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บทคัดย่อ 
 “ลักษณะพหุลักษณ์ในจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” 
เป็นบทความวิจัย จากงานวิจัย มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ศึกษาลักษณะสังคม
พหุลักษณ์เมืองอุบลราชธานี ในฐานะปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะรูปแบบจิตรกรรมฝา
ผนัง อุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี และศึกษาลักษณะพหุลักษณ์ในจิตรกรรม
ฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดสังคมพหุลักษณ์เป็น
แนวคิดหลัก ผลการวิจัย พบว่า สังคมพหุลักษณ์อุบลราชธานี มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับ ประวัติศาสตร์สยาม สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ส่งผล
ต่อลักษณ์สังคมพหุลักษณ์อุบลราชธานี ซ่ึงได้ใช้เมืองอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองเมืองประเทศราชเขตอีสานตอนล่างรวมถึงลาวล้านช้างจำาปาศักดิ์ ส่งผลให้มี
ลกัษณะสงัคมพหลุกัษณร์ะหวา่งกลุม่ผูป้กครองจากราชธานกีรงุเทพฯ กบับรรพชนของ
คนอบุลราชธานทีีเ่ปน็สงัคมวฒันธรรมลา้นช้าง มปีระวตัศิาสตรเ์กีย่วพนักบันครเชยีงรุง้ 
เวียงจันทน์ และจำาปาศักดิ์ และส่งผลต่อลักษณะพหุลักษณ์ในจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่ง
ศรเีมอืง ซึง่มลีกัษณะสำาคญั คอื เปน็จติรกรรมทีส่ะทอ้นเนือ้หาสงัคมพหลุกัษณร์ะหวา่ง
ท้องถิ่นลาวอีสานอุบลราชธานีกับกรุงเทพมหานคร ที่สอดแทรกกลุ่มคนและวิถีชีวิต 
ที่แตกต่าง อัตลักษณ์วัฒนธรรม เข้ามาเป็นส่วนผสมทางสังคมในเนื้อหาจิตรกรรม  
ขณะที่โครงสร้างรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะการใช้เส้น
สินเทาจำาแนกขอบเขตเน้ือหาภาพ การใช้สีเข้ม หนัก เป็นสีพื้นหลัง ลักษณะดังกล่าว
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ได้ถูกนำาเข้ามาผสมผสานกับเนื้อหาสังคมอีสาน ปรากฏในส่วนของพระเวสสันดรชาดก 
กลายเป็นลักษณะพหุลักษณ์สำาคัญในจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง

คำาสำาคัญ: จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง ; ลักษณะพหุลักษณ์ทางศิลปะ ; สังคมพหุลักษณ์

Abstract 
 Pluralism Style Expressed in the Murals of Wat Thung Sri Muang 
in Ubon Ratchathani Province. This research study has two objectives: 
to study the plural society of Ubon Ratchathani as a factor affecting the 
mural painting style of Wat Thung Sri Muang Ubon Ratchathani and to 
analyze the plural characteristics in mural painting Wat Thung Sri Muang 
using a qualitative research methodology. The “plural society” is the main 
concept employed in this study. The results revealed that plural society 
Ubon Ratchathani was directly associated to Siam history during Thonburi 
and Rattanakosin periods to the reign of King Rama IV that affected the 
plural society in Ubon Ratchathani. Ubon Ratchathani is the administrative 
center of the lower northeastern Kingdom of Thailand, including 
Champasak Province in the Lan Xang kingdom. Also, it resulted in a plural 
society between rulers from Ubon Ratchathani and Bangkok with ancestors 
from Ubon Ratchathani. On the other hand, a Lan Xang cultural society had 
a historical connection with Chiang Rung autonomous region, Vientiane, 
and Champasak provinces in Laos. Moreover, the characteristics of the 
murals in Wat Thung Sri Muang are characterized as a painting that refl ects 
the plural society between Lao-Isan, Ubon Ratchathani, and Bangkok, 
which incorporate groups of people and lifestyles with different cultural 
identities into the social mix of painting content. Although the structure 
and pattern in the painting were from the Rattanakosin period. Especially 
the use of line drawings to classify visual content boundaries, using thick 
dark colors as the background color. These above characteristics have 
been incorporated into Isan society content. It also appears in the Phra 
Vessantara Jakata which became an important plural character.

Keywords: Mural painting, Wat Thung Sri Muang ; Pluralism style ; Plural Society 
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บทนำา
 อบุลราชธานเีปน็ศนูยก์ลางของ
ชุมชนลาวอีสานตอนล่างด้านตะวันออก
เฉียงใต้ มีนามเดิมว่า “อุบลราชธานี
ศรีวนาลยัประเทศราช” เปน็คำาทีพ่ระบาท
สมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก รชักาลที ่
1 ทรงตั้งชื่อเมืองอุบลราชธานีอย่างเป็น
ทางการ พร้อมกับการตั้งเจ้าเมือง นาม
เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช 
เป็นนามเมืองของทางราชการ ได้ถูกใช้
มาถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 ครั้นเสร็จศึก
เจ้าอนุวงศ์พระองค์ได้ โปรดเกล้าให้
ยกเลิกประเทศราชเวียงจันทน์ ซึ่งหนังสือ
อุบลราชธานี 200 ปี สันนิษฐานว่านาม 
“อุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช” 
ก็ น่ า จ ะ ไ ด้ ถู ก ย ก เ ลิ ก จ า กหั ว เ มื อ ง
ประเทศราชมาเป็นหัวเมืองเอก ในหัว
เมืองลาวตะวันออกตั้งแต่น้ัน เหลือเพียง
นาม “อุบลราชธานี” ที่ถูกใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน (อุบลราชธานี 200 ปี. 2535) 

 ผู้คนในเขตอุบลราชธานีศรี
วนาลัยประเทศราช เป็นกลุ่มคนลาว
อีสานกลุ่มหนึ่ง ตั้งชุมชนในพื้นที่ส่วนล่าง
ด้านตะวันออกของภาคอีสาน อยู่ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานีและอำานาจเจริญใน
ปัจจุบัน ในช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
จนถึงก่อนปี  พ.ศ.  2436 ตัว เมือง
อุบลราชธานี มีสถานะเป็นเมืองศูนย์
อำานาจการปกครองของประเทศสยาม 
ต่อเมืองจำาปาศักด์ิ และเมืองสำาคัญใน
เขตภาคอีสาน และยังคงดำารงการเป็น

ศูนย์กลางการปกครองของสยามสืบมา 
กระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบ
เทศาภิบาล ส่งผลให้อุบลราชธานีอยู่ใน
ลักษณะเป็นเมืองพิเศษในเขตอีสานตอน
ล่าง และมีลักษณะพหุลักษณ์วัฒนธรรม 
จากความสมัพนัธร์ะหวา่งลักษณะทอ้งถิน่
ลาวอีสาน กับอำานาจการปกครองและ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากราชธานีแห่ง
สยาม โดยเฉพาะพระสงฆ์และวัดพุทธ
ศาสนา ที่เป็นศูนย์กลางของสรรพวิชา 
ท่ีกำาหนดลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
ในชุมชนอีสาน มีความสัมพันธ์กับสงฆ์
และระบบพุทธศาสนาจากส่วนกลาง 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อุบลราชธานีใน
อดีต มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรมทั้งกับศูนย์กลางสยาม 
ลาวล้านช้างเวียงจันทน์ และจำาปาศักดิ์ 
ผู้คนและสังคมอุบลราชธานีจึงเป็นกลุ่ม
ลาวอีสานที่มีอัตลักษณ์ทางสังคมอีกชุด
หนึ่งของภาคอีสาน และเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ที่ส่งผลต่อลักษณะรูปแบบจิตรกรรม
ฝาผนัง ที่ สัมพันธ์กับจิตรกรรมไทย
ประเพณกีรงุเทพฯ ทีม่ลีกัษณะพหลุกัษณ์
ตามไปด้วย 

 ดังนั้น การศึกษาจิตรกรรม
ฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง จึงถือเป็นงานวิจัย 
เพื่อทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเป็นสังคมพหุลักษณ์วัฒนธรรม
ของชาวเมืองอุบลราชธานี กับลักษณะ
พหุลักษณ์ในลักษณะรูปแบบศิลปะใน
จิตรกรรมฝาผนัง เพื่อถอดรหัสหมายทาง
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ลักษณะสังคมพหุลักษณ์ของผู้คนและ
สังคมอุบลราชธานี ที่ปรากฏในจิตรกรรม
ฝาผนังดังกล่าว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดพหุสังคม (Plural 
society) เป็นแนวคิดหลักการในการ
อธิบาย ความสัมพันธ์และปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อลักษณ์พหุลักษณ์ศิลปะในจิตรกรรม
ฝาผนงัวดัทุง่ศรีเมอืง การศกึษาวจิยัเรือ่งนี้
ผลการศึกษานี้จึงเพื่อเป็นการเบิกมุมมอง
ใหม่ ใ นการศึ กษาทางศิ ลปะ ในมิ ติ
วัฒนธรรม เพื่อเสริมขยายความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และ
อีสานศึกษาอีกโสดหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 .  ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ สั ง ค ม
พหุลั กษณ์ เมื องอุบล ราชธา นี  ใน
ฐานะปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะรูปแบบ
จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง 
อุบลราชธานี 

 2. ศึกษาลักษณะพหุลักษณ์
ในจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การวจิยัเร่ืองนีใ้ช้ระเบยีบวธิวีจิยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดทุ่ง
ศรเีมอืง ซึง่ถกูสร้างขึน้ระหวา่งสมยัรชักาล
ที ่3 -4 ทีเ่กดิจากปจัจยัลกัษณะพหลุกัษณ์
วฒันธรรมลาวอสีาน กบัราชธานกีรงุเทพฯ 
โดยศึกษาในมิติสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์

สังคมของเมืองอุบลราชธานี และพระ
อริยวงศาจารย์ บุคคลสำาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวัด อุโบสถ และจิตรกรรม
ฝาผนังดังกล่าว เน้นการเก็บข้อมูลด้วย
การทำางานสนาม ศึกษาเชิงประจักษ์
จิตรกรรมฝาผนัง การศึกษาภาคเอกสาร 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ ใช้แนวคิด
สังคมพหุลักษณ์ (Plural societies) 
จากงาน Nic Rhoodie (1978) เรื่อง 
Intergroup Accommodation in 
P lu ra l  Soc ie t ie s  ซ่ึ ง ได้ อธิบาย
ปรากฏการณ์ของสังคมพหุลักษณ์ ว่าเกิด
จากการประสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน
ท่ีแตกต่าง เป็นแนวคิดหลักการศึกษา 
นำ า เสนอผลการวิ จั ยแบบพรรณนา
วิเคราะห์ 

