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Comparison Jataka content between The red bamboo and Jataka commentary

found that the red bamboo adding events and more detailed content than other forms. The

relationship with painting is to create images of Chuchock ,and related behavioral addiction

literature that focuses on the entertainment profane greater during the 24th Century onwards.

Vassantara Jataka murals relation on The life of Buddha and Trai - Phum (Three

Worlds) , the murals of Na Saeng temple at Lampang is the best representation. Painting

the group of Phra Bot is relationship with Pra Malai manuscript as well. The pattem of Phra Bot

from Wat Phra Yuan at Lamphun and Wat Pong Sanuk at Lampang are the most of

correlated with the red bamboo manuscript. The development of painting Jataka Lanna in the

first half of the 25th century shown that plural art from Myanmar - Shan art and

Rattanakosin art, that seen from the Jataka paintings Lampang group reflection policies from

local elites in the formation of Bangkok - modernization. ln districts half century after the 25th

will focus on modern style that reflects the creation of nation - states ideology.

Operating in the rituals and beliefs about the great preachment (Thum Luang) are

pointing out the brief time of the worldview of people who can imagine the world of the Sri Ariya

Mettraiya. lncludes an integrated set of local knowledge in the bargaining power of discourse

Chuthut,this making Phra Bot paintings serve as a "visual language" in cultural communication.
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

เอกายะโน อะยัง  ภกิขะเว  มัคโค สัมมะทักขาโต   สัตตานัง วิสุทธิยา 
โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ          ทุกขะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมายะ 
“ดกูรภิกษุทัง้หลาย ทางนีเ้ป็นทางไปอนัเอก        เพ่ือความบริสทุธ์ิ หมดจดของสตัว์ทัง้หลาย 
เพ่ือความก้าวลว่ง ซึง่ความโศก และความร ่าไรร าพนั       เพ่ือความดบัไปแห่งทกุข์และโทมนสั” 

( มหาสติปัฐฐานสตูร, พระอภิธรรม ๗ คมัภีร์) 
 

 การศกึษาครัง้นี ้  แม้ผู้ศกึษายงัไมเ่ข้าถึงทานบารมี แตค่วามกรุณาแหง่ทานปัญญา
ของผู้ ท่ีชว่ยเหลือข้าพเจ้า  ก็ท าให้เห็นมรรควิธีแหง่ปัญญาทาน   ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคณุ 
นายสมคิด นางบญุศรี อาวรณ์ พอ่และแม่ ผู้ เป็นพรหมของลกู เข้าใจลกูทกุการกระท า และเฝ้ามอง
การเติบโตของลกูอย่างอาดรู, นพ.สมพล - ผศ.ดร.ศรีจนัทร์ อาวรณ์, อ.สมบรูณ์ นางบงัอร อาวรณ์ 
ลงุและป้าท่ีเมตตาตอ่หลานเสมอมา และขอขอบพระคณุ 
 ภาควิชาศลิปะไทย คณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ภาควิชาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถ่ิน  คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา , ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ โครงการอนรัุกษ์พระบฏฯ   วิทยาลยัอินเตอร์เทค ล าปาง  ,พิพิธภณัฑ์วดั
ปงสนกุ จ.ล าปาง   
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ,  ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์  อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ ศ.สายันต์  ไพรชาญจิตร์ , รศ.กรรณิการ์   วิมลเกษม, รศ.ดร.เชษฐ์  
ตงิสญัชลี ได้เมตตารับเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 อ.วิถี พานิชพนัธ์, ศ.มล.สรุสวสัดิ ์ ศขุสวสัดิ ์, ผศ.เธียรชาย  อกัษรดิษฐ์, อ.ดร.สืบศกัดิ ์ 
แสนยาเกียรตคิณุ,อ.สราวธุ รูปิน, ผศ.ดร.ประภสัสร์   ชวูิเชียร,อ.พสัวีสิริ   เปรมกลุนนัท์,อ.ทวี  เสรี
วาส, อ.เฉลิมชนม์    จิตจินดา,อ.อนกุลู   ศริิพนัธ์ , อ.สิทธิพร  เนตรนิยม, อ.ศรยทุธ   เอ่ียมเอือ้ยทุธ
,อ.กุศล    พยคัฆ์สกั, อ.อญัชลี หาญฤทธ์ิ,  อ.จกัรพนัธ์ ม่วงคร้าม, อาจารย์ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ  
ใจอินทร์, คณุเบญจวรรณ พลประเสร็ฐ, คณุฐาปกรณ์ เครือระยา ,นายณรงค์ ใหมน้่อย  
 ข้าพเจ้าขออทุิศความดีของการศกึษาครัง้นีใ้ห้แก่ “นางสาวรินทร์ดา ช านาญยา”       
“นางสาวรุ่งนภา คณุาเทพ” ผู้หลอ่หลอมโลกแหง่การค้นหาความจริงในสจัธรรมชีวิต 
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๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

 “เวสสนัดรชาดก” เป็นหนึง่ในวรรณกรรมนิบาตชาดก หมวดขทุทกนิกาย ชาดก พระ
สตุตนัตปิฎก พระไตรปิฎก จดัเป็นชาดก ๑๐ เร่ืองส าคญัในจ านวน ๕๔๗ หรือเรียกวา่ “ทศชาติ
ชาดก”  โดยมี “เวสสนัดรชาดก” เป็นเร่ืองสดุท้ายของทศชาตชิาดกท่ีกล่าวถึงพระโพธิสตัว์บ าเพ็ญ
บารมีครบ ๑๐ ประการ๑  กลา่วเฉพาะ “เวสสนัดรชาดก” ในวฒันธรรมล้านนา น่าจะปรากฏขึน้
ในชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๐ เป็นต้นมา๒ หลกัฐานส าคญัคือการประพนัธ์เป็นวรรณคดีบาลีคือ “ 
เวสันตรทีปนี” โดยพระศิริมงัคลาจารย์ ราว พ.ศ.๒๐๖๐๓ เวสสนัดรชาดกยงัถือเป็นกลุม่
วรรณกรรมส าคญัท่ีนิยมนิพนธ์ขึน้อย่างตอ่เน่ือง เห็นได้จากการส ารวจคมัภีร์ใบลานภาคเหนือใน
ทศวรรษ ๒๕๒๐ – ๒๕๓๐ พบกลุม่เวสสนัดรชาดก (มหาชาตชิาดก) นีม้ากกว่า ๑,๔๒๔ ผกู๔ และ
พบวา่มีการนิพนธ์เวสสนัดรชาดกไว้มากกวา่ ๑๕๐ ส านวน อาทิ ส านวนอโุมงค์ด า, อินท์ลงเหลา , 
สร้อยสงักร, ไผแ่จ้เรียวแดง เป็นต้น แตล่ะส านวนจะแสดงลีลาและลกัษณะเฉพาะพืน้ถ่ินเอาไว้
ด้วย๕  

 เม่ือหนัมาพิจารณาข้อมลูงานจิตรกรรมฝาผนงัล้านนาในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
พบวา่นิยมเขียนภาพเวสสนัดรชาดกมากกวา่ทศชาตชิาดกมาก (วาดทศชาตชิาดกไมค่รบสิบชาติ) 
และพบร่วมกบัภาพพทุธประวตัหิรือชาดกหรือวรรณคดีท้องถ่ิน๖ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หลกัฐานกลุม่
งานจิตรกรรมฝาผนงัในเชียงใหม ่ล าพนู และล าปาง (พืน้ท่ีลุม่น า้ปิงและวงั) อาทิ จิตรกรรมวดับวก

                                                        
 ๑ มหำเวสสันดรชำดกส ำนวนเทศนำ ๑๓ กัณฑ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๔), ๑. 
 ๒สิงฆะ วรรณสัย, ปริทัศน์วรรณคดีล้ำนนำไทย  (เชียงใหม่ : โครงการต าราคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๒๓), ๗๑. 
 ๓อภิรมย์ สีดาค า และ เสริมศิลป์  สุภเมธีสกุล, “ วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย” ใน วรรณคดีบำลี 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๑๓๖. 
 ๔อดุม รุ่งเรืองศรี,วรรณกรรมล้ำนนำ (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, ๒๕๔๖), ๑๙๙. 
 ๕เอมอร ชิตตะโสภณ, ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณกรรมล้ำนนำกับวรรณกรรมประจ ำชำติ (เชียงใหม่: 

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๓๓), ๓๐. 
 ๖ สน สีมาตงั, โครงสร้ำงจติรกรรมฝำผนังล้ำนนำ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๖), ๓๙ – ๔๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒ 

 
ครกหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม,่ จิตรกรรมวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
เป็นต้น  

 นอกจากนัน้จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกยงัปรากฏในผืนผ้าพระบฏอีกด้วย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการค้นพบข้อมลูใหมข่องพระบฏกลุม่เมืองล าปาง คือ พระบฏวดัปงสนกุ อ.เมือง๗ พระบฏ
วดันาคตหลวง อ.แมท่ะ๘ โดยเฉพาะชิน้หลงันีเ้ป็นผืนผ้าขนาดยาวและมีจารึกระบไุว้วา่คือ “ ผ้าคา่ว
เวสสนัตระ” และ จารึกอายกุารสร้างไว้ พ.ศ.๒๔๔๒๙   

 ในด้านการศกึษาวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัส านวนท้องถ่ินนัน้ เราพบว่า
นกัวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรม มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ส านวนไผแ่จ้เรียวแดง 
พบร่องรอยของภาษาโบราณ ชีใ้ห้เห็นการปรับเปล่ียนโครงสร้าง เนือ้หา และวิธีการเลา่เร่ืองท่ี
แตกตา่งไปจากเวสสนัดรชาดกในพระไตรปิฎก รวมทัง้มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นส านวนหลกัหรือ
แมแ่บบท่ีน าไปสูก่ารนิพนธ์หรือขดัเกลาให้เกิดส านวนอ่ืนๆ๑๐  น าไปสูก่ารตัง้สมมตุฐิานใหมท่ี่นา่
ตรวจสอบคือ เป็นไปได้หรือไมว่า่ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกจะมีความสมัพนัธ์กบัวรรณกรรม
เวสสนัดรชาดกท้องถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง นีด้้วยเชน่กนั 

 ในด้านประวตัศิาสตร์สงัคมล้านนา ปรากฏการณ์ในสงัคมร่วมสมยัในชว่งสถาปนารัฐ
ชาตใินทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็นต้นมา วดัในภาคเหนือตอนบนหลายแหง่มีการจ้างกลุ่มชา่งจิตรกรมา
วาดจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกแบบสมยัใหม ่  แม้ว่าจะผา่นการปรับปรุงรูปแบบศลิปะแนวสมจริง
จากตะวนัตกผ่านทางกรุงเทพฯ โดยชา่งท้องถ่ิน แบบแผนของงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกชดุ ส.
ธรรมภกัดี เป็นต้นแบบ๑๑ กระทัง้ท าให้เกิดวาทกรรมงานชา่งแบบใหมใ่นสงัคมภาคเหนือปัจจบุนั  
ซึง่การศกึษาจิตรกรรมในระยะดงักลา่วก็ยงัไมป่รากฎมากนกัเชน่กนั 

 เม่ือประมวลปัญหาดงักลา่วข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการศกึษาท่ีผา่นมา ยงัไมมี่การ
วิเคราะห์เช่ือมโยงองค์ความรู้เก่ียวกบัเวสสนัดรชาดกท่ีเช่ือมโยงบนฐานวรรณกรรม จิตรกรรม 

                                                        
 ๗ ปงสนุก : คนตัวเลก็กับกำรอนุรักษ์ (กรุงเทพฯ: อษุาคเนย์, ๒๕๕๐), ๙๗. 
 ๘ เธียรชาย อกัษรดิษฐ์ และคณะ, รำยงำนกำรวจิัยเร่ือง กำรศึกษำเปรียบเทียบงำนศิลปกรรมทำงพุทธ

ศำสนำของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รัฐฉำน สหภำพพม่ำ และชุมชนแม่ทะ จังหวัดล ำปำง  (เชียงใหม่: ศนูย์โบราณคดี
ภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๕๒), ๙๗. 

 ๙ สรุชยั จงจิตรงาม, “พระบฏวดันาคตหลวง: การค้นพบใหม่ของจิตรกรรมล้านนา,” เมืองโบรำณ ๓๔, ๓     
(กรกฎาคม – กนัยายน  ๒๕๕๑) : ๑ – ๖. 

 ๑๐มชัฌิมา วีรศิลป์, “การศกึษาวรรณกรรมล้านนาเร่ืองเวสสนัตรชาดก ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙), ๔๒. 

 ๑๑ ภาณพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝำผนังล้ำนนำ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), ๑๐๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓ 

 
ประวตัิศาสตร์และความเคล่ือนไหวทางวฒันธรรมของคนในสงัคม ตลอดจนในความสมัพนัธ์
ระหวา่งจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกกบัประเพณีพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง๑๒ หรืออาจกลา่วได้วา่ ยงัไม่
ปรากฏการศกึษาค้นคว้าในเชิงสหวิทยาการ ดงันัน้ การศกึษาจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในครัง้นี ้จงึ
มุง่หวงัตรวจสอบและวิเคราะห์ภมูิปัญญางานชา่งโบราณ ด้วยวิธีการแบบสหวิทยาการ เพ่ือเป็น
สว่นส าคญัในสร้างคณุคา่ทางวิชาการในมมุมองใหม่  ตลอดจนเป็นสว่นส าคญัในเตมิเตม็องค์
ความรู้ทางด้านล้านนาศกึษา ด้วยวิธีการทางประวตัิศาสตร์ศลิปะ 
 
๒.ค ำถำมกำรศึกษำ 
        ๒.๑ ภายใต้กรอบคิดในวฒันธรรมพทุธศาสนา จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกล้านนา
สมัพนัธ์กบัอรรถกถาเวสสนัดรชาดก และวรรณกรรมเวสสนัดรท้องถ่ิน ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงท่ีถือว่า
เป็นส านวนโบราณหรือไม ่อยา่งไร  
  ๒.๒ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกกบัพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง สะท้อนมโนทศัน์ทาง
วฒันธรรมพทุธศาสนาในสมยัหวัเมืองประเทศราชล้านนา ชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ อยา่งไร 
  ๒.๓ การปรับเปล่ียนรูปแบบงานจิตรกรรมในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ เกิดขึน้ภายใน
บริบทใดและสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมล้านนาภายใต้กรอบรัฐชาตอิย่างไร 
 
๓.วัตถุประสงค์กำรศึกษำ   

๓.๑. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมเวสสันดรชาดกกับอรรถกถา
เวสสนัดรชาดก และวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง   

๓.๒ เพ่ือศกึษาประตมิาณวิทยาและการแสดงออกของงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก 
กบักลุม่จิตรกรรมชาดกในศลิปะล้านนา และอิทธิพลศลิปะจากวฒันธรรมใกล้เคียง 

๓.๓ เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ใหม่จากเวสสันดรชาดก เชิงสหวิทยาการ บนพืน้ฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม  ผ่านระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวตัศิาสตร์ศลิปะ 
 
 
 

                                                        
๑๒ ยุพิน เข็มมุกด์,บรรณาธิการ, ตัง้ธรรมหลวง : เทศน์มหำชำติล้ำนนำ (เชียงใหม่: บีเอสดี การพิมพ์

,๒๕๔๓), ๑๔. 

   ส
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๔ 

 
๔.สมมุตฐิำนของกำรศึกษำ 

 ๔.๑ ชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ล้านนาได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัรัฐสยาม ชนชัน้ปกครองของ
รัฐสยามได้ฟืน้ฟวูรรณกรรมทศชาตชิาดกและเวสสนัดรชาดกขึน้ เชน่เดียวกบัหวัเมืองล้านนา ท า
ให้ความนิยมในการสร้างงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกร่วมกบัชาดกอ่ืน ๆ ตามแบบแผนศลิปะ
รัตนโกสินทร์ แตง่านจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกล้านนากลบัแสดงรูปแบบศลิปะท่ีรับอิทธิงานชา่ง
หลากหลาย ทัง้จากศลิปะรัตนโกสินทร์ผสมผสานพมา่ - ไทใหญ่  

 ๔.๒ ในสงัคมล้านนา วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกมีการผลิตซ า้ และปรับปรุงใหม่
หลายส านวนตามกลุม่วฒันธรรมท้องถ่ิน ท าให้เนือ้หาและการแสดงออกทางจิตรกรรมเวสสนัดร
ชาดกมีความหลากหลายตามเนือ้หาเฉพาะวรรณกรรมด้วย แตง่านจิตรกรรมเหลา่นีน้า่จะ
แสดงออกใกล้เคียงกบวรรณกรรมฉบบัส าคญัคือ ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง มากกวา่อรรถกถาเวสสนัดร
ชาดก 

 ๔.๓ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกทัง้กลุม่จิตรกรรมฝาผนงั และกลุม่พระบฏท่ีสร้างขึน้
ในชว่งคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ มีการบนัทกึภาพและเลา่เร่ืองวิถีชีวิตของผู้คนมากขึน้ สะท้อน
การรวบรวมผู้คนหลงัยคุฟืน้ฟบู้านเมือง และงานจิตรกรรมกลุม่ท่ีสร้างขึน้ในชว่งทศวรรษ ๒๕๐๐ 
ได้รับแบบแผนใหมจ่ากจิตรกรรมแบบสมจริง และหรืองานเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี โดยมี
กลุม่ชา่งชาวเชียงใหม ่ ล าพนูและล าปาง เป็นจดุเร่ิมต้นในการวาดและรับจ้างผลิตงาน กระทัง่เป็น
ต้นแบบส าคญัของงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกสมยัใหม่ในสงัคมล้านนาสมยัใหม ่ 

 ๔.๔ กลุม่จิตรกรรมพระบฏเวสสนัดรชาดก ได้รับความนิยมมากในกลุ่มช่างเชียงใหม ่
– ล าพนู และกลุม่ชา่งล าปาง มีความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตรกรรมกบัวรรณกรรมและพิธีกรรมตัง้ธรรม
หลวงพระบฏในฐานะส่ือของวรรณกรรม ผ่านพิธีกรรมเพ่ือส่ืออุดมการณ์พุทธศาสนาท่ีมีส่วน
ส าคญัในการเรียงร้อยผู้คนในชมุชน     บนฐานการปรับเปล่ียนโครงสร้างการอปุถมัภ์จากเจ้าเมือง
หรือเจ้านายท้องถ่ิน มาสู่กลุ่มพ่อค้าคหบดี     กระทัง่งานจิตรกรรมสามารถเกิดระบบการตลาดท่ี
ช่างได้รับการอปุถมัภ์จากชนชัน้กลางใหม่มากขึน้        สะท้อนการประวตัิศาสตร์สงัคมล้านนาท่ี
ปรับเปล่ียนอยา่งยิ่งในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
 
 
 
 
 
 

   ส
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๕ 

 
๕.กรอบแนวคิดกำรศึกษำ    
 

 
       
 
๖.ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  ๖.๑  ศกึษาวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง ฉบบัปริวรรตตรวจสอบ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อดุม รุ่งเรืองศรี  
  ๖.๒  ข้อมลูจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก ทัง้จิตรกรรมฝาผนงัและพระบฏ ท่ีสร้างสรรค์
ขึน้ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ในกลุม่เชียงใหม ่ล าปาง และล าพนู โดยเน้นข้อมลูหลกัฐานจากกลุม่
ล าปางเป็นหลกั  
  ๖.๓ ศกึษาจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก บนพืน้ฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรม 
จิตรกรรม  พิธีกรรม และกลุม่ชา่ง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมท่างประวตัศิาสตร์ล้านนาในชว่งพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ 

 
๗.วิธีกำรศึกษำ 
  ๗.๑ ทบทวนวรรณกรรมและสถานภาพองค์ความรู้จากภาคเอกสาร  
  ๗.๒ ศกึษาข้อมลูภาคสนามจากแหลง่ท่ีตัง้ของงานจิตรกรรม 

เวสสันดร
ชำดก 

วรรณกรรม 

จิตรกรรม 

ประวัติศำสตร์ 
ศิลปะ 

เศรษฐกิจ
กำรเมือง 

 

มำนุษยวิทยำ
ศำสนำ 

 

ประวัติศำสตร์
สังคมล้ำนนำ 



๖ 

 
  ๗.๓ ศกึษาวรรณกรรมอรรถกถาเวสสนัดรชาดก และเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียว
แดง เพ่ือสงัเคราะห์ประเดน็เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบังานจิตรกรรม 
  ๗.๔ ศึกษาจิตรกรรมเวสสันดรชาดกเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบศิลปะ และประติมาณ
วิทยา เพ่ือหาความสมัพนัธ์กบังานวรรณกรรม 
  ๗.๕ ศึกษากรอบแนวคิดเพ่ือสร้างวิธีการอธิบายทางประวัติศาสตร์สังคมล้านนา
ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ผา่นงานจิตรกรรม 
  ๗.๖ วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรม และพิธีกรรม ร่วมกับ
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์และหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 
  ๗.๗ น าเสนอประเดน็  สรุปผลการศกึษา และเรียบเรียงผา่นรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 
๘.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 ๘.๑ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภูมิปัญญางานช่าง
โบราณ  ลกัษณะเฉพาะทางงานชา่ง และอิทธิพลทางศลิปะ  

 ๘.๒ วิธีการศกึษาวิจยัในแบบสหวิทยาการ ก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้จาก
ด้านวรรณกรรม จิตรกรรม ประวตัศิาสตร์ และพิธีกรรม  

 ๘.๓ การเตมิเตม็ประวตัศิาสตร์สงัคมล้านนา และสร้างคณุคา่ทางวิชาการให้แก่งาน
จิตรกรรมท่ีเป็นสว่นส าคญัการสืบทอดประเพณีตัง้ธรรมหลวง  

 ๘.๔ น าไปสูก่ารออกแบบงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกแบบล้านนาแบบร่วมสมยั 
 
๙.ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 ๙.๑.  ช่ือตวัละครในวรรณกรรมและจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก จะใช้ช่ือตอ่ไปนีคื้อ พระ
เจ้าสญัชัย,นางผุสดี,พระเวสสันดร,นางมัทรี,กัณหา,ชาลี,พรานเจตตบุตร,อัจจุตฤาษี,ชูชก,นาง
อมิตตดา 

 ๙.๒ ช่ือกณัฑ์ ๑๓ กณัฑ์ จะใช้ช่ือตอ่ไปนี ้ ทศพร, หิมพานต์, ทานกณัฑ์,  วนปเวสน์,    
ชชูก, จลุพน, มหาพน, กมุารบรรพ์, มทัรี, สกักบรรพ์, มหาราช, ฉกษัตริย์ และนครกณัฑ์ 

 ๙.๓  การอ้างอิงเนือ้หาท่ีคดัมาจากวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกล้านนา   ฉบบัไผ่แจ้
เรียวแดง อ้างอิงจาก อุดม รุ่งเรืองศรี.  เวสสันตรชำดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง (เชียงใหม่: 
ส านกังานกองทนุเพ่ือสงัคม ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้านนาของ
โฮงเฮียนสืบสานภมูิปัญญาล้านนา, ๒๕๔๕) โดยจะเรียกในงานศกึษานีว้า่ “ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง” 



๗ 

 
บทที่  ๒ 

เวสสันดรชาดก : องค์ความรู้และการศึกษาท่ีผ่านมา 
   
 

 “...ความใจบุญสุนทานอันไร้อัตตาของพระเวสสันดร ผู้ทรงบริจาคทุกสิ่งทุก
อย่าง   แม้กระทัง่บุตรภรรยา    เป็นเร่ืองราวท่ีแพร่หลายท่ีสุดในโลก พุทธศาสนา  
เร่ืองราวนีเ้ป็นท่ีเล่าขานสืบทอดกันมาในภาษาพุทธศาสนาทุกภาษา  ในวรรณคดี
ชัน้สูง   ในบทกลอนชาวบ้าน  มีการน าเสนอเร่ืองราวนีใ้นศิลปะของดินแดนพุทธ
ศาสนาทุกแห่งหน  เร่ืองราวของพระเวสสนัดรเป็นแก่นแกนของบทเทศน์ นาฏกรรม  
การร่ายร า  และพิธีกรรมจ านวนมากมายนบัไม่ถ้วน  ในดินแดนพทุธศาสนาอย่างศรี
ลงักาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  เดก็ ๆ ยงัร ่าเรียนเร่ืองราวของพระเวสสนัดรกนัทกุ
คน  แม้ชีวประวตัขิองพระพทุธองค์เอง ก็ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกักนัดีเทา่เร่ืองนี.้...”๑  

   
 จากข้อสังเกตของ ศาสตราจารย์ ริชาร์ด กอมบริคท์  ได้ชีใ้ห้เห็นเร่ืองราวของพระ
โพธิสัตว์เวสสันดรท่ีแพร่หลายในโลกพุทธศาสนาทุกพืน้ท่ีและถูกน าไปปรับใช้กับงานทางพุทธ
ศาสนาต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับพุทธศาสนาในสงัคมไทยทัง้สมยัจารีตและร่วมสมัย เร่ืองราวพระ
เวสสันดรได้ขยายวงกว้างและถูกผลิตซ า้มากมาย๒ อย่างน้อยท่ีสุดอาจเห็นได้จากการผลิตซ า้
วรรณกรรมเวสสนัดรในคมัภีร์ใบลานของวฒันธรรมล้านนา 

 นอกเหนือองค์ความรู้จาก “ไตรภมูิ” ซึง่วา่ด้วยโลกและจกัรวาลในทศันะพทุธ และกลุ่ม
คมัภีร์พุทธประวัติ เช่น ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ชุดความรู้จากคัมภีร์พุทธศาสนาท่ีนิยมอย่าง
ยาวนานในสงัคมไทยและท้องถ่ินอีกชดุหนึ่งนัน้คือ “เวสสนัดรชาดก” เนือ้แท้ของเวสสนัดรชาดกมี
สว่นอยา่งยิ่งตอ่อดุมการณ์ พฤตกิรรม และการแสดงออกของผู้คนในสงัคม๓ 

                                                        
 ๑ Margaret Cone and Richard F. Gombrich, The Perfect Generosity of Prince Vessantara (Oxford: 

Clarendon Press, 1977), xv.     

 ๒ Steven Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities: Utopias of Pali Imaginaries (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998), 497 – 498.  

 ๓ Patrick Jory, “A History of Thet Maha Chat and Its Contribution to a Thai Political Culture,” 
(Doctorial Dissertation : Australian National University,1996) 



๘ 
 

 ในบทนีจ้ะประมวลองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออกผ่านเวสสนัดรชาดก ทัง้ใน
ด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม พิธีกรรม พฤติกรรมและการแสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยเน้นท่ีขอบเขตและความส าคญัของผู้คนในพืน้ท่ีล้านนาเป็นหลกั อนัจะเป็นฐานใน
การวิเคราะห์ในบทอ่ืนๆ ตอ่ไป ประกอบด้วย 

๑. วรรณกรรมเวสสนัดรชาดก 
๒. วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกในล้านนา 
๓. จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในศลิปะล้านนา 
๔. เวสสนัดรชาดกกบัประเพณีตัง้ธรรมหลวง(เทศน์มหาชาต)ิ  
๕. สถานภาพการศกึษาท่ีผา่นมา 

 
๑.วรรณกรรมเวสสันดรชาดก 

 
๑.๑ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในคัมภีร์กลุ่มอินเดีย – ศรีลังกา  

“...ความเดิมพระเวสสนัดรชาดกเป็นเพียงคาถาสัน้ๆ เท่านัน้ท่ีมีอยู่ใน
พระไตรปิฎก แต่ท่ีเรารู้เร่ืองราวต่าง ๆ มากมายอย่างเช่นทุกวันนี ้จนบางคนถึงกับ
เข้าใจวา่เป็นเร่ืองท่ีพระพทุธองค์เลา่ไว้โดยละเอียด พาลต าหนิการบริจาคภรรยา บตุร 
ของพระเวสสนัดร และเกลียดชชูกเอามากๆ สิ่งท่ีควรระลกึเสมอ...คือ ๑) พทุธศาสนา
สอนให้ท าในสิ่งท่ีตรงกนัข้ามกับความคิด สวนกระแสกิเลส   ...แต่ในเร่ืองเวสสนัดร 
ยอมเสียสละภรรยา บุตรอนัเป็นท่ีรักของตน  ...แต่ตัง้ความหวงัไว้ท่ีโพธิญาณ   เพ่ือ
ชว่ยเหลือสตัว์โลกให้พ้นวัฎฎสงสาร ๒) เป็นธรรมดาของวรรณคดี ท่ีต้องส่ือให้เห็นถึง
อารมณ์พืน้ฐานของตวัละคร สิ่งท่ีไม่ควรมองข้ามคือ เนือ้หาท่ีแท้จริงของเร่ืองว่าท่าน
สอนอะไร...”๔ 

 
 ชาดก มีท่ีมาจากค าว่า “ชาตกะ” (แปลตามรูปศพัท์หมายถึงเร่ืองท่ีเกิดขึน้) ชาดกหรือ

ชาตกะเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าในอดีตท่ีเสวยพระชาติตา่งๆ ทัง้เป็นมนษุย์
และสตัว์ (Buddhist Birth Stories)๕ ท่ีมาของเนือ้เร่ืองชาดกมีทัง้จากนิทานพืน้บ้านในอินเดีย

                                                        
๔ พระธรรมปิฏก( ป.อ.ปยตุโต), ก้าวไปในบุญ (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๒), ๘๑. 
๕ V. FausbÜll, Buddhist Birth Story, volume V. , Translate by T.W.Rhys Davids (London: Trbner 

&Ludgate Hill, 1980), ii. 



๙ 
 
โบราณ อาจมาจากนิทานโบราณของกรีกและเปอร์เซีย บางเร่ืองมีท่ีมาจากพระสตูรหรือบางเร่ืองมี
ท่ีมาจากพระวินยั๖รวมทัง้ชาดกจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ได้มีก าเนิดจากพทุธศาสนา และยงัปรากฏการ
แหลง่รวบรวมในท่ีอ่ืนๆ ของอินเดียเชน่ ในนิทานปัญจตนัตระ และกถาสริตสาคร เป็นต้น๗ ชาดกไม่
จ ากัดอยู่เฉพาะพระไตรปิฎก แต่ยังปรากฏการนิพนธ์แต่งเพิ่มเติมและปรับเปล่ียนในชั น้หลัง 
อย่างไรก็ดี ชาดกท่ีมีท่ีมาจากการเทศนาหรือระลึกชาติได้นัน้ มีการแต่งขึน้ในชัน้หลงั (โดยวิธีการ
แต่งร้อยแก้วอธิบายคาถาต่างๆ ) เรียกว่า “อรรถกถา” จะปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฏก พระ
สตุตนัตปิฎก หมวดขทุทกนิกาย๘  

 ชาดกในค าวา่ประมวลชาดก (ชาตก  สโมธาเนสิ) ไม่ได้ประมวลเอาเฉพาะการเกิดของ
พระโพธิสตัว์เทา่นัน้ แตป่ระมวลเอาการเกิดของบคุคลตา่งๆ เข้าไว้ด้วย อาทิ การเกิดของพระเถระ
ท่ีเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าในชาตินัน้ๆ เป็นต้น เช่นเดียวกับหลักฐานวรรณกรรมฝ่ายบาลี เม่ือ
กล่าวถึงเร่ืองราวในอดีตของพระพุทธเจ้าและของพระสาวก ตลอดถึงอุบาสกและอุบาสิกา 
นอกจากใช้ค าวา่ชาดกแล้วยงัมีค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ดงันี ้

จริยา ดงัท่ีปรากฏคมัภีร์จริยาปิฎก ขทุทกนิกาย เล่มท่ี ๓๓ หมายถึงเฉพาะการ
บ าเพ็ญบารมีต่างๆ ของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น “ทานคือการให้” “ศีลคือการรักษากายวาจาให้
เรียบร้อย” และ “เนกขมัมะคือการออกบวช” (คมัภีร์ในล้านนาเรียกวา่ “ปารมีกฏู”) 

อปทาน ดงัท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกอปทานเล่มท่ี ๓๒ เป็นการแสดงประวตัิการ
บ าเพ็ญคณุงามความดีตา่งๆ ทัง้ของพระพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้า พระสาวก เป็นเร่ืองท่ีพระ
พทุธองค์เลา่ถึงเร่ืองท่ีพระองค์เคยประพฤตปิฏิบตัใินอดีต มีทัง้ท่ีประพฤตดีิและประพฤตชิัว่ 

วัตถ ุ ดงัท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกขทุทกนิกายเล่มท่ี ๒๖ เป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงผล
กรรมท่ีท าให้บุคคลนัน้ได้เสวยสุขในสวรรค์ ความทุกข์ในการเกิดเป็นเปรต เรียกว่า “วิมานวตัถุ” 
และ “เปตวตัถ”ุ เร่ืองแรกมกัเป็นเร่ืองท่ีเทวบตุรตอบค าถามพระโมคคลัลานเถร ท่ีถามถึงสาเหตกุาร
ได้ไปเกิดในสวรรค์ชัน้ตา่งๆ เร่ืองท่ีสอง เป็นเร่ืองท่ีพระเถระบางรูปพบเปรตท่ีมีลกัษณะอาการตา่งๆ 
และได้ถามถึงสาเหตนุัน้ๆ เปรตก็เลา่ถึงผลกรรมในอดีต เป็นต้น 

ส าหรับวรรณกรรมฝ่ายสนัสฤตนัน้ เม่ือกล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัว์ใน
อดีตชาติจะใช้ค าว่า “อวทาน” ซึ่งเน้นการบ าเพ็ญบารมีโดยการสละชีวิตของพระองค์เอง หรือ

                                                        
 ๖ นิยะดา  เหลา่สนุทร, ปัญญาสชาดก (กรุงเทพฯ: แมค่ าฝาง, ๒๕๓๘), ๑๘ – ๒๒. 
 ๗ เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต์, นิทานพืน้บ้านเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 

๒๕๓๓ ), ๒๑๗. 
 ๘ สืบพงษ์ วรรณชาติ, วรรณคดีชาดก (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒),๑. 



๑๐ 
 
มิฉะนัน้ก็หมายถึงการท่ีสละสิ่งตา่งๆ มีอฐับริขารเป็นต้น หรือกล่าวได้ว่าเน้นพฤติกรรมในอดีตของ
พระองค์เองเทา่นัน้เป็นส าคญั 

อย่างไรก็ดี “ชาดก” นัน้จะเน้นเฉพาะพฤติกรรมในชาติต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ไม่ว่า
จะอยู่ในสถานภาพเป็นมนษุย์ เทวดา สตัว์ดิรัจฉาน เช่น วานร สนุขั อีแร้ง เป็นต้น ในชาติทัง้หมด
นัน้พระโพธิสตัว์มีบทบาทส าคญัในเร่ือง ขณะเดียวกันบุคคลอ่ืนๆ ก็มีบทบาทรองลงไป แต่ก็เป็น
บทบาทเสริมเพ่ือให้พระโพธิสตัว์ได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีพระองค์ทรงตัง้ปณิธานพระประสงค์ไว้  
ชาดกในคัมภี ร์ฝ่ายบาลี มักจะล าดับพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าเ ร่ิมตัง้แต่พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาตเิป็นสเุมธพรามหณ์จนถึงเสวยพระชาตเิป็นพระเวสสนัดรชาดก เรียกว่า “ทเูรนิทาน” ,
ตัง้แตพ่ระโพธิสตัว์เสด็จประทบับนสวรรค์ชัน้ดสุิตจนถึงการตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า เรียกว่า “อวิทเูร
นิทาน” และพทุธกิจตา่งๆ ท่ีพระองค์ประกอบหลงัจากตรัสรู้แล้ว เรียกวา่ “สนัตเิกนิทาน” ๙ 

องค์ประกอบของชาดกประกอบด้วย 
 ปัจจุบันวัตถุ คือเหตกุารณ์เร่ิมต้นซึ่งเป็นสาเหตท่ีุพระพทุธเจ้าหยิบยกเอา

เร่ืองราวในอดีตมาแสดง 
 คาถา คือค าประพนัธ์ร้อยกรองภาษาบาลี 
 อดีตวัตถุ คือเร่ืองราวในอดีตของพระพทุธเจ้าท่ีหยิบยกมาแสดง 
 สโมธาน คือการเช่ือมโยงปัจจุบนัวตัถุและอดีตวตัถเุข้าด้วยกัน โดยระบุว่าบุคคลใด

ในอดีตวตัถเุป็นบคุคลใดในปัจจบุนัวตัถ ุ
 ไวยากรณ์ คือ การอธิบายค าศพัท์ตา่งๆ (ปรากฏเฉพาะในนิบาตชาดกเทา่นัน้) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ๙ พิชิต อคันิจและคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย  (เชียงใหม่: ภาควิชา

ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๑), บทน า (๑๗) - (๑๘). 



๑๑ 
 

“เวสสันดรชาดก” เป็นหนึ่งในวรรณกรรมนิบาตชาดก มหานิบาตชาดก ชาดก ๑๐ 
เร่ืองส าคญัในจ านวน ๕๔๗ หรือเรียกวา่ “ทศชาตชิาดก”  โดยมี “เวสสนัดรชาดก” เป็นเร่ืองสดุท้าย
ของทศชาตชิาดกท่ีกลา่วถึงพระโพธิสตัว์บ าเพ็ญบารมีครบ ๑๐ ประการ๑๐  อนึ่ง ในคมัภีร์ทางพทุธ
ศาสนาพบว่า มีการบนัทึกวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกนีม้าแล้วในสมยัอินเดียโบราณ และปรากฏ
การกลา่วถึงอีกในคมัภีร์ชินมหานิทาน พทุธจริยา และพทุธต านาน๑๑  

ท่ีมาของวรรณกรรมเวสสันดรชาดก น่าจะเป็นเร่ืองเล่าหรือนิทานของชาวพืน้เมือง
อินเดียสมยัโบราณมาก่อน๑๒  จนผลิตเป็นชาดกในพทุธศาสนา เห็นได้จากกลุ่มภาพสลกัเล่าเร่ือง
เวสสนัดรชาดกในสถปูระยะแรกของศลิปะอินเดียคือ สถปูสาญจีและภารหตุ๑๓ ภาพประติมากรรม
สลกัหินซึ่งพบในแหล่งสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๔ – ๕ ประกอบด้วย 
ประตทูางเข้าสถูปสาญจี(ทิศเหนือ) แบง่ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกสลกัอยู่ปลายกรอบประต ูเป็น
ฉากพระเวสสนัดรจูงพระชาลี พระนางมทัรีอุ้มพระกณัหา บ าเพ็ญพรตในป่าเขาวงกต ส่วนท่ีสอง
สลักเล่าเร่ืองจากด้านซ้ายไปขวาของภาพ (ต่อเน่ืองจากส่วนแรก) ถัดมาขวาเป็นฉากชูชกเดิน
ทางเข้าป่ามาขอกุมารทัง้สอง กลางภาพเห็นฉากเทวดาแปลงกายเป็นสิงห์, เสือ (และเสือดาว) 
ขดัขวางพระนางมทัรี ด้านลา่งฉากนีจ้ะเห็นภาพชชูกเดนิเฆ่ียนสองกมุาร สดุท้ายเป็นฉากการเสด็จ
เข้าสูเ่มืองของพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี (ภาพท่ี ๑ ) 

 อนึง่ เรายงัพบความสืบเน่ืองการสลกัประติมากรรมเล่าเร่ืองเวสสนัดรชาดก ในศิลปะ
อินเดียสมยัมถุราและอมราวดีด้วย(ราวพุทธศตวรรษท่ี ๗ – ๘ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีเมือง
นาคารชนุโกณฑะ เมืองโกลิ โดยภาพรวมแล้วมีรูปแบบการสลกัเล่าเร่ืองติดต่อกนัในแนวนอนหรือ
เป็นฉากเฉพาะตอน โดยให้ความส าคญักบักลุม่ภาพอนัเป็นตวัแทนของเนือ้หา 

 
 

                                                        
๑๐ มหาเวสสันดรชาดกส านวนเทศนา ๑๓ กัณฑ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๔), ๑. 

 ๑๑ สมหมาย เปรมจิตต์, มหาเวสสันดรชาดกวิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโต
โยต้า , ๒๕๔๔), ๑๓๑ – ๑๔๐. 

 ๑๒ ธนิต อยู่โพธ์ิ, ต านานเทศน์มหาชาต ิ(พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์,๒๕๐๑), ๖. 
 ๑๓ E.B. Cowell, The Jataka or Stories of the Buddha’s former Births (Delhi: Cosmo Publication, 

1973), 102 – 104. 



๑๒ 
 

 
 
 จากการตรวจสอบพัฒนาการระยะแรกของวรรณกรรม พบว่า “เวสสันดรชาดก” 

(Vessantara jãtaka) เป็นช่ือของเวสสนัดรชาดกในคมัภีร์ภาษาบาลี (หรือพทุธศาสนา นิกายเถร
วาท) ส่วนช่ือของเวสสนัดรชาดกในคมัภีร์ภาษาสนัสฤกตินัน้ (หรือพุทธศาสนานิกายมหายาน) มี
ช่ือวา่ “วิศวนัตระ - อวทาน” (Vissavantara Avatãna) คมัภีร์เวสสนัดรชาดกภาษาสนัสกฤต หรือท่ี
เรียกวา่ “วิศวนัตร – อวทาน” สนันิษฐานวา่มีเนือ้เร่ืองหลกัเหมือนกบัเวสสนัดรชาดกภาษาบาลี แต่
อาจแตกตา่งกนัในบางอนภุาค(Motif) และรายละเอียด เชน่ พราหมณ์ท่ีมาขอพระกมุารีกณัหาและ
พระกมุารชาลี ในวิศวนัตรอวทานไม่ปรากฏช่ือ แตก่ลบัเป็นพราหมณ์ช่ือ “ชชูก” ในเวสสนัดรชาดก
ภาษาบาลี เป็นต้น๑๔    

 ส าหรับคมัภีร์เวสสนัดรชาดก ภาษาบาลีในสตุตนัตปิฎก (เลม่ท่ี ๒๘) ขทุทกนิกาย เป็น
ค าสอนท่ีมีลักษณะเป็นสุภาษิตหรือค าฉันท์ แต่ในตัวพระไตรปิฎกกลับไม่มีการเล่าเร่ืองราว
ประกอบ รายละเอียดกลับไปปรากฏในอรรถกถา ขุททกนิกาย คือ “ชาตกัฏฐกถา” (jãtakatha 
kathã) เช่ือว่าประพนัธ์ขึน้โดยพระพทุธโฆษะเถระ (พระพุทธโฆษาจารย์) ในพทุธศาสนาศรีลงักา 
ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ – ๑๑ (ความส าคญัของคมัภีร์ชัน้อรรถกถาคือ พระไตรปิฎกบาง

                                                        
 ๑๔ สมบติั มัง่มีสุขศิริ, “หากพระเวสสนัดรไม่ได้ประสติูกลางตลาด,”  ด ารงวิชาการ  ๕,  ๑ (มกราคม - 

มิถนุายน ๒๕๔๙) :  ๑๗๐ – ๑๘๖. 

ภาพท่ี  ๑  ประตมิากรรมสลกัโตรณะประตทูางเข้าสถปูสาญจี  ศลิปะอินเดียโบราณ 
ท่ีมา :  C.B. Varma,The Sacrifice of Vessantara, accessed January 9,2014 available 
from  http://ignca.nic.in/jatak038.htm. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0/t?%7b692%7d%7b723%7d%7b707%7d%7b679%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b682%7d%7b722%7d%7b673%7d%7b722%7d%7b707%7d.
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0/t?%7b692%7d%7b723%7d%7b707%7d%7b679%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b682%7d%7b722%7d%7b673%7d%7b722%7d%7b707%7d.


๑๓ 
 
คมัภีร์ยงัขาดความชดัแจ้งในเนือ้หา หรือไวยากรณ์ หรือรายละเอียด หรือการตีความ จ าเป็นต้องใช้
อรรถกถาเพ่ือเกือ้กลูให้พระไตรปิฎกสมบรูณ์ขึน้)๑๕ 

 อนึง่ กลุม่คมัภีร์อรรถกถาชาดกได้ถกูช าระและจดัพิมพ์ขึน้ในประเทศองักฤษ ราวพ.ศ.
๒๔๒๐ โดยสมาคมบาลีปกรณ์ (The Pali Text Society) ได้รวบรวมต้นฉบบัทัง้ของลงักาและพม่า
จดัพิมพ์ขึน้ในช่ือ JATAKATHAVANNANA ต่อมาทางสมาคมได้น าต้นฉบบัท่ีพบในประเทศไทย 
ท าให้พิมพ์ชาตกัตฐวัณณนาฉบับอักษรโรมันจนครบใน พ.ศ.๒๔๓๐ และมีการแปลจากอักษร
โรมนัไปสู่อกัษรองักฤษแล้วพิมพ์จนครบใน พ.ศ๒๔๘๘ ส าหรับประเทศไทยนัน้ เร่ิมแปลและพิมพ์
ชาดกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยตัง้แตร่าว พ.ศ.๒๔๔๗ มีการแปลและพิมพ์อรรถกถาชาดกหรือ
ชาตกฏัฐกถาจนครบ ๕๔๗ เร่ืองในพ.ศ. ๒๔๗๔๑๖ 
 
๑.๒ เวสสันดรในขุททกนิกาย นิบาตชาดก และเวสสันดรจริยา  จริยาปิฎก  

 หลักฐานวรรณกรรมเวสสันดรท่ีพบในคัมภีร์บาลี  สุตตันตปิฎก พระไตรปิฎก 
ประกอบด้วย 

 ๑.ขทุทกนิกาย  ชาดก   สตุตนัตปิฎก  พระไตรปิฎก 
 ๒.ขทุทกนิกาย  จริยาปิฎก  สตุตนัตปิฎก  พระไตรปิฎก 
 ๓.อรรถกถาเวสสนัดรชาดก ขทุทกนิกาย  ชาดก   สตุตนัตปิฎก   
 ๔.อรรถกถาเวสสนัดรจริยา  ขทุทกนิกาย  จริยาปิฎก  สตุตนัตปิฎก   
 
 เราให้ความส าคัญกับเวสสันดรชาดกท่ีพบใน ขุททกนิกาย  ชาดก สุตตันตปิฎก 

พระไตรปิฎก กับอรรถกถาเวสสนัดรชาดก(ชาตกฎัฐกถา) เป็นหลกั เน่ืองจากคมัภีร์ทัง้สองมีส่วน
สัมพันธ์ในด้านพัฒนาการการนิพนธ์ (รวมถึงเวสสันดรชาดกฉบบัท้องถ่ิน ไผ่แจ้เรียวแดงด้วย) 
ขณะท่ีคมัภีร์อ่ืนๆ ในชัน้หลงันัน้จะกล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงเฉพาะบางประเด็นเท่านัน้  ดงักรณีเรา
พบการตีความเนือ้หาเร่ือง “ทานบารมี” ของพระเวสสันดร ใน “คัมภีร์มิลินทปัญหา” เป็น
วรรณคดีบาลีท่ีมีรูปแบบการเสนอหลักธรรมด้วยลักษณะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล กล่าวกันว่า

                                                        
 ๑๕ ศกัด์ิศรี แย้มนดัดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

๒๕๔๓), ๓๒. 
 ๑๖ ธนิต อยู่โพธ์ิ, นิทานกถาพระพุทธประวัติตอนต้น ฉบับพระพุทธโฆสเถระ  (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดี

และประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), ๑๗๕. 



๑๔ 
 
ประพนัธ์โดยพระปิฏกจฬุาภยั ราวพทุธศตวรรษท่ี ๕ มีลกัษณะการอธิบายด้วยวิธีการถาม-ตอบ๑๗ 
เนือ้หาการตีความกล่าวถึงเวสสนัดรปัญหา (จดัอยู่ในเมณฑกปัญหา คือกลุ่มปัญหาสองเง่ือนขึน้
ไป) ประเดน็ปัญหาหลกัคือการท าหน้าท่ีของพระเวสสนัดรกบัเป้าหมายทางสมัมาสมัโพธิญาณนัน้ 
เหมาะสมหรือไม่ การบริจาคภรรยาและบุตรแก่ผู้มาขอเป็นทานบารมี เป็นการปฏิบตัิท่ีเห็นแก่ตวั
หรือไม ่

 ตวัอยา่งการถาม – ตอบ ความตอนหนึง่พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามพระนาคเสนวา่  
“...ข้าแตพ่ระนาคเสน ทานท่ีพระเวสสนัดรทรงกระท านัน้ เป็นอติทาน

คือเป็นทานอย่างยิ่ง เพราะพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานพระอัครมเหสีของพระองค์
เพ่ือให้เป็นภรรยาของผู้ อ่ืน ทรงให้ทานพระเจ้าบตุรทัง้ ๒ เพ่ือเป็นทาสของพราหมณ์ 
ข้าแต่พระนาคเสน อันธรรมดาการให้ทานมากเกินไป ผู้ รู้ทัง้หลายในโลกก็ต าหนิติ
เตียน เปรียบเสมือนเกวียนท่ีบรรทกุหนกัเกินไป เพลาเกวียนก็หกั...ข้าแตพ่ระนาคเสน 
พระเวสสนัดรให้ทานมากเกินไปก็ไมมี่ผล...”  

พระนาคเสนทูลตอบว่า  “...ขอถวายพระพร อติทาน...พวกใดได้ทาน
เชน่นัน้ พวกนัน้ยอ่มได้ความสรรเสริญในโลก...ฉนันัน้ทานอนัยิ่งของพระเวสสนัดรนัน้ 
มีผู้ สรรเสริญทั่วหม่ืนโลกธาตุ เพราะทานอันยิ่งนัน้แหละ พระเวสสันดรจึงได้เป็น
พระพทุธเจ้าผู้ล า้เลิศในมนษุยโลกและเทวโลก,,,”๑๘ 

 
ในส่วนแรกนีจ้ะสรุปเฉพาะเวสสนัดรชาดก ท่ีพบใน ขทุทกนิกาย ชาดก สตุตนัตปิฎก 

พระไตรปิฎก โดยแบง่ออกตามจ านวนกณัฑ์ กลา่วคือ๑๙ 
 
 

                                                        
 ๑๗ การโต้ตอบปัญหาของบคุคลส าคญัในคมัภีร์คือ “พระนาคเสน” กบั “พระเจ้ามิลินท์” กษัตริย์ชาวโยนกหรือ

ชาวกรีก คมัภีร์นีถื้อเป็นหลกัการวินิจฉยัพระธรรมวินยัและคมัภีร์อรรถกถามาก่อนแล้ว  ดใูน  มหามกุฏราชวิทยาลยั, มิลินท
ปัญหาฉบับแปลในมหามกุฏราชวทิยาลัย(กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๔๗), ๕๕๒. 

 ๑๘ ปุ้ ย ฉายแสง, มิลินทปัญหาฉบับพร้อมด้วยอรรถกถาฏีกา (กรุงเทพฯ: บุตร ส.ธรรมภักดี, ๒๕๑๘), 
๓๔๔ – ๓๔๖. 

 ๑๙ สรุปจาก  ขทุทกนิกาย ชาดก สตุตนัตปิฎก ดใูน  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย เลม่ท่ี ๒๘ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙), ๔๔๗ – ๕๖๐. 



๑๕ 
 

๑.๒.๑ ทศพร นางผุสดีได้รับพร ๑๐ ประการจากพระอินทร์ โดยข้อท่ี ๔ คือ 
พึงได้โอรสผู้ ให้สิ่งประเสริฐประกอบเกือ้กูลยาจก และมิได้ตระหน่ี และข้อท่ี ๑๐ นัน้ปรารถนาไป
เป็นอคัรมเหสีพระเจ้ากรุงสีพี 

๑.๒.๒ หมิพานต์ เม่ือนางผสุดีเป็นมเหสีของพระเจ้าสญัชยัแห่งกรุงสีพี เม่ือทรง
ครรภ์ได้ ๑๐ เดือน เม่ือทรงท าประทกัษิณพระนคร ก็ได้ประสูติพระเวสสนัดรท่ามกลางถนนของ
พ่อค้า เม่ือมีพราหมณ์มาทลูของช้างประจ าเมือง กระทัง่เป็นเหตใุห้ชาวเมืองกราบทลูพระเจ้าสญั
ชยัให้ขบัไลพ่ระเวสสนัดรออกจากเมือง (ท้ายความมีบทร าพงึของนางมทัรีท่ีมีตอ่การเสด็จออกจาก
เมืองสีพี) 

๑.๒.๓ ทานกัณฑ์ ก่อนเสด็จออกจากพระนคร พระเวสสนัดรได้เสด็จไปโรงทาน
มอบผ้า เหล้าและโภชนอาหาร พร้อมกับทานช้าง,ม้า,ราชรถ,สตรี,ทาสชาย,ทาสหญิง,แม่โคนม 
จ านวนอย่างละ ๗๐๐ จากนัน้พระเวสสนัดรประทบัราชรถพร้อมกับนางมทัรีและสองกุมาร เสด็จ
ออกจากพระนครไปสูเ่ขาวงกต มีพราหมณ์ ๔ คนเดินตามไปทลูขอม้าสินธพเทียมราชรถ จากนัน้มี
ละมัง่ทองเทียมราชรถ มีพราหมณ์อีก ๑ คนมาทลูขอราชรถ จนพระเวสสนัดรอุ้มชาลี ส่วนนางมทัรี
อุ้มกณัหาเสดจ็ด าเนินตอ่ไป 

๑.๒.๔ วนปเวสน์  สองกุมารทอดพระเนตรเห็นผลไม้ท่ีอยู่สูงก็ทรงกรรแสง ท าให้
หมูแ่มกไม้โน้มก่ิงมา เทวดาย่นระยะทางให้พระเวสสันดร นางมัทรีและสองกุมาร
เสดจ็ถึงเมืองเจตราชในเพียงวนัเดียว เม่ือกษัตริย์เมืองเจตราชพบก็ทลูเชิญพระเวสสนัดรครองนคร 
แต่พระเวสสนัดรปฏิเสธ จากนัน้กษัตริย์ก็บอกเส้นทางเสด็จเข้าสู่ เขาวงกต (โดยกล่าวถึงเขาคนัธ
มาทน์,เขาเวปลุละ,แม่น า้เกตมุดี, เขานาลิกะอนัมีสระมุจลินทร์และสระโบกขรณีอนัเป็นสถานท่ี
สามารถสร้างอาศรมได้) 

๑.๒.๕ ชูชก พราหมณ์ชูชกแห่งเมืองกาลิงคะมีภรรยาช่ืออมิตตดา(อมิตต
ตาปนา) เหล่าพราหมณีรุมดา่นางอมิตตดาจนท าให้นางแนะน าให้ชชูกเดินทางไปทลูขอสองกมุาร
จากพระเวสสันดรยงัเขาวงกต เพ่ือมาเป็นทาสรับใช้ เม่ือชูชกกระท าประทักษิณนางอมิตตดาก็
เดนิทางไป(พร้อมกบัไม้เท้า เคร่ืองบชูาไฟ และเต้าน า้) ระหวา่งทางได้พบพรานเจตบตุร  

๑.๒.๖ จุลพน ชชูกกล่าวกบัพรานเจตบตุรโดยอ้างว่าตนเป็นทตูจากเมืองสีพี
เพ่ือทลูเชิญพระเวสสนัดรเสดจ็กลบั   จากนัน้พรานเจตบตุรมอบน า้เต้าและขาเนือ้ให้ชชูกพร้อมกบั
บอกทางไปสูเ่ขาวงกต  ทัง้นีพ้รานเจตตบุตรได้พรรณนาถึงบรรดาแมกไม้ สัตว์ป่า 
รวมทัง้สภาพแวดล้อมบริเวณอาศรมพระเวสสนัดร พร้อมกับพระเวสสนัดรท่ีทรงเพศนกับวช  นุ่ ง
ห่มหนงัเสือ ทรงขอสอยผลไม้ เคร่ืองบูชาไฟ และชฎา จากนัน้ก็กล่าวให้เห็นว่าจะพบอจัจตุฤาษีท่ี



๑๖ 
 
สามารถถามทางไปสูอ่าศรมพระเวสสนัดรบนเขาคนัธมาทน์ได้ สดุท้ายชชูกกระท าประทกัษิณแล้ว
เดนิทางไปยงัอาศรมอจัจตุฤาษี 

๑.๒.๗ มหาพน ชูชกสนทนากับอัจจุตฤาษี  อัจจุตฤาษีเชือ้เชิญให้ชูชกเลือก
รับประทานผลไม้ อัจจุตฤาษีกล่าวว่าชูชกคงมาขอนางมัทรีหรือไม่ก็สองกุมาร หรือไม่ก็น าไปทัง้
สาม แตช่ชูกกลา่ววา่ปราถนาจะเห็นพระอริยะ จากนัน้อจัจตุฤาษีก็กล่าวถึงทางไปสู่เขาคนัธมาทน์
พร้อมกบัพรรณาถึงพรรณพฤกษา แมกไม้ สตัว์ป่าตา่งๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณอาศรมพระ
เวสสนัดร สดุท้ายชชูกกระท าประทกัษิณแล้วเดนิทางไปยงัอาศรมพระเวสสนัดร 

๑.๒.๘ กุมารบรรพ์ พระเวสสันดรทานสองกุมารให้กับชูชก พระเวสสันดรตรัส
แนะน าให้ชูชกน าสองกุมารไปให้พระเจ้าสญัชัยทอดพระเนตร  พระเจ้าสญัชัยก็จะพระราชทาน
ทรัพย์จ านวนมากให้แก่ชูชก แต่สองกุมารเม่ือได้ยินบทสนทนานีก็้พากันหลบหนี แต่สุดท้ายพระ
เวสสนัดรก็ทรงตรัสในทางการส าเร็จการบ าเพ็ญเพียรทาน กระทัง่พระองค์น าสองกุมารมาทาน
ให้แก่ชชูก (พระองค์ประคองอญัชลี) พราหมณ์ชชูกน าเชือกเถาวลัย์มามดัพระหตัถ์สองกมุารและ
ทบุตีเดินทางออกไป ไม่นานนกัเชือกก็ขาดหลดุท าให้สองกมุารวิ่งหนี พระชาลีกลบัมาถวายบงัคม
บาทพระเวสสนัดรเพ่ือกราบทลูขอให้พบนางมทัรีก่อน หากแตพ่ระเวสสนัดรก็กลบัเข้าสู่อาศรมและ
ทรงกรรแสง เม่ือพราหมณ์ชูชกจบัมดัด้วยเชือกเถาวัลย์ได้แล้วก็น าสองกุมารเดินทางต่อไป สอง
กมุารร าพงึในหทยัวอนให้เทวดาดลใจให้นางมทัรีผู้ เป็นมารดารีบเสดจ็ตามมาทนั 

๑.๒.๙ มัทรี เทวดาตรัสให้เทพบุตรแปลงกายเป็นราชสีห์ เสือเหลือง เสือ
โคร่ง เพ่ือขวางทางมิให้นางมทัรีเสด็จกลบัอาศรม เม่ือนางอ้อนวอนสตัว์ทัง้สามก็หลีกทางให้ นาง
มทัรีเข้าสู่อาศรมในเวลากลางคืนเห็นความเงียบสงดัจึงตรัสถามถึงสองกมุาร แต่ก็พระเวสสนัดรก็
มิได้ตรัสตอบ กระทัง่ นางมทัรีเท่ียวว่ิงหาสองกมุารไปในราตรีนัน้ จนนางมทัรีคร ่าครวญล้มลงแทบ
พระบาทพระเวสสนัดร เม่ือพระเวสสนัดรทรงวกัน า้ประพรมกระทัง่นางมทัรีฟืน้ พระเวสสนัดรจึง
ตรัสเลา่การทานสองกมุารให้นางมทัรีฟัง สดุท้ายนางมทัรีก็อนโุมทนาในการทานสองกมุารนี ้

๑.๒.๑๐ สักกบรรพ เม่ือราตรีพ้นพระอาทิตย์สวา่งแล้ว พระอินทร์เนรมิตแปลงกาย
เป็นพราหมณ์ทลูขอนางมทัรี พระเวสสนัดรกมุหตัถ์นางมทัรี จบัน า้เต้าหลัง่น า้พระราชทานนางมทัรี
แก่พราหมณ์ จากนัน้พราหมณ์ก็ถวายคืนนางมทัรีให้พระเวสสนัดรพร้อมกบัถวายพระ ๘ ประการ
ให้พระเวสสนัดร 

๑.๒.๑๑ มหาราช พระเจ้าสญัชยัทอดพระเนตรเห็นสองกมุาร(ชชูกเดินทางมาถึง
เมืองสีพีเป็นคืนท่ี ๑๕) พระเจ้าสญัชยัไถ่สองกมุารจากชชูก ด้วยทองค าแท่ง ๑,๐๐๐ แท่ง ช้าง,ม้า, 
โคอสุภราช,ทาส,ทาสี, อย่างละ ๑๐๐ เม่ือสรงสนานสองกมุารเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าสญัชยัก็ตรัส



๑๗ 
 
ถามชาลีเร่ืองของพระเวสสนัดรและนางมทัรี กระทัง่พระเจ้าสญัชยัตรัสให้เตรียมกองพลช้าง กอง
พลม้า กองพลรถ กองพลราบ ชาวนิคม พราหมณ์ ปโุรหิต พร้อมกบัเหลา่ทหารท่ีแตง่ด้วยผ้าสีเขียว,
เหลือง,แดง,ขาว เดนิทางไปยงัเขาคนัธมาทน์ มีพระชาลีเป็นผู้น าทาง 

๑.๒.๑๒ ฉกษัตริย์ พระเวสสนัดรได้สดบัเสียงแหง่กองทพัก็ตกพระทยั เสด็จขึน้ไป
เหนือเขาคนัธมาทน์ เม่ือพระเวสสนัดรเสดจ็สูอ่าศรมแล้ว พระเจ้าสญัชยัก็เสด็จโดยพระองค์เองเข้า
สูอ่าศรมนัน้ พระเวสสนัดรและนางมทัรีทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าสญัชยัก็ถวายอภิวาทกราบบาท 
จากนัน้นางผุสดีก็เสด็จมายงัอาศรม พระเวสสนัดรและนางมทัรีก็ถวายอภิวาทกราบบาท จากนัน้
สองกุมารก็เดินทางมาสู่อาศรม เ ม่ือกษัตริย์ทัง้หกพบกันก็บันดาลเกิดฝนตก พร้อมกับ
ประชาราษฎร์กราบทลูเชิญเสวยราชสมบตัใินพระนครสีพีสืบไป 

๑.๒.๑๓ นครกัณฑ์ พระเวสสนัดรทรงเพศเป็นพระราชา เสดจ็ขึน้ประทบัช้างปัจจยั
นาเคนทร์ ตรัสสัง่ให้น ากลองนนัทเภรีไปตีคุ้มครองเขาวงกต เม่ือกษัตริย์ทัง้ ๖ เสด็จเข้าสู่พระนคร 
พระเวสสนัดรตรัสสัง่ให้ตีกลองประกาศปลดปล่อยสตัว์ทัง้ปวงจากเคร่ืองพันธนาการ พระอินทร์
บนัดาลให้ฝนทองตกลงมา  
 ส าหรับเวสสนัดรจริยาในขทุทกนิกาย จริยาปิฎก พระสุตตนัตปิฎก พระไตรปิฎกนัน้ 
เนือ้เร่ืองเน้นเร่ืองราวการบรรยาย มิได้แบง่ออกเป็นกณัฑ์ ดงันัน้ ในสว่นนีจ้ะสรุปเฉพาะข้อแตกตา่ง
ท่ีเปรียบเทียบเนือ้หากับพระไตรปิฎก     พระสตุตนัตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก  โดยแบ่งออกเป็น
กณัฑ์ตามพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก  ดงัตารางท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
ตารางท่ี  ๑ เปรียบเทียบเนือ้หาเวสสนัดรระหวา่งขทุทกนิกาย ชาดก  กบัขทุทกนิกาย จริยาปิฎก 
 
กัณฑ์ ขุททกนิกาย ชาดก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก 
หิมพานต์ นางผุส ดีกระท าประทัก ษิณนคร 

ก ร ะ ทั่ ง ป ร ะ สู ติ พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
ทา่มกลางถนนพวกพอ่ค้า 

พระเจ้าสญัชยักระท าประทกัษิณนคร  
กระทัง่นางผุสดีประสูติพระเวสสันดร
ทา่มกลางถนนพวกพอ่ค้า 

ทานกณัฑ์ ไมป่รากฏ พระเวสสนัดรจบังวงช้างวางลงบนมือ
พ ร าหม ณ์ ท่ี ม าทู ล ข อ ช้ า ง ปั จ จั ย
นาเคนทร์ 

 ให้มหาทานเป็นช้าง,ม้า,รถ,โค,ทาสี,
ทาส,และผ้า พร้อมกบัเหล้าและโภชน
อาหาร 

ให้มหาทานเป็นช้าง,ม้า,รถ,โค,ทาสี,
ทาส,และทรัพย์ 

วนปเวสน์ ไมป่รากฏ พระอินทร์ตรัสสั่งให้วิสสุกรรมเนรมิต
บรรณศาลาเป็นอาศรมพระเวสสนัดร 

นครกณัฑ์ แผน่ดนิไหวจากการทาน แผน่ดนิไหว ๗ ครัง้จากการให้ทาน 
 
 
๑.๓ เนือ้หาและเหตุการณ์ส าคัญในอรรถกถาเวสสันดรชาดกและอรรถกถาเวสสันดร
จริยา 

 “...(อรรถกถา)ยังเป็นท่ีประมวลความรู้มหาศาลเก่ียวกับศาสนา สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพภมูิศาสตร์ของอินเดียและลงักาในช่วงสมยันัน้ด้วย ข้อ
ท่ีน่าสังเกตคือเร่ืองราวของอินเดียมักปรากฏในงานของพระธรรมปาล ส่วนเร่ือง
เก่ียวกับลังกามักปรากฏในงานของพระพุทธโฆษาจารย์  ...อรรถกถา ยังเป็นท่ี
ประมวลข้อมูลเก่ียวกับพระประวัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
พระไตรปิฎกและท่ีเปล่ียนแปลงแตกความคิดไปในสมัย เข้ามาไว้ด้วยกันท่ีส าคัญ
รวมอยูใ่นนิทานกถาในชาตกฏัฐกถา...”๒๐ 

                                                        
 ๒๐ สุภาพรรณ  ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ,๒๕๒๖), ๓๔๖ – ๓๔๙. 



๑๙ 
 
 ในสว่นต้นนีจ้ะชีใ้ห้เห็นข้อแตกตา่งทางรายละเอียดของอรรถกถาเวสสนัดรชาดกในแต่
ละกัณฑ์ ท่ีเพิ่มเติมหรือปรับเปล่ียนจากชาดกในขุททกนิกาย ชาดก  พร้อมกับการชีใ้ห้เห็น
ความส าคญัของการบ าเพ็ญทานบารมีดงันี ้
 ๑.๓.๑ ทศพร  กลา่วถึงเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าเดินทางไปโปรดเหล่าประยรู
ญาติท่ีใกล้ฝ่ังแม่น า้โรหิณี วดันิโคธาราม เมืองกบิลพสัดุ ตามค ากราบทูลเชิญของพระกาฬุทายี
เถระ มีพระประยูรญาติบางส่วนไม่ยอมละทิฐิเพ่ือแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า เหล่าศาก
ยวงศ์ไม่ถวายอภิวาท  พระพุทธเจ้าจึงแสดงปาฏิหาริย์และมีฝนโบกขรพรรษตกลงมา เหล่า
พระสงฆ์สาวกทัง้หลายท่ีเข้าเฝ้าอยู ่ณ ท่ีนัน้ ตา่งพากนัประหลายใจและพดูเป็นเสียงเดียวกนัว่าไม่
เคยเห็นฝนชนิดนีต้กลงมาก่อนเลย พระพทุธเจ้าจงึตรัสบอกว่าฝนนีเ้คยตกมาครัง้หนึ่งแล้วเม่ือตอน
ท่ีพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พุทธสาวกจึงอาราธนาให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่า
เหตกุารณ์ในสมยัท่ีพระองค์เสวยพระชาตินัน้พระพทุธองค์ได้กล่าวถึงในอดีตชาตินางมทัรีได้บชูา
อดีตพุทธเจ้าวิปัสสี ด้วยจรูณแก่นจนัทร์แดง จึงได้เกิดเป็นมเหสีของพระอินทร์ กระทัง่พระอินทร์
ทราบความวา่นางผสุดีจะได้จตุ ิจงึน านางผสุดีไปยงัสวนนนัทวนั พร้อมกบัให้พร ๑๐ ประการ 
 ๑.๓.๒ หมิพานต์ เม่ือนางผสุดีทรงครรภ์ พระเจ้าสญัชยัโปรดให้เหล่าพราหมณ์
มาท านาย พราหมณ์ทลูพยากรณ์วา่ ราชบตุรจกัไมอ่ิ่มในทานบริจาค เม่ือนางผสุดีทรงครรภ์ได้ ๑๐ 
เดือน นางผุสดีประสงค์เสด็จดรูอบพระนคร จึงทรงรถพระท่ีนัง่ประทักษิณพระนคร เม่ือเสด็จถึง
ท่ามกลางถนนแห่งพ่อค้านางก็ประสูติ พระเจ้าสญัชยัโปรดให้ตัง้พลบัพลาส าหรับประสตูแก่พระ
ราชเทวีทา่มกลางถนนแหง่พอ่ค้านัน้ 
 การบ าเพญ็ทานบารมีครัง้แรก เม่ือพระเวสสนัดรประสตูิจากครรภ์พระมารดา 
ก็ทลูขอพระราชทรัพย์เพ่ือบ าเพ็ญทาน พระนางผสุดีได้พระราชทานทรัพย์มีคา่ ๑,๐๐๐ กหาปณะ
ให้พระราชกมุารตามอธัยาศยั ตอ่เม่ือพระเวสสนัดรมีชนัษา ๔ – ๕ พระชนัษา พระเจ้าสญัชยัพระ
ราชบิดาทรงรับสัง่ให้ช่างทองท าเคร่ืองประดบัมีคา่กว่า ๑,๐๐๐ กหาปณะพระราชทานให้พระราช
กุมาร พระเวสสนัดรเม่ือรับแล้วก็ทรงประทานให้พระพ่ีเลีย้ง แม้พระพ่ีเลีย้งจะทรงถวายคืนพระ
กมุารก็ไมรั่บ แม้พระราชบิดาจะทรงให้ช่างทองท าเคร่ืองประดบัอ่ืนอีก พระกมุารก็ทรงประทานให้
เป็นทานอีก ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นทารกนัน้ได้ให้ทานเชน่นีถ้ึง ๙ ครัง้ 
 ในวนัท่ีประสตูินัน้มีช้างพงัเท่ียวไปในอากาศ น าช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้ด้วยเช่นกัน 
ชาวเมืองจงึเรียกช้างนีว้า่ “ปัจจยันาค” และเม่ือพระเวสสนัดรพระชนม์ได้ ๑๖ พรรษา จึงอภิเษกกบั
นางมทัรี กระทัง่ประสตูสิองกมุาร 



๒๐ 
 

 การพระราชทานช้างปัจจัยนาค ทุกวันเพ็ญ ๑๕ ค ่า พระเวสสันดรจะทรงช้าง
ปัจจยันาคไปยงัโรงทานเพ่ือทรงบ าเพ็ญทาน วนัหนึ่งขณะท่ีทรงช้างไปโรงทาน มีเหล่าพราหมณ์
ชาวกาลิงครัฐ ๘ คนเข้ามากราบทลูขอช้างปัจจยันาค โดยอ้างเหตผุลวา่ กาลิงครัฐนัน้ฝนไม่
ตก เกิดทพุภิกขภยั ประชาชนอดอยาก ขอพระองค์ได้โปรดพระราชทานช้างมงคลตวัประเสริฐ พระ
เวสสนัดรทรงมีพระราชศรัทธาและไม่หวัน่ไหวในการบริจาคช้างนัน้ จึงเสด็จลงจากช้างพระท่ีนัง่
แล้วจับงวงช้างปัจจัยนาควางลงบนมือพราหมณ์แล้วทรงหลั่งน า้เต้าทองลงบนมือพราหมณ์ 
ขณะนัน้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือ เขาสิเนรุราชและป่าหิมพานต์สั่นสะเทือนไปทั่ว ๒๑ ข่าวการ
พระราชทานช้างปัจจยันาคได้แพร่ไปทัว่เมืองสีพี ท าให้ประชาชนไม่พอใจ เพราะช้างปัจจยันาคถือ
เป็นสมบตัิของนครสีพี เป็นช้างมลคลและเป็นท่ีสกัการบูชาของชาวเมือง บรรดาชาวเมืองพากัน
ชมุนุมกล่าวโทษพระเวสสนัดร เพราะเหตท่ีุทรงพระราชทานช้างตวัประเสริฐท่ีฉลาดในยุทธหตัถี 
เป็นช้างเผือกขาวผ่อง เป็นช้างพระราชพาหนะชัน้ยอดท่ีเปรียบเสมือนทรัพย์อนัประเสริฐ ควรจะ
พระราชทานเพียงข้าว น า้ ผ้านุ่ง และท่ีนัง่ท่ีนอน สิ่งเหล่านีส้มควรพระราชทานให้แก่พราหมณ์ ไม่
ควรพระราชทานช้างตวัประเสริฐนัน้  

 จากนัน้บรรดาชาวเมืองท่ีมาชุมนุมได้ย่ืนข้อเสนอให้พระเจ้าสัญชัย ขับไล่พระ
เวสสนัดรจากพระนครไปเขาวงกต ดงันัน้พระเจ้าสญัชยัจึงแจ้งมติของชาวเมืองให้พระเวสสนัดร
ทราบ พระเวสสนัดรมีด ารัสว่า “...การท่ีเราจะให้หทยั จกัษุ เงิน ทอง แก้วมุกดาหรือแก้วมณี อนั
เป็นทรัพย์ภายนอกของเรา จะเป็นอะไรไปเล่า...”๒๒ พระเวสสนัดรมิได้ทรงคดัค้าน แต่ขออนุญาต
ขยายเวลาไปอีก ๑ วนั เพ่ือจะได้บ าเพ็ญทานอีกตอ่ไป ซึ่งสิ่งของท่ีจะบ าเพ็ญทานในครัง้ก่อนท่ีจะ
เสดจ็ไปประทบั ณ เขาวงกตนัน้ ล้วนเป็นสิ่งของมีคา่และจดัสรรมาเป็นอย่างดีเพ่ือการบ าเพ็ญทาน
ในครัง้นี ้

 ๑.๓.๓ ทานกัณฑ์ เม่ือชาวเมืองต้องการให้พระเจ้าสญัชยัลงโทษพระเวสสันดร 
ก่อนการเนรเทศ ๑ วนัพระเวสสนัดรได้กระท ามหาทานคือ การบ าเพ็ญสตัตสดกมหาททาน 

 การบ าเพญ็สัตสตกมหาทาน หมายถึงการบริจาคทาน ๗ อย่างๆละ ๗๐๐ 
เป็นการบ าเพ็ญทานก่อนท่ีพระเวสสนัดรจะเดนิทางไปสูเ่ขาวงกต ประกอบด้วย 

                                                        
 ๒๑ ขุทฺทกนิกาย  จริยาปิฏก, พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก , เล่มท่ี ๓๓ ( กรุงเทพมหานคร: มหา

จฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, ๒๕๐๐), ข้อท่ี ๘๖ – ๘๗, ๕๙๒. 
 ๒๒ ขุทฺทกนิกาย  ชาดก, พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก , เล่มท่ี ๒๘ ( กรุงเทพมหานคร: มหา

จฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, ๒๕๐๐), ข้อท่ี ๑๗๐๓, ๓๑๓. 



