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บทที่ 1 จิตรกรรมก่อนสมัยรัตนโกสินทร ์
 
ขอบเขตเนื้อหา 

1. ความหมายของจิตรกรรมไทย 
2. ประเภทของลายไทย  ภาพไทย 
3. การสืบเนื่องของจิตรกรรมไทยสมัยต่างๆ 
4. การใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ในจติรกรรมไทย 
5. องค์ประกอบในภาพจิตรกรรมไทย 
6. การจัดวางองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

 
วัตถุประสงค ์
 หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของจิตรกรรมไทยได ้
2. บอกประเภท และความสืบเนื่องของจิตรกรรมไทยได ้
3. อธิบายวิธีการแสดงออกในงานจิตรกรรมไทยได้ 

 
ความหมายของจิตรกรรมไทย 
 
 จิตรกรรม (Painting) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง ปรากฏคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ และ
คุณค่าทางด้านเนื้อหา สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ โบราณคดี ลัทธิศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม 
เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่อดีตกาล 
 จิตรกรรมไทย หมายถึง ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทยที่แตกต่างจากศิลปะของชน
ชาติอื่น แม้ว่าอาจมีอิทธิพลศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่สามารถ ดัดแปลง คลี่คลาย ตัดทอน หรือเพิ่มเติม
จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ตนเองได้อย่างสวยงาม ลงตั ว และมีวิวัฒนาการด้านรูปแบบ วิธีการมา
ตลอดจนถึงปัจจุบัน และสามารถพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต “ลายไทย” เป็นส่วนประกอบของภาพเขียนไทย
ใช้ตกแต่งอาคาร สิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ เครื่องประดับ ฯลฯ เป็นลวดลายที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันซึ่งน าเอา
รูปร่างจาก ธรรมชาติมาประกอบ เช่น ลายกนก ลายกระจัง ลายประจ ายาม ลายเครือเถา เป็นต้นหรือเป็น
รูปที่มาจากความเชื่อและคตินิยม เช่น รูปคน รูปเทวดา รูปสัตว์ รูป ยักษ์ เป็นต้น จิตรกรรมไทยเป็นวิจิตร
ศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดี งามของชาติ มีคุณค่าทางศิลปะแลเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้า เรื่องที่เกี่ยวกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการแต่ง
กาย ตลอดจนการแสดงการเล่มพื้นเมืองต่าง ๆ ของแต่ละยุคสมัยและสาระอื่น ๆ ที่ประกอบกัน เป็นภาพ
จิตรกรรมไทย งานจิตรกรรมให้ความรู้สึกในความงามอันบริสุทธิ์น่าช่ืนชม เสริมสร้างสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจ
มวลมนุษยชาติได้1 
 

                                                           
1 จิตรกรรมไทย.  <http://www.prc.ac.th/newart/webart/history07.html>   
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 “จิตรกรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ .2525 ให้ความหมายไว้ว่า 
“จิตรกรรม” น.ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ  “จิตรกร” น.ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ2 ส่วน น. 
ณ ปากน้ า ได้ให้ความหมายว่า “จิตรกรรม” คือ การเขียนภาพ “จิตรกร” คือผู้เขียนภาพ ในสมัยโบราณ
เรียกว่าช่างเขียน เป็นหนึ่งในช่างไทยสิบหมู่ของไทย งานศิลปกรรมสมัยก่อนเรียก งานช่าง3 
 วิชัย วงศ์ใหญ่ ให้ความหมายว่า “จิตรกรรม” หมายถึง ภาพเขียนหรือรูปเขียนเส้นและสีโดย
อาศัยอุปกรณ์ต่างๆ เช่นดินสอ ภู่กัน จานสี สีน้ า สีน้ ามัน สีฝุ่น ก่อนที่จะท าภาพเขียนระบายสีจะต้องร่างรูป
ลายเส้น จึงถือว่าเส้นเป็นที่มาของงานจิตรกรรมด้วย4 
 เวงค์ เคล้าส์ นิยาม “จิตรกรรมไทย” ออกเป็นสองนัย นัยแรกมองว่าภาพวาดเป็นสื่อส าหรับ
เรียนรู้พุทธประวัติ และพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  นัยที่สองภาพวาดเป็นสื่อให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่
ไม่เข้าใจลายลักษณ์อักษรศึกษาพระธรรมบท5 
 
ประเภทของลายไทย ภาพไทย 
 
 จิตรกรรมไทยจ าแนกโดยใช้เกณฑ์พัฒนาการผลงาน ลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรม ทีป่รากฏใน
ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ6  
 1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี  (Thai Traditional Painting) เป็นศิลปะที่มีความประณีต
สวยงาม แสดงความรู้สึกชีวิติจิตใจและความเป็นไทย ที่มีความอ่อนโยน ละมุนละไม สร้างสรรค์สืบต่อกันมา
ตั้งแต่อดีตมีลักษณะประจ าชาติที่มีลักษณะ และรูปแบบเป็นพิเศษ นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนา และอาคารที่เกี่ยวกับบุคคลชั้นสูง เช่น โบสถ์ วิหาร พระที่นั่ง วัง บนวัสดุที่เป็นผ้า หรือ
กระดาษ และบนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามกรรมวิธีของช่างเขียนไทยแต่โบราณ เนื้อหาที่เขียนเรื่องราว
เกี่ยวกับอดีตพุทธ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีและชีวิตไทย พงศาวดารต่าง ๆ ส่วนใหญ่
นิยมเขียนประดับผนังพระอุโบสถ วิหารอันเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีทางศาสนา ลักษณะจิตรกรรม
ไทยแบบประเพณีเป็นศิลปะแบบอุดมคติ (Idealistic) ผนวกเข้ากับเรื่องราวที่กึ่งลึกลับ  เป็นภาพ 2 มิติ ให้
ความรู้สึกเพียงด้านกว้างและยาว ไม่มีความรู้และไม่มีการใช้แสง และเงามาประกอบ จิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีมีลักษณะพิเศษในการจัดวางภาพ แบบเล่าเรื่องเป็นตอน ๆ ตามผนังช่องหน้าต่าง โดยรอบโบสถ์ 
วิหาร และผนังด้านหน้าและหลังพระประธาน ภาพจิตรกรรมไทยมีการใช้สีแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย 
เช่น สีเอกรงค์ และสีพหุรงค์  รูปแบบลักษณะตัวภาพในจิตรกรรมไทยเป็นรูปแบบอุดมคติที่แสดงออกทาง
ความคิดให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและความส าคัญ ของภาพ เช่น รูปเทวดา นางฟ้า กษัตริย์ นางพญา นางร า 
จะมีลักษณะเด่นงามสง่า ด้วยลีลาอันชดช้อย แสดงอารมณ์ความรู้สึกปิติยินดี หรือเศร้าโศกเสียใจด้วยอากัป 
กิริยาท่าทาง ถ้าเป็นรูปยักษ์ มาร ก็แสดงออกด้วยท่าทางที่บึกบึน แข็งขัน ส่วนพวก วานรแสดงความลิงโลด 

                                                           
2 ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์,  
2530) หน้า 232-233. 
3 ประยูร อุลุชาฏะ. พจนานุกรมศิลป์. โดย น.ณ ปากน้ า (นามแฝง). พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530) หน้า 
55. 
4 วิชัย วงศ์ใหญ่. ศิลปเบื้องต้น. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บูรพาศิลป์, 2515) หน้า 83. 
5 เวงค์  เคล้าส์.  “จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย,”  ใน  หนังสือรวมเอกสารวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร.  
(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บริษัทไทยวิทรูเอล, 2528) หน้า 59. 
6 จิตรกรรมไทย.  <http://www.prc.ac.th/newart/webart/history07.html>   
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คล่องแคล่วว่องไวด้วยลีลาท่วงท่าและหน้าตา ส าหรับพวก ชาวบ้านธรรมดาสามัญก็จะเน้นความตลกขบขัน 
สนุกสนานร่าเริงหรือเศร้าเสียใจ ออกทางใบหน้า ส่วนช้างม้าเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็มีรูปแบบแสดงชีวิตเป็น
ธรรมชาต ิ  
 2. จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย (Thai Contemporary Painting) จากความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการของโลก  ความเจริญทางการศึกษา การคมนาคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง การรับรู้
ข่าวสาร ความเป็นไปของโลกล้วนมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด และ แนวทางการแสดงออกของศิลปินในยุคต่อๆ 
มา ซึ่งได้พัฒนาไปตามสภาพแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิด และความ
นิยมในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง ลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทยร่วม
สมัยส่วนใหญ่รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกสกุลลัทธิต่างๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน 
 
