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• แร่ “ซินนาบาร์” (Cinnabar) ให้สีแดงชาด

สืบเนื่องจาก นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๑ ‘วาดเส้น’ เมื่อ ๒๕๕๕
และ จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๒ ‘เล่นสี’ เมื่อ ๒๕๕๗ และนิทรรศการครั้งต่อไปคือ

จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๓ ‘ตามรอยสีไทย’

หัวเรื่องหลักส�ำหรับ
นิทรรศการในครั้งนี้คือ
“สีไทย” กับค�ำถามที่
หลายๆ คนอาจสงสัยว่า
“สีไทยคืออะไร ?” จาก
การสุ่มส�ำรวจข้อมูลพบ
ว่า คนไทยส่วนใหญ่ หรือ
เกือบทั้งหมด

สีไทย

“ไม่รู้จักสีไทย” ๑

ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญ ของภูมิความรู้เรื่องสีของช่างไทยโบราณ ที่
ก�ำลังจะสูญหาย กลุ่ม “วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี” (คือกลุ่มคนท�ำงาน
ศิลปะไทยประเพณีทั้งในเชิงอนุรักษ์และพัฒนา โดยมีสมาชิกอยู่ทั่ว
ประเทศ) จึงเห็นว่าควรน�ำความรู้เรื่องสีไทย มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ที่จะจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะ
ครั้งที่ ๓ ของกลุ่ม

คือกรรมวิธีผสมสีที่ช่างไทยโบราณประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
เพื่อใช้ในงานช่างศิลป์ไทยแขนงต่างๆ อาทิ จิตรกรรม
ประติมากรรม หัตถกรรม สีไทยเป็นสีที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป็นมรดก
ทางภูมปิ ญ
ั ญาทีส่ บื ทอดมานานกว่า ๓๐๐ ปี โดยผงสีทงั้ หมดล้วนน�ำมาจาก
วัตถุดบิ ทีห่ าได้ในธรรมชาติ ทัง้ จากพืช สัตว์ ดิน หินและแร่ธาตุตา่ งๆ ก่อน
จะมีสสี งั เคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั ซึง่ ให้สสี นั ที่
สดใสกว่า สะดวกและหาซือ้ ได้งา่ ย ประกอบกับผงสีทใี่ ช้ทำ� สีไทยโบราณหา
ยากขึ้น กรรมวิธีผลิตมีความยุ่งยาก ซ�้ำผงสีบางชนิดยังมีราคาสูง จึงท�ำให้
ชุดความรู้เรื่องสีไทยโบราณ ค่อยๆ สูญไปจากสังคมไทย

โดยได้แนวคิดเรื่องการน�ำกลุ่มสีไทยจากหลายยุค ตั้งแต่สมัยอยุธยา
ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย รัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ช่างไทยชั้นครูวาด
• สีเขียวตั้งแช จากสนิมทองแดง
๑ ชมคลิปสัมภาษณ์ ‘คุณรู้จักสีไทยมั้ย ?’ ได้ที่ blog ‘ลุงไก่อูเดินเล่น’
www.jitdrathanee.com/gaiu/category/thai-colour
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• ยางไม้จากต้นรงทอง เรียกว่า gamboge ให้สีเหลืองรง

• สีน�้ำเงินเข้ม ที่ได้จากการหมักต้นคราม
Indigofera tinctoria

ประดับไว้ตามฝาผนัง แผงไม้คอสอง หรือสมุดข่อย ตามวัดต่างๆ ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย มา
จัดเป็นกลุ่มสี ให้เหล่าสมาชิกได้เลือกกลุ่มสีไทยที่ตนเองสนใจ เพื่อน�ำไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป
กลุ่มสีไทยที่จัดชุดขึ้นมาส่วนใหญ่จะมีสีหลักๆ เพียงไม่กี่สี เช่น แดงชาด ฝุ่นด�ำ ขาวผ่อง เหลืองรง
เขียวนวล เป็นต้น ด้วยข้อจ�ำกัดของเนื้อสีที่ช่างหาได้ในแต่ละยุค อีกทั้งหลายกลุ่มสียังให้โทนสีหม่น แต่
กลับครอบคลุมโครงสีโดยรวม ได้อย่างละเมียดกลมกลืนอย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจส�ำหรับ
ผู้ท�ำงานศิลปะในปัจจุบัน ที่คุ้นเคยแต่สีสังเคราะห์ที่ให้สีสันสดใส และมีหลายเฉดสีให้เลือกใช้มากกว่า

การท�ำงานศิลปะโดยใช้แรงบันดาลใจจากสีไทยโบราณในครัง้ นี้ นอกจากจะเป็นการ
ศึกษาแนวคิดและความนิยมในการเลือกใช้โครงสี ของช่างไทยโบราณในแต่ละยุคแล้ว
ยังเป็นการท้าทายการท�ำงานศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

• สีเขียวแก่ จากการหมักใบแค

อ

นึ่งด้วยระยะเวลาและงบประมาณที่จ�ำกัด ท�ำให้ไม่สามารถเดินทางไปเทียบสีกับจิตรกรรมฝาผนัง
โบราณ ทีก่ ระจายอยูต่ ามวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศได้ *การจ�ำแนกกลุม่ สี จากจิตรกรรมโบราณทีป่ รากฏ
ในเอกสารโครงการทัง้ หมดนี้ จึงอาศัยข้อมูลจากภาพถ่าย เทียบเคียงและจัดกลุม่ สีไทยด้วยสายตา ให้เข้า
กับชุดสีไทยที่มีในปัจจุบัน ๒ ถึงแม้ข้อมูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน แต่การบุกเบิกในฐานะข้อสังเกต
เบื้องต้น ย่อมเป็นการเปิดกว้างทางความคิด ให้กับศิลปินรวมถึงนักวิจัยในอนาคต ได้พัฒนาวิธีการเทียบ
เคียงสี ให้มีประสิทธิภาพและมีความแม่นย�ำมากขึ้นต่อไปได้
จิด.ตระ.ธานี (๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘)

• สีขาวผ่อง จากเปลือกหอยเผา

๒ สีที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด เป็นสีอะคริลิค ARTISTIC เกรดอาร์ทิส คุณภาพสูง แบรนด์คนไทย ที่ผสมให้อารมณ์เหมือนกับสีไทยโบราณ
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A R T I S T I C สีไทยพหุรงค์ TM เป็นสีอะคริลิคคุณภาพสูง เนื้อสีมีคุณสมบัติทึบแสง หนืด และด้านสนิท

มีหลายเฉดสี โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก “สีไทยโบราณ” ที่ช่างไทยคิดค้น ผสมขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ที่หาได้ในแต่ละยุคสมัย เพื่อใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังในวัด วัง บนสมุดข่อย พระบฏ หรืองานหัวโขน
Artistic’s PAHURONG Thai Colour: inspired by Thai Ancient Colours.
โทนสีขาว