นิยามศัพท์เฉพาะการวิจัย
 1 . จิ ต รกรรมฝาผนั ง วั ดทุ่ ง
ศรี เมือง ในงานวิจัยเรื่อง น้ีหมายถึง
จิตรกรรมที่เขียนบนผนังอุโบสถวัดทุ่ง
ศรีเมือง ที่สร้างขึ้นในสมัยของพระอริย
วงศาจารย์ (สุ่ย) ในช่วงระหว่างสมัย
รัชกาลที่ 3-4 

 2. สังคมพหุลักษณ์ (Plural 
Society) ในงานวิจัยเรื่องนี้หมายถึง
ลักษณะสังคมของเมืองอุบลราชธานี ที่
เป็นส่วนผสมระหว่างโครงสร้างสังคม
วัฒนธรรมของลาวอีสานกับวัฒนธรรม
ภาคกลาง ราชธานกีรงุเทพฯ ทีถ่กูนำาเสนอ
ไว้ในจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง ทั้ง
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ด้านรูปแบบศิลปะลาวอีสานกับประเพณี
นิยม และเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่ช่างเขียนได้
ทำาให้พื้นที่ผนังอุโบสถแห่งนี้กลายเป็น
พื้นที่พหุลักษณ์วัฒนธรรม 

 3. ลกัษณะพหลุกัษณ ์(Pluralism 
style) ในงานวจิยัเรือ่งนี ้หมายถงึลกัษณะ
รูปแบบศิลปะที่เกิดจากการผสม ผสาน
ลักษณะรูปแบบศิลปะลาวอีสานล้านช้าง 
กบัศลิปะแบบราชธานกีรงุเทพฯ ทีป่รากฏ
ในจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง 

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่อง “ลักษณะ
พหุลักษณ์ในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
อสีานวดัทุง่ศรเีมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน”ี 
จำาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ด้าน 
ดังนี้

1. สังคมพหุลักษณ์อุบลราชธานี 
ในฐานะปจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะ
รูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ
วัดทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี 
 1.1 ประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
ลักษณ์สังคมพหุลักษณ์อุบลราชธานี
ศรีวนาลัยประเทศราช 

  1 . 1 . 1  บ ร ร พ ช น ข อ ง ค น
อุบลราชธานีมีความ สัมพันธ์กับลาว
เ วี ย ง จั น ท น์ แ ล ะ อำ า น า จ ธ น บุ รี กั บ
รัตนโกสนิทร ์จำาแนกอธบิายปรากฏการณ์
สำาคัญ ดังนี้ 

 เอกสารอุบราชธานี 200 ปี 
(2535) กลา่วถงึบรรพชนคนอบุลราชธาน ี
มีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับนครเชียงรุ้ง 
เวียงจันทน์ และจำาปาศักดิ์ อีกทั้งสัมพันธ์
กับอำานาจของธนบุรีกับรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
ส่งผลต่อลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
อุบลราชธานีอย่างแยกกันไม่ได้ นับตั้งแต่
ภายหลังจากการเข้าครอบครองลาว
ล้านช้างของธนบุรีเป็นต้นมา ครั้นใน
ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ.2334 
พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก โปรดเกล้าฯ ยก
ฐานะเมืองอุบลเป็น “เมืองอุบลราชธานี
ศรีวนาลัยประเทศราช” พร้อมกับทรง
แต่งตั้งพระประทุมสุรราชเป็น พระประ
ทุมวรราชสุริยวงศ์ โดยพระราชทาน
พระสุพรรณบัตร และเครื่องยศเจ้าเมือง
ประเทศราช พร้อมทำาพิธีสาบานถือ 
น้ำาพิพัฒน์สัตยา เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 
แรม 13 ค่ำา จุลศักราช 1154 ปีชวด จัตวา
ศก ตรงกบัวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2335 
เปน็เจา้เมอืงคนแรกของอบุลราชธาน ีหลัง
จาก พระประทุมสุรราช มีบทบาทในการ
ส่งเสริมอำานาจสยามอย่างจงรักภักดี 
โดยเฉพาะจากการร่วมปราบกบฏอ้าย
เชียงแก้ว (สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2556)

 1.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
กรุ ง เทพมหานคร กับอุบลราชธานี
ศรวีนาลยัประเทศราช ผ่านชนช้ันปกครอง
และพระภิกษุสงฆ์

 ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี 
(อุบลราช ธานี 200 ปี. 2535) ได้อธิบาย
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ให้เห็นถึงพุทธศาสนา การศึกษา และ
ศลิปวฒันธรรมแบบราชธานกีรงุเทพฯ ถกู
บูรณการกับสังคมวัฒนธรรมลาวอีสาน
ในเมืองอุบลราชธานี บุคคลช้ันปกครอง 
และโดยเฉพาะในส่วนของภิกษุสงฆ์ท่ีถูก
นิมนตร์ไปศึกษาปริยัติธรรม และใช้ชีวิต
เพศบรรพชิตในกรุงเทพมหา นคร ก่อน
จะหวนกลับคืนสู่อุบลราชธานี พร้อม
ความรู้  ความคิด ประสบการณ์และ
เครือข่ายสังคมชุดใหม่สู่ท้องถิ่นอีสาน 
บริบทดังกล่าว ส่งผลต่อความเฟืองฟู
ทางพุทธศาสนา และลักษณะรูปแบบ
ศิลปกรรม ที่ มี ลั กษณะผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมลาวล้านช้าง กับ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศิลปะบางกลุ่ม
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ก รุ ง เ ท พ ฯ  ซึ่ ง เข้ า สู่
อุบลราชธานีผ่านเครือข่ายของชนช้ัน
ผู้นำา และภิกษุสงฆ์ท่ีผ่านการศึกษาและ
ใช้ชีวิตเพศบรรพชิตที่กรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยข้างต้น ส่งผลสำาคัญต่อฐานคิดการ
สร้างบ้านแปงเมือง ของเจ้าเมืองสมัย
เจา้เมอืงคนที ่1-4 ทีไ่ดร้บัโปรดเกลา้ฯแตง่
ตั้งจากกษัตริย์สยาม ซึ่งเป็นช่วงเวลาการ
สร้าง ศาสนศิลป์ต่างๆ ทั้ง สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม ที่เป็น
มรดกวัฒนธรรมของอุบลราช ธานี ณ ที่นี้ 
ผูว้จิยัยกตวัอยา่งกรณพีระอรยิวงศาจารย ์
(สุ่ย) ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดทุ่งศรีเมือง และ
เป็นผู้อำานวยการสร้างงานจิตรกรรม
ฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง ตัวบทหลักในงาน
วิจัยเรื่องนี้ ดังนี้

 พระอริยวงศาจารย์เป็นพระ
ภิกษุสงฆ์รูปสำาคัญของอุบลราชธานีศรี
วนาลัยประเทศราช ท่านมีชีวิต ประมาณ 
พ.ศ. 2330-2390 ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มี
บทบาทสำาคัญทางศาสนาและสังคมของ
อบุลราช ธานทีีส่มัพนัธก์บัศนูยก์ลางสยาม 
ในสมัยรัชกาลที่ 3-4 นามเดิมของท่านคือ 
พระอรยิวงศ ์หรอื “สุย่” (สมศร ีชยัวณชิยา 
และปกรณ์ ปุกหุต. 2560) ประวัติศาสตร์
ชีวิตของท่าน คือประวัติศาสตร์สังคม
ของกลุ่มสังคมอุบลราชธานีที่สัมพันธ์
กับกรุงเทพ มหานคร และส่งผลต่อ
การทำาความเข้าใจจิตรกรรมฝาผนังวัด
ทุ่งศรีเมือง 

 พระอริยวงศาจารย์เป็นชาว
เมืองอุบลราชธานีโดยกำาเนิด เป็นภิกษุ
สงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รักการศึกษา
เลา่เรยีนเปน็ชวีติ ทา่นผา่นการศกึษาตาม
แนวทางสงฆท์อ้งถิน่ และไดร้บัการนมินต์
ให้เข้าไปเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพ 
มหานคร ทา่นพำานกัและศกึษาพระปรยิตัิ
ธรรม ณ วัดสระเกศ กระทั่งสำาเร็จเปรียญ
ธรรม 3 ประโยค จากนั้นท่านได้รับโปรด
เกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ แต่งตั้ง
เป็นพระอริยวงศาจารย์พระราชาคณะ
ผู้ใหญ่ และรับสั่งให้กลับมาดำารงตำาแหน่ง 
“หลักคำา” สังฆปาโมกข์ ปกครองคณะ
สงฆ์เมืองอุบลราชธานี 

 ซึ่งหนังสือ อุบลราชธานี 200 
ปี (2535) ได้ยกย่องว่า นอกจากตัวท่าน
จะเป็นนักปราชญ์คนสำาคัญของเมือง
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อุบลราชธานี ที่มีความรู้ในแบบท้องถิ่น
แล้ว ยังผ่านการศึกษาแบบสยามจาก
กรุงเทพมหานคร และเป็นพระนักพัฒนา 
มีส่วนสำาคัญต่อการวางรากฐานด้านการ
ศึกษา โดยเชื่อมประสานระหว่างการ
ศึกษาแบบท้องถิ่นกับกรุงเทพมหานคร 
เป็นผลให้เกิดบุคคลระดับปราชญ์ท้อง
ถิ่นจำานวนมาก จนทำาให้อุบลราช ธานีได้
รับการขนานนามว่า “เมืองนักปราชญ์” 
ปรากฏสืบมาจนปัจจุบัน 

 ในบริบทนี้  แสดงให้ เห็นว่า
สถาบันสงฆ์อีสาน ได้เริ่มถูกจัดวางให้
เป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์แห่งประเทศสยาม 
โดยกษัตริย์เป็นผู้มีอำานาจในการกำาหนด
สงฆ์ระดับผู้ปกครองของเมือง เช่นกันกับ
การแต่งตั้งเจ้าเมืองฝ่ายคฤหัสถ์ กระนั้น 
ก็ยังใช้โครงสร้างสังคมสงฆ์แบบท้องถิ่น 
ที่สัมพันธ์กับแบบเวียงจันทน์ คือ การทำา
หน้าที่ในฐานะ พระหลักคำา การหวนกลับ
มาทำาหน้าที่พระหลักคำา ในอุบลราชธานี 
ท่านจึงมีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการนำาเอา
เครือข่ายสังคม ความรู้ทางพุทธศาสนา
และความรูใ้นแบบฉบบัสยามจากราชธานี
กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ศาสนศิลป์ 
จากส่วนกลางเข้ามาผนวกกับศาสนศิลป์
ท้องถิ่นอุบลราชธานี โดยเฉพาะในวัด
ทุ่งศรีเมือง ซึ่งพระอริยวงศาจารย์เป็น
ผู้ก่อ พร้อมกับสร้างอุโบสถและ/หรือ
หอพระพุทธบาทท่ีอยู่ ในศาสนาคาร
หลังเดียวกัน หอไตรซ่ึงล้วนมีลักษณะ
พหุลักษณ์เช่นกัน แล้วท่านยังน่าจะมี

