
บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู่ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 1

 
๑
	 บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง	 วัฒนธรรม

กรงุเทพมหานคร:	การศกึษาวิชาช่างสิบหมูส่มยักรงุรตันโกสินทร์	(กรงุเทพฯ:	ส�านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาต	ิกระทรวงศกึษาธกิาร,	๒๕๔๗),	หน้า	๑๗๖	-	๑๘๔	(อัดส�าเนา)	ซ่ึงผู้เขยีนได้ปรบัปรงุ	

เพิ่มเติมต่อยอดความรู้ประเด็นช่างสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 
๒
	 นักวิจัย	P7	ประจ�าสถาบันไทยศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู่ 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
๑
 

รุ่งอรุณ กุลธ�ำรง
๒

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและบทบาทของพระสงฆ	์

สามเณรในสังคมไทยกับงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร

	 ผลการศกึษาพบว่า	บทบาทของพระสงฆ์	สามเณรเกีย่วกบังานช่างมทีีม่าจาก

สาระในพระไตรปิฎกที่เป็นพระวินัยปิฎกในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต

ให้พระสงฆ์ท�านวกรรม	(การก่อสร้าง)	หรอืให้ผู้อ่ืนท�านวกรรมหรอืปฏสัิงขรณ์เสนาสนะ	

๕	ชนิด	มีวิหาร	ปราสาท	เรือนมุงแถบเดียว	เรือนโล้น	ถ�้า	และส่วนประกอบอื่นๆ	เช่น	

บานประตู	 หน้าต่าง	 เพดาน	 จิตรกรรมฝาผนัง	 บันได	 ซุ้มประตู	 เตียง	 ตั่ง	 รวมทั้ง

การอบรมนวกรรมให้แก่คฤหัสถ์	 ในสมัยต่อๆ	 มาจึงมีการพัฒนาบทบาทงานช่างของ

พระสงฆ์	 สามเณรตามความเจริญและกาลสมัยมายังสยามซ่ึงมีผลงานช่างคือ	 วัด	

จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการเรียกงานช่างดังกล่าวว่างานช่างสิบหมู่	 ซ่ึงพระสงฆ	์

สามเณรแสดงบทบาทความเป็นช่าง	 ผู้อ�านวยการงานช่าง	ครูช่าง	 ลูกศิษย์ช่าง	 และ

ผู้อนุรักษ์งานช่างในวัด	ด้วยวิธีการศึกษาแบบโบราณแล้วพัฒนาสู่การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน	 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามพระราชด�าริการจัดการศึกษาในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๐	จนถึงปัจจุบัน	 (พ.ศ.	

๒๕๕๗)	เพือ่การสืบทอดพระพทุธศาสนากบังานช่างสิบหมูอั่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของสังคมไทยสืบไป
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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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บทน�า

ภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปพระสงฆ์ก�าลังท�านวกรรม	(การก่อสร้าง)

ช่างเขียนในพระวิหารพระศรีศาสดา	วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อมีการบูรณะวัดในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	

	(ถ่ายโดยนายประทีป	สว่างดี,	๒๕๕๗)
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  สำมพระยำระฆังอีกท้งง ปทุมคง คำแฮ

 สำมวัดจัดช่างสงฆ์ ส่งให้

 นำยด้วงสมุห์จั่นองค์ หนึ่งควบ คุมนำ

 กำรวำดอำจเสร็จได้ ด่วนด้วยดงงถวิล
๑

	 จากโคลงที่จารึกศาลาหน้าพระมหาเจดีย์	 ๒	 หลัง	 วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม	 ราชวรมหาวิหาร	 หรือวัดโพธิ์	 ซ่ึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๓	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่โดยมี

ช่างสงฆ์ที่เป็นช่างเขียนร่วมมือในการปฏิสังขรณ์ด้วย	เช่น	ช่างสงฆ์จากวัดสามพระยา

วัดระฆังโฆษิตาราม	วัดปทุมคงคา	ฯลฯ

	 ช่างสงฆ์ดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างของช่างสงฆ์ผู้มีบทบาทส�าคัญในงานช่าง

สิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ซ่ึงท�าให้ผู้เขียนสนใจศึกษาบทบาทของพระสงฆ์สามเณร

กับงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่ามีที่มาอย่างไร	 และมีบทบาทส�าคัญในงาน

ช่างสิบหมู่อย่างไร	 เพื่อเป็นข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับช่างสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	

ซึ่งยังไม่มีบทความวิจัย	รายงานการวิจัยเผยแพร่ในสังคมไทย	อันจะก่อให้เกิดการวิจัย

เชิงลึกด้านไทยศึกษาต่อไป
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๒
ในสังคมไทย

	 บทความวิจัยนี้	ผู้เขียนขอเสนอบทบาทของพระสงฆ์สามเณรไทยในพระพุทธ

ศาสนา	นิกายเถรวาท	ซ่ึงเกีย่วข้องกบังานช่างสิบหมูใ่นสงัคมไทยสมยักรงุรตันโกสินทร์

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 รัชกาลที่	 ๑	 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน	

(พ.ศ.	๒๕๕๗)

	 ในสังคมไทยพระสงฆ์	สามเณรมบีทบาทเด่นชัดทีสุ่ด	คอื	การเผยแผ่พระพทุธ

ศาสนาให้แก่พทุธศาสนิกชนเพราะพระสงฆ์ไทยช�านาญการแสดงธรรม	การสงเคราะห์

 
๑
 ประชมุจารึกวดัพระเชตพุน.	พมิพ์ครัง้ที	่๒	(พระนคร:	ส�านักพมิพ์ผ่านฟ้าวิทยา,	๒๕๑๐),	

หน้า	๓๑๗.	(สะกดตามต้นฉบับ)

 
๒
	 	ค�าว่าช่างสิบหมู	่สะกดตามพจนานุกรมศัพท์ศลิปกรรม อกัษร ก-ช ฉบบัราชบณัฑิตย-

สถาน	(กรุงเทพฯ:	ราชบัณฑิตยสถาน,	๒๕๕๐),	หน้า	๓๑๑.
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ช่วยเหลือจิตใจให้แก่ประชาชน	รวมทั้งการให้การศึกษาแก่สังคม

	 ผู้เขียนขอเสนอผลการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์	สามเณรในงานช่างสิบหมู่

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้านการศึกษาเท่าน้ันเน่ืองจากมีความสัมพันธ์กับงานช่างสิบหมู่

โดยตรง

	 ค�าว่าช่างสงฆ์	 หมายถึง	 พระสงฆ์	 สามเณรที่มีความรู ้	 ความสามารถ

ความช�านาญทางการช่าง	ซ่ึงมบีทบาทส�าคญัในการสร้างและปฏสัิงขรณ์พทุธศาสนวัตถุ	

พุทธศาสนสถาน	 ได้แก่	 พระพุทธรูป	 ภาพเขียนฝาผนังในวัด	 พระอุโบสถ	 วิหาร	 เช่น

ช่างเขียน	ช่างปั้น	ช่างปูน	ช่างแกะ	ช่างสลัก	ช่างทอง	ช่างไม้	ช่างประดับกระจก	ฯลฯ	

ซึ่งเรียกกันว่าช่างสิบหมู่นั่นเอง

	 นอกจากค�าว่าช่างสงฆ์แล้ว	 ยังมีค�าว่าชีช่างที่แปลว่าพระที่เป็นช่างอีกด้วย

เพราะในสมัยโบราณ	ชีหมายถึงพระ
๓

	 ช่างสงฆ์มีบทบาทด้านงานช่างสิบหมู่มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย	 เช่น	 พระสิริ

สุเมธังกูร	 สังฆนายก	 ผู้สลักพระพุทธบาทศิลาเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๑๙๗๐	 ซ่ึงได้แบบอย่าง

มาจากรอยพระพทุธบาททีพ่ระวิทยาวงศ์เถระน�ามาจากลังกาทวีป	ถงึสมยักรงุศรอียธุยา

ก็มีช่างสงฆ์ต่อมา	คืออาจารย์กวดและอาจารย์สัง	วัดศรีอโยธยา	ขรัวมุกวัดพิหารขาว	

มหามั่นวัดโรงธรรม
๔

	 ความรู้เรื่องงานช่างดังกล่าวที่พระสงฆ์สมัยสุโขทัย	 สมัยกรุงศรีอยุธยา

สืบทอดกันมาเรียกว่า	นวกรรม	ดังที่	น.	ณ	ปากน�้า	กล่าวไว้ว่า

...กำรที่สงฆ์เป็นช่ำงมิใช่ของแปลก ด้วยกำรฝึกปรือวิชำกำรช่ำงไว้

กเ็พือ่ใช้ในกำรบรูณะปฏิฺสังขรณ์เสนำสนะให้ยนืยงสืบไป ในอินเดยี

เช่นทีถ่�ำ้อะชันตำ จ�ำหลักเป็นวัดเข้ำไปในภเูขำอย่่ำงใหญ่โต มบีนัทกึ

ว่ำผู้จ�ำหลักล้วนแต่เป็นพระสงฆ์สำมเณรส่วนใหญ่ วิชำช่ำงสมยัก่อน

 
๓
	 น.	 ณ	 ปากน�้า,	 พจนานุกรมศิลป์ฉบับปรับปรุงใหม่.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๓.	 (กรุงเทพฯ:

ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ,	๒๕๓๐),	หน้า	๗๗.

 
๔
 เรื่องเดียวกัน	หน้าเดียวกัน
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มีหลักสูตรซ่ึงพระสอนกันเพื่อใช้ในกำรบ�ำรุงเสนำสนะเรียกว่ำ

นวกรรม...
๕
.

