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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและบทบาทของพระสงฆ์
สามเณรในสังคมไทยกับงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร
ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรเกีย่ วกับงานช่างมีทมี่ าจาก
สาระในพระไตรปิฎกที่เป็นพระวินัยปิฎกในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้พระสงฆ์ทำ� นวกรรม (การก่อสร้าง) หรือให้ผอู้ นื่ ท�ำนวกรรมหรือปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะ
๕ ชนิด มีวิหาร ปราสาท เรือนมุงแถบเดียว เรือนโล้น ถ�้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น
บานประตู หน้าต่าง เพดาน จิตรกรรมฝาผนัง บันได ซุ้มประตู เตียง ตั่ง รวมทั้ง
การอบรมนวกรรมให้แก่คฤหัสถ์ ในสมัยต่อๆ มาจึงมีการพัฒนาบทบาทงานช่างของ
พระสงฆ์ สามเณรตามความเจริญและกาลสมัยมายังสยามซึ่งมีผลงานช่างคือ วัด
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการเรียกงานช่างดังกล่าวว่างานช่างสิบหมู่ ซึ่งพระสงฆ์
สามเณรแสดงบทบาทความเป็นช่าง ผู้อ�ำนวยการงานช่าง ครูช่าง ลูกศิษย์ช่าง และ
ผู้อนุรักษ์งานช่างในวัด ด้วยวิธีการศึกษาแบบโบราณแล้วพัฒนาสู่การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามพระราชด�ำริการจัดการศึกษาในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.
๒๕๕๗) เพือ่ การสืบทอดพระพุทธศาสนากับงานช่างสิบหมูอ่ นั เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของสังคมไทยสืบไป
๑

บทความวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ รื่ อ ง วั ฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร: การศึกษาวิชาช่างสิบหมูส่ มัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗๖ - ๑๘๔ (อัดส�ำเนา) ซึง่ ผูเ้ ขียนได้ปรับปรุง
เพิ่มเติมต่อยอดความรู้ประเด็นช่างสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
๒
นักวิจัย P7 ประจ�ำสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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The Role of Buddhist Monks and Novices with
Respect to the Ten Thai Arts and Crafts during
the Rattanakosin Period1
Rungaroon Kulthamrong2

Abstract
The aim of this research article is to focus on the tradition and the
role of Buddhist monks and novices with respect to the Ten Thai Arts and
Crafts during Rattanakosin Period.
The research found that the role of monks and novices as related
to arts and crafts work can be traced to the Tripitaka Buddhist Scriptures
in the section of monastic disciplines or Vinaya Pitaka. There is evidence
from the time of the Buddha that monks received the Buddha’s permission
in conducting Navakam (construction) by themselves or supervising someone
in the repair of five kinds of Senasana (lodgings): temples; central shrines;
traditional thatched-roof houses; empty abodes or uninhabited spots; and
caves – including the structural elements of door panels, windows, ceilings,
moral paintings, stairs, arched entrances, beds, and stools. The role of monks
and novices also included training in Navakam for laymen. Their roles in
arts and crafts work developed onward to the Rattanakosin Period of Siam
with prominent construction work in monasteries which has been codified
into the Ten Arts and Crafts Work. The monk and novice’s craftsmanship
1

This article is part of the research report on ‘The Culture of Bangkok: The Ten
Thai Arts and Crafts Studies in the Rattanakosin Period’ (Bangkok: Office of the National
Culture Commission, The Ministry of Education, 2004), pp. 176 – 184.
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Researcher P7, Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University.
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includes the roles of craftsman, supervisor, instructor or trainer, disciple, and
conservator pertinent to the monasteries. Through the study on traditional
construction, some standardization has been developed institutionally into
the system of the Non-Formal Education established in the Dhamma Studies
School according to the ideas regarding educational management of Somdej
Phra Thep Rattana Rajasuda Siam Boromraja Kumaree since 2007 until the
present time (2014). This systematized direction has continuously maintained
the connection between Buddhism and the Ten Arts and Crafts Work as a
cultural inheritance in Thai society.
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สามพระยาระฆังอีกท้งง
สามวัดจัดช่างสงฆ์
นายด้วงสมุห์จั่นองค์
การวาดอาจเสร็จได้

ปทุมคง คาแฮ
ส่งให้
หนึ่งควบ คุมนา
ด่วนด้วยดงงถวิล๑

จากโคลงที่จารึกศาลาหน้าพระมหาเจดีย์ ๒ หลั ง วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ล
มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่โดยมี
ช่างสงฆ์ที่เป็นช่างเขียนร่วมมือในการปฏิสังขรณ์ด้วย เช่น ช่างสงฆ์จากวัดสามพระยา
วัดระฆังโฆษิตาราม วัดปทุมคงคา ฯลฯ
ช่างสงฆ์ดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างของช่างสงฆ์ผู้มีบทบาทส�ำคัญในงานช่าง
สิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งท�ำให้ผู้เขียนสนใจศึกษาบทบาทของพระสงฆ์สามเณร
กับงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่ามีที่มาอย่างไร และมีบทบาทส�ำคัญในงาน
ช่างสิบหมู่อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับช่างสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งยังไม่มีบทความวิจัย รายงานการวิจัยเผยแพร่ในสังคมไทย อันจะก่อให้เกิดการวิจัย
เชิงลึกด้านไทยศึกษาต่อไป

บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู๒่ ในสังคมไทย
บทความวิจัยนี้ ผู้เขียนขอเสนอบทบาทของพระสงฆ์สามเณรไทยในพระพุทธ
ศาสนา นิกายเถรวาท ซึง่ เกีย่ วข้องกับงานช่างสิบหมูใ่ นสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๕๗)
ในสังคมไทยพระสงฆ์ สามเณรมีบทบาทเด่นชัดทีส่ ดุ คือ การเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาให้แก่พทุ ธศาสนิกชนเพราะพระสงฆ์ไทยช�ำนาญการแสดงธรรม การสงเคราะห์
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (พระนคร: ส�ำนักพิมพ์ผา่ นฟ้าวิทยา, ๒๕๑๐),
หน้า ๓๑๗. (สะกดตามต้นฉบับ)
๒
ค�ำว่าช่างสิบหมู่ สะกดตามพจนานุกรมศัพท์ศลิ ปกรรม อักษร ก-ช ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐), หน้า ๓๑๑.
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ช่วยเหลือจิตใจให้แก่ประชาชน รวมทั้งการให้การศึกษาแก่สังคม
ผู้เขียนขอเสนอผลการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ สามเณรในงานช่างสิบหมู่
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้านการศึกษาเท่านั้นเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับงานช่างสิบหมู่
โดยตรง
ค�ำว่าช่างสงฆ์ หมายถึง พระสงฆ์ สามเณรที่มีความรู้ ความสามารถ
ความช�ำนาญทางการช่าง ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างและปฏิสงั ขรณ์พทุ ธศาสนวัตถุ
พุทธศาสนสถาน ได้แก่ พระพุทธรูป ภาพเขียนฝาผนังในวัด พระอุโบสถ วิหาร เช่น
ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างปูน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างทอง ช่างไม้ ช่างประดับกระจก ฯลฯ
ซึ่งเรียกกันว่าช่างสิบหมู่นั่นเอง
นอกจากค�ำว่าช่างสงฆ์แล้ว ยังมีค�ำว่าชีช่างที่แปลว่าพระที่เป็นช่างอีกด้วย
เพราะในสมัยโบราณ ชีหมายถึงพระ๓
ช่างสงฆ์มีบทบาทด้านงานช่างสิบหมู่มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เช่น พระสิริ
สุเมธังกูร สังฆนายก ผู้สลักพระพุทธบาทศิลาเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๗๐ ซึ่งได้แบบอย่าง
มาจากรอยพระพุทธบาททีพ่ ระวิทยาวงศ์เถระน�ำมาจากลังกาทวีป ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา
ก็มีช่างสงฆ์ต่อมา คืออาจารย์กวดและอาจารย์สัง วัดศรีอโยธยา ขรัวมุกวัดพิหารขาว
มหามั่นวัดโรงธรรม๔
ความรู้เรื่องงานช่างดังกล่าวที่พระสงฆ์สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา
สืบทอดกันมาเรียกว่า นวกรรม ดังที่ น. ณ ปากน�้ำ กล่าวไว้ว่า
...การที่สงฆ์เป็นช่างมิใช่ของแปลก ด้วยการฝึกปรือวิชาการช่างไว้
ก็เพือ่ ใช้ในการบูรณะปฏฺสิ งั ขรณ์เสนาสนะให้ยนื ยงสืบไป ในอินเดีย
เช่นทีถ่ ำ�้ อะชันตา จ�ำหลักเป็นวัดเข้าไปในภูเขาอย่า่ งใหญ่โต มีบนั ทึก
ว่าผูจ้ ำ� หลักล้วนแต่เป็นพระสงฆ์สามเณรส่วนใหญ่ วิชาช่างสมัยก่อน
น. ณ ปากน�้ำ, พจนานุกรมศิลป์ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๓๐), หน้า ๗๗.
๔
เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน
๓
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มีหลักสูตรซึ่งพระสอนกันเพื่อใช้ในการบ�ำรุงเสนาสนะเรียกว่า
นวกรรม...๕.
ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอวิเคราะห์ที่มาของบทบาทช่างสงฆ์ว่าเป็นอย่างไร
ที่มาของบทบาทช่างสงฆ์
จากค�ำอธิบายสาเหตุการเป็นช่างสงฆ์ในสมัยโบราณของ น. ณ ปากน�้ำ
จะสังเกตได้ว่า สงฆ์ศึกษา ฝึกฝนนวกรรม เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้ดี
ต่อไป ซึง่ ผูเ้ ขียนได้ศกึ ษาเพิม่ เติมในเรือ่ งทีม่ าของบทบาทช่างสงฆ์แล้ว มีขอ้ มูลทีเ่ ด่นชัด
คือสาระในพระไตรปิฎก
สาระพระไตรปิฎก: ฐานความรู้บทบาทช่างสงฆ์
จากการศึกษาพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทัง้ หมด ๔๕ เล่ม
พบว่าบทบาทของช่างสงฆ์นั้นมีที่มาจากการที่พระสงฆ์ศึกษาความรู้จากพระไตรปิฎก
ในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค ๒ ข้อ ๖ เสนาสนขันธกะ ว่าด้วยเรื่องเสนาสนะ คือ
๑. วิหารานุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตวิหาร
๒. ปัญจปีฐาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตเตียงและตั่ง
๓. ปฏิภาณจิตตปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามภาพจิตรกรรมฝาผนัง
๔. อิฏฐกาจยาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ก่ออิฐ
๕. อุปัฏฐานสาลาอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตหอฉัน
๖. ปาการาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตรั้วล้อม
๗. อารามปริกเขปอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตรั้วล้อมอาราม
๘. นวกัมมทานะ ว่าด้วยการให้นวกรรม (การก่อสร้าง)
๙. อัคคาสนาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตอาสนะอันเลิศ๖
เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๗ (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), พิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า (๑๖).
๕
๖
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จากเรื่องเสนาสนะดังกล่าว พบว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สร้างวัตถุ
เพื่อการอาศัยของภิกษุ คือนวกรรมและการให้นวกรรม (การก่อสร้าง)
การให้นวกรรม (การก่อสร้าง) ในสมัยพุทธกาลนัน้ มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์
ที่ช่างชุนผ้าในกรุงเวสาลีเห็นคนทั้งหลายท�ำนวกรรมด้วยความกระตือรือร้นจึงเกิด
ความคิดว่า การท�ำนวกรรมไม่ใช่ของต�่ำ  เพราะคนทั้งหลายช่วยกันท�ำ  ช่างชุนผ้า
ต้องการช่วยท�ำนวกรรมบ้าง จึงขย�ำโคลนก่ออิฐตั้งฝาผนังขึ้น แต่ฝาผนังก็พังทลาย
เพราะไม่เคยท�ำ  ไม่มีความรู้ ความช�ำนาญ จึงท�ำใหม่อีก ๒ ครั้งก็ท�ำไม่ได้ ช่างชุนผ้า
จึงต�ำหนิพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรว่า มีการอบรมสั่งสอนการท�ำนวกรรมแก่
พวกที่ถวายจีวร เสนาสนะ ปัจจัย เภสัช บริขาร ตักบาตร ส่วนช่างชุนผ้านั้นไม่มีใคร
อบรมสั่งสอนให้ท�ำนวกรรม
จากเหตุการณ์นี้ พระพุทธเจ้าจึงให้ภิกษุให้นวกรรมแก่ผู้อื่นได้ ดังความว่า
...พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ
รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า เราอนุญาตให้ภิกษุให้นวกรรมได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนักท�ำนวกรรมต้องขวนขวายว่า “ท�ำอย่างไรหนอ
วิหารจึงจะส�ำเร็จได้เร็ว” ต้องปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม...๗
จากข้อความในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพระวินัยที่ให้ภิกษุให้นวกรรม (การ
ก่อสร้าง) ดังกล่าว ท�ำให้ผู้เขียนมีข้อเสนอว่าพระวินัยข้อนี้จึงเป็นที่มาของบทบาท
ช่างสงฆ์ดว้ ยการให้นวกรรมสืบต่อกันมา เพราะผูใ้ ห้นวกรรมได้ตอ้ งท�ำนวกรรมมาก่อน
นวกรรมต่างๆ ในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ท�ำ เช่น
ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท
เรือนโล้น ถ�้ำ  เพื่อป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้าย แทนการอยู่ป่า โคนไม้ ภูเขา
ซอกเขา ถ�้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง แล้วจึงอนุญาตให้มีบานประตู บานหน้าต่าง
ตั่งไม้ เตียงถักสาน ม้านั่ง เพดาน คันกั้นดินที่ถมด้วยอิฐ ศิลา ไม้ บันไดอิฐ ศิลาไม้ ราว
บันได ซุม้ ประตู ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเ่ ป็นลวดลายดอกไม้ ลวดลายเถาวัลย์ ลวดลาย
ฟันมังกร ลวดลายดอกจอก
๗
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และมีข้อสังเกตว่า การท�ำนวกรรมของสงฆ์นั้นมีข้อพึงปฏิบัติว่า “นวกรรม
ของสงฆ์อย่าได้เสียหาย” และ “สงฆ์เป็นเจ้าของ นวกรรม”๘ (ผู้เขียน: สงฆ์เป็นเจ้าของ
หมายถึง การก่อสร้างนั้น มิใช่ของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง แต่เป็นของหมู่สงฆ์)
ในเรื่องนวกรรมดังกล่าว พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๒ มีพระบัญญัติว่า
ผู้ท�ำนวกรรม คือพระสงฆ์ชัดเจน ดังความว่า
พระบัญญัติ
[๕๒๒] ก็ ภิกษุผู้จะท�ำเตียงหรือตั่งใหม่ พึงท�ำให้มีเท้าเพียง ๘ นิ้ว
โดยนิ้ ว สุ ค ต นั บ แต่ แ ม่ แ คร่ ล งมา ท� ำ ให้ เ กิ น กว่ า ก� ำ หนดนั้ น
ต้องอาบัติ...
สิกขาบทวิภังค์
[๕๒๓] ที่ชื่อว่า ใหม่ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึง การท�ำขึ้นมา
(ใหม่)...
ค�ำว่า ผู้จะท�ำ คือ ภิกษุท�ำเองหรือใช้คนอื่นให้ท�ำ...๙
นอกจากนั้นในพระวินัยปิฎกมิได้กล่าวถึงเรื่องช่างสงฆ์อีก กล่าวถึงแต่งาน
ช่างคฤหัสถ์ เช่น รูปปั้น ตุ๊กตาไม้ บาตร เครื่องใช้ดิน เครื่องใช้โลหะ เครื่องใช้ไม้
รองเท้าไม้
นวกรรม: การบูรณาการความรู้ของช่างโบราณ
เรื่องนวกรรม มีผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะกล่าวอธิบายไว้ ๒ ท่าน คือจุลทัศน์
พยาฆรานนท์ อธิบายนวกรรมโกศลว่า๑๐
เรื่องเดียวกัน หน้า ๙๐-๑๕๐.
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๒. (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), พิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕,
หน้า ๖๐๘ - ๖๐๙.
๑๐
จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, ร้อยค�ำร้อยความ. (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖๑ - ๑๖๓.
๘
๙
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...นวกรรม (การก่อสร้าง)๑๑ โกศล (ฉลาด)๑๒ หมายถึง ความรอบรู้หรือ
ความช�ำนาญ อันเกิดจากความรอบรู้ในวิชาเก้าประการ คือ
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