โทนสีเหลือง

WHITE TONE

ขาวผ่อง
White

ควันบุหรี่
White Smoke

ฟ้าแลบ
Pale Pink

129

182

Pale Orange

178

Grabung White

Moonlight Yellow

เหลืองไพล

Light Plai Yellow

131

179

เหลืองรง
Rong Yellow

169

เลื่อมประภัสสร

Deep Yellow

177

Thai Grabung Clay

เหลืองจ�ำปา
Champa Yellow

176

Golden Yellow

ดินเหลือง

Yellow Brown

163

Deep Yellow Brown

หงสบาท

Bright Sain Orange

185

183

เสน

Sain Orange

160

แดงตัดทอง
Faded Chad Red

161

ชาด

Chad Red

162

Cinnabar Red

164

ฝุ่นแดง

Dark Chad Red

117

Dark Cinnabar Red

152

Thai Yellow Brown Clay

หงดินกลาง

Light Sain Orange

Faded Cinnabar Red

Magnolia champaca Yellow

เหลืองทอง

หงเสนกลาง

Vermillion (Red Lead Oxide)

Sparkling Yellow

165

ORANGE/RED TONE

Orange Hamsa Bird feet

Garcinia hanburyi Yellow

Albino Thai Buffalo

ขาวกระบัง

นวลจันทร์

Cassumunar Ginger Yellow

Flash of Lightning

ควายเผือก

โทนสีส้ม/แดง

YELLOW TONE

ลิ้นจี่

Lynchee Red

159

Litchi chinensis Red

188

อิฐแก่

Brick Red Brown

ดินแดง
Red Brown

173

172

Thai Red Brown Clay
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โทนสีชมพู/ม่วง

PINK/PURPLE TONE

ชมพูกลาง
Light Pink

ม่วงชาดอ่อน
Light Rose Purple

บัวโรย
Old Rose

187

Faded Rose Purple

BLUE/GREEN TONE

มอคราม

Light Kram Blue

141

Light Azure

170

155

Wither Sacred Lotus

ม่วงชาดกลาง

โทนสีน�้ำเงิน/เขียว

น�้ำไหล
Sea Blue

ขาบ

Karb Blue

โทนสีเขียว/ด�ำ

GREEN/BLACK TONE

เขียวใบแค

Kae Leaf Green Dark

150

Agasta Leaf Green

184

เขียวสมอ

Samor Sap Green

125

Thai Myrobalan Green

156

Indian Roller Bird Blue Feather

171

คราม

Kram Blue

126

Indigofera Tinctoria Blue

มอหมึกอ่อน
Light Gray

149

(Ultramarine Blue)

หงชาด
Rose

186

Bright Cinnabar Red

ลูกหว้า

Lukwa Dark Purple

Maprang Seed Purple

158

Tabak Violet

180

Paktob Light Violet

Water Hyacinth Violet

ครามแก่

Dark Kram Blue

157

เขียวตั้งแชอ่อน
Light Tung Sae Green

167

Light Copper Green

151

Queen’s Flower Violet

ม่วงดอกผักตบ

144

Indigofera Tinctoria Blue Dark

Marian Plum Seed Purple

ม่วงดอกตะแบก

Cloud Kram Blue

Indigofera Tinctoria Blue Deep

Jambolan Plum Purple

ม่วงเม็ดมะปราง

เมฆคราม

174

เขียวก้านตอง
Banana Stalk Green

เขียวกลาง
Bright Green

เขียวนวล
Green

เขียวใบตอง

Banana Leaf Green

มอหมึก
Dark Gray

ฝุ่นด�ำ

Charcoal Black

166

130

Bone Charcoal Black

น�้ำรัก

Dark Sepia

181

Thai Lacquer Tree Liquid

175

168

ทอง
Gold

503

115

153

3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)

5

กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ

จ.พระนครศรีอยุธยา

อย.๑

สมัยอยุธยาตอนต้น (เจ้าสามพระยา)
© สิปปวิชญ์/

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
35% |ชาด
35% |ขาวผ่อง
10% |ฝุ่นด�ำ
20% |ทอง
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แผนภูมิสัดส่โวดยปน ร%ะม าสีณ

พ่อไก่อู

ใน “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์” ระบุว่า วัดราชบูรณะ สร้างใน
รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. ๑๙๖๗ ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น
จิตรกรรมฝาผนังภายในกรุปรางค์ประธาน ช่าง
จะใช้สีหลักๆ เพียง ๓ สี คือ แดงชาด ขาวผ่อง และ
ฝุ่นด�ำ ส่วนสีทอง มาจากทองค�ำเปลว
ภาพวาดเล่าเรื่องพุทธประวัติ และอดีตพุทธ
ปัจจุบนั มีสภาพช�ำรุด แต่ยงั งดงามควรค่าแก่การศึกษา
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วัดช่องนนทรี

จ.กรุงเทพฯ

อย.๒

สมัยอยุธยาตอนปลาย (พระนารายณ์)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |ชมพูกลาง
25% |ชาด
20% |ขาวผ่อง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |เหลืองรง
5% |เขียวสมอ
5% |หงดินกลาง
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดยประ
วน %มาณสี

วัดช่องนนทรี ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ในเขตยานนาวา กรุงเทพฯ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ ราว พ.ศ. ๒๒๐๐ จัดอยูใ่ นสมัยอยุธยาตอนปลาย
ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง
ทศชาติชาดก ช่างใช้สีหลักๆ เพียงไม่กี่สี เช่น แดงชาด ขาว
ผ่อง ฝุน่ ด�ำ เขียวสมอ โครงสีโดยรวมเป็นสีออ่ น แต่งดงามมาก

3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)
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สมุดข่อยทศชาติชาดก

อย.๓

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© ภาพจากเว็บไซต์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
30% |ชาด
30% |ขาวผ่อง
10% |เหลืองรง
5% |เขียวกลาง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |มอคราม
5% |เมฆคราม
5% |บัวโรย
5% |ทอง
ภาพวาดจากสมุดข่อยเล่มนี้ ค้นเจอจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากไม่มีราย
ละเอียดใดๆ ระบุไว้ จึงไม่สามารถทราบได้ว่ามาจากวัดใด (ถ้าท่านใดทราบ
กรุณาแจ้งได้ครับ)

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

แต่หากสังเกตจากลายเส้นและสีสันที่ใช้ สามารถระบุได้ชัดว่า วาดขึ้นใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพเล่าเรือ่ งทศชาติชาดก ตอน “พระมหาชนก” บ�ำเพ็ญ
วิริยบารมี ช่างเลือกใช้โครงสีสดใส และวางองค์ประกอบในภาพได้อย่างงดงาม
8
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สมุดข่อยทศชาติชาดก

อย.๔

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© ภาพจากเว็บไซต์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประ มาณ
35% |เหลืองไพล
20% |บัวโรย
10% |หงสบาท
5% |เหลืองรง
5% |ชาด
5% |ขาวผ่อง
5% |เขียวกลาง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |น�้ำไหล
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ร%ะม าสีณ