 ทัศนธาตุในงานจิตรกรรมไทย  ถูกน ามาใชเ้พื่อการแสดงออก และสื่อความหมายดังนี้7  
 1. การใช้เส้น ให้ความส าคญัของเส้นรูปนอก และเส้นรายละเอียด ภายในเพื่อสร้างอารมณ์
ความรู้สึกใหส้มบูรณ ์
 2. การใช้สี  
  2.1 ใช้สีแบ่งแยกระดับศักดิ์ สูง-ต่ า ตามความส าคัญของตัวภาพ 
  2.2 ใช้สีเพื่อแบ่งแยกตามพงศ์เผ่าและเพื่อให้เกิดความแตกต่างไม่ซ้ ากัน เพราะตัวละครมี
จ านวนมาก 
  2.3 ใช้สีเพื่อเน้น หรอืให้เกิดความเด่นชัด ดึงดูดสายตา นิยมใช้สีแดง 
  2.4 ใช้สีเพื่อสือ่ให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเชิงสัญลักษณ ์
 3. การใช้ทองค าเปลว สีทองเป็นสีมีค่าสูง คติการปิดทองมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบูชา 
 การจัดระดับความส าคัญของรูปแบบในภาพจิตรกรรมไทย แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ประเภทภาพ  
สถาปัตยกรรม และสัตว์ 
 

แบบอุดมคต ิ รูปแบบผสมกึง่อุดมคติ รูปแบบเหมือนจริง 
ประเภทภาพ 

คน,ตัวภาพพระ-นาง ท่าทางเป็น 
นาฏลักษณ์ มแีบบแผนกษัตริย์ ,
เทพ,พระพุทธเจ้า, บุคคลส าคญั 
 

ประเภทภาพ 
ข้าราชบริพาร,ขุนนาง,สนม,ก านัล 
เป็นภาพที่ให้เป็นภาพผสมกึ่ง 
นามธรรม กึ่งความเป็นจริง มี
ความนุ่มนวลลดลง 

ประเภทภาพ 
กาก,พลทหารเลว,ชาวบ้าน แสดงสี
หน้า ท่าทาง ให้อารมณ์ดุดัน ตลก
ขบขัน เป็นภาพที่เลียนแบบความ
เป็นจริง 

                                                           
7 <http://www.siamlocal.com/info/knowledge.htm> 
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ประเภทสถาปัตยกรรม 
ปราสาท, วิมาน เป็นลักษณะ
รูปแบบใน ทางการออกแบบ
เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ แทนอนั
เป็นความงาม คิดทางนามธรรม 
 

ประเภทสถาปัตยกรรม 
ศาลา, หอคอย, ซุ้มประตูวัง เป็น
ภาพที่เลียนแบบ และจดจ ามา
จากวัด หรือวังหลวง หรือเป็น
การออกแบบให้พิศดาร แต่มี
ความส าคัญรองลงมา 

ประเภทสถาปัตยกรรม 
อาคาร, บ้านทีอ่ยู่อาศัย, ศาลาพัก 
ศาลาริมน้ า เป็นภาพที่สะท้อน ความ 
เป็นอยู่ในยุคสมัย มีลักษณะเป็นการ
เลียนแบบ ความเป็นจริง 
 

ประเภทสัตว ์
อุดมคติ, สัตว์ประดิษฐ,์ สัตว์หิม
พานต์, ประเภทจตุบาท,ทวิบาท 
มีลวดลายประกอบดูสง่างาม 
เป็นทิพย์ 

ประเภทสัตว ์
ผสมอารมณ์ความอ่อนหวาน 
นุ่มนวล เช่น ช้าง, ม้าทรง ของ
พระมหากษัตริย์ หรือของขุนนาง
เป็นสัตว์ ที่มีการประดิษฐ์ท่าทาง 

ประเภทสัตว ์
ที่ลอกเลียนความจริง เช่น หมู,สุนัข, 
แพะ, แมว, วัว ฯลฯ สัตว์เล็กๆ เช่น 
กระต่าย, นก เป็นสัตว์ประเภท
สามัญทั่วไป 

 
 จิตรกรรมไทยประเพณี มีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นแบบแผน 2 ประการ ดังนี้ 
 1. แบบแผนเฉพาะด้านเชื้อชาติ 
  ศิลปกรรมเป็นสื่อ ที่แสดงออกให้รับรู้ได้ถึงชนชาติ หรือเชื้อชาติในด้าน คติความเชื่อ, อุดมคติ, 
ความรู้, วิชาการ, รสนิยม ซึ่งมี สภาพแวดล้อม สังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และ
อิทธิพลของศิลปะอ่ืน เป็นตัวแปรที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว แสดงออกได้ในลักษณะที่เป็นขนบนิยม ดังนี ้
  1.1 รูปแบบ (หมายถึง ตัวแบบในการแสดงออก) ยึดถือเอาความงามด้านอุดมคติหรือเหตุผล
ทางนามธรรม มากกว่ารูปธรรม ดังจะเห็นได้จากตัวภาพ พระ -นาง อันเป็นลักษณะที่เป็นความงามใน
ลักษณะประดิษฐ์อย่างละครหรือนาฏลักษณ์ เป็นท่า หรือ แบบต้นคิดซึ่งถือว่าเป็นความงามอันสู งส่ง
แตกต่างจากความเป็นธรรมดาสามัญอย่างตาสัมผัสรูป (Figure) การคิดประดิษฐ์ยึดถือเอาเป็นความงาม
อย่างออกแบบ (Design) เป็นความงามที่เป็นอุดมคติ (Ideal) และเป็นแบบก าหนดนิยม 
  1.2 เนื้อหา ส่วนใหญ่มาจากความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นความมุ่งหมายในทางศีลธรรมที่เป็น
ความรู้วิชาการ หรือ วรรณคดีจากอิทธิพลต่างประเทศมีเป็นส่วนน้อย ส่วนเนื้อหาอันเป็นคติชนมักมีแทรก 
อยู่บ้างเป็นส่วนประกอบ รองในฝ่ายโลก เพื่อให้เกิดความขัดแย้งทางเนื้อหาฝ่ายธรรมะและมักพบเห็นได้ใน
บางเรื่องของจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องที่นิยมเขียน โดยทั่วไป ดังนี้ 
   1.2.1 เรือ่งทางศาสนาอันได้แก่ พุทธประวัติ, คติธรรม, ค าสอน, ไตรภูมิ ฯลฯ 
   1.2.2 ประวัติพระพุทธรูป, อดีตพุทธ, ปริศนาธรรม 
   1.2.3 อิทธิพลวรรณคดี อื่นๆ เช่น รามเกียรติ์  อิเหนา 
   1.2.4 ความรู,้วิชาการ เช่น ภาพประกอบต าราสัตว์, ภาพความรู้ทางดาราศาสตร์, 
โหราศาสตร์, ภาพแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 
   1.2.5 ประวัติศาสตร์, ประวัติบุคคลส าคัญ 
   1.2.6 คติชาวบ้าน, นิทาน 
  1.3 เทคนิควัสดุ เทคนิควัสดุเป็นโครงสร้างส าคัญที่ใช้สื่อแสดงออกตามความถนัดของช่างหรือ
ศิลปิน ในการสร้างงาน จิตรกรรมไทย ศิลปินไทยใช้เทคนิควัสดุแตกต่างกันไปตามความ เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ซึ่งมีแนวเรื่องเป็นตัวก าหนด ตัวอย่างที่เห็นเป็นความส าเร็จอย่างยิ่งก็คือ ขบวนการด้านเทคนิค
ในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง ช่างไทย (ศิลปิน) มีความ เข้าใจในลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุในการ
สร้างงานเป็นอย่างดี เป็นภูมิรู้ที่สั่งสมและพัฒนากันต่อมาจนมีแบบแผน  
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 2. แบบแผนดา้นการศึกษา 
 การศึกษาศิลปะหรืองานช่างสมัยโบราณ มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน ผู้ที่รักในสายงาน
ช่างต้องเสนอตัวไปฝากเป็นศิษย์ในส านักครูช่าง จึงจะได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ด้านรูปแบบของศิลปไทยตาม
แบบแผนโบราณผ่านขั้นตอนการเลือกเฟ้น เพื่อให้มี คุณสมบัติ ของความเป็นช่างที่ดีและการได้ค้นพบ
ตนเองในสายงานที่ถนัด เพ่ือให้เป็นผู้มีความสามารถ และเช่ียวชาญในงาน ช่วงนั้นๆสืบทอดกันต่อไป 
 การศึกษามีการจัดระเบียบตามขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ฝึกฝนการเขียนลวดลายทุกประเภทตามแบบอย่างครู โดยมุ่งหมายให้เกิดทักษะใน
การใช้เส้นแบบต่างๆขณะเดียวกันก็จะได้ฝึกการใช้สายตา ปฏิภาณด้านความจดจ า เพื่อให้เป็น พื้นฐานใน
ขั้นสร้างสรรค์ระดับที่สูงขึ้น ระดับทักษะความช านาญการใช้เส้นในขั้นนี้คือ ความสามารถเขียนเส้น "คดได้
วง ตรงให้ได้เส้น" การศึกษาในขั้นต้นดังกล่าวเป็นพื้นฐานของงานชา่งเขียนทุกแขนง 
  ขั้นที่ 2 ฝึกเขียนตัวภาพ ประเภทคนตามแบบแผนที่เป็นอุดมคติ เช่น ภาพพระ-นาง ตัวภาพที่
ไม่ใช่ คน เช่น ยักษ์, ลิง ตัวภาพที่เป็นสัตว์ประดิษฐ์ เช่น สัตว์หิมพานต์ และสัตว์สามัญทั่วไปทั้งจตุบาท , 
ทวิบาท สัตว์น้ าและสัตว์บก  การศึกษาในขั้นนี้มุ่งให้เกิดความเข้าใจและจดจ า แบบอย่างชั้นสูงซึ่งมี
แบบอย่างนาฏลักษณ์เข้าใจความงามในเรื่องสัดส่วน ขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ฝึกฝนให้เกิดทักษะด้านการ
ใช้เทคนิควัสดุ โดยให้ผสมสี และวางโครงสีภาพ เพื่อการเตรียมให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทาง
สร้างสรรค์เฉพาะสาขาและให้เป็นผูท้ี่ค้นพบแบบเฉพาะของตนเอง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นความสมบูรณ์ของความเป็นช่าง ผู้ฝึกฝนมีทักษะความช านาญสมบูรณ์แล้วตาม
การศึกษาโดยผ่านขั้นตอนมาตามล าดับจนสามารถออกแบบองค์ประกอบภาพ และวางสีได้ เข้าใจวัสดุ
อุปกรณ์ที่น ามาสร้างงาน ตามแบบอย่างของแบบแผนช่างโบราณคดีแล้วจะเป็นช่างเขียนน้ ากาว หรือจิตรกร
ที่สมบูรณ์ เพรียบพร้อมไปด้วยทักษะ เชาว์ปัญญาสูงสามารถที่จะประกอบงานจิตรกรรมได้อย่างมีคุณค่า 
 จุลทัศน์ พยาฆรานนท์8  กล่าวว่า รูปแบบทางจิตรกรรม คือสิ่งที่ช่างจิตรกรรมเขียนระบาย ท าขึ้น
เพื่อแทนสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เขาปรารถนา จะใช้มันเพื่อพรรณนาหรืออธิบายประสบการณ์ และความนึกเห็น
ของเขาเกี่ยวกับหลักการแห่งรูปแบบในจิตรกรรมไทย มีการสร้างสรรค์รูปแบบอยู่ 3 แบบ คือ  
 1. รูปแบบอย่างประดิษฐ์ เป็นรูปแบบจิตรกรรมทั่วไป เป็นต้นว่า รูปแบบภาพมนุษย์ ภาพสัตว์ 
ภาพวัตถุ ภาพสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ เขามอ ล้วนถูกเขียนหรือสร้างขึ้นโดยการประดิษฐ์หรือจัดระเบียบเส้น
รูปภาพนอกจากทรวดทรง ส่วนสัดตลอดจนรายละเอียดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถสัมผัสเข้าใจและง่ายต่อ
การรับรู้ของผู้ดู  
 2. รูปแบบอย่างสร้างขึ้นใหม่ ได้แก่ การสร้างรูปใหม่โดยการสับต าแหน่ง เช่น น าเอาส่วนของ
ร่างกายคนท่อนบนต่อกับท่อนล่างของนก เกิดเป็นรูปกินนร การสร้างรูปใหม่โดย เพิ่มอวัยวะ เช่นการน า
ศรีษะเพิ่มเติมเข้ากับร่างเดิมเกิดรูปแบบหลายหน้า เช่น พระพรหม การสร้างรูปใหม่โดยย่อส่วนลงให้เล็ก
กว่าความจริงเช่น รูปเหย้าเรือน ศาลา ปราสาท เขียนให้มีขนาดเล็ก เพื่อบรรจุภาพคนให้พอแก่การเล่าเรื่อง 
และแสดงออกเท่านั้น 
 3. รูปแบบอย่างลดทอน เป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์หรือเครือ่งหมายแทนสิ่งซึ่งเป็นรูปธรรม  
 
