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บทที ่1 
บทนำ 

 
ความเปนมาและความสำคัญปญหา 

จิตรกรรมฝาผนั งเป นผลงานศิลปะท่ี มี คุณ คาทางด านประวัติ ศาสตร  โบราณคดี  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต คติความเชื่อ รวมถึงคุณคาทางสุนทรียศาสตรท่ีแสดงถึง
ความเจริญของคนในทองถ่ินไดเปนอยางดี ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังจึงเปนการบันทึกประวัติศาสตรและ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงเวลาท่ีผานมา จิตรกรรมฝาผนังของไทย เปนศิลปะท่ีมีความประณีต
สวยงาม แสดงถึงความรูสึก สะทอนวิถีชีวิตและความเปนไทย ท่ีมีความออนโยน ละมุนละไม มีการ
สรางสรรคสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนกลายเปนศิลปะประจำชาติ ท่ีมีลักษณะ และรูปแบบเฉพาะตน 
นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนาและอาคารท่ีเก่ียวกับบุคคลชั้นสูง เชน โบสถ 
วิหาร พระท่ีนั่ง วัง โดยเขียนดวยสีฝุน ตามกรรมวิธีของชางเขียนไทยโบราณ เนื้อหาท่ีเขียนมักเปน
เรื่องราวเก่ียวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีและชีวิตไทย พงศาวดารตางๆ ลักษณะ
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเปนศิลปะ แบบอุดมคติ ผนวกเขากับเรื่องราวท่ีก่ึงลึกลับมหัศจรรย  
ซ่ึงคลายกับงาน จิตรกรรมในประเทศแถบตะวันออกหลายๆ ประเทศ เชน อินเดีย ศรีลังกา จีนและ
ญี่ปุน เปนตน เปนภาพท่ีระบายสีแบนเรียบ ดวยสีคอนขางสดใส และมีการตัดเสนเปนภาพ 2 มิติ  
ใหความรูสึกเพียงดานกวางและยาว ไมมีความลึก ไมมีการใชแสงและเงามาประกอบ จิตรกรรมไทย
แบบประเพณีมีลักษณะพิเศษในการจัดวางภาพแบบเลาเรื่องเปนตอนๆ ตามผนังชองหนาตาง 
โดยรอบโบสถ วิหาร และผนังดานหนาและหลังพระประธาน ภาพจิตรกรรมไทยมีการใชสีแตกตางกัน
ออกไปตามยุคสมัย ท้ังเอกรงค และพหุรงค โดยเฉพาะการใชสีหลายๆ สีแบบพหุรงคนิยมมาก 
ในสมัยรัตนโกสินทร เพราะไดสีจากตางประเทศท่ีเขามาติดตอคาขายดวย ทำใหภาพจิตรกรรมไทย 
มีความสวยงามและสีสันท่ีหลากหลายมากข้ึน (จิตรกรรมไทย. 2564. ออนไลน) 
          วัดสมุหประดิษฐารามสรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยเจาพระยา
นิกรบดินทร (โต กัลยาณมิตร) ตนตระกูลกัลยาณมิตร สรางเพ่ืออุทิศใหแกมารดา เม่ือสรางเสร็จแลว
จึงไดนอมเกลาฯ ถวายเปนพระอารามหลวง และสันนิษฐานวาครั้งหนึ่งวัดแหงนี้ เคยใชเปนสถานท่ีทำ
พิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาของขาราชการในจังหวัดสระบุรี กอนถูกยกเลิกไปภายหลัง 
          พระอุโบสถสรางเสร็จเม่ือประมาณ พ.ศ. 2404 หนาบันเปนปูนปนรูปตราแผนดินรัชกาลท่ี 
3 ประดับลวดลายดอกไมและสิงห สัญลักษณกระทรวงมหาดไทย มีซุมประตูกำแพงแกว ดานหนา
พระอุโบสถไดรับอิทธิพลศิลปกรรมจีน กรอบซุมประตูดานหลังอุโบสถ และลวดลายเซ่ียวกางบนบาน
ประตู  เปนทวารบาลแบบจีน ยืนบนหลังสิงโต พระประธานในอุโบสถ มีนามวา พระพุทธ 
รัชกัลยาณมิตรประดิษฐาราม เปนพระปางมารวิชัย หลอโลหะลงรักปดทอง อัญเชิญมาจากสุโขทัย 
(วัดสมุหประดิษฐาราม.  2564. ออนไลน)   
           จากการสำรวจเบื้องตนพบวาภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีเขียน
ดวยสีฝุนฝมือแบบสกุลชางหลวง แบงภาพเปนหองๆ เหนือชองหนาตางท้ังสี่ดาน เขียนลายพุมขาว
บิณฑกานแยง บนผนังดานขวาหลังพระประธาน เขียนภาพวิถีชีวิตในอดีตเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี
และการละเลน พ้ืนบ านของชาวไทยวน นอกจากนั้ นยั งเขียน เรื่อง หลวิชัยคาวีและเรื่อง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สมุทโฆษคำฉันท จิตรกรรมฝาผนังยังสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีการดำรงชพีของชาวไทยวนในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ไวอยางนาสนใจ  
          ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ 
วัดสมุหประดิษฐาราม เพ่ือการอนุรักษและเผยแพร จิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม ปจจุบัน
ยังอยูในสภาพดี และยังไมมีผูทำการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเผยแพรมากอน หากไมทำการศึกษา
วิจัยรวบรวมความรูเหลานี้ไวภายหนาภาพจิตรกรรมอาจลบเลือนสูญหายไป ซ่ึงในการศึกษาเบื้องตน
พบวาเปนงานจิตรกรรมแบบรวมสมัยในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีมีรูปแบบ วิธีการ เรื่องราว ลวดลาย
แตกตางจากตางจิตรกรรมไทยประเพณีดั้งเดิม ดังนั้นควรท่ีจะไดศึกษาวิจัย เพ่ือเผยแพรองคความรู
ดังกลาว จะทำใหประชาชนท่ัวไปรูจักกันอยางแพรหลายมากข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาเนื้อหาเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห 
จังหวัดสระบุรี 

  2.  เพ่ืออนุรักษและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐารามอำเภอ 
เสาไห จังหวัดสระบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
         ศึกษาวิเคราะหผลงานจิตรกรรมฝาผนังของ วัดสมุหประดิษฐาราม ในประเด็น  
           -  เรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฏ 
           -  การจัดวางภาพ และตำแหนงของภาพ 
           -  ปรากฏการณรวมสมัย 
 
              1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมประชากรคือภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีจำนวนมาก 
ท้ัง 4 ดาน ภายในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐารามอำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
           2. ตัวแปรท่ีศึกษา   
  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม 
  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก องคความรูดานเรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนัง 
ท่ีปรากฏ การจัดวางภาพ และปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง โดยใชแนวคิดทฤษฎีของ
งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี และแนวคิดจิตรกรรมไทยรวมสมัยของขรัวอินโขง มาเปนเกณฑ 
ในการวิเคราะห 
 
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 เดือน ระหวาง เดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 จิตรกรรมฝาผนัง หมายถึง ภาพเขียนท่ีเขียนบนปูน บนผนัง ในพระอุโบสถท้ัง 4 ดานของ          
วัดสมุหประดิษฐาราม 
            วัดสมุหประดิษฐาราม  หมายถึงวัดแหงหนึ่ง ตั้งอยูถนนพิชัยรณรงคสงคราม ตำบล 
สวนดอกไม อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี  
 จิตรกรรมรวมสมัย หมายถึง จิตรกรรมไทยท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะอ่ืนๆ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
          1. ไดองคความรูเก่ียวกับผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดสมุหประดิษฐาราม ในดานเรื่องราว 
การจัดวางภาพ และปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

2. ประชาชนท่ัวไปเห็นคุณคาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม และปลูก
จิตสำนึกการอนุรักษงานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
     ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดสมุหประดิษฐาราม 
ตำบลสวนดอกไม อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี นั้น ผูวิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของและได
นำเสนอตามหัวขอดังนี้ 

1.  จิตรกรรมฝาผนงั  
 1.1  ความหมายและประวัติจิตรกรรมฝาผนัง  
2.  แนวคิดและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับการสรางงานจิตรกรรมฝาผนังไทย   
 2.1  แนวคิดจติรกรรมไทยประเพณี 
 2.2  แนวคิดจติรกรรมไทยรวมสมัย  
    2.3  เทคนิคในการสรางงานจิตรกรรมไทย 
3.  จังหวัดสระบุรี 
 3.1 ความเปนมาของจังหวัดสระบุรี  
 3.2 สภาพท่ัวไปของจังหวัดสระบุรี 
    3.3 วัดสมุหประดิษฐาราม 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1. จิตรกรรมฝาผนัง  
          1.1 ความหมายและประวัติจิตรกรรมฝาผนัง 
          จิตรกรรมฝาผนัง หมายถึง ภาพเขียนหลายชนิดท่ีเขียนบนปูนบนผนัง หรือเพดาน เทคนิคท่ี
นิยมกัน คือ การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอรเปยก fresco โดยท่ีคำวา fresco มาจากภาษาอิตาลี 
affresco ซ่ึงมาจากคำวา fresco หรือ สด รากศัพทมาจากภาษาเยอรมัน 

 
         ชนิดของจิตรกรรมฝาผนัง 

 จิตรกรรมฝาผนังแบบปูนเปยก Buon fresco เปนวิธี ท่ี ใชสีผสมน้ำแลววาดลงบนปูน
ปลาสเตอร หรือ lime mortar ท่ีปาดไวบางๆบนผนัง ภาษาอิตาลีเรียกวา อินโทนาโค เม่ือทาสีลงไป
แลวก็ไมจำเปนตองใชอะไรทาเคลือบใหสีติด เพราะปูนปลาสเตอรจะมีปฏิกิริยาเคมีกับสีติดปูน เม่ือ
ทาสีจะซึมลงไปในปูนท่ียังชื้นพอปูนแหงก็จะมีปฏิกิริยาเคมีกับอากาศทำใหสีติดผนังไดอยางถาวร ผูท่ี
ใชวิธีเขียนจิตรกรรมฝาผนังโดยใชวิธีนี้คือไอแซ็ค มาสเตอร บริเวณชั้นบนของมหาวิหารเซนตฟรานซิส
แหงอาซิซิ ประเทศอิตาลี 

จิตรกรรมฝาผนังแบบปูนแหง A Secco จะตรงกันขาม คือจะวาดบนปูนแหง Secco            
ในภาษาอิตาลีแปลวา แห ง วิธีนี้ จิตรกรจะผสมสี กับสารท่ีทำใหติดผนั ง เชนไข  ท่ี เรียกวา              
เทมเพอรา กาว หรือ น้ำมัน เพ่ือใหสียึดติดกับผนัง สิ่งท่ีควรจะสังเกตคือความแตกตางระหวาง
จิตรกรรมปูนแหงท่ีวาดทับบนจิตรกรรมปูนเปยกซ่ึงเปนวิธีท่ีใชกันท่ัวไปตั้งแตยุคกลางเปนตนมา 
จิตรกรรมปูนเปยกจะทนทานกวาจิตรกรรมปูนแหงท่ีมาวาดทับภายหลัง เพราะจิตรกรรมปูนแหง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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จะติดผนังท่ีไมเรียบไดดีกวาผนังท่ีเรียบ บางครั้งจิตรกรจะใชวิธีหลังนี้เพ่ือเติมรายละเอียดหรือเพราะ
บางสีไมสามารถทำไดจากวิธีแรกเพราะปฏิกิริยาเคมีของปูนท่ีมีดางโดยเฉพาะสีน้ำเงิน เสื้อคลุมท่ีเปน
สีน้ำเงินของจิตรกรรมปูนเปยกจะมาเติมดวยวิธีหลังใหสีเขมข้ึนเพราะท้ังสีน้ำเงิน azurite และ 
สีน้ำเงิน ลาพิส ลาซูไล จะออกมาไมสวยเม่ือใชปูนเปยก จากการวิจัยพบวาจิตรกรสมัยเรอเนซองส
ตอนตนมักจะใชวาดบนปูนแหงเพ่ือจะใหไดสีท่ีหลากหลายกวาปูนเปยก งานท่ีทำดวยวิธีนี้ในสมัย
แรกๆ สูญหายไปเกือบหมด แตงานท่ีทำบนผิวผนังท่ีทำใหหยาบเพ่ือใหสีติดจะยังคงเหลืออยูบาง  
แตสิ่งท่ีเปนอันตรายตอจิตรกรรมฝาผนังมากท่ีสุดไดแกความชื้น 
          จิตรกรรมปูนชื้น หรือ mezzo-fresco วิธีนี้จิตรกรจะวาดรูปบนผนังปูนท่ีใกลจะแหง ตามท่ี
อิกนาซิโอ พ็อซโซ อธิบายไวเม่ือคริสตศตวรรษท่ี 16 วาเพ่ือจะพอใหสีซึมลงไปในเนื้อปูนเพียง
เล็กนอย พอมาถึงปลายคริสตศตวรรษท่ี 16 วิธีนี้ก็ใชแทนท่ีจิตรกรรมปูนเปยกเปนสวนใหญ จิตรกรท่ีใช
วิธีนี้ก็มีจิโอวานนิ บัตติสตา ติเอโปโล ระหวางสามวิธีนี้ งานท่ีทำโดยวิธีปูนแหงลวนจะทำไดเร็วกวาวิธี
อ่ืน  ถามีอะไรผิดก็แกงายและความแตกตางของสีท่ีทาลงไปกับเวลาท่ีสีแหงจะนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
วิธีอ่ืน 

กลวิธี 
ในการสรางจิตรกรรมปูนเปยก ชางจะฉาบบริเวณท่ีจะวาดภาพดวย arriccio ท่ีทำใหผนัง

ภายใตสาก แลวท้ิงไวใหแหงอีกสามสี่วันกอนท่ีจะรางภาพท่ีจะวาดลงบนผนังท่ีฉาบไวโดยใชสีฝุนแดงท่ี
เรียกวา sinopia ภาพท่ีรางก็เรียกวา sinopia เชนเดียวกัน ตอมาการรางใชวิธีวาดบนกระดาษกอนท่ี
จะมาทาบบนผนงั ตามขอบรูปก็จะปรุเปนรอยดวยวัสดุท่ีมีความแหลมแลวทาบกับผนังแลวใชประคบ
ท่ีบรรจุดวยผงดำๆ ท่ีเรียกวา spolvero ตบบนตัวราง พอเสร็จบนผนังจะเปนรอยรางคราวๆจากฝุนท่ี
ตบเอาไว ถาผนังท่ีจะวาดมีรูปอยูแลวชางจะสกัดผิวออกเปนระยะๆ เพ่ือใหปูนท่ีจะฉาบเกาะติด วันท่ี
จะวาดรูปชางจะฉาบปูนบางๆ เรียบบนผนังท่ีเรียกวา อินโทนาโค ท่ีเตรียมไว การฉาบก็จะฉาบเฉพาะ
บริเวณท่ีจะทำเสร็จในวันนั้น การซอนรอยตอของปูนก็อาจจะทำโดยใชขอบรูปของตัวแบบ หรือ
ทิวทัศน การทาสีมักจะเริ่มจากสวนท่ีสูงท่ีสุดของภาพ บริเวณท่ีทาสีเสร็จในวันหนึ่งเรียก giornata  
เราจะศึกษาข้ันตอนการวาดภาพไดจากตะเข็บหรือรอยตอจากสวนหนึ่งไปอีกสวนหนึ่ง 

จิตรกรรมปูนเปยกจะเปนวิธีท่ีคอนขางยากเพราะจิตรกรมีเวลาวาดเพียงสิบสองชั่วโมงกอนท่ีปูน
จะแหง  ตามปกติแลวจิตรกรจะรอชั่วโมงหนึ่งหลังจากฉาบกอนท่ีจะเริ่มวาดแลววาดไปจนราวสอง
ชั่วโมงกอนท่ีปูนจะแหง พอปูนแหงวิธีวาดปูนเปยกก็ตองหยุดไมมีการแก ปูนท่ียังวาดไมเสร็จก็ตอง
เซาะออก เพ่ือท่ีจะไดฉาบใหม ถามีอะไรผิดบางครั้งก็ตองลอกปูนท่ีวาดไวออกท้ังหมด หรือมาใชวิธี
วาดบนปูนแหงแกภายหลังถาดูจิตรกรรมฝาผนังบนผนังขนาดใหญอาจจะเห็นบริเวณท่ีวาดอาจจะแบง
ไดราวสิบถึงยี่สิบบริเวณหรืออาจจะมากกวานั้นก็ได รอบตะเข็บท่ีเคยซอนไวอยางแนบเนียนก็อาจจะ
เดนชัดข้ึนจนบางครั้งก็มองเห็นไดจากขางลาง นอกจากนั้นรอบตะเข็บมักจะแตงใหเรียบรอยดวยวิธี
วาดปูนแหง ซ่ึงจะหลุดออกมาตามกาลเวลา ถาเปนงานปูนแหงลวนๆ ปูนท่ีฉาบจะมีผิวหยาบ เม่ือแหง
ก็จะถูดวยกระดาษทรายเพ่ือใหสีติดดีข้ึน จิตรกรก็จะทาสีเชนเดียวกับการทาสีบนแผนไม 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84
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        จิตรกรรมฝาผนังในประวัติศาสตร 
งานจิตรกรรมฝาผนั งแรกท่ีสุดสรางเม่ือ 1500 กอนคริสต ศักราชท่ีพบท่ี เกาะครีต                 

ในประเทศกรีซ ชิ้นท่ีสำคัญท่ีสุดเรียกวา The Toreador ซ่ึงเปนเรื่องราวของพิธีศักดิ์สิทธิ์ ท่ีคน
กระโดดขามหลังวัว งานชิ้นอ่ืนๆท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน พบในบริเวณเมดิเตอรเรเนียนโดยเฉพาะใน
ประเทศอียิปต และประเทศโมร็อกโก งานจิตรกรรมฝาผนังในประเทศอียิปตสวนมากเปนงานท่ีพบใน
สุสานท่ีใชฝงศพ และจะใชวิธีวาดบนผนังปูนแหง แตท่ีมาของจิตรกรรมฝาผนังเหลานี้ยังเปนท่ี
สันนิษฐานกันอยู นักประวัติศาสตรบางทานเชื่อวาจิตรกรจากครีตอาจจะถูกสงไปวาดตามท่ีตาง เพ่ือ
เปนการแลกเปลี่ยนทางการคา หรืออาจจะเปนการสงเสริมความสำคัญของศิลปะลักษณะนี้ ซ่ึงถือวา
เปนศิลปะสำคัญของสมัยนั้น นอกจากนั้นจิตรกรรมฝาผนังยังเห็นไดจากสถาปตยกรรมกรีก แตท่ียัง
เหลืออยูทุกวันนี้ พบทางตอนใตของอิตาลีท่ี เพสตุม และมันยาเกรเซีย ซ่ึงเปนอาณานิคมกรีก 
จิตรกรรมท่ีพบเม่ือป ค.ศ. 1968 อยูภายในท่ีฝงศพวาดมาตั้งแต 470 ปกอนคริสตศักราชท่ีเรียกวา  
ท่ีฝงศพของนักดำน้ำ ฉากท่ีวาดมีความสำคัญทางประวัติศาสตรมาก เพราะเปนการแสดงใหเห็นถึงชีวิต
ความเปนอยูของคนสมัยนั้น  

จิตรกรรมฝาผนังท่ีสรางในสมัยจักรวรรดิโรมัน เชน ท่ีปอมเปอีเปนจิตรกรรมแบบปูนเปยก
จิตรกรรม  ฝาผนังของอิสลาม ซ่ึงหาชมไดยากพบท่ี Qasr Amra ซ่ึงเปนปราสาทกลางทะเลทราย 
วาดเม่ือคริสตศตวรรษท่ี 8 สมัยปลายจักรวรรดิโรมัน เม่ือคริสตศตวรรษท่ี 1 ถึง 2 จิตรกรรมฝาผนัง
มักจะพบภายในท่ีท่ีเก็บศพแบบสุสานรังผึ้งภายใต กรุงโรม และ ประเทศไซปรัส ครีต อีฟซุส คะพาโด
เซีย และ อันติออก จิตรกรรมฝาผนังของโรมันเปนแบบปูนเปยกบนปูนปลาสเตอรสี นอกจากนั้น
จิตรกรรมฝาผนังของคริสตศาสนายังพบไดท่ีวัดโกเรเม ท่ีประเทศตุรกีเม่ือปลายยุคกลางและในสมัย
เรอเนซองส เปนสมัยท่ีจิตรกรรมฝาผนังรุงเรืองท่ีสุดโดยเฉพาะในประเทศอิตาลีซ่ึงยังนิยมใชศิลปะ
ลักษณะนี้ตกแตงในสิ่งกอสรางทางศาสนาและ การปกครองอันเดรียพาลลาดิโอ สถาปนิกคนสำคัญ
ของอิตาลีเม่ือคริสตศตวรรษท่ี 16 สรางคฤหาสนไวหลายแหงท่ีดูเรียบภายนอกแตภายในตกแตงดวย
จิตรกรรมฝาผนังอยางวิจิตร 
          จิตรกรรมฝาผนังของลาตินอเมริกา 

โฮเซ เคลเม็นเท โอโรซโค เดวิด ซีเครอส ดิเอโก ริเวรา และ ฟรีดา คาหโล เปนจิตรกรคน
สำคัญของประเทศเม็กซิโกท่ีมาฟนฟูงานจิตรกรรมฝาผนังเม่ือศตวรรษท่ี 20 งานจิตรกรรมฝาผนังของ
ริเวรา เปนการเริ่มยุคเรอเนซองสของจิตรกรรมฝาผนังของเม็กซิโก 

 
จิตรกรรมฝาผนังของประเทศอินเดีย 
จิตรกรรมฝาผนังท่ีเพดานและผนังถ้ำท่ีอจันตาวาดไวระหวาง 200 ปกอนคริสตศตวรรษ ถึง

ราว  ค.ศ. 600 พบเม่ือค.ศ. 1819 เปนเรื่องพุทธชาดก เรื่องราวท่ีวาดเปนฉากๆ แตไมตอเนื่องกัน 
จิตรกรรมฝาผนังท่ีโจฬะ พบเม่ือ ค.ศ. 1931 ภายในวัด Brihadisvara (จิตรกรรมฝาผนัง. 2564. 
ออนไลน) 

 
                          
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrea_Palladio&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%AC%E0%B8%B0
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                    ความเปนมาของการสรางงานจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ 
           การสรางงานจิตรกรรมของคนไทยโบราณในอดีตท่ีพบหลักฐานนั้น ชางมักจะเขียนภาพ 

ไวดานในของโบราณสถาน เชน พระปรางค โดยมีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 ถึงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 พบหลักฐานหลายแหง คือท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ราชบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อยุธยา  ภาพจิตรกรรมท่ีพบ มักจะเขียนเปนรูปพระพุทธเจาหรือ 
อาจเปนรูปอดีตพระพุทธเจาจำนวนมาก เรียงแถวซอนกันเปนชั้น ๆ บนผนังภายในหองเรือนธาตุของ
องคปรางค อันอาจหมายถึงพระพุทธเจาจำนวนไมอาจนับประมาณไดตามคติพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ซ่ึงมีท่ีมาท้ังจากในวัฒนธรรมขอมและพุกาม จิตรกรอาจเขียนภาพดังกลาวข้ึนเพ่ือสราง
ความสมบูรณทางสัญลักษณใหกับพุทธศาสนสถานกลางเมือง ในฐานะเปนตัวแทนศูนยกลางแหง
จักรวาล ภาพจิตรกรรมในพระปรางควัดราชบูรณะบนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีอายุใน
ตอนกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 ภาพจิตรกรรมปรากฏอยูบนผนังหองกรุสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ท่ีใตรากฐาน
ขององคปรางคตอนบนของผนังหองกรุแสดงภาพอดีตพระพุทธเจาจำนวน 24 พระองค การเขียน
ภาพจิตรกรรมเรื่องอดีตพระพุทธเจานี้ยังไดรับความนิยมในวัฒนธรรมสุโขทัยและลานนาดวย
เชนเดียวกัน ท่ีสุโขทัยพบหลักฐานการเขียนภาพจิตรกรรมภายในเจติยวิหารหลายแหง มีอายุราว
กลางพุทธศตวรรษท่ี 19 อาจไดรับอิทธิพลจากการเขียนภาพประดับผนังเจติยวิหารในศิลปะพุกาม 
(เสมอชัย  พูลสุวรรณ. 2539 : 17)  

                  การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังยุคแรก ๆ ของไทย ไมไดมุงเนนเพ่ือใหคนท่ัวไปไดชมไดศึกษา 
แตเปนการเขียนเพ่ือพุทธบูชา สืบทอดพุทธศาสนาตามความเชื่อท่ีสืบทอดกันมา สังเกตไดจากสถานท่ี
ท่ีพบภาพเขียนนั้นเปนหองกรุท่ีปดมิดชิดอยูภายในองคปรางค บุคคลภายนอกไมสามารถเขาไปชมได 
นอกจากพระมหากษัตริย ผูสรางและพราหมณ พระผูทำพิธีเทานั้น เม่ือสรางเสร็จตองประกอบพิธี
บรรจุกรุดวยของมีคา เชน พระพุทธรูป เครื่องเงิน ทอง เครื่องใชของพระมหากษัตริย และท่ีสำคัญ
ท่ีสุดคือ พระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นจะปดกรุอยางแนนหนาและทำการเคารพบูชาทุกวันพระหรือ 
วันสำคัญทางพุทธศาสนา การเขียนภาพจิตรกรรมยุคตอมามักนิยมเขียนภาพในพระอุโบสถ ซ่ึงงาน
จิตรกรรมยุคนี้ มีอายุประมาณระหวางพุทธศตวรรษท่ี 22  ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 คือ  
สมัยอยุธยาตอนปลายถึงยคุตนรัตนโกสินทร ภาพจิตรกรรมในยุคนี้จะมีเนื้อเรื่องและตำแหนงของภาพ
ท่ีถูกกำหนดไวอยางเปนระเบียบแบบแผน โดยบนผนังสกัดหนาภายในอาคารนิยมเขียนเรื่องพุทธ
ประวัติตอนมารผจญ สวนผนังสกัดหลังนิยมเขียนภาพจักรวาลหรือไตรภูมิ ผนังดานขางมักแสดง
เรื่องราวในพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก โดยพ้ืนท่ีสวนบนของผนังจะเขียนภาพอดีตพระพุทธเจาหรือ
เทพชุมนุม  (เสมอชัย  พูลสุวรรณ. 2539 : 18) การเขียนภาพจิตรกรรมในสมัยตนรัตนโกสินทร 
จวบจนถึงรัชกาลท่ี 3 โดยมากเปนชางฝมือจากราชสำนักหรือพระภิกษุ ท่ีมีระเบียบแบบแผนและ
แนวคิดแบบพุทธศาสนาดั้งเดิม จวบจนถึงรัชสมัยของรัชกาลท่ี 4 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
แนวคิดมาสูความรวมสมัยกับรูปแบบของตะวันตก โดยมีศิลปนคือ ขรัวอินโขง พระภิกษุแหงวัดเลียบ 
ผูริเริ่มสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยรูปแบบใหมข้ึน 

                   จากจิตรกรรมไทยในอดีตท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวามีการพัฒนามาจากการเขียนภาพ
พระพุทธเจาในกรุเล็ก ๆ มาสูพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีท่ีมีผูคนเขามามีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรม 
เชน พระอุโบสถ พระวิหาร ดังนั้น การเขียนภาพจึงจำเปนตองสื่อเรื่องราวใหผูคนท่ีเขามาในวัดได
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เขาใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาไดทราบถึงบาปบุญคุณโทษ ไดเห็นความพยายามของพระพุทธเจา 
ในการเอาชนะกิเลส ในภาพมารผจญ ใหคนไดเห็นถึงการละวางจากทางโลก โดยเปนสัญลักษณรูป
พระพุทธเจาหันหลังใหกับภาพโลกและจักรวาล เปนตน ดังนั้นวัตถุประสงคของการสรางงาน
จิตรกรรมจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการเขียนเพ่ือเปนพุทธบูชา เพ่ือสืบทอดพุทธศาสนาในยุคแรก มาสู
การเขียนงานจิตรกรรมเพ่ือสอนคนท่ีไมสามารถอานออกเขียนไดใหเขาใจพุทธศาสนาโดยใชภาพเขียน
เปนสื่อกลาง ดังท่ีพระราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววาดวยเรื่องการจัดใหมี
การเขียนรูปตามวัดตางๆ โดยมีความวาการเขียนภาพในวัดนั้นมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 
          เพ่ือแสดงธรรมในลักษณะบุคลาธิษฐานธรรม คือถายทอดธรรมะท่ีเปนนามธรรมออกมาเปน
รูปธรรมใหเปนท่ีรับรูเขาใจไดงาย เพ่ืออาศัยรูปภาพเปนผูบรรยายหรือพรรณนาความ รูปภาพเปนดั่ง
ธรรมกถึก คือเทศนาธรรมแทนภิกษุ เพ่ืออาศัยรูปภาพเปนอุปกรณสำหรับปลงสังเวชกับสังวรศีล 
สังวรธรรม แกศาสนิกชนท้ังปวง (จุลทรรศน พยาฆรานนท. 2549 : 41) จากยุคสมัยของรัชกาลท่ี 3 
เปนตนมาไดเกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอในการสรางงานจิตรกรรม อาจเปนเพราะ
อิทธิพลจากความเจริญของสังคมและการติดตอคาขายกับชาวตางชาติ  จิตรกรมีการแสดงออกท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะบุคคลมากข้ึน ในสมัยรัชกาลท่ี 4 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ จิตรกรไมไดยึดติด
ขนบธรรมเนียมในการสรางงานจิตรกรรมแบบเดิม ๆ อีกตอไป จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 เนนการ
ผสมผสานกับงานแนวเหมือนจริงแบบตะวันตกมากข้ึน ในสมัยรัชกาลท่ี 6-7 ไดหวนกลับมาฟนฟู
ศิลปกรรมไทยประเพณีข้ึนอีกครั้งแตทำไดเพียงบางสวนเทานั้น  
 
         ลักษณะจิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฏในภูมิภาคอีสาน 
         ในภูมิภาคอีสาน  เม่ือพูดถึงจิตรกรรมฝาผนังแลว คนท่ัวไปก็เขาใจ แตมีคำศัพทเฉพาะในภาค
อีสานท่ีคนทองถ่ินเรียกกันจนติดปาก และเปนคำท่ีไพเราะเต็มไปดวยความหมายนั่นคือ คำวา  
ฮูปแตม ซ่ึงแปลวา ภาพเขียน ดังนั้น จิตรกรรมฝาผนัง ก็คือ ฮูปแตมท่ีผนังสิม อีสานมีเรื่องราวของ 
ฮูปแตมมาแตอดีตอันยาวนาน กวา 2000 ป มาแลว ซ่ึงอยูในยุคกอนประวัติศาสตรท่ีนักวิชาการ
เรียกวา ภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตร คือ ภาพเขียนตามเพิงผาหนาถ้ำ เชน  ภาพเขียนสีท่ี 
ภูพระบาทบานผือ จังหวัดอุดรธานี ภาพเขียนสีท่ีผาแตม อำเภอโขงเจียง จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน 
ท่ีมักจะเขียน รูปสัตว รูปคน รูปฝามือ รูปเรขาคณิต และสัญลักษณอ่ืน ๆจากยุคกอนประวัติศาสตร 
ก็มายุคประวัติศาสตรซ่ึงจะพบชางเขียนหรือชางแตมอีสานอยูหลายกลุม สามารถจัดกลุมชางตาม
ลักษณะภาพท่ีปรากฏเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมชางพ้ืนบานแท ๆ ซ่ึงไดแก  ชางแตมในเขตขอนแกน 
มหาสารคาม และรอยเอ็ด  2. กลุมท่ีไดรับอิทธิพลจากชางหลวง ซ่ึงไดแก ชางแตม  ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 3. กลุมท่ีไดรับอิทธิพลจากลานชางผสมกรุงเทพฯ ไดแก ชางแถบจังหวัดริมแมน้ำโขง 
เชน  หนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร  เปนตน   สีท่ีใชเขียนฮูปแตมนิยมใชสีท่ีไดจากธรรมชาติ เชน   
สีครามจากตนคราม สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากเขจากตนรง สีเขียวจากการผสมระหวางครามกับ
เหลือง สีดำจากลูกกระจายหรือตนไฟฉาย สีขาวจากหอยก้ี หรือหอยกีบก้ี วัดไชยศรี เปนวัดในเขต
จังหวัดขอนแกน เปนวัดท่ีชางแตมอีสานแทเขียนข้ึนเอง สวนอิทธิพลของภาพจะมีแนวคิดสมัย 
รัชกาลท่ี 5 มาผสมอยูบาง ซ่ึงก็ปรากฏหลายแหงในจังหวัดขอนแกน เชน ภาพทหาร ภาพข่ีมา  
ภาพหมวก และอาวุธ เปนตนภาพท่ีชางแตมเขียนไวท่ีสิม หรือโบสถในอีสานนั้นจะเปนภาพสำคัญ
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ในทางศาสนาพุทธและวรรณกรรม นิทาน รวมท้ังไตรภูมิ ซ่ึงวัดไชยศรีก็มีสภาพเชนเดียวกัน 
วรรณกรรมนิทานท่ีนิยมเขียนมากท่ีสุดก็คือ เวสสันดรชาดก ทาวสินไซ พระลักษณพระราม 
(รามเกียรติ์) ในบรรดาวรรณคดีนิทาน ท่ีนำมาเขียนภาพยกเวนเวสสันดรชาดกแลว ก็จะมีรามเกียรติ์
และสินไซท่ีนิยมนำมาเขียนตามผนังโบสถ (ลักษณะฮูปแตมวัดไชยศรี. 2564. ออนไลน) 
 

 
2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการสรางงานจิตรกรรมฝาผนังไทย   
 2.1  แนวคิดจิตรกรรมไทยประเพณ ี
                จิตรกรรมไทยประเพณีเปนศิลปะท่ีมีความประณีต แสดงความรูสึกชีวิตจิตใจและ 

ความเปนไทยท่ีมีความออนโยนละมุนละไม สรางสรรคสืบตอกันมาตั้งแตอดีต จนไดลักษณะประจำ

ชาติมีลักษณะและรูปแบบเปนพิเศษ นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารท่ีเนื่องในพุทธศาสนาและ

อาคารท่ีเนื่องดวยบุคคลชั้นสูง คือ พระอุโบสถ วิหาร พระท่ีนั่ง บนแผนผา (ภาพพระบฏ) บนกระดาษ 

(สมุดไทย) โดยเขียนดวยสีฝุน ตามวิธีการของชางเขียนไทยแตโบราณ นิยมเขียนเรื่องเก่ียวกับอดีต

พุทธ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีและชีวิตไทย สวนใหญนิยมเขียนประดับผนังพระ

อุโบสถ วิหาร ลักษณะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเปนศิลปะแบบอุดมคติ ผนวกเขากับเรื่องราวท่ีก่ึง

ลึกลับมหัศจรรย เปนภาพจิตรกรรมท่ีระบายสีแบนเรียบดวยสีท่ีคอนขางสดใส แลวตัดเสนเปนภาพ  

๒ มิติ จิตรกรรมไทยแบบประเพณีมีลักษณะพิเศษในการวางภาพแบบเลาเรื่องเปนตอนๆ ตามผนัง

ชองหนาตางโดยรอบพระอุโบสถและวิหารผนังดานหนาพระประธาน สวนใหญนิยมเขียนภาพพุทธ

ประวัติตอนมารผจญ และผนังดานหลังพระประธาน เขียนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จจากสวรรคชั้น

ดาวดึงส และบางแหงเขียนภาพไตรภูมิ ท้ังนี้เพ่ือชวยใหพระประธานดูเดนสงา ดวยความสัมพันธของ

การจัดองคประกอบจากเรื่อง  ท่ีมีความสมดุลกันท้ังทางดานซายและดานขวาของภาพ สวนผนัง

ดานซายดานขวาตอนบนเหนือขอบหนาตางข้ึนไป สวนใหญจะนิยมเขียนรูปเรื่องเทพชุมนุม หรืออดีต

พุทธนั่งอันดับเรียงเปนแถว  

      รูปแบบลักษณะตัวภาพในจิตรกรรมไทยซ่ึงจิตรกรไดออกแบบไว เปนรูปแบบอุดมคติ 

ท่ีแสดงออกทางความคิดใหสัมพันธกับเนื้อเรื่องและความสำคัญของภาพ จะมีลักษณะเดน งามสงา 

ดวยลีลาอันชดชอย แสดงความรูสึกปติยินดี หรือเศราโศกเสียใจดวยอากัปกิริยาทาทาง ถาเปน 

รูปยักษ รูปมาร ก็แสดงออกดวยใบหนาและทาทางท่ีบึกบึนแข็งขัน สวนพญาวานรและเหลาวานร 

แสดงความลิงโลด คลองแคลว วองไวดวยลีลาทวงทาและหนาตา พวกชาวบานธรรมดาสามัญก็จะเนน

ความรูสึกตลกขบขัน สนุกสนานราเริงหรือเศราเสียใจออกทางใบหนา สวนชางมาและเหลาสัตว

ท้ังหลายก็มีรูปแบบแสดงชีวิตเปนธรรมชาติ  

           ในการสรางสรรคงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยมีการจัดองคประกอบ องคประกอบของภาพ

จิตรกรรมไทย คือ การนำเอาองคประกอบทางดานศิลปะ เชนเสน ส ีพ้ืนท่ีวางมาจัด หรือเขียนรวมกัน

ตามเนื้อหาสาระ ท่ีเปนโครงเรื่อง กอใหเกิดเปนองคประกอบของภาพ โดยมีแนวทางสรางสรรค 

http://media.kkzone1.go.th/d053/index.php?option=com_content&view=article&id=72:2011-09-08-04-31-56&catid=44:2011-08-13-13-23-46&Itemid=64
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ตามวิธีทางแหงจิตรกรรม ปรากฏเปนรูปแหงจิตรกรรมไทย องคประกอบของภาพจิตรกรรมไทย มีอยู  

๓ ประการ คือ  

          องคประกอบของเสน (Line) คือ การจัดหรือการใชเสนผูกเขียนใหเปนภาพตามกำหนดเสน

ในภาพจิตรกรรมไทย เปนองคประกอบหลักของภาพ ท้ังนี ้สังเกตไดจากรูปแบบในภาพจิตรกรรมไทย

ในแตละยุคสมัยท่ีสรางสรรค ไดใชเสนเปนหลักในการกำหนดขอบเขตของภาพและ สรรพสิ่งตางๆ 

รูปแบบท่ีสรางข้ึนโดยอาศัยเสนเปนหลัก ทำใหรูปมีลักษณะแบนๆ รูปแบนเหลานี้ เขียนบนพ้ืนภาพ 

ท่ีปราศจากการสมมุติใหลึก ดังนั้นองคประกอบของภาพจิตรกรรมไทยจึงมีลักษณะแบน  

          องคประกอบของพ้ืนท่ีวาง (Space) คือองค ประกอบของภาพท่ีแสดงใหเห็นปริมาตร 

น้ำหนัก บรรยากาศ ฯลฯ รูปแบบท่ีถายทอดลงบนพ้ืนท่ีวางเปนภาพลวงตา เพ่ือแกปญหาระยะใกล

ไกลของภาพ เนื่องจากภาพจิตรกรรมไทยสวนใหญ เปนภาพแบบพรรณาความหมายวามีเหตุการณ

ตอเนื่องกัน ดวยเหตุนี้ ชางเขียนจึงจัดวางองคประกอบของภาพใหมีความสัมพันธตอเนื่องกันในทาง

เรื่องราว ฉะนั้น การแกปญหาบนพ้ืนท่ีวาง จึงเปนเหตุผลสำคัญในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย วิธีการ

แกปญหาบนพ้ืนท่ีวางไดใหความสำคัญกับการจัดวางโครงเรื่องมากกวาความเหมาะสมทางรูปทรง 

ภาพจิตรกรรมไทยไดใชองคประกอบท่ีเปนสวนรอง เชน ตนไม ภูเขา ลำธาร โขดหิน ฯลฯ เปนสิ่งแบง

เหตุการณหรือแบงพ้ืนท่ีของภาพไปในตัว แตในบางครั้งก็มีการแบงพ้ืนท่ีวางของภาพแตละตอน โดย

ใชเสนท่ีมีรูปแบบตางๆ เชน เสนหยักฟนปลา เสนโคงไปมา ฯลฯ แลวแตความเหมาะสม สวนท่ีใชแบง

ภาพนี้ เรียกวา “สินเทา”  

                       องคประกอบของสี (Colour) คือ องคประกอบของภาพท่ีแสดงออกดวยสี การใชสีในภาพ
จิตรกรรมไทย เปนการระบายสีแบน ไมแสดงแสงเงา การใชสียังเปนสิ่งกำหนดความสำคัญของภาพได
อีกดวย เชน การใชสีแบงสถานภาพของบุคคล ถึงแมภาพจิตรกรรมไทยจะนิยมระบายสีแบนๆ แตก็ได
เนนรายละเอียดของภาพ โดยใชสีท่ีเขมกวาหรือออนกวาในสวนท่ีเปนพ้ืนเพ่ือตัดเสน การจัดวาง
องคประกอบของภาพจิตรกรรมไทยโบราณมีความสัมพันธอยูกับตัวอาคารหรือสถาปตยกรรมนั้นดวย 
เนื่องจากภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบในประเทศไทย มีอยูในถ้ำ พระสถูป เจดีย หรือพระปรางค 
ตลอดจนโบสถ วิหาร หอไตร ฯลฯ  

                        การจัดวางภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง นิยมแบงเนื้อเรื่องดังนี้  
                       ผนังหุมกลองดานหนาพระประธานเหนือขอบประตู เขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ 

ผนังหุมกลองดานหลังพระประธาน นิยมเขียนภาพไตรภูมิ แตบางแหงเขียนภาพพุทธประวัติตอน
พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส เปดโลกท้ังสามใหเห็น  ผนังดานขางเหนือขอบหนาตาง 
ท้ังสองขางหรือบนคอสอง นิยมเขียนภาพเทพชุมนุม โดยเขียนเปนรูปเทพหรือเทวดานั่งประณมมือ 
เรียงเปนแถว แตมีบางแหงเขียนเปนภาพพระพุทธรูปประทับนั่งเรียงเปนแถว ผนังหองระหวางชอง
หนาตาง ผนังสวนนี้มีพ้ืนท่ีวางกวางและสูงพอประมาณ เรียกวา “หองพ้ืนผนัง” นิยมเขียนภาพเปน
เรื่องท่ีจบในหองเดียวกัน แลวแตวาชางจะเลือกเขียนจากเรื่องใด ถาเขียนภาพเรื่องพุทธประวัติ ก็จะ
จัดแบงเปนตอนๆในแตละหอง หรือเลือกเขียนเรื่อง “ทศชาติชาดก” ก็จะแบงเขียนเปนหองละหนึ่ง
พระชาติ และยังอาจเขียนเปนตอนๆจากเรื่องขนาดยาว เชน  พระเวสสันดรชาดก  ก็จะแบงเขียนเปน
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หองๆละ ๑ กัณฑถึง ๒ กัณฑ บานประตูบานหนาตาง นิยมเขียนภาพทวารบาล และอาจมีลวดลาย
ประกอบ เชน ลายพันธุพฤกษางานจิตรกรรมไดสะทอนถึงความเชื่อทางพุทธศาสนา ในแงมุมท่ีตางไป
จากศิลปกรรมแขนงอ่ืนๆ งานจิตรกรรมไดถูกถายทอดลงบนพ้ืนระนาบเรียบ เรื่องราวท่ีนำมาเขียน
ไดรับการออกแบบเพ่ือใชสื่อความหมายตามเรื่องราวในคัมภีร โครงสรางหรือองคประกอบของภาพ 
เปนสิ่งสำคัญท่ีชางเขียนจะตองคำนึงถึงเปนประการแรก เนื้อหาหรือเรื่องราว เชน เรื่องอดีตพุทธ  
พระพุทธประวัติ ไตรภูมิ และชาดก จะมีองคประกอบภาพท่ีเหมาะสมเฉพาะเรื่อง เรื่องท่ีเขียนกับ
ลักษณะองคประกอบภาพจึงมีความสัมพันธกันอยางชัดเจน (สมชาติ มณีโชติ. 2564. ออนไลน) 

 
2.2  แนวคิดจิตรกรรมไทยรวมสมัย 

                 วิ วัฒ น าก ารขอ งจิ ต รก รรม ไท ย ร วม ส มั ย  ก า ว ไป พ ร อมๆ  กับ ความ เจ ริญ                       
และวิวัฒนาการทางดานตางๆ ท่ีอยูรอบตัวมนุษย ในกรณีท่ีวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง               
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบสังคม งานจิตรกรรม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ก็ไดรับผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมเชนเดียวกัน แมวาสวนหนึ่งของการแสดงออกของงานจิตรกรรมรวม
สมัยในประเทศไทย จะไดรับอิทธิพลจากความเคลื่อนไหวของศิลปะ ซ่ึงเปนสากล แตก็ยังมี
แนวความคิดท่ีเปนอิสระ ไมมีความผูกพันตอสิ่งใด โดยเฉพาะจิตรกรมีโอกาสแสดงแนวความคิด
สรางสรรคในแนวใหม มีการทดลองเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับแนวความคิดของแตละบุคคล ในบาง
กรณี งานจิตรกรรมรวมสมัยอาจอาศัยเคาโครงของแนวความคิด ดานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  
มาสรางสรรคแนวทางใหมของจิตรกรรมรวมสมัยดวยก็ได การศึกษาศิลปะเปนสิ่งควบคูมากับความ
เจริญ และวิวัฒนาการของจิตรกรรมไทยรวมสมัย เนื่องจากงานจิตรกรรมรวมสมัย มิไดมีแนวทางตาม
แบบตระกูลชางเขียน แบบเดียวกับงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เชน ตระกูลชางนนทบุรี ตระกูล
ชางเพชรบุรี ซ่ึงสรางสรรคงานตามการวางโครงการ และแนวความคิดของครูชาง แตจิตรกรรมไทย
รวมสมัยนั้น จิตรกรผลิตงานสรางสรรคตามแนวทางของตน ดังนั้น การศึกษา หาความรู และ
วิวัฒนาการดานงานศิลปะในลักษณะสากลและวิเคราะหวิจารณลักษณะงานจึงเปนสิ่งจำเปน  
             การจัดตั้งสถาบันการสอนทางศิลปะในประเทศไทย เริ่มในสมัยรัชกาลท่ี 6 โดยเริ่มมีการตั้ง 
"โรงเรียนเพาะชาง" ข้ึนใน พ.ศ. 2456 เพ่ือจัดการ และใหการศึกษาในวิชาการดานศิลปะหลายสาขา 
และต้ังโรงเรียนประณีตศิลปกรรม (โรงเรียนศิลปากรแผนกชาง) ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ตอมาไดเปลี่ยนเปน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน พ.ศ. 2486 โดยมีศาสตราจารยศิลปพีระศรี  (Corrado Feroci, ค.ศ. 
1892-1962 ) ชาวอิตาลี เปนผูวางรากฐานในการศึกษาเก่ียวกับวิชาชาง สาขาจิตรกรรม และ
ประติมากรรม ท้ังในแบบของศิลปะสากล และศิลปะแบบประเพณีไทย มีจุดประสงค เพ่ือผลิตศิลปน 
ผูท่ีทำงานศิลปะอยางแทจริง วิวัฒนาการของจิตรกรรมรวมสมัยของไทย เม่ือพิจารณาชวงระยะเวลา
ของการสรางสรรคผลงาน ซ่ึงเริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 6 ประมาณ พ.ศ. 2477 เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน มีความกาวหนาเปนอยางมาก เม่ือเปรียบเทียบกับจิตรกรรมรวมสมัยของชาติ อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะชาติในแถบเอเชียดวยกัน ลักษณะการสรางสรรคไมจำกัดกรรมวิธี และเทคนิค มีท้ังสีน้ำ สี
ฝุน สีชอลก (chalk) สีน้ำมัน สีอะครีลิก (acrylic) และเทคนิคประสมอ่ืนๆ ดวย ศิลปนแตละบุคคล 
ตางก็มีวิวัฒนาการในการสรางสรรคงานจิตรกรรมของตนเอง 
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           ในการพัฒนางานจิตรกรรมรวมสมัยนั้น การแลกเปลี่ยนความรู การแสดงงานสรางสรรค 
และการวิจารณงาน เปนองคประกอบสำคัญของการพัฒนาการสรางสรรค ของแตละบุคคล การ 
สงเสริมคุณคาของงานจิตรกรรมรวมสมัย ใหไดมาตรฐาน จำเปนตองมีการแสดงผลงานตอสาธารณชน 
ดังนั้น สถานท่ีแสดงงาน หรือหอศิลป มีความจำเปนอยางยิ่ง ตอวิวัฒนาการของงานจิตรกรรมรวม
สมัย รวมท้ังการเผยแพร และการจัดประกวดผลงานจิตรกรรมก็เชนเดียวกัน เพราะทำใหไดเห็น
ผลงานในแนวความคิดตางๆ เปรียบเทียบกัน ซ่ึงเปนการกระตุน ใหผูผลิตงานสรางสรรค มีพลังในการ
สรางสรรคตอเนื่องกัน และมีความตั้งใจในการสรางสรรคผลงานใหมใหมีคุณคายิ่งข้ึน (จิตรกรรมไทย
รวมสมัย. 2564. ออนไลน) 
 
        ขรัวอินโขงจิตรกรไทยรวมสมัยยุคเริ่มแรก 
        จิตรกรไทยในยุคตนรัตนโกสินทรมีท้ังท่ีเปนฆราวาสและท่ีอยูในเพศ บรรพชิต ขรวัอินโขง คือ
พระภิกษุรูปหนึ่งท่ีจัดวาเปนศิลปนชั้นครูในงานจิตรกรรมไทย ทานถือเพศบรรพชิตตลอดชีวิตโดยบวช
เปนพระอยูท่ีวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) กรุงเทพฯ เดิม ขรัวอินโขง เปนชาวบานบางจาน จ.เพชรบุรี มี
ชื่อเดิมวา อิน สวนนาม ขรัวอินโขง นั้นเปนฉายาท่ีเสริมคุณสมบัติของทานใหชัดเจนข้ึน ท่ีมาของคำวา 
ขรัว และ โขง ซ่ึงนำหนาและตอทายจากชื่อ อิน ของทานมีความหมายตามพจนานุกรม ดังนี้ ขรัว 
เปนคำเรียกภิกษุท่ีมีอายุมากหรือบวชเม่ือแก นอกจากนี้ยังเปนคำท่ีใชกับผูท่ีคร่ำเครงบางสิ่งบางอยาง 
ถาเปนพระชราหรือหัวเกาจะมีคำวา ขรัว นำหนา สวนคำวา โขง สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศไดทรงอธิบายไววา “ขรัว อินโขง (ชางเขียน) เคยไตสวนกันทำไมถึงฉายาวา โขง เขาบอกวา
เปนเณรอยูเกินกาล จึงเรียกวา อินโขง ทำใหเขาใจไปวาเขียนผิด อานผิด แตเดี๋ยวนี้มานึกข้ึนไดวา 
ไมผิด หอยโขงมีเปนตัวอยางอยูเชน หอยโขง เณรโขง ก็เณรใหญโคงหรือโขง เปนคำเดียวกัน 
ความหมายวาใหญเหมือนกัน...” 
 ในความเปนจริงชื่อ ขรัวอินโขง คงจะเปนชื่อสามัญท่ีนิยมกันในหมูประชาชนคนรูจักท่ัวๆ ไป 
สวนชื่อท่ีเรียกอยางเปนทางการของขรัวอินโขงก็คือ “พระอาจารยเดิม” ขรัวอินโขงเปนชางเขียนท่ีมี
ฝมือและมีชื่อเสียงมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยถือเปนชางเขียนท่ีรับใช
ใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอด ความใกลชิดกับรัชกาลท่ี 4 นั้นคงเริ่มตั้งแตครั้งท่ีพระองค 
ยังทรงผนวชอยู แมแตตอมารัชกาลท่ี 4 จะไดเสด็จข้ึนครองราชยแลว พระองคก็ยังคงรับสั่งเรียกหา
ขรัวอินโขงอยูเสมอไมวาจะทรงมีพระราชประสงคสรางหรือปฏิสังขรณพระอารามแหงใดก็มักทรง
โปรดฯ ใหขรัวอินโขงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับโบสถและวิหารเหลานั้นเสมอ เลากันวา ขรัว
อินโขง มีบุคลิกลักษณะนิสัยท่ีแปลกคลายศิลปนท่ัว ๆ ไปท่ีมักมีโลกสวนตัว ขรัวอินโขงไมชอบรับแขก 
ชอบอยูคนเดียวเงียบๆ ในกุฏิ เพราะเหตุนี้กุฏิของทานจึงมักปดประตูใสกุญแจขางนอกตลอดเวลา  
คงเกรงวาหากมีคนมาหามากๆ จะเปนการทำลายสมาธิในการทำงานสวนเวลาท่ีทานจะออกนอกกุฏิ 
ก็จะใชวิธีปนออกทางหนาตาง 
 
         แนวคิดและรูปแบบการสรางงานของขรัวอินโขง 
         การเขียนภาพจิตรกรรมในชวงรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงเปนยุคท่ีนิยมฝรั่ง ประเทศไทยขณะนั้นกำลัง

พัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน เพ่ือใหมีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ขรัวอินโขงจึงเปนจิตร
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กรชางเขียนไทยคนแรกท่ีเขียนภาพทิวทัศนผูคนแบบประเทศตะวันตกบนผนังโบสถ ใชตัวละครและ

สถานท่ีแบบฝรั่ง และยังเปนคนแรกท่ีริเริ่มวาดภาพแบบ 3 มิติ คือเปนภาพท่ีมีความลึก เนนท่ีแสง

และเงา ใชสีไมฉูดฉาดแบบภาพเขียนทางยุโรป ซ่ึงตางจากภาพเขียนไทยในอดีตภาพเขียนของ  

ขรัวอินโขง ไดอาศัยเคาโครงจากภาพพิมพท่ีแพรเขามาเมืองไทยจากกลุมมิชชันนารี เปนภาพท่ีสงเขา

มาจำหนายในบางกอกขณะนั้น ดวยอัจฉริยภาพในดานจิตรกรรมของขรัวอินโขงทานสามารถสราง

จินตนาการเขียน ภาพจิตรกรรมไทยท่ีมีกลิ่นอายของบรรยากาศฝรั่งไดอยางงดงามและนาท่ึง ผลงาน

บางภาพแมจะเปนบรรยากาศฝรั่งแตเรื่องราวของภาพกลับเปนปริศนาธรรมท่ี แสดงออกไดอยางดี

เยี่ยม นอกจากนี้ผลงานของทานยังแสดงใหเห็นถึงสภาพสังคมไทยขณะนั้นท่ีดำเนินชีวิต ตามคตินิยม

ทางพุทธศาสนา เชนภาพวาดภายในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ซ่ึงบอกเลาถึงการไป

นมัสการพระพุทธบาทท่ีทานเขียนใหเห็นถึงบรรยากาศตางๆไดอยางละเอียดชัดเจน           

          ผลงานของ  “ขรัวอินโขง”  ท่ียังมีหลักฐานอยูในปจจุบันมีอาทิสมุดภาพรางเปนภาพเขียน

แบบไทยเดิมเชนวาดเสนภาพหนาคนหนาลิงปจจุบันอยูท่ีหอสมุดแหงชาติภาพเขียนสุภาษิตท่ีบาน

หนาตางพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวาดเปนรูปตัวละครไทยภาพ วาดสีฝุนเรื่อง “ทศชาติ” 

จำนวน 5 ภาพ แตละภาพมีขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร ภาพดังกลาวยังวาดไมสมบูรณเปน

ภาพธรรมชาติ ตนไม ภูเขา มีภาพบุคคลเปนเพียงสวนประกอบเล็กๆ ปจจุบันเก็บรักษาไวท่ีพิพิธภัณฑ

หอศิลป ถนนเจาฟา ภาพวาดพระราชพงศาวดารในหอราชกรมานสุรและหอราชพงศานุสร วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม เปนภาพเลาเรื่องเหตุการณเก่ียวกับการรบระหวางไทยพมาและการรบพุงในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน 

 ภาพวาดภายในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี เปนภาพท่ีแสดงถึงการไปนมัสการ

พระพุทธบาท จ.สระบุรี นับเปนงานชิ้นเดียวท่ีเขียนข้ึนในจังหวัดอันเปนบานเกิดของทานภาพวาดท่ี

มณฑปพระพุทธบาท วัดพระงาม จ.พระนครศรีอยุธยา ลักษณะเปนภาพไทยผสมกับเทคนิคการเขียน

ธรรมชาติแบบยุโรป ภาพวาดภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เปนภาพปริศนาธรรมท่ี

มีบรรยากาศและตัวละครท้ังหมดเปนแบบฝรั่งตะวันตก ภาพวาดภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสเปน

ภาพปริศนาธรรมลักษณะคลายกับวัดบวรนิเวศวิหารมากเพียงตางกันในรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น 

        นอก จากนั้นเชื่อกันวา “ขรัวอินโขง” เปนจิตรกรทานแรกของไทยท่ีเปนผูเขียนภาพคนเหมือน 

ภาพท่ีนาเชื่อวาเปนภาพเหมือนภาพแรกคือ ภาพพระบรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว ปจจุบันภาพดังกลาวประดิษฐานอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตามหลักฐานท่ีปรากฏ

อยูทำใหเชื่อวาพระบรมรูปชิ้นนี้เปนงานพอรตเทรตชิ้น แรกของเมืองไทยผลงานของ “ขรัวอินโขง” 

จัดวาเปนมรดกทางศิลปกรรมชั้นเยี่ยมท่ีทรงคุณคาท่ีสุดในบรรดาจิตรกรสมัย รัตนโกสินทร ทานเปน

เอกอัจฉริยะจิตรกรตนแบบท่ีมีพรสวรรคในดานการใชสี การวางภาพและริเริ่มการเขียนภาพท่ีมีมิติ  

จนกลาวไดวา ขรัวอินโขง เปนศิลปนชางเขียนชั้นบรมครูท่ีฝากผลงานดานจิตรกรรมไวมากมาย 
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จนไดรับการยกยองมาจนถึงปจจุบัน  ขรัวอินโขงไดรับการยกยองนับถือวาเปนผูเริ่มตนงานจิตรกรรม

สมัยใหม เพราะในงานจิตรกรรมของทาน การแสดงอารมณและบรรยากาศเปนการแสดงออกท่ีเปน

อิสระ และพนจากกฎเกณฑของภาพเขียนแบบประเพณีโดยท่ัวไป ผลงานของทานแสดงออกถึงคุณคา

ของงานจิตรกรรมซ่ึงอยูเหนือเหตุผลทางทฤษฎีในการเขียนภาพ เปนการชี้ทางใหชางเขียนยุคตอๆ  

มาของไทยไดมองเห็นการสรางสรรคสิ่งใหมท่ีไมซ้ำซาก ไมปดก้ันความคิดของตนไวกับรูปแบบทาง

ศิลปะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (ขรัวอินโขง. 2564. ออนไลน)  

