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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

วัดไชยทิศ ตัง้อยู่ ริมคลองบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร เป็นวัดท่ีสร้างมาตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย 1  แต่ในหนังสือประวัติวัดทั่ว

ราชอาณาจกัร เล่ม 2 ระบ ุประวตัิวดั สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือประมาณ พ.ศ.

2370  โดยมีการพระราชทานวิสงุคามสีมา ประมาณ พ.ศ.2370 พร้อมกบัการประกาศสร้างวดั เจ้า

อาวาสท่ีครองวดัคือ พระปลดัชชัวาลย์ ทัง้นีจ้ิตรกรรมฝาผนงัภายท่ีอยู่ภายในพระอุโบสถ ระบุว่า

เป็นศลิปะท่ีนิยมสร้างขึน้ในสมยันัน้2    

โดยท่ีลกัษณะของอุโบสถท่ีมีแบบแผนสืบทอดมาจากศิลปะอยุธยา คือ ไม่มีพาไล มีเพิง

เฉลียง หรือ บังสาด คือหลังคาท่ีเอนมาปิดด้านหน้าและหลังของตัวอาคาร ซึ่งพบในงาน

สถาปัตยกรรมท้องถ่ินแบบนอกราชธานีในสมัยอยุธยาตอนปลายและนิยมท าสืบเน่ืองมาจนถึง

สมยัต้นรัตนโกสินทร์3   สภาพปัจจบุนัของจิตรกรรมฝาผนงัตัง้แตพื่น้จนถึงคร่ึงหนึง่ของผนงัระหว่าง

ช่องหน้าต่างทัง้สองข้างและผนังระหว่างช่องประตูลบเลือนไปหมดแล้ว จิตรกรรมเหนือช่อง

หน้าตา่งประตขูึน้ไปยงัมีสภาพดีอยู ่ 

  โดยส่วนท่ีเหลือมีรูปแบบการวาดเป็นแนวประเพณี คือ การเขียนเร่ืองพทุธประวตัิระหวา่ง

ชอ่งหน้าตา่งเขียนเป็นเร่ืองพทุธประวตั ิด้านหลงัพระประธานเป็นเร่ืองไตรภมูิโลกสนัฐาน แตท่ัง้นีมี้

ลกัษณะรูปแบบการจัดวางบางประการแปลกไปจากลกัษณะท่ีนิยมในจิตรกรรมฝาผนงัในสมัย

รัตนโกสินทร์ ช่วง รัชกาลท่ี 1 - 3 คือ ผนงัตรงข้ามพระประธานไม่ได้เขียนเร่ืองมารผจญ แต่กลบั

                                                           
1
 มาลินี คมัภีรญาณนนท์,  ตำมรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น:มุมมองจำกจติรกรรม

ฝำผนัง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 133. 
2กรมการศาสนา, ประวัตวิัดทั่วรำชอำณำจักรเล่ม 2, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2526), 66.  
3
 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์:พัฒนำกำรของงำนช่ำงที่และแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 139. 
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เขียนเป็นเร่ืองพุทธประวตัิ 3 ตอนเรียงติดกัน แตก่ลบัน าภาพมารผจญไปอยู่บริเวณผนงัด้านซ้าย

ของพระประธานรวมถึงผนงับริเวณเหนือช่องหน้าตา่งทัง้สองข้างเขียนเป็นลายดอกไม้ร่วงเป็นแผง

บนพืน้แดง โดยปรกติแล้วบริเวณนีจ้ะเป็นภาพของเทพชุมนุม ภาพจิตรกรรมในรูปแบบเช่นนีไ้ม่

คอ่ยปรากฏในงานจิตรกรรมแนวประเพณีถึงแม้จะลว่งเลยมาจนถึงปลายรัชกาลท่ี 3 ก็ตาม 

น. ณ ปากน า้(นามแฝง ประยรู อลุชุาฎะ) ได้ศกึษางานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถและ

ตวัอุโบสถของวัดแห่งนี ้ระบุว่าน่าจะสร้างขึน้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีการซ่อมแซมงาน

จิตรกรรมฝาผนงัและตวัอุโบสถ มาตัง้แต่ สมยัรัชกาลท่ี 1 จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 34    โดยเป็นการ

ซ่อแซมเพียงบางส่วน งานท่ีบ่งชีว้่าควรเป็นงานก่อนหน้าสมัยรัชกาลท่ี 3 เช่น ภาพทหารชาว

เปอร์เซียน ภาพฝร่ังรุ่นเก่า รวมทัง้เทคนิคภาพบางตอนท่ียงัเขียนบนพืน้ขาว ส่วน ศาสตราจารย์

เกียรติคณุ ดร .สนัติ เล็กสขุมุ ได้เสนอเพิ่มเติมว่า จิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยทิศ มีข้อท่ีควรตรวจสอบ

เพิ่มเติมว่าอาจเป็นงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลท่ี 3 ก็ได้5    อาทิ การปรากฏลาย

ละเอียดของฉากตา่ง ๆ เพิ่มขึน้อย่างมากมายซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะอย่างหนึ่งของจิตรกรรมฝา

ผนังในสมัยรัชกาลท่ี 36    รวมทัง้การแสดงออกของตวัละครมีความเป็นธรรมชาติมากขึน้ หรือ 

เทคนิคในการใช้สีท่ีเพิ่มขึน้จากสมยัก่อนหน้าอยา่งมาก  

นอกจากนีภ้าพของชาวบ้านทัว่ไปก็ดี ชาวตา่งชาต ิไมว่า่จะเป็น ชาวจีน ฝร่ัง แขก ภาพของ

วิถีชีวิตผู้คน ท่ีเรียกว่า ภาพกาก การแต่งกาย ภาพงานสถาปัตยกรรม  เป็นประเด็นท่ีควรน ามา

ศกึษาด้วยเป็นอย่างยิ่งซึ่งนอกจากจะสามารถสะท้อนวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของสภาพ

สงัคมและวฒันธรรมในเวลาดงักล่าวด้วย  แล้วยงัสามารถเช่ือมโยงถึงการก าหนดอายุสมัยของ

งานจิตรกรรมฝาผนงัได้อีกทางหนึ่งด้วย เช่น ภาพการแตง่กายของชาวตะวนัตกหรือของชาวจีนวา่

เป็นยคุสมยัใดสอดคล้องกบัการปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมหรือไม่ รวมทัง้ภาพของสถาปัตยกรรม

แบบจีน เป็นต้น 

                                                           
4
 น. ณ ปากน า้,  ชุดจติรกรรมฝำหนังในประเทศไทย : วัดไชยทศิ, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 11.    

5
 สนัติ เลก็สขุมุ,  ควำมสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยลวดลำยประดบั, (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2550), 83. 

6
 สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติกรรมไทยสมัยรัชกำลที่ 3 ควำมคดิเปลี่ยนกำรแสดงออกกเ็ปลี่ยนตำม, (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ,  2548), 33. 
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จากข้อมลูเบือ้งและการไมมี่การบนัทึกหลกัฐานในการสร้างหรือบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัอย่าง

แน่นอนท่ีท าให้เกิดประเด็นท่ีจะศกึษาถึงอายขุองจิตรกรรมฝาผนงัว่าเขียนขึน้ครัง้แรกเม่ือไหร่ หรือ

จะเป็นการเขียนใหม่แทนของเดิมทัง้หมดกันแน่ รวมไปถึงช่วงเวลาในการบูรณะว่าเป็นช่วงใด 

รวมทัง้การแสดงออกเพ่ือสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมเป็นการบอกเล่าอดีตผ่านงานจิตรกรรมก็มี

ความส าคญัอีกประการหนึ่ง ดงันัน้การศกึษาในครัง้นีจ้ะยึดหลกัฐานทางด้านจิตรกรรมฝาผนงัใน

ด้านรูปแบบ เทคนิคตา่ง ๆ เช่น การใช้สี หรือ เร่ืองราวท่ีแสดงออกมาในยุคสมยัตา่ง ๆ มาเพ่ือท า

การเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมฝาผนงัของวดัไชยทิศ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องในอายสุมยัของ

จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัแหง่นี ้ 

2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาตรวจสอบอายุสมัยของงานจิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถของวัดไชยทิศ

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศกึษาภาพสะท้อนทางสงัคมและวฒันธรรมจากจิตรกรรมฝาผนงั 

3.สมมตฐิำนกำรศึกษำ 

            จิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดัไชยทิศ เพราะถึงแม้วา่เร่ืองราวท่ีเขียนยงัคงเป็นเร่ือง  

พทุธประวตั ิ ไตรภมูิ การจดัองค์ประกอบของภาพท่ีมีการใช้ทัง้เส้นสินเทาหยกัฟันปลาท่ีสืบทอด

จากความเป็นอดุมคตจิากสมยัอยธุยาตอนปลาย  แตจ่ากสภาพในปัจจบุนัอาจท าให้สนันิษฐานไป

ได้วา่อาจมีการบรูณะซอ่มแซมอีกครัง้ในชว่งสมยัของรัชกาลท่ี 3  เน่ืองจากองค์ประกอบตา่งๆของ

จิตรกรรมฝาผนงั ทัง้เทคนิค อาทิ การเขียนโขดหิน ต้นไม้ หรือ ลกัษณะของการใช้สีสนัท่ีมีมากขึน้

รวมทัง้ลกัษณะความเป็นจีนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมากมาย เป็นต้น  

4.ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. เน้นศกึษาก าหนดอายสุมยัของภาพจิตกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถ โดยการค้นคว้า

เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร เชน่ การจดัวางองค์ประกอบภาพ เร่ืองราวท่ีปรากฏในชาดก พทุธ

ประวตัิ คต ิการจดัวางรูปแบบ การใช้เส้นสินเทา ฯลฯ  และท าการบนัทกึภาพเพ่ือใช้เป็นหลกัฐาน

ประกอบในการศกึษาและเปรียบเทียบกบัวดัหรือสถานท่ีๆ สร้างในสมยัเดียวกนั  
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2.  ศกึษาลกัษณะภาพสะท้อนทางสงัและวฒันธรรม อาทิ ภาพชาวตา่งชาต ิการแตง่กาย 

ท่ีอยู่อาศยั เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในการก าหนดอายสุมยัของจิตรกรรมฝาผนงั 

5. ขัน้ตอนในกำรศึกษำ 

1. เก็บข้อมลูทางเอกสาร โดยอาศยัข้อมลูจากการวิจยัทางประวตัิศาสตร์ศลิปะ โบราณคดี 

วรรณกรรม บทความ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2. เก็บข้อมลูจากจิตกรรมฝาหนงัสมยัรัตน์โกสินทร์ตอนต้นจากท่ีอ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ

เปรียบเทียบกนั เชน่ พระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร วดัราชสิทธิ          

วดัสวุรรณาราม  เป็นต้น 

3. ด าเนินการวิเคราะห์จากหลกัฐานตา่งๆ ท่ีได้เก็บข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ  

4. สรุปผลการศกึษา 

6.  วิธีกำรศึกษำ 

1. ศกึษาและทบทวนงานวิจยัและเอกสาร หนงัสือวิชาการท่ีมีความเก่ียวข้องกบัจิตรกรรม

ฝาผนงัในสมยัอยธุยาตอนปลายถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

2. ศกึษารายละเอียด รูปแบบและเทคนิคงานรวมถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเขียนงาน

จิตรกรรมฝาผนงัเชน่ สภาพสงัคม วฒันธรรม  

3. วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มา น าเสนอข้อมลูและสรุปผลการศกึษา 
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     บทที่ 2 

วัดไชยทศิและข้อมูลศิลปกรรมภายในวัดท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. ประวัตวัิดไชยทศิ จากหลักฐานเอกสาร
 

วดัไชยทิศ เป็นวดัขนาดเล็กอยู่ฝ่ังธนบรีุ ตัง้อยู่บริเวณคลองบางกอกน้อย ถ.จรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  โดยท่ีด้านหน้าวดัมีคลองเล็ก ๆ ซึ่งคลองนี ้
เช่ือมต่อกับคลองบางกอกน้อย ปัจจุบันคลองตืน้เขินและไม่ได้ใช้สัญจรแล้ว ภายในวัด มีพระ
อุโบสถหันหน้าทางทิศตะวันออกสู่คลอง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง พระวิหารหันหน้าสู่คลอง
เช่นเดียวกับอุโบสถ เรียกกันว่า วิหารหลวงพ่อเพชร มีหอระฆังอยู่ด้านขวาของวิหาร  ด้านหน้า
วิหารทางขวา มีเจดีย์ทรงปรางค์หนึง่องค์  มีกฏิุสงฆ์ และ ศาลาการเปรียญ  
 วดัไชยทิศ นัน้ไม่ได้มีบนัทึกทางเอกสารการสร้างท่ีแน่ชดั เอกสารของกรมศิลปากร ได้ระบุ
ว่า เป็นวัดท่ีสร้างขึน้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย 1 ตามเอกสารของกรมการศาสนา นัน้ ระบุว่า 
สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 3 เม่ือประมาณ พ.ศ.2370  โดยมีการพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ.2370 พร้อมกับการประกาศสร้างวัด 2  นอกจากนีย้ังมีผู้ เสนอว่า           
วดัไชยทิศนัน้เป็นวดัท่ีสร้างขึน้พร้อมกบัวดับางขนุนนท์ (เดิมคือ วดัไชยชิต) โดยเจ้าสามกรม 3 และ
พบว่า ตามพืน้ระหว่างอโุบสถกบัพระวิหารได้พบอิฐขนาดใหญ่ซึ่งเจาะรูไว้ 8 รู ซึ่งเป็นลกัษณะของ
อิฐโบราณ4  

                                                 
1 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525 ), 394. 
2 กรมการศาสนา, ประวัตวิัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม 2, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2526), 66. 
3 กรรณิการ์  สธีุรัตนภิรมย์, “กรุงธนบรีุ ในสมยัอยธุยาถึงต้นรัตนโกสินทร์”, (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขา

โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 2555), 232. เจ้าสามกรม คงหมายถึง กรมหมื่นนรา
เทเวศร์, กรมหมื่นเรศร์โยธีและกรมหลวงเสนีบริรักษ์ ทัง้ 3 พระองค์ เป็นพระโอรส ใน สมเดจ็ฯ กรมพระราชวงับวรสถานพิมขุ
(กรมพระราชวงัหลงั) ดใูน พลตรี หม่อมราชวงศ์ศภุวฒัย์ เกษมศรี และรัชนี ทรัพย์วิจิตร, พระอนุวงศ์ชัน้หม่อมเจ้าในพระ
ราชวงศ์จักรี (กรุงเทพฯ:บรรณกิจ 1991, 2549), 38-39 . 

4 กรรณิการ์  สธีุรัตนภิรมย์, “กรุงธนบรีุ ในสมยัอยธุยาถึงต้นรัตนโกสินทร์”,  (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขา
โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 2555), 230. 
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กรมศิลปากรได้ขึน้ทะเบียนวดัไชยทิศเป็นโบราณสถานส าคญัของชาติ โดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เล่ม 49 วนัท่ี 13 ธันวาคม 25205 จากหลกัฐานทางเอกสารนัน้ก็ยงัไม่มีความชดัเจน
ถึงการสร้างวดัท่ีแน่นอนดงันัน้จึงต้องมีการใช้ลกัษณะทางศิลปกรรมท่ีอยู่ภายในวดัมาช่วยในการ
สนันิษฐานการก าหนดชว่งเวลาของการสร้างวดั 

 
2.ศิลปกรรมภายในวัด 

ศิลปกรรมภายในวัดท่ีน่าสนใจจะอยู่ภายในบริเวณเขตพุทธวาส ประกอบไปด้วย           
อโุบสถ วิหาร เจดีย์ทรงปรางค์ หอระฆงั ส่วนในเขตสงัฆวาส ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งปลกูสร้างขึน้
ใหม ่เชน่ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น  

2.1 พระอุโบสถ  
อโุบสถมีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นอาคารก่ออิฐถือปนู หลงัคาทรงเตีย้ มีการประดบัด้วย

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบนัก่ออิฐถือปนูมีการประดบัด้วยถ้วยกระเบือ้งเรียงต่อกันเป็นลาย
ดอกไม้ทัง้ด้านหน้าและหลงั(ภาพท่ี1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                     ภาพท่ี 1 อโุบสถ วดัไชยทิศ         

                                                 
5
 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 395. 
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 ทัง้นีก้ารปรับเปล่ียนหน้าบนัของอาคารจากเคร่ืองไม้มาเป็นการก่ออิฐถือปูนเพ่ือรองรับ
หลงัคามีมาแล้วตัง้สมยัพระนารายณ์โดยได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก6 เรียกว่า ทรงวิลนัดา ในสมยั  
อยธุยตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์พบว่ามีศาสนาสถานของวดักลุ่มหนึ่งได้รับอิทธิพลการท าหน้า
บันจากอาคารรูปแบบดังกล่าว7 นอกจากนีห้ลังคาคลุมท่ีย่ืนเอนออกมาคลุมทัง้ด้านหน้าและ
ด้านหลงั รูปแบบของหลงัคาท่ีย่ืนคลุมออกมานีเ้ป็นบงัสาด (ภาพท่ี 2) เรียกว่า จัน่หบั8 ซึ่งพบใน
งานสถาปัตยกรรมท้องถ่ินแถบนอกราชธานีในสมยัอยุธยาตอนปลาย9เช่น อุโบสถวดัดสุิดาราม 
(ภาพท่ี3) เป็นต้น ซึ่งวดัดงักล่าวก็อยู่พืน้ท่ีรอบนอกของกรุงศรีอยุธยา  ส่วนการประดบัด้วยเคร่ือง
กระเบือ้งจีนคงเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมในสมัยต่อมาตามท่ีนิยมอยู่ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ดังนัน้
ลกัษณะหน้าบนัของวดัแห่งนีจ้ึงมีลกัษณะผสมคงมีการบูรณะขึน้ใหม่ ส่วนภายในยงัมีการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัพทุธประวตั ิ ซึง่จะวิเคราะห์ในบทตอ่ไป 

 
 

 
    ภาพท่ี 2 ลกัษณะของบงัสาดท่ีย่ืนออกมา  อโุบสถ วดัไชยทิศ (ซ้าย)                                 
    ภาพท่ี  3 อโุบสถ วดัดสุิดาราม(ขวา)  

                                                 
6
 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์:พัฒนาการของงานช่างที่และแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 119 . 
7
 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 

8 สงวน  รอดบญุ,  พุทธศิลปะรัตนโกสนิทร์,  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวฒันา, 2526), 23. 
9 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์:พัฒนาการของงานช่างที่และแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 137. 
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  ประตทูางเข้าด้านหน้าอโุบสถ มี 2 ประต ูด้านหลงัมี 1 ประต ูเขียนประดบัลายรดน า้
ท านองจีน (ภาพท่ี4 ) เป็นรูปสตัว์หิมพานต์ ด้านลา่งแทรกภาพตวัละครรามเกียรต์  ด้านหลงัของ
ประตทูัง้หมดเขียนเป็นลายดอกไม้แบบจีน(ภาพท่ี5) เป็นดอกสีแดง บนพืน้สีขาว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              ภาพท่ี4  ลายรดน า้ประตดู้านนอก                   ภาพท่ี 5 ภาพดอกไม้ด้านหลงัประต ู   
 

ลกัษณะการเขียนลายดอกไม้เช่นนีเ้ป็นจิตรกรรมท่ีเกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถือเป็นงาน
ตกแต่งไม่ได้แสดงเร่ืองราวเพ่ือสร้างบรรยากาศภายในอาคาร เรียกว่า ลายนอกอย่าง หรือ ลาย
อยา่งเทศ10 

  หน้าต่างอุโบสถมีด้านละ 5 ช่อง ด้านนอกเขียนลายรดน า้เหมือนประตู ส่วนหน้าต่าง
ด้านหลงัเขียนเป็นเทวดาถือพระขรรค์หรืออาวธุอ่ืน ๆ  อยู่บนพืน้สีขาว (ภาพท่ี6) มีการใส่ลวดลาย
และสีของผ้าทรงแตกต่างกันทุกองค์ สันนิษฐานว่า เทวดาบนหน้าต่างคงเขียนขึน้ในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เน่ืองจากมีการประดบักระหนกตวัเล็ก สะบดัปลายหรือพระย่ีกาท่ีประดบั
ด้านข้างของมงกุฏ (วงกลมบน ภาพท่ี6)  นอกจากนีมี้การประดับสุวรรณกระถอบบริเวณใต้
รัดประคด ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าห้อยลงมาระหว่างพระเพลา(วงกลมล่าง ภาพท่ี6 ) เคร่ืองประดบัทัง้

                                                 
10 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์:พัฒนาการของงานช่างที่และแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2556), 464-465. 
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สองชิน้นีไ้ม่นิยมในการประดบัในทวารบาลในสมยัสมยัอยธุยาตอนปลาย11    ลกัษณะเคร่ืองทรง
เช่นนีป้รากฏเช่นกันท่ี ทวารบาลบนหน้าตา่ง(ภาพท่ี 7) วดัใหม่เทพนิมิตร ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นวดั
ท่ีมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลายแตไ่ด้รับการบรูณะสมยัรัชกาลท่ี 112  

  

   
 ภาพท่ี 6  ทวารบาลหน้าตา่ง อโุบสถ วดัไชยทิศ                                          
 ภาพท่ี 7  ทวารบาลหน้าตา่ง อโุบสถ วดัใหมเ่ทพนิมิตร 

 
ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประธานปางมารวิชยั (ภาพท่ี 8) มีพระสาวกหนัหน้าเข้า

หาพระประธานอยู่ด้านละหนึ่งองค์ สนันิษฐานว่าพระประธานน่าจะสร้างขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เน่ืองจากมีลกัษณะพระพกัต์สงบนิ่งคล้ายหน้าหุ่น แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย มีนิว้พระหตัถ์
ทัง้ส่ีเรียวยาวเท่ากนั ซึ่งแสดงถึงการสืบเน่ืองจากลกัษณะมาจากรัชกาลท่ี 1และรัชกาลท่ี 2 จนแต่
มาปรากกฏมากในรัชกาลท่ี 313  

                                                 
11 ปัทมา  สาคร,  “ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยาตอนปลายกบัสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้น”, (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 
104. 

12
 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์:พัฒนาการของงานช่างที่และแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 398. 
13 เร่ืองเดียวกนั, 278. 
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                                               ภาพท่ี 8 พระประธานภายในพระอโุบสถ 

2.2 ใบเสมา 
ใบเสมา ปักล้อมอยู่รอบอุโบสถ ใบเสมาท าจากหินทรายแดง มี 2 ลักษณะตัง้สลับกัน 

ลกัษณะแรกคือ ใบเสมาท่ีอยู่บนแท่น หรือท่ีเรียกว่า  เสมานั่งแท่น  (ภาพท่ี9) และแบบท่ีสองคือ   
ใบเสมาท่ีอยูใ่นซุ้ม (ภาพท่ี 10)   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 9 ใบเสมานัง่แทน่ วดัไชยทิศ                               ภาพท่ี  10 ซุ้มเสมา  วดัไชยทิศ                                 
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ฐานท่ีรองรับใบเสมาปรากฎเป็นฐานสิงห์ซ้อนกนั มีการย่อมมุ ตัง้แต่ฐานล่างจนถึงแท่นท่ี
รองรับใบเสมาอยู่ ใบเสมาท่ีมีฐานรองรอบเช่นนีพ้บในกลุ่มวดัท่ีสร้างและซ่อมในสมยัอยธุยาตอน
ปลายทัง้สิน้ เชน่ วดับรมพทุธาราม วดัพระยาแมน14 เป็นต้น  

ลักษณะท่ี 2  ใบเสมาท่ีอยู่ในซุ้ม (ภาพท่ี 10)  มีลักษณะของฐานและการย่อมุมเหมือน
แบบแรก แต่มีการเพิ่มซุ้มโดยการเสาตัง้อยู่บนแท่นท่ีรองรับใบเสมาและยงัมีการย่อมมุท่ีเสาด้วย 
ด้านบนหลงัคาคล้ายสถาปัยกรรมแบบจีน เน่ืองจากซุ้มเสมาในระยะแรกนัน้จะเป็นซุ้มเสมาทรงกบู 
จะพบในกลุ่มวดัท่ีสร้างตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนปลายจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี1) 
เชน่ วดัดสุิดาราม15(ภาพท่ี11 )เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ภาพท่ี  11 ซุ้มเสมา  วดัดสุิดาราม                              ภาพท่ี 12 ซุ้มเสมา วดัโมลีโลกยาราม 

    แตล่กัษณะของซุ้มเสมาท่ีวดัไชยทิศคล้ายกบัหลงัคาเกีย้วหรือคานหามแบบจีน เรียกว่า
ทรงเกีย้ว กล่าวได้ว่า ซุ้มสีมาในลกัษณะนีส้ร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 3 อย่างแท้จริง16 ลกัษณะซุ้ม
เสมาแบบนีมี้อยู่ในวัดท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 3 เช่น ซุ้ มเสมาท่ี วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร   
(ภาพท่ี 12) ซึง่มีลกัษณะหลงัคาซุ้มเป็นทรงเกีย้วเชน่กนั ซึง่เป็นวดัท่ีมีประวัตกิารปฏิสงัขรณ์ทัว่พระ
อารามในสมยัรัชกาลท่ี 317  ซุ้มเสมาของวดัไชยทิศเป็นรูปแบบท่ีผสมผสานกันระหว่างความเป็น
งานแบบประเพณีคือการใช้ฐานสิงห์ซึง่เป็นฐานเดมิแตต่อ่เตมิแบบซุ้มเป็นแบบจีน                                                      
 
                                                 

14 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์:พัฒนาการของงานช่างที่และแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556), 132. 
15 เร่ืองเดียวกนั, 132-133. 
16 เร่ืองเดียวกนั, 172. 
17 ล าจลุ  ฮวบเจริญ,  พระอารามหลวงแห่งราชอาณาจักรสยาม, (กรุงเทพฯ:ดวงกลมพบัลิชช่ิง, 2555), 78. 
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2.3 พระวิหาร 
พระวิหารอยู่ทิศเหนือของพระอุโบสถ (ภาพท่ี 13)  มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

