรัชกาลที่ 2 จึงโปรดใหรวมละคร
ของสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีฝกหัดเปนละครหลวงทันออกโรงเลนสมโภชชางเผือก    
ตัวท่ี 2 คือพระวิสุทธรัตนกิริณีเม่ือพ.ศ.2397 ซ่ึงทําใหเกิดมีละครหลวงข้ึนในรัชกาลท่ี 4 จากนั้น
เปนตนมา 
 เม่ือเจานายและขุนนางท่ีฝกหัดเลนละครแบบหลวงเลนมาตั้งแตรัชกาลท่ี 3 เห็นวามี
ละครหลวงข้ึนอีกคร้ังเลยพากันหยุดเลนละคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดฯ
ใหมีประกาศวาดวยละครผูหญิงพ.ศ.2398 วาทรงมีพระบรมราชานุญาตใหมีคณะละครผูหญิงได
โดยเสรี ดวยทรงเห็นวา “มีละครดวยกันหลายรายดี บานเมืองจะไดครึกคร้ืน จะไดเปนเกียรต์ิแก
แผนดิน”9 6

97 แตมีการหามเคร่ืองแตงตัวบางอยางท่ีทําเลียนแบบกับเคร่ืองยศของสูง แลวหามไมให
บังคับใจผูท่ีไมอยากมาเปนละคร ซ่ึงผลที่เกิดจากการประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมี
ละครผูหญิงไดโดยเสรี คือ 
 1. เกิดละครผูหญิงแพรหลาย เปนการเปล่ียนแปลงการเลนละครซ่ึงเปนของผูชายท่ีเลน
กันมากอน กลายเปนละครผูหญิงเลนกันอยางแพรหลายท่ัวไปอยางละครนอก เพราะหาเด็กผูหญิง
เปนละครไดงายกวาผูชาย หัดละครผูหญิงคาใชจายนอยกวาเนื่องจากผูหญิงเย็บปกเคร่ืองแตงตัว            
ไดเอง เปนตน ผูมีงานมักหาละครผูหญิงไปเลนเพราะประชาชนชอบดู เนื่องจากแตเดิมละครผูหญิง
มีแตละครหลวง หรือละครวังหนาในรัชกาลท่ี 3 นานๆจะเลนใหประชาชนไดชมสักคร้ัง ทําให
ละครผูชายตองเปล่ียนไปเลนประสมโรงกับละครผูหญิง หลังจากละครผูหญิงแพรหลายผูชายท่ีหัด

                                                            

 96 เรียบเรียงจาก  สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร : 
คลังวิทยา, 2508). 
 97 ดูประกาศวาดวยละครผูหญิง ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเดียวกัน, 
170-171. 
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เปนละครก็นอยลง ละครผูชายท้ังโรงก็หายไป สําหรับละครของผูมีบรรดาศักดิ์ก็เปล่ียนไปหัดละคร
ผูหญิงกันท้ังเลนเพื่อประดับเกียรติยศ หรือเพ่ือหารายได 
 2. ทําใหคณะละครมีรายไดมากจนเกิดภาษีโขนละครขึ้นในพ.ศ.2402 เม่ือละครผูหญิง
มีแพรหลายประชาชนจึงไดชมมากข้ึนก็มีความนิยม เจาของงานตางๆรวมท้ังบอนเบ้ียจึงหาละคร
ผูหญิงไปเลนทําใหคณะละครมีรายไดมาก จนเกิดภาษีโขนละครข้ึนในพ.ศ.2402 มีการตั้งพิกัดภาษี
โขนละครประเภทตางๆ เชน ละครใน ซ่ึงเลนเร่ือง รามเกียรต์ิ อิเหนา และอุณรุท รวมท้ังการ
มหรสพ เชน ละครชาตรีและละครแขก หนังไทย งิ้ว ละครหลวงและละครท่ีเกณฑเลนงานหลวงไม
ตองเสียภาษี เงินภาษีท่ีเก็บไดก็เพ่ิมมากขึ้นในแตละป ซ่ึงเม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ประกาศแกไขภาษี
โขนละคร เปนอากรมหรสพ แตตอมาเม่ือโปรดใหลดบอนเบ้ียลงการละครมหรสพตางๆก็รายได
ลดลงหรือเลิกคณะไป เงินภาษีก็เก็บไดนอยลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหเก็บอากรมหรสพเฉพาะท่ีรับงานบอนเบ้ียเทานั้น ซ่ึงบอนเบ้ียมาเลิกเมื่อ
พ.ศ.2460 จึงไมมีการเก็บอากรมหรสพอีก 
 3. เกิดบทละครขึ้นมากมาย เจาของละครตางนําเร่ืองท่ีแปลกกวาคณะอ่ืนๆ มาใหคณะ
ของตนแสดง ทําใหเกิดบทละครข้ึนใหมมากมาย  
 กลาวไดวาจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดการละคร  ทําให
เกิดละครหลวงข้ึนในราชสํานักอีกคร้ัง ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงการนําเร่ืองอิเหนามาเขียนเปนภาพเลาเร่ือง
อิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร จึงอาจสันนิษฐานวาเร่ืองอิเหนานี้เปนเร่ืองท่ีสมเด็จพระ
นางเจาโสมนัสวัฒนาวดีทรงโปรดและอาจเปนเร่ืองท่ีใชสําหรับหัดละครเด็กผูหญิงข้ึนใน
พระบรมมหาราชวัง แตทรงส้ินพระชนมในปพ.ศ.2394 กอนท่ีละครจะไดออกโรง พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงใหเขียนภาพเลาเร่ืองอิเหนาเพื่ออุทิศพระราชกุศลพระราชทาน               
แสดงใหเห็นวาเร่ืองอิเหนาเปนเร่ืองท่ีไดรับความนิยมในราชสํานักอยางมาก และหลังจากการ
ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมีละครผูหญิงไดโดยเสรีจึงเกิดคณะละครผูหญิงฝกหัด
เลนกันท้ังในกลุมเจานาย ขุนนาง สามัญชน ซ่ึงละครผูหญิงเปนท่ีนิยมแพรหลายเขาถึงประชาชนได
โดยท่ัวไป ดังนั้นเร่ืองท่ีนํามาแสดงโดยเฉพาะเร่ืองอิเหนาจึงเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดี จากความนิยม
ในการละครจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนําเร่ืองอิเหนามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองภายในพระวิหารใน
สมัยนี้ 

 การละครสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411-2453) 
 การละครสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดรับการทํานุบํารุงเหมือนในรัชกาลกอน เจานายและขุนนาง
มีคณะละครเปนของตนเอง เกิดละครคณะใหมๆข้ึนหลายคณะและมีละครเกิดใหมหลายประเภท
โดยเฉพาะละครพันทางท่ีเกิดจากการปรับปรุงละครรําของเดิมใหทันสมัยตามอยางการรับอิทธิพล
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ทางดานการละครจากตะวันตก 9 7

98 ละครพันทางนี้มีการนําเร่ืองสามกกมาแสดงดวย นอกจากนี้ยัง
พบวาในสมัยนี้เปนยุคท่ีการแสดงง้ิวรุงเรืองมากท่ีสุดและนิยมนําเร่ืองสามกกมาแสดงเชนกัน  
 การละคร 
 ละครพันทาง หลังจากท่ีหมอบรัดเลยไดตีพิมพหนังสือสามกกในปพ.ศ.2408 เร่ืองสามกก
จึงเปนท่ีรูจักนิยมแพรหลายท่ัวไป ซ่ึงจากความนิยมดังกลาวตอมาจึงไดนํามาเขียนเปนบทละคร
หลายประเภท ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี 5 พบวานํามาเขียนเปนบทละครพันทาง  
 เร่ิมจากเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง(เพ็ง เพ็ญกุล) ไดนําเร่ืองจากพงศาวดารตางชาติมา
แสดงอยางละครนอกโดยใชทารําของไทยผสมกับทารําของชาติตางๆตามทองเร่ือง ซ่ึงบทละคร
ของคณะเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารงมีดวยกันหลายเร่ืองแตงเปนตอนๆ เร่ืองในพงศาวดารจีน            
สวนใหญแลวหลวงพัฒนพงศภักดี(ทิม สุขยางค) เปนผูแตง เชน เร่ืองสามกก ตั้งฮ่ัน หองสิน                
หงอโต ซุยถัง บวยฮวยเหลา98

99 แตเร่ืองสามกกนั้นพบวามีตอนท่ีหม่ืนเสนานุชิต(เจต) เปนผูแตงดวย 
ละครของทานไดรับความนิยมมากถึงกับต้ังโรงละครเพื่อเก็บเงินคาเขาชมได ตอมาพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระนราธิปพันธพงศ ทรงปรับปรุงเร่ืองพระราชพงศาวดารข้ึน มีทารําไทยผสมทาตางภาษา 
และผสมทาของสามัญชน จึงเกิดละครพันทางต้ังแตนั้น ซ่ึงการแสดงของละครพันทางนั้น “จะผสม
ระหวางละครรํา และอากัปกิริยาในชีวิตจริง มีลีลา และเร่ืองของชนตางชาติมาปรับปรุงผสมกับทารํา
ของไทย ดําเนินเร่ืองดวยคํารองและบทเจรจาของตัวละคร มีหนาพาทยและเคร่ืองดนตรีประจําชาติตาม
ทองเร่ือง เพลงเปนแบบละครนอกและมีเพลงไทยรองและมีเพลงภาษา มีการรําแตคอนขางเปน
แบบละครนอกผสมทาทางของตางชาติ เชน เร่ืองจีนก็มีทาง้ิวมาปรับปรุง มีฉากประกอบมักจะเลน
เร่ืองเกี่ยวกับชนชาติตางๆ เชน พมา มอญ ลาว จีน”99

100  
 สถานที่แสดง โรงละครของเจาพระยามหินทรศักดิ์ ช่ือวา ปรินสธิเอเตอ(Prince 
Theatre)(ภาพท่ี 79) ซ่ึงต้ังช่ือเหมือนโรงละครในลอนดอนท่ีทานเคยไปชมการแสดง โดยละครของ
เจาพระยามหินทรศักดิ์เปนละครคณะแรกท่ีมีการเลนเก็บเงินคนดู และการแสดงจะเลนเดือนละ
สัปดาห เรียกวา วิก (week) ภายหลังเลนเดือนละสองสัปดาห คนก็ยังเรียกวาวิก เปนเหตุใหใชคําวา
วิกในความหมายวา โรงละคร เชน ไปดูละครทุกวิก ดูลิเกวิกนี้ เปนตน100

101 

                                                            

 98 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ, อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย, 277; 282. 
 99 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 211. 
 100 สุวรรณี อุดมผล,  วรรณกรรมการแสดงของไทย (กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก,  
ม.ป.ท.), 141-143. 
 101 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 206. 
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ภาพท่ี 79 โรงละคร Prince Theatre 
ท่ีมา : กรมศิลปากร,  ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(กรุงเทพมหานคร : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2548), 273. 
 
