
สองมิติของ “การเดินทาง” ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ ๓ : 
จินตนาการและภาพสะท้อนสังคม

61

สองมิติของ “การเดินทาง” ในงานจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยรัชกาลที่ ๓ : 

จินตนาการและภาพสะท้อนสังคม๑

ดินาร์ บุญธรรม๒

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาภาพการเดินทางและการสัญจรที่ปรากฏในงาน
จิตรกรรมฝาผนังของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (พ.ศ.	 ๒๓๖๗-
๒๓๙๔)	โดยเลอืกศกึษาจากจติรกรรมฝาผนงัของวดัสำาคญัทีส่รา้งหรอืบรูณปฏสิงัขรณ์
ในรัชกาลนั้น	ผลการวิจัยพบว่าช่างเขียนในสมัยรัชกาลที่	๓	วาดภาพการเดินทางและ
การสัญจรในงานจิตรกรรมฝาผนังไว้เป็นจำานวนมาก	 โดยจำาแนกได้ในเบื้องต้นเป็น	
๒	 มิติ	 ได้แก่	 มิติที่เป็นการเดินทางสัญจรแบบสมจริง	 ได้แก่การเดินทางสัญจรของ
พระพุทธเจ้าและพระสาวก	ท้าวพระยามหากษัตริย์	ขุนนางและไพร่พลทหาร	พ่อค้าแ
ละสามัญชนกลุ่มต่างๆ	เป็นการเดินทางสัญจรทั้งแบบเดินเท้า	และไปด้วยยานพาหนะ
ชนิดต่างๆ	 ทั้งทางบกและทางน้ำา	 และทั้งที่เป็นการเดินทางโดยลำาพังและเดินทาง
เปน็กลุม่	และทัง้ทีเ่ปน็การเดนิทางในชวีติประจำาวนัและเดนิทางเพือ่จดุมุง่หมายเฉพาะ
ส่วนมิติที่สองเป็นการเดินทางสัญจรในจินตนาการที่ช่างเขียนถ่ายทอดมาจากการ
เดนิทางแบบเหนอืจรงิหรอืเหนอืโลก	ทีป่รากฏในพระสตูรหรอืวรรณคดทีางพทุธศาสนา	
ไดแ้กก่ารเดนิทางสญัจรของพระพทุธเจา้และพระสาวก	เทพยดา	พระเจา้จกัรพรรดริาช
และผู้มีฤทธิ์อื่นๆ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางสัญจรด้วยการเหาะเหินเดินอากาศ	 มีทั้งที่
เหาะไปโดยลำาพังตนเองและไปเป็นกลุ่ม	 และมีทั้งที่เหาะด้วยกำาลังฤทธิ์ของตนเอง
และโดยสารพาหนะวิเศษต่างๆไปในอากาศ	 จากการวิเคราะห์ภาพการเดินทางสัญจร

 ๑ งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากฝ่ายวิจัย	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภายใต้
โครงการวิจัย	“การเดินทางหลายมิติหลากพรมแดน”	เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ	๕๐	พรรษาใน	พ.ศ.	๒๕๔๘	
 ๒	 อาจารย์ประจำาภาควิชาประวัติศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ทั้งสองมิติในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นี้	 โดยเฉพาะเมื่อศึกษาร่วมกับ
เอกสารประวัติศาสตร์และวรรณกรรมร่วมสมัย	 รวมทั้งคัมภีร์และวรรณกรรมทาง
พุทธศาสนา	จะพบว่าในมิติของการเดินทางเหนือจริงจะสะท้อนให้เห็นการใช้จินตภาพ
ของช่างเขียนในการมุ่งถ่ายทอดการอธิบายถึงฤทธานุภาพของนักเดินทางเหนือจริง
ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรและวรรณคดีพุทธศาสนา	 เพื่อให้ผู้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เกิดความเข้าใจเรื่องราวในภาพ	 ไปจนถึงการเกิดความเชื่อและปีติศรัทธาในเรื่องราว
เหล่านั้น	ตามคำาสอนในพุทธศาสนาที่ว่าผู้มีกำาลังฤทธิ์ที่สามารถจะเดินทางสัญจรไปได้
ในมิติที่เหนือความจริงอย่างการเหาะเหินเดินอากาศนั้นเป็นผู้วิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดา
ทั่วไป	และความวิเศษนั้นเกิดด้วยอำานาจแห่งการสั่งสมบุญบารมีและการบำาเพ็ญเพียร	
สว่นภาพการเดนิทางสญัจรในมติทิีเ่ปน็ความสมจรงินัน้สามารถวเิคราะหไ์ดว้า่เปน็ภาพ
สะทอ้นของการเดนิทางสญัจรทีเ่กดิขึน้ในวถิชีวีติประจำาวนัของผูค้นทกุระดบัชัน้ในสงัคม
ไทยสมัยรัชกาลที่	๓	ไม่ว่าจะพิจารณาที่นักเดินทาง	ลักษณะการเดินทาง	ยานพาหนะ	
หรือวัตถุประสงค์ในการเดินทาง	ก็ล้วนพบว่าเป็นความตั้งใจของช่างเขียนที่จะสะท้อน
ภาพสังคมไทยสมัยรัชกาลที่	๓	ซึ่งการเดินทางสัญจรเป็นกิจกรรมที่เป็นพลวัตรสำาคัญ
ของสังคมอย่างเห็นได้ชัด		บทความวิจัยเรื่องนี้ยังสรุปสาเหตุของการที่ช่างเขียนสมัย
รัชกาลที่	 ๓	 วาดภาพการเดินทางสัญจรทั้งสองมิติไว้เป็นจำานวนมาก	 ว่ามาจาก	 ๑.)	
การวางโครงสรา้งพืน้ทีก่ารนำาเสนอภาพจติรกรรมฝาผนงัใหมใ่นลกัษณะทีต่า่งยคุปลาย
อยุธยาและสองรัชกาลก่อน	๒.)	ความตั้งใจของช่างเขียนที่จะเพิ่ม	“ภาพกาก”	ลงใน
จิตรกรรมฝาผนังห้องต่างๆ	 ๓.)	 การขยายเรื่องราวที่นำามาถ่ายทอดเป็นจิตรกรรมฝา
ผนงัใหแ้หวกจากจารตีเดมิ	และ	๔.)	ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมโดยเฉพาะการขยาย
ตัวทางการค้าและเศรษฐกิจ
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Imaginations and reflections of social activities : 
Journey and transportation scenes in traditional 

Thai mural paintings of Rama III’s reign

Dinar Boontharm*

Abstract
 The aim of this research article is to examine various scenes of 
journeys and transportations depicted in classical Thai mural paintings 
of	Rama	III’s	reign	(A.D.	1824-1851),	in	which	great	changes	in	terms	of	
concept	and	technique	were	introduced	to	classical	mural	paintings.	Mural	
paintings	 from	different	royal	monasteries	of	 the	 third	reign,	mostly	 in	
Bangkok,	 are	 surveyed	 in	order	 to	pick	 the	 journey	and	 transportation	
scenes.	Journeys	and	transportations	in	various	ways	can	be	observed	in	
these	mural	paintings.	 The	 results	 of	 the	 research	 lead	 to	 the	division	
of	journeys	and	transportations	in	the	studied	mural	paintings	into	two	
types.	The	first	type	sees	the	scenes	of	real	journeys	and	transportations,	
no	matter	the	travelers	are	the	Buddha	and	his	disciples,	kings	and	their	
entourages,	merchants	and	city	dwellers	or	even	soldiers	and	slaves;	what	
kind	of	vehicles	these	travellers	used	or	what	the	purposes	of	making	the	
journeys	shall	be.	All	the	journey	scenes	in	the	mural	paintings	do	reflect	
the	journeys	and	transportations	which	accurately	appear	in	social	life	of	
the	Thais	during	the	Early	Bangkok	Period.	The	second	type	of	the	journey	
scenes	are	surreal	journeys,	mostly	by	mean	of	flying.	Flying	is	mentioned	
in	Buddhist	texts	as	the	way	of	making	journey	for	those	who	had	fully	
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accumulated	 their	 perfections	 or	 those	 who	 had	 gained	 enlightenment.
The	Buddha	and	his	Aranhanta	disciples,	the	Chakravatti	universe	kings	
and	angels	are	exemplified	as	the	ones	who	have	magic	power	to	make
their	flying	journeys.				
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	 บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาภาพการเดินทางที่ปรากฏ
ในงานจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างสรรค์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์	พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระมหาเจษฎาราชเจ้า	พระมหา
กษัตริย์พระองค์ที่สามในพระบรมราชจักรีวงศ์	ซึ่งครองราชย์สมบัติอยู่ระหว่างปี	พ.ศ.	
๒๓๖๗-๒๓๙๔	และในรชักาลของพระองคไ์ดท้รงอปุถมัภก์ารสรา้งสรรคง์านจติรกรรม
ฝาผนังขึ้นเป็นจำานวนมากตามอุโบสถวิหารของพระอารามหลวงที่ทรงสร้างและบูรณ
ปฏิสังขรณ์	หรือแม้ในพระอารามที่เจ้านายและขุนนางสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วถวาย
เป็นพระอารามหลวงก็มีการโดยเสด็จพระราชนิยมในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง
ด้วย	 จากการที่ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ทำาให้
สังเกตว่าในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	นั้น	ภาพแสดงการเดินทางและการ
สญัจรเปน็ภาพทีป่รากฏอยูเ่ปน็จำานวนมากไมน่อ้ยกวา่กจิกรรมอืน่ๆในชวีติมนษุยท์ีไ่ดร้บั
การถา่ยทอดลงมาในงานจติรกรรมฝาผนงั	ภาพการเดนิทางเหลา่นีไ้ดร้บัการวาดขึน้ดว้ย
ฝีมือประณีตและความมีสุนทรียะของช่างเขียน	หลายภาพดูมีชีวิตชีวาจนได้รับยกย่อง
เป็นภาพจิตรกรรมชิ้นเอกของรัชสมัย	การรับรู้ถึงการมีอยู่อย่างมากมายของภาพการ
เดนิทางทำาใหเ้กดิการตัง้คำาถามวา่ภาพการเดนิทางสญัจรรปูแบบตา่งๆเหลา่นีไ้ดร้บัการ
วาดขึ้นมามากมายด้วยเหตุผลกลใด	ด้วยจุดประสงค์อย่างไร	และการเดินทางสัญจร
ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	นั้นสามารถจำาแนกออกได้เป็นกี่รูปแบบ	และ
แต่ละรูปแบบมีหน้าที่ในตัวของมันเองอย่างไร

ความสำาคัญของ “ภาพการเดินทาง” ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาล
ที่ ๓ 

	 คำาถามที่มีผู้ถามกันมากเมื่อได้อ่านโครงการวิจัยเรื่องนี้คือ	 เหตุใดผู้วิจัยจึง
เลอืกศกึษาการเดนิทางเฉพาะในจติรกรรมฝาผนงัสมยัรชักาลที่	๓	งานจติรกรรมฝาผนงั
สมัยรัชกาลที่	 ๓	มีฉากการเดินทางสัญจรมากมายให้ศึกษาใช่หรือไม่?	 งานจิตรกรรม
ฝาผนังที่สร้างสรรค์ขึ้นในรัชกาลอื่นไม่มีภาพการเดินทางสัญจรหรืออย่างไร?	 และ
การเดินทางสัญจรในงานจิตรกรรมฝาผนังมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นอย่างไร?	
ดังนั้นในการเริ่มต้นบทความวิจัยนี้จึงควรชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจเสียก่อนถึงเหตุผลในการ
เลือกวิจัยงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 เหตุผลประการแรกคือความสนใจ
ของผู้วิจัยในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 เนื่องจากตั้งแต่ในวัยเด็กผู้วิจัย
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มโีอกาสไดไ้ปวดัทีส่รา้งและบรูณปฏสิงัขรณใ์นรชักาลนีห้ลายวดัและไปอยูบ่อ่ยครัง้	เชน่
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 วัดกัลยาณมิตร	 วัดเครือวัลย์
วรวหิาร	วดัสวุรรณาราม	วดัราชสทิธาราม	วดัทองธรรมชาต	ิวดันางนองวรวหิาร	และ
วัดจักรวรรดิราชาวาส	สมัยที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่นั้นทุกครั้งที่เข้าไปในโบสถ์วิหารของวัด
เหล่านั้นจะตื่นกลัวความอลังการ	 ความเข้มขลังและความศักดิ์สิทธิ์ที่รู้สึกได้จากการ
เหน็พระพทุธปฏมิาประธานองคใ์หญ	่และผนงัของโบสถว์หิารทีว่าดภาพอะไรตอ่อะไรไว้
เตม็ไปหมดจนหาทีว่า่งไมพ่บ	แมแ้ตบ่านประตหูนา้ตา่งกว็าดภาพบคุคลหรอืสงิสาราสตัว์
หน้าตาประหลาดไว้	ยิ่งดูก็ยิ่งน่ากลัว	เมื่อเติบโตขึ้นมาอีกหน่อยญาติผู้ใหญ่ที่พาไปวัดก็
จะเลา่เรือ่งราวตา่ง	ๆ 	ในพทุธศาสนาโดยใชก้ารชีใ้หด้ภูาพจติรกรรมฝาผนงัในโบสถว์หิารที่
เคยตืน่กลวัมากอ่นนัน้เอง	จากความรูส้กึกลวัภาพวาดฝาผนงัเหลา่นัน้กลายมาเปน็ความ
รู้สึกเพลิดเพลินแบบเด็กๆที่ได้ดูภาพเหล่านั้นประกอบการเล่านิทานทางพุทธศาสนา	
ทำาให้การไปวัดไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อ	 โดยเฉพาะวัดที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาล
ที่	๓	ที่มีงานศิลปะให้ดูหลากหลายประเภท	หลายปีต่อมาเมื่อผู้วิจัยเข้าศึกษาในระดับ
มหาวทิยาลยัและไดเ้รยีนวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะของประเทศไทย๓แลว้	ประสบการณ์
จากการไปวดัในวยัเดก็ไดย้อ้นกลบัมาเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการทำาความเขา้ใจอบุาย
ของชา่งไทยสมยัโบราณทีใ่ชก้ารแสดงออกทางศลิปะเปน็สือ่ในการสรา้งความอลงัการ	
ความศักดิ์สิทธิ์	และความเข้มขลังให้กับโบสถ์วิหาร	พร้อมกันไปนั้นก็เป็นการให้ความรู้
แกผู่ม้าวดัใหไ้ดรู้เ้รือ่งราวตา่งๆในพทุธศาสนาซึง่มผีลโดยตรงตอ่การเกดิศรทัธาในพระ
ศาสนา	 ประสบการณ์ในวัยเด็กนี้ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัชกาลที่	๓	เป็นอย่างยิ่ง
	 เหตุผลประการที่สองคืองานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 มีอยู่เป็น
จำานวนมากอันน่าจะมาจากการที่ในรัชสมัยนี้พระมหากษัตริย์มีพระราชศรัทธาในการ
สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดเป็นจำานวนมาก๔	 ทั้งเจ้านายและขุนนางก็โดยเสด็จพระ
ราชนยิมนีด้ว้ยการสรา้งและปฏสิงัขรณว์ดัแลว้นอ้มเกลา้ฯถวายเปน็พระอารามหลวงกนั

