การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อออน ขรัวทองเขียว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จิตรกรรมดานหลังพระประธานเขียนเรื่องไตรภูมิและพุทธประวัติตอนพระพุทธองคเสด็จโปรดพุทธมารดาบน
สวรรคชั้นดาวดึงส
วัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการเปนวัดเกาแกที่มีประวัติการตั้งเปนวัดประมาณ พ.ศ.๒๒๙๙ สมัย
อยุธยาตอนปลายกอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๑๐) เปนเวลา ๑๑ ป ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัว
บรมโกศ ในชวงที่เกิดสงครามวัดถูกทิ้งรางไประยะหนึ่ง จนบานเมืองสงบเรียบรอยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีตั้ง
กรุงธนบุรีเปนราชธานี ผูคนจึงอพยพกลับมาและไดรวมกันหลอพระพุทธรูปเพื่อเปนที่ระลึกคราวหนีพมา ครั้น
สมัยรัชกาลที่ ๓ ไดมีการปฏิสังขรณวัดครั้งใหญ และยกฐานะขึ้นเปนวัดหลวง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เริ่มมี
การปฏิรูปการศึกษาและศาสนาขึ้นใหมโดยตั้งวัดกลางวรวิหารนี้เปนศูนยกลาง ถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็ไดยกฐานะ
ขึ้นเปนพระอารามหลวงอีกครั้งซ้ํากับรัชกาลที่ ๓ (สมชาติ มีกลิ่นหอมและคณะ, ๒๕๓๒) จะเห็นไดวาเปนวัดที่มี
การสืบทอดอยางตอเนื่องในระดับที่มีความสําคัญเปนศูนยกลางของชุมชนก็วาได
ภายในพระอุโบสถของวัดมีจติ รกรรมฝาผนังที่มีความสําคัญอยางมาก โดยทั่วไปงานจิตรกรรมถือเปน
งานศิลปกรรมที่สะทอนถึงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร และมรดกทางสุนทรียศาสตรไดเปนอยางดี
รวมทั้งเปนหลักฐานทางโบราณคดีที่ถือไดวาสําคัญนําไปสูความรูอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับประวัติ ศาสตรในชวงเวลานั้น ๆ
ได อีกทั้งงานจิตรกรรมฝาผนังที่วัดนี้มีความงามไมดอ ยไปกวาวัดอื่น ๆ ทั้งจากลักษณะเทคนิคการเขียน เนื้อหา
เรื่องราว การจัดวางภาพ ฯลฯ ซึ่งรูปแบบทีป่ รากฏนําไปสูข อถกเถียงเรื่องการกําหนดอายุ เนื่องจากวิธีการวาง
ภาพและเทคนิคการเขียนมีความคาบเกี่ยวระหวางอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทรตอนตน
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พระอุโบสถหลังเกาอยูดานขวาของพระอุโบสถหลังใหม

หนาบันพระอุโบสถวัดกลางวริหาร
จากการศึกษาในอดีตมีเพียงบทความของ ของ น. ณ ปากน้ํา เทานั้นที่กลาวถึงจิตรกรรมฝาผนังที่วัดนี้วา
ถูกเขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ประยูร อุลุชาฏะ (น.ณ ปากน้ํา), ๒๕๓๕ , ๑๑๐ – ๑๑๘) ซึ่งหากเปน
เชนนั้นจริงก็นับวามีคุณคายิ่งเนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุเกาแกถึงสมัยอยุธยาตอนปลายที่เหลือใหเห็น
จํานวนไมมากนัก จึงเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่งที่จะไดมีการศึกษาวิจัยจิตรกรรมวัดนี้อยางละเอียด และถูกตอง
ตามแบบแผนของกระบวนการวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งความรูที่จะเปนประโยชนในการ ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังของไทย
ตอไป การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด คติความเชื่อ รูปแบบและเทคนิคที่ปรากฏโดยนํามา
วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบจิตรกรรมที่วัดกลางวรวิหารกับวัดอื่น ๆ ในสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร
ตอนตนเพื่อกําหนดอายุของจิตรกรรมวัดกลางวรวิหาร
ในอดีตการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยไดมีผูศึกษาอยางตอเนื่อง เชน กมลา กองสุข
(๒๕๓๔) ไดทําการวิจัยเรื่องภาพมารวิชัยในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เสมอชัย พูลสุวรรณ
(๒๕๓๙) ไดทําการศึกษาเรื่องสัญลักษณในงานจิตรกรรมไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๔ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมายของจิตรกรรมพุทธศิลปในวัฒนธรรมลุมแมน้ําเจาพระยา ระหวางตนพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ รวมถึงจิตรกรรมในกลุมที่อาจมีความเกี่ยวของกันในศิลปะสุโขทัยและ
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ภาพพระพุทธเจาอยูดานทิศเหนือและทิศใตใกลกับพระประธาน
จากการที่ผูเขียนเปนผูที่ชอบเขาวัดและชื่นชมงานจิตรกรรมฝาผนังและศิลปกรรมอื่น ๆ ในวัด เมื่อมีผู
ชักชวนใหชมงานจิตรกรรมที่วัดกลางวรวิหาร จึงไดใชเวลาวางจากการสอนทําการศึกษาประวัติวัด รวมทัง้ เนื้อหา
และเรื่องราวที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนัง และฝกสังเกตโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อกําหนดอายุของงาน
จิตรกรรม
จากการตรวจสอบขอมูลดานเอกสารทางประวัติศาสตรและหลักฐานทางดานประวัติศาสตรศิลปะพบวา
พระอุโบสถเกามีการซอมขึ้นใหมทั้งหลังจากไมเปนปูนในป พ.ศ.๒๔๓๕ (สมชาติ มีกลิ่นหอมและคณะ, ๒๕๓๒)
โดยมีรูปทรงแบบวิลันดาและหยอนทองชางบริเวณหลังคา หนาบันมีการตกแตงลวดลายดวยกระเบื้องเคลือบ
และถวยชามแบบแบบจีนซึ่งเปนที่นิยมสรางกันในสมัยรัชกาลที่ ๓ ภายในพระอุโบสถมีการตกแตงภายในที่
สะทอนถึงความเชื่อทองถิ่นอันไดแก การเจาะซุมเวาเขาไปในผนังเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งเปนความนิยม
ของกลุมชนมอญ – พมา
จิตรกรรมฝาผนังเชื่อวาถูกเขียนขึ้นพรอมกับการบูรณะพระอุโบสถเกาขึ้นใหมในป พ.ศ.๒๓๔๕ สภาพ
ของงานจิตรกรรมในปจจุบันพบไดในความสูงที่ ๓.๐๐ เมตรขึ้นไป ดานลางลบเลือนหมด ผนังดานทิศใตชํารุดจน
แทบไมเหลือภาพ เนื้อหาของงานจิตรกรรมเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ผนังสกัดฝงตรงขามพระประธาน
เปนตอนมารวิชัย ผนังสกัดหลังพระประธานเปนเรื่องไตรภูมิและพุทธประวัติตอนพระพุทธองคเสด็จโปรดพุทธ
มารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส ผนังดานทิศเหนือและทิศใตดานที่อยูใกลพระประธานเปนภาพพระอดีตพุทธเจา ถัด
ออกไปเปนภาพเทพชุมนุม
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ผนังดานมารผจญฝงตรงขามพระประธานเปนตอนพระยาวัสวดีมารพายแพตอพระพุทธองค

การเจาะซุมเพือ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปบริเวณหลังพระประธาน
เมื่อวิเคราะหรายละเอียดของงานจิตรกรรมพบวา ชางพยายามถายทอดรูปแบบของงานจิตรกรรมใหตรง
ตามคัมภีรและมีการดัดแปลงรายละเอียดใหสอดคลองกับพืน้ ที่ในการวาด นอกจากนี้ยังมีการใชสัญลักษณตัว
ละครทศกัณฐแทนพระยาวัสวดีมารเพื่อใหผูชมเขาใจไดงาย เนื่องจากเปนตัวละครสําคัญจากเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่ง
