
วัดสมุหประดิษฐาราม
อ�ำเภอเสำไห้  จังหวัดสระบุรี

จิตรกรรมฝาผนัง

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จุติรัช อนุกูล

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี



2  |

วัดสมุหประดิษฐาราม
อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ผู้แต่ง	 จุติรัช	อนุกูล

พิมพ์ครั้งที่ ๑		 กุมภาพันธ	์พ.ศ.	๒๕๖๕

จ�ำนวน	 ๒๕๐	เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์

ห้ามมิให้ท�าซ�้าหรือลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

จุติรัช	อนุกูล.

	 จิตรกรรมฝาผนัง	วัดสมุหประดิษฐาราม--	สระบุรี:	ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม		

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,	๒๕๖๕.

	 ๖๒	หน้า.

	 ๑.	จิตรกรรมฝาผนังไทย.	I.ชื่อเรื่อง.	

xxx.xxxx

ISBN	xxx-xxx-xxx-xxx-x

จัดพิมพ์โดย	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	

	 ๓๒๑	ต�าบลทะเลชุบศร	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุร	ี๑๕๐๐๐

	 โทรศัพท์	๐	๓๖๔๑	๓๐๙๖

พิพม์ที่	 บริษัท	พี.เอ.ลีฟวิ่ง	จ�ากัด

	 ๔	ซอยสิรินธร	๗	แขวงบางบ�าหร	ุเขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐

	 โทรศัพท์	๐	๒๘๘๑	๙๘๙๐

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี



ค�าน�า

	 วัดสมหุประดษิฐารามสร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	โดยเจ้าพระยา

นกิรบดนิทร์	(โต	กลัยาณมติร)	ต้นตระกลูกลัยาณมิตร	สร้างเพือ่อทุศิให้แก่มารดา	เม่ือสร้างเสรจ็แล้ว

จงึได้น้อมเกล้าฯ	ถวายเป็นพระอารามหลวง	พระอโุบสถสร้างเสรจ็เมือ่ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๐๔	 

หน้าบนัเป็นปนูป้ันรปูตราแผ่นดนิรชักาลที	่๓	ประดบัลวดลายดอกไม้และสงิห์	สญัลกัษณ์กระทรวง

มหาดไทย	มซีุม้ประตูก�าแพงแก้ว	ซุม้ประตดู้านหน้าพระอโุบสถได้รบัอิทธิพลศลิปกรรมจนี	กรอบ

ซุม้ประตูด้านหลงัอโุบสถ	และลวดลายเซีย่วกางบนบานประตู	เป็นทวารบาลแบบจนี	ยืนบนหลังสงิโต	 

พระประธานในอุโบสถ	มีนามว่า	พระพุทธรัชกัลยาณมิตรประดิษฐาราม	เป็นพระปางมารวิชัย	

หล่อโลหะลงรักปิดทอง	ได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย	

	 จากการศึกษาพบว่าภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีเขียนด้วยสี

ฝุ่นฝีมือแบบสกุลช่างหลวง	แบ่งภาพเป็นห้อง	ๆ	เหนือช่องหน้าต่างด้านบนทั้งสี่ด้าน	เขียนลาย 

พุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง	บนผนังด้านขวาหลังพระประธาน	เขียนภาพวิถีชีวิตในอดีตเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยวน	ผนังด้านข้างเรื่อง	หลวิชัย	คาวีและ

เรื่องสมุทรโฆษค�าฉันท์	นอกจากนั้นจิตรกรยังได้สอดแทรกเรื่องราววัฒนธรรมประเพณี 

การด�ารงชีพของชาวไทยวนในสมัยรัชกาลที่	๕	ไว้ได้อย่างน่าสนใจ	

	 ส�านกัศลิปะและวัฒนธรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี	มบีทบาทหน้าที่ในการท�านบุ�ารงุ	

สืบสาน	และเผยแพร่งานด้านศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน	ได้เลง็เหน็คณุค่าของงานจิตรกรรมฝาผนงั

ภายในพระอุโบสถ	วัดสมุหประดิษฐารามดังกล่าว	จึงได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล	พร้อมด�าเนิน

การจัดพิมพ์	เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้	ให้บุคคล	ประชาชนทั่วไปที่สนใจ	 

ได้ตระหนกัถงึคณุค่า	ภูมปัิญญาด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิน่ของจงัหวัดสระบุร	ีเพือ่ก่อให้เกดิ

การอนุรักษ์	สืบสานให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต	

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุติรัช อนุกูล

ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี



หผ

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี



|  5

สารบัญ

ประวัติวัดสมุหประดิษฐาราม		 ๖
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ประวัติ
วัดสมุหประดิษฐาราม

	 สระบรุเีป็นเมอืงเก่าแก่	และมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางวฒันธรรมมาตัง้แต่

พุทธศตวรรษที่		๑๖-	๒๐	แต่เพิ่งมาก่อตั้งเป็นเมืองอย่างจริงจังในสมัยอยุธยา

เป็นราชธาน	ีสันนษิฐานว่าต้ังข้ึนเมือ่ประมาณปี	พ.ศ.		๒๐๙๒	ในรชัสมยัสมเดจ็

พระมหาจกัรพรรด	ิพระองค์โปรดเกล้าฯ	ให้แบ่งเขตพืน้ทีบ่างส่วนของเมอืงลพบรุี	

เมืองนครนายก	และเมืองนครราชสีมา	มารวมกันตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุร	ีทั้งนี้

เพ่ือต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม	เพราะฉะน้ันตั้งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา	จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเก่ียวกับ 

การศึกสงครามอยู่เสมอ	และด�ารงสถานะเมืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

	 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	

จงึได้รับการจดัตัง้เป็นจงัหวัด	มกีารตดัทางรถไฟสายตะวันออกเฉยีงเหนอืและ

ถนนมติรภาพ	หรอืทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข		๒	ผ่านไปยงัจงัหวดันครราชสีมา	

จนปัจจบุนัสระบรีุได้กลายเป็นชมุทางการคมนาคมทีส่�าคญัของทัง้ภาคตะวนัออก	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	และจังหวัดทางแถบตะวันตก

	 ส่วนชือ่ของเมอืง	มกีารสนันษิฐานว่าเดมิทีต่ัง้เป็นเมอืงมพ้ืีนทีอ่ยู่ในท�าเล

ใกล้บึงหนองโง้ง	หลังจากตั้งเป็นเมืองจึงน�าเอาค�าว่า	"สระ"	มารวมกับค�าว่า	

"บรุ"ี	และใช้เป็นชือ่เมอืง	"สระบรุ"ี	มาจนถงึปัจจุบนั	(สระบรุ	ีประวตั	ิสภาพทัว่ไป.		

๒๕๖๔.	ออนไลน์)	

	 วัดสมุหประดิษฐ์	เป็นพระอารามหลวง	ชั้นตรี	ชนิด	สามัญ	เรียกชื่อเต็ม

ว่าวัดสมุหประดิษฐาราม	ตั้งอยู่เลขที่	๒	ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม	หมู่ที่	๗	

ต�าบลสวนดอกไม้อ�าเภอเสาไห้	จงัหวดัสระบรุ	ีสงักดัคณะสงฆ์มหานกิาย	ทีด่นิวัด

มเีนือ้ที	่๑๕	ไร่	๓	งาน	๓๓	ตารางวา	โฉนดทีด่นิเลขที	่๗๗๓๙	ตัง้วดัเมือ่ประมาณ	

พ.ศ.	๒๔๐๐	ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	เขตวิสุงคามสีมา	กว้าง	๒๐	เมตร	

ยาว	๔๐	เมตรได้รบัการสถาปนาขึน้เป็นพระอารามหลวง	ประมาณ	พ.ศ.๒๔๐๐	

มีอาณาเขต	ดังนี้

	 ทิศเหนือ		 	 มีอาณาเขตจรดแม่น�้าป่าสัก
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	 ทิศใต้	 	 	 มีอาณาเขตจรดโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ	์(วันครู	๒๕๐๑)

	 ทิศตะวันออก		 มีอาณาเขตจรดคลองเขตวัดติดกับเขตราชพัสดุ

	 ทิศตะวันตก	 	 มีอาณาเขตจรดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม	

		 ประวัติผู้สร้างและปฏิสังขรณ์วัดผู้สร้างวัดสมุหประดิษฐาราม	คือ	เจ้าพระยานิกรบดินทร	์

มหินทรมหากัลยาณมิตร	(โต)	ที่สมุหนายก	'นามเดิม	"โต"	เป็นบุตรหลวงพิชัยวาร	ีชื่อมัน	แซ่อึ๋ง	

เป็นข้าหลวงเดมิ	ในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	ได้เป็นทีพ่ระยาพิชยัวาร	ีในรชักาลที	่๒	

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชย์เลื่อนเป็นพระยาพิชัยวารี	แล้วต่อมาเป็น

พระยาราชสุภาวดีและโปรดฯ	ให้ว่าที่สมุหนายก	ในรัชกาลที่	๓	ครั้นรัชกาลที่	๕	โปรดฯ	ให้เป็น	

เจ้าพระยา	ที่	"สมุหนายก"	เจ้าพระยานิกรบดินทร์	มหินทรมหากัลยาณมิตรได้สร้างวัดนี้ข้ึน 

เมื่อรัชกาลที่	๓	เพ่ืออุทิศให้มารดาของท่านเล่ากันว่า	เดิมสร้างเสนาสนะข้ึน	๒	หมู่	หมู่หนึ่ง 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากก�าแพงแก้วประมาณ	๑๐	วาเศษ	ส�าหรับเป็นที่อยู่ของเจ้าอาวาส	

มกีฏิุ	๔	หลังหอสวดมนต์	๑	หลงั	อกีหมูห่นึง่	ตัง้อยูท่างทศิตะวันออก	ห่างจากก�าแพงแก้วประมาณ	

๑	เส้นเศษ	มกีฏิุ	๗	หลงั	ชนิด	๒	ห้อง	๖	หลงั	๓	ห้อง	๑	หลงั	แต่ได้ยบุคณะเหนอืมารวมกับคณะใต้ 

		 เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว	จึงได้น้อมเกล้าฯ	ถวายเป็นพระอารามหลวง	สันนิษฐานว่าคงถวาย

ในสมัยรัชกาลที	่๔	เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว	ครั้นถวายเป็นพระอารามหลวงแล้ว	พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึโปรดพระราชทานนามว่า	"วดัสมหุประดิษฐาราม"	นอกจากนัน้วดัยังเป็น

สถานที่ในการถือน�้าพิพัฒน์สัตยาส�าหรับข้าราชการจังหวัดสระบุร	ีมาประชุมถือที่วัดนี้ทุก	ๆ	ปี

ถาวรวัตถุที่ปรากฏในปัจจุบัน
	 พระอุโบสถ,	พระเจดีย์,	กุฏิสงฆ	์	๑๑	หลัง,	หอสวดมนต์,	หอระฆัง	ศาลาการเปรียญ 

เสาร้อยต้น	ศาลาโกศลวิหารกิจ,	ศาลาท่าน�้า,	โรงเรียน	ศาลาโรงธรรมหลังเก่า	โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม,	ศาลาหลวงพ่อเจ้าคุณโต	อาคารโสภณปริยัติกิจ	ศูนย์วิซาการวิถีพุทธ	 

(ห้องสมุด)	หอฉันภัตตาหาร	ศาลเจ้าปู่โพธิ์ทอง	หอกระจายข่าว	ซุ้มประตูพร้อมก�าแพงล้อมวัด

ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ตลอดแนว	และเมรุเผาศพ

 
ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ
	 ๑.	พระประธาน	ภายในพระอุโบสถเป็นพระหล่อลงรักปิดทอง	ปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย	

หน้าตักกว้าง	๒	ศอก	๑๐	นิ้ว	(๑.๒๕	เมตร)	สูงแต่พระเพลาถึงพระรัศมี	๓	ศอกคืบ	๓	นิ้ว	

อัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย	มีพระอัครสาวกหล่อลงรักปิดทองทั้ง	๒	องค์	บูรณะอนุรักษ ์

พระประธานเมือ่เดอืนกนัยายน	๒๕๕๒	นัง่พับเพียบประนมมอือยูเ่บือ้งซ้ายและเบือ้งขวา	สงู	๑	ศอก	

๗	นิ้ว	เท่ากันทั้ง	๒	องค์
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	 ๒.	พระเจดย์ี	๑	องค์	ตัง้อยูท่างด้านทศิตะวันออกห่างจากก�าแพงแก้วพระอโุบสถประมาณ	

๑๐	วาเศษ	ที่ฐานล่างมีก�าแพงแก้วล้อมรอบ	กว้างยาวด้านละ	๑๐	วา	๒	ศอกคืบ	๓	นิ้วเท่ากัน	

เป็นเจดย์ีชนดิ	๘	เหลีย่ม	ๆ	ละ	๗	ศอกคบื	มบีนัได	๔	ด้าน	องค์พระเจดีย์ สูงประมาณ	๗	วาเศษ	

พระเจดีย์องค์นี้นัยว่าเจ้าพระยานิกรบดินทร์	(โต)	สร้างเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุมารดาของท่าน 

ผู้ก่อสร้าง	มีการสร้างพร้อมพระอุโบสถ

	 ๓.	รูปหล่อโลหะ	รูปเหมือนพระศีลวิสุทธิดิลก	(หลวงพ่อเจ้าคุณโต	ธมมปญโญ)	ขนาด

หน้าตัก	๖๐เซนติเมตร	ประดิษฐาน	ณ	ศาลาพระศีลวิสุทธิดิลก

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
	 ๑.	พระอโุบสถ	สร้างเสรจ็เมือ่ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๐๔	และมีการบรูณะครัง้ใหญ่ใน	ร.ศ.	๑๑๘	

พ.ศ.	๒๔๔๓	ลักษณะทั่วไป	ทรงไทยเฉลียง	๒	ชั้น	มีช่อหางหงส์	หน้าบันเป็นปูนปั้นสัญลักษณ์

ตราแผ่นดินรัชกาลท่ี	๓ลวดลายดอกไม้และสิงห	์(สัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทย)	ท้ัง	๒	ด้าน	

ประตหูนา้	หนา้ต่าง	๕	ชอ่ง	ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง	เพดานเป็นไมร้ะบายด้วยสมีลีายเป็นดอก	

มีก�าแพงแก้วล้อมรอบทั้งสี่ด้าน	มีซุ้มของก�าแพงทั้ง	๔	ด้านครบถ้วน

	 ๒.	จิตรกรรมฝาผนัง	ภายในพระอุโบสถ	ผนังด้านทิศเหนือ	(ผนังหุ้มกลองพระประธาน)	

เป็นภาพขบวนแห่ในงานพิธี	ถวายกระทงเสียหัวประเพณพ้ืีนบ้าน	จดัขึน้ส�าหรบัการสะเดาะเคราะห์	

