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านา

	 จติรกรรมฝาผนงัเปนผลงานศลิปะทีม่คีุ ค่าทางด้านประวัตศิาสตร์และโบรา คดี	อนัแสดง 

ออก งขนบธรรมเนยีมประเพ 	ีวิ กีารด�าเนนิชวีติ	คตคิวามเชือ่	รวม งคุ ค่าทางสุนทรยีศาสตร์

ทีแ่สดง งความงดงามความเจรญิของคนในท้อง ิน่นัน้	ดงันัน้จติรกรรมฝาผนงัจงเปนการบนัทก

ประวตัศิาสตร์และเหตกุาร ท์ี่เกิดขน้ในแต่ละชว่งเวลาที่ผา่นมา	จติรกรรมฝาผนังของไทย	เปน

ศิลปะที่มีความประ ีตสวยงาม	สะท้อนวิ ีชีวิตและความเปนไทยที่มีความอ่อนโยน	ละมุนละไม	

มีการสร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนกลายเปนศิลปะประจ�าชาติ	ที่มีลักษ ะ	และรูปแบบ

เ พาะตน	นยิมเขียนบนฝาผนงัภายในอาคารทีเ่กีย่วกบัพุทธศาสนา	เช่น	โบส 	์วิหาร	โดยเขยีนด้วย

สีฝุน	ตามกรรมวิธีของช่างเขียนไทยโบรา 	เนื้อหาที่เขียนมักเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ	พุทธประวัต	ิ

ทศชาติชาดก	ไตรภูมิ	วรร คดีและชีวิตไทย

	 วัดธรรมิการาม	หรอืวดัค้างคาว	ตัง้อยูร่มิแม่น�า้บางขามฝงตะวนัตก	ต�าบลบางขาม	อ�าเภอ

บ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	เปนวัดที่มีประวัติการสร้างที่ยาวนาน	ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์	สาเหตุ

ที่ชื่อวัดค้างคาวเพราะว่าเดิมมีค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่มาก	ปจจุบันไม่มีค้างคาวอาศัยอยู่แล้ว	 

พระอุโบส หลังเก่าที่มีประวัติการสร้างมาต้ังแต่สมัยพระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รชักาลที	่๔	ภายในพระอโุบส 	มภีาพจติรกรรมฝาผนงัทีม่คีวามสวยงาม	เปนภาพเขียนเรือ่งราว

พุทธประวัติทั้ง	๔	ด้าน	ลักษ ะของภาพจิตรกรรมมีลักษ ะเปนงานจิตรกรรมไทยประเพ  ี

ผสมผสานกับเทคนิคแบบตะวันตก	จิตรกรได้สอดแทรกเนื้อหาเรื่องราวต่าง 	ที่เปนเหตุการ ์

ร่วมสมัยในข ะนั้นไว้ได้อย่างน่าสนใจ	เช่น	วิ ีชีวิตของคนในเมืองหลวง	การแต่งกายของทหาร	

ต�ารวจ	ธงชาติไทยในอดีต	และส าปตยกรรมเปนต้น

	 การศกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบส วัดธรรมิการาม	พบว่าเปนงาน

จิตรกรรมแบบร่วมสมัย	ที่มีรูปแบบ	วิธีการ	เรื่องราว	ลวดลายแตกต่างจากต่างจิตรกรรมไทย

ประเพ ีดั้งเดิม	งานจิตรกรรมดังกล่าวยังไม่เปนที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก	ส�านักศิลปะและ

วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีบทบาทหน้าที่ในการท�านุบ�ารุง	สืบสาน	สร้างสรรค	์

เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม	ได้เลงเหนคุ ค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบส

วัดธรรมิการาม	ดังกล่าว	จงได้ด�าเนินการจัดพิมพ์	เพื่อเปนการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้

ให้บุคคล	ประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก งคุ ค่า	ภูมิปญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้อง ิ่นของ

จังหวัดลพบุรี	เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์	สืบสานให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต	

ร จติรั  น ู

ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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สารบัญ

จิตรกรรมไทย		 ๕

ประวัติความเป็นมาวัดธรรมิการาม		 ๑๐

เรื่องราวภาพจิตรกรรมพุทธประวัติภายในพระอุโบสถวัดธรรมิการาม	 ๑๔

วิเคราะห์รายละเอียดและสิ่งน่าสนใจในภาพจิตรกรรมฝาผนัง		 ๔๒

บรรณานุกรม		 ๖๕
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จิตรกรรมไทย

	 จิตรกรรมไทย	หมายถึง	ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทยที่

แตกต่างจากศลิปะของชนชาติอืน่อย่างชดัเจน	ถงึแม้จะมอีทิธิพลศลิปะของชาตอิืน่

อยู่บ้าง	แต่ก็ดัดแปลง	คลี่คลาย	ตัดทอน	หรือเพิ่มเติมจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของตนเองได้อย่างสวยงามลงตัว	มีวิวัฒนาการทางด้านรูปแบบและวิธีการมา

ตลอดจนถงึปัจจบุนั	ซึง่สามารถพัฒนาต่อไปอกีในอนาคต	จติรกรรมไทยมรีปูแบบ

อุดมคติ	เป็นภาพ	๒	มิติ	โดยน�าสิ่งอยู่ใกล้ไว้ตอนล่างของภาพ	สิ่งที่อยู่ไกลไว้

ตอนบนของภาพ	ใช้สีแบบเอกรงค์	คือ	ใช้หลายสี	แต่มีสีที่โดดเด่นเพียงสีเดียว	

(จิตรกรรมไทย.	๒๕๖๑.	ออนไลน์)

จิตรกรรมไทยประเพณี 
	 จติรกรรมไทยประเพณเีป็นศลิปะทีม่คีวามประณตี	แสดงความรูส้กึชวิีต

จิตใจและความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยนละมุนละไม	สร้างสรรค์สืบต่อกันมา

ตัง้แต่อดตี	จนได้ลกัษณะประจ�าชาติมลีกัษณะและรปูแบบเป็นพิเศษ	นยิมเขยีน

บนฝาผนงัภายในอาคารทีเ่นือ่งในพุทธศาสนาและอาคารทีเ่นือ่งด้วยบคุคลชัน้สูง	

คอื	พระอโุบสถ	วิหาร	พระทีน่ัง่	บนแผ่นผ้า	(ภาพพระบฏ)	บนกระดาษ	(สมุดไทย)	

โดยเขยีนด้วยสฝีุน่	ตามวธีิการของช่างเขยีนไทยแต่โบราณ	นยิมเขยีนเรือ่งเกีย่วกบั

อดีตพุทธ	พุทธประวัติ	ทศชาติชาดก	ไตรภูมิ	วรรณคดีและชีวิตไทย	ส่วนใหญ่

นิยมเขียนประดับผนังพระอุโบสถ	วิหาร	ลักษณะจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

เป็นศิลปะแบบอุดมคติ	ผนวกเข้ากับเรื่องราวที่กึ่งลึกลับมหัศจรรย์	เป็นภาพ

จติรกรรมทีร่ะบายสีแบนเรยีบด้วยสีทีค่่อนข้างสดใส	แล้วตดัเส้นเป็นภาพ	๒	มติ	ิ

จติรกรรมไทยแบบประเพณมีลัีกษณะพิเศษในการวางภาพแบบเล่าเรือ่งเป็นตอนๆ	

ตามผนงัช่องหน้าต่างโดยรอบพระอโุบสถและวิหาร	ผนงัด้านหน้าพระประธาน	

ส่วนใหญ่นยิมเขยีนภาพพทุธประวตัติอนมารผจญ	และผนงัด้านหลงัพระประธาน	

เขียนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	และบางแห่งเขยีนภาพ

ไตรภมู	ิทัง้นีเ้พ่ือช่วยให้พระประธานดเูด่นสง่า	ด้วยความสมัพันธ์ของการจดั 

องค์ประกอบจากเรือ่ง	ทีม่คีวามสมดลุกนัทัง้ทางด้านซ้ายและด้านขวาของภาพ	
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ส่วนผนงัด้านซ้ายด้านขวาตอนบนเหนอืขอบหน้าต่างข้ึนไป	ส่วนใหญ่จะนยิมเขียนรปูเรือ่งเทพชมุนมุ	

หรืออดีตพุทธนั่งอันดับเรียงเป็นแถว	

	 รูปแบบลักษณะตัวภาพในจิตรกรรมไทยซึ่งจิตรกรได้ออกแบบไว้	 เป็นรูปแบบอุดมคติที่

แสดงออกทางความคิดให้สัมพันธ์กบัเนือ้เรือ่งและความส�าคญัของภาพ	จะมลีกัษณะเด่น	งามสง่า	

ด้วยลีลาอันชดช้อย	แสดงความรู้สึกปิติยินดี	หรือเศร้าโศกเสียใจด้วอากัปกิริยาท่าทาง	ถ้าเป็น 

รปูยกัษ์รปูมาร	กแ็สดงออกด้วยใบหน้าและท่าทางทีบ่กึบนึแขง็ขนั	ส่วนพญาวานรและเหล่าวานร	 

แสดงความลงิโลด	คล่องแคล่ว	ว่องไวด้วยลลีาท่วงท่าและหน้าตา	พวกชาวบ้านธรรมดาสามญักจ็ะเน้น

ความรูสึ้กตลกขบขนั	สนกุสนานร่าเรงิหรอืเศร้าเสยีใจออกทางใบหน้า	ส่วนช้างม้าและเหล่าสัตว์

ทั้งหลายก็มีรูปแบบแสดงชีวิตเป็นธรรมชาต	ิ

	 ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังของไทยมีการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมไทย	

คือ	การน�าเอาองค์ประกอบทางด้านศิลปะ	เช่น	เส้น	สี	พ้ืนที่ว่างมาจัด	หรือเขียนร่วมกัน 

ตามเนือ้หาสาระ	ทีเ่ป็นโครงเรือ่ง	ก่อให้เกดิเป็นองค์ประกอบของภาพ	โดยมแีนวทางสร้างสรรค์

ตามวิธีทางแห่งจติรกรรม	ปรากฏเป็นรปูแห่งจติรกรรมไทย	องค์ประกอบของภาพจติรกรรมไทย	

มีอยู่	๓	ประการ	คือ	

 องค์ประกอบของเส้น (Line) คือ	การจัดหรือการใช้เส้นผูกเขียนให้เป็นภาพตามก�าหนด	

เส้นในภาพจิตรกรรมไทยเป็นองค์ประกอบหลักของภาพ	ทั้งนี้สังเกตได้จากรูปแบบในภาพ

จิตรกรรมไทยในแต่ละยุคสมัยที่สร้างสรรค์	ได้ใช้เส้นเป็นหลักในการก�าหนดขอบเขตของภาพ

และสรรพสิ่งต่างๆ	รูปแบบที่สร้างขึ้นโดยอาศัยเส้นเป็นหลัก	ท�าให้รูปมีลักษณะแบนๆ	รูปแบน

เหล่านี	้เขยีนบนพ้ืนภาพทีป่ราศจากการสมมติุให้ลึก	ดงันัน้	องค์ประกอบของภาพจติรกรรมไทย

จึงมีลักษณะแบน	

 องค์ประกอบของพื้นที่ว่ำง (Space)	คือองค์ประกอบของภาพที่แสดงให้เห็นปริมาตร	 

น�้าหนัก	บรรยากาศ	ฯลฯ	รูปแบบที่ถ่ายทอดลงบนพ้ืนที่ว่างเป็นภาพลวงตา	เพ่ือแก้ปัญหา 

ระยะใกล้ไกลของภาพ	เนือ่งจากภาพจติรกรรมไทยส่วนใหญ่	เป็นภาพแบบพรรณาความหมายว่า 

มเีหตุการณ์ต่อเนือ่งกนั	ด้วยเหตุนี	้ช่างเขยีนจงึจดัวางองค์ประกอบของภาพให้มคีวามสัมพันธ์ 

ต่อเนื่องกันในทางเรื่องราว	ฉะนั้น	การแก้ปัญหาบนพื้นที่ว่าง	จึงเป็นเหตุผลส�าคัญในการเขียน

ภาพจิตรกรรมไทย	วิธีการแก้ปัญหาบนพ้ืนทีว่่างได้ให้ความส�าคญักบัการจดัวางโครงเรือ่งมากกว่า

ความเหมาะสมทางรูปทรง	ภาพจิตรกรรมไทยได้ใช้องค์ประกอบที่เป็นส่วนรอง	เช่น	ต้นไม้	 

ภูเขา	ล�าธาร	โขดหนิ	ฯลฯ	เป็นสิง่แบ่งเหตุการณ์หรอืแบ่งพ้ืนทีข่องภาพไปในตัว	แต่ในบางครั้ง 

ก็มีการแบ่งพ้ืนที่ว่างของภาพแต่ละตอน	โดยใช้เส้นที่มีรูปแบบต่างๆ	เช่น	เส้นหยักฟันปลา	 

เส้นโค้งไปมา	ฯลฯ	แล้วแต่ความเหมาะสม	ส่วนที่ใช้แบ่งภาพนี	้เรยีกว่า	“สินเทา”	
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  องค์ประกอบของสี (Colour) คือ	องค์ประกอบของภาพที่แสดงออกด้วยสี	การใช้สี 

ในภาพจิตรกรรมไทย	เป็นการระบายสแีบน	ไม่แสดงแสงเงา	การใช้สียังเป็นสิง่ก�าหนดความส�าคญั

ของภาพได้อกีด้วย	เช่น	การใช้สแีบ่งสถานภาพของบคุคล	ถงึแม้ภาพจติรกรรมไทยจะนยิมระบายสี

แบนๆ	แต่ก็ได้เน้นรายละเอยีดของภาพ	โดยใช้สีทีเ่ข้มกว่าหรอือ่อนกว่าในส่วนทีเ่ป็นพ้ืนเพ่ือ 

ตัดเส้น	การจัดวางองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมไทยโบราณมีความสัมพันธ์อยู่กับตัวอาคาร

หรือสถาปัตยกรรมนั้นด้วย	เนื่องจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พบในประเทศไทย	มอียู่ในถ�า้	 

พระสถปู	เจดย์ี	หรอืพระปรางค์	ตลอดจนโบสถ์	วิหาร	หอไตร	ฯลฯ		

	 การจัดวางภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง	นิยมแบ่งเนื้อเรื่อง	ดังนี้	

	 ผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระประธานเหนือขอบประตู	เขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ	

ผนงัหุม้กลองด้านหลงัพระประธาน	นยิมเขยีนภาพไตรภมู	ิแต่บางแห่งเขยีนภาพพุทธประวัติตอน

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 เปิดโลกทั้งสามให้เห็น	ผนังด้านข้างเหนือขอบ

หน้าต่างทัง้สองข้องหรอืบนคอสอง	นยิมเขยีนภาพเทพชมุนมุ	โดยเขยีนเป็นรปูเทพหรอืเทวดานัง่

ประณมมอื	เรยีงเป็นแถว	แต่มบีางแห่งเขยีนเป็นภาพพระพุทธรปูประทบันัง่เรยีงเป็นแถว	ผนงัห้อง

ระหว่างช่องหน้าต่าง	ผนังส่วนนี้มีพ้ืนที่ว่างกว้างและสูงพอประมาณ	เรยีกว่า	“ห้องพ้ืนผนงั”	 

นยิมเขยีนภาพเป็นเรือ่งทีจ่บในห้องเดยีวกนั	แล้วแต่ว่าช่างจะเลือกเขียนจากเรื่องใด	ถ้าเขียนภาพ

เรื่องพุทธประวัติ	ก็จะจัดแบ่งเป็นตอนๆ	ในแต่ละห้อง	หรือเลือกเขียนเรื่อง	“ทศชาติชาดก”	 

ก็จะแบ่งเขียนเป็นห้องละหนึ่งพระชาติ	และยังอาจเขียนเป็นตอนๆ	จากเรื่องขนาดยาว	เช่น	 

พระเวสสนัดรชาดก	กจ็ะแบ่งเขยีนเป็นห้องๆ	ละ	๑	กณัฑ์ถงึ	๒	กณัฑ์	บานประต	ู–	บานหน้าต่าง	

นิยมเขียนภาพทวารบาล	และอาจมีลวดลายประกอบ	เช่น	ลายพันธ์ุพฤกษา	งานจิตรกรรมได้

สะท้อนถึงความเชื่อทางพุทธศาสนา	ในแง่มุมที่ต่างไปจากศิลปกรรมแขนงอื่นๆ	งานจิตรกรรม

ได้ถูกถ่ายทอดลงบนพ้ืนระนาบเรียบ	เรื่องราวที่น�ามาเขียนได้รับการออกแบบเพ่ือใช้ส่ือ 

ความหมายตามเรือ่งราวในคมัภีร์	โครงสร้างหรอืองค์ประกอบของภาพ	เป็นส่ิงส�าคัญทีช่่างเขยีน 

จะต้องค�านึงถึงเป็นประการแรก	เนื้อหาหรือเรื่องราว	เช่น	เรื่องอดีตพุทธ	พระพุทธประวัต	ิ

ไตรภูมิ	และชาดก	จะมอีงค์ประกอบภาพทีเ่หมาะสมเฉพาะเรือ่ง	เรือ่งทีเ่ขียนกบัลักษณะ 

องค์ประกอบภาพจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน	(สมชาติ	มณีโชติ.	๒๕๖๑.	ออนไลน์)

 