เคร่ืองบนประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลวดลายหน้าบันทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง มี
ลักษณะลายพรรณพฤกษา มีดอกไม้สลับอยู่ ตรงกลางเป็นรูปราหูอมจันทร์โดยอยู่ในกรอบ
สามเหล่ียม  เส้นกรอบสามเหล่ียมในหน้าบนัคือ เป็นการท าสามเหล่ียมซ้อนขึน้ภายในหน้าจัว่นัน้ 
เพ่ือเน้นจดุสนของหน้าบนั ความส าคญัจะอยู่ท่ีภาพภายในกรอบสามเหล่ียมเล็ก 18 ซึ่งเป็นรูปแบบ
ใหม่ ลกัษณะของหน้าบนัเช่นนีเ้ป็นการผสมกันระหว่างประเพณี คือการท า ช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ ส่วนลักษณะใหม่คือ การท าลวดลายพรรณพฤกษาประดับกระจก แทนท่ีจะเป็นหน้าบัน
แกะสลกัไม้อยา่สมยัก่อนหน้า 

 หน้าบนัรูปแบบนีเ้กิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 พร้อมกับลกัษณะของเสาส่ีเหล่ียมรับน า้หนกั
ของชายคา ไม่ประดบับวัหัวเสา และไม่มีคนัทวย ลักษณะของอาคารรูปเช่นนีม้ักจะเป็นอุโบสถ
หรือวิหารท่ีได้รับการบูรณะหรือสร้างขึน้ใหม่ ในช่วงรัชกาลท่ี 3 เช่น อุโบสถ วดัสุทศัน์ (ภาพท่ี 14) 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพท่ี 13 วิหาร วดัไชยทิศ                               ภาพท่ี 14 พระอโุบสถ วดัสทุศัน์เทพวราราม                                
  ทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังมีด้านละหนึ่งประตู บานประตูด้านนอกของทางเข้า
ด้านหน้า (ภาพท่ี15)   มีการแกะสลักไม้ทาสีทองบนพืน้สีแดงบริเวณด้านนอกของประตู เป็น

                                                 
18 พยรู  โมสิกรัตน์, “การวิเคราะห์องค์ประกอบหน้าบนัโบสถ์และวิหารสมยัรัชกาลที่ 3”, (รายงานวิชาการวิเคราะห์

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2518), 5.  
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ลวดลายท านองจีน เช่น ดอกไม้ ลกูท้อ ต้นไม้ท่ีมีก่ิงก้านขดงอรวมทัง้มีภาพของกินนร กินรี ช้าง ลิง 
เป็นต้น สว่นบานหน้าตา่งด้านในไมก่ารเขียนประดบัลวดลายใดๆ  

การประดบัซุ้มหน้าตา่งและประต(ูภาพท่ี 16และ17) เป็นลายปนูปัน้ใบ้ไม้ดอกไม้แบบจีน
ผสมกับตะวันตก เรียกว่า ลายอย่างเทศ ลักษณะเช่นนีป้รากฏท่ี ซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถวดัราช
โอรส (ภาพท่ี 18) ซึ่งพงศาวดารรัชกาลท่ี 3 บนัทึกว่า พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าฯ ทรงสร้างและ
บรูณะวดัแหง่นีท้ัง้หมด ตัง้แตย่งัทรงด ารงพระยศเป็นกรมหม่ืนเจษฎาบดนิทร์19   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพท่ี15 บานประตดู้านนอกพระวิหาร                           ภาพท่ี 16 ซุ้มประตพูระวิหาร 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
        ภาพท่ี 17 ซุ้มหน้าตา่งพระวิหาร                   ภาพท่ี 18 ซุ้มหน้าตา่ง พระอโุบสถ วดัราชโอรส                                                                      

                                                 
19

 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2367-2394, (พระนคร : โรง

พิมพ์โสภณ  พิพรรฒธนากรล, 2481), 351. 
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การประดบัซุ้มประตใูนลกัษณะนีเ้ป็นการปรับเปล่ียนคติจากเดมิท่ีซุ้มประตหูน้าตา่ง
จะต้องเป็นซุ้มบรรพแถลงหรือรูปทรงปราสาทเพ่ือส่ือความหมายถึง การเป็นเรือนฐานนนัดรสงูท่ี
ประทบัของพระพทุธเจ้าน ให้กลายเป็นแบบท่ีเรียกวา่ลายอยา่งเทศซึง่เร่ิมได้รับความนิยมในการ
น ามาประดบัซุ้มประต ูหน้าตา่งของศาสนาสถานประมาณรัชกาลท่ี 320 
 ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประธาน(ภาพท่ี 19)  มีช่ือว่า หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชยั ทรงครองจีวรลายดอก มีพระสาวกนัง่พนมมือ อยู่บริเวณฐานของพระประธานข้างละ
หนึง่องค์และครองจีวรลายดอกเชน่เดียวกบัประธาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ภาพท่ี 19 พระประธานและพระสาวก ในพระวิหาร  
 

 พระพุทธรูปครองจีวรลายดอก เป็นการท าเลียนแบบจากการใช้ผ้าลายดอกท่ีใช้เป็นจีวร
ให้พระพุทธรูป ดงัปรากฏในจารึกวดัโพธ์ิ  (วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม) จารึกนีอ้ยู่ในวิหารทิศ
พระโลกนาถ กล่าวถึง รัชกาลท่ี 1 ให้ซือ้ผ้าแพรดอกไปย้อมเป็นผ้ากาสาวพัสตร์เพ่ือถวาย
พระพทุธรูป ด้วยเหตนีุจ้ึงได้เร่ิมสร้างพระพุทธรูปจีวรลายดอกขึน้21 พระพทุธรูปครองจีวรลายดอก
เป็นแบบท่ีนิยมอยา่งมากในชว่งปลายรัชกาลท่ี 3 และต้นรัชกาลท่ี 422 
                                                 

20 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์:พัฒนาการของงานช่างที่และแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2556),195-196. 
21 เร่ืองเดียวกนั, 278. 
22 พิริยะ ไกรฤกษ์,  ลักษณะไทย พระพุทธประตมิา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย, (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง,2551), 422. 
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2.4 เจดีย์ทรงปรางค์ 
 เจดีย์ทรงปรางค์บริเวณด้านหน้ามมุขวาของพระวิหาร หลวงพอ่เพชร มีเจดีย์ทรงปรางค์อยู ่
1 องค์  (ภาพท่ี 20)  มีขนาดไมใ่หญ่นกั แตล่ะส่วนประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ภาพท่ี 20 ปรางค์หน้าพระวิหาร วดัไชยทิศ        
 
ฐานเแปดเหล่ียม 2 ฐาน ฐานชัน้แรกประดับลวดบัวลูกแก้วนูนกลางท้องไม้ คล้ายเส้น

หวายผ่าซีกหรือลูกกลมแตผ่่าซีก23 ชัน้ท่ี 2 มีลกัษณะคอดล่างผายบน คล้ายกบัเว้นไว้เพ่ือประดบั
งานประติมากรรม ลักษณะเช่นนี  ้เรียกว่า เอวขัน คือ คอดคล้ายรัดประคด เช่น ปรางค์                
วดับรมพุทธารามท่ีสร้างในสมยัอยุธยาตอนปลาย24 เหนือฐานเขียงขึน้ไปเป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน 3 
ฐาน รองรับเรือนธาต ุการเพิ่มมมุตัง้แตช่ดุฐานสิงห์จนถึงเรือนธาต ุ
 เรือนธาต ุท าเป็นชอ่งจระน ามีการยอ่มมุท่ีผนงั มมุท่ียอ่มีขนาดเท่ากนัทกุมมุ ไมพ่บวา่มี
การประดษิฐานพระพทุธรูปหรือรูปเคารพอ่ืนๆ ในชอ่งจระน า  

                                                 
23 สนัติ เล็กสขุมุ, เจดีย์ : ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มติชน, 

2552), 67. 
24 สนัติ เล็กสขุมุ,  ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 65. 
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 สว่นบน ไมมี่การท าชัน้เชิงบาตร ท าขึน้ไปซ้อนกนั 6 ชัน้ แตล่ะชัน้ประดบักลีบขนนุแนบติด
กบัผนงั แตย่อดของปรางค์แหง่นีก้ลบัมีฐานท่ีเรียวกวา่ด้านบนของยอด อาจจะมีการซ่อมแซมใหม่
จงึท าให้ลกัษณะท่ีดไูมไ่ด้สดัสว่นนกั  
 จากลักษณะของปรางค์ในปัจจุบัน มีขนาดไม่ใหญ่ สัดส่วนท่ีสูงเพรียว มีเพิ่มมุมโดยท่ี
เท่ากันทุกมุมตัง้แต่ฐานสิงห์ทัง้  3 ฐาน ขึน้ไปจรดผนังเรือนฐานก่อนถึงชัน้รัดประคด และการ
ประดบักลีบขนุนและใบขนุนท่ีแนบติดกับชัน้รัดประคด แตกต่างจากปรางค์ในสมัยอยุธยาตอน
ปลายท่ีจะมีลกัษณะทรงอ้วนปอ้มกวา่ และท่ีส าคญัคือการเจาะเป็นช่องวิมานแล้วมีบรรพแถลงมา
ปิด เป็นรูปแบบของปรางค์ในสมยัรัตนโกสินทร์โดยทัว่ไป เช่น ปรางค์ประจ ามุมในวดัพระเชตพุน
วิมลมงัคลาราม  เป็นต้น ดงันัน้ปรางค์ท่ีวดัไชยทิศคงเป็นปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 

ลกัษณะอย่างหนึ่งท่ีแตกตา่งไปคือการไม่มีชัน้เชิงบาตรก่อนถึงชัน้รัดประคด ท่ีสนันิษฐาน
ว่าอาจจะเกิดจากการซ่อมแซมและการเว้นพืน้ท่ีว่างลกัษณะคอดล่างผายบน ในส่วนเอวขนัอาจ
เคยมีประดับประติมากรรม ก็เป็นได้ เช่น ท่ีปรางค์และปรางค์ประจ ามุม วัดอรุณราชวราราม   
(ภาพท่ี 21) เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
                                         ภาพท่ี 21 ปรางค์ประจ ามมุ วดัอรุณราชวรารามดเ      
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2.5 หอระฆัง 

 หอระฆงั (ภาพท่ี 22) ตัง้อยู่ทางขวาติดกบัพระวิหาร มีลกัษณะเป็น อาคาร 2 ชัน้ ก่ออิฐถือ
ปนู มีบนัไดทางขึน้อยู่ทางทิศเหนือ ชัน้ท่ี 1 ท าเป็นซุ้มวงโค้งยอดแหลมทัง้ 4 ด้าน ชัน้2ไว้ส าหรับท่ี
แขวนระฆงั เจาะชอ่งเป็นซุ้มโค้ง 4 ด้านเช่นกนั มีการประดบักระเบือ้งสีเขียวบริเวณเหนือซุ้มโค้งขึน้
ไป หลงัคาท าเป็นยอดแหลมคล้ายกบัเจดีย์ทรงระฆงัแตส่วนยอดบนสดุหกัหายไป โดยลกัษณะหอ
ระฆังนีค้ล้ายกับหอระฆังวัดราชนัดดาท่ีก่อเป็น 2 ชัน้ ช่องประตูรูปวงโค้งทัง้ชัน้ล่างและชัน้บน 
เชน่กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพท่ี 22 หอระฆงัด้านข้างพระวิหาร        
 
โดยท่ีหอระฆงัวดัราชนดัดาจะ ประดบัตกแต่งลวดลายและกระเบือ้งเป็นแบบจีน หลงัคา

ทรงกระโจมแบบฝร่ังปนจีน แตล่วดลายประดบัมีลายฝร่ังปะปนอยู่มาก อาจเป็นงานซ่อมแซมใน
รัชกาลท่ี 525 แต่ท่ีแตกต่างกันคือ หอระฆัง วัดไชยทิศ ไม่ค่อยปรากฏการตกลายแบบฝร่ังรวมทัง้

                                                 
25 สนัติ  เล็กสขุมุ, ข้อมูลและมุมมอง : ศิลปรัตนโกสินทร์,  (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2548), 167. 
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ส่วนหลงัคายงัมีลกัษณะคล้ายเจดีย์ทรงระฆงัและการใช้เคร่ืองกระเบือ้งตกแต่ง อาจเป็นงานช่าง
ในชว่งต้นรัชกาลท่ี 3      
 จากงานศิลปกรรมภายในวดัไชยทิศนัน้ โดยเฉพาะใบเสมาท่ีอยู่บนแท่นและพระอุโบสถมี
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีมีแบบอย่างมาแล้วตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนปลายคือการมีบงัสาดย่ืน
ออกมาคลุมทัง้หน้าและท้ายพระอุโบสถ จึงเช่ือว่าเป็นวดัท่ีมีมาแล้วตัง้แต่สมยัอยธุยาตอนปลาย 
แตห่น้าบนัของพระอโุบสถท่ีมีการประดบัเป็นเคร่ืองถ้วยกระเบือ้งคาดวา่คงซอ่มแซมใหม่รวมทัง้ซุ้ม
เสมาท่ีมีหลงัคาเป็นทรงเกีย้วคาดว่าบูรณะในสมยัรัชกาลท่ี 3 เพราะมีอิทธิพลความเป็นจีน  ส่วน
พระวิหารมีลกัษณะแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 อย่างชดัเจน สงัเกตจาก หน้าบนัมีลักษณะ
กรอบหน้าบันเป็นแบบประเพณีแต่หน้าบันเป็นปูนปัน้ประดับกระจก เสาของวิหารท่ีเป็นแท่ง
ส่ีเหล่ียม ไม่มีบวัหัวเสาและลายปูนปัน้ท่ีประดบัตามซุ้มประตูหน้าต่างก็เป็นลายอย่างเทศแล้ว 
ลกัษณะของพระประธานในวิหารท่ีทรงครองจีวรลายดอกก็เป็นท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 รวมทัง้
ปรางค์ท่ีอยูห่น้าพระวิหารก็มีขนาดเล็ก คล้ายเจดีย์ประจ ามมุก็เป็นท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3  

จากหลกัฐานทางศิลปกรรมนีส้อดคล้องกับเอกสารท่ีระบุว่าวดันีส้ร้างใน พ.ศ. 2370 ตรง
กบั สมยัรัชกาลท่ี 3 นัน้อาจเป็นเพราะการสร้างพระวิหารขึน้ใหม่ก็เป็นไปได้ แตส่่วนพระอโุบสถคง
มีมาก่อน และคงได้รับการบรูณะในช่วงสร้างพระวิหารนัน้เอง โดยดไูด้จากซุ้มเสมาท่ีมีอิทธิพลจีน 
และหน้าบนัพระอโุบสถท่ีประดบัเคร่ืองถ้วยแบบจีน 
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บทที่ 3 
การก าหนดอายุจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดไชยทศิ 

 
 สภาพจิตรกรรมท่ีปรากฏในปัจจุบันผนังระหว่างหน้าต่างและประตูมีปรากฏอยู่ตัง้แต่
กึ่งกลางขึน้ไปเท่านัน้ ผนงัคร่ึงล่างช ารุดลบเลือนไปหมดแล้ว ผนงัเหนือช่องหน้าต่างประตนูัน้ยัง
ค่อนข้างสมบูรณ์ และจากประวตัิการสร้างวดัไม่ชดัเจนจึงท าให้มีความคลุมเครือต่อการก าหนด
อายุของงานจิตรกรรม แต่ลักษณะของจิตกรรมท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันโดยรวมเป็นท่ีนิยมอยู่ใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 แตย่งัมีลกัษณะบางประการท่ีจะอาจคดิไปได้วา่เป็นงานท่ีเขียนขึน้ก่อนหน้านัน้  
 
1.ลักษณะและเร่ืองราวของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดไชยทศิ 

1.1 การวางแผนผังของจิตรกรรมฝาผนัง 
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวดัไชยทิศนัน้ เขียนเร่ืองพุทธประวตัิบน  ผนังทัง้ 2 ข้าง

ระหว่างช่องหน้าต่าง โดยเร่ิมเร่ืองท่ีผนงัระหว่างประตดู้านหน้าเป็นตอนอภิเษกสมรสของพระเจ้า   
สทุโธทนะและพระนางสิริมหามายาและเวียนไปทางขวาของผนงัจนถึงตอนโปรดพระนางพิมพาท่ี
ผนงัระหว่างประตูด้านหน้าพระประธาน ตอนบนเหนือช่องหน้าต่างขึน้ไปเป็นเขียนเป็นลายใบไม้ 
ดอกไม้ร่วงบนสีทองบนพืน้แดงเหนือขึน้ไปมีเส้นสินเทาคั่นอยู่เขียนภาพเหล่าวิทยาธร ผนังสกัด
ด้านหลงัพระประธานเขียนภาพไตรภมูิภมูิโลกสณัฐาน (ภาพท่ี 23) ผนงัสกดัด้านหน้าพระประธาน
เหนือช่องประตู แบ่งเขียนเป็น 3 เร่ืองเร่ิมจากทางซ้ายเป็นตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ 
ตอนกลางเขียนตอนการปลงพระศพของพระพุทธเจ้า ทางขวาเป็นตอนท่ี โทณพราหมณ์แบ่งพระ
บรมสารีริกธาต ุ ทัง้ 3 ตอนคัน่ด้วยเส้นสินเทา (ภาพท่ี 24) ลกัษณะการวางผงัในการเขียนลกัษณะ
นี(้แผนผงัท่ี 1) โดยรวมแล้วเป็นผงัท่ีแตกตา่งจากวดัอ่ืนท่ีสร้างในชว่งระยะต้นของกรุงรัตนโกสินทร์  

วดัท่ีสร้างขึน้ในระยะต้นในสมยัรัตนโกสินทร์นัน้นิยมเขียนไตรภูมิไว้ด้านหลงัพระประธาน 
เขียนภาพมารผจญไว้ด้านหน้าไว้หน้าพระประธาน เขียนเล่าเร่ืองพุทธประวตัิและทศชาดก อาจ
เป็นเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเร่ืองเดียวหรือเขียนทัง้สองเร่ืองในอาคารเดียว ซึ่งเขียนไว้ท่ีผนงัระหว่าง
ช่องหน้าตา่งประต ูเฉพาะส่วนเหนือหน้าต่างจะเขียนเทพชมุนุม ความนิยมเหล่านีค้งเขียนเหมือน
ครัง้กรุงศรีอยธุยา1 

                                                           
1 สน สีมาตรัง,  จติรกรรมฝาผนังสกลุช่างรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์,  2523), 19. 
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                                            ภาพท่ี 23 จิตรกรรฝาผนงั อโุบสถวดัไชยทิศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 24   จิตรกรรมฝาผนงั อโุบสถวดัไชยทิศ  
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แผนผงัท่ี 1 แสดงต าแหนง่จิตรกรรมฝาผนงั อโุบสถ วดัไชยทิศ 

พระประธาน 

7 

6 

5 

4 

3 

1 13 

12 

11 

10 

9 

8 

1. ผนงัลา่ง :  การอภิเษกสมรสของพระเจ้าสุ
ทโธทนะกบัพระนางศิริมหามายา                               
ผนงับน : เสด็จลงจากดาวดงึส์ การถวายพระ
เพลงิพทุธสรีระและการแบง่พระบรม
สารีริกธาต ุ

 

2. พระอินทร์ทลูเชิญสนัดสุติเทวราชให้มาจตุิ 

3. เจ้าชายสทิธตัถะประสตูิ 

4. พระเจ้าสทุโธทนะท าพิธีแรกนาขวญั 

5. ลบเลอืนมาก 

6. การออกมหาภิเนษกรมณ์ 

7. พหลาคาวีชาดก (ด้านลา่ง) 

ผนงัด้านหลงัพระประธาน (เหนือช่องประต)ู 

ไตรภมูิแทรกเร่ืองพระมาลยั 

8. ลบเลอืนมาก (ด้านลา่ง) 

9.  พระอินทร์ดีดพิณ ,นางสชุาดาถวายข้าว

มธุปายาส  

10. ตรัสรู้มารผจญ 

11. เสวยวมิตุิสขุ 7 สปัดาห์  

12. โปรดชฎิลดาบส  

13. โปรดพระนางพมิพาและพระราหลุ 

ผนงัด้านข้างเหนือหน้าตา่งทัง้สองฝ่ังเขยีน

ลายดอกไม้ร่วงเหนือขึน้ไปเป็นเหลา่วิทยาธร 

 

2 
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แตจ่ิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัแหง่นีมี้การวางผงัของภาพท่ีแตกตา่งจากแบบประเพณีโดยทัว่ไป
คือ ผนงัสกดัด้านหน้าโดยปรกติแล้วจะเขียนเป็นเร่ืองมารผจญ แตท่ี่นีก้ลบัเขียนเป็นพทุธประวตัิ 3 
ตอนแทนและกลับน าภาพมารผจญไปไว้ท่ีผนังระหว่างช่องหน้าต่างหมายเลข 10 (ภาพท่ี25)        
มีลกัษณะคล้ายกับภาพมารผจญในพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
(ภาพท่ี26) ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 12 ฉากดงักล่าวนีอ้ยู่ในต าแหน่งช่องผนงัท่ีใกล้เคียง
กับพระอุโบสถของวัดไชยทิศคืออยู่ท่ีผนังทางแถบซ้ายของพระประธานเยือ้งมาทางด้านหน้า
เชน่กนั  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                      ภาพท่ี  25  ภาพมารผจญผนงัด้านซ้ายพระประธาน อโุบสถวดัไชยทิศ 
 
 
 
 
 

                                                           
2 สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 13, (พระนคร : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2509), 22. 
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                  ภาพท่ี 26  ภาพมารผจญผนงัด้านซ้ายพระประธาน พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์  
 

นอกจากนีก้ารไม่ปรากฏภาพเทพชมุนมุบริเวณผนงัเหนือช่องหน้าตา่งทัง้สองข้าง แตเ่ป็น
การเขียนเป็นลายดอกไม้ร่วงบนพืน้สีแดงแทนนัน้ (ภาพท่ี 27) สนันิษฐานว่าแตเ่ดิมอาจเคยมีการ
เขียนภาพเทพชมุนมุแตค่งช ารุดเสียหายไป จึงมีการเขียนทบัเป็นลายดอกไม้ร่วงแทนก็เป็นได้ทัง้นี ้
เน่ืองจากด้านบนขึน้ไปยงัคงปรากฏเป็นเส้นสินเทาขัน้ไว้และมีภาพเหลา่วิทยาธรพนมมือมีดอกไม้
แล้วหนัหน้าไปทางพระประธานคล้ายเป็นการเคารพพร้อมกับเทพท่ีมาชุมนุม ซึ่งถ้าปรากฏภาพ
เทพชมุนมุก็จะหนัหน้าไปทางพระประธานเชน่กนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ภาพท่ี 27  ลายดอกไม้ร่วง ผนงัเหนือหน้าตา่ง อโุบสถ วดัไชยทิศ 
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โดยทัว่ไปแล้วการประดบัพืน้หลังลายดอกไม้ร่วงจะนิยมท าเป็นพืน้หลังของท้องฟ้าหรือ
ฉากหลงัของปราสาทราชวงั ลายดอกไม้ปิดด้วยทองค าเปลวบนพืน้สีแดงแต่ทัง้นีก้ารประดบัลาย
ดอกไม้ร่วงประดับให้เต็มพืน้ท่ีผนังเหนือช่องหน้าต่างของวัดไชยทิศนัน้ เขียนขึน้ในรัชกาลท่ี 3 
เน่ืองจากในรัชกาลนีเ้ร่ิมเปล่ียนแนวคดิการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัจากเร่ืองราวตามประเพณีมาเป็น
การตกแตง่เพ่ือสร้างบรรยากาศภายในอาคาร 

 ดงัเช่น ลายนกคาบดอกไม้สลบัลายดอกไม้บนพืน้แดง (ภาพท่ี28) เขียนเต็มพืน้ท่ีทกุผนงั
ของพระวิหาร วดัเทพธิดาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงแรกใน 3 พระอารามท่ีพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงโปรดให้สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 23793 

 
 
 

 

 
  

  

 

 
 
                                       ภาพท่ี 28  วิหาร  วดัเทพธิดาราม  
                      

                                                           
3 ประวัตวิัดเทพธดิาราม, (กรุงเทพฯ: ห้างหุ่นสว่นจงเจริญ, 2518), 1. 
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1.2 เร่ืองราวจิตรรกรรมฝาผนังท่ีวัดไชยทศิ 
        1.2.1 เร่ืองพุทธประวตัิ โดยอุโบสถแห่งนีเ้ร่ิมเขียนท่ีผนังระหว่างช่องประตู     หน้า

ประธานแล้วเวียนไปทางด้านผนังด้านขวาของพระประธานระหว่างช่องหน้าต่างและทางผนัง
ด้านซ้ายของพระประธานตอ่เน่ืองไปท่ีผนงัด้านหน้าพระประธานเหนือชอ่งประต ูตัง้แตต่อนประสตูิ
ถึงตอนแบง่พระบรมสารีริกธาตเุร่ืองพทุธประวตันิัน้ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถา ในประเทศ
ไทยอาจแต่งขึน้ในสมัยพระยาลิไท4 ส่วนพระปฐมสมโพธิกถาฉบบัท่ีสมเด็จกรมพระปรมานุชิต
ชิโนรสทรงแตง่เม่ือ พ.ศ. 2387 มีทัง้หมด 29 ปริเฉท(ตอน)นบัวา่ละเอียดพิสดารกวา่ฉบบัอ่ืนๆ 5 

   เร่ืองราวพุทธประวตัิมีมาแล้วในงานจิตรกรรมตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนต้น แต่ภาพพุทธ
ประวตัใินจิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยทิศถึงแม้จะมีเป็นการสืบทอดคตจิากอยธุยาตอนปลาย แต่นา่จะ
การบูรณะเพิ่มเติมแบบลักษณะของงานช่างในรัชกาลท่ี 3 ท่ีซ่อมแซมและเพิ่มเติม เน่ืองจาก
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีสังเกตได้ชัดเจนคือภาพของผู้ คนท่ีปรากฏเพิ่มขึน้มากในแต่ละฉาก            
เป็นประวตัิการณ์สอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลท่ี 36   
(ภาพท่ี29) เช่น จิตรกรรมฝาผนังในพระท่ีนั่งพุทไธสวรรรย์  (ภาพท่ี30) หรือพระอุโบสถ                   
วดัสวุรรณาราม ทัง้สองแหง่มีประวตักิารบรูณะในรัชกาลท่ี 37  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัด้านหน้าประธาน อโุบสถวดัไชยทิศ แสดงบคุคลจ านวนมาก 
                                                           