๒๑ 
 

๑. ช้าง ๗๐๐ เชือก พร้อมเคร่ืองอลงัการ นายควาญช้างถือหอกซดัและขอ ขึน้
คอประจ าการ 

๒. ม้า ๗๐๐ ตวั ม้าสินธพ อาชาไนย ม้าฝีเท้าดี พร้อมด้วยเคร่ืองอลังการและ
นายสารถีถือทวนธนแูละธนขูึน้ข่ีประจ า 

๓. รถ ๗๐๐ คนั ผูกสอดเคร่ืองรบ ปักธงชัย รถหุ้มด้วยหนงัเสือเหลืองและเสือ
โคร่ง มีนายสารถีสวมเกราะถือธนขูึน้ขบัข่ี พร้อมด้วยเคร่ืองอลงัการ 

๔. สตรี ๗๐๐ คน ให้นัง่ประจ าอยูใ่นรถคนัละ ๑ คน พร้อมด้วยเคร่ืองแตง่ตวัและ
เคร่ืองประดบั 

๕. แมโ่คนม ๗๐๐ ตวั พร้อมภาชนะเงินส าหรับรองรับน า้นมทกุตวั 
๖. ทาสชาย ๗๐๐ คน 
๗. ทาสหญิง ๗๐๐ คน๒๓ 

 
 เม่ือให้ทานเสร็จแล้ว พระเวสสนัดรเสด็จไปทูลลาแล้วขออนญุาตบรรพชา พร้อมกับ
เจรจาเร่ืองการเสดจ็ไปสูเ่ขาวงกตกบันางมทัรีและสองกมุาร จนรุ่งเช้านางมทัรีถวายบงัคมนางผสุดี
และพระเจ้าสญัชยัเสด็จออกประทบัราชรถก่อน เม่ือพระเวสสนัดรถวายบงัคมนางผุสดีและพระ
เจ้าสญัชยัก็เสดจ็น านางมทัรีและสองกมุารไปยงัเขาวงกต 
 การให้ม้าและราชรถเป็นทาน  รถม้าพระท่ีนั่งซึ่ง เทียมด้วยม้า
สินธพ ๔ ตวั ออกจากพระนครสีพีมุ่งสู่เขาวงกต ระหว่างทางท่ีพระองค์เสด็จสู่เขาวงกตนัน้ ได้มี
พราหมณ์จ านวน ๕ คน เดินทางติดตามพระองค์ไป เม่ือได้โอกาสพราหมณ์เหล่านัน้ได้ทูลขอม้า
สินธพเทียมราชรถ พระองค์จึงพระราชทานม้านัน้ให้ทัง้หมด และพราหมณ์อีก ๑ คนทลูขอราชรถ
อีกก็ทรงพระราชทานให้ จนท่ีสดุทัง้ ๔ พระองค์เสดจ็ด าเนินด้วยพระบาทเข้าสูเ่ขาวงกต๒๔ 

 ๑.๓.๔ วนปเวสน์ ระหว่างทางเดินพระเวสสนัดรอุ้มพระชาลี นางมัทรีอุ้มกัณ
หา พระเนตรของสองกุมารมองยงัผลไม้บนต้นไม้ เม่ือสองกุมารกรรแสงบรรดาต้นไม้ก็โน้มเอียง 
กระทัง่เย็นก็ถึงเมืองมาตลุนคร แหง่เจตรัฐ ประทบัศาลาใกล้ประตเูมือง มีเหล่ากษัตริย์มาห้อมล้อม
และทูลเชิญพระเวสสนัดรครองเมือง เม่ือพระเวสสนัดรปฏิเสธ เหล่ากษัตริย์ก็ตกแต่งศาลานัน้ให้
เป็นท่ีประทบั ๑ ราตรี รุ่งเช้าจึงพากันส่งเสด็จเข้าสู่ประตปู่า ทัง้นีเ้หล่ากษัตริย์ได้ตรัสสัง่ให้พราน

                                                        
 ๒๓ ขทฺุทกนิกาย  ชาดก, พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก ,เลม่ท่ี ๒๘, ข้อท่ี ๑๗๙๖ – ๑๘๐๖, หน้า ๓๒๒ 

– ๓๒๓ และ ขทฺุทกนิกาย  จริยาปิฏก, พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก ,เลม่ท่ี ๓๓, ข้อท่ี ๙๒, ๕๙๓. 
 ๒๔ ขทฺุทกนิกาย  ชาดก,เร่ืองเดิม, เลม่ท่ี ๒๘,ข้อท่ี ๑๘๕๙ – ๑๘๖๐ และ ๑๘๖๕ – ๑๘๖๘, ๓๒๘ – ๓๒๙. 



๒๒ 
 
เจตตบตุร๒๕ อยูเ่ฝ้ารักษาประตปู่าอนัเป็นทางไปสูเ่ขาคนัธมาทน์ มิให้บคุคลใดได้เข้าไปรบกวนพระ
เวสสนัดร 

 พระเวสสนัดรเดินทางถึงเขาคนัธมาทน์ และเขาวิปลุละ ประทบันัง่ท่ีฝ่ังแม่น า้เกตมุดี 
เสวยเนือ้มีรสอร่อย ซึง่นายพรานป่าผู้หนึง่ถวาย พระเวสสนัดรจงึมอบเข็มทองค าแก่นายพรานผู้นัน้ 
หลังจากสรงสนานแม่น า้เกตมุดีแล้ว เดินทางต่อไปยงัเขานาลิก สระมุจลินทร์และสระโบกขรณี
ตามล าดบั พระอินทร์จึงตรัสสัง่ให้วิสสุกรรมเนรมิตบรรณศาลา ๒ หลงั และท่ีจงกรม ๒ แห่งขึน้ 
พร้อมกับจารึกอักษรว่า ท่านผู้หนึ่งผู้ ใดใคร่จะบวชก็จงใช้บริขารนี ้เม่ือพระเวสสันดรเสด็จเข้าสู่
อาศรมจึงเปล่ียนนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดง พาดหนงัเสือบนพระองัสา เกล้ามณฑลชฎาทรงถือเพศ
เป็นฤาษี พร้อมกบัธารพระกร กระทัง่นางมทัรีและสองกมุารก็ทรงถือเพศฤาษีเชน่กนั 

 ๑.๓.๕ ชูชก  ชชูกได้ทวงคืนเงิน ๑๐๐ กหาปณะจากท่ีฝากไว้กบัพราหมณ์
แหง่หนึง่ พราหมณ์น าเงินไปใช้หมด จนต้องยกธิดาคือ นางอมิตตดา(อมิตตตาปนา) ให้เป็นภรรยา
ชชูก เม่ือนางปรนนิบตัิชูชกอย่างท่ีท่ีหมู่บ้านทุนนวิฎฐ แห่งกาลิงครัฐ ท าให้เหล่าภรรยาพราหมณ์
อิจฉา พากนัมาดา่นางอมิตตดาท่ีทา่น า้ จนนางถือหม้อน า้เดินร้องไห้กลบับ้าน พร้อมกบับอกกล่าว
วา่จะไมท่ างานอีกตอ่ไปและบงัคบัให้ชชูกเดินทางไปขอสองกมุารจากพระเวสสนัดรมาเป็นทาสรับ
ใช้ กระทัง่นางเตรียมเสบียงให้ชชูก ชชูกกระท าประทกัษิณแล้วลานางอมิตตดาเดนิทางไป 

 ระหว่างทางชูชกถูกชาวเมืองรุมท าร้าย จนหนีกระเจิงหลงไปสู่ทางเข้าเขาวงกต 
กระทัง่ถกูสนุขัพรานเจตตบตุรไล่รุมกดั ท าให้พรานเจตบตุรหมายจะเอาชีวิต แตช่ชูกก็กล่าวว่าเรา
เป็นทูตมาเชิญพระเวสสันดรกลับพระนคร กระทั่งพรานเจตตบุตรเช่ือจึงน าพรานลงจากต้นไม้ 
พร้อมกบัให้อาหาร มอบกระบอกน า้ผึง้และขาเนือ้ทรายเป็นบรรณาการ พร้อมกบับอกทางเข้าสู่เขา
วงกต 

 ๑.๓.๖ จุลพน พรานเจตตบุตรบอกถึงสภาพแวดล้อมของเส้นทาง และ
กลา่ววา่ทางนีเ้ป็นเส้นทางเดนิได้คนเดียว ทา่นจะพบกบัอจัจตุฤาษีท่ีสามารถสอบถามทางตอ่ไปได้ 

 ๑.๓.๗ มหาพน เม่ือชชูกสนทนากบัอจัจตุฤาษี ชชูกนอนท่ีนัน้ ๑ ราตรี รุ่งเช้า
อจัจตุฤาษีได้บอกเส้นทาง พร้อมกบัสภาพแวดล้อมของเส้นทางและอาศรมพระเวสสนัดร 

 ๑.๓.๘ กุมารบรรพ์ ชชูกเดินทางไปถึงเย็นค ่าจึงนอนใกล้สระน า ขณะท่ีนางมทัรี
ทรงสุบิณร้ายจึงให้พระเวสสนัดรท านายสุบิณ รุ่งเช้าชูชกทูลขอสองกุมาร สองกุมารได้สดบัการ

                                                        
 ๒๕ ใน ขทุทกนิกาย ชาดก และขทุทกนิกาย จริยาปิฎก ไม่ปรากฏช่ือพรานเจตตบตุร นบัเป็นครัง้แรกท่ีมีช่ือนี ้

ปรากฏในอรรถกถาชาดก และไมม่ีในอรรถกถาเวสสนัดรจริยาด้วยเช่นกนั 



๒๓ 
 
สนทนาจึงวิ่งหนีกระทัง่หลบอยู่ในสระโบกขรณี เอาใบบวับงัพระเศียรไว้ กระทัง่พระเวสสนัดรตรัส
เรียกท าให้พระชาลีเสด็จขึน้มาแทบพระบาทพระเวสสนัดร กอดข้อพระบาทไว้มัน่  สุดท้ายทรงจบั
น า้เต้าหลัง่น า้ลงบนมือพราหมณ์เพ่ือทานสองกมุาร 

 การให้พระโอรสและพระธิดาเป็นทาน พระอง ค์ มีพระราชศ รัทธาจะ
บริจาคให้ ในท่ีสดุพระองค์จึงตรัสให้พระราชกุมารทัง้สองให้แก่พราหมณ์ชูชก ด้วยพระหฤทยัช่ืน
บานใน “ปุตตกทานบารมี” คือทานในการบริจาคบุตร ยังผลให้แผ่นดินหวั่นไหวและเกิดเสียง
สนัน่ลืนลัน่ไปทัว่๒๖ 

 ๑.๓.๙ มัทรี  เทวดาให้เทพบตุรแปลงเป็นราชสีห์ เสือเหลือง และเสือโคร่ง
มาขดัขวาง มทัรีประคองอญัชลีอ้อนวอนจนสตัว์เหล่านัน้หลีกทางไป นางเสด็จไปยงัอาศรมในวนั
นัน้เป็นวันบูรณมีอุโบสถ นางมัทรีเสด็จแล้วไม่เห็นสองกุมารก็ร าพึงร าพันถึงสองกุมาร พระ
เวสสนัดรก็มิได้ตรัสตอบประการใด หากแตก่ลบักล่าวหาว่านางกระท าความไม่ดี จากนัน้นางมทัรี
ก็เสด็จออกตามหาสองกมุารจนนางกลบัมาสลบล้มลงแทบพระบาทพระเวสสนัดร พระเวสสนัดร
เข้าใจวา่นางสินพระชมน์แล้ว จงึวางพระหตัถ์เบือ้งขวาตรงกบัพระหทยัของนางมทัรี จึงรู้ว่ายงัหาย
พระหทยัอยู่ จึงน าน า้จากพระเต้า พร้อมกับช้อนพระเศียรนางมทัรีขึน้วางบนพระเพลา ประพรม
ด้วยน า้ลบูพระพกัตร์และพระหทยั กระทัง่นางฟืน้จงึตรัสเลา่ให้ฟัง นางมทัรีอนโุมทนา 

 ๑.๓.๑๐ สักกบรรพ์ การให้ภรรยาเป็นทาน ท้าวสกักเทวราชได้แปลงเพศเป็น
พราหมณ์ เสดจ็มายงัเขาวงกตและเข้าเฝ้าพระเวสสนัดรเพ่ือทลูขอพระนางมทัรี พระเวสสนัดรจึงมี
พระศรัทธาไมห่วัน่ไหว จากนัน้จึงกมุพระหตัถ์พระนางมทัรีไว้ข้างอีก อีกข้างหนึ่งทรงจบัน า้เต้าเพ่ือ
หลัง่อทุกวารีพระราชทานพระนางให้เป็นทานแก่พราหมณ์ พระนางมทัรีก็มิได้ทรงขวยเขินหรือพระ
กรรแสง พระนางกลบัเช่ือถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐ การพระราชทานนีถื้อเป็นการ “บ าเพ็ญทารทาน

บารมี” ยงัให้แผน่ดนิไหวสะเทือนไปทัว่ ท้าวสกักเทวราชในเพศพราหมณ์ก็ทรงยินดีในการบ าเพ็ญ
ทานครัง้นี ้แม้พระอินทร์ พระพรหม ตลอดทวยเทพทัง้ปวงก็ทรงอนโุมทนา ล าดบันัน้พราหมณ์จึง
แสดงตนว่าเป็นท้าวสกักเทวราชจึงถวายคืนพระนางมทัรีให้แก่พระเวสสนัดรและได้ตรัสให้พร ๘ 
ประการ๒๗ 

 ๑.๓.๑๑ มหาราช ระหวา่งทางท่ีชชูกน าสองกมุารมานัน้ พอถึงเวลาเย็นชชูกจะ
ผกูสองกมุารไว้ใต้ต้นไม้ สว่นตนเองนัน้นอนอยูบ่นต้นไม้ ท าให้เทวบตุรแปลงกายเป็นพระเวสสนัดร

                                                        
 ๒๖ ขทฺุทกนิกาย  ชาดก, พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก , เลม่ท่ี ๒๘, ข้อท่ี ๒๐๘๗, ๓๕๐ – ๓๕๓. 

 ๒๗ ขทฺุทกนิกาย  ชาดก, พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก , เลม่ท่ี ๒๘, ข้อท่ี ๒๒๘๘ – ๒๒๙๐, ๓๗๐. 



๒๔ 
 
และเทพธิดาแปลงกายเป็นนางมทัรีมาอภิบาลสองกมุาร จนลว่งแล้วคร่ึงเดือนก็หลงทางเข้าสู่นครสี
พี วนันัน้เวลาใกล้รุ่งพระเจ้าสญัชยัเห็นสองกุมาร จึงไถ่สองกมุารจากชูชก  พร้อมกับพระราชทาน
ปราสาท ๗ ชัน้ จากนัน้พระเจ้าสัญชัยโปรดให้เตรียมทัพเสด็จไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี 
พร้อมกับสัง่ให้เตรียมราชมรรคตัง้แตเ่ชตดุรนครสีพีไปถึงยงัเขาวงกต กาลนัน้ชชูกก็บริโภคอาหาร
จนถึงกาลกริยา พระเจ้าสญัชยัให้ท าฌาปนกิจศพ ให้ตีกลองใหญ่ประกาศถึงญาติให้มารับทรัพย์
ของชูชก แตไ่ม่มีผู้ ใดมาทรัพย์จึงตกเป็นของคลงัหลวงตามเดิม เม่ือจดัเตรียมกองทพัเป็นเวลา ๗ 
วนัก็ให้พระชาลีน าทางเสดจ็สูเ่ขาวงกต 

 ๑.๓.๑๒ ฉกษัตริย์  เม่ือกษัตริย์ทัง้ ๖ พบหน้ากันนัน้ นางมัทรีได้สลบวิสัญญีก่อน 
ฝ่ายสองกุมารก็สลบวิสัญญีตาม ต่อด้วยพระเวสสนัดร พระเจ้าสัญชัยและนางผุสดี ตามล าดบั 
กระทัง่เหล่าเสนาอ ามาตย์ก็สลบวิสญัญีตามไปด้วย ท าให้พระอินทร์บนัดาลฝนโบกขรพรรษท าให้
กษัตริย์ทัง้ ๖ ฟืน้พระองค์เช่นเดียวกบัเหล่าเสนาอ ามาตย์ เม่ือนัน้ชาวสีพีก็ประนมมือทลูเชิญพระ
เวสสนัดรและนางมทัรีกลบัครองราชย์สมบตั ิ

 ๑.๓.๑๓ นครกัณฑ์ เม่ือพระเวสสนัดรเสด็จเข้าสู่บรรณศาลา ทรงเปลือ้งเคร่ืองฤาษี
ออก ก็ทรงร าพึงว่า สถานท่ีนีไ้ด้บ าเพ็ญมา ๙ เดือนคร่ึง      จึงกระท าประทักษิณและกราบ
เบญจางค์ประดษิฐ์ ครัง้นัน้เจ้าพนกังานภษูามาลาก็เจริญพระเกศาและพระมสัส ุเปล่ียนเคร่ืองทรง
ถือเพศพระราชา เสด็จขึน้ช้างปัจจยันาเคนทร์ ส่วนนางมัทรีประทับเหนือช้างหนุ่ม ไม่นานนักก็
เสดจ็กลบัสูพ่ระนคร 

 การบ าเพญ็ทานบารมีช่วงสุดท้าย  เกิดขึน้ภายหลงัท่ีพระเวสสนัดร เสดจ็เข้าสู่พระ
นครสีพีตามค ากราบทูลของชาวเมือง เม่ือเสด็จเข้าสู่พระนครนัน้ พระอินทร์ทรงบนัดาลให้ฝนเงิน
ให้ตกลงมาในขณะนัน้เพ่ือให้พระเวสสนัดรบ าเพ็ญทานบารมีตอ่ไป๒๘ 
  
 ส าหรับอรรถกถาเวสสนัดรจริยา จริยาปิฎกนัน้๒๙ จะกล่าวเฉพาะสิ่งท่ีเหมือนกนั หรือ
เพิ่มเตมิหรือปรับเปล่ียนไปจากอรรถกถาเวสสนัดรชาดก    โดยมีประเด็นส าคญัดงัสรุปไว้ในตาราง
ท่ี ๒ 
 
 

                                                        
 ๒๘ ขทฺุทกนิกาย  ชาดก, พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก , เลม่ท่ี ๒๘, ข้อท่ี ๒๔๓๙ - ๒๔๔๐, ๓๘๕. 
 ๒๙ สรุปจาก  ขุทฺทกนิกาย อรรถกถาเวสสนัตรจริยาท่ี ๙ ดูใน มหามงกุฎราชวิทยาลยั, พระไตรปิฎกและ

อรรถกถา, เลม่ ๙(ภาค ๓), พิมพ์ครัง้ท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกฎุราชวิทยาลยั, ๒๕๔๓), ๑๖๒ – ๒๑๕. 



๒๕ 
 
ตารางท่ี ๒ เปรียบเทียบเนือ้หาอรรถกถาเวสสนัดรระหวา่งอรรถกถาชาดกกบัอรรถกถา 
 เวสสนัดรจริยา 
 
กัณฑ์ อรรถกถาชาดก อรรถกถาจริยาปิฎก 
ทศพร พระอินทร์น านางผุสดีมาท่ีสวนนันทวันก่อนให้

พร ๑๐ ประการแล้วไปจตุ ิ
ไมป่รากฏ 

หิมพานต์ สตัตสดกมหาทาน ปรากฏ 
วนปเวสน์ พรานเจตตบตุรเฝ้าประตเูข้าสูเ่ขาวงกต ไมป่รากฏ 
 พรานถวายน า้ผึง้และขาเนือ้ทราย พระเวสสนัดร

พระราชทานเข็มทองค าให้ 
 

พระ อินท ร์จึ ง ต รัสสั่ ง ใ ห้ วิ สสุก ร รม เนรมิ ต
บรรณศาลา ๒ หลัง และท่ีจงกรม ๒ แห่งขึน้ 
พร้อมกับจารึกอักษรว่า ท่านผู้ หนึ่งผู้ ใดใคร่จะ
บวชก็จงใช้บริขารนี ้

ปรากฏ 

ชชูก ชชูกถูกชาวเมืองรุมท าร้ายด้วยก้อนดินและท่อน
ไม้ จนหนีกระเจิงหลงไปสูท่างเข้าเขาวงกต 

ปรากฏ 

จลุพน พรานเจตตบตุรมอบน า้ผึง้และขาเนือ้ให้ชชูก ไมป่รากฏ 
มทัรี เทพบุตรแปลงเป็นราชสีห์ เสือเหลือง เสือโคร่ง 

ขวางทางนางมทัรีไมใ่ห้เข้าอาศรม 
เทพยาดาแปลงกายเป็น
มฤคร้าย 

มหาราช เทพบตุรแปลงพระเวสสนัดร เทพธิดาแปลงเป็น
นางมทัรี อภิบาลสองกมุารในยามราตรี เม่ือชชูก
นอนหลบัอยูบ่นต้นไม้ 

เทพธิดาแปลงกายเป็นนาง
มทัรีคอยดแูลสองกมุาร 

ชูชกถึงกาลกริยา / ฌาปนกิจศพชูชก และตี
กลองหาญาตชิชูกมารับทรัพย์ 

ไมป่รากฏ 

ฉกษัตริย์ พระอินทร์บนัดาลฝนโบกขรพรรษ ปรากฏ 
 
 
 
 



๒๖ 
 
๑.๔ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในสังคมไทย 

“...ธรรมเนียมการน าเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก มาสวดแก่อบุาสกอบุาสิกานัน้ มี
มาในสมยัสโุขทยัแล้ว อย่างไม่มีปัญหา ...หากแม้ว่าครัง้หนึ่ง การสวดมหาเวสสนัดร
ชาดกยังท าในภาษาบาลีแต่ในเวลาไม่นานหลังสมัยสุโขทัย หรือแม้อาจจะในสมัย
สโุขทยัเอง ท่ีบณัฑิตเหล่านีเ้ร่ิมแปลภาษาบาลีออกเป็นภาษาไทย ปะปนไปกบัภาษา
บาลี...เ พ่ือให้ผู้ ฟัง รู้เ ร่ือง ได้อรรถรสมากขึน้ เหตุท่ีชวนให้คิดเช่นนี ้ก็เพราะมี
พยานหลักฐานจากหนังสือมหาชาติค าหลวง ซึ่งเป็นหลักฐานฉบบัแรกในรัชสมัย
สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ...”๓๐ 

 
 หลกัฐานจารึกในสมยัสุโขทยัมีการกล่าวถึง “มหาชาติ”หรือ “เวสสนัดร” เห็นได้จาก
จารึกหลกัท่ี ๓ จารึกนครชมุ พ.ศ.๑๙๐๐ ความตอนหนึ่งกล่าวว่าในสมยัรัชกาลพระยาลิไท ธรรม
เทศนาอนัเป็นต้นวา่พระมหาชาตหิาคนสวดมิได้เลย จารึกหลกัท่ี ๖ จารึกวดัป่ามะม่วง พ.ศ.๑๙๐๕ 
ความตอนหนึง่กลา่วถึงการสรรสเสริญพระยาลิไทวา่ให้ทานบารมีเหมือนพระเวสสนัดร๓๑ อย่างไรก็
ตาม มีการสนันิษฐานกนัว่า การสวดพระมหาชาติในวฒันธรรมสุโขทยันัน้ คงใช้รูปแบบการสวด
คาถาภาษาบาลีหรือท่ีเรียกวา่ “คาถาพนั”๓๒ 
 หลักฐานวรรณกรรมเวสสันดรชาดกท่ีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนัน้เช่ือว่า มีมา
ก่อนแล้วในสมยัอยธุยาคือ “มหาชาติค าหลวง” ประพนัธ์ขึน้ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ราวพ.ศ.๒๐๒๕ นบัว่าเป็นหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่าท่ีสดุเท่าท่ีพบในสงัคมไทย รูปแบบการ
ประพันธ์มหาชาติค าหลวงนีจ้ะยกเอาคาถาภาษาบาลีขึน้ตัง้ก่อน  แล้วแปลแต่งเป็นกาพย์
ภาษาไทยสลบักนัไป๓๓ และมีการนิพนธ์ร่ายยาว “กาพย์มหาชาติ” ขึน้ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรง
ธรรม ราว พ.ศ.๒๑๔๕ – ๒๑๗๐ มีข้อสนันิษฐานว่าจุดมุ่งหมายในการแต่งกาพย์มหาชาตินีต้่าง
จากมหาชาตคิ าหลวง กลา่วคือ มหาชาตคิ าหลวงแตง่ขึน้เพ่ือใช้ส าหรับสวด กาพย์มหาชาติแตง่ขึน้
เพ่ือใช้เทศน์เป็นท านอง 

                                                        
 ๓๐ นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ (กรุงเทพฯ: แพรวส านกัพิมพ์, ๒๕๓๘), ๓๖๖ – ๓๖๗. 

๓๑ ประชุมจารึกภาค ๘ จารึกสุโขทยั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๓๔. 
 ๓๒ กรมศิลปากร, วรรณกรรมสุโขทยั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หตัถศิลป์, ๒๕๒๘), ๒๖๔ – ๒๖๖. 
 ๓๓ดูใน จุฑารัตน์ ไชยสวัสด์ิ, “ มหาชหาติค าหลวง : การแปลเพื่อการรับสาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา     

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๓) 



๒๗ 
 
 อย่างไรก็ดี ต้นฉบบัมหาชาติค าหลวงฉบบัอยุธยานัน้ได้ประพนัธ์เป็นกัณฑ์ตามแบบ
การเทศน์ แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ราว พ.ศ.
๒๓๕๘ โปรดให้นักปราชญ์ราชบณัฑิตนิพนธ์ขึน้ใหม่เพิ่มเติมกัณฑ์ท่ีขาดหายไปอีก ๖ กัณฑ์คือ 
กณัฑ์หิมพานต์ ทานกณัฑ์ จลุพน มทัรี สกักบรรพ และฉกษัตริย์๓๔ 
 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  มีการประพนัธ์ร่ายยาวมหา
เวสสนัดรชาดก โดยมีผู้ประพนัธ์หลายส านวน กลา่วคือ ๑) พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
พระราชนิพนธ์ ๓ กณัฑ์คือ กณัฑ์วนปเวสน์,จลุพน และสกักบรรพ ๒) สมเด็จพระปรมานชุิตชิโนรส 
ประพนัธ์ ๕ กัณฑ์คือ กัณฑ์ทศพร,หิมพานต์,มหาราช,ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ ๓)เจ้าพระยาพระ
คลงั(หน) ๒ กณัฑ์คือ กณัฑ์กมุาร และมทัรี ๔)พระเทพโมลี ๑ กณัฑ์คือ กณัฑ์มหาพน ๕)ส านกัวดั
ถนน ๑ กณัฑ์คือ ทานกณัฑ์ ๖.ส านกัวดัสงัขจาย ๑ กณัฑ์คือ กณัฑ์ชชูก๓๕ 
 จากการค้นคว้าหลกัฐานการประพนัธ์วรรณกรรมเวสสันดรชาดก โดยชนชัน้น าทาง
การเมืองในสมัยรัชกาลท่ี ๒ – ๔  นี ้พบว่ามีข้อมูลไม่ตรงกัน แต่บุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๔ (พระราชนิพนธ์หนงัสือมหาชาติ) และสมเด็จ
กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส (นิพนธ์ร่ายยาวมหาชาติ) ดงัเห็นได้จากนโยบายการศกึษาของชาติ
ในชว่งทศวรรษ ๒๔๕๐ กรมศกึษาธิการ(กระทรวงศกึษาธิการ) ได้คดัเลือกมหาชาติท่ีมีส านวนการ
ประพันธ์ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีมีในขณะนัน้จดัพิมพ์เป็นแบบเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัง้แต่ พ.ศ.๒๔๔๙หรือท่ีเรียกว่า “ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก(ฉบบักรมศึกษาธิการ)” ต่อมา
ในชว่ง พ.ศ.๒๔๖๒ คณะกรรมการหอสมดุวชิรญาณ ได้รวบรวมมหาชาติกณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีมีส านวนดี
ส าหรับใช้เทศน์ โดยใช้ส านวนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ และพระ
ยาปรมานชุิตชิโนรสเป็นหลกัหรือท่ีเรียกวา่   “มหาชาตฉิบบัหอพระสมดุวชิรญาณ”๓๖ 
 
 
 
 
 

                                                        
 ๓๔ ล้อม เพง็แก้ว,คู่มือร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, ๒๕๒๗), ๕. 
 ๓๕ มหาเวสสันดรชาดก (พระนคร: ครุุสภา, ๒๕๑๗), ๙ – ๑๑. 
 ๓๖ สภุาพรรณ ณ บางช้าง, มหาชาติและประเพณีการเทศน์มหาชาติ (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๒), ๔๑. 



๒๘ 
 

๒.วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในล้านนา 
๒.๑ เวสสันตรทีปนี 

 เวสสนัดรชาดกในล้านนา มีหลกัฐานส าคญัคือ “เวสนัตรทีปนี” แต่งขึน้โดยพระศิริมงั
คลาจารย์ ราว พ.ศ.๒๐๖๐๓๗ เป็นวรรณกรรมบาลีท่ีนิพนธ์แบบร้อยแก้ว เดินเร่ืองผสมผสาน
กลมกลืนโดยน าข้อความพระเวสสันดรมาอธิบายตามล าดบัหัวข้อทัง้ ๑๓ กัณฑ์ เร่ืองท่ีอธิบาย
ประกอบด้วยเนือ้หา หลกัธรรมและหลกัไวยากรณ์ของบาลี       โดยน าค าหรือข้อความจากคมัภีร์
อ่ืน ๆ  มาผสมกลมกลืนกนั 

 หากพิจารณาภูมิหลงัของพระศิริมงัคลาจารย์ สนันิษฐานว่าเป็นภิกษุชาวเชียงใหม ่
นามเดิมว่าศรีปิงเมือง บิดาเป็นพ่อค้าช้าง มีภูมิล าเนาอยู่ในพืน้ท่ีหมู่บ้านต าหนกั ท่านได้เป็นหลกั
ส าคัญในการน าชาวบ้านสร้างวัดเวฬุวนาราม (ปัจจุบันคือวัดต าหนัก ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่) เช่ือว่าน่าจะได้รับการศกึษาจากพระพทุธวีระซึ่งเป็นพระภิกษุในนิกายสีหล ณ วดัมหา
โพธาราม (ปัจจุบนัคือวดัเจ็ดยอด  อ.เมือง จ.เชียงใหม่) ต่อมาท่านจึงได้เป็นอาจารย์ผู้สอนด้าน
คัมภีร์ทางพุทธศาสนาและไวยากรณ์บาลีท่ีส าคัญทัง้ในวัดมหาโพธารามและวัดบุปผาราม 
(ปัจจบุนัคือวดัสวนดอก  ต.สวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม)่ ผลงานระยะแรกของพระศิริมัง
คลาจารย์พบวา่ปรากฏอยู ่๔ เร่ืองคือ  

เวสสนัตรทีปนี  รจนาเสร็จเมื่อ จ.ศ.๘๗๙ ตรงกบั พ.ศ.๒๐๖๐ 
จกักวาฬทีปนี  รจนาเสร็จเมื่อ จ.ศ.๘๘๒ ตรงกบั พ.ศ.๒๐๖๓ 
สงัขยาปกาสกฏีกา  รจนาเสร็จเมื่อ จ.ศ.๘๘๒ ตรงกบั พ.ศ.๒๐๖๓ 
มงัคลตัทีปนี  รจนาเสร็จเมื่อ จ.ศ.๘๘๖ ตรงกบั พ.ศ.๒๐๖๗๓๘ 

 
 เม่ือเราพิจารณาข้อความตอนท้ายเร่ืองของเวสสนัตรทีปนี      อนัเป็นผลงานชิน้แรก

ของพระสิริมงัคลาจารย์ ได้กลา่วถึงผู้รจนา สมยัท่ีรจนา และสถานท่ีรจนาไว้วา่ 
 

 “...อิติ นวปุเร ปติฏฺฐิตสีหฬารามสฺส ทกฺขิณปจฬฉิมทิสาย  
ปติฏฺฐิเตทยฺยภาสาย  สฺวนฺขฺวนฺติ  ปากฎนาเม วิหาเร วสนฺเตน มหุสฺสา

                                                        
 ๓๗ อภิรมย์ สีดาค า และ เสริมศิลป์  สภุเมธีสกุล, “ วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย”  ใน วรรณคดีบาลี 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒),๑๓๖. 
 ๓๘ ดูใน สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายสุตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๓) 



๒๙ 
 

เหน ตปิิฏกธเรน  สทฺธพทฺุธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน  สปราน    โกสลฺลมิจฺฉนฺเตน  
สิริมงฺคโลติ  ครูหิ  คหิตนาเมน มหาเถเรน ปรเมนฺเท  นวปเุร อิสฺสรสฺส 
ลกวฺหยราชนตฺตุโน ราชาภิราชสฺส มนุชินฺทสฺส สพฺพราชูน  ติลกภูตสฺส 
ปรมสทฺธสฺส ปตฺถิตสพฺพญฺญุตญาณสฺส  พุทธสาสเน  ปสนฺนสฺส  กาเล 
เอกนูาสีตาธิกฏฺฐสกสกฺราเช โควสฺเส กตา อย  เวสฺสนฺตรทีปนี.”๓๙ 

 คมัภีร์เวสสนัตรทีปนีนี ้พระมหาเถระผู้ซึ่งครูทัง้หลายขนานนาม
วา่สิริมงัคละ ผู้อยูใ่นวิหารอนัมีนามปรากฏในภาษาไทยว่า สวนขวญั อนั
ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดสีหฬารามในเมืองเชียงใหม่ ผู้ มี
ความอตุสาหะมากทรงพระไตรปิฎก ประดบัด้วยความศรัทธา ความรู้ 
และความเพียร ปรารภความฉลาดแห่งตนและผู้ อ่ืน ได้รจนาส าเร็จแล้ว
เม่ือปีฉล ูศกัราช ๘๗๙ ในรัชสมยัของพระจอมนระผู้ เป็นราชาเหนือราชา 
ผู้ เป็นพระนดัดาของพระราชาผู้ทรงพระนามว่าท้าวลก ผู้ เป็นเจ้าในนคร
เชียงใหม่อนัเป็นนครท่ีมีความเจริญอย่างยิ่ง ผู้ เป็นยอดแห่งราชาทัง้ปวง 
ผู้ มีพระราชศรัทธาล าเลิศ ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ เล่ือมใสใน
พระพทุธศาสนาด้วยประการฉะนี.้๔๐ 

 
 ความส าคัญของเวสสันตรทีปนี 

 วรรณกรรมบาลีท่ีเก่ียวข้องกับเวสสนัดรชาดกในวรรณกรรมล้านนาถือว่า เวสสนัตร
ทีปนีเป็นวรรณกรรมท่ีเก่าท่ีสุดเท่าท่ีพบหลกัฐานในฐานะวรรณกรรมท่ีผลิตขึน้ภายในวฒันธรรม
ล้านนา อย่างไรก็ดี “เวสสนัตรทีปนี” เป็นวรรณกรรมบาลีท่ีรจนาขึน้โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัคือ 
ประกอบการศึกษาภาษาบาลีและวรรณคดีบาลี หรืออาจกล่าวอีกทางหนึ่งว่าสามารถจัดอยู่ใน
กลุ่มวรรณคดีท่ีมิใช่พระไตรปิฎก ( Non – Canonical Literature) กล่าวคือเป็นวรรณกรรมท่ี
อธิบายเร่ืองในพระไตรปิฎกอีกทีหนึง่ สามารถจดัอยูใ่นกลุม่คมัภีร์ประเภท “ทีปนี”  

                                                        
 ๓๙ Bhikku Nakorn Khemapãlì M.A.(Phra Rajratanamoli),The Critical Edition of the 

Vessantaradìpanì, Research Scholar Nava Nalanda Mahavihara Nalanda (Bangkok: 
Mahachulalongkornrajavidyalai University,2006).   

 ๔๐ แม่ชีวิมติุยา (สภุาพรรณ  ณ  บางช้าง), จักกวาฬทีปน:    ลักษณะเด่น   ภูมิปัญญา    และคุณค่า         
(กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว.), ๒๕๕๔), ๑๓. 



๓๐ 
 
 การรจนาคมัภีร์ประเภททีปนี คือ ค าอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในพระไตรปิฎกออกไป
อยา่งพิสดาร โดยมีการอ้างอิงคมัภีร์ตา่งๆ เป็นเคร่ืองประกอบ ในเวสสนัตรทีปนีฉบบัของพระสิริมงั
คลาจารย์นี ้แบง่เนือ้หาการรจนาออกเป็น ๑๓ กณัฑ์ มีการอ้างอิงคมัภีร์ประกอบถึง ๙๓ คมัภีร์ เช่น 
จริยาปิฎก – อัฏฐกถา , ชาตกกฎีกา, ชาตกัฏฐกถา, มงคลสูตร เป็นต้น๔๑ ส าหรับด้านโครงสร้าง
วรรณกรรมของเวสสนัตรทีปนีดงักล่าวนีพ้บว่า มีความสมบรูณ์แบบตามบาลีลายลกัษณ์ กล่าวคือ 
ขึน้ต้นด้วยปณามคาถาแล้ววกเข้าสู่เนือ้หาซึ่งล าดับเป็นบท จบลงด้วยการบอกช่ือผู้ แต่ง ทัง้นี ้
วิธีการรจนาของพระสิริมงัคลาจารย์ได้ยกเอา “อรรถกถาเวสสนัดรชาดก” เป็นท่ีตัง้ เม่ือเห็นว่าค า
ใดมีความหมายไม่ชดัเจนควรแก่การอธิบายความหมายก็หยิบยกค านัน้ขึน้มาอธิบาย ในด้านการ
อ้างอิงข้อมูล ถ้าข้อมูลมีความเห็นแตกตา่งกัน โดยแต่ละข้อมูลมีเหตผุลในตนเอง พระสิริมงัคลา
จารย์จะเสนอข้อมูลไว้ทัง้หมดแล้วยกให้ผู้อ่านพิจารณาด้วยตนเองว่าค าใด อธิบายเหมาะสมได้
กวา่กนั  

 เวสสันตรทีปนีท่ีมีการปริวรรตเผยแพร่ในสังคมไทยปัจจุบัน คือ “ฉบับหอสมุด
แห่งชาติ” เป็นคมัภีร์ใบลาน จารด้วยอกัษรขอม ภาษาบาลี มีจ านวนทัง้สิน้ ๑๙ ผูก ประเด็นท่ี
นา่สนใจคือในด้านเนือ้เร่ืองเวสสนัตรทีปนีแบง่ออกเป็น ๑๓ ปริจเฉทหรือ ๑๓ กณัฑ์ ตามท่ีปรากฏ
ในขทุทกนิกาย ชาดก และอรรถกถาชาดก คือ ๑)ทสวรคาถาปริจเฉท ๒)หิมวนัตกณัฑปริจเฉท ๓)
ทานกัณฑปริจเฉท ๔)วนปัปเวสกัณฑปริจเฉท ๕)ชูชกกัณฑปริจเฉท ๖)จูฬวนกัณฑปริจเฉท ๗)
มหาวนกัณฑปริจเฉท ๘)กุมารกัณฑปริจเฉท ๙)มทัรีกัณฑปริจเฉท ๑๐)สักกปัพพปริจเฉท ๑๑)
มหาราชปัพพปริจเฉท ๑๒)ฉกัขตัตยิปริจเฉท๑๓) นครกณัฑปริจเฉท๔๒ 

 
๒.๒ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกล้านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ 

 แม้วา่วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกในล้านนาฉบบัเก่าท่ีสดุคือ “เวสสนัตรทีปนี” รจนาขึน้
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ แตท่ว่าหลกัฐานวรรณกรรมส่วนใหญ่กลบัมีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 
๒๔ – ๒๕ เท่าท่ีมีการส ารวจพบมีมากกว่า ๑๕๐ ส านวน แต่ละส านวนมิได้ระบุช่ือผู้แต่งแต่ใช้
นามแฝง  นามแฝงนีอ้าจมาจากต าแหน่งของผู้ แปลภาษาบาลี เช่น ส านวนสมเด็จเจ้าข้าวพ้าน 
ส านวนราชครู เป็นต้น นามแฝงมาจากสถานท่ีแปล เช่น ส านวนไผ่แจ้เรียวแดง คืออาศยัร่มเงาป่า

                                                        
 ๔๑ เวสสันตรทปีนี (กรุงเทพฯ: ส านกัราชเลขาธิการ, ๒๕๔๑), (๒) – (๔). 
 ๔๒ ศกัด์ิศรี แย้มนดัดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย, ๓๘ – ๓๙. 



๓๑ 
 
ไผเ่ป็นท่ีแปล เป็นต้น นามแฝงมาจากพืน้ท่ีหรือภูมินามท้องถ่ิน เช่น ส านวนเชียงของ คือแตง่ขึน้ใน
เมืองเชียงของ (อ.เชียงของ จ.เชียงราย)เป็นต้น๔๓ 

 เวสสันดรชาดกท่ีเป็นวรรณกรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ นิพนธ์ขึน้
เป็นร้อยแก้ว โดยยกบาลีขึน้แล้วพรรณนาเป็นร้อยแก้วหรือแตง่ปนร่าย เรียกลกัษณะการนิพนธ์นีว้่า 
คา่วธรรม หรือธรรมคา่วนัน้ ตวัอย่างเช่น นครกณัฑ์ ความตอนหนึ่งกล่าวถึงการแตง่กายให้แก่พระ
เวสสนัดรและนางมทัรี เม่ือทัง้สองเสด็จกลับการบวชเป็นฤาษีเข้าสู่ราชบลัลงัก์แห่งนครสีพี ความ
วา่ 

“...สพฺเพ ชนา อนัวา่ฅนทัง้หลาย ฝงูเปนเสนาแลพราหมณ์เทส  
คเ็ข้ามาสรงเกสเกล้าเกศีราชมทรี  น า้อบดีหลายหลาก... 
...ประดบัดีช่ืนย้าว   เข้าเคร่ืองท้าวภมูินทร์  
เบกิบายศรีอภิเษก   หือ้เปนท้าวเอกราชา  
ดจุจะดัง่ขนุอินทาตราแหลง่หล้า  เสวยฟากฟ้าดาวดงิส์นัน้แลนา....”๔๔ 

 
 ในช่วงคร่ึงศตวรรษท่ีผ่าน (ราวทศวรรษ ๒๕๐๐ – ๒๕๕๐) มีการค้นพบเวสสนัดร
ชาดกหลากหลายส านาน ดงัปรากฏในงานศกึษาเร่ือง “ มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะท่ี
เป็นวรรณคดีท้องถ่ิน”ของประคอง นิมมานเหมินท์  กล่าวสรุปไว้ว่า เม่ือน ารายช่ือส านวนต่างๆ ท่ี
ได้จากการส ารวจ ของศูนย์วิจัยลานนา ๔ ครัง้ กับท่ีนายสิงฆะ  วรรณสัย พบเองและค้นคว้า
ร่วมกบันายฮารัลด์  ฮนุดีอสุ มาเปรียบเทียบกนัและคดัส านวนท่ีซ า้กนัออกแล้ว จะได้มหาชาติลาน
นาถึง ๑๒๒ ส านวน (รวมทัง้ฉบบัย่อและฉบบัลาวล้านช้าง) มหาชาติท่ีส ารวจ พบนีบ้างส านวนก็มี
ครบ ๑๓ กณัฑ์ เชน่ ส านวนไมไ่ผแ่จ้เรียวแดง ส านวนอินทร์ลงเหลา และส านวนพระยาพืน้ เป็นต้น 
สว่นมากมีไมค่รบ ท่ีมีไมค่รบอาจเห็นเพราะหายไปบ้าง ผู้แตง่หรือผู้ เกลาส านวนตัง้ใจท าเฉพาะกนั
บ้าง ในด้านอายยุงัยากท่ีจะค านวณได้ มีบอกปีท่ีจารไว้ไม่ก่ีส านวน และปีท่ีจารนีเ้ป็นปีท่ีแตง่หรือ
เกลาใหม่หรือปีท่ีเพียงแต่คัดลอกอีกครัง้หนึ่งเท่านัน้ จะเห็นได้จากบางส านวนบอกปีท่ีจารไม่
ตรงกนัทัง้ๆท่ีเป็นส านวนเดียวกนั เชน่ ส านวนทา่แป้นริมคง เป็นต้น๔๕ 

                                                        
 ๔๓ อดุม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, ๑๙๙. 
 ๔๔มัชฌิมา วีรศิลป์, “การศึกษาวรรณกรรมล้านนาเร่ืองเวสสันตรชาดก ส านวนไม้ไผ่แจ้เ รียวแดง, ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙), ๔๒. 
 ๔๕ ประคอง นิมมานเหมินทร์, มหาชาตลิานนา: การศึกษาในฐานะเป็นวรรณคดีท้องถิ่น, ๑๐๗ – ๑๑๕. 

 



๓๒ 
 

 การศึกษาของสิงฆะ วรรณสยั ท าให้พบว่ามีการผลิตวรรณกรรมเวสสันดรชาดกใน
แบบร่ายและสร้างเป็นช่ือส านวนมาก่อนแล้วในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ เช่น  ส านวนฉบบัสมเด็จ
จ้าวขาวพ้าน พ.ศ.๒๒๕๕ เป็นต้น วรรณกรรมเวสสนัดรในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ มีฉบบั
ส านวนท่ีได้รับความนิยมอยู่ในระยะศตวรรษท่ีผ่านมาคือ ๑) ส านวนไผ่แจ้เรียวแดง ๒) ส านวน
อินทร์ลงเหลา ๓) ส านวนพระยาพืน้ ๔)ส านวนสร้อยสังกร (ทัง้นีส้ านวนสร้อยสังกรได้รับ
ความนิยมในการเทศน์มหาชาติมากในช่วงทศวรรษ ๒๔๘๐  - ๒๕๔๐ เน่ืองจากพิมพ์เป็น
อกัษรไทยกลาง สะดวกแก่พระท่ีอ่านอกัษรพืน้เมืองไม่ออก รายละเอียดการเทศน์จะกล่าวต่อไป
ข้างหน้า) ในกลุม่ส านวนดงักลา่วข้างต้นนี ้พบว่าวรรณกรรมเวสสนัตรชาดกฉบบัไม้ไผ่แจ้เรียวแดง 
มีลกัษณะภาษา โครงสร้าง เนือ้หาท่ีนา่จะเก่าแก่มากท่ีสดุ 

เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ จารีตของการประพนัธ์วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกในพทุธศตวรรษท่ี 
๒๔ – ๒๕ ได้เปิดโอกาสให้มีการประพันธ์ส านวนท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์สังคมไว้ด้วย 
กล่าวคือ ในระยะคร่ึงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ (ราวทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๕๐๐ ) วรรณกรรม
เวสสนัดรชาดกมีการใช้ภาษา เนือ้หา ฯลฯ สมัพนัธ์กบัปริมณฑลอ านาจของกรุงเทพฯ มากขึน้ ดงั
ตวัอยา่งของเวสสนัดรชาดก “ฉบบัเจ้าสริุยวงศ์” ซึง่ประพนัธ์ขึน้ด้วยแบบแผนวรรณกรรมเดิมท่ีนิยม
กันในขณะนัน้ หากแต่เปล่ียนแปลงเนือ้หาและค าให้สอดคล้องกับเหตการณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๗ เสด็จประพาสเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๖๙ วรรณกรรมฉบบันีไ้ด้
น าเสนอภาพของผู้ คนในเหตุการณ์ดังกล่าวสอดแทรกไว้ในวรรณกรรมเวสสันดรชาดกอย่าง
นา่สนใจ ดงัตวัอยา่งบางตอนเชน่ 

 “...ริพลเนืองอเนก  ปานฝ้าเมฆหลัง่หลามไหล 
 ทหารไทยพรึกพราบ  นายร้อยดาบเดนิแฝง... 
 ...แอว่ซือ้กินโซดาและบา่หร่ัน เหล้าอยากลัน่เตม็พาง 
 วิสกีว้างเปนถ้อย  เหล้าโรงย้อยเขาขาย 
 ของแคมหลายเหลือล้น  น า้หวานป่นโซดา...” ๔๖ 
 

 วรรณกรรมข้างต้น ชีใ้ห้เห็นการน าค าจากภาคกลางเข้าร่วมในการประพันธ์งาน
วรรณกรรมตามแบบจารีตภาษาท้องถ่ิน เช่น ย่ีห้อ,รถยนต์,องครักษ์ เป็นต้น และยงัมีภาพเหต
การณ์บางประการท่ีชีใ้ห้เห็นเข้ามาของอิทธิพลตะวนัตก เช่น รถยนต์ออสติน,ฟอร์ด,โซดา เป็นต้น 

                                                        
 ๔๖อดุม ร่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา,๒๑๗ – ๒๒๒. 



๓๓ 
 
อาจกล่าวได้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการอ านาจของสยามและล้านนาในระยะกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ นีเ้ร่ิมเข้มข้นและมีบทบาทมากขึน้ตอ่การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมล้านนา๔๗ 

 
๒.๓ การเปรียบเทียบวรรณกรรมเวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้เรียวแดง กับอรรถกถา
เวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก  

 “...เม่ือนิทานจากสังคมหนึ่ง เข้าไปอยู่ในสังคมหนึ่ง ความเปล่ียนแปลงย่อม
เกิดขึน้เป็นธรรมดา แตจ่ะเปล่ียนช้าหรือเร็ว หรือเปล่ียนไปอย่างไร ย่อมขึน้กบัความ
เข้มข้นทางวฒันธรรมของผู้ รับเร่ืองด้วย...”๔๘  
 “...เม่ือกวีล้านนา รับเอาเร่ืองเวสสนัตรชาดกมาปรับเป็นวรรณคดีท้องถ่ิน ...กวี
ยอ่มถ่ายทอดความเป็นท้องถ่ินสูง่านวรรณกรรมนัน้...”๔๙  

 
 การตรวจสอบเนือ้หาของค่าวธรรมเวสสนัดรชาดกนัน้ พบว่าส านวนท่ีนิยมมากท่ีสุด

คือ “ไม้ไผ่แจ้เรียวแดง” ข้อสังเกตแรกเร่ิมของนักวรรณกรรมกลุ่มแรกประกอบด้วย   ประคอง 
นิมมานเหมินท์ และสิงฆะ วรรณสยั ซึ่งสนันิษฐานว่าส านวนนีน้่าจะอายุไม่ต ่ากว่า ๓๐๐ ปี และ
นา่จะเป็นส านวนท่ีน าไปสู่การขดัเกลาในส านวนอ่ืนๆ จากการเปรียบเทียบช าระต้นฉบบัโดย อดุม
รุ่งเรืองศรี โดยใช้ส านวนวดัศาลาหลวง ต.ศาลาหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง  จาร พ.ศ.๒๔๔๗, วดั
ปงสนกุใต้ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล าปาง  จาร พ.ศ.๒๔๕๑ และส านวนวดันาคตหลวง ต.ป่าตนั อ.
เมือง จ.ล าปาง จาร พ.ศ.๒๔๗๗ ร่วมกบัการสอบทานจากส านวนสร้อยสงักร ท่ีมีพระอบุาลีคณุูป
มาจารย์(ฟ ูอตัตวิโส)  ได้ปริวรรตแล้วจดัพิมพ์เผยแพร่ในช่ือ “มหาชาติภาคพายพัส านวนเอก ฉบบั
สร้อยสงักร” พ.ศ.๒๕๐๘๕๐ 

                                                        
๔๗ชาญคณิต อาวรณ์ ,รายงานการวิจัยเร่ืองเศรษฐกิจการเมืองล้านนาในศตวรรษที่ผ่านมา : บท

วิพากษ์ทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยการปรับตัวของหมู่บ้าน เมือง และภูมิภาค พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๕๓๕ ( เชียงราย: 
สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, ๒๕๕๓), ๑๒๗ – ๑๒๘. 

๔๘ ศิราพร ฐิตะฐาน, ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
,๒๕๒๓),๒๐ – ๒๑. 

๔๙ มชัฌิมา วีรศิลป์, “การศกึษาวรรณกรรมล้านนาเร่ืองเวสสนัตรชาดก ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง,”,๓๒. 
 ๕๐ อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง (เชียงใหม่: ส านักงานกองทุนเพื่อสงัคม 

ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือขา่ยสืบสานภมูิปัญญาล้านนาของโฮงเฮียนสืบสานภมูิปัญญาล้านนา, ๒๕๔๕), ๑ – ๒. 



๓๔ 
 

 การศึกษาของมัชฌิมา วีรศิลป์ ได้เ ปิดพรมแดนความรู้ไว้อย่างน่าสนใจว่าเม่ือ
เปรียบเทียบเวสสนัดรชาดกส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดงกบัเวสสนัดรชาดกในนิบาตชาดก ขทุทกนิกาย 
พระไตรปิฎก พบวา่มีการปรับเปล่ียนเนือ้หาไว้ ๕ กรณี คือ  

การเพิ่มเหตุการณ์ในเนือ้เร่ือง   หมายถึง เหตุการณ์ท่ีปรากฏในเวสสันดร
ชาดก ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง แตไ่มป่รากฏในกบัเวสสนัดรชาดก นิบาตชาดก 

การตัดเหตุการณ์ในเนือ้เร่ือง  หมายถึง   เหตุการณ์ ท่ี เ วสสันดรชาดก 
ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง ตดัออกจากเหตกุารณ์ในเวสสนัดรชาดก นิบาตชาดก  

การเพิ่มรายละเอียดของเนือ้เร่ือง  
การตัดรายละเอียดของเนือ้เร่ือง  
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเนือ้เร่ือง  
โดยมีข้อน่าสังเกตว่าส านวนไผ่แจ้เรียวแดงไม่มีการสลับเหตุการณ์กับอรรถกถา

เวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก อาจเพราะเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาท่ีส าคญักวีล้านนาจึงไม่
สามารถสลบัเหตกุารณ์ได้ โดยมีตวัอยา่งท่ีนา่ศกึษาดงันี ้๕๑ (ดตูารางท่ี ๓) 

 ๒.๓.๑ การเพิ่มเหตุการณ์ในเนือ้เร่ือง   “กณัฑ์มหาราช” อรรถกถาชาดก 
นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนชชูกเสียชีวิตเพราะบริโภคอาหารมากเกินไป ไว้ว่า “ ...ฝ่ายชชูกในกาล
นัน้ ได้บริโภคโภชนาอาหารเกินประมาณ เม่ือไมอ่าจท าให้อาหารย่อยละลาย จึงได้ท ากาลกริยาใน
ทีเดียว...” แตส่ านวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดงได้เพิ่มอาการของการกินและอาการทรุนทรุายก่อนเสียชีวิต
ได้อยา่งเห็นภาพวา่  

 “ ...ท้องพราหมณ์เถ้าพรากมานาน มนัก็กินตามตณัหาอนันกั อาหารคดัคัง่ในไส้ ไฟ
ท้องไหม้บ่ทัน ลงเต็มอกอ่นย่นพ้นปาก...ท่านพราหมณ์ยินล าบาก อุ้มท้องรากครางคร่ัง ดังอะ
อืดอะอืดทัง้คืน มนัก็กลิง้ไปพบัผืนสาด มนัขดหาชานก็บอ่อก หวงัจกัถอกหือ้เบาใจ ท้องพรามณ์
เถ้าคดัใคป่มุปลิง...”  

๒.๓.๒ การตัดเหตุการณ์ในเนือ้เร่ือง “กัณฑ์ชูชกะ” (ชูชก) อรรถกถา
ชาดก นิบาตชาดก กลา่วถึงตอนก่อนพราหมณ์ชชูกจะออกเดินทางเข้าป่า เพ่ือไปขอสองกมุารเป็น
ทาสให้แก่นางอมิตตดา ชูชกได้กระท าประทักษิณภรรยาและสมาทานวตัรก่อนออกเดินทาง แต่
ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดงได้ตดัเหตกุารณ์นีอ้อกไป  

                                                        
๕๑ มชัฌิมา วีรศิลป์, “การศกึษาวรรณกรรมล้านนาเร่ืองเวสสนัตรชาดก ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง”,๓๓ – ๙๘. 



๓๕ 
 

 ๒.๓.๓ การเพิ่มรายละเอียดของเนือ้เร่ือง “กัณฑ์ชูชกะ” (ชูชก) อรรถกถาชาดก 
นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนเหล่านางพราหมณีรุมดา่นางอมิตตดา นางอมิตตดากลบับ้านมาฟ้องชู
ชกส านวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดงได้เพิ่มรายละเอียดบคุลิกลกัษณะเฉพาะของนางพราหมณีแต่ละท่าน
ไว้อยา่งนา่สนใจ ตอนหนึง่วา่  

 “ ...รอยว่าอีกาลกิณีจีห้ลีต้าสวดปากร้ายโกรดหมุค า บอ่ัน้ก็อีตาด าปากกว้าง...บมี่ก็อี
ผีพรายแมค้่าเหมีย้ง เกล้ามนัเกลีย้งดัว่โพรงเลีย รู้วา่อีตาเพรียเมียพราหมณ์อ้ายใส โป้งแข่งใหญ่ตา
หลวง รู้วา่อีนางยวงเมียพราหมณ์ผู้ตาหลิ่ว แม่หน้าปิว้นมยาน ...บอ่ัน้ก็อีจอมจกัเมียพราหมณ์น้อง 
เกล้ามนัอัว่จ้องคว่ีรุยราย ...บ่มีก็อีขีข้าก อีสพัพะแซะแม่ค้าส้มค่าง มนัช่างย่างถ่างถะขา...มาด่า
เมียกแูลกา...”  

๒.๓.๔ การตัดรายละเอียดของเนือ้เร่ือง  “กัณฑ์กุมารบรรพ์ ” อรรถกถา
ชาดก นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนชูชกตีสองกุมารเม่ือออกเดินทางจากอาศรมของพระเวสสันดร 
พระกมุารกณัหาและชาลีเอนกายรับการโบยตีแทนกนัและกนั “ ...เวลาตาชชูกตีพระเจ้าน้อง พระ
ชาลีก็เอียงพระขนองเข้าแทนรับ ตาชชูกหนักลบัมาตีพระเจ้าพ่ี  พระกณัหากมุารีก็หนัพระขนองเข้า
รับแทน...” แตส่ านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดงได้ตดัรายละเอียดนีอ้อกไป 

๒.๓.๕ การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเนือ้เร่ือง “กณัฑ์ฉกษัตริย์” (ฉักขตัติย์) 
อรรถกถาชาดก นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนพระนางมัทรีได้พบสองกุมารภายหลังจากท่ีพระ
เวสสนัดรให้สองกุมารเป็นทานแก่ชชูกไว้ว่ามีน า้นมไหลออกจากพระเต้า แต่ส านวนไม้ไผ่แจ้เรียว
แดงได้กล่าวว่ามีน า้ตาไหลออกมาแทน ไว้ว่า “ ...ตนนางไหวยะยัน่ คือดงัผีเข้าป่ันหวัใจ มีน า้ตา
ไหลออกมาภายนอกตนนาง แถวถัง่คางรอดท้อง เยียะร้องไห้ก็เยียะไหลหลัง่ลงไปวนันัน้แล...”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 
ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบเนือ้หาวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง  
 กบัอรรถกถาเวสสนัดรชาดกในนิบาตชาดก ขทุทกนิกาย ชาดก สตุตนัตปิฎก  
 
กลวิธี กัณฑ์ เนือ้หาและประเดน็ส าคัญ 
การเพิ่ม
เหตุการณ์ใน
เนือ้เร่ือง 

ชชูก ๑) ก่อนท่ีนางอมิตดาจะเป็นภรรยาชูชก ในนิบาตชาดกได้นาง
อมิตดาเพราะบิดามารดาของนางยกให้เพ่ือใช้หนี ้ในส านวนไผ่
แจ้เรียวแดงมีสาเหตุเดียวกันแต่เพิ่มเติมเร่ืองทักษะในการจูงใจ
เชิงจิตวิทยา ชชูกน ามาเลีย้งดเูป็นหลานก่อนเป็นภรรยา 
๒) นางอมิตดาถกูนางพราหมณี ด้วยเหตท่ีุสามีเป็นคนชรา ชชูก
ได้ฟังแล้วโกรธจงึจะไปฟ้องจา่บ้าน 

กมุารบรรพ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ เพ่ือการอนุโมทนาทานเม่ือพระเวสสนัดรให้
สองกมุาร กณัหาและชาลี เป็นทานแก่ชชูก 

มหาราช ๑)ชชูกเสียชีวิตเพราะบริโภคอาหารมากเกินไป  ไผ่แจ้เรียวแดง
พรรณนาอาการต่างท่ีเกิดขึน้เป็นล าดบัของชชูกจนกระทัง่ทุรนทุ
รายเสียชีวิต ซึง่ในนิบาตชาดกกลา่วเฉพาะการตาย(กาลกิริยา)  
๒) เหตกุารณ์พิธีศพชชูก ไผแ่จ้เรียวแดงพรรณนาการท าศพชชูก  

ฉกษัตริย์ 
 

เม่ือพระเวสสนัดรได้พบพระเจ้าสญัชยัและไตถ่ามถึงพระกณัหา
และชาลีส านวนไผ่แจ้เรียวแดงเพิ่มเหตกุารณ์ตอนพระเวสสนัดร
อธิบายเหตุผลท่ีต้องทานพระกัณหาและชาลีเป็นทานแก่
พราหมณ์ชชูก 

นครกณัฑ์ ๑) เม่ือพระเวสสันดรเสด็จกลับนครสีพี ส านวนไผ่แจ้เรียวแดง
เพิ่มเหตกุารณ์ตอนท่ีชาวเมืองเฉลิมฉลองระหว่างทางเสด็จ มีการ
บรรยายการละเลน่พืน้บ้านและมหรสพตา่งๆ 
๒)เม่ือพระเวสสันดรกลับนครสีพีแล้ว มีการแต่งการให้ทัง้พระ
เวสสนัดรและนางมทัรี ซึ่งในนิบาตชาดกกล่าวเฉพาะการแตง่ให้
พระเวสสนัดรเทา่นัน้ 
 

 
 



๓๗ 
 
ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบเนือ้หาวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง  
 กบัอรรถกถาเวสสนัดรชาดกในนิบาตชาดก ขทุทกนิกาย ชาดก สตุตนัตปิฎก (ตอ่) 
 
กลวิธี กัณฑ์ เนือ้หาและประเดน็ส าคัญ 
การตัด
เหตุการณ์ใน
เนือ้เร่ือง 

ชชูก ก่อนชูชกจะเดินทางเข้าป่าเพ่ือขอสองกุมารจากพระเวสสันดร 
นิบาตชาดกกล่าวว่าชูชกได้กระท าประทักษิณภรรยาและ
สมาทานวตัรก่อนออกเดนิทาง ไม้ไผแ่จ้เรียวแดงตดัตอนนีอ้อก 

มหาราช ตอนชูชกพาสองกุมารกัณหาและชาลีไปยังนครสีพี ไผ่แจ้เรียว
แดงตดัเหตุการณ์ตอนถวายน า้บ้วนพระโอษฐ์และไม้ช าระพระ
ทนต์แก่สองกมุารออกไป 

ก า ร เ พิ่ ม
รายละเ อียด
ของเนือ้เร่ือง 

ทศพร นางผุสดีได้รับพรจากพระอินทร์ ไผ่แจ้เรียวแดงได้เพิ่มเติม
รายละเอียดของพรข้อท่ี ๑๐ คือการเพิ่มเตมิพิณเพี๊ยะ 

หิมพานต์ ไผ่แจ้เรียวแดงเพิ่มเติมรายละเอียดตอนพระนางมัท รีจุติจาก
สวรรค์มาปฏิสนธิในครรภ์ของอคัรมเหสีพระเจ้ามัทราช คือระบุ
ระยะเวลาการตัง้ครรภ์ ๑๐ เดือน 

ทานกณัฑ์ ๑) พระเวสสนัดรเสด็จสู่โรงทานเพ่ือพระราชทานสิ่งของตา่งๆแก่
ผู้มารอรับทาน ได้เพิ่มเตมิอาหาร สิ่งของตา่งๆ ตามแบบพืน้บ้าน 
๒) ตอนพระเจ้าสัญชัย กล่าวโน้มน้าวจิตใจพระนางมัทรีไม่ให้
สองกมุารไปด้วย เพิ่มเตมิอาหาร สิ่งของตา่งๆ ตามแบบพืน้บ้าน 

วนปเวสน์ ๑) เม่ือพระเวสสันดร นางมัทรี กัณหาและชาลี เดินทางออก
มาถึงนครเจตรัฐอนัเป็นเมืองท่ีมัง่คัง่อดุมสมบรูณ์ ส านวนไม้ไผ่แจ้
เรียวแดงได้พรรณนาเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์มากกว่านิบาต
ชาดก 
๒) ไผแ่จ้เรียวแดงเพิ่มเตมิเร่ืองเจ้าเมืองเจตรัฐ เชิญพระเวสสนัดร
ครองเมือง 

ชชูก ๑) ตอนเหล่านางพราหมณีรุมต่อว่านางอมิตดา เม่ือนางอมิตดา
กลับบ้านจึงเล่าให้ชูชกฟังว่ามีนางคนใดบ้าง ไผ่แจ้เรียวแดงได้
เพิ่มเติมช่ือ บุคลิกลักษณะนางพราหมณี เช่น อีสรีผู้มักชู้ , อีจก
หลกแมค้่าหมากถัว่เนา่ เป็นต้น 



๓๘ 
 
ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบเนือ้หาวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง  
 กบัอรรถกถาเวสสนัดรชาดกในนิบาตชาดก ขทุทกนิกาย ชาดก สตุตนัตปิฎก (ตอ่) 
 
กลวิธี กัณฑ์ เนือ้หาและประเดน็ส าคัญ 

การเพิ่ม
รายละเอียด
ของเนือ้เร่ือง 

ชชูก 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ตอนชชูกกลา่วออกตวัวา่ไม่มีความรู้ความสามารถ ไผ่แจ้เรียว
แดงได้พรรณนามากกวา่นิบาตชาดก เชน่ การเป่ามนต์ เป็นต้น 

๓) นางอมิตตดาเตรียมของใส่ยามให้ชูชกไปขอสองกมุาร ไผ่แจ้
เรียวแดงพรรณนาอาหารและข้าวของเคร่ืองใช้ในพืน้บ้านไว้ด้วย 
๔) ตอนชูชกเดินทางเข้าป่าเพ่ือไปขอสองกุมาร ไผ่แจ้เรียวแดง
พรรณนาบคุลิกลกัษณะชชูกเพิ่มเตมิ คือถือไม้เท้าและถงุ 
๕) ไผ่แจ้เรียวแดงพรรณนาบคุลิกลกัษณะสุนขัแตล่ะตวั เช่น ตวั
หนึง่ช่ือมณีวณัณ์มีหางเป็นลายพาดขวางชอบวิ่งไล่แมลง รวมถึง
พรรณาถึงตอนชูชกโอดครวญถึงข้าวของเคร่ืองใช้ของตนท่ีสูญ
หายไประหวา่งถกูสนุขัไล่ 

มหาพน 
 

ตอนพระฤษีบอกหนทางไปอาศรมพระเวสสนัดร ไผ่แจ้เรียวแดง
พรรณนาพืชพรรณตา่งๆท่ีขึน้ใกล้อาศรม 

กมุารบรรพ 
 
 
 
 
 

๑) ตอนพระนางมัทรีฝันร้าย จึงมาเคาะประตูอาศรมเรียกพระ
เวสสนัดร พระเวสสนัดรฟังเสียงเคาะก็รู้วา่เป็นใคร 
๒) ตอนชูชกก าลังเดินทางมาขอสองกุมาร ไผ่แจ้เรียวแดงเพิ่ม
รายละเอียดอาการปีติของพระเวสสันดรท่ีจะได้ท าทาน รวมทัง้
ตอนท่ีชชูกกล่าวอ้างแม่น า้มาเปรียบเทียบกบัน า้พระทยัของพระ
เวสสนัดร 

มทรี มัทรีสลบแทบพระบาท พระเวสสันดรเข้าใจว่านางตาย ไผ่แจ้
เรียวแดงเพิ่มรายละเอียดการเตรียมงานศพของพระนางไว้ 

สกักบรรพ์ 
 
 

พระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาทูลขอพระนางมัทรีกับพระ
เวสสนัดร ส านวนไม่ไผ่แจ้เรียวแดงเพิ่มการกล่าวเปรียบเทียบน า้
พระทยัพระเวสสนัดรกบัแม่น า้ทัง้ ๕ คือแม่น า้คงคา,ยมมนุา,อจิร
วดี,สรภ ูและมหิ 

 



๓๙ 
 
ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบเนือ้หาวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง  
 กบัอรรถกถาเวสสนัดรชาดกในนิบาตชาดก ขทุทกนิกาย ชาดก สตุตนัตปิฎก (ตอ่) 
 
กลวิธี กัณฑ์ เนือ้หาและประเดน็ส าคัญ 
การเพิ่ม
รายละเอียด
ของเนือ้เร่ือง 
(ต่อ) 

มหาราช 
 

ไผ่แจ้เรียวแดงเพิ่มเติมภาระประจ าวนัของพระนางมทัรี รวมทัง้
เพิ่มเติมรายละเอียดการจัดกองทับไพร่พลเดินทางไปรับพระ
เวสสนัดรและนางมทัรี เชน่ จดัให้ชา่งขบัซอและชา่งฟ้อน เป็นต้น 

นครกณัฑ์ ๑) ไผ่แจ้เรียวแดงเพิ่มเติมรายละเอียดผ้าทรงพระนางมทัรี เช่น 
“ผ้าอุทุมพรา” เป็นลายช่อง(ตาราง)ในแต่ละช่องมีรูปต่างๆ
ประดบัภายใน เป็นต้น  
๒) เหตุการณ์พระเวสสันดรกลับถึงนครสีพี ไผ่แจ้เรียวแดงได้
เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ือง “วิบากกรรม” 

การตัด
รายละเอียด
ของเนือ้เร่ือง 

หิมพานต์ เม่ือพระเวสสนัดรประสตู ิไผแ่จ้เรียวแดงได้ตดัเร่ืองแมน่ม  
ทานกณัฑ์ เม่ือพระนางผุสดีกล่าวทัดทานพระเจ้าสัญชัยไม่ให้ขับพระ

เวสสนัดรออกจากนครสีพี ไผ่แจ้เรียวแดงได้ตดัการอปุมาอปุไมย
ออกไป ๑ กรณี คือ “เหมือนหงส์มีขนปีกหลดุล าบากอยู่ในหนอง
น า้” รวมทัง้การตดัเนือ้หาเร่ืองวรรณะออกไปตอนท่ีพระเวสสนัดร
ได้ทานนางกษัตริย์ 

กมุารบรรพ์ ๑) พระเวสสนัดรเห็นชชูกเดินมาถึงอาศรม ไผ่แจ้เรียวแดงได้ตดั
การบรรยายถึงระยะเวลาท่ีพระเวสสนัดรไมท่ าทานคือ ๗ เดือน 
๒) เม่ือชูชกตีสองกุมารเม่ือเดินทางออกจากอาศรม ไผ่แจ้เรียว
แดงได้ตดัการบรรยายถึงพระกณัหาและชาลีเอนกายรับการโบย
ตีของชชูกแทนกนัและกนั 

การ
เปล่ียนแปลง
รายละเอียด
ของเนือ้เร่ือง 

ทศพร เม่ือนางผสุดีได้รับพรจากพระอินทร์ การตีความหมายของค าว่า 
“มาคธ” แตกต่างกัน กล่าวคือ นิบาตชาดก กล่าวว่ามาคธคือ 
“คนท่ีมีแม่เป็นขัติยานี มีบิดาเป็นพ่อครัว” แต่ส านวนไม่ไผ่แจ้
เรียวแดงกลา่ววา่ “เป็นภาษา” 

 
 



๔๐ 
 
ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบเนือ้หาวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง  
 กบัอรรถกถาเวสสนัดรชาดกในนิบาตชาดก ขทุทกนิกาย ชาดก สตุตนัตปิฎก (ตอ่) 
 
กลวิธี กัณฑ์ เนือ้หาและประเดน็ส าคัญ 

การ
เปล่ียนแปลง
รายละเอียด
ของเนือ้เร่ือง 

ทานกณัฑ์ 
(ตอ่) 

๒) ตอนพระนางมัทรีกราบทูลพระเจ้าสัญชยัว่าไม่ต้องการท่ีอยู่
ในนครท่ีเต็มไปด้วยสุขหากไม่มีพระเวสสันดร กล่าวคือ นิบาต
ชาดก ว่าเพราะพระนางมทัรีก็ไม่ต้องการความสขุนัน้เช่นกนั แต่
ส านวนไมไ่ผแ่จ้เรียวแดงกลา่ววา่ หากพลดัพรากกนัจะผกูคอตาย 

ชชูก 
 
 

นางอมิตตดาแนะน าชูชกให้ไปขอสองกุมาร ในนิบาตชาดก
กล่าวถึงสาเหตท่ีุนางอมิตตดาว่ามาจากเทวดาดลใจ แตส่ านวน
ไมไ่ผแ่จ้เรียวแดงกลา่ววา่สาเหตมุาจากนางได้ยินได้ฟังมา 

สกักบรรพ์ 
 
 

ตอนพระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาทลูของพระนางมทัรีมีการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดผลไม้ท่ีพระเวสสนัดรเชิญให้พราหมณ์
รับประทาน 

มหาราช 
 

ตอนพระเจ้าสญัชยับญัชาให้จดักองทพั ในนิบาตชาดกกล่าวถึง
การ จัดเหล่าทหารเป็น ๔ สีเสือ้ แต่ส านวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดงจัด
ทหารเป็น ๔ กลุม่จ านวน ๖ หม่ืนคน 

 
ท่ีมา   :  สรุปจากการวิเคราะห์ใน มชัฌิมา วีรศลิป์, “การศกึษาวรรณกรรมล้านนาเร่ือง 
 เวสสนัตรชาดก ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง,” (วทิยานิพนธ์ปริญญา 
 อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๔๙),๓๒ - ๙๘.   
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 
๓.จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในศิลปะล้านนา 

 “...งานจิตรกรรมฝาผนังล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ นีเ้ป็นงานท่ีอยู่ใน
แบบกึ่งคลาสสิคกึ่งพืน้บ้าน ...มีความนิยมรูปแบบภาพเล่าเร่ืองเป็นหลกั ...เร่ืองราวท่ี
เขียนเป็นคตินิยมเฉพาะของชาวล้านนา...ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือเวสสนัดรชาดก     ...มี
ลกัษณะเดน่ในการน าภาพวิถีชีวิตในสงัคมขณะนัน้มาถ่ายทอดเป็นภาพเขียน     ...คู่
สีหลักท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือสีแดง –น า้เงิน ...กระบวนการสร้างงาน   มักเป็นใน
รูปแบบของช่างกลุ่มเล็กหรือเฉพาะบุคคล ...ท าให้ช่างมีโอกาสแสดงออกทางศิลปะ
เฉพาะตวัได้คอ่นข้างมาก มีผลให้งานแตล่ะแหง่ยิ่งมีความแตกตา่งมากขึน้...”๕๒ 

 
 งานจิตรกรรมล้านนาส่วนใหญ่มักปรากฏในภาพพุทธประวัติหรือชาดก  มีทัง้

ภาพเขียนสีบนพืน้ปูนหรือไม้ เรียกว่า “รูปแต้ม” และภาพลายฉลุปิดทองบนพืน้ยางรักหรือท่ี
เรียกวา่ “ลายค า” จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกแบง่เป็น ๒ กลุม่คือ กลุม่จิตรกรรมฝาผนงัและกลุ่มพระ
บฏ จิตรกรรมฝาผนงันิยมวาดไว้ภายในโบสถ์หรือวิหาร โดยช่างท่ีเขียนนัน้มีทัง้ฝีมือแบบช่างหลวง 
และช่างชาวบ้าน ช่างหลวงมักเน้นเร่ืองราวทางศาสนาพุทธท่ีลึกซึง้ แต่ช่างชาวบ้านมักจะ
สอดแทรกวิถีชีวิต และความขบขนัด้วย  สีท่ีนิยมใช้มกัจะได้มาจากวตัถธุรรมชาติ๕๓ 

กลุ่มจิตรกรรมฝาผนัง นิยมวาดฉากเวสสนัดรชาดกไว้ร่วมกบัพทุธประวตัิ กล่าวคือ
มิได้เน้นฉากเฉพาะเร่ืองเวสสนัดรชาดกเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น วิหารวดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 
นับเป็นตัวแทนของงานจิตรกรรมแบบพืน้บ้าน สร้างขึน้ช่วงราวทศวรรษ ๒๔๘๐ เขียนเร่ือง
เวสสันดรชาดก หงส์หิน พรหมจักร ร่วมกับพุทธประวตัิตอนสัตตมหาสถาน ปรินิพพาน ประชุม
เพลิงพทุธสรีระ และแบง่พระธาต ุเป็นต้น๕๔  

อีกตวัอย่างหนึ่งคือ วิหารวดับวกครกหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดเด่นของจิตรกรรม
พระเวสสันดรชาดกท่ีวัดบวกครกหลวง เขียนขึน้ภายในวิหารท่ีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่เดิมไม่มี
หน้าตา่งระบายอากาศแตจ่ะอาศยัช่องเปิดเหนือผนงัด้านข้างโดยท าเป็นลกูกลึงไม้ตลอดแนว๕๕ มี

                                                        
 ๕๒ ภานพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๑),๖๓ – ๖๗. 
 ๕๓ สนัติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ล้านนา , พิมพ์ครัง้ท่ี ๕ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ

,๒๕๕๐), ๗๑ – ๗๔. 
 ๕๔ กลุ่มหน่อศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, บ้านก่อ: ช้างเผือกเมือง

ล าปาง( กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนพบัลิชช่ิง, ๒๕๕๐) 
 ๕๕ สน สีมาตรัง, “จิตรกรรมฝาผนงัสกุลช่างไทยล้านนาในฐานะเป็นเพชรน า้หนึ่งของวงการจิตรกรรมฝาผนงั

ไทยท่ีถกูลืม,” วารสารมหาวทิยาลัยศิลปากร ๓, ๑ (กรกฎาคม – ธนัวาคม  ๒๕๒๒) : ๔๙. 



๔๒ 
 
อายอุยูใ่นชว่งต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ลกัษณะเฉพาะชดัเจนท่ีน่าสนใจเช่นองค์ประกอบภาพการใช้
สี การแสดงทางศิลปะภาพท่ีสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองเป็นล าดบัจากเร่ืองทศชาติชาดกต่อโดยพุทธประวตั ิ
นอกจากนัน้ จุดเด่นท่ีส าคัญอีกอย่างคือการระบายสีของช่างจะระบายสีคู่ตรงข้าม แดง -คราม
สลบักนัและจะเน้นด้วยเทคนิคการป้ายสีโดยเฉพาะสีแดงชาดท่ีจดัจ้านรุนแรง และความกลมกลืน
แบบธรรมชาต ิ

กลุ่มพระบฏ  วาดขึน้บนผืนผ้าพระบฏ โดยมีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าบรรจุ
ฉากหรือเร่ืองราวเป็นผืน ๆ โดยการน ามาแขวนเม่ือมีพิธีกรรม อาทิ พระบฏกลุ่มเมืองล าปาง เช่น 
พระบฎวัดทุ่งคา อ.แจ้ห่ม พระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง ๕๖ พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ๕๗ 
โดยเฉพาะชิน้หลงันีเ้ป็นผืนผ้าขนาดยาวและมีจารึกระบไุว้ว่าคือ “ ผ้าคา่วเวสสนัตระ” และ จารึก
อายกุารสร้างไว้ พ.ศ.๒๔๔๒๕๘  

นอกจากนัน้ ยังพบหลักฐานการวาดจิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดกตามแบบ
แผนงานชา่งรัตนโกสินทร์ – กรุงเทพฯ พบมากในช่วงคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ หรือราวทศวรรษ 
๒๔๔๐ – ๒๕๐๐ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตพืน้ท่ีเศรษฐกิจกลุม่เมืองเชียงใหม่ – ล าพนู และล าปาง 
อาทิ วดัเสาหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น ในระยะหลงัทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็นต้นมา มีกลุ่มช่าง
จากกรุงเทพฯท่ีได้รับการอุปถมัภ์จากเจ้านาย เข้ามาวาดภาพตามแบบแผนกรุงเทพฯ ดงัตวัอย่าง
ของวดับญุวาทย์วิหาร อ.เมือง จ.ล าปาง วาดโดยนายจนัทร์ จิตรกร หรือพระยาอนศุาสน์จิตรกร๕๙ 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 ๕๖ ปงสนุก: คนตัวเลก็กับการอนุรักษ์ (กรุงเทพฯ: อษุาคเนย์,๒๕๕๐), ๙๗. 
 ๕๗ เธียรชาย อกัษรดิษฐ์ และคณะ, รายงานการวจิัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทยีบงานศิลปกรรมทางพุทธ

ศาสนาของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่า และชุมชนแม่ทะ จังหวัดล าปาง (เชียงใหม่: ศนูย์โบราณคดี
ภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๕๒), ๙๗. 

