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This research is aimed to study the causes on the changes in the content of Thai
mural painting work by adopting stories in the literatures for transferring into mural paintings
inside phra ubosoth and phra vihara in Bangkok during the reign of King Rama I–V in
depicting the story in place of the story of the Buddha and Jataka as traditionally practiced in
the ancient days.
Results of the research revealed that the literature stories were found to be
transferred into mural paintings inside phra ubosoth and phra vihara first during the reign of
King Rama III until the reign of King Rama V. The adopting of literature stories for transferring
in place of the Buddha and Jataka story traditionally practiced in the ancient days may be said
to have 3 main causes which were related to one another; as follows,
1. The adopting of foreign influences: Beginning from the contacts with China and
the West during the reign of King Rama III which caused the adoption of the influences in
Thai mural painting work consequently resulting in the Thai traditional artistic work pattern to
be gradually slackened; contents in mural paintings began to change, thus, leading to the
adoptions of the variety of the stories including the literature stories for mural paintings.
During the reign of King Rama IV and King Rama V, the contacts with the West had caused
the Thai mural paintings to be influenced by the West consequently resulting in the contents
of the mural painting work to change and eventually becoming the story all along in the line of
realism. Mural paintings on the story of Buddha and Jataka popularly practiced in the ancient
days in accordance with the Thai traditional artistic work pattern virtually disappeared, thus,
literature stories were adopted for paintings all over the walls of phra ubosoth and phra vihara
in depicting the stories in accordance with the rising popular value.
2. Education: Educational promotions during the reign of King Rama III and King
Rama V with the temples as the key places in giving educations was yet another reason to
cause the adoptions of the literature stories for mural paintings in phra ubosoth and phra
vihara in the same direction, i. e. the disseminations of knowledge on the literatures
concealed with Dharma Courses of Existence which was in compatibility with Buddha’s
Teaching to the general public and beneficial to them for practicing in leading their lives apart
from the entertainments they had received.
3. Drama: The popularity values in drama in each age and the popularity values
in Ngiu (Chinese Drama) was yet another reason to cause the adoptions of the literature
stories for mural paintings in phra ubosoth and phra vihara during the reign of King Rama III
and King Rama V, as well.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมที่ไดรับการยกยองวาแตงดีมีคุณคาเชิงวรรณศิลปถึง
ขนาด” 1 ในที่นี้มุง หมายถึง เรื่อ งราวที่ก วีไ ดถา ยทอดความรูสึก นึก คิด เปน ตัว อัก ษรเพื่อ ใหเ กิด
ความเพลิดเพลินและสอดแทรกคุณธรรมตาง ๆ เมื่องานวรรณคดีถูกนํามาเขียนเปนภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง เทากับเปนการสะทอนใหผูชมภาพเขาใจเรื่องราววรรณคดีนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถแสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนัง และความนิยมที่นําเรื่องวรรณคดีมาเขียน
ความสําคัญของภาพเลาเรื่องวรรณคดีตอนตาง ๆ และคุณคาทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในสมัยนั้น ๆ
ดังเชนภาพเลาเรื่องวรรณคดีเรื่องตาง ๆ ที่ปรากฎบนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร
ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีกอนสมัยรัตนโกสินทรขึ้นไปเทาที่มีหลักฐานให
ศึกษาไดเริ่มตั้งแตสมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19-20) แตปรากฏรองรอยอยูเพียงแหงเดียวคือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระเจดียวัดเจดียเจ็ดแถว เขียนเรื่องพระอดีตพุทธเจา พุทธประวัติ
พระสาวก นอกนั้นเปนภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20-23) เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ เขียนเรื่องพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค พุทธประวัติ พระอสีติ
มหาสาวก นิบาตชาดก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณารามและวัดเกาะแกว
สุทธาราม เขียนเปนเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม ลวดลายตาง ๆ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในตําหนักพระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย เขียนเรื่องไตรภูมิ ทศชาติชาดก พุทธประวัติ
ตอนมารผจญ ประวัติพระพุทธโฆษาจารยเสด็จไปลังกา สมัยธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) ไมปรากฏ
หลักฐานภาพจิตรกรรมฝาผนังชัดเจนแตจะปรากฏเปนสมุดภาพไตรภูมิ ซึ่งแบบแผนประเพณี
ดังกลาวไดสืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน นั่นคือ ระหวางชองหนาตางและประตูเปน
ภาพชาดกหรือพุทธประวัติเปนตอน ๆ ฝาผนังดานหนาพระประธานเขียนภาพมารผจญ ดานหลัง
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(กรุงเทพมหานคร : นานมีบคุ สพับลิเคชั่นส, 2546), 1055.
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เขียนไตรภูมิ หรือเสด็จจากดาวดึงส ซึ่งแบบแผนนี้แทบจะหายไปตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 2 อยางไรก็ตาม
ในปลายสมัย อยุธยากลับปรากฎเรื่องราวที่นอกเหนือไปจากเรื่องทางพระพุทธศาสนา โดยได
พบภาพจิต รกรรมเรื่อ งรามเกีย รติ์ เปน ภาพอิน ทรชิต เขีย นไวผ นัง ดา นสกัด ทิศ ใตต อนลา ง
ตํา หนัก พระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษ ที่ 23 3 ซึ่งถือไดวา
เปนภาพวรรณคดีเรื่องแรกที่เกาแกที่สุดที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง
ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1 ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ปรากฎขึ้นที่พระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งตอมาไดรับการเขียนใหมในสมัยรัชกาลที่ 3 และเขียนซอมใหม
ในรัช กาลที่ 4 รัช กาลที่ 5 และรัช กาลที่ 7 นอกจากนี้ภ าพเลา เรื่อ งรามเกีย รติ์ยัง ปรากฏภายใน
หอพระไตรปฎกวัดระฆังโฆสิตารามดวย ในสมัยรัชกาลที่ 3 ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ปรากฏที่ศาลาทิศ
รอบพระมณฑปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมทั้งที่บานแผละประตูพระอุโบสถวัดสุทัศน
เทพวราราม สวนเรื่องนารายณสิบปางซึ่งเปนตอนตนเรื่องรามเกียรติ์ พบในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่พระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ศาลาทิศมณฑปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
และที่บานแผละประตูพระอุโบสถวัด สุทัศนเทพวราราม สังเกตไดวา ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่
นิย มเขีย นในชว งสมัย รัต นโกสิน ทรต อนตน ไดแ กเ รื่อ งรามเกีย รติ์ และสว นมากไมไ ดเ ขีย น
ภายในพระอุโบสถและพระวิหาร
แตอยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากเรื่องรามเกียรติ์ที่นิยมเขียนแลวยังไดพบ
ภาพเลาเรื่องวรรณคดีเรื่องอื่นดวยและเขียนภายในพระอุโบสถ ไดแก เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจาก
ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน ซึ่งถูกนํามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องที่บานแผละหนาตางภายใน
พระอุโ บสถวัด สุทัศ นเทพวราราม เชน เรื่อ งสัง ขท อง พระรถเมรี สมุท รโฆษ สุว รรณหงส
ไชยเชษฐ มณีพิไชย เปนตน 4 ภาพเลาเรื่องสามกกที่เขียนภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร
และวัดประเสริฐสุทธาวาส กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ภาพเลาเรื่องวรรณคดีก็หลากหลายกวาแต
เดิมมาก และเขียนเลาเรื่องเต็มผนังพระวิหาร สมัยรัชกาลที่ 4 ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่พบ ไดแก
1

2

3

2

วรรณิภา ณ สงขลา, การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร,

2528), 5-6.
3

สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร
การพิมพ, 2522), 14.
4
นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆวดั สุทัศนเทพ
วราราม มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ, 2526), 10 .
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ภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม สมัยรัชกาลที่ 5 ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่พบ ไดแก ภาพเลาเรื่องสามกกภายใน
พระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร
จากหลักฐานที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาในสมัยรัตนโกสินทรไดมีการนําวรรณคดี
เรื่องอื่น ๆ ไดแก เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน
เรื่องสามกก เรื่องอิเหนา และ เรื่องศรีธนญชัย มาถายทอดเรื่องราวเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถและพระวิหาร แทนที่เรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกตามแบบประเพณีที่ถือปฏิบัติ
กันมาในสมัยกอน ๆ ซึ่งเปนที่มาที่ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ในงานจิตรกรรมที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนัง โดยนําเรื่องราว
ในวรรณคดีมาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร แทนที่เรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกที่เปนคานิยมมาใน
สมัยกอน
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึก ษาวิจัย ครั้ง นี้ใ ชขอ มูล ที่เ ปน ภาพเลา เรื่อ งวรรณคดีจ ากจิต รกรรมฝาผนัง
พระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร เทานั้น โดยแบง
ออกเปน 2 ชวง คือ สมัยรัชกาลที่ 1-3 ใชขอมูลจาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆษิตาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดนางนองวรวิหาร วัดประเสริฐสุทธาวาส
สมัยรัชกาลที่ 4-5 ใชขอมูลจาก วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
ขั้นตอนของการศึกษา
1. การเก็ บ ข อ มู ล เก็ บ ข อ มู ล ทางเอกสารและข อ มู ล ภาคสนามที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะ
ทําการศึกษา ดังนี้
1.1 ทางเอกสาร จะเปนการเก็บและรวบรวมขอมูลทางเอกสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เชน รายงานวิทยานิพนธ บทความ เอกสารโบราณตาง ๆ พระราชพงศาวดาร
จดหมายเหตุ หนังสือ แผนที่ ภาพถายและสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวขอที่จะทําการศึกษา
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1.2 การออกเก็บขอมูลภาคสนาม คือ เดินทางไปเก็บขอมูลภาพเลาเรื่องวรรณคดี
จากวัดตาง ๆ ดังนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆษิตาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดนางนองวรวิหาร วัดประเสริฐสุทธาวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร โดยการถายรูป ทําแผนผัง และจดบันทึก เปนตน
2. รวบรวมขอมูล นําขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามที่ไดทั้งหมดมาจัดจําแนก
เปนหมวดหมูเพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะหตอไป
3. วิเคราะหและสรุป ทําการวิเคราะหและสรุปผลเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา
วิธีการศึกษา
1. ประมวลภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิห าร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร จากวัดตาง ๆ
2. ศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของวรรณคดีเรื่องตาง ๆ ที่ปรากฎผาน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร
3. นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค
แหลงขอมูล
แบงเปนแหลงขอมูลเอกสารและแหลงขอมูลภาคสนาม
1. แหลงขอมูลเอกสาร
1.1 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี
1.3 หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.4 สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.5 หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
1.6 หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี
1.7 กลุมอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร
1.8 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
2. แหลงขอมูลภาคสนาม
ภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร จากวัดดังนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆษิตาราม
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วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดนางนองวรวิหาร วัดประเสริฐสุทธาวาส
วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
การนําเสนอผลงาน
นํ า เสนอผลงานออกมาโดยลั ก ษณะการวิ เ คราะห ค วามเชิ ง บรรยายในรู ป แบบของ
รายงาน
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
ทําใหทราบถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังโดยนําเรื่องราว
ในวรรณคดีมาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร แทนที่เรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกที่เปนคานิยมมาใน
สมัยกอน

บทที่ 2
ความเปนมาและความสําคัญของวรรณคดีเรื่องตาง ๆ ทีป่ รากฏเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5
ในกรุงเทพมหานคร
วรรณคดีที่ถูกนํามาถายทอดเปนเรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร
สมั ยรั ตนโกสิ นทร รั ชกาลที่ 1-5 ในกรุ งเทพมหานคร พบว ามี อยู ด วยกั น คื อ 1. เรื่ องรามเกี ยรติ์
2.เรื่อ งวรรณคดีที่มีที่ม าจากปญ ญาสชาดกและวรรณคดีนิท าน 3.เรื่อ งสามกก 4.เรื่อ งอิเ หนา
5.เรื่องศรีธนญชัย ซึ่งมีประวัติความเปนมาและความสําคัญ ดังนี้
เรื่องรามเกียรติ์
เรื่องรามเกียรติ์เปนวรรณคดีที่มีชื่อเสียงของไทย ไดรับอิทธิพลมาจากมหากาพยรามายณะ
และนิทานเรื่องพระรามของอินเดีย ซึ่งเรื่องรามายณะนั้นมีผูแตงเปนหลายสํานวน แตสํานวนที่
สํ า คั ญ และเป น ที่ รู จั ก มากที่ สุ ด คื อ รามายณะฉบั บ ภาษาสั น สกฤตของวาลมิ กิ มี อ ายุ ร าวพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 7 โดยวาลมิกิไดนํานิทานเรื่องพระรามซึ่งเลากันกอนหนานี้มาประพันธขึ้นเปนกาพย
และถือกันวารามายณะฉบับวาลมิกินั้นเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย 1
สําหรับเรื่องกําเนิดรามเกียรติ์และที่มาของรามเกียรติ์ในประเทศไทยนั้น งานคนควา
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ชิ้ น แรก คื อ “บ อ เกิ ด รามเกี ย รติ์ ” ในป พ .ศ.2456 พระราชนิ พ นธ ข อง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยทรงเห็นวา เรื่องรามเกียรติ์ของไทยสวนใหญมีที่มา
จากรามมายณะของวาลมิกิ สวนเกร็ดตาง ๆ ของเรื่องมาจากวิษณุปุราณะและหนุมานนาฏกะ 2
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1

พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, วิจารณเรื่องนิทานปนหยี หรืออิเหนา
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2515), 2.
2
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว, บอเกิดรามเกียรติ์ (พระนคร : กรมศิลปากร,
2512), 1018-1019.
6

7
ตอมาเสฐียรโกเศศ และ พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรไดคนควาที่มาของ
นิทานพระรามและรามเกียรติ์ในเมืองไทยสืบจากรัชกาลที่ 6 ทั้งสองทานมีความเห็นวา ทางเขามา
ของนิทานพระรามใน ชวา มลายู เขมร ลาว และไทย นาจะมีที่มาเปนสองทาง คือ ไดจากนิทาน
เรื่ องพระรามซึ่ง เปน นิ ทานเก า แกที่เ ลากัน อยูกอ นที่ฤาษีวาลมิกิจ ะนํา มาแต งขึ้น อีก ทางได จ าก
รามายณะซึ่งฤาษีวาลมิกินํานิทานเรื่องพระรามมาแตงขึ้นเปนกาพยชนิดใหม เสฐียรโกเศศกลาวไววา
นิทานพระรามที่เขามาในเมืองไทยและชาติอื่นในเอเชียไมนาจะไดมาจากรามายณะฉบับสันสกฤต
ของวาลมิกิ รามเกียรติ์ของไทยมีที่มาจากเรื่องพระรามดั้งเดิมกอนที่จะเกิดรามายณะของวาลมิกิ
และอีก ทางหนึ่งมาจากรามายณะทมิฬเปนสว นใหญ สว นเกร็ด ตาง ๆ ไดจากรามายณะเบงคลี
และชวา มลายู แลวผสมผสานคติความเชื่อแบบไทยนํามารวบรวมเปนเรื่องรามเกียรติ์
นอกจากนี้ พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงเห็นวารามเกียรติ์ของไทย
ไมไ ดม าจากรามายณะของวาลมิกิ แตเ ปน นิท านเรื่อ งพระรามในสมัย พุท ธกาลมีอ ายุเ กา กวา
รามายณะของวาลมิกิ และนิทานพระรามไดเปนที่มาของรามายณะวาลมิกิ รวมทั้งนิยายที่เลากันใน
อินเดียใตสมัยราชวงศคุปตะ ซึ่งชาวอินเดียใตที่ไดเขามาติดตอคาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 ก็ไดนํานิยายในอินเดียใตเขามาใหชวา มลายู ไทยไดรับเรื่องนิทาน
พระรามโดยผานชวา 3มาอีกทอดหนึ่ง
จากความเห็นของนักปราชญทั้ง 3 ทานสามารถกลาวถึงที่มาของเรื่องรามเกียรติ์โดย
สรุปไดวา เรื่องพระรามที่เขามาในเมืองไทยไมไดมีที่มาเพียงแหลงเดียว เพราะเรื่องรามเกียรติ์มี
ขอปลีกยอยไปพองกับนิทานพระรามฉบับตาง ๆ หลายแหง ซึ่งนิทานพระรามที่รับเขามาอาจได
มาจากอินเดียโดยตรง และโดยออมคือผานชวา มลายู มากอน และไดทยอยกันเขามาเรื่อย ๆ โดย
ชาวอินเดียภาคตะวันออก และภาคใต โดยวิธีการจดจํามาเลาแบบนิทาน ซึ่งทําใหผิดเพี้ยนไปจาก
เดิมได นอกจากการเขามาในรูปแบบเลานิทานแลว การแสดงก็นาจะเปนอีกทางหนึ่งที่เปนที่มาของ
เรื่องพระรามในไทย โดยการแสดงที่นิยมเลนเรื่องพระรามหรือรามเกียรติ์ก็คือหนังใหญ และโขน
ซึ่งเปนการเลนที่ไดรับมาจากชวา และอินเดีย 4
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ดูรายละเอียดเรื่องพระรามและแผนผังทางเดินของเรื่องพระรามใน พระวรวงศเธอ
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, เรื่องพระราม (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 2513).
4
สมพร สิงหโต, ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์พระราช
นิพนธในรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, 2520), 96-99.

8
สําหรับเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธรัชกาลที่ 1 นั้น ในตอนตนของเรื่องไดกลาวถึง
นารายณ อ วตารปางต า ง ๆ ไว ด ว ย นารายณ สิ บ ปางฉบั บ ของไทยมี อ ยู ห ลายฉบั บ ซึ่ ง ก อ นที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะทรงพระราชนิพนธลิลิตนารายณสิบปางเมื่อพ.ศ.2466
โดยทรงแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ Hindu Mythology by J.W. Wilkins ตามคัมภีรลัทธิไวษณพ
นิกายที่พระนารายณเปนเทพเจาสูงสุด นารายณสิบปางฉบับเกาของไทยนาจะไดรับคติจากฝาย
ไศวนิกายในอินเดียใต ซึ่งแปลจากคัมภีรไสยศาสตร อักษรคฤนท ในคํานําของนารายณสิบปาง
ฉบับโรงพิมพหลวงไดเขียนไววา “เคาเรื่องในนารายณสิบปางฉบับเกาของเราเปนคติของฝายนิกาย
ไศวะคือพวกที่นับถือพระศิวะหรืออิศวรเปนใหญ ตนฉบับนารายณสิบปางของเราจึงนาจะไดเคา
มาจากอินเดียฝายใต” และนารายณสิบปางฉบับนี้ในตอนทายไดกลาววาแปลจากอักษรคฤนท
ตามคัมภีรไสยศาสตร ซึ่งเปนหลักฐานใหเห็นไดชัดเจนวามาจากอินเดียฝายใตเพราะอักษรคฤนท
เป นอั กษรของทมิ ฬ 5 โดยนารายณ สิ บปางของไทยที่ ได รั บคติ ของฝ ายไศวะนิ กายที่ ตี พิ มพ แล ว
คือ ฉบับโรงพิมพวัชรินทร ฉบับโรงพิมพหลวง ฉบับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ และคัมภีรนารายณ 20
ปาง กับ คนไทย ซึ่งศ.ดร.นิย ะดา เหล าสุ น ทร ไดทํ าการศึ ก ษาจากคัมภีรน ารายณสิบปางฉบั บ
ตัวเขียนที่เปนสมุดไทย 29 เลม และไดนําตนฉบับสมุดไทยที่ระบุวาเปนคัมภีรนารายณ 20 ปาง
เลขที่ 1-4 มาตีพิมพไวในภาคผนวกของหนังสือเลมนี้ สําหรับเนื้อเรื่องของคัมภีรแบงเปน 2 ตอน
คือ กําเนิดของเทพเจาและสรรพสิ่งในจักรวาล และนารายณอวตาร โดยในตอนนารายณอวตารไดมี
การจัดกลุมของนารายณอวตารสิบปางที่ปรากฏในคัมภีรไวดังนี้ 6
1. ปางที่ไมปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
มัจฉาวตาร, สุวรรณกัจฉปาวตาร, กฤษณาวตาร, มหิงสาวตาร, นรสิงหาวตาร
2. ปางที่มีเรื่องราวปรากฏในเรือ่ งรามเกียรติพ์ ระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
เศวตวราหาวตาร, ทวิชาวตาร, สมณาวตาร, อัปสราวตาร, รามาวตาร
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นิยะดา เหลาสุนทร, คัมภีรนารายณ 20 ปางกับคนไทย (กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง,
2540), 12-13.
6
ในสวนของตอนตนเรื่องซึ่งวาดวยกําเนิดของเทพเจาและสรรพสิ่งในจักรวาลของ
คัมภีรนารายณ 20 ปาง มีนารายณอวตาร 2 ปาง แทรกอยู คือ ทุลกีอวตารและบุรุษรามาวตาร ดังนั้น
เมื่อรวมกับนารายณอวตารสิบปางก็จะเปนสิบสองปาง ซึ่งคําวา 20 ปางคงใชในความหมายวานารายณ
อวตารมากกวาสิบปางขึ้นไปดูรายละเอียดใน นิยะดา เหลาสุนทร, เรื่องเดียวกัน, 18-20, 41.

9
อยางไรก็ตาม สําหรับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์นั้นสวนใหญแตงขึ้นเพื่อใชสําหรับการแสดง
เช น โขน หนั งใหญ ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานบทพากย แ ละบทละครเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ม าตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยา
ในสมัยธนบุรีปรากฏบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ดวย
สมัยรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงพระราช
นิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้น โดยทรงโปรดฯใหประชุมนักปราชญ ราชบัณฑิตรวมกันแตงแลว
ทรงตรวจแกไขเพิ่มเติมอีกครั้ง มีความยาวทั้งสิ้น 116 เลมสมุดไทย โดยมีพระราชประสงคเพื่อ
รวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ไวใหไดทั้งหมด มากกวาที่จะใหใชสําหรับเลนละคร 7นอกจากนี้ บทละครใน
ที่ ขาดหายไปแต ครั้ งกรุ งเก าก็ โปรดฯให พระบรมวงศานุ ว งศ ข าราชการช วยกั นแต ง ถวายแล ว
ทรงตรวจแกไข ตราเปนตนฉบับสําหรับพระนครครบทุกเรื่องมีเรื่องรามเกียรติ์ 116 เลมสมุดไทย
เรื่องอุณรุท 18 เลมสมุดไทย เรื่องดาหลัง 32 เลมสมุดไทย เรื่องอิเหนา 38 เลมสมุดไทย 8 สมัยรัชกาล
ที่ 2 เนื่องจากเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1 ไมเหมาะที่จะนํามาเลนละคร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัยจึงทรงคัดเลือกบางตอนจากเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1 มาปรับแตงใหมใหกระชับเพื่อใช
เลนละครใน
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการแตงโคลงภาพรามเกียรติ์จารึกใตแผนศิลาจําหลักติดพนัก
รอบพระอุโ บสถวัด พระเชตุพ นวิม ลมัง คลาราม 154 บท และไมค รบทั้ง เรื่อง สมัย รัช กาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระราม
เดินดง แปลงบทเบิกโรงเรื่องนารายณปราบนนทก และเรื่องพระรามเขาสวนพิราพ สมัยรัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็ จพระพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั วทรงพระราชดํ าริ ชั กชวนให พระบรมวงศานุ วงศ
ขาราชการชวยกันประพันธคําโคลงบรรยายภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามทั้งหมดจํานวน 4984 บท และมีสวนที่พระองคทรงพระราชนิพนธเองดวยจํานวน 224
บท สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธหนังสือบอเกิดรามเกียรติ์ บทรองและบทพากยตามเรื่อง
รามายณะของวาลมิกิ
เรื่องรามเกียรติ์นี้นอกจากจะใหความบันเทิงแลวยังแฝงคติธรรมที่สําคัญ คือ ธรรมะ
ยอมชนะอาธรรม และมีความสัมพัน ธกับสถาบันพระมหากษัตริยไทยที่เชื่อวาเปนอวตารของ
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว, บอเกิดรามเกียรติ์, 1020.
8
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร : คลังวิทยา ,
2508), 131-132.

10
พระนารายณ หรือ พระรามในเรื่องรามเกียรติ์ ตามที่วรรณคดีเรื่องนี้มีความผูกพันกับราชสํานัก
ไทยอยางลึกซึ้ง 9
เนื่องจากเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1 มีเนื้อเรื่องครบถวนสมบูรณที่สุด จึงจะใชอางอิงใน
งานวิจัยฉบับนี้โดยอาจแบงไดเปน 3 ภาค ดังนี้ 10
เรื่องยอ ภาคที่ 1 เกริ่นนํา (ตอนตนเรื่องรามเกียรติ์) กําเนิดวงศและบุคคลตาง ๆ เชน
กําเนิดวงศพระราม กําเนิดทศกัณฐ กําเนิดวานร เรื่องเหตุการณอวตาร พระฤาษี 4 ตนทําพิธีขอ
โอรสใหทาวทศรถ จนกระทั่งประสูติพระราม อวตารของพระนารายณ รวมทั้งเทพอาวุธ บัลลังก
นาค นางมณโฑใหกําเนิดนางสีดาอวตารพระลักษมี จากนั้นพิเภกกับโหรทํานายวานางสีดาจะเปน
กาลกิณีแกกรุงลงกา ทศกัณฐจึงใหใสผอบลอยน้ําไป พระชนกฤาษีเก็บผอบไดจึงเลี้ยงนางไว
ภาคที่ 2 เรื่องรามเกียรติ์ ทาวชนกลาผนวชนํานางสีดากลับกรุงมิถิลา ตอมาพระรามยกศร
ไดจึงไดอภิเษกกับนาง นางไกยเกษีไมยอมใหพระรามขึ้นเปนกษัตริยครองกรุงศรีอยุธยาโดยอาง
สัญญาที่ทาวทศรถใหไว พระราม นางสีดา และพระลักษมณ ตองออกเดินปา นางสํามนักขาขนิษฐา
ของทศกัณฐหลงรักพระรามเขาเกี้ยวพาราสีแลวทํารายนางสีดา พระลักษมณจึงจับนางสํามนักขาตัดหู
ตัดจมูก นางสํามนักขามาฟองทศกัณฐพรอมพรรณนาความงามนางสีดาจนทศกัณฐเกิดหลงรัก
บัญชาใหมารีศแปลงเปนกวางทองไปลอนางสีดา และทศกัณฐฉวยโอกาสที่พระรามและพระลักษมณ
ออกไปตามกวางลักนางสีดาไปกรุงลงกา จากนั้นจึงเกิดสงครามระหวางพระรามที่มีกองทัพวานร
และทศกัณฐที่มีลูกหลานญาติมิตรผูมีความสามารถ พระรามจองถนนขามไปกรุงลงกาทําการสงคราม
จนไดชัยชนะไดนางสีดากลับมา และไดขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา
ภาคที่ 3 ผนวกทาย 1.สงครามระหวางพระพรต พระสัตรุด อนุชาของพระรามกับ
มิตรของทศกัณฐ ซึ่งพระพรต พระสัตรุดเปนฝายไดรับชัยชนะ 2.พระรามทราบวาพระมงกุฎและ
พระลบเปนโอรส ตอมาพระรามไดออกปาเพื่อสะเดาะเคราะหและไดรบชนะยักษอีกหลายครั้งกอน
8

9

9

ประทีป ชุมพล, จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง ศึกษากรณีความสัมพันธกบั วรรณคดี
และอิทธิพลที่มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ, 2539), 207.
10
วัฒนะ บุญจับ และคณะ, เรื่องรามเกียรติ์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2546 ), (1)-(3) ; นิยะดา เหลาสุนทร. ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตู
และหนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,23.

11
กลับคืนเมือง 3.สงครามระหวางพระพรต พระสัตรุด พระมงกุฎและพระลบ กับยักษคือทาวคนธรรพนุราช
ซึ่งพระพรต พระสัตรุด พระมงกุฎและพระลบเปนฝายไดรับชัยชนะ
เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน
เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานพบวาถูกนํามาเขียนเปน
ภาพเลาเรื่องที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 11 ตีความไดทั้งหมด 15
เรื่อง โดยมีที่มาจาก 1.วรรณคดีทางศาสนา คือ ปญญาสชาดก มีทั้งหมด 7 เรื่อง คือ สมุทรโฆษ สุธน
สุธนุ คาวี สังขทอง พระรถเมรี และเทวันธชาดก และมาจากวรรณคดีศาสนาอื่น 1 เรื่อง คือ อุณรุท
และ 2.วรรณคดีนิทาน ซึ่งมีที่มาจากนิทานพื้นบานไทย 5 เรื่อง คือ ไกรทอง สังขศิลปชัย สุวรรณหงส
โสวัต และไชยเชษฐ และมาจากนิท านพื้น บา นตา งชาติ 2 เรื่อง คือ อิเ หนา (นิท านชวา) และ
มณีพิไชย (นิทานอินเดียใต ภาษาสันสกฤต) 12 ซึ่งวรรณคดีเหลานี้มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี อยางไร
ก็ตามจะตองกลาวถึงความสําคัญของปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานโดยสังเขปกอนที่จะกลาวถึง
เรื่องที่พบในวรรณคดีกลุมนี้ตอไป
ความเปนมาและความสําคัญของวรรณคดีนิทาน
วรรณคดี นิทาน 13 หมายถึง หนั งสื อที่แต งเปน คําประพันธอยางใดอยางหนึ่ง โดยมี
ลักษณะสําคัญ คือ การนําเสนอเรื่องนิทานโบราณซึ่งเลาสืบกันมาทํานองนิทานพื้นบาน 14 เรื่อง
ชาดกตาง ๆ โดยเฉพาะปญญาสชาดกซึ่งเปนวรรณคดีพุทธศาสนาที่นักวรรณคดีไทยไดนําเอามา
ดัดแปลงแตงเปนวรรณคดีเรื่องตาง ๆ 15 แตที่เปนเรื่องราวแตงขึ้นใหมลวน ๆ ก็มี อยางไรก็ตาม
วรรณคดีนิทานเปนวรรณคดีมุขปาฐะ ในชั้นแรกคือแตงเปนนิทานเลาสูกันฟงเพื่อความสนุกสนาน
10

11

1 2
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นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, คํานํา.
12
ฐานิยา ปนจินดา, “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมทีบ่ านแผละ
หนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 114-115.
13
แทจริงแลวปญญาสชาดกก็จัดอยูในกลุมวรรณคดีนิทานนั่นเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑ
ที่ใชแบงประเภทของวรรณคดี ดู ฐานิยา ปนจินดา, เรื่องเดียวกัน, 11.
14
ปญญา บริสุทธิ์, วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท (กรุงเทพมหานคร :
ราชบัณฑิตยสถาน, 2534), 39.
15
ธนิต อยูโพธิ์, นิทานวรรณคดี (พระนคร : ศิวพร, 2508), 1.

12
เพลิดเพลิน ไดเริ่มมีการเขียนเปนคําประพันธรอยกรองขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีที่
เปนประเภทรอยแกวแตเปนจํานวนนอย และมักจะเอามาจากนิทานตางประเทศ เชน นิทานของ
อิหรานและนิทานของอินเดีย 16 บทรอยกรองที่สําคัญโดยเฉพาะนํามาเขียนเปนบทละครนอกหลาย
เรื่อง เชน การะเกด มโนหรา มณีพิไชย สังขทอง สังขศิลปชัย สุวรรณศิลป สุวรรณหงส โมงปา
คาวี ไชยทัต พิกุลทอง พิมสวรรค พิณสุริยวงศ และโสวัต เปนตน และเรื่องวรรณคดีตาง ๆ เชน
ลิลิตพระลอ เสือโคคําฉันท และสมุทรโฆษคําฉันท 17 เมื่อเขามาสูสมัยรัตนโกสินทรก็ไดมีการเลือก
ละครนอกบางเรื่องมาแตงบทขึ้นใหมเฉพาะตอนที่จะใหละครในเลน เชน บทละครนอก 6 เรื่อง คือ
สังขทอง ไชยเชษฐ ไกรทอง มณีพิไชย คาวี และสังขศิลปชัย พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 18 อยางไรก็ตามการแตงคําประพันธเรื่องนิทานตาง ๆ มายุติลงในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพราะตั้งแตตอนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเรื่อยมามีการแตงนวนิยายแบบตะวันตกอยางแพรหลาย และไดรับความนิยมมากขึ้น
ตามลําดับ การแตงเรื่องนิทานก็คอยซบเซาและเลิกไปในที่สุด 19 วรรณคดีนิทานนั้นมีความสําคัญใน
ดานใหความสนุกสนานเพลิดเพลินความบันเทิง รวมทั้งใหคติธรรมสอนใจในแงตาง ๆ อีกดวย
ความเปนมาและความสําคัญของปญญาสชาดก
ชาดกเปนวรรณคดีทางพุทธศาสนา คําวา ชาดก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 หมายถึง เรื่องพระพุทธเจาที่มีมาในชาติกอน ๆ ตามที่กลาวไวในคัมภีรชาดก 20 แตถาจะ
จํา กัด ความหมายใหแ คบก็คือ พระจริย าวัต รของพระโพธิสัต วซึ่ง มีบ ทบาทเปน ตัว สํา คัญ ของ
เรื่อ ง หรือบางครั้งจะมีฐานะเปนผูสังเกตการณ 21 ที่มาของเรื่องชาดกตาง ๆ นั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชวิจารณซึ่งสรุปไดวา ชาดกคงเปนเรื่องนิทานที่เลากันใน
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16
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20
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ปญญา บริสุทธิ์, วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท, 146.
17
กัญญรัตน เวชศาสตร, ศรีธนญชัยในอุษาคเนย (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541), 3-4.
18
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน บทละครนอกรวม 6 เรื่อง ฉบับ
หอสมุดแหงชาติ (พระนคร : คลังวิทยา, 2508), ค.
19
ปญญา บริสุทธิ์, วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท, 47.
20
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 359.
21
นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรม
รอยกรองของไทย (กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง, 2538), 17.

13
พื้นเมืองมีมาแตกอนพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจาทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนา ทรงยกเอาเรื่องนิทานมา
แสดงเปนอุปมาในพระธรรมเทศนา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักธรรมมากยิ่งขึ้น 22
ชาดกนั้ น จัดอยูในนวั งคสั ตถุศาสน ซึ่ งเป น คําสอนของพระพุ ทธเจ ามี องค 9 23 และ
ภายหลังไดถูกรวมอยูในพระสุตตันตปฎก หมวดขุททกนิกาย ในพระไตรปฎก ลําดับที่ 10 ซึ่ง
เรียกวาเปนนิบาตชาดก มีทั้งหมด 547 หรือ 550 ชาติ แบงเปนหมวดหมูตามจํานวนคาถาเรียกวา
นิบาต โดยนิบาตชาดกนั้นจะมีแตคาถาเทานั้น ตอมาจึงมีการอธิบายคาถาเหลานั้นใหเขาใจไดงาย
โดยมีเรื่องเลาประกอบ เรียกวา อรรถกถาชาดก 24 อยางไรก็ตามชาดกในวรรณคดีพุทธศาสนา
ภาษาบาลีนอกจากนิบาตชาดกแลว ยังมีชาดกนอกนิบาตที่สําคัญคือ ปญญาสชาดก ซึ่งเปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไป
ปญญาสชาดก นั้น แปลวา ชาดก 50 เรื่อง โดยคําวา ปญญาส แปลวา 50 แตจํานวนที่
แทจ ริง มี 61 เรื่อ ง โดยมีเ รื่อ งที ่ไ มใ ชช าดก 3 เรื่อ ง ในคํา นํา หนัง สือ ปญ ญาสชาดก สมเด็จ ฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงอธิบายไววา เรื่องปญญาสชาดก คือประชุมนิทานเกาแกที่เลากัน
ในเมืองไทยแตโบราณ 50 เรื่อง พระภิกษุชาวเชียงใหมรวบรวมแตงเปนชาดกไวในภาษาบาลี เมื่อ
ราวพ.ศ. 2000 – 2200 25 ซึ่งเปนสมัยที่พระภิกษุเดินทางไปเรียนที่ลังกาทวีป มีความรูทางภาษาบาลี
แตกฉานและไดเอาอยางพระภิกษุในลังกามาแตงหนังสือเปนภาษาบาลีขึ้นโดยแตงเลียนเปนอยาง
อรรถกถาชาดก โดยเจตนาจะบํารุงพระศาสนาใหถาวรและจะใหหนังสือซึ่งแตงนั้นเปนหลักฐาน
มั่นคง เพราะเปนภาษาเดียวกับพระไตรปฎก 26 ปญญาสชาดกนอกจากจะเปนที่นิยมแพรหลายใน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชวิจารณวาดวยนิทานชาดก” ใน
นิบาตชาดกเลมที่ 23 ภาคผนวก (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2474), 11-30.
23
นวังคสัตถุศาสนประกอบไปดวย สูตร เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ
24
ทรัพย ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2527), 14-15, 20.
25
โดยทั่วไปแลวเชื่อกันวาปญญาสชาดกแตงขึ้นราวป พ.ศ. 2000-2200 โดยพระภิกษุ
ชาวเชียงใหม แต ศ.ดร.นิยะดา เหลาสุนทร เสนอวา ปญญาสชาดกนาจะแตงขึ้นโดยชาวหริภุญชัย
กอนป พ.ศ.1808 ดู นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก:ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรม
รอยกรองของไทย, 34-40.
26
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน ปญญาสชาดกฉบับหอสมุดแหงชาติ,
เลม 1 (พระนคร: ม.ป.ท., 2499), ค.

14
ประเทศไทยแลวยังไดแพรกระจายไปในดินแดนใกลเคียง เทาที่มีหลักฐานก็คือ พมา ลาว และเขมร
แตละประเทศก็มีปญญาสชาดกในภาษาของตนเอง สําหรับในประเทศไทยปญญาสชาดกฉบับ
หอสมุดแหงชาติคือฉบับแปลที่สมบูรณที่สุด มีทั้งหมด 61 เรื่อง แบงเปนปฐมภาค 50 เรื่อง และ
ปจฉิมภาค 11 เรื่อง ซึ่งในตอนทายมีเรื่องที่ไมใชชาดก 3 เรื่องรวมอยูดวย 27
ปญญาสชาดกมีความสําคัญในฐานะที่เปนวรรณคดีทางศาสนา คือ เปนวรรณคดีชาดกมี
หนาที่เพื่อการสั่งสอนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีคติสอนใจโนมนาวใหเลื่อมใสในพุทธจริยาวัตร
ของพระพุทธเจา เมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว และโดยลักษณะโครงสรางของปญญาส
ชาดกก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเปนตนเคาของวรรณคดีหลายเรื่อง
เรื่ อ งวรรณคดี ที่ มี ที่ ม าจากป ญ ญาสชาดกและวรรณคดี นิ ท านที่ นํ า มาเขี ย นเป น
ภาพเลาเรื่องที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากวรรณคดีทางศาสนาปญญาสชาดก
เรื่องสมุทรโฆษ มาจาก สมุททโฆสชาดก ชาดกลําดับแรกในปญญาสชาดก เรื่องสมุทรโฆษ
เปนที่แพรหลายมาตั้งแตสมัยอยุธยา จากสมุทรโฆษคําฉันทโดยสมเด็จพระนารายณทรงโปรดฯ ให
พระมหาราชครูแตงขึ้นเพื่อเปนบทพากยหนังในคราวเฉลิมพระชนมายุครบเบญจเพส 28 โดยแตง
ในชวงตนของเรื่อง และตอมาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระราชนิพนธตอและมาสําเร็จใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรโดยสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 29 เมื่อมีการพรรณนาถึงความทุกขยากของกวีที่จะตองจากนาง
ที่รัก กวีนิยมที่จะเปรียบเทียบกับคูพระคูนางในเรื่องสมุทรโฆษเสมอ 30 เรื่องสมุทรโฆษนี้ชี้ใหเห็น
วา ผูที่มีความมานะพยายามจริงแลว ถึงแมจะตองตกระกําลําบากอยางไร ในที่สุดก็จะตองไดรับ
26

27

28

29

27

นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรม
รอยกรองของไทย, 47.
28
พระมหาราชครู,สมเด็จพระนารายณมหาราช และ สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมุทรโฆษคําฉันท ฉบับชําระใหม มีเชิงอรรถพรอมดวยภาพถาย
จากจิตรกรรม (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2522), 3.
29
สุภา ศาตะวรรณ และคณะ, ประวัติวรรณคดีไทย (พระนครศรีอยุธยา: ฝายเอกสาร
และตําราวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2518), 26-27.
30
นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 13.

