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This research is aimed at studying the mural paintings found inside the Songkhla Lake 

Basin totality 5 temples, namely Wat Matchimawat, Wat Pho Pathamawat, Wat Ku Tao, Wat Wang 
and Wat Viharnberg. The study will look at the style, story, technique and the reflection of society 
found inside the mural paintings. 

The results of this research reveal that the dating of the mural paintings found inside the 
Songkhla Lake Basin totality 5 temple were painted during the reign of King Rama IV-V, rattanakosin 
period. Each temple has different characteristic. For example, story, technique and skill of painter. It 
seems that style of the mural paintings were strongly influenced by royal painter through the 
relationship of politics and trade. But the painting also shows the local style. It was found the picture 
of western style military uniform, appliance of western style, technique and story of western style, 
which the mural paintings found influenced of western also shows the change of country during the 
reign of King Rama IV-V.  

The mural paintings found inside the Songkhla Lake Basin found the reflection of 
society which the reflection of variety of ethnography, condition of society and lifestyle of people 
living in the area of the Songkhla Lake Basin during that period. For example, the paintings of houses 
and lifestyle of Thai people in the south, the paintings of ethnography, such as Indigenous people, 
Chinese, Muslims. The mural paintings were strongly influenced by the capital and the ethnography 
living in the area of the Songkhla Lake Basin totality 2 groups, namely indigenous people and people 
who moved to new. It has an effect on the style of drawings the mural paintings found inside the 
Songkhla Lake Basin. 
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บทที่ 1                                                                                                                         
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

พืน้ท่ีบริเวณลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา ในปัจจบุนัคือพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดัพทัลงุ พืน้ท่ี
อ าเภอชะอวดและอ าเภอหวัไทรของจงัหวดันครศรีธรรมราช พืน้ท่ีอ าเภอระโนด อ าเภอสะทิงพระ 
อ าเภอกระแสสินธุ์  อ าเภอสิงหนคร อ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอรัตภูมิของจังหวัด
สงขลา1 จากหลกัฐานทางด้านโบราณคดีพบว่า พืน้ท่ีบริเวณนีใ้นอดีตมีผู้คนเข้ามาอาศยัและมี
สภาพเป็นชุมชนมาแล้วตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 12 เป็นอย่างน้อย2 เน่ืองด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีมี
ความเหมาะสมแก่การตัง้ถ่ินฐาน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะแก่ง มีความ
เหมาะสมและเป็นแหล่งก าบงัลมอย่างดีแก่เรือสินค้า ท าให้เหมาะแก่การเป็นเมืองท่าค้าขาย หรือ
การท่ีพืน้ท่ีทางตอนในของลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลกู อีกทัง้ทางตอนในสดุของพืน้ท่ีซึ่งเป็นป่าดงดิบก็อดุมสมบรูณ์ไปด้วยของป่านานาชนิดท่ี
เป็นท่ีต้องการทางการค้า ไมว่า่จะเป็นไม้หอม สมนุไพร เคร่ืองเทศ ยางไม้ งาช้าง นอแรด เขาสตัว์3 
เป็นต้น ท าให้พืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัและมีกลุ่มชนเข้ามา
อาศยัตัง้ถ่ินฐานตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 

                                                           
1สมคิด ทองสง, “พฒันาการของชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา : จากเมืองปลายแดน

ของอยธุยามาเป็นเมืองในราชอาณาจกัรสมยัต้นรัตนโกสินทร์,” ใน โลกของลุ่มทะเลสาบ : รวม
บทความว่าด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา , ยงยทุธ 
ชแูวน่, บรรณาธิการ (ปทมุธานี: นาคร, 2541), 31-59. 

2ยงยุทธ ชแูว่น, “ลกัษณะทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจของชมุชนชาวนาบริเวณรอบ
ทะเลสาบสงขลาสมยัอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์,” ใน โลกของลุ่มทะเลสาบ : รวมบทความว่าด้วย
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา , ยงยุทธ ชูแว่น , 
บรรณาธิการ (ปทมุธานี: นาคร, 2541), 61-90.   

3สมคิด ทองสง, “พฒันาการของชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา : จากเมืองปลายแดน
ของอยธุยามาเป็นเมืองในราชอาณาจกัรสมยัต้นรัตนโกสินทร์,” 31-59. 
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การเข้ามาอาศยัตัง้หลกัแหลง่ของกลุม่ชาตพินัธุ์ในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา
มีอยูด้่วยกนัหลายกลุ่ม แตก่ลุ่มชนท่ีน่าจะมีอิทธิพลอย่างมากตอ่งานศิลปกรรมบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลาในสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้แก่ กลุ่มชาวจีนและชาวเปอร์เซียหรือ
อาหรับ (มุสลิม) โดยการเข้ามาของกลุ่มชนดงักล่าวนัน้ เน่ืองมาจากเหตผุลทางด้านการค้าเป็น
ส าคญั โดยกลุม่ชาวจีนและชาวเปอร์เซียหรืออาหรับ (มสุลิม)ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
พอ่ค้าท่ีเข้ามาเพ่ือท าการค้าและตัง้แหล่งท่ีพกัสินค้า4 ในสมยัอยธุยากลุ่มชาวเปอร์เซียหรืออาหรับ 
(มสุลิม) เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลและก าลงัมากกว่ากลุ่มชาวจีน เน่ืองจากได้รับการสนบัสนนุจากพวก
พ่อค้าชาวยุโรป อิทธิพลของกลุ่มชาวเปอร์เซียหรืออาหรับ (มุสลิม) มีมากถึงขนาดท่ีเจ้าเมือง
สงขลาและพทัลงุในสมยันัน้เป็นชาวเปอร์เซียหรืออาหรับท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม5 แตต่อ่มาในสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มชาวจีนขึน้มามีบทบาทแทนท่ีกลุ่มชาวเปอร์เซียหรืออาหรับท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม ดงัจะเห็นได้จากการท่ีเจ้าเมืองสงขลาในสมยันัน้เป็นผู้ ท่ีสืบเชือ้สายมาจากบรรพ
บรุุษท่ีเป็นชาวจีน6 

สาเหตุท่ีกลุ่มชาวจีนเข้ามามีบทบาทในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เน่ืองมาจากการท่ีรัฐบาลกลางหรือเมืองหลวงในสมัยนัน้ให้การสนับสนุน 
เพราะชาวจีนเป็นกลุ่มชนท่ีมีความสามารถทางด้านการค้าและการประมง และเป็นกลุ่มชนท่ี
สามารถปรับตวัเข้ากบักลุม่ชาวพืน้เมืองได้เป็นอยา่งดี7 ท าให้กลุม่ชาวจีนเป็นกลุ่มชนท่ีมีบทบาทใน
การพฒันาบ้านเมืองในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านตา่ง ๆ 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท านุบ ารุงบ้านเมืองโดยเจ้าเมืองซึ่ง เป็นผู้ มีเชือ้สายมา
จากบรรพบุรุษท่ีเป็นชาวจีน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการบูรณะซ่อมแซมหรือสร้างวดัขึน้ใหม่8 ท าให้

                                                           
4ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เล่าเร่ืองเมืองสงขลา,” ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการ

เร่ือง สงขลาศึกษา: ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ: สถาบนัทกัษิณคดี
ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535),17-27. 

5เร่ืองเดียวกนั. 
6เร่ืองเดียวกนั. 
7สงบ ส่งเมือง , การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2310-2444) (สงขลา: โครงการบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2523) 186. 

8เร่ืองเดียวกนั, 192. 



3 
 

 
 

งานศิลปกรรมตา่ง ๆ ท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีอิทธิพลของวฒันธรรมชาวจีน
ปะปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

จากความหลากหลายของกลุ่มชนท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มชาวจีน ชาวเปอร์เซียหรืออาหรับท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ชาวพืน้เมืองท่ีนบัถือศาสนา
พทุธ ชาวพืน้เมืองท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ฯลฯ ท าให้รูปแบบงานศิลปกรรมท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ทะเลสาบสงขลามีความหลายหลายไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจิตรกรรมฝาผนงั ซึ่งเป็น
งานท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมและวิถีชีวิตของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาได้เป็นอยา่งดี 

จากการศึกษาพบว่าการศึกษาเก่ียวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลาท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นและให้ความส าคญัเก่ียวกับประเด็นการศึกษา
เก่ียวกับรูปแบบและเทคนิควิธี เพ่ือท าการก าหนดอายุสมัยในการเขียนภาพจิตรกรรม ส่วน
การศกึษาเก่ียวกบัประเด็นภาพสะท้อนสงัคมและวิถีชีวิตของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาผ่านงานจิตรกรรมฝาผนงัเท่าท่ีผ่านมายงัไม่ค่อยมีผู้ศกึษามากนกั และมกัจะท าการศกึษา
เฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนงัเพียงวัดใดวดัหนึ่งจึงขาดการมองในภาพรวมของการศึกษาเก่ียวกับ
ประเดน็ภาพสะท้อนสงัคมและวิถีชีวิตของกลุม่ชนบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาเทา่ท่ีควร 

จากข้อมลูเบือ้งต้นท าให้เกิดประเด็นการศกึษาเก่ียวกบัภาพสะท้อนสงัคมและวิถีชีวิต
ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาผ่านงานจิตรกรรมฝาผนังขึน้ ตวัอย่างกลุ่มวัด
บริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาท่ีท าการศกึษาในครัง้นี ้มีจ านวนทัง้หมด 5 วดั คือ วดัมชัฌิมา
วาส วดัโพธ์ิปฐมาวาส วัดคูเต่า จงัหวัดสงขลา วดัวัง วดัวิหารเบิก จงัหวัดพัทลุง จากการศึกษา
เบือ้งต้นพบวา่ จิตรกรรมฝาผนงัทัง้ 5 วดัเป็นงานท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 
4-5 ลกัษณะของงานมีความหลากหลายทัง้ในส่วนของเนือ้หา เทคนิควิธี และฝีมือช่าง ซึ่งน่าจะ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาได้เป็น
อยา่งดี จิตรกรรมทัง้ 5 วดั สามารถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ตามฝีมือชา่ง คือ 

กลุ่มท่ี  1 เป็นฝีมือช่างหลวง คือ วดัมชัฌิมาวาส เขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ถึงแม้ว่า
จะเป็นงานช่างหลวง แต่ในขณะเดียวกันช่างผู้ เขียนก็ได้สอดแทรกภาพเก่ียวกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาลงไปในภาพจิตรกรรมด้วย เช่น ภาพการ
แสดงมโนราห์ เป็นต้น  

กลุ่มท่ี  2 เป็นฝีมือช่างท้องถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลช่างหลวง ประกอบด้วยวดัวงั วดัวิหาร
เบิก และวัดโพธ์ิปฐมาวาส ซึ่งเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 กลุ่มวดัท่ีเป็นฝีมือช่างท้องถ่ินท่ีได้รับ
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อิทธิพลช่างหลวงนี ้โดยส่วนใหญ่รูปแบบ เทคนิควิธี และเร่ืองราวท่ีเขียนจะเหมือนกับงานช่าง
หลวง แตก็่มีการสอดแทรกความเป็นท้องถ่ินลงไปในงานจิตรกรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาพวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา เช่น ภาพสถาปัตยกรรมอาคาร
บ้านเรือน ภาพการท าประมง การลา่สตัว์ ภาพกีฬาชนววั เป็นต้น รวมทัง้อิทธิพลของตะวนัตก ซึ่งมี
บทบาทมากในระยะเวลานัน้ เชน่ ภาพการแตง่กายของทหารตามอย่างชาติตะวนัตก ภาพข้าวของ
เคร่ืองใช้แบบตะวนัตก เป็นต้น นอกจากนีช้่างผู้ เขียนภาพยงัได้เขียนภาพเก่ียวกับวฒันธรรมของ
ชาวจีน ซึง่เป็นกลุม่ชนท่ีมีบทบาทมากในเมืองสงขลาขณะนัน้ลงไปในงานจิตรกรรมด้วย เช่น ภาพ
สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบจีน  ภาพสสุานชาวจีนหรือฮวงซุ้ย เป็นต้น 

กลุม่ท่ี  3 เป็นฝีมือชา่งท้องถ่ินแท้ คือ วดัคเูตา่ เขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึ่งฝีมือช่าง
ท้องถ่ินนัน้ช่างผู้ เขียนจะไม่เคร่งครัดกับระเบียบแบบแผนอย่างช่างหลวง จึงมีอิสระในการเขียน
ภาพอย่างเต็มท่ีท าให้งานออกมามีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง เช่น การน าเอาลกัษณะของตวั
หนงัตะลงุมาวาดเป็นตวัพระ ตวันาง หรือภาพกากในงานจิตรกรรมฝาผนงั เป็นต้น 

การศึกษาในครัง้นีจ้ะท าการศึกษารูปแบบ เร่ืองราวท่ีปรากฏ และเทคนิคการเขียน
ภาพ โดยท าการศกึษาเปรียบเทียบกบังานจิตรกรรมฝาผนงัในแหล่งอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรม
ฝาผนังในเขตพืน้ท่ีใกล้เคียงด้วยกันคือภาคใต้ หรือจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลากับ
กลุ่มชนภายนอกอ่ืน ๆ และท าการศึกษาเก่ียวกับภาพสะท้อนสงัคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ี
ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง การแต่งกายของกลุ่มบุคคล ลักษณะสถาปัตยกรรมอาคาร
บ้านเรือน และสภาพสงัคมและวิถีชีวิตท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงัโดยท าการศกึษาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายเก่า และสภาพสังคมและวิถีชีวิตของกลุ่มชนบริเวณ
พืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาในปัจจบุนั เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะสภาพสงัคมความเป็นอยู่ของกลุ่ม
ชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาว่ามีความเป็นอยู่เช่นใด มีกลุ่มชนกลุ่มใดบ้างท่ีเข้ามาตัง้
หลกัแหล่งอยู่อาศยั เพราะโดยปกติศิลปินผู้ เขียนภาพจิตรกรรมมกัจะสอดแทรกสภาพแวดล้อม
ทางสงัคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในยุคสมยันัน้ไว้ในงานจิตรกรรมเสมอ ซึ่งสามารถใช้
เป็นข้อมลูในการศกึษาประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี ดงันัน้การศกึษาใน
ครัง้นีจ้งึเป็นการท าความเข้าใจสภาพสงัคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลาในอดีตท่ีผ่านมาผ่านงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาสมยัรัตนโกสินทร์ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4-5 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
1. ศึกษารูปแบบ เร่ืองราวท่ีปรากฏ และเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบ

บริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาสมัยรัตนโกสินทร์ตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี4-5เพ่ืออธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ชนโดยรอบและลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลา 

2. เพ่ือท าความเข้าใจสภาพสังคมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลาผา่นงานจิตรกรรมฝาผนงั 

3. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลากบักลุม่ชนอ่ืน ๆ ผา่นงานจิตรกรรมฝาผนงั 

 

สมมตฐิานของการศึกษา  
1. ความสมัพนัธ์ทางด้านการเมืองการปกครองกบัเมืองหลวง รวมทัง้ความเป็นเมือง

ท่าค้าขายของเมืองในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาท าให้รูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบ
ในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีรูปแบบท่ีมีความหลากหลายทัง้ในส่วนของเนือ้หา เทคนิค
วิธี และฝีมือชา่ง ไมว่า่จะเป็นชา่งหลวง ชา่งท้องถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลชา่งหลวง และช่างท้องถ่ินแท้ ซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงความเป็นตวัตนของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาได้ อีกทัง้อาจ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลากับกลุ่มชน
ภายนอกได้ทัง้ในสว่นของเมืองหลวงและพืน้ท่ีใกล้เคียงคือภาคใต้ด้วยกนัเอง 

2. ความเป็นเมืองท่าค้าขายของเมืองในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาท าให้มี
กลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ เข้ามาอาศยัตัง้หลกัแหล่งในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นจ านวน
มาก แตก่ลุ่มชนท่ีน่าจะมีบทบาทและความส าคญัมากท่ีสดุในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นน่าจะเป็น
กลุ่มชาวจีน เน่ืองจากพบภาพกลุ่มชาวจีนและวัฒนธรรมของชาวจีนในงานจิตรกรรมฝาผนัง
บริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาเป็นจ านวนมาก 

3. การพบอิทธิพลตะวนัตก ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบตะวนัตก 
การแตง่กายแบบตะวนัตก หรือข้าวของเคร่ืองใช้แบบตะวนัตกในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ี
ลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาท่ีเขียนขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 เน่ืองมาจากในสมัยนัน้เป็นช่วงเวลาท่ี
ประเทศไทยมีการพฒันาเปล่ียนแปลงทางด้านตา่ง ๆ โดยการรับเอาวฒันธรรมของชาติตะวนัตก
เข้ามาใช้ เพ่ือให้ประเทศชาตมีิความเจริญก้าวหน้าทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 
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ขอบเขตของการศึกษา  
การศกึษาครัง้นีจ้ะมุง่เน้นการศกึษางานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบ

สงขลา ในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4-5 ซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 5 วดั คือวดัมชัฌิมา
วาส วัดโพธ์ิปฐมาวาส วัดคูเต่า จังหวัดสงขลา วัดวัง วัดวิหารเบิก จังหวัดพัทลุง โดยจะ
ท าการศึกษารูปแบบ เร่ืองราวท่ีปรากฏ เทคนิคการเขียนภาพ และภาพสะท้อนสังคม เพ่ือ
ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับงานจิตรกรรมในแหล่งอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัในเขต
พืน้ท่ีใกล้เคียงด้วยกนัคือภาคใต้ หรือจิตรกรรมฝาผนงัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ขัน้ตอนของการศึกษา  
1. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารเบือ้งต้นเก่ียวกบัการศกึษาท่ีผ่านมาจากห้องสมดุ

ตา่ง ๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตวงัทา่พระ สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นต้น 

2. ส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนามจากแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถานท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเดน็ท่ีศกึษา 

3. รวบรวมและจดัระเบียบข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือง่ายตอ่การค้นคว้าและด าเนินการศกึษา 
4. วิเคราะห์ข้อมลูด้านรูปแบบศลิปกรรมร่วมกบัข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ 
5. น าเสนอข้อมลูและสรุปผลการศกึษา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงรูปแบบและเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบบริเวณพืน้ท่ีลุ่ม

น า้ทะเลสาบสงขลาสมยัรัตนโกสินทร์ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4-5 
2. ได้ทราบเก่ียวกบัสภาพสงัคมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ

สงขลาผา่นงานจิตรกรรมฝาผนงั  
3. ได้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลากับ

กลุม่ชนอ่ืน ๆ ผา่นงานจิตรกรรมฝาผนงั 
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บทที่ 2 
ประวัตกิารตัง้ถิ่นฐานของชุมชน ประวัตกิารสร้างวัด                                                      

และการก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพืน้ที่ ลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 
 

1. ประวัตกิารตัง้ถิ่นฐานของชุมชนและความส าคัญของพืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาตัง้แต่สมัยอยุธยาจนถงึสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
พืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท่ียาวนาน ตัง้แต่

สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเน่ืองมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ 1 จากหลักฐานทางด้านโบราณคดี
พบวา่ พืน้ท่ีบริเวณนีใ้นอดีตมีผู้คนเข้ามาอาศยัและมีสภาพเป็นชมุชนมาแล้วตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 
12 เป็นอยา่งน้อย2 เน่ืองด้วยสภาพภมูิประเทศท่ีมีความเหมาะสมแก่การตัง้ถ่ินฐาน ไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองของพืน้ท่ีท่ีมีลักษณะเป็นเกาะแก่ง มีความเหมาะสมและเป็นแหล่งก าบงัลมอย่างดีแก่เรือ
สินค้า ท าให้เหมาะแก่การเป็นเมืองท่าค้าขาย หรือการท่ีพืน้ท่ีทางตอนในของลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู โดยเฉพาะข้าวและพริกไทย ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญั3 อีกทัง้ทางตอนในสดุของพืน้ท่ีซึ่งเป็นป่าดงดิบก็อดุมสมบรูณ์ไปด้วย
ของป่านานาชนิดท่ีเป็นท่ีต้องการทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นไม้หอม สมุนไพร เคร่ืองเทศ ยางไม้ 

                                                           
1คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2544), 79. 

2ยงยุทธ ชแูว่น, “ลกัษณะทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจของชมุชนชาวนาบริเวณรอบ
ทะเลสาบสงขลาสมยัอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์,” ใน โลกของลุ่มทะเลสาบ : รวมบทความว่าด้วย
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา , ยงยุทธ ชูแว่น , 
บรรณาธิการ (ปทมุธานี: นาคร, 2541), 61-90.   

3ยงยทุธ ชแูว่น, “พทัลงุ : จากเมืองปลายแดนของอยธุยามาสู่เมืองภายในอาณาจกัร
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์,” ใน คาบสมุทรไทยในราชอาณาจักรสยาม , ยงยุทธ ชูแว่น , 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: นาคร, 2550), 107-146. 
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งาช้าง นอแรด เขาสตัว์4 เป็นต้น ท าให้พืน้ท่ีบริเวณลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญั
และมีกลุม่ชนเข้ามาอาศยัตัง้ถ่ินฐานตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั  

ในสมัยอยุธยาชุมชนบริเวณพืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีฐานะเป็นเมือง
ปลายแดนสดุของอยธุยา5 มีความส าคญัในฐานะเป็นเมืองท่าค้าขายท่ีส าคญักบัตา่งชาติ6 ท าให้มี
ผู้คนหลากหลายเชือ้ชาติเข้ามาอยู่อาศยั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวจีน กลุ่มชาวเปอร์เซียหรืออาหรับท่ี
นับถือศาสนาอิสลาม7 กลุ่มชาววิลันดาหรือฮอลันดา8 เป็นต้น ท าให้บริเวณพืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการผสมผสานทางวฒันธรรมอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจีน ไทย
พทุธ มุสลิม และตะวนัตก9 ซึ่งส่งผลให้รูปแบบงานศิลปกรรมท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลามีความหลากหลายไปด้วย  

นอกจากนีบ้ริเวณพืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในสมยัอยุธยายงัเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางพทุธศาสนาแบบเถรวาทลทัธิลงักาวงศ์ เน่ืองจากอยธุยาให้การส่งเสริมท านุ
บ ารุงพทุธศาสนาในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาอย่างตอ่เน่ือง ท าให้พทุธศาสนาลทัธิลงักา
วงศ์ได้เข้ามามีบทบาทและเกิดการผสมผสานกับลทัธิฮินดแูละความเช่ือดัง้เดิม จนกลายเป็นวิถี
ชีวิตของผู้คนในบริเวณนีสื้บมา10 และยงัส่งผลให้บริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลากลายเป็น

                                                           
4สมคิด ทองสง, “พฒันาการของชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา : จากเมืองปลายแดน

ของอยธุยามาเป็นเมืองในราชอาณาจกัรสมยัต้นรัตนโกสินทร์,” ใน โลกของลุ่มทะเลสาบ : รวม
บทความว่าด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา , ยงยทุธ 
ชแูวน่, บรรณาธิการ (ปทมุธานี: นาคร, 2541), 31-59. 

5เร่ืองเดียวกนั. 
6เร่ืองเดียวกนั. 
7ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เล่าเร่ืองเมืองสงขลา,” ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการ

เร่ืองสงขลาศึกษา : ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ: สถาบนัทกัษิณคดี
ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535),17-27.  

8สมคิด ทองสง, “พฒันาการของชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา : จากเมืองปลายแดน
ของอยธุยามาเป็นเมืองในราชอาณาจกัรสมยัต้นรัตนโกสินทร์,” 31-59. 

9สกรรจ์ จันทรัตน์ และสงบ ส่งเมือง , การเร่ิมต้นและการพัฒนาการทาง

ประวัตศิาสตร์โบราณคดีเมืองสงขลาเก่า (กรุงเทพฯ: ป. สมัพนัธ์พาณิชย์, 2534), 56. 
10สมคิด ทองสง, “พฒันาการของชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา : จากเมืองปลายแดน

ของอยธุยามาเป็นเมืองในราชอาณาจกัรสมยัต้นรัตนโกสินทร์,” 31-59. 
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พืน้ท่ีรอยตอ่ทางวฒันธรรมของสงัคมท่ีนบัถือพทุธศาสนา อนัมีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นศนูย์กลาง
ฝ่ายหนึง่ กบัสงัคมท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม อนัมีเมืองปัตตานีเป็นศนูย์กลางอีกฝ่ายหนึ่ง 11 หลกัฐาน
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา เช่น 
การกลัปนาอทุิศท่ีดนิและข้าพระให้กบัวดัในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาของกษัตริย์อยธุยา 
การปกครองของคณะสงฆ์ การนิยมสร้างเจดีย์ทรงลังกา และจ านวนของวัดท่ีมีอยู่มากมายใน
บริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น 

ตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชมุชนบริเวณพืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามี
ฐานะเป็นเมืองในราชอาณาจกัร12 และยงัคงมีความส าคญัทางด้านการค้าขายกบัตา่งชาติอยู่ ท า
ให้มีกลุ่มชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะชาวจีนจากมณฑลฝูเจีย้นหรือ
ฮกเกีย้น ซึ่งอพยพเข้ามาตัง้หลักแหล่งอยู่ภายในเมืองสงขลาและพัทลุง 13 ในสมัยนีมี้เมืองท่ีมี
บทบาทส าคญัอยู่ 2 เมืองด้วยกัน คือ เมืองพทัลุงและสงขลา ซึ่งเมืองทัง้สองมีความเก่ียวพนักัน
อยา่งใกล้ชิดมาตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั  

เมืองพัทลุงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีศูนย์กลางการปกครองอยู่บริเวณต าบล
ล าป าในเขตอ าเภอเมืองปัจจุบนั บริเวณนีมี้การเจริญเติบโตเป็นชุมชนเมืองท่ีครอบคลุมอาณา
บริเวณตัง้แต่ชายทะเลสาบจากปากคลองล าป าเข้ามาถึงเขาอกทะลุและเขาถ า้คูหาสวรรค์
ตามล าดบั14 เมืองพทัลงุมีการโยกย้ายเมืองหลายครัง้ แตเ่ป็นเพียงการย้ายจวนเจ้าเมืองมากกว่า
การย้ายเมืองจริง ๆ อย่างในสมยัอยุธยา15 ส่วนเมืองสงขลาในสมยันีมี้ศนูย์กลางการปกครองอยู่
บริเวณปลายสุดของคาบสมุทรสทิงพระท่ีบ้านแหลมสน ซึ่งอยู่เกือบตรงกันข้ามทางใต้ของเมือง

                                                           
11ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เมืองพทัลงุ,” ใน อู่อารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย,  

สจุิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2546), 217-242. 
12สมคิด ทองสง, “พฒันาการของชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา : จากเมืองปลายแดน

ของอยธุยามาเป็นเมืองในราชอาณาจกัรสมยัต้นรัตนโกสินทร์,” 31-59. 
13เร่ืองเดียวกนั. 
14ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เมืองพทัลุง,” ใน อู่อารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย, 

217-242. 
15คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง, 96.  
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สงขลาเก่าท่ีหวัเขาแดง นิยมเรียกเมืองสงขลาสมยันีว้่า “เมืองสงขลาฝ่ังแหลมสน”16 ตอ่มาในสมยั
รัชกาลท่ี 3 เม่ือประชากรเพิ่มมากขึน้ ท าให้พืน้ท่ีบริเวณฝ่ังแหลมสนคบัแคบ17 เน่ืองจากเป็นท่ีราบ
แคบ ๆ ระหวา่งเชิงเขากบัปากทะเลสาบ18 ไม่เหมาะตอ่การพฒันาและการขยายเมืองให้ใหญ่โตได้ 
ซึ่งต่างจากบริเวณฝ่ังตรงข้ามคือ บริเวณฝ่ังบอ่ยางหรือต าบลบ่อยาง ท่ีพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบมี
ภูเขาน้อย สามารถขยายตวัเมืองให้กว้างขวางได้ และประชาชนบางส่วนได้อพยพไปตัง้บ้านเรือน
อยู่ท่ีฝ่ังบ่อยางมากขึน้แล้ว พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั จึงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (เถีย้นเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาในสมยันัน้ ย้ายเมืองไปตัง้เมืองสงขลาใหม่ท่ี
ต าบลบอ่ยาง19 ด้วยเหตนีุจ้งึนิยมเรียกเมืองสงขลาสมยันีว้า่ “เมืองสงขลาต าบลบอ่ยาง”20  

ในสมยันีเ้มืองทัง้สองมีการปกครองแบบท่ีเรียกว่าแบบกินเมือง คือ เจ้าเมืองมีอ านาจ
เก็บภาษี ใช้ไพร่ และเงินคา่ราชการจากไพร่ ทัง้มีสิทธ์ิลงโทษไพร่ได้ตามใจชอบ21 โดยเมืองพทัลงุมี
ผู้ปกครองเป็นเจ้าเมืองจากตระกลู ณ พทัลงุ ท่ีสืบเชือ้สายมาจากเจ้าเมืองท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม

                                                           
16สกรรจ์ จันทรัตน์ และสงบ ส่งเมือง , การเร่ิมต้นและการพัฒนาการทาง

ประวัตศิาสตร์โบราณคดีเมืองสงขลาเก่า, 54. 
17คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), 64. 

18สกรรจ์ จันทรัตน์ และสงบ ส่งเมือง , การเร่ิมต้นและการพัฒนาการทาง

ประวัตศิาสตร์โบราณคดีเมืองสงขลาเก่า, 54. 
19คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา, 64.  
20สกรรจ์ จันทรัตน์ และสงบ ส่งเมือง , การเร่ิมต้นและการพัฒนาการทาง

ประวัตศิาสตร์โบราณคดีเมืองสงขลาเก่า, 54. 
21สารูป ฤทธ์ิชู, “สภาพการเมืองพทัลุง พ.ศ. 2315-2439,” ใน คาบสมุทรไทยใน

ราชอาณาจักรสยาม, ยงยทุธ ชแูวน่, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: นาคร, 2550), 149-178. 
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ในสมยัอยธุยา22 ส่วนเมืองสงขลามีผู้ปกครองเป็นเจ้าเมืองจากตระกลู ณ สงขลา ท่ีสืบเชือ้สายมา
จากบรรพบรุุษท่ีเป็นชาวจีน23  

การปกครองแบบกินเมืองท าให้ทางเมืองหลวงหรือรัฐบาลกลางไม่สามารถแตง่ตัง้เจ้า
เมืองเองได้ เพราะเจ้าเมืองเหล่านีมี้อยู่แล้ว เมืองหลวงหรือรัฐบาลกลางท าได้เพียงยอมรับอ านาจ
เจ้าเมือง สว่นกรมการเมืองจะแตง่ตัง้ตามข้อเสนอของเจ้าเมือง และมกัจะเป็นญาติกนักบัเจ้าเมือง 
ท าให้ในสมยันีเ้มืองหลวงหรือรัฐบาลกลางแทบจะแทรกแซงเข้าไปในเมืองพทัลงุและสงขลาไม่ได้ 
เพราะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง และเมืองหลวงหรือรัฐบาลกลางเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกับ
กิจการภายในของเมืองพทัลงุและสงขลา ผลประโยชน์ของเมืองหลวงหรือรัฐบาลกลางก็เลยร่ัวไหล
ไปมาก24  

เมืองพทัลุงและสงขลาเป็นเมืองท่ีทางเมืองหลวงหรือรัฐบาลกลางให้ความส าคญัมา
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยัรัชกาลท่ี 4-5 ซึ่งเป็นช่วงท่ีสยามหรือประเทศไทยก าลงั
เผชิญกับปัญหาภัยคกุคามอนัเน่ืองมาจากลทัธิล่าอาณานิคมจากชาติตะวนัตก25 โดยเฉพาะจาก
องักฤษและฝร่ังเศส ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึ่งเป็นช่วงระยะหวัเลีย้วหวัตอ่ องักฤษและฝร่ังเศสพร้อมท่ี
จะฉวยโอกาสรุกรานเข้ามา โดยทัง้สองชาติต่างพยายามแข่งขันกันขอขุดคอคอดกระตรงตอน
เหนือของแหลมมลายู ในขณะเดียวกันอังกฤษก็พยายามคุมคามหวัเมืองชายทะเลฝ่ังตะวันตก 
และยังถือโอกาสแทรกแซงหัวเมืองประเทศราชมลายู ท าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัทรงวิตกเป็นอยา่งยิ่ง26  

                                                           
22ยงยทุธ ชแูวน่, “พทัลงุ : จากเมืองปลายแดนของอยธุยามาสู่เมืองภายในอาณาจกัร

ในสมยัต้นรัตนโกสินทร์,” ใน คาบสมุทรไทยในราชอาณาจักรสยาม, 107-146. 
23ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เล่าเร่ืองเมืองสงขลา,” ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการ

เร่ืองสงขลาศึกษา : ประวัตศิาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา, 17-27. 
24สารูป ฤทธ์ิชู, “สภาพการเมืองพทัลุง พ.ศ. 2315-2439,” ใน คาบสมุทรไทยใน

ราชอาณาจักรสยาม, 149-178. 
25พลอยไพลิน เทพพงษ์, “งานวิเคราะห์ในมมุมองใหม่ : แนวคิดงานจิตรกรรมภาพ

ปริศนาธรรมในรัชกาลท่ี 4” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 5. 

26สารูป ฤทธ์ิชู, “สภาพการเมืองพทัลุง พ.ศ. 2315-2439,” ใน คาบสมุทรไทยใน
ราชอาณาจักรสยาม, 149-178. 