พืชโกศล หมายถึงพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆ ตามธรรมชาติ
ภูมิโกศล หมายถึงภูมิสถาน ท้องฟ้า อากาศ
มนุษยโกศล หมายถึงรูปลักษณะกิริยาของมนุษย์
เทพยโกศล หมายถึงเทพยดา
ปาณโกศล หมายถึงธรรมชาติของสัตว์จตุบาท ทวิบาท อวบาท
พาหนโกศล หมายถึงยานพาหนะ
อุ ป โภคโกศล หมายถึ ง เครื่ อ งใช้ ไ ม้ ส อย เครื่ อ งราชู ป โภค
เครื่องอาวุธ
หมวดที่ ๘ กนกโกศล หมายถึงการผูกลายให้เป็นลวดลายต่างๆ การน�ำ
ลวดลายไปตกแต่งงานช่าง เช่น งานปั้น งานสลัก งานแกะ
หมวดที่ ๙ วัฒฑกีโกศล หมายถึงการก่อสร้าง เขียนแบบ ดูแบบ ตู้ เตียง
ธรรมาสน์ โบสถ์ วิหาร ปรางค์ ปราสาท ศาลาการเปรียญ
งานเนื่องในสถาปัตยกรรม
นวกรรมโกศลดังกล่าวจัดเป็นความรอบรู้ ความช�ำนาญของช่างเขียนมา
แต่โบราณ
น. ณ ปากน�้ำ ได้อธิบายค�ำว่านวกรรมแตกต่างกันว่า
นวกรรม คืองานช่างสมัยโบราณใช้ในการสร้างอุโบสถ วิหาร และ
กุฏสิ งฆ์ อันประกอบด้วยกิจการช่างเก้าประการ เช่น ช่างรัก ช่างไม้
ช่างปูน ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างกระจก ช่างเขียน ช่างหล่อ และ
ช่างทาสี เป็นต้น ผูด้ แู ลการก่อสร้างเรียกว่า นวกรรมิก งานนวกรรม
นีเ้ รียกได้หลายอย่างเช่น นวการและนวกิจ...นวกรรม หมายถึงงาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,
๒๕๔๖), หน้า ๕๖๔.
๑๒
เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๕๗
๑๑
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ช่างทุกชนิด คือ เป็นการรวมของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม
และจิตรกรรมเข้าด้วยกัน๑๓
จากค� ำ อธิ บ ายนวกรรมข้ า งต้ น จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า นวกรรมเป็ น ความรอบรู ้
การก่อสร้างมาแต่โบราณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานช่างสมัยโบราณ ได้แก่
งานช่างรัก งานช่างไม้ งานช่างปูน งานช่างแกะสลัก งานช่างปั้น งานช่างกระจก
งานช่างเขียน งานช่างหล่อ งานช่างทาสี เป็นต้น ทีช่ า่ งน�ำความรอบรูม้ าบูรณาการสร้าง
วัดในสมัยโบราณซึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่างานช่างสิบหมู่ อันเป็นฐานความรู้
ของงานช่างในสมัยปัจจุบันทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม
เมื่อพิจารณานวกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยปิฎกที่กล่าวข้างต้นแล้ว
พบว่านวกรรมเกี่ยวข้องกับการสร้างเสนาสนะในสมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธเจ้าทรง
อนุญาตให้สร้างวิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น เพดาน ซุ้มประตู
บานประตู บานหน้าต่าง บันได ราวบันได เตียง ตั่ง ภาพเขียนผนัง การก่ออิฐ
การล้อมรั้ว ซึ่งเป็นงานช่างประเภทต่างๆ ที่พระสงฆ์ท�ำเองหรือให้ผู้อื่นท�ำ  หรืออบรม
สั่งสอนผู้อื่น โดยน�ำความรอบรู้ ความช�ำนาญ ประสบการณ์มาสืบทอดให้พระสงฆ์
หรือคฤหัสถ์ท�ำงานช่างนั้นๆ ได้เสร็จโดยเร็ว มีการปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม
ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนวกรรมเหล่านั้น สงฆ์เป็นเจ้าของทั้งสิ้น
สาระในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับนวกรรมและวิวัฒนาการความรู้ของนวกรรม
จึงเป็นฐานความรู้ที่มาของบทบาทพระสงฆ์สามเณรให้มีการสืบทอดงานช่างในวัดสืบ
ต่อกันมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรที่สืบทอดงานช่างสิบหมู่อย่างเด่นชัดในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑
จนถึงรัชสมัยรัชกาลปัจจุบันมี ๕ บทบาทดังนี้
๑๓

น. ณ ปากน�้ำ, พจนานุกรมศิลป์ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๓, หน้า ๑๔๔.
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ผู้สร้างสรรค์งานช่างสิบหมู่ในวัด
จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร: การศึกษา
วิชาช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พบว่าในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระสงฆ์สามเณรที่เป็นช่างสงฆ์ที่มีชื่อเสียงและ
ผลงานช่างสิบหมู่ในวัดหลายท่าน เช่น๑๔
พระอาจารย์นาค

ช่างเขียนวัดทองเพลง

ช่ า งสงฆ์ ช่ า งเขี ย นวั ด สามพระยา วั ด ระฆั ง โฆสิ ต าราม วั ด ปทุ ม คงคา
วัดเครือวัลย์ วัดหงส์รตั นาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุ วัดราชคฤห์
วัดปากน�้ำ  วัดราชบูรณะ วัดสระเกศ วัดอมรินทร วัดชนะสงคราม วัดราชสิทธาราม
วัดจักรวรรดิ วัดโมลิโลก
หลวงปู่รัก
หลวงพ่อฤทธิ์
พระอาจารย์ลอย
พระอาจารย์แดง
พระครูธรรมราต (เที่ยง)
พระครูปั้น
พระอาจารย์เปี่ยม

ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างปั้น
วัดทองศาลางาม
ช่างแกะวัดพลับพลาชัย
ช่างเขียนวัดสุวรรณาราม
ช่างเขียนวัดหงส์รัตนาราม
ช่างเขียน (ซ่อมวัดราชบูรณะ)
ช่างเขียนวัดบวรนิเวศวรวิหาร
ช่างเขียนวัดจักรวรรดิ

จากรายงานวิจัยดังกล่าว พบว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชสมัยรัชกาล
ที่ ๑ – รัชกาลที่ ๕ นั้น มีช่างสงฆ์ในวัดต่างๆ เป็นช่างเขียนมากที่สุด รองลงมา คือ
ช่างแกะ ช่างปั้น
ผูเ้ ขียนจึงขอยกตัวอย่างพระสงฆ์ สามเณรทีเ่ ป็นช่างเขียนในวัดทีโ่ ดดเด่น เช่น
รุง่ อรุณ กุลธ�ำรง, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรือ่ ง วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร:
การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๑ - ๑๘๔.
๑๔
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พระอาจารย์นาค
พระอาจารย์นาค มีชวี ติ อยูใ่ นช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมัยกรุงธนบุรี
และสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก
รัชกาลที่ ๑ ท่านเป็นภิกษุที่วัดทองเพลงในสวนคลองบางกอกน้อย ธนบุรี หลังจากนั้น
ท่านมาจ�ำพรรษาที่วัดสุวรรณาราม ธนบุรี พระอาจารย์นาคเป็นช่างสงฆ์ที่มีชื่อเสียง
โดดเด่นมากในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑ ท่านมีฝีมือที่สืบทอดงานช่างเขียนมาจากสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ฝีมือโดดเด่นมาก ไม่มีใครเทียบ๑๕
ผลงานการเขียนของพระอาจารย์นาค เช่น ภาพเขียนมารผจญในวิหาร
ทิศตะวันออก (ไม่มแี ล้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึง่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงชมฝีมือของท่านว่า ดีเลิศประเสริฐยิ่งกว่า
ที่ไหนๆ ในสยาม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๕๘ ดังความว่า
...แต่ก่อนรูปเขียนมารประจญในพระวิหารเบื้องบุรพทิศ เป็นฝีมือ
ดีล�้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าที่ไหนหมดในพระราชอาณาจักร มีความ
เสี ย ใจที่ ไ ม่ ไ ด้ รั ก ษา ปล่ อ ยให้ ห ลั ง คารั่ ว จนฝนชะลอกเสี ย เป็ น
อันมาก เหลืออยู่ดูได้เป็นหย่อมๆ ครั้นซ่อมใหม่ก็เลยถูกลบซ�้ำ ฝีมือ
อันประเสริฐนั้นก็สูญสิ้น น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนนั้นได้
ทราบว่าชื่อพระอาจารย์นาค (ภิกษุ)...๑๖
และเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๒ อีกว่า
...ด้ ว ยท่ า นเขี ย นรู ป นางมารไว้ ที่ วิ ห ารทิ ศ ตะวั น ออกแห่ ง วั ด
พระเชตุพน ตามเรื่องว่าพระพุทธเจ้าทรงบันดาลด้วยพุทธฤทธิ์
ท�ำให้นางมารอันมีรูปสวยกลายเป็นนางแก่ไป ใครๆ เขียนก็ท�ำนาง
น. ณ ปากน�้ำ, พระอาจารย์นาค จิตรกรเอกยุคสร้างบ้านแปงเมือง (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๓๐), หน้า ๑๑-๑๒.
๑๖
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕), หน้า
๓๑.
๑๕
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แก่ไปอย่างเขียนภาพจากคนแก่ แต่พระอาจารย์นาคท่านไม่ตาม
ท่านเขียนเป็นรูปภาพนางอย่างที่เขียนกันอยู่ตามปกตินั่นเอง แต่
บิดเส้นเสียเล็กน้อยท�ำให้เห็นเป็นแก่ไปได้ เกล้ากระหม่อมหลงฝีมอื
ท่านเหลือเกิน...๑๗
อีกแห่งเป็นภาพเขียนทีอ่ ดุ หลังพระอุโบสถวัดราชบูรณะเป็นภาพ “...พระอินทร์
ฉุดลูกสาวไพจิตราสูรพาหนีเมือ่ เลือกคู่ ท่านตัดหน้านางไว้ทนี่ นั่ ไปเห็นเข้าต้องยกมือไหว้
ผิดกับของใครๆ ทั้งงามจริงๆ ด้วย...”๑๘
ยังมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่ฝาผนังหอกลางในหอพระไตรปิฎก วัดระฆัง
โฆษิตาราม ธนบุรี เช่น ภาพสุครีพ หนุมาน มีลักษณะเข้มแข็งดังภาพ