ภาพวาดจากสมุดข่อยเล่มนี้ ค้นเจอจากอินเทอร์เน็ต
เช่นกัน เนือ่ งจากไม่มรี ายละเอียดใดๆ ระบุไว้ จึงไม่สามารถ
ทราบได้วา่ มาจากวัดใด (ถ้าท่านใดทราบกรุณาแจ้งได้ครับ)
แต่หากสังเกตจากลายเส้นและสีสันที่ใช้ สามารถ
ระบุได้ชัดว่า วาดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย จุดเด่นคือ
โครงสีอ่อนสว่าง และเลือกใช้สีสันที่สดใส
3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)
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สมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ (วัดหัวกระบือ)

จ.กรุงเทพฯ

อย.๕

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
50% |ม่วงชาดอ่อน
10% |เขียวสมอ
10% |ขาวผ่อง
10% |ชาด
5% |ขาบ
5% |เหลืองรง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

วัดศีรษะกระบือ (วัดหัวกระบือ) เป็นวัดเก่าแก่ ตัง้ อยูท่ ี่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ จากหลักฐานที่พบภายในวัด (ถูกจารึกไว้ในสมุดข่อยฉบับหนึ่ง) ระบุว่าสร้าง
ไว้ใน พ.ศ. ๒๒๘๖ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยอยุธยาตอนปลาย

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

ภาพวาดถมสีพนื้ หลังด้วยสีมว่ งชาดอ่อน วาดรูปวิทยาธรนุง่ ห่มแบบฤๅษี ก�ำลังเหาะ
กลางอากาศ ถือช่อดอกไม้ โครงสีส่วนใหญ่ใช้สีอ่อนแต่สดใส แลดูหวานละมุน

10
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สมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ (วัดหัวกระบือ)

จ.กรุงเทพฯ

อย.๖

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |มอคราม
20% |ชาด
10% |ขาวผ่อง
10% |ชมพูกลาง
10% |เขียวตั้งแชอ่อน
5% |เขียวใบตอง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ขาบ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวด ยนป ระ%มาสีณ

ภาพจาก สมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ วาดรูปนางกษัตริย์ ก�ำลังนั่งชันเข่าประนมมือ
บริเวณพื้นหลังถมด้วยสีมอคราม ประดับด้วยลายช่อกระหนกสอดสีสลับสดใส ภาพนี้
ช่างจัดวางทั้งสี และองค์ประกอบได้งดงามมาก

3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)
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สมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ (วัดหัวกระบือ)

จ.กรุงเทพฯ

อย.๗

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
40% |เขียวใบตอง
+ เจือเขียวก้านตอง
20% |ดินแดง
10% |ชาด
10% |ม่วงชาดกลาง
10% |ทอง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ขาวผ่อง

ภาพจาก สมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ อีกภาพ เป็นรูปราชสีหค์ ู่ ขนสีแดงก�ำลังเล่นหยอก
ล้อกัน ฉากหลังถมพื้นด้วยสีเขียวใบตอง (เจือเขียวก้านตอง) ประดับด้วยดอกไม้สีแดง
ขาว ชูช่องามไสว ภาพนี้ช่างจัดวางองค์ประกอบ และเลือกใช้โครงสีได้อย่างงดงาม และ
กลมกลืนมาก สีสนั ให้อารมณ์สดชืน่ รืน่ เริง เหมือนอากาศยามเช้าในวันทีแ่ สงแดดอบอุน่
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จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๓ ‘ตามรอยสีไทย’

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ
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สมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ (วัดหัวกระบือ)

จ.กรุงเทพฯ

อย.๘

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
40% |ขาบ
20% |บัวโรย
10% |ขาวผ่อง
5% |ครามแก่
5% |ชาด
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |เหลืองรง
5% |เขียวก้านตอง
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวด ยนป ระ%มาสีณ

ภาพนี้ช่างวาดตามแนวยาว เต็มหน้าสมุดข่อย เป็นรูปเหล่ากินนร กินรี ก�ำลังรื่นเริง
ในป่าหิมพานต์ จัดได้ว่าเป็นภาพที่มีความงดงามมากที่สุดชิ้นหนึ่ง ของศิลปะสมัยอยุธยา
3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)

13

วัดเกาะแก้วสุทธาราม

อย.๙

จ.เพชรบุรี

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
40% |ขาวผ่อง
20% |ชาด
20% |ดินแดง
5% |เหลืองรง
5% |เขียวสมอ
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง
วัดเกาะแก้วสุทธาราม
ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าราบ อ.เมือง
จ.เพชรบุ รี สั น นิ ษ ฐาน
ว่าจิตรกรรมภายในพระ
อุโบสถ เขียนขึ้นในสมัย
ราชวงศ์บา้ นพลูหลวง ตรง
กับสมัยอยุธยาตอนปลาย

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

จิตรกรรมมีความงดงาม
และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว ตามแบบฉบับศิลปะอยุธยาสกุลช่างเพชรบุรี โครงสีโดยรวมเป็นสีอ่อน ใช้เพียงไม่กี่สี
พื้นหลังถมสีหยาบจนเห็นเป็นรอยทีแปรง แต่กลับงดงามน่าประทับใจมาก
14
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วัดหลวงสุนทราราม

อย.๑๐

จ.อ่างทอง

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |ชมพูกลาง
30% |ลิ้นจี่
15% |เขียวก้านตอง
10% |ชาด
5% |ขาวผ่อง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดยประ
วน %มาณสี

วัดหลวงสุนทราราม ตั้งอยู่ที่ ต.ศาลเจ้า
โรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
จิตรกรรมภายในอุโบสถ มีความ
งดงามและใช้สีหลักๆ เพียงไม่กี่สี การ
ใช้สีที่ตัดกัน อย่างสีเขียวก้านตองเพียง 15% กับสีลิ้นจี่ และสีชมพูกลาง ในปริมาณที่ครอบคลุม
พื้นที่ในภาพมากกว่า ท�ำให้ภาพดูมีเสน่ห์ สร้างจุดเด่นและงดงามในอีกลักษณะหนึ่ง
3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)
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วัดใหม่เทพนิมิตร

จ.กรุงเทพฯ

อย.๑๑

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
30% |เขียวก้านตอง
+ เจือเขียวกลาง
30% |บัวโรย
15% |ชาด
5% |ควายเผือก
5% |เหลืองจ�ำปา
5% |ขาวผ่อง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง
วัดใหม่เทพนิมติ ร ตัง้ อยู่
ริมคลองบางจาก ฝัง่ ธนบุรี
ถึงแม้จติ รกรรมฝาผนังใน
พระอุโบสถ จะปรากฏ
ร่องรอยการถูกซ่อมแซม
ในสมัยรัตนโกสินทร์บาง
ตอน แต่ท่วงทีความสง่างามแบบศิลปะอยุธยายังคงอยู่ จิตรกรรมใช้คู่สีหลักโดดเด่น ๒ สี
คือ เขียวก้านตอง (เจือเขียวกลาง) และแดงชาด โดยมีสีขาวผ่องเจือผสมเป็นตัวกลาง ขับ
งานให้ดเู ปล่งปลัง่ มลังเมลืองด้วยทองค�ำเปลว พร้อมอบอุน่ ในทีดว้ ยเหลืองจ�ำปาและบัวโรย
16

จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๓ ‘ตามรอยสีไทย’

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ร%ะมาสีณ
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วัดประดู่ทรงธรรม

จ.พระนครศรีอยุธยา

อย.๑๒

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
40% |ขาวผ่อง
20% |ดินแดง
15% |เขียวนวล
+ เจือเขียวก้านตอง
5% |ชาด
5% |เหลืองรง
5% |ขาบ
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดวยนป ระ%มาสีณ

วัดประดู่ทรงธรรม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง บริเวณกลุ่มวัดในเขต
อโยธยา จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดก ที่โดดเด่นมากคือ ภาพขบวนเสด็จ
ทางสถลมารค และวิถีชีวิตการละเล่นของคนไทยในอดีต โครงสีโดยรวมใช้สีขาวผ่อง (เจือ
ดินแดง) เป็นพื้น รองมาคือดินแดง เขียวนวล (เจือเขียวก้านตอง) ขาบ ฝุ่นด�ำและเหลืองรง
3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)
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วัดสระบัว

จ.เพชรบุรี

อย.๑๓

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
55% |ชาด
5% |ฝุ่นแดง
35% |เหลืองรง
5% |นวลจันทร์

วัดสระบัว เป็นวัดที่เก่าแก่
มากแห่งหนึ่งในเขต อ.เมือง
จ.เพชรบุรี จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ ปัจจุบนั ลบ
เลือนหมดแล้ว คงเหลือแต่ภาพ
ลายเส้นอันวิจิตร ตัดเส้นด้วยสีเหลืองรง บนพื้นแดงชาด ประดับบนเพดานพระอุโบสถ ที่
ยังคงเอกลักษณ์ความงดงาม ตามแบบฉบับศิลปะอยุธยาสกุลช่างเพชรบุรี ในภาพเป็นลาย
เส้นรูปเสี้ยวกางยืนเหนือสัตว์หิมพานต์ วาดประดับบานประตูและหน้าต่างในพระอุโบสถ
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จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๓ ‘ตามรอยสีไทย’

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

w w w. jitdrath an ee. com /rebi r t h/2016

วัดใหญ่สุวรรณาราม

จ.เพชรบุรี

อย.๑๔

สมัยอยุธยาตอนปลาย
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
40% |ขาวผ่อง
30% |ชาด
15% |เขียวสมอ
5% |ม่วงชาดอ่อน
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดยประ
วน %มาณสี

วัดใหญ่สวุ รรณาราม เป็นพระ
อารามหลวง ๑ ใน ๔ ของ
จ.เพชรบุรี เป็นวัดทีย่ งิ่ ใหญ่ทงั้
ด้านศิลปะ ประวัตศิ าสตร์ และ
โบราณคดี จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถก็งดงามไร้
ทีต่ ิ ด้วยฝีมอื ของช่างชัน้ บรม
ครู โครงสีหลักคือสีขาวผ่อง
เป็นพื้นหลัง รองมาคือแดง
ชาด ที่ช่วยขับทองค�ำเปลว
ให้สุกปลั่ง เขียวสมอ ม่วง
ชาดอ่อน และฝุ่นด�ำ
3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)
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สมุดข่อยวัดบางอ้อยช้าง

จ.นนทบุรี

รต.๑๕

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
35% |น�้ำไหล
25% |ชาด
15% |ดินแดง
5% |ขาวผ่อง
5% |เขียวนวล
5% |เหลืองไพล
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ
วัดบางอ้อยช้าง ตั้งอยู่ที่ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาพวาดจากสมุดข่อยวัดบาง
อ้อยช้างฉบับนี้ เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่ใช้โครงสีอ่อนใกล้เคียงกับศิลปะ
อยุธยา ภาพวาดเล่าเรื่องทศชาติชาดก ตอน “สุวรรณสาม” ถมพื้นหลังคลุมโครงสีด้วยสี
น�้ำไหล แดงชาดตรงผ้านุ่งตัวละคร ล้อมกรอบด้วยสีดินแดง งดงามมาก
20

จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๓ ‘ตามรอยสีไทย’
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วัดไชยทิศ

จ.กรุงเทพฯ

รต.๑๖

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๑)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |ขาบ
30% |ดินแดง
15% |ชาด
5% |เขียวนวล
5% |เหลืองรง
5% |ขาวผ่อง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดวยนป ระ%มาสีณ

วัดไชยทิศ เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี จิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถ เป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๑ โครงสีโดยรวมเข้มขรึม แวดล้อมด้วยสีแดงชาด ขาบ ดินแดง
เขียวนวล เหลืองรง และฝุ่นด�ำ ภาพวาดมีความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาก
3rd Dhamma Art Exhibition, JitdraThanee: The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)
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หอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม

จ.กรุงเทพฯ

รต.๑๗

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๑)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
30% |อิฐแก่
20% |ชาด
20% |ขาวผ่อง
10% |น�้ำไหล
5% |เหลืองรง
5% |เขียวใบตอง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

วัดระฆังโฆษิตาราม เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ใน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จิตรกรรมบนฝาไม้ในหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม เป็นฝีมือของ
พระอาจารย์นาค จิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่ ๑ ภาพวาดเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกอินทรชิต
และมฆมานพชาดก (ก�ำเนิดพระอินทร์) ใช้สีหลักคลุมโทนเพียงไม่กี่สี แต่งดงามตรึงใจมาก
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วัดราชสิทธาราม

จ.กรุงเทพฯ

รต.๑๘

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๑)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
25% |ดินแดง
25% |ชาด
20% |ขาบ
10% |เขียวนวล
5% |ขาวผ่อง
5% |เลื่อมประภัสสร
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดวยนป ระ%มาสีณ

วัดราชสิทธาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วาดขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แต่สืบทอดแบบแผนมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายอย่างชัดเจน ผลงานมีความ
งามเป็นเลิศ ทั้งโครงสีและการจัดวางองค์ประกอบในภาพ ด้วยฝีมือช่างชั้นบรมครู
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วัดทองธรรมชาติ