ความเป็นมาของการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ
	 	การสร้างงานจิตรกรรมของคนไทยโบราณในอดีตที่พบหลักฐานนั้น	ช่างมักจะเขียนภาพ

ไว้ด้านในของโบราณสถาน	เช่น	พระปรางค์	โดยมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่	๑๒	ถึง	กลาง

พุทธศตวรรษที่	๒๐	พบหลักฐานหลายแห่ง	คือที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี	 วัดพระศร ี
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รตันมหาธาตุราชบุรี	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	อยุธยา	ภาพจิตรกรรมที่พบ	มักจะเขียนเป็น 

รูปพระพุทธเจ้าหรืออาจเป็นรูปอดีตพระพุทธเจ้าจ�านวนมาก	เรียงแถวซ้อนกันเป็นชั้นๆ	บนผนัง

ภายในห้องเรือนธาตุขององค์ปรางค์	อันอาจหมายถึงพระพุทธเจ้าจ�านวนไม่อาจนับประมาณได้

ตามคตพุิทธศาสนานกิายมหายาน	ซึง่มทีีม่าทัง้จากในวฒันธรรมขอมและพุกาม	จติรกรอาจเขยีน

ภาพดงักล่าวขึน้เพ่ือสร้างความสมบรูณ์ทางสญัลกัษณ์ให้กบัพุทธศาสนสถานกลางเมอืง	ในฐานะ

เป็นตัวแทนศูนย์กลางแห่งจักรวาล	ภาพจิตรกรรมในพระปรางค์วัดราชบูรณะบนเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา	ซึ่งมีอายุในตอนกลางพุทธศตวรรษที่	๒๐	ภาพจิตรกรรมปรากฏอยู่บนผนัง

ห้องกรุสี่เหล่ียมขนาดเล็ก	ที่ใต้รากฐานขององค์ปรางค์ตอนบนของผนังห้องกรุแสดงภาพอดีต

พระพุทธเจ้าจ�านวน	๒๔	พระองค์	การเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องอดีตพระพุทธเจ้านี้ยังได้รับ 

ความนิยมในวัฒนธรรมสุโขทัยและล้านนาด้วยเช่นเดียวกัน	ที่สุโขทัยพบหลักฐานการเขียนภาพ

จติรกรรมภายในเจติยวหิารหลายแห่ง	มอีายรุาวกลางพุทธศตวรรษที	่๑๙	อาจได้รบัอทิธิพลจาก

การเขียนภาพประดับผนังเจติยวิหารในศิลปะพุกาม	(เสมอชัย	พูลสุวรรณ.	๒๕๓๙	:	๑๗)	

	 การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังยุคแรกๆ	ของไทย	ไม่ได้มุ่งเน้นเพ่ือให้คนทั่วไปได้ชมได้

ศึกษา	แต่เป็นการเขียนเพื่อพุทธบูชา	สืบทอดพุทธศาสนาตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา	สังเกต

ได้จากสถานที่ที่พบภาพเขียนนั้นเป็นห้องกรุที่ปิดมิดชิดอยู่ภายในองค์ปรางค	์บุคคลภายนอก 

ไม่สามารถเข้าไปชมได้	นอกจากพระมหากษัตริย์	ผู้สร้างและพราหมณ์	พระผู้ท�าพิธีเท่านั้น	 

เมือ่สร้างเสรจ็ต้องประกอบพิธีบรรจกุรดุ้วยของมค่ีา	เช่น	พระพุทธรปู	เครือ่งเงนิ	ทอง	เครือ่งใช้

ของพระมหากษัตริย์	และที่ส�าคัญที่สุดคือ	พระบรมสารีริกธาตุ	จากนั้นจะปิดกรุอย่างแน่นหนา

และท�าการเคารพบชูาทกุวนัพระหรอืวันส�าคญัทางพุทธศาสนา	การเขยีนภาพจติรกรรมยุคต่อมา

มกันยิมเขยีนภาพในพระอโุบสถ	ซึง่งานจติรกรรมยุคนีม้อีายปุระมาณระหว่างพุทธศตวรรษที	่๒๒	

ถึงปลายพุทธศตวรรษที่	๒๔	คือ	สมัยอยุธยาตอนปลายถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์	ภาพจิตรกรรม

ในยคุนีจ้ะมเีนือ้เรือ่งและต�าแหน่งของภาพทีถ่กูก�าหนดไว้อย่างเป็นระเบยีบแบบแผน	โดยบนผนงั

สกดัหน้าภายในอาคารนยิมเขยีนเรือ่งพุทธประวัตติอนมารผจญ	ส่วนผนงัสกดัหลังนยิมเขียนภาพ

จักรวาลหรือไตรภูมิ	ผนังด้านข้างมักแสดงเรื่องราวในพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก	โดยพ้ืนที่

ส่วนบนของผนงัจะเขยีนภาพอดตีพระพุทธเจ้าหรอืเทพชมุนมุ	(เสมอชยั	พูลสุวรรณ.	๒๕๓๙	:	๑๘)	

การเขียนภาพจิตรกรรมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์	จวบจนถึงรัชกาลที่	๓	โดยมากเป็นช่างฝีมือ 

จากราชส�านักหรือพระภิกษุ	ที่มีระเบียบแบบแผนและแนวคิดแบบพุทธศาสนาดั้งเดิม	จวบจนถึง 

รชัสมยัของรชักาลที	่๔	มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบและแนวคดิมาสูค่วามร่วมสมยักบัรปูแบบของ

ตะวนัตก	โดยมศีลิปินคอื	ขรวัอนิโข่ง	พระภกิษแุห่งวดัเลยีบ	ผูร้เิริม่สร้างสรรค์งานจติรกรรมไทย

รูปแบบใหม่ขึ้น
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	 จากจติรกรรมไทยในอดตีทีก่ล่าวมาข้างต้น	จะเหน็ได้ว่ามีการพัฒนามาจากการเขยีนภาพ

พระพุทธเจ้าในกรุเล็กๆ	มาสู่พ้ืนที่สาธารณะ	พ้ืนที่ที่มีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบ

พิธีกรรม	เช่น	พระอุโบสถ	พระวิหาร	ดังนั้น	การเขียนภาพจึงจ�าเป็นต้องสื่อเรื่องราวให้ผู้คนที่

เข้ามาในวัดได้เข้าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ทราบถงึบาปบญุคณุโทษ	ได้เห็นความพยายาม

ของพระพุทธเจ้าในการเอาชนะกิเลส	ในภาพมารผจญ	ให้คนได้เห็นถึงการละวางจากทางโลก	

โดยเป็นสัญลักษณ์รปูพระพุทธเจ้าหนัหลังให้กบัภาพโลกและจกัรวาล	เป็นต้น	ดงันัน้วัตถปุระสงค์

ของการสร้างงานจิตรกรรมจึงเปล่ียนแปลงไปจากการเขียนเพ่ือเป็นพุทธบูชา	เพ่ือสืบทอด 

พุทธศาสนาในยุคแรก	มาสู่การเขียนงานจิตรกรรมเพื่อสอนคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ให้

เข้าใจพุทธศาสนาโดยใช้ภาพเขียนเป็นสื่อกลาง	ดังที่พระราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าด้วยเรื่องการจัดให้มีการเขียนรูปตามวัดต่างๆ	โดยมีความว่าการ

เขียนภาพในวัดนั้นมีวัตถุประสงค์	๓	ประการคือ

	 เพ่ือแสดงธรรมในลักษณะบุคลาธิษฐานธรรม	คือถ่ายทอดธรรมะที่เป็นนามธรรม 

ออกมาเป็นรปูธรรมให้เป็นทีร่บัรูเ้ข้าใจได้ง่ายเพ่ืออาศยัรปูภาพเป็นผูบ้รรยายหรอืพรรณนาความ	

รูปภาพเป็นดั่งธรรมกถึก	คือเทศนาธรรมแทนภิกษุเพ่ืออาศัยรูปภาพเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ 

ปลงสงัเวชกบัสงัวรศลี	สังวรธรรม	แก่ศาสนกิชนทัง้ปวง	(จลุทรรศน์	พยาฆรานนท์.	๒๕๔๙	:	๔๑)	

จากยคุสมยัของรชักาลที่	๓	เปน็ต้นมาได้เกดิความเปลีย่นแปลงรปูแบบการน�าเสนอในการสร้าง

งานจิตรกรรม	อาจเป็นเพราะอิทธิพลจากความเจริญของสังคมและการติดต่อค้าขายกับ 

ชาวต่างชาติ	จิตรกรมีการแสดงออกที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น	ในสมัยรัชกาลที่	๔	 

เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่	จิตรกรไม่ได้ยึดติดขนบธรรมเนียมในการสร้างงานจิตรกรรม 

แบบเดิมๆ	อีกต่อไป	จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที	่๕	เน้นการผสมผสานกับงานแนวเหมือนจริง

แบบตะวันตกมากข้ึน	ในสมัยรัชกาลที่	๖-๗	ได้หวนกลับมาฟื้นฟูศิลปกรรมไทยประเพณีขึ้น 

อีกครั้งแต่ท�าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น	จิตรกรรมในพระอุโบสถของวัดธรรมิการามที่มีอายุราว

สมัยรัชกาลที	่๕	คือ	จึงมีลักษณะเป็นจิตรกรรมแบบลูกผสมอย่างที่นิยมในสมัยนั้น



ประวัติความเป็นมาวัดธรรมิการาม

 วัดธรรมิกำรำม	หรือวัดค้างคาว	ต้ังอยู่ริมแม่น�้าบางขามฝั่งตะวันตก	

ต�าบลบางขาม	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีเป็นวัดทีม่ปีระวตักิารก่อสร้างหรอื

บูรณะสมัยรัตนโกสินทร	์เช่น	พระอุโบสถหลังเก่าที่มีประวตักิารสร้างมาตัง้แต่

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	รชักาลที	่๔	สาเหตุที่ชื่อวัดค้างคาว

เพราะว่าเดมิมค้ีางคาวอาศยัอยูม่าก	ปัจจบุนัไม่มแีล้วและได้เปลีย่นชือ่ใหม่เป็น

วัดธรรมิการาม

	 อย่างไรกต็ามวดัแห่งนีน่้าจะมคีวามเก่าแก่มาก	เนือ่งจากปรากฏร่องรอย

หลกัฐานเป็นใบเสมาหนิทรายด้านหน้าพระอโุบสถซึง่มรีปูแบบทางศลิปะในช่วง

สมยัก่อนอยุธยาจนถงึสมยัอยธุยาตอนต้นและพระประธานขนาดใหญ่ปางสมาธิ

ทีผ่่านการบรูณะแล้ว	แต่ยงัพอเหน็เค้าโครงได้ว่าน่าจะมอีายุร่วมสมยักบัใบเสมา

หน้าพระอุโบสถ	ซึ่งอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที	่๑๙-๒๐

	 ปัจจบุนัทางวัดได้จดัพ้ืนทีเ่ป็นสถานทีฝึ่กและปฏิบตัอิบรมพระพุทธศาสนา

แก่นักเรียนและนักศึกษามีทัศนียภาพที่สวยงาม	และสภาพบริเวณในวัดยังมี

ความร่มรื่น	เงียบสงบ

ภาพพระอุโบสถในปัจจุบันที่ได้รับการบูรณะแล้ว
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ภาพใบเสมาหินทรายด้านหน้าพระอุโบสถวัดธรรมิการาม 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐

ภาพพระประธานปางสมาธิขนาดใหญ่ภายในพระอุโบสถ

จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดธรรมมิการาม
	 วัดธรรมิการามมีจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารของวัดสองแห่ง	คือ

 ๑. จิตรกรรมฝำผนังภำยในพระอุโบสถ	เป็นภาพวาดอยู่เหนือระดับกรอบบนของประตู

และหน้าต่างภายในพระอโุบสถทัง้ส่ีด้าน	เป็นเรือ่งพุทธประวัตโิดยเริม่เนือ้หาแรกทีผ่นงัด้านหลัง

พระพุทธรูปประธาน	คือ	เรื่อง	เทวดาชุมนุมอัญเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติเพ่ือมาตรัสรู้เป็น

พระพทุธเจ้า	และพระนางสิรมิหามายาทรงสุบนินมิติ	จากนัน้เป็นเรือ่งเสดจ็ออกผนวช	ผจญมาร	

ตรัสรู้	 ส่ังสอนธรรม	โปรดพระประยูรญาติและพระมารดาบนสวรรค์	เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน	

และสมโภชน์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ	ฝีมือช่างหลวงไม่ปรากฏชื่อศิลปินผู้วาด

 ๒. จติรกรรมฝำผนงัภำยในพระวหิำร	เป็นภาพวาดอยู่เหนอืระดบักรอบบนของประตแูละ

หน้าต่างภายในพระวิหารทั้งส่ีด้าน	เป็นภาพวาดเรื่องทศชาติโดยมีชื่อแต่ละพระชาติก�ากับ	คือ	 

เตมย์ีชาดก	มหาชนกชาดก	สุวรรณสามชาดก	เนมริาชชาดก	มโหสถชาดก	ภูรทิตัชาดก	จนัทกมุาร 
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ชาดก	พระพรหมนารทชาดก	พระวิธูรชาดก	และพระเวสสันดรชาดก	ที่ผนังด้านตรงข้ามกับ 

พระประธาน	มข้ีอความเขยีนไว้ว่า	“เขยีนเดอืน	๑๑	ขึน้	๘	ค�า่	ปีกนุ	ส�าเรจ็แล้วปีชวด	พ.ศ.๒๔๖๗	

ราคา	๙๔	บาท	ช้าง	(ช่าง)	เพงเป็นผูเ้ขยีนไว้ในพระพุทธศาสนา”	รปูแบบของการวาดเป็นแบบท้องถิน่

จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ
	 พระอุโบสถวัดธรรมิการามเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานว่าอาจจะ

สร้างหรือบูรณะพร้อมกับพระวิหารในราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

จติรกรใช้เทคนคิการวาดภาพแบบไทยประเพณ	ีผสมผสานกบัเทคนคิการวาดภาพแบบตะวนัตก	

เป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่มีพ้ืนหลังเป็นสภาพการใช้ชีวิตของชาวบ้านผสมผสานกับวิถีชีวิตของ

คนเมืองหลวงในกรุงเทพมหานคร	ปรากฏในภาพที่จิตรกรได้สอดแทรกไว	้คาดว่าจิตรกรคงเคย

เดินทางไปเห็นความเจริญในกรุงเทพแล้วอยากถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปกรุงเทพเห็น 

ส่ิงเหล่านี้ได้รูจ้กัเพราะในอดตีกล้องถ่ายรปูยงัไม่แพร่หลาย	หรอือาจจะเป็นจติรกรทีอ่าศยัอยู่ใน

กรุงเทพฯ	แล้วเดินทางมาวาดภาพที่ลพบุรีตามค�าสั่ง	เพราะสามารถวาดภาพที่เห็นรายละเอียด

ของวิถชีวีติของคนในเมอืงได้อย่างชดัเจน	เช่น	ภาพกองทหารสมยัใหม่ซึง่ในขณะนัน้	มปีระจ�าการ

อยู่เพียงในกรงุเทพ	ภาพผูค้นประกอบอาชพีต่างๆ	ทีม่อียู่ร่วมกนัระหว่างคนไทยและคนจนี	ภาพที่

น่าสนใจเช่นภาพต�ารวจหรอืพลลาดตะเวรออกตรวจตราความเรยีบร้อย	และภาพรถลากหรอืรถเจ๊ก

ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมและมีบริการเป็นจ�านวนมากในกรุงเทพในสมัยนั้น	เป็นต้น

การดูภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ 

การดูภาพจุดเร่ิมต้นจากด้านหลังขวามือของพระประธาน 

เวียนขวาทักษิณาวัตรจนจบ

ตอนที ่๑ เทวดาชมุนมุอญัเชญิพระโพธิสัตว์ใหจ้ตุเิพือ่มาตรัสรู้เปน็

พระพุทธเจ้า และตอนที่ ๒ พระนางสิริมหามายาทรงสุบิน
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ตอนที่ ๓ เสวยสุขในพระราชวังและปราสาท 3 ฤดูจนเกิดความ

เบื่อหน่าย และตอนที่ ๔ ออกผนวช ผจญมาร ตรัสรู้ และ

สั่งสอนธรรม

ตอนที่ ๗ เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน และถวายเพลิงพระศพ

ตอนที่ ๕ เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ และตอนที่ ๖ 

เสด็จจำาพรรษาบนสวรรค์ โปรดพุทธมารดา

ตอนที่ ๘ กษัตริย์ทั้ง ๗ นครยกทัพมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

และ ตอนที่ ๙ โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กษัตริย์ 

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับนคร และพิธีสมโภชน์พระบรม

สารีริกธาตุ
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เรื่องราวภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ
ภายในพระอุโบสถวัดธรรมิการาม

	 จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดธรรมิการามเขียนเป็นภาพเรื่องราว 

พุทธประวัติในลักษณะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีโดยเฉพาะส่วนที่เป็น 