(พระอาจารย์นาค จิตรกรเอกยุคสร้างบ้านแปงเมือง หน้า ๓๙.)

๑๗

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๖ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕),
หน้า ๑๖๘ - ๑๖๙.
๑๘
เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๖๘.
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พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่ง
พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่ง มีชีวิตอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
นายอินเป็นชาวบ้านบางจาน จังหวัดเพชรบุรี บวชเป็นสามเณร แล้วจึง
อุ ป สมบทเป็ น ภิ ก ษุ ชื่ อ พระอาจารย์ อิ น หรื อ ขรั ว อิ น โข่ ง ที่ วั ด ราชบู ร ณะ (วั ด เลี ย บ)
กรุงเทพฯ ขณะอยูใ่ นกุฏสิ มัยนัน้ พระอาจารย์อนิ ไม่ชอบรับรองผูม้ าพบ ต้องการมีสมาธิ
ในการร่างงานเขียน เพือ่ น�ำไปเขียนภาพผนังพระอุโบสถและอืน่ ๆ จึงปิดประตูใส่กญ
ุ แจ
กุฏไิ ว้ ในเวลาต่อมากุฏพิ ระอาจารย์อนิ ถูกระเบิดท�ำลายในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ แล้ว
พระอาจารย์อิน เป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และมีฝีมือการเขียนเป็นที่พอพระราชหฤทัย
รัชกาลที่ ๔ อย่างมากเพราะเป็นช่างเขียนที่รัชกาลที่ ๔ ทรงรู้จักมาตั้งแต่พระองค์ทรง
ผนวชเป็นวชิรญาณภิกษุในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีฝมี อื เลิศ ทัง้ ภาพเขียนแบบไทยและ
แบบฝรัง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระอาจารย์อนิ เป็นช่างเขียนคนแรกทีเ่ ขียนภาพทัศนวิสยั
แบบสามมิติ ใช้สีไม่ฉูดฉาดมาก มีความกลมกลืน สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมไทยในช่วง
รัชสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๔ ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งลักษณะการเขียนภาพของท่านได้มี
การสืบทอดงานกันมาและเป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ สกุลช่างขรัวอินโข่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในรัชกาลปัจจุบันยังคงมีหลักฐานภาพเขียนของท่านให้ได้ศึกษาชื่นชม เช่น
๑. สมุดภาพร่างหน้าคน ลิง แบบไทยเดิม ที่ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
๒. ภาพวาดสีฝุ่นเรื่องทศชาติแต่ยังวาดไม่สมบูรณ์เป็นภาพธรรมชาติ ต้นไม้
ภูเขา ที่พิพิธภัณฑ์หอศิลปแห่งชาติ
๓. ภาพวาดพระราชพงศาวดารการรบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ที่หอราชกรมานุสรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๔. ภาพวาดฝาผนั ง เรื่ อ งการไปนมั ส การพระพุ ท ธบาท จั ง หวั ด สระบุ รี
ที่พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม จังหวัดเพชรบุรี
บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู่ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 15

๕. ภาพวาดธรรมชาติผสมแบบไทยกับแบบยุโรป ที่มณฑปพระพุทธบาท
วัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. ภาพวาดปริศนาธรรม ที่พระอุโบสถวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
๗. ภาพวาดปริศนาธรรมแบบฝรั่งที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร…๑๙
ผลงานการเขียนภาพของพระอาจารย์อินตลอดการอยู่ในสมณเพศดังกล่าว
จึงเป็นที่มาของฉายาว่าขรัวอินโข่ง ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ทรงอธิบาย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ ดังความว่า
...ขรัวอินโข่ง (ช่างเขียน) เคยไต่สวนว่าท�ำไมจึงได้ฉายาว่าโข่ง
เขาบอกว่าบวชเป็นเณรอยูเ่ กินกาล จึงเรียกกันว่าอินโค่ง ท�ำให้เข้าใจ
ไปว่าเรียกผิดหรือเขียนหนังสือผิด อ่านผิด แต่เดี๋ยวนี้มานึกขึ้นได้
ว่าไม่ผิด หอยโข่งมีเป็นอย่างอยู่ หมายความว่า หอยใหญ่ เณรโค่ง
ก็เณรใหญ่ โข่งหรือโค่ง เป็นค�ำเดียวกัน หมายความว่าใหญ่
เหมือนกัน...๒๐
ส่วนค�ำว่าขรัว เป็นค�ำเรียกภิกษุที่มีอายุมากหรือที่บวชเมื่อแก่ ๒๑ ดังนั้น
ฉายาขรัวอินโข่ง จึงหมายถึง สามเณรอินที่เป็นสามเณรอยู่นานจนโตแล้วบวชเป็นภิกษุ
เมื่อมีอายุมาก
พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่งเขียนภาพมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนอายุมาก
ดังที่สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ตรัสเล่าว่า
...รูปภาพต่างๆ ที่ขรัวอินโข่งเขียนนั้นมีเงา เป็นการเขียนที่มีชีวิต
จิตใจผิดกับนักเขียนไทยอืน่ ๆ เคยโปรดฯ ให้เขียนรูปต่างๆ เป็นฝรัง่ ๆ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๙).
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๓ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕),
หน้า ๑๒๕ - ๑๒๖.
๒๑
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,
๒๕๕๖), หน้า ๑๗๓.
๑๙

๒๐
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ไว้ทพี่ ระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร รูปพวกนีเ้ ป็นพวกแรกๆ ของขรัว
อินโข่ง...กับเขียนรูปภาพประกอบโคลงสุภาษิตต่างๆ ภาพเหล่านี้
เขียนเมื่อตอนแก่ได้เคยเห็นด้วยตาเอง ผมแกขาวเป็นดอกเลา
ภาพเหล่านีอ้ ยูต่ ามหน้าต่างและประตูในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั น
ศาสดาราม...๒๒
จากข้อความข้างต้น พบว่าขรัวอินโข่งเขียนภาพในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ
วิหารในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ดังเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับชีวิตของพระสงฆ์
ชาวบ้านในวัด ในสังคมขณะนั้น และปริศนาธรรม ดังตัวอย่างภาพถ่ายข้างล่างนี้
จากงานจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถในวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานครในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ถ่ า ยภาพโดยนายประที ป สว่ า งดี
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม,
๒๔๙๙ - ๒๕๐๒), หน้า ๑๘๕๑ - ๑๘๕๒.
๒๒
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หากผูอ้ า่ นมีโอกาสเข้าชมภาพดังกล่าวก็จะเข้าใจสภาพสังคมไทยสมัยรัชกาล
ที่ ๓ -๔ ดังที่ น. ณ ปากน�้ำอธิบายว่า
...ภาพเหล่านีก้ ค็ อื ความคิดฝันของคนในยุคนัน้ ในยุคสมัยรัชกาลที่ ๓
และรัชกาลที่ ๔ เป็นยุคที่คนไทยมีการติดต่อกับฝรั่งมากที่สุด
ฝรั่งในสมัยนั้นในสายตาของคนไทยก็คือพวกที่เจริญแล้ว มีความรู้
มาก แต่งตัวสวย...๒๓
ผู้อ�ำนวยการก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์งานช่างสิบหมู่ในวัด
จากการศึกษาเอกสารพบว่า ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชสมัยรัชกาล
ที่ ๑ – รัชกาลที่ ๕ มีพระสงฆ์หลายรูปที่มีความรู้ ความสามารถทางพระพุทธศาสนา
กั บ งานช่ า งสิ บ หมู ่ เ ป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการก่ อ สร้ า ง ปฏิ สั ง ขรณ์ ง านช่ า งสิ บ หมู ่ ใ นวั ด
ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง เช่น
พระวชิรญาณมหาเถระ
พระวชิรญาณมหาเถระ เป็นพระนามฉายาขณะทรงผนวชของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ นับตั้งแต่
พระวชิรญาณมหาเถระ ทรงเป็นพระราชาคณะ เมื่อพระองค์ทรงผนวชได้ ๑๒ พรรษา
ทรงมีพระชันษา ๓๒ ปี เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ซึง่ กรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิพลเสพทรงสร้างใหม่ในพระนคร
ในขณะทีพ่ ระองค์ทรงครองวัดบวรนิเวศ พระองค์ทรงสร้างความเจริญให้แก่
วัดอย่างมาก ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พระวินัยให้รุ่งเรือง ทรงต้อนรับสมณฑูตลังกา
ทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุต ทรงรอบรู้พระไตรปิฎก ฯลฯ จนกระทั่งพระองค์เถลิงถวัล
ยราชสมบัติ ซึ่งทรงมีพระชันษา ๔๗ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ รวมเวลาที่พระองค์ทรงครอง
วัดบวรนิเวศประมาณ ๑๕ ปี
๒๓