ทีแ่สดงภาพวัฒนธรรมให้เหน็เป็นหลกัฐานอย่างชดัเจน	และภาพกลุม่สตรีชาวล้านนา	เป็นกลุม่ภาพ

ที่งดงามและมีเสน่ห์	ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกาย	สภาพสังคมและชีวิต 

ของคนไทยในอดีตประมาณ	พ.ศ.	๒๔๐๐	อีกด้วย	ด้านทิศตะวันตกเรื่องพระสมุทรโฆษ	ด้าน 

ทิศตะวันออกเป็นภาพเขียนเรื่อง	หลวิชัย	-	คาวี	เขียนเมื่อ	รศ.	๑๑๔	(พ	ศ.	๒๔๔๓)	ค่าจ้างเขียน		

๒๕๐	บาท	ในสมยันัน้	ประตดู้านหน้าและหลังพระอโุบสถปรากฏเป็นลายรดน�า้ปัจจบุนัมปีระชาชน

ชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมเป็นประจ�า

	 ๓.	ตุก๊ตาจนี	ตุก๊ตาหินเขยีวแกะสลกั	ลกัษณะแบบเซยีนจนี	ยนืท้ังคู	่สงู	๑.๑๖	เมตร	มมีา

ในยุคเดียวกับการสร้างวัด	ไม่ปรากฏชัดว่าได้มาจาก	ณ	ท่ีใดเป็นผู้ถวาย	ซึ่งเมื่อก่อนนั้นต้ังไว้

หน้าพระอุโบสถ	แต่ปัจจุบันไว้ประจ�าเสาหอสวดมนต์	จากการสอบถามท่านผู้รู้ทราบว่า	สมัย 

การค้าขายทางเรือกับประเมื่อขายของหมดแล้ว	เพื่อป้องกันเรือโคลงเคลง	จึงได้ใส่ตุ๊กตาจีนไว้

ในท้องเรือเพื่อถ่วงด้วย

	 นอกจากนีก้ม็	ีสงัหารมิวตัถ	ุซึง่ได้พระราชทานและมผีูใ้ห้ไว้ส�าหรบัวดั	คอื	ธรรมาสน์ลายทอง	

มอีกัษรพระ	ปรมาไธยย่อ	จปร.	ในงานถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั,	

พระไตรปิฎก	ฉบับพิมพ์ในรัชกาลที่	๕	พร้อมทั้งตู้ส�าหรับบรรจุ	หนังสือธรรมสมบัติ	๑๑	เล่ม	

พร้อมทัง้ตู้และโต๊ะ	ภิกขปุาตโิมกข์พร้อมทัง้ตูแ้ละธรรมาสน์ส�าหรบัสวด	ในงานพระราชทานเพลิง
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พระศพเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์	หนังสือหลักสูตรนักธรรมรวม	๗๘๑	เล่ม	พ.ศ.๒๔๗๓	

ได้รับพระราชทานพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชกาลที่	๗	และพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชกาล

ปัจจุบันอีก	๑	จบ	ฯ

ประเพณีวัฒนธรรม หรือ งานส�าคัญประจ�าปี
	 วันที	่๒๐	เมษายน	ของทกุปี	เป็นประเพณปิีดทองสรงน�า้หลวงพ่อโตรปูหล่ออดตีเจ้าอาวาส	

และสรงน�้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดสมุหประดิษฐาราม

	 วันที่	๑๙	มิถุนายน	ของทุกป	ีเป็นวันท�าบุญระลึกถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม

ทุกรูป	และในวันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระศีลวิสุทธิติลก	(เจ้าคุณโต	ธมมปญโญ)	 

และวันมรณภาพของพระครูโกศลวิหารกิจ	(สุวรรณ	กุสลจิตโต)	ซึ่งตรงกันทั้ง	๒	รูปส่งเสริม 

ให้พุทธศาสนิกชนได้การปฏิบัติธรรม	(บวชชีพราหมณ์)	ระหว่างวันที่	๓-๖	ธันวาคม	ของทุกปี	 

เพื่อประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	ธันวา

มหาราชต้ังแต่	พ.ศ.	๒๕๔๕	เป็นต้นมาทุกปีถงึปัจจุบนั	พธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทานประจ�าปี	

หลังจากออกพรรษาแล้วฯลฯ	(บุญเลิศ เสนานนท์. ๒๕๕๓. ๑-๒๔)

	 วัดสมหุประดษิฐารามสร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	โดยเจ้าพระยา

นกิรบดนิทร์	(โต	กลัยาณมติร)	ต้นตระกลูกลัยาณมติร	สร้างเพือ่อทุศิให้แก่มารดา	เม่ือสร้างเสรจ็แล้ว

จงึได้น้อมเกล้าฯ	ถวายเป็นพระอารามหลวง	และสนันษิฐานว่าครัง้หนึง่วัดแห่งนี	้เคยใช้เป็นสถานที่

ท�าพิธีถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดสระบุร	ีก่อนถูกยกเลิกไปภายหลัง

	 ด้านการการศกึษา	ได้จดัศาลาโรงธรรม	(ศาลาการเปรยีญ)	ในวดัเป็นโรงเรียนประชาบาล

แห่งแรกของจงัหวดัสระบรุ	ีนามว่า	โรงเรยีนประถมสมหุประดิษฐ์	เปิดสอนเมือ่วันที	่๙	พฤษภาคม	

ร.ศ.	๑๒๖	(พ.ศ.	๒๔๕๑)	ในสมัยพระศีลวิสุทธิดิลก	(โต	ธมฺมปญฺโญ)	ปกครองวัด	ได้เปิดเรียน

นักธรรม	พ.ศ.	๒๔๕๘	และ	เปิดเรียนบาลีเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๗

	 พระอโุบสถสร้างเสรจ็เมือ่ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๐๔	หน้าบนัเป็นปูนป้ันรูปตราแผ่นดินรัชกาล

ที่	๓	ประดับลวดลายดอกไม้และสิงห์	สัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทย	มีซุ้มประตูก�าแพงแก้ว	 

ด้านหน้าพระอุโบสถได้รับอิทธิพลศิลปกรรมจีน	กรอบซุ้มประตูด้านหลังอุโบสถ	และลวดลาย

เซี่ยวกางบนบานประตู	เป็นทวารบาลแบบจีน	ยืนบนหลังสิงโต	พระประธานในอุโบสถ	มีนามว่า	

พระพุทธรัชกัลยาณมิตรประดิษฐาราม	เป็นพระปางมารวิชัย	หล่อโลหะลงรักปิดทอง	อัญเชิญ

มาจากสโุขทยั	ภายในโบสถ์มีจติรกรรมฝาผนงั	เหนอืช่องหน้าต่างทัง้ส่ีด้าน	เขยีนลายพุ่มข้าวบณิฑ์

ก้านแย่ง	บนผนงัด้านขวาหลังพระประธาน	เขยีนภาพวถิชีวิีตในอดตีเกีย่วกบัวัฒนธรรมประเพณี

และการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยวน
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	 ด้านข้างพระอุโบสถ	มีเจดีย์ทรงกลมบนฐานแปดเหลี่ยม	มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ	มีบันได	

๔	ด้าน	นยัว่าเจ้าพระยานกิรบดนิทร์	(โต)	ผูส้ร้างวัด	ได้บรรจอัุฐธิาตุของมารดาไว้	พระเจดย์ีองค์นี้

สร้างพร้อมกบัพระอโุบสถ	บนหอสวดมนต์	มตีุก๊ตาจีน		๒	ตวั	เดมิตัง้ไว้หน้าพระอโุบสถ	ไม่ทราบ

ว่าได้มาจากที่ใด	ใครเป็นผู้ถวายให้วัด	ยังมีธรรมาสน์ลายทอง	ปรากฏพระปรมาภิไธยย่อ	 

จปร.	เป็นสังหาริมวัตถุที่พระราชทานในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(วัดสมุหประดิษฐาราม. ๒๕๖๔. ออนไลน์)

ลักษณะโดยทั่วไปของพระอุโบสถ
	 พระอโุบสถเป็นอาคารปูนรปูสีเ่หล่ียมผนืผ้าหนัหน้าไปทางทศิเหนอืทางแม่น�า้ป่าสกั	มีขนาด

ไม่ใหญ่มากนัก	กว้าง	๘.๕๐	เมตร	ยาว	๒๒.๔๐	เมตร	สูง	๑๖.๕๐	เมตร	สร้างเสร็จเมื่อ	 

พ.ศ.	๒๔๐๔	และมีการบูรณะครั้งใหญ่ใน	พ.ศ.๒๔๔๓	(ร.ศ.๑๑๘)	ลักษณะทั่วไปทรงไทยเฉลียง	

๒	ชัน้	มช่ีอฟ้า	ใบระกา	หน้าบนัเป็นปนูป้ันลวดลาย	ดอกไม้และสงิห์	ทัง้	๒	ด้าน	มปีระตหูน้าหลงั

อย่างละบาน	หน้าต่างข้างละ	๕	ช่อง	ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง	เพดานเป็นไม้ระบายด้วยสี 

มีลายเป็นดอก	มีก�าแพงแก้วล้อมรอบทั้งส่ีด้าน	มีซุ้มของก�าแพงทั้ง	๔	ด้าน	ซุ้มด้านทิศเหนือ 

ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบจีน	

	 ภายในอโุบสถ	ประดษิฐานพระประธานปางมารวิชยั	เป็นพระหล่อลงรกัปิดทอง	สมยัสโุขทัย	

หน้าตักกว้าง	๒	ศอก	๑๐	นิ้ว	(๑.๒๕	เมตร)	สูงแต่พระเพลาถึงพระรัศมี	๓	ศอกคืบ	๓	นิ้ว	

อัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย	มีพระอัครสาวกหล่อลงรักปิดทองทั้ง	๒	องค์

	 ดูจากลักษณะรูปแบบและลวดลายการตกแต่งของพระอุโบสถคล้ายกับวัดในกรุงเทพฯ

หลายวัดเช่น	วัดสามพระยา	ทีม่ซีุม้ประตูแบบจนีหน้าพระอโุบสถ	ได้สะท้อนให้เหน็อทิธพิลศิลปะ

จีนที่เข้ามามีบทบาทในงานศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องจาก

ในรชัสมยัดงักล่าวมกีารติดต่อค้าขายกบัพ่อค้าจนีในย่านการค้าของไทยอย่างเฟ่ืองฟู	ประกอบกบั 

ผู้สร้างพระอารามซึ่งอยู่ในฐานะชนชั้นปกครองและมีบทบาทในทางการค้าระหว่างประเทศ	 

และเป็นกลุ่มผูก้�าหนดกระแสความนยิมงานศลิปกรรมอย่างใหม่	แทนงานศลิปะแบบไทยประเพณี

ที่มีมาแต่เดิม	ดังนั้นการประดับตกแต่งลายสัญลักษณ์มงคลจีนในงานศิลปกรรมไทย	จึงเป็น 

การรับเอาคติความเชื่อจีนมาประดับตกแต่งพุทธศาสนสถาน	ให้เกิดความเป็นสิริมงคลและ 

เป็นการให้ค�าอวยพรให้เกิดความสงบสุขแก่บ้านเมือง (ลลิตา อัศวสกุลลือชา. ๒๕๖๒. ออนไลน์) 

ยกตัวอย่างเช่น	วัดไพชยนต์พลเสพย	์เจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่	๓

	 พระประธานในพระอโุบสถเป็นพระปางมารวิชยัสมยัสุโขทยั	มีชือ่ว่า	พระพทุธรชักลัยำณมติร

ประดิษฐำรำม	หน้าตักกว้าง		๑.	๒๕	เมตร	ส่วนฐานเป็นบัวหงายลายหน้ากระดาน	ฐานสิงห์

ประดับชายผ้าทิพย์วงโค้ง
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ภาพ ซุ้มประตูทางเข้าและหน้าบันพระอุโบสถของวัดสมุหประดิษฐาราม อิทธิพลศิลปะจีน

ภาพ หน้าบนัเปน็ปูนปัน้รปูตราแผน่ดนิรชักาลที ่3 ประดบัลวดลายดอกไมแ้ละสงิห์ สญัลกัษณก์ระทรวงมหาดไทย

ภาพ พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาบซ้ายขวาพระโมคลาพระสารีบุตร

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี
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	 พระเจดีย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากก�าแพงแก้วพระอุโบสถประมาณ		๒๐	เมตร	

เป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมสูงประมาณ		๑๕	เมตร	มีบันไดทางข้ึนท้ัง	๔	ด้าน	และมี

ก�าแพงแก้วล้อมรอบ

ภาพ พระเจดีย์ประธาน

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี
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	 พระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่ปรากฏร่อง

รอยหลักฐานว่าสร้างในราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว	

แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที	่๔	บูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที	่๕	พระเจ้าลูกเธอ

พระองค์เจ้าภัทรายุวด	ี(พระราชธดิาในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	

กับเจ้าจอมมารดาแสง)	มีศักดิ์เป็นหลานของเจ้าพระยานิกรบดินทร์ฯ	ทรงเห็น

ว่าวัดที่อดีตต้นตระกูลของพระองค์สร้างนั้นช�ารุดทรุดโทรมมาก	จึงทรง

พระราชทานทรัพย์ให้พระยาพิไชยรณรงค์สงครามผู้ว่าราชการเมืองสระบุร ี

ขณะนัน้	ท�าการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างในวดัทัง้หมด	คอื	พระอโุบสถ	ศาลาเลก็-ใหญ่	

หมูก่ฏิุ	หอระฆงั	ตลอดจนการสร้างโรงเรยีนประชาบาลข้ึนใหม่	และในคราวน้ัน

ได้มกีารว่าจ้างช่างมาเขียนภาพฝาผนงัภายในพระอโุบสถด้วย	จติรกรรมฝาผนงั

ภายในพระอโุบสถเป็นจติรกรรมแบบไทยประเพณเีขียนด้วยสฝีุน่ฝีมอืแบบสกลุ

ช่างหลวง	แบ่งออกเป็นสองช่วง	คอื	ช่วงบนตัง้แต่ระดบัเหนอืขอบบนของประตู

หน้าต่างข้ึนไปจรดเพดาน	เขียนภาพลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งเหมือนกันหมด