สิง่ก่อสร้าง	ปราสาท	ราชวงั	บ้านเรอืน	ผู้คน	ต้นไม	้ภูเขา	และมีเทคนิคการวาด

แบบตะวันตกผสมผสานอยู่บางส่วน	เช่น	ภาพทิวทัศน์ด้านหลังที่เป็นการไล ่

น�้าหนักเข้ม	อ่อน	ให้เกิดระยะ	ใกล้ไกลตามหลักทัศนียภาพของตะวันตก	 

ภาพวิถชีวิีตของผูค้น	เหตกุารณ์	และสภาพแวดล้อมในยคุสมยันัน้	ลักษณะของ

ภาพเป็นจิตรกรรมที่ระบายสีแบนเรียบด้วยสีขาว	เทา	ฟ้า	เหลือง	แดงแล้ว 

ตัดเส้นเป็นภาพ	๒	มิติ	ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี	

ผสมผสานการไล่น�้าหนักสีเข้มอ่อนแบบตะวันตกซึ่งเริ่มเข้ามามีอิทธิพล 

ในสมัยนั้น	โดยการเล่าเรื่องเป็นการวางภาพติดต่อกันโดยมิได้แบ่งภาพ	เป็น 

ตอนๆ	อย่างชัดเจนตามผนังโดยรอบของพระอุโบสถ	ซึ่งจิตรกรที่วาดมีการ 

น�าเสนอรายละเอยีดของตอนต่างๆ	ในพทุธประวตั	ิโดยจะแบ่งเรือ่งราวเป็น 

ตอนต่างๆ	ได้	๙	ตอน	ดังนี้
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ตอนที่ ๑  เทวดาชุมนุมอัญเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติเพื่อมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

	 เนือ้หาของภาพ	ได้แก่	เมือ่พระเวสสันดรสวรรคตแล้ว	ได้เสดจ็ไปจติุเป็นเทพบตุรในสวรรค์

ชั้นดุสิต	เทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้ามาประชุมกัน	ปรึกษากันว่า	ผู้ใดเหมาะสมที่จะมาตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป	เทวดาทั้งหลายต่างลงความเห็นว่า	พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในชั้นดุสิตจะมา

ตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจ้า	จงึพากนัไปทลูเชญิให้จตุมิาลงโปรดสัตว์โลก	เพ่ือให้สมกบัทีอ่ธิษฐานไว้ว่า	

ทรงบ�าเพ็ญบารมีมาหลายภพชาติ	ก็มิได้มุ่งหวังสมบัติอื่นใด	นอกจากความเป็นพระพุทธเจ้า	 

ทรงรบัค�าเชญิ	แล้วจตุมิาก�าเนดิในตระกลูกษตัรย์ิศากยะ	ณ	กรงุกบลิพัสดุ	์รายละเอยีดของภาพ

ที่แสดงถึงความร่วมสมัย	ได้แก่	ภาพบ้านเมืองมีความสงบสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีเสาธงและ

ธงชาติในสมัยรัชกาลที	่๔	อาณาประชาราษฎร์มีความสุข	อาหารอุดมสมบูรณ์นอกเมืองมีการ

ล่าสัตว์เป็นอาหารมีทหารคุ้มกันอยู่ที่ประตูพระนครอย่างเข้มแข็ง
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ตอนที่ ๒  พระนางสิริมหามายาทรงสุบิน

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	พระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาหลังจากอภิเษกสมรส	

คืนหนึ่งพระนางสิริมหามายาก�าลังบรรทมหลับสนิท	ทรงสุบินว่าพระนางไปอยู่ในป่าหิมพานต	์ 

ได้มช้ีางเผอืกเชอืกหนึง่ลงมาจากยอดเขาทองเข้ามาหาพระนาง	เมือ่ตืน่บรรทมโหราจารย์ประจ�า

ราชส�านักท�านายว่าเป็นสุบินนิมิตที่ดี	จะมีพระราชโอรสผู้ประเสริฐมาอุบัติบังเกิด	โดยวันที่ 

พระโพธิสตัว์เสดจ็ลงสู่พระครรภ์	มเีหตุมหศัจรรย์เกดิขึน้	ได้แก่	กลองทพิย์บนัลือล่ันทัว่ท้องเวหา	

คนตาบอดกลับมองเห็น	คนหูหนวกกลับได้ยิน	อันเป็นการเปรียบเทียบว่า	กลองทิพย์บันลือลั่น

นั้น	หมายถึง	พระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าที่จะแผ่ไปทั่วโลก	คนตาบอด	หูหนวก	คือ	ผู้ที่มี

กิเลส	ได้สดับธรรมแล้วจะหายตาบอด	หูหนวก	หรือมีปัญญารู้แจ้งมองเห็นทางพ้นทุกข์นั้นเอง	

พระโพธิสัตว์	เสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิต	เพื่อเสด็จเข้าสู่พระครรภ์	พระมารดา	ในวันขึ้น	๑๕	ค�่า

เดอืน	๘	รายละเอยีดในภาพจะเหน็ภาพบรรยากาศกลางคนื	ข้าราชบรพิารต่างหลับใหล	นอกเมอืง 

มีเรือส�าเภาต่างชาติลอยล�าอยู่	
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ตอนที่ ๓  เสวยสุขในพระราชวังและปราสาท	๓	ฤดูจนเกิดความเบื่อหน่าย

	 เนื้อหาของภาพได้แก	่พระราชบิดาทรงต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติ

มากกว่าทีจ่ะให้เสดจ็ออกผนวช	จงึสัง่ให้ก่อสร้างปราสาท	๓	ฤด	ูใช้ประทบัเป็นทีส่�าราญพระราชหฤทยั	

ปราสาทหลังทีห่นึง่ส�าหรบัประทบัในฤดหูนาว	หลังทีส่องส�าหรบัประทบัในฤดรู้อน	และหลังทีส่าม

ส�าหรบัประทบัในฤดฝูน	หลังจากนัน้พระราชบดิาได้ทรงจดังานอภเิษกสมรสระหว่างเจ้าชายสทิธั

ตถะกับนางพิมพายโสธรา	รายละเอียดของภาพจะแสดงให้เห็นพระราชวังและปราสาท	๓	ฤดู	

ด้านหลังมีหอนาฬิกาสมัยใหม่แบบยุโรป

ตอนที่ ๓  เสวยสุขในพระราชวังและปราสาท	๓	ฤดูจนเกิดความเบื่อหน่าย

	 เนื้อหาของภาพได้แก	่พระราชบิดาทรงต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติ

มากกว่าทีจ่ะให้เสดจ็ออกผนวช	จงึสัง่ให้ก่อสร้างปราสาท	๓	ฤด	ูใช้ประทบัเป็นทีส่�าราญพระราชหฤทยั	

ปราสาทหลังทีห่นึง่ส�าหรบัประทบัในฤดหูนาว	หลังทีส่องส�าหรบัประทบัในฤดรู้อน	และหลังทีส่าม

ส�าหรบัประทบัในฤดฝูน	หลังจากนัน้พระราชบดิาได้ทรงจดังานอภเิษกสมรสระหว่างเจ้าชายสทิธัตถะ

กบันางพิมพายโสธรา	รายละเอยีดของภาพจะแสดงให้เหน็พระราชวังและปราสาท	๓	ฤด	ูด้านหลงั

มีหอนาฬิกาสมัยใหม่แบบยุโรป
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ภาพเสด็จประพาสนอกเมือง ทรงเห็น คนเกิด คนเจ็บ ตนตาย และบรรพชิต

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	พระเจ้าสุทโธทนะปรารถนาให้เจ้าชายสิทธัตถะเพลิดเพลินใน 

กามสุข	แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ได้ทรงยินดีในความสุขนั้น	เมื่อพระชนมาย	ุ๒๙	พรรษา	ก็ทรง

เกิดความเบื่อหน่าย	อยากประพาสนอกเมืองระหว่างทางในวันเสด็จประพาสพระราชอุทยาน 

นอกเมอืงด้วยรถม้าพระทีน่ัง่ทรงเหน็เทวทตูทัง้	๔	คอื	คนเกดิ	คนเจบ็	คนตาย	และนกับวช	กท็รง

สังเวชสลดพระทัย	และจึงตัดสินพระทัยว่าจะเสด็จออกผนวช
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ภาพเสด็จไปยังห้องบรรทมของพระนางพิมพายโสธรา ทรงเห็นพระชายา และนางสนมนอนระเกะระกะ

	 เนื้อหาของภาพ	ได้แก่	หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งส่ีแล้ว	ได้

ทรงตัดสินพระทัยอย่างแน่แน่วว่าจะเสด็จออกผนวช	คืนนั้นเจ้าชายตื่นบรรทมแล้วก็ทรงเห็น

อาการของนางสนม	ก�านัล	ที่นอนหลับไม่ส�ารวม	ทรงเห็นเป็นดุจป่าช้า	เป็นส่ิงที่ไร้ชีวิตที่ยัง 

หายใจได้ที่ก�าลงันอนระเนระนาดปราศจากอาการส�ารวม	จึงออกพระโอษฐ์ว่า	“อาตมาจะออกสู่

มหาภิเนษกรณ์ในสมัยราตรีนี้”	ได้เสด็จไปยังห้องบรรทมของพระนางพิมพายโสธรา	ทรงเห็น

พระชายาก�าลังหลับสนิท	พระนางทอดพระกรไว้เหนือเศียรราหุล	โอรสผู้เพ่ิงประสูต	ิพระองค์

ทรงเกดิความอาลัยในพระชายาและพระโอรสทีเ่พ่ิงได้ทอดพระเนตรเหน็เป็นครัง้แรกอย่างหนกั	

ทรงหมายพระทยัว่า	จะทรงยกพระหตัถ์นางแล้วอุม้เอาองค์โอรส	กท็รงเกรงพระนางจะตืน่บรรทม	

และจะเป็นอุปสรรคแก่การเสด็จออกบวช	จึงข่มพระทัยเสีย
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ตอนที่ ๔  ออกบรรพชา	ผจญมาร	ตรัสรู้	และสั่งสอนธรรม

	 ภาพนีม้เีนือ้หาของภาพและรายละเอยีดค่อนข้างมากท�าให้ต้องใช้พ้ืนที่ในการวาดประมาณ

สามส่วนส่ีของผนังอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดที่เด่นที่สุดของภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถแห่งนี	้ 

มีรายละเอียดค่อนข้างมาก	จิตรกรเน้นรูปแบบความเป็นไทยแท้
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	 เนือ้หาของภาพได้แก่	เมือ่เจ้าชายสิทธัตถะเสดจ็ทรงม้าพระทีน่ัง่ผ่านประตูออกมาในเวลา

กลางคืนที่มีแสงจันทร์สว่าง	พระยามารได้เข้ามาขวางและตะโกนร้องห้ามเจ้าชายมิให้เสด็จ 

ออกผนวช	พระยามารได้บอกให้เจ้าชายว่า	อีกเจ็ดวันในเบื้องหน้า	จะมีจักรแก้วเกิดขึ้น	ผู้ที่จะได้

ครอบครองจักรแก้วนั้นคือเจ้าชายสิทธัตถะ	ซึ่งจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	แต่พระองค์หาได้

สนใจค�ากล่าวนั้นไม่	มุ่งหน้าไปผนวชตามที่ตั้งใจไว้

ภาพพระยามารเข้าขวางการบรรพชา
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	 เนื้อหาของภาพได้แก่	เจ้าชายสิทธัตถะพร้อมด้วยนายฉันนะ	ทรงม้าจนถึงแม่น�้าอโนมา	

ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างเมืองทั้ง	๓	คือ	กบิลพัสดุ์	สาวัตถ	ีและไพศาลี	ทรงพาม้าและมหาดเล็ก

ข้ามแม่น�า้	แล้วเสด็จลงจากหลังม้าประทับนั่งบนหาดทราย	พระหัตถ์ขวาจับพระขรรค	์พระหัตถ์

ซ้ายจับพระจฬุา	คอื	ยอดปลายพระเกศากบัพระโมฬี	คอื	มุน่พระเกศา	แล้วทรงตดัด้วยพระขรรค์

เหลือพระเกศาไว้ยาวประมาณ	๒	นิ้ว	เป็นวงกลมเวียนไปทางขวา	เสร็จแล้วทรงเปล้ืองเครื่อง

ทรงออก	แล้วทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์ที่ฆฏิการพรหมน�ามาถวายพร้อมด้วยเครื่องบริขารของ

นักบวช	แล้วทรงอธิษฐานเพศบรรพชิต

ภาพทรงตัดโมลี ณ ฝั่งแม่นำ้าอโนมา ฆฏิการพรหมถวายอัฐบริขาร
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ภาพเสด็จไปศึกษากับอาฬารดาบสและอุทกดาบส

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	เมื่อพระพุทธเจ้าบวชแล้ว	พระองค์ต้องการเรียนวิชาที่เป็น 

ทางตรัสรู้	ในอดีตแคว้นมคธมีนักพรตที่ตั้งตนเป็นอาจารย์ต่างๆ	ที่มีชื่อเสียงหลายส�านัก	 

แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือส�านัก	อาฬารดาบสกาลามโคตร	และ	อุทกดาบสรามบุตร	พระองค์

จงึเสดจ็ไปยงัอาศรมของทัง้สอง	เพ่ือทรงศกึษาเล่าเรยีน	โดยเสดจ็ไปทรงศกึษาทีส่�านกัแรกก่อน	

ทรงศกึษาจนสิน้ความรูข้องท่านอาจารย์เจ้าส�านกัแล้วทรงเหน็ว่ายงัมใิช่ทางตรสัรู	้จงึเสดจ็ไปทรง

ศกึษาในส�านกัอาจารย์ทีส่อง	ทรงได้ความรูเ้พ่ิมเติมเล็กน้อยได้เพียงสมาบติัแปด	ทรงเหน็ว่ามใิช่

ทางตรัสรู้อีกจึงทรงทดลองสิ่งที่นักบวช	นักพรตจ�านวนมากในสมัยนั้นนิยมปฏิบัติกันมา	คือการ

บ�าเพ็ญทุกกรกริยา	อันหมายถึง	การบ�าเพ็ญเพียรที่เข้มงวดเกินที่วิสัยมนุษย์สามัญจะท�าได้
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 ภาพทรงบำาเพ็ญทุกกรกิริยา พระอินทร์ดีดพิณเป็นปริศนาธรรม

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	พระองค์ทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา	มีการทรมานร่างกายที่เกินวิสัย

สามัญมนุษย์จะท�าได้	คือ	กัดฟัน	กลั้นลมหายใจเข้าออก	และอดอาหาร	โดยมีปัญจวัคคีย์ทั้ง	๕	

ได้แก่	โกณฑัญญะ	วัปปะ	ภัททิยะ	มหานามะ	และอัสสชิ	คอยเฝ้าอุปัฏฐาก	พระองค์ทรงทดลอง

การทรมานกาย	เช่น	อดอาหารจนพระวรกายซูบผอม	เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก	พระอินทร์ 

จึงแสดงนิมิตทรงดีดพิณสามสายเป็นปริศนาธรรม	สายที่หนึ่งลวดขึงตึงเกินไปท�าให้สายขาด	 

สายที่สองหย่อนเกินไปดีดไม่ดัง	สายที่สามไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป	ดีดดังไพเราะ	พระองค์

จึงทรงได้สติเห็นความจริงเรื่องทางสายกลาง	(มัชฌิมาปฏิปทา)	จึงทรงเลิกบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา	

ปัญจวัคคีย์เห็นดังนั้นเกิดเสื่อมศรัทธาพากันละทิ้งหน้าที่อุปฏฐากหนีจากไป
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ภาพนางสุชาดากับทาสีมาถวายข้าวมธุปายาส 

	 เนือ้หาของภาพได้แก่	เมือ่พระองค์กลับมาเสวยอาหารจนพระวรกายมกี�าลังเป็นปกตแิล้ว	

ในวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๖	นางสุชาดา	ซึ่งเป็นธิดาของคหบดีผู้หนึ่งในต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม	ได้

เคยบนเทพเจ้าไว้ที่ต้นไทรเพ่ือให้ได้สามีผู้มีชาติสกุลเสมอกันและได้ลูกที่มีบุญ	เมื่อนางได้

สมปรารถนาแล้ว	จึงหุงข้าวมธุปายาส	คือ	ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วนมาถวายเพ่ือแก้บน	เมื่อ 

หุงเสร็จแล้ว	นางสุชาดาสั่งให้นางทาสีหญิงรับใช้ไปท�าความสะอาดปัดกวาดบริเวณต้นไทร	 

นางทาสีไปแล้วกลับมารายงานให้นางสุชาดาทราบว่าเวลานี้รุกขเทวดาที่จะรับเครื่องสังเวยได้

ส�าแดงกายให้ปรากฏ	นั่งรออยู่ที่โคนต้นไทรแล้ว	นางสุชาดาดีใจมาก	จึงยกถาดข้าวมธุปายาส

ขึ้นทูนหัวเดินมาที่ต้นไทรแล้วน้อมถาดข้าวมธุปายาส	พระองค์จึงทรงรับไว้
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 ภาพทรงอธิษฐานลอยถาดกระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ พญานาคทราบทันทีว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้

	 เนื้อหาของภาพได้แก	่เมื่อเสวยข้าวมธุปายาสเสร็จแล้ว	ทรงถือถาดทองเสด็จไปยังริมฝั่ง

แม่น�า้เนรญัชรา	เสดจ็ลงสรงน�า้แล้วขึน้มาประทบันัง่รมิฝ่ัง	จากนัน้ทรงลอยถาดและทรงอธิษฐาน

ว่า	หากพระองค์จะได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า	ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน�้า	เมื่ออธิษฐาน