 ๓	 รายวิชา	 ๒๒๐๔๓๖๕	 ประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย	 ภาควิชาประวัติศาสตร์	
คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 พรหมศักดิ์	 เจิมสวัสดิ์	
เป็นผู้สอน	
 ๔	 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.	นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย	หน้า	๒๐๓
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เปน็จำานวนมาก๕	เมือ่มกีารสรา้งและบรูณะวดัเปน็จำานวนมากกม็กีารวาดภาพจติรกรรม
ฝาผนังตามมา	ทำาให้จำานวนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	นั้นมีมากเมื่อเทียบ
กบัจติรกรรมฝาผนงัทีว่าดขึน้ในรชักาลอืน่	และทำาใหผู้ส้นใจศกึษาวจิยังานจติรกรรมฝา
ผนงัในรชักาลนีม้แีหลง่ขอ้มลูมากตามไปดว้ย	นอกจากนัน้วดัทีเ่ปน็แหลง่ภาพจติรกรรม
ฝาผนงัสมยัรชักาลที	่๓	สว่นใหญต่ัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร	ไปมาสะดวกและตัง้อยู่
ไมไ่กลจากกนัจนเกนิไป	ทำาใหก้ารเดนิทางไปสำารวจงานจติรกรรมฝาผนงัมคีวามสะดวก
มากขึ้น	โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้วิจัยมีเวลาน้อย	

	 เหตุผลประการที่สามคือจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นั้นมีเรื่องราว
และรายละเอยีดทีม่ากมายหลากหลาย๖	การมโีอกาสไดด้ภูาพเขยีนฝาผนงัเหลา่นีซ้้ำาแลว้
ซ้ำาเล่ามาเป็นเวลานานทำาให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่างานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาล
ที	่๓	มรีายละเอยีดตา่ง	ๆ 	บรรจไุวม้าก	การวาดภาพจติรกรรมบนผนงัหอ้งหนึง่	ๆ 	ของ
จิตรกรในรัชสมัยนี้ไม่ได้วาดเพียงเพื่อแสดงเรื่องราวทางพุทธศาสนาในแต่ละตอนที่
ตอ้งการเทา่นัน้	จติรกรมคีวามพยายามทีจ่ะใหร้ายละเอยีดของภาพตา่ง	ๆ 	ใหม้ากทีส่ดุ	
และรายละเอียดเหล่านั้นต้องใช้ฝีมืออย่างประณีตจริง	ๆ	โดยเฉพาะกับภาพที่วาดบน
พื้นที่ระหว่างช่องหน้าต่างของโบสถ์วิหารซึ่งอยู่ในระดับสายตาของผู้ดูงานจิตรกรรม
ที่จะไม่ต้องแหงนคอเพื่อดูภาพเหมือนกับภาพที่วาดบนผนังเหนือช่องหน้าต่าง	 เช่น
รายละเอียดเครื่องทรงของท้าวพระยามหากษัตริย์	 เครื่องแต่งตัวบุคคลชนชั้นต่างๆ
รายละเอียดของอาคารบ้านเรือน	 ต้นไม้ใบหญ้า	 ไม้ดอกไม้ใบ	 ไม่เว้นแม้แต่โขดเขา	
ท้องฟ้า	 และสายน้ำา	 รายละเอียดเหล่านี้ทำาให้บนผนังห้องหนึ่งๆแทบไม่มีเนื้อที่ว่าง
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการเขียนภาพอะไรลงไป๗	จิตรกรในสมัยรัชกาลที่	๓	ยังนิยมเขียน
ภาพแทรกหรอืภาพกากซึง่อนัทีจ่รงิไมม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวหลกัทีต่อ้งการวาด	
แตภ่าพเหลา่นีส้ามารถแทรกเขา้ไปไดใ้นฉากตา่ง	ๆ 	ของเรือ่งไดอ้ยา่งกลมกลนื๘	ตวัอยา่ง
เช่นการวาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเมืองก็จะวาดภาพบ้านเรือนราษฎรและวิถี

 ๕	 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,	พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓	เล่ม	๒	
 ๖	 จุลทัศน์	 พยาฆรานนท์,	 “งานจิตรกรรมฝาผนังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว”	ใน	มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์.	หน้า	๒๔๔.	
 ๗	 จุลทรรศน์	พยาฆรานนท์,	เพิ่งอ้าง	หน้า	๒๔๔.	
 ๘	 สันติ	เล็กสุขุม,	ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์.	หน้า	๓๙	
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ชวีติประจำาวนัของชาวเมอืง	เชน่ชวีติคนในตลาด	ชวีติคนทีอ่าศยัอยูต่ามแมน่้ำาลำาคลอง	
ชีวิตคนเดินถนนรูปแบบต่างๆ	 หรือแม้แต่ภาพคนต่างชาติต่างภาษาที่ใช้ชีวิตปะปนอยู่
ในสังคมเมือง	 การวาดภาพที่เกิดขึ้นในเขตพระราชวังก็จะแทรกภาพขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆในราชสำานักเข้าไป	เช่นธรรมเนียมการเข้าเฝ้าเจ้านาย	เครื่องราชูปโภค	
อาคารสถานที่ในเขตพระราชฐาน	 วิถีชีวิตของสตรีในวัง	 ข้าราชการกลุ่มต่าง	 ๆ	 ใน
ราชสำานัก	การวาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าก็จะแทรกภาพสิงสาราสัตว์นานาชนิด	
ต้นไม้และดอกไม้ต่างๆ	ภาพแทรกเหตุการณ์สำาคัญในเรื่องราวทางพุทธศาสนาเหล่านี้
โดยเฉพาะภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนไม่ได้วาดเป็นภาพที่สะท้อนบรรยากาศแบบ
อินเดียแต่อย่างใดแต่เป็นภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนแบบไทยๆในสมัยรัชกาลที	่ ๓	
นั้นเอง

	 ในบรรดาภาพที่มีรายละเอียดประณีตจำานวนมาก	 ทั้งที่เป็นภาพหลักและ
ภาพแทรกนั้น	 ภาพการเดินทางเป็นภาพที่มีจำานวนมากไม่น้อยกว่าภาพวิถีชีวิตอื่นๆ
ในสังคม	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่ได้รับการหยิบยกมาวาดนั้น
มีจำานวนมากที่ดำาเนินเรื่องด้วย	 “การเดินทาง”	 หรือเรื่องราวเกิดขึ้นในท่ามกลาง
การเดินทาง	ตัวอย่างเช่น	เรื่องต่างๆในทศชาติชาดก	ได้แก่เรื่องพระมหาชนก	เรื่อง
เนมีราช๙	กัณฑ์วนปเวสน์๑๐	กัณฑ์จุลพน	กัณฑ์มหาพน๑๑	กัณฑ์ฉกษัตริย์๑๒	และกัณฑ์
นครกัณฑ์ในมหาเวสสันดรชาดก๑๓	 ตอนต่างๆในพุทธประวัติ	 เช่นการประสูติของ
พระพุทธเจ้า๑๔	การทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่๑๕	การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์๑๖ 

 ๙	 การเดินทางไปชมนรกและสวรรค์ของพระเจ้าเนมีราช
 ๑๐	การเดินทางออกจากนครสีพีไปยังป่าของพระเวสสันดร	พระนางมัทรี	และโอรสธิดา	
 ๑๑	กณัฑจ์ลุพนและมหาพนแสดงการเดนิทางรอนแรมไปในปา่ของชชูกเพือ่ทลูขอสองกมุาร
ต่อพระเวสสันดร	
 ๑๒	 การเดินทางของพระเจ้ากรุงสีพีและพระนางผุสดีจากพระนครไปยังป่าเพื่อรับ
พระเวสสันดรกลับคืนนคร
 ๑๓	การเดินทางกลับคืนสู่นครสีพีของพระเวสสันดร
 ๑๔	การเดินทางกลับไปมีพระประสูติกาลที่นครเทวทหะของพระนางสิริมหามายา
พุทธมารดา
 ๑๕	การเสด็จเลียบพระนครของเจ้าชายสิทธัตถะ
 ๑๖	การเสด็จหนีออกจากกรุงกบิลพัศดุ์ของเจ้าชายสิทธัตถะและการเดินทางไปยังฝั่ง
แม่น้ำาอโนมา	
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การเสด็จลงจากดาวดึงส์	 และการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน๑๗	 ตอนต่างๆในประวัติ
พระอรหันต์	 เช่น	 เรื่องมหากัสสปเถรวัตถุ	 เรื่องมหากัจจายนเถรวัตถุ	 หรือเรื่อง
มหากบลิเถรวตัถ	ุรวมทัง้ตอนตา่งๆในเถรปีระวตัหิรอืประวตัพิระภกิษณุ	ีเชน่	เรือ่งของ
นางปฏาจารา	 และเรื่องของนางกุณฑลเกสี	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ยังไม่รวมเรื่องชาดกต่างๆ
ในนิบาตชาดกหรือเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติอีกเป็นจำานวนมาก	 เมื่อเป็นดังนี้ภาพ
การเดินทางจึงได้รับการวาดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆทางพุทธศาสนาเหล่านั้น

	 เหตุผลประการทีส่ีม่าจากสถานภาพของการศึกษาวจิยังานจติรกรรมฝาผนงั
สมัยรัชกาลที่	๓	ผู้วิจัยพบว่างานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	นั้นมีผู้นิยมศึกษา
กนัมากในแงม่มุตา่งๆ	ดว้ยเหตนุีจ้งึทำาใหม้ผีลการศกึษาเปน็จำานวนมากทัง้ในรปูหนงัสอื	
งานวจิยั	บทความวจิยั	และบทความทางวชิาการ	แตย่งัไมพ่บการวจิยัทีช่ีเ้ฉพาะลงไปที่
การศกึษาภาพการเดนิทางในจติรกรรมฝาผนงัสมยัรชักาลที	่๓	โดยเฉพาะการวเิคราะห์
ภาพการเดินทางเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ	การที่งานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓
ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างมากเพราะทำาให้มี
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้อ้างอิงได้เป็นจำานวนมากและล้วนเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้
สะดวก

	 เหตผุลประการทีห่า้คอืบรรดาภาพการเดนิทางทีม่เีปน็จำานวนมากในจติรกรรม
ฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นั้น	 สามารถที่จะนำามาวิเคราะห์และแยก	 “ประเภท”	 และ	
“มติ”ิ	ของการเดนิทางได	้และภาพการเดนิทางบางประเภทยงัสามารถเปน็หลกัฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนสภาพสังคมและภูมิปัญญาในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีด้วย	ในขณะ
ที่ภาพการเดินทางอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการเดินทางในจินตนาการของช่างเขียนที่ต้องการ
สะท้อนให้เห็นภาพการเดินทางจากรายละเอียดที่ปรากฏในเรื่องราวต่างๆทางพุทธ
ศาสนาทีไ่ดร้บัการเลอืกสรรมาเขยีนเปน็ภาพจติรกรรม	หรอืไมเ่ชน่นัน้กเ็ปน็จนิตนาการ
ที่ช่างเขียนต้องการให้ภาพการเดินทางนั้นแสดงปริศนาธรรมแก่ผู้มีโอกาสได้พบเห็น	
ดว้ยสมมตฐิานนีจ้งึเปน็แรงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัพยายามวเิคราะหแ์ละแยกประเภทและมติิ
ของการเดินทางที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	ซึ่งจะเป็นการให้คำา
ตอบกับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรัชสมัยดังกล่าวที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

 ๑๗	การเดินทางของพระพุทธเจ้าไปยังนครกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน	
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ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภูมิปัญญาในสังคมไทย

ขอบเขตของการวิจัยและการนิยามศัพท์สำาคัญที่ใช้ในการวิจัย

	 ขอบเขตของการวิจัยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำาเป็นต้องกำาหนดให้แน่ชัดก่อนจะ
เข้าสู่เนื้อเรื่องของบทความนี้	 งานวิจัยนี้เริ่มต้นด้วยความพยายามที่จะรวบรวมภาพ
การเดินทางและการสัญจรทุกประเภทที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาล
ที่	๓	โดยมีงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	ที่ปรากฏอยู่บนผนังโบสถ์วิหารของ
พระอารามหลวงในเขตกรงุเทพมหานครเปน็แหลง่ขอ้มลูเปา้หมาย	ในการรวบรวมภาพ
การเดินทางสัญจรนั้นเบื้องต้นคือการเก็บภาพต่างๆเหล่านัน้ให้ได้จำานวนมากที่สุด	โดย
ยงัไมต่อ้งคำานงึวา่เปน็การเดนิทางสญัจรประเภทใดหรอืเปน็การเดนิทางขนาดเลก็หรอื
ขนาดใหญ่	จากการเริ่มต้นทำางานในขั้นนี้ผู้วิจัยพบว่าในจำานวนพระอารามหลวงที่สร้าง
และบรูณปฏสิงัขรณใ์นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วันัน้	มใิชว่า่ทกุพระ
อารามจะเปน็แหลง่ของภาพจติรกรรมฝาผนงั	จรงิอยูท่ีใ่นทกุพระอารามเหลา่นัน้มกีาร
ตกแต่งผนังโบสถ์วิหารด้วยงานจิตรกรรม	 แต่จิตรกรรมที่ปรากฏในหลายพระอาราม
เป็นเพียงงานจิตรกรรมประเภทการเขียนลายไทยประเภทต่าง	ๆ 	ประดับผนังและเสา
ภายในโบสถ์วิหาร	 ไม่ใช่งานจิตรกรรมฝาผนังประเภทวาดภาพแสดงเรื่องราวต่างๆ	
ดว้ยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึกำาหนดจำานวนพระอารามหลวงทีจ่ะใชเ้ปน็แหลง่ขอ้มลูใหเ้หลอืเพยีง
พระอารามที่ปรากฏผลงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	ซึ่งได้รับการยกย่องจาก
วงการการศกึษาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะวา่เปน็ตวัอยา่งงานจติรกรรมฝาผนงัชิน้เยีย่ม	
(masterpiece)	ของสมัยรัชกาลที่	๓	เพียง	๙	วัดเท่านั้นที่ผู้วิจัยสำารวจพบภาพการเดิน
ทางสัญจรรูปแบบต่างๆแทรกอยู่ในงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดนั้นๆ	 และจิตรกรรม
ฝาผนังในวัดทั้งเก้านี้เป็นตัวแทนของงานจิตรกรรมฝาผนังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 แม้ว่านักประวัติศาสตร์ศิลปะจำานวนหนึ่งจะวิเคราะห์ว่าภาพ
จติรกรรมฝาผนงัในบางวดั	เชน่	วดัพระเชตพุนฯ	และวดัสทุศันฯ์	นัน้จะวาดไมส่ำาเรจ็ใน
รัชกาลที่	 ๓	 แต่มาสำาเร็จสมบูรณ์โดยฝีมือจิตรกรในรัชกาลต่อมาคือรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งลักษณะการวาดภาพจิตรกรรมมีแนวทางที่เปลี่ยน
ไปจากรูปแบบในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 แต่ผู้วิจัยยังมีทัศนะว่าในภาพจิตรกรรมเหล่านี้ยังมี
ลกัษณะทีเ่ปน็เอกลกัษณข์องงานจติรกรรมสมยัรชักาลที	่๓	เปน็สาระสำาคญัอยูม่ากกวา่
ลักษณะที่จะเป็นงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่	 ๔	 และด้วยเหตุนี้การรวบรวมภาพ
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การเดินทางสัญจรในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	ของงานวิจัยนี้จึงจะจำากัด
อยู่เฉพาะในกลุ่มภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดทั้งเก้านี้เท่านั้น	 ไม่รวมถึงในแหล่งภาพ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ซึ่งยังมีอยู่อีกหลายแห่งทั้งในพระบรมมหาราชวัง
และตามวัดต่างๆนอกเขตกรุงเทพมหานคร

