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วัดนาคปรกทั้งหมด ในประเด็นรู ปแบบสัญลักษณ์ องค์ประกอบ การจัดวาง โครงสร้างของสี และ
ความหมายอันสัมพันธ์กบั บริ บททางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบที่ต้ งั ของวัด ซึ่ ง
สามารถสรุ ปผลจากการศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง ภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะได้ดงั นี้
รู ปแบบสัญลักษณ์ มีการใช้รูปแบบสัญลักษณ์ร่วมหรื อเหมือนกันระหว่างวัดนาคปรก
และวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร สามารถแบ่งยุคสมัยของภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะของวัดนาคปรก
และวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยใช้ฐานทางสังคมเป็ นตัวกาหนด ได้เป็ น “ยุคพระราชนิยม”
องค์ประกอบและการจัดวาง ภาพจิตรกรรมที่อยูบ่ นช่องหน้าต่างได้จดั วางแบบสมดุลย์
ซ้ายขวา เป็ นภาพสิ่ งของและสัญลักษณ์มงคล มีการใช้หลักทัศนี ยภาพ เพื่อแสดงให้เห็นความลึก
ของภาพ โดยการใช้สี จังหวะการจัดองค์ประกอบมีการเว้นช่องวางที่เหมาะสม การวาดภาพยังไม่
ละเอียดนัก ใช้เส้นหน้าในการวาด ส่ วนภาพจิตรกรรมที่อยู่บนฝาผนังทั้ง 4 ด้าน แบ่งการวาดเป็ น
ช่ องสี่ เหลี่ ยมเรี ยงซ้อนกันอย่างเป็ นระเบียบ รวมทั้งหมด 120 ช่ อง โครงสร้ างของสี พื้นหลังที่
ปรากฏเป็ นสี ขาว สี ที่ใช้เป็ นสี หลัก มีเพียงสี ดา สี แดง และสี เขี ยว ส่ วนสี อื่นๆ เกิดจากการนาสี ดา สี
แดง และสี เขียวมาผสมกัน ใช้สีดาในการตัดเส้น ระบายสี แบน ไม่มีการไล่สีอ่อนแก่ และไม่ปรากฏ
แสงเงาบนภาพ
จากการศึ กษาภาพจิ ตรกรรมเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ภายในพระอุโบสถวัดนาคปรก ไม่
สามารถค้นพบปริ ศนาธรรมจากสัญลักษณ์บนเครื่ องบูชาได้ เรื่ องเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะทั้งหมด ได้ช้ ี
จุดไปในเรื่ องของความสุ ขเฉพาะหน้า คือ อายุยืนยาว มี โชคลาภ มี วาสนา มิไ ด้พูดถึ งเรื่ องการ
นิพพาน การเสี ยสละ ทาน บารมี หรื อการช่วยเหลือคนแต่อย่างใด
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The purpose of this research is to fulfill the knowledge on the mural painting in
Wat Nakprok Khet Phasi Charoen Bangkok. Compared were aspects of style and sign, the
composition, the placing, the structure of color and the meaning related to the context of art
and the culture of the community around the site of temple. The results of study and analysis
of the Chinese ritual altar mural paintings are as follows:
The aspects of style and sign: Applying the style and sign between Wat Nakprok
and Wat Rachaorasaramrachawarawiharn. It could divide the periods of the Chinese ritual
altar mural paintings and using the social base as a determination such as: “The period of
royal pleasure”.
Composition and placement of painting on the windows, collocated by balancing
the left side and right side is the visual object and felicitous symbol. The paintings show the
artists’ technique that focusing the perspective vision by color gradient, compositing by
appropriate spacing, drawing roughly and using foreground drawing. The paintings on all four
walls are divided to 120 rectangles. The structure of using color; white in background and
mainly using only black, red and green. For other colors, they are appeared by mixing these
three main colors. In addition, the artists use the black color for bolding the drawing line. They
also paint with only one tone; having no color gradient and do not show the shadow in their
painting.
By studying the paintings of the sets of altar table in the chapel of Wat Nakprok, it
could not find the Dharma puzzle. From the symbols on all sets of altar table, it points to the
sustainable happiness which is long live, fortune, ascendancy without defining to the Nirvana,
sacrifice, charity, acts or amelioration at all.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่ องการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดนาคปรก เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ฉบับนี้ สาเร็ จลุ ล่วงด้วยดี ดว้ ยความกรุ ณาของอาจารย์ ดร. สุ ธา ลี นะวัตซึ่ งเป็ นผู้
ควบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ ขอขอบคุ ณ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูช้ ่ วยศาตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติ งสัญชลี และ รอง
ศาสตราจารย์ สุ ธี คุ ณาวิช ยานนท์ กรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์ ที่ ใ ห้ค าแนะน าและแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้า ให้คาปรึ กษาให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งต่อ
ผูว้ จิ ยั ส่ งผลให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุ ณาของทุกๆ ท่านเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์ทุกๆรู ป รวมทั้งคนงาน ในวัดนาคปรก ที่ให้
ความร่ วมมื อในการเก็บ ข้อมูล และให้ค าแนะนาและประสบการณ์ อนั มี ค่าแก่ ข ้าพเจ้า ขอกราบ
ขอบพระคุณเจ้าของหนังสื อ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มี
ความสมบูรณ์ ขอบพระคุ ณ พี่ๆ เพื่อนๆ ชาวหลักสู ตรทฤษฎี ศิลป์ ที่ใ ห้คาแนะนาและให้กาลังใจ
ตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุ ณบุพการี กบั การให้ทุนทรัพย์ในการศึกษาวิจยั รวมไปถึ งการให้
คาปรึ กษา ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างมาก รวมถึงการอยู่เคียงข้างและให้ท้ งั กาลังกายและ
กาลังใจเสมอมา
คุณค่าหรื อประโยชน์อนั เกิ ดจากวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ ผูว้ ิจยั ขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสัง่ สอน ให้การแนะนา ให้การสนับสนุนเป็ นอย่างดียงิ่ เสมอมา
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ความนิยมที่ทาให้เกิดการเขียนภาพจิตรกรรมเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ
รู ปแบบของเครื่ องบูชาอย่างจีนที่พบ
ความหมายของเครื่ องบูชาแต่ละชนิด
หมวดรู ปบุคคล
หมวดรู ปสัตว์ ที่ปรากฏในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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หน้า
29
34
41
41
42
44
46
46
49
55
61
72
85
95
96
96
96
99
101
103
104
104
105
114

บทที่
หมวดพรรณไม้
หมวดรู ปสิ่ งของ
ความสัมพันธ์ดา้ นรู ปแบบ และพัฒนาการ
ลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังภาย ในพระอุโบสถวัดนาคปรก
ภาพบนบานหน้าต่าง
จิตรกรรมบนฝาผนังพระอุโบสถวัดนาคปรก
วัฒนธรรมการใช้สีของช่างชาวจีน
ความหมายของสี ต่างๆ ในจิตรกรรมจีน
การจัดองค์ประกอบภาพบนบานหน้าต่าง
กรรมวิธีในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
วัดที่ใช้เทียบเคียง เพื่อเป็ นกรณี ศึกษา
รู ปแบบงานจิตรกรรม
จิตรกรรมเครื่ องเรื อน
จิตรกรรมเครื่ องตั้ง
จิตรกรรมเครื่ องประดับเรื อน ซึ่ งใช้จดั วางกับเครื่ องเรื อน
จิตรกรรมเครื่ องประดับเรื อนอื่นๆ
คติความเชื่อในการวาดรู ปเครื่ องบูชา
จิตรกรรมภาพบุคคล และสัตว์บนบานประตู หน้าต่าง
จิตรกรรมภาพบุคคลแต่งกายธรรมดา
จิตรกรรมภาพบุคคลแต่งกายในชุดนักรบ
ภาพบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏภายในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดนาคปรก
ความหมายของภาพจิตกรรมที่ปรากฏ
จิตรกรรมลวดลาย และภาพประดับอื่นๆ
รู ปแบบการประดับ
ลวดลาย และภาพประดับ
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หน้า
144
164
209
212
211
223
256
259
261
262
264
264
268
266
269
271
274
276
277
277
277
278
289
293
293
294

บทที่
ความหมายของภาพจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
การเปรี ยบเทียบภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับ
ศิลปะร่ วมสมัย
การเปรี ยบเทียบกับ เครื่ องลายคราม
การเปรี ยบเทียบงานจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับการเครื่ อง
แต่งกายจีน
ลักษณะการแต่งกายที่พบภาพบุคคลในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัด
นาคปรก
ทรงผมที่พบในงานจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถ วัดนาคปรก
การเปรี ยบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับ
ตุก๊ ตาจีน
บทสรุ ป
การกาหนดอายุจิตรกรรม
อภิปรายผล
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หน้า
298
299
299
312
312
314
317
323
325
327

บรรณานุกรม

329

ภาคผนวก

339

ประวัติผวู้ ิจยั

356

ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บริ เวณหน้าพระอุโบสถ วัดนาคปรก
พระประธานในพระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดนาคปรก
ลวดลายปูนปั้ นบนขอบประตูและหน้าต่างภายนอกพระอุโบสถ วัดนาคปรก
ลวดลายดอกพุดตานหน้าบัน
จิตรกรรมบนเพดาน ภายในพระอุโบสถ
จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมบนฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมบนฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมบนฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
พระวิหาร วัดนาคปรก
พระประธานปางนาคปรก ที่ประดิษฐานภายในพระวิหาร วัดนาคปรก
หอระฆัง วัดนาคปรก
บรรยากาศชุมชน บริ เวณวัดนาคปรก
วงจรสี
จิตรกรรมฝาผนัง เรื่ องสามก๊ก ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
ทวารบาลบานกลางของพระอุโบสถวัดสุ วรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ
การจัดวางเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะที่ปรากฏจริ งๆ ในประเทศจีน สมัยราชวงศ์ชิง
ฮวงซุ ย้ จีนที่ปรากฏจิตรกรรมเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ในประเทศจีนสมัยปัจจุบนั
ภาพเหล่าเซี ยนทั้งแปด
ทางเข้าพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
งานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
จิตรกรรมภาพเครื่ องเรื อน ภายในพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
จิตรกรรมภาพเครื่ องเรื อนและเครื่ องประดับเรื อน ภายในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
ภาพจิตรกรรมแสดงการจัดวางเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ พระวิหาร
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
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หน้า
28
31
32
32
33
34
34
35
36
37
38
39
39
40
43
97
98
102
102
105
264
266
267
269
270

ภาพที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

หน้า
ภาพเครื่ องตั้งเพียงภาพเดียว ที่ปรากฏโดยมีองค์ประกอบหลักครบ พระอุโบสถ
วัดนาคปรก
ภาพจิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ผา้ ม่านตกแต่ง ภายในพระวิหาร
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ภาพก้อนเมฆ และดวงอาทิตย์เหนือภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ภายในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
ภาพม่านแหวกที่ปรากฎในงานจิตรกรรม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่
ภาพบนบานประตูพระอุโบสถ วัดนาคปรก บานประตูที่ 1 และ 2
ภาพบนบานประตูพระอุโบสถ วัดนาคปรก บานประตูที่ 3 และ 4
วิวฒั นาการของลายประแจจีน (Key-patterns)
การเปรี ยบเทียบรู ปทรงและลวดลาย ของอ่างปลาที่ปรากฏในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก กับเครื่ องลายคราม
การเปรี ยบเทียบรู ปทรงและลวดลาย ของจอกสุ ราที่ปรากฏในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก กับเครื่ องลายคราม
การเปรี ยบเทียบรู ปทรงของแจกันที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรก
กับเครื่ องลายคราม
การเปรี ยบเทียบลวดลาย ของแจกันที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับ
เครื่ องลายคราม
การเปรี ยบเทียบลวดลาย ของแจกันที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับ
เครื่ องลายคราม
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271
272
273
275
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
290
291
296
301
302
303
304
305

ภาพที่
48 การเปรี ยบเทียบลวดลายของกาชงชาที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับ
เครื่ องลายคราม
49 การเปรี ยบเทียบลวดลาย ของแจกันที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับ
เครื่ องลายคราม
50 การเปรี ยบเทียบลวดลาย ของถ้วยชาที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับ
เครื่ องลายคราม
51 การเปรี ยบเทียบลวดลายของแจกันที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับ
เครื่ องลายคราม
52 การเปรี ยบเทียบรู ปทรงของกาน้ าชาที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดนาคปรก
กับเครื่ องปั้ นดินเผา
53 การแต่งกายของภาพบุคคล ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
54 การเปรี ยบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับทรงผมสตรี จีน
โบราณ
55 การเปรี ยบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับทรงผมสตรี
จีนโบราณ
56 การเปรี ยบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับทรงผมสตรี
จีนโบราณ
57 การเปรี ยบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับทรงผมสตรี
จีนโบราณ
58 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
กับตุก๊ ตาจีน
59 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
กับตุก๊ ตาจีน
60 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
กับตุก๊ ตาจีน
61 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
กับตุก๊ ตาจีน
62 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
กับตุก๊ ตาจีน
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306
307
308
309
310
313
314
315
316
316
317
319
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321

ภาพที่
63 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
กับตุก๊ ตาจีน
64 ภาพระบุปี ติง เว่ย ที่ปรากฎบนบานประตู ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
65
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดนาคปรก............................................
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หน้า
322
325
328

สารบัญภาพประกอบ
แผนผังที่
1 แปลนแสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของวัดนาคปรก
2 แบบแปลนพระอุโบสถ วัดนาคปรก จะทาการแก้ไขในปลายปี ค.ศ. 2011 เป็ น
แบบ 2 ชั้น ยกสู งขึ้น 5 เมตร มีระเบียงโดยรอบ
3 แผนผังแสดงตาแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
4 แผนผังแสดงลาดับ บนผนังสกัดด้านหลังพระประธาน ด้านทิศตะวันตก
5 แผนผังแสดงลาดับ บนผนังสกัดด้านหลังพระประธาน ด้านทิศตะวันออก
6 แผนผังแสดงลาดับ บนผนังสกัดด้านหลังพระประธาน ด้านทิศเหนือ
7 แผนผังแสดงลาดับ บนผนังสกัดด้านหลังพระประธาน ด้านทิศใต้

หน้า
27

ลายเส้นที่
1 ลายเส้นสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก ด้านหน้าและด้านหลัง
2 ลายเส้นสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก ด้านข้าง
3 ลายเส้นจิตรกรรรมบนเพดาน ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
4 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 1-4
5 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 5-8
6 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 9-12
7 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 13-16
8 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 17-20
9 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 1-4
10 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 5-8
11 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 9-12
12 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 13-16
13 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 17-20
14 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 1-4
15 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 5-8
16 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 9-12
17 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 13-16
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ลายเส้นที่
18 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 17-20
19 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 21-24
20 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 25-28
21 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 29-32
22 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 33-36
23 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 37-40
24 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 1-4
25 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 5-8
26 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 9-12
27 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 13-16
28 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 17-20
29 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 21-24
30 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 25-28
31 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 29-32
32 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 33-36
33 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 37-40
34 ลายเส้นก้อนเมฆและดอกไม้ ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
35 ลายเส้นสัตว์ต่างๆ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
36 ลายเส้นหยูอ่ ้ ี กาและถ้วยชา ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ
วัดนาคปรก
37 ลายเส้นแจกันรู ปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ
วัดนาคปรก
38 ลายเส้นแจกันรู ปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ
วัดนาคปรก
39 ลายเส้นของวิเศษต่างๆ เช่น ม้วนคัมภีร์ พัด ตะกร้าดอกไม้ ขลุ่ย ดาบ
และน้ าเต้า
40 ลายเส้นอาวุธต่างๆ เช่น หอก ดาบ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ
วัดนาคปรก
41 ลายเส้นขนนก ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
42 ลายเส้นกระถางธูปและเก้าอี้ ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่
43 ลายเส้นโต๊ะลายประแจจีน งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
44 ลายเส้นมนุษย์ท้ งั 10 คู่ งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
45 ลายเส้นมนุษย์ท้ งั 10 คู่ งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
46 ลายเส้นจิตรกรรมจงหลี่เฉวียนในพระอุโบสถวัดนาคปรก
47 ลายเส้นจางเกว๋ าะเหล่า จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนาคปรก
48 ลายเส้นลวีต่ งปิ่ น จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนาคปรก
49 เฉา เกว๋ าะ จิ้ว หนึ่งในแปดเซี ยน
50 ลายเส้นหลี่เถี่ยโก่ว จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
51 ลายเส้นหันเชี่ยงจื่อ จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
52 หลานไฉเหอ หนึ่งในแปดเซี ยน
53 ลายเส้นเหอเซียนกู จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
54 ภาพค้างคาวภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
55 ภาพผีเสื้ อภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
56 ภาพแมลงปอภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
57 ภาพกระต่ายภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
58 ภาพนกหัวขวานภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
59 ภาพนกกระเรี ยนภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
60 ภาพนกกระสาภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
61 ภาพนกแก้วภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
62 ภาพสิ งโตภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
63 ภาพปลาในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
64 ภาพแมวในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
65 ภาพคางคก 3 ขาในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
66 ภาพม้าในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
67 ภาพหงส์ ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
68 ภาพเต่าในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
69 ภาพเป็ ดในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
70 ภาพลิงในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
71 ภาพมังกรในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
72 ภาพกวางในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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ลายเส้นที่
73 ภาพกิเลนในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
74 ภาพไก่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
75 ภาพช้างในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
76 ภาพหนูในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
77 ภาพหมีในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
78 ภาพหอยแมลงภู่ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
79 ภาพพุดตานหรื อดอกโบตัน๋ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
80 ภาพดอกเบญจมาศ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
81 ภาพดอกบัว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
82 ภาพดอกบ๊วย หรื อดอกเหมย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
83 ภาพดอกซ่อนกลิ่น ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
84 ภาพไผ่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
85 ภาพกล้วยไม้ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
86 ภาพไม้อบเชย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
87 ภาพส้มมือ ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
88 ภาพทับทิม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
89 ภาพส้ม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
90 ภาพลูกท้อ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
91 ภาพสาลี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
92 ภาพฟักทอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
93 ภาพลูกพลับในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
94 ภาพแตงโม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
95 ภาพมะเขือยาว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
96 ภาพมีดสั้น ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
97 ภาพหอก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
98 ภาพหอก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
99 ภาพดาบในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
100 ภาพขวาน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
101 ภาพเสาต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
102 ภาพแจกันรู ปทรงต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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ลายเส้นที่
103 ภาพแจกันรู ปทรงต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
104 ภาพขวดยานัตถุ์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
105 ภาพหม้อสามขา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
106 ภาพสัญลักษณ์หยิน-หยาง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
107 ภาพพระจันทร์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
108 ภาพดวงดาว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
109 ภาพเมฆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
110 ภาพพระอาทิตย์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
111 ภาพคลื่น ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
112 ภาพควัน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
113 ภูเขาไม้ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
114 ภาพแว่นตา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
115 ภาพกระถางเผาไม้หอม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
116 ภาพเทียนไข ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
117 ภาพยูอ่ ี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
118 ภาพยูอ่ ี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
119 ภาพลับแล ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
120 ภาพกี๋ทรงกลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
121 ภาพฆ้อง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
122 ภาพกลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
123 ภาพขลุ่ย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
124 ภาพผีผา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
125 ภาพซอ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
126 ภาพแคนจีน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
127 ภาพโคมไฟ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
128 ภาพเก๋ งจาลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
129 ภาพเข็ม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
130 ภาพกระจก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
131 ภาพแส้ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
132 ภาพพัด ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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ลายเส้นที่
133 ภาพกล่องขนม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
134 ภาพม้วนกระดาษหรื อม้วนคัมภีร์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
135 ภาพเครื่ องราง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
136 ภาพเครื่ องเขียน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
137 ภาพกล่องหนังสื อ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
138 ภาพหานกยูง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
139 ภาพธนู ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
140 ภาพตะเกียบ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
141 ภาพธูป ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
142 ปมหรื อเงื่อนไม่รู้จบ หนึ่งในอัษฎมงคล
143 ภาพไม้เกาหลัง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
144 ภาพระฆัง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
145 เรื อสาเภาที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
146 ไข่ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
147 ภาพขวดน้ าเต้าที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
148 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 1 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
149 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 1 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
150 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 2 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
151 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 2 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
152 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 3 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
153 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 6 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
154 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 9 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่
155 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 4 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
156 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 7 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
157 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 2 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
158 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 8 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
159 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 6 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
160 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 8 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
161 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 8 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
162 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 19
(จากหน้า 75) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
163 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก
ภาพที่ 11 (จากหน้า 50) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
164 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 27
(จากหน้า 66) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
165 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 8
(จากหน้า 61) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
166 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหลังพระประธาน ทางทิศออก ภาพที่ 4 (จาก
หน้า 54) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
167 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 37
(จากหน้า 80) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
168 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง หน้าพระประธาน ทางทิศออก ภาพที่ 17
(จากหน้า 58) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
169 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 33
(จากหน้า 68) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ธ

หน้า
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

ลายเส้นที่
170 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 23
(จากหน้า 65) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
171 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 29
(จากหน้า 67) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
172 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 21
(จากหน้า 65) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
173 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 25
(จากหน้า 66) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
174 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหน้าพระประธาน ทางทิศออก ภาพที่ 4
(จากหน้า 54) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
175 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 15
(จากหน้า 74) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
176 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 7
(จากหน้า 61) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
177 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 14
(จากหน้า 74) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
178 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 4
(จากหน้า 48) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
179 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 31
(จากหน้า 78) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
180 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก
ภาพที่ 19 (จากหน้า 52) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
181 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 18
(จากหน้า 75) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
182 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 40
(จากหน้า 69) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
183 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 36
(จากหน้า 68) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
184 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 21
(จากหน้า 65) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่
185 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 8
(จากหน้า 72) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
186 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหน้าพระประธาน ทางทิศออก ภาพที่ 15
(จากหน้า 57) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
187 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 40
(จากหน้า 80) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
188 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 36
(จากหน้า 79) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
189 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 4
(จากหน้า 60) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
190 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 23
(จากหน้า 76) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
191 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 7
(จากหน้า 72) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
192 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 16
(จากหน้า 74) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นนั้นนับว่ามีความสวยงามเป็ นอย่างยิง่ แต่
เวลาต่อมาก็มีการเปลี่ ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมเกิดขึ้น ก่อให้เกิดศิลปะรู ปแบบ
ใหม่ ต ามสมัย นิ ย ม โดยเฉพาะในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย และรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ประเทศไทยได้มีการติดต่อกับประเทศจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อทา
การค้าขาย จึงส่ งผลไปยังงานศิลปกรรมของไทย ที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาร่ วมด้วย
ภาพจิตรกรรมที่มีอิทธิ พลของจีนในประเทศไทย ที่จดั ได้วา่ มีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นอย่าง
มากก็คือ ภาพจิตรกรรมอันเกี่ยวกับตานาน พงศาวดาร และประวัติศาสตร์ ของประเทศจีน อาทิเช่น
เรื่ อ งสามก๊ ก แปดเซี ย น และฮก ลก ซิ่ ว เป็ นต้น ทั้ง ยัง มี ภ าพจิ ต รกรรมอื่ นๆที่ มี ค วามน่ า สนใจ
นอกเหนื อจากที่ ได้กล่ าวมาในข้างต้น นัน่ ก็คือ ภาพจิตกรรมเครื่ องโต๊ะหมู่บูชา หรื อเรี ยกว่าภาพ
เครื่ องตั้ง ภาพเครื่ องโต๊ะ ภาพม้าหมู่ ภาพโต๊ะเครื่ องบูชา ภาพวาดทวยเทพในตานานจีน ผลไม้ สัตว์
มงคล เครื่ องบูชาต่างๆ ทั้งยังมีการแสดงแนวปรัชญา สิ่ งที่ปรากฏในภาพจึงมักเป็ นธรรมชาติที่มีป่า
เขา แม่น้ า ลาธาร นก ดอกไม้ ใบไม้ เป็ นงานจิตรกรรมที่น่าสนใจและเป็ นตัวอย่างที่ดีในการศึกษา
ศิลปะจีนในประเทศไทย
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“ภาพเครื่ องตั้งโต๊ ะหมู่บูชาของชาวจี นนั้ น ประกอบไปด้ วยหลายอย่ าง เช่ นแจกัน ดอกไม้ แว่ น
เครื่ องลายคราม อ่ างแก้ วใส่ ปลา เครื่ องถ้ วยชา ถาดผลไม้ กระจก เป็ นต้ น นับว่ าเป็ นประโยชน์ มากในการศึ กษาถึง
ขนบประเพณี ของจี นและเงื่อนงาของศิลปะจี นที่ เข้ ามามีอิทธิ พลต่ อศิลปะไทย สมัยรั ตนโกสิ นทร์ ” 1

แหล่งจิตรกรรมฝาผนังภาพเครื่ องโต๊ะบูชาที่จะทาการศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ วัดนาค
ปรก ซึ่ งเป็ นวัดราษฎร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่ งมีลกั ษณะทาง
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมผสมผสานระหว่างไทย และจีน หลังคาเป็ น แบบจีนแต่มุงกระเบื้องสี แบบไทย
ตามประวัติเล่าสื บกันว่า สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีพ่อค้าเรื อสาเภา
ชาวจีน ชื่อว่า พระบริ บูรณ์ธนากร (เจ้าสัวพุก แซ่ ตนั ) เดินทางมาประกอบการค้าขายที่พระนคร ฝั่ ง
ธนบุรี ย่านตลาดพลู ได้ต้ งั รากปั กฐานเป็ นครอบครัวกับภรรยาคนไทย เจ้าสัวพุก เป็ นผูม้ ีศรัทธา
1

น. ณ ปากน้ า ,ครู ค งแป๊ ะและครู ทองอยู่ : สองจิ ต รกรเอกแห่ งยุคทองของศิ ล ปะจิ ต รกรรม
รัตนโกสิ นทร์.(กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2530),217.

1

2
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีฐานะดีพอที่จะเกื้ อกูลประโยชน์แก่คนอื่น จึงได้คิดริ เริ่ มก่อสร้างวัด
ขึ้น เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรม กิ จกรรม และศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา อีกประการ
หนึ่ ง เพื่ อเป็ นการตอบแทนคุ ณ ชาวไทยที่ ท าให้ก ารค้า ขายของตนเติ บ โตก้า วหน้า การก่ อสร้ า ง
เริ่ มแรก ได้สร้ า งโบสถ์ข้ ึ นก่ อน พร้ อมกับเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็ นเครื่ องบูชาของชาวจี น
โบราณต่างๆ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แก่ตนเอง และสร้างวิหารมีลกั ษณะทรงไทยเป็ นอนุ สรณ์แก่ภรรยา
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังลายไทยเล่าเรื่ องราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์ และเรื่ องราวการชนะมาร
ของพระพุทธเจ้า ครั้นแล้วได้อญั เชิญพระพุทธรู ปปางมารวิชยั มาจากเมืองสุ โขทัย มาประดิษฐานไว้
ในวิหารพระประธานองค์ประดิษฐานที่วิหารนั้นมีพญานาค 7 เศียรแผ่พงั พาน เป็ นรู ปปูนปั้ น องค์
พระเป็ นพระปางมารวิชยั สัมฤทธิ์ ชาวบ้านจึงได้เรี ยกว่า “วัดนาคปรก” ตามลักษณะพระพุทธรู ปที่
ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ของวัดนี้
ด้านในซุ ้มประตูเขียนรู ปทวารบาลแบบจีนด้วยฝี มือละเอียดประณี ต ส่ วนผนังในพระ
อุโบสถเขียนเป็ นลวดลายเครื่ องบูชาแบบจีน บางช่วงมีความหมายเกี่ยวกับการให้พรของ ฮก ลก ซิ่ ว
ตามคติของจีน รวมไปถึ งสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมภาพเครื่ องโต๊ะหมู่บูชา ประกอบไป
ด้วยรู ปภาพ ลวดลายที่แสดงถึงสวัสดีมงคล เห็นถึงรู ปแบบโดยรวม ด้านสัญลักษณ์ การออกแบบ
และวัส ดุ ที่ อ ยู่ใ นภาพ เป็ นรู ป แบบจิ ต รกรรมที่ ค วรได้รั บ การศึ ก ษาอย่า งชัด เจน เกี่ ย วกับ ที่ ม า
แหล่งข้อมูลที่ศิลปิ นใช้เขียนภาพสื่ อที่ศิลปิ นใช้นาเสนอ รวมไปถึงความเป็ นมาคติความเชื่ อ และ
สภาพสังคมในยุคนั้น เป็ นจิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจจากศิลปะจีนอย่างเด่นชัด ถือว่า
เป็ นแบบ “พระราชนิ ยม” การใช้ชื่อเรี ยกดังกล่าวเนื่ องจากศิลปะในแนวจีนเป็ นพระราชนิ ยมของ
รัชกาลที่ 32 นอกจากนี้ ยงั เรี ยกจิตรกรรมแบบดังกล่าวได้ว่า “แบบนอกอย่าง”3 ด้วย เพราะต่างจาก
จิตรกรรมไทยประเพณี ที่มีมาแต่เดิม
ผลประโยชน์ที่ได้จะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ
วัดนาคปรกได้ดียงิ่ ขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพราะภาพจิตรกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
และเพื่อเป็ นประโยชน์ในการอนุรักษ์ศิลปกรรมของชาติต่อไปในอนาคต
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สันติ เล็กสุขมุ , ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2544),

195.
3

จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, แปลโดย ชาญวิทย์
เกษตรศิริ (กรุ งเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ , 2529), 23.

3
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาจิตรกรรมฝาผนังของวัดนาคปรก ในประเด็นเรื่ องรู ปแบบของสัญลักษณ์
องค์ประกอบ การจัดวาง
2. เพื่ อศึ ก ษาโครงสร้ างทางทัศนศิ ลป์ ในเรื่ องของสี เทคนิ ควิธีที่ ศิ ลปิ นใช้ใ นการ
ระบายสี
3. ศึกษาเพื่อเข้าใจมูลเหตุของความนิ ยมในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยที่นาเสนอ
เรื่ องราว..และ ลวดลายแบบจีนในสมัยสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
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ประโยชน์ ของกำรศึกษำ
1. การศึ กษาค้นคว้านี้ จะทาให้ทราบถึงลักษณะเฉพาะของผลงานจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรกทั้งหมด ในประเด็นรู ปแบบสัญลักษณ์ องค์ประกอบ การจัดวาง
โครงสร้างของสี ตลอดจนความหมาย
2. เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานอันจะช่ วยให้เข้าถึ งงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย ในช่ วง
รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน
3. เพิ่มพูนองค์ความรู้ เกี่ ยวกับลักษณะเด่ นและลักษณะร่ วมทางรู ปแบบศิลปกรรม
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของวัดนาคปรก
4. เรี ยนรู้ถึงศิลปกรรมที่เป็ นพัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
5. สามารถค้นหาองค์ค วามรู้ ใ หม่เกี่ ยวกับความเป็ นมาของศิ ล ปกรรมภายในพระ
อุโบสถวัด นาคปรก
ขอบเขตของกำรศึกษำ
การวิจยั เรื่ องจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดนาคปรกทั้งหมด โดยไม่รวม
ลายปูน ปั้ นหรื องานประติมากรรม กรณี ศึกษาศิลปกรรมจะดาเนินการวิจยั ตามระเบียบวิธีวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ ที่จะใช้วิธีศึกษาและหลักการวิเคราะห์ของสาขาทฤษฎีศิลป์ และทัศนศิลป์ เป็ นแนว
ศึกษาหลัก โดยทาการถอดลายเส้นเพื่อเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 50 ภาพ จากภาพทั้งหมด 110 ภาพ
การศึกษาจะเน้นถึงการสังเคราะห์ที่มาแนวคิด ลักษณะของแนวคิด รู ปลักษณ์ของศิลปกรรมในส่ วน
ของภาพจิ ตรกรรมของพระอุ โบสถวัด นาคปรก และพัฒนาการทางรู ปแบบศิ ล ปะที่ ปรากฏอัน
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของวงการศิลปะในช่วงรัชสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ศึกษาและเปรี ยบเทียบภาพจิตรกรรม กับของวัดแห่งอื่นๆ อาทิเช่น วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ที่
สร้ างขึ้ นในสมัยเดี ยวกัน เพื่ อสามารถสรุ ปถึ งลักษณะเฉพาะของศิ ลปกรรมในวัดนาคปรก และ
ลักษณะร่ วมทางรู ปแบบศิลปะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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ข้ อจำกัดทำงกำรศึกษำ
1. ภายในพระอุโบสถวัดนาคปรก จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ มี
การขึงสายสิ ญจน์ภายในพระอุโบสถ รวมทั้งมีการซ่ อมแซมใหม่ท้ งั หมด โดยไม่ได้อิงตามรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมแต่ด้ งั เดิ ม รวมทั้งมีการใช้สีทาทับภาพจิ ตรกรรมบนบานประตู ทาให้ยากต่อการ
ถ่ายภาพ และบดบังภาพจิตรกรรมฝาผนัง
2. ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดนาคปรกไม่มีการลาดับภาพอย่างแน่นอน หรื อ
เป็ นแบบแผน ดังนั้นการลาดับภาพในแผนผังงานจิตรกรรมฝาผนังแต่ละด้าน ข้าพเจ้าได้ทาการ
จัดระบบเรี ยบเรี ยงขึ้นเอง เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา
3. ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ ในการระบุชนิ ดหรื อชื่ อของรู ป ลายเส้นต่างๆ
อาทิเช่น ภาพสัตว์ ภาพดอกไม้ ภาพผลไม้ และสิ่ งของ เป็ นความคิดเห็นของข้าพเจ้าเอง
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ภาพเครื่ องโต๊ะบูชา หมายถึง ภาพเครื่ องตั้งหรื อเครื่ องหมายมงคลที่ถูกแสดงด้วยภาพ
คน สัตว์ และ สิ่ งของ ประเภทต่างๆ นามาจัดวางบนเครื่ องเรื อนหลากหลายรู ปแบบ เพื่อสักการบูชา
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และพระพุทธเจ้า ตามความเชื่อในวัฒนธรรมจีน
สัญลักษณ์ หมายถึง รู ปภาพหรื อลายสวัสดีมงคลตามคติความเชื่อของจีน ที่นกั ปราชญ์
ชาวจีนได้ ผูกลายขึ้น ซึ่ งปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังภาพเครื่ องโต๊ะบูชา
รู ปแบบ หมายถึง ลักษณะรู ปร่ างของสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจิตรกรรมเครื่ องโต๊ะบูชา
ผูว้ จิ ยั จะแบ่งรู ปแบบของสัญลักษณ์ออกเป็ น 8 รู ปแบบ
1. รู ปมนุษย์
2. รู ปสัตว์
3. รู ปดาว
4. ดอกไม้
5. ผลไม้
6. ลวดลาย
7. อักษรภาษาจีน
8. สิ่ งของต่างๆ เช่น เครื่ องใช้ เครื่ องประดับ เป็ นต้น
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ขั้นตอนของกำรศึกษำ
1. ในส่ วนของประวัติวดั นาคปรก ค้นคว้าจากเอกสาร ซึ่ งได้มีบนั ทึกไว้เป็ นหลักฐาน
แล้ว ในหนัง สื อ ประกอบกับ วิ ธี ศึ ก ษาโดยการค้น คว้า ประวัติ จากหนัง สื อ เอกสารอื่ น ๆ เช่ น
พงศาวดาร หนังสื อพระราชนิพนธ์ หนังสื อทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. ศึกษาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ โดยทัว่ ไปของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยเฉพาะใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เพื่อให้ทราบถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมที่อาจจะเป็ นตัวแปรทางสังคมที่ส่งผลต่องานศิลปกรรมของวัดนาคปรก
3. ในส่ วนของการศึกษาลักษณะศิลปกรรมในพระอุโบสถวัดนาคปรกโดยสังเขปนั้น
ทาการวิจยั ภาคสนาม (Field Research) คือการบันทึกภาพและหาข้อเท็จจริ งจากแหล่งข้อมูล เพื่อ
นามาเปรี ยบเที ยบกับข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางเอกสารที่กล่าวมาในก่อนหน้านี้ เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกขั้นหนึ่ง
4. ส่ วนของการศึกษาภาพจิตรกรรม ศึกษาโดยการตีความและถอดภาพส่ วนต่างๆ
นาผลมาวิเคราะห์ ถึงคตินิยม ลักษณะสัญลักษณ์และองค์ประกอบทางศิลปะ โดยเปรี ยบเทียบกับ
จิตรกรรมในวัดต่างๆ ซึ่ งมีประวัติการก่อสร้างร่ วมสมัยกัน
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยนาเอาผลการวิจยั แบบพรรณนา (Description Research)
มาสู่ รูปแบบการวิเคราะห์ (Analytical Research)
6. ขั้นตอนการอภิปรายผล
7. ขั้นตอนการเรี ยบเรี ยงและการนาเสนอรายงานวิจยั ประกอบด้วย ส่ วนของเนื้ อหา
ภาคผนวก ภาพประกอบ แผนผัง และลายเส้นประกอบ
8. จัดทาเอกสารต้นฉบับเป็ นรู ปเล่ม เพื่อดาเนินการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ การวิจยั
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บทที่ 2
ควำมสั มพันธ์ ไทย-จีน และอิทธิพลจีนในงำนศิลปะไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น
ควำมสั มพันธ์ ไทย-จีน
ประเทศไทยได้ติดต่อ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศจีนมาช้านาน นับตั้งแต่สมัย
กรุ งสุ โขทัยเป็ นต้นมา1 ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น โดยเฉพาะสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิ ศหล้านภาลัย และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้มีการติดต่อกับ
ประเทศจี น อย่ า งใกล้ ชิ ด แต่ ก ารติ ด ต่ อ ก็ เ ป็ นไปเพื่ อ การค้ า เสี ยส่ ว นใหญ่ เหตุ ผ ลเพราะ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อครั้งยังทรงดารงพระอิสริ ยยศเป็ นพระเจ้าลูกยาเธอ กรม
หมื่ นเจษฎาบดิ นทร์ พระองค์ท รงบัง คับ บัญชากรม ทรงช านาญในการแต่ ง ส าเภาไปค้า ขายกับ
ประเทศจีนเป็ นอย่างมาก จนพระบรมชนกนาถเรี ยกพระนามว่า “เจ้าสัว” ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จขึ้น
ครองราชย์แล้ว ก็ยงั คงติดต่อค้าขายกับประเทศจีนเรื่ อยมา การที่ศิลปกรรมหรื อวัฒนธรรมจีนเข้ามา
สู่ ภูมิภาค อันเป็ นดินแดนของประเทศไทยก็มิใช่เรื่ องแปลก และมิใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะชาว
จีนได้เดินทางเข้ามายังดินแดนสยามประเทศตั้งแต่สมัยทวารวดี ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 ด้วย
เรื่ องการค้าเป็ นส่ วนสาคัญ2
ในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้า เจ้า อยู่หัว ปรากฎว่า ชาวจี นได้อพยพเข้า มาตั้ง
ภูมิลาเนาในเมืองไทยมากขึ้น วอลเตอร์ เอฟ เวลลา (Walter F. Wella) ได้อา้ งไว้ในหนังสื อเรื่ อง
“Siam Under Rama III”3 ที่เขาประพันธ์ข้ ึนมีความตอนหนึ่งว่า.
“.....ประมาณว่าในตอนปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีชาวจีน
อพยพมาสู่ กรุ งสยามปี ละ 7,000 คน และในตอนปลายพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เพิ่มขึ้น
ถึงปี ละ 15,000 คน ฉะนั้นถ้าหากว่าการประมาณตามตัวเลขนี้ ถูกต้อง จะมีชาวจีนถึง 250,000 คน
อพยพเข้ามาในกรุ งสยาม ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั อย่างไรก็ตาม ตัวเลข
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กรรณิ การ์ ตันประเสริ ฐ, รายงานการวิจยั สนองพระราชประสงค์เรื่ องนครศรี ธรรมราช (กรุ งเทพ:
สภามหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ, 2540), 94.
2
ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 1.
3
Constance M. Wilson, “State and Society in the reign of Mongkut, 1851 -1868: Thailand on the
Eve of Modernization,” (Ph.D. Thesis Cornell Universtiy, 1970).

6

7
นี้เป็ นเพียงการประมาณเท่านั้น แต่แน่นอนที่สุดก็ คือ ชนกลุ่มน้อยได้เติบใหญ่ข้ ึนมาอย่างรวดเร็ วใน
รัชกาลนี้.....”4
ชาวจีนได้รับความไว้วางใจจากคนไทยโดยทัว่ ไปนับตั้งแต่สามัญชนขึ้นไปจนถึงองค์
พระมหากษัตริ ย ์ 5 ทั้งนี้ เพราะชาวจีนไม่วา่ จะไปอยูใ่ นประเทศใดก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
การในประเทศนั้นๆได้โดยง่ายและยิ่งชาวจีนเป็ นชาวตะวันออกด้วยกันกับคนไทย อีกทั้งศาสนา
ความเชื่ อตลอดจนขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของคนสองชาติน้ ี มีห่างไกลกัน ฉะนั้นการก่อให้เกิ ด
ความสนิทสนมกับคนไทย คนจีนย่อมสามารถทาได้ดีกว่าชาติอื่นๆ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ปรากฏว่า
มีกฎหมายห้ามสตรี ไทยแต่งงานกับชาวต่างด้าว แต่ชาวจีนก็ได้รับการยกเว้นในเรื่ องนี้ 6 กฎข้อบังคับ
อีกอย่างก็คือ ชนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพานักยังกรุ งศรี อยุธยา โดยทัว่ ๆไปแล้วจะถูกกาหนดให้อยู่
กับเป็ นหมู่เป็ นพวกภายนอกกาแพงพระนคร มีแต่ชาวจีนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ต้ งั บ้านเรื อนอยู่
ในกาแพงพระนครได้7
ในสมัยกรุ งธนบุรีความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวจีน ยิ่งแนบแน่นขึ้นทั้งนี้ เพราะ
สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีทรงมีเชื้ อสายจีน ชาวจีนในสมัยนั้นได้ถวายพระนามพระองค์ท่านว่า “เจิ้ง
เจา” แซ่ แต้ ในพระราชพงศาวดารได้ระบุไว้วา่ การที่สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีทรงกูอ้ ิสระภาพได้
อย่างรวดเร็ ว ก็พราะได้รับความร่ วมมือจากชาวจีนที่อยูใ่ นเมืองไทยขณะนั้น8
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์
ในปี ค.ศ. 1782 พระองค์ทรงมีพระราชดาริ ที่จะย้ายเมืองหลวง จากกรุ งธนบุรีมาตั้งที่ฝ่ังตรงข้าม9
ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ที่ทรงเลือกสร้างพระบรมราชวังนั้น เป็ นย่านชุ มชนชาวจีน
พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนเหล่านั้นย้ายบ้านเรื อนไปตั้งย้ายสถานที่แห่งใหม่ ตั้งแต่บริ เวณ
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4

วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา, แผ่นดินระนัง่ เกล้า, 50-51.
Harley F. Mac Nair, The Chinese Abroad Their Position and Protection: A Study in International
Law and Relation (Shanghai: Commercial Press, 1926), 3.
6
เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันติ โกมลบุตร
(พระนคร: ก้าวหน้า, 2510), 227.
7
วิลเลี่ยม จี สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, 18.
8
กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจาของกรมหลวงนริ นทรเทวี พ.ศ.2381-2310, พิมพ์
พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม เฉพาะตอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พ.ศ. 2310-2365 (พระนคร : องค์การ
ค้าของคุรุสภา, 2516), 146.
9
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เล่ม
ที่ 1 (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2504), 18.
5

8
คลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสาเพ็ง
สมัยพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เป็ นช่ วงที่กาลังสร้างบ้านเมืองให้เป็ นปึ กแผ่น
จึงมีความต้องการชนชั้นนา ที่มีความชานาญเป็ นพิเศษบางอย่าง เช่นการแพทย์ที่กา้ วหน้าของจีน ทา
ให้เรื อสาเภาหลวงที่ไปค้าขายที่เมืองจีน บางครั้งก็บรรทุกชาวจีนกลับมาเมืองไทยแทนสิ นค้า บาง
เที่ยวบรรทุกถึงลาละ 1,200คน10
ชาวจีนที่หลัง่ ไหลมาเป็ นจานวนมากในยุคนี้ เมื่อมาถึงก็ประกอบอาชีพทาให้มีฐานะมี
หน้ามีตาในสังคมอย่างรวดเร็ ว กลุ่มที่ถือว่ามีฐานะสู งสุ ดคือพ่อค้า นายอากร รองลงมาคือกลุ่มโรงสี
โรงเลื่อย ต่าลงมาคือกรรมกร และต่าสุ ด คือพ่อค้าหาบเร่ คนงานทางการเกษตร ช่างตัดผม นักแสดง
และคนลากรถ11
สมัย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล้า เจ้า อยู่หัว ชาวจี นได้อพยพเข้า มาตั้ง ภูมิ ล าเนาใน
ประเทศไทยเพิ่ ม มากขึ้ น และเป็ นอี ก ช่ ว งหนึ่ ง ที่ ค นจี น มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคมกลุ่ มหนึ่ งซึ่ งใกล้ชิดตั้งแต่ราชสานัก ขุนนาง รวมถึ งบุคคลทัว่ ไปในพระนคร
และรอบๆพระนคร
ชาวจีนที่เข้ามาสู่ เมืองไทยนั้น นอกจากจะมีอาชีพในด้านการค้าสาเภาแล้ว ยังประกอบ
อาชี พต่างๆ เช่ น ถ้าเป็ นคนจนก็มกั จะสมัครเป็ นแรงงานแทนไพร่ คือเป็ นกรรมกรรับจ้างทางาน
โยธา เช่น ขุดคลอง ทางานก่อสร้าง หรื อไม่ก็ไปตั้งภูมิลาเนาตามชานพระนครและในชนบท ทาไร่
ทาสวน และเลี้ ยงสัตว์ สาหรั บผูท้ ี มีฝีมือการช่ างก็จะมีอาชี พเป็ นช่ างแขนงต่างๆ เช่ น ช่ างต่อเรื อ
ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างปูน ในสมัยนั้นประเทศไทยต้องอาศัยช่างจีน เพราะงานช่างในบางแขนงโดย
เฉพาะที่ได้กล่าวมานี้ ช่างจีนจะมีความชานาญมากกว่าช่างไทย สาหรับคนจีนที่มีทุนทรัพย์ ก็จะยึด
อาชี พเป็ นพ่อค้าขายปลี กและขายส่ งภายในประเทศ ส่ วนผูท้ ี่มีฐานะดี ข้ ึนไปอีกก็มกั จะรับเป็ นเจ้า
ภาษีนายอากรทาการผูกขาดเก็บภาษีอากรให้รัฐบาล
ฐานะของคนจี นโดยทัว่ ไปในประเทศไทยในสมัยนั้น จะได้รับการปฎิ บตั ิจากไทย
เหมือนคนไทยโดยทัว่ ไป ถ้าพิจารณาในแง่การเมืองแล้ว ยังมีสิทธิ บางอย่างดีกว่าคนไทยสามัญเสี ย
อีก ชาวจีนมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินได้ และได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งรับราชการทหาร12 และยิ่งไปกว่านั้น
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เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เล่มที่ 1 ,

16.
11

วราภรณ์ ทินานนท์, “การค้าสาเภาของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ,” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 41.
12
หม่อมราชวงศ์ แสงโสม เกษมศรี ,ประวัติศาสตร์ สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3,
241.

9
คนจีนยังได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์แรงงาน แต่ตอ้ งเสี ยส่ วยเป็ นรายบุคคล เป็ นภาษีผกู ปี้ ข้อมือ
จีน เป็ นเงินเพียงเล็กน้อย 6 สลึงต่อ 3 ปี 13 จึงไม่น่าประหลาดใจที่ชาวจีนพากันตั้งหน้าตั้งตาสร้าง
ฐานะจนร่ ารวยไปตามๆกัน แต่ก็มีส่วนดีก็คือ ชาวจีนที่ร่ ารวยมีฐานะมัน่ คงจะมีจิตศรัทธาบริ จาคเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล เช่ นในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็บริ จาคสร้ างวัดตามอย่า ง
เจ้านายและขุนนางไทยผูม้ ีทรัพย์
หากมองความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ยาวไกล เราสามารถเรี ยนรู้ได้จากสายตาที่เป็ นกลาง
ของชาวตะวันตกที่เข้ามาเยือนประเทศไทยในอดีต ฟาน ฟลีต (Van Vliet) และ เดอ ลาลูแบร์ ( De
La Loubère) ในตอนต้นและตอนปลายของคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ได้บนั ทึกไว้วา่ ชาวสยามนิยมจีน
และชอบทาอะไรเลียนแบบจีน จนถึงสมัยต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 จอห์น ครอเฝิ ด (Johm Crawfurd)
ก็ยงั ได้รับความประทับใจและรายงานไว้เช่นนั้น ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลจีนที่เข้ามาในประเทศ
ไทยและการยอมรับในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ความเชื่อ14
ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย สามารถแบ่งตามภาษาพูดของชาวจีนด้วยกันได้ 6
ภาษาดังนี้
1. จีนกวางตุง้ (Cantonese) เป็ นประชากรส่ วนใหญ่ของมณฑลในกวางตุง้ ซึ่ งมีเมือง
กวางโจวเป็ นเมื องเอก ในเขตปากน้ าไข่มุกและบางส่ วนในตะวันออกเฉี ยงใต้ใ นมณฑลกวางสี
ส่ วนมากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ท้ งั การค้าและจากแหล่งอุตสาหกรรม จึงมีความชานาญในด้านการค้า
และงานช่าง เช่น งานเครื่ องจักรกล โรงสี ขา้ ว โรงเลื่อย และงานเหมืองแร่
2. จีนแต้จ๋ิว (Ch’ao-chou) เป็ นชาวจีนที่อยู่ตามท้องถิ่นในเขตเมืองซัวเถา (Shantou)
ในมณฑลกวางตุ ง้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งเรี ยกว่า เซา หรื อเขตจังหวัด
แต้จ๋ิว เขตดังกล่าว มีท้ งั แหล่งเกษตรกรรมและตลาดการค้า จีนแต้จิ๋วจึงมีความชานาญพิเศษในด้าน
ดังกล่าว
3. จีนไหหลา (Hainannese) เป็ นจีนส่ วนใหญ่ของเกาะไหหลา (Hainan) ในเขตตอน
ใต้ของมณฑลกวางตุง้ เป็ นจีนที่มีประสบการณ์ การทาน้ าตาลมะพร้าวและอยูใ่ นแหล่งอุตสาหกรรม
ต่อเรื อที่สาคัญ มีความชานาญงานในการต่อเรื อและงานช่างที่ใช้ฝีมือประณี ต
4. จีนแคะ (Hakka) เป็ นชาวฮัน่ ที่อพยพหนีสงครามการบุกรุ กของพวกมองโกล มา
จากทางตอนเหนือ ที่ถูกเรี ยกว่า แคะ เพราะเป็ นผูท้ ี่เข้ามาใหม่หรื อเป็ นแขก (แคะ=แขก) มีอยูม่ ากทั้ง
รอยต่อระหว่างพรหมแดนมณฑลกวางตุง้ และมณฑลฮกเกี้ยน และในเขตมณฑลกวางสี เป็ นชาวจีน
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วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา, แผ่นดินพระนัง่ เกล้า, 40.
14
ประพฤทธิ์ ศกุลรัตนเมธี, ความสัมพันธ์ของไทย-จีน, 33.

10
อยู่ในเขตทุรกันดารแห้งแล้ง มักอยู่ตามเทือกเขา ส่ วนใหญ่จึงเร่ ร่อนออกไปประกอบอาชีพรับจ้าง
นอกถิ่นฐานเป็ นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการสร้างทางรถไฟเป็ นอย่างมาก ในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย
5. จีนฮกเกี้ยน (Fukienese) เป็ นชาวจีนที่อยูท่ างภาคใต้ของมณฑลฟูเขี้ยน มีเขตกาวฉี
หรื อเมืองเซียะเหมิน (Xiamen) และเมืองฟูโจว (Fuzhou) เป็ นศูนย์กลาง เป็ นมณฑลที่อุดมไปด้วยแร่
ชนิดต่างๆ จึงมักเป็ นชาวจีนที่มีประสบการณ์ในการทาเหมืองแร่ มาก
6. จีนกลุ่ มอื่นๆ เช่ น จีนที่มาจากมณฑลยูนานและไต้หวัน เซี่ ยงไฮ้ และเมืองนิ งโป
บ้าง แต่มีจานวนน้อยได้แก่ จีนฮ่อ หรื อเป็ นจีนค้า คาราวานตามเส้นทางขุนเขาแถบมณฑลยูนนาน
และมณฑลกวงลี และจีนหย่า ซึ่ งหมายถึงจีนที่นิยมในวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่ งชาวจีนทัว่ ไปจะถือว่า
จีนหย่าเป็ นพวกที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติภูมิแห่งความเป็ นจีน15
ในด้านเศรษฐกิ จในช่ วงรัตนโกสิ นทร์ รัฐมีความจาเป็ นในการหารายได้เป็ นจานวน
มาก เพื่อใช้ในการเร่ งบารุ ง และดาเนินกิจการภายในบ้านเมือง16 ในขณะเดียวกันนั้น ท้องพระคลัง
สิ นค้าเต็มไปด้วยสิ นค้า ในรู ปของภาษี เครื่ องบรรณาการ และผลผลิตที่ได้จากไพร่ ในอาณาจักร ซึ่ ง
จ าเป็ นจะต้อ งระบายออก 17 ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วรั ฐ จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการค้า กับ
ต่างประเทศมากยิง่ ขึ้น18
ซึ่ งชี้ ให้เห็ นว่า การค้ากับประเทศจีนทาให้ประเทศไทยสามารถปั ญหาข้างต้นได้ โดย
ปั จจัยแรกคือ จีนมีบทบาทด้านเศรษฐกิ จในไทยเด่นชัดกว่าชาติอื่นๆ ตั้งแต่ปลายคริ สต์ศตวรรษที่
1719 นอกจากนี้ สินค้าไทยยังเป็ นที่ตอ้ งการ และมีราคาสู งในประเทศจีน เห็นได้จากการบันทึกของ
กุตสลาฟ (Gutzlaff)20 อีกทั้งไทยยังได้รับสิ ทธิ พิเศษต่างๆในการค้ากับจีนภายใต้ระบบบรรณาการ
ซึ่ งสร้ างรายได้ให้กบั รัฐบาลเป็ นอย่างมาก ในขณะเดียวกันสิ นค้าที่นาเข้าจากประเทศจีนยังเป็ นที่
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15

วินยั ผูน้ าผล, ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนศึกษา, 42-43.
มัลลิกา เรื องระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่
1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ,” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518), 19-21.
17
มัลลิกา เรื องระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่4 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์,”, 22.
18
มัลลิกา เรื องระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่4 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์,”, 19.
19
Sarasin Viraphoi, Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade 1652-1853 (London : Harvard
University Press, 1977), 7-15, 160.
20
Charies Gutzlaff, The Journal of two Voyages along the Coast of China in 1831 & 1832 (New
York : John P. Harven, 1833), 110.
16

11
ต้องการของคนจีน และคนทุกชนชั้นในประเทศไทย และยังเป็ นสิ นค้าออกของไทยไปสู่ ประเทศ
อื่นๆในเอเชียด้วย21
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว นโยบายการค้า กับ ต่ า งประเทศของรั ฐ บาลไทยในสมัย ต้น
รัตนโกสิ นทร์ จึงเน้นการค้ากับจีนเป็ นหลัก โดยหลักฐานที่มาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวคือ ปริ มาณ
สิ นค้าที่ไทยนาไปขายในประเทศจีนมีมากกว่าสิ นค้าที่นาไปขายในประเทศอื่นๆ เป็ นพิเศษ และอาจ
สังเกตได้จากหลักฐานเอกสาร ซึ่ งกล่าวถึงชนชั้นนา ได้แก่ กษัตริ ย ์ พระบรมวงศานุวงษ์ และขุนนาง
ได้แต่งสาเภาไปค้าขายกับจีนจานวนมาก 22
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ควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงไทยและประเทศต่ ำงๆ
ทางด้านการเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้มีการ
ติดต่อกับชาติอื่นๆ ซึ่ งอาจแบ่งได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศ
แถบยุโรป
สาหรั บกลุ่ มประเทศเพื่อนบ้าน ไทยได้ให้ความสาคัญในแต่ละประเทศแตกต่างกัน
ออกไป โดยเขมร ลาว และรัฐแถบมลายู ถือเป็ นรัฐบรรณาการ หรื อประเทศราชของไทย 23 และใน
ทางตรงข้ า มกั น ไทยกลั บ เห็ น พม่ า เป็ นศัต รู ที่ ส าคัญ 24 และส าหรั บ ญวนนั้น ถึ ง แม้ว่ า ไทยมี
ความสัมพันธ์ทางด้านการฑูตอยู่บา้ ง แต่ส่วนใหญ่แล้ว ไทยทาศึกกับญวนเพื่อครอบครองดินแดน
ของเขมรและลาวด้วยเช่นกัน
ส่ วนกลุ่มประเทศในแถบตะวันตก ได้เริ่ มเข้ามาติดต่อสัมพันธ์ทางการฑูตกับไทยใน
สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ หลังจากขาดช่วงไปตั้งแต่ตอนปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยา25 แต่ก็อาจจะกล่าวได้
ว่า ไทยไม่ได้ให้ความสาคัญกับการติดต่อทางการฑูตกับประเทศใดๆ ในยุโรปมากนัก และยังดูถูก
คณะฑูตชาวตะวันตกด้วย ดังที่ปรากฎในบันทึกของนักเขียนชาวตะวันตกหลายท่าน26
21

เจนิเฟอร์ เวย์น คุชแมน, การค้าทางเรื อสาเภา จีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสิ นทร์ , 62.
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่หนึ ง รัชกาลที่สอง ฉบับห้องสมุด
แห่งชาติ (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์คลังวิทยา, 2505), 222.
23
Walter F. Vella, Siam Under Rama III ( New York: J.J. Augustin Incorporated Publisher,1957),
78.
24
บังอร ปิ ยะพันธุ์, กรุ งธนบุรี กรุ งรัตนโกสิ นทร์ (กรุ งเทพฯ : กรุ งสยามการพิมพ์, 2523), 176.
25
แถมสุ ข นุ่มนนท์, การฑูตไทยสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิ ช ,
2528), 1.
26
วิไลเลขา ถาวรชนสาร, ชนชั้นนาไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554),
24.
22

12
โปรตุเกสเป็ นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับประเทศไทย ในสมัยพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก็มิได้มีการทาสนธิ สัญญา
สัมพันธไมตรี แต่อย่างใด ส่ วนประเทศอังกฤษได้เข้ามาติดต่อกับไทยในปลายสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย เพื่ อ ขอท าสนธิ สั ญ ญา แต่ ท รงปฏิ เ สธ เพราะเกรงว่ า อัง กฤษจะเข้า
แทรกแซงทางการเมื อ งในประเทศ 27 ถึ ง แม้พ ระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงยอมท า
สนธิ สัญญาสัมพันธไมตรี กบั อังกฤษในปี ค.ศ.1826 กระนั้นในความเป็ นจริ งแล้ว พระองค์มิได้มี
ความประสงค์ที่จะทาสนธิ สัญญาดังกล่าว28
ด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้ประเทศไทยได้ติดต่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอันได้แก่ เขมร
ญวน และหมู่เกาะในบริ เวณคาบสมุทรมลายู29 และประเทศอาณานิคมของอังกฤษ แต่อาจกล่าวได้
ว่า ปริ มาณการค้ากับประเทศแถบนี้ยงั เทียบกับการค้าในประเทศจีนไม่ได้30
หลัก ฐานเด่ น ชัด เกี่ ย วกับ ชาติ ต ะวัน ตกที่ เ ข้า มาท าการค้า ขายกับ ไทย ปรากฏใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยอังกฤษได้ส่งทูตเข้ามาเพื่อขอทาสนธิ สัญญา31 แต่ไทย
ไม่ยอมทาสนธิ สัญญาเพราะเกรงว่า อาจมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง อีกทั้งไทยไม่มีความ
จาเป็ นที่จะต้องซื้ อสิ นค้าจากพ่อค้าชาวตะวันตกโดยตรง เพราะสามารถจัดซื้ อได้จากแหล่ งอื่น32
ถึงแม้วา่ ในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ไทยได้ทาสนธิ สัญญาเบอร์ นี ซึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ยวข้อง
กับ การพาณิ ช ย์ด้ว ย แต่ ก็ เป็ นที่ น่ า สัง เกตว่า ไทยก็ พ ยายามกี ด กัน ชาวตะวันตกทางด้า นการค้า
ทางอ้อมอยูด่ ี 33 ซึ่ งแตกต่างกับจีนที่ไทยให้อภิสิทธิ์ ทางการค้าอยูเ่ สมอ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษ เริ่ ม
เข้า มามี อ านาจคุ ก คามหลายประเทศในเอเชี ย เหตุ ดัง กล่ า วท าให้ขุนนางและชนชั้น นาในไทย
ตัดสิ นใจทาสนธิ สัญญาเบอร์ นี ดังที่กล่าวข้างต้น และต่อมาได้ทาสนธิ สัญญาในลักษณะเดียวกันกับ
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27

Walter F. Vella, Siam under Rama III (New York : J.J. Augustin Incorporated Publisher, 1957),

115.
28

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร กรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั พ.ศ. 2367-2394 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2481), 29-30.
29
นันทนัช ชีวรติธรรม, ผลกระทบของสนธิสญ
ั ญาเบอร์นนี พ.ศ. 2369, 41.
30
นันทนัช ชีวรติธรรม, ผลกระทบของสนธิสญ
ั ญาเบอร์นนี พ.ศ. 2369, 41..
31
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, พระราชพงศวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), 145-156.
32
J.H. Moor, Notices of the Indian Archipelago, and Adjacent Countries (Singapore : n.p., 1837),
236.
33
J.H. Moor, Notices of the Indian Archipelago, and Adjacent Countries, 165.

13
สหรัฐอเมริ กา 34 หลังจากการทาการค้ากับตะวันตก การค้าระหว่างไทย และจีนยังดาเนิ นไปอย่าง
ปกติในสองทศวรรษแรกของรัชกาลนี้ แต่ผลจากสนธิ สัญญา ทาให้การค้าระหว่างไทยกับตะวันตก
ขยายตัวอย่างช้าๆ ในเวลาต่อมา อันต่างจากการค้าสาเภาระหว่างไทยกับจี นซึ่ งเริ่ มลดลงเรื่ อยๆ
โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณี พิพาทระหว่างจีนกับอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 1838-183935
จากการที่จีนพ่ายแพ้ต่ออังกฤษนาไปสู่ การทาสนธิ สัญญานานกิง ในปี ค.ศ.1842 ส่ งผล
ต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับไทยเป็ นอย่างมาก ในด้านทางการเมืองความพ่ายแพ้
ดังกล่าว ทาให้ไทยตระหนักถึงอานาจชาติตะวันตกอย่างอังกฤษมากยิง่ ขึ้น
ในด้านเศรษฐกิ จนั้น ผลจากสถานการณ์ ภายในประเทศจี นที่ ไม่ส งบ ทาให้ไทยไม่
สามารถขายสิ นค้าได้ และผลจากสนธิ สัญญานานกิ ง ทาให้ไ ทยลดบทบาทในการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายสิ นค้าของจีน ทาให้ไทยได้รับผลกาไรจากการค้ากับจีนน้อยลง36 ดังนั้นไทยจึงทาการค้ากับ
จีนลดลงด้วย ข้อยืนยันเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว ได้ปรากฏในจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ว่าด้วยเรื่ องเรื อบรรทุกสิ นค้าของไทยที่เข้าไปค้าขายในจีนลดจานวนลดลง37 และ
ผลที่ ต ามมาคื อ ไทยจ าเป็ นต้อ งพัฒ นาการค้า กับ ตะวัน ตกเพื่ อ รั ก ษาระดับ รายได้ข องรั ฐ ไว้38
สถานการณ์ดงั กล่าวทาให้พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั หยุดส่ งคณะฑูตในตอนปลายสมัย
ของพระองค์ และส่ งไปอี กเพีย งชุ ดเดี ยวเท่านั้นในปี ค.ศ.1848 และท าให้ไทยมีนโยบายที่สร้ าง
ความสัมพันธ์ทางการฑูต และเปิ ดประเทศเพื่อทาการติดต่อค้าขายกับประเทศในยุโรปอย่างจริ งจัง
ในสมัยรัชกาลต่อไป39
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บทบำทของคนจีนในสั งคมไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น

34

แถมสุข นุ่นสุข, การฑูตไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์,1.
เรื่ องเดียวกัน, 175.
36
แถมสุข นุ่นสุข, การฑูตไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์,175.
37
อดิศร หมวกพิมาย, “กรมท่ากับระบบเศรษฐกิจไทย: วิเคราะห์โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่สมัยธนบุรีถึงการทาสนธิสญ
ั ญาเบาวริ่ ง พ.ศ.2310-2398 ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), 220.
38
นันทนัช ชีวรติธรรม, ผลกระทบของสนธิสญ
ั ญาเบอร์นนี พ.ศ. 2369, 175.
39
เหตุการแก้สนธิสญ
ั ญาการค้า และเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั ชาติตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 4 ดูใน
แอ็บบ็อต โลว์ มอฟแฟ็ ท, แผ่นดินพระจอมเกล้า (กรุ งเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2520), 57, 62
และ 81.
35
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ชาวจี นนั้นได้อพยพเข้า มาในดิ นแดนไทยก่ อนสมัย กรุ ง รั ตนโกสิ น ทร์ 40ดัง นั้น จาก
หลักฐานดังกล่าวข้างต้น การศึกษาสื บเนื่ องของการอพยพคนจีนเข้ามาสู่ ไทย และบทบาทของคน
จีนเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ ในระยะเวลาเดียวกันจึงเป็ นเรื่ องสาคัญด้วยเช่นกัน
ในด้านเศรษฐกิจ สมัยพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏอย่างเด่ นชัด เมื่อเปรี ยบเทียบกับชาติอื่นๆโดยเป็ นผลมาจาก นโยบายการ
ติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ โ ดยเฉพาะในด้า นการค้า กับ ชาวจี น เป็ นหลัก ท าให้ผู้ป กครองประเทศให้ ก าร
สนับสนุ นการอพยพเข้ามาของคนจีนอีกด้วย 41 เพราะคนจีนเหล่านี้มีบทบาทในการช่วยเหลือด้าน
การค้า ของภาครั ฐ นับตั้งแต่ เป็ นกะลาสี เรื อ และพ่อค้า ซึ่ ง ท าหน้า ที่ เป็ นตัวแทนของรั ฐ กษัตริ ย ์
เจ้านาย และขุนนาง 42 ในการค้าส าเภาระหว่างไทยกับจี น นอกจากนี้ ย งั เป็ นนายภาษี อากร และ
ผูกขาดการค้าบางอย่างด้วย43 การมีส่วนร่ วมในกิจการของรัฐ ทาให้คนจีนเหล่านี้ ได้รับตาแหน่งทาง
ราชกาลสาคัญๆ เป็ นจานวนมาก44
นอกจากนี้คนจีนยังมีส่วนในการค้าระดับเอกชนด้วย เพราะคนจีนไม่ตอ้ งเป็ นไพร่ หรื อ
ทาส ซึ่ งต่างจากคนไทยและชนกลุ่มน้อยชาติอื่นๆ 45 และยังได้รับสิ ทธิ เท่าเทียมกับราษฎรไทยซึ่ ง
ต่างจากพ่อค้าชาวตะวันตก46 ทาให้ชาวจี นบางกลุ่ มสามารถดาเนิ นกิ จการต่างๆ ในไทยได้อย่า ง
อิสระ
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40

คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย และจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง (กรุ งเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2534), 3-6.
41

George Finlayson, The Mission to Siam and Hue the Capital of Cochin China in the years 18211822 (London Murray, 1826), XVI.
42
มัลลิกา เรื องระพี, บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่4 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์, 35-36.
43
มัลลิกา เรื องระพี, บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่4 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์, 44.
44
มัลลิกา เรื องระพี, บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่4 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์, 77.
45
มัลลิกา เรื องระพี, บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่4 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์, 46.
46
Walter F. Vella, Siam Under RamaIII, 113.
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ทั้งยังมีบทบาทในด้านแรงงาน และช่างฝี มือในการก่อสร้าง และบูรณะซ่อมแซมอาคาร
สาคัญ รวมไปถึ งวัดวาอารามต่างๆ 47 ได้อย่างอิสระ ซึ่ งรวมไปถึงงานเขียนภาพจิตรกรรมภายใน
อาคารเหล่านั้น บทบาทดังกล่าวเริ่ มปรากฏเด่นชัดในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น เพราะการใช้
แรงงานจากไพร่ ล ดลง และมี ก ารหัน มาจ้า งแรงงานชาวจี น 48 และชาวจี น เหล่ า นั้น ยัง ได้รั บ
บรรดาศัก ดิ์ เช่ นเดี ย วกับ ช่ า งไทยด้วย ตัวอย่า งเช่ น ครู ค งแป๊ ะได้รับ บรรดาศัก ดิ์ เป็ นหลวงเสนี ย ์
บริ รักษ์ เป็ นต้น ชาวจีนที่เข้ารับราชการเป็ นขุนนางในกรมกองต่างๆ ของไทย ชาวจีนเหล่านี้ ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ ซึ่ งในบางกรณี มีฐานะเทียบเท่ากับชนชั้นปกครองของไทย และเป็ น
อีกวิธีหนึ่งในการควบคุมชาวจีน โดยที่ทางการไทยจะแต่งตั้งชาวจีนที่มีชื่อเสี ยง ความสามารถ และ
เป็ นที่เคารพนับถือของชาวจีนทัว่ ไป เข้ามาทาหน้าที่ควบคุมดูแลชาวจีนให้อยูร่ วมกันอย่างสงบสุ ข
และมิให้ก่อความวุน่ วายขึ้นในสังคม นอกจากความมัน่ คงทางเศรษฐกิจพบว่าชาวจีนต้องการการ
ยอมรับทางสังคมด้วย โดยการแต่งงานกับชาวไทย ซึ่ งจะทาให้ชาวจีนกลายเป็ นสมาชิกของไทยไป
โดยปริ ยาย แต่ในบางครั้งก็พบว่าชาวจีนได้ก่อความวุน่ วายในสังคมไทย เช่น การก่อตั้งสมาคมลับ
อั้งยี่ การลักลอบการค้าฝิ่ น ฯลฯ เป็ นต้น แต่ทางการไทยก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้49
ด้านพ่อค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้นามาซึ่ งความคิด วิถีชีวิต ศิลปะและ
ความรู ้ดา้ นต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มสี สันและพลังความตื่นตัวให้กบั สังคมไทย ชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ เป็ น
คนขยันและยึดมัน่ อยู่กบั ปณิ ธานความตั้งใจในการเริ่ มต้น และพัฒนาธุ รกิ จของตนเองให้เฟื่ องฟู
เสมอ ในสมัยพระมหากษัตริ ยร์ ัชกาลที่ 1-4 แห่ งราชวงศ์จกั รี ได้พระราชทานประโยชน์โภชผล
พร้อมนโยบายพิเศษที่เอื้อแก่พ่อค้าชาวจีนเป็ นอย่างมาก คนไทยก็มิได้ต่อต้านชาวจีน กลับให้สิทธิ์
เท่าเทียมกับคนไทยด้วยกัน ในการทาอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม ต่อเรื อและการเดินเรื อด้วยซ้ า เหนือ
สิ่ งอื่นใดคือ พ่อค้าชาวจีนได้รับสิ ทธิ พิเศษในการเดินทางเข้าออกประเทศไทยอย่างเสรี อันเป็ น
อภิสิทธิ์ ที่พอ่ ค้าจากชาติอื่นไม่ได้รับเลย
สาหรับผูอ้ พยพชาวจีน เสน่ห์ของประเทศไทยไม่ได้อยูท่ ี่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพ
ความเป็ นอยู่ จิตใจ วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่อยูท่ ี่คนไทยปฏิบตั ิต่อเขา
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47

พระยาไชยวิชิต, ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, พิมพ์ในงานศพพระนิเวศน์
วิสุทธ์ (ถึก สารสุต), พฤษภาคม 2459), 14-15.
48
นิธิ เอียวศรี วงศ์, ปากไก่และใบเรื อ: ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ – วรรณกรรมต้น
รัตนโกสิ นทร์
( กรุ งเทพฯ : แพรวสานักพิมพ์, 2538), 106-107.
49
ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์, บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลายถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พ.ศ .2172-2394 (กรุ งเทพฯ : วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 1.
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ด้วยความอบอุ่น และมีน้ าใสใจจริ งต่อกัน พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุกพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อชาวจีนไม่
ต่างกับที่ทรงปฏิบตั ิต่อชนชาวไทย ด้วยกันเลย
ควำมเชื่อของชำวจีน
ในการศึ ก ษาเรื่ องราวของศิ ล ปกรรมภายในวัด จาเป็ นต้องศึก ษาถึ งพฤติ ก รรมของ
มนุษย์ ซึ่ งสัมพันธ์กบั ศิลปกรรมนั้นๆ ซึ่ งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องศึกษาเรื่ องราวความเชื่ อที่มีความ
เกี่ยวพันกับศาสนา สิ่ งต่างๆที่มีรากฐานมาจากความอยูร่ อดของสังคมและการดารงชีวติ
ชาวจีนเป็ นชาติที่ มีอารยธรรม และวัฒนธรรมที่มี เอกลักษณ์ เฉพาะ เป็ นชนชาติที่ มี
ความเชื่ อ ปรั ชญา และถ่ อยคาสั่ง สอนที่ มากมาย ไม่ว่าคนจี นจะอยู่ใ นเมืองจี นหรื ออพยพไปตั้ง
รกรากถิ่นฐานในประเทศใดก็ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อต่างๆ ที่ปฏิบตั ิสืบทอดต่อกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษอย่างไม่ขาดสาย
ชาวจีนเป็ นชนชาติที่ถูกปลูกฝังให้ยึดมัน่ ในความเชื่อต่างๆ ในตานานเรื่ องราวของจิต
วิญญาณ และเรื่ องพื้นบ้านปรัมปราตามประเพณี ที่สืบต่อกันมาหลายพันปี บางเรื่ องก็เป็ นเรื่ องที่
ความรู้ ของตะวันตกไม่อาจจะอธิ บายได้ บ้างก็คิดว่าเป็ นเรื่ องโชคลาง ความงมงาย แต่ความเชื่ อ
บางส่ วนคนจีนก็ได้พิสูจน์จนเห็นจริ งแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์ และมีความเชื่อถือได้ แต่ก็ยงั มีอีก
หลายส่ วนยังต้องรอการพิสูจน์50 ความเชื่อของชาวจีนนั้น บ่อยครั้งเราก็พบว่าชาวจีนเองก็ไม่เข้าใจ
ลึกซึ้ งถึ งที่มาว่าทาไมตนเองถึ งปฏิบตั ิตามประเพณี จนเป็ นนิ สัยที่สืบทอดกันมานานหลายศตวรรษ
โดยที่พวกเขาพยายามรักษาจารี ตประเพณี ของตน มากกว่าการเรี ยนรู้ถึงเหตุผลที่จะนามาอธิ บายถึง
ประเพณี ของตน
ในด้า นความเชื่ อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศไทย บทบาทของศาสนาที่ มีต่อ
ชุมชนชาวจีนมีลกั ษณะกว้างขวางและลุ่มลึก อุปมาได้ว่าชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นเสมือนทะเลใหญ่ที่
รวมเอากระแสน้ าจากสายธารหลายสายเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นศาสนาพุทธ เต๋ า ขงจื๋อ เทววิทยา
โบราณ การถื อผีและโชคลาง ล้วนผสมผสานกลายเป็ นศาสนาของชาวจีน โดยไม่รู้สึกว่าความเชื่ อ
เหล่านั้นจะขัดแย้งกัน หรื อเป็ นการละเมิดบทบัญญัติของศาสนาหนึ่ งศาสนาใด ชาวจีนมีความเชื่ อ
เรื่ องการบนบานขอพรจากเทวดาหรื อเซียน ตามแบบลัทธิเต๋ าให้ประสบผลสาเร็ จ มีความสุ ขในชีวิต
และการงาน พร้ อมกับการสวดอ้อนวอนขอความคุ ม้ ครองจากเจ้าแม่กวนอิมในศาสนาพุทธนิ กาย
มหายาน และการขอให้คนเข้าทรงเพื่อพยากรณ์ดวงชะตา ความเชื่ อเหล่านี้ เป็ นเครื่ องชี้ ให้เห็นถึ ง
ความเชื่อแบบพหุนิยมทางศาสนาของชาวจีน
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ฟรี น่า บรู มฟิ ลด์, ความเชื่อชาวจีน, แปลโดย หยกแดง (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ยนิ หยาง, 2533), 9-

17
หากไม่นบั คาสอนของขงจื๊อและปรัชญาของลัทธิ เต๋ านั้น จะเห็นได้ชดั ว่า ความเชื่อทาง
ศาสนาของคนจีนหลักๆนัน่ คือ
1. เกี่ยวข้องกับความมานะพยายามที่จะประสบความสาเร็ จในชีวติ
2. แสดงความเคารพนับถือต่อผูท้ ี่วายชนม์ไปแล้วหรื อดวงวิญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตน
3. พยายามแสวงหาความรู้ที่เร้นลับเกี่ยวกับอนาคต
จากความเชื่ อเหล่านี้ ที่ประสานให้ชุมชนชาวจีนเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน แม้กระทัง่ คนจีนที่
อพยพอยูใ่ นประเทศแถบตะวันตก51
สาหรับการตกแต่งบ้านของชาวจีน ต่างนิ ยมตกแต่งด้วยเครื่ องหมายมงคลตามแบบ
ความเชื่ อ ในประเทศจีน ถึ งแม้จะไม่ปรากฎหลักฐานเกี่ ยวกับสิ่ งของที่กาหนดให้สื่อถึงความเชื่ อ
เรื่ องความเป็ นศิริมงคลมาแต่โบราณ แต่มีหลักฐานปรากฎระบุไว้อย่างแน่ชดั ว่า สิ่ งของแต่ละอย่างมี
ความหมายมงคลมาตั้งแต่เมื่อใด ตัวอย่างเช่ น ผลไม้ มักได้รับความสาคัญ เหตุเพราะว่า ผลไม้บาง
ชนิด เป็ นผลไม้จากต่างแดนที่ถูกนาเข้ามาเพื่อการค้าขาย หรื อเป็ นสิ่ งของหายาก จึงเป็ นที่น่าสังเกต
ว่า ความสาคัญของสิ่ งเหล่านั้นเริ่ มจากความแปลกแตกต่างและหายาก หรื อเพราะมีชื่อที่เป็ นมงคล52
เกี่ยวกับความนิ ยมในการนาเครื่ องหมายมงคลมาตกแต่งบ้านเรื อนนั้น ปรากฏให้เห็น
ในห้าราชวงศ์ (ค.ศ.907-960) โดยเฉพาะในราชวงศ์หมิง การตกแต่งบ้านด้วยสัญลักษณ์มงคลจะมี
มากเกินควร โดยสะท้อนให้เห็นจากหนังสื อ Xian qing ou qi ของ Li Yu ที่ได้ทาการบันทึกไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ประมาณปี ค.ศ.1610-1690 มีการกล่าวเชิญชวนให้ประชาชน ปรับเปลี่ยนรสนิยม
ในการตกแต่งบ้าน โดยสร้ างทฤษฏีข้ ึนมาว่า สิ่ งสาคัญที่สุดในการแต่งห้องโถงคือ การเขียนภาพ
ขนาดใหญ่แขวนไว้เหนือโต๊ะ และจะเป็ นการไร้รสนิยมอย่างยิ่งหากจัดวางสิ่ งของมากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นปะการัง เครื่ องเงินเครื่ องทอง หางนกยูง เพราะเชื่อว่าแค่วางหิ นหายาก เครื่ องสาริ ดโบราณ หรื อ
แจกันดออกไม้ โดยจัดให้มีความกลมกลืนกันระหว่างสิ่ งของและความเชื่อก็เพียงพอแล้ว
นอกจากคติความเชื่ อเรื่ องขนบธรรมเนียมประเพณี ในการใช้ชีวิตที่กล่าวมาในข้างต้น
ชาวจีนยังมีความเชื่ อและคติเกี่ยวกับงานจิตรกรรมด้วย มีบนั ทึกการจาแนกผลงานของจิตรกร หรื อ
บัญญัติ 6 ประการ บันทึกโดยเซี ยโห หรื อ เซี่ ยเหอ (Hsieh Ho) ในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะถือได้วา่
เป็ นหลักฐานทางทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์ แรกสุ ดของศิลปะจีน เป็ นบันทึกที่ให้ขอ้ มูลบางประการใน
การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรมที่เกิ ดขึ้นก่อนหน้าและในขณะที่ผบู้ นั ทึกยังมี
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ชี วิตอยู่ แม้ว่าหลังจากนั้น การสร้ า งงานจะคลี่ ค ลายพัฒนาจากเดิ มไปมาก แต่แกนหลัก สาคัญก็
ยังคงดดารงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั ส่ วนสาระสาคัญของบัญญัติ 6 ประการ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลงานจิตรกรรมที่ดีตอ้ ง “ปลุกเร้ากระตุน้ วิญญาณ” จิตรกรต้องสามารถถ่ายทอด
“วิญญาณแห่ ง ชี วิต” ลงไปในงานนั้นๆ ให้ผลงานแสดงการปลุ ก เร้ า กระตุ ้นวิญญาณและแสดง
วิญญาณแห่ งชี วิตต่อผูช้ มได้ ซึ่ งคล้ายกับศิลปะตะวันตกที่เน้นเรื่ อง Expression การแสดงพลัง
อารมณ์ ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรม เป็ นไปตามผลสรุ ปของลัทธิ เต๋ าและหลักจริ ยธรรมของ
ขงจื๊ออย่างเด่นชัด
2. บทเรี ยนเกี่ ยวกับการใช้พ่กู นั ในทางจิตรกรรมจีนถือว่าสาคัญมาก จัดความสาคัญอยู่
ในอันดับแรกๆ ของการสร้างสรรค์ การมองจิตรกรรม ซึ่ งต่างกับตะวันตกที่ให้การจัดองค์ประกอบ เป็ น
หัวใจสาคัญของการสร้ างงงาน กลวิธีการใช้พู่กนั ของจีนจึงมีความหลากหลาย บ้างก็ก้าวร้าวรุ นแรง
หยาบกระด้างเพื่อให้ได้ความรู ้ สึกแข็งราวกับเหล็กดัด หรื อบางก็ดูอ่อนนุ่ มละเอียดอ่อน ราวกับเส้นใย
ไหมที่ตวั ไหมชักใยในฤดูใบไม้ผลิ หรื อจิตรกรบางคนรู้จกั และเข้าใจลดทอนเส้นให้เหลือน้อยลง จน
เสมือนสร้างด้วยทองคา บางเส้นอาจแตกพร่ างคล้ายกับหยาดฝนที่โปรยปราย
3. แสดงความสัตย์ซื่อต่ อเนื้ อหาที่มีรูปร่ างเรื่ องราวต่างๆ การตีความเป็ นไปทั้งใน
รู ปธรรมในแง่ที่แสดงถึ งสิ่ งที่ประจักษ์อย่างตรงๆ ซึ่ งมีทรรศนะตรงกับศิลปะตะวันตกในลัทธิ สัจ
นิยม (Realism) หรื อตีความในแง่นามธรรม แสดงความจริ งอย่างตรงกับสิ่ งที่เป็ นจริ งของสรรพสิ่ ง
ทั้งหลาย เป็ นความจริ งแท้ที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายใน มิใช่เพียงประจักษ์แก่ตาเท่านั้น
4. ระบายสี ให้ตรงกับสิ่ งที่วาด จากข้อความนี้ ตีความได้ 2 นัย คือ ในสมัยก่อนหน้า
และสมัยที่เซี ยโห หรื อ เซี่ ยเหอ (Hsieh Ho) มีชีวิตอยูน่ ้ นั การวาดระบายสี หลากหลายสี เป็ นที่นิยม
แต่เมื่อเวลาผ่านไป การใช้สีหลากหลายสี ก็เสื่ อมความนิยมลง จิตรกรจีนจานวนมากนิยมใช้สีนอ้ ยสี
หันมาสนใจการใช้เส้นและค่าต่างแสงเงา (Chiaroscuro) แทน ซึ่งเห็นได้ชดั เจนมากในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้
5. เตรี ยมวางแผนให้ดีก่อนลงมือวาด อาจตรงกับทฤษฎีศิลป์ ของชาวตะวันตกในเรื่ อง
การจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่ งกลวิธีการสร้างงานของจิตรกรจีนกับจิตรกรตะวันตกแตกต่างกันมาก
ของชาวตะวันตกจะใช้สีฝุ่นและสี น้ ามันเป็ นหลัก การร่ าง แต่งหรื อแก้ไข ทาได้อย่างสะดวกสบาย
ส่ วนของจี นใช้สีน้ า หรื อสี หมึ ก ดังนั้นก่ อนลงมือวาดภาพ จิตรกรจาเป็ นต้องเข้าใจกระบวนการ
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึ งขึ้ นสุ ดท้าย จะละหรื อข้ามขั้นตอนไม่ได้ เพราะเมื่อแต้มพู่กนั แต่ละครั้ง ย่อมมี
ความสมบูรณ์ ในตัวเอง อาจแต่งเติมเพิ่มได้ แต่เปลี่ยนแปลงลบทิ้ง หรื อยักย้ายถ่ายเทย่อมกระทา
ไม่ ไ ด้ ด้ว ยเหตุ น้ ี ฝี มื อที่ แม่ นย าเที่ ย งตรงและ “คล้าย” กับ สิ่ ง ที่ วาด ไม่ ใ ช่ “เหมื อน” สิ่ ง ที่ วาด
จินตนาการภาพผลงานขั้นสาเร็ จก่อนลงมือวาด ไม่ใช่ วาดไปคิดไป ดังที่จิตรกรในแนวตะวันตก
นิยมทากัน
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6. เคารพอดี ต บัญญัติขอ้ นี้ ให้เห็นถึ งอิทธิ พลหลักจริ ยธรรมของขงจื้อในแง่การให้การ
เคารพบรรพชนอย่างชัดแจ้ง ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาและลอกเลียนของจิตรกรเอกในอดีตจึงปรากฎตลอด
มาในประวัติศาสตร์ ศิลปะจีน ไม่เฉพาะจิตรกรรมเท่านั้น หากเป็ นทั้งหมดในงานศิลปะทุกสาขา ผลงาน
ที่ไม่คงทนสู ญหาย หรื อถูกทาลายไป ล้วนปรากฏหลักฐานจากผลงานที่ลอกเลียนไว้จากชนรุ่ นหลัง จุด
ด้อยคือ เกิดความคิดสร้างสรรค์นอ้ ย เชื่องช้า ซึ่ งตรงข้ามกับทรรศนะของตะวันตกอย่างสิ้ นเชิง53
ควำมเป็ นมำของภำพวิถีชีวติ ทีม่ ีภำพคนจีนในจิตรกรรมฝำผนัง
คนจีนได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวติ ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ทาให้วิถีชีวิตของคน
จี นมี ก ารถ่ า ยอิ ท ธิ พ ลทั้ง ทางด้า นความคิ ด การปฏิ บ ตั ิ และความเป็ นอยู่ การอยู่อาศัย ร่ วมกันกับ
สังคมไทย คนจีนจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมด้วย เมื่อมีคนจีนอาศัยอยู่ โดยทัว่ ไปช่างเขียนจึงนาสิ่ งที่
คุน้ ตามาใส่ ไว้ในภาพด้วย ภาพที่แสดงถึงชาวจีนช่างเขียนภาพสะท้อนเอกลักษณ์ออกมาให้เห็นได้
อย่างชัดเจน เพราะคนจีนสมัยนั้น ยังมีเอกลักษณ์การแต่งกายเป็ นแบบประจาชาติของตนเองอยู่
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1. ภำพชี วติ คนจีนและอิทธิพลศิลปะจีนในจิตรกรรมฝำผนังในสมัยกรุ งศรีอยุธยำ
ในประเด็นหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงแนวคิด เทคนิ ค และภาพวิถีชีวิตจากจิตรกรรมรวมกัน
ไปด้วยเหตุที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น และสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนกลาง
ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ
สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนกลาง ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 3 (ค.ศ.1488) ถึงรัชกาล
สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ (ค.ศ. 1629)54 เหลื อหลักฐานอยู่น้อย จิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ตอนต้นและตอนกลางที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะจีน และภาพวิถีชีวติ จีนในช่วงสมัยนี้มีหลงเหลืออยูไ่ ม่
มากด้วยเหตุที่จิตรกรรมฝาผนังมักไม่คงทนถาวร เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้ นของภูมิภาคแถบนี้
รวมถึ งน้ าฝนที่ร่ัวซึ มผ่านหลังคา ผูศ้ ึกษาจึงต้องพิจารณาวิเคราะห์และตีความอย่างระมัดระวังใน
การศึกษา
ภาพวิถีชีวิตที่ ไม่ใช่ เนื้ อหาหลักของภาพที่ช่างตั้งใจเขียนขึ้ น เป็ นเพียงเรื่ องราวที่ช่าง
สอดแทรกเอาไว้ จึงต้องเป็ นบริ เวณที่มีพ้ืนที่เหลือจากองค์ประกอบหลักของภาพนั้นๆ ดังได้กล่ามา
ในข้างต้น การศึกษานี้จึงมีขอ้ จากัดในด้านข้อมูลที่หลงเหลือน้อย ความไม่ชดั เจนสมบูรณ์ของภาพที่
เหลืออยู่ การซ่อมแซม และหลักฐานที่ถูกทาลายไปจึงขอกล่าวเท่าที่สารวจพบดังนี้
53

กาจร สุนพงษ์ศรี , ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนศึกษา (กรุ งเทพฯ :สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2532), 195-196.
54
กาหนดสมัยโดยยึดตาม หม่อมเจ้า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย,พิมพ์ครั้งที่ 10
(กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), 35.
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ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในกรุ ใต้เรื อนธาตุของปรางค์ประธาน ด้านทิศตะวันออกและ
ทิศใต้วดั ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีปรากฏภาพเขียนที่มีลกั ษณะเรื่ องราวแบบจีน และ
อิทธิ พลจีนปรากฏอยู่ดว้ ย55 มีภาพนักรบหรื อขุนนางผูใ้ หญ่ปรากฏให้เห็น ลักษณะเครื่ องแต่งกาย
เครื่ องประดับแบบจีน ฝี มือทางการเขียน แสดงให้เห็นถึงความชานาญในการใช้เส้น การใช้สี แบบ
เอกณรงค์ สี ที่ใช้แยกได้เป็ นสามสี คือขาวหรื อเทาเป็ นพื้นของภาพ ส่ วนใบหน้าและเครื่ องแต่งกาย
ใช้สีแดงคล้ าโดยมีเส้นสี ดามีน้ าหนักอ่อน แก่เพื่อเน้นความเข้มในสี หน้า แสดงให้เห็นถึงพลังอานาจ
โดยเชื่ อว่าศิลปิ นที่เขียนภาพถ้าหากไม่ใช่ ชาวจีน ก็เป็ นช่ างฝี มือเยี่ยมที่รับอิทธิ พลจีน และมีความรู้
เกี่ยวกับท่าทางนาฏลักษณ์ และการแต่งกายแบบชาวจีน และมีภาพเทวดาเหาะปรากฏร่ วมด้วย แม้
ภาพจะเขียนแนวจิ ตรกรรมไทย แต่ก็สะท้อนอิ ทธิ พลศิลปะจีนด้วย เช่ นลักษณะมงกุฎของเทวดา
เหล่านั้น การเขียนดวงดาว การเขียนดอกไม้และลวดลายประกอบ การใช้สีเป็ นเส้นสี ดา แดงบนพื้น
จากตัวอย่างที่ ยกมาดังกล่าว ถึ งแม้ไม่ใช่ เป็ นภาพวิถีชีวิตของคนจีน แต่ก็ช้ ี ให้เห็ นถึ ง
อิทธิ พลทางช่างที่รับแนวทางศิลปะ และเทคนิคของจีน รวมถึงคติความเชื่อ แนวคิดบางอย่างมา ไม่
ว่าภาพดังกล่าว จะเขียนโดยคนไทยหรื อคนจีน แต่ถือว่าได้รับการยอมรับให้สร้างผลงานในที่สาคัญ
แสดงถึงบทบาทของคนจีนเริ่ มได้รับความสาคัญและยอมรับในระดับราชสานัก
สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง(ค.ศ. 1630-1655)
ถึ ง รั ช กาลสมเด็จพระเจ้า เอกทัศ น์ (ค.ศ. 1758-1767) จิ ตรกรรมฝาผนัง ในราชธานี แทบไม่ เหลื อ
เช่นเดียวกัน ส่ วนใหญ่ที่เหลืออยู่ ได้ถูกต่อเติมดัดแปลงจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม หรื อมีการปะปนจน
แยกแยะได้ไม่ชดั เจน ที่ปรากฏให้เห็นจากสถานที่หนึ่ง ที่สามารถศึกษาได้บา้ ง คือตาหนักพระพุทธ
โฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์บนผนังทิศตะวันตกริ มผนังทางทิศเหนื อเขียนภาพชาดก เรื่ อง เตมีย ์
กุมาร ถัดมาเป็ นเรื่ องพระมหาชนก และเรื่ องสุ วรรณสาม ส่ วนที่เหลือถูกลบเลือนมาก เรื่ องสุ ดท้าย
คือพระเวสสันดรผนังด้านทิศตะวันออกและปรากฏเป็ นเป็ นฉากสาคัญ คือพระพุทธโฆษาจารย์ ขึ้น
สาเภาไปลังกา และการนมัสการรอยพระพุทธบาท ผนังด้านทิศเหนื อเขียนภาพพระเวสสันดอน
เสด็จอยู่ป่าหิ มพานต์ที่เชิ งเขาพระสุ เมรุ มีสระอโนดาต สัตว์หิมพานต์ เหนือขึ้นไปเป็ นเขาสัตตบริ
ภัณฑ์ ตามเรื่ องในไตรภูมิในแต่ละฉากมองเห็นเค้าการเขียนอย่างจีน เทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรม
มีลกั ษณะแบบโขดหิ นเป็ นการตกแต่ง เป็ นโขดเตี้ยๆ การเขียนรู ปทรงเหมือนในงานจิตรกรรมจีน
ภาพสถาปั ตยกรรมมี ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับภาพบุคคล การสร้ างระยะด้วยขนาดเป็ นการลาดับ
ความลึก โดยขนาดใหญ่จะอยูใ่ กล้ ของเล็กอยูไ่ กลจนกระทัง่ กลายเป็ นจุดสุ ดสายตาอยูท่ ี่เส้นขอบฟ้ า
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55

สันติ เล็กสุขมุ และ กมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุ งศรี อยุธยา (กรุ งเทพฯ : เจริ ญวิทย์
การพิมพ์, 2524), 33-43.