บทบาทสำาคัญต่อการเชื่อมโยงช่างส่วน
กลางและชา่งทอ้งถิน่ เขยีนภาพจติรกรรม
ฝาผนังในอุโบสถดังกล่าว จิตรกรรม 
ฝาผนังดังกล่าวนี้  ยั งภาพพระภิกษุ
ปริศนา ที่ปรากฏในฉากถวายเพลิงพระ
ศพพระพุทธเจ้า โดยใช้ภาพเหมือนภิกษุ
รูปหน่ึงถือตาลปัตรที่แตกต่างจากพัด
ท้องถิ่น ซึ่งสันนิษฐานว่าพระเถระที่ถูก
นำามาแทนค่าเป็นพระมหากัสสปเถระ 
จิตรกรได้เขียนภาพเหมือนของพระอริย-
วงศาจารย์นั่นเอง (พระครูสังฆรักษ์จันดี 
สุจันโท. 2557 : สัมภาษณ์)

 1 . 1 . 3  อุ บล ร าชธ านี เ ป็ น
ศูนย์กลางศึกษาท้องถิ่นอีสานตอนล่าง
ที่สัมพันธ์กับกรุงเทพมหานคร

 อุบลราชธานีในระยะต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ เป็นสังคมท้องถิ่นที่มีส่วน
ผสมระหว่างชุดความรู้ของท้องถิ่นอีสาน 
ผ่านวัดและพุทธศาสนาท้องถิ่น กับพุทธ
ศาสนาและความรู้จากราชธานีแห่งสยาม 
ท่ีสัมพันธ์กับการเมืองการปกครองระดับ
รัฐ และส่งผลให้อุบลราชธานี เป็นเมือง
ศูนย์กลางการศึกษา มีภิกษุสามเณรจาก
หัวเมืองข้างเคียงและที่อยู่ห่างไกลเดิน
ทางมาศึกษาเป็นจำานวนมาก จึงเป็นหนึ่ง
ของเหตุผลการสร้างวัดเพิ่มขึ้นอีก 5 วัด 
ครั้นสมัยรัชกาลที่ 3-4 อุบลราชธานี ก็ได้
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่
กับการเรียนแบบเดิม ซึ่งใช้อักษรไทน้อย
กับอักษรตัวธรรม หลักฐานหลายอย่าง
ทั้งตู้พระธรรมที่มีจำานวนมากในจังหวัด
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อุบลราชธานี และการบันทึกว่า การ
สอนหนังสือไทยมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระ
อริยวงศ์ วัดป่าน้อย และท่านพันธุโล 
วดัสปุฎันาราม หลงัจากทา่นเดนิทางกลบั
มายังเมืองอุบลราชธานีในปลายรัชกาล
ที่ 3 แต่หนังสือไทยก็คงจะไม่ได้ใช้เพื่อ
การสื่อสารกันทั่วไป คงใช้เฉพาะกลุ่ม
ลูกเจ้านาย และผู้ที่เตรียมตัวจะทำางาน
รบัใชข้า้ราชการทีม่าจากกรงุเทพฯ จนเมือ่
หลวงภักดีณรงค์ (ทัด ไกรฤกษ์) มาดำารง
ตำาแหน่งข้าหลวงเมืองอุบล ได้ระยะหนึ่ง 
ท่านได้ตั้งโรงเรียนอุบลวาสิกสถาน เพื่อ
สอนหนงัสอืไทย เมือ่ พ.ศ. 2434 (บำาเพญ็ 
ณ อุบล. 2545) สะท้อนให้เห็นความรู้
และศิลปะวิทยาการแบบกรุงเทพฯ เข้า
มาผสานกบัศลิปะวทิยาการทอ้งถิน่ ซึง่ใน 
เป็นช่วงสมัยที่มีการเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง นั่นเอง

2. ลักษณะพหลุกัษณใ์นจติรกรรม
ฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง 
 2.1 ลกัษณะรปูแบบพหลุกัษณ์
ในจิตรกรรมฝาผนังที่สัมพันธ์กับสังคม
พหุลักษณ์ 

 ลักษณะรูปแบบจิตรกรรมฝา
ผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง สะท้อนถึงการ
เป็นสังคมพหุลักษณ์ที่อยู่ร่วมกันระหว่าง
ราชธานกีรงุเทพมหานคร กบัอบุลราชธานี
ศรีวนาลัยประเทศราช ในฐานะเมือง
ตัวแทนอำานาจกรุงเทพมหานคร ใน
การกำากับควบคุม และดูแลหัวเมืองเขต

ภาคอีสานตอนล่างรวมถึงจำาปาศักดิ์  
ซึ่งเป็นชุมชนของคนลาวอีสาน อุบล
ราชธานีจึงมีความสัมพันธ์เชิงอำานาจกับ
ราชธานกีรงุเทพมหานคร ผา่นขา้ราชการ
ช้ันสูงจากกรุงเทพมหานคร และพระ
ภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ในที่นี้คือ พระอริย-
วงศาจารย์ เป็นบุคคลที่นำาเอาลักษณะรูป
แบบจติรกรรมฝาผนงัรตันโกสนิทร ์เขา้มา
สู่ท้องถิ่นอุบลราชธานี เกิดการผสมผสาน
กลายเป็นลักษณะพหุลักษณ์จิตรกรรมฝา
ผนัง ไม่ต่างจากอุโบสถ และหอไตรปฎก
ของวัด

 ด้วยพระอริยวงศาจารย์ดำารง
ตำาแหน่งเป็น “หลักคำา” คร่อมระหว่าง
ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 เชื่อมต้นรัชกาลที่ 
4 ดังนั้น หอพระพุทธบาท หอไตร และ
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่ง
ศรเีมอืง จงึอยูใ่นกรอบเวลาดงักลา่วนีเ้ชน่
กัน สำาหรับจิตรกรรมฝาผนังได้สะท้อนให้
เห็นว่า นอกจากช่างเขียนจะมีทักษะฝีมือ
และระดบัสนุทรยีภาพสูงแล้ว ยงัมปีระสบ 
การณ์ทางสังคมที่สัมพันธ์เชิงเครือข่ายทั้ง
กรุงเทพ มหานครและภาคอีสานอย่าง
คอ่นขา้งกวา้งขวางและทนัสมยั จติรกรรม
ฝาผนังได้สะท้อนลักษณะสังคมท้องถิ่น
อบุลราชธานแีละกรงุเทพฯ ในสมยัรชักาล
ที่ 3 หรือ 4 นอกจากนี้ จิตรกรรมฝาผนัง
จึงบ่งชี้ว่า พระอริยวงศาจารย์ต้องการ
สร้างให้ผนังอุโบสถ เป็นพื้นที่ในการนำา
เสนอความทันสมัยของชุมชนในราชธานี
กรุงเทพฯ อย่างมีความสัมพันธ์กับชุมชน
เมืองอุบลราชธานี 
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 ในส่วนของช่างเขียนนั้น ไม่มี
หลักฐานบอกว่าเป็นใคร แต่จากผลงานที่
ปรากฏสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นช่างเขียน
ระดับที่มีสกุลช่างจากกรุงเทพ มหานคร
หรือปริมณฑล ท่ีถูกว่าจ้างเข้ามาเขียน
ภาพเช่นกันกับการนิมนตร์ญาครูช่างมา
สร้างหอพระไตร ปฎกนั่นเอง ด้วย
พระอริยวงศาจารย์ ผู้ก่อตั้งวัดทุ่งศรีเมือง 
เป็นพระเถระผู้มีเครือข่ายทางสังคมกว้าง
ขวางหลากหลาย จึงสามารถเชิญชวน
ช่างระดับมืออาชีพในช่วงสมัยของท่าน 
มาสร้างสรรค์ผลงานท้ังท่ีเป็น ศาสนคาร
และจิตรกรรมฝาผนัง กระน้ันอัตลักษณ์
ร่วมของศลิปกรรมเหลา่นี ้คอื ลกัษณาการ
ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง ท้ อ ง ถ่ิ น อี ส า น กั บ
กรุงเทพมหานคร ต่างเพียงสัดส่วน 
รูปแบบใดจะปรากฏมากน้อยกว่ากัน 
ซึ่งกลายเป็นค่านิยมที่ถูกอธิบายให้กับ
การนิยามคุณค่าศิลปกรรมวัดทุ่งศรีเมือง
ตั้งแต่อดีตตราบกระทั่งปัจจุบัน 

 2 . 2  รู ป แ บ บ จิ ต ร ก ร ร ม
รัตนโกสินทร์ตอนตนผสมจิตรกรรม
แบบทองถิ่นลาวอีสาน 

  จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
ทุ่งศรีเมือง ปรากฏเฉพาะผนังด้านใน
ทั้ง 4 ด้าน และเขียนตามต้นเสา เนื้อหา
หลัก ประกอบด้วย พุทธประวัติ ตอน
ผจญมาร และปรินิพพาน พระเจ้าสิบ
ชาติ นำาเสนอเฉพาะเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก แยกเป็นกัณฑ์ต่างๆ ภาพเทพ
ชุมนุมเป็นภาพเชิงประดับตกแต่ง และ

นำาเสนอวรรณกรรมท้องถิ่นสินไชยไว้
ตามต้นเสา นอกจากน้ี ยังมีวรรณกรรม
ท้องถิ่นพิมาย เรื่องปาจิตต์ อรพิมพ์ 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมลุ่มน้ำามูลตอนบน
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร เรื่องปาจิตต์
กุมารชาดก จำาแนกเนื้อหาจิตรกรรมใน
ผนังแต่ละด้าน ภายใต้โครงสร้าง เนื้อหา
หลัก ในจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัด
ทุ่งศรีเมือง ที่สัมพันธ์กับลักษณะท้องถิ่น
อีสาน และมีลักษณะร่วมกับจิตรกรรม
ฝาผนังลาวอีสาน ประกอบด้วย พุทธ
ประวัติ ตอนผจญมาร และปรินิพพาน 
ทศชาติชาดกที่นำ า เสนอเฉพาะเรื่อง
พระเวสสันดรจำาแนกเป็นกัณฑ์ต่างๆ 
รวมท้ังวรรณกรรมท้องถิ่นพิมายเรื่อง
ปาจิตกุมาร ชาดกที่สะท้อนความสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นแม่น้ำามูลตอนบนกับ
วัฒนธรรมเขมร 