ทั้งส่ีด้าน	ช่วงล่างระหว่างประตู	และหน้าต่างเขียนภาพเล่าเร่ืองแบ่งภาพเป็น

ห้อง	ๆ	ที่ผนังสกัดด้านหน้า	เป็นเรื่องประเพณีพื้นบ้าน	แบ่งเป็นสองด้าน	คือ

ด้านขวาเป็นภาพประเพณีแห่บั้งไฟและด้านซ้ายเป็นภาพประเพณีแห่กระทง 

เสียหัว	ผนังสกัดด้านหลัง	แบ่งเป็นสองด้าน	ด้านซ้ายมือพระประธานเป็นเรื่อง

พระมาลยัเสดจ็โปรดสัตว์นรกและด้านขวามอืพระประธานเป็นภาพชวิีตชาวบ้าน	

	 ความโดดเด่นของจิตรกรรมในพระอุโบสถ	อยู่ที่ฉากบ้านเรือน	วิถีชีวิต

ในท้องถิ่น	ประเพณี	วัฒนธรรม	ของชาวไทยวน	เห็นได้จากประเพณีแห่ 

กระทงเสียหัว	ประเพณีการแห่บั้งไฟ	การเล่นเตะตะกร้อ	การเล่นขี่ม้าส่งเมือง	

การแต่งกายของชายหญิงชาวบ้าน	เช่นห่มผา้เฉวยีงบา่	นุ่งผ้าซิ่นยาว	เกล้ามวย	

บางคนไว้ผมมวยแบบลาว	เด็กเปลือยกายไว้ผมจุก	ชายไทยวนนุ่งผ้าโจง	 

ไม่สวมเส้ือไว้ผมทรงมหาดไทย	คือ	โกนรอบศีรษะ	เหลือเฉพาะบริเวณ

กระหม่อม	ซึ่งเป็นทรงผมที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	ภาพบ้านเรือน 

ที่ได้รบัอทิธิพลจนี	เป็นตกึสองชัน้ก่ออฐิถอืปนู	หลงัคามงุกระเบือ้งกาบ	ูประตู

เร่ืองราวภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถ วัดสมุหประดิษฐาราม

สศ
ว.เ
ทพ
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หน้าต่างและหน้าจัว่ประดบัลวดลายปนูป้ัน	นอกจากนัน้ยงัสอดแทรกภาพการติดต่อค้าขายกบัชาว

ต่างชาติมีภาพส�าเภาจีนและส�าเภาแบบตะวันตก	การเขียนภาพแบบทัศนียภาพ	อันเป็นที่นิยม

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที	่๔	เป็นต้นมา

ภาพจิตรกรรมด้านหลังพระประธาน
	 ภาพด้านหลังพระประธานด้านบนด้านข้างและด้านหน้าเขียนภาพ	ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้าน

แย่ง	ทั้ง	๔	ด้าน

	 ภาพด้านหลงัพระประธานมขีนาดกว้าง	๕.๘๐	เมตร	สงูประมาณ	๔	เมตร	ภาพเขยีนแบ่งออก

เป็นสองช่วง	บริเวณคอสองเหนอืช่องหน้าต่างทัง้ส่ีด้าน	เขยีนลายพุม่ข้าวบณิฑ์ก้านแย่งมลีกัษณะ

คล้ายกับกระดาษติดผนังหรือ	วอลเปเปอร	์ดูสะอาดตา	สวยงาม

ภาพ พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาบซ้ายขวาพระโมคลาพระสารีบุตร

ภาพเขียนด้านขวามือหลังพระประธาน

สศ
ว.เ
ทพ
สต
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ภาพเขียนด้านขวามือหลังพระประธาน
	 ด้านล่างผนังด้านขวามือหลังพระประธาน	เขียนภาพวิถีชีวิตในอดีตเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ประเพณีและการละเล่นพ้ืนบ้านของชาวไทยวน	เช่น	การเล่นเตะตะกร้อ	การเล่นขี่ม้าส่งเมือง	

มีภาพอาคารสองหลังเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนเป็นอาคารชั้นเดียวและสองชั้นยกพ้ืนเพ่ือไว้ใช้

เก็บของหรือใช้เป็นที่พักของคนรับใช	้การแต่งกายบ่งบอกความเป็นไทยวนคือชายนุ่งโจงกะเบน

ไม่สวมเส้ือไว้ผมทรงมหาดไทย	หญงินุ่งซิน่ลายขวางมผ้ีาสไบคล้องคอ	ด้านบนมีภาพแม่น�า้ไหลผ่าน

มีภาพหนุ่มสาวเกี้ยวพาราสีกัน

ภาพ การเล่นเตะตะกร้อ

ภาพ วิถีชีวิตชาวไทยวน การหยอกล้อ การเกี้ยวพาราสี

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี
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ภาพเขียนด้านซ้ายมือหลังพระประธาน

ภาพ พระมาลัยเสด็จโปรดสัตว์นรก

	 ภาพด้านซ้ายเป็นเรือ่งพระมาลัยเสดจ็โปรดสัตว์นรก	เป็นพระธรรมเทศนาทีน่ยิมใช้เพ่ือให้

บคุลท�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้ผูท้ีต่ายไปแล้ว	พระมาลยัได้ลงไปยังเมอืงนรก	ได้เห็นความน่าเวทนา

ของสัตว์นรกด้วยประการต่างๆ	เช่นมมีอืเท่าใบลาน	ถกูต้มในกระทะทองแดง	ถกูแร้งกาจกิ	ฯลฯ	

กม็คีวามปรารถนาจะโปรดสัตว์ทัง้หลายให้พ้นจากทกุข์ทรมาน	ก่อนทีพ่ระเทพมาลยัจะกลบัเมอืง

มนษุย์โลกนัน้	พระยายมราชได้ฝากพระเทพมาลัยว่า	ให้มนษุย์อย่าได้มคีวามประมาท	แต่จงหมัน่

รักษาศีลท�าบุญอย่าให้ขาด	ให้ตั้งใจท�าแต่คุณงามความด	ีเพื่อที่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้า

	 เมื่อพระมาลัยกลับมาถึงบ้านเมืองแล้ว	จึงบอกให้ชาวบ้านได้รู้ว่าญาติพ่ีน้องที่อยู่ในนรก	

ขอให้รักษาศีลธรรมอย่าให้บกพร่อง	และท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วย	เพื่อที่จะได้พ้นจากนรก	

เมื่อบรรดาญาติพ่ีน้องรู้ข่าวจากพระมาลัยเช่นนั้น	ก็พากันตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า	และต่างพากันท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์นรก	ตามค�าบอกเล่าของพระมาลัย

(พระมาลัยโปรดโลก. ๒๕๖๔. ออนไลน์)

ภาพจิตรกรรมด้านหน้าพระประธาน
	 ภาพด้านตรงข้ามพระประธาน	เป็นเรื่องประเพณีพื้นบ้าน	แบ่งเป็นสองด้าน	คือด้านขวา

มือเป็นภาพประเพณีแห่บั้งไฟและด้านซ้ายมือเป็นภาพประเพณีแห่กระทงเสียหัว

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี
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ภาพ ชาวบ้านมารอชมขบวนแห่บั้งไฟ

ภาพจิตรกรรมตรงข้ามพระประธานด้านขวามือภาพประเพณีแห่บั้งไฟ

	 ประเพณีแห่บั้งไฟ	เป็นประเพณีพ้ืนบ้านของผู้ที่มีเชื้อสายลาวทางภาคเหนือและภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย	บั้งไฟหรือบ้องไฟ	หมายถึงกระบอกไม้ไผ่บรรจุด้วยดินปืนและ 

มีหลอดเสียงท�าด้วยไม้รวกผูกติดอยู่ด้วยด้านนอก	ต่อหางยาวออกมาด้วยไม้รวกล�าเล็กๆ	ใช้ไฟ

จดุทางปลายกระบอกด้านล่าง	ซึง่บรรจดุ้วยดนิปืนท�าให้เกดิแรงดนัขบัให้บัง้ไฟทะยานขึน้สู่อากาศ

สาเหตุที่ท�าการแห่บั้งไฟเนื่องจากมีความเชื่อว่า	เป็นการเคารพหรือส่งสัญญาณความภักดีไปยัง

เทวดาผู้ที่จะบันดาลให้ฝนตกชุก	เพราะฝนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งในการท�านาอันเป็นอาชีพหลัก

ของชาวบ้าน

	 การแห่บ้ังไฟจะท�ากันในวันขึ้น	๑๔	ค�่า	เดือน	๖	ของทุกปี	โดยน�าบั้งไฟท�าพิธีแห่ไป 

ตามหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน	มีการร้องร�าน�าหน้าขบวนเป็นที่สนุกสนานจ�านวนทั้งไฟที่ใช้ 

ภาพ ขบวนแห่บั้งไฟ

สศ
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ส�าหรับเสี่ยงทายมี	๗	บั้ง	แต่ละบั้งจะเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละเดือนคือ	ตั้งแต่เดือน	๖	เรื่อยไป

จนถึงเดือน	๑๒	โดยจะแห่ไปท�าพิธีจุดเสี่ยงทายที่วัด	ซึ่งมีความเชื่อว่าบั้งไฟในเดือนไหนจุดแล้ว

ทะยานขึน้สูท้่องฟ้าได้สงูมากแสดงว่าฝนจะตกชกุในเดอืนนัน้	ถ้าขึน้ไม่สูงฝนกจ็ะตกน้อยหรอืไม่มี

ฝนตก	แล้วในวันรุ่งขึ้นคือวันวิสาขบูชา	จะมีการท�าบุญตักบาตรที่วัด	เป็นอันว่าเสร็จพิธีแห่บั้งไฟ

	 ในภาพการแห่บั้งไฟ	มีกลุ่มผู้ชาย	๖	คน	แบกบั้งไฟแห่เดินมา	ข้างๆ	กับกลุ่มคนแบก 

มกีลุ่มชาย	๙	คน	ก�าลงัร่ายร�าโดยมคีนหนึง่เป่าแคน	น�าหน้าด้วยขบวนนกัดนตรพ้ืีนบ้าน	มทีัง้หมด	

๘	คน	เป็นชายล้วน	คือ	เครื่องดนตรี	๕	คน	คือแคน	๑,	ฆ้องโหม่ง	๑,	ปี่	๑,	ฉาบ	๑	และ 

กลองชนะ	๑	อีก	๓	คน	เป็นผู้ร่ายร�าประกอบด้วยความครึกครื้น	มีกลุ่มผู้หญิงและเด็กๆ	 

นั่งชมเป็นกลุ่มๆ	ตามข้างทางบ้างบนเรือนบ้าง	(พัชรินทร์ ศุขประมูล. ๒๕๒๙)

ด้านซ้ายเป็นภาพประเพณีแห่กระทงเสียหัว

ภาพ ขบวนแห่กระทงเสียหัว

สศ
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	 ประเพณแีห่กระทงเสียหวั	เป็นประเพณพ้ืีนบ้าน	เพือ่ท�าการสะเดาะเคราะห์ทีห่มอดตูรวจ

โชคชะตาของบุคคลใดแล้วพบหรือท�านายว่าผู้นั้นจะมีเหตุร้ายเกิดข้ึนในอนาคต	ผู้น้ันจะต้องจัด

กระทงเสยีหวัแห่ถวายผบ้ีานผเีรอืนหรอืเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเพ่ือบนบานสานกล่าวให้หลุดพันจาก

เคราะห์	แล้วน�าไปสอยในแม่น�้าเป็นการปล่อยเคราะห์ไป	ส่ิงของในกระทงประกอบด้วยกล้วย

หรือผลไม้อื่น	เช่น	ฟักทอง	ข้าวแดงข้าวด�า	ตุ๊กตา	ธูปเทียนและธงสีต่างๆ	ในภาพมีผู้ชายแบก

คานกระทง	๖	คน	น�าหน้าด้วยกลุ่มคนชายหญิงเดินเป็นขบวน	๒	แถว	คนน�าหน้าแถวถือฆ้อง

โหม่งถดัมาบ้างกถ็อืดอกไม้ช่อยาวๆ	บ้างกถ็อืขลุย่อ้อ	บ้างถอืฉัตรซ้อนโปร่งสามชัน้	และตามหลัง

ด้วยกลุ่มนกัดนตรพ้ืีนบ้าน	เครือ่งตนตรมีฆ้ีองโหม่ง	ขลุย่	กลองชนะและมีการร่ายร�าประกอบด้วย	

ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย

ภาพ ขบวนแห่กระทงเสียหัวและชาวบ้านที่รอชมขบวนแห่ข้างทาง
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ผนังด้านขวาพระประธาน
	 มีจ�านวน	๕	ห้องภาพ	๔	ใน	๕	ห้อง	เขียนเรื่องหลวิชัยคาวี	เริ่มจากด้านท้ายมาด้านหน้า

พระอุโบสถตามล�าดับ	ดังนี้

	 ห้องที่	๑	เป็นภาพชีวิตเด็กชนบทก�าลังเล่นน�า้และเลี้ยงควาย

	 ห้องที่	๒	เป็นเรื่องหลวิชัยคาวี	ตอนหลังจากแม่โคถูกแม่เสือฆ่า	ลูกเสือกับลูกโคจึงช่วย

กันฆ่าแม่เสือแล้วออกเดินทางไปด้วยกัน

	 ห้องที่	๓	เป็นภาพตอนพระฤษีแปลงลูกเสือและลูกโคเป็นมนุษย์	ลูกเสือได้ชื่อว่าหลวิชัย	

ลูกโคชื่อว่าคาวี	และหลังจากทั้งสองส�าเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากพระฤษีแล้ว	จึงออกเดินทาง

ต่อไป

	 ห้องที่	๔	เป็นภาพตอนหลวิชัยและคาวีก�าลังต่อสู้กับยักษ์

	 ห้องที่	๕	เป็นภาพตอนหลวิชัยและคาวีก�าลังเดินทางพร้อมกับเหล่าทหาร

ภาพ คนร่วมขบวนแห่กระทงเสียหัวถือฉัตรและดอกไม้
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 เรื่องย่อ หลวิชัย คำวี 

	 เสือแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันในถ�้า	วันหน่ึงแม่เสือเที่ยวหากินเพลิน	ทิ้งให้ลูกอดนมอยู่ 

ตามล�าพัง	ขณะนัน้	มโีคแม่ลกูอ่อนเดนิผ่านมา	ลกูเสอืจงึอ้อนวอนร้องขอกนินม	ฝ่ายแม่โคกนิ็ง่เสยี	

ลูกโคซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์คิดสงสารก็ช่วยอ้อนวอนจนแม่โคใจอ่อน	ยอมให้ลูกเสือกินนมจนอ่ิม	

ลูกเสือส�านึกในบุญคุณก็ชวนให้โคแม่ลูกมาอยู่ในบริเวณเดียวกัน	ครั้นแม่เสือกลับมาลูกเสือ 

ก็แสร้งท�าเป็นน้อยใจ	ตัดพ้อว่าแม่ทิ้งตนให้อดนมจนเกือบส้ินชีวิต	หากได้กินนมแม่โคจึงรอด	 

ลูกเสือบอกแม่ขอให้โคทั้งสองหากินอยู่ในต�าบลนั้นด้วย	แม่เสือก็รับค�าแล้วให้พาโคแม่ลูกอ่อน