 
3. จังหวัดสระบุร ี 
            3.1 ความเปนมาของจังหวัดสระบุรี 
            สระบุรีเปนเมืองเกาแก และมีความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมมาตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 16-
20 แตเพ่ิงมากอตั้งเปนเมืองอยางจริงจังในสมัยอยุธยาเปนราชธานี ในรัชสมัยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ มูลเหตุแหงการตั้งเมืองเนื่องจากตองการใชเปนท่ีระดมพลในยามสงคราม และดำรงสถานะ
เมืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
          ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 จึงไดรับการจัดตั้งเปน
จังหวัด มีการตัดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2 ผานไปยังจังหวัดนครราชสีมา จนปจจุบันสระบุรีไดกลายเปนชุมทางการคมนาคมท่ี
สำคัญของท้ังภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจังหวัดทางแถบตะวันตก 
          สวนชื่อของเมือง มีการสันนิษฐานวาเดิมท่ีตั้งเปนเมืองมีพ้ืนท่ีอยูในทำเลใกลบึงหนองโงง 
หลังจากตั้งเปนเมืองจึงนำเอาคำวา "สระ" มารวมกับคำวา "บุรี" และใชเปนชื่อเมือง "สระบุรี" มา
จนถึงปจจุบัน 
         ประวัติศาสตรจังหวัดสระบุรี 
          สมัยอยุธยา 
          สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดทรงสันนิษฐานวาสระบุรีเปนเมือง
ท่ีสรางข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวปพุทธศักราช 2092 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
ซ่ึงครองราชสมบัติระหวางปพุทธศักราช 2091-2111 
          หลังวางเวนการสงครามมาระยะหนึ่ง เม่ือมีขาศึกศัตรูโดยเฉพาะศึกพมามาประชิดติดพระ
นครทำใหเพลี่ยงพล้ำตอขาศึก จนครั้งหนึ่งตองสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัยอัครมเหสี ซ่ึงปลอมตัว
เปนชายเสด็จตามทัพของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไป ณ ทุงลุมพลี หรือทุงมะขามยอง ชานพระนคร
ดานทิศเหนือ 
          หลังเสร็จศึกพมาคราวนั้นแลว ไดมีการปรึกษาขอราชการเก่ียวกับกลยุทธในการปองกัน
ประเทศใหม โดยเฉพาะปญหาไพรพลท่ีเกณฑเขามาไดนอย ไมเพียงพอตอการตานขาศึก จึงโปรดให
จัดตั้งเมืองรอบพระนครเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู เชน เมืองสุพรรณบุรี เมืองอินทรบุรี เมืองพรหมบุรี 
เมืองสิงหบุรี เมืองลพบุรี และเมืองนครนายก 
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          หัวเมืองรอบนอกเหลานี้ เดิมไดมีการกอกำแพงรอบเมือง เพ่ือใหเปนปอมปราการปองกัน
ขาศึกไมใหตีแตกไดโดยงาย ภายหลังเม่ือถูกศัตรูตีแตกและยึดได กลับกลายเปนประโยชนแกขาศึกไป 
จึงไดมีการพิจารณาปรับปรุงไปในคราวเดียวกัน 
          สำหรับเมืองท่ีจัดตั้งข้ึนใหมในคราวนั้น เฉพาะท่ีมีบันทึกในพระราชพงศาวดาร ไดแก เมือง
สาครบุรี เมืองนครชัยศรี และเมืองนนทบุรี ซ่ึงลวนเปนเมืองท่ีต้ังอยูทางแถบตะวันตกและทิศใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงทรงสันนิษฐานวา ดานทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก็นาท่ีจะมีการตั้งเมืองข้ึนใหม สำหรับเปนท่ีระดมพล เพ่ือไปชวยหัวเมือง
ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกยามมีขาศึกยกมาเชนเดียวกัน 
          ตามขอสันนิษฐานของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมืองท่ีตั้งข้ึน
ใหมดานทิศตะวันออก ไดแก เมืองฉะเชิงเทรา สวนเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เมือง
สระบุรี ท่ีสันนิษฐานเชนนั้น เนื่องจากตอมาไมนานชื่อเมืองสระบุรีก็ไดปรากฏบนหนาประวัติศาสตร
ชาติไทย โดยปรากฏครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ครั้งทรงข้ึนครองราชยครั้งท่ี 2 หรือ
ราวพุทธศักราช 2098 ซ่ึงไดขาววาหัวเมืองฝายเหนือถูกพมายึดไดและกำลังเคลื่อนทัพเขามาใกล
พระนคร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงจัดไพรพลเตรียมทัพไวสำหรับปกปองพระนคร ดังความ
ตอนหนึ่งในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาท่ีวา 
         "...อนึ่งหนาท่ีซ่ึงเปนหนาท่ีกวดขัน พระเจาอยูหัวก็ไวพระยากลาโหมและพระยาพลเทพ พระ
มหาเทพเมืองชัยนาถ เมืองสุพรรณบุรี เมืองลพบุรี เมืองอินทรบุรี เมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี เมือง
นครนายก เมืองสระบุรี เมืองพรหมบุรี เมืองสรรคบุรี เมืองสิงคบุรี เมืองนครชัยศรี เมืองธนบุรี เมือง
มฤต ท้ังนี้อยูประจำหนาท่ีแตประตูหอรัตนชัย..." 
         สวนชื่อเจาเมืองสระบุรีไดปรากฏข้ึนครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ครั้งจัดทัพเตรียมข้ึนไปปราบประเทศกัมพูชาท่ีคิดไมซ่ือตอกรุงศรีอยุธยาตลอดมาต้ังแตสมัยพระเจา
จักรพรรดิ เชนราวพุทธศักราช 2125 ดังความในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาตอน
หนึ่งวา 
       "...มีพระราชบริหารสั่งพระยานครนายก พระยาปราจีน พระวิเศษเมืองฉะเชิงเทรา พระสระบุรี 
4 หัวเมือง ใหพระยานครนายกเปนแมกองใหญคุมพลหม่ืนหนึ่งออกไปตั้งคายขุดคูปลูกยุงฉางถายลำ
เรียงไวตามตำบลทำนบรักษาใหม่ันอยาใหเสียทีแกขาศึก ฝายพระยานครนายก พระยาปราจีน พระ
ยาวิเศษฉะเชิงเทรา พระสระบุรีกราบถวายบังคมลาและก็ไปทำตามพระราชบัญชาสั่ง..." 
       สำหรับเมืองท่ีตั้งข้ึนในคราวต้ังเมืองสระบุรีลวนเปนเมืองท่ีกำหนดแตเขตแดน ไมไดกำหนด 
ท่ีตั้งเมืองแนนอนดวยเพราะมีจุดประสงคเพียงเพ่ือความสะดวกในการระดมพลในยามสงครามเทานั้น 
เหตุนี้จึงถือเอาท่ีอยูของเจาเมืองเปนเกณฑกำหนดท่ีตั้ง เจาเมืองยายไปท่ีใดท่ีตั้งเมืองก็ยายไปตามนั้น 
และเปนอยูเชนนี้จนเขาสูสมัยรัตนโกสินทร 
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          สมัยรัตนโกสินทร 
          ตนสมัยรัตนโกสินทร สระบุรียังคงเปนเมืองเปด มีหนาท่ีระดมพลเพ่ือไปชวยทัพหลวง และ 
หัวเมืองฝายตะวันออกเฉียงเหนือและฝายเหนืออยูเปนประจำโดยเฉพาะในรัชสมัยรัชกาลท่ี 1-3  
ไดยกทัพไปปราบหัวเมือง เชน เวียงจันทน หลวงพระบาง และกัมพูชาท่ีคิดกบฏอยูบอยๆ 
          การปกครองหัวเมืองตางๆ ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงไมแตกตางจากสมัยอยุธยานัก 
คือ เมืองยิ่งไกลพระนครมากเทาไรก็มีอิสระในการปกครองตนเองมากเทานั้น เนื่องจากการคมนาคม
ยังไมสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ ทำใหการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีของบานเมืองเปนไป 
อยางลำบาก 
          จนในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดจัดระบบ 
การปกครองสวนภูมิภาคข้ึนใหมเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล คือ ในเมืองหนึ่งๆ จะแบงการปกครอง
ออกเปนอำเภอ ตำบล ข้ึนอยูในการปกครองของเจาเมือง สวนเมืองตางๆ ท่ีอยูในละแวกใกลเคียงกัน
ก็จะจัดตั้งเปนมณฑลข้ึนเพ่ือทำหนาท่ีดูแลและปกครอง เม่ือแรกตั้งมีอยู 6 มณฑลตอมาไดตั้งเพ่ิมเติม
อีกหลายมณฑล สำหรับสระบุรีข้ึนอยูในการปกครองของมณฑลกรุงเกา *ตอมาเม่ือสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพดำรงพระยศเปนเสนาบดีมหาดไทย พระองคไดจัดระเบียบ
การปกครองเปนแบบรวมอำนาจไว ณ จุดเดียว คือ สวนกลาง พรอมกับเปลี่ยนระบบการปกครอง
สวนภูมิภาคเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล มีขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูปกครองบังคับบัญชาหัวเมือง
ตางๆ หมายถึงรัฐไมยอมใหอำนาจการปกครองไปอยูท่ีเจาเมืองอีกตอไป โดยเริ่มจัดตั้งข้ึนในป
พุทธศักราช 2435 แลวเสร็จในปพุทธศักราช 2458 เขาสูสมัยรัชกาลท่ี 7 ตรงกับพุทธศักราช 
2476 ไดมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนแบบประชาธิปไตย และได
มีการตราพระราชบัญญัติการปกครองเปนแบบกระจายอำนาจสูภูมิภาคเปลี่ยนจาการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล เปนจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบาน และยังใชอยูจนถึงปจจุบัน 
          สำหรับเม่ือสระบุรีก็ไดจัดต้ังเปนจังหวัดสระบุรีในคราวเดียวกันนี้เม่ือแรกศาลากลางจังหวัด
ตั้งอยูท่ีอำเภอเสาไห ตอมาความเจริญตางๆ ไดยายมาอยูท่ีบริเวณตำบลปากเพรียว อำเภอปากเพรียว 
เนื่องจากไดมีการตัดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผานพ้ืนท่ีไปยังจังหวัดนครราชสีมา ทำใหพ้ืนท่ี
บริเวณดังกลาวกลายเปนชุมทาง และชุมชนการคา จนทางการเห็นวา ศาลากลางนาจะอยูในทองท่ีท่ีมี
ความเจริญมากกวาจึงไดมีคำสั่งยายท่ีตั้งศาลากลางมาอยู ณ ตำบลปากเพรียว ไดเปลี่ยนใหมเปน
อำเภอเมืองสระบุรี 
          บริเวณท่ีตั้งศาลากลางในปจจุบันคือ ถนนเทศบาล 3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี 
โดยยายมาจากท่ีเดิมเนื่องจากสถานท่ีคับแคบ ไมสะดวกตอการทำงานของเจาหนาท่ีและการบริหาร
ประชาชน 
 
        3.2 สภาพท่ัวไปของจังหวัดสระบุรี 
               1. สภาพทางภูมิศาสตร 
                   1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                   จังหวัดสระบุรีมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 3,576 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,096,000 ไร อาณาเขตและจังหวัดใกลเคียงท่ีติดตอกับจังหวัดสระบุรี มีอยู 6 จังหวัด คือ 
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          ทิศเหนือ เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองโดน อำเภอพระพุทธบาทติดตอกับจังหวัด
ลพบุรี 
          ทิศใต เขตอำเภอวิหารแดง ติดตอกับจังหวัดนครนายก อำเภอหนองแคติดตอจังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          ทิศตะวันออก เขตอำเภอแกงคอย และอำเภอมวกเหล็ก ติดตอกับจังหวัดนครนายก และ
จังหวัดนครราชสีมา 
          ทิศตะวันตก เขตอำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห อำเภอบานหมอ และอำเภอ
ดอนพุด ติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
               1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
                     สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ เปนท่ีราบสูงสลับภูเขา มีปาไม
หนาแนนในเขตเขาสูงและ พ้ืนท่ีราบลุม จัดเปนดินตะกอนใหมเนื่องจากเคยเปนทะเลมากอน 
                    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                           สวนสภาพอากาศของจังหวัดสระบุรีไมแตกตางจากจังหวัดท่ีอยูในเขตท่ีราบลุม
เดียวกันนัก สามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 
ในแตละฤดูกาลไมแตกตางกันเทาใด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงประมาณ 34 องศาเซลเซียส และต่ำสุด
ประมาณ 23 องศาเซลเซียส 
          2. ประชากร 
              ในป พ.ศ. 2563 ประชากรท้ังหมด จำนวน 643,828 คน ประชากรชาย จำนวน 
327,323 8o ประชากรหญิง จำนวน 643,828 คน อำเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแก อำเภอ
เมืองสระบุรี รองลงมา ไดแก อำเภอแกงคอย อำเภอหนองแค และอำเภอพระพุทธบาท ตามลำดับ 
ท้ังนี้จังหวัดสระบุรีเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ซ่ึงในป พ.ศ. 2563 มีสัดสวนผูสูงอายุเปนรอยละ 
17.44 จากประชากรท้ังหมด และสวนใหญอาศัยอยูลำพังคนเดียว (ลำดับท่ี 53 ของประเทศ) 
          3. เขตการปกครอง 
              จังหวัดสระบุรีมีพ้ืนท่ีขนาดไมกวางใหญมากนัก อีกท้ังลักษณะพ้ืนท่ียังเปนพ้ืนท่ีราบเสีย
สวนใหญ มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบายทำใหงายตอการปกครองและการบริหารราชการ ท้ังนี้ไดแบง
การปกครองออกเปน 3 สวน ไดแก 
           การบริหารราชการสวนกลาง หนวยงานของสวนกลางและรัฐวิสาหกิจเขามาตั้งท่ีทำการอยู
ภายในจังหวัดกวา 40 แหง 
           การบริหารราชการสวนภูมิภาค แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 13 อำเภอ 111 
ตำบล 955 หมูบาน อำเภอตางๆ ไดแก อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห อำเภอหนองแซง อำเภอ
หนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอแกงคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังมวง อำเภอพระพุทธบาท 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบานหมอ อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด 
          การบริหารราชการสวนทองถ่ิน แบงการบริหารออกเปนองคการบริหารสวนจังหวัดและ
เทศบาล ซ่ึงมีจำนวนท้ังสิ้น 4 เทศบาล 17 สุขาภิบาล และ 103 องคการบริหารสวนตำบล จังหวัด
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สระบุรี แบงเขตการปกครองออกเปน 13 อำเภอ 111 ตำบล 963 หมูบาน 21 เทศบาล103 
องคการบริหารสวนตำบล (สระบุรี ประวัติ สภาพท่ัวไป. 2564. ออนไลน) 
           3.3 วัดสมุหประดิษฐาราม 
                  ประวัติวัดสมุหประดิษฐาราม เปนพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ เรียกชื่อเต็มวา"
วัดสมุหประดิษฐาราม ตั้งอยูเลขท่ี ๒ ถนนพิชัยรณรงคสงคราม หมูท่ี ๗ ตำบลสวนดอกไมอำเภอเสา
ไห จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ท่ีดินท่ีตั้งวัดมีเนื้อท่ี ๑๕ ไร๓ งาน ๓๓ ตารางวา  โฉนด
ท่ีดินเลขท่ี ๗๗๓๙ ตั้งวัดเม่ือประมาณ พ.ศ.๒๔๐๐ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เขตวิสุงคามสีมา 
กวาง ๒0 เมตร ยาว ๔0 เมตรไดรับการสถาปนาข้ึนเปนพระอารามหลวง ประมาณ พ.ศ.๒๔๐ มี
อาณาเขต ดังนี้ 
         ทิศเหนือ  มีอาณาเขตจรดแมน้ำปาสัก 
          ทิศใต  มีอาณาเขตจรดโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ (วันครู ๒๕๐๑) 
          ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจรดคลองเขตวัดติดกับเขตราชพัสดุ 
          ทิศตะวันตก มีอาณาเขตจรดถนนพิชัยรณรงคสงคราม ซ่ึงตอจากทางรถไฟสถานีปอกแปก 
      ประวัติผูสรางและปฏิสังขรณวัดผูสรางวัดสมุหประดิษฐาราม คือ เจาพระยานิกรบดินทร  
มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ท่ีสมุหนายก 'นามเดิม "โต" เปนบุตรหลวงพิชัยวารี ชื่อมัน แซอ๋ึง   
เปนขาหลวงเดิม ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดเปนท่ีพระยาพิชัยวารี ในรัชกาลท่ี ๒  
เม่ือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสวยราชยเลื่อนเปนพระยาพิชัยวารี แลวตอมาเปนพระยา
ราชสุภาวดีและโปรดฯ ใหวาท่ีสมุหนายก ในรัชกาลท่ี ๓ ครั้นรัชกาลท่ี ๕ โปรดฯ ใหเปน เจาพระยา  
ท่ี "สมุหนายก" เจาพระยานิกรบดินทร มหินทรมหากัลยาณมิตรไดสรางวัดนี้ ข้ึนเม่ือรัชกาลท่ี ๓  
เพ่ืออุทิศใหมารดาของทานเลากันวา เดิมสรางเสนาสนะข้ึน ๒ หมู หมูหนึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันตกหาง
จากกำแพงแกวประมาณ ๑๐ วาเศษ สำหรับเปนท่ีอยูของเจาอาวาส มีกุฏิ ๔ หลังหอสวดมนต ๑ หลัง 
อีกหมูหนึ่ง ตั้งอยูทางทิศตะวันออก หางจากกำแพงแกวประมาณ ๑ เสนเศษ มีกุฏิ ๗ หลัง ชนิด ๒ 
หอง ๖ หลัง ๓ หอง ๑ หลัง แตไดยุบคณะเหนือมารวมกับคณะใตเสีย เม่ือยุคพระครูพุทธฉายาภิบาล 
(มี) ปกครองวัด 
      เม่ือสรางวัดเสร็จแลว จึงไดนอมเกลาฯ ถวายเปนพระอารามหลวง แตจะเปนในรัชกาลไหน
ไมแน เพราะปรากฏวา ทานเจาพระยานิกรบดินทร (โต) ไดเปนท่ีสมุหนายกอยูถึง  2 รัชกาลคาบ
เก่ียวกัน คือตอนปลายรัชกาลท่ี ๓ และตนรัชกาลท่ี ๔ สันนิษฐานวาคงจะไดถวายในรัชกาลท่ี ๔ เม่ือ
สรางวัดเสร็จแลว ครั้นถวายเปนพระอารามหลวงแลว จึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรด
พระราชทานนามวา "วัดสมุหประดิษฐาราม" สวนการปฏิสังขรณในยุคกอนๆ ไมทราบวาใครได
ปฏิสังขรณอะไร อยางไรบางคงจะเปนดวยในยุคนั้นเสนาสนะและถาวรวัตถุยังบริบูรณอยู จึงไม
ปรากฏการปฏิสังขรณ พ่ึงมามีข้ึนในยุคพระครูพุทธฉายาภิบาล (ชา) ผูครองวัดรูปท่ี ๓ ไดจัดการสราง
กุฏิไมหลังหนึ่ง ยาว ๓ หอง มุงกะเบื้องไทย และกุฏิชนิดเรือนแพหลังหนึ่ง ยาว ๓ หอง มุงกะเบื้องไทย
เชน เดียวกัน กับปฏิสั งขรณ ศาลา ๒ หอง ๑ หลั ง สำหรับ เปน ท่ี พักขาราชการในเวลาถือ
น้ำพระพิพัฒนสัตยา ดวยในยุคนั้นการถือน้ำพิพัฒนสัตยาสำหรับขาราชการจังหวัดสระบุรี มาประชุม
ถือท่ีวัดนี้ทุกๆ ปแตไดเลิกไปประชุมถือท่ีอ่ืนนานแลว 
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      ตอมาถึงยุคพระครูพุทธฉายาภิบาล (ศรี) ผูปกครองวัดรูปท่ี ๔ พระเจาพ่ีนางเธอ พระองคเจาภัท
รายุวดี ทรงบริจาคทรัพยสวนพระองค โปรด ใหพระครูพุทธฉายาภิบาล (ศรี) ทำการปฏิสังขรณ ชอ
ฟา ใบระกา ฝาผนัง บานประตูและหนาตางพระอุโบสถและกำแพงแกว กับเปลี่ยนพ้ืนชานในกำแพง
แกวซ่ึงเดิมปูดวยกะเบื้องไทยกะเบื้องปูนซีเมนตขนาดใหญสี่เหลี่ยมแลวยาย กุฏิเกา ๘ หลังมาปลูกไว
ทางทิศใต สรางกุฏิไม ข้ึนอีกหลังหนึ่ง ยาว ๗ วา กวาง ๔ วา ๒ ศอก มีเฉลียงรอบ ทรงเรือนไทย  
พ้ืนชั้นเดียวหลังคา มุงกะเบื้องซีเมนต และปลูกนอกชานกับ ปฏิสังขรณกุฏิ ๕ หองอีกหลังหนึ่ง ศาลา
การเปรียญเดิมอยูริมตลิ่งใกลลำน้ำ ไดยายมาปลูกไวทาง ทิศเหนือ ทำเปนมุขลด ๒ ชั้น มีมุขยื่นออก 
ทางดานหนา มีชอฟาใบระกาปนดวยปูน ใชไมของเกาบาง ของใหมบาง สรางโรงเรียนหนังสือไทย 
๑ หลัง ยาว ๗ วา ๒ ศอก กวาง ๔ วา ๒ ศอก ทรงปนหยา หลังคามุงกะเบื้องซีเมนต ศาลาน้ำ ๒ หลัง 
หลังหนึ่งตั้งอยูตรงซุมประตู บันไดนอกชานทางทิศเหนือ อีกหลังหนึ่งตั้งอยู ตรงหนามุขพระอุโบสถทิศ
เหนือ ถมสระเกา ๒ สระ ขุดใหม ๑ สระ ยาว ๑0 วา กวาง ๑๐ วา ลึก ๔ ศอกเศษ แลวทำรั้วไมก้ัน
เขตวัด ๒ ดาน คือดานตะวันตก กับดานตะวันออก สูง ๒ ศอกคืบ และยายหอระฆังมาสรางข้ึนใหม 
ท่ีเปนมุมกุฏิทางทิศพายัพ 
      การปฏิสังขรณ สิ่งตางๆ ดังกลาวมาแลว ไดอาศัยใชจายทรัพยของพระเจาพ่ีนางเธอ พระองค
เจาภัทรายุวดี ทรงบริจาคท้ังสิ้น แตจะเปนจำนวนเงินมากนอยเทาใดไมปรากฏ พอเสร็จการ
ปฏิสังขรณแลว พระครูพุทธฉายาภิบาล (ศรี) ก็ขอพระบรมราชานุญาตลาสิกขาการปฏิสังขรณตางๆ 
มีขอความในหนังสือตรวจการคณะสงฆสระบุรี ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๖๐ บันทึกวา "พระเจาพ่ีนางเธอพระองคเจาภัทรายุวดี และพระเจาพ่ีนางเธอ
พระองค เจาเจริญศรีชนมายุ มีของกอสรางเปนหลักฐาน อุโบสถกออิฐ ทรวดทรงงาม กุฎีมีเปนหมู
ใหญ ท่ีเปนชั้นก็มี หลังสำหรับเปนท่ีอยูเจาอาวาสใหญถึง ๕ หอง มีโรงเรียนหนังสือไทย กออิฐ ๒ ชั้น 
สอนถึงมัธยม ๔ มีเด็กนักเรียน ๑๐๐ คนเศษไดอาศัยกำลังของพระเจาพ่ีนางเธอ ๒ พระองค ทรงชวย
อุปถัมภกันตอ ๆ มา ซ่ึงพระเจาพ่ีนางเธอพระองคเจาเจริญศรีชนมายุ ทรงอุปการะอยู ทรงประทาน
คาภัตตาหารเลี้ยงพระ ประทานคาบำรุงครูโรงเรียน ในบัดนี้มีพระอยู ๑๑ รูป เจาอาวาสพระใบฎีกา
นาคเปนผูรั้งจึงทรงพระดำริจะใหพระครูโต ผูรั้งตำแหนงเจาคณะเมืองมาอยูครองวัดนี้ ในหนังสือ
ตรวจการคณะสงฆสระบุรี ของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาชิรญาณวโรรส พ.ศ. ๒๔๕๕ - 
๒๔๖ หนา ๓50 มีขอความบันทึกการเสด็จมาวัดสมุหประดิษฐารามไววา วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๔๕๗ 
เวลาจวนค่ำ ประทับเรือท่ีนั่งอันมาจอดคอยอยูท่ีหนาวัด เวลาย่ำค่ำ ๒0 นาที เรือท่ีนั่งออกจากทาลอง
ตอลงไป เวลาจวน ๑ ทุม ถึงหนาวัดสมุหประดิษฐ ตำบลสาวไห เขาปลูกประรำไวรับเสด็จท่ีหาดทราย
หนาวัด ประดับประดาดวยผาขาว ผาแดง ติดธงชางและแขวนโคมญ่ีปุน เรือท่ีนั่งเทียบทา พระสงฆ
ประมาณ ๔0 รูป ราษฎรชายหญิงราว ๕๐๐ คอยรับเสด็จ เสด็จข้ึนประทับ ณ ปะรำ หลวงทรงศักดิ์
วิเศษ กับองุน บุตรีพระยาชัยวิชิต (ชวง) ผูรักษากรุง ซ่ึงพระเจาพ่ีนางเธอ พระองคเจาเจริญศรี 
ชนมายุ โปรดใหข้ึนมาจัดการรับเสด็จคอยเฝาอยู ณ ท่ีนั้นดวย ทรงปฏิสันถารแลวทรงพระดำเนินข้ึน
บนวัด เสด็จเขานมัสการพระในพระอุโบสถ แลวเสด็จกลับลงมาประทับท่ีปะรำ ประทานพระธรรม
เทศนาแกราษฎร ทรงแสดงอัปปมาทธรรมอันเปนธรรมมีอุปการมาก ท้ังทางคดีโลกทางคดีธรรม จบ
แลวประทานดายสายสิญจนผูกขอมือเด็ก ประทานปฏิสันถารแกราษฎรเหลานั้น เวลา ๒ ทุมเศษเสด็จ
ลงประทับเรือท่ีนั่ง ทรงนำพระสงฆผูตามเสด็จสวดมนต เพ่ือเปนสวัสดิมงคล แกบานเมือง ฯ วันท่ี ๒๗ 
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มกราคม ๒๔๕๗ เวลาเชา เสด็จไปทรงรับบาตร เสด็จกลับมาประทับศาลาการเปรียญ พวกราษฎรจัด
สำรับคาวหวานมาถวาย ประมาณ 200 ราย ทรงรับประเคนท่ัวกันแลว ประทานศีล ๕ แลวประทาน
พระธรรมเทศนา ทรงแสดง กัลยาธรรม ๕ จบแลว เสวยเชาพรอมดวยพระสงฆท้ังหลาย ครั้นเสวย
และทรงอนุโมทนาเสร็จแลว ประทานของแจกแกพวกชาวบาน ประทานดายสายสิญจนผูกขอมือเด็ก 
ประทานของแจกแกพวกกรรมการอำเภอ กำนัน ผูใหญบาน และราษฎรผูจัดการรับเสด็จท่ัวกันแลว
เสด็จทอดพระเนตรวัด เสด็จเขานมัสการพระในพระอุโบสถ ฯ 
     ครั้นถึงยุคพระศีลวิสุทธิดิลก (โต) ปกครองวัด ไดจัดการบูรณปฏิสังขรณ เสนาสนะข้ึนอีก ๖ หลัง 
สิ้นเงิน ๔๔๐ บาท ๗๙ สตางค ขยายสระน้ำของเกา ใหยาวไปทางทิศตะวันออกอีก ๑๐ วา สิ้นเงิน 
๑,๒๗๙ บาท ๖๕ สตางค ในยุคนี้ พระบุญไดเปนหัวหนาสรางเว็จกุฏิข้ึนหลัง ๒ หอง สิ้นเงิน ๓๔๑ 
บาท 70 สตางค พระสมุหลีสรางถนน ๔ สาย ทำเปนถนนลาดคอนกรีต สายท่ี ๑ ยาว ๑เสน ๑๓ วา 
๑ ศอก สายท่ี ๒ ยาว ๑๖ วา ๒ ศอกคืบ สายท่ี ๓ ยาว ๙ วาคืบสายท่ี ๔ ยาว ๑๐ วา ๒ ศอก กวาง 
๓๐ นิ้วฟุตเทากันท้ัง ๔ สาย รวมท้ังหมดสิ้นเงิน ๑,๐๓๙ บาท ๗ สตางค พระจันทร สรางกุฏิไม ๑ 
หลัง ๓ หอง หลังคามุง กะเบื้องซีเมนต สิ้นเงิน ๓๖๗ บาทตอมาพระศีลวิสุทธิดิลก (โต) ไดสรางกุฏิไม
ข้ึนอีก ๑ หลัง ยาว ๙ วา ๒ ศอกคืบ ๙ นิ้ว กวาง ๑๐ ศอก ทรงปนหยา หลังคามุงกะเบื้องซีเมนต  
สิ้นเงิน ๑,๒0๐ บาท และไดสรางครัวข้ึนหลังหนึ่งยาว ๔ วา กวาง ๘ ศอก มีเฉลียง ๒ ดาน มุงดวย
สังกะสี สิ้นเงิน ๓๖๐ บาท สรางโตะเกาอ้ีสำหรับโรงเรียนธรรมวินัย ๒๐๒ ชุด สิ้นเงิน ๑,๘๓๙ บาท 
พ.ศ. ๒๔๗ พระศีลวิสุทธิดิลก (โต) เปนหัวหนาชักชวนเจาอาวาสในทองท่ี จังหวัดสระบุรี พรอมกับ
ประชาชนผูมีศรัทธาบริจาคทรัพยสรางโรงเรียนธรรมวินัยข้ึน ๑ หลัง ยาว ๑๗ วา กวาง ๕ วาคืบ เปน
โรงเรียน ๒ ชั้น ชั้นลางกออิฐถือปูน ชั้นบนเปนเครื่องไมทรงปนหยา ดานหนามีมุขดานหลังมุขเดี่ยว 
หลังคามุงกะเบื้องซีมนต สิ้นเงินรวมท้ังสรางถนนและอ่ืนๆ อันเก่ียวเนื่องติดตอกับโรงเรียนดวย 
๑๙,๘๓๕ บาท พ.ศ. ๒๔๗๒ พระศีลวิสุทธิดิลก (โต) ไดยุบกุฏิเทาท่ีชำรุดหักพังแลว รวมสรางใหม เสา
และคานหลอคอนกรีต ยาว ๔ วา ๒ ศอก กวาง ๓ วา ๓ หองเปนทรงปนหยา หลังคามุงกะเบื้อง
ซีเมนต ใชจายเงินผลประโยชนท่ีไดจากทุน ๔๐,000 บาท อันเปนสวนของพระเจาพ่ีนางเธอ 
พระองคเจาเจริญศรีชนมายุทรงอุทิศไวสำหรับบำรุงพระอาราม สิ้นเงิน ๒,๐๐๐ บาทถวน 
     ตอมาเม่ือปลายปพุทธศักราช ๒๔๗๒ นายโฉม จงศิริ ปลัดขวาอำเภอบานเชา จังหวัดลพบุรี เม่ือ
ยังเปนปลัดขวาอำเภอทาเรือ พระนครศรีอยุธยา พรอมดวยนางทองรักษ จงศิริ ภรรยา ไดบริจาค
ทรัพย ๖๐๐ บาท สรางบันไดคอนกรีตตอจากศาลาน้ำลงไปตามตลิ่งหนาวัดทางทิศเหนือ ยาว ๕ วา 
๑ ศอกคืบ ๖ นิ้วกวาง ๕ ศอก และสรางสะพานไมตอจากบันไดคอนกรีตลงสูลำน้ำ ยาว ๓ วากวาง ๕ 
ศอก หลังคามุงสังกะสี มีบันไดไมลงจากสะพาน ๒ ทาง คือทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกฯ ถึง
สมัยพระครูสุประดิษฐศีลคุณ (ลี อินฺทโชโต) ปกครองวัดก็ไดปรับปรุงบูรณะเสนาสนะ ตามสมควรสืบ
ตอจากเจาอาวาสรูปกอนนั้น เชน ซอมแซมโรงเรียนพระปริยัติธรรม กอสรางถังเก็บน้ำ เปนตน 
         ตอมาเม่ือปลายปพุทธศักราช ๒๔๗๒ นายโฉม จงศิริ ปลัดขวาอำเภอบานเชา จังหวัดลพบุรี 
เม่ือยังเปนปลัดขวาอำเภอทาเรือ พระนครศรีอยุธยา พรอมดวยนางทองรักษ จงศิริ ภรรยา ไดบริจาค
ทรัพย ๖๐๐ บาท สรางบันไดคอนกรีตตอจากศาลาน้ำลงไปตามตลิ่งหนาวัดทางทิศเหนือ ยาว ๕ วา 
๑ ศอกคืบ ๖ นิ้วกวาง ๕ ศอก และสรางสะพานไมตอจากบันไดคอนกรีตลงสูลำน้ำ ยาว ๓ วา กวาง 
๕ ศอก หลังคามุงสังกะสี มีบันไดไมลงจากสะพาน ๒ ทาง คือทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกฯถึง
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สมัยพระครูสุประดิษฐศีลคุณ (ลี อินฺทโชโต) ปกครองวัดก็ไดปรับปรุงบูรณะเสนาสนะ ตามสมควรสืบ
ตอจากเจาอาวาสรูปกอนนั้น เชน ซอมแซมโรงเรียนพระปริยัติธรรม กอสรางถังเก็บน้ำ เปนตน 
 