	 สมมติฐานของผู้เขียนคือจินตนาการของช่างเขียนแต่ละคนที่วาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังนั้นล้วนเกิดจากแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆที่ได้พบได้เห็นในชีวิต
ประจำาวนันัน่เอง	ภาพวถิชีวีติของผูค้น	บา้นเรอืน	หรอืเหตกุารณต์า่ง	ๆ 	ในชมุชนทีช่า่ง
เขียนอาศัยอยู่	 หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ชีวิตของตัวช่างเขียนเองน่าจะมีอิทธิพล
ในการสร้างจินตนาการของเขาเพื่อถ่ายทอดลงในงานจิตรกรรมฝาผนัง	 ถึงแม้ว่า
ช่างเขียนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำางานสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รับสั่งของเจ้านาย	หรือคำาสั่งของเจ้าขุนมูลนายผู้ศรัทธาออกทุนในการ
ซ่อมสร้างวัดวาอารามก็ตาม	 แต่คำาสั่งเหล่านั้นก็มักเป็นเพียงการกำาหนดหัวเรื่องของ
ภาพจิตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชนิยม	พระนิยม	หรือรสนิยมของผู้มีศรัทธาเท่านั้น	
ไมอ่าจมผีลไปถงึการกำาหนดรายละเอยีดทกุสิง่ทกุอยา่งทีจ่ะปรากฏในงานจติรกรรมฝา
ผนังทั้งหมดได้	 ในทางปฏิบัติตัวช่างเขียนและคณะน่าจะมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะร่างภาพ
และใส่รายละเอียดของภาพจิตรกรรมห้องต่าง	 ๆ	 ได้ตามจินตนาการของตน	 แม้จะ
ปรากฏวา่ในกรณขีองการวาดภาพจติรกรรมฝาผนงัของโบสถว์หิารในพระอารามหลวง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าภาพสร้างหรือปฏิสังขรณ์จิตรกรจะต้อง
นำาภาพร่างของงานจิตรกรรมขึ้นทูลเกล้าฯถวายทอดพระเนตรเพื่อทรงมีพระบรมราช
วินิจฉัยก่อน	

 เสวยแล้วเวลาบ่าย ๑ โมงจึ่งเสด็จออก เวลานั้นทรงการช่าง
ต่างๆ เจ้าและขุนนางที่เป็นนายงานถวายตัวอย่างปั้นและเขียน 
ทอดพระเนตรแก้ไขแล้วจึ่งได้ไปกระทำา๑๘

	 ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวก็ยังไม่น่าจะเป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางไม่ให้ช่าง
เขียนวาดภาพบุคคลหรือเหตุการณ์อันไม่เป็นที่พึงประสงค์ของรัฐได้	 เพราะในเวลาที่

 ๑๘	เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,	พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓	 เล่ม	๒,	
หน้า	๑๘๒
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ชา่งเขยีนวาดภาพลงไปจรงิๆแลว้กน็า่จะเพิม่เตมิรายละเอยีดตา่งๆลงไปไดอ้กีมากมาย	
และด้วยเหตุนี้เองเราจึงอาจจะกล่าวได้ว่ารายละเอียดหลายประเภทในภาพจิตรกรรม
ฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นคือจินตนาการผ่านปลายพู่กันของช่างเขียนที่
สะท้อนภาพสังคมไทยที่ช่างเขียนมองเห็นนั่นเอง	 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการวาดภาพการ
เดินทางสัญจรลงในงานจิตรกรรมฝาผนังก็ย่อมจะเป็นความตั้งใจที่จะสะท้อนให้เห็น
ด้วยว่าการเดินทางและการสัญจรเป็น	 “ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัด”	 ของสังคมไทยสมัยต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ด้วย

	 ในการพิสูจน์สมมติฐานนี้ผู้เขียนได้ศึกษารายละเอียดของภาพจิตรกรรม
ฝาผนังจากวัดต่างๆที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 โดยจะเน้น
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	๓	เป็นหลัก	เพราะเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังกลุ่มใหญ่
และหลากหลายที่สุด	 ในการศึกษานั้นก็จะเลือกศึกษาเฉพาะภาพในห้องหรือส่วนของ
ผนังที่มีการวาดภาพการเดินทางและการสัญจรไว้เพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆต่อไปนี้

	 ๑.	ที่มาของการเดินทางที่ปรากฏอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
	 ๒.	ประเภทและมิติของการเดินทางและการสัญจรที่ปรากฏอยู่ในภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง

	 ถัดจากขั้นตอนของการสำารวจและรวบรวมภาพการเดินทางสัญจรในงาน
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 แล้ว	 ก็มาถึงขั้นตอนของการคัดแยกประเภทของ
การเดินทางที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดทั้งเก้านั้น	 ผู้วิจัยใช้แนวทางการ
แบ่งประเภทของการเดินทางเป็นสองประเภทหลัก	 โดยแทนที่ด้วยคำาว่า	 “มิติ”	 ซึ่ง
คำาคำานี้กลายเป็นศัพท์สำาคัญสำาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ที่จำาเป็นต้องแสดงนิยามไว้	ณ	ที่นี้	

	 คำาว่า	 “มิติ”	 ในงานวิจัยเรื่องนี้มิได้หมายถึง	 “มิติ”	 ในบริบททางกายภาพที่
หมายถึงความกว้าง	ยาว	ลึก	ที่มองเห็นได้ในทางทัศนศิลป์	 (visual	 art)	แต่หมาย
ถึง	“มิติ”	ในทางนามธรรมที่อาจเรียกได้ว่าเป็น	“มิติของความเป็นจริง”	กับ	“มิติของ
จนิตนาการ”	ซึง่เปน็มติทิีผู่ว้จิยัวเิคราะหไ์ดจ้ากการดภูาพการเดนิทางและการสญัจรใน
งานจติรกรรมฝาผนงัสมยัรชักาลที	่๓	โดยการเดนิทางในมติขิองความเปน็จรงินัน้หมาย
ถงึภาพการเดนิทางสญัจรทีม่คีวามสมจรงิสมจงั	เปน็การเดนิทางทีป่รากฏมอียูจ่รงิในวถิี
การดำารงชีวิตของมนุษยโลก	ส่วนการเดินทางในมิติของจินตนาการนั้น	ผู้วิจัยต้องการ
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จะนยิามวา่เปน็การเดนิทางทีเ่มือ่ผูช้มภาพจติรกรรมพจิารณาแลว้จะเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน
ว่า	การเดินทางประเภทนั้นๆไม่มีอยู่จริงในวิถีการดำารงชีวิตของมนุษยโลก	ทั้งเป็นการ
เดินทางที่มนุษย์ธรรมดาสามัญไม่อาจกระทำาได้	 ซึ่งแน่นอนว่าภาพการเดินทางในมิติที่
สองนี้เป็นภาพการเดินทางที่ออกมาจากจินตนาการของช่างเขียนผู้วาดภาพนั้นเอง
ภาพการเดนิทางทัง้สองมติใินงานจติรกรรมฝาผนงัสมยัรชักาลที่	๓	นีล้ว้นสะทอ้นใหเ้หน็
ภูมิปัญญาของช่างเขียนในการคิดถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏ
ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อความเข้าใจของผู้ได้ดูได้ชมภาพ
จติรกรรมเหลา่นัน้	เปน็ความพยายามทีเ่รยีกไดว้า่หนกัหนาสาหสั	เพราะไมเ่พยีงแตเ่ปน็
ความพยายามในการที่จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวที่อยู่ในพระสูตรออกมาเป็นผลงาน
เชงิทศันศลิปใ์หผู้ช้มผลงานเขา้ใจและเกดิความรูแ้ลว้	ยงัตอ้งทำาใหค้วามรูค้วามเขา้ใจนัน้
นำาไปสู่	“ศรัทธา”	ในพุทธศาสนาอีกด้วย	อย่างไรก็ตามนับว่าช่างเขียนในสมัยรัชกาลที่	
๓	ประสบความสำาเรจ็อยา่งมาก	เพราะภาพการเดนิทางสญัจรทีส่ำารวจและรวบรวมได้
จากวดัทัง้เกา้นัน้	ไมว่า่จะเปน็การเดนิทางในมติขิองความเปน็จรงิหรอืจนิตนาการกล็ว้น
แล้วแต่แสดงการเดินทางที่มีความเด่นชัดของอากัปกิริยาและพลังในการเดินทาง	
จุดมุ่งหมายและจุดหมายปลายทางของการเดินทาง	 รวมทั้งเป็นภาพการเดินทางที่
แสดงอารมณค์วามรูส้กึไดแ้ทบทัง้สิน้	การใชส้แีละเสน้สายในการวาดภาพเหลา่นีส้ะทอ้น
ความตั้งใจของช่างเขียนที่จะทำาให้ภาพการเดินทางสัญจรเหล่านี้มีจิตวิญญาณ	 เมื่อ
ผู้ชมภาพได้ดูภาพเหล่านี้จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการเดินทาง	 ทำาให้ยิ่งดู
ก็ยิ่งเพลินตาและชวนให้ติดตามภาพเหตุการณ์ต่อ	ๆ	ไปด้วย

	 เมื่อแยกประเภทของภาพการเดินทางสัญจรได้แล้วขั้นตอนต่อไปของการ
วิจัยคือการศึกษาวิเคราะห์ภาพการเดินทางสัญจรที่ได้แยกออกเป็นสองมิติแล้วนั้น	ว่า
ในแต่ละมิติมีสาระสำาคัญอะไรแฝงอยู่อย่างไร	 เช่นภาพการเดินทางในมิติที่เป็นความ
จริงนั้นสะท้อนภาพสังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มากน้อยเพียงใดและอย่างไร	
และภาพทีอ่ยูใ่นมติขิองจนิตนาการนัน้สะทอ้นโลกทศัน	์คณุคา่หรอืคา่นยิมในสงัคมสมยั
นั้นหรือไม่	 อย่างไร	แน่นอนว่าในการอภิปรายและวิเคราะห์ภาพการเดินทางและการ
สญัจรในมติทิั้งสองนัน้	ยอ่มตอ้งมกีารยกตวัอยา่งภาพการเดนิทางสญัจรในทัง้สองมิติ
มาแสดงไว้ด้วยจำานวนหนึ่งเพื่อประกอบการอภิปรายและวิเคราะห์ให้เห็นเด่นชัด	 แต่
ด้วยภาพการเดินทางที่รวบรวมได้มีเป็นจำานวนมากจึงไม่สามารถแสดงตัวอย่างภาพ
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เหล่านี้ได้ทั้งหมด	 คงแสดงเพียงภาพที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเท่านั้น	 นอกจากนั้นใน
กระบวนการอภปิรายและวเิคราะหภ์าพการเดนิทางทัง้สองมติเิพือ่หาความสมัพนัธข์อง
การวาดภาพกับมิติทางสังคมในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ก็ยังมีความจำาเป็นที่จะต้องศึกษา
หลักฐานประวัติศาสตร์ประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่นพระราชพงศาวดาร
จดหมายเหตุ	และงานวรรณคดีต่างๆประกอบด้วย

	 การพิจารณาและศึกษาภาพการเดินทางและการสัญจรในงานจิตรกรรม
ฝาผนงัตามขัน้ตอนทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้จะทำาใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูพืน้ฐานวา่อะไรคอืตน้ตอ
ของจินตนาการที่ทำาให้ช่างเขียนวาดภาพการเดินทางสัญจรออกมาในลักษณะต่างๆ
ซึ่งผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าต้นตอนั้นคือความตั้งใจที่จะสร้างภาพสะท้อนสังคมไทยสมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 ดังนั้นเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าการเดินทางที่ปรากฏในงานจิตรกรรม
ฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นจะเป็นภาพสะท้อนสังคมได้อย่างที่ตั้งสมมติฐานไว้
หรอืไมก่จ็ำาเปน็จะตอ้งศกึษาเทยีบเคยีงกบัหลกัฐานทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรทีอ่ยูร่ว่มสมยั
กันกับงานจิตรกรรมฝาผนังเหล่านั้นและมีการเอ่ยอ้างถึงพฤติกรรมและกิจกรรมของ
ผู้คนในการเดินทางด้วย	 ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยเลือกใช้หลักฐานประเภทพระราชพงศาวดาร	
กฎหมายตราสามดวงและบทพระอยัการตา่งๆ	และทีจ่ะขาดเสยีมไิดค้อืวรรณคดมีรดก
บางเรือ่งทีแ่ตง่ขึน้รว่มสมยักบังานจติรกรรมฝาผนงัทีไ่ดศ้กึษาไป	หากผลของการศกึษา
หลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ภาพสะท้อนที่เป็นไปในทำานองเดียวกันกับ
ภาพทีไ่ดจ้ากการศกึษาภาพจติรกรรมฝาผนงัแลว้กจ็ะเปน็การยนืยนัสมมตฐิานของผูว้จิยั

ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

	 ก่อนที่จะแสดงผลของการศึกษาภาพการเดินทางในงานจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยรัชกาลที่	 ๓	 จำาเป็นต้องอภิปรายโดยสังเขปถึงวิวัฒนาการและลักษณะโดยทั่วๆ
ไปของงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เสียชั้นหนึ่งก่อน	 คำาจำากัดความ
ของคำาว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	
(ครองราชย์	 พ.ศ.	 ๒๓๒๕-๒๓๕๒)	 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(ครองราชย์	 พ.ศ.	 ๒๓๕๒-๒๓๖๗)	 และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	
(ครองราชย์	 พ.ศ.	 ๒๓๖๗-๒๓๙๔)	 ซึ่งเป็นสามรัชกาลแรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
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ซึง่ไดส้ถาปนาขึน้พรอ้มกบัการสรา้งกรงุรตันโกสนิทรเ์ปน็ราชธานใีหมข่องสยามประเทศ	
ในห้วงระยะเวลา	 ๗๓	 ปีที่ครอบคลุมรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง
สามพระองคน์ีง้านจติรกรรมฝาผนงัไดม้วีวิฒันาการจากจติรกรรมสกลุชา่งอยธุยาและ
ธนบุรีไปสู่ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	

	 สน	 สีมาตรัง๑๙	 ได้แบ่งวิวัฒนาการของงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็นสองระยะ	 ระยะแรกคือในช่วงระยะเวลาประมาณ	 พ.ศ.	
๒๓๔๐	 –	 ๒๓๖๗	 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย๒๐	และในระยะที่สอง
คอืระยะเวลาระหวา่ง	พ.ศ.	๒๓๖๗-๒๓๙๔	ซึง่อยูใ่นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั	ววิฒันาการของงานจติรกรรมในระยะแรกนัน้ยงัแสดงออกถงึความพยายาม
ในการเลียนแบบสกุลช่างที่ถือเป็นครูของงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์	 นั่นคืองาน
จิตรกรรมในสกุลช่างอยุธยาและธนบุรี	 โดยเราจะเห็นได้ว่าช่างเขียนในยุคนี้ยังคง
แบบแผนของงานจิตรกรรมในสกุลช่างอยุธยาและธนบุรีอยู่มาก	 ที่เห็นได้ชัดคือการ
จัดวางองค์ประกอบของการเขียนภาพภายในอาคารศาสนสถานให้ใช้ที่ว่างบนผนัง
ด้านหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ	 ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารผจญ
ผนังที่อยู่ระหว่างช่องหน้าต่างซึ่งแบ่งออกได้เป็นห้องๆนั้นเขียนภาพเล่าเรื่องทาง
พุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก	 ส่วนผนังช่วงบนเหนือช่อง
หน้าต่างทั้งด้านซ้ายและขวาของพระประธานนั้นเขียนภาพเทพชุมนุม	 รายละเอียด
ของการวาดภาพนั้นยังคงรักษารูปแบบการวาดของสกุลช่างอยุธยาและธนบุรีอยู่
อย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะการวาดภาพตัวพระตัวนางและปราสาทราชมณเฑียร