4 สภุทัรดิศ ดิศสกลุ, มจ, “ต านานพระปฐมสมโพธิกถา”, วัฒนธรรมไทย 9, 10 (ธนัวาคม 2512 ): 5. 
5 สนัติ เลก็สขุมุ และกมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศกึษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2524),  13. 
6 สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2548), 33. 
7 พระยาทิพากรวงศ์(ข า บนุนาค),  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

, 2538), 145 



26 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    ภาพท่ี 30 จิตรกรรมฝาผนงัพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ แสดงบคุคลจ านวนมาก 
 

1.2.2 ไตรภูมิโลกสณัฐาน ภายในอโุบสถ วดัไชยทิศ(ภาพท่ี 31-32) เขียนอยู่ผนงัด้านหลงั
พระประธาน นอกจากจะมีลักษณะของภูเขาทัง้ 7 เป็นแท่งซ้อนลดหลั่นกันมาแล้ว ยังมีท าเส้น
ขนานหลายเส้นโค้งงอขึน้ส่ือถึงการหมนุรอบเขาพระสเุมรุของพระอาทิตย์และพระจนัทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                            ภาพท่ี 31 ผนงัหลงัพระประธานด้านซ้าย 
 
ไตรภูมิโลกสัณฐานเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย ทรง

รวบรวมคมัภีร์ต่าง ๆ ไว้ของพุทธศาสนารวม 30 คมัภีร์และให้ช่ือคมัภีร์เหล่านัน้ด้วยซึ่งล้วนเป็น
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คมัภีร์อรรถกถา แตง่ขึน้เพ่ือเตมิข้อความในพทุธศาสนา8ตอ่มาใน พ.ศ. 2345 พระพทุธยอดฟ้าจฬุา
โลกโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมปรีชาเรียบเรียงเร่ืองไตรภูมิใหม่ และให้ช่ือว่าไตรภูมิโลกวินิจฉัย 9

เป็นเร่ืองราวท่ีแสดงถึงศูนย์กลางจักรวาลท่ีมีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง และมีภูเขาอีกทัง้เจ็ด
ล้อมรอบเป็นวงแหวนซ้อนลดหลัน่กัน10โดยแสดงสญัญลกัษณ์เป็นแท่งๆ มีทะเลสีทนัดรคัน่เขาแต่
ละลูกมีพระอาทิตย์และพระจันทร์โคจรอยู่โดยรอบ ด้านล่างจะเป็นท่ีตัง้ทวีปใหญ่ 4 ทวีป ยอด
บนสดุของเขาพระสเุมรุเป็นท่ีอยูข่องพระอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        ภาพท่ี 32 ผนงัหลงัพระประธานด้านขวา 
 

ในด้านจิตรกรรมฝาผนัง เขาสตัตบริภัณฑ์ในเร่ืองไตรภูมิได้ปรากฏเป็นจิตรกรรมฝาผนัง
ระยะแรกท่ีผนงัด้านทิศเหนือของต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์  วดัพุทไธศวรรย์ (ภาพท่ี 33) โดย
ก่อนหน้านัน้นิยมเขียนมาก่อนในสมดุขอ่ย ภาพเขาสตัตบริภณัฑ์ท่ีวดัดงักลา่วมีขนาดเล็กมาก เม่ือ
เทียบกันขนาดของพืน้ท่ีของผนงั11 และยงัมีการแสดงเส้นโค้งงอขนานหลายๆ เส้นเพ่ือแสดงการ
หมนุวนของดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ท่ีวนรอบเขาพระสเุมรุ ด้านล่างของเขาก็ยงัคงแสดงฉากป่า
หิมพานต์ตามความเช่ือตามคติเดิมการเขียนเร่ืองไตรภูมิโลกสณัฐานบนผนงัได้นิยมสืบทอดจาก

                                                           
8 ไตรภูมพิระร่วง (ของพระยาลไิท), พิมพ์ครัง้ท่ี 7, (บรรณาคาร, 2515), 327. 
9 พระยาธรรมปรีชา(แก้ว) เรียบเรียง, ไตรภูมโิลกวนิิจฉัย ฉบับที่ 2 เล่มที่ 1, (กรมศิลปากร, 2520), ข. 
10 เขาสตัตบริภณัฑ์ ประกอบไปด้วยภเูขา 7 ลกู ได้แก่ ยคุนธร อิสินธร กรวิก สทุสัสนะ เนมินธร วิตก อสัสกณัณ์ 
11 สนัติ เลก็สขุมุ และกมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศกึษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2524),  13 
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สมยัอยุธยาตอนปลายมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ถึงแม้ว่าภาพไตรภูมิโลกสัณฐานท่ีวดัไชยทิศจะมี
ลกัษณะการเขียนคล้ายกบัท่ีต าหนกัพทุธโฆษาจารย์ ทัง้ด้านเร่ืองราวหรือเส้นโค้งขนาน แตอ่ยา่งไร
ก็ดีจากสภาพปัจจุบนัของงานจิตรกรรมนัน้ ท าให้คิดได้ว่าน่าจะเป็นการเขียนขึน้ในช่วงในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ท่ีกลบัน าเอารูปแบบเก่ามาใช้มากกวา่ เน่ืองจากมีเทคนิคบางประการท่ีบง่ชีว้่าเป็นงาน
ในสมัยนัน้ เช่น การมีภาพเทวดาเป็นจ านวนมากมายหรือการใช้พืน้หลังเป็นสีเข้มจดัทัง้ท้องฟ้า
และพืน้ดนิ ล้วนเป็นลกัษณะเฉพาะอยา่งหนึง่ในจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 3  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       ภาพท่ี 33 ภาพเขาสตัตบริภณัฑ์ ต าหนกัพระพทุธโฆษาจารย์ วดัพทุไธศวรรย์ 

 
นอกจากนีย้งัมีการเขียน เร่ืองพระมาลยัตอนเทวภูมิแทรกลงไปในฉากไตรภูมินีด้้วย โดย

ปรากฏอยู่ในบริเวณยอดเขาพระสเุมรุ เป็นเหตกุารณ์ท่ีพระมาลยัก าลงัสนทนากบัพระอินทร์ ซึง่อยู่
ภายในลานท่ีมีเจดีย์จุฬามณีเป็นประธาน (ภาพท่ี 34) แม้ว่าภาพบริเวณใบหน้าจะหายไปแต่
สังเกตได้จากบาตรท่ีอยู่ข้างกาย ซึ่งโดยปรกติแล้วถ้าเป็นภาพพระพุทธเจ้ามักจะประทับอยู่บน
บัลลังก์หรือมีดอกบัวมารองรับและมักมีพระวรกายเป็นสีทอง นอกจากนีท้ัง้สองข้างมีเทวดา
ทัง้หลายถือเคร่ืองบชูาเพ่ือมาฟังการสนทนาธรรม  

 
 



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพท่ี 34 ฉากพระมาลยั อโุบสถ วดัไชยทิศ      
 
 เนือ้หานัน้กล่าวถึง พระมาลัยเป็นพระเถระรูปหนึ่งท่ีมีอิทธิฤทธ์ิและญาณอันสูงสุด 

สามารถเหาะขึน้ไปบนสวรรค์และลงไปในนรกได้ เม่ือกลบัมายงัโลกมนษุย์ได้น าเร่ืองราวความสุข
บนสวรรค์และความทุกข์ในนรกมาเล่าให้ฟังเพ่ือน้อมน าให้คนเล่ือมใสในการท าความดี ละเว้น
ความชัว่ เกรงกลวัตอ่บาป 12 เร่ืองพระมาลยัพบต้นเค้าอยู่ในคมัภีร์เก่าแก่ของลงักา แล้วจึงแพร่มา
สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โดยปัจจบุนัพบหลกัฐานเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศพม่า และแพร่ตอ่มายงั
ล้านนา สุโขทยั และกระจายสู่กรุงศรีอยุธยา13 เร่ืองของพระมาลยันี ้ ปรากฏอยู่ใน มาลยัสูตร อนั
เป็นพระสูตรท่ีอยู่นอกพระไตรปิฎก14 จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมาลัยพบหลกัฐานเก่าแก่ท่ีสุดใน
สมยัอยธุยาตอนปลาย  เช่น จิตรกรรมฝาผนงัต าหนกัพระพทุธโฆษาจารย์โดยท่ีเขียนไว้ท่ีผนงัด้าน
ทิศตะวันออกโดยท่ีเร่ืองพระมาลัยจะเขียนรวมกับประวัติของพระพุทธโฆษาจารย์และการไป
นมสัการพระพทุธบาท และท่ีวดัชมภเูวก จ.นนทบรีุ (ภาพท่ี 35) เขียนไว้ท่ีผนงัชอ่งสดุท้ายด้านขวา
ของพระประธาน ซึง่ทัง้สองแหง่มีเนือ้หาในตอนเทวภมูิเชน่เดียวกนั  

 

                                                           
12 เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว, ความเข้าใจในจติรกรรมไทยประเพณี, (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั,2556), 242. 
13 เดน่ดาว ศิลปานนท์, แกะรอยพระมาลัย, (นนทบรีุ : มิวเซียมเพรส, 2553), 7. 
14 ธนิต อยู่โพธ์ิ,  ต านานเทศมหาชาต,ิ (กรุงเทพ: ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี, 2534), 12. 
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                              ภาพท่ี 35 ฉากพระมาลยั วดัชมภเูวก 

 
จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นจึงท าให้สันนิษฐานว่าฉากพระมาลัยด้านหลังพระประธาน ท่ี

เขียนร่วมกับฉากเขาสัตตบริภัณฑ์ ในอุโบสถวัดไชยทิศ คงมีการเขียนขึน้มาไม่เก่าไปกว่าสมัย
รัชกาลท่ี 3 หรืออาจมีการบูรณะซ่อมแซมจากงานจิตรกรรมเก่าก็เป็นได้ เน่ืองสภาพปัจจุบนัของ
จิตรกรรมฝาผนังนัน้ทัง้เทคนิคการใช้สี หรือ องค์ประกอบภาพบุคคลจ านวนมากนัน้ล้วนบ่งชีว้่า
เป็นงานในรัชกาลท่ี 3  

1.2.3 ชาดกนอกนิบาต บริเวณผนังด้านหลังพระประธานใต้ภาพไตรภูมิ  โดยมีลกัษณะ
เป็นภาพของววัสองตวัซึ่งคงจะเป็นแม่ววัและลูกววั โดยคัน่ฉากด้วยเขาเตีย้ๆ เร่ิมตัง้แต่แม่โคเจอ
เสือจนไปถึงแม่ววั ลกูววั และเสือ กลายเป็นเทวดาเหาะตามพระอินทร์ไป (ภาพท่ี36) ซึ่งคงจะเป็น
เร่ืองพหลาคาวี โดยมีเนือ้หาดงันี ้

แม่โคมีลกูน้อยอยู่หนึ่งตวั  วนัหนึ่งแม่โคช่ือ พหลาคาวีออกไปหากินกบัลูกน้อยของตนกับ
ฝงูโคทัง้หลาย แม่โคนัน้เข้าไปในป่าแตต่วัเดียวส่วนลกูโคไปกบัฝงูโค ในป่านัน้มีเสือโคร่งเห็นแม่โค
กินหญ้าอยู่ จึงคิดจะกินโคเป็นอาหาร แม่โคนัน้บอกวา่ขอให้ลกูกินนมก่อนแล้วจะมาให้เสือกินเป็น
อาหาร เสือโคร่งจึงปล่อยแม่โค เม่ือกลบัมาถึงจึงรีบให้ลูกโคกินนม และบอกว่าตนนัน้จะไปให้เสือ
โคร่งกินเป็นอาหาร แต่ลูกโคจะไปให้เสือโคร่งกินแทน  แม่โคจึงบอกว่าได้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้
เสือโคร่งกินเป็นการรักษาค าพดู ดงันัน้ลกูโคจึงเดินตามแม่ไปพบกบัเสือโคร่งและบอกให้กินตวัเอง
แทนแม่โค เสือโคร่งนัน้ซาบซึง้ในการรักษาค าพดูและความกตญัญขูองลกูโคจึงไว้ชีวิตแมแ่ละลกูโค
แล้ว ท้าวสกักเทวราชหรือพระอินทร์ทราบเหตนุัน้แล้วจึงลงมาจากสวรรค์ เ ข้าไปใกล้สตัว์ทัง้สาม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyv8umx_TMAhUBP48KHZvcDmoQjRwIBw&url=http://pantip.com/topic/30150715&psig=AFQjCNE2OauA53i5gAjIKWJ6m-_pybDJaQ&ust=1464242666087124
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และบัลดาลให้ทั ง้หมดเป็น เทวดาพ าไปยัง เทวโลก  ต่อม าเสือ โค ร่งกลับชาติม า เป็ น                     
พระเจ้าสทุโธ ทนะ นางพหลาคาวีกลบัชาตมิาเป็นพระนางสิริมหามายา ลกูโคกลบัชาตมิาเป็นพระ
บรมโลกนาถ15 

 

 

            ภาพท่ี  36 จิตรกรรมเร่ืองพหลาคาวี  อโุบสถ วดัไชยทิศ 
เร่ืองราวดงักลา่วปรากฏใน ปัญญาสชาดก สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรง

อธิบายวา่ 
 “ หนงัสือปัญญาสชาดกนี้ คือ ชุมนุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากนัในประเทศไทยแต่โบราณ 50 

เร่ือง พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้เป็นภาษามคธ ราวพุทธศกัราชประมาณ 
2000-2200 อันเป็นสมัยเมื่อพระสงฆ์ในประเทศแถบนี้พากันไปกันไปศึกษาที่ลังกา จึงเอา
แบบอย่างมาแต่งหนงัสือเป็นภาษามคธข้ึนในบ้านเมืองของตนบ้าง  เช่น อรรถกถาธรรมธิบาย 
เช่น  คมัภีร์มงคลทีปนี แต่งเป็นเร่ืองศาสนะประวติั เช่น  คมัภี ร์ชินกาลมาลินี เป็นต้น แต่งเป็น
ชาดก เช่น ปัญญาสชาดกนี ้เอาอย่างนิบาตชาดกบา้ง”16  

ปัญญาสชาดกนีไ้ม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎก บางท่านจึงเรียกว่า “ชาดกนอกนิบาต”17 เร่ือง 
พหลาคาวี นีน้า่จะเป็นเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงัเกตได้จากการท่ี พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้า

                                                           
15 ปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2499), 572-581. 
16 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ค าน า, ปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, (พระ

นคร : กรมศิลปากร, 2499), ค. 
17 นิทานในชาดกนีเ้ป็นประเภทร้อยแก้ว เป็นนิทานพืน้เมือง ไมม่ีในพระไตรปิฎกเนือ้เร่ืองละเอียดและพิสดาร รวม

นิทานตา่ง ๆ จากภายในประเทศและตา่งประเทศ เช่น นิทานอียิปต์และเปอร์เซีย ผู้รวบรวมเป็นพระภิกษุจึงพยายาม ลากเข้า
หาพระพทุธเจ้าแทบกลายเป็นเร่ืองชาดกชาวบ้านเข้าใจและเช่ือถือ เพราะผู้แตง่พยายามน านิทานทัง้หมดเข้าไปเป็นเร่ืองของ
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นภาลยั รัชกาลท่ี 2 ได้ทรงน าเค้าโครงจากเร่ืองดงักล่าวมาเป็นมาพระราชนิพนธ์ของบทละครนอก
เร่ืองคาวี18นอกจากนีย้งัได้น าเร่ืองราวดงักล่าวมาเขียนไว้ท่ีบานแผละหน้าต่างภายในพระอโุบสถ 
วดัสทุศัน์เทพวรารามซึง่สร้างเสร็จในรัชกาลท่ี 3 ราวปี พ.ศ. 238619 (ภาพท่ี 37)  

ภาพชาดกนอกนิบาตท่ีวัดไชยทิศคงเขียนเขียนขึน้ในรัชกาลท่ี 3 เช่นกัน เน่ืองจากใน
รัชกาลนีเ้ร่ิม นิยมเขียนเร่ืองราวอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากพุทธประวตัิ ไตรภูมิและทศชาติท่ีสืบทอด
จากอยธุยาตอนปลาย อาทิ การเขียนประวตัิของอดีตพทุธเจ้า วรรณคดี ชาดกนอกนิบาต เชน่ การ
เขียนภาพชาดก 550 ชาต ิ ท่ีพระอโุบสถวดัเครือวลัย์20 เป็นต้น  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       ภาพท่ี 37 จิตรกรรมท่ีบานแผละ อโุบสถ วดัสทุศัน์เทพวราราม  
       ท่ีมา : ฐานิยา ป่ินจินดา, ปัญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมที่บานแผละ

หน้าต่างพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขา
ประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 41. 
 

                                                                                                                                                                      

พระพทุธเจ้าในชาดกนัน้ๆ ดใูน : ทรัพย์ ประกอบสขุ, วรรณคดีชาดก,(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ ปทมุวนั, 2527), 33-34. 

18 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั, บทละครนอกเร่ืองคาวี สังศลิป์ชัย, (พระนคร : กรมศิลปากร

,2508), ค าน า 
19 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 ,(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

,2538),164-165. 
20 ศกัด์ิชยัด์ิ  สายสิงห์,  พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,  2550), 445. 
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2. เทคนิคการเขียนภาพ  
2.1 การใช้สี  
 สีท่ีปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมท่ีวดัแห่งนี ้มีการใช้สีท่ีสดและหลากหลายสีในหลายฉาก สีแดง

กบัสีเขียวมกัท่ีจะนิยมใช้ควบคู่กันในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การใช้สีแดงชาดเป็นพืน้
หลงัของปราสาทในกรอบสินเทาและมีการกัน้ฉากเดียวกนัด้วยแนวของใบไม้สีเขียว เป็นต้น   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพท่ี 38  ฉากอภิเษกสมรสพระเจ้าสทุโธทนะ อโุบสถ วดัไชยทิศ 
 
การจดั วางสีเข้มหรือสีสดไว้ใกล้เคียงกนัคือ แดง เขียวอ่อน เขียวเข้ม คราม คือลกัษณะท่ี

เดน่ชดัแล้วในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 321 ส่วนสีทองท่ีเป็นทองค าเปลวติดประดบัปราสาทราช
วงัอย่างมากมาย รวมทัง้เคร่ืองแต่งกายของตวัละครท่ีเป็นบุคคลชัน้สูง เช่น กษัตริย์ มเหสี หรือ
เทวดารวมทัง้สีสนัสดใสลายดอกท่ีปรากฎบนเสือ้ผ้าของทหารทัง้ไทยและทหารตา่งชาติ  

การปิดทองค าเปลวลงบนภาพอย่างมากนัน้ผิดกับจิตรกรรมสกุลช่างอยุธยา -ธนบุรี ท่ีใช้
ทองค าเปลวปิดน้อยจะปิดเฉพาะเคร่ืองศิราภรณ์และเคร่ืองประดบัเท่านัน้22 จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดั
ไชยทิศ มีฉากท่ีมีการใช้สีและเทคนิคการปิดทองดงักล่าวนัน้อยู่หลายฉาก เช่น ฉากการสมรสของ
พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นต้น(ภาพท่ี38)  การใช้สีคู่แดงกับเขียวและการปิดทองค าเปลวอย่าง

                                                           
21 สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ,  2548), 106. 
22 สน สีมาตรัง,  สกุลช่างจติรกรรมฝาผนังรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพ : อมรินทร์การพิมพ์,  2523), 7. 
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มากมายในลกัษณะนีป้รากฏในฉากเดียวกนัท่ีพระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ ท่ีมีการปฏิสงัขรณ์ในรัชกาล
ท่ี 323 (ภาพท่ี 39)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  ภาพท่ี   39 ฉากอภิเษกสมรสพระเจ้าสทุโธทนะ พระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ 
 

 การระบายพืน้หลัง พื น้หลังจิตรกรรมท่ีวัดไชยทิศฉากส่วนใหญ่นัน้มักเป็นสีทึบ           
(ภาพท่ี 40) การทาพืน้ดินด้วยสีโทนมืดนัน้เป็นลกัษณะเฉพาะของรัชกาลท่ี 3 เพราะไม่พบมาก่อน
ในจิตรกรมรุ่นแรกของสมยัรัตนโกสินทร์24 แต่ในสมยัอยุธยามักจะลงสีพืน้หลงัเขียนด้วยสีบาง ๆ 
บนพืน้ขาว25 เช่น วัดช่องนนทรีท่ีถูกระบุว่าสร้างในสมัยอยุธยา ราว พ.ศ.2219 26(ภาพท่ี 41) 
จิตรกรรมฝาผนังท่ีมีการระบายพืน้หลังเป็นสีทึบ เช่น จิตรกรรมฝาผนังในวิหารพระนอน             
วดัพระเชตพุนฯ (ภาพท่ี42) ซึง่วิหารพระนอน สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 327  
                                                           

23ประยรู อลุชุาฎะ, จติรกรรมสมัยรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกัษรสมัพนัธ์, 2525), 120.  
24 สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ,  2548), 92. 
25 วรรณิภา ณ สงขลา, ผู้ เรียบเรียง, จติรกรรมสมัยอยุธยา, (ฝ่ายอนรุักษ์จิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดท่ี 

กองโบราณคดี กรมศิลปากร : อมัรินทร์พริน้ติง้, 2535), 159. 
26 กรมการศาสนา, ประวัตวิัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,2526), 60. 
27 ศานติ ภกัดีค า, ชาตรี ประกิตนนทการ และพีระพฒัน์ ส าราญ,  สถาปัตย์วัดโพธิ์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2552), 138. 
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            ภาพท่ี 40 การระบายพืน้หลงัสีทมึเข้มในฉากเสวยวิมกุตสิขุ 7 สปัดาห์  อโุบสถ วดัไชยทิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                              ภาพท่ี 41 พืน้หลงัขาวในจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถ วดัช่องนนทรี 
                             ท่ีมา : ประยรู อลุชุาฏะ วดัช่องนนทรี,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525),75 
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                          ภาพท่ี 42 จิตรกรรม วิหารพระนอน วดัพระเชตพุนฯ  
                          ท่ีมา : สนัต ิ เล็กสขุมุ,  จิตกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปล่ียนการแ  

กดกด          แสดงออกก็เปล่ียนตาม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,  2548),  
 

การเกล่ียไล่ระดบั   น า้หนกัสีของท้องฟ้าจากสีด าเข้มท่ีขอบบนให้จางลงล่าง (ภาพท่ี42) 
ลกัษณะเช่นนีพ้บเสมอในงานจิตรกรรมสกลุชา่งรัชกาลท่ี 328 รวมทัง้ในบางฉากก็ใช้พืน้หลงัสีเข้ม สี
แดง น า้ตาล และสีทบึๆ ระบายเป็นพืน้หลงัก็เป็นลกัษณะของสกลุช่างดงักลา่วเชน่กนั  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

            ภาพท่ี 43 ออกมหาภิเนษกรมณ์  การไลสี่ท้องฟ้า อโุบสถ วดัไชยทิศ 

                                                           
28 สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ,  2548), 31. 
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 นอกจากนีท่ี้ฉากเขาพระสุเมรุท่ีมีลักษณะเป็นเส้นสามเส้นส่ือถึงการเคล่ือนท่ีของดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ท่ีวนรอบเขาพระสุเมรุและแท่งท่ีลดหลั่นกันไปทัง้สองข้างหมายถึงภูเขา      
สตัตบริภัณฑ์ แท่งเขาด้านท่ีอยู่ทางพระอาทิตย์ก็จะระบายสีขาวหมายถึงกลางวัน ส่วนอีกด้าน
ระบายแท่งเขาด้วยสีคล า้กว่าก็จะเป็นเวลากลางคืน (ภาพท่ี 44) เป็นการแสดงถึงช่วงเวลาเพ่ือให้
ความสมจริงแก่ฉาก  

                              ภาพท่ี 44 ลกัษณะการให้สีเขาสตัตบริภณัฑ์ อโุบสถวดัไชยทิศ 
 ลกัษณะของงานจิตรกรรมท่ีบง่บอกเร่ืองของเวลานัน้มีปรากฏอยูท่ี่ วดัสวุรรณราม ในฉาก

การออกมหาภิเนษกรมณ์ ท่ีช่างได้ระบายพืน้หลงัด้วยสีด าเพ่ือส่ือถึงเจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จหนี
ออกบวชในเวลากลางคืนเพ่ือเน้นความสมจริงแก่ฉากเช่นกนั (ภาพท่ี 45) วดัดงักล่าวมีประวตัิการ
บรูณะจิตรกรรมใหมแ่ทนท่ีของเดมิทัง้หมดในรัชกาลท่ี 329  

 
 
 
 
 
 
 
 
                          ภาพท่ี 45  ภาพแสดงเวลากลางคืน อโุบสถ วดัสวุรรณาราม  
                                                           

29 เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วฒิุไกร, ต านานพระอาราม แล ท าเนียบสมณศักด,ิ (กรุงเทพฯ : ส านกัราชเลขาธิการ, 

2542), 41. 
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 สรุปแล้วการใช้สีในจิตรกรรมฝาผนงัของวดัไชยทิศนัน้ ไม่วา่จะเป็นการใช้สีท่ีสดเช่น สีแดง
ชาดกบัสีเขียวตดักนั การใช้สีทึบกบัพืน้ดินก็ดี การใช้สีทองโดยใช้ทองค าเปลวปิดท่ีปราสาทราชวงั
ท่ีมากมายหรือติดท่ีเคร่ืองทรงของบุคคล และการส่ือถึงช่วงเวลา นัน้เป็นเทคนิคท่ีเร่ิมปรับเปล่ียน
ดงัปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในวัดท่ีบูรณะหรือสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่น  พระท่ีนั่งพุทไธ
สวรรย์ พระอโุบสถวดัสวุรรณาราม  หรือวิหารพระนอน วดัพระเชตพุน เป็นต้น  

2.2 สัดส่วนภาพบุคคลกับสถาปัตยกรรม  
 ภาพจิตรกรรมของบคุคลท่ีอยู่ในสถาปัตยกรรมในจิตรกรรมของอโุบสถแห่งนี ้(ภาพท่ี 45) 
เร่ิมท่ีจะมีสดัส่วนท่ีมีความสมัพันธ์กัน คือมีการพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบในการเขียนโดยการ
ขยายให้ภาพสถาปัตยกรรมมีขนาดท่ีใหญ่มากขึน้และภาพบุคคลก็มีขนาดเล็กลงมามากกว่า
สมยัก่อนหน้าท่ีไม่คอ่ยจะค านึงถึงโดยการท่ีเขียนภาพบุคคลลงไปให้พอดีกับสถาปัตยกรรมท าให้
เกิดความรู้สึกคบัแคบ โดยเป็นรูปแบบของอยุธยา-ธนบุรี30 (ภาพท่ี46 ) ท่ีมุ่งหมายเพียงเพ่ือแสดง
ต าแหน่งของเร่ืองราวว่าภาพบุคคลอยู่ท่ีใด ก าลงัแสดงเร่ืองอะไรเท่านัน้  สมยัตอ่มาเม่ือมีการเขียน
ขยายสดัส่วนของสถาปัตยกรรมแล้วก็จะเกิดปัญหาพืน้ท่ีว่างระหว่างบุคคลท่ีอยู่ในสถาปัตยกรรม
ขึน้อีก ชา่งจงึแก้ปัญหาโดยการเพิ่มฉากลบัแลเป็นพืน้หลงัภาพบคุคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพท่ี 46  ภาพสดัสว่นบคุคลกบัสถาปัตยกรรม อโุบสถ วดัชอ่งนนทรี 
              ท่ีมา : ประยรู อลุชุาฏะ, วดัชอ่งนนทรี,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525, 75. 

