บทที่ 5 ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ขอบเขตเนื้อหา
1. สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 3
2. รูปแบบและพัฒนาการทางศิลปกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 3
3. ความหมายและคติความเชื่อทีส่ ะท้อนออกมาในงานศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 3
วัตถุประสงค์
หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
2. อธิบายรูปแบบและพัฒนาการทางศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้
3. อธิบายความหมายและคติความเชื่อที่สะท้อนออกมาในงานศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ได้
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2367 – 2394 มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายทับ ทรง
มีพ ระนิสัยคล่อ งแคล่วว่อ งไวมาตั้ง แต่ดารงพระอิส ริยยศ กรมหมื่ นเจษฎาบดินทร์ ผู้เคยนาทั พป้องกั น
ราชอาณาจักรจากพม่า และเคยทรงว่าการกรมท่า ติดต่อกับบรรดาพ่อค้าต่างชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยความ
สนพระทัยในกิจการค้ามาตั้งแต่ก่อนเสวยราชสมบัติ อันเป็นบุคลิกภาพและพระบารมีอันโดดเด่น ที่ราชวงศ์
ชั้นผู้ใหญ่กับบรรดามุขอามาตย์เห็นพ้องที่จะอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สมบัติ
สภาพสังคมโดยทั่วไปอาจมองว่ามีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่การอพยพเข้ามาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารของชาวจีน ที่อาจสูงถึง 250,000 คน สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้ านความจาเป็น
ของการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา เพื่อการจ้างงานแรงงานชาวจีน แทนการจ่ายค่าแรงด้วยข้าวสาร
หรือสิ่งของ การที่ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่เคร่งคัดยิ่ง คือการอุทิศเงินทองมากมายเพื่อทานุบารุงพระ
บวรพุทธศาสนา แต่สมัยพระองค์ก็เป็นสมัยที่รัฐบาลมีรายได้เป็นเงิ นตรามากกว่ารัชกาลก่อน จากการค้า
และการเก็บภาษีที่เ ชื่อว่ามาจากภาจีน (บู้ซี หมายถึง ภาษี ในภาษาจีนกวางตุ้ง) เป็นรายได้ส่วนใหญ่จาก
การค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นาไปสู่การทาสนธิสัญญา 2 ฉบับ กับอังกฤษและอเมริกา
รัฐบาลสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ให้ความสาคัญกับการติดต่อทางการค้า กับจีน
ควบคู่กับการส่งเครื่องราชบรรณาการไปจิ้มก้องพระเจ้ากรุงจีนรวม 13 ครั้ง ตลอดรัชกาล ด้วยเพราะจีนถือ
ว่าสยามมีฐานะเป็นเมือ งขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 131 เพื่อไมตรีจิตและความสะดวกในทางกาค้า เช่น
สยามได้รับอนุญาตให้ค้าขายกับเมืองกวางตุ้งโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร ซึ่งเคยมีการคะเนว่าในปี พ.ศ.2363
ปริมาณสินค้าที่ขายให้จีนอาจมากกว่า 35,000 ตัน จากสินค้าที่ส่งไปขายทางเรือสาเภาจานวน 63,000 ตัน2
ในด้านการเมืองระหว่างดินแดนรอบด้านสยามก็ยังทรงดาเนินตามความมุ่งหมายในการรวบรวม
พระราชอาณาจัก ร ให้ก ลับ คืนมาอยู่ในอานาจของสยามอีก ครั้ง ภายหลัง การเสียกรุงศรีอยุธยา โดยมี
นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางหัวเมืองทางใต้ ควบคุมและดูแลรัฐที่เป็นเมืองขึ้นทางมาลายู อันเป็นดินแดน
1
2

วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา, นิจ ทองโสภิต แปล. แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530) หน้า 207.
วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา, นิจ ทองโสภิต แปล. (2530) หน้า 210.
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ที่อังกฤษพยายามเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ โดยทางกรุงเทพฯจะเป็นผู้เลือกสุลต่านให้ ปกครองแต่ละรัฐ
และจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมายังกรุงเทพฯทุก 3 ปี ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองขึ้นทางฝั่งลาว
และเขมรเป็นไปด้วยดีกว่าทางฝั่งมาลายู จากการมีความใกล้ชิ ดระหว่างศาสนา ภาษา วัฒนธรรม มีโคราช
เป็นหัวเมืองสาคัญ โดยทางกรุงเทพฯจะเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าลาวเป็นประมุข และส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็น
เครื่องราชบรรณาการเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการส่งราชบุตรของเจ้าลาวมาอยู่กรุงเทพฯ ในฐานะองค์
ประกัน ก่อนเกิดเหตุการณ์สาคัญที่นาไปสู่การทาลายเมืองเวียงจันทร์ ที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ “กบฏเจ้า
อนุวงศ์ ” เมื่ อ ปี พ.ศ. 2372 หรือ การที่ พ ระมหากษั ตริย์เขมรทรงให้พ ระมหากษัต ริย์ไทยประกอบพิ ธี
ราชาภิเษกและพระราชทานพระนามให้ ส่วนศึกทางข้างญวนนั้นมาจากพยายามแทรกแซงการปกครองของ
และกดดันให้ลาวและเขมรเป็นเมืองขึ้นทางฝั่งญวน ส่วนภัยคุกคามสยามฝั่งตะวันตกได้หมดไป หลังจากที่
พม่าได้ตกเป็นของอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2369
ข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ที่ถูกนามาอ้างมากที่สุดเพื่อสะท้อน
ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาล
“การศึกสงครามข้างญวณข้างพะม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่
เขาได้ การงานสิง่ ใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ ก็ให้เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียว
ทุกวันนี้คิดสละหวงใยได้หมด อาลัยอยู่แต่วัด สร้างไว้ใหญ่โตหลายวัด ที่ค้างอยู่กม็ ี ถ้าชารุดทรุดโทรมไป จะ
ไม่มีผู้ช่วยทานุบารุง”
เนื้อความนามากล่าวสะท้อนความห่วงใยในกิจการบารุงพระพุทธศาสนาในสมัยพระองค์ ที่มีการ
สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ รวมถึงการบอกบุญสนับสนุนให้เชื้อพระวงศ์ ขุนนางและเศรษฐีได้ทาบุญสร้างวัด
ขึ้นเป็นจานวนมากกว่าในรัชกาลก่อนหน้า จนมีคากล่าวติดปากว่า “ใครใจบุญสร้างวัดก็จะเป็นคนโปรด”
ถึงแม้จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาราวปีที่ 50 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ หากแต่หลังฐาน
ที่ยังหลงเหลือมาจนปัจจุบันเป็นจานวนมาก ทาให้มีการศึกษาและค้นคว้าเป็นองค์ความรู้มากมาย อีกทั้งยัง
เป็นช่วงเวลาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นช่วงของการฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการอย่างแท้จริง จากการสละพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง 5 วัด โปรดเกล้าฯให้เชื้อพระวงศ์และขุนนางสร้าง 4 วัด ทรงปฏิสังขรณ์ 35
วัด และโปรดเกล้าฯ ให้เชื้อพระวงศ์ ขุนนางและข้าราชบริพารปฏิสังขรณ์อีก 25 วัด3
เนื่องจากช่วงระหว่างรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 2 เป็นระยะเวลาแห่งการสร้างบ้านแปงเมืองและยัง
อยู่ในภาวะสงคราม ครั้นพอมาถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 บ้านเมืองเริ่มกลับสู่สภาพความเรียบร้อย บวกกั บ
ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นตามมา โดยเฉพาะด้านการค้าขายกับจีน แต่พุทธสถานที่สร้างมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่
1 จนมาถึงรัชสมัยนี้ เป็นเวลาร่วม 50 ปี กลับยังไม่แล้วเสร็จ และเริ่มมีสภาพชารุดทรุดโทรมจนถึงเวลาที่
ต้องบูรณปฏิสังขรณ์ จึงเป็นช่วงเวลาที่ ได้ดาเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลของพระองค์ เช่น วัด
สุทัศน์เทพวราราม วัดอรุณราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น

3

วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา, นิจ ทองโสภิต แปล. (2530) หน้า 85.
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ภาพประกอบ 83 : วัดราชโอรสาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2364 ครั้งยังดารงพระอิสริยยศ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 หรือช่วงเวลาที่สร้างก่อนขึ้นครองราชย์ เป็นศิลปกรรมที่มี
ความโดดเด่นในการรับอิทธิพลทางศิลปะจีน จนเกิดเป็นรูป แบบที่ เรียกว่า “แบบพระราชนิยม” อันเป็น
ลักษณะร่วมของสิ่งก่อสร้างและงานประดับตกแต่งที่เกิดขึ้นในสมัยนี้และหมดไปหลังสิน้ รัชกาล โดยมีมูลเหตุ
ที่ได้สรุปไว้ในหนังสือ งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 ทรงเห็นว่า อาคารเครื่องไม้ที่สร้างกันมาตามแบบประเพณีมาแต่โบราณ นั้นชารุดทรุด
โทรมเร็ว ไม่กี่ปีต้องซ่อมแซมใหม่ โดยเฉพาะเครื่องหลังคา เช่น ช่อฟ้า หน้าบัน จึงทรงเห็นว่าถ้าเปลี่ยนเป็น
การก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนคงจะอยู่ได้นานกว่า ซึ่งเป็นดังที่ทรงคาดไว้จากหลักฐานอาคารที่ยังหลงเหลือ
มาจนปัจจุบัน
ประการที่ 2 ในรัชสมัยนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างวัดขึ้นใหม่เป็นจานวนมาก แต่ไม่อาจจะ
ระดมช่างฝีมือได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะการสร้างในรูปแบบประเพณีนิยม ที่ต้องแกะสลักช่อ
ฟ้า หน้าบัน ถ้าต้องรอช่างเหล่านี้คงต้องใช้เวลานาน จึงมีการเกณฑ์ช่างจีนมาช่วยสร้างงาน ดังนั้นรูปแบบ
ของอาคารจึง ต้อ งเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถของช่างจีน เป็นการแก้ปัญ หาเรื่องระยะเวลาการ
ก่อสร้าง และความมั่นคงแข็งแรง
ประการที่ 3 เนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์มีการติดต่อค้าขายกับจีน มีการส่งเรือสาเภาไปท า
การค้า และมีการนางานศิลปกรรมจีนกลับมาประดับตกแต่งวัดวาอารามเป็นจานวนมาก รวมทั้งกลุ่มผู้สร้าง
วัดซึ่งเป็นผู้มีฐานะและมีบทบาทในทางการค้า จึงเปรียบเสมือนแฟชั่นอย่างใหม่ที่แพร่หลายเข้ามาในช่วง
ระยะเวลานั้น4
4