	 ดังนั้น	ผู้เขียนจึงขอวิเคราะห์ที่มาของบทบาทช่างสงฆ์ว่าเป็นอย่างไร

 ที่มาของบทบาทช่างสงฆ์

	 จากค�าอธิบายสาเหตุการเป็นช่างสงฆ์ในสมัยโบราณของ	 น.	 ณ	 ปากน�้า

จะสังเกตได้ว่า	 สงฆ์ศึกษา	 ฝึกฝนนวกรรม	 เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้ดี

ต่อไป	ซ่ึงผู้เขียนได้ศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งทีม่าของบทบาทช่างสงฆ์แล้ว	มข้ีอมลูทีเ่ด่นชดั	

คือสาระในพระไตรปิฎก

 สาระพระไตรปิฎก: ฐานความรู้บทบาทช่างสงฆ์

	 จากการศกึษาพระไตรปิฎกฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทัง้หมด	๔๕	เล่ม	

พบว่าบทบาทของช่างสงฆ์น้ันมีที่มาจากการที่พระสงฆ์ศึกษาความรู้จากพระไตรปิฎก	

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	ว่าด้วยทรงอนุญาตอาสนะอันเลิศ
๖

 
๕
 เรื่องเดียวกัน	หน้าเดียวกัน

 
๖
 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๗	 (กรุงเทพฯ:

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 ๒๕๓๙),	 พิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	รอบ	วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๓๕,	หน้า	(๑๖).
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	 จากเรื่องเสนาสนะดังกล่าว	 พบว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สร้างวัตถุ

เพื่อการอาศัยของภิกษุ	คือนวกรรมและการให้นวกรรม	(การก่อสร้าง)

	 การให้นวกรรม	(การก่อสร้าง)	ในสมยัพทุธกาลน้ัน	มสีาเหตมุาจากเหตกุารณ์

ที่ช่างชุนผ้าในกรุงเวสาลีเห็นคนทั้งหลายท�านวกรรมด้วยความกระตือรือร้นจึงเกิด

ความคิดว่า	 การท�านวกรรมไม่ใช่ของต�่า	 เพราะคนทั้งหลายช่วยกันท�า	 ช่างชุนผ้า

ต้องการช่วยท�านวกรรมบ้าง	 จึงขย�าโคลนก่ออิฐตั้งฝาผนังขึ้น	 แต่ฝาผนังก็พังทลาย

เพราะไม่เคยท�า	 ไม่มีความรู้	ความช�านาญ	จึงท�าใหม่อีก	๒	ครั้งก็ท�าไม่ได้	ช่างชุนผ้า

จึงต�าหนิพระสมณะเช้ือสายศากยบุตรว่า	 มีการอบรมส่ังสอนการท�านวกรรมแก่

พวกที่ถวายจีวร	 เสนาสนะ	ปัจจัย	 เภสัช	บริขาร	ตักบาตร	ส่วนช่างชุนผ้านั้นไม่มีใคร

อบรมสั่งสอนให้ท�านวกรรม

	 จากเหตุการณ์นี้	พระพุทธเจ้าจึงให้ภิกษุให้นวกรรมแก่ผู้อื่นได้	ดังความว่า

...พระผู้มีพระภำคทรงแสดงธรรมีกถำเพรำะเรื่องน้ีเป็นต้นเหตุ 

รับส่ังกับภิกษุทั้งหลำยว่ำ เรำอนุญำตให้ภิกษุให้นวกรรมได้ ภิกษุ

ทั้งหลำย ภิกษุนักท�ำนวกรรมต้องขวนขวำยว่ำ “ท�ำอย่ำงไรหนอ

วิหำรจึงจะส�ำเร็จได้เร็ว” ต้องปฏิสังขรณ์เสนำสนะที่ทรุดโทรม...
๗
 

	 จากข้อความในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพระวินัยที่ให้ภิกษุให้นวกรรม	 (การ

ก่อสร้าง)	 ดังกล่าว	 ท�าให้ผู้เขียนมีข้อเสนอว่าพระวินัยข้อน้ีจึงเป็นที่มาของบทบาท

ช่างสงฆด์ว้ยการใหน้วกรรมสบืต่อกันมา	เพราะผูใ้หน้วกรรมไดต้อ้งท�านวกรรมมากอ่น	

	 นวกรรมต่างๆ	ในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ท�า	เช่น

	 ทรงอนุญาตเสนาสนะ	 ๕	 ชนิด	 คือวิหาร	 เรือนมุงแถบเดียว	 ปราสาท

เรือนโล้น	 ถ�้า	 เพื่อป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้าย	 แทนการอยู่ป่า	 โคนไม้	 ภูเขา	

ซอกเขา	ถ�้า	ป่าช้า	ป่าชัฏ	ที่แจ้ง	ลอมฟาง	แล้วจึงอนุญาตให้มีบานประตู	บานหน้าต่าง	

ตั่งไม้	เตียงถักสาน	ม้านั่ง	เพดาน	คันกั้นดินที่ถมด้วยอิฐ	ศิลา	ไม้	บันไดอิฐ	ศิลาไม้	ราว

บนัได	ซุ้มประต	ูภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเ่ป็นลวดลายดอกไม้	ลวดลายเถาวัลย์	ลวดลาย

ฟันมังกร	ลวดลายดอกจอก

	 ๗	 เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๒๐.
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	 และมีข้อสังเกตว่า	 การท�านวกรรมของสงฆ์น้ันมีข้อพึงปฏิบัติว่า	 “นวกรรม

ของสงฆ์อย่ำได้เสียหำย”	และ	“สงฆ์เป็นเจ้ำของ นวกรรม”
๘
	(ผู้เขียน:	สงฆ์เป็นเจ้าของ

หมายถึง	การก่อสร้างนั้น	มิใช่ของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง	แต่เป็นของหมู่สงฆ์)	

	 ในเรื่องนวกรรมดังกล่าว	พระวินัยปิฎก	มหาวิภังค์	ภาค	๒	มีพระบัญญัติว่า

ผู้ท�านวกรรม	คือพระสงฆ์ชัดเจน	ดังความว่า

พระบัญญัติ

[๕๒๒] ก็ ภิกษุผู้จะท�ำเตียงหรือตั่งใหม่ พึงท�ำให้มีเท้ำเพียง ๘ นิ้ว 

โดยน้ิวสุคต นับแต่แม่แคร่ลงมำ ท�ำให้เกินกว่ำก�ำหนดน้ัน

ต้องอำบัติ...

สิกขำบทวิภังค์

[๕๒๓] ที่ชื่อว่ำ ใหม่ พระผู้มีพระภำคตรัสหมำยถึง กำรท�ำขึ้นมำ 

(ใหม่)...

ค�ำว่ำ ผู้จะท�ำ คือ ภิกษุท�ำเองหรือใช้คนอื่นให้ท�ำ...
๙

	 นอกจากน้ันในพระวินัยปิฎกมิได้กล่าวถึงเรื่องช่างสงฆ์อีก	 กล่าวถึงแต่งาน

ช่างคฤหัสถ์	 เช่น	 รูปปั้น	 ตุ๊กตาไม้	 บาตร	 เครื่องใช้ดิน	 เครื่องใช้โลหะ	 เครื่องใช้ไม้	

รองเท้าไม้

 นวกรรม: การบูรณาการความรู้ของช่างโบราณ

	 เรื่องนวกรรม	 มีผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะกล่าวอธิบายไว้	 ๒	 ท่าน	 คือจุลทัศน	์

พยาฆรานนท์	อธิบายนวกรรมโกศลว่า
๑๐

 
๘	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๙๐-๑๕๐.

 
๙
 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๒. (กรุงเทพฯ:

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 ๒๕๓๙),	 พิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 เน่ืองในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๕	 รอบ	 วันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๓๕,

หน้า	๖๐๘	-	๖๐๙.

 
๑๐
	จุลทัศน์	พยาฆรานนท์,	ร้อยค�าร้อยความ.	(กรุงเทพฯ:	สถาบันไทยศึกษา	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๓),	หน้า	๑๖๑	-	๑๖๓.
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	 ...นวกรรม	 (การก่อสร้าง)
๑๑
	 โกศล	 (ฉลาด)

๑๒
	 หมายถึง	 ความรอบรู้หรือ

ความช�านาญ	อันเกิดจากความรอบรู้ในวิชาเก้าประการ	คือ

	 หมวดที่	๑	 พืชโกศล	หมายถึงพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆ	ตามธรรมชาติ

	 หมวดที่	๒	 ภูมิโกศล	หมายถึงภูมิสถาน	ท้องฟ้า	อากาศ

	 หมวดที่	๓	 มนุษยโกศล	หมายถึงรูปลักษณะกิริยาของมนุษย์

	 หมวดที่	๔	 เทพยโกศล	หมายถึงเทพยดา

	 หมวดที่	๕	 ปาณโกศล	หมายถึงธรรมชาติของสัตว์จตุบาท	ทวิบาท	อวบาท

	 หมวดที่	๖	 พาหนโกศล	หมายถึงยานพาหนะ

	 หมวดที่	๗	 อุปโภคโกศล	 หมายถึงเครื่องใช้ไม้สอย	 เครื่องราชูปโภค

	 	 เครื่องอาวุธ

	 หมวดที่	๘	 กนกโกศล	 หมายถึงการผูกลายให้เป็นลวดลายต่างๆ	 การน�า

	 	 ลวดลายไปตกแต่งงานช่าง	เช่น	งานปั้น	งานสลัก	งานแกะ

	 หมวดที่	๙	 วัฒฑกีโกศล	หมายถึงการก่อสร้าง	เขียนแบบ	ดูแบบ	ตู้	เตียง	

	 	 ธรรมาสน์	 โบสถ์	 วิหาร	 ปรางค์	 ปราสาท	 ศาลาการเปรียญ

	 	 งานเนื่องในสถาปัตยกรรม

	 นวกรรมโกศลดังกล่าวจัดเป็นความรอบรู้	 ความช�านาญของช่างเขียนมา

แต่โบราณ

	 น.	ณ	ปากน�้า	ได้อธิบายค�าว่านวกรรมแตกต่างกันว่า	

นวกรรม คืองำนช่ำงสมัยโบรำณใช้ในกำรสร้ำงอุโบสถ วิหำร และ

กฏุสิงฆ์ อันประกอบด้วยกจิกำรช่ำงเก้ำประกำร เช่น ช่ำงรกั ช่ำงไม้ 

ช่ำงปูน ช่ำงแกะสลัก ช่ำงปั้น ช่ำงกระจก ช่ำงเขียน ช่ำงหล่อ และ

ช่ำงทำสี เป็นต้น ผู้ดแูลกำรก่อสร้ำงเรยีกว่ำ นวกรรมกิ งำนนวกรรม

น้ีเรยีกได้หลำยอย่ำงเช่น นวกำรและนวกจิ...นวกรรม หมำยถงึงำน

 
๑๑	

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒	 (กรุงเทพฯ:	 ราชบัณฑิตยสถาน,	

๒๕๔๖),	หน้า	๕๖๔.