 กระนั้น จิตรกรกลับสอดแทรก
กลุ่มคนและวิถีชีวิตที่แตกต่างอัตลักษณ์
ทางสังคมวัฒนธรรมกับอุบลราชธานี 
กล่าวคือ เป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่
ตามริมคลองน้ำา อยู่อาศัยในอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบจีน ชีวิตผู้คนในรั้ว
พระราชวงั และภาพอาคารสถาปตัยกรรม
แบบจีน และยังมีตัวละครที่เป็นชาวต่าง
ชาติ ทั้งจีน ฝรั่ง แขก ซึ่งเข้ามาเป็นส่วน
ผสมทางสังคมในประเทศสยามสมัยนั้น 
ภายในฉากดังกล่าว ช่างเขียนนำาเสนอ 
ชาวจีนค้าขายแบบแทรกตัวเข้าไปใน
ชุมชน และนำาสินค้าเข้าไปขายถึงตัวผู้
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บริโภคชาวไทย ทั้งในชนบทริมน้ำาและใน
เขตเมอืง ลว้นสะทอ้นใหเ้หน็วา่ นา่จะเปน็
ชุมชนนอกพื้นที่วัฒนธรรมอุบลราชธานี 
ซึง่เปน็ไปไดว้า่ พระอรยิวงศาจารยก์ำาหนด
ให้ช่างกรุงเทพฯ เขียนภาพเหล่านี้ เพื่อให้
พระสงฆแ์ละชาวอบุลราชธาน ีไดม้โีอกาส
สัมผัสชีวิตชาวกรุงเทพฯในระยะดังกล่าว
ดังที่ท่านได้มีประสบการณ์อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครมาระยะหนึ่ง

 ผู้วิจัยมีความเห็นพ้องกับ วิโรฒ 
ศรีสุโร (2536 : 409) ท่ีอธิบายรูปแบบ
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมืองไว้
ในหนังสือเรื่อง “สิมอีสาน” ว่า “ภายใน
สิมหลังนี้มีฮูปแต้มแบบภาคกลางในสมัย
รัชกาลที่  3” เหตุผลสำาคัญประกอบ
ความเหน็ของผูว้จิยั มทีัง้ดา้นรปูแบบและ
เนื้อหาจิตรกรรม กล่าวคือ 

 กรณี ด้านรูปแบบ (Art Form) 
ช่างเขียนนำาเสนอด้วยโครงสร้างรูปแบบ
จิตรกรรมไทยประเพณีกรุงเทพมหานคร 
ที่เห็นได้เด่นชัด คือ รูปแบบตัวละครกลุ่ม
กษัตริย์และเทวดา เขียนได้อย่างถูกต้อง 
ได้สัดส่วนตามขนบการเขียนภาพกลุ่ม 
นารี ในจิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
และ การใช้เส้นสินเทาจำาแนกขอบเขต
เนื้อหาภาพ แตกต่างจากภาพเขียนใน
ชมุชนพ้ืนบา้นลาวอสีานในสมยัดงักลา่ว ที่
ใชเ้พยีงเสน้ฐานของภาพจำาแนกกลุม่ภาพ 
หรือมิเช่นนั้นก็จะเขียนภาพต่อเนื่อง โดย
ใช้การอธิบายด้วยตัวอักษรไทน้อยและ/
หรืออักษรตัวธรรม ซ่ึงเป็นอักษรท่ีใช้ใน

สังคมวัฒนธรรมลาวอีสานกำากับ เพื่อให้
ทราบว่า ภาพที่ปรากฏคือภาพอะไร ซึ่ง
เป็นการบอกขอบเขตเน้ือหาของภาพอีก
แบบหนึ่งของช่างพื้นบ้านลาวอีสาน

 นอกจากน้ี จิตรกรรมฝาผนัง
วัดทุ่งศรีเมือง ยังใช้สีเข้ม หนัก มีสองคู่
สีสำาคัญ คือ คู่สีแดง น้ำาตาล น้ำาเงินและ
คราม เป็นสีพื้นหลัง ทำาหน้าที่ขับภาพที่
นำาเสนอเนือ้หาซึง่เขยีนดว้ยสีน้ำาหนกัออ่น
กว่าให้เด่นชัด ต่างจากลักษณะการใช้สี
ของช่างพื้นบ้านลาวอีสานโดยรวม ที่มัก
จะปล่อยสีพื้นผนังปูนสีขาว ให้ทำาหน้าที่
เป็นสีพื้น และระบายสีตัวภาพ คน สัตว์ 
สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ ด้วยสีที่เข้ม รวมทั้งการ
ตัดเส้นรอบนอก เพื่อจำาแนกภาออกจาก
พื้น และสร้างความชัดเจนระหว่างภาพ
ต่างๆ ยิ่งขึ้น 

 

 ภาพประกอบที่ 1 ฉากกัณฑ์
มหาราช อรรถกถาชาดกเรื่องพระ
เวสสนัดร ผนงัดา้นทศิใต ้พระเจา้กรงุสญชยั 
ถูกนำาเสนอในรูปแบบตัวพระแบบไทย

และกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 หรือ 4 นอกจากนี้ จิตรกรรม
ฝาผนังจึงบ่งช้ีว่า พระอริยวงศาจารย์ต้องการสร้างให้ผนัง
อุโบสถ เป็นพื้นที่ในการน าเสนอความทันสมัยของชุมชนในราช
ธานีกรุงเทพฯ อย่างมีความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองอุบลราชธานี   
 ในส่วนของช่างเขียนนั้น ไม่มีหลักฐานบอกว่าเป็น
ใคร แต่จากผลงานท่ีปรากฏสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นช่างเขียน
ระดับที่มีสกุลช่างจากกรุงเทพ มหานครหรือปริมณฑล ที่ถูก
ว่าจ้างเข้ามาเขียนภาพเช่นกันกับการนิมนตร์ญาครูช่างมา
สร้างหอพระไตร ปิฎกนั่นเอง ด้วยพระอริยวงศาจารย์ ผู้ก่อตั้ง
วัดทุ่งศรีเมือง เป็นพระเถระผู้มีเครือข่ายทางสังคมกว้างขวาง
หลากหลาย จึงสามารถเชิญชวนช่างระดับมืออาชีพในช่วงสมัย
ของท่าน มาสร้างสรรค์ผลงานทั้งที่เป็น ศาสนคารและจิตรก
รรมฝาผนัง กระนั้นอัตลักษณ์ร่วมของศิลปกรรมเหล่านี้ คือ 
ลักษณาการผสานระหว่างท้องถิ่นอีสานกับกรุงเทพมหานคร 
ต่างเพียงสัดส่วน รูปแบบใดจะปรากฏมากน้อยกว่ากัน ซึ่ง
กลายเป็นค่านิยมที่ถูกอธิบายให้กับการนิยามคุณค่าศิลปกรรม
วัดทุ่งศรีเมืองตั้งแต่อดีตตราบกระทั่งปัจจุบัน  
 2.2 รูปแบบจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสม
จิตรกรรมแบบท้องถิ่นลาวอีสาน  
  จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง ปรากฏ
เฉพาะผนังด้านในท้ัง 4 ด้าน และเขียนตามต้นเสา เนื้อหาหลัก 
ประกอบด้วย พุทธประวัติ ตอนผจญมาร และปรินิพพาน พระ
เจ้าสิบชาติ น าเสนอเฉพาะเรื่องมหาเวสสันดรชาดก แยกเป็น
กัณฑ์ต่าง ๆ ภาพเทพชุมนุมเป็นภาพเชิงประดับตกแต่ง และ
น าเสนอวรรณกรรมท้องถิ่นสินไชยไว้ตามต้นเสา นอกจากนี้ 
ยังมีวรรณกรรมท้องถิ่นพิมาย เรื่องปาจิตต์ อรพิมพ์ ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่วัฒนธรรมลุ่มน้ ามูลตอนบนสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร 
เรื่องปาจิตต์กุมารชาดก จ าแนกเนื้อหาจิตรกรรมในผนังแต่ละ
ด้าน ภายใต้โครงสร้าง เนื้อหาหลัก ในจิตรกรรมฝาผนังพระ
อุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง ที่สัมพันธ์กับลักษณะท้องถิ่นอีสาน     
และมีลักษณะร่วมกับจติรกรรมฝาผนังลาวอีสาน ประกอบดว้ย 
พุทธประวัติ ตอนผจญมาร และปรินิพพาน ทศชาติชาดกที่
น าเสนอเฉพาะเร่ืองพระเวสสันดรจ าแนกเป็นกัณฑ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งวรรณกรรมท้องถิ่นพิมายเรื่องปาจิตกุมาร ชาดกที่
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นแม่น้ ามูลตอนบนกับ
วัฒนธรรมเขมร  
 กระนั้น จิตรกรกลับสอดแทรกกลุ่มคนและวิถีชีวิตที่
แตกต่างอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมกับอุบลราชธานี 
กล่าวคือ เป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตามริมคลองน้ า อยู่อาศัย
ในอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน ชีวิตผู้คนในรั้วพระราชวัง 
และภาพอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน และยังมีตัวละครที่เป็น