 ๕๘ สรุชยั จงจิตรงาม, “พระบฏวดันาคตหลวง: การค้นพบใหมข่องจิตรกรรมล้านนา,”    เมืองโบราณ ๓๔, ๓ 
( กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๕๑) : ๑ – ๖. 

 ๕๙ วรรณิภา ณ สงขลา และคณะ, “รายงานการส ารวจจิตรกรรมฝาผนงั,” ใน จิตรกรรมวัดบุญวาทย์วิหาร 
(มปท., ท่ีระลกึเน่ืองในโอกาสสมโภชพระเจ้าตนหลวง,วนัท่ี ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒), ๒๒ – ๒๗. 



๔๓ 
 
๔.เวสสันดรชาดกกับประเพณีตัง้ธรรมหลวง(เทศน์มหาชาต)ิ 

 “...ประเพณีการตัง้ธรรมหลวงนัน้ นับเป็นงานส าคัญยิ่งงานหนึ่งในล้านนา 
นับตัง้แต่ปี ๒๔๙๕ ย้อนหลังไป มีความนิยมกันมาก...เม่ือศรัทธาชาวบ้านรับเป็น
เจ้าภาพกณัฑ์เทศน์แล้ว เฉพาะกณัฑ์ท่ีต้องมีการเทศนาไพเราะเช่น ชชูก,กมุาร,มทัรี,
มหาราช,นครกัณฑ์ ก็จะไปนิมนต์พระภิกษุจากวดัอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง         และมีความ
ช านาญในการเทศน์กัณฑ์นัน้ๆ ...ครัน้ตกแต่งเคร่ืองบูชาจัดสถานท่ี เม่ือถึงเวลานัด
หมายก็จะเร่ิมพิธี      ....การเทศน์มหาชาตินัน้จะมีทัง้การขบัร้องท่ีไพเราะเพ่ือให้ผู้ ฟัง
เกิดจินตนาการในการฟัง การสมมตุเิหตกุารณ์ทัง้สถานท่ีและเร่ืองราว และการเข้ามา
มีสว่นร่วมของศรัทธาประชาชนท่ีรับฟัง นอกจากผู้ ฟังจะได้รับความบนัเทิง และด่ืมด ่า
ซาบซึง้กับเร่ืองราวแล้ว ยงัสืบโยงไปสู่บุญบารมีจากการรับฟัง และเข้าร่วมพิธีกรรม
นัน้ด้วย ....”๖๐ 

 
 การถ่ายทอดเร่ืองราวเวสสันดรชาดกในสังคมล้านนานัน้ คงปรากฏเป็นวรรณคดี

ท้องถ่ินประการหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีจรรโลงใจ และถ่ายทอดความรู้ท่ีมีผลต่อทัง้ในแง่พฤติกรรมและ
ศีลธรรมของผู้คน ดงัตวัอย่าง การน าวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกมาเป็นเร่ืองเล่าหรือนิทานของชน
ชัน้น าในสงัคมจารีตล้านนา ปรากฏใน “โคลงมงัทรารบเชียงใหม”่ นิพนธ์ขัน้ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๒ 
ความตอนหนึ่งกล่าวว่า ผู้นิพนธ์กวีจ าถกูกวาดต้อนจากเมืองเชียงใหม่ไปยงัเมืองพม่า(พะโค – หง
สาวดี ) กวีจึงอยากน าวรรณกรรมชาดกท่ีมีเนือ้หาการพลัดพรากจากบ้านเมือง เช่นเดียวกับ
วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกท่ีพระเวสสนัดรต้องนิราศจากเมืองไปเป็นพระฤาษี  มาเล่าให้หญิงอนั
เป็นท่ีรักฟัง  ความตอนหนึง่กลา่ววา่ 

 
      (๗๕)...เรียมชกัวิบากเบือ้ง สมภมิต 

  วิทรุย์ยกัษ์ปองปลิด  จากหย้าว 
  ชนกและบพิตร  พระเวส  วนันัน้ 
  ไปอยูว่งกฎด้าว  ดา่นโพ้น เป็นฤาษี๖๑ 

                                                        
 ๖๐ มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย (เชียงใหม่: โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๒๙),๘๙ – ๙๒. 
 ๖๑ สิงฆะ วรรณสยั, โคลงเร่ืองมังทรารบเชียงใหม่, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์,๒๕๒๒),

๓๐. 



๔๔ 
 

 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หน้าท่ีในการเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางพทุธ
ศาสนา หรือในวฒันธรรมล้านนาเรียกประเพณีการเทศน์วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกหรือมหาชาตินี ้
ว่า “ตัง้ธรรมหลวง”นิยมประกอบพิธีกรรมขึน้ในช่วงเพ็ญเดือนสิบสอง หรือ “ย่ีเป็ง” โดยสงฆ์น า
เนือ้หาเวสสนัดรชาดกมาเทศนา  เร่ิมจากการเทศน์คาถาพนั คือบทบาลี ๑,๐๐๐ คาถาในเวสนัดร
ชาดก ตอ่ด้วยคมัภีร์ใบลานเร่ือง “มาลยัเค้า” ตอ่ด้วย “มาลยัปลาย” “อานิสงส์มหาชาติ” “อานิสงส์
ผางประทีป” “พทุธาภิเสก” “ธมัมจกัก์”และ “ปฐมสมโพธิ” จากนัน้จึงเร่ิมเทศนาเร่ืองทศพรไปจนถึง
นครกัณฑ์ เน่ืองจากมีจ านวนเนือ้หาคมัภีร์มาก ในอดีตจึงจดัขึน้มากกว่า ๓ วันต่อเน่ืองกันเป็น
เทศกาล 

 การจดัพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวงต้องมีองค์ประกอบส าคญัหลายสว่น สว่นสถานท่ีต้องจดั
ให้มีธรรมาสน์เทศ และจดับรรยากาศให้เหมือนกบัเนือ้เร่ือง เชน่ ประดบัด้วยรูปช้าง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ 
ววั ๑๐๐ ควาย ๑๐๐ ฯลฯ เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์คา่ไถ่ของพระเจ้าสญัชยัท่ีไถ่ตวักณัหากมุารและชาลี
กมุารจากพราหมณ์ชชูก หรือ  การจดัพืน้ท่ีให้เป็นประตปู่า เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของป่าและเขาวงกต
ของพราหมณ์เจตบตุรรักษาอยู ่เป็นต้น๖๒ 

 ในสมยัจารีต การสร้างคมัภีร์โดยชาวบ้านเพ่ือเป็นอานิสงส์ในการถวายคมัภีร์ใบลาน 
ยงัมีส่วนส าคญัท่ีก่อให้เกิดการผลิตซ า้วรรณกรรมเวสสันดรชาดกอยู่ด้วย  ดงัปรากฏ “ค าส่อ” 
เปรียบเสมือนบทกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการสร้างหรือการฟังเทศน์มหาเวสสันดรชาดกไว้ใน
คมัภีร์ใบลานฉบบัหนึง่ กลา่ววา่ 

 “...สงัคายนาจารย์เจ้าทัง้หลายกล่าวดัง่นีแ้ล้ว  ก็กล่าวคาถามาว่า  “ปชูา  ปาเก  เต
ชยนติ  ทคุคติ  เตน  ปญุญสส  ปาเก    ดงันีว้่า  อนัว่าคนทัง้หลายฝงูใด  ได้บชูามหาเวสสนัดรชา
ตก  ผู้นัน้ก็จะได้เป็นเจ้าพระยาในเมืองคน  ยศประวารบจ่นมีมาก  ชางม้าหากเนืองนนัต์  มีกลอง
นนัทเภรีเก้าพนัลูก  เป๊ียะพิณผูกเก้าพนัเสียง  สทัทะส าเนียงชมช่ืน  สนุกต้องต่ืนทุกรวายตรีทิวา  
ทาสีทาสามีมาก  พร้อมอยู่แวดล้อมเฝ้าปฏิบตัิ   ทิพพสมัปัตติล า้เลิศ   ก็กลบัเกิดมีตาม   เล้มเงิน
เล้มค าและเสือ้ผ้า   ทัง้ช้างม้าและเปลือกเข้าสาร    ก็จกัมีตามปรารถนาทกุเม่ือ  จ าเริญเช่ือมงคล  
ยถา  ในกาลเม่ือใดพระศรีอริยเมตไตรยมาตรัสประยาและปัญญา  เป็นพระพายหน้าบญุแก่กล้าก็
จกัได้หนัหน้าทา่นบส่งสยั  เหตไุด้เป็นปาเถยยะกบัธัมม์เวสสนัตระชาตกะ  อนัยกมาท่ีนีแ้ล้ว  ก็จกั
เถิงเซิง้เวียงแก้วยอดมหาเนรพาน  บอ่ยา่ชะแล....”๖๓ 

                                                        
 ๖๒ ลมลู จนัทน์หอม, ตัง้ธรรมหลวง: เทศมหาชาตล้ิานนา (เชียงใหม:่ โรงพิมพ์มิ่งเมือง,๒๕๔๓),๔๓ – ๔๔. 
 ๖๓ “ประเพณีเทศน์มหาชาติล้านนา(ตัง้ธรรมหลวง) ”  ออนไลน์ใน www.i.lumphun.go.th, วนัท่ี ๙ มกราคม 

๒๕๕๔. 

http://www.i.lumphun.go.th/


๔๕ 
 

 นอกจากนัน้ ยงัมีการผนวกคติความเช่ือเร่ือง “ชุธาต”ุหรือ “ปีเปิ้ง” นกัษัตรประจ าปี
เกิดไว้ร่วมกบัการสร้างคมัภีร์หรือเป็นเจ้าภาพในการเทศน์๖๔ ดงัปรากฏในตารางท่ี ๒.๒ 
 
ตารางท่ี  ๔ ระบบความเช่ือเร่ืองนกัษัตรกบักณัฑ์เทศน์ในพิธีตัง้ธรรมหลวง 

 
ปีเกิด ปีเป้ิง กัณฑ์ 
ชวด ไจ้ หน ู ทศพร 
ฉล ู เป้า ววั หิมพานต์ 
ขาล ยี เสือ ทานกณัฑ์ 
เถาะ เหม้า กระตา่ย วนปเวสน์ 
มะโรง สี งใูหญ่ ชชูก 
มะเส็ง ไส้ งเูล็ก จลุพน 
มะเมีย สง้า ม้า มหาพน 
มะแม เม็ด แพะ กมุารบรรพ์ 
วอก สนั ลิง มทัรี 
ระกา เล้า ไก ่ สกักบรรพ์ 
จอ เส็ด หมา มหาราช 
กนุ ไค ่ หม ู ฉกษัตริย์ 
ผู้ ท่ี มา ฟัง เทศน์ ร่วมกัน เ ป็น
เจ้าภาพ 

รวมทกุปี นครกณัฑ์ 

  
 
 
 
 
 

                                                        
 ๖๔ ดูใน เธียรชาย อักษรดิษฐ์, “ชุธาตุ : บทบาทและความหมายของพระธาตุ ในอนุภูมิภาคอุษาคเนย์  

กรณีศึกษาความเช่ือ เร่ืองพระธาตปีุเกิดในล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๕) 



๔๖ 
 
๕.สถานภาพการศึกษาที่ผ่านมา 
 จากการประมวลองค์ความรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ เราจะพบว่ามีการศกึษาเวสสนัดร
ชาดกไว้ในหลายสาขาวิชา ในสว่นนีจ้ะกลา่วถึงผลงานส าคญัของการศกึษาในแตล่ะสาขาวิชา โดย
ขยายพรมแดนความรู้ให้ครอบคลุมสงัคมไทยและล้านนา พร้อมกับล าดบัเวลาของการผลิตหรือ
เผยแพร่  โดยแบง่ออกเป็นกลุม่ตามสายวิชาการดงันี ้

งานศกึษาด้านวรรณกรรม 
งานศกึษาด้านปรัชญาและพทุธศาสนา 
งานศกึษาด้านศลิปกรรมและจิตรกรรม 
งานศกึษาด้านสงัคมและวฒันธรรม 

 
๕.๑ งานศึกษาด้านวรรณกรรม 
 มณี พยอมยงค์ “วิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาติฉบับภาคกลาง ภาคอีสาน 

ภาคเหนือและภาคใต้” การวิเคราะห์เปรียบเทียบเนือ้หาวรรณกรรมเวสสนัตรชาดกทัง้ ๔ ภาค 
โดยใช้เอกสาร ๔ ฉบบัคือ มหาชาตฉิบบัภาคกลาง, มหาชาติภาคพายพัฉบบัสร้อยสงักร, มหาชาติ
ภาคอีสาน ฉบบัพิมพ์โดย ส.ธรรมภกัดี และพระมหาชาดกภาคใต้ มีประเด็นส าคญัในเร่ืองของการ
ส่ือสารด้วยภาษาท้องถ่ินท่ีท าให้ผู้คนเข้าใจและรับรู้ได้ง่าย(มากกว่าศพัท์ภาษาบาลี สนัสกฤตและ
ศพัท์สูงของภาคกลาง) โดยเฉพาะมหาชาติภาคเหนือและอีสานนัน้ วรรณกรรมได้สะท้อนสงัคม
ชนบทมากท่ีสดุ๖๕ 
 ประคอง นิมมานเหมินทร์ “มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะเป็นวรรณคดี

ท้องถิ่น” ใช้วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกล้านนา ๕ ส านวนคือ พระยาฟ้าฟืน้, สร้อยสงักร,ไม้ไผ่แจ้
เรียวแดง และอินหลงเหลา มาศึกษาทางสงัคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา และสุนทรียศาสตร์ 
แตเ่น้นน าเสนอในภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต สงัคมวฒันธรรมท่ีสอดแทรกในงานวรรณกรรม๖๖ 
 สมหมาย เปรมจิตต์ “เวสสันดรชาดก : วิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม” 
พบว่ามีเนือ้ความตรงตามต้นฉบบัเดิมในภาษาบาลี หากแต่ละส านวนแตง่ขึน้โดยเพิ่มเนือ้หาของ
ล้านนา ในด้านสงัคมพบวา่เก่ียวข้องกบัการเทศน์มหาชาติ ทัง้ยงัเป็นแบบแผนในการท าบญุและมี

                                                        
 ๖๕ มณี พยอมยงค์, “ วิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาติฉบบัภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต้ ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๑๙) 
 ๖๖ ประคอง นิมมานเหมินทร์, มหาชาตลิานนา : การศึกษาในฐานะเป็นวรรณคดีท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ไทย

วฒันาพานิช,๒๕๒๖) 



๔๗ 
 
อิทธิพลต่องานศิลปกรรมล้านนาทัง้งานจิตรกรรมฝาผนังหรือผืนผ้า และการพิมพ์ภาพสี
ออกจ าหนา่ยทัว่ไปอีกด้วย๖๗ 
 อดุม รุ่งเรืองศรี “เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง” ศึกษาต้นฉบบัคมัภีร์ใบ
ล้าน ๓ฉบบัจากวดัศาลาหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๔๗, วดัปงสนกุใต้ อ.เมือง จ.ล าปาง 
พ.ศ.๒๔๕๑ และวดันาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๗๗ พบว่าส านวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง
เป็นส านวนเก่าแก่ มีการใช้ภาษาโบราณ ทัง้ยงัพบวา่มีเนือ้ความบางตอนใกล้เคียงกบัส านวนสร้อย
สงักร คือ กณัฑ์มหาพน และกณัฑ์กมุาร๖๘ 

มชัฌิมา วีรศิลป์  “การศึกษาวรรณกรรมล้านนาเร่ืองเวสสันตรชาดก ส านวนไม้

ไผ่แจ้เรียวแดง” พบว่าวรรณกรรมเวสสนัตรชาดก ส านวนไม่ไผ้แจ้เรียวแดงนี ้กวีมีการใช้
กลวิธีในการประพนัธ์ตามแบบนิบาตชาดก เม่ือเปรียบเทียบกับเนือ้หาจากนิบาตชาดกพบว่ามี
วิธีการปรับเปล่ียนเนือ้หา ๕ วิธีคือ การเพิ่มเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง, การตดัเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง, 
การเพิ่มรายละเอียดของเนือ้เร่ือง, การตัดรายละเอียดของเนือ้เร่ือง และการเปล่ียนแปลง
รายละเอียด นอกจากนัน้ยังมีเนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับประเพณีตัง้ธรรมหลวง  ซึ่งแต่เดิมสงฆ์กลุ่ม
เชียงใหม ่– ล าพนู ใช้ส านวนสร้อยสงักรในการเทศน์ แตปั่จจบุนัหนัมานิยมใช้ส านวนไม้ไผ่แจ้เรียว
แดง 
  
๕.๒ ผลงานศึกษาด้านปรัชญาและพุทธศาสนา 

 สยาม ราชวตัร  “เวสสันตรปัญหา : การวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์แนวพุทธ” ใช้
เนือ้หาเวสสนัตรปัญหาในคมัภีร์มิลินทปัญหาเป็นตวัวิเคราะห์ โดยใช้ประเด็นปัญหาในเร่ืองการ
ปฏิบตัิของพระเวสสันดรท่ีบริจาคภรรยาตนให้เป็นภรรยาผู้ อ่ืนและให้บุตรเป็นทาสแก่พราหมณ์ 
โดยชีใ้ห้เห็นวามส าคญัของทานบารมีในแนวทางของพุทธศาสนา บนพืน้ฐานบริบทของสังคม
อินเดียในขณะนัน้ สรุปว่าการบ าเพ็ญทานบารมีนัน้มุ่งเป้าหมายการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ๖๙ 

                                                        
 ๖๗สมหมาย เปรมจิตต์, มหาเวสสันดรชาดกวิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโต

โยต้า ,๒๕๔๔) 
 ๖๘อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง  (เชียงใหม่: ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม 

ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือขา่ยสืบสานภมูิปัญญาล้านนา ของโฮงเฮียนสืบสานภมูิปัญญาล้านนา, ๒๕๔๕) 
 ๖๙ สยาม ราชวตัร, “เวสสนัตรปัญหา : การวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์แนวพุทธ” มนุษยศาสตร์สาร ๙ , ๒

(กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๑) : ๑๒ – ๓๒. 



๔๘ 
 

 พระมหาบุญทัน อานนัโท “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองเวสสันดรชาดก ศึกษา
เฉพาะทานบารมี”  ศกึษาเก่ียวกบัการบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสนัดร ในฐานะท่ีพระองค์
เป็นพระโพธิสตัว์ผู้บ าเพ็ญบารมีเพ่ือความเป็นพระพุทธเจ้า พบว่า  การให้ทานมีเป้าหมายอยู่ท่ี 
“พระโพธิญาณ” หรือการได้ความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ในการบ าเพ็ญทานบารมีของพระ
เวสสนัดรนัน้ พบอีกว่า พระองค์มิได้บ าเพ็ญเฉพาะทานบารมีเท่านัน้ แตพ่ระองค์ได้บ าเพ็ญบารมี
ข้ออ่ืน ๆ ด้วย ถ้าพระองค์ทรงบ าเพ็ญเฉพาะทานบารมี  พระองค์ก็จะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า 
เพราะคณุธรรมทัง้หลายท่ีน าไปสู่ความเป็นพระพทุธเจ้ามี ๑๐ ประการ ส าหรับอิทธิพลแห่งทาน
จริยาของพระเวสสนัดรท่ีมีตอ่สงัคมไทยนัน้ พบว่า มีอิทธิพลตอ่สงัคมไทยมากกว่าชาดกเร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะว่า เร่ืองเวสสนัดรชาดกถกูน ามาเผยในลกัษณะตา่ง ๆ อย่างมากมาย เช่น  การ
น าเอาเร่ืองเวสสนัดรชาดก มาถ่ายทอดทางศิลปให้เห็นเป็นรูปธรรมตามท่ีปรากฏในพระอโุบสถวดั
ตา่ง ๆ จ านวนไม่น้อย     และการน าเอาเร่ืองเวสสนัดรชาดกมาเทศน์ให้พทุธศาสนิกชนไทยได้ฟัง
กนัเป็นประจ าทกุปี ตัง้แตค่รัง้อดีตจนถึงปัจจบุนั๗๐ 

        สวุรรณา สถาอานนัท์, “ เมตตาธรรม – ความเป็นธรรมในเวสสันดรชาดก” การ
วิเคราะห์การบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในกรอบวิเคราะห์เศรษฐธรรมแห่งการให้ 
ชีใ้ห้เห็นการถกเถียงทางปรัชญาว่าด้วยศีลธรรม (moral justice) การให้ทานบริจาคบุตรและ
ภรรยานัน้ หากก าหนดกรอบตรรกะแห่งการแลกเปล่ียนก็พบว่า การให้ทานนีมุ้่ งหวงัผลการบรรลุ
โพธิญาณของพระองค์โดยใช้ความทุกข์ของครอบครัว ดงันัน้กรอบนีจ้ึง “ไม่มีความเป็นธรรมใน
ศีลธรรม” แต่หากใช้กรอบตรรกะแห่งการให้ทานก็พบว่า การให้ทานเป็นการชีน้ าให้มนุษย์ได้พ้น
ทกุข์ ดงันัน้ความทกุข์ยากของครอบครัวจึงมีความหมายใหม่ในเง่ือนไขอีกชดุหนึ่งคือเศรษฐธรรม
แหง่การให้๗๑ 

 
 
 
 
 

                                                        
 ๗๐พระมหาบุญทนั อานนฺโท (พาหา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองเวสสนัดรชาดก ศึกษาเฉพาะทานบารมี,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสนามหาบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐) 
 ๗๑ สวุรรณา สถาอานนัท์, เมตตาธรรม – ความเป็นธรรมในเวสสันดรชาดก (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุน

สนบัสนนุการวิจยั(สกว.),๒๕๕๑) 



๔๙ 
 
๕.๓ ผลงานศึกษาด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม 
 สน สีมาตรัง “โครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังลานนา” ศกึษาครอบคลุมถึงเร่ืองราวท่ี
ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง การจัดล าดับเร่ืองราวบนผนังอาคาร เทคนิค การเขียน การจัด
องค์ประกอบภาพ การแก้ปัญหาในงานของชา่งศลิปะ การแสดงออกของช่างเขียน การจดัสกลุช่าง 
– ฝีมือช่าง และความสมัพนัธ์ระหว่างจิตรกรรมฝาผนงักับสถาปัตยกรรม ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
จิตรกรรมเวสสันดรชาดกนัน้ พบว่านิยมวาดขึน้ในวัดหลวงและวัดส าคัญของชุมชนในกลุ่ม
เชียงใหม ่– ล าพนู และล าปาง ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๕๗๒ 

วิถี พานิชพนัธ์ “จิตรกรรมบนผืนผ้าที่วัดทุ่งคา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง” เป็นการค้นพบ
ครัง้ส าคญัของภาพพระบฏในฐานะจิตรกรรมพืน้บ้านกลุ่มเมืองล าปาง วาดบนผืนผ้าขนาดใหญ่
ราว ๙๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร เป็นชุดภาพมีมากกว่า ๒๗ ผืน มีรูปแบบและลกัษณะคล้ายคลึงกับ
จิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบในพืน้ท่ีเดียวกนัคือวดัสบลี องค์ประกอบภาพเป็นแบบเล่าเร่ืองมากยิ่งขึน้ ตวั
ภาพและบรรยากาศของภาพส่ือถึงความสนกุสนาน เฮฮาและทะลึง่ตามรสนิยมของชาวบ้าน ทัง้ยงั
แสดงให้เห็นว่าชุดภาพพระบฏนีไ้ด้ใช้ประกอบพิธีกรรมติดตัง้ รอบพระวิหารด้านนอกในงานตัง้
ธรรมหลวงอีกด้วย๗๓ 
 ภานพุงษ์  เลาหสม “จิตรกรรมฝาผนังล้านนา” ศกึษาพฒันาการจิตรกรรมล้านนา
โดยอธิบายถึงทางประวัติศาสตร์ศิลปะ เทคนิคและบริบทงานช่าง ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน
จิตรกรรมเวสสันดรชาดก พบว่ามีการน าเสนอทัง้ในงานจิตรกรรมฝาผนังและพระบฏ ในด้าน
จิตรกรรมฝาผนงันัน้มีทัง้งานช่างแบบพม่า – ไทใหญ่ งานช่างแบบพม่า งานช่างแบบล้านนา และ
งานชา่งพืน้บ้าน  ๗๔ 
 สลิลทิพย์  ตียาภรณ์ “ งานช่างไทใหญ่ : การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร

วัดท่าข้าม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่” พบว่ามีการวาดเวสสันดรชาดกไว้ร่วมกับทศชาติชาดก 
ร่วมกบัพทุธประวตัท่ีิเทียบเคียงกบัคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบบัสมเด็จฯ กรมพระปรมานชุิตชิโนรส 
ทัง้ยงัมีชาดกนอกนิบาตวรรณกรรมท้องถ่ินคือเร่ืองแสงเมืองหลงถ า้  ในด้านรูปแบบศิลปะพบว่า
สะท้อนภาพชีวิตและสงัคมของชาวพม่า – ไทใหญ่ ตลอดจนเสนอข้อสนันิษฐานว่าช่างน่าจะเน้น
ภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งพมา่ – ล้านนาในชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ดงัเห็นได้จากฉากการ

                                                        
 ๗๒ สน สีมาตรัง, โครงสร้างจติรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๖) 
 ๗๓ วิถี พานิชพนัธ์, “จิตรกรรมบนผืนผ้าท่ีวดัทุ่งคา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง” จดหมายข่าวล้านนาคดีศึกษา ๒, ๑ 

(มกราคม – มีนาคม ๒๕๓๐) : ๒๔ – ๒๕. 
 ๗๔ ภาณพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๑) 



๕๐ 
 
สังคายนาพระไตรปิฏก ซึ่งเน้นบริบทภาพแบบพม่าโดยเช่ือมโยงกับเหตุการณ์สังคายนา
พระไตรปิฎกของพระเจ้ามินดง พ.ศ.๒๔๑๔ และพุทธประวัติตอนชมพูบดีท่ีน่าจะเก่ียวข้องกับ
ต านานชมพบูดีของสงฆ์สายเถรวาทแบบมอญ ๗๕ 
 ภูมิใจ ศภุพฤกษพงศ์ “จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะวาลุการาม จังหวัดล าปาง : 
“ฝีมือศิษย์ ฝีมือครู”กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดล าปาง” ศกึษาถึงการแสดงออกของนายจนัทร์ จิตรกร ช่างหลวงจาก
กรุงเทพฯ ท่ีวาดภาพจิตรกรรมในอโุบสถวดับญุวาทย์วิหาร (ราว พ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๕๘ )และมีส่วน
ส าคญัในการถ่ายทอดแบบแผนให้กบัช่างท้องถ่ินคือนายปวน สวุรรณสิงห์ ผู้วาดภาพในอโุบสถวดั
เกาะวาลุการาม กล่าวเฉพาะภาพเวสสันดรชาดกนัน้พบว่าในอุโบสถวดับุญวาทย์วิหารนัน้เป็น
เวสสนัดรชาดกทัง้ ๑๓ กณัฑ์ แตใ่นอโุบสถวดัเกาะนัน้กลบัวาดเวสสนัดรชาดกเป็นฉากหนึ่งในเร่ือง
ทศชาติ ในด้านการวิเคราะห์ตัวภาพนัน้พบว่ามีการแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วงทศวรรษ 
๒๕๗๐ – ๒๕๐๐ ไว้อย่างชดัเจน อาทิ ในกณัฑ์ชชูก แสดงภาพชชูกและนางอมิตตดาพายเรือกลบั
บ้าน เป็นต้น๗๖ 
 กลุ่มหน่อศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่(๒๕๕๐) “ 
บ้านก่อ : ช้างเผือกเมืองล าปาง” ศกึษางานจิตรกรรมฝาหนงัวดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 
ฝีมือการวาดของสามเณรค าป้อหรือหลวงพ่อป้อ จิตรกรสงฆ์ท่ีวาดภาพเวสนัดรชาดกร่วมกบัภาพ
พทุธประวตัิ วรรณกรรมท้องถ่ินเร่ืองพรหมจกัร ประเด็นท่ีน่าสนใจคืองานจิตรกรรมฝีมือหลวงพ่อ
ป้อนีย้งัเช่ือมโยงกบัจิตรกรรมกลุม่พระบฎวดัทุง่คา อ.แจ้หม่ จ.ล าปางอีกด้วย๗๗ 
 
 
 
 

                                                        
 ๗๕ สลิลทิพย์  ตียาภรณ์, “ งานช่างไทใหญ่ : การศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารวดัท่าข้าม อ.แม่แตง จ.

เชียงใหม่” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๖) 

 ๗๖ ภมูิใจ ศภุพฤกษพงศ์, “จิตรกรรมฝาผนงัวดัเกาะวาลกุาราม จงัหวดัล าปาง: “ฝีมือศิษย์ ฝีมือครู”กรณีศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์กบัจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวัดบญุวาทย์วิหาร จงัหวดัล าปาง” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙) 

 ๗๗ กลุ่มหน่อศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, บ้านก่อ: ช้างเผือกเมือง

ล าปาง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนพบัลิชช่ิง, ๒๕๕๐) 



๕๑ 
 
๕.๔ ผลงานศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 สมบตัิ จนัทรวงศ์  “มหาชาติค าหลวง : ความหมายทางการเมือง,”๗๘ ศึกษา
วรรณกรรมพทุธศาสนาในฐานะเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง โดยชีใ้ห้เห็นว่าเวสสนัตรชาดกถกูท าให้
เป็น “ค าหลวง” ดงัปรากฏเนือ้หาค าประพนัธ์ “มหาชาติค าหลวง”ท่ีกล่าวเน้นย า้ตวัตนของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถไว้ในกัณฑ์แรก(ทศพร)และกัณฑ์สุดท้าย(นครกัณฑ์)  ทัง้ยังเป็นการเน้นย า้
บารมีของพระองค์ผ่านโลกทศัน์ของความเป็นพระเวสสนัดรอีกด้วย นยัยะทางการเมืองดงักล่าวนี ้
เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับชนชัน้ปกครอง และสมัพนัธ์กบับริบททางการเมืองของอยธุยา
ในขณะนัน้ท่ีจ าเป็นต้องใช้นโยบายการผนวกสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอ านาจทางการเมือง 
นอกจากนัน้การปรับเปล่ียนเนือ้หาวรรณกรรมยังเกิดขึน้ในระยะหลังด้วย เห็นได้จาก  “กาพย์
มหาชาติ” ซึ่งแต่งขึน้ในสมยัสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม(พ.ศ.๒๑๓๖ – ๒๑๗๑) มีลกัษณะเป็นตลาด
หรือเป็นของชาวบ้านมากขึน้ล่วงเลยถึงร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดกซึ่งแตง่ขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้นความหมายทางการเมืองยิ่งเลือนร่างไปมากขึน้ โดยเฉพาะการแอบอ้างความสัมพันธ์
ระหวา่งราชภาวะคือการเป็นกษัตริย์กบัการเป็นพระพทุธเจ้านัน้ ไมป่รากฏให้เห็นอีกเลย 
 มงคล กลิ่นบุปผา “การเปล่ียนแปลงและความสืบเน่ืองของรูปแบบและการใช้
ภาพจิตรกรรมตามคติมหาชาติชาดกในเขตเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ” ศึกษาการ
ปรับเปล่ียนทางอดุมการณ์เชิงอ านาจทางวฒันธรรมในสมยัยคุศกัดินา ยุคปฏิวตัิ และยุคปัจจบุนั 
พบวา่ในยคุศกัดนิาวฒันธรรมหลวงถือเป็นวฒันธรรมหลกัท าให้กลุ่มช่างหลวงสร้างงานศิลปกรรม
มหาชาติชาดกรับใช้เจ้ามหาชีวิต ทัง้ยงัผสมกลมกลืนภาพพิมพ์ชดุพระเวสสนัดรของ ส.ธรรมภกัดี 
จากงานชา่งไทยสมยัใหมเ่ข้ามาผสมกลมกลืน เข้าสูย่คุปฏิวตัิ ภาพพิมพ์ชดุเวสสนัดรชาดกถกูผลิต
ซ า้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขยายตวัอ านาจรัฐและรับใช้สงัคมสมยัปัจจุบนัซึ่งปรากฏในแบบเรียน 
ต าราและพิธีกรรม๗๙ 
 พระมหาพีระพงษ์  พยคักาฬ “ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการ

การเทศน์มหาชาติของล้านนา” เน้นการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ ผ่านกรอบแนวคิดเร่ือง

                                                        
 ๗๘ สมบติั จันทรวงศ์, “มหาชาติค าหลวง: ความหมายทางการเมือง,” ใน ความคิดทางการเมืองกับ

สังคมไทย  ,สมบัติ จันทรวงศ์ และชัยอนันต์ สมุทวณิช,บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓),๑๐๖ – ๑๒๔. 

 ๗๙ มงคล กลิ่นบปุผา, “ การเปลี่ยนแปลงและความสืบเน่ืองของรูปแบบและการใช้ภาพจิตรกรรมตามคติ
มหาชาติชาดกในเขตเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๖) 



๕๒ 
 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและความเช่ือ แนวคิดวฒันธรรมชุมชน แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน พบว่าในช่วงราว พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๕๑๙ ประเพณีการเทศน์มหาชาติสมัพนัธ์กบัการผลิต
การเกษตร ทัง้ยงัเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและวดั เน้นกิจกรรมในระดบัชมุชนท้องถ่ิน
โดยในรอบปีมีการฟังเทศน์มากว่า ๔ – ๕ ครัง้ต่อปี ตอ่มาราว พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๑ บทบาทของ
องค์กรภายนอกชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ แต่บทบาทการมีส่วนร่วมของชมุชนและวดัน้อยลง 
และกลายเป็นพิธีกรรมท่ีเน้นกิจกรรมหลกัของเมืองหรือสงัคมเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุนั
บทบาทใหมข่องประเพณีพิธีกรรมคือการรับใช้วาทกรรมเร่ืองการท่องเท่ียว๘๐ 

สริุยา สมุทคปุติ์ และคณะ “ การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเวดร้อยเอ็ด” ศึกษา
ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกับเวสสนัดรหรือท่ีเรียกว่าบุญผะเวด โดยมองในมุมโครงสร้างหน้าท่ี
และความสมัพนัธ์เชิงอ านาจทางการเมือง หรือการเมืองวฒันธรรม ( Cultural Political )โดยน า
เนือ้หาและรูปแบบพิธีกรรมมาสร้างวาทกรรมใหม่ในสงัคมร่วมสมยั เน้นบทบาทและอ านาจของ
ข้าราชการ นกัการเมือง ผู้น าท้องถ่ิน ดงัเห็นได้จากการปรับเปล่ียนแนวคิดเร่ืองการให้ทาน มาเป็น
เร่ืองของการบริจาคและการให้ของชนชัน้น าหรือผู้ มีอ านาจเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง ๘๑ 

                                                        
 ๘๐ พระมหาพีระพงษ์  พยคักาฬ, “ ความสมัพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนในการจดัการการเทศน์มหาชาติของ

ล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการศกึษานอกระบบ  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
๒๕๔๙) 

 ๘๑ สริุยา สมทุคปุต์ิ และคณะ, การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเวดร้อยเอ็ด (นครราชสีมา: ห้องไทยศึกษา
นิทศัน์ ส านกัวิชาเทคโนโลยรสงัคมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี, ๒๕๔๓) 



๕๓ 

 
บทที่ ๓ 

จิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดก 
   

 “....จนกระทัง่ถึงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ...สิ่งท่ีศกึษาได้จากงานจิตรกรรมในช่วงนี ้
คือกลุม่ฝีมือช่างพืน้บ้านล้านนา โดยรวมแล้วอาจแบง่ได้ตามอิทธิพลท่ีปรากฏในงาน 
เช่น กลุ่มล้านนาท่ีมีอิทธิพลจากกรุงเทพฯ กลุ่มช่างไทใหญ่ กลุ่มช่างไทลือ้ ร่วมทัง้
กลุม่ท่ีมีอิทธิพลพม่าปรากฏอยู่ด้วย ..เร่ืองราวท่ีเขียนเท่าท่ีประมวลได้คือพทุธประวตัิ
และชาดกท่ีนิยมมากคือทศชาตชิาดกและนิทานชาดก....”๑ 

 
 จิตรกรรมฝาผนงัล้านนาในช่วงระยะพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ มีความสมัพนัธ์โดยตรงตอ่
การปรับเปล่ียน “พืน้ท่ี” และ “ตวัตน” ของล้านนา ทัง้ในมิตพืิน้ท่ีทางสงัคม พืน้ท่ีทางวฒันธรรม 
รวมไปถึงต าแหนง่แหง่ท่ีของความเป็นล้านนา นกัประวตัิศาสตร์ให้ความเห็นว่า เมืองเชียงใหม ่ – 
ล าพนู และเมืองล าปางในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ในฐานะเป็นพืน้ท่ีหลกัของการปรับเปล่ียนพืน้ท่ี
และตวัตน อนัเป็นฐานส าคญัในฐานะพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจการเมืองหลกัของล้านนา น าไปสู ่“ความ
เป็นสมัยใหม่” งานศกึษาของรัตนาพร เศรษฐกลุ๒ เสนอมมุมองไว้วา่ ล้านนาภายใต้ปริมณฑล
อ านาจของสยามประเทศไทย ได้เปล่ียนโฉมวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถ่ินล้านนาแตท่วา่ไมไ่ด้
เปล่ียนแปลงไปอย่างชดัเจน กลา่วคือวฒันธรรมศกัดนิาแบบจารีตยงัคงอยู่ รวมถึงการครอบง า
และควบคมุวิถีชีวิตของผู้คนเอาไว้ เราอาจกล่าวถึงการปรับเปล่ียนวิถีวฒันธรรมของผู้คนโดยอาจ
แบง่ออกเป็น ๒ ชว่งเวลาคือ ระยะแรก พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๗๕ ระยะท่ีสองคือ พ.ศ.๒๔๗๕ – 
๒๕๐๔ เป็นต้นมา 
 การปรับเปล่ียนวิถีวฒันธรรมนี ้สง่ผลโดยตรงตอ่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ในบทนี ้
จะพินิจพิเคราะห์ถึงข้อมลูงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กลุม่ฝาผนงั โดยคดัเลือกตวัอยา่งท่ีใช้ใน
การศกึษาจากเกณฑ์ของรูปแบบศลิปะ แบง่ออกเป็น ๔ กลุม่คือ  
 
 

                                                           

 ๑ ศักด์ิชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา (เอกสารค าสอนรายวิชา ๓๑๗ ๔๐๕) (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๑๗. 

 ๒ รัตนาพร เศรษฐกลุ, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่ – ล าพูน (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว.), ๒๕๕๒), ๒๔๙ – ๓๑๓ . 



๕๔ 
 

 ๑.กลุม่งานอิทธิพลศลิปะพมา่ –ไทใหญ่  
 ๒.กลุม่งานผสมผสานศลิปะพมา่ - รัตนโกสินทร์ – ล้านนา  
 ๓.กลุม่งานแบบกรุงเทพฯ  
 ๔.กลุม่งานจิตรกรรมระยะหลงั พ.ศ.๒๔๗๕  

 
ตารางท่ี ๕ ข้อมลูจิตรกรรมฝาผนงัท่ีใช้ศกึษา 
 
กลุ่มงานศิลปะ ข้อมูลท่ีใช้ศึกษา จารึก/ปี พ.ศ.ที่สร้าง 
กลุม่งานอิทธิพล
ศลิปะพมา่  
–ไทใหญ่  

๑)วดัป่าแดด อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๓๑ 

๒)วดับวกครกหลวง อ.สนัก าแพง  จ.เชียงใหม ่  

กลุม่งานผสมผสาน
ศลิปะพมา่  
- รัตนโกสินทร์ – 
ล้านนา  
 

๑)วิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง            
อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

 
 

๒)วดัแสงเมืองมา อ.เมือง จ.ล าปาง เดือน ๙ ออก ๗ ค ่า วนั
เสาร์ แต้มแล้วแล 

๓)วดันาแสง่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง  
กลุม่งานแบบ
กรุงเทพฯ 

๑)วดับญุวาทย์วิหาร  อ.เมือง  จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๕๙ 

๒)วดัช้างเผือก อ.เมือง จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๖๔ 

๒)วิหารสชุาดาราม วดัพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมือง 
จ.ล าปาง 

พ.ศ.๒๔๖๕ 

๓)วดัเกาะวาลกุาราม อ.เมือง   จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๖๙ 

กลุม่งานจิตรกรรม
ระยะหลงั  
พ.ศ.๒๔๗๕ 

๑)วดับพุพาราม อ.เมือง   จ.เชียงใหม ่ พ.ศ.๒๔๗๕ 

๒)วิหารทิศ วดัพระธาตดุอยสเุทพฯ    
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 

 
 

๓)วดัชยัพระเกียรติ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่  

๔)วดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๗๗ – ๒๔๗๙ 

๕)วิหารหลวง วดัพระธาตหุริภญุชยั  อ.เมือง จ.
ล าพนู 

พ.ศ.๒๕๐๔ 



๕๕ 
 

 ในแตล่ะกลุม่จะกลา่วถึง ข้อมลูส าคญัของงานจิตรกรรม , รูปแบบศลิปะ  แนว
ทางการก าหนดอาย ุ  และในท้ายบทจะวิเคราะห์ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างจิตรกรรมกบั
วรรณกรรม  

 
๑. กลุ่มงานอิทธิพลศิลปะพม่า – ไทใหญ่ 

 
๑.๑ กลุ่มเชียงใหม่ : วัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 วดัป่าแดด หรือช่ือในอดีตว่า “วดัใหมเ่มืองแจม๋” พระยาเข่ือนแก้ว เจ้าปกครองแม่
แจม่สมยันัน้ได้ซือ้กบัเจ้าของนาแล้วไปนิมนต์ ครูบาขณุณาจากวดัอโุบสถ อ.สนัป่าตอง จ.
เชียงใหม ่ มาเป็นประธานสงฆ์ในการก่อสร้างวดั เม่ือปี พ.ศ.๒๔๒๘ จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัป่า
แดด มีรูปแบบสะท้อนงานช่างแบบพม่า – ไทใหญ่  มีองค์ประกอบเป็นแบบกลุม่ภาพยอ่ยภายใน
ห้องภาพ วาดห้องภาพสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนัไปทัง้อาคาร มี ๘ ห้องภาพ จากการศกึษาของสน สีมา
ตรัง (พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๕) กลา่วว่าพบจารึกปีท่ีเขียนภาพ พ.ศ.๒๔๓๑๓ ในห้องภาพท่ี ๒ (พทุธ
ประวตัิตอนประสตู)ิ มีฉากเจ้าชายสิทธตัถะประชมุเสนาอามาตย์ มีเสนาอามาตย์ทา่นหนึง่ถือ
กระดานและดนิสอ ในกรอบส่ีเหล่ียมของกระดานนัน้เองท่ีมีข้อความอกัษรธรรมล้านนาเขียนไว้วา่ 
“จุฬสกักได ้๑๓๕๐ ตวัปีเปิกไจ้” สนันิษฐานวา่ควรหมายถึงปีพทุธศกัราช ๒๔๓๑ ปีชวด สมัฤทธิ
ศก (ศกท่ีลงท้ายด้วยเลข ๐)๔ ท าให้สนันิษฐานตอ่ไปว่าอาจหมายถึงปีท่ีวาดจิตรกรมนีก็้อาจเป็นได้  
 การวางผังงานจิตรกรรม การล าดบัเร่ืองราว เร่ิมจากผนงัทิศเหนือทางด้านหน้า
วิหารวนไปรอบจนถึงผนงัทิศใต้ด้านหน้าวิหารเชน่กนั เร่ิมเร่ืองด้วยห้องภาพท่ี ๑ – ๒  เวสสนัดร
ชาดก, ห้องภาพท่ี ๒ พทุธประวตัติัง้แตป่ระสตูจินถึงประลองศร, ห้องภาพท่ี ๓ วิธูรบณัฑิตชาดก, 
ห้องภาพท่ี ๔ – ๕  พทุธประวตัิตอนเจ้าชายสิทธัตถะเสดจ็อทุยานพบเทวทตูทัง้ส่ีจนมาถึงการ
บ าเพ็ญทกุรกิริยา,ห้องภาพท่ี ๖ จนัทคาธชาดก, ห้องภาพท่ี ๗ พทุธประวตัิตอนพทุธเจ้าเสดจ็ไป
โปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ นอกจากนี ้ ในบางต าแหนง่ยงัพบการวาดภาพท่ีอาจแปล
ความหมายเป็นเร่ืองในท้องถ่ินท่ีร่วมกนัในวฒันธรรมพม่า ไทใหญ่ ล้านนา คือภาพพระอปุคตุ  

                                                           

 ๓ อา่นโดยนายไชย์ โอบอ้อม ดใูน สน สีมาตรัง, โครงสร้างจติรกรรมาผนังล้านนา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๕. 

 ๔ ดูวิธีการศึกษาการแปลความหมายได้ในกรรณิการ์ วิมลเกษม, “ศกัราช ศก ปี วนั เดือน ฤกษ์และยามใน
จารึกล้านนา,” ใน ด ารงวชิาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ๒๕๔๕ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
๒๕๔๕ ), ๒๙๕ – ๓๑๙. 



๕๖ 
 

 การจัดองค์ประกอบและโครงสร้างสี การออกแบบภาพให้ฉายแบบตานกมองใน
แตล่ะภายในกรอบผนงั ชา่งวาดจงึจดัวางฉากหลกัของเนือ้หาหลกัของเร่ืองให้เป็นกลุม่ภาพ มีเส้น
โครงสินเทาพืน้ด าแบบลายคล่ืนกัน่เป็นระยะ นา่สนใจว่า รูปแบบการวางองค์ประกอบดงักลา่ว 
อาจมีท่ีมาจากการปักผ้ามา่นท่ีนิยมสร้างเป็นกลุม่ภาพบนผืนผ้าเชน่กนั๕ 
 รูปแบบศิลปะ การวาดภาพตัวเอกในวรรณะกษัตริย์ ให้สวมเสือ้แขนแขนยาว
ทรงกระบอก มีเคร่ืองประดบัท่ีเน้นให้เป็นสีทอง เช่นเดียวกบักลุ่มภาพบคุคลชัน้สงูท่ีนิยมวาดขึน้ใน
เมืองเชียงใหม่ในช่วงคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ เช่น จิตรกรรมวิหารลายค า วดัพระสิงห์ เป็นต้น 
หากเป็นเหล่าเทวดานิยมทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์พม่า แต่ท่ีน่าสังเกตคือ การสวมมงกุฎและ
เคร่ืองประดบัเศียร    เช่น  กรรเจียกจร เป็นต้น วาดกรรเจียกจรโค้งประกอบกลุ่มลายกนก ขณะท่ี
ในแบบพม่าจะปลายกรรเจียกจรทัง้ด้านบนและล่างจะม้วนโค้ง(มีความสูงยาวกว่ากรอบใบหน้า) 
รูปแบบท่ีพบในจิตรกรรมวัดป่าแดดนีเ้ป็นแบบแผนท่ีพบในจิตรกรรมไทยในสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร์มาก่อนท่ีจะส่งอิทธิพลต่อการวาดภาพในพม่า การพฒันารูปแบบนีน้่าจะเกิดขึน้ใน
พม่ามาก่อน คือในช่วงท่ีเกิดการกวาดต้อนผู้คนจากท่ีราบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาตอนกลางและผู้คน
จากล้านนาไปไว้ในแทบพม่าตอนกลาง เช่น เมืองสะกาย เป็นต้น ดงันัน้ หรือท่ีเรียกว่า “ศิลปะโย
เดีย” เราจงึสนันิษฐานได้วา่ชา่งไทใหญ่นีน้า่จะได้รับอิทธิพลบางประการตามสายธารการวาดภาพ
บคุคลชัน้สงูดงักลา่วมาก่อนแล้ว  

 เชน่เดียวกบัรูปบคุคล พบว่านิยมให้โครงสร้างใบหน้าเหล่ียม วาดคิว้สงูกวา่ระดบัตา
เล็กน้อย วางทา่แบบหนัข้าง(ไมน่ิยมมองตรง) หากเป็นชายสว่นใหญ่นิยมเน้นวาดเส้นหนวดให้
ชดัเจน เราพบวา่การวาดภาพบคุคลชายนัน้นิยมวาดลายหมกึสกั หรืออาวธุ หรือการสวมเสือ้ ฯลฯ 
ตามแตส่ถานภาพและชว่งชัน้อายขุองตวัภาพ หากเป็นบคุคลหญิงชัน้สงูจะคาดรัดอกและผ้าคลมุ
ไหล ่ ผู้หญิงชัน้ไพร่หรือทาส  นิยมวาดให้ไมส่วมเสือและมีมุน่มวยผมเกล้า รูปแบบการวาดภาพ
บคุคลนี ้ พบได้เชน่เดียวกนัในงานจิตรกรรมแบบพมา่ – ไทใหญ่ ในเมืองเชียงใหมท่ัง้ท่ีวดับวกครก
หลวง วดัทา่ข้าม วิหารลายค าวดัพระสิงห์ เป็นต้น (ภาพท่ี ๒) 
 

                                                           

 ๕ Gillian Green, "Verging on Modernity: A Late Nineteenth-Century Burmese Painting on Cloth 
Depicting the Vessantara Jataka" Journal of Burma Studies, Volume 16.1 (Center for Burma Studies, Northern 
Illinois University, 2012), 79 -121. 

 



๕๗ 
 

 
 
 
 

เวสสนัดรชาดกวดับวกครกหลวง 

เวสสนัดรชาดกวดัป่าแดด 

ภาพท่ี  ๒ เปรียบเทียบจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกวดับวกครกหลวงและวดัป่าแดด 
 



๕๘ 
 

๑.๒ การเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะจิตรกรรมเวสสันดรชาดกวัดบวกครกหลวงกับวัดป่า
แดด 
 วดับวกครกหลวง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่ วดันีเ้ดมิช่ือ “วดัมว่งค า” ภายหลงัเปล่ียน
ช่ือตามช่ือหมูบ้่านบวกครกหลวง แตไ่มมี่หลกัฐานการสร้างวดัท่ีชดัเจน เจ้าบญุประเสริฐ ณ 
เชียงใหม ่อดีตเจ้าอาวาสกล่าวไว้วา่ เจ้าราชภาคนิยั (แผ่นฟ้า) บิดาของเจ้าจามรี (ชายาเจ้าแก้วนว
รัฐ) เป็นผู้สร้าง หลกัฐานจารึกท่ีปรากฏบนหน้าบนัเขียนเลข ๒๔๖๘ ท าให้สนันิษฐานวา่วิหารแหง่
นีไ้ด้รับบรูณะครัง้ใหญ่ใน พ.ศ.๒๔๖๘ หรือในสมยัเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหมค่นท่ี ๙ 
(พ.ศ.๒๔๔๕ – ๒๔๘๒ )๖  

 จิตรกรรมฝาผนงัวดับวกครกหลวง มีห้องภาพท่ีสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนัไปทัง้อาคาร 
จ านวน ๑๔ ห้อง   โครงสร้างสีใช้สีน า้เงิน แดง และขาว  โดยเขียนลายล้อมกรอบด้านลา่งเป็นลาย
กรวยเชิง เขียนจบเป็นเร่ืองในกรอบภาพ  โดยล าดบัเร่ืองเร่ิมจากผนงัทางทิศเหนือเป็นภาพทศชาติ
ชาดก ตอ่ด้วยพทุธประวตัิ ( เร่ิมตัง้แตป่ระสตูเิจ้าชายสิทธตัถะ  ด าเนินเร่ืองไปจนถึงออกผนวช  
ตรัสรู้ ) ไปจนสดุผนงัทิศใต้ ท่ีนา่สงัเกตคือไมพ่บการเขียนภาพเร่ืองทศชาตชิาดกครบทัง้ ๑๐ ชาติ 
หากเลือกมาเฉพาะเร่ืองท่ีนิยมกนัเทา่นัน้ ส าหรับวดัป่าแดดก็เชน่กนั มีทัง้หมด คือ เตมียชาดก 
สวุรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก วิธูรบณัฑิตชาดก และเวสสนัดรชาดก๗ (ภาพท่ี ๒ ) 

 อนึง่ ผงัจิตรกรรมวดับวกครกหลวง ในบางช่วงยงัมีการสลบัต าแหน่งหรือปะปนกนัอีก
ด้วย ตวัอยา่งส าคญัคือ การท่ีชา่งได้น าเร่ืองเวสสนัดรชาดกซึง่เป็นพระชาติสดุท้ายมาเขียนแทรกไว้
ก่อน และหรือมีการเขียนภาพตอนประสูติเจ้าชายสิทธัตถะแทรกปนอยู่ในห้องภาพเดียวกับเร่ือง
วิทรูบณัฑิต รวมถึงการน าฉากเวสสนัดรชาดกตอนพระเจ้าสญัชยัยกขบวนไปทลูเชิญพระเวสสนัดร
และพระนางมทัรีกลบันครสีพี ถกูน าไปแทรกไว้ตอนล่างของภาพพทุธประวตัิตอนพระพทุธเจ้าทรง
บ าเพ็ญทกุรกิริยา เป็นต้น๘ 

 เวสสนัดรชาดกท่ีวดับวกครกหลวง ล าดบัเนือ้หาจากด้านบนมมุขวาของภาพเป็นฉาก
พระเวสสนัดรถวายช้างปัจจยันาเคนทร์ให้กับเหล่าพราหมณ์ ถัดมาด้านล่างเป็นฉากพระราชวัง
พระเจ้าสญัชยัและพระนางผสุดีก าลงัแสดงความโศกเศร้าท่ีต้องขบัพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี
ออกไป ต่อด้วยฉากการถวายพระราชรถและด าเนินด้วยพระบาทสู่เขาวงกต มุมซ้ายล่างของภาพ
เป็นฉากพรานเจตบุตรไล่ชูชก และมุมซ้ายบนของภาพเป็นฉากอาศรมของพระเวสสันดร 

                                                           

 ๖ พระวชัรวีร์  วชิรเมธี, ประวัตแิละต านานวัดบวกครกหลวง ( เชียงใหม่: ดาวคอมพิวกราฟิก, ๒๕๕๐),๑๘ 
– ๔๖. 

 ๗ ภาณพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), ๘๑. 
 ๘ สน สีมาตรัง, โครงสร้างจติรกรรมาผนังล้านนา, ๑๐. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9&action=edit&redlink=1


๕๙ 
 

สงัเกตเห็นภาพนางมทัรีถกูสิงห์ เสือ และราชสีห์ สกัดไว้ไม่ให้เข้าสู่อาศรมเพ่ือพระเวสสนัดรจะได้
ทานกณัหาและชาลีให้แก่ชชูก เราพบว่าเวสสนัดรชาดกท่ีวดัป่าแดดไม่แสดงความเคล่ือนไหวของ
ฉากภาพในแต่ละตอนของเร่ืองเท่ากับวดับวกครกหลวง แต่ฉากท่ีถกูเน้นมากทัง้สองแห่งคือ การ
บริจาคช้างปัจจยันาเคนทร์ให้กบัเหลา่พราหมณ์ทัง้ ๘ จากเมือง 

 ส าหรับตวัภาพบคุคลชาวบ้านหรือขนุนางในจิตรกรรมวดัป่าแดด แสดงโครงสร้าง
ใบหน้าคอ่นข้างเหล่ียม วาดคิว้สงู ขนุนางชายบางตวัแสดงเคร่ืองแตง่กายเสือ้คลมุยาวและสวม
หมวกแบบพมา่ ขณะท่ีตวัภาพตวัภาพบคุคลชาวบ้านหรือขนุนางในจิตรกรรมวดับวกครกหลวงไม่
แสดงความเป็นพมา่ – ไทใหญ่ในตวัภาพเหลา่นีม้ากนกั สิ่งท่ีเหมือนกนัคือ เน้นความเป็นพมา่ – 
ไทใหญ่ในเคร่ืองแตง่กายของตวัภาพบคุคลชัน้สงูมากกวา่ 

 
๑.๓ ลักษณะเฉพาะงานจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะพม่า – ไทใหญ่ 
 ๑.๓.๑ การปรับเปล่ียนรูปแบบงานจิตรกรรมพม่าในเมืองพม่า เราพบว่า
เวสสนัดรถกูสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะพม่า – พกุาม และสมยัอ่ืนๆ ในระยะหลงั(ราชวงค์คองบอง,
นองยาน,องัวะ) อย่างตอ่เน่ือง สิ่งท่ีน่าสงัเกตคือ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ – ๑๘ งานระยะแรกเป็น
งานประติมากรรมดินเผาหรือเคร่ืองเคลือบประดบัโบราณสถาน ท าให้กรอบภาพจ ากัดในช่อง
ตารางส่ีเหล่ียมเช่นเดียวกับงานจิตรกรรมในระยะใกล้เคียงท่ีนิยมเขียนเป็นแบบตารางส่ีเหล่ียม
ด้วย ในระยะตอ่มาเราพบการเปล่ียนแปลงงานจิตรกรรมแบบพม่าในเมืองพม่า ตวัอย่างส าคญัคือ 
ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๒ ในสมยัพระเจ้าตลนุมิน (1628 – 1648 A.D.) แสดงงานจิตรกรรมท่ีมี
ร่องรอยของตวัอกัษรก ากบัไว้ถึง ๔ (อกัษร)ภาษาคือ พมา่,มอญ,ล้านนา และไทใหญ่๙ เช่นเดียวกบั
การผลิตงานวรรณกรรมพุทธศาสนาในระยะเวลาดงักล่าวนี ้มีปรากฏการณ์ส าคญัคือ ในสมัย
ราชวงศ์นองยาน (Nyaung yan (1599 – 1752 A.D.)) มีกลุ่มภิกษุส าคญัท่ีผลิตงานวรรณกรรม
พทุธศาสนาไว้ และพบว่าเวสสนัดรชาดกได้รับความนิยมในช่วงนีด้้วยคือ The Weithandaya Pyo 
(Vessantara Pyo)๑๐ กระทัง่มีฉบบัส าคญัในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ เป็นต้นมาตอ่มาอีกมากมาย 
โดยเฉพาะฉบบั Sayadaw U Obhasa และในสมยัพระเจ้ามินดง(1853 – 1885 A.D.) มีการนิพนธ์ 
Vessatara Pyazat  ฉบบั U Ponnya  

                                                           

 ๙ Than Tun,The Royal Order of Burma, Part 1(Kyoto: Center of South East Asia Studies, Kyoto 
University,1983), 467 – 471. 

 ๑๐ Khin Maung Nyunt, An Outline of History of Burma Literature: Pagan Period to Kan-Baung 

Period (Michigan: Ca pe Biman, 1999), 31-32. 



๖๐ 
 

 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในพม่าในช่วงนีมี้การผสมผสานรูปแบบศิลปะท่ีหลากหลาย
เช่นกันนบัตัง้แต่การเคล่ือนย้ายผู้คนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ – ๒๓ เป็นต้นมา อย่างน้อยท่ีสุด
สงครามระหว่างพม่ากับล้านนาและอยุธยา ท าให้เชลยเหล่านีถู้กกวาดต้อนไปไว้ในแถบพม่า
ตอนกลาง และเส้นทางการค้าทางบก เป็นต้น ก็ท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ขึน้ เช่นเดียวกบังานจิตรกรรม
พม่าในเมืองพม่าก็พบรูปแบบการผสมผสานทัง้เร่ืองเล่าตามวรรณกรรมพุทธศาสนาท่ีนิยมใน
ล้านนาและอยธุยา เชน่ ปฐมสมโพธิกถา และปัญญาสชาดก เป็นต้น๑๑  

 อยา่งไรก็ดี       เน่ืองจากเราไมพ่บหลกัฐานงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในจิตรกรรม
แบบไทใหญ่ดัง้เดมิเลย อาจมีหลงเหลือบ้างในเขตวดัแทบตองจี หรือเมืองเชียงตงุ รัฐฉาน สหภาพ
พมา่ในปัจจบุนั ทวา่ เราพบงานเวสสนัดรชาดกในชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ท่ีนิยมท าเป็นงาน
ลายค ามากกวา่งานจิตรกรรม แตรู่ปแบบท่ียงัคงอยู่คือ การท าเป็นกลุม่ภาพและลดทอน
รายละเอียดลงเหลือเฉพาะตวัละครและหรือฉากส าคญัเท่านัน้ ดงันัน้ เราจงึพบว่าจิตรกรรมแบบ
พมา่ – ไทใหญ่นี ้ คงมีเส้นทางการสร้างสรรค์เป็น ๒ ระยะคือ การผสมผสานแบบโยเดียในงาน
จิตรกรรมพมา่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๒ – ๒๓ และการเดนิทางเข้ามาสร้างสรรค์งานในล้านนา
ของชา่งชาวพมา่ – ไทใหญ่ ชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ อนัเป็นการสะท้อนกลบัในเชิงรูปแบบ
และวิธีการเลา่เร่ืองงานจิตรกรรมสูล้่านนาอีกครัง้หนึง่ 

 ๑.๓.๒ การผสมผสานงานศิลปะพม่า – ไทใหญ่ – ล้านนา ประเด็นใหมท่ี่นา่สนใจ
ในกลุม่งานจิตรกรรมแบบพมา่ – ไทใหญ่นีคื้อ ใช้โครงสร้างสีและองค์ประกอบภาพในแบบพมา่ – 
ไทใหญ่ หากแตผ่สมผสานลกัษณะตวัภาพและบริบทแวดล้อมของล้านนาไว้ กล่าวคือ การเพิ่มเตมิ
ตวัภาพชัน้รองท่ีแสดงวิถีชีวิตของผู้คนมากขึน้ แตย่งัคงบนัทึกภาพความเป็นพมา่ท่ีชา่งคุ้นเคย
เอาไว้ในงานสถาปัตยกรรม,เคร่ืองแตง่กาย ฯลฯ หรือแม้แตอ่ารมณ์ของตวัภาพ  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายเร่ืองเล่า,ฉากและการวาดตวัภาพท่ีมากจนเต็มพืน้ท่ีนี ้
มิได้ขึน้ครัง้แรกในล้านนา หากแต่เกิดมาก่อนแล้วในงานจิตรกรรมพม่าในเมืองพม่า ท่ีได้รับการ
ผสมผสานมาก่อนหน้าพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ แล้ว เพราะวิธีการขยายพืน้ท่ีงานจิตรกรรมให้กว้างขึน้
ในแนวนอนของผนงั รวมทัง้ผสมผสานรูปแบบศิลปะอยุธยา ศิลปะไทใหญ่ ศิลปะล้านนาในงาน
จิตรกรรม ตวัอยา่งเชน่ การน าตงุมาประกอบฉาก,การใช้ทองค าเปลวเน้นเคร่ืองศิราภรของตวัภาพ
หรือบคุคลชัน้สงูในงานจิตรกรรม ก็พบมาก่อนแล้วในพมา่เชน่กนั๑๒ 
                                                           

 ๑๑ Elizabeth Guthrie, “A Study of the History and Cult of the Buddhist Earth Deity in Mainland 
Southeast Asia” (Ph.D. Dissertation, University of Canterbury, Christchurch), 184 – 187.  

 ๑๒ อเลก็ซานด้า กรีน, “ จากทองค าเปลวสูค่มัภีร์พทุธประวติั: ความเก่ียวข้องกบัภมูิภาคตะวนัออกท่ีพบในงาน
จิตรกรรมพมา่ยคุหลงั,” วจิติรศิลป์  ๓, ๒ (กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๕) : ๑ – ๔๘. 
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 เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ การลกัษณะร่วมของตวัภาพในแบบพมา่ – ไทใหญ่ในงาน
จิตรกรรมล้านนาคือ นิยมวาดให้ตวัภาพกากชายนุง่ผ้าเตียว อาจแสดงรอยสกัตามต้นขา นิยมให้มี
ผ้าคล้องไว้ท่ีคอหรือล าตวั ไว้ผมสัน้คล้ายแบบทรงมหาดไทย เราพบวา่นิยมมากในกลุม่งาน
จิตรกรรมในระยะคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕  

 ๑.๓.๓ แนวทางการก าหนดอายุจิตรกรรม จากรูปแบบงานจิตรกรรมเวสสนัดร
ชาดกในกลุม่จิตรกรรมแบบพมา่ – ไทใหญ่นี ้ เราพบว่าจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกท่ีวดัป่าแดด (พ.ศ.
๒๔๓๑)นา่จะสร้างขึน้ในราวต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ในระยะเวลาใกล้เคียงกบัจิตรกรรมฝาผนงัท่ี
วดับวกครกหลวง ทัง้นีมี้ความเป็นไปได้สงูวา่จิตรกรรมกลุ่มพมา่ – ไทใหญ่แหง่นี ้ คงเป็นการวาด
โดยช่างท้องท่ีมีความรู้ทางด้านงานจิตรกรรมแบบชาวพม่า – ไทใหญ่ และหรือชา่งพม่า – ไทใหญ่
ท่ีมีความรู้ท้องถ่ินล้านนา อยา่งน้อยท่ีสดุ การจารึกอกัษรธรรมล้านนา(ตวัเมือง)ประกอบการเลา่
เร่ือง หรือแสดงนามผู้อปุถมัภ์ หรือแม้แตก่ารบง่บอกปีท่ีสร้าง ก็ชีใ้ห้เห็นแบบแผนของชา่งท้องถ่ิน
อยูด้่วย 

 หากให้ประวตัิศาสตร์ล้านนาชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ เลา่ผา่นการค้าเส้นทาง
บกระหว่างล้านนากบัพืน้ท่ีทางตอนเหนือในรัฐฉานของพมา่ กบัพืน้ท่ีทางตอนใต้ในเขตมะละแหมง่ 
แตกตา่งจากการเข้ามาของคนพมา่ – ไทใหญ่ในฐานะคนในบงัคบัขององักฤษท่ีเข้ามาท าไม้แล้ว 
เราจะพบวา่ กลุม่คนท้องถ่ินท่ีเข้าไปปฏิสมัพนัธ์กบัแบบแผนงานจิตรกรรมแบบพม่าในเมืองพมา่ 
ควรมีมาก่อนหน้าแล้ว แม้เราไมมี่หลกัฐานถึงการเล่าเรียนงานจิตรกรรมโดยตรง แตก็่พบวา่ มีการ
จ้างชา่งชาวไทใหญ่ไว้ในคุ้มเจ้าหลวง ดงับนัทึกของคาร์ล บอ็ค(Carl Bock) นกัธรรมชาตวิิทยาชาว
นอร์เวย์ท่ีเข้ามาส ารวจล้านนาในชว่ง พ.ศ.๒๔๒๔ – ๒๕๒๖ ก็กลา่วถึงเจ้าหลวงเชียงใหม ่ คือ เจ้า
อินทวิชยานนท์ (ด ารงต าแหนง่เจ้าหลวง พ.ศ.๒๔๑๔ – ๒๔๔๐)  ไว้ตอนหนึง่วา่  

 
 “....เม่ือเราคยุกันถึงเร่ืองศิลปะซึ่งเจ้าหลวงบอกว่าสนพระทัยมาก ได้ทรงจ้าง
ศลิปินฝีมือเย่ียมท่ีสดุในราชอาณาจกัรไว้คนหนึง่....นายน้อยเมตตา เป็นชาวเงีย้วท่ีเจ้า
หลวงเชียงใหม่ทรงจ้างไว้เป็นช่างหลวงราว ๒๐ ปีมาแล้ว และทรงไม่อนุญาตให้ไป
รับจ้างใครวาดภาพ เว้นแต่จะรับค าสัง่จากพระองค์ เคร่ืองมือท่ีแกใช้เป็นของท าเอง
ทัง้สิน้ แปรงท่ีใช้ก็ท าด้วยขนชะมดหรือขนอะไรแข็งๆ ...เพราะขนบางและยาวมาก...สี
ท่ีใช้ก็เป็นสีพืน้เมืองชนิดท่ีเรียกว่าคร่ัง เป็นสีแดงเข้ม  สีเหลืองสดก็ใช้รากไม้ชนิดหนึ่ง 
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สว่นรงสีแดง สีเหลือง และสีครามอยูเ่กือบทกุแห่ง เท่าท่ีข้าพเจ้าเห็นมีสีเดียวท่ีเป็นของ
ตา่งประเทศคือสีแดงคล า้ๆ ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่ท ามาจากประเทศเยอรมนี...๑๓ 

 
 แม้วา่โลกทศัน์งานบนัทึกของคาร์ล บ็อค จะมีความเป็นโลกอาณานิคมอยูไ่มน้่อย แต่
หลกัฐานบนัทกึนีแ้สดงให้เราเห็นวา่ ชนชัน้ปกครองเลือกท่ีจะยอมรับช่างไทใหญ่ แสดงให้เห็นวา่
โลกทศัน์การแสดงออกในเชิงจิตรกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัโครงสร้างปกครอง ผา่นระบบการจ้าง และยงั
ท าให้เราอนมุานได้วา่ปฏิสมัพนัธ์ในทางรูปแบบศลิปะท่ีแสดงอิทธิพลศลิปะพมา่นัน้ คงเป็นการ
พยายามเลียนแบบโลกทศัน์ของเจ้านายเชน่กนั กลา่วโดยสรุปงานอิทธิพลศลิปะพมา่ – ไทใหญ่
กลุม่เชียงใหมนี่ ้นา่จะมีอายอุยูใ่นชว่งราวทศวรรษ ๒๔๔๐  
 

๒.จิตรกรรมผสมผสานศิลปะพม่า – รัตนโกสินทร์ – ล้านนา 
 
๒.๑ กลุ่มล าปาง : วัดพระธาตุล าปางหลวง อ.เกาะคา  
 แม้วา่วิหารหลวงอนัเป็นท่ีตัง้ของงานจิตรกรรมจะสร้างขึน้ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑๔ แตมี่การบรูณะวิหารหลวงนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พ.ศ.๒๔๖๖ โดยพระธรรม
จินดานายก เจ้าคณะจงัหวดันครล าปางสมยันัน้ ได้บรูณะโดยพยายามจะรักษารูปแบบดัง้เดมิ
เอาไว้ แตก็่ได้มีการเปล่ียนแปลงบางสว่นของวิหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม เชน่ เปล่ียนเสาแปดเหล่ียมท่ีรับโครงสร้างหลงัคาสว่นบนตอนกลางวิหารมาเป็น
เสากลม สร้างเพดานและลายประดบัเป็นไม้แกะสลกัประดบักระจกสีภาพ ๑๒ ราศี ซึ่งแตเ่ดมินัน้
วิหารหลวงไมมี่เพดาน เป็นอาคารท่ีเปิดให้เห็นโครงสร้างหลงัคาทัง้หมด เป็นต้น 

 ภาพเขียนจิตรกรรมประดบัอยูบ่นแผงฝาหยาบด้านข้างทัง้สองด้าน เขียนเร่ืองราว ทศ
ชาตชิาดก พทุธประวตัแิละพรหมจกัร ( รามเกียรติ ์ ฉบบัส านวนล้านนา) จิตรกรรมบนแผงฝา
หยาบของวิหารหลวงมีทัง้สิน้ ๒๔ แผน่ เร่ิมจากทศชาตชิาดกเร่ืองพระเตมีย์บนแผน่ท่ี ๑ แผน่ท่ี ๒ 
เขียนเร่ือง พระมหาชนก แผ่นท่ี ๓ - ๔ เขียนเร่ือง สวุรรณสาม แผน่ท่ี ๕เขียนเร่ือง เนมียราช แผน่ท่ี 
๖ - ๘ เขียนเร่ือง พระมโหสถ แผน่ท่ี ๙ - ๑๐ เขียนเร่ือง พระภมูิทตัถ์ แผ่นท่ี ๑๑ เขียนเร่ือง จนัท

                                                           

 ๑๓ คาร์ล  บอ็ค, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ์ครัง้ท่ี ๕, แปลโดย  เสถียร พนัธรังษี และอมัพร 
ทีขะระ (กรุงเทพฯ: มติชน,๒๕๕๐), ๒๒๐ – ๒๒๑. 
  ๑๔ฮนัส์  เพนส์   ,พรรณเพ็ญ  เครือไทย  และชปันะ  ป่ินเงิน, “ จารึกวดัพระธาตลุ าปางหลวง  พ.ศ. ๒๐๔๖ ,” 
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗: จารึกเมืองล าปาง (เชียงใหม่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยั เชียงใหม่,๒๕๕๑) , ๓๙ – 
๔๕.   
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กมุาร และแผ่นท่ี ๑๒ เขียนเร่ือง พระนารถ สว่นภาพจิตรกรรมฝาหยาบด้านหน้าสดุทางขวามือ
ของพระประธาน นบัเป็นแผ่นท่ี ๑๓ เขียนเร่ือง พระเวสสนัดร ยาวตอ่เน่ืองไปจนถึงแผน่ท่ี ๑๘ สว่น
แผน่ท่ี ๑๙ เขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวตั ิ  ตัง้แตแ่ผน่ท่ี ๒๐ - ๒๔ ซึง่ถือเป็นแผน่สดุท้ายเขียน
เร่ืองพรหมจกัร (ภาพท่ี ๓) 
 การวางผังงานจิตรกรรม ส าหรับจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกนัน้ วาดเป็นกลุม่ภาพ
ตอ่เน่ืองกนัไป(แผ่นท่ี ๑๓ – ๑๘) ในแตล่ะกลุม่ภาพจะมีจารึกข้อความก ากบัภาพไว้ โดยมิได้แยก
เป็นฉากหรือตอนอย่างชดัเจน มีรายละเอียดส าคญัในแตล่ะแผน่ดงันี  ้(ภาพท่ี ๔ – ๗) 

แผน่ท่ี ๑๓ เป็นฉากเวชยนัต์ปราสาทของพระอินทร์ผู้ให้พร ๑๐ ประการแก่นางผสุดี 
ภายในปราสาทปรากฏภาพนางผสุดีก าลงัก้มกราบไหว้พระอินทร์ ในสว่นนีมี้จารึก(คอ่นข้างลบ
เลือน)ก ากบัไว้ว่า “เมืองตาวะตงิสาชัน้ฟ้าพระญาอินทร์ฯ นางผสุดีขอพรเจ้าพระญาอินทร์แลนาย
เหยฯ...” ควรหมายถึงเหตกุารณ์ในกณัฑ์ทศพร ตอ่ด้วยฉากปราสาทพระเจ้าสญัชยั พระเจ้านครสี
พี ตอ่ด้วยกลุม่ภาพพระเวสสนัดรหลัง่สิโณทกเพ่ือถวายช้างปัจจยันาเคนทร์ให้กบัเหลา่พราหมณ์
เมืองกลิงคะราชมีจารึกก ากบัไว้วา่ “หิมพาน” ด้านลา่งเป็นภาพราชรถพระเวสสนัดรและพระนาง
มทัรีท่ีถกูเนรเทศออกเมืองไปควรหมายถึงเหตกุารณ์ในตอนหิมพานต์ 
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 แผนท่ี ๑๔ เป็นฉากพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี อุ้มพระกัณหาและชาลีเดินทาง
ไปสู่ป่า ควรหมายถึงภาพต่อเน่ืองจากแผ่นท่ี ๑๓ ว่าเป็นเหตกุารณ์ทานกัณฑ์ต่อเน่ืองไปมีภาพ
พระราชวงัและกษัตริย์เจตราชทรงทูลเสด็จเข้าสู่เมือง ควรหมายถึงเหตกุารณ์กัณฑ์วนประเวศน์ 
ตอ่ด้วยฉากพระเวสสนัดรพบพรานเจตตบุตรถามทางไปสู่เขาวงกต ถัดไปเป็นภาพหมู่บ้านเหล่า
พราหมณ์ โดยมีบ้านของชชูกพราหมณ์ท่ีภายในวาดรูปนางอมิตตดาไว้ด้านล่างภาพนีมี้กลุ่มเหล่า
พราหมณีรุมด่านางอมิตตดาอยู่ ฉากนีค้วรหมายถึงกัณฑ์ชูชก  ต่อด้วยภาพชูชกเข้าไปเขาวงกต
โดนสนุขัของพรานเจตตบตุรไล ่

ภาพท่ี  ๓ ผงัต าแหนง่จิตรกรรมภายในวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๔), ๙๗. 
 