15
ความสุขดังพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดี 31 วรรณคดีสโมสรไดยกยองสมุทรโฆษคําฉันทวาเปน
ยอดแหงคําฉันท
เรื่องยอ พระโพธิ์เทพารักษอุมสมพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีไดคืนเดียว แตทั้ง
สองไดฝาฟนอุปสรรคจนไดอภิเษกกัน วันหนึ่งพระสมุทรโฆษไดพระขรรควิเศษจากวิทยาธรจึงพา
นางพินทุมดีเหาะไปชมปาหิมพานตและไดพํานักอยูกับประมุขของเหลากินนร แตพระขรรคถูก
ขโมย ทั้งสองเดินทางจนถึงฝงทะเลจึงพากันเกาะขอนไมขามฝง แตขอนไมขาดจึงพลัดพรากกัน
สุดทายทั้งคูไดขึ้นฝงและพบกันอีกครั้งเพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โรงทานซึ่งนางพินทุมดีไดให
วาดเรื่องราวของนางกับพระสมุทรโฆษเอาไว
เรื่องคาวี เรื่องคาวีตอนตนมาจาก พหลาคาวีชาดก ชาดกลําดับที่ 29 ในปญญาสชาดก
นิยะดา เหลาสุนทร ไดใหความเห็นไววา “เรื่องตอนปลายนับแตลูกเสือลูกวัวไดรับการชุบตัวขึ้นมา
เขาใจวาผูแตงคงจะอาศัยการประสมประสานที่มาจากหลายเรื่องเขาดวยกัน และหนึ่งในจํานวนนี้ก็
คือ สีหนาทชาดก ชาดกลําดับที่ 52 ในปญญาสชาดก” ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหง
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พระมหาราชครู ไ ด นํ า พหลาคาวี ช าดกมาแต ง เป น เสื อ โคคํ า ฉั น ท ต อ มาในสมั ย
รัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงพระราชนิพนธบทละครนอกเรื่องคาวี
ซึ่งเปนที่รูจักกันเปนอยางดี 32 เรื่องคาวีนี้เปนเรื่องที่มีคติธรรมสอนใจใหมีความซื่อสัตย ความอดทน
และความกตัญูอยางยิ่ง 33
เรื่องยอ พระฤาษีชุบลูกเสือ กับลูกวัวขึ้นเปนมนุษยสองพี่นองชื่อหลวิชัยและคาวี ทั้งคู
แยกยายกันไปหาบานเมืองครอบครอง คาวีไปปราบนกอินทรียไดนางจันทสุดาผมหอม ตอมา
ทาวสันนุราชใหนางเฒาทัศประสาทมาลวงฆาคาวีแลวพานางไป หลวิชัยตามมาชุบคาวี ทั้งสองตาม
ไปฆาทาวสันนุราชไดนางคืนมา
เรื่องสุธน มาจาก สุธนชาดก ชาดกลําดับที่ 2 ในปญญาสชาดก สุธนชาดกเปนเรื่องที่
ไดรับความนิย มแพรหลายทั่ว เอเชีย แตละประเทศก็มีวรรณคดี เ รื่องพระสุธนในภาษาของตน
30

31

32

31

พรพรรณ ธารานุมาศ, วรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร :
บํารุงสาสน, 2532), 83.
32
นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 14.
33
นิพนธ สุขสวัสดิ์, วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา (พิษณุโลก : โครงการตํารามศว,
2525), 244.
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ในภาษาไทยมีเรื่องพระสุธนที่พบ 4 สํานวน คือ พระสุธนคํากาพย พระสุธนคํากลอน พระสุธนคําฉันท
และบทละครเรื่องพระสุธน ซึ่งตีพิมพแลวทั้งหมด 34
เรื่องยอ พรานบุญใชบวงบาศที่ไดมาคลองนางมโนราหกินรีซึ่งเปนธิดาของทาวทุมราช
ไดจึงถวายเปนชายาพระสุธน ตอมาพระสุธนตองยกทัพไปปราบขาศึก นางมโนหราโดนแกลงและ
ถูกนํามาบูชายัญ แตนางทําอุบายขอปกหางบินหนีไป แลวฝากผากัมพล ธํามรงค มนตร ไวแก
พระฤาษีเ พื่อ ใหพ ระสุธ นใชเ ปน เครื่อ งนํา ทางไปเมือ งของนาง พระสุธ นเดิน ทางถึง เมือ งของ
นางมโนราห สุดทายพระสุธนตองเลือกนางมโนหราจากกลุมพระธิดาทั้ง 7 ของทาวทุมราช
เรื่องสุธนุ มาจาก สุธนุชาดก ชาดกลําดับที่ 3 ในปญญาสชาดก เรื่องสุธนุฉบับรอยกรอง
เทาที่พ บมี 3 สํา นวน คือ สุธ นุคํา กาพย 2 สํา นวน (ตน ฉบับ ตัว เขีย น) และสุธ นุคําฉัน ท ของ
พระยาอิศรานุภาพ (อน) ซึ่งตีพิมพแลว 35
เรื่องยอ พระสุธนุฝาฟนอุปสรรคจนไดนางจิรประภา ทั้งคูขี่มามณีกักขิหรือมณีกากกลับ
เมือง และไดพักที่ศาลาของพระยายักษโกญดาล พระยายักษจะจับกิน มามณีกากถูกจับ พระสุธนุ
และนางจิรประภาหนีไปไดแลวขอโดยสารเรือพอคาแตเรืออัปปางจึงพลัดพรากกัน ทั้งคูไดขึ้นฝง
นางจิรประภาสรางโรงทานและใหวาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องของนางกับพระสุธนุ ฝายพระสุธนุได
นางอัญชนวดีและทําอุบายไดมาคืนโดยมีนางกเรณุกาชวย พระสุธนุไดพบนางจิรประภาเนื่องจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังและชวนกันกลับเมือง หลังงานอภิเษกพระสุธนุไปรับนางอัญชนวดีและ
บริวาร
เรื่องสังขทอง มาจาก สุวัณณสังขชาดก ชาดกลําดับที่ 53 ในปญญาสชาดกมีเรื่องสังขทอง
ฉบับรอยกรองสํานวนตาง ๆ คือ สังขทองคํากาพย 2 สํานวน (ตนฉบับตัวเขียน) สังขทองคําฉันท
(ตนฉบับตัวเขียน) และสังขทองบทละคร 2 สํานวน ตีพิมพแลว โดยเปนสังขทองบทละครนอก
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 1 สํานวน เรื่องสังขทองไดรับความนิยมใน
หมูคนไทยมาชานาน คติธรรมสอนใจที่สําคัญของเรื่องสังขทองคือไมใหตัดสินคนจากรูปราง
ภายนอก 36
33

34

35

34

นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 15.
35
นิยะดา เหลาสุนทร, เรื่องเดียวกัน, 15.
36
พรพรรณ ธารานุมาศ, วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร สมโภชกรุงรัตนโกสินทร
ครบรอบ 200 ป (กรุงเทพมหานคร : เรืองศิลป, 2524), 73.
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เรื่องยอ นางสนมจันทากลั่นแกลงทูลทาวยศวิมลวานางจันทเทวีมเหสีคลอดลูกเปน
หอยสังขเปนกาลีตอบานเมือง ทาวยศวิมลจึงขับนางออกไปจากเมือง พระสังขและพระมารดาตอง
เรรอนไปอยูกับตายาย ตอมาพระสังขไดเปนบุตรบุญธรรมนางยักษพันธุรัต เมื่อพระสังขโตขึ้น
ไดของวิเศษจากนางยักษและออกเดินทางไดนางรจนาเปนชายาแลวไดครองบานเมืองในที่สุด
เรื่องพระรถเมรี มาจาก รถเสนชาดก ชาดกลําดับที่ 47 ในปญญาสชาดก ซึ่งเรื่องพระรถ
เมรีนี้อาจกลาวไดวาไดรับความนิยมมากที่สุดในบรรดาเรื่องที่มาจากปญญาสชาดก โดยจะเห็นได
วามีฉบับรอยกรองถึง 12 สํานวน คือ พระรถคํากาพย 1 สํานวน พระรถคํากลอน 3 สํานวน พระรถ
คําฉันท 3 สํานวน พระรถบทละคร 3 สํานวน กาพยขับไมและมโหรีเรื่องพระรถอยางละสํานวน 37
เรื่ อ งย อ พระรถเสนต อ งไปเอามะม ว งหาวมะนาวโห ที่ เ มื อ งของนางยั ก ษ สุ น นทา
ระหวางทางพระฤาษีไดแปลงสารจากที่นางยักษสุนนทาสั่งใหยักษจับกิน เปนใหจัดการอภิเษก
พระรถเสนกับนางเมรีทันทีที่ถึงเมือง สุดทายพระรถเสนมอมเหลานางเมรีแลวลอบหนีไปพรอมกับ
ของวิเศษและเนตรนางสิบสอง พระรถเสนไดประสมเนตรนางสิบสอง ฆานางยักษสุนนทา พระเจา
รถสิทธิใหรับนางสิบสองมาอภิเษกตามเดิม พระรถเสนไดกลับไปหานางเมรีที่กําลังจะขาดใจตาย
เรื่องเทวันธชาดก มาจาก ปญญาสชาดก ชาดกลําดับที่ 6 ในปจฉิมภาค สําหรับเรื่อง
วรรณคดีที่มาจากปญญาสชาดกเรื่องนี้ พบวามี 2 สํานวนคือ เทวันธกลอนอาน และเทวันธคํากาพย
ซึ่งทั้งสองฉบับยังไมไดรับการตีพิมพ 38
เรื่องยอ พระเจากาสิก ราชถูกนันทยัก ษจับกินแตมาทรงไมตายเพราะบอกอุบายให
นันทยักษแปลงเปนพระเจากาสิกราชเขาไปกินชาวเมือง นันทยักษเอามาไปขังไว เทวันธและจันทนเทวี
ทราบความจริงจากมาจึงขอพระเจากาสิกราชองคปลอมเอามาไปขี่เลนแลวหนีไป นันทยักษตามมา
จะจับกินแตรุกขเทวดาประจําตนไทรชวยไว นันทยักษจับไดแตมาหักคอกินหัว พระอินทรมาชวย
ชุบชีวิตมา เทวันธและจันทนเทวีไปไดหัวสิงหที่เพิ่งตายมาตอ มาจึงมีหัวเปนสิงหตัวเปนมามีกําลัง
มาก จากนั้นเทวันธและจันทนเทวีไดขี่มาเดินทางตอไปจนมาถึงเมืองรางแหงหนึ่ง เกิดการผจญภัย
อีกหลายครั้ง
36
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นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 18.
38
นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก:ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรม
รอยกรองของไทย, 385-393.

18
เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากวรรณคดีศาสนาอื่น
เรื่องอุณรุท ความเปนมาของวรรณคดีเรื่องอุณรุทนั้นยังเปนที่ถกเถียงกัน 2 แนวความคิด
คือ ธนิต อยูโพธิ์ เสนอวา อุณรุท มาจากวิษณุปุราณะ 39 แตในปพ.ศ.2525 ดร.มณีปน พรหมสุทธิ
รักษ เสนอแนวคิดใหมวา เรื่องอุณรุทนาจะมาจากเรื่องหริวงศ ซึ่งเปนภาคผนวกของคัมภีรมหาภา
รตะมากกวาวิษณุปุราณะ อุณรุทจึงมีฐานะเปนวรรณคดีที่มาจากศาสนาอื่น ซึ่งไทยรูจักเรื่องอุณรุท
มาพรอมกับรามเกียรติ์ อยางไรก็ตาม เรื่องอุณรุทฉบับรอยกรองเทาที่พบมี 2 สํานวน คือ อนิรุทธคําฉันท
กวีนิพนธสมั ย อยุ ธยาเชื่ อกั น วา เปนงานของศรีปราชญ สว นอีก สํานวนหนึ่ง คือ บทละครเรื่อง
อุณรุทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 40 เรื่องอุณรุทนี้นอกจาก
จะใหความบันเทิงใจแลวยังมีคติสอนใจใหกลาหาญดวย 41
เรื่องยอ พระอุณรุทพระนัดดาของพระบรมจักรกฤษณ ซึ่งก็คือพระนารายณอวตาร
มาปราบทาวกรุงพาณพระยายักษ ตองผจญเรื่องความรักใครไดนางอุษาและทําสงครามกับทาว
กรุงพาณซึ่งเปนอสูรมีฤทธิ์มาก ตองอาศัยพระบรมจักรกฤษณพระอัยกาใหชวยจึงไดรับชัยชนะ
วรรณคดีนิทาน
เรื่องอิเหนา เรื่องอิเหนามีที่มาจากนิทานพื้นบานชวา ผูวิจัยไดกลาวถึงความเปนมาและ
ความสําคัญของวรรณคดีเรื่องนี้ไวในหัวขอที่ 4
เรื่อ งไกรทอง มาจากนิท านพื้น บา นไทย แตง เปน บทละครนอกเลน มาตั้ง แตค รั้ง
กรุงศรีอยุธยา ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธบทละครนอกเรื่อง
ไกรทอง 2 ตอนคือ นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถ้ํา และตอนไกรทองตามนางวิมาลากลับไปถ้ํา
และมีบทละครตอนชาละวันไดนางตะเภาทอง พระนิพนธของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
เรื่องไกรทองถือวาเปนเรื่องที่มีเคามาจากเรื่องจริงคือสถานที่เกิดของไกรทองที่ตําบลบานนายไกร
ที่ แ มน้ํ า ออ มในเขตจัง หวัด นนทบุร ี และที ่เ มือ งพิจ ิต รเกา ก็ม ีตํ า บลที ่เ รีย กวา วัง ชาละวัน และ
บานดงเศรษฐี 42
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ธนิต อยูโพธิ์, “ ที่มาของอุณรุทคําฉันทและบทละครเรื่องอุณรุท” ใน บทละครเรื่อง
อุณรุท (พระนคร : โรงพิมพสามมิตร, 2514), (15)-(24).
40
นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 13.
41
กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมที่ 2 ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร และกองหอสมุดแหงชาติ, 2525), 149.
42
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน บทละครนอกรวม 6 เรื่อง
ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ข.

19
เรื่องยอ ชาละวันคาบนางตะเภาทองลูกสาวเศรษฐีลงไปไวในถ้ํา ไกรทองอาสาเศรษฐี
ปราบชาละวันไดสําเร็จ จึงไดนางตะเภาทองและตะเภาแกวเปนภรรยา ตอมาไกรทองลงไปถ้ําชาละวัน
ไดนางวิมาลาเมียชาละวัน นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถ้ํา แตมีเรื่องทะเลาะหึงหวงกับนางตะเภาทอง
และตะเภาแกว จึงกลับไปที่ถ้ําตามเดิม ไกรทองจึงตามนางวิมาลากลับไปถ้ํา
เรื่องสังขศิลปชัย มาจากนิทานพื้นบานไทยที่ไดรับความนิยมแพรหลายโดยเฉพาะใน
ภาคอี ส านและประเทศลาวโดยถื อ กั น ว า เป น ชาดกที่ สํ า คั ญ เรื่ อ งสั ง ข ศิ ล ป ชั ย มี ห ลายสํ า นวน
แตที่เปนรอยกรองสํานวนภาคกลางมี 2 สํานวนคือ สังขศิลปชัยบทละครนอกของพระบาทสมเด็จ
พระนั่ง เกล า เจาอยู หั ว ที่ ทรงพระราชนิพ นธขึ้น ในสมั ย รัชกาลที่ 2 ครั้ งยัง เป น พระเจ าลูกยาเธอ
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร และสังขศิลปชัยกลอนสวดซึ่งสันนิษฐานวาแตงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
43
42

เรื่องยอ พระสังขศิลปชัยไดออกไปตามนางเกสรสุมณฑาผูเปนอาซึ่งถูกลักพาไป
เมือ งยักษ และนางศรีสุพรรณธิดานางเกสรสุมณฑาที่ถูกพาตัวไปไวเมืองบาดาลกลับเมืองมาได
พระสังขศิลปชัยถูกหกกุมารผลักตกเหวแตเทวดาชวยชีวิตไว ตอมาทาวกุศราชทราบความจริงจึง
ยกทัพมารับทั้งหมดกลับเขาเมืองและอภิเษกใหพระสังขศิลปชัยครองเมืองกับนางศรีสุพรรณ
เรื่องไชยเชษฐ มาจากนิทานพื้นบานไทย เปนที่นิยมแพรหลายโดยแตงเปนบทละครนอก
เลนมาตั้งแตสมัยอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรง
พระราชนิพ นธขึ้น ใหม 4 ตอน เปน บทละครนอกเชน กัน คือ ตอนนางสุวิญ ชาถูก ขับ ไล ตอน
พระไชยเชษฐตามนางสุวิญชา ตอนพระไชยเชษฐเขาเฝาทาวสิงหล และตอนอภิเษกพระไชยเชษฐ 44
เรื่องยอ ไชยเชษฐไดนางสุวิญชาธิดาทาวสิงหลพระยายักษเปนมเหสี นางบาทบริจาริกา
ทั้ง 7 แกลงนางสุวิญชาทูลพระไชยเชษฐวานางสุวิญชาคลอดลูกเปนทอนไม พระไชยเชษฐจึงขับ
นางออกจากเมืองโดยมีนางแมวพี่เลี้ยงผูภักดีคอยติดตามไป ตอมาพระไชยเชษฐสํานึกได และได
กลับมาอยูพรอมหนากันกับนางสุวิญชาและพระนารายณธิเบศรโอรสอีกครั้ง
เรื่องโสวัต มาจากนิทานพื้นบานไทยซึ่งรูจักกันมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย เรื่องโสวัต
เทาที่พบในปจจุบันเปนบทละครนอกที่ไมเคยตีพิมพ นอกจากนี้มีโสวัตกลอนสวด เรื่องโสวัตนี้
43

43

นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 17.
44
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครนอกรวม 6 เรื่อง ฉบับหอสมุด
แหงชาติ, 277-364.

20
เปนที่นิยมในล านนาเชนกันจะเห็นไดจากคาวซอที่มีชื่อเสียงของทางเหนือคือเรื่ องเจาสุวัตกับ
นางบัวคํา 45
เรื่องยอ พระโสวัตไดนางปทุมวดีเปนชายา วันหนึ่งมาของพระโสวัตเหาะขามเมือง
พระยายักษ มาถูกจับตัวไว พระโสวัตและนางปทุมวดีออกติดตามมา พระโสวัตถูกพรานใชปนยายิง
ตายและขูบังคับนํานางไป ระหวางทางนางปทุมวดีฟนพรานตาย พระฤาษีออกตามหาพบพระโสวัต
นอนตายอยูจึงชุบชีวิตและสอนมนตรให ตอมาไดมาคืน และสุดทายก็ไดพบนางปทุมวดี
เรื่องมณีพิไชย เรื่องมณีพิไชยสันนิษฐานกันวามีที่มาจากนิทานพื้นบานตางชาติเพราะมี
ความคลายคลึงกับนิยายอินเดียใต ภาษาสันสกฤต 46 อยางไรก็ตามเรื่องมณีพิไชยนิยมนํามาเลนละครนอก
เป น ที่ รู จั ก กั น อย า งกว า งขวางมาตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยาเช น เดี ย วกั บ เรื่ อ งสุ ว รรณหงส 47 ในสมั ย
รัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธขึ้นใหมในชื่อเดิมเปน
บทละครนอกเชนกันคือตอนพราหมณยอพระกลิ่นขอพระมณีพิไชยไปเปนทาส 48
เรื่องยอ พระอินทรไมอาจเลี้ยงนางยอพระกลิ่นพระธิดาที่เปนมนุษยไวบนสวรรคจึงนํา
นางไปไวในปลองไมไผ พระมณีพิไชยไดนางไปแตพระมารดาไมโปรดเพราะอยากใหโอรสเปน
บุตรเขยพระเจากรุงจีน นางใสความนางยอพระกลิ่นวาเปนผีกระสือ พระอินทรลงมาชวยแปลง
นางยอพระกลิ่นใหเปนพราหมณ ตอมาไดผจญภัยรวมกันและไดกลับมาครองคูกันอีกครั้ง
เรื่องสุวรรณหงส มาจากนิทานพื้นบานไทยรูจักกันแพรหลายตั้งแตสมัยอยุธยานิยม
นํามาเลนละครนอก สํานวนที่พบมีแตบทละครเทานั้น 49
เรื่องยอ พระสุวรรณหงสไตสายปานไปยังปราสาทนางเกศสุริยงไดนางเปนชายา
ตอมาพระสุวรรณหงสถูกหอกยนตแทงกลับมาสิ้นชีวิตที่เมืองของตน นางเกศสุริยงตามหาสวามี
พระอินทรมอบน้ํามันวิเศษสําหรับชุบชีวิตใหพรอมกับแปลงรางนางใหเปนพราหมณ แลวได
44
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นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 19.
46
ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, “กัทลีครรภา : ความสัมพันธที่มีตอเรื่องมณีพิไชย,” ภาษาและ
วรรณคดีไทย 9, 2 (ตุลาคม 2535) : 19-31.
47
นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 21.
48
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครนอกรวม 6 เรื่อง ฉบับหอสมุด
แหงชาติ, 433-476.
49
นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 21.

21
ยักษเปนบริวาร นางเกศสุริยงชุบชีวิตพระสุวรรณหงส ทั้งคูไดฝาฟนอุปสรรคจนกระทั่งไดอยู
รวมกันอีก
เรื่องสามกก
สามกกเปนเรื่องของจีน จดหมายเหตุเรื่องสามกกจีนเรียกวาสามกกจี่ เปนจดหมายเหตุ
หรื อ ประวั ติ ศ าสตร ต อนหนึ่ ง ที่ ป รากฎอยู ใ นชุ ด ประวั ติ ศ าสตร ข องจี น ชื่ อ ว า “ประวั ติ ศ าสตร
(พงศาวดาร) 24 (เรื่อง)” ซึ่งตันซิ่ว (หรือเฉินโซว) เปนผูบันทึกและเรียบเรียงขึ้นในสมัยราชวงศจิ้น
(พ.ศ.807-962) ตอ มาเรื่ องสามกก เปน ที่รูจั ก กัน แพร ห ลายทั้ง รูป แบบการเล านิท าน การแสดง
อุปรากรจีน (งิ้ว) การเชิดหนัง และในสมัยราชวงศหยวนหรือมองโกล (พ.ศ. 1814-1911) เริ่มมีการ
บันทึกเปนเรื่องยาวใชอานกันเรียกงานเขียนประเภทนี้วา เรื่องเลาประวัติศาสตร สมัยราชวงศเหม็ง
(พ.ศ.1911-2186) หลอกวนตง (ลอกวนตง) ชาวเมืองฮั่งจิ๋วไดแตงสามกกจี่ทงซกเอี้ยนหงีหรือ
สามกกจี่เอี้ยนหงี แปลเปนไทยวา หนังสือนิทานอิงพงศาวดารสามกก เรียกสั้นๆ วา สามกกเอี้ยนหงี
โดยอาศัยแกนดําเนินเรื่องจากเนื้อหาจากจดหมายเหตุสามกกของตันซิ่ว จํานวน 120 ตอน ซึ่งพิมพ
ครั้งแรกในสมัยราชวงศเหม็งระหวาง พ.ศ. 2031-2048 ตอนฉบับพิมพครั้งนี้ไมสูแพรหลายนัก
สมัยตนราชวงศเช็ง (แมนจูเรีย) เหมาจงกัง คิดจะพิมพเปนเลม จึงไดตัดตอนและเพิ่มเติมเนื้อหา
บางส ว นลงไปแล ว ให นั ก ปราชญ อี ก คนหนึ่ ง คื อ กิ ม เสี่ ย ถ า งผู เ ป น อาจารย อ า นตรวจและเขี ย น
คําวิจารณประกอบ ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2187 50 และไดตนฉบับตอไปในตางประเทศแปล
ออกเปนหลายภาษา ดวยความที่หนังสือสามกกนี้แตงขึ้นโดยมีวัตถุประสงคจะใหเปนตําราสําหรับ
ศึกษาอุบายการเมืองและการสงคราม และแตงดีอยางยิ่ง จึงเปนหนังสือที่ไดรับความนิยมแพรหลาย
ในประเทศจีน และตลอดไปจนถึงประเทศอื่น ๆ 51
หนังสือสามกกฉบับภาษาไทย
หนังสือสามกกจี่เปนที่มาของหนังสือสามกกฉบับภาษาไทย แตสามกกจี่ไมใชตนฉบับ
ที่ใ ช ถ า ยทอดเป น ภาษาไทยโดยตรง ที่ เ ปน ต น ฉบั บ แปลเปน ภาษาไทยโดยตรงซึ่ งมี เ จ าพระยา
พระคลัง (หน) เปนผูอํานวยการแปลนั้น คือ สามกกเอี้ยนหงี 52 การแปลเรื่องสามกกนั้นมีจุดประสงค
คือ เพื่อประโยชนราชการบานเมือง โดยสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงไดรับคําบอกเลาสืบ
49
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50

ดูรายละเอียดใน สุนันท จันทรวิเมลือง, การศึกษาสามกกสามแนวทาง
(กรุงเทพมหานคร : ตนออ1999, 2542).
51
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก ,” ใน สามกกของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ (พระนคร : แพรพิทยา, 2513), 7-9.
52
สุนันท จันทรวิเมลือง, การศึกษาสามกกสามแนวทาง, 24.

22
กันมาวา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1ทรงมีพระราชดํารัส
สั่งใหแปลหนังสือพงศาวดารจีนเปนภาษาไทย 2 เรื่องคือ เรื่องไซฮั่นกับเรื่องสามกก โปรดฯให
สมเด็จ พระเจ า หลานเธอ กรมพระราชวัง หลัง (เจาฟาทองอิน กรมหลวงอนุรัก ษเ ทเวศร) ทรง
อํานวยการแปลเรื่องไซฮั่น และใหเจาพระยาพระคลัง (หน) อํานวยการแปลเรื่องสามกก สําหรับ
วิธีการแปลคือ แบงพนักงานเปนสองฝายโดยใหผูชํานาญหนังสือจีนแปลความออกใหเสมียนจดลง
ผูชํานาญภาษาไทยจึงนําความมาเรียบเรียงแตงเปนภาษาไทยอีกครั้ง จึงมีผูอํานวยการแปลคอยแตง
คําแปลหรือคอยกํากับการแปล และเพราะไมมีผูรูสันทัดทั้งสองภาษาในตัวคนคนเดียว สํานวนแปล
จะไมสูตรงกับสํานวนจีนที่แตงไวนัก 53
กลาวไดวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดฯใหเจาพระยา
พระคลัง (หน) อํานวยการแปลเรื่องสามกกกอน พ.ศ.2348 เปนหนังสือ 95 เลมสมุดไทย ซึ่งโรง
พิมพหมอบรัดเลยพิมพครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2408 ไดยืมตนฉบับหนังสือเรื่องสามกก
ของผู อื ่น มา 2 ฉบับ แลว ยืม ตน ฉบับ ของสมเด็จ เจา พระยาบรมมหาศรีส ุร ิย วงศ เมื ่อ ยัง เปน
เจา พระยาศรีสุริยวงศที่ สมุหพระกลาโหมมาสอบกันเปน 3 ฉบับ พิมพหนังสือสามกก ขึ้นเปน
สมุด พิม พ 4 เลม ตลอดเรื่อ ง พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลา เจา อยูหัว ทรงรับ ซื้อ พระราชทาน
พระราชโอรส-ธิดา พระองคละฉบับและพระราชทานผูอื่นตามพระราชอัธยาศัย หลังจากนี้ไดมี
การตีพิมพเรื่องสามกกขึ้นอีกหลายครั้ง วรรณคดีสโมสรยกยองใหเรื่องสามกกฉบับเจาพระยา
พระคลัง (หน) เปนยอดของความเรียงเรื่องนิทาน 54 อยางไรก็ตาม นอกจากเรื่องสามกกฉบับเจาพระยา
พระคลัง (หน) แลว หลังจากนั้นก็มีการแตงเรื่องสามกกขึ้นอีกมากมาย อาทิ
รอยแกว เชน สามกกฉบับนายทุน : โจโฉ นายกตลอดกาล และเบงเฮ็ก ผูถูกกลืนทั้ง
เปนของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สามกกฉบับวณิพก ของยาขอบ (โชติ แพรพันธุ) เปนตน
รอยกรอง 55
บทละครรํา (สําหรับเลนละครนอกอยางเกา) ฝมือของหลวงพัฒนพงศภักดี และหมื่น
เสนานุชิต (เจต) แตงเปนตอนใหคณะเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารงเลนละคร เชน ตอนพระเจาเลนเต
ประพาสสวน จนถึงตั๋งโตะเขาไปขูพระเจาเหี้ยนเต หลวงพัฒนพงศฯ แตงใหเจาพระยามหินทรฯ
52

53

54

53

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก ,” ใน สามกกของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 9-10, 25-26.
54
พรพรรณ ธารานุมาศ, วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร สมโภชกรุงรัตนโกสินทร
ครบรอบ 200 ป, 28, 31-32.
55
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก ,” ใน สามกกของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 23-25.

23
เลนละคร เปนหนังสือ 16 เลมสมุดไทย ยังไมไดพิมพ ตอนอองอุนกําจัดตั๋งโตะ หลวงพัฒนพงศฯ
แตงใหเจาพระยามหินทรฯ เลนละครเปนหนังสือ 2 เลมสมุดไทย ยังไมไดพิมพ ตอนจิวยี่คิดอุบาย
จะเอาเมืองเกงจิ๋ว หมื่นเสนานุชิต (เจต) แตงลงพิมพเมื่อ พ.ศ. 2436
บทละครรอง (เลนบนเวทีอยางละครปราโมไทย) เชน ตอนตั๋งโตะหลงนางเตียวเสี้ยน
ผูแตงใชนามวา “เหม็งกุยบุน” พิมพเมื่อ พ.ศ. 2458
กลอนสุภาพ (แตงตามแบบสุนทรภู) เชน ตอนนางเตียวเสี้ยนลวงตั๋งโตะ หลวงธรรมาภิมณฑ
(ถึก จิตรกถึก) แตง พิมพเมื่อ พ.ศ. 2459
คุณคาของเรื่องสามกกนั้น จากจุดมุงหมายที่แปลขึ้นเพื่อประโยชนราชการบานเมือง
สําหรับศึกษาอุบายการเมืองและการสงคราม จึงเปนที่ยกยองวาสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง
(หน) นั้น เปนตําราพิชัยสงคราม โดยแสดงใหเห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมเปนประโยชนตอการศึกษา
ถึงคุณสมบัติ ลักษณะทั้งดีและเลวของทหารหรือบุคคลตาง ๆ ซึ่งสามารถจะนํามาปรับปรุงตนเอง
ได ถือกันวาวรรณคดีเรื่องสามกกเปนตําราพิชัยสงครามสําคัญยิ่งสําหรับกุลบุตรผูเปนนักรบในสมัย
นั้น นอกเหนือไปจากความยอดเยี่ยมทางภาษาและวรรณคดี 56 อยางไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็ใหความ
บันเทิงไปดวย กิมเสี่ยถางไดเขียนคําอธิบายไววา “เรื่องสามกกเปนเรื่องดีจริง นักปราชญไดอานก็
ชอบใจ ใครมีปรีชาสามารถไดอานก็ชอบใจ ชาวบานรานตลาดไดอานก็ชอบใจ ทุคคตะเข็ญใจได
อานก็คงจะชอบใจ” 57 เรื่องสามกกจึงเปนเรื่องพงศาวดารจีนที่คนไทยในสมัยนั้นชอบมากยิ่งกวา
เรื่องอื่น ๆ ผูมีบรรดาศักดิ์ที่ชอบสะสมหนังสือมักจะคัดลอกเรื่องสามกกไว หนังสือเรื่องสามกกจึง
มีหลายฉบับ นอกจากนี้ในดานการแสดง เรื่องสามกกยังเปนเรื่องที่นิยมนํามาเลนแพรหลายอีกดวย
สําหรับในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยจะใชสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) เปนอางอิง
ตอไป
เรื่องยอ 58 เริ่มจากการปราบโจรโพกผาเหลืองในรัชกาลพระเจาเลนเต ทําใหบุคคล
ตาง ๆ มีโอกาสตั้งตัวเปนใหญ เชน เลาป กวนอู เตียวหุย โจโฉ ตั๋งโตะ ซุนกวน และขงเบง เปนตน
จึง ตา งชิงไหวชิงพริบกัน แบงแยกเปนกก คือ กกโจโฉ (วุยกก) กกเลาป (จกกก) และกกซุนกวน
(งอกก) สูรบกันไปมา และพระเจาแผนดินก็เปลี่ยนรัชกาลหลายครั้ง แตอํานาจก็ไปอยูที่กกตาง ๆ
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กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมที่ 2 ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร,

140.
57

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก,” ใน สามกกของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 46.
58
นิยะดา เหลาสุนทร, การฟนฟูอักษรศาสตรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช (กรุงเทพมหานคร : แมคําผาง, 2539), 265-266.

24
เหลานี้ ตอมาเมื่อโจโฉตายลง โจผีบุตรชายไดถอดกษัตริยตั้งตนเองเปนพระเจาแผนดินที่เมืองลกเอี๋ยง
สถาปนาราชวงศใหมชื่อวาราชวงศวุย ทางเมืองเสฉวนไดยกเลาปขึ้นเปนกษัตริยราชวงศฮั่น
เมื่อเลาปแพสงครามสิ้นพระชนม อาเตาราชบุตรขึ้นครองราชยเปนพระเจาเลาเสี้ยน
ดานเมืองลกเอี๋ยงเมื่อโจผีตาย โจยอยขึ้นเปนกษัตริย ทั้งสามกกทําสงครามสูรบกันตลอดมา กระทั่ง
สุมาเจียวอุปราชวุยกกสามารถปราบจกกกได จนในที่สุด สุมาเอี๋ยนถอดพระเจาโจฮวน (วงศโจโฉ)
แลวขึ้นเปนกษัตริยสถาปนาราชวงศใหมชื่อราชวงศจิ้น และปราบงอกกได สามกกจึงรวมกันเปน
อันหนึ่งอันเดียวในป พ.ศ. 823 ชื่อวาเมืองไตจิ้น
เรื่องอิเหนา
วรรณคดีเรื่องอิเหนามีที่มาจากนิทานของชวา คือ นิทานปนหยี โดยชั้นแรกนั้นเปนเรื่อง
เล า เกี่ ย วกั บพระเกี ย รติ คุณ ของกษั ตริยช วาพระองคห นึ่ง ทํา นองว า เป น เรื่อ งในพงศาวดารเมื่ อ
ประมาณพ.ศ. 1800 รวมสมัยพระรวงในราชวงศสุโขทัย อิเหนาในพงศาวดารชวานั้นเรียกวา อิเหนา
ปนหยี กรัตปาตี อินู Inu หรืออินัว Inua หมายถึง พระยุพราชหรือองครัชทายาทแตพวกชวาเรียกกัน
วาปนหยี 59 ตอมาจึงไดแตงขึ้นเปนนิทานราว พ.ศ. 1900-2000 60 ซึ่งนิทานปนหยีมีหลายฉบับและ
ไดอิทธิพลมาแตงเปนวรรณคดีไทยคืออิเหนาและดาหลัง กลาวคือในสมัยอยุธยาตอนปลายสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศทรงมีพระราชธิดากับเจาฟาสังวาลยคือ เจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎ ไดทรง
แตงบทละครในขึ้น เจาฟากุณฑลแตงเรื่องดาหลัง และเจาฟามงกุฎแตงเรื่องอิเหนา แตเปนเรื่อง
อิเหนาดวยกัน จึงเรียกวาอิเหนาใหญและอิเหนาเล็ก ซึ่งตอมาอิเหนาเล็กนั้นจะไดรับความนิยม
มากกวาอิเหนาใหญ และเมื่อเอยถึงอิเหนาก็จะเปนที่ทราบกันวาคืออิเหนาเล็กนั่นเอง 61
ในหนั ง สื อ บุ ณ โณวาทคํ า ฉั น ท ข องพระมหานาควั ด ท า ทรายแต ง ในรั ช กาลสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ ราวป พ.ศ.2294-2301 ไดกลาวถึงการเลนละครหลวงเรื่องอิเหนาเล็กสมโภช
พระพุทธบาทดวย 62 ตอมาในสมัยกรุงธนบุรีหลวงสรวิชิตซึ่งตอมาไดเปนเจาพระยาพระคลัง (หน)
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 97.
60
พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, วิจารณเรื่องนิทานปนหยี หรืออิเหนา,
13.
61

รื่นฤทัย สัจจพันธุ, อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย
(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2525), 170.
62
พระมหานาค, บุณโณวาทคําฉันท (กรุงเทพมหานคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2475),
24.

25
ไดแตงคําฉันทเรื่องอิเหนาขึ้นก็เปนอิเหนาเล็ก จากหนังสือ อิเหนาคําฉันทของเจาพระยาพระคลัง
(หน) ไดเขียนไววาไดแตงตามความในบทละครเรื่องอิเหนา พระนิพนธของเจาฟามงกุฎ เขียนสําเร็จ
ในรัชกาลสมเด็จพระเจาตากสิน กรุงธนบุรี พ.ศ.2322 63
ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงนํา
บทละครเรื่อ งอิเ หนา และดาหลัง ครั้ง กรุง เกา ที่เ หลือ อยูเ ปน หลัก แลว ทรงพระราชนิพ นธ
ซอมแซมแตตรงที่บทเดิมขาดหายไป ซึ่งเรื่องอิเหนานั้นสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
สั น นิ ษ ฐานไว ว า บทละครเรื่ อ งอิ เ หนาซึ่ ง เจ า ฟ า มงกุ ฎ ทรงแต ง ไว ค รั้ ง กรุ ง เก า จบเพี ย งศึ ก ชี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงพระราชนิพนธตอจากนั้น 64 ตอมาพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงเห็นวากลอนบทละครเรื่องอิเหนาไมกระชับไมเหมาะกับ
การเลนละคร จึงทรงพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาขึ้นใหมทั้งหมด สมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏเรื่องนิราศ
อิเหนาของสุนทรภูดวย และในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรง
พระราชนิพนธแปลงบทเรื่องอิเหนาตอนอุณากรรณบางแหง แตบทแปลงนี้แยกไวตางหาก ไมได
รื้อถอนบทเดิม และยังไมมีการตีพิมพจนปจจุบัน 65
อยางไรก็ตามเรื่องอิเหนานั้นเมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และกรมหมื่น
กวีพจนสุปรีชาทรงชวยกันชําระตนฉบับอิเหนาก็พบวามีอยูหลายฉบับ เชน ฉบับของพระนางเจา
สุขุมาลมารศรี ฉบับเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งเปนตนฉบับที่
ประสมกันจากวังหนากับของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ฉบับอารีนัคราซึ่งเปนดาหลัง
หรือนายหนัง และขุนนิกรการประกิจ(บิน อับดุลลาห) ไดแปลเปนรอยแกวถวายสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ เมื่อราว พ.ศ. 2461-2462 เปนตน 66
วรรณคดีเรื่องอิเหนาไดรับการตีพิมพครั้งแรกโดยหมอสมิธใชต นฉบับของสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ และบทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2ไดรับการ
ยกยองวาเปนยอดแหงกลอนบทละครรําใน พ.ศ. 2459 รัชกาลที่ 6 67 จะเห็นไดวาเรื่องอิเหนานั้น
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เจาพระยาพระคลัง (หน), อิเหนาคําฉันท กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม (ธนบุรี :
อมรการพิมพ, 2512), คํานํา.
64
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 132-135.
65
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 182.
66
รื่นฤทัย สัจจพันธุ, อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย, 172-177.
67
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คําอธิบาย,” ใน บทละครเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 ฉบับกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณตรวจชําระ (พระนคร : กรมศิลปากร,
2512), ก-ซ.

26
ไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีบทนิพนธในเจานายองคตาง ๆ หลายฉบับ
และเปนละครที่นิยมเลนในราชสํานักที่ไดรับความอุปถัมภจากเจานาย
อาจกลาวไดวาเรื่องอิเหนานี้นอกจากจะใหความบันเทิงแลว ยังใหคุณคาทางจริยธรรมที่
สําคัญ โดยเฉพาะการที่พระเอกคืออิเหนามีนิสัยเจาชู และไดกอเหตุตาง ๆ อันเนื่องมาจากความรัก
ทําใหเกิดเรื่องยุงยากตามมามากมาย 68 ซึ่งนิสัยเจาชูเปนขอบกพรองที่ควรตระหนัก แตกระนั้นก็
แสดงใหเห็นถึงความที่อิเหนาเปนมนุษยปุถุชนที่แสดงออกเมื่อมีอารมณรุนแรง และตัวละครก็ไดมี
การพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 69 ทําใหผูติดตามเรื่องราวเอาใจชวยใหฝาฟนอุปสรรคไปได
สํ า หรั บ ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู วิ จั ย จะใช บ ทละครเรื่ อ งอิ เ หนาพระราชนิ พ นธ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนอางอิงตอไป
เรื่องยอมีดังนี้ กษัตริยวงศเทวา 4 พระนคร กุเรปน ดาหา กาหลัง สิงหัดสาหรี อิเหนา
ราชโอรสกรุง กุเ รปน ไดตุน าหงัน กับ ราชธิด าทา วดาหา แลว ไปหลงรัก หญิง อื่น จนเกิด ยุง ยาก
เปนเหตุใหตองพลัดพรากจากบานเมือง ตางปลอมองคสัญจรไปตามเมืองตาง ๆ หรือที่เรียกวา
“ไปมะงุมมะงาหรา” และไดปราบปรามเมืองตาง ๆ ทั่วแดนชวา และตอมาก็ไดกลับคืนพระนคร
67
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เรื่องศรีธนญชัย
เรื่อ งศรีธ นญชัย จัด เปน นิท านตลกประเภทคนเจา ปญ ญาแบบฉลาดแกมโกงของ
ตัวละครเอก คือ ศรีธนญชัย ที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและไดรับความนิยมแพรหลายใน
หมูคนไทยมาหลายยุคสมัย ทั้งจากการเลาสูกันฟง และมีการนํามาแตงเปนรอยแกวและรอยกรอง
แตก ระนั้น ก็ไ มป รากฏหลัก ฐานแนชัด เกี่ย วกับ กํา เนิด ของนิท านเรื่องศรีธนญชัย ทั้ง สมัย ที่แ ตง
และชื่อผูแตง 70
อยางไรก็ตาม นิทานเรื่องศรีธนญชัยของไทยนั้นมีมากมายหลายสํานวนโดยจัดแบงได
เปน 4 กลุม คือ สํานวนภาคเหนือ สํานวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) สํานวนภาคใต สํานวน
ภาคกลาง โดยเฉพาะในภาคกลางเรื่องศรีธนญชัยที่มีสํานวนเกาแกที่สุด คือ สํานวนกาพยที่เปน
สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ เขียนในสมุดไทย และอีกสองฉบับคือ เสภาเรื่องศรีธนญไชยเชียง
เมี่ยง แตงตามนิทานในมณฑลอุดร ซึ่งสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวาเปน
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ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย (กรุงเทพมหานคร : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2517), 202-203.
69
สมถวิล วิเศษสมบัติ, วรรณคดีการละคร (กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, 2527),
171.
70
กัญญรัตน เวชศาสตร, ศรีธนญชัยในอุษาคเนย, 14.