                                                           
30 สน สีมาตรัง,  จติรกรรมฝาผนังสกลุช่างรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพ : อมรินทร์การพิมพ์,  2523), 9. 
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ฉากลบัแลนีจ้ะท าหน้าท่ีเช่ือมขนาดของบคุคลและสถาปัตยกรรมไม่ให้ดโูล่งเกินไป โดยท่ี
ลกัษณะการเพิ่มฉากลับแลนีเ้ป็นลักษณะเฉพาะของช่างสกุลรัตนโกสินทร์ 31 แต่อย่างไรก็ดีภาพ
ปราสาทราชวงัก็เขียนแบบแนวประเพณีเช่นเดิมและยงัคงนิยมเขียนเป็นแบบสองมิติอยู่ ยงัไม่ได้
แสดงปริมาตรมากนกั การท่ีสดัสว่นของบคุคลท่ีอยู่ภายในสถาปัตยกรรม ในพระอโุบสถ วดัไชยทิศ 
มีสดัส่วนท่ีดมีูความสมจริงเป็นเทคนิคท่ีเร่ิมมีขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3(ภาพท่ี 47) เช่น ภาพปราสาท
ในจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัสุวรรณาราม ซ่ีงมีประวตัิการบูรณะในสมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 48 ) ภาพ
ปราสาทท่ีวดัสุวรรณารามนีมี้การพัฒนาเทคนิคมากยิ่งขึน้จะโดยเขียนมุขหน้าของปราสาทย่ืน
ออกมาท าให้ปราสาทดมีูความลกึเข้าไปแสดงความสมจริงมากขึน้ 

 

 
ภาพท่ี 47  สดัสว่นของบคุคลกบัสถาปัตยกรรม ฉากทลูเชิญสนัดสุิตเทวราช อโุบสถ วดัไชยทิศ 
(ซ้าย) 
 ภาพท่ี 48 สดัสว่นของบคุคลและสถาปัตยกรรม อโุบสถวดัสวุรรณาราม (ขวา) 
 
 

                                                           
31 สน สีมาตรัง,  จติรกรรมฝาผนังสกลุช่างรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพ : อมรินทร์การพิมพ์,  2523), 9-10. 
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2.3 องค์ประกอบ  
ภาพบคุคลและองค์ประกอบ 
ภาพบุคคลมีเพิ่มมากขึน้ในแต่ละฉากผิดกับช่วงยุคก่อนหน้า โดยเฉพาะในฉากท่ีอยู่ผนงั

ด้านหน้าพระประธานของวดัไชยทิศเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด (ภาพท่ี 49) ซึ่งในจิตรกรรมอยุธยาจะมี
ความงดงามตามอดุมคต ิภาพบคุคลส่ือความหมายของเร่ืองอย่างมีแบบแผนเป็นสญัญลกัษณ์แม้
เขียนเพียงกลุม่เดียวก็สามารถเข้าใจเร่ืองได้32 (ภาพท่ี 50) ตอ่มาในรัชกาลท่ี 3 จึงเกิดความนิยมใน
การเพิ่มพืน้ท่ีผนงัท่ีเลา่เร่ืองพทุธประวตัิอยา่งละเอียดมากยิ่งขึน้33จงึท าให้มีการใสร่ายละเอียดอ่ืนๆ 
ได้มากขึน้ตามไปด้วย 

ชา่งยงัได้ใสท่่าทางในภาพบคุคลชัน้รองให้มีความเป็นธรรมชาติสมจริง เชน่ การนัง่ชนัเข่า
ของพระสงฆ์ในศาลาด้านซ้ายหรืออาการเศร้าโศกเสียใจของบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือเพิ่มความสมจริง
ให้แก่ฉากถวายพระเพลิงของพระพทุธเจ้า(ภาพท่ี 47)หรือ ฉากออกมหาภิเนษกรมเทวดาบางองค์
มีการหนัไปด้านหลงับ้างด้านข้างบ้าง(ภาพท่ี 42) เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพท่ี  49 บคุคลจ านวนมาก ฉากถวายพระเพลิงพระพทุธเจ้า อโุบสถ วดัไชยทิศ 

 

                                                           
32 วรรณิภา ณ สงขลา เรียบเรียง, จติรกรรมสมัยอยุธยา, (ฝ่ายอนรุักษ์จิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดท่ี 

กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 7. 
33 ศกัด์ิชยัด์ิ  สายสิงห์,  พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2550), 420. 



41 
 

การใส่ภาพของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่บุคคลส าคญัลงไปในฉากนบัได้ว่าเป็นให้รายละเอียด
ในด้านความสมจริงอย่างหนึ่งท่ีเร่ิมจะมีขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 3  ซึ่งในจิตรกรรมก่อนหน้านี ้เช่น 
จิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถ วดัเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ท่ีระบุว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนัง
สมยัอยุธยาตอนปลาย34 (ภาพท่ี 50) มีการใส่ภาพบุคคลชัน้รองอ่ืนๆ ลงไปแบบประปรายไม่ได้มี
ปริมาณท่ีมากมายนกัเน้นไปท่ีภาพบคุคลท่ีมีความส าคญัตอ่เหตกุารณ์มากกวา่   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    ภาพท่ี 50 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม 

                 ท่ีมา : ประยรู อลุชุาฏะ , วัดเกาะแก้วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529) 35 
 

นอกจากนีย้งัมี ฉากชาวบ้านทัว่ไปท่ีแสดงอารมณ์ เชน่ การทะเลาะ การหวัเราะขบขนัและ
ฉากสงัวาส (ภาพท่ี 51-53)  บุคคลเหล่านีถื้อเป็นภาพกาก เป็นภาพบุคคลท่ีไม่ใช่ตวัเอกของเร่ือง
และอาจไม่เก่ียวข้องกับเนือ้หาหลกัของเร่ืองราวโดยมากเป็นภาพบคุคลสามญัชาวบ้านธรรมดาท่ี
แสดงท่าทางอากัปกิริยาหรือท ากิจกรรมบางอย่าง รวมไปถึงพวกหยาบช้า ดดุนั กักขฬะ ใบหน้า     
ขีเ้หร่ หน้ากลัว หรือบุคคลท่ีแสดงความน่าขันอย่างใดอย่างหนึ่ง 35 เป็นอีกลักษณะหนึ่งของ
จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีมกัจะแสดงความสมจริง 

                                                           
34 สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ,  2548), 285. 
35 ปาริสทุธ์ิ สาริกะวณิช, การศึกษาบทบาทของจติรกรรมฝาผนังประเภทภาพกาก ในเขตอ าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบรีุ ในฐานะเป็นภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม, (ทนุอดุหนนุวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต, 2548), 320. 
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ภาพท่ี 51 การแสดงทา่ทางของบคุคล                      ภาพท่ี 52 การแสดงอารมณ์ขนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพท่ี 53 ฉากเชิงสงัวาส อโุบสถ วดัไชยทิศ 
 
วิธีการแบง่ฉาก 
 การแบง่ภาพจิตรกรรมท่ีวดัแห่งนีพ้บการใช้เส้นสินเทา(ภาพท่ี 54) มีลกัษณะเป็นหยกัฟัน

ปลาสัน้สลบัยาวเพ่ือให้มีพืน้ท่ีเขียนภาพเล่าเร่ืองภายในกรอบสามเหล่ียม ซึง่ลกัษณะนีมี้ใช้มาแล้ว
ตัง้แตส่มยัอยธุยา36ในสมยัอยธุยาตอนปลายเส้นขอบนอกจะประกอบด้วยเส้นตัง้เล็ก ๆ เรียงสงูต ่า
ไล่เล่ียกัน (ภาพท่ี 55) เช่น ภาพเส้นสินเทา ท่ีวัดเกาะแก้วสุทธารามซึ่งเป็นวัดท่ีมีมาตัง้แต่สมัย

                                                           
36 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์,  พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสนิทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคดิที่ปรับเปลี่ยน, 

(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2550), 405. 
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อยุธยาตอนปลาย เป็นต้นและยังท าหน้าท่ีครอบพืน้ท่ีๆเป็นฉากหลังของปราสาทเพ่ือเน้นภาพ
ปราสาทให้เดน่ขึน้ นอกจากนีข้อบเส้นสินเทาท่ีวดัไชยทิศยงัมีลกัษณะท่ีจะเป็นหยกัหา่งๆ กนัอย่าง
เป็นระเบียบ (ภาพท่ี30)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพท่ี 54 การใช้เส้นสินเทา อโุบสถวดัไชยทิศ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ภาพท่ี 55  เส้นสินเทา อโุบสถ วดัชอ่งนนทรี 
               ท่ีมา : ประยรู อลุชุาฏะ, วัดช่องนนทรี,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 70. 
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นอกจากเส้นสินเทาแล้วยงัมีการใช้ฉากธรรมชาตมิาแบง่ฉาก โดยการใช้เส้นแนวของล าน า้ 
แนวก าแพง ถนน ต้นไม้มาช่วยกัน้ฉากด้วย (ภาพท่ี 56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพท่ี 56 การใช้แนวก าแพง ต้นไม้ คัน่ฉาก อโุบสถ วดัไชยทิศ  
 

การเร่ิมปรากฏฉากธรรมชาติเข้ามาเป็นแนวคัน่ฉากแทนการใช้เส้นสินเทาเพ่ือให้ภาพมี
ความสมจริง จะเร่ิมปรากฏในจิตรกรรมของวดัท่ีมีการบรูณะปฏิสงัขรณ์หรือสร้างใหม่ในรัชกาลท่ี
337 เชน่ จิตรกรรมฝาผนงั พระอโุบสถ วดักลัยาณมิตร ท่ีมีประวตัใินการสร้างในรัชกาลท่ี 338(ภาพท่ี 
57)  ลกัษณะการแบ่งฉากทัง้สองแบบนีมี้ใช้ร่วมกันในหลายฉากในจิตรกรรมท่ีวดัแห่งนี ้แสดงถึง
การเร่ิมปรับเปล่ียนจากการใช้วิธีแบบประเพณีผสมผสานกบัวิธีการแบบท่ีก าลงันิยมในสมยันัน้  

 
 
 

 

                                                           
37 พงษ์ศักด์ิ อัครวัฒนากุล, “กรรมวิธีแบ่งตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายถึง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น”,(สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553), 54. 

38 เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วฒิุไกร, ต านานพระอาราม แล ท าเนียบสมณศักดิ, (กรุงเทพฯ : ส านกัราชเลขาธิการ, 

2542), 23. 
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ภาพท่ี  57 การกัน้ฉากด้วยแนวก าแพงและธรรมชาติ อโุบสถ วดักลัยาณมิตร  
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นอกจากการใช้เส้นสินเทาท่ีเป็นหยักฟันปลาและการแบ่งฉากด้วยธรรมชาติและแนว
ก าแพงแล้ว ยงัพบลกัษณะของลายฮอ่ท่ีผนงัด้านหลงัพระประธาน โดยอยูล้่อมรอบพระวรกายของ
เทวดาองค์หนึ่งบริเวณด้านซ้ายท่ีเหาะมาฟังธรรมจากพระมาลยัซึ่งถูกระบุว่าเป็นพระโพธ์สตัว์ศรี
อาริยเมไตรย39(ภาพท่ี58) และท่ีผนงัตรงข้ามประธานในฉากการแบง่พระบรมสารีริกธาตโุดยลาย
ดงักลา่วเขียนล้อมรอบกายของพระอินทร์(ภาพท่ี 59)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

              ภาพท่ี  58   ลายฮอ่ ผนงัด้านหลงัพระประธาน อโุบสถ วดัไชยทิศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ภาพท่ี  59  ลายฮอ่  ผนงัด้านบนขวาตรงข้ามประธาน  อโุบสถ วดัไชยทิศ 
 

                                                           
39 สนัติ  เลก็สขุมุ,  งานช่างค าช่างโบราณ: ศัพท์ช่างและข้อคดิเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2553), 51. 
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ลายฮ่อ มีลกัษณะคล้ายแถบผ้าพลิว้อย่างจีน ท าหน้าท่ีในการเน้นความส าคญัของภาพ
เหตุการณ์หรือแยกภาพเหตุการณ์หนึ่งออกจากอีกเหตกุารณ์หนึ่ง หน้าท่ีจึงไม่แตกต่างจากเส้น
สินเทา40ลายดงักล่าวนีพ้บมาแล้วในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยาตอนปลายท่ี วดัเกาะสทุธาราม 
จ.เพชรบรีุ(ภาพท่ี 60) ในสมยัรัตนโกสินทร์นัน้พบลายฮ่อท่ีใช้กัน้ฉากอยู่บ้าง เช่น วดัสวุรรณาราม
อยู่ท่ีฉาก  เนมิยชาดก(ภาพท่ี 61)  จิตรกรรมฝาผนงัของวดันีมี้ประวตัิในการบูรณะใหม่ทัง้หมดใน
สมยัรัชกาลท่ี 341   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  60 ลายฮอ่ วดัเกาะแก้วสทุธาราม                ภาพท่ี 61ลายฮ่อ ฉากเนมิยชาดก อโุบสถ                                    
ท่ีมา:ประยรู อลุชุาฏะ, วัดเกาะแก้วสุทธาราม,       วดัสวุรรณาราม 
 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529),  33                                          

ลายฮ่อท่ีอยู่รอบพระวรกายของพระเมตไตยะและพระอินทร์ท่ีวดัไชยทิศ คงเป็นการเขียน
ขึน้เพ่ือเน้นความส าคญัไปท่ีตวับคุคลทัง้สองในท านองของประภามณฑลท่ีอยู่รอบกายแตไ่ม่ได้ใช้
เป็นการกัน้ฉากเหมือนอย่างเช่นงานจิตรกรรมในวดัทัง้สองข้างต้น ลายดงักล่าวนีค้งเขียนขึน้ใน
สมยัรัชกาลท่ี3 เน่ืองจากแถบริว้คดโค้งหรือเส้นสินเทา เร่ิมหมดความนิยมลงในสมยัรัชกาลท่ี 342 
และใช้ฉากธรรมชาติหรือแนวก าแพงในการกัน้ฉากแทน  

                                                           
40 สนัติ  เลก็สขุมุ,  งานช่างค าช่างโบราณ: ศัพท์ช่างและข้อคดิเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2553), 233 
41 เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วฒิุไกร, ต านานพระอาราม แล ท าเนียบสมณศักดิ, (กรุงเทพฯ : ส านกัราชเลขาธิการ, 

2542), 41 
42 สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ,  2548),  116. 
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ฉากธรรมชาติ 
น า้จะเขียนเป็นเส้นโค้ง ๆ เป็นริว้คล่ืนแบบเกล็ดปลาและมักมีฟองมักเป็นงานแบบ

ประเพณีส่ือถึงความเป็นอุดมคติแบบโบราณ (ภาพท่ี62) ซึ่งปรากฏอยู่ในฉากหลังพระประธาน
คล้ายกบัภาพน า้ของพระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ (ภาพท่ี 63) จนมาถึงในรัชกาลท่ี 3 การวาดน า้จงึมีการ
เขียนเหมือนจริงมากขึ น้ 43 การท่ีภาพน า้ ท่ี วัดไชยทิศ  มีความเป็นอุดมคติ เห มือนกับ ท่ี                 
พระท่ีนั่งพุทธไธสวรรย์นัน้ อาจเป็นเพราะช่างในสมัยรัชกาลท่ี 3 นัน้หวนกลับไปใช้งานแบบ
สมยัก่อนหน้าแล้วน ามาใช้ก็เป็นได้  

 
 
 

 
 
 
 
          
 

                      ภาพท่ี 62 ภาพน า้ อโุบสถ วดัไชยทิศ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      ภาพท่ี 63 ภาพน า้ พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์  
                                                           

43สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ,  2548),  156. 



49 
 

  ลกัษณะของต้นไม้ในจิตรกรรมวดัไชยทิศ มี 2 แบบ คือแบบตดัเส้นเป็นใบ ๆ และระบาย
สีเป็นพุ่มใบ (ภาพท่ี 64) การตดัเส้นในลกัษณะเป็นใบ ๆ นีมี้แบบอย่างมาก่อนแล้วอย่างน้อยใน
งานจิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิสมยักรุงธนบุรี44 และได้สืบเน่ืองมาท่ีจิตกรรมฝาผนงั ท่ีวดัราชสิทธิ
ธาราม ซึ่งวาดขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 145 แต่การตดัเส้นเป็นใบ ของวดัไชยทิศน่าจะเป็นงานไม่เก่า
เกินไปกว่ารัชกาลท่ี 3 เน่ืองจากมีข้อสงัเกตตรงท่ีเม่ือตดัเส้นเป็นใบ ๆ แล้ว ยงัมีการใช้สีเขียวอ่อน
แก่หรือการแต้มสีอ่อนเพ่ือเป็นส่วนท่ีดูรับแสงและสีเข้มอีกแทบเหมือนเป็นเงาดูสมจริงซึ่งเป็น
เทคนิคท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ภาพท่ี 64 การตดัเส้นใบ จิตรกรรมฝาผนงั วดัไชยทิศ 
 แบบท่ีสองจะเป็น ต้นไม้แบบพุ่มใบ (ภาพท่ี65) โดยการใช้สีแต้มเป็นแถบเพ่ือให้เป็นพุ่ม

และไมต่ดัเส้น เป็นการประสี(กระทุ้ง) ด้วยรากล าเจียกและเปลือกกระดงังาเป็นพุม่ไม้หรือใบฝอย46

ซึ่งมกัระบายด้วยสีด าหรือเขียวแก่แล้วใช้สีเขียวอ่อนปะให้เป็นรูปใบ เทคนิคดงักล่าวนิยมในสมยั
รัชกาลท่ี 3-447 เช่น ภาพจิตรกรรมใบไม้ท่ีดเูป็นใบฝอยๆ มีการไล่สีเขียวอ่อนแก่(ภาพท่ี 66) ท่ีพระ

                                                           
44สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ,  2548),  44. 
45 เร่ืองเดียวกนั, 43. 
46 วรรณิภา ณ สงขลา, จติรกรรมไทยประเพณี ชุดที่1 เล่ม 1,(ฝ่ายอนรุักษ์จิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรม

ติดท่ี กองโบราณคดี กรมศิลปากร 2533), 17. 
47 ปรีชา เถาทอง,  จติรกรรมไทยวจิักษ์,  (กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 43. 
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นัง่พุทไธสวรรย์ ท่ีมีประวตัิซ่อมแซมในสมัยรัชกาลท่ี 3 ลกัษณะการ การเขียนต้นไม้ทัง้สองแบบ
ผสมผสานกนัในงานจิตรกรรมฝาผนงัในวดัแห่งนีใ้นหลายฉากและบางจดุยงัมีการแทรกต้นไม้เล็ก
เป็น โดยการใช้หลกัทศันียวิทยาเพ่ือผลกัระยะให้ดภูาพลกึเข้าไปอีกด้วย        

 
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 65 ต้นไม้ตดัเส้นใบและแบบกระทุ้ง และต้นไม้ท่ีอยูใ่นระยะไกล อโุบสถ วดัไชยทิศ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ภาพท่ี 66 การใช้สีแต้มเป็นแถบเพ่ือให้เป็นพุ่มและไมต่ดัเส้น พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 
 

การเขียนภาพโขดหิน ในจิตรกรรมท่ีอโุบสถวดัไชยทิศนัน้ มีอยู ่2 รูปแบบ คือเขาไม้และเขา
มอ รูปแบบแรกเป็นเขาไม้ (ภาพท่ี 67) คือ มีรูปทรงคดโค้งยกัเยือ้งคล้ายล าต้นมีปุ่ มปมดคูล้ายราก
ไม้การเขียนภาพเขาไม้นี ้ปรากฎมาแล้วตัง้สมยัปลายกรุงศรีอยุธยาเช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ี
ต าหนกัพระพุทธโฆษาจารย์ วดัพุทไธสวรรย์ท่ีเขียนในช่วงอยุธยาตอนปลาย เป็นต้น (ภาพท่ี 68)
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ชา่งสมยันัน้ได้ปรับปรุงเขาไม้จากภาพเขียนจีนท่ีประกอบในฉากทิวทศัน์และได้รับความนิยมเขียน
มาในจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ระยะแรกด้วย48 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    ภาพท่ี   67 เขาไม้ด้านบนมีหยกัโค้ง ปุ่ มปมและเขามอท่ีเป็นแทง่มนด้านลา่ง  อโุบสถ วดัไชยทิศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพท่ี 68 เขาไม้ท่ีมีลกัษณะบดิโค้งงอ คล้ายรากไม้ ต าหนกัพระพทุธโฆษาจารย์ วดัพทุไธสวรรย์ 

ส่วนรูปแบบท่ีสอง เป็นลักษณะแบบ เขามอ49 (ภาพท่ี 67) เป็นการวาดทิวทัศน์แบบ
จิตรกรรมไทยท่ีเลียนแบบลกัษณะของโขดหินธรรมชาติท่ีมีลกัษณะเป็นแทง่มนๆ ลกัษณะเดียวกับ
                                                           

48สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่าง - ค าช่างโบราณ : ศัพท์ช่างและข้อคดิเกี่ยวกบังานช่างศิลป์ไทย,(กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2553), 37. 
49 ค าวา่ มอ มาจากค าวา่ ถมอ ในภาษาเขมร แปลวา่ ก้อนหิน เขามอ จึงหมายถึง ภเูขาจ าลองท่ีก่อขึน้จากหินจนมี

รูปทรงคล้ายคลงึกบัภเูขา อาจแบง่ได้ 2 ประเภท คือ เขามอเลก็ท่ีประดบัอยู่ในกระถางเป็นศิลปะการจดัสวนแบบหนึ่งคูก่บัไม้
ดดัและเขามอขนาดใหญ่ส าหรับก่อบนพืน้ดินหรือกลางสระน า้ จดัให้มีภเูขาสงูลดหลัน่ตามล าดบัเป็นซุ้มคหูา ใช้ประดบั
ตกแตง่วดัและพระราชอทุยานเป็นท่ีนิยมมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา ดใูน  โครงการบูรณปฏสัิงขรณ์เขามอ วัดประยรุ

วงศาวาส,(กรุงเทพฯ : ส านกังานทรพัย์สินสว่นพระมหากษัตริย์, 2556), 75. 
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หินท่ีประดบัอยู่ในสวน เขามอมีอยู่ในหลายๆฉากปะปนอยู่กับเขาไม้ ทัง้นีใ้นช่วงรัชกาลท่ี3 และ
จากหลงัรัชกาลนีก้ารนิยมเขียนเขามอมากกวา่เขาไม้และท่ีส าคญัการตดัเส้นของเขามอหรือเขาไม้
เร่ิมน้อยลงหรือไมต่ดัเส้นอีกเลย50 

ภาพเขามอในลกัษณะนีมี้อยู่ท่ีจิตรกรรมฝาผนงั ในอุโบสถ วดัราชสิทธิ(ภาพท่ี 69) ซึ่งมี
ประวัติการเขียนจิตรกรรมขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 1และบูรณะในสมัยรัชกาลท่ี 351 คล้ายกับภาพ      
เขามอท่ีวดัไชยทิศท่ียงัคงมีการตดัเส้นอยูจ่งึอาจจะเขียนขึน้ในชว่งต้นของรัชกาลท่ี 3 ก็เป็นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                            ภาพท่ี 69 เขามอ จิตรกรรมฝาผนงั อโุบสถ วดัราชสิทธิธาราม  
 

ก้อนเมฆ มีในบางฉาก มีลกัษณะเป็นกลุ่ม ๆ มีลายเส้นคดโค้งตอ่เน่ืองกนัคล้ายศิลปะจีน
(ภาพท่ี70)  นอกจากนีย้ังมีภาพนกเป็นคู่อยู่บนเมฆวาดไว้เพียงคร่ึงตัวซึ่งอาจจะเป็นหงส์          
(ภาพท่ี 71) อาจจะเขียนเพ่ือท่ีแสดงความเป็นสวรรค์ ซึ่งภาพเมฆและนกนีอ้ยู่รวมกับฉากสวรรค์
ชัน้ดสุิต ทัง้นี ้หงส์ เป็นสตัว์สญัลกัษณ์มงคลท่ีส าคญัเทา่ ๆ กบัมงักร 
 

                                                           
50 สนัติ  เลก็สขุมุ,  จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม, (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ,  2548), 31. 
51 เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วฒิุไกร (ม.ร.ว. คลี่ สทุศัน์ ณ อยธุยา), ต านานพระอารามหลวง,  พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ หลวงส าเร็จ วรรณกิจ (บญุ เลขะนนัท์) 23 เมษายน 2515, กรมศกึษาธิการ (รวบรวม),  พระนครฯ : โรง
พิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2518), 24.  
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ภาพท่ี  70 ภาพลายเมฆอโุบสถ วดัไชยทิศ                     ภาพท่ี 71 ภาพหงส์ อโุบสถ วดัไชยทิศ   

โดยคนจีนเช่ือว่าหากหงส์ปรากฏตวัขึน้ท่ีไหนแสดงว่าดินแดนนัน้มีแต่ความสงบสขุ 52 การ
เขียนหงส์คูก่บัเมฆนัน้มีปรากฏอยู่ท่ีบานประตพูระอโุบสถ วดัสวุรรณาราม(ภาพท่ี 72) เช่นกนั ทัง้นี ้
ภาพลายเมฆและหงส์อาจได้รับแรงบลัดาลใจจากภาพบนเคร่ืองถ้วยจีน(ภาพท่ี73)มาก่อนแล้วชา่ง
จงึน ามาเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนงัก็เป็นได้  
 