 

                                                           
8 จุลทัศน์ พยาฆรานนท์.  “แบบอย่างจิตรกรรมไทย,” ใน  ไทยศึกษา.  (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์,  2523)  
หน้า 269-272. 
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การสืบเนื่องของจิตรกรรมไทย 
 
 ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์บนผนั งสะท้อนให้ เห็นถึ งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
สภาพแวดล้อม ระบบความคิด ความเชื่อ ของผู้เขียนได้  ภาพเขียนสี หรือรูปเขียนแสดงออกหลากหลาย 
บางภาพสื่อความหมายได้ทันที บางภาพต้องตีความ ภาพศิลปะถ้ าปรากฏ 2 อย่าง คือ ภาพที่เป็นธรรมชาติ 
(Naturalistic/ Naturalism) หรือเรียกว่า “ภาพสัจนิยม” (Realistic/Realism) แสดงอากับกริยาท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจน กับภาพคตินิยม (Idealism) และสัญลักษณ์ (Symbolism) ซึ่งไม่เป็นธรรมชาติ 
(Non naturalistic) และอาจเป็นเครื่องหมาย (Sign) บ่งบอกว่าสื่อความหมายอะไร9  
 กรรมวิธีการสร้างงาน มี 2 อย่างคือ การลงสี (Pictograph) (มักเรียกผิดว่า ภาพเขียนสี) กับการ
ท ารูปรอยลงในหิน (Petroglygh) กรรมวิธีการลงสี วาดด้วยสีแห้ง (Drawing with drypigment) การเขียน
หรือระบาย (Painting) การพ่น (Stencilting) การทาบ (Imprinting) การสะบัดสี (Paint splattering) 
บางแห่งใช้วิธีผสมผสานเช่นใช้มือเป็นต้นแบบ  การก าหนดอายุภาพลงสี ยังไม่อาจหาข้อสรุปตามหลักวิชา
ด้านทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะส่วนประกอบของสี ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุที่อาจน าไปหาอายุด้วยวิธี 
เรดิโอ คาร์บอน ได้สูญสลายไปตามกาลเวลา แต่พอสันนิษฐานได้ว่าศิลปะถ้ าอีสานจ านวน 131 แห่ง อาจจะ
อยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญด้านพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ เมื่อประมาณ 
5,000-6,000 ปี มาแล้ว จนถึงราวๆ 2,000 –3,000 ปี ล่วงมาแล้ว10  
 จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ของไทย สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการสั่งสอน และจูงใจ
พุทธศาสนิกชนให้เห็นจุดหมายทางจิตใจหรือเป็นการเตือนใจให้ระลึกอยู่เสมอว่าการประพฤติปฏิบัติของตน
ในภพนี้ ย่อมจะน ามาซึ่งคุณและโทษในภพหน้า11 ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ศิลป์ พีระศรี ว่าจิตรกรรม
ฝาผนังนิยมเขียนขึ้นไว้เป็นพุทธบูชา ตามผนังโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ผนังถ้ า มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประดับตกแต่งพื้นผนัง โน้มน้าวชักน าให้ผู้ดูเกิดความศรัทธาต่อพุทธศาสนา ส่วนผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วเมื่อได้
สัมผัส จะท าให้ซาบซึ้งต่อพระธรรมค าสั่งสอนยิ่งขึ้น  จิตรกรรมฝาผนังยังปรากฏคุณค่าด้านต่าง ๆ อาทิ 
ทางด้านการศึกษาหลักวิชา แบบอย่างฝีมือช่างที่สั่งสมสืบทอดจากอดีต  คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี  คุณค่าด้านขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  วิถีการด าเนินชีวิต คติความเชื่อของคนในท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี12 จิตรกรรมฝาผนังในแต่ละภูมิภาคมีรูปแบบและเอกลักษณ์แตกต่างกันและหรือคล้ายคลึงกัน
เป็นที่น่าสนใจอย่างย่ิง  
 จิตรกรรมไทย สามารถจ าแนกตามวัสดุที่รองรับการเขียน ซึ่งช่างเขียนได้เขียนไว้บนพื้นที่ต่าง ๆ 
กัน เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ผนังปูน วัสดุดังกล่าวเมื่อน ามารองรับการเขียน จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ได้แก่ 
จิตรกรรมเขียนบนผืนผ้า เรียกว่า “ภาพพระบฏ”  จิตรกรรมเขียนบนสมุด เรียกว่า “ภาพสมุดธาตุ” 
จิตรกรรมเขียนบนฝาผนัง เรียกว่า “จิตรกรรมฝาผนัง” จิตรกรรมเขียนบนไม้หลังบานประตูหน้าต่าง 