เสร็จถาดทองได้ลอยทวนน�้าขึ้นไปไกลถึง	๘๐	ศอก	จนถึงวันน�้าวนแห่งหนึ่ง	ถาดนั้นจึงจมดิ่งหาย

ไปจนถึงพิภพของนาคราช	กระทบกับถาดสามใบของพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์คือ	 

พระกกุสันธะ	พระโกนาคม	และพระกัสสปะ	กาฬนาคราชหลับมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า 

ในอดีต	จะตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงถาด	พอได้ยินก็ทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกแล้ว

อีกพระองค์หนึ่ง
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ภาพผจญมาร 

	 เนือ้หาของภาพได้แก่	วันเพ็ญเดอืนหก	ขณะทีพ่ระองค์ได้นัง่บ�าเพ็ญเพียรอยู่ทีโ่คนต้น 

พระศรมีหาโพธ์ิ	พระยามารทีเ่คยร้องห้ามทดัทานพระองค์เมือ่คราวเสดจ็ออกผนวช	ได้ยกก�าลังไพร่พล

มาจ�านวนมาก	ทัง้บนฟ้า	พ้ืนดนิ	และในน�า้	เทวดาทีเ่คยเฝ้าปกปักรกัษาพระองค์ต่างหนกีลับวิมาน

เนื่องจากเกรงกลัวอ�านาจพระยามาร	พระยามารกล่าวอ้างถึงสิทธิในบัลลังก์นั้น	ขบัไล่พระองค์

จากบลัลังก์ด้วยอาวธุต่างๆ	พระองค์ได้กล่าวตอบไปว่า	พระองค์ประทบันัง่ทีแ่ห่งนีม้านานแล้วขอ 

พระแม่ธรณเีป็นพยาน	พระแม่ธรณจีงึอบุตัผิดุขึน้จากพ้ืนดนิ	พร้อมบบีน�า้ออกจากมวยผม	เรยีกว่า	

“ทกัษโิณทก”	หรอืน�า้ทีท่รงกรวดทกุครัง้ทีท่รงบ�าเพ็ญบญุบารมแีต่อดตีชาติ	น�า้หลัง่ไหลออกมามากมาย

ประดจุห้วงมหาสมทุร	หมูม่ารทัง้หลายมอิาจต้านทานได้บ้างจมบ้างลอยไปตามกระแสน�า้ถกูปลาและ

จระเข้กัดกินพ่ายแพ้ไปในที่สุด
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	 เนื้อหาของภาพได้แก	่เมื่อทรงชนะมารแล้ว	พระองค์ยังคงประทับนั่งที่โพธิบัลลังก์	ใต้ต้น

พระศรีมหาโพธ์ิ	ทรงเริ่มบ�าเพ็ญสมาธิเข้าฌาน	แล้วทรงบรรลุญาณที่หนึ่งในตอนปฐมยาม	

(ประมาณ	๓	ทุม่)	ญาณทีห่นึง่นีเ้รยีกว่า	“บพุเพนวิาสานสุติญาณ”	หมายถงึ	ความรูแ้จ้งถงึอดตี

ชาตหินหลังทั้งของตนและของคนอื่น	พอถึงมัชฌิมยาม	(ประมาณเที่ยงคืน)	ทรงบรรลุญาณที่

สอง	ทีเ่รยีกว่า	“จตูุปปาตญาณ”	หมายถงึความรูแ้จ้งถงึความจตุ	ิคอื	ดบัและเกดิของสัตว์โลก	

ตลอดถงึความแตกต่างกนัทีเ่รยีกว่า	“กรรม”	พอถงึปัจฉมิยาม	(หลงัเทีย่งคนืล่วงแล้ว)	ทรงบรรลุ

ญาณทีส่ามคือ	“อาสวักขยญาณ”	หมายถึงความรู้แจ้งถึงความส้ินไปของกิเลส	และอริยสัจ	๔	

คือ	ความทุกข์	เหตุเกิดของความทุกข	์ความดับทุกข์	และวิธีดับทุกข์	การได้บรรลุญาณทั้งสาม

นั้นเรียกว่า	ตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในคืนวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๖

ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่มี 

ลีลาอ่อนช้อยงดงามเปรียบเทียบ

กับภาพพระแม่ธรณีที่วัดชมภูเวก

ที่จังหวัดนนทบุรี ศิลปะของมอญ

อายุราวสมัยอยุธยาตอนปลาย

ภาพตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า



|  29

ภาพประทับใต้ต้นมุจลินทร์หรือต้นจิก ฝนตกพญานาคมาขดกายกำาบังฝน 

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้น 

พระศรีมหาโพธิ์	๗	วัน	หลังจากนั้นได้ย้ายที่ประทับที่ใต้ต้นไทร	หรือต้นนิโครธ	๗	วัน	สถานที่

ประทับเป็นแห่งที่สาม	คือ	ใต้ต้นมุจลินทร์หรือต้นจิก	ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ 

ต้นพระศรมีหาโพธ์ิ	เมือ่พระพุทธเจ้าเสดจ็มาประทบัอยูท่ีน่ีเ่กดิฝนตกพร�าตลอดเจด็วนัไม่ขาดสาย	

พญานาคชื่อมุจลินทร์จึงข้ึนจากสระน�้าที่อยู่ในบริเวณแห่งเดียวกันนี้เข้าไปขด	๗	รอบ	แล้ว 

แผ่พังพานบังพระพุทธเจ้าเพ่ือป้องกันลมฝนมิให้พัดและสาดกระเซ็นมาต้องพระวรกาย	ครั้น 

ฝนหาย	ฟ้าสาง	พญานาคจึงคลายขดออก	แล้วแปลงเป็นมาณพยืนเฝ้าพระพุทธเจ้าทางเบื้อง 

พระพักตร์	ด้วยศรัทธาแห่งพระพุทธองค์
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ภาพสองพ่อค้าวาณิชถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผง แล้วปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	พระพุทธเจ้าประทับอยู่บริเวณต้นเกด	ได้มีนายพาณิช	หรือ 

นายกองเกวยีนสองพ่ีน้องน�าข้าวสัตตุก้อนและสัตตผุงถวายพระพุทธเจ้า	พระพุทธเจ้าทรงรบัด้วย

บาตรศิลา	เมื่อสองพ่ีน้องได้ถวายอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ได้ทูลขอเป็นอุบาสก	ซึ่งถือเป็น 

คู่แรกของโลก	
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ภาพแสดงธรรมปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ ทั้ง ๕

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	 เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วต้องการโปรดแสดงธรรมที่พระองค์ 

ได้ค้นพบ	ทรงพจิารณาสตปัิญญาของคนในโลก	ทรงเหน็ความแตกต่างแห่งระดบัสตปัิญญาของ

คน	๔	จ�าพวก	เปรยีบเหมอืนดอกบัวส่ีเหล่า	พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาถงึบคุคลทีพ่ระองค์จะเสดจ็

ไปโปรดเป็นอันดับแรก	ทรงคิดถึงดาบสทั้งสองที่พระองค์เคยไปทรงศึกษาด้วย	แต่ทั้งสองนั้น 

ได้จากไปเสียแล้ว	ทรงเห็นว่าเบญจวัคคีย์ยังมีชีวิตอยู่	จึงทรงตั้งใจเสด็จไปโปรดเบญจวัคคีย์เป็น

อันดับแรก

	 วันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๘	เสด็จมาถึงและพบปัญจวัคคีย์	พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม	 

เรื่องทางสายกลางทรงกล่าวว่าการทรมานตนให้ล�าบาก	และการปล่อยชีวิตตามสบายไปตาม

ความอยาก	ทัง้สองทางนัน้	ไม่ใช่ทางตรสัรู	้แล้วทรงแนะน�าทางทางสายกลางทีเ่รยีกว่า	“มัชฌมิา

ปฏิปทา”	คอืปฏิบัติตามมรรค	๘	ทีก่ล่าวโดยย่อคือศลี	สมาธ	ิและปัญญา	พอแสดงธรรมกณัฑ์นี้ 

จบลง	โกณฑัญญะ	ผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้เกิดดวงตาเห็นธรรม	บรรลุเป็นพระโสดาบนั	 
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ภาพพระเจ้าพิมพิสารถวายสวนเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

แล้วได้ทลูขอบวชเป็นพระภกิษ	ุพระพทุธเจ้าจงึทรงประทานอนญุาตให้บวช	ด้วยพระด�ารสัรบัรองว่า	

“เธอจงเป็นภิกษุเถิด	ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว	เธอจงประพฤติพรหมจรรย์	เพ่ือท�าที่สุดแห่ง 

กองทุกข์โดยชอบเถิด”	ส่วนอีก	๔	คนที่เหลือนั้นต่อมาได้บรรลุธรรมและบวชเช่นเดียวกัน

	 เนือ้หาของภาพได้แก่	พระเจ้าพมิพสิาร	กษตัรย์ิแห่งแคว้นมคธ	ได้ทรงฟังธรรมพระพทุธเจ้า

จบลง	และได้บรรลโุสดาบนั	ได้ทลูอาราธนาพระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก	๑๐๐๐	รปูเสดจ็ไป

เสวยภัตตาหารที่พระราชนิเวศน์	รุ่งขึ้น	พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวนตาล	เข้าไปในพระราชนิเวศน์

ของพระเจ้าพิมพิสาร	พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก	

แล้วมีพระราชด�ารัสถวายพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่	หรือเวฬุวันของพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ใกล้ 

ไม่ไกลจากตัวเมืองนักไปมาสะดวก	ให้เป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์	และถือ

เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
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ตอนที่ ๕ เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์

	 ภาพนี้จะอยู่บริเวณตรงข้ามพระประธานองค์ใหญ่	ซึ่งโดยปรกติตามขนบธรรมเนียม 

แต่เดิมในการวาดภาพจิตรกรรม	จะวาดภาพตอนผจญมาร	แต่ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถ

จิตรกรได้เลือกตอนเสด็จโปรดพระญาติและเสด็จข้ึนไปจ�าพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

เพื่อโปรดพระพุทธมารดา

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	นับต้ังแต่พระองค์	ออกผนวช	ตรัสรู้	และประกาศพระศาสนา 

ในแคว้นมคธจนมีพระสาวกและคนนับถือมากมาย	พระพุทธเจ้ายังมิเคยได้เสด็จกลับ 

กรุงกบิลพัสดุ์	 เพ่ือโปรดพระประยูรญาติตามค�าอาราธนาของพระสุทโธทนะพุทธบิดา	 

ก่อนหน้านี้พระเจ้าสุทโธทนะได้เคยส่งคณะทูตไปทูลอาราธนารวมทั้งหมด	๑๐	คณะด้วยกัน	 

คณะที่	๑	ถึง	๙	ตามล�าดับได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วส�าเร็จอรหันต์	ยังมิได้กลับมา
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ทูลรายงานให้พระเจ้าสุทโธทนะได้ทราบ	พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงส่งคณะอ�ามาตย์เป็นคณะทูต 

ที	่๑๐	ไป	มกีาฬทุายเีป็นหวัหน้า	ซึง่เป็นผูท้ีคุ่น้เคยและเป็นสหชาติ	คอื	เกดิวันเดยีวกบัพระพุทธเจ้า	

ก่อนออกเดินทางไปทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า	กาฬุ	ทายีทูลลาบวช	เมื่อบวชแล้วจะทูลอาราธนา

พระพุทธเจ้าให้เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์ให้จงได้	พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงอนุมัติ

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาออกไปรับเสด็จ	และเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ที่นิโครธาราม	พร้อมด้วยพระประยูรญาติ	แล้วไม่ได้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปรับ

ภัตตาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน์ของพระองค์	ด้วยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงไม่เสด็จไปที่อื่น

นอกจากพระราชนิเวศน์	แต่ครั้นทรงทราบจากที่พระนางพิมพาไปทูลว่า	พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย

พระสงฆ์สาวกมไิด้เสดจ็ไปยงัพระราชนเิวศน์	แต่กลับเสดจ็บณิฑบาตไปตามถนนหนทางในเมอืง	

ภาพพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ทูลขอให้เสด็จไปประทับเสวยในวัง
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กท็รงเสยีใจเป็นอนัมาก	พระพุทธเจ้าจงึตรสับอกพุทธบดิาว่า	ธรรมเนยีมการเสดจ็ภิกขาจารเพ่ือ

บิณฑบาตนี้	มิใช่ธรรมเนียมของขัตติยวงศ์ก็จริง	แต่เป็นธรรมเนียมของพุทธวงศ์	(วงศ์ของ

พระพุทธเจ้า)	พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมเนียมของผู้สละบ้านเรือนออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าและ

ของพระสงฆ์สาวกนัน้	ต้องเทีย่วบณิฑบาตเล้ียงชพี	การบณิฑบาตนัน้	เป็นอาชพีสุจรติของนกับวช	

จากนั้นพระพุทธเจ้าประทับยืนตรัสพระธรรมเทศนาแก่พระเจ้าสุทโธทนะ	พอจบธรรมเทศนา	

พระเจ้าสทุโธทนะได้ทรงบรรลุโสดาปัตติผลในขณะทียื่นอยูน่ัน่เอง	พระองค์จงึทรงรบับาตร	แล้ว

อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่พระสงฆ์ไปยังพระราชนิเวศน์เพื่อทรงรับภัตตาหาร

ภาพพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระนางพิมพา

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระนางพิมพา	เป็นวันเดียวกับที่เสด็จไป

ทรงรับภัตตาหารในพระราชวังของพุทธบิดา	พระนางพิมพาทรงเศร้าโศกเสียใจตั้งแต่ตอน

พระพุทธเจ้าเสดจ็ออกผนวชเป็นต้นมา	ด้วยเข้าใจว่า	พระนางถกูพระพุทธเจ้าทรงทอดทิง้	ย่ิงเมือ่
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ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองกบิลพัสดุ์ก็ยิ่งเสียใจยิ่งขึ้น	ไม่ยอมเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า	

พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาถึงปราสาทที่ประทับของพระนางแล้วทรงตรัสชื่นชมความซื่อสัตย์จงรัก

ภักดีของพระนางที่มีต่อพระองค์ซึ่งไม่แต่เฉพาะในชาตินี้	แม้ในอดีตชาติอีกหลายชาติ	พระนาง

กเ็ป็นคูท่กุข์คูย่ากผูซ้ือ่สัตย์ของพระองค์ตลอดมา	จากนัน้จงึทรงแสดงธรรมโปรดเมือ่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงธรรมจบลง	พระนางพิมพายโสธราก็ได้บรรลุพระโสดาบัน

ตอนที่ ๖	เสด็จขึ้นไปจ�าพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระพุทธมารดา

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	พระพุทธเจ้าทรงจ�าพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	และต้องการจะ

แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา	พระนางสิริมหามายาเมื่อส้ินพระชนม์	ได้ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิต	

พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจ�าพรรษาที่โคนต้นปาริฉัตรต้นไม้สวรรค์	เมื่อพระอินทร์ได้ทรงทราบ
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ว่าพระพุทธเจ้าเสดจ็มาจ�าพรรษาทีน่ีจ้งึป่าวประกาศไปทัว่สวรรค์	พระนางสิรมิหามายาซึง่ทรงอยู่

ในเพศเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้เสด็จมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าด้วย	จึงทรงแสดงอภิธรรม

โปรดพุทธมารดาตลอดพรรษาจนพุทธมารดาได้ทรงบรรลุโสดาปัตติผล

ภาพวันออกพรรษาเสด็จกลับจากดาวดึงส์โดยลงบันไดแก้ว บันไดทอง บันไดเงิน

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	เมื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้ว	วันออกพรรษาจึงทรงเสด็จ

กลับลง	ณ	เมืองสังกัสนคร	ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จลงพระอินทร์ได้เนรมิตบันไดที่เสด็จลงคือ	

บนัไดทอง	บนัไดเงนิและบนัไดแก้ว	บนัไดทองส�าหรบัหมูเ่ทพลงอยูด้่านขวา	บนัไดเงนิอยูด้่านซ้าย

ส�าหรับท้าวมหาพรหม	และบันไดแก้วอยู่ตรงกลางส�าหรับพระพุทธเจ้าหัวบันไดแต่ละอันพาดที่

เขาพระสุเมรุเชิงบันไดทอดลงยังประตูเมืองสังกัสนคร	ด้วยเหตุนี้วันออกพรรษาจึงถือเป็น 

วันส�าคัญวันหนึ่ง	และมีความนิยมท�าบุญตักบาตรเรียกการตักบาตรนี้ว่า	“ตักบาตรเทโว”	 

ย่อมาจากเทโวโรหณะ	แปลว่าตกับาตรเนือ่งในวันคล้ายวันพุทธเจ้าเสดจ็ลงจากเทวโลก	ทรงเปิด
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โลกบันดาลให้	เทวดา	มนุษย์	และสัตว์นรกแลเห็นซึ่งกันและกัน	วันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจาก

ดาวดึงส์นั้นพระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์	คือขณะที่พระองค์ประทับยืนอยู่ที่บันไดแก้วทรงทอด

พระเนตรไปทางทิศเบื้องบนเทวโลกและพรหมโลกก็เปิดมองเห็นโล่งเมื่อทรงทอดพระเนตรไป 

ในทิศเบื้องต�า่	โลกทั้งหลายก็เปิดโล่งในครั้งนั้น	สวรรค์	มนุษย์และสัตว์นรกต่างก็เห็นซึ่งกันและ