 
 
ภาพท่ี 72 ภาพหงส์กบัเมฆเหนือทวารบาล อโุบสถ       ภาพท่ี 73 ศลิปะจีน สมยัราชวงศ์หมิง         
 วดัสวุรรณาราม                                                       ท่ีมา: ปริวรรต ธรรมปรีชากร, ศิลปะเคร่ือง                  
klklk                   dd                                                ถ้วยในประเทศไทย,(กรุงเทพฯ:แอคมีพริน                          
klk    kkl                                                                  ติง้, 2533), 82. 
                                                           

52 Arthur F. Wright, ed, Studies in Chinese Thought, (Chicago : The University of Chicago Press, 1953), 

208. อ้างจาก อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลท่ี 3”, (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 70. 
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จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นท าให้สนันิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัไชยทิศมี

การเขียนขึน้ไม่น่าเก่าไปกว่าสมัยรัชกาลท่ี 3 หรือคงจะมีการซ่อมแซมบูรณะในสมัยรัชกาลท่ี 3 

ถึงแม้จะมีการวางผงัและการเขียนเร่ืองราวพุทธประวตัิตามแบบประเพณีท่ีมกันิยมเขียนในสมัย

อยธุยาตอนปลายก็ตาม แตล่กัษณะบางอย่างท่ีท าให้เช่ือได้วา่งานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัแหง่นีอ้าจ

ได้รับอิทธิพลมาจากพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ วงัหน้าซึ่งมีประวตัิการสร้างในรัชกาลท่ี 1 และบูรณะ

ใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 คือ การเขียนฉากมารผจญไว้ท่ีผนงัด้านซ้ายของพระประธานเช่นเดียวกัน 

นอกจากนีก้ารเขียนเร่ืองราวของพระมาลยัท่ีเขียนในตอนเทวภมูิมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลายแต่

ในสมยัดงักลา่วไมไ่ด้เขียนไว้ท่ีผนงัหลงัประธาน แตท่ี่วดัไชยทิศน าไปแทรกไว้ท่ีฉากไตรภูมิด้านหลงั

ประธานแสดงถึงการปรับเปล่ียนจากสมัยก่อนหน้าแต่เทคนิคการเขียนคงเป็นแบบรัชกาลท่ี 3  

นอกจากมีรูปแบบการเขียนเส้นโค้งหลายเส้นโอบล้อมเขาสัตบริภัณฑ์ของพระอาทิตย์และ

พระจนัทร์ท่ีดเูป็นงานในสมยัอยุธยาตอนปลายแต่สนันิษฐานว่าอาจเพราะช่างหวนกลบัไปใช้รูป

แบบเดมิมากกวา่ นอกจากนีก้ารเขียนชาดกนอกนิบาตเร่ือง พหลาคาวี นัน้อาจด้วยในสมยัรัชกาล

ท่ี 3 นิยมแปลคมัภีร์หรือรวบรวมเร่ืองเล่าต่าง ๆ ทางพุทธศาสนามาเขียนจิตรกรรมฝาผนงัมากขึน้

นอกเหนือไปจากเร่ืองพทุธประวตัิ ทศชาดก หรือ ไตรภมูิ 

  ในด้านของเทคนิคการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีท่ีสดไว้ข้างกัน เช่น แดง เขียว รวมทัง้

ลกัษณะการใช้สีพืน้หลงัทัง้พืน้ดนิหรือท้องฟ้าในบางฉากท่ีไลน่ า้หนกัจากออ่นไปจนทบึหนกัไมอ่อ่น

ใสเบาบางเหมือนงานในช่วงอยุธยาตอนปลาย รวมทัง้การใช้วิธีการตดัใบไม้ให้เป็นใบๆผสมกับ

การกระทุ้ งสีให้เป็นพุ่มไม้ท่ีผสมผสานกันเช่นเดียวกับการแบ่งฉากท่ีมีผสมผสานทัง้เส้นสินเทา 

ปะปนด้วยลายฮ่อ ซึ่งเป็นเทคนิคแบบเก่านิยมน้อยลงผสมเข้าแนวก าแพง ต้นไม้ โขดหินมาเป็นตวั

แบ่งซึ่งเป็นท่ีนิยมขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งทัง้หมดแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีเปล่ียนไปในรัชกาลท่ี 3 จาก

แนวประเพณีในยคุก่อนหน้า แตล่กัษณะบางอยา่งอาจบอกได้ถึงวา่อาจเป็นงานซอ่มในช่วงต้นของ

รัชกาลท่ี 3 ได้ เช่น การท่ีปราสาทยงัคงแสดงออกเป็นสองมิต ิหรือ การท่ียงัตดัเส้นเขามอ เขาไม้อยู ่

หรือยังมีการใช้เส้นสินเทาอยู่ในบางฉาก เพราะสิ่งดังกล่าวทัง้ 3 ประการจะเปล่ียนไปแปลง

ลักษณะไปในจิตรกรรมฝานผนังเช่นท่ี พระอุโบสถ วดัสุวรรณาราม พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ พระ

อโุบสถ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ซึง่เป็นวดัท่ีมีประวตักิารบรูณะในรัชกาลท่ี 3 
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บทที่ 4 

ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากจิตรกรรมฝาผนัง วัดไชยทศิ 
  
 ภาพสะท้อนสงัคมนี ้ ได้ท าการศกึษาจากภาพบคุคลโดยแยกเป็น กลุม่ชาวตา่งชาติและกลุม่
ภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านทัว่ไปรวมถึงวฒันธรรมตา่ง ๆ และภาพสถาปัตยกรรมอาคาร ท่ีสอดแทรกอยู่
ในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัแหง่นีเ้พ่ืออธิบายถึงสภาพความเป็นอยูข่องสงัคมในเวลานัน้   
 

1. กลุ่มบุคคลชาวต่างชาต ิ 
 ชาวตา่งชาติเร่ิมมีบทบาทมากขึน้ตัง้แตส่มยัอยธุยาเป็นต้นมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ โดยได้

เข้ามาค้าขาย เผยแพร่ศาสนา เป็นข้าราชส านกัและเก่ียวกับด้านการทหาร เน่ืองจากกรุงศรีอยุธยามี
การศึกอยู่บ่อยครัง้ ดงันัน้การปรากฏภาพของชาวต่างชาติในจิตรกรรมฝาผนังจึงสามารถสะท้อนถึง
สงัคมในสมยันัน้ได้ว่าชาวตา่งชาตคิงสามารถพบเห็นอยูไ่ด้ทัว่ไป ภาพของชาวตา่งชาติในจิตรกรรมฝา
ผนงันัน้สามารถแยกออกจากภาพของชาวบ้านทัว่ไปได้อย่างง่ายดาย เน่ืองจากบอกอตัลกัษณ์อย่าง
ชัดเจน เช่น รูปร่างหน้าตา เคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น ทัง้นีภ้าพชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมฝาผนัง
ปรากฏมาแล้วตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนต้นเป็นภาพชาวจีนในกรุปรางค์วดัราชบูรณะ ราวพุทธศกัราช 
1967-19911 (ภาพท่ี 74) ต่อมาสมัยอยุธยาตอนกลางปรากฏเป็นภาพท่ีคดัลอกมาจากวดัยมอยู่ใน
หนังสือสมุดไทย สันนิษฐานว่าจิตรกรรมท่ีวัดยม นีเ้ขียนขึน้ในราว พ.ศ. 22242 (ภาพท่ี 75) ส่วน
ตวัอย่างจิตรกรรมภาพชาวต่างชาติสมยัอยุธยาตอนปลายก็มีภาพชาวต่างชาติปรากฏอยู่ เช่น งาน
จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม ราว พ.ศ. 22773ซึ่งแทรกอยู่ในภาพพุทธประวัติและภาพวิทยาธร 
(ภาพท่ี 76) นอกจากนีแ้ล้วจิตรกรรมภาพของชาวตา่งชาติยงัปรากฏยงัมีงานประเภทอ่ืน ๆ อีก เช่น ตู้
พระธรรม เป็นต้น  

                                                           
1 อมรา ศรีสชุาติ, “ชาวตา่งชาติในศิลปกรรมไทย”, กรมศิลปากร 33, 1(มี.ค.-เม.ย., 2532): 42. 
2 เร่ืองเดียวกนั : 45. 
3 สนัติ เลก็สขุมุ และกมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524), 60. 
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ภาพท่ี  74 ภาพชาวจีนกรุปรางค์วดัราชบรูณะ (ซ้าย) 
ภาพท่ี 75 ภาพทหารตา่งชาต ิ (ขวา) 
 ท่ีมา : อมรา ศรีสชุาต,ิ “ชาวตา่งชาตใินศลิปกรรมไทย”,กรมศิลปากร33,1,(มี.ค.-เม.ย. 2532), 43-
44.           
                     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ภาพท่ี 76  ภาพชาวเปอร์เซีย จิตกรรมฝาผนงั อโุบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม 
 ท่ีมา :  ประยรู อลุชุาฏะ น.ณปากน า้, วัดเกาะแก้วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529),37. 
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จิตกรรมฝาผนงัท่ีวดัไชยทิศ สามารถสามารถแยกชาวตา่งชาติออกมาได้ประมาณ 4 กลุ่ม คือ 
ชาวจีน ชาวตะวนัตก ชาวมสุลิม และชาวกะเหร่ียง  

1.1 ชาวจีน  
ภาพชาวจีนมีปรากฏในพระอุโบสถมีอยู่สองแห่งคือผนังด้านซ้ายของพระประธานฉาก

พระพุทธเจ้าปราบ 3 พ่ีน้องชฏิลดาบสและผนังระหว่างช่องประตูหน้าเป็นภาพของกลุ่มทหาร  ทัง้นี ้
ภาพชาวจีนมีการแต่งกายอยู่สองแบบ แบบแรก (ภาพท่ี77) มีการแตง่กายโดยคาดว่าสวมใส่เสือ้คลุม
ยาวและสวมหมวกท่ีมีปีกยาวออกมาด้านข้างเหมือนขนุนางจีนในอดีต ซึ่งเคร่ืองแต่งกายดงักล่าวถูก
ยกเลิกไปในสมยัราชวงศ์ชิงปกครองประเทศจีน ฉะนัน้การแตง่กายดงักล่าวจึงถูกยกเลิกไปแล้วตัง้แต่
สมยัอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา ในช่วงเวลาดงักล่าวชายชาวจีนมักโกนผมไปคร่ึงศีรษะและไว้เปีย
ยาวอยูด้่านหลงัมากกวา่และไมไ่ด้สวมหมวกในลกัษณะนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพท่ี  77  ภาพชาวจีนท่ีอโุบสถ วดัไชยทิศ (ซ้าย)      
     ภาพท่ี  78  ขนุนางจีนสมยัราชวงศ์หมิง (ขวา) 
     ท่ีมา :   Xun Zhou, 5000 years of Chinese costume,(Hong Kong : China Books,1988),192        
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การแตง่กายของขนุนางสมยัก่อนหน้าราชวงศ์ชิงจะมีเสือ้ตวันอกเป็นเสือ้ตวัยาว คอกลม แขน
กว้างสวมหมวกปีกกว้างเพ่ือป้องกันการถูกยุแหย่ เข็มขดัคาดเอวมีลวดลายตกแต่งด้วยโลหะ4 มีการ
แบ่งระดับชัน้โดยการปักสัญญลักษณ์ไว้บนหน้าอก(ภาพท่ี 78) การแต่งกายในลักษณะนีก็้ยังคง
ปรากฏอยูบ่นเคร่ืองถ้วยหรือแจกนัในสมยัราชวงศ์ชิงด้วยเชน่กนั (ภาพท่ี79 ) แตท่ัง้นีบ้ริเวณขอบหมวก
มีลักษณะคล้ายกระบังหน้าของไทยนัน้ ช่างอาจจะเคยเห็นจากเคร่ืองแต่งกายของอุปรากรจีน       
(ภาพท่ี 80) และอาจไม่เข้าใจในรายละเอียดของหมวกลักษณะแบบนีจ้ึงน าผสมผสานกับลวดลาย
แบบไทยก็เป็นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ภาพท่ี 79 แจกนัสมยัจกัรพรรดหิยงเจิง้  
                     ท่ีมา :  Kangxi, Yongzheng, Qianlong : Qing porcelain from the Palace 

Museum collection, (Hong Kong : Forbidden City  Publishing House, c1989),31 

                                                           
4มาลินี คมัภีรญาณนนท์,  ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น:มุมมองจากจติรกรรมฝา

ผนัง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 ), 33. , อ้างจาก Zhou Xun,  Gao Chunming, 5,000 Year of Chinese Hong 
Kong : China Books& Periodicals,1988, 111 
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ภาพท่ี 80 การแตง่กายของงิว้  (ซ้าย)           
ท่ีมา ทศันา ทศันมิตร, จากงิว้วังหน้าถงึโขนละครไทย, 
( กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554), 16. 

  ภาพท่ี 81 ภาพบคุคลแตง่กายคล้ายงิว้ อโุบสถ วดัไชยทิศ (ขวา)  
คนไทยรู้จกัอุปรากรจีนหรืองิว้มาแล้วตัง้แต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้ปรากฏ

อยู่ในบนัทึกของบาทหลวง เดอ ชวั ซีและบนัทึกทึกของ ลาลแูบร์ ได้บนัทึกการชมละครจีนจากท่ีนี ้5 ใน
สมัยรัชกาลท่ี 3 ยงัมีบนัทึกของชาวองักฤษช่ือ เฟรเดอริค นีล เดินทางมากรุงเทพในสมัยรัชกาลท่ี 3  
บนัทึกว่า “มีการแสดงง้ิวซ่ึงเป็นของใหม่ของชาวยุโรปในขณะนัน้ เป็นฉากการสู้รบ เสียงอนัดงัเวลาตี
กลองจนแก้วหูอาจแตกได้”6ท าให้เห็นว่าอุปรากรจีนหรืองิว้ได้รับความนิยมมาโดยตลอดตัง้แต่สมัย
อยธุยา และยงัคงนิยมมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลท่ี 3 ท่ีพระองค์นิยมความเป็นจีน ดงันัน้ช่างเขียนจึงน่าจะคุ้นเคยกับ
การแสดงอุปรากรจีนในสงัคมขณะนัน้ไม่มากก็น้อย ทัง้นีก้ารเขียนภาพจิตรกรรมของบุคคลแต่งกาย
คล้ายกับอุปรากรจีนตวัอย่างเช่น จิตรกรรมลายก ามะลอ วดันางนอง (ภาพท่ี 82)  ภาพจิตรกรรมใน

                                                           
5 พรพรรณ จนัทรโรนานนท์, วถิีจีน, (กรุงเทพฯ : ประพนัธ์สาส์น, 2546), 113-114. 
6 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์, คณะกรรมการจดังานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525),  90. 
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รัชกาลท่ี 37 เป็นต้น  ดงันัน้ภาพชาวจีนในกลุ่มนีท่ี้วดัไชยทิศ (ภาพท่ี76,80) ช่างเขียนน่าจะได้รับแรง
บลัดาลใจไมจ่ากเคร่ืองถ้วยก็คงเป็นอปุรากรจีน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
               ภาพท่ี 82 จิตรกรรมก ามะลอ วดันางนอง  
              ท่ีมา: วัดนางนอง,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มตชินปากเกร็ด, 2558),134 
 

  แบบท่ีสองคือใส่หมวกท่ีมีลักษณะเป็นทรงกรวย ตวัหมวกหุ้ มด้วยพู่สีแดง (ภาพท่ี 83 )ไม่เห็น
ด้านหลงัแตโ่ดยปรกติแล้วจะมีขนนกยงูยาวและใส่ชุดคอกลมยาวคลมุลงมา เฉพาะภาพทหารท่ีสวม
หมวกมีพู่แดงนีมี้ปรากฏปะปนกันในทัง้สองผนังดงักล่าวข้างต้น ทัง้นีล้ักษณะของหมวกน่าจะเป็น
หมวกฤดูร้อนท่ีสวมใส่ในสมัยราชวงศ์ชิง โดยจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย สานด้วยหวายหรือไผ่
รอบตวัหมวกหุ้มด้วยพูแ่ละมีหางนกยงูหรือไก่ฟ้าเสียบอยูด้่านหลงัหมวก8  
 

 

                                                           
7 วัดนางนอง, ท่ีระลกึในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธิเวที, ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2558), 60 
8 มาลินี คมัภีรญาณนนท์,  ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น:มุมมองจากจติรกรรมฝา

ผนัง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 ), 38. อ้างจาก Zhou Xun,  Gao Chunming, 5,000 Year of Chinese (Hong 
Kong : China Books& Periodicals,1988), 172. 
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       ภาพท่ี 83  ภาพทหารจีน อโุบสถวดัไชยทิศ    ภาพท่ี  84 จิตรกรรมฝาผนงั พระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ 
 

ภาพบคุคลท่ีสวมหมวกฤดรู้อนและใสเ่สือ้ผ้าและอยูใ่นกองทพัเชน่นีมี้ท่ี พระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ซ่ีงมี
ประวัติการบูรณะในสมัยรัชกาลท่ี 39 (ภาพท่ี 84) ช่างอาจจะมีต้นแบบเคร่ืองแต่งกายมาจากงาน
ประณีตศิลป์ เช่น ภาพม้วนหรือภาพวาดอ่ืนๆ (ภาพท่ี 85) ท่ีอาจถูกน าติดตวัเข้ามาหรือเป็นสินค้าท่ี
น ามาค้าขายก็เป็นได้   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
       ภาพท่ี 85  จิตรกรรมบนผ้าไหมสมยัราชวงศ์ชิง 
      ท่ีมา :metmuseum, Portraits of members of a Manchu family[online], Accessed 
25/12/2016, Available from http: //www.metmuseum.org /art /collection/search/42558    

                                                           
9 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่3, พิมครัง้ท่ี6, ( กรมศิลปากร, 2538), 145. 

http://http:%20/%20www.metmuseum.org%20/
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ถึงแม้ว่าเคร่ืองแตง่กายในลกัษณะนีจ้ะเป็นเคร่ืองแตง่กายของขนุนางชาวแมนจใูนสมยัราชวงศ์ชิง 
(ภาพท่ี86) ท่ีร่วมสมัยกับสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่เน่ืองจากชาวจีนส่วน
ใหญ่ท่ีเข้ามาตัง้แตส่มยัอยุธยาตอนปลายนัน้มาค้าขายหรือเข้ามาขายแรงงานไม่ใช่พวกขุนนาง ดงัท่ี 
จดหมายเหตขุอง ลาลูแบร์ กล่าวว่า “ในปลายพทุธศตวรรษที่ 21 มีคนจีนประมาณ 3,000 คนในกรุง
ศรีอยุธยา ซ่ึงส่วนมากเป็นพ่อค้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายชั่วคราว ต่อมาเมื่อได้รับการอุปถมัภ์จาก
พระมหากษัตริย์ไทยและขุนนาง ท าให้ชาวจีนมีการอพยพเข้ามามากข้ึน” 10 ดงันัน้ภาพชาวจีนท่ีมี
อาชีพค้าขายหรือรับจ้างอ่ืนๆคงเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปเชน่กนัในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่นบนัทึก
ของ จอร์จ ฟินเลสนั เมีอปี 1822ได้บรรยายถึงชาวจีนว่า “ชาวจีนอาศยัอยู่ในเรือประทุนแข็งแรง ชาว
จีนบางคนขายหมูในเรือ”11 ดงันัน้ชาวจีนในสยามเวลานัน้คงไมไ่ด้แตง่ชดุขนุนาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ภาพท่ี 86 การแตง่กายของขนุนางจีนสมยัราชวงศ์ชิง   
    ท่ีมา : Xun Zhou, 5000 years of Chinese costume ,(Hong Kong : China Books, 1998),192.       

                                                           
10 ประชุมพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแห่งชาต ิเล่ม 9 (พระนคร : ส านกัพิมพ์ก้าวหน้า 2508), 414. 
11 มาลินี คมัภีรญาณนนท์,  ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น:มุมมองจากจติรกรรมฝา

ผนัง,(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 ), 99. อ้างจาก Finlayson George, The Mission to siam and Hue 1821-1822, 
(London : Oxford UniversityPress,1926), 116. 
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แต่อย่างไรก็ดีในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากกลุ่มของชาวจีนท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง
ท างานทัว่ไปแล้ว ยงัมีชาวจีนบางกลุม่มีบทบาทช่วยเหลือในด้านการค้าของรัฐทัง้เป็นกะลาสี พ่อค้าซึ่ง
เป็นตวัแทนของรัฐ กษัตริย์ เจ้านาย และขนุนาง12 ชาวจีนท่ีท าการค้าส าเภานอกจากจะค้าขายรุ่งเรือง
แล้วยังได้รับการยกย่องจากราชส านักทัง้สองฝ่ายด้วยการมอบต าแหน่งขุนนางจีนให้กับพ่อค้าโพ้น
ทะเลท่ีท าคณุให้กบัราชส านกั มีมากขึน้ในปลายสมยัราชวงศ์ชิง13 (ภาพท่ี 87) นอกจากนีใ้น พ.ศ 2433 
มีจดหมายเหตพุระราชกิจรายวนับนัทึกเร่ืองขนุนางจีนแตง่กายอย่างจีนเข้าเฝา้ เช่ือว่าคงเป็นประเพณี
ท่ีปฏิบตัมิาตัง้แตส่มยัอยธุยาท่ีนายส าเภาค้าข้าวจะได้รับพระราชทานเคร่ืองยศจากราชส านกัจีน14 

 
 
                                                                                                                                                                                             

   
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 87  พระพิศาลผลพานิช(ล่ีฉาย)ปลายรัชกาลท่ี 4 ได้รับแตง่ตัง้จากราชส านกัชิง                      
ท่ีมา : พิมพ์ประไพ พิศาลบตุร, กระเบือ้งถ้วยกะลาแตก, กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 
2550,129. 
                                                           

12 มลัลิกา เรืองระพี, บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกจิ สังคม และศิลปกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 1 ถงึรัชกาลที่ 

4 แห่งกรุงรัตโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ : แผนกประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2518), 35-36. 

 13 การมอบต าแหน่งขุนนางในราชส านักชิงนัน้มีมาตัง้แต่ต้นราชวงศ์ แต่เดิมเป็นการเปิดโอกาสให้ถวายทรัพย์สินเพื่อ       
อดุหนุนราชการ ราชส านกัก็จะมอบต าแหน่งขุนนางให้ ซึ่งต าแหน่งดงักล่าวนัน้ไม่มีอ านาจจริงในการปกครอง เป็นเพียงต าแหน่ง
ลอยๆ ดใูน เศรษฐพงษ์ จงสงวน, “ขนุนางจีนกรุงสยามกบัการแตง่เคร่ืองยศแบบจีน,” ใน พิมพ์ประไพ พิศาลบตุร. กระเบือ้งถ้วย
กะลาแตก, (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2550), 229. 