 
๑๒ 

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๕๗	
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ช่ำงทุกชนิด คือ เป็นกำรรวมของสถำปัตยกรรม ประติมำกรรม 

และจิตรกรรมเข้ำด้วยกัน
๑๓

	 จากค�าอธิบายนวกรรมข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า	 นวกรรมเป็นความรอบรู ้

การก่อสร้างมาแต่โบราณ	 หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่างานช่างสมัยโบราณ	 ได้แก่	

งานช่างรัก	 งานช่างไม้	 งานช่างปูน	 งานช่างแกะสลัก	 งานช่างปั้น	 งานช่างกระจก

งานช่างเขยีน	งานช่างหล่อ	งานช่างทาสี	เป็นต้น	ทีช่่างน�าความรอบรูม้าบรูณาการสร้าง

วัดในสมัยโบราณซึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่างานช่างสิบหมู่	อันเป็นฐานความรู้

ของงานช่างในสมัยปัจจุบันทั้งสถาปัตยกรรม	ประติมากรรมและจิตรกรรม

	 เมื่อพิจารณานวกรรมอันเป็นส่วนหน่ึงของพระวินัยปิฎกที่กล่าวข้างต้นแล้ว	

พบว่านวกรรมเกี่ยวข้องกับการสร้างเสนาสนะในสมัยพุทธกาล	 ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรง

อนุญาตให้สร้างวิหาร	 เรือนมุงแถบเดียว	 ปราสาท	 เรือนโล้น	 เพดาน	 ซุ้มประตู	

บานประตู	 บานหน้าต่าง	 บันได	 ราวบันได	 เตียง	 ตั่ง	 ภาพเขียนผนัง	 การก่ออิฐ

การล้อมรั้ว	ซึ่งเป็นงานช่างประเภทต่างๆ	ที่พระสงฆ์ท�าเองหรือให้ผู้อื่นท�า	หรืออบรม

ส่ังสอนผู้อ่ืน	 โดยน�าความรอบรู้	 ความช�านาญ	 ประสบการณ์มาสืบทอดให้พระสงฆ	์

หรือคฤหัสถ์ท�างานช่างน้ันๆ	 ได้เสร็จโดยเร็ว	 มีการปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม

ไม่ให้เกิดความเสียหาย	ซึ่งนวกรรมเหล่านั้น	สงฆ์เป็นเจ้าของทั้งสิ้น

	 สาระในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับนวกรรมและวิวัฒนาการความรู้ของนวกรรม

จึงเป็นฐานความรู้ที่มาของบทบาทพระสงฆ์สามเณรให้มีการสืบทอดงานช่างในวัดสืบ

ต่อกันมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 บทบาทของพระสงฆ์	 สามเณรที่สืบทอดงานช่างสิบหมู่อย่างเด่นชัดในสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 รัชกาลที่	 ๑	

จนถึงรัชสมัยรัชกาลปัจจุบันมี	๕	บทบาทดังนี้

 
๑๓
	 น.	ณ	ปากน�้า,	พจนานุกรมศิลป์ฉบับปรับปรุงใหม่.	พิมพ์ครั้งที่	๓,	หน้า	๑๔๔.
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 ผู้สร้างสรรค์งานช่างสิบหมู่ในวัด

	 จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง	 วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร:	 การศึกษา

วิชาช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 พบว่าในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก	 รัชกาลที่	 ๑	 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๕	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 มีพระสงฆ์สามเณรที่เป็นช่างสงฆ์ที่มีช่ือเสียงและ

ผลงานช่างสิบหมู่ในวัดหลายท่าน	เช่น
๑๔

	 พระอาจารย์นาค		 ช่างเขียนวัดทองเพลง	

	 ช่างสงฆ์	 ช่างเขียนวัดสามพระยา	 วัดระฆังโฆสิตาราม	 วัดปทุมคงคา	

วัดเครอืวัลย์	วัดหงส์รตันาราม	วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม	วัดมหาธาต	ุวัดราชคฤห์	

วัดปากน�้า	 วัดราชบูรณะ	วัดสระเกศ	วัดอมรินทร	วัดชนะสงคราม	วัดราชสิทธาราม	

วัดจักรวรรดิ	วัดโมลิโลก

	 หลวงปู่รัก	 ช่างเขียน	ช่างแกะ	ช่างปั้น	

	 	 วัดทองศาลางาม

	 หลวงพ่อฤทธิ์	 ช่างแกะวัดพลับพลาชัย

	 พระอาจารย์ลอย	 ช่างเขียนวัดสุวรรณาราม

	 พระอาจารย์แดง	 ช่างเขียนวัดหงส์รัตนาราม

	 พระครูธรรมราต	(เที่ยง)	 ช่างเขียน	(ซ่อมวัดราชบูรณะ)

	 พระครูปั้น	 ช่างเขียนวัดบวรนิเวศวรวิหาร

	 พระอาจารย์เปี่ยม	 ช่างเขียนวัดจักรวรรดิ

	 จากรายงานวิจัยดังกล่าว	 พบว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชสมัยรัชกาล

ที่	๑	–	รัชกาลที่	๕	นั้น	มีช่างสงฆ์ในวัดต่างๆ	เป็นช่างเขียนมากที่สุด	รองลงมา	คือ

ช่างแกะ	ช่างปั้น

	 ผู้เขยีนจึงขอยกตวัอย่างพระสงฆ์	สามเณรทีเ่ป็นช่างเขยีนในวัดทีโ่ดดเด่น	เช่น

	 ๑๔	 	
รุง่อรณุ	กลุธ�ารง,	รายงานวจัิยฉบบัสมบรูณ์เร่ือง วฒันธรรมกรุงเทพมหานคร: 

การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ:	 ส�านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ	กระทรวงศึกษาธิการ,	๒๕๔๗),	หน้า	๑๘๑	-	๑๘๔.
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	 พระอาจารย์นาค

	 พระอาจารย์นาค	มชีีวิตอยูใ่นช่วงสมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย	สมยักรงุธนบุรี	

และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

รัชกาลที่	๑	ท่านเป็นภิกษุที่วัดทองเพลงในสวนคลองบางกอกน้อย	ธนบุรี	หลังจากนั้น

ท่านมาจ�าพรรษาที่วัดสุวรรณาราม	 ธนบุรี	 พระอาจารย์นาคเป็นช่างสงฆ์ที่มีช่ือเสียง

โดดเด่นมากในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๑	 ท่านมีฝีมือที่สืบทอดงานช่างเขียนมาจากสมัย

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	ฝีมือโดดเด่นมาก	ไม่มีใครเทียบ
๑๕

	 ผลงานการเขียนของพระอาจารย์นาค	 เช่น	 ภาพเขียนมารผจญในวิหาร

ทศิตะวันออก	(ไม่มแีล้ว)	วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม	ซ่ึงสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงชมฝีมือของท่านว่า	 ดีเลิศประเสริฐยิ่งกว่า

ที่ไหนๆ	ในสยาม	เมื่อวันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๔๕๘	ดังความว่า

...แต่ก่อนรูปเขียนมำรประจญในพระวิหำรเบื้องบุรพทิศ เป็นฝีมือ

ดีล�้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่ำที่ไหนหมดในพระรำชอำณำจักร มีควำม

เสียใจที่ไม่ได้รักษำ ปล่อยให้หลังคำรั่วจนฝนชะลอกเสียเป็น

อันมำก เหลืออยู่ดูได้เป็นหย่อมๆ ครั้นซ่อมใหม่ก็เลยถูกลบซ�้ำ ฝีมือ

อันประเสริฐน้ันก็สูญส้ิน น่ำเสียดำยเป็นอย่ำงยิ่ง ผู้เขียนน้ันได้

ทรำบว่ำชื่อพระอำจำรย์นำค (ภิกษุ)...
๑๖

	 และเมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๔๘๒	อีกว่า

. . .ด ้วยท่ำนเขียนรูปนำงมำรไว ้ที่ วิหำรทิศตะวันออกแห่งวัด

พระเชตุพน ตำมเรื่องว่ำพระพุทธเจ้ำทรงบันดำลด้วยพุทธฤทธิ์ 

ท�ำให้นำงมำรอันมีรูปสวยกลำยเป็นนำงแก่ไป ใครๆ เขียนก็ท�ำนำง

	 ๑๕	
น.	 ณ	 ปากน�้า,	พระอาจารย์นาค จิตรกรเอกยุคสร้างบ้านแปงเมือง	 (กรุงเทพฯ:

ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ,	๒๕๓๐),	หน้า	๑๑-๑๒.