ศิลปะจีนเข้ามามีบทบาทระคนคลุกเคล้ากับศิลปะไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย และอิทธิพลของอย่างชัดเจนในจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยอยุธยาตอนปลาย ในลักษณะการผสมผสานกับศิลปะไทย หรือให้อิทธิพลเกี่ยวกับระบบการจัดภาพแบบมองจากเบื้อง
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ภาพประกอบ 84 : กรอบหน้าต่างและยักษ์เฝ้าประตู อิทธิพลศิลปะจีน วัดราชโอรสาราม
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

กรอบหน้าต่างที่เป็นทรงกรอบซุ้ม หรือซุ้มทรงฝรั่งอย่างเทศมีโครงกรอบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบ
ช่องเปิดปั้นปูนเป็นรูป กรอบเช็ดหน้าเดินคิ้วบัว แล้วประดับ ลายดอกและใบอย่างจีนและเทศล้อมกรอบ
เช็ดหน้าเป็นแบบเรือ นซุ้ม ส่วนยอดท าเป็นรูป กรวยแหลม ประดับกระจกสีซับ เป็ นพื้นลาย เป็นรูปแบบ
กรอบหน้าต่างที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่อนถูกนาไปพัฒนาด้วยการนารูปแบบพระเพณีนิยมมาใช้และ
ผสมจนเกิดเป็นรูปแบบอื่นในสมัยรัชกาลที่ 4

สูงในงานจิตรกรรมฝาผนัง และปรากฏรูปเก๋งจีน กับศิลปะจีนแทรกอยู่ตามส่วนต่างๆ ตลอดจนศิลปวัตถุจากจีนที่เข้ามา
แพร่อย่างเช่น เครื่องลายคราม ที่ขุนนางไทยนิยมสะสมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ดู “ศิลปะจีนที่เข้ามาสัมพันธ์กับศิลปะ
ไทย” ใน น. ณ ปากน้า. ศิลปะโบราณในสยาม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537.
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ภาพประกอบ 85 : เสาพาไล เป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ พระอุโบสถวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

ลักษณะสาคัญของพระอุโบสถและพระวิหารคือ อาคารที่มีขนาดใหญ่ หน้าบันส่วนหนึ่งเป็นแบบก่อ
อิฐถือปูน และที่สาคัญคือการมี เสาพาไลแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ อันเป็นตัวรองรับน้าหนักที่ส าคัญ เป็น
เหตุผลที่ทาให้สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ ทั้งกว้าง สูงและมีความมั่นคงแข็งแรงได้ ลวดลายประดับหน้า
บันที่ไม่นิยมใช้ไม้แกะสลัก แต่จะเป็นปูนปั้นลายพรรณพฤกษา เช่น ดอกโบตั๋น อย่างที่ปรากฏที่วิหารพระ
พุทธไสยาสน์ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามฯ หรือลวดลายซึ่งเป็นอิทธิพลจากจีน โดยเฉพาะวัดที่สร้างตาม
แบบพระราชนิยมจะไม่มี คันทวย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และไขราหน้าจั่ว เป็นเครื่องหลังคาตามอย่างวัด
ที่สร้างแบบประเพณี ยกตัวอย่างเช่นที่ วัดราชโอรสาราม วัดเทพธิดาราม วัดนางนอง ยกเว้น วัดเฉลิมพระ
เกียรติ ที่มีการพยายามนารูปแบบเก่ามาปรับใช้ คือประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แต่ได้ปรับให้หัวนาคมี
ปากเป็นนกที่เรียกว่า “นกเจ่า”5 ในส่วนช่อฟ้ากับหางหงส์

5

ศักดิ์ชัย สายสิงค์. งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551) หน้า 91.
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ภาพประกอบ 86 : หน้าบันพระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

หน้าบันพระอุโบสถแบบพระราชนิยม วัดราชโอรสาราม เป็นลายเครื่องบูชา และสัญลักษณ์มงคล
ประกอบกับมังกรและหงส์คู่ ก้อนเมฆ ลูกท้อ น้าเต้า ผีเสื้อ ดอกไม้มงคลต่างๆ ในกรอบหน้าบันชั้นบน ส่วน
กรอบหน้าบันชั้นล่างเป็นภาพทิวทัศน์ ตรงกลางเป็นบ้าน ภายในมีผู้อาศัย ด้านข้างประดับด้วยเขามา ต้นไม้
และสัตว์ต่างๆ ส่วนกรอบหน้าบันประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบที่เป็นเครื่องถ้วยจีน ทั้งนี้ ศักดิ์ชัย สายสิงค์
ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการแบ่งกรอบหน้าบันออกเป็น 2 ชั้น กับหน้าบันแบบไม่มีการแบ่งกรอบ อาจเกี่ยวข้องกับ
การแสดงฐานันดรศักดิ์ของผู้สร้าง 6 ยกตัวอย่างเช่น หน้าบันพระอุโบสถ วัดพิชัยญาติการาม ที่ สร้างโดย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) เสนาบดีคนส าคัญ เชื้อสายตระกูล บุนนาค ที่มี ความ
ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่รัชกาลที่ 1