14 เร่ืองเดียวกนั, 232. 
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 ดงันัน้ภาพบคุคลท่ีสวมหมวกฤดรู้อนและชดุแบบขนุนางแมนจ ูท่ีวดัไชยทิศนัน้ คงได้ต้นแบบ
มาจากเคร่ืองประณีตศลิป์ตา่งๆ ท่ีอาจถกูน าติดตวัหรือเป็นสินค้าจากชาวจีนหรือไมก็่อาจมีต้นแบบมา
จากการแตง่กายของขนุนางจีนดงักลา่วข้างต้นก็เป็นได้  
  สว่นภาพผู้หญิงชาวจีนนัน้ มีการเกล้าผมมวย เห็นเพียงทอ่นบน เสือ้มีลกัษณะซ้ายทบัขวามี
หลากหลายสีและมีลาย ท่ีขอบเสือ้มีการปักกุ๊น(ภาพท่ี 88) การใช้ผ้าปักกุ๊นหรือการตกแตง่ขอบเสือ้
เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายในสมยัราชวงศ์ชิงพบทัง้ชายและหญิง ทัง้ข้าราชการและสามญัชน15                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
                                  ภาพท่ี 88 ภาพหญิงชาวจีนท่ี อโุบสถวดัไชยทิศ     
 

ภาพหญิงชาวจีนเหล่านีช้่างน่าจะพบเห็นจากลวดลายบนเคร่ืองถ้วย แจกันของจีน (ภาพท่ี 
89) ของเหล่านีค้งเป็นสินค้าของจีนน าเข้ามาขายนัน้เอง เพราะถึงแม้จะมีชาวจีนจะอพยพเข้ามาเป็น
จ านวนมากแต่จีนนัน้มีกฎหมายห้ามหญิงชาวจีนไม่ว่าภรรยาหรือบุตรออกนอกประเทศมาตัง้แต่
ปี225516และยกเลิกไปเม่ือ พ.ศ. 2437 จึงมีผลให้ขาดแคลนภาพผู้ หญิงจีนมาตัง้แต่สมัยอยุธยา 
จนกระทัง่ในรัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลท่ี 3 ภาพหญิงจีนจงึเร่ิมปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงั17 อย่างไร

                                                           
15 มาลินี คมัภีรญาณนนท์,  ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น:มุมมองจากจติรกรรมฝา

ผนัง,( (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 ),114. อ้างจาก Zhou Xun,  Gao Chunming, 5,000 Year of Chinese costume 
(Hong Kong : China Books& Periodicals,1988) 210 

16 มาลินี คมัภีรญาณนนท์, “วฒันธรรมการค้า : เป็นย่ิงกวา่แคเ่ศรษฐกิจหรือวฒันธรรม”, ด ารงวชิาการ,  รวมบทความ

ทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2549 ,( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั, 2549): 109. 
17เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
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ก็ดีอาจจะเป็นการแตง่กายของหญิงสาวท่ีเป็นลกูหลานของชาวจีนท่ีมาตัง้รกรากอยู่แล้วก็เป็นได้เพราะ
ถึงแม้ชาวจีนจะได้ภรรยาเป็นชาวไทยแตก็่ยงัคงรักษาประเพณีแบบจีนไว้ก็เป็นได้ ภาพหญิงชาวจีนท่ี
แตง่กายในลกัษณะนีก็้ปรากฏเชน่กนัท่ี พระอโุบสถวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม(ภาพท่ี 90) เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 89 แจกนัสมยัจกัรพรรดหิยงเจิง้ ท่ีมา :                ภาพท่ี 90 หญิงจีน อโุบสถวดัพระเชตพุนฯ     
ท่ีมา : Wang Liying, Porcelains in polychrome and     ท่ีมา : น. ณ ปากน า้,วัดพระเชตุพนฯ  
contrasting colours, (Shanghai :Shanghai                  ,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537),27 
 ke xue ji shu chu ban she,1999),167 
 

ดงันัน้จึงเป็นได้ว่าทัง้ภาพชาวจีนท่ีสวมหมวกปีกกว้าง และภาพผู้หญิง ภายในอโุบสถ วดัไชยทิศ 
คงเขียนตามแบบประเพณีท่ีสืบต่อมาและอาจมีต้นแบบมาจากการแตง่กายของอุปรากรจีนหรือจาก
เคร่ืองถ้วยก็เป็นได้ ส่วนภาพสวมหมวกฤดูร้อนอาจจะมีต้นแบบจากการแต่งกายจริงๆ หรือ งาน
ประณีตศลิป์และชา่งท่ีเขียนคงไมช่าวจีนเพราะเคร่ืองแตง่กายนัน้ไม่ได้มีลกัษณะท่ีถกูต้องเทา่ท่ีควร 
  1.2 ชาวตะวันตก 
 ภาพชาวตะวนัตกของวดัไชยทิศ โดยจะปรากฏภาพของกลุม่ทหารผนงัระหว่างช่องประตหูน้า
พระประธาน มีลกัษณะสวมหมวกปีกกว้าง มีผ้าพนัคอ สวมเสือ้คลมุยาว ผกูผ้าพนัคอ ไว้ผมยาวประ
บา่ซึ่งอาจจะสวมวิกและถือปืนยาวพาดไว้ท่ีบา่ (ภาพท่ี91) คล้ายกบัเคร่ืองแตง่กายของชาวตะวนัตกท่ี
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ปรากฏมาแล้วตัง้แตใ่นสมยัอยธุยาตอนปลาย เชน่ จิตรกรรมฝาผนงั พระอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม
(ภาพท่ี 92) ท่ีระบวุ่าเป็นงานสมยัอยธุยาตอนปลาย  ภาพการแต่งกายท่ีมกัสวมหมวกปีกกว้างปักขน
นกและสวมกางเกงพองๆคร่ึงเข่ามักจะปรากฏคู่กับชาวอาหรับนีม้ักถูกระบุว่าเป็นชาวฝร่ังเศส18     
(ภาพท่ี93)  
 

 
 

                             
   ภาพท่ี 91  ทหารชาวตะวนัตก ท่ีอโุบสถวดัไชยทิศ   ภาพท่ี92 อโุบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม  
                                                                            ท่ีมา : น.ณปากน า้, วัดเกาะแก้วสุทธาราม, สา
สา                                                                        (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2529), 35.                                                         
 

 
 
 
 

                                                           
18 สนัติ เลก็สขุมุ, พัฒนาการของลายไทย : กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553), 334. 
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ภาพท่ี 93 ภาพชาวฝร่ังเศส(ซ้าย) ตู้พระธรรม ว ภาพท่ี 94 การแตง่กายทหารฝร่ังเศส ปลายคริส       
วดัเซิงหวาย  ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23                  ศตวรรษท่ี 17  ท่ีมา:  Melissa Leventon,   
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร                   when What people wore,                                    
ghg                                                              ( New York : St. Martin’s Griffin, 2008), 300. 
 

ความสมัพันธ์ฝร่ังเศสกับราชส านักอยุธยาไม่สู้จะราบร่ืนนัก เน่ืองจากชาวฝร่ังเศสมีบทบาท
มากในสมยัพระนารายณ์เพ่ือจุดประสงค์ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์และการค้าเป็นหลกัไม่ใช่ด้าน
การทหาร ต่อมามีการประกาศห้ามชาวฝร่ังเศสเข้ามาภายในราชอาณาเขตอย่างเด็ดขาดในสมัย
สมเด็จพระเพทราชา19ท าให้ชาวฝร่ังเศสไม่ได้มีบทบาทตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนปลายแล้ว ดงันัน้ภาพ
ชาวตะวนัตกในขบวนทหารท่ีวดัไชยทิศนัน้คงเป็นการเขียนภาพชาวตะวนัตกตามแนวประเพณีท่ีสืบตอ่
กันมามากกว่าเน่ืองจากชาวฝร่ังเศสถูกห้ามเข้ามาและการสวมชุดดงักล่าวนัน้เป็นชุดแบบประเพณี
(ภาพท่ี 94) ท่ีชาวฝร่ังเศสมกัสวมใส่ในช่วงค.ศ. 1650-168020หรือราวพ.ศ. 2193-2223 ซึ่งล้าสมยัไป
แล้วในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

                                                           
19 มาตยา อิงคนารถ ทวี ทองสวา่ง และวฒันา รอดส าอางค์, ประวัตศิาสตร์ไทย สมัยโบราณ-กรุงรัตนโกสนิทร์

ตอนต้น, (กรุงเทพฯ : โอ เอส พริน้ติง้ เฮ้า, 2529),  90. 
20 พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง,  ประวัตศิาสตร์ศิลปะเคร่ืองแต่งกาย, (กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนชัน่แนล, 2547), 

351. 
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ฉากท่ีเป็นชาวตะวันตกทัง้ในขบวนหรืออยู่บนก าแพง (ภาพท่ี 95) คงส่ือถึงการเป็นทหาร
รับจ้างหรือทหารอาสาด้วย เพราะนับตัง้แต่สมยัอยุธยา ชาวต่างชาติเป็นต้นว่า เวียดนาม มอญ จีน 
ญ่ีปุ่ น อาหรับ อินเดีย โปรตเุกส  ดทัช์ ได้เข้ามาพ านกัในประเทศไทยในฐานะพ่อค้า ข้าราชส านกัและ
ทหารอาสา21ทหารอาสาเหล่านีไ้ด้ท าการร่วมรบกบัทหารอยธุยา เชน่ ทหารอาสาชาวโปตเุกสได้ช่วยท า
สงครามกบัพมา่ท่ีเมืองเชียงกรานในสมยัสมเดจ็พระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2089)22เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ภาพท่ี 95 ชาวตะวนัตก อโุบสถ วดัไชยทิศ           
 
 ต่อมาสมยักรุงธนบุรี พระเจ้าตากทรงมีทหารไทยท่ีมีเชือ้สายโปตเุกสต าแหน่งราชองครักษ์ 

จ านวนถึง 79 นายและนอกจากนีย้งัทรงพระราชท่ีดินให้ชาวโปรตเุกสอยู่ริมแม่น า้เจ้าพระยาท่ีเรียกว่า 
ชุมชนกุฏีจีน ชุมชนแม่พระลูกประค า และชุมชนเขมรบริเวณวัดคอนเซ็ปชั่น 23แต่เม่ือเข้าสู่ยุค
รัตนโกสินทร์ ทศันคตขิองคนไทยตอ่ชาวตา่งชาวตะวนัตกมีแตค่วามหวาดระแวงไม่วางใจชาวตะวนัตก 
ยกเว้นชาวโปรตเุกสท่ีดจูะมีสถานะท่ีดีกวา่ชาตอ่ืินๆ 

  ในระยะแรกของกรุงรัตนโกสินทร์นัน้มีชาติตะวนัตก ทัง้ โปรตเุกสและองักฤษเข้ามาในไทย 
แต่ชาติโปรตเุกสได้เดินทางมายังกรุงเทพในปี 2329 พร้อมด้วยคณะทูตเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ

                                                           
21 อมรา ศรีสชุาติ, “ชาวตา่งชาติในศิลปกรรมไทย”, กรมศิลปากร 33, 1(มี.ค.-เม.ย. 2532): 45. 
22 อนงคนา มานิตพิสิฐกลุ, ไทยกับชาตติะวันตกในสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ : สวุีริยาสาร์น, 2545), 26.  
23 ไกรฤกษ์ นานา, 500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดนิไทย-โปรตุเกส , (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553),155-158. 
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พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก24 ซึ่งถือเป็นชนชาติแรกท่ีเข้ามาในรัชกาลท่ี 1 แต่อย่างไรก็ดีบทบาทของ
ชาวตะวนัตกในรัชกาลท่ี 1 และ 2 อาจกล่าวได้วา่มีอยู่น้อยมาก โดยส่วนใหญ่แล้วชาวตะวนัตกเข้ามา
ในฐานะมิชชนันารีสอนศาสนา25หรือเข้ามาเร่ืองการค้าขายจงึไมไ่ด้มีบทบาทด้านการทหารเท่ากบัสมยั
อยุธยาดังท่ีกล่าวมาแล้ว ดังนัน้ฉากท่ีมีชาวตะวันตกอยู่บนป้อมรบท่ีวัดไชยทิศมีคงเป็นภาพแบบ
ประเพณีเช่นเดียวกบัภาพชาวตะวนัตกในขบวนทหาร ฉากท่ีมีทหารตะวนัตกอยู่บนปอ้มนัน้ปรากฏใน
จิตรกรรมฝาผนัง เช่น พระท่ีนั่งพุทไธสวรรค์ และ วดัสุวรรณาราม (ภาพท่ี 96)เป็นต้น การเพิ่มภาพ
บุคคลท่ีเป็นชาวต่างชาติประกอบในฉากก็เพ่ือเพิ่มความสมจริงให้แก่เนือ้เร่ืองตอนนัน้ๆ อันเป็น
ลกัษณะของจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึ่งนอกจากจะสมจริงแล้วยงัสะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเมือง
อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  ภาพท่ี 96  ชาวตะวนัตก อโุบสถ วดัสวุรรณาราม                                                                                        
1.3 ชาวมุสลิม  
 ภาพชาวมุสลิมในจิตรกรรมท่ีวดัแห่งนีอ้าจจะเป็นแขกชาวเปอร์เซีย พบอยู่ในภาพกลุ่มทหาร    
(ภาพท่ี97) และมีอยู่อีกหนึ่งคนในท่ีบังตา (ภาพท่ี99) ในฉากการอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้า              
สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาในเขตพระราชฐาน ทัง้หมดมีผิวขาวแต่งกายด้วยการโพกผ้าท่ี

                                                           
24มาตยา อิงคนารถ ทวี ทองสวา่ง และวฒันา รอดส าอางค์, ประวัตศิาสตร์ไทย สมัยโบราณ-กรุงรัตนโกสนิทร์

ตอนต้น, (กรุงเทพฯ : โอ เอส พริน้ติง้ เฮ้า, 2529), 156. 
25 นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ : ว่าด้วยการศึกษาประวัตศิาสตร์- วรรณกรรมต้นรัตนโกสนิทร์,(กรุงเทพ ฯ 

: แพรวส านกัพิมพ์ 2538), 106-107. 
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ศรีษะ สวมเสือ้แขนยาวซึง่นา่มีชายยาวถึงสะโพกหรือคลมุต้นขา ใบหน้าไว้หนวดเคราและมกัจะมีดาบ
โค้งหรือกริชเหน็บไว้ท่ีเอว ภาพชาวมสุลิมนีมี้การแตง่กายคล้ายกบัภาพชาวมสุลิมท่ีอยู่บานประตูตู้พระ
ธรรมในสมยัอยธุยา (ภาพท่ี98) โดยมีผู้สนันิษฐานว่าภาพชาวมสุลิมนัน้เป็นพระเจ้าโอรังเซป ราชวงศ์
โมกลุแหง่อินเดีย หรือ อาจจะเป็นพระเจ้าสไุลมานท่ี 1 แห่งเปอร์เซีย26 จงึท าให้ทราบวา่ชาวมสุลิมนัน้มี
การแต่งกายคล้ายคลึงกันด้วยมีแบบแผนทางวฒันธรรมใกล้เคียงกันหรืออาจจะมีรายละเอียดต่าง
แตกตา่งกนับ้างเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  97 ทหารมสุลิม ท่ีอโุบสถวดัไชยทิศ              ภาพท่ี 98 ภาพชาวมสุลิม(ขวา) ตู้พระธรรม        
สสว                                                                     วดัเซิงหวาย พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร 

ตัง้แตส่มยัสโุขทยัลงมาจนถึงสมยัอยธุยาในแผ่นดินสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถจะต้องมีพวก
แขก เช่น เปอร์เซีย อาหรับหรือพวกอินเดียเดินทางเข้ามาในดินแดนไทย27เพราะในท าเนียบศกัดินา
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีต าแหน่ง จุฬาราชมนตรี เป็นหวัหน้าฝ่ายแขกคู่กับหลวงโชฏึกราช

                                                           
26 ประยรู อลุชุาฏะ, ศิลปะและวัฒนธรรมจากดนิแดนอาหรับเม่ือแรกเข้าสู่สยามประเทศ, (กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2534), 71-72. 
27 ดิเรก กลุศิริสวสัด์ิ, ความสัมพันธ์ของมุสลมิทางประวัตศิาสตร์และวรรณคดีไทย ,(พระนคร : คณะอกัษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2515),17.อ้างจาก ดี.บี. บรัดเล, กฎหมายเมืองไทย, (ตีพิมพ์ ณ คลองบางกอกใหญ่, 2432)  
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เศรษฐี เป็นหวัหน้าฝ่ายจีน28นอกจากนีย้งัมีช่ือของขนุนางแขกอีกกลุ่มหนึง่วา่ นกัเทษขนัที29 ปรากฎอยู่
ในกฎมณเฑียรบาลสมยัอยธุยา30ส่วนในจดหมายเหตลุาลูแบร์เรียกว่า ยนูุค31 ภาพยนูุคเหล่านีมี้อยู่ท่ี
หอเขียนเป็นลายรดน า้ในวงัสวนผกักาด (ภาพท่ี 100) ซึ่งรือ้มาจากวดักลิง้ จ.พระนครศรีอยธุยา ระบุ
ว่า ท าขึน้ในสมัยพระนารายณ์ (พ.ศ.2199-2231)32 ต าแหน่งนักเทษขันทีนี ไ้ม่ปรากฏในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพท่ี  99 ชาวมสุลิมหลงับงัตา อโุบสถวดัไชยทิศ  (ซ้าย) 
  ภาพท่ี 100 ภาพก ามะลอ ยนูคุหลงับงัตา(ขวา)   

  ท่ีมา : ม.ร.ว. พนัธุ์ทิพย์  บริพตัร, หอเขียนวังสวนผักกาด, (พระนคร: ศิวพร, 2502), 94           ดเ                                      
จากท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าในสมัยอยุธยามีทหารอาสาอยู่หลายชาติ ท าให้ชาวมุสลิมท่ี

ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่นัน้มกัจะมีลกัษณะเป็นทหารในกองทพั ราชส านกัและมกัจะ

                                                           
28 ดิเรก กลุศิริสวสัด์ิ, ความสัมพันธ์ของมุสลมิทางประวัตศิาสตร์และวรรณคดีไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 4, (พระนคร : คณะ

อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2515),17. 
29เป็นขนุนางและข้าราชการในสมยัอยธุยามีหน้าท่ีรับผิดชอบระหวา่งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ดเูพิ่ม จฬุศพงศ์ จฬุารัตน์,      

“ขนัทีแขกในราชส านกัอยธุยา”, ศิลปวัฒนธรรม 21, 6 (เม.ย. 2543): 66-73.  
30 กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1,  (พระนคร : โรงพิมพ์ครุุสภา,2505), 82. 
31 ลาลแูบร์, ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร, (พระนคร : ส านกัพิมพ์ก้าวหน้า, 2510), 448.  
32 พนัธ์ุทิพย์ บริพตัร, หอเขียนวังสวนผักกาด, พิมพ์ท่ีระลกึในงานพระราชเพลิงพระศพ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม

หมื่นนครสวรรค์ศกัดิพินิต, (พระนคร : ศิวพร, 2502), 40. 
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แต่งกายไม่แตกต่างกันมากนัก  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นปรากฏอยู่ ในหนังสือประชุมจารึก               
วดัพระเชตพุน เป็นโคลงดัน้ 64 บท ได้กล่าวถึงการแตง่กายของชาวตา่งชาติ 32 ชาติและระบวุ่ามีชาว
มสุลิมหลายพวกด้วยกนั เชน่ แขกปะถ่าน แขกฮินดู ่แขกมลาย ูแขกจเุหล่ีย และแขกจาม เป็นต้น โคลง
ดงักล่าวนัน้บรรยายถึงเคร่ืองแตง่กายต่างๆ ท่ีผู้แตง่คงได้พบเห็นในสมยันัน้แตก็่ไม่ได้กล่าวถึงบทบาท
ด้านอ่ืนของชาวมสุลิมไว้ 

ภาพการแตง่กายของแขกในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น น่าดไูด้จากภาพขนุนางแขกและบริวาร
ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนัง ในวิหารหลวง วัดโสมนัสวิหาร (ภาพท่ี 101)  ซึ่งรัชกาลท่ี 4 พระราชทาน
วิสุงคามสีมาเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 239633 นอกจากนีพ้จนานุกรมของ หมอ   บรัดเลย์ ปี พ.ศ. 
2416 ก็ได้กล่าวถึงแขกไว้หลายจ าพวก เช่น  แขกตานี แขกจาม แขกตะรังตะน ูแขกมลาย ูซึ่งรียกตาม
แหล่งท่ีมาหรือแขกผิวด าท่ีแต่งกายด้วยชดุชาว สวมหมวกทรงกะลาครอบ ท่ีเรียกว่า แขกกะลาสี  แต่
ภาพของแขกท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัทัว่ๆไปกลบัมีลกัษณะแตกต่างกนัไม่ก่ีจ าพวกเท่านัน้ 34  จึง
สนันิษฐานว่าภาพชาวมสุลิมทัง้ท่ีเป็นทหารและยนูคุท่ีวดัไชยทิศแห่งนีค้งเขียนตามแบบประเพณีท่ีสืบ
ทอดมาท่ีต้องมีทัง้ทหารฝร่ังและแขกอยูร่่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 101 การแตง่กายของขนุนางแขกและบริวาร  สมยัรัชกาลท่ี 4  
ท่ีมา น. ณ ปากน า้ , วัดโสมนัสวิหาร, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538), 55.  

                                                           
33 กองพทุธศาสนสถาน, ประวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : กองพทุธศาสนสถาน, 2525), 114. 
34 น. ณ ปากน า้, “เร่ืองแขกๆ  ในจิตรกรรมฝาผนงั”, เมืองโบราณ 17,  1 (ม.ค. - มี.ค. 2534): 16-18.  
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 1.4 กะเหร่ียง 
ภาพชาวกะเหร่ียงท่ีวัดไชยทิศนัน้ แต่งกายด้วยชุดคลุมยาวลายทางสีแดง มีผ้าโพกศรีษะ 

(ภาพท่ี 102) กะเหร่ียงนัน้มกัจะปรากฏบอ่ยในฉากท่ีมีป่าเขาพร้อมกบัถืออาวธุคือหน้าไม้ สะท้อนการ
ด ารงชีพในป่า การอพยพเข้ามาของชาวกะเหร่ียงมีหลักฐานไม่แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะอพยพเข้ามา
อยา่งช้าในสมยัอยธุยา โดยนา่จะเกิดจากการค้าขายระหวา่งผู้คนในพืน้ท่ีราบกบัคนในพืน้ท่ีสงูหรือชาว
กะเหร่ียงตามเขตชายแดนท่ีท าท่ีหน้าท่ีเป็นกองดา่นตระเวนเขตแดนเพ่ือรักษาความมัน่คงก็เป็นได้35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     ภาพท่ี 102  ภาพชาวกะเหร่ียง อโุบสถวดัไชยทิศ   
 
  

หลักฐานเอกสารเก่าท่ีสุดของไทยท่ีบันทึกเร่ืองชาวกะเหร่ียงไว้ค่อนข้างละเอียดอยู่ในสมัย
รัตนโกสินทร์ หลกัฐานท่ีเด่นชดัคือ โคลงนิราศของสุนทรภู่ท่ีแต่งขึน้ในรัชกาลท่ี 3 ได้กล่าวถึงกะเหร่ียง
ท่ีตัง้ถ่ินอาศยัอยูใ่นป่าท่ีเมืองสพุรรณบรีุ36 ยงัมีจากบนัทกึของ พระสงัฆราช ปาเลอกวั มีเนือ้หาดงันี ้

                                                           
35  วารุณี โอสถารมย์, เมืองสุพรรณบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัตศิาสตร์พุทธศตวรรษที่ 8- ต้นพุทธ

ศตวรรษที่ 25, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2547),197. 
36 วินยั ศิริเสรีวรรณ, “กะเหร่ียง กะหร่างในจิตรกรรมไทย”, วราสารมหาวทิยาลัยศิลปากร, (ฉบบัออกพิเศษในวาระ

ครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลยัศิลปากร, 2527), 87.  
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         “พวกผู้ชายใส่เสือ้ชนิดแขนกวา้งและแขนสัน้ แต่ตวัยาวมาเกือบคร่ึงขาอ่อนแลว้ผูกรัดไวด้้วยผ้า
คาดและเข็มขดั และโพกหวัด้วยผ้าผืนหน่ึง พวกกะเหร่ียงไว้ผมยาวและเจาะหูเพื่อเสียบขนนกสวยๆ 
หรือต่างหูท าดว้ยเงินข้างในกลวง”37         

 ภาพชาวกะเหร่ียงนี ้มีปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังในหลายวัดและส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่
ร่วมกบัฉากท่ีเป็นป่าเขาในมือถืออาวธุคล้ายก าลงัล่าสตัว์ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระท่ีนัง่พทุไธ
สวรรย์  เป็นต้น (ภาพท่ี 103)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพท่ี 103 ภาพชาวกะเหร่ียง พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร 
 
 
1.5 วิทยาธร 

ชาวต่างชาติยังปรากฏอยู่ ท่ีวิทยาธรโดยอยู่ ด้านบนสุดของผนังด้านข้างซ้ายและขวา            
พระประธานมีลักษณะอยู่ในท่าเหาะและพนมมือนุ่งห่มแบบฤาษีแต่ใบหน้าและการแต่งกายดูเป็น
ชาวต่างชาติ (ภาพท่ี 104) อนึ่งวิทยาธรหรือวิชาธรอยู่ระหว่างเทวโลกกับมนุษยโลกเป็นเทวดาชัน้ต ่า    
นยัว่าเป็นผู้ มีน า้ใจดี วาจาสุภาพอ่อนหวาน มีอาวุธประจ ากาย เช่น แก้วกายสิทธ์ิ พระขรรค์หรือดาบ
                                                           

37 สงัฆราชปาเลอกวั, เล่าเร่ืองเมืองไทย, แปลโดย สนั ท. โกมลบตุร,( พระนคร: ก้าวหน้า 2506), 48. 
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สามารถส าแดงฤทธ์ิเหาะเหินเดนิอากาศ38โดยภาพนกัวิทยาธรท่ีมีลกัษณะเช่นนีมี้มาแล้วท่ีวดัเกาะแก้ว
สทุธาราม จ.เพชรบรีุ(ภาพท่ี 105)  

การท่ีให้วิทยาธรมีลักษณะออกเป็นชาวต่างชาตินัน้คล้ายกับแนวคิดท่ีเอาชาวต่างชาติไป
แทรกไว้ในฉากมารผจญ โดยอาจเป็นแนวคิดท่ีว่าคนไทยนบัถือศาสนาพุทธและพวกชาวตา่งชาติเป็น
พวกนอกศาสนาอ่ืน โดยท่ีตามพทุธประวตัิพวกท่ีนบัถือความเช่ือแบบอ่ืนๆ เช่น ฤาษี เป็นต้น ก็คือพวก
เดียรถีร์หรือคนนอกศาสนานัน้เอง ภาพวิทยาธรท่ีวดัไชยทิศมีลกัษณะท่ีสืบทอดจากแบบประเพณีซึ่ง
คงเป็นการหวนกลบัไปใช้แบบสมยัก่อนหน้า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพท่ี 104  วิทยาธร อโุบสถวดัไชยทิศ                        ภาพท่ี  105 อโุบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม 
                                                                               ท่ีมา : ประยรู อลุชุาฏะ น.ณปากน า้, วัด 
เด                                                                             เกาะแก้วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 
พะพะ                                                                        2529), 5. 
 
 
 
 
 
                                                           

38 ประยรู อลุชุาฏะ, วัดเกาะแก้วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 51. 
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2.ภาพสะท้อนวิถีชีวิต  
 
 ถึงแม้ว่าภาพท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตชาวบ้านท่ีหลงเหลืออยู่ในจิตรกรรมฝาผนงั ในพระอุโบสถ วดั
ไชยทิศ จะมีไม่มากนักแต่ก็สามารถสะท้อนสังคมได้พอสมควร อาทิเช่น การแต่งกาย ทรงผมหรือ
อากัปกิริยาต่าง ๆ ซึ่งสามารถนับเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่ งของจิตรกรรมฝาผนังของไทยท่ีค่อยๆ        
ลดความเข้มงวดแบบประเพณีไปสู่การแสดงออกทางความคดิของผู้วาด   

ภาพเจ้านายสตรีเขียนตามแบบประเพณีทรงเคร่ืองอย่างนางละครสวมชฎา มกัเปลือยอก นุ่ง
ผ้าจีบอยู่ในท่านาฏลกัษณ์อย่างอุดมคติ(ภาพท่ี106) ภาพลกัษณะนีไ้ม่สามารถสะท้อนสงัคมได้มาก
นกัเน่ืองจากเขียนตามแบบประเพณีท่ีสืบทอดมา ส่วนท่ีสะท้อนสังคมได้ดีกว่าคือ การแต่งกายของ
ผู้หญิงท่ีเป็นกลุ่มข้าราชบริพาร มกัจะไว้ผมปีก39โดยขวัน้ผมรอบศีรษะเป็นรอยจนเห็นชอบได้ชดัเจน  
หม่สไบเฉียงมีสีสนัฉดูฉาดหลายสี สว่นทอ่นล่างนุง่จีบเป็นผ้ายกดอก (ภาพท่ี 107) ซึง่เป็นประเพณีการ
แตง่กายของสตรีในราชส านกัในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ภาพท่ี108) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี106 เคร่ืองทรงเจ้านายสตรีแบบประพณี (ซ้าย) 
 ภาพท่ี 107 ทรงผมและการแตง่กายของสตรีชาววงั (ขวา)  

                                                           
39 ลกัษณะผมปีกไมแ่ตกตา่งจากกบัผมมหาดไทยมากนกั แตป่ระณีตกวา่คือนิยมถอนไรรอบหย่อมผมเพื่อช่วยให้ดู

เกลีย้งเกลา เรียบร้อยสวยงาม  บางคนโกนผมรอบข้าง บางคนปลอ่ยให้ยาว บางคนไว้จอนท่ีหตูา่งกนัไปบ้างเลก็น้อย  
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ภาพท่ี 108 สไบและการนุง่จีบของเจ้านายฝ่ายใน สมยั ร.4   ภาพท่ี 109 ภาพการแตง่กายของผู้หญิง 
 ท่ีมา: เอนก นาวิกมลู, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์,      ชาวบ้าน อโุบสถ วดัไชยทิศ 
 กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525, 44. 
 