         ถวายหรือมอบรางวัลใหเพ่ือเปนขวัญกำลังใจสำหรับครูและนักเรียนท้ังบาลีและนักธรรม-ธรรม
ศึกษา, เปดหอกระจายขาวเก่ียวกับหลักธรรมตางๆ ทุกวันอีกท้ังไดจัดงานบวชชีพราหมณ เพ่ือปฏิบัติ
ธรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมของทุกปการกอสรางถาวรวัตถุตางๆ เชน สรางศาล
เจาปูโพธิ์ทอง, สรางซุมประตูวัดกำแพงวัด สรางอาคารโสภณปริยัติกิจเพ่ือจัดทำเปนหองสมุด  
เพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปตางๆ และรูปหลออดีตเจาอาวาส ไดบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะตาง  
เชน ซอมแชมกุฏิ โรงเรียนพระปริยัติธรรม พรอมท้ังโตะเรียนหนังสือ-ศาลาทาน้ำใหมและการสราง
เมรุเผาศพปลอดมลพิษ 
         สมัยพระสมณวัตรวิมล (คำ มาคโธ) ปกครองไดพัฒนาวัดวาอารามถาวรวัตถุ สรางศาลาดิน 
(เอนกประสงค) ซ่ึงชาวบานมักเรียกกันวา "ศาลาหลวงหรือ ศาลาพระศีลวิสุทธิติลก อีกท้ังบูรณะพระ
อุโบสถ ระเบียงหอเย็น กุฏิสงฆนอกชานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหอสวดมนต ๓ ดาน และพัฒนา
บุคลากร รวมท้ังไดจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือการศึกษาใหแกโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนเสาไห "วิมล
วิทยานุกูล" ในฐานะเปนผูกอตั้งใหกำเนิดโรงเรียนแหงนี้ และอุปถัมภมาโดยตลอดสมัยพระครูโกศล
วิหารกิจ (สุวรรณ กุสลจิตโต) ปกครองวัดไดปรับปรุงแกไขใหอยูในระเบียบวินัย กติกาของวัด  
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ และกฎหมายขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หนาท่ีของคณะสงฆและ
พระภิกษุสามเณร-ศิษยวัดละไดปรับปรุงการศึกษาธรรมวินัยรักษาไวใหคงท่ีโดยตอเนื่อง เพ่ือเปน
สำคัญในการพัฒนาบุคคล ไดเปดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรมละแผนกบาลี) มี
การศึกษานักธรรม "บาลี" ธรรมศึกษา ข้ึนภายในวัดโดยมีพระมหาสอน สุวณุณรังสี(ใจชื่น) น.5 เอก 
ป.ธ. ๕ เปนอาจารยใหญหลังจากไดวางเวนระยะเวลานานหลายป ใหเปนกิจจะลักษณะม่ันคงตามเดิม 
รวมท้ังมีระยะการฝกเทศนา เพ่ือนำวิชาการไปใชในพิธีนั้นๆ และไดสงจัดพระภิกษุสามเณรใหเขาไป
สอนจริยธรรมในโรงเรียนตางๆ เปนประจำ ท้ังโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เชน 
โรงเรียนเสาไห "วิมลวิทยานุกูล" ไดเผยแผกิจการศาสนา เชน การศึกษาอบรมแกประชาชนอุบาสก
อุบาสิกา ครูอาจารย นักเรียนขาราชการทหารตำรวจ ดวยการบรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม แสดง
ธรรมเทศนา อภิปรายธรรม รวมศาสนพิธีตางๆ ดวย การสงเสริมการสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะและ
สวดพระมาลัย ตามแบบฉบับหลวง  เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณพัฒนาเสนาสนะเพ่ิมอีกคือ
ไดกอสรางกุฏิสงฆข้ึนใหม ๓ หลัง, ศาลาการเปรียญหรือศาลาโกศลวิหารกิจ (เสา๑๐๐ตน) สรางดวย
ไมเนื้อแข็งดวยแบบไทยประยุกต,หองน้ำ ๒ หลังๆ ละ ๑๒ หอง, ซอมแซมกุฏิสงฆ บูรณะโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม-เสนาสนะสงฆปรับปรุงแกไขเพ่ิมใหมีน้ำประปา-บาดาล-ไฟฟาใชประจำในวัด รวมท้ัง 
จัดถมดินลูกรัง พ้ืนท่ีลานวัดและบริเวณริมคลองของวัด ใหสม่ำเสมอเรียบรอยเพ่ือจอดรถและพักพา
อาศัยรมไมในบริเวณนั้นดวย 
          ยุคปจจุบัน พระวิสุทธาจารคุณ (ปน ปยธมฺโม ป.ธ.๖) ปกครองวัดก็ดำเนินการตามท่ีอดีตเจา
อาวาสไดวางแบบเอาไว แตก็ไดปรับปรุงแกไขใหอยูในระเบียบวินัย หนาท่ีของพระภิกษุสามเณร-ศิษย
วัด, การศึกษาก็ไดจัดใหมีรางวัลถวายหรือมอบรางวับใหเพ่ือเปนขวัญกำลังใจสำหรับครูและนักเรียน
ท้ังบาลีและนักธรรม-ธรรมศึกษา เปดหอกระจายขาวเก่ียวหลักธรรมตางๆ ทุกวันอีกท้ังไดจัดงานบวช
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ชีพราหมณเพ่ือปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของทุกป การกอสราง
ถาวรวัตถุตางๆ เชน สรางศาลเจาปูโพธิ์ทอง สรางซุมประตูวัด กำแพงวัด สรางอาคารโสภณปริยัติกิจ
เพ่ื อจัดทำเปนหองสมุด  เพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปต างๆ และรูปหลออดีต เจ าอาวาส  
ไดบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะตางๆ เชน ซอมแซมกุฏิ โรงเรียนพระปริยัติธรรม พรอมท้ังโตะเรียน
หนังสือศาลาทาน้ำใหมและการสรางเมรุเผาศพปลอดมลพิษ 
 
        ทรัพยสิน  
         พระอุโบสถ กวาง ๘.๕๐ เมตร ยาว๒๒.๔๐ เมตร สูง ๑๖.๕๐ เมตร สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. 
๒๔๐๐ และมีการบูรณะครั้งใหญใน พ.ศ.๒๔๔๓ (ร.ศ.๑๑๘) ลักษณะท่ัวไปทรงไทยเฉลียง ๒ ชั้น  
มีชอฟา ใบระกาทางหลังหนาบันเปนปูนลวดลาย ดอกไมและสงิห ท้ัง๒ หนา ประตูหนาหลัง หนาตาง 
๕ ชองภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เพดานเปนไมระบายดวยสีมีลายเปนดอก มีกำแพงแกวลอมรอบท้ังสี่
ดาน มีซุมของกำแพงท้ัง ๔ ดาน  
         ศาลาการเปรียญ (ศาลาโกศลวิหารกิจ) กวาง ๓๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนอาคารไมลักษณะทรงไทยประยุกต ทำดวยไมเนื้อแข็งลวน เสา ๑๐๐ ตนหลังคามุงดวยกระเบื้อง
ลอนคูใหญ สรางเสร็จ เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐  
         หอสวดมนต กวาง ๙.๒๕ ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สูง ๕.๕0 เมตร สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๑ ลักษณะ
ทรงปนหยากลายๆ ทรงไทยกลายๆ เสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น เดียว พ้ืนไม เสาและเครื่องบนทำดวย
ไม เนื้อแข็ง มีฝาและลูกกรง ๓ ดาน เปดโถง ๑ดาน มีประตูหนาตาง หลังคามุงดวยกระเบื้องซีเมนต 
         กุฏิสงฆ จำนวน ๑๑ หลัง มีการกอสรางแตละหลังระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๖ -๒๕๓๗ สวนใหญจะ
เปนทรงไทย (บูรณะกุฏิเกาและสรางข้ึนใหม) สรางดวยไมจำนวน ๘ หลัง สรางดวยคอนกรีตเสริม
เหล็กจำนวน ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม จำนวน ๒ หลังกุฏิหลังใหญกวางประมาณ ๑๐ เมตรยาวประมาณ 
๑๓.๕๐ เมตร สูง ๑๕ เมตรลักษณะทรงปนหยา ทำดวยไมเนื้อแข็ง มี ๒ ชั้น ฝาสำรวจดวยไมสักพรอม
ท้ังแกะลายฉลุ ไทยผสมจีน หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต 
         กุฎีริมระเบียงตะวันออก กวาง ๙ เมตรยาว ๙.๕๐ เมตร สูง ๕ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต
กลายๆ ทำดวยไมเนื้อแข็ง หลังคามุงดวยกระเบื้องซีเมนต สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ.๒๔๘๓ กุฏิริมระเบียง
ตะวันตก กวาง ๕.๕๐เมตร ยาว ๘.๕- เมตร สูง ๕.๒๕ เมตรลักษณะทรงไทยประยุกต ทำดวยไมเนื้อ
แข็งหลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคูใหญ  สรางเสร็จเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๔ (ปจจุบันเปน
สำนักงานเจาคณะอำเภอเสาไห) 
         กุฏิแถวกลาง กวาง ๕.๕- เมตรยาว ๑๓.๕ เมตร สูง ๕ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต  
ทำดวยไมเนื้อแข็ง หลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคูใหญ สรางเสร็จเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๕กุฏิหลัง
หอสวดมนต กวาง ๖.๕0 เมตรยาว ๑๔.๕0 เมตร สูง ๕ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกตหลังคามุง
ดวยกระเบื้องลอนคูใหญ สรางเสร็จเม่ือ วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ทำดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
       กุฏิแถวตะวันตกเหนือ กวาง ๖.๕๐เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตรลักษณะทรงปนหยา
กลายๆ ทำดวยไมเนื้อแข็ง หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๙   
       กุฏิแถวตะวันตกหลังกลาง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร ลักษณะทรงปนหยา
กลายๆ ทำดวยไมเนื้อแข็ง หลังคามุงดวยกระเบื้องซีเมนตสรางเสร็จเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๙    
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       กุฏิแถวตะวันตกใต กวาง ๕.๕0 เมตรยาว ๘.๕ เมตร สูง ๗ เมตร ลักษณะทรงปนหยากลายๆ  
ทำดวยไมเนื้อแข็งหลังคามุงดวยกระเบื้องซีเมนต สรางเสร็จ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๑ 
       กุฏิหลังทาย กวาง ๖.๕๐ เมตร ยาว๑๐.๕๐ เมตร สูง ๗.๕- เมตร ลักษณะทรงปนหยากลายๆ 
ทำดวยไมเนื้อแข็ง หลังคามุงดวยกระเบื้องซีมนต สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. ๒๘๗๘ 
        กุฏิ ๒ ชั้น ทิศเหนือตะวันตก กวาง ๖ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตรลักษณะทรง
ปนหยากลายๆ ทำดวยครึ่งตึกครึ่งไม หลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคูใหญสรางเสร็จเม่ือวันท่ี  
๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๒ 
         กุฏิ ๒ ชั้น ทิศเหนือตะวันออก กวาง ๖ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตรลักษณะทรง
ไทยประยุกตครึ่งไม หลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคูใหญทำดวยครึ่งตึกสรางเสร็จเม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๓๓ 
         ศาลาพระศีลวิสุทธิดิลก (ศาลาหลวงพอโต) กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓.๕0 เมตรสูง ๖ เมตร 
สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลักษณะทำดวยคอนกรีตเสริมทรงปนหยากลายๆเหล็ก หลังคามุงดวยกระเบื้อง
ลอนคูใหญสีแดงเขียว พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีตเสริมเหล็กเชนกัน มีลูกกรงเหล็ก ๓ ดานมี
มุขดานหนา ๑ หอง 
          หอระฆัง กวาง ๑.๗o เมตร ยาว๑.๗๐ เมตร สูง ๑๐.๕- เมตร สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๔ 
ลักษณะทรงไทยประยุกตจีน หลังคามุงดวยเทคอนกรีตทำดวยกออิฐถือปูน 
          อาคารโสภณปริยัติกิจ ศูนยวิชาการวิถีพุทธ [หองสมุดศีลวิสุทธิดิลก (โต] กวาง ๑๒ เมตร ยาว 
๒๔ เมตร สรางเม่ือ พ.ศ.๒๕๔๗ เปนอาคารชั้นเดียวยกพ้ืนทรงจตุรมุข ทางข้ึน ๓ มุข ดวยบันได ๕ ข้ัน 
โครงเหล็กท้ังหลังมุงดวยกระเบื้องลอนคูใหญ สีแดง ก้ันหองดวยปูนซีเมนต และกระจกสีขาว ประตู
กระจก 
           โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน ๑ หลัง กวาง ๑๐.๕o เมตร (๖ วา ๒ ศอก) ยาว ๓๓ เมตร 
(๑๗ วา) สูง ๗.๕๐ เมตรสรางเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๐ ลักษณะทรงปนหยาทำดวยครึ่งไมครึ่งตึก หลังคามุง
ดวยกระเบื้องมีมุขหัวทายรวมใน ๕ วา ท้ัง ๒ ดาน พ้ืนลางคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระเบียงดานหนาท้ัง
ชั้นลางและชั้นบน (ซอมแซมใหม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
           หอฉัน (หอภัตตาหาร) กวาง ๔ เมตรยาว ๙.๕๐ เมตร สูง ๕.๕0 เมตร สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ.
๒๔๒๐ ลักษณะทรงไทยประยุกตกลายๆ ทำดวยไมเนื้อแข็ง หลังคามุงดวยสังกะสี ปรับปรุงสรางใหม 
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซุมประตูวัด กวาง ๕ เมตร สูงถึงเพดาน ๕ เมตร สูงถึงยอด ๑๐ เมตร สรางเสร็จ
เม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
         ซุมประตูวัด กวาง 5 เมตร สูงถึงเพดาน 5 เมตร สูงถึงยอด 10 เมตร สรางเสร็จเม่ือเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2546 
         เรือนเก็บพัสดุ กวาง ๖ เมตร ยาว๘ เมตร สูง ๕.๕0 เมตร สรางเม่ือ พ.ศ.๒๕๒๑มีลักษณะทรง
ไทยประยุกต ๑ ชั้นติดกับหอฉันหลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคูใหญ มีฝาทำดวยไมเนื้อแข็ง 
         ระเบียงตะวันออก กวาง ๔ เมตรยาว ๖.๕๐ เมตร สูง ๕ เมตร สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลักษณะ
ทรงไทยประยกุต ทำดวยไมเนื้อแข็ง หลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคูเล็ก 
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         ระเบียงตะวันตก กวาง ๔ เมตร ยาว๖.๕0 เมตร สูง ๕ เมตร สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะ
ทรงไทยประยุกต ทำดวยไมเนื้อแข็งหลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคูเล็ก (ปจจุบันทำเปนสำนักงาน 
เจาอาวาส) 
         ศาลาทาน้ำ กวาง ๓ เมตร ยาว ๗เมตร สูง ๔.๕- เมตร สรางเม่ือ พ.ศ.๒491 ลักษณะทรง
ปนหยากลายๆ ทำดวยไมเนื้อแข็ง (ซอมแซมใหมเม่ือ พ.ศ. 2546) 
        หอกระจายเสียง (กระจายธรรมขาว) พ้ืนกวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐เมตร สูง ๑๕ เมตร 
สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลักษณะสี่เหลี่ยมเรียวปานกลาง เสาทำดวยเหล็กเชื่อมตอศาลเจาพอโพธิ์ทอง 
ตั้งอยูใตตนโพธิ์ใหญ ติดแมน้ำปาสัก ลักษณะทรงไทยประยุกต ทำดวยไมเนื้อแข็ง มุงดวยกระเบื้อง
ซีเมนต สรางข้ึนใหมเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังคามุงดวยสังกะสี พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 
     ถาวรวัตถุท่ีปรากฏในปจจุบัน 
     พระอุโบสถ, พระเจดีย, กุฏิสงฆ 11 หลัง, หอสวดมนต, หอระฆัง ศาลาการเปรียญเสารอยตน 
(ศาลาโกคลวิหารกิจ), ศาลาทาน้ำ, โรงเรียน (ศาลาโรงธรรมหลังเกา) โรงเรียนพระปริยัติธรรม,ศาลา
หลวงพอเจาคุณโต), อาคารโสภณปริยัติกิจ ศูนยวิซาการวิถีพุทธ (หองสมุด) หอฉันภัตตาหาร ศาลเจา
ปูโพธิ์ทอง หอกระจายขาว ซุมประตูพรอมกำแพงลอมวัดดานทิศตะวันตกและทิศใตตลอดแนว และ
เมรุเผาศพปลอมมลพิษ 
 
       ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ 
        1. พระประธาน ภายในพระอุโบสถเปนพระหลอลงรักปดทอง ปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย หนา
ตักกวาง ๒ ศอก ๑0 นิ้ว (๑.๒๕ เมตร) สูงแตพระเพลาถึงพระรัศมี ๓ ศอกคืบ ๓ นิ้ว อัญเชิญมาจาก
เมืองเกาสุโขทัย มีพระอัครสาวกหลอลงรักปดทองท้ัง ๒ องค บูรณะอนุรักษพระประธานเม่ือเดือน
กันยายน ๒๕๕๒ นั่งพับเพียบประนมมืออยูเบื้องซายและเบื้องขวา สูง ๑ ศอก ๗ นิ้ว เทากันท้ัง ๒ 
องค 
        ๒. พระเจดีย ๑ องค ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกหางจากกำแพงแกวพระอุโบสถประมาณ ๑0 
วาเศษ ท่ีฐานลางมีกำแพงแกวลอมรอบ กวางยาวดานละ ๑๐ วา ๒ ศอกคืบ ๓ นิ้วเทากัน เปนเจดีย
ชนิด ๘ เหลี่ยมๆ ละ ๗ ศอกคืบ มีบันได ๔ ดาน องคพระเจดีย สูงประมาณ ซ วาเศษ พระเจดียองคนี้
นัยวาเจาพระยานิกรบดินทร (โต) สรางเปนท่ีบรรจุอัฐิธาตุมารดาของทานผูกอสราง มีการสรางพรอม
พระอุโบสถ 
          3. รูปหลอโลหะ รูปเหมือนพระศีลวิสุทธิดิลก (หลวงพอเจาคุณโต ธมมปญโญ) ขนาดหนาตัก 
๖ เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ศาลาพระศีลวิสุทธิดิลก 
 
       โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
         1. พระอุโบสถ สรางเสร็จเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๔0๔ และมีการบูรณะครั้งใหญใน ร.ศ. ๑๑๘ 
พ.ศ. ๒๔๔๓ ลักษณะท่ัวไป ทรงไทยเฉลียง ๒ ชั้น มีชอหางหงส หนาบันเปนปูนปนสัญลักษณตรา
แผนดินรัชกาลท่ี ๓ ลวดลายดอกไมและสิงห (สัญลักษณกระทรวงมหาดไทย) ท้ัง ๒ ดาน ประตูหนา 
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หนาตาง ๕ ชอง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เพดานเปนไมระบายดวยเปนดอก มีกำแพงแกวลอมรอบ
ท้ังสี่ดาน มีซุมของกำแพงท้ัง ๔ ดานครบถวน 
 ๒. จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ ผนังดานทิศเหนือ (ผนังหุมกลองพระประธาน) เปน
ภาพขบวนแหในงานพิธี ถวายกระทงเสียหัวประเพณีพ้ืนบาน จัดข้ึนสำหรับการสะเดาะเคราะห  
ท่ีแสดงภาพวัฒนธรรมใหเห็นเปนหลักฐานอยางชัดเจน และภาพกลุมสตรีชาวลานนา เปนกลุมภาพ 
ท่ีงดงามและมีเสนห ท้ังยังใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมการแตงกาย สภาพสังคมและชีวิตของคนไทย
ในอดีตประมาณ พ.ศ. 2400 อีกดวย ดานทิศตะวันตกเรื่องพระสมุทรโฆษ ดานทิศตะวันออกเปน
ภาพเขียนเรื่อง หลวิชัย - คาวี เขียนเม่ือรศ. ๑๑๔ (พ ศ. ๒๕๕๓) คาจางเขียน 650 บาทในสมัยนั้น 
ประตูดานหนาและหลังพระอุโบสถปรากฏเปนลายรดน้ำปจจุบันมีประชาชนชาวไทยและตางประเทศ
มาเยี่ยมชมเปนประจำ 
 ๓. ตุกตาจีน ตุกตาหินเขียวแกะสลัก ลักษณะแบบเซียนจีน ยืนท้ังคู สูงเมตร มีมาในยุค
เดียวกับการสรางวัด ไมปรากฏชัดวาไดมาจาก ณ ท่ีใดเปนผูถวาย ซ่ึงเม่ือกอนนั้นตั้งไวหนาพระอุโบสถ 
แตปจจุบันไวประจำเสาหอต จากการสอบถามทานผูรูทราบวา สมัยการคาขายทางเรือกับประเม่ือ
ขายของหมดแลว เพ่ือปองกันเรือโคลงเคลง จึงไดใสตุกตาจีนไวในทองเรือดวย 
          นอกจากนี้ก็มี สังหาริมวัตถุ ซ่ึงไดพระราชทานและมีผูใหไวสำหรับวัด คือ ธรรมาสนลายทอง 
มีอักษรพระปรมาไธยยอ จปร. ในงานถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 
พระไตรปฎก ฉบับพิมพในรชักาลท่ี ๕ พรอมท้ังตูสำหรับบรรจุ หนังสือธรรมสมบัติ ๑๑ เลม พรอมท้ัง
ตูและโตะ ภิกขุสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอปาติโมกขพรอมท้ังตูและธรรมาสนสำหรับสวด ในงาน
พระราชทานเพลิงพระศพเจาฟากรมหลวงศรีรัตนโกสินทรหนังสือหลักสูตรนักธรรมรวม ๗๘๑ เลม 
พ.ศ. ๒๔๗๓ ไดรับพระราชทานพระไตรปฎกฉบับพิมพในรัชกาลท่ี ๗ และพระไตรปฎกฉบับพิมพ 
ในรัชกาลปจจุบันอีก ๑ จบ ฯ 
 ผลประโยชนของวัด 
 วัดนี้ไมมีท่ีธรณีสงฆและท่ีกัลปนามีแตเงินทรงอุทิศของพระเจาลูกเธอพระองคเจาเจริญศรีชน
มายุ ๔0,000 บาท สำหรับเก็บดอกผลบำรุงพระสงฆและ พระอาราม พ.ศ. ๒๕๑๔ พระครูสุ
ประดิษฐสีลคุณ เจาอาวาสวัดไดฝากเงินบัญชีวัดสมุหประดิษฐารามไวท่ีพระคลังขางท่ีจำนวน ๖
0,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน)เพ่ือวัตถุประสงคหาผลประโยชนไวใชจายบำรุงโรงครัวเลี้ยงพระสงฆ
ภายในวัดเม่ือถึงเจาอาวาสรูปปจจุบันก็ไดดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินจำนวนนี้มาบำรุงพระสงฆและ
พัฒนาพระอารามแลวบางสวน 
        ระเบียบประเพณีและการเผยแผพระพุทธศาสนา 
        ระเบียบหรือขนบธรรมเนียมของวัด เชน การทำอุโบสถสังฆกรรม และมีพระธรรมเทศนา 
ในวันธรรมสวนะ เปนตน กิจวัตรเหลาการดูแลรักษาเสนาสนะท่ีอยูอาศัยก็มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย พรอมท้ังบริการความสะดวกสบายแกพุทธบริษัทท่ัวไปท่ีเดินทางมาเขียมขมวัด ซ่ึงตามปกติ
ญาติโยมท่ีมาทำบุญสวนใหญ คือ ชาวบานจอกอ หมูบานศศิธร ในเขตเทศบาลตำบลเสาไห และ
ชาวบานแพะแขกแดง ในเขตตำบลสวนดอกไม ญาติโยมสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ทำไรนา และ
ประกอบอาชีพสวนตัวประเพณีวัฒนธรรม หรือ ขนบธรรมเนียมตลอดท้ังปกิจวัตรประจำมีการทำวัตร
สวดมนตเชา - เย็น ทุกวันตลอดท้ังปแสดงธรรมทุกวันพระแรม ๑๔ ค่ำ, หรือ ข้ึน ๑๕ ค่ำ ท้ังใน
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พรรษาและนอกพรรษา หยุดเวนบางบางวันสวนในพรรษามีการแสดงธรรมทุกวันพระท้ังภาคเชาและ
ภาคบายหยุดเวนบาง บางวันกอนพระสงฆลงพระอุโบสถฟงสวดพระปาติโมกข ในวันพระ แรม  
๑๔ ค่ำหรือ ข้ึน ๑๕ ค่ำ ตลอดในพรรษา อุบาสกอุบาสิกาจะตักบาตรดอกไมธูปเทียน 
เปดหอกระจายขาวการแสดงธรรม บรรยายธรรม และขาวสารเก่ียวกับงานวัดทางคณะสงฆทุกวัน  
๒ เวลา คือชวงเชาตั้งแตเวลา ๕.๓๐ น. - ๖.๓๐ น. (เฉพาะวันธรรมสวนะ). ชวงเย็นหลังทำวัตรเย็น 
ตั้งแตเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. - ๑๘.๓๐ น. 
        ประเพณีวัฒนธรรม หรือ งานสำคัญประจำป 
         วันท่ี ๒0 เมษายน ของทุกป เปนประเพณีปดทองสรงน้ำหลวงพอโตรูปหลออดีตเจาอาวาส 
และสรงน้ำพระภิกษุสงฆสามณรในวัดสมุหประดิษฐาราม 
          วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ของทุกป เปนวันทำบุญระลึกถึงอดีตเจาอาวาสวัดสมุหประดิษฐารามทุก
รูป และในวันนี้เปนวันคลายวันมรณภาพของพระศีลวิสุทธิติลก (เจาคุณโต ธมมปญโญ) และวัน
มรณภาพของพระครูโกศลวิหารกิจ (สุวรรณ กุสลจิตโต) ซ่ึงตรงกันท้ัง ๒ รูปสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน
ไดการปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ) ระหวางวันท่ี ๓ - ๖ ธันวาคม ของทุกป เพ่ือประพฤติวัตรปฏิบัติ
ธรรมถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราชตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนตนมาทุกปถึงปจจุบันพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานประจำป หลังจากออกพรรษาแลวฯลฯ 
 การศึกษาและการสาธารณสงเคราะห  การศึกษาสำหรับภิกษุสามเณรในยุคตนปรากฏวามี
การเรียนมูลกัจจายนนบางเล็กๆ นอยๆ ไมพอจะนับวาเปนหลักฐานได และการเรียนหนังสือไทยขน
อยางธรรมดาท่ีรียกวาหนังสือวัดตอมาถึงยุคพระครูพุทธฉารี) ไดจัดตั้งโครงการศึกษาวิชาหนังสือไทย
ข้ึนโดยจัดใหพระสงฆในวัดท่ีอ่ืนมาสอนบาง และไดตั้งเปนโรงเรียนประชาบาลสืบมาจนบัดนี้ แตการ
เรียนธรรมวินัยในสมัยนั้นยังไมมี แตก็ไดดำเนินการข้ึนมาในภายหลังการศึกษาในสมัยท่ีพระศีลวิสุทธิ
ติลก (โต) เปนเจาอาวาสวัดนี้ระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๙๒ ทานไดจัดการศึกษาใหแกพระภิกษุ
สามเณรหลายสาขาวิชา เชน  สอนวิซาการเทศน โดยมีทานพระครูสังฆวิชิต (ดำ) เปนครูสอน สอน
วิชาการชางท้ังชางไม ชางปูน ชางซอมนาิกา ดวยทานเห็นวาผูบวช ถาอยูในสมณะเพศตอไปก็จะมี
ความรูความชำนาญการชางดูแลการกอสรางวัดได หากลาสิกขาออกไปก็จะนำไปประกอบอาชีพได 
          การศึกษาพระปริยัติธรรมท้ังนักธรรมและบาลี พ.ศ. ๒๔๕๘ เปดสอนนักธรรม โดยมีพระ
อาจารยหลอย และ พ.ศ. ๒๔๕๙พระศีลวิสุทธิดิลก (โต) ไดเรียกพระลี" จากวัดพระเชตุพนฯ 
กรุงเทพฯ มาเปนครสูอนนักธรรมตอมาเม่ือมีนักธรรมสอบไสไดเปนนักธรรมข้ึนแลว ไดพยายามสงครู
ไปสอนตามอำเภอตางๆ ท้ัง ชั้น ตรี โท  เอก จนแพรหลายท่ัวท้ังจังหวัดและไดจัดตั้งโรงครัวเลี้ยง
พระสงฆสามเณรข้ึนในวัดโดยทุนสวนตัว ใหไดอาศัยศึกษาเลาเรียนโดยสะดวกตลอดมา เอาในใสดูแล
พระสงฆสามเณร ท้ังนี้เม่ือเห็นวาใครสมควรพอจะสงไปเรียนกรุงเทพฯ ไดก็สงไปเรียนเปนคราวๆ ไป 
พ.ศ.๒๔๗๗ ไดจัดตั้งการศึกษาภาษาบาลีข้ึน โดยขอพระมหามณีสุพโจะกับพระมหาแดง จากสำนักวัด
พระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานครมาสอนจึงไดมีเปรียญเกิดข้ึนในจังหวัดนี้เปนลำดับมา  
 การศึกษาพระธรรมวินัยจึงปรากฎในจังหวัดสระบุรี คือ การพัฒนาบุคคลดวยการสอนอยาง
กวางขวาง วัดสมุหประดิษฐารามจึงนับไดวาเปนท่ีประชุมของพระสงฆสามเณรท่ีสนใจในการศึกษา
และการเลี้ยงพระภิกษุสามเณรนักเรียนธรมบาลจีึงมีจำนวนมากกวาวัดอ่ืนๆ ในสมัยนั้น ซ่ึงการเลี้ยงดู
พระเณรก็ไดรับการอุปถัมภจากญาติของหลวงพอเจาคุณโต และลูกศิษยของทานไมวาจะถึงอำเภอ
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แกงคอยก็ไดนำสิ่งของตางๆ มีขนุน กลวย และผลไมชนิดอ่ืนๆ ก็ไดนำมาถวายเลี้ยงพระภิกษุสามเณร
ท่ีมาอยูศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมนักธรรม หรือบาลี เพราะวามีพระภิกษุสามเณรจำนวนนับรอย
รูป ตั้งแตพระศีลวิสุทธิดิลก (โต) ผูปกครองวัด ไดจัดตั้งสำนักเรียนธรรมวินัยข้ึนท่ีวัด เริ่มตั้งแต 
พุทธศักราช ๒๔๕๘ มาจนถึงปจจุบันนี้ มีภิกษุสามเณรเขาสอบไลในสนามหลวงมากบาง นอยบาง  
ทุก ๆ ป นับวามีความเจริญข้ึนจนถึงไดขยายสำนักเรียนออกไปตามแขวงตาง ๆ ในจังหวัดสระบุรีอีก
หลายแหงสรุปวา การศึกษาไดปรากฎหลักฐานชัดเจนในวัดนี้ตามลำดับ ดังนี้ 
        1. โรงเรียนประชาบาล จัดศาลาโรงธรรมในวัดเปนโรงเรียน ชื่อวา"โรงเรียนประถมสมุท
ประดิษฐ" เปดสอนเม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๑)   
        2. โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปดสอนตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๘  
        3. โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี เปดสอนตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๗ 
        ๔. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย (ธรรมศึกษา) เปดสอนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔o 
ปจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และแผนกธรรม ในสำนักวัดสมุหประดิษฐาราม 
       ๑. นักเรียนบาลี จำนวน ๑๕ รูป   
       ๒. นักเรียนนักธรรม ท่ีศึกษาเลาเรียนในสำนักวัด จำนวน ๕0 รูป   
       3. นักเรียนธรรมศึกษา ๖๕๐ คน   
นอกจากนั้นไดจัดพระภิกษุสามเณรใหเขาไปสอนในโรงเรียนตางๆ เปนประจำ ดังนี้  โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ๒ แหง คือ  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ (วันครู ๒๕๐๑)  โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือ
วิทยา  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ แหง คือ โรงเรียนเสาไห "วิมลวิทยานุกูล" 
(บุญเลิศ เสนานนท. 2553 : 1 - 38 ) 
        วัดสมุหประดิษฐารามสรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยเจาพระยานิกร
บดินทร (โต กัลยาณมิตร) ตนตระกูลกัลยาณมิตร สรางเพ่ืออุทิศใหแกมารดา เม่ือสรางเสร็จแลวจึงได
นอมเกลาฯ ถวายเปนพระอารามหลวง และสันนิษฐานวาครั้งหนึ่งวัดแหงนี้ เคยใชเปนสถานท่ีทำพิธี
ถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาของขาราชการในจังหวัดสระบุรี กอนถูกยกเลิกไปภายหลัง 
          ดานการการศึกษา ไดจัดศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) ในวัดเปนโรงเรียนประชาบาลแหง
แรกของจังหวัดสระบุรี นามวา โรงเรียนประถมสมุหประดิษฐ เปดสอนเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม ร.ศ. 
126 (พ.ศ. 2451) ในสมัยพระศีลวิสุทธิดิลก (โต ธมฺมปฺโญ) ปกครองวัด ไดเปดเรียนนักธรรม พ.ศ. 
2458 และ เปดเรียนบาลีเม่ือ พ.ศ. 2477 
         พระอุโบสถสรางเสร็จเม่ือประมาณ พ.ศ. 2404 หนาบันเปนปูนปนรูปตราแผนดินรัชกาลท่ี 3 
ประดับลวดลายดอกไมและสิงห สัญลักษณกระทรวงมหาดไทย มีซุมประตูกำแพงแกว ดานหนาพระ
อุโบสถไดรับอิทธิพลศิลปกรรมจีน กรอบซุมประตูดานหลังอุโบสถ และลวดลายเซ่ียวกางบนบาน
ประตู เปนทวารบาลแบบจีน ยืนบนหลังสิงโต พระประธานในอุโบสถ มีนามวา พระพุทธรัช
กัลยาณมิตรประดิษฐาราม เปนพระปางมารวิชัย หลอโลหะลงรักปดทอง อัญเชิญมาจากสุโขทัย 
ภายในโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง เหนือชองหนาตางท้ังสี่ดาน เขียนลายพุมขาวบิณฑกานแยง บนผนัง
ดานขวาหลังพระประธาน เขียนภาพวิถีชีวิตในอดีตเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีและการละเลน
พ้ืนบานของชาวไทยวน 
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          ดานขางพระอุโบสถ มีเจดียทรงกลมบนฐานแปดเหลี่ยม มีกำแพงแกวลอมรอบ มีบันได 4 
ดาน นัยวาเจาพระยานิกรบดินทร (โต) ผูสรางวัด ไดบรรจุอัฐิธาตุของมารดาไว พระเจดียองคนี้สราง
พรอมกับพระอุโบสถ บนหอสวดมนต มีตุกตาจีน 2 ตัว เดิมต้ังไวหนาพระอุโบสถ ไมทราบวาไดมา
จากท่ีใด ใครเปนผูถวายใหวัด ยังมีธรรมาสนลายทอง ปรากฏพระปรมาภิไธยยอ จปร. เปนสังหาริม
วัตถุท่ีพระราชทานในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(วัดสมุหประดิษฐาราม. 2564. ออนไลน) 
 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