มาอยู่ด้วยกันและกระท�าสัตย์สาบานว่า	จะไม่ท�าร้ายแม่โค	แต่น้ันมาเสือโคแม่ลูกก็อยู่ใน 

ถ�า้เดยีวกนัฝ่ายแม่เสือนัน้ไม่จรงิใจต่อโคในใจคดิหาโอกาสจะกนิเสยีทัง้แม่ทัง้ลูก	แม่โคกร็ะวงัตัว

อยูต่ลอดเวลา	หากรูว่้าแม่เสือจะไปหากนิทศิใดกห็ลีกเลีย่งไปเสียอกีทางหนึง่	วนัหนึง่แม่เสือได้โอกาส

จงึฆ่าแม่โคกนิเสียแล้วกลับมายังถ�า้	เมือ่แม่โคหายไปลกูโคและลูกเสือจงึพากนัออกตามหา	พบซาก

แม่โคถกูเสอืกนิอยู่ไม่ไกลจากถ�า้	กร็ูว่้าแม่เสือกนิแม่โคเสียแล้ว	ลกูสตัว์ทัง้สองต่างโศกเศร้าและ

แค้นเคืองเป็นก�าลัง	จึงช่วยกันฆ่าแม่เสือตายในถ�า้ที่อาศัย

	 ลูกสัตว์ทัง้สองออกเดนิทางจากถ�า้แสวงหาทีอ่ยู่แห่งใหม่	ผ่านอาศรมของพระฤษีไป	พระฤษี

เหน็ลูกเสือกบัลกูโคเดนิมาด้วยกนัด้วยอาการรกัใคร่ผดิวิสัยกป็ระหลาดใจ	เรยีกไปถามจนได้ความ

ทุกประการ	พระฤษีมีเมตตาจึงตั้งพิธีชุบสัตว์ทั้งสองให้เป็นมนุษย์	ลูกเสือให้นามว่า	หลวิชัย	 

ส่วนลูกโคให้นามว่า	คาวี	แล้วสั่งสอนวิชาให้	เมื่อท้ังสองมีอายุพอสมควรแล้ว	หลวิชัยกับคาวี 

กข็อลาพระฤษีไปเผชญิโชค	พระฤษีได้ชบุพระขรรค์วิเศษทีบ่รรจหุวัใจของหลวิชยักบัคาวีมอบให้

คนละเล่ม

ภาพห้องที่ ๑ เป็นภาพชีวิตเด็กชนบทก�าลังเล่นน�า้และเลี้ยงควาย
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	 หลวิชัย	คาวี	เดินทางไปถึงทางแยก	หลวิชัยจึงบอกกับคาวีว่า	”เราแยกทางกันตรงนี้	 

เจ้าไปทิศเหนือ	พี่ไปทิศใต	้แล้วอีกสามเดือนเรามาพบกันที่นี่	”

	 คาวีเดินทางไปถึงเมืองร้างแห่งหนึ่ง	ยังมีข้าวของแต่ไม่มีผู้คน	คาว	ีจึงเข้าไปในครัวแล้ว

ก่อไฟข้ึนเพ่ือจะหงุหา	อาหาร	ทนัใดนัน้มกีลุ่มนกอนิทรยีกัษ์บินมาจนท้องฟ้ามดืมดิ	กลุม่นกอนิทรี

บินจะมาจิกกิน	คาวี	คาวีใช้พระขรรค์ต่อสู้และฆ่านกอินทรียักษ์ตายเกือบหมด	นกที่เหลือก็ 

บินหนีไป	คาวีจึงเดินส�ารวจพระราชวัง	เห็นกลองใบใหญ่	พอเดินเข้าไปใกล้ได้ยินเสียงหญิงสาว	

ร้องว่า	”ช่วยเราด้วย	ช่วยเราด้วย”	คาวีใช้พระขรรค์กรีดหนงักลองกพ็บพระราชธิดาชือ่	พระนาง

จนัทร์สุดา	คาวีจงึอภเิษกกบันางจนัทร์สุดา	ผูค้นทีห่ลบหนีไปเพราะกลวันกกอ็พยพ	กลบัมาอยูท่ีเ่มอืง	

บ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิม

	 วันหนึ่งพระนางจันทร์สุดาไปสรงน�้า	ผมของนางซึ่งมีกล่ินหอมร่วง	พระนางจึงใส่ผอบ 

ลอยน�้าไป	ต่อมามีคนน�าผอบผมหอมไปถวายท้าวสัณนุราช	ท้าวสัณนุราชก็อยากทราบว่าผมนี้

เป็นของผูใ้ด	จงึมปีระกาศป่าวร้องว่าถ้าใครรูจ้กัจะให้รางวัล	ยายเฒ่าทดัประสาด	ซึง่เคยเป็นพ่ีเล้ียง

ของนางจันทร์สุดาก็รีบไปเข้าเฝ้าท้าวสัณนุราช	แล้วบอกว่าเป็นเส้นผมของพระนางจันทร์สุดา	

ท้าวสัณนุราชจึงบอกให้ยายเฒ่าทัดประสาดหาทางน�านางมา	แล้วก็ให้เงินทองแก่ยายเฒ่าเป็น

อันมาก

	 ยายเฒ่ารบีกลับไปทีเ่มอืง	ท�าทเีป็นขออยูก่บัพระนางจนัทร์สุดา	แล้วกย็ยุงพระนางว่าคาวี

คงมิได้ไว้ใจพระนางจันทร์สุดาจึงได้พกพระขรรค์ติดตัวตลอดเวลา	พระนางจันทร์สุดาก็มีจิตใจ

ไหวหว่ันหลงเชือ่	จงึถามคาวว่ีาท�าไมคาวจึีงต้องพกพระขรรค์ติดตัวตลอดเวลา	คาวจีงึบอกความ

ลับว่า	เพราะหัวใจคาวีอยู่ที่พระขรรค์	ถ้าใครน�าพระขรรค์ไปเผาไฟ	คาวีก็จะตาย	ด้วยเหตุนี ้

จึงต้องพกพระขรรค์ติดตัวตลอดเวลา	พระนางจันทร์สุดาเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็หายแคลงใจ	 

และได้น�าความไปเล่าให้ยายเฒ่าฟัง	ลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นความลับ

	 ยายเฒ่าได้ฟังจงึเกดิความคิด	ชวนให้คาวกีบัพระนางจนัทร์สดุาไปสรงน�า้ทีช่ายทะเล	คาวี

และพระนางจนัทร์สดุาถอดเครือ่งทรงรวมทัง้พระขรรค์ให้ยายเฒ่าเกบ็รักษา	ยายเฒ่าน�าพระขรรค์

ไปเผาไฟ	คาวีก�าลังว่ายน�า้เล่นก็รู้สึกร้อนจึงรีบชวนนางจันทร์สุดาว่ายกลับเข้าฝั่ง	พอถึงชายหาด

คาวีเหน็ยายเฒ่าก�าลังเผาพระขรรค์อยู	่กน็กึโกรธทีพ่ระนางจนัทร์สดุาไม่รกัษาความลับ	แต่ยงัไม่ทนั

พูดคาวีก็ล้มลงสิ้นสต	ิพระนางจันทร์สุดาตกพระทัยมากได้แต่ร�่าไห้กอดร่างคาวี	ยายเฒ่าจึงรีบ

ให้ทหารของท้าวสัณนุราชน�าพระนางจันทร์สุดาไปถวายท้าวสัณนุราช

	 ฝ่ายหลวิชัยเมื่อครบก�าหนดวันนัดก็มาพบคาวีที่ทางแยก	คอยอยู่ทั้งวันไม่เห็นคาวีมา 

จึงตัดสินใจเดินทางมาที่เมืองพระนางจันทร์สุดา	ระหว่างทางเห็นกองไฟและพระขรรค์ของคาวี

อยู่ในกองไฟก็รีบน�าพระขรรค์ออกมา	และพบคาวีนอนสิ้นสติก็ช่วยแก้ไขจนฟื้น	เมื่อทราบเรื่อง
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ราวทัง้หมดหลวิชยักช็วนคาวีไปตามพระนางจนัทร์สุดาทีเ่มอืงท้าวสัณนรุาชทีเ่มอืงท้าวสัณนรุาช

มปีระกาศให้คนทีม่วิีชาอาคมไปช่วยชบุท้าวสัณนรุาชให้เป็นหนุม่	เพราะพระนางจนัทร์สุดาไม่ยอม 

รับรักท้าวสัณนุราช	หลวิชัยจึงแต่งกายปลอมเป็นฤษีเข้ารับอาสาจะชุบท้าวสัณนุราชให้เป็นหนุ่ม

ท้าวสัณนุราชดีใจมาก	หลวิชัยจึงสั่งให้ขุดหลุมลึกแล้วกั้นม่านเจ็ดชั้น	ที่หลุมนั้นสุมไฟไว	้หลวิชัย

ให้ท้าวสัณนุราชโดดลงไปที่กองไฟนั้น	ด้วยความที่อยากเป็นหนุ่ม	ท้าวสัณนุราชก็กระโดดลงไป

ในกองไฟสิ้นชีวิต	หลวิชัยก็น�าคาวีออกมา	ทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นท้าวสัณนุราชชุบตัวกลายเป็น 

คนหนุม่แล้ว	กโ็ห่ร้องดีใจ	และจดัอภเิษกท้าวสณันรุาชหรอืคาวีกบัพระนางจนัทร์สุดา	ส่วนยายเฒ่า

เมือ่เหน็ดงันัน้กเ็กดิความกลัวรบีหลบหนีไป	หลวชิยัเมือ่เหน็คาวีปลอดภัยแล้วกล็าคาวีและพระนาง

จันทร์สุดาเดินทางต่อไป	คาวีและพระนางจันทร์สุดาก็อยู่ครองเมืองทั้งสองด้วย	ความสุขสืบมา	

(หลวิชัย คาวี. ๒๕๖๔. ออนไลน์)

ภาพห้องที่ ๒ เป็นเรื่องหลวิชัยคาวี เริ่มจากลูกเสือเจอแม่โคดื่มนมและชวนไปอยู่ด้วยกัน 

ต่อมา แม่โคถูกแม่เสือฆ่า ลูกเสือกับลูกโคจึงช่วยกันฆ่าแม่เสือแล้วออกเดินทางไปด้วยกัน
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ภาพ ลูกเสือกับลูกโคช่วยกันฆ่าแม่เสือ

ภาพห้องที่ ๓ เป็นภาพตอนพระฤษีชุบชีวิตลูกเสือและลูกโคเป็นมนุษย์ ลูกเสือได้ชื่อว่าหลวิชัย 

ลูกโคชื่อว่าคาวี และหลังจากทั้งสองส�าเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากพระฤษีแล้ว จึงออกเดินทางต่อไป
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ภาพ ตอนพระฤษีชุบชีวิตลูกเสือและลูกโคเป็นมนุษย์  ภาพ หลวิชัย คาวี ส�าเร็จการศึกษาศิลปวิทยา

จากพระฤษีแล้ว จึงออกเดินทางต่อไป

ภาพห้องที่ ๔ เป็นภาพตอนหลวิชัยมาช่วยชีวิตคาวีก�าลังต่อสู้กับยายเฒ่า
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ภาพ หลวิชัยช่วยชีวิตคาวีก�าลังต่อสู้กับยักษ์

อาจหมายถึงนางยายเฒ่าทัดประสาด    

ภาพห้องที่ ๕ เป็นภาพตอนหลวิชัยและคาวีก�าลังเดินทางเข้าเมือง

ตามหาพระนางจันทร์สุดา พร้อมกับเหล่าทหาร

ภาพ หลวิชัยคาวีวางแผนติดตามหาพระนางจันทร์สุดา
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ภาพ ตอนหลวิชัยและคาวีก�าลังเดินทางเข้าเมือง ภาพ นายพรานป่าออกล่ากวางด้วยการปลอมตัว

  เพื่อให้เข้าใกล้มากที่สุด

ผนังทางด้านซ้ายพระประธาน 
	 มจี�านวน	๕	ห้อง	เขยีนเรือ่งสมทุรโฆษ	เริม่จากด้านหน้ามาด้านท้ายพระอโุบสถตามล�าดบั	ดงันี้

ภาพห้องที่ ๑ เป็นภาพวิถีชีวิตไทยวนริมน�้าป่าสัก ชายตกปลา หญิงชายช่วยกันพายเรือ 
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 เรื่องย่อ สมุทรโฆษ

	 วันหนึ่งพระสมุทรโฆษและนางพิณทุมวดีได้เสด็จประพาสสวนเพื่อแก้บนที่ศาลเทพารักษ์	

ได้พบกับพิทยาธร	(พิทยาธรคือ	เทพบุตรพวกหนึ่งต�า่กว่าเทวดา	มีหน้าที่เล่นดนตรีบนสวรรค์)

ตนหนึ่งนามว่า	รณาภิมุข	ถูกพิทยาธรตนหนึ่งนามว่า	รณบุตร	ท�าร้ายจนบาดเจ็บ	และชิง 

นางนารีผลไปพระสมทุรโฆษผ่านมาเหน็จงึได้ให้การช่วยเหลือ	รณาภมิขุส�านกึในบญุคณุ	จงึมอบ

พระขรรค์ให้พระสมทุรโฆษเป็นการตอบแทน	พระขรรค์วเิศษท�าให้เหาะได้	พระสมทุรโฆษจงึพา

นางพิณทุมวดีเสด็จไปยังป่าหิมพานต	์และได้ทรงพระบรรทม	จึงท�าให้ถูกพิทยาธรตนหนึ่งขโมย

พระขรรค์ไป

	 ท�าให้พระสมทุรโฆษและนางพิณทมุวดต้ีองเสดจ็กลับเมอืงโดยพระบาท	ระหว่างการเดนิทาง

ต้องข้ามฝ่ังแม่น�า้สายใหญ่	จงึเกาะขอนงิว้เพ่ือทีจ่ะข้ามฝ่ัง	แต่เกดิพลัดหลงกนั	เมือ่นางพิณทมุวดี

ภาพห้องที่ ๒ เป็นเรื่องสมุทรโฆษ ตอนพิทยาธรขโมยพระขรรค์วิเศษไป ท�าให้พระสมุทรโฆษ

และพระนางพิณทุมวดีต้องเสด็จพระด�าเนินกลางป่าด้วยพระบาท
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ถูกคล่ืนซัดมาที่ฝั่งเมืองมัทราชไปอาศัยอยู่กับหญิงชราผู้หนึ่ง	นางมอบแหวนเพชรให้หญิงนั้น 

ไปขายได้ทองห้าเล่มเกวียนมาสร้างศาลาโรงทานให้เป็นที่พ่ึงของสมณพราหมณ์ที่เดินทางผ่าน	