ชาวต่างชาติ ทั้งจีน ฝรั่ง แขก ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนผสมทางสังคม
ในประเทศสยามสมัยนั้น ภายในฉากดังกล่าว ช่างเขียน
น าเสนอ ชาวจีนค้าขายแบบแทรกตัวเข้าไปในชุมชน และน า
สินค้าเข้าไปขายถึงตัวผู้บริโภคชาวไทย ทั้งในชนบทริมน้ าและ
ในเขตเมือง ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า น่าจะเป็นชุมชนนอกพื้นที่
วัฒนธรรมอุบลราชธานี ซึ่งเป็นไปได้ว่า พระอริยวงศาจารย์
ก าหนดให้ช่างกรุงเทพฯ เขียนภาพเหล่านี้ เพื่อให้พระสงฆ์และ
ชาวอุบลราชธานี ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตชาวกรุงเทพฯในระยะ
ดั ง ก ล่ า ว ดั ง ที่ ท่ า น ไ ด้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น
กรุงเทพมหานครมาระยะหนึ่ง 
 ผู้วิจัยมีความเห็นพ้องกับ วิโรฒ ศรีสุโร (2536 : 
409) ที่อธิบายรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมืองไว้
ในหนังสือเรื่อง “สิมอีสาน” ว่า “ภายในสิมหลังนี้มีฮูปแต้ม
แบบภาคกลางในสมัยรัชกาลที่ 3” เหตุผลส าคัญประกอบ
ความเห็นของผู้วิจัย มีทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาจิตรกรรม 
กล่าวคือ  
 กรณี ด้านรูปแบบ (Art Form) ช่างเขียนน าเสนอ
ด้วยโครงสร้างรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีกรุงเทพมหานคร 
ที่เห็นได้เด่นชัด คือ รูปแบบตัวละครกลุ่มกษัตริย์และเทวดา 
เขียนได้อย่างถูกต้อง ได้สัดส่วนตามขนบการเขียนภาพกลุ่ม 
นารี ในจิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และ การใช้เส้นสินเทา
จ าแนกขอบเขตเนื้อหาภาพ แตกต่างจากภาพเขียนในชุมชน
พื้นบ้านลาวอีสานในสมัยดังกล่าว ที่ใช้เพียงเส้นฐานของภาพ
จ าแนกกลุ่มภาพ หรือมิเช่นนั้นก็จะเขียนภาพต่อเนื่อง โดยใช้
การอธิบายด้วยตัวอักษรไทน้อยและ/หรืออักษรตัวธรรม ซึ่ง
เป็นอักษรที่ใช้ในสังคมวัฒนธรรมลาวอีสานก ากับ เพื่อให้ทราบ
ว่า ภาพที่ปรากฏคือภาพอะไร ซึ่งเป็นการบอกขอบเขตเนื้อหา
ของภาพอีกแบบหน่ึงของช่างพื้นบ้านลาวอีสาน 
 นอกจากนี้ จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง ยังใช้สี
เข้ม หนัก มีสองคู่สีส าคัญ คือ คู่สีแดง น้ าตาล น้ าเงินและคราม 
เป็นสีพื้นหลัง ท าหน้าที่ขับภาพท่ีน าเสนอเนื้อหาซึ่งเขียนด้วยสี
น้ าหนักอ่อนกว่าให้เด่นชัด ต่างจากลักษณะการใช้สีของช่าง
พื้นบ้านลาวอีสานโดยรวม ที่มักจะปล่อยสีพื้นผนังปูนสีขาว ให้
ท าหน้าที่เป็นสีพื้น และระบายสีตัวภาพ คน สัตว์ สิ่งก่อสร้าง 
ต้นไม้ ด้วยสีที่เข้ม รวมทั้งการตัดเส้นรอบนอก เพื่อจ าแนกภา
ออกจากพ้ืน และสร้างความชัดเจนระหว่างภาพต่าง ๆ ยิ่งข้ึน  
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ประเพณี กำาลังต้อนรับกัณหา ชาลี ซึ่ง
พราหมณ์ชูชกพาเดินลัดหลงเข้ามาใน
นครสีพีราษฎร์ ภาพพระราชวังแสดงผ้า
ม่านที่ตวัดสอดปลาย เป็นจิตรกรรมสมัย
นิยมสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพชุดนี้
ได้เป็นประจักษ์พยานถึงการรับอิทธิพล
จากจติรกรรมฝาผนงัไทยประเพณ ีซ่ึงจาก
ฝีมือขั้นสูง บ่งบอกว่าจิตรกรน่าจะเป็น
ช่างเขียนที่รับเชิญมาจากกรุงเทพฯ หรือ
ปริมณฑล, ที่มา : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 
ถ่ายภาพ เมื่อ พ.ศ. 2557

 นอกจากน้ี  ยุทธนาวรากร 
แสงอร่าม (2551) ยังได้ตั้งข้อสังเกตใน
รายละเอียดปลีกย่อยส่วนของผ้าม่าน
ในปราสาทและราชรถ โดยเฉพาะที่
ปราสาทพระเจ้ากรุงสญชัย ที่ผนังข้าง
ด้านทิศใต้ ซึ่งช่างได้เขียนผ้าม่านห้อยลง
จากห่วงรูดบนเส้นลวด แล้วนำาส่วนปลาย
ม่านมาตลบพันกับเสาปราสาทที่ปรากฏ
ในจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมืองว่าเป็น
ลักษณะนิยมของจิตรกรรมสมัยอยุธยา
ตอนปลายกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งนี้ 
การเขียนภาพผ้าม่านลักษณะนี้ นิยม
เขียนในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ดังตัวอย่าง เช่น วัดปราสาท นนทบุรี 
โดย น ณ ปากน้ำา (2530) ได้ให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับการวาดภาพผ้าม่านในจิตรกรรม
ฝาผนังวัดปราสาท นนทบุรี เป็นกรณี
ตัวอย่างว่า ผ้าม่านที่เขียนห้อยลงมามี
ห่วงรูดบนเส้นลวด ปลายม่านตลบมา

พันเสาไว้ แบบแผนนี้นิยมกันทั่วไปใน
ภาพเขียนไทย ติดไปจนถึงภาพเขียนที่วัด
พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 อยา่งไรกต็าม ประเดน็ทีน่า่สนใจ
ก็คือ ทักษะการเขียนผ้าม่านได้พลิ้วอย่าง
เข้าถึงอารมณ์ของเส้น ต่างจากจิตรกรรม
ฝาผนังแบบท้องถิ่นอีสานทั่วไป ที่ไม่ได้
ให้ความสำาคัญในส่วนประกอบปลีกย่อย
เหล่าน้ี ชวนให้สันนิษฐานว่า ช่างที่เขียน
ภาพฝาผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง มิใช่ช่าง
เขียนพื้นถิ่นธรรมดา แต่น่าจะเป็นช่าง
ที่ถูกเชื้อเชิญมาจากกรุงเทพ มหานคร
หรือปริมณฑล เพราะลักษณะรูปแบบ
จิตรกรรมชุดเดียวกันนี้  มี เพียงที่วัด
ทุ่งศรีเมือง และมีแทรกอยู่ในฉากหลัง
พระประธานในอุโบสถวัดบ้านนาควาย 
แต่คุณภาพฝีมือต่างกัน และกรณีที่วัด
บ้านนาควายเป็นภาพเขียนที่ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งหากเป็นช่างเขียนในท้องถิ่น
อุบลราชธานีแล้ว ช่างชุดนี้น่าจะได้เขียน
ภาพท่ีวัดอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน และ
ปริมณฑลของอุบลราชธานีหลากหลาย
วัด มิใช่ปรากฏที่ วัดทุ่งศรีเมืองเพียงวัด
เดยีว ทีท่ำาใหเ้ชือ่วา่ ชา่งเขยีนดงักลา่ว เปน็
ช่างฝีมือจากภาคกลาง ที่มาสร้างสรรค์
เฉพาะกิจ โดยมีช่างพื้นบ้านอีสานมาร่วม
เขียนดังที่ได้นำาเสนอมาบ้างข้างต้น เมื่อ
เสร็จหน้าที่แล้วก็เดินทางกลับถิ่นของตน 
เหลือไว้เพียงผลงานเป็นหลักฐานบ่งชี้
ความสัมพันธ์



ÇÒÃÊÒÃÇÔ¶Õ·ÃÃÈ¹�ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ : »‚·Õè 1 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á-àÁÉÒÂ¹ 2564
Journal of Art and Culture Perspectives : Vol.1 No.1 January-April 202112

 2.3 ลกัษณะรปูแบบจติรกรรม
ฝาผนงั รปูแบบกรงุเทพมหานคร เนือ้หา
อีสาน

 “รูปแบบกรุง เทพมหานคร 
เนื้อหาอีสาน” เป็นลักษณะพหุลักษณ์
อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะปรากฏในส่วนของ
พระเวสสันดรชาดก ท่ีผนังข้างด้านทิศ
ใต้ ได้จำาแนกรูปแบบ ในส่วนของกษัตริย์
เขียนด้วยรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี 
และจดัวางภาพไวส้ว่นบน ขณะทีภ่าพชาว
บ้านและสามัญชนในเนื้อหาเรื่องเดียวกัน 
เขียนด้วยลักษณะจิตรกรรมตัวละคร
คนพื้นบ้านลาวอีสาน และมักจะจัดวาง
ภาพไว้ส่วนล่างของกลุ่มภาพ อาทิ ภาพ
ประเพณีแห่บุญอีสาน แสดงคนเป่าแคน 
ฟอนรำา หามไหเหล้าสาโท ซึ่งแสดงออก
อย่างคนอีสานจริงๆ จากภาพนี้ แสดงให้
เห็นว่า จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง
ต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนังวัดหน้าพระ
ธาตุ คือ การนำาเอา คนอีสาน และคน
กรุงเทพมหานคร เข้ามาเป็นตัวละคร
ผู้แสดงใน เนื้อหาจิตรกรรมฝาผนัง ที่เป็น
วรรณกรรมของท้องถิ่นอีสานและลาว
ล้านช้าง โดยใช้ รูปแบบจิตรกรรมไทย
ประเพณี 

 ทั้ ง นี้  จิ ต ร ก ร จ ะ แ ย ก นำ า
เสนอกลุ่มสังคมของคนอีสาน กับ คน
กรุง เทพมหานคร ในฉากและการ
แสดงออกที่แตกต่างกัน เช่น กรณีคน
กรงุเทพ มหานคร นำาเสนอฉากชุมชนบา้น
ริมคลอง และในเขตพระนคร นำาเสนอ