จ.กรุงเทพฯ

รต.๑๙

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
30% |ชาด
30% |ขาบ
10% |เขียวนวล
10% |ดินแดง
5% |เลื่อมประภัสสร
5% |ขาวผ่อง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ
วัดทองธรรมขาติ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพฯ ภาพจิตรกรรมนอกจากเล่าเรื่องราวใน
พุทธประวัติแล้ว ยังโดดเด่นด้วยการบันทึกวิถีชีวิตผู้คน บ้านเมือง และศิลปะการแสดงมหรสพ
ที่นิยมกันในสมัยรัชกาลที่ ๓ โครงสีโดยรวมถูกคลุมไปด้วยโทนแดง ทั้งแดงชาด ดินแดง ตัดกับ
ขาบ และเขียวนวล
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วัดบางแคใหญ่

จ.สมุทรสงคราม

รต.๒๐

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© ปุราณ

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
25% |ดินแดง
20% |ชาด
15% |ขาวผ่อง
15% |ขาบ
5% |เขียวนวล
5% |เหลืองรง
5% |น�้ำไหล
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดวยนป ระ%มาสีณ
วัดบางแคใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำแม่กลอง ใน ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จิตรกรรม
ฝีมอื ช่างสมัยรัชกาลที่ ๓ วาดประดับอยูบ่ นฝาไม้ประจัน ในหอไตรวัดบางแคใหญ่ มีความงามเป็น
เอกลักษณ์ดว้ ยการถมสีพนื้ ทัง้ อ่อนและเข้ม ในภาพนีช้ า่ งรองพืน้ ด้วยสีขาวผ่องเจือดินแดงอ่อน ไล่
ชั้นสีให้กลืนทั้งบนและล่างด้วยสีน�้ำไหลเจือสีขาบ โครงสีโดยรวมเป็นสีดินแดง เสื้อทหารระบายสี
แดงชาด และเขียวนวล เน้นจุดเด่นของตัวละครส�ำคัญด้วยทองค�ำเปลว
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วัดบางยี่ขัน

จ.กรุงเทพฯ

รต.๒๑

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
25% |ชาด
25% |ขาบ
20% |ดินแดง
10% |ขาวผ่อง
5% |เขียวใบตอง
5% |เหลืองรง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ
วัดบางยี่ขัน ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย เป็น ๑
ในโบราณสถานส�ำคัญของชุมชนฝัง่ ธนบุรี แต่มี
ประวัตยิ าวนานมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนกลาง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังได้รบั การยกย่องว่ามีความงามยอดเยีย่ ม หนึง่ ในสกุลช่างสมัยรัชกาลที่ ๓
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วัดบางยี่ขัน

จ.กรุงเทพฯ

รต.๒๒

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |ขาบ
20% |เขียวนวล
15% |ดินแดง
10% |ฝุ่นด�ำ
5% |ชาด
5% |ขาวผ่อง
5% |ม่วงชาดอ่อน
5% |เขียวก้านตอง
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดวยนป ระ%มาสีณ

ภาพกระบวนเสด็จบนหลังช้างศึกคูน่ ี้ คือหนึง่ ในภาพเล่าเรือ่ ง “มโหสถชาดก” ทีถ่ อื ได้วา่ เป็น
ภาพไฮไลท์ทงี่ ดงามทีส่ ดุ ภาพหนึง่ ของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางยีข่ นั เลยก็วา่ ได้
เพราะงามทั้งการจัดวางองค์ประกอบ โดยช้างศึกเชือกหนึ่งเดินน�ำหน้า อีกเชือกหนึ่งเดิน
ตามหลัง แต่หันมองสบตากัน ทหารราบอาวุธครบมือสวมเสื้อสีแดงชาด และเขียวนวล กลุ่ม
ทหารต่างชาติเดินน�ำหน้า โขดหินสีขาบเจือดินแดงด้านหลัง และเหล่าพันธุไ์ ม้ทขี่ นึ้ โดยรอบ เมือ่
ผสานกันแล้ว ให้อามณ์งดงามอย่างวิเศษ การเน้นตัวละครส�ำคัญ (กษัตริย์ ๒ องค์) ด้วยทองค�ำ
เปลว บนพื้นหลังสีขาบเข้มและอ่อน ช่วยขับให้ผลงานชิ้นนี้ดูมลังเมลืองมากยิ่งขึ้น
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วัดเจตวงศ์

จ.กรุงเทพฯ

รต.๒๓

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
40% |ลิ้นจี่
20% |ฝุ่นด�ำ
20% |ขาวผ่อง
10% |เขียวก้านตอง
+ เจือเขียวกลาง
5% |บัวโรย
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ
วัดเจตวงศ์ เป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ใน ต.บางแขยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ปัจจุบัน วัดชินวราราม
วรวิหารเป็นผู้ดูแล) ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ ๓ รูปอดีตพุทธ
และมารผจญ โครงสีโดยรวมมีความหม่นครึมแต่งดงาม ช่างใช้สีเขียวก้านตอง (เจือเขียวกลาง)
ตัดกับสีลิ้นจี่ บัวโรยและฝุ่นด�ำได้อย่างงดงาม
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วัดก�ำแพงบางจาก

รต.๒๔

จ.กรุงเทพฯ

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |ดินแดง
25% |ชาด
15% |เขียวกลาง
+ เจือเขียวตั้งแชอ่อน
5% |คราม
5% |เขียวใบตอง
5% |ขาวผ่อง
5% |เหลืองรง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดยป
วน ระ%มาณสี

วัดก�ำแพงบางจาก ตัง้ อยูใ่ นเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ภายในพระอุโบสถมีจติ รกรรมฝาผนังเก่าแก่ เล่าเรือ่ ง
พุทธประวัติ ทศชาติชาดก และเทพชุมนุม โครงสีโดย
รวมปกคลุมด้วยสีดนิ แดง แดงชาด ตัดกับเขียวกลาง
(เจือเขียวตั้งแชอ่อน) เขียวใบตอง คราม และฝุ่นด�ำ
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วัดเขียน

จ.อ่างทอง

รต.๒๕

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© ปุราณ

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
30% |คราม
25% |ชาด
15% |ลิ้นจี่
10% |ขาวผ่อง
5% |เหลืองรง
5% |เขียวนวล
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ
วัดเขียน ตั้งอยู่ใน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง
ทศชาติชาดก สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ลักษณะพิเศษของจิตรกรรมวัด
เขียนคือ ใช้สคี รามครอบคลุมพืน้ ทีโ่ ครงสีหลักเป็นส่วนใหญ่ ตัดกับแดงชาดทีเ่ ป็นปราสาทราชวัง
สีลิ้นจี่ ขาวผ่อง และฝุ่นด�ำได้อย่างงดงาม
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วัดคงคาราม

รต.๒๖

จ.ราชบุรี

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
20% |ลิ้นจี่
15% |ชาด
15% |คราม
15% |ขาวผ่อง
10% |เขียวกลาง
+ เจือเขียวตั้งแชอ่อน
5% |เขียวใบตอง
5% |เสน
5% |เหลืองรง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดยป
วน ระ%มาณสี