12 
 

 
 

ดังนัน้หลังจากมีการจัดตัง้รัฐบาลกลางเข้มแข็งขึน้แล้ว ในปลายปี พ .ศ. 2438 
พระองค์จึงทรงเร่งรัดให้กรมหม่ืนด ารงราชานภุาพรีบจดัการปกครองของหวัเมืองแหลมมลายเูสีย
ใหม่ เพ่ือดงึอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง27 โดยการใช้การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลแทนแบบกิน
เมือง ในท่ีสุดกรมหม่ืนด ารงราชานุภาพก็ทรงรวมการปกครองของเมืองพทัลุงและสงขลาเข้ากับ
มณฑลนครศรีธรรมราชในปีตอ่มา เน่ืองจากทรงเห็นว่าเมืองพทัลงุและสงขลา  เป็นหวัเมืองบงัคบั
ยากเช่นเดียวกบัเมืองนครศรีธรรมราช และหวัเมืองมลายอีูก 7 หวัเมือง จึงรวมหวัเมืองเหล่านีเ้ข้า
ไว้ในมณฑลเดียวกัน โดยตัง้ศูนย์กลางการปกครองท่ีเมืองสงขลา และทรงมอบหมายให้พระยา
สขุมุนยัวินิต (ปัน้ สขุมุ) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล28 

การเปล่ียนมาใช้การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลแทนแบบกินเมืองในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 นี ้ ท าให้อ านาจและอิทธิพลของตระกลู ณ พทัลงุ และตระกลู ณ สงขลา ในเมืองพทัลุงและ
สงขลา ซึง่เร่ิมปรากฏเดน่ชดัมาตัง้แตต้่นรัตนโกสินทร์ถกูท าลายลง เพราะการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล มีข้าหลวงเทศาภิบาลคอยดแูลเป็นหเูป็นตาแทนรัฐบาล เจ้าเมืองและกรมการเมืองซึ่ง
เคยมีอ านาจและอิทธิพล และเคยได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากภาษีกลบัถูกลดอ านาจและ
อิทธิพลลง และได้รับผลประโยชน์เฉพาะเพียงเงินเดือนพระราชทานในฐานะข้าราชการ ท าให้
อ านาจและอิทธิพลของเจ้าเมืองตระกูล ณ พทัลุง และ ณ สงขลา ท่ีเคยมีอยู่เร่ิมลดลง โดยในขัน้
แรกทางเมืองหลวงหรือรัฐบาลกลางให้เจ้าเมืองพทัลุงและสงขลาได้รับคา่ตอบแทนเป็นเงินเดือน
พระราชทานในฐานะข้าราชการ และในท่ีสุดก็ให้ปลดเป็นจางวาง 29 ผู้ ท่ีเป็นเจ้าเมืองพัทลุงคน
สุดท้ายในการปกครองแบบกินเมืองคือ พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร) หรือพระยาพัทลุง (เนตร)30 
สว่นเจ้าเมืองสงขลาคนสดุท้ายในการปกครองแบบกินเมืองคือ พระยาวิเชียรคีรี (ชม)31 

จากการท่ีบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการเป็นเมืองท่าค้าขาย หรือจะเป็นความส าคญัทางด้านการเมืองการปกครอง ส่งผลท า
ให้เมืองในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นเมืองท่ีได้รับความสนใจและได้รับการดแูลอย่าง

                                                           
27เร่ืองเดียวกนั. 
28เร่ืองเดียวกนั. 
29เร่ืองเดียวกนั. 
30คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง, 101.   
31คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา, 65.  
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ใกล้ชิดจากเมืองหลวงหรือรัฐบาลกลาง และยงัท าให้มีผู้คนหลากหลายเชือ้ชาติเข้ามาอยู่อาศยัตัง้
ถ่ินฐานในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลานีเ้ป็นจ านวนมาก จนส่งผลให้รูปแบบงานศิลปกรรม
ท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจิตรกรรม
ฝาผนงั ซึง่เป็นงานท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมและวิถีชีวิตของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ทะเลสาบสงขลาได้เป็นอยา่งดี 

 
2. ประวัตกิารสร้าง และการก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนัง 

 
2.1 ประวัตกิารสร้างวัดมัชฌิมาวาส และการก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนัง  

วดัมชัฌิมาวาส ตัง้อยู่เลขท่ี 222 ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา32 
แต่เดิมวดันีมี้ช่ือว่า “วดัยายศรีจันทร์” โดยตัง้ตามช่ือของผู้สร้างวดัในสมยัอยุธยาตอนปลาย แต่
ชาวบ้านนิยมเรียกกนัว่า “วดักลาง”33 ตอ่มาเม่ือพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส ได้
เสดจ็มายงัเมืองสงขลาในปี พ.ศ. 2431 ได้ทรงเปล่ียนช่ือวดักลางเป็น “วดัมชัฌิมาวาส”34 และในปี 
พ.ศ. 2460 วดัมชัฌิมาวาสได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชัน้ตรีชนิดวรวิหาร35  

ตัง้แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ได้ปรากฏหลักฐานการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี ้
สืบเน่ืองตอ่กนัมาอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากวดันีเ้ป็นวดัท่ีมีความส าคญั และเป็นวดัท่ีใช้เป็นสถานท่ี
ท าพิธีถือน า้พระพิพัฒน์สัตยาประจ าเมืองสงขลามาตัง้ แต่ย้ายเมืองมายังฝ่ังตะวันออกของ
ทะเลสาบ36 

การบรูณปฏิสงัขรณ์วดันีเ้ร่ิมขึน้ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 1 โดยเจ้าพระยาอินทคีรี (บญุหุ้ย) 
ผู้ส าเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยนัน้ ได้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนีค้รัง้ใหญ่ พร้อมกับสร้าง
อโุบสถและศาลาการเปรียญขึน้ใหม่37 และในสมยัรัชกาลท่ี 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2394-2408 ได้มีการ

                                                           
32กองพทุธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

การศาสนา, 2525), 690. 
33ศลิป์ชยั ชิน้ประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 52.  
34กรมการฝึกหัดครู, อาสันนะโยคะ (ม.ป.ท., 2521. พิมพ์แจกในงานกฐิน

พระราชทาน ณ วดัมชัฌิมาวาส อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 4 พฤศจิกายน 2521), 4. 
35เร่ืองเดียวกนั, 1. 
36ศลิป์ชยั ชิน้ประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส, 52. 
37กรมการฝึกหดัครู, อาสันนะโยคะ, 1. 
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บรูณปฏิสงัขรณ์วดันีค้รัง้ใหญ่อีกครัง้หนึ่ง โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บญุสงัข์) ผู้ส าเร็จราชการเมือง
สงขลาในสมยันัน้ ได้ท าการปรับปรุงปฏิสงัขรณ์วดันี ้พร้อมกบัสร้างศาสนสถานขึน้ใหม่หลายหลงั 
เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตรพระจอม ศาลาฤๅษี หมู่กุฏิสงฆ์ ซุ้มมณฑปหอระฆัง ฯลฯ 
แล้วก่อก าแพงวดัด้วยหิน และในขณะท่ีก าลงัก่อสร้างอโุบสถใหม่นี ้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัได้เสดจ็ประพาสเมืองสงขลา (พ.ศ. 2402-2406) และได้เสดจ็เย่ียมวดันีด้้วย38 ตอ่มาภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถช ารุดพร้อมกบัตวัอโุบสถ กรมศิลปากรจึงได้ท าการบรูณปฏิสงัขรณ์
อโุบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนงัครัง้ใหญ่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 251439 

 
อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส  
อโุบสถวดัมชัฌิมาวาสหลงัปัจจบุนั (ภาพท่ี 1) เป็นหลงัท่ีสร้างขึน้ใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 

2394-240840 ลกัษณะเป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปนู อยู่ในผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าบนฐานสูง หนั
หน้าไปทางทิศตะวนัตก ซึง่หนัไปสูเ่ส้นทางสญัจร คือทะเลสาบสงขลานัน่เอง41 

 

 
ภาพท่ี 1 อโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 

 

                                                           
38เร่ืองเดียวกนั, 2. 
39ศลิป์ชยั ชิน้ประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส, 54. 
40เร่ืองเดียวกนั, 53. 
41เร่ืองเดียวกนั. 
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อโุบสถมีก าแพงแก้วและรัว้เหล็กล้อมรอบ มีประตทูางเข้าทัง้ทางด้านทิศตะวนัตกและ
ทิศตะวนัออก ด้านละ 2 บาน มีหน้าตา่งด้านละ 7 บาน กรอบซุ้มประตแูละหน้าตา่งเป็นซุ้มปนูปัน้
รูปพระมหามงกฎุ (ภาพท่ี 2, 3) ซึ่งคงจะเป็นเคร่ืองหมายของรัชกาลท่ี 442 เน่ืองจากอโุบสถหลงันี ้
สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 และในขณะท่ีสร้างรัชกาลท่ี 4 ได้เสดจ็มายงัวดันีด้้วย 

รูปทรงหลงัคาเป็นทรงไทยลดชัน้ 2 ชัน้ 3 ตบั มีเสาพาไลส่ีเหล่ียมประดบับวัหัวเสา
แบบบวัแวง และมีคนัทวยรองรับชายคาปีกนก หน้าบนัประดบัด้วยนาคล ายอง ช่อฟ้า ใบระกา 
และหางหงส์ ลวดลายประดบัหน้าบนัเป็นงานปนูปัน้นนูสงูประดบักระจกสี โดยหน้าบนัทางด้าน
ทิศตะวนัออกเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์ 3 เศียร ห้อมล้อมด้วยเหลา่เทวดาและกระหนกเปลว (ภาพ
ท่ี 4) สว่นหน้าบนัทางด้านทิศตะวนัตกเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ห้อมล้อมด้วยเหล่าเทวดา
และกระหนกเปลวเชน่กนั43 (ภาพท่ี 5) 

 

 
ภาพท่ี 2 ซุ้มประตอูโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 

 

                                                           
42เร่ืองเดียวกนั. 
43เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 3 ซุ้มหน้าตา่งอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 4 หน้าบนัด้านทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
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ภาพท่ี 5 หน้าบนัด้านทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส                                                       
ท่ีมา: บญุญารัตน์ จิตตวาที, “การศกึษาอิทธิพลของงานช่างหลวงแหง่กรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมีอิทธิพล
ตอ่งานศลิปะในท้องถ่ิน กรณีศกึษาวดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา” (รายงานประกอบการศกึษาใน
รายวิชา 317 274 การศกึษาโดยเสรีในสาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ ภาควิชาประวตัิศาสตร์
ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547), 29.  
 

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนปางสมาธิ 
ประดิษฐานภายในบษุบก44  (ภาพท่ี 6) และภายในอโุบสถยงัมีงานจิตรกรรมฝาผนงัฝีมือสกลุช่าง
หลวง ลกัษณะเป็นภาพเขียนสีฝุ่ นมีรองพืน้ เขียนเป็นภาพพุทธประวตัิ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม 
และวิทยาธร โดยผนงัด้านหลงัพระพทุธรูปประธาน (สกดัหลงั) ตอนบนเขียนภาพพทุธประวตัิ ตอน
แบง่พระบรมสารีริกธาต ุตอนลา่งเป็นภาพทศชาตชิาดก เร่ืองวิฑรูบณัฑิตชาดก  

 

                                                           
44เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 6 พระพทุธรูปประธานภายในอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

ผนงัด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน (สกัดหน้า) ตอนบน เขียนเป็นภาพเทพเทวดาต่ืน
ตระหนกต่อกองทัพมารพากันเหาะหนีไปคนละทิศละทาง ถัดมาเป็นภาพพุทธประวัติตอนมาร
ผจญ และตอนลา่งสดุ เขียนเป็นภาพทศชาตชิาดก เร่ืองเวสสนัดรชาดก กณัฑ์นครกณัฑ์  

ผนงัด้านทิศใต้ ตอนบนสดุ เขียนเป็นภาพวิทยาธร ถดัมาเป็นภาพเทพชมุนมุ ถดัลงมา
เร่ิมตัง้แตม่มุผนงัด้านหน้าอโุบสถไปจนถึงมุมด้านซ้ายสดุของพระพทุธรูปประธาน เขียนเป็นภาพ
พุทธประวัติ เร่ิมตัง้แต่ตอนพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขจนถึงตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
และตอนล่างสุด เขียนเป็นภาพทศชาติชาดก เร่ิมตัง้แต่เร่ืองเตมียชาดกไปจนถึงเร่ืองพรหมนารท
ชาดก  

ส่วนผนงัด้านทิศเหนือ ตอนบนสดุ เขียนเป็นภาพวิทยาธร ถดัมาเป็นภาพเทพชมุนมุ 
ถดัลงมาเร่ิมตัง้แต่มมุด้านขวาสดุของพระพทุธรูปประธานไปจนถึงมมุผนงัด้านหน้าอุโบสถ เขียน
เป็นภาพพุทธประวัติ เร่ิมตัง้แต่ตอนเหล่าเทพเทวดาอัญเชิญพระมหาบุรุษมาจุติบนโลกมนุษย์
จนถึงตอนนางสชุาดาถวายข้าวมธุปายาส และพระมหาบรุุษทรงลอยถาด และตอนล่างสุด เขียน
เป็นภาพทศชาติชาดก เร่ืองเวสสนัดรชาดก เร่ิมเขียนตัง้แต่กัณฑ์ทศพรเรียงล าดบัไปจนถึงกัณฑ์
ฉกษัตริย์ 

งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส แม้ว่าจะเป็นงานฝีมือสกุลช่าง
หลวง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีการสอดแทรกภาพเก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชน
บริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาลงไปในงานจิตรกรรมฝาผนงัด้วย เช่น ภาพการแสดงมโนราห์ 
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การเลีย้งนกในกรงนก ภาพต้นไม้ผลไม้ท่ีนิยมปลกูกนัในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา เช่น 
จ าปาดะ มะมว่งหิมพานต์ เป็นต้น จงึคาดวา่ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัแห่งนีน้่าจะ
มีชา่งท้องถ่ินร่วมเขียนอยูด้่วย 

 
การก าหนดอายุภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส 
ลกัษณะรูปแบบ เทคนิควิธีการเขียนภาพ รวมทัง้เร่ืองท่ีเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนงั

ภายในอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นงานฝีมือสกลุช่างหลวง เช่น การเขียนภาพ
ชนชัน้สงูไมว่า่จะเป็นพระราชา พระชายา พระราชวงศ์ และเทวดาเขียนตามแบบนาฏลกัษณ์ การ
ใช้แถบเส้นสินเทา การวาดภาพน า้ตามแบบประเพณี การเขียนเร่ืองแนวปรัมปราคติ คือ พุทธ
ประวตัิ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม และวิทยาธร เป็นต้น ซึ่งลักษณะเหล่านีเ้ป็นลักษณะงานท่ีมี
พฒันาการตอ่มาจากสมยัรัชกาลท่ี 3 แม้ลกัษณะรูปแบบ เทคนิควิธีการเขียนภาพ เร่ืองท่ีเขียน 
รวมทัง้ภาพโดยรวมของงานจะมีรูปแบบตรงกบังานในสมยัรัชกาลท่ี 3 แตใ่นส่วนของรายละเอียด
ของภาพได้แสดงให้เห็นวา่เป็นงานในสมยัรัชกาลท่ี 4 มากกวา่  

การก าหนดอายงุานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัมชัฌิมาวาสนี ้สามารถศึกษา
ได้จากลกัษณะการแต่งกายของบุคคล สถาปัตยกรรม ของใช้อย่างตะวนัตก รวมทัง้เทคนิคการ
เขียนภาพบางประการ โดยจากงานจิตรกรรมฝาผนังปรากฏภาพกลุ่มบุคคลท่ีมีการสวมเสือ้
ในขณะเข้าเฝ้า  (ภาพท่ี 7, 8) ซึ่งธรรมเนียมการสวมเสือ้เข้าเฝ้าเกิดขึน้ครัง้แรกในปี พ .ศ. 2394 
ก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 445  

 

                                                           
45เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, หนังสือชุดกรุงเทพฯ สอง

ศตวรรษ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 38-39. 
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ภาพท่ี 7 ภาพกลุม่บคุคลสวมเสือ้ในขณะเข้าเฝ้าท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 8 ภาพกลุม่บคุคลสวมเสือ้ในขณะเข้าเฝ้าท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส                                
ท่ีมา: ศลิป์ชยั ชิน้ประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 91. 
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ภาพศาลพระภูมิ ลกัษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ตัง้อยู่ภายในก าแพง  (ภาพท่ี 9) 
อนึ่งภาพศาลพระภูมิเคยมีปรากฏมาแล้วในงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัสุวรรณาราม 
กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 10) ซึง่เป็นงานท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 346  

ในภาพจิตรกรรมทศชาติชาดก เร่ืองเวสสนัดรชาดกปรากฏภาพวาดลวดลายประดบั
กรอบซุ้มประตท่ีูเป็นลายอย่างเทศ  (ภาพท่ี 11) กรอบซุ้มประตแูละหน้าต่างท่ีเป็นงานปูนปัน้
ประดบัลวดลายอย่างเทศ เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัอาคารแบบพระราชนิยมในสมยั
รัชกาลท่ี 347 และได้รับความนิยมสืบตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 448 

 

 
ภาพท่ี 9 ภาพศาลพระภมูิท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

                                                           
46สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 111. 
47ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 170. 
48เร่ืองเดียวกนั, 196. 
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ภาพท่ี 10 ภาพศาลพระภมูิท่ีอโุบสถ วดัสวุรรณาราม กรุงเทพมหานคร                                   
ท่ีมา: แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 62. 
 

 
ภาพท่ี 11 ภาพซุ้มหน้าตา่งท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

ภายในภาพพุทธประวัติ ตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ปรากฏภาพบุคคลสวม
หมวกนัง่อยูบ่นเก้าอีภ้ายในเต็นท์ผ้าใบ  (ภาพท่ี 12) แสดงสถานะทางสงัคมว่าเป็นบคุคลชนชัน้สงู 
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อนึง่ภาพเตน็ท์ผ้าใบเช่นนีมี้ปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารวดัปทมุวนารามเช่นกนั 
(ภาพท่ี 13) ซึง่งานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัปทมุวนารามนีเ้ป็นงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนขึน้ในสมยั
รัชกาลท่ี 449 และเต็นท์ผ้าใบก็นบัว่าเป็นของอย่างใหม่ท่ีมีในสมยันัน้50 ส่วนภาพบคุคลนัง่อยู่บน
เก้าอีใ้นงานจิตรกรรมฝาผนงัก็มีปรากฏมาแล้วในงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัสุทศั น์ฯ 
กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 14) ซึง่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 351 

 

 
ภาพท่ี 12 ภาพบคุคลสวมหมวกนัง่อยู่บนเก้าอีภ้ายในเต็นท์ผ้าใบท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส  
 

                                                           
49น. ณ ปากน า้ [นามแฝง], วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539), 5. 
50เร่ืองเดียวกนั, 118. 
51สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม, 165. 
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ภาพท่ี 13 ภาพเตน็ท์ผ้าใบท่ีวิหาร วดัปทมุวนาราม กรุงเทพมหานคร                                          
ท่ีมา: น. ณ ปากน า้ [นามแฝง], วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539), 119. 

 

 
ภาพท่ี 14 ภาพบคุคลนัง่อยู่บนเก้าอีท่ี้อโุบสถ วดัสทุศัน์ฯ กรุงเทพมหานคร 
 

ในภาพจิตรกรรมปรากฏภาพการตัง้เสาธงบนบกและชกัธงขึน้สู่ยอดเสา (ภาพท่ี 15) 
ซึง่เป็นธรรมเนียมท่ีได้รับความนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 ธรรมเนียมการตัง้เสาธงบนบกและชกัธงขึน้
สู่ยอดเสานัน้ ได้เร่ิมขึน้ในแผ่นดินสยามหรือประเทศไทยในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั รัชกาลท่ี 2 โดยเร่ิมต้นจากชาวต่างชาติท่ีเข้ามาอยู่ในสยาม แต่อย่างไรก็ตามธรรมเนียม
การตัง้เสาธงบนบกและชกัธงขึน้สู่ยอดเสานีก็้จ ากดัอยู่แตเ่พียงในหมู่ชาวตะวนัตกเท่านัน้ ไม่นิยม
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แพร่หลายมาสูเ่จ้านาย ข้าราชการ หรือราษฎรชาวสยามแตอ่ยา่งใด ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ธรรมเนียมการตัง้เสาธงบนบกและชกัธงขึน้สู่ยอดเสาก็ยงัไม่เป็น
ท่ีนิยมแพร่หลาย เน่ืองจากทรงไม่โปรดท่ีจะให้เอาอย่างตามธรรมเนียมฝร่ัง ต่อมาในสมยัรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชด ารัสสัง่ให้ท าเสาธงขึน้ทัง้ในวงั
หลวงและวงัหน้า เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายแสดงพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน และทรงด ารัสสัง่ให้
เจ้านายต่างกรม ขุนนางผู้ ใหญ่ท าเสาธงขึน้ตามวังและท่ีบ้าน ท าให้มีเสาธงเกิดขึน้ในกรุงสยาม
มากมายในรัชกาลของพระองค์52 

 

 
ภาพท่ี 15 ภาพเสาธงท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

ภาพเหลา่เทวดาเหาะเป็นหมู่ท่ามกลางก้อนเมฆปรากฏภายในภาพพทุธประวตัิ ตอน
เหล่าเทพเทวดาอญัเชิญพระมหาบุรุษมาจุติบนโลกมนุษย์ (ภาพท่ี 16) และภายในภาพทศชาติ
ชาดก เร่ืองเนมิราชชาดก (ภาพท่ี 17) เหล่าเทวดาท่ีเหาะอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆแสดงอากปักิริยาท่ี
แตกต่างกันอย่างเป็นอิสระสะท้อนให้เห็นถึงความสมจริง ภาพเทวดาลกัษณะเช่นนีเ้ป็นลกัษณะ
ของเทวดาท่ีนิยมเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 453 
                                                           

52กฤษดา ไพรวรรณ์, พัฒนาการของธงชาตไิทย, หนงัสือชดุรู้รอบ-รอบรู้ (นครปฐม: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์, 2553), 50-63. 

53พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “ภาพเทวดาในรัชกาลท่ี 4 : ความสืบเน่ืองทางงานช่าง,” ใน 
ประมวลผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของศาสตราจารย์ ดร . สันติ เล็กสุขุม (กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554), 205-211. 
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จากการศึกษาดงักล่าวข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่าจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวัด
มชัฌิมาวาสเป็นงานท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ในคราวเดียวกับการสร้างอโุบสถ ซึ่งสอดคล้อง
กับจารึกท่ีพบภายในอุโบสถท่ีมีการระบุปีท่ีเขียนจิตรกรรมฝาผนังไว้ว่า “จาฤกไว้เม่ือจุลศกัราช 
1225 ปีกญุ เบญศก” (พ.ศ. 2406)54 

 

 
ภาพท่ี 16 ภาพเหลา่เทวดาเหาะเป็นหมูท่่ามกลางก้อนเมฆภายในภาพพทุธประวตัิ ตอน เหลา่เทพ              
    เทวดาอญัเชิญพระมหาบรุุษมาจตุิบนโลกมนษุย์ท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 17 ภาพเหลา่เทวดาเหาะเป็นหมูท่่ามกลางก้อนเมฆภายในภาพทศชาตชิาดก              
    เร่ืองเนมิราชชาดกท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

                                                           
54ศลิป์ชยั ชิน้ประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส, 54. 



27 
 

 
 

2.2 ประวัตกิารสร้างวัดโพธ์ิปฐมาวาส และการก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนัง 
วดัโพธ์ิปฐมาวาส ตัง้อยู่เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 12 บ้านบอ่ยาง ถนนไทรบรีุ ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือประมาณปี พ .ศ. 221055 
ตามประวตักิลา่ววา่ สร้างขึน้เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2200 บริเวณท่ีตัง้วดัเดิมเรียกว่า สถานท่ีค้าโภค์ 
หมายถึง ตลาดนดั นามวดัเดิมเรียกว่า “วดัโภค์” ตอ่มาจึงเพีย้นเป็น “วดัโพธ์” จนถึงสมยัของพระ
ครูสงัฆโศภนเป็นเจ้าอาวาสได้เปล่ียนช่ือเป็น “วดัโพธ์ิปฐมาวาส”56 

ในพงศาวดารเมืองสงขลาได้กล่าวถึงวัดนีว้่า เดิมช่ือ “วัดโพธ์” เป็นวัดท่ีเจ้าเมือง
สงขลาได้เป็นผู้สร้างในบางส่วนและปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมา นับตัง้แต่พระยาศรีสมบตัิจางวาง 
(บญุชิน้ ณ สงขลา) เป็นผู้สร้างพระอโุบสถและโรงธรรม ราวสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลิศหล้านภาลัย57 ต่อมาในปี พ.ศ. 2402 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสงัข์ ณ สงขลา) ผู้ส าเร็จราชการเมืองสงขลา บุตรของพระยาศรีสมบตัิ
จางวาง (บุญชิน้ ณ สงขลา) ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์สิน้เงินไป 361 เหรียญ58 และในรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ราวปี พ.ศ. 2461 ได้มีการบรูณปฏิสงัขรณ์วดันีค้รัง้ใหญ่
เป็นครัง้ท่ี 2 ซึง่ได้มีการบนัทกึปีพทุธศกัราชเป็นลายปนูปัน้ไว้บนหน้าบนัของพระอโุบสถด้วย59 

 
อุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส  
ตามประวตัิวดัท่ีมีบนัทึกไว้ในพงศาวดารเมืองสงขลา พบว่าอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 

(ภาพท่ี 18) ได้รับการบูรณปฏิสงัขรณ์หลายครัง้ด้วยกนั ท าให้ลกัษณะอุโบสถท่ีปรากฏในปัจจบุนั 
เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบประยุกต์ มีการผสมผสานกนัระหว่างไทย จีน และ

                                                           
55กองพทุธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

การศาสนา, 2527), 565. 
56เร่ืองเดียวกนั. 
57ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 30 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่  50 (ต่อ)-53) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2511), 210. 
58เร่ืองเดียวกนั, 243. 
59กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวัฒนธรรมในชุมชนสงขลาสมัยต้นรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 7. 
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ตะวันตก60 ตวัอุโบสถมีการมุงหลังคาและปูพืน้บริเวณรอบอุโบสถด้วยกระเบือ้งสงขลา ซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีพบบอ่ย และเป็นท่ีนิยมในสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินทางภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
พืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา61 อุโบสถตัง้อยู่ภายในแนวก าแพงแก้ว ลกัษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือ
ปนูยกพืน้สงู อยูใ่นผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หนัหน้าไปทางทิศตะวนัตก อนัเป็นคติท่ีต้องการให้หนัไปสู่
เส้นทางสญัจร ซึ่งก็คือทะเลสาบสงขลานัน่เอง62 มีประตทูางเข้าเฉพาะด้านทิศตะวนัตก 1 บาน มี
หน้าตา่งด้านละ 5 บาน กรอบซุ้มประตแูละหน้าตา่งเป็นงานประดบัปนูปัน้เขียนสีลายดอกไม้และ
ใบไม้ (ภาพท่ี 19, 20) 

พืน้ท่ีอุโบสถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นพืน้ท่ีปิดล้อมภายใน กับส่วนท่ีเป็น
ระเบียงด้านนอก ฐานของอาคารและระเบียงเป็นฐานปัทม์63  ส่วนท่ีเป็นระเบียงก่อผนงัเจาะเป็น
ช่องเปิดลกัษณะเป็นวงโค้งท่ีต่อเน่ืองกันแทนการสร้างเสาพาไล เพ่ือรองรับน า้หนกัชายคาปีกน
กรอบอาคารตามแบบเดิม64 มีพนกัระเบียงประดบัด้วยกระเบือ้งปรุแบบจีนเช่ือมต่อกนัตลอดแนว
ผนงัระเบียง ตรงชัน้ระเบียงมีบนัไดทางขึน้อยู่ตอนกลางของทกุด้าน ส่วนชัน้ของตวัอาคารมีบนัได
อยูท่างด้านทิศตะวนัตกเพียงด้านเดียว65 การปรับเอารูปแบบช่องวงโค้งท่ีตอ่เน่ืองกนั (Arcade) ซึ่ง
เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกมาใช้แทนเสาพาไลนัน้ คาดว่าน่าจะเกิดจากการบรูณะใน
ปี พ.ศ. 2402 โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์ ณ สงขลา) ซึ่งตรงกับสมยัรัชกาลท่ี 4 อันเป็น
ชว่งเวลาท่ีวฒันธรรมตะวนัตกก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในสมยันัน้66 

 

                                                           
60เร่ืองเดียวกนั, 11. 
61เร่ืองเดียวกนั, 12. 
62เร่ืองเดียวกนั, 11. 
63ธีระยุทธ์ สุวลักษณ์, “พระอุโบสถในเมืองสงขลาสมัยการปกครองของเจ้าเมือง

ตระกลู ณ สงขลา พ.ศ. 2318-2444” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554), 85. 

64กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 
ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 16. 

65ธีระยุทธ์ สุวลักษณ์, “พระอุโบสถในเมืองสงขลาสมัยการปกครองของเจ้าเมือง
ตระกลู ณ สงขลา พ.ศ. 2318-2444”, 85. 

66กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 
ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 16. 
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ภาพท่ี  18 อโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 19 ซุ้มประตอูโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส                                                                            
ท่ีมา: กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : ภาพ
สะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 125.  
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ภาพท่ี 20 ซุ้มหน้าตา่งอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

หลงัคาอโุบสถเป็นทรงจัว่ไม่มีการซ้อนชัน้ มงุด้วยกระเบือ้งดินเผา หน้าบนัอโุบสถก่อ
อิฐทึบประดบัด้วยช่อฟ้าและหางหงส์ปนูปัน้67 ลวดลายประดบัหน้าบนัเป็นงานปนูปัน้เขียนสี เป็น
รูปพานรองรับใบโพธ์ิ และมีจารึกอยูเ่หนือพานวา่ “พระพทุธศกัราช 2461” (ภาพท่ี 21) 

 

 
ภาพท่ี 21 ภาพหน้าบนัอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธรูปปนูปัน้ลงรักปิดทอง
ปางมารวิชัยฝีมือช่างท้องถ่ิน ประดิษฐานบนฐานชุกชีปูนปัน้ประดับกระจก (ภาพท่ี 22) และ
ภายในอุโบสถยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างท้องถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลช่างหลวง ลักษณะเป็น
                                                           

67เร่ืองเดียวกนั, 10-11. 
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ภาพเขียนสีฝุ่ นมีรองพืน้ ยกเว้นบริเวณเสาไม่มีรองพืน้ แตเ่ขียนสีลงบนปนูปัน้หุ้มเสาเป็นรูปล าไม้
ไผค่ร่ึงซีกฝังในผนงัเลย จิตรกรรมเขียนเป็นภาพปริศนาธรรม ภาพเล่าเร่ืองเก่ียวกบัวตัรปฏิบตัิของ
พระภิกษุสงฆ์จากเร่ือง อสุภกรรมฐาน และธุดงควัตร ภาพพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็น วรรณกรรม
ท้องถ่ินเร่ือง ลิงขาวลิงด า พระมาลยั และเทพชมุนมุ โดยผนงัด้านหลงัพระพทุธรูปประธาน (สกัด
หลงั) ส่วนบน ตรงกลางเหนือเศียรพระพุทธรูปประธานเขียนภาพพระอาทิตย์ทรงราชรถ ถดัลงมา
เจาะชอ่งเป็นซุ้มสามเหล่ียมโค้ง 2 ชอ่ง ภายในประดษิฐานพระพทุธรูปประทบัยืนปางประทานอภยั 
(ภาพท่ี 22) สว่นลา่ง เขียนเป็นภาพนรกภมูิ 

 

 
ภาพท่ี 22 พระพทุธรูปภายในอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

ผนังด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน (สกัดหน้า) ส่วนบน เขียนลายดอกไม้ร่วงบนพืน้
ขาว ถัดลงมา เหนือกรอบประตเูจาะช่องเป็นซุ้มสามเหล่ียมโค้ง 3 ช่อง โดยซุ้มตรงกลาง ภายใน
เป็นลายปนูปัน้รูปต้นโพธ์ิ (ภาพท่ี 23) ซึ่งน่าจะหมายถึงนามของวดั68 อีกสองซุ้มด้านข้าง ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธรูปประทบันัง่ปางมารวิชยั (ภาพท่ี 23) ใต้ซุ้มพระทัง้สอง เขียนภาพพลแบก
เป็นรูปยกัษ์และพญาวานร 2 ตน จากเร่ืองรามเกียรติ์ คือ หนุมานและนิลพทัธ์ก าลงัแบกฐานซุ้ม 
ส่วนล่าง ด้านซ้ายเขียนภาพพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติกรรมฐาน และภาพพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็น 
ด้านขวาเขียนภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิตแบบภาคใต้ และภาพเล่าเร่ืองเก่ียวกับวัตรปฏิบตัิของ
พระภิกษุสงฆ์จากเร่ือง อสภุกรรมฐาน โดยเขียนเป็นภาพพระภิกษุสงฆ์ก าลงัเพง่พิจารณาซากศพ 
                                                           

68เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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ภาพท่ี 23 ซุ้มสามเหล่ียมโค้งภายในเป็นลายปนูปัน้รูปต้นโพธ์ิและซุ้มสามเหล่ียมโค้งภายใน                                         
    ประดษิฐานพระพทุธรูปประทบันัง่ปางมารวิชยัภายในอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

ผนงัด้านทิศใต้ ส่วนบน เขียนลายดอกไม้ร่วงบนพืน้ขาว ถดัลงมา เหนือขอบหน้าตา่ง
เจาะช่องเป็นซุ้มสามเหล่ียมโค้ง 5 ช่อง ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปประทบันัง่ปางมารวิชัย แต่
ละซุ้มขนาบข้างด้วยภาพเทพชมุนมุมือถือดอกบวั หนัหน้าเข้าซุ้มพระเป็นคู ่ๆ เพ่ือกระท านมสัการ
ตอ่พระพุทธรูปภายในซุ้ม ส่วนล่าง เร่ิมตัง้แตมุ่มผนงัด้านหน้าอุโบสถไปจนถึงมมุด้านซ้ายสดุของ
พระพุทธรูปประธาน เขียนเป็นภาพป้อมและก าแพงเมือง ภาพปริศนาธรรมเร่ือง ปฏิจสมุปบาท 
วรรณกรรมท้องถ่ินเร่ืองลิงขาวลิงด า ภาพชายหญิงเกีย้วพาราสีกนั และภาพสตัว์นรก 

ส่วนผนงัด้านทิศเหนือ ส่วนบน เขียนลายดอกไม้ร่วงบนพืน้ขาว ถดัลงมา เหนือขอบ
หน้าตา่งเจาะชอ่งเป็นซุ้มสามเหล่ียมโค้ง 5 ช่อง ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปประทบันัง่ปางมาร
วิชยั แตล่ะซุ้มขนาบข้างด้วยภาพเทพชมุนมุมือถือดอกบวั หนัหน้าเข้าซุ้มพระเป็นคู ่ๆ เพ่ือกระท า
นมสัการต่อพระพุทธรูปภายในซุ้ ม ส่วนล่าง เร่ิมตัง้แตมุ่มด้านขวาสุดของพระพุทธรูปประธานไป
จนถึงมมุผนงัด้านหน้าอโุบสถ เขียนเป็นภาพสตัว์นรก ภาพพทุธศาสนิกชนท าบญุและฟังพระธรรม
เทศนา ภาพเล่าเร่ืองพระมาลยั ตอนชายเข็ญใจเก็บดอกบวัถวายพระมาลยั ภาพผู้คนสู้ รบฆ่าฟัน
กัน ภาพเล่าเร่ืองเก่ียวกับวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์จากเร่ือง ธุดงควัตร โดยเขียนเป็นภาพ
พระภิกษุสงฆ์ก าลงัชกัผ้าบงัสกุุลจากซากศพ และภาพการเผาศพโดยใช้สามส้าง ซึ่งเป็นการเผา
ศพตามแบบประเพณีนิยมของภาคใต้  
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การก าหนดอายุภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส 
การก าหนดอายงุานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาสนี ้สามารถศกึษา