 ๑๙	สน	สีมาตรัง,	จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์. 
 ๒๐	สาเหตุที่มิได้กำาหนดปีเริ่มของงานจิตรกรรมฝาผนังยุคนี้เป็นปีพ.ศ.	 ๒๓๒๕	 ซึ่งเป็น
ปแีรกสถาปนากรงุรตันโกสนิทรน์ัน้กเ็พราะในชว่งระยะเวลาจากป	ี๒๓๒๕-๒๓๔๐	ไมพ่บการสรา้งสรรค์
งานจิตรกรรมฝาผนังที่จะสามารถนำามากำาหนดช่วงเวลาเริ่มต้นของงานจิตรกรรมในระยะแรกของ
กรุงรัตนโกสินทร์ได้	 งานจิตรกรรมฝาผนังที่	 สน	 สีมาตรังถือว่าเก่าที่สุดที่จะสามารถนำามากำาหนด
ให้เป็นงานจิตรกรรมสมัยแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ได้คือภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่ง
พุทไธสวรรย์	พระราชวังบวรสถานมงคล	ซึ่งเริ่มเขียนขึ้นประมาณ	พ.ศ.	๒๓๓๘-๒๓๔๐	ด้วยเหตุนี้
สน	 สีมาตรังจึงยึดปีพ.ศ.	 ๒๓๔๐	 เป็นปีแรกของการเริ่มสร้างสรรค์จิตรกรรมสมัยแรกของ
กรุงรัตนโกสินทร์	
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อย่างไรก็ดีเราพบว่าจิตรกรมีวิวัฒนาการของการใช้สีต่างไปจากสกุลช่างอยุธยาและ
ธนบุรี	 โดยนิยมลงสีพื้นหลังภาพด้วยสีคล้ำาหนักทึบ	 การปิดทองคำาเปลวบนภาพก็ปิด
มากขึ้นกว่าของเก่าที่ปิดเฉพาะส่วนที่เป็นเครื่องศิราภรณ์และเครื่องประดับของตัว
ละครเท่านั้น	 ตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังที่วิวัฒนาการขึ้นในสมัยแรกของ
กรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีเหลือให้เห็นร่องรอยอยู่ไม่มากนัก	 หากไม่ลบเลือนไปตาม
กาลเวลาก็ถูกเขียนซ่อมในสมัยหลังจนรูปแบบเดิมเสียไป	 ที่ยังพอเห็นร่องรอยอยู่ก็
เช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์	 พระราชวังบวรสถานมงคล	
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม	 ธนบุรี	 และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถวัดบางยี่ขัน	ธนบุรี

	 สันติ	 เล็กสุขุมกล่าวว่าแบบแผนของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยา	 ธนบุรีและ
ในรัชกาลที่	๑	และ	๒	นั้นเน้นเรื่องราวอันเป็นอุดมคติอันสูงส่งทางพุทธศาสนาอย่าง
พุทธประวัติ	ชาดก	ไตรภูมิและโลกสัณฐาน	ซึ่งล้วนเป็นเรื่องในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา
ที่ไม่เน้นให้เป็นความจริงเชิงประจักษ์อันเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล	 แต่เน้นให้ผู้รับ
สารเกิดศรัทธาปสาทะที่จะดำาเนินวิถีชีวิตของตนอยู่บนแนวทางของอุดมคติใน
พุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด	 และแบบแผนอันเคร่งครัดจากอุดมคติทางพุทธศาสนา
ในลักษณะนี้เองทำาให้ช่างเขียนขาดความคิดสร้างสรรค์ที่จะวาดภาพให้เกิดเป็นความ
สมจรงิสมจงัขึน้	ภาพจติรกรรมในสมยัทีก่ลา่วถงึนีจ้งึเปน็ภาพอดุมคตทิีไ่มจ่ำาเปน็ตอ้งมี
ความสมจรงิสมจงัในสดัสว่น	มติ	ิและการแสดงออกของผูค้นในภาพ	ความเคลือ่นไหว
ในภาพจิตรกรรมยุคนี้จึงได้รับการแสดงออกมาอย่างเป็น	“นาฏลักษณ์”	ความสมจริง
ทั้งขนาดและส่วนสัดของร่างกายมนุษย์มีอยู่เพียงในระดับหนึ่ง	 ซึ่งอาจเรียกได้ว่าใน
ระดับที่ผู้เสพศิลปะเพียงดูออกว่าเป็นมนุษย์	 แต่ความเคลื่อนไหวนั้นกลับเป็นอุดมคติ
ไปสิ้น	หรือที่เรียกว่า	“อุดมคติกึ่งสมจริง”๒๑ 

	 วิวัฒนาการของงานจิตรกรรมฝาผนังในระยะที่สองของสมัยต้นกรุง
รตันโกสนิทรค์อืในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วันัน้มวีวิฒันาการกา้วไป
ไกลกว่าในระยะแรกอย่างเด่นชัด	สน	สีมาตรัง	เรียกวิวัฒนาการในระยะนี้ว่ายุคนิยม

 ๒๑	สันติ	 เล็กสุขุม	 กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่องจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ที่
สำานักพิมพ์เมืองโบราณ	ถนนราชดำาเนินกลาง	เมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๔๖	
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ศิลปะจีน๒๒	 วิวัฒนาการของงานจิตรกรรมยุคนิยมศิลปะจีนเป็นส่วนหนึ่งของกระแส
ววิฒันาการงานศลิปะทีส่รา้งสรรคโ์ดยราชสำานกัและชนชัน้สงู	นัน่คอืการเกดิของศลิปะ
แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่	๓	ซึ่งมีอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดทั้งใน
งานด้านสถาปัตยกรรม	จิตรกรรม	และประติมากรรม	ในด้านจิตรกรรมนั้นการเขียน
ภาพจิตรกรรมแบบจีนโดยเฉพาะเครื่องบูชาและสิ่งของมงคลต่างๆได้รับความนิยม
เขียนประดับผนงัอาคารในพระบรมมหาราชวังหรือโบสถ์วิหารซึง่สร้างและปฏิสังขรณ์
ในรัชกาลนี้	 เช่นผนังหอพระธาตุมณเฑียรและผนังของมุขกระสันหน้าหอพระสุราลัย
พิมานในหมู่พระมหามณเฑียร	 พระอุโบสถวัดราชโอรสารามซึ่งเป็นวัดประจำารัชกาล	
และพระอุโบสถวัดภคินีนาถ	 นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมแบบจีนที่เล่าเรื่องราวใน
วรรณคดโีบราณของจนีอกีดว้ยดงัเชน่ภาพจติรกรรมในพระอโุบสถวดันางนองวรวหิาร	
ส่วนจิตรกรรมแบบไทยประเพณีนั้นก็มิได้สูญหายไปไหน	แต่กลับได้รับการพัฒนาทั้งใน
ด้านแบบแผนและเทคนิควิธีในการวาดและตกแต่งให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปกว่าจิตรกรรม
ในสองรัชสมัยแรก	 ในเรื่องแบบแผนนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีการปฏิวัติแบบแผนการวาด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังจากในระยะก่อนคือการยกเลิกการแบ่งพื้นที่ผนังในอาคารออก
เปน็สว่นๆเพือ่การวาดภาพจติรกรรมตา่งประเภท	แตจ่ะใชพ้ืน้ทีผ่นงัทัง้สีด่า้นของโบสถ์
วิหารวาดภาพเล่าเรื่องทางพุทธศาสนาจนเต็มพื้นที่ตั้งแต่ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง
ขึ้นไปจนจรดเพดาน	 การวาดภาพเทพชุมนุมในลักษณะที่ทวยเทพนั่งเรียงแถวประนม
หตัถห์นัหนา้เขา้หาพระประธานไมไ่ดร้บัความนยิมอกีตอ่ไป	หากจะวาดภาพเทพชมุนมุก็
นยิมวาดเปน็ฉากในสรวงสวรรคท์ีม่กัแสดงภาพเทพยดาเหาะมาเฝา้พระพทุธเจา้มากกวา่
นั่งเรียงแถวเป็นระเบียบ๒๓	ส่วนในด้านเทคนิควิธีนั้นภาพจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่	๓	
มีการใชเ้ทคนคิวธิขีองการวาดภาพในศลิปะจนีเขา้มาอยา่งมาก	มกีารวาดรายละเอยีด
ของพื้นหลังเป็นฉากธรรมชาติที่มีมิติดูสมจริงสมจังมากขึ้น	 ส่วนการวาดภาพคนนั้น
จิตรกรก็คำานึงถึงความสมจริงมากขึ้น	 สัดส่วนของตัวคนจะสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อ

 ๒๒	สน	สีมาตรัง,	อ้างแล้ว 
 ๒๓	การวาดภาพเทพชุมนุมในลักษณะใหม่นี้กลายมาเป็นพระราชนิยมในรัชกาลต่อมา
ดังจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ	 ให้วาดภาพเทพชุมนุมแบบทวยเทพ
เหาะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าไว้บนผนังของพระอุโบสถวิหารในพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
ที่ทรงสถาปนาขึ้น	 เช่นวัดบรมนิวาส	 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 วัดโสมนัสวิหาร	 และ
วัดมกุฏกษัตริยาราม	
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เทยีบกบัขนาดของอาคารบา้นเรอืน	แตอ่ยา่งไรกด็จีติรกรสมยันีก้ย็งัไมพ่ฒันาไปไกลถงึ
ขนาดวาดภาพคนเป็นภาพเหมือนจริง	 นอกจากนั้นยังนิยมการปิดทองคำาเปลวเพื่อ
ตกต่างรายละเอียดของภาพต่างๆอย่างมากขึ้นจนดูฟุ่มเฟือย	เราอาจสรุปวิวัฒนาการ
ของจิตรกรรมไทยประเพณีในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ได้ว่าอิทธิพลการวาดภาพในศิลปจีน
ได้ทำาให้การวาดภาพจิตรกรรมในรัชกาลนี้กลายเป็นภาพเล่าเรื่องที่สร้างความ	
“ละลานตา”	 บนฝาผนังด้วยการวาดภาพเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องเต็มพื้นที่ตั้งแต่ผนัง
ระหว่างช่องหน้าต่างขึ้นไปจนจรดเพดานภาพต่อเนื่องนั้นมักไม่มีการแบ่งฉากอย่าง
เด่นชัด	 การตกแต่งภาพก็ทำาอย่างแสดงความอลังการ	 มั่งคั่ง	 และรุ่มรวยเป็นที่สุด
เมื่อเราก้าวเข้าไปในพระราชมณเฑียรหรือโบสถ์หรือวิหารสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ดังเช่น
พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิในพระบรมมหาราชวงั	พระวหิารหลวงและพระอโุบสถวดัสทุศัน์
เทพวราราม	 พระอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระอุโบสถและพระวิหารน้อยวัดกัลยาณมิตร	 พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ	 หรือ
พระอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร	เราจะพบว่าฝาผนังของโบสถ์วิหารเหล่านั้นได้รับการ
แต่งแต้มด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มไปหมดจนดูลายตา	 หากไม่พินิจพิจารณาให้
ละเอียดแล้วภาพจิตรกรรมที่ดูละลานตานัน้จะเหมือนกับลวดลายประดับผนงัมากกวา่
ภาพเล่าเรื่อง	

	 ลกัษณะเดน่อกีประการหนึง่ทีจ่ะเวน้ไมก่ลา่วเสยีมไิดเ้กีย่วกบัลกัษณะเดน่ของ
ภาพจติรกรรมสมยัรชักาลที	่๓	นัน้คอืหวัขอ้การวาดภาพมคีวามหลากหลายมากขึน้กวา่
ภาพจิตรกรรมในสองรัชสมัยแรก	ทั้งนี้อาจจะเป็นด้วยเหตุที่จิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่	
๑	 และ	 ๒	 นั้นถูกจำากัดอยู่ด้วยแบบแผนการวาดภาพจิตรกรรมของสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี	จิตรกรจึงไม่อาจคิดวาดภาพเล่าเรื่องอื่นๆได้มากไปกว่าภาพเทพชุมนุม	ไตรภูมิ	
มารผจญ	 พุทธประวัติและทศชาติ	 ส่วนงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นั้น	 อาจ
จะเป็นด้วยเหตุที่ในรัชกาลนี้มีการสร้างโบสถ์วิหารขนาดมหึมาเป็นจำานวนมาก	 โบสถ์
วิหารเหล่านี้ล้วนมีขนาดใหญ่โตกว่าที่สร้างขึ้นในสองรัชกาลก่อนอย่างมาก	 เช่น
พระอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	พระวิหารหลวง
และพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม	 พระวิหารหลวงวัดกัลยาณมิตรและวัดสระเกศ	
เมือ่มกีารสรา้งโบสถว์หิารขนาดมหมึาขึน้มาแลว้กแ็นน่อนวา่พืน้ทีผ่นงัภายในกต็อ้งมาก
ตามไปด้วย	 จำาเป็นที่ต้องคัดเลือกเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่ยาวและมีรายละเอียด
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มากมาถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้สามารถวาดภาพได้เต็มเนื้อที่ผนัง
ทีม่มีาก	นอกจากนัน้เมือ่จติรกรมคีวามตัง้ใจทีจ่ะวาดภาพเลา่เรือ่งใหด้ลูะลานตาอยูแ่ลว้
จึงจำาเป็นต้องสรรหาเรื่องราวอื่น	ๆ 	ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องยาว
มีรายละเอียดมากๆมาวาด	ดังเช่นเรื่องอนุพุทธประวัติหรือประวัติของพระสาวกของ
พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลที่ได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต	์ ท่านเหล่านี้ถือเป็นพยานแห่ง
การตรัสรู้และโปรดเวไนยสัตว์ของพระพุทธองค	์ ทั้งยังเป็นกำาลังสำาคัญของพระองค์
ในการประกาศพระศาสนา	ในพระบาลีระบุว่ามีจำานวนถึง	๔๑	องค์	ซึ่งเป็นเรื่องยาว
และมีรายละเอียดมาก	 จนสามารถเขียนเป็นภาพเล่าเรื่องประดับผนังพระอุโบสถวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ทั้งหมด	 เรื่องเถรีประวัติหรือประวัติของพระภิกษุณี
ในครั้งพุทธกาลจำานวน	๑๓	องค์และเรื่องประวัติอุบาสกอุบาสิกาครั้งพุทธกาลจำานวน
๒๐	คนกเ็ปน็เรือ่งมรีายละเอยีดมากจนจติรกรสามารถนำามาถา่ยทอดเปน็ภาพเลา่เรือ่ง
บนผนังวิหารพระพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพนซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่มาก	 และเรื่อง
ปัจเจกพุทธประวัติคือเรื่องราวของกษัตริย์ในสมัยโบราณที่ทรงเบื่อหน่ายในโลกสมบัติ	
แล้วได้เสด็จออกบวช	 ศึกษาธรรมด้วยตนเอง	 จนได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์	 แต่ท่าน
เหล่านั้นมิได้มีจิตคิดจะสั่งสอนธรรมแก่ผู้ใด	 แต่กลับไปรวมกันปฏิบัติธรรมอยู่ที่เขา
คันธมาทในป่าหิมพานต์	 เรื่องปัจเจกพุทธประวัติเป็นเรื่องที่จิตรกรสมัยรัชกาลที่สาม
นำามาถ่ายทอดลงเป็นภาพจิตรกรรมบนผนังพระอุโบสถขนาดมหึมาของวัดสุทัศนเทพ
วราราม

	 สนัต	ิเลก็สขุมุ๒๔	กลา่ววา่ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมและภมูปิญัญากม็สีว่น
สำาคัญที่ทำาให้เกิดวิวัฒนาการของภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ได้	
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นผลพวงมาจากการขยายตัวทางการค้าและการ
หลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการและแนวความคิดจากโลกตะวันตกซึ่งนำาเข้ามาโดย
คณะมิชชันนารีทำาให้ผู้คนเริ่มตระหนักว่าวิถีชีวิตไทยเดิมที่ตั้งอยู่บนอุดมคติทาง
พุทธศาสนานั้นไม่อาจเป็นพลวัตรให้สังคมได้อย่างเต็มที่	 หากสังคมจำาเป็นต้องก้าวไป
ขา้งหนา้แลว้มนษุยก์ย็อ่มตอ้งพึง่พาการคน้หาความรูเ้ชงิประจกัษ์	คอืความรูท้ีเ่ปน็เหตุ
เปน็ผลและเปน็ระบบ	ความเปลีย่นแปลงทางภมูปิญัญาในลกัษณะนีไ้ดร้บัการแสดงออก