                                                           
9 ศิลปากร, กรม.  ศิลปะถ้้าในอีสาน.  (ม.ป.ท. : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด.  2532)  
หน้า 32. 
10 ศิลปากร, กรม. (2532) หน้า 29-42. 
11 เอลิซาเบธ  ไลออนส์.  จิตรกรรมไทยจากเรื่องทศชาติ. แปลจาก The Tosachat in Thai Painting โดย ธนิต อยู่โพธิ.์ 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2506) หน้า 9. 
12 ศิลป์  พีระศรี.  คุณค่าจิตรกรรมฝาผนัง.  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2502) หน้า 4-5. 
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เรียกว่า “ภาพหลังบาน” จิตรกรรมเขียนบนฝาตู้ ฝาหีบ เรียกว่า “ ภาพประดับตู้” หรือ “ภาพประดับ
หีบ”13  
 จิตรกรรมล้านนา 
 จิตรกรรมฝาผนังห้องใต้เจดีย์วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่มีอายุเก่าแก่ที่สุด 14 ในกลุ่มวัฒนธรรม
ล้านนา  เนื้อหาแสดงออกเกี่ยวกับอดีตพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย พระพักตร์ใหญ่ เม็ด
พระศกใหญ่ พระรัศมีทรงดอกบัวตูม ประภามณฑลรอบพระวรกาย ซุ้มใบโพธ์ิเหนือประภามณฑล 
 จิตรกรรมเขียนบนผ้า (พระบฏ) ค้นพบในกรุเจดีย์วัดดอกเงิน อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร  สูง 3.40 เมตร สีเขียนมีลักษณะเป็นสีพหุรงค์ เช่น สีเขียว  สีน้ าเงิน  สีดินเหลือง  สีขาว  
สีแดง และสีด า  อนึ่งพระวรกายพระพุทธองค์ปิดทอง เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากบันได
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระอริยาบทลีลา ฉากหลังเขียนภาพดอกไม้รูปแบบศิลปะจีน 
 จิตรกรรสมัยสุโขทัย 
 ในประเทศไทยพบเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอดีตพุทธที่เก่าแก่และยังหลงเหลืออยู่จากช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 หรือ ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 คือจิตรกรรมภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี 
จากคติในพุทธศาสนาที่เชื่อว่ามีอดีตพุทธทั้งหลายได้เสด็จมาตรัสรู้นับแต่กัลป์อันประมาณไม่ได้ เกิดเป็น
รูปแบบการแสดงเรื่องราวของอดีตพุทธในลักษณะที่มีการจัดองค์ประกอบภาพพระพุทธเจ้าเป็นแถว
แนวนอนตามสัดส่วนของผนัง ที่สามารถเรียงล าดับชื่ออดีตพุทธได้ตามคัมภีร์  จิตรกรรมฝาผนังในคูหา
ปรางค์วัดเจดีย์เจ็ดแถว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  เนื้อหาแสดงภาพอดีตพระพุทธเจ้าใต้ซุ้มโพธิ์เป็น
แถวลักษณะแบบสุโขทัยขนบด้วยตัวภาพเทวดารูปแบบศิลปะลังกา (สิงหล)15 
 เมื่อพิจารณาค าอธิษฐานประกอบการสร้างบุญกุศล ปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลายหลัก ที่
ผู้สร้างมีความปรารถนาจะได้เกิดใหม่ในสมัยของพระพุทธเจ้าในอนาคต คือ “พระศรีอารย์” ตามความเชื่อ
ที่ว่าสมัยนั้นผู้คนจะมีความสุขถ้วนหน้า ศรัทธาความเชื่อดังกล่าว ถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรมเรื่องอดีต
พระพุทธเจ้า16 ซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากอดีตพุทธตันหังกโร ลงมาเป็นล าดับจนถึงพระ
พุทธศากยโคดม รวม 28 องค์ ตามที่ปรากฏในพุทธวงศ์17 แต่การเขียนภาพที่มีจ านวนอดีตพุทธที่มากเกิน 
28 องค์ อาจหมายถึงอดีตพุทธที่มีมาก่อนอดีตพุทธ 28 องค์ ซึ่งเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีความสันโดษ เมื่อ
ตรัสรู้แล้วจะไม่สั่งสอนผู้ใด แสดงด้วยลักษณะของภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งที่ไม่มีบัลลังก์และไม่มี สาวก
ประกอบ18  
 

                                                           
13 ราชบัณฑิตยสถาน. (2530) หน้า 145. 
14 สันติ  เล็กสุขุม และกมล  ฉายาวัฒนะ. จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา. (กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524)  
หน้า 17-18. 
15 Boisselier, Jean.  Thai Painting.  Translated by Janet Seligman Kodansma International Tokyo.  New 
York and San Francisco,  1976) 74. 
16 สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะสุโขทัย. (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2540) หน้า 99. 
17 สันติ เล็กสุขุม, กมลฉายาวัฒนะ. จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา. (เจริญวิทย์การพิมพ์ : กรุงเทพฯ, 2524) หน้า 10. 
18 สันติ เล็กสุขุม, กมลฉายาวัฒนะ. (2524) หน้า 35. 



 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0605203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย  

 
8 

 
 

ภาพประกอบ 1 : จิตรกรรมภาพอดีตพุทธเจ้า วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย ภาพคัดลอกจากวัดเจดีย์เจ็ดแถว พ.ศ. 2501  
ที่มา : 100 ปี เฟื้อ หริพิทักษ์ (2553) 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 : ภาพอดีพุทธเจ้า วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา ภาพคัดลอกจากวัดราชบูรณะ พ.ศ. 2493 
ที่มา : 100 ปี เฟื้อ หริพิทักษ์ (2553) 
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 จิตรกรรมสมัยอยุธยา 
 จิตรกรรมฝาผนังกรุเจดีย์ภายในวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
19 ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ตามที่ปรากฏบนผนังคูหาของเจดีย์รายองค์หนึ่ง (ปัจจุบันเจดีย์ทลายลง
แล้ว) ภายในบริเวณวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา ภาพเขียนเป็นแถวพระพุทธ มากกว่า 3 แถว จากที่
ปรากฏในภาพแต่ละแถวมีพระพุทธ 7 องค์ ระหว่างพระพุทธไม่มีพระสาวกคั่นอยู่ แต่เป็นช่อดอกไม้ผสม
กนกแขวนห้อยจากด้านบน จากจ านวนพระพุทธที่ขาดหายไปมีมากกว่า 28 องค์ จิตรกรรมแห่งนี้อาจ
หมายถึงอดีตพุทธหรือปัจเจกพุทธ19 ส่วนจิตรกรรมในอุโบสถที่ยังไม่มีหน้าต่างด้านข้าง ระหว่างสมัยอยุธยา
ตอนกลางถึงอยุธยาตอนปลาย จิตรกรใช้วิธีแบ่งซอยผนังเป็นเส้นแถบลวดลายต่อเนื่องกันด้านตั้ง เป็น
ท านองก้านต่อดอกหรือลายรักร้อย20 เช่นที่ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
 นอกจากนี้ยังพบภาพเขียนสีในสมุดข่อยและผนังอุโบสถ เช่น สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา 
ฉบับกรุงธนบุรี จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อหา
เกี่ยวกับเทพชุมนุมเรียงเป็นแถวนั่งคุกเข่าพนมมือหันหน้าไปด้านพระประธาน เขียนด้วยสีแดงและด า
เครื่องประดับปิดทอง พื้นหลังมีเส้นสินเทาต่อเนื่องเป็นหยักฟันปลาคั่นระหว่างพื้นหลังสีแดง และสีขาว21 
 

     
(ซ้าย) ภาพประกอบ 3 : จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม (ขวา) ภาพประกอบ 4 : จิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิต 

ที่มา (ซ้าย) : วัดเกาะแก้วสุทธาราม (2529) ท่ีมา (ขวา) : จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม (2544) 
 

                                                           
19 สันติ เล็กสุขุม, กมลฉายาวัฒนะ. (2524) หน้า 46. 
20 น. ณ ปากน้ า. จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544) หน้า 17.  
21 สนธิวรรณ อินทรลับ. จิตรกรรมไทยสกุลช่างต่างๆ. (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526)  
หน้า 52-53. 
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การใช้สีในเชงิสัญลักษณใ์นจิตรกรรมไทย 
 