ได้จากเทคนิคการเขียนภาพ และเร่ืองท่ีน ามาเขียน โดยจากงานจิตรกรรมฝาผนงัปรากฏภาพบาง
ภาพท่ีมีการน าเอาเทคนิคการเขียนภาพแบบทัศนียวิทยา (Perspective) ตามอย่างภาพเขียน
ตะวันตกมาใช้ เช่น ภาพตอนบนของภาพการปลงอสุภกรรมฐานของพระภิกษุ (ภาพท่ี 24) ท่ีมี
ความพยายามในการเขียนให้ภาพดมีูมิตแิสดงระยะใกล้-ไกลของภาพ โดยแสดงขนาดและสดัส่วน
ท่ีสมัพนัธ์กันระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม69 เป็นต้น แต่การเขียนภาพแบบทศันียวิทยาของท่ีน่ี
นา่จะเขียนขึน้ในชว่งท่ีการเขียนภาพแบบนีเ้ร่ิมเข้ามา หรือไม่ก็เพราะช่างเขียนเป็นช่างท้องถ่ินฝีมือ
จึงอาจยงัไม่ถึงขัน้ หรืออาจจะยงัไม่คอ่ยเข้าใจการเขียนภาพแบบทศันียวิทยาตามอย่างตะวนัตก
มากนกั จงึท าให้ภาพท่ีเขียนออกมายงัไมเ่หมือนจริงอยา่งท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาล
ท่ี 4 เป็นต้นมา70 อย่างไรก็ตามการเขียนภาพตามแบบทศันียวิทยาตามอย่างช่างตะวนัตก เร่ิมมี
ปรากฏมาบ้างแล้วตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 3 ดงัจะเห็นได้จากการเขียนภาพในงานจิตรกรรมฝาผนงั
ภายในอโุบสถวดัดาวดงึษาราม กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 25) ท่ีมีการน าเอาเทคนิคการเขียนภาพ
ตามแบบทัศนียวิทยามาใช้ โดยการเขียนภาพประตูและต้นไม้ให้มีแสงและเงาตามแบบเทคนิค
ตะวนัตก และเขียนต้นไม้นอกก าแพงวงัโดยไมเ่ก็บรายละเอียด และไมเ่น้นความเดน่ชดัของแสงเงา 
เพ่ือให้เห็นว่าเป็นต้นไม้ระยะไกล ลกัษณะการเขียนภาพเช่นนีแ้สดงให้เห็นว่า ช่างเขียนในสมัย
รัชกาลท่ี 3 เร่ิมรับเอาการเขียนภาพแบบทศันียวิทยาอย่างตะวนัตกมาใช้แล้ว71  

 

                                                           
69กรมศิลปากร, สมุดภาพจิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพ 2526 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์การพิมพ์, 2525), 21. 
70กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 65. 
71สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม, 139. 
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ภาพท่ี 24 ภาพการปลงอสภุกรรมฐานของพระภิกษุท่ีอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 25 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอโุบสถ วดัดาวดงึษาราม กรุงเทพมหานคร                              
ท่ีมา: สนัต ิเล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปล่ียน การแสดงออกก็

เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 138. 
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ในส่วนของเร่ืองท่ีน ามาเขียนก็สามารถน ามาเป็นตัวก าหนดอายุในการเขียนงาน
จิตรกรรมฝาผนงัได้เช่นกัน โดยเร่ืองท่ีน ามาเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวดัโพธ์ิ
ปฐมาวาส เป็นเร่ืองท่ีมุ่งเน้นไปในทางหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ  การเขียนภาพ
เก่ียวกบัปริศนาธรรม อสภุกรรมฐาน และธุดงควตัร ซึง่เป็นเร่ืองท่ีนิยมเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนงั
ในสมยัรัชกาลท่ี 472  

อีกทัง้ในงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส ยงัได้พบการเขียนภาพ
บนัทึกเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ คือ ภาพกลุ่มคนก าลงัท าการก่อสร้าง (ภาพท่ี 26) ภาพป้อม
และก าแพงเมือง (ภาพท่ี 27) ซึ่งคาดว่าภาพเหล่านีน้่าจะเป็นภาพการบันทึกเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์การสร้างเมืองสงขลาใหม่ท่ีต าบลบอ่ยางในสมยัรัชกาลท่ี 373 และภาพพิธีกรรมการ
แห่เจ้าเซ็น (ภาพท่ี 28) ซึ่งเป็นพิธีกรรมส าคญัของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ อนึ่งการเขียนภาพ
บันทึกเหตุการณ์ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องใด ๆ กับพุทธศาสนา นับเป็นความเปิดกว้างทางด้าน
แนวความคดิและการแสดงออกอยา่งเตม็ท่ีท่ีเกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา74 อีกทัง้ยงัไม่เคย
พบว่าในสมยัรัชกาลท่ี 3 และก่อนหน้านัน้ มีการเขียนภาพเก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมส าคญั
ของศาสนาอ่ืน ๆ ยกเว้นศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็นศาสนาท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัมานานกบั
ศาสนาพุทธในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองพิธีกรรมและความเช่ือท่ีมักจะมีการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนัเสมอ75  

จากการศกึษาดงักล่าวข้างต้นท าให้สนันิษฐานได้ว่า จิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถ
วดัโพธ์ิปฐมาวาสน่าจะเป็นงานท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ซึ่งสอดคล้องกบัประวตัิการบรูณะท่ีมี
บนัทกึไว้ในพงศาวดารเมืองสงขลา และลกัษณะอโุบสถท่ีปรากฏในปัจจบุนั  

 

                                                           
72รุ่งทิวา กลางทพั, “การศกึษาสภาพวิถีชีวิตท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัภายในห้อง

พระศาสดา พระวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ” (สารนิพนธ์ปริญญา
บณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545), 20 

73กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 
ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 40. 

74เร่ืองเดียวกนั, 66. 
75เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 26 ภาพกลุม่คนก าลงัท าการก่อสร้างท่ีอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส  

 

 
ภาพท่ี 27 ภาพป้อมและก าแพงเมืองท่ีอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 
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ภาพท่ี 28 ภาพพิธีกรรมการแหเ่จ้าเซ็นท่ีอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 
2.3 ประวัตกิารสร้างวัดคูเต่า และการก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนัง 

วดัคเูตา่ ตัง้อยู่เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 บ้านแม่ทอม ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล ่า จงัหวดั
สงขลา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือประมาณปี พ .ศ. 243376 ตามประวตัิกล่าวว่า วดันี ้
ตัง้ขึน้เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2299 ท่ีตัง้เดิมตัง้อยู่ท่ีบ้านหนองหิน ต าบลแม่ทอม ซึ่งปัจจุบนัยงัมีป่า
ช้าหนองหินเหลือเป็นหลกัฐานอยู่77 บริเวณรอบ ๆ ท่ีตัง้วดัเดมิเป็นท่ีลุ่มและเป็นท่ีอาศยัของเตา่เป็น
จ านวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกกนัว่า “วดัสระเตา่” ตอ่มาท่ีตัง้วดัเดิมทางสญัจรไปมาไม่สะดวกจึงได้
ย้ายวดัมาตัง้ในท่ีปัจจบุนั เหตท่ีุเรียกว่าวดัคเูตา่นัน้ เล่ากนัว่าเน่ืองมาจากมีเตา่ขึน้ลงในคท่ีูอยู่ทาง
ทิศเหนือของวดับอ่ย ๆ ชาวบ้านจงึเรียกคนีูว้า่ “คเูตา่” และเรียกวดัสระเตา่วา่ “วดัคเูตา่”78 

                                                           
76กองพทุธศาสนสถาน, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ 3, 387. 
77สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529, เล่ม 2 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2529), 504. 
78เร่ืองเดียวกนั. 
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จากการท่ีสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพนัธุวงศ์วรเดช ได้ทรง
บนัทึกถึงการเสด็จวดัคเูต่าของพระองค์ ไว้เม่ือปี พ .ศ. 2427 ในหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ือง “ชี
วิวฒัน์” แสดงให้เห็นว่า เม่ือปี พ.ศ. 2427 วดัคเูตา่ได้ย้ายมาตัง้อยู่ในท่ีปัจจบุนัแล้ว และชาวบ้าน
เรียกช่ือวดันีก้ันว่าวดัคูเต่าบ้าง วดัสระเต่าบ้าง แม้ในเร่ืองท่ีทรงบนัทึกไว้ก็เรียกวดัคเูต่าแห่งหนึ่ง 
และเรียกวดัสระเตา่อีกแหง่หนึง่ทัง้ท่ีหมายถึงวดัเดียวกนั79 

 
อุโบสถวัดคูเต่า  
อโุบสถวดัคเูตา่ (ภาพท่ี 29) เป็นแบบท้องถ่ินท่ีนิยมสร้างกนัในจงัหวดัสงขลา ลกัษณะ

คล้ายกบัอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส ตวัอโุบสถตัง้อยู่ในแนวก าแพงแก้ว ลกัษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือ
ปนูขนาด 3 ห้อง อยู่ในผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หนัหน้าไปทางทิศตะวนัตก มีมุขย่ืนทัง้ทางด้านหน้า
และด้านหลงั มีประตทูางเข้าทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ด้านละ 1 บาน มีช่องลมลกูมะหวดขนาบ
ทัง้ 2 ข้างของประตดู้านละ 1 ช่อง สองข้างของประตมีูซุ้มคหูาเจาะลึกลงไปในผนงั มีรูปปนูปัน้
ฤๅษีประดษิฐานอยูภ่ายในซุ้มละ 1 องค์ อโุบสถไมมี่หน้าตา่งแตท่ าเป็นช่องลมลกูมะหวดด้านละ 5 
ชอ่งแทน80  

 

 
ภาพท่ี 29 อโุบสถ วดัคเูตา่ 
                                                           

79เร่ืองเดียวกนั. 
80เร่ืองเดียวกนั, 781. 
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ภายในอโุบสถเปิดเป็นโถง มีเสารายขึน้รับเคร่ืองบน (ภาพท่ี 30) เป็นเสาส่ีเหล่ียมยอด
เป็นบลัลงัก์ ตรงมมุห้องเป็นเสารูปหกัมมุฉาก และมีมมุสามเหล่ียมเป็นเท้าแขนรับคานไม้กระดาน
คอสอง หน้าตัดของเท้าแขนเป็นปูนปัน้เขียนสีรูปทวารบาลและรูปสิงห์ ระหว่างเสามีก าแพง
เช่ือมโยงตลอดด้านข้างทัง้สองด้าน ด้านหลงัเป็นผนงัทึบ  ด้านหน้าระหว่างเสาคู่หน้าไม่มีก าแพง
เช่ือมเสา นอกเสารายเป็นชานโดยรอบ มีผนงัก่อขึน้รับเชิงชายปีกนก และเป็นผนงัของอโุบสถ81 

หลงัคาอโุบสถเป็นทรงจัว่ไม่มีการซ้อนชัน้ มงุด้วยกระเบือ้งดินเผา หน้าบนัอโุบสถก่อ
อิฐทบึประดบัด้วยชอ่ฟ้า ใบระกา และหางหงส์ปนูปัน้ (ภาพท่ี 31) ลวดลายประดบัหน้าบนัเป็นงาน
ปนูปัน้เขียนสี ด้านหน้าเป็นรูปเทวดาทรงหงส์ ด้านหลงัเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั มีลิงแบก
อยูก่ึ่งกลางฐานหน้าบนั และท่ีมมุทัง้ 4 ด้านของฐานหน้าบนัท าเป็นรูปครุฑแบก82  

 

 
ภาพท่ี 30 เสารายรองรับเคร่ืองบนภายในอโุบสถ วดัคเูตา่ 
 

                                                           
81เร่ืองเดียวกนั. 
82เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 31 หน้าบนัอโุบสถ วดัคเูตา่ 
 

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปส าริดปางสมาธิฝีมือ
ชา่งท้องถ่ิน 1 องค์ ประดิษฐานบนฐานชกุชีปนูปัน้ประดบักระจก (ภาพท่ี 32) ตามประวตัิกล่าวว่า 
สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2447 โดยพระอปัุชฌาย์หน ูเจ้าอาวาสรูปท่ี 2 ได้จ้างช่างช่ือ นายหม ูเป็นผู้
หลอ่83 ขนาบข้างด้วยพระพทุธรูปส าริดปางมารวิชยัฝีมือชา่งท้องถ่ิน ข้างละ 1 องค์ ประดิษฐานบน
ฐานชกุชีปนูปัน้ประดบักระจก (ภาพท่ี 32) และภายในอโุบสถยงัมีจารึก (ภาพท่ี 33) ซึ่งเป็นจารึก
สลกัจากหินชนวนติดอยู่เหนือประตทูางเข้าด้านหน้า สรุปความได้ว่า พระอุปัชฌาย์หนู ผู้ เป็นลูก
ศิษย์ของพระอปัุชฌาย์แก้ว เป็นผู้ปฏิสงัขรณ์ตอ่เติมอโุบสถขึน้เม่ือเดือนสิงหาคม รศ . 121 (พ.ศ. 
2445) หลงัจากท่ีพระอปัุชฌาย์แก้วได้สร้างค้างไว้เป็นเวลา 15 ปี84 แสดงว่าอโุบสถหลงันีเ้ร่ิมสร้าง
มาแล้วตัง้แตปี่ พ.ศ. 2430 โดยพระอปัุชฌาย์แก้ว  

 

                                                           
83กองพทุธศาสนสถาน, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ 3, 387-388. 
84สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529, เลม่ 2, 781. 
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ภาพท่ี 32 พระพทุธรูปภายในอโุบสถ วดัคเูตา่ 
 

 
ภาพท่ี 33 จารึกภายในอโุบสถ วดัคเูตา่ 
 

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดคูเต่านีเ้ป็นงานฝีมือช่างท้องถ่ิน ลักษณะเป็น
ภาพเขียนสีฝุ่ น เขียนเร่ืองเวสสนัดรชาดก และเทพชุมนมุ โดยด้านหลงัพระพทุธรูปประธานเขียน
เป็นภาพซุ้มทรงปราสาท มีใบโพธ์ิท่ียอดปราสาท ลกัษณะเป็นงานจิตรกรรมผสมงานปนูปัน้ ท่ีฝา
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ผนังเขียนเร่ืองเวสสันดรชาดก โดยเร่ิมตรงมุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขียนตอนกัณฑ์วน
ประเวศน์เรียงล าดบัไปจนจบลงท่ีตอนกณัฑ์ฉกษัตริย์ และท่ีคอสองเขียนเป็นภาพเทพชมุนมุ 

 
การก าหนดอายุภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคูเต่า 
การก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัคเูต่านี ้สามารถศึกษาได้จาก

ลกัษณะการแตง่กายของบคุคล เคร่ืองแบบของทหาร และยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง โดยจาก
งานจิตรกรรมฝาผนงัปรากฏภาพบคุคลลกัษณะคล้ายขนุนางท้องถ่ินสวมเสือ้แพรปักทองท่ีคอ นัง่
อยู่บนเกาอีใ้นมือถือปืนสบันก (ภาพท่ี 34) แสดงถึงสถานะทางสงัคมว่าเป็นบุคคลชนชัน้สูง อนึ่ง
การสวมเสือ้ปักทองท่ีคอ เป็นการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายพลเรือนในสมยัรัชกาลท่ี 585 ส่วน
ภาพบุคคลนัง่บนเก้าอีใ้นงานจิตรกรรมฝาผนงัก็มีปรากฏมาแล้วในงานจิตรกรรมฝาผนงัภายใน
อโุบสถวัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 14) ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนขึน้ในสมัย
รัชกาลท่ี 386 

 

 
ภาพท่ี 34 ภาพบคุคลสวมเสือ้แพรปักทองท่ีคอ นัง่อยู่บนเกาอีท่ี้อโุบสถ วดัคเูตา่ 
 

                                                           
85กรมศิลปากร, วิวัฒนาการเคร่ืองแบบ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2535), 

30. 
86สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม, 165. 
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ภาพทหารสวมเคร่ืองแบบ คือ สวมหมวกแก๊ป สวมเสือ้แขนยาวกระดุม 5 เม็ด นุ่ง
กางเกงขาสัน้คร่ึงนอ่ง สวมถงุเท้าสีขาวและรองเท้าหนงัสีด า (ภาพท่ี 35) ลกัษณะเคร่ืองแบบทหาร
เช่นนีค้ล้ายกบัเคร่ืองแบบทหารในสมยัรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 36, 37) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาติ
ตะวนัตก87 

 

 
ภาพท่ี 35 ภาพทหารท่ีอโุบสถ วดัคเูตา่ 
 

                                                           
87กรมศลิปากร, วิวัฒนาการเคร่ืองแบบ, 30. 
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ภาพท่ี 36 ภาพทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ยศสิบเอก แตง่คร่ึงยศ พ.ศ. 2414                     
ท่ีมา: กรมศลิปากร, วิวัฒนาการเคร่ืองแบบ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2535), 39. 
 

 
ภาพท่ี 37 ภาพทหารแตง่เคร่ืองแบบปกต ิสมยัปลายรัชกาลท่ี 5                                             
ท่ีมา: กรมศลิปากร, วิวัฒนาการเคร่ืองแบบ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2535), 42. 
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ภาพราชรถท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดคูเต่านี ้มีล้อรถ 4 ล้อ (ภาพท่ี 38) 
เชน่เดียวกบัรถยนต์ในปัจจบุนั แตกตา่งจากราชรถในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนขึน้ในอดีต คือ มี
ล้อรถเพียง 2 ล้อ ยกตัวอย่าง เช่น ภาพราชรถในภาพพุทธประวัติ ตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรง
ทอดพระเนตรเห็นเทวทตูทัง้ 4 ในงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัวงั จงัหวดัพทัลงุ (ภาพท่ี 
39) และภาพราชรถในภาพทศชาตชิาดก เร่ืองเนมีราชชาดกในงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถ
วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา (ภาพท่ี 40) การวาดภาพราชรถให้มีลักษณะ 4 ล้อเช่นนีอ้าจ
เน่ืองมาจากประสบการณ์การพบเห็นรถยนต์ของจริงท่ีช่างผู้ เขียนได้พบในสมยันัน้ ซึ่งรถยนต์คนั
แรกท่ีเข้ามาในสยามหรือประเทศไทยนัน้ ไม่ปรากฏหลักฐานท่ีแน่ชัดว่าเป็นรถย่ีห้อใด ใครเป็น
เจ้าของ แต่เช่ือกันว่าชาวต่างชาติเป็นผู้น าเข้ามาในสมัยรัชกาลท่ี 5 และต่อมาได้ขายต่อให้กับ
เจ้าพระยาสรุศกัดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) รถคนันีล้กัษณะคล้ายรถบดถนนล้อยางตนั88 ส่วนรถยนต์
คนัท่ีมี 4 ล้อคนัแรกท่ีเข้ามาในสยามนา่จะเป็นรถเดมเลอร์ รุ่นปี ค.ศ. 1901 ซึ่งเป็นรถยนต์พระท่ีนัง่
คนัแรกในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 โดยพระเจ้าลกูยาเธอ กรมหลวง
ราชบรีุดิเรกฤทธ์ิ พระราชโอรสน าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย89 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
โปรดรถพระท่ีนัง่คนันีม้าก เพราะสะดวกสบายและเดินทางได้เร็วกว่ารถม้า ตอ่มาจึงโปรดเกล้าฯ 
ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิสัง่เข้ามาอีกคนัหนึ่ง เป็นรถยนต์พระท่ีนั่งคนัท่ี 2 
พระราชทานนามวา่ “แก้วจกัรพรรด”ิ เป็นรถย่ีห้อเดิม แตเ่ปล่ียนช่ือใหม่เป็น “เมอร์เซเดสเบนซ์” รุ่น
ปี ค.ศ. 190590 (ภาพท่ี 41) 

จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผนวกรวมกับอายุการสร้างอุโบสถของวัด ท าให้
สันนิษฐานได้ว่า จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดคูเต่า น่าจะเป็นงานท่ีเขียนขึน้ในช่วงสมัย
รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา  

 

                                                           
88โรม บนุนาค, 100 แรกมีในสยาม (กรุงเทพฯ: สยามบนัทกึ, 2554), 32-34. 
89เร่ืองเดียวกนั. 
90เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 38 ภาพราชรถท่ีอโุบสถ วดัคเูตา่ 
 

 
ภาพท่ี 39 ภาพราชรถในภาพพทุธประวตั ิตอนเจ้าชายสิทธตัถะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทตูทัง้ 4    
    ท่ีอโุบสถวดัวงั จงัหวดัพทัลงุ 
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ภาพท่ี 40 ภาพราชรถในภาพทศชาตชิาดก เร่ืองเนมีราชชาดกท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส  
   จงัหวดัสงขลา 
 

 
ภาพท่ี 41 “แก้วจกัรพรรด”ิ รถยนต์พระท่ีนัง่คนัท่ี 2 ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั                                                               
    รัชกาลท่ี 5 เป็นรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ รุ่นปี ค.ศ. 1905                                                
ท่ีมา: โรม บนุนาค, 100 แรกมีในสยาม (กรุงเทพฯ: สยามบนัทกึ, 2554), 32. 
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2.4 ประวัตกิารสร้างวัดวัง และการก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนัง 
วดัวงั ตัง้อยู่เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 4 บ้านคลองล าป า ถนนอภยับริรักษ์ ต าบลล าป า อ าเภอ

เมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ91 ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมาเม่ือประมาณปี พ.ศ. 234692 วดัวงัเป็น
วดัท่ีมีความส าคญั และเป็นวดัท่ีใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีถือน า้พระพิพฒัน์สตัยาประจ าเมืองพทัลงุใน
สมยัรัตนโกสินทร์93 ในหนงัสือพงศาวดารเมืองพทัลงุระบุว่า พระยาพทัลุง (ทองขาว) บุตรพระยา
พัทลุง (คางเหล็ก) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงขณะนัน้ (รับราชการตัง้แต่ปี พ .ศ. 2334-2360) เป็น
ผู้สร้างวดั แตไ่มไ่ด้ระบปีุท่ีสร้าง เร่ิมแรกสร้างเพียงพระอโุบสถมีระเบียงคดล้อมรอบ เม่ือสร้างเสร็จ
ก็มีงานฉลองวดัในปี พ.ศ. 235994 

ส่วนในหนังสือพงศาวดารและล าดับวงศ์สกุลเมืองพัทลุงระบุว่า พระยาพัทลุง 
(ทองขาว) เป็นผู้บูรณะวัดท่ีมีมาแต่เดิม และใช้วัดนีเ้ป็นสถานท่ีท าพิธีถือน า้พระพิพัฒน์สัตยา
ประจ าเมืองพทัลุง95 และจากหลกัฐานทางด้านศิลาจารึกท่ีพบภายในระเบียงคดฝ่ังด้านขวาของ
พระประธาน ซึ่งเป็นจารึกสลกัจากหินชนวน จารึกด้วยอกัษรขอมภาษาบาลีและภาษาไทยพบว่า 
การก่อสร้างอโุบสถ ระเบียงคด พระพทุธรูป และงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถสร้างแล้วเสร็จ
เม่ือปี พ.ศ. 2359 ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั96  

จากหลักฐานทางด้านเอกสาร และหลักฐานทางด้านศิลาจารึกท่ีปรากฏท าให้
สนันิษฐานได้ว่า วดัวงัน่าจะสร้างมาแล้วตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 1 ต่อเน่ืองมาจนถึงในสมยัรัชกาลท่ี 

                                                           
91กองพทุธศาสนสถาน, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ 3, 826. 
92เร่ืองเดียวกนั, 827. 
93สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529, เล่ม 8 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2529), 3302. 
94หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์), พงศาวดารเมืองพัทลุง, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2515), 29. 
95พระยาโสภณพทัลุงกุล (สว่าง ณ พทัลุง), พงศาวดารและล าดับวงศ์สกุลเมือง

พัทลุง (กรุงเทพฯ: เจริญผลการพิมพ์, 2505), 6. 
96ณวิวรรณ แสงบญุน า, “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัวงั จงัหวดั

พัทลุง” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 8. 
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297 จุดประสงค์ของการสร้างวัดนีอ้าจเป็นไปได้ว่าสร้างขึน้เพ่ือเป็นวัดประจ าเมืองหรือประจ า
ตระกลู และเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีถือน า้พระพิพฒัน์สตัยาประจ าเมืองพทัลงุ98  

ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระยาพทัลงุ (ทบั) ได้ท าการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัวงั โดยให้
หลวงยกกระบตัร (นิ่ม) ไปรือ้อิฐจากก าแพงเมืองเก่าท่ีเขาชยับรีุมาบรูณะ และให้มีการฉลองเม่ือวนั
พฤหสับดี ขึน้ 14 ค ่า เดือน 8 ปีวอกโทศก พ.ศ. 240399 ภายหลงัเม่ือตวัเมืองพทัลุงได้ย้ายไปท่ี
ต าบลคหูาสวรรค์ วดันีจ้ึงมีสภาพทรุดโทรมลงเร่ือย ๆ แต่ก็ได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์เร่ือยมา ครัง้
หลงัสดุกรมศลิปากรได้เข้าไปท าการบรูณะเม่ือปี พ.ศ. 2525100 

 
อุโบสถวัดวัง  
อโุบสถวดัวงั (ภาพท่ี 42) เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปนู อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า หนั

หน้าไปทางทิศตะวนัออก มีระเบียงคดล้อมรอบ ภายในระเบียงคดประดิษฐานพระพทุธรูปประทบั
นัง่ปางมารวิชยั จ านวน 108 องค์ ตวัอโุบสถมีประตทูางเข้าเฉพาะด้านทิศตะวนัออก 2 บาน มี
หน้าต่างด้านละ 6 บาน กรอบซุ้มประตแูละหน้าต่างเป็นงานปนูปัน้ประดบัลวดลายอย่างเทศ 
(ภาพท่ี 43, 44) ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัอาคารแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 
3101  

 

                                                           
97เร่ืองเดียวกนั. 
98สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529, เล่ม 8, 

3305. 
99คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง, 145.  
100ณวิวรรณ แสงบญุน า, “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัวงั จงัหวดั

พทัลงุ”, 7, อ้างจาก วรรณิภา ณ สงขลา และคณะ, รายงานการส ารวจจิตรกรรมฝาผนังวัดวัง 
ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (2523), ไมป่รากฏเลขหน้า. 

101ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 170. 
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ภาพท่ี 42 ภาพอโุบสถ วดัวงั 
 

 
ภาพท่ี 43 ซุ้มประตอูโุบสถ วดัวงั                                                                                             
ท่ีมา: ณวิวรรณ แสงบญุน า, “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัวงั จงัหวดัพทัลงุ” 
(สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2546), 18. 
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ภาพท่ี 44 ซุ้มหน้าตา่งอโุบสถ วดัวงั 

 
บริเวณด้านข้างอุโบสถมีเสาพาไลทรงกลมรองรับชัน้หลงัคา (ภาพท่ี 45) ซึ่งรูปแบบ

เสาพาไลนีใ้นสมยัรัชกาลท่ี 3 นิยมก่อเป็นเสาส่ีเหล่ียม102 ตา่งจากในสมยัรัชกาลท่ี 4 ท่ีนิยมก่อเป็น
เสาทรงกลม เชน่ ท่ีวดัโสมนสัวิหาร และวดัมกฏุกษัตริยาราม เป็นต้น103 ปลายเสาประดบับวัหวัเสา
ท่ีเรียกวา่ บวัแวง (ภาพท่ี 46) ซึง่เป็นบวัหวัเสาท่ีพบในงานชา่งสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น104  

 

 
ภาพท่ี 45 เสาพาไลอโุบสถ วดัวงั 

 

                                                           
102เร่ืองเดียวกนั, 146. 
103เร่ืองเดียวกนั, 194. 
104เร่ืองเดียวกนั, 129. 
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ภาพท่ี 46 บวัหวัเสาอโุบสถ วดัวงั 

 
ส่วนบนของอโุบสถเป็นหลงัคาทรงจัว่ 2 ชัน้ 3 ตบั มีมขุทางด้านหน้าเพียงด้านเดียว 

ประดบัด้วยนาคล ายอง ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์  ประดบัด้วยกระจกสี หน้าบนัเป็นงานเคร่ือง
ไม้แกะสลกัลงรักปิดทอง โดยหน้าบนัทางด้านทิศตะวนัออกเป็นรูปพระพายทรงม้า 3 เศียร แผงไม้
ใต้หน้าบนัเป็นรูปพระวรุณทรงหงส์ (ภาพท่ี 47) สว่นหน้าบนัทางด้านทิศตะวนัตกเป็นรูปพระอินทร์
ทรงช้างเอราวณั แผงไม้ใต้หน้าบนัเป็นรูปเกียรตมิขุคายนาค105 (ภาพท่ี 48) 

 

 
ภาพท่ี 47 ภาพหน้าบนัด้านทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัวงั 

 

                                                           
105ณวิวรรณ แสงบญุน า, “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัวงั จงัหวดั

พทัลงุ”, 10. 
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ภาพท่ี 48 ภาพหน้าบนัด้านทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัวงั 

 
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้ลงรักปิดทองปางมารวิชัยฝีมือช่าง

ท้องถ่ิน 4 องค์ ประดิษฐานบนฐานชุกชีปูนปัน้ประดับกระจก (ภาพท่ี 49) โดยองค์ท่ีเป็น
พระพทุธรูปประธานมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ขนาบข้างด้วยพระสาวกประทบัยืนพนมมือข้างละ 1 องค์ 
และภายในอโุบสถยงัมีงานจิตรกรรมฝาผนงัฝีมือชา่งท้องถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลช่างหลวง ลกัษณะเป็น
ภาพเขียนสีฝุ่ นมีรองพืน้บาง เขียนเป็นภาพพทุธประวตัิ เทพชมุนมุ และวิทยาธร โดยผนงัด้านหลงั
พระพุทธรูปประธาน (สกัดหลงั) เขียนเป็นภาพซุ้มเรือนแก้ว วิทยาธร เทพชุมนุม และยกัษ์ ผนัง
ด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน (สกัดหน้า) เขียนเป็นภาพเทวดา ถัดมาเขียนเป็นภาพพุทธประวตัิ
ตอนมารผจญ ผนงัด้านทิศใต้เขียนเป็นภาพพุทธประวตัิ เร่ิมตัง้แต่ภาพตอนประสูติพระโพ ธิสตัว์
จนถึงตอนธิดาพญามารพยายามขดัขวางการบ าเพ็ญสมาธิ ส่วนผนงัด้านทิศเหนือ  เร่ิมต้นจากมมุ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาพตอนเสด็จประทับ ณ สัตตมหาสถานจนถึงตอนเสด็จ
ปรินิพพาน และเหนือขึน้ไปจากภาพพทุธประวตัิทัง้ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้เขียนเป็นภาพเทพ
ชมุนมุ 
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ภาพท่ี 49 พระพทุธรูปภายในอโุบสถ วดัวงั 
 

การก าหนดอายุภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดวัง 
การก าหนดอายงุานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัวงันี ้สามารถพิจารณาได้จาก

ลกัษณะการแตง่กายของบคุคล สินค้าน าเข้าจากตะวนัตก และเทคนิคการเขียนภาพ โดยจากงาน
จิตรกรรมฝาผนงัปรากฏภาพบุคคลสวมเสือ้แขนยาวนุ่งโจงกระเบน (ภาพท่ี 50) แสดงให้เห็นถึง
สถานะทางสงัคมวา่เป็นบคุคลชนชัน้สงู ลกัษณะการแตง่กายเช่นนีป้รากฏมาแล้วในงานจิตรกรรม
ฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3 เช่น ภาพบริเวณผนังสกัดหน้าภายในอุโบสถวัดกัลยาณมิต ร 
กรุงเทพมหานคร106 (ภาพท่ี 51) เป็นต้น 

 

                                                           
106สนัติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม, 173. 



55 
 

 
 

 
ภาพท่ี 50 ภาพบคุคลสวมเสือ้แขนยาวนุง่โจงกระเบนท่ีอโุบสถ วดัวงั 
 

 
ภาพท่ี 51 ภาพบคุคลสวมเสือ้แขนยาวนุง่โจงกระเบนท่ีอโุบสถ วดักลัยาณมิตร กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สนัต ิเล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปล่ียน การแสดงออกก็

เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 173. 
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ภาพชายชราสวมแว่นตานัง่อ่านหนงัสืออยู่ภายในป้อม (ภาพท่ี 52) อนึ่งภาพบุคคล
สวมแว่นตายังไม่เคยปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมแบบแผนประเพณีอันเป็นแนวปรัมปราคต ิ
ต้องรอจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 3 จึงปรากฏให้เห็น เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัสทุศัน์ฯ 
กรุงเทพมหานคร อนัเป็นภาพหญิงสาวชาววงัลองสวมแว่นตาก่อนซือ้จากพ่อค้าชาวต่างชาติ 107 
(ภาพท่ี 53) 

 

 
ภาพท่ี 52 ภาพชายชราสวมแวน่ตานัง่อา่นหนงัสืออยูภ่ายในป้อมท่ีอโุบสถ วดัวงั 

 

                                                           
107เร่ืองเดียวกนั, 253. 
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ภาพท่ี 53 ภาพสาวชาววงัสวมแวน่ตาท่ีอโุบสถ วดัสทุศัน์ฯ กรุงเทพมหานคร 
 

ภาพเหลา่เทวดาเหาะเป็นหมู่ท่ามกลางก้อนเมฆปรากฏภายในภาพพทุธประวตัิ ตอน
พระพุทธองค์เสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ (ภาพท่ี 54) เหล่าเทวดาท่ีเหาะอยู่
ท่ามกลางก้อนเมฆแสดงอากัปกิริยาท่ีแตกต่างกันอย่างเป็นอิสระสะท้อนให้เห็นถึงความสมจริง 
เทวดาบางองค์ถือดอกบวั บางองค์ถือธง อีกทัง้ผิวพรรณวรรณะของเทวดาเหล่านีแ้ต่ละองค์ก็มี
ความแตกตา่งกนั ภาพเทวดาลกัษณะเชน่นีเ้ป็นลกัษณะของเทวดาท่ีนิยมเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 
4108  

 

 
ภาพท่ี 54 ภาพเหลา่เทวดาเหาะเป็นหมูท่า่มกลางก้อนเมฆภายในภาพพทุธประวตัิ ตอนพระพทุธ
    องค์เสดจ็โปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีอโุบสถ วดัวงั   

                                                           
108พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “ภาพเทวดาในรัชกาลท่ี 4 : ความสืบเน่ืองทางงานช่าง,” ใน 

ประมวลผลงานด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะของศาสตราจารย์ ดร. สันต ิเล็กสุขุม, 205-211. 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีผนงัด้านสกัดหลงัภายในอุโบสถ เขียนเป็นภาพซุ้มเรือนแก้ว 
เทวดา ยกัษ์ และวิทยาธรเหาะบนก้อนเมฆ (ภาพท่ี 55) ซึ่งลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการเขียนแบบการใช้
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานประติมากรรม คือ พระพุทธรูปประธานกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั ซึ่งมีความคล้ายคลึงกบัจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดับวรนิเวศวิหาร ท่ีปรากฏเป็นภาพ
ซุ้มเรือนแก้ว ท้องฟ้า และเทวดา (ภาพท่ี 56) ฉากลกัษณะนีเ้ป็นท่ีนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็น
การปรับเปล่ียนจากไตรภูมิโลกสณัฐานในสมยัรัชกาลท่ี 3 มาเป็นฉากท้องฟ้าและเทวดาในรัชกาล
ท่ี 4109 เพราะในสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้มีการติดตอ่กบัโลกตะวนัตก และเช่ือว่าโลกกลมไม่ใช่แบนตาม
ความเช่ือท่ีมีมาแตเ่ดมิ110 ดงันัน้จิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลท่ี 4 บริเวณผนงัด้านสกดัหลงัจึงไม่
นิยมเขียนเป็นภาพไตรภมูิโลกสณัฐาน111 

จากการศกึษาดงักล่าวข้างต้น ท าให้สนันิษฐานได้ว่าจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถ
วดัวงั นา่จะเป็นงานท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4  
 

 
ภาพท่ี 55 ภาพจิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปประธานภายในอโุบสถวดัวงั  
                                                           

109อไุรรัตน์ โรจจ์นานนท์, “จิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัวิหารเบิก จงัหวดัพทัลงุ” 
(สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, 2553), 32. 

110ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 472. 
111เร่ืองเดียวกนั, 476-477. 
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ภาพท่ี 56 ภาพซุ้มเรือนแก้ว ท้องฟ้า และเทวดาท่ีวดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร              
ท่ีมา: ฉลวย จารุภานานนท์ และอิสราวรรณ อยูป้่อม, วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
สรุวฒัน์, 2551), 12. 
 
2.5 ประวัตกิารสร้างวัดวิหารเบิก และการก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนัง 

วดัวิหารเบิก ตัง้อยู่เลขท่ี 87 หมู่ท่ี 4 บ้านคลองล าป า ถนนอภยับริรักษ์ ต าบลล าป า 
อ าเภอเมืองพัทลุง จงัหวดัพัทลุง112 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 
2435113 แต่เดิมชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “วัดเบิก” สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มีเร่ืองเล่าว่าสร้างขึน้พร้อมกับวัดวังและวัดยางงามซึ่งตัง้อยู่ใกล้กัน เพ่ือแข่งขันกัน
ทางด้านฝีมือชา่ง114 

 
 
 

                                                           
112กองพทุธศาสนสถาน, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ 3, 827. 
113เร่ืองเดียวกนั, 828. 
114คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั , 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง, 143-
144.  
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อุโบสถวัดวิหารเบิก  
อุโบสถวัดวิหารเบิก (ภาพท่ี 57)  เ ป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน อยู่ ในผัง

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า หนัหน้าไปทางทิศตะวันออก มีก าแพงแก้วล้อมรอบ อุโบสถยกฐานสูง มีประตู
ทางเข้าเฉพาะด้านทิศตะวนัออก 1 บาน มีหน้าตา่งด้านละ 3 บาน กรอบซุ้มประตแูละหน้าตา่งเป็น
งานปนูปัน้ประดบัลวดลายอย่างเทศ (ภาพท่ี 58, 59) ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเกิดขึน้พร้อมกับ
อาคารแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3115  

 

 
ภาพท่ี 57 ภาพอโุบสถ วดัวิหารเบกิ 
 

                                                           
115ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 170. 
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ภาพท่ี 58 ซุ้มประตอูโุบสถ วดัวิหารเบกิ 
 

 
ภาพท่ี 59 ซุ้มหน้าตา่งอโุบสถ วดัวิหารเบกิ 
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บริเวณด้านข้างอุโบสถมีเสาพาไลทรงกลมรองรับชัน้หลงัคา (ภาพท่ี 60) ซึ่งรูปแบบ
เสาพาไลนีใ้นสมยัรัชกาลท่ี 3 นิยมก่อเป็นเสาส่ีเหล่ียม116 ตา่งจากในสมยัรัชกาลท่ี 4 ท่ีนิยมก่อเป็น
เสาทรงกลม เชน่ ท่ีวดัโสมนสัวิหาร และวดัมกฏุกษัตริยาราม เป็นต้น117 ปลายเสาประดบับวัหวัเสา
ท่ีเรียกวา่ บวัแวง (ภาพท่ี 61) ซึง่เป็นบวัหวัเสาท่ีพบในงานชา่งสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น118 

 

 
ภาพท่ี 60 เสาพาไลอโุบสถ วดัวิหารเบกิ 
 

 
ภาพท่ี 61 บวัหวัเสาอโุบสถ วดัวิหารเบกิ 
 

                                                           
116เร่ืองเดียวกนั, 146. 
117เร่ืองเดียวกนั, 194. 
118เร่ืองเดียวกนั, 129. 
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ส่วนบนของอุโบสถเป็นหลังคาทรงจั่วไม่มีชัน้ลด ประดับด้วยนาคล ายอง ช่อฟ้า 
ใบระกา และหางหงส์ มีลกัษณะเหมือนกบัเคร่ืองล ายองแบบประเพณีนิยม แตต่า่งกนัท่ีใช้วสัดเุป็น
ปนูปัน้แทนเคร่ืองไม้ จงึเรียกเคร่ืองล ายองแบบนีว้่า เคร่ืองล ายองแบบพระราชนิยม119 หน้าบนัเป็น
งานปนูปัน้ โดยหน้าบนัทางด้านทิศตะวนัออกเป็นรูปพระนารายณ์ส่ีกรประทบัยืนทรงครุฑยดุนาค 
(ภาพท่ี 62)  ส่วนหน้าบนัทางด้านทิศตะวนัตกเป็นรูปพระอินทร์ประทบันัง่ทรงช้างเอราวณัอยู่ใน
ปราสาท (ภาพท่ี 63) 

 

 
ภาพท่ี 62 ภาพหน้าบนัด้านทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัวิหารเบกิ 
 

 
ภาพท่ี 63 ภาพหน้าบนัด้านทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัวิหารเบกิ 

 
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้ลงรักปิดทองปางมารวิชัยฝีมือช่าง

ท้องถ่ิน 3 องค์ ประดิษฐานบนฐานชุกชีปนูปัน้ประดบักระจก (ภาพท่ี 64) โดยองค์ท่ีอยู่ตรงกลาง
และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นพระพุทธรูปประธาน และภายในอุโบสถยงัมีงานจิตรกรรมฝาผนงัฝีมือ
ช่างท้องถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลช่างหลวง ลกัษณะเป็นภาพเขียนสีฝุ่ นมีรองพืน้ (ดินสอพอง) เขียนเป็น
                                                           

119สมคดิ จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 184. 
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ภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม และวิทยาธร โดยผนังด้านหลังพระพุทธรูปประธาน 
(สกดัหลงั) เขียนเป็นภาพซุ้มเรือนแก้ว วิทยาธร เทพชมุนมุ และยกัษ์  

 

 
ภาพท่ี 64 พระพทุธรูปภายในอโุบสถ วดัวิหารเบิก 
 

ผนงัด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน (สกัดหน้า) ตอนบน เขียนเป็นภาพเทวดา ถัดมา
เป็นภาพพุทธประวตัิตอนมารผจญ และตอนล่างสุด เขียนภาพพุทธประวัติตอนอุปสมบทราหุล 
และทศชาตชิาดกเร่ืองสวุรรณสามชาดก  

ผนงัด้านทิศใต้ ตอนบนสดุ เขียนเป็นภาพวิทยาธร ถดัมาเป็นภาพเทพชมุนมุ ถดัลงมา
เร่ิมตัง้แต่มมุผนงัด้านหน้าอโุบสถไปจนถึงมมุด้านขวาสุดของพระพทุธรูปประธาน เ ขียนเป็นภาพ
ทศชาตชิาดก เร่ืองเนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภริูทตัชาดก และจนัทกมุารชาดก  

ส่วนผนงัด้านทิศเหนือ ตอนบนสดุ เขียนเป็นภาพวิทยาธร ถดัมาเป็นภาพเทพชมุนมุ 
ถดัลงมาเร่ิมตัง้แตมุ่มผนงัด้านหน้าอุโบสถไปจนถึงมุมด้านซ้ายสุดของพระพทุธรูปประธาน เขียน
เป็นภาพทศชาตชิาดก เร่ืองเตมียชาดก เวสสนัดรชาดก วิทรูบณัฑิตชาดก และพรหมนารทชาดก 

 
การก าหนดอายุภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดวิหารเบิก 
การก าหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดวิหารเบิก สามารถศึกษาได้

จากลักษณะสถาปัตยกรรม การแต่งกายของบุคคล และเทคนิคการเขียนภาพ โดยจากงาน
จิตรกรรมฝาผนังปรากฏภาพอาคารจัตรุมุขยอดปรางค์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พุทธปรางค์
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ปราสาท”120 (ภาพท่ี 65) ในภาพทศชาติชาดก เร่ืองเวสสนัดรชาดก ลกัษณะคล้ายกบัพระปรางค์
ประธานหรือมณฑปจัตุรมุขยอดปรางค์ท่ีวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 66) ซึ่ง
สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3121 และปราสาทพระเทพบิดร ในบริเวณพระบรมมหาราชวงั (ภาพท่ี 67) 
ซึง่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4122  

 

 
ภาพท่ี 65 ภาพอาคารจตัรุมขุยอดปรางค์ หรือพทุธปรางค์ปราสาทท่ีอโุบสถ วดัวิหารเบกิ 
 

                                                           
120สนัต ิเล็กสขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2548), 70. 
121ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 53. 
122เร่ืองเดียวกนั, 54. 
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ภาพท่ี 66 พระปรางค์ประธานหรือมณฑปจตัรุมขุยอดปรางค์ท่ีวดัพิชยญาตกิาราม                                                            
    กรุงเทพมหานคร                                                                                                 
ท่ีมา: สริุยา รัตนกลุ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร เล่ม 1 (นครปฐม: 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550), 436. 
 

 
ภาพท่ี 67 ปราสาทพระเทพบดิร ในบริเวณพระบรมมหาราชวงั                                              
ท่ีมา: นิดดา หงษ์วิวฒัน์, คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพ่ือนเดก็, 2547), 48. 
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นอกจากนีใ้นภาพจิตรกรรมทศชาติชาดก เร่ืองเวสสันดรชาดกยังปรากฏภาพกลุ่ม
บคุคลท่ีมีการสวมเสือ้ในขณะเข้าเฝ้า (ภาพท่ี 68) ซึ่งธรรมเนียมการสวมเสือ้เข้าเฝ้านัน้ มีขึน้ครัง้
แรกในปี พ.ศ. 2394 ก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลท่ี 4123  

 

 
ภาพท่ี 68 ภาพกลุม่บคุคลสวมเสือ้ในขณะเข้าเฝ้าท่ีอโุบสถ วดัวิหารเบกิ  
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีผนงัด้านสกัดหลงัภายในอุโบสถ เขียนเป็นภาพซุ้มเรือนแก้ว 
เทวดา ยกัษ์ และวิทยาธรเหาะบนก้อนเมฆ (ภาพท่ี 69) ซึ่งลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการเขียนแบบการใช้
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานประติมากรรม คือ พระพุทธรูปประธานกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั ซึ่งมีความคล้ายคลึงกบัจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดับวรนิเวศวิหาร ท่ีปรากฏเป็นภาพ
ซุ้มเรือนแก้ว ท้องฟ้า และเทวดา (ภาพท่ี 56) ฉากลกัษณะนีเ้ป็นท่ีนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็น
การปรับเปล่ียนจากไตรภูมิโลกสณัฐานในสมยัรัชกาลท่ี 3 มาเป็นฉากท้องฟ้าและเทวดาในรัชกาล
ท่ี 4124 เพราะในสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้มีการติดตอ่กบัโลกตะวนัตก และเช่ือว่าโลกกลมไม่ใช่แบนตาม

                                                           
123เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, หนังสือชุดกรุงเทพฯ สอง

ศตวรรษ, 38-39. 
124อไุรรัตน์ โรจจ์นานนท์, “จิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัวิหารเบิก จงัหวดัพทัลงุ”, 

32. 
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ความเช่ือท่ีมีมาแตเ่ดมิ125 ดงันัน้จิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลท่ี 4 บริเวณผนงัด้านสกดัหลงัจึงไม่
นิยมเขียนเป็นภาพไตรภมูิโลกสณัฐาน126 

จากการศกึษาดงักล่าวข้างต้น ท าให้สนันิษฐานได้ว่าจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถ
วดัวิหารเบกิ นา่จะเป็นงานท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4           

   

 
ภาพท่ี 69 ภาพจิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปประธานภายในอโุบสถวดัวิหารเบกิ 

 

 

                                                           
125ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 472. 
126เร่ืองเดียวกนั, 476-477. 



 
 

69 

 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์เร่ืองราวและเทคนิคการเขียนภาพในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

 
1. การวิเคราะห์เร่ืองราวในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

 
เร่ืองราวท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 

ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองราวท่ีมีความหลากหลายทัง้จากการรับอิทธิพลมาจากเมืองหลวง และจาก
ความเช่ือท่ีสืบทอดต่อกนัมาของคนในท้องถ่ิน การวิเคราะห์เร่ืองราวท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงั
จะศึกษาเร่ืองราวท่ีเป็นทัง้เนือ้หาหลักและเนือ้หารอง โดยจะเลือกศึกษาในส่วนท่ีน่าจะมี
ความส าคญัต่อประเด็นการศึกษาในบทนีเ้ป็นหลกั โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นเพียงเนือ้หาหลกั
ของงานจิตรกรรมฝาผนงัแตเ่พียงอยา่งเดียว 

 
1.1 ภาพพุทธประวัต ิ

พทุธประวตัิเป็นเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า โดยการ
เขียนภาพล าดับเหตุการณ์ส าคญั ๆ เป็นตอน ๆ ภาพพุทธประวัติท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนัง
บริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาปรากฏอยู่ 3 ท่ีด้วยกนั คือ ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส วดัวงั และ
วดัวิหารเบกิ เพียงแตท่ี่อโุบสถวดัวิหารเบิก เขียนเพียงตอนอปุสมบทพระราหลุเพียงตอนเดียว โดย
ภาพพุทธประวัติท่ีพบน่าจะเป็นการเขียนขึน้ตามพระปฐมสมโพธิกถา ฉบับของสมเด็จกรม
พระปรมานชุิตชิโนรส ซึง่หนงัสือพระปฐมสมโพธิกถามีมาตัง้แตค่รัง้กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี แตก็่
ได้หายสาบสญูไปเม่ือครัง้เสียกรุง จนกระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ได้
ทรงโปรดฯ ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรสช าระใหม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เม่ือ
วนัอาทิตย์  แรม 1 ค ่า เดือน 11 พทุธศกัราช 23871 การท่ีมีการพบการเขียนภาพพทุธประวตัิใน
งานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาน่าจะเน่ืองมาจากการรับอิทธิพลมา
จากเมืองหลวงในสมยันัน้ เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีทางเมืองหลวงเข้ามีบทบาททางด้านการเมืองการ
ปกครองในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้ปรากฏรูปแบบการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตามแบบไทยประเพณีตามอยา่งเมืองหลวงนัน่เอง 
                                                           

1สารัท ชลอสันติสกุล, “การศึกษาภาพจิตรกรรมบนคอสองอุโบสถหลังเก่าวดัท้าว
โคตร,” ศิลปากร  55, 3 (พฤษภาคม-มิถนุายน 2555) : 57-79.  
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1.2 ภาพทศชาตชิาดก 
ทศชาติชาดก เป็นเร่ืองราว 10 พระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนท่ีจะ

เสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งในแตล่ะชาติได้ทรงบ าเพ็ญบารมีประการต่าง ๆ เพ่ือสัง่สม
บญุบารมี ในงานจิตรกรรมไทยทศชาติชาดกได้รับการเขียนอย่างแพร่หลายมาตัง้แต่สมยัอยุธยา
จนกระทัง่ถึงสมยัรัตนโกสินทร์2 ทศชาติชาดกประกอบด้วยชาดก 10 เร่ือง ได้แก่ เตมียชาดก มหา
ชนกชาดก สวุรรณสามชาดก เนมีราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทตัชาดก จนัทกมุารชาดก พรหมนา
รทชาดก วิทรูชาดก และเวสสนัดรชาดก  

การท่ีมีการพบการเขียนภาพทศชาติชาดกในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบบริเวณพืน้ท่ี
ลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาน่าจะเน่ืองมาจากการรับอิทธิพลมาจากเมืองหลวงในสมยันัน้ ซึ่งภาพทศ
ชาติชาดกท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลานัน้ มีปรากฏอยู่ 3 ท่ี
ด้วยกนั คือ ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส วดัคเูตา่ และวดัวิหารเบิก โดยภาพทศชาติชาดกท่ีอโุบสถวดั
มัชฌิมาวาส เขียนครบทัง้ 10 พระชาติ และขยายเร่ืองเวสสันดรชาดกเป็นเร่ืองราวครบทัง้ 13 
กณัฑ์ ส่วนท่ีอโุบสถวดัวิหารเบิก เขียนเพียง 9 พระชาติ ขาดไป 1 พระชาติ คือ มหาชนกชาดก แต่
เขียนภาพพทุธประวตั ิตอนอปุสมบทพระราหลุแทน และท่ีอโุบสถวดัคเูตา่เขียนเพียงพระชาติเดียว 
คือ เวสสนัดรชาดก 
 
1.3 ภาพปริศนาธรรม 

การเขียนภาพปริศนาธรรมท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลามีปรากฏอยูท่ี่อโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาสเพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ และยงัเป็นท่ีเดียวในภาคใต้อีก
ด้วย สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองมาจากภาพปริศนาธรรมเป็นเร่ืองท่ีมีความสลบัซบัซ้อนยากต่อ
การท าความเข้าใจท าให้ไมค่อ่ยได้รับความนิยมมากนกั  

ภาพปริศนาธรรมท่ีพบท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส เขียนเป็นภาพปริศนาธรรม เร่ือง 
ปฏิจสมปุบาท โดยเขียนเป็นภาพจ านวน 3 ช่องภาพด้วยกนั คือ ช่องภาพแรก เขียนเป็นภาพ
พระภิกษุสงฆ์มีรัศมีล้อมรอบศีรษะก าลงันัง่เพ่งพิจารณารูปกบท่ีมีช้างอยู่ภายในท้อง ซึ่งน่าจะเป็น
ภาพปฏิจสมปุบาทล าดบัท่ี 3 แตเ่นือ้หาในส่วนของภาพน า้ 3 สระท่ีอยู่ภายในตวัช้างขาดหายไป 
เน่ืองจากมีเสารูปไม้ไผปิ่ดทบั (ภาพท่ี 70) ชอ่งภาพท่ีสอง เขียนเป็นภาพพระภิกษุสงฆ์ก าลงันัง่เพ่ง
พิจารณารูปนกก าลังกลืนกินงู ภาพนีน้่าจะเป็นภาพปฏิจสมุปบาทล าดับท่ี 5 และเป็นภาพ

                                                           
2เนือ้อ่อน ขรัวทองเขียว, ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556), 165-167. 
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ต่อเน่ืองกันกับภาพแรก แต่เนือ้หาในส่วนของสัตว์ทัง้หลายท่ีอยู่ ในท้องของนกขาดหายไป 
เน่ืองจากมีเสารูปไม้ไผ่ปิดทบัอยู่บริเวณกึ่งกลางภาพ (ภาพท่ี 71) และช่องภาพสดุท้าย เขียนเป็น
ภาพพระภิกษุสงฆ์ก าลังนัง่เพ่งพิจารณารูปนก ภาพนีมี้สภาพลบเลือน และมีเสารูปไม้ไผ่ปิดทับ
บริเวณกลางล าตวัของนก ท าให้มองไม่เห็นภายในท้องของนก แตค่าดว่าน่าจะเขียนเป็นภาพสตัว์
ต่าง ๆ ท่ีนกกลืนกินเข้าไป ภาพนีเ้ป็นภาพต่อเน่ืองจากภาพท่ีสอง และน่าจะเป็นภาพปฏิจสมุป
บาทล าดบัท่ี 6 ซึง่เขียนเป็นภาพนกกินสตัว์ทัง้หลายท่ีกลา่วมาแล้วเข้าไป และบินไปเกาะต้นอ้อ แต่
ภาพต้นอ้อ และหน ู4 ตวัท่ีก าลงักัดกินโคนต้นอ้อท่ีเขียนอยู่ใต้ตวันกลบเลือนไปหมดแล้ว (ภาพท่ี 
72) 

 

 
ภาพท่ี 70 ภาพปฏิจสมปุบาท ล าดบัท่ี 3 ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
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ภาพท่ี 71 ภาพปฏิจสมปุบาท ล าดบัท่ี 5 ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 72 ภาพปฏิจสมปุบาท ล าดบัท่ี 6 ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

เนือ้หาของปริศนาธรรม เร่ือง ปฏิจสมุปบาท พบอยู่ในหนังสือบุดภาคใต้ หนังสือ
สุภาษิตภาคใต้ และสมุดภาพปริศนาธรรมไทย ชุดกายนคร โดยเนือ้หาจะถูกคัดลอกมาจาก
ต้นฉบบัสมดุข่อยท่ีหลงค้างอยู่ท่ีวดับางวดัในเมืองไชยา ซึ่งเขียนขึน้มาไม่ต ่ากว่าหนึ่งร้อยปีมาแล้ว 
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เป็นการคดัลอกต่อ ๆ กันมา มีผู้สันนิษฐานว่าเร่ิมมีมาตัง้แต่สมยัสุโขทยั ซึ่งลักษณะของภาพจะ
เปล่ียนไปตามแตล่ะยคุสมยั3  

ภาพปริศนาธรรม เร่ือง ปฏิจสมุปบาท เป็นการถ่ายทอด หรืออธิบายหลกัธรรมด้วย
ภาพ มีองค์ประกอบเป็นภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทัง้ประเภทจตุบาท ทวิบาท และสัตว์เลือ้ยคลาน 
ได้แก่ ช้าง กบ นก งู เนือ้หาของภาพปริศนาธรรม เร่ือง ปฏิจสมุปบาท ส่ือให้เกิดความคิดในเชิง
เปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นความเป็นไปตามสภาพธรรมของโลก เนือ้หาของภาพมีทัง้หมดเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 6 ภาพด้วยกนั4 คือ 

ภาพท่ี 1 เร่ิมต้นด้วยภาพน า้ 3 สระ หมายถึง ตณัหาทัง้สาม ได้แก่  
1. กามตณัหา หมายถึง ความทะยานอยากในกาม ได้แก่ กามคณุ ซึ่งสนองความ

ต้องการทางประสาททัง้ห้า คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ และกาย                      
2. ภวตณัหา หมายถึง ความทะยานอยากในภพ ได้แก่ ความอยากในภาวะของตวัตน

ท่ีจะได้ จะมี จะเป็น 
3. วิภวตณัหา หมายถึง ความทะยานอยากในวิภพ ได้แก่ ความอยากในความพราก

พ้นไปแหง่ตวัตน จากความเป็นอยา่งใดอยา่งหนึง่อนัไมป่รารถนาเป็น                                                                                                                                                           
ภาพท่ี 2 เป็นภาพช้างมีน า้ 3 สระอยู่ภายในท้อง หมายถึง ช้าง คือ ชาติ กลืนน า้ 3 

สระ คือ ตณัหาทัง้สาม  
ภาพท่ี 3 เป็นภาพกบ ภายในท้องกบมีช้าง ซึ่งมีน า้ 3 สระอยู่ภายในท้องช้างนัน้ 

หมายความวา่ กบ คือ โลภะกลืนชาต ิชาตกิลืนตณัหาทัง้สาม 
ภาพท่ี 4 เป็นภาพงูภายในท้องงูมีกบ และมีน า้สามสระอยู่ภายในท้องช้างนัน้ 

หมายความวา่ ง ูคือ โทสะ โทสะกลืนโลภะ กลืนชาต ิกลืนตณัหาทัง้สาม 
ภาพท่ี 5 เป็นภาพนกไส้ ภายในท้องนกมีง ูซึง่มีกบอยูใ่นท้องง ูมีช้างอยูใ่นท้องกบ และ

มีน า้สามสระอยู่ภายในท้องช้างนัน้ หมายความว่า นกไส้ คือ โมหะกลืนทัง้หมดท่ีกล่าวมาแล้วบิน
ไปจบัต้นอ้อ  

ภาพท่ี 6 เป็นภาพต้นอ้อ ซึ่งนกไส้บินไปเกาะอยู่นัน้ มีหน ู4 ตวัก าลงักดักินโคนต้นอ้อ
นัน้ หมายความวา่ ต้นอ้อ คือ ตวัอาตมา หนทูัง้ 4 ตวั คือ ชาต ิชรา พยาธิ และมรณะ5 

                                                           
3พระเทพวิสทุธิเมธี, ปริศนาธรรมไทยชุดกายนคร (กรุงเทพฯ: ศวิพร, 2519), 13.  
4ก่องแก้ว วีระประจกัษ์, “ถามมา-ตอบ,” ศิลปากร 45, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 

2545): 114-116. 
5เร่ืองเดียวกนั. 
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การถ่ายทอดภาพปริศนาธรรมเร่ือง ปฏิจสมปุบาท เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นกิเลสท่ี
ปรุงแตง่เป็นปัจจยัตอ่ ๆ กนัไป เป็นร่างกายท่ีมีจิตประกอบด้วยกิเลสซ้อนกนัอยู่6 เป็นธรรมะท่ีแสดง
ให้เห็นว่ากิเลสสามารถปรุงแต่งให้เกิดทุกข์ได้อย่างไร ซึ่งจะมีขัน้ตอนการปรุงแต่งดงัต่อไปนี ้คือ 
“เวทนาจะเป็นเหตใุห้เกิดตณัหา ตณัหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นเหตใุห้เกิดภพ ภพ
เป็นเหตุให้เกิดชาติไปตามล าดบั ซึ่งเปรียบได้กับภาพช้างเชือกหนึ่งก าลังด่ืมน า้ในสระ 3 สระ 
อปุมาเหมือนสตัว์โลกทัง้หลาย ท่ีต่างพะวงหลงด่ืมกินแต่น า้ในสระ 3 สระนี ้ซึ่งหมายถึงอารมณ์
แหง่ความอยาก 3 ประการ คือ ตณัหา ภวตณัหา และวิภวตณัหา7 

เม่ือช้างดื่มน า้ 3 สระเข้าไปแล้ว ก็เหมือนกบัถกูเขียดกินเข้าไปในท้อง หมายถึง เวทนา 
(ความรู้สกึ) เป็นเหตใุห้เกิดตณัหา ครอบคลมุตวัผู้ เกิดเวทนา (ความอยาก)8 

เม่ือเขียดถูกงูกลืนเข้าไปในท้อง ก็หมายถึงตณัหาได้ถูกปรุงเป็นอุปาทาน อุปทานก็
ปรุงเป็นภพตอ่ไป ซึ่งเป็นภาพนกกินงู (แสดงเป็นภาพช้างอยู่ในท้องเขียด เขียดอยู่ในท้องงู งูอยู่ใน
ท้องนก) นกได้แก่ภพ ก็ไปเกาะท่ีต้นอ้อ หมายถึง ภาพปรุงให้เป็นชาติ ต้นอ้อไร้แก่น หมายถึง 
ร่างกายของสัตว์โลกทัง้ ๆ ท่ีไม่มีแก่น ก็เป็นท่ีเกาะท่ีตัง้ ท่ีอาศัยของจิตท่ีประกอบด้วยกิเลส
นานาประการ โคนต้นอ้อมีหน ู4 ตวัก าลงักดักินแทะราก หมายถึง การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ก าลงั
เบียดเบียนสตัว์โลกอยูท่กุขณะ9  

ภาพนีเ้ปรียบกิเลสท่ีปรุงแตง่ไปตามล าดบัจนเกิดทกุข์ เม่ือมีความยึดมัน่ส าคญัผิดใน
รูปท่ีเห็นหรือเสียงท่ีได้ยิน แล้วก็ปรุงเป็นเวทนา เป็นตณัหา เป็นอุปาทาน เป็นภพ เป็นชาติไป
ตามล าดบั ทัง้สิน้นีก็้ส าเร็จอยู่ท่ีร่างกายอนัเปรียบเสมือนต้นอ้อท่ีไร้แก่นนีเ้อง10 

ดงันัน้ภาพปริศนาธรรมเร่ือง ปฏิจสมปุบาท จงึเป็นหลกัธรรมท่ีเตือนคนทัง้หลายให้พึง
ระลกึถึงความเป็นไปอนัไมแ่นน่อนของชีวิต ดงัเชน่ต้นอ้อท่ีเป็นไม้ไมมี่แก่น เปรียบได้กบัร่างกาย ซึ่ง
ไม่มีแก่นเป็นท่ีตัง้ท่ีอาศยัของจิตอันประกอบด้วยกิเลศ ตณัหา อุปาทาน ซ้อนกันอยู่ มีความแก่ 

                                                           
6เร่ืองเดียวกนั.  
7วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 2 วรรณกรรม (กรุงเทพฯ: ฝ่าย

อนรัุกษ์จิตรกรรมฝาผนงัและประตมิากรรมติดท่ี กองโบราณคดี กรมศลิปากร, 2533), 99.  
8เร่ืองเดียวกนั. 
9เร่ืองเดียวกนั. 
10เร่ืองเดียวกนั. 
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ความเจ็บ และความตายเบียดเบียนกดัแทะอยูเ่ป็นนิจ ฉะนัน้ควรท่ีคนทัง้หลายจะพึงพิจารณาและ
เตรียมความพร้อมไว้ไมใ่ห้เกิดความประมาทในชีวิตนัน่เอง11 

 
1.4 ภาพพธีิกรรมการแห่เจ้าเซ็น 

พิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็น หรือ พิธีมฮุรัรอม เป็นพิธีกรรมในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ 
หรือท่ีชาวไทยเรียกว่า แขกเจ้าเซ็น เป็นพิธีท่ีมีมาตัง้แต่สมยัโบราณ จดัขึน้เพ่ือร าลึกถึงท่านฮุเซน
และญาติพ่ีน้องของท่านท่ีเสียชีวิตจากการต่อสู้ เพ่ือปกป้องศาสนาท่ีกัรบะลาอ์  ประเทศอิรัก ใน
เดือนมฮุรัรอม ซึง่เป็นเดือนแรกตามปฏิทินจนัทรคตขิองอิสลาม12  

เหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์ซึง่เป็นท่ีมาของพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็น คือ หลงัจากท่ีท่าน
อาลีถกูลอบท าร้ายจนเสียชีวิต ฮะซนั บตุรชายคนโตของท่านอาลี ซึ่งเป็นอิหม่ามสืบตอ่มาก็ถกูฆ่า
ตายท าให้ฮุเซ็นบุตรชายคนเล็กท่ีรับต าแหน่งต่อมา ต้องพาเครือญาติคนอ่ืน ๆ อพยพหนีภัย
การเมือง แตก่ลุ่มผู้ชายทัง้หมดก็ถกูฆ่าตายอย่างโหดเหีย้ม ท่ีกรับะลาอ์  ประเทศอิรัก เม่ือวนัท่ี 10 
เดือนมุฮรัรอม เหตกุารณ์ดงักล่าวนบัเป็นเหตกุารณ์ท่ีรุนแรงท่ีสดุในประวตัิศาสตร์อิสลามของการ
ท าการสงครามระหวา่งมสุลิมด้วยกนัเอง13 และท าให้ฝ่ายชีอะห์มีความโกรธแค้นและถือว่าฝ่ายสหุ
น่ีนัน้เป็นศตัรูมาตลอดจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 

 พิธีกรรมการแหเ่จ้าเซ็นในประเทศไทยเป็นพิธีกรรมท่ีจดัขึน้อย่างยิ่งใหญ่ตลอดทัง้ 10 
วนัด้วยกนัเป็นประจ าทกุปี14 ซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงพระราชทานเงินทองของใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมมาตลอดตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนีจ้ึงมีบันทึกและจดหมายเหตุท่ีกล่าวถึงพิธี
กรรมการแหเ่จ้าเซ็นมาตัง้แตส่มยัอยธุยา15จนกระทัง่ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 

                                                           
11ก่องแก้ว วีระประจกัษ์, “ถามมา-ตอบ,” ศิลปากร, 114-116. 
12เสาวณี จิตต์หมวด, “กุฎีเจริญพาศน์กับแขกเจ้าเซ็น,” ใน ธนบุรีถิ่นของเรา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2522), 234-239. 
13กศุล เอ่ียมอรุณ, “บนัทกึเจ้าเซ็นในคืนวนัเลือดปนน า้ตา,” สารคดี 15, 176 (ตลุาคม 

2542), 149 ; เสาวณี จิตต์หมวด, “กฎีุเจริญพาศน์กบัแขกเจ้าเซ็น,” ใน ธนบุรีถิ่นของเรา, 234-
239. 