21
หรื อเส้นระดับตา การเกลี่ ยเส้นให้เกิ ดน้ าหนัก เช่ น ของไกลมีน้ าหนักจางลง ของใกล้มีลกั ษณะที่
เด่นชัด การใช้แสงเงาในวัตถุ โขดหิ นมีการทาให้โขดหิ นเตี้ย ๆ เหมือนโขดหิ นประดิษฐ์ ต้นไม้ดู
เป็ นไม้ที่ตกแต่ง เชื่อว่าอิทธิ พลศิลปะจีนที่เข้ามามีบทบาทต่อช่างเขียนภาพของไทย
วัด ใหม่ ป ระชุ ม พล มี ภาพเขี ย นบนผนัง วิห าร เหลื อ อยู่เ พีย งผนัง ด้า นขวาของพระ
ประธาน และด้านทิศตะวันตก ซึ่ งอยู่ดา้ นหลังพระประธาน เขียนภาพเรื่ องราวเกี่ ยวกับอดี ตพุทธ
ผนังระดับช่องหน้าต่าง มีภาพต้นไม้กบั สัตว์ต่าง ตามแบบจีน อาจเป็ นเรื่ องมงคลของจีน ด้านบนสุ ด
มีภาพช่อดอกไม้คล้ายลายดอกไม้ของจีน
เนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังในราชธานีหลงเหลืออยูน่ อ้ ย จึงใช้ตวั อย่างงานนอกราชธานี
ประกอบการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลจี น ที่ ป รากฏ เป็ นผลสะท้อ นระหว่ า งช่ า ง และวิถี ชี วิ ต คนจี น
โดยทั่ว ไป ที่ ร่ ว มสมัย กับ กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาที่ มี เ หลื อ ให้ศึ ก ษา ภาพวิถี ชี วิต ที่ ส อดแทรกอยู่ใ นภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง การเขียนภาพเรื่ องชาดก และพุทธประวัติ เท่าที่สังเกตพบมีท้ งั เทคนิควิธีการเขียน
ภาพ และภาพวิถีชีวติ ของคนจีน ทาให้มองเห็นความสัมพันธ์ และอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของคนไทยใน
ด้านใดบ้าง
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อิทธิพลจีนในงำนจิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น
อิทธิ พลจีนในจิตรกรรมไทยปรากฏหลักฐาน ก่อนจะมีการสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์
โดยมี หลักฐานที่เด่นชัดคือ งานจิตรกรรมภายในกรุ ปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะซึ่ งสร้างขึ้ นใน
สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น56
แต่ไม่นบั รวมผนังกรุ งชั้นบนด้านตะวันออก ของปรางค์วดั ราชบูรณะซึ่ งเขียนภาพขุน
นาง และตัวอักษรจีน ก็อาจกล่าวได้วา่ ภาพ หรื อลวดลายแบบจีนมักปรากฎในฐานะส่ วนประกอบ
ในงานจิตรกรรมไทยประเพณี เสมอๆ 57 ดังจะเห็นได้จากภาพสิ งโตจีน ซี่ งแทรกอยูใ่ นฉากมารผจญ
ภายในพระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุ ธาราม
การที่รูปแบบภาพเขียนจีนปรากฎในงานจิตรกรรมไทยมาโดยตลอดแสดงให้เห็นว่า
ช่างไทยอาจได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรมจีน อีกทั้งอาจสันนิษฐานได้วา่ ช่างจีนอพยพเข้า
มาสมัยนั้น และมีบทบาทในการเขียนภาพจิตรกรรมในศาสนสถานของไทย รวมถึงถ่ายทอดเทคนิค
บางอย่างให้กบั ช่างเขียนของไทยด้วย
56

พระปรางค์องค์ดงั กล่าวสร้างในรัชสมัยเจ้าสามพระยา พ.ศ.1967, กรมศิลปากร, “พงศาวดารกรุ ง
เก่า ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิต์ ิ,” ใน คาให้การของชาวกรุ งเก่า คาให้การขุนหลวงหาวัด และพงศาวดาร กรุ งเก่า
ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิต์ ิ (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์คลังวิทยา, 2515), 446.
57
สันติ เล็กสุขมุ และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุ งศรี อยุธยา, 8.
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งานจิต รกรรมในสมัย พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราช ภายในพระอุโบสถ และ
พระวิห ารไม่ป รากฎหลัก ฐานมากนัก แต่ย งั พอมีใ ห้ศึก ษาได้บ า้ ง รู ป แบบศิล ปะจีน ในงาน
จิ ต รกรรมไทยสมัย นี้ ย งั อยู่ใ นแนวทางเดี ย วกับ สมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา คือ การนามาใช้เ ป็ นลาย
ประกอบ หรื อภาพแทรก 58
ในสมัยพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เป็ นช่วงระยะเวลาห่างจากสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ไม่นานนัก การดาเนิ นวิถีชีวิตยังเป็ นแบบดั้งเดิม เหมือนสมัยกรุ งศรี อยุธยา การเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังยังสื บทอดมาจากช่างที่หลงเหลือ อิทธิ พลจิตรกรรม และภาพวิถีชีวิตของคนจีน เริ่ มปรากฏ
เด่นชัดขึ้นในสมัยนี้ เช่นภาพจิตรกรรมในหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม ที่เขียนโดยพระอาจารย์นาค
แม้วา่ บางทีอาจดูเป็ นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของช่าง แต่ก็มองเห็นอิทธิ พลทางจิตรกรรมของ
ศิลปะจี นอยู่มีการเขี ยนภาพโขดหิ น เป็ นแบบประดิ ษฐ์เหมือนโขดหิ นในสวน และภาพต้นไม้ มี
ปรากฏภาพคนจี นไว้หางเปี ยยาวในร่ างของกิ นนร และมีกิ นนรตัวน้อย เป็ นเด็ก จีน อาจจะเป็ น
อารมณ์ ข ัน ของช่ า ง จะเห็ น ได้ว่า ช่ า งเขี ย นไทยมี มุ ม มองใหม่ ๆ ต่ อ คนจี น และการสร้ า งสรรค์
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมฝาผนังวัดดุสิตาราม กรุ งเทพมหานคร ปรากฏเทคนิคการเขียนภาพเป็ นแบบ
จีนการเขียนโขดหิน และต้นไม้ ภาพพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสิ ทธัตถะ และพระนาง
พิมพา จะเห็ นหนุ่มชาวจีนที่ได้อยู่เป็ นคู่ สายไทยจะเห็นว่าคนจีนเข้ามา มีการยอมรับในครอบครัว
ไทย และเชื่ อว่า สามี ช าวจี น เมื่ อแต่ ง งานอยู่กิ น กัน ก็ จะถ่ า ยทอดวิถี ชี วิต บางอย่า งสู่ ภรรยาไทย
ค่านิยมการแต่งงานกับสามีชาวจีน เพราะชื่นชมว่ามีความขยันในการทามาหากิน
ในสมัยพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช จะเห็นได้ว่าช่ างเริ่ มแทรกภาพวาดชาวจีน
มากขึ้น จนถือได้วา่ เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของงานจิตรกรรมในสังคม แต่มกั พบปั ญหาเช่นเดียวกัน
กับในสมัยกรุ งศรี อยุธยา คื อหลักฐานถูกทาลายหรื อลบเลื อนไป จึงไม่สามารถสรุ ปหรื อชี้ ชัดได้
เพียงแต่กล่าวว่า ช่างเขียนได้รับแนวคิดและเทคนิคเขียนภาพของคนจีนมาปรับใช้
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็ นช่ วงที่เริ่ มมีการจ้างชาวจีน แทนการ
เกณฑ์ไพร่ ทาให้เกิดการนิยมอย่างใหม่คือ นอกจากเขียนภาพหรื อลวดลายจีนในฐานะส่ วนประกอบ
แทรกในจิ ตรกรรมไทยประเพณี แล้ว ยังพบว่า พระอุ โบสถและพระวิหารบางแห่ งมี การเขี ยนภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เรื่ องราวอย่างจีน อันได้แก่ภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะแบบจีน และภาพสามก๊ก59
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สันติ เล็กสุขมุ , “จิตรกรรมไทยสมัยสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม,” รายงานผลการวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2544, 33.
59
เพ็ญสุภา สุคตะ, การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร, 185.
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จากหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ ทาให้เชื่ อว่า วัดแห่ งแรกที่มีการเขียนภาพใน
ลักษณะนี้ คือ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร อันเป็ นวัดที่อยูใ่ นความอุปถัมภ์โดยตรงของกรมหมื่น
เจษฎาบดิ นทร์ ซึ่ งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั นัน่ เอง ซึ่ งในพระอุโบสถแห่ งนี้
เขียนภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะแบบจีนบนฝาผนัง60 งานจิตรกรรมที่วดั แห่ งนี้ ได้แสดงถึงพระราชนิยม
ในศิลปะจีนของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่ งมีตงั่ แต่ดารงพระยศเป็ นกรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์ เจษฎาบดินทร์ ซึ่ งยังเป็ นต้นแบบ รวมทั้งให้แนวคิดในการเขียนงานจิตรกรรมให้แก่วดั อีก
หลายแห่งที่สร้างในสมัยของพระองค์ดว้ ย
ดังนั้นจึงพอจะสรุ ปได้วา่ ระยะเวลาที่ชนชาติต่างๆ เริ่ มเข้ามาติดต่อกับไทยอันนาไปสู่
สภาพสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ไทยได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของจีน ทั้งด้านการเมือง และเศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทของคนจีนในเมืองไทยมากที่สุด
ก่อนที่ จะลดลงไปในรัชกาลถัดมา ข้อมูลดังกล่าวถื อว่าเป็ นข้อสังเกต ซึ่ งจะนามาวิเคราะห์ถึงมูล
เหตุการเขียนจิตรกรรมแบบนอกอย่าง
ส าหรั บ ศิ ล ปะในวัฒ นธรรมจี น มี ห ลายรู ป แบบ แพร่ ห ลายเข้า มาในรู ป ของเครื่ อ ง
บรรณาการ สิ นค้า และผูก พันอยู่กบั งานช่ างต่ า งๆ ของไทย ที่ ใ ช้ป ระดับ ตกแต่ ง ภายในวัดและ
พระบรมมหาราชวัง โดยผสมกลมกลืนอยูก่ บั ศิลปะไทยอย่างแนบเนียน ส่ วนของศิลปะจีนที่มีความ
เด่นชัดเหลือปรากฏให้เห็น คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง เช่น ภาพอาคาร บ้านเรื อนแบบจีน ภาพเครื่ อง
ตั้งเครื่ องโต๊ะ เครื่ องบูชาอันเป็ นมงคลแบบจีน61
ความผูกพันดังกล่าวคือ รสนิยมอันมีประเด็นของเชื้อสายเครื อญาติอยูด่ ว้ ย บทบาทของ
ชาวจีนในฐานะขุนนางระดับสู ง ล้วนมีส่วนตามเสด็จพระราชกุศลด้วยการสร้างปฏิสังขรณ์วดั งาน
ช่างในพระราชนิยมในศิลปะจีนมีหลักฐานเหลืออยูม่ าก เช่น พระที่นง่ั เก๋ งจีน ปรากฎใน กลอนเพลง
ยาวสรรเสริ ญพระเกี ยรติ ฯ นายมี มหาดเล็ก62 (บุตรพระโหราธิ บดี ) เป็ นผูแ้ ต่งเฉลิมพระเกี ยรติยศ
ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ตัวอย่างตอนที่วา่ ด้วยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเอาพระทัยใส่ ในงานการช่างอย่างลึกซึ้ ง และได้กล่าวถึง “เก๋ งจีน” ไว้ดงั นี้
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ดูผลการศึ กษาหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับงานจิ ตรกรรมวัดนาคปรก ในบทที่ 3 ของ

งานวิจยั นี้.
61

ศิ ลปะจี นอันเป็ นงานตกแต่งผนังได้แก่ จิ ตรกรรม สถาปั ตยกรรม ได้แก่ เก๋ งจี น เป็ นต้น มี อยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง (ดู ใ น หม่ อ มราชวงศ์ แน่ ง น้อย ศัก ดิ์ ศรี , ไขแสง ศุ ข ะวัฒ นะ, ผุสดี ทิ พ ทัส , มรดก
สถาปั ตยกรรมกรุ งรัตนโกสิ นทร์ , เล่ม 1, 2531).
62
นายมี มหาดเล็ก, พระนิพนธ์อธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2530, 14-15.
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“....ล้ วนยักอย่ างยิ่งยงทรงประดิษฐ์
ผู้ใดใครได้ เห็นเขม้ นพิศ
ให้ ต้องติดตามชมนิยมยล
พระวงศ์ วงั ทั้งหลายมาถ่ ายอย่ าง
เลียนไปสร้ างตั้งแต่ ทุกแห่ งหน
ทั้งขุนนางสร้ างเลียนเจี ยนทุกคน
ทั่วตาบลหน้ าหลังสิ ้นทั้งปวง
ออกอัดแอแซ่ เซ็งทั้งเก๋ งตึก....”63

ภาพตึ กเก๋ งหรื อเก๋ งจีนจะพบเสมอในจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในพระบาทสมเด็จ
พระนั่ง เกล้า เจ้า อยู่หัว ปรากฏในฉากชี วิตประจาวันของตัวละครในเรื่ องปรั ม ปราคติ ทางด้า น
สถาปั ตยกรรม เช่ น อุโบสถ วิหาร ที่ก่อสร้างหลังคาแบบเก๋ งจีนก็มี เก๋ งจีนจาลองมีที่สร้างด้วยหิ น
หรื อที่เรี ยกว่า “ถะ” รวมทั้งงานสลักหินรู ปขุนนาง ขุนศึกจีนทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ มีท้ งั สั่งจากจีน
และฝี มือช่างจีนในไทย เพื่อใช้ประดับประดาภายในบริ เวณพระบรมมหาราชวัง และวัดต่างๆ
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วัดนำคปรก
ลักษณะพื้นที่ แต่เดิมเป็ นสวน มีลาคลองไหลผ่านทั้งหน้าวัดหลังวัดการคมนาคม ใน
อดีตใช้เรื อในการเดินทาง ปั จจุบนั ลาคลองบางส่ วนได้ถูกถมทาเป็ นถนนทางสัญจรของประชาชนที่
อยูล่ ะแวกใกล้วดั สภาพชุมชนปั จจุบนั ได้กลายเป็ นตึกรามบ้านช่อง เป็ นชุมชนขนาดใหญ่ตของวั
วัดนาคปรกมี ฐานะเป็ นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย ตั้ง อยู่เลขที่ 342 ถนน
เทอดไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ที่ดินที่ต้ งั วัดมี 12 ไร่ 1 งาน
42 ตารางวา โฉนดเลขที่ 25043 อาณาเขต ทิศเหนือติดกันคลองวัดนาคปรก ด้านทิศตะวันออกติด
กับวัดนางชี ทิศใต้ติดกับคลองบางหว้า และด้านทิศตะวันตกติดกับโรงเรี ยนวัดนาคปรก
ตามประวัติเล่าสื บกันว่า สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีพ่อค้าเรื อสาเภา
ชาวจีน ชื่ อ พระบริ บูรณ์ ธนากร (เจ้าสัวพุก แซ่ ตนั ) เดินทางมาประกอบการค้าขายที่พระนคร ฝั่ ง
ธนบุรี ย่านตลาดพลู ได้ต้ งั รากปั กฐานเป็ นครอบครัวกับภรรยาคนไทย เจ้าสัวพุก เป็ นผูม้ ีศรัทธา
เลื่อมใสยิง่ ในพระพุทธศาสนา มีฐานะดีพอที่จะเกื้อกูลประโยชน์แก่คนอื่น จึงได้คิดริ เริ่ มก่อสร้างวัด
ขึ้น เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรม กิ จกรรม และศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา อีกประการ
หนึ่ ง เพื่ อเป็ นการตอบแทนคุ ณ ชาวไทยที่ ท าให้ก ารค้า ขายของตนเติ บ โตก้า วหน้า การก่ อสร้ า ง
เริ่ มแรกได้สร้ า งโบสถ์ข้ ึ นก่ อน พร้ อมกับ เขีย นภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็ นเครื่ องบูชาของชาวจี น
63

เรื่ องเดียวกัน.
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โบราณต่างๆ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แก่ตนเอง และสร้างวิหารมีลกั ษณะทรงไทยเป็ นอนุ สรณ์แก่ภรรยา
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังลายไทยเล่าเรื่ องราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์ และเรื่ องราวการชนะมาร
ของพระพุทธเจ้า ครั้นแล้วได้อญั เชิญพระพุทธรู ปปางมารวิชยั มาจากเมืองสุ โขทัย มาประดิษฐานไว้
ในวิหารพระประธานองค์ประดิษฐานที่วิ หารนั้นมีพญานาค 7 เศียรแผ่พงั พาน เป็ นรู ปปูนปั้ น องค์
พระเป็ นพระปางมารวิชยั สัมฤทธิ์ ชาวบ้านจึงได้เรี ยกว่า “วัดนาคปรก” ตามลักษณะพระพุทธรู ปที่
ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ของวัดนี้ การพระราชทานวิสุงคามสี มา ได้รับพระราชทานมาแต่เดิมประมาณ พ.ศ.
2291 เขตวิสุงคามสี มา กว้าง 48.60 เมตร ยาว 50.70 เมตร
ประวัติความเป็ นมา ตามพุทธประวัติ ในคืนวันเพ็ญวิสาขมาส (ขึ้น 15 ค่า เดือน 6) นับ
ย้อนหลังไปก่อนปี พุทธศักราชประมาณ 125 ปี องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงละ
การทรมานกาย หันมาบาเพ็ญเพียรทางจิต ในปฐมยามทรงทาลายกิเลสอย่างหยาบลงได้ ในมัชฌิม
ยามทรงทาลายกิ เลสอย่างกลาง และในปั จฉิ มยามทรงได้ทรงทาลายความมืดคือ อวิชชา อันเป็ น
กิเลสอย่างละเอียดลงได้ ตรัสรู ้เป็ นพระสัพพัญญูพร้อมทั้งอรุ ณขึ้นในเวลาเช้า ต่อแต่น้ นั พระองค์
ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข ณ สถานที่ 7 แห่ ง สถานที่ละ 1 สัปดาห์ รวมเป็ นเวลา 7 สัปดาห์ โดยเริ่ ม
จากต้นพระศรี มหาโพธิ์ ก่อน ครั้นพระองค์เสด็จประทับเสวยวิมุติสุข ณ ร่ มไม้อชปาลนิโครธสิ้ น 7
วันแล้ว พระองค์ก็เสด็จไปประทับนัง่ เสวยวิมุติสุขยังร่ มไม้จิก อันมีชื่อว่า มุจลินท์ ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศ
อาคเนย์ของต้นพระศรี มหาโพธิ์ แต่บงั เอิญได้เกิดมีฝนตกพราๆอยูไ่ ม่ขาดสายตลอด 7 วัน พญานาค
มุจลินท์ผเู ้ ป็ นราชาแห่งนาคได้ออกจากนาคพิภพ ทาขนดล้อมพระวรกาย 7 ชั้น แล้วแผ่พงั พานใหญ่
ปกคลุ มเบื้องบนเหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลม
หนาวสาดต้องพระวรกาย ทั้งป้ องกันเหลือบยุง บุง้ ร่ าน ริ้ น และสัตว์เลื้ อยคลานทั้งมวล ครั้นฝน
หยุดตกแล้ว พญามุจลินท์นาคราชจึงคลายขนดจากที่ลอ้ มพระวรกายพระพุทธเจ้า จาแลงภาพเป็ น
มาณพน้อยยื่นทาอัญชลีถวายนมัสการพระพุทธองค์ในที่เฉพาะพระพักตร์ ลาดับนั้นพระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุ ทาน ความว่า ความสงัดเป็ นสุ ขของบุคคลที่มีธรรมอันได้สดับแล้ว รู้เห็ น
สังขารทั้งปวงตามเป็ นจริ งอย่างไร ความเป็ นคนไม่เบียดเบียน คือความสารวมในสัตว์ท้ งั หลาย และ
เป็ นคนปราศจากความกาหนัด คือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสี ยได้เป็ นสุ ขในโลก นาออกเสี ยง
ซี่ งอัสมินามะ คือความถื อตัวตนให้หมดได้นี่เป็ นสุ ขอย่างยิ่ง จากพระพุทธจริ ยาที่เสด็จประทับนัง่
เสวยวิมุติสุข ภายในวงขนดของพญามุจลินท์นาคราชนี้ เอง จึงเป็ นที่มาแห่ งการสร้างพระพุทธรู ป
ปางนี้ ข้ ึนมาเรี ยกว่า พระปางนาคปรก ให้เราได้เคารพกราบไหว้มาจนทุกวันนี้ พระพุทธรู ปประจา
เกิ ด ของคนเกิ ดวันเสาร์ อนึ่ งพระปางนาคปรกนี้ เป็ นพระพุทธรู ปประจาวันเกิ ด ของคนที่เกิ ด วัน
เสาร์ คนที่ เกิ ดวันนี้ จึงนิ ยมหามากราบไหว้บูชาเพื่อเป็ นศิริมงคลในชี วิตแก่ ตนเองและครอบครัว
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ดังนั้นเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลในชี วิตขอเชิ ญสาธุ ชนมากราบไหว้ขอพร หลวงพ่อนาคปรก ซึ่ ง
ประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร ข้างพระอุโบสถของวัดนาคปรก
1. สถำนะผู้สร้ ำง
วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏในหลักฐานเอกสารชั้นต้น จึงอาจสันนิษฐานได้วา่ อาจเป็ นเพียงขุน
นาง หรื อคหบดี ที่ไม่มีบทบาทมากนักมาสร้างวัดดังกล่าว เนื่องจากไม่เคยปรากฏชื่อวัดนาคปรกใน
หลักฐานเอกสารอื่นๆ สาหรับช่วงที่มีการสร้างวัดแห่ งนี้ ในเอกสารกรมศาสนากล่าวว่า วัดแห่ งนี้
สร้ า งขึ้ น ตั้ง แต่ ใ นสมัย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา 64 แต่ จ ากรู ป แบบเสารองรั บ หลัง คาโบสถ์ ที่ ไ ม่ มี บ ัว หั ว
เสา65และซุ ้มเสมาอย่างเทศ ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นของงานศิลปกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั และยังปรากฏต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 66
สาหรับวัดนาคปรกนั้นงานจิตรกรรมในอุโบสถ สามารถกาหนดอายุได้อย่างแน่ ชัด
เพราะมีการปากฎตัวอักษรจีนบนบานประตูดา้ นหน้าทางขวาของพระประธาน ในข้อความได้ระบุ
ถึงปี ที่เขียนภาพ อ่านได้ความว่า ปี ติง เว่ย
การศึกษาหลักฐานเอกสารต่างๆ มีปรากฏแน่ ชดั ว่าวัดนาคปรกนั้นบูรณะโดยขุนนาง
และคหบดี และสาหรับภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถนั้นอาจกาหนดอายุได้ตามข้อความภาษาจีนที่
ปรากฎคือ ช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
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กรมศาสนา, ประวัติวดั ทัว่ ราชอาณาจักร, เล่ม 2 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2526), 126.
สมใจ นิ่ มเล็ก, “สถาปั ตยกรรมแบบพระราชนิ ยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว”
(สารนิพนธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516), 90.
66
สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว”
(วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2533), 345.
65
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แผนผังที่ 1 แปลนแสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของวัดนาคปรก
ที่มา : ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยรัตนโกสิ นทร์ (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526).

28
ภายในพระอุโบสถ ตรงประตูเขียนรู ปทวารบาลแบบจีนด้วยฝี มือละเอียดประณี ต ส่ วน
ฝาผนัง เขียนเป็ นลวดลายเครื่ องบูชาแบบจีน บางช่วงมีความหมายเกี่ยวกับการให้พรของ ฮก ลก ซิ่ ว
ตามคติของจีน รวมไปถึ งสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมภาพเครื่ องโต๊ะหมู่บูชา ประกอบไป
ด้วยรู ปภาพ ลวดลายที่แสดงถึงสวัสดีมงคล เห็นถึงรู ปแบบโดยรวม ด้านสัญลักษณ์ การออกแบบ
และวัส ดุ ที่ อยู่ใ นภาพ เป็ นรู ป แบบจิ ตรกรรมที่ ค วรได้รับ การศึ ก ษาอย่า งละเอี ย ด เกี่ ย วกับ ที่ ม า
แหล่งข้อมูลที่ศิลปิ นใช้เขียนภาพ สื่ อที่ศิลปิ นใช้นาเสนอ รวมไปถึงความเป็ นมาคติความเชื่ อ และ
สภาพสังคมในยุคนั้น เป็ นจิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจจากศิลปะจีนอย่างเด่นชัด ถือว่า
เป็ นแบบ “พระราชนิยม” การใช้ชื่อเรี ยกดังกล่าวเนื่ องจากศิลปะในแนวจีนเป็ นพระราชนิ ยมของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
2. ควำมสั มพันธ์ ของสั งคมและชุ มชนบริเวณวัดนำคปรก
วัดนาคปรกเป็ นวัดที่ ส ร้ า งโดยพ่อค้า เรื อส าเภาจี น ผูม้ ี ฐานะดี ที่ มี ค วามเลื่ อมใสใน
พระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นการตอบแทนคุณชาวไทย ที่ทาให้การค้าขายของตนเติบโตก้าวหน้าและได้เขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังของพระอุโบสถเป็ นเครื่ องบูชาของจีนโบราณต่างๆ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่ตนเอง
ชุมชนรอบบริ เวณวัดเป็ นย่านตลาดพลู ซึ่ งเป็ นย่านเก่าแก่ของชาวจีนมาแต่โบราณ ชาว
จี น ที่ เ ลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนาได้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น เกื้ อ กู ล วัด มาโดยตลอด เห็ น ได้จ าก
สถาปัตยกรรมจีน ที่ปรากฎให้เห็นอยูร่ อบบริ เวณวัด เช่นศาลาจีน สวนหย่อมแบบจีน ซึ่ งประชาชน
ร่ วมกันบริ จาคทุนทรัพย์ในการสร้าง และทางวัดก็ได้จดั ตั้งโรงเรี ยนวัดนาคปรกขึ้นมา เพื่อให้เป็ น
แหล่งการศึกษาสาหรับเยาวชนในชุมชน

ภาพที่ 1 บริ เวณหน้าพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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3. พระอุโบสถ
เขตพุทธาวาสของวัดนาคปรก ได้จดั วางผังดังนี้ คือ กาหนดให้ตวั พระอุโบสถมีพระ
วิหารขนาบข้าง เป็ นการจัดผังอาคารให้เป็ นจุดที่เด่นที่สุด67 ซึ่ งแตกต่างจากวัดนางนองซึ่ งสร้างใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เหมือนกัน ตรงที่วดั นางนองกาหนดให้ตวั พระอุโบสถอยู่
ตรงกลาง มีพระวิหารเป็ นปี กสองข้าง แต่พระวิหารมิได้ขนาบพระอุโบสถ มีการตั้งเยื้องเหลื่อมล้ า
หน้าออกมา
ตัวพระอุโบสถของวัดนาคปรก (ภาพที่ 1) เป็ นแบบที่นิยมสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั คือ มีมุขด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างเป็ นระเบียงแบบมีพาไลรอบ บันได
ทางขึ้นระเบียงอยู่ตรงช่วงเสาที่ 2 ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่ วนมุขมีบนั ไดขึ้นทางด้านข้าง 2 ฝั่ ง
ตัวโบสถ์มีเพียงห้องเดียว มีประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 ประตู
พระอุโบสถสร้างโดยการก่ออิฐถือปูน หลังคาสองชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ หน้าบันมี
ช่อฟ้ า ใบระกา กรอบหน้าบันฝังกระเบื้องเครื อบ ลวดลายหน้าบันเป็ นลายดอกพุดตาน บางแห่ งลาย
ลบเลือนไปมากและบางแห่งแผ่นไม้หลุดไปบ้าง ซุม้ ประตูหน้าต่างประดับลายธรรมจักร บานประตู
ภายนอกทาทับด้วยสี แดงสด พระอุโบสถมีระเบียงยกพื้นล้อมรอบเสาใหญ่ทรงสี่ เหลี่ยม ตอนบน
ปลายเสาสอบเข้า ลูกกรงระเบียงฉลุ ลายในกรอบสี่ เหลี่ยมเคลื อบสี มีบนั ไดเล็กทางด้านหน้า ตีน
บันไดตั้งรู ปสิ งห์โตแบบจีน ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
4. สถำปัตยกรรมพระอุโบสถ วัดนำคปรก
ลัก ษณะทางสถาปั ตยกรรม (ลายเส้ น ที่ 1) (ลายเส้ น ที่ 2) มีก ารใช้แบบอย่า ง จาก
สถาปั ตยกรรมจีน ที่เห็นได้ชดั เจนคือ ฐานและเสา มีการใช้ฐานเขียง มีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับฐาน
แบบสถาปั ตยกรรมจีนมากที่สุด รวมทั้งการใช้เสาสี่ เหลี่ยมมีการลบมุม
หลังคา มีการปรับเปลี่ยนโดยคานึ งถึงสภาพการใช้งานและความคงทนถาวรของวัตถุ
จึ ง เปลี่ ย นเป็ นหลัง คาเลี ย นแบบจี น และมี ช่ อ ฟ้ า หางหงส์ ป ระดับ เหมื อ นสถาปั ตยกรรมแบบ
ประเพณี นิยมอันเป็ นคตินิยมดั้งเดิ มที่มีมาแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาและสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น มี
การใช้กระเบื้องปรุ เคลือบแบบจีนที่พบมีดว้ ยกันหลายรู ปแบบด้วยกัน ในสมัยแรกก็คงมีการนาเข้า
มาจากประเทศจีน ลวดลายที่หน้าบันพระอุโบสถ เป็ นลายดอกพุดตานหรื อดอกโบตัน๋ (ภาพที่ 5)
ภายในพระอุโบสถ ได้อญั เชิญพระพุทธรู ปปางมารวิชยั มาประดิษฐานจากเมืองสุ โขทัย (ภาพที่ 2)
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ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ , 42.
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ลายเส้นที่ 1 ลายเส้นสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก ด้านหน้าและด้านหลัง

ลายเส้นที่ 2 ลายเส้นสถาปั ตยกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก ด้านข้าง
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แต่ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2011 ทางวัดนาคปรกได้มีการบูรณะพระอุโบสถใหม่ (ภาพที่ 2)
โดยมีการปรับเปลี่ยนในส่ วนของฐาน และหลังคา ในส่ วนของฐานมีการยกให้สูงขึ้น 5 เมตร และมี
การสร้างระเบียงโดยรอบ มีบนั ไดทางขึ้นเฉพาะด้านหน้า ทั้งสองฝั่งซ้ายขวา
ในส่ วนของหลังคา จากเดิมที่ซ้อนกันสามชั้น ก็ลดให้เหลือเพียงสองชั้น และทาการ
เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบบนหลังคาทั้งหมด และมีการปรับเปลี่ยนภาพหน้าบัน

แผนผังที่ 2 แบบแปลนพระอุโบสถ วัดนาคปรก จะทาการแก้ไขในปลายปี ค.ศ. 2011 เป็ นแบบ 2
ชั้น ยกสู งขึ้น 5 เมตร มีระเบียงโดยรอบ

ภาพที่ 2 พระประธานในพระอุโบสถ
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ภาพที่ 3 พระอุโบสถวัดนาคปรก

ภาพที่ 4 ลวดลายปูนปั้ นบนขอบประตูและหน้าต่างภายนอกพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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แผนผังที่ 3 แผนผังแสดงตาแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดนาคปรก

ภาพที่ 5 ลวดลายดอกพุดตานหน้าบัน
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ภาพที่ 6 จิตรกรรมบนเพดาน ภายในพระอุโบสถ
5. ภำพจิตรกรรมฝำผนังเป็ นเครื่องบูชำของชำวจีนโบรำณต่ ำงๆ ภำยในพระอุโบสถวัดนำคปรก

ภาพที่ 7 จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศเหนือ ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ภาพที่ 7 จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศเหนือ ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก (ต่อ)

ภาพที่ 8 จิตรกรรมบนฝาผนังด้านทิศใต้ ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ภาพที่ 8 จิตรกรรมบนฝาผนังด้านทิศใต้ ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก (ต่อ)

ภาพที่ 9 จิตรกรรมบนฝาผนังด้านทิศตะวันออก ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ภาพที่ 9 จิตรกรรมบนฝาผนังด้านทิศเหนือ ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก (ต่อ)

ภาพที่ 10 จิตรกรรมบนฝาผนังด้านทิศตะวันออก ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ภาพที่ 10 จิตรกรรมบนฝาผนังด้านทิศตะวันตก ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก (ต่อ)

ภาพที่ 11 พระวิหาร วัดนาคปรก
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ภาพที่ 12 พระประธานปางนาคปรก ที่ประดิษฐานภายในพระวิหาร วัดนาคปรก

ภาพที่ 13 หอระฆัง วัดนาคปรก
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บริ เวณชุมชนใกล้กบั วัดนาคปรก แต่เดิมเป็ นสวน มีแม่น้ าลาคลองไหลผ่าน ทั้งหน้าวัด
และหลังวัด การคมนาคมในอดีตใช้เรื อในการเดินทางไปมาหาสู่ กนั ปัจจุบนั ลาคลองบางส่ วนได้ถูก
ถมทาเป็ นถนนทางสัญจรของประชาชนที่อยูล่ ะแวกใกล้วดั สภาพชมชนปั จจุบนั ได้กลายเป็ นตึก ที่
อยูอ่ าศัย เป็ นชุมชนขนาดใหญ่ (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 บรรยากาศชุมชน บริ เวณวัดนาคปรก

บทที่ 3
จิตรกรรมภำยในพระอุโบสถ วัดนำคปรก
ภาพจิตรกรรมเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะบนช่องหน้าต่าง ภายในพระอุโบสถวัดนาคปรกมีให้ศึกษา
จานวน 10 ภาพ และบนฝาผนังบนบานหน้าต่างทั้ง 4 ผนังรอบพระอุโบสถอีก จานวนทั้งหมด 110 ภาพ
รู ปแบบกำรเขียนภำพ
รู ปแบบในการเขียนภาพในพระอุโบสถ วัดนาคปรก เป็ นแบบประเพณี ที่มีแบบแผน
สื บทอดกันมา ตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น แสดงภาพ
แบบสองมิติ เป็ นรู ปแบบกึ่งสัญลักษณ์ ตัวภาพมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งใกล้และไกล ไม่แสดงแสงเงา
ไม่มีเงาตกทอด ไม่ใช้เรื่ องจุดรวมสายตาในการวาดภาพ ในส่ วนของภาพบุคลมีการเลียนแบบนาฎ
ลักษณ์ แบบท่าทางคนธรรมดา และอิทธิพลการเขียนภาพแบบจีนเข้ามาปะปนด้วย
รู ปแบบของตัวโต๊ะ ที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมวัด นาคปรก จะเป็ นลวดลายประแจจีน
ขดม้ว น ในรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป มี ท้ งั ในแบบแนวตั้ง และแนวนอน ซึ่ งชาวจี นเชื่ อ ว่า
ลวดลายประแจจีนนี้ เป็ นลวดลายมงคล มีความหมายคล้ายกับเงื่อนมงคล คือ การไม่มีจุดเริ่ มต้น
และสิ้ นสุ ด เป็ นเงื่ อนที่มีลกั ษณะเชื่ อมต่อกันตลอด สาหรับในทางศาสนา เงื่ อนมงคล หรื อเงื่ อน
อนันตภาคย์ (The Endless Knot) จึงเป็ นสัญลักษณ์ของความรู้แจ้งอันไม่มีที่สิ้นสุ ดของพระพุทธเจ้า
ที่สาคัญรู ปทรงที่เป็ นสี่ เหลี่ยมหักมุมไขว้กนั ทาให้เกิ ดความรู้สึกมัน่ คง ช่ างชาวจีนจึง
นามาประยุกต์เป็ นเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ และลวดลายประแจจีนนี้ ก็เป็ นที่มาที่ก่อให้เกิ ดเป็ นลวดลาย
ต่างๆ อีก 9 ลาย คือ
1. ลายเมฆ (อวยพรให้กา้ วหน้า)
2. ลายสายฟ้ า (เหตุความร่ ารวยที่โปรยลงมา)
3. ลายสวัสดิกะ (มากมายไม่มีที่สิ้นสุ ด)
4. ลายขนมเปี ยกปูน (ชัยชนะที่ถาวร, เพชรที่เจิดจรัส)
5. ลายลูกคลื่น (ก้าวหน้าสื บเนื่องเรื่ อยไป)
6. ลายยูอ่ ี่ (สมปรารถนา)
7. ลายดอกบัว (ความบริ สุทธิ์ และความดี)
8 . ลายใบกล้วย (อุดมสมบูรณ์)
9. ลายหลังเต่า (อายุยนื )
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สาหรับโต๊ะเครื่ องบูชาและเครื่ องบูชาที่ไทยเราได้อิทธิ พลมาจากจีน เป็ นของที่มีมา
ตั้งแต่ดึกดาบรรพ์ ลักษณะการจัดโต๊ะเครื่ องบูชาเรี ยกว่า “โต๊ะจีน” ภาพวาดโต๊ะเครื่ องบูชาบนฝา
ผนังวัดนาคปรกนี้ โต๊ะเครื่ องบูชาจัดแบบเครื่ องห้า เป็ นแบบไทยผสมจีน ซึ่ งนิ ยมกันมากในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว และจากภาพเขียนนี้ ก็เป็ นเครื่ องยืนยันให้เห็นว่าโต๊ะหมู่บูชา
ของไทยนั้น เป็ นสิ่ งที่กาเนิดขึ้นมาในภายหลัง
ภาพเขียนโต๊ะเครื่ องบูชา เป็ นการจัดแบบเครื่ อง 5 ชาวจีนเรี ยกว่า “โงวส่ าย” แต่ไทยเรา
เรี ยกเพี้ยนเสี ยงเป็ น “เหงาไช” แปลว่า บูชาด้วยเครื่ อง 5 ซึ่งโต๊ะเครื่ องบูชาจาต้องมีเครื่ อง 5 นี้จะขาดมิได้
หลักเครื่ องบูชาของชาวจีนนั้นจะประกอบด้วย ดอกไม้ เผาของหอม และจุดเทียนตรง
กับดอกไม้ธูปเทียนของไทย สิ่ งของที่จีนตั้งโต๊ะบูชาในจิตรกรรมนี้มีดงั นี้
ขวด หรื อแจกันดอกไม้ นิยมจัดเป็ นคู่ ๆ ชาวจีนถือเป็ นสิ ริมงคล
กระถาง หรื อภาชนะสาหรับเผาเครื่ องหอมใบหนึ่ง
เชิงสาหรับปั กเทียนคู่หนึ่ง
รวมเป็ น 5 ชิ้น เรี ยกว่า เครื่ อง 5 นอกจากนี้ ก็ยงั มีของสาคัญอีกหนึ่ งอย่าง คือ แผงลับแล
ซึ่ งแผงลับแลนี้ ชาวจีนถือว่าเป็ นศิริมงคลสาหรับบ้าน มีความหมายในทางวาสนา ความมัง่ มี และ
ความมีอายุยนื
สี ของภำพ
สี ของภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนาคปรกนี้ มีความโดดเด่นอยูท่ ี่โครงสร้างสี ที่โดยรวม
แล้วเป็ นสี ค่อนข้างมืดทึบ เป็ นแบบแผนที่นิยมในสมัยนั้น การระบายสี มกั จะเป็ นสี เข้ม มีสีพ้ืนเป็ นสี
ขาว ที่สาคัญคือ มีการใช้สีแดงระบายมากกว่าแบบโบราณ และมีการระบายสี ทองเพื่อเน้นความโอ่
อ่าในบางจุด ส่ วนสี ที่เด่ นชัดอี กสี หนึ่ งคือ สี เขียว ระบายตามภาพผลไม้และเสื้ อที่สวมใส่ ในภาพ
บุคคลเพื่อความสมจริ ง
หลักกำรใช้ สีของช่ ำงชำวจีน ทีพ่ บภำยในพระอุโบสถวัดนำคปรก
1. การใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) คือ การใช้สี สี เดียว หรื อการใช้สีที่แสดงความ
เด่นชัดออกมาเพียงสี เดียว แต่มีการลดหลัน่ กันในเรื่ องน้ าหนักสี เพื่อให้เกิดความแตกต่าง วิธีการใช้
สี เอกรงค์ คือจะใช้สีใดสี หนึ่งที่เป็ นสี แท้ (Hue) หรื อมีความสด (Intensity) เป็ นตัวยืนเพียงสี เดียวให้
เป็ นจุดเด่นของภาพ ส่ วนประกอบรอบๆ นั้นจะใช้สีเดียวกันแต่ลดความสดของสี ให้นอ้ ยกว่าสี หลัก
สี ที่นามาเป็ นส่ วนประกอบอาจแบ่งน้ าหนักได้ต้ งั แต่ 3 - 6 สี
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ภาพที่ 15 วงจรสี
2. การใช้สีกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การเคียงคู่กนั ของสี ต่างๆ ซึ่ งไปด้วยกัน
โดยไม่ขดั แย้ง หรื อตัดกัน ความกลมกลืนของสี ทาได้หลายลักษณะคือ
2.1 กลมกลืนด้วยค่าของน้ าหนักของสี ๆเดียว (Total Value Harmony) คือการใช้สี
ยืนเพียงสี เดี ยว แต่มีค่าหลายน้ าหนัก หรื อเป็ นแบบเดียวกับ สี เอกรงค์ อาจใช้การผสมสี ขาวให้
น้ าหนักอ่อนลง และผสมดาให้น้ าหนักเข้มขึ้น
2.2 กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง (Sympel Harmony) เป็ นการใช้สีขา้ งเคียงกันใน
วงจรสี ซ่ ึ งมีลกั ษณะสี ใกล้เคียงกัน เช่น เขียวเหลือง - เขียว – เขียวน้ าเงิน
2.3 การสร้างสภาพสี โดยรวม (Tonality) หมายถึง การทาให้เป็ นสี โดยภาพรวม
หรื อเป็ นโครงสี ส่วนใหญ่ที่ปกคลุม หรื อครอบงาสี อื่นอยู่ ถึงแม้ในรายละเอียดส่ วนอื่นอาจมีสีอื่นๆ
ปะปนอยูก่ ็ตาม แต่ก็ไม่ทาให้สภาพสี โดยรวมขัดแย้งกันเกินไป การใช้สีโดยรวมช่วยให้ภาพมีความ
กลมกลืนและมีเอกภาพ
3. การใช้สีขดั กัน (Discord) คือ การกลับค่าของน้ าหนักระหว่างสี แก่กบั สี อ่อน โดย
การกลับสี ที่แก่มาเป็ นสี อ่อนด้วยการผสมสี ขาว หรื อทาให้เจือจางลง เพื่อให้มีน้ าหนักอ่อนกว่าอีกสี
หนึ่งที่เป็ นสี ที่อ่อน แต่ปรับให้เป็ นสี แก่โดยการผสมดา หรื อสี เข้ม เพื่อเพิ่มน้ าหนักสี ให้เข้มขึ้น1 แล้ว
นามาจัดเข้าด้วยกันเพื่อสร้ างความแตกต่างหรื อความขัดแย้งที่เหมาะสม ทาให้ผลงานดูมีจงั หวะ
น่าสนใจกว่าการใช้สีกลมกลื นซึ่ งอาจดูซ้ าๆ และจืดชื ด การกลับค่าของสี มักใช้เพื่อแต่งแต้มภาพ
1

Miyagawa Torao, Chinese Painting ( Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), 61.
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เป็ นบางจุดให้เกิ ดความน่ าสนใจ ซึ่ งมักจะใช้คู่สีระหว่างสี แก่กบั สี อ่อนที่มีความเข้มต่างกันอย่าง
ชัดเจน อย่างในจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนาคปรก นิยมใช้สีเขียว ตัดกับสี แดง เป็ นต้น
4. จุดเด่นจากสี ( Dominance) คือ การใช้สีที่ทาให้ส่วนสาคัญมีความเด่นชัดสะดุดตา
เป็ นแห่ งแรก หรื อเป็ นจุดที่ดึงดูดความสนใจจากผูด้ ูมากที่สุดในผลงานนั้น การทาให้เกิดจุดเด่นจะ
ขึ้นอยูก่ บั การเลือกใช้สี โดยอาจเลือกใช้สีที่ส่งเสริ มให้เกิดพลังสี เด่น ซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนพื้น และส่ วนเด่นหรื อจุดสนใจ ซึ่ งมีหลายเทคนิควิธี เช่น การใช้สีตดั กัน หรื อคู่ตรงข้ามกัน เช่น
จากงานจิตรกรรมพื้นสี ขาว จุดเด่นสี เขียวการให้จุดเด่นเป็ นสี แท้ ส่ วนพื้นเป็ นสี ที่ถูกลดน้ าหนักลง
โดยการทาให้สีหม่น สี นวล สี คล้ า หรื ออาจใช้สีดาเพื่อขับให้สีแท้ยิ่งเด่นชัดขึ้น อย่าที่ช่างเลือกลงสี
พื้นภาพจิ ตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดนาคปรกเป็ นพื้นสี ขาว เพื่อจะสร้ างความโดดเด่นให้กบั
เนื้อหาของภาพ
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ช่วงก่อนหน้าสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
มัก จะเป็ นแบบแผนประเพณี ที่ ปฎิ บ ตั ิ ต่อกันมา ตั้ง แต่ ส มัย อยุธ ยามี ก ารปรั บ เปลี่ ย นก็ ไ ม่ ม ากนัก
โดยมากมักจะมีสัญลักษะเป็ นภาพสัญลักษณ์ ภาพแบนๆ ตัวภาพมีขนาดเท่ากันทั้งใกล้และไกล ไม่
มี แสงตกกระทบ ไม่ ใ ช้จุ ดรวมสายตาในการวาด ลัก ษณะการวาดเหล่ า เทพ กิ ริย าท่ า ทางมี ก าร
เลี ยนแบบนาฎลักษณ์ มีการสร้ างจุดเด่นของภาพได้อย่างเหมาะสม ช่ างใช้สัดส่ วนของตัวภาพกับ
องค์ประกอบอื่นๆ ดูให้ความสมจริ งแต่ไม่ใช่ ภาพเหมือนจริ ง เป็ นการผสมผสานระหว่างเทคนิ ค
โบราณและสมัยใหม่ คือ การใช้เทคนิคโบราณ จะลงสี พ้ืนแล้วมีการตัดเส้นภาพชัดเจน แต่เทคนิ ค
สมัยใหม่ช่างจะใช้วิธีกระทุง้ หรื อจิ้มด้วยเปลือต้นลาเจียกชุ บน้ า แล้วทุบให้เป็ นแปรง และแต้มสี
หลายๆ ครั้งในการวาดภาพ การระบายสี มีความอ่อนแก่ จัดเป็ น 3 ระดับ คือ สว่างหรื อสี อ่อน กลาง
หรื อสี เข้ม ในภาพถึงแม้ช่างจะไม่ลงแสงเงา และเงาตกทอดในภาพ แต่ช่างก็ให้ความสาคัญกับการ
เกลี่ยสี หนักเบา หรื อการใช้น้ าสี ลูบบางๆทาให้เกิดเป็ นน้ าหนักอ่อนแก่ มีการเกลี่ยเส้นด้วยพู่กนั ขน
หนวดหนู เช่นตามภาพใบหน้าของคน
กรรมวิธีในกำรเขียนภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในพระอุโบสถ วัดนำคปรก
ในการเขียนภาพงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก เป็ นแบบสี ฝุ่น หรื อสี
น้ ากาว ซึ่ งการเขียนแบบสี ฝุ่นนี้ เป็ นวิธีการที่ละเอียดและประณี ตที่สุด การใช้สีฝุ่นต้องมีการเตรี ยม
พื้นผนัง ในขั้นแรกเพื่อไม่ให้พ้ืนผนังดูดสี ที่จะเขียน การเตรี ยมผนังจึงต้องหมักปูนขาวที่จะฉาบผนัง
ไว้นานราว 3 เดือน หรื อนานกว่านั้น ระหว่างหมักปูนต้องหมัน่ ถ่ายน้ าจนความเค็มของปูนลด
น้อยลง ต่อจากนั้นจึงนาปูนที่หมักมาเข้าส่ วนผสม มีน้ าอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียวประมาณความเหนี ยว
ของน้ าผึ้ง และยังมีส่วนผสมของกาวที่ได้จากยางไม้ หรื อกาวหนังสัตว์ที่ได้จากการเคี่ยวหนังวัวหนัง
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ควาย หรื อหนังกระต่าย ก็มีบางแห่งมีทรายร่ อนละเอียดเป็ นส่ วนผสมอยูด่ ว้ ยส่ วนผสมดังกล่าวจะทา
ให้ปูนมีความแข็งเหนียว และผิวเรี ยบเป็ นมัน เมื่อปูนฉาบแห้งสนิทแล้วมีการชโลมผนังด้วยน้ าต้ม
ใบขี้เหล็กเพื่อลดความเป็ นด่างของผนัง เพราะเชื่อว่าด่างจะทาปฏิกิริยากับสี บางสี เช่นสี แดงให้จางซีด2
การทดสอบว่าผนังยังมีความเป็ นด่างอยูอ่ ีกหรื อไม่ กระทาได้ดว้ ยการใช้ขมิ้นขีดที่ผนัง
หากสี เหลื องของขมิ้นเปลี่ ยนเป็ นสี แดง แสดงว่าผนังยังมีความเป็ นด่าง ต้องชะล้างด้วยน้ าต้มใบ
ขี้เหล็กต่อไปอีก เสร็ จจากขั้นตอนการเตรี ยมผนัง ก็ถึงการทารองพื้นก่อนการเขียนภาพ3 โดยใช้
ดินสอพองบดละเอียด นาไปหมักในน้ า กรองเอาสิ่ งสกปรกออกไป แล้วทับน้ าให้หมาด นามาผสม
กับกาวที่ได้จากน้ าต้มเม็ดในของมะขาม เมื่อแห้งจึงขัดให้เรี ยบก่อนเริ่ มขั้นตอนการเขียนภาพ
สี ที่ใช้ระบายภาพเตรี ยมจาก ธาตุ หรื อแร่ เช่ น สี ดาได้จากเขม่า หรื อถ่ านของไม้เนื้ อ
แข็งสี เหลือง สี นวล ได้จากดินตามธรรมชาติ สี แดงได้จากดินแดง บางชนิดเตรี ยมจากแร่ ก่อนเขียน
ต้องนามาบดให้ละเอียด จะทาให้สีละลายน้ าได้ง่าย น้ าที่ใช้ผสมกับน้ ากาว เตรี ยมจากหนังสัตว์ หรื อ
กาวกระถิน โดยผสมในภาชนะเล็กๆ เช่น โกร่ งหรื อกะลา เมื่อใช้ไปสี แห้งก็เติมน้ า ใช้สากบด ฝน
ให้กลับเป็ นน้ าสี ใช้งานได้อีก สี แดง เหลือง เขียว คราม ขาว ดา ใช้เป็ นหลักโดยนามาผสมกันเกิ ด
เป็ นสี อื่นๆ ได้อีก จากการผสมกาวลงไปในสี จะทาให้พ้ืนผนังที่เขียนด้วยสี ฝุ่นมีความแข็งแรงมาก
ยิง่ ขึ้น คงทนอยูไ่ ด้นบั เป็ นเวลาร้อยๆ ปี แต่ถา้ หากผนังที่เขียนเปี ยกชื้ น ภาพที่เขียนไว้จะค่อยๆ เสื่ อม
สู ญไป4
ส าหรั บ จิ ต รกรรมบนเพดาน ภายในพระอุ โ บสถ วัดนาคปรก จะใช้วิธี ก ารวาดใน
รู ปแบบสมมาตร เท่ากันทั้งด้านซ้ายและขวา ในส่ วนดาวเพดานใช้สัญลักษณ์มงั กรขดตัว และดาว
เพดานที่มีขนาดเล็กกว่าจะใช้สัญลักษณ์ดอกพุดตาน และระบายด้วยคู่สีคราม-แดง เพื่อแสดงให้เห็ น
ถึงพลังอานาจ ความศรัทธาเลื่อมใส มีความหมายถึง การนาสารจากสวรรค์มาสู่ โลกมนุษย์
รู ปแบบเครื่องตั้งและเครื่องประดับเรือน
สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพซึ่ งเป็ นนักวิชาการท่านแรกที่ได้กล่าวถึงจิตรกรรม
เครื่ องตั้ง และเครื่ องประดับเรื อนแบบจีน ท่านทรงมีความเห็นว่า เมื่อมีการสร้างสวนขวาก็คงมีการ
จัด เครื่ องบู ช า รวมถึ ง ตกแต่ ง เรื อนด้ ว ยเครื่ องเรื อน และเครื่ องประดับ แบบจี น แต่ ต่ อ มา
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้ร้ื อถอนอาคาร และสิ่ งของต่างๆถวายพระอาราม ซึ่ ง
2

สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ,เล่มที่ 20 .
หม่อมราชวงศ์ แน่งน้อย ศักดิ์ศรี , พระราชวังและวังในกรุ งเทพฯ (พ.ศ. 2325- 2525) ( กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525).
4
ชมพูนุช พงษ์ประยูร, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2521), 28.
3
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รวมไปถึงเครื่ องบูชา และเครื่ องเรื อนที่เคยใช้ในการประดับ จึ งเกิ ดเป็ นความนิ ยมในการเขียนรู ป
เครื่ องเรื อน และเครื่ องบูชาจีนประดับผนังโบสถ์5
สาหรับนักวิชาการในปั จจุบนั ใช้คาว่า “ภาพจิตรกรรมเครื่ องตั้ง”6 หรื อ “ภาพเครื่ อง
บูช าอย่า งจี น”7 เพื่ อใช้ใ นการเรี ย กเนื้ อหาของงานภาพวาดจิ ตรกรรมบนฝาผนัง อุ โบสถที่ ผูว้ ิจยั
ทาการศึกษา หรื องภาพจิตรกรรมที่ได้เขียนขึ้นในตาแหน่งอื่นๆ แต่มีเนื้อหาเรื่ องราวเช่นเดียวกัน
“เครื่ องตั้ง ” หมายถึ ง เครื่ องตั้ง โต๊ะ บูช า ซึ่ ง ประกอบไปด้วย เชิ ง เที ย น แจกัน พาน
ดอกไม้ และกระถางธู ป เป็ นต้น 8 แต่ในภาพจิตรกรรมนอกจากจะปรากฎภาพกระถางธูป เชิงเทียน
ซึ่งถือเป็ นเครื่ องบูชา ยังมีการเขียนภาพเครื่ องประดับเรื อน เช่นเครื่ องถ้วย ดอกไม้ ผลไม้ หรื อของมี
ค่า ต่ า งๆ จัดวางอยู่บ นโต๊ะ ตัง่ หรื อเก้า อี้ เสมื อนกับ การจัดวางเพื่อการตกแต่ ง บ้านของชาวจี น9
สาหรับความเป็ นจริ งแล้ว จึ งควรใช้คาว่า “ภาพเครื่ องตั้ง และเครื่ งประดับเรื อนแบบจีน” แต่เพื่อ
ความสะดวกในการอ้างถึง ผูว้ จิ ยั จึงขอใช้คาว่า “ภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ” ในการศึกษาครั้งนี้
รู ปแบบงำนจิตรกรรม
นักวิชาการได้ต้ งั ข้อสงสัยว่า ภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะในงานจิตกรรมไทย น่าจะมีที่มา
จากสวนขวาในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว และนาของต่า งๆ ภายในสวนขวา
อย่างเช่ น เครื่ องเรื อน เครื่ องประดับเรื อนถวายวัดหลายแห่ ง ทาให้เกิ ดการเขียนภาพการจัดวาง
เครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ในพระอุโบสถและพระวิหารขึ้น10
ในชั้นต้นพบว่า ช่ างจีนนิ ยมนาภาพเครื่ องใช้ เครื่ องเรื อนแบบจีนมาประดับบนงาน
ศิลปกรรมต่างๆ เช่นเครื่ องถ้วยและผ้าปั ก ซึ่ งมีความหมายเป็ นมงคล แม้วา่ ในงานศิลปะจีนยังไม่พบ

5
6

สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานเครื่ องโต๊ะและเครื่ องปั้ น, 48-49.

วิไลรัตน์ ยังรอต, “ภาพ “เครื่ องตั้ง” จิตรกรรมพุทธบูชาในสมัยรัชกาลที่ 3,” เมืองโบราณ 22, 3
(ก.ค.-ก.ย. 2539) : 81.
7
อุษาวดี รัศมีวงศ์, “ภาพจิตรกรรมเครื่ องบูชาอย่างจีนในศิลปะรัตนโกสิ นทร์ ” (สารนิ พนธ์ ปริ ญญา
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 32.
8
ราชบัณฑิตยสถาน, “พจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,” (กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญ
ทัศน์, 2525), 195.
9
วิไลรัตน์ ยังรอต, “ภาพ “เครื่ องตั้ง” จิตรกรรมพุทธบูชาในสมัยรัชกาลที่ 3,” เมืองโบราณ 22, 3
(ก.ค.-ก.ย. 2539) : 87.
10
สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานเครื่ องโต๊ะและเครื่ องปั้ น, 48-49.
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การเขียนภาพเหล่านี้ เต็มผนัง แต่ก็เป็ นไปได้ที่การประดับดังกล่าวสัมพันธ์กบั เครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ
แบบจีนในพระอุโบสถ เพราะในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ มีการนาเข้าสิ่ งของเหล่านี้มาจากประเทศจีน11
ในการศึกษาลงรายละเอีย ดจึงได้คาตอบที่ชดั เจนในประเด็นดังนี้ โดยการวิจยั ผูศ้ ึกษา
ได้แบ่งการศึกษาตามประเภทของสิ่ งที่ปรากฎ โดยการแบ่งเป็ นหัวข้อดังนี้
1. เครื่ องเรื อน คือ ตัวที่รองรับวัตถุต่างๆ อันได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ และตัง่
2. เครื่ องตั้ง คือ สิ่ งของที่นามาใช้ในการเซ่นไหว้ เช่น กระถางธูป และเทียน
3. เครื่ องประดับเรื อนซึ่ งจัดวางร่ วมกับเครื่ องเรื อน คือ สิ่ งของต่างๆ เช่ นถ้วย ชาม
แจกัน ดอกไม้ ผลไม้ซ่ ึ งใช้จดั ตกแต่งบ้าน
4. เครื่ องประดับเรื อนอื่นๆ เช่น ผ้าม่าน และเครื่ องแขวน

11

ตัวอย่างการนาเข้าสิ นค้าการประเทศจีนในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นประเภทเครื่ องถ้วยซึ่ งมีการ
ประดับเครื่ องประดับเรื อน เครื่ องเรื อนศึกษาได้จาก “เครื่ องถ้วยวัดโพธิ์,” ภาพที่ 4-5 และ 69-70.
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ลำยเส้ นภำยในพระอุโบสถวัดนำคปรกโดยรอบ
1. ลำยเส้ นจิตรกรรม ในส่ วนเพดำนพระอุโบสถ วัดนำคปรก
ภาพเพดานพระอุโบสถ วัดนาคปรก (ลายเส้นที่ 3) จะเขียนลวดลายดาวประดับเป็ นรู ป
วงกลม โดยภายในวงกลมรู ปใหญ่น้ นั จะเขียนเป็ นรู ปมังกรขดตัว และจะมีวงกลมเล็กๆ จัดวางอย่าง
กระจัดกระจาย รายรอบวงกลมใหญ่ ภายในวงกลมเล็ก จะเขียนเป็ นรู ปดอกพุดตาน ส่ วนลวดลายที่
ประดับอยูบ่ นคาน จะเขียนรู ปมังกร โดยทอดตัวยามตามแนวคานไม้ มังกรที่เขียนจะมีเพียงสามเล็บ
ตรงมุมของภาพจะปรากฏลวดลายไทยประกอบฉาก

ลายเส้นที่ 3 ลายเส้นจิตรกรรรมบนเพดาน ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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2. ลำยเส้ นจิตรกรรม บนผนังสกัดด้ ำนหลังพระประธำน ทิศตะวันตก ในพระอุโบสถ
วัดนำคปรก
การลาดับภาพในแผนผังงานจิตรกรรมฝาผนังแต่ละด้าน ข้าพเจ้าได้ทาการจัดระบบ
เรี ยบเรี ยงขึ้นเอง เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา

แผนผังที่ 4 แผนผังแสดงลาดับ บนผนังสกัดด้านหลังพระประธาน ด้านทิศตะวันตก
จากแผนผังจะแสดงภาพ การถอดลายเส้นจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
ในส่ ว นของผนัง ด้า นทิ ศ ตะวันตก (แผนผัง ที่ 4) ปรากฏภาพจิ ต รกรรมจ านวน 20 ภาพ โดย
เรี ยงลาดับของภาพตามหมายเลขที่ปรากฏในตารางข้างต้น และเป็ นการมองจากบนลงล่าง
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ภาพจิตรกรรมที่ปรากฎบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก

ลายเส้นที่ 4 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 1-4
ภาพที่ 1 ปรากฏภาพ โคมแขวน กล่ องหนังสื อ ม้วนคัมภีร์ พิณ และแจกันปั กดอก
โบตัน๋ วางอยูบ่ นเก้าอี้
ภาพที่ 2 ปรากฏภาพ นกกระสายืนบนเก้าอี้ทรงหกเหลี่ยม แจกันปั กผลทับทิม ม้วน
คัมภีร์ ผลส้มที่วางอยูบ่ นภูเขาไม้ และวางอยูบ่ นโต๊ะสี เหลี่ยม
ภาพที่ 3 ปรากฏภาพ โต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กระถางใส่ ผล
ส้มมือ โถ ผูห้ ญิงเล่นผีผา แจกัน และกิเลน
ภาพที่ 4 ปรากฏภาพ โต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยู่ดงั นี้ หม้อสามขา
ดอกโบตัน๋ โถ กาน้ าชา สิ งโต และลูกแก้ว
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ลายเส้นที่ 5 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 5-8
ภาพที่ 5 ปรากฏภาพ แจกันปั กดอกไม้ สิ งโตที่ยืนอยูบ่ นเก้าอี้ หมวกขุนนาง ดาบ และ
โล่หน้าสิ งโต
ภาพที่ 6 ปรากฏภาพ ค้างคาว ส้มมือที่วางอยูบ่ นตั้ง แจกันที่ปักผลทับทิม ม้วนคัมภีร์
ดาบ และโต๊ะสี่ เหลี่ยม ที่มีแจกันดอกบัวประดับด้วยม้วนคัมภีร์วางอยูบ่ นโต๊ะ
ภาพที่ 7 ปรากฏภาพ แจกันปั กดอกโบตัน๋ ม้วนคัมภีร์ กวาง ลูกข่าง และโถปั กดอก
โบตัน๋ ที่วางอยูบ่ นเก้าอี้
ภาพที่ 8 ปรากฏภาพ แจกันปั กดอกบัวที่วางอยู่บนเก้าอี้ ใกล้ๆ กับโต๊ะรู ปทรงประแจ
จีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอกโบตัน๋ ผลส้มโอ ถาดใส่ ส้มมือ กระบอกใส่ ไม้เกาหลัง
ถาดใส่ ผลส้ม กระถางปลูกต้นเหมย ดอกโบตัน๋ และดาบ
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ลายเส้นที่ 6 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 9-12
ภาพที่ 9 ปรากฏภาพ โต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ หอก ส้มโอ ดอกโบตัน๋ ถาดใส่ ฟักทอง ขวดน้ าเต้า
ภาพที่ 10 ปรากฏภาพ กระถางปลูกดอกเหมย แจกกันปั กดอกบัว แส้ หางนกยูง กล่อง
หนังสื อ ดาบ
ภาพที่ 11 ปรากฏภาพ เครื่ องเขียน หนังสื อ ดอกโบตัน๋ ขวาน เสาธง และกิเลน
ภาพที่ 12 ปรากฏภาพ โต๊ะรู ปทรงประแจจีนโดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ถาดใส่ ลูก
พลับ แจกันปั กดอกโบตัน๋ โถ และพิณ
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ลายเส้นที่ 7 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 13-16
ภาพที่ 13 ปรากฏภาพ โต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ เป็ ด พัด
แจกันปั กหางนกยูง กล่องขนม ตะเกียบ แจกันปักดอกโบตัน๋ กาน้ าชา หม้อสามขา ผีเสื้ อ
ภาพที่ 14 ปรากฏภาพ โต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กล่องหนังสื อ
ดาบ ฆ้อง แตงโม แจกกันปั กดอกบัว และพานที่มีปลาวางอยู่
ภาพที่ 15 ปรากฏภาพ ค้างคาว กิเลน ดาบ แจกันปั กดอกโบตัน่ ขวาน และแจกันปั ก
ดอกซ่อนกลิ่น
ภาพที่ 16 ปรากฏภาพ โต๊ะรู ปทรงประแจจีนโดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
ซ่อนกลิ่น โถ ถาดใส่ ของวิเศษ และกาน้ าชา
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ลายเส้นที่ 8 ภาพบนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 17-20
ภาพที่ 17 ปรากฏภาพ โต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ส้มมือ แจกัน
ปั กดอกโบตัน๋ ยูอ่ ี่ กระต่าย เชิงเทียน และโถ
ภาพที่ 18 ปรากฏภาพ ม้วนคัมภีร์ โถสามขาที่วางอยูบ่ นโต๊ะสี่ เหลี่ยม และดาบ
ภาพที่ 19 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยู่ดงั นี้ โคมไฟ
เครื่ องราง ฟักทอง และถาดใส่ ส้มมือ
ภาพที่ 20 ปรากฏภาพ ดาบ แจกันปักดอกโบตัน๋
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3. ลำยเส้ นจิตรกรรม บนผนังสกัดด้ ำนตรงข้ ำมพระประธำน ทิศตะวันออก ในพระอุโบสถ วัด
นำคปรก

แผนผังที่ 5 แผนผังแสดงลาดับ บนผนังสกัดด้านหลังพระประธาน ด้านทิศตะวันออก
จากแผนผังจะแสดงภาพ การถอดลายเส้นจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดนาปรก ใน
ส่ วนของผนังด้านทิศตะวันออก (แผนผังที่ 5) ปรากฏภาพจิตรกรรมจานวน 20 ภาพ โดยเรี ยงลาดับ
ของภาพตามหมายเลขที่ปรากฏในตารางข้างต้น และเป็ นการมองจากบนลงล่าง
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ภำพจิตรกรรมทีป่ รำกฏบนผนังสกัดฝั่งตรงข้ ำมพระประธำน ทำงทิศตะวันออก

ลายเส้นที่ 9 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 1-4
ภาพที่ 1 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กล่องหนังสื อ
กล่องขนม ถาดใส่ ส้มมือ แจกันปั กดอกกล้วยไม้
ภาพที่ 2 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ กาน้ า และอ่างปลา
ภาพที่ 3 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ กาน้ า ชาม กระบอกใส่ เครื่ องเขียน ถ้วย หอก
ภาพที่ 4 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กระถางปลูก
ดอกโบตัน๋ ภูเขาไม้ กิเลน พัด ดอกโบตัน่ ถาดใส่ ส้ม แจกันปักดอกไม้ ดอกบัว
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ลายเส้นที่ 10 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 5-8
ภาพที่ 5 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ โถ แจกันปั ก
ดอกไม้ นกแก้ว แจกันปั กดอกโบตัน๋
ภาพที่ 6 ปรากฏภาพ ดอกเบญจมาศ พระศรี อริ ยเมตไตย กล่องหนังสื อ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ ม้วนคัมภีร์ กระถางต้นไม้
ภาพที่ 7 ปรากฏภาพ เจดีย ์ กล่ องหนังสื อ หนังสื อ แจกันปั กดอกไม้ ถาดใส่ ไข่ แส้
ลูกแก้ว เครื่ องราง กระถางปลูกต้นไม้
ภาพที่ 8 ปรากฏภาพ เก๋ งจาลอง เสาธง ฆ้อง กล่องขนม เข็ม แจกันปั กดอกโบตัน๋
ดอกบัว ค้างคาว โคมไฟ นกหัวขวาน
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ลายเส้นที่ 11 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 9-12
ภาพที่ 9 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ม้วนคัมภีร์ ฆ้อง
แจกันปั กดอกบัว
ภาพที่ 10 ปรากฏภาพ กล่องหนังสื อ แจกันปักดอกโบตัน๋ พัด กระถางปั กดอกกล้วยไม้
ม้วนคัมภีร์
ภาพที่ 11 ปรากฏภาพ ม้วนคัมภีร์ ม้า ดอกโบตัน๋ เมฆ ส้ม ผล แส้ ถาดใส่ ผลส้มมือ
กระต่าย กระถางปักดอกกล้วยไม้
ภาพที่ 12 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยู่ดงั นี้ ฆ้อง ผีผา
แจกันปั กดอกไม้ ดอกโบตัน๋ ระฆัง
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ลายเส้นที่ 12 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 13-16
ภาพที่ 13 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยู่ดงั นี้ นกกระสา
ส้มมือ
ภาพที่ 14 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ม้วนคัมภีร์
แจกันปั กดอกโบตัน๋ แส้
ภาพที่ 15 ปรากฏภาพ ขลุ่ย แจกันปั กดอกโบตัน๋ ม้วนคัมภีร์ แจกันปั กดอกโบตัน๋ แส้
ลูกพลับ โถ ม้วนหนังสื อ กล่องหนังสื อ
ภาพที่ 16 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กระถาง ระฆัง
เครื่ องราง แจกันปั กดอกโบตัน๋ วางบนเก้าอี ม้วนคัมภีร์ แจกัน ทวน กระจก
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ลายเส้นที่ 13 ภาพบนผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 17-20
ภาพที่ 17 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ดอกบัว มะเขือ
พัด แจกันปั กกอกโบตัน๋ กระถางปลูกต้นไม้
ภาพที่ 18 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กระถางปลูก
ดอกโบตัน๋ โถ ดอกโบตัน๋ ดอกบัววางบนภูเขาไม้
ภาพที่ 19 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กระถางปลูก
กดอกโบตัน๋ ดาบ สิ งโต กาน้ าชา เครื่ องราง
ภาพที่ 20 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ พิณ ส้ม ดอก
โบตัน๋ กล่องหนังสื อ นกกระเรี ยน ผีเสื้ อ ถาดใส่ ส้ม แส้
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4. ลำยเส้ นจิตรกรรม บนผนังสกัดด้ ำนทิศเหนือ ในพระอุโบสถ วัดนำคปรก

แผนผังที่ 6 แผนผังแสดงลาดับ บนผนังสกัดด้านหลังพระประธาน ด้านทิศเหนือ
จากแผนผังจะแสดงภาพ การถอดลายเส้นจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดนาปรก ใน
ส่ วนของผนังด้านทิศเหนื อ (แผนผังที่ 6) ปรากฏภาพจิตรกรรมจานวน 40 ภาพ โดยเรี ยงลาดับของ
ภาพตามหมายเลขที่ปรากฏในตารางข้างต้น และเป็ นการมองจากบนลงล่าง
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ภำพจิตรกรรมทีป่ รำกฏบนผนังสกัดด้ ำนข้ ำงพระประธำน ทำงทิศเหนือ

ลายเส้นที่ 14 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 1-4
ภาพที่ 1 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กล่องหนังสื อ
ดาบ แจกันปั กดอกไม้ แส้ กระจก โถ ถ้วย ดอกโบตัน๋
ภาพที่ 2 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ม้วนคัมภีร์ ดาบ
แจกันปั กดอกไม้ แส้ น้ าเต้า ภูเขาไม้
ภาพที่ 3 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ส้มโอ แจกัน
กระถางใส่ ดอกบัว นกกระเรี ยน ภูเขาไม้
ภาพที่ 4 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ สาลี่ แจกันปั ก
ดอกโบตัน๋ กาน้ าชา พัก ฟักทอง
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ลายเส้นที่ 15 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 5-8
ภาพที่ 5 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ กระจกเงา
เครื่ องราง แจกันปั กดอกโบตัน่
ภาพที่ 6 ปรากฏภาพสิ งโต นกแก้ว หอก แจกันปักดอกบัว อูฐ พัด
ภาพที่ 7 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ขวดยานัตถุ์ เสื อ
คาบดาบ ดอกบัว แจกันปั กดอกบัว ม้วนคัมภีร์
ภาพที่ 8 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ เป็ ด หม้อสาม
ขา พัด แจกันปั กหางนกยูง ดอกโบตัน๋ กาน้ าชา ตะเกียบ กล่องหนังสื อ แจกันปักดอกไม้
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ลายเส้นที่ 16 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 9-12
ภาพที่ 9 ปรากฏภาพ กระถางปักดอกเหมย แจกันปักหางนกยูง กล่องหนังสื อ
ภาพที่ 10 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ แจกันปั ก
ดอกไม้ ถาดใส่ ส้ม ค้างคาว กระจกเงา แจกันใส่ ดอกโบตัน๋ ถาดใส่ ผลส้มมือ มีดสั้น
ภาพที่ 11 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ แจกันปั ก
ดอกไม้ เครื่ องเขียน แส้ ลูกท้อ
ภาพที่ 12 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ แจกันปั ก
ดอกไม้ ถาดใส่ ส้ม ค้างคาว กระจกเงา แจกันใส่ ดอกโบตัน๋ ถาดใส่ ผลส้มมือ มีดสั้น
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ลายเส้นที่ 17 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 13-16
ภาพที่ 13 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กล่องหนังสื อ
ดาบ หอก กิเลน ดอกบัว แจกันปั กดอกไม้ ดอกโบตัน๋
ภาพที่ 14 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ กระถางปั ก
ดอกไม้ ดาบ ภูเขาไม้ กิเลน พัด ขลุ่ย กล่องหนังสื อ ลูกพลับ แจกันปักดอกโบตัน๋ แส้
ภาพที่ 15 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ ยูอ่ ี่ ดาบ กระถางปั กดอกบัว หอก แมว ดาบ เชิงเทียน ดอกโบตัน๋
ภาพที่ 16 ปรากฏภาพกล่องหนังสื อ ลูกท้อ กระถางปั กดอกกล้วยไม้ พัด แจกันปั กดอก
โบตัน๋
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ลายเส้นที่ 18 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 17-20
ภาพที่ 17 ปรากฏภาพโคมแขวน กล่องหนังสื อ ม้วนคัมภีร์ พิณ ถาดใส่ ผลฟักทอง
ภาพที่ 18 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ อ่างปลูกต้น
เหมย แจกันปั กขนนกและไม้เกาหลัง โถ เถาดอกโบตัน๋ ที่ยงั ตูม
ภาพที่ 19 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ หม้อสามขา
แจกันปั กดอกโบตัน๋ ถ้วยชา กาน้ าชา ดอกโบตัน๋
ภาพที่ 20 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ แจกันปั กดอกเบญจมาศ ม้วนคัมภีร์ กวาง โถ เก๋ งจีน โถใส่ ผลทับทิม
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ลายเส้นที่ 19 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 21-24
ภาพที่ 21 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยู่ดงั นี้ แจกันปั ก
ดอกบัว แจกันปั ก ดอกโบตัน๋ ส้ มโอ ถาดใส่ ผลส้ม มื อ ผลส้ ม หวี ปิ่ น ถาดใส่ ผลส้ ม ดอกโบตัน๋
กระบอกใส่ ไม้เกาหลัง กระถางปลูกต้นเหมย
ภาพที่ 22 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ เครื่ องราง ถาด
ใส่ ลูกพลับ ฟักทอง ดอกโบตัน๋
ภาพที่ 23 ปรากฏภาพ ค้างคาว ถาดใส่ ผลส้มมือ แจกันปั กผลทับทิม ดาบ ไม้เกาหลัง
พานดอกบัว โต๊ะสี่ เหลี่ยม ฟักทอง
ภาพที่ 22 ปรากฏภาพ แจกันปั กดอกโบตัน๋ เครื่ องราง คนโท ถาดบรรจุไข่ไก่ ถาด
ดอกไม้ เรื อสาเภา พูก่ นั
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ลายเส้นที่ 20 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 25-28
ภาพที่ 25 ปรากฏภาพ แจกันปั กดอกโบตัน๋ วางอยูบ่ นโต๊ะสี่ เหลี่ยม แมว เครื่ องเขียน
หนังสื อ หม้อสามขา
ภาพที่ 26 ปรากฏภาพหอก ง้าว กระถางใส่ ดอกโบตัน๋ พัด แจกันปั กดอกไม้ เครื่ อง
เขียนหนังสื อ
ภาพที่ 27 ปรากฏภาพพัด หม้อสามขา แจกันปักดอกโบตัน๋ ภูเขาไม้ ดอกบัว ขวดน้ าเต้า
ม้วนคัมภีร์ กระถางปลูกต้นไม้
ภาพที่ 28 ปรากฏภาพแจกันปั กผลทับทิม ฟักทอง มังกร ตะกร้าดอกไม้ กระถางปลูก
ต้นไม้ อ่างบัว ถาด ม้วนคัมภีร์ ฟักทอง
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ลายเส้นที่ 21 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 29-32
ภาพที่ 29 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ถาดใส่ ฟักทอง
แจกันปั กดอกโบตัน๋ ส้มมือ แส้ แจกันปักดอกไม้ ลิงถือลูกท้อ ถาดใส่ ลูกพลับ กาน้ าชา ลูกข่าง
ภาพที่ 30 ปรากฏภาพโต๊ะรู ป ทรงประแจจี น โดยมี ส่ิ งของจัดวางอยู่ดังนี้ ส้มโอ
เครื่ องราง ช้าง นกหัวขวาน ดอกโบตัน๋ ค้างคกสามขา
ภาพที่ 31 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ กล่องใส่
หนังสื อ แจกันปั กดอกบัว หม้อสามขา แจกันปักดอกโบตัน๋ กระถางใส่ ดอกไม้
ภาพที่ 32 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ม้า แจกันปั ก
ดอกโบตัน๋ ส้ม เก้าอี่ทรงหกเหลี่ยมวางอยูบ่ นภูเขาไม้ ชุดกาน้ าชา
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ลายเส้นที่ 22 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 33-36
ภาพที่ 33 ปรากฏภาพสิ่ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ถาดใส่ ส้ม แจกันปั กดอกไม้ ปลา แส้ ภูเขา
ไม้ เครื่ องราง ฟักทอง
ภาพที่ 34 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ถาดใส่ มะม่วง
กิเลน เชิงเทียน โถ ถาดใส่ ผลส้ม ดอกโบตัน๋ โต๊ะสี่ เหลี่ยม
ภาพที่ 35 ปรากฏภาพกระถางปลูกต้นเหมย ม้วนคัมภีร์ ส้มมือ กล่องหนังสื อ แจกันปั ก
ดอกไม้ ระฆัง ดอกบัว เครื่ องราง
ภาพที่ 36 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ แจกันปั ก
ดอกไม้ แส้ ขลุ่ย เครื่ องราง ดอกบัว พิณ ผลทับทิม
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ลายเส้นที่ 23 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 37-40
ภาพที่ 37 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ช้างวางอยูบ่ น
ภูเขาไม้ กิเลน ส้มมือ แจกันปั กดอกไม้ โถ อ่างปลา ส้มมือ โต๊ะสี่ เหลี่ยม
ภาพที่ 38 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ แจกันปั ก
ดอกไม้ ดอกบัว ถาดใส่ ผลส้มมือ
ภาพที่ 39 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ แจกันปั ก
ดอกไม้ กาน้ าชาวางอยูบ่ นภูเขาไม้ มีดสั้น แจกันปักดอกโบตัน๋ ดอกบัว
ภาพที่ 40 ปรากฏภาพแจกันปักดอกโบตัน๋ อ่างปลา ม้วนคัมภีร์ กงล้อไฟ
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5. ลำยเส้ นจิตรกรรม บนผนังสกัดด้ ำนทิศใต้ ในพระอุโบสถ วัดนำคปรก

แผนผังที่ 7 แผนผังแสดงลาดับ บนผนังสกัดด้านหลังพระประธาน ด้านทิศใต้
จากแผนผังจะแสดงภาพ การถอดลายเส้นจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดนาปรก ใน
ส่ วนของผนังด้านทิศใต้ (แผนผังที่ 7) ปรากฏภาพจิตรกรรมจานวน 40 ภาพ โดยเรี ยงลาดับของภาพ
ตามหมายเลขที่ปรากฏในตารางข้างต้น และเป็ นการมองจากบนลงล่าง
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ภำพจิตรกรรมทีป่ รำกฏบนผนังสกัดด้ ำนข้ ำงพระประธำน ทำงทิศใต้

ลายเส้นที่ 24 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 1-4
ภาพที่ 1 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ถาดใส่ ผลสาลี่
ถาดใส่ ส้มวางอยูบ่ นภูเขาไม้ แจกันปักดอกโบตัน๋
ภาพที่ 2 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ ขลุ่ย ถาดใส่ ส้มวางอยูบ่ นแจกัน
ภาพที่ 3 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ถ้วยน้ าชา ดาบ
เชิงเทียน แจกันปั กดอกโบตัน๋ แจกันปักดอกไม้ คนโท
ภาพที่ 4 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ขวดน้ าเต้า หงส์
แจกันปั กดอกไม้ กาน้ าชา ถาดใส่ ผลทับทิม แส้ กาน้ าชา
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ลายเส้นที่ 25 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 5-8
ภาพที่ 5 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กล่องหนังสื อ
แจกันปั กดอกโบตัน๋ ทวน ขวาน กล่องหนังสื อวางอยูบ่ นเก้าอี้
ภาพที่ 6 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กระถางดอกไม้
เครื่ องราง ถาดวางกรับมือ ฟักทอง ควัน ถ้วยน้ าชา ม้วนคัมภีร์
ภาพที่ 7 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ ทับทิม กิเลน ถาดใส่ ส้มโอ กิเลน ขนนก เครื่ องราง
ภาพที่ 8 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ เก๋ งจาลอง
แจกันปั กดอกไม้ แจกันปั กดอกโบตัน๋ ภูเขาไม้ ถาดใส่ ผลส้ม ดาบ ดอกโบตัน๋ กาน้ าชา ฟักทอง
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ลายเส้นที่ 26 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 9-12
ภาพที่ 9 ปรากฏภาพ ค้างคาว แจกันปักดอกไม้ ถาดใส่ ผลส้ม กล่องหนังสื อ ม้วนคัมภีร์
ยูอ่ ี่
ภาพที่ 10 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แว่นตา ถาดใส่
ผลส้มมือ แจกันปั กดอกโบตัน๋ ฟักทอง ม้วนคัมภีร์ กระถางต้นไม้
ภาพที่ 11 ปรากฏภาพ เสาธง มังกร โคมไฟ เซียน ค้างคาว กระถางธูป เครื่ องราง กาน้ า
ชา มังกรพันเสา เครื่ องแขวน คนโท
ภาพที่ 12 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ ผูห้ ญิงขี่มา้
หอก ส้มมือ หนู แจกันปั กดอกบัว
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ลายเส้นที่ 27 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 13-16
ภาพที่ 13 ปรากฏภาพ เสาธง แจกันปั กดอกโบตัน๋ หอก สิ งโต ลูกแก้ว โถ ของวิเศษ
ของเซียน
ภาพที่ 14 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั ก
ดอกไม้ ถาดใส่ ผลส้ม แจกันปั กดอกโบตัน๋ ถาดใส่ แตงโม เสื อคาบดาบ ระฆัง ปล้องสู บฝิ่ น
ภาพที่ 15 ปรากฏภาพม้วนคัมภีร์ หอก เชิงเทียน พัด นกแก้ว กระถาง
ภาพที่ 16 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กระถางใส่
ดอกโบตัน๋ หอก ขลุ่ย ส้ม เชิงเทียน หอก ง้าว แจกันปักดอกบัว แส้ แจกันผลส้มมือ
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ลายเส้นที่ 28 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 17-20
ภาพที่ 17 ปรากฏภาพ แจกันปั กดอกโบตัน๋ แจกันปั กดอกบัว ค้างคาว อ่างปลา คนโท
หอก ขวาน
ภาพที่ 18 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กผล
ทับทิม ซอ ผีผา สัญลักษณ์หยิน-หยาง ถ้วยน้ าชา ถาดปักดอกโบตัน๋ กล่องหนังสื อ
ภาพที่ 19 ปรากฏภาพ มังกร เมฆ เซี ยน ค้างคกสามขา เก๋ งจาลอง ปลา ปี่ โต๊ะสี่ เหลี่ยม
ตราประทับ กี๋ทรงกลอง
ภาพที่ 20 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ ม้วนคัมภีร์
ขวดน้ าเต้า โถ เจดียจ์ าลอง ดอกบัว ส้มมือ กระจก พัด

78

ลายเส้นที่ 29 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 21-24
ภาพที่ 21 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ โถ กระบอก
ใส่ ขนนกและแส้ ทับทิม แจกันปั กดอกโบตัน๋ กล่องหนังสื อ แจกัน กระต่าย
ภาพที่ 22 ปรากฏภาพ เก๋ งจาลอง เซียน สิ งโต ลูกแก้ว แจกันปักดอกเบญจมาศ
ภาพที่ 23 ปรากฏภาพแจกันปักดอกโบตัน๋ ค้างคาว ภูเขาไม้ ขวดแก้ว ถาดส้ม เชิงเทียน
ถ้วยชา ขวดน้ าเต้า ดาบ ถัง โต๊ะสี่ เหลี่ยม ม้วนคัมภีร์ พูก่ นั สุ นขั
ภาพที่ 24 ปรากฏภาพแจกันปั กดอกโบตัน๋ ม้วนคัมภีร์ แก้ว แจกันปั กดอกเบญจมาศ
เรื อสาเภา โถ ดอกโบตัน๋
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ลายเส้นที่ 30 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 25-28
ภาพที่ 25 ปรากฏภาพ แจกันปั กดอกโบตัน๋ วางอยู่บนสิ งโต เก๋ งจาลอง กระถางใส่
ดอกไม้
ภาพที่ 26 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ แมว ม้วนคัมภีร์ หอก เครื่ องราง กระถางใส่ ดอกโบตัน๋ แจกันปักดอกไม้
ภาพที่ 27 ปรากฏภาพ ศรี อริ ยเมตไตรย กล่องใส่ หนังสื อ หงส์ แจกันปั กผลทับทิม
กระจก
ภาพที่ 28 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ถาดใส่ ผล
ส้มมือ แจกันปั กดอกไม้ ดอกบัว เครื่ องราง สาลี่
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ลายเส้นที่ 31 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 29-32
ภาพที่ 29 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กาน้ าชา เป็ ด
แจกันปั กดอกโบตัน๋
ภาพที่ 30 ปรากฏภาพ เชิงเทียน แจกันปั กดอกไม้ กระจกเงา เก้าอี้ ธนู กาน้ าชา ดอก
โบตัน๋ เก้าอี้
ภาพที่ 31 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ปลา เสาธง
หมู ถาดใส่ ผลส้ม แจกันใส่ ดอกโบตัน๋ ขวดน้ าเต้า
ภาพที่ 32 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ กล่องหนังสื อ
แจกันปั กดอกโบตัน๋ หอก ฟักทอง หงส์ กาน้ าชา ถาดผลส้ม ถาดใส่ ผลส้มโอ
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ลายเส้นที่ 32 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 33-36
ภาพที่ 33 ปรากฏภาพเก๋ งจาลอง คางคกสามขา ดอกโบตัน๋ แจกันใส่ ดอกไม้ เครื่ อง
เขียน
ภาพที่ 34 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ ขวดน้ าเต้า
ฟักทอง ผลส้มมือ ถาดใส่ ผลส้ม แจกันปักดอกไม้
ภาพที่ 35 ปรากฏภาพถาดใส่ ผลส้มมือ ทับทิมวางอยู่บนภูเขาไม้ เครื่ องเขียน ม้วน
คัมภีร์ เครื่ องราง แจกันปั กดอกไม้ หอก
ภาพที่ 36 ปรากฏภาพเครื่ องเขียน แจกันปั กดอกโบตัน๋ กระถางปั กดอกเหมย ส้มโอ
แมว
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ลายเส้นที่ 33 ภาพบนผนังสกัดด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 37-40
ภาพที่ 37 ปรากฏภาพรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ ดวงอาทิตย์และ
ก้อนเมฆ ระฆัง เป็ ด คนโท แจกันปั กดอกโบตัน๋ โถ ลูกพลับ อักษรจีน
ภาพที่ 38 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยู่ดงั นี้ แจกันปั ก
ดอกบัว ดาบ กิเลนวางอยูบ่ นภูเขาไม้ เครื่ องราง แจกันปักดอกไม้ ทับทิม
ภาพที่ 39 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีสิ่งของจัดวางอยูด่ งั นี้ เครื่ องรางวาง
อยูบ่ นภูเขาไม้ กระถางปั กดอกไม้ กล่องหนังสื อ แจกันปักดอกเบญจมาศ ง้าว กลอง โคมแขวน
ภาพที่ 40 ปรากฏภาพโต๊ะรู ปทรงประแจจีน โดยมีส่ิ งของจัดวางอยู่ดงั นี้ ค้างคาว
กระต่าย พัด แจกันปั กดอกโบตัน๋ เครื่ องราง ถาดใส่ ดอกเหมย
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ลำยเส้ นจิตกรรมในพระอุโบสถวัดนำคปรกโดยกำรจัดเป็ นหมวดหมู่
1) ภาพก้อนเมฆ
2) ภาพดอกไม้ ได้แก่ ดอกโบตัน๋ ดอกเบญจมาศ ดอกเหมย เป็ นต้น

ลายเส้นที่ 34 ลายเส้นก้อนเมฆและดอกไม้ ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
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3) ภาพสัตว์ ได้แก่ คางคกสามขา ปลา ค้างคาว แมลงปอ ลิ ง นกแก้ว กระต่าย หนู
และไก่ เป็ นต้น

ลายเส้นที่ 35 ลายเส้นสัตว์ต่างๆ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก

85
4) ภาพสิ่ งของต่างๆ ได้แก่ หยู่อ้ ี กาและถ้วยชา แจกัน ของวิเศษ อาวุธ กระถางธู ป
เก้าอี้และขนนก

ลายเส้นที่ 36 ลายเส้นหยูอ่ ้ ี กาและถ้วยชา ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ
วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่ 37 ลายเส้นแจกันรู ปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ
วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่ 38 ลายเส้นแจกันรู ปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่ 39 ลายเส้นของวิเศษต่างๆ เช่น ม้วนคัมภีร์ พัด ตะกร้าดอกไม้ ขลุ่ย ดาบ และน้ าเต้า
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งำนจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดนำคปรก

ลายเส้นที่ 40 ลายเส้นอาวุธต่างๆ เช่น หอก ดาบ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ
วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่ 41 ลายเส้นขนนก ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่ 42 ลายเส้นกระถางธูปและเก้าอี้ ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่ 43 ลายเส้นโต๊ะลายประแจจีน งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่ 44 ลายเส้นมนุษย์ท้ งั 10 คู่ งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ลายเส้นที่ 45 ลายเส้นมนุษย์ท้ งั 10 คู่ งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
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ตารางที่ 1 สรุ ปรู ปแบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังภาพเครื่ องโต๊ะบูชาของวัดนาคปรก
รู ปแบบ
รู ปมนุษย์
รู ปสัตว์
รู ปดวงดาว
ดอกไม้
ผลไม้
ลาย
อักษร
สิ่ งของต่างๆ

ภำพจิตรกรรม
เซียนทั้งแปด และภาพวาดบุคคลชาย-หญิง 10 คู่
นกกระสา,ช้าง,กระต่าย,กิเลน,แมลงปอ,ไก่,ค้างคาว,เป็ ด,หนู,นกแก้วป่ า
พระอาทิตย์บนเมฆ
ดอกบัว,เบญจมาศ,โบตัน๋ ,ดอกบ๊วย
ส้มมือ,สับปะรด,ส้ม,ทับทิม,ส้มโอ,แตงโม,ฟักทอง,ท้อ
ลายคลื่น,ลายเมฆ
โต๊ะลายประแจจีน,แจกัน,ดาบ,หอก,กล่องหนังสื อ,กระถาง,ขนนก
,พัด,เก้าอี้และตัง่ กี๋,เชิงเทียน,ยูอ่ ี่,ของวิเศษ,กาและถ้วยชา,แว่นตา,ผอบ

ในการศึ กษาภาพลวดลายกระบวนจีนบนจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถ วัดนาคปรก
ลวดลายประดับตกแต่งอาคาร มีความสาคัญในวิถีชีวิตชาวจีน เพราะชาวจีนเชื่อว่าจะนามาแต่สิ่งที่
เป็ นมงคล และทาให้คุณภาพชี วิตดี ข้ ึน ชาวจีนจึงให้ความสาคัญต่อลวดลายประดับตกแต่ง อย่าง
เจ้าสัวพุก ที่ได้ทาการสร้ างวัดนาคปรกนี้ ก็เป็ นเช่ นเดียวกัน จากการพิจารณาลวดลายตกแต่งบน
จิตรกรรมของวัด พบว่า ช่างเขียนชาวจีน ที่เขียนภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ มีการเขียนไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีความเป็ นระเบียบ พิถีพิถนั ในการเขียน เพียงแต่การใช้สี จะใช้สีเพียงน้อยสี ทาให้
ภาพจิตรกรรมไม่โดดเด่นเท่าที่ควร
สาหรับเทคนิ คการเขียนภาพจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถวัดนาคปรกจะมีความพริ้ ว
ไหว จากการใช้เทคนิคทางช่างที่สาคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั คือการใช้พู่กนั
ละเอียด ที่เรี ยกว่าพู่กนั หนวดหนู เขียนภาพจิตกรรม ทาให้ได้ลายเส้นที่มีความละเอียดนุ่มนวล เต็ม
ไปด้วยการเคลื่ อนไหวอันมี ชี วิตชี วา ในส่ วนของเรื่ องราว การเขี ย นภาพจิ ตรกรรมภายในพระ
อุโบสถ วัดนาคปรก ที่ปราศจากเรื่ องราว และเป็ นเพียงการอวยพร ด้วยการใช้สัญลักษณ์มงคลแบบ
จีนเท่านั้น

บทที่ 4
วิเครำะห์ งำนจิตรกรรมฝำผนัง
จิตรกรรมกระบวนจีน
จิตรกรรมกระบวนจีน หมายถึง ภาพเขียนสี ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวจีน หรื อคตินิยม
แบบจีนหรื อเขียนด้วยกรรมวิธีแบบจีน และมีการผสมผสานกัน จนเกิ ดเป็ นลักษณะที่โดดเด่นใน
จิตรกรรมไทย ภาพจิตรกรรมในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ถือได้วา่ รุ่ งเรื องที่สุดในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น และมี อิทธิ พลของศิลปะจีนเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย เพราะการที่มีการติดต่อ
ค้าขายกับจีน ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนิ ยมด้วย เห็นได้ชัดจากวัด
หลวงในรัชกาลนี้ อาคารจะสร้างแบบจีนเป็ นส่ วนมาก จิตรกรเอกที่มีฝีมือชั้นครู ที่มีผลงานดีเด่นใน
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ หลวงวิจิตรเจษฎา หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า ครู ทองอยู่ และ
ครู คง หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า คงแป๊ ะ ผลงานของทั้งสองท่านนี้ถือว่าเป็ นมรดกทางจิตรกรรมที่ล้ าค่า
อย่างยิ่ง ภาพจิตรกรรมที่สาคัญในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้แก่ ภาพจิตกรรมที่วดั
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัดอรุ ณราชวราราม วัดบางยี่ขนั เป็ นต้น โดย
ช่ า งจะเขี ย นภาพใช้สี เดี ย วหรื อสี น้อยสี เป็ นรู ป ธรรมชาติ เช่ น นก ไก่ ต้น ไม้ ภาพภิ ก ษุ จี น กับ
อุบาสิ กาจีน ที่ผนังพระอุโบสถ 1
ลักษณะเด่นของภาพจิตรกรรมกระบวนจีน อาจแยกออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ลักษณะที่เป็ นรู ปลักษณ์แบบจีน
2. เทคนิควิธีการเขียน หรื อการใช้สีแบบจีน
1. ลักษณะทีเ่ ป็ นรู ปลักษณ์ แบบจีน
รู ป ลักษณ์ แบบจี นเป็ นสิ่ งที่ ป รากฏในภาพสะท้อนถึ ง วัฒนธรรมอย่า งเด่ นชัด ทั้ง ที่
แสดงเป็ นเรื่ องราวหรื อสะท้อนจากตัวบุคคล ภาพสถาปั ตยกรรม ภาพลวดลายประดับ เป็ นต้น โดย
ปรากฎเป็ นภาพแยกออกเป็ นส่ วนต่างๆ ได้ดงั นี้

1

แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั , สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง- กรุ งเทพฯ (กรุ งเทพฯ : สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จากัด, 2542), 1462-1469.
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1.1 ภาพที่แสดงเป็ นเรื่ องราวแบบจีนหรื อพงศาวดารจีน เช่น ไคเภ็ก ห้องสิ น ไซอิ๋ว
เป็ นต้น แต่ที่มีชื่อเสี ยงอยูใ่ นปั จจุบนั นี้คือ ภาพพงศาวดารจีน เรื่ องสามก๊ก(ภาพที่ 16) เป็ นภาพเขียน
สี ฝุ่น ฝี มือช่ างจีนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่พระวิหารเก๋ งจีน ในวัดบวรนิ เวศ
วิหาร กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นการพิสูจน์วา่ พงศาวดารจีนนั้น ปรากฎในภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยมา
ช้านานแล้ว

ภาพที่ 16 จิตรกรรมฝาผนัง เรื่ องสามก๊ก ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
1.2 ภาพที่สะท้อนถึงวิธีชาวจีนในสังคมไทย ชีวติ ชาวจีนที่เข้ามาอยูร่ ่ วมกับคนไทยนั้น
มีการผสมผสานวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างกลมกลืน ดังนั้นการที่ช่างจิตรกรไทย จะสอดแทรกวิถี
ชีวติ ชาวจีนไว้กบั วิถีชีวติ คนไทย จึงปรากฏอยูท่ ว่ั ไปในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งที่เป็ นวัดหลวงและ
วัดราษฎ์ อย่างเช่นภาพเรื อนพักอาศัยของชาวจีน หรื อห้องแถว ที่มีชาวจีนไว้หางเปี ยกาลังประกอบ
อาชี พตัดผมอยู่ในที่ พานักของตน ปรากฎอยู่ที่ฝาผนังพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ ธนบุรี ภาพ
พ่อค้าหาบเร่ ชาวจี นนุ่ งกางเกงขาก๊วย สวมหมวกกุยเล้ย ที่ฝาผนังพระที่นง่ั ทรงผนวช วัดเบญจม
บพิตร กรุ งเทพฯ เป็ นต้น
1.3 ภาพสถาปั ตยกรรมแบบจีน จากหลักฐานที่ปรากฎจะเห็นว่า มีท้ งั แบบที่เป็ นการ
ก่อสร้างตึกแบบเก๋ งจีน เช่น ที่ฝาผนังพระอุโบสถ วัดไทยทิศ ธนบุรี มีลกั ษณะปราสาทแปดเหลี่ยม
เรี ยงซ้อนกันหลายชั้น มีกาแพงแก้ว ซุ ้มประตู ตรงขอบกาแพงแก้วตกแต่งเป็ นลายประแจจีน ซึ่ ง
ภาพดังกล่าว ช่างจิตรกรรมไทยคงต้องการให้เป็ นตึกแบบจีนของราษฎรสามัญ
1.4 ภาพทวารบาล (เซี่ ยวกาง หรื อ เสี้ ยวกาง) เสี้ ยวกาง เป็ นรู ปทวาอารักษ์ ทวารบาล
หรื อโทวาริ ก ของจี น มี รูปลัก ษณะเป็ นทหารแต่ ง ตัวครึ่ งไทยครึ่ งจีนหนวดเครายาว กางออกมา
เหมือนเขี้ยว ทาให้คนจีนบางคนเรี ยกอีกชื่ อว่า “เขี้ยวกาง” ด้วยในมือถืออาวุธ ตั้งแต่ดาบยาว กริ ช
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สามง่าม และเกราะชนิดต่างๆ ฝ่ าเท้าเหยียบสิ งโต หรื อ เหรา เป็ นสัตว์ในเทพนิยาย มีรูปลักษณะ
ครึ่ งนาคครึ่ งจระเข้มกั สลัก หรื อเขียนไว้ที่บานประตูท้ งั สองข้าง บางรู ปก็ไม่มีหนวดเครายาว เป็ น
ศิลปะกรุ งรัตนโกสิ นทร์ บางตนเรี ยก จรี กาง ชื่อนี้ สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ทรงให้
ความเห็นว่า ผูเ้ รี ยกอาจจะหมายถึง การเหน็บกริ ชดูน่ากลัวก็ได้
คาว่า เซี่ ยวกาง สันนิ ษฐานว่าเป็ นคามาจากภาษาจีนแต้จ๋ิว คือ เซ่ ากัง แปลว่า ยืน
ยาม ตูย้ าม ผูพ้ ิทกั ษ์ตามประตู หรื อทางเข้าออกของจีน ซึ่ งกินตาแหน่งเจ้าแห่ งผี หรื อหัวหน้าผี มีซิน
ซูกบั อุกลุก มีหน้าที่ดูแลรักษาประตูไม้ให้ภูตผีปีศาจเข้ามาล่วงล้ าอาณาเขตหวงห้ามภายใน
ภาพทวารบาล หรื อบานหน้าต่างของอาคารศาสนสถาน หรื อสถานที่สาคัญเขียน
เป็ นรู ปนักรบจี นในชุ ดเสื้ อเกราะมือถื ออาวุธ หน้าตาถมึงทึงพร้ อมที่จะสู้รบกับข้าศึกศัตรู คติการ
เขียนแบบนี้ ช่างไทยรับแบบอย่างจากช่ างจีนมานานแล้ว นับตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา สาหรับงาน
ศิลปกรรมสมัยหลังจากนั้น จะมี การผสมผสานรู ปแบบศิลปกรรมไทยด้วย ดังภาพวาดทวารบาล
ประตูบานกลางของพระอุโบสถวัดสุ วรรณาราม ธนบุรี (ภาพที่ 17) ซึ่ งเขียนใบหน้านักรบจีน ถือ
อาวุธแบบจี น เหยียบสิ งห์แบบจี น แต่นุ่งผ้าแบบผ้าลายไทยต่อมาภาพวาดทวารบาลตามคติหรื อ
รู ปลักษณ์ที่เป็ นแบบจีน ได้รับการปรับเปลี่ยนเขียนเป็ นแบบไทยประเพณี คือ มีใบหน้าอ่อนหวาน
ถื ออาวุธแบบไทย เช่ นพระขรรค์หรื อศร เหยีย บพลลิ งหรื อพลยักษ์ ซึ่ งเป็ นตัวละครในวรรณคดี
รามเกียรติ์