น. ณ ปากน�้ำ, ศิลปะรอบตัวเรา (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒๒.
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ในระยะเวลา ๑๕ ปีดังกล่าว พระองค์ทรงอ�ำนวยการ ก�ำกับให้ช่างเขียน
ภาพบนฝาผนังในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารด้วยฝีมือการเขียนของขรัวอินโข่ง
พร้อมท�ำลวดลายตรงพระมหามงกุฎที่ซุ้มคูหาหน้าพระประธานที่เป็นตราประจ�ำ
พระองค์ขึ้นเป็นแห่งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓๒๔
พระครูสังวราธิคุณ (พระปลัดยอด)
พระปลัดยอด เป็นภิกษุในวัดดุสดิ ารามวรวิหาร ธนบุรี ซึง่ มีพระปัญญาคัมภีร์
เถระเป็นเจ้าอาวาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ในเวลานั้นพระปลัดยอดเป็นผู้อ�ำนวยการ ดูแลการปฏิสังขรณ์พระ
อุโบสถวัดดุสิดารามดังความว่า
...การทีพ่ ระปลัดยอดได้ทำ� ไปแล้วในตอนพระอุโบสถนัน้ ก็โดยอาศัย
พระสงฆ์ช่วยเป็นก�ำลังจึงได้สิ้นเงินเพียง ๔๓ ชั่ง ถ้าจะคิดเป็นการ
จ้างทั้งนั้นในเงิน ๔๓ ชั่งนี้ไปเทียบกับการที่ท�ำไปแล้วนั้นคงจะไม่
พอ เพราะพระปลัดยอดเป็นผู้ดูการและตั้งใจท�ำจริงจึงได้สิ้นเงิน
น้อย...
...พระอุโบสถ การซ่อมภายนอกได้เอาช่อฟ้า ใบระกา หางหง ที่
ช�ำรุดยังติดอยูบ่ างตัวลง...ส่วนช่อฟ้า ใบระกา หางหงแลเฉลียง ได้
ท�ำเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นทุกตัว ลงรักประดับกระจกยกขึ้นติดแลถือปูน
แล้วเสร็จ...๒๕
พระครูสิริปัญญามุนี
พระครูสิริปัญญามุนี มีนามเดิมว่า นายอ่อน ตงติ๊ด เป็นชาวจังหวัดราชบุรี
อุปสมบทอยู่วัดสัมพันธวงศ์ พระนคร ประชาชนหลายจังหวัดเลื่อมใสการประพฤติ
จิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๐๐๑/๒๕๓๓ (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี
กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), หน้า ๑.
๒๕
ประวัติวัดดุสิดารามวรวิหาร (ฉบับตรวจสอบช�ำระ) (กรุงเทพฯ: กลุ่มบริษัทเกษม,
๒๕๔๐), หน้า ๒๙ - ๓๑.
๒๔
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ปฏิบัติและเทศนา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ท่านได้ไปแสดงธรรมทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี ทีบ่ า้ นนางประมูล โภคา เศรษฐีนี แล้วเศรษฐีนี
ผู้นี้มีศรัทธาสร้างวัดในที่ดินของตน เพื่อเป็นสถานที่บ�ำเพ็ญกุศล ใน พ.ศ. ๒๔๒๒
จึงสร้างวัดแก้วพิจิตรที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นวัดธรรมยุต โดยมี
พระครูสิริปัญญามุนี เป็นช่างอ�ำนวยการก่อสร้างด้วยตนเอง มีแรงงานทาสของ
นางประมูล โภคา ช่วยกันสร้างกุฏิ ๓ หลัง ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ อุโบสถ
มณฑปไว้พระพุทธบาทจ�ำลอง๒๖
ผู้สอนงานช่างสิบหมู่ในวัด
เนื่องจากวัดเป็นสถานศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพแผนโบราณในช่วง
ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ซึง่ มีพระสงฆ์ สามเณร
เป็นครูช่าง ดังที่เสฐียรโกเศศกล่าวถึงพระสงฆ์ที่เป็นครูช่างสิบหมู่ว่า
...พ่อแม่น�ำลูกของตนไปฝากพระพร้อมทั้งหาดอกไม้ ธูปเทียน
(ถ้ามี) เป็นเครื่องสักการะ...น�ำไปถวายพระอาจารย์เป็นการขึ้นครู
ไหว้ครู...เพื่อเรียนหนังสือ...จนอายุครบบวชเณรเรียนพระธรรม
วินัย...หรือต้องการจะเรียนวิชาชีพ...
ช่างวาดเขียน ช่างหล่อ ช่างไม้...๒๗ ช่างอื่นๆ ก็ต้องขวนขวายสืบหา
อาจารย์เรียนเป็นพิเศษ อาจารย์อาจเป็นพระสงฆ์อยูใ่ นวัดเดียวกัน
หรือต่างวัดก็ได้...๒๘
พระสงฆ์ ที่เ ป็นครูสอนวิชาต่างๆ แก่สามเณรเรียกกั นว่า พระอาจารย์
พระอาจารย์ในวัดมี ๒ แผนก คือแผนกพระธรรมวินัย และแผนกวิชาชีพ เช่น
ช่างเขียน ช่างหล่อ ช่างไม้ ช่างอื่นๆ ทั้งในวัดหลวงและวัดราษฎร์ เช่น
สมศักดิ์ สุขทิศ, ประวัติวัดแก้วพิจิตร (ปราจีนบุรี: กองทุนพิพิธภัณฑ์หอสมุดแห่งวัด
แก้วพิจิตร, ๒๕๓๙), หน้า ๒๙ - ๓๑.
๒๗
เสฐียรโกเศศ, ชีวติ ของชาววัด ใน วัฒนธรรมและประเพณีตา่ งๆ ของไทย (พระนคร:
คลังวิทยา, ๒๕๑๔), หน้า ๕๒๕.
๒๘
เสฐียรโกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๐),
หน้า ๑๔๙ - ๑๖๓.
๒๖
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พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่ง
ช่ า งเขี ย นแห่ ง วั ด สุ ว รรณาราม เป็ น พระอาจารย์ ข องพระครู
กสัณิสังวร (ช่างเขียน)
พระอาจารย์ถึง
ช่างเขียนวัดกลาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอาจารย์ของ
พระเทวาภินิมมิต
หลวงพ่อฤทธิ์ ๒๙
หลวงพ่อฤทธิ์อายุ ๗๒ ปี แห่งวัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี เป็น
พระอาจารย์ช่างเขียนของเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ.๒๔๗๓ - ๒๕๑๓)
ผูเ้ ป็นช่างเขียนทีม่ ชี อื่ เสียงของจังหวัดเพชรบุรเี ช่นกัน ซึง่ ได้รบั การ
สอนให้มีประสบการณ์ตรงในการเป็นลูกมือเมื่อพระอาจารย์รับ
เขียนจั่วเมรุด้วยการให้เขียนภาพลงสีครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๒ ปี และ
ให้เขียนภาพด้วยการแนะน�ำ ควบคุม
พระอาจารย์เป้า ปัญโญ
ช่ า งเขี ย นแห่ ง วั ด พระทรง จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น พระอาจารย์
ช่างเขียนของไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ (ช่างปั้น ช่างหล่อ) โดยใช้วิธี
การสอนให้เขียนลายกนก ลอกงานจากสมุดข่อย เมื่อเขียนไม่ดี
ก็เขียนให้ดูว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ สอนให้เขียนลายกนกแบบ
รูปนอก แบ่งรายละเอียด ละเอียดมาก แล้วให้เขียนกินรี สอนให้
ท�ำกะลาใส่สี ผสมสี ท�ำพู่กัน