 สีแดง  มีความอบอุ่น ร้อนแรง เปรียบดังดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังแสดงถึง ความมีชีวิตชีวา ความ
รัก ความปรารถนา เช่น ดอกกุหลาบแดงวัน วาเลนไทน์  ในทางจราจรสีแดงเป็นเครื่องหมายประเภทห้าม 
แสดงถงึสิ่งที่อันตราย เป็นสีที่ต้องระวังเพราะเป็นสีของเลือด  
 สีเขียว  แสดงถึงธรรมชาติสีเขียว ร่มเย็น มักใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ธรรมชาติ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเกษตร การเพาะปลูก การเกิดใหม่ ฤดูใบไม้ผลิ การงอกงาม ในเครื่องหมายจราจร 
หมาย ถึงความปลอดภัย ในขณะเดียวกัน อาจหมายถึงอันตราย ยาพิษ เนื่องจากยาพิษ และสัตว์มีพิษ ก็
มักจะมีสีเขียวเช่นกัน  
 สีเหลือง แสดงถึงความสดใส ความเบิกบาน โดยเรามักจะใช้ดอกไม้สีเหลือง ในการไปเยี่ยมผู้ป่วย 
และแสดงความรุ่งเรืองความมั่งคั่ง และฐานันดร ศักดิ์ ในทางตะวันออกเป็นสีของกษัตริย์ จักรพรรดิของจีน
ใช้ฉลอง พระองค์สีเหลือง ในทางศาสนาแสดงความเจิดจ้า ปัญญา พุทธศาสนา และยังหมายถึงการเจ็บป่วย 
โรคระบาด ความริษยา ทรยศ หลอกลวง  
 สีน้ าเงิน แสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษ มีความสุขุม หนักแน่น และยังหมายถึง ความสูงศักดิ์ ในธง
ชาติไทย สีน้ าเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ในศาสนา คริตส์เป็นสีประจ าตัวแม่พระ โดยทั่วไป สีน้ าเงิน
หมายถึงโลก ซึ่งเราจะ เรียกว่า โลกสีน้ าเงิน  (Blue Planet) เนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่มองเห็น จาก
อวกาศโดยเห็นเป็นสีน้ าเงินสดใส เนื่องจากมีพื้นน้ าที่กว้างใหญ่  
 สีม่วง แสดงถึงพลัง ความมีอ านาจ ในสมัยอียิปต์สีม่วงแดงเป็นสีของกษัติรย์ ต่อเนื่องมาจนถึง
สมัยโรมัน นอกจากนี้ สีม่วงแดงยังเป็นสีชุดของพระ สังฆราช สีม่วงเป็นสีที่มีพลังหรือการมีพลังแอบแฝงอยู่ 
และเป็นสีแห่ง ความผูกพัน องค์การลูกเสือโลกก็ใช้สีม่วง ส่วนสีม่วงอ่อนมักหมายถึง ความเศร้า ความ
ผิดหวังจากความรัก  
 สีฟ้า แสดงถึงความสว่าง ความปลอดโปร่ง เปรียบเหมือนท้องฟ้า เป็นอิสระ เสรี เป็นสีของ
องค์การสหประชาชาติ เป็นสีของความสะอาด ปลอดภัย สีขององค์การอาหารและยา (อย.) แสดงถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ ใช้พลังงานอย่างสะอาด แสดงถึงอิสรภาพ ที่สามารถโบยบินเป็นสีแห่ง ความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการที่ไม่มีขอบเขต  
 สีทอง มักใช้แสดงถึง คุณค่า ราคา สิ่งของหายาก ความส าคัญ ความสูงส่ง สูงศักดิ์ ความศรัทธา
สูงสุด ในศาสนาพุทธ หรือ เป็นสีกายของพระ พุทธรูป ในงานจิตรกรรมเป็นสีกายของพระพุทธเจ้า 
พระมหากษัตริย์ หรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องทรง เจดีย์ต่าง ๆ มักเป็นสีทอง หรือ ขาว และเป็นเครื่อง
ประกอบยศศักดิ์ ของกษัตริย์และขุนนาง แสดงถึงความสะอาด บริสุทธิ์ เหมือเด็กแรกเกิด แสดงถึงความ
ว่างเปล่า ปราศจากกิเลส ตัณหา เป็นสีอาภรณ์ของผู้ทรงศีล ความเชื่อถือ ความดีงาม ความศรัทธา และ
หมายถึงการเกิดโดยที่แสงสีขาว เป็นที่ก าเนิดของแสงสี ต่าง ๆ เป็นความรักและความหวัง ความห่วงใยเอื้อ
อาทรและเสียสละของ พ่อแม่ ความอ่อนโยน จริงใจ บางกรณีอาจหมายถึง ความอ่อนแอ ยอมแพ้  
 สีด า แสดงถึงความมืด ความลึกลับ สิ้นหวัง ความตายเป็นที่สิ้นสุดของทุกสิ่ง โดยที่สีทุกสี เมื่ออยู่
ในความมืด จะเห็นเป็นสีด า นอกจากนี้ยังหมายถึง ความชั่วร้าย ในคริสต์ศาสนาหมายถึง ซาตาน อาถรรพ์
เวทมนต์ มนต์ด า ไสยศาสตร์ ความชิงชัง ความโหดร้าย ท าลายล้าง ความลุ่มหลงเมามัว แต่ยังหมายถึง
ความอดทน กล้าหาญ เข้มแข็ง และเสียสละได้ด้วย  
 สีชมพู แสดงถึงความอบอุ่น อ่อนโยน ความอ่อนหวาน นุ่มนวล ความน่ารัก แสดงถึงความรักของ
มนุษย์โดยเฉพาะรุ่นหนุ่มสาว เป็นสีของความ เอื้ออาทร ปลอบประโลม เอาใจใส่ดูแล ความปรารถนาดี 
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และอาจ หมายถึงความเป็นมิตร เป็นสีของวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้หญิง และนิยม ใช้กับสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก
วัยรุ่นเป็นส่วนใหญ ่
 จิตรกรรมไทยเป็นงานศิลปะสาขาหนึ่งที่มีความงดงามอย่างยิ่ง แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติ โดยทั่วไปแล้วการเขียนภาพจิตรกรรมไทย นิยมเขียนบนผนังอาคารทางพุทธศาสนา เช่น โบสถ์ 
วิหาร ศาลาการเปรียญ หอพระไตรปิฎก ผนังกรุพระปรางค์หรือเจดีย์ จึงมีการเรียก จิตรกรรมเหล่านี้ว่า ”
จิตรกรรมฝาผนัง”มีจุดมุ่งหมายเพื่อประดับตกแต่งพื้นผนัง ให้สวยงามถวายเป็นพุทธบูชา และนิยมน า
เรื่องราวในพุทธศาสนา เช่นพุทธประวัติ ชาดก ปริศนาธรรม มาถ่ายทอดเป็นภาพ ซึ่งพระสงฆ์สามารถใช้ 
เป็นสื่อประกอบค าสอนทางศาสนาแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเลื่อมใสในพุทธศาสนามากขึ้น
นอกจากนี้จิตรกรรมไทยยังเป็นภาพสะท้อนถึงวิถีชีวิต ขนบประเพณี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมความเชื่อ 
ค่านิยม รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงระยะเวลาต่างๆตั้งแต่ยังไม่มีการถ่ายภาพเกิดขึ้น จึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ในฐานะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ
อันสืบเนื่องมาแต่อดีตได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยเป็นชาติที่นับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนา ประจ าชาติมานับ
แต่ครั้งโบราณกาล ดังนั้นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆ จึงมีอยู่มากมายทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมเหล่านั้นส่วนมากอยู่ในสภาพลบเลือน ช ารุดทรุดโทรม 
หลายแห่งถูกท าลายเสียหายไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นการที่จะเข้าถึงคุณค่าของงานจิตรกรรมไทย 
ผู้ชมจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการดูภาพ ดังนี้ภาพจิตรกรรมไทยโบราณหรือที่เรียกว่า “จิตรกรรมแบบ 
ไทยประเพณี” เป็นการจัดวางองค์ประกอบของเส้น สี พื้นที่ และแสงเงาโดยทั่วไปภาพจิตรกรรมไทยจะใช้
เส้นเป็นหลักในการก าหนดรูปร่าง ลักษณะและขอบเขตของภาพ แต่เนื่องจากพื้นผนังที่ใช้ในการวาดภาพมี
ลักษณะเป็นพื้นแบนราบ ภาพจิตรกรรมไทยในระยะแรกจึงมีลักษณะแบน เช่นเดียวกับพื้นผนัง ท าให้ภาพ
ขาดความลึกมีลักษณะเป็น 2 มิติ ภาพที่อยู่ใกล้และไกลมีขนาดเท่ากัน แต่ในระยะหลังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 
แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ช่างได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบดังกล่าวให้ภาพดูมีความลึกขึ้น โดยใช้วิธีการผลัก
ระยะในภาพให้ภาพที่อยู่ใกล้มีขนาดใหญ่ และภาพที่อยู่ไกลมีขนาดเล็กลง ท าให้มุมมองภาพมีลักษณะเป็น
ธรรมชาติมากขึ้นซึ่งแตกต่าง ระบบก่อนหน้านี้ที่วาดภาพที่อยู่สูงหรือไกลจากระดับสายตา ให้มีขนาดใหญ่
กว่าภาพในระดับสายตา เพื่อให้ผู้ชมสามารถเห็นเค้าโครงของภาพได้ชัดเจนทั่วถึงกัน 
 การใช้สีและแสงเงาของภาพจิตรกรรมไทย 
 สีที่ช่างน ามาใช้ในงานจิตรกรรมไทยแต่เดิมมานั้นมีอยู่น้อยมาก เรียกว่า “เอกรงค์” คือส่วนมาก
ใช้เพียงสีขาว สีด าและสีแดงซึ่งท าจากวัสดุธรรมชาติเช่น สีขาวท าจากดินขาวหรือเปลือกหอยเผาไฟ ท าให้
แห้งแล้วน ามาบดละเอียดเป็นผงสี สีด าท าจากเขม่า สีแดงท าจากดินแดงหรือชาด เป็นต้น ผสมกับน้ ากาว 
ท าจากยางไม้มะเดื่อหรือหนังสัตว์เคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวเพื่อให้สีที่ใช้เขียนติดแน่นกับพื้นผิววัตถุที่วาด ไม่
หลุดลอกง่าย ต่อมาเริ่มมีการใช้สีมากขึ้นเป็น 5 สี เรียกว่า “เบญจรงค์”หรือ “กระยารงค์” คือสีเหลือง 
คราม แดงชาด ขาวและด า ซึ่งเป็นสีหลักแต่ช่างจะผสมผสานสีหลักเหล่านี้ให้มีความหลากหลาย ตามการใช้
งาน ขึ้นอยู่กับความช านาญและประสบการณ์ของช่างแต่ละคน และเมื่อมีการติดต่อกับต่างชาติ  เช่น จีน 
แขก สีสันที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทย ก็ยิ่งมีความหลากหลายมากเรียกว่า “พหุรงค์” เช่นสีเขียวตังแช สี
แดงลิ้นจี่ เป็นต้นรูปแบบในการลงสีของช่าง ระยะแรกใช้วิธีระบายสีในขอบเขตที่ตัดเส้น โดยไม่แสดงแสง
เงา ภาพจึงมีลักษณะแบนราบ ต่อมาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้สีโดยภาพที่อยู่ใกล้สายตาจะเน้นสีให้เข้ม
กว่าภาพที่อยู่ไกลออกไป ส่วนการน าแสงเงามาใช้เริ่มมีให้เห็นในภาพจิตรกรรมไทยประมาณช่วงสมัยรัชกาล
ที่ 4 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและชัดเจนขึ้นในสมัยต่อมาท าให้ ภาพจิตรกรรมไทยในระยะหลังจึง
มีลักษณะใกล้เคียงเป็นธรรมชาติมากกว่าในอดีต 
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องค์ประกอบในภาพจิตรกรรมไทย 
 

 จิตรกรจะวาดภาพโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ได้พบเห็น เช่นป่าเขาล าเนาไพร แม่น้ าล าคลอง 
ปราสาทราชวังและ อาคารบ้านเรือนที่ปรากฏในยุคสมัยนั้น ผสมผสานกับจินตนาการเพื่อสร้างงาน จึงมี
รูปแบบและลักษณะดังต่อไปนี ้
 ภาพบุคคล ถ้าเป็นตัวละครส าคัญในภาพ เช่นพระพุทธเจ้า เทวดา กษัตริย์หรือตัวเอกของเรื่องนั้น
มักมีลักษณะ แบบจินตนาการ คือมีรูปร่าง ทรวดทรงที่สวยงาม กริยาท่าทางคล้ายกับละครที่เรียกว่า 
“นาฏยลักษณ์” ใบหน้า เรียบเฉย ไม่แสดงอารมณ์ทางใบหน้าแต่สามารถสังเกตความรู้สึกได้จากท่าทางที่
แสดงออก เช่น อยู่ในอารมณ์ โศกเศร้าก็จะแสดงท่าเศร้าโศกแบบละครร า แต่ถ้าเป็นตัวประกอบทั่วไปจะ
แสดงอารมณ์ออกทั้งทางใบหน้าและ กริยาท่าทาง นอกจากนี้ตัวละครส าคัญในภาพยังนิยมนิยมปิดทองที่ผิว
เนื้อ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ให้ดูโดดเด่น แปลกไปกว่าตัวประกอบอื่นๆในภาพ 
 ภาพสัตว์ ปรากฏใน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบที่มีรูปร่างและกริยาอาการเหมือนสัตว์ในธรรมชาติ
ทั่วไป เช่น ช้าง ลิง กระรอก กระต่าย ฯลฯ โดยมักเขียนหันให้เห็นด้านข้างเป็นส่วนมากเพื่อให้เห็นลักษณะ
ของสัตว์นั้น และรูปแบบสัตว์ในวรรณคดี ซึ่งเกิดจากจินตนาการของจิตรกรให้มีรูปแบบและลักษณะ
แตกต่างจากสัตว์สามัญทั่วไป เช่น ภาพคชสีห์ มีล าตัวเป็นสิงห์ ศีรษะเป็นช้าง เป็นต้น 
 ภาพอมนุษย์ เป็นรูปที่จิตรกรประดิษฐ์ให้แปลกไปจากรูปมนุษย์ทั่วไป โดยอาจน ารูปร่างของคน
ต่อกับอวัยวะของสัตว์ เช่น กินรี มีร่างกายท่อนบนเป็นสตรี ท่อนล่างมีขาแบบนก หรือน าศีรษะของสัตว์มา
ต่อแทนที่ศีรษะมนุษย์เช่นภาพพระพิฆเนศวร มีร่างกายท่อนล่างเป็นมนุษย์ แต่ศีรษะเป็นช้าง เป็นต้น 
 ภาพสิ่งก่อสร้าง มักเขียนเป็นภาพอาคารบ้านเรือน ปราสาทราชวัง ศาลา รวมถึงป้อมปราการ 
ประตูเมือง เป็นต้น โดยเขียนประกอบร่วมกับภาพบุคคล หรือกลุ่มคน แต่ร่นส่วนให้มีขนาดพอเป็นกรอบ
ล้อมโดยรอบภาพบุคคลหรือกลุ่มคนนั้น โดยไม่ค านึงถึงสัดส่วนตามสภาพความเป็นจริง เช่นภาพคนนั่งใน
ศาลา เพดานศาลาจะอยู่สูงเลยศีรษะคนนั่งขึ้นไปเล็กน้อย หากภาพนั้นสามารถลุกขึ้นยืนได้ ศีรษะก็จะทะลุ
โผล่พ้นหลังคาศาลานั้นทันที ถ้าเป็นภาพอาคารขนาดย่อม เช่น บ้านเรือน ศาลา ตึกขนาดเล็ก มักเขียน
แสดงบริเวณด้านหน้าของสิ่งก่อสร้าง ส่วนพื้นที่ด้านข้างจะตั้งเอียงขึ้นประมาณ 30 องศา และไม่นิยมแสดง 
ส่วนที่เป็นภายในตัวอาคาร ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โต เช่น ปราสาทราชวัง ซึ่งส่วนต่างๆมีการซ้อน
เหลื่อมบังกันอยู่ ไม่สามารถเห็นด้านต่างๆได้ครบถ้วน จิตรกรก็จะใช้วิธีการสร้างภาพโดย “คลี่” อาคาร
ด้านข้างออกมาให้เรียงขนานกับด้านที่อยู่ตรงหน้า เป็นปราสาท 3 หน้าตามที่เห็นในภาพจิตรกรรม
โดยทั่วไป ส่วนการแสดงภาพบุคคลว่าก าลังอยู่ในอาคารขนาดใหญ่นั้น นิยมวาดเส้นหยัก ฟันปลาผสมผสาน
กับลายดอกไม้ร่วงไว้ที่ด้านหลังภาพบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น เรียกกรรมวิธีนี้ว่า “แหวะผนังหรือคว้านผนัง” 
ภาพสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ปรากฏ ในภาพจิตรกรรมไทย จิตรกรจะเขียนตามรูปแบบที่พบเห็นในยุคของตน
ผสมผสานกับจินตนาการ ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเพราะช่วยท าให้ทราบถึงส ภาพความ
เปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง และค่านิยมของสังคมไทยในอดีตช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในฐานะ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดเป็นภาพ บางครั้งจิตรกรจะจ าลองภาพสถานที่ที่ตน
ประทับใจสอดใส่ไว้เป็นฉาก ของเรื่องด้วยเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังตอน มโหสถชาดก ในพระอุโบสถวัด
ระฆัง โฆสิตารามวรมหาวิหาร จิตรกรเขียนภาพพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นฉาก แทนนคร
มิถิลาของพระมโหสถ เป็นต้น 
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 ภาพทิวทัศน์ ภาพประเภทนี้มักเขียนเป็นภาพพื้นดิน พื้นน้ า ท้องฟ้า รวมถึงภูเขา เนินดินและ
ต้นไม้นานาพันธุ์ โดยประสงค์ให้เป็นฉากเบื้องหลังช่วยหนุนให้ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพสิ่งก่อสร้างต่างๆให้ดู
เด่นชัด โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้  
 พื้นดิน การลงสีพื้นดินในภาพจิตรกรรมไทย สมัยอยุธยาจิตรกรนิยมลงพื้นด้วยสีอ่อนและตัดเส้น
ลวดลาย ท าให้ภาพดูลอยเด่นออกมา เนื่องจากสถานที่ๆใช้วาดภาพ เช่น ผนังโบสถ์ วิหาร มักไม่มีหน้าต่าง
หรือเจาะผนังพอให้แสงลอดได้เท่านั้นท าให้ดูมืด ช่างจึงใช้สีอ่อนเพื่อให้ภาพดูสว่างขึ้น ส่วนในสมัย
รัตนโกสินทร์มีการเจาะช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ แสงส่องเข้ามาในอาคารมาก ช่างจึงปรับเปลี่ยนวิธีโดยลงพื้น
สีทึบเพื่อช่วยลดความสว่างของแสงจากภายนอกอาคาร และช่วยหนุนลวดลายในภาพให้ลอยเด่นออกมา 
 ท้องฟ้า การลงสีท้องฟ้าในภาพจิตรกรรมไทย ระยะแรกนิยมลงสีแดงเป็นพื้นและมีการปิดทองใน
ภาพบางส่วน เพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงาม โอ่อ่าของสวรรค์ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนให้ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงโดยลงสีท้องฟ้าเป็นสีอ่อนให้ดูแตกต่างจากพืน้ดิน และใส่ภาพก้อนเมฆให้ดูสมจริงเป็นธรรมชาติมากขึ้น 
 พื้นน้ า การลงสีพื้นน้ าในภาพจิตรกรรมไทย ระยะแรกจิตรกรนิยมตัดเส้นเป็นระลอกคลื่นไม่ว่าจะ
เป็นน้ าในแหล่งธรรมชาติ เช่นคูคลอง สระ ทะเล มหาสมุทร หรือแม้แต่น้ าในภาชนะ เช่น อ่างบัวหรือสระที่
ขุดขึ้น แต่ในระยะหลังนับแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
วาดภาพน้ าโดยระบายสีและแรเงาให้ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติตามรูปแบบศิลปะตะวันตกที่จิตรกรได้รับ
อิทธิพลมา 
 ภูเขาและเนินดิน มักย่อส่วนให้มีขนาดพอเหมาะกับพื้นที่รูปภาพ ใช้เป็นส่วนประกอบฉาก
ด้านหลังรูปภาพหรือน ามาประกอบกับภาพบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อแสดงต าแหน่งเหตุการณ์และสถานที่ตาม
เรื่องที่ก าหนดน ามาวาด  
 ต้นไม้ มักเขียนให้เป็นส่วนประกอบฉาก โดยจิตรกรจะจ าลองจากที่พบเห็นในธรรมชาติน ามาวาด
ประดิษฐ์ขึ้นในลักษณะต่างๆ ให้เข้ากับฉากในท้องเรื่องที่ก าหนดไว้ ซึ่งมักปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น การ
ตัดเส้นเป็นใบๆ ตัดเส้นเป็นพุ่ม แต้มสีเป็นดวงหรือเป็นจุด ประสีหรือกระทุ้งสีให้เป็นรูปพุ่มไม้ เป็นต้น
รูปแบบต่างๆในงานจิตรกรรมไทยประเพณีนับแต่โบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ อาจมีลักษณะและ
ส่วนประกอบที่เป็นรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นอยู่กับจินตนาการของจิตรกรแต่ละคน แต่แนวคิด
พื้นฐานและรูปแบบหลักๆมักไม่ค่อยแตกต่างกันออกไป มักนิยมสืบทอดกันตามขนบนิยมซึ่งสืบทอดกันมา  
 