ภาพที่ 17 ทวารบาลบานกลางของพระอุโบสถวัดสุ วรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ
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1.5 ภาพเครื่ องตั้งหรื อเครื่ องโต๊ะบูชาแบบจีน ภาพจิตรกรรมกระบวนจีนในเมืองไทยที่
จัดได้ว่ามีลกั ษณะเด่นอย่างมาก คื อ ภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ซึ่ งกรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ทรง
เรี ยกว่า “โต๊ะกิมตึ๋ง” และเป็ นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
เรื่ อยมา จนกระทัง่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้เจ้าภาษี นายอากรชาวจีน
ในเมืองไทยเวลานั้น เข้ามาจัดเครื่ องโต๊ะดังกล่าว ในงานพระบรมราชาภิเษกในพระบรมมหาราชวัง
2. กำรนำรู ปแบบเครื่องบูชำอย่ ำงจีนเข้ ำมำเขียนบนงำนจิตรกรรมฝำผนังของไทย
2.1 คติ
คติเกี่ยวกับความนิยมในแบบอย่างศิลปะ เพราะในยุคที่มีเครื่ องบูชาอย่างจีน เข้ามา
อยู่ใ นอาคารสถานอย่างไทยนั้น เป็ นเวลาที่ คนไทยกาลัง นิ ย มเล่ นศิ ลปะกระบวนจีน ทั้ง ในด้า น
ภาพวาด เครื่ องตกแต่งเครื่ องใช้ไม้สอยและอีกหลายๆอย่าง ประกอบกับเป็ นเวลาที่ทรงมีพระราช
นิยม ซึ่ งปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดังจะเห็นได้จากพระตาหนัก
สวนขวา ในตอนแรก เป็ นของแปลกใหม่ ซึ่ งถือว่าเป็ นความนิ ยมทางรู ปแบบศิลปะเหมือนเช่นทุก
วันนี้ มีศิลปะอะไรที่ใหม่ ๆ เข้ามา ก็รับและนามาใช้อย่างสร้างสรรค์ นามาแสดง ชื่นชม ดังนี้เป็ นต้น
คติที่เป็ นปรัชญา เรื่ องของโฉลกโชคลางต่างๆ เรื่ องของความเป็ นสิ ริมงคล ของคน
ไทย สามารถเข้ากันได้ ถือว่าเป็ นความคิดสากลที่นามาเพิ่มให้ได้ประโยชน์ แล้วสังคมไทยเรารับ
ได้ ไม่ ว่า วัฒนธรรมที่ ม าจากอิ นเดี ย จี น หรื อตะวันตก เพราะฉะนั้น จะเห็ นได้ว่า เรื่ องความคิ ด
ทางด้า นโฉลก โชคลางต่ า งๆ และความเป็ นสิ ริ ม งคลในรู ป แบบของเครื่ อ งบู ช าอย่ า งจี น นั้น
สังคมไทยยินดีรับเข้ามา เช่น ความเชื่อแบบจีนอันได้แก่ ฮก, ลก, ซิ่ว ซึ่งเป็ นความเชื่อ เกี่ยวกับสิ่ งที่
ดีงามสามประการ แสดงออกมาเป็ นสัญลัก ษณ์โดยรู ปและนามหลายอย่าง เช่ น ผลไม้ต่างๆ สัตว์
ชนิดต่างๆ หรื อรู ปมนุษย์ เป็ นต้น
การนามาเขียนเป็ นภาพตกแต่งภายในอาคาร ก็เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และยังทาให้
เกิดความพอใจ อีกทั้งคติความเชื่ อ และความหมายของรู ปแบบการใช้เครื่ องบูชานี้ คนไทยก็ได้รับ
อิทธิพลมา เนื่องจากมีความเชื่อถือเป็ นพื้นฐานอยูแ่ ล้ว เช่น ในเรื่ องของมงคล บุญวาสนา ความมัง่
คัง่ ความมีอายุ หรื อความอาวุธโส คนไทยไม่ปฏิเสธสิ่ งซึ่ งเป็ นมงคลเหล่านี้ เกิดเป็ นเหตุผลที่สังเกต
ได้วา่ ถึงแม้จะมีรูปแบบที่เป็ นอย่างจีน แต่วา่ คติความเชื่อความหมายที่แฝงอยูน่ ้ นั คนไทยรับเข้ามา
และในเรื่ องระเบียบวิธีการ และรู ปแบบที่น่าสนใจ
คติทางหลักธรรม ปริ ศนาธรรม พระธรรม หรื อเรื่ องเล่าพุทธประวัติ เช่นเดียวกัน
กับการเขียนภาพเครื่ องบูชาอย่างจีน เป็ นสิ่ งซึ่ งทาให้เกิดคติที่ดูแล้วได้ความคิดความอ่านไปในอีก
รู ปแบบหนึ่ง
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2.2 ความเชื่อ
ความเชื่อที่วา่ ในสังคมสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ศิลปะจีนได้เข้ามามีอิทธิ พล
ต่อความนิยมของไทย โดยเฉพาะเรื่ องการตั้งเครื่ องบูชาอย่างจีน ได้เข้ามามีบทบาทมากมาย หากเรา
จะมองย้อนไปว่าเครื่ องบูชาอย่างไทยมีหรื อไม่ ก็คงต้องกล่าวว่า เครื่ องบูชาอย่างไทยมี แต่ความ
วิจิตรงดงาม ความแปลกใหม่ และความมีระเบียบที่แตกต่างออกไป ในเรื่ องของการจัดโต๊ะถ้วยปั้ น
ต่างๆ การตั้งเครื่ องบูชาอย่างจีนจะมีกฎเกณฑ์ระเบียบในการจัด ซึ่ งจะกาหนดแน่นอนลงไป ในเรื่ อง
ของการตั้งเครื่ องบูชาด้วยเครื่ องห้า ทาให้น่าสนใจมากกว่า เพราะฉะนั้นเราจึงรับเอาคติน้ ีมาจากจีน
2.3 เทคนิคทางจิตรกรรม
2.3.1 พู่กนั เขียนระบายสี แต่ก่อนช่างเขียนภาพจิตรกรรมจะต้องสร้างทาพู่กนั
ของตนเอง ตามความถนัดมือของช่างเอง โดยการไปหาขนหูววั มารวมกันแล้วใช้ดา้ ยผูกมัดรวมกัน
จะต้องการดอกพู่ก ันเล็ก หรื อโต ก็จดั เรี ย งขนพู่ก ันตามแต่ จะควร ถ้า เป็ นพู่ก ันส าคัญคื อ พู่ก ัน
กระทบเส้นหน้าตาภาพบุคคล จะต้องมีดอกเล็กใช้ขนหูววั ประมาณ 3 เส้นเท่านั้น และพู่กนั ตัดเส้น
ขนาดเล็กนี้ จาเป็ นจะต้องมีขนยาวเป็ นพิเศษกว่าพู่กนั ระบายสี ธรรมดา แล้วทากรวยโลหะ อาทิ
เช่น กรวยทองเหลือง ทองแดง หรื อเงิน ใช้กาวรู ดขนหูววั ให้รวมกันเป็ นขนาดเล็ก แล้วสอดสวม
เข้าไปในกรวย ให้ปลายขนรอดโผล่ออกมาเป็ นดอกพู่ ดึงให้ตึงแล้วหยอดกาวใส่ เข้าไปในกรวยอีก
ที แล้วหลาวด้านพู่กนั ตามขนาดสัดส่ วนสั้นยาวตามต้องการ อัดส่ วนที่เป็ นด้ามพู่กนั เข้าไปในช่อง
กรวยที่ใส่ ขนดอกพู่กนั ไปแล้วนั้น แล้วอัดเข้ากับกรวยให้แน่ นไม่ให้คลอนได้ สาหรับด้ามพู่กนั
นิยมใช้ไม้เนื้อแข็งชนิดใดก็ได้ อาทิเช่น ไม้แดง ไม้ชิงขัน ไม้ประดู่ ไปจนถึงด้ามขนเม่น ด้ามงาช้าง
ก็แล้วแต่รสนิยมของช่างเขียนแต่ละท่านเอง ช่างเขียนจะทะนุถนอมพูก่ นั ของตนมาก มิค่อยยอมให้
ผูอ้ ื่นหยิบยืมไปใช้ การระบายสี ของช่ างจะเป็ นการระบายเรี ยบ และใช้สีดาในการตัดเส้นให้เห็น
รายละเอียด โดยการใช้สีดิบ ไม่มีการผสม ไม่มีการเล่นแสงเงา หรื อมิติ และไม่ค่อยนิยมการปิ ดทอง
อย่างวัดอื่นๆ ที่สร้างในช่วงเดียวกัน เพราะพบการปิ ดทองน้อยมาก
2.3.2 การร่ างภาพ การร่ างภาพช่างจะพิจารณาเรื่ องและกาหนดภาพแสดงเนื้ อหา
ของเรื่ องให้เหมาะสมลงตัว พอดีกบั พื้นที่ที่จะเขียน แล้วจึงจัดองค์ประกอบของภาพแต่ละกลุ่มให้
มีจงั หวะและความเคลื่อนไหวที่ดูงดงาม และเข้าใจความหมายของภาพได้ง่าย เมื่อกาหนดเค้าโครง
ภาพได้พอเหมาะดีแล้ว ช่างจะร่ างภาพบนกระดาษพอเป็ นสังเขปแล้วอาจจะขยายภาพร่ างให้ใหญ่
ขึ้น ทดลองระบายสี ให้จิตรกรรมที่ร่างไว้น้ นั พร้อมกับแก้ไขจนจัดวางวรรณะของสี ได้เหมาะสม
แล้วจึงขยายภาพนั้นร่ างลงบนผนัง ซึ่ งการร่ างภาพนี้ จะเว้นที่ไว้สาหรับภาพที่มีรายละเอียดมากๆ
ไว้ เช่น ภาพบุคคล สัตว์ ฯลฯ แต่สังเกตได้วา่ ช่างเขียนภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดนาค
ปรก จะไม่มีแม่แบบ เพราะในการเขียนภาพบุคคล สัตว์ มีความแตกต่างกันไปในทุกๆภาพ
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3. ทีม่ ำของลวดลำยสั ญลักษณ์ มงคลแบบจีน
ลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคลในประเทศจีน เป็ นของที่มีมาแต่ดึกดาบรรพ์ เกี่ ยวพันกับ
ความเชื่อ และความนิยม โดยเชื่อว่าสามารถบันดาลความสุ ข ความสมหวังให้เกิดขึ้นจริ ง อันเป็ นภูมิ
ปั ญญาและกุศโลบายของบรรพบุรุษจีนที่ได้คิดขึ้น และได้สืบทอดใช้เป็ นข้อกาหนดเพื่อสร้างความ
เป็ นปึ กแผ่นให้กบั สังคมชาวจีนมาช้านาน ในทุกผืนแผ่นดินเกื อบค่อนโลก เนื่องจากชาวจีนมุ่งมัน่
เดินตามความหมาย และคาอวยพรที่เป็ นสิ ริมงคล
สาหรับในประเทศจีนนั้น ไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรมเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ภายในวัด
หรื อศาลเจ้า แต่จะมีการจัดวางเครื่ องโต๊ะจริ งๆ ประจาครอบครัว ภายในบ้านเรื อนที่พกั อาศัย (ภาพที่
18) ไม่นิยมเขียนเป็ นงานจิตรกรรม แต่จะปรากฎเฉพาะลวดลายเทพ สัตว์ ดอกไม้ และสิ่ งของมงคล
แทน แต่ภาพจิตรกรรมภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ จะไปปรากฎตามฮวงซุ ้ย หรื อสถานที่ฝังศพบรรพ
บุรุษแทน และมีปรากฎอย่างประปรายตามเก๋ งจีน2 เมื่อเข้ามาในประเทศไทย ในสมัยนั้นวัฒนธรรม
จีนยังไม่เป็ นที่ นิยมในประเทศไทย และยังไม่มีการปะปนของเชื้ อสาย ไม่มีการสร้ างฮวงซุ ้ยเพื่อ
เคารพบรรพบุรุษ (ภาพที่ 19) และยังไม่มีการจัดเครื่ องโต๊ะเครื่ องตั้งอย่างจีน
ชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย จึง นาคตินิยมในเรื่ องสัญลักษณ์มงคล เครื่ องตั้งเครื่ อง
โต๊ะ นามาค่อยๆ สอดแทรก ความเชื่ อของตนลงไป ผ่านผลงานจิตรกรรม เพื่อเป็ นการเผยแพร่
ให้กบั ชาวไทย โดยการสร้างวัดแล้วเขียนเป็ นจิตรกรรมฝาผนังเป็ นเรื่ องราวของเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ
สัญลักษณ์มงคล แทนการวาดภาพเรื่ องราวพุทธประวัติ หรื อชาดก
เมื่อคนไทยเริ่ มมีความเชื่อตามอย่างชาวจีน และมีการจัดเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะบูชาจริ งๆ
ขึ้น การเขียนภาพจิตรกรรมเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ก็ลดความนิยมลงไป กลายเป็ นหันไปเล่นเครื่ องตั้ง
เครื่ องโต๊ะจริ งๆ กันแทน

2

Carl L. Crossman, The Decorative Arts of the China Trade (Suffolk: The Antique Collectors’
Club Ltd., 1991).
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ภาพที่ 18 การจัดวางเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะในบ้านเรื อน ที่ปรากฏจริ งๆในประเทศจีน สมัยราชวงศ์ชิง
ที่ ม า : OKnation, ฮวงซุ ้ย , [ออนไลน์ ], เข้า ถึ งเมื่ อ 29 กุ มภาพันธ์ 2555. เข้า ถึ งได้จาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=643773

ภาพที่ 19 ฮวงซุ ย้ จีนที่ปรากฎจิตรกรรมเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ในประเทศจีนสมัยปัจจุบนั
ที่ ม า : OKnation, ฮวงซุ ้ย , [ออนไลน์ ], เข้าถึ ง เมื่ อ 29 กุ มภาพันธ์ 2555. เข้าถึ งได้จาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=643773
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4. ควำมนิยมที่ทำให้ เกิดกำรเขียนภำพจิตรกรรมเครื่องตั้งเครื่องโต๊ ะ
สิ่ ง ที่ ท าให้เ กิ ดความนิ ย มในการเขี ย นภาพเครื่ อ งตั้ง เครื่ อ งโต๊ะ อย่า งจี น มี เหตุ ผล 3
ประการ คือ
4.1. เนื่ องจากสภาพสังคมไทยในสมัยนั้น มีประโยคหนึ่ งที่กล่าวไว้วา่ “ช่างอยูก่ บั จีน
สิ นอยูก่ บั ไทย” ด้วยในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั นี้ ปรากฏว่ามีช่างชาวจีนข้ามาทางาน
อยูใ่ นเมืองไทยเป็ นจานวนมาก ทั้งนี้ ก็เพราะว่า หลังจากกรุ งศรี อยุธยาเสี ย ให้แก่พม่า ทาให้ช่างไทย
ล้มหายตายจากไปเป็ นจานวนมาก ถึงแม้วา่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และ
พระบาทสมเด็จ พระพุ ท ธเสิ ศ หล้า นภาลัย จะได้ท รงพัฒ นาฝี มื อช่ า งไทยให้มี ความชานาญขึ้ น
เหมื อนเดิ ม ก็ ตาม แต่ จ านวนช่ า งไทยยัง น้อยอยู่ กอร์ ป กับ ในสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกล้า
เจ้าอยู่หัวนี้ ได้มีงานบูรณะปฏิสัง ขรวัดเป็ นจานวนมาก ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องใช้ช่างจีนเป็ นจานวน
มาก มาช่ วยท าการก่ อสร้ า ง และที่ ส าคัญอี ก ประเด็น หนึ่ ง ก็ คื อ ช่ า งจี นช านาญงานก่ ออิ ฐถื อปู น
มากกว่าช่างไทย การก่อสร้างในสมัยนี้ ได้เปลี่ยนจากงานไม้มาเป็ นงานก่ออิฐถือปูนเป็ นส่ วนใหญ่
ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้องอาศัยช่างปูนชาวจีนเป็ นผูด้ าเนินงาน เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นต้องยอมรับว่า
ไทยเราได้รับอิทธิ พลของช่างจีนที่เข้ามาเขียนภาพจิตรกรรม ซึ่งอาจจะเป็ นช่างจีนแท้ ๆ เข้ามาในรุ่ น
แรก ๆ และต่ อ มาช่ า งไทยก็ ไ ด้ม าเรี ย นรู้ จ ากช่ า งจี น และในสมัย พระบาทสมเด็ จพระนั่ง เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้รับสั่งให้ช่างจีนเข้ามาเป็ นครู เมื่อครั้งตั้งเตาทาเครื่ องเคลือบที่วดั สระเกศ กรุ งเทพฯ3
4.2 บรรดาเจ้าสัว นายอากรทั้งหลายที่เป็ นช่างชาวจีน ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย เมื่อมี
จิตศรัทธาที่จะสร้ างวัดขึ้นตามคาชักชวนของเจ้านายหรื อขุนนาง เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลโดย
อุปนิสัยที่ยึดมัน่ ในจารี ตประเพณี และรักศิลปะประจาชาติ ก็ยอ่ มจะประสงค์ให้วดั ที่สร้างขึ้น มี
ศิลปะประจาชาติของตนปรากฏอยู่ เพราะฉะนั้นบรรดาเจ้าสัวและนายอากรเหล่านี้ จึงนาเอาช่างจีน
มาสร้างสรรค์ศิลปะกรรม อิทธิ พลในการสร้างสรรค์กระบวนการต่างๆ จึงอยูใ่ นมือของช่างชาวจีน
ช่างจีนก็จะทาตามความนิ ยม และความถนัดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจาชาติ ของตน และ
ย่อมที่จะแสดงศิลปะกรรมนั้นให้ปรากฏในงานที่ทาขึ้นมา ไม่มากก็นอ้ ย และด้วยเหตุน้ ี วดั ที่บรรดา
เจ้าสัว นายอากรทั้งหลายได้สร้างขึ้น จึงมีศิลปกรรมจีนสอดแทรกผสมผสานอยูเ่ ป็ นอย่างมาก
4.3 อิทธิ พลของการเลียนแบบ วัดบางวัดไม่ได้สร้างโดยชาวจีน แต่อิทธิ พลของการ
เลียนแบบ ก็มีปรากฏให้เห็นได้ ตัวอย่างเช่น วัดมหรรณพารามไม่ได้สร้างขึ้นโดยช่างจีน แต่เป็ นการ

3

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1 เล่ม 4, (พระนคร: โรง
พิมพ์คุรุสภา, 2524), 11.
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สร้างเลียนแบบจีน เพราะกาลังเป็ นที่นิยมกันในยุคนั้น4 เมื่อมีใครคนใดคนหนึ่ งทาขึ้นมาสักคน แล้ว
เป็ นที่ ย อมรั บ กันขึ้ น มา ใครๆ ก็ ต้องเลี ย นแบบท าขึ้ น ตามๆกัน ท าให้เกิ ดการถ่ า ยทอดรู ป แบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนจีนเป็ นพระราชนิยมในสมัยนั้นด้วย เพราะฉะนั้นผูท้ ี่ทาเลียนแบบจึงมี
ทั้งที่เป็ นขุนนางและเจ้านายไทย ซึ่งเป็ นเรื่ องของอิทธิพลของการเลียนแบบ
5. รู ปแบบของเครื่องบูชำอย่ ำงจีนทีพ่ บ
รู ปแบบของสิ่ งของที่ใช้เขียนเป็ นเครื่ องบูชาที่พบในภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก ซึ่ งภาพต่างๆ ภายในวัดบางภาพแฝงความหมาย ซึ่ งสะท้อนให้เห็นคติ ความเชื่อ ความ
เคารพนับถื อในบางสิ่ งบางอย่าง แต่บางภาพก็ไม่ได้แฝงความหมายใด ๆ แต่เพื่อประโยชน์ใช้สอย
และเป็ นการประดับเพื่อความสวยงาม
จากการสังเกตการณ์ จากสถานที่จริ ง และทาการถ่ายภาพจิตรกรรมภายในวัดทั้งสอง
นั้น สามารถจัดจาแนกได้ 5 หมวด คือ
1. หมวดรู ปบุคคล
2. หมวดรู ปสัตว์
3. หมวดพรรณไม้ จาแนกเป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 ดอกไม้
3.2 ผลไม้
4. หมวดรู ปสิ่ งของ คือนารู ปสิ่ งของต่างๆ มาผูกเป็ นลายเรี ยกว่า “ลายฮ่อ” จาแนกได้
เป็ น ประเภท 6 คือ
4.1 อาวุธ
4.2 เสา
4.3 เครื่ องถ้วยชามและเครื่ องลายคราม
4.4 อื่นๆ อาทิเช่น แว่นตา กระถางเผาไม้หอม เชิงเทียน ฯลฯ
5. หมวดภูมิสถาน
ควำมหมำยของเครื่องบูชำแต่ ละชนิด
ในภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ส่ วนที่มีความหมายมงคลคือ กลุ่มภาพเครื่ องประดับเรื อน
ที่จดั คู่กบั เครื่ องเรื อน ส่ วนหนึ่งอาจได้แรงบันดาลใจจากการจัดบ้านเรื อนที่นิยมอยูจ่ ริ ง ส่ วนอีกกลุ่ม
4

เรื่ องเดียวกัน, 11.
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หนึ่ง แสดงถึงที่มาจากภาพมงคลอย่างเห็นได้ชดั เจน ในการศึกษาความหมาย ผูว้ ิจยั ขอศึกษาเฉพาะ
ภาพเครื่ องประดับเรื อนกลุ่มหลังเท่านั้น
1. หมวดรู ปบุคคล
เซี ยน คาว่า เซี ยน5 เซี ยนของจีนเป็ นได้ท้ งั ผูช้ ายและผูห้ ญิง ซึ่ งตลอดเวลาในดารงชีวิต
อยูเ่ ป็ นมนุษย์ มีคุณธรรมมาก จนได้รับอานาจ หรื อสร้างสมอานาจวิเศษขึ้นมา และเมื่อเสี ยชีวิตแล้ว
ได้รับสถานะภาพเป็ นอย่างเทพเจ้า ในตานานทวยเทพของจีนนั้น มีเซี ยนเป็ นร้อยเป็ นพันองค์ ถื อว่า
เป็ นผูน้ าไปสู่ ชีวติ ที่เป็ นสุ ข ปราศจากอุปสรรคตลอดกาล เซี ยนเหล่านั้นพานักอาศัยอยูบ่ นเทือกเขา
คุนลุน้ หรื อเกาะเซี ยนในทะเลตะวันออก ส่ วนบนโลกมนุษย์น้ นั เซี ยนจะปรากฏตัวเป็ นภูต โดยสิ ง
สถิตอยูใ่ นสถานที่บางแห่ง

ภาพที่ 20 ภาพเหล่าเซี ยนทั้งแปด
ที่มา : เฉิ นซิ่ วเชง, มิ่งมงคล ร้อยรัดคติจีน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก
http://hakkapeople.com/book/export/html/269

5

Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995).
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นอกจากนี้แล้ว คาว่า เซี ยน ยังหมายถึง คนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง
ก็ไ ด้ ส าหรั บ เซี ยนทั้ง แปด หรื อ โป๊ ยเซี ย นนั้น เป็ นกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ม กั จะถู ก วาดภาพรวมอยู่ด้วยกัน
บางครั้งอาจวาดรวมกันแค่สามองค์ สาหรับสมาชิกในกลุ่มของโป๊ ยเซี ยนนั้น มีความแตกต่างกันไป
ตามยุคสมัย6
สาหรับภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรกนั้น ได้พบภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพ
แปดเซี ยน โดยปรากฏอยู่ร่วมกับสัญลักษณ์ มงคลต่างๆ บนผนังในส่ วนบนสุ ดติดกับเพดาน โดย
ภาพของเซี ยนแต่ละองค์น้ นั จะมีสายเส้นที่ละเอียดกว่าภาพจิตกรรมเครื่ องมงคล เครื่ องตั้ง เครื่ อง
โต๊ะ มีการแสดงท่วงท่า ลี ลาประกอบในการเขียนภาพ ช่างจะเขียนภาพในรู ปแบบสองมิติเน้นการ
ใช้สีเขียว สี ขาว สี ดา และสี เทาเป็ นหลัก ระบายสี แบบเรี ยบโดยสี ดิบๆ ที่ไม่ได้ทาการผสม และมีการ
ตัดเส้นให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ อย่างชัดเจน โดยสังเกตได้จากบริ เวณภาพจิตรกรรมในส่ วนที่ไม่
ถูกลบเลือนไป ภาพแปดเซียนที่ปรากฎ มีด้ งั นี้
1.1 จงหลี่เฉวียน ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก ปรากฎภาพจงหลี่เฉวียน
จานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 46) อยูช่ ้ นั บนสุ ด ระหว่างเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ซึ่ งภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่ วน เนื่องจากความชื้น ซึ่ งทาให้เกิดเชื้อรากัดกร่ อน
จงหลี่เฉวียนเป็ นหัวหน้าเซี ยนทั้งแปด บุคลิกลักษณะของจงหลีเฉวียนจะเป็ นชาย
ร่ างอ้วนใจดี ไว้ผมมวยสองข้างศรี ษะ เปิ ดเสื้ อเปลือยหน้าท้องอันอ้วนพลุย้ มือถือพัดใบกล้วยขนาด
ใหญ่ กล่าวกันว่า เขามีชีวติ อยูใ่ นสมัยราชวงศ์โจว 1,122-249 ปี ก่อนคริ สตกาล เป็ นผูล้ ่วงรู้ความลับ
ของยาอายุวฒั นะ และมีอานาจในการแปลงร่ าง เป็ นชายร่ างอ้วนพุงพลุ ้ย บางครั้งถื อลูกท้อ
สัญลักษณ์ประจาตัวคือพัด ซึ่ งสามารถพัดให้คนที่ตายแล้วกลับฟื้ นมีชีวติ ได้อีก
มีเรื่ องเล่าว่า จงหลี่เฉวียนแต่งงานกับหญิงสาวสวยผูห้ นึ่ ง และไม่นานก็เบื่อหน่าย
ชี วิตการครองเรื อน จึงหันมาประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นนักบวช ในวันหนึ่ งขณะที่เดิ นทาสมาธิ ใน
หมู่บา้ น ได้พบหญิงสาวที่กาลังไว้ทุกข์ผหู้ นึ่ ง กาลังใช้พดั พัดดินที่หลุมฝังศพที่ยงั ชื้ นอยู่ให้แห้ง
เนื่องจากสามีของเธอได้ขอคาสัญญากับเธอไว้วา่ จะต้องไม่แต่งงานใหม่จนกว่าดินที่หลุมฝังศพของ
ตนจะแห้ง และเพื่อให้เป็ นไปตามข้อสัญญานั้น เธอจึงจาเป็ นต้องพัดดินบนหลุมฝังศพให้แห้งเร็ ว
ที่สุด เมื่อจงหลี่เฉวียนทราบเรื่ องดังนั้น จึงเข้าไปช่วยโดยขอพัดจากเธอพัดจนกระทัง่ ดินแห้งสนิท
หญิงหม้ายกล่าวขอบคุณและจากไปโดยทิง้ พัดเล่มนั้นไว้ให้แก่จงหลี่เฉลียน จงหลี่เฉวียนได้นาเรื่ อง

6

2545), 80.

ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์ ,
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นี้ กลับมาเล่าให้ภรรยาของตนฟั ง เธอโกรธเคืองหญิงหม้ายผูน้ ้ นั มาก และบอกจงหลี่เฉวียนว่า เธอ
จะไม่มีวนั ทาเช่นนี้เลย7
เพื่อต้องการลองใจภรรยาและด้วยอานาจวิเศษจงหลี่ เฉวียนจึงแกล้งตาย ใน
ขณะเดียวกันก็ส่งชายหนุ่มรู ปงามมาให้เธอ เพียงไม่กี่วนั เธอก็ยอมตกลงแต่งงานกับเขา ชายหนุ่มผู้
นั้นบอกกับเธอว่า เพื่อจะพิสูจน์ความรักที่เธอมีต่อเขา เธอต้องนามันสมองของสามีที่ตายไปมาให้
เขา ด้วยความรักเธอยอมทาตามอย่างง่ายดาย ขณะเมื่อเข้าไปเปิ ดหีบศพเธอก็ตกใจสุ ดขีด เพราะจงห
ลี่เฉวียนสามีคนเก่ากลับมีชีวติ ขึ้นอีกครั้ง เธอละอายใจมากจึงผูกคอตายในที่สุด จงหลี่เฉวียนจึงเผา
บ้านเรื อนนาสิ่ งของติดตัวไปเพียงแค่พดั และหนังสื อแห่งความลับเล่มหนึ่ง ชื่อ “เต๋ าเต๊กเก็ง”8
พัด เป็ นสัญลักษณ์ประจาตัวของ จงหลี่เฉวียน

ลายเส้นที่ 46 ลายเส้นจิตรกรรมจงหลี่เฉวียนในพระอุโบสถวัดนาคปรก
1.2 จางเกว๋ าะเหล่า ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก ปรากฎภาพจางเกว๋ าะ
เหล่าจานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 47) อยูช่ ้ นั บนสุ ด ระหว่างเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง
จางเกว๋ าะเหล่า ภาษาแต้จิ๋วเรี ยกว่า เตียงก๋ วยเล่า เป็ นหนึ่ งในโป๊ ยเซี ยนทั้งแปด ถือ
ว่าเป็ นค้างคาว และแปลงร่ างเป็ นมนุษย์ อีกตานานว่าเซี ยนองค์น้ ี มกั จะขี่ลาขาว เดินทางไปวันละ
พันไมล์ เมื่อถึงจุดหมายก็จะพับลาเหมือนแผ่นกระดาษ เก็บไว้ในหี บ และสามารถทาให้คืนร่ างได้
เมื่อต้องการ โดยการพ่นน้ าจากปากรดแผ่นกระดาษนั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บุคลิกลักษณะของ
7

8

สุภาณี ปิ ยพสุนทรา,ร้อยเรี ยงเรื่ องเล่าภาพมงคลจีน (กรุ งเทพฯ:สานักพิมพ์สุขภาพใจ,2550),116.

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิต -วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 56.
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จางกัว๋ เหล่า นอกจากเป็ นนักพรตเฒ่าชราผมขาว หนวดเคราขาวโพลน จางเกว๋ าะเหล่า มีกระบอกไม้
ไผ่เป็ นสัญลักษณ์ เรี ยกว่า กลองปลา (หยูกู่) ในตะพดนั้น มีไม้สองอันติดตะขอที่ปลาย ไม้สองอัน
นั้นมีไว้เพื่อทาเสี ยงนัน่ เอง ในบางภาพก็วาดให้ถือกลองสองใบด้วย และบางครั้งยังมีภาพขนของ
หงส์ 9 หรื อลูกท้อ คาดว่าจางเกว๋ าะเหล่าปรากฏซึ่ งเป็ นครั้งแรกในต้นศตวรรษที่ 7 และเป็ นคนเมือง
เซี่ ยงไฮ้ สาหรับนิ ทานในสมัยใหม่บอกว่าเดิมเป็ นคนตัดไม้ วันหนึ่ งท่านฝันว่าได้พบกับหลวี่แทว
ไกว่ ซึ่ งให้ยาเม็ดที่ทาจากโคลนแก่ตน เป็ นยาที่ชุบชีวิตปลาให้คืนชีพได้ บางตานานว่าท่านลองกิน
ยานั้นเอง และเมื่อกลืนถึงท้องก็กลายเป็ นเซียนทันที

ลายเส้นที่ 47 ลายเส้นจางเกว๋ าะเหล่า จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนาคปรก
1.3 ลวีต่ งปิ่ น ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก ปรากฎภาพลวี่ตงปิ่ นจานวน 1
ภาพ (ลายเส้นที่ 48) อยูช่ ้ นั บนสุ ด ระหว่างเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง
ลวี่ตงปิ่ นเป็ นเซี ยนที่มีบุคลิกสาอางและกรุ ้มกริ่ ม ตลอดจนยังมีความองอาจห้าว
หาญจนเป็ นที่เลื่องลือ เป็ นผูศ้ ึกษาความลับแห่ งลัทธิ เต๋ า จากจงหลี่เฉวียนหัวหน้าเซี ยนทั้งแปด มี
ชีวิตเป็ นอมตะเมื่อายุได้ 50 ปี ก็เป็ นที่นบั ถือของช่างตัดผม และผูเ้ จ็บไช้ได้ป่วย มือขวาถือแส้แห่ ง
เต๋ า สัญลักษณ์ประจาตัวคือ ดาบซึ่งคาดไว้ขา้ งหลัง10
ดาบเป็ นสัญลักษณ์ประจาตัวของ ลี่ตงปิ่ น

9

สุภาณี ปิ ยพสุนทรา,ร้อยเรี ยงเรื่ องเล่าภาพมงคลจีน (กรุ งเทพฯ:สานักพิมพ์สุขภาพใจ,2550),118.
10
ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิต -วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 270.

109

ลายเส้นที่ 48 ลายเส้นลวีต่ งปิ่ น จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนาคปรก
1.4 เฉา เกว๋ าะ จิ้ว ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก ปรากฎภาพเฉาเกว๋ าะจิ้ว
จานวน 1 ภาพ (ลายเส้ น ที่ 49) อยู่ช้ ัน บนสุ ด ระหว่า งเพดาน และภาพจิ ต รกรรมบนฝา
ผนัง บุคลิกลักษณะของเฉากัว๋ จิ้วจะเป็ นภาพลักษณ์ของชายกลางคนผูส้ วมชุดขุนนาง มือข้างหนึ่ง
จะถือของวิเศษคือ ป้ ายหยก หรื อที่เรี ยกว่า “อินหยางป่ าน”
กล่าวกันว่าเป็ นบุตรของเฉาปิ่ นผูเ้ ป็ นแม่ทพั และพระอานุชาของจักรพรรดินีไหว้
แห่ ง ราชวงศ์ซุ้ง (ค.ศ.930-999) แต่งกายสวมหมวกแบบข้า ราชการศาลและตารวจ สัญลักษณ์
ประจาตัวคือกรับ ซึ่งถือไว้ในมือข้างหนึ่ง เป็ นเทพฝ่ ายการละครและดนตรี
เซี ยน เฉา เกว๋ าะ จิ้ว เป็ นหนึ่ งในแปดเซี ยนของจีน มักจะวาดภาพอยูใ่ นเครื่ องแต่ง
กายชุดขุนนางและถือไม้เกาหลัง สาหรับในสาเนียงแต้จ๋ิวเรี ยก เชาก๊กกู๋
คาว่า เกว๋ าะ จิ้ว ในชื่อนั้น บ่งบอกว่าเป็ นลุงฝ่ ายมารดา ของจักรพรรดิ (คือ เป็ นพี่
แม่ มิใช่พี่ของพ่อ ในภาษาจีนใช้คาเรี ยกลุงต่างกัน) โดยมีตานานเล่าว่า ตั้งแต่เด็กเป็ นต้นมา ท่าน
ชอบความลับของสรรพสิ่ ง สาหรับท่านแล้วความมัง่ คัง่ และชื่อเสี ยงเป็ นเพียงธุลี
ในตานานทวยเทพของจีนถือว่าเฉา เกว๋ าะ จิว้ ยังเป็ นเซียนผูค้ ุม้ ครองนักแสดงด้วย11
กรับ เป็ นสัญลักษณ์ประจาตัวของ เฉากัว่ จิ้ว

11

,2530),159.

พรพรรณ จันทโรนานนท์,ฮก ลก ซิ่ ว โชค ลาภ อายุยืน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม

110

ลายเส้นที่ 49 เฉา เกว๋ าะ จิ้ว จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
1.5 หลี่ เถี่ ย โก่ ว ภายในจิ ต รกรรมพระอุ โบสถวัดนาคปรก ปรากฎภาพหลี่ เถี่ ย โก่ ว
จานวน 1 ภาพ อยูช่ ้ นั บนสุ ด (ลายเส้นที่ 50) ระหว่างเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ซึ่ งภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่ วน เนื่องจากความชื่นซึ่ งทาให้เกิดเชื้อรากัดกร่ อน
หลี เถี่ ยโก่ว ขอทานถื อไม้เท้า เหล็ก เป็ นชายอัปลักษณ์ ขาเป๋ ศรี ษะล้าน และต้อง
คอยใช้ไม้เท้าเหล็กคอยค้ าพยุงร่ างตลอดเวลา เมื่อยังมีชีวิตอยูอ่ ย่างปกติชนเป็ นผูศ้ ึกษาในทางเวท
มนต์คาถาจนเชี่ยวชาญ ชอบถอดวิญญาณออกจากร่ างขึ้นไปบนท้องฟ้ า และทิ้งร่ างที่ดูคล้ายคนตาย
แล้วให้อยูใ่ นความดูแลของศิษย์ วันหนึ่งเป็ นวันที่หลี่เถี่ยไกว่ถอดร่ างหิ้งไว้นานยิ่งกว่าวันใดๆ ทาให้
ลูกศิษย์คิดว่าเขาตายแล้วอย่างแน่นอนจึงนาร่ างของหลี่เถี่ยโกว่ไปเผา หลี่เถี่ยโกว่กลับมาจากภูเขา
อายุยืน จึงได้รู้ว่า เขาไม่มีร่างที่จะกลับเข้าได้อีกแล้ว หลี่เถี่ยโกว่เดินไปรอบๆ อย่างเร่ งร้อน เพื่อ
เสาะหาร่ างของคนที่เพิ่งตายลง ก็พบเพียงร่ างขอทานพิการอยู่ในผ่าใหญ่แห่ งหนึ่ งเท่านั้น ด้วยเหตุ
นี้ หลี่ เถี่ ยโกว่จึงมี ร่างเป็ นขอทานถื อไม้เท้ายันรักแร้สาหรับคนขาหัก และถื อน้ าเต้า ตั้งแต่น้ ันมา
สัญลักษณ์ประจาตัวคือน้ าเต้า เป็ นเครื่ องหมายแห่งอานาจการถอดวิญญาณให้เป็ นอิสระจากร่ าง12
น้ าเต้า เป็ นสัญลักษณ์ประจาตัวของ หลี่เถี่ยโกว่

12

2545), 271.

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์ ,
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ลายเส้นที่ 50 ลายเส้นหลี่เถี่ยโก่ว จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
1.6 หันเชี่ ยงจื่อ ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก ปรากฎภาพหันเชี่ ยงจื่อ
จานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 51) อยูช่ ้ นั บนสุ ด ระหว่างเพดานและภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ซึ่ งภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่ วน เนื่องจากความชื่นซึ่ งทาให้เกิดเชื้อรากัดกร่ อน
หันเชี่ ยงจื่อเป็ นนักศึกษาที่มีชื่อเสี ยง มีชีวิตอยู่ในราว ค.ศ.820 เป็ นผูม้ ีพลังอานาจ
ทาให้ดอกไม้เจริ ญเติบโต และผลิดอกเบ่งบานได้ในชัว่ พริ บตา เป็ นลูกศิษย์คนโปรดของลวี่ตงปิ่ น ผู้
ซึ่ งนาหันเชี่ยงจื่อไปยังต้นท้อวิเศษ และทาให้เขากลายเป็ นเซี ยนไป สัญลักษณ์ประจาตัวคือ ขลุ่ย
เป็ นเทพแห่งนักดนตรี ท่องเที่ยวทัว่ ไปพร้อมกับบรรเลงเพลงอันไพเราะจากขลุ่ย เพื่อให้สัตว์ท้ งั ปวง
ได้ฟัง หันเชี่ยงจื่อไม่รู้จกั การใช้เงิน ถ้าได้รับไปจะนาไปทอยเล่น13 บุคลิกลักษณะของหันเซี ยงจื่อ
เป็ นบุ รุษหนุ่ ม รู ปงาม มี ความสามารถพิเศษด้า นดนตรี โดยเฉพาะ“ขลุ่ ย” มี เรื่ องเล่ า กันว่า ความ
ไพเราะจากดนตรี ในเสี ยงขลุ่ ย ของหันเซี ย งจื่อดังขึ้นคราใด ครานั้นก็จะมี ฝูงนกบินเวียนว่อนมา
ล้อมรอบตัวเขาอยูเ่ สมอ
ขลุ่ย เป็ นสัญลักษณ์ประจาตัวของ หันเชี่ยงจื่อ

ลายเส้นที่ 51 ลายเส้นหันเชี่ยงจื่อ จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
13

ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิต-วิญญาณบรรพชน,274.
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1.7 หลานไฉเหอ ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก ปรากฎภาพหลานไฉเหอ
จานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 52) อยูช่ ้ นั บนสุ ด ระหว่างเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ซึ่ งภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่ วน เนื่องจากความชื่นซึ่ งทาให้เกิดเชื้อรากัดกร่ อน
หลานไฉเหอ (สาเนี ยงแต้จิ๋วว่า น่ า ไฉ่ ฮั้ว) เป็ นหนึ่ งในโป๊ ยเซี ยน (แปดเซี ยน)
บางครั้งก็มีรูปเป็ นสตรี บางทีก็เป็ นกะเทย ภาพประจาตัวของ หลานไฉเหอ ก็คือตะกร้าผลไม้ หรื อ
กระเช้าดอกไม้ หรื อบางครั้งเป็ นรู ปขลุ่ย หรื อชามก็มี14 ตามคาภีร์ ไท้ผิงกวงจี่ (ค.ศ.978) อันเป็ น
หนังสื อนิทานเรื่ องประหลาดและมหัศจรรย์ของเทพเจ้าและคนประหลาด มีเรื่ องเล่าว่าผูค้ นมักจะ
เห็นหลานไฉเหออยูใ่ นตลาด สวมชุดยาวสี น้ าเงินขาดรุ่ งริ่ ง บางครั้งก็สวมรองเท้าข้างเดียว ชาวจีน
นับถื อกันว่า หลานไฉเหอ เป็ นเซี ยนผูค้ ุ ม้ ครองนักบรรเลงซอ หรื อนักดนตรี อีกตานานหนึ่ งว่า
หลานไฉเหอ เป็ นนักร้องสตรี โดยร้องพรรณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต ด้วยเหตุน้ ี จึงให้หลานไฉ เหอ
และ หัน เซียง กู เป็ น “สองเซียนสาว” (เอ้อร์ เซี ยน)15 กระเช้าดอกไม้ เป็ นสัญลักษณ์ประจาตัวของ
หลานไฉ่เหอ

ลายเส้นที่ 52 หลานไฉเหอ หนึ่งในแปดเซียน
1.8 เหอเซี ย นกู ภายในจิ ตรกรรมพระอุ โ บสถวัดนาคปรก ปรากฎภาพเหอเซี ย นกู
จานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 53) อยูช่ ้ นั บนสุ ด ระหว่างเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ซึ่ งภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่ วน เนื่องจากความชื่นซึ่ งทาให้เกิดเชื้อรากัดกร่ อน
เหอเซี ยนกู เป็ นลูกสาวเจ้าของร้านชื่อหลิงหลิง ในมณฑลหูนาน ได้กินลูกท้อวิเศษ
และกลายเป็ นเซี ยน มักท่องเที่ยวลาพังไปตามภูเขา เป็ นเทพีแห่ งไข่มุกและแสงจันทร์ ครั้งหนึ่ งเธอ
14

สุภาณี ปิ ยพสุนทรา,ร้อยเรี ยงเรื่ องเล่าภาพมงคลจีน (กรุ งเทพฯ:สานักพิมพ์สุขภาพใจ,2550),115.
ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 268.
15

113
หลงเข้าไปในป่ า และถูกภูตผีปีศาจทาร้ายแต่ลวี่ตงปิ่ นมาช่วยไว้ทนั พร้อมกับฆ่าภูติผีปีศาจด้วยดาบ
ประจาตัวของเขา เหอเซี ยนกูหายตัวไปเมืองศาลแห่ งจักรพรรคินีหวู่ (ค.ศ. 635-705) เรี ยกตัวไป
สัญลักษณ์ประจาตัวคือ ดอกบัว ซึ่งถือไว้ในมือข้างหนึ่ง มืออีกข้างหนึ่งถือแส้ บางครั้งทาเป็ นรู ปนัง่
อยูก่ ลางดอกบัว16

ลายเส้นที่ 53 ลายเส้นเหอเซียนกู จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก

16

ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิต-วิญญาณบรรพชน,282.
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2. หมวดรู ปสั ตว์ ทีป่ รำกฎในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนำคปรก
เรามักจะพบเห็ นภาพจิตรกรรมที่เป็ นรู ปสัตว์วางประดับอยู่ตามอาคารสถานที่ต่างๆ
หลายคนอาจคิดว่าเป็ นเหตุผลในเรื่ องของความสวยงามเท่านั้น แต่แท้ที่จริ งแล้วเครื่ องประดับบ้าน
รู ปสัตว์เหล่านี้เป็ นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีน
2.1 ค้างคาว ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มี 5 ลักษณะด้วยกัน
(ลายเส้นที่ 54) โดยอิ ริยาบถของค้างคาวจะมีความคล้ายคลึงกัน หันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมด วาดเฉพาะเส้ นรอบนอก ไม่เน้นรายละเอียดของภาพ เป็ นแบบตัดทอนเอาเฉพาะส่ วนที่
จาเป็ น วาดในลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎอย่างเช่น บนผนังสกัดหลังพระประธาน ทางทิศ
ตะวันตก ภาพที่ 6,15 เป็ นต้น (จากแผนผังที่ 4)
ค้างคาว มี ชื่อเรี ยกมากมาย เช่ น “เทียนชู ”17 หรื อ “เพียนฝู” แปลว่า หนู สวรรค์
,เซี ยนชู แปลว่า หนู เทวดา ,และเฟ่ อฟู แปลว่า หนูบิน เป็ นต้น คาว่า “ฝู” พ้องเสี ยงกับคาที่มี
ความหมายว่า ความสุ ข18 ดังนั้นช่างจีนจึงนิยมแทรกภาพค้างคาวลงในภาพมงคลต่างๆ ค้างคาว เป็ น
สัตว์ที่มี เรื่ องเล่ าอยู่ในตาราสมุ นไพรปั้ นเฉาของจี น กล่ า วว่า ในถ้ า ตามภูเ ขาต่ างๆ เป็ นที่ อยู่ข อง
ค้างคาวที่มีอายุนบั พันๆ ปี และมีสีขาวดุจสี เงิน เชื่ อกันว่ามันกินอ้อยเป็ นอาหาร และถ้าคนได้กิน
ค้า งคาวเข้า ไปแล้ว จะท าให้ อายุ ยืน และท าให้ม องเห็ น ได้ดี เลื อ ด ปี ก และน้ า ดี ข องค้า งคาว มี
สรรพคุณเป็ นส่ วนประกอบของยา ในตาราปิ้ นเฉา19ได้อธิบายถึงลักษณะของค้างคาวไว้วา่ ค้างคาวมี
รู ปร่ างคล้ายหนู ตัวของมันเป็ นสี ดาอมขี้เถ้า มีปีกซึ่ งเป็ นเนื้ อบางๆ เชื่อมกับขาทั้ง 4 ข้างและหาง มัน
จะปรากฏตัวในฤดูร้อนและจาศีลในฤดูหนาว อันเป็ นช่ วงสาคัญของชีวิต เพราะในช่ วงนี้ มนั จะไม่
กินอะไรเลย ค้างคาวออกหากินเวลากลางคืน ส่ วนกลางวันมันจะไม่ออกไปไหน มันกินสัตว์จาพวก
ยุง ริ้ น และเห็บ
ในประเทศจี น ค้า งคาวบางพันธุ์ มี ข นาดใหญ่ มาก ปี กของมันเมื่ อกางออกจะมี
ขนาดถึง 2 ฟุต ค้างคาวที่พบมี 9 สายพันธุ์ 20 ตระกูล พบมากทางทิศใต้ของประเทศจีน
ค้างคาว 5 ตัว ชาวจีนถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของความสุ ขและความมีอายุยืน ความ
แข็งแรง ความมัง่ คัง่ ให้เป็ นคนที่มีจิตใจเมตตา และทาให้ตายตามธรรมชาติ คือตายดี 20 นอกจากนี้
17

ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544), 21.
John R. Finlay, “Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schuyler V.R.Cammann
Collection,” Orientations 25, 9 (September 1994), 60.
19
. John R. Finlay, “Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schuyler V.R.Cammann
Collection,” Orientations,60.
20
Julia M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 (September 1990), 84.
18
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ค้างคาวยังใช้หมายถึง ฮก ถื อว่าเป็ นสัตว์ซ่ ึ งไม่รู้จกั ลงมายังแผ่นดินเหมือนนกทั้งปวง เป็ นที่หมาย
แห่งวาสนา

ลายเส้นที่ 54 ภาพค้างคาวภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
2.2 ผีเ สื้ อ ที่ พ บภายในงานจิ ต รกรรมพระอุ โบสถ วัดนาคปรก มี 1 ภาพด้วยกัน
(ลายเส้นที่ 55) วาดในรู ปแบบจีนผสมผสานศิลปะไทย มีการนาลายไทยมาประยุกต์ในการวาด เก็บ
รายละเอียดต่างๆ ได้ดี ให้ความรู ้สึกหนักแน่นอย่างศิลปะจีน และภาพมีความพริ้ วไหวอย่างศิลปะไทย
ภาพผีเสื้ อปรากฏบนบานหน้าต่างช่องที่สองทางขวามือ
ผีเสื้ อเป็ นสัตว์ที่จิตรกรและนักประพันธ์ชาวจีนนิยมใช้เป็ นหัวเรื่ องในงานของพวก
เขา ผีเสื้ อ เป็ นสัญลักษณ์ของความสุ ข สนุกสนาน และความสวยงามอย่างฉูดฉาด21 มีที่มาจากความ
ฝันของขงจื้อ ปราชญ์ชาวจีนว่า ตัวเขากลายเป็ นผีเสื้ อและได้พบความสุ ขอย่างใหญ่หลวงที่ได้บิน
ฉวัดเฉวียนและได้ดูดกินน้ าหวานจากมวลดอกไม่นานาพันธ์ ด้วยเหตุน้ ี ผีเสื้ อจึงเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความสุ ข อายุยืนเนื่ องจากผีเสื้ อภาษาจีนอ่านว่า “เตย๋ ” พ้องเสี ยงกับคาที่แปลว่า 70 ปี 22 นอกจากนี้
แล้ว ยังเป็ นสัญลักษณ์แห่งฤดูร้อน และเป็ นครื่ องหมายแห่งการสมรส ถือว่าเป็ นกามเทพของชาวจีน
ซึ่ งมีที่มาจากเรื่ องเล่าของจวงจื้อ นักปราชญ์ลกั ธิ เต๋ าว่า มีนกั ศึกษาหนุ่ มผูห้ นึ่ งวิ่งไล่ตามผีเสื้ อแสน
สวย จนเขาได้พบกับ ลู กสาวเจ้า ของสวนและหลงรักเธอ ดังนั้นเขาจึงพยายามทางานอย่างหนัก
เพื่อให้ได้เธอมาเป็ นภรรยา

ลายเส้นที่ 55 ภาพผีเสื้ อภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
21
22

Julia M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21,84.
Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 27.

116
2.3 แมลงปอ ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มี 2 ลักษณะด้วยกัน
(ลายเส้นที่ 56) โดยลักษณะอิริยาบถ มีความคล้ายคลึงกัน หันหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด วาด
เฉพาะเส้นรอบนอก ไม่เน้นรายละเอียดของภาพ แต่ละตัวการวาดจะมีความแตกต่างกันในส่ วนหัว
ช่ างจะวาดในลักษณะเสมือนจริ ง ใช้ลายเส้นที่เรี ยบง่าย ชาวจีนถือกันว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความ
เป็ นเอกเทศและความเป็ นอิสระ เป็ นแมลงนามาสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับธรรมชาติในทางทรง และ
มนุษย์ในทางอ้อม ตามปฏิทินจีนในเดือนเก้า จะนิยมนารู ปแมลงปอ ดอกเบญจมาศ หญ้าน้ ามาเขียน
กันมากในเดื อนนี้ เป็ นเดื อนที่ระลึ กถึงขุนนางที่ถูกเนรเทศโดยจักรรพรรดิ บางครั้งเขียนเป็ นภาพ
แมลงปอกับหัวลูกศร23 จะพบภาพนี้ได้บนบานหน้าต่างพระอุโบสถ ช่องที่ 3 ทางซ้ายมือ

ลายเส้นที่ 56 ภาพแมลงปอภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
2.4 กระต่ายที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 2 ลักษณะ
(ลายเส้นที่ 57) โดยอิริยาบถจะมีความแตกต่างกัน หันหน้าไปในทิศทางที่ต่างกัน มักนาไปจัดวางอยู่
กับภาพกระถางต้นไม้ หรื อบนใบไม้ ช่ างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ไม่วาด
หน้าตา ตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น วาดในลักษณะเสมือนจริ ง ทั้งสองภาพมีลกั ษณะ
คล้ายกัน จะพบได้บนฝาผนังด้านทิศใต้ ภาพที่ 36, 40 (จากแผนผังที่ 7 )
กระต่าย ถือเป็ นสัตว์ประจาปี นักษัตรที่ 4 ของจีน คนจีนมีความเชื่อว่ากระต่าง
อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ ความเชื่ อคล้ายกับของไทย ทั้งนี้ ก็เพราะภาพที่เราเห็นดวงจันทร์ จากโลก
นั้นเอง มีภาพวาดของจีนที่สืบทอดกันมากกว่าสองพันปี ที่วาดกระต่ายถือสาก ครก และ ท่อนไม้
เพื่อใช้บด อันเป็ นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาว และความมีโชคดี 24 บางครั้งก็เรี ยกกระต่ายบน
ดวงจันทร์ วา่ “กระต่ายหยก”25 หลายตานานระบุวา่ ไม่มีกระต่ายตัวผู้ และกระต่ายตัวเมียนั้นสามารถ
ตั้งท้องได้โดยการกัดกินหน่อไม้ที่เพิ่งขึ้น ส่ วนวิธีการให้กาเนิดลูกนั้นมันจะสารอกออกมาจากปาก
23

ประทุม ชุ่ มเพ็งพันธุ์,สัตว์มงคลจี น ประเพณี และความเชื่ อจากอดี ตถึ งปั จจุบัน, (กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์ชมรมเด็ก,2544),130.
24
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์,สัตว์มงคลจีน ประเพณี และความเชื่อจากอดีตถึงปั จจุบนั ,,145.
25

Edward L. Shaughnessy,China (London : Duncan Baird Publishers,2005),134.
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จากเรื่ องราวในข้างต้น จึงมีภาพวาดจึนเป็ นชายสองคน กาลังมองดูชายอีกคนหนึ่ง
สารอกกระต่าย สามตัวออกจากปาก ชายผูน้ ้ นั ก็คือ ถังหม่า ซึ่ งถูกบังคับให้กินบุตรของตนที่ถูกต้ม
เมื่อสารอกออกมาก็กลายเป็ นกระต่ายสามตัว26
นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องของจักรพรรดิเหวินหวัง แห่ งราชวงศ์โจว สารอกกระต่ายสาม
ตัวออกมา กระต่าย นั้นเป็ นเนื้อของโอรสของพระองค์ที่ถูกปั้นเป็ นลูกชิ้น และวางไว้ต่อหน้า เป็ นคา
พ้องเสี ยงระหว่าง หู่ (กระต่าย) และ หู่ (สารอก) ซึ่ งอาจเป็ นเหตุผลเบื้องหลังนิทานเหล่านี้
ส่ วนความเชื่ อที่ว่า ไม่มีกระต่ายตัวผูน้ ้ นั เกี่ยวโยงกับข้อเท็จจริ งที่วา่ ชาวจีนเรี ยก
หญิงที่รักเพศเดียวกันว่า กระต่าย ส่ วนการล่ากระต่าย นั้นหมายถึงการไปสานักโสเภณี 27
ยังมีอีกหลายที่ อ้างถึง “กระต่ายขาว” ในนิ ยามเรื่ องหนึ่ ง เทพแห่ งดาวพระศุกร์
(ดาวเคราะห์สีขาว) ยอมถูกยิงขณะแปลงตัวเป็ นกระต่ายขาว เพื่อช่ วยพระเอกของเรื่ องตามหาแม่
สาหรั บสตรี ต้ งั ครรภ์ เชื่ อกันว่า หากมารดากิ นเนื้ อกระต่าย ทารกที่ออกมาจะมีปากคล้ายกระต่าย
ส่ วนในไต้หวันเชื่ อว่า ปากกระต่ายนั้นเกิดจากในช่วงเดือนสุ ดท้ายที่ต้ งั ครรภ์ แม่ตดั ผ้าหรื อวัสดุได
ในห้องที่เทพแห่งการเกิดสิ งสถิตอยู่
ภาพเด็กชายหกคนยืนรอบโต๊ะ บนโต๊ะมีชายศีรษะเป็ นกระต่ายยืนอยู่ เป็ นการ
แสดงถึ งเทศกาลไหว้พระจันทร์ ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ซึ่ งแสดงความปรารถนาว่า ลูกของ
ผูร้ ่ วมงานนั้น จะมีฐานะทางสังคมและมีชีวติ เป็ นสุ ข28

ลายเส้นที่ 57 ภาพกระต่ายภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก

26

ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์

, 2545),3.
27

Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 132.
28
Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos,132.
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2.5 นก (เหนี่ยว) มีนกหลายชนิดที่ถือเป็ นสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับความหมายบางอย่าง
ตามคติความเชื่ อของจีน เช่ น นกกระสา นกอินทรี นกกางเขน นกขมิ้น ไก่ ฟ้า นกคุ ้ม และนก
นางแอ่น เป็ นต้น
2.6 นกหัวขวาน ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
(ลายเส้นที่ 58) โดยลักษณะอิริยาบถ กาลังเกาะอยู่บนขอนไม้ ช่ างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่
แสดงรายละเอียด ตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ทาให้ผชู้ มสังเกตได้ยาก ช่างจะวาดใน
ลักษณะเสมือนจริ ง พบบนฝาผนังด้านทิศเหนือ ภาพที่ 21 (จากแผนผังที่ 6)
“นกหัวขวาน” เป็ นสัญลักษณ์หมายถึงการมีอายุยืนยาว และบางครั้งมีภาพวาดนก
เป็ นคู่จบั ต้นโบตัน๋ แสดงความปรารถนาว่าผูเ้ ห็นภาพนี้อาจมีความร่ ารวยและมีเกียรติจนบั้นปลาย
ชีวิต29 คติจีนถือว่าเจ้าแห่ งสัตว์ปีกของจีนก็คือหงส์ มีเรื่ องเล่ามากมายเกี่ยวกับคนที่เข้าใจภาษาของ
นก และใช้ความรู ้ดงั กล่าวนี้ เพื่อหนี ภยั หรื อเพื่อให้ได้ความมัง่ คัง่ ภาพวาดอีกภาพหนึ่ ง ที่นิยมกัน
มากก็คือ ภาพคนกลายร่ างเป็ นนก
นอกจากนี้ ยงั เล่าว่านกเป็ นผูด้ ูแลสุ สานของจักรพรรดิ และคนดีนนั่ บางครั้งจะได้
รางวัลจากนก แต่นกที่ชว่ั ร้ายก็มี ซึ่ งต้องคอยระมัดระวัง นอกจากนี้ จะต้องระมัดระวังมิให้นกร่ วงลง
มาบนผ้าของเด็กที่ตากไว้
ทั้งในภาษาจีนและภาษาเกาหลี คาว่า “เหนี่ยว” หมายถึงอวัยวะเพศชาย และมักจะ
ใช้เป็ นคาสบถ ไม่มีความหมายที่ชดั เจนใด ๆ30

ลายเส้นที่ 58 ภาพนกหัวขวาน31ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
29

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิ ตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545),116.
30
Edward L. Shaughnessy,China (London : Duncan Baird Publishers,2005),184.
31
การวาดนกหัวขวานในพระอุโบสถ วัดนาคปรกจะมีการตัดทอนจนเหลือเฉพาะเส้นที่ แสดงถึง
รู ปทรงเท่านั้น ปรากฎเพียงภาพเดียว.

119
2.7 นกกระเรี ยน (เห้อะ) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
2 ลักษณะ (ลายเส้นที่ 59) โดยมีอิริยาบถ กาลังยืนหันหน้าเข้าหากัน โดยเบนตัวเข้าหาวัตถุ (กระถาง
ธูป) ทาหน้าที่เป็ นฐานของเชิ งเทียนที่ประกอบในหมู่เครื่ องโต๊ะ อีกอิริยาบทมักจะพบเป็ นตัวเดี่ยวๆ
อยูร่ ่ วมกับวัตถุอื่นๆ โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ตัดทอนเอาเฉพาะใน
ส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น วาดในลักษณะรู ปร่ างที่เสมือนจริ ง พบพบนฝาผนังด้านทิศใต้ ภาพที่ 15 (จาก
แผนผังที่ 7) และผนังด้านทิศเหนือ ภาพที่ 3 (จากแผนผังที่ 6)
สาหรับในภาพนกของจีน มักจะมีนกกระเรี ยนและสัญลักษณ์อื่นตามธรรมชาติ
เนื่องจากนกกระเรี ยนเป็ นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว และมักวาดอยูร่ ่ วมกับต้นสน และหิ น ซึ่ ง
ทั้งสองนี้ มีความหมายเชิ งสัญลักษณ์ที่คล้ายกัน32 นอกจากนี้ ยงั อาจมีนกกระเรี ยนหนึ่ งคู่กบั เต่า หรื อ
กวาง ส่ วนภาพนกกระเรี ยนกับหงส์ เป็ ดแมนดาริ น นกกระสา และนกแซงแซวเป็ นตัวแทน
ความสัมพันธ์หา้ อย่างของคน ในกระณี น้ ี นกกระเรี ยนเป็ นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ พ่อ-ลูก เมื่อ
มันร้อง ลูกนกก็ร้องตอบ ภาพนกกระเรี ยนสองตัวขึ้นไปยังพระอาทิตย์ เป็ นการอวยพรให้ผรู้ ับภาพ
จงมีฐานะที่สูงขึ้น ส่ วนคาว่า “นกกระเรี ยนสวรรค์” (เทียน เห้อะ) หรื อ “นกกระเรี ยนทิพย์” (เซี ยน
เห้อะ) 33นั้น หมายถึงคุณภาพอันวิเศษของนกกระเรี ยน ในบทบาทที่สอง นัน่ คือ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ปั ญญาความรู ้ ส่ วน “ความตายของเต้าหยิน ” (นักบวชในลัทธิ เต๋ า ) เรี ยกว่า เปลี่ ยนไปเป็ นนก
กระเรี ยน

ลายเส้นที่ 59 ภาพนกกระเรี ยนภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
32

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิ ตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 118.
33
ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ : นวสารการพิมพ์, 2534), 127.
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2.8 นกกระสา34 (หลู) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3
ภาพ (ลายเส้นที่ 60) ลักษณะอิริยาบถ กาลังก้มตัวลงจิกกินเหยื่อ โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก
ไม่แสดงรายละเอียด ตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ช่างจะวาดในลักษณะเสมือนจริ ง
ภาพปรากฎบนบานหน้าต่างช่องที่ 9 ทางด้านขวามือ ,บนฝาผนังด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 13 (จาก
แผนผังที่ 5) และฝาผนังทางทิศทางทิศตะวันออก ภาพที่ 20 (จากแผนผังที่ 5) นกกระสาเป็ นสัตว์
ชอบอยู่ต ามบึ ง หรื อ แม่ น้ า ที่ มี น้ า ขึ้ น สู ง ซึ่ งปรากฏในบทกวีค นส าคัญ สมัย ถัง จ านวนมาก ดัง
ยกตัวอย่างของหว่างเล่ย
“เหนือบึงกว้ าง
นกกระสาสยายปี กเหลือง
นกกาลังร้ องเพลงในป่ ากลางฤดูร้อน”35

คาว่า หลู ที่หมายถึงนกกระสานี้ พ้องเสี ยงกับคาว่า หลู ที่หมายถึงหนทาง ดังนั้น
ในภาพจะมีรูปนกกระสา (หลู) และดอกบัว (เหลี ยน) ซึ่ งหมายถึงขอจงมีหนทาง (หลู่) ข้างหน้า
เสมอ เนื่องจากคาว่า เหลียน นี้พอ้ งเสี ยงกับคาว่า เหลียน ที่หมายถึงข้างบนนัน่ เอง

ลายเส้นที่ 60 ภาพนกกระสาภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
2.9 นกแก้ว ภาพนกแก้วที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
2 ภาพ (ลายเส้นที่ 61) ลักษณะอิริยาบถ กาลังโน้มตัวอยูบ่ นคอนเกาะ โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบ
34

ความแตกต่างระหว่างภาพจิ ตรกรรมนกกระเรี ยนและนกกระสา ภายในอุโบสถวัดนาคปรกนั้น
สังเกตได้ 2 ประการ ในประเด็นแรกภาพจิตรกรรมนกกระเรี ยนจะมีลายเส้นพาดผ่านระหว่างส่ วนหัวกับส่ วนคอ
ต่างจากนกกระสาที่ไม่มีลายเส้นพาด ประเด็นที่สองภาพจิตรกรรมนกกระเรี ยนช่างจะวาดเส้นขนในส่ วนปลาย
หาง เป็ นทรงปลายแหลม ต่างจากนกกระสาที่ช่างจะวาดเส้นขนในส่วนหางด้วยการขีดเป็ นเส้นโค้ง เรี ยงกัน หรื อ
วาดในลักษณะเป็ นพุม่ หาง โดยใช้เส้นโค้งมน.
35
ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 119.
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นอก ไม่แสดงรายละเอียด ตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ลงสี พ้ืนที่ตวั นกเป็ นสี เดียว มี
ลักษณะการวาดเสมือนนกแก้วจริ งๆ ปรากฎบนผนังด้านทิศใต้ ภาพที่ 15 (จากแผนผังที่ 7)และฝา
ผนังด้านทิศเหนือ ภาพที่ 6 (จากแผนผังที่ 6)
นกแก้วเป็ นสัตว์ในท้องถิ่ นตอนใต้ของจีน แต่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลกมากกว่าสอง
พันปี แล้ว ในเอกสารสมัยโบราณเคยอ้างถึงนกแก้วที่พูดได้มานานแล้ว ในภาพวาดที่มีนกแก้วมัก
วาดรู ปนกแก้วจิกไข่มุก พร้อมกับภาพเจ้าแม่กวนอิม36
คาว่านกแก้วในภาษาจีน (อิง เกอ) ยังมีความหมายว่าเด็กหญิงก็ได้ เมื่อกล่าวว่า
“นกแก้วเชิญไปงานเลี้ยงน้ าชา” ย่อมหมายถึงหญิงในบาร์ หรื อหญิงในซ่องนางโลม37
ส่ วนใหญ่พบทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็ นนกที่มีสีสันสวยงาม และถือว่าเป็ น
สัตว์เลี้ ยงที่น่ารั ก ตามบ้านของผูม้ ี ฐานะดี มกั เลี้ ยงไว้ดูเล่ น บางครั้งใช้เป็ นลวดลายในการตกแต่ง
หรื อเป็ นตราประทับบนเครื่ องถ้วย

ลายเส้นที่ 61 ภาพนกแก้วภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
2.10 สิ งโตที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3 ลักษณะ
(ลายเส้นที่ 62) โดยมีอิริยาบถ กาลังใช้ขาหน้าด้านซ้ายเหยียบลูกแก้ว บางภาพก็กาลังนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้
โดยช่างจะวาดแสดงรายละเอียดอย่างเด่นชัด มีลวดลายที่พริ้ วไหว โดยเพิ่มเติมจินตนาการตามแบบ
สิ งโตจีน ดัดแปลงลักษณะให้แตกต่างไปจากสิ งโตจริ ง เป็ นลักษณะการวาดแบบเพ้อฝัน ทุกตัวมี
ลักษณะที่คล้ายกัน จะแตกต่างกันบ้างในส่ วนของรายละเอียดลวดลาย ตัวอย่างการปรากฎเช่น บน
ผนังด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 4,5 (จากแผนผังที่ 4)
สิ งโตเป็ นที่นบั ถือของชาวจีนอย่างหนึ่ ง ในประเทศจีนเองไม่มีสัตว์ชนิดนี้ สิ งโตมี
ปรากฏในพงศาวดารเรื่ องไคเก็กว่า ราชทูตจากเมืองเปอร์ เซี ยนามาถวายในสมัยพระเจ้าชางดี (ค.ศ.
76-87) สาหรับในทางลัทธิ เต๋ าและพุทธศาสนา ถือว่าสิ งโต เป็ นเครื่ องหมายของพระพุทธเจ้า และ
36

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545),121.
37
ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน,121.
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เรี ยกนามพระพุทธเจ้าว่า “ศากยสิ งห์” แปลว่า สิ งห์แห่ งวงศ์ศากยะ ในประเทศจีนถือกันว่าเป็ นผูเ้ ฝ้ า
สถานที่ มักประดับตามที่ต่าง ๆ เช่น สุ สานของตระกูล ศาลเจ้า และบ้านเรื อนผูม้ ีฐานะ38
รู ปสิ งโตมักจะมีลูกหิ นกลมๆ อยูใ่ นปากกลิ้งไปกลิ้งมาได้เรี ยกว่าสิ งโตคาบแก้ว ที่
ปรากฏในภาพจิตรกรรมนี้มีสิงโตคาบกระเช้าดอกไม้ สิ งโตเหยียบลูกแก้ว หมายถึงเป็ นสิ งโตตัวผู้
นอกจากนี้ยงั มีรูปสิ งโตคาบดาบซึ่ งมีความหมายว่าเป็ นการแสดงอาการดุมาก เพื่อป้ องกันภูตผีปีศาจ39
คาว่า ซี จื่อ ในภาษาจีนมาจากภาษาเปอร์ เซี ยน ชาวจีนได้คุน้ เคยกับสัตว์ชนิดนี้จาก
การติดต่อกับประเทศแถบเปอร์ เซี ย ซึ่ งน่าจะเป็ นเพราะการติดต่อค้าขายนัน่ เอง
สิ งโตเป็ นสัตว์ที่ราชทูตได้มอบไว้ในสวนสัตว์ในพระราชวังต่อมาสมัยราชวงศ์ถงั
(ค.ศ. 618-907) เมื่อกองทัพจีนบุกลึกเข้าไปในเอเชียกลาง คนจีนก็อาจได้เห็นสิ งโตตัวจริ ง
ในภาพวาดและประติมากรรมจีน สิ งโตต่างไปจากสัตว์ในความเป็ นจริ ง ทว่าสิ งโต
เป็ นสัตว์ที่มีบทบาทในเรื่ องเล่าพื้นบ้านของจีนมาก ในวรรณกรรมสมัยราชวงศ์ซ่งมีการกล่าวถึง
ราชาแห่งสัตว์ป่า เช่นเดียวกับในทางตะวันตก นิยายในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ได้กล่าวถึงสิ งโตว่า เป็ น
สัตว์สวรรค์ และยังถือเป็ นสัตว์พาหนะทรงของพระมัญชุศรี หรื อพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาด้วย
สิ งโตคู่หน้าอาคาร อาราม สถานที่ต่าง ๆ นั้นได้รับความนิยมมากพอกับมังกร ตัว
ขวาจะเป็ นเพศผู้ ตัวซ้ายจะเป็ นเพศเมีย ใต้อุง้ เท้าของสิ งโตตัวผู้ มีลูกบอลประดับลวดลาย ส่ วนสิ งโต
ตัวเมียกาลังประคองลูกของมัน สาหรับลอนคลื่นบนหัวสิ งโต มีจานวนมากเพียงใด ก็ข้ ึนกับฐานะ
เจ้าของอาคารที่มนั อารักขาอยู่ สิ งโตตัวซ้ายถือเป็ นสัญลักษณ์ของสานักไท้ซี่ (ปรมาจารย์) อันเป็ น
หน่ วยงานที่มีตาแหน่ งสู งสุ ดแห่ งหนึ่ ง สิ งโตตัวขวาเป็ นสัญลักษณ์ของ เซ่ าเป่ า หรื อองครักษ์น้อย
สิ งโตที่คอยอารักขานี้เป็ นที่รู้จกั กันมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 3 แล้ว40
มีตานานเล่าว่า มีลูกสิ งโตตัวหนึ่ งอยูใ่ นลูกบอล ที่ประดับลวดลายเหมือนอยูใ่ นไข่
และบางตานานว่า นัน่ มิใช่ ลูกบอล หากแต่เป็ นไข่มุกขนาดมหิ มาที่สิงโตใช้เล่นสนุ ก คาพูดที่ว่า
“สิ งโตปาลูกบอลถักลาย” เป็ นอุปมาอุปไมย หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ การละเล่นที่รู้จกั กันดีอย่าง
หนึ่งก็คือ การเต้นสิ งโต ซึ่ งมักจัดในช่วงเทศกาลโคมไฟ คือวันที่ 15 เดือนอ้ายของจีน การเต้นนั้น
น่าจะมาจากทางตะวันตกของเอเชี ยในสมัยราชวงศ์ถงั 41 นักกายกรรมจะสวมหน้ากากไม้ มีหางทา

38

ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544), 88.
39
ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์. สัตว์มงคลจีน. (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544),89.
40
Goswamy N. B., Where does the Lion come from in ancient Chinese culture? Celebrating with
the Lion Dance (October 6, 2002, The Tribune Newspaper, Chandigarh, India).
41
Ben Ju Da Ci Dian, Da Cidian (xia) (Tai Bei : Sanmin Shuju, 1974).
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จากเส้นด้าย ซึ่ งพอเทียบเคียงได้กบั การเชิดสิ งโตในประเทศไทย ส่ วนลายเส้นที่วาดคนกาลังขี่หลัง
สิ งโตนั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นแนวเรื่ องจากนิยายอมตะของจีน

ลายเส้นที่ 62 ภาพสิ งโตภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
2.11 ปลา (หยู) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มี 3 ภาพด้วยกัน
(ลายเส้นที่ 63) แบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด คือ ปลาทอง ปลาคาร์ ฟ และปลาวาฬ ลักษณะอิริยาบถที่
แตกต่างกันไป บางแหวกว่ายในสายน้ า บางก็ถูกเกี่ ยวอยู่กบั ตะขอเบ็ด บางก็ถูกจัดวางไว้บนพาน
โดยช่างจะวาดแสดงรายละเอียดเด่นชัด โดยใส่ จินตนาการของช่างเข้าไป เป็ นลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริ ง และเพ้อฝันคละกันไป
ปลาเป็ นสัญลักษณ์ มงคลอย่างหนึ่ งของชาวจีน เพราะคาว่า หยู ที่หมายถึ ง ปลา
พ้องเสี ยงกับคาว่า หยู ที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ปลา จึงเป็ นสัญลักษณ์ของความมัง่ คัง่ ส่ วนภาพ
เด็ ก กับ ปลา มี ค วามหมายว่า ‘ขอให้จงมี ค วามมั่ง คัง่ อุ ดมสมบู รณ์ จากลู ก ชายที่ ไ ด้รั บ ต าแหน่ ง
สู งขึ้น’42
อีกภาพหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือ ปลาทอง (จิน หยู) ในบ่อปลา (ถาง) ที่บา้ น ข้างบ่อ
ปลามีหญิงผูม้ ีฐานะ เด็กเล็กสองคน และสาวใช้ ภาพนั้นเป็ นสัญลักษณ์ ตีความได้วา่ “ขอให้มีทอง
(จิน) อย่างล้นหลาม (หยู) จงเต็มห้องโถง (ถาง) ของบ้าน” ส่ วนดอกบัว (เหลียน) และปลา เป็ นการ
อวยพรแสดงความปรารถนาให้มีชีวติ อย่างมัง่ คัง่ อุดมสมบูรณ์ (หยู) ปี แล้วปี เล่า (เหลียน เหนียน)43
นอกจากอาหารอย่างอื่นแล้ว ชาวจีนยังนิยมใช้ปลาเป็ นเครื่ องเซ่ นไหว้เทพเจ้าด้วย
ในภาคกลางของจีนมีการใช้หวั ปลา (หยู โถว) เพื่อเซ่ นไหว้เทพเจ้าแห่ งความมัง่ คัง่ ร่ ารวย ด้วยความ
เชื่อว่าเป็ นการเริ่ มต้น (โถว) ของความมัง่ คัง่ และปลายังเป็ นอาหารที่นิยมปรุ งรับประทานในตอนปี
ใหม่ สาหรับผูค้ นทัว่ ไปด้วย
42

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545),141.
43
ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ : นวสารการพิมพ์, 2534), 143.
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2.12 ปลาทอง ในสมัยราชวงศ์ถงั มีการทาสวนอุทยานอย่างย่อไว้ดูเล่นในบ้านของพวก
ที่มีฐานะมัง่ คัง่ ร่ ารวย มีการเล่นดอกไม้และเลี้ ยงปลาทอง ถือว่าเป็ นงานดิเรกที่ดีในสมัยราชวงศ์ถงั
คนจีนชอบปลาทองมาก และเลี้ ยงไว้ในอ่างในบ้าน หรื อในสระที่สวนของวัด คาว่าปลาทองใน
ภาษาจีนมีเสี ยงพ้องกับคาที่หมายถึง “มีทองล้นหลาม” ปลาทองจึงมักจะเป็ นของขวัญสาคัญอีกอย่าง
หนึ่งที่นิยมมอบให้กนั ในวันมงคลต่าง ๆ
เมื่ อวาดภาพปลาทองและดอกบัว (จิ น หยู ถง เหอะ) ไว้ด้วยกัน ปลาทองจะ
หมายถึงทองคาและหยก (จิน หยู) อยู่ดว้ ยกัน (ถง เหอะ ซึ่ งพ้องเสี ยงกับคาว่า เหอะ ที่หมายถึ ง
ดอกบัว)44
ภาพปลาทองคู่เป็ นสัญลักษณ์ของความเติบโต แต่ปลาทองอาจใช้เป็ นตัวแทนของ
คนรักของแม่ม่ายหรื อผูช้ ายแมงดา
2.13 ปลาคาร์พ (หลี่) ชาวจีนเรี ยกปลาคาร์ พว่า หลี่ (บางครั้งเรี ยกกันว่า ปลาลี่ฮ้ือ หรื อ
ปลาหลี่ ฮ้ือนั้นเอง) เนื่ องจากคานี้ มีเสี ยงใกล้กบั กับคาว่า ลี่ ที่หมายถึงผลกาไร หรื อประโยชน์ ปลา
คาร์ พจึงเป็ นสัญลักษณ์ของความปรารถนาจะได้ผลกาไรหรื อประโยชน์จากการทาธุ รกิจ นอกจากนี้
ยังมีแนวคิดเพิ่มเติมว่า ปลาคาร์ “หลี่” กระโดดข้ามประตูมงั กร ซึ่ งอยูท่ ี่แม่น้ าเหลือง ก็จะกลายเป็ น
มังกรได้45 ความพยายามเช่ นนี้ ถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับความสาเร็ จในการสอบเข้ารับราชการ จึง
มักจะนามาวาดเป็ นภาพประดับตามที่ต่าง ๆ โดยมักปรากฏเป็ นปลาคาร์ พรายล้อมด้วยฝูงปลาเล็ก ๆ
หมายถึงคนที่สอบไม่ผา่ น แสดงถึงการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ สาหรับส่ วนที่เป็ นประตูน้ นั โดยปกติ
จะเขียนคาว่า หลง เหมิน ซึ่ งแปลว่า ประตูมงั กร46
การประสบความสาเร็ จดัง กล่ าวนี้ นับว่ายิ่งใหญ่ และต้องการการเตรี ย มตัวที่
ยาวนาน ด้วยเหตุน้ ี อีกนัน่ เองที่ทาให้ปลาคาร์ พเป็ นสัญลักษณ์ ของความอดทนและมัน่ คง ส่ วน
หนวดปลานั้นเป็ นเครื่ องหมายของพลังอานาจเหนือธรรมชาติ และพลังวิเศษ
2.14 ปลาวาฬ (จิง อวิ)๋ เฉพาะในภูมิภาคชายฝั่งตอนใต้ของจีนเท่านั้น ที่จะมีธรรมเนียม
ความเชื่อเกี่ยวกับปลาวาฬ ส่ วนในไต้หวันมีความเชื่อแพร่ หลายว่า ปลาวาฬเป็ นผูน้ าเมล็ดมะเดื่อมา

44
45

เรื่ องเดียวกัน.เรื่ องเดียวกัน,143.
ตานานดังกล่าวมีต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง, อ้างจาก Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji,

8.
46

Edcuard Chavannes, Five Happiness, trans.Elaine Spaulding Atwood (New York : John
Weathehill Inc., 1973), 30.
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สู่ มนุษย์ และเป็ นสัตว์ชนิดเดียวที่ได้รับการเฉลิมฉลองในเทศกาลโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในประเทศ
ญี่ปุ่นสมัยโบราณก็มีลทั ธิ เกี่ยวกับปลาวาฬด้วย
ในสมัยโบราณ เมื่อนักปราชญ์ปฏิเสธไม่ยอมต่อพวกแมนจู และหนี ไปไต้หวัน
กล่าวกันว่ามีปลาวาฬปรากฏตัว ที่เมืองไถหนาน เมื่อราชวงศ์ชิงล่มสลายลง ปลาวาฬก็สูญไปด้วย
และไม่ปรากฏอีกเลย

ลายเส้นที่ 63 ภาพปลาในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
2.15 เสื อที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ เป็ นภาพ
ที่มีเฉพาะส่ วนหัว ลักษณะอิริยาบถกาลังคาบดาบ ช่ างเขียนวาดโดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้
อย่างชัดเจน แสดงออกถึ งอารมณ์เพิ่มเติมจินตนาการตามแบบศิลปะจีนลงไปในภาพ เป็ นลักษณะ
การวาดแบบเพ้อฝัน ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 5 (จากแผนผังที่ 4 ),ปรากฎบน
ผนังด้านทิศเหนือ ภาพที่ 7 (จากแผนผังที่ 6)
เสื อ (ในที่น้ ีคือเสื อโคร่ ง) บางตานานว่าเป็ นเจ้าแห่ งสัตว์ป่า ในสมัยโบราณมีพิธี
บูชาเสื อ เพราะเสื อช่วยกินหมูป่า ที่ทาลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เสื อนั้นเป็ นสัตว์หลักห
ยาง หรื อหลักเพศชาย ด้วยเหตุน้ ี เสื อขาวจึงเป็ นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วง และทิศตะวันตก และยัง
เป็ นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ เพราะมันขับไล่ปิศาจหรื อความชัว่ ร้ายได้ ชาวจีนจึงนิ ยมสร้างรู ป
เสื อหิ นไว้ตามหลุมศพ ทั้งยังมีเทพเจ้าหลายองค์ที่ขี่เสื อเป็ นพาหนะ ส่ วนรู ปเด็กชายคนหนึ่ งขี่เสื อนั้น
เป็ นหนึ่งในลูกกตัญญู (เซี่ยว) เพราะเป็ นลูกที่ขี่เสื อไล่ปีศาจให้พน้ ไปจากพ่อของตน
เนื่ องจากเสื อเป็ นสัตว์น่ากลัว คาว่าเสื อ จึงเป็ นคาต้องห้าม ชาวจีนจะเรี ยกเสื ออีก
ชื่อหนึ่งว่า ต้า ฉง (หมายถึงแมลงตัวใหญ่) หรื อเจ้าภูเขา
เสื อเป็ นสัตว์ประจาปี นักษัตรปี ที่ 3 (ปี ขาล) นอกจากนี้ ชาวจีนยังวาดภาพเสื อบน
เสาประตูเพื่อเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ ปกป้ องมิให้วิญญาณชัว่ ร้ายเข้ามาในบ้าน และเด็กๆ จะได้หมวกเสื อไว้
สวมด้วย
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คาว่า หู จวื่อ หมายถึงภาชนะใส่ เครื่ องกายานของจีน ทาด้วยดินเผา หรื อดินเผา
เคลือบรู ปเสื อหมอกอ้าปาก47 ซึ่ งเป็ นสัตว์ของประเทศจีนแท้ๆ มีหลายชนิด ตัวอย่างเช่ น เสื อโคร่ ง
เสื อดาว ในตานานจีน มักกล่าวไว้ถึงอานาจของเสื อมากมาย ชาวจีนนับถือกันว่าเสื อเป็ นที่เกรงกลัว
ของภูตผีปีศาจ และถือว่าเป็ นทวารบาลเช่นเดียวกับสิ งโต48 ในปลายสมัยราชวงศ์ฮนั่ นิยมทาห่ วงติด
ที่ประตู สาหรับดึงปิ ดเปิ ดแผ่นโลหะรู ปหน้าเสื อสาหรับคอยขับไล่ภูติผีปีศาจ รู ปหน้าเสื อที่คาบดาบ
นี้ ก็มีความหมายเดี ยวกับสิ งโตคาบดาบนัน่ เอง นอกจากนี้ยงั เป็ นสัญญลักษณ์แห่ งทิศตะวันตก ซึ่ ง
หันไปยังเทือกเขาคุรลุน49 และเป็ นสัตว์ราศีที่สาม ในสิ บสองราศี
2.16 แมวที่ พ บภายในงานจิ ต รกรรมพระอุ โบสถ วัด นาคปรก มี จานวน 2 ภาพ
(ลายเส้นที่ 64) ลักษณะอิริยาบถกาลังตะปบลูกแก้ว ช่างเขียนวาดโดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้
อย่างชัดเจน เพิ่มเติมจินตนาการตามแบบศิลปะจีน และนาลวดลายไทยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับส่ วน
ต่างๆ ของภาพ เป็ นลักษณะการวาดแบบเพ้อฝัน สองภาพจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ตัวหนึ่ งมีลาย
ละเอียดลวดลาย อีกตัวจะมีเฉพาะลายเส้นรอบนอก ปรากฎบนผนังด้านทิศเหนื อ ภาพที่ 14 (จาก
แผนผังที่ 6)
แมวเป็ นสัตว์ขนาดเล็ก มีอยู่ทว่ั ไปทุกหนแห่ ง แมวจะจับหนู เป็ นอาหาร ลักษณะ
ลาตัวคล้ายสุ นัขจิ้งจอก หน้าคล้ายเสื อ ขนอ่อนนุ่ ม ฟั นแหลมคม หางยาว มีสีขาว ดา และเหลื อง
เนื่ อ งจากหนู กิ นตัวไหมเป็ นอาหาร และแมวจับ หนู กิ นอี ก ทอดหนึ่ ง ดัง นั้นจึ ง ถื อว่า แมวเป็ นผู้
คุม้ ครองปกป้ องตัวไหม และมีความเชื่ อว่า แมวมีอานาจในการขับไล่วิญญาณชัว่ ร้ายได้ เพราะมัน
สามารถมองเห็นได้ในความมืด 50ดังนั้นในบางแห่งของจีน จึงมีการนับถือบูชากันเป็ นพิเศษ
ในภาษาจีน คาว่าแมว คือ เมา และคานี้ มีเสี ยงใกล้เคียงกับคาว่า เหม่า ที่หมายถึง
อายุเข้าวัย 80-90 ปี ด้วยเหตุน้ ี จึงนิ ยมใช้ภาพแมวและผีเสื้ อ เพื่อแสดงความปรารถนา หรื อการอวย
พรให้ผรู ้ ับภาพนั้นได้มีอายุถึง 80-90 ปี ส่ วนภาพแมวและต้นเหมย (เหมย เล่นเสี ยงกับคาว่า เหม่ย ที่
หมายถึ ง เสมอ ๆ) และต้นไผ่ (จวู๋ เล่ นเสี ยงกับคาว่า จู่ ที่หมายถึ งปรารถนาให้พร) ทั้งหมดนี้ มี
ความหมายว่า “ขอให้มีอายุยนื ยาว” 51
47

Edward L. Shaughnessy,China, (London : Duncan Baird Publishers,2005),85.
Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),241.
49
ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิต -วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 127.
50
ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544), 97.
51
Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 127.
48
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แต่หากมีแมวหลงเข้ามาในบ้าน ชาวจีนถือเป็ นลางไม่ดี เพราะถือว่าเป็ นลางบอก
ความยากจน เนื่องจากแมวรู ้วา่ หนูกาลังจะมา และจะทาให้ท้ งั ครอบครัวต้องสิ้ นเนื้ อประดาตัว ผูเ้ ป็ น
แม่จะบอกเด็กที่ไม่ยอมเข้านอน ว่าประเดี๋ยวแมวจะมาเอาตัวไป
โดยทัว่ ไปผูค้ นไม่นิยมรับประทานเนื้อแมวอยูแ่ ล้ว แต่ในทางตอนเหนือของจีน มี
ข้อห้ามเป็ นพิเศษ ซึ่ งตรงกับข้ามกับภูมิภาคตอนใต้ และไม่มีธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับแมวในตอน
ใต้ของจีน ในขณะที่มีพิธีบางอย่างเกี่ยวกับแมวในเขตกันสู ปกติแมวในตอนเหนือของจีนจะจับหนู
เก่ง แต่ในตอนใต้ของจีน โดยเฉพาะแถบกวางตุง้ กล่าวกันว่าแมวเหล่านั้นขี้เกียจ
แมวเป็ นสัตว์ที่สายตาดีมาก จึงเชื่อว่าแมวสามารถมองเห็นปิ ศาจในที่มืดได้ ส่ วน
ในเขตจ้อเจีย ง เชื่ อว่า แมวขาวจะขึ้ นไปเดิ นบนหลัง คาตอนกลางคื น และขโมยแสงจันทร์ ไ ป
นอกจากนี้ยงั สามารถแปลงตัวเป็ นปิ ศาจชัว่ ร้ายได้ดว้ ย ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่นิยมเผาแมวที่ตาย เพราะเกรง
ว่ามันจะคืนชีพมาเป็ นปิ ศาจได้ หากแต่นิยมแขวนไว้กบั ต้นไม้ และในไต้หวันก็มีธรรมเนียมการมัด
แมวตายไว้กบั ต้นไม้ดว้ ย นอกจากนี้ ชาวจีนยังมีความเชื่อที่ตรงกับคนไทยว่า หากแมวกระโดดข้าม
โลงศพ ศพจะคืนชี พเป็ นผีดิบ มาหลอกหลอน กล่าวรวม ๆ ก็คือแมวนั้นมีอานาจชัว่ ร้ายอยู่ในตัว
และเป็ นสัตว์ที่จบั หนูเก่ง แต่ก็เป็ นสัตว์ที่อนั ตรายมากด้วย ในภาษาจีน คาว่า “แมวภูเขา” หมายถึง
กระต่ายป่ านัน่ เอง และมีสานวนว่า “แมวกาลังกวาดหนู” หมายถึงเพิ่งกินหมดเกลี้ยงไปนัน่ เอง52

ลายเส้นที่ 64 ภาพแมวในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
2.17 คางคก 3 ขา ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 2
ลักษณะ (ลายเส้นที่ 65) ตัวอย่างที่ปรากฎบนผนังด้านทิศใต้ ภาพที่ 19 (จากแผนผังที่ 7) อิริยาบถ
กาลังพ่นควันทั้งสองภาพ ประกอบด้วยขาหน้า 2 ขา และมีขาหลังยื่นออกมาคล้ายกับหางปลา วาด
โดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้อย่างชัดเจน เพิ่มเติมลวดลายและจินตนาการตามแบบศิลปะจีน
เป็ นลักษณะการวาดแบบเพ้อฝัน ใช้จินตนาการเข้ามาประกอบ มีลกั ษณะที่แตกต่างจากค้างคกจริ งๆ
52

เธี ยรชัย เอี่ยมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั รวมสาส์น (1977)
จากัด, 2542), 205.
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อย่างสิ้ นเชิ ง สาหรั บในประเทศจี นไม่ปรากฏว่าแบ่งแยกกันระหว่างกบและคางคกอย่างชัดเจน
บางส่ วนของคางคกใช้ทายาชนิ ดหนึ่ ง ตามชนบทของจีนมักจะมีเรื่ องของความเหนือธรรมชาติของ
คางคกมากมาย คางคกเป็ นสัตว์ที่มีอายุยนื ยาวถึง 30-40 ปี
ในภาพจิตรกรรมนิยายจีนกล่าวไว้วา่ คางคก 3 ขา มันยังคงมีชีวิตและอาศัยอยูใ่ น
ดวงจันทร์ จนกระทัง่ ถึ งปั จจุบนั นี้ มันจะถูกดูดกลื นในระหว่างที่เกิ ดจันทรคราส53 ดังนั้นในจึงมี
ความหมายถึงการไม่ประสบความสาเร็ จ ตามตานานกล่าวไว้วา่ หัวหน้าโออี่ได้รับยาแห่ งความเป็ น
อมตะ54 จวกซิ หวังมู่ และถูกฉางโอ ภรรยาของเขาขโมยไป และหลบหนีไปยังดวงจันทร์ ณ ที่น้ นั
เธอก็ได้กลายเป็ นเทพอยู่ในร่ างของคางคก ซึ่ งชาวจีนเชื่ อกันว่าบริ เวณผิวดวงจันทร์ ที่มีร่องรอย
ปรากฏให้เห็นทุกวันนี้ ก็คือฉางโอในร่ างคางคก คนจีนเชื่อกันว่าคางคกทัว่ ไปสามารถใช้รักษาแผล
ไฟไหม้ น้ าร้อนลวกได้ และผูป้ ่ วยสามารถกินคางคกเพื่อรักษาอาการได้ ส่ วนคางคกพันปี (เรี ยกเห็ด
เนื้ อ) ควรเก็บในวันขึ้น 5 ค่า เดือน 5 แล้วนาไปตากแห้ง คางคกคายอาคาร55 มีความสัมพันธ์กบั
ตานานภาพลงตา ที่เกิ ดจากสัตว์ประหลาดของจีน ซึ่ งชื่อว่า “เซริ้ น” โดยควันที่พ่นออกมาจากปาก
คางคกและรองรับอาคาร หรื อเก๋ ง สัตว์ชนิดนี้ แปลงร่ างได้56 “เซริ้ น” เป็ นชื่อสัตว์ประหลาดดังกล่าว
มีเสี ยงใกล้เคียง “เซริ้ ง” แปลว่า ความสาเร็ จ เป็ นการอวยพรให้ประสบความสาเร็ จในการงาน57

53

ความเชื่อนี้ปรากฎในสมัยราชวงศ์ฮน่ั ตะวันตก จึงทาให้นกั วิชาการสันนิษฐานว่า ความเชื่อเกี่ยวกับ
ค้างคกกลืนพระจันทร์ ในช่วงจันทรุ ปราคา ได้ส่งอิทธิ พลให้กบั ความเชื่ อในช่วงหลัง อย่างเช่น สัตว์อื่นๆ อย่าง
กระต่ายเพียงตัวเดี ยว ถ้าวาดอยูภ่ ายในวงกลม หมายถึงพระจันทร์ ในสมัยราชวงศ์ชิง, อ้างอิงจาก May J. Lee,
Dragons, Monsters and Auspicious Beasts (New York: Michael B Weisbrod, Inc.,1988), 80.
54
May J. Lee, Dragons, Monsters and Auspicious Beasts (New York : Michael B Weisbrod,
Inc.1988), 80.
55
สามารถดูภาพได้ใน Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, PI.17.
56
Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes (Chicago : Art Media Resources Ltd., 1952), 84.
57
Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 84., มีนกั วิชาการเสนอว่าการอวยพรดังกล่าวน่าจะ
เริ่ มจากจี นตอนเหนื อ โดยพิจารณาจากสาเนี ยงในแถบเหนื อ ซึ่ งจะอ่านคาที่ แปลว่าประสบคามสาเร็ จว่า เชริ้ น
ไม่ใช่ เชริ้ ง ซึ่งทาให้มีเสี ยงเหมือนกับคาว่า เชริ้ น ที่แปลว่า สัตว์ประหลาดชนิ ดดังกล่าว แต่ผวู ้ ิจยั กลับไม่เห็นด้วย
กับแนวคิดนี้ เพราะถ้าหากพิจารณาภาพมงคลอื่นๆ ของจี น ที่ เกิ ดจากการเล่นเสี ยงของคาในภาษาจี นกลาง จะ
พบว่า โดยทัว่ ไปเกิดจาก เป็ นคาพ้องเสี ยง หรื อเสี ยงบางเสี ยง อาจมีความใกล้เคียงกันอยูแ่ ล้ว แสดงให้เห็นว่า ภาพ
มงคลที่เกิดจากการเล่นเสี ยงของคา โดยทัว่ ไปนอกจากจะมาจากคาพ้องเสี ยง ก็ยงั มาจากเสี ยงที่มีความใกล้เคียงกัน
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งอีกด้วย
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ลายเส้นที่ 65 ภาพคางคก 3 ขาในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
2.18 ม้าที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3 ภาพ (ลายเส้นที่
66) ลักษณะอิริยาบถ กาลังโน้มตัวลงนอน มีชายผ้าพริ้ วไหวผูกอยูก่ ลางลาตัว และอีกตัวหนึ่ งผูกอาน
กาลังยืนนิ่งๆ และมีโถวางอยูบ่ นลาตัว โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ตัดทอน
เอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น มีลกั ษณะการวาดแบบเสมือน แต่ละภาพแตกต่างกันที่ขนาด และ
รายละเอียดของภาพ ตัวอย่างที่ปรากฎบนผนังด้านทิศใต้ ภาพที่ 12 (จากแผนผังที่ 7)
ม้า เป็ นสั ตว์ป ระจาปี นัก ษัตรของจี นเช่ นเดี ย วกับ ของไทย นั่นคื อปี มะเมี ย ใน
ภาษาจีนโบราณนั้น มีคาจานวนมากที่ใช้หมายถึงม้า โดยจาแนกตามสี และขนาดต่าง ๆ กัน แต่เมื่อ
บทบาทของม้าลดลง คาเรี ยกม้าที่มีมากมายเหล่านั้นก็ค่อย ๆ ลดลงและหมดความนิ ยมในการใช้
เช่นกัน ม้าที่แข็งแรงที่สุดเชื่ อว่าจากมองโกเลีย ส่ วนม้าทิเบตนั้นมีขนาดย่อมลงเล็กน้อย แต่ก็ปราด
เปรี ยวและเชื่อฟัง นอกจากนี้ยงั มีมา้ ที่นามาจากเอเชียตะวันตก เช่นม้าอาหรับ
ในคัมภีร์อ้ ีจิงถือว่ามังกร (เพศชาย) และม้า (เพศหญิง) เป็ นสัตว์สองอย่างที่ได้เลือก
เป็ นตัวแทนของสองเพศ แต่ในเรื่ องปรัมปราสมัยหลังถือว่าม้าเป็ นสัญลักษณ์ของหยาง (เพศชาย)
ส่ วนสัญลักษณ์เพศหญิง (หยิน) นั้นได้แก่ววั 58 มีตานานม้าแปดตัวที่เป็ นตัวแทนม้าที่มีชื่อเสี ยงของ
จักรพรรดิหมู่ ที่เชื่ อว่ามีชีวิตอยูเ่ มื่อศตวรรษที่ 10 ก่อนคริ สตกาล นิยายเรื่ องหนึ่ งในราชวงศ์หมิง59
เรื่ องการเดินทางไปตะวันตกก็มีกล่าวถึง “ม้ามโนมัย” อันเป็ นอุปมา หมายถึงการได้ดงั ใจปรารถนา
ม้าเร็ วนั้นอาจเทียบกับภูเขากวนอู (ต่อมาเรี ยก กวนตี้) ซึ่ งเรี ยกว่า “ม้าขนแดง” ส่ วนม้าขาวที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พุทธศาสนาหลายครั้งนั้น เป็ นตัวแทนของความบริ สุทธิ์ และความซื่อสัตย์60
ภาพวาดมีคนและม้าบรรทุกของล้ าค่า หมายถึง อวยพรให้คนที่ได้รับภาพจงได้
ตาแหน่งสู ง (หู ) ตลอดไป (หม่าหยาง คือบนหลังม้า) ในไต้หวัน คาว่า ม้า หมายถึง “หญิงคนรัก”
ส่ วนคาว่า ม้า ที่เป็ นคาสุ ภาพหมายถึ ง “หญิง” นั้น เป็ นคาโบราณไปแล้ว ในศตวรรษที่ 16 มีตลาด