และให้วาดภาพเกีย่วกบัตนเอง	และพระสมทุรโฆษไว้บนผนงั	ส่วนพระสมทุรโฆษได้รบัการช่วยเหลอื

จากพระอนิทร์และนางเมขลา	จากนัน้พระสมทุรโฆษได้พระขรรค์คนืมา	ด้วยอ�านาจของนางเมขลา

และพระอนิทร์	พระสมทุรโฆษได้ออกตามหาพระชายา	จนมาถงึศาลาโรงทานทีพ่ระนางพิณทมุวดี

สร้างไว้	เมื่อทรงทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ทรงเศร้าพระทัย	ผู้เฝ้าสังเกตการณ์จึง 

น�าความไปแจ้งพระนางพิณทุมวดี	เมื่อทั้งสองพระองค์ได้พบกันก็พากันเสด็จกลับพระนคร	 

และได้ครองราชย์สมบัติสืบต่อไป	(สมุทรโฆษค�าฉันท์. ๒๕๖๔. ออนไลน์)

 ภาพ พระสมุทรโฆษและพระนางพิณทุมวดีเสด็จด�าเนินกลางป่าด้วยพระบาท

ภาพ ตอนพิทยาธรขโมยพระขรรค์วิเศษเหาะหนีไป
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ภาพห้องที่ ๓ เป็นภาพตอนพระสมุทรโฆษกับนางพิณทุมวดีถูกพาย

ุจนขอนไม้แตกขณะลอยข้ามแม่น้�าใหญ่ ท�าให้ทั้งสององค์ต้องพลัดพรากจากกัน

ภาพ พระสมุทรโฆษกับนางพิณทุมวดี

เกาะขอนไม้ขณะข้ามแม่น�า้   

ภาพ ขอนไม้หักพระสมุทรโฆษกับนางพิณทุมวดี

พลัดพรากจากกัน
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ภาพห้องที่ ๔ เป็นภาพตอนพระนางพิณทุมวดีขึ้นฝั่งเมืองมัทราชไปพักอยู่

   กับตายายและพระสมุทรโฆษก็ขึ้นฝั่งไปพบกับชาวบ้าน

ภาพ พระนางพิณทุมวดีขึ้นฝั่งเมืองมัทราช 

   เสียใจต่อการพลัดพรากจากสามี

ภาพ พระนางพิณทุมวดีไปอาศัยอยู่กับตายายคู่หนึ่ง
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ภาพ ห้องที่ ๕ เป็นภาพตอนจบ พระสมุทรโฆษเดินทางไปที่ศาลาโรงทานทอดพระเนตร

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระนางสั่งให้วาดเรื่องราวของพระสมุทรโฆษกับพระนางไว้ 

เมื่อเห็นก็ทรงเศร้าพระทัย จนท้ายสุดได้มาพบกับพระนางพิณทุมวดี

ภาพ จิตรกรรมบนเพดาน   
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ภาพจิตรกรรมบนเพดาน
	 เพดานเป็นไม้กระดานระบายด้วยสีเหลืองวาดลวดลายเป็นภาพดอกไม้ลายเครือเถา 

แปดกลีบอาจหมายถึงค�าสอนเรื่องมรรคมีองค์แปด	ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน	มีจ�านวน	๕	ช่อง	

ช่องละ	๓	ดอก	บริเวณขื่อทาสีด�าและแดง	ลงรักปิดทอง	ต่างจากลวดลายเพดานในอดีตที่นิยม

วาดเป็นภาพดาวล้อมเดือน	ซึ่งเป็นลวดลายท่ีนิยมมาต้ังแต่สมัยอยุธยา	ลวดลายที่อาจจะเป็น 

ภาพเขียนส	ีหรืออาจท�าด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปดาวมีรัศม	ีบนเพดานหรือฝ้าเพดาน	พระอุโบสถ

หรือวิหาร	ที่มักจะทาฝ้าเพดานที่ท�าด้วยไม้นั้นเป็นพื้นสีแดง	และทาสีดาวเป็นสีทอง	การประดับ

ตกแต่งฝ้าเพดานในลักษณะรูปดาวก็คือ	สัญลักษณ์ที่มีคติความเชื่อทางคติของฝ่ายเถรวาท 

ที่แสดงว่า	พ้ืนที่ในพระอุโบสถหรือในพระวิหาร	ก็คือ	พื้นที่ของสวรรค์ในชั้นฟ้า	ที่อยู่ใกล้กับ

ดวงดาว
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	 ส่วนหลกัของภาพจติรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถวัดสมหุประดษิฐาราม	

จะเขียนภาพเรื่องราวของวรรณคดี	๒	เรื่อง	คือ	เรื่องหลวิชัย	คาวีเป็นเรื่องราว

ของโคแม่ลูกคู่หนึ่งที่ได้ช่วยเหลือลูกเสือให้รอดพ้นจากความตาย	ด้วยการให้

ดืม่กนิน�า้นม	ลูกเสือซาบซึง้ในบญุคณุ	จงึชวนแม่โคและลกูโคไปอยู่ด้วยกนัและ

ขอสัญญาจากแม่เสือไว	้แต่	แม่เสือผิดสัญญา	จับแม่โคกินเป็นอาหาร	ต่อมา

แม่เสือได้ชดใช้กรรม	พีน้่องต่างสายพนัธ์ุจงึชกัชวนกนัออกจากถ�า้นัน้ไป	พระฤษี

ผูแ้กร่งกล้าเวทวทิยามีเมตตาชบุชวีติใหเ้ปน็มนุษย์	และเรือ่งสมทุรโฆษค�าฉนัท์	

กล่าวถงึพระสมทุรโฆษกษตัรย์ิแห่งเมอืงพรหมบรุีได้เสดจ็ไปคล้องช้างก่อนเข้า

บรรทมหลับใต้ต้นโพธ์ิได้สดดุ	ีและร�าบวงสรวงแก่เทพทัง้หลาย	พระโพเทพารักษ์

พอใจและเกิดความเมตตาจึงอุ้มพระสมุทรโฆษไปยังปราสาทนางพิณทุมวดี 

ในรมยนครและได้นางเป็นชายา	พอจวนรุง่เทพารกัษ์เหาะมาลอบอุม้กลับมาคืน

ยงัราชรถทรงเมือ่ทัง้สองตืน่ขึน้มาไม่พบกนัก็ให้รูส้กึเสียใจ	พระสมทุรโฆษก็ได้

อภิเษกกับนางพินทุมดีสมความปรารถนา	ต่อมาทั้งสองคนก็มีเหตุให้ต้อง

พลัดพรากจากกันแต่ในท้ายที่สุดก็ได้กลับมาครองรักกันเหมือนเดิม	นอกจาก

นัน้ช่างเขยีนยงัได้สอดแทรกภาพชวีติ	เรือ่งราวร่วมสมัยไว้เป็นส่วนรองหรอืส่วน

ย่อยอีกด้วย	ไม่ว่าจะเป็น	วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณ	ีความเชื่อ	การแต่งกาย	

ของชาวไทยวนและคนลาว	อาคารบ้านเรอืนแบบจนี	จนถงึสิง่เล็กๆน้อยๆซึง่อาจ

จะเป็นเกร็ดความรู้	ที่น่าศึกษา	อาจตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าช่างเขียนต้องการ

แสดงให้เห็นความเจริญของบ้านเมืองในสมัยนั้นที่มีการติดต่อค้าขายกับ

ประเทศจีนและยุโรป	รวมถึงศิลปะที่ก�าลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น	จึงได้น�ามา

ถ่ายทอดไว้ในงานจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐารามแห่งนี	้

ดังจะได้วิเคราะห์ให้เห็นภาพต่อไปนี	้

วิเคราะห์รายละเอียดและส่ิงน่าสนใจ
ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
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เนื้อหาเรื่องราวในงานจิตรกรรม
	 เป็นเรื่องราวของวรรณคดี	๒	เรื่อง	คือ	เรื่องหลวิชัย	คาวีและสมุทรโฆษ	ซึ่งแตกต่างจาก

ภาพจติรกรรมฝาผนงัโดยทัว่ไปทีน่ยิมวาดภาพพุทธประวัติ	ผูเ้ขยีนวเิคราะห์ว่าสาเหตุของการน�า

เรื่องหลวิชัยคาวีมาเขียนไว้ที่พระอุโบสถแห่งนี้เนื่องจาก	เจ้าพระยานิกรบดินทร	(โต)	ผู้สร้างวัด

มีความสนิทสนมเป็นพระสหายที่รักกันยิ่งกับรัชกาลที่	๓	ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์	เจ้าพระยานิกร 

บดินทร	(โต)	ได้ถวายตัวรับใช้เป็นข้าหลวงเดิมในกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์	ท�าราชการในกรมท่า

เกี่ยวกับการค้าขายส�าเภา	ได้รับสมยานามว่า	เจ้าสัวโต	ในสมัยรัชกาลที่		๒	ในปีพ.ศ.		๒๓๖๗	

เมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จข้ึนครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ทรงแต่งตั้งพระพิชัยวารี	(โต)	และพระยาพิชัยวารี	(โต)	ได้ยกที่บ้านเดิมและซื้อบ้านข้าราชการ

เจ้าสัวและนายภาษอีากรหลายคนเพ่ือสร้างวัด	ในพ.ศ.	๒๓๖๘	ถวายเป็นพระอารามหลวง	 

โปรดฯ	พระราชทานนามว่า"วัดกลัยาณมติร"	พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมทั้งพระวิหารประดิษฐานพระราชทานเพ่ือเป็น

ประธานแก่วัดนี้ด้วย	ต่อมาพระยาราชสุภาวดี	(โต)	สร้างวัดสมุหประดิษฐารามเพ่ืออุทิศให้แก่

มารดา	เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้น้อมเกล้าฯ	ถวายเป็นพระอารามหลวง	(เจ้าพระยานิกรบดินทร์ 

โต กัลยาณมิตร,  ๒๕๖๔ ,ออนไลน์) 

	 ความหมายของค�าว่า	กลัยาณมติร	คอื	มติรแท้	เพ่ือนแท้	เพ่ือนตาย	เพ่ือนทีค่อย 

ช่วยเหลือเพ่ือนอย่างจริงใจโดยไม่หวังส่ิงใดตอบแทน	เป็นมิตรที่หวังดี	มีสิ่งดีๆ	ให้กันด้วย 

ความจริงใจ	จึงสอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องราวจิตรกรรมที่น�ามาวาดไว้ในพระอุโบสถ

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย

 ภาพ อาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนในงานจิตรกรรม
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	 ภาพอาคารสถาปัตยกรรมในงานจติรกรรมทีแ่สดงเหน็การรบัอทิธิพลจากจนี	เพราะในยุค

รัชกาลที่	๓	นั้นการค้าขายกับชาวจีนก�าลังเฟื่องฟู	ภาพในงานจิตรกรรมเป็นอาคารสองชั้น 

มุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบ	อาจหมายถึงที่อยู่ของชนชั้นสูงที่มีฐานะ	เป็นที่พักซึ่งเป็นรูปแบบนิยม 

ในสมัยรัชกาลที	่๓	ดังจะเห็นได้จากวัดวาอารามสมัยรัชกาลที่	๓	ที่นิยมสร้างแบบศิลปะจีน	เช่น	

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร	เป็นต้น

	 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร	หรอืวดัจอมทองในอดตี	เป็นวัดประจ�ารชักาลที	่๓	ถูกสร้างขึน้

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยประยกุต์	โดยการผสมผสานศิลปะแบบจนีเข้ากบัการสร้างวัดแบบไทย	

เพราะในยคุนัน้การค้าขายกบัชาวจนีก�าลังเฟ่ืองฟู	ศลิปะและววิฒันาการต่าง	ๆ	ของจนีเริม่เป็นทีน่ยิม

ในสังคมไทย	ท�าให้เกดิเป็นงานศลิปกรรมแบบพระราชนยิมในสมยัรชักาลที	่๓ (วดัราชโอรสาราม

ราชวรวิหาร. ๒๕๖๔. ออนไลน์)

ภาพ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
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 กำรใช้พื้นที่ในอำคำร

ภาพ การใช้พื้นที่ในการอยู่อาศัยและเก็บสิ่งของเครื่องใช้

 อำคำรอิทธิพลศิลปะจีน

ภาพ ตึกก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะจีน
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	 ตกึก่ออฐิถอืปนูแบบศลิปะจนีขนุนางข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเรือนหมูม่สีองถงึสีห่ลังข้ึนไป

บางหลังเป็นตึกทั้งหมด	บางหลังเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้มีชั้นเดียว	แต่ใต้ถุนก่อเป็นห้องซึ่งอาจจะใช้

เป็นที่อยู่ของพวกข้าทาสบริวาร	หรือใช้เป็นที่เก็บของ	เช่น	เรือ	อาคารทุกหลังจะมีบันไดขึ้นลง

ทางเดียวและมีทางเดินตรงกลางมีนอกชานหรือระเบียงด้านหน้าเป็นห้องโถงเปิดโล่งติดต่อกับ

เรือนทุกหลังได้	บ้างก็มีรั้วล้อมรอบ	หรือบางทีอาจไม่มีรั้วกั้น

วัฒนธรรมประเพณีและการละเล่น
	 จติรกรรมฝาผนงัทีวั่ดสมหุประดษิฐาราม	แสดงถงึวฒันธรรมและประเพณรีวมทัง้การละ

เล่นแบบพื้นบ้านหลายอย่าง	ดังนี้	

 ประเพณีแห่บั้งไฟ	เป็นประเพณีพ้ืนบ้านของผู้ที่มีเชื้อสายลาวทางภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของไทย	บัง้ไฟหรอืบ้องไฟ	หมายถงึกระบอกไม้ไผ่บรรจดุ้วยดินปืนและ 

มหีลอดเสียงท�าด้วยไม้รวกผกูติดอยู่ด้วยด้านนอก	ต่อหางยาวออกมาด้วยไม้รวกล�าเลก็	ๆ 	ใช้ไฟจดุ

ทางปลายกระบอกด้านล่างซึ่งบรรจุด้วยดินปืนท�าให้เกิดแรงดันขับให้บั้งไฟทะยานข้ึนสู่อากาศ

สาเหตุที่ท�าการแห่บั้งไฟเนื่องจากมีความเชื่อว่า	เป็นการเคารพหรือส่งสัญญาณความภักดีไปยัง

เทวดาผู้ที่จะบันดาลให้ฝนตกชุก	เพราะฝนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งในการท�านาอันเป็นอาชีพหลัก

ของชาวบ้าน

ภาพ ประเพณีแห่บั้งไฟ
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	 การแห่บั้งไฟจะท�ากันในวันขึ้น	๑๔	ค�่า	เดือน	๖	ของทุกปี	โดยน�าบั้งไฟท�าพิธีแห่ไปตาม