14เสาวณี จิตต์หมวด, “กฎีุเจริญพาศน์กบัแขกเจ้าเซ็น,” ธนบุรีถิ่นของเรา, 234-239. 
15พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์, จดหมายเหตุลาลูแบร์, เล่ม 2 

(พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2504), 30. 
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การเขียนภาพพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็นท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส นบัว่าเป็นเร่ืองท่ี
แปลกและน่าจะมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เพราะเนือ้หาของภาพเป็นการแสดงถึงเร่ืองราว
เก่ียวกับพิธีกรรมการแห่พระศพของผู้น าทางศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ ในเดือนมุฮรอม 16 โดย
เขียนเป็นภาพขบวนแห่โลงศพจ าลองของท่านฮุเซ็นท่ีมีการประดบัตกแต่งอย่างสวยงาม หน้า
ขบวนมีคนเดินน าขบวนในมือถือไม้ยาว ปลายไม้ติดดาบยาวและมือทองหรือรูปนิว้มือทัง้ห้า ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณ์แทนผู้สะอาดบริสทุธ์ิทัง้ 5 ท่านท่ีชาวชีอะห์เคารพศรัทธา อนัได้แก่ ศาสดานบีมฮุมั
มัด อิหม่ามอาลี (บุตรเขย) ท่านหญิงฟาฏิมะ (ธิดา) อิหม่ามฮะซัน (หลาน) และอิหม่ามฮุเซ็น 
(หลาน)17 มีกลุ่มคนผู้ ร่วมขบวนนุ่งกางเกงหรืออาจเป็นผ้านุ่งแบบแขกสีด า ไม่สวมเสือ้มีเลือดไหล
โทรมกาย เน่ืองจากการเอามีดกรีดศีรษะหรือทารุณกรรมร่างกายตวัเอง บริเวณกึ่งกลางภาพมีม้าสี
ขาวอยู่ และบริเวณด้านล่างของภาพท่ีกลุ่มคนท่ีถือคมัภีร์ทางศาสนา และมีกลุ่มผู้หญิงนัง่ร้องไห้
ด้านหน้ามีถาดใสอ่าหารวางอยู่ (ภาพท่ี 28) 

 

                                                           
16แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั และสดุารา สจุฉายา, “จิตรกรรมวดัโพธ์ิปฐมาวาส,” เมือง

โบราณ 10, 1 (มกราคม-มีนาคม 2527) : 88-92. 
17สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 

จดหมายเหตุลาลูแบร์, เลม่ 3 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 2505), 120-121. 
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ภาพท่ี 28 ภาพพิธีกรรมการแหเ่จ้าเซ็นท่ีอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 

 
แม้จะมีการกล่าวอ้างถึงพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็นบ่อย ๆ ในงานวรรณกรรม และการ

บนัทกึจดหมายเหตตุา่ง ๆ ของไทย เน่ืองจากเป็นพิธีกรรมท่ีจดัขึน้อย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ าทกุปี แต่
ไมเ่คยปรากฏภาพท่ีเก่ียวกบัพิธีกรรมนีใ้นงานจิตรกรรมฝาผนงัเลย อาจจะเน่ืองมาจากระเบียบการ
สร้างงานจิตรกรรมฝาผนงัสว่นใหญ่มกัเป็นจิตรกรรมประเพณีท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนา การเขียน
ภาพท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาอ่ืน ๆ จึงไม่อาจจะน าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นการส่ือถึงประเพณีหรือ
วฒันธรรมใด ๆ ในลกัษณะเชิงยกย่องได้ การเขียนภาพชาวมสุลิมหรือชาวตา่งชาติตา่งศาสนาใน
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งานจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ จึงเป็นเพียงการเขียนภาพบุคคลประกอบในเร่ืองราวทางพุทธ
ศาสนา เช่น ภาพข้าราชบริพารในราชส านกั ทหารรับจ้างต่างชาติ ลูกเรือชาวมุสลิม พ่อค้าวานิช 
ตลอดจนพวกเดียรถีย์ในพุทธศาสนา และบริวารของพญามารในพุทธประวตัิ ตอนมารผจญ ซึ่ง
เป็นการบอกเล่าสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และความรู้สึกนึกคิดของคนไทยท่ีมีต่อ
ชาวตา่งชาตติา่งศาสนาในสมยันัน้18 

การเขียนภาพพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็นในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมา
วาส จงึเป็นการเขียนภาพเลา่เร่ืองในแนวทางของการเขียนภาพบนัทกึเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์
แนวใหม่ตามแบบอย่างตะวนัตก ท่ีเน้นให้ข้อมูลและรายละเอียดของภาพตรงตามความเป็นจริง 
เพ่ือเป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โดยใช้ภาพจิตรกรรมเป็นส่ือ สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าอย่าง
น้อยท่ีสดุช่างผู้ เขียนหรือผู้ ท่ีสัง่ให้เขียนภาพนีจ้ะต้องเป็นผู้ ท่ีเคยประสพพบเห็นพิธีกรรมนีม้าอย่าง
ใกล้ชิด จึงสามารถเขียนภาพพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็นออกมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ในส่วน
ของรูปแบบ ขัน้ตอนความส าคญัของพิธีกรรม และเคร่ืองหมายท่ีเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีใช้ใน
การประกอบพิธีกรรม19 และการเขียนภาพพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็นท่ีอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาสนีย้งั
สะท้อนให้เห็นถึงความเปิดกว้างทางด้านแนวความคิดและการแสดงออกของช่างผู้ เขียนงานอย่าง
เตม็ท่ีท่ีเกิดขึน้ในสมยันัน้ แม้วา่ภาพดงักลา่วจะถกูเขียนขึน้ในบริเวณกกประตขูองอโุบสถก็ตาม  
 
1.5 เร่ืองอสุภกรรมฐาน  

ภาพอสภุกรรมฐาน เป็นภาพท่ีเขียนขึน้จากค าพรรณนา ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
เป็นภาพพระภิกษุสงฆ์พิจารณาซากศพในสภาพตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. อทุธุมาตกะ คือ ซากศพท่ีพพุองดงัสบูลม                   
2. วินีลกะ คือ ซากศพท่ีมีสีเขียวท่ีเนือ้มากเป็นสีแดง ท่ีกลดัหนองเป็นสีขาว ท่ีอ่ืน ๆ 

เป็นสีเขียว 
3. วิปพุพกะ คือ ซากศพท่ีมีน า้หนองไหลออกมาจากทวารทัง้ 9  
4. วิจฉิททกะ คือ ซากศพท่ีอวยัวะขาดออกจากกนัเป็น 8 ทอ่น                  

                                                           
18กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวัฒนธรรมในชุมชนสงขลาสมัยต้นรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 59. 

19เร่ืองเดียวกนั.  
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5. วิกขายิตกะ คือ ซากศพอนัสตัว์ทัง้หลาย มีสนุขับ้านและสนุขัจิง้จอก เป็นต้น ชวน
กนักดักิน    

6. วิกขิตตกะ คือ ซากศพท่ีอวยัวะตา่ง ๆ กระจดักระจายเป็นหลาย ๆ ทอ่น    
7. หตวิกขิตตกะ คือ ซากศพท่ีถกูสบัฟันกระจดักระจายไปในท่ีตา่ง ๆ    
8. โลหิตกะ คือ ซากศพท่ีมีโลหิตไหลออกจากอวยัวะส่วนตา่ง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
9. ปฬุวุกะ คือ ซากศพท่ีหมูห่นอนชวนกนักดักิน และเท่ียวพลกุพลา่นอยู ่    
10. อฏัฐิกะ คือ ซากศพท่ีเนือ้เลือดหมดแล้วยงัเหลือแตก่ระดกู20                                                                                                                                                                                                                                                                         
ดงันัน้การเพ่งพิจารณาซากศพหรือการปลงอสุภกรรมฐาน 10 จึงเป็นเคร่ืองน าให้

พิจารณาความไม่เท่ียงแท้แห่งสังขาร เม่ือดบัลงก็ต้องเส่ือมสูญ ฉะนัน้ขณะมีชีวิตอยู่ควรจะท า
ความดีให้เป็นนิจ แม้เม่ือดบัสญูไปแล้วแตค่ณุความดีท่ีปรากฏยงัคงอยูมี่ผู้สรรเสริญสืบไป21 

ภาพอสุภกรรมฐาน 10 ปรากฏหลกัฐานว่าเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 โดยมีการเขียน
ภาพดงักล่าวขึน้ท่ีวิหารด้านทิศตะวันออกบริเวณมุขด้านหลัง วัดพระเชตพุนวิมลมังคลารามมา
ก่อนท่ีจะได้รับความนิยมในสมยัตอ่มา22 รวมทัง้ท่ีจิตรกรรมหลงับานประตหูอไตร วดัระฆงัโฆสิตา
รามด้วย23 ไม่ได้มีการน ามาเขียนเป็นครัง้แรกในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3-4 และหากจะกล่าวย้อนหลงั
ไปอีกพบว่ามีการเขียนภาพภาพอสุภกรรมฐาน 10 ลงในสมดุข่อยสมยัอยุธยาด้วย เช่น สมดุข่อย
ฉบบัร้านค้าของเก่า ปัจจบุนัอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาพท่ี 73) สมดุข่อยฉบบัวดัลาด ซึ่งเป็น
ศิลปะอยุธยาสกุลช่างเพชรบุรี ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์วัดเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบรีุ24 (ภาพท่ี 74) 

 

                                                           
20วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 2 วรรณกรรม, 100-101. 
21เร่ืองเดียวกนั, 101. 
22เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ, รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2524 : จิตรกรรมฝา

ผนังสมัยรัชกาลที่  3 (กรุงเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบงั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2524), 42. 

23วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 5 จิตรกรรมสมัย

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: ฝ่ายอนรัุกษ์จิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดท่ี กอง
โบราณคดี กรมศลิปากร, 2537), 111. 

24น. ณ ปากน า้ [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2528), 16, 19.  
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ภาพท่ี 73 ภาพอสุภกรรมฐานในสมดุข่อยฉบบัร้านค้าของเก่า ปัจจบุนัอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา
ท่ีมา: น. ณ ปากน า้ [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2528), 45.  

 
 

ภาพท่ี 74 ภาพอสุภกรรมฐานในสมดุขอ่ยวดัลาด ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์วดัเกาะ  
   อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 

ท่ีมา: น. ณ ปากน า้ [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2528), 8. 
 

ในส่วนของภาพอสุภกรรมฐานท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลานัน้ปรากฏอยู่ท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาสเพียงแห่งเดียว เป็นฝีมือช่างท้องถ่ินท่ี
เขียนขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยเขียนเป็นภาพพระภิกษุสงฆ์ 2 รูปก าลังเพ่งพิจารณาซากศพ 
พระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งก าลังนั่งพิจารณาลูกตาท่ีอยู่ในมือจากศพท่ีมีลักษณะเป็นโครงกระดูก 
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เรียกว่า อฏัฐิกะ คือ การเพ่งพิจารณาซากศพท่ีเลือดเนือ้หมดไปแล้วเหลือเพียงแต่โครงกระดูก 25 
และพระภิกษุสงฆ์อีกรูปหนึ่งก าลงัยืนพิจารณาซากศพท่ีมีลกัษณะพองอืด เรียกว่า อุทธุมาตกะ 26 
(ภาพท่ี 24) โดยปัจจุบันอยู่ในสภาพลบเลือน ซึ่งการเพ่งพิจารณาซากศพหรือการปลงอสุภ
กรรมฐาน 10  ถือเป็นกิจข้อหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ท่ีอยู่ในธุดงควตัร 13 ท่ีว่าด้วยการไปเพ่ง
พิจารณาซากศพในป่าช้าอยู่เป็นนิจ หรือท่ีเรียกว่า โสสานิกงัคะ27 การเขียนภาพอสภุกรรมฐานท่ี
อโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส สะท้อนให้เห็นถึงตวัอย่างของการรับอิทธิพลของงานช่างจากเมืองหลวง
เข้ามาในพืน้ท่ีรอบนอกท่ีหา่งไกลอยา่งบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจจะ
รวมไปถึงการรับเอาแนวความคิด ความเช่ือ ตลอดจนหลักธรรมค าสอนทางศาสนา รวมทัง้
ประเพณี และวฒันธรรมอยา่งใหมท่ี่เข้ามาด้วย 

 

 
ภาพท่ี 24 ภาพการปลงอสภุกรรมฐานของพระภิกษุท่ีอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 

 
1.6 เร่ืองธุดงควัตร  

ธุดงควตัร เป็นเร่ืองในคมัภีร์ขทุทกนิกายมหานิทเทส ในพระสตุตนัตปิฏก และมีกล่าว
ไว้เป็นเร่ืองราวมีค าอธิบายโดยละเอียดในคมัภีร์วิสทุธิมรรค ซึ่งเป็นคมัภีร์อรรถกถาอธิบายความใน

                                                           
25วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 2 วรรณกรรม, 101. 
26เร่ืองเดียวกนั. 
27เร่ืองเดียวกนั, 100.  
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พระไตรปิฏก แต่งขึน้โดยพระพุทธโฆษาจารย์ นกัปราชญ์ชาวอินเดียในพุทธศตวรรษท่ี 10-1128 
เร่ืองธุดงควตัร เป็นจริยวตัรท่ีพระพทุธองค์ทรงบญัญตัไิว้ให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบตัมีิ 13 ประการ คือ 

1. บงัสกุลูิกงัคะ คือ การบริโภคนุง่หม่แตผ้่าบงัสกุลุ มิได้นุม่หม่ผ้าท่ีมีผู้น ามาถวาย     
2. เตจีวริกงัคะ คือ การนุง่หม่ผ้าไตร 3 ผืน คือ สงัฆาฏิ จีวร และสบงเทา่นัน้                
3. บิณฑปาติกังคะ คือ การถือบิณฑบาตสิ่งเดียวเป็นนิจ มิได้รับภัตตาหารอ่ืน 14 

จ าพวก         
4. สปทานจาริกงัคะ คือ การถือบณิฑบาตโดยล าดบัตรอกและเรือน     
5. เอกาสนิกงัคะ คือ การฉันจงัหนัในภาชนะอนัเดียว ถ้ายงัไม่อ่ิมและยงัไม่ลกุจากท่ีก็

สามารถรับ   ฉนัได้อีก          
6. ปัตตบณัฑิกังคะ คือ การฉันภัตตาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่านัน้ ไม่ฉันในภาชนะ

อ่ืน      
7. ขลปัุจฉาภตัตกิงัคะ คือ การรับบณิฑบาตเฉพาะแหง่เดียว                                                    
8. อารัญญิกงัคะ คือ การอยูป่่าเป็นนิจ     
9. รุกขมลูิกงัคะ คือ การสมาทานเจริญสมณธรรมใต้ต้นไม้ พ้นจากบริเวณวิหาร             
10. อพัโภกาสิกงัคะ คือ การอยูใ่นท่ีแจ้งไมแ่อบร่มไม้ร่มเงาตา่ง ๆ     
11. โสสานิกงัคะ คือ การไปพิจารณาซากศพในป่าช้าอยูเ่ป็นนิจ           
12. ยถาสนัถติกงัคะ คือ การอยู่ในเสนาสนะท่ีได้รับจดัสรรให้อยู่ ไม่มีจิตปรารถนาใน

เสนาสนะแหง่อ่ืน ๆ           
13. เนสชัชิกกงัคะ คือ การสมาทานวา่จะไมน่อน จะถืออิริยาบถยืนเดนินัง่ก็ได้29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ในส่วนของภาพธุดงควตัรท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ

สงขลานัน้ปรากฏอยู่ท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาสเพียงแห่งเดียว แต่ปัจจุบนัอยู่ในสภาพลบเลือน 
(ภาพท่ี 75) โดยเขียนเป็นภาพพระภิกษุสงฆ์ก าลงัชกัผ้าบงัสกุลุจากซากศพท่ีมีลกัษณะสีเขียวคล า้ 
หรือท่ีเรียกว่า วินีลกะ30 ซึ่งการชกัผ้าบงัสกุุลจากซากศพของพระภิกษุสงฆ์นีม้าจากพระวินยัสงฆ์

                                                           
28พระราชวรมนีุ, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2520), 

223-225 ; สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิภาค ปริเฉกที่  2 

หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชัน้โท (กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), ไม่ปรากฏ
เลขหน้า. 

29วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 2 วรรณกรรม, 100. 
30เร่ืองเดียวกนั, 101. 
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เร่ือง ธุดงควตัร ในข้อ บงัสุกูลิกังคะ คือ การบริโภคนุ่งห่มแต่ผ้าบงัสุกุล มิได้นุ่มห่มผ้าท่ีมีผู้น ามา
ถวาย31 อนึง่การเขียนภาพธุดงควตัรท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาสอาจแสดงให้เห็นถึงตวัอย่างของการ
รับอิทธิพลของงานชา่งจากเมืองหลวงเข้ามาในพืน้ท่ีรอบนอกท่ีอยู่ห่างไกลอย่างบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลาได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย 

 

 
ภาพท่ี 75 ภาพธุดงควตัรท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 
1.7 เร่ืองเวสสันดรชาดก   

เวสสันดรชาดกหรือมหาชาติชาดก เป็นเร่ืองราวพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
ก่อนท่ีจะเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นเร่ืองราวการบ าเพ็ญมหาทานบารมีอนัยิ่งใหญ่ 
โดยการบริจาคทรัพย์สิน พาหนะ ช้าง ม้า แม้แตพ่ระมเหสี และพระโอรสกบัพระธิดา  ผลของการ
บริจาคทานด้วยจิตใจอนับริสทุธ์ิท าให้พระองค์ประสตูอีิกครัง้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า32 

โดยปกตทิัว่ไปการเขียนภาพชาดกในงานจิตรกรรมฝาผนงัมกัพบการเขียนครบทัง้ 10 
พระชาติ แต่ท่ีอุโบสถวดัคเูต่ากลบัพบเขียนเฉพาะเร่ืองเวสสนัดรชาดกเท่านัน้ ลกัษณะการเขียน

                                                           
31เร่ืองเดียวกนั, 100. 
32เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว, ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี, 189-192. 
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เร่ืองเวสสันดรชาดกเพียงเร่ืองเดียวเช่นนีมี้พบ เช่น ท่ีอุโบสถหลังเก่าวัดอมฤตวารี อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุทยัธานี33 ท่ีบริเวณคอสองบนศาลาการเปรียญวดัแก้ว อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี34 
(ภาพท่ี 76) เป็นต้น เพียงแต่ท่ีวดัแก้วไม่ใช่การเขียนภาพภายในอโุบสถหรือวิหารท่ีเป็นอาคารทึบ
เหมือนอยา่งท่ีวดัอมฤตวารีและวดัคเูตา่ 

การเขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดกท่ีวดัคเูตา่นีเ้ป็นงานเขียนฝีมือช่างท้องถ่ิน 
โดยการน าเอาลกัษณะของตวัหนงัตะลงุและวิธีการแสดงของหนงัตะลงุมาเขียนภาพจิตรกรรม ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะความเป็นท้องถ่ินของภาคใต้ เน่ืองจากหนงัตะลุงเป็นมหรสพพืน้บ้านท่ี
ส าคญัและได้รับความนิยมในภาคใต้สมยันัน้ 
 

 
ภาพท่ี 76 ภาพเวสสนัดรชาดกท่ีบริเวณคอสองบนศาลาการเปรียญวดัแก้ว อ าเภอเมือง จงัหวดั 
               สพุรรณบรีุ 
ท่ีมา: กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อนสงัคมของ
กลุ่มชนลุ่มแม่น า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 109. 

 
 
 

                                                           
33กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อน

สังคมของกลุ่มชนลุ่มแม่น า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 108. 

34อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
ศลิปากรท่ี 2 สพุรรณบรีุ ส านกัโบราณคดี, 2548), 122. 
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1.8 เร่ืองพระมาลัย 
พระมาลยั เป็นเร่ืองราวของพระอรหนัตสาวกในพระพทุธศาสนา ท่ีได้รับการเคารพนบั

ถือและกล่าวถึงตามต านานค าสอนทางพุทธศาสนาของไทยมาตัง้แต่ครัง้โบราณกาล โดยมี
หลกัฐานทัง้คมัภีร์ ค าสวด และศิลปกรรมท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก เนือ้เร่ืองของพระมาลยันัน้
จดุประสงค์หนึง่ก็เพ่ือสัง่สอนให้พทุธศาสนิกชนมีความเช่ือมัน่ในเร่ืองผลแหง่กรรม โดยใช้ความเช่ือ
เร่ืองนรกและสวรรค์มาเป็นแรงกระตุ้ นให้คนท าความดี ละเว้นความชัว่35 จากการศึกษาพบว่า
คมัภีร์พระมาลยัน่าจะแตง่ขึน้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เน่ืองจากพบจารึกพม่าท่ีมะละแหม่ง มี
ข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงการเทศนาเร่ืองพระมาลยั ในปี พ .ศ. 1744 จากหลกัฐานจารึกดงักล่าว 
สนันิษฐานว่าคมัภีร์พระมาลยัน่าจะแต่งขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศพม่า โดยอาจแต่งขึน้ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 16-18 และคงจะแพร่หลายเข้ามายงัประเทศไทยทางล้านนาและสโุขทยั สืบเน่ืองไปยงั
ประเทศลาวและเขมร ซึง่ตา่งก็ยอมรับนบัถือเร่ืองพระมาลยัเชน่กนั36 

ในประเทศไทยคงได้รับคติความเช่ือเร่ืองพระมาลยัมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั เม่ือราวพทุธ
ศตวรรษท่ี 19 โดยเช่ือว่าคมัภีร์ท่ีรับเข้ามาขณะนัน้เป็นพระสูตรขนาดสัน้ เรียกว่า “มาเลยยกะ” 
หรือ “มาเลยยสูตร” ต่อมาได้มีการแตง่พระคมัภีร์เก่ียวกับพระมาลยัขึน้ในดินแดนต่าง ๆ เช่น ใน
อาณาจกัรล้านนาได้มีการแต่งพระคมัภีร์ “มาเลยยเทวตัเถรวตัถุ” ขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-21 
และในปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 ได้มีการแตง่คมัภีร์ “มาลยัยวตัถทีุปนีฎีกา” ขึน้ ซึ่งคมัภีร์นีถื้อเป็น
แรงบนัดาลใจให้กบัเร่ืองราวของพระมาลยัยคุตอ่มา37  

ความนิยมในเร่ืองราวของพระมาลยัปรากฏอยู่อย่างแพร่หลายในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 
23-2438 ดงัจะเห็นได้จากการสร้างสรรค์วรรณกรรมและศิลปกรรมพระมาลยัขึน้อย่างมากมายใน
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยความนิยมนีอ้าจมาจากคติความเช่ือส าคัญท่ีว่า การสืบสาน
เร่ืองราวของพระมาลยั ไมว่า่จะเป็นจิตรกรรมหรือวรรณกรรม โดยเฉพาะการสร้างหนงัสือเร่ืองพระ

                                                           
35เด่นดาว ศิลปานนท์, พระมาลัยในศิลปกรรมไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2547), 2. 
36เร่ืองเดียวกนั, 3-4. 
37เร่ืองเดียวกนั, 4. 
38เร่ืองเดียวกนั. 
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มาลยัถวายวัด จะเป็นอานิสงส์ท่ีน าไปสู่การอุบตัิในยุคศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรยหรือยุค
พระศรีอารย์ได้39  

ความแพร่หลายของเร่ืองราวพระมาลยัในประเทศไทยคงนิยมอย่างมากมาตัง้แตส่มยั
อยธุยาตอนปลายจนกระทัง่ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น40 และคงจะเร่ิมเส่ือมความนิยมลงในสมยั
รัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เน่ืองจากทรงฟืน้ฟูหลกัธรรมตามพระพทุธศาสนา โดยการก่อตัง้
ธรรมยุติกนิกาย เพ่ือปรับปรุงให้คณะสงฆ์มีความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินยัและให้เป็นท่ีเล่ือมใส
แก่ประชาชนซึ่งการเปล่ียนแปลงในครัง้นีเ้ป็นการโน้มน้าวจิตใจชาวพุทธให้เกิดความเช่ือในหลกั
เหตแุละผล เร่ืองพระมาลยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัอิทธิปาฏิหาริย์ มุ่งส่งเสริมให้คนบ าเพ็ญกศุลเพ่ือ
หวงัสมบตัิในเทวโลก และให้ฟังเทศน์มหาชาติเพ่ือหวงัให้ได้พบกบัพระศรีอาริยเมตไตรย อนัเป็น
คติส าคญัของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท41 มิได้เป็นไปเพ่ือความหลุดพ้น จึงลดความนิยมลง แต่ก็
เป็นเฉพาะในเขตพืน้ท่ีเมืองหลวงเทา่นัน้ จนกระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดฯ ให้มีการปรับปรุง
การศึกษาในพระพุทธศาสนา โดยทรงพระนิพนธ์แบบเรียนธรรมและวินยั และจดัให้มีการศึกษา
ธรรมและบาลีขึน้ ท าให้ความนิยมในเร่ืองความเช่ือเร่ืองพระมาลัยค่อย ๆ เส่ือมลง 42 แต่ก็เป็น
เพียงแต่ในเมืองหลวงเท่านัน้ ในขณะท่ีในพืน้ท่ีจงัหวดัรอบนอกห่างไกลเมืองหลวงยงัคงมีความ
นิยมและศรัทธากนัอยู่ ดงัจะเห็นได้จากการสร้างงานศิลปกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัพระมาลยัท่ียงัคง
มีให้เห็นอยู ่

ในส่วนของภาพจิตรกรรมฝาผนังนัน้ เร่ืองพระมาลัยมักพบว่านิยมวาดภาพตอน
ส าคญัอยู่ 2 ตอนด้วยกนั คือ ตอนพระมาลยัสนทนาธรรมกบัพระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระอินทร์
บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงษ์ และตอนพระมาลัยโปรดสัตว์นรก 43 แต่ท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาสพบ
แตกตา่งจากท่ีอ่ืน แต่มีลกัษณะคล้ายคลึงกับภาพพระมาลยัในสมุดข่อย กล่าวคือ เขียนเป็นภาพ
ตอนชายเข็ญใจถวายดอกบวัท่ีเก็บได้แก่พระมาลัย และจ านวนดอกบวัมีเพียงแค่ 3 ดอก แต่
ปัจจบุนัอยู่ในสภาพลบเลือน (ภาพท่ี 77) ในขณะท่ีภาพในสมดุข่อยมกัวาดดอกบวัจ านวน 8 ดอก 

                                                           
39บญุเตือน ศรีวรพจน์, สมุดข่อย (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย, 

2542), 135. 
40ชฎาลกัษณ์ สรรพานิช, “พระมาลยั : การศกึษาเชิงวิเคราะห์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2524), 16. 
41เดน่ดาว ศลิปานนท์, พระมาลัยในศิลปกรรมไทย, 11-12. 
42เร่ืองเดียวกนั, 12. 
43เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว, ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี, 243. 
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ด้วยเหตุนีท้ าให้มีการสันนิษฐานกันว่าภาพนีเ้ป็นเพียงภาพการถวายดอกบวั เพ่ือบูชาพระภิกษุ
สงฆ์ของพทุธศาสนิกชนท่ีดีมากกวา่การเขียนภาพเร่ืองพระมาลยั อย่างไรก็ตามเม่ือตรวจสอบสมดุ
ภาพเร่ืองพระมาลยัในท่ีอ่ืน ๆ พบวา่ การเขียนภาพดอกบวัก็ไม่ได้เขียนตรงตามแบบแผนหรือต ารา
เสมอไป แต่มีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เช่น สมุดภาพพระมาลัยท่ีวัดเกาะแก้วสุ
ทธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ เขียนภาพช่อบุปผชาติหลากสีแทนดอกบวั 8 ดอก (ภาพท่ี 
78) เป็นต้น และในชอ่งภาพใกล้เคียงกนักบัภาพนีย้งัเขียนเป็นภาพการสู้รบกนั (ภาพท่ี 79, 80) ซึ่ง
มีความคล้ายคลึงกับภาพในหนังสือบุด ตอนค าพยากรณ์ของพระโพธ์ิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย ท่ี
กล่าวถึงยุคเส่ือมของพระพุทธศาสนาหรือกลียุค44 (ภาพท่ี 81) อีกทัง้พระภิกษุสงฆ์ท่ีก าลังรับ
ดอกบวัท่ีปรากฏในภาพในมือถือตาลปัตรเอาไว้ ท าให้สนันิษฐานได้ว่าภาพนีเ้ป็นภาพพระมาลยั
ตอนชายเข็ญใจถวายดอกบัวท่ีเก็บได้แก่พระมาลัยมากกว่าจะ เป็นเพียงการเขียนภาพ
พทุธศาสนิกชนถวายดอกบวัแก่พระภิกษุสงฆ์ธรรมดา 
 

 
ภาพท่ี 77 ภาพพระมาลยัท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

                                                           
44กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 57. 
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ภาพท่ี 78 ภาพพระมาลยัจากสมดุภาพท่ีวดัเกาะแก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 
ท่ีมา: บญุเตือน ศรีวรพจน์, สมุดข่อย (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย, 2542), 
238, 239. 
 

 
ภาพท่ี 79 ภาพการสู้รบกนัท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
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ภาพท่ี 80 ภาพการสู้รบกนัท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 81 ภาพการสู้รบกนัในเร่ืองพระมาลยั ตอนค าพยากรณ์ของพระโพธ์ิสตัว์ศรีอาริยเมตไตรย    

   ท่ีกลา่วถึงยคุเส่ือมของพระพทุธศาสนาหรือกลียคุ 
ท่ีมา: สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2542, เลม่ 4, 1588. 
 

การท่ีพบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมาลัยท่ีอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาสนี ้
น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเมืองหลวง และเร่ืองพระมาลัยน่าจะเป็นเร่ืองท่ีได้รับความนิยมใน
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บริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้สมยันัน้ ความนิยมในเร่ืองพระมาลยันีมี้แฝงตวัอยู่
ในวิถีชีวิตของผู้ คนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
วรรณกรรม ศิลปกรรม และพิธีกรรม เช่น พิธีสวดมาลยัในงานศพ การเทศนาสัง่สอนประชาชนใน
งานบญุ จิตรกรรมฝาผนงั และจิตรกรรมในหนงัสือบดุ เป็นต้น 
 
1.9 เร่ืองลิงขาวลิงด า 

ในมหรสพของไทยหลายอย่าง เช่น การเล่นหนงัใหญ่ มีแบบแผนท่ีต้องออกลิงขาวลิง
ด า หรือจบัลิงหวัค ่า เป็นภาพโหมโรงก่อนเล่นจริง45 (ภาพท่ี 82) การเล่นหนงัตะลงุของภาคใต้ก็
เชน่กนั การออกลิงหวัค ่าหรือการเชิดลิงขาวลิงด าเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของหนงัตะลงุ เข้าใจว่า
ได้รับอิทธิพลมาจากหนงัใหญ่ เพราะรูปท่ีใช้เชิดส่วนใหญ่เป็นรูปจบั มีฤๅษีอยู่กลาง ลิงขาวกับลิง
ด าอยูค่นละข้าง แตรู่ปท่ีแยกเป็นรูปเด่ียว ๆ 3 รูป แบบเดียวกบัหนงัตะลงุก็มี แตปั่จจบุนัธรรมเนียม
ดงักลา่วได้เลิกเลน่ไปแล้ว46 

 

 
ภาพท่ี 82 ตวัหนงัใหญ่ลิงขาวลิงด า 
ท่ีมา: ประภาศรี พงษ์ด า, วัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้านในจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: ส านกั
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2539), 153. 

                                                           
45สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมพินิจ (กรุงเทพฯ: 

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, 2547), 52-53. 
46สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้, เลม่ 17, 8318. 
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ภาพจิตรกรรมเร่ืองลิงขาวลิงด าในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัโพธ์ิปฐมาวาสนี ้(ภาพท่ี 
83) น่าจะได้รับแนวคิดส าคญัมาจากการเล่นหนงัตะลงุ ซึ่งเป็นมหรสพพืน้บ้านส าคญัของภาคใต้
และบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา แตมี่การแสดงออกท่ีแตกตา่งไปจากจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอ่ืน 
ๆ โดยเขียนเป็นภาพเล็ก ๆ แทรกอยู่ในภาพปริศนาธรรมเร่ือง ปฏิจสมปุบาท ในรูปของนิทานภาพ 
ในขณะท่ีงานจิตรกรรมฝาผนงัโดยทัว่ไปมกัเขียนภาพวรรณกรรมเร่ืองลิงขาวลิงด าในรูปของผู้ เชิด
หุน่ 2 คนก าลงัเชิดตวัหนงัหุน่หนงัใหญ่รูปลิงขาวและรูปลิงด าในงานมหรสพ ภาพลกัษณะดงักล่าว
มกัพบเป็นภาพประกอบสว่นหนึง่ของภาพการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้าและมหรสพ
หน้าไฟ47 เช่น จิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปประธานภายในอโุบสถวัดไทรอารีรักษ์ 
จงัหวดัราชบรีุ48 (ภาพท่ี 84) เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 83 ภาพลิงขาวลิงด าท่ีวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

                                                           
47กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 55. 
48ประภาศรี พงษ์ด า, วัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้านในจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: 

ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2539), 154. 
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ภาพท่ี 84 ภาพมหรสพหน้าไฟ จิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปประธานภายใน 
               อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ จงัหวดัราชบรีุ 
ท่ีมา: ประภาศรี พงษ์ด า, วัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้านในจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: ส านกั
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2539), 154. 
 