๖๕ 
 

แผนท่ี ๑๕ – ๑๖  ฉากชชูกเดนิทางผา่นป่าตามเส้นทางท่ีเจตบตุรแนะจนถึงท่ีอยูข่อง
อจัจตุฤๅษีได้นอนอยูเ่พ่ือรอเวลาในการเข้าไปทลูขอกณัหาและชาลี ควรหมายถึงกณัฑ์จนุพนและ
มหาพน ตอ่ด้วยภาพชชูกเข้าสูอ่าศรมพระเวสสนัดร เหนือขึน้ไปเป็นภาพนางมทัรียกหตัถ์พนมกร
เหนือเศียรขอชีวิตกบัเหล่าราชสีห์ เสือและสิงห์ ควรหมายถึงกณัฑ์มทัรี มีจารึกก ากบัไว้วา่ “นางมทั
รี” และ “นางมทัรีถามพระญาเวส...” ด้านลา่งสดุเป็นภาพพระเวสสนัดรหลัง่สิโณทกทานสองกมุาร
ให้กบัชชูก และการเดนิทางของชชูกท่ีก าลงัเฆ่ียนตีสองกมุาร ด้านมมุบนขวาสดุเป็นพระอินทร์
เนรมิตมาขอพระนางมทัรีควรหมายถึงกณัฑ์สกักบรรพ์  

แผนท่ี ๑๗ – ๑๘  แนวบนวาดเป็นรูปขบวนพระเจ้ากรุงสญชยั พระนางผสุดี พระชาลี 
พระกณัหา เสดจ็ไปทลูเชิญพระเวสสนัดร พระนางมทัรีกลบัพระนคร ควรหมายถึงกณัฑ์ฉกตัริย์ มี
จารึกก ากบัไว้ว่า “มหาลาดไพรับ” แนวลา่งรูปขบวนพระเจ้ากรุงสญชยั พระนางผสุดี พระชาลี 
พระกณัหา พระเวสสนัดร พระนางมทัรีเสดจ็กลบัพระนคร มีจารึก ากบัไว้วา่ “เวสสนัดรเข้าเมือง” 
นา่สนใจวา่พบปราสาทราชวงัด้านขวาสดุเป็นพระเจ้าสญัชยัและพระนางผสุดีไถ่สองกมุารควร
หมายถึงกณัฑ์มหาราช มีจารึกก ากบัไว้วา่ “มหาลาด” วิธีการวาดโดยให้ปราสาทราชวงั เป็นทัง้จดุ
เร่ิมและจบบนความตอ่เน่ืองของทัง้กณัฑ์มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกณัฑ์ 

 การวางองค์ประกอบและโครงสร้างสี วางกลุม่ภาพโดยใช้ฉากส าคญัเลา่เร่ือง
ตอ่เน่ืองกนัไปคล้ายกบัจิตรกรรมแบบพมา่ – ไทใหญ่ในกลุม่เมืองเชียงใหม ่ ส าหรับการใช้สีก็มีอยู่
หลายแบบหลายชดุสีคละกนั เชน่เดียวกบัลกัษณะองค์ประกอบท่ีจะมีทัง้แบบแบนๆ ๒ มิติ แบบท่ี
เน้นความลึกอยา่งภาพ ๓ มิต ิ สว่นใหญ่มกัจะเป็นโทนสีเย็น แตบ่อ่ยครัง้จะใช้สีสดๆ และไม่
นุม่นวลได้แก่ สีน า้ตาล สีคราม สีเหลือง สีเขียว สีขาว และสีด า แตไ่มพ่บวา่มีสีแดงปรากฏอยูใ่น
ภาพเลย 
 รูปแบบศิลปะ ในด้านรูปแบบจิตรกรรม จดัเป็นงานผสมผสานท่ีความเป็นพืน้บ้าน 
สนันิษฐานว่านา่จะเกิดจากท่ีมีชา่งหลายคน แตล่ะคนมีแนวทางการเขียนแตกตา่งกนั อยา่งไรก็ดี 
ในสว่นของรายละเอียดนัน้ก็ยงัแสดงถึงลกัษณะแบบพม่าชดัเจน อาทิ ภาพอาคารทรงประสาทท่ีมี
กรอบวงโค้งพืน้ด าล้อมอยูเ่บือ้งหลงั ซึง่เป็นลกัษณะท่ีนิยมท ากนัในงานแบบพมา่ – ไทใหญ่ในกลุม่
เชียงใหม ่   เชน่ วดับวกครกหลวง หรือวดัป่าแดด เป็นต้น นอกจากนีก็้มีตวัภาพบคุคลชัน้สงู ได้แก่ 
กษัตริย์และขนุนางท่ีอยูใ่นชดุเคร่ืองแตง่กายแบบพมา่ สว่นทหารจะเป็นแบบเหมือนจริงในยคุนัน้
คือสวมชดุแบบตะวนัตก เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ เฉพาะจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกเทา่นัน้ ท่ีมีการจารึก
อกัษรธรรมล้านนาเขียนก ากบัการเลา่เร่ืองไว้ในแตล่ะตอน เพ่ือให้คนชมได้อา่นภาษาจิตรกรรม
ออกวา่เป็นเหตกุารณ์ในตอนใด 
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 ภาพท่ี  ๔ จิตรกรรมเวสสนัดร วดัพระธาตลุ าปางหลวง  แผนท่ี ๑ 
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ภาพท่ี  ๕ จิตรกรรมเวสสนัดร วดัพระธาตลุ าปางหลวง  แผนท่ี ๒ 
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 ภาพท่ี  ๖ จิตรกรรมเวสสนัดร วดัพระธาตลุ าปางหลวง แผนท่ี ๓ 
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 ภาพท่ี  ๗ จิตรกรรมเวสสนัดร วดัพระธาตลุ าปางหลวง แผนท่ี ๔ 
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๒.๒ วัดแสงเมืองมา อ.เมือง จ.ล าปาง 
 วิหารวดัแสงเมืองมา ผงัอาคารทรงส่ีเหล่ียม(มิได้ย่อมมุ ยกเก็จด้านหน้าและหลงัแบบ

วิหารล้านนา) ผงัวิหารแบง่ออกเป็น ๕ ห้อง โครงสร้างหลงัคาหน้าจัว่และปีกนก จากรูปแบบวิหาร
นีแ้สดงให้เห็นถึงความนิยมรูปแบบหนึ่งในวิหารกลุ่มท่ีราบตอนกลางเมืองล าปางมาก่อนแล้ว
ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ เช่น วิหารวดัประตปู่อง อ.เมือง ซึ่งตัง้อยู่ใกล้เคียงกับวิหารวดัแสง
เมืองมา เป็นต้น๑๕ ต าแหน่งจิตรกรรมเขียนบนแผ่นไม้อยู่เหนือผนงัปนูชิดกับโครงสร้างหลงัคาปี
กนกด้านละ ๕ แผน่ตามชว่งห้องวิหาร จิตรกรรมเขียนจบเร่ืองในแตล่ะแผ่น เขียนเร่ืองทศชาติ เร่ิม
จากชาดกจากด้านในสุดย้อนออกมาเป็นล าดับคือ พระเตมีย์,มหาชนก,สุวรรณสาม,เนมีราช 
และมโหสถ แล้วจึงข้ามมาอีกฝ่ังเขียนภาพภูริทัต,  จันทกุมาร, พรหมนารถ, วิธูรบัณฑิต และ
สดุท้ายคือ เวสสนัดร(ภาพท่ี ๘) 

 รูปแบบจิตรกรรมโดยรวมของวดัแสงเมืองมานี ้แสดงรูปแบบการวาดตวัภาพท่ีได้รับ
อิทธิพลศิลปะพม่ายุคหลงั เน้นให้บุคคลชัน้สูงและเสนาอ ามาตย์ในภาพแต่งกายและเคร่ืองทรง
ตามแบบพม่า ผสมผสานกับภาพเหล่าทหารท่ีคล้ายกับทหารของรัฐบาลสยาม ซึ่งได้รับอิทธิพล
การแตง่กายมาจากตะวนัตก โครงสร้างสีมีหลากหลายทัง้สีคราม แดง ชมพ ูน า้ตาล เหลือง เขียว 
ขาว และด า จากการพิจารณาต าแหน่งการวาดภาพจากด้านในสุดย้อนเข้ามาด้านนอก และ
รูปแบบทัว่ไปคล้ายกบัจิตรกรรมวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปาง อ.เกาะคา จ.ล าปาง มีความเป็นไป
ได้วา่ ทัง้สองแหง่นา่จะวาดโดยชา่งคนเดียวกนัหรือกลุม่เดียวกนั๑๖  

 กล่าวเฉพาะจิตรกรรมฉากเวสสนัดรชาดกนัน้ เร่ิมจากทางด้านซ้ายมือของผู้ชมนัน้ 
วาดภาพรูปบุคคลประทับนัง่บนราชอาสน์ มีดาบแบบตะวนัตกเป็นเคร่ืองประกอบยศ แวดล้อม
ด้วยเคร่ืองราชูปโภคท่ีวางอยู่บนโต๊ะ และเหล่าเสนาอ ามาตย์ ถัดไปเป็นฉากเมืองและมีเสาธง
ตัง้อยู่ เราไม่ทราบว่าฉากท่ีกล่าวมาข้างต้นหมายถึงเหตกุารณ์ตอนใด อย่างไรก็ตาม ถัดจากนัน้
เป็นภาพพระเวสสนัดรทานช้างปัจจยันาเคนทร์ให้กบัเหล่าพราหมณ์ ซึ่งมีอกัษรธรรมล้านนาก ากบั
ไว้ในกรอบใต้ภาพนีว้่า “หิมพานต์” ถดัไปเป็นภาพการทานราชรถให้กบัพราหมณ์ทัง้ ๔ ถดัไปเป็น
ฉากพระเวสสนัดรและนางมัทรีต่างอุ้มสองกุมารเข้าสู่ป่า ถัดไปเป็นภาพชูชกและพรานเจตบุตร 
ด้านบนของแต่ละฉากท่ีกล่าวมาจะใช้พืน้แสดงเป็นโขดเขาหรือป่ากั่น เพ่ือแสดงขบวนกลับน า
โดยกณัหาประทบัม้า พร้อมกบัอกัษรธรรมล้านนาก ากบัไว้ในกรอบภาพด้านบนว่า “พญาเวสสนัด
                                                           

 ๑๕ วรรณา ค าปวนบุตร, “การศึกษาวิหารและอุโบสถในจังหวัดล าปาง ตัง้แต่พ.ศ.๒๔๔๒ – ปัจจุบัน,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๔), ๘๖๐ – ๘๖๘. 

 ๑๖ ภานพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝาผนังล้านนา, ๑๓๑ – ๑๓๔. 



๗๒ 
 

ระมาเมือง” อันหมายถึงฉากนครกัณฑ์ ดังนัน้วิธีการจัดวางฉากแรกสุด จึงน่าจะหมายถึงพระ
เวสสนัดร โดยด้านข้างคือนางผสุดีและสองกมุาร ด้านหลงัแลเห็นพระเจ้าสญัชยัและนางผสุดีใน
ฉากปราสาทแหง่นครสีพีนัน่เอง (ภาพท่ี ๘) 

 อาจกล่าวได้ว่า ช่างวาดพยายามเน้นเหตุการณ์ส าคัญเท่านัน้คือ เน้นในเร่ืองการ
บ าเพ็ญทาน(ทานช้าง,ทานราชรถ) เน้นบคุคลส าคญัของเร่ือง พระเจ้าสญัชยั,พระนางผสุดี,พราน
เจตบุตร,ชูชก ทัง้นีน้่าจะเป็นเร่ืองข้อจ ากดัของพืน้ท่ี และการใช้พืน้หลงัสีด าหรือสีแดงเป็นพืน้ของ
ฉากก็นบัวา่มีความใกล้เคียงกบัวิธีการวาดงานจิตรกรรมแบบพมา่ – ไทใหญ่อยู่มาก ดงัพบว่านิยม
วาดมาก่อนแล้วในงานจิตรกรรมพม่าช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ – ๒๔ ตวัอย่างท่ี Laung U 
Hmaw หมู่บ้าน Ywa Thit Gyi เป็นต้น๑๗ (ภาพท่ี ๙)  ประกอบกบัฉากท่ีนิยมคือ นครกณัฑ์ สงัเกต
ได้ว่ามีการพยายามท าเม็ดฝนห่าแก้วท่ีตกเหนือพระราชวังพระเจ้าสัญชัยแห่งนครสีพี  นับว่า
ใกล้เคยีงกบัภาพจิตรกรรมวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวงด้วย 

 มีข้อนา่สงัเกตวา่ จิตรกรรมได้วาดพ้นจากกรอบแผ่นไม้ไปใช้พืน้ท่ีเสาวิหารด้วย ดงันัน้ 
มีความเป็นไปได้วา่ จะวาดขึน้หลงัจากการสร้างวิหาร ซึ่งอาจเป็นคราวบรูณะในระยะใดระยะหนึ่ง  
ทัง้นีเ้ราพบอกัษรธรรมล้านนาเขียนก ากบัไว้ใต้กรอบภาพภริูทตัความตอนหนึ่งว่า “....เดือน ๙ ออก 
๗ ค ่า วนัเสาร์ แต้มแล้วแล” หมายถึงวาดเสร็จในวนัขึน้ ๗ ค า ตรงกบัวนัเสาร์ ราวเดือนพฤษภาคม 
– มิถุนายน หากสามารถก าหนดกรอบทางเวลารหัสดงักล่าวได้ ดงัจะพิจารณาในประเด็นการ
ก าหนดอายตุอ่ไป 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๗ Alexandra  Green, “Religions Networking  and Upstream Buddhist Wall Painting in Seventeenth 
– and Eighteenth – Century Burma, ” in Secondary  Cities and Urban Networking in the Indian Ocean Realm, 
Kenneth R. Hall, Editor (USA: Lexington Books, 2008), 259 – 285. 
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จิตรกรรมเวสสนัดร ศิลปะพมา่ ท่ี Laung U Hmaw หมูบ้่าน Ywa Thit Gyi 

เวสสนัดรวดัแสงเมืองมา จ.ล าปาง 

ภาพท่ี  ๙    เปรียบเทียบรูปแบบงานศลิปะพมา่กบังานจิตรกรรมวดัแสงเมืองมา 
ท่ีมา : Green, Alexandra.“Narrative modes in late seventeenth to early nineteenth 
century Burmese wall paintings,” in Burma: Art and Archaeology , Alexandra Green 
and T, Richard Blurton ,Editer (Chicago : Art Media Resources, 2002), 71. 
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๒.๓ เปรียบเทียบจิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุล าปางหลวงกับจิตรกรรมวัดแสงเมือง
มา 

 ประเด็นแรก รูปแบบศิลปะ  การวาดตวัภาพบุคคลชัน้สูงเช่น พระเจ้าสัญชยั พระ
เวสสนัดรเป็นต้น แสดงเคร่ืองแตง่กายแบบกษัตริย์พม่ายคุหลงัเหมือนกนั  สิ่งท่ีเหมือนกนัคือ การ
วาดภาพบคุคลหญิง ทัง้สองแหง่นัน้ วาดให้ตวัภาพสวมเสือ้คลุมแขนยาวสีฟ้าคราม เกล้าผมกลาง
ศีรษะรัดด้วยสาย (คล้ายสร้อยไข่มุก) นุ่งผ้าซิน้ลายคล้ายผ้านุ่งสตรีพม่า อาจเปรียบเทียบได้กับ
เคร่ืองแตง่กายสตรีชนชัน้สงูของพม่า(นิยมมากในสมยัมณัฑะเลย์) และคล้ายกบันาฏลกัษณ์ตาม
แบบจิตรกรรมพม่า ดงัเห็นได้จากการวาดแขนสตรีให้ข้างหนึ่งเหยียดแอ่นโค้งอีกข้างหนึ่งไขว่๑๘ 
เป็นต้น ส่วนภาพบุคคลชัน้สงู โดยเฉพาะบรรดาเสนาอ ามาตย์คล้ายคลึงกับตวัภาพจิตรกรรมบน
ผืนผ้าศิลปะพม่า ประดบัไว้ท่ีเจาง์วดัม่อนปู่ ยกัษ์ อ.เมือง จ.ล าปาง ท่ีสนันิษฐานว่าน าเข้ามาจาก
พมา่ (งานชา่งสมยัมณัฑะเลย์)๑๙ (ภาพท่ี ๑๑, ๑๒) 

 ประเด็นที่สอง นอกเหนือจากฉากส าคญัตามวรรณกรรม ทัง้สองแห่งมีฉากท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของผู้วาด ดงัเห็นได้จากฉากพระเวสสนัดรประทบันัง่ในปราสาทท่ีวดัแสงเมืองมา 
และฉากพระเวสสนัดรประทบัยืนแสดงการครองเมืองสีพีท่ีวดัพระธาตลุ าปางหลวง การพยายาม
ถ่ายทอดความสมจริงให้เห็นพระราชอ านาจของสถาบนักษัตริย์หรือเน้นย า้ความส าคญัของภาพ
บคุคลในงานจิตรกรรมนีเ้ราพบเชน่กนัทัง้ในงานจิตรกรรมไทยสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ ร่วมทัง้
สมัยพม่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  ๒๓ – ๒๔ ด้วย แต่ดูเหมือนว่าบริบทแวดล้อมของภาพใน
จิตรกรรมวดัพระธาตลุ าปางหลวงจะชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์กับจิตรกรรมแบบพม่ามากกว่า อย่าง
น้อยท่ีสดุ การเขียนภาพเคร่ืองแตง่กายพระเวสสนัดรเม่ือถือเพศกษัตริย์ก็นบัเน่ืองใกล้ชิดกบัเคร่ือง
ทรงกษัตริย์แบบพม่า หรือแม้แต่ การเขียนอาคารทรงปราสาทหรืออาคารหลังคาคลุมให้เป็น
หลงัคาซ้อนชัน้แบบพม่า นอกจากนัน้ ความสมบรูณ์ของการวาดภาพท่ีวดัพระธาตลุ าปางหลวงดู
จะยงัมีหลายส่วนท่ีช่างไม่ได้วาดไว้ ยงัทิง้ให้เห็นภาพร่างลายเส้นไว้อย่างชดัเจน(คล้ายกบัวาดยงั
ไมเ่สร็จ) 

 ประเด็นที่สาม เน่ืองจากทัง้สองแห่ง วาดเล่าเร่ืองทศชาติชาดกเช่นเดียวกัน ท าให้
พบความคล้ายกนัในการแสดงออกใกล้เคียงกนัมาก ตวัอย่างส าคญัคือ การวาดให้ตวัภาพบคุคล
ชัน้สูงนัง่เก้าอี(้เช่นให้พระเจ้าพรหมทตัเจ้ากรุงพาราณสีในฉากตอนภูริทตัชาดกประทบันัง่เก้าอี)้ 

                                                           
๑๘ U  Aye Myint , Burmese Design Through Drawings, Edited by Sone Srimatrang (Bangkok: Silpakorn 

University, 1993), 173. 
๑๙ ภานพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝาผนังล้านนา, ๑๒๒ – ๑๒๓. 



๗๕ 
 

เป็นต้น อยา่งไรก็ดีมีความใกล้เคียงกนัในเชิงรูปแบบเทา่นัน้ แตล่กัษณะฝีมืองานช่างแล้วเราพบว่า
ท่ีวดัแสงเมืองมามีความแมน่ย าในการแสดงออกมากกวา่ (ภาพท่ี ๑๐) 

 ประเดน็ท่ีส่ี แนวทางการก าหนดอายุ เราพบว่าวิหารหลวงมีการซ่อมแซมครัง้ส าคญั
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ในสมยัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ศ.๒๔๖๖ โดยพระธรรมจินดานายก เจ้า
คณะจงัหวดันครล าปางสมยันัน้ และหากพิจารณาภาพถ่ายเก่าเม่ือครัง้สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง
ราชานภุาพ คราวเสดจ็นครล าปาง พร้อมด้วยเจ้าบญุวาทย์วงษ์มานิต ตลอดจนเจ้านายและผู้ตาม
เสด็จอ่ืนๆ ณ วดัพระธาตลุ าปางหลวง คราวเสด็จมณฑลพายพั พ.ศ.๒๔๖๔ ก็พบว่ามีการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ หากก าหนด
อายอุยา่งกว้างไว้คือราวคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ เชน่เดียวกบังานจิตรกรรมวดัแสงเมืองมา  

จากการพิจารณาเปรียบเทียบดงักลา่วข้างต้น เราจงึไมอ่าจกลา่วได้ง่ายนกัว่าจิตรกรรมทัง้
สองแห่งเขียนขึน้โดยช่างคนเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั แต่มีข้อสงัเกตว่างานจิตรกรรมในเขตเมือง
ล าปางระยะคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ น่าจะมีความสมัพนัธ์อย่างยิ่งกบันโยบายการสร้างความ
ทนัสมยัในสมยัเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครล าปาง พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕ 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๐ การประทบันัง่เก้าอีแ้บบตะวนัตกของตวัภาพในจิตรกรรมวดัแสงเมืองมา 
 



๗๖ 
 

 
 

จิตรกรรมวดัแสงเมืองมา 

อ.เมือง จ.ล าปาง 

การแตง่กายสตรีพมา่เพ่ือบนัทกึภาพในสตดูโิอ ทศวรรษ 1890’s 
เปรียบเทียบกบัภาพลายเส้นงานจิตรกรรมพมา่ชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ 

ภาพท่ี ๑๑ เปรียบเทียบเคร่ืองแตง่กายสตรีพมา่แบบพมา่กบังานจิตรกรรมล้านนา 
ท่ีมา : Photographer: Felice Beato, accessed January 9,2014 available 
from http://www.oldindianphotos.in/2011/05/burmese-lady-full-length-studio.html  
 
 



๗๗ 
 

 
 
 
 
 

การแตง่กายเหลา่เสนาอามาตย์ จิตรกรรมแบบพมา่สมยัมณัฑะเลย์  
วดัมอ่นปู่ ยกัษ์ จ.ล าปาง 

เคร่ืองแตง่กายเสนาอ ามาตย์ จิตรกรรมวดัแสงเมืองมา จ.ล าปาง 

ภาพท่ี ๑๒ แบบตวัภาพศลิปะพมา่ท่ีพบในกลุม่ล าปาง 
ท่ีมา : ภานพุงษ์ เลาหสม,จิตรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), ๑๒๓. 
 
 



๗๘ 
 

๒.๔ วัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
 วดันาแสง่ตัง้อยูใ่นริมทา่น า้วงัในพืน้ท่ีกลุม่วดัพระธาตจุอมปิง หรือรอยตอ่ท่ีราบลุม่น า้
วงัตอนใต้ สนันิษฐานวา่นา่จะมีการฟืน้ฟชูมุชนหมูบ้่านแหง่นีอี้กครัง้หนึง่ โดยกลุม่คนเชียงแสนท่ี
อพยพหนีภ้ยัสงครามมาราวสองศตวรรษท่ีผา่นมา หรืออาจเป็นการกวาดต้อนชาวเชียงแสนมาใน
สมยัพระเจ้าหอค าดวงทิพย์ ราวพ.ศ.๒๓๓๗ – ๒๓๖๘ หลกัฐานส าคญัในวดันาแสง่คือวิหารท่ี
สนันิษฐานจากความทรงจ าของพระครูค าปัน ประภากโร (พ.ศ.๒๔๖๗ – ๒๕๕๒ ) อดีตเจ้าอาวาส
วดันาแสง่กลา่วว่า วิหารหลงันีเ้จ้าวงัขวาแหง่นครล าปางเป็นผู้อปุถมัภ์ในการก่อสร้าง ในยคุท่ีเจ้า
วงัขวามาท าไม้สกัท่ีป่าแม่ต ๋า โดยใช้ชา่งฝีมือจากบ้านแม่สนั เมืองยาว (ปัจจบุนัอยูใ่นเขตอ.ห้าง
ฉตัร จ.ล าปาง)   มีการบรูณะครัง้ใหญ่ในชว่ง พ.ศ.๒๔๙๗ โดยตอ่เตมิหน้ามขุ  มีสลา่พอ่หนาน
เมืองใจ ๋ จนัทร์เรือง และพ่อสลา่หนานเสาร์ ทองค าฟ ูเป็นนายชา่งใหญ่๒๐ 
 การวางผังจิตรกรรม จิตรกรรมภายในวิหารเขียนบนแผน่ไม้คอสอง(เหนือผนงัและ
หน้าตา่ง) มีต าแหนง่จิตรกรรมดงันี ้เร่ิมจาก ผนงัด้านหลงัวิหารเหนือพระพทุธรูปเขียนเป็นภาพราช
รถพระอาทิตย์และพระจนัทร์ไว้ด้านข้าง แสดงเขียนแสดงการเกิดแก่เจ็บตาย ตอ่ด้วยผนงัทิศเหนือ
ของวิหารเขียนภาพเวสสนัดรชาดกวนรอบไปทางผนงัหน้าวิหาร ผนงัสกดัหน้าวาดบนไม้เป็นรูป
เขาพระสเุมรุอยูก่ลาง เหนือเขาพระสเุมรุ เป็นภาพพระธาตเุกศแก้วจฬุามณีบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
ขนาบข้างทัง้สองด้านด้วยพทุธภมูิและอบายภมูิท่ีวาดเป็นฉากนรกหรือการรับผลกรรมท่ีได้กระท า 
จากนัน้วนมาทางทิศใต้ของวิหารเป็นเร่ืองเวสสนัดรชาดกตอ่ไปจนจบ (ภาพท่ี ๑๓) 
 รูปแบบศิลปะ ด้านรูปแบบพบวา่มีลกัษณะผสมผสานระหวา่งศลิปะพมา่ – ไทใหญ่ 
ร่วมกบัศลิปะพืน้บ้านล้านนาและแบบกรุงเทพฯ ใช้สีขาวเป็นพืน้ภาพ สีโทนฟ้าคราม เน้นภาพหลกั
ด้วยสีเหลือง ส าหรับจิตรกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดกนัน้ มีทัง้หมด ๑๒ ห้อง มีรายละเอียดส าคญัใน
แตล่ะห้องภาพมีดงันี ้ 

 ห้องภาพท่ี ๑ แบง่ออกเป็น ๒ กลุม่ภาพคือวาดฉากพระอินทร์ให้พรพระนางผุ
สดี เหนือขึน้ไปเป็นฉากเหล่าพราหมณ์จากเมืองกลิงคราชทลูขอช้างปัจจยันาเคนทร์ ฉากนีจ้งึควร
หมายถึงกณัฑ์ทศพรและตอ่เน่ืองถึงกณัฑ์หิมพานต์   

 ห้องภาพท่ี ๒ กลางภาพเป็นฉากพระราชวงัพระเจ้ากรุงสญัชยั ด้านซ้ายเป็น
กลุม่ภาพยอ่ยตอ่เน่ืองจากห้องภาพท่ี ๑ คือด้านบนเป็นภาพเหลา่พราหมณ์น าช้างกลบัเมืองกลิง
คราช ด้านลา่งเป็นภาพระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทกให้ช้างแก่เหลา่พรามหณ์ มีจารึกก ากบัไว้วา่ 

                                                           

 ๒๐ หน่วยอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถ่ินจงัหวดัล าปาง , สภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมในจังหวัด
ล าปาง ,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (ล าปาง: วิทยาลยัครูล าปาง, ๒๕๔๓),๕๓ – ๕๕. 



๗๙ 
 

“หิมพานสดุหนีเ้น้อพ่ีน้อยพ่ีหนานเหย” ควรหมายถึงกณัฑ์หิมพานต์จบลง ถดัมาด้านขวาเป็นภาพ
พระเวสสนัดรบริจาคทานช้างและม้าหมายถึงการทาน “สตัตสดกมหาทาน” มีจารึก ากบัว่า “ทาน
ขนั” ควรหมายฉากทานกณัฑ์  

 ห้องภาพท่ี ๓ ตอ่เน่ืองจากภาพห้องท่ี ๒ วาดภาพพระเวสสนัดร พระนางมทัรี 
พระกณัหาและพระชาลีถกูเนรเทศออกจากนครสีพี ควรหมายถึงฉากวนประเวสน์ มีจารึกก ากบัว่า 
“อามาตไพสง่เจ้ามา” ถดัไปเป็นภาพขบวนรถพระเจ้าสญัชยั ด้านล่างภาพเป็นพราหมณ์มีจารึก
ก ากบัวา่ “พรามถามหาเจ้าพระญาเวสสนัดร” อนึง่มีร่องรอยการวาดไมเ่สร็จอยา่งจงใจ  

 ห้องภาพท่ี ๔ ตอ่เน่ืองจากห้องภาพท่ี ๓ แบง่ออกเป็น ๒ ระดบัคือ แนว
ด้านลา่งวาดภาพราชรถของพระเวสสนัดรเดินทางเข้าสูเ่ขาวงกต ถดัมาเป็นภาพพระเวสสนัดรทาน
ม้าเทียมรถให้พราหมณ์ ถดัไปเป็นภาพเทวดาเนรมิตละมัง่ทองเทียมรถเดนิทางตอ่ไป แนวด้านบน
เป็นภาพเหลา่พราหมณ์มาทลูขอรถเทียมม้านัน้ไป ถดัไปเป็นภาพพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี
อุ้มสองกมุารเดนิทางไปยงัเขาวงกตตอ่ไป ควรหมายถึงฉากวนประเวสน์  

 ห้องภาพท่ี ๕ ฉากกณัฑ์วนประเวสน์ตอ่ โดยเร่ิมด้วยฉากเมืองเจตราษฎร์ 
กษัตริย์เมืองเจตราษฎร์ทลูเชิญให้ครองราชย์แทน ถดัมาเป็นฉากพระเวสสนัดรพระนางมทัรี 
พระกณัหาและพระชาลีเดนิทางด้วยพระบาทตอ่ไปยงัเขาวงกต น่าสงัเกตว่าพระหตัถ์ของทัง้พระ
เวสสนัดรพระนางมทัรี ถือฉตัร(แบบร่ม) ด้านลา่งวาดเป็นภาพพรานเจตบตุรท่ีกษัตริย์เมืองเจต
ราษฎร์มอบหมายให้เดนิทางไปสง่ ถดัมาเป็นภาพพรามณ์ชชูกถกูจบั ฉากนีค้วรหมายถึงกณัฑ์จลุ
พน ถดัมาเป็นภาพหมูบ้่านเหลา่พราหมณ์และบ้านของนางอมิตตดา ฉากนีค้วรหมายถึงกณัฑ์ชชูก  

 ห้องภาพท่ี ๖ กลุม่ภาพห้องนีส้มัพนัธ์กบัการวาดภาพในผนงัปีกนก กลา่วคือ 
ต้องล าดบัจากบนลงมา เร่ิมจากภาพพราหมณ์เจตบตุรถกูชชูกหลอกถามทาง จนมาพบอจัจตุฤาษี 
ฉากนีค้วรหมายถึงกณัฑ์จลุพน ในห้องภาพเป็นฉากป่าไม้ท่ีชชูกพ านกัระหวา่งทางและค้างแรมท่ี
อาศรมอจัจตุฤาษี ถดัมาเป็นภาพอาศรมของพระเวสสนัดร ฉากนีค้วรหมายถึงกณัฑ์มหาพน  

 ห้องภาพท่ี ๗ กลุม่ภาพห้องนีส้มัพนัธ์กบัการวาดภาพในผนงัปีกนก กลา่วคือ 
ต้องล าดบัจากบนลงมา เร่ิมจากชชูกพกัอยูด้่านนอกอาศรมพระเวสสนัดร ถดัลงมาเป็นภาพชชูก
ทลูขอสองกมุารกบัพระเวสสนัดร ในห้องภาพเป็นฉากพระเวสสนัดรหลัง่สิโณทกทานสองกมุาร
ให้แก่ชชูก ฉากนีค้วรหมายถึงกณัฑ์กมุาร  

 ห้องภาพท่ี ๘  เร่ิมจากชูชกน าสองกุมารออกจากอาศรมและชูชกเฆ่ียนตีสอง
กมุาร ฉากนีค้วรหมายถึงกณัฑ์กุมาร ตอ่ด้วยภาพเทวดาสามตนท่ีพระอินทร์มอบหมายให้แปลง



๘๐ 
 

กายเป็นเสือเหลือง เสือโครง และราชสีห์ขดัขวางพระนางมทัรีไว้ไม่ให้เข้าสู่อาศรม ควรหมายถึง
กณัฑ์มทัรี  

 ห้องภาพท่ี ๙ แบง่ออกเป็น ๒ แนวคือ เร่ิมจากมมุลา่งเป็นฉากนางมทัรีร้องไห้
และสลบไป เม่ือพระเวสสนัดรแก้ไขให้ฟืน้แล้วก็ทรงกล่าวความจริงแก่พระนางมทัรี ในภาพวาด
นางมทัรีพนมกร นา่จะหมายถึงการยินดีอนโุมทนาในปิยบตุรทาน ถดัไปเป็นภาพพระอินทร์แปลง
กายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมทัรีและเวสสนัดรหลัง่ทกัสิโณทกทานให้ แนวด้านบนเป็นภาพชู
ชกเดนิหลงทางทางพาสองกมุารไปกรุงสีพี ในกลางคืนเทวดามาดแูล  

 ห้องภาพท่ี ๑๐ ชชูกน าสองกมุารเข้าสูเ่มืองสีพี กลางห้องภาพเป็นฉากชชูกเข้า
เฝ้าพระเจ้าสญัชยั ด้านบนเป็นกลุ่มภาพการท าอาหารเลีย้งชชูก ถดัมาเป็นภาพความบนัเทิงร่ืนเริง
มีการฟ้อนร า การเป่าป่ี ควรหมายถึงกณัฑ์มหาราช  

 ห้องภาพท่ี ๑๑ เร่ิมด้วยฉากพระเจ้าสัญชัยและนางผุสดีได้อุ้ มสองกุมารใน
ปราสาท มีอักษรจารึกก ากับว่า “มหาราชไถ่เอาสองกุมาร” ด้านล่างปราสาทเป็นภาพชูชก
รับประทานอาหาร และแสดงอาการอวกพร้อมกับอุจจาระจนกระทั่งเสียชีวิต ถัดไปเป็นภาพ
ขบวนการหามศพชชูก ตอ่ด้วยภาพภิกษุชกับงัสกุลุศพชชูก ควรหมายถึงกณัฑ์มหาราช 

 ห้องภาพท่ี ๑๒ แบง่ออกเป็น ๒ แนวด้านลา่งเป็นขบวนเดนิทางไปรับพระ
เวสสนัดรและพระนางมทัรี โดยมีพระชาลีทรงช้างปัจจยันาเคนทร์เป็นทพัหน้าน าขบวนไปรับ ควร
หมายถึงฉากฉกษัตริย์ แนวด้านบนเป็นขบวนการเสดจ็กลบันครสีพี มีขบวนดนตรีและฟ้อนร าน า
ขบวน พร้อมกบัอกัษรจารึกก ากบัว่า “นครเข้ามาเมือง” ควรหมายถึงนครกณัฑ์ 

 เราพบวา่ จิตรกรรมวดันาแส่งแหง่นี ้ ได้ให้ความส าคญักบัการเขียนเลา่เร่ืองเวสสนัดร
ชาดก ดงันัน้ จงึเป็นตวัแทนข้อมลูท่ีส าคญัในการพิจารณาในประเดน็ความสมัพนัธ์กบัวรรณกรรม
เวสสนัดรชาดก ดงันัน้รายละเอียดของภาพจะยกกล่าวไว้ในบทนี ้ เร่ืองความสมัพนัธ์กบั
วรรณกรรม 
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๒.๕ ลักษณะเฉพาะศิลปะพม่า – รัตนโกสินทร์ – ล้านนา 
 ๒.๕.๑.อิทธิพลศิลปะพม่า  สามารถแบง่ออกเป็น ๑) การวาดรูปบบคุคลชัน้สงู 
โดยเฉพาะพระเวสสนัดรในนัน้ยงัคงเคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองศริาภรตามแบบศลิปะพมา่ (โยเดีย) 
อาจเปรียบเทียบได้กบัเคร่ืองแตง่กายกษัตริย์พมา่สมยัราชวงศ์คองบอง เชน่เดียวกบัการวาดภาพ
บคุคลบรรดาเหล่าเสนาอ ามาตย์ หรือภาพกาก ยงัคงนาฏลกัษณ์แบบพมา่ โดยเน้นการหนัหน้า
มองตรง  ๒) ภาพอาคารสถาปัตยกรรม ยงัคงอาคารทรงปราสาทแบบพมา่ (แม้จะมีการผสมผสาน
อาคารทรงปราสาทแบบศลิปะรัตนโกสินทร์อยูบ้่างก็ตาม) ๓) การใช้พืน้หลงัสีด าหรือสีแดงเป็นพืน้
หลงัท าหน้าท่ีเป็นกรอบภาพ เพ่ือเน้นภาพเหตกุารณ์ตอนส าคญัของเร่ืองเวสสนัดรชาดก  

 ๒.๕.๒.อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ เราพบวา่จิตรกรรมกลุม่ล าปางนี ้ ได้เพิ่มเตมิ
ฉากการเปล่ียนสถานภาพพระเวสสนัดรจากวรรณะกษัตริย์ไปผนวชเป็นพราหมณ์ (เชน่เดียวกบั
นางมทัรี  และกณัหา,ชาลี) ดงันัน้ เคร่ืองแตง่กายในแบบพราหมณ์ท่ีนุง่หม่หนงัสตัว์ จงึแสดงออก
ในงานจิตรกรรมวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง เราไมพ่บรูปแบบนีใ้นงานจิตรกรรมกลุม่พมา่ 
– ไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม ่ หรือแม้แตใ่นพมา่เอง แตพ่บวา่ได้รับความนิยมในกลุม่งานจิตรกรรม
แบบอยธุยา – รัตนโกสินทร์ เชน่เดียวกบัการเขียนวาดทา่ทางของพระเวสสนัดรให้ถือดาบอุ้ม
ประคองชาลี พบมาก่อนในงานจิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่นกนั ตวัอยา่งเปรียบเทียบ
เชน่ จิตรกรรมเวสสนัดร วดัราชสิทธาราม กรุงเทพฯ๒๑  

 ๒.๕.๓.ลักษณะเฉพาะศิลปะล้านนา เราพบลกัษณะเดน่ท่ีการวาดภาพโครงสร้าง
ตวับคุคล กลา่วคือ ให้ใบหน้าคอ่นข้างกลมหรือไข(่ไม่นิยมโครงสร้างใบหน้าเหล่ียม เขียนคิว้สงู 
แบบอิทธิพลพมา่ – ไทใหญ่) พยายามเลียนแบบโครงสร้างการวาดตวัภาพหลกั โดยเฉพาะภาพ
พระเวสสนัดร  ให้นาสิก(จมกู) แอน่โค้งตามแบบตวัพระในศลิปะรัตนโกสินทร์ อีกประการหนึง่คือ 
การบนัทกึภาพผู้คนในมิติตา่งๆ สอดแทรกไว้ในงานจิตรกรรม  

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๒๑ สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  ๓: ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๑๘ – ๑๙. 
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๒.๕.๔ แนวทางการก าหนดอายุจิตรกรรมผสมผสานศิลปะพม่า – รัตนโกสินทร์ – 

ล้านนา  
 ควรกล่าวก่อนว่า ร่องรอยจารึกจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดแสงเมืองมา อ.เมือง จ.

ล าปาง ท าให้เราสามารถตรวจสอบตามปฏิทินโหราศาสตร์ พบว่านับตัง้แต่ พ.ศ.๒๔๐๐ จนถึง 
๒๔๗๕ มีวนัขึน้ ๗ ค า ตรงกบัวนัเสาร์ ราวเดือนพฤษภาคม – มิถนุายน อยูด่งันี ้

 ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๐๐  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๐๓ 
 ๑๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๐๗  ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๐ 
 ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๑  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๓ 
 ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๓๐  ๑๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๓๔ 
 ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗  ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐ 
 ๑๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๕๔  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๗ 
 ๑   มิถนุายน พ.ศ.๒๔๖๑  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔๒๒ 
 

                                                           

 ๒๒ ตรวจสอบโดย อ.ดิเรก อินจนัทร์, ศนูย์ใบลานศกึษา สถาบนัภาษา ศิลปะ และวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม,่วนัท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๗. 

ภาพท่ี ๑๔  เปรียบเทียบเคร่ืองแตง่กายในจิตรกรรม(วดัพระธาตลุ าปางหลวง) 
กบัเคร่ืองทรงกษัตริย์พมา่ 



๘๔ 
 

 ประกอบกบัสญัลกัษณ์ในงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก วิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปาง
หลวง ก็สามารถสามารถก าหนดอายงุานจิตรกรรมได้ ดงัเห็นจากการวาด “ธงสยาม” เป็นธงพืน้สี
แดงประดบัรูปช้างเผือกไว้ตรงกลางผืนสอดคล้องกบัรูปแบบธงชาตสิยาม ท่ีเร่ิมใช้ในราว พ.ศ.
๒๓๙๘ ตอ่มารัฐบาลสยามได้ประกาศพระราชบญัญัตธิง ฉบบั พ.ศ.๒๔๓๔, ๒๔๔๐ และ๒๔๔๒ 
ธงช้างเผือกนีไ้ด้ปรับเปล่ียนอีกครัง้จนเป็นธงไตรรงค์ในสมยัรัชกาลท่ี ๖๒๓ และหากเปรียบเทียบกบั
รูปแบบงานจิตรกรรมวิหารหลวงแหง่นีก้บังานจิตรกรรมเวสสนัดรกลุม่พมา่ – ไทใหญ่ในเชียงใหมท่ี่
นา่จะวาดไว้ในชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ก็น่าจะมีอายใุกล้เคียงกนั 

 หากเราน าเอาเวลาของธงช้างเผือกท่ีมีไมก่่อน พ.ศ.๒๓๙๘ การปรากฏสญัลกัษณ์ธง
ในงานจิตรกรรมนา่จะเป็นผลจากการประกาศใช้พระราชบญัญตัธิง ฉบบั พ.ศ.๒๔๓๔, ๒๔๔๐ 
และ๒๔๔๒ หากเราก าหนดการประกาศใช้เป็นเพดานสงูสดุของอายแุล้ว ร่วมกบัหลกัฐาน
ภาพถ่ายเก่าท่ีพบร่องรอยจิตรกรรมมาก่อนหน้าแล้วใน พ.ศ.๒๔๖๔  มีความเป็นไปได้วา่จิตรกรรม
วิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง นา่จะสร้างขึน้ในชว่งทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๖๐  

 เม่ือหนัมาพิจารณารูปแบบศลิปะจิตรกรรมวดัแสงเมืองมา ก็พบว่ามีความสมัพนัธ์กบั
กลุ่มช่างท่ีวาดจิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัพระธาตลุ าปางหลวง ดงันัน้ระยะเวลาท่ีน่าจะเหมาะสม
ต่อการก าหนดอายุจิตรกรรมวัดแสงเมืองมาให้แคบลงก็ควรเป็นช่วง ท่ีใกล้เคียงกัน นั่นอาจ
หมายถึงสร้างขึน้ในชว่งวนัท่ี ๑๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๓๔ หรือ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗ ห รื อ 
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐ หรือ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๔ หรือ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๗ 
หรือ ๑   มิถนุายน พ.ศ.๒๔๖๑ ก็มีความเป็นไปได้ในชว่งระยะเวลานี ้  

 ในระยะใกล้เคียงกนัในชว่งทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ นัน้ จิตรกรรมวดันา่แสง่นา่จะ
วาดขึน้ในชว่งระยะเวลานี ้ แตแ่สดงอิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์มากกวา่ท่ีวดัพระธาตลุ าปางหลวง
และวดัแสงเมืองมา ทัง้ยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองเลา่ตามวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกมากกวา่ด้วย 
ดงันัน้ เราก็สนันิษฐานได้อยา่งกว้างวา่กลุม่ท่ีผสมผสานศลิปะพมา่ – รัตนโกสินทร์ – ล้านนา 
โดยเฉพาะในกลุม่ล าปางนี ้นา่จะสร้างขึน้ในชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
  
 
 

                                                           

 ๒๓ ชนิดา พรหมพยคัฆ์, “ธงไตรรงค์กบัการสร้างอดุมการณ์รัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๕๒๐ ” (    วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ,๒๕๔๓) 



๘๕ 
 

๓.กลุ่มงานเลียนแบบศิลปะกรุงเทพฯ 
 
 นอกจากอิทธิพลศลิปะพมา่ – ไทใหญ่ และรัตนโกสินท์ในงานจิตรกรรมเวสสนัดร
ชาดกแล้ว เรายงัพบว่าในระยะเวลาทศวรรษ ๒๔๗๐ เกิดกลุม่งานจิตรกรรมท่ีวาดเลียนแบบศลิปะ
รัตนโกสินทร์ – กรุงเทพฯ ตวัอยา่งศกึษาท่ีส าคญัคือ “กลุม่ล าปาง” เราพบวา่เจ้าบญุวาทย์วงศ์
มานิต เจ้าผู้ครองนครล าปางได้วา่จ้างให้พระยาอนศุาสตร์จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) ชา่งหลวงจาก
กรุงเทพฯ ในราชส านกัรัชกาลท่ี ๖ วาดภาพประดบัอโุบสถใหมข่องวดัหลวงกลางเวียงหรือวดับญุ
วาทย์ท่ีเจ้าบญุวาทย์ฯ บรูณะขึน้ในชว่ง พ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๕๘  
 
๓.๑ กลุ่มล าปาง : อุโบสถวัดบุญวาทย์วรวิหาร อ.เมือง 
 เจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครล าปางองค์สดุท้าย (ครองเมือง พ.ศ.๒๔๔๐ – 
๒๔๖๕)ได้ซอ่มแซมวดัหลวงกลางเวียง หรือวดัหลวงไชยสณัฐาน มีการสร้างอโุบสถและหลอ่พระ
เจ้าตนหลวงองค์ใหมใ่นอโุบสถ จากนัน้เปล่ียนช่ือเป็นวดับญุวาทย์บ ารุง เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๕ – 
๒๔๕๘ จากนัน้จงึถวายวดัแหง่นีเ้ป็นพระราชกศุลในรัชกาลท่ี ๖ วดับญุวาทย์บ ารุงจึงได้รับการยก
ฐานะเป็นพระอารามหลวงสามญัชัน้ตรีและได้รับพระราชทานนามวดัใหมว่่า วดับญุวาทย์วิหาร 
รูปแบบอโุบสถแหง่นีมี้โครงสร้างท่ีเลียนแบบอโุบสถแบบรัตนโกสินทร์ เชน่เดียวกบัรูปแบบงาน
จิตรกรรม เน่ืองจากชา่งจนัทร์ จิตรกร ผู้ เป็นจิตรกรส าคญัท่ีสร้างสรรค์งานลายเส้นประกอบ
วรรณคดีในสมยัรัชกาลท่ี ๖ และจิตรกรรมเลา่เร่ืองพระราชประวตัพิระนเรศวรมหาราช ณ วดั
สวุรรณดาราราม พระนครศรีอยธุยา มาก่อน๒๔ จิตรกรรมภายในแบง่ออกเป็น ๒ สว่น สว่นแรก
เป็นสว่นบนผนงับนเหนือกรอบหน้าตา่ง วาดเลา่เร่ืองพทุธประวตัิ โดยวางผงัตามงานจิตรกรรม
แบบรัตนโกสินทร์ กลา่วคือ ผนงัสกดัหลงัเลา่เร่ืองมารผจญ ผนงัสกดัหลงัเลา่เร่ืองพระพทุธองค์
เสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และเลา่เร่ืองพทุธประวตัจิากด้านขวามือของพระประธานออกมา
ในแบบเวียนซ้าย ส าหรับผนงัด้านลา่งระหว่างกรอบหน้าตา่งวาดเลา่เร่ืองเวสสนัดรชาดกไว้ 

 เวสสนัดรชาดกวาดไว้ตามผนงัด้านแถวลา่ง ระหว่างชอ่งบานหน้าตา่ง(แถวบนเป็น
ภาพพทุธประวตั)ิ ไลเ่รียงจากกณัฑ์ทศพรจนถึงกณัฑ์นครกณัฑ์ เน้นตวัภาพพระเวสสนัดร รวมทัง้
บคุคลชัน้สงู เหล่าเทวดาด้วยสีทอง ในแตล่ะกณัฑ์มีอกัษรภาษาไทยจารึกช่ือกณัฑ์และจ านวน
คาถาประกอบไว้ท่ีกลางแถวลา่งสดุของกรอบภาพ มีลกัษณะเดน่ของภาพในแตล่ะกณัฑ์ดงันี ้ ๑)
ทศพร เน้นอาคารทรงปราสาทคือไพชยนต์มหาปราสาทท่ีแสดงนางผสุดีได้รับพร ๑๐ ประการจาก

                                                           

 ๒๔ น. ณ ปากน า้(นามแฝง), จติรกรรมสมัยรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๒๕), ๑๐๑. 



๘๖ 
 

พระอินทร์ ๒)หิมพานต์ เน้นฉากพระเวสสนัดรมอบช้างปัจจยันาเคนทร์ให้เหล่าพราหมณ์ทัง้ ๘ 
จากเมืองกลิงคราฐ ๓)ทานกณัฑ์   เน้นฉากการเสดจ็ออกจากเมืองสีพีท่ีมีพระเวสสนัดร,พระนาง
มทัรี พร้อมทัง้กณัหาและชาลี ทัง้หมดประทบันัง่บนราชรถ และกลุม่ผู้คนท่ีมารับบริจาคทาน ๔)วน
ปเวสน์ เน้นฉากศาลาหน้าเมืองเจตราชท่ีทัง้หมดพกัอยูร่ะหวา่งทาง และราชวงัของพระเจ้าเจตราช 
๕)ชชูก เน้นฉากหมูบ้่านทนุวิฐคาม ท่ีแสดงท่าน า้,บ้านเรือน,เหล่าพราหมณีท่ีรุมดา่นางมทัรีอยู่บน
สะพาน  ๘)กมุารบรรพ์ เน้นฉากพระเวสสนัดรในสถานะพราหมณ์ถวายกณัหาและชาลีให้กบัชชูก 
๙)มทัรี เน้นฉากมทัรีร้องไห้และเป็นลมสลบลงเม่ือทราบถึงการถวายสองกมุาร ๑๑)มหาราช เน้น
ฉากพระเจ้าสญัชยัไถ่สองกมุารจากชชูก และการบ าเรอชชูก(ในปราสาท)ด้วยเหล่านางและอาหาร 
๑๒)ฉกษัตริย์ เน้นฉากการพบกนัของพระเจ้าสญัชยั,นางผสุดี, กณัหาและชาลี ในพระราชวงันครสี
พีเพ่ือเตรียมไปรับพระเวสสนัดรและนางมทัรี๑๓)นครกณัฑ์ เน้นฉากขบวนการเดินทางเข้าเมือง
ของพระเวสสนัดรและนางมทัรี  

 กลา่วกนัวา่ชา่งปวน สวุรรณสิงห์ได้รับการฝึกฝนฝีมือในฐานะผู้ชว่ยจากชา่งจนัทร์ใน
งานครัง้นี ้ และกลา่วกนัวา่น่าจะได้มีการบรูณะภาพเวสสนัดรชาดกขึน้ในระยะหลงัอีกครัง้๒๕ งาน
ศกึษาชิน้หนึง่ได้สนันิษฐานว่าภาพกากบางภาพปรากฏในฉากบางฉาก ตวัอย่างเชน่ ฉากนคร
กณัฑ์มีการวาดชายแตง่กายแบบล้านนา, ความนิยมระบายสีต้นไม้สีส้มสลบักบัสีเขียวอ่อนของ
ชา่งปวน สวุรรณสิงห์ เม่ือเปรียบเทียบกบัการระบายสีเขียวเข้มของชา่งจนัทร์ จิตรกร เป็นต้น๒๖  

 จากการพิจารณาเฉพาะจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกนัน้ เราพบวา่มีเพียงต าแหนง่เดียว
เทา่นัน้ท่ีชา่งปวน สวุรรณสิงห์ จารึกช่ืออกัษรภาษาไทยก ากบัไว้ว่า “ป.สวุรรณสิงห์” คือ ฉากกณัฑ์
ชชูก และเราพบว่ารูปแบบจิตรกรรมยงัคงเค้าโครงเร่ืองเลา่ในแบบรัตนโกสินทร์มากกวา่ 
ตวัอยา่งเชน่ ฉากชชูกพายเรือพานางอมิตตดากลบับ้าน  พบมาก่อนแล้วท่ีจิตรกรรมวดัสวุรรณา
ราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี ๓ เป็นต้น (ภาพท่ี ๑๖) โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งสิ่งท่ีเพิ่มเตมิมา และไมเ่คยปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกทัง้กลุม่อิทธิพลศลิปะ
พมา่ – ไทใหญ่ และกลุม่ผสมผสานศลิปะพมา่ – รัตนโกสินทร์ – ล้านนาคือ  ฉากการอภิเษกกณั
หาและชาลี และฉากการพระศพพระเวสสนัดร จงึมีความเป็นไปได้วา่จะมีการวาดขึน้โดยชา่ง
จนัทร์ จิตรกร (ภาพท่ี ๑๕) แตป่ระเดน็การวาดเพ่ือการซอ่มแซมนี ้ ยงันา่จะกล่าวได้ไมช่ดัเจนนกั  
แตน่า่จะเป็นผู้ชว่ยส าคญัของนายชา่งจนัทร์ จิตรกร  
                                                           

 ๒๕ ภาณพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝาผนังล้านนา, ๑๓๖. 
 ๒๖ ภูมิใจ ศภุพฤกษพงศ์, “ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะวาลกุาราม จงัหวดัล าปาง : “ฝีมือศิษย์ ฝีมือครู 

กรณีศกึษาเพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์กบัจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดับญุวาทย์วิหาร จงัหวดัล าปาง,” (สารนิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙), ๓๘ – ๔๓. 



๘๗ 
 

 
 

หิมพานต์ 

  

นครกณัฑ์ 

  

มหาราช 

  

อภิเษกสองกมุารและงานศพพระเวสสนัดร 

  
ภาพท่ี  ๑๕ จิตรกรรมในอโุบสถวดับญุวาทย์ฯ  



๘๘ 
 

 
  
 
 

ชชูกพายเรือนรับนางอมิตตดากลบัเรือนของตน จิตรกรรมวดับญุวาทย์ 

  

ชชูกพายเรือรับนางอมิตตดากลบัยงัหมูบ้่านทนุนวิฎฐคาม 

จิตรกรรมวดัสวุรรณารามฯ  กรุงเทพฯ 

 

ภาพท่ี  ๑๖  เปรียบเทียบฉากชชูกระหวา่งวดับญุวาทย์ฯกบัศิลปะรัตนโกสนิทร์  
ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์,ทศชาตชิาดกกับจติรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : แสดงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒), ๑๘๐. 
 



๘๙ 
 

๓.๒ จิตรกรรมแบบนายช่างปวน สุวรรณสิงห์ (ป.สุวรรณสิงห์)  
 แม้ไมพ่บหลกัฐานชดัเจนวา่นายปวน สวุรรณสิงห์ ชา่งวาดในพืน้ท่ีล าปาง ได้รับการ
ฝึกหดัการวาดงานจิตรกรรมในระยะแรกอยา่งไร แตเ่ราพบนาม “ป.สวุรรณสิงห์” ได้ปรากฏหลาย
วดัในจงัหวดัล าปาง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตท่ีราบลุม่น า้วงัตอนกลาง ทัง้วดัเกาะวาลกุาราม,วดั
บญุวาทย์วิหาร,วดัพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมือง, วดัทา่แหน อ.แมท่ะ  เป็นต้น และวดัส าคญัท่ีกล่าว
กนัวา่เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบภาคกลางให้กบัเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิตคือ วดั
ช้างเผือก ต.ทุง่ฝาย อ.เมือง จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๖๔๒๗ (หลงัทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็นต้นมา เม่ือเจ้าบญุ
วาทย์ฯ ถึงแก่พิราลยั ช่างปวน นา่จะผลิตงานป้ายช่ือห้างร้าน,งานออกแบบอ่ืนๆ แทน) 
 วดัเกาะวาลกุาราม ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีย่านการค้าของกลุ่มคหบดีชาวจีน ชาวพม่า ในย่าน
ตลาดท่าน า้หรือท่ีเรียกว่า “กาดกองต้า” สร้างขึน้ในราว พ.ศ.๒๔๒๗ – ๒๔๔๙ อนัเป็นย่านการค้า
ทางน า้เช่ือมโยงกับกลุ่มพ่อค้าจากตาก ก าแพงเพชร ปากน า้โพธ์ิและนครสวรรค์ ดังนัน้ งาน
ศลิปกรรมภายในวดัจงึผสมผสานตามกลุม่ผู้อปุถมัภ์ ตวัอยา่งเชน่ เจดีย์เป็นลกัษณะทรงระฆงัผสม
ระหว่างพม่าและรัตนโกสินทร์ ศาลาการเปรียญและอุโบสถแบบรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ส าหรับ
จิตรกรรมในอุโบสถนี ้วางต าแหน่งคล้ายกับจิตรกรรมอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร เพียงแต่
ปรับเปล่ียนฉากหลงัให้เลา่เร่ืองมารผจญในผนงัสกดัหลงั ส่วนผนงัสกดัหน้าเล่าเร่ืองการท านบุ ารุง
วดัเกาะ เป็นภาพเลา่เชิงประวตัศิาสตร์ ผนงัเหนือกรอบหน้าตา่งวาดพทุธประวตัิไล่เรียงวนขวาของ
พระประธานตามแบบผงัการเล่าเร่ืองจิตรกรรมอโุบสถวดับญุวาทย์วิหาร  สิ่งท่ีแตกตา่งกนัคือ ผนงั
ระหวา่งกรอบหน้าตา่งเลา่เร่ืองทศชาตชิาดกครบ ๑๐ ชาติ และแทรกด้วยการเล่าเร่ืองปลงอสภุะไว้
ประจ าผนงัมมุห้องทัง้ส่ีทิศ  
 เวสสนัดรชาดกวดัเกาะวาลุการามในฐานะหนึ่งในทศชาติชาดกของงานจิตรกรรมใน
อโุบสถได้เลือกวาดแสดงเฉพาะตอนนครกณัฑ์เท่านัน้ จากการเปรียบเทียบกับวดับุญวาทย์วิหาร 
พบวา่มีรูปแบบเช่นเดียวกนั ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะวาดขึน้โดยครูจนัทร์ จิตรกรหรือไม่
ก็ช่างปวน สุวรรณสิงห์ สิ่งท่ีน่าสนใจคือ การใช้ภาพนครกัณฑ์เป็นตวัแทนของเวสสันดรชาดกนี ้
อาจเก่ียวเน่ืองกบัการให้ความส าคญักบัสถาบนักษัตริย์หรือเจ้านาย เน่ืองจากว่า นครกณัฑ์ มีโครง
เร่ืองท่ีชาวเมืองสีพีกราบทลูเชิญพระเวสสนัดรกลบัพระนครและครองราชย์สมบตัิ 

                                                           

 ๒๗ ชาญคณิต อาวรณ์, “จิตรกรรมสภุาษิตค าพงัเพย วดัช้างเผือก นครล าปาง : สยามและล้านนาในกาลเวลา
ทางประวติัศาสตร์ศิลปะ,” ใน หมุดหมายประวัติศาสตร์ล้านนา, ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน และภูเดช แสนสา,บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวนัออก, ๒๕๕๖), ๑๕๑ – ๑๖๘. 



๙๐ 
 

 นอกจากนัน้ ยงัมีการแทรกภาพประวตัศิาสตร์ไว้ด้วย เราอาจพิจารณาได้ว่า จิตรกรรม
วดับญุวาทย์วิหารได้ก ากบัไว้ในฐานะงานศิลปกรรมของเจ้าหลวง ขณะท่ีจิตรกรรมวดัเกาะวาลกุา
รามเป็นจิตรกรรมของคหบดีเป็นผู้อปุถมัภ์ ดงัพบจารึกอกัษรไทย ภาษาไทย จ านวน ๒ หลกั ฝังติด
ไว้ด้านนอกผนังสกัดหลังเป็นหลักล าดบัท่ี ๑ กล่าวถึงการแรกสร้างอุโบสถใน พ.ศ. ๒๔๕๐ และ
หลักท่ีสองติดไว้ด้านนอกผนังสกัดหน้าเป็นหลักล าดบัท่ี ๒ จารึกอักษรไทย ภาษาไทย ผสมกับ
อกัษรเขมร ภาษาเขมร กล่าวถึงการบรูณปฏิสงัขรณ์เพิ่มเติมน าโดยหลวงก าจรวานิช  พ.ศ.๒๔๖๙ 
จารึกหลักล าดบัท่ี ๒ นี ้แบ่งออกเป็น ๒ ข้าง ข้างหนึ่งกล่าวถึงรายนามบุคคลผู้ ร่วมบริจาคเป็น
เจ้าภาพ รวมถึงเจ้าภาพจิตรกรรมด้วย อีกข้างหนึ่งกล่าวถึงรายจ่ายตา่งๆ หนึ่งในนัน้ระบุไว้อย่าง
ชดัเจนวา่ “ จ้างครูจนัทร์และนายปวน เขียนรูป ๒,๐๐๐ บาท”  
 ส าหรับภาพการบนัทึกประวตัศิาสตร์ในผนงัสกดัหน้านัน้ เราพบว่ามีการวาดถึงการ
ก่อสร้างอาคารและถาวรวตัถตุา่งๆ ภายในวดัอนัเป็นภาพหลกั แตส่ิ่งท่ีนา่สนใจคือ มีการวาดภาพ
ภารกิจตา่งๆ ท่ีก ากบัไว้ด้วยอกัษรสยาม ภาษาไทยในแตล่ะจดุ เชน่ “แจกอฐัให้คนขอทาน”, “สร้าง
สะพานเลือก ข้ามน า้แม่น า้วงั”, “เผาผีไมมี่ญาต”ิ เป็นต้น  สอดแทรกอยูร่่วมกบัภาพหลกั เรา
สนันิษฐานได้โดยง่ายว่านา่จะเป็นการจารึกภาพภารกิจการท าบญุของผู้อปุถมัภ์งานจิตรกรรมหลกั
แหง่นีคื้อ “หลวงก าจรวานิช” สิ่งท่ียืนยนัได้ดีคือ ช่างพยายามวาดภาพบคุคลสวมเสือ้ราชประแทน
และสวมหมวกประกอบภาพเสมอ นา่จะหมายถึงภาพตวัแทนของหลวงก าจรวานิช ทัง้ยงัเน้นย า้
ช่ือคหบดีทา่นนีไ้ว้ด้านหน้าอโุบสถแหง่นีด้้วยวา่ “หลวงก าจรวานิช(กิมเฉียน)” ผู้ มีบทบาทส าคญัใน
เศรษฐกิจการเมืองของนครล าปาง ต้นตระกลูสินานนท์ (ภาพท่ี ๑๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
  

ค าจารึกการอทุิศและเวสสนัดรชาดก(เลือกกณัฑ์นครกณัฑ์มาสร้างภาพแทน) 

  

บนัทกึการท าบญุและสาธารณะประโยชน์ของหลวงก าจรวานิช 

 
ภาพท่ี ๑๗ จิตรกรรมในอโุบสถวดัเกาะวาลกุาราม  



๙๒ 
 

 จิตรกรรมฝีมือนายช่างปวน สวุรรณสิงห์ อีกแหง่หนึง่คือ วิหารสชุาดาราม วดัพระแก้ว
ดอนเต้าสชุาดาราม อ.เมือง จ.ล าปาง (จิตรกรรมเขียนขึน้ระยะหลงักวา่การสร้างวิหาร) ผงั
จิตรกรรมเร่ิมจากด้านซ้ายของพระประธานวนออกมาทางด้านนอก ผนงัสว่นนีว้าดบนผนงัไม้ ซึง่
นา่จะเป็นโครงสร้างเดมิของวิหาร มีทัง้หมดเร่ิมจากแผน่ท่ี ๑ กณัฑ์ทศพร แผนท่ี ๒ หิมพานต์และ
ทานกณัฑ์ แผน่ท่ี ๓ วนประเวศน์และชชูก แผน่ท่ี ๔ จลุพนและมหาพน แผน่ท่ี ๕ กมุารบรรพ์
และมทัรี ตอ่จากนัน้เป็นการวาดภาพบนผนงัไม้กรอบโก่งคิว้ใต้แผงหน้าจัว่ปีกนกเป็นภาพนรกภมูิ 
จากนัน้เป็นผนงัปนูซึง่นา่จะเป็นการสร้างเพิ่มภายหลงั ชอ่งแรกวาดเป็นเร่ืองสักบรรพ์  ชอ่งตอ่มา
คือมหาราช ฉกษัตริย์และนครกณัฑ์ตามล าดบั (ภาพท่ี ๑๘) 
 จิตรกรรมแหง่นีส้ร้างขึน้โดย ป.สวุรรณสิงห์ ดงัมีจารึกอกัษรสยาม ภาษาไทย ร่วมกับ
อกัษรธรรมล้านนา ไว้วา่  
 

 “วนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม พระพทุธศกัราช ๒๔๖๕ จลุศกัราช ๑๒๘๔ ตรง
กบัปีจอ เดือน ๑๑ ขึน้ ๗ ค ่า ศรัทธาพระธรรมไชย เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพอ่เลีย้งสา่
งอริยะ แม่ค าสขุ ได้สละทรัพย์สร้างจ้างนายปวน เขียนรูปภาพท่ีในพระวิหาร รวมเป็น 
๑๖ ห้อง ได้สละทรัพย์จ้างเป็นเงิน ๑๓๘ บาท ขอจงเป็นผลส าเร็จแก่พระนิพพาน
ในอะนาคตกาล เบือ้งหน้าโน้นเทอญ”  

 
 จากข้อความนีเ้ราพบวา่จิตรกรรมแหง่นีช้า่งปวน สวุรรณสิงห์ นา่จะวาดขึน้โดยไมมี่

นายชา่งจนัทร์ร่วมด้วย จงึท าให้เราพบว่า แม้รูปแบบจะเป็นแบบแผนเดียวกนักบัจิตรกรรมอโุบสถ
วดับญุวาทย์วิหาร แตมี่รูปแบบบางประการท่ีแตกตา่งออกไป ซึง่ไมป่รากฏในอโุบสถวดับญุวาทย์ฯ 
มีประเดน็ส าคญัคือ ภาพกณัฑ์ชชูก ได้แสดงฉากเหล่าเมียพราหมณ์รุมดา่นางอมิตตดาท่ีน า้บอ่ 
กณัฑ์จลุพน ได้แสดงฉากชชูกเจรจากบัพรานเจตบตุรบนเรือน กณัฑ์มหาราช แสดงฉากการหาม
ศพชชูกร่วม ฉากเหลา่นีมี้ความใกล้ชิดกบัการรับรู้ของชาวบ้านมากกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
วาดท่ีแสดงหลกัการผิดไปจากขนบแบบรัตนโกสินทร์ ดงัพบจากภาพกณัฑ์วนประเวศน์ ได้เปล่ียน
ให้นางมทัรีถือพระขรรภ์แทนพระเวสสนัดร (ภาพท่ี ๑๘ ) 
 
 
 



๙๓ 
 

 
 
 

วนประเวศน์ 

  

ขบวนหามศพชชูกในกณัฑ์มหาราช 

  

เหลา่พราหมณีรุมดา่นางอมิตตดาในกณัฑ์ชชูก 

  

ภาพท่ี ๑๘ จิตรกรรมในวิหารสชุาดาราม วดัพระแก้วดอนเต้าฯ  



๙๔ 
 

 อีกแหง่หนึง่คือ จิตรกรรมในอโุบสถวดัช้างเผือกนัน้ จิตรกรรมเร่ิมจากผนงัสกดัหลงั
อโุบสถวาดเร่ืองวินยัสงฆ์และรูปช้างเผือก รอบผนงัวาดเลา่เร่ืองทศชาตชิาดก รอบผนงัไม้คอสอง
วาดเวสสนัดรชาดก ผนงัสกดัหน้าอโุบสถวาดเร่ืองพระมาลยั(เลา่เร่ืองนรกและสวรรค์) ผนงัปีกน
กวาดพระมาลยัทัง้สองด้านเชน่กนั บานประตแูละหน้าตา่งวาดภาพประกอบสภุาษิตค าพงัเพย 
ก ากบัด้วยอกัษรสยาม ภาษาไทย วดัแหง่นีไ้ด้รับการสถาปนาขึน้อนัมีท่ีมาจากการน้อมถวาย 
“ช้างเผือก” แดรั่ชกาลท่ี ๕ ในราวปี พ.ศ.๒๔๕๓ ของเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนคร
ล าปาง (ด ารงต าแหนง่เจ้าผู้ครองนครเม่ือ พ.ศ.๒๔๔๐ ถึง พ.ศ.๒๔๖๕) ตอ่มา พ.ศ.๒๔๖๔ จงึมี
การสถาปนาวดัช้างเผือก ดงัปรากฏในค าจารึกวา่ 
 

“เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตย์   เจ้าผู้ ครองนครล าปาง   พร้อมด้วยโอรสและ
นดัดา  มีพระไทยเล่ือมไสยในพระพทุธศาสนา   ได้ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ทรง
สร้างอารามและพระอโุบสถ  วดัช้างเผือก  ไว้ในพทุธศาสนา  เพ่ือให้พระสงฆ์จากจตรุ
ทิศได้อาศรัย  แลลงอุโบสถสังฆกรรม    ขอพระพุทธภูมิในอนาคตเบือ้งหน้าโน้น
เทอ  ส า เ ร็จลงเ ม่ือวัน ท่ี  ๑๒  มีนาคม   พระพุทธศักราช   ๒๔๖๔   ตรงกับวัน
อาทิตย์  เดือน  ๖  เหนือ  ขึน้  ๑๕  ค ่า  ปีระกา  จลุศกัราช  ๑๒๘๓” 
 

 กล่าวเฉพาะจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกนัน้ แสดงรูปแบบงานแบบวดับุญวาทย์ฯ และ
วิหารสชุาดาราม วดัพระแก้วดอนเต้าฯ ตวัอย่างเช่น กณัฑ์มทัรี ยงัแสดงภาพนางมทัรีพนมกรเบือ้ง
หน้าของเสือเหลือง เสือโคร่ง และราชสีห์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี เราพบว่ารายละเอียดต่างๆ ได้ถูก
ลดทอนลงไปอย่างมาก ดงัเช่น กณัฑ์หิมพานต์นัน้ แม้มีภาพพระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโนทกทานช้าง
ปัจจยันาเคนทร์ให้กบัพราหมณ์ทัง้ ๘ แตม่ิได้แสดงรายละเอียดของฉัตรกัน้หรือเหล่าเสนาอ ามาตย์ 
เป็นต้น เหตท่ีุการลดทอดภาพเวสสนัดรชาดกนี ้เน่ืองมาจากต าแหน่งของภาพมิได้สมัพนัธ์กบัการ
ส่ือสารหลกั ดงัเห็นวา่ภาพทศชาตชิาดกและภาพสภุาษิตได้ถกูท าให้มีความส าคญัมากกว่า ปัจจยั
นีจ้ึงส่งผลให้จิตรกรรมเวสสนัดรเหลือเพียงแตห่น้าท่ีการประดบัตามประเพณีมากกว่าการส่ือสาร
กบัผู้ชม (ภาพท่ี ๑๙ ) 
 อนึง่ หากเราไลเ่รียงงานชา่งฝีมือของนายปวน สวุรรณสิงห์ ตามเวลาทาง
ประวตัิศาสตร์ จะพบวา่ช่างปวนนา่จะเร่ิมต้นเรียนรู้การเขียนภาพตามแบบรัตนโกสินทร์จากวดั
บญุวาทย์ฯ ราวพ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๕๘ จากนัน้ท างานให้กบัเจ้าหลวงบญุวาทย์ฯ ท่ีวดัช้างเผือก 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตอ่ด้วยการรับจ้างสา่งอริยะและแมค่ าสขุ วาดภาพท่ีวิหารสชุาดาราม วดัพระแก้ว 



๙๕ 
 

พ.ศ.๒๔๖๕ และสดุท้ายรับจ้างหลวงก าจรวานิช วาดภาพท่ีวดัเกาะวาลกุาราม พ.ศ.๒๔๖๙ (ดู
เส้นทางเวลางานจิตรกรรมจากภาพท่ี ๑๓๒, ๑๓๓)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มทัรี 

  

สกักบรรพ์ 

  
ภาพท่ี ๑๙ จิตรกรรมในอโุบสถวดัช้างเผือก   



๙๖ 
 

๔.กลุ่มจิตรกรรมระยะหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
 
๔.๑ กลุ่มเชียงใหม่ : วัดบุพพาราม อ.เมือง  

 วดับพุพาราม ตัง้อยูริ่มถนนทา่แพ ในยา่นการค้าส าคญัของเมืองเชียงใหม ่ นา่จะเร่ิม
สถาปนาขึน้เม่ือพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ ได้รับการบรูณะอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ ภายหลงัจากพระเจ้ากา
วิโลรส รือ้หอในคุ้มหลวงแล้ว ก็โปรดฯ ให้เอาเสามาท าเป็นเสาของวิหารหลงัใหญ่  เป็นต้น ตอ่มา
ครูบาหลานอินต๊ะได้น าศรัทธาประชาชนบรูณะอีกครัง้ใน พ.ศ.๒๔๖๐ 

 ภายในวิหารหลงัใหญ่ท่ีสร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นีมี้จิตรกรรมฝาผนงั วาด
ไว้ราว ๖๐ – ๗๐  ปีท่ีผา่นมา โดยวาดไว้เหนือระดบัหน้าตา่ง แบง่ให้ฝ่ังขวาของพระพทุธรูป
ประธานเป็นภาพพทุธประวตั ิ ส่วนฝ่ังซ้ายเป็นเร่ืองพระเวสสนัดรชาดก รูปแบบของภาพจดัได้วา่
เป็น “แบบกรุงเทพฯ” แตร่ายละเอียดหลายอย่างก็แสดงความเป็นท้องถ่ิน ท่ีเห็นได้ชดัก็คือรูปแบบ
การแตง่กายของตวัภาพ โดยเฉพาะผู้หญิงมกัแตง่กายแบบหญิงล้านนาในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
คือนุง่ซิ่น เกล้าผม นอกจากนีย้งัมีค าบรรยายภาพท่ีเขียนด้วยตวัอกัษรล้านนาอีกด้วย นบัวา่ภาพ
เหลา่นีเ้ป็นภาพสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเชียงใหมใ่นอดีตได้เป็นอย่างดี 
             ท่ีนา่สนใจคือ ผู้วาดได้ลงนามช่ือตนเองก ากบัไว้หลายแห่ง ท าให้รู้วา่เป็นผลงานของ 
“ป๋ัน ชา่งบ้านฮอ่”  โดยได้รับการสนบัสนนุจาก “พอ่เถิม้ บ้านฮอ่” ซึง่ “บ้านฮอ่” ก็คือช่ือท่ีชาวบ้าน
ใช้เรียกชมุชนยา่นถนนช้างคลาน ถ่ินอาศยัของชาวจีนฮอ่ท่ีอพยพมาจากมณฑลยนูนาน ประเทศ
จีน ตัง้แต ่ พ.ศ.๒๔๕๘ การ "เซ็นช่ือ" ของผู้วาด ก ากบัไว้บนภาพของชา่งวาดอยา่งเชน่ "ชา่งป๋ัน" 
นี ้แสดงให้เห็นถึงมโนทศัน์แบบใหมข่องสงัคมไทยในชว่ง ๑๐๐ ปีท่ีผา่นมา ซึง่ผิดไปจากเดมิท่ีจะ
ไมมี่การระบช่ืุอผู้วาดลงบนภาพ มโนทศัน์แบบใหมนี่ก็้คือ แนวคิดแบบ "ปัจเจกชน" ท่ีเร่ิมก่อตวัขึน้
ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี ๕ และพฒันาขยายตวัเร่ือยมาในสมยัรัชกาลท่ี ๗ แนวคิดนีเ้ช่ือมัน่ใน 
"ความสามารถ" ของมนษุย์ วา่มีมนัสมองท่ีสามารถในการคดิ สามารถผลิตหรือสร้างงานตา่งๆ ให้
ส าเร็จได้ด้วยพลงัของตนเอง ผิดไปจากก่อนหน้านัน้ท่ีสงัคมไทยโดยรวมตกอยูภ่ายใต้ระบบ
อปุถมัภ์ ระบบมลูนายท่ีต้องพึง่พิงมลูนายเทา่นัน้จงึจะมีชีวิตรอด ดงันัน้จิตรกรรมฝาผนงัในชว่ง
ก่อนหน้านี ้ จงึมกัไมมี่การระบช่ืุอผู้วาดไว้บนภาพ แตจ่ะให้ความส าคญักบัผู้อปุถมัภ์การวาด
มากกวา่ 

 จิตรกรรมแบง่ออกเป็น ๒ ด้านคือ ผนงัทิศใต้เป็นการเลา่เร่ืองพทุธประวตัิ วาด
ตอ่เน่ืองกนัเป็นแนวยาวจากด้านนอกวิหารเข้าไปด้านใน เร่ิมด้วยภาพประสตูิ การออก
มหาภิเนษกรมณ์ การบ าเพ็ญทกุรกริยา มารผจญ ตรัสรู้ สตัมหาสถาน ปฐมเทศนา ปรินิพพาน 
และประชมุพทุธสรีสระ ผนงัทิศเหนือวาดเป็นห้องจ านวน ๑๓ ห้องภาพด้านนอกวิหารเข้าไปด้าน



๙๗ 
 

ในเชน่กนัโดยเร่ิมจากห้องภาพมาลยั – ทศพร ไปจนถึงนครกณัฑ์ สดุท้ายเป็นห้องภาพหลงัสดุ
(เหนือประตดู้านหลงัวิหาร) เป็นภาพต าแหนง่เมืองส าคญัตามพทุธประวตัิ มีศนูย์กลางเป็นสตัตม
หาสถาน คือสถานท่ีเจ็ดแหง่ท่ีพระพทุธเจ้าบ าเพ็ญหลงัจากตรัสรู้  