หมู่บ้านทุกหลังคาเรือน	มีการร้องร�าน�าหน้าขบวนเป็นท่ีสนุกสนานจ�านวนทั้งไฟที่ใช้ส�าหรับ

เสี่ยงทายมี	๗	บั้ง	แต่ละบั้งจะเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละเดือนคือ	ตั้งแต่เดือน	๖	เรื่อยไปจนถึง

เดือน	๑๒	โดยจะแหไ่ปท�าพิธจีุดเสีย่งทายที่วดั	ซึ่งมีความเชื่อว่าบัง้ไฟในเดือนไหนจุดแล้วทะยาน

ขึน้สูท้่องฟ้าได้สงูมากแสดงว่าฝนจะตกชกุในเดอืนนัน้	ถ้าขึน้ไม่สูงฝนกจ็ะตกน้อยหรอืไม่มฝีนตก	

แล้วในวันรุ่งขึ้นคือวันวิสาขบูชา	จะมีการท�าบุญตักบาตรที่วัด	เป็นอันว่าเสร็จพิธีแห่บั้งไฟ

	 ในภาพการแห่บ้ังไฟ	มีกลุ่มผู้ชาย	๖	คน	แบกบั้งไฟแห่เดินมา	ข้างๆ	กับกลุ่มคนแบกมี

กลุ่มชาย	๙	คน	ก�าลังร่ายร�าโดยมีคนหนึ่งเป่าแคน	น�าหน้าด้วยขบวนนักดนตรีพื้นบ้าน	มีทั้งหมด	

๘	คน	เป็นชายล้วน	คอื	เครือ่งดนตร	ี๕	คน	คอืแคน	๑,	ฆ้องโหม่ง	๑,	ป่ี	๑,	ฉาบ	๑	และกลอง

ชนะ	๑	อีก	๓	คน	เป็นผู้ร่ายร�าประกอบด้วยความครึกครื้น	มีกลุ่มผู้หญิงและเด็ก	ๆ	นั่งชมเป็นก

ลุ่ม	ๆ	ตามข้างทางบ้างบนเรือนบ้าง	(พัชรินทร์	ศุขประมูล.		๒๕๒๙	)

 ประเพณแีห่กระทงเสยีหวั	เป็นประเพณพ้ืีนบ้าน	เพ่ือท�าการสะเดาะเคราะห์ทีห่มอดูตรวจ

โชคชะตาของบุคคลใดแล้วพบหรือท�านายว่าผู้นั้นจะมีเหตุร้ายเกิดข้ึนในอนาคต	ผู้น้ันจะต้องจัด

กระทงเสียหัวแห่ถวายผีบ้านผีเรือนหรือเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเพ่ือบนบานสานกล่าวให้หลุดพัน 

จากเคราะห์	แล้วน�าไปสอยในแม่น�า้เป็นการปล่อยเคราะห์ไป	สิง่ของในกระทงประกอบด้วยกล้วย

หรือผลไม้อ่ืน	เช่น	ฟักทอง	ข้าวแดงข้าวด�า	ตุ๊กตา	ธูปเทียนและธงสีต่างๆ	ในภาพมีผู้ชาย 

ภาพ ประเพณีแห่กระทงเสียหัว
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แบกคานกระทง	๕	หรือ	๖	คน	น�าหน้าด้วยกลุ่มคน	๒	แถว	คนน�าหน้าแถวถือฆ้องโหม่งถัดมา

บ้างก็ถือดอกไม้ช่อยาว	ๆ 	บ้างก็ถือขลุ่ยอ้อ	บ้างถือฉัตรซ้อนโปร่งสามชั้น	และตามหลังด้วยกลุ่ม

นกัดนตรีพ้ืนบ้าน	เครือ่งดนตรมีฆ้ีองโหม่ง	ขลุย่	กลองชนะและมีการร่ายร�าประกอบด้วย	ผูเ้ข้าร่วม

ขบวนแห่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย	(พัชรินทร์ ศุขประมูล. ๒๕๒๙ )

	 การละเล่นของเด็กท่ีปรากฏภาพในจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม	มีหลายรูป

แบบ	ปัจจุบันอาจจะมีการเล่นกันน้อยหรือเลิกเล่นกันแล้ว	แต่สันนิษฐานว่าการเล่นขี่คอว่ิงแข่ง

กันคงเป็นการเล่นขี่ม้าส่งเมือง	หรือเป็นการลงโทษผู้แพ้ในการละเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง	เพราะ

ในภาพจะเหน็ว่ามเีบีย้หรอืลกูหนิขนาดเลก็มากถงึส่ีลูก	ซึง่อาจจะเล่นทอยเบีย้หรอืลูกหนิก่อนก็ได้	

แพ้ชนะแล้วจงึมาเล่นขีม้่าส่งเมอืงเพ่ือลงโทษผูแ้พ้	ในภาพมเีด็กคนหนึง่ยืนอยูห่่างจากเด็กอกีสอง

คู่	คู่หนึ่งผู้ขี่หลังก�าลังแสดงท่าร่ายร�าอย่างสนุกสนาน	อีกคู่หนึ่งผู้ขี่หลังก�าลังท�าท่าเหมือนเขก

ศรีษะผูแ้บกซึง่ก�าลังทอยเบีย้หรอืลูกหนิ	เดก็ทียื่นอยู่คนเดยีวคงจะรบับทเป็นเจ้าเมอืงเดก็อกีสอง

คู่คงเป็นผู้เล่น	ผู้แบกคือผู้เล่นแพ้และผู้ถูกแบกหรือได้ขี่หลังคือผู้ที่เล่นชนะ	หรืออาจเป็นการละ

เล่นอย่างอื่นในลักษณะคล้ายกันนี้ก็ได้	การเล่นขี่ม้าส่งเมืองนี้เป็นการเล่นชนิดหนึ่งในอดีต	

ประกอบด้วยผูเ้ล่นสองฝ่ายเท่าๆ	กนัและมผีูเ้ล่นอกีคนหนึง่รบับทพิเศษเป็นเจ้าเมอืงไม่เข้ากบัฝ่าย

ใด	ผูเ้ล่นฝ่ายหนึง่ส่งผูแ้ทนเข้าหาเจ้าเมอืงพร้อมกบักระซบิชือ่ผูเ้ล่นคนหนึง่ของฝ่ายตรงข้ามผูเ้ล่น

ฝ่ายตรงข้ามส่งผู้แทนเข้ามาหาเจ้าเมืองเป็นอันดับต่อมา	โดยพยายามคาดคะเนส่งผู้เล่นเข้ามา

หาเจ้าเมอืงคนละคนกบัทีฝ่่ายแรกกระซบิชือ่	ถ้าฝ่ายทีส่องคาดคะเนถกูผูเ้ข้ามาหาเจ้าเมอืงมสีทิธิ

ภาพ การเล่นขี่ม้าส่งเมือง
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กระซบิชือ่ผูเ้ล่นคนหนึง่ของฝ่ายแรกหากคาดการณ์ผดิคอืผูเ้ข้ามาหาเจ้าเมอืงเป็นคนเดยีวกบัผูท้ี่

ฝ่ายแรกกระซบิบอกเจ้าเมอืงไว้	ฝ่ายทีส่องแพ้ต้องเป็นม้าให้ฝ่ายชนะขีห่ลงัจากเขตของตนไปเมอืง

หรือเขตของฝ่ายชนะ (พัชรินทร์ ศุขประมูล. ๒๕๒๙ )

 กำรเล่นเตะตะกร้อ	เป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณ	แต่ไม่มหีลกัฐานแน่นอนว่ามมีา

ตัง้แต่สมยัใด	ประเทศอืน่ๆที่ใกล้เคยีงกม็กีารเล่นตะกร้อเช่นพม่า	ลาว	มาเลเซยี	คนเล่นไม่จ�ากดั

จ�านวน	เล่นเป็นหมู่หรือเดี่ยวก็ได	้ตามลานที่กว้างพอสมควร	ตะกร้อที่ใช้เดิมใช้หวายถักเป็นลูก

ตะกร้อ	คนไทยนิยมน�าเอาหวายมาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช	้รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านด้วย	อีก

ทั้งประเภทของกีฬาตะกร้อในประเทศไทยก็มีหลายประเภท	เช่น	ตะกร้อวง	ตะกร้อลอดห่วง	

ตะกร้อชิงธงและการแสดงตะกร้อพลิกแพลงต่างๆนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า	การเตะตะกร้อ	

เป็นกีฬาชนิดหนึ่งของไทยที่นิยมเล่นกันมานานนับต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา	การเล่น

ตะกร้อนอกจากเพ่ือทดสอบความว่องไวไหวพรบิและเป็นการออกก�าลงักายยามว่างแล้ว	ยงันยิม

เล่นในงานเทศกาลต่างๆ	เช่น	สงกรานต์	เป็นต้น	ในภาพเป็นการเล่นตะกร้อวงมผีูเ้ล่นหกคนแต่ง

กายด้วยผ้านุ่งสีแตกต่างกัน	๖	สี	เป็นการแสดงความสามารถในการเตะตะกร้อและมีผู้ชมสนใจ

มากมาย	มีทั้งเด็กผู้ใหญ	่ผู้ชายและผู้หญิง

ภาพ การเล่นเตะตะกร้อ
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 กำรแต่งกำย

	 การแต่งกายของเดก็	ทัง้เดก็ผูช้ายและผูห้ญิงมกัเปลือยกาย	บางคนก็ใส่จับป้ิงปิดบงัอวยัวะ

เพศ	บางคนก็สวมหมวกกันแดดหรือน�้าค้าง	เมื่อพ้นจากวัยเด็กเล็กอายุประมาณ	๑๐	ขวบขึ้นไป

จะนุง่โจงกระเบน	การไว้ผมมกัโกนผมโดยรอบศรีษะ	แล้วปล่อยผมยาวเป็นแกละเดยีวหรอืสองแกละ	

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเดก็ชายหรอืเกล้าจกุหรอืมวยตรงกลางกระหม่อม	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเด็กหญงิ	อาจ

มรัีดเกล้าหรอืมาลยัสวมและปักป่ินประดบั	เดก็ทีม่ฐีานะดจีะสวมใส่เครือ่งประดับทีท่�าด้วยทองค�า	

เช่น	ต่างหู	สายสร้อย	สร้อยสังวาล	ก�าไลข้อมือ	และข้อเท้าเป็นต้น

ภาพ การแต่งกายของเด็ก  

ภาพ การแต่งกายผู้หญิงที่ไว้ผมปีกและทรงเกล้ามวย ภาพ การแต่งกายผูห้ญิงท่ีไว้ผมเกล้ามวยผมนุง่ซิน่ 

 แบบล้านนา
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 กำรแต่งกำยของผู้หญิง	แบ่งเป็นสองแบบ	ได้แก่	

	 ๑.	แบบที่ไว้ผมปีกและนุ่งโจงกระเบน	ไม่สวมเส้ือ	แต่ห่มผ้าหรือสไบซึ่งมีทั้งผ้าพ้ืนและ

ผ้าลาย	การห่มผ้ามีหลายวิธ	ีได้แก่	การห่มแบบสไบเฉียงปล่อยชายไว้ข้างหลัง	หรือเอาชายสไบ

ข้างหลังวกข้ึนมาคลุมบ่าอีกข้างหนึ่ง	การใช้ผ้าคล้องคอโดยปล่อยชายทั้งสองข้างปิดบังหน้าอก

หรอืเอาชายผ้าทัง้สองข้างไว้ข้างหลงั	ให้ส่วนโค้งของผ้าทีห้่อยด้านหน้าปิดบงัหน้าอก	และการใช้

ผ้าแถบคาดหรือรัดอก	โดยเอาชายผ้าชุกไว้ในซอกอก

	 ๒.	แบบที่เกล้าผมมวยและนุ่งซิ่นลายทางขวาง	ซึ่งส่วนใหญ่มีขอบหรือเชิงเป็นพ้ืนสีแดง	

หมายถึงคนที่ยังไม่แต่งงานหรือเป็นสาวแรกรุ่นจะเกล้ามวยสูงข้ึนเหนือท้ายทอย	บางคนเสียบ

ดอกไม้ประดบัทีม่วยผม	ผูห้ญิงทีแ่ต่งงานมสีามแีล้วหรอืมอีายุมากขึน้จะเกล้ามวยต�า่ลงมาระดบั

ท้ายทอย	กลุ่มนี้ห่มผ้าหลายแบบ	ได้แก่การใช้ผ้ารัดหน้าอกแบบผู้หญิงชาวเหนือการคล้องผ้า

ปล่อยชายสองข้างปิดบังหน้าอกและการห่มแบบสไบเฉียงแบบผู้หญิงภาคกลางทั่วๆ	ไป

 ภาพ การแต่งกายผู้หญิงที่เกล้าผมมวยและนุ่งซิ่นลายขวางมีผ้าคล้องคอปิดอก

ภาพ การแต่งกายผู้หญิงที่ไว้ผมปีกและนุ่งโจงกระเบน
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 กำรแต่งกำยของผูช้ำย	ส่วนใหญ่ไว้ผมทรงมหาดไทย	ไม่สวมเสือ้และนุง่โจงกระเบนทัง้ยาว

และส้ันแบบที่เรียกว่าถกเขมร	โดยมีผ้าขาวม้าคาดพุง	บางที	อาจนุ่งผ้าแบบโสร่งปล่อยชายม ี

ผ้าขาวม้าอีกผืนหนึ่งพาดบ่าแบบตามสบาย	เวลาท�างานหนัก	เช่น	แบกหามหรือออกป่าล่าสัตว์

จะนุง่ผ้าแบบถกเขมร	เพือ่ความคล่องตวัและทะมดัทะแมง	พวกทีนุ่ง่ผ้าแบบถกเขมรนีม้กัคาดผ้า

หรือเชือกรอบศีรษะ	ซึ่งคงจะเป็นมงคลหรือผ้าที่ผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้ว	เพื่อความเป็นสิริมงคล

หรอืเพ่ือเป็นเคร่ืองรางป้องกนัตวัได้	ส่วนผูท้ีม่อีาชพีค้าขายต่างถิน่จะต้องเดนิทางไกล	มกัใส่เสือ้

แขนยาวปล่อยชายไว้นอกผ้าโจงกระเบน	แล้วใช้ผ้าคาดเอวทับ

 กำรสกัขำและลำยสกัทีข่ำ	เป็นงานศลิปะและความเชือ่ของ	ผูช้ายทางภาคเหนอืและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในสมัยโบราณโดยเฉพาะพวกลาวพวน	การสักขานิยมท�าที่ขาอ่อน

ทั้งสองข้าง	ตั้งแต่โคนขาลงมาถึงหัวเข่าเรียกกันส้ันๆ	ว่า	"ขาลาย"	นอกจากนี้ยังอาจมีการสัก 