วิถีชีวิตผู้คนในสมัยรัชกาลที่ 3-4 และ 
การค้าขายที่มีคนจีนเข้ามาเป็นตัวละคร
ทางสังคม ขณะที่การนำาเสนอ คนท้องถิ่น
ลาวอีสาน ใช้ฉากงานบุญประเพณี  
ในเนื้อหาอรรถกถาชาดกพระเวสสันดร 
อาทิ บรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริง
ของชาวเมืองสีวีราษฎร์ ซ่ึงเป็นส่วน
ประกอบของจิตรกรรม ซึ่งช่างเขียน
สามารถนำาเสนอได้อย่าง สะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกในความเป็นคนอีสาน ที่อยู่
ในสภาวะของความสนุกสนานเต็มที่
ท้ังหญิงและชาย ตามแบบฉบับของคน
ลาวอีสาน ในบรรยากาศที่ภาษาท้องถิ่น
เรยีกวา่ “มว่นชืน่โฮแซว” ทัง้การเปา่แคน
เกี้ยวสาว การฟอนรำาเกี้ยวกันอย่างได้
อรรถรส และสาวอีสานก็ฟอนรำาอย่าง
สนุกเบิกบาน ตัวละครในจิตรกรรมส่วนนี้ 
ชา่งไดส้รา้งใหเ้ปน็คนอสีานขนานแท ้จาก
การสวมใสผ้่าซิน่อสีาน รวมทัง้ทา่ทางการ
แสดงออกในภาวะของความสนุกสนาน 
บ่งบอกว่าช่างเขียนมีความเข้าใจในวิถี 
ลลีาชวีติคนลาวอสีานในทอ้งถิน่ทีต่นเขยีน
ภาพเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างมีอรรถรส โดยตัวละคร
แต่ละตัวต่างมีสีหน้า ลีลา ท่าทาง ที่เป็น
ชีวิตของแต่ละคน บ่งชี้ว่า ช่างเขียน
จิตรกรรมฝาผนัง วัดทุ่งศรีเมืองมีหลาย
ท่าน ทั้งช่างจากกรุงเทพมหานคร และ
ช่างพื้นบ้านอีสาน ที่ถูกเชิญมาทำางาน
ร่วมกัน ภายใต้การอำานวยการของ
พระอริยวงศาจารย์
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 ภาพประกอบที ่2 พระเวสสนัดร
ชาดก ฉากพระราชทานช้างปัจจัยนาค
ให้กับพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ แทรก
ตัวอักษรไทน้อยบรรยาย มีข้อความ
บรรยายว่า “พะเว้ดให้ทานชางแกพาม
ทังแปด” หมายความว่า พระเวสสันดรได้
พระราชทานช้างแก่พราหมณ์เมืองกลิง
คราษฎร์ทั้งแปดคน กรณีอักษรไทน้อย 
บ่งบอกว่า ตัวอักษรดังกล่าวถูกเขียน
ขึ้นโดยช่างเขียนที่เป็นคนในสังคมลาว
อีสาน ขณะที่ภาพพระเวสสันดรทรงช้าง
ปัจจัยนาคมีลีลาการเขียนแบบตัวพระใน
จิตรกรรมไทยประเพณีรัตนโกสินทร์ เช่น
กันกับภาพกลุ่มตัวพระ ตัวนาง รวมท้ัง
ปราสาทราชวังในจิตรกรรมฝาผนังชุด
เดียวกัน บ่งชี้ว่า ช่างเขียนเป็นคนท้องถิ่น
ที่ผ่านการฝกฝนจิตรกรรมไทยประเพณี
อย่างเป็นระบบมาระดับหน่ึง หรืออาจ
เป็นการทำางานร่วมกันระหว่างช่างเขียน
ทอ้งถิน่กบัชา่งเขยีนจากกรงุเทพฯ ซึง่เปน็
ลักษณะ Intergroup accommodate 
in Plural societies อีกแบบหนึ่ง, ที่มา : 
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ถ่ายภาพ เม่ือ พ.ศ. 
2557

 2 . 4  ค ว า ม เ ป น ไ ท ย
กรุง เทพมหานครกับลาวอีสานอยู่
ดวยกันในจิตรกรรมฝาผนัง

 จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง
โดยภาพรวม สะท้อนลักษณะของ
การอยู่ร่วมกันระหว่างความเป็น ไทย
กรุงเทพมหานคร กับ ลาวอีสาน ไว้ด้วย
กัน โดยเฉพาะในจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
พระเวสสันดรชาดก แทบทุกกัณฑ์และ
ทุกตอน อยู่ในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น 
ดั่งกรณี พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์นคร
กัณฑ์ พระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดี 
และประชาชนไปทูลเชิญพระเวสสันดร
เสด็จนิวัตพระนคร เพื่อครองราชย์ต่อ
จากพระเจ้ากรุงสญชัย ณ ผนังด้านทิศ
ใต้นั้น ช่างเขียนนำาเสนอภาพกัณฑ์นคร
กัณฑ์เป็นแนวยาวตามผนังส่วนบน ฉากนี้
เป็นฉากที่โดดเด่นและครอบครองพื้นที่
ผนังมากที่สุดฉากหนึ่ง ของจิตรกรรมฝา
ผนังวัดทุ่งศรีเมือง แสดงว่า ช่างได้นำา
เสนอตามโลกทัศน์ของท้องถิ่นอีสาน ที่
ให้ความสำาคัญกับเรื่องพระเวสสันดร 
มากกว่าทุกเรื่องในทศชาติชาดก ขณะ
เดียวกัน ในส่วนของจิตรกรรมฝาผนัง
พื้นบ้านอีสานวัดอื่นๆ มีลักษณะร่วมคือ
การให้ความสำาคัญกับกัณฑ์นครกัณฑ์
เป็นพิเศษ และนำาเสนอในโครงสร้าง
ตามแนวยาวกระจายไปตามผนังอุโบสถ 
เสมือนนำาเอาขบวนแห่ผะเหวดเข้าเมือง 
ข อ ง ค น อี ส า น ใ น ง า น บุ ญ ผ ะ เ ห ว ด
เข้ามาบรรจุไว้ในผนังอุโบสถ 

แสดงออกในภาวะของความสนุกสนาน บ่งบอกว่าช่างเขียนมี
ความเข้าใจในวิถี ลีลาชีวิตคนลาวอีสานในท้องถิ่นที่ตนเขียน
ภาพเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมี
อรรถรส โดยตัวละครแต่ละตัวต่างมีสีหน้า ลีลา ท่าทาง ท่ีเป็น
ชีวิตของแต่ละคน บ่ง ช้ีว่า  ช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนัง           
วัดทุ่งศรีเมืองมีหลายท่าน ทั้งช่างจากกรุงเทพมหานคร และ
ช่างพื้นบ้านอีสาน ที่ถูกเชิญมาท างานร่วมกัน ภายใต้การ
อ านวยการของพระอริยวงศาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพประกอบที่ 2 พระเวสสันดรชาดก ฉากพระราชทาน
ช้างปัจจัยนาคให้กับพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ แทรก
ตัวอักษรไทน้อยบรรยาย มีข้อความบรรยายว่า “พะเว้ดให้
ทานชางแกพามทังแปด” หมายความว่า พระเวสสันดรได้
พระราชทานช้างแก่พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ทั้งแปดคน 
กรณีอักษรไทน้อย บ่งบอกว่า ตัวอักษรดังกล่าวถูกเขียนขึ้นโดย
ช่างเขียนที่ เป็นคนในสังคมลาวอีสาน ขณะที่ภาพพระ
เวสสันดรทรงช้างปัจจัยนาคมีลีลาการเขียนแบบตัวพระใน
จิตรกรรมไทยประเพณีรัตนโกสินทร์ เช่นกันกับภาพกลุ่มตัว
พระ ตัวนาง รวมทั้งปราสาทราชวังในจิตรกรรมฝาผนังชุด
เดียวกัน บ่งช้ีว่า ช่างเขียนเป็นคนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกฝน
จิตรกรรมไทยประเพณีอย่างเป็นระบบมาระดับหนึ่ง หรืออาจ
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างช่างเขียนท้องถิ่นกับช่างเขียน
จากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นลักษณะ Intergroup accommodate 
in Plural societies อีกแบบหนึ่ง, ที่มา : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 
ถ่ายภาพ เมื่อ พ.ศ. 2557 
    2.4 ความเป็นไทยกรุงเทพมหานครกับลาวอีสานอยู่
ด้วยกันในจิตรกรรมฝาผนัง 
 จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมืองโดยภาพรวม สะท้อน
ลั กษณะของการอยู่ ร่ วมกั นระหว่ า งความ เป็ น  ไทย
กรุงเทพมหานคร กับ ลาวอีสาน ไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะใน
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก แทบทุกกัณฑ์และ
ทุกตอน อยู่ ในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น ดั่ งกรณี พระ

เวสสันดรชาดก กัณฑ์นครกัณฑ์ พระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุ
สดี และประชาชนไปทูลเชิญพระเวสสันดรเสด็จนิวัตพระนคร 
เพื่อครองราชย์ต่อจากพระเจ้ากรุงสญชัย ณ ผนังด้านทิศใต้นั้น 
ช่างเขียนน าเสนอภาพกัณฑ์นครกัณฑ์เป็นแนวยาวตามผนัง
ส่วนบน ฉากน้ีเป็นฉากท่ีโดดเด่นและครอบครองพื้นที่ผนังมาก
ที่สุดฉากหนึ่ง ของจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง แสดงว่า ช่าง
ได้น าเสนอตามโลกทัศน์ของท้องถิ่นอีสาน ที่ให้ความส าคัญกับ
เรื่ องพระเวสสันดร มากกว่ าทุก เรื่ อง ในทศชาติชาดก 
ขณะเดียวกัน ในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้านอีสานวัดอื่น 
ๆ มีลักษณะร่วมคือการให้ความส าคัญกับกัณฑ์นครกัณฑ์เป็น
พิเศษ และน าเสนอในโครงสร้างตามแนวยาวกระจายไปตาม
ผนังอุโบสถ เสมือนน าเอาขบวนแห่ผะเหวดเข้าเมือง ของคน
อีสานในงานบุญผะเหวดเข้ามาบรรจุไว้ในผนังอุโบสถ  

    ภาพประกอบที่ 3 พ่อค้าขายเหล้าชาวจีน พายเรือขาย
เหล้าบรรจุขวดแก้ว แบ่งขายเป็นแก้วเล็ก พายเรือแจวเร่ขาย
ไปตามบ้านเรือนริมฝั่งน้ า น่าจะเป็นวิถีชีวิตชุมชนริมคลองใน
เขตราชธานีกรุงเทพฯ ที่พระอริยวงศาจารย์ต้องการให้คน
อุบลราชธานีได้เห็นวิถีแห่งเมืองบางกอก จึงมอบหมายให้ช่าง
เขียนภาพดังกล่าว ที่มา : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ถ่ายภาพ เมื่อ 
พ.ศ. 2558 
 ในส่วนรายละเอียดระดับตัวละคร ช่างเขียน ได้สร้าง
ตัวละครหลักช้ันกษัตริย์ ผ่านรูปแบบจิตรกรรมไทยที่น าเอาตัว
พระ ตัวนาง และเครื่องทรงเป็นสิ่งบ่งช้ี และได้สร้างตัวละคร 
มหาดเล็ก อ ามาตย์ ราชมนตรี ให้แตกต่างไปจากประชาชน
ทั่วไป ด้วยการแต่งกายที่เป็นทางการและท่าทางที่เป็นระเบยีบ 
กล่าวคือ มหาดเล็ก ไว้ผมทรงที่เรียกว่า “ทรงมหาดเล็ก” สวม
เครื่องแบบเรียบร้อย เข้าไปกราบบังคมทูลกษัตริย์ ทรงช้าง
เสด็จกลับพระนคร ในพื้นที่เดียวกันนั้น มีทหารกองเกียรติยศ 
และทหารรักษาพระองค์พระเจ้ากรุงสญชัย น าเสนอเป็นทหาร
แบบตะวันตก สวมชุดโค้ททหารคลุมถึงแข้งแบกอาวุธปืน
ทันสมัย นอกจากน้ียังมีนักรบชายพ้ืนเมือง ถือหอกเดินน าหน้า
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 ภาพประกอบท่ี 3 พ่อค้าขาย
เหล้าชาวจีน พายเรือขายเหล้าบรรจุขวด
แก้ว แบ่งขายเป็นแก้วเล็ก พายเรือแจว
เร่ขายไปตามบ้านเรือนริมฝังน้ำา น่าจะ
เป็นวิถีชีวิตชุมชนริมคลองในเขตราชธานี
กรุงเทพฯ ที่พระอริยวงศาจารย์ต้องการ
ให้คนอุบลราชธานีได้เห็นวิถีแห่งเมือง
บางกอก จึงมอบหมายให้ช่างเขียนภาพ
ดังกล่าว ที่มา : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 
ถ่ายภาพ เมื่อ พ.ศ. 2558