 ๒๔	กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่องจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ณ	 สำานักพิมพ์
เมืองโบราณ	เมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๔๖
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แม้แต่ในงานศิลปะทุกแขนง	 เช่นในงานวรรณกรรมก็มีกวีอย่างสุนทรภู่ที่คิดประพันธ์
นิทานคำากลอนเรื่องพระอภัยมณีซึ่งได้รับอิทธิพลของการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์
ในทางภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยา	 ส่วนในงานจิตรกรรมนั้นความเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิปัญญาก็เข้าไปมีบทบาทในวิวัฒนาการของงานจิตรกรรมไทยประเพณีด้วย๒๕

	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นั้น	 แม้แบบแผนการวาดภาพจิตรกรรมด้วยเรื่องราว
อันเป็นอุดมคติทางพุทธศาสนายังคงอยู่	 แต่เรื่องราวทางพุทธศาสนาที่คัดสรรมาวาด
มีความหลากหลายขึ้นไม่ติดอยู่เฉพาะเรื่องชาดก	พุทธประวัติ	หรือไตรภูมิซึ่งเป็นเรื่อง
อุดมคติขั้นสูงซึ่งปฏิเสธการให้ความรู้เชิงประจักษ์หรือความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล	ในทาง
กลับกันจิตรกรในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 กลับคัดเลือกเอาเรื่องราวในอนุพุทธประวัต	ิ เถรี
ประวัติ	หรือปัจเจกพุทธประวัติมาถ่ายทอดออกเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง	ซึ่งประวัติ
ของพระอรหนัตอ์งคต์า่ง	ๆ 	ในอนพุทุธประวตั	ิหรอืประวตัขิองพระภกิษณุใีนเถรปีระวตัิ
ล้วนแสดงประวัติของบุคคลธรรมดาสามัญจากภูมิหลังที่ต่างกัน	ซึ่งล้วนแสดงวิถีชีวิต
ของสามัญมนุษย์ที่มิได้มีเรื่องราวอันเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เกินจริงเข้ามาแต่งแต้มจนเสีย
ความเป็นเหตุเป็นผลดังเช่นพระพุทธประวัติหรือเรื่องชาดกต่างๆ	 เรื่องประวัติของ
พระอรหันต์และพระภิกษุณีเหล่านี้แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของสามัญมนุษย์ที่ยังติดข้อง
อยู่กับกิเลสสภาวะ	 ต่างคนต่างมีการดำาเนินชีวิตที่พลั้งพลาดมาก่อนจนได้พบองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้ให้ดวงตาที่เห็นธรรมแก่ท่านเหล่านั้นจนได้
เปลีย่นวถิีชีวติใหม่เข้าสู่ภิกษุภาวะและบำาเพ็ญเพียรจนได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุด	
เรือ่งราวเหลา่นีแ้มย้งัอยูใ่นกรอบของความเปน็เรือ่งอดุมคตทิางพทุธศาสนา	แตก่เ็ปน็
อดุมคตอินัมคีวามสมเหตสุมผล	ในลกัษณะทีว่า่พระธรรมคำาสอนของสมเดจ็พระสมัมา
สัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตมนุษย์	 รวมทั้งเปลี่ยน
วิถีชีวิตของมนุษย์ได้อีกด้วย	และการที่มนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมคำาสอนได้อย่างรู้แจ้ง
นั้นหากขาดเสียซึ่งความเพียรพยายามแล้วก็จะไม่สามารถทำาได้	 เรื่องราวเหล่านี้
ยังแสดงวิถีชีวิตมนุษย์ธรรมดาสามัญที่ผู้ได้พบได้เห็นจะเข้าใจได้และเกิดปิติศรัทธาได้
โดยงา่ยกวา่การดภูาพไตรภมู	ิพทุธประวตั	ิหรอืชาดกตา่งๆ	ซึง่เปน็เรือ่งทีผู่ค้นธรรมดา
สามัญยากจะนำามาเปรียบเทียบในเชิงเหตุผลกับวิถีชีวิตของตน

	 ๒๕	สันติ	 เล็กสุขุม	 จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม	หน้า	๒๒.	
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	 ส่วนเรื่องปัจเจกพุทธประวัตินั้นแม้ว่าจะมีความเป็นอุดมคติสูงกว่าเรื่องอนุ
พุทธประวัติและเถรีประวัติแต่ก็ยังสะท้อนความเป็นเหตุเป็นผลในแง่ที่ว่าความสุข
สงบในใจมนุษย์นั้นมนุษย์ต้องพึงสร้างด้วยตนเองด้วยการเข้าถึงธรรมะในพุทธศาสนา	
ธรรมขั้นสูงในทางพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ปัจเจกชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	 และเมื่อเข้า
ถึงปัจเจกบุคคลก็จะได้รับความสุขสงบเฉพาะตน	 พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆ
เปน็ตวัอยา่งของปจัเจกบคุคลทีเ่พยีรพยายามทีจ่ะบรรลธุรรมอนัสงูสดุ	เมือ่บรรลแุลว้ก็
ปลีกวิเวกไปประทับอย่างสงบในป่าหิมพานต์ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าปัจเจกชน
ผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วความสุขสงบนั้นก็จะเกิดขึ้นเฉพาะกับตัวของปัจเจกชนผู้นั้น
เอง	 การแสดงเรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้าในภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาล
ที่	 ๓	 นั้นน่าจะเป็นภาพสะท้อนสังคมอย่างหนึ่งด้วยเพราะสังคมไทยในสมัยนั้นชนชั้น
นำาในสังคมเริ่มมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญา	
การถา่ยทอดเรือ่งปจัเจกพทุธประวตัอิอกเปน็ภาพจติรกรรมฝาผนงัอาจเปน็เรือ่งทีผู่ไ้ด้
พบเหน็ตอ้งวเิคราะหต์คีวามมากกวา่การไดด้ภูาพเรือ่งราวประวตัขิองพระอรหนัตแ์ละ
พระภิกษุณีซึ่งเป็นการแสดงเหตุและผลแบบตรงไปตรงมา

	 ผลของการเลอืกสรรเรือ่งราวอดุมคตทิางพทุธศาสนาทีม่คีวามสมเหตสุมผล
มาวาดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นั้น	 ก็อาจเป็นแรงจูงใจประการ
หนึ่งที่ทำาให้จิตรกรพยายามวาดภาพให้ดูสมจริงสมจังมากขึ้น	 ความสมจริงสมจังใน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นั้นมาจากทั้งในด้านเทคนิควิธีการวาดภาพคน	
อาคารบ้านเรือน	 ภูเขา	 ต้นไม้และทิวทัศน์ให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติทั้งรูปร่าง	
ขนาด	 สัดส่วน	 การแสดงอากัปกิริยาและความรู้สึกของตัวละครในภาพจิตรกรรมมี
พัฒนาการขึ้นกว่าจิตรกรรมในรัชกาลที่	๑	และ	๒	คือ	 เฉพาะตัวละครที่เป็นเทวดา
หรอืกษตัรยิย์งัวาดเปน็มนษุยก์ึง่สมจรงิซึง่หนา้ตาไมแ่สดงความรูส้กึใดๆอยู	่อากปักริยิา
การเคลื่อนไหวเป็นเครื่องแสดงความรู้สึกของตัวละครประเภทนี้ซึ่งยังคงเป็นแบบ
นาฏลักษณ์อยู่	 ส่วนการวาดภาพข้าราชบริพารในวังไปจนถึงสามัญชนจะวาดเป็น
รูปคนที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดทั้งรูปร่าง	 สีหน้าและอากัปกิริยา	 จิตรกร
ล้วนถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการแสดงอาการดีใจ
เสียใจ	 ตกใจ	 หรือหวาดกลัว	 นอกจากนั้นยังมีการวาดภาพคนต่างชาติต่างภาษาเช่น
ทหารฝรั่ง	 แขกเปอร์เซีย	 หรือคนจีนได้อย่างสมจริงมาก	 มีการให้รายละเอียดอย่าง
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ชัดเจน	 และด้วยอิทธิพลของการวาดภาพแบบสมจริงที่เพิ่มมากขึ้นในงานจิตรกรรม
ฝาผนงัสมยัรชักาลที	่๓	นีเ้องทีท่ำาใหจ้ติรกรมโีอกาสทีจ่ะสอดแทรกฉากปลกียอ่ยทีแ่สดง
วิถีชีวิตประจำาวันหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันของสามัญชนที่อยู่
นอกราชสำานัก	 ฉากเหล่านี้มักวาดไว้ปะปนอยู่ในภาพเมืองซึ่งมีศูนย์กลางเป็นปราสาท
ราชวังอันเป็นศูนย์กลางของการดำาเนินเรื่อง	 บริเวณรอบๆพระราชวังนั้นจิตรกรก็จะ
แทรกภาพตึกรามบ้านช่องของชาวเมือง	 ไปจนกระทั่งถึงภาพหมู่บ้านที่แสดงวิถีชีวิต
ประจำาวันของผู้คน	 ซึ่งแน่นอนว่าต้นแบบของฉากเหล่านี้ก็คือภาพที่จิตรกรพบเห็น
อยู่ในสังคมไทยในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่นั่นเอง			

การเดินทางและการสัญจรในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ ๓ : มิติ
ที่เป็นจินตนาการ

	 ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการศึกษาวิเคราะห์ภาพการเดินทางในงาน
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที	่ ๓	 ในบทความนี้เป็นความพยายามในการสำารวจหรือ
รวบรวมภาพทีแ่สดงการเดนิทางสญัจรทกุประเภทเพือ่การวเิคราะห	์ผูว้จิยัมไิดม้คีวาม
พยายามในการสำารวจหางานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาหลักเป็นการบันทึกการเดินทางครั้ง
สำาคญั	ๆ 	ในอดตีอนัไดเ้กดิขึน้จรงิอยา่งการเดนิทางในพงศาวดารทางพทุธศาสนา	การ
เดินทางของพระมหากษัตริย์ไทย	 หรือการเดินทางจาริกแสวงบุญของพระสงฆ์และ
คฤหัสถ์ไปยังปูชนียสถานสำาคัญต่างๆ	 ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ได้รับการนำามาถ่ายทอดเป็น
ภาพจติรกรรมฝาผนงัในยคุหลงัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั	โดยเฉพาะ
ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวและพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว	ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องเกี่ยวกับบันทึกการเดินทางสัญจร
ครั้งอดีตที่ได้เกิดขึ้นจริงในรัชกาลที่	 ๔	 ก็มีตัวอย่างเช่น	 ภาพจิตรกรรมแสดงตำานาน
การเดินทางของพระพุทธสิหิงค์ในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้ว
วังหน้า	 ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล	 ภาพแสดงตำานานการเดินทางของ
พระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีมัยในพระอุโบสถพุทธรัตนสถานในพระบรม
มหาราชวัง	หรือภาพแสดงการเดินทางจาริกแสวงบุญของอุบาสกอบุาสิกาไปนมัสการ
เจดยีสถานสำาคญัในพระอโุบสถวดัมหาสมณราราม	เมอืงเพชรบรุ	ีสว่นจติรกรรมแสดง
บันทึกการเดินทางในสมัยรัชกาลที่	๕	นั้นน่าจะได้แก่ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่ง
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ทรงผนวช	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งแสดงภาพการเสด็จพระราชดำาเนินเยือน
ต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ภาพจิตรกรรมบันทึกการ
เดินทางที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะใช้งานจิตรกรรม
ฝาผนังเป็นสื่อแสดงบันทึกการเดินทางครั้งสำาคัญในประวัติศาสตร์มากกว่าจะเป็นสื่อ
ในการสั่งสอนพุทธศาสนาเหมือนงานจิตรกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว๒๖	ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสร้างงานทัศนศิลป์ของ
ชนชัน้สงูในสงัคมไทย	กลา่วคอืการเปลีย่นแปลงแนวคดิของการนำาเสนอภาพจติรกรรม
ฝาผนงัจากการใชง้านจติรกรรมเปน็สือ่นำาเสนอเรือ่งราวทางพทุธศาสนาเพือ่ใหผู้ช้มเกดิ
ศรัทธาไปสู่การใช้งานจิตรกรรมเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอื่นที่มีความเป็นทางโลก
มากขึ้น	 ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงรูปแบบการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเปลี่ยนไปเป็นการ
วาดภาพที่มีมิติและเป็นแนวเหมือนจริงมากขึ้น

	 เมื่อย้อนกลับไปพิจารณางานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	ผู้วิจัยเข้าใจ
วา่มภีาพจติรกรรมฝาผนงัในรชัสมยันีเ้พยีงแหง่เดยีวทีแ่สดงเรือ่งการเดนิทางทีป่รากฏ
มีในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานั่นคือภาพแสดงเรื่องราวจากคัมภีร์มหาวงศ์หรือ
พงศาวดารของลังกาทวีปที่มีความเกี่ยวข้องกับสยามประเทศ	โดยเฉพาะการเดินทาง
ของคณะสงฆ์ไปลังกาทวีปเพื่อนมัสการพระพุทธบาทที่เขาสุมณกูฏและอัญเชิญ
พระไตรปิฎกและหน่อพระศรีมหาโพธิ์	ซึ่งวาดไว้บนผนังหุ้มกลองด้านทิศตะวันตกของ
วิหารพระพุทธไสยาสน์	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ซึ่งน่าจะวาดขึ้นเพื่อเน้น
ความสำาคัญของรอยพระพุทธบาท	เพราะพื้นที่ในวิหารพระพุทธไสยาสน์ด้านนั้นมีการ
ตกแต่งพระบาทพระพุทธไสยาสน์ด้วยงานประดับมุกเป็นภาพมงคล	 ๑๐๘	 ประการ
ที่ปรากฏบนพระพุทธบาทตามคัมภีร์มหาปุริษลักษณะ	

	 เมื่อเรื่องราวบันทึกการเดินทางในอดีตไม่ใช่เรื่องราวหลักที่ได้รับการนำามา
ถ่ายทอดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที	่ ๓	 แล้วภาพการเดินทางประเภท
ต่างๆ	 เข้ามาปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลนี้เป็นจำานวนมากมายได้
อย่างไร?	 คำาตอบก็คือ	 เพราะการเดินทางและการสัญจรเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรม
หนึ่งในชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำาบรรพ์	 มนุษย์มีการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

 ๒๖	วิยะดา	ทองมิตร	จิตรกรรมแบบสากล สกุลช่างขรัวอินโข่ง	หน้า	๒๕.
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ในชีวิตประจำาวันและเพื่อความจำาเป็นในการดำารงชีพ	 การเดินทางในชีวิตของมนุษย์
ในสังคมยุคดึกดำาบรรพ์ก็น่าจะเริ่มต้นจากการเดินทางเพื่อความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน
ก่อน	เช่นการเดินทางไปยังแหล่งอาหาร	อันได้แก่การเดินทางออกล่าสัตว์และเก็บพืช
อาหาร	 การเดินทางอพยพย้ายถิ่น	 การเดินทางนำาผลิตผลไปค้าขายแลกเปลี่ยนกับ
ท้องถิ่นอื่น	 ตลอดจนการเดินทางไปสู้รบแย่งชิงผลประโยชน์กัน	 เป็นต้น	 มนุษย์รู้จัก
การเดนิทางเพือ่วตัถปุระสงคต์า่งๆ	ในชวีติ	ทัง้รูจ้กัการใชเ้ทคนคิวธิเีพือ่ใหก้ารเดนิทาง
ของตนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุด	 จากการเดินเท้าซึ่งเป็นการ
เดินทางขั้นพื้นฐานที่สุดไปสู่การใช้สัตว์พาหนะและการประดิษฐ์ยานพาหนะขึ้นเพื่อ
การเดินทาง	 การเดินทางจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยลดความสำาคัญในชีวิตมนุษย์
ทุกหมู่เหล่า	ยิ่งกาลเวลาผ่านไปนานเท่าใดมนุษย์ก็ยิ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเดินทาง
ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเท่านั้น	