เปนวรรณกรรมที่รูจักแพรหลายในประเทศไทยโดยเฉพาะการแสดงโขนที่มีการเลนสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยอยุธยา
(กมลา กองสุข, ๒๕๓๔) รวมทั้งมีการแสดงอารมณขันที่หลุดไปจากแบบแผนประเพณีของงานชางหลวงและ
แทรกรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวันของชางเขาไปดวย
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จิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวพุทธประวัติฝง ตรงขามพระประธาน
นอกจากนี้ยังพบการเขียนภาพที่พยายามแสดงถึงลักษณะทัศนียวิทยาแบบตะวันตก (Perspective) ที่
แสดงมิติตื้นลึกดวยการทับซอนกันของวัตถุในภาพในบางจุด เชน ภาพชางในฉากมารพายที่แสดงมุมมองดานตรง
โดยเขียนใหสวนศีรษะทับซอนกับสวนหาง การแสดงมุมมองที่ทับซอนดังกลาวสงผลใหเกิดการลวงตาผลักระยะ
ของวัตถุในภาพใหดูใกล – ไกลเหมือนจริง ซึ่งการแสดงออกดังกลาวนับวาแปลกไปจากประเพณีของชางหลวง
(สันติ เล็กสุขุม, ๒๕๔๖) โดยทั่วไปจิตรกรรมไทยประเพณี จะลําดับความลึกของภาพแบบทัศนียวิสัยแบบเสน
ขนาน (สน สีมาตรัง, ๒๕๒๒) (Parallel Perspective) คือเขียนขนาดของตัวบุคคล อาคารบานเรือนและ
สวนประกอบตาง ๆ เทากันทั้งผนัง จนถึงสมัยรัตนโกสินทรราวปลายรัชกาลที่ ๓ จึงเริ่มมีระบบทัศนียวิทยาเขามา
ปะปน การนําเสนอมุมมองของชางในลักษณะที่ปรากฏที่วัดกลาง อาจเปนชวงรอยตอที่ชา งพยายามเลียนแบบ
การนําเสนอมุมมองที่ทับซอนกันแบบตะวันตกก็เปนได
ประเด็นที่นาสนใจและเปนแบบอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนคือ การเขียนภาพพระอาทิตยและพระจันทร
โดยใชสัญลักษณทั้ง ๒ แบบในการสื่อความหมาย คือใชรูปกระตายและนกยูงในวงกลมและราชรถเทียมดวยสัตว
พาหนะ ความสําคัญอีกประการหนึ่งคือการเขียนตําแหนงของภาพพระอดีตพุทธเจาจํานวน ๒ ชั้นในดานที่ติดติด
กับพระประธานตอดวยภาพเทพชุมนุม แสดงถึงความพยายามในการรักษารูปแบบประเพณีนิยมควบคูไปกับ
ความเชื่อทองถิ่น ซึ่งการเลือกเรื่องพระอดีตพุทธเจามาเขียนขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ ๓ สะทอนแนวคิดทองถิ่นที่คง
สืบทอดความเชื่อของชาวมอญ – พมาที่มีการติดตอกันมายาวนานตั้งแตสมัยพุกาม (สันติ เล็กสุขุม, ๒๕๓๖) การ
ปรากฏภาพพระอดีตพุทธเจาที่วัดกลางวรวิหารซึ่งตามประวัติเกี่ยวของกับชุมชนชาวมอญคงเปนการสืบเนื่อง
ความเชื่อเดียวกันนั่นเอง
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รูปพระอาทิตยมีการใชสัญลักษณทั้งราชรถเทียมสิงหและนกยูงในวงกลมซึ่งเปนลักษณะที่แปลกไมเคย
พบที่วัดใดมากอน
เมื่อวิเคราะหเทคนิคของงานจิตรกรรมพบวาเปนจิตรกรรมที่ยังคงรักษารูปแบบไทยประเพณีที่มีการเขียน
สีฝุนเทคนิคโบราณ โครงสีสวนใหญมีน้ําหนักเขม มีการใชแนวกอนหิน ตนไมหรือภูเขากั้นฉาก การเขียนตนไมมี
ทั้งเหมือนจริง ไลน้ําหนักแสงเงา และแบบอุดมคติ ในขณะที่การเขียนน้ําจะตัดเสนเปนริ้ว ๆ สลับไปมาแบบ
เกล็ดปลา การเขียนภาพบุคคลถาเปนคนชั้นสูงใชทาทางแบบนาฏลักษณ ถาเปนยักษ มารหรือคนธรรมดาจะ
แสดงออกทางสีหนา จิตรกรรมที่วัดกลางวรวิหารมีการปดทองแวววาวทั่วภาพ การตัดเสนคมชัดสม่ําเสมอเปน
แบบแผนของชางหลวงมากกวาชางทองถิ่น
ดานการกําหนดอายุ เชือ่ วาเปนงานจิตรกรรมที่ถูกเขียนขึ้นพรอมกับการสรางพระอุโบสถเกาขึ้นใหม