 การแสดงงิ้ว 
 คนไทยเรานิยมชมการแสดงงิ้วมากท่ีสุดสมัยรัชกาลท่ี 51 0 1

102 ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนจาก
การท่ีเจานายบางพระองคมีงิ้ว ถึง 2- 3 โรง ท่ีมีช่ือเสียงคือง้ิวของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรือ
ท่ีเรียกกันวาง้ิววังหนา สวนคณะง้ิวของขุนนางและสามัญชนก็มีจํานวนมาก พรพรรณ จันทโรนานนท 
กลาวไววา“ มีงิ้วท่ีโรงบอนเบ้ียของทานขุนพัฒน (นามเดิมวา “แหยม”)... เปนง้ิวท่ีเลนใหพวกนัก
เส่ียงโชค นักพนันไดดูกัน คือ เลนพนันกันไปก็ดูงิ้วกันไปดวย ไดรับความเพลิดเพลินบันเทิงใจกัน
ในอีกรูปแบบหน่ึง งิ้วท่ีมีช่ือเสียงกันมากในสมัยนั้น จะมีอยูประมาณ 4 ถึง 5 คณะ ดวยกัน อาทิเชน 
งิ้วคณะนายฮวด งิ้วคณะนายเปกกี่ และง้ิวคณะนายเต็ง เปนตน .....ตอมาจึงไดมีโรงง้ิวคณะใหมท่ีช่ือวา 
“คณะงิ้วเง็กเมงเตียง” งิ้วคณะน้ีเขามาแสดงทีหลัง แตมีมุขเด็จกวาในง้ิวคณะแรกๆ นอกจากจะเลน
ในโรงบอนเบี้ยแลวก็ยังเลนตามนอกสถานท่ีดวย ในบางคร้ังก็อาจจะมีการเลนตามโรงมหรสพ โรงละคร 
ตางๆ งิ้วคณะนี้เลนกันไดสารพัดเร่ือง บางคร้ังก็จะเลนลอเลียนเรื่องราวทางการเมือง ลอเลียน
เร่ืองราวของชาวตางประเทศ และเร่ืองราวท่ีเปนขาวดังๆ ของชาวบานชาวชองเขา”1 0 2

103 แตเร่ืองท่ีนํามา

                                                            

 102 สงวน อ้ันคง,  ส่ิงแรกในเมืองไทย,  เลม 2 (พระนคร : แพรพิทยา, 2514), 688. 
 103 พรพรรณ  จันทโรนานนท,  “งิ้ว อุปรากรจนี ท่ีไดรับความนิยมแพรหลายเขามายังใน  
ประเทศสยาม,” ตํานานสยาม (กรุงเทพมหานคร : ซี. เอ. ดี พลับลิสช่ิง, ม.ป.ป.), 68. 
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แสดงง้ิวหนึ่งในนั้นก็คงจะหนีไมพนเร่ืองสามกกซ่ึงไดรับความนิยมมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ 1 0 3

104 ความท่ี
นิยมในการแสดงง้ิวมากทําใหถึงข้ันมีโรงเรียนสอนง้ิวเกิดข้ึนหลายโรง  
 จากการละครและการแสดงงิ้วท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ละครพันทางซ่ึงเปน
มหรสพที่ไดรับความนิยมไดนําเร่ืองสามกกมาแสดงทําใหเร่ืองสามกกแพรหลายและย้ําใหเห็นถึง
ความนิยมเร่ืองสามกกท้ังในราชสํานักและประชาชนไดเปนอยางดี  นอกจากนี้จากการท่ีในสมัย
รัชกาลท่ี 5 เปนสมัยท่ีมีความนิยมการแสดงง้ิวมากท่ีสุด โดยมีคณะง้ิวเกิดข้ึนมากมายท้ังของเจานาย 
ขุนนาง สามัญชน เร่ืองท่ีนํามาใชแสดงง้ิวที่ยังคงไดรับความนิยมมากกวาเร่ืองอ่ืนๆก็คือเร่ืองสามกก 
ยิ่งแสดงใหเห็นวาเร่ืองสามกกเปนท่ีนิยมแพรหลาย ดังนั้นจากความนิยมในการแสดงละคร คือ 
ละครพันทางและการแสดงง้ิวท่ีนําเร่ืองสามกกมาแสดงจึงเปนสาเหตุหนึ่งในการนําเร่ืองสามกกมา
เขียนเปนภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหารในสมัยนี้ดวย 
 
 
 
  
 

                                                            

 104 สงวน อ้ันคง,  ส่ิงแรกในเมืองไทย, 697. 
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บทท่ี 5 
 

สรุปและเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาภาพเลาเร่ืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร 
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร พบวามีการนําวรรณคดีเร่ืองตางๆ มาเขียน
อยางไมเคยปรากฏมากอน โดยเฉพาะนํามาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารซ่ึงพบเปนคร้ัง
แรกในสมัยรัชกาลท่ี 3 และเร่ือยลงมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 จากวัดดังนี้คือ สมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367-
2394) ไดแก วัดสุทัศนเทพวราราม วัดนางนองวรวิหาร วัดประเสริฐสุทธาวาส สมัยรัชกาลท่ี 4-5                 
(พ.ศ.2394-2453) ไดแก วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเร่ืองวรรณคดีท่ีพบ
ไดแก 1.เร่ืองรามเกียรต์ิ 2.เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 3.เร่ืองสามกก   
4.เร่ืองศรีธนญชัย 5.เร่ืองอิเหนา ซ่ึงเร่ืองวรรณคดีเหลานี้ไมพบกอนสมัยรัตนโกสินทรเลย ยกเวน
เร่ืองรามเกียรต์ิท่ีพบเปนภาพประดับหรือภาพแทรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย และไมไดนํามาเขียน
ภายในพระอุโบสถและพระวิหาร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังโดยนําเร่ือง
วรรณคดีมาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาล

ท่ี 1-5 แทนท่ีเร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกท่ีเปนคานิยมมาในสมัยกอนนั้น อาจกลาว             
ไดวามี 3 สาเหตุสําคัญซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ดังนี้ 
 

การรับอิทธิพลตางประเทศ  

 การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367-2394)  
 1. การติดตอกับจีน 