  กฤษฎา พิณศรี (2540) ทำวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอิทธิพลศิลปะและวัฒนธรรม
ตะวันตกท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว : 
กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาอิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวันตกท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม ซ่ึงเขียนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เพ่ือใหทราบถึงวิวัฒนาการ ของงานจิตรกรรม ตลอดจนสภาพชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาพวาดมีลักษณะไทยประยุกตตะวันตก มีการเขียนภาพ
ลักษณะสมจริง สัดสวนของภาพเปนแบบสามมิติ มีการใชหลักทัศนียภาพนอกจากนี้ รายละเอียดใน
ภาพจิตรกรรมยังแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ท้ังทางดานการแตงกาย การ
คมนาคม ซ่ึงสิ่งเหลานี้นาจะเปนผลมาจากการติดตอสัมพันธและการยอมรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกท่ี
แพรหลายเขามาอยางมากในชวงระยะเวลานั้น 
               จุติรัช  อนุกูล (2563) ทำวิจัยเรื่อง การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัด
จันทบุรี อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาวิเคราะหผลงานจิตรกรรมฝาผนังของ
วัดจันทบุรี ในประเด็นเรื่องราว ความเชื่อ การจัดวางภาพ ตำแหนงของภาพ และปรากฎการณรวม
สมัยในงานจิตรกรรม 
                  ผลการวิจัยพบวา อุโบสถวัดจันทบุรีสรางราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 3  จิตรกรใชเทคนิคการวาดภาพแบบไทยประเพณี  เปนเรื่องราวพุทธประวัติท่ีมี
สอดแทรกการเรื่องราวชีวิตของชาวบานและศิลปวัฒนธรรมแบบจนี  
                 1.  ประเด็นเก่ียวกับเรื่องราว ความเชื่อ ของภาพจิตรกรรมยังเปนความเชื่อแบบดั้งเดิม
ของพุทธศาสนา เปนเรื่องราวพุทธประวัติ ซ่ึงจิตรกรท่ีวาดมีการนำเสนอรายละเอียดตางๆ ในพุทธ
ประวัติบางสวน 
                 2.  การจัดวางภาพและตำแหนงของภาพไมไดจัดวางภาพตามขนบนิยมท่ีเคยปฎิบัติมา
ในอดีตในอุโบสถไดจัดวางภาพดังนี้ ผนังหนาพระประธานดานลางเขียนภาพพุทธประวัติ เหนือชอง
ประตู เปนภาพตอนมารผจญ ผนังระหวางชองประตูดานลาง เขียนตอนเสด็จออกมหาภิเนกกรมณ 
ภาพผนังดานหลังพระประธานเขียนภาพมานลายพุมขาวบิณฑกานแยง แหวกออก พ้ืนสีแดงเขม  
มีภาพดอกไม ผลไม ท่ีมาจากตางประเทศ ผนังดานขางตอนบนเหนือชองหนาตางเขียนภาพเทพ
ชุมนุมท้ังสองดาน ผนังระหวางชองหนาตาง ทางขวาของพระประธานเขียนภาพทศชาติชาดก 5 ชาติ
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ไดแก เตมียชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมียราชชาดก และมโหสถชาดก ทางซายเขียน
ภาพพุทธประวัติ และปริศนาธรรม   
               3.  ปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง ไดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตรวมสมัยของ
ผูคนไทยวนในอดีตเชน อาคารบานเรือนแบบไทยวน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ การแตงกาย ทรง
ผม รวมถึงอาคารรวมสมัยสถาปตยกรรมแบบจีนท่ีเปนสิ่งนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 ลวดลายดอกไม 
ผลไมท่ีนำเขาจากตางประเทศ และสัตวท่ีเปนตำนานความเชื่อท่ีเปนสัญลักษณมงคลแบบจีน 
             จุติรัช  อนุกูล (2562) ทำวิจัยเรื่อง การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 
วัดธรรมิการาม อำเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวา พระอุโบสถวัดธรรมิการามสรางในราว
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 4  จิตรกรใชเทคนิคการวาดภาพแบบไทย
ประเพณี ผสมผสานกับเทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตก เปนเรื่องราวพุทธประวัติท่ีมีสอดแทรกการ
เรื่องราวชวีิตของชาวบานผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนเมืองหลวงในกรุงเทพมหานคร  
                      1.  ประเด็นเก่ียวกับเรื่องราว ความเชื่อ ของภาพจิตรกรรมยังเปนความเชื่อแบบ
ดั้งเดิมของพุทธศาสนา เปนเรื่องราวพุทธประวัติ ซ่ึงจิตรกรท่ีวาดมีการนำเสนอรายละเอียดตางๆ  
ในพุทธประวัติ โดยจะแบงเรื่องราวเปน 9 ตอน 
                      2.  การจัดวางภาพและตำแหนงของภาพ เริ่มจากผนังดานหลังพระพุทธรูป
ประธานขวามือวาดภาพ เทวดาชุมนุมอัญเชิญพระโพธิสัตวใหจุติเพ่ือมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา และ
พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต ผนังขวาวาดภาพตอนเสด็จออกผนวช ผจญมาร ตรัสรู สั่งสอน
ธรรม ผนังดานหนาตรงขามพระประธานวาดภาพโปรดพระประยูรญาติและโปรดพระมารดาบน
สวรรค ผนังซายวาดภาพเสด็จดับขันธปรินิพพาน งานถวายเพลิงพระบรมศพ ภาพกษัตริยยกทัพ 
ขอแบงพระบรมสารีริธาตุ และภาพพิธีสมโภชนพระบรมสารีริกธาตุ 
                     3.  ปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง ไดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตรวมสมัย
ของคนในกรุงเทพมหานครและชนบท เชนภาพกองทหารสมัยใหมท่ีไดรับอิทธิพลจากชาวตางชาติ 
ภาพวิถีชีวิตระหวางคนไทยและคนจีน ภาพรถเจก ภาพหอนาิกา ภาพเรือกลไฟ ภาพธงชาติท่ีแสดง
ถึงการติดตอทางการคากับชาวตางชาติ 

พัชรินทร  ศุขประมูล (2529) ทำวิจัยเรื่อง ชิวิตชาวบานในจิตรกรรมฝาผนังจังหวัด
สระบุรี ผลการสรุปไดวา ชาวบานคือชาวเมืองสระบุรีในสมัยนั้นสวนใหญเปนคนไทยพ้ืนบาน
นอกจากนั้นเปนคนกลุมนอยไดแก คนไทยเชื้อสายไทยวน ซ่ึงถูกกวาดตอนมาจากเชียงแสนเม่ือ
ประมาณปลายกรุงธนบุรีถึงสมัยรัชกาลท่ี1 แหงกรุงรัตนโกสินทรและปจจุบันชาวไทยวนในจังหวัด
สระบุรียังคงรักษาวัฒนธรรมของตนเองไวบางโดยเฉพาะภาษาพูดและประเพณีบางอยางเชน พิธีแห
บองไฟ การนับถือบรรพบุรุษ เปนตน เชื้อสายลาวซ่ึงถูกกวาดตอนมาจากเวียงจันทรและหัวเมืองตางๆ
ตามฝงแมน้ำโขงฟากตะวันออกเม่ือคราวศึกเจาอนุวงศในสมัยรัชกาลท่ี 3 ชาวจีนและชาวกะเหรี่ยง 
อยางไรก็ตาม ท้ังหมดก็อาศัยอยูรวมกันฉันเครือญาติเปนสังคมขนาดเล็กแบบหมูบานประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก พระสงฆ เปนบุคคลท่ีไดการยอมรับนับถือมากในสังคม วัดในหมูบาน 
จึงกลายเปนศูนยรวมแหงความสามัคคี เปนท่ีพบปะของชุมชนเปนแหลงความรูตลอดจนแหลงให
ความบันเทิงในคราวงานเทศกาลงานบุญตางๆ จะเห็นไดวาชีวิตของชาวบานในสมัยกอนไมแกงแยง



30 
 

แขงขันเหมือนสมัยนี้เนื่องจากทุกอยางข้ึนอยูกับธรรมชาติและทรัพยากรท่ีใชบริโภคก็สมบูรณมากจึง
ทำใหการดำเนินชีวิตประจำวันดูเรียบงายและมีความสุข 

มนัสวาส  กุลวงศ (2539) ทำวิจัยเรื่อง ภาพสะทอนสังคมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว กรณีศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา 
งานจิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาส เปนภาพท่ีเขียนสภาพชุมชนของกรุงเทพฯ การตั้งบานเรือนริม
แมน้ำ ภาพบรมมหาราชวัง ภาพตึกแบบฝรั่ง ภาพเรือกลไฟ ภาพประตูเมือง ภาพอาคารจีน ภาพผูคน
ท่ีอาศัยในกรุงเทพฯสมัยรัชกาลท่ี 4 หลายกลุมคือ พระมหากษัตริย ขุนนาง ชาวบาน ชาวตางชาติ 
สะทอนความสัมพันธระหวางบุคคล อาชีพ จิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาสไดใหขอมูลเก่ียวกับ
วัฒนธรรมชัดเจนและมากท่ีสุด 
               วิไลรัตน  ยังรอด (2540) ทำวิจัยเรื่อง การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรม 
ฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ไดศึกษาความหมายและสาเหตุ
ของการเสื่อมความนิยมในการเขียนภาพจักวาลหรือไตรภูมิ ผลการศึกษาพบวาการเขียนภาพจักรวาล
ตามคติทางพุทธศาสนาในประเทศไทยเริ่มมีเขียนข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 23 โดยวาดรวมกับภาพพุทธ
ประวัติและทศชาติชาดก ซ่ึงการวาดนั้นเก่ียวของกับการแสดงความหมายของโลกและจักรวาล แต
การวาดภาพดังกลาวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เม่ืออิทธิพลความรูแบบวิทยาศาสตรของตะวันตกแพรเขามา
ในประเทศไทยสมัยรัชกาลท่ี 4 แตเดิมภาพจิตรกรรมมีหนาท่ีรับใชศาสนา ตอมาเริ่มเปลี่ยนแปลงโดย
มีการสรางความหมายใหมข้ึนแทน 

 วรพรรณ  ภูวิจารย  (2551) ทำวิจัยเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย บานนาบึง อำเภอ
นาแหว จังหวัดเลย งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหคุณคาทางกระบวนแบบของภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง ประกอบดวยคุณคาทางเนื้อหาสาระของภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีผลตอการเสริมสรางจริยธรรม 
คุณธรรม และการศึกษารูปแบบในการสรางานจิตรกรรมฝาผนังของชางพ้ืนบาน ผลของการศึกษา
พบวา ดานเรื่องราว เปนเรื่องราวเก่ียวกับประวัติพระพุทธเจา ทศชาติชาดก นิทานพ้ืนบาน 
สอดแทรกภาพเก่ียวกับวิถีชีวิตการดำรงอยูของผูคนในชวงสมัยรัชกาลท่ี 4และรัชกาลท่ี 5 ดานเนื้อหา
สาระ ไดเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับหลักธรรมคำสอนใหมีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ดานรูปแบบ 
เปนการเลาเรื่องเชิงพรรณนามีลักษณะเฉพาะเรียบงาย ไมมีระเบียบแบบแผนตายตัวแบบจิตรกรรม
ไทยประเพณี 
             เสมอชัย  พูลสุวรรณ (2539) ทำวิจัยเรื่อง สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทยระหวางพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ถึง 24 ผลการวิจัยพบวาจิตรกรรมไทยมีเนื้อหาและการจัดวางตำแหนงของภาพท่ีถูก
กำหนดใหสัมพันธกับผนังของอาคารพุทธสถาน ซ่ึงไมนาจะเปนเพียงงานประดับตกแตงเพ่ือความงาม
หรือการเลาเรื่องเทานั้น แตงานจิตรกรรมทำหนาท่ีสัมพันธกับองคประกอบตางๆภายในเขตพุทธาวาส
เชน สถาปตยกรรม และประติมากรรมเพ่ือสื่อความหมายในสองระดับ คือ เปนรูปจำลองโครงสราง
ของศูนยกลางจักรวาลและเปนสื่อในการแสดงแนวคิดทางพุทธศาสนาผานสื่อสัญลักษณในงานศิลปะ 
              จากงานวิจัยท่ีผานมาดังกลาวพบวา จิตรกรรมฝาผนังไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
นิยมเขียนภาพตามระเบียบแบบแผนดั้งเดิม คือการเขียนภาพไตรภูมิหรือจักรวาล ภาพพุทธประวัติ 
มหาชาติชาดกเปนตน ในสมัยรัชกาลท่ี 3  เริ่มไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีนเขามาผสมผสาน  
สมัยรัชกาลท่ี 4 มีการติดตอการคากับชาวตะวันตก ทำใหอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกเขามามีบทบาท
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ในงานจิตรกรรมไทยมากข้ึน แตงานวิจัยดังกลาวยังไมมีผูทำการศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระ
อุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม ดังนั้นจึงควรทำการศึกษาเพ่ือใหเกิดอนุรักษตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

          การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห จังหวัด
สระบุรี การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการนำเสนอดวย  
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผูวิจัยไดดำเนินการเปน 5 ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 4.  การจัดกระทำขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 5.  สรุปขอมูล 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากร  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมประชากรคือภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีจำนวนมาก
ท้ัง 4 ดาน ภายในพระอุโบสถ วัดสมุหประดิษฐาราม 

 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
          การสำรวจ การสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 
 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยการศึกษาคนควา รวบรวมจากแหลงตางๆเชน
สำนักวิทยบริการ อินเทอรเน็ตและวิเคราะหขอมูลท่ีได 

เก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสำรวจ บันทึกภาพนิ่งดวยกลองดิจิตอล การสัมภาษณปราชญ
ชาวบานอยางไมเปนทางการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมโดยแบงกลุมออกไดดังนี้  

- ผูนำชุมชน 
- พระวัดสมุหประดิษฐาราม 
- ครใูนทองถ่ิน 

 
สถานท่ีในการเก็บขอมูล 
ภาคสนามลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภายในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
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4.  การจัดกระทำขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้น การวิเคราะหขอมูลจึงดำเนินการวิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis)โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีของงานจิตรกรรม
ไทยประเพณีและแนวคิดงานจติรกรรมไทยรวมสมัยของขรัว อินโขงมาวิเคราะหในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
           -   เรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฏ 
           -   การจัดวางภาพ และตำแหนงของภาพ 
           -   ปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
               เม่ือวิเคราะหขอมูลแลวสงขอมูลใหผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ 2 ทานตรวจสอบไดแก 
                             ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ ภาคีราชบัณฑิต 
                             รองศาสตราจารยอัศนีย ชูอรุณ ราชบัณทิต 
 
5.  การสรุปขอมูล 
         ดำเนินการนำผลการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลใหไดคำตอบท่ีเปนความรูดาน เรื่องราว 
ความเชื่อ การจัดองคประกอบของภาพ และปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง ของวัด 
สมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
               จากการศึกษาการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยในอดีตท่ีผานมาพบวางานยุคแรก
จิตรกรรมมักนิยมเขียนภาพภายในหองกรุของพระปรางคท่ีมีขนาดเล็ก ตอมาเริ่มนิยมเขียนงาน
จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ  ซ่ึงงานจิตรกรรมฝาผนังเหลานี้มีอายุประมาณระหวางพุทธศตวรรษ 
ท่ี 22 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 นั่นคือ สมัยอยุธยาตอนปลายถึงยุคตนรัตนโกสินทร ภาพ
จิตรกรรมในยุคนี้ จะมีเนื้อเรื่องและตำแหนงของภาพท่ีถูกกำหนดไวอยางเปนระเบียบแบบแผน โดย
บนผนังสกัดหนาภายในอาคารนิยมเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ สวนผนังสกัดหลังนิยมเขียน
ภาพจักรวาลหรือไตรภูมิ ผนังดานขางมักแสดงเรื่องราวในพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก โดยพ้ืนท่ี
สวนบนของผนังจะเขียนภาพอดีตพระพุทธเจาหรือเทพชุมนุม เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4.1  ภาพจิตรกรรมในสมยัตนรัตนโกสินทรท่ีมีการกำหนดตำแหนงของภาพอยางมีระเบียบแบบแผนโดย
ดานหลังพระประธานจะเปนจักรวาลหรือรูปไตรภมู ิ

ท่ีมา http://www. bloggang.com 

 
            การเขียนภาพจิตรกรรมในสมัยตนรัตนโกสินทรจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยมากเปนชางฝมือ
ชั้นครูจากราชสำนักหรือพระภิกษุ ท่ีมีระเบียบแบบแผนและแนวคิดแบบพุทธศาสนาดั้งเดิม ในบางวัด
อาจไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีนมาผสมผสาน จนกระท่ังถึงรัชสมัยของรัชกาลท่ี 4 มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและแนวคิดมาสูความรวมสมัยกับรูปแบบของตะวันตก โดยจิตรกรชื่อ ขรัวอินโขงท่ีเปนจิตรกร
ไทยรวมสมัย ซ่ึงเปนพระภิกษุแหงวัดเลียบ ผูริเริ่มสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยรูปแบบใหมข้ึน โดยใช

http://www.bloggang.com/data/v/vinitsiri/picture/1315766627.jpg�
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วิธีการเขียนภาพสีน้ำมันแบบตะวันตกคือใชการเขียนภาพทิวทัศนแบบทัศนยีภาพ อาคาร มีระยะใกล 
ระยะไกล ทองฟาเปนสีฟา แตใชกุศโลบายสอนธรรมตามแบบแนวไทยประเพณีนิยมคือใชเนื้อหา
เก่ียวกับพุทธศาสนา เชน บัวสี่เหลา เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.2  งานจิตรกรรมไทยรวมสมัยของขรัวอินโขงท่ีวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา http://www. somchaisuriya.com 

 
           จิ ต ร ก ร รม ไท ย แ บ บ ร ว ม ส มั ย  (Thai Contemporary Painting) เป น ผ ล ม า จ า ก 
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการของโลก ความเจริญทางการศึกษา การคมนาคม การพาณิชย  
การปกครอง การรับรูขาวสาร ความเปนไปของโลกท่ีอยูหางไกล ฯลฯ สิ่งเหลานี้ ลวนมีผลตอความคิด
และแนวทางการแสดงออกของศิลปนในยุคตอๆมา ซ่ึงไดพัฒนาไปตามสภาพแวดลอม ความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต ความเปนอยู และความนิยมในสังคม สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณใหมของ
วัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง อยางมีคุณคา เชนเดียวกัน สำหรับลักษณะเก่ียวกับจิตรกรรมไทยรวม
สมัยนั้น สวนใหญเปนแนวทางเดียวกันกับลักษณะศิลปะแบบตะวันตกท่ีสรางมิติตื้นลึก ใกล ไกล 
บรรยากาศเหมือนจริง 
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ภาพ 4.3  งานจิตรกรรมไทยรวมสมัยของเฉลมิ นาคีรักษท่ีใชวิธีการเขียนแบบตะวันตก 
ท่ีมา http://www. cpss.ac.th.com 

 
         จากจิตรกรรมไทยในอดีตท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวามีการพัฒนามาจากการเขียนภาพ
พระพุทธเจาในกรุเล็กๆ มาสูพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีท่ีมีผูคนเขามามีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรม 
เชน พระอุโบสถ พระวิหาร ดังนั้น การเขียนภาพจึงจำเปนตองสื่อเรื่องราวใหผูคนท่ีเขามาในวัดได
เขาใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาไดทราบถึงบาปบุญคุณโทษ ไดเห็นความพยายามของพระพุทธเจา 
ในการเอาชนะกิเลส ในภาพมารผจญ ใหคนไดเห็นถึงการละวางจากทางโลก โดยเปนสัญลักษณรูป
พระพุทธเจาหันหลังใหกับภาพโลกและจักรวาล เปนตน ดังนั้นวัตถุประสงคของการสรางงาน
จิตรกรรมจึงเปลี่ยนแปลงไป จากการเขียนเพ่ือเปนพุทธบูชาเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนาในยุคแรก มาสู
การเขียนงานจิตรกรรมเพ่ือสอนคนท่ีไมสามารถอานออกเขียนไดใหเขาใจพุทธศาสนาโดยใชภาพเขียน
เปนสื่อกลาง  
          ดังนั้นสรุปไดวา งานจิตรกรรมไทยประเพณีในยุคแรกมีวัตถุประสงคในการเขียนเพ่ือเปนพุทธ
บูชาหรือเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนา ในยุคตอมาเปนการเขียนเพ่ือถายทอดธรรมะ สั่งสอนแทนคำพูดของ
พระภิกษุ ชวงยุคตนแหงรัตนโกสินทรยังไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จากยุคสมัยของรัชกาลท่ี 3 
เปนตนมาไดเกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอในการสรางงานจิตรกรรม อาจเปนเพราะ
อิทธิพลจากความเจริญของสังคมและการติดตอคาขายกับชาวตางชาติเชนจีน อังกฤษ จิตรกรมีการ
แสดงออกท่ีเปนลักษณะเฉพาะบุคคลมากข้ึน ในสมัยรัชกาลท่ี 4 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  
จิตรกรไมไดยึดติดขนบธรรมเนียมในการสรางงานจิตรกรรมแบบเดิม ๆ อีกตอไป จิตรกรรมไทยสมัย
รัชกาลท่ี 5 เนนการผสมผสานกับงานแนวเหมือนจริงแบบตะวันตกมากข้ึน ในสมัยรัชกาลท่ี 6-7  
ไดหวนกลับมาฟนฟูศิลปกรรมไทยประเพณีข้ึนอีกครั้งแตทำไดเพียงบางสวนเทานั้น  
จากการลงพ้ืนท่ีศึกษามีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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 ลักษณะโดยท่ัวไปของพระอุโบสถ 
           พระอุโบสถเปนอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาหันหนาไปทางทิศเหนือทางแมน้ำปาสัก มีขนาด
ไมใหญมากนัก กวาง ๘.๕๐ เมตร ยาว๒๒.๔๐ เมตร สูง ๑๖.๕๐ เมตร สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๐ 
และมีการบูรณะครั้งใหญใน พ.ศ.๒๔๔๓ (ร.ศ.๑๑๘) ลักษณะท่ัวไปทรงไทยเฉลียง ๒ ชั้น มีชอฟา 
ใบระกาทางหลังหนาบันเปนปูนปนลวดลาย ดอกไมและสิงห ท้ัง ๒ หนา ประตูหนาหลัง หนาตาง ๕ 
ชองภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เพดานเปนไมระบายดวยสีมีลายเปนดอก มีกำแพงแกวลอมรอบท้ังสี่
ดาน มีซุมของกำแพงท้ัง ๔ ดาน      
          ภายในอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย เปนพระหลอลงรักปดทอง สมัยสุโขทัย 
หนาตักกวาง ๒ ศอก ๑0 นิ้ว (๑.๒๕ เมตร) สูงแตพระเพลาถึงพระรัศมี ๓ ศอกคืบ ๓ นิ้ว อัญเชิญมา
จากเมืองเกาสุโขทัย มีพระอัครสาวกหลอลงรักปดทองท้ัง ๒ องค 
         ดูจากลักษณะรูปแบบและลวดลายการตกแตงของพระอุโบสถคลายกับวัดในกรุงเทพฯ 
หลายวัดเชน วัดสามพระยา ท่ีประดับสัญลักษณมงคลบนหนาบันพระอุโบสถ ไดสะทอนใหเห็น
อิทธิพลศิลปะจีนท่ีเขามามีบทบาทในงานศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
เนื่องจากในรัชสมัยดังกลาวมีการติดตอคาขายกับพอคาจีนในยานการคาของไทยอยางเฟองฟู 
ประกอบกับผูสรางพระอารามซ่ึงอยูในฐานะชนชั้นปกครองและมีบทบาทในทางการคาระหวาง
ประเทศ และเปนกลุมผูกำหนดกระแสความนิยมงานศิลปกรรมอยางใหม แทนงานศิลปะแบบไทย
ประเพณีท่ีมีมาแตเดิม ดังนั้นการประดับตกแตงลายสัญลักษณมงคลจีนในงานศิลปกรรมไทย จึงเปน
การรับเอาคติความเชื่อจีนมาประดับตกแตงพุทธศาสนสถาน ใหเกิดความเปนสิริมงคลและเปนการให
คำอวยพรใหเกิดความสงบสุขแกบานเมือง (ลลิตา อัศวสกุลลือชา. 2564. ออนไลน)  ยกตัวอยางเชน 
วัดไพชยนตพลเสพย เจริญรุงเรืองในสมัยรัชกาลท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