27
ฉบั บ หลวงฝ มื อ อาลั ก ษณ มี อ ายุ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 4 ใช ขั บ ถวายเวลาทรงเครื่ อ งใหญ 71 และ
ศรีทะนนไชยสํานวนกาพย ที่พระปฏิเวทวิศิษฐ (สาย เลขยานนท) ไดมอบใหกับหอสมุดแหงชาติ
โดยทานไดกลาวถึงฉบับที่ทานครอบครองนี้วามีอายุเกาสมัยโรงพิมพหมอสมิธ ในรัชกาลที่ 5
ซึ่ง โรงพิมพของหมอสมิธนั้นไดตีพิมพวรรณคดีตาง ๆ ออกจําหนายหลายเรื่องดวยกัน 72 แมวา
นิทานเรื่องศรีธนญชัยจะมีหลายสํานวนกระจัดกระจายไปตามภาคตาง ๆ ของไทย แตโครงเรื่อง
และตัวละครของแตละสํานวนจะไมแตกตางกัน
สําหรับภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามมีเนื้อหาสวนใหญตรง
และคลายคลึงกับศรีธนญชัยฉบับมาตรฐานของประยูร พิศนาคะ 73 ซึ่งจะนํามาใชอางอิงในงานวิจัย
ฉบับนี้ ศรีธนญชัยฉบับมาตรฐานเปนหนึ่งในสํานวนของภาคกลางโดยที่กอนหนานี้มีผูสันนิษฐาน
ไววาภาพเลา เรื่องศรีธนญชัยนาจะเขีย นขึ้นตามตนฉบับที่เปน สํานวนภาคอีสานเพื่ อให เ ขากับ
บรรยากาศตามหลักฐานที่ปรากฏวาทั้งวัดและชุมชนเกี่ยวของกับความเปนอีสาน 74 แตปรากฏวา
ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยนี้ไมไดเขียนจากศรีธนญชัยสํานวนภาคอีสานทั้งหมด มีเพียงเนื้อหาบางตอน
ของภาพที่ตรงกัน และจากภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยนั้นมีเนื้อหาสวนใหญอยูในเรื่องศรีธนญชัย
สํานวนภาคกลาง แตก็มีเนื้อหาบางตอนปรากฏอยูในสํานวนอีสานบางเชนกัน ซึ่งศรีธนญชัยฉบับ
มาตรฐาน ผูแตงคงจะไดเรียบเรียงและรวบรวมเรื่องราวของศรีธนญชัยสํานวนตาง ๆ มาประมวลไว
ใหมีความสมบูรณ มากที่ สุด เท าที่จ ะทํา ได แตถึง แมวา ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัย จะมีเ นื้ อ หาหรือ
เหตุการณตรงและคลายคลึงกับศรีธนญชัยฉบับมาตรฐาน แตการเรียงลําดับเนื้อหาหรือเหตุการณก็
ไมไดตรงกันทั้งหมด 75
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สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน เสภาเรื่องศรีธนญไชย เชียงเมี่ยง
แตงตามนิทานในมณฑลอุดร (พระนคร : พิมพในงานพระราชทานเพลิงพระศพมหาอํามาตยตรี
พระวงศเธอ พระองคเจาวัฒนา โรงพิมพโสภณพิพรรฒนธนากร, 2463), คํานํา.
72
กรมศิลปากร, ศรีทะนนไชย (สํานวนกาพย) และลิลิตตํารานพรัตน (พระนคร :
ศรีเมืองการพิมพ, 2511), ก-ข.
73
ประยูร พิศนาคะ, ศรีธนญชัยฉบับมาตรฐาน (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2519),
1-528.
74
ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 90.
75
กัญญรัตน เวชชศาสตร, รายงานผลการวิจัยในโครงการพระเอกในวรรณคดีคลาสสิก
ของไทยเรื่องศรีธนญชัย : พระเอกเจาปญญา (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2525), 193-194.
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นิทานเรื่องศรีธนญชัยนี้ มีการดําเนินเรื่องที่อาศัยปฏิภาณในการใชภาษาเปนสําคัญ
ผูมีปฏิภาณเชนนี้ไมจําเปนตองเปนบุคคลที่ดีเพียบพรอมเสมอไป อาจมีความเลวในแงอื่น ๆ ได แต
ลักษณะเดนของบุคคลประเภทนี้คือ เปนผูมีสติปญญา สามารถเอาตัวรอด หรือแกไขเหตุการณ
ตาง ๆ ใหผานพนไปไดโดยอาศัยความสามารถในการเลนคํา และการตีความอยางที่ไมมีผูใดคาดคิด
มากอน 76 ซึ่งดวยลักษณะเหลานี้ทําใหนิทานเรื่องศรีธนญชัยสนุกสนานเปนที่นิยมทุกยุคทุกสมัย
อยางไรก็ตาม เรื่องศรีธนญชัยนอกจากจะใหความบันเทิง ความตลกขบขันสนุกสนาน
ซึ่งเกิดจากการใชสติปญญาและการใชคําพูดเพื่อเอาตัวรอดของศรีธนญชัยแลว ยังแฝงคติธรรม
สอนใจที่สําคัญคือบุคคลควรเปนผูไมประมาท มีความรอบคอบไมหลงเชื่อคารมคําพูดใครงาย ๆ 77
โครงเรื่อง นิทานเรื่องศรีธนญชัยเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผูชายคนหนึ่งตั้งแตเกิด
จนตายมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเปดโอกาสใหชายผูนั้นไดแสดงความเปนคนเจาปญญาตามวัย
เปนลําดับ เหตุการณแตละตอนนั้นมีลักษณะเปนเรื่องสั้น ๆ ซึ่งสามารถหยิบยกมาเลาเปนตอน ๆ
ได ดวยเหตุนี้ ศรีธนญชัยสํานวนตาง ๆ จึงไมเรียงลําดับเหตุการณตรงกันทุกฉบับ มีอยูหลายตอน
เรียงสลับที่กันไดโดยไมเสียเรื่อง
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กัญญรัตน เวชศาสตร, ศรีธนญชัยในอุษาคเนย, 15.
77
โกวิทย ตั้งตรงจิตร, คุยเฟองเรื่องศรีธนญชัย (กรุงเทพมหานคร : สุวรี ิยาสาสน,
2547).

บทที่ 3
ภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร
ภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารนั้น
ปรากฎเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 และเรื่อยลงมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ในวัดดังนี้ คือ สมัยรัชกาลที่ 3
(พ.ศ. 2367-2394) ไดแ ก วัด สุทัศ นเทพวราราม วัด นางนองวรวิห าร วัด ประเสริฐ สุท ธาวาส
สมัยรัชกาลที่ 4-5 (พ.ศ. 2394-2453) ไดแก วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
ซึ่งแสดงใหเห็นได ดังนี้
วัด ที่ป รากฏภาพเลา เรื่อ งวรรณคดีจ ากจิต รกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโ บสถและพระวิห าร
สมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394)
วัดสุทัศนเทพวราราม
1. ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม
วัดสุทัศนเทพวราราม เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูที่เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร วัดสุทัศนเทพวราราม เปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ
ทรงสถาปนาขึ้น ในป พ.ศ. 2350 ในที่ใ จกลางพระนคร โดยใหเ ลีย นกับวัด พนัญ เชิงที่ก รุง เกา
เพื่อ ประดิษฐานพระโตหรือพระศรีศากยมุนีที่ไดโปรดเกลาฯ ใหพระพิเรนทรเทพเชิญลงมาจาก
พระวิห ารหลวง วัดมหาธาตุ จัง หวัด สุโขทัย 1 เมื่อขุดรากกอ พระวิหารและทํา ฐานชุก ชีเสร็จ
ทรงโปรดใหประดิษฐานพระศรีศากยมุนีแลวก็สิ้นรัชกาล โดยทรงมีพระดําริพระราชทานนามวัดวา
วัดมหาสุทธาวาส และยังไมไดมีการประดิษฐานขึ้นเปนสังฆาราม
0
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวง
นรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และพระราชวิจารณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,
พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2526), 26.
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ครั้น ถึง สมัย สมเด็จ พระพุท ธเลิศ หลา นภาลัย รัช กาลที่ 2 โปรดฯใหส รา งวัด ตอ
โดยขณะนั้นเรียกนามวัดกันโดยสามัญวา วัดพระโตบาง วัดพระใหญ หรือวัดเสาชิงชาบาง ทรงมี
พระราชศรัทธาจําหลักบานประตูดวย แตการกอสรางในรัชกาลนี้ก็ไมทันแลวเสร็จ ก็สิ้นรัชกาล
กระทั่งในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 โปรดฯใหดําเนินการจนสําเร็จ
สรา งพระระเบีย ง พระอุโบสถ ศาลาการเปรีย ญ หลอพระประธานในพระอุโ บสถและบรรจุ
พระบรมธาตุ เฉพาะพระประธานในศาลาการเปรียญหลอดวยทองเหลืองกลักฝนที่จับมาทําลาย
หลอพระเจดีย หลอรูปปญจวัคคียทั้งหา สรางสัตตมหาสถาน และสรางกุฏิเสนาสนะ ประดิษฐาน
เปนสั งฆาราม การก อสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2390 โปรดฯใหมีงานฉลองสมโภชพระอาราม
พระราชทานนามวา “วัดสุทัศนเทพวราราม” 2 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 ไดทรงบูรณะและสรางสิ่งตาง ๆ ในพระอารามอีก เชน ศาลาลอย 4 หลัง สรางมุขเด็จ
หนาและหลังพระวิหาร แลวโปรดใหปดทองบานหนาตางที่สรางขึ้นใหม สวนบานหนาตางเดิม
สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งแกะสลักเปนรูปแกวชิงดวงตลอดทั้งบาน ปดทองประดับกระจก ใหปนลายดวย
ปูนน้ํามันเปนรูปเครือตนไม และรูปสัตวทับลงบนลายของเดิม แตไมใหปดทับลายเดิมจนมิด
แลวจึงใหปดทองรูปลายที่ปนใหมนั้น โปรดฯใหอัญเชิญพระศาสดาจากพระอุโบสถไปประดิษฐาน
ไวที่วัดบวรนิเวศวิหาร แลวใหสรางพระพุทธรูปและพระอสีติมหาสาวก 80 องคปูนปนลงสีนั่งฟง
ธรรมเทศนาประดิษฐานไวแทน พระราชทานนามพระประธานในพระวิหารวา พระศรีศากยมุนี
พระประธานในพระอุโบสถวา พระพุทธตรีโลกเชษฐ และพระประธานในศาลาการเปรียญวา
พระพุทธเสฎฐมุนี
ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯใหสมเด็จพระวันรัต
(แดง) ซึ่ง เปน เจา อาวาสในขณะนั้น จัด การซอมแซมพระวิหารพระศรีศ ากยมุนีครั้ง ใหญตั้งแต
ป พ.ศ. 2438 และตอมาโปรดฯ ใหซอมแซมพระอุโบสถ แลวหลังจากนั้นจนถึงปจจุบันก็มีการ
บูร ณะซอ มแซมเปน ระยะตลอดมา ในระหวา ง พ.ศ. 2515-2516 ทางวัด ไดข อพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตสรางพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลขึ้นที่
บริเวณหนาพระวิหาร และตั้งมูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณในพระบรมราชูปถัมภขึ้นในพ.ศ. 2516

2

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 23672394 (พระนคร : กรมศิลปากร, 2481), 348.
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ภายในวัด สุทัศ นเทพวรารามมีก ารแบง อาณาบริเ วณวัด ออกเปน 2 เขต คือ เขต
พุทธาวาสอยูทางเหนือ มีพระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียง วิหารทิศ ศาลาราย และสัตตมหาสถาน
เขตสังฆาวาสอยูทางใต ประกอบดวย กุฏิเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ และหอระฆัง 3
2. ศิลปกรรมที่พระอุโบสถ
2.1 พระอุโบสถ
พระอุโ บสถตั้ง อยูบ ริเ วณดา นหลัง พระวิห ารในลัก ษณะตั้ง ขวางทางทิศใต
หันหนาไปทางทิศตะวันออกสูถนนอุณากรรณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ
ใหพ ระยาศรีพิพัฒ นรัต นราชโกษาเปน แมก องดูทั่ว ไปทั้ง วัด ใหพ ระเจา นอ งยาเธอกรมหมื่น
พิทัก ษเทเวศร 4 ทําพระอุโบสถใหญ ซึ่งกลาวไดวาเปนพระอุโบสถที่มีขนาดใหญโตมาก โดยมี
ขนาดกวาง 22.60 เมตร ยาว 72.25 เมตร เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2377 แลวเสร็จผูกพัทธสีมาเมื่อ
ป พ.ศ. 2386 กอนจะฉลองพระอารามเมื่อป พ.ศ. 2390 (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1

พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม

3

กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมที่ 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร, 2525), 57.
4
พระครูวิจิตรการโกศล, ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม พรอมดวยแผนผัง
ภาพปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ (กรุงเทพมหานคร : ศิวพร, 2516), 71.
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2.2 สถาปตยกรรม
ลักษณะของอาคารพระอุโบสถเปนอาคารกออิฐถือปูน บนฐานไพทีมีเฉลียง
โดยรอบพระอุโบสถ โดยปรากฏลักษณะสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ
เสาสี่เหลี่ยม หรือที่เรียกวา เสานางจรัล หรือเสานางเรียงขนาดใหญหัวเสาไมมีการตกแตงรองรับ
หลังคาทั้งหมด 68 ตน สวนหลังคาเปนแบบทรงไทยโบราณมีชั้นลด หนาบันทั้งสองดานเปน
หนาบันไมแกะสลักประดับกระจกสี หนาบันดานทิศตะวันออกเปนรูปพระอาทิตยประทับนั่งใน
บุษบกบนราชรถเทียมดวยราชสีห หนาบันดานหลังทางทิศตะวันตกเปนรูปพระจันทรประทับ
นั่งในบุษบกบนราชรถเทียมดวยมา มีกําแพงแกวตั้งบนฐานไพที มีสีมาซุมยอด มีเกย และประตูเขา
ปดเปดได 5
2.3 ประติมากรรม
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามวา พระพุทธตรีโลกเชษฐ
ซึ่ง เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยบนฐานชุกชีสูง หนาตักกวาง 10 ศอก 8 นิ้ว หลอขึ้นในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงถวาย
พระนามพระพุทธตรีโลกเชษฐ และเบื้องหนาพระพุทธตรีโลกเชษฐประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก
ปูน ปนลงสี 80 องค ซึ่งโปรดใหสรางแทนพระศรีศาสดาที่ไ ดอัญเชิญไปยังวัด บวรนิเ วศวิห าร
(ภาพที่ 2)
2.4 จิตรกรรม
ภายในพระอุ โ บสถมี ก ารเขี ย นภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง สมั ย รั ช กาลที่ 3 โดย
สามารถแบงไดเปนสองสวน คือ ผนังสวนบนเหนือขอบประตูหนาตางเขียนเปนภาพพุทธประวัติ
(ภาพที่ 3) โดยเขียนตอนมารผจญหนาพระประธาน และดานหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ
ส ว นตอนล า งเขี ย นเรื่ อ งพระป จ เจกพุ ท ธเจ า (ภาพที่ 4) ที่ บ านแผละประตู เ ขี ย นภาพเล า เรื่ อ ง
รามเกียรติ์ (ภาพที่ 5) ที่บานแผละหนาตางเขียนภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทาน (ภาพที่ 6) ที่บานประตูหนาตางเขียนเปนภาพเทพในศาสนาฮินดู เหนือบานประตู
หนาตางมีกรอบรูปภาพเขียนสีเปนภาพจับเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเขียนราวรัชกาลที่ 5 6
4

5

5

ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคนอื่นๆ, สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม :
ศูนยกลางจักรวาล ศูนยกลางพระนคร, แปลโดย อชิรัชญ ไชยพจนพานิช (กรุงเทพมหานคร:
อมรินทรพริ้นติ้ง, 2550), 73-75.
6
ประยูร อุลุชาฏะ, วัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 154 .
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ภาพที่ 2

ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม

ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามประดิษฐานพระตรีโลกเชษฐพระประธาน
พรอมพระอสีติมหาสาวก 80 องค

ภาพที่ 3

พุทธประวัติตอนวิวาหมงคลเจาชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพา
ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
ที่มา : ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคนอื่นๆ, สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนยกลาง
จักรวาล ศูนยกลางพระนคร, แปลโดย อชิรัชญ ไชยพจนพานิช (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร
พริ้นติ้ง, 2550), 241.
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ภาพที่ 4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระปจเจกพุทธเจาภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
ที่มา : ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคนอื่นๆ, สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนยกลาง
จักรวาล ศูนยกลางพระนคร, แปลโดย อชิรัชญ ไชยพจนพานิช (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร
พริ้นติ้ง, 2550), 265.

ภาพที่ 5

ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
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ภาพที่ 6

ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม

3. ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามนั้น
เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกอนหนานี้การเขียนภาพรามเกียรติ์พบหลักฐานเกาที่สุดอยูใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย จากภาพอินทรชิตที่เขียนไวบริเวณผนังดานสกัดทิศใตตอนลางตําหนัก
พระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23
เรื่องรามเกีย รติ์นี้ถือไดวาเปนภาพวรรณคดีเ รื่องแรกที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง 7 (ภาพที่ 7)
อีก แหง หนึ่ง คือ ภาพลายรดน้ํา เลา เรื่อ งรามเกีย รติ์ที่เ ขีย นตกแตง อยูบ นฝาดา นลา งหอเขีย น
วังสวนผักกาด ซึ่งภาพลายรดน้ําที่นี่มีทั้งสิ้น 13 แผน เปนภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ 11 แผน (ภาพที่ 8)
สั น นิ ษ ฐานว า ภาพลายรดน้ํ า ภายในหอเขี ย นนี้ เ ขี ย นขึ้ น ในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ ม หาราช
(พ.ศ. 2199-2231) ถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 8 กลาวไดวา ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ในสมัยกอน
รัตนโกสินทรมีความนิยมเขียนในลักษณะของภาพประดับ หรือภาพแทรกมากกวา
6

7

7

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

ภาพที่ 8 ภาพลายรดน้ําเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่หอเขียนวังสวนผักกาด
ที่มา : หมอมราชวงศพันธุทิพย บริพัตร, หอเขียนวังสวนผักกาด (พระนคร : ศิวพร, 2502), 99.
ภาพลายรดน้ําเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่หอเขียนวังสวนผักกาด ฝาแผนที่ 10 ลางซายสุด
ตอนพระสัตรุดถูกศรเหราของบัลลัยจักรมัดพาไปสูเวหา หนุมานแปลงเปนนกอินทรีจิกเหราแยง
พระสัตรุด

37
ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ปรากฏภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บริเวณผนัง
พระระเบียงดานในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหลบและเขียนขึ้นใหมเมื่อพ.ศ.2375 ในคราวฉลองพระนครครบรอบ 50 ป
และมีการเขียนซอมใหมในรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 7 9 ซึ่งภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์เขียนตั้งแต
ตนจนจบรวม 178 หอง เริ่มหองที่ 1 ที่ประตูดานทิศเหนือตรงขามพระวิหารยอด (ภาพที่ 9) และ
เวียนขวาไปเรื่อย ๆ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการประพันธคําโคลงบรรยายภาพจารึกบนหินออนโดย
พระบรมวงศานุวงศและขาราชการติดไวที่เสารอบพระระเบียง สวนภาพนารายณอวตารปางตาง ๆ
(ภาพที่ 10) อันเปนตอนตนเรื่องรามเกียรติ์ รวมถึงตัวละครสําคัญของเรื่องรามเกียรติ์บริเวณซุม
ประตูและมุขพระระเบียงรวมกวา 80 ภาพ ภาพเหลานี้จะมีคําบรรยายภาพสั้น ๆ กํากับ ภาพเลาเรื่อง
รามเกียรติ์ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามถือไดวามีความครบถวนสมบูรณมากที่สุด
8

ภาพที่ 9

ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หองที่ 1
พระชนกฤาษีทําพิธีบวงสรวงไถไดนางสีดาแลวลาพรตกลับเขาเมืองมิถิลา

9

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ 200 ป พุทธศักราช 2525 : ภาคที่ 1
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2525), 292-305.
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ภาพที่ 10 ภาพเศวตวราหาวตารบริเวณซุมประตูเกยเสด็จ (หนา) ทิศตะวันออก พระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นอกจากภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามแลว ในสมัย
รัชกาลที่ 1 ยังปรากฎภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ภายในหอพระไตรปฎกวัดระฆังโฆสิตารามดวยเชนกัน
ซึ่งเปนฝมือพระอาจารยนาค ภิกษุชางชาวกรุงศรีอยุธยา โดยเขียนอยูบริเวณฝาเรือนดานในหอกลาง
ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่หอพระไตรปฎกแหงนี้มีชื่อเสียงในความสงางาม ดุดัน สําหรับตอนที่เขียน
นั้นคือชวงเหตุการณตอนศึกกุมภกรรณ (ภาพที่ 11) และตอนศึกอินทรชิต 10 (ภาพที่ 12)
9

ภาพที่ 11 ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ภายในหอพระไตรปฎกวัดระฆังโฆสิตาราม
ตอนพญาสุครีพถอนตนรัง
10

ดูรายละเอียดใน มหาวิทยาลัยศิลปากร, การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฝมือ
พระอาจารยนาค: การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).
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ภาพที่ 12 ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ภายในหอพระไตรปฎกวัดระฆังโฆสิตาราม ตอนศึกอินทรชิต
สมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่ศาลาทิศรอบพระมณฑป วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม พระมณฑปหรือหอไตร แตเดิมเปนหอพระธรรมเกาในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งไดมี
การสถาปนาขึ้นใหมเนื่องจากอาคารเดิมชํารุดพรอมสรางศาลาทิศรอบพระมณฑป 4 ทิศในสมัย
รัชกาลที่ 3 คราวที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ
เมื่อป พ.ศ. 2378 ฝาผนังทุกศาลาทิศรอบพระมณฑปเขียนตอนตนเรื่องรามเกียรติ์ สวนที่คอสอง
เฉลียงของศาลาทิศเหลานี้เขียนภาพเรื่องตาง ๆ กัน มีศิลาจารึกเปนคําโคลงและรอยแกวบอกเรื่อง
ติด ไวต ามใตภ าพทุก แหง โดยภาพเลา เรื่อ งรามเกีย รติ์ปจ จุบัน เหลือ อยูที่ศ าลาทิศ เหนือ ของ
พระมณฑปเพียงแหงเดียว ฝมือเขียนของชางพระสงฆวัดพระเชตุพนฯ จับความในสวนของตอนตน
เรื่องรามเกียรติ์ ตั้งแตทาวทศรถไปรบกับแทตยชื่อปทูตทันตเพลารถหัก นางไกยเกษีราชธิดา
พระเจาไกยเกษเอาพระกรใสในชองดุมแทนเพลาจึงลางแทตยไดชัยชนะ จนถึงเรื่องพระชนกฤษี
คิดจะกลับครองเมือง ใชนายโสมศิษยใหไปเอาไถโคมาไถหานางสีดาซึ่งใสผอบฝงไวใตตนไทร 11
ปจจุบันภาพในศาลาทิศเหนือนี้ชํารุดมากจนไมสามารถเห็นเปนเรื่องราวตอเนื่องกัน (ภาพที่ 13
และ 14)
10

11

นิยะดา เหลาสุนทร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร
พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, 2544), 93-94.
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ภาพที่ 13 ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่ศาลาทิศเหนือของพระมณฑป ตอนทาวทศรถประพาสสวน

ภาพที่ 14 ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่ศาลาทิศเหนือของพระมณฑป ตอนทาวโรมพัตสงพระธิดาไป
ทําลายตบะพระฤาษีกไลยโกฏ
3.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวรารามโดยทั่วไป
ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
มีลักษณะอยางจิตรกรรมไทยประเพณี ใชเทคนิคสีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) สีที่ใชหลัก ๆ
คื อ สี เ ขี ย ว สี เ หลื อ ง สี แ ดง สี ข าว สี น้ํ า เงิ น สี น้ํ า ตาล และสี ดํ า มี ก ารป ด ทองและตั ด เส น
สถาปตยกรรม โดยสวนใหญแลวจะพบอาคารตึกแบบเกงจีน ภาพบุคคล จะเขียนตามแบบคลาสสิค
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เกี่ยวกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ใบหนาของแตละบุคคลจะแสดงถึงความคิดและจิตใจ 12 สว น
ภาพเจานายจะไมแสดงออกทางสีหนา ไมบอกวัย แสดงออกทางทานาฏศิลป มีการปดทองเพื่อ
แสดงใหเห็นความสําคัญ สวนภาพบุคคลทั่วไปจะมีการเขียนดวยลายเสนออนชอย การแตงกาย
สมจริงในสมัยนั้น ภาพทิวทัศน พื้นน้ํา เขียนอยางคลื่นน้ําระบายดวยสีน้ําเงิน มีฟองคลื่นขาวแสดง
การเคลื่อนไหวของน้ํา และผืนน้ําที่ราบเรียบสมจริงก็ปรากฎอยูบางเชนกัน พื้นดิน ภูเขา ทองฟา
เขามอ จะระบายดวยสีเรียบ ๆ ทองฟาจะใชสีน้ําเงินแลวไลสีเขมที่ขอบบนใหจางลงลาง มีการใช
หลักทัศนียวิทยา (Perspective) มาชวยใหเห็นระยะความใกลไกลของวัตถุอยูบาง ตนไม มีการใช
กานกระดังงาทุบปลายใหแตกแลวจุมสีแตะเปนพุมใบสีออนแกเพื่อใหแสงเงา มีการตัดเสนใบบาง
3.2 ตําแหนงที่ตั้งภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ 13
ตํา แหนง ที่ตั้ง ภาพเลา เรื่อ งรามเกีย รติ์ เขีย นอยูที่บ านแผละประตูภ ายใน
พระอุโบสถ ประตูมี 4 บาน ดานหนาพระอุโบสถ 2 บาน ดานหลัง 2 บาน (แผนผังที่ 1) ดานซาย
และขวาบานแผละประตูมีภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ดานละ 7 ภาพ ในกรอบรูปไข 2 ชั้น ชั้นใน
ดานยาวมีเสนผานศูนยกลาง 57 ซม. ดานกวาง 39 ซม. ชั้นนอก ดานยาวมีเสนผานศูนยกลาง 70 ซม.
ดานกวาง 49 ซม.
11

12

12

กรมศิลปากร, วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของไทย สถานจิตรกรรมฝาผนัง
สารบาญภาพจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2502), 22.
13
นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของประตูและหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 23.
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แผนผังที่ 1 ผังแสดงที่ตั้งภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตู A B C D ภายในพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวราราม
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนผังพระอุโบสถวัดสุทัศนฯ ใน นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดี
ไทยที่ บ านแผละของประตู แ ละหน า ต า งพระอุ โ บสถวั ด สุ ทั ศ นเทพวรารามราชวรมหาวิ ห าร
(กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆวัดสุทัศนเทพวราราม มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ, 2526), 8.
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และสามารถกํ า หนดหมายเลขแสดงตํ า แหน ง ภาพเล า เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ที่
บานแผละประตูไดตามแผนผังที่ 2 (แผนผังที่ 2)

แผนผังที่ 2 ผังแสดงหมายเลขบอกตําแหนงภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตู
3.3 การตีความภาพเลาเรื่อง 14
จากภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ไมมีจารึกบอกตอนหรือที่มา เขียนแตเฉพาะเหตุการณตอนเดน ๆ ในเรื่อง ตั้งแต
ตอนตนเรื่องรามเกียรติ์พระนารายณแปลงเปนนางอัปสรมาชวนนนทกรายรําดวยกัน (อัปสราวตาร)
ไปจนถึงตอนทายเรื่องรามเกียรติ์คือตอนพญาอนุชิตเที่ยวเลนอุทยาน และอสุรผัดพบหนุมานเลา
ความยากทางลงกา ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุปได ดังนี้
3.3.1 บานแผละประตู A
ดานซาย ภาพที่ 6 เลือนหายไป เริ่มตั้งแต ซาย 1 พระนารายณแปลง
เปน นางอัปสรมาชวนนนทกรายรําดวยกัน (อัปสราวตาร) จนถึง ซาย 7 นางสวาหะยืนตีนเดียว
เหนี่ยวกินลม พระอิศวรใหพระพายชวยนางสวาหะเกิดหนุมาน (ภาพที่ 15)
ดานขวา ภาพที่ 5 และ 6 เลือนหายไป เริ่มตั้งแต ขวา 1 สุครีพหาวิธีดึง
เขาพระสุเมรุใหตรง จนถึง ขวา 7 พระฤาษีโคบุตรทําพิธีถอดดวงจิตใหทศกัณฐ (ภาพที่16 -17)
13

14

ดูรายละเอียดใน นิยะดา เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่บานแผละของ
ประตูและหนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, 23-24.

44

ภาพที่ 15 บานแผละประตู A ดานซาย ภาพที่ 1-7

ภาพที่ 16 บานแผละประตู A ดานขวา ภาพที่ 1-4

ภาพที่ 17 บานแผละประตู A ดานขวา ภาพที่ 7
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3.3.2 บานแผละประตู B
ดานซาย ภาพที่ 7 เลือนหายไป เริ่มตั้งแต ซาย 1 ทศกัณฐเที่ยวสําราญไป
ในทะเลไดนางมัจฉา จนถึง ซาย 6 นนทกาลมาเปนควายทรพา (ภาพที่ 18-19)
ดานขวา เริ่มตั้งแต ขวา 1 นางอรุณวดีลางตบะพระฤาษีกไลโกฏ จนถึง
ขวา 7 พระรามยกมหาธนูโมลีได (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 18 บานแผละประตู B ดานซาย ภาพที่ 1-4

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

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

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

ภาพที่ 25 บานแผละประตู D ดานขวา ภาพที่ 1- 2
4. ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานพบวาถูกนํามาเขียนเปน
ภาพเลาเรื่องที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่ง
ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกกอนหนาสมัยรัชกาลที่ 3 ไมปรากฏ แตจะปรากฏ
เปนภาพปญญาสชาดก ซึ่งเขียนเปนภาพแทรกในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาและธนบุรีแทรกอยู
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รวมกับภาพแผนที่โบราณหรือภาพปาหิมพานต 15 เชน สมุทโฆษชาดก (ภาพที่ 26) สุธนชาดก
และตอ มาไดพ บในสมัย รัช กาลที่ 3 คือ ภาพปญ ญาสชาดกบริเ วณเสาภายในพระวิห ารหลวง
วัดสุทัศนเทพวรารามเปนภาพเรื่องสุธนชาดก (ภาพที่ 27) และสุวรรณกัจฉปชาดกโดยมีลักษณะ
เปนภาพแทรกเรื่องไตรภูมิซึ่งมีความสําคัญกวา
14

ภาพที่ 26 สมุทโฆษชาดกในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลมที่ 6
ที่มา : กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี, เลมที่ 2 (กรุงเทพมหานคร
: หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2542), 75.

ภาพที่ 27 ภาพเรื่องสุธนชาดกที่เสาภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม

15

กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุร,ี เลมที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2542), 75.
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นอกจากนี้ยังพบวา จิตรกรรมฝาผนังพื้นเมืองมีความนิยมเขียนภาพในปญญาสชาดก
และวรรณคดีนิท าน เชน ภายในพระอุโ บสถวัด เขีย น จัง หวัด อา งทอง เขีย นเรื่อ งสุธ นชาดก
อายุในราวสมัยรัชกาลที่ 3 วิหารลายคํา วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม เขียนเรื่องสุวรรณสังขชาดก
(ภาพที่ 28) และวรรณคดีนิทานเรื่องสุวรรณหงสอายุในราวสมัยรัชกาลที่ 4-5 ภายในพระอุโบสถ
วัดหนองบัว จังหวัดนาน เขียนเรื่องจันทคาธชาดกอายุในราวสมัยรัชกาลที่ 4-5 เรื่องสังขศิลปชัย
หรือสินไซ ซึ่งเปนที่นิยมมากที่สุดของชาวอีสานและชาวลาว พบวาเขียนภายในพระอุโบสถและ
พระวิหารดวยเชนกัน
สําหรับวรรณคดีนิทานที่พบมีเพียงเรื่องอิเหนาเรื่องเดียวที่เขียนในอาคารกอนหนา
สมัยรัชกาลที่ 3

ภาพที่ 28 พิธีเลือกคูของธิดาทาวสามล สุวรรณสังขชาดก วิหารลายคํา วัดพระสิงห
จังหวัดเชียงใหม อายุราวสมัยรัชกาลที่ 4- 5
ที่มา : ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2541), 75.
4.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดี
นิทานที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามโดยทั่วไป
ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละ
หนาตาง ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามมีลักษณะอยางจิตรกรรมไทยประเพณี ใชเทคนิค
สีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) สีที่ใชหลัก ๆ คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีน้ําเงิน สีน้ําตาล
และสีดํา มีการปดทองและตัดเสน สถาปตยกรรม มีลักษณะแบบสถาปตยกรรมจีน เชน อาคาร
เกงจีน ประตูบานเฟยมแบบจีน ภาพบุคคล ภาพเจานายมีลักษณะอยางจิตรกรรมไทยประเพณี มีการ
ปดทองเพื่อแสดงใหเห็นความสําคัญ สวนภาพบุคคลทั่วไปจะมีการเขียนดวยลายเสนออนชอย
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การแตงกายสมจริงในสมัยนั้น ภาพทิวทัศน พื้นดิน พื้นน้ํา ทองฟา ภูเขาสวนใหญมีการลงสีอยาง
สมจริง มีการแสดงใหเห็นระยะใกลไกลของวัตถุโดยใชหลักทัศนียวิทยา (Perspective) อยูบาง
ภาพทองฟาสวนใหญจะลงสีฟาแลวไลน้ําหนักสีเขมที่ขอบบนใหจางลงลาง ภาพตนไม พุม ไม จะมีทงั้
การตัดเสนใบและไมตัดเสนใบ แตมีการแตมสีออนแกเพื่อใหเกิดแสงเงา รวมถึงการเขียนตนไมที่มี
รูปแบบหลากหลาย มีการเขียนเขามออยูเปนกลุม ๆ ซึ่งเขามอนั้นจะพบอยูทั่วไปในภาพเขียนแบบ
จีน 16
4.2 ตําแหนงที่ตั้งภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน
เขียนอยูที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถ หนาตางทางดานซายและ
ดานขวาพระอุโบสถนั้นนับไดดานละ 13 บาน รวมทั้งหมด 2 ดาน จะมีหนาตางจํานวน 26 บาน ซึ่ง
หนาตาง 1 บาน ดานซายและขวาบานแผละหนาตางจะเขียนภาพเลาเรื่องวรรณคดี ดานละ 6 ภาพ
อยูภายในกรอบรูปไข 2 ชั้น ชั้นในมีเสนผานศูนยกลางดานยาว 50 ซม. ดานกวาง 36 ซม. ชั้นนอกมี
เสนผานศูนยกลางดานยาว 60 ซม. ดานกวาง 46.5 ซม. ซึ่งบานหนาตาง 1 บานจะมีภาพเลาเรื่อง
วรรณคดีที่บานแผละหนาตาง 12 ภาพอยูในเรื่องเดียวกัน โดยจะเริ่มจากดานขวากอนและตอไป
ดานซายเรียงตามลําดับของเหตุการณในเรื่อง แตมีบางบานภาพอาจเริ่มจากดานซายกอน หนาตาง
หมายเลข 1 จะอยูขวามือเมื่อเดินผานประตูดานหนาเขามาภายในพระอุโบสถเวียนขวาจนครบ 26
บาน อยางไรก็ตามภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามแหงนี้ไดมีการศึกษาตีความไวไดทั้งหมด 15 เรื่อง
17
ตามแผนผังที่ 3 (แผนผังที่ 3)
15

16

16

ฐานิยา ปนจินดา, “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมทีบ่ านแผละ
หนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,” 116-151.
17
เรื่องเดียวกัน, 115.
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แผนผังที่ 3 ผังแสดงชื่อวรรณคดีที่ตีความแลวเรียงตามหมายเลขบานหนาตาง
ที่มา : ฐานิยา ปนจินดา, “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนทิ านจากจิตรกรรมที่บานแผละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 115.
1

และสามารถกํา หนดหมายเลขแสดงตํ า แหนง ภาพเลา เรื่อ งวรรณคดีที่มีที่ม าจาก
ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตางไดตามแผนผังที่ 4 (แผนผังที่ 4)

53

แผนผังที่ 4 ผังแสดงหมายเลขบอกตําแหนงภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตาง
ที่มา : ฐานิยา ปนจินดา, “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมที่บานแผละหนาตาง
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 20.
2

4.3 การตีความภาพเลาเรื่อง
จากภาพเลา เรื่อ งวรรณคดีที่มีที่ม าจากปญ ญาสชาดกและวรรณคดีน ิท าน
ที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัด สุทัศ นเทพวรารามนั้น ไมมีจารึกบอกตอนหรือที่มา
สามารถตี ค วามได ทั้งหมด 15 เรื่อง โดยมีที่มาจาก 1.วรรณคดีท างศาสนา คือ ปญ ญาสชาดก
มีทั้งหมด 7 เรื่อง คือ สมุทรโฆษ สุธน สุธนุ คาวี สังขทอง พระรถเมรี และเทวันธชาดก และมาจาก
วรรณคดีศาสนาอื่น 1 เรื่อง คือ อุณรุท และ 2.วรรณคดีนิทาน ซึ่งมีที่มาจากนิทานพื้นบานไทย 5
เรื่อง คือ ไกรทอง สังข ศิลป ชัย สุ วรรณหงส โสวัต และไชยเชษฐ และมาจากนิท านพื้น บา น
ตางชาติ 2 เรื่อง คือ อิเหนา(นิทานชวา) และมณีพิไชย (นิทานอินเดียใต ภาษาสันสกฤต) 18 เขียน
แตเฉพาะเหตุการณตอนเดน ๆ ในเรื่อง เชน

18

ฐานิยา ปนจินดา. “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมทีบ่ านแผละ
หนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,” 114-115.
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4.3.1 บานแผละหนาตางหมายเลข 1 เรื่องอิเหนา
ดานขวา ภาพที่ 6 เลือนหายไป เริ่มตั้งแต ขวา 1 อิเหนาทูลขอพระบิดา
ประพาสปา แลว ปลอมตัว เปน มิส ารปน หยี จนถึง ขวา 5 อิเ หนารบกับ ทา วกะหมัง กุห นิง
(ภาพที่ 29)
ดานซาย ภาพที่ 5- 6 เลือนหายไป เริ่มตั้งแตซาย 1 อิเหนานําดอกลําเจียก
ใหนางยุบลไปถวายนางบุษบา จนถึง ซาย 4 พระฤาษีสังปะลิเหงะรดน้ําใหอิเหนากับนางบุษบา
(ภาพที่ 30)

ภาพที่ 29 บานแผละหนาตางหมายเลข 1 เรื่องอิเหนา ดานขวา ภาพที่ 1- 5

ภาพที่ 30 บานแผละหนาตางหมายเลข 1 เรื่องอิเหนา ดานซาย ภาพที่ 1-4
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4.3.2 บานแผละหนาตางหมายเลข 2 เรื่องอุณรุท
ดานซาย ภาพที่ 1-3 เลือนหายไป เริ่มจาก ซาย 4 พระอุณรุทไดนางอุษา
จนถึง ซา ย 6 พระอุณ รุท กริ ้ว ขับ ไลน างศรีสุด าพระชายาและนางสนมออกจากหอ งบรรทม
(ภาพที่ 31)
ดา นขวา ภาพที่ 6 เลือ นหายไป เริ่ม ตั้ง แต ขวา 1 นางศุภ ลัก ษณอุม
พระอุณรุทเหาะไปสมนางอุษา จนถึงขวา 5 พระอุณรุทรบกับทาวกรุงพาณ (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 31 บานแผละหนาตางหมายเลข 2 เรื่องอุณรุท ดานซาย ภาพที่ 4-6

ภาพที่ 32 บานแผละหนาตางหมายเลข 2 เรื่องอุณรุท ดานขวา ภาพที่ 1-5
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วัดนางนองวรวิหาร
1. ประวัติวัดนางนองวรวิหาร
วัดนางนองวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร วัดนางนองวรวิหาร ตั้งอยูริมคลองดาน สันนิษฐานวาสรางมาตั้งแตสมัยอยุธยา 19
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดฯ ใหปฏิสังขรณสถาปนาขึ้น
เปนพระอารามหลวงตามความในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3 วา “วัดนางนองเปนของหลวง
บูรณะ ก็ไดทรงปฏิสังขรณ” 20 และเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปทรงผูกพัทธสีมาเมื่อป
พ.ศ. 2384 21 ลัก ษณะของวัด เปน แบบสถาปต ยกรรมไทยประยุก ตจีน ตามแบบพระราชนิย ม
จะเห็น ไดจ ากพระอุโ บสถ พระวิห าร พระเจดีย  ศาลาหนา วัด ลว นเปน ทรงเกง จีน พรอ มทั ้ง
ศิลปกรรมที่ปนลมหนาบันประตูหนาตาง ลายกํามะลอที่ฝาผนังเปนเรื่องสามกกและฮกลกซิ่ว
รวมทั้ง กรอบรูป ภาพเขีย นสีเ ปน เรื่อ งวรรณคดีจีน เชน ไซอิ๋ว ตอ มาไดมีก ารปฏิสัง ขรณห ลาย
ครั้งโดยเริ่มมีการซอมเมื่อป พ.ศ.2 448 พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นก็มีการซอมแซมปฏิสังขรณวัด
เรื่อยมา
บริเวณวัดแบงเปนเขตพุทธาวาสไวทางทิศเหนือ เขตสังฆาวาสไวทางทิศใต ตรงกลาง
มีพระอุโบสถและพระเจดียตั้งอยู สวนพระวิหารตั้งอยูทั้งสองขางระหวางพระเจดีย ทางดานหลัง
พระวิหารทั้งสองหลังมีพระปรางคตั้งอยูขางละองค 22
3