 
๑๖
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 และสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑	(พระนคร:	คุรุสภา,	๒๕๐๕),	หน้า	

๓๑.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘14

แก่ไปอย่ำงเขียนภำพจำกคนแก่ แต่พระอำจำรย์นำคท่ำนไม่ตำม 

ท่ำนเขียนเป็นรูปภำพนำงอย่ำงที่เขียนกันอยู่ตำมปกติน่ันเอง แต่

บดิเส้นเสียเล็กน้อยท�ำให้เหน็เป็นแก่ไปได้ เกล้ำกระหม่อมหลงฝีมอื

ท่ำนเหลือเกิน...
๑๗

	 อีกแห่งเป็นภาพเขียนทีอุ่ดหลังพระอุโบสถวัดราชบรูณะเป็นภาพ	“...พระอินทร์

ฉุดลูกสำวไพจิตรำสูรพำหนีเมือ่เลอืกคู ่ท่ำนตดัหน้ำนำงไว้ทีน่ั่นไปเหน็เข้ำต้องยกมอืไหว้ 

ผิดกับของใครๆ ทั้งงำมจริงๆ ด้วย...”
๑๘

	 ยังมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่ฝาผนังหอกลางในหอพระไตรปิฎก	วัดระฆัง

โฆษิตาราม	ธนบุรี	เช่น	ภาพสุครีพ	หนุมาน	มีลักษณะเข้มแข็งดังภาพ

 
๑๗	

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์	 และสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	 สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๖	 (พระนคร:	 คุรุสภา,	 ๒๕๐๕),

หน้า	๑๖๘	-	๑๖๙.

 
๑๘
 เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๖๘.

(พระอาจารย์นาค จิตรกรเอกยุคสร้างบ้านแปงเมือง หน้า	๓๙.)



บทบาทของพระสงฆ์ สามเณรกับงานช่างสิบหมู่ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 15

 พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่ง

	 พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่ง	 มีชีวิตอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณ

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๓	จนถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕

	 นายอินเป็นชาวบ้านบางจาน	 จังหวัดเพชรบุรี	 บวชเป็นสามเณร	 แล้วจึง

อุปสมบทเป็นภิกษุช่ือพระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่งที่วัดราชบูรณะ	 (วัดเลียบ)	

กรงุเทพฯ	ขณะอยูใ่นกฏุสิมยัน้ัน	พระอาจารย์อินไม่ชอบรบัรองผู้มาพบ	ต้องการมสีมาธิ

ในการร่างงานเขยีน	เพือ่น�าไปเขยีนภาพผนังพระอุโบสถและอ่ืนๆ	จึงปิดประตใูส่กญุแจ

กฏุไิว้	ในเวลาต่อมากฏุพิระอาจารย์อินถกูระเบดิท�าลายในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่๒	แล้ว

	 พระอาจารย์อิน	 เป็นช่างเขียนที่มีช่ือเสียงมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	 และมีฝีมือการเขียนเป็นที่พอพระราชหฤทัย

รัชกาลที่	๔	อย่างมากเพราะเป็นช่างเขียนที่รัชกาลที่	๔	ทรงรู้จักมาตั้งแต่พระองค์ทรง

ผนวชเป็นวชิรญาณภกิษุในรชัสมยัรชักาลที	่๓	และมฝีีมอืเลิศ	ทัง้ภาพเขยีนแบบไทยและ

แบบฝรัง่	โดยเฉพาะอย่างยิง่พระอาจารย์อินเป็นช่างเขยีนคนแรกทีเ่ขียนภาพทศันวิสัย

แบบสามมิติ	ใช้สีไม่ฉูดฉาดมาก	มีความกลมกลืน	สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมไทยในช่วง

รัชสมัยรัชกาลที่	๓	–	รัชกาลที่	๔	ได้อย่างดียิ่ง	ซึ่งลักษณะการเขียนภาพของท่านได้มี

การสืบทอดงานกนัมาและเป็นทีรู่จั้กกนัดว่ีาสกลุช่างขรวัอินโข่งในสมยักรงุรตันโกสนิทร์

	 ในรัชกาลปัจจุบันยังคงมีหลักฐานภาพเขียนของท่านให้ได้ศึกษาชื่นชม	เช่น

	 ๑.	สมุดภาพร่างหน้าคน	 ลิง	 แบบไทยเดิม	 ที่ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	 กรม

ศิลปากร

	 ๒.	ภาพวาดสีฝุ่นเรื่องทศชาติแต่ยังวาดไม่สมบูรณ์เป็นภาพธรรมชาติ	 ต้นไม้	

ภูเขา	ที่พิพิธภัณฑ์หอศิลปแห่งชาติ

	 ๓.	ภาพวาดพระราชพงศาวดารการรบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ที่หอราชกรมานุสรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

	 ๔.	ภาพวาดฝาผนังเรื่องการไปนมัสการพระพุทธบาท	 จังหวัดสระบุร	ี

ที่พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม	จังหวัดเพชรบุรี
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	 ๕.	ภาพวาดธรรมชาติผสมแบบไทยกับแบบยุโรป	 ที่มณฑปพระพุทธบาท

วัดพระงาม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๖.	ภาพวาดปริศนาธรรม	ที่พระอุโบสถวัดบรมนิวาส	กรุงเทพฯ

	 ๗.	ภาพวาดปริศนาธรรมแบบฝรั่งที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร…
๑๙

	 ผลงานการเขียนภาพของพระอาจารย์อินตลอดการอยู่ในสมณเพศดังกล่าว	

จึงเป็นที่มาของฉายาว่าขรัวอินโข่ง	ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์ทรงอธิบาย	เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๔๗๖	ดังความว่า

...ขรัวอินโข่ง (ช่ำงเขียน) เคยไต่สวนว่ำท�ำไมจึงได้ฉำยำว่ำโข่ง

เขำบอกว่ำบวชเป็นเณรอยูเ่กนิกำล จึงเรยีกกนัว่ำอินโค่ง ท�ำให้เข้ำใจ

ไปว่ำเรียกผิดหรือเขียนหนังสือผิด อ่ำนผิด แต่เดี๋ยวน้ีมำนึกข้ึนได้

ว่ำไม่ผิด หอยโข่งมีเป็นอย่ำงอยู่ หมำยควำมว่ำ หอยใหญ่ เณรโค่ง

ก็เณรใหญ่ โข่งหรือโค่ง เป็นค�ำเดียวกัน หมำยควำมว่ำใหญ่

เหมือนกัน...
๒๐

	 ส่วนค�าว่าขรัว	 เป็นค�าเรียกภิกษุที่มีอายุมากหรือที่บวชเมื่อแก่
๒๑
	 ดังนั้น

ฉายาขรัวอินโข่ง	จึงหมายถึง	สามเณรอินที่เป็นสามเณรอยู่นานจนโตแล้วบวชเป็นภิกษุ

เมื่อมีอายุมาก

	 พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่งเขียนภาพมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนอายุมาก	

ดังที่สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ตรัสเล่าว่า

...รูปภำพต่ำงๆ ที่ขรัวอินโข่งเขียนน้ันมีเงำ เป็นกำรเขียนที่มีชีวิต

จิตใจผิดกบันักเขยีนไทยอ่ืนๆ เคยโปรดฯ ให้เขยีนรปูต่ำงๆ เป็นฝรัง่ๆ

 
๑๙ 

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม ๒	(กรุงเทพฯ:	กรมศิลปากร,	๒๕๒๙).

 
๒๐	

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 และสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	 สาส์นสมเด็จ เล่ม ๓	 (พระนคร:	 คุรุสภา,	 ๒๕๐๕),

หน้า	๑๒๕	-	๑๒๖.

 
๒๑

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔	 (กรุงเทพฯ:	 ราชบัณฑิตยสถาน,	

๒๕๕๖),	หน้า	๑๗๓.
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ไว้ทีพ่ระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร รปูพวกน้ีเป็นพวกแรกๆ ของขรวั

อินโข่ง...กับเขียนรูปภำพประกอบโคลงสุภำษิตต่ำงๆ ภำพเหล่ำน้ี

เขียนเมื่อตอนแก่ได้เคยเห็นด้วยตำเอง ผมแกขำวเป็นดอกเลำ

ภำพเหล่ำน้ีอยูต่ำมหน้ำต่ำงและประตใูนพระอุโบสถวัดพระศรรีตัน

ศำสดำรำม...
๒๒

	 จากข้อความข้างต้น	 พบว่าขรัวอินโข่งเขียนภาพในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ

วิหารในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ดังเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับชีวิตของพระสงฆ	์

ชาวบ้านในวัด	 ในสังคมขณะน้ัน	 และปริศนาธรรม	 ดังตัวอย่างภาพถ่ายข้างล่างน้ี

จากงานจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถในวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร	แขวงวัดบวรนิเวศ	

เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน	 ซ่ึงถ่ายภาพโดยนายประทีป	 สว่างด	ี

เมื่อวันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗

 
๒๒	 	

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๓	 (กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม,	

๒๔๙๙	-	๒๕๐๒),	หน้า	๑๘๕๑	-	๑๘๕๒.
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	 หากผู้อ่านมโีอกาสเข้าชมภาพดงักล่าวกจ็ะเข้าใจสภาพสังคมไทยสมยัรชักาล

ที่	๓	-๔	ดังที่	น.	ณ	ปากน�้าอธิบายว่า

...ภำพเหล่ำน้ีกค็อืควำมคดิฝันของคนในยคุน้ันในยคุสมยัรชักำลที ่๓ 

และรัชกำลที่ ๔ เป็นยุคที่คนไทยมีกำรติดต่อกับฝรั่งมำกที่สุด 

ฝรั่งในสมัยนั้นในสำยตำของคนไทยก็คือพวกที่เจริญแล้ว มีควำมรู้

มำก แต่งตัวสวย...
๒๓

 ผู้อ�านวยการก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์งานช่างสิบหมู่ในวัด

	 จากการศึกษาเอกสารพบว่า	 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชสมัยรัชกาล

ที่	๑	–	รัชกาลที่	๕	มีพระสงฆ์หลายรูปที่มีความรู้	ความสามารถทางพระพุทธศาสนา

กับงานช่างสิบหมู ่เป ็นผู ้อ�านวยการก่อสร้าง	 ปฏิสังขรณ์งานช่างสิบหมู ่ในวัด

ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง	เช่น

 พระวชิรญาณมหาเถระ

	 พระวชิรญาณมหาเถระ	 เป็นพระนามฉายาขณะทรงผนวชของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๔	