	 ในทางพุทธศาสนาก็เช่นกัน	 การเดินทางเป็นกิจกรรมหลักที่จำาเป็นอย่างยิ่ง
ในการดำารงอยู่และสืบต่อพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผูท้รงประกาศพทุธศาสนานัน้	ทรงดำารงพระชนมช์พีอยูด่ว้ยการเดนิทางและการสญัจร
อยูต่ลอดเวลา	นบัตัง้แตก่ารเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณค์อืการเดนิทางจากกรงุกบลิพศัดุ์
ไปเพือ่ออกบวชไปจนถงึการเดนิทางไปปรนิพิพานทีน่ครกสุนิาราอนัเปน็การเดนิทางครัง้
สุดท้ายในพระชนม์ชีพ	ในห้วงระยะเวลาระหว่างการเดินทางครั้งแรกและครั้งสุดท้าย
ในความเปน็พระพทุธเจา้นัน้	พระองคย์งัทรงเดนิทางเพือ่ประกาศพระธรรมคำาสอนอกี
นบัครัง้ไมถ่ว้น	การเดนิทางในพทุธประวตันิัน้แตล่ะครัง้มผีลทำาใหท้รงมโีอกาสไดแ้สดง
ธรรมแกก่ลุบตุรจำานวนมากจนไดด้วงตาเหน็ธรรมและขออปุสมบทเปน็ภกิษ	ุประวตัชิวีติ
ของพระอรหันตสาวกและพระภิกษุณีสาวกหลายรูปนั้นล้วนแสดงให้เห็นว่าแต่ละองค์
เป็นนักเดินทางมาก่อนทั้งสิ้นก่อนที่จะได้มาพบพระพุทธองค์	 เมื่อพระพุทธองค์ทรงได้
พระสาวกแลว้กย็งัทรงสนบัสนนุใหพ้ระสาวกทกุรปูเดนิทางจารกิไปประกาศพระศาสนา	
เท่ากับว่าทั้งพระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทุกรูปมีการเดินทางเป็นกิจกรรมหลัก
ควบคู่ไปกับการเผยแผ่พุทธศาสนา	 นอกจากนั้นในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
มักทรงแสดงโดยยกเรื่องชาดกมาเพื่อแสดงข้อธรรมต่าง	ๆ	ชาดกเรื่องต่าง	ๆ	ที่ทรง
ยกมานั้นหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวละครกำาลังเดินทาง	หรือไม่ก็เป็นเรื่อง
ทีแ่สดงกจิกรรมการเดนิทางของผูค้นในชมพทูวปีในครัง้พทุธกาล	เมือ่พระพทุธเจา้เสดจ็
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ปรินิพพานไปแล้ว	 การเผยแพร่พุทธศาสนาออกนอกดินแดนชมพูทวีปก็จำาเป็นต้อง
อาศัยการเดินทางอีกเช่นกันจนทำาให้เกิดเรื่องราวต่างๆที่แสดงการเดินทางของ
พระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุณีไปยังดินแดนต่างๆเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา	 ที่กล่าวมานี้
กเ็พือ่แสดงใหเ้หน็วา่การเดนิทางเปน็องคป์ระกอบทีแ่ทรกอยูใ่นพฒันาการทกุสว่นของ
พุทธศาสนา	 ตั้งแต่ในพระพุทธประวัติ	 เรื่องชาดกต่างๆ	 ประวัติพระอรหันต์และ
พระภิกษุณี	 แม้ในหัวข้อธรรมและพระวินัยหลายหมวดก็มีพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการ
เดินทางไว้	 ด้วยเหตุนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำาริให้
ช่างเขียนในรัชสมัยของพระองค์ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในพุทธศาสนาเป็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้ความรู้และก่อศรัทธาแก่มหาชนนั้น	 ภาพการเดินทางสัญจร
จงึกลายเปน็ฉากสำาคญัทีล่ะเลยเสยีมไิด้	และแนน่อนในการวาดภาพแสดงการเดนิทาง
ที่ปรากฏในเรื่องราวทางพุทธศาสนานั้นช่างเขียนไทยก็มิได้วาดออกมาเป็นภาพการ
เดินทางแบบคนอินเดีย	 แต่ใช้จินตนาการและสุนทรียะในศิลปะไทยนั้นเองถ่ายทอด
การเดินทางในเรื่องราวทางพุทธศาสนาออกมาเป็นการเดินทางสัญจรแบบไทย	

	 ช่องว่างอีกช่องหนึ่งที่ช่างเขียนในรัชสมัยนี้จะมีโอกาสวาดภาพการเดินทาง
หรอืการสญัจรลงในงานจติรกรรมฝาผนงัไดก้ค็อืการวาดไวเ้ปน็ภาพแทรกหรอืภาพกาก	
ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของภาพจิตรกรรมห้องนั้นๆ	 แต่เป็น
การใช้พื้นที่ว่างบรรจุรายละเอียดให้ภาพดูมีชีวิตชีวาและความเคลื่อนไหวมากขึ้น	
ภาพกากที่แสดงการเดินทางสัญจรของผู้คนที่อยู่นอกพระราชวังหรือตัวเมืองเป็น
ภาพที่พบเห็นได้บ่อยมาก	 และจิตรกรก็ได้แบบอย่างภาพเหล่านี้มาจากการเดินทาง
และการสัญจรไปมาของผู้คนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันในสังคมไทยสมัยนั้นเอง

	 ดงัไดก้ลา่วไปแลว้วา่มพีระอารามหลวงสมยัรชักาลที	่๓	ในเขตกรงุเทพมหานคร
ประมาณ	 ๙	 -๑๐	 วัดที่ภายในพระอุโบสถหรือวิหารมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่มีภาพการเดินทางแทรกอยู่โดยสามารถแสดงรายชื่อวัดและประเภทของภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏภาพการเดินทางสัญจรในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ในวัดนั้น	 ๆ	 ได้
ดังตารางต่อไปนี้
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วัด ประเภทของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏภาพ
การเดินทางสัญจร

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งในพระอุโบสถ
วิหารพระพุทธไสยาสน์	ศาลาราย	และหอไตรของ
ตำาหนักกรมพระปรมานุชิตชิโนรส	พระอุโบสถ	–
ภาพประวัติพระอรหันตสาวกที่ได้รับยกย่องเป็น
เอตทัคคะ	คือมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ	และ
ภาพมโหสถชาดก	วิหารพระพุทธไสยาสน์	–	
ภาพประวัติพระภิกษุณีสาวก	ประวัติอุบาสก
อุบาสิกาคนสำาคัญในพุทธศาสนา	และภาพแสดง
เรื่องราวจากคัมภีร์มหาวงศ์ศาลาราย	–	
ภาพกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
หอไตรกรมพระปรมานุชิตฯ	(หอไตรคณะเหนือ)	–	
ภาพการเดินเรือในท้องทะเล

สุทัศนเทพวราราม
วิหารพระศรีศากยมุนี	(วิหารหลวง)	–	ภาพประวัติ
พระอดีตพุทธเจ้า	28	พระองค์	ภาพไตรภูมิและ
โลกสัณฐานพระอุโบสถ	–	ภาพประวัติ
พระปัจเจกพุทธเจ้า	

สุวรรณาราม ภาพทศชาติชาดกและพระปฐมสมโพธิในพระอุโบสถ

เครือวัลย์วรวิหาร ภาพนิบาตชาดกหรือพระเจ้าห้าร้อยชาติในพระอุโบสถ

ราชสิทธาราม ภาพทศชาติชาดกและพุทธประวัติในพระอุโบสถ

กัลยาณมิตร ภาพวิถีชีวิตชาวเมืองในพระอุโบสถและวิหารน้อย

ทองธรรมชาติ ภาพพุทธประวัติในพระอุโบสถ	

จักรวรรดิราชาวาส ภาพพุทธประวัติในพระอุโบสถ	

นางนองวรวิหาร ภาพพุทธประวัติตอนทรมานท้าวมหาชมภู

ดุสิตารามวรวิหาร ภาพพุทธประวัติในพระอุโบสถ

ตารางที่ ๑ :	แสดงรายนามพระอารามหลวงสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ที่ปรากฏภาพการ
	 เดินทางสัญจรรูปแบบในงานจิตรกรรมฝาผนัง	 และใช้เป็นแหล่งข้อมูล	
	 ในการวิจัยนี้
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	 ในจำานวนภาพจติรกรรมฝาผนงัของพระอารามหลวงทีแ่สดงรายชือ่ในตาราง
นั้นอาจระบุได้จากการผลการศึกษาของนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะหลายท่านได้
วา่จติรกรรมทีม่ภีาพการเดนิทางทีห่ลากประเภททีส่ดุนา่จะไดแ้กภ่าพจติรกรรมในวหิาร
หลวงวัดสุทัศนเทพวราราม	 ในวิหารแห่งนี้มีการวาดภาพจิตรกรรมไว้ทั่วไปหมด	 คือ
บนผนงัทกุดา้น	และบนเสาทกุตน้	ภาพการเดนิทางหรอืการสญัจรจะแทรกอยูเ่ปน็สาระ
ของภาพจิตรกรรมแทบจะทุกห้อง	ที่ว่ามีภาพการเดินทางสัญจรหลากประเภทที่สุดนั้น
กเ็พราะวา่มทีัง้ภาพแสดงการเดนิทางและการสญัจรทัง้ของมนษุยแ์ละอมนษุยป์ระเภท
ตา่งๆ	การเดนิทางสญัจรของเทวดา	พระพทุธเจา้	และพระอรหนัต	์สำาหรบัการเดนิทาง
สัญจรในภพมนุษย์นั้นก็ยังแสดงภาพการเดินทางและการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำา	
การเดนิทางสญัจรทางบกมตีัง้แตก่ารเดนิเทา้	การเดนิทางสญัจรดว้ยสตัวพ์าหนะ	ดว้ย
ยานพาหนะหลากประเภท	 ส่วนการเดินทางสัญจรทางน้ำายิ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะ
จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวงแห่งนี้น่าจะเป็นแหล่งรวมภาพเรือประเภทต่างๆที่
มีการใช้งานอยู่จริงในสังคมไทยยุคนั้นไว้ได้มากที่สุด	 ไม่ว่าจะเป็นเรือที่ใช้ในลำาน้ำาและ
เรือเดินสมุทรแบบต่างๆ	 ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่อง
รูปแบบของเรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี	

	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังว่าด้วยเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติใน
พระอุโบสถวัดสุวรรณารามริมคลองบางกอกน้อยนั้น	 แม้ไม่มีรายละเอียดมากมาย
เท่าภาพจิตรกรรมในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์และไม่มีภาพการเดินทางสัญจรหลาก
ประเภทเทา่	แตภ่าพการเดนิทางและการสญัจรทีว่ดัสวุรรณารามมคีวามประณตีงดงาม
ของเส้นสายและการให้สีสันมากที่สุด๒๗	 ส่วนใหญ่เป็นภาพแสดงการเดินทางของท้าว
พระยามหากษัตริย์ในลักษณะเป็นกระบวนทัพ	 หรือกระบวนพยุหยาตราทางบก	 รวม
ทัง้กระบวนชา้งมา้ของบรรดาสนมกำานลัทีต่ามเสดจ็พระมหากษตัรยิใ์นการเดนิทางไกล	
โดยเฉพาะภาพกระบวนทพัของพระเจา้กรงุสพีใีนหอ้งทีว่า่ดว้ยมหาเวสสนัดรชาดกกณัฑ์

 ๒๗	ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุวรรณารามเขียนโดยช่างเขียนเอกสมัย
รัชกาลที่	 ๓	 คือหลวงวิจิตรเจษฎา	 หรือครูทองอยู่	 เขียนภาพเนมีราชชาดก	 และครูคงแป๊ะ
เป็นคนจีน	 เขียนภาพมโหสถชาดก	 ซึ่งได้ดัดแปลงเทคนิคการเขียนภาพแบบจีนมาใช้	 โดยเฉพาะ
การใชพู้ก่นัปลายเรยีวแหลมทีเ่รยีกวา่	พูก่นัหนวดหน	ูตดัเสน้	การใชส้อีอ่นแก	่รวมทัง้การเขยีนแรเงา
บาง	ๆ	ทำาให้ภาพแสดงการเคลื่อนไหว	และมีสีสันสดใส
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ฉกษัตริย์	 ซึ่งเป็นตอนที่ว่าด้วยการเดินทางโดยกระบวนทัพของพระเจ้ากรุงสีพีและ
พระนางผุสดีรอนแรมไปเพื่อรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับคืนเมือง	 จิตรกร
ผู้วาดซึ่งน่าจะได้แก่ครูคงแป๊ะ	 จิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ได้วาดกระบวนทัพของ
พระเจา้กรงุสีพีทีก่ำาลงัเดินทางเขา้ปา่ใหญ่ไวอ้ย่างอลังการมาก	เปน็ภาพที่ประณตีดว้ย
เสน้สาย	ดปูระดจุวา่กระบวนทพันัน้กำาลงัเคลือ่นไหวอยูจ่รงิ	เครือ่งทรงของทา้วพระยา
มหากษัตริย์รวมทั้งเครื่องแต่งตัวขุนนางและไพร่พล	 ตลอดจนเครื่องสูงในกระบวน
ล้วนมีลวดลายประณีตปิดทองคำาเปลวเพื่อเน้นความอลังการ	 ภาพกระบวนช้างและ
ยั่วยานคานหามของนางกษัตริย์และสนมกำานัลที่ตามต่อกระบวนทัพใหญ่ยิ่งมีความน่า
ดูมาก	 จิตรกรเน้นรายละเอียดแม้แต่อากัปกิริยาของนางในแต่ละคนที่นั่งบนกูบช้าง	
และบนยั่วยานคานหาม	ดูมีชีวิตจริงเป็นอย่างยิ่ง	และดูสมจริงสมจังราวกับกระบวน
เสด็จพระราชดำาเนินพระมหากษัตริย์ไปในการนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี	 ซึ่งเป็น
ราชประเพณีปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาและจิตรกรอาจได้
แรงบันดาลใจมาจินตนาการมาเป็นภาพกระบวนทัพของพระเจ้ากรุงสีพีก็เป็นได้

	 ภาพจิตรกรรมแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งมีการเดินทางระยะสั้น	 ๆ	 หรือ
เรยีกวา่การสญัจรแทรกอยูอ่ยา่งดงามดว้ยเสน้สายและรายละเอยีดนัน้เหน็จะไมม่ภีาพ
ใดเด่นเกินภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถและวิหารน้อยวัดกัลยาณมิตร	ดูเหมือน
วา่จติรกรตอ้งการเนน้ความสำาคญัของการแสดงวถิชีวีติชาวบา้นมากเสยีกวา่การแสดง
เรื่องราวทางพุทธศาสนาเสียอีก	 โดยเฉพาะภาพการสัญจรไปมาทางน้ำานั้น	 จิตรกร
แสดงให้เห็นถึงเรือพายหลากหลายประเภทที่ใช้ในแม่น้ำาลำาคลองยุคนั้น	 รวมทั้งให้
รายละเอียดแม้แต่บุคคลประเภทต่าง	 ๆ	 ที่ใช้เรือพายเป็นยานพาหนะในการเดินทาง
สัญจรไปมาตามแม่น้ำาลำาคลอง	 มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นทั้งชาวไทยและจีน	 ชาวบ้าน
ธรรมดา	แม้แต่นักโทษซึ่งถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแต่ได้รับอิสระในการออกจากคุก
ไปขอทานเลี้ยงชีพก็ยังได้รับการบันทึกไว้อย่างละเอียดและมีชีวิตชีวา	 เป็นภาพการ
เดินทางสัญจรที่ดูแล้วไม่รู้สึกเบื่อ	 ผู้ชมจะรู้สึกได้ราวกับว่าได้เห็นภาพการสัญจรไปมา
ในแม่น้ำาลำาคลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในยุคนั้นได้ทีเดียว