ภาพ 4.4 พระอุโบสถของวัดสมุหประดิษฐาราม ดานหนา 
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ภาพ 4.4 พระอุโบสถของวัดสมุหประดิษฐาราม ดานหนา 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.5 ซุมประตูทางเขาและหนาบันพระอุโบสถของวัดสมุหประดิษฐาราม อิทธิพลศลิปะจีน 

 
 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.6 หนาบันเปนปูนปนรูปตราแผนดินรัชกาลท่ี 3 ประดับลวดลายดอกไมและสิงห  
สัญลักษณกระทรวงมหาดไทย 
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ภาพ 4.7 พระประธานในพระอุโบสถเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ขนาบซายขวาพระโมคลาพระสารบุีตร 

          พระประธานในพระอุโบสถเปนพระปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย มีชื่อวา พระพุทธรัช
กัลยาณมิตรประดิษฐาราม หนาตักกวาง 1.25 เมตร สวนฐานเปนบัวหงายลายหนากระดาน ฐาน
สิงหประดับชายผาทิพยวงโคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.8 พระเจดียประธาน 
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           พระเจดียต้ังอยูทางทิศตะวันออกหางจากกำแพงแกวพระอุโบสถประมาณ 20 เมตร  
เปนเจดียทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมสูงประมาณ 15 เมตร มีบันไดทางข้ึนท้ัง 4 ดาน และมีกำแพงแกว
ลอมรอบ 

เรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดสมุหประดิษฐาราม 

         พระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม เปนอาคารกออิฐถือปูนท่ีปรากฏรองรอยหลักฐานวาสราง 
ในราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเกลาเจาอยูหัว แลวเสร็จในสมัยรัชกาลท่ี 4 บูรณะครั้งใหญ
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระเจาลูกเธอพระองคเจาบิเอทริสภัทรายุวดี (พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว กับเจาจอมมารดาแสง) มีศักดิ์เปนหลานของเจาพระยานิกรบดินทรฯ ทรงเห็น
วาวัดท่ีอดีตตนตระกูลของพระองคสรางนั้นชำรุดทรุดโทรมมาก จึงทรงพระราชทานทรัพยใหพระยา- 
พิไชยรณรงคสงครามผูวาราชการเมืองสระบุรีขณะนั้น ทำการซอมแซมสิ่งกอสรางในวัดท้ังหมด คือ 
พระอุโบสถ ศาลาเล็ก-ใหญ หมูกุฏิ หอระฆัง ตลอดจนการสรางโรงเรียนประชาบาลข้ึนใหม และใน
คราวนั้นไดมีการวาจางชางมาเขียนภาพฝาผนังภายในพระอุโบสถดวยจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถเปนจิตรกรรมแบบไทยประเพณีเขียนดวยสีฝุนฝมือแบบสกุลชางหลวง แบงออกเปนสองชวง 
คือ ชวงบนตั้งแตระดับเหนือขอบบนของประตูหนาตางข้ึนไปจรดเพดาน เขียนภาพลายพุมขาวบิณฑ
กานแยงเหมือนกันหมดท้ังสี่ดาน ชวงลางระหวางประตู และหนาตางเขียนภาพเลา เรื่องแบงภาพเปน
หองๆ ท่ีผนังสกัดดานหนา เปนเรื่องประเพณีพ้ืนบาน แบงเปนสองดาน คือดานขวาเปนภาพประเพณี
แหบั้งไฟและดานซายเปนภาพประเพณีแหกระทงเสียหัว ผนังสกัดดานหลัง แบงเปนสองดาน ดาน
ซายมือพระประธานเปนเรื่องพระมาลัยเสด็จโปรดสัตวนรกและดานขวามือพระประธานเปนภาพชีวิต
ชาวบาน  
           ความโดดเดนของจิตรกรรมในพระอุโบสถ อยูท่ีฉากบานเรือน วิถีชีวิตในทองถ่ิน ประเพณี 
วัฒนธรรม ของชาวไทยวน เห็นไดจากประเพณีแหกระทงเสียหัว ประเพณีการแหบั้งไฟ การเลนเตะ
ตะกรอ การเลนข่ีมาสงเมือง การแตงกายของชายหญิงชาวบาน เชนหมผาเฉวียงบา นุงผาซ่ินยาว 
เกลามวย บางคนไวผมมวยแบบลาว เด็กเปลือยกายไวผมจุก ชายไทยวนนุงผาโจง ไมสวมเสื้อไวผม
ทรงมหาดไทย คือ โกนรอบศีรษะ เหลือเฉพาะบริเวณกระหมอม ซ่ึงเปนทรงผมท่ีนิยมในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ภาพบานเรือนท่ีไดรับอิทธิพลจีน เปนตึกสองชั้นกออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง
กาบู ประตูหนาตางและหนาจั่วประดับลวดลายปูนปน นอกจากนั้นยังสอดแทรกภาพการติดตอ
คาขายกับชาวตางชาติมีภาพสำเภาจีนและสำเภาแบบตะวันตก การเขียนภาพแบบทัศนียภาพ อันเปน
ท่ีนิยมตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา 
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ภาพจิตรกรรมดานหลังพระประธาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.9 ดานหลังพระประธานดานบนดานขางและดานหนาเขียนภาพ ลายพุมขาวบิณฑกานแยง ท้ัง 4 ดาน 

       ภาพดานหลังพระประธานมีขนาดกวาง 5.80 เมตร สูงประมาณ 4 เมตร ภาพเขียนแบง
ออกเปนสองชวง บริเวณคอสองเหนือชองหนาตางท้ังสี่ดาน เขียนลายพุมขาวบิณฑกานแยงมีลักษณะ
คลายกับกระดาษติดผนังหรือวอลเปเปอร ดูสะอาดตา สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.10 เขียนดานขวามือหลังพระประธาน 
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      ดานลางผนังดานขวามือหลังพระประธาน เขียนภาพวิถีชีวิตในอดีตเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี
และการละเลนพ้ืนบานของชาวไทยวน เชน การเลนเตะตะกรอ การเลนข่ีมาสงเมือง มีภาพอาคาร
สองหลังเปนสถาปตยกรรมแบบจีนเปนอาคารชั้นเดียวและสองชั้นยกพ้ืนเพ่ือไวใชเก็บของหรือใชเปน
ท่ีพักของคนรับใช การแตงกายบงบอกความเปนไทยวนคือชายนุงโจงกะเบนไมสวมเสื้อไวผมทรง
มหาดไทย หญิงนุงซ่ินลายขวางมีผาสไบคลองคอ ดานบนมีภาพแมน้ำไหลผานมีภาพหนุมสาวเก้ียวพา
ราสีกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.11 การเลนเตะตะกรอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.12 วิถีชีวิตชาวไทยวน การหยอกลอ การเก้ียวพาราส ี
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ภาพเขียนดานซายมือหลังพระประธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.13 พระมาลัยเสด็จโปรดสัตวนรก 

          ภาพดานซายเปนเรื่องพระมาลัยเสด็จโปรดสัตวนรก เปนพระธรรมเทศนาท่ีนิยมใชเพ่ือให 
บุคคลทำบุญอุทิศสวนกุศลใหผูท่ีตายไปแลว พระมาลัยไดลงไปยังเมืองนรก ไดเห็นความนาเวทนาของ
สัตวนรกดวยประการตางๆ เชน มีมือเทาใบลาน ถูกตมในกระทะทองแดง ถูกแรงกาจิก ฯลฯ ก็มี 
ความปรารถนาจะโปรดสัตวท้ังหลายใหพนจากทุกขทรมาน กอนท่ีพระเทพมาลัยจะกลับเมืองมนุษย
โลกนั้น พระยายมราชไดฝากพระเทพมาลัยวา ใหมนุษยอยาไดมีความประมาท แตจงหม่ันรักษาศีล
ทำบุญอยาใหขาด ใหตั้งใจทำแตคุณงามความดี เพ่ือท่ีจะไดไปเกิดบนสวรรคชั้นฟา 
          เม่ือพระมาลัยกลับมาถึงบานเมืองแลว จึงบอกใหชาวบานไดรูวาญาติพ่ีนองท่ีอยูในนรก ขอให
รักษาศีลธรรมอยาใหบกพรอง และทำบุญอุทิศสวนกุศลใหดวย เพ่ือท่ีจะไดพนจากนรก เม่ือบรรดา
ญาติพ่ีนองรูขาวจากพระมาลัยเชนนั้น ก็พากันตั้งม่ันอยูในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา และ
ตางพากันทำบุญอุทิศสวนกุศลไปใหสัตวนรก ตามคำบอกเลาของพระมาลัย(พระมาลัยโปรดโลก. 
2564. ออนไลน) 
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ภาพจิตรกรรมดานหนาพระประธาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 4.14 ดานตรงขามพระประธาน เปนเรื่องประเพณีพ้ืนบาน แบงเปนสองดาน  
คือดานขวามือเปนภาพประเพณีแหบ้ังไฟและดานซายมือเปนภาพประเพณีแหกระทงเสียหัว 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.15 จิตรกรรมตรงขามพระประธานดานขวามือภาพประเพณีแหบ้ังไฟ 
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ภาพ 4.16 ชาวบาน มารอชมขบวนแหบ้ังไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 4.17 ขบวนแหบ้ังไฟ 

 
ประเพณีแหบั้งไฟ เปนประเพณีพ้ืนบานของผู ท่ี มีเชื้อสายลาวทางภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บั้งไฟหรือบองไฟ หมายถึงกระบอกไมไผบรรจุดวยดินปนและมีหลอด
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เสียงทำดวยไมรวกผูกติดอยูดวยดานนอก ตอหางยาวออกมาดวยไมรวกลำเล็กๆ ใชไฟจุดทางปลาย
กระบอกดานลางซ่ึงบรรจุดวยดินปนทำใหเกิดแรงดันขับใหบั้งไฟทะยานข้ึนสูอากาศสาเหตุท่ีทำการแห
บั้งไฟเนื่องจากมีความเชื่อวา  เปนการเคารพหรือสงสัญญาณความภักดีไปยังเทวดาผูท่ีจะบันดาลให
ฝนตกชุก เพราะฝนเปนปจจัยท่ีสำคัญยิ่งในการทำนาอันเปนอาชีพหลักของชาวบาน 

การแหบั้ งไฟจะทำกันในวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกป โดยนำบั้ งไฟทำพิธีแหไป 
ตามหมูบานทุกหลังคาเรือน มีการรองรำนำหนาขบวนเปนท่ีสนุกสนานจำนวนท้ังไฟท่ีใชสำหรับเสี่ยง
ทายมี ๗ บั้ง แตละบั้งจะเปนสัญลักษณของแตละเดือนคือ ตั้งแตเดือน ๖ เรื่อยไปจนถึงเดือน ๑๒ โดย
จะแหไปทำพิธีจุดเสี่ยงทายท่ีวัด ซ่ึงมีความเชื่อวาบั้งไฟในเดือนไหนจุดแลวทะยานข้ึนสูทองฟาไดสูง
มากแสดงวาฝนจะตกชุกในเดือนนั้น ถาข้ึนไมสูงฝนก็จะตกนอยหรือไมมีฝนตก แลวในวันรุงข้ึนคือ 
วันวิสาขบูชา จะมีการทำบุญตักบาตรท่ีวัด เปนอันวาเสร็จพิธีแหบั้งไฟ 

ในภาพการแหบั้งไฟ มีกลุมผูชาย ๖ คน แบกยั้งไฟแหเดินมา ขางๆ กับกลุมคนแบกมีกลุม
ชาย ๙ คน กำลังรายรำโดยมีคนหนึ่งเปาแคน นำหนาดวยขบวนนักดนตรีพ้ืนบาน มีท้ังหมด ๘ คน 
เปนชายลวน คือ เครื่องดนตรี ๕ คน คือแคน ๑, ฆองโหมง ๑, ป ๑, ฉาบ ๑ และกลองชนะ ๑ อีก ๓ 
คน เปนผูรายรำประกอบดวยความครึกครื้น มีกลุมผูหญิงและเด็กๆ นั่งชมเปนกลุมๆ ตามขางทางบาง
บนเรือนบาง 
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ดานซายเปนภาพประเพณีแหกระทงเสียหัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพ 4.18 ขบวนแหกระทงเสียหวั 
 

ประเพณีแหกระทงเสียหัว เปนประเพณีพ้ืนบาน เพ่ือทำการสะเดาะเคราะหท่ีหมอดูตรวจ
โชคชะตาของบุคคลใดแลวพบหรือทำนายวาผูนั้นจะมีเหตุรายเกิดข้ึนในอนาคต ผูนั้นจะตองจัดกระทง
เสียหัวแหถวายผีบานผีเรือนหรือเทวดาเจาปาเจาเขาเพ่ือบนบานสานกลาวใหหลุดพันจากเคราะห 
แลวนำไปสอยในแมน้ำเปนการปลอยเคราะหไป สิ่งของในกระทงประกอบดวยกลวยหรือผลไมอ่ืน 
เชน ฟกทอง ขาวแดงขาวดำ ตุกตา ธูปเทียนและธงสีตางๆ ในภาพมีผูชายแบกคานกระทง ๕ หรือ ๖ คน 
นำหนาดวยกลุมคน ๒ แถว คนนำหนาแถวถือฆองโหมงถัดมาบางก็ถือดอกไมชอยาวๆ บางก็ถือขลุย
ออ บางถือฉัตรซอนโปรงสามชั้น และตามหลังดวยกลุมนักดนตรีพ้ืนบาน เครื่องตนตรีมีฆองโหมง 
ขลุย กลองชนะและมีการรายรำประกอบดวย ผูเขารวมขบวนแหสวนใหญจะเปนผูชาย 
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ภาพ 4.19 ขบวนแหกระทงเสียหวัและชาวบานท่ีรอชมขบวนแหขางทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.20 คนรวมขบวนแหกระทงเสียหัวถือฉัตรและดอกไม 
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ผนังดานขวาพระประธาน 
มีจำนวน ๕ หองภาพ ๔ ใน ๕ หอง เขียนเรื่องหลวิชัยคาวี เริ่มจากดานทายมาดานหนา 

พระอุโบสถตามลำดับ ดังนี้ 
หองท่ี ๑ เปนภาพชีวิตเด็กชนบทกำลงัเลนน้ำและเลี้ยงควาย 
หองท่ี ๒ เปนเรื่องหลวิชัยคาวี ตอนหลังจากแมโคถูกแมเสือฆา ลูกเสือกับลูกโคจึงชวยกันฆา

แมเสือแลวออกเดินทางไปดวยกัน 
หองท่ี ๓ เปนภาพตอนพระฤษีแปลงลูกเสือและลูกโคเปนมนุษย ลูกเสือไดชื่อวาหลวิชัย ลูก

โคชื่อวาคาวี และหลังจากท้ังสองสำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากพระฤษีแลว จึงออกเดินทางตอไป 
หองท่ี ๔ เปนภาพตอนหลวิชัยและคาวีกำลังตอสูกับยักษ 
หองท่ี ๕ เปนภาพตอนหลวิชัยและคาวีกำลังเดินทางพรอมกับเหลาทหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.21 หองท่ี ๑ เปนภาพชีวิตเด็กชนบทกำลังเลนน้ำและเลี้ยงควาย 
 

เรื่องยอ หลวิชัย คาวี  
       เสือแมลูกอาศัยอยูดวยกันในถ้ำ วันหนึ่งแมเสือเท่ียวหากินเพลิน ท้ิงใหลูกอดนมอยูตามลำพัง 
ขณะนั้น มีโคแมลูกออนเดินผานมา ลูกเสือจึงออนวอนรองขอกินนม ฝายแมโคก็นิ่งเสีย ลูกโคซ่ึงเปน
พระโพธิสัตวคิดสงสารก็ชวยออนวอนจนแมโคใจออน ยอมใหลูกเสือกินนมจนอ่ิม ลูกเสือสำนึกใน
บุญคุณก็ชวนใหโคแมลูกมาอยูในบริเวณเดียวกัน ครั้นแมเสือกลับมาลูกเสือก็แสรงทำเปนนอยใจ ตัด
พอวาแมท้ิงตนใหอดนมจนเกือบสิ้นชีวิต หากไดกินนมแมโคจึงรอด ลูกเสือบอกแมขอใหโคท้ังสองหา
กินอยูในตำบลนั้นดวย แมเสือก็รับคำแลวใหพาโคแมลูกออนมาอยูดวยกันและกระทำสัตยสาบานวา 
จะไมทำรายแมโค แตนั้นมาเสือโคแมลูกก็อยูในถ้ำเดียวกันฝายแมเสือนั้นไมจริงใจตอโคในใจคิดหา
โอกาสจะกินเสียท้ังแมท้ังลูก แมโคก็ระวังตัวอยูตลอดเวลา หากรูวาแมเสือจะไปหากินทิศใดก็
หลีกเลี่ยงไปเสียอีกทางหนึ่ง วันหนึ่งแมเสือไดโอกาสจึงฆาแมโคกินเสียแลวกลับมายังถ้ำ เม่ือแมโค
หายไปลูกโคและลูกเสือจึงพากันออกตามหา พบซากแมโคถูกเสือกินอยูไมไกลจากถ้ำ ก็รูวาแมเสือกิน
แมโคเสียแลว ลูกสัตวท้ังสองตางโศกเศราและแคนเคืองเปนกำลัง จึงชวยกันฆาแมเสือตายในถ้ำท่ี
อาศัย 
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          ลูกสัตวท้ังสองออกเดินทางจากถ้ำแสวงหาท่ีอยูแหงใหม ผานอาศรมของพระฤษีไป พระฤษี
เห็นลูกเสือกับลูกโคเดินมาดวยกันดวยอาการรักใครผิดวิสัยก็ประหลาดใจ เรียกไปถามจนไดความทุก
ประการ พระฤษีมีเมตตาจึงตั้งพิธีชุบสัตวท้ังสองใหเปนมนุษย ลูกเสือใหนามวา หลวิชัย สวนลูกโคให
นามวา คาวี แลวสั่งสอนวิชาให เม่ือท้ังสองมีอายุพอสมควรแลว หลวิชัยกับคาวีก็ขอลาพระฤษีไป
เผชิญโชค พระฤษีไดชุบพระขรรควิเศษท่ีบรรจุหัวใจของหลวิชัยกับคาวีมอบใหคนละเลม 
        หลวิชัย คาวี เดินทางไปถึงทางแยก หลวิชัยจึงบอกกับคาวีวา ” เราแยกทางกันตรงนี้ เจาไปทิศ
เหนือ พ่ีไปทิศใต แลวอีกสามเดือนเรามาพบกันท่ีนี่ ” 
         คาวีเดินทางไปถึงเมืองรางแหงหนึ่ง ยังมีขาวของแตไมมีผูคน คาวี จึงเขาไปในครัวแลวกอไฟ
ข้ึนเพ่ือจะหุงหา อาหาร ทันใดนั้นมีกลุมนกอินทรียักษบินมาจนทองฟามืดมิด กลุมนกอินทรีบินจะมา
จิกกิน คาวี คาวีใชพระขรรคตอสูและฆานกอินทรียักษตายเกือบหมด นกท่ีเหลือก็บินหนีไป คาวี 
จึงเดินสำรวจพระราชวัง เห็นกลองใบใหญ พอเดินเขาไปใกลไดยินเสียงหญิงสาว รองวา ” ชวยเรา
ดวย ชวยเราดวย ” คาวีใชพระขรรคกรีดหนังกลองก็พบพระราชธิดาชื่อ พระนางจันทรสุดา คาวีจึง
อภิเษกกับนางจันทรสุดา ผูคนท่ีหลบหนีไปเพราะกลัวนกก็อพยพ กลับมาอยูท่ีเมือง บานเมืองก็
เจริญรุงเรืองเหมือนเดิม 
           วันหนึ่งพระนางจันทรสุดาไปสรงน้ำ ผมของนางซ่ึงมีกลิ่นหอมรวง พระนางจึงใสผอบลอยน้ำ
ไป ตอมามีคนนำผอบผมหอมไปถวายทาวสัณนุราช ทาวสัณนุราชก็อยากทราบวาผมนี้เปนของผูใด  
จึงมีประกาศปาวรองวาถาใครรูจักจะใหรางวัล ยายเฒาทัดประสาด ซ่ึงเคยเปนพ่ีเลี้ยงของนางจันทร
สุดาก็รีบไปเขาเฝาทาวสัณนุราช แลวบอกวาเปนเสนผมของพระนางจันทรสุดา ทาวสัณนุราชจึงบอก
ใหยายเฒาทัดประสาดหาทางนำนางมา แลวก็ใหเงินทองแกยายเฒาเปนอันมาก 
          ยายเฒารีบกลับไปท่ีเมือง ทำทีเปนขออยูกับพระนางจันทรสุดา แลวก็ยุยงพระนางวาคาวีคง
มิไดไวใจพระนางจันทรสุดาจึงไดพกพระขรรคติดตัวตลอดเวลา พระนางจันทรสุดาก็มีจิตใจไหวหวั่น
หลงเชื่อ จึงถามคาวีวาทำไมคาวีจึงตองพกพระขรรคติดตัวตลอดเวลา คาวีจึงบอกความลับวา เพราะ
หัวใจคาวีอยูท่ีพระขรรค ถาใครนำพระขรรคไปเผาไฟ คาวีก็จะตาย ดวยเหตุนี้จึงตองพกพระขรรคติด
ตัวตลอดเวลา พระนางจันทรสุดาเม่ือไดทราบเชนนั้นก็หายแคลงใจ และไดนำความไปเลาใหยายเฒา
ฟง ลืมไปวาเรื่องนี้เปนความลับยายเฒาไดฟงจึงเกิดความคิด ชวนใหคาวีกับพระนางจันทรสุดาไปสรง
น้ำท่ีชายทะเล คาวีและพระนางจันทรสุดาถอดเครื่องทรงรวมท้ังพระขรรคใหยายเฒาเก็บรักษา  
ยายเฒานำพระขรรคไปเผาไฟ คาวีกำลังวายน้ำเลนก็รูสึกรอนจึงรีบชวนนางจันทรสุดาวายกลับเขาฝง 
พอถึงชายหาดคาวีเห็นยายเฒากำลังเผาพระขรรคอยู ก็นึกโกรธท่ีพระนางจันทรสุดาไมรักษาความลับ 
แตยังไมทันพูดคาวีก็ลมลงสิ้นสติ พระนางจันทรสุดาตกพระทัยมากไดแตร่ำไหกอดรางคาวี ยายเฒาจึง
รีบใหทหารของทาวสัณนุราชนำพระนางจันทรสุดาไปถวายทาวสัณนุราช 
          ฝายหลวิชัยเม่ือครบกำหนดวันนัดก็มาพบคาวีท่ีทางแยก คอยอยูท้ังวันไมเห็นคาวีมาจึง
ตัดสินใจเดินทางมาท่ีเมืองพระนางจันทรสุดา ระหวางทางเห็นกองไฟและพระขรรคของคาวีอยูในกอง
ไฟก็รีบนำพระขรรคออกมา และพบคาวีนอนสิ้นสติก็ชวยแกไขจนฟน   เม่ือทราบเรื่องราวท้ังหมดหล
วิชัยก็ชวนคาวีไปตามพระนางจันทรสุดาท่ีเมืองทาวสัณนุราชท่ีเมืองทาวสัณนุราชมีประกาศใหคนท่ีมี
วิชาอาคมไปชวยชุบทาวสัณนุราชใหเปนหนุม เพราะพระนางจันทรสุดาไมยอมรับรักทาวสัณนุราช  
หลวิชัยจึงแตงกายปลอมเปนฤษีเขารับอาสาจะชุบทาวสัณนุราชใหเปนหนุมทาวสัณนุราชดีใจมาก  
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หลวิชัยจึงสั่งใหขุดหลุมลึกแลวก้ันมานเจ็ดชั้น ท่ีหลุมนั้นสุมไฟไว หลวิชัยใหทาวสัณนุราชโดดลงไปท่ี
กองไฟนั้น ดวยความท่ีอยากเปนหนุม ทาวสัณนุราชก็กระโดดลงไปในกองไฟสิ้นชีวิต หลวิชยัก็นำคาวี
ออกมา ทุกคนก็เขาใจวาเปนทาวสัณนุราชชุบตัวกลายเปนคนหนุมแลว ก็โหรองดีใจ และจัดอภิเษก
ทาวสัณนุราชหรือคาวีกับพระนางจันทรสุดา สวนยายเฒาเม่ือเห็นดังนั้นก็เกิดความกลัวรีบหลบหนีไป 
หลวิชัยเม่ือเห็นคาวีปลอดภัยแลวก็ลาคาวีและพระนางจันทรสุดาเดินทางตอไป คาวีและพระนาง
จันทรสุดาก็อยูครองเมืองท้ังสองดวย ความสุขสืบมา (หลวิชัย คาวี. 2564.  ออนไลน) 
 

 
 

ภาพ 4.22 หองท่ี ๒ เปนเรื่องหลวิชัยคาวี เริ่มจากลูกเสือเจอแมโคดื่มนมและชวนไปอยูดวยกัน ตอมา แมโคถูกแม
เสือฆา ลูกเสือกับลูกโคจึงชวยกันฆาแมเสือแลวออกเดินทางไปดวยกัน 

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพ 4.23 ลูกเสือกับลูกโคชวยกันฆาแมเสือ 
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ภาพ 4.24 หองท่ี ๓ เปนภาพตอนพระฤษีชุบชีวิตลูกเสือและลูกโคเปนมนุษย ลูกเสือไดช่ือวาหลวิชัย ลูกโคช่ือวา
คาวี และหลังจากท้ังสองสำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากพระฤษีแลว จึงออกเดินทางตอไป 
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ภาพ 4.25 ตอนพระฤษีชุบชีวิตลกูเสอืและลูกโคเปนมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.26 หลวิชัย คาวี สำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากพระฤษีแลว จึงออกเดินทางตอไป 
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ภาพ 4.27 หองท่ี ๔ เปนภาพตอนหลวิชัยมาชวยชีวิตคาวีกำลังตอสูกับยายเฒา 
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ภาพ 4.28 หลวิชัยชวยชีวิตคาวีกำลังตอสูกับยักษอาจหมายถึงนางยายเฒาทัดประสาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.29 หลวิชัยคาวีวางแผนตดิตามหาพระนางจันทรสุดา 
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ภาพ 4.30 หองท่ี ๕ เปนภาพตอนหลวิชัยและคาวีกำลังเดินทางเขาเมือง 

ตามหาพระนางจันทรสุดา พรอมกับเหลาทหาร 
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ภาพ 4.31 ตอนหลวิชัยและคาวีกำลังเดินทางเขาเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.32 นายพรานปาออกลากวางดวยการปลอมตัวเพ่ือใหเขาใกลมากท่ีสดุ 

 

ผนังทางดานขายพระประธาน มีจำนวน ๕ หอง เขียนเรื่องสมุทรโฆษ เริ่มจากดานหนามาดานทาย

พระอุโบสถตามลำดับ ดังนี้ 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.33 หองท่ี ๑ เปนภาพวิถีชีวิตไทยวนริมน้ำปาสัก ชายตกปลา หญิงชายชวยกันพายเรือ 
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เรื่องยอ สมุทรโฆษ 

      วันหนึ่งพระสมุทรโฆษและนางพิณทุมวดีไดเสด็จประพาสสวนเพ่ือแกบนท่ีศาลเทพารักษ ไดพบ
กับพิทยาธร (พิทยาธรคือ เทพบุตรพวกหนึ่งต่ำกวาเทวดา มีหนาท่ีเลนดนตรีบนสวรรค)ตนหนึ่งนามวา 
รณาภิมุข ถูกพิทยาธรตนหนึ่งนามวา รณบุตร ทำรายจนบาดเจ็บ และชิงนางนารีผลไปพระสมุทรโฆษ
ผานมาเห็นจึงไดใหการชวยเหลือ รณาภิมุขสำนึกในบุญคุณ จึงมอบพระขรรคใหพระสมุทรโฆษเปน
การตอบแทน พระขรรควิเศษทำใหเหาะได พระสมุทรโฆษจึงพานางพิณทุมวดีเสด็จไปยังปาหิมพานต 
และไดทรงพระบรรทม จึงทำใหถูกพิทยาธรตนหนึง่ขโมยพระขรรคไป 
           ทำใหพระสมุทรโฆษและนางพิณทุมวดีตองเสด็จกลับเมืองโดยพระบาท ระหวางการเดินทาง

ตองขามฝงแมน้ำสายใหญ จึงเกาะขอนง้ิวเพ่ือท่ีจะขามฝง แตเกิดพลัดหลงกัน เม่ือนางพิณทุมวดีถูก

คลื่นซัดมาท่ีฝงเมืองมัทราชไปอาศัยอยูกับหญิงชราผูหนึ่ง นางมอบแหวนเพชรใหหญิงนั้นไปขายได

ทองหาเลมเกวียนมาสรางศาลาโรงทานใหเปนท่ีพ่ึงของสมณพราหมณท่ีเดินทางผาน และใหวาดภาพ

เก่ียวกับตนเอง และพระสมุทรโฆษไวบนผนัง สวนพระสมุทรโฆษไดรับการชวยเหลือจากพระอินทร

และนางเมขลา จากนั้นพระสมุทรโฆษไดพระขรรคคืนมา ดวยอำนาจของนางเมขลาและ พระอินทร 

พระสมุทรโฆษไดออกตามหาพระชายา จนมาถึงศาลาโรงทานท่ีพระนางพิณทุมวดีสรางไว เม่ือทรง

ทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ทรงเศราพระทัย ผูเฝาสังเกตการณจึงนำความไปแจงพระนาง

พิณทุมวดี เม่ือท้ังสองพระองคไดพบกันก็พากันเสด็จกลับพระนคร และไดครองราชยสมบัติสืบตอไป

(สมุทรโฆษคำฉันท. 2564. ออนไลน) 
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ภาพ 4.34 หองท่ี ๒ เปนเรื่องสมทุรโฆษ ตอนพิทยาธรขโมยพระขรรควิเศษไป  