18

19

20

21

19

กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมที่ 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 93.
20
เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3 พ.ศ.23672394, 351.
21

สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียน สวนหนึ่งของแผนดินไทยและ
กรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ, 2530), 207, 216.
22
กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลมที่ 1 (กรุงเทพมหานคร :
ม.ป.ท., 2525), 280-281.
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2. ศิลปกรรมที่พระอุโบสถ 23
2.1 พระอุโบสถ
พระอุโบสถหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือออกสูทางคลองดาน ซึ่ง
โดยทั่วไปวัดจะหันออกไปทางทิศตะวันออก แตตามหลักวัดสมัยโบราณถือเอาการคมนาคมเปน
เกณฑจึง ไมจํา เปน ตอ งหัน ทางตะวัน ออกเสมอไป (ภาพที่ 33) สองขา งเปน พระวิห ารตั้ง เยื้อ ง
ออกมาซึ่งเปนแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
22

ภาพที่ 33 พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร
2.2 สถาปตยกรรม
พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร มีลักษณะสถาปตยกรรมตามแบบพระราชนิยม
ในรัชกาลที่ 3 ไมมีชอฟา ใบระกา มีระเบียงหนาหลัง หนาบันประดับลายกระเบื้องเคลือบลาย
ดอกไม ดา นขา งเปน ระเบีย งแบบพาไลรอบ หลัง คาลดมุข หนา หลัง แบบหนา บัน ชั ้น ลด
ตัวพระอุโบสถแบงเปนหาหอง ประตูเขาทางดานหนาและดานหลังดานละสองประตู ซุมประตูเปน
ลายดอกพุดตาน บานประตูดานนอกประดับมุกทั้งบานแลวเขียนลายลงไป และมีซุมสีมาโดยรอบ
พระอุโบสถ

23

สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียน สวนหนึ่งของแผนดินไทยและ
กรุงรัตนโกสินทร, 227-228.
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2.3 ประติมากรรม
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย บนฐาน
ชุกชีมีลักษณะแบบพุทธศิลปสมัยสุโขทัย มงกุฎที่สวมพระประธานเปนมงกุฎองคที่ 2 ซึ่งองคแรก
นั้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณพระปรางควัดอรุณราช วราราม
ให สู ง ขึ้ น กว า เดิ ม ตอนยกยอดนภศู ล สวมยอดปรางค นั้ น โปรดให ยื ม มงกุ ฎ ที่ ห ล อ ไว สํ า หรั บ
พระพุทธรูปทรงเครื่องพระประธานในพระอุโบสถวัดนางนองไปสวมยอยอดนภศูลอีกชั้นหนึ่ง
(ภาพที่ 34)
2.4 จิตรกรรม
จิตรกรรมเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในคราวปฏิสังขรณพระอาราม เหนือ
ขอบประตูหนาตางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องมหาชมพูบดีสูตร ตอนลางภาพลายกํามะลอบน
แผนไมผนึกผนังระหวางชองประตูหนาตางเปนเรื่องสามกก (ภาพที่ 35) อานเวียนซาย (ทวนเข็ม
นาฬิกา) เหมือนอานหนังสือจีน นอกจากนี้ยังมีภาพฮกลกซิ่ว เหนือบานประตูหนาตางมีกรอบ
รูปภาพเขียนสีเปนเรื่องวรรณคดีจีน เชน ไซอิ๋ว ที่บานประตูหนาตางดานในเปนภาพจับลายรดน้ํา
เรื่องรามเกียรติ์ บานแผละเปนภาพพระศิริราชสมบัติแหงพระจักรพรรดิราช

ภาพที่ 34 ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร ประดิษฐานพระประธานทรงเครื่องปางมารวิชัย

59

ภาพที่ 35 ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกก
3. ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร
ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารเขียนขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 3 แตภาพเลาเรื่องสามกกที่มีอายุเกาแกมากที่สุดนั้นพบวาเขียนที่เกงจีน ในสวน
มิสสกวัน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งสรางขึ้นเมื่อครั้งมีการปฏิสังขรณครั้งใหญในสมัย
รัชกาลที่ 3 พ.ศ.2374 24 โดยชางจีนเปนผูเขียน ในภาพเลาเรื่องนั้นไดมีการใชอักษรจีนบอกชื่อบุคคล
ไวดานขางบุคคลนั้น ๆ ดวย สําหรับตอนที่นํามาเขียนนั้นไดแกชวงเหตุการณตอนโจโฉแตก
ทัพเรือ (ภาพที่ 36) ซึ่งเปนตอนสําคัญและไดรับความนิยม ปจจุบันภาพเลาเรื่องสามกกแหงนี้ชํารุด
อยางมาก เห็นภาพเพียงรองรอยปรากฎเปนหยอม ๆ เทานั้น 25
23

24

24

นิยะดา เหลาสุนทร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 68.
25
ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร:
มติชน, 2549), 10-20.
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ภาพที่ 36 โจโฉยืนชี้นิ้วสั่งใหทหารยิงธนู ภาพเลาเรื่องสามกกที่เกงจีนในสวนมิสสกวัน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ที่มา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร :
มติชน, 2549), 13.
3.1 ลัก ษณะการเขีย นภาพลายกํ า มะลอเลา เรื ่อ งสามกก ภายในพระอุโ บสถ
วัดนางนองวรวิหารโดยทั่วไป
ลายกํ า มะลอเป น การเขี ย นภาพอย า งจี น โดยจั ด อยู ใ นจํ า พวกภาพระบายสี
“เอกรงค” 26 ซึ่งการเขียนภาพลายกํามะลอมักจะเขียนลงบนพื้นไม โดยภาพลายกํามะลอเลาเรื่อง
สามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารนั้นสันนิษฐานวาผูเขียนเปนชางจีน โดยจะลงพื้นไม
ดวยปูนขาวหรือดินสอพองและใชสีน้ําเงินเขมหรือสีดําทารองพื้น แลวจึงรางภาพ ตัดเสน แรเงา
ระบายสี โครงสีสวนรวมคลายสีแบบเอกรงค โดยมีสีทองโดดเดนที่สุด อยางไรก็ตาม สีที่ใชเปน
สีฝุนคอนขางคล้ํา มีสีน้ําตาลแดงหรือสีแดงคล้ํา สีเขียวคล้ําหรือสีเขียวใบไม สีน้ําเงินหรือสีคราม
และสีมอหมึกหรือสีดํา แลวจึงปดทองและทาฝุนทองทับชั้นสี และตัดเสนเปนอันดับสุดทาย 27
ภาพสถาป ต ยกรรม มี ก ารสร า งภาพให มี มิ ติ ค วามลึ ก ด ว ยทั ศ นี ย วิ สั ย แบบ
เสนขนาน ซึ่งพบวามีการนําหลักทัศนียวิทยา (Perspective) มาใชบางเชนกัน อาคารสวนใหญเปน
ทรงเกงจีน ภาพบุคคลจะแสดงความรูสึกผานทางใบหนา บุคคลสําคัญของเรื่องมักจะอยูในทาแบบ
งิ้ว เชน โจโฉจะยกมือขางหนึ่งขึ้นพาดบนศีรษะและเอนศีรษะเล็กนอย และมีเครื่องประกอบยศ
25

26

26

จุลทัศน พยาฆรานนท, ลายรดน้ําและลายกํามะลอ (กรุงเทพมหานคร : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2516), 47.
27
เพ็ญสุภา สุขคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร,”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 194.
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แสดงความสําคัญของบุคคล เชน ธง สัปทน แผนปาย การแตงกาย เลาป จะแตงชุดลายมังกร
ดั้นเมฆและมีชุดลําลอง โจโฉ จะแตงชุดลายมังกรดั้นเมฆ สวนซุนกวนไมแสดงรายละเอียดของ
เครื่องแตงกายเปนพิเศษ สําหรับแมทัพจะแตงชุดแมทัพสวมเกราะ และที่ยศรองลงไปจะสวมเกราะ
ออน ขุนนางจะแตงชุดขาราชการเปนชุดหลวมยาวสวมหมวกทรงกระบอกหรือหมวกที่ชักปก
ออก 2 ขาง หรือโพกผา ไพรพลอาจสวมเกราะออนหรือไมสวมโดยจะสวมเสื้อคอกลมผาหนา หรือ
เสื้อปายคอแหลม กางเกงขายาวรัดขอเทา บุคคลทั่วไป ชาวบานจะแตงกายธรรมดาเปนเสื้อคอปาย
กางเกงขากวยสามสวน มีผาคาดเอวอาจสวมหมวกหรือโพกผา เด็กจะทําผมจุกหรือมัดแกละสตรี
สูงศักดิ์จะเกลาผมมวยปกปน สวมเสื้อแพรริมปกไหมทอง ชายเสื้อติดระยาทอง
ภาพทิวทัศน ภูเขา พบทั้งที่เขียนอยางสมจริงและแบบประดิษฐ คือ เปนชะงอน
บิดงอ เปนตน ตนไมและพื้นน้ํามีการประดิษฐขึ้นเปนลักษณะเฉพาะ พื้นน้ํามีหลายแบบ เชน พื้นน้ํา
ไหลเรื่อย พื้นน้ําที่เปนระลอกนอย พื้นน้ําที่เปนระลอกคลื่น สวนบนของภาพมีการเป ดโลงไว
บางสวนเพื่อแสดงบรรยากาศทองฟา พื้นดินจะกลมกลืนไปกับฉากภูเขา ตนไม และบรรยากาศ
มีการเขียนเขามออยูเปนกลุม ๆ 28
3.2 ตําแหนงที่ตั้งภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกก
เขียนระหวางชองประตูหนาตางจํานวน 12 หอง ซึ่งแตละภาพคือ 1 ตอน หองละ
4 ภาพ รวมทั้งหมดมี 48 ภาพ โดยมีเรื่องราวตอเนื่องกัน เริ่มจากภาพที่หองภาพดานทิศเหนือหลัง
องคพระประธาน การอานจะอานเวียนซาย(ทวนเข็มนาฬิกา)เหมือนการอานหนังสือจีนจนครบทั้ง
12 หองภาพ (แผนผังที่ 5)
27

28

148-167.

เพ็ญสุภา สุขคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร,”
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แผนผังที่ 5 ผังแสดงตําแหนงที่ตั้งภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร
สําหรับการเรียกชื่อภาพจะขึ้นดวยหมายเลขหองแลวตามดวยหมายเลขภาพ
29
28

เชน
หองที่ 1 ภาพที่ 1.1 หมายถึง ภาพที่อยูในกรอบตอนบนสุด
ภาพที่ 1.2 หมายถึง ภาพที่อยูถัดลงมาจากภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.3 หมายถึง ภาพที่อยูถัดลงมาจากภาพที่ 1.2
ภาพที่ 1.4 หมายถึง ภาพที่อยูตอนลางสุดของหองที่ 1
29

78-79.

เพ็ญสุภา สุขคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร,”
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3.3 การตีความภาพเลาเรื่อง 30
จากภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร
ทั้งหมด 48 ภาพ เริ่มตั้งแตหองที่ 1 ภาพที่ 1.1 เลาปหนีมาพึ่งเลาเปยว (ภาพที่ 37) จนถึงหองที่ 12
ภาพที่ 12.4 จูลงสกัดทัพโจโฉ (ภาพที่ 38) ซึ่งเนื้อหาสวนใหญจะแสดงใหเห็นสติปญญา และ
การวางแผนของขงเบงและจิวยี่โดยเฉพาะชวงเหตุการณสําคัญตอนโจโฉแตกทัพเรือ (ภาพที่ 39-40)
นอกจากนี้ชวงเหตุการณสําคัญที่แสดงความกลาหาญของจูลงคือตอนจูลงฝาทัพโจโฉรับอาเตาก็ถูก
นํามาเขียนเชนกัน (ภาพที่ 41) นับไดวาเปนตอนเดน ๆ ในเรื่องทั้งสิ้น
29

ภาพที่ 37 หองที่ 1 ภาพที่ 1.1 เลาปหนีมาพึ่งเลาเปยว

30

ดูศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก, 21-46.

64

ภาพที่ 38 หองที่ 12 ภาพที่ 12.4 จูลงสกัดทัพโจโฉ

ภาพที่ 39 หองที่ 10 ภาพที่ 10.3 ขงเบงยืมลูกเกาทัณฑโจโฉ
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ภาพที่ 40 หองที่ 11 ภาพที่ 11.4 อุยกายเผาทัพเรือโจโฉ

ภาพที่ 41 หองที่ 7 ภาพที่ 7.1 จูลงฝาทัพโจโฉ
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วัดประเสริฐสุทธาวาส
1. ประวัติวัดประเสริฐสุทธาวาส
วัดประเสริฐสุทธาวาส ตั้งอยูที่เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร วัดประเสริฐ
สุทธาวาสนี้ พระประเสริฐวานิช(เจาสัวเส็ง เศรษฐบุตร) พรอมญาติพี่นองไดสรางและบูรณะวัด เมื่อ
พ.ศ.2381 ปรากฏหลั ก ฐานจารึ ก หิ น ด า นหลั ง พระประธานภายในพระอุ โ บสถที่ ก ล า วถึ ง การ
บูรณะปฏิสังขรณพระอาราม ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน วัดนี้ไดถูกขนานนามวา
วัดประเสริฐบุญพสุทธาวาส 31 ตอมาไดเปลี่ยนเปน วัดประเสริฐสุทธาวาส แตชาวบานนิยมเรียกวา
วัดกลาง ไดพระราชทานวิสุงคามสีมาในพ.ศ.2382
2. ศิลปกรรมที่พระอุโบสถ
2.1 พระอุโบสถ พระอุโบสถหันหนาไปทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 42)
30

ภาพที่ 42 พระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส
2.2 สถาปตยกรรม พระอุโบสถมีลักษณะแบบสถาปตยกรรมจีน หลังคาชั้นลด
มีเสาพาไลรองรับหลังคา หนาบันประดับลายกระเบื้องเคลือบ มีซุมสีมาโดยรอบพระอุโบสถ
2.3 ประติมากรรม ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยหลวงพอสรอย
สุวรรณรัตน (ภาพที่ 43)

31

ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก, 93-94.
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ภาพที่ 43 ภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส ประดิษฐานพระประธาน
หลวงพอสรอยสุวรรณรัตน
2.4 จิต รกรรม ภายในพระอุ โ บสถที่ ฝ าผนัง ทั้ ง สี่ ดา นเขี ย นภาพเล า เรื่ อ ง
สามกกในชองสี่เหลี่ยมเหนือขอบประตูหนาตางดวยเสนหมึกสีดําบนพื้นขาว เรียงเปนแถวและมี
เหตุการณตอเนื่องกัน มีอักษรจีนบอกชื่อตอน และชื่อบุคคลในภาพกํากับไวทุกภาพ จึงสันนิษฐาน
วาชางผูเขียนคือชางจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 การอานจะอานเวียนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) เหมือนอาน
หนังสือจีน ทั้งหมด 364 ภาพ ถือวาเปนภาพเลาเรื่องสามกกที่ละเอียดที่สุดที่พบในประเทศไทย
(ภาพที่ 44)

ภาพที่ 44 ภาพเลาเรื่องสามกก
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3. ภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส
3.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส
โดยทั่วไป
การเขียนภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาสดวย
เสนหมึกดําบนพื้นขาว สันนิษฐานวาผูเขียนเปนชางจีน โดยภาพเลาเรื่องสามกกแหงนี้เขียนโดย
ไม เ น น สี สัน แสงเงา หรื อรู ป ทรง แตเ น น ในส ว นของเนื้ อหาที่ ตอ งการนํ า เสนอ ซึ่ งมี ลัก ษณะ
คลายคลึงกับการนําเสนอดวยภาพลายเสนที่ใชเปนภาพประกอบในหนังสือ 32 ภาพสถาปตยกรรม
สวนใหญเปนอาคารทรงเกงจีน ภาพบุคคล จะมีการแสดงความรูสึกทางใบหนา การแตงกายตัว
ละครสําคัญ เชน โจโฉ จะแตงกายชุดลายมังกรดั้นเมฆ ซุนกวน จะแตงกายชุดลายมังกรดั้นเมฆ
เชนกัน สวนเลาปจะแตงชุดลายมังกรดั้นเมฆ และมีชุดลําลอง สวนแมทัพนายกองจะสวมเกราะทีย่ ศ
รองลงไปจะสวมเกราะออน มีการประดับธงแผออกเปนแผนดานหลังชุดนักรบ ตัวละครบางตัว
สวมหมวกหางยาวสองหาง เชน จิวยี่ และลิโป ขุนนางจะแตงกายขาราชการเปนชุดหลวมยาว
สวมหมวกทรงกระบอกหรือหมวกปกที่ชักปกออก 2 ขาง ไพรพลอาจสวมเกราะออนหรือไมสวม
บุคคลทั่วไป ชาวบานสวมชุดเสื้อคอปายมีผาคาดเอว เด็กจะทําผมจุกหรือมัดแกละ สตรีสูงศักดิ์จะ
แตงชุดแพรริมปกไหมทอง ชายเสื้อติดระยาทอง เกลาผมมวยปกปนปกผม
ภาพทิวทัศน ภูเขามีลักษณะสมจริงแซมดวยตนไมใบหญา บรรยากาศทองฟา
จะมีกอนเมฆประดิษฐแบบจีน ตนไมมีลักษณะประดิษฐขึ้น พื้นน้ํามีลักษณะเปนรอยหยักคลื่น
แสดงความเคลื่อนไหว และลูกคลื่นที่เปนลูกใหญกลมแสดงใหเห็นความเคลื่อนไหวของน้ําที่
รุนแรง มีการเขียนเขามออยูเปนกลุม
3.2 ตําแหนงที่ตั้งภาพเลาเรื่องสามกก 33
ภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาสทั้งสี่ดานเขียนภาพเลาเรื่องสามกกใน
ชองสี่เหลี่ยมเหนือขอบประตูหนาตาง เรียงเปนแถวและมีเหตุการณตอเนื่องกัน โดยการอานจะอาน
เวียนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) เหมือนกับอานหนังสือจีน เริ่มตั้งแตผนังดานซายของพระประธาน
ทั้งหมด 364 ภาพ ซึ่งสามารถเรียงลําดับการอานภาพตามตัวเลขในแตละผนังตามตารางที่ 1-4
(ตารางที่ 1-4) ดังนี้
31

32

32

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

ที่มา : ชูพล เอื้อชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 15.
ตารางที่ 2 ผนังสกัดดานหลังของพระประธาน

ที่มา : ชูพล เอื้อชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16.
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ตารางที่ 3 ผนังแปดานขวาของพระประธาน

ที่มา : ชูพล เอื้อชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16.
ตารางที่ 4 ผนังสกัดดานหนาของพระประธาน

ที่มา : ชูพล เอื้อชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส,”
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16.
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3.3 การตีความภาพเลาเรื่อง 34
จากภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส ซึ่งเขียนเรียง
เปนแถวทั้งหมด 364 ภาพ มีอักษรจีนบอกชื่อตอนและชื่อบุคคลในภาพกํากับไวดวยเกือบทุกภาพ
เหตุการณเริ่มตั้งแตภาพที่ 1 เลาปอานปายประกาศหาผูกลาไปปราบโจรโพกผาเหลือง กระทั่งขงเบง
มอบหมายใหกวนอูดูแลเมืองเกงจิ๋ว แลวขงเบ งยกทัพไปชวยเลาปตีเมืองเสฉวนแทนบังทองที่
เสี ย ชี วิ ต จนถึ ง ภาพที่ 364 เตี ย วหุ ย รบเตี ย วหยิ ม เตี ย วหยิ ม พ า ย สํ า หรั บ เหตุ ก ารณ ต อนสํ า คั ญ
โดยเฉพาะในชวงโจโฉแตกทัพเรือนั้น ก็ถูกนํามาเขียนเชนเดียวกับเหตุการณชวงตอนจูลงฝาทัพ
โจโฉรับอาเตา ซึ่งเหตุการณทั้งสองชวงนี้ปรากฏเปนภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายใน
พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร ดวย
33

ภาพที่ 45 ภาพที่ 1 เลาปอานปายประกาศ
ที่มา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร : มติชน,
2549), 98.

34

ดูรายละเอียดใน ชูพล เอื้อชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
วัดประเสริฐสุทธาวาส,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548).
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ภาพที่ 46 ภาพที่ 364 เตียวหุยรบเตียวหยิม
ที่มา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร : มติชน,
2549), 538.

ภาพที่ 47 ภาพที่ 359 ขงเบงมอบหมายใหกวนอูดูแลเมืองเกงจิ๋ว
ที่มา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร : มติชน,
2549), 532.
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ภาพที่ 48 ภาพที่ 360 ขงเบงบัญชาการทหารกอนเคลื่อนทัพ
ที่มา : ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพมหานคร : มติชน,
2549), 534.
วั ด ที่ ป รากฏภาพเล า เรื่ อ งวรรณคดี จ ากจิ ต รกรรมฝาผนั ง ภายในพระอุ โ บสถและพระวิ ห าร
สมัยรัชกาลที่ 4-5 (พ.ศ.2394-2453)
สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411)
วัดโสมนัสวิหาร
1. ประวัติวัดโสมนัสวิหาร
วัดโสมนัสราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร ฝายธรรมยุติ
ตัง้ อยูเลขที่ 646 แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร วัดโสมนัสราชวรวิหาร
นี้สรางขึ้นดวยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่จะอุทิศพระราชกุศล
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสี เมื่อสมเด็จพระนางเจาโสมนัส
วัฒนาวดีสิ้นพระชนมแลว จากเอกสารบันทึกสวนตัวของการมาเยือนสยามของเซอรจอหน เบาริ่ง
ไดกลาวไววา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดตกลงพระราชหฤทัยวา พระสมบัติของพระนาง
สวนหนึ่งเปนจํานวนมาก จะไดจายเพื่อเพิ่มพูนทักษิณกุศล...จะไดจายสรางพระอาวาสใหมที่เขต
กําแพงเมืองใหมแหงพระมหานครนี้ ในพระนามาภิไธยของพระนางวา วัดโสมนัสวิหาร… 35
35

ชาญวิทย เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม
(The Kingdom and people of Siam), เลม 2 (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
2547), 346.
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ซึ่งเปนเหตุที่มาแหงการสรางวัดโสมนัสวิหาร
การสรา งวัด โสมนัส วิห ารนั้น ไดอิง ตามหลัก ประเพณีส มัย อยุธ ยา คือ จะมีก าร
สรางพระอารามหลวงริมคูพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น บริเวณที่สรางวัดโสมนัสวิหารเปนทุง
สมปอย และคอนขางรกราง ตอเมื่อมีการขุดคลองคูพระนครชั้นนอก คือ คลองผดุงกรุงเกษม และมี
การสรางวัดโสมนัสวิหารแลวก็เปนสิ่งดึงดูดใหประชาชนไปสรางบานเรือนเปนการขยายพระนคร
ออกไปใหกวางขวางกวาแตเดิม 36 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จทรงวางศิลาฤกษ
พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งเปนพระอารามฝายธรรมยุตินี้ เมื่อวันจันทร แรม 2 ค่ําเดือนยี่ ปฉลู
จ.ศ.1215 หรือตรงกับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2396 วัดโสมนัสวิหารนี้มีเนื้อที่ประมาณ 31 ไรเศษ
และไดพระราชทานเปนวิสุงคามสีมา ซึ่งตอมาไดกําหนดมหาสีมาคลุมเขตสังฆกรรมทั้งวัด ตอมา
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 เมื่อปวอกพ.ศ.2418 ไดเสด็จพระราช
ดําเนินทรงทอดกฐิน และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจดียองคใหญ
ภายในวัดมีการกําหนดวางผังวัด หนาวัดหันไปทางทิศตะวันออกสูคลองผดุงกรุงเกษม
มีเขตพุทธาวาสอยูตรงกลาง และเขตสังฆาวาสอยูขนาบทั้งสองขาง ขางละ 3 คณะ 37 ปลอยดานหนา
วัดเปนลานกวางซึ่งปจจุบันเปนเขตโรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร และดานหลังวัดเปนเขตฌาปนสถาณ
กองทัพบก ดานขางทางทิศใตเปนสุสานทหารบก ซึ่งในสวนของเขตพุทธาวาสนั้น ประกอบดวย
พระวิหาร พระวิหารคด พระอุโบสถ พระเจดีย ไดสรางตอเนื่องกัน โดยที่พระวิหารจะอยูหนา
พระเจดียประธาน แลวมีพระอุโบสถอยูในตอนทายพระเจดีย และนับจากรัชกาลที่ 4 ก็ไดมีการ
กอสรางปฏิสังขรณวัดเรื่อยมา
2. ศิลปกรรมที่พระวิหาร
2.1 พระวิหาร
พระวิหารมีขนาด 7 หอง หันหนาไปทางทิศตะวันออก ไดสรางตอเนื่องกับ
พระวิหารคด พระเจดีย 38 เปนกลุมเดียวมีกําแพงแกวเตี้ย ๆ ลอม 3 ดาน กําแพงแกวดานขางทั้งสอง
ดานจะไปบรรจบกับผนังของวิหารคด ซึ่งสรางเชื่อมตอกับดานหลังพระวิหาร (ภาพที่ 49)
35

36

37

36

งานสงเสริมและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร, “การบูรณะวัดโสมนัสวิหารใน
พระบรมราชินูปถัมภ,” สารกรมศิลปากร 10, 9 (2540) : 15.
37
กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 115.
38
งานสงเสริมและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร, การบูรณะวัดโสมนัสวิหารใน
พระบรมราชินูปถัมภ, 15.
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ภาพที่ 49 พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
2.2 สถาปตยกรรม
เปนอาคารทรงไทยฐานสูงหลังคามุงกระเบื้อง ไมมีชอฟาใบระกา หนาบัน
เปน ลวดลายปูน ปน ลวดลายกระเบื้องเคลือบสีเปนพระบรมราชสัญลักษณในพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบรมราชเทวี นั่นคือรูปดวงจิตมีรัศมี
เปนเปลว ประดิษฐานอยูเหนือพานแวนฟาภายใตพระมหามงกุฎ ซุมประตูหนาตางเปนปูนปน
ลงรักปดทองประดับกระจกลายดอกพุดตาน มีรูปพระมหามงกุฎอยูตอนบน บานประตูหนาตาง
เขียนลายรดน้ํารัตนะ 7 ประการของพระมหาจักรพรรดิ
2.3 ประติมากรรม
ภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธาน คือ พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดี
นาถบพิตรบนบุษบกขนาดหนาตักกวาง 52 นิ้ว และพระสาวกบนฐานชุกชี ซึ่งพระประธานและพระ
สาวกนี้เปนพระพุทธรูปที่หลอในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานสําหรับพระอาราม(ภาพที่ 50)

ภาพที่ 50 ภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธานคือพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร
บนบุษบก สองขางประดิษฐานพระสาวกบนฐานชุกชี
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2.4 จิตรกรรม
จิตรกรรมที่บานประตูหนาตางเขียนภาพมานแหวกรูปทหารถือปนเฝายาม
พุทธบริษัทและลวดลายโตะหมูบูชา และมีภาพเลาเรื่องอิเหนา (ภาพที่ 51) ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหมีการเขียนขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งเปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการเขียนภาพ
คติธรรมบริเวณเสาพระวิหารจํานวน 12 ตน ซึ่งลงสีพื้นเสาตางกันเพื่อแสดงปริศนาธรรม นับแต
ดานนอกสุดเขาหาพระประธานซึ่งจะเรียงสีเขมไปหาออน สีเขมหมายถึงผูที่หางจากพระและไลสี
ออนลงไปเรื่อย ๆ จนสีออนลงสุดตรงเสาคูหนาพระประธาน 39
38

ภาพที่ 51 ภาพเลาเรื่องอิเหนา
4. ภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
จิตรกรรมเรื่องอิเหนาปรากฎหลักฐานที่เกาแกที่สุดคือ ที่พระตําหนักเขียว ซึ่งเปนที่
ประทับของเจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดี สมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่ 1 ฝาประจันหองเขียนเรื่อง
อิเหนา ซึ่งพระตําหนักเขียวนี้ยายไปปลูกในวัดอมรินทราราม และฝาที่เขียนเรื่องอิเหนาก็อยูมาจน
สมัย รัชกาลที่ 5 40 สมัย รั ชกาลที่ 3 ปรากฎภาพเลา เรื่องอิเหนาที่บานแผละหนาตางภายในพระ
อุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
3 9

39

ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 96.
40
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 106.

77
4.1 ลั ก ษณะการเขี ย นภาพเล า เรื่ อ งอิ เ หนาภายในพระวิ ห ารวั ด โสมนั ส วิ ห าร
โดยทั่วไป
ภาพเลา เรื่อ งอิเ หนาภายในพระวิห ารวัด โสมนัส วิห ารเขีย นโดยใชเ ทคนิค
สีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) เปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก นั่นก็คือเริ่มรับอิทธิพล
ตะวันตกเขามา ซึ่งพบลักษณะ คือ การนําหลักทัศนียวิทยา ผลักระยะใกลไกล (Perspective) มาใช
และการแรเงา การเขียนภาพมีความสมจริงมากขึ้น (Realistic) คือ ในการเขียนภาพคนนั้นก็มีขนาด
เล็กกวาสถาปตยกรรม และไดแรเงาสถาปตยกรรม บุคคล วัตถุ เชน เรือ ใหมีน้ําหนักมากขึ้นเห็น
เปน 3 มิติ ภาพสถาปตยกรรมเปนสถาปตยกรรมที่ปรากฏในสมัยนั้น เชน ซุมประตูทรงนาฬิกาฝรั่ง
บานทรงปนหยา ภาพเจานายมีลักษณะอุดมคติ ไมแสดงออกทางสีหนา ไมบอกวัย แสดงออกทาง
ทานาฏศิลป มีการปดทองเพื่อแสดงใหเห็นวาเปนตัวที่มีความสําคัญ ภาพบุคคลทั่วไปก็มีการเขียน
อยา งจิต รกรรมไทยประเพณีที ่ม ีล ายเสน ออ นชอ ย สว นการแตง กายสมจริง ในสมัย นั้ น
ภาพทิวทัศน การเขียนตนไมก็เขียนใบใหลักษณะเปนพุม ใชพูกันประใหเห็นจุดสวางและไมนิยม
ตัดเสน ตนไมลําตนตรง บางทีเขียนพุมไมในความมืด ในระยะไกลเห็นตนไมไกล ๆ ยืนตนเรียงราย
ไป เห็นตนสนเรียงเปนแถวใหแสงสวางจับตามขอบ การเขียนน้ําเปนเงาสะทอนเห็นคลื่นเปนสีขาว
บางทีเห็นเงาสะทอนลงไปในน้ํา สวนภาพทองฟาบรรยากาศนั้นใหแสงสลัวแตดูนุมนวล สําหรับ
ลักษณะการใชสีโดยภาพรวมแลวเปนสีดํา สีน้ําเงินคล้ํา รองลงมาเปนสีน้ําตาล สีเขียว และสีคราม
ซึ่งรวมแลวเปนสีในวรรณะเย็นทําใหดูแลวคอนขางมืด มีการปดทองลงบนตัวภาพ 41
4.2 ตําแหนงที่ตั้งของภาพเลาเรื่องอิเหนา
เขียนบนผนังระหวางชองประตูและหนาตางภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ทั้งหมด 19 ผนัง ตามแผนผัง ดังนี้ (แผนผังที่ 6)
40

41

ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 42.
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แผนผังที่ 6 ผังที่ตั้งภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 96.

79
4.3 การตีความภาพเลาเรื่อง 42
จากภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารสามารถตีความได
ทั้งหมด 19 ผนัง จะเขียนเฉพาะแตตอนเดน ๆ ตั้งแตตนจนจบเรื่อง เริ่มตั้งแต ผนังที่ 1 ซึ่งเปนตอน
งานพระเมรุพระอัยกีอิเหนาที่เมืองหมันหยา (ภาพที่ 52) จนถึง ผนังที่ 19 อิเหนาอภิเษกสมรส
(ภาพที่ 53) โดยเฉพาะชว งเหตุก ารณที่แ สดงถึง ความรัก ที่อิเ หนามีตอ นางบุษ บา คือ ตอนที่
เดิน ทางไปใชบ นที่เ ขาวิลิศ มาหรา นางบุษ บาเลน ธาร เก็บ ดอกไม อิเ หนาฉายกริช นางบุษ บา
ไหวพระปฏิมา (ภาพที่ 54) องคมะเดหวีพานางบุษบาไปนมัสการพระฤาษีสังปะลิเหงะ (ภาพที่ 55)
เปน ชว งเหตุก ารณสําคัญ ที่ถูก นํา มาเขีย นเชน เดีย วกับที่บ านแผละหนาตา งภายในพระอุโ บสถ
วัดสุทัศนเทพวราราม สมัยรัชกาลที่ 3
41

ภาพที่ 52 ผนังที่ 1 งานพระเมรุพระอัยกีอิเหนาที่เมืองหมันหยา
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 80.

42

2538).

ดูรายละเอียดใน ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ,

80

ภาพที่ 53 ผนังที่ 19 อิเหนาอภิเษกสมรส
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 95.

ภาพที่ 54 ผนังที่ 6 นางบุษบาเลนธาร, เก็บดอกไม, อิเหนาฉายกริช, นางบุษบาไหวพระปฏิมา
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 84.
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ภาพที่ 55 ผนังที่ 7 ใชบนที่เขาวิลิศมาหรา,มะเดหวีพานางบุษบาไปนมัสการพระฤาษีสังปะลิเหงะ
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 85.
วัดปทุมวนาราม
1. ประวัติวัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ฝายธรรมยุติ ตั้งอยู
เลขที่ 969 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริเวณแขวงปทุมวันซึ่ง
หางไกลนอกพระนครในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 เปนที่อยูอาศัยของ
ชาวลาวลานชางซึ่งถูกกวาดตอนมาแตครั้งปราบกบฏเจาอนุว งศ เวีย งจันทน ราวป พ.ศ. 2368
ชาวล า นช า งเหล า นี้ ปลู ก โรงนาทํ า นา และอาศั ย ลํ า คลองแสนแสบในการเดิ น ทางและค า ขาย
โดยเฉพาะเปนทางติดตอกับพระนคร ที่นาของหลวงบริเวณฝงใตของคลองแสนแสบเปนที่ลุม
มีแองมีสระทั้งเล็กและนอย ซึ่งมีน้ําขังอยูเสมอจึงเกิดบัวพันธุตาง ๆ ขึ้น 43
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดําริสราง
สถานที่เพื่อทรงพักผอนสําราญพระอิริยาบถยามวางจากพระราชกิจ ทรงโปรดฯ ใหขุดตกแตงที่นา
หลวงริมคลองแสนแสบหรือคลองบางกะป ซึ่งเปนที่ลุมต่ําน้ําขังอยูเสมอเพื่อปลูกดอกบัวพันธุตางๆ
เมื่อ พ.ศ.2396 โดยทรงมอบใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติเปนแมกอง พระยาสามภพพาย
เปนนายงาน จางจีนขุดเปนสระใหญ 2 สระ ถาที่ไมพอก็ใหซื้อราษฎรตอไป เปนสระในซึ่งอยู
ทางเหนือและสระนอกซึ่งอยู ทางใตติ ดตอถึงกัน ทําเกาะแกงใหญนอยแลวปลูกบั วไวเต็มสระ
8

9

10

42

43

สมบัติ จําปาเงิน, วัดของเรา (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2520), 169.
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เกาะนั้นใหปลูกผักตาง ๆ พรรณดอกไมตาง ๆ 44 ขุดคลองเล็กเพื่อรับน้ําจากคลองแสนแสบมาใชใน
สระ และใหเป นทางเรื อเข าออก ชื่ อวา คลองอรชร ซึ่ งฝงเหนื อของสระในไดโปรดฯให ปลูก
โรงเรือ นขึ้น เปน พระที่นั่ง สํา หรับ ประทับ แรมหนึ่ง องค พลับ พลาสํา หรับ เสด็จ ออกโรงละคร
เรือนฝายใน โรงครัวขางใน และโรงครัวเลี้ยงขุนนางขางหนากําหนดใหเปนเขตหวงหามสวนพระองค
ชักกําแพงลอมรอบเปนเขตขางหนาขางใน สวนสระนอกอนุญาตใหเปนที่เลนเรือของขาราชการ
และราษฎรทั่วไป แลวพระราชทานนามบริเวณนี้วา ตําบลปทุมวัน และพระราชทานนามวังวา
วังสระปทุม
เมื่อ ขุด สระปทุม และสรา งวัง สระปทุม เสร็จ ในราวป พ. ศ.2396 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว ทรงโปรดฯ ให ส ร า งวั ด ขึ้ น ที่ บ ริ เ วณริ ม ฝ ง ตะวั น ตกของสระนอกเพื่ อ
พระราชทานแดสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินี โดยใหคณะทํางานชุดเดียวกับการขุดสระเปน
นายงานควบคุมการกอสราง แลวพระราชทานนามวา วัดปทุมวนาราม ซึ่งชาวบานเรียกกันทั่วไปวา
วัดสระปทุมหรือวัดสระ มีพระราชประสงคใหวัดนี้เปนวัดธรรมยุติกนิกาย เปนสถานวิเวกนอก
พระนคร โปรดฯใหอาราธนาพระสงฆธรรมยุติจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเปนชาวลาวจําปาสักมา
จํ า พรรษาเป น เจ า อาวาสองค แ รก แต ง ตั้ ง สมณศั ก ดิ์ เ ป น พระครู ป ทุ ม ธรรมธาดา (กล่ํ า ) ต อ มา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปรับพระแสน พระไส
ซึ่ง เดิม เปน พระพุท ธรูป สํา คัญ ของแควน ลา นชา งจากวัด เขมาภิร ตารามมาประดิษ ฐานภายใน
พระอุโบสถ หลังจากนั้นจึงไดทรงอัญเชิญพระเสริม ซึ่งเดิมเปนพระพุทธรูปของแควนลานชาง
เชนกันจากพระราชวังบวรสถานมงคลมาประดิษฐานเปนพระประธานภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
และพระแสนนั้นไดถูกยายไปประดิษฐานไวในพระวิหารดวย 45
43

44

44

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 4
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2548), 85.
45
พระแสน พระไส พระเสริม เปนพระพุทธรูปสําคัญของแควนลานชางมาแตเดิม เมื่อ
ปราบกบฏเมืองเวียงจันทนในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดสงบ สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิ์พลเสพย
โปรดฯใหอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเวียงจันทนหลายองค รวมทั้งพระแสน พระไส พระเสริม
ดวย โดยพระแสนและพระไส โปรดฯใหอัญเชิญมาไวที่วัดโพธิ์ชัย แขวงเมืองหนองคาย หลังจาก
นั้น พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวโปรดฯใหอัญเชิญพระแสนและพระไสมาไวที่วัดเขมา
ภิรตาราม สวนพระเสริม ซึ่งเปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิ์
พลเสพยโปรดฯใหอัญเชิญจากเมืองเวียงจันทนมาไวที่เมืองหนองคาย หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระปนเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหอัญเชิญมาไวที่พระราชวังบวรสถานมงคล
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เมื่อวัดสรางเสร็จและจะมีงานฉลองในพ.ศ. 2400 นั้น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
สิ้นพระชนมเสียกอน ทําใหตองเลื่อนไปฉลองในปพ.ศ.2410 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 วัดทรุดโทรมลงมาก จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยานานาพิธภาษี บุตรสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติเปนนายงานจัดการบูรณะปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม สวนการละเลนที่
สระปทุ ม ในครั้ ง หลั ง ได ย กเลิ ก ไป สระบางตอนก็ เ กิ ด ตื้ น เขิ น เพราะไม ไ ด ขุ ด ลอก จึ ง ทรง
พระราชทานวังใหเปนโรงทหารหนา ตอมาเมื่อทหารไดยายไปอยูโรงทหารหนาหลักเมืองจึงใช
เปนที่แสดงกิจการของหนวยราชการตาง ๆ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัช กาลที่ 6 ทรงพระราชทานวั ง แห ง นี้ ใ ห เ ป น วั ง ของสมเด็ จ พระเจ า น อ งยาเธอเจ า ฟ า กรมขุ น
เพชรบูรณอินทราชัย
ปพ .ศ.2515 พระอุโ บสถถูก ไฟไหมห ลัง คาและฝาผนัง เสีย หาย ทางวัด ไดจ ัด การ
บูร ณะปฏิสัง ขรณใ หม โดยกะเทาะปูน ที่ฝ าผนัง ขา งนอกออกแลว ฉาบปูน ใหมพ รอ มทั้ง ทาสี
ประดับ ตกแตง ซุ ม ประตูห นา ตา งติด กระจกปด ทองใหม โดยเมื ่อ วัน ที ่ 27 มิถ ุน ายน 2520
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได
เสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธียกชอฟาพระอุโบสถที่ซอมแซมใหม และหลังจากชวงนี้ยังไดมี
การปฏิสังขรณและปลูกสรางสิ่งกอสรางเพิ่มเติมตอมา โดยเฉพาะในครั้งเสด็จพระราชดําเนินถวาย
ผาพระกฐินเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะใหสรางสถานที่ปฏิบัติธรรมเปน
ศาลาถาวร จึงไดมีการกอสรางศาลาพระราชศรัทธาขึ้น 46
บริเวณวัดมีการวางแผนผังคือ เขตพุทธาวาส ตั้งอยูทางทิศตะวันออกลอมรอบดว ย
กําแพงแกว ภายในประกอบดวยอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และตนพระศรีมหาโพธิ์ สวนเขต
สังฆาวาสอยูทางทิศตะวันตกของวัด
2. ศิลปกรรมที่พระวิหาร
2.1 พระวิ ห าร อยู ถั ด จากพระอุ โ บสถ พระเจดี ย ม าทางทิ ศ ตะวั น ตกของเขต
พุทธาวาส (ภาพที่ 56)
45