  อิทธิพลจีน จากการติดตอทางการคากับจีนและการหล่ังไหลเขามาของชาวจีนใน

ไทยทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมข้ึน กอใหเกิดศิลปะแบบพระราชนิยมร.3 ซ่ึงมีการนํา
เร่ืองวรรณคดีจีนคือ เร่ืองสามกกมาเขียนภายในพระอุโบสถ ไดแก ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร ภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐ
สุทธาวาส 
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 2. การติดตอกับตะวันตก 
  อิทธิพลตะวันตก ในปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 จากการที่คณะสอนศาสนาไดเขามา                
เผยแผศาสนาคริสตพรอมกับนําวิทยาการตะวันตกเขามา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
ทรงมีนโยบายสรางศรัทธาในพุทธศาสนาเพ่ือตานอิทธิพลของคริสตศาสนา สงผลใหเกิดการนํา
เร่ืองราวท่ีแปลกใหมหรือเร่ืองท่ีนําเสนอดวยลักษณะพิเศษมาเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนัง              
พระอุโบสถหลายแหงเพื่อใหประชาชนเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากข้ึน ทําใหความเครงครัด   
ในแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีซ่ึงแตเดิมจะเขียนเรื่องในพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ ชาดก     
เร่ิมผอนคลายลง สงผลใหนําเร่ืองรามเกียรติ์ และเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทานซ่ึงถือวาเปนเร่ืองราวแปลกใหมมาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองดวย ไดแก  ภาพเลาเร่ือง
รามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตูและเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ี   
บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ซ่ึงแมวาเร่ืองรามเกียรติ์จะไมใช
วรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากพุทธศาสนา แตก็เปนเร่ืองท่ีมีคติธรรมซ่ึงไมขัดตอความเชื่อในพุทธศาสนา    
แตประการใด อีกท้ังยังเปนท่ีนิยมแพรหลาย  ซ่ึงจิตรกรรมไทยประเพณีนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงสนับสนุนควบคูไปกับกลุมจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 และสามารถกลาวไดวา
จากการรับอิทธิพลจีน และอิทธิพลตะวันตกทําใหความเครงครัดในแบบแผนจิตรกรรมไทย
ประเพณีเร่ิมผอนคลายลง 
 การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2394-2411) 
 การติดตอกับตะวันตก 
 อิทธิพลตะวันตก เริ่มจากการที่คณะสอนศาสนาไดเขามาเผยแพรศาสนาคริสต
พรอมกับนําวิทยาการตะวันตกเขามาในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ทําใหมีการปฏิรูปพุทธศาสนา  
เกิดธรรมยุติกนิกายข้ึน รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรมตะวันตก
เปนท่ีมาของการรับอิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยท้ังเนื้อหาและเทคนิคการ
เขียนภาพซ่ึงสนับสนุนแนวความคิดท่ียึดม่ันความมีเหตุผลตามความเปนจริง ทําใหเกิดการเขียน
ภาพอยางจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.4 และการผสมผสานรูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีเขา
กับจิตรกรรมแบบตะวันตก เรียกวาจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก รวมถึงเนื้อหาในงานจิตรกรรม            
ฝาผนังก็เปล่ียนแปลงไปกลายเปนแนวเร่ืองสมจริง ทําใหตลอดสมัยรัชกาลท่ี 4 จนถึงสมัยตอมา 
การเขียนเร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกท่ีเปนคานิยมมาในสมัยกอนตามแบบแผนจิตรกรรมไทย
ประเพณีหายไป ดังนั้นเร่ืองวรรณคดีคือเร่ืองอิเหนา และเร่ืองศรีธนญชัย ไดแก ภาพเลาเร่ืองอิเหนา
ภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารและภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม               
จึงถูกนํามาเขียนเลาเร่ืองเต็มฝาผนังดวยตามแนวคานิยมใหมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสงผลใหเร่ืองวรรณคดี
ยังคงถูกนํามาเขียนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ดวย 
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 การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411-2453)  

 การติดตอกับตะวันตก 

 อิทธิพลตะวันตก การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรม
ตะวันตก ซ่ึงเปนผลมาจากการติดตอกับตางประเทศคือตะวันตกเปนท่ีมาของการรับอิทธิพล
ตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยโดยมีขรัวอินโขงเปนผูบุกเบิกไวตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4            
มีการเขียนภาพท่ีสมจริง รวมถึงเนื้อหาก็เปนแนวเร่ืองสมจริงเชนกัน ซ่ึงเร่ืองวรรณคดีก็ยังสามารถ
สนับสนุนแนวเร่ืองสมจริงไดโดยเร่ืองท่ีนํามาเขียนคือเร่ืองสามกก ไดแก ภาพเลาเร่ืองสามกก
ภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากนี้เร่ืองสามกกยังสะทอนใหเห็นความนิยมการเขียน
เร่ืองวรรณคดีจีนและความสัมพันธระหวางชาวจีนกับชาวไทยซ่ึงผูกพันธกันอยางแนนแฟน 
 

การศึกษา 
 การสงเสริมการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 3-5 ซ่ึงมีวัดเปนสถานท่ีสําคัญในการให
การศึกษา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหาร 
โดยไปในทิศทางเดียวกัน คือเพื่อเปนการเผยแพรความรูเ ร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝงดวยคติธรรม
สอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาแกประชาชน เปนประโยชนในการนําไปใช  
ดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากความบันเทิงท่ีไดรับ 
 การศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367-2394) 
 ในฐานะท่ีวัดเปนสถานท่ีสําคัญในการศึกษา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
โปรดฯใหมีการบันทึกสรรพวิชาตางๆ ซ่ึงจะเห็นไดอยางเชนเจนท่ีวัดพระเชตุพนฯ สําหรับการ
เผยแพรความรูเร่ืองวรรณคดีในสมัยนี้เร่ืองวรรณคดีท่ีถูกนํามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองวรรณคดี
ภายในพระอุโบสถ  คือ เร่ืองรามเกียรต์ิ เร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 
ไดแกภาพเลาเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีบานแผละประตูและเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม และเร่ืองสามกก 
ไดแก ภาพลายกํามะลอเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร ภาพเลาเร่ืองสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส ซ่ึงเร่ืองเหลานี้นอกจากจะใหความบันเทิงแลวยังแฝง              
คติธรรมเอาไวดวย 
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 การศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 4  (พ.ศ.2394-2411) 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการเขียนภาพเลาเร่ืองวรรณคดีภายในพระวิหาร 2 เร่ือง คือ เร่ืองอิเหนา 
และเร่ืองศรีธนญชัย ซ่ึงนอกจากผูชมภาพจะไดความรูในเร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝงคติธรรมแลว ดวย
ความที่วรรณคดีท้ังสองเร่ืองมีลักษณะเดนโดยเฉพาะ คือ เร่ืองอิเหนาไดสอดแทรกความรูเร่ือง
ประเพณีไทยแตโบราณ ดังนั้นเม่ือนํามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนสัวหิาร 
ผูชมภาพจึงไดรับความรูในดานเหตุการณพระราชพิธีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกิดข้ึนในสมัย
รัชกาลท่ี 4 เชนประเพณีงานพระเมรุ 
 สําหรับเร่ืองศรีธนญชัย เร่ืองศรีธนญชัยเปนเร่ืองท่ีสอดแทรกวิถีชีวิตของสามัญชนไว
เปนสวนใหญ ดังนั้นเม่ือนํามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ผูชมภาพจึงไดรับความรูถึงความเปนไปในสังคมในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดเปนอยางดี 
 การศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 5  (พ.ศ.2411-2453) 
 จากการที่ประชาชนรูหนังสือมากข้ึน จึงมีการพิมพหนังสือตางๆออกมาจําหนาย 
โดยเฉพาะหนังสือพงศาวดารจีนเพื่อใหความรูกับประชาชน ทําใหเร่ืองสามกกซ่ึงหมอบรัดเลยพิมพ
ครั้งแรกในป  พ.ศ.2408 และไดพิมพตอมาอีก 3 ครั้ง เปนที่รูจักนิยมแพรหลายทั่วไป และใน
ฐานะที่วัดยังคงเปนสถานที่สําคัญในการใหการศึกษา การนําเร่ืองสามกกมาเขียนเปนภาพเลาเร่ือง
สามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหารจึงเปนไปเพื่อการเผยแพรความรูเร่ืองวรรณคดีซ่ึงแฝง
ไปดวยคติธรรมและเพ่ือเปดโลกทัศนใหกวางขวางข้ึนอีกดวย  
 