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๓	 นับตั้งแต่

พระวชิรญาณมหาเถระ	ทรงเป็นพระราชาคณะ	เมื่อพระองค์ทรงผนวชได้	๑๒	พรรษา	

ทรงมพีระชันษา	๓๒	ปี	เสดจ็มาครองวัดบวรนิเวศวิหาร	ราชวรวิหาร	ซ่ึงกรมพระราชวัง

บวรมหาศักดิพลเสพทรงสร้างใหม่ในพระนคร	

	 ในขณะทีพ่ระองค์ทรงครองวัดบวรนิเวศ	พระองค์ทรงสร้างความเจรญิให้แก่

วัดอย่างมาก	ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา	พระวินัยให้รุ่งเรือง	ทรงต้อนรับสมณฑูตลังกา	

ทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุต	 ทรงรอบรู้พระไตรปิฎก	 ฯลฯ	 จนกระทั่งพระองค์เถลิงถวัล

ยราชสมบัติ	ซึ่งทรงมีพระชันษา	๔๗	ปี	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๙๔	รวมเวลาที่พระองค์ทรงครอง

วัดบวรนิเวศประมาณ	๑๕	ปี

 
๒๓	

น.	ณ	ปากน�้า,	ศิลปะรอบตัวเรา	(กรุงเทพฯ:	ต้นอ้อ,	๒๕๔๒),	หน้า	๑๒๒.
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	 ในระยะเวลา	 ๑๕	 ปีดังกล่าว	 พระองค์ทรงอ�านวยการ	 ก�ากับให้ช่างเขียน

ภาพบนฝาผนังในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารด้วยฝีมือการเขียนของขรัวอินโข่ง

พร้อมท�าลวดลายตรงพระมหามงกุฎที่ซุ ้มคูหาหน้าพระประธานที่เป็นตราประจ�า

พระองค์ขึ้นเป็นแห่งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่	๓
๒๔

 พระครูสังวราธิคุณ	(พระปลัดยอด)

	 พระปลัดยอด	เป็นภกิษุในวัดดสิุดารามวรวิหาร	ธนบรุ	ีซ่ึงมพีระปัญญาคมัภร์ี

เถระเป็นเจ้าอาวาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๕	 ในเวลานั้นพระปลัดยอดเป็นผู้อ�านวยการ	 ดูแลการปฏิสังขรณ์พระ

อุโบสถวัดดุสิดารามดังความว่า

...กำรทีพ่ระปลัดยอดได้ท�ำไปแล้วในตอนพระอุโบสถน้ัน กโ็ดยอำศยั

พระสงฆ์ช่วยเป็นก�ำลังจึงได้สิ้นเงินเพียง ๔๓ ชั่ง ถ้ำจะคิดเป็นกำร

จ้ำงทั้งน้ันในเงิน ๔๓ ช่ังน้ีไปเทียบกับกำรที่ท�ำไปแล้วน้ันคงจะไม่

พอ เพรำะพระปลัดยอดเป็นผู้ดูกำรและตั้งใจท�ำจริงจึงได้ส้ินเงิน

น้อย...

...พระอุโบสถ กำรซ่อมภำยนอกได้เอำช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหง ที่

ช�ำรดุยงัตดิอยูบ่ำงตวัลง...ส่วนช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหงแลเฉลียง ได้

ท�ำเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นทุกตัว ลงรักประดับกระจกยกขึ้นติดแลถือปูน

แล้วเสร็จ...
๒๕

 พระครูสิริปัญญามุนี

	 พระครูสิริปัญญามุนี	 มีนามเดิมว่า	 นายอ่อน	 ตงติ๊ด	 เป็นชาวจังหวัดราชบุรี	

อุปสมบทอยู่วัดสัมพันธวงศ์	 พระนคร	 ประชาชนหลายจังหวัดเล่ือมใสการประพฤติ

 
๒๔	 	

จิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๐๐๑/๒๕๓๓	(กรุงเทพฯ:	กองโบราณคดี	

กรมศิลปากร,	๒๕๓๓),	หน้า	๑.

	 ๒๕
 ประวัติวัดดุสิดารามวรวิหาร (ฉบับตรวจสอบช�าระ)	 (กรุงเทพฯ:	 กลุ่มบริษัทเกษม,	

๒๕๔๐),	หน้า	๒๙	-	๓๑.
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ปฏิบัติและเทศนา	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕

ท่านได้ไปแสดงธรรมทีจั่งหวัดปราจนีบุร	ีทีบ้่านนางประมลู	โภคา	เศรษฐีนี	แล้วเศรษฐีนี

ผู้น้ีมีศรัทธาสร้างวัดในที่ดินของตน	 เพื่อเป็นสถานที่บ�าเพ็ญกุศล	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๒๒

จึงสร้างวัดแก้วพิจิตรที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปราจีนบุรี	 ซ่ึงเป็นวัดธรรมยุต	 โดยมี

พระครูสิริปัญญามุนี	 เป็นช่างอ�านวยการก่อสร้างด้วยตนเอง	 มีแรงงานทาสของ

นางประมูล	 โภคา	 ช่วยกันสร้างกุฏิ	 ๓	 หลัง	 ศาลาการเปรียญ	 หอสวดมนต์	 อุโบสถ	

มณฑปไว้พระพุทธบาทจ�าลอง
๒๖

 ผู้สอนงานช่างสิบหมู่ในวัด

	 เน่ืองจากวัดเป็นสถานศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพแผนโบราณในช่วง

ก่อนรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๖	ซ่ึงมพีระสงฆ์	สามเณร

เป็นครูช่าง	ดังที่เสฐียรโกเศศกล่าวถึงพระสงฆ์ที่เป็นครูช่างสิบหมู่ว่า

...พ่อแม่น�ำลูกของตนไปฝำกพระพร้อมทั้งหำดอกไม้ ธูปเทียน

(ถ้ำมี) เป็นเครื่องสักกำระ...น�ำไปถวำยพระอำจำรย์เป็นกำรข้ึนครู

ไหว้ครู...เพื่อเรียนหนังสือ...จนอำยุครบบวชเณรเรียนพระธรรม

วินัย...หรือต้องกำรจะเรียนวิชำชีพ...

ช่ำงวำดเขียน ช่ำงหล่อ ช่ำงไม้...
๒๗

 ช่ำงอื่นๆ ก็ต้องขวนขวำยสืบหำ

อำจำรย์เรยีนเป็นพเิศษ อำจำรย์อำจเป็นพระสงฆ์อยูใ่นวัดเดยีวกนั

หรือต่ำงวัดก็ได้...
๒๘

	 พระสงฆ์ที่เป็นครูสอนวิชาต่างๆ	 แก่สามเณรเรียกกันว่า	 พระอาจารย	์

พระอาจารย์ในวัดมี	 ๒	 แผนก	 คือแผนกพระธรรมวินัย	 และแผนกวิชาชีพ	 เช่น

ช่างเขียน	ช่างหล่อ	ช่างไม้	ช่างอื่นๆ	ทั้งในวัดหลวงและวัดราษฎร์	เช่น

 
๒๖	

สมศักดิ์	สุขทิศ,	ประวัติวัดแก้วพิจิตร	(ปราจีนบุรี:	กองทุนพิพิธภัณฑ์หอสมุดแห่งวัด

แก้วพิจิตร,	๒๕๓๙),	หน้า	๒๙	-	๓๑.

 
๒๗	

เสฐียรโกเศศ,	ชวีติของชาววดั ใน วฒันธรรมและประเพณต่ีางๆ ของไทย	(พระนคร:	

คลังวิทยา,	๒๕๑๔),	หน้า	๕๒๕.

 
๒๘	

เสฐียรโกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน	 (กรุงเทพฯ:	 ราชบัณฑิตยสถาน,	 ๒๕๑๐),

หน้า	๑๔๙	-	๑๖๓.
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พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโข่ง

ช่างเขียนแห่งวัดสุวรรณาราม	 เป็นพระอาจารย์ของพระครู

กสัณิสังวร	(ช่างเขียน)

พระอาจารย์ถึง 

ช่างเขียนวัดกลาง	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นพระอาจารย์ของ

พระเทวาภินิมมิต

หลวงพ่อฤทธิ์ 
๒๙

หลวงพ่อฤทธิ์อายุ	๗๒	ปี	แห่งวัดพลับพลาชัย	จังหวัดเพชรบุรี	เป็น

พระอาจารย์ช่างเขียนของเลิศ	พ่วงพระเดช	(พ.ศ.๒๔๗๓	-	๒๕๑๓)	

ผู้เป็นช่างเขยีนทีม่ช่ืีอเสียงของจังหวัดเพชรบรุเีช่นกนั	ซ่ึงได้รบัการ

สอนให้มีประสบการณ์ตรงในการเป็นลูกมือเมื่อพระอาจารย์รับ

เขียนจั่วเมรุด้วยการให้เขียนภาพลงสีครั้งแรกเมื่ออายุ	๑๒	ปี	และ

ให้เขียนภาพด้วยการแนะน�า	ควบคุม

พระอาจารย์เป้า	ปัญโญ	

ช่างเขียนแห่งวัดพระทรง	 จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นพระอาจารย์

ช่างเขียนของไพฑูรย์	เมืองสมบูรณ์	(ช่างปั้น	ช่างหล่อ)	โดยใช้วิธี

การสอนให้เขียนลายกนก	 ลอกงานจากสมุดข่อย	 เมื่อเขียนไม่ดี	

ก็เขียนให้ดูว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างน้ี	 สอนให้เขียนลายกนกแบบ

รูปนอก	แบ่งรายละเอียด	ละเอียดมาก	แล้วให้เขียนกินรี	สอนให้

ท�ากะลาใส่สี	ผสมสี	ท�าพู่กัน

 
๒๙	

ศรัณย์	 ทองปาน,	 ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ 

ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๘	วิทยานิพนธ์หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต	สาขามานุษยวิทยา	

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๒๕๓๔,	หน้า	๖๕	-	๗๐.
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 ผู้ศึกษาช่างสิบหมู่ในวัด

	 การเล่าเรียนของพระสงฆ์	 สามเณรในพระพุทธศาสนามี	 ๒	 อย่างคือ

คนัถธรุะ	เป็นการเรยีนรูค้�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า	พยายามอ่านพระไตรปิฎกให้รอบรู้

พระธรรมวินัย	และวิปัสสนาธุระ	 เป็นการเรียนรู้วิธีช�าระใจของผู้บวช	 ให้หลุดพ้นจาก

กิเลสและบริสุทธิ์

	 ในสังคมของเจ้านาย	การบวชเป็นสามเณรมีประโยชน์ไม่มาก	แต่ส�าหรับคน

สามัญในสมัยที่ยังไม่มีโรวงเรียนน้ันมีประโยชน์อย่างมาก	 โดยเฉพาะคนสามัญที่สนใจ	

ใฝ่หาความรู้งานช่างสิบหมู่	 เพื่อเป็นความรู้ของตนน�าไปประกอบอาชีพช่างต่อไปได้	

ดงัทีส่มเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานุภาพกล่าวว่า	“...พระเณรทีร่อบรูพ้ระธรรมวินัยและ

ช่ำงที่มีชื่อเสียงมำแต่ก่อน ล้วนเริ่มเรียนวิชำแต่เวลำยังบวชเป็นสำมเณรแทบทั้งนั้น...” 