46

กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมที่ 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 33-34.
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ภาพที่ 56 พระวิหารวัดปทุมวนาราม
2.2 สถาปตยกรรม
เปนอาคารหลังคามุขลด 2 ชั้น มุงกระเบื้องลูกฟูกแบบเดียวกับพระอุโบสถ
ประดับชอฟาใบระกา หนาบันชั้นบนดานหนาพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ลวดลายโดยรอบเปน ลายปูน ปน เทพชุมนุม ประกอบดว ยลายเปลวประณีต งดงาม หนา บัน
พระระเบียงปนเปนรูปพระมหามงกุฎประดิษฐานบนพาน ขนาบดวยฉัตร 5 ชั้น มีลายเทพนมและ
ลายเปลวประกอบ สําหรับหนาบันชั้นบนดานหลังพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ลวดลายโดยรอบเปน ลายปูน ปน พัน ธุพ ฤกษาและกอบัว สว นหนา บัน พระระเบีย งปน เปน รูป
พระมหามงกุฎประดิษฐานบนพาน ขนาบดวยฉัตร 5 ชั้น มีลายเปลวประกอบ กรอบประตูและ
หนาตางทําเปนซุมปูนปนเปนยอดมงกุฎ ประดับดวยลายดอกบัว พื้นประดับกระจกสี บานหนาตาง
ดา นนอกเขีย นลายรดน้ํา เปน รูปดอกบัว บานประตูดา นนอกทํา เปน ลายเทพนมอยูใ นดอกบัว
พื้นประดับกระจกสี
2.3 ประติมากรรม
พระประธานในพระวิหารคือ พระเสริม เปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัยคูกับ
พระไสซึ่งเปนพระประธานในพระอุโบสถ มีขนาดหนาตักกวาง 2 ศอก 1 นิ้ว ประดิษฐานอยูใน
บุษบกทรงมณฑป สวนเบื้องหนาลดหลั่นลงมานั้นประดิษฐานพระแสน เปนพระพุทธรูปหลอ
ปางมารวิชัย หนาตักกวาง 1 ศอก 6 นิ้ว ดานซายของพระประธานประดิษฐานพระบรมรูปปนของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สวนภายนอกที่ระเบียงดานหลังพระวิหารเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนอยูในซุมองคหนี่ง 47(ภาพที่ 57)
46

47

กรมศิลปากร และ มูลนิธิซีเมนตไทย, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร จัดพิมพ
เฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช ในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติเปนปที่ 50 (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิปูนซิเมนตไทย, 2539), 204.
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2.4 จิตรกรรม
ภายในพระวิหารลักษณะแบบอยุธยา คือ มีเสาคูอยูกลางพระวิหาร เสาแตละ
ต น เขี ย นลายดอกบั ว ก า นแย ง ที่ หั ว เสาทํา ลายเชิ ง และมี ก ารเขี ย นรู ป พระภิ ก ษุ ภิ ก ษุณี อุ บ าสก
อุบาสิกา ผูเปนเอตทัคคะดานตาง ๆ ที่บานหนาตางดานในเขียนรูปยักษขึ้นมาจากสระบัว บานประตู
ดานในเขียนภาพพญานาคแปลงเปนมนุษยโผลขึ้นมาจากสระบัว เสาแตละตนทาสีแตกตางกันเปน
ปริศนาตามสีแทนจิตใจของบุคคล คือเสาทางดานหนาประตูเปนสีมืด หมายถึงจิตใจที่หางพระ
เสาที่ใกลพระประธานเขามาสีจะสวางขึ้น จนถึงเสาที่ใกลพระประธานที่สุดจะเปนสีขาวหมายถึง
จิตใจของพระอรหันต ฝาผนังทุกดานภายในพระวิหารมีการเขียนภาพจิตรกรรม แบงเปน 2 ตอน
ตอนบนเหนือขอบประตูหนาตางจะเขียนเปนภาพกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค สวนผนัง
ตอนลางระหวางชองประตูหนาตางจะเขียนเรื่องศรีธนญชัย ซึ่งเปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก
48
(ภาพที่ 58)
47

ภาพที่ 57 ภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามประดิษฐานพระเสริมและพระแสน

48

ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม, 130.
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ภาพที่ 58 ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัย
3. ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ภาพเล า เรื่ อ งศรี ธ นญชั ย นั้ น เพิ่ ง มาปรากฏในสมั ย รั ช กาลที่ 4 ภายในพระวิ ห าร
วัดปทุมวนาราม นับวาเปนแหงเดียวที่พบภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยและถือวาเกาแกที่สุด
3.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
โดยทั่วไป
ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามเขียนโดยใชเทคนิค
สีฝุนผสมกาว (Tempera Technique) เปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก นั่นก็คือเริ่มรับอิทธิพล
ตะวันตกเขามา ซึ่งพบลักษณะ คือ การนําหลักทัศนียวิทยา ผลักระยะใกลไกล (Perspective) มาใช
การเขียนภาพมีความสมจริงมากขึ้น (Realistic) โดยจะเห็นไดจากความสัมพันธระหวางภาพคนกับ
สถาปตยกรรม โดยที่ภาพคนจะเล็กกวาสถาปตยกรรม มีการแรเงาสถาปตยกรรม บุคคล เครื่องแตงกาย
วัตถุสิ่งของ ใหมีความลึก มีน้ําหนักเห็นเปน 3 มิติ สถาปตยกรรมแสดงใหเห็นอิทธิพลตะวันตกจาก
ภาพเขียนพระราชวัง อาคาร บานเรือน เชน ตึกหนาจั่วมีเสาสูงแบบเรอนาซองส ซุมประตูแบบยุโรป
บานทรงปนหยา ภาพเจานายมีลักษณะอุดมคติ แสดงออกทางทานาฏศิลป มีการปดทองเพื่อแสดง
ใหเห็นวามีความสําคัญ ภาพบุคคลทั่ว ๆ ไปก็มีการเขียนอยางจิตรกรรมไทยประเพณีที่มีลายเสน
ออนชอย สวนการแตงกายสมจริงในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีภาพทหารไทยแตงกายแบบทหาร
ตะวันตก และมีการฝกหัดแถวแบบทหารตะวันตกดวย
ภาพทิวทัศนตอนบนสุดของภาพ ใชหลักทัศนียวิทยา มีการผลักระยะใกลไกล
ภาพที่ไกลออกไปก็จะระบายสีไลน้ําหนักใหออนลง ทองฟาและผืนน้ําเขียนอยางเปนธรรมชาติ
ไมมีการตัดเสน หรือเนนสี การเขียนทองฟาและเมฆมีความสวยงาม นุมนวลโดย ภาพภูเขาปรากฏ
เปนเสนโคงจาง ๆ ในขอบฟา ทองฟาสวนบนจะระบายเปนสีเขมคือสีน้ําเงินและครามไลน้ําหนัก
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เบาลงมาจนจางเมื่อใกลขอบฟา ตรงใกลขอบฟามีการใชสีคูตรงขามของสีน้ําเงินเปนสีแสดจางหรือ
สีสมออนของสีของแสงขาว ผสมกับสีน้ําเงินออนเกือบขาว ผสานไปกับสีใสของขอบฟา ชางได
เขียนใหสะทอนลงผืนน้ําดวยน้ําหนักเทา ๆ กัน ทําใหเกิดความสวางใสในบรรยากาศของสีน้ําเงิน
จาง ๆ ที่โอบลอมอยู ภาพตนไมมีใบหนา ลําตนตรง กิ่งกานซอนอยูในพุมใบ ไมมีการตัดเสน แตมี
การใหแสงเงาแทน ตนไมที่อยูใกลสายตาก็จะตนใหญ สีเขม และไลไปหาตนที่อยูไกลออกไปโดย
เขียนใหมีตนเล็กลงสีออนลง ตนไมที่เขียนเปนแถวเปนแนว แนวตนไมสองขางก็จะเขียนใหสอบ
ลึกบรรจบลงไป ผสานภาพบรรยากาศดูเปนธรรมชาติกลมกลืนกันทั้งหมด ทั้งทองฟา ตนไมและ
สายน้ํา อีกทั้งภาพบานเรือนที่ไกลออกไปก็เขียนใหระยะใกลไกลไดอยางเหมาะสม โครงสรางของ
สีมีความสัมพันธกับภาพจิตรกรรมมีความสวยใส สะอาด ใหอารมณสุนทรีย โดยใชสีวรรณะเย็น
เนนสีเขียวและน้ําเงิน มีการปดทองลงบนตัวภาพ กลาวไดวาภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยเขียนภาพ
ทิวทัศนมีบรรยากาศสวยใส สะอาด และใหอารมณสุนทรียมาก 49
3.2 ตําแหนงที่ตั้งของภาพเลาเรื่องศรีธนญชัย
เขียนบนผนังระหวางชองประตูและหนาตางภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ทั้งหมด 15 ผนัง ตามแผนผัง ดังนี้ (แผนผังที่ 7)
48

49

ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ, 41.
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แผนผังที่ 7 แผนผังที่ตั้งภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ที่มา : โอชนา พูลทองดีวัฒนา, “การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหาร
วั ด ปทุ ม วนารามราชวรวิ ห าร,” (สารนิ พ นธ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าโบราณคดี มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร, 2543), 33.
3.3 การตีความภาพเลาเรื่อง 50
จากภาพเล า เรื่ อ งศรี ธ นญชั ย ภายในพระวิ ห ารวั ด ปทุ ม วนารามทั้ ง 15 ผนั ง
ชางไดหยิบยกเอาเรื่องศรีธนญชัยตอนตาง ๆ มาเขียนไว เริ่มตั้งแตผนังที่ 1พราหมณีทํานายฝนและ
กําเนิดศรีธนญชัย (ภาพที่ 59) จนถึงผนังที่ 15 ตอนเขาถวายตัว (ภาพที่ 60) เหตุการณเดน ๆ จะ
49

50

ดูรายละเอียดใน โอชนา พูลทองดีวัฒนา, “การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
ศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร,” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต ภาควิชา
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543).
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เกี่ยวกับตอนศรีธนญชัยอาสาราชการ เชน ตอนดําน้ําสานตะกรา (ภาพที่ 61) ตอนทายเมล็ดฟกทอง
(ภาพที่ 62) รองลงมาเปนชีวิตของศรีธนญชัย เชน ตอนหลอกขายวัวใหเศรษฐีขี้เหนียว (ภาพที่ 63)
ตอนสูขอเจาสาว และตอนขอแรงทําตอมอ (ภาพที่ 64)

ภาพที่ 59 ผนังที่ 1 พราหมณีทํานายฝนและกําเนิดศรีธนญชัย
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 101.

ภาพที่ 60 ผนังที่ 15 ตอนเขาถวายตัว
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 101.
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ภาพที่ 61 ผนังที่ 8 ตอนดําน้ําสานตะกรา
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 115.

ภาพที่ 62 ผนังที่ 9 ตอนทายเมล็ดฟกทอง
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 116.
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ภาพที่ 63 ผนังที่ 4 ตอนหลอกขายวัวใหเศรษฐีขี้เหนียว
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 107.

ภาพที่ 64 ผนังที่ 5 ตอนสูขอเจาสาว และตอนขอแรงทําตอมอ
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 108.
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สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453)
วัดบวรนิเวศวิหาร
1. ประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหารเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝายธรรมยุติ ตั้งอยูที่
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดบวรนิเวศวิหาร 51 สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพใน
รัชกาลที่ 3 ทรงสรางขึ้นระหวาง พ.ศ. 2367-2375 ใกลกับวัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอเจาฟากรมขุนอิศรานุรักษทรงสรางขึ้น วัดบวรนิเวศวิหารในขณะนั้นเรียกกันทั่วไปวา
วัด ใหม ตอ มาพระบาทสมเด็จ พระนั ่ง เกลา เจา อยู ห ัว ทรงโปรดฯ ใหเ ลื ่อ นสมณศัก ดิ ์ส มเด็จ
พระอนุชาธิราชเจาฟามงกุฎ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งขณะนั้นผนวชและ
จําพรรษาอยูที่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสขึ้นเสมอเจาคณะรองและเชิญเสด็จมาครองวัดนี้ใน
พ.ศ.2379 ซึ่งไดมีการพระราชทานนามวัดวา วัดบวรนิเวศวิหาร และไดเกิดคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย
เปน วัด แรก ในคราวที่พระองคทรงครองวัดนั้นไดมีการบูรณปฏิสังขรณวัดโดยการกอสรางสิ่ง
ตาง ๆ จากในคราวที่สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพทําการคางอยูจนแลวเสร็จ และไดทรง
อัญเชิญพระพุทธรูปคือพระชินสีหที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถยายออกจากมุขหลังมาสถิตใน
พระอุโบสถมุขหนาดานหนาพระสุวรรณเขต และโปรดใหเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบพระราชนิยม
ตะวันตก และเมื่อทรงขึ้นครองราชยแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรงโปรดฯให
สรางถาวรวัตถุและปฏิสังขรณสิ่งตาง ๆ ในพระอารามมากมาย เชน วิหารพระศาสดา พระวิหารเกง
เปนตน 52
ในสมัย รัช กาลที ่ 5 พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกลา เจา อยู ห ัว ทรงปฏิส ัง ขรณ
พระอารามใหม ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริวา
วัดรังสีสุทธาวาสมีความทรุดโทรมมาก ทรงโปรดฯ ใหยุบรวมเขาเปนวัดเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหาร
เรี ย กว า คณะรั ง ษี และหลั ง จากที่ ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า
เจาอยูหัวแลว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7
ได ท รงโปรดฯ ให อั ญเชิ ญ พระบรมราชสรีรัง คารมาบรรจุไ ว ณ ใตบัลลั งกพ ระพุ ท ธชิ น สีหใ น
พระอุโบสถ 53
50

51

52

51

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร
(พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 1.
52
กรมศิลปากร และ มูลนิธิซีเมนตไทย, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร, 170.
53
กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมที่ 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 171.
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วัดบวรนิเวศวิหารเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยที่ทรงผนวชทุกพระองค คือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล าเจ าอยูหัว รั ชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกลา เจาอยูหั ว รั ชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จ พระปกเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร รวมทั้งพระบรมวงศตั้งแตรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลปจจุบัน
บริเวณวัดแบงเปน เขตพุทธาวาส ประกอบดวย พระเจดียเปนประธานอยูตรงกลาง
ทิศเหนือพระเจดียเปนพระอุโบสถ มีพระปรางคสองขาง ศาลาเปลื้องเครื่อง ศาลาแดง 2 หลัง และ
ตึกวรพรต ทิศใตพระเจดียมีพระวิหารเกง พระวิหารพระศาสดา หอกลองระฆัง และโพธิฆระ
(ลั งกา) ทิ ศตะวั นออกพระเจดี ย มี ศาลาฤาษี 2 หลั ง และหอไตร ทิ ศตะวั นตกพระเจดี ย มี ศาลา
การเปรียญ ศาลาฤาษี 2 หลัง และพระพุทธบาทจําลอง เขตสังฆาวาส สวนที่ 1 เปนที่ตั้งของคณะ
ตําหนัก คณะแดงบวร คณะขาบบวร คณะเขียวบวร คณะสูง ตําหนักบัญจบเบญจมา สวนที่ 2
เปนที่ตั้งของคณะกุฏิ สวนที่ 3 เปนที่ตั้งคณะเหลืองรังษี คณะแดงรังษี คณะเขียวรังษี 54
2. ศิลปกรรมที่พระวิหารเกง
2.1 พระวิหารเกง 55
พระวิหารเกงนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหสรางขึ้น
เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองคของเจาอาวาส ตั้งอยูในเขตพุทธาวาสทางทิศตะวันตก
ของวัด บริเวณทางทิศใตของพระเจดียบนฐานเดียวกับพระวิหารพระศาสดา ตัวอาคารเปนวิหาร
ขนาด 3 ห อ ง มี เ ก ง โถง 2 ข า ง และมี ป ระตู เ ข า ทางทิ ศ ใต (ภาพที่ 65) ในสมั ย รั ช กาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงบูรณะและใหเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามกกและ
ลวดลายจีนตาง ๆ
53

54

54

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลมที่ 1, 60.
55
สํานักราชเลขาธิการ, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร
การพิมพ, 2528), 61-62.
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ภาพที่ 65 พระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร
2.2 สถาปตยกรรม
พระวิหารเกงเปนอาคารทรงเกงจีน หลังคาลด 3 ชั้น หนาบันประดับกระเบื้อง
เคลือบเปนรูปคน ดอกไม นกหงส ปลา และลัญลักษณมงคลตามคติมหายาน มีมุขยื่นออกมาจากตัว
อาคาร มุขดานตะวันออกเปดโลงและมุขดานตะวันตกปดทึบ มีบันไดขึ้นลง มีเสาพาไลรับหลังคา
พระวิหารขางละ 6 ตน บานประตูหนาตางภายนอกเปนลายรดน้ํารูปสัตวหิมพานต เพดานหองกลาง
จะสูงกวาอีกสองขางลดชั้นต่ําลงมา
2.3 ประติมากรรม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหอัญเชิญพระพุทธรูป
ฉลองพระองค ข องอดี ต เจ า อาวาสนํ า มาประดิ ษ ฐานไว คื อ พระพุ ท ธวชิ ร ญาณ พระพุ ท ธรู ป
ทรงเครื่องปางหามสมุทรประดิษฐานดานทิศเหนือ เปนพระพุทธรูปฉลองพระองคพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อพ.ศ.2428 พระพุทธปญญาอัคคะ พระพุทธรูปปางหามสมุทรประดิษฐาน
ดานทิศตะวันออกหลอและประดิษฐานคราวเดียวกับพระพุทธวชิรญาณ เปนพระพุทธรูปฉลอง
พระองคสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เบื้องลางบรรจุพระอังคารของ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ และพระพุทธมนุสสนาค พระพุทธรูปปาง
หามสมุทรประดิษฐานดานทิศตะวันตก เปนพระพุทธรูปฉลองพระองคสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส เบื้ องลางบรรจุพระอังคารของสมเด็ จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสรางและนํามาประดิษฐานไวเมื่อ
พ.ศ.2473 บริเวณมุขตะวันออกดานนอกของพระวิหารเกง ประดิษฐานพระทีฆายุมหมงคล พระพุทธรูป
ฉลองพระองคสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ภาพที่ 66)
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2.4 จิตรกรรม
บานประตูหนาตางดานในเขียนลายทวารบาลจีนหรือเสี้ยวกาง (เซี่ยวกาง)
จิ ต รกรรมฝาผนั ง ทั้ ง สี่ ด า นแบ ง เป น สองส ว น คื อ ผนั ง ส ว นบนเหนื อ ขอบประตู ห น า ต า งและ
ผนังสวนลางระหวางชองประตูหนาตางเขียนเรื่องสามกกโดยอานวนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) แบบ
อานหนังสือจีน เปนจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก (ภาพที่ 67) เพดานเขียนภาพมังกรดั้นเมฆ

ภาพที่ 66 ภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองคของ
อดีตเจาอาวาส

ภาพที่ 67 ภาพเลาเรื่องสามกก
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3. ภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร
3.1 ลักษณะการเขียนภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยทั่วไป
การเขีย นภาพใชวิธี เ ขีย นโดยสีฝุน ผสมกาว (Tempera Technique) เปน
จิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก นั่นก็คือเริ่มรับอิทธิพลตะวันตกเขามา ซึ่งพบลักษณะคือ มีการใช
ระบบทัศนียวิทยาผลักระยะใกลไกล (Perspective) การเขียนภาพมีความสมจริงมากขึ้น (Realistic)
มีการแรเงา ภาพสถาปตยกรรมที่พบสวนใหญเชน เกงจีน คายทหาร ภาพบุคคลมีขนาดเล็กกวา
สถาปตยกรรม ภาพบุคคล ภาพบุคคลที่เปนตัวประกอบ เชน ชาวบาน ทหาร จะมีการแสดงออกทาง
สีหนาและอารมณ ซึ่งผิดกับแบบจิตรกรรมไทยประเพณีซึ่งจะไมแสดงอารมณทางสีหนา สวนบุคคล
ซึ่งเปนตั วเอกของเรื่ องจะเขียนตามเนื้ อหาจริงในวรรณคดี เช น กวนอู -หน าแดง อุ ยกาย-ผมขาว
คิ้วขาว ซุนกวน-หนาผิวมะปราง หนวดแดง เปนตน บุคคลที่เปนนายทหารจะเขี ยนหน าตาให
เหมือนงิ้ว การแตงกายจะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของตัวละครนั้น ๆ เชน จิวยี่ สวมหมวกหาง
ยาว 2 หาง แตงกายชุดสีขาวปกดิ้นทองรูปมังกรดั้นเมฆ และสวมเสื้อเกราะ โจโฉแตงกายชุดแดง
ปกดิ้นทองรูปมังกรดั้นเมฆ สวมหมวกออง สวนนายทหารที่มียศรองลงไปสวมเพียงเสื้อเกราะ
การแตงกายของพลทหารจะแตงชุดธรรมดา สวมหมวก ไมมีเกราะ ชาวบานจะแตงกายชุดธรรมดา
ส ว นขุ น นางแต ง กายชุ ด ป ก ดิ้ น ทอง สวมหมวกยศคาดเข็ ม ขั ด ภาพทิ ว ทั ศ น พื้ น ดิ น มี ก ารผลั ก
ระยะใกลไกลใหเห็นน้ําหนักออนแกของพื้นดิน พื้นน้ํา มีการเขียนน้ําใหดูสมจริงคือ มีทั้งน้ําที่
เคลื่อนไหวแบบเบา ๆ และเคลื่อนไหวแบบรุนแรงแสดงใหเห็นลูกคลื่นที่สูง บรรยากาศของภาพ
ชวยใหภาพดูสมจริง ปรากฏกลุมเมฆลอยไปมา ภูเขาและโขดหินจะเขียนใหมีระยะใกลไกลและมี
การแรเงา ตนไม จะใชพูกันกับรากไมกระทุงเปนพุมใบ หรือเรียวยาว ภาพสัตว ที่พบมีเพียงมาซึ่ง
เขียนอยางสมจริง สีที่ใชเปนสีสดใส โดยมีสีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน สีดํา สีขาว สีน้ําตาล เปนหลัก
มีการปดทองเพื่อเนนความสําคัญและเพื่อความสวยงาม เชน เครื่องแตงกาย ลวดลายตาง ๆ 56
นอกจากนี้พบวามีการเขียนอักษรไทยดวยอักษรเทียมจีนแทนอักษรจีนในธง
กองทัพตาง ๆ ซึ่งผูเขียนภาพอาจมีความรูเรื่องจีน หรือมีผูคุมที่เขาใจเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวของ
กับเรื่องจีนมารวมงานดวย 57
55

56

56

กรมศิลปากร, การอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม เลม 1 การอนุรักษจิตรกรรม
ฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร : กลุมอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม สํานัก
โบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2551), 163-168.
57
ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, สามกก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก, 49.
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3.2 ตําแหนงที่ตั้งภาพเลาเรื่องสามกก
ภาพเล า เรื่ อ งสามก ก ในพระวิ ห ารเก ง ทั้ ง หมดสี่ ด า น มี คํ า จารึ ก อธิ บ ายภาพ
ทั้งหมด 28 ตอน แบงเปน 2 สวน คือ ผนังสวนบนเหนือขอบประตูหนาตาง และผนังสวนลาง
ระหวางชองประตูหนาตาง การอานจะอานเวียนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) เหมือนกับอานหนังสือจีน
โดยภาพเลาเรื่องสามกกจะเริ่มอานที่ผนังสวนบนกอน ซึ่งภาพเลาเรื่องสามกกทั้งสวนบนและ
ลา งนั้นจะเริ่มจากมุมทิศใต ไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และมาจบที่มุมทิศใต
(แผนผังที่ 8)

แผนผังที่ 8 ผังแสดงทิศทางการเดินชมภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร
3.3 การตีความภาพเลาเรื่อง 58
จากภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร มีคําจารึกอธิบาย
ภาพทั้งหมด 28 ตอน เริ่มตั้งแตสวนบนเหนือขอบประตูหนาตาง ภาพที่ 1 ซีซีลาเลาปไปเมืองฮูโต
แลวบอกเลาปไปรับขงเบงที่เขาโงลังกั๋ง (ภาพที่ 68) จนถึงสวนลางระหวางชองประตูหนาตาง
ภาพที่ 25 โจโฉหนีมาถึงตําบลฮัวหยง โจโฉหัวเราะขึ้นพอเห็นกวนอูคุมทหารออกมาสกัดทางไว
แลวโจโฉถอมตัวลงคํานับกวนอู พูดลําเลิกคุณต...แลวขอทางไป กวนอูมีความ...นโจโฉ ซึ่งสม...
โจโฉอ อ นวอนจึ ง หลี ก ทางให โ จโฉหนี ไ ป (ภาพที่ 69) โดยช ว งเหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ตอนโจโฉ
57

58

ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, การอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรม เลม 1
การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหาร, 170-190.
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แตกทัพเรือที่มีตัวละครสําคัญ คือ ขงเบงและจิวยี่แสดงความสามารถทางสติปญญาและการรบ
อยางชาญฉลาดลึกซึ้งก็ยังคงถูกนํามาเขียนเชนเดียวกับที่พบในภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร (ภาพที่ 70) และภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถ
วัดประเสริฐสุทธาวาส สมัยรัชกาลที่ 3

ภาพที่ 68 ภาพที่ 1 ซีซีลาเลาปไปเมืองฮูโต แลวบอกเลาปไปรับขงเบงที่เขาโงลังกั๋ง

ภาพที่ 69 ภาพที่ 25 โจโฉหนีมาถึงตําบลฮัวหยง
ที่มา : สํานักราชเลขาธิการ, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ,
2528), 79.
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ภาพที่ 70 ภาพที่ 20 ตั้งแตจิวยี่ยกทัพเรือใหอุยกายเผาทัพเรือโจโฉ แลวเตียวเลี้ยวยิงเกาทัณฑถูก
อุยกายตกน้ํา โจโฉหนีขึ้นบกไป

บทที่ 4
วิเคราะห
จากภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่ปรากฎในจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหาร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร พบวาวรรณคดีที่ถูกนํามาเขียนเปนภาพเลาเรื่อง
ภายในพระอุโบสถและพระวิหารครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 ลงมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มี 5 เรื่อง ไดแก
1. เรื่องรามเกียรติ์ 2. เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 3. เรื่องสามกก
4. เรื่ อ งศรี ธ นญชั ย 5. เรื่ อ งอิ เ หนา ภาพเล า เรื่ อ งวรรณคดี เ รื่ อ งต า งๆ เหล า นี้ ไมพ บกอ นสมัย
รัตนโกสินทรเลย ยกเวนเรื่องรามเกียรติ์ที่พบเปนภาพประดับหรือภาพแทรกในสมัยอยุธยาตอน
ปลายเทานั้น และก็ไ มไดนํามาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหาร การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ในงานจิตรกรรมฝาผนังโดยนําเรื่องวรรณคดีเหลานี้มาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
และพระวิหารแทนที่เรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกที่เปนคานิยมมาในสมัยกอนนั้น อาจกลาวไดวา
มี 3 สาเหตุสําคัญซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน คือ 1. การรับอิทธิพลตางประเทศ 2. การศึกษา
3. การละคร ซึ่งแสดงใหเห็นได ดังนี้
การรับอิทธิพลตางประเทศ
การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 - 2394)
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ. 2325 - 2394) เปนชวงที่พระมหากษัตริยทั้งสามพระองค
ทรงมีนโยบายรวมกันในอันที่จะสรางบานเมืองใหใหญโตสงางามเทากรุงศรีอยุธยา หรือที่เรียกกัน
วา “ใหเหมือนครั้งบานเมืองยังดี” ทั้งการสรางพระบรมหาราชวัง วัดวาอารามตางๆ เพื่อแสดงให
เห็นวาไทยไดกลับตั้งตัวเปนอิสระ มีกําลังพอที่จะสรางบานเมืองใหมใหเทียบเทากรุงศรีอยุธยาอีก
ครั้งหนึ่ง 1 รวมถึงงานศิลปกรรมก็เปนการสืบทอดตอมาดวย แตในสมัยรัชกาลที่ 3 การติดตอ
คาขายกับจีนทําใหมีการรับอิทธิพลศิลปะจีน ซึ่งสงผลใหเกิดศิลปะแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 3 ขึ้น
0

1

หมอมราชวงศแสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงศพิพัฒน, ประวัติศาสตร
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2325 - 2394), เลม 1 (กรุงเทพมหานคร :
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป, 2525), 1.
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เริ่มตั้งแตในปลายรัชกาลที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังทรงดํารงพระยศเปน
พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ดังจะเห็นไดจากงานจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฎภายใน
พระอุโบสถหลายแหงมีวิ ธีการเขียนภาพรวมถึงเรื่องราวแบบจีน และในปลายสมั ยรัชกาลที่ 3
กระแสอิทธิพลตะวันตกที่ไดเขามาโดยเฉพาะการเผยแผคริสตศาสนาพรอมกับวิทยาการตะวันตก
สงผลให เกิดการนําเรื่องราวที่ แปลกใหมหรือเรื่องที่นําเสนอดวยลักษณะพิเศษมาเขียนในงาน
จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลายแหง ซึ่งแสดงใหเห็นนโยบายการเสริมสรางศรัทธาในพุทธศาสนา
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กลาวไดวาจากการรับอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตก
ทําใหความเครงครัดในแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีเริ่มผอนคลายลง
ตอไปจะขอกลาวถึงการกับติดตอกับตางประเทศ คือ จีนและตะวันตก ซึ่งเปนที่มา
ของการรับอิทธิพลในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย และสงผลใหเกิดนําเรื่องวรรณคดี คือ เรื่อง
รามเกียรติ์ เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน และเรื่องสามกก มาเขียน
ภายในพระอุโบสถในสมัยรัชกาลนี้ คือ 1.กลุมจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 คือ ภาพลายกํามะลอ
เลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถ
วัดประเสริฐสุทธาวาส และ 2. กลุมจิตรกรรมไทยประเพณี ไดแก ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละ
ประตูและภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตาง
ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
การติดตอกับจีน
จี น กั บ ไทยมี ก ารติ ด ต อ สั ม พั น ธ ท างการค า และการทู ต มาตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย โดยมี
หลักฐานปรากฎในจดหมายเหตุจีนราชวงศหยวน 2 ซึ่งไทยอยูในระบบการคาแบบบรรณาการ
กับจีน 3 และตอมาไดยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ไมโปรดวิธีการของจีนที่เห็นวาไทยเปนเมืองขึ้นของจีน และดวยการทําสนธิสัญญาเบาริงซึ่งเปน
การเปดการคาเสรีในป พ.ศ. 2398 แตก็ยังคงมีการคาขายกับจีนอยูเรื่อยมา อยางไรก็ตาม การคา
แบบบรรณาการกับจีนทําใหไทยไดสิทธิพิเศษทางการคาและไดกําไรมาก อีกทั้งบรรณาการที่สงไป
1

2

2

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีในระหวางกรุงสยามกับกรุงจีน
(พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2476), 12.
3
ระบบการคาแบบบรรณาการ (จิ้มกอง) กับจีน คือ การที่แตงทูตพรอมเครื่องราช
บรรณาการออกไปค า ขายทางเรื อ กั บ จี น ซึ่ ง จี น ถื อ ว า เป น ประเทศที่ ใ หญ ก ว า และสามารถให
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมืองได ไทยมีความสัมพันธกับจีนในระบบนี้แตในนามเทานั้น
โดยจีนไมไดเขามาแทรกแซงกิจการภายใน
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ก็จะไดตอบแทนกลับมากกวา โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่การติดตอคาสําเภากับประเทศจีนมี
ความเจริญสูงสุด โดยกอนหนาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะทรงขึ้นครองราชย คือเมื่อ
ครั้งยังทรงดํารงพระยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร วาราชการกรมทา ไดทรงจัด
ใหมีการแตงสําเภาไปคาขายกับจีนทั้งเรือสินคาหลวง เรือสินคาของพระองค รวมถึงเรือสินคาของ
เจานายและขุนนางทําใหไดผลกําไรมาก จนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยพระราชบิดา
ทรงเรียกพระนามวา “เจาสัว” 4 เมื่อทรงขึ้นครองราชยแลวก็มีการสงคณะทูตไปยังจีนคณะแรกในป
พ.ศ.2368 เพื่อแจงกับพระเจาแผนดินของจีนถึงการผลัดแผนดิน และเพื่อนําพระราชสาสนไปเจริญ
สัมพันธไมตรี รวมทั้งนําเครื่องราชบรรณาการไปจิ้มกองดวย 5 ซึ่งคณะราชทูตไทยกลับมาเมื่อ
พ.ศ.2369 พรอมเครื่องราชบรรณาการ และพระราชสาสนจากพระเจาเตากวางที่รับทราบถึงการ
ขึ้นเสวยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว นอกจากนี้ในจดหมายเหตุจีนไดมีการ
กลา ววา ในสมัย รัชกาลที่ 3 ไทยสงคณะทูต พรอมเครื่องราชบรรณาการไปยัง จีน รวม 13 ครั้ง 6
ซึ่ง พระราชทรัพยที่ไดจากการคาสําเภานั้นนอกจากจะไวใชจายสวนพระองคแลวยังทรงนํามาใช
เพื่อทํานุบํารุงบานเมืองและการพระศาสนาอีกดวย
สําหรับชาวจีนในไทยในชวงสมัยนี้ เอกสารของจอหน ครอวเฟด ทูตอังกฤษที่เขามาใน
สมัยรัชกาลที่ 2 ไดบันทึกไววา
3

4

5

พวกจีนที่มาอยูเมืองไทยนั้นสวนมากอพยพมาจากกวางตุง ฟูเกียนบาง มาจากไหหลํา จีเกียง
เกียงนัน และยูนนาน แตพวกนี้มักมาอยูทางลาวเหนือ พวกจีนเหลานี้อพยพมาโดยไมมีครอบครัว
มาดวย ตอมาสมรสกับคนไทย และแมจะนับถือศาสนาอื่นใดมากอนแลวก็ตาม ในที่สุดก็หันมา
นับถือพระพุทธศาสนา แตยังคงชอบแตงตัวตามประเพณีจีนของเขา 7
6

4

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, 2547), 38.
5
เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 23672394 , 23-24.
6
วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย นิจ ทองโสภิต
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514), 230.
7
John Crawfurd , Journal of an Embassy from the Governor-General of India to
the Court of Siam and Cochin China (London : Colburn ,1830), 450.
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และในสมัยรัชกาลที่ 3 เอกสารของเฮนรี เบอรนีทูตอังกฤษไดบันทึกไววา
ราษฎรสว นใหญข องสยามก็เ ปน คนจีน และลูก หลานของเขาที ่ตั ้ง หลัก แหลง อยู ใ น
บางกอกมีจํานวนเกือบจะเทากับจํานวนชาวบาน ในขณะที่อีก 2000 ถึง 3000 คน ที่เปนผูเขามา
ใหมทุก ๆ ปนั้นมาจากเมืองจีน ชาวจีนหลายคนมีชื่อเปนชาวสยามแตอิท ธิพลของเขาในการ
บานเมืองนั้นก็ไมตองสงสัย วาจะสําคัญ มากพอที่จ ะคาดหมายไดจ ากจํานวนคนและขา วสาร
ทั่วๆไป พวกทําโรงงานน้ําตาลและของอยางอื่นๆคนตอเรือสําเภาและพวกเดินเรือ คนคาขาย
สวนใหญที่บางกอกก็เปนคนจีน 8
7

ชาวจีนเหลานี้ไดเขามาทําการคาและเปนแรงงานที่สําคัญ เชน ขุดคลอง สรางวัด หรือ
อุตสาหกรรมบางประเภท เชน โรงงานน้ําตาล โรงงานถลุงแรเหล็ก แรงงานตามเหมืองแรตาง ๆ
เปนตน 9
จากการติดตอคาขายกับจีนและการหลั่งไหลเขามาของชาวจีนในไทยทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ย นทางวัฒนธรรมขึ้น ยังผลใหเ กิด งานศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลแบบจีน ซึ่งเปน แบบ
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 จะเห็นไดจากการสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัดตามพระราชศรัทธา เชน
วัดราชโอรส วัดนางนอง ที่มีโครงสรางสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมกออิฐถือปูน หนาบัน
ปูนปนประดับลวดลายกระเบื้องเครื่องถวย ไมมีชอฟาใบระกา และใหความคงทนสวยงามถาวร
มากกวาแบบเดิม 10
นอกจากในงานสถาปตยกรรมแลว พระราชนิยมในศิลปะจีนยังสงผลตองานจิตรกรรม
ฝาผนังดวย เรียกวา จิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 โดยระยะแรกจะเปนชวงปลายรัชกาลที่ 2 ที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังทรงดํารงพระยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร ในชวงระยะแรกนี้สันนิษฐานวามีชางจีนเขามาชวยเขียนแลว เชน จิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถวัดราชโอรสเปนภาพเครื่องตั้ง (ภาพที่ 71 ) ซึ่งเปนวัดแรกที่เขียนภาพอยางจีน หลังจาก
8

9

8

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

104
ที่ทรงขึ้นครองราชยแลวลายที่ทรงโปรดเปนลายดอกพุดตาน 11 จิตรกรรมก็จะพบภาพเลาเรื่อง
วรรณคดีจีนดวย เชน ภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเรื่อง
สามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส
1 0

ภาพที่ 71 ภาพเครื่องตั้งอยางจีน ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชโอรส
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลีย่ นการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม
(กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2548), 205.
การติดตอกับตะวันตก
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาติตะวันตกเขามาเพื่อติดตอทางดานเศรษฐกิจการคาและเพื่อแผ
อิทธิพลทางการเมือง โดยเฉพาะอังกฤษ สําหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มมีความสัมพันธกับไทยใน
สมัยนี้จากการที่มิชชันนารีอเมริกันเดินทางมาเผยแพรคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนทพรอมกับ
ไดนําวิทยาการตะวันตกหลายอยางมาสูเมืองไทย เชน การแพทย การศึกษา การพิมพ สวนนิกาย
โรมันคาทอลิคเพิ่งจะมีบาทหลวงคณะใหมเขามาคณะแรกหลังสมัยพระเพทราชา บาทหลวงดูปงต
(Dupont) มาถึง เมือ งไทยเมื่อ พ.ศ.2383 ซึ่ง บาทหลวงนิก ายนี้สัง ฆราชปาลเลกัว ซ (Pallegoix)
เปน ผูมีความสําคัญ 12 สําหรับทางการทูต ประธานาธิบดีแอนดรู แจ็คสัน (Andrew Jackson) ไดสง
นายเอ็ดมันด โรเบิรตส (Edmund Roberts) เขามาทําสนธิสัญญาทางการคา เมื่อ พ.ศ. 2375 โดยยึด
สนธิสัญญาเบอรนีเปนหลัก ตอมานายโจเซฟ บัลเลสเตียร (Joseph Ballestier) ไดเขามาขอแกไข
11

11

เสนอ นิลเดช, “จิตรกรรมไทยสมัยพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั ,” วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 3, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2522) : 32-39.
12
หมอมราชวงศแสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงศพิพัฒน, ประวัติศาสตร
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2325-2394), เลม 1, 270.