 ในส่ วนรายละ เอี ยดระดับ
ตัวละคร ช่างเขียน ได้สร้างตัวละครหลัก
ชั้นกษัตริย์ ผ่านรูปแบบจิตรกรรมไทยที่
นำาเอาตัวพระ ตัวนาง และเครื่องทรงเป็น
สิ่งบ่งชี้ และได้สร้างตัวละคร มหาดเล็ก 
อำามาตย์ ราชมนตรี ให้แตกต่างไปจาก
ประชาชนทั่วไป ด้วยการแต่งกายท่ีเป็น
ทางการและท่าทางที่เป็นระเบียบ กล่าว
คือ มหาดเล็ก ไว้ผมทรงที่เรียกว่า “ทรง
มหาดเล็ก” สวมเครื่องแบบเรียบร้อย 
เข้าไปกราบบังคมทูลกษัตริย์ ทรงช้าง
เสด็จกลับพระนคร ในพื้นที่เดียวกันนั้น 
มีทหารกองเกียรติยศ และทหารรักษา

พระองค์พระเจ้ากรุงสญชัย นำาเสนอเป็น
ทหารแบบตะวันตก สวมชุดโค้ททหาร
คลมุถงึแขง้แบกอาวธุปนืทนัสมยั นอกจาก
น้ียังมีนักรบชายพื้นเมือง ถือหอกเดินนำา
หน้าขบวนช้าง และมีทหารม้านำาหน้า
ขบวนเสด็จ ประการสำาคัญ คนร่วมเสด็จ
ในระดับประชาชน มีกลุ่มผู้หญิงไทย
ภาคกลางตัดผมทรงพุ่ม นุ่งโจงกระเบน 
เบ่ียงสไบ กางร่ม เดินตามเกวียนของ
เจ้านายช้ันสูง ระดับผู้ปกครองต่างถือร่ม 
แสดงให้เห็นการแห่แหนในช่วงเวลา
กลางวันที่แดดร้อน ขณะที่ประชาชน
อีกกลุ่มคือชาวบ้านลาวอีสาน ผู้หญิง
มัดมวยผมเรียบร้อย นุ่งผ้าซิ่น เบี่ยงผ้า
ทออีสาน เหมือนสตรีอีสานไปงานบุญ 
หรือเข้าพิธีกรรม สตรีอีสานกำาลังร่ายรำา
กับเสียงแคนของฝ่ายชาย ที่บรรเลงอย่าง
เปรมปรีดา ภาพชุดนี้แสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์ของท้องถิ่นอุบลราชธานี กับส่วน
กลางในสมัยรัชกาลที่ 3-4 ซึ่งช่างเขียน
ได้บูรณาการท้องถิ่นอุบลราชธานี กับ
ศูนย์กลางการปกครองของสยามเข้าไว้
ด้วยกันอย่างแยบคาย โครงสร้างสังคม
ผู้คนในจิตรกรรมฝาผนัง สะท้อนว่า ช่าง
เขียนเป็นผู้มีความรู้รอบตัว มีความทัน
สมัย สามารถเลือกสรรกลุ่มคนที่ปรากฏ
ในสังคมขณะนั้น ทั้งในส่วนท้องถิ่นอีสาน 
และส่วนกลางกรุงเทพมหานคร มาสร้าง
เป็นตัวละครร่วมในฉากสำาคัญ ในอรรถ
กถาชาดกเรื่องพระเวสสันดรที่คนท้องถิ่น
มีความผูกผัน 

แสดงออกในภาวะของความสนุกสนาน บ่งบอกว่าช่างเขียนมี
ความเข้าใจในวิถี ลีลาชีวิตคนลาวอีสานในท้องถิ่นที่ตนเขียน
ภาพเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมี
อรรถรส โดยตัวละครแต่ละตัวต่างมีสีหน้า ลีลา ท่าทาง ท่ีเป็น
ชีวิตของแต่ละคน บ่ง ช้ีว่า  ช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนัง           
วัดทุ่งศรีเมืองมีหลายท่าน ทั้งช่างจากกรุงเทพมหานคร และ
ช่างพื้นบ้านอีสาน ที่ถูกเชิญมาท างานร่วมกัน ภายใต้การ
อ านวยการของพระอริยวงศาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพประกอบที่ 2 พระเวสสันดรชาดก ฉากพระราชทาน
ช้างปัจจัยนาคให้กับพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ แทรก
ตัวอักษรไทน้อยบรรยาย มีข้อความบรรยายว่า “พะเว้ดให้
ทานชางแกพามทังแปด” หมายความว่า พระเวสสันดรได้
พระราชทานช้างแก่พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ทั้งแปดคน 
กรณีอักษรไทน้อย บ่งบอกว่า ตัวอักษรดังกล่าวถูกเขียนขึ้นโดย
ช่างเขียนที่ เป็นคนในสังคมลาวอีสาน ขณะที่ภาพพระ
เวสสันดรทรงช้างปัจจัยนาคมีลีลาการเขียนแบบตัวพระใน
จิตรกรรมไทยประเพณีรัตนโกสินทร์ เช่นกันกับภาพกลุ่มตัว
พระ ตัวนาง รวมทั้งปราสาทราชวังในจิตรกรรมฝาผนังชุด
เดียวกัน บ่งช้ีว่า ช่างเขียนเป็นคนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกฝน
จิตรกรรมไทยประเพณีอย่างเป็นระบบมาระดับหนึ่ง หรืออาจ
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างช่างเขียนท้องถิ่นกับช่างเขียน
จากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นลักษณะ Intergroup accommodate 
in Plural societies อีกแบบหนึ่ง, ที่มา : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 
ถ่ายภาพ เมื่อ พ.ศ. 2557 
    2.4 ความเป็นไทยกรุงเทพมหานครกับลาวอีสานอยู่
ด้วยกันในจิตรกรรมฝาผนัง 
 จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมืองโดยภาพรวม สะท้อน
ลั กษณะของการอยู่ ร่ วมกั นระห ว่ า งความ เป็ น  ไทย
กรุงเทพมหานคร กับ ลาวอีสาน ไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะใน
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก แทบทุกกัณฑ์และ
ทุกตอน อยู่ ในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น ดั่ งกรณี พระ

เวสสันดรชาดก กัณฑ์นครกัณฑ์ พระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุ
สดี และประชาชนไปทูลเชิญพระเวสสันดรเสด็จนิวัตพระนคร 
เพื่อครองราชย์ต่อจากพระเจ้ากรุงสญชัย ณ ผนังด้านทิศใต้นั้น 
ช่างเขียนน าเสนอภาพกัณฑ์นครกัณฑ์เป็นแนวยาวตามผนัง
ส่วนบน ฉากน้ีเป็นฉากท่ีโดดเด่นและครอบครองพื้นที่ผนังมาก
ที่สุดฉากหนึ่ง ของจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง แสดงว่า ช่าง
ได้น าเสนอตามโลกทัศน์ของท้องถิ่นอีสาน ที่ให้ความส าคัญกับ
เรื่ องพระเวสสันดร มากกว่ าทุก เรื่ อง ในทศชาติชาดก 
ขณะเดียวกัน ในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้านอีสานวัดอื่น 
ๆ มีลักษณะร่วมคือการให้ความส าคัญกับกัณฑ์นครกัณฑ์เป็น
พิเศษ และน าเสนอในโครงสร้างตามแนวยาวกระจายไปตาม
ผนังอุโบสถ เสมือนน าเอาขบวนแห่ผะเหวดเข้าเมือง ของคน
อีสานในงานบุญผะเหวดเข้ามาบรรจุไว้ในผนังอุโบสถ  

    ภาพประกอบที่ 3 พ่อค้าขายเหล้าชาวจีน พายเรือขาย
เหล้าบรรจุขวดแก้ว แบ่งขายเป็นแก้วเล็ก พายเรือแจวเร่ขาย
ไปตามบ้านเรือนริมฝั่งน้ า น่าจะเป็นวิถีชีวิตชุมชนริมคลองใน
เขตราชธานีกรุงเทพฯ ที่พระอริยวงศาจารย์ต้องการให้คน
อุบลราชธานีได้เห็นวิถีแห่งเมืองบางกอก จึงมอบหมายให้ช่าง
เขียนภาพดังกล่าว ที่มา : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ถ่ายภาพ เมื่อ 
พ.ศ. 2558 
 ในส่วนรายละเอียดระดับตัวละคร ช่างเขียน ได้สร้าง
ตัวละครหลักช้ันกษัตริย์ ผ่านรูปแบบจิตรกรรมไทยที่น าเอาตัว
พระ ตัวนาง และเครื่องทรงเป็นสิ่งบ่งช้ี และได้สร้างตัวละคร 
มหาดเล็ก อ ามาตย์ ราชมนตรี ให้แตกต่างไปจากประชาชน
ทั่วไป ด้วยการแต่งกายที่เป็นทางการและท่าทางที่เป็นระเบยีบ 
กล่าวคือ มหาดเล็ก ไว้ผมทรงที่เรียกว่า “ทรงมหาดเล็ก” สวม
เครื่องแบบเรียบร้อย เข้าไปกราบบังคมทูลกษัตริย์ ทรงช้าง
เสด็จกลับพระนคร ในพื้นที่เดียวกันนั้น มีทหารกองเกียรติยศ 
และทหารรักษาพระองค์พระเจ้ากรุงสญชัย น าเสนอเป็นทหาร
แบบตะวันตก สวมชุดโค้ททหารคลุมถึงแข้งแบกอาวุธปืน
ทันสมัย นอกจากน้ียังมีนักรบชายพ้ืนเมือง ถือหอกเดินน าหน้า