การละคร 
 ความนิยมในการละครแตละสมัยและความนิยมในการแสดงง้ิวเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
มีการนําเร่ืองวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยรัชกาลท่ี 3-5  
 การละครสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367-2394) 

 1. การละคร 
  การละครในสมัยนี้ แมวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะไมทรงโปรดการ
ละคร แตก็ไมทรงหามผูอ่ืนท่ีจะเลนละคร เจานายและขุนนางจึงไดหัดละครขึ้นเลนหลายคณะ               
ทําใหเกิดการเลนละครในภายนอกราชฐานเกิดความแพรหลายเปนท่ีนิยมในหมูประชาชนมากข้ึน 
ดังนั้น เร่ืองท่ีนํามาเลนละครใน ละครนอกของหลวง รวมท้ังละครนอกจึงเปนท่ีรูจักของประชาชน
ดวย จากความนิยมของการละครจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีนําเร่ืองรามเกียรติ์และเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมา
จากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานมาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีบานแผละประตูและ
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ภาพเลาเร่ืองวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานท่ีบานแผละหนาตางภายใน  
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
 2. การแสดงงิ้ว 
  จากการแสดงงิ้วซ่ึงไดรับความนิยมในสมัยรัตนโกสินทรทําใหเร่ืองสามกกเปนท่ี
รูจักและนิยมท้ังในราชสํานักและประชาชนดวย การนําเร่ืองสามกกมาเขียนเปนภาพลายกํามะลอ
เลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเร่ืองสามกกภายในพระอุโบสถ
วัดประเสริฐสุทธาวาสในสมัยรัชกาลท่ี 3 จึงเกิดจากสาเหตุหนึ่งคือความนิยมในการแสดงงิ้ว 
 การละครสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ2394-2411) 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดการละครทําใหเกิดละครหลวงข้ึนใน
ราชสํานักอีกครั้ง และเมื่อพิจารณาถึงการนําเรื่องอิเหนามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องอิเหนาภายใน
พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร จึงอาจสันนิษฐานวาเร่ืองอิเหนานี้เปนเร่ืองท่ีสมเด็จพระนางเจาโสมนัส
วัฒนาวดีทรงโปรดและอาจเปนเร่ืองท่ีใชสําหรับหัดละครเด็กผูหญิงข้ึนในพระบรมมหาราชวัง      
แตทรงส้ินพระชนมในปพ.ศ.2394 กอนท่ีละครจะไดออกโรง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวจึงทรงใหเขียนภาพเลาเรื่องอิเหนาเพื่ออุทิศพระราชกุศลพระราชทาน แสดงใหเห็นวา
เรื่องอิเหนา  เปนเร่ืองท่ีไดรับความนิยมอยางสูงในราชสํานัก และเม่ือมีการประกาศพระราชทาน      
พระบรมราชานุญาตใหมีละครผูหญิงไดโดยเสรีทําใหเกิดคณะละครผูหญิงฝกหัดเลนกันท้ังเจานาย 
ขุนนาง สามัญชน และเปนท่ีนิยมแพรหลายเขาถึงประชาชนไดโดยทั่วไป ดังนั้นเร่ืองท่ีนํามาแสดง
โดยเฉพาะเรื่องอิเหนาจึงเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดี ดังนั้นจากความนิยมในการละครจึงเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหนําเร่ืองอิเหนามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร 
 การละครสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411-2453) 
 1. การละคร 
  ละครพันทาง สมัยรัชกาลท่ี 5 มีละครเกิดใหมหลายประเภทโดยเฉพาะละครพันทาง
ท่ีเกิดจากการปรับปรุงละครรําของเดิมใหทันสมัยตามอยางการรับอิทธิพลทางดานการละคร      
จากตะวันตก ละครพันทางนี้ไดรับความนิยมมากและมีการนําเรื่องสามกกมาแสดงดวยทําให
เร่ืองสามกกแพรหลายและย้ําใหเห็นถึงความนิยมเร่ืองสามกกท้ังในราชสํานักและประชาชนไดเปน
อยางดี  
 2. การแสดงงิ้ว 
  สมัยรัชกาลท่ี 5 เปนสมัยที่มีความนิยมการแสดงง้ิวมากท่ีสุด มีคณะง้ิวเกิดข้ึน
มากมายท้ังของเจานาย ขุนนาง  สามัญชน และเร่ืองท่ีนํามาแสดงงิ้วท่ีไดรับความนิยมมากกวาเร่ือง
อ่ืนๆคือเร่ืองสามกก ยิ่งแสดงใหเห็นวาเร่ืองสามกกเปนท่ีนิยมแพรหลาย  
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 ดังนั้นจากความนิยมในการแสดงละคร คือ ละครพันทางและการแสดงง้ิวท่ีนาํเร่ืองสามกก
มาแสดงจึงเปนสาเหตุหนึ่งในการนําเ ร่ืองสามกกมาเขียนเปนภาพเลาเ ร่ืองสามกกภายใน                   
พระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร 
 