 
๔.๒ จิตรกรรมแบบนายช่างบุญป๋ัน  พงษ์ประดษิฐ์ 

  นายบญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์ และนายจิตร ขนัทปราบ ทัง้สองทา่นนีมี้บทบาทอยา่งมาก
ในการรับจ้างเขียนภาพพืน้ท่ีเชียงใหม ่ – ล าพนู ตัง้แตช่ว่งทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็นต้นมา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งงานของจิตร ขนัทปราบท่ีมีอิทธิพลงานแบบกรุงเทพฯ(ตามแนวพระเทวาภินิมมิต)อยา่ง
ชดัเจน ปัจจยัของการรับจ้างวาดภาพนีเ้องท าให้การวาดงานเวสสนัดรชาดก(รวมถึงพทุธประวตัิ
อ่ืนๆ) ได้รับความนิยมมากขึน้๒๘ ในสว่นนีจ้ะกลา่วเฉพาะงานของนายบญุป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์  

 ผลงานท่ีพบส าคัญได้แก่จิตรกรรมในวิหารทิศ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ อ.เมือง จ.
เชียงใหม ่นา่จะวาดไว้ในชว่งราว พ.ศ.๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ วาดไว้เต็มผนงัเหนือกรอบประต ูงานแห่งนี ้
ได้แสดงออกถึงแนวสมจริงหรือสจันิยมตามแบบศิลปะภาคกลางในช่วงระยะคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษ
ท่ี ๒๕ ดงัเห็นได้จากฉากการวาดเสือเหลือง,เสือโคร่ง และราชสีห์ท่ีขวางนางมทัรี ให้ดเูป็นสตัว์จริง 
แต่ได้ปรับเปล่ียนตีความราชสีห์ใหม่เป็นสิงโตแทน ประกอบกับเวลาและสถานท่ีของเนือ้เร่ืองก็ได้
แสดงให้เห็นพระอาทิตย์ตกยามพลบค ่า ท่ีมีนางมทัรีพนมกรอยู่บนเส้นทางท่ีเป็นถนนจริง เป็นต้น 
สิ่งท่ีน่าสนใจคือ แม้จะวาดในแนวสมจริงแต่ก็ยังคงรูปแบบนาฏลกัษณ์แบบจิตรกรรมล้านนาใน
ระยะก่อนหน้านัน้ไว้มาก ดงัเช่นฉากเหล่านางพราหมณีรุมด่านางอมิตตดาท่ีท่าน า้ ในกัณฑ์ชูชก 
และฉากสนุขัของพรานเจตบตุรจ านวนมากมายก าลงัไลก่ดัชชูก ในกณัฑ์จลุพน เป็นต้น  

 การตีความหมายใหม่ของช่างบุญป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์ เห็นได้จากกัณฑ์มหาราช ดัง
ตวัอย่าง ชูชกได้รับประทานอาหารจากการป้อนของเหล่านางทาส ท่ามกลางพืน้ท่ีใหม่ท่ีจัดวาง
คล้ายกับสวน แสดงให้เห็นความสบายท่ีมิใช่เกิดขึน้ในปราสาทท่ีพระเจ้าสญัชยัโปรดให้สร้างขึน้
ตามท่ีเนือ้หาวรรณกรรมกล่าวไว้ สะท้อนให้เห็นวฒันธรรมการกินในเชิงบริโภคของสงัคมสมัยใหม ่
สังเกตได้ว่าท่ีท้องของชูชกมีรอยการปริแตกและโลหิตไหล นับเป็นความสมจริงมากหาก
เปรียบเทียบกบัฉากเดียวกนัในจิตรกรรมแบบประเพณีในระยะก่อนหน้านี ้เช่นเดียวกับฉากตอนชู

                                                           

 ๒๘ เซบาสเตียน ตา – ยาค, “ศิลปะแนวแอนติมิสต์ : ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวฒันธรรมดัง้เดิมใน
จิตรกรรมล้านนาสู่รูปแบบอิทธิพลของภาพพิมพ์จากกรุงเทพมหานคร,” วารสารวิจิตรศิลป์ ปีท่ี ๓, ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม – 
มิถนุายน ๒๕๕๕ ): ๑๕๕ – ๑๘๖. 
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ชกตาย ให้ร่างของชชูกนอนเหนือกองฟืนและมีการชกับงัสกุุล  ประชมุเพลิงชชูก การจดัการศพใน
แบบใหมนี่ ้ยอ่มเกิดขึน้ในสงัคมเมือง (ภาพท่ี ๒๐) 

 เราพบว่า จิตรกรรมเวสสนัดรท่ีวดัพระธาตดุอยสุเทพฯ นี ้ยงัคงเป็นต้นแบบหรือแสดง
ลกัษณะเฉพาะของภาพเวสสนัดรชาดกในแบบช่างบญุป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์ ดงัพบท่ีวิหารวดัชยัพระ
เกียรต ิอ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดงัเปรียบเทียบจากกณัฑ์ชชูก,กณัฑ์จลุพน เป็นต้น สิ่งท่ีน่าสนใจคือ แต่
ละช่องภาพ ได้จารึกนามผู้บริจาคไว้อย่างชดัเจน ทัง้จากข้าราชการ พ่อค้าชาวจีน เจ้าของกิจการ 
ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงการรับจ้างวาดภาพให้กบัเจ้าภาพผู้อปุถมัภ์ รวมถึงการเกิดขึน้ของชนชัน้น าใหม่
ในสงัคมอีกด้วย 
 

 
 
 
ภาพท่ี   ๒๐  กณัฑ์มหาราช  จิตรกรรมวดัพระธาตดุอยสเุทพฯ 
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ภาพท่ี    ๒๒  จิตรกรรมวดัชยัพระเกียรติ์ 
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๔.๓ กลุ่มล าปาง : วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ  
 จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดับ้านก่อ นบัเป็นงานจิตรกรรมฝาผนงัเต็มรูปแบบท่ีสร้างขึน้
โดยชา่งพืน้บ้าน ตวัพระวิหารมีมขุโถงด้านหน้า สร้างจารึกบนผนงัปนูไว้ว่า “สร้างเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๗ 
ฉลองเมื่อพ.ศ.๒๔๗๙ บรูณะพ.ศ.๒๕๒๐ ฉลองพ.ศ.๒๕๒๑” จิตรกรรมฝาผนงัจะปรากฏให้เห็นทัง้
ด้านนอกบริเวณมุขโถงนีแ้ละส่วนภายในทัง้ส่ี ด้าน วิธีการแสดงออกเป็นแบบภาพเล่าเร่ือง
ต่อเน่ืองกัน ไม่มีการแบ่งคัน่เป็นกรอบหรือห้องภาพ แต่จะใช้ผนงัแต่ละด้านของอาคารแยกเร่ือง
ออกจากกันเป็นสัดส่วน คือ ผนังด้านหลังพระประธานเขียนเร่ืองพุทธประวัติ มีภาพเหตุการณ์
ส าคญัเรียงกนัอยูต่ัง้แตป่ระสตูจินกระทัง่ปรินิพพานและถวายพระเพลิง ผนงัด้านหน้าเป็นเร่ืองพระ
มาลยัเป็นฉากแสดงสภาพชีวิตในนรกขนาดใหญ่เต็มผนงั  ผนงัด้านทิศเหนือเขียนเร่ืองเวสสนัดร
ชาดกยาวตลอดแนว เช่นเดียวกบัผนงัด้านทิศใต้ท่ีเขียนเร่ืองพรหมจกัรหรือรามเกียรติ์ฉบบัท้องถ่ิน
ล้านนา ขณะท่ีผนงัด้านนอกภายในมขุโถงเขียนเร่ืองหงส์หิน นอกจากนีย้งัมีภาพบคุคลขนาดใหญ่
เขียนพืน้บ้านล้านนาเชน่กนั นอกจากนีย้งัมีภาพบคุคลขนาดใหญ่เขียนแทรกไว้ตามส่วนตา่งๆ ของ
อาคาร เชน่ ภาพพระสงฆ์ ต ารวจและผู้หญิง เป็นต้น มีการบูรณะซ่อมแซมอาคารและ
ภาพจิตรกรรมครัง้ลา่สดุเม่ือพ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ โดยคณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่๒๙ 
       สิ่งท่ีน่าสนใจในจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี ้ประการแรกคือ ลักษณะบางประการท่ี
คล้ายคลึงกนักบัจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัสบลีและวดัทุ่งคา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน
ภาพคน สถาปัตยกรรม ฉากธรรมชาต ิการถ่ายทอดมขุตลกพร้อมๆกบัแง่มมุรายละเอียดตา่งๆของ
ชีวิตชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคนิคการวาด ท่ีนิยมเขียนเส้นและสีเฉพาะตวัภาพ
เท่านัน้ ขณะท่ีพืน้ภาพจะปล่อยว่างไว้ พืน้หลงัทัง้หมดจึงเป็นสีขาวเดิมของผนงัหรือผืนผ้า อนัเป็น
ลกัษณะเฉพาะทางด้านรูปแบบศลิปะท่ีมีอยูร่่วมกนัในงานจิตรกรรมทัง้สามแห่ง ซึ่งจะปรากฏอย่าง
เดน่ชดัท่ีสุดในจิตรกรรมฝาผนงัวดับ้านก่อนี ้ประการท่ีสองคือ จุดเด่นของงานเหล่านีก็้คือ  “เส้น” 
ภาพทัง้หมดจะอยู่ภายใต้การตดัเส้นพู่กันสีด าขนาดค่อนข้างใหญ่อย่างมีชีวิตชีวาและจดัเจนบน
พืน้ขาวของผนงั สีสดจ านวนมาก อาทิ สีแดง เหลือง เขียว และครามจะถกูแตง่แต้มบนตวัภาพเพ่ือ
เพิ่มสีสนัท่ีจะดงึดดูความสนใจของผู้ด ูดงันัน้ ลกัษณะพืน้ฐานของจิตรกรรมฝาผนงัแห่งนี ้คอ่นข้าง
เป็นงานจิตรกรรมวาดเส้นมากกวา่งานจิตรกรรมระบายสี๓๐       
 อนึง่ มีความเป็นไปได้อยา่งยิ่งวา่ ศลิปินผู้วาดจิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดับ้านก่อแหง่นี ้
ควรเป็น “สามเณรป้อ อดุหนนุ” หรือภายหลงัผู้คนในชมุชนจะได้รู้วา่ในนาม “หลวงพอ่ป้อ” มี

                                                           

 ๒๙ กลุม่หน่อศิลป์, วัดบ้านก่อ: ช้างเผือกเมืองล าปาง (เชียงใหม:่ อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง,๒๕๕๐) 
 ๓๐ ภานพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝาผนังล้านนา, ๓๖. 
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ภมูิล าเนาเดมิในเขตบ้านทุง่ฝงู ต.ร่องเคาะ อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง และเป็นบคุคลเดียวกนักบัท่ีวาด
งานจิตรกรรมฝาผนงัไว้ท่ีวดัสบลีและพระบฎวดัทุง่คา อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง หลวงพอ่ป้อได้มรณภาพ
ในชว่งพ.ศ.๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ อายรุาว ๘๐ – ๙๐ ปี๓๑ อาจสนันิษฐานได้วา่จิตรกรรมวดับ้านก่อแหง่
นีค้งวาดขึน้ในชว่งราวพ.ศ.๒๔๗๗ – ๒๔๗๙ หรือในช่วงท่ีพระภิกษุป้อมีอายรุาว ๖๐ ปี 
 ส าหรับจิตรกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดกนัน้ วาดตอ่เน่ืองเป็นกลุม่ภาพตลอดแนวผนงั
ภายในวิหารด้านทิศเหนือ แตล่ะกลุม่ภาพมีอกัษรธรรมล้านนาอธิบายก ากบัไว้ บางแหง่มี
อกัษรไทยภาษาไทยก ากบัไว้ เช่ือวา่บางต าแหนง่และบางอกัษรภาษาไทยมีการเขียนเพิ่มเตมิขึน้
ภายหลงั มีรายละเอียดส าคญัตามกลุม่ภาพดงันี ้(ภาพท่ี ๒๓ , ๒๔) 

สว่นท่ี ๑  เร่ิมจากด้านนอกสดุ(ทิศตะวนัออกเข้าสูภ่ายในวิหาร) เป็นฉากเลา่เร่ือง
พระมาลยั แสดงภาพพระมาลยัขึน้บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เพ่ือโปรดเหล่าเทวดา มีอกัษรธรรม
ล้านนาก ากบัไว้วา่ “มาไรปลาย” “พระเกศแก้ว อริยเมตไตย...”ถดัเข้ามาเป็นภาพพระพทุธเจ้า
ประทบัในปราสาท มีอกัษรธรรมล้านนาก ากบัไว้วา่ “ภายอโศกมาฟังธรรมแล” และ “อานิสงส์
มหาชาติ” ฉากนีน้า่จะหมายถึงการเทศนาเร่ืองเวสสนัดรชาดกของพระพทุธเจ้าท่ีมีตอ่เหล่าศาก
ยวงศ์ ร่วมกบัผลบญุของการฟังธรรมเวสสนัดรชาดกตามความเช่ือของชาวล้านนา 

สว่นท่ี ๒  ฉากเวชไชยยนัต์ปราสาทของพระอินทร์ นางผสุดีขอพรจากพระอินทร์ มี
อกัษรธรรมล้านนาก ากบัไว้ว่า “ทสสพรกนัเคล้า นางผสุดีเจ้าจกัลงมาเอาปฏิสนธิ” ด้านลา่งเป็น
ฉากการทานช้างปัจจยันาเคนทร์ให้ชาวเมืองกลิงครัฐ ตอ่ด้วยฉากการท าสตัตสดกมหาทานและ
ฉากการเดนิทางไปสูเ่ขาวงกต (รวมฉากกณัฑ์ทศพร,หิมพานต์,ทานกณัฑ์) 

สว่นท่ี ๓  ถดัจากกลุม่ภาพท่ี ๒ มีการทานกวางเทียมรถและเทวดาเนรมิตละมัง่
ทองมาให้ เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่การวาดละมัง่ทองนีค้ล้ายกบักวางในตา่งประเทศ(กวางเรนเดียร์?) 
ระหวา่งทางไปสูเ่ขาได้มีเจ้าเมืองเจตราษฎร์มาเชิญให้ครองเมือง มีอกัษรธรรมล้านนาก ากบัไว้ว่า 
“วณณปเหวดเมืองเจตลาดมานิมนต์มหาเวสสนัดร” อนึง่ในฉากการเดนิทางด้วยพระบาทนัน้มีการ
วาดสายรุ้งไว้ด้วย หมายถึงกณัฑ์วนประเวสน์ 

สว่นท่ี ๔ ถดัจากภาพกลุม่ท่ี ๓ เป็นฉากหมูบ้่านเหลา่พราหมณ์ โดยแสดงตวัภาพ
ส าคญัคญัชชูกและนางอมิตตดา เร่ิมจากด้านบนเป็นฉากชชูกสนทนากบัเพ่ือนพราหมณ์บนเรือน
เร่ืองการน าเงินไปฝาก นางอมิตตดาโดนเหล่าพรามหณีรุมดา่ หมายถึงกณัฑ์ชชูก 

                                                           

 ๓๑ กลุม่หน่อศิลป์, วัดบ้านก่อ: ช้างเผือกเมืองล าปาง, ๒๔ – ๒๕. 



๑๐๓ 
 

สว่นท่ี ๕ ชชูกเดนิทางตามหาพระเวสสนัดรได้พบพราหมณ์เจตบตุรผู้ ท่ีปลอ่ยสนุขั
ไลก่ดั อนัหมายถึงกณัฑ์จลุพน ติดกนันัน้เป็นฉากชชูกพบอจัจตุฤาษีในอาศรมได้ถามทางจนฤาษีชี ้
ทางไปเขาวงกตให้ อนัหมายถึงกณัฑ์มหาพน 

สว่นท่ี ๖ เป็นฉากเขาวงกตและชชูกได้รับทานสองกมุารจากพระเวสสนัดร ชชูก
แสดงการเฆ่ียนตีสองกมุาร ในฉากนีมี้ภาพชชูกหกล้มและมีอกัษรธรรมล้านนาก ากบัไว้วา่ 
“ภามตา่วแล”อนัควรหมายถึงกณัฑ์กมุาร ไลเ่รียงลงมาด้านลา่ง เป็นฉากนางมทัรีออกหาผลไม้
และถกูเทวดาแปลงกายเป็นเสือเหลือง เสือโคร่ง และราชสีห์สกดักัน้ไว้ จนกระทัง่เข้าสูอ่าศรมและ
ไมพ่บสองกมุาร จนสลบไปบนตกั อนัหมายถึงกณัฑ์มทัรี 

สว่นท่ี ๗ ฉากพระอินทร์เนรมิตเป็นพราหมณ์เดินทางมาขอนางมัทรี(ฉากตอนนี ้
คอ่นขา่งลบเลือน)อนัหมายถึงกณัฑ์สกบรรพ์ 

สว่นท่ี ๘ ตอ่ด้วยฉากชชูกเดนิทางหลงเข้าเมืองสีพี พระเจ้าสญัชยัและนางผสุดีอุ้ม
สองกุมารไว้ ถัดไปเป็นฉากชูชกบริโภคอาหารท่ีได้รับการตอบแทน จากการไถ่ตวัสองกุมารคืน 
จนกระทัง่ถึงกาลกิริยา ตอ่ด้วยภาพขบวนหามศพชชูกไปปลงศพ อนัหมายถึงกณัฑ์มหาราช 

สว่นท่ี ๙ ขบวนพระกัณหา ชาลี พระเจ้าสัญชัย พระนางผุสดีเสด็จรับพระ
เวสสนัดร พระนางมทัรีจนเกิดความปิติโสมนสัจนสลบไป จนเกิดฝนโบกขรพรรษท าให้ทกุคนฟืน้
คืน อันหมายถึงกัณฑ์ฉกษัตริย์ ถัดมาเป็นขบวนรับเสด็จของเหล่าประชาชน ข้าราชการ ฯลฯ 
ด้านลา่งเป็นฉากงานร่ืนเริง มหรสพ กายกรรมตา่งๆ เฉลิมฉลองด้วย อนัหมายถึงนครกณัฑ์ 
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๑๐๕ 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๒๔ กณัฑ์มหาพน วิหารวดับ้านก่อ  
 
 

 



๑๐๖ 
 

๔.๓ กลุ่มล าพูน : วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภัญชัย อ.เมือง จ.ล าพูน 
 วดัพระธาตหุริภญัชยัเป็นวดัหลวงส าคญัของเมืองล าพูน และเป็นศนูย์กลางพทุธ
ศาสนาส าคญัของบ้านเมืองล้านนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุม่เมืองเชียงใหม ่ ล าพนู และล าปาง 
งานจิตรกรรมปรากฏในวิหารหลวงซึง่สร้างขึน้ใหมแ่ทนวิหารเดมิท่ีได้พงัลงจากลมพายพุดัในปี 
พ.ศ.๒๔๕๖ และได้รับการสร้างใหมภ่ายใต้การน าโดยครูบาศรีวิชยั พ.ศ.๒๔๖๓ เป็นวิหารก่ออิฐ
ถือปนูขนาดใหญ่แบง่ออกเป็น ๕ ห้อง ประกอบด้วยระเบียงมขุหน้า – หลงั ระเบียงรอบวิหาร๓๒ 
 หนึง่ในการแสดงออกท่ีเป็นการเน้นย า้ “ปารมี” ของครูบาศรีวิชยัคือการบรูณะ
ก่อสร้างวดัส าคญัในล้านนาในชว่ง พ.ศ.๒๔๔๗ – ๒๔๘๑ นา่สงัเกตวา่ครูบาศรีวิชยัได้เดนิทาง
บรูณะก่อสร้างวดัส าคญัทัง้ในเมืองและชนบท (ปรากฏในชว่ง พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๔๗๗) อนัเป็นชว่ง
ส าคญัท่ีกลบัจากกรุงเทพฯ  หลงัจากท่ีถกูข้ออธิกรณ์  โดยครูบาศรีวิชยัได้บรูณะก่อสร้างวิหาร
หลวง วดัพระธาตหุริภญุชยั จ.ล าพนู เป็นแหง่แรก จากการส ารวจข้อมลูพบวา่ วิหารหลวงวดัพระ
ธาตหุริภญุชยั อาจเป็นต้นแบบส าคญัในวิหารหลวงแบบครูบาศรีวิชยั  ดงัปรากฏความต้องการ
ของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา  เจ้าคณะแขวงบริเวณเมืองพะเยา ซึง่นิมนต์ครูบาศรีวิชยัเป็น
ประธานการบรูณะก่อสร้างวิหารหลวงวดัพระเจ้าตนหลวง จ.พะเยา วา่ “ฮา่งหุน่วิหารนัน้...เปิงใจ๋
อยา่งวิหารหลวงเมืองล าพนู...”๓๓ 
 ส าหรับจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในวิหารหลวงนี ้ วาดขึน้เม่ือพ.ศ.๒๕๐๔ ส าเร็จลงใน
วนัท่ี ๑๕ กมุพาพนัธ์ ๒๕๐๔ โดยมีค าจารึกอกัษรไทย ภาษาไทย ก ากบัไว้วา่ 
 

 “สร้างภาพ สกลุโนตานนท์ ห้างหุ้นสว่นอินทพานิชล าพนู 
 บรรจงภาพ อาคม  ไชยสิทธ์ิ หนองช้างคืน ล าพนู 
 บรรยายภาพ พระเทพมนีุ เจ้าอาวาส 
 อกัษรลิขิต มงคล ฤทธ์ิบรีุ ทา่ขาม ในเมืองล าพนู” 
 
 ภายในกรอบส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่เตม็ผนงัทัง้สามด้าน โดยเร่ิมจากผนงัทิศใต้ด้านใน

พระวิหาร เป็นภาพเลา่เร่ืองทศชาตชิาดกเร่ิมจากเร่ืองเตมียชาดก เรียงออกมาทางด้านนอกจนสดุ

                                                           

 ๓๒ชาญณรงค์ ศรีสพุรรณ, “วิหารท่ีสร้างในกระบวนการครูบาศรีวิชยั”( วิทยานิพนธ์ศิลปศาสาตร์มหาบณัฑิต 
สาขาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๐), ๖๙ – ๗๐. 

 ๓๓ ชาญคณิต อาวรณ์, “สญัลกัษณ์ในหน้าบนัวิหารและอโุบสถสมยัครูบาศรีวิชยั: การเมืองวฒันธรรมในสงัคม
ล้านนา พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๔๗๗” วารสารวิจิตรศิลป์ (ฉบบัครบรอบ ๓๐ ปี) (เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,่๒๕๕๕) 



๑๐๗ 
 

ผนงัทิศใต้เป็นภาพเวสสนัดรชาดก จากนัน้เร่ิมผนงัสกดัหน้าเป็นภาพเลา่เร่ืองท่ีมาของการเทศนา
เวสสนัดรชาดก ถดัลงมาเป็นกรอบภาพเลา่เร่ืองเวสสนัดรชาดก ๑๓ เร่ิมจากกณัฑ์ทศพร หิมพานต์ 
ทานกณัฑ์ และเช่ือมตอ่กบัผนงัทิศเหนือเร่ิมจากวนประเวสน์จนไปสดุผนงัทิศเหนือด้านในเป็นเร่ือง
นครกณัฑ์ (ภาพท่ี ๒๕) จดุเดน่ของจิตรกรรมแหง่นีคื้อ การประพนัธ์วรรณกรรมประเภทโคลงก ากบั
ไว้เป็นค าอธิบายในแตล่ะภาพด้วย โดยมีโคลงกล่าวถึงการวาดจิตรกรรมชดุนีไ้ว้ด้วยวา่ 

 
   “บารมีภาพสร้าง สินถวาย 

 สวา่งสขุทกุข์วาย  วางเว้น 
 ใดมุง่จงุสมหมาย  มโนมาล 
 ชาตสิดุรุดสูเ่ส้น  สอ่งห้องนฤพาน บารนี” 

 
 ในสว่นนีจ้ะน าเสนอวรรณกรรมโคลงเลา่เร่ืองประกอบภาพเฉพาะเวสสนัดรชาดก โดย
ล าดบัจากท่ีมาของการเทศนาเวสสนัดรชาดก ตอ่ด้วยกัณฑ์ทศพรไปจนจบนครกณัฑ์ ดงันี ้

 ที่มาของการเทศนาเวสสันดรชาดก 
   เอกองค์สมัพทุธเจ้า จอมไตร โลกเอย 
  พระเสดจ็ครรไล  ลว่งเข้า 
  สูก่บลิพสัดุ์กรุงไกร  คราวแรก เทียวแฮ 
  เพ่ือโปรดศากยเจ้า  โคตรเค้า เครือวงศ์ 
 

 กัณฑ์ทศพร 
   ผสุดีศรีสวสัดิส์ร้อย สายสมร อินทร์อา 
  ยามจะจตุจิร  จากฟ้า 
  ทลูอินทร์ประทานพร  เพียงสิบ ประการแฮ 
  สกักะเผยโอษฐ์อ้า  หลัง่น า้ อ านวย 
 

 กัณฑ์หมิพานต์ 
   พราหมณ์กาลิงค์ร่วมเฝ้า ใฝ่ขอ คเชนทร์เวย 
  เผือกผอ่งปัจจยัละออ  คูแ่คว้น 
  พระเวสส์บรี่รอ  สละแก่ พราหมณ์แฮ 
  ชาวนครเคืองแค้น  เคียดให้ ขบัไส 



๑๐๘ 
 

 ทานกัณฑ์ 
   ปางพระเวสส์เสดจ็ดัน้ โดยรัถ  ยานแฮ 
  พรามหณ์ส่ีขอรถอศั  -วราชเรือ้ง 
  ธ บมี่ข้องขดั   ตรัสย่ืน ยอนา 
  กษัตริย์ส่ีเสดจ็เยือ้ง  ยาตรเต้า ตามวิถี 
 

 วนประเวสน์ 
   ชาลีพระพอ่เจ้า จงูกร 
  ขนิฎฐะกณัหาจร  แมอุ่้ม 
  ส่ีกษัตริย์เดนิดอน  ดงเถ่ือน 
  บารมีบญุคุ้ม  บแ่ค้น คบัใด 
 

 กัณฑ์ชูชก   
   อมิตดายอดสร้อย สาวสวย แมเ่ฮย 
  ชชูกเฒา่เจ้าฉวย  เฉ่ียวเยือ้ง 
  เออแก่ก็ยงัรวย  สาวหลอ่ หนอพอ่ 
  ววัเฒา่เมาบดเอือ้ง  อ่ิมหญ้า ออ่นหน า 
 

 กัณฑ์จุลพน 
   เจตบตุรโก่งง้าง เงือ้ธน ู
  สนุขัเหา่เข้ากรู  เกร่ินใกล้ 
  ชชูกยกกลกัช ู  สาสน์สัง่ นาทา่น
  เจตบตุรชะงกัไว้  นกึแจ้ง ค าจริง 

 
 กัณฑ์มหาพน 

   อจตุฤาษีแนะชี ้ ชมทาง 
  ร ่านกไม้ในกลาง  ป่ากว้าง 
  เลา่เขาสะเสือสาง  ทกุสิ่ง 
  ทางสูอ่าศรมสร้าง  ดุม่ได้เดนิเดียว 

  



๑๐๙ 
 

 กัณฑ์กุมาร     
   สองกมุารหลบส้อน สระบวั 
  ใบบษุบงบงัหวั  หบัไว้ 
  พระเวสส์เรียกหาตวั  ตามอยู่ 
  สองหนอ่ดรุณให้  เห่ียวละห้อย โหยหา 
 

 กัณฑ์มัทรี 
   มทัรีกายสัน่สะท้าน ปานวาย 
  สามสตัว์สกดักราย  กรีดหน้า 
  วิงวอนสตัว์ทัง้หลาย  หลีกเถิด 
  โอ้วา่น้องนีข้้า  ขาดไร้ ไกลนคร 
 

 กัณฑ์สกบรรพ์ 
   องค์สกัรินทร์ป่ินฟ้า ฟากสวรรค์ 
  แปลงรูปเหน็พราหมณ์อนั ยากไร้ 
  ทลูขอมทัรีกลั  ยายอด 
  พระหลัง่อทุกให้  หอ่นข้อง ขุน่ใจ 
 

 กัณฑ์มหาราช 
   ชชูกไตไ่ม้ผกูผ้านอน สบายเฮย 
  ตะแกปล่อยสองบงัอร  ละไว้ 
  สองเทพเปล่ียนกายจร  เฉกพอ่ และแม่ 
  อุ้มกลอ่มถนอนโทไท้  อีกทัง้ ถวายถนั 
 

 กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
   หกกษัตริย์อดัอัน้ ตนัทรวง 
  ยามเม่ือประสบดวง  พกัตร์พร้อม 
  โศกสลบทัง้ปวง  เงียบป่า 
  โบกขรพสัหยาดน้อม  หลัง่น า้ น าผวา 
 



๑๑๐ 
 

 นครกัณฑ์   
   บญุใดพระก่อสร้าง ทางทาน 
  บญุนัน้แหละบนัดาล  สง่ได้ 
  พระเวสส์เสดจ็คืนสถาน  สขุสถิต เสถียรแฮ 
  ปวงประชาทัว่ไซร้  แซซ่ร้องสาธุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
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๑๑๒ 
 

๔.๔ ลักษณะเฉพาะกลุ่มจิตรกรรมระยะหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
 ๔.๔.๑ จิตรกรรมแนวสมจริงแบบศิลปะกรุงเทพฯ 
 ควรเข้าใจก่อนวา่ สงัคมกรุงเทพฯ ได้รับเปล่ียนเป็นสมยัใหมม่ากขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ 

– ๕ เป็นต้นมา นอกจากวิธีคิดแบบตะวนัตกท่ีมีตอ่พฤติกรรมการแสดงออกของชนชัน้น าใน
สงัคมไทยขณะนัน้แล้ว ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้งานช่างปรับเปล่ียนไปคือ วสัดแุละเทคนิควิทยาการ
ตามแบบตะวนัตก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานสิ่งพิมพ์,กล้องถ่ายรูป,กระจก,เทคนิคการเขียนภาพแบบ
ตะวนัตก ตวัอย่างเชน่ จิตรกรรมฝีมือขรัวอินโขง่ วดัราชบรูณะ,จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดับวรนิเวศวิหาร 
เป็นต้น๓๔ รวมถึงการเข้ามาของจิตรกรสมยัใหม ่ เชน่ นายโอยามะ ชา่งเขียนภาพชาวญ่ีปุ่ น รับจ้าง
วาดภาพเหมือนให้กบับคุคลชัน้สงูในกรุงเทพฯ , Mr.Charles  Gardon Frazer, Mr. C. ligori เป็น
ต้น และท่ีส าคญัคือการเกิดขึน้ของสถาบนัการศกึษาศลิปะในสงัคมไทย มีผลอยา่งยิ่งตอ่การ
สืบเน่ืองงานแบบตะวนัตกและการสร้างสรรค์ศลิปะไทยแบบใหม่๓๕ 

 รูปแบบส าคญัของจิตรกรรมไทยผสมผสานแบบตะวนัตก คือเน้นกรอบภาพและกรอบ
รูปในทรงส่ีเหล่ียม เนือ้หาของแตล่ะภาพจบลงในตวั ตวัอยา่งเชน่ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก วดั
ราชาธิวาส ออกแบบให้เห็นความสมจริงตามหลกัการวาดภาพแบบตะวนัตก ลดทอนความ
ศกัดิส์ิทธ์ิหรือฉากท่ีเหนือจริง จดัองค์ประกอบภาพใหมแ่ละสร้างมมุมองใหมใ่นการอ่านงาน
จิตรกรรม ดงัเห็นอิทธิพลนีจ้ากการเปรียบเทียบภาพนครกณัฑ์จากวดัราชาธิวาสกบันครกณัฑ์ใน
แบบ   นายบญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์     ท่ีวดัชยัพระเกียรต ิจ.เชียงใหม ่(ภาพท่ี ๒๖ ) 

 เราพบหลกัฐานส าคญัจากกลุม่งานจิตรกรรมท่ีผสมผสานแบบกรุงเทพฯระยะแรก  มี
การเขียนเลียนแบบหรือปรับแบบ  วางภาพตามกรอบส่ีเหล่ียม มีเนือ้หาจบลงตามแบบในภาพ 
สนันิษฐานว่า ต้นแบบจิตรกรรมน่าจะมีท่ีมาจากจากหนงัสือเวสสนัดรชาดก ฉบบัพิมพ์ของ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.๒๔๔๖ และหรืออิทธิพลจากการผลิตสิ่งพิมพ์ท่ีจดัพิมพ์ภาพเวสสนัดร
ชาดกในแบบสมจริง ทัง้นีเ้ราจะพบวา่ชา่งหลวงและชา่งราษฎร์ท่ีกรุงเทพฯ ในระยะนัน้ ได้หนัมา
สนใจจิตรกรรมแบบสมจริงอยา่งมากนบัตัง้แตรั่ชกาลท่ี ๔ และ ๕ เป็นต้นมา ดงัเห็นได้จากผลงาน
ออกแบบลายเส้นประกอบหนงัสือเวสสนัดรชาดกของสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์  
ผลงานพระเทวาภินิมิต ผลงานเหม เวชกร เป็นต้น 

                                                           

 ๓๔ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ,สาสน์สมเดจ็, เลม่ท่ี ๒๒ (กรุงเทพฯ: คลงัวิทยา, ๒๔๙๙), ๖๐. 

 ๓๕ อ านาจ เย็นสบาย, ประวัตศิาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมการฝึกหดัครู, 
๒๕๒๔), ๒๖. 



๑๑๓ 
 

 อยา่งไรก็ดี อิทธิพลความสมจริงนี ้ คงมีบทบาทมากในด้านรูปแบบการวาดภาพบคุคล 
ภาพธรรมชาต ิ หรือภาพสตัว์เป็นส่วนใหญ่ หากว่าบางสว่นยงัคงกลุม่ภาพท่ีเป็นความนิยมของ
ท้องถ่ิน ดงัเห็นได้จากการวาดฉากตา่งๆ ของชชูก การวาดภาพเหลา่พราหมณีรุมดา่นางอมิตตดา 
เป็นต้น เราจะพบวา่จิตรกรรมหลงัทศวรรษ ๒๔๗๐ ยงัคงส่ือสารด้วยอกัษรภาษาไทยเป็นหลกั
ร่วมกบัอกัษรธรรมล้านนา และต าแหนง่ภาพเร่ิมขยายใหญ่ตามโครงสร้างอาคารแบบสยาม 
เชน่เดียวกบัหน้าท่ีของภาพจิตรกรรมได้ท าหน้าท่ีประดบัอาคารมากขึน้ 

 

 
 
 
 

นครกณัฑ์ วดัชยัพระเกียรติ ์ฝีมือชา่งบญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์ 

นครกณัฑ์ วดัราชาธิวาส กรุงเทพฯ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ทรง
เป็นผู้ ร่างภาพ และ ศ.ซี.ริโกลี (C.Rigoli) จิตรกรชาวอิตาเลียนเขียน 

 

ภาพท่ี   ๒๖  เปรียบเทียบรูปแบบฉากนครกณัฑ์ 
ท่ีมา : จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิวาส, 
๒๕๔๖), ๕๕. 
 
 



๑๑๔ 
 

 ๔.๔.๒ กรณีจิตรกรรมเลียนแบบภาพพมิพ์ ส.ธรรมภักดี 
 ภาพพิมพ์ชดุทศชาตชิาดกและเวสสนัดรชาดก ในแบบโปสการ์ดและโปสเตอร์ขนาด

ใหญ่ของ ส.ธรรมภกัดี หรือนายสม พว่งภกัดี ผู้บกุเบิกสิ่งพิมพ์ทางพทุธศาสนาระยะแรก ได้เร่ิมผลิต
ภาพชดุดงักลา่วขึน้ในชว่งพ.ศ.๒๔๙๕ – ๒๔๙๖ ประกอบด้วยภาพชดุเวสสนัดรชาดก ๑๓ กณัฑ์ 
๑๔ ภาพ (รวมภาพพทุธประวตัอีิก ๓๒ ภาพ) โดยมีต้นแบบจากงานของพระเทวาภินิมิต (สี เทียม
ศลิป์ไชย) ซึง่วาดไว้บนฝาผนงัมาก่อนหน้าการจดัพิมพ์  ตอ่มา ส.ธรรมภกัดี จดัพิมพ์ขึน้ด้วยระบบ
การพิมพ์ท่ีทนัสมยั(พิมพ์ท่ีญ่ีปุ่ น) ทัง้ใช้กลยทุธการตลาดท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสินค้าทางพทุธ
ศาสนาในขณะนัน้มาส่ือสารกบัสงัคม ท าให้ภาพพิมพ์ชดุเวสสนัดรชาดกสามารถตอบสนองความ
นิยมของสงฆ์ชัน้น าในทัง้กรุงเทพฯ และภมูิภาคตา่งๆของไทยในชว่งทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นต้นมา๓๖ 
ตวัภาพและการจดัองค์ประกอบภาพของเวสสนัดรชาดกในแบบสมยัใหมข่องล้านนา – ภาคเหนือ
ตอนบน จงึสร้างขึน้โดยมีแบบจากภาพพิมพ์ดงักลา่ว หลกัฐานส าคญัในยคุแรกเร่ิมคือ จิตรกรรม
วิหารหลวง วดัพระธาตหุริภุญไชย จ.ล าพนู นา่เช่ือวา่เป็นต้นแบบให้กบัการรับจ้างวาดภาพให้กบัวดั
ท้องถ่ินตา่งๆ ทัว่ภาคเหนือตอนบนอีกด้วย 

 งานจิตรกรรมแบบภาพพิมพ์กรุงเทพฯ หรืองานจิตรกรรมแบบสมจริงตามแบบ
กรุงเทพฯในชว่งทศวรรษ ๒๕๐๐ – ๒๕๑๐ นัน้ มีกลุม่ศลิปินหลายท่านผลิตงานเลียนแบบมากขึน้
ทัง้นีส้ว่นหนึง่เป็นผลจากความนิยมของกลุม่วดัในเขตศนูย์กลางอ านาจ (เชียงใหม ่– ล าพนู ) ท าให้
เกิดชา่งพืน้บ้านท่ีรับจ้างท างานเฉพาะด้านนี ้ ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ นายบญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์ 
และนายจิตร ขนัทปราบ ทัง้สองทา่นนีมี้บทบาทอยา่งมากในการรับจ้างเขียนภาพพืน้ท่ีเชียงใหม ่ – 
ล าพนู ตัง้แตช่ว่งทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็นต้นมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานของจิตร ขนัทปราบท่ีมีอิทธิพล
งานแบบกรุงเทพฯ(ตามแนวพระเทวาภินิมมิต)อยา่งชดัเจน ปัจจยัของการรับจ้างวาดภาพนีเ้องท า
ให้การวาดงานเวสสนัดรชาดก(รวมถึงพทุธประวตัอ่ืินๆ) ท่ีได้รับความนิยมมากขึน้๓๗ 

 หลงัทศวรรษ ๒๔๗๕ – ๒๕๐๐ งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกได้ให้ความส าคญักบั
การเขียนภาพตามแบบงานภาพพิมพ์กรุงเทพฯ ประเดน็ท่ีนา่สนใจคือ การเกิดขึน้ของกลุม่ชา่งท่ี
ก้าวข้ามความเป็นสลา่มาสู่โลกงานศลิปะอาชีพ หมายถึงการรับจ้างวาดภาพงานจิตรกรรม ก่อน
เข้าใจความคิดเชิงชา่ง ควรเข้าใจก่อนวา่ ทศวรรษ ๒๔๖๐ ได้เกิดสถาบนัการศกึษาทางศลิปะขึน้
ในสยามประเทศคือ โรงเรียนเพาะชา่ง ทศวรรษ ๒๔๘๐ เกิดมหาวิทยาลยัศลิปากรขึน้ โลกของงาน
                                                           

 ๓๖ เอกรินทร์ พึ่งประชา, “ส.ธรรมภกัดี : อดีตราชาคลงัพระพทุธธรรมแห่งสยามประเทศ ย่านถนนข้าวสาร,” 
ศิลปวัฒนธรรม ๒๔, ๗ (พฤษภาคม ๒๕๔๖), ๑๐๒ – ๑๑๓. 

 ๓๗ เซบาสเตียน ตา – ยาค, “ศิลปะแนวแอนติมิสต์ : ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวฒันธรรมดัง้เดิมใน
จิตรกรรมล้านนาสูรู่ปแบบอิทธิพลของภาพพิมพ์จากกรุงเทพมหานคร : ๑๕๕ – ๑๘๖. 



๑๑๕ 
 

ศลิปะในขณะนัน้ก็เป็นการถ่ายทอดความคดิ รูปแบบจากอาจารย์หลายทา่นรวมถึงผู้สร้างภาพ
พิมพ์ชดุเวสสนัดรชาดกท่ีโดง่ดงัคือ ชดุภาพ ส.ธรรมยศ 

 ควรกล่าวด้วยว่า ภาพพิมพ์ทัว่ไปมีลกัษณะเชน่เดียวกับจิตรกรรมและภาพถ่าย คือ
ตวัอยา่งผลงานมีเพียง ๒ มิต ิ ภาพพิมพ์มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธีการ
สร้างผลงานกลา่วคือ ภาพพิมพ์ชา่งหรือผู้สร้างต้องสร้างแมพ่ิมพ์ขึน้มาเป็นส่ือก่อน แล้วจงึผา่น
กระบวนการพิมพ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพท่ีต้องการได้๓๘ ดงันัน้ จิตรกรรมแบบภาพพิมพ์จงึมี
กรอบจ ากดัในแบบทรงส่ีเหล่ียม การลดทอนตวัภาพ รวมถึงการสร้างฉากสมจริงในแบบ ๓ มิติ 
(perspective) 

 การลดทอนรูปแบบและเนือ้หานีเ้อง น าไปสู่การเลือกวาดเฉพาะเหตกุารณ์ส าคญัเพื่อ
สร้างเป็นภาพตวัแทน(representation)ของแตล่ะกณัฑ์ในเวสสนัดรชาดก อยา่งไรก็ดี เม่ือเทียบ
งานภาพพิมพ์กรุงเทพฯ กบัจิตรกรรมเวสสนัดรบางแห่ง ชา่งได้สร้างสรรค์ฉากเหตกุารณ์ภาพ
ตวัแทนไว้แตกตา่งกนั ตามความนิยมส่วนตวัของชา่งและบริบทของสงัคมพืน้บ้าน ประเดน็ท่ี
นา่สนใจคือ การเปรียบเทียบระหวา่งจิตรกรรมวดับพุพาราม จ.เชียงใหม ่ กบัภาพพิมพ์ชดุ ส.ธรรม
ภกัดี ตวัอยา่งฉากท่ีเหมือนกนัคือ กณัฑ์จลุพน รายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัคือ จิตรกรรมวดับพุพา
รามแสดงอารมณ์ตวัภาพชชูกในแบบพืน้บ้านกบัภาพสนุขัท่ีมีจ านวนมากกมายกวา่ภาพพิมพ์ เป็น
ต้น ตวัอยา่งฉากท่ีแตกตา่งกนัคือ กณัฑ์ชชูก จิตรกรรมภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภกัดี เน้นตวัละคร
ส าคญัของเร่ืองคือชชูกและนางมทัรี แตจ่ิตรกรรมวดับพุพารามวาดฉากนางอมิตดาโดนเหลา่
ภรรยาพราหมณ์รุมดา่และเดินทางกลบัไปหาชชูก อนัแสดงให้เห็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้เกิดการ
ทานบริจาคของพระเวสสนัดร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๓๘ ดใูน อิทธิพล ตัง้โฉลก, ทศวรรษภาพพมิพ์ (กรุงเทพมหานคร:  ม.ป.พ. ,๒๕๓๕) 



๑๑๖ 
 

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับจิตรกรรมฝาผนัง 
 

 จากการเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนงัท่ีให้ความส าคญักบัเวสสนัดรชาดกแบบล้านนา 
มากท่ีสุด คือ จิตรกรรมฝาผนงัวดันาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง ,จิตรกรรมวดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ จ.
ล าปาง และ,จิตรกรรมวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง  อ.เกาะคา จ.ล าปาง  ในส่วนนีจ้ึงให้
ภาพวดันาแส่งเดินเร่ือง โดยเปรียบเทียบเนือ้หาจากอรรถกถาชาดก และเวสสนัดรชาดกล้านนา 
ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง โดยมีประเดน็ส าคญัตามแตล่ะตอนของเวสสนัดรชาดกดงันี ้
 
๕.๑ ทศพร 

 เป็นจดุเร่ิมต้นของเร่ืองในอรรถกถาชาดกกล่าวไว้แรกเร่ิมว่า “..พระศาสดา เม่ือเสด็จ
ประทบัอยู่ ณ นิโครธาราม อาศยักรุงกบิลพสัดุ์ราชธานี ทรงปรารภฝนโบกขรพรรษ ตรัสพระธรรม
เทศนานีว้่า ผสฺุสตี วรวณฺณาเภ”  ในกาลนัน้เหล่าศากยวงศ์ถือตวัไม่ท าความเคารพพระพทุธเจ้า
พระพุทธเจ้า จึงทรงกระท าปาฏิหาริย์ “...ทรงเข้าจตตุถฌานอนัเป็นบาทแห่งอภิญญา จ าเดิมแต่
นัน้ ก็เสด็จขึน้สู่อากาศ เป็นดจุโปรยละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรแห่งพระญาติเหล่านัน้ ทรงท า
ปาฏิหาริย์เช่นกับยมกปาฏิหาริย์ ณ ควงไม้คณัฑามพพฤกษ์...” บนัดาลให้ฝนโบกขรพรรษตก ผู้
ต้องการให้เปียกก็เปียก ผู้ ไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียก  หลงัจากนัน้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเคยเกิด
ฝนโบกขรพรรษนีม้าแล้วในสมัยท่ีพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดร เสร็จแล้วก็ประทาน
ธรรมเวสสนัดรตอ่ (ภาพท่ี ๒๗) 

 จากการศกึษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัเวสสนัดรชาดก ไม่พบว่ามีการสร้างภาพเล่าเร่ือง
เหตกุารณ์ในฉากนี ้พบเพียงสองแห่งคือ จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ อ.เกาะคา จ.ล าปาง พ.ศ.
๒๔๗๗ – ๒๔๗๙  และวดัพระธาตหุริภุญชยั จ.ล าพนู พ.ศ.๒๕๐๔  อาจกล่าวได้ว่า การสร้างภาพ
ระยะหลงั พ.ศ.๒๔๗๕ นี ้กระท าขึน้เพ่ือความสมบรูณ์ของเนือ้หาวรรณกรรมท่ีถกูถ่ายทอดออกมา
ให้สมจริงในฐานะเป็นภาพเลา่เร่ืองตามสมยันิยมแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี 

 จดุเน้นเร่ืองทศพรท่ีเห็นในจิตรกรรมคือ ฉากพระอินทร์ประทานพร ๑๐ ประการให้นาง
ผสุดี คือ  ความเป็นอคัรมเหสีของพระเจ้าสีวีราชเป็นพรท่ี ๑. ความมีตาด าเป็นพรท่ี ๒. ความเป็นผู้
มีขนคิว้ด าเป็นพรท่ี ๓. ช่ือว่าผสุดีเป็นพรท่ี ๔. การได้พระโอรสเป็นพรท่ี ๕. มีครรภ์ไมน่นูเป็นพรท่ี 
๖. มีถนัไมค่ล้อยเป็นพรท่ี ๗. ไมมี่ผมหงอกเป็นพรท่ี ๘. มีผิวละเอียดเป็นพรท่ี ๙. สามารถปล่อย
นกัโทษประหารได้เป็นพรท่ี ๑๐  ฉากตอนนีแ้สดงออกเป็นภาพไพชยนต์มหาปราสาทของพระ
อินทร์ ดงัเชน่ จิตรกรรมวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง   



๑๑๗ 
 

 อีกภาพหนึง่ท่ีพบการวาดไว้น้อยมากคือ เหตกุารณ์ตอนประสตูพิระเวสสนัดร ในอรรถ
กถาชาดก กลา่วไว้ตรงกนักบัอรรถกถาจริยาปิฎก   คือเม่ือนางผสุดทีรงพระครรภ์ครัน้ ๑๐ เดือน
บริบรูณ์  มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนคร จงึกราบทลูพระราชสวามี พระเจ้ากรุงสีวีจงึให้
ตกแตง่พระนครดจุเทพนคร ให้พระราชเทวีทรงรถท่ีนัง่ อนัประเสริฐท าประทกัษิณพระนคร ในกาล
เม่ือพระนางเสดจ็ ถึงทา่มกลางถนนแหง่พอ่ค้า ลมกรรมชวาตก็ป่วนป่ัน ราชบรุุษน าความกราบทลู
พระราชา พระราชาทรงทราบความ จงึให้ท าพลบัพลาส าหรับประสตูแิก่พระราชเทวี ในทา่มกลาง
วิถีแหง่พอ่ค้า แล้วให้ตัง้การล้อมวงรักษาพระนางเจ้าผสุดีประสตูพิระโอรส ณ ท่ีนัน้ 

 เราพบจิตรกรรมเพียงแห่งเดียวท่ีวาดฉากการประสูติบนถนนแห่งพ่อค้านีคื้อ 
จิตรกรรมวดันาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง แสดงเห็นฉากตอนนางผุสดีเสด็จออกพระนคร ด้าน
ใกล้เคียงกันแสดงเป็นภาพคล้ายพลับพลามีหลังคา แสดงนางผุสดีประทับนอนด้านในราชรถ 
สนันิษฐานวา่นา่จะแสดงหมายถึงตอนประสตูพิระเวสสนัดรนัน่เอง (ภาพท่ี ๒๘) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 
 
 

 
 

วดัพระธาตหุริภญุชยั จ.ล าพนู 

ภาพท่ี  ๒๗ ทศพร ตอนพระพทุธเจ้าประทานธรรมเวสสนัดร  

 

ภาพท่ี   ๒๘ ทศพรและหิมพานต์   จิตรกรรมวดันาแสง่  

 



๑๑๙ 
 

๕.๒ หมิพานต์ 
 เม่ือพระโพธิสตัว์มีพระชนมพรรษาได้ ๑๖ ปี พระโพธิสตัว์ได้ทรงศกึษาศลิปทัง้ปวง

ส าเร็จ ครัง้นัน้ พระราชบิดาทรงใคร่จะประทานราชสมบตัแิก่พระมหาสตัว์ก็ทรงปรึกษาด้วยพระ
นางเจ้าผสุดีผู้พระมารดา จงึน าราชกญัญานามวา่ “มทัรี” ผู้ เป็นราชธิดาของพระมาตลุะ 
แตม่ทัทราชสกลุ ให้ด ารงอยู่ในท่ีอคัรมเหสี ให้เป็นใหญ่กวา่สตรีหม่ืนหกพนั อภิเษกพระมหาสตัว์ใน
ราชสมบตัิ พระมหาสตัว์ทรงสละทรัพย์หกแสน ยงัมหาทานให้เป็นไปทกุวนัๆ ครัง้นัน้ในกาลิงครัฐ
เกิดฝนแล้ง ข้าวกล้าไมส่มบรูณ์ ชาวชนบทถกูทพุภิกขภยัเบียดเบียน ก็ประชมุกนัตเิตียนท่ีพระลาน
หลวง เม่ือพระราชาตรัสถามถึงเหต ุจงึกราบทลูเนือ้ความนัน้ พระราชาจงึให้ประชมุชาวเมือง แล้ว
รับสัง่ถามวา่ เราได้สมาทานศีล รักษาอโุบสถศีลสิน้ ๗ วนั ก็ไมอ่าจยงัฝนให้ตกจะพงึท าอยา่งไร 
ชาวเมืองกราบทลูวา่ ข้าแตส่มมตเิทพ ถ้าพระองค์ไม่สามารถให้ฝนตก พระราชโอรสของพระ
เจ้าสญชยัในกรุงเชตดุรทรงนามวา่ เวสสนัดรนัน้ทรงยินดียิ่งในทาน มงคลหตัถีขาวล้วน ซึง่ไปถึงท่ี
ใดฝนก็ตกของพระองค์  ขอพระองค์สง่พราหมณ์ทัง้หลายไปทลูขอ ช้างเชือกนัน้น ามา พระราชา
ตรัสวา่ สาธุ แล้วให้ประชมุเหลา่พราหมณ์ เลือกได้ ๘ คน ช่ือรามะ ๑ ธชะ ๑ ลกัขณะ ๑ สชุาตมินั
ตะ ๑ ยญัญะ ๑ สชุาตะ ๑ สยุามะ ๑ โกณฑญัญะ ๑ พราหมณ์ช่ือรามะเป็นประมขุของพราหมณ์
ทัง้ ๗ ประทานเสบียงสง่ไป ด้วยพระราชบญัชาวา่ ทา่นทัง้หลายจงไปทลูขอช้างพระเวสสนัดร
น ามา  

 จดุเน้นของฉากอยูท่ี่ตอนพระเวสสนัดรถวายช้าง ดงัปรากฏในอรรถกถาชาดกวา่  
 “...พระองค์ทรงท าประทกัษิณช้าง ๓ รอบ เพ่ือทรงตรวจท่ี

กายช้างซึง่ประดบัแล้ว ก็ไมเ่ห็นในท่ีซึง่ยงัมิได้ประดบั จงึทรงจบัพระเต้า
ทองค า อนัเตม็ด้วยน า้หอมเจือดอกไม้ ตรัสกะพราหมณ์ทัง้หลายวา่ 
ดกู่อนมหาพราหมณ์ทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายจงมาข้างนี ้ ทรงวางงวงช้าง
ซึง่เชน่กบัพวงเงิน อนัประดบัแล้วในมือแหง่พราหมณ์เหล่านัน้ หลัง่น า้ลง
พระราชทานช้างอนัประดบัแล้ว อลงัการท่ี ๔ เท้าช้างราคา ๔ แสน 
อลงัการ ๒ ข้างช้างราคา ๒ แสน ขา่ยคลมุหลงั ๓ คือขา่ยแก้วมกุดา ข่าย
แก้วมณี ขา่ยทองค า ราคา ๓ แสน กระดงึเคร่ืองประดบัท่ีห้อย ๒ ข้าง
ราคา ๒ แสน ผ้ากมัพลลาดบนหลงัราคา ๑ แสน อลงัการคลมุกะพอง
ราคา ๑ แสน สายรัด ๓ สายราคา ๓ แสน พูเ่คร่ืองประดบัท่ีหทูัง้ ๒ ข้าง
ราคา ๒ แสน ปลอกเคร่ืองประดบังาทัง้ ๒ ราคา ๒ แสน วลยั
เคร่ืองประดบัทาบท่ีงวงราคา ๑ แสน อลงัการท่ีหางราคา๑ แสน 



๑๒๐ 
 

เคร่ืองประดบัอนัตกแตง่งดงามท่ีกายช้าง ยกภณัฑะไม่มีราคารวมราคา 
๒๒ แสน เกยส าหรับขึน้ราคา ๑ แสน อา่งบรรจขุองบริโภคเชน่หญ้าและ
น า้ ราคา ๑ แสน รวมเข้าด้วยอีกเป็นราคา ๒๔ แสน ยงัแก้วมณีท่ีก าพู
ฉตัร ท่ียอดฉัตร ท่ีสร้อยมกุดา ท่ีขอ ท่ีสร้อยมกุดาผกูคอช้าง ท่ีกะพองช้าง 
และท่ีตวัพระยาช้าง รวม ๗ เป็นของหาคา่มิได้ ได้พระราชทานทัง้หมด
แก่พราหมณ์ทัง้หลาย และพระราชทานคนบ ารุงช้าง ๕๐๐ สกลุกบัทัง้
ควาญช้าง คนเลีย้งช้างด้วย...” 

 
 จิตรกรรมฝาผนงัวดันาแสง่ อ.เกาะคา ได้แสดงล าดบัฉากการทานช้างนีไ้ว้ ๒ แหง่คือ 
ฉากพราหมณ์ย่ืนมือทลูขอช้าง ขณะท่ีพระเวสสนัดรประทบัเหนือคอช้างปัจจยันาเคนทร์  ถดัไป
เป็นฉากพระเวสสนัดรจบังวงช้างและหลัง่น า้สิโณทกตกลงบนมือพราหมณ์ นบัวา่สอดคล้องกบั
อรรถกถาเวสสนัดรชาดก อย่างยิ่ง  

 จิตรกรรมฝาผนงัเวสสนัดรชาดก ได้วาดเน้นจ านวนพราหมณ์ ๘ คนเรียงรายกนัอยู่
ด้านหน้าพระเวสสนัดรท่ีพระหตัถ์ข้างหนึง่ถืองวงช้าง อีกข้างหนึง่หลัง่สิโณทกให้แก่พราหมณ์ เม่ือ
พระเวสสนัดรถวายทานช้างปัจจยันาคให้แก่เหลา่พราหมณ์ ท าให้ชาวเมืองสีพีไมพ่อใจมาก กระทัง่
มีการเสนอให้ขบัพระเวสสนัดรออกจากพระนครเสีย ดงันัน้ “...พระโพธิสตัว์ได้ทรงสดบัดงันัน้ จงึมี
พระราชด ารัสว่า สาธุ เราจกัไปโดยมรรคาท่ีเสดจ็ไปแหง่พระราชาทัง้หลายผู้ รับโทษ ก็แตช่าวเมือง
ทัง้หลายมิได้ขบัไลเ่ราด้วยโทษอ่ืน ขบัไลเ่ราเพราะเราให้คชสารเป็นทาน เม่ือเป็นเช่นนี ้   เราจกั
บริจาค สตัตสดก มหาทาน สกัหนึง่วนั ชาวเมืองจงให้โอกาส เพ่ือเราได้ให้ทาน สกัหนึง่วนั รุ่งขึน้ 
เราให้ทานแล้วจกัไปในวนัท่ี ๓ ...” 
 



๑๒๑ 
 

 
 
 
 
๕.๓ ทานกัณฑ์ 

 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก ได้วาดเน้นเหตกุารณ์ตอนประชมุเสนาอ ามาตย์ของเมืองใน
พระราชวงัพระเจ้าสญัชยั พร้อมกบัวาดช้าง ม้า ทาสชาย-หญิง ฯลฯ จ านวน ๗ ประเภทๆ ละ ๑๐๐
(ช้าง ๗๐๐ เชือก ม้า ๗๐๐ ตวั รถ ๗๐๐ คนั สตรี ๗๐๐ คน โคนม ๗๐๐ ตวั  ทาส ๗๐๐ คน ทาสี 
๗๐๐ คน )อนัเป็นสตัตสดกมหาทานก่อนท่ีพระเวสสนัดรจะเสดจ็ออกพระนครไป (ภาพท่ี ๒๙) 

 เม่ือพระนางมทัรีต้องการเสด็จไปพร้อมกบัพระเวสสนัดร ร่วมถึงพระกณัหาและชาลี
สองกมุารด้วย ท าให้ “...เหลา่สีพีกญัญาของพระเจ้ากรุงสญชยัทัง้ปวง ได้ยินเสียงคร ่าครวญของ
พระนางผสุดีเทวี ก็ประชมุกนัร้องไห้ สว่นราชบริจาริกานารีทัง้หลายในพระราชนิเวศน์ของพระ
เวสสนัดร ได้ยินเสียงเหลา่ราชบริจาริกาของพระเจ้ากรุงสญชยัร้องไห้ ตา่งก็ร้องไห้ไปตามกนั คน
หนึง่ในราชสกลุทัง้สองท่ีสามารถระทรงตนไว้ได้ ไมมี่เลย ตา่งทอดกายาร ่าพิไรร าพนั ดจุหมูไ่ม้รัง
ต้องลมย ่ายีก็ล้มลงตามกนั ฉะนัน้...” 

 เหตกุารณ์ในจิตรกรรมจงใจวาดฉากท่ีเหลา่อ ามาตย์เตรียมรถม้าสินธพ ๔ ตวัรอรับ
เสดจ็ท่ีประตพูระราชวงั ครัง้นัน้ มีพราหมณ์ ๔ คนมาไม่ทนัรับสตัตสดกมหาทานของพระเวสสนัดร 

ภาพท่ี  ๒๙ หิมพานต์และทานกณัฑ์  จิตรกรรมวดันาแสง่  

 



๑๒๒ 
 

จงึไปสูพ่ระนคร เม่ือนางมทัรีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทัง้ ๔ ตามมา จงึกราบทลูพระเวสสนัดร
วา่ ยาจกทัง้หลายก าลงัมา พราหมณ์ทัง้ ๔ คนเหลา่นัน้มาทลูขอม้าทัง้หลายท่ีเทียมรถ 

 ประเดน็ท่ีนา่สนใจคือ หลงัจากพราหมณ์ได้รับพระราชทานถวายม้าสินธพเทียมราช
รถ ๔ ตวัให้พราหมณ์แล้วนัน้ ในพระไตรปิฎกกลา่วไว้เพียงวา่ “...เชิญเทิดมทัรี ละมัง่ทองร่าง
งดงาม ใครๆ ไมเ่ห็นเป็นดงัม้าท่ีช านาญทาง...” ในอรรถกถาชาดกกล่าววา่ “...ก็เม่ือพระเวสสนัดร
พระราชทานม้า ๔ ตวัไปแล้ว งอนรถพระท่ีนัง่ได้ตัง้อยูใ่นอากาศนัน่เอง ครัง้นัน้ พอพวกพราหมณ์
ไปแล้วเทา่นัน้ เทวบตุร ๔ องค์ จ าแลงกายเป็นละมัง่ทอง มารองรับงอนรถท่ีนัง่ลากไป.... ” ท าให้
จิตรกรรมฝาผนงับนัทึกภาพ “ละมัง่ทอง” ไว้ โดยพยายามวาดละมัง่ให้แตกตา่งจากม้าสินธพพร้อม
กบัพยายามลงสีทอง(สีเหลือง) หรือวาดให้ดแูตกตา่งตามจินตนาการของชา่งวาด  จิตรกรรมสว่นนี ้
สอดคล้องกบัวรรณกรรมพืน้บ้าน ดงัพบในเวสสนัดรชาดก  ฉบบัไม้ไผแ่จ้เรียวแดง  กลา่วไว้ตอน
หนึง่วา่  

“...สว่นวา่หวัรถราชแก้วบต่กดนิ ยงัตัง้อยูอ่ากาสสิ่งเดียวแล...ในกาละบดันัน้ยงัมีเทวบตุร
ส่ีตนก็มาเนรมิตรเพส พรัณณะวิเสสเหมือนดัง่ละมัง่ฅ าส่ีตวั เอาหวัมาชอนแอก แบกหวัรถลากน า
ไพ...จกัหือ้น้องแก้วราชมทัรีดดูัง่อัน้...อิงฺฆ มทฺทิ นิเสเมหิ ดรูาราชมทัรี พ่ีก็เตือนนางแล้ว นางจุง่เล็ง
ดยูงัละมัง่ฅ าส่ีตวั...ก็น าเอาหวัราชรถแก้วลากน าไพ เป็นประดจุจะดัง่มล้าอาชาไนยอนัลาก นัน้แล
...” (ภาพท่ี ๓๐) 

 



๑๒๓ 
 

 
 
 
 
๕.๔ วนปเวสน์ 

 เม่ือพระเวสสนัดร พระนางมทัรี และกมุารทัง้สองเดินทางเข้าสูเ่ขาวงกต อรรถกถา
เวสสนัดรชาดก ได้กลา่วไว้ในช่วงนีว้า่ การเดินทาง ระยะทางตัง้แตเ่ชตดุรราชธานีถึงภเูขาช่ือ
สวุรรณครีิตาละ ๕ โยชน์ ตัง้แตส่วุรรณครีิตาละถึงแมน่ า้ช่ือโกนตมิารา ๕ โยชน์ ตัง้แตแ่มน่ า้โกนติ
มาราถึงภเูขาช่ืออญัชนคิรี ๕ โยชน์. ตัง้แตภ่เูขาอญัชนครีิถึงบ้านพราหมณ์ช่ือตณุณวิถนาลิทณัฑ์ 
๕ โยชน์ ตัง้แตบ้่านพราหมณ์ตณุณวิถนาลิทณัฑ์ถึงมาตลุนคร ๑๐ โยชน์ รวมตัง้แตเ่ชตดุรนครถึง
แคว้นนัน้เป็น ๓๐ โยชน์  เทวดายน่มรรคานัน้ กษัตริย์ทัง้ ๔ พระองค์จงึเสดจ็ถึงมาตลุนครในวนั
เดียวเทา่นัน้  

 เม่ือเสดจ็ถึงเจตรัฐนคร เหล่าพระยาเจตราชทลูเชิญพระเวสสนัดรครองราชย์ แตพ่ระ
เวสสนัดรปฏิเสธ พระยาเจตราชทัง้หลายได้ท าสกัการะใหญ่แดพ่ระมหาสตัว์ พระมหาสตัว์ไม่

ภาพท่ี ๓๐ ทานกณัฑ์ จิตรกรรมวดันาแสง่  

 



๑๒๔ 
 

ปรารถนาจะเสดจ็เข้าภายในพระนคร ครัง้นัน้ พวกพระยาเจตราชจงึตกแตง่ศาลานัน้ กัน้พระวิสตูร 
ตัง้พระแทน่บรรทม ทัง้หมดชว่ยกนัแวดล้อมรักษา พระเวสสนัดรพกัแรมอยู ่ ๑ ราตรี เหลา่พระยา
เจตราชเหลา่นัน้สงเคราะห์รักษา บรรทมท่ีศาลา รุ่งขึน้สรงน า้แตเ่ช้า เสวยโภชนาหารมีรสเลิศตา่งๆ 
พระยาเจตราชเหล่านัน้แวดล้อม เสดจ็ออกจากศาลา พระยาเจตราชหกหม่ืนเหลา่นัน้ โดยเสดจ็
ด้วยพระเวสสนัดร สิน้ระยะทาง ๑๕ โยชน์ หยดุอยู่ท่ีประตปู่า 

 จดุเน้นส าคญัของจิตรกรรมเวสสนัดร กณัฑ์วนปเวสน์คือ ภาพพรานเจตบตุร และ
ศาลาอาศรมท่ีพระวิสสกุรรมเทพบตุรเนรมิตบรรณศาลา ๒ หลงั ท่ีจงกรม ๒ แหง่ และท่ีอยู่
กลางคืน ท่ีอยูก่ลางวนั แล้วให้มีกอไม้อนัวิจิตรด้วยดอกตา่งๆ และดงกล้วยในสถานท่ีนัน้ๆ แล้ว
ตกแตง่บรรพชิตบริขารทัง้ปวง พร้อมกบัจารึกอกัษรไว้วา่ “ทา่นผู้หนึง่ผู้ใดใคร่จะบวช ก็จงใช้บริขาร
เหลา่นี”้ ชว่งเวลานีเ้องท่ีพระเวสสนัดรได้เปล่ียนเคร่ืองนุง่หม่ อรรถกถาชาดกกลา่วไว้ว่า  

 “...ทรงนุง่ผ้าเปลือกไม้สีแดง พาดหนงัเสือบนพระองัสา เกล้ามณฑลชฎาทรงถือเพศ
ฤาษี ทรงจบัธารพระกร เสดจ็ออกจากบรรณศาลา ยงัสิริแหง่บรรพชิตให้ตัง้ขึน้พร้อม ทรงเปลง่
อทุานว่า โอ เป็นสขุ เป็นสขุอยา่งยิ่ง เราได้ถึงบรรพชาแล้ว เสดจ็ขึน้สูท่ี่จงกรม เสดจ็จงกรมไปมา 
แล้วเสดจ็ไปส านกัพระราชโอรสธิดาและพระราชเทวี ด้วยความสงบเชน่กบัพระปัจเจกพทุธเจ้า...” 
(ภาพท่ี ๓๑) 

 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๓๑ วนปเวสน์   ชชูก  และจลุพน จิตรกรรมวดันาแสง่และวดับ้านก่อ  



๑๒๖ 
 

๕.๕ ชูชก 
 ฉากส าคญัในงานจิตรกรรมคือ ภาพชชูกและนางอมิตตดาในหมูบ้่านทนุนวิฏฐ

พราหมณ์คามในกาลิงครัฐ และฉากตอนเหลา่ภรรยาพราหมณ์ทัง้หลายรุมดา่นางอมิตตดาท่ีท่าน า้ 
เม่ือนางร้องไห้กลบัเรือน ชชูกจงึถามนางวา่เหตใุดร้องไห้ นางอมิตตดาจงึบรรยายให้ชชูกฟัง ชชูก
จงึลองท านายถึงเหลา่นางทัง้หลายให้นางอมิตตดาฟัง ดงัท่ีเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงได้
ระบรุายละเอียดเหลา่นางส าคญัท่ีมารุมดา่ในครัง้นัน้อยา่งนา่สนใจ ความตอนหนึง่กล่าววา่  

 “...บอ่ัน้ก็อีตาด าปากกว้าง ผวัมนัราดร้างหลายที บอ่ัน้ก็อีสรีผู้มกัชู้ ...บมี่ก็อีผีพราย
แมค้่าเหมีย้ง เกล้ามนัเกลีย้งดงัโพรงเลีย รู้วา่อีตาเพรียเมียพพราหมณ์อ้ายใส โป้งแคง่ใหยต่าหลวง 
อีนางยวงเมียพราหมณ์ผู้ตาหลิ่ว แมห่น้าปิว้นมยาน ...บอ่ัน้ก็อีจอมจกัเมียพราหมณ์น้องเกล้ามนั
อัว่ช้องคว่ีรุยราย ...รู้วา่อีตามนเมียพราหมณ์ผู้ตาเหลือกสากกาก เป็นขีข้ากทัง้ตวั ย่างหวัซอนไพ
หน้า...” 

 จิตรกรรมฝาผนงัท่ีบนัทึกภาพเหตกุารณ์ตอนหลงันีไ้ว้อย่างน่าสนใจคือ   วดัพระธาตุ
ดอยสเุทพฯ  และ วดับพุพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จิตรกรเองแม้จะได้รับอิทธิพลจากงานแบบ
ภาพพิมพ์กรุงเทพฯ แตก็่บรรจฉุากการรุมดา่นีไ้ว้ในฉากกณัฑ์ชชูกแทน ซึ่งรูปแบบดงักล่าวนีไ้ม่พบ
ในกลุม่ภาพพิมพ์กรุงเทพฯ ในระยะเวลาใกล้เคียงกนัเลย ลกัษณะการแสดงเน้นภาพฉากการรุมดา่
นางอมิตตดานีจ้งึมีความส าคญัในฐานะท่ีจะเป็นต้นเหตสุ าคญัในการถวายทานสองกมุารของพระ
เวสสนัดร ทัง้นีย้งัเป็นภาพท่ีสะท้อนสงัคมผู้หญิงในท้องถ่ินล้านนาได้อีกประการหนึ่งด้วย  (ภาพท่ี 
๓๒) 

 เม่ือนางอมิตตดาแนะน าให้ชชูกเดินทางไปน าเอาสองกมุารมาเป็นทาสรับใช้แทนตน 
ชชูกก่อนออกจากบ้านก็กระท าประทกัษิณนางอมิตตดา ฉากส าคญัท่ีเน้นคือ ภาพชชูกถกูฝูงสนุขั
ไล่จนต้องหนีขึน้ต้นไม้ เม่ือพรานเจตบุตรพบเห็นจึงคิดว่าชูชกคงจะมาขอสองกมุาร จึงหมายเล็ง
หน้าไม้เพ่ือฆ่าชชูกเสีย ชชูกจึงกล่าวอบุายว่าตนนัน้เป็นราชฑตู จนพรานเจตบตุรบอกทางไปสู่เขา
วงกตแก่ชชูกในท่ีสดุ 

 เป็นท่ีนา่สนใจวา่ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกมกัวาดจ านวนของสุนขัไว้แตกต่างกนั ทัง้นี ้
เวสสนัดรชาดกล้านนา ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง ได้ขยายเนือ้หาให้เห็นภาพบคุลิกลกัษณะของสนุขัแต่
ละตวั (มากกวา่ ๓๒ ตวั) ยกตวัอยา่งความตอนหนึง่กลา่ววา่  

  “...ตวัหนึ่งช่ือผู้ตบู มนัช่างแกว่นเชิงคบเชิงคาบ...ตวัหนึ่งช่ือผู้มอยด าปากห่างแล่น
คร่ังครางผบัปลาเสีย้งรวายตรี...ตวัหนึ่งช่ือผู้แดงหมุเห่า...ตวัหนึ่งช่ือผู้ด าปลอดตาแหวน...ตวัหนึ่ง
ช่ือว่าอ้ายลายตวัใหญ่ หนัหวัล้านไล่กระชงัเรือน...ตวัหนึ่งช่ือไฟเดือน ๖ หนัยาจกไล่เลิยทนั...ตวั



๑๒๗ 
 

หนึ่งช่ืออ้ายค าเครือขบหยาบ คัน้คาบได้บซ่วาง ง้างคางจิ่งออกได้ หนัพราหมณ์เข้าไปไกล้สลึดขึน้
ขบถง...” 