105
สัญญาโดยขอใหไทยยกเลิกการผูกขาดโดยระบบเจาภาษี ลดอัตราภาษีปากเรือ และขอตั้งกงสุลใน
ไทย แตไมเปนผลเมื่อพ.ศ.2393 13
คณะมิชชันนารีโปรเตสแตนทคณะแรกที่เขามาเผยแผศาสนาในประเทศไทย นําโดย
คารล กุตสลาฟ (Karl Gutzlaff) ชาวเยอรมันและศาสนาจารย จาคอบ ทอมลิน (JacobTomlin) ใน
พ.ศ.2371 14 สําหรับบุคคลสําคัญของคณะ คือ ศาสนาจารย แดน บีช บรัดเลยไดเขามาพรอมภรรยา
ใน พ.ศ.2378 หมอบรั ดเลย ไ ด นําวิ ท ยาการทางการแพทย เช น การรั ก ษาโรคระบาดปลูก ฝกั น
ไขทรพิษไดสําเร็จเมื่อพ.ศ.2383 และไดปลูกฝใหเจานาย และประชาชน
12

13

พระบาทสมเด็จ พระนั ่ง เกลา เจา อยู ห ัว ไดท รงพระราชทานรางวัล ใหแ กพ วกหมอ
บาทหลวงทั่วทุกคน แลวพระราชทานเงินแกพวกมิชชันนารีดวยถุงหนึ่ง เปนบําเหน็จในการ
ที ่ไ ดส อนวิช าปลูก ฝแ กห มอหลวง เปน เหตุใ หช ว ยชีว ิต เจา นายและขา ราชการไวไ ดเ ปน
จํานวนมาก 15
14

รวมทั้งการศัลยกรรม ซึ่งหมอบรัดเลยไดผาตัดรักษาคนไขเปนครั้งแรก เมื่อพ.ศ.2379
ในงานมหรสพฉลองวัดประยูรวงศ 16 สําหรับการพิมพหมอบรัดเลยไดนําเครื่องพิมพเขามาและ
ตอมาไดตั้งโรงพิมพขึ้นหลอตัวพิมพอักษรไดเองในประเทศไทย เมื่อพ.ศ.2384 สําหรับเอกสารไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่พิมพสวนมาก คือ หนังสือสอนศาสนาคริสต สวนเอกสารราชการที่พิมพเปน
ครั้งแรก คือ ประกาศเรื่องหามสูบฝนและนําฝนเขามาในเมืองไทย พ.ศ.2382 เปนใบปลิวจํานวน
9000 ฉบั บ และหมอบรัดเลย ไ ดอ อกหนั ง สื อพิมพภ าษาไทยฉบั บแรก คือ บางกอกรีคอร เ ดอร
เมื่อพ.ศ.2387 สําหรับการศึกษา มีการนําความรูตาง ๆ เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร คณิตศาสตร
ดาราศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน มาเผยแพร
15

13

เทพ บุญวิทยา, หนังสือ 9 แผนดิน (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2532), 87.
14
สุพรรณี กาญจนัษฐิต,ิ “บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในประเทศไทย,”
ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2376-พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1833-ค.ศ. 1950)
(กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, 2519), 56, 78-79.
15
กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่อง มิชชันนารีอเมริกัน
เขามาประเทศไทย (พระนคร : ม.ป.ท., 2493), 56, 78-79.
16
เรื่องเดียวกัน, 62-64.
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จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การเผยแผศาสนาคริสตทั้งโปรแตสแตนทและโรมัน
คาทอลิค ซึ่งไดเขามา “ตั้งคณะหมอสอนศาสนาคริสตขึ้นเปนหลักฐานมั่นคง” และไดรับความนิยม
ชมชอบเพราะสรางคุณประโยชนในการนําวิทยาการสมัยใหมเขามา 17 โดยเฉพาะคณะมิชชันนารี
อเมริกัน แตเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชศรัทธาแรงกลาในพระบวร
พุ ท ธศาสนา 18 ทรงสร า งสิ่ ง ต า ง ๆ เพื่ อ การพระศาสนา ทั้ ง วั ด ที่ ท รงโปรดเกล า ฯให ส ร า ง เช น
วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม และวัดเฉลิมพระเกียรติ วัดที่ทรงปฏิสังขรณตามพระราชศรัทธา
อีกหลายวัด รวมทั้งยังทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางสิ่งที่เปนเอกลักษณหรือสิ่งสําคัญทางพุทธศาสนา
ดว ย จึ งมี ขอสังเกตวาการสร า งและบูร ณะปฏิสังขรณวั ดวาอารามตาง ๆ จํา นวนมาก นอกจาก
พระราชศรัทธาแลว สวนหนึ่งอาจเปนเพราะนโยบายการสรางศรัทธาในพุทธศาสนาเพื่อแขงขันกับ
อิทธิพลของคริสตศาสนาซึ่งเปนอันตรายตอพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติ 19 ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในงานศิลปะทั้งทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และวรรณคดี เพื่อสรางศรัทธา
ในพุทธศาสนาใหเห็นวาชาวไทยมีความมั่นคงและเลื่อมใสอยางยิ่ง นอกจากนี้การสรางงานศิลปะ
แนวใหม ที่ ไ ม เ คยปรากฎมาก อ นหรื อ มี ลั ก ษณะพิเ ศษ ยิ่ ง ทํ า ให ป ระชาชนเกิ ด ความศรั ท ธาใน
พุทธศาสนามากขึ้น และผลงานศิลปะเหลานี้ถูกเผยแพรผานวัด เพราะวัดถือเปนศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชน อีกทั้งยังเปนแหลงรวบรวมและใหความรูแกประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับ
จิตใจประชาชนใหสูงขึ้นอีกดวย 20
และหากพิ จ ารณางานจิ ต รกรรมไทยประเพณีซึ่ง ถื อ เป น งานที่ เ ขี ย นขึ้น เพื่อ ประดั บ
สถานที่สําคั ญของบานเมือง เชน วัด 21 ไดมีการนําเรื่องราวแปลกใหมหรื อเรื่องที่นํ าเสนอดว ย
ลักษณะพิ เศษ คือ ไม ไดเคร งครั ดในแบบแผนจิ ตรกรรมไทยประเพณีมาเขียนภายในพระอุโบสถ
มี แ นวคิ ด เป น ไปตามนโยบายการสร า งศรั ท ธาในพุ ท ธศาสนาและให ค วามรู แ ก ป ระชาชน ซึ่ ง
16

1 7

18

19

2 0

17

วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, 53, 69.
18
เรื่องเดียวกัน, 65.
19
ผลปรากฎตอมาวา การเผยแผศาสนานั้นไดประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิงทั้งที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะทรงใหเสรีในการเผยแผศาสนาคริสตได แตไมใหกระทํา
การใด ๆ เกินขอบเขต ดู วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, 69-72.
20
ดูรายละเอียดใน สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, “การศึกษาคติการสรางภาพนิบาตชาดกใน
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ที่พระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหาร,” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545).
21
วรรณิภา ณ สงขลา, การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง , 1-2.

107
จิตรกรรมไทยประเพณีทรงสนับสนุนควบคูไปกับจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 ในกลอนเพลงยาว
สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีความกลาวเกี่ยวกับเรื่องที่นํามาเขียนใน
งานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 วา
“บางเขียนเรื่องเบื้องบททศชาติ
เรื่องปฐมสมโพธิรจนา
บางเขียนเรื่องปดตาหารักเรน
ทั้งเรื่องเทพชุมนุมประชุมการ

เรื่องนิบาตนอยใหญในคาถา
เรื่องเทวาขับรําประจํางาน
บางเขียนเปนเรื่องโลกสันฐาน
เรื่องสระสนานบางจัดเรื่องอัฐธุดงค...”

22
21

อีกตอนหนึ่งวา
“วัดทั้งหลายคลายกันเปนอันมาก
แตวัดเครือวัลยใหมอําไพพาน
เขียนชาดกยกเรื่องโพธิสัตว
เปนหองหองชองชาติออกดาษไป

ไมหนีจากอยางเกาเปนอวสาน
หนีบุราณแปลกเพื่อนไมเหมือนใคร
ทอดประทัดตีตารางสวางไสว
นับชาติไดหารอยสิบชาติตรา...”

จึงอาจกลาวไดวาเรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ที่นํามาเขียนภายในพระอุโบสถ
สามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ
1. กลุมจิตรกรรมไทยประเพณี
1.1 เรื่องที่มาจากคัมภีรพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากรัชกาลที่ 1-2 แตไมไดเครงครัด
ตามแบบแผนเดิมแตยังเขียนเรื่องพุทธประวัติ ชาดก ไตรภูมิ อดีตพุทธ เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถวัดสุ ทัศนเทพวราราม ผนังสวนบนเหนือขอบประตู หนาตางเขียนเปนภาพ
พุทธประวัติโดยเขียนตอนมารผจญหนาพระประธาน และดานหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ
สว นตอนล า งเขีย นเรื่องพระปจ เจกพุ ทธเจา และภายในพระวิห ารหลวงวั ด สุทัศ นเทพวราราม
ระหวางชองประตูหนาตางเขียนภาพพระอดีตพุทธ ที่เสาเขียนเรื่องไตรภูมิ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่องนิบาตชาดกภายในพระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหารจํานวน 538 ชอง (ภาพที่ 72 ) เปนตน และ
นํา เรื่องที่มาจากคัมภี รพุ ทธศาสนาที่ไ มเ คยนํามาเขีย นมากอนภายในพระอุโบสถมาเขีย น เชน

22

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

ภาพที่ 72 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องนิบาตชาดกภายในพระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหาร
ที่มา : สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, “การศึกษาคติการสรางภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาล
ที่ 3 ที่พระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหาร,” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 89.
1.2 เรื่องวรรณคดีไทยที่มีที่มาจากศาสนา และวรรณคดีนิทาน ไดแก ภาพเลาเรื่อง
รามเกียรติ์ที่บานแผละประตู และภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดี
นิทานที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
2. กลุมจิตรกรรมแบบพระราชนิยม
เครื่องมงคลหรือเครื่องบูชาแบบจีน เชน กลุมของวัดราชโอรส วัดมหรรณพาราม
วัดภคินีนาถ และภาพเลาเรื่องวรรณคดีจีน เชน เรื่องสามกก ไดแก ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐ
สุทธาวาส
จะเห็นไดวาจากการรับอิทธิพลตางประเทศทั้งการติดตอกับจีนและตะวันตกทําให
เนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง สามารถกลาวไดดังนี้
1. อิทธิพลจีน จากการติดตอทางการคากับจีนและการหลั่งไหลเขามาของชาวจีนใน
ไทยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น กอใหเกิดศิลปะแบบพระราชนิยมร.3 ในกลุมงาน
จิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 มีการนําเรื่องวรรณคดีจีนคือเรื่องสามกกมาเขียนภายในพระอุโบสถ
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คือ ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเรื่องสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส
2. อิทธิพลตะวันตก จากการที่คณะสอนศาสนาไดเขามาเผยแผศาสนาคริสตพรอมกับ
นําวิทยาการตะวันตกเขามา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีนโยบายสรางศรัทธาใน
พุทธศาสนาเพื่อตานอิทธิพลของคริสตศาสนา สงผลใหกลุมจิตรกรรมไทยประเพณีที่มีแบบแผน
สืบทอดกันมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะเนื้อหาในงานจิตรกรรมที่มีการนําเรื่องราว
แปลกใหมหรือเรื่องที่นําเสนอดวยลักษณะพิเศษมาเขียนภายในพระอุโบสถเพื่อใหประชาชนเกิด
ความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเครงครัดเริ่มผอนคลายลง โดยแตเดิมจะ
เขียนเรื่องในพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ ชาดก ตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีที่สืบทอด
มาจากสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลายที่ มี ก ารจั ด องค ป ระกอบภาพ คื อ การเขี ย นภาพมารผจญไว ห น า
พระประธาน ดานหลังเขียนภาพไตรภูมิ ผนังระหวางชองประตูหนาตางเขียนเรื่องพุทธประวัติ
หรือชาดกตั้งแตขอบหนาตางลางขึ้นไปจนถึงขอบหนาตางบน โดยอาจเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
ทั้งสองเรื่องไวในอาคารเดียวกัน เหนือขอบหนาตางเขียนภาพเทพชุมนุม 23เชนที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย
หรือภายในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม ก็มีการยักยายไมไดตรงตามแบบแผนที่ถือมาแตเดิม และก็มี
การนําเรื่องอื่นๆมาเขียนดวยโดยเฉพาะนําเรื่องในวรรณคดีมาเขียน แตก็ยังอยูในสวนของเรื่องที่มา
จากศาสนาเปนสวนใหญ คือ เรื่องรามเกียรติ์ และเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทาน ดังจะเห็ นไดจากการเขียนภาพเลาเรื่ องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตู และเรื่อง
วรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งแมวาเรื่องรามเกียรติ์จะไมใชวรรณคดีที่มีที่มาจากพุทธศาสนา แตก็เปน
เรื่องที่มีคติธรรมซึ่งไมขัดตอความเชื่อในพุทธศาสนาแตประการใด อีกทั้งยังเปนที่นิยมแพรหลาย
ดวย อยางไรก็ตามเรื่องวรรณคดีเหลานี้ก็ถือวาเปนเรื่องราวแปลกใหมที่นํามาเขียนในงานจิตรกรรม
ไทยประเพณีที่เขียนภายในพระอุโบสถซึ่งสอดคลองไปกับนโยบายสรางศรัทธาในพุทธศาสนา
เพื่ อ ให ป ระชาชนเกิ ด ความศรั ท ธาในพุ ท ธศาสนามากขึ้ น ซึ่ ง จิ ต รกรรมไทยประเพณี นี้
พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล า เจ า อยูหัว ทรงสนั บสนุน ควบคู ไ ปกั บกลุมจิต รกรรมแบบพระราช
นิยมร.3
22

23

ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ, 31.
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การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411)
อิท ธิพ ลตะวัน ตกไดเ ริ่ม เขา มามีผ ลกระทบตอ ไทยตั้ง แตใ นปลายรัช กาลที่ 3 ซึ่ง มี
คณะสอนศาสนาคริสตเขามาพรอมกับนําวิทยาการสมัยใหมของตะวันตกมาดวย พระบาทสมเด็จ
พระนั่ง เกลา เจา อยูหัว ไดท รงมีน โยบายสรา งศรัท ธาในพระพุท ธศาสนาเพื่อ ตา นอิท ธิพ ลของ
คริส ตศาสนา ในอีกทางหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งขณะนั้นทรงผนวชเปน
ภิก ษุว ชิรญาณไดทรงปฏิรูปพุทธศาสนาเพื่อใหมีความบริสุทธิ์แ ละอยูบนหลัก ของเหตุแ ละผล
กอใหเกิดธรรมยุติกนิกายขึ้น นอกจากนี้ยังทรงมีความสนพระทัยในความเปนไปของโลก การที่
ทรงใชภ าษาอัง กฤษไดเ ปน อยา งดีทํ า ใหท รงเห็น ความสํ า คัญ ในการเปลี ่ย นแปลงทางสัง คม
วัฒนธรรมเพื่อนําประเทศไปสูความทันสมัยตั้งแตกอนที่จะทรงเสวยราชย เนื่องจากทรงตระหนัก
ถึงอันตรายจากลัทธิจักรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเปนภัยคุกคามตอเอกราชของไทย
ตอไปจะขอกลาวถึงการปฏิรูปพุทธศาสนาในปลายรัชกาลที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งทั้งหมดเปนผลมาจากการติดตอกับตางประเทศคือตะวันตก
และเปนที่มาของการรับอิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยเริ่มจากจิตรกรรมแบบ
พระราชนิยมร.4 ทั้งเนื้อหาที่นํามาเขียนในสมัยนี้ก็ไดเปลี่ยนแปลงไปดวยกลายเปนแนวเรื่องสมจริง
แทนที่ ก ารเขี ย นเรื่ อ งในพุ ท ธประวั ติ แ ละชาดกที่ เ ป น ค า นิ ย มกั น มาในสมั ย ก อ นตามแบบแผน
จิตรกรรมไทยประเพณี โดยเฉพาะการนําเรื่องวรรณคดีคือเรื่องอิเหนาและศรีธนญชัยมาเขีย น
เลาเรื่องเต็มฝาผนังในสมัยนี้ไดแก ภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร และ
ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
การติดตอกับตะวันตก
ในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 มีคณะสอนศาสนาคริสตทั้งคาทอลิคและโปรเตสแตนทเขามา
เผยแผศาสนา ตั้งแตพ.ศ. 2371 โดยเฉพาะคณะมิชชันนารีอเมริกันที่เขามาเผยแผศาสนาคริสตนิกาย
โปรเตสแตนทในประเทศไทย พรอมนําวิทยาการเขามาดวย ทําใหเกิดการปฏิรูปพุทธศาสนาขึ้น
โดยเริ่มจากผูรูกลุมหนึ่งคือ พระสงฆ เจานายและขาราชการชั้นผูใหญ ไดศึกษาคําสอนของ พุทธศาสนา
และมีความเขาใจในหลักธรรมพอสมควร เกิดความไมพอใจที่เห็นประชาชนสวนใหญที่นับถือ
พุ ท ธศาสนารวมถึ ง พระสงฆ ยัง มีค วามเชื่อ งมงายในภูติผีป ศ าจ เทพเจา และอภินิห ารต า งๆ
แล ว เอาความเชื่อเหลานี้มาผสมปนเปกับความเชื่อในทางพุทธศาสนาโดยไมเขาใจธรรมะที่แทจริง
พระสงฆก็ทําผิดวินัยตางๆ ผูรูเหลานี้พยายามที่จะขจัดความเชื่อผิด ๆ นั้น 24 และการที่กลุมผูรูมี
23

24

วิไลเลขา บุรณศิริ, คําบรรยายประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2523), 122.
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โอกาสไดศึกษาวิทยาการตะวันตกที่เขามาพรอมกับการเผยแผคริสตศาสนาจากคณะมิชชันนารีซึ่ง
เนนในเรื่องของเหตุผล ทําใหเกิดการตั้งคําถามในการเชื่อถืองมงายในโชคลาง อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
นิทานชาดก อันเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนาที่คนไทยนับถือ สุดทายการเผยแผคริสตศาสนาของ
หมอสอนศาสนานั้นทําใหกลุมผูรูไดเรียนรูหลักสําคัญของคริสตศาสนา และตระหนักวาพุทธศาสนา
จะมั่นคงยั่งยืนตอไปในทามกลางอิทธิพลการเผยแผคริสตศาสนาที่ถือวาเปนอันตรายตอศาสนา
ประจําชาติก็คือตองทําใหพุทธศาสนานาเลื่อมใสโดยการขจัดเรื่องไรเหตุผลออกไป และเพื่อจะให
พุทธศาสนาไดมีหลักธรรมอันแทจริงซึ่งเปนที่ยุติ
ผูนําในการปฏิรูปพุทธศาสนาในขณะนั้นคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ขณะยังทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาฟามงกุฎและทรงผนวชเปนพระภิกษุวชิรญาณ ทรงจําพรรษา
อยูที่วัดมหาธาตุฯ ทรงศึกษาจนเชี่ยวชาญภาษาบาลี และพระปริยัติธรรมไดเปนเปรียญ 9 ประโยค
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้งใหสมเด็จเจาฟามงกุฎเปนแมกองสนามหลวงสอบ
ภาษาบาลี ทําใหทรงเห็นวาพระสงฆไทยยอหยอนพระธรรมวินัยอยูมาก
วั ตรปฏิบัต รและอาจาริ ย สมัย ซึ่ งได นําสั่ง สอนกันสืบ ๆ มานี้ เคลื่ อ นคลาดห างเหิ น แล
หยาบหยอนไปเปนอันมาก 25 ดังนั้น เมื่อทรงทราบวามีพระเถระมอญ (ซาย พุทธวังโส) มาอยู
วัดบวรมงคลไดเปนพระราชาคณะที่พระสุเมธมุนีเปนผูชํานาญพระวินัยปฎกและประพฤติวัตร
ปฏิบัติอยางเครงครัด จึงทรงเสด็จไปทําวิสาสะสนธนากับพระสุเมธมุนี ๆ ทูลอธิบายระเบียบ
วัตรปฏิบัติของพระมอญคณะ (กัลยาณี) ที่ทานอุปสมบทใหทรงทราบโดยพิสดาร ทรงพิจารณา
เห็นไมหางไกลจากพุทธบัญญัติเหมือนอยางวัตรปฏิบัติของพระสงฆสยาม ...ก็ทรงเลื่อมใสใครจะ
ประพฤติวัตรปฏิบัติตามแบบพระมอญ 26
24

25

ดังนั้น พระองคจึงทรงยายไปประทับ ณ วัดสมอรายในป พ.ศ.2372 แลวทรงปฏิบัติตาม
พระวินัยตามที่เห็นวาถูกพุทธบัญญัติ มีพระภิกษุหนุมทั้งที่เปนเจาและผูดีที่เลื่อมใสไดถวายตัวเขา
เปนศิษย หลังจากนั้นจึงเริ่มเกิดเปนคณะสงฆ ซึ่งมาไดนามในภายหลังวา ธรรมยุติกนิกาย หลังจาก
ที่สมเด็จเจาฟามงกุฎทรงตั้งระเบียบวัตรปฏิบัติอยางธรรมยุติกนิกายแลว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจา อยู หั ว ทรงตั้ง สมเด็ จ เจา ฟา มงกุฎ ขึ้น เปน พระราชาคณะ ต อ มาโปรดฯใหเ ลื่ อ นสมณศั ก ดิ์ใ ห
25

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอรายอันมีนามวา ราชาธิวาส
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2499), 29.
26
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร,
2505), 49-50.

112
เสมอเจาคณะรองแลวเชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศเมื่อพ.ศ.2379 สมเด็จเจาฟามงกุฎทรงวาง
ระเบียบคณะธรรมยุติกนิกาย ไดทรงรวบรวมพระคัมภีรพระไตรปฎกที่ยังขาดหายโดยสงสมณทูต
ไปลังกา ทําใหพระคัมภีรพระไตรปฎกของไทยมีครบสมบูรณ พระสงฆธรรมยุติกนิกายไดความรู
ทางพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นจนสามารถฟนฟูหลักธรรมที่ถูกตองตามแบบเดิมไดสําเร็จ
กลาวไดวาการปฏิรูปพุทธศาสนาในครั้งนี้ทําใหเกิดธรรมยุติกนิกายซึ่งมีหลักธรรมยุติกวัตร
คือ การปฏิบัติตามวินัยสงฆอยางเครงครัดตรงตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใน
พระไตรปฎ ก และยึด มั่น ในหลัก เหตุผ ลซึ่ง ก็คือ หลัก ธรรมอัน บริสุท ธิ์ 27 สมเด็จ ฯ กรมพระยา
ดํารง ราชานุภาพทรงใหความเห็นในการปฏิรูปพุทธศาสนาของสมเด็จเจาฟามงกุฎไววา
26

เปนการฟนพระศาสนาสวนที่บกพรองของพระสงฆสยามมาแตโบราณ หรือวาอีกนัย
หนึ ่ง ก็ค ือ ทรงแกไ ขวัต รปฏิบ ัต ิข องพระสงฆไ ทยใหส มบูร ณทั ้ง พระธรรมและพระวิน ัย
เพราะฉะนั้นคติธรรมยุติกาที่ทรงตั้งขึ้นจึงดีกวาคติเดิมทั้งที่พระมอญและพระไทยถือกันมาแต
กอน 28
27

การที่ พุ ท ธศาสนาบริ สุ ท ธิ์ ทั้ ง พระธรรมและพระวิ นั ย ส ง ผลให เ รื่ อ งอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย
การเชื่อถือโชคลางรวมถึงความเชื่อในเรื่องตางๆ ที่ไมมีเหตุผลถูกขจัดทิ้งไป จึงทําให “หนังสือเรื่อง
ไตรภูมิพระรวงก็ไมนํามาศึกษากันตอไปอีก เรื่องนิทานชาดกและเรื่องปาฏิหาริยในพุทธประวัติให
ถือเสมือ นเรื่ องนิ ย ายธรรมดาเท านั้น ” 29 ในหนั งสือ แสดงกิ จ จานุกิจ เจา พระยาทิ พ ากรวงศไ ด
กลาวถึงเรื่องไตรภูมิกถาไววา
2 8

การที่ ห นั ง สื อ ไตรภู มิ ก ถาได อ ธิ บ ายถึ ง สั ณ ฐานโลกหรื อ ปรากฎการณ ต า ง ๆ ตาม
ธรรมชาติไวอยางนั้น เพราะพระภิกษุในระยะหลังไดเขียนใสลงไว เนื่องจากเกรงวาถายอมรับวา
พระพุทธเจามิไดทรงพยากรณเรื่องสัณฐานโลกไว คนทั่วไปจะพากันคิดวาพระพุทธองคไมมี
ความรู พระภิกษุนั้นๆ จึงไดเก็บเอาคัมภีรไตรเภทตางๆ บางหรือในบาลีที่พระพุทธเจาเทศนา
เปนคําเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยมาใสเขาไวแลวอางวาเปนพุทธฎีกา 30
29

27

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑ
ั ฒโน), พุทธศาสนวงศ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2532), (2)-(3). ; พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย
อันมีนามวา ราชาธิวาส, 2-3.
28
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, 51-52.
29
วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนัง่ เกลา, 78.
30
เจาพระยาทิพากรวงศ, แสดงกิจจานุกิจ (พระนคร : คุรุสภา, 2513), 56.
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ซึ่งชี้ใหเห็นวาการปฏิรูปพุทธศาสนาในครั้งนี้สอดคลองไปกับวิทยาการตะวันตกที่มี
ความเปนวิทยาศาสตร มีเหตุและผล ซึ่งวอลเตอร เอฟ. เวลลา ไดใหความเห็นไววา
ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปฟนฟูพระพุทธศาสนาครั้งนั้น มิใชเพื่อใหไดหลักธรรมอัน
บริสุ ท ธิ์แ ละการปฏิบัติ เกี่ย วกับ พิธีก รรมที่ถูก ตอ งแตอ ยางเดีย ว หั ว ใจของพระพุ ท ธศาสนาที่
ทางฝายธรรมยุติกาไดฟนฟูขึ้นมานั้นเปนการแลกเปลี่ยนจากความเชื่ องมงายไมไดเรื่องไปสู
ความมีเหตุมีผล การปฏิรูปทางวัดวาอารามและทางตํารับตําราเทาที่กระทําไปก็เพื่อใหสอดคลอง
ตองกันกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตรที่หลั่งไหลมาจากทางตะวันตก 31
30

การเผยแพรหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่ไดจากการปฎิรูปพุทธศาสนาครั้งนี้ไดรับ
การเผยแพรไปสูประชาชนโดยมีวัดบวรนิเวศวิหารเปนศูนยกลางที่สําคัญ
อยางไรก็ตาม ในระหวางที่สมเด็จเจาฟามงกุฎทรงประทับอยูที่วัดสมอราย ไดทรงศึกษา
ภาษาละตินกั บสังฆราชปลเลกัวซแหงวัดคอนเซปชัน และทรงศึ กษาภาษาอั งกฤษกั บมิ สเตอร
แคสเวลส มิชชันนารีอเมริกันขณะที่ทรงยายมาจําพรรษาที่วัดบวรนิเวศ เหตุที่สมเด็จเจาฟามงกุฎ
ทรงศึกษาภาษาอังกฤษเนื่องจากทรงตระหนักถึงความจําเปนในการคบกับชาวตะวันตก เพราะชาติ
ตะวันตกมามีอํานาจขึ้นทางตะวันออก และประเทศไทยอาจจะมีการเกี่ยวของกับฝรั่งยิ่งขึ้นใน
วันหนา 32 ซึ่งนอกจากจะไดทรงศึกษาภาษาอังกฤษแลว ยังทรงเรียนรูหลักสําคัญของคริสตศาสนา
และวิทยาการตาง ๆ ของตะวันตกดวย เชน คณิตศาสตร วิชาภูมิศาสตร ดาราศาสตร การเมือง
ประวัติศาสตร 33 นอกจากนี้ยังมีเจานายและขุนนางอีกหลายทานที่เรียนรูวิทยาการตะวันตก เชน
พระเจ า น อ งยาเธอกรมขุ น อิ ศ เรศรั ง สรรค ซึ่ ง ต อ มาคื อ พระบาทสมเด็ จ พระป น เกล า เจ า อยู หั ว
ทรงสนพระทัยวิชาทหาร พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นวงศาธิราชสนิท ซึ่งตอมาคือ พระเจาบรม
วงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ที่ปรึกษาราชการแผนดินในรัชกาลที่ 4 ทรงสนพระทัยวิชา
การแพทย เปนตน การศึกษาภาษาอังกฤษเปนที่พอใจของเจานายและชนชั้นสูงอยางมาก และคนที่
ศึกษาวิทยาการเหลานี้เรียกวา “คนสมัยใหม” โดยวิชาการเหลานี้อยูบนหลักการของเหตุและผล
ทั้งสิ้น ซึ่งคนสมัยใหมเหลานี้เปนกําลังสําคัญในการถายทอดความรูวิทยาการตะวันตกดวย
หลั ง จากที่ ส มเด็ จ เจ า ฟ า มงกุ ฎ ทรงขึ้ น ครองราชย คื อ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัวแลว ไดทรงเปดเสรีทางการทูตและการคาเพื่อตานภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยมอังกฤษและ
31

32

31

วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนัง่ เกลา, 79-80.
32
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, 62.
33
เรื่องเดียวกัน, 61-65.
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ฝรั่งเศส กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อนําประเทศไปสูความทันสมัยตามอยาง
อารยธรรมตะวันตกอยางคอยเปนคอยไปโดยเริ่มจากองคพระมหากษัตริยกอน แลวจึงมีผลตอ
เจานายขุนนางและประชาชนทั่วไป เชน ทรงเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมการเขาเฝาใหสวมเสื้อ 34
การผอ นผันตามวัฒนธรรมตะวันตก เชน เซอรจอหน เบาริ่ง เขามาเจรจาทําสนธิสัญญากับไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหเซอรจอหน เบาริ่ง คาดกระบี่เขาเฝาได และ
ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารอยางเปนกันเองแกคณะทูต เริ่มมีการตัดถนนมีถนนเจริญกรุงเปนแหง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2404 นอกจากนี้ยังพระราชทานที่ดินใหชาวตะวันตกใชเปนที่ฝงศพ มีการใหเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา การเปดเสรีทางการคาทําใหไทยมีรายไดเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางการคาทําให
ประชาชนซื้อของใชในชีวิตประจําวันและของฟุมเฟอยจากตางประเทศที่เขามาตั้งหาง เชน กิจการรับ
ถ ายรู ป ระบบเศรษฐกิ จแบบเงิ นตราขยายตั วอย างรวดเร็ ว มี การตั้ งโรงกษาปณ สิ ทธิ การขึ้ นใน
พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2403 มีการสั่งเครื่องจักรจากตางประเทศ และทรงอนุญาตใหคนไทยไป
รับจางชาวตางชาติไดดวย 35
กลาวไดวาจากการติดตอกับตางประเทศ คือ ตะวันตก เริ่มจากการที่คณะสอนศาสนาคริสต
ไดเขามาพรอมวิทยาการตะวันตกในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 กระทั่งเกิดการปฏิรูปพระพุทธศาสนา
นําไปสูการปฏิบัติตามวินัยสงฆอยางเครงครัดตรงตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
ในพระไตรปฎก และยึดมั่นในหลักเหตุผลซึ่งก็คือหลักธรรมอันบริสุทธิ์กอใหเกิดธรรมยุติกนิกาย
โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการเผยแพรหลักธรรมคําสอนสูประชาชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมตามอย างอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนที่มาของการรับอิทธิพ ล
ตะวั น ตกในงานจิ ต รกรรมฝาผนั ง ของไทยทั้ ง เนื้ อ หาและเทคนิ ค การเขี ย นภาพซึ่ ง สนั บ สนุ น
แนวความคิ ด ที่ ยึ ด มั่ น ความมี เ หตุ ผ ลตามความเป น จริ ง 36 โดยการเขี ย นภาพจะใช วิ ธี ก ารแบบ
ตะวันตกคือทัศนียวิทยาผลักระยะใกลไกล (Perspective) ใสแสงเงาลงในภาพโดยที่ชางไดเลียนจากภาพ
33
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เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 4
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2548), 6.
35
วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม
(กรุงเทพมหานคร : ตนออ, 2534), 174-178.
36
ลักษณะสมจริงในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยเริ่มแสดงใหเห็นชัดเจนใน
ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 เชนสีสันที่ใชมากขึ้น ใหความสําคัญกับรายละเอียดของภาพ เชน บุคคล
ประกอบฉากตางๆ เขียนอยางประณีต ดู สันติ เล็กสุขุม, “จากจิตรกรรมแบบแผนประเพณีมาเปน
จิตรกรรมรวมสมัยในปจจุบัน (ตอนที่ 1),” ศิลปวัฒนธรรม, 17, 1 (พฤศจิกายน 2538) : 180.
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พิมพ ของฝรั่งที่นําเขามา ชางสมัยนี้ไดเขียนภาพใหเหมือนจริงมากขึ้น (Realistic) นอกจากนี้สีที่
นิยมใชสวนใหญเปนสีเขมหนัก ชางที่มีชื่อเสียง เชน ขรัวอินโขง พระภิกษุชาวเพชรบุรีที่มาบวชที่วัดราช
บูรณะ ทานเปนผูไดริเริ่มจิตรกรรมรูปแบบนี้ขึ้นเรียกวาจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.4 คือนิยม
ตะวันตก และผสมผสานรูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีเขากับจิตรกรรมแบบตะวันตก เรียกวา
จิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก 37
สําหรับเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องที่นํามาเขียนก็มีความสมจริงเชนเดียวกัน
ซึ่งจะเห็นไดวาเรื่องพุทธประวัติ ชาดก หรือเรื่องอื่นๆที่เปนเรื่องซึ่งเพิ่มเติมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยไม
สามารถหาเหตุผลไดจึงไมไดนํามาเขียน ดังนั้นตลอดรัชสมัยจนถึงสมัยตอมา แบบแผนจิตรกรรม
ไทยประเพณีที่มีการจัดองคประกอบภาพ คือ การเขียนภาพมารผจญไวหนาพระประธาน ดานหลัง
เขีย นภาพไตรภู มิ ผนั ง ด า นระหว างช อ งประตู ห นา ตา งเขี ย นเรื่ อ งพุท ธประวั ติห รือ ชาดกตั้ งแต
ขอบหนาตางลางขึ้นไปจนถึงขอบหนาตางบน โดยอาจเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้งสองเรื่องไวใน
อาคารเดียวกัน เหนือขอบหนาตางเขียนภาพเทพชุมนุม จึงหายไป กลายเปนแนวเรื่องสมจริงซึ่งเปน
ปรากฎการณทางสังคม เริ่มดวยภาพเขียนเรื่องพุทธศาสนาคือภาพฝรั่งปริศนาธรรมแหงแรกคือ
ภาพปริศนาธรรมเรื่องฉฬาภิชาติภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และภาพปริศนาธรรมที่
วัดบรมนิวาส (ภาพที่ 73) ซึ่งทั้งสองแหงนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขณะที่ผนวช
ทรงโปรดฯใหขรัวอินโขงเขียนขึ้น หลังจากทรงขึ้นครองราชยแลวเรื่องที่นํามาเขียน เชน การปฏิบัติ
วินัยของพระสงฆ เชนเรื่อง ธุดงควัตร 13 ที่วัดมหาพฤฒาราม นอกจากนี้ยังมีเรื่องประวัติศาสตร
พงศาวดาร เชน พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรในหอราชพงศานุสรณ และพงศาวดารกรุงศรีอยุธา
ตอนสมเด็จพระนเรศวรชนชางในหอพระราชกรมานุสรณในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเรื่อง
พงศาวดารทั้งสองเปนฝมือขรัวอินโขง และเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน การละเลน
การทําบุญทําทานของคนไทย รวมถึงเรื่องวรรณคดีดวยคือเรื่องอิเหนา และเรื่องศรีธนญชัย ก็ถูก
นํามาเขียนเชนกัน ไดแก ภาพเลาเรื่องวรรณคดีเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร และ
ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
36

37

ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ, 39-46.
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ภาพที่ 73 ภาพปริศนาธรรมภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส
ที่มา : กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(กรุงเทพมหานคร : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2548), 267.
ดังนั้น จากการติดตอกับตางประเทศ คือ ตะวันตก เริ่มจากการที่คณะสอนศาสนาคริสต
ได เ ข า มาพร อ มวิ ท ยาการตะวั น ตกในปลายสมั ย รั ช กาลที่ 3 กระทั่ ง เกิด การปฏิ รู ป พุ ท ธศาสนา
นําไปสูการปฏิบัติตามวินัยสงฆอยางเครงครัดตรงตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
ในพระไตรปฎก และยึดมั่นในหลักเหตุผลซึ่งก็คือหลักธรรมอันบริสุทธิ์กอใหเกิดธรรมยุติกนิกาย
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรมตะวันตก เปนที่มาของการรับ
อิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยทั้งเนื้อหาและเทคนิคการเขียนภาพซึ่งสนับสนุน
แนวความคิด ที่ยึ ด มั่นความมีเ หตุผลตามความเป น จริง ทํ า ใหเ กิดการเขีย นภาพอยางจิตรกรรม
แบบพระราชนิยมร.4 และการผสมผสานรูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีเขากับจิตรกรรมแบบ
ตะวันตก เรียกวาจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก รวมถึงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังก็มีความ
สมจริงเชนเดียวกัน ทําใหตลอดสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงสมัยตอมา การเขียนเรื่องราวในพุทธประวัติ
และชาดกที่เปนคานิยมมาในสมัยกอนตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีหายไป กลายเปนแนว
เรื่องสมจริง ดวยเหตุนี้เรื่องวรรณคดีคือเรื่องอิเหนา และเรื่องศรีธนญชัย ไดแกภาพเลาเรื่องอิเหนา
ภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร และภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
จึง ถู ก นํ า มาเขีย นเล า เรื่ อ งเต็ ม ฝาผนั ง ดว ยตามแนวคา นิ ย มใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสมั ย นี้ แ ละสง ผลให
เรื่องวรรณคดียังคงถูกนํามาเขียนในสมัยรัชกาลที่ 5
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การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453)
มหาอํานาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสในลัทธิจักรวรรดินิยมแขงขันกัน
ลาอาณานิคม ทําใหสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบานเมืองถึงขั้น “พลิกแผนดิน” 38
ใหมีความทันสมัยเหมือนอยางอารยประเทศอยางเรงดวนเพื่อสรางความเขมแข็งใหประเทศและเพือ่
รักษาเอกราชเอาไว ซึ่งตองใชวิชาการและเทคโนโลยีตะวันตกอยางกวางขวาง 39
ตอไปจะขอกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนผลมาจากการติดตอ
กับตางประเทศคือตะวันตกเปนที่มาของการรับอิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยซึ่ง
ไดรับการบุกเบิกมาแลวตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 และสงผลใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนในงาน
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงความสัมพันธระหวางชาวจีนกับชาวไทยในสมัยนี้ซึ่งไดรับ
การอุปถัมภเปนอยางดี สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทําใหนําเรื่องวรรณคดีจีนคือเรื่อง
สามกกมาเขียนเปนภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหารดวย
การติดตอกับตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพัฒนาประเทศตามแนวอารยธรรม
ตะวั น ตกสง ผลให เ กิด การเปลี่ ย นแปลงทางดา นสัง คมวั ฒ นธรรมหลายประการ เช น การออก
พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาษลูกไทย พ.ศ.2417 เปลี่ยนสถานะไพรใหเปนสามัญชน
พรอมทั้งออกพระราชบัญญัติเกณฑทหาร เกิดทหารอาชีพขึ้น ใชระบบการศึกษาเสริมศักยภาพให
บุคคลและทําใหระบบราชการมีความเขมแข็งโดยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการตามความรู
ความสามารถแบบตะวันตก เพื่อเปนทรัพยากรบุคคลสรางรากฐานที่มั่นคงในการเจริญเติบโตของ
บานเมือง
การปรับปรุงการแตงกาย สําหรับชาย ในระยะแรกจะนิยมแตงกายแบบสากล ใชเสื้อนอก
แบะคอผู ก เนคไทหรื อ โบว แ บบหู ก ระต า ยแต ยั ง คงนุ ง ผ า ม ว งและสวมถุ ง น อ งรองเท า ต อ มา
ทรงโปรดฯ ใหแตงกายแบบราชการ (Raj Pattern) คือ สวมหมวก เสื้อนอกลูกกระดุมหาเม็ด สวม
ถุงเทาและรองเทา ทรงผมจะเปลี่ยนจากทรงมหาดไทยมาเปนรองทรง ไวหนวด สําหรับผูหญิง
เริ่มแตงผมและเสื้อผาแบบตะวันตก แมจะยังเปนผมสั้นเปนสวนใหญ นุงโจงกระเบน สวนเจานาย
และสตรีชั้นสูงนิยมสวมถุงเทารองเทา สวนราษฎรทั่วไปทั้งชายและหญิงแตงกายดวยเสื้อกระบอก
เรียบ ๆ และนุงผาพื้น ผาซิ่น
37
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วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 178.
39
วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก
(กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2545), 11.

118
สวนคานิยมตามแบบตะวันตกที่แสดงถึงความทันสมัยในระยะเวลานั้น เชน ตองรู
ภาษาอังกฤษ ตั้งสโมสรหัดเตนรํา นั่งโตะทานอาหารฝรั่ง ถีบรถจักรยาน ขับรถยนต การสงบุตร
หลานไปเรียนตางประเทศ โดยเฉพาะ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ซึ่งเมื่อกลับมาแลวก็จะนําความรู
วัฒนธรรมตะวันตกที่ไดมาเผยแพรอีกดวย จะเห็นไดวาการเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกเปนไป
อยางสรางสรรค 40 ดวยเหตุนี้การรับวัฒนธรรมตะวันตกในยุคนี้มีทั้งแบบการรับนวัตกรรมทันสมัย
มาใชและแบบปรับปรุงจารีตเชนในอดีต 41
สํ า หรั บ ความสั ม พั น ธ กั บ ชาวจี น ในสมั ย นี้ ชาวจี น ได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว โดยทรงดํ า เนิ น ตามทางพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว คือ ทํานุบํารุงพวกจีนอันเปนหมูมากใหรูสึกวาไดรับความ
อุ ปถั มภ บํ ารุ งจากรั ฐบาล โดยได ประกาศตั้ งศาลชําระความจี นก อนพระบรมราชาภิ เษกครั้งที่ 2
นอกจากตั้งศาลจีนแลว ในทองที่ที่มีชาวจีนมากๆ เชนสําเพ็งตั้งนายอําเภอจีนสําหรับดูแลกิจทุกขสุข
ของพวกชาวจีน ตามหัวเมืองซึ่งยังไมมีกรมการจีนก็ตั้งกรมการจีนขึ้นเปนตําแหนง เรียกวา “กงสุลจีน
ในบังคับสยาม” 42 ชาวจีนมีบทบาทในตลาดการคา เชน ตั้งโรงสี ตั้งหางซื้อขายสินคา และแรงงาน
“เรียกวาจับกัง หรือกุลี” เปนชางฝมือ เชน ทําเครื่องเรือน ทํางานศิลปะตางๆ และเขารับราชการ
นอกจากนี้ชาวจีนไดตั้งบานเรือนในเขตสําเพ็งทําการคาขายจนเกิดเปนชุมชนจีนเยาวราช 43
จากการที่ในสมัยรัชการที่ 5 มีการติดตอกับตะวันตกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรมตะวันตก เปนที่มาของการรับอิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรม
ฝาผนังของไทยโดยมีขรัวอินโขงเปนผูบุกเบิกไวตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเขียนภาพที่สมจริง มีการ
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วุฒิชัย มูลศิลป, “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม,” ประวัตศิ าสตร
กรุงรัตนโกสินทร, เลม 2 (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป
, 2525), 513-524.
41
วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, 91.
42
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารรัชกาล
ที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545), 289-290.
43
ดูรายละเอียดใน พลกูล อังกินันทน, บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระนคร : ประจักษการพิมพ, 2515).