เนื่องจากการวางองคประกอบภาพยังคงยึดตามแบบประเพณี โดยผสมความเชื่อทองถิ่นลงไปดวย มีการแทรก
อารมณขันในฉากมารวิชัยและไตรภูมิ การเขียนตนไมแตกกิ่งกานสาขาคลายจริงและระบายสีตนไมไลน้ําหนักแสง
เงา รวมทั้งปดทองแวววาวทั่วทั้งภาพ เทคนิคที่ใชเปนเขียนพื้นดวยสีหนักทึบแลวจึงเขียนรูปตัวคน สัตว ตนไม
ดวยสีนวลทับไปบนสีพื้นแลวปดทองคําเปลวใหภาพตัวคนลอยเดนขึ้นมา ซึ่งเปนแบบที่นยิ มในสมัยรัชกาลที่ ๓
ผิดกับสมัยอยุธยาที่มีการปดทองคําเปลวนอยโดยใชเฉพาะศิราภรณและเครื่องประดับเทานั้น อีกทั้งการนิยมเขียน
รูปพระอดีตพุทธเจาใหมีฉัพพรรณรังสีที่พระเศียรมีลักษณะเปนกระหนกแกนกลางหลายสีโดยรอบเปนลักษณะที่
นิยมทําในสมัยรัชกาลที่ ๑ – ๓ (ศิลปากร, กรม, ๒๕๒๕)
โครงสีโดยรวมของจิตรกรรมที่วัดกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและอยุธยา
ตอนปลายซึ่งสวนมากมักระบายพื้นสีแดงหรือขาว (ประยูร อุลุชาฎะ(น. ณ ปากน้ํา), ๒๕๓๐) และใชเนือ้ สีที่บาง
มาก (ประยูร อุลุชาฎะ(น. ณ ปากน้ํา), ๒๕๔๓) สงผลใหภาพดูใสกระจาง และมักเปนโทนสีออกแดง–ชมพูหมน
แตที่วัดกลางวรวิหารเปนสีน้ําตาลเทา–แดงหมนซึ่งเปนน้ําหนักที่เขมกวามากคลายกับภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร
นอกจากนี้การเขียนฉากธรรมชาติที่วัดกลางดูสมจริงมีการแรเงาตนไม เชน ซุมโพธิใ์ นฉากมารวิชัย มีการใชพูกัน
แบบแตะสีแลวแตะไลน้ําหนักแสงเงาจนดูมีปริมาตรซึ่งเปนเทคนิคที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เชนกัน (สน สีมาตรัง,
๒๕๒๒) จากการวิเคราะหการวางองคประกอบภาพและเทคนิคการสรางงานจิตรกรรมไดขอสรุปวา งาน
จิตรกรรมนาจะถูกเขียนขึ้นราวในชวงเวลาที่รัชกาลที่ ๒ ทรงโปรดใหกรมหมื่นเจษฎาบดินทร (ซึ่งตอมาขึน้
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ผนังดานซายและขวาของพระประธานเขียนเปนรูปพระอดีตพุทธเจาตอดวยเทพชุมนุมซึ่งเปนลักษณะแปลกที่ไม
เคยพบที่วัดใดมากอนเชนกัน (ในภาพเปนผนังดานซายมือของพระประธาน)

การเขียนรูปชางที่แสดงมุมมองดานหนาแสดงการทับซอนของศีรษะและสวนหาง
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาจิตรกรรมฝาผนังถูกเขียนขึ้นพรอมกับการสรางพระอุโบสถหลังเกาขึ้นใหม
ราวรัชกาลที่ ๓ เนื้อหาจิตรกรรมเปนเรื่องพุทธประวัติ ไตรภูมิ สอดคลองกับวรรณกรรมพระปฐมสมโพธิกถา ไตร
ภูมิโลกวินิจฉยกถา ชินกาลมาลีปกรณ พระสูตรและอรรถกถา เทคนิคและรายละเอียดของงานจิตรกรรมสืบทอด
จากชางไทยโบราณสมัยอยุธยาตอนปลาย ผสมลักษณะการเขียนภาพเหมือนจริงแบบรัตนโกสินทรตอนตน เชน
ความเปนอิสระในการถายทอดชีวิตชาวบานและอารมณขันของจิตรกร งานจิตรกรรมใหความสําคัญกับความเชื่อ
ทองถิ่นเรื่องพระอดีตพุทธเจาที่สืบตอมาของพวกมอญ – พมา รูปแบบของงานจิตรกรรมบางสวนแสดงความคิด
สรางสรรคที่ไมปรากฏที่วัดใดมากอน
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะและคุณคาของงานจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้พบวา เปนงานจิตรกรรมฝาผนังที่มี
ความงดงามและมีคุณคาสูงแหงหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งมีลักษณะริเริ่มที่ตางไปจากที่อื่นอยางเห็นไดชัด
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