6

ศักดิ์ชัย สายสิงค์. (2551) หน้า 94-99.
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ภาพประกอบ 87 : หน้าบันพระอุโบสถ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

ภาพประกอบ 88 : ถะ หรือเจดีย์แบบจีน กับ ซุ้มสีมา วัดราชโอรสาราม
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0605205 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย

68
การทาซุ้มสีมาได้พบหลักฐานในสมั ยอยุธยาตอนปลายที่ นิยมเรียกว่า “สีม านั่งแท่น”7 ที่คงเป็น
เครื่องไม้มุงกระเบื้อง และสีมาทรงกูบ ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นสีมาทรงเรือน หรือ “ทรงคฤห์” โดยนาเอา
รูปแบบของอาคารอย่างไทย ผสมอิทธิพลอย่างจีน และอิทธิพลตะวันตก ถือเป็นซุ้มสีมาแบบใหม่ที่สร้างด้วย
หินแกรนิตหรือหินชนวนมีฐานสูง และมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบโดยรวมของวัดเพื่อให้งานศิลปกรรมไม่
ขัดกัน เช่น ซุ้มสีมาวัดราชโอสราราม เรือนธาตุอยู่บนฐานสูง เจาะช่องสี่ด้านประดิษฐานใบสีมา หลังคาทรง
กรวยเหลี่ยมมีหัวเม็ดประดับที่มุมและยอด เป็นการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสิ่งก่อสร้างอื่น
เช่น ถะ หรือเจดีย์แบบจีน ตามที่ปรากฏในภาพ
ถะ หรือ เจดีย์แบบจีน ปรากฏในวัดที่สร้างหรือบูรณปฏิสงั ขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นที่ วัดราช
โอรสาราม หรือ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นรูปแบบการแทรกและประดับตกแต่ง ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับงาน
สถาปัตยกรรมไทยที่สร้างตามแบบประเพณีในส่วนอื่น เกิดเป็นแบบตามพระราชนิยมทีท่ รงต้องการให้เป็น
ของงามอย่างแปลก มิใช่สร้างแต่พอเป็นกิริยาบุญ จึงทรงสร้างตามพระราชหฤทัยไม่เกรงใครจะติเตียน8

(ซ้าย) ภาพประกอบ 89 : พุทธปรางค์ (ขวา) ภาพประกอบ 90 : ซุ้มสีมา พระอุโบสถ วัดพิชัยญาติการาม
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

เจดีย์ทรงปรางค์ที่ถือว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ได้พัฒนามาถึงจุดสูงสุดในรัชกาลนี้9 มีวิวัฒนาการ
มาจากปราสาทอั นเป็นที่สถิตของเทพเจ้า โดยถือเป็นการจาลองเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อของศาสนา
7

ศักดิ์ชัย สายสิงค์. (2551) หน้า 100.
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. สาส์นสมเด็จ เล่ม 25. (พระนคร : องค์การค้าของคุรุ
สภา, 2505) หน้า 2.
9 วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา, นิจ ทองโสภิต แปล. (2530) หน้า 87.
8
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พราหมณ์ ที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอินเดียผ่านมาทางขอมตั้งแต่สมัยลพบุรี นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น
และกลับมานิยมอีกครั้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น เจดีย์ทรงปรางค์ที่ วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา และใช้
แทนความหมายของเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วย เป็นรูปแบบเจดีย์ที่ได้รับการสืบทอดมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น

(ซ้าย) ภาพประกอบ 91 : ปรางค์คู่ วัดราชโอรสาราม (ขวา) ภาพประกอบ 92 : ปรางค์มุมพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