สว่นหญิงชาวบ้านทัว่ไปผมปีกเชน่เดียวกนั แตง่กายทะมดัทะแมงมกัใช้ผ้าแถบคาดรัดรอบอก
แล้วเหน็บทิง้ชายคอ่นไปข้างล าตวั  นุ่งโจงกระเบนยาวถึงเข่ามกัเป็นสีเข้มสีเดียว (ภาพท่ี109) และมกั
แสดงอปักิริยาอย่างสมจริงมากกวา่บคุคลอีกสองประเภทท่ีกลา่วมา ภาพสตรีก าลงัอุ้มลกู เป็นการวาด
หน้าอกของสตรีเป็นเต้าด้วยความสมจริงนัน้เป็นลักษณะท่ีแตกต่างจากสมยัก่อนหน้าท่ีมกันิยมเป็น
เพียงวงกลมเท่านัน้  ทัง้นีผ้มปีกของผู้หญิงและผมทรงมหาดไทยของผู้ชายได้สืบเน่ืองมาจนถึงสมัย
รัชกาลท่ี 1-4 ของสมยัรัตนโกสินทร์ 40 

ภาพกษัตริย์แต่งกายวาดตามแบบประเพณีท่ีสืบต่อมาจากสมยัก่อนหน้า คือ สวมมงกุฎ มี
กรรเจียกจร พาหุรัด ทองกร ท่อนล่างทรงภูษาเหนือสนับเพลา ประดับชายไหวชายแครง เป็นต้น     
(ภาพท่ี 110) สว่นข้าราชการท่ีเข้าเฝา้มีการแตง่กายอยู ่2 ลกัษณะ 

                                                           
40 อเนก นาวิกมลู, การแต่งกายสมัยรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 15. 
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            ภาพท่ี 110 ภาพกษัตริย์และขนุนางใสล่อมพอก อโุบสถ วดัไชยทิศ  
แบบท่ีแรก เป็นกลุม่ข้าราชการท่ีก าลงัหมอบกรอบเข้าเฝา้อยู่ในฉากพระเจ้าสทุโธทนะก าลงัไถ

นา(แรกนาขวญั) มีลกัษณะการแตง่กายคือ สวมเสือ้ครุยแขนยาวขลิบชายแขนและรอบเอวด้วยผ้าสี 
นุ่งผ้าโจงกระเบนมีลาย สวมลอมพอกไว้ท่ีศีรษะ(ภาพท่ี109) การแต่งกายในลกัษณะเช่นนีม้กัแตง่ใน
การประกอบพระราชพิธี 

ลอมพอกนี ้เป็นเคร่ืองประดบัศีรษะของขนุนาง ท่ีใช้ก าหนดต าแหน่งให้แตกตา่งไปจากสามญั
ชน มียอดคล้ายชฎาพอก โดยท่ีเสนาบดีชัน้ผู้ ใหญ่จะมีเกีย้วประดบัอยู่ท่ีเชิงของกรวยและจะมีปลาย
งอนแหลมสะบดัไปด้านหลงั ส่วนเสนาบดีชัน้ผู้ น้อยจะสวมเพียงลอมพอกไม่มีเคร่ืองประดบั รูปทรงสงู
เพรียว ปลายตดั การสวมลอมพอกนีมี้หลกัฐานอยู่ในจิตรกรรมสมดุไทยท่ีคดัลอกมาจากจิตรกรรมฝา
ผนังในพระอุโบสถ วัดยม ราวปี พ.ศ. 222441 (ภาพท่ี 111) ซึ่งตรงกับสมัยพระนารายณ์มหาราช 
นอกจากนีย้งัมีปรากฏอยู่ท่ีจิตรกรรมฝาผนงัวดัหลายแห่งท่ีเขียนแบบประเพณี เช่น พระท่ีนัง่พุทธไธ
สวรรย์  เป็นต้น(ภาพท่ี 112) อย่างไรก็ดีการสวมชุดเช่นนีมี้การสวมใส่ในพระราชพิธีต่าง  ๆ จนถึง
ปัจจบุนั  

                                                           
41 อมรา ศรีสชุาติ, ชาวต่างชาติในศิลปกรรมไทย, กรมศิลปากร 33, 1(มี.ค.-เม.ย. 2532): 45. 



79 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 111  ขนุางสวมลอมพอก                              ภาพท่ี   112 จิตรกรรม พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 
 ท่ีมา:อมรา ศรีสชุาต,ิ ชาวตา่งชาตใินศลิปะ      
 กรมศิลปากร, 33, 1,(มี.ค.-เม.ย. 2532),44.                       
                                                  

 แบบท่ีสอง ไว้ผมทรงมหาดไทย42 แต่งกายด้วยนุ่งโจงกระเบนบ้างก็มีผ้าคาดเอว ไม่สวมเสือ้ 
(ภาพท่ี 114) การไม่สวมเสือ้เข้าเฝ้านัน้อาจเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสะท้อนว่ากลุ่มบุคคลเหล่านีอ้าจเขียนขึน้ใน
รัชกาลท่ี 3 ดงัปรากฏอยูใ่นพงศาวดารรัชกาลท่ี 3 ของพระยากรทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค) วา่  

“ถึงฤดูหนาว เจ้า ทรงสีเสือ้ชัน้เดียว คาดส่วนบา้ง แพรสีบา้ง ขนุนางสวมเสือ้เข้มขาบ  แพรสี
สองชัน้ทีไ่ดพ้ระราชทาน เสนานบดีคาดส่วน ถา้วนัไหนไม่หนาวหรือฤดูร้อน ผูใ้ดสวมเสือ้เข้ามาก็ไม่
โปรด”43  
 
 

                                                           
42 ผมท่ีโกนรอบข้าง เหลือเป็นหย่อมๆแตบ่นกระบาลสว่นหนึ่ง บางคนเรียกวา่ผมหลกัแจว บางคนเรียกวา่ผมทรงกะลา

ครอบ 
43 ประยรู อลุชุาฏะ, จติรกรรมสมัยรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 14. 
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       ภาพท่ี 113 การแตง่กายของกษัตริย์และข้าราชบริพาร อโุบสถ วดัไชยทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 114   สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาต ิ   
 ท่ีมา :ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาตกิาร, แต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่

ปัจจุบัน , (กรุงเทพฯ :ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาตกิาร, 2543), 254. 
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การแตง่กายตามกฏมณเฑียรบาลก่อนสมยัรัชกาลท่ี 4 นัน้ ให้เหลา่ขนุนางหรือเสนาบดี นุ่งโจง
ผ้าสมปักยกดอก มีผ้าคาดเอวสองชัน้ สีขาว ผกูเป็นปมทางด้านหน้า ไมส่วมเสือ้ ไว้ผมปีก โดยโกนท้าย
ทอยและด้านข้างจนเกลีย้งเหลือไว้แต่ผมส่วนบน การแต่งกายลกัษณะนีเ้ป็นการแตง่กายของขนุนาง
สญัญาบตัรท่ีมีต าแหน่งเฝา้พระเจ้าอยู่หวัในเวลาเสดจ็ออกวา่ราชการแผ่นดนิ 44(ภาพท่ี 113) จากข้อมลู
ดงักล่าวนัน้ก็มีลกัษณะท่ีตรงกบัภาพข้าราชบริพารท่ีวดัไชยทิศ นอกจากนีก้ฎระเบียบในการสวมเสือ้
เข้าเฝ้าตลอดนัน้น่าจะเร่ิมขึน้มาในสมัยรัชกาลท่ี  4 (ภาพท่ี 115) เน่ืองจากการพยายามปรับปรุง
ประเทศให้ก้าวหน้าเชน่ชาตติะวนัตก จงึทรงมีประกาศให้ข้าราชการสวมเสือ้เข้าเฝา้ มีเนือ้หาดงันี ้

“ดูคนที่ไม่สวมเสื้อเหมือนเปลือยกาย ร่างกายจะเป็นเกลื้อนกลากก็ดี เหงื่อออกมากก็ดี 
โสโครกนกั ประเทศอืน่ ๆ ที่เป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมเสือ้หมดทกุภาษา เวน้เสียแต่ละวา้ ลาว ชาวป่า
ที่ไม่ได้บริโภคผ้าผ่อนเหมือนมนุษย์อย่างต ่า ก็ประเทศสยามรู้ขนบธรรมเนียมมากอยู่แล้วไม่ควรถือ
โบราณทีเ่ป็นชาวป่ามาแต่ก่อน ขอใหท่้านทัง้หลายจงสวมเสือ้เข้าเฝา้จงทกุคน”45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพท่ี 115  การสวมเสือ้เข้าเฝา้เจ้านายปลายรัชกาลท่ี 4 
 ท่ีมา: อเนก นาวิกมลู, การแตง่กายสมยัรัตนโกสินทร์, กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525,44. 

                                                           
44 กองจดหมายเหต ุกรมศิลปากร, สมุดภาพววิัฒนาการการแต่งกายในสมัยรัตนโกสนิทร์, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

, 2525), 16.  
45 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์รัชกาลที่ 4, (พระนคร : องค์การค้าของครุุสภา,    

2504 ), 6  
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การเข้าเฝ้าโดยต้องสวมเสือ้เข้าเฝ้าของขุนนางนัน้คงเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิมาตัง้แต่ตอนนัน้ 
และคงมีอิทธิพลต่อผลงานจิตกรรมาฝาผนังอีกด้วย ดงัปรากฏเป็นภาพการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์
ของขนุนางจะต้องสวมเสือ้เข้าเฝ้าอีกด้วย เช่น จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองราวของศรีธนญชยั ในพระวิหาร 
วดัปทมุวนาราม (ภาพท่ี116 ) ท่ีมีประวตัใินการเขียนจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 4 สร้างเสร็จราวปี พ.ศ. 
240046  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 116 ภาพแสดงการสวมเสือ้ของขนุนางเข้าเฝา้กษัตริย์  
ท่ีมา : น. ณ ปากน า้, วัดปทุมวนาราม,  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539, 53. 
 
ทรงผมของเดก็ท่ีอโุบสถ วดัไชยทิศ มีทัง้ท่ีไว้ผมจกุ47 แกละ48(ภาพท่ี117) ประเพณีการท่ีให้เด็ก

ทัง้หญิงและชายไว้ผมจกุ แกละนัน้ เช่ือว่าเป็นประเพณีท่ีได้รับคติจากพราหมณ์ เพราะจะมีพิธีโกนจกุ
โกนแกละกันท่ีโบสถ์พราหมณ์ดงัพระราชนิพนธ์ พระราชพิธี 12 เดือน กล่าวว่า ฤกษ์มกัถือเอาในช่วง

                                                           

 
46 น. ณ ปากน า้ [นามแฝง], วัดปทมุวนาราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539), 136. 
47 ผมท่ีขมวดเอาไว้ตรงขมอ่ม ราชาศพัท์เรียกวา่พระเมาลีหรือโมลี  
48 ผมท่ีเอาไว้เป็นกระจกุท่ีแง่ของศรีษะ มีทัง้แกละเดียว สองแกละ บ้างก็ไว้ถึงสามแกละ  
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พระราชพิธีตรียัมปวาย49โดยส่วนใหญ่แล้วจะไว้เป็นผมจุก ทัง้หญิงและชายมีบ้างท่ีจะไว้ผมแกละ 
(ภาพท่ี118)โก๊ะและเปีย และจะโกนจุกเม่ืออายุประมาณ 11 -13 ปี แล้วจึงไว้ผมแบบผู้ ใหญ่50 
โดยทัว่ไปแล้วภาพจิตรกรรมท่ีเป็นเด็กมกัแสดงการเล่นและมกัจะไม่สวมเสือ้ผ้า เช่น จิตรกรรมฝาผนงั
วดัสวุรรณาราม เป็นต้น (ภาพท่ี 119)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 117 ทรงผมของเดก็ อโุบสถ วดัไชยทิศ  (ซ้าย)    
ภาพท่ี 118  ผมแกละ (ขวา)  

ท่ีมา: ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, แต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน, 
(กรุงเทพฯ :ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 2543), 285. 

 
 
 
 
 

                                                           
49 ประภาศรี พงษ์ด า และธวชัชยั ปณุณลิมปกลุ, วัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้านในจติรกรรมฝาผนัง, ( กรุงเทพฯ : 

ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2539), 103. 
50 ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, แต่งกายไทย : ววิัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ :ส านกังาน

เสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 2543), 284. 
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                                     ภาพท่ี 119 ภาพเด็กผมแกละ อโุบสถ วดัสวุรรณาราม   
 

นอกจากนีย้งัมีฉากท่ีแสดงถึงการใช้ชีวิตประจ าวนัต่าง ๆ เช่น ภาพของกลุ่มผู้หญิงท่ีก าลงัหุง
หาอาหาร(ภาพท่ี 120) แสดงให้เห็นข้าวของในการประกอบอาหารต่าง ๆ และท่าทางท่ีดสูมจริงไม่ได้
ท าท่านาฏลกัษณ์ นอกจากนีย้งัมีสิ่งของเคร่ืองใช้(ฉากบงัตา) และ ยานพาหนะ (เรือส าเภา)ท่ีสามารถ
สะท้อนวิถีชีวิตในเวลานัน้ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ภาพท่ี 120 ภาพการประกอบอาหาร อโุบสถ วดัไชยทิศ     
 

ฉากบงัตา (ภาพท่ี121) ปรากฏอยู่ในฉากการอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าสทุโธทนะและพระ
นางศิริมหามายา โดยตัง้อยู่หลงัประตูทางเข้าในเขตพระราชฐานทัง้สองประต ูโดยมีลกัษณะ เป็นรูป
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ส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีขาตัง้ขนาบสองข้างสามารถเคล่ือนย้ายได้ มีการเขียนเป็นลวดลายคล้ายตวัละครใน
รามเกียรติ์สอดแทรกด้วยลายดอกไม้ มักตัง้ในบริเวณช่องประตูเข้าไปบงัตาคนภายนอกไม่ให้เห็น
ภายใน บงัตาหรือฉากกัน้ เป็นวฒันธรรมจากจีน ใช้เป็นเคร่ืองเรือนตกแตง่บ้านยงัใช้กัน้พืน้ท่ีฝ่ายชาย
และหญิงให้เป็นสดัส่วนและยงัเช่ือว่าช่วยปกปอ้งความเป็นศิริมงคลต่างๆ ให้หมนัเวีนภายในบ้านอีก
ด้วย51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                ภาพท่ี  121 ฉากบงัตา  อโุบสถวดัไชยทิศ  
ท่ีบงัตาปรากฏอยูใ่นงานจิตรกรรมฝาผนงัมาแล้วในพระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ซึง่ถกูระบวุา่เขียน

ขึน้ในรัชกาลท่ี 1(ภาพท่ี 122) และยงัปรากฏอยูใ่นเอกสารสมยัรัชกาลท่ี 2 โดยมีบนัทึกของนายแพทย์
จอร์จ ฟินเลสนั ได้มีโอกาสเข้าเฝา้พระบาทสมเดจ็พระเลิศหล้านภาลยัในพระบรมมหาราชวงั พร้อมกบั
คณะทตูของจอห์น คลอเฟิร์ด ได้บนัทกึไว้วา่ “มีม่านบงัตาจีน ตัง้อยู่หนา้ประตู เพือ่บงัสายตา
บคุคลภายนอกไม่ใหเ้ห็นเหตกุารณ์ภายใน เขียนเป็นภาพทิวทศัน์และมีกระจกเงาตัง้อยู่ด้วย”52ฉากบงั
ตาคงเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายจากในราชส านกัมาสูบ้่านของขนุนางทัว่ไป(ภาพท่ี 123)  
 

                                                           
51 มาลินี คมัภีรญาณนนท์,  ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น:มุมมองจากจติรกรรมฝา

ผนัง, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 ), 97. 
52 Finlayson, George, The Mission to Siam and Hue 1821-1882, (London : Oxford University Press, 1926), 142 
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ภาพท่ี  122 บงัตาจิตรกรรมฝาผนัง พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย์  ภาพท่ี123 ฉากบงัตา ราวพุทธศตวรรษท่ี  
3232                                                                                24 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร   
 

ภาพเรือส าเภาบริเวณหวัเรือเป็นสีแดง (ภาพท่ี 124) เขียนไว้ท่ีผนงัหลงัพระประธานใต้ฉากไตรภูมิ 
เรือส าเภานีน้่าจะแสดงถึงการเห็นส าเภาของจริงแล้วน ามาเขียนไว้ เรือส าเภาจีนนีท่ี้ไปค้าขายทัว่ย่าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยอยุธยา ถ้าไม่เป็นเรือ “หัวเขียว” (หล่ี-โถว) ก็เป็นเรือ “หัวแดง”          
(หง-โถว)53  สอดคล้องกับจดหมายเหตุ บาลูแบร์ กล่าวว่าช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 มีคนจีน
ประมาณ 3,000 คนในกรุงศรีอยธุยาทัง้ท่ีเป็นพ่อค้าและได้รับการอปุถมัป์เป็นขนุนางและช่วงท่ีใกล้จะ
เสียกรุงมีชาวจีนอยูถ่ึง 6,000 คน54  

จากข้อมูลดงักล่าวท าให้ทราบว่าคงมีเรือส าเภาแบบนีอ้ยู่มากมายในแม่น า้เจ้าพระยามาตัง้แต่
สมยัอยธุยาแล้ว  ทัง้นีเ้รือส าเภาของมณฑลกวางตุ้ง จะมีระวางบรรทกุตัง้แต ่500-1,000 ตนัจดัว่าเป็น
เรือส าเภาเดินสมทุรท่ีใหญ่ท่ีสดุ เรือเหล่านีจ้ะทาด้วยแทบสีแดงท่ีใต้กราบสีด า จึงเรียกว่าเรือส าเภาหวั

                                                           
53 อดลุย์ศกัด์ิ เทิมแพงพนัธ์, “พทุธนาวา วดัยานนาวา การศกึษาเร่ืองสญัญาลกัษณ์ในความเช่ือทางพทุธศาสนา”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2540), 31. อ้างจาก John 
Crawfurd, History of the Indian Archipelago, Vol 3, (Edenburg : Archibald Constalble and co., 1820), 180. 

54 ประชุมพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแห่งชาต ิเล่ม 9,(พระนคร:ส านกัพิมพ์ก้าวหน้า,2508), 414.  
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แดง  ในขณะท่ีเรือส าเภาของมณฑลฟูเกีย้น จะทาหวัเรือสีเขียว55 ภาพเรือส าเภาหวัแดงเช่นนีส้ามารถ
พบเห็นอยู่โดยทัว่ไปในจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 356(ภาพท่ี 125)  สิ่งเหล่านีส้ะท้อนถึงด้านอปุนิสยัของ
สงัคมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 3 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทางสงัคมเกิดขึน้มากมายกว่าท่ี
เคยเป็นมา57จงึท าให้แนวคดิในการเขียนจิตรกรรมนัน้เร่ิมเปล่ียนแปลงไปด้วยเชน่กนั 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี  124 เรือส าเภาหวัแดง อโุบสถ วดัไชยทิศ    ภาพท่ี  125 ภาพเรือส าเภา หอไตรคณะเหนือ   
                                                                         วดัพระเชตพุนฯ ท่ีมา : น. ณ ปากน า้ , 
                                                                       วัดพระเชตุพนฯ ,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, แ                                                                       
gg                                                                     2537), 94 .        
 
 
 
 
 

                                                           
55 อดลุย์ศกัด์ิ เทิมแพงพนัธ์, “พทุธนาวา วดัยานนาวา การศกึษาเร่ืองสญัญาลกัษณ์ในความเช่ือทางพทุธศาสนา”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2540), 31. 
56 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ , (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551), 199. 
57 สนัติ เลก็สขุมุ,จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปลี่ยนการแสดงออกกเ็ปลี่ยนตาม,(กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2548), 91 
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3 .ลักษณะสถาปัตยกรรม  
 ประตยูอดมณฑป58นัน้มีตัง้แต่สมยัอยุธยาใช้เป็นประตูก าแพงเมืองหรือก าแพงพระราชวงั59

โดยท่ีสว่นใหญ่แล้วประตเูหล่านีท่ี้ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยาตอนปลายมกัจะทาสีแดง
แสดงความเป็นเคร่ืองไม้ ส่วนประตยูอดมณฑปท่ีปรากฏอยู่ในจิตรกรรมท่ีวดัไชยทิศ ทาด้วยสีขาวคง
ส่ือถึงว่าประตนูัน้สร้างด้วยปนูมียอดซ้อนลดหลัน่สอบขึน้ไป (ภาพท่ี126) ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น
มกัจะเขียนประตยูอดมณฑปและประตยูอดเกีย้วด้วยสีแดง แตก็่มีท่ีระบายสีขาวเพ่ือส่ือให้เห็นว่าเป็น
งานปนูเช่นกนั เช่น จิตรกรรมในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ ซึ่งอาจจะเป็นฝีมือช่างบรูณะในรัชกาลท่ี3 พ.ศ.
25367-239460 (ภาพท่ี 127)    
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  126  ภาพประตยูอดมณฑป อโุบสถ วดัไชยทิศ    ภาพท่ี 127 ภาพประตยูอดมณฑปและ
0000                                                                             ประตยูอดเกีย้ว พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 
00000                                                                            พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร 

                                                           
58 ยอดลกัษณะนีคื้อแบบอย่างสญัลกัษณ์ของปราสาทในความหมายของเรือนท่ีซ้อนกนัหลายชัน้ แตซ้่อนลดหลัน่กนัโดย

สอบขึน้เป็นยอดแหลม มีเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ กฏุาคาร ดใูน สมภพ ภิรมย์,  ปกณิกะคดีหมายเลข 13 ว่าด้วยกุฎาคาร ,(กรุงเทพฯ : 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2513). 

59  สนัติ เลก็สขุมุ. รวมบทความ มุมมอง ความคดิและความหมาย : งานช่างไทยโบราณ,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2548), 24. 
60 เร่ืองเดียวกนั, 29. 
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แต่ส่วนยอดของประตมูณฑปนัน้กลับมีพรหมพักตร์อยู่ด้วยคล้ายกับประตูดุสดีศาสดาหรือ
ดุสิตศาสดา ซึ่งเป็นประตูชัน้กลางในพระบรมมหาราชวัง เป็นประตูมีซุ้ มเป็นยอดพรหมพักตร์        
(ภาพท่ี 128) ท่ีถูกระบุว่าสร้างมาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 161 แต่อย่างไรก็ดียอดพรหมพักต์นีมี้มาตัง้แต่
สมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าได้ประดบัอยู่บนยอดปรางค์ของประตูพิศาลศิลาซึ่งเป็นประตู
ชัน้ในด้านหน้าพระท่ีนัง่วิหารสมเด็จ ซึง่ตัง้อยู่ในพระราชวงัหลวงของอยธุยา ประตดูงักล่าวนีอ้าจสร้าง
ขึน้ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง(พ.ศ. 2173-2198)62แต่ก็ได้พังเสียหายหมดแล้ว ดังนัน้ภาพประตู
มณฑปท่ีมียอดเป็นพรหมพกัตร์ของวดัไชยทิศอาจจะมีต้นแบบจากประตดูสุดีดาสดาก็เป็นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              ภาพท่ี 128 ประตดูสุดีศาสดา หรือ ดสุิตศาสดา ในพระบรมมหาราชวงั 
             ท่ีมา :ม.ร.ว. แนง่น้อย ศกัดิศ์รี ไขแสง ศขุวฒันะ และผสุดี ทิพทสั, สถาปัตยกรรม
พระบรมมหาราชวัง เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : ส านกัราชเลขาธิการ, 2531),218. 