58

ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544),241.
59
Edward L. Shaughnessy,China (London : Duncan Baird Publishers,2005),29.
60
Edward L. Shaughnessy,China,29.
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แห่งหนึ่งในเมืองหยางโจว ที่มีมา้ ผอม (โอวหม่า) ขาย โดยมีโสเภณี กว่าร้อยคนเสนอตัว และมีลูกค้า
ต่อรองโดยตรงโดยไม่มีนายหน้าหรื อตัวแทน
อานม้า (อัน) ชาวจีนใช้มา้ เป็ นพาหนะมาช้านาน โดยเฉพาะในกองทหาร ในหลุม
ศพของจักรพรรดิจีนยังมีตุก๊ ตาม้าจานวนมากฝังรวมอยูด่ ว้ ย คาว่า “อานม้า” ในภาษาจีนออกเสี ยงว่า
อัน ซึ่ งพ้องเสี ยงกับ อัน ที่หมายถึง สันติ61 และมักจะวาดภาพอานม้าคู่กบั แจกัน (ผิง) ซึ่ งยังพ้องเสี ยง
กับคาว่า ผิง ที่หมายถึ งพักเงี ยบ ภาพนี้ จึงมีความหมายว่า “ขอให้ผไู้ ด้รับภาพจงมีความสงบสุ ข ”
นัน่ เอง เป็ นธรรมเนี ยมในหมู่ชาวจีนมาช้านานนับพันปี ที่จะวางอานม้าไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านของ
บิดามารดา ก่ อนเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะผ่านเข้ามา จากนั้นเจ้าสาวจะก้า วข้ามอานม้า เป็ นเคล็ด
หมายถึงว่า “จะนาแต่ความสงบและความปรองดองเข้ามาในบ้าน”62 ส่ วนในสมัยกลาง ธรรมเนียมนี้
มีปรากฎในสังคมทางตอนเหนือของจีนด้วย

ลายเส้นที่ 66 ภาพม้าในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
2.19 หงส์ ที่ พ บภายในงานจิ ต รกรรม พระอุ โ บสถ วัด นาคปรก มี จ านวน 4 ภาพ
(ลายเส้นที่ 67) แต่บางภาพถูกลบเลือนไปในบางส่ วน ด้วยความชื้ นและเชื้ อรา จากน้ าฝนที่รั่วลงมา
จากหลังคาพระอุโบสถ ตัวอย่างที่ปรากฎบนผนังด้านทิศใต้ ภาพที่ 4 (จากแผนผังที่ 7)
หงส์ เป็ นสัตว์ในจินตนาการ หงส์ ของจีนมีลกั ษณะที่แตกต่างกับหงส์ ของอินเดี ย
หงส์เป็ นนกทิพย์ของจีน ถ้าเป็ นตัวเมียเรี ยกว่า “หว่อง” นกชนิดนี้ กล่าวกันว่า ศีรษะคล้ายนกพญาลอ
จงอยปากคล้ายนกนางแอ่น คอคล้ายเต่า รู ปคลายตัวคล้ายมังกร มีหางอย่างปลา แต่ตามรู ปที่นิยม
เขียนกันเป็ นรู ปครึ่ งนกยูงครึ่ งนกพญาลอ เพียงแต่เดิมสี สลับกันเป็ น 5 สี
ชาวจีนถือว่าหงส์ เป็ นสัญลักษณ์แห่ งความเป็ นอมตะและสันติ ชาวจีนใช้หงส์เป็ น
สัญลัก ษณ์ ของจัก รพรรดิ นีคู่กบั มัง กร63 ซึ่ ง เป็ นสัญลัก ษณ์ ของจัก รพรรดิ กล่ า วกันว่าหงส์ จะมา
61

Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),238.
62
วิไลรัตน์ ยังรอด, “ภาพ “เครื่ องตั้ง” จิ ตรกรรมพุทธบู ชาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ,” เมืองโบราณ 22,3 (กรกฎาคม – กันยายน. 2539): 81-88.
63
สุภาณี ปิ ยพสุนทรา,ร้อยเรี ยงเรื่ องเล่าภาพมงคลจีน (กรุ งเทพฯ:สานักพิมพ์สุขภาพใจ,2550),26.
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ปรากฏตัวให้เห็นก็ต่อเมื่อจักรพรรดิ์ครองราชย์อยูใ่ นทศพิธราชธรรม เป็ นเครื่ องหมายว่าสวรรค์ทรง
โปรดปรานนักปราชญ์จีนกล่าวว่า เดิมหงส์ เป็ นเทพแห่ งลม และคุณลักษณ์ของหงส์ ก็คือคุณธรรม
ของลม (เฟิ่ ง) บ้างก็ว่า เฟิ่ ง เป็ นคาเรี ยกหงส์ ตวั ผูส้ ่ วน หวง เป็ นคาเรี ยกหงส์ ตวั เมีย ข้อเสนอนี้ มี
ความน่ าสนใจ และยังกล่าวต่อว่า การรวมคาทั้งสอง คือเฟิ่ งและหวง เป็ น เฟิ่ งหวง ก็หมายถึงการ
รวมกันของทั้งสองเพศ บ้างก็วา่ หงส์เป็ นสัตว์แห่งหลักหยาง คือบุรุษ และเกี่ยวโยงกับทิศใต้ร่างกาย
ของมัน นั้นเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องคุ ณ สมบัติ ท้ งั ห้า ของมนุ ษ ย์64 ได้แก่ หัว คื อ คุ ณธรรม ,ปี ก คื อ
ภาระหน้าที่ ,หลัง คื อการทาพิธีกรรมอย่างถูกต้อง ,อก คือความมีน้ าใจ,ท้อง คือความไว้วางใจได้
,ส่ วนขน นั้นเป็ นตัวแทนของสี ท้ งั ห้า
ปั จจุ บ นั นี้ ใ นทางตะวันตกเฉี ย วเหนื อของจี น ค าว่า หงส์ หมายถึ ง ชู้ ส่ วนดอก
โบตัน๋ หมายถึ ง คนรั ก มี ภาพจี นวาดหงส์ สามตัวบนหลังมีเด็กกาลังนัง่ อยู่ พร้ อมกันนี้ เด็กๆยังถื อ
แจกันบรรจุดอกโบตัน๋ และดอกไม้อื่นๆด้วย นอกจากนี้ ยงั มีภาพมังกรด้านซ้าย และหงส์อยูด่ า้ นขวา
อันเป็ นสัญลัก ษณ์ ข องสามีภรรยา ส่ วนภาพหงส์ ที่ปั กบนเสื้ อผ้า ของเจ้าสาวบ่ง บอกว่า นางเป็ น
จักรพรรดินีในวังนั้น นอกจากนี้ยงั มีคาเปรี ยบเทียบหญิงที่มีดวงตาเสน่ห์วา่ นัยน์ตาหงส์65

ลายเส้นที่ 67 ภาพหงส์ ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก
2.20 เต่า (เกวย) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
(ลายเส้นที่ 68) ลักษณะอิริยาบถ กาลังนัง่ ทรงตัว ด้วยเท้าหลังทั้งสองข้าง ส่ วนเท้าหน้าหดเก็บอยูใ่ น
กระดอง โดยช่ างจะวาดเส้นรอบนอก แสดงรายละเอียดของส่ วนต่างๆ ยกเว้นในส่ วนของใบหน้า
และตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น มีลกั ษณะการวาดแบบเหนือธรรมชาติ หรื อเพ้อฝัน

64

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิต -วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 202.
65
Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 37.
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เต่า เป็ นสัญลักษณ์สาคัญในเรื่ องปรัมปราของจีน ในสมัยโบราณมีการเขียนอักษร
จีนบนกระดองเต่า เพื่อใช้ในการเสี่ ยงทายพยากรณ์ ทั้งนี้ ยงั เชื่อว่ามันซ้อนความลับของสวรรค์ และ
โลกเอาไว้ มีหลักฐานสมัยโบราณบ่งบอกว่าชาวจีนเปรี ยบ กระดองเต่ากับท้องฟ้ า และด้านใต้ก็คือ
โลก ทั้งสองส่ วนถือว่าเป็ นแบบจาลองของจักรวาลนัน่ เอง นอกจากนี้ เต่ายังเป็ นตัวเอกในตานานอีก
หลายเรื่ อง
เต่าเป็ นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว66 เพราะมันเป็ นสัตว์ที่อายุยืนมากชนิดหนึ่ง
และยังเป็ นสัญลักษณ์ของความมัน่ คง นอกจากนี้ชาวจีนยังนิยมสลักรู ปเต่าไว้บนหลักที่หลุมศพด้วย

ลายเส้นที่ 68 ภาพเต่าในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
2.21 เป็ ด (เอีย) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 4 ภาพ
(ลายเส้นที่ 69) ลักษณะอิริยาบถกาลังนอนหมอบ โดยช่างจะวาดเส้นรอบนอก แสดงรายละเอียด
ของส่ วนต่างๆ ยกเว้นในส่ วนของใบหน้า และตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ปี กตัดทอน
ลงจนมี ล ักษณะเหมื อนขา อี กลักษณะหนึ่ งก็จะวาดเฉพาะเส้ นรอบนอก เป็ นการวาดแบบเหนื อ
ธรรมชาติ และวาดแบบลดทอน ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 30 (จากแผนผัง6),ฝา
ผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 29, 37 (จากแผนผัง7)
สาหรับภาพเป็ ดในลายปักผ้าของจีน ที่แสดงถึงฉากไร่ นาในชนบท ซึ่ งนิยมวาดกัน
มากพอสมควร คาว่า เป็ ด (เอีย) ในภาษาจีนบางท้องถิ่น เช่น ในแถบตะวันออก ถือเป็ นคาต้องห้าม
เพราะมี ความหมายว่า พวกรั ก เพศเดี ย วกัน ได้ด้วย ส่ วนในภาคเหนื อก็ เป็ นคาต้องห้ามเพราะมี
ความหมายว่า อวัยวะเพศชาย67
ในวันสิ้ นปี ของไต้หวัน มักใช้เป็ นดาเป็ นของเซ่ นไหว้เทพเจ้า และใช้เลือดของเป็ ด
ดาทาในปากของเสื อกระดาษ หลังจากนั้นจะเผาเสื อกระดาษที่ประตูเมือง เพื่อขับไล่วิญญาณชัว่ ร้าย
66
67

ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ : นวสารการพิมพ์, 2534), 62.
ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544).
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ทั้งปวงให้ออกไปจากเมือง ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ ของไต้หวันระบุว่า เมื่อปี ค.ศ.1661 มี
ผูก้ ่ อการกบฏต่อรั ฐบาลจี น และเนื่ องจากผูน้ าในการกบฏผูน้ ้ ี เป็ นคนเลี้ ยงเป็ ด เมื่อถูกปราบแล้ว
ทางการจีนจึงสั่งห้ามเลี้ยงเป็ ดในตอนกลางของไต้หวันเป็ นเวลาหลายปี ด้วยกัน
ในประเทศจีนและบางส่ วนของไต้หวันมีพวกมังสังวิรัติพวกหนึ่ งที่เคร่ งครัด เรี ยก
กันว่า ศาสนาไข่เป็ ด ไม่รับประทานอาหารอื่นยกเว้นแต่ไข่เป็ ด ซึ่ งนามาทาเป็ นอาหารหลัก เพื่อบูชา
เจ้าแม่กวนอิม คนเหล่านี้จะถือไข่เป็ ดไว้ในมือด้วย ลัทธิ ดงั กล่าว ถูกกล่าวหาว่า มีพฤติกรรมที่ไม่ถูก
ศีลธรรมและถูกสั่งห้ามนับถือในไต้หวัน68

ลายเส้นที่ 69 ภาพเป็ ดในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
2.22 เป็ ดแมนดาริ น (เซี ยน เอียง) นั้นเป็ นสัตว์พ้ืนเมืองของเอเชี ยตะวันออก และ
แพร่ หลายไปสู่ ยโุ รปรวมทั้งที่อื่น ๆ ด้วย แต่ปัจจุบนั ดูเหมือนจะกลายเป็ นสัตว์ประจาถิ่นของจีนไปแล้ว
เป็ ด นั้นเป็ นสัตว์ที่จะครองคู่ และอยูด่ ว้ ยกันไปจนตาย เป็ ดจึงเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความสุ ขในชี วิตคู่ และเมื่อแสดงภาพเป็ ดแมนดาริ นสองตัว (คู่) ตัวหนึ่งคาบดอกบัว อีกตัวคาบผล
บัว เป็ นความหมายเพิ่มเข้ามาว่า “ขอให้การสมรสนั้นจงมีความสุ ข และได้ลูกชาย”
ในห้องคู่บ่าวสาวมักประดับด้วยม่านรู ปเป็ ดแมนดาริ น และผ้าปูเตียงรู ปเป็ ด และ
มักจะมอบหมอนเป็ ดแมนดาริ นเป็ นของขวัญวันแต่งงาน ซึ่ งเป็ นของผลิตในประเทศจีน สาหรับคา
ว่า “เป็ ดแมนดาริ นกลางน้ าค้าง” หมายถึง คู่รักที่ยงั มิได้แต่งงาน69
2.23 ลิง (โหว) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
(ลายเส้นที่ 70) ลักษณะอิริยาบถ กาลังนัง่ ถือลูกท้อ ถูกจัดวางให้อยูบ่ นโต๊ะ โดยช่างเขียนจะวาด
เฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ไม่วาดในส่ วน
ใบหน้า มีลกั ษณะการวาดแบบเสมือนจริ ง ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนื อ ภาพที่ 29 (จาก
แผนผัง6)
68

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิ ตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 56.
69
Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),255.
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ลิง (โหว) ในวรรณคดีจีนมีกล่าวถึงลิงไว้หลายเรื่ องด้วยกัน โดยเฉพาะเรื่ อง ไซอิ๋ว
หรื อการเดินทางสู่ ตะวันตก ในภาษาอังกฤษบางฉบับใช้ชื่อว่า The Monkey อันเป็ นที่รู้จกั กันดี และ
ตัดตอนนาไปแสดงเป็ นละครหลายครั้งด้วยกัน ลิงในละครที่กล่าวถึง คือ ซุ นหงอคง ซึ่ งถือเป็ นเจ้า
แห่งเหล่าวานร
มีการตั้งศาลเจ้าสาหรับซุ นหงอคงหลายแห่ งในแผ่นดินจีนตอนใต้ โดยมีการบูชา
เสมื อนเป็ นเทพเจ้าอันยิ่งใหญ่เทียมสวรรค์ นอกจากนี้ แล้ว ลิ งยังเป็ นสัตว์ประจาปี นักกษัตรปี ที่ 9
ตามหลังปี แพะ และเรามักจะเห็ นภาพลิงนัง่ บนหลังม้าหลายๆ ครั้ง ชาวจีนเรี ยกภาพนี้ วา่ หม่า ซาง
เฟิ่ งโหว ซึ่ งเป็ นคาพ้องเสี ยงกับข้อความอวยพรที่วา่ ขอให้ท่านจงได้ตาแหน่งสู งส่ ง ภาพดังกล่าวจึง
เหมาะยิง่ ที่จะเป็ นของขวัญแก่ขา้ ราชการ
สาหรับภาพลิ งถื อลูกท้อ ใช้เป็ นตราสิ นค้ายาหม่องในประเทศไทยด้วย อันเป็ น
ภาพตามท้องเรื่ องไซอิ๋ว ในภาพที่กล่าวถึงนี้ ลูกท้อเป็ นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว เนื่องจากมี
ตานานว่า ลูกท้อถูกขโมยจากสวนวิเศษของพระนางซี อ๋อง ภาพลิงสองตัวบนต้นสน อาจตีความได้
ว่า ขอให้ท่านมีตาแหน่ งสู งส่ งไปชั่วลูกชัว่ หลาน จากภาพลิ งตัวหนึ่ งนัง่ บนหลัง (เปย) ของอีกตัว
หนึ่ง เปย หมายถึง ชัว่ อายุคน70

ลายเส้นที่ 70 ภาพลิงในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
2.24 มังกร (หลง) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 4 ภาพ
(ลายเส้นที่ 71) แสดงลักษณะอิริยาบถที่แตกต่างกันออกไป วาดโดยแสดงรายละเอียดและลวดลาย
ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน เพิ่มเติมจินตนาการโดยใช้ลวดลายศิลปะจีนมาประยุกต์ เป็ นลักษณะการวาด
แบบเพ้อฝัน ใช้จินตนาการเข้ามาประกอบเป็ นส่ วนมาก ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนื อ ภาพที่
28 (จากแผนผัง6),ทางทิศใต้ ภาพที่ 11 (จากแผนผังที่ 7)
70

Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 206.
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มังกรเป็ นสัตว์ที่กล่าวถึงในหลายวัฒนธรรมความเชื่อโดยมีความแตกต่างออกไป
และมีความหมายเชิ งสัญลักษณ์ที่หลากหลาย คนจีนถือว่ามังกรเป็ นสัตว์มงคล เป็ นสัญลักษณ์ของ
ความรุ่ งเรื องความกล้าหาญ เพศชาย (หยาง)71 และนับแต่ราชวงศ์ฮนั่ 206 ปี ก่อนคริ สตกาล มังกรยัง
เป็ นเอกลักษณ์ของจักรพรรดิ อันถือว่าเป็ นโอรสแห่งสวรรค์ อีกด้วยนอกจากนี้ มังกรยังเป็ นสัตว์ตวั
ที่ ห้า ของปี นัก กษัตรจี น เที ย บกับ ปี มะโรงของไทย ซึ่ ง ใช้งู ใหญ่ เป็ นสัตว์ป ระจาปี และเป็ นสัตว์
ประจาทิศตะวันออกอันเป็ นทิศที่พระอาทิตย์ข้ ึนมังกรจึงเป็ นสัตว์ที่ให้ความรุ่ งเรื อง ให้ฝน และยังมี
เรี ยกว่า มังกรฟ้ า 72 เชื่ อกันว่ามังกรเหาะจากโลกไปสู่ สวรรค์ในวันขึ้น 2 ค่า เดือนยี่ ซึ่ งก่อให้เกิดฝน
ตก และเกิ ดสายฟ้ าเป็ นครั้งแรกของฤดูใบไม้ผลิ ส่ วนทางตอนเหนื อของจีนถือว่าเป็ นเครื่ องหมาย
ของการเริ่ มต้นทาไร่ นา ในวันนี้ ผคู ้ นชาวจีนในเยาวราชจะจัดงานฉลองมังกร อันเป็ นเครื่ องหมาย
แห่งความโชคดีดว้ ย
มังกรสามารถย่อตัวเล็กลงได้เท่าขนาดตัวไหม และขยายตัวจนคับพื้นทีระหว่างโลก
และสวรรค์ได้ ทั้งยังปรากฏตัวให้ใครเห็น หรื อไม่เห็นก็ได้ วันใดมังกรขึ้นไปบนสวรรค์ มันจะซ่ อน
ตัวอยู่ในเมฆฝน ในภาพวาดของจีนมักมีมงั กรสองตัวเล่นลูกแก้ว หรื อไข่มุก (สายฟ้ า) อยู่ในหมู่เมฆ
อันเป็ นเหตุให้เกิดฝนตก ตามหลักจักรวาลวิทยาสมัยแรกๆ ของจีน ได้จาแนกมังกรออกเป็ น 4 ประเภท
ด้วยกัน ได้แก่ เทียนหลง มังกรฟ้ า เป็ นสัญลักษณ์ของอานาจการเกิดของสวรรค์ เสิ นหลง มังกรเทพ ซึ่ ง
ทาให้ฝนตก หลง มังกรโลกซึ่ งปกครองบรรดาน้ าพุ และสายน้ า สุ ดท้ายก็คือ ฝูจงั หลง มังกรเฝ้ าทรัพย์
นอกจากนี้ยงั มีหลงหวาง หรื อจักรพรรดิมงั กร ซึ่ งปกครองทะเลทั้งสี่ แห่งในทิศทั้งสี่ ของโลก73
นอกจากนี้ ยงั มีมงั กรทะเล มีตานานว่าบรรดาโป๊ ยเซี ยนเคยต่อสู่ กบั มังกรทะเล ถึง
ขนาดเอาภูเขาไท่ซานขว้างลงไปในทะเล ซึ่ งมีบทบาทสาคัญมากในตานานพื้นบ้าน เล่ากันว่ามังกร
ทะเลมีพระราชวังที่งดงาม เรี ยกว่า หลงกง และมีส่ิ งล้ าค่าอยู่ใต้ทะเล ผูโ้ ชคดีจะได้ไปเยือนวังของ
มังกรทะเลและได้แต่งงานกับธิ ดาของมังกรทะเลด้วย ในภาษาจีน คาว่า หลง หรื อมังกร ยังประสม
กับคาอื่นๆ ได้อีกมากมาย ได้ความหมายเกี่ยวพันกับลักษณะ และรู ปร่ างของมังกรทั้งสิ้ น เช่นแม่น้ า
มังกร ทะเลสาบมังกร ถ้ ามังกร เป็ นต้น ส่ วนเมืองเกาลูน ก็คือเมืองของมังกรทั้งเก้า จิ่ วหลง และชาว
จีนเรี ยกไดโนเสาร์ วา่ ข่ งหลง มีคาอวยพรที่ชาวจีนคุน้ เคยกันดีวา่ อี้ หลง จิ่ว จื่อ ,เก้อะจื่อ แปว๋ มังกร
มีลูกเก้าตัว และแต่ละตัว มีลกั ษณะที่ต่างกัน ซึ่ งเป็ นการอวยพรให้คู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานมีโชคดี
71

สุภาณี ปิ ยพสุนทรา,ร้อยเรี ยงเรื่ องเล่าภาพมงคลจีน (กรุ งเทพฯ:สานักพิมพ์สุขภาพใจ,2550),26.
Howard Giskin and Bettye S. Walsh, An introduction to Chinese culture through the family State
(University of New York Press, 2001) , 32.
73
Howard Giskin and Bettye S. Walsh, An introduction to Chinese culture through the
family State, 126.
72
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นัน่ เอง74 ในงานศิลปะของจีนมีมงั กรหลากหลายขนาดและรู ปร่ าง โดยทัว่ ไปวาดเป็ นลาตัวยาว มี
เกล็ด มีเท้า มีเล็บ มักจะมีเขาคล้ายกวาง และหู ค ล้า ยโค นอกจากนี้ ยงั มีเรื อมังกรซึ่ งเป็ นเรื อยาว
ตกแต่งเป็ นรู ปมังกรที่หวั เรื อ ใช้เป็ นเรื อแข่งในทางตอนใต้ของจีน ซึ่ งมีเทศกาลแข่งเรื อในวันขึ้น 5
ค่า เดือน 5 เล็บมังกร เป็ นเครื่ องประดับในพิธีกรรมในหมู่ชนชั้นสู ง บ่งบอกฐานะของผูส้ วมใส่ ตาม
จานวนของเล็บ75 ดังนั้นมังกรบนพระภูษาของจักรพรรดิจึงมีห้าเล็บ ของเจ้าฟ้ ามีสี่เล็บ และตั้งแต่
สามเล็บลงไปเป็ นของเหล่าขุนนางน้อยใหญ่ ส่ วนภาพมังกรและหงส์ หมายถึงชายหญิง และเป็ น
สัญลักษณ์ของการแต่งงานด้วย76คาว่า ตามังกร หรื อ หลงเอี่ยน หมายถึง ลาไย เพราะมีผลกลมและ
เมล็ดดาวาวเหมือนลูกตา ส่ วนในภาษาอังกฤษก็เรี ยกตามภาษาจีนว่า Longan

ลายเส้นที่ 71 ภาพมังกรในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
74
75

Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes (Chicago: Art Media Resources Ltd., 1952), 63.

Schuyler Cammann, China’s Dragon Rob,63.
76
หลังปี ค.ศ. 1759 ได้มีการกาหนดสัญลักษณ์ ไว้อย่างแน่ ชดั คื อ จักรพรรดิ ขุนนางชั้นอัครมหา
เสนาบดี เสนาบดี และราชบุตรเขยพระองค์แรก เจ้าชายพระองค์แรก รู ปมังกรจะมี 4 เล็บ อัครมหาเสนาบดี ที่
โปรดปรานจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเล็บมังกรเป็ นพิเศษ อย่างไรก็ตามการกาหนดชั้นฐานะก็มีเรื่ องของสี เสื้ อเข้า
มาเกี่ยวด้วย สี ของเสื้ อที่ จะใช้กบั ลายมังกรมีอยู่ 3 สี คือ สี แดง สี เหลือง สี น้ าเงิน สี แดงนั้นใช้ในงานพิธีมีความ
หมายถึงความสุ ข สี เหลืองใช้เฉพาะจักรพรรดิและพระมเหสี (สี เหลืองเป็ นสี ของราชวงศ์ชิง แต่หลายความเห็ บ
บอกว่าจี นน่ าจะใช้สีเหลืองเป็ นสี ของพระเจ้าแผ่นดิ นมาตั้งแต่ยุคโบราณ เนื่ องมาจากจี นมีความเกี่ ยวข้องกับสี
เหลื องมาตั้ง แต่อ ดี ต ไม่ ว่าจะเป็ น ดิ นเหลื อ ง แม่น้ า เหลื อง ฯลฯ) สี น้ า เงิ น หมายถึ ง ราชสมบัติแ ละประเทศ.ดู
Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes (Chicago : Art Media Resources Ltd., 1952).
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2.25 กวาง (ลู่) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 2 ภาพ
(ลายเส้นที่ 72) และถูกลบเลื อนไปในบางส่ วน ด้วยความชื้ นและเชื้ อรา จากน้ าฝนที่ร่ัวลงมาจาก
หลังคาพระอุโบสถ ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 7 (จากแผนผังที่ 5 )
คาว่ากวางในภาษาจีนคือ ลู่ ซึ่ งไปพ้องเสี ยงกับคาว่า ลู่ ที่หมายถึงเงินเดือนสู ง แต่ที่
ใช้กนั มาก ก็คือ กวาง เป็ นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว77 ภาพของกวางมีความโดดเด่นในตานาน
พื้นบ้านตอนเหนื อและตอนกลางของเอเชี ย รวมทั้งในอินเดียด้วย แต่ในปรัมปราคติของจีนนั้นมี
ปรากฏอยู่ไม่มากนัก78 มีเรื่ องเล่าเรื่ องหนึ่ งว่า กวางตัวหนึ่ งออกลูกเป็ นเด็กหญิง ซึ่ งมีคนมาพบและ
นาไปเลี้ยง เมื่อหญิงคนนี้ตาย ร่ างกายก็มลายสู ญไปด้วย
มี ก วางชนิ ด หนึ่ ง เรี ย กว่า หมี ลู่ อาจแปลเป็ นไทยว่า กวางอูฐ เพราะมี ล ัก ษณะ
ประหลาด ในภาษาจีน มีคาเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า สี่ แปลก นัน่ คือมีลกั ษณะคล้ายสัตว์สี่อย่าง แต่เมื่อ
รวมกันแล้วไม่เหมือนสัตว์ชนิ ดใดเลย กล่าวคือ มีหัวเป็ นกวาง หางเป็ นลา คอหรื อหลังเป็ นอูฐ หู
หรื อกีบเท้าเหมือนโค หากหญิงท้องได้เห็นกวางอูฐแล้ว เด็กที่เกิดมาจะมีสี่ตา ปั จจุบนั มีสัตว์ชนิดนี้
อยูเ่ ป็ นจานวนน้อยมากคือเพียงไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้น

ลายเส้นที่ 72 ภาพกวางในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
2.26 กิเลน (ฉี่ หลิน) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 2
ลักษณะ (ลายเส้นที่ 73) แสดงอิริยาบถกาลังนอนหมอบทั้ง 2 ภาพ วาดโดยแสดงรายละเอียดทั้งหมด
ได้อย่างชัดเจน เพิ่มเติมจินตนาการตามแบบลวดลายศิลปะจีน เป็ นลักษณะการวาดแบบเพ้อฝัน ใช้
จินตนาการเข้ามาประกอบเพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ปรากฎบนฝาผนังด้านทิศตะวันตก
ภาพที่ 3,11,15 (จากแผนผังที่ 5), ฝาผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 4,13 (จากแผนผังที่ 4)
77

ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์

, 2545), 17.
78

Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),239.
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ภาพกิ เลนคายหนังสื อ ได้ปรากฎบนจิตรกรรมวัดนาคปรก และปรากฎในศิลปะจีน
เช่นกัน โดยเป็ นสัญลักษณ์วา่ บุคคลที่จะเป็ นปราชญ์ต่อไปในอนาคต ได้เกิดขึ้นแล้ว79 ในตานาน
ของจีนถื อว่ากิเลน หรื อฉี่ หลิน ไม่ได้เกี่ ยวข้องอะไรกับยูนิคอร์ นของยุโรป แต่มกั จะถูกหยิบยกมา
เทียบเคียงกันเสมอ ทั้งนี้เพราะรู ปร่ างพอจะเชื่อมโยงกันได้ กิเลนเป็ นสัตว์คล้ายกวาง ปกติมีเขาเดียว
แต่บางครั้งพบสองเขาหรื อสามเขา กิ เลนนั้นมีตวั เป็ นกวาง ทาให้หลายท่านเชื่ อว่าน่ าจะมีพ้ืนฐาน
ความเข้าใจมาจากกวาง80 มีการบรรยายถึงตัวกิเลนอย่างละเอียด กล่าวคือ มีหางอย่างวัว มีเกล็ดอย่าง
ปลา เท้าเป็ นกี บ และมีห้าเล็บ ส่ วนเขานั้นมีขน โดยปกติกิเลนจะมีสีขาว เชื่ อว่าเป็ นหนึ่ งในสี่ ของ
สัตว์วเิ ศษ (นอกจากนี้ก็มี มักกร หงส์ และเต่า) และเป็ นใหญ่ในบรรดาสัตว์มีขนทั้งปวง81
กิเลนเป็ นสัญลักษณ์ หมายถึงครอบครัวที่มีลูกหลานมากมาย ในศิลปะพื้นบ้านยังมีการ
วาดรู ปเด็กขี่หลังกิ เลนเหาะเหนื อเมฆ และมีอกั ษรจีนเขียนว่า “กิ เลนให้ลูกหลาน” เด็กที่ขี่กิเลนนั้น
มักจะถือดอกบัว (เหลียน) ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์แสดงความปรารถนาว่าจะได้ลูกชายต่อไป (เหลียน)
มีการจัดพิธีฉลองอันยิ่งใหญ่ในจังหวัดเจียงสื อ ทางตอนกลางของจีน เรี ยกว่า “งาน
ฉลองกิเลนให้ลูกหลาน” พวกเด็กๆ จะเดินถือรู ปกิเลนปักไม้และมีโคมไฟรายรอบ ต่างพากันมาจาก
หมู่บา้ นของตน และแสดงละครสั้นๆ เกี่ยวกับวีรบุรุษในตานาน อีกตานานเล่าว่า กิเลนจะไม่เหยียบ
สิ่ งมี ชีวิตใดๆ แม้แต่หญ้าที่ ข้ ึนบนพื้นดิ น จากการที่กิเลนมีเขาบนศรี ษะ ทาให้เชื่ อว่าสัตว์น้ ี เป็ น
สัญลักษณ์ของความดี มันจะปรากฏตัวเมื่อแผ่นดินอยูด่ ีมีสุข หรื อมีเซี ยนมาปรากฏ แต่ก็ไม่เสมอไป
ขึ้นกับโอกาส มีเรื่ องเล่าในสานักขงจื๊อร้องไห้เมื่อเห็นม้าตัวหนึ่ งที่ขาหน้าหัก เมื่อถามว่า “ร้องไห้
ทาไม?” ขงจื้อก็ตอบว่า “กิเลนปรากฏตัวเมื่อผูป้ กครองมีความฉลาดและยุติธรรม หากมันปรากฏตัว
เมื่อไม่มีเรื่ องดังกล่าว ร่ างกายของมันจะบาดเจ็บ” 82ด้วยเหตุน้ ี ขงจื๊อ จึงเศร้าใจนัก
โดยปกติภาพกิเลนจะหมายถึง การแสดงความปรกติ กระโปรงของหญิงชั้นสู งจะ
ประดับลวดลายภาพสัตว์วิเศษอื่นๆ กาลังคานับกิเลนในฐานะเป็ นหัวหน้า และในภาพเขียนจานวน
มากจะมีภาพบุรุษขี่กิเลนตามเนื้อเรื่ องตอนหนึ่งจากนิยาย
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Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 11, ภาพดังกล่าวได้ปรากฎในสมัย
ราชวงศ์ชิง ดูได้จาก Shucun Wang, Zhong Guo Nian Hua Shi (Beijing : Beijing Heng Zhi Cai Yin Youxian
Gongsi Yinshua, 2002), 117.
80
Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),275.
81
Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London:
Routleldge, 1995), 117.
82
Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos,117.
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ลายเส้นที่ 73 ภาพกิเลนในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
2.27 ไก่ (จี ) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
(ลายเส้นที่ 74) แสดงลักษณะอิริยาบถกาลังยืนโก่ งคอขันอยู่บนโต๊ะ วาดโดยแสดงรายละเอียด
ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ตามแบบไก่ จริ งๆ เป็ นลักษณะการวาดแบบเหมือนจริ ง ปรากฎบนบาน
หน้าต่าง
ชาวจีนเชื่อว่าไก่สามารถขับไล่วญ
ิ ญาณชัว่ ร้ายได้ นอกจากนี้ ชาวจีนตอนเหนือและ
ชาวเกาหลียงั เลี้ยงไก่ไว้สาหรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ซึ่ งไม่เพียงแต่จะใช้เนื้ อเท่านั้น ยังใช้ไข่ และขน
หาง แล้วยังเลี้ยงให้ขนั เอาเสี ยงด้วย ชาวหลอหลอ ซึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้ อสายทิเบตพม่าในตอนใต้
ของจีน มีตานานสร้างโลกว่า ในเบื้องต้นมีไก่ตวั เมียสองตัว ตัวหนึ่ งสี ขาว ตัวหนึ่ งสี ดา แต่ละตัวมีไข่
ไก่เก้าฟอง ฟักออกมากลายเป็ นคนดีและคนเลว ส่ วนทางตอนใต้ของจีนและเวียดนามมีการใช้ไก่เสี่ ยง
ทาย และยังสามารถใช้กระดูกไก่เสี่ ยงทายได้ดว้ ย ส่ วนเลือดไก่ดานั้น เชื่อว่าสามารถขับปิ ศาจได้83
ไก่เป็ นสัตว์ประจาปี นักกษัตรปี ที่ 10 ของปฏิทินจีน เทียบได้กบั ปี ระกาของไทย
แต่ชาวจีนไม่นิยมรับประทานไก่ตวั ผู้ แม้ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ทั้งนี้ อาจเพราะเชื่ อว่าไก่สามารถขับ
ไล่วญ
ิ ญาณร้ายได้ ด้วยเหตุน้ ี ชาวจีนจึงมักจะมีภาพไก่ขนแดงเพื่อป้ องกันไฟ ส่ วนภาพไก่ขาวบนฝา
โลงนั้น สามารถสะกดปิ ศาจได้
สาหรั บภาพ ไก่ขนั เป็ นสัญลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็ จ และมีชื่อเสี ยง กง หมิง
ส่ วนคาว่ากวน ที่หมายถึง ดอกหงอนไก่ พ้องเสี ยงกับคาว่า กวน ที่หมายถึง ขุนนาง ก็เป็ นสัญลักษณ์
มงคลอีกอย่างหนึ่ง84 ภาพไก่ที่มีหงอนสวยงามเป็ นอวยพรให้ผไู้ ด้รับภาพนั้น พึงได้รับตาแหน่งทาง
ราชการเป็ นรางวัล และพ่อไก่ที่มีลูกห้าตัว เป็ นเครื่ องเตือนใจว่า ภาระของบิดาก็คือให้การศึกษาแก่
ลูกชายห้าคน
83

Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 68.
84
ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544),149.
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ลายเส้นที่ 74 ภาพไก่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
2.28 ช้าง (เซี่ ยง) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
(ลายเส้นที่ 75) แสดงลักษณะอิริยาบถกาลังก้าวเดิ น วาดโดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้อย่าง
ชัด เจน เพิ่ ม เติ ม จิ น ตนาการตามแบบลวดลายศิ ล ปะจี น เป็ นลัก ษณะการวาดแบบเพ้อ ฝั น ใช้
จินตนาการมาประกอบกับลักษณะรู ปทรงแท้จริ งของช้าง ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพ
ที่ 30,37 (จากแผนผังที่ 6)
ในสมัยก่อนมีชา้ งทัว่ แผ่นดินจีน แม้กระทั้งตอนเหนื อ ซึ่ งมีอากาศหนาวจัด และ
ชนชั้นสู งมักจะเที่ยวป่ าออกล่าช้าง ช้างเป็ นสัตว์พ้ืนเมืองทางตอนใต้ของจีนมาช้านาน และมีประวัติ
การฝึ กช้างมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งเรื่ องนี้ ได้กล่าวไว้ในตารามาช้านาน ทั้งยัง
มี เรื่ องเล่ าของพระเอกในเรื่ องขี่ ช้าง85 ส่ วนภาพคนใช้ช้างไถนานั้น กล่ าวกันว่าเป็ นภาพของ
จักรพรรดิซุนในตานาน ซึ่ งเป็ นเทพแห่ งความรุ่ งเรื อง และมีพระชนมายุถึง 100 พรรษา อย่างไรก็
ตาม การใช้ชา้ งไถนานี้ มีปรากฏในชนกลุ่มน้อยทางตอนเหนือของไทยด้วย แต่ไม่สู้แพร่ หลายนัก
ขณะที่ในแผ่นดินไทยสมัยกรุ งศรี อยุธยา เมื่อชาวตะวันตกเข้ามาก็มีภาพวาดในลักษณะดังกล่าว แต่
ไม่ได้รับความเชื่อถือและคิดไปว่าชาวตะวันตกไม่รู้ธรรมเนียม มีตานานมากมายเรื่ องช้าง86 เช่น การ
ล่าสัตว์ร้ายที่มาฆ่าช้าง และมีการต้อนช้างเข้าพะเนียดเพื่อเอางามากกว่า 300 อัน
ช้างถือเป็ นสัตว์สาคัญอย่างหนึ่งของจีน การมีเพศสัมพันธ์ของช้างนั้นปรากฏในป่ า
ลึกเพราะมันเป็ นสัตว์ข้ ีอาย นอกจากนี้ ชา้ งยังเป็ นสัตว์กตัญญูเชื่อกันว่าใครที่ช่วยช้าง จะได้งาช้าง
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วราภรณ์ ทินานนท์, “การค้าสาเภาของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ,” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522).
86
Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),239.
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เป็ นรางวัล นอกจากนี้ ชา้ งยังเป็ นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ ง และฉลาด มักจะเทียบได้กบั สิ งโต
เสื อดาว และเสื อโคร่ ง
การขี่ชา้ ง (ฉี เซี่ยง) เป็ นสัญลักษณ์ของความสุ ข (ฉี เซี่ ยง) และในภาพวาดมักจะให้
เด็กขี่ช้าง ในมือถื อขอสับช้างไว้ดว้ ย ในบางครั้งอาจมีภาพช้างคลุมด้วยผ้าถักทอลวดลายสวยงาม
อันมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็ นเครื่ องหมายของความสุ ขและโชคดี เช่นก้อนหินขึ้นมาจากทะเล ข้างบนมี
ไข่มุกลอยบนเมฆเป็ นต้น สาหรับเทพที่ประทับบนหลังช้างคือ ผู่ เซี ยว หรื อในภาษาสันสกฤตว่า
พระสมันตภัทร ซึ่งเป็ นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง 87

ลายเส้นที่ 75 ภาพช้างในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
2.29 หนู (ต้า -ฉู่ ) ที่ พ บภายในงานจิ ตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มี จานวน 2
ลักษณะ (ลายเส้นที่ 76) กาลังแสดงอิริยาบถ กาลังคลานเข้าไปกัดกินแครอท และอีกตัวหนึ่ งกาลัง
กระโดด โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ น
เท่านั้น ไม่วาดในส่ วนรายละเอียดและใบหน้า มีลกั ษณะการวาดแบบเสมือนจริ ง ปรากฎบนฝาผนัง
ทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 15 (จากแผนผังที่ 6) และปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 12 (จาก
แผนผังที่ 7)
หนูเป็ นสัตว์ประจาปี นักษัตรปี แรกของปฏิ ทินจีน เนื่ องจากหนูขี่หลังวัวม้า เมื่อ
สัตว์ต่างๆ เรี ยงแถวตามลาดับปี หนูก็กระโดดออกมาเป็ นสัตว์ตวั แรกของลาดับทั้งหมด ชาวจีน
เชื่ อมโยงหนูกบั เงิ นตรา88 และเมื่อได้ยินหยูคุย้ เขี่ยอาหารในเวลากลางคืน กล่าวกันว่ามันกาลังนับ
เงิ น นอกจากนี้ยงั มีวนั ที่จะไม่รบกวนหนูเพื่อให้พวกมันอยู่กบั คู่ของมันอย่างเป็ นสุ ข วันดังกล่าว
แปรเปลี่ยนไปตามท้องถิ่นของจีน เช่นวันที่ 3 เดือน 12,วันที่ 7 เดือน 12 หรื อวันที่ 19 เดือนอ้าย ใน
ตานานทางใต้ของจีนเชื่อว่าหนูนาข้าวมาให้มนุษย์ และยังมีเรื่ องเล่าว่าหนูจะแปลงกายเป็ นปี ศาจเพศ
ชาย (สุ นขั จิ้งจอกเป็ นปี ศาจเพศหญิง)
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ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544),231.
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คัมภีร์สมัยก่อนระบุถึงการเต้นราหนู โดยหนูจะยืนสองขาหลังเอาขาหน้าทั้งสอง
วางบนหัว และร้องเพลง

ลายเส้นที่ 76 ภาพหนูในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
2.30 หมี (โสวง) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
(ลายเส้นที่ 77) ลักษณะอิริยาบถกาลังนอนหมอบ โดยช่ างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดง
รายละเอียดของส่ วนต่าง ตัดทอนเอาเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ไม่วาดในส่ วนใบหน้า มีลกั ษณะ
การวาดแบบเสมือนจริ ง
หมี เป็ นสัตว์สัญลักษณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งของจีนก็คือหมี ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายแสดง
ถึงบุรุษ ในขณะที่งูเป็ นสัญลักษณ์ของสตรี ทั้งนี้ เพราะถือว่าหมีเป็ นสัตว์ที่แข็งแรงและกล้าหาญ
ชาวจีนเชื่อว่าการฝันเห็นหมีจะทาให้ลูกที่คลอดออกมาเป็ นเพศชาย89
กลุ่มดาวบนท้องฟ้ าที่เรี ยก “ดาวหมีใหญ่” หรื อดาวไถ (เป๋ ย เต่า) มีความน่าสนใจ
และสาคัญเป็ นพิเศษ ในวิชาดาราศษสตร์ ของจีนถือว่ากลุ่มดาวนี้ประกอบด้วยดาวเจ็ดดวง และมัก
เรี ยกว่า “กลุ่มดาวเจ็ด” (หมี)โยถือเป็ นที่ชื่นชอบของเทพฉางตี้ เทพสู งสุ ดตามความเชื่อทางศาสนา
ของจีน เมื่อวาดเป็ นดวงตาบนเรื อก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเทพีเทียนฮวา ราชินีแห่ งสวรรค์ผู้
ปกป้ องชาวเรื อ90 ส่ วนประเบื้องสี่ เหลี่ยมที่เขียนอักษรนาโชคถือเป็ นสัญลักษณ์ของดาวหมีใหญ่
และมักจะวางไว้ที่ผนังในบ้าน
เรื่ องหมีในสมัยใหม่ก็มีกล่าวคือสมัยที่มีเหตุขดั แย้งระหว่างรัสเซี ยกับจีน เหมาเจ๋ อ
ตุงได้ต้ งั สมญานามแก่รัสเซี ยว่าเป็ น “หมีขาว” สาหรับนิทานเรื่ องหนูนอ้ ยหมวกแดงนั้น ตัวร้ายของ
จีนเป็ นหมีชว่ั ร้าย แทนที่จะเป็ นหมาป่ า
ดาวหมีขาว ในภาษาจีนนั้น พ้องเสี ยงกับคาว่า “หมื่น” ตามหลักจักรวาลวิทยาของ
เล่าจื๊อ ถือว่าสรรพสิ่ งเกิดแก่ปฐมเหตุหนึ่งเดียว ภายหลังบังเกิดเป็ นสรรพสิ่ งอีกนับหมื่น ในภาษาจีน
มีคาว่าหมื่น แสน และล้าน แต่โดยทัว่ ไป คาว่า “หมื่น” นั้น มีความมายถึ งจานวนมหาศาลที่ไม่
89
90

ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์, สัตว์มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ชมรมเด็ก, 2544),116.
Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),243.
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จาเป็ นต้องระบุชดั เจน เช่นขอให้จกั รพรรดิจงมีพระชนมายุยง่ั ยืนหมื่นปี สาหรับมกุฎราชกุมารนั้น
ขอให้มีอายุยืนพันปี 91 คาว่า “หมื่น” ในภาษาจีนยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ หมายถึงความอมตะ
ซึ่งใช้รูปต่าง ๆ เป็ นสัญลักษณ์ เช่นเครื่ องหมายสวัสดิกะแมงป่ อง หรื อลายทางน้ าคดไปมา ภาพคทา
อาญาสิ ทธิ์ และลายทางน้ าคด (ว่าน) มีความหมายว่า “ขอให้สรรพสิ่ งหมื่นอย่าง (ว่าน) จงเป็ นไป
ตามประสงค์ของท่าน” นัน่ คือ “ขอให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไปตามปรารถนา” นัน่ เอง

ลายเส้นที่ 77 ภาพหมีในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
2.31 หอยแมลงภู่ (ป้ าง) พบภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
(ลายเส้นที่ 78) โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียดหรื อลวดลาย ตัดทอนเอา
เฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น มีลกั ษณะการวาดแบบเสมือนจริ ง มีนิทานพื้นบ้านของจีนเล่าว่า เมื่อ
ถึงฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัด ผูค้ นจะแปลงกายเป็ นหอยแมลงภู่ เพื่อหลีกหนีความหนาวเหน็บ ครั้น
ถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงก็ออกมาหาที่ซ่อนในทะเลซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เล่ากันว่าหอยแมลงภู่
เหล่านี้ จะอิ่มก็ต่อเมื่อพระจันทร์ เต็มดวง ครั้นเมื่อข้างแรม มันจะหิ ว สาหรับนกกระจอกก็จอ้ งซ่ อน
ตัวอยูต่ ลอดเวลาในช่วงฤดูหนาวเช่นกัน โดยการแปลงตัวเป็ นหอยนางรม92

ลายเส้นที่ 78 ภาพหอยแมลงภู่ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก

91

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 263.
92
ในเขตมณฑลฮกเกี่ยนพบหอยนางรมชนิ ดหนึ่ งเรี ยกว่า หลี่ ซี่ งมีเสี ยงใกล้กบั คาว่า ถี่ ที่หมายถึง
เด็กชาย ปกติใช้หมายถึงน้องชาย. ดู Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell
(London : Routleldge, 1995).
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2.32 อูฐ (ล่อ ถวอ) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ภาพ แต่ภาพชารุ ด ถูกลบเลือนด้วยการกะเทาะ
แม้วา่ แผ่นดินจีนจะอยู่ในเขตอากาศหนาว แต่ก็ยงั มีเขตทะเลทรายจึงไม่น่าแปลก
ใจที่มีคาเรี ยก “อูฐ” ในภาษาจีนด้วย
อูฐสองหนอก ที่เรี ยกว่า “อูฐแท้” นั้น มีการนาเข้าจากเอเชี ยกลางมาสู้แผ่นดินจีน
และมิใช่เรื่ อยมาจนกระทัง่ ในสมัยปัจจุบนั เพื่อใช้เป็ นพาหนะสาหรับเดินทางและขนสัมภาระต่างๆ
โดยเฉพาะเกลือ เมื่อต้องเดินทางผ่านระยะทางที่ทุรกันดารและมีระยะทางยาวไกล แม้วา่ อูฐจะเป็ น
สัตว์ที่อดทน แต่ชาวจีนก็ถือว่ามันเป็ นสัตว์เกียจคร้าน
ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-906) มีภาพวาดของอูฐมากเป็ นพิเศษ บ้างก็มีคนขี่
บ้างก็มีอูฐอย่างเดี ยว สาหรับภาพที่รู้จกั กันดีที่สุดภาพหนึ่ ง คือ ภาพวาดบนผ้าไหมของ อู่ เต้าจวื่อ
เมื่อประมาณ ค.ศ. 750 วาดพระพุทธเจ้ากาลังเสด็จดับขันธ์ปริ นิพพานใต้ตน้ สาละ พร้อมกันนั้นมีอูฐ
กระบือ ช้าง เสื อ และสัตว์ต่าง ๆ มาเฝ้ าล้อมรอบและคร่ าครวญ93
3. หมวดพรรณไม้
สามารถแบ่งการจัดวางได้ 3 แบบ แบบแรกคือ การจัดวางตามมุมต่างๆ โดยไม่ มี
ภาชนะรองรั บ แบบที่ ส อง จัดวางในภาชนะ ซึ่ งภาชนะดัง กล่ า ว มี ก ารประดับ สิ่ งของติ ดกับ ตัว
ภาชนะด้านนอก แบบสุ ดท้ายคือ มีการผูกริ บบิ้นไว้ และชายริ บบิ้นปลิวขึ้นเหมือนโดนลม จาแนก
เป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 ดอกไม้ (ฮวา) สาหรับในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก มีภาพดอกไม้หลาย
หลายชนิ ด ซึ่ งมีความสิ ริมงคล มีดอกไม้หลายชนิดที่ช่างวาด เพราะนิยมปลูก และประดับตกแต่ง
ตามคติความเชื่อของจีน ทั้งยังมีการจัดหมวดหมู่ดอกไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ฤดูใบไม้ผลิ ดอกมู่
หลาน, ฤดูร้อน ดอกโบตัน๋ และดอกบัว, ฤดูใบไม้ร่วง ดอกเก็กฮวย ฤดูหนาว ดอกเหมยและไผ่
นอกจากนี้ ยงั มีรายชื่ อดอกไม้ 12 เดือน สาหรับสี่ สหายของดอกไม้ ได้แก่ นกนางแอ่น นกขมิ้น ผึ้ง
และผีเสื้ อ
ภาพเด็กถือดอกกล้วยไม้ (หยู หลาน), แอ็ปเปิ้ ลป่ า (ไห่ ถาง)โบตัน๋ (หมู่ตาน) และ
ดอกอบเชยจีน (เกว้ย ฮวา) เป็ นสัญลักษณ์มีความหมายว่า “ในห้องโถง (ถาง) หยก (หยู) มีความ
ร่ ารวย (ฝู อีกชื่อหนึ่งของดอกโบตัน๋ ) และเกียรติยศ (เกว้ย)”
93

John R. Finlay, “Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schuyler V.R Cammann
Colllection,” Orientations 25, 9 (September 1994) : 57-63.
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ในวันขึ้น 15 ค่า เดือนยี่ มีเทศกาลบูชาเทพีแห่ งดอกไม้ท้ งั ร้อย หรื อ ไป๋ ฮวา เสิ น
บรรดาเทพเจ้าจะล่องเรื อที่ทามาจากเปลือกกล้วย หรื อขี่เมฆมาประทานดอกไม้
มีคาเปรี ยบเทียบสตรี ดว้ ยดอกไม้หลายอย่างด้วยกัน เช่นดอกไม้เหลือง (หวง ฮวา
หมู่) หรื อ “แม่ดอกไม้สีเหลือง” หมายถึงหญิงสาวบริ สุทธิ์ ส่ วน “ดอกไม้ควัน” หมายถึงหญิงโสเภณี
เพราะเปรี ยบชี วิตเหมือนควันไฟซึ่ งจางหายไปในสานักนางโลม และยังมีสานวนจีนเปรี ยบเทียบ
ความสวยของสตรี วา่ เหมือนดอกไม้ และนางนั้นเหมือน “ดอกไม้แรกแย้ม”94
3.1.1 ดอกพุดตาน (โบตัน๋ ) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
จานวนหลากหลายภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 79) โดยมีลกั ษณะที่เหมือนกัน จะจัดวางโดยปั กอยูใ่ น
แจกัน หรื อวางบนพื้นแบบเดี่ ยวๆ โดยช่ างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียดอย่างอ่อนช้อย มีลกั ษณะ
การวาดแบบเสมือนจริ ง ปรากฎบนฝาผนังในเกือบทุกภาพ
เป็ นดอกไม้ที่ผสมพันธุ์ได้ในสมัยราชวงศ์ถงั ให้ความสวยงามและมีขนาด
ใหญ่ข้ ึน และถือเป็ นดอกไม้ประจาชาติ เป็ นดอกไม้ช้ นั สู ง ใช้ในงานมงคล เช่นวันขึ้นปี ใหม่ จีนถือ
ว่าเป็ นดอกไม้ที่งามที่สุด ถ้าปลูกไว้ที่ใต้ตน้ ไม้อื่นๆ ที่ลอ้ มรอบจะโน้มยอด หรื อหันดอกเข้าหา เป็ น
ราชาดอกไม้ มีเรื่ องประหลาดที่เล่ากันมา เกี่ยวกับดอดพุดตานหรื อโบตัน๋ ว่า ในสมัยจักรพรรดินีบู
เช็กเทียนทรงสั่งทาลายต้นพุดตานทั้งหมดในเมืองหลวง เนื่องจากทรงกริ้ ว ที่ดอกพุดตานไม่ยอมผลิ
บานตามรับสัง่ นอกจากนี้ จีนยังใช้ดอกพุดตานหรื อดอกโบตัน๋ (ฝู่ กุย้ ) นี้เป็ นสัญลักษณ์แทน ฮก 95
โบตัน๋ นั้นมีหลากหลายสี แต่สีแดงนั้นเป็ นที่ชื่นชอบและมีค่ามากที่สุด ดอก
โบตัน๋ พัฒนาสายพันธุ์ข้ ึนมาในสมัยหลัง เป็ นสัญลักษณ์ของหญิงสาวที่มีปัญญาเป็ นเลิศ และมีความ
งามเป็ นเลิศด้วย ในภาพวาดของจีนมักจะมีภาพดอกโบตัน๋ คู่กนั กับดอกบัว ดอกเหมยและดอกเก็ก
ฮวย อันเป็ นดอกไม้ตวั แทนของฤดูท้ งั สี่ โดยโบตัน๋ เป็ นดอกไม้แห่ งฤดูใบไม้ผลิ พร้อมกันนี้ ยงั มีดอก
ชบา ซึ่ งหมายถึงความเฟื่ องฟู ทั้งทรัพย์สินและเกียรติยศ บางภาพมีดอกโบตัน๋ พร้อมกับแอ๊ปเปิ้ ลป่ า
(ไห่ ถาง) มีความหมายว่า ขอให้บา้ นของท่านจงดารงอยู่ท่ามกลางความมัง่ มีและชื่ อเสี ยง หากเป็ น
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ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 87.
95
ชื่ อดังกล่าวปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งแล้ว, อ้างจาก Schuyler Cammann, China’s
Dragon Robes (Chicago : Art Media Resources Ltd.,1952), 98, และในสมัยราชวงศ์ชิงยังใช้ชื่อนี้ อยู่ เห็นได้จาก
จิ ตรกรรม และภาพพิมพ์ปีใหม่ของจี นสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่ งเขียนภาพดอกโบตัน๋ ในแจกัน และเขียนคาประโยค
ภาษาจี น ก ากับไว้ ความว่า ดอกฝู่ กุ้ย บานแล้ว , ภาพดัง กล่ าวดู ได้จาก Shucun Wang, Ancient Chinese
Woodblock New Year Print (Beijing : Foreign language Press, 1985), fig.31.
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ภาพโบตัน๋ อยูค่ ู่กบั ผลท้อก็หมายถึงชีวิตยืนยาว มัง่ คัง่ เกียรติยศ ชื่ อเสี ยง หรื อหากอยูร่ วมกับต้นสน
และก้อนหิ นก็หมายถึงความร่ ารวยเกียรติยศ และชีวติ ยืนยาว96

ลายเส้นที่ 79 ภาพพุดตานหรื อดอกโบตัน๋ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.1.2 ดอกเบญจมาศ หรื อ เก๊กฮวย ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก
มีจานวน 1 ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 80) มักวางกับพื้นแบบเดี่ยวๆ วางอยู่บนโต๊ะ โดยช่างจะวาด
แสดงรายละเอียดของกลีบดอกอย่างอ่อนช้อย มีลกั ษณะการวาดแบบเสมือนจริ ง ปรากฎบนฝาผนัง
ทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 6 (จากแผนผังที่ 4) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 20 (จาก
แผนผังที่ 6)
ดอกเบญจมาศ หรื อ เก๊กฮวย เป็ นดอไม้ป่าซึ่ งนามาผสมพันธุ์ให้มีดอกใหญ่
สวยงามและมากพันธุ์ข้ ึน สมัยราชวงศ์ถงั เช่ นเดียวกับดอกพุดตาล ดอกเบญจมาศนี้ ชาวจีนใช้เป็ น
สัญลักษณ์แทน ลก ซึ่ งแสดงถึงความมัง่ คัง่ 97เพราะดอกเบญจมาศนั้นมีกลีบสลับซับซ้อนมากมาย
เก็กฮวย (จวี๋) คาว่า เก็กฮวย ที่เราใช้เรี ยกดอกไม้ชนิ ดหนึ่ งนี้ เป็ นภาษาจีน
แต้จ๋ิว ส่ วนในจีนกลางเรี ยกว่า จวี๋ (หรื อจะเรี ยกว่าจวี๋ฮวา ก็ได้) ทั้งสองชื่ อนี้ หมายถึงดอกไม้ชนิ ด
96

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 87.
97
Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 176.
.
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เดียวกัน เราอาจได้ทราบจากวรรณกรรมจีนหลายเรื่ อง อยางไรก็ตาม คาว่า จวี๋ นั้นไม่สู้จะคุน้ เคยกัน
ในวรรณกรรมไทย ดอกเก๊กฮวยเป็ นไม้ดอกจาพวกเดียวกับเบญจมาศ บ้างก็วา่ เหมือนกัน บ้างก็วา่
ต่างกันเล็กน้อย ความจริ งก็คือ พืชจานวนนี้ มีมากมายหลายร้อยพันธุ์ การจะชี้ เจาะจงไปเฉพาะพันธุ์
หนึ่งนั้นเป็ นเรื่ องยาก เช่นเดียวกับในภาษาอังกฤษ ที่บางครั้งก็เรี ยกดอกเก๊กฮวยว่า Chrystanthemum
ส่ วนดอกเบญจมาศเรี ยก Aster ดังนี้ เป็ นต้น ดอกไม้ชนิดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับเดือนเก้าตามปฏิทิน
จันทรคติของจีน เพราะชื่ อดอกไม้มีเสี ยงใกล้กบั คาว่า จิว (ยังอยู)่ และคาว่า จิ่ว (เก้า) ก็พอ้ งกับคาว่า
จิ่ว ที่หมายถึง “เป็ นเวลานาน” ด้วยเหตุน้ ี เก๊กฮวยจึงเป็ นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตยืนยาว และความ
ทนทาน ชาวจีนถือว่าเวลาที่เหมาะที่สุดสาหรับการเก็บดอกเก๊กฮวยก็คือในวันขึ้น 9 ค่า เดือน 9 ซึ่ ง
สามารถนาดอกมาทาให้แห้งและต้มดื่มแก้กระหายร้อนใน และยังเป็ นสมุนไพรรักษาโรคได้ดว้ ย
ศิลปิ นมักจะวาดภาพดอกเก๊กฮวยร่ วมกับสัญลักษณ์ อื่น ๆ ตามธรรมชาติ เช่ นต้นสน ซึ่ งเมื่อวาด
ร่ วมกันแล้ว นับเป็ นการอวยพรให้ผูไ้ ด้รับภาพมีอายุยืนยาว และหากเป็ นภาพตัก๊ แตนจับดอก
เก๊กฮวยก็จะมีความหมายว่า “ขอให้ผไู้ ด้รับภาพจงมีตาแหน่งทางราชการสู งต่อไป” ทั้งหมดนี้เป็ น
ความหมายเชิ งสัญลักษณ์ที่อาศัยการพ้องเสี ยงของคาในภาษาจีนนัน่ เอง ส่ วนภาพดอกเก๊กฮวยกับ
นกคุ่มเก้าตัว มีความหมายว่า “ขอให้มีลูกหลานเก้าชัว่ คน ภายใต้หลังคาเดียวอย่างเป็ นสุ ข” และ
สานวน “กองพลเก๊กฮวย” (จี๊ปู้) หมายถึง หญิงโสเภณี ที่ร้องเพลงพื้นบ้านแบบทางใต้98

ลายเส้นที่ 80 ภาพดอกเบญจมาศ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.1.3 ดอกบัว พบภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 4 ภาพ (ลายเส้นที่
81) มักจะปั กอยู่ในแจกันร่ วมกับสิ่ งของหรื อดอกไม้ชนิ ดอื่นๆ ช่ างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียด
อย่างอ่อนช้อย มีดอกและใบประกอบกันอย่างสวยงาม นิยมวาดดอกบัวบานอยูก่ ่ ึงกลางท่ามกลางใบ
ดอกส่ วนที่ตูมชู กิ่งก้านออกไปเป็ นรัศมี มีความพริ้ วไหว ลักษณะการวาดแบบเหมือนจริ ง ตัวอย่างที่
ปรากฎ เช่น ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 21 (จากแผนผังที่ 6)

98

พรพรรณ จันทโรนานนท์, มิ่งไม้มาลีจีน.(กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน,2539),89-94.
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ชาวจี น ที่ นับ ถื อ พุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า ดอกบัว เป็ นดอกไม้ศ ัก ดิ์ สิ ทธิ์ เป็ น
สัญลักษณ์ของความบริ สุทธิ์ 99 และเป็ นแหล่งกาเนิดแห่ งพลังในทางสร้างสรรค์ ส่ วนในทางโลกจีน
ถื อว่าดอกบัวเป็ นสุ ภาพบุรุษแห่ งดอกไม้ท้ งั ปวง และเป็ นสัญลักษณ์ประจาตัวของ เหอเซี ยนกู100
และเป็ นความหมายแทน ซิ่ ว ได้
ในภาษาจีนมีคาศัพท์อยู่สองคาที่หมายถึงดอกบัว ได้แก่ เหลียน และ เหอะ
คาแรกมีเสี ยงพ้องกับ เหลี ยน ที่หมายถึง พัน มัด เชื่ อมต่อ และยังหมายถึงความต่อเนื่ อง ไม่ติดขัด
สัญลักษณ์ของดอกบัว จึงมีความหมายมากมายไม่จากัด
ตัวอย่างเช่ น เด็กชายคนหนึ่ ง มือหนึ่ งถือดอกบัว อีกมือถือแคนจีน ภาพนี้ มี
ความหมายถึ ง ความก้า วหน้าในทางสัง คมอย่างต่อเนื่ อง ไม่ มีอุป สรรคมาขวางกั้น ดอกบัวบาน
พร้อมใบและดอกตูม หมายถึงสัมพันธภาพอันสมบูรณ์ ส่ วนภาพนกกางเขนจับเกสรบัวที่เบ่งบาน
และจิกเมล็ดแตงมี ความหมายว่า ขอจงมีความสุ ขเพราะได้สอบผ่านไปที่ละขั้นๆ ภาพเด็กมีปลา
คาร์พ ข้างดอกบัว หมายถึง ขอให้ท่านมีความสุ ขทุกๆปี อย่างอุดมสมบูรณ์
นอกจากนี้ ในทางพุ ท ธศาสนา ผล ดอก และก้า นของดอกบัว นั้น เป็ น
สัญลักษณ์ของอดีต ปั จจุบนั และอนาคต ในคัมภีร์ของพุทธศาสนากล่าวว่า ดอกบัวเป็ นบิดาของ
ผูว้ เิ ศษคนหนึ่ง แต่ละก้าวของนางจะมีดอกบัวบานขึ้นมา และเมื่อประมาณ ค.ศ. 500 จักรพรรดิองค์
หนึ่ งของจีนทางตอนใต้ ปูพ้ืนด้วยกลีบดอกบัว ให้ชายาคนโปรดได้เต้นรา เพื่อรองรับเท้าอันอ่อน
นุ่ มของนาง เพราะสตรี จีนจะพันเท้า และบุรุษนิ ยมสตรี ที่พนั เท้า เนื่ องจากถือว่ามีส่วนเร้าอารมณ์
ใคร่ ธรรมเนี ยมดังกล่าว เริ่ มมาตั้งแต่ประมาณ ค.ศ.900 และเพิ่งเลิกไป เมื่อประมาณศตวรรษที่ 19
สาหรับการพันเท้านี้ ภาษากวีเรี ยกว่า ‘ดอกบัวพับ’
คาว่า เหอะ ในภาษาจีนยังมีความหมายถึงความเข้ากัน101 ดังนั้นภาพดอกบัว
บานสองดอก หรื อหนึ่ งดอก หนึ่ งใบ บนก้านเดียวกัน มีความหมายถึงปรารถนา หัวใจ และความ
กลมกลืนรวมกัน ส่ วนกล่องเมล็ดบัวที่มีเมล็ดจานวนมาก เป็ นสัญลักษณ์ของความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ดอกบัวและปลายังเป็ นสัญลักษณ์ของความรัก โดยที่ดอกบัวอย่างเดียวเป็ น
สัญลักษณ์ของหญิงสาว และปลาหมายถึงชายหนุ่ม นอกจากนี้บวั บานสี แดงหมายถึงอวัยวะเพศของ
99

Terese Tse Bartholomew, Botanical Puns in Chinese Art from the Collection of the Asian Art
Museum of San Francisco, 26.
100
Terese Tse Bartholomew, Botanical Puns in Chinese Art from the Collection of the Asian Art
Museum of San Francisco, 30.
101
ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 133.
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สตรี ส่ วนก้านบัวหมายถึ งอวัยวะเพศ ชาย ชาวจีนมักเรี ยกนางคณิ กาว่า ดอกบัวแดง และเมื่อบุรุษ
กล่าวว่าตนมีโชคดีมาเจอดอกบัวบานสองลักษณะ หมายความว่าเขาพบกับถ่านไฟเก่า102
ดอกบัวบานสี น้ าเงิน หมายถึงความสะอาด และความถ่อมตน นอกจากนี้ ยงั
เป็ นสัญลักษณ์ของเซียนที่ชื่อ เหอเซียนกู
การมี ค าว่ า ดอกบัว อยู่ใ นชื่ อ ของบุ รุ ษ นั้น บ่ ง ชี้ ว่า ผูน้ ้ ัน คื อ ชาวพุ ท ธหรื อ
เกี่ ยวข้องกับพุทธศาสนา สาหรั บในชื่ อของสตรี แสดงความปรารถนาให้หญิงนั้น เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
เป็ นที่เคารพนับถือ ตามความเชื่อของชาวจีน มีถุงผ้าไหมใช้ป้องกันภูตผีปีศาจได้ และภาพถุงผ้าและ
ปลาทองอยูด่ ว้ ยกันจะมีความหมายเป็ นสัญลักษณ์วา่ ขอท่านจงมีทองอย่างล้นหลามมากมายในถุง
กล่ า วกัน ว่า ในปั ก กิ่ ง ดอกบัว บานในวัน ขึ้ น 8 ค่ า เดื อ นอ้า ย นั้น เป็ นวัน
ดอกบัว หากสตรี คนใดเย็บผ้าในวันนี้ จะมีปัญหาเรื่ องการมีประจาเดือน
ชาวจีนจะนิ ยมใช้ภาพดอกบัวแทนคาที่มีความหมายว่า ความกลมกลืน ซึ่ ง
ในราชวงศ์ชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวนี้ แทนความหมายโชคดี103

ลายเส้นที่ 81 ภาพดอกบัว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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พรพรรณ จันทโรนานนท์, มิ่งไม้มาลีจีน.(กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน,2539),69.
Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 96-97.
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3.1.4 ดอกบ๊วย หรื อ เหมย (เหมย, หลี่) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัด นาค
ปรก มีจานวน 2 ภาพ (ลายเส้นที่ 82) มักวาดทั้งต้นโดยปลูกอยูใ่ นกระถาง และมีดอกเล็กๆแซมอยู่
ทัว่ ทั้งต้น ช่างจะวาดแบบแสดงรายละเอียดอย่างอ่อนช้อย เน้นลายเส้นในการแผ่กิ่งก้านของต้นไม้
ลักษณะการวาดแบบเสมือนจริ ง ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 21,35 (จากแผนผังที่ 6)
ต้นเหมย หรื อต้นบ๊วย เป็ นต้นไม้ที่ออกดอกเร็ วก่อนจะผลิใบ และเป็ นต้นไม้
ชนิ ดแรกที่ผลิดอกในฤดูใบไม้ผลิ ดอกเหมยนั้นมีคาเปรี ยบเทียบว่า “ผิวน้ าแข็ง กระดูกหยก” และ
เทียบได้กบั การเริ่ มเติบโต นัน่ คือ “หญิงสาวบริ สุทธิ์ ” นัน่ เอง104 นอกจากนี้ ดอกเหมยยังเป็ นตัวแทน
ของฤดูหนาว และพรหมจรรย์ดว้ ย
“ดอกเหมยห้ากลีบ” เป็ นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าแห่ งโชคดีท้ งั ห้า105 และคาว่า
ดอกเหมย (เหมย-ฮวา) เป็ นคาสามัญที่ใช้เรี ยกหญิงรับใช้ของสตรี ช้ นั สู ง และเรี ยกหญิงรับใช้ใน
สมัยก่อน นอกจากนี้ ยงั หมายถึงการพยากรณ์ชะตาชีวิตแบบหนึ่ งด้วย ภาพนักปราชญ์คนหนึ่ ง นัง่ ที่
โต๊ะพร้อมหนังสื อ มีเด็กชายคนหนึ่ งนาดอกเหมยมามอบให้ ภาพนี้ คือกวีชื่อ หลินปู้ (ค.ศ. 9671028) ซึ่ งมีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับบทกวีดอกเหมย (นัน่ คือ “ต้นเหมยน้อยในสวนภูเขาของข้า ซานหยวน
เสี ยวเหมย”) สานวน “ว่าง เหมย จวื่อ เข่อ” แปลว่า “ต้นเหมยอยูไ่ กล ดับกระหาย” เป็ นสานวน
หมายถึงปลอบใจตัวเองด้วยอารมณ์ฝันลม ๆ แล้ง ๆ มีตานานเล่าว่า เมื่อโจโฉนาทัพไปถึงสถานที่
แห่ งหนึ่ งที่ไม่มีน้ าทหารเกิดความกระหายน้ าเป็ นยิง่ นัก โจโฉก็หลอกว่า ข้างหน้ามีป่าเหมยที่มีตน้
เหมยอย่างหนาทึ บ ลู กเหมยดกชุ กไปหมด ทั้งหวานและเปรี้ ยว บรรดาทหารได้ฟังก็ต่างพากัน
น้ าลายไหล ไม่ตอ้ งกระหายน้ าอีก106 ต้นเหมย ต้นสน และต้นไผ่ คือสามสหายในฤดูหนาว สาหรับ
ภาพต้นเหมย ต้นไผ่ เด็ก ๆ และชายชราอีกหนึ่งคน พร้อมสตรี อีกสองคนและหญิงรับใช้หนึ่งคน
เป็ นสัญลักษณ์หมายถึงต้นเหมยให้เมล็ดมาก (ลูก) ไผ่เขียว (สุ่ น) ให้หลาน (ซุน) มากมาย
ถือเป็ นดอกไม้ช้ นั สู ง เป็ นชนิดสุ ดท้ายในดอกไม้ 4ฤดูของจีน ดอกบ๊วยจะ
บานในฤดูหนาวและไม่มีใบเลย ถือเป็ นดอกไม้ที่ทนความหนาวเย็นของอากาษได้ดี เปรี ยบเทียบกับ
ผูห้ ญิงที่มีความรู ้ความเข้มแข็ง ถ้าเป็ นผูช้ ายก็มีความเถรตรง สันโดษ ชอบอยูเ่ ป็ นอิสระ
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ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 133.
105
ดู ภาพตัวอย่า งได้จ าก. Edward L. Shaughnessy,China (London : Duncan Baird
Publishers,2005),134.
106
พรพรรณ จันทโรนานนท์, มิ่งไม้มาลีจีน.(กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน,2539),22.
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ลายเส้นที่ 82 ภาพดอกบ๊วย หรื อดอกเหมย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.1.5 ดอกซ่ อนกลิ่น หรื อจีนเรี ยกว่า กุยช่ ายลั้ง ชาวจีนถื อเป็ นดอกไม้มงคลชนิ ด

หนึ่ง ดอกซ่อนกลิ่นที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่
83) มัก วาดทั้ง ต้นโดยปลู ก อยู่ใ นกระถาง ชู กิ่ ง ก้า นออกดอก แผ่เป็ นรั ศ มี ช่ า งจะวาดแบบแสดง
รายละเอียดอย่างอ่อนช้อย มีความพริ้ วไหว รู ปแบบในการวาดลักษณะแบบเสมือนจริ ง

ลายเส้นที่ 83 ภาพดอกซ่อนกลิ่น ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.1.6 ไผ่ (จวู๋) ที่พ บภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ภาพ (ลายเส้นที่ 84) มักวาดเฉพาะส่ วนกิ่งที่ถูกตัดออกมา เห็นเป็ นลาต้นไผ่และมีใบๆประกอบ ช่าง
จะวาดแบบไม่แสดงรายละเอียด แต่จะเน้นเฉพาะรู ปทรง โดยมีรูปแบบในการวาดลักษณะแบบ
เสมือนจริ ง
ไม้ไ ผ่เป็ นไม้สาคัญทีสุ ดอย่างหนึ่ งในบรรดาผลิ ตภัณฑ์ธ รรมชาติ ของจี น
ชาวจีนนาไม้ไผ่มาเป็ นวัสดุในการสร้างบ้าน ทานัง่ ร้านและยังใช้เป็ นวัตถุดิบในการทากระดาษด้วย
มีสานวนจีนเกี่ยวกับไม่ไผ่หลายอย่าง เช่น ขอให้ชื่อนี้ ดารงอยูบ่ นผ้าไหมและไม้ไผ่ อันหมายถึง ขน
พูก่ นั สาหรับเขียนตัวหนังสื อ และกระดาษสี น้ าตาลที่ทามาจากไม้ไผ่น้ นั เอง
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หน่ อไม้ไผ่น้ นั มีรสดี ส่ วนสุ ราที่ได้จากใบไผ่ก็ถือว่ายอดเยี่ยม ขณะที่วงไผ่
บางครั้งก็ใช้แทนเงิ นตรา และม้าไม้ของเด็กที่ใช้ขี่เล่ น ก็ทามาจากไม้ไผ่ และเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ความอ่อนเยาว์
ขณะที่ ไม้ไผ่น้ ันงอกงามตลอดปี และคงสภาพเดิ ม จึงยังเป็ นสัญลักษณ์
ของวัยชราได้ดว้ ย เพราะลาไผ่โก่งค้อมเหมือนหลังคนชรา
ในหน้าร้อน ชาวจีนนิยมนาไม้ไผ่มาวางใต้เตียง เพราะช่วยให้รู้สึกเย็น และ
เรี ยกว่า ภรรยาไม้ไผ่ บรรดาพลุ และดอกไม้ไฟก็ทามาจากไม้ไผ่ ซึ งจะระเบิดเสี ยวดัง จึงใช้ขบั ไล่
ปิ ศาจด้วย107 ซึ่ งมักใช้ในวาระปี ใหม่ และงานฉลองอื่นๆ เมื่อปิ ศาจจากไป สันติก็คืนมา ชาวจีนจึง
ใช้คาว่า ไม้ไผ่ เพื่อหมายถึงปรารถนาขอพร ซึ่ งยังเป็ นคาพ้องเสี ยงกับคาว่า ระเบิด และประกาศ
ไม้ไ ผ่ ดอกเหมย และสน เป็ นสามสหายในฤดู หนาว ส่ วนกิ่ ง ไผ่น้ ันเป็ น
เครื่ องหมายอย่างหนึ่ งของเทพแห่ งความเมตตา นัน่ คื อ เจ้าแม่กวนอิ ม108 สาหรั บพืชสู ง สง่ าทั้ง สี่
ได้แก่ ดอกเหมย ดอกเก็กฮวย กล้วยไม้ และไผ่

ลายเส้นที่ 84 ภาพไผ่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.1.7 กล้วยไม้ (หลาน) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 5
ภาพ (ลายเส้ น ที่ 85) นิ ย มวาดดอกคู่ หรื อดอกเดี่ ย วๆ และจัด วางอยู่บ นโต๊ะ ช่ า งจะวาดแสดง
107

Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),293.
Wang, Shucun, Zhong Guo Nian Hua Shi (Beijing : Beijing Heng Zhi Cai Yin Youxian
Gongsi Yinshua, 2002).
108
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รายละเอี ย ดของกลี บ ดอก โดยการใช้เส้ นโค้ง มาประกอบกันอย่า งประณี ต เน้น รู ป ทรง โดยมี
ลักษณะการวาดแบบเหนื อจริ ง ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 1,10,11,16 (จาก
แผนผังที่ 4)
กล้วยไม้ (หลาน) คาว่า หลาน นอกจากหมายถึงกล้วยไม้แล้วยังหมายถึงพืช
จาพวกพลับพลึงได้ดว้ ย109 กล้วยไม้ในภาษาจีนเป็ นสัญลักษณ์มีความหมายหลักเกี่ยวกับกลิ่น คาว่า
ห้องกล้วยไม้ ก็คือที่พกั ของหญิงสาว หรื อห้องนอนของคู่สมรส ลมหายใจของสาวงามนั้นเปรี ยบว่า
คล้ายกับกลิ่ นกล้วยไม้ และคาว่าหลานนั้น ใช้ชื่อของสตรี เท่านั้น110 ในคัมภีร์เก่ าๆ ระบุถึงการ
อาบน้ าท่ามกลางกล้วยไม้บาน แต่อาจเป็ นคาอุปมา หมายถึงการอานน้ าชาระความสกปรก ซึ่ งถือ
เป็ นการรักษาผูถ้ ูกวิญญาณมาสิ งสู่ และโดยทัว่ ไปแล้วดอกกล้วยไม้จะหมายถึงความรักและความ
งาม สโมสรกล้วยไม้ทองจากัด อยูใ่ นพื้นที่ชุนเต๋ อในมณฑลกวางตุง้ นัน่ คือ บ้านหญิงสาว ที่เข้าไป
อยูต่ ้ งั แต่ยงั แรกสาว และอยูอ่ ย่างอิสระ เมื่อพ่อแม่เลือกเจ้าบ่าวที่เหมาะสมแล้ว หญิงสาวนั้นต้องออก
จาสโมสรกล้วยไม้ทองมาแต่งงาน ซึ่ งหญิงสาวบางคนไม่ยอมแต่งงานและกลับไปอาศัยในสโมสร
ดังกล่าวต่อ ธรรมเนียมนี้อาจเกิดขึ้นในชุมชนจ้วง ซึ่ งเป็ นขนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต่ของจีน
ที่ไม่ใช่พวกฮัน่ กล้วยไม้ในแจกัน อาจหมายถึงสัมพันธภาพ111 มีขอ้ ความในคัมภีร์อ้ ีจิงว่า เมื่อสอง
คนกลมเกลียว ความรุ นแรงจะแตกสลาย และชาวจีนยังเปรี ยบคาพูดของมิตรว่า หอมราว (เหล็ก)
กล้วยไม้

ลายเส้นที่ 85 ภาพกล้วยไม้ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 198.
110
พรพรรณ จันทโรนานนท์, มิ่งไม้มาลีจีน.(กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน,2539),36.
111
หลักฐานที่แสดงถึงแนวคิดนี้ ปรากฎอยูใ่ น คัมภีร์อ้ ี จิง ซึ่ งกล่าวว่า มิตรภาพที่ดี ก็เหมือนกับกลิ่น
ดอกกล้วยไม้. ดูจาก Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 557.
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3.1.8 ไม้อบเชย (เกว้ย) ที่พ บภายในงานจิ ตรกรรมพระอุ โบสถ วัดนาคปรก มี
จานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 86) นิ ยมจัดวางให้อยูภ่ ายในภาชนะ และวางอยูบ่ นโต๊ะ ช่างเขียนจะวาด
แสดงรายละเอียด เน้นรู ปทรง โดยใช้ภาพเรขาคณิ ต มีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง
ในภาษาจีนเรี ยก เกว้ย หรื อ โหรวเกว้ย (ต้นอบเชยจีน)112 นั้น นอกจากจะมี
ประโยชน์เป็ นสมุนไพรได้แล้ว ยังเชื่ อว่ามีอานาจอาถรรพ์ดว้ ย จึงมีปลูกไว้ในสวนที่พระราชวัง
พระจันทร์ ดอกของไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอมมาก
มีสานวนจีนกล่าวว่า “หักกิ่ งอบเชย” ซึ่ งหมายถึ ง “ผ่านการสอบเข้ารับ
ราชการ”113 เพราะว่าจะได้กลิ่นหอมหวนจากทุกๆ ด้าน
ต้นอบเชยจึงออกดอกในเดือน 8 ของปฏิทินจีนโบราณ และถือเป็ นดอกไม้
ประจาฤดูใบไม้ร่วง ภาพวาดของดอกอบเชยพร้อมกับดอกท้อ เป็ นสัญลักษณ์มงคล มีความหมายว่า
“มีอายุยนื นาน และได้รับเกียรติยศอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด”

ลายเส้นที่ 86 ภาพไม้อบเชย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.2 ผลไม้ที่นามาไหว้พระบูชาเทพ คนจีนโบราณมักนิยมเอาชื่อหรื อคาพ้องต่างๆเข้า
มาเป็ นนัยหรื อเป็ นเคล็ดในการไหว้ ทั้งนี้เพื่อให้รับรู้ถึงความเป็ นมงคลในการเซ่นไหว้
3.2.1 ส้ม มื อที่ พ บภายในงานจิตรกรรมพระอุ โบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 4 ภาพ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 87) นิ ยมวาดแบบผลคู่ วางอยู่บนพานหรื อบนโต๊ะโดยตรง ช่ างเขียนจะวาด
แสดงรายละเอียดอย่างประณี ต เน้นรู ปทรง ในแต่ละภาพจะมีความแตกต่างตรงความโค้งงอน โดยมี
รู ปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 21,23
,29 (จากแผนผังที่ 6)
112

Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 218.
Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 84.
113
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ส้ ม มื อ เป็ นส้ ม ที่ มี ล ัก ษณะพิ เ ศษคื อ มี รู ป เรี ย วยาว ส่ ว นหัว จะยาวแคบ
ออกเป็ นชิ้นๆ คล้ายนิ้วมือ ซึ่ งนิ้วมือในที่น้ ีชาวจีนหมายถึง มือพระพุทธเจ้าถือว่าเป็ นของสาคัญ หา
ยาก 114 มี ก ลิ่ น หอม ชาวจี น จะถื อ ส้ ม มื อ ตลอดเวลาจนกว่า จะเหี่ ย วแห้ง แล้วน าไปดองใช้ท ายา
นอกจากนี้ยงั ถือเป็ นของมงคล เวลามีงานเช่น ในวันขึ้นปี ใหม่ หรื อมีงานพิธีศาสนา จะนามาใส่ ชาม
ตั้งบูชาเจ้าที่ บางที ใ ช้อบห้องทาให้กลิ่ นหอม มีความหมายถึ งความสุ ข นอกจากนี้ ส้มมื อยังเป็ น
สัญลักษณ์แทน ฮก115

ลายเส้นที่ 87 ภาพส้มมือ ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
3.2.2 ผลทับทิม ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3 ภาพ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 88) นิ ยมวาดในลักษณะถูกจัดวางอยูบ่ นพาน ช่างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียด
อย่างประณี ต เน้นรู ปทรงของผลและใบที่ประดับ โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง
ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 36 (จากแผนผังที่ 6) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศใต้
ภาพที่ 4,7,18,21 (จากแผนผังที่ 7)
เป็ นผลไม้ที่นามาจากอินเดีย เพราะในประเทศจีนเองนั้น เมื่อก่อนไม่มี ได้
นามาปลู ก ครั้ งแรกที่ ว ดั ขาวเมื องโลหยาง เป็ นผลไม้ข องหลวง จัก รพรรดิ จะรั บ สั่ ง ให้เก็ บ และ
ประทานแก่ขา้ ราชการชั้นผูใ้ หญ่ ผูท้ ี่ได้รับพระราชทานถือว่าเป็ นเกี ยรติสูงส่ งและเป็ นของหายาก
กล่าวกันว่าทับทิม 1ผล มีราคาเท่ากับวัวขาว 1 ตัว ในภาษาจีน คาว่า “ทับทิม” มีความหมายตาม
ตัวอักษรว่า “ต้นหลิ วหิ น” และจะพบว่าชาวจีนนิ ยมปลูกต้นทับทิมไว้หน้าบ้าน หรื อในสวน
เนื่ องจากทับทิมมีความหมายเป็ นมงคล ทั้งในภาษาจีนและในภาษาไทย ก็ยงั มีความหมายพ้อง
กับอัญมณี ชนิดหนึ่งด้วย

114

Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 32.
115
ธวัชชัย ดุ ล ยสุ จ ริ ต , สั ญ ลักษณ์ ม งคลจี น สื บ สานจิ ต วิญ ญาณบรรพชน (กรุ ง เทพฯ :
สร้างสรรคบุ๊คส์, 2545), 223.
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เดิ ม นั้น มี ก ารนาต้นทับ ทิ ม จากตะวันออกใกล้ไ ปสู่ แผ่นดิ นจี น ในราว
ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริ สตกาล ทั้งในจีนและในแถบตะวันออกใกล้ถือว่าทับทิมเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความรุ่ งเรื อง เติบโต เพราะเป็ นผลไม้ที่เมื่อปอกเปลือกจะพบเมล็ด (จวื่อ) มากมาย คาว่า จวื่อ นั้น
พ้องเสี ยงกับคาที่มีความหมายว่า “เด็ก ๆ” ซึ่ งก็หมายถึงลูกหลาน116นัน่ เอง
นอกจากนี้ ทับทิมยังเป็ นหนึ่ งในสาม ผลไม้น้ าโชค รวมทั้งท้อ และมะนาว
ผลไม้เหล่านี้ เป็ นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ สาหรับภาพผลทับทิมที่สุก ปอกเปลือกออกครึ่ ง
ผล มักนิ ยมใช้เป็ นของขวัญวันแต่งงาน โดยมีอกั ษรเขียนไว้วา่ “หลิว ไค ไป่ จวื่อ” มีความหมายว่า
“ทับทิมเปิ ดร้อยเมล็ด ” (ร้อยลูกหลาน) นอกจากผูใ้ หญ่จะนิ ยมใช้ผลทับทิมเป็ นผลไม้มงคลแล้ว
เด็กผูห้ ญิงยังชอบนาดอกทับทิมไปประดับผมด้วย ดอกทับทิมนั้นจะเบ่งบานในราวเดือน 5 ของจีน
ซึ่ งเป็ นฤดูร้อน และเมื่ออยู่รวมกับดอกกล้วยไม้ ดอกไอริ ส (เจ๊กลั้ง) และแอ๊ปเปิ้ ลป่ า ถื อว่าเป็ น
ดอกไม้แห่ งฤดูท้ งั สี่ หากเด็กสาวบอกว่าตนเองเป็ น “ผลทับทิม” ก็หมายความว่าเธออายุ 16 ปี แล้ว
(สื อ ลิ่ว หมายถึง 16 ซึ่ งมีเสี ยงใกล้เคียงกับคาว่า สื อ หลิว ที่หมายถึงทับทิมนัน่ เอง)117
อย่า งไรก็ ต าม ทับ ทิ ม กลับ ไม่ ใ ช่ ผ ลไม้ที่ ค วรน ามาบวงสรวงเซ่ นไหว้
เนื่องจากถือว่าเป็ นผลไม้ที่มีเสน่ห์ยว่ั ยวนมากเกินไป
สาหรับภาพผลทับทิม หมวกขุนนาง และสายคาดเอว หรื อสายสะพาย เป็ น
สัญลักษณ์บ่งบอกว่า “ขอให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ชว่ั ลูกชัว่ หลาน” เพราะ สื อ ที่หมายถึงทับทิมนั้น
พ้องเสี ยงกับคาว่า สื อ ที่หมายถึงชัว่ อายุคน หรื อชัว่ ลูกชัว่ หลานด้วย

ลายเส้นที่ 88 ภาพทับทิม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
116

Gu Ting Shu Wu., ZhongGuo Jixiang Tu – an (TaiBei : Zhongwen Tuhua Gufen Youxian
Gongsi, n.d.), 65.
117
ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์ ,
2545), 103.
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3.2.3 ส้ม (จวี๋ จวื่อ) ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 20
ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 89) นิยมวาดโดยจัดวางอยูบ่ นพานหรื อผลเดี่ยวๆ วางอยูบ่ นโต๊ะ ช่างเขียนจะ
วาดแสดงรายละเอียดอย่างประณี ต เน้นรู ปทรง โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ งตัวอย่างที่
ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 23,28,31 (จากแผนผังที่ 7)
ทางตอนใต้ของจีนมีส้มเจริ ญงอกงาม ถือเป็ นของกานัลที่เหมาะจะมอบแก่
เด็กๆ มีเรื่ องเล่าว่า มีชายหนุ่มที่รับส้มสองผล แต่ไม่ได้รับประทานเสี ยเอง หากมอบต่อให้มารดา
ของตน ผูค้ นยกย่องเขา ในฐานะเป็ นลูกกตัญญูที่สมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นหน้าที่อนั สู งส่ งตามคติของจีน นัน่
หมายถึงส้มซึ่งมีเสี ยงคล้ายกับคาว่า “จู”้ ซึ่ งหมายถึงความปรารถนา หรื อขอพร และด้วยเหตุน้ ี ส้มจึง
ถือเป็ นเครื่ องหมายของโชคดี และมักจะรับประทานส้มกันในวันที่สองของงานเลี้ ยงปี ใหม่ ใน
สมัยก่อน จักรพรรดิ จะพระราชทานส้มแก่ขา้ ราชบริ พารในวันดังกล่าว118 สาหรับส้มแมนดาริ น
(กาน) ส้มแมนดาริ นนั้น เป็ นพืชพื้นเมืองของจีนและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีลกั ษณะคล้ายมะนาว
ในไต้หวันมีธรรมเนียมมอบส้มแมนดาริ นให้แก่เจ้าสาวเมื่อจะเข้าไปสู่ บา้ นของสามี โดยจะมอบให้
สองผล และเจ้าสาวจะปอกส้มนั้นในตอนเย็น อันเป็ นธรรมเนียมการแสดงออกที่หมายถึงชีวิตอัน
ผาสุ กและยืนยาวด้วยกัน
คาว่า เทียนกาน หรื อ “ส้มสวรรค์” หมายถึงลูกกลม ๆ ที่แทงด้วยตะปู เพื่อ
ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่าง

ลายเส้นที่ 89 ภาพส้ม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
118

ผลไม้ที่เกี่ยวข้องก็คือ “ส้มขม” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์หมายถึงโชคชะตา เนื่ องจากมีเสี ยงที่พอ้ งกัน. ดู
จาก Krahi, Regina, “Plant Motifs of Chinese Porcelain: Examples from the Topkapi Saray Inclentified through
the Bencao Gaugmu, Part I,” Oreintations 18, 5 (May 1987): 52-65.
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3.2.4 ลูกท้อที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 5 ภาพ
(ลายเส้นที่ 90) นิ ยมวาดแบบรวมกลุ่มอยูก่ บั ตัวอักษรหรื อวาดผลคู่วางอยูบ่ นโต๊ะ และวาดคู่กบั ลิง
โดยที่ลิงจะถือลูกท้ออยูใ่ นอุม้ มือ ช่างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียดอย่างประณี ต เน้นรู ปทรง โดยมี
รู ปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 11,16 ,29 (จาก
แผนผังที่ 6)
ลูกท้อเป็ นไม้พนั ธุ์เดียวกับพลัม แพร์ หรื อสาลี่ ลูกท้อของจีนมีผลคล้ายรู ป
หัวใจ ดอกท้อจะบานในฤดูใบไม้ผลิ ชาวจีนถือว่าดอกท้อเป็ นสัญญลักษณ์ของคนตัวอย่างชั้นเยี่ยม
ผูค้ วรได้รับเกียรติอย่างสู ง เพราะสามารถผจญความหนาวเย็นของหิ มะได้อย่างกล้าหาญ ส่ วนลูกท้อ
นั้น มีความสาคัญมาก เป็ นผลไม้ที่บนั ดาลความเป็ นเซี ยน ได้แก่ เซี ยนทั้งแปด และนอกจากนี้ ยงั
เป็ นสัญลักษณ์แทน ซิ่ ว หมายถึงความมีอายุยนื ยาว119 ดังจะเห็นได้จากผลท้อ เป็ นลักษณะทางประติ
มานสาคัญของเทพแห่ งอายุยืน หรื อ โซร่ วซิ ง120 นอกจากช่างเขียนภาพลูกท้อเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็
ยังผูกลายทับตัอกั ษรจี น ซึ่ งอ่านว่า โซร่ ว แปลว่า อายุยืนด้วย ซึ่ งการผูกภาพลูกท้อและตัวอักษร
ดังกล่าว ปรากฎมาก่อนแล้วในศิลปะจีนด้วย (ลายเส้นที่ 91)
ในบรรดาผลไม้ท้ งั ปวงของจีน ดูเหมือนว่าลูกท้อจะได้รับความนิ ยมสู งสุ ด
และมีความหมายเชิ งสัญลักษณ์หลายประการด้วยกัน เชื่อกันว่าเนื้ อไม้และสี ของมันสามารถขับไล่
ภูตผีปิศาจได้ ส่ วนกลีบดอกก็สามารถสะกดคนได้ นอกจากนี้ ยงั มีความเชื่อเรื่ องท้ออมฤตที่ออกมา
ผลเพียงหนึ่ งครั้งในรอบพันปี เท่านั้น ตามตานานเล่าว่า ผลท้อดังกล่าวอยู่ในอุทยานของพระนางซี
หวังหมู่ บนเทือกเขาคุนลุน้ เมื่อมีผลออกมา พระนางก็เชิญทวยเทพทั้งปวงไปยังพระราชวัง และจัด
งานเลี้ยง แต่ปรากฏว่าลิงที่ชื่อ ซุนหงอคง ได้เข้าไปทาลายสวนของพระนางเสี ยหมดสิ้ น ด้วยเหตุน้ นั
ซุ นหงอคงจึงได้มีชีวิตเป็ นอมตะด้วยผลท้อพันปี โดยมากเชื่อกันว่าผลท้อเป็ นสัญลักษณ์ของการมี
ชีวติ ยืนยาว ไม่นานมานี้นิยมวางผลท้อไว้หน้าประตูบา้ นในวาระปี ใหม่เพื่อขับไล่วิญญาณชัว่ ร้าย มี
การทาคันธนูดว้ ยไม้ทอ้ เพื่อใช้ยงิ ปิ ศาจ และยังมีการสลักเทพผูร้ ักษาประตูทางเข้าบ้าน โดยสลักจาก
ไม้ชนิดนี้ แต่ในสมัยต่อมามีการใช้หุ่นกระดาษแทน
ดอกท้อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องหญิ ง สาว แต่ ค านี้ อาจจะมี ค วามหมายเชิ ง
เปรี ยบเทียบกับหญิงใจง่ายก็ได้ส่วนดอกท้อเขียวนั้นเป็ นอุปมา หมายถึง สถานที่นดั พบลับๆ ของ
คู่รัก สาหรับ‘ตาดอกท้อ’ หมายถึง ตาหวาน ใช้กบั นักแสดงผูห้ ญิง‘ถ้ าดอกท้อ’ หมายถึงโลงศพ และ
119

ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ : นวสารการพิมพ์, 2534), 57.
Chi Jo-hsi, “Designs Symbolising Luck Meaning,” in Pearls of the Middle Kingdom (Taiwan:
National Palace Museum,1989), 129.
120
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ในวรรณคดี จีนเรื่ องสามก๊ก ยังมีกล่าวถึง สวนท้อ ที่วีรบุรุษนักรบทั้งสาม อันไดแก่ เล่าปี่ เตียวหุ ย
และกวนอู สาบานเป็ นพี่นอ้ งกัน ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงมาก นอกจากนี้ทอ้ ยังเป็ นต้นไม้ชนิดนี้ยงั
เป็ นสัญลักษณ์ประจาเดือนสามของจีนด้วย

ลายเส้นที่ 90 ภาพลูกท้อ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.2.5 สาลี่ ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุ โบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3 ลักษณะ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 91) นิยมจัดวางให้อยูบ่ นถาด หรื อจัดวางแบบผลคู่ อยูบ่ นเครื่ องโต๊ะ ช่างเขียนจะ
วาดแสดงรายละเอี ย ดอย่า งประณี ต เน้นรู ป ทรง โดยมี รูป แบบในการวาด ลัก ษณะเสมื อ นจริ ง
ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 1,28 (จากแผนผังที่ 7)
สาลี่ เป็ นผลไม้ที่ใช้รับรองผูม้ าเยือนมักใส่ ถาดตั้งบนโต๊ะต้นสาลี่น้ ีมีอายุยืน
ยาวมาก บางต้นมีอายุถึง 300 ปี สาลี่เป็ นต้นไม้อีกชนิดหนึ่ง ที่เป็ นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว
ทั้งนี้ก็คงเป็ นเพราะต้นสาลี่น้ นั มีอายุยืนยาวมาก ในละครของจีนเรื่ องหนึ่ งกล่าวถึงพ่อค้าสาลี่ที่บอก
ว่า สาลี่ของตนจะทาให้ชีวติ สมรสมีความสุ ขราบรื่ น แต่คู่รักไม่ควรตัดแบ่งสาลี่เป็ นส่ วนๆ เพราะคา
ว่า หลี นี้ พอ้ งเสี ยงกับคาที่หมายความว่า “การแตกแยก” ด้วยเหตุน้ ี ญาติมิตรจึงไม่ควรตัดแบ่งผลสาลี่
แจกกัน
นอกจากนี้ แล้วยังไม่ควรแจกผลสาลี่ในวันที่ 15 เดือน 7 ด้วย เนื่องจากวันนี้
วิญญาณของผูต้ ายจะออกมายังโลกมนุษย์ ผลสาลี่จะนาความทุกข์แก่ญาติของวิญญาณเหล่านี้ เจิง
จวื่อ ศิษย์โปรดคนหนึ่งของขงจื๊อ ผูม้ ีชื่อเสี ยงเรื่ องความกตัญญูไม่ยอมรับภรรยาของตนเอง เพราะ

160
นางไม่ได้ปรุ งสาลี่ให้ครอบครัวเป็ นเวลานาน ส่ วนสานวนว่า “ดอกสาลี่กบั หยาดฝน” เป็ นคาที่ใช้
เปรี ยบเทียบหมายถึงหญิงงาม121

ลายเส้นที่ 91 ภาพสาลี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.2.6 ฟั กทอง ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 6 ภาพ
(ลายเส้ น ที่ 92) นิ ย มจัดวางอยู่บ นถาด หรื อวางผลเดี่ ย วๆ อยู่บ นโต๊ะ ช่ า งเขี ย นจะวาดแสดง
รายละเอี ย ดอย่า งประณี ตอ่ อนช้อย เน้นรู ป ทรง มี ก ารประดับ ด้วยใบ โดยมี รูป แบบในการวาด
ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 17,22,23,28 (จากแผนผังที่
6)
ชาวจีนถื อเป็ นผลไม้ช้ นั สู ง มีความหมายว่า ขอให้มีเงิ นมีทองใช้ หากภาพ
ฟักทองประกอบด้วยผลหลายๆลูก และมีเถาวัลย์เกี่ยวกัน ภาพในลักษณะนี้ ปรากฎในศิลปะจีนด้วย
โดยเรี ย กว่า กวา เตย๋ เหมี ย น เหมี ย น แปลว่า ฟั ก ทองใหญ่ และเล็ก เชื่ อมติ ดต่ อกัน มี ค วามนัย
หมายถึง อวยพรให้มีลูกหลานสื บเนื่องไม่ขาดสาย122

121

Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London:
Routleldge, 1995), 62.
122
การเปรี ยบเทียบแนวคิดดังกล่าวกับผลฟักทอง ได้ปรากฎในหนังสื อ ซรื อ จิง. ดูจาก Jian – Hua
Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 15.
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ลายเส้นที่ 92 ภาพฟักทอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.2.7 ลูกพลับ ที่พบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3 ภาพ
(ลายเส้นที่ 93) นิ ยมจัดวางอยู่บนภาชนะ หรื อผลเดี่ ยวๆ วางอยู่บนเครื่ องโต๊ะ ช่ างจะวาดแสดง
รายละเอียดอย่างประณี ตอ่อนช้อย เน้นรู ปทรง โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ งตัวอย่าง
ที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 29,37 (จากแผนผังที่ 6)
ลูกพลับ เป็ นผลไม้ที่ใช้รับรองผูม้ าเยือน เช่ นเดียวกับสาลี่ตน้ พลับมีขนาด
ใหญ่มาก เจริ ญเติบโตได้ดีทางตอนเหนือของจีนปลูกเป็ นส่ วนตามเชิงเขาลูกพลับมีหลายชนิดหลาย
พันธุ์ ลูกพลับนี้บางที่ใช้แทนส้มมือ ดังนั้นจึงมีความหมายเป็ น ฮก ได้อีกอย่างหนึ่ง123
ผลพลับนั้น บางครั้งก็เรี ยก “มะเดื่อจีน” (Chinese Fig) เป็ นสัญลักษณ์ของ
ความใกล้ชิดผูกพัน หากมีภาพผลพลับอยูร่ ่ วมกันผลส้มแมนดาริ นก็จะเป็ นสัญลักษณ์หมายถึง ความ
ปรารถนา ขอให้ท่านจงมีโชคดีในกิจการงานทั้งปวง เนื่องจากในภาษาจีน คาว่า ส้มแมนดาริ น (จื่อ)
นั้น มีเสี ยงใกล้เคียงกับคาว่า จี่ ที่หมายถึงโชคดี
นอกจากนี้ ยงั อาจมีภาพขนมที่ทามาจากผลพลับ กิ่ งสน และส้ม ในที่น้ ีจึงมี
ความหมายว่า ขอให้โชคดี (ซื่อ) ในกิจการ (จี่) นับร้อย หากมีภาพผลลิ้นจี่อยูด่ ว้ ย ก็หมายความว่า จง
ได้ผลกาไร ดาเนินธุ รกิจอย่างประสบความสาเร็ จ124
123

ชิวเทียน, มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ : นวสารการพิมพ์, 2534), 169.
ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 103.
124
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ลายเส้นที่ 93 ภาพลูกพลับในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.2.8 แตงโม ที่พ บภายในงานจิ ตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 94) จัดวางแบบผลเดี่ยวๆ อยูบ่ นโต๊ะ ช่างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียดอย่าง
ประณี ตอ่ อนช้อย ใช้ลวดลายไทยมาประยุกต์กบั ส่ วนต่ างๆ ของภาพแตงโม เน้นรู ป ทรง โดยมี
รู ปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 14
(จากแผนผังที่ 5) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 14 (จากแผนผังที่ 7)
ในแผ่นดินจีนมีพืชจาพวกแตงมากมายหลายชนิด แตงโมเป็ นพืชสาคัญชนิด
หนึ่งที่นาเข้ามาจากเอเชียตะวันตก ด้วยเหตุน้ ี จึงเรี ยกแตงโมว่า “แตงตะวันตก” (ซี กวัว)125 กล่าวกัน
ว่ามีขอ้ ห้ามของขงจื๊อว่า ไม่ควรก้มตัวขณะผ่านเถาแตง เพราะอาจถูกคิดว่าเป็ นขโมยได้ สาหรับใน
วันฉลองของสตรี (วันขึ้น 7 ค่า เดือน 7) สตรี ในตอนกลางของประเทศจีนจะบูชาด้วยแตงโม ส่ วน
วันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 มีการทาขนมแตงโมด้วย ครั้นฤดูใบไม้ร่วง หญิงสาวจะเข้าไปในไร่ เก็บแตง
โดยเชื่อว่าจะเป็ นมงคลแก่ชีวติ สมรส และจะทาให้ได้ลูกชาย126
จากความเชื่อบางประการในเรื่ องความหมายภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับแตงโม
อักษรที่เขียนคาว่า กวัว นั้น หากแยกตรงกลาง และนาแต่ละส่ วนมารวมกัน จะอ่านได้ความหมายว่า
แปด และแปดสองครั้งก็เป็ นอุปมา หมายถึงหญิงที่แต่งงานได้ หรื ออาจจะกล่าวเป็ นเชิงเปรี ยบเทียบ
ว่า “เป็ นสาวแล้วเหมือนน้ าเต้าผ่าซี ก” คากล่าวนี้ หมายถึงการมีรอบเดือนครั้งแรก หรื อแม้การเสี ย
ความบริ สุทธิ์ ก็ได้ หากคิดถึงสี แดงภายในแตงโม สาหรับเมล็ดแตงนั้นเป็ นคาเปรี ยบเทียบกับฟั น
ของหญิงสาว

125

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 96.
126
อ้างจาก Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 15.
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ในมณฑลกวางตุง้ ของจีนจะไม่มีการมอบแตงเป็ นของขวัญ เพราะคาว่า ซี
ใน ซีกวัว ที่หมายถึงแตงโมนั้น เมื่อออกเสี ยงตามสาเนียงกวางตุง้ แล้วมีความหมายว่า ตาย
เป็ นผลไม้ที่ใช้รับรองผูม้ าเยือน หมายถึง ขอให้มีเงินมีทองมากมายเหมือน
เมล็ดแตงโม

ลายเส้นที่ 94 ภาพแตงโม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
3.2.9 มะเขือยาว (แฉว จวื่อ) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
มีจานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 95) ช่ างเขียนจะวาดเป็ นผลคู่ วางอยู่บนโต๊ะ แสดงรายละเอียดอย่าง
ประณี ตอ่อนช้อย เน้นรู ปทรง โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเหมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝา
ผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 17 (จากแผนผังที่ 4)
มะเขือยาวของจีนมักจะถือเป็ นสัญลักษณ์ของขุนนาง เนื่องจากมีรูปร่ างของ
ขั้วคล้ายกับหมวกขุนนาง และการวาดภาพมะเขือยาว ยังเป็ นเครื่ องหมายแสดงความปรารถนาว่าผู้
ได้รับภาพจะได้รับรางวัลเป็ นตาแหน่งทางราชการ127
ในไต้หวันมีธรรมเนี ยมการรับประทานมะเขือยาวในช่ วงปลายปี และมี
ความเชื่อว่า จะทาให้ริมฝี ปากเป็ นสี แดงสวยงามได้
สาหรับรู ปร่ างที่ยาว และปลายมน ทาให้มีการใช้เป็ นสัญลักษณ์ของอวัยวะ
เพศชายในหลายประเทศชของเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

ลายเส้นที่ 95 ภาพมะเขือยาว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
127

ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน,182.
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4. หมวดรู ปสิ่ งของ
คือนารู ปสิ่ งของต่างๆ มาผูกเป็ นลายเรี ยกว่า “ลายฮ่อ” จาแนกได้เป็ น 6 ประเภท คือ
4.1 อาวุธ
4.1.1 มีดสั้น ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
(ลายเส้นที่ 96) นิยมวาดเป็ นคู่ วางอยูบ่ นโต๊ะ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เน้นรู ปทรง แต่ไม่เน้น
รายละเอียดหรื อลวดลายในส่ วนย่อย โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ
บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 10 (จากแผนผังที่ 6)
โดยจะมีลกั ษณะเหมือนกับดาบในชุดสัมฤทธิ์ แต่มีขนาดบางกว่ามาก ใช้ใน
การศึกสงคราม ในทางพุท ธศาสนามีความหมายถึ งปั ญญาความเฉลี ยวฉลาด และสามารถล่ วงรู้
เหตุการณ์ภายหน้าได้ เมื่ออยูใ่ นหัตถ์ของเทพจุดประสงค์คือ ตัดอวิชชาและนาไปสู่ ทางแห่ งความรู้
แจ้งเห็นจริ ง ในลัทธิ เต๋ าถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของชัยชนะต่อสิ่ งที่ชว่ั ร้ายทั้งปวง และเป็ นสัญญลักษณ์
ประจาตัวของลวีต่ งปิ่ น หนึ่งในแปดเซียน128

ลายเส้นที่ 96 ภาพมีดสั้น ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.1.2 หอก ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี 3 ลักษณะ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 97) มักวางรวมอยูก่ บั อาวุธชนิดอื่นๆ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เน้นรู ปทรง
แต่ไม่เน้นรายละเอียดในส่ วนย่อย หอกแต่ละภาพจะมีความแตกต่างกันที่รูปทรง โดยมีรูปแบบใน
การวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 13,15,26 (จาก
แผนผังที่ 6)

128

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 88.