ซึ่งสภาพการเล่าเรียนของพระสงฆ์	สามเณรนั้น	ท่านทรงเล่าว่า

...บคุคลพลเมอืงสำมญัในสมยัเมือ่รฐับำลยงัมไิด้ตัง้โรงเรยีน ทีเ่รยีน

หนังสือและเรียนศีลธรรมมีแต่ในวัด พ่อแม่ส่งลูกไปอยู่วัด ก็คือ

ว่ำให้ไปเข้ำโรงเรียนน่ันเอง ข้ันแรกเป็นแต่ลูกศิษย์วัดตรงกับ

เรียนวิชำข้ันปฐมศึกษำ เมื่อได้ควำมรู้เบ้ืองต้น...เกิดเล่ือมใสใน

พระพุทธศำสนำ จึงได้บวชเป็นสำมเณรเสมือนเล่ือนข้ันเป็นมัธยม 

มีเวลำเล่ำเรียนมำกขึ้น ...แต่ต้องบวชเป็นสำมเณรอยู่นำนจนถึง

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ หรือมิฉะน้ันก็ต้องบวชหลำยพรรษำ 

จึงจะได้ควำมรู ้ที่ เป ็นประโยชน์ติดตัวในเวลำเมื่อสึกไปเป็น

ฆรำวำส...
๓๐

	 ช่างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่เล่าเรียนงานช่างสิบหมู่ขณะเป็นสามเณร	 ภิกษุ	

มีหลายรูป	หลายคน	เช่น

 
๓๐
	 สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	 ความทรงจ�า	 (พระนคร:	 โรงพิมพ์ของสมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,	๒๕๐๖),	หน้า	๒๐๒	-	๒๐๓.
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 ขรัวอินโข่ง 

	 ช่างเขยีนในรชัสมยัรชักาลที	่๓-๔	ซ่ึงบวชในสมณเพศตลอดชีวิต	ท่านสามารถ

เรียนรู้การเขียนภาพแบบฝรั่งได้ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง	ดูรูปภาพแบบฝรั่ง	ดังที่

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	กล่าวว่า

...ยังประหลำดใจต่อไปด้วยอำจำรย์อินโข่งไม่เคยไปยุโรปก็จริงอยู่ 

แต่แกได้อำศัยรูปภำพที่ฝรั่งท�ำกระดำษปิดฝำเรือนเข้ำมำขำย

เขียนรูปภำพฝรั่งครั้งสมัยต้นศตวรรษที่ ๑๙ ได้ (อำจำรย์อินโข่ง

เขียนปัญหำธรรมเป็นภำพฝรั่งที่ผนังหลังหน้ำต่ำงในพระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศ)
๓๑

 พระครูพิจิตรสรคุณ 

	 อาจารย์เกิน	 เดิมท�านา	 ท�าตาล	 อายุครบบวชก็มาบวชแล้วจ�าพรรษาอยู่

วัดเกาะแก้วสุทธาราม	 จังหวัดเพชรบุรี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 พระครูพิจิตรสรคุณยังคงเป็น

ช่างเมรุ	 ท�าเมรุ	 ๕	 ยอด	 มีเมรุทิศตามมุม	 ๔	 มุม	 การท�าเมรุต้องเป็นทั้งช่างเขียน

ช่างไม้	ท่านเป็นลูกศิษย์เรียนการท�าเมรุมาจากหลวงปู่ผูก	จนทโชโต	 (ช่างเมรุวัดเกาะ

สุทธาราม	พ.ศ.๒๔๓๓	-	๒๕๑๖)	พระครูเรียนการท�าเมรุโดยวิธีท�าร่วมกันกับหลวงปู่ผูก	

โดยการหดัให้ขงึกระดาษ	ท�าตัง้แต่ไสไม้ด้วยกบมอื	ปากไม้	ตอกตะปู	ส่วนงานช่างเขียน

ท่านกใ็ห้เขยีนลายกนก	ลายลูกฟักก้ามปูทีใ่ช้ในงานท�าเมรใุห้ด	ูแล้วให้เขียนตาม	ก่อนท�า

ช่างไม้ก็ไปครอบครูกับพระเทพวงศาจารย์	เจ้าคณะจังหวัด

 พิณ	อินฟ้าแสง

	 พิณ	อินฟ้าแสง	 (พ.ศ.๒๔๓๘	 -	๒๕๑๕)	 เป็นช่างเขียน	 ช่างปั้น	 ช่างแกะที่มี

ช่ือเสียงของจังหวัดเพชรบุรี	 ซ่ึงขณะที่บวชก็ได้เล่าเรียนงานช่างสิบหมู่ในวัด	 เช่น

การฝึกหัดแทงหยวกและแกะเครื่องสดรูปต่างๆ	 มีดอกไม้	 ผลไม้	 สัตว์จากฟักทอง

มันแกว	มันเทศ	มะละกอ	ซึ่งเป็นเครื่องประกอบเมรุ

 
๓๑	

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 และสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	 สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๒	 (พระนคร:	 คุรุสภา,	 ๒๕๐๕),

หน้า	๓	-	๔.
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 ขุนศรีวังยศ 

	 ขุนศรีวรยศเป็นช่างหลวง	 ขณะบวชก็เรียนและท�างานช่างที่ วัดใหญ่

สุวรรณาราม	จังหวัดเพชรบุรี	ประมาณ	๒๒	พรรษา
๓๒

 ผู้อนุรักษ์และเผยแพร่งานช่างสิบหมู่ในวัด

	 การอนุรักษ์และเผยแพร่งานช่างสิบหมู่ในวัดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ในวัด	 หมายถึงการรักษาศิลปวัตถุ	 โบราณวัตถุ	 โบราณสถานในวัดที่มีคุณค่าและ

ความส�าคัญให้มีสภาพดีตามกาลเวลาและสภาพสังคมไทย	 เพราะสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น

เป็นมรดกของสงฆ์	 ของวัด	 ของชุมชน	 ของสังคมไทย	 และของประเทศไทย	 เช่น
๓๓
 

โบสถ์	วิหาร	จิตรกรรมฝาผนัง	ซ่ึงบอกเรือ่งราวทางประวัตศิาสตร์ทัง้พทุธศาสนา	สังคม	

อาชีพ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 มีการแสดงหลักธรรมค�าสอนของพุทธศาสนาให้เป็น

รูปธรรม	 เป็นหลักฐานแสดงความเจริญมั่นคง	 ความสามัคคี	 ความภูมิใจในสถาบัน

ศาสนา	 พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ	 ซ่ึงทุกคนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ

มรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยด้วยกัน	 โดยเฉพาะพระสงฆ์สามเณรในวัดน้ันๆ	

จะเป็นผู้มีบาทบาทส�าคัญยิ่งในการอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม	ดังที่พระสงฆ์

หลายรูปในอดีตได้ปฏิบัติกันมาเป็นต้นแบบแล้ว	 ในช่วงรัชกาลที่	 ๕	 เช่น	 เมื่อสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพตามเสด็จทอดพระกฐินหลวงที่วัด

ราชบูรณะ	ทรงเล่าว่า

...พระเทพมุนี (อ่ิม ดูเหมือนต่อมำได้เล่ือนเป็นพระธรรมดิลก)

ท่ำนเตรียมกำรปฏิสังขรณ์พะอุโบสถ หม่อมฉันชี้แจงแก่ท่ำนว่ำ

รูปภำพที่เขียนในพระอุโบสถน้ันเป็นฝีมือเขียนในรัชกำลที่ ๑ ยังมี

บริบูรณ์อยู่แต่แห่งเดียวเท่ำนั้น กำรปฏิสังขรณ์ขออย่ำให้แตะต้อง

รูปภำพที่เขียนไว้ ท่ำนเชื่อฟัง ปฏิสังขรณ์ดีมำก ต่อมำเมื่อถึงสมัย

 
๓๒
	 ศรัณย์	 ทองปาน,	 ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ 

ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๘ หน้า	๖๕	-	๖๖.