วัดคงคาราม ตั้งอยู่ใน อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี เป็นวัดของชุมชนชาวไทย
เชื้อสายรามัญ ภายในพระอุโบสถมี
จิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่และงดงามมาก
สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนโดยช่างมอญ
ในสมัยรัชกาลที่ ๓
โครงสีสว่ นใหญ่ปกคลุมด้วยสีลนิ้ จี่
แดงชาด ขาวผ่อง ตัดกับคราม เขียว
กลาง (เจือเขียวตั้งแชอ่อน) และฝุ่นด�ำ
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วัดเครือวัลย์

รต.๒๗

จ.กรุงเทพฯ

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
25% |ดินแดง
20% |ขาบ
15% |ชาด
10% |เขียวใบตอง
10% |ฝุ่นด�ำ
5% |เลื่อมประภัสสร
10% |ขาวผ่อง
5% |ทอง
วัดเครือวัลย์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ ภายในพระอุโบสถมีจติ รกรรม
เล่าชาดกเรือ่ งพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ ลักษณะ
พิเศษคือ เรือ่ งราวชาดกแต่ละชาติจะถูก
บรรจุลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มจัตตุรสั ขนาด
ประมาณ ๘๓ - ๘๔ ซม. เต็มทั้งผนัง

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

โครงสีโดยรวมทึมคลุมโทนด้วยสีดนิ แดง
(เจือฝุ่นด�ำ) ขาบ ตัดด้วยแดงชาด เขียว
ใบตอง เน้นจุดส�ำคัญด้วยทองค�ำเปลว
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วัดหน่อพุทธางกูร

จ.สุพรรณบุรี

รต.๒๘

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© ปุราณ

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
25% |คราม
15% |ขาบ
20% |ดินแดง
10% |ขาวผ่อง
10% |ฝุ่นด�ำ
5% |ชาด
5% |เหลืองรง
5% |เขียวนวล
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดวยนป ระ%มาสีณ
วัดหน่อพุทธางกูร ตัง้ อยูใ่ น ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภายในพระอุโบสถมีจติ รกรรม
ฝาผนังสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่งดงามมาก โดดเด่นด้วยการจับคู่สีพื้น ๒ สีหลักคือ สีคราม (เจือ
ขาบ) ตัดกับสีดินแดง สีรองลงมาคือ ขาวผ่อง ฝุ่นด�ำ แดงชาด เขียวนวล
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วัดประตูสาร

จ.สุพรรณบุรี

รต.๒๙

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
25% |ขาบ
25% |ดินแดง
20% |ชาด
10% |เขียวนวล
+ เจือเขียวก้านตอง
5% |ขาวผ่อง
5% |เลื่อมประภัสสร
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โวดยประม
น % าสีณ
วัดประตูสาร ตัง้ อยูใ่ น ต.รัว้ ใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ สันนิษฐาน
ว่าเขียนโดยช่างหลวงชาวเวียงจันทน์ ชื่อนายค�ำ ที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นช่างคนเดียวกันกับช่างเขียนที่วัดหน่อพุทธางกูร ท�ำให้จิตรกรรมมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีการจับคู่โครงสีหลัก ๒ สี คือ สีขาบ และดินแดง เพิ่มจุดเด่นใน
ภาพด้วยแดงชาด ทองค�ำเปลว เขียวนวล (เจือเขียวก้านตอง) ขาวผ่อง และฝุ่นด�ำ
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วัดสุวรรณาราม (ครูทองอยู่)

จ.กรุงเทพฯ

รต.๓๐

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |ชาด
15% |ลิ้นจี่
20% |ขาบ
10% |ฝุ่นด�ำ
10% |ขาวผ่อง
5% |เลื่อมประภัสสร
5% |เขียวนวล
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดยประ
วน %มาณสี
วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ถือได้ว่า
เป็น “เพชรน�้ำงามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” โดยห้องเนมิราชชาดก เขียนโดย “ครูทองอยู่” หรือ หลวง
วิจติ รเจษฎา จิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ ๓ ผลงานจึงมีความละเอียด ประณีต และงดงามอย่างอัศจรรย์
สมฝีมือช่างเอกแห่งยุค โดยประวัติครูทองอยู่ มักจะวาดรูปประชันกับครูคงแป๊ะ (หลวงเสนีบริรักษ์)
จิตรกรเอกร่วมสมัยเดียวกันเสมอ ซึ่งฝีมือในเชิงช่างมีความเก่งกาจทัดเทียมกัน
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วัดสุวรรณาราม (ครูคงแป๊ะ)

จ.กรุงเทพฯ

รต.๓๑

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๓)
© ปุราณ

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
20% |ขาบ
20% |ดินแดง
15% |ฝุ่นด�ำ
10% |ขาวผ่อง
10% |ชาด
10% |ทอง
5% |เขียวกลาง
+ เจือเขียวก้านตอง
5% |บัวโรย
วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี จิตรกรรม
ฝาผนังภายในพระอุโบสถ ถือได้ว่าเป็น “เพชรน�้ำงามแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์” โดยห้อง มโหสถชาดก เขียนโดย “ครูคงแป๊ะ” หรือ
หลวงเสนีบริรกั ษ์ จิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยประวัติครูคงแป๊ะ
มักจะวาดรูปประชันกับครูทองอยู่ (หลวงวิจิตรเจษฎา) จิตรกรเอก
ร่วมสมัย ที่ฝีมือเชิงช่างมีความเก่งกาจทัดเทียมกันเสมอ

5% |เลื่อมประภัสสร

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

ผลงานของครูคงแป๊ะ ได้อทิ ธิพลจากศิลปะจีน โดยการใช้พกู่ นั
ตัดเส้นได้เรียวเล็กอย่างน่าอัศจรรย์ ทัง้ ความประณีตบรรจง ในการ
จัดวางองค์ประกอบภาพ การเลือกโครงใช้สี หรือสัดส่วนตัวละครก็
เรียกได้ว่ามีความงดงามเป็นเลิศ สมชื่อช่างเอกแห่งยุค
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วัดวัง

รต.๓๒

จ.พัทลุง

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๔)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
40% |ขาบ
35% |ลิ้นจี่
+ เจือดินแดง
10% |ขาวผ่อง
5% |ชาด
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |เหลืองรง
วัดวัง เป็นวัดส�ำคัญคู่เมืองพัทลุง ตั้งอยู่ใน ต.ล�ำป�ำ
อ.เมือง จ.พัทลุง ในอดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบ
พิธถี อื น�ำ้ พิพฒ
ั น์สตั ยาของข้าราชการเมืองพัทลุง จน
กระทัง่ ยกเลิกไป และได้ยา้ ยตัวเมืองจาก ต.ล�ำป�ำ ไป
ที่ ต.คูหาสวรรค์ จนถึงปัจจุบัน