165
หอก เป็ นอาวุธที่มีรูปแบบต่างกันมากมายหลายชนิด ใช้ในการสงครามและ
ล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณ หอก เป็ นอาวุธหนึ่ งในอาวุธหลายๆ ชนิดที่ใช้เป็ นเครื่ องหมายของเทพ
ในพุทธศาสนาและลักธิเต๋ าบางองค์

ลายเส้นที่ 97 ภาพหอก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.1.3 ง้าว ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3 ภาพ
(ลายเส้นที่ 98) มักวางรวมอยูก่ บั อาวุธชนิดอื่นๆ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เน้นรู ปทรง แต่ไม่
เน้นรายละเอียดในส่ วนย่อย บางภาพจะมีพ่ไู หมห้อยประดับอยู่ เป็ นความแตกต่างของภาพง้าวแต่
ละภาพ โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง
ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีหลากหลายภาพด้วยกัน มัก
วางรวมอยูก่ บั อาวุธชนิ ดอื่นๆ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เน้นรู ปทรง แต่ไม่เน้นรายละเอียดใน
ส่ วนย่อย โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้
ภาพที่ 16 (จากแผนผังที่ 7)
เป็ นอาวุ ธ โบราณของจี น มัก จะใช้เ ป็ นเครื่ อ งประดับ ในงานศิ ล ปะและเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ห มายถึ ง โชคดี ความสุ ข สมความปรารถนา 129 หรื อ อาจเป็ น (ง้า ว) พ้อ งเสี ย งกับ จี่
(ความสุ ข) หนทางในการบรรลุ เพื่อจะได้ประสบโชคดีในการสอบ “จี่” คือการสอบเลื่อนยศหรื อ
เลื่อนชั้น130
129

ภาพดังกล่าวปรากฎบนเสื้ อฉลองพระองค์ของจี นด้วย ดู จากการตีความสัญลักษณ์ ดังกล่าวใน
Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 105.
130
Clunas, Craig, Art in China (Hong Kong : Oxford University Press, 1997).
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ลายเส้นที่ 98 ภาพหอก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.1.4 ดาบ (เต้า เตา) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
5 ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 99) มักถูกจัดวางร่ วมกับกล่องตารา หรื อว่างเดี่ยวๆ บนโต๊ะ ช่างเขียนจะ
วาดเฉพาะเส้นรอบนอก เน้นรู ปทรง เน้นรายละเอียดในส่ วนย่อยอย่างสวยงาม บางภาพจะมีพู่ไหมห้อย
ประดับอยู่ โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้
ภาพที่ 23,38 (จากแผนผังที่ 7) บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 6 (จากแผนผังที่ 5)
ดาบเป็ นอาวุธสาคัญอย่างหนึ่งของนักรบสมัยโบราณคือ ดาบ ซึ่ งนอกจากใช้
สังหารข้าศึกแล้วยังใช้ปราบปี ศาจได้ดว้ ย เช่ นที่ หลวี่ ตัง ปิ น (เซี ยนองค์หนึ่ ง) และจงเขว่ย (เขวย
ซิง) ใช้ปรายปิ ศาจต่างๆ ส่ วนตานานเกี่ยวกับดาบและอานาจอาถรรพณ์ของดาบมีเล่าไว้มากมาย แต่
ที่กล่ าวไว้มากก็คือ ดาบชายหญิงที่ทามาจากตับและไตของกระต่ายกิ นเหล็กบนเทือกเขาคุ นลุ ้น
สาหรับผูท้ ีฝันเห็นดาบนัน่ หมายถึงงู แต่หากสตรี ฝันว่ามีดาบ ถือว่าโชคดีมาก131 แต่หากบุรุษฝันว่า
ดาบตกน้ า จะเป็ นลางบอกการตายของสตรี ในวิชาอาคมนั้น เชื่อว่าดาบทัว่ ไปสามารถกาจัดปี ศาจได้
โดยการทาด้วยเลือดสตรี ที่กาลังตั้งครรภ์ทารกเพศชาย และเปล่งคาถากากับไปด้วย สัญลักษณ์พดั
น้ า เต้า กรั บ กระเช้า ดอกไม้ ดาบ สิ่ ง ของเหล่ า นี้ เป็ นสัญลัก ษณ์ ข องลัท ธิ เต๋ า ในสมัย ราชวงศ์ชิ ง
สัญลักษณ์ดงั กล่าว เป็ นเพียงเครื่ องหมายความโชคดีเท่านั้น132
131

Clunas, Craig, Art in China, 96.
132
ภาพดังกล่าวปรากฎบนเสื้ อฉลองพระองค์ของจีนด้วย อ้างอิงจากการตีความสัญลักษณ์ดงั กล่าว
ใน Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 97.
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ลายเส้นที่ 99 ภาพดาบในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.1.5 ขวาน (ฝู) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3
ภาพ (ลายเส้นที่ 100) มักวางรวมอยูก่ บั อาวุธชนิดอื่นๆ หรื อวางเดี่ยวๆ อยูบ่ นเครื่ องโต๊ะ ช่างจะวาด
เฉพาะเส้ นรอบนอก เน้นรู ป ทรง แต่ ไ ม่ เน้นรายละเอี ย ดในส่ วนย่อ ย โดยมี รูป แบบในการวาด
ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 11 (จากแผนผังที่ 5)
มี ห ลัก ฐานการใช้ ข วานบนแผ่ น ดิ น โบราณมาช้า นาน ขวานที่ ใ ช้ มี
หลากหลายรู ปแบบ ทามาจากวัสดุต่างๆ กัน โดยเริ่ มตั้งแต่ขวานหิ นในสมัยแรกๆ และต่อมามีการ
ประดับประดาลวดลายอย่างงดงาม ทั้งยังมีส่วนยอดที่แกะสลักเป็ นรู ปสัตว์ก็มี ตามความเชื่อของจีน
ถือว่าขวานเป็ น 1 ใน 12 สัญลักษณ์ของอานาจกษัตริ ย ์ ในขณะเดียวกัน ก็เป็ นสัญลักษณ์หมายถึง หลู่
ปัน เซี ยนผูพ้ ิทกั ษ์ช่างไม้ และยังหมายถึงนายหน้า หรื อพ่อสื่ อแม่ชกั ก็ได้133

ลายเส้นที่ 100 ภาพขวาน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.1.6 เหล็ก (จิน) เป็ นส่ วนประกอบหลักในการทาอาวุธต่างๆ ที่ปรากฎในงาน
จิตรกรรม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก

133

Chuen – Feng Lee, ed. Chinese Decorative Design (Taipei : Southern Materials Centre, 1987).
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คาว่า จิน (หรื อ กิม ในภาษาแต้จิ๋ว) นั้น นอกจากจะหมายถึงเหล็กแล้ว ยัง
หมายถึง “ทองคา”134 ได้อีกด้วย เหล็กนั้นเป็ นธาตุชนิดหนึ่ งในบรรดาธาตุท้ งั ห้า ส่ วนทองคานั้นก็
เป็ นสัญลักษณ์ของทิศตะวันตก และสี ขาว ชาวจีนรู้จกั ารใช้เหล็กตั้งแต่ราวสองพันปี ก่อนคริ สตกาล
ครั้งเมื่อประมาณ 400 ปี ก่อนคริ สตกาล ก็เริ่ มใช้เหล็กเป็ นเครื่ องมือ เช่น ใช้ไถนา และใช้ทาอาวุธ
แพร่ หลายมากขึ้น ในตานานโบราณของจีนระบุวา่ เหล็กนั้นสัมพันธ์กบั ปอดทั้งห้า ซึ่ งมีหน้าที่การ
ทางานห้าอย่างในร่ างกายมนุ ษย์ (รับฟัง และเข้าใจ) และเป็ นสัญลักษณ์ของฤดูกาลทั้งห้าในสวรรค์
นอกจากนี้ยงั สัมพันธ์กบั ช่องจมูก และอารมณ์ความโศกเศร้า เหล็กเป็ นธาตุประจาทิศตะวันตก และ
ประจาฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากเป็ นฤดูที่พืชผักตายลง ในสังคมจีนสมัยโบราณจะถือช่วงเวลานี้ ทาการ
ประการชีวิตนักโทษ และดาบเหล็กนัน่ เอง ที่เป็ นเครื่ องมือใช้ประหารชีวิตทางตอนใต้ของจีน ยังมี
ต้นไม้ที่เรี ยกว่า ต้นเหล็ก ซึ่ งออกดอกทุกๆ 60 ปี ต้นไม้น้ ี จึงเป็ นสัญลักษณ์ของรอบ 60 ปี และความ
มีอายุยนื ยาว เพราะรอบ 60 ปี นั้นถือว่าเป็ นชัว่ อายุโดยเฉพาะของมนุษย์
4.2 เสา (ลายเส้นที่ 101)
4.2.1 เสาธง เป็ นเสมือนเครื่ องประกาศแสดงเกียรติยศของเจ้าของเรื อน คือถ้ามีคน
ในบ้านสอบเข้ารับราชการได้ ก็เขียนแสดงตาแหน่งบอกไว้ที่น้ นั ใช้ต้ งั ประดับในห้องรับแขกของบ้าน
4.2.2 เสาโดม หรื อในภาษาจีนเรี ยกว่า “เต็งรั้ง”ใช้ประดับในห้องรับแขกเพื่อความ
สวยงาม ตั้งตามบ้านของผูม้ ีฐานะดี
4.2.3 เสาหยกประดับ เป็ นเสาขนาดเล็กๆ มีเชื อกหรื อใหม่ห้อยแขวนหยกทาเป็ น
รู ปร่ างต่างๆกัน ใช้ต้ งั บนหิ้ งในห้องรับแขกเพื่อความสวยงามและต้องเป็ นบ้านของคนชั้นสู งเพราะ
หยกเป็ นของมีค่า

ลายเส้นที่ 101 ภาพเสาต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
134

ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ : นวสารการพิมพ์, 2534), 205.
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4.3 เครื่ องถ้วยชามและเครื่ องลายคราม
4.3.1 แจกัน ที่ พ บภายในงานจิ ต รกรรม พระอุ โ บสถ วัด นาคปรก มี จ านวน 9
ลักษณะด้วยกัน (ลายเส้นที่ 102) (ลายเส้นที่ 103) มักจะประดับด้วยดอกไม้ชนิดต่าง ใช้เสี ยบพู่กนั
และไม้เกาหลัง ใช้ใส่ ใ ส่ พ ดั ขนนก หางนกยูง ดอกไม้ อาวุธ และม้วนกระดาษ ช่ า งจะวาดเน้น
รู ปทรง เน้นรายละเอียดในส่ วนย่อยอย่างสวยงาม บางภาพจะมีโบคาดประดับประดาสวยงาม มี
ความพริ้ วไหว โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง มีปรากฎในเกือบทุกภาพของจิตรกรรม
แจกันในภาษาจีนออกเสี ยงเหมือนกัน ผิง และ การปักดอกไม้หรื อพืชพรรณ
จานวนมากลงในแจกันจะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของจีน ดังนั้นภาพวาดที่มีดอกไม้สี่
ฤดูในแจกัน ก็แสดงถึ งความปรารถนา ให้ผรู้ ่ วมในงานนั้นมีสันติสุขอยูต่ ลอดเวลา แต่หากใส่ ดาบ
สามเล่มในแจกัน และมีแคนจีนวางใกล้ ๆ ก็จะมีความหมายว่า ขอจงขึ้นสู่ ระดับสู งสุ ดทั้งสามอย่าง
สันติ135

ลายเส้นที่ 102 ภาพแจกันรู ปทรงต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก

135

Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 176.
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ลายเส้นที่ 103 ภาพแจกันรู ปทรงต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.3.2 ขวดยานัตถุ์ พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 104) มักถูกจัดวางเดี่ยวๆ อยูบ่ นโต๊ะ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก แต่ไม่
เน้นรายละเอียดในส่ วนย่อย ลดทอนจนเหลือแค่รูปทรงที่เรี ยบง่าย โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะ
เสมือนจริ ง ปรากฎที่ภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่าง

ลายเส้นที่ 104 ภาพขวดยานัตถุ์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก

171
4.3.3 หม้อสามขา ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 4
ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 105) มักจะวางเดี่ยวๆ อยูบ่ นเครื่ องโต๊ะ ช่ างจะวาดเน้นรู ปทรง แต่ไม่เน้น
รายละเอียด ลวดลาย โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนัง
ทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 13 (จากแผนผังที่ 5) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 8 (จาก
แผนผังที่ 6)
ภาชนะสาริ ดมีใช้ในแผ่นดินจีนมาช้านาน สาหรับหม้อสามขานี้ มีมาตั้งแต่
กลางช่วง 2,000 ปี ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งอาจจะพัฒนามากจากหม้อปรุ งอาหารแบบทัว่ ไป แต่หม้อสามขา
ของจีนนั้น ยังมีหลากหลายรู ปแบบ ขนาดและลวดลาย โดยมากใช้เป็ นภาชนะสาหรับบรรจุอาหาร
มี เ รื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกับ หม้อ สามขาเก้ า ใบว่ า เป็ นเหตุ ข องการครอบครอง
อาณาจักรสมัยกลาง และเล่าว่าจักรพรรดิหวังตี้เป็ นผูน้ าสัญลักษณ์น้ ี มาใช้แต่การใช้หม้อสามขาใน
พิธีกรรมจริ งๆ นั้นมีมาตั้งแต่ราชวงศ์โจว 256 -1,066 ปี ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งใช้ในพิธีเพื่อเป็ นตัวแทน
ของมณฑลทั้งเก้าในสมัยนั้น สาหรับขาทั้งสามเป็ นตัวแทนของเสนาบดีช้ นั ผูใ้ หญ่ท้ งั สามที่เกื้อหนุน
จักรพรรดิอยู่ หากสู ญเสี ยขุนนางคนใดไป จักรพรรดิก็สูญเสี ยอานาจทั้งปวง ปั จจุบนั ถือว่าหม้อสาม
ขาคื อ เครื่ องหมายของความเป็ นสิ ริมงคลและเป็ นหนึ่ งในสิ่ งล้ าค่ า136 ส่ วนอักษรจีนที่เขียนคานี้ ก็
เขียนขึ้นจากลักษณะรู ปร่ างของภาชนะนี้นนั่ เอง

ลายเส้นที่ 105 ภาพหม้อสามขา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
136

A Survey of Chinese Ceramics (S.I), Aries Gemini Publishing, 1993.
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4.4 สิ่ งอื่นๆ ทางกายภาพของโลก
4.4.1 หยิน-หยาง ลัญลักษณ์หยิน-หยาง ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ
วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 106) โดยจะวางอยู่บนพานพร้อมกับยูอ่ ี่ ช่างเขียนจะเน้น
รู ปทรง เน้นรายละเอียด ลวดลาย โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บน
ฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 18 (จากแผนผังที่ 7)
หยิน-หยาง ถือเป็ นสัญลักษณ์ทางปรัชญาของจีน เป็ นแนวคิดแรกเริ่ มตาม
ศาสนาดั้งเดิมของชาวจีน มีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลม แบ่งออกเป็ น 2 ซี ก เป็ นรู ปตัว S ส่ วนที่เป็ นสี ดา
เรี ยกว่า “หยิน” หมายถึ ง เพศหญิ ง พื้นดิน ดวงจันทร์ และความมืด อีกซี กหนึ่ งเป็ นสี ขาวเรี ยกว่า
“หยาง” หมายถึง เพศชาย สรวงสวรรค์ ดวงอาทิตย์ และความสว่าง137 นอกจากนี้หยินยังมีสัญลักษณ์
เป็ นรู ปเสื อ และสี ส้ม ในขณะที่หยางมีสัญลักษณ์เป็ นรู ปมังกรและสี ฟ้า หยิน -หยาง เป็ นต้นกาเนิด
แห่งสรรพสิ่ งทั้งหลายทั้งปวง เป็ นสัญลักษณ์ของสิ่ งคู่กนั 138
ในการตกแต่งลวดลาย จะพบว่า สัญลักษ์หยิน-หยางนี้มกั ถูกล้อมด้วยแปด
เหลี่ยม มักพบตามประตูบา้ นโดยเชื่อว่าสามารถปกป้ องอันตรายจากสิ่ งชัว่ ร้ายทั้งปวง139

ลายเส้นที่ 106 ภาพสัญลักษณ์หยิน-หยาง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.4.2 โป๊ ยโก่ว หรื อสัญลักษณ์แปดนี้ ถือว่าสร้างขึ้นโดยกษัตริ ยฮ์ กฮี มีรากฐานมา
จากระบบปรัชญาความเชื่อในสมัยโบราณ ตรงกลางโป๊ ยโก่วเป็ รูปยิน-หยาง เป็ นสัญลักษณ์ของสิ่ งที่
เป็ นคู่กนั อันแป็ นหลักของจักรวาล สัญลักษณ์ ท้ งั แปดนี้ เชื่ อว่าเป็ นสัญลักษณ์ ลึกลับซึ่ งจะนาไปสู่
กุญแจไขความรู ้ท้ งั ปวง และเป็ นรากฐานของการประดิษฐ์ตวั อักษร
137

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 267.
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Edward L. Shaughnessy,China, (London : Duncan Baird Publishers,2005),122.
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Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),146.
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สัญลักษณ์แปด คือ การใช้เส้นขีดยาวหนึ่ งเส้น กับขีดเส้นสองเส้นผสมกัน
ให้เป็ นสัญลักษณ์ ของธรรมชาติต่างๆ ขีดยาวแทนความสว่าง ความแข็งแรง เพศชาย ส่ วนขีดสั้น
สองขี ดแทน ความมื ด ความอ่อนโยน เพศหญิง สองสิ่ งนี้ ผสมกันก่อให้เกิ ดเป็ นเครื่ องหมายของ
สรรพปรากฏการณ์แห่งโลก มีดงั นี้140
แทน ฟ้ า
แทน ดิน
แทน น้ า
แทน ภูเขา
แทน ฟ้ าคะนอง
แทน ลม
แทน ไฟ
แทน บึง เป็ นต้น
สัญลักษณ์ แปดนี้ ชาวจีนนับถื อเชื่ อกันว่า เป็ นของขลังศัก ดิ์ ศิทธิ์ มีอานาจ
ป้ องกันภัยอันตรายจากภูติผีปีศาจได้ นิยมเขียนไว้บนแผ่นไม้ติดไว้เหนือประตูเพื่อแคล้วคลาดจาก
ภัยพิบตั ิต่างๆ และยังมีความหมายถึงความมัง่ คัง่ เจริ ญรุ่ งเรื องและความสุ ขได้อีกด้วย
4.4.3 พระจันทร์ ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ลักษณะ (ลายเส้นที่ 107) โดยพระจันทร์ จะถูกวาดคู่กบั ก้อนเมฆ ช่างเขียนจะวาดเน้นเฉพาะรู ปทรง
แบบเรขาคณิ ต ไม่เน้นรายละเอียดใดๆ มีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง
ชาวจี นถื อว่าดวงจันทร์ น้ ัน เป็ นสัญลักษณ์ เพศหญิง พระจันทร์ ก็ตอ้ งเป็ น
สัญลักษณ์ของพระราชินี หรื อจักรพรรดินี141นัน่ เอง
เทศกาลไหว้พระจันทร์ จดั ขึ้นในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ซึ่ งเป็ นวันพระจันทร์
เต็มดวง มีการบูชาด้วยเครื่ องสักการะต่างๆ และขนมไหว้พระจันทร์ เต็มดวง มีการบูชาด้วยเครื่ อง
สักการะต่างๆ และขนมไหว้พระจันทร์ ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ แม้ในปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นธรรมเนี ยม
สาคัญของชาวจีนทั้งในแผ่นดินใหญ่ และจีนโพล้ทะเล
140

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 236.
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Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 72.
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บนดวงจันทร์ น้ นั ชาวจีนว่ามีคางคก หรื อกระต่ายป่ าอาศัยอยู่ นอกจากนั้น
ยังมีตานานว่ามีผวู ้ ิเศษพาจักรพรรดิซวนเจง แห่ งราชวงศ์ถงั ขึ้นไปบนดวงจันทร์ เพื่อชมพระราชวัง
และนางฟ้ าผูง้ ดงามที่พานักอยูบ่ นนั้น และยังมีสานวนจีนมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ เช่น คิ้ว
โก่งดัง่ วงพระจันทร์ เป็ นการเปรี ยบเทียบว่า พระจันทร์ นั้นเป็ นเครื่ องหมายแห่งหญิงงาม142
ชาวจีนใช้ปฏิทินตามแนวพระจันทร์ (จันทรคติ) ควบคู่กบั ปฏิทินตามแนว
พระอาทิตย์ (สุ ริยคติ) มาช้านาน และปัจจุบนั นี้พิธีกรรมและเทศกาลหลายอย่างยังดาเนินตามปฏิทิน
จันทรคติอยู่

ลายเส้นที่ 107 ภาพพระจันทร์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.4.4 ดวงดาว (ซิง) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
17 ภาพ และทั้ง 17 ภาพ มีลกั ษณะที่เหมือนกันทั้งหมด (ลายเส้นที่ 108) ปรากฎบนเพดานพระ
อุโบสถ โดยถูกวาดคู่กบั มังกร ช่างเขียนจะวาดเน้นรายละเอียดและรู ปทรง ใช้จิตนาการสร้างสรรค์
แต่งเติม รู ปแบบในการวาด ลักษณะเหนือจริ ง ปรากฎบนจิตรกรรมในส่ วนของเพดาน
ในกลุ่มดาวหมี ชาวจีนเห็นดาวใหญ่เจ็ดดวง ดาวทั้งเจ็ดนี้ มกั ปรากฏในงาน
ศิลปะของจีน และมีบทบาทสาคัญมากในพิธีกรรมของลัทธิ เต๋ า ดวงดาวเหล่านี้ยงั เป็ นเครื่ องหมาย
บอกเหตุบนโลก โดยโหรหลวงจะคอยทานายเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อไม่เห็นดาวทั้งเจ็ดในท้องฟ้ า
โหรหลวงจะทานายว่าจะเกิ ดภัยพิบตั ิบนแผ่นดิน ต้องทาพิธีบวงสรวงต่างๆ กระทัง่ ดวงดาวทั้งเจ็ด
ปรากฏในท้องฟ้ าอีกครั้ง
มีตานานเล่าถึงเทพเจ้าแห่ งดาวตะบวยเหนือ เล่นหมากรุ กกับเทพเจ้าแห่ งดา
วตะบวยใต้ เทพเจ้าแห่งขั้วโลกใต้ หรื อเทพเจ้าแห่งตะบวยใต้ยงั มีหญ้าอมฤตด้วย143
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Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),209.
ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิ ตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
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ตามความเชื่อของชาวจีน นอกจากดวงดาวจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของผูค้ นและ
สรรพสิ่ งบนโลกแล้ว ยังมีเทพเจ้าประจาดวงดาวบางดวงด้วย

ลายเส้นที่ 108 ภาพดวงดาว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.4.5 ธาตุท้ งั 5 แนวคิดเรื่ องธาตุท้ งั 5 ของจีนนั้นใกล้เคียงกันมากกับธาตุท้ งั 4 ของ
กรี กโบราณ หรื อธาตุ ท้ งั 5 ของฮิ นดู และยังสอดคล้องกับแนวคิดอย่างเดี ย วกันของอิ หร่ า นด้วย
อย่างไรก็ตาม คาว่า “สิ ง” นั้น มีความหมายถึง ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างหนี่งของสรรพสิ่ ง144
ธาตุไม้-ทิศตะวันออก -สี ฟ้า
ธาตุไฟ-ทิศใต้-สี แดง
ธาตุเหล็ก-ทิศตะวันตก-สี ขาว
ธาตุน้ า-ทิศเหนือ-สี ดา
ธาตุดิน-ศูนย์กลาง-สี เหลือง
โดยธาตุแต่ละอย่างก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป กล่าวคือน้ าทาให้เปี ยก
ทาให้ลดน้อยถอยลง ไฟทาให้สว่าง และทาให้มากขึ้น ไม้ทาให้โค้งหรื อตรง เหล็กทาให้เชื่อฟัง และ
เปลี่ยนแปลง ส่ วนดินนั้นทาให้งอกงาม และได้ผลผลิต
นอกจากนี้ยงั มีการเปรี ยบเทียบอีกมากมายเกี่ยวกับธาตุท้ งั ห้านี้ เช่น ฤดู สัตว์
ทั้งห้า รสทั้งห้า เป็ นต้น อีกทั้งเกี่ยวโยงกับโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และอายุรเวทของจีน
โบราณด้วย
4.4.6 เมฆ (หวิ น )ที่ พ บภายในงานจิ ต รกรรม พระอุ โ บสถ วัด นาคปรก มี
หลากหลาย ภาพ (ลายเส้ น ที่ 109) ปรากฎบนฝาผนังและเพดานพระอุ โบสถ ช่ า งจะวาดเน้น
รายละเอี ยดและรู ป ทรง ใช้จิตนาการสร้ า งสรรค์แต่ง เติม รู ปแบบในการวาด ลักษณะเหนื อจริ ง
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Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),150.
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ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 19 (จากแผนผังที่ 7) และปรากฎบนจิตรกรรมที่
ขั้นอยูร่ ะหว่างผนังและเพดาน
เมฆเป็ นสัญลักษณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ งที่นิยมใช้มากในธรรมเนียมจีนเนื่องจากมี
ความหมายถึ ง ความสุ ข โดยเฉพาะ เมื่ อมี เมฆหลากหลายสี ส่ วนเมฆห้า สี เป็ นสัญลัก ษณ์ ข อง
ความสุ ขห้าประการเมฆที่เป็ นมงคลนั้นยังเป็ นเครื่ องหมายของสันติดว้ ย นอกจากนี้ เมฆยังเกี่ยวโยง
กับทิ ศตะวันตก ส่ วนหลักจักรวาลวิทยาของจีนถื อว่าเมฆบังเกิ ดขึ้นจากหลักสองอย่า ง คือ หยิน
และหยาง ในงานศิลปะของจีนมักปรากฏรู ปเมฆในหลายลักษณะด้วยกัน เช่น แถบเมฆไขว้กนั และ
ม้วนเป็ นเกลียวคลื่น
มีสานวนจีนหลายอย่างที่เปรี ยบเทียบสิ่ งต่างๆ กับเมฆ เช่น หวิน หนี จี แปว๋
หมายถึ ง แตกต่ างราวกับเมฆและดิ นเลน แม่ เมฆ หมายถึ ง ไมก้า ส่ วนเมฆกลิ่ น หมายถึ ง ผมที่
สวยงามของสตรี ที่ปล่อยให้ยาวสลวยเป็ นต้น145

ลายเส้นที่ 109 ภาพเมฆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.4.7 พระอาทิตย์ (รื่ อ) ที่พ บภายในงานจิ ตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
จานวน 2ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 110) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ช่างเขียนจะวาดโดยไม่เน้น
รายละเอียด แต่จะเน้นในส่ วนของรู ปทรง ใช้จิตนาการสร้างสรรค์แต่งเติม ตัดทอนจนเหลือแค่ส่วน
ที่จาเป็ น รู ปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริ ง
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Jian-Hua Duan, ZhongGuo Jixiang Zhuangshi She Ji, (Beijing : Jing Mei Cai Se Yinshua
Youxian Gongsi Yinshua Chang, 1999).
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พระอาทิตย์มีความหมายหลากหลายในวัฒนธรรมจีน พระอาทิตย์เป็ นหลัก
หยาง เพศชาย146 เกี่ยวโยงกับทิศตะวันออก และฤดูใบไม้ผลิ ทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิดว้ ย
ตานานพื้นบ้านหลายแห่ งเล่าว่าว แต่เดิมมีพระอาทิตย์สองดวง แต่ถูกนาย
ขมังธนูยงิ เสี ย และกลายเป็ นพระจันทร์ บ้างก็วา่ เดิมมีพระอาทิตย์ 12ดวง ถูกยิงลงเสี ย 10ดวง เหลือ
สองดวงเป็ นพระอาทิตย์และพระจันทร์ นอกจากนี้ ยงั เล่าเรื่ องอีกาสามขาทีอยูบ่ นดวงอาทิตย์ บ้างก็
ว่าคางคก ส่ วนในท้องถิ่ นใกล้แผ่นดินจีน บริ เวณสหภาพโซเวียตเดิมมีความเชื่ อเรื่ องพระอาทิตย์
หลายดวงเช่นกัน147
การเกิดสุ ริยปุ ราคานั้นมีตานานว่า สุ นขั กลืนพระอาทิตย์เข้าไป ต้องมีฆอ้ ง ตี
กลอง บ้างก็ยงิ ธนูข้ ึนไปในอากาศเพื่อให้มนั คายพระอาทิตย์ออกมา
ภาพเทพเจ้าแห่ งโชคลาภใช้มือแตะที่พระอาทิตย์ มีความหมายว่า ขอให้จง
ได้ตาแหน่งสู งในช่วงเวลาอันสั้นที่สุด

ลายเส้นที่ 110 ภาพพระอาทิตย์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.4.8 คลื่น (ล่าง) ภาพคลื่นที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
จานวน 2 ภาพ (ลายเส้นที่ 111) แต่ละภาพจะมีลกั ษณะที่เหมือนกัน ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ
ช่างจะวาดเน้นรายละเอียดและรู ปทรง ใช้จิตนาการสร้างสรรค์แต่งเติม รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะ
เหนือจริ ง ปรากฎในส่ วนจิตรกรรมบนบานหน้าต่าง
ในภาพวาดแบบจีน มีการใช้ลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่ น ลายประแจจีน
หรื อลายคลื่นน้ า ซึ่ งนอกจากมีความงามตามสุ นทรี ยภาพของจีนแล้ว ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์
อันเป็ นมงคลด้วย เส้ นขดม้วยแบบคลื่ นมีวาดประดับแสดงว่าเป็ นน้ า ปกติจะมีสามเส้นเป็ นแบบ
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ชิวเทียน [นามแฝง] , มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ : นวสารการพิมพ์, 2534), 113.
สุภาณี ปิ ยพสุนทรา,ร้อยเรี ยงเรื่ องเล่าภาพมงคลจีน (กรุ งเทพฯ:สานักพิมพ์สุขภาพใจ,2550),183.
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แผนของเสี้ ยววงกลม ครึ่ งวงกลม หรื อ 3-4 ของวงกลมชนซ้อนกัน รู ปแบบดังกล่าวถูกนาไปใช้ใน
อาภรณ์ของคนในราชสานัก แสดงถึงทะเล และมีภูเขาประดับไว้ดว้ ย
รู ปแบบคลื่นมักจะหมายถึง น้ าขึ้น-ลง ซึ่ งเกี่ยวกับ เฉา หรื อข้าราชบริ พารใน
ราชสานัก นัน่ คือ การอวยพรให้ผไู ้ ด้รับภาพคลื่นได้เป็ นขุนนางคนสาคัญในราชสานัก

ลายเส้นที่ 111 ภาพคลื่น ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.4.9 ควัน (เอี ย น) ที่ พ บภายในงานจิ ต รกรรม พระอุ โ บสถ วัด นาคปรก มี
หลากหลายภาพ (ลายเส้นที่ 112) และมีลกั ษณะที่เหมือนกัน ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ มักจะ
อยู่ร่วมกับภาพเที ยนไข ค้างคกสามขา หรื อภาชนะเผาเครื่ องหอมช่ างจะวาดเน้นรายละเอียดและ
รู ปทรง ใช้จิตนาการสร้ างสรรค์แต่งเติม รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเหนื อจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ
บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 6,8 (จากแผนผังที่ 7)
ควันเป็ นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง หรื อช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะควัน
จะผุดขึ้นมากอย่างรวดเร็ ว และหายไปอย่างรวดเร็ ว กวีเอกสมัยราชวงศ์ถงั ผูน้ ิยมเขียนเรื่ องธรรมชาติ
มักจะกล่าวถึงควันได้แก่ หวางเว่ย
บางครั้งมีการใช้อุปมาอุปไมย หมายถึง “สานักโสเภณี ” หรื อ เอียน ฮวา ไจ้
ซึ่ งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “ค่ายดอกไม้และควัน” ส่ วนคาว่าโสเภณี อาจใช้คาว่า เอียน ฮวา
หรื อ “ดอกไม้ควัน” นัน่ เอง148 นี่เป็ นตัวอย่างวัฒนธรรมในการใช้ภาษาเชิงเปรี ยบเทียบของจีน ซึ่ ง
หมายถึงความสุ ขชัว่ ครู่ ชว่ั ยาม
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ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ : นวสารการพิมพ์, 2534), 62.
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ลายเส้นที่ 112 ภาพควัน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.4.10 ภูเขาไม้ ที่ พบภายในงานจิตรกรรม พระอุ โบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 5
ภาพ ในลักษณะตามภาพ (ลายเส้นที่ 113) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ โดยจะถูกจัดวางไว้บนโต๊ะ
และมีส่ิ งของอื่นๆ วางอยูบ่ นภูเขาไม้ดว้ ย ช่างจะวาดโดยเน้นรายละเอียดและรู ปทรง แต่ละภาพจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้าน
ทิศใต้ ภาพที่ 8,23,35,38 (จากแผนผังที่ 7) ภาพภู เ ขาไม้ เป็ นรู ป จ าลองสวนตามแบบจี น มี ภู เ ขา
ต้นไม้ เป็ นต้น ตั้งประดับในห้องรับแขก ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั รสนิยมของเจ้าของบ้าน149 บางบ้านชอบเล่น
หิ นตามภูเขา จึงไปเก็บหิ นที่สวยๆ เป็ นก้อน หรื อเป็ นเหลี่ยมแบบต่างๆกัน นามาจัดใส่ ภาชนะตั้ง
ประดับ

ลายเส้นที่ 113 ภูเขาไม้ที่ปรากฎในงานจิตรกรรม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานเครื่ องโต๊ะและเครื่ องปั้ นพระนคร
(กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504), 148.
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4.5 ของเบ็ดเตล็ด
4.5.1 แว่นตาที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 114) ปรากฎบนบานหน้าต่างพระอุโบสถ โดยถูกจัดวางอยูบ่ นโต๊ะ ช่างเขียนจะ
วาดโดยไม่เน้นรายละเอียด แต่จะเน้นในส่ วนของรู ปทรง ทัดทอนออกจนเหลือเฉพาะส่ วนที่จาเป็ น
รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง แว่นตาเป็ นของใช้อย่างหนึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างจากแว่นตา
ในสมัยปั จจุบนั คือไม่มีส่วนขา เวลาอ่านหนังสื อต้องถือไว้

ลายเส้นที่ 114 ภาพแว่นตา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.2 กระถางเผาไม้หอมที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
จานวน 2 ลักษณะ (ลายเส้นที่ 115) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ วางอยู่บนโต๊ะ ทั้งสองภาพมี
ลักษณะที่คล้ายคลึ งกัน มักจะร่ วมกลุ่ มกับคัมภีร์ ช่ างจะวาดโดยเน้นรายละเอียด เน้นในส่ วนของ
รู ปทรง ใส่ จิตนาการลงไปในภาพ รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเหนือจริ ง
ตั้งบนโต๊ะในห้องรับแขก เพื่อให้มีกลิ่นหอม มักจะมีกระบอกใส่ ตะเกียบ
และช้อนสาหรับคีบถ่านอยูใ่ กล้ๆกัน

ลายเส้นที่ 115 ภาพกระถางเผาไม้หอม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.3 เทียนไข ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 8
ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 116) ปรากฎบนฝาผนังและบานหน้าต่างพระอุโบสถ บนโต๊ะบูชามักตั้งไว้คู่
หนึ่งเสมอ บางครั้งทาเป็ นรู ปนกกระเรี ยน และอีกรู ปแบบหนึ่ง ปักอยูบ่ นเชิงเทียน ภาพมักมีลกั ษณะ
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ที่คล้ายคลึงกัน ช่างจะวาดโดยเน้นรายละเอียด เน้นในส่ วนของรู ปทรง รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะ
เหมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 15 (จากแผนผังที่ 6)
มีหลักฐานทางโบราณคดี พบว่า ชาวจีนใช้เทียนไขมากกว่าสองพันปี แล้ว
และยังมีตารา ในคริ 150สต์ศตวรรษที่ 8 กล่าวถึง “เทียนไขสี ” ที่ใช้ในงานพิธีมงคลสมรสหรื องาน
แต่งงานด้วย ชาวจีนใช้เทียนไขในพิธีกรรมทางศาสนาพร้อมด้วยธูป และเครื่ องกายาน
มีเรื่ องเล่าว่าจักรพรรดิองค์หนึ่ ง ปรึ กษาราชการกับขุนนางจนเทียนไขหมด
กล่อง แต่พระองค์ทรงเมตตาโปรดให้พระราชทานเทียนไขบัวทอง (ไม่ทราบมีลกั ษณะที่แน่ชดั ) แก่
นักปราชญ์ท่านนั้น
ในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 5 ในแผ่นดิ นจี นนั้น เทียนไขมีราคาแพง เพราะ
จักรพรรดิ พระองค์หนึ่ งแห่ งราชวงศ์ใต้ได้มอบเทียนไข 10 เล่มแก่จกั รพรรดิอีกองค์ เป็ นของ
กานัลไท่ซาน ในมณฑลซานตุง (ภาษาจีนกลางว่า ซานตง) มีภูเขาที่สาคัญลูกหนึ่ งเรี ยกว่า ไท่ซาน
(หรื อ ไถ้ซาน แล้วแต่จะเขียน) เป็ นที่รู้จกั กันดีเพราะมีความสู งใหญ่ และเชื่อว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์
ประจาทิศ (ตะวันออก) หนึ่งในทิศทั้งห้า คาว่า ไท่ซาน หมายถึงภูเขาใหญ่น้ นั เอง151
ตามไหล่เขาไท่ซานนี้มีวดั วาอารามหรื อศาลเจ้าเรี ยงรายเป็ นระยะ ๆ และมี
ผูค้ นขึ้นไปทาบุญประกอบพิธีกรรมเป็ นจานวนมาก ตามตานานกล่าวว่า ภูเขาแห่ งนี้ ถูกโป๊ ยเซี ยน
ขว้างลงทะเล ในระหว่างการต่อสู ้กบั มังกรทะเล ทุกวันนี้ ไท่ซ่าน เป็ นคาเลี่ยงที่ใช้เรี ยกภรรยาตนเอง
นอกจากนี้ คาดังกล่าวยังหมายถึ งพ่อตาได้ดว้ ย ส่ วนคาว่าแม่ยายนั้นใช้ว่า ไท่เส่ วย (น้ าใหญ่ หรื อ
ทะเลใหญ่) ในสมัยก่อน ชาวจีนจะมีหลักหิ นทรายวางไว้หน้าบ้าน และจารึ กข้อความ “หิ นจากไท่
ซาน กล้ายืนพิทกั ษ์” หิ นเหล่านี้ถูกนามาปักไว้เพื่อป้ องกันปี ศาจและภูตผีปิศาจต่าง ๆ

ลายเส้นที่ 116 ภาพเทียนไข ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต , สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิต วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 78.
151
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั รวมสาส์น (1977)
จากัด, 2542), 142.
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4.5.4 ยูอ่ ี่ หรื อคทาอวยพร ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
จานวน7 ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 117) (ลายเส้นที่ 118) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากมัก
วางอยู่บนเครื่ องโต๊ะ ทุกภาพจะมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่ขนาด ช่ างจะวาดโดยเน้น
รายละเอียด เน้นในส่ วนของรู ปทรง ใส่ จิตนาการลงไปในภาพ รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเหนื อ
จริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 9 (จากแผนผังที่ 6)
คทาอวยพรของจีน เป็ นสัญลักษณ์มงคล มีความหมายว่า “ขอให้ทุกอย่างสม
ความปรารถนา” โดยปกติแล้ว ยู่อี่ นี้ จะสลักจากไม้ หรื อหยกอย่างสวยงาม ทั้งส่ วนด้ามและหัว
“คทาศักดิ์ สิ ทธิ์ ” หรื อ “คทาวิเศษ” คือความหมายที่แท้จริ งของ ยู่อี่ คทาวิเศษมักปรากฏในศิลปะ
พุทธศาสนาของจีนควบคู่กบั พู่กนั เขียนหนังสื อ อันเป็ นสัญลักษณ์ของนักปราชญ์หรื อขุนนาง และ
รองเท้า เหรี ยญเงิ น ซึ่ งรวมแล้วมี ความหมายว่า “ขอให้ผูไ้ ด้รับภาพนั้นจงประสบความสาเร็ จใน
อาชีพการงาน ความก้าวหน้า และมีชื่อเสี ยงในสังคม” ในภาพวาดจีน เราอาจเห็นศิลปิ นวาดคทาใน
มือเด็กที่ขี่ชา้ ง ในมือของเหอเหอ หรื อมีภาพลูกพลับ ลูกท้อ และลูกบ๊วย และฉากหลังมีลายขดแบบ
จีนตั้งประดับในห้องรับแขกและมีความหมายเป็ นมงคล หมายถึงอายุยนื ยาว152

ลายเส้นที่ 117 ภาพยูอ่ ี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
152

Terese Tse Bartholomew, Botanical Puns in Chinese Art from the Collection of the Asian Art
Museum of San Francisco, 26.

183

ลายเส้นที่ 118 ภาพยูอ่ ี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.5 ลับแล ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1 ภาพ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 119) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ช่างจะวาดโดยเน้นรายละเอียด เน้นในส่ วน
ของรู ปทรง ใส่ จิตนาการลงไปในภาพ รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเหมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ
บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 29 (จากแผนผังที่ 6)
ลับแล ถือว่าเป็ นของมีค่า มีราคาทาจากหิ นค่อนข้างดี แกะสลักเป็ นรู ปภาพ
ต่างๆไม่ซ้ าแบบกัน ลับแลนี้มีท้ งั ที่เป็ นลักษณะกลมและสี่ เหลี่ยม

ลายเส้นที่ 119 ภาพลับแล ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.6 กี๋ทรงกลอง ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 120) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ช่างจะวาดโดยเน้นเฉพาะรู ปทรงแบบ

184
เรขาคณิ ต และไม่มีลายละเอียดใดๆในภาพ รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่
ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 19 (จากแผนผังที่ 7)
เป็ นม้า นั่ง ไว้ต้ งั ในสวน มี ล ัก ษณะคล้า ยกลอง จึ ง เรี ย กว่า “กี๋ ท รงกลอง”
153
จิตรกรรมปรากฏว่าตั้งในห้องรับแขกของบ้านแม่ทพั

ลายเส้นที่ 120 ภาพกี๋ทรงกลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7 เครื่ องดนตรี ดนตรี จีนมีพฒั นาการการยาวนาน มีลกั ษณะหลายอย่างคล้าย
กับดนตรี ของไทยหรื อเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น ซอ ขลุ่ย ขิมเป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เครื่ องคนตรี
ของจี นนั้นมี ค วามหมายเชิ ง สั ญลัก ษณ์ อันเป็ นมงคลหลายอย่า งด้วยกัน เช่ น ชิ่ ง (เครื่ องดนตรี
ประเภทเคาะหรื อตี รู ปร่ างคล้า ยไม้ฉ าก ทาด้วยหยกหรื อทองเหลื อง) เป็ นสัญลัก ษณ์ ของความ
ซื่อตรง เครื่ องสายหมายถึงความบริ สุทธิและความ
ศรั ท ธา เครื่ อ งขึ ง หนัง มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ ผูน้ าไปสงคราม ส่ ว นซอเป็ น
สัญลักษณ์หมายถึง พระจันทร์ พิณเป็ นเครื่ องหมายของความปรองดองกลมเกลียวเป็ นต้น154
เชื่ อกันว่าขงจื๊อเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ในแผ่นดินจีนตามเสี ยงดนตรี ที่ได้
ยิน และขงจื๊ อ เองก็ เ ล่ น ดนตรี จ าพวกเครื่ อ สายด้ว ย และถื อ ว่า ดนตรี เ ป็ นเครื่ อ งประสานความ
กลมกลืนระหว่างโลกและสวรรค์ ตั้งประดับในห้องรับแขกมีหลายชนิด
4.5.7.1 ฆ้อง (ชิ่ ง) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
1 ลักษณะ (ลายเส้นที่ 121) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ช่ างจะวาดโดยเน้นเฉพาะส่ วนของ
รู ปทรง ในลักษณะเรขาคณิ ต รู ปวงกลม ตัดทอนให้เหลือเฉพาะส่ วนที่จาเป็ น รู ปแบบในการวาดมี
ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 14 (จากแผนผังที่ 5)
เครื่ องดนตรี ประเภทฆ้อง หรื อ ชิ่ ง ของจีนนั้นมีดว้ ยกันหลากหลาย
รู ปแบบ ทั้งแบบกลมใหญ่ และเล็ก ห้อยกับเครื่ องแขวน เป็ นเครื่ องดนตรี ชนิดหนึ่ งที่เก่าแก่ที่สุดของ
153

ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุ งเทพฯ :
, 2534).
เธี ยรชัย เอี่ยมวรเมธ, พจนานุ กรมจีน – ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั รวมสาส์น (1977)
จากัด, 2542), 84.
154

185
จีนและเวียดนาม เข้าใจว่าน่ าจะพัฒนามาจากเครื่ องดนตรี ประเภทระนาด มักจะสร้างขึ้นเป็ นรู ป
สี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส ฆ้อ งแบบอัน เล็ ก ๆ ห้อ ยกับ เสาก็ มี รู ป ร่ า งคล้า ยไม้ฉ าก ท าด้ว ยหยก หิ น หรื อ
ทองเหลื อง ฆ้องแบบนี้ อาจเที ยบได้กบั กังสดาลของไทย ส่ วนที่รูปร่ างคล้ายฉิ่ ง หรื อฉาบก็มี ซึ่ ง
ทั้งหมดนี้เรี ยกรวม ๆ ว่า ชิ่ง
คาว่า ชิ่ ง นี้ พอ้ งเสี ยงกับคาว่า ชิ่ ง ที่หมายถึงการให้พร ขอให้โชคดี
ด้วยเหตุน้ ีชาวจีนจึงใช้ ชิ่ง เป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของความโชคดี155

ลายเส้นที่ 121 ภาพฆ้อง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.2 กลอง (ภู่) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
2 ภาพ ลักษณะภาพทั้ง 2 ภาพ (ลายเส้นที่ 122) คล้ายคลึงกัน ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ช่างจะ
วาดโดยเน้นเฉพาะในส่ วนของรู ปทรง ในลักษณะเรขาคณิ ต ตัดทอนให้เหลือเฉพาะส่ วนที่จาเป็ น
รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 39 (จาก
แผนผังที่ 7)
กลองเป็ นหนึ่ ง ในเครื่ องดนตรี ท้ งั แปดที่ ใ ช้ใ นพิธี ก รรม ในสมัย
โบราณชาวจีนใช้กลองเป็ นเครื่ องมือในสัญญาณรบ และมีการเปรี ยบเทียบเสี ยงกลองกับเสี ยงฟ้ า
ร้ อง เข้าใจว่าน่ าจะเป็ นกลองที่สร้ างให้มีขนาดใหญ่โตพอสมควร การตีกลองนั้นทาได้ในหลาย
โอกาสด้วยกัน เช่นกลองมหาสันติ จะตีในเทศกาลปี ใหม่ในกรุ งปั กกิ่ง หรื อก่อนปิ ดประตูเมืองตอน
ค่ า และก่อนปิ ดตลาด ก็จะมี การตี กลองให้สัญญาณ156 เพื่อประชาชนทัว่ ไปจะได้รับรู้ อย่างทัว่ ถึ ง
ภายนอกพระราชวังยังมีการแขวนกลองร้ องทุกข์ให้ประชาชนได้มาตีเพื่อร้ องเรี ยนเรื่ องคดีความ
ต่างๆ ได้ ส่ วนในวัดเต่านั้น จะมีการตีกลองใหญ่ทุกเย็น และตีระฆังตอบรับด้วย (ธรรมเนียมนี้ดูจะ
155

เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย,84.
156
Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 138.

186
แพร่ หลายไม่น้อย เช่นประเทศไทยได้มีการสั่นกระดิ่ งในสมัยสุ โขทัย และการตีกลองร้องฏีกาใน
ต้นสมัยรัตนโกสิ นทร์ )
ในดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และบางส่ วนของจีนตอนใต้
มีการใช้ดินเผาทาตัวกลอง ประดับตกแต่งลวดลายที่มีสีสันสดใส ส่ วนฆ้องใหญ่ของชนกลุ่มน้อย
ในทางตอนใต้ของจีนก็มีชื่อเสี ยงไม่น้อย และมักมีรูปกบนัง่ ที่ขอบนอก ทั้งยังมีภาพคนเล่นเรื อใบ
หรื อร่ วมกระบวนเรื อด้วย ภาพเหล่านี้ ถูกตีความไปต่างๆ นานา เนื่องจากเป็ นหลักฐานสมัยโบราณ
มีการใช้งานมากว่าสองพันปี แล้ว และยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี เพราะเป็ นสมบัติล้ าค่า
ของชุมชนนั้นๆ

ลายเส้นที่ 122 ภาพกลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.3 ขลุ่ ย (ตี๋, เซี ยว) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
จานวนหลากหลายภาพ (ลายเส้นที่ 123) ลักษณะภาพมีความคล้ายคลึงกัน ปรากฎบนฝาผนังพระ
อุโบสถ โดยจัดวางอย่างเดี่ ยวๆ บนโต๊ะ หรื อด้านหลังของเครื่ องโต๊ะ และอาจจะปั กอยู่ในแจกัน
ร่ วมกับข้าวของอื่นๆ ช่างจะวาดโดยเน้นในส่ วนของรู ปทรงและสิ่ งประดับที่ติดกับขลุ่ย อาทิเช่น พู่
หรื อ เครื่ องราง โดยตัดทอนให้เหลือเฉพาะส่ วนที่จาเป็ น รู ปแบบในการวาด มีลกั ษณะเสมือนจริ ง
ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 15 (จากแผนผังที่ 4) ทางด้านทิศเหนื อ
ภาพที่ 14 (จากแผนผังที่ 6)
เครื่ องดนตรี ประเภทขลุ่ยของจีนนั้นมีท้ งั แบบเป่ าทางตรง และเป่ า
ด้านข้าง ทั้งยังมีเครื่ องดนตรี คล้ายแคน ซึ่ งอาศัยหลักการเดียวกันกับขลุ่ยนัน่ เอง ขลุ่ยชนิดที่เรี ยกว่า
ตี๋ นั้นคาดว่ามีกาเนิ ดในทิเบต และเข้ามาในจีนเมื่อประมาณสองพันปี ก่อน ชาวจีนนิ ยมขลุ่ยแบบตี๋
เพราะเห็นว่าเสี ยงไพเราะกว่า157 สาหรับขลุ่ยแบบเป่ าทางตรง (เซี ยว) นั้น เป็ นเครื่ องดนตรี ของจีน
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Julia M. White, “ Symblolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 (September 1990) : 79- 84.

187
แท้ๆ เล่ นโดยผูห้ ญิ งเป็ นส่ วนใหญ่ ขลุ่ ยแบบนี้ มีห้ารู ขา้ งบน และอีกหนึ่ งรู ขา้ งบน และอีกหนึ่ ง รู
ข้างล่าง ปลายด้านหนึ่งเปิ ด ด้านหนึ่งปิ ด
นอกจากนี้ ขลุ่ย ยังเป็ นสัญลักษณ์ของเซี ยนองค์หนึ่ งที่ชื่อว่า หลาน
ไฉ เหอ อีกด้วย

ลายเส้นที่ 123 ภาพขลุ่ย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.4 ขิม (ฉิ น) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
จานวน 1 ภาพ ลักษณะลายเส้นที่ปรากฎ ได้ถูกลบเลื่อนไปเป็ นส่ วนมาก
ในคัมภีร์โบราณของจีนพรรณนาไว้วา่ ขิมเป็ นเครื่ องดนตรี ในสรวง
สวรรค์ สร้างขึ้นจากไม้ตน้ หวูถงในตอนใต้ของจีน และมีขนาด 3 ฟุต 6.6 นิ้ว (แบบจีน) หนา 1.8 นิ้ว
กว้าง 0.6 นิ้ ว โดยมีลาดับเสี ยงหกเสี ยง ด้วยกัน ขิมจีนนั้นมีผิวด้านบนนั้นโค้ง โก่ง คล้ายท้องฟ้ า
(สวรรค์) ส่ วนพื้นล่างนั้นแบนเรี ยบ มีสี่มุมคล้ายโลก ส่ วนบนกว้าง เป็ นสัญลักษณ์ของนักปราชญ์
และผูใ้ ฝ่ รู ้ในด้านวัฒนธรรม ส่ วนพื้นล่างแคบลง เป็ นเครื่ องหมายของคนธรรมดา ในเบื้องต้นนั้นขิม
มีหา้ สาย แต่ต่อมาเพิม่ เป็ นเจ็ดหรื อเก้าสาย (โดยจานวนสายจะเป็ นเลขคี่)
ในกระบวนการผลิตขิมแล้ว เชื่อกันว่าขิมที่เป็ นผลงานของตระกูล
เหลย (สายฟ้ า)158 นั้นมีคุณภาพดีที่สุด เพราะคัดเลือกไม้ได้เหมาะ จึงให้เสี ยงไพเราะและทนทาน
4.5.7.5 ผีผา (พิณ) พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
หลากหลายภาพ (ลายเส้นที่ 124) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ลักษณะภาพมีความแตกต่างกันใน
158

Craig Clunas, Art in China (Hong Kong : Oxford University Press, 1997), 61.
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ส่ วนของรู ปทรง ที่ เป็ นทรงกลมกับทรงรี ช่ างเขียนจะวาดโดยเน้นเฉพาะในส่ วนของรู ปทรง ใน
ลักษณะเรขาคณิ ต ตัดทอนให้เหลื อเฉพาะส่ วนที่จาเป็ น รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง
ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 18 (จากแผนผังที่ 7) ทางทิศตะวันออก ภาพที่ 12
(จากแผนผังที่ 4) เชื่ อกันว่าพิณมีกาเนิ ดจากแผ่นดินอิหร่ าน หมอผีมกั จะใช้ในพิธีกรรมของตน
เครื่ องดนตรี ชนิ ดนี้ มีใช้ในหลายท้องถิ่ น และดัดแปลงไปเป็ นรู ปทรงที่แตกต่างออกไปบ้าง แต่ก็
ยังคงลักษณะที่ ร่วมกันอยู่ ผีผา(พิ ณ) แสดงสัญลักษณ์ และคุ ณลัก ษณะ ด้านความสามารถของ
นักปราชญ์ในอุดมคติจีน159

ลายเส้นที่ 124 ภาพผีผา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.6 ซอ ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 2
ภาพ (ลายเส้นที่ 125) ลักษณะภาพทั้งสอง จะมีรูปทรงที่แตกต่างกัน ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ
ช่างจะวาดโดยเน้นเฉพาะในส่ วนของรู ปทรง ในลักษณะเรขาคณิ ต ตัดทอนให้เหลือเฉพาะส่ วนที่
จาเป็ น รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง

ลายเส้นที่ 125 ภาพซอ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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สัญลักษณ์แสดงอุดมคติและคุณลักษณะนักปราชญ์มี 4อย่าง คือ กระดานหมากรุ ก ม้วนภาพ พิณ
และหนัง สื อ สิ่ ง ของทั้ง สี่ อ ย่า งมัก ปราฎกร่ ว มกัน เสมอ เช่ น บนขวดยานัต ถุ์สมัย ราชวงศ์ชิ ง . ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
สัญลักษณ์และตัวอย่างดูได้ใน Julia M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9
(September 1990): 82 และ fig. 8.
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4.5.7.7 แคนจีน (เซิ ง) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
มีจานวน 1 ภาพ (ลายเส้นที่ 126) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ โดยที่
ฆ้องจะถูกวางบนขาตั้ง ช่างจะาดโดยไม่เน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะ
เสมือนจริ ง ตัดทอนจนเหลือเฉพาะส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น เน้นการใช้รูปทรงเรขาคณิ ต และรู ปถูกลด
เลือนไปบางส่ วน
แคนจีน (เซิ ง) มีรูปร่ างคล้ายกับแคนในแถบอินโดจีน ทาจากไม้ไผ่ปล้อง
เล็กๆ หลายอันประกอบกัน เครื่ องดนตรี ชนิดนี้ ยงั พบได้ในหมู่ชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่ชาวฮัน่ ในแถบ
จีนตอนใต้
คาว่า เซิ ง พ้องเสี ยงกับคาว่า เซิ ง ที่แปลว่า “ขึ้นสู่ ตาแหน่ง” ดังนั้น แคนจีน
จึงเป็ นสัญลักษณ์ หมายถึง การได้ข้ ึนสู่ ตาแหน่งสู งส่ ง นัน่ เอง160

ลายเส้นที่ 126 ภาพแคนจีน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.8 โคมไฟ ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี 3 ภาพ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 127) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากมักจะถูกแขวนอยูก่ บั ขาตั้ง ทุกภาพ
จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ช่ างจะวาดโดยเน้นรายละเอียด เน้นในส่ วนของรู ปทรง โดยรู ปทรงของ
โคมไฟนั้นจะมีความหลากหลาย อาทิเช่น ทรงกลม ทรงฟั กทอง ทรงหกเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็ น
ต้น ในภาพมี การตกแต่งโคมไฟด้วยพู่ และริ บบิ้น การวาดภาพโคมไฟช่ างจะใส่ จิตนาการลงไป
รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 20
(จากแผนผังที่ 5) ชาวจีนใช้วสั ดุ ต่างๆ ทาโคมไฟ และตะเกี ยงมาช้านาน มีรูปร่ างและสี สันแปลก
แตกต่างกันมากมาย ในหลุมศพแห่ งหนึ่ งในเวียดนาม มีการขุดค้นพบโคมไฟรู ปคนคุกเข่า และอีก
160

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต , สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิต วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 46.

190
ดวงเป็ นรู ป ต้น ไม้ ทั้ง สองดวงนี้ คาดว่ า สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ประมาณสองพัน ปี ก่ อ น เข้า ใจว่ า น่ า จะมี
ความหมายเกี่ยวกับความสว่าง และความอุดมสมบูรณ์ในภพหน้า
ทุกวันนี้โคมไฟเป็ นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ในมณฑลยูน
นานของจีน มีการวางโคมไฟใต้เตียงเจ้าสาว โคมนี้เรี ยกกันว่า โคมไฟลูกหลาน อีกดวงเรี ยกว่า โคม
ไฟสว่างตลอดคืน วางไว้ขา้ งเตียง ให้เจ้าบ่าวดวงหนึ่ ง ให้เจ้าสาวดวงหนึ่ ง ถ้าโคมนั้นดับทั้งสองดวง
พร้ อมกันถื อเป็ นนิ มิตหมายที่ชีวิตสมรสจะยืนยาว ในที่อื่นๆ ก็ยงั มีการห้อยโคมไฟเหนื อเตียงของ
หญิงมีครรภ์ เนื่ องจากความเชื่ อที่ว่า แสงสว่าง หมายถึงชี วิตรุ่ งโรจน์ และปั ญญาความรู้ คล้ายกับ
พุทธพจน์ที่วา่ นัตถิ ปั ญญา สมา อาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปั ญญาไม่มี หมายความว่า ปั ญญา
มีความสว่างยิง่ ไม่มีส่ิ งใดสว่างเท่า161

ลายเส้นที่ 127 ภาพโคมไฟ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.9 เก๋ งจาลอง ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
5ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 128) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากมักจะถูกวางอยูบ่ นเครื่ องโต๊ะ
หรื อลอยอยู่เหนื อเมฆ ทุ กภาพจะมี ลกั ษณะที่ แตกต่างกัน ตามแต่ช่า งจะวาด โดยบางภาพเน้น
รายละเอียด บางภาพก็เน้นเฉพาะส่ วนของรู ปทรง โดยรู ปทรงของเก๋ งจาลองจะมี 2 ลักษณะ คือ
รู ปทรงปิ ด และรู ปทรงเปิ ดโล่ง รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝา
ผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 8 (จากแผนผังที่ 4) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 20
(จากแผนผังที่ 6)
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Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 43.
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ลายเส้นที่ 128 ภาพเก๋ งจาลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.10 เข็ม (เจวิน ) ที่ พ บภายในงานจิ ต รกรรม พระอุ โ บสถ วัด นาคปรก มี
จานวน 2ภาพด้วยกัน (ลายเส้นที่ 129) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากมักจะถูกวางอยูบ่ น
โต๊ะ รวมกับข้าวของอื่นๆ ช่างเขียนจะวาดโดยเน้นรายละเอียด และรู ปทรง วาดในรู ปแบบเข็มหมุด
มีลกั ษณะเสมือนจริ ง แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพ
ที่ 8 (จากแผนผังที่ 4) งานเย็บปั กถักร้อยถือเป็ นสิ่ งต้องห้ามในบางโอกาสของชาวจีน กล่าวคือ จาก
วันปี ใหม่จนถึงวันขึ้น 5 ค่า เดือนอ้าย162 มีการห้ามใช้เข็ม เพราะเชื่อว่าจะไปทิ่มแทงพระเนตรของ
พระพุทธเจ้า
นอกจากนี้ ยงั มีความเชื่อว่า หญิงใดที่เย็บปั กถักร้อยในวันที่ 3 ของ
เดื อน (นับแบบจันทรคติ ) จะเป็ นหม้าย หากใช้เข็มวันที่ 9 บิดามารดาจะเสี ยชี วิตก่ อนถึงวัยอัน
สมควร หากใช้เข็มวันที่ 10 จะได้ลูกสาว และไม่ได้ลูกชายเลย นอกจากนี้ ชาวจีนถือว่าท้ายเข็มเป็ น
เพศหญิง และปลายเข็มนั้นเป็ นเพศชาย

ลายเส้นที่ 129 ภาพเข็ม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
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ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิ ต วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 35.

192
4.5.7.11 กระจกเงา หรื อ คันฉ่อง ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาค
ปรก มีจานวนหลากหลายภาพ (ลายเส้นที่ 130) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากมักถูกวาง
อยู่บ นเครื่ องโต๊ะ ภาพจะมี ล ัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกันตรงรู ป ทรงของกระจก ช่ า งจะวาดโดยเน้น
รายละเอียด ใช้รูปทรงเรขาคณิ ต อาทิ ทรงกลม ทรงสี่ เหลี่ยม เป็ นต้น ในภาพมีการตกแต่งด้วยลาย
ขด รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 5
,10 ,12 (จากแผนผังที่ 6)
ในสมัยสองพันปี ก่อนคริ สตกาล กระจกเงายังไม่รู้จกั กันแพร่ หลาย
อุปกรณ์สาหรับใช้ส่องหน้านั้นใช้แผ่นทองสาริ ดขัดเงามันวาวแล้วเรี ยกกันว่า คันฉ่ อง มีเรื่ องเล่าว่า
หญิงชาวนาคนหนึ่ งต้องการให้สามีนาหวีของนางมาจากในเมือง และเพื่อเป็ นการเตือนความจา ก็
บอกสามีว่า รู ปร่ างคล้ายกับพระจันทรข้างขึ้น แต่ผเู้ ป็ นสามีไม่เข้าใจ กลับซื้ อค้นฉ่ องมาแทน เมื่อ
ภรรยาได้เห็นก็เกรี้ ยวกราด บ่นว่า กล้าดีอย่างไรจึงได้นาเมียน้อยหน้าตาน่าเกลียดกลับมาบ้านด้วย163
เชื่ อกันว่าคันฉ่ อง หรื อกระจกเงานั้นทาให้สามารถเห็นวิญญาณได้
นอกจากนี้ ยงั มีลวดลายแปลกที่ด้านหลังคันฉ่ องบางอัน นัยว่าคันฉ่ องอันนั้นมีอาคม เมื่ออยู่กลาง
แสงอาทิตย์จะเห็นเป็ นรู ปดอกไม้ แต่เมื่ออยูก่ ลางแสงจันทร์ จะเห็นเป็ นรู ปกระต่าย คันฉ่ องอาคมที่ดี
ที่สุดนั้น กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในเมืองหยางโจว ในตอนกลางของจีน โดยเฉพาะที่สร้างขึ้นในวันขึ้น
5 ค่า เดือน 5 ภิกษุในพุทธศาสนาจะใช้กระจกเงาแสดงให้ผศู้ รัทธาได้เห็ นภาพในอนาคตที่ตนจะ
ไปเกิ ด หากใครส่ องกระจกแสดงให้ผูศ้ รัทธาได้เห็ นภาพในอนาคตที่ตนจะไปเกิ ด หากใครส่ อง
กระจกแล้วไม่เห็นหน้าตนเองก็หมายความว่าความตายกาลังใกล้เข้ามา หากฝันถึงกระจกมืด ถือเป็ น
โชคร้ า ย แต่ ถ้า ฝั น ถึ ง กระจกสว่า งเป็ นลางดี หรื อ โชคดี และหากผูช้ ายบัง เอิ ญ พบกระจกเงาก็
หมายความว่าเขากาลังจะได้ภรรยาที่ดี164 หากชายใดได้กระจกเงาเป็ นของขวัญ เป็ นเครื่ องหมายว่า
จะได้ลูกชายที่มีอานาจวาสนาสู งส่ ง เป็ นขุนนางชั้นสู ง คันฉ่ องสาริ ดที่มีรองเท้าอยูข่ า้ งหน้านับเป็ น
ของขวัญวันแต่งงานที่เหมาะมาก เพราะเป็ นเครื องหมายของการใช้ชีวติ ด้วยกันอย่างราบรื่ น
ในนิ ย ายจี น หลายเรื่ อ ง มี ก ารกล่ า วถึ ง ชายที่ ต้อ งจากภรรยาเป็ น
เวลานาน จึงหักกระจกเงาเป็ นสองชิ้น แบ่งกันเก็บรักษาไว้ เพื่อจะได้กลับมาพบกันและจาได้ดี และ
เชื่อว่ากระจกเงานั้นจะกลายเป็ นนกกางเขนหากอีกฝ่ ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
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ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 2.
164

ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 108 สิ่ งมิ่งมงคลจีน (กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2553), 28.

193

ลายเส้นที่ 130 ภาพกระจก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.12 แส้ ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 2 ภาพ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 131) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากจะถูกปั กอยูใ่ นแจกัน รวมกับข้าว
ของอื่ นๆ ช่ างเขี ยนจะวาดแบบไม่เน้นรายละเอียด แต่จะเน้นในส่ วนของรู ปทรง วาดในรู ปแบบ
เสมือนจริ งตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 11,14 (จากแผนผังที่ 6)
แส้ทามาจากหางของจามรี ซ่ ึ งเป็ นสัตว์ที่มีถ่ินฐานอยู่ในทิเบต บางทีใช้ขน
ของม้าสี ขาว หรื อใช้เส้นใยพืช เช่น ปอ เป็ นเครื่ องใช้ประจาตัวของพระภิกษุ และเป็ นสัญลักษณ์ใน
พิธีทางศาสนา และพวกผูท้ ี่มีความรู้ใช้เป็ นเครื่ องแสดงถึงการเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นผูน้ า165

ลายเส้นที่ 131 ภาพแส้ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.13 พัด ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 7 ภาพ
ด้วยกัน (ลายเส้นที่ 132) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากจะถูกวางรวมกับสิ่ งของอื่นๆ บน
เครื่ องโต๊ะหรื อบนพื้น ทุกภาพมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ช่างเขียนจะวาดโดยเน้นรายละเอียด เน้นใน
ส่ วนของรู ปทรง โดยรู ปทรงของพัดจะมีความหลากหลาย อาทิเช่ น ทรงครึ่ งวงกลม ทรงปี กผีเสื้ อ
เป็ นต้น ในภาพมี การตกแต่งด้ามพัดด้วยพู่ และริ บบิ้น การวาดภาพพัดช่ างจะใส่ จิตนาการลงไป
165

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต , สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิ ตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 236.
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รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 26
(จากแผนผังที่ 6) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 15 (จากแผนผังที่ 7)
ชาวจีนใช้พดั มาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ได้รับความนิยมแพร่ หลายใน
สมัยราชวงศ์ถงั พัดที่ประดิษฐ์ข้ ึนนี้มีความแตกต่างกันหลายรู ปแบบ เพื่อเป็ นการแสดงซึ่ งงานศิลปะ
ชั้นสู งของชาวจีน พัดตั้งเดิ มของชาวจีนเป็ นพัดที่ทาขึ้นในลักษณะเป็ นแผ่นผืนเดียวกัน ส่ วนพัดที่
พับไขว่น้ นั เป็ นของชาวญี่ปุ่น วัสดุที่ใช้พดั ได้แก่ ผ้าไหม กระดาษ ขนนก และในไม้ประเภทปาล์ม
ส่ วนโครงทาจากเขาสัตว์ กระดูก งาช้าง และไม้จนั ทน์ พัดเป็ นสิ่ งของประจาตัวของพวกนักปราชญ์
หรื อนักศึกษา166
นอกจากนี้ ยัง ถื อ เป็ นของมงคลด้ว ย เพราะว่ า เป็ นสั ญ ลัก ษณ์
ประจาตัวของจงหลี่ เฉวียนหัวหน้าเซียนทั้งแปด ที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมนี้ มีท้ งั ที่เป็ นพัดด้ามยาว
ด้วย พัด น้ าเต้า กรับ กระเช้าดอกไม้ ดาบ สิ่ งของเหล่านี้ เป็ นสัญลักษณ์ของลัทธิ เต๋ า ในสมัยราชวงศ์
ชิง สัญลักษณ์ดงั กล่าว เป็ นเพียงเครื่ องหมายความโชคดีเท่านั้น167
บางครั้ งพัด ก็ ถู ก น ามาใช้ เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องต าแหน่ ง ขุ น นาง
สาหรั บท่าน จง หลี่ เฉวีย น หนึ่ งในแปดเซี ยน ก็มีพ ดั ที่ ส ามารถพัดให้คนตายฟื้ นคืนชี พได้ เทพ
จานวน มากใช้พดั เพื่อขับไล่ปิศาจ ทั้งนี้คงเป็ นเพราะคาว่า ซ่ าน มีเสี ยงพ้องกับคาว่า ซ่ าน ที่หมายถึง
ดีงามนัน่ เอง168 ด้วยเหตุน้ ีพดั จึงเป็ นสัญลักษณ์ของความดีงาม ในสมัยต่อมาพัดกลายเป็ นงานศิลปะ
ที่สาคัญชิ้นหนึ่งของจีน ที่ศิลปิ นใช้วาดภาพสัญลักษณ์มงคลมอบเป็ นของขวัญ และยังมีการเขียนคา
กลอนลงบนพัดด้วย พัดที่กล่าวถึงนี้ลว้ นแต่เป็ นพัดแบบพัดคลี่ได้ท้ งั สิ้ น

ลายเส้นที่ 132 ภาพพัด ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
166

Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),152.
167
ภาพดังกล่าวปรากฎบนเสื้ อฉลองพระองค์ของจีนด้วย อ้างอิงจากการตีความสัญลักษณ์ดงั กล่าว
ใน Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 97.
168
ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 108 สิ่ งมิ่งมงคลจีน (กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2553), 33.
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ลายเส้นที่ 132 ภาพพัด ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก (ต่อ)
4.5.7.14 กล่องขนม (เหอ) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
หลากหลายภาพ (ลายเส้นที่ 133) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากถูกจัดวางรวมกับสิ่ งของ
อื่นๆ บนเครื่ องโต๊ะหรื อบนพื้นจานวน ทุกภาพมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ช่างเขียนจะวาดโดยไม่เน้น
รายละเอี ยดหรื อลวดลาย แต่จะเน้นในส่ วนของรู ปทรง รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง
ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 13 (จากแผนผังที่ 5) ปรากฎ บนฝาผนัง
ทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 1 (จากแผนผังที่ 4)
มีลกั ษณะที่เป็ นรู ปกลม สี่ เหลี่ยม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม มีฝา
ปิ ด ข้างในมีถว้ ยเล็กๆ ใส่ ขนมพวกลูกอม ลูกบ๊วยดอง และ ของหวาน ในเทศกาลขึ้นปี ใหม่จะมีต้ งั
ในห้องรับแขกทุกบ้าน และถือว่าปี ใหม่กินของหวานแล้วเป็ นมงคล ถ้าบ้านของคนที่มีฐานะดีจะมี
กล่องขนมตั้งประจา
ในภาษาจีน คาว่า เหอ หมายถึงกล่อง มีเสี ยงพ้องกับคาว่า เหอ ที่
หมายถึงความกลมกลืน169 เข้ากันได้ กล่องที่มีใบบัว (เหอ) แผ่ออกมานั้น หมายถึง ขอให้ทุกสิ่ งจง
เป็ นไปตามปรารถนาของท่าน ด้วยความกลมกลืน
สาหรับคาว่า “คู่แฝดสวรรค์” (เหอเห้อะ) มักจะตามด้วยเอ้อร์ เซี ยน
หรื อ (ผูว้ ิเศษทั้งสอง) นั้น แต่เดิมนั้นจะมีการบูชาในปั กกิ่ งวันขึ้น 19 ค่า (นับแบบจีน) หรื อ แรม 4
ค่า เดือนอ้าย โดยทั้งสองต่างถือกล่องและดอกบัว มีความเชื่อแพร่ หลายว่า ทั้งสองเกี่ยวข้องกับมังกร
ฟ้ า (สิ นหลง) และเสื อขาว (ไป๋ หู) และได้รับการนับถือจากพ่อค้าว่าเป็ นเทพเจ้าผูค้ ุม้ ครองที่ประตูบา้ น

169

บุ๊คส์, 2545), 9.

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์ มงคลจี น สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
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ลายเส้นที่ 133 ภาพกล่องขนม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.15 ม้วนกระดาษ หรื อม้วนคัมภีร์ ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัด
นาคปรก มีจานวน 7 ภาพ (ลายเส้นที่ 134) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากจะถูกวางรวมกับ
สิ่ งของอื่นๆ บนเครื่ องโต๊ะหรื อบนพื้น มีท้ งั ลักษณะที่ถูกคลี่และม้วนเก็บผูกริ บบิ้นอย่างเรี ยบร้อย
ช่างจะวาดโดยไม่เน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย แต่จะเน้นในส่ วนของรู ปทรง รู ปแบบในการวาดมี
ลักษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 6,9,10,14,15,16 (จาก
แผนผังที่ 4)
หนังสื อต่างๆ ของชาวจีนในสมัยโบราณทาขึ้นในลักษณะของม้วน
กระดาษ ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาด โคลงกลอน สุ ภาษิต คาพังเพยต่างๆ จะนามาเขียนลงในม้วนกระดาษ
ถือเป็ นสิ่ งของประดับประจาบ้านโดยทัว่ ไปแขวนในห้องรับแขก และถือกันว่าชาวจีนเป็ นบรมครู
ของศิ ลปะการทาม้วนกระดาษนี้ ในทางพุทธศาสนาม้วนกระดาษเหล่ านี้ คือคัมภีร์อนั ศักดิ์ สิ ทธิ์
นอกจากนี้ ยงั ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของฮัน่ จาน กวีในสมัคริ สต์ศตวรรษที่ 6 หนังสื อ หรื อ คัมภีร์ ใน
บรรดาสัญลักษณ์ท้ งั แปดของนักปราชญ์170 มีหนังสื อรวมอยูด่ ว้ ย เพราะหนังสื อเป็ นตัวแทนของการ
เรี ยนรู ้ และเมื่ อไม่นานมานี้ หนังสื อยังใช้สาหรับเสี่ ยงทายบอกอนาคตของลูกชายในวันแรกเกิ ด
โดยวางหนังสื อ เงิ นตรา เครื่ องเงิ น และกล้วย ถ้าเด็กคว้าหนังสื อก็เป็ นสัญญาณว่าจะเป็ นคนใฝ่
เรี ยนรู ้ เป็ นเวลากว่าสองพันปี มาแล้วที่ชาวจีนถือว่าหนังสื อหรื อตาราเป็ นพลังวิเศษที่สืบมาจากเบื้อง
บน โดยเฉพาะความเชื่อในลัทธิเต๋ า171
170

สัญลักษณ์แสดงอุดมคติและคุณลักษณะนักปราชญ์มี 4 อย่าง คือ กระดานหมากรุ ก ม้วนภาพ พิณ
และหนัง สื อ สิ่ ง ของทั้ง สี่ อ ย่า งมัก ปราฎกร่ ว มกัน เสมอ เช่ น บนขวดยานัต ถุ์สมัย ราชวงศ์ชิ ง . ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
สัญลักษณ์และตัวอย่างดูได้ใน Julia M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9
(September 1990): 82 และ fig. 8.
171
ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 108 สิ่ งมิ่งมงคลจีน (กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2553), 57.
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ลายเส้นที่ 134 ภาพม้วนกระดาษหรื อม้วนคัมภีร์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.16 เครื่ องราง (ฝู) ที่พบภายในงานจิ ตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มี
หลากหลายภาพ (ลายเส้นที่ 135) ในลักษณะ 4 รู ปแบบ ตามภาพในข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระ
อุโบสถ ส่ วนมากจะถูกวางรวมหรื อผูกห้อยอยูก่ บั สิ่ งของอื่นๆ บนเครื่ องโต๊ะหรื อบนพื้น ช่างเขียน
จะวาดเน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บน
ฝาผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 16,19 (จากแผนผังที่ 4)
เครื่ องรางของขลังของจีนนั้น มีกล่าวไว้ในคัมภีร์เก่าแก่มาช้านาน
ในสมัยต่อมามีการใช้กระดาษเพื่อสื่ อความกับวิญญาณ เพื่อไม่ให้มาทาอันตรายแก่ผทู้ ี่มีเครื่ องราง
เหล่านี้ และเนื่องจากเป็ นการสื่ อสารกับวิญญาณ ปี ศาจมีใช่กบั มนุษย์ จึงเขียนด้วยภาษาปี ศาจ ซึ่ งใช้
ตัวอักษรคล้ายอักษรจีนทัว่ ไป แต่มีใช้กนั เฉพาะในสานักของลัทธิ เต๋ าเท่านั้น เต้าหยินบางคนมีคาถา
ที่เขียนกากับกันไฟ บางครั้งวิญญาณ172ในโลกทางตะวันตกก็สามารถเข้าใจได้เพราะอักษรปี ศาจนั้น
วิญญาณทัง่ ปวงสามารถเข้าใจ อักษรดังกล่าวนี้ เก่ าแก่มาก ชาวจีนโบราณถือว่าปฏิ ทินก็มีอานาจ
วิเศษในการขับไล่วญ
ิ ญาณชัว่ ร้ายได้

172

Jian-Hua Duan, ZhongGuo Jixiang Zhuangshi She Ji (Beijing : Jing Mei Cai Se Yinshua
Youxian Gongsi Yinshua Chang, 1999), 34.
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ลายเส้นที่ 135 ภาพเครื่ องราง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.17 เครื่ องเขียนหนังสื อ ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
มีจานวน5 ภาพ (ลายเส้ นที่ 136) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ
ส่ วนมากจะถู ก จัดวางโดยปั ก ในกระบอก หรื อวางเดี่ ย วๆ อยู่บ นโต๊ะ ช่ า งจะวาดโดยไม่ เน้น
รายละเอียดหรื อลวดลาย รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัดทอนจนเหลือเฉพาะส่ วนที่จาเป็ น
ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 22 (จากแผนผังที่ 6 ปรากฎบนฝาผนังทางด้าน
ทิศใต้ ภาพที่ 23 (จากแผนผังที่ 7)
เครื่ องเขี ย นเป็ นเครื่ องตั้ง โต๊ะ ของนัก ปราชญ์ส่ิ งของที่ ใช้ มี ตลับ
หมึก ที่วางพู่กนั และกระบอกใส่ พ่กู นั คาว่า พู่กนั ในภาษาจีน อ่านว่า “ปี่ ” ซึ่ งมีเสี ยงใกล้เคียงกับคา
ว่า “ปี้ ” แปลว่า อย่า งแน่ น อน 173 ดัง นั้น จิ ต รกรรมวัด นาคปรก ซึ่ ง ปรากฎภาพพู่ก ัน คู่ ก ับ คทายู่อี่
สามารถผูกประโยคได้วา่ “ปี้ ยูอ่ ี่” แปลว่า จะต้องสมหวังอย่างแน่นอน

ลายเส้นที่ 136 ภาพเครื่ องเขียน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
173

จะเห็นตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ดงั กล่าวร่ วมกับสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อผูกเป็ นประโยคอวยพร บน
ฉลองพระองค์จกั รพรรดิในสมัยราชวงศ์ชิง, Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 102.
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4.5.7.18 กล่ องหนังสื อ ที่พ บภายในงานจิ ตรกรรม พระอุ โบสถ วัดนาคปรก มี
จานวน 5 ภาพ (ลายเส้นที่ 137) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมาก
จะถูกจัดวางอยูบ่ นโต๊ะ หรื อวางอยูบ่ นพื้น ช่างจะวาดโดยไม่เน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย รู ปแบบ
ในการวาดมี ลกั ษณะเสมื อนจริ ง ตัดทอนจนเหลื อเฉพาะส่ วนที่ จาเป็ น โดยใช้รูปทรงเรขาคณิ ต
ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 22,32 (จากแผนผังที่ 7)
ชาวจีนให้ความสาคัญในเรื่ องการเขียนหนังสื อหรื อบันทึกต่างๆ
ดังนั้นที่เกี่ยวกับบันทึกเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และคัมภีร์ปรัชญาต่างๆ ที่นกั ปราชญ์ราชบัณฑิต
เขี ยนขึ้น จึงมีมากมาย ดังนั้นจึ งต้องมีกล่ องสาหรับใส่ หนังสื อให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันซึ่ งมีอยู่
หลายเล่ม

ลายเส้นที่ 137 ภาพกล่องหนังสื อ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.19 หางนกยูง ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
4 ภาพ (ลายเส้นที่ 138) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากจะถูกจัด
วางโดยปั กในแจกัน หรื อวางเดี่ ยวๆ อยู่บนโต๊ะ ช่ างจะวาดโดยไม่เน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย
รู ป แบบในการวาดมี ลกั ษณะเสมื อนจริ ง ตัดทอนจนเหลื อเฉพาะส่ วนที่ จาเป็ นเท่ านั้นตัวอย่า งที่
ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 10 (จากแผนผังที่ 5)
นกยูงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ หมายถึงความหยิ่งทระนง ความ
สู งส่ ง และความงดงาม นกยูงสามารถขับไล่ความชัว่ ร้ายได้ และจะเต้นราเมื่อเห็นหญิงงาม ในสมัย
ราชวงศ์ชิงมีการใช้ขนนกยูงเป็ นเครื่ องหมายประดับยศ และในภาพวาด นกยูงหมายถึงตาแหน่งขุน
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นางหรื อข้าราชการ174 ส่ วนแจกันที่ปักขนนกยูงและปะการัง มีความหมายว่า “ขอให้ความวิจิตรของ
ขนและแววมยุราเหล่านี้ จงเป็ นของท่าน” นัน่ คือ การมีดางตราอย่างแววขนนกยูง และได้ตาแหน่ ง
เป็ นสาคัญชั้นอย่างปะการังกัลปั งหา
เนื่ องจากในประเทศจี นเองนั้น ไม่มีนกยูง ดังนั้นหางนกยูงจึงเป็ น
ของมี ค่ า และหายาก ในสมัย ราชวงศ์ ชิ ง ที่ ห มวกของจัก รพรรดิ จ ะมี ห างนกยูง ประดับ 175 ส่ ว น
ข้าราชการที่มีความชอบก็จะมีหางนกยูงประดับเช่นกัน

ลายเส้นที่ 138 ภาพหานกยูง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.20 ธนู (กง) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ภาพ (ลายเส้นที่ 139) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ โดยที่ธนูจะถูกจัด
วางอิงแอบอยูก่ บั สิ่ งของอื่นๆ ช่างจะวาดโดยไม่เน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย รู ปแบบในการวาดมี
174

Jian-Hua Duan, ZhongGuo Jixiang Zhuangshi She Ji (Beijing : Jing Mei Cai Se Yinshua
Youxian Gongsi Yinshua Chang, 1999), 26.
175
ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจี น สื บสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 124.
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ลักษณะเสมื อนจริ ง ตัดทอนจนเหลื อเฉพาะส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนัง
ทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 30 (จากแผนผังที่ 7)
ชาวจีนรู้จกั การใช้ธนูมากกว่าสองพันปี ก่อนคริ สตกาล คันธนูของ
ชาวจีนนั้นมีลกั ษณะที่ซบั ซ้อน เป็ นพัฒนาการที่เพิ่งปรากฏในยุโรปเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 2 อย่างไรก็
ตาม ในบรรดาชนกลุ่ มน้อยทางใต้ข องจี นยังมี การใช้ธ นู แบบเรี ย บง่ าย ไม่ มีค วามซับซ้อนใด ๆ
ศิลปะการยิงธนู หรื อธนูศาตร์ ของจีนเป็ นศาสตร์ โบราณ โดยมีหลักว่า การเอาชนะคู่แข่งนั้นจะต้อง
ครองคุณธรรมอันสมบูรณ์ นัน่ คือจะต้องบรรลุสมดุลอันกลมกลืนของพลังภายนอก และพลังภายใน
คันธนู และลูกศร หรื อลูกธนู น้ นั เป็ นสัญลักษณ์ ของการได้ทารก
เพศชาย ชาวจีนสมัยโบราณมีธรรมเนียมว่าวันที่ 3 หลังทารกเกิด ให้ใช้กา้ นไม้ไอ้ทาลูกธนู และไม้
หม่อนทาคันธนู แล้วยิงไปในอากาศ เพื่อก าจัดวิญญาณชั่วร้ าย นอกจากนี้ ย งั มีธ รรมเนี ยมยิงธนู
ในช่ วงเกิ ดเป็ นจันทรคราสหรื อสุ ริยคราส เพื่อขับไล่ปิศาจด้วย เรื่ องคันธนูของโอดิสซี อุสในมหา
กาพย์ของโฮเมอร์ ที่ไม่มีผอู ้ ื่นใดยกได้น้ นั มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ของจีนเมื่อสามพันปี ก่อนคริ สตกาล
คล้ายกับเรื่ องเล่าอื่น ๆ ในอินเดีย และถ่ายทอดมายังไทย เช่น เมื่องพระรามยกศร เพื่อให้ได้ครองนางสี
ดามาเป็ นชายา ส่ วนเจ้าชายสิ ทธัตถะก็สามารถยกคันธนูของตระกูลได้เช่ นกัน นาฏศิลป์ จีนในสมัย
กลาง มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับคันธนูเหล็ก กล่าวถึงนางเอกผูเ้ ก่งกล้าสามารถยกคันธนูน้ นั ได้แต่ผเู้ ดียว176

ลายเส้นที่ 139 ภาพธนู ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.21 เงิ นตรา (เฉี ย น ) ที่พ บภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาค
ปรก มีจานวน 1 ภาพ แต่มีลกั ษณะลบเลือนไปมาก
ชาวจี นใช้โลหะท าเงิ นตราเป็ นตัวแทนการแลกเปลี่ ย นทรั พ ย์มา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริ สตกาล โดยสร้างเป็ นเหรี ยญโลหะแบบบางๆ เหรี ยญทองแดงกลมนั้นดู
176

Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009).171
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เหมือนจะพัฒนาจากเงินมีดที่ใช้ในเมืองชานตุง ทางตะวันออก ซึ่ งนิยมใช้มีดขนาดเล็กเป็ นตัวแทน
การแลกเปลี่ยน สาหรับเหรี ยญกลมนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของด้ามมีด โดยมีรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลาง
พร้อมกับมีอกั ษรจารึ กอยู่ 2-4 ตัว กระทัง่ ต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เหรี ยญกลมเหล่านี้ สามารถร้อยเป็ น
พวงด้วยเชือก พวงละร้อยอัน และกลายเป็ นหน่วยเงินตราแบบใหม่ในระบบการเงินของจีน
คาว่า เฉียน หมายถึง เงินตรา ซึ่ งพ้องเสี ยงกับคาว่า ก่อนหน้า ดังนั้น
ภาพค้างคาวที่แบกเงิ นมา ก็มีความหมายว่า ขอให้ความสุ ขจงมีต่อหน้า (ตา ) ของท่าน177 และใน
ประโยคนี้ คาว่า ตา ที่ พูดถึ งก็คือรู ตรงกลางเหรี ยญนั่นเอง178 มีละครจีนเรื่ องหนึ่ ง ชื่ อว่า เขย่าต้น
เงินตรา โดยต้นเงินนั้นมีเหรี ยญติดไว้เต็มไปหมด เมื่อเขย่า เหรี ยญเหล่านี้ จะร่ วงลงมา ทุกวันนี้ คาว่า
เขย่าต้นเงินตรา มักจะหมายถึง หญิงโสเภณี ที่ได้เงินมาจากการขายตัว
4.5.7.22 ตะเกียบที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ภาพ (ลายเส้นที่ 140) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ โดยที่ตะเกี ยบจะ
ถูกวางบนโต๊ะและมีหม้อสามขาทับไว้ ช่างจะวาดโดยไม่เน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย รู ปแบบใน
การวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัดทอนจนเหลือเฉพาะส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝา
ผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 13 (จากแผนผังที่ 5) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศตะวันเหนือภาพ
ที่ 8 (จากแผนผังที่ 6)
คงไม่ มี ช าวจี น คนไหนใช้ต ะเกี ย บไม่ เ ป็ น เพราะตะเกี ย บเป็ น
อุปกรณ์สาหรับใช้รับประทานอาหารในหมู่ชาวจีนมาช้านาน โดยอาศัยหลักการง่ายๆและใช้วสั ดุที่
หาได้ใ นท้องถิ่ น นัก โบราณคดี ระบุว่าพบตะเกี ยบในหลุ มศพชาวจี นที่ เก่ าแก่ ถึง 1,200 ปี ก่ อน
คริ สตกาล
นอกจากไม้ไผ่แล้ว ชาวจีนยังใช้ไม้อื่นๆ ทาตะเกียบได้ดว้ ย รวมทั้ง
โลหะ เช่นเงิน หรื อกระทัง่ งาช้าง และปั จจุบนั นี้ ยงั มีตะเกี ยบพลาสติกขายในราคาที่พอหาซื้ อได้ไม่
ยากนัก เมื่อชาวจีนใช้ตะเกียบเสร็ จแล้วจะไม่ทิ้งไว้ในชามหรื อจาน เพราะถือว่าเป็ นลางร้าย
คาว่า จู้ นี้ เป็ นคาต้องห้ามในวาระปี ใหม่ของชาวจีน เพราะไปพ้อง
เสี ยงกับคาว่า จู้ ที่หมายถึง ค้าง หรื อพักชัว่ คราว อย่างไรก็ตาม คาว่า จู้ ยังมีความหมายเป็ นมงคล ใช้
เป็ นคาอวยพรให้มีความสุ ขก็ได้179