ภาพประกอบ 93 : วิหารพระโตและพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ
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ลักษณะสาคัญของเจดีย์ทรงปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนปลายคือพัฒนาการทางรูปทรง ที่เกิดจาก
การเพิ่มความสูงของฐาน ส่วนเรือนธาตุมีขนาดเล็กลง ทาให้ช่องคูหาเหลือเพียงซุ้มจระนา และทาให้ยอด
ปรางค์เกิดรูปทรงเพรียวลง เป็นแบบที่ปรากฏในเจดีย์ทรงปรางค์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น ปรางค์คู่
หน้าพระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม ที่ยังเป็นการสืบทอดความนิยมจากสมัยอยุธยาตอนปลายในการสร้าง
เจดี ย์ ข นาดเล็ ก ไว้ ห น้ า พระอุ โ บสถ หรื อ เจดี ย์ ป ระจ ามุ ม ทั้ ง สี่ ข องพระอุ โ บสถ วั ด พระเชตุ พ นฯ ที่
บูรณปฏิสังขรณ์และเสริมให้สูงขึ้น 3 ศอก ในสมัยรัชกาลที่ 310 ภายในซุ้มจระนาประดิษฐานเทวดาถือพระ
ขรรค์ เช่นเดียวกับพระปรางค์ วัดราชบุรณะ ที่ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน ที่เป็นวัสดุที่ใช้ประดับ
ตามวัดที่สร้างตามแบบพระราชนิยม ที่ภายในซุ้มจระนาประดับยักษ์ถือกระบอง เหนือขึ้นไปของส่วนเรือน
ธาตุประดับยักษ์แบกอยู่ที่ชั้นเชิงบาตร ยอกปรางค์ประดับนภศูล ซึ่ง ศักดิ์ชัย สายสิงค์ ได้สันนิษฐานไว้ว่า
ทั้งยักษ์และเทวดาที่เรือนธาตุน่าจะใช้สัญลักษณ์ของเทพผูพ้ ิทักษ์ดูแลหรือท้าวจตุโลกบาล และตัว
องค์ปรางค์เปรียบเป็นเจดีย์ที่บรรจุพ ระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ดังนั้นในความหมายที่ยักษ์และ
เทวดาอยู่ที่อยู่ที่เรือนธาตุ และมียักษ์แบกอยู่ที่ชั้นเชิงบาตร แสดงว่าส่วนบนนั้นเป็นเรื่องของสวรรค์ และใช้
ในความหมายของเจดีย์จุฬามณีอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ ด้วยเหตุนี้จึง
อาจกล่าวไดว่าเป็นความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 311
พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ และวิหารวัดกัลยาณมิตร เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยขนาด
ที่ใหญ่โต เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อต้องการให้เป็นพระมหาธาตุประจาพระนคร
และให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาติด ต่อแลเห็นความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพฯ คล้ายวิหารวัดพนัญเชิง ริม
แม่น้าเจ้าพระยา ที่อยุธยา โดยเริ่มสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ทั้งนีไ้ ด้ทรงขยายความสูงจากเดิม 8 วา เป็น
35 วา ประดับ ด้วยกระเบื้อ งเครื่อ งถ้วยชามเบญจรงค์ ที่ อาจกล่าวได้ว่าเป็ น อัตลั ก ษณ์ อ ย่างหนึ่ ง ของ
ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 312
คติในการสร้างปรางค์ในฐานะแกนจักรวาล คือเขาพระสุเมรุ เจดีย์บริวารประจามุมหมายถึงทวีป
ทั้งสี่ ตามคติการสร้างของฮินดู แต่ได้นามาปรับเปลี่ยนเป็นแกนกลางของจักรวาลในความเชื่อเรื่องสวรรค์
ของพระพุทธศาสนา เป็นเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เห็นได้จากการประดิษฐานพระอินทร์ใน
ซุ้มจระนา ซึ่งทาให้ส่วนเรือนธาตุของปรางค์หมายถึงสวรรค์ของพระอินทร์ อันเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์จุฬา
มณีที่พระอินทร์สร้างเพื่อบรรจุพระเขี้ยวแก้ว และพระเกศาของพระพุทธเจ้า

10

สันติ เล็กสุขุม. ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : วิริยะธุรกิจ, 2548) หน้า 103.
ศักดิ์ชัย สายสิงค์. (2551) หน้า 142.
12 ศีรศักร วัลลิโภดม. “ทาไม ร.๓ ไม่สวมมงกุฎ?” ใน เมืองโบราณ. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2550) หน้า 8.
11
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ภาพประกอบ 94 : พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม
ที่มา : ลักษณะไทย : ภูมิหลัง (2551)

การใช้พ ระอินทร์เป็นสัญลักษณ์เพื่อแทนความหมายพื้นที่สรวงสวรรค์ ยังปรากฏที่หน้าบันพระ
วิหารวัดสุทัศน์ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 โดยได้มีพิธีสมโภชฉลองพระอารามในปี พ.ศ.2390 รวม
เวลาสร้างถึง 40 ปี ภาพรวมของสถาปัตยกรรมภายในวัดสามารถจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้โครงสร้าง เสาพาไล การใช้ถะแทนเจดีย์แบบพระเพณี รวมถึงงานประดับแบบจีน
การใช้พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประดับกรอบหน้าบันชั้นบน เป็นคติที่ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ในสมัย
รัชกาลที่ 3 เช่นเดียวกับการประดับพระอินทร์ในซุ้มจระนาของปรางค์วัดอรุณฯ ซึ่งสอดคล้องกับคติและ
เรื่องราวของงานจิตรกรรมที่ แสดงภายในพระวิห ารวัดสุทั ศน์ฯ ที่ เป็น ไตรภูมิ โ ลกสัณ ฐานและภพภูมิ ที่
เกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันเป็นที่สถิตของพระอินทร์ จึงจะตีความเชิงสัญลักษณ์ได้ว่า วิหารแห่งนี้คือ
ปราสาทของพระพุ ทธเจ้า สถานที่ที่ พ ระพุท ธเจ้าเสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพุท ธมารดาที่ อยู่บนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์13

13

ศักดิ์ชัย สายสิงค์. “ศูนย์กลางจักรวาลกับสถาปัตยกรรมวัดสุทัศนเทพวราราม” งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจาปี ๒๕๕๒ “พระนั่งเกล้าฯ กับความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ”. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552) หน้า 41.
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ภาพประกอบ 95 : พระอินทร์ทรงช้าง กรอบหน้าบันบน วัดสุทัศน์ฯ
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