การจัดวางองค์ประกอบและต้าแหน่งของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พบเห็นตามวัดโดยทั่วไป ส่วนมากมักเขียนเป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา เช่น ไตรภูมิ พุทธประวัติ ชาดก ซึ่งเป็นเรื่องที่มี ความต่อเนื่องกัน ประกอบด้วยเหตุการณ์หลายตอน 
ดังนั้นเมื่อจิตรกรยึดถือเนื้อหาเรื่องราวเป็นหลัก ในการวาดและต้องให้เรื่องที่น ามาวาดมีความต่อเนื่องกัน 
จึงต้องให้ความส าคัญต่อการจัดวางองค์ประกอบ ภาพตามโครงเรื่องและให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะวาดภาพ 
ด้วยเนื่องจากภาพจิตรกรรมฝาผนังนิยมเขียน ต่อเนื่องกันโดยไม่จัดแบ่งพื้นที่เป็นกรอบแน่นอนอย่างเช่น
ภาพจิตรกรรมตะวันตก ในผนังห้องเดียวกัน จิตรกรอาจบรรจุภาพลงไปหลายตอนโดยไม่เรียงล าดับ 
เหตุการณ์กันขึ้นอยู่กับความพอใจของจิตรกรผู้นั้นว่าจะจัดวางภาพอย่างไร ท าให้ผู้ชมอาจเกิดความสับสน 
ได้หากไม่ทราบเรื่องราวมาก่อน เพื่อสื่อความหมาย ให้ภาพที่วาดนั้นง่ายต่อการบอกเล่าและการดู จิตรกรจึง
มักหยิบยกเหตุการณ์ส าคัญบางตอน จากเรื่องที่เลือกมาวาด ทั้งนี้เพราะเนื้อที่ในการวาดมีจ ากัด ไม่สามารถ
บรรจุรายละเอียดของเรื่องทั้งหมดลงไปในเรื่องที่วาดได้ ดังนั้นภาพที่ปรากฏจึงมักวาด ตามขนบนิยมที่สืบ



 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0605203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย  

 
14 

ทอดต่อกันมา แตกต่างกันเพียงฝีมือของ จิตรกรที่วาดภาพและรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบภาพ รวมถึง
ต าแหน่งการจัดวางภาพเท่านั้น นอกจากนี้เพื่อให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกัน นั้นสามารถ
แบ่งเป็นเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่ปะปนกัน จิตรกรจะใช้ “เส้นสินเทา” ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นหยักฟันปลา หรือ
เป็นริ้วโค้งแบบริ้วผ้าม่านแบ่งภาพซึ่ง มักพบเส้นชนิดนี้ในงานจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงต้น
รัตนโกสินทร์ และปรับเปลี่ยน มาใช้องค์ประกอบของภาพ เช่นแนวรั้วหรือก าแพงเมือง เนินเขา โขดหิน 
ฯลฯ เป็นเส้นแบ่งภาพแทน โดยอาจสอดใส่ภาพคน สัตว์ ต้นไม้ ไว้ด้วยเพื่อน าสายตา ให้ความรู้สึกว่าแต่ละ
ภาพมีความต่อเนื่องกัน วิธีการ แบบนี้เริ่มปรากฏให้เห็นในงานจิตรกรรมไทยนับแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ส าหรับในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดวางองค์ประกอบ ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่มักพบเห็นตามโบสถ์หรือวิหารทั่วไป รวมถึงความหมายที่แฝงไว้ ดังนี้ 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พบตามโบสถ์ วิหาร ในวัดทั่วไป ส่วนที่มักมีภาพจิตรกรรมเขียนอยู่ คือ 
ผนังหุ้มกลองด้านหน้า (ผนังตรงข้ามพระประธาน) ผนังหุ้มกลองด้านหลัง (ผนังด้านหลังพระประธาน) ผนัง
ด้านข้าง พระประธานทั้ง 2 ด้าน ตั้งแต่เหนือขอบหน้าต่าง ขึ้นไปจนถึงเพดานซึ่งรวมเรียกว่า “คอสอง” ผนัง
ระหว่างช่องหน้าต่างและบนบานประตู หน้าต่างทั้งด้านหน้า- ด้าน หลัง และบนเพดานการจัดวางเนื้อหา
เรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังในอาคาร โดยมากมักนิยมจัดวางต าแหน่งภาพซึ่งแฝงความหมายอันเป็น
หลักธรรมในพุทธศาสนาดังต่อไปนี ้
 

 
ภาพประกอบ 5 : ภาพมารผจญศิลปะอยุธยา วัดใหม่เทพนิมิต  

ที่มา : วัดใหม่เทพนิมิต (2526) 
 