177

Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 94-95.
178
ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 108 สิ่ งมิ่งมงคลจีน (กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2553), 72.
179
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั รวมสาส์น (1977)
จากัด, 2542).
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มี ค าอธิ บ ายถึ ง ข้อ ปฏิ บ ัติ ใ นการรั บ ประทานอาหาร ในต ารั บ
พิธีกรรมกล่าวว่า ไม่ควรใช้ตะเกียบรับประทานข้าวหรื อข้าวเดือย อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมดังกล่าว
เป็ นของคนชั้นสู ง มิได้ปฏิบตั ิในหมู่คนทัว่ ไป

ลายเส้นที่ 140 ภาพตะเกียบ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.23 ธูป (เซียง) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
1 ภาพ (ลายเส้นที่ 141) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ช่างจะวาดโดยไม่
เน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัดทอนจนเหลือเฉพาะส่ วนที่
จาเป็ นเท่านั้น โดยการใช้แค่เส้น ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 15 (จากแผนผัง
ที่ 7)
คาว่า เซี ยง ในภาษาจีนหมายถึงกลิ่ น ไม้จนั ทน์หอมซึ่ งเป็ นแหล่ ง
เครื่ องหอมที่เผาในถ้วย ทุกวันนี้มกั จะใช้ธูปกันเป็ นส่ วนใหญ่ และปั กไว้ในกระถางหน้าแท่นบูชา
เบื้องหน้าพระพุทธรู ปหรื อเทพต่าง ที่คนจีนเคารพนับถือ180 เรื่ องของเครื่ องหอมนั้นมีกล่าวมานาน
แล้วในคัมภีร์เกี่ ยวกับศาสนาพุทธของจีน ทุกวันนี้ มีการใช้ธูปในทุกวัดของจีน รวมทั้งในศาลเจ้า
และหิ้งบูชาในบ้านเรื อนทัว่ ไป

ลายเส้นที่ 141 ภาพธูป ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
180

Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),171.
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4.5.7.24 ปม ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 1
ภาพ (ลายเส้นที่ 142) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุ โบสถ ช่างเขียนจะวาด
โดยเน้นรายละเอียดและลวดลาย รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัดทอนจนเหลือเฉพาะ
ส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น
ปมหรื อ เงื่อนไม่รู้จบจะกลืนหางตัวเอง คาว่า ผาน จ่าง หมายถึง ขด
ยาว หรื อไขว้ยาว ถื อเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งในแปดอย่างของพระพุทธศาสนา และเป็ นสัญลักษณ์ของ
การมีชีวติ ยืนยาวโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง บางครั้ง เรี ยก ‘เงื่อนโชคดี’181
บางตานานก็วา่ เงื่อนไม่รู้จบนี้เป็ นสัญลักษณ์หมายถึงการมีชยั เหนือ
ศัตรู 182 และมีคาที่ออกเสี ยงคล้ายกับ จ่าง นั้นคือ จ้าง หมายถึง ไส้
เงื่ อนไม่รู้จบมีการใช้มากในจีนถื อเป็ นสัญลักษณ์ ประดับ และใช้
เป็ นลวดลายประดับในงานต่างๆ

ลายเส้นที่ 142 ปมหรื อเงื่อนไม่รู้จบ หนึ่งในอัษฎมงคล
ที่มา : ผูจ้ ดั การ, อัษฎมงคลทั้งแปด, [ออยไลน์], เข้าถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=165
4.5.7.25 ไม้เกาหลัง ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
2 ภาพ (ลายเส้นที่ 143) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากจะถูกจัด
วางโดยปั กในกระบอกรวมกับสิ่ งของอื่นๆ ช่างจะวาดโดยไม่เน้นรายละเอียดหรื อลวดลาย รู ปแบบ
ในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัดทอนจนเหลือเฉพาะส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ตัวอย่างที่ปรากฎ บน
ฝาผนังทางด้านทิศตะวันตก ภาพที่ 8 (จากแผนผังที่ 5) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศตะวันเหนื อ
ภาพที่ 8 (จากแผนผังที่ 6)
181

Torao Miyagawa, Chinese Painting (Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), 186.
Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),136.
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ในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหลายแห่งของจีน จะมีไม้เกาหลังเก็บรักษาไว้
ไม้เกาหลังของจีนทาด้วยไม้ไผ่ และมีไม้แกะเป็ นรู ปมือมัดเข้ากับด้าม ชาวจีนยังใช้เป็ นเครื่ องมือนี้
เพื่อทาหน้าที่อีกอย่างหนึ่ ง นัน่ คือ เป็ นไม้พูด ความหมายโดยพยัญชนะคือ ช่วยพูด ปกติจะใช้กิ่งไม้
สน บางครั้งก็ใช้เป็ นไม้ชี่ในห้องเรี ยน เพื่อให้ครู ใช้ช้ ี ไปยังนักเรี ยนในห้องให้พูด เชื่ อกันว่าเป็ น
ธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาตามคติของพุทธศาสนาจากอินเดียในสมัยก่อน นอกจากนี้ ไม้เกาหลังยังมี
บทบาทสาคัญในตานานที่เกี่ยวข้องกับเทพีหม่ากูดว้ ย183

ลายเส้นที่ 143 ภาพไม้เกาหลัง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.26 ระฆังที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน 3
ภาพ (ลายเส้นที่ 144) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ส่ วนมากจะถูกจัด
วางบนโต๊ะ หรื อบนพื้นรวมกับสิ่ งของอื่นๆ ช่างจะวาดโดยเน้นรายละเอียดและลวดลาย รู ปแบบใน
การวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 35 (จากแผนผังที่
6) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 14 (จากแผนผังที่ 7)
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีระฆังสาริ ดในแผ่นดินมาตั้งแต่
ช่วงต้นของยุคประวัติศาสตร์ ซึ่ งเดิมนั้นใช้เป็ นเครื่ องดนตรี ในสมัยต่อมาใช้ในวัด และยังใช้มาจน
ปั จจุบนั มี ความเชื่ อว่าระฆังแต่ละใบจะมีเสี ยงเฉพาะของตัวเองที่ไม่เหมือนกับใบอื่นๆ และบาง
เสี ยงให้โชค บางเสี ยงถื อว่าเป็ นเสี ยงอัปมงคล ตานานเกี่ ยวกับระฆังนั้นมีมากมาย บ้างก็วา่ มีระฆัง
ลอยไปในอากาศ ไปยังพระราชวัง มีการใช้ระฆังครอบคนให้ตาย เป็ นต้น และยังมีเรื่ องเล่าว่าในการ
หล่อระฆังให้เสี ยงหวานใสนั้น ต้องให้หญิงสาวกระโดดเข้าไปในเตาหลอมด้วย ราชรถของจีนใน
183

Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995).
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สมัยโบราณยังประดับด้วยระฆังใบเล็กๆ และยังมีการใช้ระฆังขนาดจิ๋วห้อยไว้กบั นก เมื่อนกบินก็
จะได้ยนิ เสี ยงกรุ๋ งกริ๋ งไพเราะน่าฟัง
คาว่า จง ในภาษาจีน ยังหมายถึง ขจัดออก หรื อตีเครื่ องหมายได้
ระดับที่ดี ภาพระฆังจึงมีความหมายในทางที่ดี184

ลายเส้นที่ 144 ภาพระฆัง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวัดนาคปรก
4.5.7.27 เรื อ (ฉวน) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก เป็ นเรื อ
สาเภา มีจานวน 2 ภาพ (ลายเส้นที่ 145) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ
โดยถู ก จัดวางบนโต๊ะ รวมกับ สิ่ ง ของอื่ นๆ ช่ า งจะวาดโดยเน้น รายละเอี ย ดและลวดลาย เก็ บ
รายละเอียด รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเหมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศใต้
ภาพที่ 24 (จากแผนผังที่ 7)
แผ่นดินที่ติดทะเลและครอบครองสายน้ าหลากหลายย่อมมีธรรม
เนี ยมมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื อในวิถีชีวิตของชาวจีนนั้นก็เช่ นกัน นอกจากภาพอันเป็ นสัญลักษณ์
แล้ว ยังมีสานวน ภาษิต เกี่ยวกับเรื อสาเภาหลายอย่างด้วยกัน
ทางตอนใต้ของจีนและที่เกาะริ วกิว ชาวจีนมีประเพณี แข่งเดินเรื อ
กัน ในวันที่ 5 เดือน 5 ซึ่ งถือเป็ นพิธีแห่ งความอุดมสมบูรณ์ ในการแข่งขันนี้ มักจะมีผแู้ ข่งขันจมน้ า
ตาย ด้วยเหตุน้ ี เทพแห่ งน้ า ผูป้ ระทานความอุดมสมบูรณ์ จึงไม่ขาดแคลนเครื่ องสังเวย ฝ่ ายปกครอง
พยายามให้ยกเลิกประเพณี ดงั กล่าวแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็ จ185 นอกจากการแข่งเรื อแล้ว ในตอนใต้
ของจีนและในไต้หวันยังมีประเพณี การสร้างเรื อสาเภาด้วยกระดาษ และแผ่นไม้บางๆ แล้วจุดไฟ
เผา ผลักลงทะเล ถื อว่าเป็ นพาหนะนาโรคห่ าออกไป และยังมีการปล่อยเรื อบรรจุภาพวาดเทพแห่ ง
184

ธวัชชัย ดุลยสุ จริ ต, สัญลักษณ์มงคลจีน สื บสานจิ ต วิญญาณบรรพชน (กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 121.
185
Michel Beurdeley, Chinese Furniture. Trans, By Katherin Watson (Otawa : Kodansha
International, 1979), 51.
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โรคห่ า (หวัง กง ) โดยมีการสร้างศาลให้ที่หัวหาด ขณะที่ เรื อบก เป็ นโครงเรื่ อที่ไม่มีพ้ืน มีคนสอง
คนยกเดินไป และใช้แข่งกันในเทศกาลปี ใหม่ในทางตอนเหนือของจีน
เรื อสาเภา เป็ นสัญลักษณ์มงคล เกี่ยวกับการค้าขาย หมายถึงการค้า
ที่เจริ ญรุ่ งเรื อง ประสบความสาเร็ จ

ลายเส้นที่ 145 เรื อสาเภาที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
4.5.7.28 ไข่ (ต้าน) ที่พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีจานวน
1 ภาพ (ลายเส้นที่ 146) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ โดยจะถูกจัดวาง
ใส่ จานและวางไว้บนโต๊ะรวมกับสิ่ งของอื่นๆ ช่างจะวาดโดยไม่เน้นรายละเอียด ใช้รูปทรงเรขาคณิ ต
รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนังทางด้านทิศตะวันออก ภาพที่ 7
(จากแผนผังที่ 4)
ไข่เป็ นสัญลักษณ์ของความเจริ ญรุ่ งเรื อง ในช่วงงานแต่งงานของคู่
บ่าวสาว ในมณฑลเจ้อเจียง หญิงสาวจะกลิ้งไข่ลงจากอกของเจ้าสาวให้ตกลงบนหน้าตัก และมีการ
ใช้ไข่ทาสี ในพิธีอาบน้ าเจ้าสาว
ในพิธีกรรมอื่นๆ ก็ยงั เกี่ยวข้องกับไข่ เช่ นเมื่อคลอดบุตร ผูเ้ ป็ นแม่
จะได้รับไข่ที่แตก และเด็กจะได้ไข้ตม้ นอกจากนี้ยงั มีการมอบไข่แก่คนไข้ เพื่อให้หายไข้โดยเร็ ว
สาหรับเทศกาลปี ใหม่จะมีการแลกไข่ทานสี แดงกัน เรี ยกว่า การส่ งความสุ ขสาหรับปี ใหม่ที่จะมาถึง
ส่ วนความเชื่ อทางพุทธศาสนา เชื่ อว่าชาวพุทธไม่ควรกินไข่ เพราะจะทาให้ตอ้ งตกนรกที่เป็ นเมือง
ร้าง หลังตายจากโลกนี้แล้ว
ในบรรดาชนกลุ่มน้อยทางตอนใต้ของจีน มีการใช้ไข่เพื่อเสี่ ยงทาย
บอกอนาคตหลายอย่าง ไข่ที่ทาสี สวยงามจะถูกนาไปต้มและแกะออกเพื่อทานายตามรู ปทรงของไข่

208
ขาวและไข่แดง186 นอกจากนี้ตานานของคนเหล่านี้ยงั เกี่ยวข้องกับไข่มากมาย โดยเฉพาะเรื่ องตานาน
การเกิ ดเผ่าพันธุ์ โดยกล่าวว่า หลังน้ าท่วมโลก มีพี่น้องชายหญิงคู่หนึ่ งเท่านั้นที่รอดชี วิต และการ
สมรสกันเท่านั้นจึงจะสื บเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ จากนั้นฝ่ ายหญิงก็ออกไข่โดยมีทารกจานวนมหาศาลอยู่
ในนั้น
ในสานักดาราศาสตร์ แห่ งหนึ่ งที่ชื่อ หุ นเทียน (ค.ศ. 254-334) เชื่ อ
รวาล นั้นมีรูปร่ างคล้ายไข่ โลกอยู่ในเปลื อกที่ปิดสนิ ท และพักอยู่คล้ายไข่แดงในน้ าไข่ว่าจักขาว
โดยมีสวรรค์เป็ นผูฟ้ ักไข่

ลายเส้นที่ 146 ไข่ที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
4.5.7.29 ขวดน้ า เต้า ที่ พ บภายในงานจิ ต รกรรม พระอุ โ บสถ วัด นาคปรก มี
หลากหลาย ภาพ (ลายเส้นที่ 147) ในลักษณะตามภาพข้างต้น ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ โดยจะ
ถู กจัดวางใส่ จานและวางไว้บนโต๊ะรวมกับสิ่ งของอื่นๆ ช่ างจะวาดโดยเน้นรายละเอียด มีการ
ประดับด้วยผ้าและริ บบิ้น รู ปแบบในการวาดมีลกั ษณะเสมือนจริ ง ตัวอย่างที่ปรากฎ บนฝาผนัง
ทางด้านทิศเหนือ ภาพที่ 2,27 (จากแผนผังที่ 6) ปรากฎบนฝาผนังทางด้านทิศใต้ ภาพที่ 4 (จาก
แผนผังที่ 7)
ขวดน้ าเต้าถื อเป็ นเครื่ องใช้อย่างหนึ่ งของผูว้ ิเศษ หรื อเป็ นของใช้
ของเต้าหยิน โดยเชื่อว่าภายในขวดนั้นจะมีของวิเศษต่างๆ และมีเรื่ องเล่าว่า เต้าหยิน คนหนึ่งเข้าไป
ในขวดน้ าเต้านี้ และสามารถเปล่งเสี ยงออกมาให้ได้ยินข้างนอกได้ ชาวจีนเชื่ อว่าขวดน้ าเต้าเป็ น
แบบจาลองอย่างย่อของสวรรค์ และโลก เนื่ องจากมีรูปร่ างเป็ นทรงป้ อมสองอันมาบรรจบกันตรง
กลาง เมื่อเปิ ดฝาจะมีควันลอยออกมา ซึ่ งใช้ดกั ปิ ศาจได้ ภาพวาดในอารามบางแห่ งมีเรื่ องสงคราม
ระหว่างเทพและอสู ร187 มี ภาพวาดขวดน้ าเต้าอยู่ขา้ งฝ่ ายธรรมะเพื่อช่ วยให้มีชัยชนะเหนื อศัตรู ผู้
อธรรม สัญลักษณ์ หรื อความหมายของขวดน้ าเต้าก็คือ มีลูกหลานเป็ นหมื่นชัว่ คนบนขวดน้ าเต้า
186
187

Qing Jia Lu (Nanjing : Yang Zhong Shi Yinshua Chang, 1999).
Ann Paludan, The Chinese Spirit Road (New Heaven : Yale University Press, 1928).
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มักจะมีลวดลายดอกกุหลาบ ซึ่ งบ่งบอกความปรารถนาว่า ขอให้ฤดูใบไม้ผลิจงยัง่ ยืนนานถึงหมื่นชัว่
คน นัน่ คือ การขอให้ครอบครัว ของผูท้ ี่เห็นภาพนี้จงยัง่ ยืนนานตลอดกาล (ตระกูล)188
ในงานฉลองวัน ขึ้น 5 ค่ า เดื อน 5 ของปฏิ ทินจีน จะมีการนาขวด
น้ าเต้าที่ทาด้วยกระดาษไปห้อยไว้ตรงประตูทางเข้าบ้าน อันเป็ นสัญลักษณ์ของ หลวี่ แทว ไกว่ หนึ่ง
ในบรรดาเซี ยนทั้งแปด หรื อโป๊ ยเซี ยน189

ลายเส้นที่ 147 ภาพขวดน้ าเต้าที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
ควำมสั มพันธ์ ด้ำนรู ปแบบ และพัฒนำกำร
ในส่ วนของเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ สามารถแยกออกได้ 2 ประเด็นคือ ในส่ วนของที่มา
เละการพัฒนาด้านรู ปแบบ
ในส่ วนของที่มา หรื อแรงบันดาลใจที่นาไปสู่ การเขียนภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะภายใน
พระอุโบสถวัดนาคปรก
ภายในพระอุ โบสถวัดนาคปรก ปรากฎหลักฐานที่แสดงถึ งความสัมพันธ์กบั การจัด
บ้านเรื อนตามแบบจีนได้แก่ ชั้นวางของที่เรี ยกว่า ตวอ เป่ า การเขียนภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ในพระ
อุโบสถแห่งนี้น่าจะสัมพันธ์กบั การจัดบ้านเรื อนตามแบบคนจีนด้วย
แม้อาจกล่าวได้วา่ ภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ได้จากการจัดบ้านเรื อนแบบจีน แต่ก็ไม่อาจ
กล่าวสรุ ปได้วา่ การเขียนภาพเครื่ องตั้งเครื องโต๊ะ ที่วดั นาคปรก มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รื้ อสวนขวา และเครื่ องประดับอาคารต่างๆ เพราะถ้าหากจิตรกรรมวัดนาคปรกได้
เขียนขึ้นในช่วงปลายสมัยพระพุทธเลิสหล้านภาลัย แต่อาจกล่าวได้แค่เพียงว่า การเขียนภาพเครื่ อง
188

ภาพดังกล่าวปรากฎบนเสื้ อฉลองพระองค์ของจีนด้วย อ้างอิงจากการตีความสัญลักษณ์ดงั กล่าว
ใน Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 97.
189
Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),158.
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ตั้งเครื่ องโต๊ะแบบจี น มี ที่มาจากการจัดอาคารตามแบบจีน และได้เริ่ มนิ ยมเป็ นอย่างมากในราช
สานักตั้งแต่สมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดังที่ปรากฎหลักฐานในเอกสารของไทยและต่างชาติ190
การแทรกภาพสั ญ ลัก ษณ์ ม งคลตามที่ ไ ด้ก ล่ า วมาในข้า งต้น อาจมองในแง่ ข อง
สุ นทรี ยภาพทางความงาม เพราะภาพเหล่านั้นทาให้งานจิตรกรรมมีความหลากหลาย นอกจากนี้ ยงั
มีหลักฐานทางเอกสารพบว่า วัดเหล่านี้น่าจะมีช่างชาวจีนรับผิดชอบงานอยูด่ ว้ ย จึงมีความเป็ นไปได้
ที่จะมีการแทรกภาพสัญลักษณ์มงคล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คุน้ เคยในหมู่ช่างจีนไปด้วย
นอกจากนี้ เมื่อประเทศไทยรับอิทธิ พลเรื่ องการจัดเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะจากประเทศจีน
นอกจากการสื่ อ ออกมาเป็ นผลงานจิ ตรกรรมแล้ว ยังมี ก ารรวบรวมเครื่ องโต๊ะ เครื่ องบูชา และ
สัญลักษณ์มงคลที่ใช้จดั ร่ วมกันมาประพันธ์เป็ นเพลงยาว และเพลงแหล่เทศน์มหาพน เนื่องจากใน
สมัยนั้น นิ ยมการเล่นเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ จึงแต่งเพลงขึ้นมา เพื่อขับร้องต่อหน้าพระพักตร์ กษัตริ ย ์
และให้ประชาชนจดจาได้ง่ายยิ่งขึ้ น เป็ นผลงานการประพันธ์ข อง พระยาโยธาเขื่อนขันธ์ (โต
ผักชี)191

190

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 2 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,

2504), 100-101.
191

นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสิ ญพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(กรุ งเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์, 2517).

211
ลำยเส้ นจิตรกรรมฝำผนังภำย ในพระอุโบสถวัดนำคปรก
1. ภำพบนบำนหน้ ำต่ ำง

ลายเส้นที่ 148

ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 1 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
ภาพจิตรกรรมบนหน้าต่างในพระอุโบสถวัดนาคปรกช่องนี้ (ลายเส้นที่ 148) เป็ นภาพ
จิตรกรรมที่มีเรื่ องราวเชื่ อมโยงกัน และมีภาพของมนุ ษย์เข้ามาเกี่ ยวข้อง มองภาพจากด้านบนของ
บานหน้า ต่ า งจะพบภาพเครื่ องโต๊ะ ลัก ษณะแบบชั้นวางของลายประแจจี นมี สิ่ ง ของมงคลหรื อ
สัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ใบตอง กลอง ซอ ผลทับทิม ดอกพุดตาน ตะกร้า ถัดลงมาด้านล่างเป็ น
ภาพผูห้ ญิงคนหนึ่งนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้สี่เหลี่ยม มือซ้ายถือพัด มือขวาถือบ้องสู บฝิ่ น
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ขอให้มีชื่อเสี ยงรุ่ งเรื องเกรี ยงไกร อย่างยัง่ ยืน โดยการ
สังเกตจากเครื่ องมงคลหลัก ที่หมายถึงความรุ่ งเรื องเกรี ยงไกรอันได้แก่ ซอ กลอง ผลทัมทิม
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ลายเส้นที่ 149 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 1 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
ภาพจิตรกรรมบนหน้าต่างในพระอุโบสถวัดนาคปรกช่องนี้ (ลายเส้นที่ 149) มองภาพ
จากด้านบนของบานหน้าต่าง จะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของ
มงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ นกแก้วป่ า ก้อนเมฆ ของวิเศษของเซี ยน (ทิก๋วยลี้) เป็ นรู ป
น้ าเต้ากับไม้ค้ า แจกันปั กดอกเบญจมาศ พิณ หนังสื อและดาบ ผอบ ดอกพุดตาน ด้านล่างเป็ นภาพ
ของชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายพ่อค้าชาวจีน มือซ้ายถือฆ้อง มือขวาถือไม้ตี มีไม้คานหาบและกระบุง
สานอยูข่ า้ งตัว
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ขอให้โชคดี ในการสอบแข่ งขัน และขอให้เกิ ดผล
สาเร็ จ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ กล่องหนังสื อ ดาบ น้ าเต้า และผีผา
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ลายเส้นที่ 150

ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 2 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก

บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 150) เมื่อมองลงมาจากด้านบนจะพบภาพเครื่ องโต๊ะ
ลักษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ กระถางธูป
ผลส้มมือ แว่นตา แจกันลายครามปั กดอกเบญจมาศ ขนนกและแซ่ มียอู่ ี่คาดอยู่ดา้ นหลัง เชิ งเทียน
ถาดผลไม้ ด้านล่างเป็ นภาพของชายคนหนึ่ งมีหนวดคล้ายแขก ใส่ หมวกสี ขาวคล้ายอิสลาม มือซ้าย
ถือพัด มือขวาถือแผ่นกระดาษ
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ความบริ สุทธิ์ และอวยพรให้กาเนิ ดแห่ งพลังในทาง
สร้างสรรค์ในการเรี ยนรู้ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดอกบัว ยูอ่ ี่ แว่นตา
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ลายเส้นที่ 151 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 2 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 151) เมื่อมองลงมาจากด้านบนจะพบภาพเครื่ องโต๊ะ
ลักษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ค้างคาว
ผีเสื้ อ ตราประทับ ดินสอ แจกันปั กดอกพุดตาน หอกไขว้กนั สองอัน อันด้านซ้ายตรงปลายหอกเป็ น
รู ปมือกาดิ นสอ อันด้านขวาเป็ นปลายหอกธรรมดาติดพู่ ถัดมาเป็ นภาพถาดใส่ ผลไม้ กาน้ าชา ถ้วย
น้ าชา ดอกบัว เก้าอี้สี่เหลี่ยม ด้านล่างเป็ นภาพของหญิงสาวคนหนึ่ งสวมหมวกทาท่าทางครุ่ นคิด มือ
ซ้ายวางใต้คาง มือขวาจับชายโบที่ผกู หน้าอกเสื้ อ ที่ไหล่ขวาสะพายตะกร้า
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ขอให้ความสุ ขจงมี ต่อท่ า น และขอให้ส ติ ปั ญญา
แตกฉาน โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ค้างคาว ผีเสื้ อ และหอก
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ลายเส้นที่ 152 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 3 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 152) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์ มงคลวางอยู่ ได้แก่ ถาดผลส้ม แจกันปั ก
ดอกพุดตานมีหัวมังกรไขว้อยู่ ด้านหลังมีแมลงปอ ยู่อี่ ผลท้อ ดอกบัว ด้านล่ างเป็ นภาพของชายผู้
หนึ่ง แต่งชุดคล้ายนักรบมือซ้ายถือหอก ทากริ ริยาท่าทางคล้ายกาลังพุง่ หอก
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ขอให้อายุยนื ยาว ความเฟื่ องฟู ทั้งทรัพย์สินและ
เกียรติยศ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ แมลงปอ ผลท้อ แจกันปักดอกพุดตานมีหวั
มังกรไขว้
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ลายเส้นที่ 153 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 6 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 153) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะ ลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจี น มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ กระถางธู ป ขลุ่ยของ
วิเศษของเซี ยนฮัน่ เซี ยนจื้อ ไขว้ดว้ ยหัวมังกร เมฆ กิเลน ถ้วยชา ด้านล่างเป็ นภาพของนักรบ มือซ้าย
ถือหอก ยืนอยูบ่ นคลื่นน้ า
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ขอให้ประสบความสาเร็ จในการสอบแข่งขัน และ
ตาแหน่งหน้าที่การงานเจริ ญก้าวหน้า โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ขลุ่ย กิเลน
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ลายเส้นที่ 154 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 9 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 154) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ นกกระสาคาบคางคก
ผลฟั กทอง ถาดใส่ ผลส้มมื อ แจกันปั กดอกบัว กระถางดอกพุดตาน ด้านล่างเป็ นภาพของชายไว้
หนวดยาว ทาใบหน้าด้วยสี แดง มีผา้ โพกหัว มือซ้ายถือกระบอง
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ขอให้ร่ ารวย มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ โดยการสังเกต
จากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ นกกระสาคาบคางคก ผลฟักทอง ถาดใส่ ผลส้มมือ
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ลายเส้นที่ 155 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 4 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 155) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจี น มี ส่ิ ง ของมงคลหรื อสัญลักษณ์ ม งคลวางอยู่ ได้แก่ ยู่อี่ สองอันไขว้ก ัน
กระถางดอกพุดตาน ถาดผลส้ม ผลท้อ โถลายคราม แจกันสู งปั กดอกไม้ ด้านล่างเป็ นภาพของชายมี
หนวด ใส่ แว่นตาดา ในมือขวาถือพัด หน้าตายิม้ ด้วยกิริยาเจ้าเล่ห์
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ขอให้อายุยืนยาว มีลูกหลานมากมายรายรอบ โดยการ
สังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ยูอ่ ี่สองอันไขว้กนั ผลท้อ พัด
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ลายเส้ น ที่

156 ลายเส้ น จิ ต รกรรรมบนบานหน้า ต่ า งช่ อ งที่ 7 ทางขวามื อ ในพระอุ โ บสถ
วัดนาคปรก

บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 156) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ กระดิ่ง ดาบ แจกันปั ก
ด้วยดอกบัว พู่กนั และขนนก ผลท้อ ถาดใส่ ดอกพุดตาน ด้านล่างเป็ นภาพของหญิงสาวประดับ
ศรี ษะด้วยหางนกยูง ในมือขวาถือหอก แสดงกิริยาคล้ายกาลังร่ ายราอาวุธ
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : ขอให้ผา่ นพ้นอุปสรรคด้วยดี มีชยั ชนะสิ่ งชัว่ ร้าย รอบ
โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดาบ ขนนก พูก่ นั
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ลายเส้นที่ 157 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 2 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้า ต่ า งบานนี้ (ลายเส้ น ที่ 157) เมื่ อ มองลงมาจากด้านบนพบภาพเครื่ องโต๊ะ
ลักษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ยูอ่ ี่ไขว้กนั
สองอัน แมลงปอ ดอกพุดตาน ช้าง แจกันปั กด้วยดอกท้อ ผลฟั กทอง หางนกยูง ด้านล่างเป็ นภาพ
ผูห้ ญิงสาวสวมชฎา ทาท่าร่ ายรา
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีอายุยืนยาว มีลู กหลานสื บทอดวงศ์สกุล
และมี เงิ นมี ทองใช้ไม่ข าดมื อ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ยู่อี่ไ ขว้ก ันสองอัน ช้าง
แจกันปั กด้วยดอกท้อ ผลฟักทอง

221

ลายเส้นที่ 158 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 8 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 158) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ถุงผูกขนาดเล็ก พัด ไก่
แจกันปั กดอกพุดตาน กระบอกใส่ ใบชา เตาต้มชา ดอกพุดตาน ลูกท้อ ด้านล่างของภาพเป็ นชายคน
หนึ่งยืนอยูบ่ นโต๊ะสี่ เหลี่ยม ในมือถืออาวุธ ด้านล่างของโต๊ะมีตง่ั กี๋
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความสาเร็ จ และชื่ อเสี ยง โดยการสังเกต
จากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดอกพุดตานอยูค่ ู่กบั ผลท้อก็หมายถึงชีวติ ยืนยาว มัง่ คัง่ เกียรติยศ ลูกท้อ

222

ลายเส้นที่ 159 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 6 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างบานนี้ (ลายเส้นที่ 159) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ผลฟักทอง ดาบ ถาดใส่
ของวิเศษ แจกันปั กดอกพุดตาน ดอกพุดตาน ดอกบัว ด้านล่ างเป็ นภาพของเด็กสาวผูกจุกสองจุก
กาลังทาท่วงท่าพุง่ หอก ยืนอยูบ่ นคลื่นน้ า
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้ได้เป็ นขุนนางคนสาคัญในราชสานัก และมี
ความซื่อสัตย์ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดาบ ดอกพุดตาน ดอกบัว
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2. จิตรกรรมบนฝำผนังพระอุโบสถวัดนำคปรก

ลายเส้นที่ 160 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 8 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างนี้ (ลายเส้นที่ 160) เมื่อมองลงมาพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบชั้นวาง
ของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ดอกบัว ค้างคาว ค้างคกสามขา
กาลังพ่นควัน หมวกขุนนาง และแจกันปักดอกโบตัน๋
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีอายุยืนยาว ประสบแต่ความสุ ข ความโชค
ดี และดาเนิ นชี วิตอย่างบริ สุทธ์เหมือนดอกบัว โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดอกบัว
ค้างคาว ค้างคกสามขากาลังพ่นควัน
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ลายเส้นที่ 161 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 8 ทางซ้ายมือ ในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก
บานหน้าต่างนี้ (ลายเส้นที่ 161) เมื่อมองลงมาจากด้านบนลงล่างจะพบภาพเครื่ องโต๊ะ
ลักษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ คัมภีร์ ผล
ส้ม ดอกเบญจมาศ หนู ดาบ เตาจุดเครื่ องหอม เตาอบเครื่ องหอม แจกันปั กดอกไม้แซมด้วยแส้และ
ขนนก
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีเงินมีทองใช้ มีชื่อเสี ยงเกรี ยงไกร และชนะ
อุปสรรคทั้งมวล โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ คัมภีร์ หนู และดาบ
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ลายเส้นที่ 162 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 19 (จากหน้า 75)
ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 162) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ อ งโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ เก๋ งจีนประดับด้วย
ปลาคู่และระลอกคลื่นวางอยูบ่ นฐานยกรู ปทรงหกเหลี่ยม ทางด้านซ้ายมือมีเก้าอี้ที่วางค้างคกสามขา
ทางด้านขวามือของเก๋ งจีน ข้างๆมีโต๊ะสี่ เหลี่ยมประดับด้วยแจกันที่มีพู่กนั แส้ และปะการังปั กอยู่
ข้างๆแจกัน มีกระดาษและตราประทับวางไว้ ใต้โต๊ะมีปี่และกลอง ในฉากหลังมีมงั กร เทพผูช้ ายถือ
กลองด้วยมือขวาล่องลอยอยูท่ ่ามกลางหมู่เมฆ
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีกาไรในการค้าขาย กิ จการเจริ ญรุ่ งเรื อง มี
ชื่อเสี ยง และมีความกล้าหาญ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ค้างคกสามขา มังกรปี่ และ
กลอง
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ลายเส้นที่ 163 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก
ภาพที่ 11 (จากหน้า 50) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 163) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของ มี ส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ธง ดาราบนเมฆ เตาจุดเครื่ อง
หอม ทวน หอก กลอง ดอกโบตัน๋ เสา และของวิเศษ
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความกล้าหาญ สามารถชนะอุปสรรค
ต่างๆได้ และมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ดง่ั พระอาทิตย์ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ทวน หอก
กลอง ดอกโบตัน๋
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ลายเส้นที่ 164 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนื อ ภาพที่ 27 (จากหน้า
66) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 164) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของ มี ส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ พัดซึ่ งเป็ นของวิเศษของเซี ยน
หม้อสามขา แจกันประดับ ด้วยดอกโบตัน๋ ภูเขาไม้ ดอกบัว คัม ภี ร์ น้ า เต้า กระถางที่มี หญ้า และ
ดอกไม้ปักอยู่
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีลูกหลานสื บสกุลมากมาย มีความร่ ารวย
และมีเกี ยรติ ตลอดจนบั้นปลายชี วิต โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ พัด หม้อสามขา
น้ าเต้า
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ลายเส้นที่ 165 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 8 (จากหน้า
61) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 165) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มี สิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์ มงคลวางอยู่ ได้แก่ พัดซึ่ งเป็ นของ
วิเศษของเซี ยน หม้อสามขา คัมภีร์ แจกันที่มีแส้ ดอกบัว และขนนกปั กอยู่ บ้องสู บฝิ่ น ดอกโบตัน๋
กาน้ าชา แจกันประดับดอกบัว กล่องหนังสื อ แจกันประดับด้วยส้มมือ
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความมัง่ คัง่ และโดดเด่นในสังคม มีปัญญา
ที่หลักแหลม โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ คัมภีร์ ดอกบัว และขนนก
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ลายเส้นที่ 166 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหลังพระประธาน ทางทิศออก ภาพที่ 4 (จากหน้า 54)
ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 166) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ดาบ กล่องหนังสื อ
กิ เลน ดอกฝิ่ น แจกันที่ มี ปะการั ง แลพขลุ่ ย ปั ก อยู่ภายใน ผลท้อ ของวิเศษ แจกันปั ก ส้ มมื อ ดอก
พุดตาน ยูอ่ ี่ ถาดใส่ ผลส้ม ลูกธนู ภูเขาไม้ และแส้
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มี อายุยืนยาว มี ลู ก หลานรายรอบ และ
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้โดยง่าย โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดาบ กล่องหนังสื อ
กิเลน ผลท้อ
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ลายเส้นที่ 167 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 37
(จากหน้า 80) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 167) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ระฆัง เป็ ด เครื่ อง
ถ้วย ผลทับทิม แจกันปั กดอกพุดตาน ผลท้อ และอักษรมงคล
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้ส มหวัง ในความรั ก มี ความสมบู รณ์ มี
ลูกหลานมากมาย โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ เป็ ด ผลทับทิม ผลท้อ และอักษรมงคล
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ลายเส้นที่ 168 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง หน้าพระประธาน ทางทิศออก ภาพที่ 17
(จากหน้า 58) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 168) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มี สิ่งของมงคลหรื อสัญลัก ษณ์ มงคลวางอยู่ ได้แก่ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ วางอยู่ ดอกบัว ส้มมือ ยูอ่ ี่ พัด และเครื่ องราง
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้สอบเลื่อนขั้น หรื อสอบรับราชกาลได้ และ
มีความสุ ขสมหวังในสิ่ งที่ปรารถนา โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดอกบัว ส้มมือ ยูอ่ ี่
และพัด
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ลายเส้นที่ 169 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนื อ ภาพที่ 33 (จากหน้า
68) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 169) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะ ลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ แจกันปั กดอกบัว
แส้ ปลา ถาดใส่ ผลท้อวางอยูบ่ นเก้าอี้ ปะการัง ฝักทอง และกระต่าย
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้การค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื อง ร่ ารวยเงินทอง และ
มีความสัตย์ซื่อในการทาการค้า โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดอกบัว ปลา ผลท้อ ฝัก
ทอง และกระต่าย
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ลายเส้นที่ 170 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนื อ ภาพที่ 23 (จากหน้า
65) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 170) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ผลทับทิมวางอยู่
เหนื อแจกัน ดาบ ม้วนคัมภีร์ ของวิเศษ ส้มมือ และถาดใส่ พู่กนั วางอยู่บนดอกบัว ยู่อี่ ที่วางอยู่บน
โต๊ะทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีลูกหลานมากมาย และมีหน้าที่การงานที่ดี
ได้รับราชการ และมีความซื่ อสัตย์ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ผลทับทิม ดาบ ม้วน
คัมภีร์ ถาดใส่ พกู่ นั วางอยูบ่ นดอกบัว และยูอ่ ี่
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ลายเส้นที่ 171 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนื อ ภาพที่ 29 (จากหน้า
67) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 171) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มี สิ่ ง ของมงคลหรื อสัญลัก ษณ์ ม งคลวางอยู่บ นโต๊ะ บูช ารู ป ทรง
ประแจจี น ได้แก่ พัด ลับแล แจกันปั กดอกไม้ บ้องสู บฝิ่ น หม้อต้มชา ถาดใส่ ผลไม้ ลิ งถือลูกท้อ
แจกันปั กดอกโบตัน๋ เตาเผาเครื่ องหอม ฟักทอง พูก่ นั และกระสวยด้าย
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีอายุยนื ยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีเงินมี
ทองใช้ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ พัด ลิงถือลูกท้อ แจกันปักดอกโบตัน๋ และฟักทอง
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ลายเส้นที่ 172 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนื อ ภาพที่ 21 (จากหน้า
65) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่องนี้ (ลายเส้นที่ 172) เมื่อมองลงจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยูบ่ นโต๊ะบูชารู ปทรงประแจจีน
ได้แก่ แจกันปั กดอกบัว ส้มโอ แจกันปักดอกโบตัน๋ ขวดน้ าหอม ส้มมือ ผลส้ม กระบอกใส่ เซี ยมซี ยู่
อี่ ปิ่ นปั กผม กระถางปลูกต้นดอกเหมย กล่องหนังสื อ ระฆัง และกระจก
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้แคล้วคลาดจากสิ่ งชัว่ ร้ายทั้งปวง มีความสุ ข
สมบูรณ์ในชีวติ และมัง่ คัง่ ร่ ารวย โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ส้มมือ ผลส้ม กระบอก
ใส่ เซี ยมซี ยูอ่ ี่ ปิ่ นปั กผม กระถางปลูกต้นดอกเหมย ระฆัง และกระจก
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ลายเส้นที่ 173 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนื อ ภาพที่ 25 (จากหน้า
66) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 173) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ หี บใส่ ของ โต๊ะ
สี่ เหลี่ ยมผืนผ้าที่มีแจกันปั กดอกโบตัน๋ พู่กนั คู่ หมึก และคนโทวางอยู่ มีคนโทแซมด้วยดอกไม้วาง
อยูท่ างซ้ายมือ ทางด้านขวามือ มีแจกันปั กขนนก คัมภีร์ ถาดใส่ ผลไม้ ในส่ วนด้านหน้ามี กระดาษ
และสุ นขั นอนหมอบอยู่
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีสติปัญญาดี สามารถสอบแข่งขันได้อย่าง
ง่ายดาย ไร้ซ่ ึ งอุปสรรค ร่ ารวย โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ พูก่ นั คู่ แจกันปักขนนก
คัมภีร์ กระดาษ และสุ นขั
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ลายเส้นที่ 174 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหน้าพระประธาน ทางทิศออก ภาพที่ 4
(จากหน้า 54) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 174) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ กระถางปลูกดอก
โบตัน๋ ภูเขาไม้ กิเลน พัด ดอกโบตัน่ ถาดใส่ ส้ม แจกันปักดอกไม้ และดอกบัว
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ น
หน้าที่การงาน ชื่อเสี ยง และครอบครัว โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดอกโบตัน๋ กิเลน
พัด และผลส้ม
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ลายเส้นที่ 175 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 15
(จากหน้า 74) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 175) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของ มี สิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์ มงคลวางอยู่ ได้แก่ เชิ งเทียนนกกระเรี ยนคู่ หอก
ม้วนคัมภีร์ ฉัตร กระถางธูป โต๊ะรู ปทรงหกเหลี่ยม พัด โต๊ะสี่ เหลี่ยมผืนผ้า นกแก้ว ถาดใส่ ผลไม้
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีสติปัญญาที่ดี ได้เป็ นขุนนาง และมีอายุ
ยืนยาว โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ นกกระเรี ยน ม้วนคัมภีร์ ฉัตร พัด และ นกแก้ว
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ลายเส้นที่ 176 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 7
(จากหน้า 61) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 176) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มี สิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์ มงคลวางอยู่ ได้แก่ ก้อนเมฆ ฉัตร
แจกันปั กดอกบัวที่ วางอยู่บนเก้าอี้ ถาดปั กด้วยดอกพุดตาน หี บใส่ ของ ยู่อี่ เหยือกใส่ สุรา ผลส้มคู่
เสื อคาบดาบ และดอกบัว
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีควายุยนื ยาว ไม่มีส่ิ งชัว่ ร้ายเข้ามาแผ้วพาน
มีลูกหลานสื บสกุล โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ เมฆ ฉัตร ยูอ่ ี่ และเสื อคาบดาบ
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ลายเส้นที่ 177 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 14
(จากหน้า 74) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 177) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มี สิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์ มงคลวางอยู่ ได้แก่ แจกัน ถาดใส่
ผลไม้ ถ้วยวางอยูเ่ หนื อโต๊ะสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า แจกันปั กด้วยดอกพุดตาน กระจก บ้องสู บฝิ่ น พัด และ
ดาบคู่
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความกล้าหาญ มีสติปัญญาหลักแหลม ได้
เป็ นขุนนาง และมีชีวติ ที่สุขสมบูรณ์ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดอกพุดตาน กระจก
พัด และดาบคู่
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ลายเส้นที่ 178 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 4
(จากหน้า 48) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 178) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ไม้เท้า ดอกโบตัน๋
ถ้วย ถาดใส่ กาน้ าชา เหยือก ถาดใส่ ผลส้ม สิ งโตกาลังเหยียบลูกแก้ว และกิ่งไม้
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีอานาจวาสนา มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มีกินมี
ใช้ และมีอายุยนื ยาว โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ไม้เท้า ดอกโบตัน๋ และสิ งโตกาลัง
เหยียบลูกแก้ว
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ลายเส้นที่ 179 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 31
(จากหน้า 78) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 179) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ น้ าเต้า แส้ ถ้วย
ถาดใส่ ผลส้มโอที่วางบนฐานรอง แจกันทรงสู งปักด้วยดอกโบตัน๋ ถาดใส่ ผลส้ม 6 ผล และค โท
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้สมหวังในความรัก มีเงินมีทองใช้ ชีวิตมีแต่
ความสุ ขสมบูรณ์ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ น้ าเต้า ดอกโบตัน๋ และผลส้ม 6 ผล
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ลายเส้นที่ 180 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหลังพระประธาน ทางทิศตะวันตก ภาพที่ 19
(จากหน้า 52) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 180) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มี สิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์ มงคลวางอยู่ ได้แก่ ฝักทอง เครื่ อง
แขวน ถาดส่ ผลส้ม ผล
แ และก้านดอกไม้
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีสติปัญญาแตกฉาน ร่ ารวยมีเงินมีทองใช้
โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ฝักทอง ผลส้ม ผล และเครื่ องแขวน
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ลายเส้นที่ 181 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 18 (จากหน้า 75)
ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 181) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ก้อนเมฆ ยูอ่ ี่ หยินหยาง พานวางประดับด้วยดอกโบตัน๋ กล่ องใส่ คมั ภีร์ เครื่ องแขวน ถ้วย โถ ไห ส้ มมื อ ดอกไม้
แมลงปอ ซอ และผีผา
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีชื่อเสี ยงเกรี ยงไกร มีความสุ ขสมบูรณ์ใน
ชีวิต และมีชีวิตที่ยืนยาว โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ก้อนเมฆ ยูอ่ ี่ หยิน-หยาง กล่อง
ใส่ คมั ภีร์ แมลงปอ ซอ และผีผา
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ลายเส้นที่ 182 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 40
(จากหน้า 69) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่องนี้ (ลายเส้นที่ 182) เมื่อมองลงจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของ มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ โคมแขวน แจกันทรงสู งปักดอกโบตัน๋
1 คู่ ขนนก ดอกไม้ อ่าง โถ กงล้อไฟ ไม้เท้า และคัมภีร์
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความมัน่ คงและโดดเด่ นในสายงาน มี
สติปัญญาที่ดีเลิศ ถ้าหากเป็ นผูห้ ญิ งก็ขอให้มีความงามเป็ นเลิศอีกด้วย โดยการสังเกตจากเครื่ อง
มงคลหลักได้แก่ โคมแขวน ขนนก กงล้อไฟ ไม้เท้า และคัมภีร์
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ลายเส้นที่ 183 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 36
(จากหน้า 68) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 183) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิ งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ วิมานเหนือก้อน
เมฆ หอก แจกันปั กด้วยดอกโบตัน๋ และเครื่ องแขวน ปลาวางอยูเ่ หนือจาน โถที่มีขลุ่ยและแส้ปักอยู่ ยู่
อี่ งาช้าง และดอกบัว
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความสุ ขสมหวังในชีวติ มีความสาราญ มัง่
คัง่ มัง่ มี โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ เหนือก้อนเมฆ ปลาวางอยูเ่ หนือจาน โถที่มีขลุ่ย
และแส้ปักอยู่ ยูอ่ ี่ และงาช้าง
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ลายเส้นที่ 184 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพที่ 21
(จากหน้า 65) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 184) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลาย มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ อาคารจาลอง ธง กระถางใส่
ดอกบัว แจกันทรงสู งปั กด้วยดอกโบตัน๋ ค้างคาว กระจก นก โถ หวี ปิ่ นปั กผม ถังน้ า ฟักทอง และ
กาน้ า
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีหน้าที่การงานที่มน่ั คง มีความสมบูรณ์
พร้อมในทุกๆด้าน และขอให้มีความงามเป็ นเลิศ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ธง
ค้างคาว กระจก นก และฟักทอง
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ลายเส้นที่ 185 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 8
(จากหน้า 72) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่องนี้ (ลายเส้นที่ 185) เมื่อมองลงจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ค้างคาว เจดีย ์ ธง ม้วน
คัมภีร์ มังกร แจกันปั กดอกพุดตานวางอยูบ่ นเก้าอี้ ขวาน โถปั กด้วยดอกไม้ ปิ่ นโต ตลับ กา ถ้วยน้ า
ชา ฟักทอง ถาดใส่ ผลส้ม 5 ผล และภูเขาไม้
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความสุ ข มีอานาจวาสนา มีความกล้าหาญ
มีบริ วารรายล้อม ชื่อเสี ยงเกรี ยงไกร และร่ ารวย โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ค้างคาว
ม้วนคัมภีร์ มังกร ขวาน และฟักทอง
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ลายเส้นที่ 186 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านหน้าพระประธาน ทางทิศออก ภาพที่ 15 (จากหน้า
57) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 186) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของ มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ทวน แจกันปั กด้วยดอกโบตัน๋
ค
ค
โ ถ้วยน้ าชา ขนนก และยูอ่ ี่
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีอายุยืนยาว มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม
ให้สามารถสอบขุนนางได้ และมีหน้าตาที่ดี โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่
ค
ขนนก และยูอ่ ี่
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ลายเส้นที่ 187 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 40
(จากหน้า 80) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 187) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ค้างคาว แจกันปั ก
ดอกโบตัน๋ บ้องสู บฝิ่ น กาใส่ สุรา กระถางปลูกต้นไม้ ขลุ่ย กระถางปลูกต้นบอนไทร ขนนก ยูอ่ ี่ และ
กระต่าย
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้ มี ค วามสุ ข ส าราญ ได้เ ป็ นขุน นางสม
ปรารถนา มีความมัน่ คงในฐานะ และมีความบริ บูรณ์ในชีวิต โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลัก
ได้แก่ ค้างคาว ดอกโบตัน๋ ขนนก ยูอ่ ี่ และกระต่าย
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ลายเส้นที่ 188 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 36
(จากหน้า 79) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 188) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ กระถางปลูกดอก
เหมย แจกันปั กยูอ่ ี่ แจกันปั กดอกโบตัน๋ กระบอกเซี ยมซี ม้วนคัมภีร์ พัด ส้มโอวางอยูบ่ นไห ส้มมือ
และกระต่าย
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้ ส มหวังในความรั ก มี ส ติ ปัญญาที่ หลัก
แหลม อ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรม และเป็ นที่รักใคร่ ของผูไ้ ด้พบเห็น โดยการสังเกตจากเครื่ อง
มงคลหลักได้แก่ กระถางปลูกดอกเหมย แจกันปักยูอ่ ี่ ม้วนคัมภีร์ พัด ส้มมือ และกระต่าย
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ลายเส้นที่ 189 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศเหนื อ ภาพที่ 4
(จากหน้า 60) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 189) เมื่อมองลงมาจากด้านบนลงล่างจะพบภาพ
เครื่ องโต๊ะลักษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่
สาลี่ แจกันปั กดอกโบตัน๋ กาน้ าชา พัด ฟักทอง
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ มีโชคดีเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความเก่งกาจในสายอาชีพการงานที่ทาอยู่ โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่
สาลี่ แจกันปั กดอกโบตัน๋ พัด และฟักทอง
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ลายเส้นที่ 190 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 23
(จากหน้า 76) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 190) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของ มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ค้างคาว ถาดใส่ ผลส้ม เชิงเทียน
แก้วน้ า ขวด ทวน ม้วนคัมภีร์ น้ าเต้า ดาบ แจกันปักดอกไม้ พูก่ นั แจกัน ของวิเศษ และสุ นขั
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความสุ ข มี สติปัญญาที่ดี มีความซื่ อสัตย์
จงรักภักดี และมีความมัน่ คง โดดเด่นในสังคม โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ค้างคาว
เชิงเทียน ทวน ม้วนคัมภีร์ น้ าเต้า ดาบ และสุ นขั
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ลายเส้นที่ 191 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 7
(จากหน้า 72) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 191) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจี น มี สิ่งของมงคลหรื อสัญลัก ษณ์ มงคลวางอยู่ ได้แก่ แจกันปั กดอก
โบตัน๋ 1 คู่ โคมไฟ กระบอกใส่ ยอู่ ี่และพู่กนั เชิงเทียน เครื่ องแขวน ของวิเศษ กิเลน ดาบ คนโท ขน
นก และม้วนคัมภีร์
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีลูกชายสื บสกุล มีสติปัญญาที่ดี อายุยืนยาว
มีชื่อเสี ยง และมีรูปร่ างหน้าตาที่งดงาม โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ กระบอกใส่ ย่อู ี่
และพูก่ นั กิเลน ดาบ ขนนก และม้วนคัมภีร์
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ลายเส้นที่ 192 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนัง ด้านข้างพระประธาน ทางทิศใต้ ภาพที่ 16
(จากหน้า 74) ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
จิตรกรรมฝาผนังช่ องนี้ (ลายเส้นที่ 192) เมื่อมองลงมาจะพบภาพเครื่ องโต๊ะลักษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีสิ่งของมงคลหรื อสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ แจกันปั กดอกบัว
กระถางดอกไม้ หอก ตลับ ไหวางอยูบ่ นเก้าอี้ ม้วนคัมภีร์ กระบอกใส่ ยอู่ ี่และขนนก กล่องใส่ คมั ภีร์
ถาดใส่ ผลไม้ ตอกโบตัน๋ เชิงเทียน และหนังสื อ
ความหมายโดยรวมของภาพนี้ : อวยพรให้มีความสุ ขสมบูรณ์ในทุกๆด้าน ไร้อุปสรรค
มาขัดขวาง มีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ งดงาม โดยการสังเกตจากเครื่ องมงคลหลักได้แก่ ดอกบัว หอก ยูอ่ ี่และ
ขนนก
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วัฒนธรรมกำรใช้ สีของช่ ำงชำวจีน
สี น้ นั มีพลังงานบางอย่างที่ส่งผลกระทบกับสิ่ งมีชีวติ ได้โดยสี แต่ละสี น้ นั สามารถส่ งผล
ให้ ค นรั บ รู ้ แ ละเกิ ดความรู ้ สึ ก ที่ แตกต่ า งกัน ได้จึ ง ส่ ง ผลถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ต่ า งๆขึ้ น มา
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคนเราอยูห่ ้องสี ขาวหรื อสี อ่อนก็ไม่รู้สึกร้อนแต่เมื่อคนอยูใ่ นห้องสี แดงก็จะรู้สึก
ร้ อนขึ้นมาได้ท้ งั ที่ ห้องนั้นไม่ไ ด้มีเครื่ องท าความร้ อนชนิ ดใดที่เปลี่ ยนอุ ณหภูมิข องห้องให้ร้อน
ขึ้นมาแต่ความรู ้สึกของคน หรื อสิ่ งมีชีวติ นั้นรับรู้ถึงพลังงานของสี น้ นั ได้
ดังนั้นการใช้สีสันต่างๆนั้นจะต้องเลือกใช้อย่างสมดุลกันไม่มากหรื อน้อยเกินไปเพราะ
พลังงานของสี น้ นั จะทาให้สิ่งมีชีวติ นั้นเสี ยสมดุลได้ส่งผลให้เจ็บป่ วย ซึมเซา ฯลฯได้ พลังงานจากสี
ก็จะกระตุน้ อารมณ์ความรู ้ สึกของสัตว์ให้เกิดการเจ็บป่ วยได้ แต่เมื่อเปลี่ยนสี ผนังม่วงทึบไปเป็ นสี
อ่อน เช่น สี ฟ้าแล้ว สัตว์น้ นั กลับมีสุขภาพที่ดีข้ ึนได้ แท้จริ งพลังงานสี น้ นั ส่ งผลต่อการหลังฮอร์ โมน
และเกิ ดปฎิ กิริยาทางเคมีในร่ างกายที่แตกต่างกันซึ่ งส่ งผลต่อชี วิตคนดังนั้นพลังงานจากสี น้ นั เป็ น
ปั จจัยอย่างหนึ่งที่ตอ้ งให้ความสาคัญในศาสตร์ฮวงจุย้ 192
สี ของวัตถุแต่ละชิ้นนั้นเกิดจากที่แสงนั้นสัมผัสกับวัตถุโดยวัตถุน้ นั จะดูดกลืนแสงบาง
ความถี่ และกระจายหรื อสะท้อนแสงบางความถี่ออกมา โดยแต่ละความถี่ของแสงก็จะแสดงสี สัน
ออกมาต่างกัน เช่นแสดงเป็ นสี เหลือง น้ าตาล แดง ส้ม ฟ้ า น้ าเงิน เขียว ฯลฯ ขณะที่วตั ุสีดาคือวัตถุที่
ดูดกลื นแสงหรื อไม่สะท้อนแสงทุกความถี่ ตรงกันข้ามกับสี ขาวที่ไม่ดูดกลืนหรื อสะท้อนแสงทุก
ความถี่ ออกมา เมื่อแสงแต่ละความถี่กระทบกับดวงตาก็จะทาให้เห็นสี ที่แตกต่างกันและส่ งผลต่อ
ความรู ้สึกที่แตกต่างกันนั้นเอง
แม้ว่าแสงนั้นจะก่ อให้เกิ ดสี มากมายจากพลังงานความถี่ ที่แตกต่างกัน แต่สาหรับใน
วิชาภูมิปัญญาจีนแล้วสี น้ นั จะแบ่งเป็ น 5 ธาตุเท่านั้น เนื่องจากชาวจีนนั้นเชื่อว่าทุกสรรพสิ่ งไม่วา่ จะ
เป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็ นธาตุต่างๆทั้ง 5 ธาตุ (ดิน ทอง น้ า ไม้ ไฟ) โดย
แต่ละธาตุก็จะมีลกั ษณะของพลังงาน รู ปทรงรู ปร่ าง วัตถุสสาร สี สรร ฯลฯ แตกต่าง โดยสี สรรต่างๆ
นั้นก็สามารถแจกแจงเป็ น 5 ธาตุได้ ตามข้อมูลด้านล่างนี้
ข้อมูลแสดงการแบ่งสี ต่างๆให้สอดคล้องกับธาตุ 193
ธาตุดิน ได้แก่ สี เหลือง,ส้ม,น้ าตาล,ครี ม,อิฐ,สี แทน
ธาตุทอง ได้แก่ ทอง สี ขาว , เงิน , ทอง
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192

Edcuard Chavannes, Five Happiness, Trans. Elaine Spaulding (New York : John Weathehil Inc.,

1973), 62.
193

Torao Miyagawa, Chinese Painting (Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), 112.
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ธาตุน้ า ได้แก่ สี ฟ้า , น้ าเงิน , ดา, เทาเข้ม
ธาตุไม้ ได้แก่ สี เขียว (แก่และอ่อน)
ธาตุไฟ ได้แก่ สี แดง , ม่วงแดง, ชมพู
ธาตุ ดิ น ซึ่ งเปรี ยบได้ ก ั บ ดิ น หิ น ทรายที่ ร องรั บ สรรพสิ่ งทุ ก อย่ า งบนโลกนี้ จึ ง
เปรี ยบเสมื อนความอดทน หนักแน่ น มัน่ คง ยึดมัน่ ในสิ่ งที่เป็ นอยู่ ซึ่ งสี แห่ งพลังธาตุดินนั้นคือสี
เหลือง ส้ม น้ าตาล ครี ม โดยสี เหลืองนั้นจะเปรี ยบเหมือนจุดศูนย์รวมพลังงานที่รองรับทุกสรรพสิ่ ง
และเป็ นสี แห่ ง อานาจ ซึ่ งจักรพรรดิ จีนทุ กองค์น้ ันจะใช้ชุ ดเป็ นสี เหลื องเสมอ ขณะที่สี น้ า ตาลก็
หมายถึงมัน่ คง สมดุลที่เรี ยบง่าย
ธาตุทอง ซึ่ งเปรี ยบได้กบั โลหะที่มีความแข็งแรง ความชัดเจน เร็ วแรง เฉี ยบคม ความ
แน่นอนเด็ดขาด ยุติธรรม หากสังเกตสิ่ งของที่เคลื่อนไหวรวดเร็ วหรื อของแข็งต่างๆมักจะเป็ นวัตถุ
ธาตุที่เป็ นโลหะ เช่น อาวุธ ฯลฯ ซึ่ งสี แห่ งธาตุทองคือสี เงิน สี ทอง และสี ขาวโดยสี ขาวนั้นคือความ
แวววาวสู ง สุ ดของโลหะซึ่ งสะท้อนแสงออกมาเป็ นสี ข าว ซึ่ ง จริ ง แล้วสี ข าวนั้นเป็ นสี แห่ งความ
บริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรมซึ่ งทัว่ ไปแล้วจะใช้เป็ นสี ขาวเป็ นชุดทางพิธีกรรมของหลายศาสนา
ธาตุ น้ า เปรี ย บเสมื อนความใสของปั ญญา ความลึ ก ซึ้ ง ของความคิ ดเหมื อนน้ า ที่ ใ ส
สะอาด นอกจากนี้น้ าเป็ นสิ่ งที่สามารถไหลไปได้ทุกแห่ งหน เปลี่ยนรู ปร่ างตามภาชนะที่บรรจุได้จึง
เปรี ยบเสมื อนกับการพลิ กแพลง ปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งต่างๆนั้นได้ ธาตุน้ ายึงหมายถึ งความลึ กลับ
ซ้อนเร้ นเหมื อนกับมหาสมุทรที่ ลึกมืดจนมองไม่เห็ นสิ่ งใดๆ ซึ่ งสี ของธาตุน้ าคือสี ฟ้า น้ าเงิ น ซึ่ ง
หมายถึ งความเยือกเย็น สงบนิ่ งเหมือนปั ญญาใสนิ่ งสงบ และเป็ นสี ที่ช่วยในการบาบัดโรคได้ดีอีก
ด้วย นอกจากนี้ สีดายังเป็ นสี ของธาตุน้ าซึ่ งเปรี ยบเสมือนน้ าลึกไม่เห็นแสงใดๆ จึงหมายถึงความ
ลึกลับ ซ้อนเร้น ความเฉลียดฉลาดทางปัญญาที่ลึกซึ้ ง
ธาตุไม้ เปรี ยบเหมือนการพัฒนา เมตตา วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์เหมือนต้นไม้เป็ น
สิ่ งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นเรื่ อยๆเหมือนการพัฒนาไปเรื่ อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาทางด้านการศึกษา
วิชาการต่างๆ และต้นไม้น้ ันแตกกิ่ งก้านสาขาจากลาต้นเปรี ยบเหมือนความคิดสร้ างสรรค์ต่างๆ
นานาที่ แ ตกแขนง นอกจากนี้ ต้น ไม้ย งั ให้ ค วามร่ ม รื่ น ต่ อ สั ต ว์อื่ น มี ผ ลมี ด อกให้ ค นน าไปใช้
ประโยชน์จึงเปรี ยบเสมือนต้นไม้มีความเมตตาต่อสรรพสิ่ งอื่นๆ ซึ่ งสี เขียวนั้นเป็ นพลังของธาตุไม้
ซึ่งเป็ นสี ของการเจริ ญเติบโต ฟื้ นฟูส่ิ งต่างๆ ซึ่ งเหมือนเป็ นสี แห่ งการฟื้ นฟูร่างกายให้แข็งแรงและมี
พัฒนาการ
ธาตุไฟ เปรี ยบเหมือนเปลวไฟที่โดดเด่นจึงเกี่ ยวกับ ชื่ อเสี ยง การแสดงออก ไฟยังแผ่
กระจายพลังงานดังนั้นก็เปรี ยบเหมือนการให้ความอบอุ่น การให้ความรู้ให้กระจ่าง ซึ่ งสี ของธาตุไฟ
นั้นคือสี แดง สี ชมพู และม่วงแดง โดยสี แดงนั้นคือความร้อนแรง กระตืนรื นร้น ความสนุ กสนาน
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ความยินดี ปิติจึงเหมาะกับงานเฉลิ มฉลองหรื องานมงคลต่างๆ นอกจากนี้ เป็ นสี ที่กระตุน้ พลังงาน
ได้มากจึงต้องเลื อกใช้ให้เหมาะสมเพราะสามารถกระตุน้ พลังงานที่ดีหรื อที่ ร้ายได้ข้ ึ นอยู่กบั การ
เลือกใช้ให้เหมาะสม ส่ วนสี ชมพูคือสี แห่งความรัก ความอ่อนโยน นุ่มนวล ส่ วนสี ม่วงแดงคือสี แห่ ง
พลังทางด้านจิตวิญญาณ
ส่ วนการเลือกใช้สีน้ นั ก็มีหลายทฤษฎีสาหรับการเลือกใช้สีต่างๆซึ่ งในบทความนี้คงไม่
กล่าวถึงการใช้สีในเชิงการตกแต่งภายในและภายนอกตามหลักสถาปัตยกรรม แต่จะกล่าวถึงการใช้
สี ตามภูมิปัญญาจีนเป็ นหลักเกี่ยวกับความหมายในแต่ละสี ที่ถูกแบ่งเป็ นธาตุต่างๆและมีความหมาย
ที่แตกต่างกัน โดยสามารถเลือกใช้สีเพื่อให้ก่อเกิดตามความหมายที่กล่าวไปเบื้องต้นได้เช่นกัน
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ควำมหมำยของสี ต่ำงๆ ในจิตำรกรรมจีน
ส

1. สี ขาว (ไป๋ หู ) สี ขาวเป็ นสี ของความบริ สุทธิ์ และเป็ นสี ประจาทิศตะวันตก เสื อ
ขาวจึงเป็ นเสื อแห่งทิศตะวันตกด้วย ขณะที่มงั กีฟ้าเป็ นสัตว์ประจาทิศตะวันออก
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 7 บัณฑิตที่ไม่ได้รับตาแหน่ งจะแต่งเสื้ อผ้าสี ขาว ส่ วนเทพเจ้า
แห่ งปฐพีก็วาดเป็ นชายชราสวมผ้าสี ขาว ใบหน้าสี ขาว นอกจากนี้ สีขาวยังเป็ นสี ของฤดูใบไม้ร่วง
และสัญลักษณ์ของวัยชรา
ในขบวนแห่ บูชาเทพธิ ดา หญิงที่ตอ้ งการมีบุตรจะหยิบดอกไม้ขาวจากในแจกันที่
สามีของนางเข้าร่ วมขบวนนั้น ส่ วนในงานฉลองโคมไฟในวันขึ้น 15 ค่า เดือนอ้าย ดอกไม้สีขาว
หมายถึงการมีลูกสาว ใครต้องการลูกชายต้องนาดอกไม้สีเหลืองไปบูชา
“พรรคบัวขาว” เป็ นลัทธิ หรื อสมาคมนอกกฎหมายอันทางานเป็ นความลับในต้น
ศตวรรษที่ 12 ชื่อ “บัวขาว” นั้นหมายถึงโลกที่บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องและดีกว่าเดิม194
2. สี เขียว (หลวี่) เป็ นสี ของการกาเนิดชีวิต และเป็ นเครื่ องหมายของฤดูใบไม้ผลิ การ
ในถึงสี เขียวนั้นหมายถึงจะมีความสุ ขอย่างมัน่ คง ตาราในปัจจุบนั กล่าวว่ามีสีเขียวหมายถึงสันติภาพ
ภายในที่สมบูรณ์ มีเทพเจ้าจานวนมากของจีนที่สวมอาภรณ์สีเขียว ขณะเดียวกันขุนนางในศตวรรษ
ที่ 8 ก็สวมผ้าสี เขียวเช่นกัน
นอกจากนี้ ยงั มีตานานเล่าว่า “เหอเซี ยนกู” (1ใน 8 ของโป๊ ยเซี ยน) รู้สึกเหนื่อยมาก
จีงถอดรองเท้าและถุงเท้าออก เมื่อเทพเจ้าองค์อื่น ๆ เห็นเข้า นางจึงอายและวิ่งหนี แต่ถุงเท้า (ถุง
น่อง) ข้างหนึ่งไปเกี่ยวกิ่งลิ้นจี่เข้าจึงห้อยอยูต่ รงนั้น และเป็ นที่มาของคาว่า “ค้างเขียว”

194

ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน ( กรุ งเทพฯ :

, 2534), 32.
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อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์สีเขียวยังมีความหมายในเชิงลบด้ว ยเช่นกันนั้นคือบุรุษที่
โพกศรี ษะผ้าเขียวถื อว่าเป็ นคนเหลวไหล และ “ครอบครัวโคมเขียว” หมายถึงโสเภณี ส่ วนคาว่า
“เด็กเขียว” เป็ นวิญญาณชัว่ ร้ายที่มาทาร้าย และฆ่าเด็กหญิงวัยเริ่ มสาว195
ในธรรมเนียมของจีนมีการผนวกกันระหว่างสี เขียวและสี แดงเสมอ ๆ
3. สี ชมพู (เผิ่น-หง) สองคานี้ ในภาษาจีนหมายถึง “สี แดงผง” ส่ วนคาว่า “สี แดงลูก
ท้อ” ก็อาจหมายถึงสี ชมพูก็ได้ สี ดงั กล่าวเป็ นสัญลักษณ์ของความอ่อนไหวของสตรี และเป็ นสี แห่ ง
การเป็ นชู้
เล่ากันว่าในมณฑลหนึ่ งของจีน หญิงโสเภณี ท้ งั หมดต่างมีเครื่ องหมายสี ชมพูเป็ น
สัญลักษณ์ ส่ วนคาว่า “หงเหนียง” (สาวแดง) เป็ นคาทัว่ ไป ใช้เรี ยกหญิงสาวในช่องโสเภณี และยัง
เป็ นชื่ อที่ใช้กนั ทัว่ ไปในละครจีน เพื่อใช้เรี ยกสาวใช้ คาว่า “สาวแดง” นี้ มีความหมายกว้างขวาง
สามารถใช้เรี ยกตั้งแต่คุณนายจนถึงหญิงชู้
4. สี ดา (เฮวย) เมื่อซี หวังตี้ จักรพรรดิองค์แรกของจีนได้เอาชนะราชวงศ์โจว ซึ่ งมี
สัญลักษณ์เป็ นสี แดง ก็ทรงเลือกใช้สีดาเป็ นสี ประจาราชวงศ์ เนื่องจากน้ า (เชื่อมโยงกับสี ดา) เป็ นผู้
ดับไฟ (สี แดง) ผูส้ ื บราชสมบัติในสมัยต่อมา ในราชวงศ์ฮนั่ (จาก 206 ปี ก่อนคริ สตกาล) ก็กลับมาใช้
สี แดงอีกครั้ง
ตามคาสอนแต่โบราณในเรื่ องธาตุท้ งั ห้า ถือว่าสี ดาเป็ นสี ของน้ า ทิศเหนือ และรส
เค็ม มีสัตว์ตวั แทนคื อสุ กร นัก ประวัติศ าสตร์ สมัยต่ อมาถื อว่า เป็ นสี สัญลัก ษณ์ ของราชวงศ์ส มัย
โบราณของราชวงศ์แรก คือราชวงศ์เซี้ ย ส่ วนราชวงศ์ที่สอง คือราชวงศ์ซ่งนั้น ใช้สีขาวเป็ น
สัญลักษณ์196
สี ดายังเป็ นสัญลักษณ์ ของความมืด ความตาย และเกี ยติยศ ในนาฎศิลป์ จีนนั้น
วีรบุรุษแปดคน หน้าดา เป็ นตัวแทนของผูม้ ีเกียรติแปดคน
5. สี แดง (หง) ชาวจีนเชื่ อว่าสี แดงเป็ นสี ที่ให้ชีวิต โดยมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ จากสุ สานแห่ งหนึ่ ง มีชอล์กสี แดงถูกบรรจุลงไปพร้อมกับศพสี แดงนั้นเป็ นสี แห่ งฤดู
ร้อน ทิศใต้ และเป็ นสี แห่ งอาณาเขตของราชวงศ์โจวในสมัยโบราณ (ประมาณ 1,050-256 ปี ก่อน
คริ สตกาล) ในยุคแห่ งสี แดงนี้ มีเสื้ อผ้า เครื่ องใช้ต่าง ๆ เป็ นสี แดง โดยเฉพาะเครื่ องแบบข้าราชการ
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Carl L. Crossman, The Decorative Arts of the China Trade (Suffolk : The Antique Collectors’
Club Ltd., 1991), 42.
196
Qing Jia Lu (Nanjing : Yang Zhong Shi Yinshua Chang, 1999), 44.
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บริ พารความเชื่ อดังกล่าวยังไม่ถดถอยแม้กระทัง่ ในยุคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองด้วยสี แดง และหน่วย
ทหารแดงที่เข้าดาเนินการปฏิวตั ิการปกครอง
ในการแสดงนาฎศิ ล ป์ จี น ชายหน้า แดงเป็ นผูท้ ี่ น่ า นับ ถื อ มัก เป็ นเทพเจ้า แห่ ง
สงคราม นัน่ คือ กวนอู สาหรับเทพเจ้าแห่ งโชคลาภทั้งสาม ผูท้ ี่มีตาแหน่ งสู งและผูร้ ่ ารวยจะสวม
เสื้ อผ้าสี แดง ส่ วนอีกองค์จะสวมสี เขียวเพื่ออวยพรให้ครอบครัวมีลูกหลาน องค์สุดท้ายผูใ้ ห้ชีวิตยืน
ยาวจะสวมสี เหลืองหรื อขาว ด้วยเหตุน้ ีจึงถือว่าสี แดงเป็ นสี แห่งความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
นอกจากนี้ สีเขียวและสี แดงเป็ นสัญลักษณ์ในภาพวาดของจีนที่หมายถึงชีวิต ส่ วน
สี แดงและขาวนั้นเป็ นคาเรี ยกพิธีการแต่งงานและงานศพ และชาวจีนยังนิยมผูกด้ายแดงที่ข้อมือรู ป
ปั้ นของทวยเทพหลังจากขอพรหรื ออธิษฐานเรี ยบร้อยแล้ว
มีคาเปรี ยบเที ยบในสานวนจีนด้วยสี แดงไว้มากมาย เช่ นวรรณคดีจีนเรื่ องหนึ่ ง
กล่าวว่า หญิงสาวสี แดงเหมือนผลท้อที่สุกพร้อมสาหรับความรักส่ วนหนึ่งที่นุ่งกระโปรงแดง ถุงเท้า
เขียว มีความหมายว่าเป็ นยังเยาว์มาก197 สาหรับสานวน โคมแดง สุ ราเขียว นั้นหมายถึงชี วิตในโรง
เหล้าชั้นต่า เป็ นต้น
6. สี น้ าเงิน/ฟ้ า (หลาน) คนจีนไม่นิยมทัดดอกไม้หรื อริ บบิ้นสี น้ าเงินหรื อฟ้ า เพราะ
เชื่อว่าเป็ นสี อปั มงคล นอกจากสี น้ าเงินยังอาจหมายถึงโชคร้าย หรื อชาวตะวันตกมีดวงตาสี ฟ้า ถือว่า
น่าเกลียด โดยมากถือว่าตาสี ฟ้านั้น พบเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่พวกฮัน่ ในเอเชียตอนกลาง
“เขวยซิ ง ” เทพเจ้า แห่ ง วรรณคดี ข องจี นมี ใ บหน้า สี ฟ้ า เดิ ม เป็ นปราชญ์มี ค วาม
ทะเยอทะยานสู ง และผลสุ ดท้ายต้องฆ่าตัวตาย ชาวจีนมักวาดภาพเทพองค์น้ ี มีใบหน้าสี ฟ้า ส่ วนเจ้า
แห่งปี ศาจตนหนึ่งก็มีหน้าสี ฟ้า ผมสี แดงกล่าวกันว่า 49 วันหลังจากเสี ยชีวิตจะมีการวาดภาพปี ศาจดี
งกล่าวบนกระดาษและพับวางใว้ในพิธีทาบุญ ในบางตานานบอกว่าคนที่มีใบหน้าสี ฟ้านั้นคือปี ศาจ
หรื อมีนิสัยชัว่ ร้าย
คาว่า หลาน นี้ ไม่พบในวรรณคดีเก่า คานี้ มาจากชื่ อของต้นครามซึ่ งเพิ่งจะใช้คา
ดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากครามเป็ นแหล่งสี ยอ้ มผ้าที่สาคัญที่สุดของผูค้ นทัว่ ไป ในสมัยก่อน
คาเรี ยกสี ฟ้าคือ ซิ ง ซี่ งครอบคลุมตั้งแต่สีน้ าเงิน ฟ้ า จนถึงสี เขียว ซี่งใช้หมายถึงสี ฟ้าของท้องฟ้ า หรื อ
น้ าทะเลด้วย
ซิ ง นั้นยังเป็ นสัญลักษณ์ของการศึกษาของนักปราชญ์ผตู้ อ้ งอาศัยแสงไฟจากโคม
ไฟในยามค่าโดยใช้โคมฟ้ า คาว่า “วิถีแห่ งเมฆสี ฟ้า” เป็ นอุปมา หมายถึงความก้าวหน้าในการสอบ
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84.

Julia M. White, “Symblolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 (September 1990) : 79-
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เข้ารับราชการในแต่ละขั้น แต่เดิ มนั้นมีการขึง “กระโจมฟ้ า” ในพิธีแต่งงานด้วย กระโจมนี้ มี
ลักษณะคล้ายกับกระโจมของผูค้ นที่ร่อนเร่ ในมองโกเลีย
สานวน “หว่านหยกในไร่ ฟ้า” หมายถึงตั้งครรภ์ และ “มังกรฟ้ า” หมายถึงองคชาติ
และนกสี ฟ้า เป็ นผูส้ ่ งสารจากพระนางซีหวังหมู่ และถูกนาไปใช้หมายถึงคนนาสารทัว่ ไป
7. สี ม่ วงแดง (จวื่อ) สี ม่วง หรื อสี ม่ วงแดงนี้ เป็ นสี ที่ เกี่ ยวข้องกับ ทั้งสวรรค์และ
จักรพรรดิในพระราชวังหลวงอันเป็ นสถานที่ประทับขององค์จกั รพรรดิ และข้าราชการฝ่ ายในก็
เรี ยกว่า “เขตสี ม่วง”
บนเวทีนาฎศิลป์ ของจีน พระเอกที่แต่งหน้าด้วยสี ม่วงถือเป็ นฝ่ ายขุนนางหรื อฝ่ าย
กษัตริ ย ์ อย่า งไรก็ ตาม ในปั จจุ บ นั นี้ สี ม่วงเป็ นสี ของความเศร้ าโศก และความเห็ นอกเห็ นใจ
นอกจากนี้รถเด็กยังมีชื่อเรี ยกว่า “ยวดยานในแม่น้ าสี ม่วง” ด้วย
8. สี เหลือง (หวง) ถือเป็ นสภาพการมีชีสิต ธาตุดิน และทิศที่ห้าของสวรรค์นน่ั คือ
ตาแหน่ งกลางนัน่ เอง เมื่อรวมความหมาย กลาง และสวรรค์เข้าด้วยกัน (ประเทศจีนชื่อ จงเกว๋ าะ
หมายถึงประเทศตรงกลาง) ก็เกี่ ยวโยงกับตะกอนที่สลายมาจากทะเลทรายโกบีทางตอนเหนือของ
จีน ซึ่ งกลายเป็ นสี เหลือง และยังเป็ นสี ของจักรพรรดิที่ปกครองอาณาจักรศูนย์กลางนี้ดว้ ย
สี เหลื องเป็ นสัญลักษณ์ ของชื่ อเสี ยง ความก้าวหน้า คาว่า “มังกรเหลื อง” เป็ น
เครื่ องหมายมงคล และ “น้ าพุทองคา” เดิมหมายถึงโลกบาดาล ปั จจุบนั หมายถึงภูมิภาคที่มีน้ าอุดม
สมบูรณ์ดี198
จักรพรรดิหวงตี้ (จักรพรรดิเหลือง) ถือเป็ นจักรพรรดิ ตามตานานที่วา่ เป็ นองค์แรก
ของจีน แต่การใช้สีเหลืองเป็ นสี ของกษัตริ ยน์ ้ นั เริ่ มจริ ง ๆ เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 6 ขณะที่สีแดงก็เป็ น
สี มงคลเช่ นกัน เป็ นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่จีนห้ ามประชาชนทัว่ ไปนุ่ งห่ มสี เหลือง(เกลุปะ)
และหมวกแดง (กายุกปะ)
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กำรจัดองค์ ประกอบภำพบนบำนหน้ ำต่ ำง
หากถือว่าบานหน้าต่างหนึ่ งช่ อง เท่ากับภาพหนึ่ งภาพ เมื่อประกอบบานด้านซ้ายและ
ขวาเข้าด้วยกัน ก็นบั ว่าการจัดภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างในพระอุโบสถวัดนาคปรก เป็ นแบบ
สมดุลย์กนั ทั้ง
แต่ไม่ได้ซ้ ากันในลักษณะการกลับลาย (Copy) เพราะแต่ละบานมีลวดลายที่
ต่างกัน มักจับคู่ดว้ ยการวาดเทพที่เป็ นบุรุษและสตรี ทั้งสองบานจะมีการจัดวางที่คล้ายกัน ส่ วนของ
198

Xinlin Dong, Zhongguo Gudai Muzang Bishi (Chengdu : Chengdu Jin Long Yinwu Youxian
Zeren Gongsi, 2003), 21.
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เทพมักจะอยู่ตรงกึ่ งกลางในส่ วนล่างของภาพ ชิ ดขอบด้านใดด้านหนึ่ งและมีขนาดใหญ่ เด่นที่สุด
ภายในภาพ ฉากหลังเป็ นเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ โดยตัวโต๊ะบูชาจะเป็ นรู ปทรงประแจจีนในแนวตั้ง มี
เครื่ องบูชาจัดวางตามขดชั้นต่างๆ ของลวดลายประแจจีน ประกอบด้วย แจกัน กระถาง ดอกไม้
ผลไม้ สัตว์ และของมงคลอื่นๆ
บานหน้าต่างทุ กช่ อง ภาพของเทพจะหันใบหน้าต่างกัน แต่จะนิ ยมหันด้านข้างของ
ใบหน้า (Profile) ย่อมเห็ นส่ วนเว้าส่ วนโค้งชัดเจนกว่าหน้าตรง (Portrait) ซึ่ งดูแบนไม่มีความงาม
แต่ใบหน้าจะไม่ค่อยแสดงอาการ หรื อความรู้สึก มักใช้กิริยาท่าทางในการแสดงออกแทนจะมีการ
เขียนในแบบช่างจีนปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัด ที่เรี ยกว่า “เชี่ยวกาง” ถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพเทพที่
ไว้หนวดไว้เครา คิ้วหนา มือถืออาวุธต่างๆ
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กรรมวิธีในกำรเขียนภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนำคปรก
ในการเขียนภาพงานจิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนาคปรก เป็ นแบบสี ฝนุ่
หรื อสี น้ ากาว ซึ่ งการเขียนแบบสี ฝุ่นนี้ เป็ นวิธีการที่ละเอียดและประณี ตที่สุด การใช้สีฝุ่นต้องมีการ
เตรี ยมพื้นผนัง ในขั้นแรกเพื่อไม่ให้พ้ืนผนังดูดสี ที่จะเขียน การเตรี ยมผนังจึงต้องหมักปูนขาวที่จะ
ฉาบผนังไว้นานราว 3 เดือน หรื อนานกว่านั้น ระหว่างหมักปูนต้องหมัน่ ถ่ายน้ าจนความเค็มของปูน
ลดน้อยลง ต่อจากนั้นจึ งนาปูนที่ หมักมาเข้า ส่ วนผสม มีน้ าอ้อยที่ เคี่ ยวจนเหนี ยวประมาณความ
เหนียวของน้ าผึ้ง และยังมีส่วนผสมของกาวที่ได้จากยางไม้ หรื อกาวหนังสัตว์ที่ได้จากการเคี่ยวหนัง
วัว หนังควาย หรื อหนังกระต่า ย ก็มี บางแห่ งมีทรายร่ อนละเอี ยดเป็ นส่ วนผสมอยู่ด้วยส่ วนผสม
ดังกล่าวจะทาให้ปูนมีความแข็งเหนี ยว และผิวเรี ยบเป็ นมัน เมื่อปูนฉาบแห้งสนิ ทแล้วมีการชโลม
ผนังด้วยน้ าต้มใบขี้เหล็กเพื่อลดความเป็ นด่างของผนัง เพราะเชื่อว่าด่างจะทาปฏิกิริยากับสี บางสี เช่น
สี แดงให้จางซีด
การทดสอบว่าผนังยังมีความเป็ นด่างอยูอ่ ีกหรื อไม่ กระทาได้ดว้ ยการใช้ขมิ้นขีดที่ผนัง
หากสี เหลื องของขมิ้นเปลี่ ยนเป็ นสี แดง แสดงว่าผนังยังมี ความเป็ นด่าง ต้องชะล้างด้วยน้ าต้มใบ
ขี้เหล็กต่อไปอีก เสร็ จจากขั้นตอนการเตรี ยมผนัง ก็ถึงการทารองพื้นก่อนการเขียนภาพ199 โดยใช้
ดินสอพองบดละเอียด นาไปหมักในน้ า กรองเอาสิ่ งสกปรกออกไป แล้วทับน้ าให้หมาด นามาผสม
กับกาวที่ได้จากน้ าต้มเม็ดในของมะขาม เมื่อแห้งจึงขัดให้เรี ยบก่อนเริ่ มขั้นตอนการเขียนภาพ

199

หม่อมราชวงศ์ แน่งน้อย ศักดิ์ศรี , พระราชวังและวังในกรุ งเทพฯ (พ.ศ. 2325- 2525) (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525).
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สี ที่ใช้ระบายภาพเตรี ยมจาก ธาตุ หรื อแร่ เช่ น สี ดาได้จากเขม่า หรื อถ่ านของไม้เนื้ อ
แข็งสี เหลือง สี นวล ได้จากดินตามธรรมชาติ สี แดงได้จากดินแดง บางชนิดเตรี ยมจากแร่ ก่อนเขียน
ต้องนามาบดให้ละเอียดสี จะละลายน้ าได้ง่ายน้ าที่ใช้ผสมกับน้ ากาวเตรี ยมจากหนังสัตว์ หรื อกาว
กระถิ น โดยผสมในภาชนะเล็กๆ เช่ น โกร่ งหรื อกะลา เมื่อใช้ไปสี แห้งก็เติมน้ า ใช้สากบด ฝนให้
กลับเป็ นน้ าสี ใช้งานได้อีก สี แดง เหลือง เขียว คราม ขาว ดา ใช้เป็ นหลักโดยนามาผสมกันเกิดเป็ นสี
อื่นๆ ได้อีก จากการผสมกาวลงไปในสี จะทาให้พ้ืนผนังที่เขียนด้วยสี ฝุ่นมีความแข็งแรงมากยิง่ ขึ้น
คงทนอยูไ่ ด้นบั เป็ นเวลาร้อยๆ ปี แต่ถา้ หากผนังที่เขียนเปี ยกชื้น ภาพที่เขียนไว้จะค่อยๆ เสื่ อมสู ญไป
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บทที่ 5
กำรเปรี ยบเทียบจิตรกรรม ภำยในพระอุโบสถ วัดนำคปรก
จากผลงานจิตรกรรมที่ได้ทาการศึกษา ทาให้ผวู้ ิจยั เกิดการสันนิษฐานว่า ความพิถีพิถนั
ในการเขียนจิตรกรรมนี้ ก็เป็ นเครื่ องชี้ วดั ระดับฝี มือของช่าง ระหว่างช่างเขียนอาชีพชาวจีน กับช่าง
เขียนสมัครเล่น และจานวนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอย่างเห็นได้ชดั เจน ระหว่างวัดนาคปรกที่เป็ น
วัดสามัญชน และวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็ นวัดกษัตริ ย ์ ซึ่ งทั้งสองวัดนี้ ได้สร้างขึ้นในยุค
สมัยเดี ยวกัน ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการศึกษาและเปรี ยบเทียบผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ที่เกี่ยวกับเครื่ องตั้ง
เครื่ องโต๊ะ และเครื่ องประดับเรื อน ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระหว่างทั้งสองวัด และได้ศึกษา
เปรี ยบเทียบภาพจิตรกรรมเครื่ องลายคราม ทรงผม เสื้ อผ้าของภาพบุคคล ในพระอุโบสถ วัดนาค
ปรก กับเครื่ องลายคราม ทรงผม เสื้ อผ้าในยุคสมัยต่าง
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วัดทีใ่ ช้ เทียบเคียง เพือ่ เป็ นกรณีศึกษำ
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิ ดราชวรมหาวิหาร
ตั้งอยูใ่ นเขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
วัด ราชโอรสารามราชวรวิห ารสร้ า งขึ้ น ในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา เดิ ม ชื่ อ วัด จอมทอง
พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงผูก พันกับ วัดนี้ เนื่ องจากพระปั ย ยิก า (ยายทวด) ของ
พระองค์ มีนิวาสสถานอยู่ในย่านนี้ จึงทรงมีพระญาติอยูม่ าก ทั้งยังเป็ นวัดที่พระชนกพระชนนีใน
สมเด็จพระศรี สุลาไลยพระบรมราชชนนีในพระองค์ ทรงทานุบารุ งอยูด่ ว้ ย

ภาพที่ 21 ทางเข้าพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
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การสร้ า งวัดราชโอรสารามราชวรวิหารในครั้ ง นี้ ถื อเป็ นการเริ่ มต้นครั้ง สาคัญของ
สถาปั ตยกรรมสมัย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว เป็ นครั้งแรกที่สร้างโบสถ์วิหารโดยไม่มี
ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ เนื่องจากในยุคนั้นนิยมทาด้วยไม้ ทรงเห็นว่าเป็ นของหักพังง่ายไม่ถาวร จึง
เลิกใช้ นอกจากนี้ ยงั มีเสาพาไลโดยรอบ เพื่อรองรับน้ าหนักชายคาปี กนกแทนคันทวยแบบเดิมเป็ น
การประยุกต์ดดั แปลงที่ทุกคนต่างเห็นเป็ นสิ่ งแปลก กระทัง่ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงมี
ลายพระหัตถ์ทูลสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ว่า
"... เป็ นวัดแรกที่ คิดสร้ างออกนอกแบบอย่ างวัด ซึ่ งสร้ างกันเป็ นสามัญ จะเรี ยกต่ อไปในจดหมายนี ้
ว่ า วัดนอกอย่ าง พิจารณาดูวัดราชโอรสเห็นได้ ว่า วัดนอกอย่ างนั้น ไม่ ใช่ แต่ เอา ช่ อฟ้ าใบระกาออกเท่ านั้น ถึงสิ่ ง
อื่นเช่ นลวดลายและรู ปภาพเป็ นต้ น ก็แผลงไปเป็ นอย่ างอื่นหมด คงไว้ แต่ สิ่งอันเป็ นหลักของวัดอันจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ ได้ เช่ น โบสถ์ วิหาร เป็ นต้ น นอกจากทรงสร้ างตามพระราชหฤทัยไม่ เกรงใครจะติเตียน แต่ ตั้งพระราชหฤทัย
ประจงให้ งามอย่ างแปลก มิใช่ สร้ างแต่ พอเป็ นกิริยาบุญ..."1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรื อวัดจอมทองเมื่อแรกสร้างนั้นมีความงดงามแปลกตา
เป็ นที่เลื่องลือ กระทัง่ มีชาวไทยและชาวต่างชาติลงเรื อมาชมมิได้ขาดรวมทั้ง จอห์น ครอเฟิ ร์ ด (John
Crawfurd) ราชทูตอังกฤษที่เข้ามาเจริ ญสัมพันธไมตรี ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิ ศหล้า
นภาลัย ซึ่ งเขียนบันทึกยกย่องวัดแห่งนี้ไว้วา่ "เป็ นวัดที่สร้างขึ้นได้อย่างงดงามที่สุดของบางกอก"
เมื่อทรงปฏิสังขรณ์เสร็ จจึงน้อมเกล้าฯถวายเป็ นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมราชชนกโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า "วัดราชโอรส" อันหมายถึง
วัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัวนั้น ทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็ น
อย่างยิง่ ได้ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามไว้เป็ นจานวนมาก ในรัชกาลของพระองค์น้ นั ถึงกับ
กล่าวกันว่า ใน พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ถ้าใครใจบุญชอบสร้างวัดวาอารามก็เป็ นคน
โปรด แต่ก็ไม่มีวดั ไหนจะสวยงามจนเป็ นที่เลื่องลือเสมอด้วยวัดราชโอรสแห่ งนี้ กระทัง่ เมื่อนายมี
มหาดเล็ก บุตรพระโหราธิ บดี แต่งเพลงยาวสรรเสริ ญพระเกียรติทูลเกล้าฯก็ยงั ได้พรรณนาไว้วา่
" วัดไหนไหนก็ไม่ ลือระบือยศ เหมือนวัดราชโอรสอันสดใส
เป็ นวัดเดิมเริ่ มสร้ างไม่ อย่ างใคร ล้ วนอย่ างใหม่ ทรงคิดประดิษฐ์ ทา
ทรงสร้ างด้ วยพระมหาวิริยาธึ ก โอฬารึ กพร้ อมพริ ้งทุกสิ่ งขา
ล้ วนเกลีย้ งเกลาเพราเพริ ศดูเลิศล้ า ฟั งข่ าวคาลือสุดอยุธยา "2

ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯให้อญั เชิญพระบรมสรี รังคารมาบรรจุไว้ ณ พระพุทธอาสน์ของพระ
1

อรณี แน่นหนา, วัดประจารัชกาล (กรุ งเทพฯ : ประพันธ์สาน์น, 2538).