ตามหน้าผากแผ่นหลัง	แขน	ขา	ข้อเท้า	คอ	หรือแม้กระทั่งแก้ม	ลายที่สักมักข้ึนกับผู้ต้องการ	

อาจเป็นลายยนัต์	ลายรปูสตัว์พวกนกหรอืสตัว์ส่ีเท้า	หรอืตวัคาถา	การสกัแต่ละลายผูต้้องการสัก 

จะได้รับความเจ็บปวดมากจนกระทั่งต้องหาฝิ่นมาสูบเพ่ือให้เกิดความซา	ดังนั้นจึงเป็นเครื่อง 

แสดงถึงความอดทนของผู้ชายได้เป็นอย่างดีในการสักจะใช้หมึกสีด�า	คนทางภาคเหนือและ 

ภาพ การแต่งกายของผู้ชาย
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมสักขา	เพื่อความสวยงาม	ชายใดที่ไม่มีขาลายผู้หญิงจะรังเกียจ 

ไม่ยอมเข้าใกล้	แต่ส�าหรับคนทางภาคกลางเชื่อว่าท�าให้อยู่ยงคงกระพัน	หรือสามารถป้องกัน

อันตรายจากสัตว์ต่างๆ	ได	้ในภาพขบวนแห่กระทงเสียหัว	มีผู้ชายหลายคนที่สักลายที่ต้นขาลง

มาเลยหัวเข่าเล็กน้อย	เป็นลวดลายต่างๆ	กันเช่น	ลายยันต์	ลายสัตว์	เช่น	นก	หนู	และลายอื่นๆ

 ลกัษณะบ้ำนเรอืนทีป่รากฏในจติรกรรมฝาผนงั	ทีว่ดัสมหุประดษิฐาราม	เป็นแบบชาวบ้าน	

เรียกว่า	เรือนเครื่องผูก	เป็นเรือนยกพ้ืนมีใต้ถุนสูง	หลงัคาจั่วมุงด้วยหญ้าแฝก	ฝาบ้านกรุด้วย

ตับแฝกและซี่ไม้ไผ่เล็กๆ	กรุด้วยใบไม้	อาจเป็นใบพลวงหรือใบสักที่เรียกตามภาษาพ้ืนบ้านว่า	

"ใบตองตึง"	มีนอกชานและบันไดทางขึ้นลงทางเดียวด้านหน้า	มีรั้วล้อมรอบ	เป็นรั้วหนามที่ผูก

ด้วยกิ่งไม้	เพื่อป้องกันสัตว์และผู้บุกรุก	บริเวณรั้วมีร้านไม้ท�าจากกิ่งไม้ผูกง่ายๆ	ปลูกไม้เลื้อยซึ่ง

เป็นพืชผักสวนครัว	เช่น	ฟักแฟง	หรือฟักทอง	และร้านไม้ไผ่ปลูกถั่วฝักยาว	ส�าหรับเรือนที่ยกพื้น

สูงใต้ถุนมักใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นใช้ทอผ้า	 เก็บฟืน	ต�าข้าวซ้อมมือด้วยครก	บริเวณ

ชายคาบ้านใช้กาบมะพร้าวท�ารังให้นกมาอาศัย	บริเวณบ้านเพาะปลูกพืชผลไม้	เช่น	กล้วย	อ้อย	

มะม่วงเป็นต้น

ภาพ การสักขาองผู้ชาย
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 กลุ่มชำติพันธุ์

	 ชุมชนนี้ประกอบด้วยชาวไทยวน	ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากไทยล้านนาทางภาคเหนือของ

ประเทศเป็นส่วนใหญ่	ชาวไทยภาคกลางท่ีอยู่มาแต่ดั้งเดิมและชนกลุ่มน้อย	ได้แก่	ชาวจีน	

กะเหร่ียง	และคนป่า	ซึ่งมักอาศัยอยู่ในป่าลึก	แม้ว่าจะมีคนหลายกลุ่ม	แต่ภาพที่ปรากฏใน

จิตรกรรมก็แสดงให้เห็นว่าทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	และอาจมีความสัมพันธ์ต่างกลุ่ม

โดยการสมรส	เช่น	จีนกับไทย	หรือจีนกับไทยวน

	 กะเหรี่ยง	สันนิษฐานว่า	มาจากภาษามอญ	ว่ากะเรียง	ที่ใช้เรียก	ชาวปกาเกอะญอ	(ส่วน

มากเป็นกะเหรี่ยงพุทธ)	อาจมีความเชื่อมโยงกับ	ชื่อกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มี

อยู่ใน	ธิเบต	เนปาล	ที่เรียกว่า	กะยูปา	หรือ	ปากะญ	ูซึ่งมักแต่งกายด้วยชุดสีขาว	และมีวิถีชีวิต

อย่างเรียบง่ายสมถะ	ซึ่งความเชื่อนี้อาจแพร่หลายเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อกว่าพันปีก่อน	

กะเหร่ียงมด้ีวยกนัหลายกลุม่ย่อย	และมชีือ่เรยีกต่างๆ	กนั	ทัง้ยงัมปีระเพณ	ีความเชือ่	ความเป็น

อยู่ที่แตกต่างกันด้วย	แม้ว่าชาวกะเหรี่ยงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวเขา	แต่ก็ไม่ได้อาศัยอยู่บนที่สูงเสีย

ทั้งหมด	บางส่วนก็ตั้งบ้านเรือนบนที่ราบเช่นเดียวกับชาวพ้ืนราบทั่วไป	ในหมู่บ้านบางแห่งมีทั้ง

กะเหรีย่งสะกอและกะเหรีย่งโป	แต่ไม่ได้ใช้ชวีติอยูร่่วมกนั	ชาวกะเหรีย่งนยิมตัง้ถิน่ฐานเป็นหลัก

แหล่งถาวร	ไม่นิยมย้ายถิ่นบ่อยๆ	และมีภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรดินและแหล่งน�า้เป็น

อย่างด	ีและเป็นทีน่่าสังเกตว่า	ชาวกะเหรีย่งส่วนใหญ่จะตัง้ถิน่ฐานใกล้แหล่งน�า้หรือต้นน�า้ล�าธาร

บ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงนิยมสร้างเป็นบ้านยกพื้น	มีชานบ้าน	หรือไม่ก็ใช้เสาสูง	แม้ว่าอยู่บน

ทีส่งูกต็าม	ซึง่แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธ์ุกลุม่อืน่ๆ	ทีนิ่ยมสร้างบ้านชัน้เดยีว	พืน้ตดิดนิ	เช่น	ชาวม้ง	

หรือชาวเมี่ยน	เป็นต้น	(ชาวกะเหรี่ยง.		๒๕๖๔.	ออนไลน์)

ภาพ เรือนเครื่องผูก
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 ภาพ ชายจีนกับหญิงชาวไทยวนช่วยเหลือกันจากงูเหลือมที่ก�าลังกินกวาง

ภาพ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ภาพ คนป่า

 ภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว สามีและภรรยาต้องช่วยกันท�างาน 

เช่น การออกไปหาของป่าหรือค้าขาย มีสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัข มีสัตว์ป่าเช่นกระต่ายเป็นต้น
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  เกี้ยวพำรำสี 

	 เกีย้วพาราสี	คอื	การทีห่นุม่สาวพยายามแสวงหาบคุคลทีต่รงกบัทีเ่ขามุง่หวังไว้	ให้ตรงกบัใจ	

เพื่อจะมาเป็นคู่ครองในอนาคต	ดังนั้น	“เกี้ยวพาราสี”	จึงหมายถึง	การที่ชายหรือหญิงต้องการ

ผกูสัมพันธ์ไมตรทีีด่ต่ีอกนัฉนัใด	ฉนัหน่ึงนัน่เอง	ราชบณัฑติยสภา.	(ย่อหน้า	๑).	ได้ให้ความหมาย

ของค�าว่า	เกี้ยว	ไว้ว่า	“เกี้ยว”	เป็นค�ากริยา	หมายถึง	รัด	พันแน่น	ติดแน่น	เกี้ยว	เกี้ยวพาน 

หรือเกี้ยวพาราสี	ยังหมายถึง	พูดแทะโลม	พูดให้รักในเชิงชู้สาว	หรือในอีกความหมายหนึ่ง	 

(เกี้ยวพาราสี. ๒๕๖๔. ออนไลน์)

	 ในสมยัอดตี	การพบปะกนัระหว่างชายหญิงแบบสองต่อสองมโีอกาสยากมาก	ดงันัน้ในระหว่าง

การท�างานหรืองานบุญงานประเพณีที่มีการละเล่นหรือการรวมตัวของคนจ�านวนมาก	จึงท�าให้

หนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะหยอกล้อ	และเกี้ยวพาราสีกัน

ภาพ กลุ่มหญิงสาวและชายหนุ่มที่แอบมาเกี้ยวพาราสีกัน

ภาพ ชายหนุ่มก�าลังเกี้ยวพาราสีหญิงสาว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคม
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 ชนชั้นศักดินำ

	 คนไทยมวีฒันธรรมการโอ้อวดคอื	การได้นอนได้กนิหรอืมชีวิีตอยู่โดยไม่ต้องท�าอะไรถอืว่า

มีเกียรต	ิการอวดได้ว่า	‘ไม่ท�าอะไรฉันก็มีกิน’	เป็นการแสดงเกียรติศักดิ์อย่างสูง	คนที่จะเอาตัว

รอดก็คือประจบให้นายรัก	ย่อมผ่อนหนักเป็นเบา	และบางทีก็เลื่อนฐานะสูงขึ้นไป	‘ข้า’	หมายถึง

คนรับใช้	ซึ่งถึงแม้เป็นคนรับใช้	ก็ยังมีฐานะเป็นไทย	สมัยกรุงศรีอยุธยามีทาส	พวก	‘ข้า’	คือ 

คนรับใช	้ในสมัยอยุธยาก็แบ่งออกเป็น		๒	พวก	คือ	‘ข้าไทย’	และ	‘ข้าทาส’	ข้าไทย	หมายถึง

คนรับใช้ที่มิใช่เป็นทาส	เรียกตามแบบที่เรียกในสมัยสุโขทัย	ส่วนข้าทาส	คือทาสจริง	ๆ	ในภาพ

ยงัปรากฏลักษณะข้าทาสรบัใช้ซึง่มอียูต้ั่งแต่สมยัอยุธยาถงึรตันโกสินทร์	กระทัง่สมยัรชักาลที	่๕	

จึงประกาศเลิกทาส

ภาพ หญิงข้ารับใช้
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กำรอำบน้ำแบบไทยๆ

	 สังคมไทยในอดีตที่นิยมสร้างบ้านริมแม่น�้า	มักสร้างท่าน�้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจวัตร 

ประจ�าวัน	รวมถงึการอาบน�า้	ดงัปรากฏในส�านวนทีว่่า	อาบน�า้อาบท่า	จงึตดิปากคนไทยมาจนถงึ

ทุกวันนี้	แม้ว่าปัจจุบัน	คนส่วนใหญ่นิยมอาบน�า้ในห้องน�้าแล้วก็ตามในวัฒนธรรมการอาบน�้า 

ของคนไทย	มิใช่เพียงแต่การนุ่งกระโจมอก	หรือผ้าขาวม้า	ลงไปตักน�้าอาบที่ท่าเท่านั้น	ยังมี

ภูมิปัญญาในเรื่องการท�าความสะอาดร่างกาย	รวมถึงการบ�ารุงประทินผิว	เห็นได้จากวรรณคดี

ไทยหลายๆ	เรือ่ง	โดยเฉพาะ	ขนุช้างขนุแผน	และ	อเิหนา	ซึง่สะท้อนธรรมเนยีมรปูแบบการอาบน�า้

แบบไทยๆ	ทั้งของชนชั้นสูง	และของชาวบ้าน	ว่ามีวิธีการช�าระล้างร่างกายให้สะอาด	การบ�ารุง

ผิวพรรณด้วยสมุนไพรที่เป็นประโยชน์	และมีขั้นตอนที่พิถีพิถันแม้ว่าในสมัยโบราณ	จะไม่มีสบู่	

หรือแชมพ	ูที่เป็นสารเคมีส�าหรับท�าความสะอาดร่ายกาย	และเส้นผม	แต่คนไทยในอดีต	ก็รู้จัก

ใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณที่เหมาะสม	ตัวอย่างเช่น	การใช้ขมิ้น	และมะขามเปียก	ในการอาบน�้า	

โดยค้ันน�้าจากขมิ้นมาชโลมตัว	ขัดท�าความสะอาดร่างกายแล้วจึงล้างออก	จากน้ัน	ใช้มะขาม

เปียกที่ขย�าผสมกับน�้า	โดยน�ากากมาใช้เป็นใยส�าหรับขัดผิว	เสร็จแล้วให้ล้างน�้าออก	เป็นการ

บ�ารุงผิวพรรณให้งามผ่อง	ในการสระผมน้ัน	คนไทยแต่ละภูมิภาค	ต่างมีภูมิปัญญาเลือกใช้

สมนุไพรท้องถิน่มาท�าความสะอาดเส้นผม	ในภาคกลาง	นิยมใช้มะกรดูน�ามาหมกขีเ้ถ้าจากเตาไฟ	

จนผิวเป็นสีเหลืองเพ่ือลดความเป็นกรด	แล้วจึงคั้นน�าน�้ามาสระผม	(การอาบน�้าแบบไทยๆ.  