 
๓๓
 คู่มือการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการส�าหรับปีสืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๓๘-

๒๕๔๐ หลักสูตรการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปกรรมของวัด	 (กรุงเทพฯ:	 ส�านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ,	๒๕๓๙),	หน้า	๑๖	-	๑๗.
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พระเทพโมลี (สม) เป็นเจำ้อำวำส หม่อมฉันได้พูดกับทำ่นก็รักษำ

มำอย่ำงเดิมอีกช้ันหน่ึง แต่เดี๋ยวน้ีจะเป็นอย่ำงไรไม่ทรำบ เพรำะ

หม่อมฉันไม่เห็นมำนำนแล้ว...
๓๔ 

(พ.ศ. ๒๔๘๒)

	 จะเห็นได้ว่า	ผู้อนุรักษ์งานช่างเขียนในช่วงรัชกาลที่	๕	นั้น	คือพระสงฆ์ในวัด

ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส	 แล้วมีหน้าที่จัดการ	 ดูแลการปฏิสังขรณ์วัดให้คงสภาพดีดังเดิม	

โดยมผู้ีเชีย่วชาญทางโบราณคดใีห้ความรู	้แนะน�า	จึงท�าให้การปฏสัิงขรณ์ภาพเขยีนน้ัน

ประสบผลส�าเร็จดีตามหลักวิชาการ	 เจ้าอาวาสของวัดจึงเป็นผู้อนุรักษ์งานช่างสิบหมู่

ในวัด	ในฐานะเจ้าของและผู้ดูแลวัด

	 นอกจากน้ัน	ยงัมพีระสงฆ์ผู้เป็นช่างซ่อมงานเขยีนในวัดด้วย	เช่น	ในช่วงรชักาล

ที่	๕	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า	อยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ซ่อมรูป

เขียนในพระอุโบสถวัดราชบูรณะซ่ึงยากล�าบากมาก	ต้องให้พระสงฆ์ช่างเขยีนทีช่�านาญ

และมีประสบการณ์มาเขียนซ่อม	 เพราะการเขียนซ่อมยากกว่าเขียนใหม่	 ดังที่สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กล่าวว่า

...รูปเขียนในพระอุโบสถวัดรำชบูรณะน้ัน พระบำทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงทรำบรำคำ เคยตรัสสั่งให้กรมหมื่น

วรวัฒน์ไปเขียนซ่อมครำวหน่ึง กรมหมื่นวรวัฒน์ลำกเอำพระครู

ธรรมรำต (เที่ยง) องค์ที่เกล้ำกระหม่อมจัดให้ไปเขียนซ่อมฉำกที่

พิพิธภัณฑสถำน...เกล้ำกระหม่อมเห็นว่ำเป็นผู้ที่รู ้กำรเขียนซ่อม

มำแล้ว...ได้ทรำบ...ว่ำยำกล�ำบำกมำก...
๓๕

	 นอกจากการเป็นผู้อนุรักษ์วัดที่ดีแล้ว	 พระสงฆ์	 สามเณรอาจมีบทบาทการ

เผยแพร่	 ด้วยการเรียนรู้	 ท�าความเข้าใจงานช่างสิบหมู่กับสาระทางพระพุทธศาสนา

	 ๓๔	
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 และสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๖	หน้า	๑๓๖.	

 
๓๕	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๖๗.
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ในวัดที่ท่านจ�าพรรษาเพื่อการสืบทอดองค์ความรู้อย่างบูรณาการ	เช่น
๓๖
	เรียนรู้ประวัติ

ของวัด	 ศึกษาศิลปะในวัดให้เกิดความซาบซ้ึง	 ฟื้นฟูงานช่างสิบหมู่ในวัด	 สนับสนุนให้

ภิกษุ	 สามเณรเรียนรู้การรักษา	 ดูแล	 ซ่อมแซมอย่างถูกต้อง	 จัดพิพิธภัณฑ์ของวัด

จัดประชุม	สัมมนา	ฯลฯ	

	 หากพระสงฆ์	 สามเณรรูปใดมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

ก็จะได้รับการมอบหมายจากวัดให้เป็นพระวิทยากรสอนให้ประชาชน	 ผู้สนใจเรื่องราว

ของวัด	งานช่างสิบหมูใ่นวัด	พระธรรมค�าสอนทีถ่่ายทอดออกมาเป็นรปูธรรม	เช่น	ภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ	พระอุโบสถ	วิหาร	เจดีย์	เสมา	ฯลฯ	ดังเช่น	เมื่อ	พ.ศ.	

๒๕๔๘	 มีการบรรยายและน�าชมวัดโดยพระวิทยากรรูปหน่ึงของวัดพระเชตุพนวิมล

มังคราราม	ราชวรมหาวิหาร	วัดประจ�ารัชกาลที่	๑	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	

	 ๓๖	 	
เตม็สิร	ิบณุยสิงห์,	บทบาทของพระสงฆ์:	ผู้น�าในการอนุรกัษ์มรดกศลิปวัฒนธรรมไทย	

เอกสารประกอบการอบรมสมัมนาทางวชิาการเรือ่งบทบาทของพระสงฆ์: ผูน้�าสงัคมในการอนุรกัษ์

มรดกศิลปวฒันธรรมไทย	จัดโดยส�านักเสรมิศึกษาและบรกิารสังคม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วันที	่

๘	ธันวาคม	๒๕๓๔	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	หน้า	๕.
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พระสงฆ์ สามเณร: ผู้ร่วมสืบทอดระบบกลไกการศึกษางานช่างสิบหมู่
แบบโบราณ

	 เมื่อพิจารณาบทบาทของพระสงฆ์	 สามเณรในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	

ทัง้บทบาทของช่าง	ผู้อ�านวยการ	คร	ูลูกศษิย์	ผู้อนุรกัษ์และเผบแพร่	ซ่ึงเป็นการสืบทอด

งานช่างสิบหมูใ่นวัดแล้ว	พบว่าบทบาททัง้	๕	น้ันแสดงให้เหน็ชัดเจนว่า	พระสงฆ์สามเณร

มบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ต่อวงการงานช่างสิบหมูใ่นสมยักรงุรตันโกสินทร์	อันเป็นระบบ

กลไกที่ขับเคล่ือนความรู ้จากบุคคลให้ออกมาเป็นรูปธรรม	 คือวัด	 โบสถ์	 วิหาร

ภาพเขียนฝาผนัง	 เมรุ	 เพื่อแสดงพระธรรม	 พระวินัยให้แก่พุทธศาสนิกชนได้รู้	 เข้าใจ	

และปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์	 บรรลุธรรม	 พบสุคติ	 มุ่งสู่นิพพานได้ในที่สุด	 ซ่ึงเป็น

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทยสืบทอดต่อกันมาจากสมัยกรุงสุโขทัย

กรุงศรีอยุธยา	 กรุงธนบุรี	 และกรุงรัตนโกสินทร์	 ด้วยระบบกลไกของการศึกษา

แผนโบราณน่ันเอง	 ซ่ึงเป็นวงจรการสืบทอดงานช่างสิบหมู ่ที่มีชีวิตจิตวิญญาณ

เริ่มต้นจากการเป็นช่างท�างานแต่ละชิ้นของแต่ละรูปตามความสามารถ	 ความถนัด	

ความช�านาญ	 ความเช่ียวชาญที่ต่างเวลา	 สถานที่	 และเมื่อมีการท�างานรวมกลุ่มเพื่อ

ให้มีปริมาณงานมาก	 เพิ่มคุณภาพ	 ทันเวลาก็ต้องมีผู้อ�านวยการก่อสร้าง	 ปฏิสังขรณ์

งานช่างสิบหมู่	 และเมื่อต้องการเพิ่มผู้มีความรู้	 เผยแพร่ความรู้ก็ต้องมีครูสอน	 หรือ

ท�างานช่างสิบหมู่ดังเช่นโบราณกล่าวว่า	 งานเป็นครูของช่าง	 เพื่อเป็นครูส่งต่อ

ความรู ้สู ่ลูกศิษย์รุ ่นต่อๆ	 ไป	 และที่ส�าคัญประการสุดท้ายคือเมื่อมีผู ้สร้างงาน

ช่างสิบหมู่แล้ว	 ย่อมต้องมีผู้อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองความรู้	 ผลงาน	 มรดกดังกล่าว

จึงจะคงมีต่อไป	เพิ่มพูน	มั่นคง	ต่อเนื่อง	เป็นระบบแล้วกลับมาเริ่มวงจรชีวิตของงาน

ช่างสิบหมู่จากช่าง	 ผู้อ�านวยการ	 ครู	 ลูกศิษย์	 ผู้อนุรักษ์ดังน้ีเรื่อยไปเช่นเดียวกับ

สัจธรรมการเกิด	แก่	เจ็บ	ตายของผู้คนในสังคม

	 นอกจากนั้นแล้ว	 ผู้เขียนได้พบว่า	 พระสงฆ์	 สามเณร	ที่มีบทบาทในการเป็น

ช่าง	ผู้อ�านวยการ	ครู	ลูกศิษย์	ผู้อนุรักษ์	เหล่านี้ยังมีโอกาส	เวลาประพฤติปฏิบัติธรรม	

ขณะที่แสดงบทบาทในการสืบทอดงานช่างสิบหมู่ด้วยหลายประการ	เช่น	ตนเป็นที่พึ่ง

แห่งตน	รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา	ความพยายามอยู่ที่ไหนความส�าเร็จอยู่ที่นั่น	อิทธิบาท	๔	ฯลฯ	

ซ่ึงสังเกตได้จากพระสงฆ์สามเณรอยากเล่าเรียนหาความรู้ก็ต้องมาบวชเป็นสามเณร	

อุปสมบทเป็นพระสงฆ์	 จ�าพรรษาอยู่ในวัด	 เมื่อรู้หนังสือแล้ว	 หากต้องการมีความรู้
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พิเศษ	เช่น	ช่างเขยีน	ช่างหล่อ	ช่างไม้	ก็ต้องแสวงหา	สมัครตนเป็นลกูศิษย์กับพระสงฆ์

ที่มีความรู้ทางช่าง	 เพื่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์วัดและอ่ืนๆ	 หรือหากไม่ต้องการอยู่ใน

สมณเพศก็ลาบวชออกไปเป็นฆราวาสประกอบอาชีพช่างในท้องถิ่นต่างๆ	 ซ่ึงในกรณี

ที่กล่าวนี้	ผู้เขียนพิจารณาว่า	พระสงฆ์	สามเณรนั้น	แสวงหาความรู้ทางงานช่างสิบหมู่	

โอกาส	บทบาทด้วยตนเอง	ซึ่งเรียกกันว่า	การศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาแบบ

โบราณในสังคมไทย	 ซ่ึงในปัจจุบันยังคงมีการด�าเนินอยู่ในบางแห่งตามที่เสนอข้อมูล

ข้างต้น

พระราชด�าริการศึกษาวิชาชีพช่างสิบหมู่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

	 ในรัชสมัยปัจจุบันมีระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้พระสงฆ์	 สามเณร

ศึกษางานช่างสิบหมู่ตามความสนใจและความประสงค์	 โดยโครงการพระราชด�าริใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

	 สืบเน่ืองจากพระราชด�ารสัสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี

ที่ทรงสนับสนุนให้ภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ศึกษาวิชาชีพเพื่อเล้ียง

ตนเอง	จึงทรงโปรดเกล้าฯ	ให้ศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนกาญจนาภเิษกวิทยาลัยในวัง	

(ชาย)	จดัการทดลองอบรมวชิาชพีช่างสบิหมูใ่หแ้ก	่ภกิษ	ุสามเณร	บคุลากรในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน	 ซ่ึงได้รับผล

ส�าเรจ็อย่างยิง่	ศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนกาญจนาภเิษกวิทยาลัยในวัง	(ชาย)	ร่วมกบั

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	(พศ.)	จึงร่วมมือกันจัดการศึกษาวิชาชีพช่างสิบหมู่

สนองตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อย่างเป็น

ระบบ	ต่อเน่ืองในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมทัว่ประเทศ	เพือ่ให้โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

และวัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงช่างในชุมชนอย่างสมบูรณ์	 โดยมีการสร้างบุคลากรสอน

ด้านช่างสิบหมู่ให้แก่โรงเรียนฯ	 ส่งเสริมให้พระภิกษุ	 สามเณร	 บุคลากรของวัด

มคีวามรูค้วามสามารถเชิงช่างแล้วถ่ายทอดความรูใ้ห้เยาวชน	ประชาชน	เพือ่การอนุรกัษ์

และเผยแพร่วิชาชีพช่างสิบหมู่อันทรงคุณค่าของชาติ
๓๗

 

	 ๓๗	
เดลินิวส์	วันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๐
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	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจ�านวน	๓๙๖	แห่งทั่วประเทศ	ใน

จ�านวนนี้มีวัดบางแห่งเข้าร่วมโครงการตามพระราชด�าริ	โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม

จัดการศึกษาตามหลักสูตรแผนกสามัญและมีวิชาเสริมด้านวิชาชีพที่พระภิกษุสามเณร

สามารถน�าไปใช้พัฒนาวัด	 เผยแผ่ศาสนา	 โดยมีครูจากวิทยาลัยในวังชายมาสอนวิชา

ช่างสิบหมู่เพื่อให้พระภิกษุสามเณรน�าความรู้ไปซ่อมแซมพระอุโบสถ	จิตรกรรมฝาผนัง	

หรือหากพระภิกษุ	สามเณรมีเวลาเรียนสาขาวิชาดังกล่าวครบ	๘๐๐	ชั่วโมง	ก็สามารถ

เป็นครูช่างสอนพระภิกษุสามเณร	ประชาชนต่อไป	วัดที่มีการเรียนการสอนเช่นนี้	กอง

พทุธศาสนศกึษา	ส�านักพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิกจ็ะจัดตัง้ให้วัดน้ันๆ	เป็นโรงเรยีนสาขา

ของวิทยาลัยในวัง	เช่น	วัดศรีสุพรรณ	ถนนวัวลาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่ง

พระภิกษุสามเณร	เรียนแล้วสามารถสร้างอุโบสถเงินทั้งหลัง	ตีช่อฟ้าใบระกาได้เอง
๓๘
 

ปัจจุบันวัดศรีสุพรรณมีศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา	 วิทยาลัยในวัง	

สาขาจังหวัดเชียงใหม่	 ซ่ึงก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 ๒๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖

เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู ้	 สืบทอดงานช่างสิบหมู ่ล้านนาถวายพระสงฆ	์

สามเณร	นักเรียน	นักศึกษา	เยาวชน	ประชาชน	

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๖	 วัดศรีสุพรรณมีโรงเรียนในเครือข่าย	 ๑๐	 โรงเรียน

เช่น	โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	โรงเรียน

พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุ	๕	ดวง	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน
๓๙
 

	 การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมดังกล่าว	 สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีทรงปฎิบัติเป็นพระราชกรณียกิจโดยทรงติดตามความ

ก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานด้วยความสนพระทยั	พระมหากรณุาธคิณุอย่างต่อเน่ือง	

เช่น	 เมื่อวันที่	 ๑๑	มีนาคม	๒๕๕๗	ทรงเสด็จไปจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน	 เพื่อทรง

ติดตามการด�าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 กลุ่ม

จังหวัดแพร่	จ�านวน	๗	โรงเรยีน	ซ่ึงด�าเนินโครงการครบ	๔	ด้านคอื	การศกึษา	โภชนาการ

อาชีพ	 และวัฒนธรรมประเพณี	 ซ่ึงการจัดการด้านอาชีพน้ัน	 เน้นการสอนโครงการ

ช่างสิบหมู่	 เพื่อให้สามเณร	นักเรียน	มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างสิบหมู่	 และร่วมกัน

 
๓๘	 	

http://www.manager.co.th

 
๓๙	

http://www.sala10mu.com
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สืบทอด	 อนุรักษ์	 เช่น	 ฉลุกล่องกระดาษ	ปั้นหล่อรูปพระ	 นาง	 ปั้นดอกชมพูภูคาจาก

ดินไทย	ฯลฯ
๔๐
 

	 จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาวิชาอาชีพช่างสิบหมู่ตามพระราชด�าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญ	

ได้รับผลส�าเร็จในด้านการบริหารจัดการศึกษามาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 จนถึงปัจจุบัน	

(พ.ศ.	๒๕๕๗)	ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับสามเณร	เยาวชนในยุคปัจจุบัน	

และผู้จบการศึกษาแผนกน้ี	 สามารถลาสิกขาไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย

พระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐต่อพระสงฆ์	 สามเณรที่สนใจใฝ่รู้ในงานช่างสิบหมู่

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อปฏิบัติธรรมและปฏิบัติงานในวัดหรือประกอบอาชีพช่าง

เมื่อเป็นฆราวาส	เพื่อเป็นพลังภูมิธรรม	ภูมิปัญญาของสังคมและประเทศชาติต่อไป

บทสรุป

	 ตามหลักพระพทุธศาสนาได้แบ่งชาวพทุธออกเป็น	๔	ประเภท	คอืภกิษ	ุภกิษณุี	

อุบาสก	อุบาสิกา	หรือบรรพชิตกับคฤหัสถ์	ภิกษุ	คือผู้ที่ต้องการปฎิบัติพระวินัยเพื่อให้

เข้าถึงพระธรรมที่เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาตามที่ต้องการ	 ซ่ึงเป็นการแสดง

ความสามารถของภิกษุที่สังคมไทยส่งเสริมการบวชว่าเป็นบุญกิริยา	 ในขณะที่บวชก็มี

โอกาสได้ศกึษาทัง้ธรรม	วิชาการ	วิชาชพีท�าให้พระสงฆ์	สามเณรมคีวามรู	้ความสามารถ	

ความช�านาญ	ความเชี่ยวชาญงานอยู่ในวัด	เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ	และบ�าเพ็ญประโยชน์

แก่สังคมไทย	

	 พระสงฆ์สามเณรจึงเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติ	 ด�ารงสมณเพศ

ด้วยดี	น่าเคารพนับถือ	สืบทอดพระพุทธศาสนา	เนื่องจากได้ปฏิบัติธรรมแล้วยังได้ท�า

หน้าที่ในวัด	 คือเป็นช่าง	 ผู้อ�านวยการงานช่าง	 ครูช่าง	 ลูกศิษย์ช่าง	 และผู้อนุรักษ์	

เผยแพร่งานช่าง	 อันเป็นบทบาทของพระสงฆ์สามเณรในการสืบทอดงานช่างสิบหมู่

สมยักรงุรตัน	โกสินทร์	โดยมรีะบบการศกึษาแผนโบราณในวัด	แล้วพฒันามาเป็นระบบ

การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนากับงาน

 
๔๐	

http://news.ch7.com
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ช่างสิบหมู่ให้มั่นคงในปัจจุบันและต้อนรับประชาคมอาเซียนในพุทธศักราช	๒๕๕๘

	 นอกจากน้ัน	 บทบาททางการศึกษาที่พระสงฆ์	 สามเณรปฏิบัติมาแล้วทั้งใน

อดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับการสืบทอดงานช่างสิบหมู่น้ันถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วย	

ซึ่งช่วยให้ท�างานได้ดี	คือความสันโดษ	ดังที่พระราชวรมุนีกล่าวไว้ว่า

...ควำมสันโดษ หมำยถึง กำรไม่คอยใฝ่แสวงหำส่ิงต่ำงๆ มำ

ปรนเปรอควำมสุขของตน มีควำมเป็นอยู่ทำงวัตถุแต่พอควร...

เอำแรงงำนทัง้หมดเท่ำทีม่อียูข่องตนมำทุม่เทลงในกำรปฏบัิตหิน้ำที่

ของตนและบ�ำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมโดยเต็มที่...พระพุทธเจ้ำ

ทรงต้องกำรอย่ำงน้ี คือสันโดษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่...เป็นหลักที่คิดว่ำ

จะท�ำให้พระสงฆ์ท�ำงำนได้เต็มที่...
๔๑

 
๔๑	

พระราชวรมุนี	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต),	 บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน. 

(กรุงเทพฯ:	การศาสนา,	๒๕๓๐),	หน้า	๗๒	-	๗๓.
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