	 เป็นที่ยอมรับกันดีว่าในบรรดาผลงานจิตรกรรมฝาผนังครั้งรัชกาลที่	 ๓	 นั้น	
งานจติรกรรมทีม่กีารนำาเสนอดว้ยรปูแบบทีแ่ปลกตามากทีส่ดุคอืภาพจติรกรรมฝาผนงั
ในพระอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร	 เป็นงานจิตรกรรมภาพนิบาตชาดกหรือพระเจ้า
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ห้าร้อยชาติ	 ซึ่งหมื่นพรหมสมพัตสร	 กวีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู่หัวได้บันทึกไว้ในกลอนเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่	๓	ว่า

“วัดทั้งหลายคล้ายกันเป็นอันมาก 
ไม่หนีจากอย่างเก่าเป็นอวสาน
แต่วัดเครือวัลย์ใหม่อำาไพพาน
หนีบุราณแปลกเพื่อนไม่เหมือนใคร
เขียนชาดกยกเรื่องโพธิสัตว์
ทอดประทัดตีตารางสว่งไสว
เป็นห้องห้องช่องละชาติออกดาษไป
นับชาติได้ห้าร้อยสิบชาติตรา
ด้วยทรงพระราชศรัทธาเมตตาช่าง
ให้สินจ้างช่องละบาทดังปรารถนา
ด้วยบุญญาอานิสงส์ศรัทธา
ไม่ต้องหาช่างเขียนเรียนมาเอง” ๒๘ 

	 ความแปลกใหม่ในการนำาเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเครือวัลย์นี้	 คือ
การแบง่พืน้ทีบ่นผนงัทกุดา้นเปน็ชอ่งสีเ่หลยีมกวา้งยาวประมาณชอ่งละ	๑	ตารางศอก	
คั่นด้วยกรอบภาพปิดทองตกแต่งด้วยลายประจำายาม	 แล้ววาดภาพนิบาตชาดกหรือ
พระเจา้หา้รอ้ยชาตลิงในตารางทีแ่บง่ไวน้ัน้	โดยวาดเรือ่งละหนึง่ชอ่ง	นบัเปน็	“ความคดิ
รเิริม่และสรา้งสรรค”์	ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นวงการจติรกรรมฝาผนงัยคุตน้กรงุรตันโกสนิทร์๒๙ 

	 ในจำานวนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติที่พระอุโบสถวัด
เครือวัลย์นี้	หลายภาพเป็นภาพแสดงการเดินทางสัญจรเพราะชาดกเรื่องนั้น	ๆ	มีการ
ดำาเนินเรื่องเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางหรือการสัญจร	 ที่สำาคัญคือเรื่องอหิตุณฑิก
ชาดก	 ที่กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือกที่ต้อง

 ๒๘	นายมีมหาดเล็ก,	กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 ๒๙	จุลทัศน์	 พยาฆรานนท์,	 “งานจิตรกรรมฝาผนังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว”	ใน	มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์.	หน้า	๒๔๔.
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บรรทุกข้าวเปลือกใส่เกวียนเดินทางไปค้าขายยังที่ต่างๆ	จิตรกรก็วาดภาพพ่อค้ากำาลัง
นั่งอยู่บนเกวียนเทียมด้วยวัว	 แสดงให้เห็นว่ากำาลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปค้า
ข้าวเปลือก	เรื่องอวาริยชาดก	เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบสผู้มีเรื่องวิวาท
กับคนแจวเรือจ้าง	 ก็วาดเป็นภาพผู้ชายกำาลังแจวเรือจ้างเดินทางข้ามแม่น้ำา	 ภาพ
ธัมมเทวปุตตชาดก	 แสดงเรื่องเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นธรรมเทพบุตร
ผู้เกิดวิวาทกับอธรรมเทพบุตรในขณะที่เทพบุตรทั้งสององค์กำาลังทรงราชรถเดินทาง
ไปมาในอากาศ	 โดยวาดเป็นภาพธรรมเทพบุตรกำาลังชักรถทิพย์เทียมม้าเดินทางไป
ในอากาศเพื่อสั่งสอนธรรมและชักชวนให้มนุษย์ประพฤติกุศลกรรมบท	 ๑๐	 และใน
ขณะเดินทางนั้นราชรถของธรรมเทพบุตรก็เผชิญหน้ากับราชรถของอธรรมเทพบุตร
ซึ่งกำาลังชักรถเดินทางไปชักชวนให้มนุษย์ประพฤติอกุศลกรรมบท	 ๑๐	 ภาพยุธัญชย
ชาดก	แสดงเรื่องเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นยุธัญชยราชกุมารผู้หนีราชสมบัติ
เดนิทางออกไปบรรพชาในปา่	ภาพนีช้า่งเขยีนวาดภาพพระกมุารกำาลงัเดนิทางออกนอก
ประตูพระนครไปสู่ป่าโดยการเดินเท้าซึ่งเป็นการเดินทางขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์	
ช่างเขียนวาดภาพพระราชกุมารกำาลังทรงพระดำาเนินได้อย่างงดงามราวกับจะ
เคลื่อนไหวได้	 ทั้งอากัปกิริยาของพระองค์ที่ยกพระหัตถ์ข้างหนึ่งชี้บอกทางข้างหน้า
แก่พระอนุชาซึ่งโดยเสด็จออกไปนั้นก็ดูมีพลังราวกับเป็นการแสดงนัยยะว่าเป็นการ
เดินทางระยะไกล	 ภาพสุปารกชาดก	 ซึ่งเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติ
เป็นสุปารกบัณฑิต	 ต้นหนเรือตาบอดผู้สามารถนำาเรือกำาปั่นเดินทางข้ามมหาสมุทรได้
อย่างปลอดภัย	ภาพนี้ช่างเขียนวาดเป็นฉากการเดินทางทางทะเล	โดยมีเรือสำาเภาจีน
ลำาใหญท่ีม่ลีกูเรอืเปน็จนีทัง้สิน้	สปุารกผูเ้ปน็ตน้หนนัง่เจรญิสมาธอิยูท่ีท่า้ยบาหลใีนขณะ
ที่เรือกำาลังเดินทางฝ่าคลื่นลมในมหาสมุทร	และจิตรกรยังวาดภาพการเดินทางของ
เทพยดาด้วยการเหาะนำาทางเรือสำาเภาของสุปารกได้อย่างงดงามด้วย

มูลเหตุของการวาดภาพการเดินทางและการสัญจรในงานจิตรกรรม
ฝาผนังสมัยรัชกาลที่ ๓

	 สาเหตุที่จิตรกรสมัยรัชกาลที่	 ๓	 วาดภาพการเดินทางไว้ในงานจิตรกรรม
ฝาผนังตามวัดสำาคัญ	ๆ	นั้นน่าจะมีที่มาจากเหตุ	๓	ประการคือ
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	 ประการแรก	ในบรรดาเรือ่งอนัเปน็อดุมคตทิางพทุธศาสนาทีจ่ติรกรเลอืกสรร
มาวาดนั้น	จำานวนหนึ่งมีการเดินทางเป็นการดำาเนินเรื่องอยู่แล้ว	ดังเช่นบางเรื่องของ
นิบาตชาดกหรือเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติ	 (อปัณณกชาดก	 เวทัพพชาดก	 เภริวาทก
ชาดก	สังขธัมมชาดก	ตักกชาดก	อสังกิยชาดก	ขรัสสรชาดก	กาฬกัณณีชาดก	เวรี
ชาดก	กฬายมุฏฐิชาดก	สัตตปัตตชาดก	ปุจิมันทชาดก	กณเวรีชาดก	จุลธนุคคหชาดก	
สุลสาชาดก	 ธัมมเทวปุตตชาดก)๓๐	 บางตอนของทศชาติชาดก	 (พฤติกรรมในการ
เดนิทางของพระมหาชนกในมหาชนกชาดก	พฤตกิรรมการเดนิทางของพระเจา้เนมรีาช
ในเนมิราชชาดก	 หรือการเดินทางสัญจรของพระเวสสันดรและของชูชกในมหา
เวสสันดรชาดก)	 หลายตอนของพุทธประวัติ	 บางตอนของอนุพุทธประวัติ	 หรือ
บางตอนของเถรีประวัติ	 ในการวาดภาพเรื่องราวเหล่านี้จิตรกรต้องใช้จินตนาการ
ในการถ่ายทอดรูปแบบและลักษณะการเดินทางและการสัญจรที่ระบุไว้ในเนื้อเรื่อง
แตล่ะเรือ่งใหอ้อกมาเปน็ภาพเลา่เรือ่งบนฝาผนงัอยา่งชดัเจนงดงามเพือ่ใหผู้ท้ีไ่ดพ้บเหน็
ภาพเกิดปีติศรัทธา	 การที่กิจกรรมการเดินทางและการสัญจรเป็นตัวดำาเนินเรื่องทาง
พุทธศาสนาที่ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้นนั้นมีผลให้การเดินทางในรูปแบบต่างๆเหล่านี้
และพฤติกรรมของบรรดานักเดินทางได้รับการแสดงไว้ในงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง

	 ประการที่สอง	 การเดินทางสัญจรนั้นสามารถนำามาแสดงเป็นสัญลักษณ์ใน
ภาพปรศินาธรรมทางพทุธศาสนาได	้เชน่การเดนิทางออกมหาภเินษกรมณข์องเจา้ชาย
สิทธัตถะแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและความเสียสละอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์	และ
ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดที่เราจะเห็นภาพการเดินทางสัญจรเข้าไปรวมกลุ่ม
อยูใ่นบรรดากจิวตัรในพระชนมช์พีของพระพทุธองคภ์ายหลงัจากทีท่รงตรสัรูเ้ปน็ตน้มา

	 ประการที่สาม	 กิจกรรมการเดินทางสัญจรในยุคนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ช่างเขียน
ได้รับรู้อยู่เป็นปกติวิสัย	 เพราะเป็นกิจกรรมสาธารณะที่แม้แต่รัฐเองก็รับรู้และมีการ
จัดระเบียบ	 กับทั้งอำานวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ราษฎรตามสมควร	 ดังเรา
จะเห็นได้จากการตราบทพระอัยการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางสัญจรทั้ง
ทางบกและทางน้ำาไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฏหมายตราสามดวงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	

 ๓๐	ปรุงศรี	วัลลิโภดม,	วรรณวิจิตรจากนิบาตชาดก, กรุงเทพฯ	:	องค์การค้าของคุรุสภา,	
๒๕๔๕.
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และบทพระอยัการนีไ้ดใ้ชส้บืมาตลอดสมยัตน้กรงุรตันโกสนิทร	์บทพระอยัการนีเ้องได้
แสดงความรับรู้ของรัฐส่วนกลางต่อการมีอยู่ของกิจกรรมการเดินทางในสังคมไทย
ยุคนั้น	 นอกจากนั้นเรายังจะเห็นได้ว่าพระราชพงศาวดารซึ่งเป็นบันทึกเหตุการณ์
ประเภทหนึ่งของทางราชการก็ไม่ละเลยที่จะกล่าวถึงการเดินทางสัญจรครั้งสำาคัญๆ	
ของพระมหากษัตริย์และชนชั้นปกครองเป็นการยืนยันทัศนคติของรัฐต่อกิจกรรมการ
เดินทางสัญจรในระดับและรูปแบบต่างๆ	

	 ดว้ยเหตทุีก่จิกรรมการเดนิทางสญัจรเปน็ปรากฏการณท์ีพ่บเหน็ไดส้ม่ำาเสมอ
ในที่สาธารณะ	จิตรกรจึงสามารถนำามาจินตนาการและเขียนลงเป็นภาพประกอบหรือ
ภาพกากแทรกอยู่ในฉากปลีกย่อยของภาพจิตรกรรมฝาผนังในแต่ละห้องได้	 ดังเช่น
ภาพขบวนเกวยีน	ภาพเรอืพายประเภทตา่งๆในแมน่้ำาลำาคลอง	หรอืแมภ้าพคนเดนิทาง
หรือสัญจรไปมาด้วยการเดินเท้า	หรือด้วยยานพาหนะหลากประเภท	

การเดินทางสัญจรในมิติที่เป็นภาพสะท้อนสังคม

	 เมื่อมีความกระจ่างแล้วว่าการเดินทางสัญจรในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นั้นมาจากการเดินทางสัญจรในสังคมจริงๆ	 ในขั้น
ตอ่ไปกน็า่ทีจ่ะมาพจิารณาดวูา่มปีจัจยัสำาคญัอะไรในสงัคมสยามยคุนัน้ทีเ่ปน็แรงบนัดาล
ใจให้ช่างเขียนใช้ปลายพู่กันของตนในการสะท้อนภาพพฤติกรรมการเดินทางสัญจร
ออกไปสู่ความรับรู้ของสาธารณชน	

	 ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวอยู่ที่การค้าสำาเภากับจีนซึ่งเป็นกิจกรรมการเดินทางสัญจรเพื่อธุรกิจที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเองทรงกำากับดูแลมาตั้งแต่ในรัชกาลที่	 ๒	 ราย
ได้จากการค้าสำาเภานั้นเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ให้องค์พระมหากษัตริย์เป็นอันมากซึ่ง
นำาไปสู่กิจกรรมที่สำาคัญอีกด้านหนึ่งในรัชกาลนี้นั่นคือการใช้จ่ายพระราชทรัพย์เป็น
จำานวนมหาศาลเพื่อการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามรวมจำานวนกว่า	 ๓๐
วัด๓๑	 กิจกรรมการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามนี้มีที่มาจากพระราชศรัทธา

 ๓๑	วราภรณ์	ทินานนท์	การค้าสำาเภาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาประวัติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๒๕๒๒.	
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ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทรงมุ่งมั่นทำานุบำารุงพุทธศาสนา	 โดย
เฉพาะการสร้างสรรค์ถาวรวัตถุต่างๆ	 เพื่อการพระศาสนา	 ผลโดยตรงที่เกิดจากการ
สร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามในรัชกาลนี้คือความเจริญรุ่งเรืองของงานศิลปกรรม
แขนงต่างๆ	 โดยเฉพาะงานศิลปะแบบพระราชนิยมซึ่งมีอิทธิพลของศิลปะจีนอย่าง
เข้มข้น	 กรุงเทพมหานครในรัชกาลนี้กลายเป็นนครหลวงที่ได้รับการแต่งแต้มด้วย
ความอลังการของผลงานทางสถาปัตยกรรม	จิตรกรรม	ประติมากรรม	และประณีต
ศลิปท์ีพ่ระมหากษตัรยิท์รงพระราชศรทัธาโปรดฯ	ใหส้รา้งสรรคข์ึน้ไวเ้ปน็การทำานบุำารงุ
พุทธศาสนา	 อาจเรียกได้ว่าเป็นรัชสมัยเดียวในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พุทธศาสนา
ได้รับการทำานุบำารุงทางวัตถุอย่างเต็มที่๓๒	 การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมเพื่อการ
พระศาสนาในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วันัน้มไิดส้ำาเรจ็ลงทกุโครงการ
ตามทีท่รงพระราชดำารดิงัจะเหน็ไดว้า่กอ่นเสดจ็สวรรคตไดม้รีบัสัง่ใหก้นัเงนิในพระคลงั
ไว้	๑๐,๐๐๐	ชั่ง	(จากเงินทั้งหมด	๔๐,๐๐๐	ชั่ง)	สำาหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์
ตอ่ไปไดท้รงสานตอ่งานบรูณปฏสิงัขรณว์ดัวาอารามทัง้ทีไ่ดท้รงสรา้งสรรคไ์วแ้ลว้อยา่ง
อลังการและที่การยังคงค้างอยู่๓๓ 