                                                           
61 ม.ร.ว. แน่งน้อย ศกัด์ิศรี, ไขแสง ศขุวฒันะ และผสุดี ทิพทสั, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวงั,(กรุงเทพฯ : ส านกั

ราชเลขาธิการ, 2531), 215. 
62  กรมศิลปากร, อธบิายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับค าวนิิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ เร่ืองศิลปและ

ภูมสิถานอยุธยา กรุงศรีอยุธยาและจังหวัดพจิติร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามมิตร, 2514), 101-102. 
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 ประตซูุ้มแบบฝร่ัง มีปรากฏอยูบ่ริเวณผนงัด้านหน้าพระประธาน โดยมีลกัษณะเป็นซุ้มโค้งมีมี
ลวดลายประดับ (ภาพท่ี129) ลักษณะรูปทรงของประซุ้ มประตูคล้ายกับประตูสุนทรทิศาท่ี
พระบรมมหาราชวงั ซึ่งเป็นประตท่ีูรัชกาลท่ี 2 โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึน้ แตต่อ่มามีการเสริมแตง่ให้เป็น
ซุ้มโค้งแบบฝร่ังในสมยัรัชกาลท่ี 363 หรือเรียกว่า กรอบประตเูป็นทรงนาฬิกาฝร่ัง64 และนอกจากนีย้งัมี
ลักษณะคล้ายกับประตูทางเข้าพระอุโบสถบางขุนเทียนในมีการประดบัลายปูนปัน้ดอกไม้ (ภาพท่ี 
130) วดัดงักลา่วมีประวตัิในการบรูณะปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3  ซึง่ซุ้มประตใูนลกัษณะนีค้งเป็นท่ี
นิยมในสมยั รัชกาลท่ี 3  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  129  ภาพซุ้มประตทูรงโค้ง อโุบสถ วดัไชยทิศ       ภาพท่ี 130 ซุ้มประต ูวดับางขนุเทียนใน 

 
อาคารแบบจีนท่ีพระพทุธเจ้าประทบัอยู่(ภาพท่ี 131) มีลกัษณะอยูใ่นผงัหลายเหล่ียมมีทรงสงู 

นบัได้ 6 ชัน้ โดยเจดีย์ศิลาเหล่านีเ้ป็นการจ าลองมาจากสถปูทรงอาคารแบบจีนซึ่งมีลกัษณะอยู่ในผงั
ทัง้ส่ีเหล่ียมหรือแปดเหล่ียมและมีเรือนธาตุซ้อนกันหลายชัน้มีลกัษณะเป็นอาคารทรงสูง และตัง้แต่
สมยัราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาสถปูส่ีเหล่ียมลดความนิยมลง และนิยมเป็นทรงแปดเหล่ียมทัง้สิน้ เช่น สถปู
วดัเป่าเอิน เมืองซูโจว65 มณฑลเจ้อเจียง เป็นต้น  

                                                           
63 ม.ร.ว. แน่งน้อย ศกัด์ิศรี ไขแสง ศขุวฒันะ และผสุดี ทิพทสั, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง,(กรุงเทพฯ : ส านกั

ราชเลขาธิการ, 2531), 212. 
64 สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2548), 113.  
65 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิลปะจีน (เอกสารประกอบค าสอนรายวิชา 310 321 ศิลปะจีน, 2555),145-146. 
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  ภาพท่ี 131  อาคารทรงจีน อโุบสถ วดัไชยทิศ    ภาพท่ี 132 เจดีย์ศลิาจีน (ถะ) หน้าอโุบสถ วดัสทุศัฯ 
 
ภาพจิตรกรรมอาคารทรงสงูในผงัเหล่ียมท่ีวดัไชยทิศดงักล่าวน่าจะเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 

เน่ืองจากมีลกัษณะคล้ายกับเจดีย์ศิลาทรงแปดเหล่ียมท่ี วดัสุทศัน์ ฯ (ภาพท่ี 132 ) ดงันัน้ช่างคงเคย
เห็นและน ามาเป็นแบบในการวาด ซึ่งเจดีย์ศิลานีอ้าจยกมาจากสวนขวา66ก็เป็นได้ เน่ืองจากสมัย
รัชกาลท่ี 3 โปรดให้รือ้สวนขวาแบบจีนท่ีสวนศิวาลัยแล้วเอาศิลาไปไว้ท่ีวดัสุทัศน์ ฯ และวดัพระเชต ุ  
พนฯ67หรือไม่เช่นนัน้ก็อาจจะเข้ามาพร้อมกับประติมากรรมศิลาอ่ืนๆ ท่ีมีการสัง่ให้เรือไปซือ้เข้ามาท่ี
เมืองเลียงโผ(หนิงโป) ซึ่งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง ดงัท่ีปรากกฎอยู่ในจดหมายเหต ุรัชกาลท่ี 3 จ.ศ.1206 
(พ.ศ.2387)68 

                                                           
66  พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยัทรงทรงให้มีการปรับปรุงสวนขวาเพ่ิมเติมจากสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ

ยอดฟา้จฬุาโลก โดยได้แนวคิดมาจากราชทตูจีนท่ีกลบัมาจากปักก่ิงและกวางตุ้ง ด้วยเหตนีุชิ้น้สว่นสถาปัตยกรรม เคร่ืองประดบั
ตกแตง่จึงได้รับอิทธิพลศิลปะจีน โดยมีการขดุสระ ก่อภเูขาจ าลอง  เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้รือ้
สวนขวาและพระราชทานเคร่ืองประดบัจ านวนหนึ่งจากสวนขวาไปยงัวดัวาอารามตา่ง ๆ ดใูน ศานติ ภกัดีค า,  ภาพสลักศิลาเล่า
เร่ืองวรรณกรรมจีนใน "สวนขวา” เมืองโบราณ,( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553).8-22. 

67
 น . ณ ปากน า้, ศิลปะจีนและคนจนีในไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530), 84.  

68อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “ประติมากรรมศิลาจีนกบัความนิยมศิลาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น”,  สรรพศาสตร์
ประวัตศิาสตร์ศิลป์ : เอกสารประกอบโครงการประชุมวชิาการด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี 
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ทิม ใช้เป็นท่ีพวกขนุนางมาคอยเฝ้าฟังกระแสราชการ หรือใช้เป็นท่ีรักษาการณ์ของทหารติด
ก าแพงเมืองหรือใช้เป็นท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ถ้าเป็นประเภทหลงัจะอยูต่ิดก าแพงแก้ว69หรือปลกู
อยูต่รงประตเูข้าออกพระราชวงั ลกัษณะของทิมท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงั ของวดัไชยทิศ มีลกัษณะ
ท่ีตดิขนานยาวกบัก าแพงด้านใน หลงัคาเพิงมงุกระเบือ้งตวัอาคารไมไ่ด้เปิดโล่งทัง้หมด (ภาพท่ี 133) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ภาพท่ี 133 ภาพทิม อโุบสถ วดัไชยทิศ               ภาพท่ี 134 ภาพทิม อโุบสถ วดัพระเชตพุน ฯ  

 
 ทิมท่ีเป็นสิ่งปลูกสร้างจริงๆ นัน้ มีมาตัง้แต่สมัยอยุธยาแล้ว โดยมีการกล่าวถึงในประชุม

พงศาวดารท่ี 63 ถึงแนวทิมดาบบริเวณก าแพงแก้วท่ีพระวิหารสมเด็จท่ีสร้างขึน้ในสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง70 ดงันัน้ทิมหรือทิมดาบคงเป็นแบบแผนหนึ่งในการสร้างอยู่ติดกับก าแพงพระราชวงัมา
ตลอด แตท่ิมท่ีพระราชวงัท่ีอยธุยานัน้ไม่เหลือแล้ว ดงันัน้ภาพทิมท่ีวดัไชยทิศคงอาจได้แบบมาจากทิม
ของพระบรมมหาราชวงัก็เป็นได้เน่ืองจากมีการระบวุ่า มีการสร้างทิมอยูท่างทิศตะวนัตกของของประตู
พิมานไชยศรี มาตัง้แตรั่ชกาลท่ี 171มีลกัษณะทอดยาวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ขนานกบัระเบียงวดัพระศรี

                                                                                                                                                                             

ภาควชิาประวัตศิาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวยิาลัยศิลปากร, ( กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 88. 

69 วิยะดา ทองมิตร, สารานุกรมเมืองโบราณ สวนขวา,(กรุงเทพฯ : ศรีบญุอตุสาหกรรมการพิมพ์ 2540 ), 59. 
70 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 : เร่ืองกรุงเก่า, พิมในงานพระราชทานเพลิงศพ คณุหญิง อเุทนเทพโกสินทร์ (เยือ้น 

บรูณศิริ), (พระนคร : ม.ป.พ. 2499), 57. 
71 ม.ร.ว. แน่งน้อย ศกัด์ิศรีและคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : ส านกัราชเลขาธิการ, 

2531), 193. 
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ศาสดาราม เม่ือถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงโปรดฯ ให้รือ้เพ่ือสร้างตกึเป็นโรงเรียนกองทหารมหาดเล็ก72แทน  
ภาพทิมในงานจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์นัน้มีปรากฏท่ีจิตรกรรมฝาผนังพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ท่ีสร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 1 และท่ีพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ 
(ภาพท่ี 134) เป็นต้น  

เก๋งจีนในจิตรกรรมท่ีวดัไชยทิศ (ภาพท่ี 135) มีลกัษณะเป็นอาคารทรงจัว่ มีปัน้ลม ยอดจัว่ตดั
ตรง ปลายปัน้ลมเล่นระดบัเป็นชัน้ ๆ เจาะช่องด้านหน้าส่ีเหล่ียมเป็นทางเข้าออก คล้ายบ้านแบบจีนท่ี
ปิดทึบทัง้ 3 ด้าน เจาะเพียงช่องหน้าตา่งและเปิดโลง่ด้านหน้า ผนงัด้านข้างเจาะชอ่งวงกลม และมกัจะ
ประดบัหน้าจัว่ด้วยช่องกลม ทัง้นีช้าวจีนมีความเช่ือว่า หมายถึงความสมบูรณ์ สมปรารถนาและอยู่
พร้อมหน้า 73 เม่ือพิจารณาถึงการจดัวางทิศทางภาพอาคารเหล่านีแ้ล้ว สนันิษฐานว่าคงเป็นฝีมือของ
ช่างท่ีเป็นชาวไทยเน่ืองจากไม่มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์การสร้างบ้านแบบจีนท่ีมักจะต้องค านึงถึง
ทิศทาง ความสมมาตร จงึท าให้อาคารเหลา่นีด้แูปลกตาไปจากต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพท่ี 135 ภาพเก๋งจีน อโุบสถ วดัไชยทิศ           

 

                                                           
72 ม.ร.ว. แน่งน้อย ศกัด์ิศรีและคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : ส านกัราชเลขาธิการ, 

2531), 193. 
73 พรพรรณ จนัทโรนานนท์, ฮก ลก ซิ่ว  โชคลาภอายุยืน, (กรุงเทพฯ : ศิลปวฒันธรรม 2530), 39. 



94 
 

 
 

อาคารดังกล่าวอาจได้ต้นแบบมาจากสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ ในวัดท่ีมีการสร้างใหม่หรือบูรณะ
ซ่อมแซมในสมัยรัชกาลท่ี 3 เช่น ศาลารายหน้าวิหาร วดัโปรดเกศเชษฐาราม หรือ ศาลาท่ีล้อมเจดีย์
ประธานท่ีวดัพระสมุทรเจดีย์(ภาพท่ี 136) โดยวัดดงักล่าวมีประวตัิในการสร้างองค์พระสมุทรเจดีย์
พร้อมกบัก าแพงแก้วและศาลาอีก 4 หลงั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2370-237174 ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                                                  ภาพท่ี 136 เก๋งจีน วดัพระสมทุรเจดีย์ 

 
เรือนไทย ท่ีปรากฎในจิตรกรรม วดัไชยทิศนัน้มี 2 ลกัษณะ แบบแรกมีหลงัคาอยู่เคียงกนัสอง

หลงั มีลกัษณะของฝาบ้านท าจากไม้วางแบบแนวตัง้และไม้แนวนอนและมีแผน่ไม้บางๆ เข้าลิน้ประกบ
ติดให้สนิทกัน เรียกว่า เรือนไทยฝาประกน แต่มีชานอยู่ตรงกลางเรียกว่า ชานแล่น 75(ภาพท่ี 137)    
เรือนลกัษณะนีเ้ป็นเรือนไทยภาคกลางโดยทัว่ไปแตม่กัจะเป็นบ้านของขนุนางหรือคหบดีท่ีมีฐานะดี  

เรือนไทยลกัษณะท่ีฝาบ้านเป็นฝาประกนแบบนี ้พบอยู่ในจิตรกรรมฝาผนงัตัง้แตส่มยัรัชกาล   
ท่ี 1 เชน่ วดัดสุิตาราม76  เป็นต้น  

 

                                                           
74พระไวทยวิธีการ, ประวัตพิระสมุทรเจดีย์ และวดักลางวรวหิาร,ท่ีระลกึในฌาปนกิจ แมผ่ิว บศุยศิริ, ( พระนคร : โรง

พิมพ์สว่นท้องถ่ิน,2508), 9. 
75ประยรู อลุชุาฎะ,  แบบแผนบ้านเรือนในสยาม, พิมครัง้ท่ี 5, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 17. 
76 เร่ืองเดียวกนั, 16. 
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                              ภาพท่ี 137  เรือนไทยฝาประกน อโุบสถ วดัไชยทิศ 

 
เรือนอีกแบบหนึ่งมีลกัษณะท่ีหรูหราน้อยกว่าแบบแรก (ภาพท่ี138)  เป็นเรือนแฝดขนานกนัท า

ให้มีหลงัคาคู่อยู่เคียงกนั ลกัษณะฝาเรือนเป็นแบบท่ีเรียกว่า เรือนฝาส าหรวด ฝาท าด้วยไม้ไผ่หรือไม้
เนือ้แข็งอ่ืน ๆ  วางตามแนวตัง้เป็นระยะห่างกนัประมาณ 1 ฝ่ามือ ด้านในของโครงใช้ไม้ไผซี่กตียดึโครง
ตามแนวนอน แล้วกรุด้วยจากหรือวสัดอ่ืุน ฝาส าหรวดอาจใช้แผ่นไม้ขนาดเล็กตีถ่ีๆ77(ภาพท่ี 139)  มี
การยกพืน้เป็นใต้ถนุด้านบนมีลกัษณะเป็นจัว่และป้านลม ด้านหน้าต่อเป็นชายคาย่ืนออกมาเรียกว่า 
ระเบียง แต่ถ้ามีหลังคาคลุมระเบียงมีหน้าจั่วแต่ลดขนาดย่อมลงมาเรียกว่าเรือนพาไล78สามารถ
ออกมานัง่เลน่ตรงระเบียงได้ 

  ลกัษณะของเรือนไทยทัง้สองแบบน่าจะเป็นบ้านของชาวบ้านโดยทัว่ไปซึ่งสะท้อนถึงความ
สมจริงและความเป็นอยู่ของผู้คนในสงัคมสมยันัน้ได้ดีกว่าภาพปราสาทราชวังท่ียงัคงแสดงตามแบบ
ประเพณีอยู ่

                                                           
77  โชติ กลัยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเน่ือง, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 520. 
78  ประยรู อลุชุาฎะ, แบบแผนบ้านเรือนในสยาม, พิมครัง้ท่ี 5, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555),19. 
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                          ภาพท่ี 138 ภาพเรือนฝาส าหรวด อโุบสถ วดัไชยทิศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      ภาพท่ี 139 ฝาส าหรวด  
                                      ท่ีมา : โชติ  กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะ

เก่ียวเน่ือง,(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 520. 
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 จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น บคุคลตา่งชาต ิชาวจีน ภาพชาวตะวนัตก ชาวมสุลิม สว่นใหญ่แล้ว
จะปรากฏเป็นทหารในกองทพับ้าง อยู่ในเขตพระราชฐานบ้างประปรายมีจ านวนไม่มากเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการสืบทอดรูปแบบจากภาพชาวต่างชาติจากจิตรกรรมฝาผนังในยุคก่อนหน้าท่ีมักมีการ
สอดแทรกชาวตา่งชาตลิงไปอยู่บ้างและสืบทอดมาเป็นประเพณีในการเขียนจิตรกรรมในระยะแรกของ
สมัยรัตนโกสินทร์ และเน่ืองจากบุคคลต่างชาติเหล่านีไ้ม่ได้แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรืออาชีพ
อย่างชดัเจนเท่าใดนกัอาจจะมีเพียงชาวจีนท่ีสวมหมวกฤดรู้อนท่ีอาจพอสะท้อนการแตง่กายร่วมสมยั
ได้บ้าง อีกส่วนหนึ่งท่ียงัคงแสดงถึงการสืบทอดการเขียนภาพแบบประเพณีอย่างเดน่ชดัอีกอย่างหนึ่ง
คือ ภาพปราสาทราชวงั หรือ การแตง่กายของบุคคลระดบัสงูท่ีทรงเคร่ืองอย่างกษัตริย์และยงัคงแสดง
ทา่นาฏลกัษณ์แสดงถึงความเป็นอดุมคตท่ีิยงัคงอยู่ 

 แต่อย่างไรก็ดีการใส่ภาพชาวต่างชาติฉากลงไปในฉากนัน้เร่ิมแสดงถึงความสมจริงอยู่บ้าง
แล้ว เชน่ ขบวนเสดจ็ไปอภิเษกสมรสก็จะต้องมีกองทหาร ชา่งก็ใส่ชาวตา่งชาตเิข้าไปเพ่ือให้สมจริงเป็น
เหตเุป็นผลให้กบัฉากมากขึน้หรือภาพท่ีไม่เก่ียวกบัเนือ้หาหลกัของภาพ(ภาพกาก)มีพอให้เห็นอยู่บ้าง
ประปราย  สาเหตสุ่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลจากตะวนัตกท่ีเร่ิมมีผลกระทบมากขึน้ตอ่สงัคมในเวลานัน้ 
อิทธิพลเหล่านีค้งได้มาจากการติดตอ่ค้าขายกบัชาวจีนหรือชาวตะวนัตก หรือการทตูกบัชาวตะวนัตก
ทัง้โปรตเุกสหรือองักฤษในสมยัรัชกาลท่ี 3   

ภาพท่ีสามารถสะท้อนสงัคมได้ดีกว่าคงจะเป็นภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านทัว่ไปทัง้การแตง่กาย 
ทรงผมของทัง้หญิง ชายและเด็ก การหงุหาอาหาร ภาพของท่ีบงัตาและเรือส าเภา  ภาพสถาปัตยกรรม
บางอย่างเช่น วิหารทรงเหล่ียมแบบจีนท่ีพระพุทธเจ้าประทับ ซุ้มประตูของพระราชวงั ศาลาทรงโรง
แบบจีนและบ้านเรือนของชาวบ้านทัว่ไป ภาพสถาปัตยกรรมเหล่านีค้งได้ต้นแบบมาจากสิ่งท่ีมีอยู่จริง
ในเวลานัน้ถึงแม้ไมไ่ด้สดัส่วนท่ีถกูต้องแตก็่สะท้อนวฒันธรรมได้ดี ภาพแสดงวิถีชีวิตผู้คนถึงแม้จะมีมา
อยู่แล้วในจิตรกรรมสมยัก่อนหน้าแตก็่มีเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัสมยัรัชกาลท่ี3 ดงันัน้จึงสนันิษฐาน
ได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดไชยทิศคงมีเขียนมาแล้วตัง้แต่กรุงรัตนโกสินทร์ระยะแรกไม่เก่าไปกว่า
รัชกาลท่ี 3 โดยดูจากภาพท่ียังคงเป็นแบบประเพณีอยู่มากแต่ก็เร่ิมมีการปรับเปล่ียนโดยใส่ความ
สมจริงลงไป   
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเพ่ือก าหนดอายุสมัย จิตกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถของวัดไชยทิศ พบว่า

ถึงแม้รูปแบบของอุโบสถจะมีลกัษณะท่ีบ่งชีว้่าเป็นลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนิยมนอกราชธานี

ในช่วงอยุธยาตอนปลาย คืออุโบสถเป็นทรงเตีย้มีขนาดเล็ก มีหน้าบนัก่ออิฐถือปูนแบบอาคารใน

สมยัอยธุยาตอนปลาย ท่ีเรียกว่า ทรงวิลนัดา มีบงัสาดย่ืนออกมาคลมุทัง้หน้าและท้ายพระอโุบสถ

รวมทัง้ลักษณะของใบเสมาบางใบท่ีอยู่บนแท่น แต่ลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังท่ีอยู่ภายใน

อโุบสถนัน้นา่จะเขียนขึน้ไม่เก่าไปกว่าสมยัรัชกาลท่ี 3 หรือคงจะมีการซอ่มแซมบรูณะในสมยัรัชกาล

ท่ี 3 เพราะแม้จะเขียนเร่ืองราวพุทธประวตัิหรือไตรภูมิตามแบบประเพณีท่ีมกันิยมในสมยัอยุธยา

ตอนปลายก็ตามแตน่า่จะเป็นการหวนกลบัไปใช้จากของคติเก่ามากกวา่ นอกจากนีก้ารเขียนนิบาต

ชาดกนอกนิบาตเร่ือง พหลาคาวี อาจเน่ืองด้วยในสมยัรัชกาล   ท่ี 3 นิยมแปลคมัภีร์หรือรวบรวม

เร่ืองเล่าตา่ง ๆ ทางพทุธศาสนามากขึน้ จงึท าให้มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัท่ีนอกเหนือไปจากเร่ือง

พทุธประวตั ิทศชาดก หรือ ไตรภมูิมากขึน้ไปด้วย 

   ในด้านของเทคนิคการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีท่ีสดไว้ข้างกัน เช่นแดง เขียว ลักษณะ

การใช้สีพืน้หลงัทัง้พืน้ดินหรือท้องฟ้า หรือในบางฉากท่ีไล่น า้หนกัจากอ่อนไปจนทึบหนกัไม่อ่อนใส

เบาบางเหมือนงานในช่วงอยุธยาตอนปลาย รวมทัง้การใช้วิธีการตดัใบไม้ให้เป็นใบๆผสมกับการ

กระทุ้งสีให้เป็นพุม่ไม้ท่ีผสมผสานกนั เชน่เดียวกบัการแบง่ฉากท่ีมีผสมผสานทัง้เส้นสินเทาและแนว

ก าแพง ต้นไม้ มาเป็นตวัแบง่ ซึ่งทัง้หมดแสดงให้เห็นถึงพฒันาการท่ีเร่ิมมีในรัชกาลท่ี 3 แตล่กัษณะ

บางอยา่งอาจบอกได้ถึงว่าเป็นงานในชว่งต้นของรัชกาลท่ี 3 ก็เป็นได้ เชน่ การท่ีปราสาทยงัคงแสดง

ออกเป็นการเขียนแบบสองมิติ หรือ การท่ียงัตดัเส้นเขามอ เขาไม้อยู่ หรือยงัมีการใช้เส้นสินเทาอยู่

ในบางฉาก เพราะสิ่งดงักล่าวทัง้ 3 ประการจะเปล่ียนรูปแบบไปในจิตรกรรมฝานผนังในวดัอ่ืนๆ 

เช่นพระอุโบสถ วดัสุวรรณาราม พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย์ พระอุโบสถ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 

ซึง่เป็นวดัท่ีมีประวตักิารบรูณะในรัชกาลท่ี 3   
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ภาพจิตรกรรมนีย้ังสามารถบอกเล่าเร่ืองราวท่ีสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่

สะท้อนแนวคดิบางอยา่งในสงัคมขณะนัน้ได้ เชน่ การแตง่กายชาวบ้านทัว่ไปในสมยันัน้ ทรงผมของ

ทัง้ผู้ ชาย ผู้ หญิง เด็ก หรือการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์โดยไม่สวมเสือ้ การหุงหาอาหาร ภาพ

สถาปัตยกรรมบางอยา่งเช่น วิหารแบบจีนท่ีพระพทุธเจ้าประทบัเป็นซุ้ม ประตขูองพระราชวงั ศาลา

ทรงโรงแบบจีนและบ้านเรือนของชาวบ้านทัว่ไป ภาพสถาปัตยกรรมเหล่านีค้งได้ต้นแบบมาจากสิ่ง

ท่ีมีอยูจ่ริงในเวลานัน้ 

 สว่นภาพแนวประเพณีนัน้น่าจะเป็น บคุคลตา่งชาติ ชาวจีน ภาพชาวตะวนัตก ชาวมสุลิม 

น่าจะสืบทอดมาเป็นประเพณีจากสมยัก่อนหน้าและน ามาเป็นแบบแผนในการเขียนจิตรกรรมใน

ระยะแรกของสมยัรัตนโกสินทร์มากกว่าก่อนท่ีจะเปล่ียนไปในสมยัตอ่มา เน่ืองจากบุคคลตา่งชาติ

เหล่านีไ้ม่ได้แสดงออกถึงชีวิตความเป็นอยู่หรือการประกอบอาชีพอ่ืนใด แต่อย่างไรก็ดีภาพชาวจีน

บางส่วนท่ีสวมหมวกฤดรู้อนนัน้เป็นเคร่ืองแต่งกายร่วมสมยัท่ีอาจจะมีต้นแบบมาจากของจริงหรือ

เคร่ืองประณีตศิลป์อ่ืนก็เป็นได้ ส่วนภาพชาวจีนท่ีแต่งกายคล้ายอปุรากรจีนนัน้คงเห็นมาจากของ

จริงหรือเคร่ืองถ้วยและผสมเพิ่มเติมตามความเข้าใจของช่างไทยจนท าให้เคร่ืองแต่งกายดงักล่าว

นัน้ไม่ถูกต้องเท่าท่ีควร อีกส่วนหนึ่งภาพปราสาทราชวัง หรือ การแต่งกายของบุคคลชัน้สูงท่ี

ทรงเคร่ืองอย่างกษัตริย์และยังคงแสดงท่านาฏลักษณ์แสดงถึงความเป็นอุดมคติแบบประเพณี

เชน่กนั 

 อย่างไรก็ดี การปรากฏภาพชาวตา่งชาติในฉากเนือ้เร่ือง เร่ิมแสดงถึงความสมจริงอยู่บ้าง

แล้ว เช่น ขบวนเสด็จไปอภิเษกสมรสก็จะต้องมีกองทหาร ช่างก็ใสช่าวตา่งชาติเข้าไปเพ่ือให้สมจริง

เป็นเหตเุป็นผลให้กับฉากมากขึน้ สาเหตสุ่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลจากตะวนัตกท่ีเร่ิมมีผลกระทบ

มากขึน้ต่อสังคมในเวลานัน้ ซึ่งทัศนคติอย่างหนึ่งท่ีได้จากตะวันตกนัน้คือความรู้ท่ีใช้เหตุผลมา

อธิบายนัน้เอง อิทธิพลเหล่านีค้งได้มาจากการติดต่อค้าขายกับชาวจีนหรือชาวตะวนัตก หรือการ

ทตูกับชาวตะวนัตกทัง้โปรตเุกสหรือองักฤษในสมยัรัชกาลท่ี 3  แสดงให้เห็นว่าจิตรกรรมทีวดัแห่งนี ้

ก าลงัเร่ิมเข้าสู่การเปล่ียนแปลงจากความนิยมจากแบบประเพณีไปสู่จิตรกรรมท่ีสมจริงมากขึน้ใน

เวลาต่อมา ในช่วงรัชกาลดงักล่าวยงัเกิดการเขียนจิตรกรรมแนวใหม่ท่ีไม่ได้เขียนเป็นเร่ืองราวแต่
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เป็นการประดบัตกแต่งลวดลาย รวมทัง้การได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน จนเรียกว่า ศิลปะแบบพระ

ราชนิยม ดงันัน้ถึงแม้เอกสารประวตัวิดัจะระบวุ่าวดัได้สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 แตจ่ากการศกึษา

พบวา่ เหตกุารณ์ในการสร้างวดัน่าจะหมายถึงวิหารมากกวา่ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบพระราชนิยมใน

รัชกาลท่ี 3  ด้วยพิจารณาจากรูปแบบพระอุโบสถท่ีพบว่าเป็นแบบอยุธยาตอนปลาย ส่วนงาน

จิตรกรรมภายในพระอโุบสถดงักลา่วพบว่ามีลกัษณะแบบงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 อาจเป็นไป

ได้วา่มาเขียนขึน้ใหมห่รือซอ่มแซมในชว่งท่ีมีการสร้างวิหาร  
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