ขอเสนอแนะ  
 แมวาการศึกษาภาพเลาเร่ืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร จะชวยใหเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงเนื้อหาใน
งานจิตรกรรมฝาผนังไทยแลวก็ตาม แตในเร่ืองเทคนิคการเขียนภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเชนกนัก็
ยังเปนเร่ืองท่ีนาสนใจท่ีจะทําการศึกษาอยางละเอียดตอไป 
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กัญญรัตน  เวชศาสตร.  ศรีธนญชัยในอุษาคเนย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
 การวิจยั, 2541. 
 .  รายงานผลการวิจัยในโครงการพระเอกในวรรณคดีคลาสสิกของไทย 

 เร่ืองศรีธนญชัย : พระเอกเจาปญญา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ 
 วัฒนธรรมแหงชาติ, 2525. 
กรมศิลปากร.  การอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม เลม 1 การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 

 วัดบวรนิเวศวิหาร.  กรุงเทพมหานคร : กลุมอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม  
 สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, 2551. 
 . จดหมายเหตุการบูรณะปฏสัิงขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรม  

 มหาราชวังในการฉลองพระนครครบ 200 ป พุทธศักราช 2525 : ภาคท่ี 1  

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2525. 
 .  1จดหมายเหตุเร่ืองพระราชไมตรีในระหวางกรุงสยามกับกรุงจีน.  พระนคร :  
 โสภณพิพรรฒธนากร, 2476. 
 .  งานสงเสริมและประชาสัมพันธ.  “การบูรณะวดัโสมนัสวิหารในพระบรมราชินปูถัมภ.” 
 สารกรมศิลปากร.  10, 9 (2540)   
 . ปญญาสชาดกฉบับหอสมุดแหงชาติ.  เลม 1  พระนคร : ม.ป.ท., 2499. 
 .  ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 31 จดหมายเหตุเร่ืองมิชชันนารีอเมริกันเขามาประเทศไทย. 

 พระนคร : ม.ป.ท., 2493. 
 .  ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.  
 กรุงเทพมหานคร : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2548. 
 .  วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของไทย สถานจิตรกรรมฝาผนัง สารบาญ 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง.  กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2502. 
 .  ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 2 ภาษาและวรรณคดีกรุงรตันโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร : 

 กองวรรณคดแีละประวัติศาสตร และกองหอสมุดแหงชาติ, 2525. 
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กรมศิลปากร.  ศรีทะนนไชย (สํานวนกาพย) และลิลิตตํารานพรัตน.  พระนคร : ศรีเมืองการพิมพ,  
 2511. 
 .  ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมท่ี 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร :  
 กองวรรณคดแีละประวัติศาสตร, 2525. 
 .  สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี.  เลมท่ี 1-2  กรุงเทพมหานคร :  
 หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2542. 
กรมศิลปากร และ มูลนิธิซีเมนตไทย.  วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร :  
 จัดพิมพเฉลิมพระเกยีรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช  
 ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติเปนปท่ี 50, 2539. 
กองพุทธศาสนสถาน.  ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร. เลมท่ี 1  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,  
 2525. 
กฤษณา สินไชย.  200 ป การศึกษาไทย ลําดับเหตุการณท่ีสําคัญ.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525. 
โกวิทย  ตั้งตรงจิตร.  คุยเฟองเร่ืองศรีธนญชัย.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 2547. 
ขุนเสนานุชิต (เจต).  สามกกคํากลอน.  กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพการพิมพ, 2516. 
จุลทัศน พยาฆรานนท.  ลายรดนํ้าและลายกํามะลอ.  กรุงเทพมหานคร : สมาคมสังคมศาสตรแหง 
 ประเทศไทย, 2516. 
ชนัย วรรณะลี.  “นาฏกรรมจีนในผืนแผนดนิไทย.”  คนจีน 200 ป ภายใตพระบรมโพธิสมภาร.  
 กรุงเทพมหานคร : ศิริชัยการพิมพ, 2527. 
ชัย  เรืองศิลป.  ประวัติศาสตรไทยสมัย 2352-2453 : ดานสังคม.  กรุงเทพมหานคร: บานเรืองศิลป, 
 2517. 
ชาญวิทย เกษตรศิริ และ กณัฐิกา ศรีอุดม.  ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม (The Kingdom  

 and people of Siam). เลม1- 2  กรุงเทพมหานคร : มูลนธิิโตโยตาประเทศไทย, 
 2547. 
ชาตรี ศรีสันต.  สมเด็จพระมหาเจษฎาธิบดนิทร.  นนทบุรี : มติชน, 2551. 
ชูพล  เอ้ือชูวงศ. “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส.”    
 สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
 2548. 
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ฐานิยา  ปนจินดา.  “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมท่ีบานแผละหนาตาง 
 พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร.”  สารนิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
 สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา.  ความทรงจํา.  พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร, 2505. 
 . ตํานานละครอิเหนา.  พระนคร : คลังวิทยา, 2508. 
 .  พระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545. 