ศรัณย์ ทองปาน, ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์
ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๘ วิทยานิพนธ์หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๔, หน้า ๖๕ - ๗๐.
๒๙
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ผู้ศึกษาช่างสิบหมู่ในวัด
การเล่าเรียนของพระสงฆ์ สามเณรในพระพุทธศาสนามี ๒ อย่างคือ
คันถธุระ เป็นการเรียนรูค้ ำ� สัง่ สอนของพระพุทธเจ้า พยายามอ่านพระไตรปิฎกให้รอบรู้
พระธรรมวินัย และวิปัสสนาธุระ เป็นการเรียนรู้วิธีช�ำระใจของผู้บวช ให้หลุดพ้นจาก
กิเลสและบริสุทธิ์
ในสังคมของเจ้านาย การบวชเป็นสามเณรมีประโยชน์ไม่มาก แต่ส�ำหรับคน
สามัญในสมัยที่ยังไม่มีโรวงเรียนนั้นมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะคนสามัญที่สนใจ
ใฝ่หาความรู้งานช่างสิบหมู่ เพื่อเป็นความรู้ของตนน�ำไปประกอบอาชีพช่างต่อไปได้
ดังทีส่ มเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพกล่าวว่า “...พระเณรทีร่ อบรูพ้ ระธรรมวินยั และ
ช่างที่มีชื่อเสียงมาแต่ก่อน ล้วนเริ่มเรียนวิชาแต่เวลายังบวชเป็นสามเณรแทบทั้งนั้น...”
ซึ่งสภาพการเล่าเรียนของพระสงฆ์ สามเณรนั้น ท่านทรงเล่าว่า
...บุคคลพลเมืองสามัญในสมัยเมือ่ รัฐบาลยังมิได้ตงั้ โรงเรียน ทีเ่ รียน
หนังสือและเรียนศีลธรรมมีแต่ในวัด พ่อแม่ส่งลูกไปอยู่วัด ก็คือ
ว่าให้ไปเข้าโรงเรียนนั่นเอง ขั้นแรกเป็นแต่ลูกศิษย์วัดตรงกับ
เรียนวิชาขั้นปฐมศึกษา เมื่อได้ความรู้เบื้องต้น...เกิดเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา จึงได้บวชเป็นสามเณรเสมือนเลื่อนขั้นเป็นมัธยม
มีเวลาเล่าเรียนมากขึ้น ...แต่ต้องบวชเป็นสามเณรอยู่นานจนถึง
อุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ ต ้ อ งบวชหลายพรรษา
จึ ง จะได้ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ติ ด ตั ว ในเวลาเมื่ อ สึ ก ไปเป็ น
ฆราวาส...๓๐
ช่างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่เล่าเรียนงานช่างสิบหมู่ขณะเป็นสามเณร ภิกษุ
มีหลายรูป หลายคน เช่น

สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ความทรงจ�ำ (พระนคร: โรงพิมพ์ของสมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๐๖), หน้า ๒๐๒ - ๒๐๓.
๓๐
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ขรัวอินโข่ง
ช่างเขียนในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ ซึง่ บวชในสมณเพศตลอดชีวติ ท่านสามารถ
เรียนรู้การเขียนภาพแบบฝรั่งได้ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ดูรูปภาพแบบฝรั่ง ดังที่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กล่าวว่า
...ยังประหลาดใจต่อไปด้วยอาจารย์อินโข่งไม่เคยไปยุโรปก็จริงอยู่
แต่แกได้อาศัยรูปภาพที่ฝรั่งท�ำกระดาษปิดฝาเรือนเข้ามาขาย
เขียนรูปภาพฝรั่งครั้งสมัยต้นศตวรรษที่ ๑๙ ได้ (อาจารย์อินโข่ง
เขียนปัญหาธรรมเป็นภาพฝรั่งที่ผนังหลังหน้าต่างในพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศ)๓๑
พระครูพิจิตรสรคุณ
อาจารย์เกิน เดิมท�ำนา ท�ำตาล อายุครบบวชก็มาบวชแล้วจ�ำพรรษาอยู่
วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ พระครูพิจิตรสรคุณยังคงเป็น
ช่างเมรุ ท�ำเมรุ ๕ ยอด มีเมรุทิศตามมุม ๔ มุม การท�ำเมรุต้องเป็นทั้งช่างเขียน
ช่างไม้ ท่านเป็นลูกศิษย์เรียนการท�ำเมรุมาจากหลวงปู่ผูก จนทโชโต (ช่างเมรุวัดเกาะ
สุทธาราม พ.ศ.๒๔๓๓ - ๒๕๑๖) พระครูเรียนการท�ำเมรุโดยวิธีท�ำร่วมกันกับหลวงปู่ผูก
โดยการหัดให้ขงึ กระดาษ ท�ำตัง้ แต่ไสไม้ดว้ ยกบมือ ปากไม้ ตอกตะปู ส่วนงานช่างเขียน
ท่านก็ให้เขียนลายกนก ลายลูกฟักก้ามปูทใี่ ช้ในงานท�ำเมรุให้ดู แล้วให้เขียนตาม ก่อนท�ำ
ช่างไม้ก็ไปครอบครูกับพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด
พิณ อินฟ้าแสง
พิณ อินฟ้าแสง (พ.ศ.๒๔๓๘ - ๒๕๑๕) เป็นช่างเขียน ช่างปั้น ช่างแกะที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะที่บวชก็ได้เล่าเรียนงานช่างสิบหมู่ในวัด เช่น
การฝึกหัดแทงหยวกและแกะเครื่องสดรูปต่างๆ มีดอกไม้ ผลไม้ สัตว์จากฟักทอง
มันแกว มันเทศ มะละกอ ซึ่งเป็นเครื่องประกอบเมรุ
๓๑