กันทั่วจักรวาลผู้อาศัยอยู่ในสามโลกต่างมองเห็นกันแล้วต่างเหลียวมองดูพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จ 

ลงมาจากสวรรค์	ยังผลให้เกิดความปรารถนาในการหลุดพ้นอย่างพระองค์ด้วยกันทั้งสิ้น

ตอนที่ ๗  ทรงปรินิพพาน

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	ก่อนเสด็จนิพพานพระพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่พระสงฆ	์โอวาท

นั้นเป็นพระพุทธด�ารัสสั่งเป็นครั้งสุดท้าย	ทรงกล่าวโอวาทว่า	“ธรรมก็ด	ีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงไว้

และบัญญัติไว้นั้นแหละจักเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้ว”	
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จากนั้นได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายว่า	“ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า 

ส่ิงทัง้หลายทีเ่กดิมาในโลกมคีวามเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทัง้หลายจงท�าหน้าทีอ่นัเป็น

ประโยชน์แก่ตนและคนอืน่ให้ส�าเรจ็บรบิรูณ์ด้วยความไม่ประมาทเถดิ”	แล้วเสดจ็นพิพานในคนืวัน

ขึน้	๑๕	ค�า่เดอืน	๖	หรอืวันเพ็ญวสิาขะ	ณ	ภายใต้ต้นสาละทัง้คูท่ีอ่อกดอกบานสะพรัง่เป็นพุทธบชูา

	 เนื้อหาของภาพได้แก่	เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วทางคณะสงฆ์และเจ้ามัลลกษัตริย์ 

ผู้ครองเมืองกุสินาราได้ท�าพิธีสักการบูชาพระศพพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเวลาถึง	๖	วัน	ในวันที่	๗	 

จึงเชิญพระศพเป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมืองผ่านใจกลางเมืองแล้วเชิญพระศพไป 

มกุฏพันธนเจดีย์ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเพ่ือถวายพระเพลิงวันที่ก�าหนดจะถวาย 

พระเพลิงนั้นตรงกับ	วันแรม	๘	ค�่าเดือน	๖	เรียกว่า	“วันอัฐมีบูชา”	พระศพห่อด้วยผ้าใหม่เชิญ 

ภาพพระมหากัสสปะถวายบังคมบาทพระพุทธศพ
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ลงประดิษฐานในหีบทองที่เต็มไปด้วยน�้าหอมแล้วปิดฝาครอบไว้แล้วเชิญข้ึนจิตกาธานที่ท�าด้วย

ไม้หอมหลายชนิด	พอได้เวลาเจ้าหน้าที่ได้จดุไฟขึน้ทัง้	๔	ด้านแต่จดุเท่าไรไฟก็ไม่ตดิเพราะเทพยดา

ต้องการให้รอพระมหากัสสปะซึ่งก�าลังเดินทางมายังไม่ถึงได้ถวายบังคมพระศพเสียก่อน	เมื่อ

พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารเดินทางมาถึงได้ถวายบังคมพระศพพระพุทธเจ้าแล้ว

จึงเกิดเพลิงทิพย์ขึ้น

ตอนที่ ๘  กษัตริย์นครต่างๆ	ยกทัพมาเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

	 เนื้อหาของภาพได้แก	่ข่าวพระพุทธเจ้านิพพานที่เมืองกุสินารา	แพร่ไปถึงบรรดาเจ้านคร

แห่งแคว้นต่างๆ	บรรดาเจ้านครเหล่านัน้จงึได้ส่งคณะทตูมายังเมอืงกสุนิาราพร้อมด้วยพระราชสาส์น	

คณะทูตทั้งหมดมี	๗	คณะมาจาก	๘	นครมีทั้งจากนครใหญ่เช่น	นครราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ	 

ทีพ่ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นแห่งแรกและนครอืน่ๆ	เช่น	กบลิพัสดุเ์มอืงประสูติของ
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พระพุทธเจ้า	ในพระราชสาส์นนั้นมีความว่าเจ้านคร	ทั้ง	๗	มาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ	

เพ่ือน�าไปบรรจุในสถูปให้เป็นที่สักการบูชาไว้ที่นครของตน	เจ้ามัลลกษัตริย์ไม่ยอมแบ่งให้โดย

อ้างเหตุผลว่าพระพุทธเจ้านิพพานที่เมืองของตนพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสมบัติของเมืองนี้

เท่านั้น	เจ้านครทั้ง	๗	ก็ไม่ยอม	และมีทีท่าว่าจะเกิดสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุขึ้น

ตอนที่ ๙	โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาต	ุกษัตริย์ทั้งหมดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

กลับนคร

ภาพเมืองต่างๆ นำาพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุในสถูปและจัดงานสมโภชน์อย่างสมพระเกียรติ

	 เน้ือหาของภาพได้แก่	หลังจากเหตุการณ์กษัตริย์ทั้ง	๗	เมืองยกทัพมาเพ่ือขอส่วนแบ่ง

พระบรมสารีริกธาตุ	โทณพราหมณ์ได้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยระงับสงครามไว	้โดยให้มีการประชุมยอม

ความกัน	โทณพราหมณ์จึงท�าหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น	๘	ส่วน	โดยใช้ตุมพะหรือ

ทะนานทองเป็นเครื่องดวงให้เจ้านครทั้ง	๗	เป็น	๗	ส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นของเจ้านครกุสินาราแล้ว

เจ้านครทัง้หมดต่างอญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุนัน้ไปเป็นทีร่ะลึกแล้วน�าไปบรรจไุว้ในสถปูต่างๆ	

และจัดงานสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุอย่างสมพระเกียรติ
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วิเคราะห์รายละเอียดและส่ิงน่าสนใจ
ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

	 ส่วนหลักของภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดธรรมิการาม	นอกจาก

จะเขียนภาพเรื่องราวของพุทธประวัติแล้ว	จิตรกรยังได้สอดแทรกเรื่องราว 

ในประวัติศาสตร์ไว้เป็นส่วนรองหรือส่วนย่อยอีกด้วย	ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม

การแต่งกาย	ชวีติความเป็นอยูข่องชาวบ้าน	ชวีติในราชส�านกั	เครือ่งแบบ	อาคาร

บ้านเรือนจนถึงสิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	ซึ่งอาจจะเป็นเกร็ดความรู	้ที่น่าศึกษา	ดังจะได้

วิเคราะห์ให้เห็นภาพต่อไปนี้

 ภาพทหารและธงบรมราชธวัชมหาสยามมินทร์

ธงบรมราชธรัชมหาสยามมินทร์
	 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้มีการใช้ธงประจ�า

พระองค์แบบใหม่ที่พัฒนาจากธงจอมเกล้าในสมัยรัชกาลที	่๔	โดยเพ่ิมรูปโล่

ตราแผ่นดนิลงภายใต้พระมหาพิไชยมงกฎุปรากฏลักษณะอยู่ในพระราชบญัญติั
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ว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยธงต่างๆ	ฉบับแรกของไทย	ลงวันที่	๒๕	

มีนาคม	รัตนโกสินศก	๑๑๐	(พ.ศ.๒๔๓๔)	คือ	พื้นนอกสีแดง	พื้นในสีขาบ	กลางธงเป็นรูปโล่ตรา

แผ่นดนิมจีกัรและตรอีกีทหีนึง่สองข้างใส่เป็นรปูเครือ่งสงู	๗	ชัน้	ภายในโล่ตราแผ่นดนิสยามเหนอื	

กลางและใต	้ช่องล่างเป็นรูปช้างไอยราพตสามเศียรบนพื้นเหลือง	หมายถึงแผ่นดินสยามเหนือ	

กลางและใต้	ช่องล่างข้างขวาเป็นรปูช้างเผอืกบนพ้ืนชมพู	หมายถงึประเทศลาว	ช่องล่างข้างซ้าย

เป็นรูปกริชสองอันไขว้กันบนพื้นแดง	หมายถึงแผ่นดินฝ่ายมลายู	มีแท่นรองรูปโล่และเครื่องสูง	

๗	ชั้นพื้นเหลือง	ธงนี้มีชื่อว่า	“ธงบรมราชธวัชมหาสยามินทร์”	ใช้ส�าหรับชักขึ้นบนเรือพระที่นั่ง	

และชกัข้ึนทีเ่สาในพระบรมมหาราชวังเมือ่เวลาเสดจ็ประทบัอยู่ในพระนคร	ในภาพแม้ผูว้าดจะไม่ได้

ลงรายละเอียดชัดเจนแต่ก็พอเห็นได้ว่าต้องการสื่อถึงธงผืนนี้	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๔๕)

 

ภาพธงจอมเกล้า และธงบรมราชธวัชมหาสยามมินทร์

หอนาฬิกาพระที่นั่งภูวดลทัศไนยภายในพระบรมมหาราชวัง
	 …จะเป็นเหตุให้เขาหัวเราะเย้ยได้ว่าเมืองเรา	ใช้เครื่องมือนับทุ่มโมง	เวลาหยาบคายนัก 

ไม่สมควรเลย	เพราะเหตุฉะนี้	พระบรมสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัว	ได้ทรงพิจารณาตรวจตรา

ค�านวณความด�าเนินพระอาทิตย์	ให้ฤดูทั้งปวงสอบกับนาฬิกา	ที่ดีมาหลายปีทรงทราบถ้วนถี่

ประการ	แจ้งในพระราชหฤทัยแล้ว…

	 พ.ศ.๒๓๙๕	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โปรดเกล้าฯ		ให้สมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาพิชัยญาติ	(ทัด	บุนนาค)	เป็นแม่กองก่อสร้างพระราชมณเฑียรที่ประทับขึ้นในพระบรม

มหาราชวัง	ณ	บริเวณสวนขวา	แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านสมเด็จเจ้าพระยาฯก็ถึงแก่พิราลัย	จึง
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ได้โปรดเกล้าฯ	ให้เจ้าพระยาศรสุีรยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)	เป็นแม่กองก่อสร้างต่อมาโดยมกีรมหนึง่

ราชสหีวกิรม	(พระยศในขณะนัน้)	เจ้ากรมช่างสิบหมเูป็นนายช่างก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี	พ.ศ.	๒๔๐๐	

พระราชทานนามหมูพระราชมณเฑียรนั้นว่า	“พระอภิเนานิเวศน์”

	 พระอภิเนานิเวศน์	ประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆ	หลายองค์	องค์หนึ่งคือ	“พระที่นั่ง 

ภูวดลทัศไนย”	ตัง้อยู่ด้านเหนอืของพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม	(เดมิ)	ตรงพุทธนเิวศน์ซึง่เป็นพระทีน่ัง่

ตกึสงู	๕	ชัน้	ชัน้บนสุดตดิตัง้นาฬิกาขนาดใหญ่ทัง้	๔	ด้าน	มพีระราชประสงค์ให้ใช้เป็นหอนาฬิกา

หลวงเพื่อท�าหน้าที่บอกและรักษาเวลามาตรฐาน	ดังปรากฏในประกาศรัชกาลที่	๔	ฉบับที	่๓๐๖	

พ.ศ.	๒๔๑๑	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๔๖)

ภาพถ่ายหอนาฬิกา

พระที่นั่งภูวดลทัศไนยภายใน

พระบรมมหาราชวัง

ภาพถ่ายหอนาฬิกา

พระที่นั่งภูวดลทัศไนย

ที่ปรากฏในงานจิตรกรรม
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เมรุอิศริยยศ
	 พ.ศ.๒๔๓๔	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯให้มกีารสร้างเมรอุศิรยิยศ	

ณ	วัดเทพศรินิทราวาส	ด้วยมพีระราชประสงค์จะให้ปลงศพได้ทกุชัน้บรรดาศกัดิ	์ของแต่ละบคุคล

ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษโดยสถาปนาขึ้นเป็นสุสานหลวง	ทั้งนี้แต่เดิม 

พระเมรหุรอืเมรทุี่ใช้พระราชทานเพลงิพระศพและศพเป็นพระเมรหุรอืเมรชุัว่คราวก่อสร้างด้วยไม้

เวลาเผาพระศพหรอืศพจรงิกจ็ะเผ่าบนจติกาธานทีร่บัพระราชทานเพลิงเกยีรตยิศ	การเผาพระศพ

และศพลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามธรรมเนียมที่มีมาแต่เดิม	ด้วยในขณะนั้น	บริเวณรอบๆ	 

วัดเทพศิรินทราวาส	ยังไม่มีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนหนาแน่น	เมื่อเมรุแห่งใหม่แล้วเสร็จโปรดเกล้าฯ	

ให้ท�าการปลงพระศพพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์	 เมื่อ	ร.ศ.๑๑๓	(พ.ศ.๒๔๓๗)	

เป็นครัง้แรก	และครัง้นัน้ได้ทรงสร้างทีต้ั่งพระศพเป็นพลับพลาถาวรพระราชทานนามว่า	“พลบัพลา

อศิรยิาภรณ์”	ส�าหรบัใช้เป็นทีป่ระทบัเมือ่เสดจ็ไปพระราขทานเพลิงศพงานอืน่ๆ	และในปี	พ.ศ.๒๔๓๘	

ได้พระราชทานเพลิงศพพระเจ้าลกูยาเธอพระองค์เจ้าหญงิวิมลนาคนพีศรเีป็นองค์ทีส่อง

ภาพเมรุวัดเทพศิรินทราวาส รูปแบบเมรุปูนที่ทำาเป็นอาคารเครื่องสูงสำาหรับงานพระศพและศพพระราชวงศ์

และขุนนาง เปรียบเทียบกับเมรุในภาพจิตรกรรมที่จิตรกรได้วาดไว้
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	 ต่อมาเมือ่มผีูค้นเข้ามาอยูอ่าศยัมากข้ึน	เกดิอาคารบ้านเรอืนก่อสร้างขึน้รอบๆ	วัดโดยเฉพาะ

แถบที่ใกล้ชดิตดิต่อกบัสุสานหลวงการเผาศพแบบเก่าท�าให้เกดิควันและกล่ินฟุ้งกระจายไปตามลม

ผู้ที่อาศัยในบริเวณนั้นต้องเดือดร้อนและเสียสุขภาพมากอีกทั้งตัวเมรุหลวงของเดิมที่ก่อสร้าง

ด้วยไม้นั้นค่อนข้างสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสร้าง	ซ่อมแซมและตกแต่งเมรุทุกครั้งมีการ

พระราชทานเพลิงพระศพและศพและยังดูไม่งามเท่าที่ควรจึงมีการสร้างเตาเผาแบบใหม่ที่เป็น

ปล่องสูงอย่างทีป่รากฏอยู่ในปัจจบุนั	และยงัคงท�าหน้าทีเ่ป็นเมรเุกยีรตยิศส�าหรบัเจ้านายฝ่ายใน	

ราชนกิลุ	และข้าราชการผูใ้หญ่ที่ได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอศิรยิาภรณ์	ถงึชัน้สายสะพายของ

แต่ละตระกูล	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๔๙)

ภาพเสาธงใหญ่บนป้อมเผด็จดัสกร

เสาธง
	 จากหนังสือสาสน์สมเด็จซึ่งเป็นการโต้ตอบด้วยลายพระหัตถ์ระหว่างสมเด็จกรมพระยา

ด�ารงราชานภุาพกบัสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์ช่วง	พ.ศ.๒๔๘๗	สมเดจ็กรมพระยาด�ารง

ทรงกล่าวว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งบรรยายรูปเสาธงป้อมเผด็จดัสกร	ตรงข้ามศาลหลักเมือง 

เป็นท�านองว่าเก่าแก่มากทั้งๆ	ที่ความจริงเก่าเพียง	๓๑	ปี	เท่านั้น	โดยทรงระลึกถงึเสาธง 

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงสร้างขึน้บรเิวณเก๋งกรงนกอนัเป็นเสาธงแรก 

มีในพระบรมมหาราชวงั	ต่อมาเมือ่สร้างพระทีน่ัง่ใหม่	ย้ายเสาธงไปต้ังทีส่นามหน้าพระทีน่ัง่ใหม่	

ครั้นสร้างพระที่นั่งจักรี	ย้ายเสาธงไปตั้งที่หน้าหอรัชฏากร	ไม้เสาธงนั้นผุ	จะต้องเปล่ียนใหม	่ 
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จงึคดิท�าเสาเหลก็	และย้ายไปต้ังทีบ่นป้อมเผดจ็ดสักร…จากข้อความข้างต้นท�าให้ทราบว่าเสาธงแรก

อย่างเป็นทางการทีอ่ยู่ในพระบรมมหาราชวังกค็อืเสาธงหน้าเก๋งกรงนกหรอืกรงเล้ียงนกขนาดใหญ่

ตรงสนามหญ้าพระที่นั่งอมรอมรินทรวินิจฉัยส่วนเสาธงนี้ต่อมาถูกย้ายไปที่ใกล้ๆ	กันเพ่ือสร้าง

เก๋งใหม่	ครั้นสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	(พ.ศ.๒๔๑๘	เฉลิมพระราชมณเฑียร	พ.ศ.๒๔๒๕)	

ก็ถูกย้ายอีก	คราวนี้ย้ายไปต้ังที่หน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์	ต่อมาไม้เสาธงนั้นผุ	ต้องเปลี่ยนใหม่	 