 .  มิลินทปญหาฉบับพิศดารของหอสมุดแหงชาติ.  พระนคร :  ศิลปาบรรณาคาร,  
 2511. 
 .  เสภาเรื่องศรีธนญไชยเชยีงเมี่ยง แตงตามนิทานในมณฑลอุดร.  พระนคร :  
 โรงพิมพโสภณพิพรรฒนธนากร , 2463. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงพระศพ  
 มหาอํามาตยตรี พระวงศเธอ พระองคเจาวฒันา)  
เดอ ซัวซีย, บาทหลวง.  จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสูประเทศสยามในปค.ศ.1685  

 และ 1686 ฉบบัสมบูรณ,  แปลโดย  สันต ท.โกมลบุตร.  กรุงเทพมหานคร : กาวหนา, 
  2516. 
ทรัพย  ประกอบสุข.  วรรณคดีชาดก.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2527. 
ทิพากรวงศ, เจาพระยา.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2367-2394.   
 พระนคร : กรมศิลปากร, 2481. 
 .  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร,  
 2548. 
 .  แสดงกิจจานุกิจ.  พระนคร: คุรุสภา, 2513. 
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคนอ่ืนๆ.  สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนยกลางจักรวาล  

 ศูนยกลางพระนคร.  แปลโดย  อชิรัชญ ไชยพจนพานิช.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 
 พร้ินต้ิง, 2550. 
เทพ  บุญวิทยา.  หนังสือ 9 แผนดนิ.  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2532. 
ธิดา  สาระยา.  สมบัติวัดโพธ์ิ.  กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2533. 
ธนิต  อยูโพธ์ิ.  นิทานวรรณคดี.  พระนคร : ศิวพร, 2508. 
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นายมี  มหาดเล็ก.  กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ, 2530. 
นิยะดา  เหลาสุนทร. การฟนฟูอักษรศาสตรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช. กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง, 2539. 
 .  คัมภีรนารายณ 20 ปางกับคนไทย. กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง, 2540. 

 .  ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมีตอวรรณกรรมรอยกรองของไทย. 
 กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง, 2538. 
 .  ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินต้ิงแอนด 
 พับลิชช่ิง, 2544. 
 .  ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตางพระอุโบสถ 

 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร.  กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆวดัสุทัศนเทพ                              
วราราม มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ, 2526. 

นิธิ   เอียวศรีวงศ.  ปากไกและใบเรือ : รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

 ตนรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ, 2527 
นิพนธ  สุขสวัสดิ์.  วรรณคดเีก่ียวกับพุทธศาสนา.  พิษณโุลก : โครงการตํารามศว.,  
 2525. 
บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, หมอมหลวง.  วิเคราะหรสวรรณคดีไทย.  กรุงเทพมหานคร : สมาคม 
 สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2517. 
ปญญา  บริสุทธ์ิ.  วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท.  กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน,  
 2534. 
ประยูร อุลุชาฏะ. พระท่ีนั่งทรงผนวช.  กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2543. 
 .  วัดปทุมวนาราม.  กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539. 

 .  วัดสุทัศนเทพวราราม.  กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539 . 
 .  วัดโสมนัสวิหาร.  กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538. 
ประยูร  พิศนาคะ.  ศรีธนญชยัฉบับมาตรฐาน.  กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2519. 
ประทีป  ชุมพล.  จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง ศึกษากรณีความสัมพันธกับวรรณคด ีและอิทธิพล 

 ท่ีมีตอความเชือ่ ประเพณีและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ 
 วิจัยแหงชาต,ิ 2539. 
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ปรีชา  เถาทอง.  จิตรกรรมไทยวิจักษ.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร, 2548. 
พันธุทิพย  บริพัตร, หมอมราชวงศ.  หอเขียนวังสวนผักกาด.  พระนคร : ศิวพร, 2502. 
พระคลัง (หน), เจาพระยา.  อิเหนาคําฉันท กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม.  ธนบุรี :  
 อมรการพิมพ, 2512. 
 .  สามกกของเจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบบัราชบัณฑิตยสภาชาํระ.  พระนคร :  
 แพรพิทยา, 2513. 
พระครูวิจิตรการโกศล.  ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม พรอมดวยแผนผัง ภาพปูชนียวัตถุและ 

 ถาวรวัตถุ.  กรุงเทพมหานคร : ศิวพร, 2516. 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั,  พระบาทสมเด็จ.  จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี 
 (พ.ศ. 2310 – 2381) และพระราชวิจารณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. 

 พิมพคร้ังท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร,  
 2526. 
 .  บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว.  
 กรุงเทพมหานคร : เล่ียงเชียง, 2547. 
 .  “พระราชวิจารณวาดวยนิทานชาดก.” ใน นิบาตชาดกเลมท่ี 23 ภาคผนวก.   
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2474. 
 .  เร่ืองวัดสมอรายอันมีนามวา ราชาธิวาส. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
 2499. 
พระญาณสังวร (สุวัฑฒโน), สมเด็จ.  พุทธศาสนวงศ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ 
 ราชวิทยาลัย, 2532. 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จ. บทละครเรื่องอุณรุท. พระนคร : สามมิตร, 
 2514. 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย, พระบาทสมเด็จ. บทละครนอกรวม 6 เร่ือง ฉบับหอสมุดแหงชาติ. 

 พระนคร : คลังวิทยา, 2508. 
 .  บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 ฉบับกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ 

 ตรวจชําระ.  พระนคร:กรมศิลปากร, 2512. 
พระมหานาค.  บุณโณวาทคําฉันท.  กรุงเทพมหานคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2475. 
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พระมหาราชครู, สมเด็จพระนารายณมหาราช, สมเด็จพระมหาสมณเจา และ กรมพระปรมานุชิต 
 ชิโนรส, สมุทรโฆษคําฉันท ฉบับชาํระใหม มีเชิงอรรถพรอมดวยภาพถายจาก 