119
เขียนภาพเหมือนบุคคล มีการใหความสําคัญกับแสงและเงา รวมถึงเนื้อหาก็เปนแนวเรื่องสมจริง
เชนกันโดยนิยมเรื่องราวทางประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี 44 เชน
1. จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงผนวช เขียนโดยพระองคเจาจันทรสุเทพดารากร
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตั้งแตพระราชพิธี
โสกันตจนถึงทรงผนวช และโปรดใหยายพระที่นั่งทรงผนวชมาไวที่วัดเบญจมบพิตร ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่นี่ถือเปนแหงแรกที่เขียนเรื่องราวประวัติของบุคคล สําหรับการเขียนภาพมีความพิเศษ
โดยพัฒนาไปจากจิตรกรรมของทานขรัวอินโขง คือ พยายามเขียนภาพเหมือนบุคคลซึ่งไมเคย
ปรากฎมากอนในงานจิตรกรรมไทยประเพณี เชน พระบรมฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา เจาอยูหัว สมเด็จ เจา พระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ 45
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ภาพที่ 74 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงผนวช
มีการเขียนภาพเหมือนของบุคคล
ในภาพคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, พระที่นั่งทรงผนวช (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2543), 21.
2. ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม แสดงเรื่องราว
เหตุการณในประวัติศาสตร รวมทั้งภาพประเพณีทางพุทธศาสนา เทศกาลงานบุญตางๆ
44

สันติ เล็กสุขุม, “จากจิตรกรรมแบบแผนประเพณีมาเปนจิตรกรรมรวมสมัยใน
ปจจุบัน (ตอนที่ 1),” ศิลปวัฒนธรรม 17, 1 (พฤศจิกายน 2538 ) : 180.
45
ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรมไทยวิจักษ, 50.

120
3. ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชพิธีสิบสองเดือนภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯใหเขียนขึ้น จิตรกรรมเขียน
บนผนังทั้ง 4 ดาน แบงเปน 2 ชวง ชวงบนเหนือขอบประตูหนาตางเปนภาพเทวดานางฟาเหาะอยู
ตามกลี บ เมฆ ผนั ง ด า นหน า พระประธานระหว า งประตู ห น า ต า ง 2 ช อ ง เป น ภาพเหตุ ก ารณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคา และภาพพระราชพิธีสิบสอง
เดือนที่ถือวามีความสมบูรณมากที่สุด
สําหรับการเขียนเรื่องสามกก ซึ่งไดแกภาพเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวร
นิเวศวิห าร ซึ่งเปนภาพวรรณคดีเ รื่องเดียวที่พบในจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือวามี
ลักษณะการเขียนภาพอยางจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตกที่คํานึงถึงความสมจริงในการเขียนภาพ
และเรื่องวรรณคดีก็ยังสามารถสนับสนุนแนวเรื่องสมจริงได ซึ่งเรื่องสามกกนี้เปนที่นิยมนํามาเขียน
มากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทรเรื่องหนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงความนิยมการเขียนเรื่องวรรณคดีจีนและ
ความสัมพันธระหวางชาวจีนกับชาวไทยซึ่งมีความผูกพันธกันอยางแนนแฟน
การศึกษา
การส ง เสริ ม การศึ ก ษาในสมั ย รั ช กาลที่ 3-5 โดยมี วั ด เป น สถานที่ สํ า คั ญ ในการให
การศึกษา เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหาร
ดวย โดยไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือเพื่อเปนการเผยแพรความรูเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝงดวยคติธรรม
สอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาแกประชาชน เปนประโยชนในการนําไปใช
ดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากความบันเทิงที่ไดรับ
การศึกษาสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394)
การศึกษาในสมัยนี้ยังคงเปนการศึกษาแบบจารีตของสมัยอยุธยา คือ ผูมีโอกาสไดศึกษา
เล าเรีย นจะเปนกุ ลบุ ตรของชนชั้ นเจ า นายและขุนนาง การศึกษาจะมี 3 ขั้น ตอน คือ การศึ ก ษา
อักขรวิธี การบวชเรียน และการศึกษาวิชาเฉพาะ มีวัดและวังเปนสถานที่สําคัญในการใหการศึกษา
เด็กชายจะถูกสงไปเรียนที่วัด ซึ่งนอกจากจะสอนเขียนอานแลวยังสอนคานิยมและคุณธรรมขั้น
พื้นฐานของสังคม และเนื่องจากที่มีการขยายตัวทางการคา ทําใหมีการเรียนเลข บัญชี เพื่อใชใน
การคาขาย สําหรับเด็กหญิงก็จะมีการฝกเขียนอานเพิ่มเติมไปจากวิชาการเรือน 46
อยางไรก็ตาม การสงเสริมการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนไปเพื่อการวางรากฐาน
ความรูแกประชาชน โดยเฉพาะใหความสําคัญกับวัดซึ่งเปนแหลงรวบรวมความรูและใหการศึกษา
45

46

วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 120-121.

121
เพื่อใหสังคมมีความเขมแข็ง และพรอมที่จะรับมือกับการคุกคามจากประเทศตะวันตกซึ่งมีแนวโนม
มากขึ้น 47
ตัวอยางซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ทรงโปรดฯ ให
จารึ ก สรรพวิ ช าเอาไว ทั้ ง หมด 6 แขนงวิ ช า ทางฝ า ยพุ ท ธศาสตร อั ก ษรศาสตร แพทยศาสตร
สถาป ต ยกรรมศาสตร วิ จิ ต รศิ ล ป ความรู ร อบตั ว เกี่ ย วกั บ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ สํ า คั ญ 48
ทรงโปรดฯใหชําระตํารับตําราตางๆ หรือประชุมผูรูในหลักวิชานั้นๆใหแตงขึ้นใหมใหถูกตอง 49
นอกจากนี้การที่ทรงตระหนักวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงฟนฟูความเจริญ
ดานวัตถุและศิลปะใหเริ่มตนเปนแบบแผนไวแลว ตอมาในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยได
ทรงปรับปรุงคุณภาพของงานดานตางๆ เมื่อมาถึงสมัยของพระองคก็ควรนําความเจริญซึ่งเกิดจาก
ราชสํานักออกมาสูประชาชนใหแพรหลาย 50 และแมวาจะไมทรงโปรดเรื่องบันเทิงคดีทั้งหลาย
เพราะวรรณคดี ที่ ชํ า ระในสมั ย นี้ มี ลั ก ษณะเป น วรรณคดี ส าระและวิ ช าการ และส ว นใหญ เ ป น
วรรณคดีที่มีเนื้อหามุงเนนไปที่คําสอนในพุทธศาสนาอันเปนการสรางศรัทธาในพุทธศาสนาแก
ประชาชน เชน เพลงยาวถวายโอวาท โคลงโลกนิติ แตเรื่องวรรณคดีก็ยังถือวาเปนเรื่องที่ละทิ้ง
ไมไดเพราะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึ งความเจริญของบานเมือง แพรห ลายสูประชาชนในฐานะ
การละครดวย ดังนั้นในฐานะที่วัดเปนสถานที่สําคัญในการใหการศึกษา การเขียนภาพเลาเรื่อง
วรรณคดี ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 3 จึ ง เป น ไปเพื่ อ เผยแพร ค วามรู เ รื่ อ งวรรณคดี ซึ่ ง แฝงด ว ยคติ ธ รรม
สอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนประโยชนในการนําไปใชดําเนินชีวิต
นอกเหนือไปจากความบันเทิงที่ไดรับ จะเห็นไดวาเปนสาเหตุหนึ่งที่เรื่องวรรณคดีถูกนํามาเขียน
เปนภาพเลาเรื่องภายในพระอุโบสถ
สําหรับในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเขียนภาพเลาเรื่องวรรณคดีภายในพระอุโบสถ 3 เรื่อง
คือ เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน และเรื่องสามกก ซึ่ง
สามารถแสดงใหเห็นถึงการใหความรูในเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝงดวยคติธรรม ไดดังนี้
46
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ชาตรี ศรีสันต, สมเด็จพระมหาเจษฎาธิบดินทร (นนทบุรี : มติชน, 2551), 57.
48
ธิดา สาระยา, สมบัติวัดโพธิ์ (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2533), 33, 41 .
49
นิยะดา เหลาสุนทร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, คํานํา, ข.
50
สมพันธุ เลขะพันธุ, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (กรุงเทพมหานคร :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523), 152.
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1. เรื่องรามเกียรติ์
ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
จากภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
ความหมายของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเกี่ยวพันธกับสถาบันพระมหากษัตริยไทยในฐานะ
พระนารายณอวตารไดเปลี่ยนไป เพราะภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์กลุมนี้มีความสัมพันธกับภาพเลาเรื่อง
วรรณคดี ที่ บ านแผละหน า ต า งในฐานะภาพแทรกหรื อ ภาพประกอบเล า เรื่ อ งวรรณคดี ดั ง นั้ น
ความสําคัญของภาพทั้งหมดนี้จึงเปนกลุมของเรื่องเลานิทานที่ไมมีความสําคัญเดนชัดนักแตก็มี
ความสําคั ญในสวนรวมคือเป น สวนประกอบของจิตรกรรมบนผนัง ซึ่งการเขีย นภาพเลา เรื่ อง
รามเกียรติ์นั้นตั้งแตรัชกาลที่ 1 นาจะเกิดจากพระราชนิยมของพระมหากษัตริยไทย และความนิยม
ของหมูชางไทย เรื่องรามเกียรติ์จึงไดรับความสนใจจนเปนเรื่องราวเขียนในจิตรกรรมสกุลชาง
รัตนโกสินทรอยางพิสดารซึ่งไมเคยปรากฏมากอนโดยเฉพาะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฉะนั้นจึง
นับเนื่องใหเปนเรื่องราวนิยมเฉพาะของจิตรกรรมสกุลชางนี้อีกเรื่องหนึ่ง 51 อยางไรก็ตาม ภาพเลาเรื่อง
รามเกียรติ์ตอนที่นิยมนํามาเขียนมากที่สุดนั้นเปนตอนตนเรื่องรามเกียรติ์ไดแกชวงเหตุการณตอน
ตั้งพิธีอัญเชิญพระนารายณและบริวารอวตาร นางกากนาสูรโฉบขาวทิพย ซึ่งพบที่พระระเบียงวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม สมัยรัชกาลที่ 1 และสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ศาลาทิศเหนือพระมณฑปวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ดวย
อยางไรก็ตาม การเขียนภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูภายในพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวราราม นั้น แมวาเรื่องรามเกียรติ์จะเปนความเชื่อในศาสนาพราหมณ แตแฝงดวยคติ
ธรรมคือธรรมะชนะอาธรรมซึ่งไมขัดแยงกับหลักพุทธศาสนา อีกทั้งยังไดรับความนิยมแพรหลาย
จึง เปน อุบ ายในการเขาถึ งธรรมะใหบุคคลต างๆเลื อ กศึก ษาไดตามความเขา ใจ 52 ในฐานะของ
วรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญทั้งใหความบันเทิงและคติธรรมในการดําเนินชีวิต
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สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร, 14.
52
มหาวิทยาลัยศิลปากร, การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังฝมือพระอาจารยนาค :
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 48.
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2. เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน
ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละ
หนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งมีที่มาจาก 1.วรรณคดีทางศาสนา คือ ปญญาสชาดก
มีทั้งหมด 7 เรื่อง คือ สมุทรโฆษ สุธน สุธนุ คาวี สังขทอง พระรถเมรี และเทวันธชาดก และมาจาก
วรรณคดีศาสนาอื่น 1 เรื่อง คือ อุณรุท และ 2.วรรณคดีนิทาน ซึ่งมีที่มาจากนิทานพื้นบานไทย 5 เรื่อง
คือ ไกรทอง สังขศิลปชัย สุวรรณหงส โสวัต และไชยเชษฐ และมาจากนิทานพื้นบานตางชาติ 2
เรื่อง คือ อิเหนา (นิทานชวา) และมณีพิไชย (นิทานอินเดียใต ภาษาสันสกฤต) นั้น เปนที่นาสังเกต
วาวรรณคดีเหลานี้เปนบทละครนอกทั้งหมด และสวนมากมีที่มาจากวรรณคดีศาสนาคือปญญาสชาดก
ยกเวนเรื่องอิเหนาและอุณรุท ซึ่งวรรณคดีเหลานี้คงเปนที่รูจักกันเปนอยางดีทั้งในฐานะวรรณคดี
ศาสนาและวรรณคดีนิทาน 53 นอกจากนี้ยังพบวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหมี
การแปลคัมภีรพุทธศาสนา รวมทั้งปญญาสชาดก เพื่อนําไปเทศนถวายดวย 54 แตรายละเอียดเกีย่ วกับ
วาชาดกเรื่องใดบางที่ไดมีการแปลและนําไปเทศนถวายไมปรากฎแตเขาใจวาคงจะเปนเพียงบางเรื่อง
เทานั้น 55 รวมถึงเมื่อพิจารณาคติธรรมของเรื่องนั้นเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามเหลานี้ยังมีลักษณะรวม
กันบางประการดวย เชน ความกลาหาญ ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย 56
3. เรื่องสามกก
ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลา
เรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส
ดวยความที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชนิยมในศิลปะจีน
วรรณคดีจีน คือเรื่องสามกก ที่แปลในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงถูกนํามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องภายใน
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ฐานิยา ปนจินดา, “ปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมทีบ่ านแผละ
หนาตางพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,” 160.
54
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน มิลินทปญหาฉบับพิศดารของ
หอสมุดแหงชาติ (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2511), ฆ-ง.
55
นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรม
รอยกรองของไทย, 46.
56
สมพันธุ เลขะพันธุ, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, 225.
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พระอุโบสถดวย จุดประสงคในเรื่องสามกกคือ เพื่อประโยชนราชการบานเมืองสําหรับศึกษาอุบาย
การเมืองและการสงคราม และการศึกษาถึงน้ําใจของบุคคลประเภทตางๆ ซึ่งเปนความดีเดนของ
เรื่องสามกกทําใหมีความนิยมเปนอยางมากจนเปนวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่นํามาเขียนมากที่สุดภายใน
พระอุโบสถและพระวิหารโดยจะพบในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายใน
พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารและภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส
สมัยรัชกาลที่ 5 ภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร โดยพบวาตอนที่นิยม
เขียนมากคือชวงเหตุการณตอนโจโฉแตกทัพเรือ ซึ่งเปนตอนที่ขงเบงและจิวยี่รวมมือกันวางอุบาย
ในการรบ และสามารถเอาชนะฝายโจโฉไดแมวาจะมีกําลังนอยกวา และแสดงใหเห็นความกตัญู
ของกวนอูที่ปลอยโจโฉไปที่ตําบลฮัวหยง
และแม ว า ในรั ช กาลที่ 3 จะไม พ บว า มี ก ารแปลพงศาวดารจี น 57เลย เนื่ อ งจาก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวาหนังสือเพื่อประโยชนในทางโลกมีมาก จึงทรง
สนั บ สนุ น หนั ง สื อ ทางธรรมซึ่ ง ยั ง บกพร อ งอยู 58 แต ด ว ยความนิ ย มในการอ า นและแปลเรื่ อ ง
พงศาวดารจี น ในสมั ย รั ช กาลที่ 1 และ 2 ซึ่ ง ทํ า ให โ ลกทั ศ น ข องไทยกว า งขวางขึ้ น ดั ง นั้ น เมื่ อ
เรื่องสามกก ถู ก นํามาถา ยทอดเปน ภาพเล า เรื่ องจึงทํา ใหจิ น ตนาการที่เ กิด จากการอา นเห็น เป น
รูปธรรมมากขึ้น และเมื่อพิจารณาวัดที่ปรากฏภาพเลาเรื่องสามกกแลว วัดประเสริฐสุทธาวาสเปน
วัดเดียวที่เปนวัดราษฎร แสดงใหเห็นถึงการตอบสนองความสนใจในกลุมสามัญชนที่มีตอวรรณคดี
เรื่องนี้ดวย 59
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แต เ ดิ ม เข า ใจว า เรื่ อ งวรรณคดี จี น ส ว นใหญ แ ปลมาจากพงศาวดารจี น จึ ง เรี ย ก
วรรณกรรมหรือวรรณคดีจีนที่แปลเปนภาษาไทยเหลานี้วาพงศาวดารจีน แตจริงๆแลวพงศาวดาร
จีนเหลานี้สวนใหญแปลมาจาก นิยาย (นิทาน) อิงประวัติศาสตร (พงศาวดาร) จีน ไมใชจดหมาย
เหตุประจําราชวงศ นอกจากนี้พงศาวดารจีนที่แปลมาจากวรรณคดีจีนประเภทอื่น เชน นิยาย ฯลฯ ก็
ถูกจัดรวมในกลุมพงศาวดารจีนดวย ดู ศานติ-นวรัตน ภักดีคํา, ภาพสลักศิลาเลาเรื่องวรรณกรรม
จีนใน “สวนขวา” เมืองโบราณ (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2553), 24,35.
58
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก,” ใน สามกกของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 12.
59
ชูพล เอื้อชูวงศ, “ ‘สามกก’ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส, ”
287.
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การศึกษาสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411)
คนรุนแรกที่มีการตื่นตัวในดานการศึกษาวิทยาการตะวันตกคือเจานายและคนชั้นสูง
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว ขณะเมื่ อ ครั้ ง ทรงผนวช พระบาทสมเด็ จ พระป น เกล า
เจาอยูหัว กรมหลวงวงศาธิราชสนิท สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) การศึกษา
ทําใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเขาใจสถานการณของโลกและของประเทศไทยเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาประเทศ ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยไดทรง
วางรากฐานทางการศึกษาสมัยใหม ทรงโปรดฯใหแหมมในคณะมิชชันนารีอเมริกันเขาไปสอน
หนังสือใหสตรีในราชสํานัก ตอมานางแอนนา เลียวโนเวนสไดเขามาถวายการสอนพระราชโอรส
พระราชธิดา 60
สําหรับการศึกษาของประชาชนทั่วไปนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวได
สนับสนุนใหคณะมิชชันนารีอเมริกันตั้งโรงเรียนในกรุงเทพฯและตางจังหวัด เชน นางแมคฟารแลนด
ไดตั้งโรงเรียนการชางขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี 61 แตกระนั้นการศึกษาของประชาชนทั่วไปก็ยังอยูกับ
วัดและวัง เซอรจอหน เบาริง ไดบันทึกไววา “พระสงฆเปนผูรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของชุมชน
และโรงเรียนผูกติดอยูกับบรรดาสถานที่ทางศาสนาเปนสวนใหญ ตามธรรมดาแลว การสอนเรื่อง
หลักความเชื่อและพิธีตางๆในพุทธศาสนาเปนสวนสําคัญมากในระบบการใหความรู ประชากรเพศ
ชายจํานวนมากสามารถที่จะอานและเขียนได แตก็มีวิถีทางเพียงนอยนิดที่จะไดรับความรูขั้นสูงใน
แขนงความรูอื่นๆ แตกระนั้น ก็ยังมีผูอุทิศเวลาศึกษาศิลปะดานเครื่องจักรกล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหมูบรรดาขุนนาง และมีความคุนเคยอยางมากแมกระทั่งการใชเครื่องมือของปราชญและที่ใชใน
การเดินเรือ”สําหรับผูหญิงสวนใหญยังคงศึกษาการบานการเรือนโดยการเขาไปรับใชแลวเรียนรูอยู
ในวังเจานายหรือขาราชการชั้นสูง แตที่ฝกหัดเขียนอานไดก็มีบาง 62
อย า งไรก็ ต ามพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว ยั ง คงสนั บ สนุ น การสร า ง
ตํารับตําราตางๆ เพื่อสงเสริมการศึกษา ซึ่งวรรณคดีในสมัยของพระองคแมวาจะเริ่มรับอิทธิพล
ตะวันตกแลวแตก็ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และมีความหลากหลาย
เชน วรรณคดีทางศาสนา บทละคร โดยมีเรื่องที่ทรงพระราชนิพนธไว เชน รายยาวมหาเวสสันดร
59

60

61

60

วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 123-124.
61
วิไลเลขา บุรณศิริ, คําบรรยายประวัติศาสตรไทย, 232.
62
ชาญวิทย เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม
(The Kingdom and people of Siam), เลม1 (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย 2547),
146-147.
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ชาดก 5 กั ณ ฑ นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระบรมราชาธิ บ ายเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาทั้ ง ภาษาบาลี แ ละ
ภาษาไทย บทละครเรื่องตางๆ รวมถึงประกาศ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการพิมพหนังสือของราชการ
และหนังสือเรื่อง เชน ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพภาษาไทยฉบับแรกของราชการซึ่งออกมาใน
ปพ.ศ.2401 พิมพที่โรงพิมพหลวงในพระบรมมหาราชวังหรือโรงพิมพอักษรพิมพการ หนังสือเรื่อง
เชน นิราศลอนดอน ของหมอมราโชทัย หมอบรัดเลยไดซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพเมื่อ พ.ศ.2404 นับเปน
วรรณคดีและหนังสือไทยเรื่องแรกที่ไดมีการซื้อขายลิขสิทธิ์ 63
ดั ง นั้ น ในฐานะที่ วั ด เป น สถานที่ สํ า คั ญ ในการให ก ารศึ ก ษา งานจิ ต รกรรมฝาผนั ง
นอกจากจะเขียนเพื่อถวายเปนพุทธบูชาแลว ก็เปนเครื่องมือในการถายทอดความรูที่สําคัญอีกทาง
หนึ่ง เรื่องวรรณคดีจึงถูกนํามาเขียนภายในพระวิหารเพื่อเผยแพรความรูเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝงดวย
คติธรรมสอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนประโยชนในการนําไปใช
ดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากการใหความบันเทิง นับวาเปนสาเหตุหนึ่งที่เรื่องวรรณคดีถูกนํามา
เขียนเปนภาพเลาเรื่องภายในพระวิหาร ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเขียนภาพเลาเรื่องวรรณคดี
ภายในพระวิหาร 2 เรื่อง คือ เรื่องอิเหนา และเรื่องศรีธนญชัย สามารถแสดงใหเห็นถึงการใหความรู
ในเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝงคติธรรม ไดดังนี้
1. เรื่องอิเหนา
ภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารถือวาเปนแหงเดียวที่มีการ
เขียนภาพครบถวนมากที่สุด แฝงการสอนจริยธรรมไวในใจความของเรื่องคือ ความที่อิเหนามี
ขอบกพรองคือนิสัยเจาชูทําใหอิเหนาพลัดจากนางบุษบาซึ่งเปนคูตุนาหงัน ตองมะงุมมะงาหราไป
หลายปกวาจะไดครองคูกับนางบุษบา และเหตุมากมายที่เกิดเพราะความรัก เชน อิเหนาเผาเมือง
การปลอมตัวเปนมิสาระปนหยีเพื่อตามหานางบุษบาที่ถูกองคเทวัญแปลงใหเปนมิสาอุณากรรณ
เหลานี้แสดงใหเห็นถึงความที่อิเหนาเปนมนุษยปุถุชนที่แสดงออกเมื่อมีอารมณรุนแรง แตเมื่อเกิด
ปญหาก็พยายามแกไข ทําใหผูติดตามเรื่องราวเอาใจชวยใหฝาฟนอุปสรรคไปได และเมื่อเทียบตอน
ที่นิยมเขียนจากภาพเลาเรื่องอิเหนาที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามใน
สมัยรัชกาลที่ 3 และภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารสมัยรัชกาลที่ 4 ทําให
ทราบวาชวงเหตุการณตอนที่นิยมนํามาเขียนไดแก ใชบนที่เขาวิลิศมาหรา นางบุษบาเลนธาร
เก็ บดอกไม อิ เ หนาฉายกริ ช นางบุ ษ บาไหว พ ระปฏิ มา องค ม ะเดหวี พ านางบุษ บาไปนมั สการ
62

63

183-185.

กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเลมที่ 2 ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร,
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พระฤาษีสังปะลิเหงะ ซึ่งเปนชวงเหตุการณตอนสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความรักที่อิเหนามีตอ
นางบุษบา
ความที่ เ รื่ อ งอิ เ หนานั้ น มี ค วามเพี ย บพร อ มไปด ว ยความงามและความดี ใ นด า น
รสวรรณคดี 64 และยังสอดแทรกความรูเรื่องประเพณีไทยแตโบราณไวดวย 65 เชน ประเพณีสมโภช
ลูกหลวงประสูติใหม ประเพณีงานพระเมรุ ประเพณีรับแขกเมือง ทําใหเมือ่ นํามาเขียนเปนภาพเลาเรือ่ ง
อิเ หนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิห าร ช างเขี ย นจึง สะทอนใหเ ห็น ถึง เหตุ การณพระราชพิธี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นในสมัยของตนไวดวย เชน ประเพณีงานพระเมรุในสมัยรัชกาล
ที่ 4 ทําใหผูชมภาพไดรับความรูเกี่ยวกับประเพณีจากภาพเลาเรื่องอีกดวย
63

64

ภาพที่ 75 งานพระเมรุพระอัยกีอิเหนา
ที่มา : น. ณ ปากน้ํา, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538), 80.

64

เสาวลักษณ อนันตศานต, วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2526), 130.
65
สมพันธุ เลขะพันธุ, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, 104.

128

ภาพที่ 76 งานพระเมรุสมัยรัชกาลที่ 4 คืองานพระเมรุสมเด็จเจาฟาจันทรมณฑล โสภณภควดี
ดานหนามีระทาดอกไมเพลิง ลักษณะคลายคลึงงานพระเมรุพระอัยกีอเิ หนาที่เมือง
หมันหยา
ที่มา : กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(กรุงเทพมหานคร : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2548), 114.
2. เรื่องศรีธนญชัย
ภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ภาพเล า เรื่ อ งศรี ธ นญชั ย ภายในพระวิ ห ารวั ด ปทุ ม วนาราม นี้ มี นั ก วิ ช าการให
ความเห็นไววาการเขียนภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยถูกเลือกมาเขียนภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ดวยมีจุดประสงคเพื่อนําเสนอเรื่องราวเบาสมองแกผูชม เนื่องจากวัดปทุมวนารามสรางขึ้นเพื่อเปน
ที่เปลี่ยนพระอิริยาบถของพระเจาแผนดินและขาราชบริพารที่ตามเสด็จใหไดมาพักผอนหาความ
เพลิดเพลิน ซึ่งเมื่อไดเขาไปภายในพระวิหารก็จะพบภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยซึ่งเปนเรื่องที่ตลก
ผอนคลาย เหมาะสมกับกาลเทศะ ตรงกับลักษณะเดนของเรื่องศรีธนญชัยคือความตลกขบขัน
สนุกสนานจากการใชสติปญญาและการใชคําพูดเพื่อเอาตัวรอด “นิทานศรีธนญชัยมีพระเอกเปนคน
เจา ปญ ญาแบบฉลาดแกมโกง แสดงการใชไ หวพริบ ปฏิภ าณเอาตัว รอด ที่ผูอา นไดทั้ง สาระ
ความบันเทิงตลกขบขัน.........นิทานเรื่องนี้จึงเปนสิ่งบันเทิงที่แฝงสาระและความจริงของสังคมไว
อยางคมคาย ขณะเดียวกันไดเห็นบทบาทของ “มุขตลก” วาเปนทางออกที่ชวยลดความตึงเครียดจาก
กฎเกณฑของสังคม” 66 แตกระนั้นอีกดานหนึ่งการนําเสนอเรื่องศรีธนญชัยยังไดแฝงคติธรรม
เตือนใจใหผูชมภาพมีความประมาทรอบคอบไมหลงเชื่อบุคคลที่เจาคารมอยางศรีธนญชัย
65

66

ดูรายละเอียดใน กัญญรัตน เวชศาสตร, ศรีธนญชัยในอุษาคเนย (กรุงเทพมหานคร :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2541).
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ความที่เรื่องศรีธนญชัยเปนเรื่องที่สอดแทรกวิถีชีวิตของสามัญชนไวเปนสวนใหญ
ดังนั้นเมื่อนํามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม ชางเขียนจึง
สะทอนใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยในสมัยของตนไวเปนพิเศษ ทําใหผูชมภาพ
ไดรับความรูถึงความเปนไปในสังคม เชน การแตงกาย การคลอดบุตร สังฆราชปาลเลกัวซได
บันทึกไววา “เมื่อผูหญิงตั้งครรภแกใกลคลอด เขาจะจัดใหอยูในหองหนึ่งตางหากซึ่งนางนอนอยู
ใกลกองไฟที่รอนจัด เมื่อคลอดบุตรแลว เด็กที่เกิดใหมจะไดรับการอาบน้ําชําระรางกายอยางสะอาด
หมดจด และมารดาก็ไมหางจากกองไฟในระยะสองหรือสามสัปดาห.....เรียกวา อยูไฟ”67 นอกจากนี้
ยังสามารถศึกษาสถาปตยกรรม การคมนาคมไดอีกดวย เปนตน

ภาพที่ 77 การคลอดบุตร
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 101.
การศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453)
สมัยรัชกาลที่ 5 เกิดการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีสาเหตุมาจากการคุกคามของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกอังกฤษและฝรั่งเศส การผลักดันใหเกิดการตั้งโรงเรียนเพื่อสอนวิทยาการความรู
ตะวั น ตกของคณะหมอสอนศาสนา โดยเฉพาะจากมิ ช ชั น นารี อ เมริ กั น ที่ เ ข า มาเผยแผ ศ าสนา
พร อ มนํ า วิ ท ยาการตะวั น ตกเข า มาเผยแพร ตั้ ง แต ป ลายสมั ย รั ช กาลที่ 3 การที่ พ ระบาทสมเด็ จ
67

มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร
(กรุงเทพมหานคร : ศรีปญญา, 2549), 150.
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จประพาสตางประเทศไดกอใหเกิดแนวคิดในการจัดการศึกษา
นอกจากนี้การปรับปรุงประเทศตามอยางตะวันตกซึ่งตองการคนมีความรูความสามารถมาชวย
พัฒนาบานเมืองทําใหตองวาจางชาวตางประเทศเขามาชวยงาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงตระหนักถึงเรื่องนี้ทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น 68
ผูมีโอกาสไดรับการศึกษาในระยะแรกคือเจานายและชนชั้นสูง ในป พ.ศ. 2414 มี
การตั้งโรงเรียนในพระบรมมหาราชวัง พระยาศรีสุนทรโวหาร(นอย อาจาริยางกูร) ขณะที่ยังเปน
หลวงสารประเสริฐ เปนอาจารยใหญ 69 และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับ
จากสิงคโปรในปเดียวกันทรงโปรดฯใหสงนักเรียนไปเรียนสิงคโปร และบางสวนไดไปศึกษาตอที่
อังกฤษ เปนครั้งแรกที่สงนักเรียนหลวงไปเรียนยุโรป 70 หลังจากนั้นก็ไดมีการตั้งโรงเรียนขึ้นอีก
หลายแหง เชน โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก โรงเรียนแผนที่ และมีการสอบชิงทุนเลาเรียนหลวงไป
ตางประเทศ
ต อ มามี ก ารขยายการศึ ก ษาออกไปสู ป ระชาชนนํ า ไปสู ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาให
เด็ก ชายหญิ ง ไดรับโอกาสในการศึก ษาทั่ว กัน โดยหลั ง จากที่พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเสด็จกลับจากประพาสยุโรปทรงรับสั่งใหอัครราชทูตไทยประจําอังกฤษและฝรั่งเศสศึกษา
แบบแผนการจัดการศึกษาของประเทศทั้งสองแลวใหรายงานเขามายังกรุงเทพฯจึงเกิดโครงแผน
การศึกษาในกรุงสยาม กระทั่งในป พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ
ใหพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ออกไปรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร(พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)พรอมกับดูงานการจัดการศึกษาของญี่ปุน จึงทรงโปรดฯใหปรับแผนการ
ศึกษาในชวงปพ.ศ.2445-2448 โดยมีการใชวัดเปนสถานที่เรียนที่สําคัญ 71
เมื่อประชาชนมีการศึกษาอานออกเขียนไดมากขึ้น หนังสือและวารสารกลายเปน
แหลงความรูที่สําคัญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสนับสนุนทางการศึกษาทําใหมี
หนังสือตางๆพิมพออกมาจํานวนมากมาย โดยมีโรงพิมพใหญ 3 โรง คือ โรงพิมพหลวงที่ตั้งอยูใน
พระบรมมหาราชวัง โรงพิมพของหมอบรัดเลยมิชชันนารีอเมริกัน และโรงพิมพของหมอสมิธ
67

68

69

70
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วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 124-127.
69
กฤษณา สินไชย, 200 ป การศึกษาไทย ลําดับเหตุการณที่สําคัญ (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 10.
70
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, 173.
71
วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 134-139.
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มิชชันนารีอังกฤษ 72การพิมพหนังสือนิทานคํากลอนสมัยนี้เปนที่นิยมมาก จนเรียกวาเปนยุคของ
นิทานคํากลอน 73เชน โรงพิมพหมอสมิธพิมพหนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู โรงพิมพที่พิมพ
นิทานคํากลอนมากกวาโรงพิมพอื่นๆเปนโรงพิมพที่สําเพ็งขางวัดสัมพันธวงศ นิทานคํากลอนที่คน
นิยมมากในยุคนั้น เชน ลักษณะวงศ จันทโครพ แกวหนามา
สําหรับโรงพิมพหมอบรัดเลย โรงพิมพหมอบรัดเลยพิมพหนังสือพงศาวดารจีน
หลายเรื่อง เชน ไซฮั่น หองสิน ไซอิ๋ว โดยเฉพาะหนังสือสามกก โรงพิมพหมอบรัดเลยไดพิมพ
เรื่องสามกกครั้งแรกขึ้นในป พ.ศ.2408 และไดพิมพตอมาอีก 3 ครั้ง เรื่องสามกกจึงเปนที่รูจักนิยม
แพรหลายของคนทั่วไปมากขึ้น จนกระทั่งพบวามีการพิมพบทละครเรื่องสามกกของหมื่นเสนานุชิต
(เจต) เมื่อพ.ศ.2436 ดวย 74แสดงใหเห็นวาเรื่องสามกกแพรหลายในฐานะเรื่องที่นํามาเลนละคร
นอกเหนือไปจากการแสดงงิ้ว นอกจากนี้การพิมพพงศาวดารจีนทําใหผูคนเขาใจเรื่องราวที่งิ้วแสดง
มากขึ้นดวย
การที ่ห มอบรัด เลยเ ลือ กเรื่อ งสามกก มาพิม พนั้น เปน เพราะเรื่อ งสามกก ไดรับ
ความนิยม ทั้งเจานายที่เคยอานเรื่องสามกก หรือประชาชนที่เคยดูงิ้ว เมื่อพิมพออกมาเปนหนังสือ
สามกกจึงทําใหแพรหลายทําใหมีการพิมพตอมาอีก และสงผลใหมีการแปลและพิมพพงศาวดารจีน
ออกมาอีกหลายเรื่องซึ่งการแปลพงศาวดารจีนเรื่องตางๆออกพิมพทําใหผูอานไดเปดโลกทัศน
ความรูกวางขวางขึ้น จึงควรยกยองหนังสือสามกกวาไดทําใหเกิดประโยชนทางการศึกษาอีกดวย 75
และหลังจากการเปดหอพระสมุดวชิรญาณเปนหอสมุดสําหรับพระนครเมื่อพ.ศ.2448 ไดมีการทํา
การสํารวจวาประชาชนชอบอานเรื่องประเภทใดทําใหทราบวา พงศาวดารจีน ไดรับความนิยมมาก
ที่สุด 76 นอกจากนี้เรื่องสามกกยังไดอยูในหลักสูตรการศึกษาเริ่มตั้งแตปพ.ศ.2445 (ร.ศ.121) โดย
เปนแบบเรียนในหลักสูตรครั้งแรกโดยใชเนื้อหาตอนโจโฉแตกทัพเรือใชเปนหนังสือสอนอาน
จินตกระวีนิพนธ ระดับประถมศึกษา 77
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สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก,” ใน สามกกของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 30-31.
73
ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย 2352-2453 : ดานสังคม (กรุงเทพมหานคร:
บานเรืองศิลป, 2517), 526.
74
ดู ขุนเสนานุชิต (เจต), สามกกคํากลอน (กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพการพิมพ, 2516).
75
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ตํานานหนังสือสามกก,” ใน สามกกของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภาชําระ, 29-30.
76
ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย 2352-2453 : ดานสังคม, 527.
77
สุนันท จันทรวิเมลือง, การศึกษาสามกกสามแนวทาง, 157.
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การศึ ก ษาสมั ย นี้ ส ง ผลต อ การนํ า เรื่ อ งวรรณคดี คื อ เรื่ อ งสามก ก มาเขี ย นภายใน
พระวิหารซึ่งไดแกภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร ดังนี้
เรื่องสามกก
ภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร
ดว ยความที่เ รื่อ งสามกก เปน ที่นิย มของผูอา นเพราะเปน เรื่อ งที่แ สดงยุท ธวิธีใ น
การรบอยางลึกซึ้งอยางตําราพิชัยสงคราม แฝงขอคิดคติธรรมปรัชญาตางๆ เชน ความเสียสละ
การใชสติปญญา ความออนนอมถอมตน สิ่งเหลานี้จึงสะทอนผานภาพเลาเรื่องภายในพระวิหารเกง
วัดบวรนิเวศวิหารดวย เชน ชวงเหตุการณตอนโจโฉแตกทัพเรือ อุยกายอาสาทําอุบายใหจิวยี่โบย
เพื่อไปเปนไสศึกในคายโจโฉ แสดงใหเห็นถึงความเสียสละเพื่อชาติบานเมืองของอุยกาย การใช
สติปญญา เชน ตอนที่ขงเบงลวงเอาลูกเกาทัณฑจากฝายโจโฉ ความออนนอมถอมตน เชน ตอนที่
เลาปไปเชิญขงเบงที่เขาโงลังกั๋งมาเปนที่ปรึกษาถึงสามครั้ง เปนตน โดยเหตุการณทั้งหมดนี้ถูก
ถายทอดออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นผานภาพเลาเรื่องภายใตโลกทัศนอยางจีน
จะเห็นไดวาในสมัยนี้มีการพิมพเผยแพรหนังสือเรื่องตางๆ โดยเฉพาะพงศาวดารจีน
เพื่อใหความรูกับประชาชน ทําใหเรื่องสามกกซึ่งหมอบรัดเลยพิมพครั้งแรกในป พ.ศ.2408 และได
พิมพตอมาอีก 3 ครั้ง เปนที่รูจักนิยมแพรหลายทั่วไป และในฐานะที่วัดยังคงเปนสถานที่สําคัญ
ในการใหก ารศึ ก ษา การนํา เรื่ อ งสามกก มาเขีย นเปน ภาพเลา เรื่ อ งสามกก ภายในพระวิ ห ารเก ง
วัดบวรนิเวศวิหารจึงเปนไปเพื่อการเผยแพรความรูเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝงไปดวยคติธรรมและเพื่อ
เปดโลกทัศนใหกวางขวางขึ้น
การละคร
ความนิยมในการละครในแตละสมัยและความนิยมในการแสดงงิ้วเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยรัชกาลที่ 3-5 ดวย
ละคร เปน คําซึ่ง เกิด ขึ้น สมัย อยุธ ยา หมายถึง การแสดงที่ดํา เนิน เปน เรื่อ งราว 78 ซึ่ง
แบบแผนละครไทยแตเดิมนั้นไมมี แตไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย โดยเฉพาะกระบวนการรําที่ใช
ในพิธีการทั้งโขนละครและระบํา ในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไดเกิดละครผูหญิงขึ้นใน
ราชสํานักเรียกวาละครใน ซึ่งละครในนั้นจะมีไดแตเฉพาะของหลวงคือพระมหากษัตริยเทานั้น
ละครในจะมีกระบวนรําการรองที่ประณีตงดงาม โดยเรื่องที่เลนมี 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อิเหนา
อุณรุท ทําใหละครที่เลนกันในพื้นเมืองที่ใชผูแสดงเปนชายลวนเรียกวาละครนอกจะเลนเรื่องอื่นๆ
77

78

สมถวิล วิเศษสมบัติ, วรรณคดีการละคร, 4.