2

อรณี แน่นหนา, วัดประจารัชกาล,141.
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ประธานในพระอุโบสถ และทรงเติมสร้อยนามวัดเป็ น "วัดราชโอรสาราม" หลังจากนั้นจึงถือกันว่า
เป็ นพระอารามหลวงประจา พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั 3
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ภาพที่ 22 งานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
1. จิตรกรรมเครื่องเรือน
เครื่ องเรื อน คือ ตัวที่รองรับวัตถุต่างๆ อันได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ และตั้ง
เครื่ องเรื อนซึ่ งปรากฎบนภาพจิตรกรรมในช่องภาพเหนือประตู หน้าต่างคล้ายคลึงกับ
งานจิตรกรรมวัดอื่นๆ คือมีการใช้เครื่ องเรื อ น และมีการจัดวางโดยมีลกั ษณะที่หลากหลาย ภาพ
เครื่ องตั้งในช่องจิตรกรรมต่างๆมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ช่องที่บรรจุ
ภาพในวัดนาคปรก เป็ นช่องสี่ เหลี่ยมธรรมดา จัดวางเรี ยงต่อกัน แตกต่างจากช่ องและการจัดวางที่
วัดโอรสารามราชวรวิหารทั้งนี้การเขียนภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ในช่องเหนือบานประตู หน้าต่าง ก็
แสดงถึ งแรงบันดาลใจจากวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แต่การปรับเป็ นช่องธรรมดาก็อาจแสดง
ถึงความไม่เข้าใจแนวคิดดั้งเดิม หรื ออาจได้แรงบันดาลใจแต่ปรับรู ปแบบตามความคิดของช่าง
ภาพเครื่ องเรื อนในช่ องภาพเหนื อบานประตู หน้าต่ าง และผนัง บานแผละแสดงถึ ง
ลักษณะเครื่ องเรื อนที่หลากหลาย และมีการจัดวางที่ไม่มีระเบียบเด่นชัด ลักษณะเช่นนี้ จะปรากฏใน

3

อรณี แน่นหนา, วัดประจารัชกาล,141.
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ภาพการจัดเครื่ องเรื อนจีน4 และภาพมงคลของชาวจีนด้วย ประเด็นสาคัญประการหนึ่งสาหรับภาพ
เครื่ องเรื อนจีนในส่ วนนี้ ก็คือ ช่ องภาพที่อยู่เหนื อบานประตู และหน้าต่างทั้งสี่ ด้านนั้น บรรจุภาพ
เครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ในแต่ละช่องนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากัน นอกเหนือจากนี้ ช่างยังได้ใช้หลักการของ
แสงเงาเพื่อให้ช่องเกิดมิติ ความตื้น และความลึกขึ้น โดยที่ความลึกนั้นมีลกั ษณะเหมือนชั้นวางของ
ขนาดใหญ่ ตั้งอยูท่ ้ งั สี่ ดา้ น
ลักษณะที่ได้กล่าวมานี้ คล้ายกับชั้นวางของที่เรี ยกว่า ตวอ เป่ า ซึ่ งเป็ นที่นิยมมากใน
สมัยราชวงศ์ชิง5 ตามที่ได้ปรากฎหลักฐานในภาพวาดจีน โดยที่การเขียนภาพเครื่ องเรื อนในรู ปแบบ
นี้ จะไม่ มี ป รากฎในภาพมงคล ดัง นั้นช่ องภาพเหนื อบานประตู หน้า ต่ า งวัดราชโอรสารามราช
วรวิหาร จึ งน่ าจะได้ตน้ แบบมาจากเครื่ องเรื อน ตวอ เป่ า และเครื่ องเรื อนนี้ น่าจะเป็ นที่รู้จกั กันดีใน
กลุ่มชนชั้นสู งในยุคดังกล่าว เพราะช่ วงกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น มีการสั่งเครื่ องเรื อนนี้ มาจากจีน
เช่นกัน
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ภาพที่ 23 จิตรกรรมภาพเครื่ องเรื อนและประดับเรื อน ภายในพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราช
วรวิหาร

4

เห็นได้จากคาแนะนาในการตกแต่งบ้านในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่ งได้กล่าวไว้วา่ สิ่ งสาคัญในการจัด
ตกแต่งบ้านนัน่ คือ จิ นตนาการ และสิ่ งของที่ จะนามาตกแต่งบ้านนั้น ต้องมีการเปลี่นยแปลงด้วย. ดูจาก Michel
Beurdeley, Chinese Furniture, trans. Katherin Watson (Otawa : Kodansha International, 1979 ), 54.
5
Shixiang Wang, Connoisseurship of Chinese Furniture:Ming and Early Qing Dynasties,Vol.1
(Hong Kong : Joint Publishing(H.K.)Co.,Ltd.,1990),82.
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จิตรกรรมช่ องภาพระหว่างช่ องประตู และหน้าต่าง มีการใช้เครื่ องเรื อนที่หลากหลาย
เช่นเดียวกับภาพในส่ วนอื่นๆ แต่มีระเบียบในการจัดวางอย่างเด่นชัด คือ การเขียนภาพโต๊ะสองตัว
วางซ้อนมาทางด้านหน้า เป็ นกึ่งกลางของภาพ
การวางโต๊ะสองตัวซ้อนมาทางด้านหน้า โดยที่โต๊ะตัวหลังจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าโต๊ะตัว
ที่อยูข่ า้ งหน้า เป็ นที่นิยมในหมู่คนจีน มักจะอยูใ่ นตาแหน่ งกึ่งกลางผนังด้านหลังห้อง โดยที่โต๊ะตัว
หลังจะมีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า และมีความยาวที่มากกว่าโต๊ะตัวหน้า ในขณะที่โต๊ะตัวหน้าจะ
เป็ นโต๊ะสี่ เหลี่ ยมจตุรัส แต่ก็อาจมีปรากฎเป็ นรู ปทรงอื่นๆบ้าง แต่ลกั ษณะเช่ นนี้ กลับไม่ปรากฎเลย
ในภาพมงคล ซึ่ ง อาจแสดงให้เ ห็ นว่า จิ ต กรรมวัดราชโอรสารามราชวรวิหารน่ า จะได้ต้นแบบ
โดยตรงจากการจัดบ้านแบบจีน
รู ปทรงโต๊ะในจิตรกรรมวัดราชโอรสารามราชวรวิหารนี้ มีความหลากหลายมากกว่าที่
ปรากฎในวัฒนธรรมจีน โดยที่วดั ราชโอรสารามราชวรวิหาร โต๊ะด้านหลังปรากฎเป็ นรู ปทรงอื่นๆ
นอกเหนื อจากรู ปทรงสี่ เหลี่ ยม แต่ในลักษณะดังกล่าวนี้ มีมาก่อนในกลุ่มคนจีน แต่ไม่หลงเหลื อ
หลักฐาน หรื ออาจมาจากคนไทยในสมัยนั้น ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดวางเครื่ องเรื อนตามแบบชาว
จีน ให้เป็ นไปตามรสนิ ยมของตนเอง และเมื่อมีการเขียนจิตรกรรมดังกล่าว จึงทาให้มีความต่างไป
จากความนิยมของคนจีนด้วย
สาหรับจิตรกรรมเครื่ องเรื อนที่ปรากฏบนฝาผนัง ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก ในช่อง
ภาพเหนื อ ประตู และหน้า ต่ า ง คล้า ยกับ งานจิ ต รกรรมในวัด ต่ า งๆที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาและนามา
เปรี ยบเทียบ คือการใช้เครื่ องเรื อนและลักษณะจัดวางที่หลากหลาย
เครื่ องประดับเรื อนมี ความคล้ายคลึงกับวัดราชโอรสารามราชวรวิหารแต่ช่องภาพที่
บรรจุภาพกลับเป็ นช่องสี่ เหลี่ยมธรรมดาเรี ยงรายซ้อนกัน ไม่มีการใช้เทคนิคแสงเงาเข้าช่วย ในการ
เขียนภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะในช่ องเหนือบานประตู หน้าต่าง อาจแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจ
จากวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แต่การปรับการเขียนกรอบบรรจุภาพ เป็ นช่องสี่ เหลี่ยมธรรมดา
นั้นอาจแสดงให้เห็นถึงการได้รับแรงบันดาลใจและการปรับแต่งตามความคิดของช่าง
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ภาพที่ 24 จิตรกรรมภาพเครื่ องเรื อนและเครื่ องประดับเรื อน ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
2. จิตรกรรมเครื่องตั้ง
เครื่ องตั้ง คือ สิ่ งของที่นามาใช้ในการเซ่นไหว้ เช่น กระถางธูป และเทียน
จากการศึกษาสิ่ งของจัดวางบนเครื่ องเรื อนพบว่ามีท้ งั 2 วัด คือวัดนาคปรกและวัดราช
โอรสารามราชวรวิหารที่ปรากฏภาพเครื่ องใช้สาหรับเครื่ องตั้ง
ภาพเครื่ องตั้งได้ปรากฎเพียงจุดเดียว คือช่องภาพที่อยูร่ ะหว่างช่องประตูและหน้าต่าง
ประกอบด้วยโต๊ะ สองตัวเรี ย งซ้ อนกัน โต๊ะ ตัวหลัง รู ป ทรงสี่ เหลี่ ย มผืนผ้า บนโต๊ะ มี ก ารจัดวาง
กระถางธู ปไว้บริ เวณกึ่งกลาง และขนาบด้วยจานใส่ ผลไม้ ในส่ วนของด้านหน้าถัดออกมา วางเชิ ง
เทียนที่มุมทั้งสองข้าง ระหว่าเชิ งเทียนวางจานใส่ ผลไม้ และถ้วนน้ าชา โดยจัดอย่างสมมาตร กาน้ า
ชาอยู่ทางมุ มด้านซ้า ยมื อข้างเชิ ง เที ยน โต๊ะ ตัวหน้าทรงหกเหลี่ ย ม และมีข นาดที่ เล็กกว่า มี เพีย ง
กระถางธูป หรื อกระถางเผาเครื่ องหอมอย่างใดอย่างหนึ่งจานวนหนึ่งใบ แจกันสองใบ และเชิงเทียน
หนึ่งคู่
ในการจัดวางถ้าหากมีโต๊ะมากกว่าหนึ่ งตัว โต๊ะตัวหลังสุ ดจะมีความยาวมากที่สุด ซึ่ ง
ใช้ต้ งั ป้ ายวิญญาณ ภาพผูต้ าย หรื อรู ปปั้ นเทพที่บูชากราบไหว้ แต่ในบางกรณี อาจไม่จาเป็ นต้องใช้
โต๊ะ เพื่อจัดวางของดังกล่าว เพราะอาจติดบนฝาผนังแทนได้6
6

Jan Stuart, Worshipping the Ancestor: Chinese Commemorative Portraits (California : Stanford
University Press, 2001), fig.1.7.
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ภาพที่ 25 ภาพจิตรกรรมแสดงการจัดวางเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ พระวิหาร วัดราชโอรสารามราช
วรวิหาร
สาหรับจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดนาคปรก ปรากฏภาพเครื่ องตั้งเพียงช่องภาพเดียว
โดยมีองค์ประกอบหลัก ครบ คือ กระถางธู ป และเชิ งเทียน โดยที่โต๊ะ เครื่ องตั้ง ดัง กล่ าวปรากฎ
ร่ วมกับภาพพัด อาวุธ นกแก้ว และม้วนคัมภีร์ ซึ่ งสิ่ งของเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดวางเครื่ องตั้ง และ
ทั้งนี้จากการศึกษา ยังไม่พบการจัดวางลักษณะดังกล่าวในการจัดวางเครื่ องตั้ง และภาพมงคลแบบจีน
สาหรับวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็ นภาพถ่ ายเก่ า ไม่ปรากฏพื้นที่ส่วนล่ างของ
ภาพ จึ งไม่ อาจทราบได้ว่า มี ก ารเขีย นสัญลักษณ์ มงคลหรื อไม่ แต่ก ารเขี ยนเครื่ องประดับ เรื อน
ร่ วมกั บ สิ่ งของที่ ใ ช้ เ ป็ นเครื่ องตั้ ง ก็ ป รากฎในจิ ต รกรรมแบบนอกอย่ า งซึ่ งเขี ย นในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เช่นพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดังนั้นความ
นิยมเขียนภาพเครื่ องตั้งในลักษณะนี้ อาจจะมีอิทธิพลต่อช่างกลุ่มวัดนาคปรกด้วย
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ภาพที่ 26 ภาพเครื่ องตั้งเพียงภาพเดียว ที่ปรากฎโดยมีองค์ประกอบหลักครบ พระอุโบสถ วัดนาคปรก
3. จิตรกรรมเครื่องประดับเรือน ซึ่งใช้ จัดวำงกับเครื่องเรือน
เครื่ องประดับเรื อนซึ่ งจัดวางร่ วมกับเครื่ องเรื อน คือ สิ่ งของต่างๆ เช่ นถ้วย ชาม แจกัน
ดอกไม้ ผลไม้ซ่ ึ งใช้จดั ตกแต่งบ้าน
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ตาแหน่งของผ้าม่านปรากฎอยู่ 2 จุดหลักคือ ด้านบนสุ ด
ของฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ด้านบนของบานหน้าต่าง และแต่ล่ะห้องภาพ ผ้าม่านด้านบนสุ ดของฝาผนัง
ทั้ง 4 ด้าน จะประกอบด้วยผ้า 2 ที่ขึงขอบผ้าติดกับด้านบนและปล่อยชายผ้าเป็ นระบายยาวตลอด
ผนัง เหนือชายผ้าทั้งสองผืนประดับโคมตลอดแนว
สาหรับในศิลปะจีน ภาพผ้าม่านที่ตกแต่งในลักษณะนี้ ได้ปรากฎเป็ นหลักฐานในสมัย
ราชวงศ์ฮน่ั โดยใช้ประดับเหนื อภาพเล่าเรื่ องต่างๆ7 นอกเหนือจากนี้ ยงั ใช้กบั ฉากที่แสดงถึงพื้นที่
ภายในอาคาร บ้านเรื อนของชาวจีนด้วย เป็ นที่นิยมจนไปถึงสมัยราชวงศ์ชิง ในกรณี วดั ราชโอรสา
รามราชวรวิ ห าร การเขี ย นผ้า ม่ า นประดับ ในต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว น่ า จะมี ค วามสอดคล้อ งกับ
จุ ดประสงค์ประการหลักคื อ เพื่อให้เข้ากับภาพการจัดวางเครื่ องตั้ง เครื่ องโต๊ะ แม้การเขียนภาพ
ผ้าม่านประดับในส่ วนนี้ จะปรากฎมาก่อนในศิลปะจีน แต่ก็มีองค์ประกอบบางประการ แสดงให้
เห็ นแรงบันดาลใจจากแหล่งอื่นด้วย คือ การใช้มาลัยดอกไม้ซ่ ึ งประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นเฟื่ องเพียง
อย่างเดียว ต่อกันไปตลอดทั้งสี่ ดา้ น

7

Tarao Miyagawa, Chinese Painting (Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), Fig.10.
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ภาพที่ 27 ภาพจิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ผา้ ม่านตกแต่ง ภายในพระวิหาร วัดราชโอรสา
รามราชวรวิหาร
การใช้มาลัยที่มีลกั ษณะห้อยเป็ นวงโค้งในงานประดับทัว่ ไป สามารถพบเห็นได้เสมอๆ
ในงานศิลปะตะวันตก8 แสดงให้เห็นว่าอิทธิ พลของศิลปะตะวันตกมีผลต่องานศิลปะจีนเป็ นอย่าง
มาก โดยเริ่ มจากประมาณปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 119 จึงทาให้ช่างจีนรู้จกั ลวดลายแบบตะวันตกเป็ น
อย่างดี ซึ่ งรวมถึงมาลัยดอกไม้ดงั กล่าวด้วย
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากการที่ช่างจีนเข้ามาทางานเป็ นจานวนมากในช่วงเวลานี้ จึงอาจ
เป็ นไปได้ว่า ช่ างเขียนภาพจิตรกรรมจะได้รับการถ่ายทอดรู ปแบบศิลปะตะวันตกผ่านทางช่ างจีน
และของส่ งออกจากเมืองจีนที่ทาลอกเลียนแบบศิลปะตะวันตก หรื ออาจได้แรงบันดาลใจโดยตรง
จากชาติตะวันตกที่มีการนาเข้ามาในช่วงเวลานี้ องค์ประกอบทางศิลปกรรมที่มีลกั ษณะคาบเกี่ ยว
เช่นนี้ ก็ยงั ปรากฏในส่ วนอื่นๆ ที่ทาการศึกษาด้วย บางจุดก็ปรากฎผ้าโค้งรอบมาลัยดอกไม้ดว้ ย โดย
8

Lester Margon, Masterpieces of European Furniture 1300-1840 (New York : Architectural Book
Publishing Co., 1968), 261.
9
Carl L. Crossman, The Decorative Arts of the China Trade (Suffolk : the Antique Collectors
‘Club Ltd., 99 ), 0.
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ที่วดั ราชโอรสารามราชวรวิหารจะอยูต่ ิดด้านบนสุ ดของผนัง ต่างจากวัดนาคปรก ที่ไม่มีภาพผ้าม่าน
โค้งหรื อมาลัยผนัง แต่มีแถบภาพกั้นไว้ท้ งั สี่ ดา้ น และไม่ปรากฏผ้าม่านต่อลงมาทางด้านล่าง
จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก เครื่ องประดับเรื อนมีลกั ษณะคล้ายกับทั้งวัด
โอรสารามราชวรวิหารแต่ก็มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันไป อย่างในส่ วนที่ต่างกัน เช่ น ภาพก้อน
เมฆ และดวงอาทิ ตย์เหนื อภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ซึ่ งอาจจะเป็ นจิตรกรรมเฉพาะของวัดแห่ งนี้
เพราะไม่พบในงานจิตรกรรมภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะวัดอื่น
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ภาพที่ 28 ภาพก้อนเมฆ และดวงอาทิตย์เหนือภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
ลัก ษณะที่ จิตรกรรมในพระอุ โบสถ วัดนาคปรก ที่ มี ความแตกต่ า งจากวัดอื่นๆ อี ก
ประการคือ ปรากฎรู ปภาพบุคคลแทรกในภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ โดยปรากฏในเกือบทุกช่องภาพ
แต่ไม่อาจระบุได้วา่ ภาพเหล่านี้เป็ นการเขียนเพื่อเลียนแบบตุก๊ ตาประดับเรื อนหรื อไม่ การเขียนภาพ
บุคคลจานวนมากแทรกในภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ที่วดั นาคปรกก็ปรากฎ ซึ่ งในช่ องภาพระหว่าง
ประตู หน้าต่าง และเกือบทุกช่องมีการเขียนภาพบุคคลแทรกอยูด่ ว้ ย
เนื่องจากไม่ทราบแน่ชดั ว่า การแทรกภาพบุคคลจานวนมากในภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ
เกิดขึ้นในช่วงสมัยใด และวัดนาคปรก ไม่ใช่วดั ที่อยูใ่ นการอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั หรื อบูรณะโดยตรง แต่เป็ นเพียงวัดขุนนางหรื อสามัญชน จึงอาจกล่าวได้วา่ แนวการเขียน
ภาพบุคคลจานวนมากแทรกในภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ปรากฏเฉพาะในกลุ่มวัดขุนนาง หรื อคหบดี
เท่ า นั้น เพราะในลัก ษณะดัง กล่ า ว ปรากฎเฉพาะในวัดนี้ จากข้อสัง เกตุ ขา้ งต้น แสดงให้เห็ นว่า
นอกจากช่างจะได้แรงบันดาลใจจากงานช่างในระดับเดียวกันด้วย
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4. จิตรกรรมเครื่องประดับเรือนอืน่ ๆ
ในที่น้ ีหมายถึงผ้าม่านและเครื่ องแขวน
4.1 ผ้าม่าน
ในศิ ลปะจี นภาพผ้าม่านปรากฏหลักฐานตั้งแต่ราชวงศ์ฮน่ั โดยใช้ประดับเหนื อ
10
ภาพเล่าเรื่ อง นอกจากนี้ ยงั ใช้แสดงถึงฉากพื้นที่ภายในอาคารด้วย งานประดับเช่ นนี้ มาจากความ
นิยมขึงม่านเป็ นแนวยาวเพื่อตกแต่งภายในอาคารบ้านของชาวจีน ซึ่ งเป็ นที่นิยมจนถึงราชวงศ์ชิง ใน
กรณี ของวัดนาคปรก การเขียนผ้าม่านประดับน่ าจะสอดคล้องกับจุดประสงค์ประการหลักคือ ให้
เข้ากับภาพการจัดวางเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ
แม้ก ารเขี ย นผ้า ม่ า นประดับ ปรากฏมาก่ อ นในศิ ล ปะจี น คื อ มาลัย ดอกไม้ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นเฟื่ องเพียงอย่างเดียวต่อกันตลอดทั้งสี่ ดา้ น การใช้มาลัยดอกไม้ที่มีลกั ษณะ
ห้อยเป็ นวงโค้ง ในงานประดับทัว่ ไป หากช่ างที่รับผิดชอบงานเป็ นช่ างไทย อาจเป็ นไปได้ว่างาน
เขี ย นอาจได้รับ การถ่ า ยทอดรู ป แบบศิ ล ปะตะวัน ตกผ่า นทางช่ า งจี น หรื ออาจได้แรงบันดาลใจ
โดยตรงจากสิ่ งของจากชาติตะวันตกที่มีการนาเข้ามาในช่วงนี้ 11
ภาพผ้าม่านแหวกมีปรากฏในการตกแต่งบ้านแบบจีน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
อื่ นๆ ที่ ปรากฎร่ วมกับผ้าม่ านส่ วนนี้ ไ ด้แก่ ภาพเครื่ องตั้ง เครื่ องประดับเรื อน และแถบลายด้า น
บนสุ ดของห้องภาพระหว่างประตู หน้าต่างซึ่ งเลี ยนแบบแผ่นบังตาฉลุ ไม้ ที่ใช้ประดับพื้นที่ว่าง
ระหว่างขอบประตู หน้าต่างในบ้านของชาวจีนนิยมทาให้ตวั ลายแต่ละตัวดูมีปริ มาตร อาจเป็ นไปได้
ว่า จิตรกรรมส่ วนนี้ตอ้ งการเลียนแบบห้อง ซึ่ งในห้องมีการจัดวางเครื่ องประดับเรื อน และเครื่ องตั้ง
แบบจีนอยูภ่ ายใน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

10
11

Torao Miyagawa, Chinese Painting (Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), Fig.10.

เรื่ องเดียวกัน.
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ภาพที่ 29 ภาพม่านแหวกที่ปรากฎในงานจิตรกรรม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
4.2 เครื่ องแขวน
ลักษณะเครื่ องแขวนมีองค์ประกอบของศิลปะสองประเภท ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม
องค์ประกอบที่แสดงอิทธิพลของศิลปะจีน และองค์ประกอบที่แสดงถึงอิทธิ พลศิลปะตะวันตก โดย
ส่ วนที่เป็ นศิลปะจีนได้แก่ ดอกโบตัน๋ กระเช้าดอกไม้ซ่ ึ งมีเค้าโครงคล้ายกับกระเช้าในศิลปะจีน คือ
ปากกระเช้าบานผาย และตัวกระเช้ามีขนาดเล็ก มีปรากฏในจิตรกรรมพระวิหาร วัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร แต่ไม่มีปรากฏในงานจิตรกรรม ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
อีกกลุ่ มนั้น แม้จะเป็ นลักษณะเด่ นของศิลปะตะวันตก แต่ช่างจีนได้ยืมลวดลาย
เหล่านี้มาใช้ในงานศิลปะของตนเองตั้งแต่ช่วงต้นราชวงศ์ชิง ในส่ วนขององค์ประกอบได้แก่ วงโค้ง
ซึ่ งม้วนออกมาทั้งด้าน จากตัวแขวนด้านบนสุ ด โดยใบไม้ปิดบางส่ วนของแถบวงโค้ง และปลาย
ของวงโค้งทั้งสองเขียนภาพใบไม้มว้ นออกมา
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คติควำมเชื่ อในกำรวำดรู ปเครื่องบูชำ
ตามศาลเจ้าจี นนั้นไม่นิยมวาดรู ปเครื่ องบูชา แต่นิยมวาดเรื่ องราวในวรรณคดี จีนเช่ น
สามก๊ก เป็ นที่นิยมมาก นอกจากนี้ ก็มีรูปบุคคลในประวัติศาสตร์ ที่ทาคุ ณงามความดีได้รับการยก
ย่อง เช่น ภาพแสดงความกตัญญูของบุตรต่อมารดา เป็ นต้น และมีรูปวาดสัตว์ เครื่ องใช้ที่เป็ นเครื่ อง
บูชาบางอย่างเช่ น ผีเสื้ อ กวาง เสื อ ค้างคาว และแจกันใส่ ดอกไม้ สิ่ งเหล่านี้ นอกจากจะมีสวยงาม
แล้ว ยังมีความหมายเป็ นสิ ริมงคล ความโชคดี ซึ่งมาจากคติความเชื่อใน ฮก ลก ซิ่ ว ทั้งสิ้ น
ภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ในกลุ่มวัดตัวอย่าง ได้ให้แรงบันดาลใจกับงานจิตรกรรมนอก
กลุ่มในทางตรง และในทางอ้อมโดยเฉพาะในการเขียนภาพเครื่ องเรื อน และเครื่ องประดับเรื อน
แบบจีน ซึ่ งรู ปแบบการเขียนภาพดังกล่าวจะประดับอยูต่ รงประตู บานหน้าต่าง และบานแผละ
สาหรับกรณี ของจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนาคปรกที่ได้ทาการศึกษา มีหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านรู ปแบบ และพัฒนาการภายในกลุ่มที่ทาการศึกษาอย่างเห็นได้
ชัด โดยสามารถสรุ ปได้ 4 ประการดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ งคือ การจัดวางเครื่ องเรื อนมีความหลากหลาย ในพระอุโบสถวัดนาค
ปรกน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมากจากวัดอื่นๆ ที่สร้างในช่วงสมัยเดียวกัน อย่างเช่น วัดราชโอรสา
รามราชวรวิหาร
ประการที่ สองคื อ ภาพกี๋ ม ้วนที่เป็ นส่ วนประกอบในห้องภาพ น่ า จะมี ส่วนเป็ นแรง
บันดาลใจให้กบั วัดที่สร้างขึ้นในยุคสมัยถัดมา ใช้เป็ นต้นแบบ
ประการที่สามคื อ ภาพผ้าม่านภายในพระอุโบสถวัดนาคปรก จะไม่มีปรากฏรวมถึ ง
การเขียนโคมแขวนประดับ ซึ่ งต่างจากวัดโอรสารามราชวรวิหาร
ประการที่สี่คือ ภาพบุคคลแทรกด้วยเครื่ องประดับเรื อน สังเกตได้วา่ ภาพบุคคลปรากฎ
ในวัดนาคปรกเป็ นจานวนมาก และวัดราชโอรสมีจานวนน้อยมาก แสดงให้เห็ นว่า บางครั้งช่ าง
ระดับล่างอาจได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มช่างหลวง และอาจมีการถ่ายทอดระหว่างกันด้วย
ส่ วนความหมายในภาพเครื่ องตั้ง เครื่ องโต๊ะ ที่ไ ด้ป รากฎนั้น แม้จะปรากฏเป็ นภาพ
สัญลักษณ์ร่วมกับจิตรกรรมภาพเครื่ องตั้ง และยังปรากฎในงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ในหลายวัด12
แต่ ค งไม่ ส ามารถกล่ า วได้ว่า คนไทยในช่ ว งยุค สมัย นั้น มี ค วามเข้า ใจ หรื อ มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ ง
ความหมายสัญลักษณ์ มงคลของจีนมากน้อยเพียงใด แต่คนไทยในยุคสมัยนั้นน่ าจะมีความเข้าใจ
และตระหนักถึง การสื่ อความหมายด้านมงคล จึงมีการนามาใช้ในงานประดับตามวัด
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12

ดูตวั อย่างจาก สมใจ นิ่ มเล็ก, “สถาปั ตยกรรมแบบพระราชนิ ยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ,” 152-159.
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จิตรกรรมภำพบุคคล และสั ตว์บนบำนประตู หน้ ำต่ ำง
1. จิตรกรรมภำพบุคคลแต่ งกำยธรรมดำ
ปรากฏเพียงแห่ งเดี ยวคือวัดนาคปรก โดยผูห้ ญิงใส่ เสื้ อคลุมแขนกว้างลาตัวยาว และ
สวมกระโปรงยาว หรื อกางเกง แต่ผชู้ ายใส่ เสื้ อปล่อยชาย แขนเสื้ อแคบกว่า และสวมกางเกง หรื อ
อาจสวมชุ ดที่ มีลกั ษณะคล้ายกับเสื้ อคลุ มยาว ลักษณะเช่ นนี้ ตรงกับการแต่งกายของชาวจีนสมัย
ราชวงศ์ชิง ราวคริ สต์ศตวรรษที่ 11-12 13
กระนั้นยังไม่อาจสรุ ปได้วา่ ภาพดังกล่าวอาจเขียนเพื่อสะท้อนความเป็ นอยูข่ องชาวจีน
เพราะเครื่ องแต่งกายเช่นนี้ ใช้ในการแสดงงิ้วด้วย14 อีกทั้งการใช้สีทาหน้า การสวมหมวกขนนก 2
เส้น และการแสดงท่าร่ ายรา ก็เป็ นลักษณะหนึ่งของการแสดงงิ้วเช่นกัน 15
นอกจากนี้ ยงั มีความเป็ นไปได้อีกแนวทางหนึ่ งคือ อาจได้ตน้ แบบจากภาพเทพ ภาพ
บุคคลในประวิติศาสตร์ หรื อที่ปรากฏในภาพมงคลของจีนสมัยราชวงศ์ชิง เพราะในสมัยดังกล่าว
ภาพที่เป็ นตัวบุคคลเหล่านี้มกั อยูใ่ นเครื่ องแต่งกายแบบงิ้วด้วย
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2. จิตรกรรมภำพบุคคลแต่ งกำยในชุ ดนักรบ
ชุดเกราะของภาพนักรบซึ่งปรากฏในวัดนาคปรกและวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
สาหรับวัดนาคปรก พบว่าเหมือนกับเครื่ องแต่งกายของเทพ หรื อบุคคลที่มีฐานะเป็ น
นักรบในศิลปะจีน16 นอกจากนี้ลกั ษณะการแต่งกายของภาพบุคคลบางอย่าง น่าจะได้แรงบันดาลใจ
จากชุ ดนักแสดงงิ้วด้วยโดยเฉพาะที่วดั นาคปรก ซึ่ งอาจสังเกตได้จาก หมวกนักรบที่มีการตกแต่ง
อย่างมาก17 เช่น การห้อยพูท่ ้ งั 2 ข้างนอกจากนี้ เครื่ องประดับบางอย่างปรากฏเฉพาะในการแสดงงิ้ว
เท่านั้น ได้แก่ แถบคาดหน้าผากในภาพบุคคลบนบานหน้าต่าง อุโบสถ ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับตุ๊กตา
13

การเขียนแสดงการแต่งกายของชาวจี นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 24ได้ใน William Alexander,
Views of 18 Century China: Costumers: History : Customs ( London : Studio Editions, 1988), 59,91,170 และ
191.
14
Colin Mackerras, ed., Chinese Theatre from Its Origins to Present Day (Hawaii : University of
Hawaii Press, 1988), 135.
15

Colin Mackerras, ed., Chinese Theatre from Its Origins to Present Day, 131 -139.

16

Kangxi Yongzheng Qianlong: Qing Porcelain from the Palace Museum Collection, 68.

17

Colin Mackerras, ed., Chinese Theater from Its Origins to the Present Day, 134.
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งิ้ว ที่ประดับอยู่หน้าอุโบสถ วัดราชโอรส สาหรับภาพบุคคลแต่งกายในชุดเกราะประดับธง 4 ผืน
ประดับอยูด่ า้ นหลัง อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่อาจกล่าวได้ว่า ภาพบุคคลแต่งกายชุดนักรบเหล่านี้สื่อถึง
ภาพนักแสดงงิ้ว เพราะในสมัยราชวงศ์ชิง การเขียนภาพบุคคล หรื อเทพที่เป็ นทหารก็มกั เขียนเครื่ อง
แต่งกายคล้ายแบบงิ้วด้วย
ดังนั้นแม้ภาพบุคคลบนประตู หน้าต่าง แสดงถึ งความสัมพันธ์กบั ศิลปะจีน แต่ก็ไม่
อาจทราบได้แน่ชดั ว่า ภาพบุคคลเหล่านี้สื่อถึงการแสดงงิ้ว ฉากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ภาพเทพ
หรื อภาพมงคลของจีนรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ จะช่วยทาให้ทราบได้แน่ชดั ยิง่ ขึ้น
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3. ภำพบุคคลทั้งหมดทีป่ รำกฏภำยในงำนจิตรกรรมฝำผนังวัดนำคปรก

ภาพจริ ง
ภาพที่ 30 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่

ลายเส้น
ะโ

ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 1
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : เป็ นชุดลาลองลายดอก เป็ นชุ ดที่ใช้กบั ตัวละครหญิงที่มีฐานะธรรมดาไม่
ร่ ารวย การปั กลวดลายใช้ลายดอกไม้เชื่อมสองฝั่ง
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ชุดบุรุษ : ชุดจีวรเปิ ดพุง เป็ นชุดสาหรับผูอ้ อกบวชหรื อนักพรตที่มีลกั ษณะโผงผางหรื อ
เปิ ดเผย เวลาสวมใส่ จะเปิ ดพุงชุดมีลกั ษณะแบบจีวรที่นามาประยุกต์เพื่อความสวยงามและเหมาะสม
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ภาพจริ ง
ภาพที่ 31 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่

ลายเส้น
ะโ

ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 2
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : เป็ นชุ ดฝ่ ายในเป็ นชุดปกติไม่เป็ นทางการของสตรี ฝ่ายใน เช่น ฮองเฮา สนม
เอกหรื อองค์หญิงจากชุดดูเหมือนหรู หราสู งส่ ง แต่ยงั ถือว่าเป็ นรองชุดสตรี บรรดาศักดิ์ ชุดมีลกั ษณะ
ยาวลงมาเป็ นชุดเดียว ไม่แยกเสื้ อกับกระโปรง แขนเสื้ อมีลกั ษณะคล้ายชุดชาวแมนจู
ชุดบุรุษ : ชุดน้ าเงินเป็ นชุดที่แสดงถึงผูม้ ีความรู้แต่ไม่ได้เป็ นขุนนาง ฟ้ าเป็ นสี ดา ริ มชุด
ทั้งหมดเป็ นสี น้ าเงินจากสี ของชุดสามารถรู้สึกได้ถึงความลุ่มลึก หนักแน่นของตัวละครที่สวมใส่
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ภาพจริ ง
ภาพที่ 32 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่

ลายเส้น
ะโ

ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 3
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : เป็ นชุดสตรี ต่างเผ่า ในที่น้ ีหมายถึงชุดของชาวแมนจู ในสมัยเดิมเป็ นชุดของ
ฮองเฮาในสมัยราชวงศ์ชิง ถือเป็ นชุดพิธีการชุดในรู ปแบบนี้แสดงถึงสิ่ งที่ตกทอดจากการแสดงงิ้วมา
แต่สมัยราชวงศ์ชิงที่ยงั หลงเหลืออยู่
ชุดบุรุษ : เป็ นชุ ดลาลองปกเฉี ยง กระดุมข้าง (สี ขา้ งขวา) ชุ ดของผูช้ ายยาวถึงเท้า
ตัวเสื้ อผ่าข้างทั้งสองด้าน แขนเสื้ อกว้าง เป็ นเอกลักษณ์ของชุดลาลองที่สืบทอดมานาน ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ถงั และซ่ง
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ภาพจริ ง
ภาพที่ 33 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่

ลายเส้น
ะโ

ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : เป็ นชุ ดเกราะอ่อนสาหรับสตรี คล้ายกับชุดเกราะอ่อนของบุรุษ โดยมากใช้
กับนักรบหญิงในป่ าเขาลาเนาไพร (โจรป่ า) เพราะชุ ดกระชับ เคลื่ อนไหวได้แคล่วคล่องว่องไว
เหมาะสมกับบริ บทของตัวละคร
ชุดบุรุษ : เป็ นชุดคลุม ปกใหญ่ยาวลงมา กระดุมข้าง มีผา้ ขาวต่อยาวจากชายแขนเสื้ อ
ผ่าข้างทั้งสองด้าน ชุดชายยาวถึงหลังเท้า ปกสองด้านที่ยาวลงมาเว้นให้เห็นช่องว่างช่วงคอและชุ ด
ด้านใน ช่วงหน้าอกพัฒนาจากการติดกระดุม มาเป็ นชายผ้าสองเส้นเล็กๆที่พริ้ วตามการเคลื่อนไหว
เหมาะสมกับเป็ นชุดที่จะสวมใส่ ยามพักผ่อน ไม่เป็ นทางการของบรรดาผูม้ ีอนั จะกิน
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ภาพจริ ง
ภาพที่ 34 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่ 5 ะ โ

ลายเส้น
ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 5
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : เป็ นชุดลาลอง พัฒนามาจากรู ปแบบเสื้ อที่มีปกตั้งขึ้น กระดุมหน้า ตัวสั้น
ค่อนข้างสั้น ชายไว้ในกระโปรงในส่ วนปกที่ต้ งั ขึ้นของชุด เพิ่งมานิ ยมกันมากในสมัยราชวงศ์หมิง
เพื่อปกปิ ดส่ วนคอให้ดูเรี ยบร้อย
ชุ ดบุ รุษ : ชุ ดลาลองสี ดา เป็ นชุ ดที่ ใช้กบั ตัวละครชาวบ้านฐานะยากจนข้นแค้น
ส่ วนมากเป็ นบัณฑิตที่สอบไม่ผา่ น ลักษณะเด่นของชุดคือมีสีดาทั้งชุด เว้นแต่ปกใช้ผา้ สี ขาว
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ภาพจริ ง
ภาพที่ 35 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่ 6 ะ โ

ลายเส้น
ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 6
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : ชุดเด็ก เป็ นชุดที่ใช้กบั ตัวละครเด็ก มีขนาดเล็กกว่าชุดเด็กรับใช้ ปกสี ขาว
ชายแขนเสื้ อสี ดา ไม่มีชายผ้าขาว สวมกางเกง
ชุดบุรุษ : ชุดบุรุษบู๊ลาลอง เป็ นชุ ดที่ใช้กบั ตัวละครชายหนุ่มที่มีสถานะทางสังคมสู ง
และมีความสามารถในการต่อสู ้การปักลายใช้การปักลายไม้เลื้อย
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ภาพจริ ง
ภาพที่ 36 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่

ลายเส้น
ะโ

ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 7
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : ชุดขุนนางหญิง เป็ นชุดที่ใช้กบั ตัวละครขุนนางหญิง ชุดยาวถึงแค่หวั เข่า สวม
กับกระโปรง
ชุ ดบุรุษ : ชุ ดบู๊แบบเรี ยบ เป็ นชุ ดสาหรับตัวละครบู๊สูง อายุ มีเพียงลายยู่อี่บริ เวณปก
นอกนั้นจะไม่มีการปั กลายเพิ่มเติม
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ภาพจริ ง
ภาพที่ 37 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่

ลายเส้น
ะโ

ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 8
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : ชุดคล่องตัวแบบลายเป็ นชุดสาหรับตัวละครตลกบู๊ แต่เป็ นแบบคอกลม แบ่ง
ออกเป็ นแบบลายและแบบเรี ยบ
ชุดบุรุษ : ชุดบุรุษบู๊ลาลอง เป็ นชุ ดที่ใช้กบั ตัวละครชายหนุ่มที่มีสถานะทางสังคมสู ง
และมีความสามารถในการต่อสู ้
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ภาพจริ ง
ภาพที่ 38 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่ 9 ะ โ

ลายเส้น
ค

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องที่ 9
ะ โ
ค
การแต่งกาย
ของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : ชุ ดคลุมสตรี ที่ยงั ไม่ผา่ นการสมรส ใช้กบั ลูกสาวคหบดีหรื อลูกขุนนาง การ
ปั กลายจะปั กเต็มตัว ถ้าเป็ นดอกไม้ก็มาเป็ นกิ่งเป็ นก้าน การวางลายเป็ นอิ สระไม่จาเป็ นต้องปั กเป็ น
ตาแหน่งตายตัวเหมือนชุดบางประเภท
ชุ ดบุรุษ : ชุ ดลาลองตัวละครแต่งหน้าแบบงิ้ว เป็ นชุ ดที่ใช้กบั ตัวละครหน้าลายที่มี
บุคลิกดุดนั เปิ ดเผย ลายที่ปักมีท้ งั แบบลายกิ่งไม้และลายเมฆ

287

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาพจริ ง
ภาพที่ 39 ภาพบุคคลบนหน้าต่างช่องที่ 10 ะ โ

ลายเส้น
ค

จากภาพจิ ตรกรรมบนบานหน้าต่างช่ องที่ 10
ะ โ
ค
การแต่ง
กายของบุคคลจะคล้ายกับชุดแสดงงิ้ว โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดสตรี : เป็ นชุดลาลองลายดอก เป็ นชุ ดที่ใช้กบั ตัวละครหญิงที่มีฐานะธรรมดาไม่
ร่ ารวย
ชุดบุรุษ : ชุดขุนนางสี ดา เป็ นชุดขุนนางระดับล่างชุด สี ดาถือเป็ นสี ในระดับต่าสุ ด ไม่มี
การปักลายบนหน้าอกและกลางหลัง
4. จิตรกรรมภำพสั ตว์
บนเพดานพระอุโบสถวัดนาคปรก ปรากฎเป็ นภาพมังกรขนาดใหญ่ คือประกอบด้วย
มังกรขดตัวเข้าหากัน กาลังเล่นไข่มุกไฟท่ามกลางกลุ่ มเมฆ ภาพดังกล่ าวเป็ นที่นิยมในศิลปะจีน
หลายแขนง เช่ น งานประดับสถาปั ตยกรรม และเครื่ องถ้วย โดยภาพมังกรอาจอยู่ในแนวตั้ง หรื อ
แนวนอนขึ้นอยูก่ บั เนื้อที่ในการประดับลวดลายดังกล่าว18
18

ภาพมังกรเล่นไข่มุกซึ่ งจัดอยูใ่ นแนวนอนดูใน Porcelains in Polychrome and Contrasting colors
(Hong Kong : The Commercial Press, 1999), Fig. 190, 241.
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หลักฐานที่นกั วิชาการนามาสนับสนุนข้อสันนิ ษฐานคือ ภาพมังกรซึ่ งประดับบนหน้า
บันอุโบสถ วิหารของวัดที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และได้ขอ้ สรุ ปว่า ภาพ
มังกร 5 เล็บปรากฏที่อุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเพียงวัดเดียวเท่านั้น ซึ่ งอาจเป็ นเพราะวัด
ดังกล่าวเป็ นวัดประจารัชกาล ส่ วนวัดอื่นๆ มีฐานะเป็ นเพียงพระอารามหลวง หรื ออาจเป็ นขุนนาง
สร้างถวาย จึงใช้ภาพมังกร 3-4 เล็บเท่านั้น19
อย่างไรก็ดีจากการศึกษาวัฒนธรรมจีนสมัยราชวงศ์ชิงพบว่า ภาพมังกร 5 เล็บมิได้
จากัดการใช้แค่เพียงจักรพรรดิเท่านั้น แต่ยงั ใช้กบั รัชทายาท และบรมวงศานุวงศ์ระดับสู งด้วย ดังนั้น
หากการใช้ภาพมังกรในศิลปะไทยเป็ นไปตามข้อสันนิษฐานของนักวิชาการข้างต้น ก็แสดงให้เห็น
ว่า ไทยอาจมีการปรับเปลี่ยนหลักในการใช้ภาพมังกรซึ่ งมีเล็บต่างกันไปด้วย
จากหลักฐานเอกสารพบว่า อุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหารสร้างเสร็ จในปลาย
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงเป็ นไปได้งานประดับในอาคารน่าจะสมบูรณ์ใน
ช่วงเวลานี้ แต่ขณะนั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นเพียงกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
ก็น่าจะใช้เพียงภาพมังกร 4 เล็บ ตามข้อสันนิ ษฐานของนักวิชาการท่านดังกล่ าว อย่างไรก็ดีอาจ
เป็ นไปได้วา่ ภาพมังกรอาจประดับในภายหลัง เมื่อพระองค์ครองราชย์แล้ว เพราะงานบูรณะวัดแห่งนี้
สาหรับพระอุโบสถ วัดนาคปรก ได้ปรากฏภาพมังกร 3 เล็บ ภายในภาพจิตรกรรมบน
ฝาผนังและเพดาน พระอุโบสถ อาจได้รับแนวคิดการใช้จานวนเล็บมังกรแสดงฐานะบุคคล20 เพราะ
ผูส้ ร้างเป็ นเพียงสามัญชนธรรมดา ลาดับของมังกรจึงมี 3 เล็บ หากเป็ นวัดของขุนนาง มังกรจะมี 4
เล็บ ถ้าเป็ นวัดของกษัตริ ย ์ หรื อกษัตริ ยโ์ ปรดให้สร้าง มังกรจะมี 5 เล็บ
ศิลปะในยุคก่อนยังไม่ปรากฏการเขียนภาพลักษณะเช่ นนี้ ในงานศิลปกรรมแขนงใด
ถึ งแม้ปรากฏภาพสัตว์มงคลจีนเช่ น กิ เลน หรื อสิ งโตจีนในงานจิตรกรรม แต่ก็ไม่มีการเขียนภาพ
เหล่านั้นเต็มบานประตู หน้าต่าง แต่เป็ นเพียงภาพแทรกขนาดเล็กในภาพเล่าเรื่ องแบบไทย เช่น ฉาก
พุทธประวัติ ไตรภูมิ ป่ าหิมพานต์ 21 หรื ออาจแทรกอยูใ่ นลวดลายแบบไทย
ในกรณี ของภาพบุคคลแบบจีนมีลกั ษณะเช่นเดียวกัน22 โดยเฉพาะภาพทหารแบบจีน
และภาพบุ ค คลที่ แ ต่ ง กายคล้า ยงิ้ ว นั้น ไม่ พ บหลัก ฐานในศิ ล ปะอยุธ ยาตอนปลาย ถึ ง แม้มี ก าร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

19

สุ วิญชา โรจนรุ ญ, “ลวดลายหน้าบันโบสถ์ วิหาร สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”
(ปริ ญญาศิลปะศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535),78.
20
หม่อมราชวงศ์ แน่งน้อย ศักดิ์ศรี , มรดกสถาปั ตยกรรมกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เล่ม 1 (กรุ งเทพฯ : โรง
พิมพ์กรุ งเทพฯ, 1984), 94.
21
บุญเตือน ศรี วรพจน์, สมุดข่อย (กรุ งเทพฯ : โครงการสื บสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 345.
22

วัดเกาะแก้วสุทธาราม (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), ไม่ปรากฎเลขหน้า.
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แกะสลักภาพ “เสี้ ยวกาง” บนบานประตู ซึ่ งน่ าจะได้ตน้ แบบจากภาพนักรบจีน 23 แต่ก็มีลกั ษณะที่
ห่างไกลจากต้นแบบมากแล้ว โดยอาจสังเกตได้จากเครื่ องทรงที่มีลกั ษณะแบบไทย
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการเขียนภาพบุคคล และสัตว์แบบจีนเต็มพื้นที่บนบานประตู
หน้าต่างในที่ปรากฏในวัดกลุ่มนี้ จึงแสดงถึงลักษณะใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงรัตนโกสิ นทร์
ควำมหมำยของภำพจิตกรรมทีป่ รำกฏ
ในการศึกษารู ปทาให้ทราบถึงแรงบันดาลใจจากศิลปะจีนที่ปรากฏในงาน แต่กระนั้น
เป็ นที่น่าสนใจศึกษาต่อว่า ภาพบุคคล หรื อสัตว์เหล่านี้ ได้ตน้ แบบมาจากคดี หรื อความเชื่อใดของ
จีนหรื อไม่
ส าหรั บ ภาพบุ ค คลเพื่ อ ให้ ง่ า ยและสะดวกต่ อ การศึ ก ษาความหมาย ผูว้ ิ จ ัย จึ ง แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือภาพบุคคลบนบานประตูและภาพบุคคลบนบานหน้าต่าง
คนจีนนับถือเทพประตู โดยเชื่อว่าเทพทั้งสองคือ ฉิ น ซรู เป่ า และ หยู้ ฉรื อ จิ้ง เต๋ อ ซึ่ ง
กล่าวกันว่าเป็ นทหารสมัยราชวงศ์ถงั 24 ช่างจีนนิยมเขียนเทพทั้งสององค์ให้อยูใ่ นชุ ดนักรบ ไว้หนวด
เครา ยืนตรง และถืออาวุธ ต่อมาสมัยราชวงศ์ชิงเครื่ องแต่งกายของเทพสององค์มีลกั ษณะคล้ายชุ ด
งิ้วคือ เช่น สวมหมวกที่ประดับอย่างมาก และประดับธงสี่ ผนื ที่ดา้ นหลัง
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตาแหน่ งที่พบคือ บนบานประตูอนั สอดคล้องกับตาแหน่งของ
เทพทั้งสององค์ในศิลปะจีน จึงอาจกล่าวได้วา่ นักรบที่ปรากฏในวัดราชโอรสารามราชวรวิหารอาจ
มีที่มาจากภาพเทพประตูท้ งั สององค์ของจีนก็เป็ นได้
วัดนาคปรกบานประตูแต่ช่องเขียนภาพเด็กจีน 4 คน ในแต่ละช่ องแสดงอิริยาบถที่
ต่างกัน และถื อของมงคล ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เชื่ อว่า ภาพจิตรกรรมในส่ วนนี้ อาจได้แรงบันดาลใจจากภาพ
มงคลแบบจี น ดังจะเห็ นได้จากการเขีย นภาพเด็กจี นถื อสิ่ งของมงคล หรื อภาพมงคลอื่ นๆ เช่ น
ค้างคาว และข้อความภาษาจีนบนบานประตู 2 บานซึ่ งอธิ บายเนื้ อหาของภาพ โดยบานแรกถอด
ความได้วา่
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23

สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงของแผ่นดิน (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2542), 150.
มี การบันทึ กลักษณะเทพทั้งสององค์น้ ี อย่างช้าสุ ดในสมัยราชวงศ์ซ่อง ดังปรากฏในหนังสื อ
เกี่ยวกัยเทพเจ้าทั้งสามศาสนาในยุคนั้น ส่ วนดังกล่าวดูจาก Mary H. Fong, “Wu Daozi’s Legacy tn rhe popular
Door Gods (Menshen) Qin Shubao and Yuchi Gong,” Archieves of Asian Art 42 (1989): 7, นอกจากนี้ ยงั มี
หลักฐานเอกสารในสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งกล่าวภึงเทพปรพตูท้ งั สององค์วา่ เป็ นที่นิยมในกลุ่มคนจีนอย่างแพร่ หลาย .
ส่วน ดังกล่าวดูในน Qing Jia Lu ( Nanjing : Yang Zhong Shi Yinshua Chang, 1999), 232.
24
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เมื่อปี “ติง เว่ย” ตอนฤดูใบไม้ผลิ ได้มีโอกาสเขียนภาพซึ่ งรวบรวมความสุ ขไว้ และ
บานที่สองถอดความได้วา่ “ภาพที่มีเรื่ องราวเกี่ยวกับความสุ ข 5 ประการ” ส่ วนรายละเอียดของภาพ
มีดงั นี้
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ภาพที่ 40 ภาพบานประตูภายในพระอุโบสถวั ดนาคปรก บานประตูที่ 1 และ 2
ภาพบนบานประตูที่ 1 บานประตูคู่น้ ี คือ ส่ วนที่ปรากฏข้อความระบุถึงปี ที่เขียนภาพ
อัน ท าให้ ท ราบถึ ง สาระส าคัญ ของภาพว่ า ต้อ งการสื่ อ ถึ ง การรวมความสุ ข อัน สอดคล้อ งกับ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏ คือ ภาพค้างคาวซึ่ งคนจีนใช้แทนคาว่า ความสุ ข อีกทั้งยังปรากฏภาพเงินหยวน
โบราณ ซึ่ งแทนสัญลักษณ์แทนความมัง่ คัง่ 25
นอกจากนี้ ย งั ปรากฏภาพถ้ว ย โดยในภาษาจี นอ่ า นว่า เหอ และพ้องเสี ย งกับ ค าใน
ภาษาจี นที่ มี ค วามหมายว่า ความกลมเกลี ย ว น้ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกัน ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของความสุ ข
เช่นเดียวกัน
ภาพบนบานประตูที่ 2 ไม่ปรากฏข้อความภาษาจีน แต่มีภาพสัญลักษณ์คล้ายภาพแรก
คือ ค้างคาว เงินหยวนโบราณ และชาม นอกจากนี้ยงั ปรากฏภาพอื่นๆ อีกได้แก่ พวงเงินเหรี ยญ และ
ดอกบัว ซึ่ งทั้งสองภาพเป็ นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสุ ขด้วย เพราะดอกบัวในภาษาจีนอ่านว่า
เหอ ซึ่ งพ้องเสี ยงกับคาว่า ความสามัคคี ส่ วนพวงเงินเหรี ยญมีความหมายถึงทรัพย์สินเงินทอง
25

Shucun Wang, Ancient Chinese Wood block New Year Print, 180.
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ภาพที่ 41 ภาพบานประตูภายในพระอุโบสถวั ดนาคปรก บานประตูที่ 3 และ 4
ภาพบนบานประตูที่ 3 ภาพคล้ายกับภาพที่ 1 และ 2 คือเงินหยวนโบราณ และชาม ซึ่ ง
น่ าจะตีความได้เช่ นเดี ยวกับภาพก่อนหน้า นอกจากนี้ ยงั ปรากฏ คทาหยรู อี้ ซึ่ งเป็ นการอวยพรให้
สมหวัง
ภาพบนบานประตูที่ 4 ปรากฏข้อความภาษาจีน แต่เลือนเกือบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียง
สองคาซึ่ งถอดความได้ว่า “ภาพที่มีเรื่ องราวเกี่ ยวกับความสุ ข 5 ประการ” ทั้งนี้ ในศิลปะจีน หาก
ต้องการเขียนภาพสื่ อถึงความสุ ขทั้ง 5 ประการมักแทนด้วยภาพค้างคาว 5 ตัว แต่ภาพที่ปรากฏกลับ
มีลกั ษณะเหมือนกับ 3 ภาพข้างต้น คือ มีภาพค้างคาว 1 ตัว และดอกบัว ดังนั้นไม่สามารถตีความให้
สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏได้
วัดนาคปรก น่าจะได้ตน้ แบบจากภาพเทพจีน ดังสังเกตได้จากฉากหลังที่เขียนเป็ นก้อน
เมฆ เพื่อให้ดูเหมือนอยูใ่ นท้องฟ้ า หรื อสวรรค์26 และการยืนบนสัตว์พาหนะ เชื่อว่าช่างไม่น่าจะเขียน
เกี่ ยวกับภาพมงคล เพราะไม่ปรากฏภาพหรื อสัญลักษณ์มงคลของจีน ทั้งนี้ในกรณี ที่อาจเขียนภาพ
26

Mary H. Fong, “Wu Daozi’s Legacy in the Popular Door Gods Menshen (Qin Shubao and Yuchi
Gong,” fig. 16, 17 , 18, นอกจากนี้ในความเชื่อของชาวจีน เมฆคือสัญลักษณ์แทนสวรรค์ดว้ ย ดูจาก Gu Ting Shu
wu, ZhongGuo Jixiang Tu – an, 128.
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ฉากการแสดงงิ้ว ภาพเทพ หรื อแก่ นในประวัติศาสตร์ ก็ยงั ไม่อาจสรุ ปได้ เพราะองค์ประกอบใน
ภาพยังไม่สื่อเพียงพอ
ได้มีนกั วิชาการเสนอว่า ตามความเชื่อของชาวจีน ภาพมังกร 2 ตัวกาลังเล่นไข่มุกไฟ
เป็ นสัญลักษณ์ของการเกิดฝน27 ดังนั้นภาพดังกล่าวน่าจะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ แนวคิด
ของนักวิชาการท่านดังกล่าวน่าจะเป็ นไปได้ เพราะชาวจีนเชื่อว่า เมฆฝนมาจากมังกรนอกจากนี้ ใน
บางตานานกล่าวถึงมังกรในฐานะผูก้ ่อให้เกิดฝนด้วย
ลักษณะดังกล่าวต่างจากงานศิลปกรรมสมัยกรุ งศรี อยุธยาซึ่ งยังไม่เคยปรากฏหลักฐาน
ที่ เสนอภาพแบบจี นเพียงอย่างเดี ยว ถึ งแม้ปรากฏภาพสัตว์ และบุคคลแบบจีน แต่เป็ นเพียงภาพ
แทรกขนาดเล็กในภาพเล่าเรื่ อง หรื อลวดลายไทย หรื อถึงแม้ในศิลปะอยุธยามีการแกะสลักภาพ บน
บานประตู ซึ่ งน่าจะได้รับต้นแบบจากภาพนักรบจีน แต่มีลกั ษณะที่ห่างไกลจากต้นแบบแล้ว
ในเรื่ องความหมายของภาพเหล่านั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าปรากฏภาพเทพ ซึ่ งมีท้ งั ที่
เป็ นภาพเทพนักรบ และเป็ นเทพสัตว์ได้แก่ มังกร นอกจากนี้ยงั มีภาพมงคลอวยพรให้มีความสุ ข
อย่างไรก็ตามเมื่อภาพเหล่านี้มาประดับบนบานประตู หน้าต่างภายในอาคารพุทธสถาน
ไทยแล้ว ความหมาย รวมทั้งหน้าที่ด้ งั เดิมของภาพเหล่านั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งนี้ ใน
กระณี ของภาพเทพทั้งที่เป็ นนักรบ และมังกรนั้น การนามาประดับบนบานประตู หน้าต่าง อาจอยู่
บนพื้นฐานของแนวคิดของทวารบาล หรื อเทพผูพ้ ิทกั ษ์ของไทย ซึ่ งเป็ นผูม้ ีฤทธิ์ ก็เป็ นได้
กระนั้น ส าหรั บ ภาพมงคลที่ ป รากฏบนบานประตูว ดั นาคปรก ซึ่ ง เป็ นภาพอวยพร
ความสุ ขนั้น คงไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของทวารบาล แต่ก็น่าจะเป็ นไปเพื่อสร้างความมงคลให้กบั ศาสน
สถาน หรื อผูม้ าเยือนด้วยเช่นกัน
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จิตรกรรมลวดลำย และภำพประดับอืน่ ๆ
ในการศึ ก ษาส่ ว นนี้ เนื่ องจากจุ ดประสงค์ใ นการ การศึ ก ษาวิจ ัย ได้เน้นเฉพาะแรง
บันดาลใจจากศิลปะจีนที่ ปรากฏในงานจิตรกรรม ดังนั้นในส่ วนที่เป็ นลวดลายไทยแบบประเพณี
และไม่มีการผสมกับอิทธิ พลจีนไม่กล่าวถึงในที่น้ ี
1. รู ปแบบกำรประดับ
ก่ อ นที่ จ ะท าการศึ ก ษารายละเอี ย ดลวดลาย ผูว้ ิจ ัย ขอกล่ า วถึ ง รู ป แบบการประดับ
ลวดลายในบางตาแหน่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์กบั ศิลปะจีน ซึ่ งมีดงั นี้

27

Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London :
Routleldge, 1995), 84.
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1.1 แถบภาพหน้ากระดาน
คือแถบภาพด้านบนสุ ดของฝาผนังซึ่ งมีความยาวต่อเนื่องกันสี่ ดา้ น ซึ่ งพบภายใน
วัดนาคปรก โดยวัดนาคปรกมีแถบภาพหน้ากระดาน 2 แถบ แถบล่างเขียนภาพสวรรค์ของจีนโดย
สังเกตจากเมฆซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ส่วงใหญ่ของฉาก รวมทั้งภาพเทพ
ส่ วนแถบบนสุ ดนั้น มีขื่อกั้นเป็ นระยะทาให้แบ่งเป็ นช่องๆ
การเว้นที่ หน้า กระดานบนสุ ดของฝาผนังอาคารเพื่ อเขี ย นภาพ ปรากฏในสมัย
อยุธยาตอนปลาย โดยเรื่ องราว หรื อภาพในส่ วนนี้ อาจต่างจากจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ดา้ นล่าง เช่ น
ด้านล่างเป็ นภาพชาดก แต่ดา้ นบนเป็ นภาพอดีตพุทธกาล28 กระนั้นกลับไม่พบว่า งานจิตรกรรมไทย
ประเพณี มีการนาภาพที่นิยมในศิลปะจีน เช่นภาพมงคล หรื อฉากสวรรค์แบบจีนมาเขียนในส่ วนนี้
อีกทั้งแถบภาพดังกล่าวในสมัยกรุ งศรี อยุธยาไม่ต่อเนื่ องกันทั้งสี่ ดา้ น ซึ่ งต่างจากงานจิตรกรรมวัด
นาคปรก
สาหรับจิตรกรรมฝาผนังในสุ สานจีน มีการแบ่งพื้นที่เขียนภาพคล้ายกับที่ปรากฏ
ในวัดสองแห่ ง และภายในแถบดังกล่ าวนอกจากเขียนภาพมงคล และภาพเล่ าเรื่ องตามความเชื่ อ
และวรรณกรรมจีน ทั้งนี้งานจิตรกรรมในอาคารศาสนสถานจีนอาจมีการแบ่งภาพในลักษณะเช่นนี้
ด้วยดังปรากฏหลักฐานในภาพเขียนของชาวตะวันตกราวต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เนื่องจากภาพที่
ปรากฏแสดงส่ วนหนึ่ งภายในอาคาร เราจึงไม่อาจทราบได้แน่ ชดั ว่า แถบภาพดังกล่าวมีความยาว
ต่อเนื่องกันทั้งสี่ ดา้ นหรื อไม่
ดังนั้นแม้ไม่อาจกล่าวได้แน่ชดั ว่า การแบ่งพื้นที่เป็ นแถบหน้ากระดานทั้งสี่ ดา้ นวัด
นาคปรกได้แรงบันดาลใจจากศิลปะจีน แต่อย่างน้อยที่สุด การเลือกภาพสวรรค์หรื อภาพมงคลจีน
มาเขียนในส่ วนนี้ อาจได้ตน้ แบบจากภาพจิตรกรรมในตาแหน่งเดียวกันที่ปรากฏในศาสนาสถาน
จีนก็เป็ นได้
เป็ นที่น่าสังเกตว่า การเขียนภาพมงคล หรื อภาพสวรรค์ของจีนในส่ วนดังกล่ าว
ปรากฏเฉพาะวัดขุน นาง คือ วัดนาคปรก ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ากลุ่ มช่ างระดับ ล่ าง นอกจากได้แรง
บันดาลใจจากศิลปะจีนทางอ้อมโดยผ่านทางงานศิลปกรรมของกลุ่มราชสานัก ก็อาจได้แรงบันดาล
ใจจากศิลปะดังกล่าวในทางตรงด้วย
1.2 จิตรกรรมงานประดับเพดาน
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28

งานจิตรกรรมวัดช่องนนทรี ตวั อย่างงานจิตรกรรมดังกล่าว ดูใน สันติ เล็กสุ ขุม และ กมล ฉายา
วัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, ภาพที่ 77.
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สาหรับงานประดับเพดาน เมื่อพิจารณาถึงลวดลายที่นามาใช้ในการตกแต่งพบว่า
วัดทั้งสอง แสดงถึงแรงบันดาลใจส่ วนหนึ่ งจากศิลปะจีน คือ วัดนาคปรกและวัดราชโอรสารามราช
วรวิหารทั้งนี้ลกั ษณะการประดับสามารถแบ่งได้ 2 รู ปแบบ
รู ปแบบที่หนึ่ง ประดับลายพันธุ์พฤกษา และภาพสัตว์ซ่ ึ งนิ ยมในศิลปะจีน กระจาย
เต็มเพดานโดยไม่มีระเบียบที่แน่ชดั ลักษณะเช่นนี้ปรากฏที่วดั ราชโอรสารามราชวรวิหาร
การประดับเพดานแบบไม่มีระเบียบเช่ นนี้ ต่างจากที่นิยมในสมัยอยุธยา ซึ่ งนิ ยม
ประดับส่ วนดังกล่าวด้วยลวดลายที่เรี ยกว่า ดาวเพดาน คือ ประกอบด้วยตัวลายในทรงกลมขนาด
ใหญ่เป็ นแกนหลัก และมีลายวงกลมขนาดเล็กล้อมรอบ ทั้งนี้ลายดาวเพดานเช่นนี้ยงั ปรากฏต่อมาใน
สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 29
รู ปแบบที่สอง ปรากฏที่วดั นาคปรก โดยมีลกั ษณะสาคัญคือ นาภาพสัตว์คือ ภาพ
มังกร และลวดลายแบบจี น มาประดับให้อยู่ในโครงร่ างของดาวเพดานแบบไทยประเพณี ซ่ ึ ง มี
รายละเอียดดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ทั้งนี้การนาลายแบบจีนมาผูกให้อยูใ่ นโครงร่ าวของดาวเพดานแบบ
ไทยประเพณี เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั นัน่ เอง
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2. ลวดลำย และภำพประดับ
2.1 ลวดลายและภาพแบบจีน
2.1.1 ลายเครื อเถา ในศิลปะกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย ปรากฏลายเครื อเถาเช่ นกัน
โดยมีท้ งั แบบที่ประกอบจากตัวลายกระหนกแบบไทย และแบบที่นาตัวลายพันธุ์พฤกษามาผูกเป็ น
ลายเครื อเถา ทั้งนี้ ลายเครื อเถาพันธุ์พฤกษาแบบไทยประเพณี ประกอบจากดอกไม้ ใบไม้ที่ผูกขึ้น
ตามความคิดสร้างสรรค์ของช่างมากกว่าจะเลียนจากดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งในธรรมชาติ
ลายเครื อพันธุ์พฤกษาในวัดนาคปรก มีลกั ษณะต่างจากที่กล่าวข้างต้น คือใช้
ดอกไม้ที่ปรากฏอยูจ่ ริ งในธรรมชาติอนั ได้แก่ ดอกโบตัน๋ มาผูกเป็ นลายเครื อเถา และยังมีการแทรก
ภาพสัตว์คือ ค้างคาว ทั้งนี้การเขียนลายเครื อเถาพันธุ์พฤกษาแบบใกล้เคียงธรรมชาติ และการแทรก
ภาพสัตว์ รวมถึงชนิดดอกไม้ และสัตว์ที่ปรากฏ แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะจีนได้อย่างชัดเจน
2.1.2 ลายดอกไม้ออกก้านขด ลายดังกล่าวปรากฏในอุโบสถวัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหารและวัดนาคปรก ทั้งนี้ อาจสังเกตลักษณะร่ วมกันคือ มีดอกไม้เป็ นกลาง และออกลาย
ก้านขดขมวดขึ้นลงสลับกันทั้งสองด้าน
29

ลายดาวเพดานในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ซ่ ึ งสื บต่อจากสมัยอยุธยา ดูใน กรมศิลปากร, จิตรกรรมสมัย
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ประชาชน จากัด , 2537), 18.
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ถึ งแม้ล ายก้านขดในโครงร่ า งดังกล่ าวปรากฏในศิ ลปะอยุธยา แต่ก็เป็ นที่
นิ ยมในศิลปะจีนเช่นกัน เมื่อพิจารลักษณะของก้านขด ที่ขอบด้านนอกเป็ นหยักโค้งมน หรื อแบบ
ขอบเรี ยบ พบว่าเป็ นลักษณะสาคัญของลายก้านขดในศิลปะจีน อันต่างจากลายก้านขดในศิลปะ
อยุธยาที่มกั ประดับก้านขดด้วยลายกระหนกเปลว หรื อลายกาบ ส่ วนปลายก้านขดมักประดับด้วยช่อ
หางโต กระหนกเปลว กระหนกสามตัว หรื อเทพพนม
2.1.3 ลายพันธุ์พฤกษาอื่นๆ ลายพันธุ์พฤกษานอกเหนื อจากที่กล่าวมาข้างต้นมี
ลักษณะสาคัญคือ หากไม่ปรากฏเพียงดอกเดี่ยว หรื อผูกรวมกับดอกไม้ หรื อพันธุ์พฤกษาประเภท
อื่นรวมกันเป็ นกิ่งเดียวกัน
ลักษณะสาคัญที่เป็ นตัวชี้ถึงอิทธิพลศิลปะจีน คือ การเขียนภาพพันธุ์พฤกษา
แบบใกล้เคียงกับที่ปรากฏในธรรมชาติ และชนิดของพันธุ์พฤกษาที่เลือกใช้ซ่ ึ งเป็ นที่นิยมอยู่ก่อน
แล้วในกลุ่มช่างจีนได้แก่ ดอกโบตัน๋ ดอกเบญจมาศ ดอกเหมย ส้มมือ ลูกท้อ และทับทิม
นอกจากนี้ยงั เห็นได้จากการแทรกภาพชนิดอื่นๆ เข้าไปในลายพันธุ์พฤกษา
ทั้งนี้ ในกรณี ของภาพสัตว์อาจเห็นได้วา่ ภาพสัตว์ที่ใช้ก็ปรากฏหลักฐานในศิลปะจีน แต่ไม่ปรากฏ
เป็ นภาพแทรกในลวดลายไทย อันได้แก่ ผีเสื้ อ ค้างคาว
ในกรณี ของภาพดอกโบตัน๋ แบบจีนนั้น พบว่า ภาพดอกไม้แบบดังกล่าวแพร่
เข้ามาในศิลปะไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยเช่นกัน โดยนักวิชาการไทยเรี ยกภาพดอกไม้ชนิดนี้
ว่า “ดอกพุดตาน”30 แต่ดอกโบตัน๋ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมหลุ่มนี้ ไม่น่าจะแสดงถึงการสื บเนื่ อง
จากรู ปแบบที่มีอยูเ่ ดิม เพราะในศิลปะอยุธยาตอนปลายภาพดอกโบตัน๋ แบบจีนเขียนเป็ นกลุ่ม เป็ น
กอ เพื่อประดับในฉากเล่าเรื่ องเช่น ป่ าหิ มพานต์ แต่ไม่ปรากฏว่ามีการนาดอกโบตัน๋ มาผูกลาย อัน
ต่างจากดอกโบตัน๋ ที่ปรากฏในจิตรกรรมที่ผทู้ าวิจยั ทาการศึกษา ซึ่ งมีการผูกลายหลากหลาย อันเป็ น
ที่นิยมอยูแ่ ล้วในกลุ่มช่างจีน ดังนั้น การใช้ดอกโบตัน๋ ในการผูกลายที่ปรากฏในกลุ่มดังกล่าว แสดง
ถึงอิทธิ พลศิลปะจีนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้มากกว่า
2.1.4 ลายประแจจีน ในภาษาจีนเรี ยกว่า ลายหุย เหวิน ทั้งนี้ ลายดังกล่าวใช้ประดับ
ในอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหารและวัดนาคปรก โดยใช้ประดับตามแนวขอบต่างๆ ซึ่ ง
เหมือนกับลายหุ ยเหวินที่ปรากฏในศิลปะจีน31

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

30

ทั้งนี้ การเรี ยกชื่ อลายดังกล่าวว่าดอกพุดตานดูเหมือนจะไม่ถูกต้องนัก เพราะดอก และใบของ ต้น
โบตัน๋ และพุดตานมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ซึ่ งภาพดอกไม้ในศิลปะไทยที่ผวู ้ ิจยั กาลังกล่าวถึงก็มีลกั ษณะใกล้เคียง
กับดอกโบตัน๋ มากกว่า
31
ดูใน Kangxi Yongxheng Qianlong : Qing Porcelain from the Palace Museum Collection, 19, 22, 31
และ 176.
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2.1.5 ลายสามเหลี่ ยม ปรากฏในอุโบสถวัดนาคปรก มีลกั ษณะสาคัญคล้ายลาย
กันเรี ยงไปตลอดแนวและประดับตามขอบในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ ลวดลาย ประแจจีนคือ ตัวลายเรี ยงซ้ า
และลักษณะที่ใช้ประดับเป็ นแบบที่นิยมในหมู่ช่างชาวจีน
2.1.6 ลายแผง ปรากฏในอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหารและวัดนาคปรก
ทั้งนี้จากการศึกษาสามารถแยกประเภทได้เป็ น 5 ประเภท คือ ลายสวัสติกะ ลายเงินโบราณ ลายหลัง
เต่าสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน และลายช่องตารางสี่ เหลี่ยม
การที่ ผูว้ ิจยั กล่ าวว่า ลายเหล่ านี้ ไ ด้แรงบันดาลใจจากศิ ลปะจีนนั้น เพราะ
ถึงแม้ในศิลปะไทยมีลายแผง แต่ตวั ลายมีลกั ษณะต่างกันมาก โดยเฉพาะ ลายสวัสติกะ ลายหลังเต่า
และลายดอกไม้ซ่ ึ งบรรจุในช่ องตารางสี่ เหลี่ยม ไม่ปรากฏมาก่อนในศิลปะไทย แต่เป็ นที่นิยมใน
ศิลปะจีน32
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ภาพที่ 42 วิวฒั นาการของลายประแจจีน (Key-patterns)
32

การใช้ลายดอกไม้ใ นช่ องตารางสี่ เ หลี่ ยม ลายหลัง เต่ า และลายเงิ น โบราณดู ใ น ใน Kangxi
Yongxheng Qianlong : Qing Porcelain from the Palace Museum Collection, 55, 69 , 191, ลายแผงสวัสติกะใน
Wu Feng-p’ei. “Background Patterns,” in Pearls of the Middle Kingdom, 127.

297
2.1.6 ลายกรอบกระจก พบที่วดั ราชโอรสารามราชวรวิหารและวัดนาคปรก โดยมี
ลักษณะสาคัญคือ ประกอบด้วยแนวเส้นล้อมเป็ นกรอบ ซึ่ งอาจอยูใ่ นหลายรู ปทรงเช่น ทรงสี่ เหลี่ยม
ขนมเปี ยกปูน หรื อวงกลม ทั้งนี้ลายดังกล่าวเป็ นที่นิยมอย่างมากในศิลปะจีน
นอกจากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ยัง ปรากฏลายที่ ท าเลี ย นแบบคล้า ยลายกรอบ
กระจกอีกคือตัวกรอบระกอบด้วย ตัวค้างคาว 2 ตัวโค้งปี กเข้าหากันเป็ นกรอบ ทั้งนี้ จากการศึกษายัง
ไม่พบการผูกลายดังกล่าวในศิลปะจีน
การที่ปรากฏลายดังกล่าวอาจเป็ นเพราะ งานส่ วนนี้เป็ นผลงานของช่างไทย
ผูร้ ั บ ผิดชอบและแรงบันดาลใจจากลวดลายจี น หรื ออาจมองได้อีก เช่ นกันว่า เกิ ดจากความคิ ด
สร้างสรรค์ของช่างจีนซึ่ งอาจเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานส่ วนนี้ เพราะในศิลปะจีนเอง ในโครงสร้างลาย
เดี ยวกัน ช่ างแต่ละคนอาจนาตัวลายที่แตกต่างกันมาประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ในเชิ งช่ าง
เช่นนี้ อาจทาให้ช่างกล้าคิดกล้าทดลองจากตัวลายที่มีอยูใ่ นศิลปะของตนเองด้วยเช่นกัน
2.2 ภาพสัตว์
จากการศึกษาพบว่า มีการเขียนภาพสัตว์ 3 รู ปแบบ คือ
รู ปแบบที่หนึ่ ง การเขียนภาพสั ตว์มีลกั ษณะที่สาคัญคือ ภาพสัตว์จะเขียนเข้าหา
วัตถุ แกนกลางจากทั้ง สองด้า น โดยจะใช้ภาพหงส์ มังกร ผีเสื้ อ ปลา และค้างคาว ซึ่ ง การจัดใน
ลักษณะนี้ มีปรากฎมาก่อนแล้วในศิลปะจีน
รู ปแบบที่สอง ภาพสัตว์ในท้องฟ้ าปรากฏ 4 ภาพคือ ภาพกิ เลน ภาพกระต่ายบน
ใบไม้ ภาพนกสี่ และภาพค้างคาว ซึ่งทั้งหมดเป็ นสัญลักษณ์มงคล
จากการศึกษาพบว่า การผูกภาพโดยมีภาพค้างคาวในหมู่เมฆ รวมทั้งภาพกิเลนหัน
หัวกาลังเหยีบสัญลักษณ์มงคล และมองพระอาทิตย์ เป็ นการผูกภาพที่ปรากฏหลักฐานก่อนแล้วใน
ศิลปะจีน ในส่ วนของภาพนกในกลุ่ มเมฆ และกระต่ายถึ งซึ่ งอยู่ในกลุ่ ม เมฆ และกาลังมองพระ
อาทิ ตย์น้ ัน จากการศึ กษาพบว่า การเขียนภาพนก หรื อภาพสัตว์มงคลในกลุ่ มเมฆ หรื อภาพสัตว์
กาลังมองพระอาทิตย์ก็เป็ นรู ปแบบการผูกภาพที่นิยมอยูแ่ ล้วในกลุ่มช่างจีน33 ดังนั้นเป็ นไปได้ที่ใน
สิ ลปะจีนมีการนาภาพสัตว์ท้ งั สองแบบมาผูกเป็ นภาพเช่นที่วดั ราชโอรสารามราชวรวิหารเพียงแต่
อาจไม่ปรากฏหลักฐานเหลืออยูก่ ็เป็ นได้
รู ปแบบที่สาม ภาพสัตว์ ปรากฏอยูเ่ พียงตัวเดียว อยูใ่ นกรอบวงกลมที่มีการตกแต่ง
ลวดลาย ภาพลักษณะนี้ ปรากฏเพียงแห่ งเดียวคือ ที่วดั นาคปรก โดยช่างดัดแปลงเป็ นแกนกลางลาย
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John R. Finlay, “Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schuyler V.R. Cammann
Collection,” fig. 2, 4,7, 9.
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ดาวเพดาน ซึ่งภายในกรอบมีการประดับลวดลายบรรจุภาพมังกร ทั้งนี้ ลกั ษณะการจัดวางภาพ และ
ลวดลายทาให้นึกถึงงานประดับเครื่ องถ้วยสมัยราชวงศ์ชิง
ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย ปรากฏภาพสัตว์แบบจีนด้วยเช่นกัน เช่น ค้างคาว กิเลน
และสิ งโต แต่ดงั ที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพสัตว์เหล่านี้ เป็ นเพียงภาพ
แทรกที่ ปรากฏอยู่ในฉากเล่ าเรื่ อง หรื อลวดลายแบบไทยประเพณี ต่างจากภาพสัตว์ที่ปรากฏใน
อุโบสถกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งนอกจากไม่ผกู ติดกับฉากเล่าเรื่ อง หรื อลวดลายแบบไทยประเพณี แล้ว ยังมี
การผูกภาพตามแบบที่นิยมในศิลปะจีนด้วย ซึ่ งลักษณะเช่นนี้ ยงั ไม่ปรากฏหลักฐานในยุคก่อนหน้า
ดังนั้นการประดับภาพสัตว์แบบจีนดังที่ปรากฏ คงเนื่ องมาจากอิทธิ พบศิลปะจีนที่เข้ามาในช่ วงนี้
มากกว่า
2.3 ภาพสวรรค์
อยูใ่ นแถบหน้ากระดานด้านบนสุ ดของฝาผนังอุโบสถ วัดนาคปรก การที่กล่าวว่า
ภาพดังกล่าวคือ ภาพสวรรค์ เพราะในฉากปรากฏก้อนเมฆเต็มพื้นที่ ซึ่ งเป็ นลักษณะสาคัญประการ
หนึ่งของฉากสวรรค์ รวมทั้งยังปรากฏภาพเทพของจีนซึ่ งกล่าวในรายละเอียดต่อไป
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3. ควำมหมำยของภำพจิตรกรรม ภำยในพระอุโบสถ วัดนำคปรก
ความหมายของบางภาพ และลวดลายที่ปรากฏในกลุ่มนี้ได้เคยกล่าวถึงไปบ้างแล้วใน
ก่ อ นหน้า ดัง นั้น ส าหรั บ หัว ข้อ นี้ ผูว้ ิจ ัย กล่ า วเฉพาะความหมายของภาพ และลวดลายที่ ย งั ไม่
ทาการศึกษา
3.1 ภาพสัตว์
หงส์ ในศิลปะจีนหงส์ เป็ นสัญลักษณ์มงคลที่สาคัญเท่าๆ กับมังกร โดยคนจีนเชื่ อ
ว่าหากหงส์ปรากฏตัวขึ้นที่ไหน แสดงว่าดินแดนนั้นมีแต่ความสงบสุ ข
3.2 ภาพสวรรค์
ภาพสวรรค์ คือ ภาพในหน้ากระดานด้านบนสุ ดของฝาผนัง พระอุโบสถ วัดนาค
ปรก ทั้งนี้ จากการศึ กษาภาพเทพที่ปรากฏในฉาก ปรากฏภาพเทพซี หวังหมู่ ซึ่ งในศิลปะจีนนิ ยม
เขียนเป็ นภาพสตรี ประทับบนหลังหงส์ นอกจากนี้ยงั ปรากฏภาพเทพหมากู ซึ่ งเป็ นเทพสตรี และถือ
กระเช้าดอกไม้ รวมถึงภาพเทพอายุยืนหรื อโซร่ วชิง ซึ่ งนิยมเขียนเป็ นภาพชายสู งอายุและถือลูกท้อ
ไว้ในมือ
อีกทั้งยังปรากฏกลุ่มเทพแปดเซี ยน แต่ผวู้ ิจยั พบเพียง 6 องค์เท่านั้นคือ หลี่เทียไกว่
ซึ่งถือไม้เท้า เจากว๋ อจิ้ว ถือกรับ หลานไฉ่เหอ ถือขลุ่ย เหอเซียนกู ถือดอกบัว หลู่ตงปิ น ถือดาบ และ
จรงหลี่ ถือพัด
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คนจี นเชื่ อ ว่า เทพซี หวัง หมู่ ประทับ อยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตก และเมื่ อครบรอบวัน
ประสู ติของพระองค์ จะมีเทพจานวนมากมาร่ วมอวยพร ซึ่ งในงานศิลปะจีนมักเขียนเป็ นภาพเทพซี
หวังหมู่ประทับบนหลังหงส์ และภาพเทพหมากู กลุ่มเทพแปดเซี ยน รวมทั้งเทพฝู ลู่ และโซร่ ว ซึ่ ง
คล้ายกับภาพที่ปรากฏในวัดนาคปรก ดังนั้นเป็ นไปได้ที่ฉากที่ปรากฏในวัดนาคปรกอาจหมายฉาก
ดังกล่าวด้วย
นอกจากเทพชุ ดนี้ ยังมีการเขียนภาพเทพอื่นๆ ด้วย ซึ่ งมีท้ งั ที่ตีความได้ และไม่ได้
ในส่ วนที่ตีความได้คือ เทพขุยซิ ง โดยอาจสังเกตได้จาการเขียนเป็ นภาพบุคคลชายนุ่งผ้าไม่สวมเสื้ อ
ยืนยกขาข้างหนึ่ ง ส่ วนมือข้างหนึ่ งถือพู่กนั ทั้งนี้ เป็ นที่น่าสังเกตว่า ในฉากดังกล่าว ไม่เคยปรากฏ
ภาพเทพองค์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
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กำรเปรี ยบเทียบภำพจิตรกรรมฝำผนัง ภำยในพระอุโบสถ วัดนำคปรก กับศิลปะทีร่ ่ วมยุคสมัย
เดียวกัน
1. กำรเปรียบเทียบกับ เครื่องลำยครำม
เครื่ องลายคราม หมายถึง เครื่ องภาชนะกระเบื้องหรื อเครื่ องถ้วยชามเนื้อขาว34 ชนิ ดที่
เขียนลายเป็ นสี คราม มีตน้ กาเนิดในประเทศจีน ซึ่ งเรี ยกว่าเครื่ องกังไส ในปี ค.ศ. 1294 ได้นาช่างจีน
เข้ามาผลิ ตเครื่ องลายครามขึ้นในประเทศไทย จนเป็ นที่นิยมแพร่ หลายสามารถส่ งไปจา หน่ ายยัง
ประเทศใกล้เคีย งอี กด้วย เครื่ องลายครามในความรู้ สึก ของคนไทยแล้ว ถื อเป็ นของเก่ าที่ มีค่า ที่
ถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในแต่ละยุคแต่ละสมัย จวบจนปั จจุบนั ก็ยงั คงได้รับความ
นิยมอย่างไม่เสื่ อมคลาย
เครื่ องลายครามเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อย่างหนึ่ ง ที่สามารถนามาใช้ในทาง
การศึกษาทั้งทาง ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อต่าง ๆทั้งใน
ทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่ งรวมทั้งเครื่ องสังคโลกของไทยด้วย เครื่ องถ้วยจีนเป็ นเครื่ องถ้วยที่มีรูปทรง
และลวดลายที่ ส วยงามแปลกตา เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องตนเองและมี คุ ณภาพสู ง กว่า เครื่ องถ้วยอื่ น
ๆ ทัว่ ไปจึงทาให้ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง จากลูกค้าทัว่ ทุกมุมโลก สาหรับในประเทศไทย
จากการส ารวจและขุ ด ค้น ทางโบราณคดี ได้พ บเครื่ อ งถ้ว ยจี น กระจัด กระจายอยู่ต ามแหล่ ง
โบราณคดีที่เคยเป็ นเมืองท่าค้าขายและเมืองสาคัญต่าง ๆ ทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ
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ภุชชงค์ จันทวิช, เครื่ องลายคราม (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551), 7.
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สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ ชิง ถื อเป็ นยุครุ่ งเรื องของเครื่ องถ้วยชามจีน โดยจีน
ส่ งออกเครื่ องลายครามและถ้วยชามแบบเขียนสี หลากหลายไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริ กา
และเอเชีย โดยเฉพาะในช่วงของจักรพรรดิคงั ซี (Kangxi, ค.ศ.1661-1722) ซึ่ งมีการผูกขาดการผลิต
เครื่ องถ้วยชามโดยราชสานัก มีการพัฒนาเทคนิคการเขียนลวดลายหลากสี ลงบนเครื่ องถ้วยชาม ซึ่ ง
ยังคงเป็ นเทคนิ คที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั นอกเหนือจากเครื่ องลายครามที่เป็ นสี ฟ้าขาว หรื อแดงขาว (ที่
เรี ยกว่าครามไฟ) ซึ่ งมีมาตั้งแต่ราชวงศ์ซ่ง (Song, ค.ศ. 960-1279)
จากการค้นพบซากเรื อสิ นค้าในบริ เวณอ่าวไทย จะพบว่ามีท้ งั เรื อที่บรรทุกเครื่ องถ้วย
ชามจากไทยไปขายยังประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก (โดยเฉพาะในช่วงสุ โขทัย หรื อช่วงปลาย
ของราชวงศ์ซอ้ ง และในราชวงศ์หยวน (Yuan, ค.ศ. 1280-1367) ที่เกิดความไม่สงบในราชสานักจีน
ทาให้การส่ งออกต้องหยุดชะงักไป นอกเหนื อจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภท Cobalt ซึ่ งใช้ใน
การผลิตน้ าหมึกสี คราม และกลายมาเป็ นโอกาสทองของเครื่ องถ้วยชามจากประเทศไทย) และทั้ง
จากจี น มายัง ประเทศไทย โดยเฉพาะในราชวงศ์ชิ ง ที่ ตรงกับ สมัย กรุ ง ศรี อยุธ ยาจนถึ ง ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เครื่ องถ้วยจีน ที่มีความสาคัญที่สุดกลุ่มหนึ่ ง ได้แก่ เครื่ องถ้วยประเภทเขียนสี น้ าเงิน
หรื อสี คราม เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าเครื่ องลายคราม
ทั้ง นี้ เ นื่ องจากเครื่ อ งลายครามจี น มัก ได้รับ การก าหนดอายุไ ว้ โดยอาศัย การศึ ก ษา
เทียบเคียงทางด้านรู ปทรง ลวดลาย เนื้อดิน น้ าเคลือบตลอดจน เทคนิคในการผลิต นอกจากนั้น
เครื่ องลายครามหลายชิ้น ยังมีการจารึ กสมัยหรื อปี รัชกาลที่ผลิตขึ้น ซึ่ งทาให้เราสามารถกาหนดอายุ
เครื่ องถ้วยลายครามประเภทต่าง ๆ ได้อย่างค่อนข้างแน่นอนกว่าเครื่ องถ้วยประเภทอื่น ๆ
ในสมัยราชวงศ์ถงั การสร้างสรรค์ทางศิลปะและเทคนิคการผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาได้รับ
การพัฒนาจนสุ กงอมทั้ง ในด้า นปริ ม าณและคุ ณภาพ เครื่ องเคลื อบลายครามสี เขีย วอ่ อน เครื่ อง
เคลือบลายครามสี ขาวและเครื่ องเคลือบลายครามสามสี ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงเทคนิคและ
ศิลปะการผลิตขั้นสู งสุ ดของเครื่ องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์ถงั ต่อมาในสมัยราชวงศ์หยวน มี
เครื่ องปั้ นดินเผาและเครื่ องเคลือบลายครามจานวนมากจาหน่ ายไปยังต่างประเทศ ในสมัยราชวงศ์
ซ่ง อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาและเครื่ องเคลือบลายครามเจริ ญรุ่ งเรื องมาก จึงมีเตาเผาที่
มีชื่อเสี ยงในการผลิตเกิดขึ้นมากเช่นกัน จนมาถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิงซึ่ งเป็ นยุคที่อุตสาหกรรม
การผลิ ตเครื่ องปั้ นดิ นเผาและเครื่ องเคลือบลายครามของจีนรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ด เทคนิ คและฝี มือการ
ผลิตในยุคนี้ก็ได้รับพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเช่นกัน
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ภาพที่ 43 การเปรี ยบเทียบรู ปทรงและลวดลาย ของอ่างปลาที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรก กับ
เครื่ องลายคราม
1.1 อ่างปลาลายคราม
อ่างปลาลายครามปากแคบ ขอบนู นกลม ไหล่ ผายเล็กน้อย ก้นสอบ ตัวอ่างด้าน
นอกเขียนลายปลาขนาดต่างๆ กาลังว่ายน้ าท่ามกลางสาหร่ ายด้วยสี ครามและได้เคลือบไว้ เป็ นศิลปะ
จีนราชวงศ์หมิงตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าวัน่ ลี่ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 (พุทธศตวรรษที่ 22) ขนาด :
ปากกว้าง 30 เซนติเมตร สู ง 61 เซนติเมตร ปัจจุบนั เก็บรักษาอยูท่ ี่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
สัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น
จากการเปรี ยบเทียบอ่างปลาที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
จะมี สั ดส่ วนที่ ผิดไปจากของจริ ง และวาดผิดหลัก การทางทัศ นศิ ล ป์ ที่ ปากอ่ า งปลาควรจะเป็ น
ลัก ษณะวงรี ในส่ วนของลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ป รากฎเป็ นจุ ดเด่ นของเครื่ องลายคราม คื อ
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สัญลักษณ์ปลา ที่วาดอย่างละเอียด จนเห็นเกล็ดปลา ต่างจากจิตรกรรม ในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
ที่เลียนแบบมาเฉพาะรู ปทรงเท่านั้น แต่ลายเส้นมีความอ่อนช้อยมากกว่าลวดลายในเครื่ องลายคราม
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สปทรงและลวดลาย ของจอกสุราที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรก กับ
ภาพที่ 44 การเปรี ยบเทียบรู
เครื่ องลายคราม