จึงท�าเหล็กขึ้นแทน	แล้วย้ายเสาธงไปตั้งที่ป้อมเผด็จดัสกร

	 นอกจากนัน้ในเอกสารฉบบันีส้มเดจ็ฯ	กรมพระยานรศิฯ	ยังทรงให้รายละเอยีดเพ่ิมเตมิว่า

เสาธงทีว่่าแรกมีในพระบรมมหาราชวังนัน้นี	้๒	เสา	คอื	เสาข้างตะวนัออกเป็นเสาแบบจนี	ทาสแีดง	

ใช้ชกัธงตรา	ประจ�าพระองค์ตามรชักาลในเวลาท�าบญุพระบรมอฐั	ิและเสาข้างตะวนัตกเป็นเสาอย่าง

ฝรัง่	ทาปล้องขาวปล้องด�า	ใช้ชักธงสแตนดาดทุกวัน	ส่วนในเวลากลางคืน	เสาจีนจะชักโคมคอน

นกแก้ว	๒	ดวง	และเสาฝรัง่ชกัโคมคนักงัหนัดวงเดยีว	กบัหางนกยงู	(กรมศลิปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๕๒)

พลตระเวน
	 ค�าว่าต�ารวจ	เป็นค�าที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	โดยเฉพาะในหลักฐานภายหลัง

การจดัระเบยีบการปกครองในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมา	โดยต�ารวจอยูภ่ายใต้

การดูแลของกรมเวียงหรือนครบาล	๒	หน่วย	คือ	ต�ารวจภูบาล	กับต�ารวจภูธร	อีกหน่วยหนึ่งคือ

ต�ารวจหลวง	ขึน้อยูก่บักรมวงัพ.ศ.๒๕๐๔	พระบรมสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งกับตัน	เอส.เจ.เบิร์ด	เอมส์	ชาวอังกฤษ	เป็นผู้ก่อตั้งต�ารวจในพระนคร 

ภาพพลตระเวน (พวกหัวแดงแข้งดำา)
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เป็นครั้งแรกโดยน�าเอาแบบอย่างมาจากต�ารวจอังกฤษต่อมาปี	พ.ศ.๒๔๓๕	พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้จัดต้ังกิจการต�ารวจข้ึนอย่างเป็นทางการโดย 

โปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรศวรฤทธ์ิ	เป็นเสนาบดีว่าการกรมพระนครบาล	 

ดูแลต�ารวจนครบาล

	 ในช่วงแรกต�ารวจพลตระเวน	(ต่อมากค็อืนครบาล)	แต่งเครือ่งแบบโดย	ใช้ผ้าพันแข้งสีด�า	

และสวมหมวกสีด�า	ตรงกลางหมวกมีจุกสีแดง	ชาวบ้านจึงมักเรียกกันว่า	พวกหงอนแดงแข้งด�า	

แล้วกลายเป็นหัวแดงแข้งด�า	พลตระเวนดังกล่าวมีการจัดระบบต่างๆ	เช่นเดียวกับเมืองสิงคโปร์

และอินเดียซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ประเทศ	แทนข้าหลวงกองจบั	และกองตระเวนซ้ายขวา	(ต�ารวจกรมพระนครบาล	กรมพระนครบาล	

คือ	เวียงในจตุสดมภ์)

	 กองต�ารวจทีต่ัง้ขึน้ใหม่นี้ในช่วงแรกๆ	ในการว่าจ้างพวกแขก	มลายูและแขกอนิเดยีมาเป็น

ต�ารวจเรียกกองต�ารวจนี้ว่ากองโปลิสคอนสเตเบิ้ล	ต่อมาเมื่อกิจการกรมกรองตะเวนเข้าทาง

เรียบร้อยแล้ว	จึงมีการปรับปรุงเครื่องแบบโดยให้มีตราหน้าหมวกติดเป็นโลหะสีเงินรูปกลีบบัว

หงาย	มีรูปข้างสามเศียรอยู่ตรงกลาง	ขอบมีอักษรไทยว่า	กรมกองตะเวน	ส่วนผ้าพันแข้งและ

หมวกของพลตระเวนก็ยังเป็นหงอนแดงแข้งด�า	ไม่สวมรองเท้าอยู่อย่างเดิม	ส่วนก�าลังคนได้

เปลี่ยนจากการว่าจ้างมาเป็นเกณฑ์พลเมืองตามพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารแทน

	 โดยหน้าที่ส�าหรับพลตระเวนนั้นในเวลากลางวันอยู่ประจ�าถนนที่เป็นทางแยก	ซึ่งมีม้า	 

มีรถม้า	มีรถลาก	ราษฏรเดินไปมามาก	อยู่ประจ�าตรอก	ประจ�าสถานที่ต่างๆ	ที่มีผู้คนโคจรอยู่

เสมอ	จับโจรผู้ร้าย	ระงับการวิวาท	ดับเพลิง	ฯลฯ	แล้วแต่จะมีเหตุการณ์เกิดข้ึน	นอกจากนี้	 

ยงัมกีารลาดตระเวนรกัษาท้องถิน่ทีล่�าน�า้โดยใช้เรอืส�าป้ันเป็นพาหนะ	เวลากลางวนัมีพลตระเวน

ลงเรอืล�าละ	๓-๔	คน	พายเลยีบไปตามรมิฝ่ังแม่น�า้ล�าคลอง	เพราะสมยัก่อนยงัใช้แม่น�า้ล�าคลอง

สัญจรไปมา	โรงเรือนแพต่างๆ	มักอยู่ริมแม่น�้าล�าคลอง	จึงมีตลาดท้องน�า้	มีแพบ่อน	มีโรงงิ้ว 

โรงเล่นประจ�า	ในเวลากลางคืนเรือลาดตระเวนดังกล่าวจะเพ่ิมพลตะเวนเป็น	๖-๘	คน	 

(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๕๔)

รถเจ๊ก
	 รถลากในประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า	รถเจ๊ก	เพราะพาหนะประเภทนี้มีแต่คนจีน 

ที่ประกอบอาชีพรับจ้างลาก	ดั้งเดิมเป็นของที่ผลิตขึ้นจากประเทศญี่ปุ่น	ในสมัยรัชกาลพระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้มกีลุ่มพวกพ่อค้าน�ามาน้อมเกล้าฯ	ถวาย	ต่อมาจงึโปรดฯ	ให้ซือ้

เข้ามาพระราชทานเจ้านาย	และขุนนางผู้ใหญ่รวมทั้งการส่ังซื้อกันเองบ้าง	โดยใช้เป็นพาหนะ 

ส่วนพระองค์และส่วนตัว	แต่ที่ส่ังมาใช้ว่ิงรับส่งคนโดยสารและบรรทุกของนั้น	ผู้ส่ังเข้ามาเป็น 
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คนแรกคือ	นายฮ่องเซียง	แซ่โหงว	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๗	ช่วงรัชกาลที่	๕	เมื่อผู้คนนิยมกันมากขึ้น	 

พระยาโชฎึกราชเศรษฐี	(พุก)	จึงตั้งโรงงานท�ารถลากขึ้นในเมืองไทยโดยสั่งช่างมาจากเมืองจีน	

รถลากรับจ้างเริ่มมีบนถนนมากขึ้น	จนกระทั่งจ�าเป็นต้องควบคุม	จึงมีการตราพระราชบัญญัติ

รถลาก	ร.ศ.	๑๒๐	(พ.ศ.	๒๔๔๔)	ขึ้นโดยมีพระราชปรารภว่า

 “กรงุเทพพระมหานครในทุกวนันี ้มีรถคนลากสำาหรบัรบัจ้างคนโดยสาร และรบับรรทุกของ

เดินในถนนหนทางทวียิ่งขึ้นเป็นอันมาก แต่รถที่ใช้นั้นไม่แข็งแรงมั่นคง แลไม่มีสิ่งที่สำาหรับป้องกัน

อันตรายของผู้โดยสาร กับทั้งไม่สะอาดเรียบร้อยตลอดไปจนคนลากรถด้วย ย่อมเป็นที่รังเกียจ

รำาคาญแก่ผู้ที่จะใช้รถหรือผู้เดินทางในท้องถนนร่วมกัน อีกประการหนึ่ง คนที่ลากรถนั้น บางท ี

รับคนโดยสารหรือรับบรรทุกส่ิงของที่มากหรือหนักเกินกำาลังรถที่จะพาไปได้ จนเป็นเหตุเกิด

อันตรายแก่คนโดยสารแลคนเดินทางกับทั้งรถ แลไม่เป็นความเรียบร้อยในท้องถนนอีกด้วย”

	 พระราชบัญญัติรถลากรัตนโกสินทร์ศก	๑๒๐	บังคับให้เจ้าของรถและคนลากรถ	 

ต้องไปจดทะเบยีน	และน�ารถมาตรวจสภาพต่อเจ้าพนกังาน	ผูจ้ดทะเบยีน	ถ้าผูใ้ดไม่ไปจดทะเบยีน	

หรือใช้ใบอนุญาตส้ินก�าหนด	หรือขูดลบเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายรถฯลฯ	ผู้นั้นมีความผิด	 

ปรับเป็นเงินไม่เกินคราวละ	๔๐	บาท	หรือจ�าคุกครั้งหนึ่งไม่เกิน	๒	เดือน	

ภาพรถลากหรือรถเจ๊กที่ปรากฏในงานจิตรกรรม
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ภาพรถลากหรือรถเจ๊กในสมัยรัชกาลที่ ๕

 ส�ำหรับผู้ลำกรถและกำรบรรทุก	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 ผู้ลากรถต้องมีเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย	และมีเครื่องหมายตรงกับจ�านวนเลขหมาย 

ของรถติดตวั	ต้องเดนิรถข้างถนน	และหลกีรถทางซ้ายของผูล้าก	ต้องจดุโคมไฟทีห่น้ารถทัง้สอง

ข้างในเวลากลางคนื	ตัง้แต่พระอาทติย์ตกจนถงึพระอาทติย์ขึน้ต้องจอดรถพักรถตามทีเ่จ้าพนกังาน

ได้ก�าหนดไว้	ให้รบัผูโ้ดยสารได้	๓	คนคอืผูใ้หญ่	๒	คน	เดก็อายุไม่เกนิ	๑๐	ขวบ	๑	คน	ห้ามไม่ให้

บรรทุกของโสโครก	ห้ามไม่ให้บรรทุกสัตว์มีชีวิต	เช่น	สุกร	แกะ	แพะ	เป็นต้น	ห้ามไม่ให้บรรทุก

คนโดยสารทีเ่ป็นโรคตดิต่อ	ห้ามไม่ให้บรรทกุศพคน	ส่วนทีเ่กีย่วกบัผูโ้ดยสาร	พระราชบญัญติันี ้

ได้บ่งไว้ว่า	ถ้าทุบตีหรือท�าร้ายคนลากรถ	ฯลฯ	หรือท�าอันตรายรถ	หรือผู้โดยสารไม่ยอมให ้

ค่าโดยสารหรือค่ารถบรรทุก	เจ้าพนักงานกองตระเวนจะต้องระงับเหตุ	จับกุมส่งฟ้องศาล 

ให้พิจารณาลงโทษเฉพาะ	โดยก�าหนดไว้ว่า	ถ้าไม่ให้ค่าโดยสาร	จะต้องถูกปรับไหม	เป็นเงิน 

ไม่เกิน	๘	บาท	พร้อมทั้งเงินค่าโดยสารอีกต่างหากด้วย

	 มาตรา	๑๖	เมื่อเจ้าพนักงานผู้ตรวจรถลาก	หรือเจ้าพนักงานในกรมกองตระเวน	ได้เห็น

รถลากคันได	ซึ่งเที่ยวรับจ้างอยู่	มีอาการอันไม่สมควร	ตัวอย่างดังต่อไปนี้คือ
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	 ข้อ	๔	ถ้าผู้ลากรถทิ้งผู้โดยสาร	ในที่ไม่สมควรก่อนสิ้นระยะทาง	อันได้สัญญากัน	ก็ดี

	 ข้อ	๕	ถ้าผู้ลากรถเรียกเงินค่าจ้างเกินกว่าอัตรา	หรือใช้ค�าหยาบช้า	หรือประพฤติกิริยา

หยาบคายต่อผู้โดยสาร	ก็ดีให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจ	หรือเจ้าพนักงานกรมกองตระเวน	มีอ�านาจ 

ที่จะเกาะผู้ลากรถนั้นมาติเตียนเรียกเงินประกันครั้งหนึ่งไม่เกิน	๔	บาท	อย่าให้ประพฤติผิด 

เช่นนั้นอีกภายในหนึ่งเดือนจึงคืนเงินให้	ส�าหรับอัตราค่าโดยสาร	ระยะทางภายใน	๒๕	เส้น	 

คนเดียว	๔	อัฐ	สองคน	๖	อัฐ	ระยะทาง	๕๐	เส้น	คนเดียว	๖	อัฐ	สองคน	๘	อัฐ	ระยะทาง	 

๗๕	เส้น	คนเดียว	๘	อัฐ	สองคน	๑๐	อัฐ	ถ้าเกินกว่านั้น	ภายในชั่วโมงละ	๔	อัฐ	รถลากหรือ 

รถเจ๊กนี	้ให้บรกิารตามท้องถนนตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๑๗	จนกระทัง่เลิกใช้ตามกฎหมายเมือ่	พ.ศ.	๒๔๗๘	

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๕๖)

กรมล้อมพระราชวัง
	 กรมล้อมพระราชวังมีคู่กันมากับกรมรักษาพระองค์ตั้งแต่สมัยอยุธยา	สารานุกรม

ประวัตศิาสตร์ไทย	ฉบบัราชบณัฑติยสถาน	เล่ม	๑	อธบิายว่า	ในสมยัอยธุยา	กรมล้อมพระราชวงั	

เป็นกรมฝ่ายพลเรือน	สังกัดกรมวัง	มีจางวางกรมเป็นผู้บังคับบัญชา	กรมล้อมพระราชวังเป็น 

กรมขนาดใหญ่	แบ่งเป็น	๒	กรม	คือ	กรมล้อมพระราชวังซ้าย	และกรมล้อมพระราชวังขวา	 

ท�าหน้าที่รักษาพระองค์พระมหากษัตริย	์รักษาป้อมก�าแพงพระราชวัง	เป็นพนักงานยิงปืนบอก

ภาพกรมล้อมพระราชวัง
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เวลาและบอกเหตไุฟไหม้	รวมทัง้ท�างานด้านการช่างทัง้หลาย	ไพร่พลในกรมนี้ไม่ออกรบ	เพราะ

มีหน้าที่ส�าคัญคือการรักษาความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์

	 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	กรมล้อมพระราชวังยังคงเป็นหน่วยงานฝ่ายพลเรือนที่ท�า

หน้าที่ของทหารเหมือนในสมัยอยุธยา	ผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรมมักมาจากฝ่ายทหารและต้องมี

ความรู้ทางช่างด้วย	ไพร่พลในสังกัดกรมล้อมพระราชวังมีเป็นจ�านวนมากและไม่มีการเปิดเผย

บัญชีคนที่แน่ชัด	เพ่ือเป็นก�าลังพลของพระมหากษัตริย์	เมื่อไพร่พลมีจ�านวนมากขึ้นจนเกินกว่า

จะใช้เข้าเวรประจ�าการ	จึงมีการโอนไพร่พลไปสังกัดในฝ่ายกรมทหารแยกจากกรมล้อม

พระราชวัง	ต่อมา	ในสมัยรัชกาลที่	๕	มีการปรับปรุงการทหารและโปรดเกล้าฯ	ให้กรมล้อม

พระราชวังรวมกับกรมทหารหน้าใน	พ.ศ.	๒๔๑๔	จนถึง	พ.ศ.	๒๔๒๓	ให้แยกออกจากกรมทหาร

หน้า	มาเป็นกรมอิสระ	ฝึกหัดแบบยุโรป	เรียกว่า	กรมทหารล้อมวัง	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๓๐	โอน

มาขึ้นกับกรมยุทธนาธิการ	และใน	พ.ศ.	๒๔๓๕	มาสังกัดกระทรวงกลาโหม	ต่อมาใน	พ.ศ.	