 1. ผนังหุ้มกลองด้านหน้า (ผนังตรงข้ามพระประธาน) เหนือขอบประตู นิยมเขียนภาพพุทธ
ประวัติตอนมารผจญเต็มทั้งผนัง เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแฝงว่าพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามารซึ่ง
เปรียบได้กับการที่พระองค์สามารถละกิเลสทั้งปวงจนสามารถตรัสรู้ค้นพบสัจธรรมอันเป็นหนทางหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวง ตัวอย่างเช่นภาพมารผจญ ในอุโบสถ วัดใหม่เทพนิมิต ความตอนหนึ่งว่า ตรงเหนือ
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ภาพมารผจญบนสุด จะมีเส้นหยักของสินเทาเหนือสีแดงฉานของสีดินแดง เป็นรูปเทวดาในท่าก าลังหว่ันไหว 
ตื่นตระหนก อย่างน่ากลัว ฉัตรล้มระเนระนาด พื้นฟ้าระบายด้วยสีม่วงอ่อนๆ บนช่องว่างจะมีดอกไม้ และ
ใบไม้ร่วง เป็นลักษณะศิลปะอยุธยาชัดเจน22  

   
(ซ้าย) ภาพประกอบ 6 : ต าแหน่งภาพไตรภูม ิวัดไชยทิศ ที่มา : วัดไชยทิศ (2534) 

(ขวา) ภาพประกอบ 7 : ภาพไตรภูมิ วัดใหญ่อินทาราม ที่มา : วัดใหญ่อินทาราม (2525) 
  

 2. ผนังหุ้มกลองด้านหลัง (ผนังด้านหลังพระประธาน) นิยมเขียนภาพไตรภูมิ ซึ่งเป็นภาพจ าลอง
ของจักรวาลตามความคิดของคนโบราณ บางแห่งอาจเขียนภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไป
เทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ และตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พร้อมทั้งเปิดโลกทั้งสาม คือ 
สวรรค์ โลกมนุษย์และนรกภูมิให้เห็นทั่วถึงกัน เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแฝงว่าพระพุทธเจ้าทรงหันหลัง
ให้กับการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ของสัตว์โลกทั้งปวง มุ่งแสวงหาสัจธรรมเพื่อสั่งสอนให้สัตว์
โลกทั้งหลายหลดุพ้นจากความทุกข์ 
 3. ผนังด้านข้างพระประธานทั้ง 2 ด้าน ตั้งแต่เหนือขอบหน้าต่างขึ้นไปจนถึงเพดานซึ่งรวมเรียกว่า 
“คอสอง” นิยมเขียนภาพเทพชุมนุม เป็นรูปเทวดา อสูร ครุฑ นาค นั่งเรียงเป็นแถว แบ่งเป็นชั้น ทุกภาพ
ต่างประนมมือหันหน้าเข้าหาพระประธาน รวมถึงหมู่วิทยาธร ฤาษี คนธรรพ์ถือช่อดอกไม้ทิพย์ซึ่งจิตรกร
นิยมวาด ไว้บริเวณคอสองตอนบนสุดใกล้กับเพดานและใช้เส้นสินเทารูปหยักฟันปลาเป็นเส้นแบ่งจากภาพ
เทพชุมนุม เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแฝงว่าหมู่เทพ ทั้งปวงทุกชั้นฟ้าต่างมาชุมนุมกันเพื่อฟังธรรมจาก
พระพุทธเจ้าโดยใช้พระประธานเป็นสญัลักษณ์แทนพระพุทธองค์ 

                                                           
22 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. วัดใหม่เทพนิมิต. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526) หน้า 7. 
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 8 : ภาพเทพชุมนุม วัดดุสิดาราม (ขวา) ภาพประกอบ 9 : ภาพเทพชุมนุม วัดใหม่เทพนิมิต 

ที่มา (ซ้าย) : วัดดุสิดาราม (2526) ที่มา (ขวา) : วัดใหม่เทพนิมิต (2526) 
 

 4. ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง ผนังส่วนนี้มีพื้นที่กว้างพอประมาณเรียกว่า “ห้องพื้นผนัง” ส่วนมาก
จิตรกรนิยมเขียน ภาพเป็นเรื่องที่จบในตอนเดียวกัน แล้วแต่ว่า จะหยิบยกเรื่องตอนใดมาวาด แต่มักเป็น
ตอนส าคัญที่รู้จักกันทั่วไป อย่างผนังด้านข้างทั้งสองภายในพระอุโบสถวัดช่องนนทรี แบ่งเป็นด้านละ 5 ช่อง 
คั่นด้วยลายรักร้อย ซึ่งภายในช่องยังคั่นเรื่องราวย่อด้วนเส้นสินเทาเป็นหยักๆ เขียนเป็นภาพชาดก เวียน
อุตราวัฏ คือจากพระหัตถ์ซ้ายของพระประธาน เริ่มด้วย พระเตมีย์, พระชนก, พระสุวรรณสาม, พระเนมี
ราช, พระมโหสถ ส่วนด้านขวาของพระประธาน จากหลังมาข้างหน้าเขียนเรื่อง พระภูริทัตต์, พระจันท
กุมาร, พระนาทร, พระวิทธูร, พระเวสสันดร23 
 

                                                           
23 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย และคณะ. วัดช่องนนทรี. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525) หน้า 9. 
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จิตรกรรมฝาผนัง (ซ้าย) ภาพประกอบ 10 : เรื่องพระมหาชนก (ขวา) ภาพประกอบ 11 : เรื่องเวสสันดรชาดก  

ที่มา : วัดช่องนนทรี (2525)  
 

 5. บานประตู – หน้าต่าง โดยทั่วไปนิยมท าเป็นภาพเทวดาถืออาวุธยืนบนแท่นมียักษ์แบกหรือยืน
บนหลังสัตว์พาหนะซึ่งรวมเรียกว่า “ทวารบาล” มีหลายรูปแบบ เช่น เทวดาถือศร เทวดาแบกพระขรรค์ ทั้ง
แบบไทยประเพณีหรือแบบไทยปนจีนที่เรียกว่า “เซี่ยวกาง” โดยอาจท าเป็นภาพเขียนระบายสี ลายรดน้ า 
หรือไม้แกะสลักก็ได้ บางแห่งอาจท าลวดลาย ให้มีความหมายสัมพันธ์กับสถานที่ก็ได้ เช่นบานประตู – 
หน้าต่าง ของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ท าเป็น ลายรดน้ ารูประฆัง เป็นต้น 
 6. เพดาน มักนิยมเขียนภาพผูกลวดลายเป็นดอกดวง เรียกว่า “ดาวเพดาน” หมายถึงดวงดาวใน
จักรวาลซึ่ง สัมพันธ์กับภาพจิตรกรรมบนผนังด้านหลัง และด้านข้างพระประธาน ส่วนในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการติดต่อกับจีนมาก ภาพบน เพดานก็จะสอดแทรกสัญลักษณ์มงคลของจีน แฝงไว้
ด้วย เช่นค้างคาว ดอกโบตั๋น เป็นต้นรูปแบบของการจัดวางภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กล่าวมานั้น สามารถ ใช้
เป็นตัวอย่างพื้นฐานเบื้องต้น ในการศึกษาและชมภาพจิตรกรรมฝาผนังให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่ปรากฏในประเทศไทย แต่ละแห่งอาจแตกต่างกันโดยวางต าแหน่งของ ภาพสลับที่กันได้ ไม่เป็นแบบ
แผนแน่นอนตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตรกรจะพิจารณาเห็นสมควร การดูภาพจิตรกรรมฝาผนังให้เข้าใจจึงเป็น
เรื่องที่ท าให้เกิด ความสนุกสนานในการชม ได้รับความรู้และคติสอนใจที่แฝงอยู่ในภาพ รวมถึงเกิดความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญา ของบรรพชน อันจะน าไปสู่การตระหนัก ในคุณค่าตลอดจนร่วมมือกันอนุรักษ์และ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไป 
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 12 : ทวารบาล วัดไชยทิศ พื้นหลังระบายสีขาวแบบศิลปะอยุธยา  

(ขวา) ภาพประกอบ 13 : เซ่ียวกาง วัดใหม่เทพนิมิต 
ที่มา (ซ้าย) : วัดไชยทิศ (2534) ที่มา (ขวา) : วัดใหม่เทพนิมิต (2526) 

 
ค้าถามหลังเรยีน/แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 
 
 1. ลายไทยมีแนวคิดการเกิดจากอะไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
 2. ค าว่า “จิตรกรรมไทย” มีความหมายอย่างไร 
 3. ลายไทย ภาพไทยจ าแนกโดยใช้รูปแบบทางศิลปกรรมเป็นเกณฑ์มีกี่รปูแบบ อะไรบ้าง แต่ละ
รูปแบบมีแบบแผนอย่างไร 
 4. จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์สร้างขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด และมีเน้ือหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง 