	 นอกจากการวาดภาพท้าวพระยามหากษัตริย์	 ขุนนางและสามัญชนที่เป็น
นักเดินทางสัญจรแล้ว	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังปรากฏว่า
มีการวาดภาพนักเดินทางต่างชาติในสังคมไทยอีกเป็นจำานวนมากด้วย	 ที่สำาคัญมาก
ที่สุดคือนักเดินทางชาวจีน	ที่ทั้งเดินทางอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักร	และ
ทีเ่ดนิทางคา้ขายทางทะเลระหวา่งแผน่ดนิทัง้สอง	ชาวจนีเหลา่นีม้ทีกัษะของความเปน็
นักเดินทางสัญจร	นักเดินเรือ	และพ่อค้ารวมอยู่ด้วยกัน	เป็นการเดินทางสัญจรที่เป็น
ที่โปรดปรานของพระมหากษตัริยไ์ทยอยา่งยิง่เพราะเปน็การเดินทางที่นำาผลประโยชน์
และความมัง่คัง่มาสูร่าชสำานกั	และทำาใหเ้กดิการขยายตวัของการคา้มากขึน้	การคา้กบั
จนียงัทำาใหม้จีำานวนคนจนีอพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในสยามมากขึน้ซึง่พระมหากษตัรยิเ์อง
ก็ทรงสนับสนุนเพราะทรงเล็งเห็นว่าชาวจีนเป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ

 ๓๒	ดนิาร	์บญุธรรม	การศกึษาเชงิวเิคราะหพ์ระราชดำารแิละพระบรมราโชบายในการสรา้ง
งานพุทธศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	(พ.ศ.	๒๓๖๗-๒๓๙๔)	หน้า	๕.	
 ๓๓	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
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การเดินทางระหว่างแผ่นดินจีนกับไทยยังทำาให้พระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระราชนิยมในศิลปะจีนทำาให้มีความต้องการ
แรงงานจนีเขา้มาในการกอ่สร้างและบรูณปฏสิงัขรณว์ดัวาอารามอยา่งมาก	เนือ่งจาก
ชาวจีนมีฝีมือในการก่อสร้างและงานช่างตามพระราชนิยมมากกว่าช่างไทย๓๔	ด้วยเหตุ
นีท้ำาใหช้มุชนชาวจนีในสยามขยายตวัขึน้มากกวา่ทีเ่คยเปน็มาแตก่อ่น	การขยายตวัของ
ชมุชนจนีทำาใหเ้กดิมกีารแบง่กนัอยูเ่ปน็หมูเ่ปน็พวกอยูต่ามหวัเมอืงซึง่เปน็ปรมิณฑลของ
กรงุเทพมหานคร	ควบคมุโดยผูต้ัง้ตนเปน็หวัหนา้ซึง่ไดส้รา้งอทิธพิลจนเปน็ทีย่อมรบัและ
กลัวเกรงของสมาชิกในชุมชน	มีการแข่งขันกันหาประโยชน์เข้ากลุ่มของตนรวมทั้งเกิด
การตอ่สูก้นัระหวา่งกลุม่เพือ่พทิกัษผ์ลประโยชนข์องกลุม่ตน	กลุม่อทิธพิลเหลา่นีด้ำาเนนิ
การในรปูสมาคมลบัดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้และหาผลประโยชนเ์ขา้สมาคมดว้ยการละเมดิ
กฎหมายบ้านเมืองหลายสถาน	 ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบค้าฝิ่น	 การลักลอบขนสินค้า
เถื่อนชนิดต่างๆ	 การค้าขายแบบเลี่ยงภาษี	 การกระทำาตนเป็นโจรสลัดปล้นเรือสินค้า
ของลูกค้าวาณิชย์ชาติต่างๆ	หรือแม้แต่ปล้นฆ่าผู้ประกอบสัมมาชีพ	ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
ล้วนมีส่วนเชื่อมโยงกับการเดินทางทั้งสิ้น

	 ครัน้มาถงึ	ณ	เดอืน	๖	ขา้งขึน้	เกดิตัว้เหีย่ขึน้ทีเ่มอืงนครชยัศรแีละ
แขวงเมืองสาครบุรี	 ๓	 พวก	 พวกหนึ่งอ้ายจีนคิม	 พวกหนึ่งอ้าย
จนีเอยี	พวกหนึง่อา้ยจนีเปยีว	ซึง่เปน็ทีข่นุวจิติรภกัด	ีนายอำาเภอเมอืง
สาครบุรี	มีผู้คนเข้าด้วยพวกตั้วเหี่ยประมาณพวกละ	๑,๐๐๐	เศษ	
จึ่งโปรดให้พระสมบัติวานิช	หลวงเทพภักดี	กับหัวหมื่นตำารวจออก
ไปจับอ้ายจีนคิมกับจีนเปียวซึ่งเป็นขุนวิจิตรภักดีเข้ามา	โปรดให้ลง
พระราชอาชญาจำาคุกไว้	 แต่จีนเอียนั้นหนีไปได้	 และพวกจีน
ตั้วเหี่ยก็กำาเริบขึ้นเป็นโจรผู้ร้ายปล้นเรือนตีเรือลูกค้าเป็นหลาย
รายได้ชำาระยกใหญ่ครั้งนั้นก็คราวหนึ่ง๓๕

 ๓๔	ไขแสง	ศขุะวฒันะ	วดัพทุธศาสนาทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปะจนีในสมยัตน้กรงุรตันโกสนิทร,์ 
๒๕๒๕.	
 ๓๕	เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,	เรื่องเดิม,	หน้า	๗๒.
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	 จากเหตุการณ์ที่ยกมาแสดงข้าต้นนั้นเกิดขึ้นในปีพ.ศ.	๒๓๘๕	ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ในบรรดาชาวจีนผู้สร้างอิทธิพลจนสามารถก่อตัวเป็นสมาคมตั้วเหี้ยได้นั้นมีชาวจีนซึ่ง
ถูกรวมเข้ามาในระบบราชการของไทยด้วยซึ่งในกรณีของจีนเปียวหรือขุนวิจิตรภักดีนี้
นับว่าร้ายแรงมากเนื่องจากนายอำาเภอกระทำาตนเป็นโจรเสียเอง	 และพฤติกรรมนี้ส่ง
ผลกระทบต่อการเดินทางทางทะเลในอา่วไทยเป็นอย่างยิ่ง	แม้ในคราวนี้รัฐจะสามารถ
ปราบปรามพวกตั้วเหี่ยลงไดแต่ก็มิได้หมายความว่าพฤติกรรมโจรและอันธพาลจีน
เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก	 เพราะในอีก	 ๓	 ปีต่อมาคือในพ.ศ.	 ๒๓๘๘	 ก็เกิดโจรสลัดจีน
ตั้วเหี่ยแถบชายทะเลอ่าวไทยฟากตะวันตกตั้งแต่เมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาจนถึง
เพชรบุรี	 พวกโจรสลัดได้คอยปล้นเรือสินค้าและฆ่าลูกเรือไปเป็นจำานวนมาก	 สร้าง
ความเสียหายให้กับการเดินทางสัญจรและการค้าทางทะเลของหัวเมืองชายทะเล
เหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง	 นอกจากนั้นยังพบว่าหัวหน้าตั้วเหี่ยจำานวนไม่น้อยมีสถานภาพ
เปน็ขนุนางในระบบเจา้ภาษนีายอากรดว้ย๓๖	อยา่งไรกด็รีฐัสามารถปราบโจรสลดัตัว้เหีย่
พวกนี้ลงได้ภายในปีเดียวกันนั้น	ในรัชกาลที่	๓	ยังมีการปราบปรามพวกจีนตั้วเหี่ยหรือ
อั้งยี่อีก	 ๒	 ครั้งใหญ่ด้วยกันในปีพ.ศ.	 ๒๓๙๑	 ที่เมืองสมุทรสาครและฉะเชิงเทรา
ซึ่งทั้งสองครั้งได้เกิดเป็นการสู้รบครั้งใหญ่แต่ในที่สุดกองกำาลังของรัฐก็สามารถยุติ
ความไม่สงบนั้นลงได้	

	 ความเจรญิรุง่เรอืงของงานศลิปกรรมในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจ้าอยู่หัวทำาให้ช่างศิลปะแขนงต่างๆ	 มีโอกาสได้สร้างผลงานฝากไว้ในแผ่นดินเป็น
จำานวนมาก	จติรกรนัน้เปน็ชา่งศลิปะแขนงหนึง่ไดร้บัพระบรมราชปูถมัภใ์หส้รา้งผลงาน
ไวอ้ยา่งโดดเดน่มากกวา่ชา่งศลิปะประเภทอืน่ๆ	การวาดภาพจติรกรรมฝาผนงัเปน็การ
สร้างงานศิลปะที่แตกต่างจากงานศิลปะแขนงอื่นๆ	 ด้วยช่างเขียนสามารถถ่ายทอด
จินตนาการ	 ความรู้สึกนึกคิด	 และโลกทัศน์ของตนต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ผ่าน
ปลายพู่กันลงไปในภาพจิตรกรรมนั้นได้	 ยิ่งเป็นภาพเล่าเรื่องราวที่มีรายละเอียดมาก
เท่าใดช่างเขียนก็มีโอกาสจะสอดแทรกจินตนาการของตนลงไปได้มากเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้จึงไม่เป็นเรื่องแปลกอันใดที่ช่างเขียนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวจะวาดภาพกิจกรรมการเดินทางไว้ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นผลงานของตน
ได้อย่างละเอียดพิสดารและได้อารมณ์ยิ่ง	ทั้งที่จริง	ๆ	แล้วส่วนใหญ่เป็นการวาดภาพ

 ๓๖	เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เรื่องเดิม,	หน้า	๙๔	–	๙๖	
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ไปตามเนื้อหาของวรรณคดีพุทธศาสนาที่มีการเดินทางในชมพูทวีปเป็นตัวดำาเนินเรื่อง	
แตภ่าพการเดนิทางทีอ่อกมากลบัมคีวามเปน็การเดนิทางในมติไิทย	ๆ 	ทีแ่สดงพฤตกิรรม
และอารมณ์ความรู้สึกแบบไทยๆ	ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสมาชิกในสังคมทุกระดับชั้นอยู่แล้ว	

สรุป
	 ประวัติศาสตร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้รับการ
มองเป็นสามมุมใหญ่คือในมุมของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ	ประวัติศาสตร์ศิลปะ	และ
ประวัติศาสตร์สังคม	 นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมองว่าเป็นรัชสมัยที่การค้าขยายตัว
และเศรษฐกจิของสยามประเทศกระเตือ้งขึน้มาเปน็อยา่งยิง่เมือ่เทยีบกบัสมยักรงุธนบรุี
และสองรัชกาลแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร	์ นักประวัติศาสตร์ศิลปะมองว่าในรัชกาลนี้
ถือเป็น	 “ยุคทอง”	 ยุคหนึ่งในการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมของสยามประเทศซึ่งให้
มรดกชิ้นสำาคัญออกมาประดับกระบวนวิวัฒนาการทางศิลปะของสยามประเทศ	 นั่น
คือศิลปะแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	นักประวัติศาสตร์
ศลิปะบางสำานกัถงึขนาดยกยอ่งรชัสมยันีใ้หเ้ปน็	“สมยัเรอเนสซองสแ์หง่ประวตัศิาสตร์
ไทย”๓๗	 อย่างไรก็ดีเมื่อหันไปพิจารณาในมุมมองของนักประวัติศาสตร์สังคมแล้ว	
“แผ่นดินที่สาม”	 ของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นแผ่นดินที่เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ในสังคมสยามมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย	 ซึ่งอาจจะเป็นด้วยความ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมทีด่ำาเนนิไปตามความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและเศรษฐกจิที่
กำาลงัเปลีย่นสงัคมแบบจารตีของสยามไปสูส่งัคมอกีรปูแบบหนึง่	การเดนิทางสญัจรนัน้
ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสำาคัญกลุ่มหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายของสังคม
สยามในรชัสมยันี	้ความโดดเดน่ของกจิกรรมประเภทนีน้ีอ้ยูท่ีก่ารไดร้บัการสะทอ้นภาพ
ออกมาใน	“สื่อ”	ต่างๆ	คืองานวรรณกรรม	พระราชพงศาวดารและจดหมายเหตุ	และ
สื่อสำาคัญที่เราได้ศึกษากันไปแล้วในบทความนี้นั่นคือภาพจิตรกรรมฝาผนัง	 ซึ่งจิตรกร
ในรัชสมัยนี้อาศัยข้อได้เปรียบของการเป็นกลุ่มบุคคลภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์เพื่อ
ผลิตผลงานชิ้นสำาคัญออกมาได้เป็นจำานวนมาก	 และผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นมีความ
เป็น	“สื่อ”	อยู่ในตัวของมันเอง	จึงอาจกล่าวได้ว่าช่างเขียนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทำาหน้าที่	“สื่อมวลชน”	ประเภทหนึ่งที่ใช้ปลายพู่กันของตน

 ๓๗	น.ณ	ปากน้ำา,	จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม	๒๕๔๔.	
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เปน็เครือ่งมอืในการสะทอ้นภาพปญัหาสงัคมลงไปในผลงานสรา้งสรรคท์างศลิปะของ
พวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ต่างกันนักกับกวีในช่วงเวลาดังกล่าว	หรือแม้แต่นัก
ข่าวหนังสือพิมพ์ในโลกยุคปัจจุบันที่ใช้ปลายปากกาในการสะท้อนภาพของสังคมออก
ไปสู่ความรับรู้ของมวลชน

	 ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่ายังมีภาพการเดินทางสัญจรรูปแบบต่างๆในจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยรัชกาลที่	 ๓	 อีกเป็นจำานวนมากที่ผู้วิจัยยังสำารวจไม่พบ	 ด้วยมีเวลาจำากัดสำาหรับ
การออกไปสำารวจภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ใน
รัชกาลที่	๓	อย่างไรก็ดีเท่าที่สามารถประมวลมากล่าวถึงในบทความเรื่องนี้ก็น่าจะอยู่
ในระดบัทีเ่พยีงพอกบัการจะสามารถใชเ้ปน็หลกัฐานประกอบทศันะของผูว้จิยัไดว้า่ภาพ
การเดนิทางสญัจรในภาพจติรกรรมฝาผนงัสมยัรชักาลที	่๓	เปน็ความตัง้ใจของชา่งเขยีน
ในยคุนัน้ทีจ่ะทำางานในฐานะ	“สือ่มวลชน”	ไปในเวลาเดยีวกนักบัทีส่รา้งงานศลิปะ	เพือ่
แสดงใหเ้หน็วา่การเดนิทางสญัจรสว่นใหญน่ัน้แมม้ฐีานะเปน็เพยีง	“กจิกรรมสาธารณะ
ในชวีติประจำาวนั”	ของสงัคมสยามในรชัสมยัดงักลา่ว	แตก่เ็ปน็กจิกรรมทีม่พีลงัมากพอ
จะสรา้งความเปลีย่นแปลงทัง้ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	และภมูปิญัญาในสงัคม
ขึน้มาได	้และความเปลีย่นแปลงทีโ่ดดเดน่นัน้กถ็งึกบัสรา้งความเปลีย่นแปลงหลายดา้น
ให้กับสังคมสยามในช่วงหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อีกมาก	
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