 จิตรกรพยายามวาดฝงูสนุขัให้มากเทา่กบัจ านวน ๓๒ ตวัเชน่เดียวกบัการวาดภาพ
บรรดาข้าวของเคร่ืองใช้ของชชูกท่ีหลน่กระจายขณะถกูสนุขัไลก่ดั เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียว
แดงบรรยายไว้อยา่งเห็นภาพวา่   

 “...หมาขีด้าบมาคัน้คาบถงค ูพราหมณ์พาโลนัง่ฅา่ไม้ ใคร่หวับ่ีให้หนัครัวมนัเร่ียรายลง
เตมเคล้าไม้...หนัผกับัว่เร่ียรุยราย คม็าเสียดายร้องไห้...มนัก็ร้องไห้จม่หาครัวว่าโอวยหนอ เข้ายาค ู
อนัใสน่ า้หวานก็เสียไพ ชิน้ส้มเนา่อนัจกักินทอนคคูเ็สียไพ...ปลาซะลากแห้งอยา่งขา่ได้ ๓ ปีชิน้บมี่
ยงัเหลือแตก้่างคเ็สียไพ...” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วดับพุพาราม จ.เชียงใหม่ วดัพระธาตดุอยสเุทพฯ จ.เชียงใหม่ 

ภาพท่ี  ๓๒ เหลา่นางพราหมณีรุมดา่นางอมิตตดา 



๑๒๘ 
 

๕.๖ จุลพน 
เม่ือพรานเจตบตุรให้พราหมณ์ชชูกบริโภคแล้ว ให้กระบอกน า้ผึง้และขาเนือ้ยา่งแก่ชู

ชก เพ่ือเป็นเสบียงเดนิทาง พรานเจตตบตุรยืนอยูเ่หนือหนทางพร้อมกบัยกมือเบือ้งขวาขึน้ และ
พรรณนาถึงเส้นทางไปหาพระเวสสนัดร ตรงไปสูอ่าศรมฤาษีอจัจตุฤาษี อรรถกถาชาดกกลา่วถึง
บคุลิกของอจัจตุฤาษีไว้วา่ “...มีฟันเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ ทรงเพศเป็นพราหมณ์ มีขอส าหรับสอย
ผลาผล ภาชนะส าหรับใช้ในการบชูาเพลิง กบัทัง้ชฎา ครองหนงัเสือเหลือง นอนเหนือแผน่ดิน 
นมสัการเพลิง” จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในทกุแหง่ ไมเ่น้นฉากเนือ้หาของเหตกุารณ์นี ้ มีเพียง
เฉพาะการวาดพรานเจตบตุรยืนใช้มือขวาชีท้างเข้าสูเ่ขาวงกตให้กบัชชูก (อนันิยมรวมไว้ในชชูก) 

 
๕.๗ มหาพน 

 เม่ือชูชกพบอจัจุตฤาษี ก็ใช้อุบายว่ามาหาพระเวสสนัดร จนอจัจุตฤาษีเช่ือและเชือ้
เชิญให้ชชูกนอนท่ีน่ีและกินผลไม้จนอ่ิม รุ่งขึน้ เม่ือจะชีห้นทาง จึงเหยียดมือขวาออกไปพร้อมกับ
พรรณนาถึงเส้นทางไปสู่เขาวงกต แม้ว่าจุดเน้นในวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกทัง้ในอรรถกถาและ
เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง จะบรรยายถึงพรรณพฤกษา สตัว์ป่า สระโบกขรณี สระมุจลิ
นทร์ ฯลฯ แตจุ่ดเน้นในงานจิตรกรรมกลบัพบว่าให้ความส าคญักบัฉากการเข้าพบอจัจุตฤาษีและ
อจัจุตฤาษีชีท้างให้กับชูชก(พร้อมกับการวาดเทือกเขาป่าไม้  ) อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า การวาดภาพ
อจัจตุฤาษีนิยมเน้นให้มือซ้ายถือพดัไว้ (ภาพท่ี ๓๓) 
 



๑๒๙ 
 

 
 
 
 
๕.๘ กุมารบรรพ์ 

 ฝ่ายชชูก เดินทางไปจนถึงฝ่ังสระโบกขรณีตามทางท่ีพระอจัจตุดาบสบอก หากแตว่า่
เป็นเวลาเย็นเกินไปเสียแล้ว เกรงวา่นางมทัรีจะกลบัอาศรม จงึคดิวา่พรุ่งนีเ้วลาพระนางเสดจ็ไปป่า 
เราจงึไปสูอ่าศรมบทเฝ้าพระเวสสนัดร ทลูขอกมุารกมุารีทัง้สอง เม่ือพระนางยงัไมเ่สดจ็กลบั ก็จกั
พาสองกมุารกมุารีนัน้หลีกไป ชชูกจงึขึน้สูเ่นินภผูาแหง่หนึง่ในท่ีไมไ่กลสระนัน้นอน ณ ท่ีมีความ
ส าราญ 

 จดุเน้นของเหตกุารณ์ในงานจิตรกรรมคือ ตอนชชูกทลูขอสองกมุารกบัพระเวสสนัดร 
พระเวสสนัดรตรัสยินดี แตข่อให้รอจนถึงรุ่งเช้าควรมาพาสองกมุารไปด้วยเย็นนีพ้ระนางมทัรีจะ
เดนิทางกลบัอาศรมตามกิจประจ าวนัของนาง เหตกุารณ์ตอนนีน้ิยมวาดภาพชชูกพนมมืออยูเ่บือ้ง
หน้าพระเวสสนัดร ล าดบัตอ่มาคือภาพสองกมุารหลบอยู่ในสระบวัหน้าอาศรม อนัเน่ืองจากได้ยิน
บทสนทนาของพระเวสสนัดรและชชูก กระทัง่รุ่งเช้าชชูกเดนิทางมาทลูขอสองกุมาร พระเวสสนัดร

ภาพท่ี  ๓๓ มหาพน จิตรกรรมวดับ้านก่อ  

 



๑๓๐ 
 

จงึตรัสเรียกให้ขึน้จากสระบวันัน้ ฉากท่ีส าคญุท่ีสดุคือการถวายทานสองกมุารให้แก่ชชูก นิยมวาด
ภาพตอนพระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโนทกลงบนมือพราหมณ์ชชูก สอดคล้องกบัเวสสนัดรชาดก ฉบบั
ไผแ่จ้เรียวแดง ความตอนหนึ่งกลา่ววา่  

 “....คนัวา่มหาสตัว์เจ้าตดัคา่ลกูเต้าแล้ว คเ็ล้าโลมลกูแก้วอยูใ่นค า เจ้าคน็ าเอา ๒ ขา
เมือสูใ่นกู่แก้วอาราม แล้วเจ้าคถื็อน า้ต้นคนัทีมาไว้ท่ีไลก้ตนค า เจ้าคก็ระท าเอายงัประหญา
สพัพญัญหืูอ้หมัน้ รัดราดรัง้กบัตน จิ่งเรียกเอาพราหมณ์ผู้ เทียวหนมาไกล้ เจ้าคหื็อ้ ๒ แก่นไธ้เป็น
ทานแก่ชชูกพราหมณ์เป็นขนาดน า้ต้นหยาดกฎหมาย ...เจ้าก็ไหลหลัง่ถัง่น า้ตกเหนือมือพราหมณ์
แล้วคหื็อ้ลกูแก้วเป็นทาน....” (ภาพท่ี ๓๔,๓๕ ) 

 นอกจากนี ้ จดุเน้นจิตรกรรมยงัอยูท่ี่ฉากชชูกน าสองกมุารเดนิทางออกไปจากอาศรม 
พร้อมกบัมดัมือสองกมุาร เฆ่ียนตีสองกมุาร แม้ในเนือ้หาวรรณกรรมจะกลา่วถึงความปริวิตกของ
พระเวสสนัดรอยูช่ัว่ขณะ อรรถกถาชาดกกลา่วว่า  

 “...ความปริวิตกได้เกิดขึน้แก่พระเวสสนัดรมหาสตัว์ ด้วยทรงสิเนหาในพระโอรสและ
พระธิดาอย่างนีว้า่ พราหมณ์นีเ้บียดเบียน ลกูทัง้สองของเราเหลือเกิน เม่ือไมอ่าจกลัน้ความโศกไว้
ได้ดงันี ้ เราจกัติดตามไปฆ่าพราหมณ์เสีย แล้วน าลกูทัง้สองกลบัมา แตน่ัน้ กลบัทรงหวนคิดได้วา่ 
การท่ีลกูเราทัง้สองถกูเบียดเบียน เป็นความล าบากย่ิง นัน่ไมใ่ชฐ่านะ การบริจาคปิยบตุรทานแล้ว 
จะเดือดร้อนภายหลงั หาใชธ่รรมของสตับรุุษไม.่.. ”  

 อยา่งไรก็ดี เราพบวา่งานจิตรกรรมก็มิได้แสดงบรรยากาศนีไ้ว้ อนัเป็นความจงใจท่ีจะ
ชีใ้ห้เห็นทานบารมีอนัยิ่งใหญ่ของพระเวสสนัดร 

 ควรกล่าวด้วยว่า ในกณัฑ์กมุารบรรพ์นี ้ กลา่วถึงลกัษณะบรุุษโทษ ๑๘ ประการของชู
ชกอรรถกถาชาดกกลา่ววา่  

 “... บทวา่ พลงกปาโท ได้แก่ ตีนแป  บทวา่ อทธนโข ได้แก่ เล็บเนา่. บทวา่ โอพทธปิณ
ฑิโก ได้แก่ มีเนือ้ปลีแข้งหย่อนลงข้างลา่ง บทวา่ ทีโฆตตโรฏโฐ ได้แก่ ประกอบด้วยริมฝีปากบน
ยาวย่ืนปิดปาก บทว่า จปโล ได้แก่ มีน า้ลายไหล บทว่า กฬาโร ได้แก่ ประกอบด้วยเขีย้วย่ืนออก
เหมือนเขีย้วหม ู บทวา่ ภคคนาสโก ได้แก่ ประกอบด้วยจมกูหกัคือไมเ่สมอกนั บทวา่ โลหมสส ุ
ได้แก่ มีหนวดมีสีเหมือนทองแดง บทว่า หริตเกโส ได้แก่ มีผมสีเหมือนทองงอกหยิก บทวา่ วลีน  
ได้แก่ หนงัย่นเป็นเกลียวทัว่ตวั บทวา่ ตลิกาหโก ได้แก่ เกล่ือนไปด้วยกระด า  บทวา่ ปิงคโล ได้แก่ 
มีตาเหลือกเหลือง คือประกอบด้วยตาทัง้สองคล้ายตาแมว บทวา่ วินโต ได้แก่ มีคดในท่ี ๓ แหง่ คือ 
เอว หลงั คอ บทวา่ วิกโฏ ได้แก่ มีเท้าลัน่  ท่านกล่าววา่ มีท่ีตอ่กระดกูมีเสียง ก็มี คือประกอบด้วยท่ี
ตอ่กระดกูมีเสียงดงัเผาะๆ  บทวา่ พรหา ได้แก่ ยาว....” 



๑๓๑ 
 

 เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงได้แสดงไว้เชน่กนั ความตอนหนึง่กลา่ววา่  
 “...พลงกปาโท ตีนพราหมณ์หดเปนทดู เปนดงัตีนช้างอยู่ลนุยนุ ...มีตุน่ชิน้อนัยานลง

ทดัสะแอว  ...ริมปากเส้ายานยะยาบ ยานตาบคาบปกคาง ดงัพราหมณ์ขดคดก้อง เขีย้วงอนงอก
ปนูกลวั กฏฺุโฐ หลงัมนัดงัหลงัช้าง ปมุป้างสวดทนุยนุ อตฺโถ ตามนัพายนอกมืนหิบย่ี...โลหม ส  
หนวดมนัแดงจกัข่ี เป็นดงัหนวดกุ้งจ่ีเปลวไฟ วริน  ตนมนัเต็มไพด้วยไฝด าไฝแดงแลมีกลิ่นอนัเหม็น
ส้ม...ตามนัเหลือ้มมะมาบ เหลือ้มสากกากปนูกลวั วิเกนโต กระดกูมนัลัน่คะครุดคะคราด ...อชินา
นิจยทโธ หนงัเสือหนาหม่ห้อย...อมนสุโส มนัผู้ นีบ้ใ่ชค่นเคยคู.่..มนัผู้ นีร้อยวา่เป็นผีเสือ้..มส โลหิต  
อาหารมนัยอ่มมีชิน้แกมเลือด...”๓๙ 

 

 
 

 

                                                           
๓๙ อดุม รุ่งเรืองศรี, เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง, ๒๘๒. 

ภาพท่ี  ๓๔  กมุารบรรพ์ จิตรกรรมวดันาแสง่  

 

 



๑๓๒ 
 

 
 
 
 
๕.๙ มัทรี 
  พระเวสสนัดรราชฤาษีทรงบริจาคปิยบตุรมหาทาน ท าให้เกิดมหศัจรรย์ มหาปฐพี
บนัลือลัน่โกลาหลเป็นอนัเดียวกนัตลอดถึงพรหมโลก เช่นเดียวกบัเหล่าเทวดาสัง่ให้เทพบตุร ๓ 
องค์วา่ จ าแลงกายเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง กัน้ทางเสดจ็พระนางมทัรีไว้ แม้พระนางวิงวอน
ขอทางก็อยา่ให้ จนกวา่ดวงอาทิตย์อสัดงคต พงึจดัอารักขาให้ดี เพ่ือไมใ่ห้ราชสีห์เป็นต้น 
เบียดเบียนพระนางได้ จนกว่าได้เสดจ็เข้าอาศรม ด้วยแสงจนัทร์  
  จิตรกรรมฝาผนงัวดันาแสง่ จ.ล าปาง ได้แสดงให้เห็นภาพนางมทัรีประทบันัง่พนมอญั
ชลีุ เผชิญหน้ากบัราชสีห์ เสือเหลือง และเสือโคร่ง ขณะท่ีเหนือภาพต้นไม้ แสดงรูปวงกลมสีเหลือง

ภาพท่ี  ๓๕  กมุารบรรพ์และมทัรี จิตรกรรมวดันาแสง่  

 



๑๓๓ 
 

ท่ีนา่จะหมายถึงพระจนัทร์ ทัง้นีน้า่จะสมัพนัธ์กบัวรรณกรรมในบทท่ีว่าพระนางจะเสดจ็เข้าสู่
อาศรมด้วยแสงจนัทร์ เพ่ือรอจนกว่าการทานสองกมุารจะสมัฤทธ์ิผลตามเจตนาของพระเวสสนัดร 
และอรรถกถาเวสสนัดรชาดก กลา่ววา่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในคืนนัน้เป็นวนับรูณมี หมายถึง วนั
จนัทร์เพ็ญหรือวนัขึน้ ๑๕ ค ่า นัน่เอง 
  จดุเน้นงานจิตรกรรมอยูท่ี่สญัลกัษณ์ราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลืองมาขวางทางมทัรี
และฉากนางมทัรีร้องไห้คร ่าครวญหาสองกมุาร พร้อมกบัเดนิเท่ียวไปในป่ายามราตรีเพ่ือค้นหาสอง
กมุาร จนกระทัง่รุ่งเช้านางมทัรีถึงกบัสลบลงแทบพระบาทของพระเวสสนัดร กระทัง่พระเวสสนัดร
ครองสตแิล้วใช้น า้ลบูพระพกัตร์ให้นางต่ืนฟืน้ จงึกลา่วเหตแุหง่การทานบตุรทัง้สองให้นางมทัรีฟัง 
นางจงึอนโุมทนาบญุทานนีด้้วย (ภาพท่ี ๓๖) 

 
๕.๑๐ สักกบรรพ์ 

 เม่ือนางมทัรีอนโุมทนาในการทานสองกมุารแล้ว พระอินทร์ด าริห์วา่ เม่ือวนัวานนี ้พระ
เวสสนัดรมหาราชนีไ้ด้ประทานปิยบตุรแก่ชชูกพราหมณ์ แผ่นดนิไหว บดันี ้ ถ้าจะมีคนต ่าช้าผู้หนึง่
ไปเฝ้าพระเวสสนัดร ทลูขอพระนางมทัรีไป พระเวสสนัดรก็จะเปล่าเปล่ียวขาดผู้ปฏิบตั ิ เราจะ
จ าแลงเพศเป็นพราหมณ์ ทลูขอพระนางมทัรี ให้ถือเอาทานนัน้เป็นยอดแหง่ทานบารมี ท าให้ไม่
ควรสละแก่ใครๆ แล้วถวายพระนางเจ้านัน้คืนท้าวเธอไว้อีก แล้วกลบัเทวสถานของเรา พระอินทร์
จงึเสดจ็ไปสูส่ านกัแหง่เวสสนัดรในเวลาพระอาทิตย์ขึน้  
  จดุเน้นงานจิตรกรรมอยูท่ี่การวาดพระอินทร์ เหาะลงมาแปลงกายเป็นพราหมณ์(ใช้สี
เขียว)มาทลูขอนางมทัรี อีกฉากหนึง่คือการหลัง่น า้สิโณทกให้กบัพราหมณ์อนัแสดงสญัลกัษณ์การ
ถวายทานนางมทัรี (ภาพท่ี ๓๖) 

 



๑๓๔ 
 

 

ภาพท่ี ๓๖ มทัรี สกักบรรพ์ และมหาราช จิตรกรรมวดันาแสง่  

 



๑๓๕ 
 

 

ภาพท่ี ๓๗ มหาราช จิตรกรรมวดันาแสง่  

 



๑๓๖ 
 

 
 
 
 
๕.๑๑ มหาราช 

 เม่ือพราหมณ์ชชูกพาพระชาลีพระกณัหาทัง้สององค์เดนิทาง ๖๐ โยชน์ เหลา่เทวดา
ได้อารักขาพระกมุารกมุารี ฝ่ายชชูก ครัน้ดวงอาทิตย์อสัดงคต ชชูกก็ผกูพระกมุารกมุารีทัง้สองไว้ท่ี
ใต้ต้นไม้ ให้สองกมุารบรรทมเหนือพืน้ดนิ ตนเองขึน้ต้นไม้นอนท่ีคา่คบก่ิงไม้ จดุเน้นงานจิตรกรรม
อยูท่ี่ภาพชชูกนอนบนต้นไม้ ขณะท่ีมีเทพเทวดาแปลงกายเป็นพระเวสสนัดรและนางมทัรีมา
อภิบาลสองกมุาร 

 ประเดน็ท่ีนา่สนใจคือ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์มหาราชนี ้มีจดุเน้นหลากหลาย
มาก ทัง้การพบกนัของสองกมุารกบัพระเจ้าสญัชยั การจดัเตรียมส าหรับอาหารเพ่ือต้อนรับพระ
เวสสนัดรและนางมทัรี การจดัเตรียมการแสดงร่ืนเริงตา่งๆ รวมถึงอาการอาหารไม่ยอ่ยของชชูก
จนกระทัง่ถึงแก่กาลกิริยาไปในท่ีสดุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง ได้
เพิ่มเตมิเนือ้หาการท าศพชชูกไว้ด้วย ซึง่ไม่ปรากฏกล่าวถึงพิธีกรรมนีใ้นอรรถกถาชาดก ส่วนหนึง่

ภาพท่ี ๓๘ มหาราช จิตรกรรมวดันาแสง่ แผน่ท่ี ๒ 

 



๑๓๗ 
 

ของฉากงานพิธีศพชชูกปรากฏอยา่งชดัเจนในจิตรกรรมวดันาแสง่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง และ
จิตรกรรมวดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง (ภาพท่ี ๓๗,๓๘) 

 เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กลา่วถึงบรรยากาศการจดัศพชชูกไว้อยา่ง
นา่สนใจ ความตอนหนึง่กลา่ววา่  

 “...เขาจิ่งจากนัวา่ ยงัมีท่ีหนึ่งเปนป่าไม้งิว้ เปนท่ีแร้งมาจบัอยูขี่เ้พียงกลางขา...ควรดี
หามเอาพราหมณ์เถ้าลาวเกลา่ไพทอดเสียท่ีนัน้   ....เขาคเ็ทา่ไพได้พระคลูวาตน ๑ ด ่าๆ   ต ่าทะห
ลกึขกึ เอาหางแหรหกึมาแปลงสายสนกุบาตร มนัก็เทา่นุ่งผ้าย้อมฝาดอยูง่ะงนงะงน ทงัตวัมนัเทียร
ยอ่มเปนขีเ้ขีย้นขีข้ากบเ่ว้นท่ีทางใด...มนัร้องว่าอบุาสกเฮิย อยูถ้่าเราก่อน วา่อัน้แล้วคล็วดเอาไม้
เท้ามนัตอ่ยโรงพราหมณ์ว่า กสุลาธมัมา อกสุลาธมัมา   มงึพราหมณ์จุง่เบน่หลงัขึน้เมืองฟ้า มงุ
จุง่อวา่ยหน้าลงสูอ่วิจีเทิอะเน้อ...” 
  
๕.๑๒ ฉกษัตริย์ 

 เม่ือพระเจ้าสญัชยัไถ่สองกุมาร ได้โปรดให้จดัทพัเคล่ือนพลไปรับพระเวสสนัดรและ
นางมทัรี  เม่ือกองทพัไปถึงใกล้เขตอาศรม พระเวสสนัดรเข้าใจว่าเหล่าปัจจามิตรของเราปลงพระ
ชนม์ พระชนกของเรา แล้วมาเพ่ือต้องการตัวพระองค์ จึงพาพระนางมัทรีเสด็จขึน้ภูผา
ทอดพระเนตรดกูองทพั กระทัง่พระเจ้าสญัชยัด าเนินพระบาทด้วยพระองค์เดียวเข้าสู่อาศรม จึงท า
ให้เหตกุารณ์ของกษัตริย์ทัง้ ๖ พบกนั (ภาพท่ี ๓๙) 

 จิตรกรรมท่ีเน้นความสมัพนัธ์ของทัง้ ๖ กษัตริย์เป็นอยา่งมากคือ จิตรกรรมฝาผนงั
วิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง กลา่วคือ ได้แสดงฉากท่ีไม่พบในแหง่ใด
สอดคล้องกบัอรรถกถาชาดก ความตอนหนึง่กล่าววา่  

 “...พระนางมทัรีทรงคร ่าครวญด้วยพระสรุเสียงอนัดงั พระกายสัน่ถึงวิสญัญีภาพล้ม
ลงเหยียดยาวเหนือปฐพี ฝ่ายพระชาลีและพระกณัหาก็เสดจ็มาโดยเร็วถึงพระชนนี ก็ถึงวิสญัญี
ภาพล้มลงทบัพระมารดา ในขณะนัน้ น า้นมก็ไหลออกจากพระยคุลถนัของพระนางมทัรี เข้าพระ
โอษฐ์แหง่กมุารกมุารีทัง้สองนัน้ ... ฝ่ายพระเวสสนัดรทอดพระเนตรเห็นพระปิยบตุรบตุรี ก็ไมอ่าจ
ทรงกลัน้โศกาดรูไว้ ถึงวิสญัญีภาพล้มลง ณ ท่ีนัน้เอง แม้พระชนกและพระชนนีแหง่พระเวสสนัดร 
ก็ถึงวิสญัญีภาพล้มลงในท่ีนัน้ เหมือนกนั เหลา่อ ามาตย์หกหม่ืนผู้สหชาตขิองพระมหาสตัว์ เห็น
กิริยาของ ๖ กษัตริย์ดงันัน้ ก็ถึงวิสญัญีภาพล้มลง ณ ท่ีนัน้ เหมือนกนั บรรดาราชบริพารทัง้หลายท่ี
เห็นเหตกุารณ์อนันา่สงสารนัน้ แม้คนหนึง่ก็ไมอ่าจด ารงอยูไ่ด้โดยภาวะของตน  อาศรมบททัง้สิน้ได้
เป็นเหมือนป่ารัง อนัลมยคุนัตวาตย ่ายีแล้ว ขณะนัน้ ภผูาทัง้หลายก็บนัลือลัน่ มหาปฐพีก็หวัน่ไหว 



๑๓๘ 
 

....ครัง้นัน้ ท้าวสกักเทวราชทรงด าริวา่ กษัตริย์ทัง้ ๖ องค์ พร้อมด้วยราชบริษัทถึงวิสญัญีภาพ ไมมี่
ใครแม้คนหนึง่ท่ีสามารถจะลกุขึน้ รดน า้ลงบนสรีระของใครได้ เอาเถอะ เราจกัยงัฝนโบกขรพรรษ
ให้ตกลงเพ่ือชนเหล่านัน้ ในบดันี ้ ด าริฉะนี ้ แล้วจงึยงัฝนโบกขรพรรษให้ตกลง ณ สมาคมแหง่
กษัตริย์ทัง้ ๖ พระองค์ ชนเหลา่ใดใคร่ให้เปียกชนเหล่านัน้ก็เปียก เหล่าชนท่ีไมต้่องการให้เปียก แม้
สกัหยาดเดียวก็ไมต่ัง้อยูใ่นเบือ้งบนแหง่ชนเหลา่นัน้ เพียงดงัน า้กลิง้ไปจากใบบวั ฉะนัน้ ฝนโบกขร
พรรษนัน้เป็นเหมือนน า้ฝนท่ีตกลงบนใบบวั ด้วยประการฉะนี ้ ในกาลนัน้ กษัตริย์ทัง้ ๖ พระองค์ก็
กลบัฟืน้พระองค์ มหาชนทราบความมหศัจรรย์วา่ ฝนโบกขรพรรษตก ณ สมาคมพระญาตแิหง่พระ
มหาสตัว์ และแผน่ดินไหว....”  

 
๕.๑๓ นครกัณฑ์ 

 ในวนัเสดจ็เข้าพระนคร พระเวสสนัดรทรงพระด าริ ในเวลาใกล้รุ่งวา่ พรุ่งนี ้ ครัน้ราตรี
สวา่งแล้ว พวกยาจกรู้ว่าเรากลบัมาแล้ว ก็จกัพากนัมา เราจกัให้อะไรแก่ยาจก ท าให้พระอินทร์
ลว่งรู้ จงึบนัดาลให้ฝนรัตนะเจ็ดตกเป็นราวกะฝนลกูเห็บ ให้ตกในพระนครทัง้สิน้สงูประมาณเขา่ 
วนัรุ่งขึน้ พระเวสสนัดรจงึโปรดให้พระราชทานทรัพย์ท่ีตกอยูใ่นพืน้ท่ีข้างหน้าและข้างหลงัแหง่
ตระกลูนัน้ๆ วา่ จงเป็นของตระกลูเหลา่นัน้ แล้วให้น าทรัพย์ท่ีเหลือขนเข้าท้องพระคลงั กบัด้วย
ทรัพย์ในพืน้ท่ีแหง่พระราชนิเวศน์ของพระองค์ แล้วให้เร่ิมตัง้ทานมขุ  

 เราพบว่า จิตรกรรมท่ีน าเสนอภาพท่ีสอดคล้องกบันครกัณฑ์อย่างยิ่งคือ จิตรกรรมวดั
พระธาตลุ าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง และจิตรกรรมวดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง  (ภาพท่ี 
๓๙) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 
 ภาพท่ี ๓๙   มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกณัฑ์ จิตรกรรมวดันาแสง่  

และวดัพระธาตลุ าปางหลวง  
 



๑๔๐ 

 
บทที่ ๔ 

จิตรกรรมเวสสันดรบนผืนผ้าพระบฏ 
 

 สตุตนัตปิฎก ในพระไตรปิฎก ได้กลา่วถึงจิตรกรรมบนผืนผ้าไว้ตอนหนึง่วา่  
 “....ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย จิตรกรผู้ท าจิตรกรรมนัน้  เม่ือมีเคร่ืองเขียนพร้อมสีต่างๆ 

พร้อมแล้ว เป็นต้นวา่คร่ัง ขมิน้ สีเขียว สีแดง จงึกระท าจิตรกรรมเป็นรูปบรุุษหรือสตรี ประกอบด้วย
อวยัวะน้อยใหญ่ ลงบนกระดาษอนัเรียนง่าย หรือท่ีฝาผนงั หรือในแผน่ผ้า...”๑  

 สนันิษฐานว่า จิตรกรรมบนผืนผ้าคงมีปรากฏมาแล้วในครัง้พุทธกาล ในวฒันธรรม
อินเดียและศรีลงักา๒ 

 การวาดภาพบนผืนผ้าประดบัอาคารทางพุทธศาสนา เป็นคตินิยมในพุทธศิลป์สาย
นิกายมหายาน๓  ในศิลปะไทย เราพบว่าได้รับความนิยมและปรากฏหลักฐานมากท่ีสุดในสมัย
รัตนโกสินทร์เป็นต้นมา  ส าหรับศลิปะล้านนา เราพบหลกัฐานท่ีมีอายเุก่าท่ีสดุในช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี ๒๑ – ๒๒ วาดเป็นรูปพระพทุธเจ้า แสดงตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ในระยะหลงัช่วง
พทุธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ นิยมวาดพุทธประวตัิพุทธเจ้า โดยเฉพาะเร่ืองทศชาติชาดก,เวสสนัดร
ชาดก๔  ส าหรับพระบฏท่ีวาดเล่าเร่ืองเวสสนัดรชาดกนัน้ สามารถแบง่ออกเป็น ๒ รูปแบบคือ แบบ
แขวน วาดเป็นผืนผ้าเลา่เร่ืองแตล่ะฉากหรือกณัฑ์  และแบบผืนยาวคือวาดจิตรกรรมตอ่เน่ืองกนัไป
บนผืนผ้าขนาดยาว  

 พระบฏท่ีรู้จกักนัดีในศลิปะล้านนา เชน่ พระบฏวดัทุง่คา อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง, พระบฏ
วดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู เป็นต้น ในช่วงระยะพ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ วิทยาลยัอินเตอร์เทค จ.ล าปาง และกลุม่หนอ่ศิลป์ คณะวิจิตรศลิป์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ได้ค้นพบภาพพระบฏอนัเป็นข้อมลูใหมจ่ านวนมาก ส าหรับข้อมลูท่ีใช้ใน
การศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย 

                                                           

 ๑ อ้างถึงใน คงเดช  ประพฒัน์ทอง, พระบฏและสมุดภาพไทย (กรุงเทพฯ: กองพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
กรมศิลปากร,๒๕๒๗),๑๖. 

 ๒ สรุศกัด์ิ เจริญวงศ์, วถิีไทยในภาพพระบฏ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,๒๕๒๗),๒๕. 
 ๓ มาลินี  คมัภีรญาณนนท์, ประวัตศิาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่ น (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๒),

๑๗. 
 ๔ จารุณี  อินเฉิดฉาย, “พระบฏ : พทุธศิลป์บนผืนผ้า,” เมืองโบราณ ๒๘, ๔ (ตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๔๕) : ๕๑ 

– ๖๑. 



๑๔๑ 
 

ตารางท่ี  ๖ ข้อมลูพระบฏท่ีใช้ในการศกึษา 
 
วัดและที่ตัง้ ปีที่สร้าง/ช่างท่ีวาด หมายเหตุ 
วดันาคตหลวง อ.แมท่ะ จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๔๒ ผืนยาว ๑ ผืน 
วดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู  ๒๕ ผืน 
วดัปงสนกุ อ.เมือง จ.ล าปาง  มี ๒ ชดุ 
วดับ้านสกั อ.เมือง จ.ล าปาง  ๒๔ ผืน 
วดัทุง่คา อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง หลวงพอ่ป้อ(ป้อ อดุหนนุ)  
 

 ในบทนีจ้งึใช้พระบฏวดันาคต อ.แมท่ะ จ.ล าปาง ซึง่ระบปีุท่ีสร้างไว้  พ.ศ.๒๔๔๒ เป็น
ต้นแบบในการวิเคราะห์ โดยแบง่เนือ้หาในบทเป็น ๓ สว่นคือ รูปแบบศลิปะและลกัษณะเฉพาะ
ของพระบฏในแตล่ะแหง่ ,ความสมัพนัธ์กบัวรรณกรรม และบทบาทของพระบฏในพิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 

๑. ลักษณะเฉพาะของพระบฏ 
 

๑.๑. พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
 พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ นับเป็นหลักฐานชิน้ส าคัญในพระบฏกลุ่มท่ีวาด
ตอ่เน่ืองกนัไปบนผืนผ้าขนาดยาว ๕ มีจารึกระบไุว้ว่าคือ “ ผ้าคา่วเวสสนัตระ” และ จารึกอายกุาร
สร้างไว้ พ.ศ.๒๔๔๒๖ จากจารึกอกัษรธรรมล้านนาพบวา่ ได้ถวายไว้ในชว่ง “วิสาขะบณุณมี...เดือน 
๘ เพ็ง” และศรัทธาผู้สร้างถวายคือ “พญาสีวิไชย” มุ่งหวังการถวายเพ่ือค า้ชูพุทธศาสนาให้ถึง 
๕,๐๐๐ พระวสา  
 โครงสร้างสี  ใช้สีหลกัคือ สีฟ้า-น า้เงิน, สีแดง,สีเขียว,สีเหลือง วาดเป็นกลุ่มภาพเล่า
เร่ืองตัง้แต่พระมาลยั   ทศพรไปจนถึงนครกัณฑ์  รูปแบบแสดงให้เห็นร่องรอยของงานจิตรกรรม
แบบพืน้บ้าน ผสมผสานอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างเช่น การวาดภาพธงชาติสยาม 

                                                           

 ๕ เธียรชาย อกัษรดิษฐ์ และคณะ, รายงานการวจิัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบงานศิลปกรรมทางพุทธ
ศาสนาของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่า และชุมชนแม่ทะ จังหวัดล าปาง  (เชียงใหม่: ศนูย์โบราณคดี
ภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๕๒), ๙๗. 

 ๖ สรุชยั   จงจิตรงาม, “พระบฏวดันาคตหลวง : การค้นพบใหมข่องจิตรกรรมล้านนา,”   เมืองโบราณ ๓๔, ๓ 
( กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๕๑) : ๑ – ๖. 



๑๔๒ 
 

กลา่วคือ ธงสีแดงมีรูปช้างเผือกอยูก่ลางธง เป็นต้น  และพม่า-ไทใหญ่ ตวัอย่างเช่น เคร่ืองแตง่กาย 
เป็นต้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเทียบเคียงได้กบัจิตรกรรมในวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง 
จ.ล าปาง 
 การจดัองค์ประกอบภาพนัน้ วาดเป็นกลุม่ภาพ โดยใช้ตวัละครหลกัและตวัรองจดัเป็น
กลุ่ม คั่นฉากด้วยเส้นสินเทาท่ีนิยมแสดงเป็นผืนดินหรือภูเขา แทรกด้วยสัตว์นานาชนิด ด้าน
รูปแบบศิลปะ ยังคงวาดภาพพระเวสสันดร – นางมัทรี (ทัง้ในแบบกษัตริย์และทรงเพศฤาษี) 
จุดเด่นของพระบฏหรือผ้าค่าวพระเวสนีคื้อ การแสดงฉากท่ีเน้นย า้ลักษณะเฉพาะของฉากนัน้  
ตวัอย่างเช่น ฉากพระเวสสันดรถวายช้างปัจจัยนาเคนทร์ ผู้ เขียนใช้เพียงพระหัตถ์ซ้ายของพระ
เวสสนัดรเก่ียวคล้องงวงช้างไว้ พระหตัถ์ขวาประคองหลัง่ทกัษิโณทกให้เหล่าพราหมณ์  จากการ
เปรียบเทียบการตีความหมายฉากนี ้จะพบว่าส่วนใหญ่วาดเป็นการจบัปลายงวงช้าง ทัง้ยังวาด
พราหมณ์ไว้เพียง ๕ พราหมณ์ ทัง้ท่ีส่วนใหญ่วาดไว้ ๘ พราหมณ์ ตามเนือ้หาวรรณกรรม เป็นต้น 
(ภาพท่ี ๔๐) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔๐ หิมพานต์ พระบฏวดันาคตหลวง 
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 
 



๑๔๓ 
 

๑.๒ พระบฏวัดพระยืน อ.เมือง จ.ล าพูน 
 พระบฏวาดเป็นผืนแตล่ะฉากครบ ๑๓ กณัฑ์ รวมทัง้เร่ืองพระมาลยัด้วย จ านวนรวม 
๒๕ ผืน จากการศกึษาของนกัวิชาการประจ าพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตหิริภญุไชย กลา่ววา่ น่าจะ
สร้างราว พ.ศ.๒๔๐๐ - ๒๔๒๐ เป็นสมบตัขิองวดัมาแตเ่ดมิผู้ถวายทานให้แก่วดัคือ พอ่หนานตา - 
แมค่ าป้อ  อิสระ  ชาวล าพนู ปรากฏหลกัฐานการบอกเลา่ใช้งานหลงัสดุในสมยัท่ี พระคนัธวงศ์
เถระ หรือ ครูบาวงศ์ เป็นเจ้าอาวาส (ชว่ง พ.ศ.๒๔๔๗-๒๔๖๙)  และมีการใช้งานครัง้สดุท้ายราว 
พ.ศ.๒๕๐๖๗ 

 การเขียนภาพวาดโครงร่างด้วยเส้นดินสอด าและระบายโดยสีฝุ่ น ใช้คูสี่หลกั คือ สีน า้
เงิน (ฟ้า) กบัแดง(ส้ม) ระบายสีคอ่นข้างเบาบาง เน้นความส าคญัของลายเส้น รูปทรง และรูปร่าง
ของการเขียนพืน้ดนิ  ทิวเขา ท้องฟ้าด้วยฝีแปรง และลายเส้นคดโค้งหรือกรอบสินเทา ตอนล่างของ
พระบฏเป็นลายกรวยเชิง คล้ายจิตรกรรมท่ีแสดงอิทธิพลกลุ่มช่างพม่า - ไทใหญ่ ในขณะเดียวกนัก็
คล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิหารวดัเก่าท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน ในแง่การจดั
องค์ประกอบศลิปะ (ภาพท่ี ๔๑) 

 เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ ลายกรวยเชิงในพระบฏนี ้มีการสอดแทรกรูปคล้ายผลสปัปะรด ซึ่ง
เราจะพบว่ามีความนิยมมากในงานไม้แกะสลักประดบัวิหารหรืออุโบสถล้านนาในระยะพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ ซึ่งน่าจะรับอิทธิพลจากกลุ่มงานศิลปะพม่าท่ีรับปรับเปล่ียนแบบแผนลวดลาย
ตะวนัตก อนัเป็นผลจากการล่าอาณานิคมขององักฤษ ท่ีพม่าในสมยัปลายราชวงศ์คองบอง โดย
เฉพาะท่ีมณัฑเลย์ในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ – ต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ นัน้ พบว่ามีการ
เข้ามาของกลุ่มศิลปิน สถาปนิก  ส่ือสิ่งพิมพ์จากโลกตะวนัตกเข้ามาแล้ว รวมถึงกลุ่มมิชชันนารี  
หรือแม้แต่การก่อสร้างอาคารแบบตะวันตก จึงท าให้เกิดการผสมผสานรูปแบบงานศิลปะ 
สถาปัตยกรรมแบบพม่าสมยัใหม่ขึน้ เช่น การรับลายเถาองุ่น ลายผ้าม่าน  เป็นต้น๘ รูปแบบลาย
ประดบักรวยเชิงคล้ายผลสปัปะรดในงานพระบฏวดัพระยืนนี ้จงึเป็นผลจากการปรับเปล่ียนเช่นกนั
ในล้านนา หรือท่ีภาษาท้องถ่ินเรียกว่า “ลายตาบ่าขะนดั” จึงชีใ้ห้เห็นอายุงานว่าไม่ควรเก่าไปว่า
พทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 

 รูปแบบอิทธิพลศลิปะพมา่มิได้ปรากฏเฉพาะในภาพอาคารสถาปัตยกรรมเท่านัน้ หาก
พิจารณาการวาดทรงผมหรือการรัดเกล้าผมของบุคคลสตรีชัน้สูง ดงัเช่นฉากกัณฑ์ฉกษัตริย์  จะ

                                                           

 ๗ เพญ็สภุา สขุคตะ ใจอินทร์ และเพญจวรรณ พลประเสริฐ, ภาพพระบฏ วัดพระยืน(มปท.,มปป.)(เอกสาร
อดัส าเนา) 

 ๘ ม.ล.สรุสวสัด์ิ  ศขุสวสัด์ิ,ศิลปะในประเทศพม่า (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔), ๓๐๘ – ๓๐๙. 



๑๔๔ 
 

พบว่ามีการสวมกรอบเคร่ืองประดับศีรษะก่อนจากนัน้ชักมุ่นมวยผมให้เป็นวงโค้งเหนือยอด 
รูปแบบนีป้รากฏมาก่อนแล้วในงานศิลปะสมยัราชวงศ์คองบองตอนปลาย หรือท่ีเรียกว่า “มณัฑ
เลย์ยะตะนา่โป่ง” ตวัอยา่งเชน่ งานจิตรกรรมท่ี purapaik เป็นต้น๙ (ภาพท่ี ๔๑,๔๒) 
 

 
 

 

                                                           

 ๙ Burmese Design Through Drawings, Edited by Sone Srimatrang (Bangkok: Silpakorn University 
,1993), 169. 

เคร่ืองประดบัศีรษะและมวย

ผมพระบฏวดัพระยืน  

จ.ล าพนู 

  

เคร่ืองประดบัศีรษะและมวยผมในงานจิตรกรรมแบบพมา่สมยัปลายราชวงศ์มณัฑเลย์ 
 

ภาพท่ี  ๔๑  เปรียบเทียบการเกล้ามวยผมแบบพมา่กบัจิตรกรรมล้านนา 
ท่ีมา :  Burmese Design Through Drawings, Edited by Sone Srimatrang 
(Bangkok : Silpakorn University,1993,)pp.169. 
 



๑๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 เนือ้หาในภาพพระบฏวดัพระยืน  แม้จะเขียนเร่ืองราวในเวสสนัดรชาดกท่ีเน้นการเล่า

เร่ืองการบ าเพ็ญทานของพระเวสสันดร แต่ก็ปรากฏวิถีชีวิตและสังคมล้านนาได้เป็นอย่างดี 
ตัวอย่าง ท่ีเห็นอิทธิพลแนวคิดแบบพม่าคือ การวาดภาพนกฮูก ประดับไว้ เหนืออาคาร
สถาปัตยกรรม ในภาพหอช้างมงคลปัจจยันาเคนทร์ กณัฑ์หิมพานต์  เน่ืองจากว่าสญัลกัษณ์รูปนก
ฮกูถือวา่แสดงความมัง่คัง่๑๐  (ภาพท่ี ๔๓ )  อย่างน้อยท่ีสดุหลกัฐานการประดบัรูปนกฮกูในอาคาร
ไม้ทรงปราสาทท่ีสร้างขึน้ด้วยชา่งพมา่ท่ีเข้ามาสร้างในเขตลุ่มน า้ปิง – วงั ราวคร่ึงแรกพทุธศตวรรษ
ท่ี ๒๕ ก็พบการสลกัรูปนกฮกูประดบัไว้เชน่กนั  

 นอกจากนีเ้รายังพบภาพบุคคลสวมเคร่ืองแต่งกายแบบฝร่ังแสดงให้เห็นถึงการรับ
อิทธิพลจากชาวต่างชาติท่ีเข้ามาในสยามช่วงรัชกาลท่ี ๕  โดยภาพการแต่งกายนุ่งซิ่นแบบหญิง
ชาวบ้านล้านนาหรือภาพการสกัของผู้ชายล้านนาก็ยงัคงปรากฏให้เห็นทัว่ไปในภาพ  ทัง้นีทุ้ก
ผืนปรากฏอกัษรธรรมล้านนาเขียนก ากบัเนือ้เร่ืองในจิตรกรรมพระบฏไว้ด้วย 

 
 

                                                           

 ๑๐ ดใูน วิรัช นิยมธรรม และอรนชุ นิยมธรรม, เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมพม่า (พิษณโุลก: ตระกลูไทย,๒๕๕๑) 

ภาพท่ี  ๔๒  ผ้าปักเลา่เร่ืองรามเกียรติ์ ศลิปะพมา่ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
ท่ีมา : accessed January 9,2014, available from 
http://genevaanderson.wordpress.com/2009/12/28/  



๑๔๖ 
 

 
 
 
 
 
๑.๓ พระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ล าปาง 
 พระบฏพบ ๒ ชดุ โดยจะกลา่วถึงชดุแรกก่อนคือ วาดเป็นผืนแตล่ะฉากครบ ๑๓ กณัฑ์ 
รวมทัง้เร่ืองพระมาลยัด้วย  โครงสร้างสี เน้นสีสดใส ใช้สีเขียว,น า้เงิน,แดง เป็นหลกั  น่าสงัเกตว่า
เทคนิคการวาดภาพกลุ่มต้นไม้แบบประแซมดอก(เขียว – แดง) อันเป็นเทคนิคท่ีนิยมในงาน
จิตรกรรมตัง้แต่ช่วงรัชกาลท่ี ๓ และ ๔ ร่วมกบัการวาดเคร่ืองทรงเหล่าเทวดามีเทริด,กรรเจียกจร,
ลายผ้านุ่งตามแบบจิตรกรรมรัตนโกสินทร์    ส าหรับภาพนางอมิตตดาท่ีแต่งกายเป็นแบบสไบห่ม
คลมุ    (มิใช่แบบคลมุไหล่ทัง้สองด้าน ตามแบบอิทธิพลพม่าท่ีพบในเมืองล าปางดงัเช่นเวสสนัดร
ชาดกในวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง)  แต่ยงัคงไว้เกล้าผมตามแบบพม่าอยู่ เช่นเดียวกับ
ฉากส าคัญในตอนเหล่านางพราหมณีรุมด่านางอมิตตดานัน้ ก็ยังคงแบบแผนท่ีพบได้จาก
จิตรกรรมวดันาแสง่ อ.เมือง จ.ล าปาง หรือวดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู   

ฉกษัตริย์ 

 

ลายเส้นกณัฑ์หิมพานต์ 

  

ภาพท่ี  ๔๓  พระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู 
ท่ีมา : พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตหิริภญุไชย จ.ล าพนู  
 



๑๔๗ 
 

 พระบฏชุดแรกนี ้ ช่างได้พยายามแสดงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ไว้มาก โดยเฉพาะ
การวาดเส้นรูปบุคคลท่ีจงใจให้โครงสร้างใบหน้าของบุคคลมีคิว้สูงซ้อนกันสองชัน้ตามแบบแผน
ชา่งกรุงเทพฯ อีกประการคือ ตอนพระอินทร์แปลงการมาเป็นพราหมณ์เพ่ือทลูขอนางมทัรีจากพระ
เวสสนัดรนัน้ ชา่งวาดเส้นสินเทาล้อมรอบพระอินทร์ไว้ให้อยู่ในรูปวงรีคล้ายเปลวเพลิง อาจเรียกได้
ว่า “เส้นแผลง” เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเน้นตัวตนของตัวภาพส าคัญท่ีสร้างสรรค์ขึน้ในแบบแผน
จิตรกรรมรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างเช่น ฉากพระอินทร์เหาะอยู่เหนือโทณพราหมณ์ในจิตรกรรม
อโุบสถ วดัดสุิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เป็นต้น๑๑  
 อนึ่ง ฉากท่ีไม่เคยพบมาก่อนในจิตรกรรมเวสสันดรชาดกทัง้ในภาพพระบฎและ
จิตรกรรมฝาผนงัคือ กณัฑ์มหาราช ฉากพระนางผสุดีและพระเจ้าสญัชยับายศรีรับขวญักญัหาและ
ชาลี จากการตรวจสอบวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง กล่าวว่า ภายหลงัจากพระ
นางผุสดีและพระเจ้าสญัชยัไถ่เอาสองกุมารแล้ว ให้สองกุมาร “อาบองค์สรงเกส” พระเจ้าสญัชยั
อุ้มชาลีนัง่เหนือตกั เช่นเดียวกับพระนางผุสดีอุ้มกัญหา ดงัความตอนหนึ่งว่า “...ค็หือ้หลานแก้ว
แห่งตนเข้าเคร่ืองท้าวอลงัการวิเสส อภิเษกอุดม...กล่าวมงัคละพรดีมวลหมู่ หือ้หลานอยู่ทีฆาเถิง
เขต ผ้าวิเสสหือ้ทรง เข้าเคร่ืองประดบังามอาจ ยงั ๒ เจ้าท้าวราชนรินท์ ท้าวค็หือ้กินข้าวน า้โภชนา
อาการ อนัมีรสหลายประการตา่งๆ...”    
 อยา่งไรก็ดี เราไมพ่บวา่วรรณกรรมให้ความส าคญักบัการบายศรีสูข่วญั เพียงแตก่ล่าว
ว่า “...ปลางเม่ือท้าวสญัชยั มาไถ่เอาหลานไธ้กลิ่นแก้ว เบิกบายแล้วสมริทธ์ิ...”๑๒ ก่อนท่ีจะสัง่ให้
เสนาอ ามาตย์เตรียมกองพลและขบวนออกไปรับพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี ดงันัน้ ฉากนีจ้ึง
เป็นการตีความของชา่งท่ีมีตอ่การท าบายศรีสขูวญัอยา่งยิ่ง 
 พระบฏชุดท่ี ๒ วาดเป็นผืนแต่ละฉากครบ ๑๓ กัณฑ์ รวมทัง้เร่ืองพระมาลยั การใช้สี
ฉากเน้นสีน า้เงิน – แดง ตามแบบอิทธิพลศิลปะพม่า – ไท แม้จะมีการเคร่ืองทรงบคุคลชัน้สงูและ
วาดพุ่มไม้ในแบบสีเขียว –แดง ตามแบบรัตนโกสินทร์ แต่รูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม,รูป
เคร่ืองนุ่งห่มนางสนมท่ีเขียนให้เห็นการคล้องผ้าพาดไหล่และเกล้ามวยผมสูง อาจเทียบเคียงกับ
จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกกลุ่มล าปาง ดงัตวัอย่างฉากเหตกุารณ์กณัฑ์ฉกษัตริย์ พบว่ามีการแสดง
ฝนโบกขรพรรษ พดัมาท าให้พระเหล่ากษัตริย์ทัง้ ๖ ฟืน้คืนจากอาการ “สยบตาย” อนัจากอาการ

                                                           

 ๑๑ สนัติ เล็กสุขุม,สนัติ เล็กสุขุม,จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็

เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๖๓. 
 ๑๒ อดุม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง, ๔๐๐. 



๑๔๘ 
 

เศร้าโศรกเสียใจจากการพลดัพราก (ภาพท่ี ๔๔ ) เราพบว่ามีรูปแบบคล้ายกับงานจิตรกรรมวิหาร
หลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวงเชน่กนั ( ไมพ่บในพระบฏวดัปงสนกุ ชดุแรก)  
 

 
 
 
 
 
๑.๔ พระบฏวัดทุ่งคา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 
 เขียนเป็นผืนผ้าเลา่เร่ืองแตล่ะฉาก โดยไมแ่สดงลายผ้ากรวยเชิงดงัเชน่พระบฏวดัพระ
ยืนและวดัปงสนกุ ใช้โครงสร้างสีหลกัคือสี สีฟ้า-น า้เงิน พบพระบฏจ านวน ๑๗ ผืน เป็นกลุม่ภาพ
เวสสนัดรชาดกจ านวน ๑๕ ผืนและเร่ืองชาดกพืน้บ้านอีก ๒ ผืน  รูปแบบศลิปะแสดงให้เห็น
ร่องรอยของงานจิตรกรรมแบบพืน้บ้านอยา่งมาก โดยอาจเทียบเคียงได้กบังานจิตรกรรมฝาผนงัวดั

ฉกษัตริย์ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

 
กณัฑ์มหาราช พระบฏวดัปงสนกุ ชดุ ๑ 

ภาพท่ี  ๔๔  พระบฏวดัปงสนกุ  
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และวดัปงสนกุ 

  



๑๔๙ 
 

บ้านก่อ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง  กลุม่หน่อศลิป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่สนันิษฐานว่า 
จิตรกรรมทัง้สองแหง่นีน้า่จะเป็นฝีมือชา่งคนเดียวกนั แตแ่ตกตา่งกนัในด้านพฒันาการฝีมือของ
ชา่ง อาจเป็นไปได้วา่ผู้วาดนา่จะเป็นสามเณรป้อท่ีตอ่มาจะเป็นหลวงพอ่ป้อ “สงฆ์ศลิปินแหง่
ท้องถ่ินลุม่น า้วงัตอนบน” พระบฏนีจ้งึนา่จะวาดขึน้ในชว่งทศวรรษ ๒๔๘๐ 
 เทคนิคการวาดโดยวาดเส้นแล้วระบายสี การจดัองค์ประกอบภาพในแต่ละผืน ให้มี
ความเคล่ือนไหวของตัวภาพ ใช้เส้นสินเทากั่นฉากบนผืนผ้าสีขาว กลุ่มภาพให้ความหมายต่อ
เนือ้หาวรรณกรรมมาก ทัง้ยังมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับการแสดงออกในพระบฏวัดนาคตหลวง 
ตวัอย่างเช่น  ฉากวนปเวสน์ พระเวสสนัดรประคองอุ้มพระชาลีไว้ด้วยพระหตัถ์ซ้าย พระหตัถ์ขวา
ถือดอกไม้  และใกล้เคียงกบัพระบฏวดัปงสนกุ แสดงภาพดวงจนัทร์ไว้ในกณัฑ์มทัรี (ภาพท่ี ๔๕) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

มทัรี วนปเวสน์ 

ภาพท่ี ๔๕ พระบฏวดัทุง่คา 
ท่ีมา : ภาควิชาศลิปะไทย คณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 
  



๑๕๐ 
 

๑.๕ พระบฏวัดบ้านสัก อ.เมือง จ.ล าปาง 
 พระบฏผืนผ้าขนาดกลาง วาดภาพไว้ในกรอบส่ีเหล่ียมด้านล่างวาดลายเชิงในกรอบ
สามเหล่ียมเลขาคณิตประดบัไว้ รูปแบบการวาดเน้นการวาดลายเส้นเป็นหลกั ดงัจะเห็นได้จาก
การวาดโครงสร้างอาคารสถาปัตยกรรม ต้นไม้หรือพุ่มไม้ หรือภาพใบหน้าบคุคล ส าหรับการใช้สี
เน้นค่าสีอ่อน เช่น น า้ตาลอ่อน น า้เงินหรือสีครามอ่อน สีเขียว เป็นต้น โดยรูปแบบการแสดงออก
นัน้ พยายามเลียนแบบงานศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีเข้ามามีอิทธิพลแล้วในจิตรกรรมล้านนา มีความ
เป็นไปได้ท่ีชา่งนา่จะได้เห็นหรือได้แรงบนัดาลใจจากจิตรกรรมพระบฏกลุ่มล าปางท่ีเลียนแบบหรือ
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบรัตนโกสินทร์แล้ว ตวัอย่างเช่น การพยายามเขียนภาพพระเวสสนัดร
ในเคร่ืองทรงแบบกษัตริย์สยาม แตม่ิได้แสดงเคร่ืองประดบั เช่น กรองศอ, ทบัทรวง หรือ กรรเจียก
จร ฯลฯ ตามต้นแบบตวัภาพศิลปะรัตนโกสินทร์ หากแตเ่ขียนเป็นเพียงลายเส้นเชิงเรขาคณิตทบัสี
ให้เห็นแต่เพียงรูปทรงของเคร่ืองประดบัเท่านัน้ เช่นเดียวกับการลดทอนรูปทรงภาพอาคารงาน
สถาปัตยกรรม (ภาพท่ี ๔๖) 
 พระบฏวัดบ้านสักนี ้เร่ิมต้นจากกลุ่มภาพพระมาลัย ไร่เลียงไปถึงทศพรจนจบนคร
กัณฑ์ แต่ละภาพจะเน้นการบรรยายภาพด้วยอักษรธรรมล้านนาตามจ านวนผูกของวรรณกรรม 
กลา่วคือ จะก ากบัอกัษรธรรมล้านนาไว้วา่พระบฏผืนนีเ้ลา่ถึงวรรณกรรมตามผกูท่ีเท่าไหร่ของธรรม
เวสสนัดรชาดก ตวัอยา่งเชน่ “มหาพนใบเดียว” หมายถึงพระบฏผืนนีส้ าหรับส่ือถึงกณัฑ์มหาพนซึ่ง
มี ๑ ผูก เป็นต้น นอกจากนีใ้นฉากส าคญับางผืนยังคดัลอกหรือตัดตอนเนือ้หาวรรณกรรมมา
บรรยายไว้โดยเฉพาะ ตวัอยา่งเชน่ “พระบฏ มทัรีใบต้น” ได้เขียนบรรยายตอนเทวดาแปลงเป็นเสือ
โคร่ง เสือเหลือง และราชสีห์ก ากบัภาพไว้ตอนหนึ่งว่า “เทวบตุร ๓ ตนวิเศส เนรมิตเพศแปลงเนือ้
เนต ๓ ตวั อนัเพิงกลวัเคริงคราบ เปนดงัจกัคนคาบแท้ดีหลี ตน ๑ เปนดงัราชสีปาวเปิป ตน ๑ ดงั
เสือโคร่งอาจอางเปนดงัพญาช้าง ตน ๑ เปนดงัเสือเหลืองยิงปาวเปิปเข้า” 
 รูปแบบการวาดตัวภาพให้ความส าคัญกับ “ภาพ” ท่ีช่างเห็น กล่าวคือ หาก
เปรียบเทียบภาพนางมัทรีและพระเวสสันดรในพระบฏผืนก่อนหน้าท่ีกล่าวมาข้างต้น ดูจะเน้น
ความเป็นวรรณกษัตริย์หรือวรรณพราหมณ์มากกวา่พระบฏวดับ้านสกันี ้ตวัอย่างคือ ภาพนางมทัรี
ในฉากตอนด ารงสถานะเป็นพราหมณีในกณัฑ์ฉกษัตริย์ นางนุ่งห่มผ้าซิน้แบบลายตามะนาว อนั
เป็นผ้าถุงท่ีนิยมมากของสตรีในสมยัจารีตประเพณี การเน้นภาพท่ีใกล้กับวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น 
กณัฑ์กมุารบรรพ์วาดชชูกนอนและล้างหน้า พร้อมก ากบัไว้ด้วยอกัษรธรรมล้านนาว่า “....พราหมณ์
หลบัหล้มตื่นขวาย...” หมายถึงการนอนต่ืนสาย หรือแม้แตฉ่ากพระเวสสนัดรทานสองกมุารให้ชชูก 



๑๕๑ 
 

วาดเป็นภาพใบหน้าของสองกุมารอยู่ในวงแขนของพระเวสสนัดรในขณะท่ีก าลงัหลัง่น า้สิโณทก 
เป็นต้น ฉากท่ีกลา่วเป็นอยา่งนีไ้มป่รากฏมาก่อนในพระบฏผืนอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการศกึษา 
 สิ่ง ท่ีน่าสนใจคือ ภาพพระบฏวัดบ้านสักนี ้ยังสอดแทรกภาพบุคคลต่างๆ ไว้ 
โดยเฉพาะกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนๆ ท่ีมิได้ปรากฏในวรรณกรรม ตวัอยา่งเชน่ ภาพบคุคลนุ่งห่มเคร่ืองแตง่
กายคล้ายกบัชาวปกาเกอะญอ ท าหน้าท่ีตีฆ้องในขบวนฉากกัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นต้น นบัเป็นการ
นิพนธ์ชาติพันธุ์วรรณนาในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างน่าสนใจ    กล่าวคือ กลุ่มชาติ
พนัธุ์ปกาเกอะญอในชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นบัวา่มีบทบาทตอ่การสร้างบ้านแปงเมืองในพืน้ท่ี
ราบลุ่มน า้วัง ตัวอย่างเช่นศูนย์กลางอ านาจเฉกเช่นเมืองเชียงใหม่    พบว่ามีการค้าทาสปกา
เกอะญอจากรัฐฉานของพม่ามาก่อนแล้วในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๔๑๓ เป็นต้น ในช่วงท่ีพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ นี ้ชาวปกาเกอะญอคงได้ตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีราบลุ่มน า้วงัแล้ว ดงับนัทึกของ Carl 
Bock นกัธรรมชาติวิทยา ได้บนัทึกทัง้ภาพและข้อเขียนไว้ตอนหนึ่งในการเดินทางสู่หวัเมืองเหนือ
และนครล าปางของเขาเม่ือ พ.ศ.๒๔๒๔ ไว้ตอนหนึง่วา่  “...ตามภเูขาทางตะวนัออกของละคร(นคร
ล าปาง – ผู้วิจยั) มีกะเหร่ียงอยูห่มูห่นึง่ บางครังพวกนีบ้างคนก็เข้ามาในเมือง ข้าพเจ้าจึงถือโอกาส
วาดรูปเอาไว้บ้าง...พวกผู้ชายกะเหร่ียงทางแถบล าปางมุ่นขมวดไว้ตรงหน้าผากแทนท่ีจะเอาไปไว้
ข้างๆ...”๑๔  
 อนึ่ง มีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มปกาเกอะญอท่ีคาร์ล บ็อคพบนัน้ น่าจะหมายถึงกลุ่ม
ท่ีตัง้ถ่ินฐานในปัจจุบนัตามเส้นทางแม่เมาะ – งาว๑๕             ดงันัน้ การวาดภาพกลุ่มชาติพนัธุ์  
ปกาเกอะญอไว้    จงึนบัเป็นการรวมเอาความเป็นพลเมืองของเขาไว้ในอ านาจของความเป็นเมือง
นครล าปาง เชน่เดียวกบัการรับรู้ตวัตนของเขาในภาพจิตรกรรมด้วย  
 

                                                           

 ๑๓ Nigel J.Brailey, “The Origin of the Siamese forward Movement in Western Laos 1850  - 1892” 
(Ph.D. thesis ,University of London ,1968), 27. 

 ๑๔ คาร์ล บอ็ค, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, เสถียร พนัธรังสี และอมัพร ฑีขะระ ผู้แปล  (กรุงเทพฯ: 
มติชน,๒๕๕๐), ๒๒๓. 

 ๑๕ Hallet, Holt S., A Thousand Miles on an Elephant in the Shan States (Bangkok: White 
Lotus,1988), 252 – 254. 



๑๕๒ 
 

 
 

 
 
 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างพระบฏกับวรรณกรรม 
 

๒.๑ มาลัยสูตร(มาลัยเทวเถรวัตถุ – มาลัยเค้า มาลัยปลาย) 
 ฉากท่ีนิยมวาดแบง่เป็น ๒ ตอนคือ ผืนแรกนิยมวาด พระมาลยัรับดอกบวั ๘ ดอกจาก
ชายทคุตะ แล้วเสด็จสู่สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เพ่ือปรารถนาพบพระศรีอาริยะเมตไตรย  ผืนท่ีสองนิยม
วาดเจดีย์จฬุามณี และพระมาลยัสนทนากบัเหลา่เทวดา นา่สงัเกตว่า เนือ้หาวรรณกรรมพระมาลยั
ในแบบล้านนา จะแบ่งออกเป็น ๒ ผูก ผูกแรกเรียกว่า “มาลัยเค้า” หรือมาลัยต้น วรรณกรรม
กล่าวถึงตอนชายทคุตะผู้ประพฤติเลีย้งดมูารดาเป็นนิจ ได้เดินทางออกจากบ้านเพ่ือไปอาบน า้ท่ี
สระ เม่ือเห็นดอกบวัในสระจึงเก็บมา ระหว่างทางพบพระมาลยัขณะเดินบิณฑบาต จึงถวายบอก
บวั เม่ือพระมาลยัอนุโมทนาแล้ว จึงด าริห์น าดอกบวั ๘ ดอกนีไ้ปถวายบชูาพระธาตเุกศแก้วจุฬา
มณี จึงเข้าจตตุถญาณเหาะขึน้สู่อากาศ เม่ือถึงยงัสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์แล้ว จึงเดินประทกัษิณและ
กราบสกัการบชูาพระธาตเุจดีย์โดยรอบทัง้ ๘ ทิศ  
 ผกูท่ีสองคือ “มาลัยปลาย” วรรณกรรมกล่าวถึงพระอินทร์น าเหล่าเทพบุตรและเทพ
อปัสรไปบูชาพระธาตเุกศแก้วจุฬามณี พระมาลยัจึงได้ถามพระอินทร์ว่าพระศรีอาริยเมตไตรยะ 

วนปเวสน์  ชชูก 

ภาพท่ี ๔๖ พระบฏวดับ้านสกั 
ท่ีมา : อ.อนกุลู ศริิพนัธ์ และคณะ , วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง  
 



๑๕๓ 
 

เสด็จมานมสัการพระเจดีย์หรือไม่ พระอินทร์จึงแจ้งว่าพระศรีอาริยเมตไตรยะจะเสด็จมาในวนั ๘ 
ค ่า ๑๔ ค ่า และ ๑๕ ค ่า กระทัง่พระมาลยัรอคอยจนพบพระศรีอาริยเมตไตรยะเสด็จมา และได้
สนทนาว่า เหล่ามนษุย์กระท าปรารถนาพบพระศรีอาริยเมตตไตรยะ พระศรีอาริยเมตตไตรยะ จึง
ตรัสว่าหากผู้ ใดปรารถนาจะเกิดในยคุของพระองค์ ขอให้ฟังมหาชาติเวสสนัดรชาดกทัง้พนัคาถา
ให้จบในหนึ่งวนั และบชูาธรรมด้วยเคร่ืองบชูา ได้แก่ประทีบ ฉัตร ธง ดอกไม้ตา่งๆ ให้ครบถ้วนสิ่ง
ละพนั   เม่ือพระศรีอาริยเมตตไตรยะ ตรัสพยากรณ์เร่ืองอนาคตยุคพระศรีอาริยเมตไตรยะแล้ว 
พระมาลยัก็กลบัสูม่นษุยโลก ให้กระท าบญุและฟังธรรมมหาชาติ๑๖ (ภาพท่ี ๔๗) 
 เราพบกลุ่มพระบฏทุกผืนจะวาดประกอบภาพพระมาลัยไว้ ผืนแรกนิยมแสดงภาพ
ชายทคุตะอาบน า้ในสระ ภาพชายทคุตะถวายดอกบวั ภาพพระมาลยัเหาะพร้อมกบัสะพายบาตร 
ถือพดัและดอกบวั ตามวรรณกรรมมาลยัเค้า ผืนท่ีสองนิยมแสดงเจดีย์จฬุามณี อนัเป็นสญัลกัษณ์
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์และเป็นการเปล่ียนพืน้ท่ีการเล่าเร่ือง และแสดงพระมาลยัสนทนากบัพระอินทร์ 
ตามวรรณกรรมมาลยัปลาย กลา่วโดยสรุปการแสดงออกท่ีนิยมให้เห็นภาพ ๒ ฉากส าคญั จึงน่าจะ
สอดคล้องกับการแบ่งจ านวนวรรณกรรม ทัง้นีย้งัมีส่วนสมัพนัธ์กบัการเทศนาธรรมในพิธีกรรมตัง้
ธรรมหลวง ท่ีจะมีบทเทศน์มาลยัเค้าและมาลยัปลาย ก่อนการเทศน์มหาชาตอีิกด้วย 
 

 
 

                                                           

 ๑๖ สภุาพร มากแจ้ง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบช าระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์,”(วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต แผนกภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๑), ๑๙๕ – ๒๑๖. 

มาลยัเค้า มาลยัปลาย 

ภาพท่ี  ๔๗ ลายเส้นมาลยัเค้าและมาลยัปลาย พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

  



๑๕๔ 
 

 พระมาลยับางแห่งนุ่งห่มจีวรแบบศิลปะพม่า ตวัอย่างเช่น พระมาลยัในพระบฏวดัปง
สนกุ(ชดุท่ี ๒) แสดงริว้จีวรพาดผ่านพระองัสาขวา เป็นต้น การตีความหมายของภาพพระมาลยัใน
อิทธิพลศิลปะพม่านี ้อาจสอดคล้องกับท่ีมาของการผลิตคมัภีร์มาลยัเทวเถรวตัถท่ีุนิยมมาก่อนใน
วฒันธรรมพทุธศาสนาแบบพมา่ อีกประการหนึง่คือ อิทธิพลจากพระพทุธรูปศิลปะพม่าท่ีน าเข้ามา
เป็นพระประธานหรือพระพทุธรูปส าคญัในวดัพม่าของกลุ่มชาติพนัธุ์พม่า – ไทใน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุม่เมืองล าปาง ชว่งการค้าไม้ชว่งราวทศวรรษ ๒๔๓๐ – ๒๔๖๐  
 กล่าวเฉพาะ พระบฏวดันาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๔๒ พบว่าเร่ิมเขียน
ภาพตอนพระพทุธเจ้าเสดจ็โปรดเหลา่ศากยวงศ์   อนัเป็นท่ีมาของการเทศนาเร่ืองพระเวสสนัดรให้
เหลา่ศากยวงศ์ ในภาพแสดงพระพทุธเจ้าประทบันัง่บนบลัลงัก์ ขนาบด้วยเหล่าสงฆ์สาวกและศาก
ยวงศ์ มีภาพตวัแทนของศากยวงศ์ผู้หนึ่งชูขนัดอกไม้ น่าจะหมายถึงการอญัเชิญให้พระพุทธเจ้า
โปรดแสดงธรรมเทศนา ภาพถดัมาแสดงรูปเจดีย์ ซึ่งน่าจะหมายถึงเจดีย์จฬุามณีท่ีพระมาลยัเสด็จ
ขึน้ไปสนทนากบัพระอินทร์ ตอ่เน่ืองด้วยภาพเลา่เร่ืองพระมาลยันัน่เอง 
 มูลเหตุแห่งการเทศนาคือ เหล่าศากยวงศ์ไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้า เม่ือพระพุทธองค์
กระท าปาฏิหาริย์ ท าให้ฝนโบกขรพรรษตกลง เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียว กลา่ววา่  
 “....น า้ฝนอนันัน้ก็แดงเป็นดัง่น า้คร่ัง มีเสียงอนัดงัร่วน ..คนทัง้หลายฝงูใดมีใจใคร่ชุ่ม
ใคร่ร ่า คนทัง้หลายฝูงนัน้ก็จิ่งได้ชุ่มได้ร ่า คนทัง้หลายฝูงใดบ่มกัใคร่ชุ่มใคร่ร ่า ก็บ่ชุ่มบ่ร ่า  มาตรา
ตอ่มน า้หนึ่งก็บต่ัง้อยู่ในคนแห่งคนทัง้หลายฝงูนัน้ ก็กลบักลิง้ตกไปพลนันกั เป็นดัง่ตอ่มน า้อนักลิง้
ตกจากใบบวันัน้แล...” 
 การเขียนภาพในพระบฏวัดนาคตหลวง (ภาพท่ี ๔๘,๔๙) ท าให้เห็นว่าสัมพันธ์กับ
วรรณกรรมอย่างยิ่ง เน่ืองจากเม่ือฝนโบกขรพรรษตกแล้ว พระพุทธองค์ได้ประทบันัง่เหนืออาสนะ 
ก็ตรัสถึงเร่ืองฝนโบกขรพรรษท่ีเคยตกมาก่อนแล้วในสมยัท่ีพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดร
เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียว กลา่ววา่    
 “...พระพุทธเจ้าก็ลีลาออกจากคนัธกฎีุด้วยสรีพุทธลีลาองอาจดวูิลาสงามนกั ก็มานัง่
สถิตส าราญเหนือพุทธอาสนะ  ...เจ้าภกขุทัง้หลายจิ่งถวายอัญชลีกราบไหว้ว่า ภัณเต ข้าแด่
สัพพัญญูพระพุทธเจ้าห่าฝนโบกขรพรรษ    อันตกลงมาท่ีชุมนุมญาติแห่งพระพุทธเจ้าในกาล
เม่ือก่อนก็บ่ปรากฎแก่ข้าทัง้หลายเต่ือแล   ขอพระเป็นเจ้าจุ่งเทศนาหือ้แจ้งแก่ผู้ ข้าทัง้หลาย แด่
เทอะ..” จากนัน้พระพทุธองค์จึง่เร่ิมเทศนาเวสสนัดรชาดก 
 อนึ่ง เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ฝนโบกขรพรรษ ในการโปรดเหล่าศากยวงศ์ในสมยัพระพทุธ
องค์เป็นท่ีมาของการตรัสเล่าเร่ืองเวสสนัดรด้วย ทัง้ยงัเป็นจุดเน้นส าคญัในการแสดงสญัลกัษณ์



๑๕๕ 
 

เม็ดฝนโบกขรพรรษในฉากฉกษัตริย์ อนัเป็นฉากท่ีเหล่า ๖ กษัตริย์ได้รับฝนโบกขรพรรษพดัตกลง
มาให้ฟืน้คืนจากอาการสลบ  
 

 
 

ภาพท่ี ๔๘   พระพทุธเจ้าโปรดเทศนาเวสสนัดรให้เหล่าศากยวงศ์ พระบฏวดันาคตหลวง 
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 

ภาพท่ี  ๔๙   พระมาลยั พระบฏวดันาคตหลวง 

ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 



๑๕๖ 
 

๒.๒ ทศพร 
 ฉากท่ีนิยมวาดคือ พระนางผสุดีพนมกรรับพร ๑๐ ประการจากพระอินทร์ ในเวชยนัต์
มหาปราสาท วรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบไัผ่แจ้เรียวแดง กล่าวถึงฉากตอนท่ีพระอินทร์ให้พร 
๑๐ ประการแก่นางผุสดีเพ่ือไปจุติว่า “...คนัว่าหือ้พร ๑๐ ประการแก่นางผุสสดีแล้ว ก็มีใจชมช่ืน
ยินดี ก็อยูใ่นปราสาทแก้วเวไชยนต์แหง่ตนก็มีวนันัน้แล...”  
  สิ่งท่ีน่าสังเกตคือ การตีความรูปแบบเวชยันต์ปราสาท แม้ในวรรณกรรมเวสสันดร
ชาดกไม่ได้กล่าวไว้ แต่รูปแบบนีช้่างวาดต้องค้นหาจากวรรณกรรมอ่ืน ดงัพบว่ามีการบรรยายถึง
เวชยนัต์ปราสาทไว้ว่า สูง ๑,๐๐๐ โยชน์ มีเสาธงสูง ๓๐๐ โยชน์ปักไว้โดยรอบ เราพบว่าเวชยนัต์
ปราสาทท่ีวาดให้มีธงประดับนัน้พบท่ีพระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ล าปาง ท่ีเดียวเท่านัน้ อีก
ประการหนึง่ การเลือกวาดเศียรรองรับเวชยนัต์ปราสาทบางแห่งวาด ๓ เศียร บางแห่งวาด ๗ เศียร 
นัน่หมายถึงการตีความหมายช้างเอราวณัแตกต่างกนั กล่าวคือ ช้างเอราวณัในฐานะเทวบตุรท า
หน้าท่ีคอยเนรมิตเป็นช้างทรงของพระอินทร์ ช้างเทวบตุรมี ๓๓ ตะพอง ตะพองกลางช่ือว่า สุทสั
สนะ ดงันัน้จ านวนช้างท่ีเป็นท่ีนิยมวาดส่วนใหญ่จึงพบ ๓ เศียร อย่างไรก็ดีท่ีพระบฏวดัปงสนกุ อ.
เมือง จ.ล าปาง นัน้ ได้วาดช้างจ านวน ๗ เศียรเหนือแตล่ะเศียรมีรูปดอกบวัประดบัรับฐานปราสาท 
อนัเป็นการแทนความหมายของการบรรยายดอกบวั ๗ กอท่ีอยู่ในสระโบกขรณีอนัเป็นหนึ่งในแต่
ละงาของช้างเอราวณั (ภาพท่ี ๕๐) 
 เราพบวา่ พระบฏวดัพระยืน ได้วาดฉากทศพร โดยมิได้แสดงให้เห็นไพชยนต์ปราสาท
ของพระอินทร์ กลบัแสดงให้นางผสุดีประทบับนราชรถยอดปราสาท แสดงการประคองทารกไว้ท่ี
ตกั แวดล้อมด้วยเหล่านางสนมและนายสารถี นับว่าเป็นฉากท่ีเน้นความส าคญัของการประสูติ
พระเวสสนัดรอยา่งมาก กลา่วคือ เม่ือนางผสุดีทรงครรภ์ได้ ๑๐ เดือน นางจึงมีพระทยัเสด็จชมพระ
นคร ในระหว่างทางเสด็จนัน่เอง ท่ีพระเวสสนัดรได้ประสูติบนถนนของพ่อค้า ดงัเวสสนัดรชาดก 
ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กลา่วไว้วา่ 
 “...สัญชยัก็ปลงอาชญาหือ้แก่อ ามาตย์ทัง้หลายประดบัประดาเวียงทัง้มวล ดวูิลาส
องอาจนกัหนา เหมือนดงัเวียงทิพแห่งเทวดานัน้ แลยงันางผสุสดีเทวีขึน้ขีรถเหล้มประเสร็ฐ มีเสนา
อ ามาตย์เป็นบริวาร แล้วก็เสด็จไปเล็งดูเวียง หัน้แล....เม่ือนางไปเถิงหนทางพ่อค้านัน้ ลมกัมม
ชวาดอนัอาจเพ่ือหือ้โพธิสตัว์เจ้าออกจากคพัภะก็ส าแดงแก่ราชเทวี...๑๗  
 

                                                           

 ๑๗ เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กลบักลา่วไว้ในกณัฑ์หิมพานต์ ดใูน  อดุม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก 
ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง, ๑๐๘. 