ความงามของสัดส่วนกับการแก้ปัญหาในเชิงความรู้สึกต่องานสถาปัตยกรรมที่ควรกล่าว คือการ
แบ่งสัดส่วนจากหลังคาพระวิหารวัดสุทัศน์ฯ ซึ่งเป็นหลังคาทรงจั่วคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ทาให้หลังคามีขนาด
ที่ ก ว้างใหญ่ ม าก ที่ อ าจส่ง ผลให้เกิ ดความรู้สึก ทึ บ ตันจากปริม าตรของอาคาร การแก้ ปัญ หาเชิง ช่างจึง
พยายามแบ่งย่อยผืนหลังคาที่ ก ว้างใหญ่นั้นออกเป็นพื้นที่ เล็ก ลงด้วยการซ้อนชั้นหลังคาเพิ่ม ขึ้นหนึ่งชั้น
พร้อมกับแบ่งย่อยผืนหลังคาของแต่ละชั้นออกเป็นตับจานวน 4 ตับ โดยไล่ขนาดจากหลังคาประธานซึ่งมีผืน
หลังคากว้างที่สุด แล้วจึงลดขนาดของปีกนกแต่ละตับให้เล็กลงตามลาดับ14 ทาให้เกิดการสร้างจังหวะของ
รูปทรงภายในปริมาตรเดียวกัน

14 ศักดิ์ชัย

สายสิงค์. (2552) หน้า 23.
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ภาพประกอบ 96 : ซ้อนชั้นหลังคา พระวิหาร วัดสุทัศน์
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

ภาพประกอบ 97 : เจดีย์ทรงเครื่อง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ
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เจดีย์ท รงเครื่อ ง เป็นอีก รูป แบบของเจดีย์ที่ ส ร้างมาแต่ส มั ยอยุธยา ถูก นามาสร้างโดยสามารถ
กาหนดได้อ ย่างแน่ชัดว่านิยมสร้างในสมัย รัชกาลที่ 1-3 เท่านั้น15 เช่น พระเจดีย์ทอง ที่เคยอยู่หน้าพระ
อุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม การสร้างมหาเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ทรงเครื่องไว้เคียง พระ
มหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่ออุทิศถวายรัชกาลที่ 2 องค์หนึ่ง เฉลิมพระ
นามว่า มหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน และอุทิศเป็นส่วนพระองค์อีกองค์หนึ่ง เฉลิมพระนามว่า มหาเจดีย์
มุนีปัตตปริกขาร เมื่อคราวบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีการประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน ที่
เป็นเอกลักษณ์ของวัสดุที่ใช้ประดับตามวัดที่สร้างและปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3
นอกจากอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ความใหญ่โตเป็นการแสดงความสาคัญของสถานที่นั้นๆแล้ว ยัง
มีการสร้างพระพุท ธรูป ขนาดใหญ่ขึ้นในรัชกาลคื อการสร้าง พระพุทธไสยาสน์ ยาว 90 ศอก ที่ วิห ารพระ
นอน วัดพระเชตุพ นฯ เพื่อให้มีพระพุทธปฏิมากรใหญ่ประจาพระนคร เพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่เทพยดา
มนุษย์ สรรพสัตว์ทั้งปวงทั่วสากลโลก16 เป็นการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่นอกเหนือจากการอัญเชิญพระ
พุทธขนาดใหญ่จากเมืองเก่าตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เช่น พระศรีศากยมุนี ที่วัดสุทัศน์ฯ

ภาพประกอบ 98 : พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนฯ
ที่มา : พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง (2547)

พระพุ ท ธรูป ที่ ส ร้า งขึ้ น ในสมั ย รั ชกาลที่ 3 สามารถแบ่ ง ได้ เป็ น สองลัก ษณะคื อ พระพุ ท ธรู ป
ทรงเครื่อง ที่สร้างตามคติที่ได้รับความนิยมสืบเนื่องมาแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย กับพระพุทธรูปแบบหุ่นที่
เป็นพุทธลักษณะใหม่อันเป็นลักษณะร่วมของพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรัชกาลนี้ คือ นิ้วพระหัตถ์ยาวเสมอ
กัน พระวรกายแข็งกระด้าง เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปสมัยอืน่ พระเนตรมองตรง พระนาสิกคอนข้างเล็กและ
15 ศักดิ์ชัย สายสิงค์.
16 ศักดิ์ชัย สายสิงค์.

(2551) หน้า 169.
(2551) หน้า 257.
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โด่ง พระโอษฐ์เล็ก เส้นพระโอษฐ์เกื อบเป็นเส้นตรงตวัดปลายเพียงเล็กน้อย เสมื อนแย้มพระสรวลเพียง
เล็กน้อยที่ กล่าวกันว่ามีพระพัก ตร์อย่างหุ่น คือสีพระพักตร์แสดงอาการนิ่งคล้ายหุ่นละคร 17 ตัวอย่างเช่น
ประธานวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร

(ซ้าย) ภาพประกอบ 99 : ประธานวัดราชโอรสาราม
(ขวา) ภาพประกอบ 100 : พระพุทธรูป วัดพิชัยญาติการาม
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

พระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัตนโกสินทร์มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 คือ พระ
พุทธจักรพรรดิ พระพุ ทธเพชรัตน์ และพระพุทธเนาวรัตน์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการหล่อพระพุท ธ
ทรงเครื่อ งองค์ ส าคั ญ ในปี พ.ศ.2392 คื อ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก และ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ าสุ ร าลั ย
(เปลี่ยนเป็น “นภาลัย” ในสมัยรัชกาลที่ 4) ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 1 และ 2 ตามนามพระพุทธรูปทรงเครื่องแทน จากการที่ประชาชนในสมัยดังกล่าวมักจะพากัน
เรียกสมัยรัชกาลที่ 1 ว่า “แผ่นดินต้น” และรัชกาลที่ 2 ว่า “แผ่นดินกลาง” เพื่อเป็นการเลี่ยงมิให้ประชาชน
เรียกพระองค์ว่าแผ่นดินปลาย18 ทั้งนี้ ลักษณะพระพุทธรูปประทับยืนยกมือทั้งสองเสมอระดับอกนั้น ควร
จัดว่าเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร แต่การทรงเครื่องของพระพุทธรูปจะเรียกตามคติทางประติมานวิทยา
ว่า พระพุทธปางทรมานพญามหาชมพู ตามคัมภีร์มหาชมพูบดีสูตร จากตานานที่กล่าวถึงพญามหาชมพูที่
เชื่อว่าตนเองนั้นเป็นจักรพรรดิที่ ยิ่งใหญ่ก ว่าทุ กพระองค์ จึงไม่ ยอมฟังคาสั่งสอนของผู้ใด พระพุท ธองค์
ต้องการจะสั่งสอนจึงเนรมิตพระองค์ทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิ เพื่อแสดงให้เหนือกว่าพญามหาชมพู พญา
17

ศักดิ์ชัย สายสิงค์. (2551) หน้า 221.
ดู “พระพุทธปฏิมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ใน สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์. พระพุทธปฏิมาใน
พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สานักราชเลขาธิการ, 2535.
18
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มหาชมพูจึงทรงยอมรับและฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า19 หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ การถวายความ
เป็นจักรพรรดิของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง 20

(ซ้าย) ภาพประกอบ 101 : พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
(ขวา) ภาพประกอบ 102 : พระพุทธรูปพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ที่มา : พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (2535)

ในการงานจิตรกรรมฝาผนัง มี ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสอดคล้องกั บความ
เปลี่ยนแปลงในด้านสถาปัต ยกรรมคืออิ ทธิพลจากศิลปะจีน ทั้งที่เป็นงานที่ เขียนขึ้นใหม่ เช่น จิตรกรรม
เครื่องมงคลอย่างจีน หรือ เครื่องตั้ง ในพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม วัดนาคปรก กับลักษณะงานที่ยังสืบ
ทอดแบบประเพณี เช่น วัดสุวรรณาราม และงานเขียนเพิ่มเติมจากการบูรณะในสมัยดังกล่าว โดยหากไม่นับ
จิตรกรรมในรูปแบบจีนที่เขียนโดยช่างชาวจีนแล้ว เรื่องราวที่ใช้ถ่ายทอดในงานจิตรกรรมยังคงสืบทอดขนบ
นิยมปรัมปราคติด้วยเรื่อง อดีตพุทธเจ้า นิทานชาดก พุทธประวัติ และเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐาน กับอีกส่วนที่
เป็นปรัมปราคติแนวใหม่ที่เป็นผลจากพัฒนาการทางสังคมจากทั้งภายในและภายนอก จนเกิดเป็นเรื่องราว
แนวใหม่ในจิตรกรรมสมัยนี้ตามเนือ้ หาทีป่ รากฏในหนังสือ “จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการ
แสดงออกก็เปลี่ยนตาม” คือ ชุดประวัติพระสาวก พระสาวิกาเอตทัคคะ อุบาสก อุบาสิกาเอตทัคคะ เรื่อง
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ศักดิ์ชัย สายสิงค์. (2551) หน้า 235.
วัลลิโภดม. (2550) หน้า 10.
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ธุดงควัตร วรรณกรรมประชาชน และมหรสพประชาชน 21ที่เลยจากการใช้คติปรัมปราในอดีต อันเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแนวเรื่องมาอิงสิ่งที่เป็นความจริง ก็นาพาให้ช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนังต้องเขียนภาพอิงความ
สมจริงขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของผู้คน เชื้อชาติ และอาชีพ ที่เป็นความเลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้นจริงในสังคมขณะนั้น หรือ อาคารบ้านเรือนทั้ งแบบจีนและฝรั่งที่เริ่ม มี การกาหนดแสงเงาและใช้
ลักษณะการถ่ายทอดแบบทัศนีวิทยาผสมลงไป

(ซ้าย) ภาพประกอบ 103 : จิตรกรรมฝาผนังลายเครื่องตั้ง
(ขวา) ภาพประกอบ 104 : จิตรกรรมประดับเพดานอิทธิพลศิลปะจีน วัดราชโอรสาราม
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ

เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 คือลักษณะการใช้สีมืดเป็นสีพื้น ที่จะขับ
การใช้คู่สีระหว่างสีเขียวกับสีแดงให้โดดเด่นและเป็นคู่สี หลักกับการระบายพื้นด้วนสีมืด เป็นเอกลักษณ์ ที่
แทบไม่ พ บมาก่ อ นในจิ ต รกรรมรุ่ น แรกของสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ 22 รวมถึ ง การแสดงความสมจริ ง ของ
ส่วนประกอบในฉาก เช่น ต้นไม้ น้าทะเล ในจิตรกรรมฝาผนังวัด สุวรรณาราม ตลอดจนพัฒ นาการทาง
ลวดลายที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ลวดลายจีนและฝรั่งที่เรียกว่า ลายเทศ หรือแถบคดโค้งคล้ายริ้วผ้าแบบ
ภาพเขียนจีนหรือที่เรียกว่า ลายฮ่อ ที่นิยมใช้ แทนเส้นแบ่งฉากในภาพแบบเดิมที่เรียกว่าเส้นสินเทา ที่เริ่ม
หมดความนิยมจากการที่ช่างได้ใช้ฉากธรรมชาติ เช่น แนวไม้ ป่าเขา ทาหน้าที่เป็นตัวแบ่งภาพแทน
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สันติ เล็กสุขุม. จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
2548) หน้า 20.
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ภาพประกอบ 105 : คู่สีจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 3

(ซ้าย) ภาพประกอบ 106 : แถบคดโค้งคล้ายริ้วผ้าแบบภาพเขียนจีนหรือ ลายฮ่อ
(ขวา) ภาพประกอบ 107 : ภาพมหาชนกชาดก ช่างเขียนภาพทะเลแบบสมจริง วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
ที่มา : จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม (2548)
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คติการสร้างอาคารในพุทธสถานช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สามารถมองได้ว่ายังเป็นการสืบทอด
รูปแบบ คติการสร้างจักรวาลทัศน์แบบไตรภูมิจากสมัยอยุธยาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการวางผัง การใช้
พระอุโบสถหรือพระวิหารเป็นอาคารประธาน ยกเว้นพระปรางค์วัดอรุณฯที่ตั้งใจให้เป็นพระมหาธาตุประจา
เมือง สะท้อนความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ ส่วนความแตกต่างในรูปแบบนั้นเป็นเพียงเรื่องรายละเอียดที่ยังคง
อยู่ภายใต้โลกทัศน์แบบเดิม พิจารณาได้จากวิวัฒนาการของการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์ในวัดที่เป็นการสืบ
ทอดคติความเชื่อที่เกิดจากรับและผสมผสานความเชื่อตลอดระยะเวลากว่า 500 ปี หากนับแต่สมัยลพบุรี
ความเปลี่ยนแปลงทางคติความเชื่ออย่างสาคัญที่แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อที่เคย
เกิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ จากโลกทัศน์ ที่เป็นผลรวมของวิถีชีวิต ศาสนา การปกครองที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ความเปลี่ยนแปลงทางความเชื่ออย่างสาคัญเกิดจากการปะทะระหว่างโลกเก่ากับ
โลกใหม่ในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีผลต่อการสานึกถึงที่ตั้งและตัวตนต้องเปลี่ยนไปอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ศูนย์กลางของอานาจในโลกเก่าอย่างจีนกาลังหมดไป และการใช้ความใหญ่โตที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรื่อง
ทางศาสนาเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญของรัฐ ต้องเปลี่ยนไปเมื่อสยามได้รู้จักแผนที่โลกแบบตะวันตกในปี
พ.ศ.237623 อันเป็นของที่มาจากแดนไกลในฐานะความรู้ใหม่อันทรงพลัง ที่มาพร้อมเทคโนโลยีและอาวุธ
ร้ายแรงเกินกว่าที่ดินแดนรอบๆสยามจะรู้เท่าทันจนตกอยู่ใต้อานาจของผู้ที่มาจากแดนไกลในที่สุด
โลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสานึกและมุมมองที่มีต่อโลกผ่านพุทธ
ศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันสาคัญที่ให้คาอธิบายและสร้างสานึกที่มีต่อโลกแก่มนุษย์นับแต่โบราณ ไปพร้อมๆกับ
การประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่จ ากโลกตะวันตก โดยเฉพาะการเรียนรู้อดีตอย่างเป็นวิท ยาศาสตร์ที่ เรียกว่า
ประวัติศาสตร์ ซึ่งทาให้ความหมายของการรื้อฟื้นอดีตที่กาลังจะเกิดขึ้นในรัชกาลต่อมามีความสาคัญต่อการ
อธิบายเรื่องชนชาติ อารยธรรม ศาสนา ที่ล้วนต้องอาศัยความรู้ใหม่ดังกล่าวเพื่อสร้างตัวตนในโลกสมัยใหม่
ขึ้น
คาถามหลังเรียน/แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1. เหตุและปัจจัยทีท่ าให้เกิดพัฒนาการทางศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3
2. ลักษณะอันโดดเด่นของศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 คืออะไร
3. รูปแบบทางศิลปะที่สบื ทอดมาแต่โบราณที่ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 มีอะไรบ้าง
4. แบบอย่างทีเ่ กิดขึ้นใหม่ในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 มีอะไรบ้าง
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ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ :
มติชน, 2547) หน้า 50.
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