๒๕๖๔. ออนไลน์)

ภาพ การอาบน�า้ของหญิงสาวในอดีต
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	 จากภาพหญิงสาวเปลื้องผ้านุ่งพาดไว้ที่ไม้เนื่องจากอาจจะไม่ได้อยู่ติดแม่น�้าจึงต้องตักน�า้

ด้วยค	ุหรือ	ครุ	เป็นภาชนะที่ใช้ตกัและขนย้ายน�า้	ท�าด้วยไม้ไผ่	ทาด้วยชนัผสมน�า้มนัยาง	สามารถ

บรรจนุ�า้ได้	ลักษณะทัว่ไปจะเป็นทรงกลมเหมอืนตะกร้า	และกระบงุ	แต่มีลกัษณะเล็กกว่า	ส่วนกลาง

ป่องออกเล็กน้อยมลัีกษณะคล้ายๆ	หม้อดนิใส่น�า้	ขนาดบรรจนุ�า้ประมาณ		๑๐-๒๐	ลติร	อาบน�า้

ในรั้วก�าแพงที่มิดชิด

 อำรมณ์ขันของจิตรกร

 ภาพ เด็กก�าลังแกล้งผู้ใหญ่ที่ก�าลังนอนหลับ

ภาพ ชายหนุ่มก�าลังนั่งสูบยา เอาหลังพิงโคนต้นไม้ใกล้แม่น้�า มีเพื่อนแอบย่องมาเขกศีรษะ 
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เรือส�ำเภำ

	 ตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี	กิจกรรมทางการค้าโดยเฉพาะการค้าทาง

ทะเลถือเป็นรายได้ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของอาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่นิยม

ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเลส่วนมากเป็นเรือส�าเภาแบบจีน	ซึ่งส่วนใหญ่ต่อท่ีกรุงเทพฯโดย

ปรากฏหลักฐานว่าสามารถต่อเรือขนาด		๑๐๐๐	ตัน	ได้ถึงปีละ	๖-๘	ล�า	ในขณะเดียวกันการ

ค้ากบัชาตติะวันตกทีข่ยายตวัมากขึน้ในสมยัรชักาลที	่๓	กส่็งผลให้เทคโนโลยกีารต่อเรือและเดิน

เรือแบบตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาเช่นกัน	ทั้งนี้ด้วยการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน�้าและน�ามาใช้เป็น

เครือ่งยนต์ของเรอืกลไฟ	ท�าให้เรอืเหล่านีม้ปีระสิทธิ	ภาพมากกว่าเรอืส�าเภาทีม่มีาแต่เดิมจนเร่ิม

ภาพ ชายหญิงคุยเรื่องลับๆ อย่างมีเลศนัย

ภาพ เด็กผู้ชายหยอกล้อ แกล้งเพื่อนขณะเล่นน�า้ริมตลิ่ง
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เข้ามาแทนทีอ่ย่างรวดเรว็	จนเป็นทีม่าของพระราชด�ารใิห้มกีารสร้างเจดย์ีทีม่ฐีานเป็นเรอืส�าเภา

ขึ้นทีวั่ดยานนาวา	เพ่ือให้คนรุน่หลังได้เหน็รปูแบบของเรอืส�าเภาแบบเก่าทีเ่คยใช้งานกนัมา	จากนัน้

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สยามได้เร่ิมยุคเรือกลไฟอย่างเต็มตัวพร้อม

พยายามที่จะสร้างเรือกลไฟด้วยตนเองโดยมีตัวเรือต่อด้วยไม้	และสั่งน�าเข้าเครื่องจักรไอน�้ามา

จากต่างประเทศ	นอกจากนี้ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา	

ยังมีการเปิดเส้นทางเดินเรือกลไฟจากกรุงเทพฯ	ไปยังเมืองท่าที่ส�าคัญหลายแห่ง	เช่น	กวางตุ้ง	

สิงคโปร์	ซัวเถา	โดยเป็นการเข้ามาลงทุนกิจการของชาวตะวันตก	บริษัทเดินเรือที่ส�าคัญได้แก่

บริษัทเดินเรือของชาวอังกฤษ	เดนมาร์ก	และเยอรมัน	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	๖๙)

 ภาพ เรือส�าเภาของจีนและเรือส�าเภาของตะวันตก

ภาพ เรือส�าเภาของจีนและเรือส�าเภาของตะวันตก

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รี



54  |

	 เกวียน	เป็นพาหนะเดินทางการเดินทางบนบกที่มีความส�าคัญในสมัยโบราณ	เนื่องจาก

ไม่มีถนน	การเดินทางจึงไม่สะดวกนัก	แต่เกวียนที่ใช้วัวเป็นแรงงานในการลากก็สามารถ 

ข้ามผ่านภูมิประเทศได้หลายรูปแบบทั้งแห้งและชื้นแฉะ	ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการค้า 

แบบกองเกวียนเป็นการค้าที่ส�าคัญโดยเฉพาะการค้ากับหัวเมืองต่างๆ	เกวียนแบ่งออกเป็น	 

๒	ประเภทหลัก	คือ	เกวียนเทียมวัว	และเกวียนเทียมควาย	แต่ท่ัวไปมักเรียกกันว่า	เกวียนวัว	

และเกวียนควาย	เกวียนววัมขีนาดเล็กกว่าเกวียนควาย	ท�าให้มคีวามคล่องตวั	จงึเหมาะกบัสภาพ

ภูมปิระเทศซึง่เป็นทีด่อนสูง	ป่าดง	มหีล่มโคลนน้อย	เช่น	ภาคอสีาน	ภาคเหนอื	ภาคกลางตอนบน	

ส่วนเกวียนควายเหมาะกบัทีร่าบลุ่ม	มหีล่มโคลนมากกว่า	เช่น	ภาคกลางตอนล่าง	ภาคตะวนัออก	

ภาคตะวันตก	ภาคใต้	ในภาพเป็นเกวียนประทุนที่มีหลังคาครอบ	ใช้ส�าหรับเดินทางไกล

ภาพ เกวียนยานพาหนะในการเดินทางในอดีต

เกวียนยำนภำหนะในกำรเดินทำง
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	 ตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา	มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระราชวัง	และ

ตามบ้านเรือนต่างๆ	มีทั้งไม้ใบไม้ดอก	รวมทั้งไม้ดัด	มีทั้งไม้ใหญ	่ไม้พุ่ม	ไม้เลื้อยท�ารั้ว	ขึ้นซุ้ม	

ให้ดอกผลและให้ร่มเงาดังจะเห็นได้จากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน	ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จ

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงพระนิพนธ์ไว้	ซึ่งกล่าวถึงภาพบ้านขุนช้างตอนขุนแผนขึ้นไปหา

นางวันทอง	จะเห็นได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปลูกพรรณไม้ในลักษณะที่เป็นไม้กระถาง	

ไม้ดัด	และยกร่องท�าแปลง	ไม้ดัดซึ่งตัดแต่งรูปทรงต่าง	ๆ 	เป็นแม่แบบไม้ดัดไทยมาจนปัจจุบันนี้	

สมัยรัตนโกสินทร์	พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก	ทรงโปรดให้สร้างพระบรมมหาราช

วังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	และให้ปลูกไม้ดัดไว้ในพระบรมมหาราชวัง	ดังปรากฏ	อยู่รอบ

สนามของพระทีน่ัง่อมรนิทร์วินจิฉัยจนทกุวันนี	้นบัตัง้แต่สมยัรชักาลที	่	๒	พระบาทสมเดจ็พระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย	เป็นต้นมา	ได้มีการจัดสวนไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระท่ีนั่ง	พระอุโบสถ	 

โดยจัดสวนในลักษณะประดิษฐ์และสวนแบบจินตนาการ	มีภูเขา	สระน�้า	รูปปั้นสลักเป็นรูปสัตว์	

รูปตุ๊กตาจีน	รูปปั้นในวรรณคดี	ส่วนพรรณไม้จะเป็นไม้พุ่มทรงต่าง	ๆ	รวมทั้งไม้ดัด	เช่น	ข่อย	

มะขาม	ตะโก	เป็นต้น	ในสมัยรัชกาลที่	๔	พระบาท	สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้

สร้างพระราชวังสราญรมย	์ซึ่งเป็นสวนสราญรมย์ในปัจจุบัน	และเป็นแบบอย่างให้เรือนขุนนาง

และคหบดีท�าตามมาจวบจนปัจจุบัน

ภาพ ไม้ประดับนิยมปลูกในกระถาง

ไม้ประดับ
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	 ในประเทศไทย	การรบัรูห้ลกัการทศันยีภาพ	(Perspective)	ปรากฏให้เห็นในภาพจติรกรรม

ฝาผนัง	โดยขรัวอินโข่ง	ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที	่๓	-	๔	ขรัวอินโข่งเป็นจิตรกรไทยคนแรก

ที่ใช้เทคนคิการเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนงัแบบตะวันตก	แบบทศันยีภาพ	ทีแ่สดงปริมาตรใกล้ไกล

ดังปรากฏที่จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศและวัดบรมนิวาส	ดังนั้นการเขียน

ภาพจิตรกรรมที่วัดสมุหประดิษฐารามจึงเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 

อย่างเด่นชัด

ภาพ การเขียนภาพแบบทัศนียภาพแบบตะวันตก

กำรเขียนภำพทัศนียภำพ
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	 ประเทศไทยมกีารใช้ยาสูบตัง้แต่สมยัอยุธยา	โดยมีหลกัฐานจากจดหมายเหตขุอง	เมอร์ซเิออร	์

เดอลาลูแบร	์อัคราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางมาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	เมื่อ	

พ.ศ.		๒	๒๓๐	ได้เขียนเล่าเรือ่งประเทศสยามว่าคนไทยชอบใช้ยาสบูอย่างฉนุทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ	

โดยได้ยาสูบมาจากเมอืงมะนลิา	ในหมูเ่กาะฟิลปิปินส์	จากประเทศจนี	และทีป่ลกูในประเทศเอง	

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิงหนาทราช 

ดุรงค์ฤทธ์ิได้ทรงประดิษฐ์บุหรี่ก้นป้านข้ึน	เพื่อสูบควันและอมยากับหมากพร้อมกันครั้นถึง 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีการผลิตบุหร่ีข้ึนโดยบริษัทที่มีชาวอังกฤษ

เป็นเจ้าของ	ได้เปิดด�าเนินการเป็นบริษัทแรกใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	การผลิตบุหรี่ในระยะแรกจะมวน

ด้วยมือ	ต่อมาในรชัสมยัพระสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	มกีารน�าเครือ่งจกัรเข้ามาจาก 

ประเทศเยอรมน	ีและท�าการผลติบหุรีอ่อกมาจ�าหน่ายหลายยีห้่อ	การสบูบหุรีจ่งึแพร่หลายมากขึน้

จนกระทัง่ใน	พ.ศ.	๒๔๘๒	รฐับาลได้จดัตัง้โรงงานยาสูบขึน้	ในภาพเป็นการดดูยาเส้นที่ใช้กล้องยาสูบ

แบบคนจีนซึ่งได้รับความนิยมในสมัยนั้น (ความเป็นมาของบุหรี่. ๒๕๖๔. ออนไลน์) 

 

ภาพ กล้องยาสูบแบบจีน

กล้องยำสูบ
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 ต้นตำล

	 จิตรกรได้สอดแทรกภาพต้นตาลไว้อาจเพ่ือให้รู้ว่าที่นี่เป็นถิ่นของชาวไทยวน	ดังต�านาน 

ที่ว่าชาวไทยวน	ที่มาต้ังถิ่นฐานที่หมู่บ้านนี	้ที่นี่มีต้นตาลขึ้นอยู่เป็นจ�านวนมาก	ในบริเวณชุมชน

จึงเรียกชุมชนนี้ว่า	”ต้นตาล”	

	 บ้านต้นตาล	เป็นชมุชนชาวไทยวน	ทีอ่พยพมาจาก”เมอืงเชยีงแสนปัจจบุนัคอืบริเวณอ�าเภอ

เชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งในอดีตเรียกว่า	”แคว้นโยนกนคร”	หรือ”โยนกนาคพันธ์” 

ตอนปลายของสงครามเก้าทัพ	ตรงกับปีพุทธศักราช		๒๓๔๗	รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	(รัชกาลที่	๑)	ซึ่งถูกกวาดต้อนมาเพื่อที่จะไปเมืองหลวงและ 

มีบางส่วนที่ได้ตั้งถิ่นฐานที่แถบบริเวณลุ่มน�้าป่าสัก	ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองสระบุรีตอนล่าง	คือ 

อ�าเภอเสาไห้	บริเวณต�าบลสวนดอกไม้	เสาไห	้ศาลารีไทยบางส่วน	งิ้วงาม	หัวปลวก	บ้านยาง

บางส่วน	และต�าบลต้นตาล	(บ้านต้นตาล. ๒๕๖๔. ออนไลน์)

ภาพ ต้นตาลเป็นสัญลักษณ์ ของคนยวนเสาไห้
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สรุป
	 พระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานว่า

สร้างในราวรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเกล้าเจ้าอยู่หวั	แล้วเสรจ็ในสมยัรชักาลที	่๔	บรูณะ

ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่	๕	ท�าการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในวัดทั้งหมด	คือ	พระอุโบสถ	ศาลา

เล็ก-ใหญ่	หมูก่ฏิุ	หอระฆงั	จติรกรรมฝาผนังภายในพระอโุบสถเป็นจติรกรรมแบบไทยประเพณี

เขียนด้วยสีฝุน่ฝีมอืแบบสกลุช่างหลวง	แบ่งออกเป็นสองช่วง	คอื	ช่วงบนตัง้แต่ระดบัเหนอืขอบบน

ของประตูหน้าต่างข้ึนไปจรดเพดาน	เขยีนภาพลายพุม่ข้าวบณิฑ์ก้านแย่งเหมอืนกนัหมดทัง้ส่ีด้าน	

ช่วงล่างระหว่างประตู	และหน้าต่างเขียนภาพเล่าเรื่องแบ่งภาพเป็นห้องๆ	ที่ผนังสกัดด้านหน้า	

เป็นเรื่องประเพณีพื้นบ้าน	แบ่งเป็นสองด้าน	คือด้านขวาเป็นภาพประเพณีแห่บั้งไฟและด้านซ้าย

เป็นภาพประเพณแีห่กระทงเสยีหวั	ผนงัสกดัด้านหลงั	แบ่งเป็นสองด้าน	ด้านซ้ายมือพระประธาน

เป็นเรื่องพระมาลัยเสด็จโปรดสัตว์นรกและด้านขวามือพระประธานเป็นภาพชีวิตชาวบ้าน	

	 ความโดดเด่นของจติรกรรมในพระอโุบสถ	อยูท่ีฉ่ากบ้านเรอืน	วถิชีวิีตในท้องถิน่	ประเพณ	ี

วัฒนธรรม	ของชาวไทยวน	เห็นได้จากประเพณีแห่กระทงเสียหัว	ประเพณีการแห่บ้ังไฟ	 

การเล่นเตะตะกร้อ	การเล่นขีม้่าส่งเมอืง	การแต่งกายของชายหญิงชาวบ้าน	เช่น	ห่มผ้าเฉวียงบ่า	

นุ่งผ้าซิ่นยาว	เกล้ามวย	บางคนไว้ผมมวยแบบลาว	เด็กเปลือยกายไว้ผมจุก	ชายไทยวนนุ่งผ้าโจง	

ไม่สวมเส้ือไว้ผมทรงมหาดไทย	คอื	โกนรอบศรีษะ	เหลอืเฉพาะบรเิวณกระหม่อม	ซึง่เป็นทรงผม 

ทีน่ยิมในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น	ภาพบ้านเรอืนท่ีได้รบัอทิธิพลจนี	เป็นตกึสองชัน้ก่ออฐิถอืปนู	

หลังคามงุกระเบือ้งกาบ	ูประตหูน้าต่างและหน้าจัว่ประดบัลวดลายปนูป้ัน	นอกจากน้ันยงัสอดแทรก

ภาพการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมีภาพส�าเภาจีนและส�าเภาแบบตะวันตก	การเขียนภาพ 

แบบทัศนียภาพ	อันเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๔	เป็นต้นมา
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