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๒ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕),
หน้า ๓ - ๔.
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ขุนศรีวังยศ
ขุ น ศรี ว รยศเป็ น ช่ า งหลวง ขณะบวชก็ เ รี ย นและท� ำ งานช่ า งที่ วั ด ใหญ่
สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๒๒ พรรษา๓๒
ผู้อนุรักษ์และเผยแพร่งานช่างสิบหมู่ในวัด
การอนุรักษ์และเผยแพร่งานช่างสิบหมู่ในวัดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ในวัด หมายถึงการรักษาศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ โบราณสถานในวัดที่มีคุณค่าและ
ความส�ำคัญให้มีสภาพดีตามกาลเวลาและสภาพสังคมไทย เพราะสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น
เป็นมรดกของสงฆ์ ของวัด ของชุมชน ของสังคมไทย และของประเทศไทย เช่น๓๓
โบสถ์ วิหาร จิตรกรรมฝาผนัง ซึง่ บอกเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ทงั้ พุทธศาสนา สังคม
อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการแสดงหลักธรรมค�ำสอนของพุทธศาสนาให้เป็น
รูปธรรม เป็นหลักฐานแสดงความเจริญมั่นคง ความสามัคคี ความภูมิใจในสถาบัน
ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ
มรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยด้วยกัน โดยเฉพาะพระสงฆ์สามเณรในวัดนั้นๆ
จะเป็นผู้มีบาทบาทส�ำคัญยิ่งในการอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ดังที่พระสงฆ์
หลายรูปในอดีตได้ปฏิบัติกันมาเป็นต้นแบบแล้ว ในช่วงรัชกาลที่ ๕ เช่น เมื่อสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพตามเสด็จทอดพระกฐินหลวงที่วัด
ราชบูรณะ ทรงเล่าว่า
...พระเทพมุนี (อิ่ม ดูเหมือนต่อมาได้เลื่อนเป็นพระธรรมดิลก)
ท่านเตรียมการปฏิสังขรณ์พะอุโบสถ หม่อมฉันชี้แจงแก่ท่านว่า
รูปภาพที่เขียนในพระอุโบสถนั้นเป็นฝีมือเขียนในรัชกาลที่ ๑ ยังมี
บริบูรณ์อยู่แต่แห่งเดียวเท่านั้น การปฏิสังขรณ์ขออย่าให้แตะต้อง
รูปภาพที่เขียนไว้ ท่านเชื่อฟัง ปฏิสังขรณ์ดีมาก ต่อมาเมื่อถึงสมัย
ศรัณย์ ทองปาน, ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์
ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๘ หน้า ๖๕ - ๖๖.
๓๓
คู่มือการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการส�ำหรับปีสืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๓๘๒๕๔๐ หลักสูตรการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปกรรมของวัด (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๖ - ๑๗.
๓๒
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พระเทพโมลี (สม) เป็นเจ้าอาวาส หม่อมฉันได้พูดกับท่านก็รักษา
มาอย่างเดิมอีกชั้นหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างไรไม่ทราบ เพราะ
หม่อมฉันไม่เห็นมานานแล้ว...๓๔ (พ.ศ. ๒๔๘๒)
จะเห็นได้ว่า ผู้อนุรักษ์งานช่างเขียนในช่วงรัชกาลที่ ๕ นั้น คือพระสงฆ์ในวัด
ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส แล้วมีหน้าที่จัดการ ดูแลการปฏิสังขรณ์วัดให้คงสภาพดีดังเดิม
โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญทางโบราณคดีให้ความรู้ แนะน�ำ จึงท�ำให้การปฏิสงั ขรณ์ภาพเขียนนัน้
ประสบผลส�ำเร็จดีตามหลักวิชาการ เจ้าอาวาสของวัดจึงเป็นผู้อนุรักษ์งานช่างสิบหมู่
ในวัด ในฐานะเจ้าของและผู้ดูแลวัด
นอกจากนัน้ ยังมีพระสงฆ์ผเู้ ป็นช่างซ่อมงานเขียนในวัดด้วย เช่น ในช่วงรัชกาล
ที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมรูป
เขียนในพระอุโบสถวัดราชบูรณะซึง่ ยากล�ำบากมาก ต้องให้พระสงฆ์ชา่ งเขียนทีช่ ำ� นาญ
และมีประสบการณ์มาเขียนซ่อม เพราะการเขียนซ่อมยากกว่าเขียนใหม่ ดังที่สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กล่าวว่า
...รูปเขียนในพระอุโบสถวัดราชบูรณะนั้น พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบราคา เคยตรัสสั่งให้กรมหมื่น
วรวัฒน์ไปเขียนซ่อมคราวหนึ่ง กรมหมื่นวรวัฒน์ลากเอาพระครู
ธรรมราต (เที่ยง) องค์ที่เกล้ากระหม่อมจัดให้ไปเขียนซ่อมฉากที่
พิพิธภัณฑสถาน...เกล้ากระหม่อมเห็นว่าเป็นผู้ที่รู้การเขียนซ่อม
มาแล้ว...ได้ทราบ...ว่ายากล�ำบากมาก...๓๕
นอกจากการเป็นผู้อนุรักษ์วัดที่ดีแล้ว พระสงฆ์ สามเณรอาจมีบทบาทการ
เผยแพร่ ด้วยการเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจงานช่างสิบหมู่กับสาระทางพระพุทธศาสนา

๓๔

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๖ หน้า ๑๓๖.
๓๕
เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๖๗.
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ในวัดที่ท่านจ�ำพรรษาเพื่อการสืบทอดองค์ความรู้อย่างบูรณาการ เช่น๓๖ เรียนรู้ประวัติ
ของวัด ศึกษาศิลปะในวัดให้เกิดความซาบซึ้ง ฟื้นฟูงานช่างสิบหมู่ในวัด สนับสนุนให้
ภิกษุ สามเณรเรียนรู้การรักษา ดูแล ซ่อมแซมอย่างถูกต้อง จัดพิพิธภัณฑ์ของวัด
จัดประชุม สัมมนา ฯลฯ
หากพระสงฆ์ สามเณรรูปใดมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ก็จะได้รับการมอบหมายจากวัดให้เป็นพระวิทยากรสอนให้ประชาชน ผู้สนใจเรื่องราว
ของวัด งานช่างสิบหมูใ่ นวัด พระธรรมค�ำสอนทีถ่ า่ ยทอดออกมาเป็นรูปธรรม เช่น ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ เสมา ฯลฯ ดังเช่น เมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๘ มีการบรรยายและน�ำชมวัดโดยพระวิทยากรรูปหนึ่งของวัดพระเชตุพนวิมล
มังคราราม ราชวรมหาวิหาร วัดประจ�ำรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๓๖

เต็มสิริ บุณยสิงห์, บทบาทของพระสงฆ์: ผูน้ ำ� ในการอนุรกั ษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรือ่ งบทบาทของพระสงฆ์: ผูน้ ำ� สังคมในการอนุรกั ษ์
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จัดโดยส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า ๕.
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พระสงฆ์ สามเณร: ผู้ร่วมสืบทอดระบบกลไกการศึกษางานช่างสิบหมู่
แบบโบราณ
เมื่ อ พิ จ ารณาบทบาทของพระสงฆ์ สามเณรในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
ทัง้ บทบาทของช่าง ผูอ้ ำ� นวยการ ครู ลูกศิษย์ ผูอ้ นุรกั ษ์และเผบแพร่ ซึง่ เป็นการสืบทอด
งานช่างสิบหมูใ่ นวัดแล้ว พบว่าบทบาททัง้ ๕ นัน้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า พระสงฆ์สามเณร
มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อวงการงานช่างสิบหมูใ่ นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นระบบ
กลไกที่ ขั บ เคลื่ อ นความรู ้ จ ากบุ ค คลให้ อ อกมาเป็ น รู ป ธรรม คื อ วั ด โบสถ์ วิ ห าร
ภาพเขียนฝาผนัง เมรุ เพื่อแสดงพระธรรม พระวินัยให้แก่พุทธศาสนิกชนได้รู้ เข้าใจ
และปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ บรรลุธรรม พบสุคติ มุ่งสู่นิพพานได้ในที่สุด ซึ่งเป็น
อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมในสั ง คมไทยสื บ ทอดต่ อ กั น มาจากสมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยระบบกลไกของการศึกษา
แผนโบราณนั่ น เอง ซึ่ ง เป็ น วงจรการสื บ ทอดงานช่ า งสิ บ หมู ่ ที่ มี ชี วิ ต จิ ต วิ ญ ญาณ
เริ่มต้นจากการเป็นช่างท�ำงานแต่ละชิ้นของแต่ละรูปตามความสามารถ ความถนัด
ความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญที่ต่างเวลา สถานที่ และเมื่อมีการท�ำงานรวมกลุ่มเพื่อ
ให้มีปริมาณงานมาก เพิ่มคุณภาพ ทันเวลาก็ต้องมีผู้อ�ำนวยการก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์
งานช่างสิบหมู่ และเมื่อต้องการเพิ่มผู้มีความรู้ เผยแพร่ความรู้ก็ต้องมีครูสอน หรือ
ท�ำงานช่างสิบหมู่ดังเช่นโบราณกล่าวว่า งานเป็นครูของช่าง เพื่อเป็นครูส่งต่อ
ความรู ้ สู ่ ลู ก ศิ ษ ย์ รุ ่ น ต่ อ ๆ ไป และที่ ส� ำ คั ญ ประการสุ ด ท้ า ยคื อ เมื่ อ มี ผู ้ ส ร้ า งงาน
ช่างสิบหมู่แล้ว ย่อมต้องมีผู้อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองความรู้ ผลงาน มรดกดังกล่าว
จึงจะคงมีต่อไป เพิ่มพูน มั่นคง ต่อเนื่อง เป็นระบบแล้วกลับมาเริ่มวงจรชีวิตของงาน
ช่างสิบหมู่จากช่าง ผู้อ�ำนวยการ ครู ลูกศิษย์ ผู้อนุรักษ์ดังนี้เรื่อยไปเช่นเดียวกับ
สัจธรรมการเกิด แก่ เจ็บ ตายของผู้คนในสังคม
นอกจากนั้นแล้ว ผู้เขียนได้พบว่า พระสงฆ์ สามเณร ที่มีบทบาทในการเป็น
ช่าง ผู้อ�ำนวยการ ครู ลูกศิษย์ ผู้อนุรักษ์ เหล่านี้ยังมีโอกาส เวลาประพฤติปฏิบัติธรรม
ขณะที่แสดงบทบาทในการสืบทอดงานช่างสิบหมู่ด้วยหลายประการ เช่น ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ความพยายามอยู่ที่ไหนความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น อิทธิบาท ๔ ฯลฯ
ซึ่งสังเกตได้จากพระสงฆ์สามเณรอยากเล่าเรียนหาความรู้ก็ต้องมาบวชเป็นสามเณร
อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ จ�ำพรรษาอยู่ในวัด เมื่อรู้หนังสือแล้ว หากต้องการมีความรู้
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พิเศษ เช่น ช่างเขียน ช่างหล่อ ช่างไม้ ก็ต้องแสวงหา สมัครตนเป็นลูกศิษย์กับพระสงฆ์
ที่มีความรู้ทางช่าง เพื่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์วัดและอื่นๆ หรือหากไม่ต้องการอยู่ใน
สมณเพศก็ลาบวชออกไปเป็นฆราวาสประกอบอาชีพช่างในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งในกรณี
ที่กล่าวนี้ ผู้เขียนพิจารณาว่า พระสงฆ์ สามเณรนั้น แสวงหาความรู้ทางงานช่างสิบหมู่
โอกาส บทบาทด้วยตนเอง ซึ่งเรียกกันว่า การศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาแบบ
โบราณในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการด�ำเนินอยู่ในบางแห่งตามที่เสนอข้อมูล
ข้างต้น