 จิตรกรรม.  กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2522. 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ.  บอเกิดรามเกียรติ์.  พระนคร : กรมศิลปากร, 
 2512. 
พลกูล  อังกินนัทน.  บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
 เจาอยูหัว.  พระนคร : ประจักษการพิมพ, 2515. 
พรพรรณ  จันทโรนานนท.  วิถีจีน.  กรุงเทพมหานคร : ประพันธสาสน, 2546. 
 . “งิ้ว อุปรากรจีน ท่ีไดรับความนิยมแพรหลายเขามายังในประเทศสยาม.”   
 ตํานานสยาม.  กรุงเทพมหานคร : ซี. เอ. ดี. พลับลิชช่ิง, ม.ป.ป. 
พรพรรณ  ธารานุมาศ.  วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร สมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบรอบ 200 ป. 
 กรุงเทพมหานคร : เรืองศิลป, 2524. 
 .  วรรณคดีท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : บํารุงสาสน, 2532. 
พิทยลาภพฤฒยิากร, พระวรวงศเธอกรมหมื่น. วิจารณเร่ืองนิทานปนหยี หรืออิเหนา.   
 กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2515. 
เพ็ญสุภา  สุขคตะ.  “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร.”  
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร, 2533. 
ภาณุพงษ  เลาหสม.  จิตรกรรมฝาผนังลานนา.  กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2541. 
มหาวิทยาลัยศลิปากร.  การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฝมือพระอาจารยนาค : การสัมมนา 

 เชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม 
 ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
มาลินี  คัมภีรญาณนนท.  รายงานวิจัยเร่ืองตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร 
 ตอนตน : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 2550. 
 .  การมาถึงของคณะอุปรากรจีนบนจิตรกรรมฝาผนัง [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ  
 17 มกราคม 2554.   เขาถึงไดจาก http://www.muangboranjournal.com/modules.  
 php?name=Sections&op=viewarticle&artid=68     
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มงเซเญอร ปาลเลกัวซ.  เลาเร่ืองกรุงสยาม.  แปลโดย  สันต  ท. โกมลบุตร.  กรุงเทพมหานคร :  
 ศรีปญญา, 2549. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร :                    

นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2546. 
ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ.  อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร : 
 ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2525. 
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา.  ตาํนานวัดบวรนิเวศวิหาร.  พระนคร : 
 โสภณพิพรรฒธนากร, 2465. 
วราภรณ  จิวชัยศักดิ์.  นโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา 
 เจาอยูหัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. 
วรรณิภา  ณ สงขลา.  การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง.  กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2528. 

วัฒนะ  บุญจับ และคณะ.  เร่ืองรามเกียรติ์.  กรุงเทพมหานคร :คุรุสภาลาดพราว, 2546 . 
วิไลเลขา  บุรณศิริ.  คําบรรยายประวตัิศาสตรไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
 2523. 
วิไลเลขา  ถาวรธนสาร.  ชนชั้นนาํไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก.  กรุงเทพมหานคร :  
 เมืองโบราณ,  2545. 
วุฒิชัย  มูลศิลป.  การปรับตวัของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม.  กรุงเทพมหานคร :  
 ตนออ, 2534. 
 .  “การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม.” ประวัติศาสตรกรุงรตันโกสินทร 
 เลม 2.  กรุงเทพมหานคร :คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป,  
 2525. 
วอลเตอร เอฟ. เวลลา. แผนดินพระนั่งเกลา. แปลโดย นิจ ทองโสภิต.  กรุงเทพมหานคร: สมาคม 
 สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514. 
ศานติ - นวรัตน  ภักดีคํา.  สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก.  กรุงเทพมหานคร : มติชน,  
 2549. 
 .  ภาพสลักศิลาเลาเร่ืองวรรณกรรมจีนใน “สวนขวา” เมืองโบราณ.  กรุงเทพมหานคร :  
 เมืองโบราณ, 2553. 
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ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา.  “กัทลีครรภา : ความสัมพันธท่ีมีตอเร่ืองมณีพิไชย.” ภาษาและวรรณคดีไทย.   
 9, 2 (ตุลาคม 2535) : 19-31. 
สฤษด์ิพงศ  ขุนทรง.  “การศึกษาคติการสรางภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3  
 ท่ีพระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหาร.”  สารนิพนธปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
สงวน  อ้ันคง.  ส่ิงแรกในเมืองไทย.  เลม 2.  พระนคร : แพรพิทยา, 2514. 
สน  สีมาตรัง.  จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ,  
 2522. 
สันติ  เล็กสุขุม.  จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 : ความคดิเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม. 
 กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2548. 
 .  “จากจิตรกรรมแบบแผนประเพณีมาเปนจิตรกรรมรวมสมัยในปจจุบัน (ตอนท่ี 1).1 5”  

ศิลปวัฒนธรรม,  17, 1 (พฤศจิกายน 2538) : 180. 
สุจิตต  วงษเทศ.  “งิ้ว การแสดงระดับชาติในสมัยอยุธยา.” เดินทางทองเท่ียว.  1, 2  (กุมภาพันธ 2522) :  
 87-98. 
 .  บางขนุเทียน สวนหนึ่งของแผนดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร :  
 พิฆเณศ, 2530. 
สุนันท  จันทรวิเมลือง.  การศึกษาสามกกสามแนวทาง.  กรุงเทพมหานคร : ตนออ 1999, 
 2542. 
สุพรรณี  กาญจนัษฐิติ.  “บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในประเทศไทย.” ความสัมพันธ 
 ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2376-พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1833-ค.ศ. 1950).   

 กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา,  2519. 
 
สุภา  ศาตะวรรณ และคณะ.  ประวัติวรรณคดีไทย. พระนครศรีอยุธยา : ฝายเอกสารและ 
 ตําราวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2518. 
สุวรรณี อุดมผล.  วรรณกรรมการแสดงของไทย.  กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก,  ม.ป.ป. 
สมบัติ  จําปาเงิน.  วัดของเรา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2520. 
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สมใจ  นิ่มเล็ก.  “สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว.”  
 200 ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย  
 ธรรมศาสตร, 2531. 
สมถวิล  วิเศษสมบัติ, วรรณคดีการละคร.  กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, 2527. 
สมพร  สิงหโต.  ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์พระราชนิพนธ 
 ในรัชกาลท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, 2520. 
สมพันธุ  เลขะพันธุ.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน.  กรุงเทพมหานคร :   
 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
 2523. 
เสนอ นิลเดช.  “จิตรกรรมไทยสมัยพระนัง่เกลาเจาอยูหวั.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 3, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2522) : 32-39. 
เสาวลักษณ  อนันตศานต.  วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย. กรุงเทพมหานคร :  
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