ทำใหพระสมุทรโฆษและพระนางพิณทุมวดีตองเสด็จพระดำเนินกลางปาดวยพระบาท 
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ภาพ 4.35 ตอนพิทยาธรขโมยพระขรรควิเศษเหาะหนีไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.36 พระสมุทรโฆษและพระนางพิณทุมวดีเสด็จดำเนินกลางปาดวยพระบาท 
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ภาพ 4.37 หองท่ี ๓ เปนภาพตอนพระสมุทรโฆษกับนางพิณทุมวดถูีกพายุจนขอนไมแตก 

ขณะลอยขามแมน้ำใหญ ทำใหท้ังสององคตองพลัดพรากจากกัน 
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ภาพ 4.38 พระสมุทรโฆษกับนางพิณทุมวดีเกาะขอนไมขณะขามแมน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.39 ขอนไมหักพระสมุทรโฆษกับนางพิณทุมวดีพลดัพรากจากกัน 
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ภาพ 4.40 หองท่ี 4  เปนภาพตอนพระนางพิณทุมวดีข้ึนฝงเมืองมทัราช 

ไปพักอยูกับตายายและพระสมุทรโฆษก็ข้ึนฝงไปพบกับชาวบาน 
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ภาพ 4.41 พระนางพิณทุมวดีข้ึนฝงเมืองมัทราช เสยีใจตอการพลัดพรากจากสาม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.42 พระนางพิณทุมวดไีปอาศัยอยูกับตายายคูหน่ึง 
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ภาพ 4.43 หองท่ี ๕ เปนภาพตอนจบ พระสมุทรโฆษเดินทางไปท่ีศาลาโรงทานทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ท่ีพระนางสั่งใหวาดเรื่องราวของพระสมุทรโฆษกับพระนางไว เมือ่เหน็ก็ทรงเศราพระทัย  

จนทายสุดไดมาพบกับพระนางพิณทุมวด ี
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                                        ภาพ 4.44 จิตรกรรมบนเพดาน 

ภาพจิตรกรรมบนเพดาน 

       เพดานเปนไมกระดานระบายดวยสีเหลืองวาดลวดลายเปนภาพดอกไมลายเครือเถาแปดกลีบ

ไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีนมีจำนวน 5 ชอง ชองละ 3 ดอก บริเวณข่ือทาสีดำและแดง ลงรักปดทอง 

ตางจากลวดลายเพดานในอดีตท่ีนิยมวาดเปนภาพดาวลอมเดือน ซ่ึงเปนลวดลายท่ีนิยมมาตั้งแตสมัย

อยุธยา  ลวดลายท่ีอาจจะเปนภาพเขียนสี หรืออาจทำดวยไมแกะสลักเปนรูปดาวมีรัศมี บนเพดาน

หรือฝาเพดาน พระอุโบสถหรือวิหาร ท่ีมักจะทาฝาเพดานท่ีทำดวยไมนั้นเปนพ้ืนสีแดง และทาสีดาว

เปนสีทอง  การประดับตกแตงฝาเพดานในลักษณะรูปดาวก็คือ สัญลักษณท่ีมีคติความเชื่อทางคติของ

ฝายเถรวาทท่ีแสดงวา พ้ืนท่ีในพระอุโบสถหรือในพระวิหาร ก็คือ พ้ืนท่ีของสวรรคในชั้นฟา ท่ีอยูใกล

กับดวงดาว 

 



68 
 

วิเคราะหรายละเอียดและสิ่งนาสนใจในภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

 สวนหลักของภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม จะเขียนภาพ

เรื่องราวของวรรณคดี 2 เรื่อง คือ เรื่องหลวิชัย คาวี เปนเรื่องราวของโคแมลูกคูหนึ่งท่ีไดชวยเหลือ

ลูกเสือใหรอดพนจากความตาย ดวยการใหดื่มกินน้ำนม ลูกเสือซาบซ้ึงในบุญคุณ จึงชวนแมโคและลูก

โคไปอยูดวยกันและขอสัญญาจากแมเสือไว แตแมเสือผิดสัญญา จับแมโคกินเปนอาหาร ตอมาแมเสือ

ไดชดใชกรรม พ่ีนองตางสายพันธุจึงชักชวนกันออกจากถ้ำนั้นไป พระฤษีผูแกรงกลาเวทวิทยามีเมตตา

ชุบชีวิตใหเปนมนุษย และเรื่องสมุทรโฆษคำฉันท กลาวถึงพระสมุทรโฆษกษัตริยแหงเมืองพรหมบุรีได

เสด็จไปคลองชางกอนเขาบรรทมหลับใตตนโพธิ์ไดสดุดี และรำบวงสรวงแกเทพท้ังหลาย พระโพ

เทพารักษพอใจและเกิดความเมตตาจึงอุมพระสมุทรโฆษไปยังปราสาทนางพิณทุมวดีในรมยนครและ

ไดนางเปนชายา พอจวนรุงเทพารักษเหาะมาลอบอุมกลับมาคืนยังราชรถทรงเม่ือท้ังสองต่ืนข้ึนมาไม

พบกันก็ใหรูสึกเสียใจ พระสมุทรโฆษก็ไดอภิเษกกับนางพินทุมดีสมความปรารถนา ตอมาท้ังสองคนก็

มีเหตุใหตองพลัดพรากจากกันแตในทายท่ีสุดก็ไดกลับมาครองรักกันเหมือนเดิม นอกจากนั้นชางเขียน

ยังไดสอดแทรกภาพชีวิต เรื่องราวรวมสมัยไวเปนสวนรองหรือสวนยอยอีกดวย ไมวาจะเปน วิถีชีวิต

วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ การแตงกาย ของชาวไทยวนและคนลาว อาคารบานเรือนแบบจีน 

จนถึงสิ่งเล็กๆนอยๆ ซ่ึงอาจจะเปนเกร็ดความรู ท่ีนาศึกษา อาจตั้งเปนขอสังเกตไดวาชางเขียน

ตองการแสดงใหเห็นความเจริญของบานเมืองในสมัยนั้นท่ีมีการติดตอคาขายกับประเทศจีนและยุโรป 

รวมถึงศิลปะท่ีกำลังเปนท่ีนิยมในขณะนั้น จึงไดนำมาถายทอดไวในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีพระอุโบสถ

วัดสมุหประดิษฐารามแหงนี้  ดังจะไดวิเคราะหใหเห็นภาพตอไปนี้  

เนื้อหาเรื่องราวในงานจิตรกรรม 

       เปนเรื่องราวของวรรณคดี 2 เรื่อง คือ เรื่องหลวิชัย คาวีและสมุทรโฆษ ซ่ึงแตกตางจาก 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยท่ัวไปท่ีนิยมวาดภาพพุทธประวัติ ผูเขียนวิเคราะหวาสาเหตุของการนำเรื่อง

หลวิชัยคาวีมาเขียนไวท่ีพระอุโบสถแหงนี้ เนื่องจากเจาพระยานิกรบดินทร (โต) ผูสรางวัดมีความสนิท

สนมเปนพระสหายท่ีรักกันยิ่งกับรัชกาลท่ี 3 ตั้งแตยังทรงพระเยาว เจาพระยานิกรบดินทร (โต) ได

ถวายตัวรับใชเปนขาหลวงเดิมในกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ทำราชการในกรมทาเก่ียวกับการคาขาย

สำเภา ไดรับสมญานามวา เจาสัวโต ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ในปพ.ศ. 2367 เม่ือกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร

เสด็จข้ึนครองราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงแตงตั้งพระพิชัยวารี (โต) และ

พระยาพิชัยวารี (โต) ไดยกท่ีบานเดิมและซ้ือบานขาราชการเจาสัวและนายภาษีอากรหลายคนสราง

วัดข้ึนในพ.ศ. 2368 ถวายเปนพระอารามหลวง โปรดฯพระราชทานนามวา"วัดกัลยาณมิตร" 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูปองคใหญพรอม

ท้ังพระวิหารประดิษฐานพระราชทานเพ่ือเปนประธานแกวัดนี้ดวย ตอมาพระยาราชสุภาวดี (โต) 
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สรางวัดสมุหประดิษฐารามเพ่ืออุทิศใหแกมารดา เม่ือสรางเสร็จแลวจึงไดนอมเกลาฯ ถวายเปนพระ

อารามหลวง(เจาพระยานิกรบดินทร โต กัลยาณมิตร, 2564 ,ออนไลน)  

      ความหมายของคำวา กัลยาณมิตร คือ มิตรแท เพ่ือนแท เพ่ือนตาย เพ่ือนท่ีคอยชวยเหลือเพ่ือน

อยางจริงใจโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน เปนมิตรท่ีหวังดี มีสิ่งดี ๆ ใหกันดวยความจริงใจ จึงสอดคลอง

กับเนื้อหาเรื่องราวจิตรกรรมท่ีนำมาวาดไวในพระอุโบสถ 

สถาปตยกรรมรวมสมัย 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                    ภาพสถาปตยกรรมแบบจีน ในงานจิตรกรรม 

ภาพ 4.45 อาคารสถาปตยกรรมแบบจีนในงานจิตรกรรม 

   ภาพอาคารสถาปตยกรรมในงานจิตรกรรมท่ีแสดงเห็นการรับอิทธิพลจากจีน เพราะในยุค

รัชกาลท่ี 3 นั้นการคาขายกับชาวจีนกำลังเฟองฟู ภาพในงานจิตรกรรมเปนอาคารสองชั้นมุงดวย

กระเบื้องเคลือบ อาจหมายถึงท่ีอยูของชนชั้นสูงท่ีมีฐานะ เปนท่ีพักซ่ึงเปนรูปแบบนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 

3 ดังจะเห็นไดจากวัดวาอารามสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีนิยมสรางแบบศิลปะจีน เชน วัดราชโอรสารามราช

วรวิหาร เปนตน 
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                                    ภาพ 4.46 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

          วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือวัดจอมทองในอดีต เปนวัดประจำรัชกาลท่ี 3 ถูกสรางข้ึน
ดวยสถาปตยกรรมแบบไทยประยุกต โดยการผสมผสานศิลปะแบบจีนเขากับการสรางวัดแบบไทย 
เพราะในยุคนั้นการคาขายกับชาวจีนกำลังเฟองฟู ศิลปะและวิวัฒนาการตางๆ ของจีนเริ่มเปนท่ีนิยม
ในสังคมไทย ทำใหเกิดเปนงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 (วัดราชโอรสารามราช
วรวิหาร.  2564.  ออนไลน) 

การใชพ้ืนท่ีในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.47 การใชพ้ืนท่ีในการอยูอาศัยและเก็บสิ่งของเครื่องใช 
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อาคารอิทธิพลศิลปะจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ภาพ 4.48 ตึกกออิฐถือปูนแบบศลิปะจีน 

       ตึกกออิฐถือปูนแบบศิลปะจีนขุนนางขาราชการสวนใหญเปนเรือนหมูมีสองถึงสี่หลังข้ึนไป 

บางหลังเปนตึกท้ังหมด บางหลังเปนครึ่งตึกครึ่งไมมีชั้นเดียว แตใตถุนกอเปนหองซ่ึงอาจจะใชเปนท่ีอยู

ของพวกขาทาสบริวาร หรือใชเปนท่ีเก็บของ เชน เรือ อาคารทุกหลังจะมีบันไดข้ึนลงทางเดียวและ 

มีทางเดินตรงกลางมีนอกชานหรือระเบียงดานหนาเปนหองโถงเปดโลงติดตอกับเรือนทุกหลังได  

บางก็มีรั้วลอมรอบ หรือบางทีอาจไมมีรั้วก้ัน 
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วัฒนธรรมประเพณีและการละเลน 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

ภาพ 4.49 ประเพณีแหบ้ังไฟ 

       จิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดสมุหประดิษฐาราม แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีรวมท้ังการละเลน

แบบพ้ืนบานหลายอยาง ดังนี้  

        ประเพณีแหบั้ งไฟ เปนประเพณี พ้ืนบานของผู ท่ี มี เชื้อสายลาวทางภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บั้งไฟหรือบองไฟ หมายถึงกระบอกไมไผบรรจุดวยดินปนและมีหลอด

เสียงทำดวยไมรวกผูกติดอยูดวยดานนอก ตอหางยาวออกมาดวยไมรวกลำเล็กๆ ใชไฟจุดทางปลาย

กระบอกดานลางซ่ึงบรรจุดวยดินปนทำใหเกิดแรงดันขับใหบั้งไฟทะยานข้ึนสูอากาศสาเหตุท่ีทำการแห

บั้งไฟเนื่องจากมีความเชื่อวา  เปนการเคารพหรือสงสัญญาณความภักดีไปยังเทวดาผูท่ีจะบันดาลให

ฝนตกชุก เพราะฝนเปนปจจัยท่ีสำคัญยิ่งในการทำนาอันเปนอาชีพหลักของชาวบาน 

          การแหบั้งไฟจะทำกันในวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกป โดยนำบั้งไฟทำพิธีแหไปตาม

หมูบานทุกหลังคาเรือน มีการรองรำนำหนาขบวนเปนท่ีสนุกสนานจำนวนท้ังไฟท่ีใชสำหรับเสี่ยงทายมี 

๗ บั้ง แตละบั้งจะเปนสัญลักษณของแตละเดือนคือ ตั้งแตเดือน ๖ เรื่อยไปจนถึงเดือน ๑๒ โดยจะแห

ไปทำพิธีจุดเสี่ยงทายท่ีวัด ซ่ึงมีความเชื่อวาบั้งไฟในเดือนไหนจุดแลวทะยานข้ึนสูทองฟาไดสูงมาก

แสดงวาฝนจะตกชุกในเดือนนั้น ถาข้ึนไมสูงฝนก็จะตกนอยหรือไมมีฝนตก แลวในวันรุงข้ึนคือ 

วันวิสาขบูชา จะมีการทำบุญตักบาตรท่ีวัด เปนอันวาเสร็จพิธีแหบั้งไฟ 
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          ในภาพการแหบั้งไฟ มีกลุมผูชาย ๖ คน แบกบั้งไฟแหเดินมา ขางๆ กับกลุมคนแบกมีกลุม

ชาย ๙ คน กำลังรายรำโดยมีคนหนึ่งเปาแคน นำหนาดวยขบวนนักดนตรีพ้ืนบาน มีท้ังหมด ๘ คน 

เปนชายลวน คือ เครื่องดนตรี ๕ คน คือแคน ๑, ฆองโหมง ๑, ป ๑, ฉาบ ๑ และกลองชนะ ๑ อีก ๓ 

คน เปนผูรายรำประกอบดวยความครึกครื้น มีกลุมผูหญิงและเด็กๆ นั่งชมเปนกลุมๆ ตามขางทางบาง

บนเรือนบาง (พัชรินทร ศุขประมูล. 2529 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ภาพ 4.50ประเพณีแหกระทงเสียหัว 

         ประเพณีแหกระทงเสียหัว เปนประเพณีพ้ืนบาน เพ่ือทำการสะเดาะเคราะหท่ีหมอดูตรวจ
โชคชะตาของบุคคลใดแลวพบหรือทำนายวาผูนั้นจะมีเหตุรายเกิดข้ึนในอนาคต ผูนั้นจะตองจัดกระทง
เสียหัวแหถวายผีบานผีเรือนหรือเทวดาเจาปาเจาเขาเพ่ือบนบานสานกลาวใหหลุดพันจากเคราะห 
แลวนำไปสอยในแมน้ำเปนการปลอยเคราะหไป สิ่งของในกระทงประกอบดวยกลวยหรือผลไมอ่ืน 
เชน ฟกทอง ขาวแดงขาวดำ ตุกตา ธูปเทียนและธงสีตางๆ ในภาพมีผูชายแบกคานกระทง ๕ หรือ  
๖ คน นำหนาดวยกลุมคน ๒ แถว คนนำหนาแถวถือฆองโหมงถัดมาบางก็ถือดอกไมชอยาวๆ บางก็ถือ
ขลุยออ บางถือฉัตรซอนโปรงสามชั้น และตามหลังดวยกลุมนักดนตรีพ้ืนบาน เครื่องดนตรีมีฆองโหมง 
ขลุย กลองชนะและมีการรายรำประกอบดวย ผูเขารวมขบวนแหสวนใหญจะเปนผูชาย(พัชรินทร ศุข
ประมูล. 2529 ) 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.51 การเลนข่ีมาสงเมือง 

       การละเลนของเด็กท่ีปรากฏภาพในจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม มีหลายอยางและ

เปนแบบแปลกๆ ปจจุบันอาจจะมีการเลนกันนอยหรือเลิกเลนกันแลว จึงไมสามารถทราบวา เลน

การละเลนชนิดใดแนนอน แตสันนิษฐานวาการเลนข่ีคอวิ่งแขงกันคงเปนการเลนข่ีมาสงเมือง หรือเปน

การลงโทษผูแพในการละเลนอยางใดอยางหนึ่ง เพราะในภาพจะเห็นวามีเบี้ยหรือลูกหินขนาดเล็กมาก

ถึงสี่ลูก ซ่ึงอาจจะเลนทอยเบี้ยหรือลูกหินกอนก็ได แพชนะแลวจึงมาเลนข่ีมาสงเมืองเพ่ือลงโทษผูแพ 

ในภาพมีเด็กคนหนึ่งยืนอยูหางจากเด็กอีกสองคู คูหนึ่งผูข่ีหลังกำลังแสดงทารายรำอยางสนุกสนาน 

อีกคูหนึ่งผูข่ีหลังกำลังทำทาเหมือนเขกศีรษะผูแบกซ่ึงกำลังทอยเบี้ยหรือลูกหิน เด็กท่ียืนอยูคนเดียวคง

จะรับบทเปนเจาเมืองเด็กอีกสองคูคงเปนผูเลน ผูแบกคือผูเลนแพและผูถูกแบกหรือไดข่ีหลังคือผูท่ี

เลนชนะ หรืออาจเปนการละเลนอยางอ่ืนในลักษณะคลายกันนี้ก็ได การเลนข่ีมาสงเมืองนี้เปนการเลน

ชนิดหนึ่งในอดีต ประกอบดวยผูเลนสองฝายเทาๆ  กันและมีผูเลนอีกคนหนึ่งรับบทพิเศษเปนเจาเมือง

ไมเขากับฝายใด ผูเลนฝายหนึ่งสงผูแทนเขาหาเจาเมืองพรอมกับกระซิบชื่อผูเลนคนหนึ่งของฝายตรง

ขามผูเลนฝายตรงขามสงผูแทนเขามาหาเจาเมืองเปนอันดับตอมา โดยพยายามคาดคะเนสงผูเลนเขา

มาหาเจาเมืองคนละคนกับท่ีฝายแรกกระซิบชื่อ ถาฝายท่ีสองคาดคะเนถูกผูเขามาหาเจาเมืองมีสิทธิ

กระซิบชื่อผูเลนคนหนึ่งของฝายแรกหากคาดการณผิดคือผูเขามาหาเจาเมืองเปนคนเดียวกับผูท่ีฝาย

แรกกระซิบบอกเจาเมืองไว ฝายท่ีสองแพตองเปนมาใหฝายชนะข่ีหลังจากเขตของตนไปเมืองหรือเขต

ของฝายชนะ (พัชรินทร ศุขประมูล. 2529 ) 
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ภาพ 4.52 การเลนเตะตะกรอ 

        เปนการละเลนของไทยมาแตโบราณ แตไมมีหลักฐานแนนอนวามีมาตั้งแตสมัยใด ประเทศอ่ืนๆ

ท่ีใกลเคียงก็มีการเลนตะกรอ เชน พมา ลาว มาเลเซีย คนเลนไมจำกัดจำนวน เลนเปนหมูหรือเดี่ยวก็

ได ตามลานท่ีกวางพอสมควร ตะกรอท่ีใชเดิมใชหวายถักเปนลูกตะกรอ คนไทยนิยมนำเอาหวายมา

สานเปนสิ่งของเครื่องใช รวมถึงการละเลนพ้ืนบานดวย อีกท้ังประเภทของกีฬาตะกรอในประเทศไทย

ก็มีหลายประเภท เชน ตะกรอวง ตะกรอลอดหวง ตะกรอชิงธงและการแสดงตะกรอพลิกแพลงตางๆ

นักวิชาการบางทานกลาววา การเตะตะกรอ เปนกีฬาชนิดหนึ่งของไทยท่ีนิยมเลนกันมานานนับตั้งแต

สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา การเลนตะกรอนอกจากเพ่ือทดสอบความวองไวไหวพริบและเปน 

การออกกำลังกายยามวางแลว ยังนิยมเลนในงานเทศกาลตางๆ เชน สงกรานต เปนตน ในภาพเปน

การเลนตะกรอวงมีผูเลนหกคนแตงกายดวยผานุงสีแตกตางกัน 6 สี 
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การแตงกาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.53 การแตงกายของเด็ก 

          การแตงกายของเด็ก ท้ังเด็กผูชายและผูหญิงมักเปลือยกาย บางคนก็ใสจับปงปดบังอวัยวะ
เพศ บางคนก็สวมหมวกกันแดดหรือน้ำคาง เม่ือพนจากวัยเด็กเล็กอายุประมาณ ๑๐ ขวบข้ึนไปจะนุง
โจงกระเบน การไวผมมักโกนผมโดยรอบศีรษะ แลวปลอยผมยาวเปนแกละเดียวหรือสองแกละ  
ซ่ึงสวนใหญเปนเด็กชายหรือเกลาจุกหรือมวยตรงกลางกระหมอม ซ่ึงสวนใหญเปนเด็กหญิง อาจมีรัด
เกลาหรือมาลัยสวมและปกปนประดับ เด็กท่ีมีฐานะดีจะสวมใสเครื่องประดับท่ีทำดวยทองคำ  
เชน ตางหู สายสรอย สรอยสังวาลย กำไลขอมือ และขอเทา เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.54 การแตงกายผูหญิงท่ีไวผมปกและทรงเกลามวย 
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ภาพ 4.55 การแตงกายผูหญิงท่ีไวผมปกและนุงโจงกระเบน 

          การแตงกายของผูหญิง แบงเปนสองแบบ ไดแก  

         ๑. แบบท่ีไวผมปกและนุงโจงกระเบน ไมสวมเสื้อ แตหมผาหรือสไบซ่ึงมีท้ังผาพ้ืนและผาลาย 

การหมผามีหลายวิธี ไดแก การหมแบบสไบเฉียงปลอยชายไวขางหลัง หรือเอาชายสไบขางหลังวก

ข้ึนมาคลุมบาอีกขางหนึ่ง การใชผาคลองคอโดยปลอยชายท้ังสองขางปดบังหนาอกหรือเอาชายผาท้ัง

สองขางไวขางหลัง ใหสวนโคงของผาท่ีหอยดานหนาปดบังหนาอก และการใชผาแถบคาดหรือรัดอก 

โดยเอาชายผาชุกไวในซอกอก 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 4.56 การแตงกายผูหญิงท่ีเกลาผมมวยและนุงซิ่นลายขวาง 
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ภาพ 4.57 การแตงกายผูหญิงท่ีเกลาผมมวยและนุงซิ่นลายขวาง 

        ๒. แบบท่ีเกลาผมมวยและนุงซ่ินลายทางขวาง ซ่ึงสวนใหญมีขอบหรือเชิงเปนพ้ืนสีแดง 

หมายถึง คนท่ียังไมแตงงานหรือเปนสาวแรกรุนจะเกลามวยสูงข้ึนเหนือทายทอย บางคนเสียบดอกไม

ประดับท่ีมวยผม ผูหญิงท่ีแตงงานมีสามีแลวหรือมีอายุมากข้ึนจะเกลามวยต่ำลงมาระดับทายทอย 

กลุมนี้หมผาหลายแบบ ไดแกการใชผารดัหนาอกแบบผูหญิงชาวเหนือการคลองผาปลอยชายสองขาง

ปดบังหนาอกและการหมแบบสไบเฉียงแบบผูหญิงภาคกลางท่ัวๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.58 การแตงกายของผูชาย 
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          การแตงกายของผูชาย สวนใหญไวผมทรงมหาดไทย ไมสวมเสื้อและนุงโจงกระเบนท้ังยาว

และสั้นแบบท่ีเรียกวา ถกเขมร โดยมีผาขาวมาคาดพุง บางที อาจนุงผาแบบโสรงปลอยชายมี

ผาขาวมาอีกผืนหนึ่งพาดบาแบบตามสบาย เวลาทำงานหนัก เชน แบกหามหรือออกปาลาสัตวจะนุง

ผาแบบถกเขมร เพ่ือความคลองตัวและทะมัดทะแมง พวกท่ีนุงผาแบบถกเขมรนี้มักคาดผาหรือเชือก

รอบศีรษะ ซ่ึงคงจะเปนมงคลหรือผาท่ีผานพิธีปลุกเสกมาแลว เพ่ือความเปนสิริมงคลหรือเพ่ือเปน

เครื่องรางปองกันตัวได สวนผูท่ีมีอาชีพคาขายตางถ่ินจะตองเดินทางไกล มักใสเสื้อแขนยาวปลอยชาย

ไวนอกผาโจงกระเบน แลวใชผาคาดเอวทับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ภาพ 4.59 การสักขาของผูชาย 

             การสักขาและลายสักท่ีขา เปนงานศิลปะและความเชื่อของ ผูชายทางภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในสมัยโบราณโดยเฉพาะพวกลาวพวน การสักขานิยมทำท่ีขาออน
ท้ังสองขาง ตั้งแตโคนขาลงมาถึงหัวเขาเรียกกันสั้นๆ วา "ขาลาย" นอกจากนี้ยังอาจมีการสักตาม
หนาผากแผนหลัง แขน ขา ขอเทา คอ หรือแมกระท่ังแกม ลายท่ีสักมักข้ึนกับผูตองการ อาจเปนลาย
ยันต ลายรูปสัตวพวกนกหรือสัตวสี่เทา หรือตัวคาถา การสักแตละลายผูตองการสักจะไดรับความ
เจ็บปวดมากจนกระท่ังตองหาฝนมาสูบ เพ่ือใหเกิดความซา ดังนั้นจึงเปนเครื่องแสดงถึงความอดทน
ของผูชายไดเปนอยางดีในการสักจะใชหมึกสีดำ คนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยม
สักขา เพ่ือความสวยงาม ชายใดท่ีไมมีขาลายผูหญิงจะรังเกียจไมยอมเขาใกล แตสำหรับคนทางภาค
กลางเชื่อวาทำใหอยูยงคงกระพัน หรือสามารถปองกันอันตรายจากสัตวตางๆ ได ในภาพขบวนแห
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กระทงเสียหัว มีผูชายหลายคนท่ีสักลายท่ีตนขาลงมาเลยหัวเขาเล็กนอย เปนลวดลายตางๆ กันเชน 
ลายยันต ลายสัตว เชน นก หนู และลายอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.60 เรือนเครื่องผูก 

           ลักษณะบานเรือนท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีวัดสมุหประดิษฐาราม เปนแบบชาวบาน 

เรียกวา เรือนเครื่องผูก เปนเรือนยกพ้ืนมีใตถุนสูง หลังคาจั่วมุงดวยหญาแฝก ฝาบานกรุดวยตับแฝก

และซ่ีไมไผเล็กๆ กรุดวยใบไม อาจเปนใบพลวงหรือใบสักท่ีเรียกตามภาษาพ้ืนบานวา "ใบตองตึง"   

มีนอกชานและบันไดทางข้ึนลงทางเดียวดานหนา มีรั้วลอมรอบ เปนรั้วหนามท่ีผูกดวยก่ิงไมเพ่ือ

ปองกันสัตวและผูบุกรุก บริเวณรั้วมีรานไมทำจากก่ิงไมผูกงายๆปลูกไมเลื้อยซ่ึงเปนพืชผักสวนครัว 

เชน ฟกแฟง  หรือฟกทอง และรานไมไผปลูกถ่ัวฝกยาว สำหรับเรือนท่ียกพ้ืนสูงใตถุนมักใชประโยชน
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ไดหลากหลายเชนใชทอผา  เก็บฟน ตำขาวซอมมือดวยครก บริเวณชายคาบานใชกาบมะพราวทำรัง

ใหนกมาอาศัย บริเวณบานเพาะปลูกพืชผลไม เชนกลวย ออย มะมวง เปนตน 

กลุมชาติพันธุ 

       ชุมชนนี้ประกอบดวยชาวไทยวน ซ่ึงสืบเชื้อสายมาจากไทยลานนาทางภาคเหนือของประเทศ

เปนสวนใหญ ชาวไทยภาคกลางท่ีอยูมาแตดั้งเดิมและชนกลุมนอย ไดแก ชาวจีน กะเหรี่ยง และคนปา 

ซ่ึงมักอาศัยอยูในปาลึก แมวาจะมีคนหลายกลุม แตภาพท่ีปรากฏในจิตรกรรมก็แสดงใหเห็นวาทุกกลุม

อยูรวมกันไดอยางสันติสุข และอาจมีความสัมพันธตางกลุมโดยการสมรส เชน จีนกับไทย หรือจีนกับ

ไทยวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.61 กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง 

          กะเหรี่ยง สันนิษฐานวา มาจากภาษามอญ วากะเรียง ท่ีใชเรียก ชาวปกาเกอะญอ (สวนมาก

เปนกะเหรี่ยงพุทธ) อาจมีความเชื่อมโยงกับ ชื่อกลุมผูนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานท่ีมีอยูใน ธิเบต 

เนปาล ท่ีเรียกวา กะยูปา หรือ ปากะู ซ่ึงมักแตงกายดวยชุดสีขาว และมีวิถีชีวิตอยางเรียบงายสมถะ 

ซ่ึงความเชื่อนี้อาจแพรหลายเขามาในดินแดนสุวรรณภูมิเม่ือกวาพันปกอน กะเหรี่ยงมีดวยกันหลาย

กลุมยอย และมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน ท้ังยังมีประเพณี ความเชื่อ ความเปนอยูท่ีแตกตางกันดวย แมวา

ชาวกะเหรี่ยงจะไดชื่อวาเปนชาวเขา แตก็ไมไดอาศัยอยูบนท่ีสูงเสียท้ังหมด บางสวนก็ตั้งบานเรือนบน

ท่ีราบเชนเดียวกับชาวพ้ืนราบท่ัวไป ในหมูบานบางแหงมีท้ังกะเหรี่ยงสะกอและกะเหรี่ยงโป แตไมได

ใชชีวิตอยูรวมกัน ชาวกะเหรี่ยงนิยมต้ังถ่ินฐานเปนหลักแหลงถาวร ไมนิยมยายถ่ินบอย ๆ และมี 

ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรดินและแหลงน้ำเปนอยางดี และเปนท่ีนาสังเกตวา ชาวกะเหรี่ยง
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สวนใหญจะตั้งถ่ินฐานใกลแหลงน้ำหรือตนน้ำลำธารบานเรือนของชาวกะเหรี่ยงนิยมสรางเปนบานยก

พ้ืน มีชานบาน หรือไมก็ใชเสาสูง แมวาอยูบนท่ีสูงก็ตาม ซ่ึงแตกตางจากกลุมชาติพันธุกลุมอ่ืน ๆ ท่ี

นิยมสรางบานชั้นเดียว พ้ืนติดดิน เชน ชาวมง หรือชาวเม่ียน เปนตน (ชาวกะเหรี่ยง. 2564. 