๑๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ หมิพานต์ 
 จิตรกรรมฉากหิมพานต์ นิยมวาดฉากตอนพระเวสสนัดร ทรงมอบช้างปัจจยันาเคนทร์
ให้กบัเหลา่พราหมณ์ทัง้ ๘ จากเมืองกลิงคราฎร์ ฉากวาดให้พระเวสสนัดรใช้พระหตัถ์ซ้ายประคอง
งวงช้าง พระหตัถ์ขวาถือเต้าหลงัสิโณทก  มีเสนากางฉัตรกัน้ บางแห่งวาดพราหมณ์ครบจ านวน ๘ 
พราหมณ์ อนัหมายถึง ๑)พราหมณ์ธัชโช, ๒)ลกัขโณ, ๓)โชติมนัโต, ๔)โกณฑญัโญ, ๕)วายโล ,๖)
ยญัโญ ,๗)สยุาโม, และ ๘)สชุาโต  สอดคล้องกบัวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง ท่ี
กล่าวถึงเหตุการณ์ในฉากนีว้่า “...จิ่งถือน า้ตนอันเต็มไปด้วยน า้สุคนัโธ แล้วก็เรียกพราหมณ์มา 
แล้วก็ยกเอางวงช้างอนัขาวลวดเงินตัง้ไว้เหนือมือพราหมณ์ แล้วหล่อตกลงเป็นทกัขิโณทกะ สละ
หือ้ช้างแก้วอดุมเป็นทานแล...”  
 เป็นท่ีนา่สงัเกตว่า จะมีมือพราหมณ์มารองรับให้เห็นถึงการหลัง่น า้อนัเป็นสญัลกัษณ์
ของการรับทานช้างปัจจยันาเคนทร์ ดงัตวัอย่างพระบฏวดันาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง และพระ
บฏวดัปงสนกุ อ.เมือง จ.ล าปาง 

พระบฏวดันาคตหลวง พระบฏวดัพระยืน 

ภาพท่ี ๕๐  ทศพร   
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิหริภญุไชย 
จ.ล าพนู 



๑๕๘ 
 

 พระบฏบางแห่งได้สอดแทรกฉากอ่ืนในตอนหิมพานต์ไว้ด้วย ตวัอย่างฉากโรงช้าง
ปัจจยันาเคนทร์ ในพระบฏวดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู  ซึ่งมีอกัษรธรรมล้านนาก ากบัไว้ในภาพว่า 
“โรงช้างเผือกแก้ว” เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดงกล่าวเหตกุารณ์นีไ้ว้ตอนหนึ่งว่า “...ในวนั
อนัมหาสตัต์เจ้าเกิดนัน้ ยงัมีแมช้่างตวัมีปักกติอนัจระเดินไพในอากาส น าเอาลกูช้างตวั ๑ มีตวัอนั
ขาวทัง้มวล....มาตัง้ไว้ในสาลาโรงช้างมงัคละแล้วหนีไปแล....”  
  อีกตวัอย่างคือฉากการขึน้ข่ีบนหลงัช้างของเหล่าพราหมณ์ทัง้ ๘ คน เราพบว่าฉากนี ้
ปรากฏทัง้ในพระบฏวดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู  และพระบฏวดัปงสนกุ อ.เมือง จ.ล าปาง(รวมทัง้
จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดันาแสง่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง) แตใ่นวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้
เรียวแดง กลบักล่าวไว้แต่เพียงว่า “...พราหมณ์ทัง้หลายได้ช้างแก้ว..ขึน้ข่ีช้างตวันัน้” ไม่ได้กล่าว
อยา่งชดัเจนวา่ขึน้ข่ีช้างพร้อมกนั นบัวา่เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีนิยมวาด (ภาพท่ี ๕๑) 
 
 

 
 
 
 
 

พระบฏวดัทุง่คา ลายเส้นพระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

ภาพท่ี ๕๑ หิมพานต์  



๑๕๙ 
 

๒.๓.ทานกัณฑ์ 
 ฉากท่ีนิยมวาดประกอบด้วย ๓ ฉากส าคัญคือ ๑)การอุทิศมอบม้าเทียมรถให้กับ
พราหมณ์ ๒)เทวบตุรเนรมิตละมัง่ค าให้ขบัเคล่ือนราชรถ(แทนม้าท่ีอทุิศไป) ๓) การอทุิศราชรถ จน
ท าให้ทัง้ ๔ พระองค์ต้องด าเนินพระบาทเข้าสูเ่ขาวงกต มีประเดน็ส าคญัในแตล่ะฉากคือ 
 ๒.๓.๑ การอุทศิมอบม้าเทียมรถให้กับพราหมณ์  
 นิยมวาดให้เห็นภาพเหล่าเสนาอ ามาตย์เดินทางไปส่งพระเวสสันดร พระนางมัทรี 
พระกัณหาและพระชาลี แต่ฉากท่ีเน้นคือ ทัง้ส่ีพระองค์ประทับเหนือราชรถ โดยพระเวสสันดร
ประคองพระชาลี พระนางมทัรีประคองพระกณัหา ส าหรับฉากนีเ้ป็นตวัแทนตอนเหล่าพราหมณ์ ๔ 
ซึ่งมาไม่ทัน “สัตตสดกมหาทาน” จึงติดตามไปทูลขอม้าเทียมรถ บางแห่งวาดม้าจ านวน ๔ ตวั 
นิยมวาดภาพม้าลายแทน ซึ่งสอดคล้องกับวรรณกรรม ดงัท่ีเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง
กลา่วไว้ตอนหนึง่วา่ “..พราหมณ์เดินไปตามขอม้า เจ้าหล้าลวดโอวยทาน พราหมณาจารย์ทัง้ส่ี ได้
ม้าข่ีคนตวั...สว่นวา่หวัราชรถแก้วบต่กดนิ ยงัตัง้อยูอ่ากาศสิ่งเดียว...” (ภาพท่ี ๕๒) 
 ๒.๓.๒ เทวบุตรเนรมิตละม่ังค าให้ขับเคล่ือนราชรถ 
 เทวดาให้เทวบตุรเนรมิตากายเป็นละมัง่ทองประคองราชรถแทนม้าท่ีอทุิศไป  พระบฏ
บางแห่งจะวาดให้ราชรถตัง้อยู่ได้โดยไม่มีม้า พระบฏบางแห่งตีความหมายวรรณกรรมท่ีกล่าวถึง
เทวบุตรเนรมิตตนเป็นละมัง่ค า สอดคล้องเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง กล่าวเหตุการณ์
ตอนนีไ้ว้วา่ “...มหาสตัต์เจ้ารู้วา่ละมัง่ค าส่ีตวันัน้เป็นเทวบตุรแล้ว จกัหือ้น้องแก้วราชมทัรีดดูัง่อัน้...
ก็น าเอาหวัราชรถแก้วลากไปเปนประดจุดัง่ม้าอาชาไนยอนัลาก นัน้แล...” (ภาพท่ี ๕๒) 
 ๒.๓.๓ การอุทศิราชรถ  
 จิตรกรรมนิยมวาดฉากพราหมณ์ลากราชรถไป บางพระบฏวาดตอนพระเวสสันดร
หลัง่ทกัสิโณทก ถวายราชรถ  สอดคล้องเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กล่าวเหตกุารณ์ตอนนี ้
ไว้ว่า “...ท้าวก็หนีลงจากรถ แล้วจิ่งประสาทหือ้รถแก้วราชมงคลเปนทาน...ละมัง่ค าทัง้ส่ีตวันัน้ 
ก็อนทรายกลบัหาย เมือสู่ชัน้ฟ้าวิมานค าอนัเปนท่ีอยู่แห่งตน...ท้าวพระญามหากษัตริย์ส่ีตนแม่ลกู 
ก็เอากนัเทียวทางไปตอ่แผน่แลน่เหนือดนิ....” (ภาพท่ี ๕๒) 
 
 



๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 
๒.๔ วนปเวสน์  
 ฉากท่ีนิยมวาดในกัณฑ์วนปเวสน์  มักต่อเน่ืองจากกัณฑ์ทานกัณฑ์ กล่าวคือ วาด
แสดงฉากตอนพระเวสสนัดรด าเนินพระบาทอุ้มประคองพระชาลีน าหน้าพระนางมทัรีท่ีอุ้มประคอง
พระกณัหา ดงัเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง ในทานกณัฑ์กลา่วไว้ตอนหนึง่วา่ 
  “...ดรูาราชมทัรีสรีช่ืนช้อย เจ้าจกัอุ้มเอานางนาฎน้อยกณัหาเกสสนาผู้ น้อง ...กพ่ีูจกั
อุ้มเอาชาลีผู้ พ่ี ก้อนแก้วข่ีกางเพลา สรีนงเลายศยิ่ง ยงัช้อนคงิแควนหนกั...” 
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า พระบฏกลุ่มล าปาง นิยมเขียนภาพดอกไม้ไว้ในหัตถ์ของพระ
เวสสนัดรและนางมัทรี น่าจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นถึงตอนท่ีเทวดาเนรมิตให้เหล่าพรรณไม้หรือ
ผลไม้ตา่งๆให้โน้มลงสูมื่อเพ่ือเป็นอาหารแก่สองกมุาร เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดงกล่าวไว้
ตอนหนึง่วา่    

พระเวสสนัดรทานม้าเทียมราชรถ เทวดาเนรมิตละมัง่ทองและพระ
เวสสนัดรทานราชรถ 

  
ภาพท่ี ๕๒ ลายเส้นทานกณัฑ์  พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 
 



๑๖๑ 
 

  “...อนัว่าไม้ทัง้หลายมีมาก ตราบสองข้างหนทาง ทรงดอกและลูกอนัมาก สองอ่อน
น้อยหากเล็งหนั   ขาชวนกันร้องไห้ เพราะว่าใคร่ได้ลูกไม้ทัง้หลายนัน้แล     ท่ีนัน้เทวดาทัง้หลาย
อนัอยายอยู่เหนือต้นไม้คูภิ่มาน หนั ๒ หลานท้าวปรัมสญัชยัร้องไห้ ก็หือ้ก่ิงไม้อ่อนน้อมค้อมลงมา 
เถิงหตัถาประเทศเขตมือ หือ้หยบุถือเอาได้ ยงัลกูไม้แก่กมุารทัง้ ๒ วนันัน้แล ส่วนว่าราชมทัรีตนอง
อาจก็ยนิหนัหลาก จิ่งออกปากเป็นไป ยินอศัจรรย์ใจมากนกั ก็มีวนันัน้แล...” (ภาพท่ี ๕๓) 
 นอกจากนี ้ควรกลา่วถึงฉากส าคญัอ่ืนๆ ท่ีพบในวนปเวสน์ คือ  
 ๒.๔.๑ ศาลาเมืองเมืองเจตตราษฎร์  หมายถึงตอนกษัตริย์และเสนา
อ ามาตย์มาเชือ้เชิญให้ครองเมืองเจตนคร     เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า  การวาดภาพฉากนีไ้ม่นิยมวาด
ปราสาทเมืองเจตตราษฎร์ แตว่าดเฉพาะศาลาหน้าเมืองหรือเฉพาะฉากการเชือ้เชิญ เน่ืองจากพระ
เวสสนัดรไมป่ระสงค์จะครองเมืองเจตตราษฎร์ เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงกลา่วไว้วา่  
 “...เหตดุงัอัน้ เคร่ืองปชูาแขกอนัใด เจ้าทัง้หลายหากเวนเคนหือ้แก่เราดัง่อัน้ เราก็บจ่กั
เอาเคร่ืองปชูาอนันัน้แล เราก็จกัเข้าป่าไม้หิมพานต์บดันี ้ชะแล ท่านทัง้หลายจุ่งจกับอกท่ีอนัไปอยู่
กระท าสมณธมัม์แก่เรากลนันกัเทอะ...ตนแก้วมหาสตัต์บมี่ใจใคร่อยู ่เจ้าก็บเ่ข้าสูใ่นเวียงแล...” 
 ๒.๔.๒ กษัตริย์เมืองเจตตนครส่ังพรานเจตตบุตร  ให้เดนิทางไปดแูลดา่นประตปู่า
ทางเข้าสูเ่ขาวงกต   ดงัตวัอย่างพระบฏวดันาคตหลวง เขียนล้อมภาพกษัตริย์เจตตนครไว้ด้วยเส้น
แผลง (ภาพท่ี ๕๓) 
 ๒.๔.๓ แม่น า้เกตุมดี พระบฏวดันาคตหลวง แสดงภาพนางมทัรีและสองกุมาร ลง
สรงสนาน สอดคล้องกับวรรณกรรมท่ีพรรณนาถึงเส้นทางเข้าสู่เขาวงกต ได้กล่าวถึงแม่น า้นีไ้ว้ว่า  
”...คนัมหาสตัว์เจ้าข้ามพ้นไปแล้ว ยงัเขาแก้ววิปลุลปัพพตา ก็จกัได้หนัยงัอาการปากถ า้เป็นแม่น า้
ช่ือว่าเกตมุตัตินที ก็ไหลมาแตคี่รีปากถ า้  เป็นแม่น า้ใสเย็น มีปลาเป็นชมุแกมเตา่ ลอยเล่นเล่าไป
มา ก็มีทา่ราบเพียงดีปนูอาบ น า้นัน้หากใสงาม ลกูเมียตามไปเป็นเพ่ือน อยูเ่ถิงเถ่ือนกลางไพร...” 
 ดงันัน้ แม้วรรณกรรมจะกล่าวตอ่ไปว่า เม่ือพระเวสสนัดรเดินทางสู่เขาวิปลุละแล้วนัน้
ก็หยดุพกัประทบันัง่เสวยขาเนือ้ทรายริมฝ่ังน า้เกตมุดี หากแตก่ล่าวไว้แตเ่พียงว่าพระเวสสนัดรทรง
สรงน า้ แตท่วา่จิตรกรรมพระบฏวดันาคตกลบัแสดงให้เห็นวา่ นางมทัรีและสองกมุารสรงสนาน 
 ๒.๔.๔  บรรณศาลา  อนัเป็นท่ีประทบั ดงัตวัอย่างบรรณาศาลาในภาพพระบฎวดัปง
สนกุ บรรณศาลานีพ้ระอินทร์และวิศกุรรมเทวบตุรได้เนรมิตไว้ ๒ หลงั ภายในอาคารมีเคร่ืองนุ่งห่ม
นกับวชแขวนราวไว้  ดงัเวสสันดรชาดกฉบบัไผ่แจ้เรียวแดงกล่าวไว้ว่า “...แล้วก็เนรมิตยงักู่แก้ว
ปัณณสาลา ๒ หลงั ไว้กลางป่าไม้หิมพานต์...แล้วก็ส าแดงไว้ยงัป่าไม้คุม่เครือเขา แล้วก็ส าแดงยงั
ป่ากล้วยแลลกูไม้อนัประจิตดีงาม แล้วก็จกัตกแตง่ไว้ยงัปริกขารนกับวชทัง้หลายไว้พร้อม...”  



๑๖๒ 
 

 จากการสงัเกตภาพพระบฏวดัปงสนุก ชดุท่ี ๑ พบว่ามีอกัษรธรรมล้านนาเขียนก ากับ
ไว้ว่า “ผู้ ใดจักบวชเป็นรสี ก็บวชจุ่งบวชเทอะ” หาได้หมายถึงการจารึกไม่ แต่เป็นการถ่ายทอด
เนือ้หาวรรณกรรมอยา่งชดัเจน กลา่วคือ ในวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดงกล่าวไว้
วา่ “...แล้วเจ้าก็เขียนหนงัสือใสไ่ว้วา่ บคุคละผู้ ใดมกัใคร่บวช จุ่งเอาเคร่ืองบริขารฝงูบวชนีเ้ทอะ.... ” 
(ภาพท่ี ๕๔) 
 นอกจากนัน้ การวาดภาพเคร่ืองทรงของพระเวสสนัดรและนางมทัรี(ร่วมทัง้กณัหาและ
ชาลี)จะเปล่ียนจากเคร่ืองทรงกษัตริย์เป็นเคร่ืองนุ่งห่มนกับวชฤาษี เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียว
แดง กลา่วเคร่ืองนุง่หม่ไว้วา่ “...เจ้าก็นุง่ยงัผ้าย้อมฝาดอนัเป็นเคร่ืองรสี กระท ายงัหนงัเสือดีไว้ในบา่
เลา่ ขอดเกล้าไว้เป็นชฎา...แล้วเจ้าก็หยบุถือไม้เท้าอนัมีวณัณะเหลืองเรืองงามเหมือนดงัหมากกระ
ตมุสกุใหม.่..” นา่สนใจวา่ พระบฏวดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู วาดฉากเหตกุารณ์นีไ้ว้ละเอียดท่ีสดุ 
กล่าวคือ พระเวสสนัดรเปล่ียนเป็นเพศรสีก่อนนางมทัรี พระเวสสนัดรยืนถือไม้เท้าขณะท่ีพระนาง
มทัรีในชดุเดมิพนมกรก้มกราบ สอดคล้องกบัเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงตอนนีอ้ยา่งยิ่งคือ  
 “...แล้วตนแก้วก็ออกไปนอกศาลา ปรากฏรุ่งเรืองงามด้วยสรีอันเป็นนกับวช...ส่วน
ราชมทัรีก็เล็งแลด ูก็แขวดกฎหมายรู้มหาสตัต์เจ้าแล้ว นางแก้วก็ก้มกราบแทบปาทายคุละทัง้คูแ่ห่ง
มหาสตัต์เจ้า แล้วก็ร้องไห้ไว้ผวัตน แล้วก็เอายงัลกูแก้วทัง้ ๒ เข้าไปสู่อสัสศาลา...บวชเป็นรสีณีทรง
เพศ ผกูเกล้าเกศเป็นชฎา...เม่ือพายลนูท้าวทัง้สองพ่อแม่ก็บวชยงักมุารทัง้ ๒ หือ้เป็นรสีหน้อย ก็มี
วนันัน้แล...” 
 ฉากท่ีไม่เคยปรากฏในพระบฎผืนใดมาก่อนแต่พบในพระบฎวัดพระยืน  คือ พระ
เวสสนัดรประทบัยืนและย่ืนสิ่งของบางประการมอบให้กับพรานเจตบุตร พร้อมกับมีอกัษรธรรม
ล้านนาก ากบัไว้วา่ “ถอด….หือ้ตาน” จากการศกึษาเวสสนัดรชาดก ไผ่แจ้เรียวแดง พบว่าหมายถึง
ฉากท่ีพระเวสสนัดร พระนางมทัรีและสองกมุาร เดนิทางตามแนวเขาวิปลุลปัพตะ มาหยดุอยู่เหนือ
ข้างฝ่ังแม่น า้ยอดเขาเกตุมัตตินาที หลังจากเสวยเนือ้ทรายท่ีพรานเจตบุตรถวายให้แล้ว พระ
เวสสนัดรก็มอบป่ินค าให้แก่พรานเจตบตุร เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
“...เจ้าก็ถอดป่ินค าดวง ๑ หือ้แก่นายพรานอนัรักษาหนทางนัน้แล...”  ดงันัน้ ข้อความจารึกท่ีลบ
เลือนไปจงึนา่จะอา่นได้วา่  “ถอดป่ินหือ้ตาน” (มอบป่ินให้) (ภาพท่ี ๕๔) 
 



๑๖๓ 
 

 
  
 
  

เหลา่เสนาอามาตย์เมืองเจตราษฎร์อญัเชิญพระเวสสนัดรเข้าสูเ่มือง  
และพระเจ้าเจตตราษฎร์สัง่ให้พรานเจตตบตุรเฝ้าทางเข้าสูเ่ขาวงกต  

พระบฏวดันาคตหลวง 

 

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุ ๒ พระบฏวดัพระยืน 

ภาพท่ี ๕๓ เปรียบเทียบภาพกณัฑ์วนปเวสน์   
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่,นายฐาปกรณ์ เครือระยา 
และพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตหิริภญุไชย จ.ล าพนู 



๑๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
๒.๕ ชูชก 
 ต้องเข้าใจก่อนว่า ในเวสสนัดรชาดกนัน้ ภาพชูชกปรากฏอยู่หลายเหตกุารณ์ กล่าว
เฉพาะฉากท่ีนิยมวาดในกณัฑ์ชชูกคือ  
 ๒.๕.๑ การได้รับนางอมิตตดา ดงัตวัอยา่งพระบฎวดัปงสนกุ วาดเป็นเรือนเคร่ืองผกู
แสดงชชูกเจรจาขอเงิน ๑๐๐ กหาปณะ คืนจากสองพราหมณ์ผู้ยากไร้ในหมู่บ้านทนุนวิฏฐคาม ดงั
พบจารึกอกัษรธรรมล้านนาก ากับว่า “เอาเงินกูมา ๑,๐๐๐...” ในเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียว
แดงได้ขยายความจ านวนเงินไว้วา่ “...ผิจกัเป็นอตัถะแท้ได้พนัเงินตรา จกัจาล าดบัแตต้่นได้ ๔๐ ก า 
จิ่งได้ช่ือวา่กหาปณะ บาทเงินตรา ๔ พนัก า จิ่งได้ช่ือวา่ร้อยกหาปณะแล...” และจารึกอีกว่า “บมี่สงั
จกัหือ้ มีแตลู่กสาวช่ือนางอมิตตา” โดยวาดให้ชชูกอยู่ด้านซ้ายของภาพ เจรจากับพ่อและแม่นาง
อมิตตดาอยูซ้่ายสดุของภาพ 

ลายเส้นวนปเวสน์ พระบฏวดัพระยืน 

  

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 

  

ภาพท่ี  ๕๔  กณัฑ์วนปเวสน์  
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ พิพิธภณัฑ์วดัปงสนกุ จ.ล าปาง  
 



๑๖๕ 
 

 อนึง่ การวาดเรือนชชูกให้ดไูมส่มสดัสว่นของเรือนท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากเวสสนัดรชาดก 
ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงได้บรรยายถึงสภาพเรือนไว้ตอนหนึง่วา่ “...สว่นเรือนทา่นพราหมณ์ก็มีส่ีเสา เอา
ไม้เปล้าหนุม่มาแปงยอ่งแยง่ แมน่วา่หมาขึน้แกวง่หางก็ไกว...”(ภาพท่ี ๕๕) 
 ๒.๕.๒ เหล่าพราหมณีรุมด่านางอมิตตดา ด้วยความท่ีชชูกได้ภรรยาสวยกว่าเหล่า
พราหมณีในหมู่บ้านจึงพากนัไม่พอใจนาง ด้วยเพราะสามีของเหล่านางทัง้หลายนัน้ล้วนแตช่มช่ืน
ในความงามและวตัรปฏิบตัิของนางอมิตตดาท่ีมีต่อชูชก ไม่นานนักความเกลียดชงัก็ท าให้เหล่า
นางพราหมณีทัง้หลายรุ่มดานางอมิตตดา เหตกุารณ์นีช้่างวาดนิยมให้เห็นบุคลิกลกัษณะเฉพาะ
ของเหล่าพราหมณี โดยให้นางอมิตตดาอยู่กลางภาพ แวดล้อมด้วยอาการต่างๆ ของเหล่า
พราหมณี ดงัตวัอย่างพระบฏวดันาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง วาดนางอมิตดาใช้มือขวาแสดง
อาการคล้ายการปาดน า้ตาร้องไห้ มือซ้ายจับหม้อท่ีเทินอยู่เหนือศรีษะ ด้านข้างวาดเหล่านาง
พราหมณีถือไม้คานหาบชขูึน้พร้อมกบัชีไ้ปท่ีนางอมิตดา บ้างก็ถลกผ้าซิน้ท่ีสวมขึน้ (ภาพท่ี ๕๕) 
  การเน้นภาพเหลา่นางพราหมณีนัน้ เราสามารถชีล้กัษณะเฉพาะเป็นบางภาพท่ีตรง
ตามการบรรยายในวรรณกรรม ดงัตวัอยา่งจากพระบฏวดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู นางผู้หนึง่วาด
ให้หวันมใหญ่ นา่จะหมายถึง  
  “...ผู้หนึง่นัน้แควนบดี่สกัหยาด สากน า้ฝาดมนัมี จาบบุตีอยูบ่ย่ัง้ นุง่ซิ่นบัง้ก่านลายเสือ 
ซ า้แอวเคือ้ก้นกึ่ง หวันมตึง่เปนหนาม เหน็บดอกครามซ้าห้อม นุง่ซิ่นก้อมปากเสียงแข็ง...” และนา่จะ
สอดคล้องกบัจารึกในภาพคือ “ผืนนีช้ชูกแล อีผู้นัน้ริมปากมนัเบีย้ว  ดงัมนัจ๋อง มนัจัง่มาขายหนงั
ปองกบัตงัผกัแคบผกัข้าว ตวัมนัเฒา่ยิ่งกวา่มงึ พราหมณ์เข้ามาถามจม่ดา่วา่  จ ๋ากหูนีอีผู้้นัน้ แควน่
บดี่เหลือขนาด สากน า้หยาดมนัมี  มนัมาจา๋บบุต๋ีบห่ยัง้  อีผู้หนึง่นัน้นุ่งซิ่นบัง้ก้านลายเสือ  ซ า้แอว
เครือ  ก้นกึ่ง  หวันมตึง่  จ า้เป๋นหนาม เหน็บดอกคามจ้าฮอ่ม  นุง่ซิ่นก้อมเปียงหางเตา่  ปากมนัเศร้า  
ใจมนัก็แข็ง  ตุ้มผ้าแดงน า้ย้อมแล…” 
  มีข้อสงัเกตว่า สิ่งของท่ีถือในมือของเหลา่นางพราหมณีท่ีพบสว่นใหญ่คือ ไม้หาบคาน 
และกระบวย นา่จะเป็นการตีความนางพรามหณีผู้หนึง่ในวรรณกรรม ดงัท่ีเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่
แจ้เรียวแดง กล่าวไว้ตอนหนึ่งวา่ “...ผู้หนึง่เยียะคางหวิดคิว้โก่ง ซ า้เขีย้วโซง่นมยาน แบกไม้คานย่อน
เยิอ้ ว่าจกัแก้เสือ้รุมตี....” 
 นอกจาก ๒ ฉากดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีการวาดฉากอ่ืนๆ ตามความสนใจของช่าง 
ตวัอยา่งเชน่ ฉากตอนชชูกเดินทางไปออกไปทลูของพระกณัหาและพระชาลีจากพระเวสสนัดร ใน
ฉากนีน้ิยมวาดให้เห็นการส่ือสารระหว่างนางอมิตตดากับชูชก ดงัตวัอย่างพระบฏวัดปงสนุก อ.
เมือง จ.ล าปาง วาดให้ชชูกใช้มือขวาบีบถนันมของนางอมิตตดา มือซ้ายถือไม้เท้า ไหล่ขวาสะพาย



๑๖๖ 
 

ถงุสีขาว “...วา่อัน้แล้วก็สบุสอดเกิบในเรือน แล้วก็สะพายถงอนัใหญ่ สพัพะของกินใส่ชอุนั ก็ผันมือ
เมียมนักล่าวจะใจ้ เยียะร้องไห้ก็เยียะลงเรือนไปวนันัน้ แลนา....” ภาพชชูกร้องไห้ในตอนนีพ้บใน
พระบฏวดันาคตหลวง อ.แมท่ะ จ.ล าปาง แม้วา่จะแตกตา่งกนัเล็กน้อยในเร่ืองบคุลิกของชชูกท่ีเพิ่ม
การสวมหมวกและสายกระบอกน า้ไว้ด้วย 
  สิ่งท่ีนา่สนใจคือ การวาดบคุลิกชชูก เราจงึนา่จะพิจารณาในงานวรรณกรรมเวสสนัดร
ชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงก่อน เน่ืองจากบรรยายภาพบคุลิกชชูกไว้หลายตอน “...เฒา่พรักพร้อย ๓ 
ซาว....พราหมณ์เฒา่ ฟันวุม่เว้าสนัหลงัโค..หวัสัน่งนัๆ ซ า้มา เหม็นขีฟั้นแลขีเ้ขีย้ว ปากเบีย้วกอดคอ
นอน...”  
  ผู้แตง่เวสสนัตรชาดกไผแ่จ้เรียวแดง ให้ภาพสติปัญญาของชชูกไว้อยา่งนา่สนเทห์่  เห็น
ได้จากเม่ือนางอมิตตดาถกูรุมดาแล้วร้องไห้มาบอกชชูกนัน้ ชชูกถึงกบัจะ “..กจูกัไปชเูถิงจา่บ้าน กู
จกัชกัขึน้กว้านหือ้จา่เมืองฟัง...กนัค ากหูลางแพ้กก็ูจกัไหม เอาเหล็กไฟแลบอกขีร้้า กจูกัไหมเอาม้าก็
กลวัม้ามนัขบ เหตบุจ่บด้วยเชิงข่ี กจูกัไหมเอาป่ี ก็บช่า่งอ้าปากแลอวายลม...” สรุปคือถ้าชนะคดี
ความก็จะขอปรับไหมเอาเพียงเหล็กไฟและกระบอกปลาร้า ทัง้นีช้ชูกไมไ่ด้ร ่าเรียนศาสตร์และศลิป์
อนัใดมาเลย ดงัความตอนหนึง่วา่  
  “...แมน่จกัแส้งน า้แต้มขีดเป็นลาย กพ่ีูก็บไ่ด้เรียน มีแตน่อนหงานคู้เขา่นอนอ้อมข้างเตา
ไฟ เยียะไอขะขกุขะขาก ฝงูนีห้ากเป็นการเกลา่ ยงัเคยช านาญสะนอ่ย แมน่ว่าเชิงฟ้อนยา่งลายเลิง
...ตบเชิงพราบๆ แลเชิงลา กพ่ีูก็บไ่ด้เรียน...มนต์ตามเทียนลนด าน า้ซ า้แควนไกล หดัเหล็กไฟ กพ่ีูก็บ่
ได้เรียน มีแตม่นต์เป่าไฟหือ้เร่ือ กพ่ีูก็ได้เชือ้มาแล้ว ก็บร้่ายสงัดงัเก่า...ใสค้่องเตา่ก็บเ่ป็น ใส่ค้องเหน
ก็บช่า่ง ใส่ค้างคา่งก็หล้างจกัพอยงัแควน ....กพ่ีูนีเ้ป็นคนลอดมอก” กลา่วโดยสรุปท่ีผู้แตง่ให้ชชูกมี
ความสามารถคือ การนอนข้างเตาไฟ,การเป่าไฟให้แดงเร่ือ,การดกัคา่ง  
  ๒.๕.๓ ชูชกถูกชาวเมืองสีพีรุมไล่ต ี เน่ืองจากชชูกเดนิหลงทางไปสูเ่มืองสีพีเพ่ือไต่
ถามถึงพระเวสสนัดร กระทัง่ชาวเมืองเห็นวา่พวกพราหมณ์ทัง้หลายได้ม้าและราชรถไปจากพระ
เวสสนัดรแล้ว จงึเห็นวา่พราหมณ์ชชูกคงจะกระท าเชน่เดียวกนั จงึพากนัมารุมไลตี่ชชูก ดงัตวัอยา่ง
พระบฏวดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู ได้วาดชาวเมืองขว้างก้อนหินไลช่ชูก เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้
เรียวแดง กลา่วไว้ตอนหนึง่ว่า “...แล้วคนทัง้หลายเขาก็มีมือถือไม้ฆ้อนก้อนดนิ ไลท่บุบบุตีพราหมณ์
ผู้นัน้...”  (ภาพท่ี ๕๖) 
 



๑๖๗ 
 

 
 
 
 
 

เหลา่นางพราหมณีรุมดา่นางอมิตตดา 

ชชูกและเรือนของชชูก 

ภาพท่ี ๕๕ ชชูก พระบฏวดันาคตหลวง 
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 



๑๖๘ 
 

  ๒.๕.๔ ชูชกถูกสุนัขของพรานเจตบุตรรุมกัด เม่ือชชูกเดนิหลงทางสู่ป่าหิมพานต์ก็
พบกบัพรานเจตบตุร พรานหนุม่ผู้ ได้รับค าสัง่ให้เฝ้าประตทูางเข้าสูป่่าเขาวงกตไว้ ท าให้สนุขัของ
พรานเจตบตุรไลก่ดัชชูก แตช่ชูกก็ใช้ไหวพริบของตนอ้างวา่เป็นราชทตูจากเมืองเชตตุรนคร นครสีพี 
จนพรานหลงเช่ือเพียงเพราะแคก่ลกัปลาร้าท่ีน ามาติดตวัคดิว่าเป็นตราสาร จนพรานเจตบตุรบอก
ทางไปเขาวงกตแก่ชชูก บอกวา่หากพบกบัฤาษีช่ืออจัจตุฤาษีแล้วก็คงได้รายละเอียดเพิ่มขึน้   
  ชา่งวาดจิตรกรรม เน้นให้ชชูกวิ่งหนีขึน้ต้นไม้ ด้านลา่งมีสนุขัรายรอบ วาดพรานเจต
บตุรประทบักงธนเูล็งไปท่ีชชูก การวาดฉากสนุขัของพรานเจตบตุรไลก่ดัชชูกนี ้ นบัวา่ชา่งวาดได้
พยายามจ าลองจ านวนของสนุขั บคุลิกของสนุขัแตล่ะตวั ดงัตวัอยา่งในภาพพระบฏวดัปงสนกุ อ.
เมือง จ.ล าปาง ใช้อกัษรธรรมล้านนาก ากบัช่ือสนุขับางช่ือไว้ด้วยคือ ผู้ตบู,ผู้แดงบงบา่ง,ผู้ตาบ,แม่
ด าหางก่าน เราสามารถตรวจสอบช่ือนีไ้ด้จากเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง พบวา่วรรณกรรม
ได้ให้รายช่ือไว้ ๓๒ ตวั โดยเร่ิมจากสนุขัท่ีช่ือผู้ตบูก่อน “...ตวัหนึง่ช่ือผู้ตบู มนัชา่งแกวน่เชิงขบเชิง
คาบ ตวัหนึง่ช่ือผู้ตาบมนัช่างสาบชอมรอย...ตวัหนึง่ช่ือผู้แดงหมุเหา่..ตวัหนึง่ช่ือมณีวณัณ์หางก่าน 
หนัหมูเ่มงแลหมูม่า่น หนัขาก่านย่อมชงั ไลต่ามหลงัขบหลาบ....” 

  เม่ือชชูกขึน้ต้นไม้ เพ่ือหนีส้นุขั (ต้นไม้มอกแขน หมายถึง มีต้นไมใ่หญ่มากนกั ) ข้าว
ของเคร่ืองใช้ อาหารฯลฯ จากถงุยามของชชูกก็แตกกระจดักระจาย  

 “...หมาเสือขบเสือลากเถ็กเถ็ก หมาขีด้าบมาคัน่คาบถงก ูพราหมณ์พาโลนัง่ฅาไม้ ใคร่
หวัป่ีให้หนัครัวมนัเร่ียรายลงเตม็เคล้าไม้ พราหมณ์ร้องไห้วา่โอวยๆ ...หนัผกับัว่เรียรุยราย...เข้ายาคู
อนัใสน่ า้หวานอนัใสน่ า้หวานก็เสียไป หร่อน า้ตาลเขีย้วขุ้นกก็ูเสียไป  ชิน้ส้มเนา่อนักเูอาไว้กินตอนกู
ก็เสียไป แกงบอนล าใสส้่มหมากขามกก็ูเสียไป พลแูคงกบัหาดแห้งกก็ูเสียไป ปลาสะลากแห้งยา่ง
ขา่ได้ ๓ ปี ชิน้บมี่ยงัเหลือแตก้่างกก็ูเสียไป บอกยาไอกบัก้อนขีไ้ก่อนัจกัไว้ทาฝี เปนยาดีหาอยากกก็ู
เสียไป พากน้อยตกัแกงบอนล ากก็ูเสียไป พริกพรายกบัขิงแห้งกก็ูเสียไป ข้าวแข้นกบัข้าวผงกก็ูเสีย
ไป ต้นปนูแดงก้นร่ัวมีฝาหบับแ่ทบ ทัง้แหนบน้อยขาหกักก็ูเสียไป บอกน า้ผกักบัน า้ส้มหนอ่ไม้ อนั
กหูร่อไว้กินเมินกก็ูเสียไป หวัจกัไคกบัหวัขา่แห้ง อนัเมียกหูากแส้งไว้หือ้เปนของกินล า เสียทัง้เขา
ควายค าและบอกควัน่หมาก.....เสียทัง้ผ้าพอกหวัผืนทอใหม ่ เสียทัง้งนุไม้ไผไ่ว้ตีหลงั ...เสียทัง้กบุ
ตาเหลวบ้างเก่ิง ยงัเก่ิง กจูกัไว้ง าหวัก ู ก็เสียไป....มาตรามีดน้อยกจูกัไว้ปากเล็บมือก็เสียไป หมาก
ค าอ้งไกลจ่กัไว้นบัค าเข้ากก็ูเสียไป สลงุทองแดงปากบา่งกก็ูเสียไป งาช้างกบัค าผง เพ็กจ าคงของ
แตเ่ชน่ปู่ หม่อนกก็ูเสียไป เสียเหล็กไฟลกูน้อยด าขะมิกขิก...ถงยากอูนัทอใหมไ่ด้ ๓ ปีกก็ูเสียไป เบ้า
ยาดนิคิน่ปากบ้างกก็ูเสียไป...บอกไขอนักจูกัไว้ทาหน้าแคง่ ทัง้หมอแอง่อนัจกัไว้แชข้่าวกินหนทางกู
ก็เสียไป.....”   



๑๖๙ 
 

 ดงัตวัอยา่งพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู ได้ก ากบัอกัษรธรรมล้านนาไว้กบัสนุขับางตวั
คือ “เกิบตีนพราหมณ์, มยูา(กล้องสบูยา),กบุ,หม้อแกง”  ชา่งวาดพยายามวาดข้าวของเคร่ืองใช้
ตามท่ีบรรยายไว้ แม้จะไมมี่อกัษรก ากบัไว้ แตเ่ราสามารถสงัเกตเห็นได้ชดั ดงัตวัอย่างพระบฏวดั
ปงสนกุ ได้วาดพดั,ต้นปนู,แหนบ,ทพัพี,ตะบนัหมาก เป็นต้น 
 เป็นท่ีนา่สงัเกตว่า พระบฏหลายผืนนิยมวาดต้นไม้ท่ีพราหมณ์ชชูกหลบหนีสนุขัพราน
เจตตบตุรให้มีรวงผึง้ไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระบฏกลุ่มล าปางคือ พระบฏวดัปงสนกุ,พระ
บฏวดัทุง่คา เราไมพ่บในกลุม่อ่ืนๆ (ภาพท่ี ๕๗ ) 
 ๒.๕.๕ พรานเจตบุตรมอบขาเนือ้ทรายให้แก่ชูชก เม่ือชูชกเจรจากับพรานเจตต
บตุร โดยอ้างว่าตนนัน้เป็น “คนใช้สืบค าเมือง” คือเป็นผู้อญัเชิญราชสารมาน าพระเวสสนัดร นาง
มนัทรี กณัหาและชาลีกลบันครสีพีดงัเดมิ กระทัง่พรานเจตตบตุรเช่ือ จึงปลอยชชูกและมอบของให้
ชูชกคือ “...น า้เผิงอันนีดี้ใสบอกใหม่ ทัง้ขาเนือ้ทรายสุกดี...” จากนัน้จึงใช้มือขวาชีท้างเข้าสู่เขา
วงกตให้ชชูก เราพบวา่ฉากนีไ้มเ่ป็นท่ีนิยมเทา่ใดนกั ยกเว้นในกลุ่มล าปาง ช่างวาดนิยมวาดให้เห็น
ฉากการมอบขาเนือ้ทราย ดงัตวัอยา่งพระบฏวดัปงสนกุ,วดันาคตหลวง เป็นต้น (ภาพท่ี ๕๖) 

 

 
 

ชชูกถกูชาวเมืองสีพีไลตี่ พรานเจตตบตุรน ากระบอกน า้และขาเนือ้ทราย 
พร้อมกบัชีท้างเข้าสูเ่ขาวงกตให้กบัชชูก 

ภาพท่ี ๕๖ ชชูกและจลุพน พระบฏวดับ้านสกั 
ท่ีมา : อ.อนกุลู ศริิพนัธ์ และคณะ วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง  
 



๑๗๐ 
 

 
 
 
 
 

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุ ๑ 

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุ ๒ 

 

ภาพท่ี ๕๗ ชชูก พระบฏวดัปงสนกุ 
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 



๑๗๑ 
 

๒.๖ จุลพน 
  ฉากท่ีชา่งนิยมวาดคือพรานเจตบตุรใช้มือขวาชีท้างเข้าสูเ่ขาวงกตให้ชชูก กลา่วคือ 
วรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง ได้ให้ฉากนีไ้ว้ตอ่เน่ืองจากกณัฑ์ชชูก “...แล้วจิ่งยอ
หตัถาแขนขึน้แลวก็เหยียดชีไ้ปภายหน้าแก่พราหมณ์ปู่ เฒา่ อนัจกัเข้าไปสูอ่าสรม...” เราพบวา่ชา่ง
วาดเหตกุารณ์ตอนนีแ้ทน ทัง้นีเ้น่ืองจากเนือ้หาวรรณกรรมในจลุพนสว่นใหญ่บรรยายถึงธรรมชาติ
และพรรณไม้ตา่งๆ อนัจะตอ่เน่ืองไปถึงกณัฑ์มหาพน เราพบวา่จิตรกรรมภาพพระบฏมกัก ากบั
อกัษรธรรมล้านนาในฉากพรานเจตบตุรใช้มือขวาชีท้างเข้าสูเ่ขาวงกตให้ชชูกว่าจลุพนเสมอ ทัง้พระ
บฏวดันาคตหลวง,วดัปงสนกุ จ.ล าปาง และวดัพระยืน จ.ล าพนู (ภาพท่ี ๕๘ ) 
 

 
 
 
 
๒.๗ มหาพน 

  ฉากท่ีนิยมวาดไว้คือ พราหมณ์ชชูกพบอจัจตุฤาษีในอาสรม และอจัจตุฤาษีชีท้างไปสู่
เขาวงกต อยา่งไรก็ตาม การตีความหมายฤาษีเพ่ือแสดงเคร่ืองแตง่กายฤาษีแตกตา่งกนั ดงัเห็นวา่
จิตรกรรมพระบฏวดัพระยืนได้วาดอจัจตุฤาษีให้เหมือนนกับวชในพทุธศาสนา ขณะท่ีพระบฏในแหง่
อ่ืนๆ ได้วาดเคร่ืองแตง่กายนุง่หม่หนงัเสือ บางแหง่วาดอจัจตุตฤาษีถือพดัไว้ด้วย แม้จะไมมี่การ
บรรยายเคร่ืองแตง่กายของอจัจตุฤาษีไว้โดยตรง แตเ่ราสามารถเทียบเคียงให้เห็นภาพจากการ
บรรยายเคร่ืองแตง่กายของพระเวสสนัดรในกณัฑ์มหาพนนีไ้ด้คือ “...หมวดเกล้าไว้เป็นชฎา หนงัเสือ
หนาลายลวาด หม่ห้อยพาดเทียมตน...” (ภาพท่ี ๕๘, ๕๙) 

ภาพท่ี ๕๘ ลายเส้นกณัฑ์จลุพนและมหาพน พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

  



๑๗๒ 
 

 ๒.๗.๑ พราหมณ์ชูชกพบอัจจุตฤาษีในอาสรม ช่างวาดอาศรมให้อจัจตุตฤาษีนัง่
เดน่ มีพราหมณ์ชชูกพนมมือ บางแห่งสงัเกตเห็นอจัจตุรฤาษีมอบผลไม้ให้ชชูก ดงัพบว่าเวสสนัดร
ชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงได้บรรยายไว้วา่  
 “...ดรูาพราหมณ์หมากคบัทองอนันีกิ้นฝาด หมากหาดส้มกินอย่างหมากซางกินหวาน
ปานใฝ่ แตงใหญ่น้อยกินล า เราน ามาทุกสิ่ง หวานยิ่งอ้อยเมืองคน...คือว่าหมากซางสุกใสบ่เส้า 
มว่งไขเ่ตา่แลแตงเครือ ...เชิญทา่นพราหมณ์จึง่กินอยา่เลิกเคีย้ว ทัง้เปลือกก็เป็นยา ...”  
 นอกจากนี ้เราพบว่าฉากรอบอาศรมอัจจุตตฤาษียงันิยมวาดสตัว์ต่างๆ เพ่ือเน้นย า้
ความหมายของป่าให้เห็นชดัขึน้  อจัจตุฤาษีเม่ือเช่ือค าชชูกแล้วจึงเชิญให้ชชูกนอนพกั ๑ คืนก่อนท่ี
จะบอกทางไปสูเ่ขาวงกต  
 ๒.๗.๒ อัจจุตตฤาษีชีท้างไปสู่เขาวงกต ช่างวาดให้เห็นการเคล่ือนไหว โดยเปล่ียน
ให้อจัจตุตฤาษียืนชีท้างไปสูเ่ขาวงกต เชน่เดียวกบัชชูกยืนอยู่เหมือนกบัมีการสนทนาถึงทางกนั “...
ตกวนัลนูรุ่งเช้าแจ้งผอ่ง ตาวนัสอ่งเขาค า จิ่งจกัน าพราหมณ์ไปสู่ ไปตัง้อยู่มคัคา ยอมือขวาสดุศอก 
อนัจกับอกหาทางเทียว ไปเขาเขียวกู่แก้ว ยืนอยูแ่ล้วจาพราหมณ์...” (ภาพท่ี ๕๙) 
 

 
 
 
 
 
 

พระบฏวดัทุง่คา 

  
พระบฏวดัพระยืน 

  
ภาพท่ี ๕๙ มหาพน  
ท่ีมา : ภาควิชาศลิปะไทย คณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และนายฐาปกรณ์ เครือระยา และพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตหิริภญุไชย จ.ล าพนู 
 



๑๗๓ 
 

๒.๘ กุมารบรรพ์ 
 ฉากท่ีนิยมวาดคือ พระเวสสนัดรเรียกสองกุมารขึน้จากสระน า้,พระเวสสนัดรถวาย
ทานกณัหาและชาลีให้ชชูก, ชชูกน าสองกมุารเดนิทางไปในป่า กลา่วคือ 
  ๒.๘.๑ พระเวสสันดรเรียกสองกุมารขึน้จากสระน า้  
  เม่ือชชูกเดนิทางไปถึงใกล้อาศรมพระเวสสนัดรในเวลาพลบค ่า จงึนอนรอ ๑ คืนก่อน
เพ่ือรอให้พระนางมทัรีเดนิทางออกไปหาผลไม้ในวนัใหมน่ัน้ เม่ือพระเวสสนัดรล่วงรู้ด้วยญาณพร้อม
กบัการท านายฝันให้กบันางมทัรีแล้ว รุ่งเช้าจงึออกมานัง่ภาวนาท่ีหน้าอาศรม กระทัง่พราหมณ์ได้
ทลูขอสองกมุารจากพระเวสสนัดร เม่ือสองกมุารได้ยินค าเจรจาดงักลา่วจงึชกัชวนกนัหนีไปสูส่ระน า 
ชา่งวาดพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู วาดสระน า้รูปส่ีเหล่ียมเห็นสองกมุารอยูใ่ต้ใบบวั และมีพระ
เวสสนัดรยืนเรียกสองกมุารขึน้จากสระน า สอดคล้องกบัเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงท่ีกลา่ว
ไว้ตอนหนึง่วา่ “...เถ่ิงทา่น า้โปกขรณี เจ้าชาลีเอามาคาด ผ้าย้อมฝาดกบัตน เอากนัลงลีอ้ยู ่ ท่ีน า้เลิก
คูเ่พียงคอ พอยอหวัออกได้ เอาใบบวัง าหวัไว้อยู่....”    
  ขณะท่ีชา่งวาดพระบฏวดัปงสนกุ จ.ล าปาง แสดงการเคล่ือนไหว้ของสองกมุารจากสระ
น าไปสูฉ่ากท่ีสองกมุารขึน้จากสระแล้วพนมกรกราบพระเวสสนัดร สอดคล้องกบัเวสสนัดรชาดก 
ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงท่ีกล่าวไว้ตอนหนึง่วา่ “...ไพทวยหา ๒ ปตุตางามแง่ เทียวตามแตร่อยตีน...ดู
ราชาลีลกูอ้ายพอ่ เจ้าจุง่มามอ่ตามค าพอ่ฉับพลนั...วา่อัน้แล้วก็เบิกใบบวั อนักัง้บนหวัแหง่ตนเสีย 
แล้วก็ออกมาจากสระเทา่ตนเดียว เทียวมาหาตนพอ่ ร้องไห้ตอ่นมสัการ เจ้ายินผานกราบไหว้...” 
(ภาพท่ี ๖๐) 
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ช่างวาดพระบฏวัดปงสนุก จ.ล าปางในฉากนี ้ได้เน้นท่ีพระชาลี
เพียงคนเดียว  มิได้แสดงให้เห็นเป็นคูต่ามแบบจิตรกรรมวดัพระยืน ทัง้นีส้อดคล้องกบัวรรณกรรม
อยา่งยิ่ง กลา่วคือ เนือ้หาวรรณกรรมเวสสนัดร ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดงก็ได้ให้เห็นภาพพระชาลีเป็นคน
แรกท่ีขึน้มาจากสระน า้เน่ืองจากได้ให้สญัญากบัพระกณัหาไว้ว่าจะไม่มีการบอกให้พระเวสสนัดร
ทราบ กระทัง่พระเวสสนัดรได้กล่าวถึงอานิสงส์ท่ีตนจะสร้างขึน้ท าให้พระกัณหาขึน้มาจากสระน า 
“...เจ้าจุ่งมาช่วยกพู่อสร้างก่อปารมีธัมม์แด ่หือ้เต็มแก่หวัใจพ่อ...เจ้าจุ่งเป็นสะเพลาค าเหล้มใหญ่ 
เอาพอ่ใสแ่ล้วบห่วัน่ไหวในสมทุรสาคร คือภวสงสาร หือ้เถิงฝ่ังกล ่าหน้าคือนิพพาน...” 
 



๑๗๔ 
 

 
 
 
 
 

พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๒ 
 

พระบฏวดัพระยืน 

  
ภาพท่ี ๖๐   ลายเส้นกณัฑ์กมุารบรรพ์  

  



๑๗๕ 
 

 ๒.๘.๒ พระเวสสันดรถวายทานกัณหาและชาลีให้ชูชก 
 เม่ือพระเวสสันดรน าพระกัณหาและชาลีเข้าสู่อาศรมเพ่ือทานสองกุมารแด่ชูชก  
เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดงกล่าวว่า “...จิ่งเรียกเอาพราหมณ์ผู้ เทียวหนมาใกล้ เจ้าก็หือ้ ๒ 
แก่นไท้เปนทานแก่ชชูกพราหมณ์เป็นขนาด น า้ต้นหยาดกฎหมาย...” ฉากท่ีช่างนิยมวาดตอนนีคื้อ
แสดงพระเวสสันดรประทบันัง่ในอาศรม หลัง่น า้สิโณทกรดบนมือพราหมณ์ชูชก แต่รายละเอียด
ตา่งๆ อาจแตกตา่งกนัไปเล็กน้อย เชน่ พระบฏวดันาคตหลวง แสดงสองกมุารถกูพราหมณ์ชชูกมดั
มือ นัง่อยูเ่บือ้งหลงัชชูกท่ีก าลงัรองรับน า้สิโณทก , พระบฎวดัปงสนกุ จ.ล าปาง แสดงสองกมุารนัง่
พนมกรประคองอญัชลีุขนาบข้างพระเวสสนัดรเพ่ือแสดงถึงการอนโุมทนาบญุครัง้นี ้เป็นต้น  
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า พระบฏวัดพระยืน จ.ล าพูนนัน้ แสดงเพิ่มเติมให้ว่า ในมือชูชก
ประคองหอยสงัข์รองรับน า้สิโณทก  เช่นเดียวกบัพระเวสสนัดรเอือ้มมืออีกข้างหนึ่งจบัมือทัง้สอง
ของสองพระกมุารไว้ ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กบัการแสดงออกในเหตกุารณ์ตอนเดียวกนัในจิตรกรรม
พม่า ตวัอย่างคือ จิตรกรรมในถ า้ Powin Taung๑๘  กล่าวคือ การแสดงอารมณ์ให้เห็นถึงการอทุิศ
ถวายลกูนัน้ ถือเป็นมหาบญุท่ีซ้อนทบัความโศกเศร้าและความปีติ เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียว
แดงกลา่ววา่ “...กรัูกลกูกยูงัหนุม่หน้อย กรัูกร้อยเทา่หวัใจ...เหตนุัน้กจูิ่งจงูแขนลกูเต้า ทานแก่เฒ่าชี
พราหมณ์..” 
 เม่ือชูชกได้รับสองกุมารแล้ว ก็น าเชือกไม้เถาวลัย์มามดัสองกุมาร “...เอามาผูกชาลี
แขนขวากบัมือนางกณัหาเบือ้งซ้าย รัดร้ายคาดกบักนั พนัพวงเป็นเกลียว ๑ เง่ือน ๑ ก็เอามาตีหลงั
สองหน่อแก้ว ลากลงน าไปวนันัน้แล...” การมดัเชือกท่ีตรงตามวรรณกรรมมากท่ีสดุคือ พระบฏวดั
พระยืน (ภาพท่ี ๖๐, ๖๑) 
 ๒.๘.๓ ชูชกน าสองกุมารเดนิทางไปในป่า 
 วรรณกรรมเวสสนัดรชาดก  ไผแ่จ้เรียวแดง กลา่ววา่ ชชูกน าสองกมุารออกจากอาศรม
โดยให้พระชาลีเดินน าหน้า พร้อมกบัไล่เฆียนตีสองกมุาร เม่ือมาถึงกลางป่าชูชกเดินสะดดุหกล้ม 
ท าให้เชือกมดัสองกุมารขาดจนท าให้สองกุมารพยายามหนีมาหาพระเวสสันดร “...ปู่ จญัไรกลิง้
ทา่ว ฟืน้หงกหง่าวลกุบท่นั เครือเขาอนัมนัผกู ก็หลดุออกจากมือเจ้ากมุารทัง้ ๒...” ท าให้สองกมุาร
พยายามวิ่งหนีไปหาพระเวสสันดร ฉากนีพ้ระบฏวัดปงสนุก จ.ล าปาง ชุดท่ีสองได้บันทึกไว้  
ในขณะท่ีชดุท่ีหนึง่ไมมี่เหตกุารณ์ตอนชชูกสะดดุหกล้มและสองกมุารพยายามหนี 

                                                           

 ๑๘ Christophe Munier  and  Myint Aung, Burmese Buddhist Murals,Volume 1 – Epigraphic Corpus 

of the Powin Taung Caves (Thailand: White Lotus, 2007), 51 – 54. 
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 วรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง กล่าวตอ่ไปว่า  พระชาลีนัน้ “....๒ ตา
เตม็ไปด้วยน า้ตาชูก่ล ่า ๒ เจ้าน้องฟ่ังผละหนี...” ความโศกทกุข์ของพระเวสสนัดรถกูตัง้ค าถามผ่าน
สายตาของพระชาลี เช่นเดียวกับพระเวสสนัดรจนท าให้เกิดอาการวิตก ประวิงถึงการกระท าทาน
ครัง้นี ้“...กูจกัถือเอากงธนกูล ่าซ้าย คระคร้ายวาดยิงพราหมณ์ กจูกัถอดสรีกญัชยัเถ่ียนกล้า ไปไล่
ฆ่าชีพราหมณ์ มันมาขอลูกญิงชายงาม บ่ซือ. ..” กระทั่งพระองค์คิดทบทวนใหม่ด้วยกระท า
สมาทานอธิษฐานจิตให้หมัน่ จนพระองค์ตดัพระทยัรักและชูชกจบัสองกมุารเดินทางไปอีกครัง้ใน
ท่ีสดุ  
 
๒.๙.มัทรี 
 ฉากส าคญัประกอบด้วย เทวดาแปลงกายเป็นสตัว์ขวางพระนางไว้, พระนางมทัรีสลบ 
 ๒.๙.๑ เทวดาแปลงกายเป็นสัตว์ขวางพระนางไว้ 
 ชูชกน าสองกุมารเดินทางเข้าสู่ป่าเพ่ือน าไปเป็นทาสใช้แก่นางมัทรี กัณหาได้พร ่ า
พรรณาไหว้วอนให้เหล่าเทวดาน าข่าวสารไปบอกกล่าวแก่พระนางมทัรีซึ่งเดินทางออกไปหาผลไม้
ตามกิจวตัร เผ่ือว่าแม่จะได้รีบกลบัมา เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง กัณฑ์กุมารบรรพ์ ได้
กลา่วไว้ตอนหนึง่วา่  
 “..อโห วตฺต ชฎีนี โอวยหนอ อินดแูม่มทัรีผู้ ข้า ขอดเกศาไว้เป็นชฎา แม่เท่ามวัเมาหา
ลกูไม้หวงัได้ชูว่นั ชะแล แมก็่เท่ียงวา่จกัได้เอาหวัมนัมาละไว้เสียเปลา่...แมพ่ระญาวนันีล้่วงเวลากา
ละอนัค ่า ตาวนัตกต ่าแล้วแมก็่บม่า...ขอแมม่ายามค ่า เขียวมาพร ่าด้วยเดือนดาวเทอะ...”  
 เหตท่ีุพระนางมทัรีไม่กลับมาตามเวลาปรกตินัน้ เน่ืองจากเหล่าเทวดาได้เนรมิตเทว
บตุร ๓ ตนให้เป็นราชสีห์,เสือโคร่ง และเสือเหลือง ดงัเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง กณัฑ์มทั
รีกลา่วไว้ตอนหนึง่วา่  
 “...เทวดาจากนัฉนันีแ้ล้ว ก็บงัคบัเทวบตุร ๓ ตนวิเสส ว่าเจ้าทัง้หลายจุ่งไปเนรมิตเพศ 
เป็นเนือ้เนต ๓ ตวั มีรูปเพิงกลัวเคริงขาบ เยียะเป็นดงัจักคัน้คาบแท้ดีหลี ตนหนึ่งเป็นราชสีห์มี
อ านาจ ตนหนึ่งเป็นเสือโคร่งอาจอ้างตน ตนหนึ่งเป็นเสือเหลือง ไปนอนเนืองไขว่ขวาง ยงัพ่างข้าง
หนทาง ทดัท่ีนางราชมทัรีจกัเทียวทอ่ง..” 
 เม่ือพิจารณาจากงานจิตรกรรม เราพบว่าการวาดฉากนีจ้ะแสดงให้เห็นว่าพระนางมทั
รีได้หาผลไม้กระทั่งเวลาพลบค ่ายามดึก แต่สิ่งท่ีถูกเน้นมากคือ พระนางมัทรีอยู่ในอาการนั่ง
ประคองมือไว้เหนือเศียร หนัหน้าประจญกบัเหลา่สตัว์ท่ีเทวดาเนรมิตตนมาขวางไว้ อย่างไรก็ดี เรา
พบว่า การวาดรูปสตัว์นัน้มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั กล่าวคือ พระบฏวดันาคตหลวง และพระบฏวดั
ปงสนกุ(ชุดท่ี ๑) จ.ล าปาง วาดเสือไว้ ๒ ตวัและราชสีห์ ๑ ตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นสีเหลือง



๑๗๗ 
 

ให้กบัเสือเหลือง แตป่ระเดน็ท่ีนา่สนใจคือ พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๒ นัน้ ราชสีห์กลบัแสดงงาช้างไว้
ด้วย จากการตรวจสอบเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง กัณฑ์มัทรี พบว่ามีการขยายความ
เพิ่มเติมลกัษณะส าคญัของราชสีห์และเสือไว้อีกว่า “...ตน ๑ เป็นราชสีห์เปล่าเปิปช้าง ตน ๑ เป็น
ดัง่เสือโคร่งอาจอ้างเอาตน ตนหนึ่งเป็นดงัเสือเหลือง มานอนเนืองอยู่ถ้า ทดัส่องหน้าท่ีมคัคา... ” 
ดงันัน้ นบัวา่การวาดราชสีห์ให้มีงาดงัช้างนี ้จงึสอดคล้องกบัการตีความวรรณกรรมมากท่ีสดุ 
 อนึ่ง ส าหรับรูปราชสีห์ในพระบฏวัดพระยืนนัน้ น่าจะเลียนแบบสิงห์แบบพม่า 
เช่นเดียวกับการวางเท้าของราชสีห์ในพระบฏวดัปงสนุก (ชุดท่ี ๑) พยายามเลียนแบบราชสีห์ใน
ศลิปะรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี ๖๑) 
 เราพบว่าจิตรกรรมพระบฏพระบฏวดัปงสนกุทัง้สองชุด ได้เพิ่มสญัลกัษณ์เหตกุารณ์
ดงักล่าวมาข้างต้นนีด้้วยรูปวงกลมท่ีภายในมีรูปกระตายด้วย นอกจากจะหมายถึงเวลาของการ
เกิดเหตกุารณ์ในตอนค ่าหรือพลบค ่าแล้ว อาจจะหมายถึงเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ตรงกับวนัเพ็ญด้วย  
จากการตรวจสอบเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง กัณฑ์มัทรี กล่าวว่า “...ตทา จ ปุณณมี
อโุบสถ ในวนันัน้ก็เป็นวนัอุโบสถศีล เดือนเพ็งแจ้งได้ ๑๕ ค ่า นางท้าวพร ่าเกยหนั ยงั ๒ จอมธัมม์
งามแง่ แล่นต้อนแม่แต่ไกลมา นางก็เล็งหาบ่อยู่ ก็บห่นั ๒ เจ้าเป็นคูเ่รียงกนั นางก็ร้องไห้อยู่อาลยั
...” (ภาพท่ี ๖๑, ๖๒)  
 เม่ือนางมทัรีเดินทางถึงอาศรม ก็ร้องไห้ร าพึงร าพนัถึงแตส่องกุมาร เช่นเดียวกับพระ
เวสสนัดรก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆ ตอบสนองตอ่ค าถามและเสียงเรียกร้องหาสองกมุาของพระนาง
มทัรี ท าให้พระนางมทัรีปริวิตกไปนานา “...รู้ว่าเจ้าจ าไปหาท้าวสญัชยัตนปู่  หือ้ถือหร้างหมู่มาเอา 
รู้ว่าเจ้าจ านงเลาพ่ีน้อง ไปสืบส้องค าเมือง แลรือรู้ว่า ๒ บญุเรืองตายแล้ว พายนอกแก้วศาลา รู้ว่า
ไปขงขวายหาเคร่ืองเลน่ ก าฝุ่ นเต้นแล้วลวดลืมมา อนัชะรือ....รู้ว่านกหสัดีลิงค์ลงล่า ยบัเอาลกูแก้ว
แม่กว่ากินไกล รู้ว่าสตัว์ตวัใดมาแสวงสอด ยบัเอาลกูแก้วกอดกลมไป อัน้ชะรือ... ” ไม่นานนกัพระ
เวสสันดรก็ออกมากล่าวโทษนางมัทรีว่ามาในตอนเวลาดึกเช่นนีเ้น่ืองจากมีชู้  กระทั่งนางต้อง
เดนิทางออกไปตามหาสองกมุารเอง จนต้องร้องไห้กลบัมาท่ีอาศรมดงัเดิม เราพบว่าจิตรกรรมพระ
บฏวัดพระยืน จ.ล าพูน ได้วาดให้นางมทัรีใช้แขนปาดเช็ดน า้ตา พร้อมกับก ากับด้วยอกัษรธรรม
ล้านนาวา่ “...นางมทัรีไปหาลกูแลนายเหย” เพ่ือย า้ให้เห็นความทกุข์ระทมของการเลา่ฉากนี ้ 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบฏวดับ้านสกั พระบฏวดัปงสนกุ 

พระบฏวดันาคตหลวง พระบฏวดัพระยืน 

ภาพท่ี ๖๑ เปรียบเทียบการการตีความหมายสตัว์ท่ีมาขวางนางมทัรี  



๑๗๙ 
 

 ๒.๙.๒ นางมัทรีสลบวิสัญญี 
 กระทัง่รุ่งเช้าพระนางร้องไห้จนสลบไปตอ่หน้าพระเวสสนัดร เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่
แจ้เรียวแดง กัณฑ์มทัรี กล่าวว่า “...พอรวายตรีคืนนัน้แลรุ่ง พระสุริยะพุ่งสายแสง ตานางแดงดงั
เดือด ให้บ่เหือดสักยาม เพราะว่าหา ๒ นงรามบ่ได้ นางท้าวร้องไห้หอดหิวตาย ท่าวลวงหงาย
ตระแบ่น ใกล้ท้องแท่นธรณี เพราะว่าหา ๒ สรีบ่ได้ นางท้าวให้ขาดใจตายไปแล...” เราพบว่า
จิตรกรรมพระบฏส่วนใหญ่ได้วาดให้นางมทัรีประทบันอนราบสลบบนพระเพลาของพระเวสสนัดร 
สอดคล้องกับค าประพนัธ์ท่ีได้ให้ภาพค าว่า “ท่าวลวงหงาย” อนัน่าจะหมายการล้มลงทัง้ยืนในท่า
นอนหงาย เชน่เดียวกบัพระเวสสนัดรจะวาดให้เห็นอาการประคองพระนางมทัรีไว้บนเพลา (พร้อม
กับใช้มือวางไว้เหนืออก) สิ่งท่ีน่าสังเกตคือ มักแสดงให้เห็นหม้อน า้กุณฑีในฉากนี ้จากการ
ตรวจสอบวรรณกรรมพบว่า เม่ือพระเวสสนัดรเห็นพระนางมทัรีสลบลงไปตอ่หน้าก็คิดว่าพระนาง
ได้เสียชีวิตแล้ว จงึน าน า้มาช าระพระพกัตร์ของนางมทัรี ดงัท่ีฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กลา่วไว้วา่ 
 “...แล้วเจ้าก็เอามือวางไว้เหนืออกน้องแก้ว ร้องไห้แล้วผ่อดอมดาย ว่าฅิงคนตายนี ้
หนาเย็น ฅิงคนเป็นนีห้นาอุ่น ยินมะมุ่นต้องมือ ท้าวก็ถือเอาน า้ต้นคันทีมาผะผายลูบหน้า เมีย
ก าพร้าแห่งตน...อสฺสุปณุเณหิ เจ้าก็มีหน้าอนัเต็มไปด้วยน า้ตา ก็ยอเอาหัวนางพิมพาแก่นไธ้ขึน้
พาดไว้เหนือตกั...ท้าวก็นัง่เฝ้าดอมดใูจเมีย เม่ือวนันัน้แลนา...”  
 เม่ือพระนางมทัรีฟืน้จากการสลบ พระเวสสนัดรก็บอกความจริงให้กบันางทราบ นาง
มทัรียินดีกบัการถวายสองกมุารครัง้นีเ้ป็นอยา่งยิ่ง (ภาพท่ี ๖๒) 



๑๘๐ 
 

 
 
 
 

เทวดาเนรมิตเป็นราชสีห์,เสือเหลือง และ
เสือโคร่ง ขวางนางมทัรีไว้ 

นางมทัรีเป็นลมสลบแทบพระบาท 

พระเวสสนัดร 

ลายเส้นกณัฑ์มทัรี พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

ภาพท่ี ๖๒  มทัรี พระบฏวดัปงสนกุ  
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และวดัปงสนกุ 
 



๑๘๑ 
 

๒.๑๐ สักบรรพ์ 
 พระอินทร์ได้ตระหนกัว่า เม่ือพระเวสสนัดรได้ถวานทานสองกุมารให้พราหมณ์ชูชก
แล้ว หากมีบคุคลใดมาขอนางมทัรีอีก จะท าให้พระเวสสนัดรอยู่บ าเพ็ญเพียงผู้ เดียวและขาดผู้ดแูล 
จงึเนรมิตกายเป็นพราหมณ์เพ่ือไปทลูขอนางมทัรี ลงมาด้านหน้าอาศรมพระเวสสนัดรในยามรุ่งเช้า 
“...ในเม่ือเสีย้งรวายตรีกลางคืนอนันัน้แลรุ่ง สายฟ้าพุ่งพระพราย เสด็จผายผ่านขึน้ เรืองเร่ือพืน้
แผ่นดิน พระญาอินทร์ตนวิเสศ กลายกลบัเพศเป็นพราหมณ์ เข้าสู่อารามเจ้าหล้า  ยืนส่องหน้า 
ปรากฏแก่แวน่ฟ้า ๒ สรี มาสูพ่ระรสีแก่นไธ้ เข้าใกล้เม่ือปฐมยาม...” 
 จิตรกรรมพระบฏส่วนใหญ่จะแสดงตอนพระอินทร์เสด็จลงมาและพระเวสสนัดรหลัง่
น า้สิโณทก ต่อหน้าพราหมณ์ มีข้อสังเกตว่าการตีความหมายเหตุการณ์ตอนนีแ้ตกต่างกัน เรา
พบวา่พระบฏวดันาคตหลวง จ.ล าปางนัน้ มือขวาพระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทก มือซ้ายถือแขนนาง
มทัรีไว้ อนัเป็นเคร่ืองหมายของการให้ ส่วนพระบฎวดัปงสนุก จ.ล าปาง นางมทัรีพนมมือยินดีใน
การถวายทานครัง้นี ้ส่วนพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู นางมทัรีได้สลบัต าแหน่งมานัง่หลงัพราหมณ์
ท่ีก าลงัรับน า้สิโณทก  จากการตรวจสอบวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กลา่ววา่  
 “...ก็เอามายงัน า้ต้นคณัฑีค า อนับอระพ ่าเพ็งเตม็ไปด้วยน า้อบน า้หอมมาแล้ว ก็หยาด
น า้ตกเหนือมือพราหมณ์...ท้าวก็ประสาทหือ้นางราชมทรีเป็นทานแก่อินทา เสียงลือชาขร า้เขรือก...
แผน่ดนิดานไหวก้อง นนัทัว่ท้องจกัรวาล...อนัว่านางมทัรีศรีวิเสศ นางก็บเ่คริงเคียดโกธา นางก็บมี่
น า้ตาไหลอาบหน้า...นางก็เท่าเล็งดพูระเวสสนัดรอยู่บป่าก..นางแก้วก็บมี่กลัป์วงเคียดกล้า นางก็
ไหว้เจ้าฟ้าจิ่งถวายสาร ว่าข้าแตพ่ระบวับานเหยเจ้าข้อย จกัเล็งดหูน้าข้าม่อนน้อยเหตฉุันใด...นาง
ราชมทรีศรีอะม่อย เจียรจากับด้วบพระยอดส้อยจอมใจ สั่งบวัไขเจ้าฟ้า อันจักอว่ายหน้าพราก
ศาลา นางก็อ าลาสัง่ไว้...” 
  ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีช่างวาดจะเลือกตีความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
กล่าวมานีม้าน าเสนอ กล่าวคือ ตอนพระนางมทัรีพนมมือ หรือนางมทัรีนัง่หลงัพราหมณ์และหนั
หน้าเข้าสู่อาศรม ส่วนพระบฏวัดนาคตหลวง จ.ล าปางนัน้ มือขวาพระเวสสันดรหลั่งน า้สิโณทก  
มือซ้ายถือแขนนางมัทรีไว้นัน้ น่าจะเป็นการเลียนแบบการถวายทานในฉากถวายช้างปัจจัย
นาเคนทร์ เพ่ือแสดงให้เห็นความสมจริงของการถวายทานมากขึน้ (ภาพท่ี ๖๓) 
 ส าหรับพระบฏวดัพระยืนนัน้ ได้แสดงล าดบัเวลาของภาพท่ีน่าสนใจยิ่ง กล่าวคือหาก
เราพิจารณาจากด้านล่างสุดของภาพขึน้ด้านบน พบว่า แสดงภาพนางมัทรีนั่งหลังพราหมณ์ท่ี
ก าลงัรับน า้สิโณทก  ถัดขึน้มาด้านบนแสดงภาพพระอินทร์(แปลงจากพราหมณ์) และสลบัให้นาง
มทัรีนัง่หลงัพระเวสสนัดร อนัหมายถึงการส่งมอบคืน จากการตรวจสอบวรรณกรรมพบว่า พระ



๑๘๒ 
 

อินทร์แสดงเจตนาฝากพระนางมัทรีไว้คอยดูแลพระเวสสันดรต่อไปเพ่ือมิให้ใครมาขออีก  พระ
เวสสนัดรทลูขอพร ๘ ประการเม่ือพระอินทร์ประทานพรให้กบัพระเวสสนัดรแล้วก็เหาะกลบัสวรรค์  
  

 
 
 
 
 

พระบฏวดันาคตหลวง 
 

ลายเส้นกณัฑ์สกักบรรพ์   
พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

ลายเส้นกณัฑ์สกักบรรพ์   
พระบฏวดัพระยืน 

ภาพท่ี  ๖๓ สกักบรรพ์  
 
 



๑๘๓ 
 

๒.๑๑ มหาราช 

 ฉากส าคญัประกอบด้วย เทวดาแปลงกายเป็นพระเวสสนัดรและนางมทัรีเพ่ือดแูลสอง
กมุาร,พระเจ้าสญัชยัไถ่สองกมุาร, อภิเษกสองกมุาร, ชชูกรับพระราชทานเลีย้งอาหารจนถึง
กาลกิริยาและพิธีศพชชูก,เคล่ือนพลไปรับพระเวสสนัดรและนางมทัรี 
 ๒.๑๑.๑ เทวดาแปลงกายเป็นพระเวสสันดรและนางมัทรีเพ่ือดูแลสองกุมาร 
 เม่ือชชูกได้รับพระราชทานสองกมุารจากพระเวสสนัดรแล้วก็พาเดินทางในป่าเพ่ือจะ
กลบับ้าน ค ่าลงท่ีไหนก็ผกูสองกมุารไว้กบัโคนต้นไม้ ส่วนชชูกขึน้ไปนอนอยู่บนต้นไม้เพ่ือให้พ้นภยั
จากสตัว์ร้าย  เทพบตุรและเทพธิดาเห็นจงึเกิดความสงสารจึงแปลงกายเป็นพระเวสสนัดรและพระ
นางมทัรีมาอุ้มทัง้สองกมุารให้ปลอดภยัตลอดการเดินทาง (ภาพท่ี ๖๔) ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดงกล่าว
ไว้วา่ 
 “...แล้วก็เข้ามาแก้ปลดปลอ่ยยงักมุารทัง้ ๒ พ่ีน้องหือ้พ้นจากบว่งคล้องเครือเขา...แล้ว
ก็สรงเกศเกล้าเกศี ....แล้วก็หือ้เสวยข้าวน า้โภชนอาหารทิพย์...ในเม่ือรวายตรีคืนนัน้แลงรุ่ง สายฟ้า
พุ่งขึน้มา เทพดาก็หือ้กุมารทัง้ ๒ พ่ีน้อง เข้าสู่บว่งคล้องเครือเขา หือ้นอนอยู่ด้วยอาการอนัเก่า ดงั
พราหมณ์ผู้ เฒา่ผกูไว้...” 
 พระบฏวดัปงสนุก(ชดุ ๒) จ.ล าปาง ได้แบง่ฉากออกเป็น ๓ ส่วน กล่าวคือ มมุซ้ายบน
แสดงฉากนางมัทรี(เทวดา) อุ้มพระกัณหาให้นอนบนตกั เคียงข้างกับพระเวสสนัดร(เทวดา) อุ้ม
พระชาลีให้นอนบนตกัเช่นกัน ด้านขวาแสดงชูชกนอนบนต้นไม้ท่ีด้านล่างผูกสองกุมารไว้ ส่วน
มมุซ้ายล่างแสดงการออกเดินทางไป การแสดงภาพนีจ้ะสมัพนัธ์กับเวลาของการเล่าเร่ืองท่ีซ า้ไป
กบัวรรณกรรมกล่าวคือ ในทุกราตรีเทวดาจะมาดแูลสองกุมารแล้วก่อนใกล้รุ่งจะผูกสองกุมารไว้
ดงัเดมิ 
 ส่วนพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู ได้น าเหตกุารณ์ในฉากตอนชชูกล่ืนไถลในกณัฑ์ชชูก
มาซ า้ไว้ในฉากกณัฑ์มหาราชนีด้้วย น่าสงัเกตว่าช่างวาดได้เพิ่มเติมท่ีนอนไว้ในฉากตอนเทวดาทัง้
สองอุ้มกมุารให้นอนบนตกั ซึ่งสอดคล้องกบัเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดงกล่าวว่า “...แล้วก็
นวดฟัน้คัน้พระบาทท่ีเจ็บท่ีเม่ือย หือ้หายเหน่ือยท่ีพราหมณ์ตี...แล้วก็นอนเหนืออาสนาอนัเปนสุข
สวสัดี...” การตีความหมายตรงนีน้่าสนใจยิ่งว่า จิตรกรรมกลับเลือกวาดไม่ให้นอนบนอาสนา(ท่ี
นอน) แต่กลับแสดงให้เห็นการนอนบนตักซึ่งสัมพันธ์กับปรกติชีวิตของผู้ เป็นพ่อและแม่ทั่วไป
มากกวา่  
 ๒.๑๑.๒ พระเจ้าสัญชัยไถ่สองกุมาร 
 ชูชกน าชาลีและกัณหามาหลงทางสู่นครสีพี พระเจ้าสัญชัยได้ให้พราหมณ์ปุโรหิต
ท านายฝันได้ความว่าจะได้พบญาติท่ีพลัดพรากจากกันไปนาน “...แล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในโรง



๑๘๔ 
 

พิจารณาค าหัน้แล เทพดาทัง้หลายก็น าเอากมุารทัง้ ๒ กับชิณพราหมณ์เข้าไปตัง้ในข่วงหลวงหัน้
แล...” พระเจ้าสญัชยัสัง่ให้อ ามาตย์น าสองกมุารและพราหมณ์ชชูกเข้าสู่พระราชฐาน เม่ือตรัสถาม
ชชูกได้ความแล้วพระชาลีก็เลา่บรรยายถึงพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี และพระชาลีกล่าวถึงคา่
ไถ่ท่ีพระเวสสนัดรได้กลา่วไว้ให้พระเจ้าสญัชยัฟัง จากนัน้พระเจ้าสญัชยัจึงเบิกพระราชทรัพย์ไถ่ตวั
ชาลีและกณัหาจากชชูก  (ภาพท่ี ๖๕) 
 พระบฏวดันาคตหลวง จ.ล าปาง แสดงฉากในห้องพระโรงและลานข่วงหลวง โดยวาด
ให้พระชาลีประทบันัง่บนพระเพลาพระเจ้าสญัชยั พระกณัหาประทบันัง่บนพระเพลาพระนางผสุดี 
พร้อมกบัปโุรหิตจดัการคา่ไถ่แก่ชชูก สว่นพระบฏวดัปงสนกุ จ.ล าปางนัน้ พระเจ้าสญัชยัประทบันัง่
บนราชอาสน์ในพระราชฐาน โดยให้ภาพสองกมุาร,ชชูก,เสนาอ ามาตย์ อยู่ในระดบัฐานราชอาสน์ 
และมีนางผุสดีและเหล่านางรับใช้ พนมมืออยู่ด้านหลงัภาพ นบัได้ว่าการตีความหมายฉากนี ้ มี
ระดับของความสัมพันธ์เชิงอ านาจอันสัมพันธ์กับอิทธิพลรูปแบบของพระราชอ านาจจาก
รัตนโกสินทร์อยา่งมาก  
  

 
 

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ พระบฏวดัพระยืน  

ภาพ ๖๔  กณัฑ์มหาราช  
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่นายฐาปกรณ์ เครือระยา 
และพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หริภญุไชย จ.ล าพนู 



๑๘๕ 
 

 
 
 
 ๒.๑๑.๓ อภเิษกสองกุมาร 
 เม่ือไถ่สองกมุารแล้ว พระเจ้าสญัชยัก็จดัการอภิเษกหลานทัง้สอง “...ก็หือ้หลานแก้ว
แห่งตนเข้าเคร่ืองท้าวอลงัการวิเสส อภิเษกอดุม อภิรมย์ทัว่เท้า ทัง้ ๒ เจืองเจ้านงสรี กล่าวมงัคละ
พรดีมวลหมู่ หือ้หลานท้าวอยู่ฑีฆาเถิงเขต ผ้าวิเวศหือ้ทรง...ท้าวก็หือ้กินข้าวน า้โภชนอาหาร อนัมี
รสหลายประการตา่งๆ ชูอ่นั เม่ือนัน้แล...” เราพบว่าพระบฏวดัปงสนกุ จ.ล าปาง (ภาพท่ี ๖๖) เป็น
แหง่เดียวเทา่นัน้ท่ีเลือกตีความหมายการอภิเศกนีเ้ป็นการจดับายศรีให้กบัสองกมุาร โดยเปล่ียนให้
สองกุมารแต่งกายวรรณะกษัตริย์ประทับนั่งบนเพลาของพระนางผุสดีและพระเจ้าสัญชัย 
ท่ามกลางบายศรีสามชัน้ และเหล่าเสนาอ ามาตย์ โดยก ากับด้วยอกัษรธรรมล้านนาว่า “ บายศรี
สามชัน้ท าขวญัหลาน” 
 
 

ภาพท่ี  ๖๕  มหาราช พระบฏวดันาคตหลวง 
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 



๑๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 ๒.๑๑.๔ ชูชกรับพระราชทานเลีย้งอาหารจนถึงกาลกิริยาและพธีิศพชูชก 

 เม่ือพระเจ้าสญัชยัไถ่เอาสองกมุารจากชชูก ตามจ านวนคา่ท่ีพระเวสสนัดรได้ก าหนด
เอาไว้ บรรดาทรัพย์และทรัพย์สินท่ีชชูกได้นัน้ เวสสนัดรชาดก ส านวนไผแ่จ้เรียวแดงสรุปรวมไว้ว่า 
“...ปราสาทหลงัหนึง่ มีพืน้กบัห้องได้ ๗ ชัน้...มีนางใช้เด็กหญิงชาย ช้างมล้าอยายเป็นถ้อย พอร้อยคู่
เนืองนนั ยสัสปริวารเหลือแหล ่ พราหมณ์เถ้าแก่หลอนเป็นดี ก็มีใจชมช่ืน...แล้วก็กินข้าวโพดนา
อาหาร อนันางทัง้หลายหากแตง่ดาหือ้นัน้ เป็นอนัเหลือล้นพ้นประมาณ.....”  จากการตรวจสอบ
กณัฑ์มหาราช อรรถกถาชาดก นิบาตชาดก กลา่วถึงตอนชชูกเสียชีวิตเพราะบริโภคอาหารมาก
เกินไป ไว้ว่า “ ...ฝ่ายชชูกในกาลนัน้ ได้บริโภคโภชนาอาหารเกินประมาณ เม่ือไมอ่าจท าให้อาหาร
ยอ่ยละลาย จงึได้ท ากาลกริยาในทีเดียว...”  