๒๔๔๒	เปลี่ยนเป็นกรมทหารราบที่	๑๑	และได้รับโปรดเกล้าฯ	ให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์

ตั้งแต	่พ.ศ.	๒๔๙๒	มาจนปัจจุบัน	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๕๗)

เสาธงและธงช้างเผือก
	 ธงที่ประดับอยู่เป็นยอดเสาคือธงช้างเผือกซึ่งถือก�าเนิดข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสยามได้ท�าหนังสือสัญญาเปิดการค้าขายกับชาวตะวันตก 

ใน	พ.ศ.	๒๓๙๘	จึงมีเรือสินค้าของประเทศต่างๆ	ในยุโรปและอเมริกาเดินทางเข้ามาค้าขาย 

มากข้ึน	และมสีถานกงสุลตัง้อยู่ในกรงุเทพฯ	สถานทีเ่หล่านัน้ล้วนชกัธงชาตขิองตนข้ึนเป็นส�าคญั	

ภาพธงช้างเผือกซึ่งเป็นธงชาติอย่างเป็นทางการของสยามตามพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๘
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จงึจ�าเป็นทีส่ยามจะต้องมธีงชาติทีแ่น่นอน	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชด�าริ

ว่า	ธงสีแดงทีเ่รอืสินค้าไทยใช้อยู่นัน้ซ�า้กบัประเทศอืน่	ยากแก่การสงัเกตจงึไม่สมควรใช้อกีต่อไป	

ควรใช้ธงอย่างเรอืหลวงเป็นธงชาต	ิแต่โปรดให้เอารปูจกัรออกเสีย	เพราะเป็นเครือ่งหมายเฉพาะ

พระเจ้าแผ่นดินคงไว้แต่รูปช้างเผือกอยู่กลางธงแดง	ในระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงหลายครั้ง	คือ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม	ร.ศ.	๑๑๐	พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทรศก	๑๑๖	

และเป็นรูปช้างเผือกไม่ทรงเครื่องหันหน้าเข้าเสาซึ่งเป็นรูปแบบธงชาติสยามอย่างเป็นทางการ

จนกระทั่งเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพชุดราชปะแตน (Raja Pattern)

ชุดราชปะแตน
	 ชุดราชปะแตน	เป็นชุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริขึ้น	

จากเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินเสด็จประพาสชวาและสิงคโปร์	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๓	เพ่ือทอด

พระเนตรความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง	และโปรดเกล้าฯ	ให้ปรับปรุงเครื่องแต่งกายของข้า

ราชส�านักที่ตามเสด็จฯ	โดยให้นุ่งผ้าดั้งเดิม	แต่ให้สวมถุงน่องรองเท้าอย่างฝรั่ง	และให้สวมเสื้อ

ชั้นนอกคอแบะผูกผ้าผูกคอ	ต่อมาเมื่อเสด็จฯ	ประพาสอินเดีย	และพม่า	เมื่อพ.ศ.	๒๔๑๕	จึงได้

โปรดฯ	ให้ช่างในเมืองกัลกัตตา	ตัดฉลองพระองค์ตามพระราชด�าริ	คือเป็นเสื้อคอปิด	มีกระดุม

ตลอดอกตั้งแต่คอ	เพ่ือที่จะไม่ต้องสวมเส้ือข้างในเมื่อสวมในเมืองไทย	ชุดราชปะแตนจึงได้ถือ

ก�าเนดิข้ึนเพราะทรงเล็งเหน็ว่าเสือ้นอกของฝรัง่ใส่แล้วร้อน	เพราะต้องมเีสือ้ในและผ้าผกูคอ	จงึทรง
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คิดแบบเป็นฉลองพระองค์	คอปิด	กระดุม	๕	เม็ด	ไม่ต้องสวมเสื้อด้านในเจ้าพระยาภาสกรวงศ์	

(พร	บนุนาค)	ขณะด�ารงต�าแหน่งนายราชานตัยานหุารว่าทีเ่จ้าหมืน่ศรสีรรกัษ์	เป็นผูต้ดิตามเสดจ็ฯ	

ในฐานะราชเลขานกุารได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต	คดิชือ่ถวายโดยน�าภาษามคธมาบ

วกกับภาษาอังกฤษว่า	“ราชแพทเทิร์น”	(Raja	+	Pattern)	แปลว่า	เสื้อแบบหลวงแต่ส�าเนียงไทย

นานเข้าก็เพี้ยนกลายเป็น	“ราชปะแตน”	ไปเสื้อราชปะแตนนี้	ต่อมาเป็นเสมือนเครื่องแบบของ

ข้าราชการพลเรือน	โดยส่วนมากสวมกับผ้านุ่งโจงสีกรมท่า	ผ้านุ่งโจงนั้นเรียกกันส้ันๆ	ว่า	 

“ผ้าม่วง”	หากไม่นุ่งไปท�างานก็นุ่งผ้าม่วงสีต่างๆ	กับเส้ือราชปะแตน	ซึ่งบางทีตัดด้วยแพรบ้าง	

ผ้าลายบ้าง	ต่อมาไม่สวมแต่เฉพาะกับผ้าม่วง	หากแต่สวมกับกางเกงแพรด้วย	ชุดรูปแบบนี้เป็น

ที่นิยมอยู่นานจนถึงยุคต้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	จากนั้นเมื่อมีการประกาศใช้

กฎหมายวัฒนธรรมในช่วงทศวรรษที	่๒๔๘๐	ซึง่มกีารห้ามนุง่ผ้าม่วง	และกางเกงแพร	ความนยิม

ในเสื้อราชปะแตนจึงพลอยลดลงตามไปด้วย	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๖๐)

ทหารมะรีน
	 “ทหารมะรีน”	ตามค�าในภาษาไทยมีความหมายตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า	MARINES	

ทหารมะรีนตามความหมายของต่างประเทศหมายถึงเหล่าทหารเรือ	ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบ

อย่างทหารบก	โดยให้เป็นก�าลงัประจ�าในเรอืรบ	ตามป้อมค่ายชายทะเลและตามฐานทพัเรอื	ในสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เริ่มการแบ่งแยกก�าลังรบทางเรือออกจากก�าลังรบ

ภาพทหารมะรีน ๕
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ทางบก	โดยทหารเรือในสมัยนั้นมีอยู่	๒	แห่งคือ	ทหารเรือวังหน้า	ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของ 

เจ้าพระนาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	และเนื่องจากท่านอยู่ในฐานะสมุหพระกลาโหม	

จึงดูแลกรมเรือกลไฟที่ข้ึนกับ	สมุหพระกลาโหมใหม่ว่า	“กรมอรสุมพล”	ในปี	พ.ศ.๒๔๒๘	 

กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสดจ็ทวิงคต	ทหารฝ่ายพระราชวงับวร	ทัง้ทหารบกและทหารเรอื	

ได้ถูกยุบเลิกไป	ท�าให้ทหารเรือในขณะนั้น	มี	๒	ส่วนใหญ่	ๆ	คือกรมเรือพระที่นั่งขึ้นตรงกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และกรมอรสุมพลขึ้นตรงกับสมุหพระกลาโหม	กรมอรสุมพลมีทั้ง

กองเรือรบและเรือพระที่นั่งกลไฟ	และมีกองทหารบกส�าหรับเรือรบ	เรียกว่าทหารมะรีนซึ่งมี

จ�านวนไม่มากนกั	ส่วนใหญ่จดัเป็นกองเกยีรติยศในเวลาขึน้บก	(กรมศลิปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๖๒)

เรือน
	 ค�าว่า	เรือน	นั้น	เรามักจะหมายถึงที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ที่พักอาศัยของ

คนไทยที่ปลูกสร้างด้วยไม้ซึ่งเรียกว่าเรือนไทยนั้น	มีอยู่	๒	ประเภท	คือ	“เรือนเครื่องสับ”	“เรือน

เครื่องผูก”	เรียกตามวิธีการสร้างเรือนและวัสดุที่ใช้

 “เรือนเครื่องผูก”	คือ	เรือนที่ใช้ไม้จริงเป็นเสารองน�า้หนักส่วนโครงสร้างใช้ไม้ไผ่กับจาก

เป็นส่วนใหญ่	และ	เครื่องเรือนอื่น	ๆ	ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตามธรรมชาต	ิเช่น	จาก	หญ้าคา	แฝก	

ไม้ไผ่	เป็นต้น	ประกอบด้วยการผูกมัดเข้าไว้ด้วยกัน	โดยใช้วิธี	ตอก-ผูก-ยึด-ตรึง	จะพบเห็น

เรอืนเครือ่งผกูตามชนบทในท้องถิน่ห่างไกลหรอืตามพ้ืนทีเ่กษตรกรรม	โดยทัว่ไปไม่ใหญ่โตมากนกั	

ภาพเรือนเครื่องผูก ภาพเรือนเครื่องสับ
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ปลูกสร้างตามอัตภาพเท่าที่ความจ�าเป็นจะพึงมีและเท่าที่ฐานะผู้อยู่อาศัยจะสามารถแสวงหาได้	

เมื่อฐานะดีขึ้นจึงขยับขยายปลูกเรือนเครื่องสับ	อย่างไรก็ตามในอดีตผู้คนส่วนใหญ่มักจะอาศัย

อยู่ในเรือนประเภทนี	้(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๖๓)

 “เรือนเครื่องสับ”	หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	เรือนฝากระดาน	บรรดาไม้จะต้อง	เลื่อย-

ถาก-สับ-ไส	เรือนเครื่องสับนี้เป็นเรือนไทยที่สร้างด้วยฝีมือ	เรือนประเภทนี้ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ 

ตัวเดียว	วิธีก่อสร้างนั้นโครงสร้างส่วนใหญ่รวมทั้งฝาใช้วิธีเข้าปากไม้	เพ่ือให้ไม้ตั้งแต่	๒	ชิ้น 

ยึดกัน	การเข้าปากไม้มีทั้งที่ใช้เดือยใส่ในรูเดือย	และวิธีให้ปากไม้วางสับกัน	หากต้องใช้ตะปู

บ้างจะใช้ตะปูจีนหรือสังขวานร	หรือสลักยึดพรึงกับเสาการประกอบเครื่องเรือนทั้งหมดที่เป็น 

ไม้จริงจะนิยมใช้ไม้สักเพราะมีความคงทนอายุการใช้งานยาวนานส่วนเสาเรือนนิยมใช้ไม้เต็ง	 

ไม้รัง	และไม้แดง

เกวียน
	 เกวียน	เป็นพาหนะเดินทางการเดินทางบนบกที่มีความส�าคัญในสมัยโบราณ	เนื่องจาก

ไม่มถีนนการขนส่งปรมิาณมากจงึไม่สะดวกนกัแต่เกวียนที่ใช้วัวเป็นแรงงานในการลากกส็ามารถ

ข้ามผ่านภูมปิระเทศได้หลายรปูแบบทัง้แห้งและชืน้แฉะ	ในสมยัรตันโกสินทร์ตอนต้นการค้าแบบ

กองเกวียนเป็นการค้าที่ส�าคัญโดยเฉพาะการค้ากับหัวเมืองในภาคอีสานซึ่งมีเมืองนครราชสีมา

เป็นจุดรวบรวมสินค้าเรียกว่า	ด่านเกวียน	และต้นทางของขบวนเกวียนที่ส�าคัญ	ชาวโคราชนิยม

ภาพเกวียน
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ใช้เกวียนส�าหรบัการเดนิทางไกลๆ	โดยเฉพาะการเดนิทางทีต้่องบรรทกุสนิค้าไปมาระหว่างเมอืง	

การเดินทางแต่ละครั้งจะจัดเป็นขบวนใหญ	่เรียกว่า	“กองคาราวานเกวียน”	เพื่อจะได้สามารถ

บรรทกุสินค้าไปขายคราวละมากๆ	และเพ่ือความปลอดภัยจากโจรผูร้้ายในกองเกวยีนจะมผีูด้แูล

เรียกว่า	“นายฮ้อย”	สินค้ากองเกวียนที่ส่งไปขาย	มักเป็นของป่า	ครั่ง	นุ่น	หนังสัตว์	เขาสัตว	์

เกลือสินเธาว์	และสินค้าที่มาจากภาคกลาง	เช่น	ผ้าดิบ	ยารักษาโรค	เป็นต้น	นอกจากนี้กอง

เกวยีนยงับรรทกุสนิค้าจากหวัเมอืงต่างๆ	ทัง้ลาวและเขมร	เช่น	โค	กระบอื	กระวาน	ไหม	ก�ายาน	

แพรญวน	พลอยแดง	ดีบุก	อีกด้วย

พนักงานฝ่ายใน
	 ในสมัยโบราณสตรีที่ปฏิบัติราชการถวายองค์พระมหากษัตริย์	และดูแลกิจการในเขต 

พระราชฐาน	เช่น	รับใช้ในกิจประจ�าวันของพระมหากษัตริย์	พระมเหส	ีเทวี	ตลอดจนดูแลรักษา

พระที่นั่งพระต�าหนักอันเป็นที่ประทับในเขตพระราชฐานรวมทั้งการประกอบพระเครื่องต้น		 

(พระกระยาหาร)	ต่าง	ๆ	ตั้งแต่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา	อาจแบ่งต�าแหน่งข้าราชการฝ่ายใน

ออกได้เป็น	๔	ระดับ	มีบรรดาศักดิ์	ศักดินา	และหน้าที่ต่างกัน	ตามความส�าคัญในหน้าที่ราชการ	

คือ

 ระดบัที ่๑ มบีรรดาศกัดิเ์ป็น	“ท้าว”	เรยีกกนัว่าในสมยันัน้ว่า	“คณุท้าว”	โดยมรีาชทนินาม

ต่อท้ายบรรดาศักดิ์ทุกต�าแหน่ง	เช่น	ท้าววรจันทร	เป็นหัวหน้าท้าวนางทั้งปวง	บังคับบัญชาทั่วไป

ภาพพนักงานฝ่ายใน
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ในราชส�านักฝ่ายใน	ตลอดจนมีหน้าที่ตักเตือนว่ากล่าวพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน	และพระสนม

ก�านัล	ต่อมาในภายหลังได้มีการตั้งต�าแหน่ง	ท้าววรคณานันท์	เพ่ิมเติม	เป็นต�าแหน่งท้าวนาง

สูงสุด	ในข้าส�านักฝ่ายใน	ท�าหน้าที่ดูแลปกครองข้าราชการส�านักฝ่ายใน	ต่างพระเนตรพระกร

รณ	ขึ้นตรงต่อเสด็จอธิบด	ีซึ่งในภายหลังการปรับโครงสร้างของข้าราชส�านักฝ่ายใน	มีผลท�าให	้

ต�าแหน่งท้าววรจันทร์	มีอ�านาจบังคับบัญชาราชการรองลงมาจากท้าววรคณานันท์	โดยจาก 

ต�าแหน่งท้าววรจันทร์ลงไปจะมีต�าแหน่งท้าวนางอีก	๔	ต�าแหน่ง	ได้แก่	ท้าวสมศักดิ์	ว่าการ

พนกังานทัง้ปวง	เช่นในแผนกจดัเครือ่งพระสธุารส	และพระศร	ีเครือ่งนมสัการ	ดแูลหอพระและ

ปูชนียสถานในราชส�านักฝ่ายใน	ท้าวอินทรสุริยา	ว่าการห้องเครื่องวิเสท	ท้าวศรีสัจจา	ว่าการ

โขลนจ�าที่ควบคุมประตูวัง	และอารักขาทั่วไป	ท้าวทรงกันดาร	เป็นผู้บัญชาพระคลังใน

 ระดับที่ ๒		มศีกัดิร์องจากคณุท้าวคอื	“คณุเฒ่าแก่”	ไม่มบีรรดาศกัดิแ์ละราชทนินามเฉพาะ	

คงเรียกค�าหน้านามว่า “คุณเฒ่ำแก่”	ต่อค�าหน้าชื่อของตนเอง	โดยที่	“คุณเฒ่าแก่”	มีด้วยกัน	 

๒	ประเภท

	 ประเภทแรก	คือ	เคยเป็นเจ้าจอมในรัชกาลก่อน	ๆ 	เรียกว่า	เจ้าจอมเถ้าแก่	มีหน้าที่ฝึกหัด

ข้าราชส�านักฝ่ายใน	ประเภทที่สอง	คือ	ที่มิได้เป็นเจ้าจอม	เรียกว่า	“คุณเฒ่าแก่”	มีหน้าออกไป

ประสานกิจการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับฝ่ายหน้า	(ข้าราชการที่เป็นผู้ชาย)

 ระดับที่ ๓  มีศักดิ์รองจาก	“คุณเฒ่าแก่”	ลงไปคือ	“จ่ำ”	มีราชทินนามตามต�าแหน่งด้วย

 ระดับที่ ๔		เป็นเสมียน-พนักงาน	(พนักงานผู้มีหน้าที่รักษาพระทวารประตูวัง	และดูแล

รักษาความเรียบร้อยในเขตพระราชฐานเยกว่า	“โขลน”)

	 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	มีการตรากฎหมายซึ่งเรียกว่า	พระไอยการต�าแหน่ง

นาพลเรือน	ก�าหนดศกัดนิาผูด้�ารงบต�าแหน่งข้าราชการฝ่ายใน	ซึง่ใช้ต่อมาจนถงึสมยัรตันโกสนิทร์	

ว่าต�าแหน่งใดควรมีศักดินาเท่าไร	และมีราชทินนามว่าอย่างไร	ตัวอย่างเช่น	ท้าววรจัน	ศักดินา	

๑๐๐๐	เป็นที่สมเด็จพระพี่เลี้ยง	(หมายถึง	พระพี่เลี้ยงกษัตริย์หรือพระราชโอรส-ธิดาชั้นสมเด้จ

เจ้าฟ้า)	ท้าวอินสุเรนทร์-ท้าวศรีสุดาจัน-ท้าวอินทรเทวี-ท้าวศรีจุฬาลักษณ์	๔	ต�าแหน่งนี้เป็น	 

พระสนมเอก	ศกัดนิาคนละ	๑๐๐๐	ท้าวสมศกัดิ-์ท้าวโสภา	๒	ต�าแหน่งนีท้�าหน้าทีฉ่ลองพระโอษฐ์

เชิญพระราชโองการพระราชกระแส	แจ้งต่อไปยังรับบรมราชโองการหรือผู้รับ	รับส่ังนั้น	ๆ	 

ท้าวศรีสัจจา	มีหน้าที่ยังคับบัญชาจ่าโขลนทวารบานไพชยนต์	(ผู้รักษาประตูพระที่นั่งและ

พระราชวงั)	ศกัดนิา	๑๐๐๐	ท้าวอนิสรุยิา	ว่าการวเิสทหลวง	ศกัดนิา	๑๐๐๐	ท้าวทรงกนัดารมหีน้า