แผนภูมิสัดส่โดยประ
วน %มาณสี

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ มีความ
งดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการจับคู่สีหลัก
เพียง ๒ สี คือ สีขาบ และสีลิ้นจี่ (เจือดินแดง) ต้นไม้
ใบไม้ระบายด้วยสีขาบ (ไม่ใช้สีเขียว) ตัดเส้นใบด้วย
ฝุน่ ด�ำ เอกลักษณ์สำ� คัญอีกอย่างหนึง่ คือ ไม่ใช้ทองค�ำ
เปลว ติดประดับเครื่องทรงตัวละคร ราชรถ หรือ
แม้แต่ปราสาทราชวัง แต่ช่างใช้วิธีตัดเส้นบนพื้นสี
ขาวผ่อง หรือเหลืองรง แล้วสอดสีตามลวดลายแทน
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วัดเชิงท่า

จ.พระนครศรีอยุธยา

รต.๓๓

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๔)
© ปุราณ

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
25% |ม่วงเม็ดมะปราง
+ เจือฝุ่นด�ำ
25% |ชาด
20% |ฝุ่นด�ำ
10% |น�้ำไหล
5% |ทอง
5% |บัวโรย
5% |ขาวผ่อง
5% |เลื่อมประภัสสร

วัดเชิงท่า ตั้งอยู่ใน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระ
รามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอูท่ อง) วัดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมือง ริมฝั่งซ้ายแม่น�้ำลพบุรี

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเขียนโดย พระอาจารย์ธรรม (เจ้าอาวาสสมัยนัน้ )
และครูแข ช่างสมัยรัชกาลที่ ๔ ภาพวาดเล่าเรือ่ งพุทธประวัติ และทศชาติชาดก โครงสีและ
องค์ประกอบในภาพ มีความสวยงามตามคตินิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ คือค่อนข้างคลุมด้วย
โทนสีเข้ม ใช้สีแดงชาด และทองค�ำเปลวในการขับเน้นจุดเด่นของภาพ
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วัดไก่เตี้ย

จ.กรุงเทพฯ

รต.๓๔

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๔)
© ปุราณ

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
35% |ขาบ
25% |เขียวก้านตอง
15% |ทอง
10% |ชาด
10% |ขาวผ่อง
5% |ฝุ่นด�ำ

แผนภูมิสัดส่โดวยนป ระ%มาสีณ

วัดไก่เตี้ย ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ภาพด้านบนเป็นจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ วาด
ประดับบนแผงไม้เพดาน ช่างเขียนเป็นลายดอกพุดตาน ถึงเป็นลายซ�ำ้ ๆ (pattern) แต่ให้ความ
งดงามอย่างวิเศษ ช่างถมพื้นหลังด้วยสีขาบ ดอกพุดตานกลีบนอกระบายสีขาวผ่องอมชาด
อ่อน สอดสีกลีบในด้วยแดงชาด ส่วนเกสร ก้านดอก ก้านใบปิดทองค�ำเปลว ตัดเส้นด้วยฝุน่ ด�ำ
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วัดมัชฌิมาวาส

จ.สงขลา

รต.๓๕

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๔)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
30% |ขาบ
25% |ลิ้นจี่
15% |ชาด
10% |เลื่อมประภัสสร
5% |ขาวผ่อง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |เขียวสมอ
5% |ทอง
วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่ที่ ถ.ไทรบุรี อ.เมือง
จ.สงขลา เป็นวัดใหญ่และส�ำคัญที่สุดในสงขลา
มีอายุเก่าแก่กว่า ๔๐๐ ปี จิตรกรรมภายในพระอุโบสถมีบันทึกไว้ว่า “จาฤกไว้เมื่อจุลศักราช
๑๒๒๕ ปีกลุ เบญจศก พ.ศ. ๒๔๐๖” ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ ภาพเล่าเรือ่ งพุทธประวัติ เทพชุมนุม
และทศชาติชาดก อีกทั้งยังมีภาพที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวไทยและชาวจีนในหัวเมืองทางใต้อีกด้วย

แผนภูมิสัดส่โวดยประม
น % าสีณ

ผลงานมีความงดงามโดดเด่น ด้วยการจับคู่สีหลัก ๒ สี คือ ขาบ และลิ้นจี่ (บางจุดเจือ
สีเลื่อมประภัสสร) ต้นไม้ใบไม้ระบายด้วยสีขาบ (ไม่ใช้สีเขียว) เน้นจุดเด่นในภาพด้วยแดงชาด
และปิดทองค�ำเปลวเฉพาะบางจุด
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วัดอุโบสถาราม

จ.อุทัยธานี

รต.๓๖

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๔)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |ลิ้นจี่
20% |เมฆคราม
10% |ชาด
10% |เขียวใบตอง
10% |ขาวผ่อง
10% |ทอง
5% |ฝุ่นด�ำ
5% |เหลืองรง

แผนภูมิสัดส่โดยประ
วน %มาณสี

วัดอุโบสถาราม เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำสะแกกรัง ตรงข้ามกับตลาดสดในเขตเทศบาล
เมือง จ.อุทัยธานี จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ภาพวาด
เล่าเรื่องพุทธประวัติ และพระอสีติมหาสาวก โครงสีพื้นค่อนข้างเข้ม ตามคตินิยมในสมัย
รัชกาลที่ ๔ คู่สีหลักคือสีล้ินจี่ และเมฆคราม ตัวอาคารระบายสีขาวผ่อง เน้นจุดเด่นด้วย
แดงชาด และทองค�ำเปลว
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วัดบวกครกหลวง

จ.เชียงใหม่

รต.๓๗

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๕)
© สิปปวิชญ์/

พ่อไก่อู

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
25% |ชาด
25% |ขาวผ่อง
15% |ฝุ่นด�ำ
10% |บัวโรย
10% |มอคราม
10% |ทอง
5% |คราม
วัดบวกครกหลวง ตั้งอยู่ใน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถเล่าเรื่องพุทธประวัติ
ทศชาติชาดก และชาดกนอกนิบาต จ�ำนวน
๑๔ ห้อง เป็นฝีมือของช่างชาวไทใหญ่
สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ประณีตงดงามและ
มีเอกลักษณ์อย่างล้านนาสูงมาก

แผนภูมิสัดส่โวดยประม
น % าสีณ

โครงสีที่ใช้มีเพียงไม่กี่สี สีหลักๆ คือ แดงชาด ขาวผ่อง ฝุ่นด�ำ และคราม ส่วนเสื้อผ้าตัว
ละคร เครื่องเรือน และอาคารบางส่วนระบายด้วยสีมอคราม เน้นจุดเด่นเครื่องทรงกษัตริย์ และ
ปราสาทราชวังด้วยทองค�ำเปลว
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วัดหนองบัว

จ.น่าน

รต.๓๘

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๕)
© พ่อไก่อู

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
30% |ขาวผ่อง
25% |ชาด
15% |เสน
10% |คราม
10% |ฝุ่นด�ำ
5% |มอคราม
5% |ทอง