15¾ËØÅÑ¡É³�ÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹¨ÔµÃ¡ÃÃÁ½Ò¼¹Ñ§ÇÑ´·Ø‹§ÈÃÕàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
ÈØÀªÑÂ ÊÔ§Ë�ÂÐºØÈÂ�

 นอกจากน้ี ช่างเขียนได้สอด
แทรกเรื่องราวต่างๆ ท่ีอยู่ภายนอกสังคม
วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ตามพื้นท่ีต้น
เสาและผนังส่วนย่อย นำาเสนอภาพ
ลักษณะเกร็ดความรู้ แก่ชุมชนท้องถิ่น 
อาทิ การนำาเสนอชุมชนริมแม่น้ำาขนาด
ใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นแม่น้ำาเจ้าพระยากับ
ราชธานีกรุงเทพมหานคร มีเรือสำาเภา
ของคนจีนเข้ามาค้าขาย บ้านเรือนมีท้ัง
รูปทรงไทยและแบบจีน เป็นภาพวิถี
ชุมชนริมคลอง มีพ่อค้าจีนกำาลังพายเรือ
ขายเหล้ากลั่น ซ่ึงเป็นชีวิตริมคลองใน
กรุงเทพมหานคร มากกว่าจะเป็นชีวิต
คนท้องถิ่นอุบลราชธานี เพราะในสองฝัง
ลำาน้ำามลูไมม่วีฒันธรรมการคา้ขายทางเรอื
เช่นนี้ 

 อีกส่วนหนึ่ ง  นำา เสนอภาพ
สามัญชนแบบอุดมคติ เขียนตามแนว
จิตรกรรมไทย ผสมผสานกับคนท้องถิ่น
อีสาน มีคนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมเข้ามา
เป็นส่วนผสมเคล้าคลุกไว้ด้วยกัน สะท้อน
ความเป็นสังคมที่มีผู้คนหลากหลายกลุ่ม 
ที่ปรากฏในราชธานีกรุงเทพมหานคร
ระยะดังกล่าว ซึ่งช่างเขียนได้นำามาบรรจุ
ไว้ในจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ท้องถ่ินอีสาน 
จิตรกรรมชุดนี้ จึงสะท้อนให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยส่วนกลาง ไม่
ว่าจะถูกคิดและเขียนขึ้นโดยช่างเขียน
เอง หรืออาจจะถูกกำาหนดจากพระอริย 
วงศาจารย์เป็นผู้อำานวยการเขียนภาพ
ก็ตาม แต่ทั้งผู้เขียนและผู้กำาหนดภาพ 

จะตอ้งมเีบือ้งหลังความคิดบางอยา่ง อยา่ง
นอ้ยทีส่ดุ คอื ตอ้งการใหค้นทอ้งถิน่อสีาน 
ได้มีโอกาสสัมผัสภาพกรุงเทพมหานคร
ในสมัยนั้นไปพร้อมกัน

สรุป
 ลกัษณะพหลุกัษณใ์นจติรกรรม
ฝาผนงัวดัทุง่ศรเีมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี
สรุป ดังนี้

 1. สงัคมพหลุกัษณอ์บุลราชธาน ี
ในฐานะปัจจัยที่ ส่งผลต่อลักษณะรูป
แบบจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดทุ่ง
ศรีเมือง อุบลราชธานี มีความสัมพันธ์
กบั ประวตัศิาสตรท์ีส่ง่ผลตอ่ลกัษณส์งัคม
พหุ ลั กษณ์ อุ บลราชธานี ศ รี วนาลั ย
ป ร ะ เ ทศ ร า ช  ที่ บ ร รพชนขอ งคน
อุบลราชธานีมีความสัมพันธ์กับลาว
เ วี ย ง จั น ท น์ แ ล ะ อำ า น า จ ธ น บุ รี กั บ
รตันโกสนิทร ์ซึง่บรรพชนคนอบุลราชธาน ี
มีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับนครเชียงรุ้ง
เวียงจันทน์ และจำาปาศักดิ์ แต่ด้วยปัจจัย
ทางการเมืองระดับรัฐจารีตในภูมิภาค 
ระหว่างธนบุรีและรัตนโกสินทร์ กับ
อาณาจักรลาวล้านช้าง ก็ได้ส่งผลให้เมือง
อุบลราชธานี ถูกจัดวางในฐานะเมือง
ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางอำานาจสยามใน
พื้นที่อีสานตอนล่าง ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญ
ต่อลักษณะสังคมพหุลักษณ์ (Plural 
Soc ie t y )  อี กชุ ดหนึ่ ง ของจั งหวั ด
อุบลราชธานี ส่งผลให้ผู้คนท้องถิ่นลาว
อสีานในสว่นนี ้กอปรดว้ยเจา้หนา้ทีร่ฐัและ
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ภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปเช่ือมโยงกับราชธานี
กรุงเทพฯ นำามาสู่ ลักษณะพหุลักษณ์
ในจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง กรณี
พระอริย วงศาจารย์กับวัดทุ่งศรีเมือง

 2 .  ลั กษณะพหุ ลั กษณ์ ใ น
จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง มีลักษณะ
สำาคัญ คือ การสะท้อนเนื้อหาที่แสดงให้
เห็น สังคมพหุลักษณ์ระหว่างท้องถิ่นลาว
อีสานอุบลราชธานีกับกรุงเทพมหานคร 
อันสืบเนื่องจากบริบทการเป็นเมือง
ตวัแทนอำานาจสยาม ในการกำากบัควบคมุ 
และดูแลหัวเมืองเขตภาคอีสานตอนล่าง
รวมถึงจำาปาศักดิ์ ลักษณะพหุลักษณ์ท่ี
ปรากฏผา่นเนือ้หาจติรกรรมรตันโกสนิทร์
ตอนต้นผสมจิตรกรรมแบบท้องถิ่นลาว
อีสาน ที่สอดแทรกกลุ่มคนและวิถีชีวิตท่ี
แตกต่างอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
กับอุบลราชธานี อาทิ ชุมชนริมคลองน้ำา
ที่อยู่อาศัยในอาคารแบบจีน ชีวิตผู้คน
ในรั้วพระราช วังอีกทั้งยังมีชาวต่างชาติ
จีน ฝรั่ง แขก ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนผสมทาง
สังคมในประเทศสยามสมัยน้ัน ขณะท่ี
โครงสร้างรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี
รตัน โกสนิทร์ กป็รากฏผสานกบัจติรกรรม
อีสาน อาทิ การใช้เส้นสินเทาจำาแนก
ขอบเขตเนื้อหาภาพ การใช้สีเข้ม หนัก 
เป็นสีพื้นหลัง ต่างจากลักษณะการใช้
สีของช่างพื้นบ้านลาวอีสาน ท่ีมักจะ
ปล่อยสีพื้นผนังปูนสีขาว ให้ทำาหน้าท่ี
เป็นสีพื้น นอกจากน้ี ยังมีลักษณะรูป
แบบจิตรกรรมฝาผนัง รูปแบบกรุงเทพ 

มหานคร เนื้อหาอีสาน เป็นลักษณะพหุ
ลักษณ์อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะปรากฏใน
ส่วนของพระเวสสันดรชาดก 

อภิปรายผล 
 “ ลั ก ษ ณ ะ พ หุ ลั ก ษ ณ์ ใ น
จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี” เป็นบทความวิจัยที่เน้น
ทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ศิลปะในจิตร 
กรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัด
อุบลราช ธานี ซึ่งมีลักษณะพิเศษจากงาน
ทั่วไป มีลักษณะรูปแบบจิตรกรรมไทย
ประเพณีรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เด่นชัด 
อีกท้ังยังกอปรด้วยเนื้อหาและตัวละครที่
เป็นผู้คนและสงัคมจากราชธานกีรงุเทพฯ 
ในสมยัรชักาลที ่3-4 ประจอุยูใ่นจติรกรรม
ดังกล่าวอย่างชัดเจน และยังผสานเนื้อหา
และรูปแบบจิตรกรรมแบบพื้นบ้านลาว
อีสานเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งการพรรณนา
ด้วยอักษรไทน้อยหรืออักษรลาวโบราณ
ในบางส่วน ลักษณาการดังกล่าว ถือเป็น
ลักษณะพหุลักษณ์ทางศิลปกรรม 

 อย่างไรก็ตาม การทำาความ
เข้าใจปรากฏ การณ์ดังกล่าวได้จะต้อง
ทำาความเข้าใจผ่านลักษณะทางสังคมที่
ส่งผลต่อรูปแบบจิตรกรรมดังกล่าว งาน
วิจัยเรื่องน้ีได้ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะพหุ
ลักษณ์ทางศิลปะ (Pluralism style) มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะสังคมพหุลักษณ์ 
(Plural society) ของเมืองอุบลราชธานี
ในชว่ง บรบิทดงักลา่ว ทีท่อ้งถิน่ลาวอสีาน
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แห่งนี้ มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์
รัฐจารีต (Pre modern nation state) 
ของธนบรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
รวมทั้งลาวล้านช้างเวียงจันทน์ และ
จำาปาศักดิ์ กระทั่งอุบลราชธานีได้ถูก
กำาหนดใหเ้ปน็พ้ืนทีศ่นูยก์ลางการปกครอง
หัวเมืองลาวของรัตนโกสินทร์ จึงส่งผล
ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมพหุลักษณ์
ที่ ก า รป รับแต่ ง ลั กษณะที่ แ ตกต่ า ง
เข้าไว้ด้วยกัน ที่เรียกว่า Intergroup 
Accommodation อย่างเด่นชัดอีก
กรณีหนึ่ง ประการสำาคัญ ปรากฏการณ์ 
Intergroup Accommodation in 
plural societies ยังได้สะท้อนอยู่ใน
จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง ซ่ึงงาน
วิจัยเรื่องนี้ได้ชี้ให้เห็นข้อค้นพบสำาคัญ
ว่า ลักษณาการทางสังคมเป็นบริบทหลัก
ในการส่งอิทธิพลไปถึงปรากฏการณ์
พหุลักษณ์ใจจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีเป็น
ผลจากปรากฏการณ์  Intergroup 
Accommodation ระหว่างศูนย์กลาง
อำานาจรัฐสยามที่ราชธานีกรุงเทพฯ 
กับเมืองศูนย์กลางการปกครองเมือง
ประเทศราชของอำานาจสยาม 
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