1.2 จอกสุ ราลายคราม
ต้นไม้กระเบื้ องเคลื อบลายครามทรงกลม เขียนลายนกอินทรี หันหน้าเข้าหากัน
ลักษณะคล้ายลายประแจจีน และลายเถาเที้ย สัตว์ในเทพนิยายของจีนที่นิยมนามาเขียนภาพ เป็ นลาย
อยูบ่ นเครื่ องสาริ ดโบราณ โดยเฉพาะติ้งและจัว๊ จอกดื่มสุ ราของจีนยุคโบราณ เป็ นศิลปะจีน ราชวงศ์
ชิง คริ สต์ศตวรรษที่ 18 (คริ สต์ศตวรรษที่ 11) ปัจจุบนั เก็บรักษาอยูท่ ี่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
สัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น
จากการเปรี ยบเทียบจอกสุ ราที่ปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
จะมีสัดส่ วนที่คล้ายคลึ งกับของจริ ง เลียนแบบมาในส่ วนของรู ปทรง แต่จะไม่มีลวดลายประกอบ
ส่ วนลวดลายประแจจีนที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก ก็จะเน้นรู ปทรงแบบ
เรขาคณิ ตที่เรี ยบง่าย ไม่ได้เน้นในส่ วนลวดลายประดับอย่างการวาดลวดลายบนเครื่ องลายคราม ที่มี
การขดลายอย่างอิสระ และนาประยุกต์เป็ นสัตว์ต่างๆ
ลักษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จาก
ภาพจอกสุ รานี้ แสดงให้เห็ นว่า เป็ นการวาดภาพแบบเสมือนจริ งเท่านั้น โดยการจาลองมาเฉพาะ
รู ปทรง
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ภาพที่ 45 การเปรี ยบเทียบรู ปทรงของแจกันที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรก กับเครื่ องลายคราม
1.3 แจกันลายคราม
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
สัญลักษณ์ มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น ภาพแจกันลายครามที่ใช้ในการ
เปรี ยบเทียบเป็ นศิลปะจีน ราชวงศ์ชิง คริ สต์ศตวรรษที่ 18 (พุทธศตวรรษที่ 23) แจกันกระเบื้ อง
เคลือบลายคราม ลายดอกไม้สี่ฤดู ปั จจุบนั ถูกเก็บอยูท่ ี่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จากการเปรี ยบเทียบแจกันที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จะ
มี สั ดส่ วนที่ ค ล้า ยคลึ ก ับ ของจริ ง เลี ย นแบบมาในส่ วนของรู ป ทรงแต่ ก็ มี ส่ ว นที่ แตกต่ า ง และมี
ลวดลายประกอบเล็กน้อย คือลายเกลียวคลื่น
ส่ วนลวดลายดอกไม้สี่ฤดูที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก ก็จะ
เน้นรู ปทรงที่เรี ยบง่าย และมีความพริ้ วไหวมากว่าในงานการเขียนลวดลายเครื่ องประดับลายคราม
ที่ลวดลายตายตัวเป็ นแบบแผน มีลวดลายประดับเพิ่มเติม
ลักษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จาก
ภาพแจกันนี้ แสดงให้เห็ นว่า เป็ นการวาดภาพแบบเสมือนจริ ง เท่า นั้น โดยการจาลองมาเฉพาะ
รู ปทรง และในส่ วนลวดลายดอกไม้น้ นั ๆ ก็เลียนแบบมาจากธรรมชาติ เน้นความเรี ยบง่าย มิได้ใช้จิต
นาการเพิม่ เติมแต่อย่างใด
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ภาพที่ 46 การเปรี ยบเทียบลวดลาย ของแจกันที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับเครื่ องลายคราม
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุโบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
สัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น แจกันลายครามที่ใช้เปรี ยบเทียบนี้
เป็ นศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิง ราวคริ สต์ศตวรรษที่ 12-13 ปั จจุบนั ถูกเก็บอยูท่ ี่วดั พระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม
จากการเปรี ยบเทียบแจกันที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จะ
มี สั ดส่ วนที่ แตกต่ า งกับ ของจริ ง เลี ย นแบบมาในส่ วนของรู ป ทรง แต่ ก็ ผิดไปจากความเป็ นจริ ง
ลายเส้นมีลกั ษณะคดงอ และไม่มีลวดลายประกอบ
ส่ วนลวดลายดอกบัว และนกกระสาที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัด
นาคปรก จะเน้นรู ปทรงที่ เรี ยบง่ า ย เฉพาะเส้ นรอบนอก แต่ ดูแล้วมี อิส ระ แลมีะ ความพริ้ วไหว
มากกว่างานการเขียนลวดลายเครื่ องประดับลายคราม ที่ลวดลายตายตัวเป็ นแบบแผน มีลวดลาย
ประดับเพิ่มเติม
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ลักษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จาก
ภาพแจกันนี้ แสดงให้เห็ นว่า เป็ นการวาดภาพแบบเสมือนจริ ง เท่า นั้น โดยการจาลองมาเฉพาะ
รู ปทรง ในลักษณะการใช้เส้นที่เรี ยบง่าย
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ภาพที่ 47 การเปรี ยบเทียบลวดลาย ของแจกันที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับเครื่ องลายคราม
แจกันลายครามทรงน้ าเต้า ปากกลมเล็ก ตกแต่งด้วยลายมังกรห้าเล็บดั้นเมฆกอ
แก้ว ส่ วนคอ เป็ นศิ ลปะจีน ราชวงศ์หมิ ง คริ สต์ศตวรรษที่ 16 ถึ งต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ถึ งต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 (พุทธศตวรรษที่ 21-22) ปัจจุบนั ถูกเก็บอยูท่ ี่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
สัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น
จากการเปรี ยบเทียบแจกันที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จะ
มีสัดส่ วนที่แตกต่างกับของจริ ง เลียนแบบมาในส่ วนของรู ปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็ นจริ ง และ
ไม่มีลวดลายประกอบ ตัวแจกันมีการวาดฐานรองรับ
ส่ วนลวดลายมังกร ที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จะเน้น
รู ป ทรงที่ มี ค วามพริ้ ว ไหว และมี สั ด ส่ ว นการวาดลวดลายที่ ส วยกว่า ในงานการเขี ย นลวดลาย
เครื่ องประดับลายคราม ที่ลวดลายตายตัวเป็ นแบบแผน จากภาพลวดลายมังกร บนเครื่ องลายคราม
จะเป็ นมังกรที่มีกงเล็บ 5 ล แสดงให้เห็ นว่า แจกันลายครามใบนี้ เป็ นสมบัติของกษัตริ ย ์ ส่ วน
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ภาพที่ 48 การเปรี ยบเทียบลวดลายของกาชงชาที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับเครื่ องลายคราม
1.4 กาชงชาลายคราม
กาน้ าชากระเบื้องเคลือบลายครามทรงกลม ปากเล็ก ขอบปากเตี้ย ไหล่ผายกลม ก้น
สอบ มีฝาปิ ดเป็ นรู ปแบนกลม คอพวยกาช้อนขึ้ น ตัวโค้ง ปากงอนออก ตกแต่งด้วยการเขียนลาย
สิ งโตกาลังเล่นลูกแก้วด้วยสี ครามใต้เคลือบ มีขนาดปากกว้าง 12.5 เซนติเมตร สู ง 31.5 เซนติเมตร
เป็ นศิ ลปะจี น ราชวงศ์ชิง คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 19 (พุทธศตวรรษที่ 25)ปั จจุ บนั อยู่ที่ วดั พระเชตุ พ น
วิมลมังคลาราม
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุโบสถ วัดนาคปรก ก็พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจีนเช่นกัน
แต่มีลกั ษณะการวาดแบบเสมือนจริ งเท่านั้น ทั้งในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลาย
สัญลักษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการ
เลียนแบบทั้งรู ปทรงและลวดลายสัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น
จากการเปรี ยบเทียบกาน้ าชาที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
จะมี สัดส่ วนที่ แตกต่างกับของจริ ง เลียนแบบมาในส่ วนของรู ปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็ นจริ ง
มาก และไม่มีลวดลายประกอบ
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ส่ วนลวดลายสิ งโต ที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จะเน้น
รู ป ทรงที่ มี ค วามพริ้ วไหว และมี สั ด ส่ ว นการวาดลวดลายที่ ส วยกว่ า ในการเขี ย นลวดลาย
เครื่ องประดับลายคราม ที่ลวดลายตายตัวเป็ นแบบแผน จากภาพลวดลายสิ งโตบนเครื่ องลายคราม
จะมีลายเส้นในการวาดที่ดูแข็ง ขาดความมีชีวติ ชีวา และผิดสัดส่ วน
ลักษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จาก
ภาพกาน้ าชาใบนี้ แสดงให้เห็ นว่า เป็ นการวาดภาพแบบเหนื อจริ ง โดยการจาลองมาเฉพาะรู ปทรง
และเพิ่มเติมจิตนาการ ในลักษณะการใช้เส้นที่พริ้ วไหว
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ภาพที่ 49 การเปรี ยบเทียบลวดลาย ของแจกันที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับเครื่ องลายคราม
1.5 แจกันลายครามไฟ
แจกันกระเบื้องทรงสี่ เหลี่ยม คอคอด ไหล่ผาย ก้นสอบ ตัวแจกันตกแต่งด้วยการ
เขียนลายดอกไม้และผีเสื้ อ ด้วยสี ครามและสี แดง ซึ่ งเรี ยกว่า “ครามไฟ” รอบไหล่และส่ วนล่างของ
แจกันเขียนช่อลายดอกไม้ดว้ ยสี แดง มีขนาดขนาด กว้าง .
5
เป็ น
ศิลปะจีน ราชวงศ์ชิงตอนต้น คริ สต์ศตวรรษที่ ( ท
ที่ 23) ปั จจุบนั เก็บอยูท่ ี่วดั พระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม
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จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
สัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น
จากการเปรี ยบเทียบแจกันที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จะ
มีสัดส่ วนที่แตกต่างกับของจริ ง เลียนแบบมาในส่ วนของรู ปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็ นจริ ง และ
ไม่มีลวดลายประกอบ ตัวแจกันจะเน้นความเป็ นเหลี่ยมมุมมากกว่าความเป็ นจริ ง
ส่ วนลวดลายดอกไม้และผีเสื้ อ ที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับลวดลายบนเครื่ องลสยคราม เน้นรู ปทรงที่มีความพริ้ วไหว สัดส่ วนในการ
วาดลวดลายที่สวยกว่าการเขียนลวดลายเครื่ องประดับลายคราม ที่ลวดลายตายตัวเป็ นแบบแผน จาก
ภาพลวดลายผีเสื้ อและดอกไม้ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรกจะมีการนาลายไทยมา
ประยุกต์ใช้ ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว ดูมีชีวิตชีวามากกว่าการเขียนลวดลายเครื่ องประดับลายคราม
ที่มีแบบแผนในการวาดที่ตายตัว
ลักษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จาก
ภาพแจกันใบนี้ แสดงให้เห็ นว่า เป็ นการวาดภาพแบบเหนื อจริ ง โดยการจาลองมาเฉพาะรู ปทรง
และเพิ่มเติมจิตนาการ ในลักษณะการใช้เส้นที่พริ้ วไหว
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ภาพที่ 50 การเปรี ยบเทียบลวดลาย ของถ้วยชาที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับเครื่ องลายคราม
1.6 ถ้วยชาลายคราม
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
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สัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น ถ้วยชาลายครามที่นามาเปรี ยบเทียบ
เป็ นศิลปะจีน สมัยราชวงศ์ชิง ค.ศ.1345 (พ.ศ. 1888) ปัจจุบนั เก็บอยูท่ ี่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จากการเปรี ยบเทียบถ้วยน้ าชาที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
จะมีสัดส่ วนที่แตกต่างกับของจริ ง เลียนแบบมาในส่ วนของรู ปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็ นจริ ง ไม่
มีลวดลายประกอบ ตัวแจกันจะเน้นความเป็ นเหลี่ยมมุม และผิดหลักการทางทัศนศิลป์
ส่ วนลวดลายดอกไม้ ที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จะเน้น
รู ปทรงที่มีความพริ้ วไหว สัดส่ วนในการวาดลวดลายที่สวยกว่าการเขียนลวดลายเครื่ องประดับลาย
คราม ที่ลวดลายตายตัวเป็ นแบบแผน จากภาพลวดลายดอกไม้ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาค
ปรกจะ ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว ดูมีชีวิตชีวามากกว่าการเขียนลวดลายเครื่ องประดับลายคราม ที่มี
แบบแผนในการวาดที่ตายตัว และมีลายเส้นที่หนักแน่น
ลักษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จาก
ภาพถ้วยน้ า ชาใบนี้ แสดงให้เห็ นว่า เป็ นการวาดภาพแบบเสมือนจริ ง โดยการจาลองมาเฉพาะ
รู ปทรง
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ภาพที่ 51 การเปรี ยบเทียบลวดลายของแจกันที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดนาคปรกกับเครื่ องลายคราม
1.7 แจกันกระเบื้องเคลือบลายคราม
แจกันกระเบื้ องเคลื อบลายคราม ลายดอกไม้และลายคลื่ น หู เป็ นรู ปลาไผ่ ที่ใช้
เปรี ยบเทียบเป็ นศิลปะจีน ราชวงศ์ชิงตอนต้น คริ สต์ศตวรรษที่ 18 ( ท
ที่ 23) ปั จจุบนั เก็บ
อยูท่ ี่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
สัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น
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จากการเปรี ยบเทียบแจกันที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จะ
มีสัดส่ วนที่แตกต่างกับของจริ ง เลียนแบบมาในส่ วนของรู ปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็ นจริ ง ไม่มี
ลวดลายประกอบ ตัวแจกันจะเน้นความเป็ นเหลี่ยมมุม มีขอบคม และผิดหลักการทางทัศนศิลป์
ส่ วนลวดลายดอกไม้และคลื่น ที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
จะเน้ น รู ป ทรงที่ มี ค วามพริ้ ว ไหว สั ด ส่ ว นในการวาดลวดลายที่ ส วยกว่ า การเขี ย นลวดลาย
เครื่ องประดับลายคราม ที่ลวดลายตายตัวเป็ นแบบแผน จากภาพลวดลายดอกไม้ในงานจิตรกรรม
พระอุ โ บสถ วัด นาคปรกจะ ให้ค วามรู้ สึ ก เคลื่ อ นไหว ดู มี ชี วิต ชี ว ามากกว่า การเขี ย นลวดลาย
เครื่ องประดับลายคราม ที่มีแบบแผนในการวาดที่ตายตัว และมีลายเส้นที่หนักแน่น แต่รูปทรงจะมี
ความสร้างสรรค์กว่า งานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก เพราะมีการดัดแปลงรู ปทรงของบ้อง
ไม้ไผ่ มาทาเป็ นหูแจกัน
ลักษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก จาก
ภาพแจกันนี้ แสดงให้เห็นว่า เป็ นการวาดภาพแบบเสมือนจริ ง โดยการจาลองมาเฉพาะรู ปทรง เพื่อ
สื่ อความหมาย
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ภาพที่ 52 การเปรี ยบเทียบรู ปทรงของกาน้ าชาที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดนาคปรก กับครื่ องปั้ นดินเผา
1.8 กาน้ าชา
จากภาพจะเห็ นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์ ม งคลที่ ปรากฏในงานจิ ตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก ก็ พบบนภาชนะเครื่ องลายครามของจี นเช่ นกัน แต่ มีล ักษณะการวาดแบบ
เสมื อนจริ ง เท่า นั้น ทั้ง ในเรื่ องของรู ปทรง หรื อลวดลายสัญลัก ษณ์ มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุ โบสถ วัดนาคปรก มี ก ารตัดทอนลวดลายออกไป เป็ นการเลี ย นแบบทั้ง รู ป ทรงและลวดลาย
สัญลักษณ์มงคล เพื่อให้พอที่จะสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น จากภาพกาน้ าชาที่ใช้เปรี ยบเทียบเป็ น
ศิลปะจีน ราชวงศ์ชิงตอนต้น คริ สต์ศตวรรษที่ 18 ( ท
ที่ 23) มีขนาดความกว้า 12
เซนติเมตร สู ง 6 เซนติเมตรปั จจุบนั เก็บอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์ จังหวัดสงขลา
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จากการเปรี ยบเทียบชุ ดน้ าชาที่ปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
จะมีสัดส่ วนที่แตกต่างกับของจริ ง เลียนแบบมาในส่ วนของรู ปทรง แต่ก็ผดิ ไปจากความเป็ นจริ ง
ลักษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัด นาคปรก จาก
ภาพกาน้ าชานี้ แสดงให้เห็ นว่า เป็ นการวาดภาพแบบเสมือนจริ งเท่านั้น โดยการจาลองมาเฉพาะ
รู ปทรง เพื่อสื่ อความหมายกับผูช้ มเท่านั้น
2. กำรเปรี ยบเทียบงำนจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนำคปรกกับกำรเครื่องแต่ งกำยจีน
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจีน ประวัติศาสตร์ ของประเทศจีนมีมานานถึง 5 พันปี
วัฒนธรรมเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายของชาวจีนก็มีมายาวนานไม่แพ้กนั ซึ่ งในระยะเวลา 5 พันปี มานั้น
ชาวจีนได้รับอิทธิ พลเครื่ องแต่งกายจากชนกลุ่มน้อย เผ่าต่าง ๆ ในประเทศจีน รวมถึงวัฒนธรรมการ
แต่งกายเสื้ อผ้าของชาวต่างชาติ ผสมผสานกันจนเป็ นลักษณะพิเศษของการแต่งกายชาวจีนในยุคนั้น
ๆ ซึ่ งการแต่งกายของชาวจีนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง และดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
สาหรับภาพบุคคลในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก มักแต่งกายด้วยผ้าไหม มี
ประวัติเล่ ากันว่า วิธีเลี้ ยงไหมของจีนเป็ นความรู้ ที่นางลัว่ จู่ สนมของจักรพรรดิ หวงตี้ เป็ นผูส้ อน
ประชาชนจีนเมื่อกว่าห้าพันปี ก่อน สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนจีนรู้เทคนิ คการปลูกหม่อน เลี้ ยง
ไหม และทอผ้าไหมตั้งแต่สมัยโบราณ หลังจากที่จางเชียนในสมัยฮัน่ ตะวัน ตกได้บุกเบิกเส้นทางไป
ถึงตะวันตกแล้ว ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของจีนก็ได้แพร่ หลายไปถึงยุโรป ชาวยุโรปเห็นผ้าไหมที่นุมนวล
และ หลากหลายสี สัน เลยถือเป็ นของล้ าค่และแย่งกันซื้ อ เล่ากันว่า จักรพรรดิซีซาร์ แห่ งอาณาจักรโรมัน
ก็เคยสวมฉลองพระองค์ที่ทาด้วยผ้าไหมจีนไปชม ละคร ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งโรงละคร
คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) เคยกล่าวกับกะลาสี เรื อว่า ระหว่าง
การเดิ นทาง ถ้าใครได้พบแผ่นดินใหญ่เป็ นคนแรก ก็จะได้รางวัลเป็ นเสื้ อผ้าไหม ราคาของผ้าไหม
ขณะนั้นแพงเหมือน ทอง ขณะนั้น อาณาจักรโรมันต้องประสบปั ญหาขาดดุลการคลัง เนื่องจากจ่าย
ค่านาเข้าผ้าไหมที่แสนแพง
ด้วยเหตุน้ ี วุฒิสภาจึงลงมติห้ามจาหน่ ายและสวมเสื้ อผ้า ไหมจีน แต่ก็ตอ้ งประสบกับ
การคัดค้านอย่างรุ นแรงจากชนชั้นสู งทั้งหลายที่นิยมผ้าไหม จีน สุ ดท้าย อาณาจักรโรมันต้องยกเลิก
ข้อห้ามนี้ ไปในที่สุด ตอนแรกชาวยุโรปไม่ทราบว่าผ้าไหมจีน มากจากการเลี้ยงตัวไหมและทักทอ
เป็ นผ้าไหม พวกเขานึ กว่า ไหมสกัดจากต้นไม้ แล้ว แช่น้ าเย็นจนกลายเป็ นเส้่นไหม พอทราบว่าผ้า
ไหมทาด้วยเส้นไหมที่มาจากการเลี้ยงตัวไหม พวกเขาตัดสิ นใจหาทุกวิถีทางที่จะ เรี ยนรู้วิธีเลี้ยงตัว
ไหมของจี น มีหลายตานานที่กล่าวขานถึงวิธีการเลี้ ยงไหมของจีนแพร่ ไปยังตะวันตกได้อย่าง ไร
จากบันทึกที่ พระเสวียนจั้ง (Xuanzang) (ประมาณ ค.ศ. 602 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 664) เขียนไว้ใน
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บันทึ กการเดิ นทางไปตะวันตกสมัยราชวงศ์ถงั ระบุว่า ทางตะวันตกมีแคว้นเล็กชื่ อโคสตนะ ซึ่ ง
อยาก เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารเลี้ ย งตัว ไหม ก็ เ ลยขอความช่ ว ยเหลื อ จากประเทศตะวัน ออก แต่ ป ระเทศ
ตะวันออกขณะนั้นปฏิเสธที่จะสอนให้ และ ตรวจตราตามด่านอย่างเข้มงวดเพื่อ ป้ องกันไม่ให้ไข่ตวั
ไหม และเมล็ดต้นหม่อมแพร่ หลายไปยังต่างประเทศ ตามการศึกษาค้น คว้าของนักวิชาการประเทศ
ตะวันออก ในราชวงศ์เป่ ยเว่ยในสมัยนั้น กษัตริ ยแ์ คว้นโคสตนะเห็นว่าการ ขอความช่ วย เหลือไม่
เป็ นผล ก็เลยคิดหาวิธีอื่น พระองค์ทรงของอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงประเทศตะวันออก โดยถือการ
ส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี เป็ นข้ออ้าง และได้รับอนุ ญาตจากประเทศตะวันออก ก่อนจะอภิเษกสมรส
กษัตริ ยโ์ คสตนะส่ งทูตพิเศษไปลอบทูลเจ้าหญิงขอให้ เจ้าหญิงทรงพยายามนาไข่ตวั ไหมและ เมล็ด
ต้นหม่อนออกไปด้วย เจ้าหญิงทรงยอมรับการร้องขอ ก่อนจะเดินทางเจ้าหญิงทรง ลอบเก็บไข่ตวั
ไหมและเมล็ดต้นหม่อม ไว้ในพระมาลา เวลาออกจากด่าน เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเสื้ อผ้าและกระเป๋ า
ทั้งหมด เพียงแต่ ไม่กล้าตรวจค้นพระมาลาบนเศียรของ เจ้าหญิง ด้วยเหตุน้ ี ไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้น
หม่อมจึงถูกนาไปยังแคว้นโคสตนะและแพร่ หลายต่อไปยังตะวันตก
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3. ลักษณะกำรแต่ งกำยทีพ่ บภำพบุคคลในงำนจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนำคปรก
3.1 ถังจวง (เสื้ อคอจีน)
เสื้ อคอจีนมีชื่อเรี ยกในภาษาจีนว่า "ถังจวง" ที่จริ งแล้วชื่อเรี ยกนี้ เป็ นชื่ อที่เริ่ มเรี ยก
โดยชาวต่างชาติ เนื่ องจากราชวงศ์ถงั ของจีนเป็ นยุคสมัยที่เจริ ญรุ่ งเรื องจนมีชื่อเสี ยงขจรไปไกลถึง
ต่างแดน ดังนั้นในสมัยต่อๆ มาชาวต่างชาติจึงเรี ยกคนจีนว่า "ถังเหริ น" หรื อคนถัง ย่านที่พกั อาศัย
ของชาวจีนหรื อไชน่าทาวน์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศอาเซี ยนและในยุโรปก็เรี ยกว่า "ถังเห
ริ นเจีย" หรื อถนนของคนถัง และชาวจีนโพ้นทะเลเองก็เรี ยกตัวเองว่า "ถังเหริ น" เช่นกัน ที่เรี ยกกัน
เช่นนี้ ก็เป็ นเพราะราชวงศ์ถงั เป็ นราชวงศ์ที่ชาวจีนภาคภูมิใจมาตั้งแต่สมัยโบราณนัน่ เอง ต่อมาจึงมี
การเรี ยกเสื้ อผ้าแบบโบราณของจีนที่คนถังในย่านถังเหริ นเจียสวมใส่ ว่า "ถังจวง" หรื อชุดถัง ซึ่ งที่
จริ งแล้วถังจวงไม่ใช่ชุดในสมัยราชวงศ์ถงั แต่อย่างใด แต่เป็ นชุดของสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย
ถังจวงหรื อเสื้ อคอจีนดัดแปลงมาจากเสื้ อนอกของชาย ในสมัยปลายราชวงศ์ชิง
แบบเสื้ อถังจวงมีลกั ษณะเด่น 4 ประการคือ
1. คอเสื้ อตั้ง โดยเปิ ดคอเสื้ อด้านหน้าตรงกลางไว้
2. แขนเสื้ อและตัวเสื้ อเป็ นผ้าชิ้ นเดียวกัน จึงไม่มีรอยตะเข็บต่อระหว่างแขนเสื้ อ
และตัวเสื้ อ
3. สาบเสื้ อเป็ นแนวตรงหรื อแนวเฉียง
4. กระดุมเสื้ อเป็ นกระดุมแบบจีนซึ่ งประกอบด้วยเม็ดกระดุมที่ใช้ผา้ ถักเป็ นปม
และห่วงรังดุม
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นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะเฉพาะอื่นๆ เช่น ผ้าที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นผ้าแพรปั กลายหรื อผ้า
ต่วน สี เสื้ อมีให้เลือกหลากหลาย โดยมากจะมีสีแดงสด สี แดงคล้ า สี แดงน้ าตาล สี น้ าเงินไพลินและ
สี กาแฟเป็ นหลัก นอกจากนี้ยงั มีสีเหลืองสว่าง สี เหลืองทอง สี เขียวมรกต สี ดาและสี ทองด้วย
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ภาพที่ 53 การแต่งกายของภาพบุคคล ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดนาคปรก
3.2 ฉีผาว (ชุดกี่เพ้า)
ฉี ผ าวหรื อ กี่ เ พ้า เป็ นชุ ด ที่ ดัด แปลงมาจากชุ ดของหญิ ง ชาวแปดกองธงในสมัย
ราชวงศ์ชิง กี่เพ้าเป็ นเครื่ องแต่งกายที่เกิดจากการหลอมรวมเป็ นหนึ่ งของชนชาติต่างๆ ของจีนและ
ถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจีน กี่เพ้าเป็ นงานตัดเย็บที่รวมเอาศิลปะหลายแขนง
ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นหัตถกรรมการปั กลวดลาย ภาพดอกไม้และนกหรื อภาพอื่นๆ ซึ่ งล้วน
สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจีน หากดูตามความหมายของตัวอักษรจีน ฉี ผาว
หรื อกี่เพ้านั้นโดยมากมักหมายถึงชุดเสื้ อคลุมยาว เมื่อผ่านวิวฒั นาการมาหลายยุคหลายสมัยจนมาถึง
สมัยราชวงศ์ชิง จึงได้มีการตีความหมายจากตัวอักษรคาว่าฉี ผาวว่า หมายถึงชุดเสื้ อคลุมยาวที่ชาว
กองธงทั้งชายและหญิงสวมใส่ ("ฉี " แปลว่า ธง "ผาว" แปลว่า ชุ ดเสื้ อคลุมยาว) แต่ชุดกี่เพ้าในยุค
ต่อมานั้นพัฒนามาจากชุ ดเสื้ อคลุ มยาวที่หญิงชาวแปดกองธงสวมใส่ ต่อมาหญิงชาวฮัน่ ได้แต่งตัว
เลียนแบบหญิงชาวแมนจู
ในทางกลับกันหญิงชาวแมนจูและหญิงชาวมองโกลก็แต่งตัวเลียนแบบหญิงชาว
ฮัน่ เช่นกัน การเลียนแบบกันไปมาทาให้เกิดการผสมผสานระหว่างการแต่งกาย ของหญิงชาวแมนจู
และหญิงชาวฮัน่ การแต่งกายของหญิงสองชนชาติจึงคล้ายคลึงกันมากขึ้นตามลาดับ จากนั้นจึง
ค่อยๆ พัฒนาเป็ นกลายชุ ดกี่ เพ้ายุคแรกที่เป็ นที่นิยมทัว่ ประเทศจีน ต่อมาเมื่อเครื่ องแต่งกายแบบ
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ตะวันตกแพร่ หลายเข้ามาในประเทศจีน ก็ได้มีการดัดแปลงชุดกี่ เพ้าให้เข้ากับ ลักษณะเด่นของชุ ด
แบบตะวันตกกลายเป็ นชุ ดกี่เพ้าแบบใหม่ ที่เรี ยบง่ายและแพร่ หลายสู่ คนทัว่ ไปมากขึ้น ชุดกี่เพ้าใน
ปั จจุบนั เป็ นชุดที่ออกแบบไปตามแฟชัน่ มากขึ้น แต่สีของชุดกี่เพ้าก็ยงั คงเป็ นสี แบบชุดกี่เพ้าโบราณ
เช่ น ชุ ดกี่ เพ้าที่ใช้สีแดงสด สี เขียวสดและสี ฟ้าสดตัดกับสี แดงและสี ดา นอกจากนี้ ยงั มีการนาผ้า
หลายชนิดมาใช้ในการตัดเย็บและมีรูปแบบหลากหลายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็ นชุดกี่เพ้าสั้น ชุ ดกี่เพ้า
ยาว หรื อชุดกี่เพ้าที่ออกแบบตามฤดูกาลทั้งสี่ ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
4. ทรงผมทีพ่ บในงำนจิตรกรรมฝำผนัง พระอุโบสถ วัดนำคปรก
4.1 มวยเก้าเทพ
ผมทรงมวยเก้าเทพได้เริ่ มขึ้นสมัยฉิ น ซึ่ งสมัยนั้นแบบทรงผมของมเหสี เชื้ อพระ
ราชวงศ์ นางสนม และเหล่าสตรี สังคมชั้นสู ง จะนิ ยมทาผมเลี ยนแบบเทพยดาในภาพวาด โดยมี
ลักษณะเป็ นห่วง และมีเครื่ องประดับตกแต่ง
จากการเปรี ยบเทียบนี้ ทาให้ทราบว่าจิตรกรรมบุคคล ภายในพระอุโบสถ วัดนาค
ปรก ภาพนี้ ได้เลี ยนแบบทรงผม มวยเก้าเทพในสมัยฉิ น แต่ในงานจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก ได้เลียนแบบเฉพาะรู ปทรง โดยไม่ได้เก็บในส่ วนของเครื่ องประดับทรงผม
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ภาพที่ 54 การเปรี ยบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับทรงผมสตรี จีนโบราณ
ที่มา: เฉิ นซิ่ วเชง, งามด้วยเครื่ องแต่งกาย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555.เข้าถึงได้จาก
http://hakkapeople.com/node/464
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4.2 มวยยกสู ง
ผมทรงมวยยกสู ง ได้เริ่ มขึ้ นสมัยฮัน่ ซึ่ งสมัย นั้นแบบทรงผมของมเหสี เชื้ อพระ
ราชวงศ์ นางสนม และเหล่าสตรี สังคมชั้นสู ง โดยมีลกั ษณะเป็ นมวยผมตรงกลางศีรษะ รวบผมตรง
ท้ายทอย และมีเครื่ องประดับตกแต่งเป็ นริ บบิ้นผ้า หรื อมุก
จากการเปรี ยบเทียบนี้ ทาให้ทราบว่าจิตรกรรมบุคคล ภายในพระอุโบสถ วัดนาค
ปรก ภาพนี้ ได้เลี ยนแบบทรงผม มวยยกสู งในสมัยฮัน่ โดยงานจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ วัด
นาคปรก ได้เลียนแบบรู ปทรง และเพิ่มการประดับตกแต่งด้วยเครื่ องประดับทรงผม เป็ นริ บบิ้นผ้า
และดอกโบตัน๋
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ภาพที่ 55 การเปรี ยบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับทรงผมสตรี จีนโบราณ
ที่มา: เฉิ นซิ่ วเชง, งามด้วยเครื่ องแต่งกาย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555.เข้าถึงได้จาก
http://hakkapeople.com/node/464
4.3 มวยย้อน
ผมทรงมวยย้อนได้เริ่ มขึ้นสมัยถัง เป็ นทรงผมของมเหสี เชื้ อพระราชวงศ์ นางสนม
และเหล่าสตรี สังคมชั้นสู ง เป็ นทรงผมที่นิยมทากันมากในสมัยนั้น และนับว่าเป็ นรู ปแบบทรงผมที่
ต้อ งอาศัย ฝี มื อ ในการจัด แต่ ง ทรงผมรู ป แบบหนึ่ งเลยที เ ดี ย ว ขั้น ตอนในการจัด แต่ ง ทรงผม
ให้นาผมรวบไปไว้ขา้ งหลัง โดยใช้ลวดแทนหนังยาง แบ่งผมในการม้วน ซึ่ งสามารถม้วนได้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ตามรู ปภาพประกอบ บ้างก็สามารถม้วนผมได้ดูคล้ายกับนกที่กระพือปี กอยู่ 2 ข้าง
จากการเปรี ยบเทียบนี้ ทาให้ทราบว่าจิตรกรรมบุคคล ภายในพระอุโบสถ วัดนาค
ปรก ภาพนี้ ได้เลียนแบบทรงผมมวยย้อนในสมัยถัง โดยงานจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ วัดนาค
ปรก ได้เลียนแบบรู ปทรง และเพิ่มการประดับตกแต่งด้วยเครื่ องประดับทรงผม และขนนกยูง
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ภาพที่ 56 การเปรี ยบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับทรงผมสตรี จีนโบราณ
ที่มา: เฉิ นซิ่ วเชง, งามด้วยเครื่ องแต่งกาย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555.เข้าถึงได้จาก
http://hakkapeople.com/node/464
4.4 มวยผมแบบแกละ
ทรงมวยผมแบบแกละได้เริ่ มขึ้นสมัยฉิ น แล้วตกทอดเรื่ อยมามีให้เห็นแทบทุกยุค
ในสมัยต่อจากนั้น และเป็ นรู ปแบบทรงผมของสาวใช้ในราชสานักเป็ นเช่นนี้ เรื่ อยมา กระทั้งถึงสมัย
ชิงก็ยงั คงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็เป็ นที่นิยมของหญิงสาววัยรุ่ นชาวบ้านทัว่ ไป
จากการเปรี ยบเทียบนี้ ทาให้ทราบว่าจิตรกรรมบุคคล ภายในพระอุโบสถ วัดนาค
ปรก ภาพนี้ ได้เลียนแบบทรงผมมวยแบบแกละในสมัยฉิ น โดยงานจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ
วัดนาคปรก ได้เลียนแบบผมทรงนี้อย่างเต็มรู ปแบบ

ภาพที่ 57 การเปรี ยบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับทรงผมสตรี จีนโบราณ
ที่มา: เฉิ นซิ่ วเชง, งามด้วยเครื่ องแต่งกาย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555.เข้าถึงได้จาก
http://hakkapeople.com/node/464
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ภาพที่ 58 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุก๊ ตาจีน
จากการเปรี ยบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุ๊กตาหิ น
ในวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ) ภาพนี้จะเห็นได้วา่ ลักษณะการแต่งกาย เสื้ อผ้าจะมีความ
คล้ายคลึงกัน เสื้ อผ้าสตรี ท้ งั 2 นี้ เป็ นลักษณะเสื้ อคลุมตัวใหญ่และยาว ช่วงคอตรง ผ้าในส่ วนรักแร้
ทั้งสองข้างตัดแยกออกจากกัน หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า “เสื้ อกัก๊ สมัยราชวงศ์ซ่ง” และประดับด้วย
แผงคอ แบบเสื้ อผ้านี้ได้รับความนิยมในหมู่นางสนมในวังและสตรี ทว่ั ไปในสมัยนั้น
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ภาพที่ 59 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุก๊ ตาจีน
จากการเปรี ยบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุ๊กตาหิ น
ในวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ) ภาพนี้จะเห็นได้วา่ ลักษณะการแต่งกาย เสื้ อผ้าจะมีความ
คล้ายคลึงกัน เสื้ อผ้าบุรุษทั้ง 2 นี้ เป็ นการเลียนแบบการแต่งกายสมัยราชวงศ์ซ่ง พฤติกรรมของผูค้ น
ส่ วนใหญ่คล้อยตามแนวคาสอนของท่านขงจื้อ มีรสนิ ยมชื่ นชมในความเป็ นธรรมชาติ ส่ งผลให้
แบบเสื้ อผ้าของผูค้ นในสมัยซ่งไม่เน้นลวดลายสี ฉูดฉาด เครื่ องแต่งกายเสื้ อผ้าของข้าราชการจะเป็ น
เสื้ อคลุมยาว แขนเสื้ อใหญ่ สวมหมวกประจาตาแหน่ง มีการแบ่งสี เสื้ อผ้าเพื่อบ่งบอกยศตาแหน่ง
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ภาพที่ 60 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุก๊ ตาจีน
จากการเปรี ยบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุ๊กตาหิ น
ในวัดบวรนิเวศวิหาร ภาพนี้ จะเห็นได้วา่ ลักษณะการแต่งกาย เสื้ อผ้าจะมีความคล้ายคลึงกัน เสื้ อผ้า
สตรี ท้ งั 2 นี้ เป็ นการแต่งกายแบบสมัยฮัน่ ในสมัยฮัน่ เสื้ อผ้ามีต้ งั แต่เป็ นลักษณะเสื้ อและกระโปรง
ต่อกัน (กี่เพ่า) และแยกเสื้ อกระโปรงเป็ น 2 ชิ้น กระโปรงจะมีลวดลายหลากหลายมาก กระโปรงที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดในสมัยนั้น คือ “กระโปรงลายเทพสถิตย์”35

35

2545), 52.

ณัฏฐภัทร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,
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ภาพที่ 61 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุก๊ ตาจีน
จากการเปรี ยบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุ๊กตาหิ น
ในวัด บวรนิ เ วศวิ ห ารราชวรวิ ห าร ภาพนี้ จะเห็ น ได้ว่า ลัก ษณะการแต่ ง กาย เสื้ อ ผ้า จะมี ค วาม
คล้ายคลึงกัน เสื้ อผ้าบุรุษทั้ง 2 นี้ เป็ นการแต่งกายสมัยราชวงศ์ฮนั่ ในยุคนี้ ผา้ ที่มีลกั ษณะการถักทอ
ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ดังนั้น คนที่มีเงินในสมัยนั้นจะสวมใส่ เสื้ อผ้าที่ทาจากผ้าแพรต่วน ซึ่ ง
มีความสวยงามมาก โดยทัว่ ไปผูช้ าย จะสวมเสื้ อสั้น กางเกงขายาว และหากฐานะยากจน จะสวม
เสื้ อแขนสั้นที่ตดั เย็บด้วยผ้าหยาบ
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ภาพที่ 62 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุก๊ ตาจีน
จากการเปรี ยบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุ๊กตาหิ น
ในวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ) ภาพนี้จะเห็นได้วา่ ลักษณะการแต่งกาย เสื้ อผ้าจะมีความ
คล้ายคลึงกัน เสื้ อผ้าบุรุษทั้ง 2 นี้ เป็ นการเลียนแบบเครื่ องแต่งกายสมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์
ชิง และได้ให้ความสาคัญกับการฟื้ นฟูวฒั นธรรมของชาวฮัน่ ดังนั้นเครื่ องแต่ง กายจะมีกลิ่นอายการ
ผสมผสานระหว่างสมัยฮัน่ ถังและซ่ ง เสื้ อผ้าชายจะเน้นเสื้ อคลุมยาว เป็ นหลัก ข้าราชการจะเน้น
สวมใส่ ชุด “ปู่ ฝู” 36สวมหมวกผ้าแพรบาง สวมเสื้ อคอกลม ลายผ้าตรงกลางเสื้ อคลุมยาวบ่งบอกถึง
ยศตาแหน่งทางราชการ สมัยนั้น ผูช้ ายทัว่ ไปยังนิยมสวมหมวกผ้าแบบสี เหลี่ยมอีกด้วย

36

เรื่ องเดียวกัน.
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ภาพที่ 63 การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุก๊ ตาจีน
จากการเปรี ยบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วัดนาคปรก กับตุ๊กตาหิ น
ในวัด พระเชตุ พ นวิม ลมัง คลาราม ภาพนี้ จะเห็ น ได้ว่า ลัก ษณะการแต่ ง กาย เสื้ อ ผ้า จะมี ค วาม
คล้ายคลึงกัน เสื้ อผ้าสตรี ท้ งั 2 นี้ เป็ นการเลียนแบบการแต่งกายในสมัยราชวงศ์ซ่ง ลักษณะเสื้ อคลุม
ตัวใหญ่และยาว ช่วงคอตรง ผ้าในส่ วนรักแร้ท้ งั สองข้างตัดแยกออกจากกัน หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า “เสื้ อกัก๊ สมัยซ่ง”37 แบบเสื้ อผ้านี้ได้รับความนิยมในหมู่นางสนมในวังและสตรี ทว่ั ไปในสมัยนั้น

37

Soame R. Jenyns, Chinese Art II (New York : Rizzoli, 1980).

บทที่ 6
บทสรุ ป
การใช้พระอุ โบสถ วัดนาคปรกตัวอย่า งในการศึกษา ทาให้เข้าในการแพร่ อิท ธิ พ ล
ศิลปะจีนในจิตรกรรมไทย ซึ่ งเริ่ มจากวัดที่พระมหากษัตริ ยท์ รงสร้างก่อน ดังจะเห็นได้ว่าแม้จะมี
รายละเอียดลปี กย่อยแตกต่างกันไปบ้าง แต่รูปแบบจิตรกรรมโดยรวมของวัดได้ ปรากฏครั้งแรกใน
วัดที่พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรื อบูรณะ ด้วยการเขียนภาพเครื่ อง
ตั้งเครื่ องโต๊ะแบบจีน และแนวทางการใช้ภาพ และลวดลายแบบจีนอย่างเป็ นเอกเทศนั้น ปรากฏครั้ง
แรกที่อุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร อีกทั้งอาจเห็นได้จากความสัมพันธ์ในการออกแบบ
งานจิตรกรรมระหว่างวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ซึ่ งเป็ นวัดของกษัตริ ยแ์ ละวัด นาคปรก ซึ่ งเป็ น
วัดสามัญชนด้วย
การเขียนภาพ และลวดลายแบบจีนในลักษณะคล้ายกันนี้ไม่ได้ปรากฏเฉพาะวัดที่ศึกษา
เท่านั้น เพราะจิตรกรรมในวัดอื่นๆ ที่เขียนขึ้นในช่ วงรัชสมัยนี้ หลายแห่ ง ก็เขียนภาพในลักษณะ
คล้ายกันโดยอาจเขียนเต็มพื้นที่ ลักษณะและหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น แสดงถึงการเขียนภาพ หรื อ
ลวดลายแบบจีนที่ต่างไปจากสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่ งปรากฏในจิตรกรรมทั้งนอก และในกลุ่มวัด
ตัวอย่างที่ทาการศึกษา อันถือได้วา่ เป็ นลักษณะเด่นในช่วงเวลานี้
จากการศึกษายังไม่พบว่า มีวดั ใดที่เขียนงานจิตรกรรมเช่ นนี้ เก่าไปกว่าที่อุโบสถ วัด
ราชโอรสารามราชวรวิหาร ซึ่ งน่าจะเขียนขึ้นในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และเป็ นตัวแทนที่ยงั แสดงถึ งพระราชนิ ยมต่อศิลปะจีนของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่ยงั ไม่ข้ ึนครองราชย์ ดังนั้นวัดแห่ งนี้จึงเป็ นวัดแรกที่มีการเขียนงานจิตรกรรมแบบนอกอย่าง
ดังนั้นถึ งแม้ว่าวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็ นวัด หรื อศาสนาสถานแห่ งแรกที่มีการเขียนภาพ
จิตรกรรมแบบนอกอย่าง แต่หากมองในภาพรวมโดยไม่จากัดประเภทอาคารแล้ว ก็ไม่อาจกล่าว
เช่นนั้นได้ หลักฐานที่ปรากฏสามารถกล่าวได้วา่ การเขียนภาพจิตรกรรมแบบนอกอย่างเริ่ มเป็ นที่
นิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยปรากฏเป็ นครั้งแรกในกลุ่มชนชั้นนาไทย
ระดับกษัตริ ย ์ และเชื้อพระวงศ์
ส่ วนวัดราชโอรสารามวรวิหาร นอกจากจะแสดงถึงความนิ ยมศิลปะจีนของเจ้านาย
เชื้ อพระวงศ์ในช่ วงนั้นอย่าง กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ หรื อพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว
แสดงให้เห็นความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ใหม่ๆ สาหรับงานจิตรกรรมในพุทธสถาน เพราะเป็ นวัดแรก
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ที่มีการตกแต่งภายในอาคารด้วยงานจิตรกรรมแนวจีน แทนแนวประเพณี เดิม
สาหรับวัดนาคปรก ซึ่ งเป็ นวัดสามัญชน สร้างโดยช่างชาวจีน ก็ได้รับอิทธิ พลโดยตรง
จากวัดราชโอรสารามวรวิหาร อาจจะเรี ยกได้วา่ ยุคนั้นเป็ น “ยุคพระราชนิยม” จากการศึกษาเอกสาร
ที่ ตีพิ ม พ์เรื่ องศิ ล ปะจี นหลายเล่ ม พบว่า จิตรกรรมภาพเครื่ องโต๊ะ เครื่ องตั้งนี้ ปรากฏขึ้ นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว แห่ งราชวงศ์จกั รี ศิลปะชนิ ดนี้ ได้ก่อเกิ ดไปพร้อมกับการ
เจริ ญเติบโตทางการค้า ระหว่างประเทศไทย-ประเทศจีน และคนจีนในประเทศไทยสามารถทา
การค้า ขายและเป็ นเจ้า สั วในหลายตระกูล จนสามารถก้า วสู่ จุ ด ศู นย์ก ลางของอานาจด้ว ยการ
สนับสนุนของกษัตริ ย ์ ไม่วา่ จะด้วยทรัพย์ กาลังกาย หรื อแม้แต่การยกธิ ดาให้เป็ นหม่อม ฯลฯ ทาให้
ราชสานักมีการผสมผสานทางเชื้อชาติจากกลุ่มคนจีน
งานจิ ตรกรรมในยุค นั้นจึ ง เป็ นแบบพระราชนิ ย ม เพื่ อให้เ ป็ นที่ พ อพระหฤทัย ของ
กษัตริ ย ์ ไม่เว้นแม้แต่วดั ที่ ถูกสร้ างโดยพ่อค้า เช่ นวัดนาคปรก โดยการสร้ างจะถูกตัดรายละเอียด
เครื่ องไม้ที่ประกอบสถาปั ตยกรรมออก และลายประดับกระเบื้องแทน ในส่ วนของจิตรกรรมฝา
ผนังก็เขียนภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะบูชาแบบจีน โดยลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
วัดนาคปรกนี้ ถูกวาดแบ่งเป็ นช่องๆ
ความแตกต่ า งระหว่า งวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร และวัดนาคปรก คื อ วัดราช
โอรสารามราชวรวิหาร จะใช้สีดาในการระบายพื้นหลังของงานจิตรกรรม คล้ายทฤษฎีใกล้สว่าง
ไกลมืด และมีหลักแสงเงาประกอบไปด้วย ส่ วนวัดนาคปรกงานจิตรกรรมจะมีพ้ืนหลังเป็ นสี ขาว
ไม่ใช้หลักแสงเงา แต่ใช้การสร้ างด้วยความแตกต่างของสี และอีกอย่างหนึ่ งคือ วัดนาคปรกมีการ
หยิบยกวรรณคดีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตรกรรมบนบานหน้าต่างด้วย
สาหรับในเรื่ องความหมายนั้น ในบางภาพแสดงให้เห็นว่า ผูอ้ ุปถัมภ์ในการสร้าง หรื อ
ช่างซึ่งเป็ นคนจีน เลือกภาพดังกล่าวโดยพิจารณาจากความหมายเดิมของภาพ ดังจะเห็นได้จากภาพ
ทวารบาลแบบจีน ซึ่ งประดับเฉพาะบนบานประตู อันสอดคล้องกับหน้าที่เดิมของภาพชนิ ดนี้ ใน
วัฒนธรรมจีน ส่ วนภาพบุคคล หรื อสัตว์อื่นๆ เช่น ภาพเทพ หรื อมังกรนั้น ถึงแม้อาจไม่มีหน้าที่ใน
การเป็ นเทพผูพ้ ิทกั ษ์โดยตรง การเลือกภาพเหล่านี้ มาประดับบนบานประตู หน้าต่าง อาจคานึ งถึง
ความมีฤทธิ์ ของเทพเหล่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทวารบาลของไทย
สาหรับสัญลัก ษณ์ หรื อลายมงคลอื่นๆ เช่ นผลท้อ หรื อส้มมือ ถึ งแม้อาจไม่ได้ยึดถื อ
ความหมายตามความเชื่ อของชาวจีน แต่อย่างน้อยที่สุด สัญลักษณ์เหล่านั้นคือภาพมงคล และการ
อวยพร ดังนั้นเหตุผลในการเลื อกใช้สัญลักษณ์ดงั กล่าวในงานประดับศาสนาสถาน นอกจากเป็ น
งานประดับที่งดงามแล้ว ยังเพื่อสร้างความมงคล และอวยพรแก่ผทู้ ี่เข้ามาในศาสนสถานด้วย
องค์ประกอบ การจัดวาง โครงสร้างสี ตลอดจนความสัมพันธ์กบั บริ บททางศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบที่ต้ งั ของวัด
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มีภาพจิตรกรรมเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะให้ศึกษาทั้งสิ้ นจานวน 10 ภาพ ซึ่ งปรากฏอยู่ใน
พระอุโบสถ บนช่องหน้าต่าง 10 ภาพ และ 120 ภาพบนฝาผนังเหนือบานหน้าต่างทั้ง 4 ผนังรอบ
พระอุโบสถ
รู ปแบบสัญลักษณ์ ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ได้แก่ รู ปแบบมนุ ษย์,สัตว์,ดวงดาว,
ดอกไม้,ผลไม้,ลวดลายและสิ่ งของต่างๆ
ภาพจิตรกรรมที่อยูบ่ นช่องหน้าต่างได้จดั วางแบบสมดุลซ้ายขวา เป็ นภาพสิ่ งของและ
สัญลักษณ์มงคล มีการใช้หลักทัศนี ยภาพให้เห็นตามความลึกของภาพโดยการใช้สี จังหวะการจัด
องค์ประกอบมีการเว้นช่องวางที่เหมาะสม การวาดไม่ละเอียดนัก ใช้เส้นหน้าในการวาด ส่ วนภาพ
จิตรกรรมที่ อยู่บนฝาผนังทั้ง 4 ด้าน แบ่งการวาดเป็ นช่ องสี่ เหลี่ ยมเรี ยงซ้อนกันอย่างเป็ นระเบียบ
รวมทั้งหมด 110 ช่อง
พื้นหลังที่ปรากฏสี ขาว สี ที่ปรากฏมีเพียง สี ดา สี แดง และสี เขียว ส่ วนสี อื่นๆ เกิ ดจาก
การนาสี ดา สี แดง และสี เขียวมาผสมกันเอง ใช้สีดาในการตัดเส้น ระบายสี แบน ไม่มีการไล่สีอ่อน
แก่จึงไม่ปรากฏแสงเงาบนภาพ
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กำรกำหนดอำยุจิตรกรรม

ภาพที่ 64 ภาพระบุปี ติง เว่ย ที่ปรากฎบนบานประตูภายในพระอุโบสถ วัดนาคปรก
วัดนาคปรกมีประวัติที่ค่อนข้างชัดเจน มีการระบุปีที่สร้างงานจิตรกรรมในพระอุโบสถ
ไว้อย่างชัดเจนบนบานประตู เขี ยนด้วยอักษรจีน อ่านได้ความว่า “ปี ติง เว่ย ” ในการตรวจสอบ
ปฏิทินจีนพบว่า ในรอบหนึ่งร้อยแปดสิ บปี นี้ มีปีติง เว่ย 3 ครั้ง คือ พ.ศ.2390, พ.ศ.2490 และ พ.ศ.
2510 ซึ่ งตรงกับปลายรัชกาลที่ 3 ปลายรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ตามลาดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาจาก
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เนื้อเรื่ อง และแนวการเขียนภาพแบบจีนอันเป็ นที่นิยมอย่างมากในรัชกาลที่ 3 และเริ่ มจางหายไปใน
สมัยรัชกาลที่ 4 จิตรกรรมบนบานประตู หน้าต่างบานอื่นๆ และภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะ ในช่ อง
ภาพเหนื อบานประตู หน้าต่างก็น่าจะเขียนในคราวเดียวกัน เพราะนาเสนอเนื้ อเรื่ อง และใช้เทคนิ ค
การเขี ยนภาพแบบจี นเช่ นเดี ยวกัน และในการกาหนดอายุจิตรกรรม จึงได้นาภาพเครื่ องประดับ
เรื อน ไปเปรี ยบเทียบกับโบราณวัตถุ ซึ่ งมีเครื่ องประดับเรื อน 3 ชนิดด้วยกัน ที่สามารถบ่งบอกอายุ
จิตรกรรมในพระอุโบสถได้ คือ กระจกเงา แว่นตา และเครื่ องถ้วย
กระจกเงา ตามประวัติ ศาสตร์ของจีน เกี่ยวกับการทากระจกมีนอ้ ยมาก แต่ก็มีหลักฐาน
อ้างอิงจากการทากระจกมาก่อนคริ สต์ศกั ราช 140 ปี หรื อประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อนราชวงศ์ฮนั่
ตั้งแต่ก่อนชาวตะวันตกจะประสบความสาเร็ จในการหลอมทรายเป็ นแก้ว ชาวจีนก็มีกระจกใช้นาน
แล้ว โดยกระจกของคนจีนในสมัยก่อนทาจากทองเหลือง หรื อสาริ ด โดยด้านหน้า หรื อด้านที่ใช้
ส่ องนั้น จะทาให้เรี ยบแล้วขัดให้เงา ขณะที่ดา้ นหลังจะทาเป็ นลวดลายต่างๆ โดยที่ลวดลายด้านหลัง
กระจกนั้นจะเป็ นเครื่ องบ่งบอกฐานะของผูใ้ ช้ นอกจากนี้ ยงั มีการทากระจกขนาดใหญ่ มีลกั ษณะ)
(คล้ายถาดทองเหลืองแขวนไว้แล้วติดตะเกียงหน้ากระจก เพื่อให้แสงสว่างสะท้อนในเวลากลางคืน
ชาวจี น เชื่ อกัน ว่า กระจกสามารถขัด ไล่ สิ่ ง ชั่ว ร้ า ยได้ โดยการขจัด นี้ จ ะเป็ นลัก ษณะสะท้อ น
ออกไป ทั้งนี้ยงั เชื่อกันว่าผีไม่กล้าส่ องกระจก
แว่นตา จากบันทึกของมาร์ โก โปโล (Marco Polo) (15 กันยายน ค.ศ.1254 – 9
มกราคม ค.ศ.1324) ปี ซึ่ งตรงกับสมัยราชวงศ์ถงั เขาได้เขียนบันทึกเมื่อเดินทางไปยังจีน เขาเห็น
พวกผูด้ ี และชนชั้นมีอานาจในจีนใส่ แว่น แต่เขาก็คิดว่าเป็ นเครื่ องประดับ ดูจากประวัติศาสตร์ ของ
จีนจะพบว่าสมัยโบราณพวกผูด้ ีมีตระกูลเท่านั้น ที่อ่านเรี ยนหนังสื อได้ เพื่อสร้างความเป็ นสิ ริมงคล
และแสดงถึงสถานภาพที่สูงส่ งในสังคม และเข้าใจว่าแว่นตาสมัยแรกๆ ที่คิดค้นเพื่อต้องการดูใกล้
ก่อน คือเป็ นแว่นขยายนัน่ เอง และนอกจากนั้นในสมัยขงจื๊อ ก็มีบนั ทึกเกี่ยวกับการใช้แว่นที่เป็ นหิ น
สี ต่างๆ เพื่อกันแดด และส่ วนมากหน้าเรี ยบ ที่เคยได้ยนิ คาว่า จุยเจีย ที่ชาวจีนเรี ยกกันนัน่ เอง
เครื่ องถ้วย ในสมัยราชวงศ์ชิงที่ตรงกับสมัยกรุ งศรี อยุธยาจนถึงในสมัยพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวของไทย ถื อเป็ นยุครุ่ งเรื องของเครื่ องถ้วยชามจีน โดยจีนส่ งออกเครื่ องลายครามและถ้วย
ชามแบบเขียนสี หลากหลายไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริ กา และเอเชี ย โดยเฉพาะในช่ วง
ของจักรพรรดิคงั ซี (Kangxi, ค .ศ.1661-1722) ซึ่งมีการผูกขาดการผลิตเครื่ องถ้วยชามโดยราชสานัก
มีการพัฒนาเทคนิ คการเขียนลวดลายหลากสี ลงบนเครื่ องถ้วยชาม ซึ่ งยังคงเป็ นเทคนิ คที่ใช้อยู่ใน
ปั จจุ บ นั แต่ ใ นสมัย ราชวงศ์ชิง ตอนปลาย มี ก ารผลิ ต เครื่ องถ้วยชามคุ ณ ภาพต่ า และมี ก ารเขี ย น
ลวดลายอย่างไม่ประณี ต เหตุเนื่องมาจากเกิดความไม่สงบในราชสานักจีน
จากของสิ่ งของทั้งสามชิ้นนี้ ทาให้เห็นได้วา่ ในสมัยที่มีการเขียนจิตรกรรมวัดนาคปรก
นั้น ได้มีการประดิษฐ์กระจกเงา แว่นตา และเครื่ องถ้วย ขึ้นมาแล้ว และจากอีกมูลเหตุหนึ่ง ที่วดั นาค
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ปรกพบการเขียนภาพเครื่ องถ้วยเป็ นจานวนมาก โดยมีการวาดลวดลาย รู ปแบบและองค์ประกอบ
ศิลปะเฉพาะหลายประการอย่างไม่ประณี ตแสดงให้เห็น ต่างจากการที่ช่างวาดภาพบุคคล ดอกไม้
และสัตว์ โครงสี ที่ใช้มีลกั ษณะโดยจะใช้โครงหลักเป็ นสี แดง ส่ วนการกาหนดอายุจิตรกรรมที่วดั นี้
ได้เสนอแนวคิดใหม่ในการนาเอาคติมาเป็ นประเด็นสาคัญที่กาหนดอายุ โดยอาศัยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีผนวกกับรู ปแบบศิลปะ ซึ่ งกาหนดอายุได้วา่ น่าที่จะอยูใ่ นระหว่าง ค.ศ.
1824 และไม่เกิ น ค.ศ.1851 ซึ่ งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว ไปจนถึ งสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในตอนต้นรัชกาล
อภิปรำยผล
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การศึกษาศิลปะจีนจากเอกสารประกอบกับคาบอกเล่า พบว่าที่ประเทศจีนมีจิตรกรรมภาพเครื่ องตั้ง
เครื่ องโต๊ะปรากฏให้เห็นน้อยมาก หรื ออาจเรี ยกว่า แทบจะไม่มีหรื อหาดูได้ยาก เพราะที่ประเทศจีน
มีการตั้งเครื่ องโต๊ะบูชา โดยใช้โต๊ะและเครื่ องบูชาจริ ง
จิตรกรรมภาพเครื่ องโต๊ะเครื่ องตั้งปรากฏในสังคมไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ นับเป็ นช่วงที่ราชสานักมีความสัมพันธ์ดา้ นการค้าขายกับ
ประเทศจี น เป็ นการท ารายได้เข้า สู่ ป ระเทศอย่า งมหาศาล อี ก ทั้ง พระบาทสมเด็ จพระนั่ง เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงมีความโปรดปรานศิลปกรรมของจีน ดังนั้นวัดที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้า เจ้าอยู่หัว จึ งมี ศิล ปะจีน ปรากฏอยู่แทบทั้งสิ้ น การใช้รูปแบบสั ญลัก ษณ์ เพื่ อให้เกิ ดความ
สอดคล้องกับกระแสนิยมของในแต่ละยุคสมัย อีกทั้งการใช้สีและเทคนิคที่มากขึ้นในปัจจุบนั
จิตรกรรมภาพเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะไม่สามารถค้นหาปริ ศนาธรรมจากสัญลักษณ์ บน
เครื่ องบูชาได้ เรื่ องเครื่ องตั้งเครื่ องโต๊ะทั้งหมดชี้ ไปในเรื่ องความสุ ขเฉพาะหน้า คือ อายุยืน มีโชค
ลาภ มี วาสนา ไม่ได้พูดถึ งเรื่ องนิ พพาน การเสี ยสละ ทานบารมี การช่ วยเหลื อคน ซึ่ งประเด็นนี้
สอดคล้องกับข้อความของ จอร์ ช วิลเลี่ยม สกิ นเนอร์ (George William Skinner) ที่ได้เขียนไว้ว่า
สังคมชาวจีนในประเทศไทยมุ่งเข้าไปสู่ ความสัมพันธ์แนวตั้ง นัน่ คือ การไต่เต้าสู่ สถานะที่สูงขึ้น
แสวงหาแต่การมีวาสนาและยศฐาบรรดาศักดิ์
จากการศึกษาทาให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งของวัฒนธรรมจีนที่ซึมแทรกอยู่ในวิถีแห่ ง
ความเป็ นไทย ที่สามารถสื บทอดรักษาความเป็ นรากเหง้าของวัฒนธรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดย
ไม่ให้เกิ ดความขัดแย้ง เช่ นเดี ยวกับคนจีนและคนไทยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ข เพราะ
คนจีนรู ้ จกั ปรับตัวให้อยู่กบั วัฒนธรรมร่ วม มีการยอมรับซึ่ งกันและกัน และคงความเป็ นอัตลักษณ์
ของตนไว้ดว้ ย จึงทาให้ท้ งั คนไทย และคนจีนอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ขมาจนถึงทุกวันนี้
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1.เพลงยำวทีก่ ล่ำวถึงเครื่องตั้งเครื่องโต๊ ะ
ประนมหัตถ์จดั วางขึ้นกลางเศียร ตามพระราชประสงค์จานงเนียน แทนธูปเทียนเขาไม้
เครื่ องลายคราม ล้วนดีดีมีปัญหาหามาได้ หนังสื อใหญ่ตว้ นยี่มิเข็ดขาม สู่ พากเพียรอุตสาห์พยายาม
ให้ตรงตามพระประสงค์ทรงเมตตา หงส์ ร่อนมังกรช้ามาไม่ถึง เป็ นที่หนึ่ งตั้งใต้พระทัยกล้า โต๊ะที่
สองรองกันนั้นลงมา ล้วนจินดาเครื่ องแก้วเจียระไน มีนามหนามขนุนขนุนผล มาปะปนบนแก้วแล้ว
ดูได้ ครั้นเลิกงานการหมดปลดทิ้งไป จะเก็บไว้ลว้ นแล้วแก้วมณี โต๊ะที่สามนามชื่ อว่าโป๊ ยเบ๊ ผอม
โซเซอดหญ้าน่าบัดสี ภาษาไทยใช้เรี ยกว่าพาชี เครื่ องไม่มีมา้ พลัดเที่ยวจัดมา โต๊ะที่สี่มีนามชื่อกิเลน
พึ่งได้เห็ นครั้งนี้ ดีนกั หนา ควรจะตั้งอย่างดูเครื่ องบูชา โต๊ะที่ห้าหน้าโผล่สิงโตเซี ยน วางท่าน่ าลับ
แลดูแออัด สารพัดพื้นความก็งามเลี่ย ล้วนแต่เขาไม้ลายเชิงเทียน สู้พากเพียรหาได้ใหม่ใหม่ดี โต๊ะที่
หายกสาคัญแปะลัน่ ชา ใครมีมาชนได้มิให้หนี เหลี่ยมกลมผสมลายสบายดี กระบือสี ค่างต่างวางเรี ยง
ไป โต๊ะที่เจ็ดเสร็ จอยูใ่ นหมู่น้ นั ก็เจือกันโยมญาติภาชน์วสิ ัย ล้วนดีดีชะนีลิงโหนกิ่งไม้ ก็นบั ได้ แปด
ที่ดูดีจริ ง โต๊ะ ที่เก้าเพรางามหนามขนุน แต่ปนวุน่ กันเป็ นกองของทุกสิ่ ง ตัวหนังสื ออื้อ ตูด้ ูประวิง ก็
เลยนิ่ งชมลายครามอร่ ามตา ที่สิบหยิบดีทีละชิ้น ล้วนของกินเดียรดีมีนกั หนา หม้อข้นสันทัดจัดเอา
มา ที่ตรงหน้าฝรั่งแขกแปลกแปลกกัน ที่สิบเอ็ดเสร็ จแวเจียระไน แสนวิไลแลเลิศดูเฉิ ดฉัน สะอาด
ตาน่าเจริ ญเพลินทุกอัน ช่างเลือกสรรหาได้ที่ไหนมา
ที่สิบสิ งต้องยกกระจกสาม หนีเครื่ องครามเข็ดขยาดไม่อาจหา ที่เท้าโต๊ะกางมุง้ กลัวยุง
มา เกินตาราท่านที่ต้ งั แล้วครั้งนี้ ที่สิบสามงามยกกระจกข้าม ชามอ่างเจียระไนใส่ ถว้ นถี่ งามขบวน
แล้วแก้วมณี เอาไม้กี๋เข้ามารองของต่าไป ที่สิบสี่ มีโปร่ งขาดโอ่งอ่าง แต่เซี ยนกลางลืมตามาแต่ไหน
ประสกนี้ โยมสี กามาทาไม จะขอใบ้หรื อตัวเต็งเก่งสาคัญ ที่สิบห้าตาคู่ดูประหลาด มีบาตรตั้งใส่ จนั
หัน สี ตองฟองกาหาตะบัน ขวดแจกันก็ได้สีหลวงพี่ครู ที่สิบหกยกแคะลายแปะกรับ เซี ยนประดับ
ของดีกม้ ีอู หาใหม่ได้เป็ นกองของพอดู เทพปรู สรวลกระซิ บสิ บแปดองค์ หนึ่ งวิฬาร์ ตาเพชรมีเสร็ จ
สรรพ เพชรประดับผ้าอร่ ามงามระหง งามตั้งอย่างประกวดงามทรวดทรง แต่ความสงสัยมีญี่ปุ่นกัน
แต่ยอมลงไม่ได้กงั ใสแท้ จักษุแก่เหลือพิเคราะห์ให้เหมาะมัน่ จะขอเชิญกอมมิต้ ีที่สาคัญ ญี่ปุ่นนั้น
หรื อกังไสได้เท็จจริ ง ที่สิบเจ็ดนั้นมีผกั ชีพร้อม เครื่ องนี้ ยอ่ มของดีมีทุกสิ่ ง ด้วยว่าของชอบใจมิได้ทิ้ง
งามเพริ ศพริ้ งผ้าหน้าหาไม่มี ช่างลอดเลาะเสาะหามาแต่ไหน จะถามใครอ้นอั้นสั่นเกศี ต่อนานนาน
รับประทานยืมสักที ปกเกศี ขา้ พเจ้าเถ้าโยธา สิ บแปดทีมีฆอ้ งกลองระฆัง เสี ยงไม่ดงั กลองไม่ตีดี
นักหนา แป๊ ะเต๋ งเก๋ งทัง่ ทัง่ วัวปลา สะพานมาเซียนข้ามแม่น้ าไป เรื่ องนี้ มีเจ้าแห่ งองค์ท่าน นอกว่านั้น
เต็มแสดงหาแจ้งไม่ กงเต๊กเจ๊กหามาแต่ไร เมื่อเผาไฟส่ งสู่ สวรรยา สิ บเก้าที่มีของสิ บสองสัตว์ นาม
ชัดมุสิโกโตนักหนา หนึ่ งกระต่างร่ ายบ่อพยัคฆา งูปลาปี มะเส็ งเก่งไม่บนั ที่ยี่สิบหยิบแคะที่แป๊ งเต่ง
ล้วนของเก่ ง ผูก้ ผ้าแดงงามแสงฉัน กบคางคกยกกวางข้างละอัน ถัดนั้นยี่สิบ เอ็ดเสร็ จโป๊ ยเซี ย น
พวกจับ๊ โป๊ บเล่าอัน่ ฉันไปด้วย เครื่ องเว๊ยนกวยอยูก่ ลางริ มหว่างเศียร เดินร่ ายกันเป็ นกงแล้ววงเวียน
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ถือธูปเทียนคนละคู่มาบูชา ยี่สิยสองมีกลองคู่ สุ นกั ข์หมอบชมแล้วก้มหน้า แดงขาวร้าวลิปริ ออกมา
เกิ นตาราเสี ยแน่ ฉันแพ้คุณ ยี่สิ ย สามงามโฉมที่ โคมห้อย ต้อวค่อยค่ อยเจาะสลายอย่า วายวุ่น แจ
กันดปร่ งโยงกันมาช่วยการุ ณ ได้ทาบุญถวายวัดภคินี ยี่สิบสี่ มีข่าวว่าร้าวมาก ทาให้ยากกับท่านกอม
มิต้ ี ลุแก่โทษโปรดหม่อมฉันนั้นสักที ช้าช้าปี ที่จะได้มาหามาแก้ตวั ยี่สิยห้าท่าทางก็วางงาม ดูอร่ าม
ร้อนใจมิใช่ชว่ั กรรเชิงปั กเป็ นหลักกั้นของกันกลัว จะบังทัว่ กันแสงพระสุ ริยน ที่ยี่สิบหกยกหมอนม
มานอนเฝ้ า เซี ยนใหม่เก่าไล่จบั ออกสับสน กระถางอบเนื้ อไม้ลายชอบกล ขึ้นผจญ หน้าลับแลฉัน
แพ้คุณ ยีส่ ิ บเจ็ดเสร็ จตั้งฉากหลังด้วย ลับแลสวยตั้งอีกชั้นกั้นออกวุน่ พึ่งสอนหัดจัดตั้งอย่างดรุ ณ ขอ
พึ่งบุญครั้งนี้หลวงพี่ครู เธอไปหาท่าทางที่วางตั้ง แนะให้มง่ั สอนแขกให้กินหมู ยอมเป็ นศิษย์วดั บาง
จากเพราะอยากรู ้ เราไว้กูย้ ืมได้ไปพลางพลาง ยี่สิบแปดแรดปลาศิลาหยก ควรจะยกที่กระยอกชอก
กระถาง ค่อยเรี ยนรู ้ดูไปที่ไว้วาง ครามจืดจางแล้วอย่าใช้ของไม่ดี ยี่สิบเก้าเข้าระดมปนใหม่เก่า หยิบ
ยืมเขาตั้งไดใจไม่หนี
สอนหัดจัดตั้งในครั้งนี้ นานแล้วดียมื ได้ไม่ระอา ที่สามสิ บหยิบเทียนเซี ยนเล่นน้ า เที่ยว
ว่ายดาผุดพ่นแล้วค้นหา เพราะต้องประสงต์ตรงปูปลา จึงลงมาอาบน้ าฤทธิ์ สาแดง สามสิ บเอ็ดเสร็ จ
ถ้วนทับทิมจ้า ทิมพม่าจันทรบูรเข้าหนุนสง เพราะชมพูอ่ ยูบ่ นจานพานเคลือบแคลงก็ดูแดงไปทั้งนั้น
เหลือปั ญญา สามสิ บสองของตั้งสังกโลก เสี ยตาโรคผักชีก้ นั หัน่ แทนผ้า ขวดแฝดแรดอยูต่ รงหูปลา
นกกระสาหรื อว่าห่ านการประวิง สามสิ บสามครานั้นท่านโป้ โหละ ชั้นแต่ผา้ หน้าโต๊ะหมดทุกสิ่ ง
กระเบื้องแตกแยกยักช่างปั กจริ ง หาสักสิ่ งครามดีไม่มีเลย สามสิ บสี่ มีท้ งั สังกโลก ที่มีโรคิบ่นร้าวพ่อ
จ้างเอ๋ ย เลี่ยมทับหลับตาไม่เห็นเลย ยังไม่เคยยืมกูผ้ ใู้ ดมา สามสิ บห้ากาฟองกองเข้าไว้ แทนกังไสอยู่
วุน่ เจียวคุณจ๋ า ของอย่างนี้กอมมิต้ ีมิหลับตา ตั้งเบื้องหน้าแล้วพิ่ขอเสี ยที สามสิ บหกก๊กสิ งโตโผล่เป็ น
กอง ผ้าแดงต้องผูกไว้มิให้หนี้ พนักงานหามาห้ากุลี พอถึงที่สามสิ บเจ็ดเบ็ดเสร็ จวาง ชาจ๊บโป๊ ยโรย
มีที่น้ าร้อน กระบือจรพลัดหมู่อยูข่ า้ งข้าง สามสิ บเก้าเหล่าสิ งโตโผล่โต๊ะกลาง ฉากหลังกางลายสิ งห์
วิง่ ออกพรู สี่ สิบหยิบเรี ยนกอมมิตี สิ งโตมีเท้าโต๊ะอยูท่ ้ งั คู่ ช่างจัดของกองมาน่าเอ็นดู ถ้าปะหมู่เต็มที่
หนีไม่พน้ สี่ สิบเอ็ดเสร็ จสบายลายตัวยี่ ดูงามดีต้ งั สลับอยูส่ ับสนผ้า หน้าหาใหม่ให้ชอบกล นี่ผา้ ก้นตู้
ใครที่ได้มา สี่ สิบสิ งของดีตวั ยีห่ วัด ระฆังวัดห้อยคู่อยูซ่ า้ ยชวา สาหรับตีที่มน่ั ของสัญญา งามผ้างามดี
ตัวยีท่ อง สี่ สิบสามหลามล้นปนเก่าใหม่ ตัวยี่ไพร่ ขุนนางวางทั้งสอง ตามตลาดกวาดตั้งยังเป็ นกองง
ท่านเจ้าของชอบมากยากไพร่ พล สี่ สิบสี่ มงั กรซ่ อนป่ วยเจ็บ มังกรเล็บครบสี่ มีสับสน กระบือเหล่า
เขาตูด้ ูชอบกล ก็เลยจนสี่ สิบห้าสถาวร มีเซี ยนหน้าลับแลยืนแบบหัตถ์ จงโปรดจัดตั้งบ้างช่ วยสั่ง
สอน ขอให้ฟุ้งเฟื้ องเรื่ องขจร รับเอาพรพูนพิพฒั น์สวัสดี สี่ สิบหกยกทัว่ ตัวหนังสื อ นักเลงลือพูดถึง
อยูอ่ ึงมี่ บิ่นร้าวเก่าใหม่มาหลายปี เป็ นศรี สวัสดิ์สุขทุกเวลา สี่ สิบเจ็ดเสร็ จสบายลายน้ าหมึก ของกัน
ตึกแตกร้าวออกฉาวฉ่า แจกันชิ้นบิ่นปั้นเอาชันยา แต่ผา้ หน้าปักใหม่ไหมน้ าทอง
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สี่ จบั๊ โป๊ ยโวยวายลายหนังสื อ กิเลนลือที่วางอยูท่ ้ งั สอง นกกาสักปั กอยูด่ ูทานอง แต่ชาม
รองลวดลายเขาไม้ดี สี่ สิบเก้าเขาควายลลายหัก แต่น่ารักทั้งเครื่ องฤดูสี่ ร้าวบิ่นชิ้นละน้อยเกือยร้อยปี
กอมมิตีคนพระครู ดูเต็มใจ ที่หา้ สิ บหยิบหาที่ชามาก ดูลาบากกระจี๋กระจู๋แก่หมู่ไพร่ เต็มเบื่อเหลือทน
ขนมาไป ตาราไว้เชี ยงอานบุตรหลานจา ห้าสิ บเอ็ดเสร็ จทัว่ บัวดาแดง สลับแสงเก้าใหม่ได้ยงั ค่ า
เหมือนน้านแพขายของที่ห้องน้ า ดูเกิ นตาราตั้งแล้วครั้งนี้ ห้าสิ บสองของทัว่ บัวทั้งนั้น จานปั้ นชัก
รอกออกอึ ง มี่ ห้าสิ บ สามครามฮ่ อก็ พอดี กาเหลี่ ยมมีเอาแต่ในใช้ส าคัญ ห้าสิ บ สี่ มี ปัญญาก็น่ารั ก
ปรัชานักต่อติดคิดขันขัน นับหนึ่ งได้ไม่มีสองของสู้กนั เพราะพระปั ญญาคิดประดิษฐ์เพียร ห้าสิ บ
ห้าหาได้เครื่ องไขหมด ประทานโทษโปรดอภัยใช่แกล้งว่า นาฬิกาเรื อนนี้ ดีขยัน มีเฮาเจ่างามงามถึง
สามอัน ก็เลยท่านห้าสิ บหกยกราพัน กระบือพลัดจัดเป็ นคู่เข้าตูห้ มด ชามก็สดลายเขาไม้ใส่ จนั หัน
จุย๊ เซี ยนซ้อนสองกระถางวางคู่กนั ลูกศิษย์ท่านผูใ้ ดยังไม่รู้ สอนสั่งยังว่าตาราไหน เชิงเทียนใช้ต่อติด
คิดอดสู ตอ้ งเหมาเอาเข้าเป็ นศิษย์ท่านพระครู เพราะได้อยูอ่ าวาสธาตุเดียวกัน ห้าสิ บเจ๊ดมีลายเขาไม้
เก่ า เชิ งเที ยนเล่าติดต่อข้อขันขัน มีฝาหอยลอยเป็ ดเป็ นคู่กนั กระถางนั้นลายไม่เหมือนแล้วเพื่อน
เกลอ ห้าสิ บแปดแรดเนื้ อเหลื อที่ว่า ลับแลหน้าเขาไม่ลายเปอเหลอ ชามใหม่เก่าออกเป็ นกองล้วน
ของเธอ ญี่ ปุ่นเซ่ อเป็ นเหรี ยญเพี ยรสาคัญ ห้าสิ บ เก้าเหล่ ามังกรมักซ่ อนเล็บ กระบือเจ็บขาหักจัก
เลื อกสรร หลวงพี่หาได้เป็ หกสิ นกองของทั้งนั้น ก็เลยหันหกสิ บ หยิบลับ แล ช่ างพากเพียรเขีย น
กระจกยกมาตั้ง ปั ญญาชัง่ คิดงามตามกระแส สิ งโตโผล่ยดั ดูอดั แอ สิ งโตแท้ภาพปั้ นนั้นสาคัญ หก
สิ บเอ็ดเสร็ จงามลายครามใหม่ ก็เลยไปหกสิ บหยิบลับแล ช่างพากเพียรเขียนกระจกยกมาตั้ง ปั ญญา
ชัง่ คิดงามตามกระแส สิ งโตโผล่ยดั ดูอดั แอ สิ งโตแท้ภาพปั้ นนั้นสาคัญ หกสิ บเอ็ดเสร็ จงามลายคราม
ใหม่ ก็เลยไปหกสิ บสองของขยัน สุ นกั ข์จูดูประวิงนัง่ ยิงฟัน มังกรนั้นลานลับแลเซี ยนแบมือ หกสิ บ
สามครามบังสังกโลก ที่เป็ นโรคติดต่อก็นบั ถือ หกสิ บสี่ มีมาต้องหารื อ หกสิ บห้าว่าชื่อศิลาหยก ฉาก
หลังอ่อนซ้อนกระจกยกมาตั้ง งามรุ งรังสารพัดเที่ยวจัดหา คุณก็เก่าเล่าจะสู้หลวงโยธา เชิ ญปรึ กษา
กันเสี ยก่อนอย่านอนใจ หกสิ บหกยกที่ผกั ชี เก่า จวนจะเน่าแล้วเจ้าขาอย่าสงสัย อายุถึงเจ็ดสิ บสอง
ของสิ่ งใด ร้าวรานไปผิดสาหรับบังคับเดิม เพราะความจนข้นแค้นแสนตรองตรึ ก ความชราอย่านึก
ให้ฮีกเหิ ม เพราะผักชี มีหามาแต่เดิ ม ของเฉลิมพระเดชพระคุณไป หกสิ บเจ็ดเสร็ จสี สี่ฤดู จะเชิ ดชู
หนึ่งหน่ อก็ไม่ไหว เพราะร้ าวบิ่นชิ้ นสองของชอบใจ ก็เลยไปหกสิ บแปดแรดมังกร มีฮกลกยกวาง
กลางกระถาง เก่าใหม่วางแลดูชูสลอน เซียนกระบอกชอกกันสรรพาภรณ์ หนึ่งมังกรนอนเดียวเขียว
ไข่กา หกสิ บเก้าเหล่าแดงแสงชมพู ก็น่าดูเสื อกสนเที่ยวค้นหา แดงงามชามใหญ่ใช้เลี้ ยงปลา เป็ น
โต๊ ะ สามัญ ยอมพร้ อ มพร้ อ มกัน เจ็ด สิ บ หยิบ สี ง ามดี ชัด เซี ย นสิ บ หัต ถ์ห น้า ลับ แลแลเฉิ ด ฉัน มี
ผ้าเหลืองผูกงามถึงสามอัน เชิงเทียนนั้นต่อติดคิดชอบกล เจ็ดสิ บเอ็ดเสร็ จกระถางปลูกทับทิม แจกัน
ริ มข้างลับแลแลสับสน น่าหัวร่ อหม้อใส่ น้ ามนต์ ช่างยืมค้นเขาได้ทีไหนมา
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เจ็ดสิ บสองของดีสี่ฤดู มีบวั คู่เรี ยงรายทั้งซ้ายขวา กระถางกลางวางห่ านแลลานตา ยืม
ใครมาหรื อของเก่าของเจ้าคุ ณ เจ็ดสิ บสามงามสบายนารายณ์ระงับ เป็ นยาดับโรคาถึงห้าหุ น เป็ น
เนืองเนืองเฟื้ องไพได้ทาบุญ จิตการุ ณแผ่เผือ่ ได้เจือจาน นี่แบ่งภาคจากนภาหน รักษาจนกว่าจะถูกถึง
ลูกหลาน เพราะลงทุนทายามาช้านาน นารายณ์กาลที่มาถึงได้พ่ ึงไป เจ็ดสิ บสี่ มีลายต้นไม้ปุ่ม เป็ น
ของชุ่มติดต่อพอดูได้ นี่เสาะค้นด้นหามาเมื่อไร พบที่ไหนหาฝากรากระบูน เจ็ดสิ บห้าหน้าเซี ยนขึ้น
ขี่สัตว์ ดูแออัดตั้งไว้ไม่ให้สูญ เพราะอยากจะเฉลิมให้เพิ่มพูน เกือบจะสู ญเซี ยนขวาหน้าร้าวราน เจ็ด
สิ บหกยกตั้งสังกโลก เหมือนมีโรคลืมมาได้วา่ ขาน ขอเชิญท่ากอมมิตีมาพิจารณ์ จะเป็ นการเท็จจริ ง
สิ่ งอันใด เจ็ดสิ บเจ็ดเสร็ จมีสี่ฤดู ที่ได้รู้อธั ยาอัชฌาสัย เป็ นของเก่าร้างมัง่ มีต้ งั ไว้ ถ้ากะไรผ่อนพักไว้
สักที เจ็ดสิ บแปดแอ๊ดเดียวเหลียวชโงก สังกโลกของใครแล้วไม่หนี ประสมหวังตั้งดูของผูด้ ี เป็ นศรี
สวัสดิ์สุขทุกเวลา เจ็ดสิ บก้าววาววามกพื้นครามใน มังกรใหญ่ต้ นั เมฆเอกนักหนา นักเลงพร้อมย่อม
ยับ อัปรา ลับ แลหน้า หนัง สื อฮกยกถึ งดี ใครได้เห็ นเป็ นของอัศจรรย์ ก็ ลือลัน่ เฟื่ องฟุ้ งทั้ง กรุ ง ศรี
นักเลงคราคร้ามขย่อนผ่อนราวี โถผมมีฝาร้าวเก่าจริ งจริ ง แปดสิ บหยิบโต๊ะโป๊ ะโหละเลิก ก็เอิกเกริ ก
คนหามาทุกสิ่ ง โต๊ะฝ่ ายนอกบอก่อนอย่าค้อนติง ที่งามพริ้ งอยูข่ า้ งในยังไม่แล้ว ฯ318
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2. แหล่เทศน์ มหำพน ว่ำด้ วยลำยเครื่องโต๊ ะ 319
พรัห์เม ดูกรมหาพราหมณ์สยามประเทศเพศผนวชชี เราจะแนะแนวนาลีศีขเรศ ที่พระ
ชฏิ ล ปิ่ นเกล้า ส าราญกาย ท่ า นจะมี ม โนหมายมุ่ ง เขม้น ไปเถิ ด ก็ จ ะได้เ ห็ น ทางทุ เ รศระยะไพร
จนกระทัง่ ถึงพระอาศรมศิวาลัยไทธิ เบศร์ อันองค์อินทร์ อมรเทเวศร์ แสร้งเสกสรร ประสาทให้พระ
วิศณุ กรรม์นฤมิต มีหลายอย่างช่างประดิษฐ์ประดับไว้ ทั้งแท่นที่บรรทมในประทับเลาน อีกทั้งทีนงั่
เย็นประทับ ร้ อน มี ห้องหับ ซับ ซ้อยและสะอาด ลออเอี่ ย มโอภาสพรรณราย บัญชรเฉิ ดฉายลาย
จาหลัก พื้นกระจกแสงประจักษ์กระจ่างตา มีเพดานตระการฝ้ าระย้าย้อย อัจกลับระยับห้อยโคมหวด
แขวน พื้นชาลาหนาแน่ นไปด้วยโต๊ะตั้ง ล้วนเครื่ องครามงามสะพรั่งพะพรายตา มีหลายอย่างต่าง
ภาษามาแต่นอก เหลือแล้วที่เราจะเล่าบอกบรรยาย เป็ นชุดๆ สุ ดที่จะอธบายให้ถี่ถว้ น เซี่ ยงไฮ้ฮ่อจีน
ญวนกระบวนลาย พร้ อมสะพรั่งตั้งถวายพระชิ นวงศ์ บรรเจิดจริ งยิ่งยงล้วนอย่างดี พราหมณ์เอ่ย
พรรณโต๊ะล้วนลายผักชี ต้ งั โรยหน้า ยังเล่าเหล่าคณามังกรเมฆ แลเป็ นหมูดูวิเวกว่ายเวหน ราวกับ
เป็ นเล่นลมบนโพยมเมศ บ้างโค้งสกนธเพศผงกหัว ลางเหล่าเล่าก็เล่นตัวผงกหงาย พรรณโต๊ะลาย
318

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานเรื่ องเครื่ องโต๊ะและถ้วยปั้ น (พระ
นคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), 176.
319
ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร, เครื่ องถ้วยวัดโพธิ์ (กรุ งเทพฯ : อัมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2545),
256-257.
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มังกรหย่อม งามสะอาดประหลาดค้อมขดอินทรี ย ์ เออเหตุผลจะพึงมีมาไฉน หรื อซ่ อนตัวกลัวภัย
พระยาครุ ฑ ใครได้เห็นเป็ นวิมุ่ติประหม่าใจ ยังโต๊ะลายมังกรไฟน่าใจหาย ดูเลื้อยเล่นเผ่นตะกายตะ
เกียกเกิง ช่างกระไรไฉนเพลิง ไม่เผาผลาญ จึงแผลงฤทธ์เริ งรานทะยานเผ่น บ้างก็โต๊ะลายสิ งโตเต้น
ตามคะนอง ดังว่าจะโอษฐ์พิโรธต้องคารามรน แลดูหน้ายู่ยี่ย่นแสยะเยื้อง อมวิเชี ยรชูชาเลืองเคือง
เขม้น บ้างก็ผาดผันโผนเผ่นตะครุ บแก้ว กอดกระหวัดรัดแล้วทะลึ่งโลด เพื่อนลาพองคะนองโดดข้า
ช่วงชิ ง ดูดุจเป็ นเห็นจริ งด้วยวาจา ยังเล่าเลห่ าคณาโต๊ะด้วนยี่มีหนังสื อ เขียนยี่ห้ออออืออ่านไม่ออก
ส่ งภาษามาแต่นอกอย่างไรหนอ เป็ นจนใจสไม่รู้ขอ้ ที่ความขัน บ้างก็แกล้งแสร้งสรรแลงามเลี่ยน
โต๊ะลายเซี ยนครบโป๊ ยแซ่ เหมือนงิ้วเล่นเล่าเยี่ยแซแห่ เทวดา บ้างเหยียบเมฆลอยมาก็มีมง่ั บ้างยืน
เป็ นคู่ดูขึงขังเขม้นท่า บ้างเงยหงายบ่ายหน้าขึ้นดูดาว บ้างยุคมือถือไม้เท้าทาท่วงที ชะเฮียฮุดจุดอัคคี
มีแส้พดั สุ ดแล้วที่เราจะแจงแจ้งจัดขนัดนาม อีกเขาไม้ลายครามก็ครึ กครื้ น และดูดง่ั พ่างพื้นพนัศ
สถาน บ้างเป็ นที่ถ้ าธารตระหง่ายง้ าชะโงกเงื้อม บ้างแรระบายลายเลื่อมพิลึกแล ประสานซ้อนคราม
อ่อนแก่เข้าแกมกัน ยังโต๊ธเขียวไข่กานั้นก็ชอบกล ดูเขียวขาอาพนดังพื้นเมฆ ตั้งรายเรี ยงอดิเรกอร่ าม
งาม อีกสังกโลกลายคราก็ครบถ้วน งามสะอาดประหลาดล้วนด้วยลายเหลือ อ้อของนี้ มีมาแต่เมือง
เหนือไฉนเล่า หรื อจีนลักลงสาเภาไปเขียนคราม แล้วกลับส่ งวงข้ามมาเสี้ ยมโหล ถวายองค์พระอิศร
โรยให้แต่งตั้งประกวดกัน ยังโต๊ะลายพุดตานนั้น่าพิศวง ดูดงั ดอกพุดตานดงระดาดาษ เป็ พพุ่มๆ
กลุ่มกลาดสะอาดตา ล้วนเป็ นของบพิตรมหิ ศราเฉลิมยศ พร้อมเสร็ จสิ บเอ็ดหมดด้วยกันหนอ ผ้า
หน้าโต๊ะอ่อนลออวิไลลักษณ์ แต่ละผืนประจงปั กราวกับเป็ นประดับ ด้วยขนนกกระเต็นเต้นเป็ นตัว
ลาย บ้างเป็ นช่อเชิงชายระบายห้อย ผ้าผืนหนึ่งอย่างน้อยก็ร้อยเหรี ยญ พราหมณ์เอ่ย, ท่านไปแล้วอย่า
แวะเวียนหลงเลี้ยวลด ก็จะได้เห็นเช่นเรากาหนดแอบบาลี เหมือนมีในสถานที่น้ ีแล้วแลฯ
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ตำรำงเปรี ยบเทียบยุคสมัยระหว่ ำงไทย – จีน
ไทย
อาณาจักรทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 10-15
(คริ สต์ศตวรรษที่ 5-10) ในบันทึกของหลวง
จีนฟาเหี ยนได้กล่าวถึงการติดต่อค้าขายระหว่าง
จีนกับคนพื้นเมืองในอาณาจักรถู่หลอเปอตี้
(ทวารวดี) ว่ามีสินค้าประเภทของป่ า เช่น ไม้
หอม หนังสัตว์ และขี้ผ้ งึ ส่ วนจีนนาผ้าไหม ผ้า
แพร และเครื่ องถ้วย มาขาย
อาณาจักรศรี วชิ ยั และตามพรลิงค์ พุทธศตวรรษ
ที่ 13- 18 (คริ สต์ศตวรรษที่ 8- 13)
อาณาจักรลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 14- 19
(คริ สต์ศตวรรษที่ 9-14)

จีน
ราชวงศ์ภาคเหนือและภาคใต้ พ.ศ. 923-1132
(ค.ศ. 380-589)
ราชวงศ์ภาคเหนือ พ.ศ. 923-1124 (ค.ศ. 380-581)
ราชวงศ์ภาคใต้ พ.ศ. 963-1132 (ค.ศ. 420-589)
ราชวงศ์สุย พ.ศ. 1132-1161 (ค.ศ. 589-618)
ราชวงศ์ถงั พ.ศ. 1161-1450 (ค.ศ. 618-907)
ยุคห้าราชวงศ์ พ.ศ. 1450- 1503 (ค.ศ. 907-960)
ราชวงศ์เลี้ยว พ.ศ. 1450 -1503 (ค.ศ. 907-960)
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ราชวงศ์ซุ่ง พ.ศ. 1503 -1822 (ค.ศ. 960- 1279) จีน
ได้ขยายการค้ามายังบริ เวณนี้ มากขึ้นมีการแต่ง
สาเภาและตั้งแหล่งการค้าขึ้นตามเมืองท่าและ
เมืองต่างๆ นอกประเทศมากขึ้น ในสมัยนี้ยงัถือ
เป็ นยุคทองของเครื่ องถ้วยจีน และเป็ น
อุตสาหกรรมเครื่ องถ้วยเคลือบ
ราชวงศ์ซุ่งภาคเหนือ พ.ศ. 1503-1670 (ค.ศ. 9601127)
อาณาจักรล้านนาและหริ ภุญชัย พุทธศตวรรษที่ ราชวงศ์ซุ่งภาคใต้ พ.ศ. 1670-1822 (ค.ศ.112717-23 (คริ สต์ศตวรรษที่ 12-18)
1279)
อาณาจั ก รสุ โขทัย พุ ท ธศตวรรษที่ 18-20 ราชวงศ์จิ้น พ.ศ. 1658-1777 ( ค.ศ. 1115-1234)
(คริ สต์ศตวรรษที่ 13-15)
ราชวงศ์หยวน พ.ศ. 1823-1911 (ค.ศ. 1280-1368)
อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา พ.ศ. 1893-2310 (ค.ศ. ราชวงศ์หมิง พ.ศ. 1911-2187 (ค.ศ. 1280-1368) ฉี
1350-1767)
หยวน (พ.ศ. 2108- 2171) นักประวัติศาสตร์ จีน
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พ.ศ. 1893-1912 (ค.ศ. ได้บ ันทึ ก ไว้ว่า จี น ได้ส่ ง ส าเภาขนาดใหญ่ ม าท า
1350-1369)
การค้าที่กรุ งศรี อยุธยา โดยนาสิ นค้าผ้าไหมและ
สมเด็ จ พระราเมศวร พ.ศ. 1912-1913 (ค.ศ. เครื่ องถ้วยมาจากจีนมาขายให้ราชสานักสยาม
1369-1370)
จักรพรรดิหงอู่ พ.ศ. 1911-1941 (ค.ศ. 1368-1398)
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ตารางเปรี ยบเทียบยุคสมัยระหว่างไทย – จีน (ต่อ)
ไทย
จีน
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงัว่ )
พ.ศ. 1913-1931 (ค.ศ.1370-1388)
พระรามราชา พ.ศ. 1938-1952 (ค.ศ. 1395- จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน พ.ศ. 1942-1945 (ค.ศ. 13991409)
1402)
สมเด็จพระนคริ นทราธิ ราช พ.ศ. 1952-1967 จักรพรรดิหย่งเล่ อ พ.ศ. 1946-1967 (ค.ศ. 1403(ค.ศ. 1409-1424)
1424)
จักรพรรดิหงฉี้ พ.ศ. 1968-1969 (ค.ศ. 1425-1426)
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ( เจ้าสามพระยา) จักรพรรดิชวนเต๋ อ พ.ศ. 1969-1978 (ค.ศ. 1426พ.ศ. 1967-1991 (ค.ศ. 1424-1448)
1435)
จัก รพรรดิ เ จิ้ ง ถ่ ง พ.ศ. 1979-1992 (ค.ศ. 14361449)
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991-2031 จัก รพรรดิ จิ่ นไท พ.ศ. 1993-1999 (ค.ศ. 1450(ค.ศ. 1448-1488)
1456)
จักรพรรดิเทียนซ่ วน พ.ศ. 2000-2007 (ค.ศ. 14571464)
จัก รพรรดิ เ ฉิ ง ฮัว พ.ศ. 2008-2030 (ค.ศ. 14651487)
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พ.ศ. 2031 -2034 จัก รรพรรดิ หงซี พ.ศ. 2031- 2048 ค.ศ. 1488 –
(ค.ศ. 1488- 1491)
1505)
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2034- 2072
จักรพรรดิ เจิ้นเต๋ อ พ.ศ. 2049-20064 (ค.ศ. 1506(ค.ศ. 1491-1529)
1521)
สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 4 พ.ศ. 2072-2076 จัก รพรรดิ จาจิ้ ง พ.ศ. 2065 – 2109 (ค.ศ. 1522(ค.ศ. 1529-1533)
1566)
พระรัษฐาธิ ราช พ.ศ. 2076-2077 (ค.ศ. 15331534)
สมเด็จพระชัยราชาธิราช พ.ศ. 2077-2089 (ค.ศ.
1534-1556)
พระแก้วฟ้ า พ.ศ. 2089-2091 (ค.ศ. 1546-1548)
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ตำรำงเปรี ยบเทียบยุคสมัยระหว่ ำงไทย – จีน (ต่ อ)
ไทย
จีน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. 2091 -2111
(ค.ศ. 1548 -1568)
สมเด็จพระมหิ นทราธิราช พ.ศ. 2111-2112
จักรพรรดิหลงชิ่ง พ.ศ. 2110-2116 (ค.ศ. 1567 (ค.ศ. 1568 -1569)
1573)
สมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2112-2133 จักรพรรดิวนั่ ลี่ พ.ศ. 2112-2162 (ค.ศ. 1573-1619)
(ค.ศ. 1569 -1590)
เป็ นสมัยที่จีนนิยมเครื่ องถ้วยเขียนสี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2133-2148
(ค.ศ.1590-1605)
สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2148-2163(ค.ศ.
1605-1620)
เจ้าฟ้ าศรี เสาวภาค พ.ศ. 2163 (ค.ศ. 1620)
จักรพรรดิไท่ชงั พ.ศ. 2163 (ค.ศ. 1620)
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2163-2171 (ค.ศ. จักรพรรดิเทียนฉี พ.ศ. 2164 -21070 (ค.ศ.16211620 -1628)
1627)
สมเด็จพระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2171 -2173 (ค.ศ. จัก รพรรดิ ฉงเจิน พ.ศ. 2171- 2187 (ค.ศ. 16281628-1630)
1644)
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173-2198 ราชวงศ์ชิง พ.ศ. 2187 -2454 ( ค.ศ. 1644 -1911)
(ค.ศ. 1630-1655)
เจ้าฟ้ าชัย พ.ศ.. 2198-2199 (ค.ศ. 1655-1656) จักรพรรดิซุ่นจื้อ พ.ศ. 2187-2204 (ค.ศ. 1662พระศรี สุธรรมราชา พ.ศ. 2199 (ค.ศ. 1656) 1722)
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199-2231 จักรพรรดิคงั ซี พ.ศ. 2205-2265 (ค.ศ. 1662-1722)
(ค.ศ. 1656-1688)
เป็ นยุคที่ประสบความสาเร็ จในการส่ งเสริ มการ
สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231- 2256 (ค.ศ. ผลิตเครื่ องถ้วย รวมทั้งในยุคของจักรพรรดิหย่ง
1688-1703)
เจิน้ และจักรพรรดิเฉียนหลงด้วยยุคนี้นิยมเครื่ อง
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสื อ) พ.ศ. ถ้วยเขียนสี (เบญจรงค์) และมีการผลิตเครื่ องลาย
2246-2251 (ค.ศ. 1709-1798)
ครามออกมาจานวนมาก
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ พ.ศ. 2251-2275 จักรพรรดิหย่งเจิ้น พ.ศ. 2266-2278 (ค.ศ. 1723( ค.ศ. 1732-1758)
1735)
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ตำรำงเปรี ยบเทียบยุคสมัยระหว่ ำงไทย – จีน (ต่ อ)
ไทย
จีน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พ.ศ.2275-2301 จักรพรรดิเฉี ยนหลง พ.ศ. 2279-2338 (ค.ศ.)1736(ค.ศ. 1709-1732)
1795) ในสมัย นี้ เคยส่ ง เครื่ องราชบรรณาการ
พระเจ้าอุทุมพร พ.ศ. 2301 (ค.ศ. 1758)
กลับ มาให้ ก ษัต ริ ย์ส ยาม หนึ่ งในนั้น มี ภ าชนะ
พระเจ้าเอกทัศน์ พ.ศ. 2301-2310 (ค.ศ. 1758- กระเบื้องและเครื องถ้วย
1767)
กรุ งธนบุรี พ.ศ. 2310-2325 (ค.ศ. 17671762)
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช พ.ศ. 2310-2325
(ค.ศ.1767-1762)
กรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ พ.ศ. 2325- ปั จจุ บนั (ค.ศ.
1762- ปัจจุบนั )
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก พ.ศ. จักรพรรดิเจียฉิ้ง พ.ศ. 2339-2363 (ค.ศ. 1796 2325 -2352 (ค.ศ. 1782 -1809) เป็ นยุคที่ เครื่ อง 1820)
ถ้ว ยท าในจี นแต่ ส่ ง ลายประดิ ษ ฐ์ ไ ปจากไทย
เรี ยกว่า เบญจรงค์และลายน้ าทอง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ.
2352 -2367 ( ค.ศ. 1809-1824)
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พ.ศ.
จักรพรรดิเต้ากวง พ.ศ. 2364 – 2393 (ค.ศ. 18212367 -2394 ( ค.ศ. 1824 -1851)
1850)
พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว พ.ศ. จักรพรรดิเสี ยนฟ่ ง พ.ศ. 2394-2503 (ค.ศ. 18512394 – 2411 (ค.ศ. 1851 – 1868 )
1861)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พ.ศ. จักรพรรดิถงจื้อ พ.ศ. 2405-2417 (ค.ศ. 18622411-2453 ( ค.ศ. 1868 -1910) ในสมัย นี้ มี 1876)
เครื่ องชุ ด ชาลายครามพิ เ ศษสั่ ง ผลิ ต ในจี น จักรพรรดิกวงสู พ.ศ. 2419-2451 (ค.ศ. 1875ตกแต่ ง ด้วยพระปรมาภิ ไ ธยย่อในรั ช กาลที่ 5 1908)
ประดิ ษฐ์ลายให้ค ล้ายตัวหนังสื อประกอบกับ
ลายมงคลจีน
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ตำรำงเปรี ยบเทียบยุคสมัยระหว่ ำงไทย – จีน (ต่ อ)
ไทย
จีน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. จักรพรรดิเซวียนถง พ.ศ. 2452-2454 (ค.ศ. 19092453-2468 ( ค.ศ. 1910 -1925)
1911)
ยุคสาธารณรัฐ พ.ศ. 2459- ปัจจุบนั (ค.ศ. 1916ปัจจุบนั )
ดร.ซุนยัดเซ็น พ.ศ. 2459-2458 (ค.ศ. 1916-1925)
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พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่หัว พ.ศ. เจียงไคเซ็ค พ.ศ. 2469-2491 (ค.ศ. 1925-1948)
2468- 2477 ( ค.ศ. 1925 –1934)
อพยพไปอยูไ่ ต้หวัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล เหมาเจอตุ๋ง พ.ศ. 2491-2519 (ค.ศ. 1948-1976)
พ.ศ. 2477-2789 ( ค.ศ. 1934-1946)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พ.ศ. 2489- ปั จ จุ บ ัน (ค.ศ. 1946ปัจจุบนั )
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คำศัพท์ภำษำจีนทีป่ รำกฏภำยในวิทยำนิพนธ์
คำศัพท์ภำษำจีน คำอ่ำนตำมระบบพินอิน และคำแปลภำษำไทย
หมวดสั ตว์
คำศัพท์
พินอิน
Xióng
熊
Xióngmāo
熊猫
Dàxiàng
大象
Lǎoshǔ
老鼠
Sōngshǔ
松鼠
Niú
牛
Yěniú
野牛
Lǎohǔ
老虎
Hēihǔ
黑虎
Báihǔ
白虎
Bàozi
豹子
Shīzi
狮子
Tùzǐ
兔子
Yětù
野兔
Shé
蛇
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眼镜蛇
眼镜王蛇
马
斑马
山羊
绵羊
猴子
鸡
狗

yǎnjìngshé
yǎnjìngwángshé
Mǎ
Bānmǎ
Shānyáng
Miányáng
Hóuzi
Jī
Gǒu

คำแปล
หมี
หมีแพนด้ า
ช้ าง
หนู
กระรอก
วัว
วัวกระทิง
เสือ
เสือดา
เสือขาว
เสือดาว
สิงโต
กระต่าย
กระต่ายป่ า
งู
งูเห่า
งูจงอาง
ม้ า
ม้ าลาย
แพะ
แกะ
ลิง
ไก่
สุนขั
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คำศัพท์ภำษำจีน คำอ่ำนตำมระบบพินอิน และคำแปลภำษำไทย (ต่ อ)
หมวดสั ตว์
คำศัพท์
พินอิน
คำแปล
แมว
Māo
猫
แมวน ้า
Hǎibào
海豹
หมู
Zhū
猪
กวาง
Lù
鹿
นก
Niǎo
鸟
นกนางแอ่น
Yànzi
燕子
อีกา
Wūyā
乌鸦
แร้ ง
Tūjiù
秃鹫
เหยี่ยว
Yuān
鸢
ห่าน
É
鹅
หงส์
tiān’é / fèng
天鹅 / 凤
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鱼
鲸
金鱼
斗鱼
海星
鱿鱼
虾
龙虾
蚌
蜗牛
乌龟
鳖
青蛙

Yú
Jīng
Jīnyú
Dòuyú
Hǎixīng
Yóuyú
Xiā
Lóngxiā
Bang
Wōniú
Wūguī
Biē
Qīngwā

ปลา
ปลาวาฬ
ปลาทอง
ปลากัด
ปลาดาว
ปลาหมึก
กุ้ง
กุ้งมังกร
หอย
หอยทาก
เต่า
ตะพาบน ้า
กบ
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คำศัพท์ภำษำจีน คำอ่ำนตำมระบบพินอิน และคำแปลภำษำไทย (ต่ อ)
หมวดดอกไม้
คำศัพท์
พินอิน
คำแปล
ดอกไม้
Huār
花儿
ดอกมะลิ
Mòlìhuā
茉莉花
ดอกเบญจมาศ
Júhuā
菊花
ดอกท้ อ
Táohuā
桃花
ดอกบัว
liánhuā / héhuā
莲花 / 荷花
ดอกโบตัน๋
Mǔdān
牡丹
ดอกเหมย
Méihuā
梅花
ดอกทานตะวัน
Xiàngrìkuí
向日葵
ดอกดาวเรื อง
Jīnzhuǎnhuā
金盏花
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หมวดผลไม้
คำศัพท์
水果
山竹
龙眼 / 桂圆

พินอิน
Shuǐguǒ
Shānzhú
lóngyǎn / guìyuán

คำแปล
ผลไม้
มังคุด
ลาไย

荔枝
橘子
橙子
柚子
柠檬
菠萝 / 凤梨

Lìzhī
Júzi
Chéngzi
Yòuzi
Níngméng
bōluó / fènglí

ลิ ้นจี่
ส้ ม
ส้ มเช้ ง
ส้ มโอ
มะนาว
สับปะรด

樱桃
草莓
西瓜
哈密瓜
芒果

Yīngtáo
Cǎoméi
Xīguā
Hāmìguā
Mángguǒ

เชอรี่
สตรอเบอร์ รี่
แตงโม
แคนตาลูป
มะม่วง
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คำศัพท์ภำษำจีน คำอ่ำนตำมระบบพินอิน และคำแปลภำษำไทย (ต่ อ)
หมวดผลไม้
คำศัพท์
พินอิน
คำแปล
แตงโม
Xīguā
西瓜
แคนตาลูป
Hāmìguā
哈密瓜
มะม่วง
Mángguǒ
芒果
แอปเปิ ล้
Píngguǒ
苹果
สาลี่
Sūlí
酥梨
กล้ วยหอม
Xiāngjiāo
香蕉
แก้ วมังกร
Huǒlóngguǒ
火龙果
ชมพู่
Liánwù
莲雾
ลูกท้ อ
Táozi
桃子
ลูกพลับ
Shìzi
柿子
พุทราจีน
Zǎoer
枣儿
แห้ ว
Bíqí
荸荠
แปะก้ วย
Báiguǒ
白果
อ้ อย
Gānzhè
甘蔗
แอปริ คอท
Xìngzǐ
杏子
ทับทิม
Shíliu
石榴
มันแกว
Liángshǔ
凉薯
ฝรั่ง
Fānshíliu
番石榴
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ควำมหมำยของภำพจิตรกรรมสั ตว์ต่ำงๆทีม่ ีควำมหมำยในทิศทำงเดียวกัน
ความมีอายุยนื ยาว
ความสาเร็ จ
มีลูกหลานมากมาย
ความกตัญญู ความซื่ อสัตย์
ความโชคดี
ความรัก
ความรุ่ งเรื อง
ความร่ ารวย
ความอุดมสมบูรณ์
ความกล้าหาญ
การมีต่าแหน่งสู ง
ขอให้มีอนาคตที่ดี
ขอให้ได้ลูกชาย

ได้แก่ กระต่าย,ค้างคกสามขา,เต่า,นกกระเรี ยน,นกหัวขวาน,ผีเสื้ อ,แมว
ได้แก่ ไก่
ได้แก่ กิเลน
ได้แก่ ช้าง,ม้า
ได้แก่ ค้างคาว
ได้แก่ เป็ ด,นกกระเรี ยน
ได้แก่ ช้าง,มังกร
ได้แก่ หนู,สุ นขั
ได้แก่ ปลา
ได้แก่ เสื อ,หมี
ได้แก่ กวาง,ลิง
ได้แก่ นกกระสา
ได้แก่ หอยแมลงภู่,กิเลน
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ควำมหมำยของภำพจิตรกรรมสั ตว์ต่ำงๆทีม่ ีควำมหมำยในทิศทำงเดียวกัน
ความรักและความงาม
ความบริ สุทธิ์
ความมัง่ คัง่ ,โดดเด่น
ความมีอายุยนื ยาว
พรหมจรรย์, การมีลูกมาก
ความโชคดี
ดอกไม้ประจาฤดูใบไม้ผลิ
ดอกไม้ประจาฤดูร้อน
ดอกไม้ประจาฤดูใบไม้ร่วง
ดอกไม้ประจาฤดูหนาว

ได้แก่ ดอกกล้วยไม้
ได้แก่ ดอกบัว
ได้แก่ ดอกโบตัน๋
ได้แก่ ดอกเบญจมาศ,อบเชย
ได้แก่ ดอกเหมย
ได้แก่ ไผ่
ได้แก่ มู่หลาน
ได้แก่ ดอกโบตัน๋ ,ดอกบัว
ได้แก่ เบญจมาศ
ได้แก่ ดอกเหมย,ไผ่
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ควำมหมำยของภำพจิตรกรรมสิ่ งของต่ ำงๆทีม่ ีควำมหมำยในทิศทำงเดียวกัน
ความโชคดี
โชคดีดา้ นความรัก
ใช้ชีวติ อย่างราบรื่ น
มีชื่อเสี ยง รับรู้ทวั่ ถึง
ความกลมกลืน
มีทายาทสื บสกุล ขับไล่ปีศาจ
มีอานาจ
ความเป็ นปราชญ์
ความรุ่ งเรื อง
ทุกอย่างสมปรารถนา
ขับไล่วญ
ิ ญาณชัว่
ได้ข้ ึนสู่ ตาแหน่งสู งส่ ง
มีความสุ ข
ขอให้ได้เป็ นขุนนาง
ขจัดสิ่ งไม่ดีออกไป
กิจการการค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื อง
เพศชาย และเพศหญิง

ได้แก่ หม้อสามขา,ง้าว,ดาบ,ฆ้อง
ได้แก่ ผีผา
ได้แก่ กระจก,ไม้เกาหลัง
ได้แก่ กลอง,ขลุ่ย,ธูป
ได้แก่ กล่อง,ธง
ได้แก่ ขวดน้ าเต้า, ธนู
ได้แก่ ขวาน
ได้แก่ ขิม,พูก่ นั ,หนังสื อ,เทียนไข
ได้แก่ ไข่
ได้แก่ ยูอ่ ้ ี
ได้แก่ เครื่ องราง
ได้แก่ แคน,แจกัน
ได้แก่ ตะเกียบ
ได้แก่ พัด
ได้แก่ ระฆัง
ได้แก่ เรื อสาเภา
ได้แก่ เข็ม
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

สมฤดี กฤตเมธากุล
169 หมู่ 6 ถ.เทศบาล 5 ต.ลาภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
Dark_chocola@hotmail.com
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ -ศิลปะจินตทัศน์ จาก
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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