แผนภูมิสัดส่โดวยนป ระ%มาสีณ
วัดหนองบัว เป็นวัดเก่าแก่ประจ�ำหมูบ่ า้ นหนองบัว ตัง้ อยูใ่ น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน จิตรกรรม
ฝาผนังเล่าเรื่อง “จันทคาธชาดก” (นิทานธรรมเก่าแก่ อันดับที่ ๑๑ ใน “ปัญญาสชาดก” ปัจฉิม
ภาค) และภาพพุทธประวัติ เขียนโดยช่างชาวไทยลื้อ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ภาพจิตรกรรมมีความ
งดงามสมบูรณ์ ให้อารมณ์แบบล้านนาสูง ใกล้เคียงกับจิตรกรรมวัดภูมินทร์ ในตัวเมืองน่าน
โครงสีหลักๆ ที่ช่างใช้ มีเพียงไม่กี่สี เช่น ขาวผ่อง ชาด คราม ฝุ่นด�ำ และมอคราม
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วัดภูมินทร์

จ.น่าน

รต.๓๙

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๕)
© สิปปวิชญ์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
30% |ชาด
25% |คราม
15% |ขาวผ่อง
10% |ดินแดง
10% |ฝุ่นด�ำ
5% |เขียวนวล
+ เจือเขียวก้านตอง
5% |ทอง

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.น่าน
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถจตุรมุข
เป็นผลงานของ “หนานบัวผัน” จิตรกร
พืน้ ถิน่ เชือ้ สายไทยลือ้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ภาพวาดมีความประณีตงดงาม โดดเด่น
ด้วยอารมณ์แบบล้านนาแท้ ภาพสัญลักษณ์ของวัดทีด่ งั ทีส่ ดุ คือ “ปูม่ า่ นย่าม่าน กระซิบรัก”

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

ภาพส่วนใหญ่เล่านิทานชาดกเรื่อง “คันธกุมาร” บางส่วนเป็นพุทธประวัติ โครงสีโดย
รวมสดใส และใช้สีเพียงไม่กี่สี สีหลักๆ คือ แดงชาด คราม ขาวผ่อง และฝุ่นด�ำ ส่วนสีเขียว
นวล (เจือเขียวก้านตอง) ใช้ระบายเสื้อผ้าตัวละคร และสถาปัตยกรรม
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วัดพระสิงห์

รต.๔๐

จ.เชียงใหม่

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๕)
© ปุราณ/

พ่อไก่อู

สีไทยในจิตรกรรม
โดยประม าณ
25% |คราม
15% |ชาด
15% |ฝุ่นด�ำ
15% |ทอง
10% |ดินแดง
5% |ขาวผ่อง
5% |เขียวนวล
+ เจือเขียวก้านตอง
5% |เหลืองรง
5% |มอคราม

แผนภูมิสัดส่โดยประ
วน %มาณสี

วัดภูมนิ ทร์ เป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก
ระดับวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระสิงห์
(พระพุทธสิหงิ ค์) พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์
คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ล้านนา
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
ลายค�ำฝัง่ ขวาเล่าเรือ่ ง “สังข์ทอง” ฝีมอื
“เจ็กเส่ง” จิตรกรล้านนาสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ฝัง่ ซ้ายเล่าเรือ่ ง “สุวรรณหงส์” ไม่
ปรากฏชือ่ ผูว้ าด เป็น ๒ เรือ่ งจากนิทาน
ทั้งหมด ๕๐ เรื่องใน “ปัญญาสชาดก”
ภาพด้านบนมาจากเรื่อง “สังข์ทอง” ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย กับเจ้าชายจาก
ต่างเมืองที่มาประชุมกันในวัง ภาพวาดให้อุดมคติอย่างล้านนาแท้ มีความประณีต
งดงามมาก โครงสีที่ครอบคลุมส่วนใหญ่คือ สีคราม แดงชาด ฝุ่นด�ำ ดินแดง ขาว
ผ่อง ส่วนทองค�ำเปลวใช้ขับเน้นเครื่องทรงกษัตริย์ และปราสาทราชวังให้งดงามยิ่งขึ้น
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วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดกลางบ้านลาน)

จ.ขอนแก่น

รต.๔๑

สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๗)
© ภาพจากเว็บไซต์

สีไทยในจิตรกรรม
โ ดยป ร ะม า ณ
35% |คราม
30% |เหลืองรง
20% |ขาวผ่อง
10% |เขียวก้านตอง
5% |ฝุ่นด�ำ

วัดมัชฌิมวิทยาราม หรือ วัดกลางบ้านลาน ตั้งอยู่ใน
ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาพจิตรกรรมวาด
ประดับอยู่บนฝาผนังด้านนอกพระอุโบสถ หรือ “สิม”
ในภาษาอีสาน โดยฝีมือช่างพื้นบ้าน สันนิษฐานว่าน่า
จะวาดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ภาพวาดเล่าเรือ่ งมหาชาติ
หรือ “เวสสันดรชาดก” ชาติสุดท้ายในทศชาติชาดก
บ�ำเพ็ญทานบารมี ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

แผนภูมิสัดส่โวดยปน ระม% าสีณ

ผลงานใช้สีเพียงไม่กี่สี เน้นโทนสีคราม ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่นของภาพวาดหรือ “ฮูปแต้มอีสาน” สีหลักๆ
มีเพียง ๕ สีคือ สีคราม เหลืองรง ขาวผ่อง เขียวก้าน
ตอง และฝุ่นด�ำ ไม่ใช้ทองค�ำเปลว แต่มีความงดงาม
และให้อารมณ์แบบศิลปะพื้นถิ่นอีสาน
46

จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๓ ‘ตามรอยสีไทย’

w w w. jitdrath an ee. com /rebi r t h/2016

ขอขอบคุณ
คุณสิปปวิชญ์ บุณยพรภวิษย์ : ผนังเก่าเล่าเรื่อง |อ.ยุทธนา วิวัฒน์เดชากุล : ปุราณ วิวัฒน์
คุณวิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี : Artistic Acrylic Colour |คุณกิติพงษ์ กล�่ำกองกูล
อ.สุรชัย จงจิตงาม : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผ

มและครูปุราณ พยายามคัดเลือกภาพจากหลายๆ วัด ที่มีโทนสีค่อนข้างแตกต่าง
จากหลายสมัย และหลายภาคของประเทศไทย จากข้อมูลดิบที่พวกเรามี เพื่อให้
เพื่อนๆ สมาชิกกลุ่ม “วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี” ได้มีตัวเลือกที่หลากหลาย ในการ
เลือกกลุ่มสีไทยที่ตนเองสนใจ เพื่อน�ำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อร่วมแสดงใน
นิทรรศการครั้งที่ ๓ ของกลุ่ม จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๓ ‘ตามรอยสีไทย’
หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด อันเนือ่ งมาจากการท�ำเอกสารโครงการในครัง้ นี้ ผม
ต้องขอภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
จิด.ตระ.ธานี

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ที่ blog ‘ลุงไก่อูเดินเล่น’
www.jitdrathanee.com/gaiu
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