พระราชด�ำริการศึกษาวิชาชีพช่างสิบหมู่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในรัชสมัยปัจจุบันมีระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร
ศึกษางานช่างสิบหมู่ตามความสนใจและความประสงค์ โดยโครงการพระราชด�ำริใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
สืบเนือ่ งจากพระราชด�ำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงสนับสนุนให้ภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ศึกษาวิชาชีพเพื่อเลี้ยง
ตนเอง จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ศนู ย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง
(ชาย) จัดการทดลองอบรมวิชาชีพช่างสิบหมูใ่ ห้แก่ ภิกษุ สามเณร บุคลากรในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับผล
ส�ำเร็จอย่างยิง่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง (ชาย) ร่วมกับ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จึงร่วมมือกันจัดการศึกษาวิชาชีพช่างสิบหมู่
สนองตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเป็น
ระบบ ต่อเนือ่ งในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
และวัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงช่างในชุมชนอย่างสมบูรณ์ โดยมีการสร้างบุคลากรสอน
ด้านช่างสิบหมู่ให้แก่โรงเรียนฯ ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร บุคลากรของวัด
มีความรูค้ วามสามารถเชิงช่างแล้วถ่ายทอดความรูใ้ ห้เยาวชน ประชาชน เพือ่ การอนุรกั ษ์
และเผยแพร่วิชาชีพช่างสิบหมู่อันทรงคุณค่าของชาติ๓๗
๓๗

เดลินิวส์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐
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ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจ�ำนวน ๓๙๖ แห่งทั่วประเทศ ใน
จ�ำนวนนี้มีวัดบางแห่งเข้าร่วมโครงการตามพระราชด�ำริ โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแผนกสามัญและมีวิชาเสริมด้านวิชาชีพที่พระภิกษุสามเณร
สามารถน�ำไปใช้พัฒนาวัด เผยแผ่ศาสนา โดยมีครูจากวิทยาลัยในวังชายมาสอนวิชา
ช่างสิบหมู่เพื่อให้พระภิกษุสามเณรน�ำความรู้ไปซ่อมแซมพระอุโบสถ จิตรกรรมฝาผนัง
หรือหากพระภิกษุ สามเณรมีเวลาเรียนสาขาวิชาดังกล่าวครบ ๘๐๐ ชั่วโมง ก็สามารถ
เป็นครูช่างสอนพระภิกษุสามเณร ประชาชนต่อไป วัดที่มีการเรียนการสอนเช่นนี้ กอง
พุทธศาสนศึกษา ส�ำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็จะจัดตัง้ ให้วดั นัน้ ๆ เป็นโรงเรียนสาขา
ของวิทยาลัยในวัง เช่น วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
พระภิกษุสามเณร เรียนแล้วสามารถสร้างอุโบสถเงินทั้งหลัง ตีช่อฟ้าใบระกาได้เอง๓๘
ปัจจุบันวัดศรีสุพรรณมีศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วิทยาลัยในวัง
สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางจั ด การเรี ย นรู ้ สื บ ทอดงานช่ า งสิ บ หมู ่ ล ้ า นนาถวายพระสงฆ์
สามเณร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วัดศรีสุพรรณมีโรงเรียนในเครือข่าย ๑๐ โรงเรียน
เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุ ๕ ดวง อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน๓๙
การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฎิบัติเป็นพระราชกรณียกิจโดยทรงติดตามความ
ก้าวหน้าและผลการด�ำเนินงานด้วยความสนพระทัย พระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างต่อเนือ่ ง
เช่น เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทรงเสด็จไปจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน เพื่อทรง
ติดตามการด�ำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
จังหวัดแพร่ จ�ำนวน ๗ โรงเรียน ซึง่ ด�ำเนินโครงการครบ ๔ ด้านคือ การศึกษา โภชนาการ
อาชีพ และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งการจัดการด้านอาชีพนั้น เน้นการสอนโครงการ
ช่างสิบหมู่ เพื่อให้สามเณร นักเรียน มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างสิบหมู่ และร่วมกัน
๓๘
๓๙
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สืบทอด อนุรักษ์ เช่น ฉลุกล่องกระดาษ ปั้นหล่อรูปพระ นาง ปั้นดอกชมพูภูคาจาก
ดินไทย ฯลฯ๔๐
จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาวิชาอาชีพช่างสิบหมู่ตามพระราชด�ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ได้รับผลส�ำเร็จในด้านการบริหารจัดการศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับสามเณร เยาวชนในยุคปัจจุบัน
และผู้จบการศึกษาแผนกนี้ สามารถลาสิกขาไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐต่อพระสงฆ์ สามเณรที่สนใจใฝ่รู้ในงานช่างสิบหมู่
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อปฏิบัติธรรมและปฏิบัติงานในวัดหรือประกอบอาชีพช่าง
เมื่อเป็นฆราวาส เพื่อเป็นพลังภูมิธรรม ภูมิปัญญาของสังคมและประเทศชาติต่อไป

บทสรุป
ตามหลักพระพุทธศาสนาได้แบ่งชาวพุทธออกเป็น ๔ ประเภท คือภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา หรือบรรพชิตกับคฤหัสถ์ ภิกษุ คือผู้ที่ต้องการปฎิบัติพระวินัยเพื่อให้
เข้าถึงพระธรรมที่เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นการแสดง
ความสามารถของภิกษุที่สังคมไทยส่งเสริมการบวชว่าเป็นบุญกิริยา ในขณะที่บวชก็มี
โอกาสได้ศกึ ษาทัง้ ธรรม วิชาการ วิชาชีพท�ำให้พระสงฆ์ สามเณรมีความรู้ ความสามารถ
ความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญงานอยู่ในวัด เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และบ�ำเพ็ญประโยชน์
แก่สังคมไทย
พระสงฆ์ ส ามเณรจึ ง เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของประเทศชาติ ด� ำ รงสมณเพศ
ด้วยดี น่าเคารพนับถือ สืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องจากได้ปฏิบัติธรรมแล้วยังได้ท�ำ
หน้าที่ในวัด คือเป็นช่าง ผู้อ�ำนวยการงานช่าง ครูช่าง ลูกศิษย์ช่าง และผู้อนุรักษ์
เผยแพร่งานช่าง อันเป็นบทบาทของพระสงฆ์สามเณรในการสืบทอดงานช่างสิบหมู่
สมัยกรุงรัตน โกสินทร์ โดยมีระบบการศึกษาแผนโบราณในวัด แล้วพัฒนามาเป็นระบบ
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามพระราชด� ำ ริ ใ นสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ สื บ ทอดมรดกวั ฒ นธรรมทางพระพุ ท ธศาสนากั บ งาน
๔๐

http://news.ch7.com
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ช่างสิบหมู่ให้มั่นคงในปัจจุบันและต้อนรับประชาคมอาเซียนในพุทธศักราช ๒๕๕๘
นอกจากนั้น บทบาททางการศึกษาที่พระสงฆ์ สามเณรปฏิบัติมาแล้วทั้งใน
อดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับการสืบทอดงานช่างสิบหมู่นั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วย
ซึ่งช่วยให้ท�ำงานได้ดี คือความสันโดษ ดังที่พระราชวรมุนีกล่าวไว้ว่า
...ความสันโดษ หมายถึง การไม่คอยใฝ่แสวงหาสิ่งต่างๆ มา
ปรนเปรอความสุขของตน มีความเป็นอยู่ทางวัตถุแต่พอควร...
เอาแรงงานทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องตนมาทุม่ เทลงในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนและบ�ำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมโดยเต็มที่...พระพุทธเจ้า
ทรงต้องการอย่างนี้ คือสันโดษเพื่อปฏิบัติหน้าที่...เป็นหลักที่คิดว่า
จะท�ำให้พระสงฆ์ท�ำงานได้เต็มที่...๔๑

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน.
(กรุงเทพฯ: การศาสนา, ๒๕๓๐), หน้า ๗๒ - ๗๓.
๔๑
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