133
ยกเวนเรื่องที่ละครในเลน 79 โดยเฉพาะเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน
เชน สังขทอง ไชยเชษฐ คาวี สุวรรณหงส เปนตน
สมัยรัตนโกสินทร เมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทรแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดฯใหฟนฟูศิลปะการแสดงตางๆโดยโปรดใหมีการหัดโขนและหุน
ของหลวงขึ้นทั้งในวังหลวงและวังหนา ละครในทรงใหมีแตในพระราชวังหลวงแหงเดียวตาม
พระราชประเพณีแบบกรุงเกา 80 เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ยุคทองแหงศิลปกรรม วรรณกรรม และ
นาฏศิลป การละครนั้นเจริญสูงสุดในสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงปรับปรุง
บทละครในเรื่องรามเกียรติ์และอิเหนาขึ้นใหมเพื่อใหเหมาะที่จะนําไปแสดง และเกิดละครนอก
แบบของหลวงขึ้น โดยโปรดฯใหนางละครของหลวงเลนละครนอกซึ่งไมเคยเกิดขึ้นมากอนทรง
เลือกเรื่องละครนอกเฉพาะบางตอนที่นาเลนละครมาทรงพระราชนิพนธบทใหมใหละครหลวงเลน
มีทั้งหมด 5 เรื่อง คือ สังขทอง ไชยเชษฐ มณีพิไชย ไกรทอง คาวี และยังมีเรื่องสังขศิลปชัย ซึ่งพระ
เจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว)ทรงแตงถวายรวม
ทั้งหมดเปน 6 เรื่อง ในสมัยรัชกาลที่ 2 ละครในเรื่องที่นิยมเลนมีเพียงสองเรื่องคือรามเกียรติ์ และ
อิเหนา นานๆครั้งจึงจะเลนเรื่องอุณรุท สวนเรื่องดาหลังไมปรากฏวาเลน และเลนละครนอกของ
หลวง 81
การละครสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394)
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงโปรดการละครจึงใหยกเลิกละครหลวง
ไมมีการเลนละครจนตลอดรัชกาล แตก็ไมทรงหามผูอื่นที่จะเลนละคร การเลิกเลนละครหลวงนั้น
กลับสงผลทําใหเกิดการเลนละครกันขึ้นแพรหลายโดยเฉพาะการเลนแบบละครหลวงครั้งรัชกาล
ที่ 2 ที่มีผูนิยมมากโดยเจานายและขุนนางผูมีบรรดาศักดิ์สูงหัดละครแบบรัชกาลที่ 2 หลายคณะ 82
เปนเหตุใหมีการเลนละครในภายนอกราชฐานทําใหเกิดความแพรหลายเปนที่นิยมในหมูประชาชน
มากขึ้น เพราะ“เมื่อกษัตริยไมทรงพระราชประสงคที่จะเก็บละครหลวงไว ทําใหละครในกลับไป
งอกงามตามบานขุนนางและวังเจานาย” 83
78

79

80

81

79

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 1-3.
80
เรื่องเดียวกัน, 131.
81
เรื่องเดียวกัน, 140-142.
82
เรื่องเดียวกัน, 155.
83
นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ : รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตรตนรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ, 2527), 63.
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วอลเตอร เอฟ เวลลาไดใหความเห็นในเรื่องการแสดงละครในภายนอกราชฐานซึ่ง
มักจะจัดแสดงที่บานเจานายและขุนนางไววา “พวกที่ไมกลาจะแขงขันกับพระเจาแผนดินในเรื่อง
การละคร ครั้นเห็นวาพระองคมีรับสั่งใหเลิกลมการแสดงในพระราชวังเสียแลว ก็เลยเปดแสดง
ละครในตามบาน” 84 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกลาวถึงการที่พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวที่ไมทรงโปรดละคร แตไมทรงหามผูอื่นเลนละคร อาจเปนเพราะ “ละครเปนการเลน
สําหรับบานเมืองมาแตโบราณ แมมีงานมหรสพของหลวงก็ยังตองเลนละครอยูตามประเพณี ขอที่
ทรงรังเกียจเฉพาะแตการที่ผูมีบรรดาศักดิ์หัดละคร แตฝายขางผูที่หัดเลนละคร ก็มีขออางอยางหนึ่ง
วา แบบและบทละครซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงไวเปนของประณีตบรรจง
ไมเคยมีเสมอเหมือนมาแตกอน ถาทอดทิ้งเสียไมมีใครฝกหัดใหละครเลนรักษาไว แบบแผนละคร
หลวงก็จะสูญไปเสีย” 85
ดังนั้น จากการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงโปรดการละคร แตก็ไม
ทรงหามผูอื่นที่จะเลนละคร เจานายและขุนนางจึงไดหัดละครขึ้นเลนหลายคณะ เปนเหตุใหมีการ
เลนละครในภายนอกราชฐานทําใหเกิดความแพรหลายเปนที่นิยมในหมูประชาชนมากขึ้น ดังนั้น
เรื่องที่นํามาเลนละครใน และละครนอกของหลวง รวมทั้งละครนอกที่เลนกันอยูดั้งเดิมจึงเปนที่รูจัก
ของประชาชนด ว ย จากความนิ ย มในการละครจึ ง เป น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ นํ า เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ แ ละ
เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานมาเขียนเปนภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่
บานแผละประตูและภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บาน
แผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
การแสดงงิ้ว
การแสดงงิ้ ว หรื อ ละครจี น 86 เป น การมหรสพที่ ม าคู กั บ ชาวจี น โดยมี ก ารเล น เป น
เรื่องราว มีการขับรองและเจรจาประกอบทาทางการแสดง 87 เรื่องที่นํามาแสดงงิ้วมักเปนเรื่องใน
พงศาวดารจีน ประวัติศาสตร นิทาน การตอสูกับอํานาจตางชาติ หรือการผจญภัยของวีรบุรุษ มีอยู
หลายเรื่อง เชน สามกก เปาบุนจิ้น ไซอิ๋ว 88 ชาวจีนเมื่ออาศัยอยูเปนกลุมชนใหญก็จะมีการวาจางงิ้ว
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วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนัง่ เกลา, 109.
85
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 157.
86
พรพรรณ จันทโรนานนท, วิถีจีน (กรุงเทพมหานคร : ประพันธสาสน, 2546), 113.
87
ชนัย วรรณะลี, “นาฏกรรมจีนในผืนแผนดินไทย,” คนจีน 200 ป ภายใตพระบรม
โพธิสมภาร (กรุงเทพมหานคร : ศิริชัยการพิมพ, 2527), 166.
88
ดู อภิโชค แซโคว, งิ้ว (กรุงเทพมหานคร : เอส.ที.พี. เวิลดมีเดีย, 2541).
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มาแสดง และการเขามาของงิ้วในระยะแรกๆ คงจะเขามาพรอมกับการจัดตั้งศาลเจาขึ้นในไทย
เพื่อเฉลิมฉลองในงานประจําปของเจาที่นับถือ 89 หลักฐานที่เกาที่สุดวามีการแสดงละครจีนปรากฏ
ในสมัย อยุธ ยาแผน ดิน สมเด็จ พระนารายณจ ากจดหมายเหตุร ายวัน ของบาทหลวงเดอ ชัว ซีย
(พ.ศ.2228-2229) 90 และจดหมายเหตุลาลูแบร (พ.ศ.2230-2231) แสดงใหเห็นวาละครจีนเปนที่นยิ ม
มากจนกระทั่งนํามาจัดแสดงเพื่อตอนรับคณะทูต อยางไรก็ตามคําวางิ้วปรากฏเปนครั้งแรกโดยเปน
หนึ่งในมหรสพของกระบวนแหตอนรับพระแกวมรกตซึ่งเจาพระยามหากษัตริยศึกอัญเชิญมาจาก
เวียงจันทนในสมัยกรุงธนบุรี 91
สมัยรัตนโกสินทร การแสดงงิ้วเปนที่นิยมมากขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกทรงโปรดฯ ใหเจาพระยาพระคลัง (หน) แปลเรื่องสามกกเปนภาษาไทย และเปนที่
นิยมแพรหลายในหมูเจานายและขุนนาง ซึ่งการแสดงงิ้วมักเลนเรื่องสามกก ดังนั้น เรื่องสามกกจึง
เปนที่รูจักและเปนที่นิยมกันในหมูประชาชนทั่วไปดวย 92 สังฆราชปาลเลกัวซไดพรรณาลักษณะ
การแสดงงิ้วในสมัยรัตนโกสินทรไววา“งิ้วหรือละครจีนแสดงบนยกราน คนดูอยูขางลาง จีนรุน
หนุมๆ แสดงเปนฮองเต นักรบเฒามีหนวดเครารุงรังและเปนพลทหาร เครื่องแตงตัวของเขางามมาก
ตัวแสดงถือกระบี่ หอก งาว ตะบอง และศาสตราวุธอยางอื่นๆ รองเพลงไปพลาง มีดนตรีคลอ
มี ก ารทํ า สงคราม ไล ติ ด ตามกั น รบพุ ง กั น แล ว ก็ ฆ า กั น (แกล ง ตาย)ทํ า ให ค นดู ส นุ ก กั น มาก” 93
การแสดงงิ้วมักจะขาดไมไดในงานสําคัญตางๆ ในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทร
เทวี ก ล า วถึ ง มหรสพเมื่ อ คราวฉลองวั ด พระเชตุ พ นฯในสมั ย รั ช กาลที่ 1 ว า มี ก ารแสดงงิ้ ว ด ว ย
นอกจากนี้ยังมีการหัดงิ้วของเจานายขึ้น ในตํานานละครอิเหนาสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ไดทรงกลาวไววา“กรมพระราชวังบวรฯในรัชกาลที่ 2 ก็หัดงิ้วผูหญิง ซึ่งงิ้วผูหญิงนี้อยูตอมาถึงสมัย
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พรพรรณ จันทโรนานนท, วิถีจีน, 131-132.
90
บาทหลวงเดอ ซัวซีย, จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสูป ระเทศสยามในป
ค.ศ.1685 และ 1686 ฉบับสมบูรณ, แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (กรุงเทพมหานคร : กาวหนา,
2516), 417.
91
สุจิตต วงษเทศ, “ งิ้ว การแสดงระดับชาติในสมัยอยุธยา,” เดินทางทองเที่ยว. 1, 2
(กุมภาพันธ 2522) : 87-98.
92
มาลินี คัมภีรญาณนนท, การมาถึงของคณะอุปรากรจีนบนจิตรกรรมฝาผนัง
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 17 มกราคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.muangboranjournal.com/
modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=68
93
มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, 162.
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รัชกาลที่ 5” 94 สําหรับการแสดงงิ้วในสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฎภาพลายกํามะลอบนหอไตรดานทิศ
ตะวันตก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเปนภาพการมาถึงกรุงเทพฯของคณะอุปรากรจีนหรือคณะ
งิ้วซึ่งอาจเปนไดทั้งงิ้วแตจิ๋วและงิ้วกวางตุงที่มาเปดการแสดงในกรุงเทพฯ (ภาพที่ 78) กําหนดอายุ
ไวในราวปลายรัชกาลที่ 3 ถึง ตนรัชกาลที่ 4 95 ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาการแสดงงิ้วเปนมหรสพ
ที่ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง
93

94

ภาพที่ 78 นักแสดงงิว้ และผูคนทํากิจกรรมตางๆ
ภาพลายกํามะลอบนหอไตรดานทิศตะวันตก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ที่มา : มาลินี คัมภีรญาณนนท, การมาถึงของคณะอุปรากรจีนบนจิตรกรรมฝาผนัง [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 17 มกราคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name
=Sections&op=viewarticle&artid=68
จากหลั ก ฐานที่ ก ล า วมาข า งต น จะเห็ น ได ว า ความนิ ย มในการแสดงงิ้ ว ในสมั ย
รัตนโกสินทรทําใหเรื่องสามกกเปนที่รูจักและนิยมทั้งในราชสํานักและประชาชน ดังนั้นการนํา
เรื่องสามกกมาเขียนเปนภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร
และภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเกิดจาก
สาเหตุหนึ่งคือความนิยมในการแสดงงิ้วดวย

94

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 151.
95
มาลินี คัมภีรญาณนนท, รายงานวิจัยเรื่องตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2550), 128; 131.
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การละครสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ2394-2411) 96
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดการละครทําใหเกิดละครหลวงขึ้นใน
ราชสํานักอีกครั้ง และทรงมีพระบรมราชานุญาตใหมีละครผูหญิงไดโดยเสรีทําใหเกิดคณะละคร
ผูหญิงฝกหัดเลนกันทั้งเจานาย ขุนนาง และสามัญชน ซึ่งละครผูหญิงเปนที่นิยมแพรหลายเขาถึง
ประชาชนไดโดยทั่วไป
โดยแรกเริ่มที่ยังไมมีละครหลวงนั้น สมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีทรงหัดละคร
เด็กผูหญิงในพระบรมมหาราชวัง แตยังไมไดออกโรงก็ทรงสิ้นพระชนมเสียกอนในป พ.ศ.2394
ตอมามีชางเผือกแรกมาสูพระบารมี ในปพ.ศ.2396 คือพระวิมลรัตนกิริณี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงปรารภถึงการที่เคยมีละครสมโภชชางเผือกเมื่อในรัชกาลที่ 2 จึงโปรดใหรวมละคร
ของสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีฝกหัดเปนละครหลวงทันออกโรงเลนสมโภชชางเผือก
ตัวที่ 2 คือพระวิสุทธรัตนกิริณีเมื่อพ.ศ.2397 ซึ่งทําใหเกิดมีละครหลวงขึ้นในรัชกาลที่ 4 จากนั้น
เปนตนมา
เมื่อเจานายและขุนนางที่ฝกหัดเลนละครแบบหลวงเลนมาตั้งแตรัชกาลที่ 3 เห็นวามี
ละครหลวงขึ้นอีกครั้งเลยพากันหยุดเลนละคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดฯ
ใหมีประกาศวาดวยละครผูหญิงพ.ศ.2398 วาทรงมีพระบรมราชานุญาตใหมีคณะละครผูหญิงได
โดยเสรี ดวยทรงเห็นวา “มีละครดวยกันหลายรายดี บานเมืองจะไดครึกครื้น จะไดเปนเกียรติ์แก
แผนดิน” 97 แตมีการหามเครื่องแตงตัวบางอยางที่ทําเลียนแบบกับเครื่องยศของสูง แลวหามไมให
บังคับใจผูที่ไมอยากมาเปนละคร ซึ่งผลที่เกิดจากการประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมี
ละครผูหญิงไดโดยเสรี คือ
1. เกิดละครผูหญิงแพรหลาย เปนการเปลี่ยนแปลงการเลนละครซึ่งเปนของผูชายที่เลน
กันมากอน กลายเปนละครผูหญิงเลนกันอยางแพรหลายทั่วไปอยางละครนอก เพราะหาเด็กผูหญิง
เปนละครไดงายกวาผูชาย หัดละครผูหญิงคาใชจายนอยกวาเนื่องจากผูหญิงเย็บปกเครื่องแตงตัว
ไดเอง เปนตน ผูมีงานมักหาละครผูหญิงไปเลนเพราะประชาชนชอบดู เนื่องจากแตเดิมละครผูหญิง
มีแตละครหลวง หรือละครวังหนาในรัชกาลที่ 3 นานๆจะเลนใหประชาชนไดชมสักครั้ง ทําให
ละครผูชายตองเปลี่ยนไปเลนประสมโรงกับละครผูหญิง หลังจากละครผูหญิงแพรหลายผูชายที่หัด
95

96

96

เรียบเรียงจาก สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร :
คลังวิทยา, 2508).
97
ดูประกาศวาดวยละครผูหญิง ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเดียวกัน,
170-171.
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เปนละครก็นอยลง ละครผูชายทั้งโรงก็หายไป สําหรับละครของผูมีบรรดาศักดิ์ก็เปลี่ยนไปหัดละคร
ผูหญิงกันทั้งเลนเพื่อประดับเกียรติยศ หรือเพื่อหารายได
2. ทําใหคณะละครมีรายไดมากจนเกิดภาษีโขนละครขึ้นในพ.ศ.2402 เมื่อละครผูหญิง
มีแพรหลายประชาชนจึงไดชมมากขึ้นก็มีความนิยม เจาของงานตางๆรวมทั้งบอนเบี้ยจึงหาละคร
ผูหญิงไปเลนทําใหคณะละครมีรายไดมาก จนเกิดภาษีโขนละครขึ้นในพ.ศ.2402 มีการตั้งพิกัดภาษี
โขนละครประเภทต างๆ เช น ละครใน ซึ่ งเลนเรื่อง รามเกีย รติ์ อิเหนา และอุ ณรุท รวมทั้ งการ
มหรสพ เชน ละครชาตรีและละครแขก หนังไทย งิ้ว ละครหลวงและละครที่เกณฑเลนงานหลวงไม
ตองเสียภาษี เงินภาษีที่เก็บไดก็เพิ่มมากขึ้นในแตละป ซึ่งเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ประกาศแกไขภาษี
โขนละคร เปนอากรมหรสพ แตตอมาเมื่อโปรดใหลดบอนเบี้ยลงการละครมหรสพตางๆก็รายได
ลดลงหรือเลิกคณะไป เงินภาษีก็เก็บไดนอยลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหเก็บอากรมหรสพเฉพาะที่รับงานบอนเบี้ยเทานั้น ซึ่งบอนเบี้ยมาเลิกเมื่อ
พ.ศ.2460 จึงไมมีการเก็บอากรมหรสพอีก
3. เกิดบทละครขึ้นมากมาย เจาของละครตางนําเรื่องที่แปลกกวาคณะอื่นๆ มาใหคณะ
ของตนแสดง ทําใหเกิดบทละครขึ้นใหมมากมาย
กลาวไดวาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดการละคร ทําให
เกิดละครหลวงขึ้นในราชสํานักอีกครั้ง ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการนําเรื่องอิเหนามาเขียนเปนภาพเลาเรื่อง
อิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร จึงอาจสันนิษฐานวาเรื่องอิเหนานี้เปนเรื่องที่สมเด็จพระ
นางเจ า โสมนั ส วั ฒ นาวดี ท รงโปรดและอาจเป น เรื่ อ งที่ ใ ช สํ า หรั บ หั ด ละครเด็ ก ผู ห ญิ ง ขึ้ น ใน
พระบรมมหาราชวัง แตทรงสิ้นพระชนมในปพ.ศ.2394 กอนที่ละครจะไดออกโรง พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล า เจาอยู หั ว จึง ทรงให เ ขีย นภาพเล า เรื่ อ งอิเ หนาเพื่ ออุทิ ศพระราชกุศ ลพระราชทาน
แสดงใหเห็นวาเรื่องอิเหนาเปนเรื่องที่ไดรับความนิยมในราชสํานักอยางมาก และหลังจากการ
ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมีละครผูหญิงไดโดยเสรีจึงเกิดคณะละครผูหญิงฝกหัด
เลนกันทั้งในกลุมเจานาย ขุนนาง สามัญชน ซึ่งละครผูหญิงเปนที่นิยมแพรหลายเขาถึงประชาชนได
โดยทั่วไป ดังนั้นเรื่องที่นํามาแสดงโดยเฉพาะเรื่องอิเหนาจึงเปนที่รูจักกันเปนอยางดี จากความนิยม
ในการละครจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนําเรื่องอิเหนามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องภายในพระวิหารใน
สมัยนี้
การละครสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453)
การละครสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับการทํานุบํารุงเหมือนในรัชกาลกอน เจานายและขุนนาง
มีคณะละครเปนของตนเอง เกิดละครคณะใหมๆขึ้นหลายคณะและมีละครเกิดใหมหลายประเภท
โดยเฉพาะละครพันทางที่เกิดจากการปรับปรุงละครรําของเดิมใหทันสมัยตามอยางการรับอิทธิพล

139
ทางดานการละครจากตะวันตก 98 ละครพันทางนี้มีการนําเรื่องสามกกมาแสดงดวย นอกจากนี้ยัง
พบวาในสมัยนี้เปนยุคที่การแสดงงิ้วรุงเรืองมากที่สุดและนิยมนําเรื่องสามกกมาแสดงเชนกัน
การละคร
ละครพันทาง หลังจากที่หมอบรัดเลยไดตีพิมพหนังสือสามกกในปพ.ศ.2408 เรื่องสามกก
จึงเปนที่รูจักนิยมแพรหลายทั่วไป ซึ่งจากความนิยมดังกลาวตอมาจึงไดนํามาเขียนเปนบทละคร
หลายประเภท ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 พบวานํามาเขียนเปนบทละครพันทาง
เริ่มจากเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง(เพ็ง เพ็ญกุล) ไดนําเรื่องจากพงศาวดารตางชาติมา
แสดงอยางละครนอกโดยใชทารําของไทยผสมกับทารําของชาติตางๆตามทองเรื่อง ซึ่งบทละคร
ของคณะเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารงมีดวยกันหลายเรื่องแตงเปนตอนๆ เรื่องในพงศาวดารจีน
สว นใหญ แ ล ว หลวงพัฒ นพงศ ภัก ดี( ทิ ม สุขยางค ) เป น ผูแ ตง เชน เรื่อ งสามกก ตั้ง ฮั่น หอ งสิ น
หงอโต ซุยถัง บวยฮวยเหลา 99 แตเรื่องสามกกนั้นพบวามีตอนที่หมื่นเสนานุชิต(เจต) เปนผูแตงดวย
ละครของทานไดรับความนิยมมากถึงกับตั้งโรงละครเพื่อเก็บเงินคาเขาชมได ตอมาพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระนราธิปพันธพงศ ทรงปรับปรุงเรื่องพระราชพงศาวดารขึ้น มีทารําไทยผสมทาตางภาษา
และผสมทาของสามัญชน จึงเกิดละครพันทางตั้งแตนั้น ซึ่งการแสดงของละครพันทางนั้น “จะผสม
ระหวางละครรํา และอากัปกิริยาในชีวิตจริง มีลีลา และเรื่องของชนตางชาติมาปรับปรุงผสมกับทารํา
ของไทย ดําเนินเรื่องดวยคํารองและบทเจรจาของตัวละคร มีหนาพาทยและเครื่องดนตรีประจําชาติตาม
ทองเรื่อง เพลงเปนแบบละครนอกและมีเพลงไทยรองและมีเพลงภาษา มีการรําแตคอนขางเปน
แบบละครนอกผสมทาทางของตางชาติ เชน เรื่องจีนก็มีทางิ้วมาปรับปรุง มีฉากประกอบมักจะเลน
เรื่องเกี่ยวกับชนชาติตางๆ เชน พมา มอญ ลาว จีน” 100
สถานที่ แ สดง โรงละครของเจ า พระยามหิ น ทรศั ก ดิ์ ชื่ อ ว า ปริ น สธิ เ อเตอ(Prince
Theatre)(ภาพที่ 79) ซึ่งตั้งชื่อเหมือนโรงละครในลอนดอนที่ทานเคยไปชมการแสดง โดยละครของ
เจาพระยามหินทรศักดิ์เปนละครคณะแรกที่มีการเลนเก็บเงินคนดู และการแสดงจะเลนเดือนละ
สัปดาห เรียกวา วิก (week) ภายหลังเลนเดือนละสองสัปดาห คนก็ยังเรียกวาวิก เปนเหตุใหใชคําวา
วิกในความหมายวา โรงละคร เชน ไปดูละครทุกวิก ดูลิเกวิกนี้ เปนตน 101
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รื่นฤทัย สัจจพันธุ, อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย, 277; 282.
99
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 211.
100
สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย (กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก,
ม.ป.ท.), 141-143.
101
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา, 206.
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ภาพที่ 79 โรงละคร Prince Theatre
ที่มา : กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(กรุงเทพมหานคร : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2548), 273.
การแสดงงิ้ว
คนไทยเรานิยมชมการแสดงงิ้วมากที่สุดสมัยรัชกาลที่ 5 102 ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนจาก
การที่เจานายบางพระองคมีงิ้ว ถึง 2- 3 โรง ที่มีชื่อเสียงคืองิ้วของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรือ
ที่เรียกกันวางิ้ววังหนา สวนคณะงิ้วของขุนนางและสามัญชนก็มีจํานวนมาก พรพรรณ จันทโรนานนท
กลาวไววา“ มีงิ้วที่โรงบอนเบี้ยของทานขุนพัฒน (นามเดิมวา “แหยม”)... เปนงิ้วที่เลนใหพวกนัก
เสี่ยงโชค นักพนันไดดูกัน คือ เลนพนันกันไปก็ดูงิ้วกันไปดวย ไดรับความเพลิดเพลินบันเทิงใจกัน
ในอีกรูปแบบหนึ่ง งิ้วที่มีชื่อเสียงกันมากในสมัยนั้น จะมีอยูประมาณ 4 ถึง 5 คณะ ดวยกัน อาทิเชน
งิ้วคณะนายฮวด งิ้วคณะนายเปกกี่ และงิ้วคณะนายเต็ง เปนตน .....ตอมาจึงไดมีโรงงิ้วคณะใหมที่ชื่อวา
“คณะงิ้วเง็กเมงเตียง” งิ้วคณะนี้เขามาแสดงทีหลัง แตมีมุขเด็จกวาในงิ้วคณะแรกๆ นอกจากจะเลน
ในโรงบอนเบี้ยแลวก็ยังเลนตามนอกสถานที่ดวย ในบางครั้งก็อาจจะมีการเลนตามโรงมหรสพ โรงละคร
ตางๆ งิ้ว คณะนี้เ ลน กั นไดสารพั ดเรื่ อง บางครั้งก็จะเลน ลอเลียนเรื่องราวทางการเมื อง ล อเลียน
เรื่องราวของชาวตางประเทศ และเรื่องราวที่เปนขาวดังๆ ของชาวบานชาวชองเขา” 103 แตเรื่องที่นํามา
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สงวน อั้นคง, สิ่งแรกในเมืองไทย, เลม 2 (พระนคร : แพรพิทยา, 2514), 688.
103
พรพรรณ จันทโรนานนท, “งิ้ว อุปรากรจีน ที่ไดรับความนิยมแพรหลายเขามายังใน
ประเทศสยาม,” ตํานานสยาม (กรุงเทพมหานคร : ซี. เอ. ดี พลับลิสชิ่ง, ม.ป.ป.), 68.
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แสดงงิ้วหนึ่งในนั้นก็คงจะหนีไมพนเรื่องสามกกซึ่งไดรับความนิยมมากกวาเรื่องอื่นๆ 104 ความที่
นิยมในการแสดงงิ้วมากทําใหถึงขั้นมีโรงเรียนสอนงิ้วเกิดขึ้นหลายโรง
จากการละครและการแสดงงิ้ ว ที่ก ลาวมาขา งต น จะเห็น ได วา ละครพั น ทางซึ่ ง เป น
มหรสพที่ไดรับความนิยมไดนําเรื่องสามกกมาแสดงทําใหเรื่องสามกกแพรหลายและย้ําใหเห็นถึง
ความนิยมเรื่องสามกกทั้งในราชสํานักและประชาชนไดเปนอยางดี นอกจากนี้จากการที่ในสมัย
รัชกาลที่ 5 เปนสมัยที่มีความนิยมการแสดงงิ้วมากที่สุด โดยมีคณะงิ้วเกิดขึ้นมากมายทั้งของเจานาย
ขุนนาง สามัญชน เรื่องที่นํามาใชแสดงงิ้วที่ยังคงไดรับความนิยมมากกวาเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องสามกก
ยิ่งแสดงใหเห็นวาเรื่องสามกกเปนที่นิยมแพรหลาย ดังนั้นจากความนิยมในการแสดงละคร คือ
ละครพันทางและการแสดงงิ้วที่นําเรื่องสามกกมาแสดงจึงเปนสาเหตุหนึ่งในการนําเรื่องสามกกมา
เขียนเปนภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหารในสมัยนี้ดวย
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สงวน อั้นคง, สิ่งแรกในเมืองไทย, 697.

บทที่ 5
สรุปและเสนอแนะ
จากการศึกษาภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร พบวามีการนําวรรณคดีเรื่องตางๆ มาเขียน
อยางไมเคยปรากฏมากอน โดยเฉพาะนํามาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารซึ่งพบเปนครั้ง
แรกในสมัยรัชกาลที่ 3 และเรื่อยลงมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จากวัดดังนี้คือ สมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.23672394) ไดแก วัดสุทัศนเทพวราราม วัดนางนองวรวิหาร วัดประเสริฐสุทธาวาส สมัยรัชกาลที่ 4-5
(พ.ศ.2394-2453) ไดแก วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเรื่องวรรณคดีที่พบ
ไดแก 1.เรื่องรามเกียรติ์ 2.เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน 3.เรื่องสามกก
4.เรื่องศรีธนญชัย 5.เรื่องอิเหนา ซึ่งเรื่องวรรณคดีเหลานี้ไมพบกอนสมัยรัตนโกสินทรเลย ยกเวน
เรื่องรามเกียรติ์ที่พบเปนภาพประดับหรือภาพแทรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย และไมไดนํามาเขียน
ภายในพระอุโบสถและพระวิหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังโดยนําเรื่อง
วรรณคดีมาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาล
ที่ 1-5 แทนที่ เ รื่ อ งราวในพุ ท ธประวั ติ แ ละชาดกที่ เ ป น ค า นิ ย มมาในสมั ย ก อ นนั้ น อาจกล า ว
ไดวามี 3 สาเหตุสําคัญซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ดังนี้
การรับอิทธิพลตางประเทศ
การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394)
1. การติดตอกับจีน
อิทธิพลจีน จากการติดตอทางการคากับจีนและการหลั่งไหลเขามาของชาวจีนใน
ไทยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น กอใหเกิดศิลปะแบบพระราชนิยมร.3 ซึ่งมีการนํา
เรื่องวรรณคดีจีนคือ เรื่องสามกกมาเขียนภายในพระอุโบสถ ไดแก ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกก
ภายในพระอุ โ บสถวั ด นางนองวรวิ ห าร ภาพเล า เรื่ อ งสามก ก ภายในพระอุ โ บสถวั ด ประเสริ ฐ
สุทธาวาส
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2. การติดตอกับตะวันตก
อิทธิพลตะวันตก ในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 จากการที่คณะสอนศาสนาไดเขามา
เผยแผศาสนาคริสตพรอมกับนําวิทยาการตะวันตกเขามา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีนโยบายสรางศรัทธาในพุทธศาสนาเพื่อตานอิทธิพลของคริสตศาสนา สงผลใหเกิดการนํา
เรื่ อ งราวที่ แ ปลกใหม ห รื อ เรื่ อ งที่ นํ า เสนอด ว ยลั ก ษณะพิ เ ศษมาเขี ย นในงานจิ ต รกรรมฝาผนั ง
พระอุโบสถหลายแหงเพื่อใหประชาชนเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น ทําใหความเครงครัด
ในแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีซึ่งแตเดิมจะเขียนเรื่องในพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ ชาดก
เริ่มผอนคลายลง สงผลใหนําเรื่องรามเกียรติ์ และเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทานซึ่งถือวาเปนเรื่องราวแปลกใหมมาเขียนเปนภาพเลาเรื่องดวย ไดแก ภาพเลาเรื่อง
รามเกียรติ์ที่บานแผละประตูและเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่
บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งแมวาเรื่องรามเกียรติ์จะไมใช
วรรณคดีที่มีที่มาจากพุทธศาสนา แตก็เปนเรื่องที่มีคติธรรมซึ่งไมขัดตอความเชื่อในพุทธศาสนา
แตประการใด อีกทั้งยังเปนที่นิยมแพรหลาย ซึ่งจิตรกรรมไทยประเพณีนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงสนับสนุนควบคูไปกับกลุมจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.3 และสามารถกลาวไดวา
จากการรั บ อิ ท ธิ พ ลจี น และอิ ท ธิ พ ลตะวั น ตกทํ า ให ค วามเคร ง ครั ด ในแบบแผนจิ ต รกรรมไทย
ประเพณีเริ่มผอนคลายลง
การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411)
การติดตอกับตะวันตก
อิท ธิพ ลตะวัน ตก เริ่ม จากการที่ค ณะสอนศาสนาไดเ ขา มาเผยแพรศ าสนาคริส ต
พรอ มกับ นํา วิท ยาการตะวัน ตกเขา มาในปลายสมัย รัช กาลที่ 3 ทํา ใหมีก ารปฏิรูป พุท ธศาสนา
เกิด ธรรมยุติกนิกายขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรมตะวันตก
เปนที่มาของการรับอิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยทั้งเนื้อหาและเทคนิคการ
เขียนภาพซึ่งสนับสนุนแนวความคิดที่ยึดมั่นความมีเหตุผลตามความเปนจริง ทําใหเกิดการเขียน
ภาพอยางจิตรกรรมแบบพระราชนิยมร.4 และการผสมผสานรูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีเขา
กับจิตรกรรมแบบตะวันตก เรียกวาจิตรกรรมไทยประยุกตตะวันตก รวมถึงเนื้อหาในงานจิตรกรรม
ฝาผนังก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเปนแนวเรื่องสมจริง ทําใหตลอดสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงสมัยตอมา
การเขียนเรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกที่เปนคานิยมมาในสมัยกอนตามแบบแผนจิตรกรรมไทย
ประเพณีหายไป ดังนั้นเรื่องวรรณคดีคือเรื่องอิเหนา และเรื่องศรีธนญชัย ไดแก ภาพเลาเรื่องอิเหนา
ภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารและภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
จึงถูกนํามาเขียนเลาเรื่องเต็มฝาผนังดวยตามแนวคานิยมใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหเรื่องวรรณคดี
ยังคงถูกนํามาเขียนในสมัยรัชกาลที่ 5 ดวย
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การรับอิทธิพลตางประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453)
การติดตอกับตะวันตก
อิทธิพลตะวันตก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามอยางอารยธรรม
ตะวัน ตก ซึ่ ง เป น ผลมาจากการติ ด ต อ กับ ตา งประเทศคื อ ตะวั น ตกเป น ที่ ม าของการรั บอิ ทธิ พ ล
ตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยโดยมีขรัวอินโขงเปนผูบุกเบิกไวตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4
มีการเขียนภาพที่สมจริง รวมถึงเนื้อหาก็เปนแนวเรื่องสมจริงเชนกัน ซึ่งเรื่องวรรณคดีก็ยังสามารถ
สนับสนุนแนวเรื่องสมจริงไดโดยเรื่องที่นํามาเขียนคือเรื่องสามกก ไดแก ภาพเลาเรื่องสามกก
ภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากนี้เรื่องสามกกยังสะทอนใหเห็นความนิยมการเขียน
เรื่องวรรณคดีจีนและความสัมพันธระหวางชาวจีนกับชาวไทยซึ่งผูกพันธกันอยางแนนแฟน
การศึกษา
การส ง เสริ ม การศึ ก ษาในสมั ย รั ช กาลที่ 3-5 ซึ่ ง มี วั ด เป น สถานที่ สํ า คั ญ ในการให
การศึกษา เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหาร
โดยไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ เพื่ อ เป น การเผยแพร ค วามรู เ รื่ อ งวรรณคดี ซึ่ ง แฝงด ว ยคติ ธ รรม
สอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาแกประชาชน เปนประโยชนในการนําไปใช
ดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากความบันเทิงที่ไดรับ
การศึกษาสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394)
ในฐานะที่วัดเปนสถานที่สําคัญในการศึกษา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
โปรดฯใหมีการบันทึกสรรพวิชาตางๆ ซึ่งจะเห็นไดอยางเชนเจนที่วัดพระเชตุพนฯ สําหรับการ
เผยแพรความรูเรื่องวรรณคดีในสมัยนี้เรื่องวรรณคดีที่ถูกนํามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องวรรณคดี
ภายในพระอุโบสถ คือ เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทาน
ไดแกภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูและเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและ
วรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตางภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม และเรื่องสามกก
ไดแก ภาพลายกํามะลอเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร ภาพเลาเรื่องสามกก
ภายในพระอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส ซึ่งเรื่องเหลานี้นอกจากจะใหความบันเทิงแลวยังแฝง
คติธรรมเอาไวดวย
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การศึกษาสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411)
ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเขียนภาพเลาเรื่องวรรณคดีภายในพระวิหาร 2 เรื่อง คือ เรื่องอิเหนา
และเรื่องศรีธนญชัย ซึ่งนอกจากผูชมภาพจะไดความรูในเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝงคติธรรมแลว ดวย
ความที่วรรณคดีทั้งสองเรื่องมีลักษณะเดนโดยเฉพาะ คือ เรื่องอิเหนาไดสอดแทรกความรูเรื่อง
ประเพณีไทยแตโบราณ ดังนั้นเมื่อนํามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องอิเหนาภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ผูชมภาพจึงไดรับความรูในดานเหตุการณพระราชพิธีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 4 เชนประเพณีงานพระเมรุ
สําหรับเรื่องศรีธนญชัย เรื่องศรีธนญชัยเปนเรื่องที่สอดแทรกวิถีชีวิตของสามัญชนไว
เปนสวนใหญ ดังนั้นเมื่อนํามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
ผูชมภาพจึงไดรับความรูถึงความเปนไปในสังคมในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดเปนอยางดี
การศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453)
จากการที่ ป ระชาชนรู ห นั ง สื อ มากขึ้ น จึ ง มี ก ารพิ ม พ ห นั ง สื อ ต า งๆออกมาจํ า หน า ย
โดยเฉพาะหนังสือพงศาวดารจีนเพื่อใหความรูกับประชาชน ทําใหเรื่องสามกกซึ่งหมอบรัดเลยพิมพ
ครั้งแรกในป พ.ศ.2408 และไดพิมพตอมาอีก 3 ครั้ง เปน ที่รูจัก นิยมแพรหลายทั่ว ไป และใน
ฐานะที่วัดยังคงเปนสถานที่สําคัญในการใหการศึกษา การนําเรื่องสามกกมาเขียนเปนภาพเลาเรื่อง
สามกกภายในพระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหารจึงเปนไปเพื่อการเผยแพรความรูเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝง
ไปดวยคติธรรมและเพื่อเปดโลกทัศนใหกวางขวางขึ้นอีกดวย
การละคร
ความนิยมในการละครแตละสมัยและความนิยมในการแสดงงิ้วเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
มีการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยรัชกาลที่ 3-5
การละครสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394)
1. การละคร
การละครในสมัยนี้ แมวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะไมทรงโปรดการ
ละคร แตก็ไมทรงหามผูอื่นที่จะเลนละคร เจานายและขุนนางจึงไดหัดละครขึ้นเลนหลายคณะ
ทําใหเกิดการเลนละครในภายนอกราชฐานเกิดความแพรหลายเปนที่นิยมในหมูประชาชนมากขึ้น
ดังนั้น เรื่องที่นํามาเลนละครใน ละครนอกของหลวง รวมทั้งละครนอกจึงเปนที่รูจักของประชาชน
ดวย จากความนิยมของการละครจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่นําเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องวรรณคดีที่มีที่มา
จากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานมาเขียนเปนภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่บานแผละประตูและ
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ภาพเลาเรื่องวรรณคดีที่มีที่มาจากปญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานที่บานแผละหนาตางภายใน
พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
2. การแสดงงิ้ว
จากการแสดงงิ้วซึ่งไดรับความนิยมในสมัยรัตนโกสินทรทําใหเรื่องสามกกเปนที่
รูจักและนิยมทั้งในราชสํานักและประชาชนดวย การนําเรื่องสามกกมาเขียนเปนภาพลายกํามะลอ
เลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร และภาพเลาเรื่องสามกกภายในพระอุโบสถ
วัดประเสริฐสุทธาวาสในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเกิดจากสาเหตุหนึ่งคือความนิยมในการแสดงงิ้ว
การละครสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ2394-2411)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดการละครทําใหเกิดละครหลวงขึ้นใน
ราชสํานักอีกครั้ง และเมื่อพิจารณาถึงการนําเรื่องอิเหนามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องอิเหนาภายใน
พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร จึงอาจสันนิษฐานวาเรื่องอิเหนานี้เปนเรื่องที่สมเด็จพระนางเจาโสมนัส
วัฒนาวดีทรงโปรดและอาจเปนเรื่องที่ใชสําหรับหัดละครเด็กผูหญิงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
แต ท รงสิ้ น พระชนม ใ นป พ .ศ.2394 ก อ นที่ ล ะครจะไดอ อกโรง พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัวจึงทรงใหเขียนภาพเลาเรื่องอิเหนาเพื่ออุทิศพระราชกุศลพระราชทาน แสดงใหเห็นวา
เรื่องอิเหนา เปนเรื่องที่ไดรับความนิยมอยางสูงในราชสํานัก และเมื่อมีการประกาศพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหมีละครผูหญิงไดโดยเสรีทําใหเกิดคณะละครผูหญิงฝกหัดเลนกันทั้งเจานาย
ขุนนาง สามัญชน และเปนที่นิยมแพรหลายเขาถึงประชาชนไดโดยทั่วไป ดังนั้นเรื่องที่นํามาแสดง
โดยเฉพาะเรื่องอิเหนาจึงเปนที่รูจักกันเปนอยางดี ดังนั้นจากความนิยมในการละครจึงเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหนําเรื่องอิเหนามาเขียนเปนภาพเลาเรื่องภายในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
การละครสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453)
1. การละคร
ละครพันทาง สมัยรัชกาลที่ 5 มีละครเกิดใหมหลายประเภทโดยเฉพาะละครพันทาง
ที่เ กิด จากการปรั บปรุ ง ละครรํ า ของเดิม ให ทันสมั ย ตามอย า งการรับอิ ทธิ พ ลทางด า นการละคร
จากตะวันตก ละครพันทางนี้ไดรับความนิยมมากและมีการนําเรื่องสามกกมาแสดงดวยทําให
เรื่องสามกกแพรหลายและย้ําใหเห็นถึงความนิยมเรื่องสามกกทั้งในราชสํานักและประชาชนไดเปน
อยางดี
2. การแสดงงิ้ว
สมั ย รั ช กาลที่ 5 เป น สมั ย ที่ มี ค วามนิ ย มการแสดงงิ้ ว มากที่ สุ ด มี ค ณะงิ้ ว เกิ ด ขึ้ น
มากมายทั้งของเจานาย ขุนนาง สามัญชน และเรื่องที่นํามาแสดงงิ้วที่ไดรับความนิยมมากกวาเรื่อง
อื่นๆคือเรื่องสามกก ยิ่งแสดงใหเห็นวาเรื่องสามกกเปนที่นิยมแพรหลาย
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ดังนั้นจากความนิยมในการแสดงละคร คือ ละครพันทางและการแสดงงิว้ ทีน่ าํ เรือ่ งสามกก
มาแสดงจึ ง เป น สาเหตุ ห นึ่ ง ในการนํ า เรื่ อ งสามก ก มาเขี ย นเป น ภาพเล า เรื่ อ งสามก ก ภายใน
พระวิหารเกงวัดบวรนิเวศวิหาร
ขอเสนอแนะ
แมวาการศึกษาภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถและพระวิหาร
สมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร จะชวยใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน
งานจิตรกรรมฝาผนังไทยแลวก็ตาม แตในเรื่องเทคนิคการเขียนภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเชนกันก็
ยังเปนเรื่องที่นาสนใจที่จะทําการศึกษาอยางละเอียดตอไป
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