ออนไลน) 

 

ภาพ 4.62 คนปา 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 4.63 ชายจีนกับหญิงชาวไทยวนชวยเหลือกันจากงูเหลือมท่ีกำลังกินกวาง 
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ภาพ 4.64 ความสัมพันธในครอบครัว สามีและภรรยาตองชวยกันทำงาน 

เชน การออกไปหาของปาหรือคาขาย มีสัตวเลี้ยงเปนสุนัข มสีัตวปา เชน กระตาย เปนตน 

     เกี้ยวพาราสี      

      เก้ียวพาราสี คือ การท่ีหนุมสาวพยายามแสวงหาบุคคลท่ีตรงกับท่ีเขามุงหวังไว ใหตรงกับใจ เพ่ือ
จะมาเปนคูครองในอนาคต ดังนั้น “เก้ียวพาราสี” จึงหมายถึง การท่ีชายหรือหญิงตองการผูกสัมพันธ
ไมตรีท่ีดีตอกันฉันใด ฉันหนึ่งนั่นเองราชบัณฑิตยสภา. (ยอหนา ๑). ไดใหความหมายของคำวา เก้ียว 
ไววา “เก้ียว” เปนคำกริยา หมายถึง รัด พันแนน ติดแนน เก้ียว เก้ียวพานหรือเก้ียวพาราสี  
ยังหมายถึง พูดแทะโลม พูดใหรักในเชิงชูสาว หรือในอีกความหมายหนึ่ง (เก้ียวพาราสี. 2564. 
ออนไลน) 
     ในสมัยอดีต การพบปะกันระหวางชายหญิงแบบสองตอสองมีโอกาสยากมาก ดังนั้นในระหวาง
การทำงาน หรือ งานบุญงานประเพณีท่ีมีการละเลน หรือการรวมตัวของคนจำนวนมาก จึงทำใหหนุม
สาวไดมีโอกาสพบปะหยอกลอและเก้ียวพาราสีกัน 
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ภาพ 4.65 ชายหนุมกำลังเก้ียวพาราสีหญิงสาว ซึ่งถือวาเปนเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.66 กลุมหญิงสาวและชายหนุมท่ีแอบมาเก้ียวพาราสีกัน 
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ชนช้ันศักดินา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.67 หญิงขารับใช 

       คนไทยมีวัฒนธรรมการโออวดคือ การไดนอนไดกินหรือมีชีวิตอยูโดยไมตองทำอะไรถือวามี

เกียรติ การอวดไดวา ‘ไมทำอะไรฉันก็มีกิน’ เปนการแสดงเกียรติศักดิ์อยางสูง คนท่ีจะเอาตัวรอดก็คือ

ประจบใหนายรัก ยอมผอนหนักเปนเบา และบางทีก็เลื่อนฐานะสูงข้ึนไป ‘ขา’ หมายถึงคนรับใช  

ซ่ึงถึงแมเปนคนรับใช ก็ยังมีฐานะเปนไทย สมัยกรุงศรีอยุธยามีทาส พวก ‘ขา’ คือคนรับใช ในสมัย

อยุธยาก็แบงออกเปน 2 พวก คือ ‘ขาไทย’ และ ‘ขาทาส’ ขาไทย หมายถึงคนรับใชท่ีมิใชเปนทาส 

เรียกตามแบบท่ีเรียกในสมัยสุโขทัย สวนขาทาส คือทาสจริง ๆ ในภาพยังปรากฏลักษณะขาทาสรับใช

ซ่ึงมีอยูตั้งแตสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร กระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงประกาศเลิกทาส 
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ภาพ 4.68 การอาบน้ำของหญิงสาวในอดีต 

            สังคมไทยในอดีตท่ีนิยมสรางบานริมแมน้ำ มักสรางทาน้ำเพ่ือใชประโยชนในกิจวัตร

ประจำวัน รวมถึงการอาบน้ำ ดังปรากฏในสำนวนท่ีวา อาบน้ำอาบทา  จึงติดปากคนไทยมาจนถึงทุก

วันนี้ แมวาปจจุบัน คนสวนใหญนิยมอาบน้ำในหองน้ำแลวก็ตามในวัฒนธรรมการอาบน้ำของคนไทย 

มิใชเพียงแตการนุงกระโจมอก หรือผาขาวมา ลงไปตักน้ำอาบท่ีทาเทานั้น ยังมีภูมิปญญาในเรื่องการ

ทำความสะอาดรางกาย รวมถึงการบำรุงประทินผิว เห็นไดจากวรรณคดีไทยหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะ 

ขุนชางขุนแผน และ อิเหนา ซ่ึงสะทอนธรรมเนียมรูปแบบการอาบน้ำแบบไทยๆ ท้ังของชนชั้นสูง  

และของชาวบาน วามีวิธีการชำระลางรางกายใหสะอาด การบำรุงผิวพรรณดวยสมุนไพรท่ีเปน

ประโยชน และมีข้ันตอนท่ีพิถีพิถันแมวาในสมัยโบราณ จะไมมีสบู หรือแชมพู ท่ีเปนสารเคมีสำหรับทำ

ความสะอาดรายกาย และเสนผม แตคนไทยในอดีต ก็รูจักใชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณท่ีเหมาะสม 

ตัวอยางเชน การใชขม้ิน และมะขามเปยก ในการอาบน้ำ โดยค้ันน้ำจากขม้ินมาชโลมตัว ขัดทำ 

ความสะอาดรางกายแลวจึงลางออก จากนั้น ใชมะขามเปยกท่ีขยำผสมกับน้ำ โดยนำกากมาใชเปนใย

สำหรับขัดผิว เสร็จแลวใหลางน้ำออก เปนการบำรุงผิวพรรณใหงามผอง ในการสระผมนั้น คนไทยแต

ละภูมิภาค ตางมีภูมิปญญาเลือกใชสมุนไพรทองถ่ินมาทำความสะอาดเสนผม ในภาคกลาง นิยมใช

มะกรูดนำมาหมกข้ีเถาจากเตาไฟ จนผิวเปนสีเหลืองเพ่ือลดความเปนกรด แลวจึงค้ันนำน้ำมาสระผม

(การอาบน้ำแบบไทยๆ.  2564.  ออนไลน) 

          จากภาพหญิงสาวเปลื้องผานุงพาดไวท่ีไมเนื่องจากอาจจะไมไดอยูติดแมน้ำจึงตองตักน้ำดวยคุ  

หรือ ครุ เปนภาชนะท่ีใชตักและขนยายน้ำ ทำดวยไมไผ ทาดวยชันผสมน้ำมันยาง สามารถบรรจุน้ำได 

ลักษณะท่ัวไปจะเปนทรงกลมเหมือนตะกรา และกระบุง แตมีลักษณะเล็กกวา สวนกลางปองออก

เล็กนอยมีลักษณะคลาย ๆ หมอดินใสน้ำ ขนาดบรรจุน้ำประมาณ 10-20 ลิตร อาบน้ำในรั้วกำแพงท่ี

มิดชิด 
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อารมณขันของจิตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.69 ชายหนุมกำลังน่ังสูบยา เอาหลังพิงโคนตนไมใกลแมน้ำ มีเพ่ือนแอบยองมาเขกศีรษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.70 เด็กกำลังแกลงผูใหญท่ีกำลังนอนหลับ 
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ภาพ 4.71 เด็กผูชายหยอกลอ แกลงเพ่ือนขณะเลนน้ำริมตลิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.72 ชายหญิงคุยเรื่องลับ ๆ อยางมีเลศนัย 
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ภาพเรือสำเภาของจีนและเรือสำเภาของตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.73 เรอืสำเภาของจีนและเรือสำเภาของตะวันตก 
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                 ตั้งแตสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี  กิจกรรมทางการคาโดยเฉพาะการคาทาง

ทะเลถือเปนรายไดทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของอาณาจักรท่ีเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องโดยเรือท่ีนิยมใชใน

การขนสงสินคาทางทะเลสวนมากเปนเรือสำเภาแบบจีน ซ่ึงสวนใหญตอท่ีกรุงเทพฯโดยปรากฏ

หลักฐานวาสามารถตอเรือขนาด 1000 ตัน ไดถึงปละ 6-8 ลำ ในขณะเดียวกันการคากับชาติ

ตะวันตกท่ีขยายตัวมากข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 ก็สงผลใหเทคโนโลยีการตอเรือและเดินเรือแบบ

ตะวันตกหลั่งไหลเขามาเชนกัน ท้ังนี้ดวยการประดิษฐเครื่องจักรไอน้ำและนำมาใชเปนเครื่องยนตของ

เรือกลไฟ  ทำใหเรือเหลานี้มีประสิทธิ ภาพมากกวาเรือสำเภาท่ีมีมาแตเดิมจนเริ่มเขามาแทนท่ีอยาง

รวดเร็ว จนเปนท่ีมาของพระราชดำริใหมีการสรางเจดียท่ีมีฐานเปนเรือสำเภาข้ึนท่ีวัดยานนาวา  

เพ่ือใหคนรุนหลังไดเห็นรูปแบบของเรือสำเภาแบบเกาท่ีเคยใชงานกันมา  จากนั้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สยามไดเริ่มยุคเรือกลไฟอยางเต็มตัวพรอมพยายามท่ีจะสราง

เรือกลไฟดวยตนเองโดยมีตัวเรือตอดวยไม และสั่งนำเขาเครื่องจักรไอน้ำมาจากตางประเทศ  

นอกจากนี้ในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา  ยังมีการเปดเสนทาง

เดินเรือกลไฟจากกรุงเทพฯไปยังเมืองทาท่ีสำคัญหลายแหง  เชน  กวางตุง  สิงคโปร  ซัวเถา  โดยเปน

การเขามาลงทุนกิจการของชาวตะวันตก  บริษัทเดินเรือท่ีสำคัญไดแก บริษัทเดินเรือของชาวอังกฤษ

เดนมารก และเยอรมัน (กรมศิลปากร. 2559. หนา 69) 
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ภาพ 4.74 เกวียนยานพาหนะในการเดินทางในอดีต 

          เกวียน เปนพาหนะเดินทางการเดินทางบนบกท่ีมีความสำคัญในสมัยโบราณ เนื่องจากไมมี

ถนน การเดินทางจึงไมสะดวกนัก แตเกวียนท่ีใชวัวเปนแรงงานในการลากก็สามารถขามผานภูมิ

ประเทศไดหลายรูปแบบท้ังแหงและชื้นแฉะ  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนการคาแบบกองเกวียนเปน

การคาท่ีสำคัญโดยเฉพาะการคากับหัวเมืองตางๆ เกวียนแบงออกเปน ๒ ประเภทหลัก คือ เกวียน

เทียมวัว และเกวียนเทียมควาย แตท่ัวไปมักเรียกกันวา เกวียนวัว และเกวียนควาย เกวียนวัวมีขนาด

เล็กกวาเกวียนควาย ทำใหมีความคลองตัว จึงเหมาะกับสภาพภูมิประเทศซ่ึงเปนท่ีดอนสูง ปาดง  

มีหลมโคลนนอย เชน ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน สวนเกวียนควายเหมาะกับท่ีราบลุม  

มีหลมโคลนมากกวา เชน ภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต ในภาพเปนเกวียน

ประทุนท่ีมีหลังคาครอบ ใชสำหรับเดินทางไกล 
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ภาพ 4.75 ไมประดับท่ีนิยมปลูกในกระถาง 

            ตั้งแตในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการปลูกไมดอกไมประดับตกแตงบริเวณพระราชวัง และ 

ตามบานเรือนตาง ๆ มีท้ังไมใบไมดอก รวมท้ังไมดัด มีท้ังไมใหญ ไมพุม ไมเลื้อยทำรั้ว ข้ึนซุม ใหดอก

ผลและใหรมเงาดังจะเห็นไดจากเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ซ่ึงพระเจาบรมวงศเธอสมเด็จกรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธไว ซ่ึงกลาวถึงภาพบานขุนชางตอนขุนแผนข้ึนไปหานางวันทอง จะ

เห็นไดวาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปลูกพรรณไมในลักษณะท่ีเปนไมกระถาง ไมดัด และยกรองทำ

แปลง ไมดัดซ่ึงตัดแตงรูปทรงตาง ๆ เปนแมแบบไมดัดไทยมาจนปจจุบันนี้ สมัยรัตนโกสินทร 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงโปรดใหสรางพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม และใหปลูกไมดัดไวในพระบรมมหาราชวัง ดังปรากฏ อยูรอบสนามของพระท่ีนั่งอมรินทร

วินิจฉัยจนทุกวันนี้ นับตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนตนมา ไดมี

การจัดสวนไมประดับตกแตงบริเวณพระท่ีนั่ง พระอุโบสถ โดยจัดสวนในลักษณะประดิษฐและสวน

แบบจินตนาการ มีภูเขา สระน้ำ รูปปนสลักเปนรูปสัตว รูปตุกตาจีน รูปปนในวรรณคดี สวนพรรณไม

จะเปนไมพุมทรงตาง ๆ รวมท้ังไมดัด เชน ขอย มะขาม ตะโก เปนตน ในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาท 

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหสรางพระราชวังสราญรมย ซ่ึงเปนสวนสราญรมยในปจจุบัน 

และเปนแบบอยางใหเรือนขุนนางและคหบดีทำตามมาจวบจนปจจุบัน 
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ภาพ 4.76 การเขียนภาพแบบทัศนียภาพแบบตะวันตก 

        ในประเทศไทย การรับรูหลักการทัศนียภาพ (Perspective) ปรากฏใหเห็นในภาพจิตรกรรม 

ฝาผนัง โดยขรัวอินโขง ซ่ึงมีชีวิตอยูในสมัยรัชกาลท่ี 3 - 4  ขรัวอินโขงเปนจิตรกรไทยคนแรกท่ีใช

เทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบตะวันตก แบบทัศนียภาพ ท่ีแสดงปริมาตรใกลไกลดัง

ปรากฏท่ีจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศและวัดบรมนิวาส ดังนั้นการเขียนภาพ

จิตรกรรมท่ีวัดสมุหประดิษฐารามจึงเปนจิตรกรรมรวมสมัยท่ีไดรับอิทธิพลจากตะวันตกอยางเดนชัด 
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ภาพ 4.77 กลองยาสูบแบบจีน 

       ประเทศไทยมีการใชยาสูบตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของ เมอรซิเออร 

เดอลาลูแบร อัคราชทูตฝรั่งเศสท่ีเดินทางมาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เม่ือ พ.ศ. 

2230 ไดเขียนเลาเรื่องประเทศสยามวาคนไทยชอบใชยาสูบอยางฉุนท้ังผูชายและผูหญิง โดยได

ยาสูบมาจากเมืองมะนิลา ในหมูเกาะฟลิปปนส จากประเทศจีน และท่ีปลูกในประเทศเอง ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระวรวงศเธอพระองคเจาสิงหนาทราชดุรงคฤทธิ์ไดทรง

ประดิษฐบุหรี่กนปานข้ึน เพ่ือสูบควันและอมยากับหมากพรอมกันครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการผลิตบุหรี่ข้ึนโดยบริษัทท่ีมีชาวอังกฤษเปนเจาของ ไดเปดดำเนินการเปน

บริษัทแรกใน พ.ศ. 2460 การผลิตบุหรี่ในระยะแรกจะมวนดวยมือ ตอมาในรัชสมัยพระสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีการนำเครื่องจักรเขามาจากประเทศเยอรมนี และทำการผลิตบุหรี่ออกมา

จำหนายหลายยี่หอ การสูบบุหรี่จึงแพรหลายมากข้ึนจนกระท่ังใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลไดจัดตั้งโรงงาน

ยาสูบข้ึน ในภาพเปนการดูดยาเสนท่ีใชกลองยาสูบแบบคนจีนซ่ึงไดรับความนิยมในสมัยนั้น  

(ความเปนมาของบหุรี่.  2564. ออนไลน)  
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 ตนตาล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.78 ตนตาลเปนสญัลักษณ ของคนยวนเสาไห 

         จิตรกรไดสอดแทรกภาพตนตาลไวอาจเพ่ือใหรูวาท่ีนี่เปนถ่ินของชาวไทยวน ดังตำนานท่ีวาชาว

ไทยวน ท่ีมาตั้งถ่ินฐานท่ีหมูบานนี้ ท่ีนี่มีตนตาลข้ึนอยูเปนจำนวนมาก ในบริเวณชุมชนจึงเรียกชุมชนนี้

วา”ตนตาล”  

        บานตนตาล เปนชุมชนชาวไทยวน ท่ีอพยพมาจาก”เมืองเชียงแสนปจจุบันคือบริเวณอำเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงในอดีตเรียกวา”แควนโยนกนคร” หรือ”โยนกนาคพันธ”ตอนปลายของ

สงครามเกาทัพ ตรงกับปพุทธศักราช 2347 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช (รัชกาลท่ี 1) ซ่ึงถูกกวาดตอนมาเพ่ือท่ีจะไปเมืองหลวงและมีบางสวนท่ีไดตั้งถ่ินฐานท่ีแถบ

บริเวณลุมน้ำปาสัก ซ่ึงปจจุบันเปนเมืองสระบุรีตอนลาง คืออำเภอเสาไห บริเวณตำบลสวนดอกไม 

เสาไห ศาลารีไทยบางสวน ง้ิวงาม หัวปลวก บานยางบางสวน และตำบลตนตาล (บานตนตาล.  

2564.  ออนไลน) 
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สรุป 

                พระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม เปนอาคารกออิฐถือปูนท่ีปรากฏรองรอยหลักฐานวา
สรางในราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเกลาเจาอยูหัว แลวเสร็จในสมัยรัชกาลท่ี 4 บูรณะครั้ง
ใหญในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทำการซอมแซมสิ่งกอสรางในวัดท้ังหมด คือ พระอุโบสถ ศาลาเล็ก-ใหญ หมู
กุฏิ หอระฆัง จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเปนจิตรกรรมแบบไทยประเพณีเขียนดวยสีฝุนฝมือ
แบบสกุลชางหลวง แบงออกเปนสองชวง คือ ชวงบนตั้งแตระดับเหนือขอบบนของประตูหนาตางข้ึน
ไปจรดเพดาน เขียนภาพลายพุมขาวบิณฑกานแยงเหมือนกันหมดท้ังสี่ดาน ชวงลางระหวางประตู 
และหนาตางเขียนภาพเลาเรื่องแบงภาพเปนหองๆ ท่ีผนังสกัดดานหนา เปนเรื่องประเพณีพ้ืนบาน 
แบงเปนสองดาน คือดานขวาเปนภาพประเพณีแหบั้งไฟและดานซายเปนภาพประเพณีแหกระทงเสีย
หัว ผนังสกัดดานหลัง แบงเปนสองดาน ดานซายมือพระประธานเปนเรื่องพระมาลัยเสด็จโปรดสัตว
นรกและดานขวามือพระประธานเปนภาพชีวิตชาวบาน  
           ความโดดเดนของจิตรกรรมในพระอุโบสถ อยูท่ีฉากบานเรือน วิถีชีวิตในทองถ่ิน ประเพณี 
วัฒนธรรม ของชาวไทยวน เห็นไดจากประเพณีแหกระทงเสียหัว ประเพณีการแหบั้งไฟ การเลนเตะ
ตะกรอ การเลนข่ีมาสงเมือง การแตงกายของชายหญิงชาวบาน เชนหมผาเฉวียงบา นุงผาซ่ินยาว 
เกลามวย บางคนไวผมมวยแบบลาว เด็กเปลือยกายไวผมจุก ชายไทยวนนุงผาโจง ไมสวมเสื้อไวผม
ทรงมหาดไทย คือ โกนรอบศีรษะ เหลือเฉพาะบริเวณกระหมอม ซ่ึงเปนทรงผมท่ีนิยมในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ภาพบานเรือนท่ีไดรับอิทธิพลจีน เปนตึกสองชั้นกออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง
กาบู ประตูหนาตางและหนาจั่วประดับลวดลายปูนปน นอกจากนั้นยังสอดแทรกภาพการติดตอ
คาขายกับชาวตางชาติมีภาพสำเภาจีนและสำเภาแบบตะวันตก การเขียนภาพแบบทัศนียภาพ อันเปน
ท่ีนิยมตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายคือ 
 1.  เพ่ือศึกษาเนื้อหาเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม 
อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
           2.  เพ่ืออนุรักษและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม 
อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
ขอบเขตของการวิจัย 
        ศึกษาวิเคราะหผลงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดสมุหประดิษฐาราม ในประเด็น  
           -  เรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฏ 
           -  การจัดวางภาพ และตำแหนงของภาพ 
           -  ปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
              1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมประชากรคือภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีจำนวนมากท้ัง  
4 ดาน ภายในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
               2.  ตัวแปรท่ีศึกษา   
   2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม  
   2.2 ตัวแปรตาม ไดแก องคความรูดานเรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนังท่ี
ปรากฏ การจัดวางภาพ และปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง โดยใชแนวคิดทฤษฎีของ
งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี และแนวคิดจิตรกรรมไทยรวมสมัยของขรัวอินโขง มาเปนเกณฑใน
การวิเคราะห 
 
สรุปผลการศึกษา 

พระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม เปนอาคารกออิฐถือปูนท่ีปรากฏรองรอยหลักฐานวา
อาจจะสรางในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว จิตรกรใชเทคนิคการวาดภาพแบบไทย
ประเพณี ผสมผสานกับคตินิยมแบบจีนในบางสวนของภาพ เปนเรื่องราวเก่ียวกับวรรณคดีเรื่องหล
วิชัย คาวี และสมุทรโฆษ ท่ีมีรูปแบบไมเปนไปตามขนบธรรมเนียมนิยมท่ีเคยสืบทอดกันมา 

 
1.  ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราว ความเช่ือ ของภาพจิตรกรรม ภาพจิตรกรรมท่ีพบภายใน

พระอุโบสถ วัดสมุหประดิษฐาราม เปนเรื่องราวของวรรณคดี 2 เรื่อง คือ เรื่องหลวิชัย คาวีและสมุทร
โฆษ ซ่ึงแตกตางจากภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยท่ัวไปท่ีนิยมวาดภาพพุทธประวัติ มีความเชื่อเรื่องการ
ทำดีไดดีทำชั่วไดชั่วจากภาพพระมาลัยเสด็จโปรดสัตวนรก ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งเหนือธรรมชาติจาก
ประเพณีแหกระทงเสียผีและการแหบั้งไฟขอฝน 
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          2.  การจัดวางภาพและตำแหนงของภาพ คติความเชื่อดั้งเดิมตั้งแตในสมัยอยุธยาตอน
ปลายและสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจะมีการจัดวางภาพอยางมีระเบียบแบบแผนดังนี้ ภาพผนังสกัด
หนาหรือภาพตรงขามกับพระประธานจะนิยมเขียนภาพผจญมาร อันความหมายถึงการตอสูกับกิเลส
ภายในตนเอง การเอาชนะจิตใจของตนเอง ภาพผนังสกัดหลังหรือดานหลังพระประธาน นิยมเขียน
ภาพไตรภูมิจักรวาล อันหมายถึงพระพุทธเจาหันหลังใหกับโลกและจักรวาลไมกลับมาเกิดอีก ภาพ
ผนังสกัดขางบริเวณคอสองนิยมเขียนภาพเทพชุมนุม หมายถึงพระพุทธเจาเปนครูของเหลาเทวดาท่ี
ตางมาฟงธรรมของพระพุทธเจา  ภาพบริเวณผนังสกัดขางดานลางนิยมเขียนภาพพุทธประวัติหรือทศ
ชาติชาดก อันหมายถึงการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจาในดานทาน ศีล ภาวนาใหเต็มครบทุกบารมี 

ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐารามมีการจัดวางภาพท่ีแตกตางดังนี้ ผนัง
ดานหลังพระพุทธรูปประธานเขียนภาพการละเลน วิถีชีวิตชาวไทยวนและพระมาลัยโปรดสัตวนรก 
ดานตรงขามพระประธานเขียนภาพประเพณีการแหบั้งไฟและการแหกระทงเสียผี ภาพผนังขางดาน
ขวามือพระประธานเขียนภาพวรรณคดีเรื่อง หลวิชัย คาวี ผนังสกัดซายมือพระประธานเขียนรูป
วรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษ บริเวณคอสองท้ังสี่ดานเขียนภาพลวดลายพุมขาวบิณฑกานแยง 

3.  ปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดสมุห
ประดิษฐารามไดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตรวมสมัยของคนพ้ืนถ่ินกับวัฒนธรรมจีนไดอยางชัดเจน สวน
หลักของภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม นอกจากจะเขียนภาพเรื่องราวของ
วรรณคดีแลว จิตรกรยังไดสอดแทรกเรื่องราวรวมสมัยไวเปนสวนรองหรือสวนยอยอีกดวย ไมวาจะ
เปนประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ การแตงกาย อาคารบานเรือนแบบจีน เรือสำเภา เรือ
กำปนตะวันตกเปนตน สวนการไดรับอิทธิพลตะวันตกคือการเขียนภาพแบบทัศนียภาพมีระยะใกลไกล
ซ่ึงผูเริ่มตนในประเทศไทยคือจิตรกรขรัวอินโขง 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐารามพบวาสรางข้ึน  
ในราวสมัยรัชกาลท่ี 3 บูรณะครั้งใหญในสมัยรัชกาลท่ี 5  นับไดวาเปนชวงดังกลาวไดมีการติดตอ
คาขายกับชาวตางชาติมากข้ึนเชนประเทศจีน ประเทศอังกฤษ ดังนั้นจึงสงผลตองานจิตรกรรมดวย
เชนกัน ดังท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมของวัดสมุหประดิษฐาราม พบวาเปนงานจิตรกรรมท่ีมี
ลักษณะรวมสมัย มีการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวการจัดวางภาพท่ีไมเนนการเขียนแบบขนบประเพณี
ดั้งเดิมท่ีเคยทำมา เชนไมเขียนเรื่องไตรภูมิจักรวาลเนื่องจากประเทศสยามขณะนั้นไดรับอิทธิพลจาก
ศิลปะจีน ตรงกับผลงานวิจัยของ  วิไลรัตน  ยังรอด (2540) ทำวิจัยเรื่อง การศึกษาภาพภูมิจักรวาล
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ไดศึกษา
ความหมายและสาเหตุของการเสื่อมความนิยมในการเขียนภาพจักวาลหรือไตรภูมิ ผลการศึกษาพบวา              
การเขียนภาพจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนาในประเทศไทยเริ่มมีเขียนข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 23 
โดยวาดรวมกับภาพพุทธประวัติและทศชาติชาดก ซ่ึงการวาดนั้นเก่ียวของกับการแสดงความหมาย
ของโลกและจักรวาล แตการวาดภาพดังกลาวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เม่ืออิทธิพลความรูแบบวิทยาศาสตร
ของตะวันตกแพรเขามาในประเทศไทยสมัยรัชกาลท่ี 4 แตเดิมภาพจิตรกรรมมีหนาท่ีรับใชศาสนา 
ตอมาเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยมีการสรางความหมายใหมข้ึนแทน  
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จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวางานจิตรกรรมไทยไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวการคิดและ
วิธีการมาตั้งแตในสมัยรัชกาลท่ี 4 อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ทำใหความ
เชื่อเก่ียวกับไตรภูมิจักรวาลเสื่อมลง ดังปรากฏในผลงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดสมุหประดิษฐาราม  
ไมปรากฏภาพไตรภูมิจักรวาลอยูเลย 

สวนเนื้อหาเรื่องราวท่ีจิตรกรนำมาใชในการวาดภาพในพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม จิตร
กรสามารถผสมผสานรูปแบบคือใชเรื่องราวการนำเสนอเก่ียวกับวรรณคดี ผสมผสานกับเรื่องราววิถี
ชีวิตพ้ืนบานและความทันสมัยในขณะนั้นเชนภาพเรือสำเภาจากจีน เรือกลไฟจากยุโรป เปน
ปรากฎการณรวมสมัยในงานจติรกรรม สอดคลองกับผลการวิจัยของ มนัสวาส  กุลวงศ (2539) ทำ
วิจัยเรื่อง ภาพสะทอนสังคมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กรณีศึกษาภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา งานจิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมา
วาส เปนภาพท่ีเขียนสภาพชุมชน การตั้งบานเรือนริมแมน้ำ ภาพตึกแบบฝรั่ง ภาพเรือกลไฟ ภาพ
ประตูเมือง ภาพอาคารจีน ภาพผูคนท่ีอาศัยในกรุงเทพฯสมัยรัชกาลท่ี 4 สะทอนความสัมพันธ
ระหวางบุคคล อาชีพ  

จะเห็นไดวางานจิตรกรรมของวัดสมุหประดิษฐาราม เปนงานจิตรกรรมไทยแบบรวมสมัย ท่ีมี
การนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวเก่ียวกับวรรณคดีไทยผสมผสานปรากฎการณรวมสมัยไทย จีนในสมัยตน
รัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 3 - 5  มีความสอดคลองกับจิตรกรรมไทยในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย ท่ีอยู
ในยุคสมัยเดียวกัน  
 
ขอเสนอแนะ 
            การศึกษาวิจัย จิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม  ทำใหทราบถึง  เรื่องราว ความเชื่อ 
จากจิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฏ การจัดวางภาพ และปรากฏการณรวมสมัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง  
แตการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเพียงวัดสมุหประดิษฐาราม เพียงแหงเดียวเทานั้น หากตองการ
ใหมีความเชื่อมโยงควรจะทำการศึกษา ภาพจิตรกรรมในวัดแหลงอ่ืนท่ีมีอายุหรือการสรางในสมัย
เดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบ รูปแบบ แนวคิด วิธีการนำเสนอเพ่ือดูความสัมพันธหรือความแตกตาง หรือ
หากตองการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ ควรทำการศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในจังหวัดสระบุรีท่ีมี
คุณคาและกำลังจะสูญหายไป จะทำใหเกิดประโยชนตอชุมชนและทองถ่ินในการปลูกจิตสำนึกในการ
หวงแหนทรัพยากรอันทรงคาดานศิลปวัฒนธรรมสืบไป 
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