ทีบ่ังคับบัญชาคลังเงิน-ทอง	ผ้าแพรพรรณ	เครื่องทองขาว	เครื่องทองเหลือง	ศักดินา	๘๐๐	นาง

เฒ่าแก่	หรอื	คณุเฒ่าแก่	มหีน้าทีบ่งัคบับญัชาควบคมุการปฏบิติังานของโขลนทวารบานไพชยนต์

ในต�าแหน่งรองท้าวศรีสัจจาถือศักดินา	๖๐๐	จ่าก้อนแก้ว-จ่าก้อนทอง-จ่าราชภักดี-จ่าศรีพรม	 

๔	ต�าแหน่ง	ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าโขลน	ดูแลรักษาพระทวารประตูวัง	และดแูลรกัษาความสงบ
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เรยีบร้อยในเขตพระราชฐานชัน้ในถอืศกัดนิา	๔๐๐	ท้าวเทพภักด-ีท้าวทองพยศ-ท้าวทองกบีม้า- 

ท้าวอินทกัลยาท้าวมังศรี-ท้าวนางทั้ง	๖	นี้มีหน้าปฏิบัติการอยู่ในวิเสทหลวงถือศักดินา	๔๐๐	

ปฏิบตังิานขึน้ตรงในบงัคบับญัชาท้าวอนิสุรยิา	พนกังานโขลน-นายประตู-เสมียน	ถอืศกัดนิา	๘๐	

ข้าราชการฝ่ายใน	ในพระราชส�านกัตามท�าเนยีบทีก่ล่าวมาในข้างต้นนี้ในปัจจบุนัไม่มแีล้วคงมแีต่

ต�าแหน่งตามระบบราชการทั่วไป	คือ	ต�าแหน่งหัวหน้าแผนก	ประจ�าแผนก	และพนักงาน	ประจ�า

แผนก	และพนักงาน	ส่วนการให้บรรดาศักดิ์เป็นท้าวนางนั้นยกเป็นบรรดาศักดิ์	ส�าหรับ

พระราชทานสตรีที่มีความส�าคัญเป็นพิเศษบางท่านเท่านั้น	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๖๘)

เรือกลไฟ
	 ตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี	กิจกรรมทางการค้าโดยเฉพาะการค้าทาง

ทะเลถือเป็นรายได้ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของอาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่นิยม

ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเลส่วนมากเป็นเรือส�าเภาแบบจีน	ซึ่งส่วนใหญ่ต่อที่กรุงเทพฯ 

โดยปรากฏหลกัฐานว่าในน�า้ขนาด	๑๐๐๐	ตนั	ได้ถงึปีละ	๖-๘	ล�า	ในขณะเดยีวกนัการค้ากบั 

ชาติตะวนัตกที่ขยายตัวมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่	๓	ก็ส่งผลให้เทคโนโลยีการต่อเรือและเดินเรือ

แบบตะวันตกหล่ังไหลเข้ามาเช่นกัน	ทั้งนี้ด้วยการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน�้าและน�ามาใช้เป็น

เครือ่งยนต์ของเรอืกลไฟ	ท�าให้เรอืเหล่านีม้ปีระสิทธิ	ภาพมากกว่าเรอืส�าเภาทีม่มีาแต่เดมิจนเริม่

เข้ามาแทนทีอ่ย่างรวดเรว็	จนเป็นทีม่าของพระราชด�ารใิห้มกีารสร้างเจดย์ีทีม่ฐีานเป็นเรอืส�าเภา

ภาพเรือกลไฟ พาหนะสัญจรระหว่างประเทศและเมืองชายทะเลในสมัยรัชกาลที่ ๕
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ขึ้นที่วัดยานนาวา	เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบของเรือส�าเภาแบบเก่าที่เคยใช้งานกันมา	จาก

นัน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	สยามได้เริม่ยคุเรอืกลไฟอย่างเต็มตัวพร้อม

พยายามทีจ่ะสร้างเรอืกลไฟด้วยตนเองโดยมตัีวเรอืต่อด้วยไม้	และสัง่น�าเข้าเครือ่งจกัรไอน�า้มาจาก

ต่างประเทศ	นอกจากนี้ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา	ยังมี

การเปิดเส้นทางเดนิเรอืกลไฟจากกรงุเทพฯไปยังเมอืงท่าทีส่�าคญัหลายแห่ง	เช่น	กวางตุง้	สิงคโปร์	

ซัวเถา	โดยเป็นการเข้ามาลงทุนกิจการของชาวตะวันตก	บริษัทเดินเรือที่ส�าคัญ	ได้แก	่บริษัท 

เดินเรือของชาวอังกฤษ	เดนมาร์ก	และเยอรมัน	(กรมศิลปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๖๙)

อดีตพุทธเจ้าในงานจิตรกรรมฝาผนัง
	 คติความเชื่อเรื่องอดีตพุทธเจ้าที่ปรากฏชัดเจนในงานจิตรกรรมซึ่งแพร่หลายในดินแดน

ประเทศไทย	จ�านวนอดตีพุทธเจ้าในงานศลิปกรรมได้รบัอทิธิพลจากพุทธศาสนาซึง่สอดคล้องกบั

เนื้อความในคัมภีร์พุทธเถรวาท	ดังนั้นงานศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยจึงอธิบายภาพ

พระพุทธเจ้าจ�านวนมากไว้อย่างกว้างๆ	ว่าหมายถึงอดีตพุทธเจ้า	ภาพอดีตพุทธเจ้าซึ่งเป็น 

ภาพพระพุทธเจ้าในพระบฏและสมดุภาพส่วนมากเป็นภาพพระโคตมพุทธเจ้าพระองค์เดยีว	หรอื

ภาพอดีตพุทธเจ้าบนจิตรกรรมฝาผนังวัดธรรมิการาม
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ภาพพระพุทธเจ้า	๕	พระองค์	และ	๖	พระองค์	แต่ภาพและเรื่องราวที่เขียนในพระบฏนั้นแสดง

เรือ่งราวของพระโคตมพุทธเจ้าเป็นส�าคญั	เช่น	ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์	ตอน

เสดจ็จากดาวดงึส์ลงมายังเมอืงสังกสัสะ	และเรือ่งราวในทศชาติและพระมาลัย	ส�าหรบัภาพอดตี

พุทธเจ้าที่นิยมคือภาพพระพุทธเจ้า	๕	พระองค์ในภัทรกัป	ได้แก่	พระกุกสันธะ	พระโกนาคมนะ	

พระกัสสปะ	พระโคตมะ	และพระศรีอาริยเมตไตรย์	ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อพระพุทธเจ้า	

๕	พระองค์ในต�านาน	ส่วนที่พบภาพพระพุทธเจ้าตามคติความเชื่อเรื่องพุทธเจ้า	๖	พระองค์ที่วัด

ชุมพลนิกายาราม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หมายความได้ถึงอดีตพุทธเจ้าจ�านวน	๖	พระองค์

ตามคติบูชาพระพุทธเจ้าหลายพระองค	์ภาพพระพุทธเจ้าจ�านวนมากที่ปรากฏในงานจิตรกรรม

ก�าหนดอายุเก่าแก่สุดในราวพุทธศตวรรษที	่๑๙-๒๐	และเป็นที่นิยมจนถึงราวต้นพุทธศตวรรษที	่

๒๔	ทีง่านศิลปกรรมได้รบัอทิธิพลจากความคดิและรปูแบบศลิปกรรมตะวันตก	คตคิวามเชือ่อดตี

พุทธเจ้าตามคตพุิทธเถรวาททีเ่น้นจ�านวนอดตีพุทธเจ้าเกีย่วข้องกบัประวัตขิองพระโคตมพุทธเจ้า

หรือการบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในทางใดทางหนึ่ง	ซึ่งเรื่องราวและจ�านวนสอดคล้องกับ

คัมภีร์เถรวาททั้งสายที่ตามแนวทางพุทธวงศ์และที่มีความเห็นไปทางพุทธมหายาน	ซึ่งมีจ�านวน

ที่นับได้	๓	พระองค์	๖	พระองค์	๒๔	พระองค์	ส่วนจ�านวนนอกจากนี้สื่อความได้ถึงพระพุทธเจ้า

จ�านวนมากและไม่อาจประมาณนับได้ที่อุบัติขึ้นมาแล้วในอดีตและจะอุบัติขึ้นในอนาคตนั่นเอง

การบอกเวลา
	 ในอดีตวัดและวังต่างๆ	มักจะ	“ย�่ากลอง”	หรือ	“ย�่าฆ้อง”	“ย�่าระฆัง”	เพ่ือบอกเวลาให ้

ชาวบ้านรู	้เพราะในสมัยก่อน	นาฬิกาถอืเป็นส่ิงประดษิฐ์สมยัใหม่ทีห่ายากและราคาแพงจงึมกัจะมี

เฉพาะตามวัดและตามวังเท่านั้น	ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์หรือเจ้าหน้าที่จึงต้องตีกลองหรือฆ้องระฆัง

เป็นสญัญาณบอกให้ทราบเวลาเป็นระยะๆ	สมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	

ได้ทรงอธิบายไว้ในหนังสือ	“นิทานโบราณคดี”	ตอนหนึ่งว่า	“…ที่เมืองพาราณสี..ก็เรียกเวลา	 

๖	นาฬิกาเช้า	ว่า	“ย�า่รุ่ง”	ค�าที่พูดว่า	“ย�า่”	คงมาจากย�่าฆ้องระฆังนั่นเอง	แต่ฉันยังไม่มาแต่ก่อน

ว่าเหตุใดจึงตีย�า่	เมื่อได้ฟังอธิบายที่เมืองพาราณสีก็เข้าใจซึมซาบในทันทีว่า	“ย�่า”	เป็นสัญญาณ

เรียกคนเปล่ียนยาม	เห็นว่าประเพณีไทยแต่โบราณ	เวลากลางวันให้คนอยู่ยามผลัดละ	๖	ชั่ว

นาฬิกา	แต่กลางคืนผลัดระยะ	๓	นาฬิกา	และยังแลเห็นสว่างต่อไปอีกด้วยประเพณีตีระฆังยาม

ที่พระบรมมหาราชวัง	กรุงเทพฯ	เมื่อตีย�่าระฆัง	แล้วมีคนเป่าแตรงอน	และเป่าปี่ตีมโหระทึก

ประโคมต่อไปอีกพักหนึ่ง…“	แม้ในสมัยรัชกาลที่	๔	จะมีการต้ังหอนาฬิกาขึ้นภายในพระบรม

มหาราชวังแต่กอ็าจมบีางจดุทีเ่หน็เวลาบนนาฬิกาได้ไม่ชดัเจน	ดงันัน้การบอกเวลาด้วยสัญญาณเสียง

จึงยังมีการใช้งานอยู่	เพราะสามารถบอกเวลาที่อ้างอิงจากนาฬิกาได้ทั่วถึงและกว้างขวางกว่า 

ในยคุทีน่าฬิกาพกประจ�าตวัยงัไม่มกีารใช้งานอย่างแพร่หลาย”	(กรมศลิปากร.	๒๕๕๙.	หน้า	๗๒)
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จีวร
	 จวีรลายดอกพิกลุนัน้	ช่างทอผ้าสมยัต้นรตันโกสนิทร์	ได้ท�าเลียนแบบผ้าฝรัง่ทีท่อเป็นดอก

เล็กๆ	ลายคล้ายดอกพิกุล	ชาวบ้านจึงเห็นเป็นของแปลก	ประณีต	มีราคาสูงค่า	ต่อมาผู้มีศรัทธา

ในพระพุทธศาสนาจึงได้ตัดย้อมเป็นจีวรถวายพระเถระชั้นผู้ใหญ่	และพระภิกษุผู้มีความรู้	ก่อน

จะเริ่มหายไปเมื่อผ้าสบงจีวรต่างๆถูกผลิตเพื่อขายเชิงพาณิชย์มากขึ้น	และความนิยมในการทอ

ผ้ามาเป็นจีวรถวายพระลดน้อยลง	แม้จีวรลายดอกพิกุลจะถูกมองจากพระสงฆ์ฝ่ายเคร่งครัดว่า

เป็นการอวดความหรหูราของบรรดาพระภิกษอุยู่ในเมอืงหลวง	แต่ก็ไม่ถอืว่าผดิพระวินยัแต่อย่างใด	

เนื่องจากผ้าที่พระวินัยอนุญาตให้น�ามาตัดเย็บเป็นจีวรม	ี๖	ประเภท	คือ

	 ๑.	ผ้าเปลือกไม	้เช่นผ้ามัสลิน	ผ้าลินิน

	 ๒.	ผ้าฝ้าย

	 ๓.	ผ้าไหม	หรือผ้าแพร

	 ๔.	ผ้าขนสัตว์

	 ๕.	ผ้าป่าน

	 ๖.	ผ้าฝ้ายแกม	ทั้ง	๕อย่างที่กล่าวมา	เช่นผ้าฝ้ายแกมไหม	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	ผ้าที่มาจากวัสดุต้องห้ามมิให้น�ามาท�าจีวร	ได้แก่ผ้าคาดรองหนังสือ	และผ้ากัมพล 

ที่ทอจากผมมนุษย์	หลักฐานเรื่องสีของผ้าจีวรพระภิกษุไทยสมัยโบราณจะเห็นได้จากภาพ 

ในจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมในสมุดไทยโบราณ	ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงสมัย

ภาพการบอกเวลาด้วยการย่ำาฆ้อง
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ภาพผ้าจีวรลายดอกพิกุล

รัตนโกสินทร์	สีที่ปรากฏ	คือสีเหลืองคล�้าหรือออกไปทางเจือด้วยสีน�้าตาลแดง	ปัจจุบันจีวรพระ

ย้อมด้วนสีวิทยาศาสตร์สีจีวรจึงแบ่งออกเป็น	๒	กลุ่มคือสีเหลืองอมส้มหรือสีเหลืองอมน�้าตาล

หรือสีกรัก	ส่วนสีที่มีข้อก�าหนดห้ามใช้เป็นสีจีวรคือ	สีคราม	สีเหลืองสด	สีแดง	สีบานเย็น	สีฝาง	

สีแสด	สีชมพู	และสีด�า	ทั้งห้ามใช้ผ้าที่มีลายดอกกาววาวเป็นจีวร	ยกเว้นลายดอกพิกุล	หรือ 

ลายริ้วของจีวรแพร

ประตูพระบรมมหาราชวัง
	 ประตูรอบก�าแพงพระบรมมหาราชวัง	สร้างในรัชสมัย	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จฬุาโลก	เป็นประตเูครือ่งยอดไม้ทรงมณฑปซ้อนสามชัน้	ทาดนิแดง	เช่นเดยีวกบัประตพูระราชวัง

ทีก่รงุศรอียธุยา	จนถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั	ได้เปลีย่นแปลงยอดเครือ่งไม้

เป็นก่ออิฐถือปูน	เป็นแบบซุ้มทรงฝรั่ง	ปัจจุบันประตูดังกล่าวเหลืออยู่เพียงบางแห่ง	เช่น	ที่ประตู

รัตนพิศาล	ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้เปล่ียนประตูจากทรงฝรั่งเป็น

ทรงปรางค์	เช่น	ประตูวิมานเทเวศร์	ประตูวิเศษไชยศรี	ประตูมณีนพรัตน์	ประตูสวัสดิโสภา	

ประตูเทวาพิทักษ์	ประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์	ประตูดังกล่าวแม้จะเป็นทรงปรางค์แบบไทย	แต่ประกอบ

ด้วยซุม้บนัแถลง	โดยเลียนเครือ่งยอดทรงมณฑป	ลดชัน้องค์ระฆงัยอดใส่ปรางค์แทนทีจ่ะใส่เหม

และบัวกลุ่ม	นับว่าเป็นทรงปรางค์อีกแบบหนึ่งที่แปลกออกไป	ส่วน	ประตูศรีสุนทร	ท�าเป็นทรง

ปรางค์	มีบันแถลงใหญ่	ที่สันบันแถลงใส่บราลีแบบบราลีปักยอดปราสาท	เป็นบราลีแบบปรางค์	
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ภาพประตูพระบรมมหาราชวังและป้องปราการที่ปรากฏในงานจิตรกรรม

นบัว่าเป็นประตูทีแ่ปลกอกีประตหูนึง่	และรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	ประตวัูง

ได้เปลี่ยนเป็นประตูยอดแบบใหม่เพียงประตูเดียว	คือประตูเทวาภิรมย์	ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก	

ยอดประตูแห่งนี้ได้เปลี่ยนจากประตูหอรบเป็นประตูยอดในคราวเดียวกันกับประตูสามยอด

	 ประตูชั้นนอกของพระบรมมหาราชวังมีทั้งหมด	๑๒	ประต	ูเรียงล�าดับจากด้านตะวันตก

ของก�าแพงพระบรมมหาราชวัง	เวียนขวา	(ทักษิณาวรรต)	ดังนี้

	 ประตวิูมานเทเวศน์	ประตวิูเศษไชยศร	ีประตมูณนีพรตัน์	ประตสูวสัดโิสภา	ประตเูทวาพิทกัษ์	

ประตูศักดิ์ไชยสิทธ์ิ	ประตูวิจิตรบรรจง	ประตูอนงคารักษ์	ประตูพิทักษ์บวร	ประตูสุนทรทิศา	

ประตูเทวาภิรมย์	ประตูอุดมสุดารักษ์
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