วรรณกรรมพืน้บ้านเร่ืองลิงขาวลิงด ามีเร่ืองย่ออยู่ว่า ลิงขาวลิงด าเป็นเพ่ือนกัน มา
เรียนหนงัสืออยู่ส านักพระฤๅษีเดียวกัน ลิงขาวนัน้เป็นลิงนิสยัดี แต่ลิงด ามีนิสัยเอารัดเอาเปรียบ
เต็มไปด้วยเล่ห์เพทบุาย แต่แล้วลิงขาวก็สามารถเอาชนะลิงด าได้ด้วยความดี และทัง้สองได้เป็น
เพ่ือนรักกันสืบต่อมา49 วรรณกรรมเร่ืองลิงขาวลิงด านีเ้ป็นการแสดงให้เห็นถึงคติความเช่ือเร่ือง
ความดีความชัว่ โดยแฝงเร่ืองราวของปริศนาธรรมเอาไว้ โดยลิงขาว-ลิงด า หมายถึง ความดี-ความ
ชัว่ กศุล-อกศุล ท่ีจบักันไปมาจนพระฤๅษี อนัหมายถึง ธรรมท่ีเหนือดีเหนือชัว่เข้าแยกยตุิการสู้ รบ 
เป็นการบอกนัยยะทางธรรมอันลึกซึง้50 นอกจากนีภ้าพยังแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการ
กตญัญกูตเวทีตอ่ครูบาอาจารย์ของลกูศษิย์ท่ีเข้ามาขอศกึษาเล่าเรียนด้วยการท างานรับใช้ตามแต่
อาจารย์จะใช้สอย อนัเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีชาวใต้ให้ความส าคญัและปฏิบตัิสืบต่อกันมานาน 
เป็นการส่ือถึงคติธรรมและสอนผู้ดอูยู่กลาย ๆ51 เพราะคนสมยัก่อนไม่ได้เรียนวิชาหน้าท่ีศีลธรรม 

                                                           
49แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั และสดุารา สจุฉายา, “จิตรกรรมวดัโพธ์ิปฐมาวาส,” เมือง

โบราณ, 88-92. 
50นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว , ทะเลสาบสงขลา -มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรม 

(กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ, 2543), 248-249. 
51กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 55. 
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การสัง่สอนอบรมจึงได้จากสภาพแวดล้อม พ่อแม่ และพระภิกษุสงฆ์ วรรณกรรมเร่ืองนีจ้ึงเป็นการ
ควบคมุสงัคมอีกทางหนึ่ง52 โดยการด าเนินเร่ืองราวผ่านทางการเล่าขานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั
เร่ืองลิงขาวลิงด า ซึง่เป็นวรรณกรรมพืน้บ้านท่ีได้รับความนิยมและรู้จกักนัดีจากหนงัตะลงุ มหรสพ
พืน้บ้านส าคญัของภาคใต้และบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส แม้ว่า
ภาพนีจ้ะเป็นเพียงแคภ่าพประกอบหรือภาพแทรกในภาพเนือ้หาหลกัก็ตาม 

 
1.10 ภาพท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองรามเกียรติ์ 

ภาพท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองรามเกียรติ์ส่วนใหญ่ท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ี
ลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาเป็นภาพตวัละครอยูใ่นภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญ เช่น ท่ีวดัวงั วดัวิหาร
เบิก และวัดมัชฌิมาวาส  นอกจากนีย้ังพบเขียนเป็นภาพพลแบกท าหน้าท่ีแบกซุ้มประดิษฐาน
พระพทุธรูปอยูด้่วย เชน่ ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส ในภาพตอนมารผจญ ชา่งมกัจะใช้ลกัษณะของ
ทศกัณฐ์มาแทนลกัษณะของพระยาวัสวดีมาร ซึ่งลกัษณะเช่นนีม้กัพบในสมยัอยุธยาตอนปลาย
สืบเน่ืองมาถึงงานท่ีสร้างและบรูณะปฏิสงัขรณ์ในสมัยรัชกาลท่ี 153 เป็นต้นมาด้วย แม้ในช่วงสมยั
รัชกาลท่ี 4-5 ก็ยงัคงมีให้เห็นอยู่ เช่น ท่ีอโุบสถวดัวงั อุโบสถวดัวิหารเบิก และอโุบสถวดัมชัฌิมา
วาส (ภาพท่ี 85, 86, 87) เป็นต้น นอกจากจะพบการใช้ลกัษณะของทศกณัฐ์มาแทนลกัษณะของ
พระยาวสัวดีมารในภาพจิตรกรรมแล้ว ยงัพบภาพวาดตวัละครอ่ืน ๆ ในเร่ืองรามเกียรติ์ด้วย อาทิ
เชน่ หนมุาน เป็นต้น 

 

                                                           
52แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั และสดุารา สจุฉายา, “จิตรกรรมวดัโพธ์ิปฐมาวาส,” เมือง

โบราณ, 88-92. 
53มลฤดี สายสิงห์, รายงานวิจัยเร่ืองบทบาทของรามเกียรติ์ในงานจิตรกรรมฝา

ผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 68. 
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ภาพท่ี 85 ภาพตอนมารผจญท่ีอโุบสถวดัวงั  

 

 
ภาพท่ี 86 ภาพตอนมารผจญท่ีอโุบสถวดัวิหารเบกิ และอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
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ภาพท่ี 87 ภาพตอนมารผจญท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 

 
ส่วนภาพพลแบกท่ีพบท่ีอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาสนัน้ เขียนเป็นภาพหนุมานและนิล

พทัธ์ ซึง่เป็นตวัละครในเร่ืองรามเกียรติ์ก าลงัแบกฐานซุ้มภายในประดิษฐานพระพทุธรูปอยู่บริเวณ
ผนงัด้านหน้าพระพทุธรูปประธาน (สกดัหน้า) (ภาพท่ี 88) 

 

 
ภาพ 88 ภาพพลแบกท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

จากการพบภาพท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองรามเกียรติ์ในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ทะเลสาบสงขลา อาจสะท้อนให้เห็นถึงตวัอยา่งของการแพร่กระจายของงานวรรณกรรมท่ีเป็นท่ี
นิยมกันในเมืองหลวง เข้ามาในพืน้ท่ีรอบนอกท่ีอยู่ห่างไกลอย่างบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาได้เป็นอยา่งดี ซึง่นา่จะรวมไปถึงความเช่ือ ประเพณี และวฒันธรรมอยา่งใหมท่ี่เข้ามาด้วย 
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2. เทคนิคการเขียนภาพในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
 

2.1 เทคนิคการเขียนภาพโดยทั่วไป 
2.1.1 ภาพปราสาทราชวัง 
ภาพปราสาทราชวงัท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา

ส่วนใหญ่จะเขียนยกพืน้สูง มีหลงัคาเป็นทรงปราสาท มีทัง้อาคารในผงัแบบจตัรุมุข อาคารในผงั
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า และบางแหง่เขียนเป็นอาคารเปิดโล่งคล้ายศาลาโถง ซึ่งลกัษณะดงักล่าวนีส้ามารถ
พบเห็นได้โดยทัว่ไป แต่ประเด็นภาพปราสาทท่ีน่าสนใจน่าจะอยู่ท่ีการเขียนภาพปราสาทให้มีมิต ิ
เช่น ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 89) ท่ีเขียนภาพปราสาทเป็นแบบ 2 มิติ ท่ีไม่แสดงความลึก
ของปราสาท ซึง่เป็นลกัษณะท่ีนิยมกนัมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลายเร่ือยมาในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้น อีกทัง้การระบายสีแดงเป็นพืน้ฉากหลังก็ช่วยให้ภาพบุคคลมีความโดดเด่นมากขึน้ ซึ่ง
ลกัษณะเชน่นีก็้เป็นวิธีการของชา่งในสมยัอยธุยาท่ีสืบเน่ืองมาด้วยเชน่กนั54 

 

 
ภาพท่ี 89 ภาพปราสาทแบบ 2 มิตท่ีิอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส  

 

                                                           
54สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ

พิมพ์, 2522), 7. 
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นอกจากนีย้งัพบมีการเขียนภาพปราสาทให้มีลกัษณะตืน้ลึกสมจริงแบบอาคาร 3 มิต ิ
ท่ีอุโบสถวดัมชัฌิมาวาสด้วยเช่นกัน (ภาพท่ี 90) การเขียนภาพปราสาทลกัษณะดงักล่าวนีน้่าจะ
เป็นการน าเอาเทคนิคการเขียนภาพบุคคลธรรมดาท่ีอาศยัอยู่ในอาคารมาใช้ เน่ืองจากโดยทัว่ไป
แล้วการเขียนภาพปราสาทกบับคุคลส าคญัมกัจะเขียนให้เป็นภาพแบบ 2 มิติ เพ่ือให้คล้ายกบัการ
เป็นภาพในอุดมคตินัน่เอง55 ดงัเช่นตวัอย่างท่ีอุโบสถวดัใหม่เทพนิมิต กรุงเทพมหานคร จากภาพ
ตอนชูชกมาถามทางไปเข้าเฝ้าพระเวสสนัดรจากฤๅษี โดยบุคคลทัง้ 2 คนนี ้เป็นบุคคลธรรมดา 
ช่างจึงเขียนภาพอาคารแบบ 3 มิติ และเขียนฉากหลงัให้มีความสมจริง (ภาพท่ี 91) ส่วนอีกภาพ
เป็นภาพพระเวสสนัดร แม้ประทบัอยู่บนราชรถ ช่างก็ยงัเขียนให้ภาพมีลกัษณะเป็น 2 มิติ เพ่ือให้
เป็นไปตามแบบอยา่งอดุมคตนิัน่เอง56 (ภาพท่ี 92) 
 

 
ภาพท่ี 90 ภาพปราสาทแบบอาคาร 3 มิตท่ีิอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 

 

                                                           
55กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อน

สงัคมของกลุม่ชนลุม่แมน่ า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี”, 131. 
56เร่ืองเดียวกนั, 131-132. 
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ภาพท่ี 91 ลกัษณะอาคารแบบ 3 มิตท่ีิอโุบสถวดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สนัติ เล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การแสดงออกก็

เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 37. 
 

 
ภาพท่ี 92 ภาพพระเวสสนัดรประทบับนราชรถท่ีชา่งเขียนเขียนเป็นแบบ 2 มิตท่ีิอโุบสถวดัใหม ่

   เทพนิมิต กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สนัติ เล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การแสดงออกก็

เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 38. 
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2.1.2 ภาพท้องฟ้า 
เทคนิคการเขียนภาพท้องฟ้าท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้

ทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอโุบสถ วดัวงั วดัวิหารเบิก และวดัมชัฌิมาวาส มี
ลกัษณะการเขียนท่ีคล้ายคลงึกนั คือ เขียนภาพท้องฟ้าด้วยวิธีเกล่ียสี โดยไล่น า้หนกัจากสีเข้มสดุท่ี
กรอบภาพด้านบนให้จางลงไปจนถึงสีอ่อนสดุท่ีเส้นขอบฟ้าด้านล่าง (ภาพท่ี 93, 94, 95) ลกัษณะ
การเขียนภาพท้องฟ้าเช่นนี ้เป็นลักษณะการเขียนภาพท้องฟ้าท่ีพบได้ทั่วไปในงานจิตรกรรมฝา
ผนังตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 3 เป็นต้นมา เช่น ภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดไชยทิศ 
กรุงเทพมหานคร57 (ภาพท่ี 96) เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 93 ภาพท้องฟ้าท่ีอโุบสถวดัวงั  
 

 
ภาพท่ี 94 ภาพท้องฟ้าท่ีอโุบสถวดัวิหารเบกิ  

                                                           
57สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 31. 
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ภาพท่ี 95 ภาพท้องฟ้าท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 96 ภาพท้องฟ้าท่ีอโุบสถวดัไชยทิศ กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สนัติ เล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การแสดงออกก็

เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 30. 
 

2.1.3 ภาพก้อนเมฆ 
การเขียนภาพก้อนเมฆในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบ

สงขลาท่ีพบส่วนใหญ่จะเขียนแบบประดิษฐ์ โดยการใช้พู่กันเขียนเป็นลายปยุเมฆ และใช้วิธีการ
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เกล่ียสีฟ้าและสีขาวให้มีลกัษณะคล้ายคลึงกบัก้อนเมฆตามธรรมชาติ แตก็่ยงัคงมองเห็นเป็นแบบ
ประดษิฐ์ เชน่ ท่ีอโุบสถวดัวงั วดัวิหารเบกิ และวดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 97, 98, 99) 

 

 
ภาพท่ี 97 ภาพก้อนเมฆท่ีอโุบสถวดัวงั  
 

 
ภาพท่ี 98 ภาพก้อนเมฆท่ีอโุบสถวดัวิหารเบกิ  
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ภาพท่ี 99 ภาพก้อนเมฆท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

2.1.4 ภาพท้องน า้  
เทคนิคการเขียนภาพน า้ท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ

สงขลา มีทัง้ท่ีเป็นแบบไทยประเพณี ท่ีช่างเขียนภาพขึน้ตามอย่างอุดมคติมากกว่าจะน าเสนอ
ลกัษณะสภาพแวดล้อมจริง ๆ ตามธรรมชาติ โดยช่างจะใช้เส้นวงโค้งเรียงซ้อนสลับกันดูคล้าย
เกล็ดปลา เช่น ท่ีอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส อุโบสถวดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 100, 101) และเขียน
แบบสมจริงหรือคล้ายธรรมชาต ิอนัเป็นรูปแบบท่ีมีปรากฏมาแล้วในงานจิตรกรรมฝาผนงัในรัชกาล
ท่ี 358 โดยชา่งใช้เทคนิคการเกล่ียสี และเขียนระลอกคล่ืนเส้นเล็ก ๆ เพ่ือท าให้ลกัษณะผิวน า้ดพูลิว้
ไหวคล้ายของจริง เช่น ท่ีอุโบสถวดัวงั อุโบสถวดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 102, 103) การท่ีมีการพบ
การเขียนภาพท้องน า้ทัง้ 2 แบบอยู่ด้วยกนัน่าจะมาจากการท่ีช่างเขียนรับรูปแบบมาจากการเขียน
แบบไทยประเพณีจากเมืองหลวงมาใช้ แตใ่นขณะเดียวกนัในช่วงเวลาท่ีมีการเขียนภาพจิตรกรรม
คือ สมยัรัชกาลท่ี 4-5 ก็เป็นช่วงท่ีช่างเขียนได้รับรูปการเขียนมาจากตะวนัตกด้วย จึงท าให้มีการ
เขียนภาพท้องน า้ทัง้แบบไทยประเพณีและแบบสมจริงหรือคล้ายธรรมชาติอยู่ด้วยกนั 

นอกจากนีย้งัพบการเขียนภาพน า้ท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นโค้งหยกัคล้ายฟันปลา ซึ่งคาด
วา่นา่จะเป็นลกัษณะการเขียนภาพน า้แบบท้องถ่ินท่ีอโุบสถวดัคเูตา่อีกด้วย (ภาพท่ี 104) 

 

                                                           
58สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม, 104. 
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ภาพท่ี 100 ภาพท้องน า้แบบไทยประเพณีท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส  

 

 
ภาพท่ี 101 ภาพท้องน า้แบบไทยประเพณีท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
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ภาพท่ี 102 ภาพท้องน า้แบบสมจริงหรือแบบคล้ายธรรมชาติท่ีอโุบสถวดัวงั  
 

 
ภาพท่ี 103 ภาพท้องน า้แบบสมจริงหรือแบบคล้ายธรรมชาติท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
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ภาพท่ี 104 ภาพท้องน า้แบบท้องถ่ินท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ 
 

 2.1.5 ภาพต้นไม้ 
 การเขียนภาพต้นไม้ท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ

สงขลามีทัง้เทคนิคการเขียนแบบท่ีเขียนเลียนแบบต้นไม้จริงตามอย่างธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพ
ต้นมะพร้าว ท่ีอโุบสถวดัวงั วดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 105, 106) ภาพต้นกล้วย ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมา
วาส (ภาพท่ี 107) ภาพต้นหมาก ท่ีอโุบสถวดัวิหารเบิก วดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 108, 107, 107) 
และภาพต้นตาล ท่ีอุโบสถวดัวงั (ภาพท่ี 109) และยงัพบว่ามีการวาดภาพต้นไม้ท่ีมีผลเป็นผลไม้ท่ี
มีลักษณะเหมือนจริง เช่น มะม่วงหิมพานต์ มังคุด และจ าปาดะ ซึ่งเป็นผลไม้ท่ีนิยมปลูกกันใน
บริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้ ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสอีกด้วย (ภาพท่ี 110, 111, 
112) 

นอกจากนีย้งัพบว่ามีการเขียนภาพต้นไม้ท่ีใช้เทคนิคการเขียนแบบการตดัเส้นใบไม้ที
ละใบ ซึ่งพบอย่างช้าในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 1-2 อย่างท่ีอุโบสถวัดราชสิทธาราม 
กรุงเทพมหานคร59 (ภาพท่ี 113) ซึ่งเทคนิคดงักล่าวนีค้งสืบเน่ืองตอ่มาจนถึงช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4-5 
ดงัจะเห็นได้จากการเขียนภาพต้นไม้แบบตดัเส้นใบกระจายไปตามหวัเมืองต่าง ๆ รวมทัง้บริเวณ
พืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาด้วย เช่น ท่ีอุโบสถวัดวัง วดัมัชฌิมาวาส (ภาพท่ี 114, 115) ส่วน
เทคนิคการระบายสีโดยวิธีการกระทุ้ งแทนการตัดเส้นใบทีละใบ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีนิยมในสมัย

                                                           
59สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม, 43. 
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รัชกาลท่ี 3 และ 460 ก็พบด้วยเช่นกนั เช่น ท่ีอโุบสถวดัวงั วดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 114, 115) และ
ยงัพบภาพต้นไม้ท่ีมีการเขียนลกัษณะล าต้นคดงอ เช่น ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส (ภาพท่ี 116) 
เป็นต้น ซึ่งการเขียนลกัษณะของล าต้นแบบนีเ้ป็นลกัษณะของต้นไม้ท่ีมีมาแล้วตัง้แตส่มยัอยธุยา
ตอนปลายต่อเน่ืองมายงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเช่ือว่าได้รับอิทธิพลรูปแบบมาจากศิลปะ
จีน61 และยงัพบภาพต้นไม้ท่ีมีการเขียนใบไม้แบบตดัเส้นใบไม้ท่ีละใบ แตก่ลบัระบายสีของใบไม้
ด้วยสีน า้เงินแทนท่ีจะเป็นสีเขียวอย่างปกติทัว่ไปท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ (ภาพท่ี 117) ลกัษณะการเขียน
ภาพต้นไม้เชน่นีค้าดวา่นา่จะเป็นลกัษณะเฉพาะแบบท้องถ่ิน 

 

 
ภาพท่ี 105 ภาพต้นมะพร้าวท่ีอโุบสถวดัวงั 
 

                                                           
60ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 

43. 
61ส านกัพิมพ์เมืองโบราณ, วัดช่องนนทรี (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 80. 
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ภาพท่ี 106 ภาพต้นมะพร้าวกบัต้นหมากท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 107 ภาพต้นกล้วยและต้นหมากท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
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ภาพท่ี 108 ภาพต้นหมากท่ีอโุบสถวดัวิหารเบิก 
 

 
ภาพท่ี 109 ภาพต้นตาลท่ีอโุบสถวดัวงั 
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ภาพท่ี 110 ภาพต้นมะมว่งหิมพานต์ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 

 

 
 ภาพท่ี 111 ภาพต้นมงัคดุท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 

 



110 
 

 
 

 
ภาพท่ี 112 ภาพต้นจ าปาดะท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 113 ภาพเทคนิคการเขียนต้นไม้แบบการตดัเส้นใบไม้ทีละใบท่ีอโุบสถวดัราชสิทธาราม   
                 กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สนัติ เล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การแสดงออกก็

เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 45. 
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ภาพท่ี 114 ภาพเทคนิคการเขียนต้นไม้แบบการตดัเส้นใบไม้ทีละใบ และเทคนิคการระบายสีโดย 
                 วิธีกระทุ้งแทนการตดัเส้นใบไม้ทีละใบท่ีอโุบสถวดัวงั 

 

 
ภาพท่ี 115 ภาพเทคนิคการเขียนต้นไม้แบบการตดัเส้นใบไม้ทีละใบ และเทคนิคการระบายสีโดย 
                 วิธีกระทุ้งแทนการตดัเส้นใบไม้ทีละใบท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
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ภาพท่ี 116 ภาพต้นไม้แบบล าต้นคดงอท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 117 ภาพต้นไม้แบบท้องถ่ินท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ 
 

2.1.6 ภาพภูเขาและโขดหนิ 
เทคนิคการเขียนภาพภเูขาและโขดหินท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้

ทะเลสาบสงขลามีทัง้ท่ีเป็นแบบภเูขาท่ีมีลกัษณะคดโค้งหงิกงอคล้ายรากไม้ท่ีเรียกกนัว่า เขาไม้ ซึ่ง
เป็นรูปแบบท่ีนิยมมาก่อนสมยัรัชกาลท่ี 362 เช่น ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส (ภาพท่ี 118) และแบบ
โขดหินท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งมนท่ีเรียกว่า เขามอ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีนิยมเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็น
                                                           

62กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อน
สงัคมของกลุม่ชนลุม่แมน่ า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี”, 122. 
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ต้นมา63 เช่น ท่ีอุโบสถวดัวิหารเบิก (ภาพท่ี 119) และยงัพบภูเขาท่ีเป็นแบบสมจริงตามธรรมชาต ิ
โดยช่างได้เขียนภาพภูเขาเป็นรูปสามเหล่ียมเรียงซ้อนเหล่ือมกันเป็นแนวตามอย่างภูเขาจริงตาม
ธรรมชาติ เช่น ท่ีอโุบสถวดัวงั วดัวิหารเบิก และวดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 93, 94, 95) นอกจากนีท่ี้
อโุบสถวดัคเูต่า พบว่ามีการเขียนภาพโขดหินท่ีมีลกัษณะเป็นก้อนโค้งมนเรียงซ้อนกัน เขียนด้วยสี
น า้เงิน น า้ตาล เทา ด า และมีการตดัเส้นเน้นบริเวณขอบ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลกัษณะการเขียน
ภาพโขดหินแบบท้องถ่ินอีกด้วย (ภาพท่ี 120) 

 

 
ภาพท่ี 118 ภาพเขาไม้ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 

                                                           
63เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 119 ภาพเขามอท่ีอโุบสถวดัวิหารเบิก 
 

 
ภาพท่ี 120 ภาพโขดหินแบบท้องถ่ินท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ 

 
2.1.7 ลักษณะการเขียนภาพทวิทัศน์และเทคนิคทัศนียวิสัย 
งานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา ไมว่า่จะเป็นท่ีอโุบสถ

วดัมชัฌิมาวาส วดัโพธ์ิปฐมาวาส วดัวงั และวดัวิหารเบิก มีการพบภาพท่ีมีลกัษณะการเขียนภาพ
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ทิวทศัน์ โดยการใช้เทคนิคทศันียวิสยัตามแบบอย่างตะวนัตก กล่าวคือ มีการเขียนภาพให้ดูมีมิติ
แสดงระยะใกล้-ไกลของภาพ โดยแสดงขนาดและสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม64 มีการใช้แสงและเงาในการเขียนภาพตามอย่างตะวนัตก นอกจากนีย้งัมีการใช้ภาพ
ทิวทศัน์ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ แม่น า้ ท้องฟ้า ภูเขา และโขดหินเข้าไปช่วย เพ่ือให้เกิดความ
สมจริงมากยิ่งขึน้ แตบ่างครัง้ก็ยงัคงมีการใช้เทคนิคในการเขียนภาพทิวทศัน์ธรรมชาติตามแบบท่ี
นิยมกนัในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยูบ้่างเชน่กนั 

ตวัอยา่งงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ท่ีมีลกัษณะ
การเขียนภาพทิวทศัน์ โดยใช้เทคนิคทศันียวิสยัตามแบบอยา่งตะวนัตกมาใช้ เช่น ภาพตอนบนของ
ภาพการปลงอสุภกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส (ภาพท่ี 24) ท่ีมีความ
พยายามในการเขียนให้ภาพดมีูมิติ แสดงระยะใกล้-ไกลของภาพ โดยแสดงขนาดและสดัส่วนท่ี
สมัพนัธ์กนัระหวา่งบคุคลกบัสิ่งแวดล้อม65 แตก่ารเขียนภาพตามหลกัทศันียวิสยัของท่ีน่ีน่าจะเขียน
ขึน้ในช่วงท่ีการเขียนภาพแบบนีเ้ร่ิมเข้ามา หรือไม่ก็เพราะช่างเขียนเป็นช่างท้องถ่ินฝีมือจึงอาจยงั
ไมถ่ึงขัน้ หรืออาจจะยงัไม่คอ่ยเข้าใจการเขียนภาพตามหลกัทศันียวิสยัตามอย่างตะวนัตกมากนกั 
จงึท าให้ภาพท่ีเขียนออกมายงัไมเ่หมือนจริงมากนกั  

นอกจากนีท่ี้อโุบสถวดัวงั วดัวิหารเบิก และมชัฌิมาวาส ยงัมีการเขียนภาพภูเขาเป็น
รูปสามเหล่ียมเรียงซ้อนเหล่ือมกนัเป็นแนวตามอย่างภูเขาจริงตามธรรมชาติ  (ภาพท่ี 93, 94, 95) 
และมีการเขียนภาพต้นไม้ท่ีมีลักษณะยืนต้นตรงเรียงต่อกันไป มีการระบายสีอ่อน -เข้มเพ่ือให้
สอดคล้องกบัหลกัทฤษฏีแสงเงาตามอยา่งตะวนัตกอีกด้วย (ภาพท่ี 94)  

 
2.2 ลักษณะความเป็นท้องถิ่นในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

2.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างงานจิตรกรรมฝาผนังกับงานประติมากรรมภายใน
อาคาร 

จากภาพจิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพุทธรูปประธาน (สกัดหลงั)  ภายใน
อโุบสถวดัวงั และวดัวิหารเบกิ (ภาพท่ี 55, 69) แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างงานจิตรกรรม
กบัประติมากรรมภายในอาคาร โดยมีการเขียนภาพซุ้มเรือนแก้ว เทวดา ยกัษ์ และวิทยาธรเหาะ
บนก้อนเมฆไว้ด้านหลงัพระพุทธรูปประธานท าให้ภาพเหล่านีท้ าหน้าท่ีเป็นเหมือนภาพประกอบ

                                                           
64กรมศิลปากร, สมุดภาพจิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพ 2526 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์การพิมพ์, 2525), 21. 
65เร่ืองเดียวกนั. 
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ให้กับพระพุทธรูปประธาน ท าให้พระพุทธรูปประธานมีความสง่างามและสมบูรณ์ครบถ้วนมาก
ยิ่งขึน้ 

 

 
ภาพท่ี 55 ภาพจิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปประธานภายในอโุบสถวดัวงั  
 

 
ภาพท่ี 69 ภาพจิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปประธานภายในอโุบสถวดัวิหารเบกิ 
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นอกจากท่ีอโุบสถวดัวงัและวดัวิหารเบิกแล้ว ในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาก็
ยงัมีปรากฏรูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัให้มีความสมัพนัธ์กับประติมากรรมให้เห็นอยู ่
ไม่ว่าจะเป็นท่ีอุโบสถวัดคเูต่า โดยมีการเขียนภาพด้านหลังพระพุทธรูปประธานเป็นภาพซุ้มทรง
ปราสาท มีใบโพธ์ิเป็นยอดปราสาท ลกัษณะเป็นงานจิตรกรรมผสมงานปนูปัน้ การเขียนภาพเช่นนี ้
ท าให้ภาพซุ้มทรงปราสาทท าหน้าท่ีเป็นเหมือนภาพประกอบให้กับพระพุทธรูปประธาน (ภาพท่ี 
121) และท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาสมีการเขียนภาพยกัษ์และพญาวานร 2 ตน จากเร่ืองรามเกียรติ ์
คือ หนุมานและนิลพทัธ์ไว้ใต้ฐานซุ้มพระพุทธรูปท าให้ดเูหมือนกับว่ายกัษ์และพญาวานรทัง้สอง
ตนก าลงัท าหน้าท่ีแบกฐานซุ้มพระพทุธรูปอยู่ (ภาพท่ี 88)  

 

 
ภาพท่ี 121 ภาพจิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปประธานภายในอโุบสถวดัคเูตา่ 
 

เทคนิครูปแบบความสมัพนัธ์นีเ้กิดขึน้มาก่อนแล้วอย่างช้าในสมยัรัชกาลท่ี 3-4 เช่น 
ภาพจิตรกรรมท่ีผนงัด้านนอกอโุบสถวดัหน่อพุทธางกูร อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบรีุ 66 (ภาพท่ี 
122) ท่ีมีการเขียนภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ โดยใช้ซุ้มประตทูางเข้าอโุบสถท่ีเป็นทรงมณฑปแทนพระ
                                                           

66สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 : ความคิดเปล่ียน การ

แสดงออกก็เปล่ียนตาม, 247. 



118 
 

 
 

เจดีย์จุฬามณี แล้วเขียนภาพตกแต่งด้วยภาพคนธรรพ์ วิทยาธรเหาะมุ่งหน้าเข้าหาพระเจดีย์จฬุา
มณี ทางด้านซ้ายเป็นต้นนารีผล มีนกัสิทธ์ิและวิทยาธรก าลงัช่ืนชมและเก็บผล67 

 

 
ภาพท่ี 122 ภาพจิตรกรรมท่ีผนงัด้านนอกอโุบสถวดัหน่อพทุธางกรู อ าเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
ท่ีมา: กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อนสงัคมของ
กลุ่มชนลุ่มแม่น า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 144. 
 

ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ก็ยงัคงได้รับความนิยมต่อเน่ืองมา ดงัเช่นท่ีอโุบสถวดัเสนา
สนาราม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีการเขียนภาพประกอบ
พระพทุธรูปประธานด้วยภาพฉัพพรรณรังสีแบบล าแสง และภาพเทพชมุนมุท่ีเหาะอยู่บนท้องฟ้า68 

                                                           
67ภทัรพงษ์ เก่าเงิน, “จิตรกรรมฝาผนงัวดัหน่อพทุธางกรู : การผสมผสานกนัอยา่งลง

ตวัของศลิปะไทย จีน และลาว,” ศิลปากร  44, 3 (พฤษภาคม-มิถนุายน 2544) : 49-50. 
68กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัชว่งพทุธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อน

สงัคมของกลุม่ชนลุม่แมน่ า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี”, 143. 
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(ภาพท่ี 123) และท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการเขียนภาพประกอบพระพุทธรูป
ประธานด้วยภาพซุ้มเรือนแก้ว ท้องฟ้า และเทวดา (ภาพท่ี 56) 

 

 
ภาพท่ี 123 ภาพจิตรกรรมฝาผนงับริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปประธานภายในอโุบสถวดั 

     เสนาสนาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อนสงัคมของ
กลุ่มชนลุ่มแม่น า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 144. 
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ภาพท่ี 56 ภาพซุ้มเรือนแก้ว ท้องฟ้า และเทวดาท่ีวดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: ฉลวย จารุภานานนท์ และอิสราวรรณ อยูป้่อม, วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
สรุวฒัน์, 2551), 12. 
 

2.2.2 การน าเอาลักษณะของตัวหนังตะลุงและวิธีการแสดงของหนังตะลุงมา
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดคูเต่า ช่างผู้ เขียนได้มีการน าเอา
ลกัษณะของตวัหนงัตะลงุและวิธีการแสดงของหนงัตะลงุมาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรม  เช่น การ
เขียนภาพใบหน้าของพระนางมทัรี (ภาพท่ี 124) ท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้เส้นในรูปแบบเดียวกับ
ใบหน้าตวันางของหนังตะลงุ (ภาพท่ี 125) คือ เส้นคิว้ ปาก จมูก และคางจะเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกัน 
การใช้เส้นท่ีเช่ือมโยงกนัทัง้ใบหน้านัน้มาจากการท่ีตวัหนงัตะลงุทาสีด า บริเวณใบหน้าของตวันาง
ช่างจึงแกะหนังส่วนท่ีเป็นสีด าออก เพ่ือให้มีความโปร่งขณะท าการแสดงใบหน้าของตวันางของ
หนงัตะลงุจงึมีสีขาว ดงันัน้การเก็บรายละเอียดของใบหน้าจงึต้องสร้างเส้นท่ีเช่ือมโยงคิว้ ปาก จมกู 
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และคาง เพ่ือให้เส้นดงักลา่วสามารถเกาะอยู่กบัใบหน้าได้69 นอกจากใบหน้าของพระนางมทัรีแล้ว 
ใบหน้าของเทพ กษัตริย์ อจุตฤๅษี (ภาพท่ี 126) และรูปกากอ่ืน ๆ อย่างเช่นชูชก หรือพราหมณ์ 
(ภาพท่ี 127) ก็มีการเขียนใบหน้าในแบบเดียวกับใบหน้าตวัหนงัตะลุง (ภาพท่ี 128, 129) คือ มี
ปากกว้าง ยาว และจมูกโต70 อีกทัง้ในการเขียนภาพชูชก (ภาพท่ี 130) ช่างผู้ เขียนยังเขียนให้มี
ลกัษณะเป็นเหมือนกับตวัหนงัตะลงุจ าพวกภาพกากประเภทภูตผี (ภาพท่ี 131,132) ท่ีร่างกายมี
ลกัษณะผอมแห้งจนเห็นซ่ีโครงและกระดกูสันหลงัอีกด้วย71 จากการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ดงักลา่วข้างต้นท าให้สนันิษฐานได้วา่ ชา่งผู้ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอโุบสถวดัคเูตา่อาจจะเคย
เป็นชา่งเขียนหนงัตะลงุมาก่อน 

 

 
ภาพท่ี 124 ภาพใบหน้าพระนางมทัรีท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ 
 

                                                           
69สวุรรณี ดวงตา, “ภาษากายจากจิตรกรรมฝาผนงัสกลุช่างสงขลาท่ีวดัโพธ์ิปฐมาวาส 

อ าเภอเมืองสงขลา วดัจะทิง้พระ อ าเภอสทิงพระ และวัดคเูต่า อ าเภอบางกล ่า จังหวัดสงขลา ” 
(สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551), 130. 

70เร่ืองเดียวกนั.  
71เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 125 ภาพตวันางของหนงัตะลงุ 
ท่ีมา: สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
การพิมพ์, 2529), 3934. 
 

 
ภาพท่ี 126 ภาพอจตุฤๅษีท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ 
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ภาพท่ี 127 ภาพพราหมณ์ท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ 
 

 
ภาพท่ี 128 ภาพตวัหนงัตะลงุ ฤๅษีเซง่ 
ท่ีมา: สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
การพิมพ์, 2529), 3069. 
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ภาพท่ี 129 ภาพตวัหนงัตะลงุ นายพนูแก้ว 
ท่ีมา: สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
การพิมพ์, 2529), 3069. 
 

 
ภาพท่ี 130 ภาพชชูกท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ 
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ภาพท่ี 131 ภาพตวัหนงัตะลงุรูปกากประเภทภตูผี 
ท่ีมา: สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
การพิมพ์, 2529), 3069. 
 

 
ภาพท่ี 132 ภาพตวัหนงัตะลงุรูปกากประเภทภตูผี 
ท่ีมา: สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
การพิมพ์, 2529), 3932. 
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นอกจากนีก้ารเขียนภาพการปรากฏตวัของเทพเทวดาในงานจิตรกรรมก็มีการเขียนให้
ปรากฏในลกัษณะของการโผลเ่ข้ามาแบบคร่ึงตวัในตอนบนของช่องภาพ (ภาพท่ี 133) ซึ่งลกัษณะ
ดงักลา่วนี ้อาจน ามาจากลกัษณะการปรากฏตวัของตวัหนงัตะลงุเวลาท าการแสดงก็เป็นได้72 

 

 
ภาพท่ี 133 ภาพการปรากฏตวัของเทพเทวดาในงานจิตรกรรมท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ 

 
การท่ีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีอุโบสถวดัคูเต่ามีการน าเอาลักษณะของตวัหนงัตะลุง

และวิธีการแสดงของหนงัตะลุงมาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรม อาจเน่ืองมาจากการท่ีหนงัตะลุง 
เป็นมหรสพพืน้บ้านท่ีได้รับความนิยมและมีความส าคญัในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาและ
ภาคใต้ โดยหนังตะลุงเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับคนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้มาช้า
นาน นอกจากจะเป็นเคร่ืองให้ความหรรษาแล้ว ยงัเป็นส่ือมวลชนชาวบ้านชัน้เย่ียมส าหรับสงัคมใน
อดีต เพราะหนังตะลุงเดินทางเร่ไปยงัท่ีต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า “เดินโรง” พบเห็นอะไรก็มกัน ามาบรรจุ
สอดแทรกไว้ในเร่ืองท่ีท าการแสดง เป็นการให้ข่าวสารความรู้ ความเคล่ือนไหวของสงัคม และเป็น
สิ่งสร้างเสริมสตปัิญญาให้แก่ชาวบ้านได้อยา่งดีย่ิง แม้วา่ในปัจจบุนัจะเกิดมีมหรสพชนิดใหม่ ๆ ขึน้
มากมาย แตห่นงัตะลงุก็ยงัคงได้รับความนิยมจากชาวบ้านในระดบัสงู73  

 
 

                                                           
72สวุรรณี ดวงตา, “ภาษากายจากจิตรกรรมฝาผนงัสกลุช่างสงขลาท่ีวดัโพธ์ิปฐมาวาส 

อ าเภอเมืองสงขลา วัดจะทิง้พระ อ าเภอสทิงพระ และวัดคเูต่า อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา ”, 
135. 

73สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้, เลม่ 17, 8321-8322. 
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สรุป 
ในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 เป็นช่วงท่ีชุมชนในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีการ

เปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมากจากอิทธิพลของเมืองหลวงท่ีเข้ามา ส่งผลให้กับรูปแบบ เร่ืองราวท่ี
ปรากฏ และเทคนิคการเขียนภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลา สว่นใหญ่เป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลมาจากช่างหลวง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวท่ีเขียนอนัได้แก่ 
ภาพพทุธประวตัิ ทศชาติชาดก เวสสนัดรชาดก พระมาลยั และภาพท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองรามเกียรติ ์
หรือจะเป็นเทคนิควิธีการเขียนภาพแบบไทยประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพปราสาทราชวงั 
ท้องฟ้า ก้อนเมฆ ท้องน า้ ต้นไม้ ภูเขาและโขดหิน เป็นต้น และจากนีก้ารท่ีมีกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ 
เข้ามาอยู่อาศยัตัง้หลกัแหล่งในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมจนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินขึน้ แม้ว่ารูปแบบ เร่ืองราวท่ี
ปรากฏ และเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 
สว่นใหญ่จะเป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลมาจากชา่งหลวง แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีการเขียนภาพท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินอยู่ด้วย เช่น การเขียนภาพเร่ืองลิงขาวลิงด าท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
และการเขียนภาพจิตรกรรมโดยการน าลกัษณะเฉพาะของตวัหนงัตะลงุและวิธีการแสดงของหนงั
ตะลงุมาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ เป็นต้น 

นอกจากนีภ้าพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลายงัมีการ
น าเอาเทคนิคและวิธีการการเขียน รวมทัง้เร่ืองราวตามอย่างตะวันตกมาใช้ในการเขียนภาพ
จิตรกรรมด้วย เชน่ การเขียนภาพโดยการใช้เทคนิควิธีแบบทศันียวิสยัตามอย่างตะวนัตก การเขียน
เร่ืองอย่างใหม่ควบคู่ไปกับการเขียนภาพพุทธประวตัิและชาดกอย่างเก่า เช่น ภาพปริศนาธรรม 
ภาพอสภุกรรมฐาน ภาพธุดงควตัร เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีการเขียนภาพเพ่ือบนัทึกเหตกุารณ์ทาง
ประวตัศิาสตร์ เชน่ ภาพพิธีกรรมการแหเ่จ้าเซ็น ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส เป็นต้น ซึ่งนบัเป็นความ
เปิดกว้างทางด้านแนวความคิดและการแสดงออกอยา่งเตม็ท่ีท่ีเกิดขึน้ในสมยันัน้ 
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บทที่ 4 
ภาพสะท้อนสังคมในงานจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพืน้ที่ ลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 

 
ในประเด็นการศึกษาเก่ียวกบัภาพสะท้อนสงัคมในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ี

ลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลานี ้จะท าการศึกษาจากภาพของบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีปรากฏในงาน
จิตรกรรมฝาผนงั การแต่งกายของกลุ่มบุคคล ลกัษณะสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน รวมทัง้
สภาพสงัคมและวิถีชีวิตของผู้คนท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงั เพ่ืออธิบายถึงสภาพสงัคมและ
วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนท่ีแฝงอยู่ในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา 

 

1. กลุ่มชาตพิันธ์ุที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
 

ภาพบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะเฉพาะกลุ่มท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายหรือทรงผม ท าให้
สามารถจ าแนกแยกแยะกลุ่มคนกลุ่มตา่ง ๆ ออกจากกนัได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพืน้เมือง กลุ่มชาว
จีน และกลุม่ชาวมสุลิม  

 
1.1 ชาวจีน 

ภาพชาวจีนท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีพบ
ทัง้ท่ีอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส วดัโพธ์ิปฐมาวาส และวดัวงั โดยท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสพบเป็นภาพ
ชายชาวจีน พร้อมด้วยภรรยาท่ีเป็นสาวชาวไทย พร้อมลกู ๆ และบริวาร อาศยัอยู่ภายในบ้านแบบ
จีน (ภาพท่ี 134) และภาพชายชาวจีนไว้ผมเปีย สวมเสือ้แขนยาวผ่าหน้า นุ่งกางเกงขาก๊วย สวม
รองเท้า นัง่อยูใ่นบ้านแบบจีน กบัหญิงสาวชาวไทย (ภาพท่ี 135) เป็นต้น 

สว่นท่ีวดัโพธ์ิปฐมาวาสพบภาพชายชาวจีน 2 คน ไว้ผมเปีย สวมหมวกแบบขนุนางจีน 
สวมชดุยาวสีขาว ก าลงัท าความเคารพตอ่ฮวงซุ้ยหรือหลมุฝังศพแบบจีนท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา (ภาพท่ี 
136) และภาพชายชาวจีน 2 คน แต่งกายแบบชาวจีน นั่งอยู่บนรถม้าลักษณะการตกแต่ง
เหมือนกบัรถม้าของจีน (ภาพท่ี 137) อีกภาพเป็นภาพชายชาวจีน 2 คนแตง่กายแบบชาวจีน ยืน
อยูบ่ริเวณหน้าประตท่ีูมีลกัษณะคล้ายป้อมหรือประตเูมือง แตปั่จจบุนัอยูใ่นสภาพลบเลือน (ภาพท่ี 
138) และภาพชายชาวจีน แต่งกาย สวมหมวก และไว้หนวดเคราแบบชาวจีน นั่งอยู่ภายในเรือ
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ส าเภาแบบจีน ปัจจบุนัก็อยูใ่นสภาพลบลบเลือนเช่นกนั (ภาพท่ี 139) และท่ีวดัวงัพบภาพชายชาว
จีนเครายาวไว้ผมเปีย เปลือยอกไม่สวมเสือ้ นุ่งกางเกงขาก๊วย สวมรองเท้าสีด า จูงเด็กผู้หญิงไว้
ผมแกละสวมจบัปิง้ ก าลงัยืนพดูคยุสนทนากบัแม่ค้าอยู่บริเวณริมแม่น า้ (ภาพท่ี 140) นอกจากนี ้
ยังพบภาพกลุ่มชายชาวจีนไว้ผมเปีย สวมเสือ้แขนยาว นุ่งกางเกงขาก๊วย สวมรองเท้า ก าลัง
ช่วยกนัหามหมขูึน้จากเรือ (ภาพท่ี 141) ส่วนอีก 2 คน แตง่กายลกัษณะคล้ายกนั แตมี่ 1 คนท่ีใน
มือถือหมวก ทัง้ 2 คน ก าลงัยืนพูดคยุสนทนาอยู่กับแม่ค้า (ภาพท่ี 142) และมีชายชาวจีน สวม
หมวก ใสเ่สือ้แขนสัน้ นุง่กางเกงขายาว ก าลงัหาบของ มีสนุขัไล่งบัอยู ่(ภาพท่ี 143) 
 

 
ภาพท่ี 134 ภาพชายชาวจีน พร้อมด้วยภรรยาท่ีเป็นสาวชาวไทย พร้อมลกู ๆ และบริวาร อาศยัอยู่ 
                ภายในบ้านแบบจีน ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 135 ภาพชายชาวจีนไว้ผมเปีย สวมเสือ้แขนยาวผา่หน้า นุง่กางเกงขาก๊วย สวมรองเท้า นัง่ 
                อยูใ่นบ้านแบบจีน กบัหญิงสาวชาวไทย ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
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ภาพท่ี 136 ภาพชายชาวจีน 2 คน ไว้ผมเปีย สวมหมวกแบบขนุนางจีน สวมชดุยาวสีขาว ก าลงัท า 
                ความเคารพตอ่ฮวงซุ้ยหรือหลมุฝังศพแบบจีนท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิ          
                ปฐมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 137 ภาพชายชาวจีน 2 คน แตง่กายแบบชาวจีน นัง่อยูบ่นรถม้าลกัษณะการตกแตง่ 
                เหมือนกบัรถม้าของจีน ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส 
 



131 
 

 
 

 
ภาพท่ี 138 ภาพเป็นภาพชายชาวจีน 2 คนแตง่กายแบบชาวจีน ยืนอยูบ่ริเวณหน้าประตท่ีูมี 
                ลกัษณะคล้ายป้อมหรือประตเูมือง ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส แตปั่จจบุนัอยูใ่นสภาพ 
                ลบเลือน  
 

 
ภาพท่ี 139 ภาพชายชาวจีน แตง่กาย สวมหมวก และไว้หนวดเคราแบบชาวจีน นัง่อยูภ่ายในเรือ 
                ส าเภาแบบจีน ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส ปัจจบุนัก็อยูใ่นสภาพลบลบเลือนเชน่กนั  
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ภาพท่ี 140 ภาพชายชาวจีนเครายาวไว้ผมเปีย เปลือยอกไมส่วมเสือ้ นุง่กางเกงขาก๊วย สวม 
                รองเท้าสีด า จงูเดก็ผู้หญิงไว้ผมแกละสวมจบัปิง้ ก าลงัยืนพดูคยุสนทนากบัแมค้่าอยู่ 
                บริเวณริมแมน่ า้ ท่ีอโุบสถวดัวงั 
 

 
ภาพท่ี 141 ภาพกลุม่ชายชาวจีนไว้ผมเปีย สวมเสือ้แขนยาว นุง่กางเกงขาก๊วย สวมรองเท้า ก าลงั 
                ชว่ยกนัหามหมขูึน้จากเรือ ท่ีอโุบสถวดัวงั 
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ภาพท่ี 142 ภาพชายชาวจีน 2 คน ไว้ผมเปีย สวมเสือ้แขนยาว นุง่กางเกงขาก๊วย สวมรองเท้า และ 
                มี 1 คนท่ีในมือถือหมวก ทัง้ 2 คน ก าลงัยืนพดูคยุสนทนาอยูก่บัแมค้่า ท่ีอโุบสถวดัวงั 
 

 
ภาพท่ี 143 ภาพชายชาวจีน สวมหมวก ใสเ่สือ้แขนสัน้ นุง่กางเกงขายาว ก าลงัหาบของ มีสนุขัไล่  
                งบัท่ีอโุบสถวดัวงั 
 

ภาพชาวจีนท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นภาพผู้ชายไว้ผมเปีย สวมเสือ้แขนยาว นุ่งกางเกง
ขาก๊วย ลกัษณะทรงผมและการแตง่กายเชน่นีเ้ป็นทรงผมและการแตง่กายของชาวจีนสมยัราชวงศ์
ชิงหรือราชวงศ์แมนจู1 จากประวตัิการเข้ามาอยู่อาศยัของชาวจีนในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ

                                                           
1กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัชว่งพทุธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อนสงัคม

ของกลุม่ชนลุม่แมน่ า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 168. 
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สงขลาเกิดขึน้มาแล้วอย่างช้าในสมยัอยธุยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกพ่อค้าท่ีอพยพเข้ามาเพ่ือการค้า
ขายชัว่คราว แตค่อ่ย ๆ ขยายขึน้ตามผลประโยชน์ท่ีมีมากขึน้2  

ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีกลุ่มชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในบริเวณ
พืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นจ านวนมากขึน้ โดยเฉพาะชาวจีนจากมณฑลฝเูจีย้นหรือฮกเกีย้น 
ซึ่งอพยพเข้ามาตัง้หลกัแหล่งอยู่ภายในเมืองสงขลาและพทัลุง 3 จนกระทัง่กลายเป็นกลุ่มชนท่ีมี
บทบาทและความส าคญัเป็นอยา่งมาก ถึงขนาดท่ีเจ้าเมืองสงขลาในสมยันัน้เป็นผู้ ท่ีสืบเชือ้สายมา
จากบรรพบรุุษท่ีเป็นชาวจีน4 สาเหตท่ีุกลุม่ชาวจีนกลายเป็นกลุ่มชนท่ีมีบทบาทและความส าคญัใน
บริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาในสมยันี ้เน่ืองมาจากการท่ีรัฐบาลกลางหรือเมืองหลวงในสมยั
นัน้ให้การสนบัสนุน เพราะชาวจีนเป็นกลุ่มชนท่ีมีความสามารถทางด้านการค้าและการประมง 
และเป็นกลุ่มชนท่ีสามารถปรับตวัเข้ากับกลุ่มชาวพืน้เมืองได้เป็นอย่างดี5 ท าให้กลุ่มชาวจีนเป็น
กลุ่มชนท่ีมีบทบาทในการพัฒนาบ้านเมืองในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านตา่ง ๆ เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท านบุ ารุงบ้านเมืองโดย
เจ้าเมืองซึง่เป็นผู้ มีเชือ้สายมาจากบรรพบรุุษท่ีเป็นชาวจีน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการบรูณะซ่อมแซม
หรือสร้างวัดขึน้ใหม่6 ท าให้งานศิลปกรรมต่าง ๆ ท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามี
อิทธิพลของวฒันธรรมชาวจีนปะปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
 
 
 

                                                           
2สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529, เล่ม 2 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2529), 819. 
33สมคิด ทองสง, “พฒันาการของชมุชนรอบทะเลสาบสงขลา : จากเมืองปลายแดน

ของอยธุยามาเป็นเมืองในราชอาณาจกัรสมยัต้นรัตนโกสินทร์,” ใน โลกของลุ่มทะเลสาบ : รวม
บทความว่าด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา , ยงยทุธ 
ชแูวน่, บรรณาธิการ (ปทมุธานี: นาคร, 2541), 31-59. 

4เร่ืองเดียวกนั. 
5สงบ ส่งเมือง , การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2310-2444) (สงขลา: โครงการบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2523) 186. 

6เร่ืองเดียวกนั, 192. 
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1.2 ชาวมุสลิม 
ภาพชาวมสุลิมท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามี

พบทัง้ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส และวดัวงั โดยท่ีวดัโพธ์ิปฐมาวาสพบเป็นภาพชาวมสุลิมก าลงัอยู่
ในขบวนแห่ของพิธีกรรมการแห่เจ้าเซ็น ซึ่งเป็นพิธีกรรมท่ีส าคญัของมุสลิม นิกายชีอะห์7 (ภาพท่ี 
28) ส่วนท่ีวดัวงัพบเป็นภาพของเหล่าเดียรถีย์ เขียนเป็นภาพของกลุ่มชายไม่สวมเสือ้ นุ่งผ้าโสร่ง
ทบักางเกง สวมหมวกกะปิเยาะห์ ซึ่งเป็นหมวกของชายชาวมุสลิมท่ีใช้ใส่ส าหรับท าพิธีละหมาด 
(ภาพท่ี 144)  

 

 
ภาพท่ี 28 ภาพพิธีกรรมการแหเ่จ้าเซ็นท่ีอโุบสถ วดัโพธ์ิปฐมาวาส 

                                                           
7กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวัฒนธรรมในชุมชนสงขลาสมัยต้นรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 37. 
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ภาพท่ี 144 ภาพของเหลา่เดียรถีย์ท่ีอโุบสถวดัวงั 

 
จากประวตัิการเข้ามาอยู่อาศยัของชาวมสุลิมในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา

เกิดขึน้มาแล้วอยา่งช้าในสมยัอยธุยา ซึง่สว่นใหญ่เป็นพวกพ่อค้าท่ีอพยพเข้ามาเพ่ือการค้าขาย ใน
สมยันีก้ลุ่มชาวมสุลิมท่ีอพยพเข้ามาในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นกลุ่มชนท่ีมีอิทธิพล
และความส าคญัมาก ถึงขนาดท่ีเจ้าเมืองสงขลาและพทัลงุในสมยันัน้เป็นชาวเปอร์เซียหรืออาหรับ
ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม8 ถึงแม้วา่ตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มชาวจีนจะขึน้มามีบทบาท
แทนท่ีก็ตาม แต่อิทธิพลและความส าคญัของชาวมุสลิมก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ ดงัจะเห็นได้จากใน
ปัจจุบันยังคงมีชุมชนชาวมุสลิมท่ียังคงตัง้หลักแหล่งอยู่อาศัยในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาอยา่งหนาแนน่ เชน่ ชมุชนหวัเขาแดง เป็นต้น 

 

                                                           
8ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เล่าเร่ืองเมืองสงขลา,” ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการ

เร่ือง สงขลาศึกษา: ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ: สถาบนัทกัษิณคดี
ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535),17-27. 
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2. การแต่งกายของกลุ่มบุคคล 
 

2.1 ภาพพระสงฆ์ 
ภาพเหล่าพระสงฆ์รวมทัง้พระสาวกและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีปรากฏในงาน

จิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลามีอยู่ทัง้หมด 4 วดั คือ วดัมชัฌิมาวาส วดัโพธ์ิ
ปฐมาวาส วดัวงั และวดัวิหารเบกิ 

ภาพเหล่าพระสงฆ์รวมทัง้พระสาวกและพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่ีพบภายในอโุบสถวดั
มชัฌิมาวาส พบทัง้แบบครองจีวรแบบห่มคลมุและห่มเฉียง โดยกลุ่มท่ีครองจีวรแบบห่มเฉียงจะมี
ทัง้การพาดผ้าสังฆาฏิยาวลงมาเหนือพระนาภี และจรดพระนาภี ปลายของชายสงัฆาฏิจะเป็น
ปลายตดัตรง การเขียนภาพใบหน้าจะใช้เทคนิคการเขียนตามแบบปรัมปราคติ ท่ีเขียนใบหน้าให้มี
ลกัษณะคิว้โก่ง ตาหร่ีเล็กมองต ่า แสดงอารมณ์แบบสงบนิ่ง การเขียนสีของจีวรมีทัง้สีดินแดงและสี
เหลือง (ภาพท่ี 145, 146) นอกจากนีย้งัพบลกัษณะของจีวรแบบพิเศษ คือจีวรแบบลายดอกพิกลุ 
(ภาพท่ี 147) ซึง่จีวรลายดอกพิกลุนีป้รากฏการใช้และเป็นท่ีนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

สว่นท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส วดัวงั และวดัวิหารเบิกนัน้ ก็พบทัง้แบบครองจีวรแบบ
ห่มคลุมและห่มเฉียง โดยกลุ่มท่ีครองจีวรแบบห่มเฉียงจะมีทัง้การพาดผ้าสงัฆาฏิยาวลงมาเหนือ
พระนาภี ปลายของชายสงัฆาฏิจะเป็นปลายตดัตรง การเขียนภาพใบหน้าใช้เทคนิคการเขียนตาม
แบบปรัมปราคติ ท่ีเขียนใบหน้าให้มีลักษณะคิว้โก่ง ตาหร่ีเล็กมองต ่า แสดงอารมณ์แบบสงบนิ่ง
เหมือนกัน เพียงแต่การเขียนสีของจีวรท่ีอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาสใช้สีดินแดงและใช้สีเหลืองท่ีผ้า
สังฆาฏิ (ภาพท่ี 148) แต่ท่ีอุโบสถวัดวัง และวัดวิหารเบิกใช้สีดินแดงเพียงสีเดียว (ภาพท่ี 149, 
150) 

 

 
ภาพท่ี 145 ภาพพระสงฆ์ครองจีวรแบบหม่คลมุ ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส  
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ภาพท่ี 146 ภาพพระสงฆ์ครองจีวรแบบหม่เฉียง ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส  
 

 
ภาพท่ี 147 ภาพพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงครองจีวรลายดอกพิกลุ ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
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ภาพท่ี 148 ภาพพระสงฆ์ ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส  
 

 
ภาพท่ี 149 ภาพพระสงฆ์ ท่ีอโุบสถวดัวงั 
 

 
ภาพท่ี 150 ภาพพระสงฆ์ ท่ีอโุบสถวดัวิหารเบกิ 
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2.2 ข้าราชบริพารในราชส านัก 
ภาพเหล่าข้าราชบริพารในราชส านกัท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่ม

น า้ทะเลสาบสงขลาจะท าการศึกษาเฉพาะท่ีอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส   และวัดวิหารเบิกเท่านัน้ 
เน่ืองจากลกัษณะโดยทัว่ไปมีความคล้ายคลงึกนั โดยส่วนใหญ่แล้วภาพเหล่าข้าราชบริพารหรือขนุ
นางในราชส านักท่ีปรากฏมักพบรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ใกล้หรือก าลังเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์หรือ
บคุคลระดบัสงูรวมทัง้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วย9 ส าหรับการแตง่ตวัของเหลา่นางก านลัหรือผู้หญิง
เวลาเข้าเฝ้า มกัจะนุ่งผ้าจีบหน้านาง เป็นผ้ายกดอกหรือเรียบ ยาวเกือบถึงข้อเท้า ห่มสไบยกดอก
หรือเรียบ การห่มสไบจะห่มแบบเฉียงบ่าปล่อยชายทิง้ยาวไปด้านหลงั ไว้ผมปีก ไม่สวมรองเท้า 
และไม่สวมใส่เคร่ืองประดบัอย่างอ่ืน (ภาพท่ี 7) ลกัษณะการแต่งกายของเหล่านางก านัลเช่นนี ้
เป็นการแตง่กายตามจารีตประเพณีก่อนท่ีอิทธิพลของชาติตะวนัตกจะเข้ามาและมีบทบาทตอ่ราช
ส านกัในเวลาตอ่มา10 

ส่วนภาพเหล่าเสนาบดีหรือขุนนาง มักจะนุ่งโจงกระเบนมีทัง้ผ้าลายดอกและสีพืน้ 
สว่นเสือ้มีทัง้แบบไมส่วมเสือ้และสวมเสือ้ แตส่ว่นใหญ่จะสวมเสือ้ เป็นเสือ้แขนยาว กระดมุผ่าหน้า 
คอปิดหรือคอตัง้ ไว้ผมทรงหลกัแจวหรือทรงมหาดไทย  (ภาพท่ี 7, 8, 68) ซึ่งธรรมเนียมการสวม
เสือ้เข้าเฝ้าของเสนาบดีหรือขนุนางเหล่านีเ้ป็นธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2394 ก่อน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 411 ดงันัน้
ลกัษณะการแตง่กายของเหลา่เสนาบดีหรือขนุนางท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ทะเลสาบสงขลานา่จะเป็นการแตง่กายในชว่งสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา 

 

                                                           
9ปาริสทุธ์ิ สาริกะวณิช, การศึกษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพกาก

ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็นภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม  
(ปทมธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต, 2541), 381. 

10กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อน
สงัคมของกลุม่ชนลุม่แมน่ า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี”, 202. 

11เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, หนังสือชุดกรุงเทพฯ สอง
ศตวรรษ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 38-39. 
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ภาพท่ี 7 ภาพกลุม่บคุคลสวมเสือ้ในขณะเข้าเฝ้าท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 8 ภาพกลุม่บคุคลสวมเสือ้ในขณะเข้าเฝ้าท่ีอโุบสถ วดัมชัฌิมาวาส                                
ท่ีมา: ศลิป์ชยั ชิน้ประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 91. 
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ภาพท่ี 68 ภาพกลุม่บคุคลสวมเสือ้ในขณะเข้าเฝ้าท่ีอโุบสถ วดัวิหารเบกิ  
 
2.3 ภาพทหาร 

ภาพทหารท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีอยู่ 2 
วัด คือ วัดมัชฌิมาวาส และวัดคูเต่า ซึ่งจะเลือกท าการศึกษาเพียงบางภาพเท่านัน้ เน่ืองจาก
ลักษณะโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกัน โดยภาพทหารท่ีพบท่ีอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส เป็นภาพ
ทหารแตง่กายด้วยเสือ้แขนยาวมีคอปก นุ่งกางเกงขายาว สวมหมวกทรงสงู ในมือถือปืนท าหน้าท่ี
ยืนเฝ้าประตูและก าแพง (ภาพท่ี 151) ลักษณะการแต่งกายของทหารเช่นนีค้ล้ายคลึงกับภาพ
ทหารในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารจตุรมุขท่ีวัดน้อย จังหวดัสุพรรณบุรี (ภาพท่ี 152) ซึ่ง
ลักษณะการแต่งกายของทหารท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนังทัง้สองแห่งมีความคล้ายคลึงกับ
เคร่ืองแบบของทหารชาตติะวนัตก แตเ่คร่ืองแบบของทหารลกัษณะนีค้งหมดความนิยมลงไปตัง้แต่
ในปี พ.ศ. 2445 แล้ว12 

ส่วนภาพทหารท่ีพบท่ีอุโบสถวัดคูเต่าแต่งกายด้วยเสือ้แขนยาวกระดุม 5 เม็ด นุ่ง
กางเกงขาสัน้คร่ึงน่อง สวมหมวกแก๊ป สวมถงุเท้าสีขาวและรองเท้าหนงัสีด า (ภาพท่ี 35) ลกัษณะ

                                                           
12กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อน

สงัคมของกลุม่ชนลุม่แมน่ า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี”, 208. 
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การแต่งกายเช่นนีค้ล้ายคลึงกับเคร่ืองแบบทหารในสมัยรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 36, 37) ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากชาตติะวนัตก13 

 

 
ภาพท่ี 151 ภาพทหารท่ีพบท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส  
 
 
 
 

                                                           
13กรมศิลปากร, วิวัฒนาการเคร่ืองแบบ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2535), 

30. 
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ภาพท่ี 152 ภาพทหารภายในวิหารจตรุมขุท่ีวดัน้อย จงัหวดัสพุรรณบรีุ                              
ท่ีมา: กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อนสงัคมของ
กลุ่มชนลุ่มแม่น า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 209. 

 

 
ภาพท่ี 35 ภาพทหารท่ีอโุบสถ วดัคเูตา่ 
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ภาพท่ี 36 ภาพทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ยศสิบเอก แตง่คร่ึงยศ พ.ศ. 2414                     
ท่ีมา: กรมศลิปากร, วิวัฒนาการเคร่ืองแบบ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2535), 39. 
 

 
ภาพท่ี 37 ภาพทหารแตง่เคร่ืองแบบปกต ิสมยัปลายรัชกาลท่ี 5                                             
ท่ีมา: กรมศลิปากร, วิวัฒนาการเคร่ืองแบบ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2535), 42. 
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2.4 ภาพชาวบ้าน 
ภาพชาวบ้านท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาจะ

ท าการศกึษาเฉพาะท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส  และวดัวงัเท่านัน้ เน่ืองจากลกัษณะโดยทัว่ไปมีความ
คล้ายคลึงกนั โดยจะแบง่การศึกษาออกเป็นภาพการแต่งกายของผู้ชาย การแต่งกายของผู้หญิง 
และการแตง่กายของเดก็  

ภาพการแต่งกายของผู้ชาย  
ภาพการแตง่กายของผู้ชายส่วนใหญ่มกัจะนุ่งโจงกระเบนมีทัง้แบบผ้าลายดอกและสี

พืน้ ทอ่นบนมกัเปลือยเปล่าไม่สวมเสือ้ บางคนมีผ้าคาดเอวหรือผ้าพาดบา่ ไว้ผมทรงหลกัแจวหรือ
ทรงมหาดไทย ซึ่งลักษณะการแต่งกายดงักล่าวนีส้ามารถพบเห็นได้ทัง้ท่ีอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส   
และวดัวงั (ภาพท่ี 153, 154) 

ภาพการแต่งกายของผู้หญิง  
ภาพการแตง่กายของผู้หญิงสว่นใหญ่มกัจะนุง่ผ้าจีบหน้านาง เป็นผ้ายกดอกหรือเรียบ 

ยาวเกือบถึงข้อเท้า ห่มสไบยกดอกหรือเรียบ การห่มสไบจะห่มแบบเฉียงบ่าปล่อยชายทิง้ยาวไป
ด้านหลงั ไว้ผมปีก ไม่สวมรองเท้า และไม่สวมใส่มีเคร่ืองประดบัอย่างอ่ืน (ภาพท่ี 153, 154) 
ลกัษณะการแตง่กายเชน่นีเ้ป็นการแตง่กายแบบดัง้เดมิก่อนท่ีอิทธิพลของชาติตะวนัตกจะเข้ามา14 

ภาพการแต่งกายของเดก็  
ภาพการแตง่กายของเด็กท่ีพบมกัจะไว้ผมจกุหรือไม่ก็ผมแกละ ไม่สวมใส่เสือ้ผ้า  บาง

คนสวมจบัปิ้ง บางคนนุ่งโจงกระเบนแตไ่ม่ใส่เสือ้ และเด็กบางคนก็สวมใส่ก าไลข้อมือข้อเท้า และ
สร้อยคอทอง ซึง่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของชนนัน้สงูหรือคนมีฐานะในสงัคม (ภาพท่ี 155, 156) 
 

                                                           
14กวิฎ ตัง้จรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะท้อน

สงัคมของกลุม่ชนลุม่แมน่ า้สะแกกรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี”, 202. 
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ภาพท่ี 153 ภาพการแตง่กายของชาวบ้านผู้หญิงและผู้ชายท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 154 ภาพการแตง่กายของชาวบ้านผู้หญิงและผู้ชายท่ีอโุบสถวดัวงั 
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ภาพท่ี 155 ภาพการแตง่กายของเดก็ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

 
ภาพท่ี 156 ภาพการแตง่กายของเดก็ท่ีอโุบสถวดัวงั 

 
3. ลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน 

 
3.1 อาคารแบบจีน 

ภาพอาคารแบบจีนท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลามีอยู่ 3 วดั คือ วดัมชัฌิมาวาส วดัวงัและวดัวิหารเบิก ซึ่งจะเลือกท าการศึกษาเพียงบาง
ภาพเท่านัน้ เน่ืองจากลกัษณะโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกัน  โดยส่วนใหญ่ภาพอาคารจะเป็น
อาคารก่ออิฐถือปนูอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า หลงัคาปล้องไผ่อย่างจีน หน้าจัว่ท่ีปัน้ลมเป็นงานปูน
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แทนงานไม้ ลกัษณะยอดของปัน้ลมเป็นแท่งทรงส่ีเหล่ียมยืดขึน้สงู มีการเจาะช่องหน้าตา่งเ ป็นรูป
วงกลมบ้าง วงรีบ้าง หรือส่ีเหล่ียมบ้าง (ภาพท่ี 134, 135) การเขียนภาพลกัษณะอาคารแบบจีน
เช่นนี ้ช่างผู้ เขียนน่าจะเขียนลอกเลียนแบบมาจากสภาพความเป็นจริงในสมยันัน้ (ภาพท่ี 157) 
และในปัจจุบนัยงัสามารถพบเห็นลกัษณะอาคารแบบจีนเช่นนีไ้ด้ในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลา เชน่ กฏิุเก๋งจีน หรือตกึคณุละม้าย ท่ีวดัมชัฌิมาวาส ซึง่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 415 (ภาพท่ี 
158) และอาคารพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตสิงขลา (ภาพท่ี 159) เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 157 ภาพอาคารแบบจีนในตลาดเก่าเมืองสงขลา ตอนรับเสดจ็รัชกาลท่ี 5                                                                       
ท่ีมา: อเนก นาวิกมลู, สมุดภาพสงขลา มหาวชิราวุธ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิช
ชิ่ง, 2536), 113. 
 

 
ภาพท่ี 158 กฏิุเก๋งจีน หรือตกึคณุละม้าย ท่ีวดัมชัฌิมาลาส จงัหวดัสงขลา  

                                                           
15ศลิป์ชยั ชิน้ประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 54.  
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ภาพท่ี 159 อาคารพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตสิงขลา                                                                                   
ท่ีมา: กรมศลิปากร, โบราณวัตถุในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตสิงขลา (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การ
พิมพ,์ 2547), 17. 
 
3.2 บ้านทรงไทยพืน้ถิ่น 

ภาพบ้านทรงไทยพืน้ถ่ินท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงับริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาจะท าการศกึษาเพียง 2 วดั คือ ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส และวดัโพธ์ิปฐมาวาส โดยท่ีอโุบสถ
วดัมชัฌิมาวาสเป็นภาพบ้านทรงไทยพืน้ถ่ินอยู่ภายในภาพทศชาติชาดก เร่ืองเวสสนัดรชาดก ช่าง
ผู้ เขียนเขียนให้เป็นบ้านของพรานเจตบตุร ลกัษณะเป็นบ้านขนาดเล็กมีรัว้บ้านกัน้เป็นสดัส่วน รัว้
บ้านเป็นไม้ไผ่สานเป็นยาว ตวับ้านเป็นแบบอาคารหลังเดียว เป็นบ้านยกพืน้ใต้ถุนสูง ตามแบบ
บ้านทัว่ไปในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้ เพ่ือป้องกันน า้ท่วมและสัตว์ร้าย16 
หลงัคามงุด้วยจาก เพราะเป็นวสัดรุาคาถกูและหาได้ง่ายในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ อีกทัง้มี
ความเหมาะสมกบัภมูิอากาศท่ีร้อนอบอ้าวแบบชายทะเล17 ตวัเสาของบ้านท าจากไม้ซุง พืน้บ้านปู
ด้วยไม้กระดาน ส่วนผนงัท าจากไม้ไผ่สาน มีชานย่ืนออกมาและมีบนัไดทางขึน้ด้านหน้า รอบ ๆ 
บริเวณบ้านร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้นานาชนิดท่ีนิยมปลกูกนัในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาและ
ภาคใต้ เชน่ มะมว่งหิมพานต์ จ าปาดะ หมาก เป็นต้น (ภาพท่ี 160) 

ส่วนท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส ภาพถูกเขียนอยู่บริเวณกกประตูทางด้านหน้าของ
อโุบสถ เขียนเป็นภาพบ้านทรงไทยพืน้ถ่ินแบบภาคใต้ท่ีมีการผสมผสานกบัการประดบัตกแตง่แบบ
บ้านจีน ตวับ้านเป็นแบบอาคารทรงแฝด เป็นบ้านยกพืน้ใต้ถุนสงู หลงัคาทรงจัว่ มีชานย่ืนออกมา

                                                           
16มโน พิสุทธิรัตนานนท์ และคร่ืน มณีโชติ, รายงานการวิจัยเรือนไทยภาคใต้ 

(สงขลา: สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, 2535), 32. 
17ศรีศกัร วลัลิโภดม, เรือนไทย บ้านไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 61.  
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ด้านหน้าและมีระเบียงปิด พนกัของระเบียงเจาะเป็นชอ่งส่ีเหล่ียมประดบัด้วยกระเบือ้งเคลือบแบบ
จีน ส่วนฐานของบ้านมีการเจาะช่องถุน ชายคาบ้านแขวนกรงนกเขา ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชนชัน้สูง
ของภาคใต้18 และได้รับความนิยมต่อมาจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั บริเวณระเบียงบ้านมีไม้ดดัปลกูอยู่
ในกระถางท่ีมีรูปทรงและการเขียนลายแบบจีน (ภาพท่ี 161) 

ภาพบ้านทรงไทยพืน้ถ่ินเช่นนีเ้ป็นรูปแบบของบ้านทรงไทยท่ีมีการผสมผสานกัน
ระหวา่งวฒันธรรมความเป็นอยูข่องกลุม่ชนท้องถ่ินแบบภาคใต้กบักลุ่มชาวจีน ซึ่งช่างผู้ เขียนน่าจะ
เขียนลอกเลียนแบบมาจากสภาพความเป็นจริงในสมยันัน้ 

 

 
ภาพท่ี 160 ภาพบ้านทรงไทยพืน้ถ่ินท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

                                                           
18กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 36. 
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ภาพท่ี 161 ภาพบ้านทรงไทยพืน้ถ่ินท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส  
 
3.3 ภาพอาคารจัตุรมุขยอดปรางค์ 

ในงานจิตรกรรมฝาผนงัภาพทศชาติชาดก เร่ืองเวสสนัดรชาดกท่ีอุโบสถวดัวิหารเบิก 
ปรากฏภาพอาคารจตัรุมุขยอดปรางค์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พุทธปรางค์ปราสาท”19 (ภาพท่ี 
65) ลกัษณะคล้ายคลงึกบัพระปรางค์ประธานหรือมณฑปจตัรุมขุยอดปรางค์ท่ีวดัพิชยญาติการาม 
กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 66) ซึ่งสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 320 และปราสาทพระเทพบิดร ในบริเวณ
พระบรมมหาราชวงั (ภาพท่ี 67) ซึ่งสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 421 การเขียนภาพอาคารจตัรุมขุยอด
                                                           

19สนัติ เล็กสขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2548), 70. 

20ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 53. 
21เร่ืองเดียวกนั, 54. 
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ปรางค์ของช่างผู้ เขียนขึน้ในงานจิตรกรรมฝาผนงัอาจจะเน่ืองมาจากช่างผู้ เขียนอาจเคยได้พบเห็น
ของจริงมาก่อนก็เป็นได้ 

 

 
ภาพท่ี 65 ภาพอาคารจตัรุมขุยอดปรางค์ หรือพทุธปรางค์ปราสาทท่ีอโุบสถ วดัวิหารเบกิ 
 

 
ภาพท่ี 66 พระปรางค์ประธานหรือมณฑปจตัรุมขุยอดปรางค์ท่ีวดัพิชยญาตกิาราม                                                            
    กรุงเทพมหานคร                                                                                                 
ท่ีมา: สริุยา รัตนกลุ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร เล่ม 1 (นครปฐม: 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550), 436. 
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ภาพท่ี 67 ปราสาทพระเทพบดิร ในบริเวณพระบรมมหาราชวงั                                              
ท่ีมา: นิดดา หงษ์วิวฒัน์, คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพ่ือนเดก็, 2547), 48. 
 

4. สภาพสังคมและวิถีชีวิตในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
 

ภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในงานจิตรกรรมฝาผนงั
พบปรากฏอยูอ่ยา่งเดน่ชดัทัง้สิน้ 3 วดัด้วยกนัคือ วดัมชัฌิมาวาส วดัโพธ์ิปฐมาวาส และวดัวงั โดย
การเขียนภาพของช่างผู้ เขียนได้เขียนภาพให้สะท้อนให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาได้เป็นอย่างดี แม้ว่าลกัษณะงานเขียนจิตรกรรมส่วน
ใหญ่จะเป็นงานเขียนตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี แตเ่น่ืองด้วยช่างผู้ เขียนเป็นช่างท้องถ่ินเป็น
สว่นใหญ่จงึท าให้มีลกัษณะของความเป็นท้องถ่ินปะปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ความเป็นช่างท้องถ่ินนี ้
เองท่ีท าให้เกิดการเขียนภาพได้อยา่งอิสระตามมมุมองความเป็นจริงของช่างผู้ เขียนพอจนส่งผลท า
ให้การเขียนภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในงานจิตรกรรมฝาผนงัมี
รายละเอียดตามความเป็นจริงมากย่ิงขึน้ 

 
4.1 ภาพวิถีชีวิตในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส 

ภายในอุโบสถวดัมัชฌิมาวาสปรากฏภาพการแสดงมโนราห์อยู่ภายในภาพทศชาติ
ชาดกเร่ืองพระมหาชนก โดยเขียนเป็นภาพการแสดงมโนราห์ของนายโรงมโนราห์ และตวัพรานอยู่
ภายในโรงแสดงหรือโรงมโนราห์ท่ีปลูกเป็นโรงแบบยกพืน้ขึน้ไม่สูงมากนัก ผังเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
หลงัคาทรงจัว่มงุด้วยจาก เปิดโล่งทัง้ส่ีด้าน มีไม้ไผ่ผกูติดกบัเสาโรงทัง้ส่ีด้าน เพ่ือเป็นขอบเขตของ



155 
 

 
 

โรงมโนราห์และเป็นพนกัพิงของลูกคูห่รือผู้แสดง ภายในโรงปดู้วยเส่ือคล้าหรือเส่ือกระจดู โดยใน
มือนายโรงมโนราห์ถือพระขรรค์เอาไว้ สว่นตวัพรานนัน้ในมือถือดาบแสดงท่าทางคล้ายต้องการย่ืน
ดาบให้กบันายโรงมโนราห์ ผู้แสดงมโนราห์หรือนายโรงมโนราห์แตง่กายแบบโบราณ คือ สวมเทริด 
ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบัศีรษะของนายโรงหรือตวัยืนเคร่ือง22 มีผ้าพาดบ่า สวมหน้าเพลา หรือเหน็บ
เพลา หรือหนบัเพลา ลกัษณะเป็นกางเกงขาทรงกระบอกยาวประมาณคร่ึงน่องแล้วสวมทบัด้วย
ผ้านุง่23 มีหน้าผ้าห้อยด้านหน้า ลกัษณะเดียวกบัชายไหว24 มีปิเหนง หรือปัน้เหน่ง ซึ่งเป็นเข็มขดัรัด
บริเวณช่วงเอว25 สวมก าไลต้นแขนและปลายแขน และสวมเล็บท่ีนิว้มือทัง้สองข้าง ส่วนตวัพราน
สวมเสือ้สีขาว นุ่งผ้าสีน า้ตาล ใส่หวัพรานหรือหน้าพราน ซึ่งเป็นหน้ากากส าหรับตวัพรานท่ีเป็นตวั
ตลกโดยเฉพาะ26 บริเวณด้านข้างของโรงมโนราห์มีลกูคูห่รือนกัดนตรีก าลงัเล่นดนตรีอยู่ 8 คน โดย
มีลกูคูห่รือนกัดนตรีเป่าป่ี 1 คน ตีทบั หรือโทน 2 คน โดยแยกกนัตีคนละลกู แตโ่ดยปกติตามความ
เป็นจริงแล้วจะตีคนเดียวทัง้ 2 ลกู และมีนกัดนตรีหรือลกูคูตี่กลอง 3 คน โดยเห็นกลองเพียงแค่ 1 
ลกู ส่วนอีก 2 คนท่ีเหลือเห็นแคใ่นมือถือไม้ตีกลองเอาไว้ แตโ่ดยปกติส าหรับการแสดงมโนราห์จะ
ใช้กลองเพียงแค ่1 ลกูเท่านัน้ ส่วนอีก 2 คนท่ีเหลือ คนหนึ่งมือขวาถือของท่ีมีลกัษณะเป็นกล่อง
ส่ีเหล่ียม มือซ้ายถือไม้อาจมีไว้ส าหรับตีของท่ีมีลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมท่ีอยู่ในมือขวา ซึ่งไม่
อาจสนันิษฐานได้ว่าเป็นเคร่ืองดนตรีชนิดใด ส่วนอีกคนหนึ่งนัง่หนัหลงั จึงไม่อาจสนันิษฐานได้ว่า
เล่นดนตรีชนิดใด และในภาพช่างผู้ เขียนภาพเขียนภาพเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบในการแสดง
มโนราห์ไม่ครบตามความเป็นจริง กล่าวคือขาดเคร่ืองดนตรีไป 3 ชนิด คือ ฉ่ิง โหม่ง หรือฆ้องคู ่
และแตระ หรือแกระ หรือกรับนัน่เอง และบริเวณรอบ ๆ โรงมโนราห์มีผู้ชมการแสดงทัง้ท่ีเป็นคน
ไทย คนจีน และชาวตะวนัตกปรากฏอยู่ด้วย (ภาพท่ี 162) ซึ่งการปรากฏภาพของชาวตา่งชาติตา่ง
ภาษาท่ีมีความหลากหลายเช่นนี ้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองท่าค้าขายท่ีส าคญัของเมืองใน
บริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาในฐานะของศนูย์กลางการค้าและการแลกเปล่ียนในสมยันัน้ได้
เป็นอยา่งดี 

 

                                                           
22พิทยา บษุรารัตน์, โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา (สงขลา: สถาบนัทกัษิณ

คดีศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2556), 50. 
23เร่ืองเดียวกนั, 53. 
24พิทยา บษุรารัตน์, โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, 53. 
25เร่ืองเดียวกนั, 54. 
26เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 162 ภาพการแสดงมโนราห์ในงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 
 

แม้วา่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสจะเป็นงานฝีมือสกลุช่างหลวง แต่
การท่ีพบการเขียนภาพเก่ียวกบัการแสดงมโนราห์ท่ีเป็นมหรสพ หรือการละเลน่พืน้เมืองของภาคใต้
เอาไว้นัน้ นบัว่าเป็นเร่ืองท่ีแปลกและน่าจะมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีการเขียนภาพการ
แสดงมโนราห์ท่ีเตม็รูปแบบเช่นนี ้เพราะเท่าท่ีพบท่ีอ่ืน ๆ จะเขียนเป็นเพียงภาพการร ามโนราห์ของ
ตวัแสดงเพียงอย่างเดียวไม่มีองค์ประกอบอ่ืน ๆ เหมือนอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัมชัฌิมา
วาส เช่น ภาพเปรตสองตนก าลงัร ามโนราห์ ท่ีอุโบสถวดัสุวรรณคีรี จงัหวดัสงขลา (ภาพท่ี 163) 
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 163 ภาพเปรตสองตนก าลงัร ามโนราห์ ท่ีอโุบสถวดัสวุรรณคีรี จงัหวดัสงขลา 
 

ภาพจิตรกรรมการแสดงมโนราห์ท่ีอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสแห่งนี ้เดิมทีมีผู้ท าการศกึษา
ไว้บ้างแล้ว เพียงแตว่า่ผู้ท าการศกึษาก่อนหน้านีไ้ด้ให้ความเห็นไว้ว่าน่าจะเป็นภาพการแสดงลิเก27 
แต่เน่ืองจากลักษณะของภาพและองค์ประกอบโดยรวมต่าง ๆ ของภาพท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้
สรุปได้วา่นา่จะเป็นภาพของการแสดงมโนราห์มากกวา่  

การแสดงมโนราห์ (ภาพท่ี 164) นับได้ว่าเป็นมหรสพ หรือการละเล่นพืน้เมืองท่ีสืบ
ทอดกันมายาวนานและนิยมกนัอย่างแพร่หลายในภาคใต้ตัง้แต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 28 โดย
ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในจังหวัดต่าง ๆ ทัง้ภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชมุชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา อนัได้แก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา และ
พัทลุงท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับประวัติความเป็นมาและต านานมโนราห์ รวมทัง้มีคณะมโนราห์ท่ีมี
ช่ือเสียงอยูเ่ป็นจ านวนมาก29 การท่ีชา่งผู้ เขียนภาพจิตรกรรมเลือกน าเอาภาพการแสดงมโนราห์มา
เขียนในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสนัน้ แสดงให้เห็นถึงความนิยมอย่าง

                                                           
27มนัสสวาส กุลวงศ์, “ภาพสะท้อนสังคมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั : กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัวดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
, 2539), 695. 

28สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, โนรา นาฏลักษณ์แห่งปักษ์ใต้ (กรุงเทพฯ: เอม่ีเทรดดิง้, 
2544), 2.  

29พิทยา บษุรารัตน์, โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดี, 8.  
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กว้างขวางของการแสดงมโนราห์ในชมุชนบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาในสมยันัน้ จนกระทัง่
ช่างผู้ เขียนต้องน าเอามาเขียนลงในงานจิตรกรรมฝาผนงั อีกทัง้การเขียนภาพการแสดงมโนราห์นี ้
ยงัเป็นการเขียนภาพเลา่เร่ืองในแนวทางของการเขียนภาพบนัทึกเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์แนว
ใหม่ตามแบบอย่างตะวนัตก ท่ีเน้นให้ข้อมูลและรายละเอียดของภาพตรงตามความเป็นจริง เพ่ือ
เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ โดยใช้ภาพจิตรกรรมเป็นส่ือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยท่ีสดุช่าง
ผู้ เขียนหรือผู้ ท่ีบอกให้เขียนภาพนีจ้ะต้องเป็นผู้ ท่ีเคยประสพพบเห็นการแสดงมโนราห์แบบนีม้า
อย่างใกล้ชิด จึงสามารถเขียนภาพการแสดงมโนราห์ท่ีมีองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
เชน่นีไ้ด้ แม้วา่รายละเอียดปลีกยอ่ยจะไมถ่กูต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงไปบ้างก็ตาม และการ
ให้ความส าคญักบัการบอกเล่าข้อมลูตามความเป็นจริงเช่นนี ้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงความเปิดกว้าง
ทางด้านแนวความคดิและการแสดงออกของช่างผู้ เขียนงานอย่างเต็มท่ีท่ีเกิดขึน้ในสมยันัน้อีกด้วย 
แม้วา่ภาพดงักล่าวจะเป็นเพียงภาพท่ีถกูเขียนขึน้เป็นภาพประกอบในภาพทศชาติชาดก เร่ืองพระ
มหาชนกก็ตาม 

 

 
ภาพท่ี 164 ภาพการแสดงมโนราห์ 
 

นอกจากนีใ้นงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอุโบสถวดัมชัฌิมาวาสยงัพบภาพบ้านเรือนและ
วิถีชีวิตแบบจีน โดยเขียนเป็นภาพชายชาวจีน พร้อมด้วยภรรยาท่ีเป็นสาวชาวไทย พร้อมลกู ๆ และ
บริวาร อาศยัอยู่ภายในบ้านแบบจีน (ภาพท่ี134) ซึ่งภาพนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของชาย
ชาวจีนผู้ มีฐานะท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในประเทศไทยท่ีนิยมแตง่งานกบัหญิงสาวชาวไทย เน่ืองมาจาก
สงัคมจีนในประเทศไทยในสมยันัน้ขาดแคลนหญิงสาวชาวจีน และการแต่งงานกับหญิงสาวชาว



159 
 

 
 

ไทยจะท าให้สามารถท าการค้าขายกับลูกค้าชาวไทยได้ง่ายขึน้ อีกทัง้การแต่งงานกับคนไทยก็มี
คา่ใช้จา่ยน้อยกวา่การแตง่งานท่ีเมืองจีนมากกวา่ด้วย30 
 
4.2 ภาพวิถีชีวิตในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส 

ภาพวิถีชีวิตในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส มีปรากฏให้เห็นทัง้ใน
ด้านของสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความเช่ือของผู้คน เช่น ภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิตแบบ
ภาคใต้ โดยภาพถกูเขียนอยู่บริเวณกกประตทูางด้านหน้าของอโุบสถ เขียนเป็นภาพบ้านเรือนไทย
แบบภาคใต้ผสมผสานกับการประดบัตกแต่งแบบบ้านจีน เป็นบ้านเรือนไทยทรงแฝดยกพืน้สูง
หลังคาทรงจั่ว มีชานย่ืนออกมาด้านหน้าและมีระเบียงปิด พนักระเบียงเจาะเป็นช่องส่ีเหล่ียม
ประดบัด้วยกระเบือ้งเคลือบ ส่วนฐานของบ้านมีการเจาะช่องถนุ ชายคาบ้านแขวนกรงนกเขา ซึ่ง
เป็นท่ีนิยมของชนชัน้สูงของภาคใต้31 และได้รับความนิยมต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน บริเวณ
ระเบียงบ้านมีไม้ดดัปลูกอยู่ในกระถางท่ีมีรูปทรงและการเขียนลายแบบจีน ภายในบ้านมีผู้หญิง
แอบรับเพลงยาวจากชายท่ีอยู่นอกบ้าน และอีกด้านของบ้านมีผู้ หญิงอุ้มทารกย่ืนออกมานอก
หน้าตา่ง (ภาพท่ี 161) 

ด้านหลงัของบ้านช่างเขียนเป็นภาพผู้หญิง 2 คน คนหนึ่งก าลงันุ่งผ้า ในมือถือพวง
ปลา ลกัษณะคล้ายเพิ่งกลบัจากการจบัปลาหรือเพิ่งอาบน า้เสร็จ ส่วนอีกคนหนึ่งเหน็บกริชท่ีเอว
ก าลงัแบกของอยา่งหนึง่ไมท่ราบแน่ชดัว่าคืออะไร (ภาพท่ี 165) ส่วนด้านล่างของภาพ ซึ่งเป็นส่วน
ของหน้าบ้านมีสภาพลบเลือนจนมองไมอ่อกวา่เป็นภาพอะไร 

 

                                                           
30พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ, สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 2529), 129-130.  
31กณิกนนัท์ อ าไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : 

ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนสงขลาสมยัต้นรัตนโกสินทร์”, 36. 
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ภาพท่ี 165 ภาพผู้หญิง 2 คน คนหนึง่ก าลงันุง่ผ้า ในมือถือพวงปลา ลกัษณะคล้ายเพิ่งกลบัจาก 
                 การจบัปลาหรือเพิ่งอาบน า้เสร็จ สว่นอีกคนหนึง่เหน็บกริชท่ีเอวก าลงัแบกของอย่าง  
                 หนึง่ไมท่ราบแนช่ดัวา่คืออะไร ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส  
 

ภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิตเช่นนีเ้ป็นรูปแบบของบ้านเรือนและวิถีชีวิตท่ีมีการ
ผสมผสานกันระหว่างวฒันธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนท้องถ่ินแบบภาคใต้กับกลุ่มชาวจีน ซึ่ง
ชา่งผู้ เขียนนา่จะเขียนลอกเลียนแบบมาจากสภาพความเป็นจริงในสมยันัน้ 

นอกจากนีย้งัพบภาพการฝังศพแบบจีน หรือ ฮวงซุ้ ย โดยช่างเขียนเป็นภาพชายชาว
จีน 2 คน ไว้ผมเปีย สวมหมวกแบบขุนนางจีน สวมชุดยาวสีขาว ก าลงัท าความเคารพตอ่ฮวงซุ้ย
หรือหลุมฝังศพแบบจีนท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา (ภาพท่ี 136) การฝังศพแบบจีน หรือ ฮวงซุ้ ยนีส้ามารถ
พบเห็นได้ทัว่ไปในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ซึ่งช่างผู้ เขียนน่าจะเขียนลอกเลียนแบบมา
จากสภาพความเป็นจริงในสมยันัน้ด้วยเชน่กนั  
 
4.3 ภาพวิถีชีวิตในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีอุโบสถวัดวัง 

ภาพวิถีชีวิตในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอโุบสถวดัวงั จะโดดเดน่ในเร่ืองของการประกอบ
อาชีพ และกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นภาพการท าประมง 
เช่น การตกปลา (ภาพท่ี 166) ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาทัง้ในอดีตและปัจจบุนั  
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ภาพท่ี 166 ภาพการตกปลา ท่ีอโุบสถวดัวงั  
 

ภาพคนปีนต้นมะพร้าว และคนเฉาะมะพร้าว (ภาพท่ี 167) ซึ่งมะพร้าวเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีเป็นท่ีนิยมปลูกในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้32 ภาพคนปีนต้น
มะพร้าวท่ีอโุบสถวดัวงัมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัภาพคนปีนต้นมะพร้าวท่ีอโุบสถวดัวิหารเบิก (ภาพท่ี 
168) ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน อาจแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวเน่ืองกัน และแสดงให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตของผู้คนในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาได้เป็นอยา่งดี 

 

 
ภาพท่ี 167 ภาพคนปีนต้นมะพร้าว และคนเฉาะมะพร้าว ท่ีอโุบสถวดัวงั  

                                                           
32สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529, เล่ม 7, 

2736.  
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ภาพท่ี 168 ภาพคนปีนต้นมะพร้าว ท่ีอโุบสถวดัวิหารเบกิ  
 

ภาพการล่าสตัว์ดกัสตัว์ เช่น ภาพการยิงหมูป่าด้วยปืน (ภาพท่ี 169) ภาพการดกัจบั
ไก่ป่าด้วยครุน (ภาพท่ี 170) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งท่ีทางภาคใต้ใช้ในการดกันก และไก่ป่าของ
ชาวบ้านในอดีต33 ซึ่งการปรากฏภาพการล่าสตัว์ดกัสตัว์ท่ีอโุบสถวดัวงันีอ้าจแสดงให้เห็นถึงความ
อดุมสมบรูณ์ของสิงสาราสตัว์ในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาในอดีตก็เป็นได้ 

 

 
ภาพท่ี 169 ภาพการยิงหมปู่าด้วยปืน ท่ีอโุบสถวดัวงั  
 

                                                           

 33สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529, เล่ม 2, 
806. 
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ภาพท่ี 170 ภาพการดกัจบัไก่ป่าด้วยครุน ท่ีอโุบสถวดัวงั  
 

ภาพการเลีย้งสตัว์ เช่น ภาพคนเลีย้งววั (ภาพท่ี 171) ซึ่งววัเป็นสตัว์เลีย้งท่ีเป็นท่ีนิยม
เลีย้งกันในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา โดยนิยมเลีย้งไว้เพ่ือการประกอบเป็นอาหารและ
การขาย หรือจะเลีย้งไว้เพ่ือการกีฬา ท่ีเรียกว่า กีฬาววัชน ซึ่งเป็นกีฬาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมใน
บริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้34เป็นอย่างมากมาตัง้แต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 
โดยท่ีอุโบสถวดัวงัได้มีการเขียนภาพการเปรียบววั (ภาพท่ี 172) เพ่ือน าววัมาคดัเลือกให้มีความ
เหมาะสมกนั เพ่ือท่ีจะน าไปชนกนัตอ่ไป นอกจากนีย้งัพบภาพการเลีย้งแพะอยู่ท่ีอโุบสถวดัวงัด้วย 
(ภาพท่ี 173) ซึ่งแพะเป็นสตัว์เลีย้งชนิดหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมเลีย้งกันในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลาของชาวมสุลิม โดยนิยมเลีย้งไว้เพ่ือการประกอบเป็นอาหารและการขาย35 

 

                                                           
34สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529, เลม่ 3, 899. 
35ณวิวรรณ แสงบญุน า, “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัวงั จงัหวดั

พัทลุง” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 73. 
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ภาพท่ี 171 ภาพคนเลีย้งววั ท่ีอโุบสถวดัวงั  
 

 
ภาพท่ี 172 ภาพการเปรียบววั ท่ีอโุบสถวดัวงั  
 

 
ภาพท่ี 173 ภาพการเลีย้งแพะ ท่ีอโุบสถวดัวงั  
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สรุป 
ในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ปรากฏภาพ

สะท้อนสงัคม ไม่ว่าจะเป็นภาพกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงั ภาพการแต่งกาย
ของกลุม่บคุคล ลกัษณะสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน และสภาพสงัคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คน ซึง่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ สภาพสงัคมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในสมัยนัน้ได้เป็นอย่างดี เช่น ภาพ
บ้านเรือนและวิถีชีวิตแบบภาคใต้ ท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส ภาพบคุคลกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นคนพืน้เมือง ชาวจีน และชาวมสุลิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพสงัคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คนในสมยันัน้ แม้การปรากฏภาพบคุคลกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ เหล่านีจ้ะไม่ปรากฏในรูปแบบ
และเทคนิคการเขียน แต่ก็แสดงออกให้เห็นเป็นภาพบุคคล อนัแสดงให้เห็นถึงการมีตวัตนอยู่ของ
กลุ่มชาติพนัธุ์นัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาวจีนและชาวมสุลิม ซึ่งเป็นกลุ่มชนท่ีมีบทบาทและ
ความมีส าคญัเป็นอยา่งมากในสมยันัน้  

นอกจากนีใ้นงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลายัง
ปรากฏภาพการแตง่กายของทหารตามอย่างชาติตะวนัตก และข้าวของเคร่ืองใช้แบบตะวนัตก ซึ่ง
การท่ีพบสิ่งของเหล่านีใ้นงานจิตรกรรมก็เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของ
บ้านเมืองในสมัยนัน้ และยังแสดงให้เห็นถึงการรับเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาใช้ใน
บ้านเมืองในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาอีกด้วย 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
จากการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาทัง้ 5 

วดั พบวา่เป็นงานท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4-5 ลกัษณะของงานจิตรกรรม
มีความหลากหลายทัง้ในส่วนของเนือ้หา เทคนิควิ ธี  และฝีมือช่าง รวมทัง้ภาพกากหรือ
ภาพประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นภาพสะท้อนสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีปรากฏในงาน
จิตรกรรมฝาผนงั ภาพการแต่งกายของกลุ่มบุคคล ลกัษณะสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน และ
สภาพสงัคมและวิถีชีวิตท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงัด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ สภาพสงัคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ี
ลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาในสมยันัน้ได้เป็นอยา่งดี 

ในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 เป็นช่วงท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามอัน
เน่ืองมาจากลทัธิลา่อาณานิคมจากชาติตะวนัตก ท าให้ทางเมืองหลวงหรือรัฐบาลกลางในสมยันัน้ 
ให้ความส าคัญกับชุมชนหรือหัวเมืองในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างมาก 
จนกระทั่งให้มีการจัดการการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึน้ โดยการรวมหัวเมืองท่ีอยู่ใน
บริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา อนัได้แก่ นครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา เข้ากบัหวัเมือง
มลายอีูก 7 หวัเมือง จดัตัง้เป็นมณฑลนครศรีธรรมราช โดยมีศนูย์กลางการปกครองท่ีเมืองสงขลา 
ด้วยเหตนีุท้ าให้ชุมชนในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีการเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมาก
จากอิทธิพลของเมืองหลวงท่ีเข้ามา ส่งผลให้รูปแบบ เร่ืองราวท่ีปรากฏ และเทคนิคการเขียนภาพ
ในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา สว่นใหญ่จึงเป็นรูปแบบท่ีได้รับ
อิทธิพลมาจากช่างหลวง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวท่ีเขียนอันได้แก่ ภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก 
เวสสนัดรชาดก พระมาลยั และภาพท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองรามเกียรติ์ หรือจะเป็นเทคนิควิธีการเขียน
ภาพแบบไทยประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพปราสาทราชวงั ท้องฟ้า ก้อนเมฆ ท้องน า้ ต้นไม้ 
ภเูขาและโขดหิน เป็นต้น 

นอกจากความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองการปกครองกับเมืองหลวงแล้ว ความเป็น
เมืองท่าค้าขายท่ีมีความส าคญัของเมืองในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาก็ท าให้มีกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ เข้ามาอาศัยตัง้หลักแหล่งในบริเวณพืน้ท่ีนีเ้ป็นจ านวนมาก จนท าให้เกิดความ
หลากหลายทางกลุ่มชาติพนัธุ์ ไม่ว่าจะเป็นคนพืน้เมือง ชาวจีน และชาวมุสลิม เป็นต้น ซึ่งความ
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หลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ นี  ้ท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจนเกิดเป็น
ลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินขึน้ แม้วา่รูปแบบ เร่ืองราวท่ีปรากฏ และเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก
ช่างหลวง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเขียนภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินอยู่ด้วย เช่น การ
เขียนภาพเร่ืองลิงขาวลิงด าท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส ซึง่น่าจะมีพืน้ฐานส าคญัมาจากการเล่นหนงั
ตะลุง นอกจากนีก้ารเขียนภาพจิตรกรรมโดยการน าลกัษณะเฉพาะของตวัหนงัตะลุงและวิธีการ
แสดงของหนงัตะลงุมาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอโุบสถวดัคเูตา่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึงลกัษณะความเป็นท้องถ่ิน ซึ่งการเล่นหนงัตะลุงนัน้นบัได้ว่าเป็นมหรสพพืน้บ้านท่ีมีส าคญั
และได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้ทัง้ในอดีตและ
ปัจจบุนั 

ในช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญกับปัญหาภัยคกุคาม อนัเน่ืองมาจากลทัธิล่าอาณา
นิคมจากชาติตะวนัตกในสมยัรัชกาลท่ี 4-5 นอกจากจะท าให้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองให้
ทันสมัยแล้ว ยังท าให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงทางด้านต่าง ๆ  โดยการรับเอา
วฒันธรรมของชาติตะวนัตกเข้ามาปรับใช้ เพ่ือให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าทดัเทียมกับ
นานาอารยประเทศด้วย ซึ่งส่งผลให้สภาพสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก 
รวมทัง้รูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมด้วย ดงัจะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ทะเลสาบสงขลามีการน าเอาเทคนิคและวิธีการการเขียน รวมทัง้เร่ืองราวตามอย่างตะวนัตกมา
ใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรม เช่น การเขียนภาพโดยการใช้เทคนิควิธีแบบทัศนียวิสยัตามอย่าง
ตะวนัตก หรือจะเป็นการเขียนเร่ืองอยา่งใหมค่วบคูไ่ปกบัการเขียนภาพพทุธประวตัิและชาดกอย่าง
เก่า เช่น ภาพปริศนาธรรม ภาพอสุภกรรมฐาน ภาพธุดงควตัร เป็นต้น ซึ่งเร่ืองเหล่านีเ้ป็นเร่ืองท่ี
มุ่งเน้นไปในทางหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และเป็นเร่ืองท่ีนิยมเขียนกันในสมัยนัน้ 
นอกจากนีย้งัมีการเขียนภาพเพ่ือบนัทึกเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ เช่น ภาพพิธีกรรมการแห่เจ้า
เซ็น ท่ีอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส ซึ่งเป็นพิธีกรรมส าคญัของศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ อนึ่งการ
เขียนภาพบนัทึกเหตุการณ์ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องใด ๆ กับพุทธศาสนานี ้นบัเป็นความเปิดกว้าง
ทางด้านแนวความคดิและการแสดงออกอย่างเตม็ท่ีท่ีเกิดขึน้ในสมยันัน้ 

นอกจากนีใ้นงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ยัง
ปรากฏภาพสะท้อนสงัคม ไม่ว่าจะเป็นภาพกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงั ภาพ
การแตง่กายของกลุ่มบคุคล ลกัษณะสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน และสภาพสงัคมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องผู้คน ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ สภาพสงัคมและวิถี
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ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในสมยันัน้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
เชน่ ภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิตแบบภาคใต้ ซึ่งมกัจะอาศยัอยู่ด้วยกนัเป็นครอบครัวใหญ่ เช่น ภาพ
ครอบครัวชาวจีนท่ีอโุบสถวัดมชัฌิมาวาส ภาพครอบครัวคหบดีท่ีอโุบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส เป็นต้น 
ส่วนภาพอาคารบ้านเรือนท่ีปรากฏให้เห็นมีทัง้ท่ีเป็นบ้านแบบจีน บ้านแบบเรือนไทยภาคใต้ และ
บ้านแบบผสมผสานระหวา่งเรือนไทยภาคใต้และแบบจีน  

ส่วนภาพบคุคลกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณ
พืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีอยู่ด้วยกนั 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพืน้เมือง ชาวจีน และชาวมสุลิม ซึ่ง
เป็นกลุม่ชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาจริง โดยทัง้ 3 กลุ่มอาศยัอยู่ร่วมกนัจน
ท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมขึน้ ไม่ว่าจะเป็นไทยพทุธ มสุลิม และจีน ทัง้ 3 กลุ่มชน
อาศยัอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ มีการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั แตก็่มีการแบง่แยกท่ีอยู่อาศยักนัอย่างชดัเจน 
เชน่ บริเวณชมุชนหวัเขาแดงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของกลุม่ชาวมสุลิม บริเวณชมุชนบอ่ยางเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของกลุ่มชาวจีน เป็นต้น แม้การปรากฏภาพบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านีจ้ะไม่ปรากฏใน
รูปแบบและเทคนิคการเขียน แตก็่แสดงออกให้เห็นเป็นภาพบคุคล อนัแสดงให้เห็นถึงการมีตวัตน
อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์นัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาวจีนและชาวมุสลิม ซึ่งเป็นกลุ่มชนท่ีมี
บทบาทและความมีส าคญัเป็นอย่างมากในสมยันัน้ และในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณ
พืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ยงัมีภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีบริเวณลุ่ม
น า้ทะเลสาบสงขลาอีกด้วย ดงัจะเห็นได้จากภาพของการท าประมง การล่าสัตว์ การเลีย้งสัตว์ 
ภาพของพืชเศรษฐกิจท่ีนิยมปลูกในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา เช่น มะพร้าว มังคุด 
มะม่วงหิมพานต์ จ าปาดะ เป็นต้น และยงัปรากฏภาพขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือท่ีมี
การปฏิบตัิสืบต่อกันมาในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา เช่น ภาพการฝังศพแบบจีน หรือ 
ฮวงซุ้ย เป็นต้น นอกจากนีย้ังปรากฏภาพกีฬาวัวชน ซึ่งเป็นกีฬาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมใน
บริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาและภาคใต้ และยงัปรากฏภาพมหรสพท่ีมีความส าคญัและ
ได้รับความนิยมในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา คือ การแสดงหนงัตะลุง และมโนราห์ ซึ่ง
เป็นการละเล่นพืน้เมืองท่ีสืบทอดกันมายาวนานและนิยมกันอย่างแพร่หลายมาตัง้แต่อดีต
จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั เป็นต้น แม้ว่าภาพสะท้อนสงัคมท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบใน
บริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาจะมีอยู่ไม่มากนกัแต่ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยูข่องผู้คนในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาในสมยันัน้ผ่านทางด้านงานจิตรกรรม
ฝาผนงัได้เป็นอยา่งดี 
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อีกทัง้ในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลายงัปรากฏ
ภาพการแต่งกายของทหารตามอย่างชาติตะวนัตก และข้าวของเคร่ืองใช้แบบตะวนัตก ซึ่งการท่ี
พบสิ่งของเหล่านีใ้นงานจิตรกรรมก็เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของบ้านเมืองใน
สมัยนัน้ และยังแสดงให้เห็นถึงการรับเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาใช้ในบ้านเมืองใน
บริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาอีกด้วย 

จากข้อมลูดงักลา่วได้แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสงัคมของกลุ่มชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลาผ่านงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลท่ี 4-5 ท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสาบ
สงขลา โดยแสดงให้เห็นว่านอกจากอิทธิพลจากเมืองหลวงท่ีรับเข้ามาผ่านทางด้านการเมืองการ
ปกครองและทางด้านการค้าแล้ว อิทธิพลของกลุ่มชนต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีบริเวณพืน้ท่ี
ลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนพืน้เมืองหรือกลุ่มชนท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศยัใหม่ใน
ภายหลงัก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนต่อรูปแบบการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลาแทบทัง้สิน้  
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