 พระบฎวดันาคตหลวง และพระบฏวดัปงสนกุ จ.ล าปาง ได้แสดงฉากปราสาทไว้เป็น
ฉากหลงัของภาพ ตรงกลางแสดงทา่ชชูกนอนเสวยสรุาและอาหาร แวดล้อมด้วยเหล่านางใช้ พระ
บฏวดัปงสนกุ (ชดุ ๒) ได้เพิ่มเตมิฉากตอนชชูกอาเจียนและอจุจาระ ส่วนพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู 

พระเจ้าสญัชยัไถ่สองกมุาร 

  

บายศรีรับขวญัสองกมุาร 

  
ภาพท่ี ๖๖ ลายเส้นกณัฑ์มหาราช พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และวดัปงสนกุ 
 



๑๘๗ 
 

ได้วาดความตอ่เน่ืองจากฉากชชูกกินอาหารและฉากชชูกตาย สิ่งท่ีน่าสนใจคือ กริยาการตายของชู
ชกได้รับการนิพนธ์เพิ่มเตมิให้เห็นภาพอยา่งยิ่ง เวสสนัดรชาดก ฉบบัไม้ไผแ่จ้เรียวแดงได้เพิ่มอาการ
ของการกินและอาการทรุนทรุายก่อนเสียชีวิตได้อยา่งเห็นภาพวา่  

 “ ...ชชูโกปิ ...มนัก็กินข้าวน า้โภชนาอาหารลว่งล้นพ้นประมาณ ตามตณัหาอนักลัน้อนั
อยาก ท้องพราหมณ์เถ้าพรากมานาน มนัก็กินตามตณัหาอนันกั อาหารคดัคัง่ในไส้ ไฟท้องไหม้บท่นั 
ลงเตม็อกอน่ยน่พ้นปาก...ท่านพราหมณ์ยินล าบาก อุ้มท้องรากครางคร่ัง ดงัอะอืดอะอืดทัง้คืน มนัก็
กลิง้ไปพบัผืนสาด มนัขดหาชานก็บอ่อก หวงัจกัถอกหือ้เบาใจ ท้องพรามณ์เถ้าคดัใคป่มุปลิง มนัก็
ซะบงิซะบายแข้งขม่ เท่าลกุหม่เหา่อยู่ยะแยก...ซะเหลดขึน้ติดรูคอ ปลานงวัมอซะซ้าว หายใจเข้า
คางกบั ตาบห่ลบัผอ่ขึน้ ตาเหลือกฟืน้เมือบน ตาตกลงตีนมือโงงเป็นเก่ียว อยูบ่ดัเดียวรางา เสีย้ง
สญัญาไปบข่าด....” 
  เม่ือชชูกถึงกาลกิริยาแล้ว เราพบวา่กณัฑ์มหาราช อรรถกถาชาดก ในนิบาตชาดกไม่
กลา่วถึงการท าศพชชูก แตเ่วสสนัดรชาดกฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงกลา่วการจดัศพชชูกโดยใช้คนทกุพล
ภาพหามศพไปไว้ยงัต้นงิว้ท่ีมีแร้งอาศยัอยู่  
  “...เม่ือนัน้เขาไปหาคนผู้ ตาทุบหือ้มาตีกลอง   ..ไปหาคนปากแหว่งภายใต้หือ้มา
เปลา่ปล่ีแต้แตรค า...ไปหาคนตาฟางมาแบกไม้แคร่ กองว่าจกัแว่ก็บแ่ว่ กองว่าจกัไปก็บไ่ป...กนัว่า
เราไปเสียท่ีจักใกล้แม่น า้ เราก็จักไว้หากินปลา จักเอาไปเสียท่ีใกล้เขตแดนนาไร่นา ก็จักไว้กิน
เหนีย้วแลรวก...เราจกัเอาไปเสียท่ีไกลเราก็ขีค้ร้าน...เขาจิ่งจากันว่าจกัมีป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าไม้งิว้ 
เป็นท่ีแร้งมาจบัอยู.่..เขาก็รุมกนัติว้พราหมณ์เฒา่ไปทอดเสียท่ีนัน่แล...”   
  พระบฏวดัปงสนกุ จ.ล าปาง เลือกวาดขบวนแห่ศพชชูกไปในพืน้ท่ีดงแร้ง เชน่เดียวกบั
พยายามวาดภาพบคุคลท่ีมาร่วมหามหรือแห ่ให้แสดงอาการผิดปรกตด้ิวย (ภาพท่ี ๖๗) 
  นอกจากนัน้ยงับรรยายถึงการนิมนต์พระสงฆ์จากหลายแหง่มารับบงัสกุลุศพชชูก แต่
ก็มีแตค่ าปฏิเสธด้วยเหตผุลตา่งๆ กระทัง่มีพระแขก-ฝร่ัง(พระคลูวา) มากระท าพิธีให้  
  “....เขาก็ไปนิมนต์พระชีมา่นตน ๑ ก็วา่บค่อ่งบค่อ่ง...ไปหาพระปู่ ล้านช้างก็วา่บม่า 
เขาก็เทา่ไปได้พระคลูวาตน ๑ ด าๆ ต ่าทะลึกขกึ เอาหางแหรหกึมาแปลงสายสนกุบาตร มนัก็เทา่
นุง่ผ้าย้อมฝาดอยูง่ะงนงะงน ทัง้ตวัมนัเทียรย่อมเป็นขีเ้ขีย้นขีข้ากบเ่ว้นท่ีทางใด หน้ามนัก็เป็นไฝ 
ตามนัก็เป็นตาตุม่ ...วา่อัน้แล้วมนัก็ลวดเอาไม้เท้ามนัตอ่ยโรงพราหมณ์วา่ กสุลาธมัมา อกสุลาธมั
มา มงึพราหมณ์จุง่เป่นหลงัขึน้เมืองฟ้าจุง่อวา่ยหน้าลงสูอ่วีจีเทิอะเนอ....” (ภาพท่ี ๖๗) 
 การพยายามสร้างความเป็นอ่ืนให้กับพระท่ีแสดงความชาติพันธุ์  เราพบตัวอย่าง
ส าคญัจากพระบฏวดัปงสนกุ อ.เมือง จ.ล าปาง วาดกลุม่พระสงฆ์ท่ีก ากบัไว้ด้วยอกัษรธรรมล้านนา



๑๘๘ 
 

ว่า ตุ๊มองยาง,ตุ๊คลูา ,ตุ๊หลงัก่อง หากเปรียบเทียบกบัวรรณกรรมแล้วพบว่า จิตรกรรมนีไ้ด้เพิ่มเติม
ภาพ “ตุ๊มองยาง”อนัหมายถึงปกาเกอะญอนัน่เอง การอธิบายไม่ได้ด้วยเรือนร่างทางวฒันธรรม
(cultural body) แตเ่ป็นการอธิบายผา่นภาพตวัแทนทางศลิปะ  
 อนึ่ง จากการสงัเกตพระบฏวัดพระยืน จ.ล าพูน มีการแทรกฉากคนตีกลองไว้ในมุม
ขนาดเล็กด้านขวาบนของภาพ อาจสอดคล้องกบัการตีกลองเพ่ือร้องหาญาติชชูกให้มารับทรัพย์
สมบตัิอนัเป็นมรดก จนไม่มีผู้ ใดมารับไว้บรรดาทรัพย์สมบตัิเหล่านีจ้ึงตกเป็นของราชทรัพย์ดงัเดิม 
“....คนทัง้หลายก็ตีกลองปานดัง่หน้ากลองไชยจกัขาด ก็บห่นัหน้าเช่ือชาติพราหมณ์สกัคนแล เม่ือ
นัน้ข้าวของทัง้มวลคกัว่าบมี่ผู้ เฝ้า เช่ือชาติพราหมณ์เฒ่าเปล่าสญูเสีย ก็ยงัคืนมามนูมัง่ในราชโกฏิ
ฉางหลวงแหง่ท้าวปรัมสญัเชยย์ดัง่เก่าเลา่แล...” 
 ๒.๑๑.๕ เคล่ือนพลไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี 
 พระบฏวดัพระยืน จ.ล าพูน ได้วาดฉากไว้ ๒ ส่วนคือขบวนเหล่าพลโยธาและราชรถ 
ขบวนราชรถในจิตรกรรมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบตะวนัตกผสมยอดทรงพม่า โดยเฉพาะการบรรจุ
บคุคลไว้มากมายนัน้ น่าจะสอดคล้องกบัวรรณกรรมเน่ืองจากขบวนราชรถถือเป็นขบวนสดุท้ายท่ี
พระเจ้าสัญชัยโปรดให้จดัไปรับพระเวสสนัดรและนางมทัรี เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง
กลา่วว่า “...ถดันัน้รถไชยชมุแตง่หร้าง เหล้มกว้างเท่าภิมานปราสาท ทรงทมุพานเพ็กพาด ข่มข้าง
คาดหวายหาง...เคร่ืองรถใส่เหลือหลาย หนงัสือลายหุ้มภายนอก...ทรงปราสาทโขงไข กางทงุไชย
วะวาด...” นอกจากนัน้  ยงัแสดงอาการเคล่ือนไหวของราชรถด้วยการวาดให้ยอดปราสาทปลิวไหว
อีกด้วย(ภาพท่ี ๖๗) 
 



๑๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 

ชชูกรับพระราชทานเลีย้งจนถึงกาลกริยาและขบวนศพชชูก  พระบฏวดัปงสนกุ 
พระบฎ 

ขบวนรับพระเวสสนัดรและนางมทัรี พระบฏวดัพระยืน 

 
ภาพท่ี ๖๗  กณัฑ์มหาราช  
ท่ีมา : พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตหิริภญุไชย จ.ล าพนู 
  



๑๙๐ 
 

๒.๑๒ ฉกษัตริย์ 
 เหตกุารณ์นีใ้นพระบฏวดันาคตหลวง จ.ล าปาง ได้วาดเป็น ๒ ฉากวางองค์ประกอบใน
แนวนอน กล่าวคือ ด้านบนเป็นฉากการเคล่ือนพลไปรับ ด้านมมุซ้ายเป็นฉากฉกษัตริย์ วกลง
ด้านลา่งเป็นฉากการเคล่ือนพลน าพระเวสสนัดรและนางมทัรีกลบั อนัหมายถึงวา่เป็นความ
ตอ่เน่ืองของวรรณกรรมตัง้แตก่ารจดัทพัเตรียมพลและเตรียมการฉลองในกณัฑ์มหาราช ไปจนถึง
กณัฑ์ฉกษัตริย์ และวกกลบัมาท่ีพระราชวงัอนัหมายถึงกณัฑ์นครกณัฑ์ รูปแบบนีจ้ะปรากฏเฉพาะ
ในงานจิตรกรรมฝาผนงักลุม่ล าปางเทา่นัน้ (วดัพระธาตลุ าปางหลวง,วดันาแสง่,วดันาคตหลวง) 
เม่ือเราพิจารณา พระบฏวดันาคตหลวง ในสว่นแรกนีจ้ะกลา่วให้เห็นภาพการเคล่ือนพลเคล่ือนพล
ไปรับก่อน พบว่าเหลา่ทหารได้แตง่กายตามสีตา่งๆ คือ สีด า,สีเขียว,สีแดง,สีน า้เงิน แตส่ิ่งท่ีถกูเน้น
มากท่ีสดุคือ ฉากการน าขบวนของพระชาลี “...สว่นเสนาโยธาแหง่ท้าวปรัมสญัเชยย์ก็มาประสมุ
ชมุนมุกนัในวนัถ้วน ๗ ส่วนสมเดจ็ท้าวปรัมสญัเชยย์ก็กระท าเจ้าชาลีสรียวุราชกมุมารอนัเป็นหลาน
แหง่ตน หือ้เป็นเจ้าน าพลไปก่อนหน้า ....”  
 ฉากส าคญัในฉกษัตริย์นีคื้อ  ๖  กษัตริย์  พบกนัท่ีอาศรม  เม่ือขบวนพระเจ้าสญัชยั
พร้อมด้วยเสนาอ ามาตย์พระราชทานอภยัตอ่พระเวสสนัดรและเชิญสกึจากเพศฤๅษี พร้อมทัง้คืน
พระยศ กลบัไปครองเมืองดงัเดมิ   พระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู แสดงให้เห็นภาพพระเวสสนัดรพนม
กรไว้พระเจ้าสญัชยัและนางมทัรีไหว้พระนางผสุดี อยา่งไรก็ดี เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง
กลา่วเป็นล าดบัวา่พระเจ้าสญัชยัน าเข้าไปหาทัง้สองก่อนหน้าสองกมุารและนางผสุดี ดงันัน้เม่ือ
พระเวสสนัดรและนางมทัรีเห็นพระเจ้าสญัชยัและนางผสุดีตามล าดบัก็ “...ขอไหว้ตีนพอ่เป็นเจ้า 
ตามคลองเลา่แลนา...” พร้อมกบักณัหาและชาลีได้เดนิตามหลงัมาด้วย 
 พระบฏวดัปงสนกุ  จ.ล าปาง ได้แสดงฉากท่ีกษัตริย์ทัง้ ๖ แสดงอาการนอนสลบ 
พร้อมกบัเหลา่เสนาอ ามาตย์นัน้ นา่จะหมายถึงเหตกุารณ์ขณะท่ีนางมทัรีเห็นสองกมุารเดนิเข้ามา
อาศรม นางมทัรีก็รีบลกุเดนิไปกอดลกู เชน่เดียวกบัพระเวสสนัดร กระทัง่กษัตริย์ทัง้ ๖ เกิดอาการ
ร้องไห้ด้วยการพบหน้าจากความพลดัพราก  
 “....ในขณะกาละเม่ือ ๒ เจ้ากมุารงามแง่ กลิง้เกลือกเหนืออกแม ่ทัง้ ๒ ทกุข์ตระหนอม
ใจแหบ น า้นมแตกหนองไหล...ผิวา่น า้นมบไ่หลเข้าสูป่ากเจ้าทัง้ ๒ แดนว่าหวัใจหมองแห้งแล้ว ๒ 
หนอ่แก้วแดนตาย...สว่นตนพระหนอ่แก้วเวสสนัดร หนัลกูรัตนสยบเมือมรณ์ทา่วแล้ว...ท้าวก็เข้าไป
ใกล้แล้วทา่วสยบตายไปแล....อนัวา่พอ่แมแ่หง่โพธิสตัว์เจ้า หนัลกูเต้าแลหลานตนสยบทา่วไปนัน้
...ก็ร้องไห้สยบท่าวไปวนันัน้แล...อนัวา่คนทัง้หลายอนัเข้าไปสูใ่นอาศรมบทท่ีนัน้ แมน่วา่บคุคละ
ผู้ใดผู้  ๑ จกัตัง้ตนอยูไ่ด้ด้วยสภาวะแหง่ตนก็บไ่ด้ ก็เป็นอนัทา่วไปทัง้มวล....อินท์เทพท้าวไธ้คเ็วทนา 



๑๙๑ 
 

ควรกอิูนทาหดหลอ่ หือ้ฝนตกตอ่เสนากบัทัง้กระสตัตราหนอ่ท้าว...คเ็นรมิตฝนตกลงมาซะซวาด 
หือ้เป็นโปกขรวสัส์ตกลงทัว่ด้าว...ในเม่ือฝนตกต้อง ทกุแห่งห้องอาสรม คนฝงูใดมีใจมกัใคร่ชุม่ เม็ด
ฝนคต็กชุม่ตามใจ คนฝงูใดบม่กัใคร่ชุม่ เม็ดฝนอนันัน้คบ็รุ่มจบัตน...” (ภาพท่ี ๖๘ ) 
  เราพบวา่การเขียนเม็ดฝนโปกขรพรรษอนัเป็นฝนท่ีท าให้กษัตริย์ทัง้ ๖ คืนจากการ
สลบนัน้ เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ การเขียนภาพ ๖ กษัตริย์ในตอนนีไ้ด้เน้นความหมายของกษัตริย์โดย
เคร่ืองแตง่กายเหมือนกนัทัง้หมด ทัง้ท่ีความจริงแล้วพระเวสสนัดรและนางมทัรียงัคงอยูใ่นฤาษีเพศ 
 พระบฏวดันาคตหลวง จ.ล าปาง แสดงฉากไว้เฉพาะพระเจ้าสญัชยัและเสนาอ ามาตย์
อาราธนาพระเวสสนัดรและนางมทัรีเสดจ็กลบัเมือง อนัสอดคล้องกบัเหตกุารณ์หลงัจากฝนโปกขร
พรรษ์ เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงกลา่ววา่ “....ราธนาพระทสัสพลตนหนุม่เหน้า ข้าขอราธ
นาลกูเต้าทา่นเมือเมือง นนัเนืองด้วยเสียงไหว้กราบ...วา่พระปิตตาเหยตนวิเสศ เจ้าจุง่ละเพศอนั
เปนรสี...เจ้าจุง่เมือทรงเป็นพระญาเสวยราช...” 
 นอกจากนัน้ ฉากท่ีไมเ่คยพบมาก่อนคือ “การปลงผม” พบเฉพาะพระบฏวดัพระยืน จ.
ล าพนูแสดงชา่งตดัผมก าลงัปลงเกศาพระเวสสนัดรท่ีนัง่อยูบ่นเก้าอี ้ ด้านข้างมีเหลา่เสนาอ ามาตย์
นัง่หนัหน้าไปทางพานรองชฎามงกฎุ วรรณกรรมกล่าวไว้วา่ เม่ืออาราธนาพระเวสสนัดรไปครอง
เมืองแล้ว พระเวสสนัดรได้เปลือ้งเคร่ืองทรงเพศฤาษีและให้ชา่งตดัผมมาปลงเกศา จากนัน้ก็เป็น
การสรงเกศาและเปล่ียนเคร่ืองทรงเป็นกษัตริย์ก่อนจะเสดจ็กลบั เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียว
แดงกลา่วไว้วา่  
 “...พระปัณณศาลาท่ีนี ้ เป็นท่ีกอูยูส่ร้างโพธิสมภาร ได้ ๗ เดือนนานซะล ่า ได้ ๑๕ ค ่า
เดือนเพ็งเตม็ฤด.ู..ท้าวตนแก้วนรินทร์ ประทกัษิณ ๓ รอบ ไหว้นบนอบสัง่อ าลา...ยามนัน้ ชา่งตดั
ผมผู้ฉลาด เขาก็มาแปลงเกล้าราชตดัผม ๒ คิว้ดากลมก่อง แปลงแหยมสองเฉลียว ๒ ตาเขียวงาม
มาก แลนา...” นบัได้วา่พระบฏผืนนีไ้ด้ให้ความหมายของพิธีกรรมการเปล่ียนผา่นสถานภาพได้
อยา่งดี พร้อมกบัสญัลกัษณ์ของการเข้าสู่อ านาจหรือสถานะใหมคื่อ “ชฎามงกฎุ”  (ภาพท่ี ๖๘) 



๑๙๒ 
 

 
 
 
 

พระบฏวดัทุง่คา 

  

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 
  

ลายเส้นกณัฑ์ฉกษัตริย์พระบฏวดัพระยืน 

  
ภาพท่ี  ๖๘  ฉกษัตริย์  
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และวดัปงสนกุ 
และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 
 



๑๙๓ 
 

๒.๑๓ นครกัณฑ์ 
 ในขบวนเสดจ็กลบัสูเ่มืองนัน้ พระเวสสนัดรได้ประทบัเหนือช้างปัจจยันาเคนทร์อีกครัง้ 
เน่ืองจากชาวเมืองกลิงครัฐน ากลบัมาถวายคืน เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กลา่วไว้ตอน
หนึง่วา่ “...เขาก็ประดบัช้างแก้วราชเรืองราย น าเอามาถวายพระบาทไธ้ ไว้ในท่ีไกลอัคัครนรินท์ 
พระภมูินทร์เลิศแล้วสะพายดาบด า้แก้วสรีกญัชยั รังสีใสมะมาบ ข้าเสิกก็กราบขอวาง ปลางพระ
ภบูาลผา่นแผ้ว สระเดจ็ขึน้ข่ีช้างแก้วอคัคราชพลายสาร โยธาหาน ๖ หม่ืน หน้าช้อยช่ืนเชียงคาน 
ประดบัตนตวังามใชช้่า เข้าเคร่ืองง้าอลงัการ เขาก็มาเป็นบริวารแหนแห่ เตม็ทกุแง่มคัคา เม่ือนัน้
แลนา...” 
 พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ ในนครกณัฑ์นี ้ ได้แสดงให้เห็นภาพบคุคลชายชัน้สงูข่ีม้า 
ด้านลา่งเป็นราชรถท่ีมีภาพสตรีชัน้สงูประทบัอยู ่ ๓ คน นา่จะหมายถึงการจดัล าดบัขบวนเสดจ็
กลบั เน่ืองจากในกณัฑ์มหาราชก่อนหน้านี ้ พระชาลีเป็นผู้ประทบัเหนือคอช้างปัจจยันาเคนทร์ น า
ขบวนพระเจ้าสญัชยัและนางผสุดีไปรับพระเวสสนัดร ในขบวนเสดจ็กลบั พระเวสสนัดรประทบัคอ
ช้างปัจจยันาเคนทร์ ส่วนพระชาลีก็น าขบวนเสดจ็กลบัพระนครเชน่กนั (ภาพท่ี ๖๙) 
 เชน่เดียวกบั พระบฏวดัปงสนกุ จ.ล าปาง (ชดุ ๑ ) ได้แสดงภาพพระชาลีข่ีม้า ก ากบัไว้
ด้วยอกัษรธรรมล้านนาวา่ “เจ้าชาลีเป็นมคัคเุทศก์น าทาง” , ถดัมาเป็นภาพนางกณัหาประทบับน
ราชรถ ก ากบัไว้ด้วยอกัษรธรรมล้านนาวา่ “รถนางกณัหาจกัเข้าเวียงเจตตตุรนครแล” , ถดัมาเป็น
ภาพพระเจ้าสญัชยัประทบัเหนือช้าง ก ากบัไว้ด้วยอกัษรธรรมล้านนาวา่ “ช้างพระเจ้าสญัไชยราช” 
,ถดัมาเป็นภาพราชรถนางผสุดี ก ากบัไว้ด้วยอกัษรธรรมล้านนาวา่ “รถนางผสุดี”, ถดัมาเป็นภาพ
ขบวนกลองและเคร่ืองดนตรี ก ากบัไว้ด้วยอกัษรธรรมล้านนาวา่ “หมู่กลองชมุแหพ่ญาเวสสนัดรเข้า
เมือง” 
 การแสดงภาพย่อยเป็นแตล่ะผืนดงักลา่วข้างต้นนัน้ เป็นการล าดบัภาพขบวนตาม
วรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงกลา่ววา่ “...หมูฆ้่องกลองฅมุชมุ คนตีนหลามไหล
หลัง่ หมูม้่าถัง่แถวไป หมูช้่างไชยไสเลยแลน่...หมูช่มุขนุหือ้ไว้ท ่ากลาง หมูเ่จ้าชาลีน าทางไปก่อน
หน้า หมูน่างแก้วตนกณัหาไปชอม หมูเ่วสสนัดรตนผา่นแผ้ว...หมูร่าชมทัธีนาฏไธ้ไปชอม...หมูพ่ระ
ภธูรตนปู่  มีอ ามาตย์เฒา่ตนส ่าเพียงไปถดั หมูน่างผสุดีตนแมไ่ปชอม...๖ พระบาทท้าวมาเมืองแล
นา...” เชน่เดียวกบั พระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู ได้วาดภาพการละเลน่และขบวนแห ่ พร้อมกบั
เคร่ืองดนตรี อนัแสดงถึงการแสดงความยินดีด้วย นา่สงัเกตวา่เคร่ืองดนตรีท่ีเน้นมากในพระบฏ(ทัง้
วดัพระยืน,วดัปงสนกุ) คือ กลองชมุ 



๑๙๔ 
 

 พระบฏวดัปงสนกุ จ.ล าปาง ทัง้สองชดุได้แสดงฉากพระเวสสนัดรประทบัเหนือราช
อาสน์ พร้อมกบันางมทัรี กณัหา และชาลี ทา่มกลางฉากหลงัแสดงปราสาทและเม็ดฝน อนั
หมายถึง การขึน้ครองเมืองของพระเวสสนัดร และ “ฝนห่าแก้ว” กล่าวคือ เม่ือพระเวสสนัดรเสดจ็
เข้าสูเ่มืองก็มีการประกาศให้ทาน พระอินทร์จงึเนรมิตเม็ดฝนให้ตกลงมาเป็นแก้วท่ีมีคา่ หากตกใน
พืน้ท่ีของบคุคลใดย่อมเป็นสมบตัขิองบคุคลนัน้ เวสสนัดรชาดกกลา่วว่า “...อินทาก็ผายหือ้ฝนหา่
แก้ว ๗ ประการ ...ยอ่มแก้วอดุมทกุสิ่ง ย่อมแก้วยิ่งแควนแพง บช่ดับแ่หงแตกม้าง ตกเตม็คุ้มพระ
เจ้าช้างประมาณเพียงแอว...ในเวียงดายบเ่ปลา่ เพียงหวัเขา่คนยืน...ยงัแก้วทัง้หลายฝงูนัน้ อนัตก
ในท้องเทศเขตของผู้ใด จุง่จกัไว้หือ้แก่ทา่นทัง้หลายในท่ีนัน้เต๊อะ...” 

 



๑๙๕ 
 

 
 
 
 
 

พระเวสสนัดรประทบัเหนือ 
ช้างปัจจยันาเคนทร์ พระบฏวดัพระยืน 

 

พระชาลีประทบัม้า น าขบวนเสดจ็กลบัสู่
พระนคร  พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 

  

ราชรถนางมทัรีในขบวนเสด็จกลบัสูพ่ระ
นคร  พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 

  

พระเวสสนัดรเสดจ็ครองเมือง 
  พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 

  
ภาพท่ี ๖๙ นครกณัฑ์  
ท่ีมา : ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และวดัปงสนกุ 
และพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตหิริภญุไชย จ.ล าพนู  
 
 



๑๙๖ 
 

๓.บทบาทของพระบฏในพธีิกรรมทางพุทธศาสนา 
 เทคนิคการท าภาพจิตรกรรมบนผืนผ้าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ วฒันธรรมจีนได้
สร้างสรรค์งานบนผืนผ้าม้วน ในระยะแรกนิยมวาดภาพธรรมชาต ิ และหรือร่วมกบัการเขียนบท
กลอนหรือบทกวี เราพบรูปแบบนีท่ี้อาจสมัพนัธ์กบัหลกัปรัชญาของจีนและญ่ีปุ่ นสมยัโบราณ๑๙ 
รูปแบบการท าจิตรกรรมผืนผ้าเน่ืองในศาสนา คงปรากฏในระยะ โดยนิยมแสดงเป็นภาพรูปเคารพ
ในศาสนาหรือเทพเจ้า ท่ีปรากฏในกลุม่คติมหายานเป็นกระแสหลกั ในศลิปะไทย ผืนผ้าพระบฏถกู
ออกแบบการตดิตัง้ให้มีชอ่งสอดไม้ส าหรับแขวน เนือ้หาทางพทุธศาสนาท่ีนิยมเขียนได้แก่ฉาก
เหตกุารณ์ส าคญัพทุธประวตัิ เชน่ เสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เป็นต้น รวมทัง้เร่ืองชาดก 
 หากมองงานจิตรกรรมในฐานะภาษาหนึง่ในวฒันธรรมพทุธศาสนา การถ่ายทอด
เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น จ าเป็นต้องมีการผลิตซ า้เพ่ือให้เห็นภาพของโลกทศัน์ของพทุธ
ศาสนา กลา่วคือ “วงจรวฒันธรรม” ท่ีประกอบสร้างจากการผลิต(produced) การบริโภค 
(consumed) การควบคมุจดัการ(regulated) ผสมผสานกบัการสร้างความหมาย( creating 
meaning) และการสร้างภาพตวัแทน(symbolic system of representation)๒๐ ก็จะพบวา่ งาน
จิตรกรรมเป็นภาพตวัแทนประการหนึง่ในกระบวนการดงักลา่ว ท่ีจ าเป็นต้องใช้พิธีกรรมเป็นตวั
ควบคมุจดัการและส่ือความหมาย ดงัจะกลา่วตอ่ไป 
 
๓.๑ เวสสันดรชาดกกับพธีิกรรมตัง้ธรรมหลวง 

 นยัยะของประเพณี “ตัง้ธรรมหลวง” หรือการฟังเทศน์มหาชาตเิวสสนัดรชาดกของ
ล้านนานัน้ จากหลกัฐานการตัง้ธรรมหลวงในเอกสารทางประวตัิศาสตร์ สนันิษฐานว่าคงมีมาแล้ว
ในชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นต้นมา ดงัตวัอยา่งในเอกสารชินกาลมาลีปกรณ์ กลา่วถึงการจดั
เทศน์มหาชาตใินสมยัพระเมืองแก้ว ณ วดัเจ็ดยอดมหาโพธาราม เมืองเชียงใหม่ (ชว่งราว พ.ศ.
๒๐๖๒ – ๒๐๖๓) ความตอนหนึง่กลา่วว่า  

 
“...ปีเถาะ จลุศกัราช ๘๘๑ แตพ่อถึงวนัขึน้ ๘ ค ่า พระสงฆ์นิกายสีหลได้

กระท าอโุบสถ....ตัง้แตว่นัขึน้ ๘ ค ่า ถึงวนัเพ็ญเดือน ๗ พระราชาธิราช พร้อมด้วยราช
ทตูานทุตูของเจ้าประเทศราชทัง้หลาย ได้สรงน า้พระสีหลปฏิมา แล้วสละเงินหลาย

                                                           

 ๑๙ Julia Hutt, Understanding Far eastern Art (New York : E.P. Dutton,1987),pp. 27 – 30. 
 ๒๐ ฉลาดชาย ระมิตานนท์, “ อตัลกัษณ์ วฒันธรรม และการเปลี่ยนแปลง,”(เอกสารอดัส าเนา) 



๑๙๗ 
 

หม่ืนเพ่ือตกแตง่มหาบริเวณ แล้วทรงสดบันิทานเร่ืองมหาเวสสนัดรและธรรมบรรยาย
ช่ือมหาเวสสนัดรซึง่พระองค์โปรถให้เขียนคดัไว้...๒๑ 

 
 นยัยะของเอกสารชินกาลมาลีปกรณ์นี ้ กล่าวถึงเอกสารไว้ ๒ ชนิดคือ “นิทานมหา

เวสสนัดร” และ “ธรรมบรรยายช่ือมหาเวสสนัดร” หากเป็นเอกสารชนิดเดียวกนั นา่จะกลา่วไว้แต่
เพียงเวสสนัดร เราอาจสนันิษฐานได้ว่า “นิทานมหาเวสสนัดร” นา่จะหมายถึงบทบรรยายท่ีเน้น
ภาษาท่ีเข้าใจง่ายอนัอาจหมายถึงท่ีมาของเวสสนัดรชาดกท่ีใช้เทศนากนัในระยะหลงั สว่น “ธรรม
บรรยายช่ือมหาเวสสนัดร” นา่จะหมายถึง “เวสสนัตรทีปนี” อนัเป็นการนิพนธ์คาถาบาลีของพระ
สิริมงัคลาจารย์ในชว่ง พ.ศ. ๒๐๖๐ และเป็นบคุคลเดียวกบัผู้รจนาชินกาลมาลีปกรณ์ นอกจากนัน้ 
ยงัชีใ้ห้เห็นวา่ประเพณีการเทศน์มหาชาตหิรือตัง้ธรรมหลวงท่ีกระท าโดยชนชัน้ปกครองนัน้ ได้
ก าหนดเวลาไว้ในชว่งเดือน ๗ หรือราวเดือนเมษายน 

 
 เอกสารต านานพืน้เมืองเชียงใหม ่ ได้กล่าวถึงการฟังธรรมเวสสนัดรชาดก ในชว่งสมยั

พระเจ้ากาวิละ ราว พ.ศ. ๒๓๔๖ ความตอนหนึง่กลา่ววา่ 
 

  “...เถิงวนัเดือน ๕ เพ็ง เม็งวนั ๑(๒๕ มกราคม ๒๓๔๖) สมเดจ็พระเป็นเจ้าก็ได้
สดบัรับฟังธมัม์เทศนาพระพทุธเจ้าตัง้แตเ่ตมีย์ ชนก ล าดบัทัง้ ๑๐ ชาต ิ เถิงเวสสนัตร
แล ได้ปชูาแลหือ้ทานเถิงแก่พระตรีไตรรัตน์เจ้าทัง้ ๓ ด้วยเคร่ืองไทยทานเป็นอนัมาก
...”๒๒ 

 
 งานเทศนาธรรมครัง้นี ้ ชว่ยให้เราเห็นภาพวา่ ภายหลงัจากพระบาทสมเดจ็พระพทุธ

ยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลท่ี ๑ แหง่ราชวงศ์จกัรี ได้แตง่ตัง้ให้พระเจ้ากาวิละได้รับเป็น “เจ้าขณัฑสีมา 
พระนครเชียงใหมร่าชธานี” นบัเป็นการราชาภิเษกครัง้ท่ี ๒ ภายหลงัจากการแตง่ตัง้โดยพระเจ้า
ตากสิน ประกอบกบัมิได้มีเฉพาะการเทศนาเวสสนัดรเทา่นัน้ หากแตไ่ด้รวมเอาทศชาตชิาดกเข้าไว้
ด้วย หลกัฐานต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ชิน้นี ้ 

                                                           

 ๒๑ พระรัตนปัญญาเถระ,ชินกาลมาลีปกรณ์,แสง มณวิทูร ผู้แปล,(มปท,๒๕๑๐) (พิมพ์เน่ืองในวนัเปิดตึก
คนไข้พิเศษ “นิมมานเหมินท์ – ชติุมา” โรงพยาบาลนครเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่วนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๐), ๑๕๙. 

 ๒๒อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค.วยัอาจ,ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒(เชียงใหม่ : ซิลค์
เวอร์มบคุส์,๒๕๔๗), ๑๗๓. 



๑๙๘ 
 

 เม่ือเราเปรียบเทียบหลกัฐานจากชินกาลมาลีปกรณ์ และต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ 
ปัญหาท่ีน่าพิจารณาคือ เอกสารในชัน้หลงันิยมให้ภาพเดือนย่ีเป็งหรือราวเดือนพฤศจิกายน เป็น
หมดุหมายของการเร่ิมงานเทศน์มหาชาติ แตจ่ากการตรวจสอบเอกสารทัง้สองชิน้พบวา่ ชินกาล
มาลีปกรณ์ กลา่วถึงการท าพิธีในชว่งเพ็ญเดือน ๗  (เหนือ) และต านานพืน้เมืองเชียงใหมก่ลา่วถึง
การท าพิธีในชว่งเพ็ญเดือน ๕ (เหนือ) จงึมีข้อท่ีน่าตัง้ค าถามวา่ เราได้รับความเช่ือท่ีวา่ การตัง้
ธรรมหลวงของชาวบ้าน นา่จะนิยมท าในชว่งเพ็ญเดือน ๑๒ หรือเดือนย่ีเป็ง  อาจจะต้องท าความ
เข้าใจใหม ่ ทัง้นีห้ลกัฐานท่ีสนบัสนนุให้เห็นได้ชดัเจนคือ การอทุิศถวายภาพพระบฏวดันาคตหลวง 
อ.แมท่ะ จ.ล าปาง จารึกบอกวา่วิสาขะบชูา (เดือน ๘ เหนือ)อนัหมายถึง การอทุิศภาพเขียนพระ
บฏนีใ้นชว่งเดือน ๘ เพ็งของภาคเหนือ ดงันัน้ เราอาจสนันิษฐานได้วา่ ความนิยมในการเทศน์
มหาชาต ิมีการบรรจไุว้ในงานบญุหลายงาน มิใชเ่พียงแคเ่ดือนย่ีเป็ง การก าหนดหมดุหมายให้นิยม
ในชว่งเดือนย่ีเป็ง อาจเกิดขึน้ในพืน้ท่ีศนูย์กลางอ านาจการปกครอง กลา่วคือ หากเป็นงานตัง้ธรรม
หลวงท่ีสถาปนาขึน้ของชนชัน้ปกครอง อาจจะก าหนดขึน้ตามวาระทางการเมือง ทัง้ยงัชว่ยให้เรา
สนันิษฐานได้วา่พิธีกรรมตัง้ธรรมหลวงนี ้ ชนชัน้ปกครองใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสิทธิธรรมใน
การปกครอง อีกด้วย (ประเด็นดงักลา่วนา่จะมีการพิจารณากนัในงานศกึษาตอ่ไป) 

 ในระยะหลงัโลกทศัน์ของตัง้ธรรมหลวงได้ปรับเปล่ียนไปตามการสร้างคมัภีร์เร่ือง 
“มาลยัเถรวตัตถ”ุ เพ่ือสร้างคณุคา่และแรงจงูใจให้กบัการสดบัฟังธรรมหลวง โดยเช่ือวา่เป็นการ
ปฏิบตัิตามค าสัง่ของอาริยะเมตไตรย ให้ครบ ๑,๐๐๐ คาถาให้จบในหนึง่วนัหนึง่คืน พร้อมกบัให้
บชูาด้วยประทีป ธูป ธง ฉัตร ดอกไม้ตา่งๆ ให้ครบจ านวนสิ่งละพนั การเกิดขึน้ของโลกทศัน์พระศรี
อาริยเมตไตรย โดยด าเนินเร่ืองตามพระมาลยันี ้ ก็น่าจะนิพนธ์ขึน้ในล้านนาในระยะใกล้เคียงกบั
การนิพนธ์เวสสนัตรทีปนีในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๑๒๓ 

 สิ่งท่ีนา่พิจารณาคือ งานบญุตัง้ธรรมหลวงนีจ้ าเป็นต้องจดัปริมณฑลและ
องค์ประกอบท่ีหลากหลาย  ค าวา่ “ตัง้” นา่จะแปลความหมายได้ ๒ นยัยะคือ ตัง้แปลวา่ การจดั
องค์ประกอบพิธีกรรม และแปลวา่เร่ิมต้น หมายถึงการเร่ิมต้นสดบัพระธรรมเทศนาจากคมัภีร์ท่ีจาร
ขึน้ใหมเ่ป็นครัง้แรกด้วย กลา่วคือ หากมองในด้านความเช่ือในเร่ืองการสร้างเขียนธรรมใบลาน
ถวายเป็นทาน เวสสนัดรชาดกได้ถกูผลิตซ า้เสมอผา่นงานประเพณีตัง้ธรรมหลวงนี ้  ในบางพืน้ท่ีมี
คตนิิยมวา่ ในวดัหนึ่งนัน้ปีใดท่ีจดังานทานสลากภตัก็จะไมจ่ดังานตัง้ธรรมหลวง และปีใดท่ีจดังาน

                                                           

 ๒๓ สภุาพรรณ ณ บางช้าง,วิวัฒนาการวรรณคดีพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย(กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๓๓),๓๑๙. 



๑๙๙ 
 

ตัง้ธรรมหลวงก็จะไมจ่ดังานทานสลากภตั เพราะสองงานนีต้้องใช้ความเสียสละความร่วมมือจาก
ศรัทธาชาวบ้านอย่างมาก 

 องค์ประกอบส่วนแรก คือวรรณกรรม การผลิตวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก หากเป็น
ธรรมเวสสนัดรชาดกฉบบัใหมห่รือนิพนธ์คดัลอกใหม ่ ก็จ าเป็นต้องสถาปนาให้เกิดความศกัดิส์ิทธ์ิ
ก่อนด้วยการถวายทานธรรม ส าหรับผู้ เทศนาธรรมนัน้ เจ้าของกณัฑ์เทศน์หรือชาวบ้านจะนิมนต์
พระท่ีเทศน์เฉพาะกณัฑ์นัน้ๆมาเทศน์ เรียกวา่ “เทศน์กินกณัฑ์” ท านองท่ีใช้เทศน์แบบพืน้เมือง
เรียกตามแบบล้านนาวา่ “ระบ า”  ในกลุม่เชียงใหม ่ – ล าพนูกลา่ววา่ส านวนท่ีนิยมอย่างมากได้แก่
ฉบบั “สร้อยสงักร” แตง่โดยพระอบุาลีคณุปูมาจารย์ (ฟ ูอตฺัตสิโว) ได้รวมเอากณัฑ์ท่ีเดน่ๆของฉบบั
ตา่งๆมารวมกนั เป็นฉบบัใหม ่เป็นต้น  

 คมัภีร์ท่ีใช้เทศน์ประกอบเร่ิมด้วยคาถา ๑,๐๐๐ คมัภีร์มาลยัต้น มาลยัปลายและ
อานิสงส์เวสสนัตระ และธมัม์ไขวิบากเวสสนัตระก่อนจะไลเ่รียงล าดบัแตล่ะกณัฑ์ของเวสสนัดร
ชาดก กลา่วโดยสรุปคือ 

 คาถาพัน หรือสหสัสคาถา คือค าบาลีท่ีแตง่ด้วยฉนัทลกัษณ์ตา่งๆ กลา่วเร่ืองย่อของ
พระเวสสนัดรตัง้แตต้่นจนจบ 

 คัมภีร์มาลัยต้น กลา่วถึงพระมาลยัเถร พระสงฆ์ชาวลงักาเป็นพระอรหนัต์ เดนิทาง
ไปเย่ียมนรก ได้พบพญายมราชและเห็นสตัว์นรกจ านวนมาก พญายมราชบอกกบัพระมาลยัวา่ 
การท าบญุท าทาน การฟังเทศน์ และอทุิศสว่นกศุลให้กบัผู้ตายนัน้ อาจท าให้ผู้ ท่ีอยูใ่นนรกพ้นจาก
ความทกุข์ได้ 

 คัมภีร์มาลัยปลาย กลา่วถึงพระมาลยัเดนิทางไปสวรรค์ ได้พบพระอริยะเมตไตรเทว
บตุร ผู้ซึง่จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าองค์ตอ่ไป พระมาลยัถามวา่ ท าอยา่งไรจะได้ร่วมศาสนากบั
พระศรีอริยะเมตไตร ได้ค าตอบวา่ ผู้ ท่ีได้สดบัฟังการเทศมหาชาติตัง้แตต้่นจนจบจะได้พบกบั
ศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรพทุธเจ้า 

 ธัมม์อานิสงส์เวสสันตระและธัมม์ไขวิบากเวสสันตระ กลา่วถึงอานิสงส์ตา่งๆของ
การฟังเทศน์มหาชาติ รวมถึงการได้อยูร่่วมพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตร และชาตติา่งๆของ
พระเวสสนัดร นางมทัรี กณัหา ชาลี ชชูก จงึท าให้เกิดเป็นเร่ืองราวพระเวสสนัดรชาดกชาตสิดุท้าย
ก่อนเกิดเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในยคุปัจจบุนั 
 
 



๒๐๐ 
 

 องค์ประกอบส่วนที่สอง คือการจดัปริมณฑล ชาวบ้านและคณะสงฆ์จดัแตง่เคร่ือง
บชูาครบตามท่ีคตนิิยมท่ีมาจากคมัภีร์มาลยัเถรวตัถแุละอานิสงส์เวสสนัดร  คือดอกบวัเผ่ือน ดอก
ปีบ ธูป เทียน ข้าวตอกให้ครบพนั เพ่ือบชูาพนัคาถาในเร่ืองนี ้ เตรียมวางไว้หน้าพระประธานใน
วิหาร ส่วนรูปช้างม้าท่ีเป็นของทานแหง่พระยาเวสสนัดรนัน้ สว่นมากท าด้วยแผน่เงินตอกเป็นรูป
นนูด้านหนึง่มดัแขวนไว้ท่ีค้างเหมือนฉตัร รูปภาพอาจกระท าเป็นเชิงสญัลกัษณ์รูปช้าง รูปม้า บน
ผ้าหรือกระดาษแขวนไว้ตามผาผนงั สว่นดอกบวัเผ่ือนนัน้จะลอยบนกระถางน า้ก็ได้ สว่นดอกปีบ
ท าเป็นแผง ๆใช้ดอกไม้แห้งท าถึงแม้ดอกบวัเผ่ือนจะท าเชน่นีก็้ได้ สิ่งของเหลา่นีเ้น้นภาพเชิงการ
บชูา 

 อีกสว่นหนึง่เน้นการจ าลองภาพเหตกุารณ์ตา่งๆ ในเนือ้เร่ืองเวสสนัดรชาดก กลา่วคือ 
ท าซุ้มประตวูดัเรียกกนัวา่ซุ้มประตปู่า สมมตุวิ่าเป็นประตเูข้าสูป่่าหิมพานต์ อนัเป็นดา่นท่ีพรานเจต
บตุรคอยเฝ้าระวงัมิให้คนใดผา่นเข้าไปรบกวนพระเวสสนัดร ตอ่จากประตวูดัเข้าไปจะท าราชวตัร
ปลกูกล้วยอ้อยประดบัชอ่ทงุและฉตัร บริเวณลานวดัจะผงัค้างโคมแขวน โคมท าด้วยกระดาษ โครง
ท าด้วยไม้ไผห่กัเป็นเหล่ียมเป็นมมุ หุ้มรอบป้องกนัมิให้ลมพดัไฟดบั ด้านล่างของโคมจะใช้กระดาษ
ตดัขนาดเทา่ผา่มือ ยาวเหมาะสมกบัโคมนัน้ ท าเป็นชายห้อยลงมาหลายชาย เวลาแขวนอยูบ่น
ค้างชายโคมนีจ้ะถกูลมพดัพริว้นา่ดมูาก หน้าวิหารจะมีโคมกระดาษรูปร่างแปลก ๆ แขวนเป็นระยะ 
ถ้ามีโคมมากก็จะแขวนถึงในวิหาร สว่นในวิหารนัน้ประดบัด้วยธงราวและเคร่ืองบชูามหาชาต ิ บาง
แหง่อาจสร้างทางคดเคีย้วเพ่ือจ าลองภาพเส้นทางสูเ่ขาวงกตก็ได้ 

 องค์ประกอบส่วนที่สาม คืองานจิตรกรรม จากการท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ เห็นได้ว่า
ประเพณีตัง้ธรรมหลวง เป็นความส าเร็จย่ิงของการสร้างปริมณฑลพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิขึน้มา เพ่ือน าเอา
วรรณกรรมมาถ่ายทอด พร้อมกบัการสร้าง “ส่ือแหง่สาร” ผา่นองค์ประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ดงันัน้ 
การสร้างความเข้าใจให้กบัพิธีกรรมมากขึน้คือ “งานจิตรกรรม”กลา่วคือ งานจิตรกรรมท าหน้าท่ีเล่า
เร่ืองและผลิตซ า้ความทรงจ าเพ่ือความเข้าใจเนือ้หาวรรณกรรมมากขึน้ อยา่งไรก็ดี จิตรกรรมท่ีใช้
ในการศกึษาพบวา่ ไมใ่ช่งานจิตรกรรมาฝาผนงัทกุแห่งจะท าหน้าท่ีร่วมกบังานพิธีกรรมตัง้ธรรม
หลวง หากแตมี่ข้อสงัเกตวา่ หากจิตรกรรมวาดเร่ืองเวสสนัดรชาดกไว้เป็นการเฉพาะหรือมีพืน้ท่ีใน
การเลา่เร่ืองมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ จิตรกรรมฝาผนงัแหง่นัน้ควรท าหน้าท่ีร่วมในพิธีกรรมนัน้ด้วย 
ดงัเชน่จิตรกรรมวิหารวดันาแสง่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง เป็นต้น 
 พระบฏได้ตอบสนองความใหมข่องงานจิตรกรรม กล่าวคือ วดับางแหง่ไมป่รากฏการ
วาดจิตรกรรมฝาผนงั(ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็แล้วแต)่ แตก่ลบัพบจิตรกรรมภาพพระบฏ ชา่งวาดอาจ
เป็นได้ทัง้ภิกษุหรือสลา่ พร้อมกบัควรมีการถวายพระบฏพร้อมกบัการถวานทานธรรมใหมด้่วย 



๒๐๑ 
 

หน้าท่ีท่ีเฉพาะของพระบฏประการส าคญัคือ การเลา่เร่ืองและสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กบั
ชาวบ้านในพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง พระบฏท่ีวาดเร่ืองเวสสนัดรชาดกนัน้  เราอาจแบง่ออกเป็น ๒ 
กลุม่คือ กลุม่ท่ีเป็นผืนผ้าขนาดยาว และกลุม่ท่ีแยกเป็นผืน มีประเด็นท่ีนา่สนใจคือ 
 ประเด็นแรก การออกแบบจิตรกรรมพระบฏวดัปงสนุก อ.เมือง จ.ล าปาง แม้แยก
เขียนเป็นผืน แต่สิ่งท่ีน่าสังเกตคือ ทุกผืนจะเหลือพืน้ท่ีปลายผ้าเพ่ือแสดงลายเป็นเส้นแฉกผ้า
แนวตัง้คล้ายปลายของตงุ มีความเป็นไปได้ว่า คติโบราณของผ้าพระบฏนีน้่าจะสมัพันธ์กับการ
สร้างถวายตงุ หรือรับแนวคดิมาจากการออกแบบตงุ๒๔ รูปแบบเช่นนีย้งัพบในพระบฏวดัพระยืน จ.
ล าพูนด้วย หากพิจารณารูปแบบการวาดลายปลายผ้าของพระบฏวัดพระยืนแล้วก็สามารถ
เทียบเคียงได้กับลายกรวยเชิงของภาพจิตรกรรมฝาผนังงานจิตรกรรมกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ศลิปะพมา่ – ไทใหญ่ ดงัเชน่จิตรกรรมวดับวกครกหลวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก็น่าจะรับอิทธิพลจากภาพ
ปักผ้าเลา่เร่ืองในศลิปะพมา่ – ไทใหญ่เชน่กนั ดงันัน้ รูปแบบพระบฏกลุม่นีอ้าจเรียกได้อีกกรณีหนึ่ง
คือ “ตงุพระบฏ” 
 ประเด็นที่สอง เนือ้เร่ืองท่ีวาดบนพระบฏท่ีแยกเป็นผืนนัน้ จะพบการถ่ายทอด
ออกเป็น ๒ เร่ืองเลา่ส าคญัคือ เร่ืองพระมาลยัและเร่ืองเวสสนัดรชาดก อาจมีความตอ่เน่ืองกนัเป็น
ชุดภาพ ดงัเช่นพระบฏวัดปงสนุก จ.ล าปาง เป็นต้น หากเปรียบเทียบกับ สิ่งท่ีน่าสนใจคือ การ
ติดตัง้พระบฏดงักล่าวนี ้น่าจะมีเฉพาะช่วงส าคญัอนัสมัพนัธ์กับหน้าท่ีของพระบฏ กล่าวคือ การ
ออกแบบพิธีกรรมท่ีสมัพันธ์กับการใช้ภาพพระบฏนัน้ น่าจะเก่ียวข้องกับการติดตัง้ในงานเทศน์
มหาชาตหิรืองานตัง้ธรรมหลวงอยา่งชดัเจน  
 ประเดน็ท่ีสาม นา่สงัเกตวา่ กลุม่ท่ีเป็นผืนผ้าขนาดยาว ดงัเช่นพระบฏวดันาคตหลวง 
จ.ล าปาง ซึ่งจารึกไว้ชดัเจนว่า “ผ้าค่าวพระเวส” การจารึกช่ือเฉพาะนี ้มีนัยยะส าคญัทางภาษา 
กลา่วคือ ค าวา่ “คา่ว”เป็นการเรียบเรียงภาษาท่ีมีลกัษณะสมัผสัถ้อยค าเหมือนห่วงโซ่ รูปแบบการ
ประพันธ์อาจใช้ทัง้แบบกลอน หรือร่าย โดยพบว่าเก่ียวข้องกับทางศาสนาคือ “ค่าวธรรม” หรือ 
“ธรรมคา่ว” อาจเก่ียวข้องกบัเร่ืองพทุธศาสนาโดยตรง หรือนิทานธรรม หรือมีคติในเชิงการสัง่สอน
ส่วนค่าวในทางโลกีย์ของชาวบ้าน มักถูกน าไปใช้ในการส่ือสารต่างๆ เช่น ค่าวซอ, ค่าวฮ ่า เป็น
ต้น๒๕ดงันัน้ ผ้าคา่วพระเวส จึงมีนยัยะ ๒ ประการคือ การเรียงร้อยภาพให้สมัพนัธ์กนัในแบบภาษา 
และหรือ การเรียงร้อยภาพให้สมัพนัธ์กบัภาษาของวรรณกรรม เราจะพบว่าผ้าคาวพระเวส หรือตงุ

                                                           

 ๒๔ วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, “พระบฏ : จิตรกรรมไทยท่ีถกูลืม,”  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร  ๗, ๑ 
(๒๕๒๖ – ๒๕๒๗) : ๑๓๗ – ๑๓๘.  

 ๒๕ มณี พยอมยงค์, ประวัตแิละวรรณคดีล้านนาไทย (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา,๒๕๒๕),๔๔. 



๒๐๒ 
 

คา่วพระเวส มกัน าภาษาของวรรณกรรมมาถ่ายทอดไว้ด้วยในบางจดุ ดงัตวัอย่างของ พระบฏวดั
พระยืน จ.ล าพนู เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การเน้นย า้ความหมายของภาพกบัภาษาของวรรณกรรม 
เป็นความพยายามในเชิงออกแบบการส่ือสารให้ผู้คนได้เข้าใจสาระส าคญัของเวสสนัดรท่ีมุ่งก ากบั
ในโลกทศัน์ผา่นการส่ือสารเชิงพิธีกรรมในประเพณีตัง้ธรรมหลวง ดงัจะกลา่วตอ่ไป 
 ประเดน็ที่ส่ี พระบฏกลุม่ท่ีเป็นผืนผ้าขนาดยาว มีรูปแบบเชน่เดียวกบัผ้าพระเวสใน
ศลิปะลาวท่ีสืบเน่ืองในงานเทศน์มหาชาตใินวฒันธรรมอีสานของไทย แตกตา่งกนัตรงท่ีใน
วฒันธรรมพทุธศาสนาภาคอีสาน ได้สถาปนาให้เห็นภาพความส าคญัของภาพพระบฏใน “งาน
บญุพระเหวด” โดยแหผ้่าพระเวสหรือผ้าพระเหวด เข้าประกอบเป็นสิ่งส าคญัในงานบญุของชาวนา
ซึง่นิยมท าในชว่งงานบญุเดือน ๔ ตามปฏิทินวฒันธรรมคือ “ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี”๒๖ แม้วา่เราไม่
พบหลกัฐานว่ามีการแหผ้่าคา่วพระเวสในล้านนาหรือไม ่แตอ่ยา่งน้อยรูปแบบการวาดภาพเลา่เร่ือง
เวสสนัดรชาดกประกอบในพิธีกรรมนี ้สะท้อนให้เห็นหน้าท่ีส าคญัของพระบฏท่ีสามารถเคล่ือนย้าย
เป็นการเฉพาะในพิธีกรรม 
 
๓.๒ พระบฏกับการส่ือสารเชิงพธีิกรรม 
 หากมองประเพณีตัง้ธรรมหลวงเป็นการสถาปนา “พืน้ท่ี” เราจะพบว่าในประเพณีแห่ง
นี ้ได้รวมเอา “พืน้ท่ีทางสงัคม” ในฐานะเป็นกระบวนการสร้างปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนในชมุชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการตา่งๆ ของพิธีกรรม ผ่านการนดัหมายตามปฏิทินเวลาทางวฒันธรรม 
อันเป็นท่ีรับรู้กันว่าในช่วงระยะเวลาเดือนย่ีเป็งเป็นช่วงท่ีเหมาะสมท่ีจะก าหนดหมุดหมายของ
ปฏิบตัิการนี ้ร่วมผสมทบัซ้อนกับ “พืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ”  ผ่านการจดัองค์ประกอบทัง้ในมิติบุคคล มิติ
ของวัตถุ ดังเห็นได้จากการนิมนต์พระนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงท าหน้าท่ีผลิตส่ือเสียง การสร้าง
สญัลกัษณ์ในพิธีกรรม เชน่ การจ าลองซุ้มประตปู่า เป็นต้น 
 การทบัซ้อนกนัของพืน้ท่ีทางสงัคมและพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ินี ้ โครงสร้างการส่ือสารจะแสดง
ปฏิสมัพนัธ์กนั ๕ สว่นคือ  “สงฆ์”  “วรรณกรรม”  “อดุมการณ์”  “งานจิตรกรรม” และ “ผู้คน” เรา
พบวา่ปฏิบตักิารทางการส่ือสารเชน่นี ้ มีช่องทางการส่ือสารมากกว่าสองทาง ไมมี่การผกูขาดการ
สง่หรือรับสารตายตวั ตวัอย่างเชน่ ปู่ อาจารย์ผู้ท าหน้าท่ีเชือ้เชิญพระสงฆ์ขึน้เทศนานัน้ น้องจาก
การกลา่วบทอาราธนาเทศน์โดยทัว่ไปแล้ว ยงันิยมใช้กาพย์ท าหน้าท่ีเป็นบทย่อหรือบทน าให้กบั
พระสงฆ์ด้วย จงึแสดงวา่ตา่งฝ่ายตา่งมี “สาร” เพ่ือท าหน้าท่ี “ส่ือ” ในช่องทางของตน เป็นต้น อาจ

                                                           

 ๒๖ สริุยา สมุทคปุต์ิ และคณะ, การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเหวดร้อยเอ็ด (นครราชสีมา: ส านักวิชา
เทคโนโลยีสงัคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี, ๒๕๔๓), ๕ – ๑๐. 



๒๐๓ 
 

กลา่วได้ว่าการส่ือสารเชิงพิธีกรรมในการตัง้ธรรมหลวงนี ้ เน้นการสร้างความหมายร่วมกนัและเน้น
เนือ้หาของสารมากกวา่ช่องทางการส่ือ๒๗ 
 การเน้นย า้เนือ้หาพบได้ในพระบฏท่ีก ากบัด้วยอกัษรธรรมล้านนา แตเ่ป็นข้อความท่ี
คดัลอกหรือมีต้นแบบมาจากวรรณกรรมคือบทเทศน์ เราพบหลกัฐานอย่างชดัเจนในพระบฏวดั
พระยืน จ.ล าพนู และพระบฏวดับ้านสกั จ.ล าปาง ดงัตวัอยา่งข้อความพระบฏวดับ้านสกั  
กณัฑ์มทัรีกลา่ววา่ (ภาพท่ี ๗๐) 
 

 “เทวบตุรตนวิเสส เนรมิตเพศเป็นเนือ้เนต ๓ ตวั อนัเปิงกลวัเคงิ
คราบ เป็นดัง่จกัคมคาบแท้ดีหลี ตน ๑ เป็นดัง่ราชสีห์ป่าวเปิป ตน ๑ ดัง่
เสือโคร่งองอาจ ..... ตน ๑ เป็นดงัเสือเหลืองยงป่าวเปิปเข้า... ”  

  
 เราสามารถเปรียบเทียบกบัวรรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดงท่ีกล่าวถึง
ตอนเทวดาเนรมิตรเป็นราชสีห์,เสือโคร่ง และเสือเหลือง เพ่ือขวางทางนางมทัรีมิให้เข้าสูอ่าศรมใน
ขณะท่ีพระเวสสนัดรได้ทานสองกมุารให้พราหมณ์ชชูก    ในวรรณกรรมกลา่วไว้วา่ 
 
  “....เทวบตุร ๓ ตนวิเสส เจ้าทัง้หลายจุง่ไปเนรมิตเพสเป็นเนือ้เนต 

๓ ตวั มีรูปเพิงกลวัเคริงขาบเยียะเป็นดัง่จกัคัน้คาบแท้ดีหลี...ตน ๑ เป็น
ดัง่ราชสีห์ป่าวเปิปช้าง ตน ๑ เป็นดัง่เสือโครงอาจอ้างเอาตน ตนนึง่เป็น
เสือเหลือง....”๒๘ 

 
 อีกข้อความหนึง่ในพระบฏวดับ้านสกั ก ากบัถึงฉากตอนนางมทัรีสลบลงแทบพระบาท
พระเวสสนัดร กระทัง่พระเสสนัดรได้ร้องเรียกขวญันางมทัรี กลา่ววา่  
 

“ท้าวก็มาร้องไห้เรียกขวญันางวา่ ลกุมาเต๊อะยอดบญุขวางเหย เมีย
มิ่งลกุมาเต๊อะเมียรักคงิเสมอตาวา่โอวย ๓๒ ขวญันางมา อย่าไปลา่ดง
หนาเถียนถ้อง ขวญันางอย่าไปลา่ประเทศท้องพนาลยั ขวญันางอยา่ไป

                                                           

 ๒๗ กาญจนา แก้วเทพ, ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ : เอดิสนัเพรสโปรดกัส์,๒๕๔๔), 
๓๐ – ๓๓. 

 ๒๘ อดุม  รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง, ๓๐๗ – ๓๐๘. 



๒๐๔ 
 

อยูด่อยดงไฟป่ากว้าง ขวญันางอยา่ไปคดัคัง่แค้นเมามวั กพ่ีูตนเป็นผวั
แหง่เจ้าเรียกร้องขวญันางนาภน้องจุง่เรียบเทียวมาแล”  

 
 จากการเปรียบเทียบเนือ้หาในสว่นนีก้บัวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียว
แดง มิได้ปรากฏการเรียกขวญันางมทัรีแตอ่ย่างใด ข้อสนันิษฐานท่ีนา่พิจารณาคือ ความ
หลากหลายของเวสสนัดรชาดกฉบบัแตล่ะท้องถ่ิน สมัพนัธ์กบัการน าข้อความไปส่ือไว้ในพระบฏ  
 
 

 
 
 
 
 
 

กลา่วถึงตอนเทวบตุรแปลงเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง ขวางนางมทัรี 

  

กลา่วถึงตอนพระเวสสนัดรเรียกขวญันางมทัรี 

  
ภาพท่ี ๗๐ ธรรมล้านนา ก ากบัไว้ในพระบฏวดับ้านสกั   กณัฑ์มทัรี 



๒๐๕ 
 

๔.แนวทางการก าหนดอายุพระบฏ 
 จากข้อมลูพระบฏท่ีมีจารึกคือ พระบฏวดันาคตหลวง อ.แมท่ะ จ.ล าปาง พ.ศ.๒๔๔๒ 
เราสามารถก าหนดอายกุลุม่พระบฏจากการเปรียบเทียบรูปแบบศลิปะ ร่วมกบังานจิตรกรรมฝา
ผนงั และหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์แวดล้อมได้ดงันี ้
 
๔.๑ พระบฏวัดพระยืน 
 เม่ือพิจารณาจากรูปแบบศิลปะท่ีปรากฏในพระบฏพบว่ามีส่วนสัมพนัธ์กับรูปแบบ
ศิลปะพม่า – ไทใหญ่อยู่มาก ดงัเห็นได้จากตวัภาพกลุ่มเทวดาท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะนาฏลกัษณ์
แบบพม่า – ไทใหญ่ ร่วมถึงโครงสร้างอาคารทรงปราสาทยอดแบบพม่า เราพบว่าอิทธิศิลปะแบบ
พมา่ – ไทใหญ่ในเมืองล าพนูนีมี้ปรากฏในงานจิตรกรรมชิน้ส าคญัคือ หอไตรวดัหนองเงือก มีจารึก
อกัษรธรรมล้านนาก ากบัไว้ว่า สร้างขึน้ราว พ.ศ.๒๔๖๐ (จลุศกัราช ๑๒๗๙) นอกจากนัน้ยงัพบใน
งานการสร้างเจดีย์ การประดบัรูปประตมิากรรมเทวดาแบบพม่าอีกด้วย๒๙ สิ่งท่ีน่าสนใจคือ วดัพระ
ยืน ก็ยงัคงได้รับร่องรอยการบรูณปฏิสงัขรณ์เจดีย์โดยการออกแบบให้มีอิทธิพลศิลปะพม่าในสมยั
ของเจ้าอินทยงยศโชติ(เจ้าน้อยหมวก) เจ้าผู้ครองนครล าพูน พ.ศ.๒๔๓๘ – ๒๔๕๔ ในช่วงราว 
พ.ศ.๒๔๔๓๓๐ 
 แน่นอนว่า บทบาทของงานศิลปะพม่า – ไทใหญ่ในช่วงนี ้เป็นผลจากการปฏิสมัพนัธ์
ภายใต้กลไกการค้าไม้ของกลุ่มคนพม่าในบงัคบัองักฤษ รวมถึงการคมนาคมการค้าทางบกของ
กลุม่พอ่ค้าววัตา่ง ม้าตา่งด้วย จากการเปรียบเทียบกบักลุ่มจิตรกรรมฝาผนงัวดัป่าแดดและวดับวก
ครกหลวง ในพืน้ท่ีเมืองเชียงใหม่จะพบว่า รูปแบบศิลปะในพระบฏวดัพระยืนนีไ้ด้ผสมผสานกับ
แบบแผนศิลปะจากภาคกลางไว้มากกว่า ดงัเห็นได้จากการวาดภาพกากท่ีให้เคร่ืองแตง่กายเสนา
อ ามาตย์สวมเสือ้นอกคล้ายสูทแบบตะวันตก หรือทหารท่ีสวมเคร่ืองแบบของรัฐบาลสยาม จุด
สงัเกตส าคญัคือ สญัลกัษณ์รูปธงช้างเผือก ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่า ตาม พระราชบญัญัติธงสยามฯ 
นัน้สญัลกัษณ์นีไ้ม่ควรปรากฏก่อน พ.ศ.๒๔๓๕ ซึ่งเราพบมาก่อนแล้วในจิตรกรรมฝาผนงัวิหาร
หลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง และพระบฏวดันาคตหลวง จ.ล าปาง เชน่กนั 
 ภายหลงัการฟืน้ฟูเมืองล าพนูใหม่ในช่วงราว พ.ศ.๒๓๔๘ พระยาบรีุรัตน์ค าฟ่ัน เจ้าผู้
ครองนครล าพนู เจ้าบุญมา เจ้าอปุราชล าพูน รวบรวมไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่และเมืองล าปาง 

                                                           

 ๒๙ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, รายงานการวจิัยเร่ืองเมืองล าพูนจากหลักฐานทางโบราณคดี ศิลปะ และเอกสาร

ทางประวัตศิาสตร์ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร,๒๕๕๒), ๒๐๖ 
 ๓๐A.B.Griswold, Wat Pra Yun Reconsidered (Bangkok: Siam Society under Royal Patronage, 

1975), 78 – 52. 



๒๐๖ 
 

รวมทัง้กลุ่มคนจากเมืองยอง (ในพืน้ท่ีรัฐฉานของพม่าในปัจจบุนั) ดงันัน้ กลุ่มคนแรกเร่ิมในเมือง
ล าพูนจึงมีความหลากหลาย รวมทัง้มีการน าเอาครอบครัวของเจ้านายชาวยองมาตัง้ถ่ินฐานใน
พืน้ท่ีแอ่งล าพนูด้วย๓๑ รัฐบาลสยามได้จดัการปกครองเมืองล าพนูอีกครัง้หนึ่งในสมยัการสถาปนา
รัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ตัง้แตร่าว พ.ศ.๒๔๓๗ – ๒๔๔๙ ล าพนูถือเป็นเมืองแรกท่ีรัฐบาลสยาม
จัดการปกครองภายในก่อนเมืองอ่ืนในหัวเมืองล้านนา โดยส่งพระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยะศิริ) 
ขึน้มาจดัแบง่การปกครองออกเป็น ๒ แขวงคือ แขวงในเมือง-นอกเมืองล าพนู และแขวงเมืองลี ้๓๒ 
 เม่ือภาพจิตรกรรมได้บนัทึกภาพกลุ่มผู้คนท่ีแสดงสญัลกัษณ์ท่ีนบัเน่ืองกบัวฒันธรรม
แบบสยามแล้ว ดงันัน้ งานจิตรกรรมนีก็้คงไม่ควรมีอายเุก่าไปกว่า พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๔๔๒ อนัเป็นปี
ท่ีมีการประกาศใช้ พรบ.การจัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล๓๓ ทัง้นีจ้ากค าบอกเล่ายังพบว่า
น่าจะมีการใช้งานพระบฏนีใ้นวดัพระยืนมาแล้วอย่างน้อยสมยั พระคนัธวงศ์เถระ หรือ ครูบาวงศ์ 
เป็นเจ้าอาวาส (ช่วง พ.ศ.๒๔๔๗-๒๔๖๙)๓๔ เม่ือประมวลหลกัฐานแวดล้อมแล้วอาจกล่าวได้ว่า 
พระบฏชดุนีน้า่จะสร้างในชว่งราวปลายทศวรรษ ๒๔๔๐ ถึงทศวรรษ ๒๔๕๐  
 
๔.๒ พระบฏวัดปงสนุก 
 การอพยพโยกย้ายผู้คนจากเมืองเชียงแสน และเมืองพะเยาเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน ในชว่ง
ราว พ.ศ.๒๓๔๖ ท าให้เกิดภมูินามของพืน้ท่ีนี ้ตามภมูินามเดมิของแผน่ดนิแม ่ดงัเห็นได้จากช่ือ วดั
ศรีจอมไคล , วดัเชียงภมูิ,วดัดอนแก้ว,วดัพะยาว(พะเยา) และวดัปงสนกุ การบรูณปฏิสงัขรณ์วดัปง
สนกุแหง่นีเ้กิดขึน้ครัง้ส าคญัในราว พ.ศ.๒๔๒๙ – ๒๔๓๐ ดงัปรากฏในบนัทกึของครูบาอาโนชยั
ธรรมจินดามนีุ๓๕ 
 เราพบวา่พระบฏ ๒ ชดุนีมี้ความแตกตา่งกนัในด้านรูปแบบ ชดุแรกเน้นภาพและการ
แสดงออกท่ีใกล้ชิดกบังานศิลปะรัตนโกสินทร์ ชดุท่ีสองเน้นภาพและการแสดงออกท่ีใกล้ชิดกบั

                                                           

 ๓๑ สุรพล ด าริห์กุล, ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง: องค์ประกอบส าคัญของเมืองในดินแดนล้านนา 
(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), ๔๘. 

 ๓๒ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, รายงานการวจิัยเร่ืองเมืองล าพูนจากหลักฐานทางโบราณคดี ศิลปะ และเอกสาร

ทางประวัตศิาสตร์, ๒๓. 
 ๓๓ ดใูน  เตช บนุนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๔๕๘,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒. 

(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘) 
 ๓๔ เพญ็สภุา สขุคตะ ใจอินทร์ และเบญจวรรณ พลประเสริฐ,ภาพพระบฏวัดพระยืน (เอกสารอดัส าเนา) 
 ๓๕ พระครูพทุธิธรรมโสภิต, ประวัตวิัดปงสนุกเหนือ  และประวัต ิ บันทกึ  ครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี

( มปป : มปท,๒๕๕๐) (พิมพ์เป็นท่ีระลกึในคราวบรูณะวิหารพระเจ้าพนัองค์ วดัปงสนกุเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล าปาง ) 
, ๗. 



๒๐๗ 
 

ศลิปะพืน้บ้าน ในด้านอิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์นัน้พบวา่ การวาดรูปบคุคลชัน้สงูเป็นแบบตวั
ภาพแบบกรุงเทพฯ รวมทัง้นาฏลกัษณ์แบบรัตนโกสินทร์ ดงัตวัอยา่ง การเปรียบเทียบฉากในสมดุ
ภาพไตรภมูิฉบบัอยธุยา – ธนบรีุ จดุสงัเกตท่ีนา่สนใจคือ จิตรกรรมภาคกลางนิยมวาดการนุง่หม่
หนงัเสือในเพศฤาษีของพระเวสสนัดรและนางมทัรี ให้หนงัเสือคลมุพากไหลท่ัง้สองข้าง หรือการ
วาดภาพช้างให้แสดงการยกขาหน้า เพ่ือให้เห็นความเคล่ือนไหว การวาดราชสีห์ในฉากท่ีเทวดา
เนรมิตให้มาขวางทางนางมทัรี เป็นต้น หรือแม้แตก่ารเปรียบเทียบการใช้สญัลกัษณ์ของตวัภาพ ดงั
กรณีของการแสดงฤาษีอจัจตุฤาษีให้ถือพดัเสมอ อนัเป็นแบบแผนศลิปะรัตนโกสินทร์ 
 รูปแบบอิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์ท่ีนา่สนใจอีกประการหนึ่งคือ การแสดงนาฏลกัษณ์
ในการจัดวางภาพต าแหน่งของบุคคลชัน้สูงให้ประทับเหนือแท่นหรือบลัลังก์ เห็นได้จากกัณฑ์
มหาราชท่ีแสดงพระเจ้าสัญชัยประทับเหนือราชบัลลังก์ นาฏลักษณ์ดังกล่าวนี ้สัมพันธ์กับ
โครงสร้างพระราชอ านาจของสถาบนักษัตริย์ท่ีสืบราชประเพณีมาจากอยธุยา - รัตนโกสินทร์  และ
เป็นการแสดงสถานภาพ “ชัน้ของตัวภาพ” ท่ีสัมพันธ์กับชัน้ของโครงสร้างศักดินาจารีต ดัง
เปรียบเทียบกับต าแหน่งแห่ง ท่ีของตัวภาพในฉากทศพรจากพระบฏท่ีเ ก็บรักษาไ ว้ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี  ซึ่งมีการล าดบัต าแหน่งชัน้ของตวัภาพ
ตามฐานนัดรอยา่งชดัเจน เป็นต้น๓๖ ความใกล้เคียงกบัแบบแผนศิลปะรัตนโกสินทร์ของพระบฏชดุ
นี ้จงึแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์กบัรัฐบาลสยามอยา่งแนบแนน่  
 นอกจากนัน้ เราพบรูปแบบการวาดภาพเวสสนัดรชาดกท่ีใกล้เคียงกบัพระบฏวดัปง
สนกุชดุท่ี ๑ นีท่ี้วิหารหลวงวดัหลวงราชสณัฐาน จ.พะเยา (ภาพท่ี ๗๑) ดงัเห็นร่องรอยได้จากการ
เกล้าผมของสตรีชัน้สงู ฉากพราหมณ์แบกราชรถท่ีพระเวสสนัดรทานให้ การวาดตวัพราหมณ์ชชูก
ให้จมกูโค้งปลายจมกูโดง่ หรือการวาดราชรถให้มีโครงสร้างอาคารทรงยอดจัว่ เป็นต้น  
 อ.อนกุลู ศริิพนัธ์ นกัวิชาการคนส าคญัได้กล่าวว่า พระบฏทัง้สองชดุนี ้ น่าจะสร้างขึน้
ในสมยัครูบาอาโนชยัธรรมจินดามนีุ เน่ืองจากวา่ทา่นเป็นมีภมูิเดมิอยู่บ้านปงสนกุ ยงัได้รับการ
แตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าอาวาสวดัปงสนกุในช่วงราว พ.ศ.๒๓๘๙ – ๒๔๕๔ ทัง้ยงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น
เจ้าคณะเมืองนครล าปาง(เจ้าคณะจงัหวดั) รูปแรกของนครล าปางในขณะนัน้๓๗ ครูบาอาโนมี
บทบาทส าคญัในกิจการด้านพระพทุธศาสนา และบ ารุงซ่อมแซมวดัปงสนกุเหนือแหง่นี ้ ดงัปรากฏ
ความตอนหนึง่กลา่วไว้ใน ราวพ.ศ.๒๔๒๙ – ๒๔๓๐ วา่ได้สร้างวิหารหลงัมียอด(มณฑป) ก่อซุ้ม

                                                           

 ๓๖ จารุณี  อินเฉิดฉาย และ ขวญัจิต เลิศศิริ, พระบฏ (กรุงเทพฯ : ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ,๒๕๔๕), ๒๒ – ๓๔. 

 ๓๗ ข้อสนันิษฐานของนกัวิชาการ อ.อนกุลู ศิริพนัธ์ุ, วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง จ.ล าปาง 



๒๐๘ 
 

ประตโูขง สร้างอาสนา หีบธรรม แทน่แก้ว จองเบกิ หล่อพระพทุธรูปพิมพาจ านวน ๑,๐๐๐ องค์
เพ่ือตดิมณฑป ได้ท าการฉลองโดยนิมนต์พระสงฆ์มารับไทยทานจ านวน ๓๐๐ รูป มีศรัทธา
อปุถมัภ์ส าคญัคือเจ้าหลวงสริุยะจางวาง เจ้านครล าปาง พร้อมด้วยเจ้านรนันชยัชวลิต๓๘ 
 เราพบวา่ ครูบาอาโน ในฐานะเจ้าคณะเมืองนครล าปางนัน้ มีอ านาจทางการปกครอง
สงฆ์ในพืน้ท่ีเมืองพะเยา และเมืองงาวด้วย ดงัเห็นได้จากบนัทึกของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา ได้
เดินทางจากเมืองพะเยามารายงานกิจการสงฆ์  และปัญหาจากเหตุการณ์กบฏเงีย้วในพ.ศ.
๒๔๔๕๓๙ จากบนัทึกของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา ท าให้พบว่าภายหลงัจากครูบาน้อย วดัหลวง
ราชสัณฐาน มรณภาพลงเม่ือ พ.ศ.๒๔๒๙ ท าให้พระครูวิราชวชิรปัญญา วดัราชคฤห์ ได้รับการ
แต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา ในช่วงราว พ.ศ.๒๔๕๑ – ๒๔๗๓๔๐ หาก
ความสมัพนัธ์ของทางคณะสงฆ์ระหว่างเมืองพะเยากับเมืองนครล าปางในสมยัครูบาอาโนชยักับ
พระครูศรีวิราชวชิรปัญญานีมี้ความใกล้ชิดกันแล้ว  ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ว่ารูปแบบศิลปะ
เวสสนัดรชาดกทัง้สองแห่ง น่าจะมีการสร้างขึน้โดยกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกนัหรือส่งอิทธิพลให้ตอ่กัน
ในระยะความสมัพนัธ์นี  ้ ท าให้อายุงานจิตรกรรมท่ีวดัหลวงราชสณัฐานก็ไม่ควรต ่ากว่าทศวรรษ 
๒๔๗๐ และอายพุระบฏวดัปงสนกุก็ไมค่วรเก่าไปวา่ทศวรรษ ๒๔๓๐ 
 นา่พิจารณาตอ่ไปว่า พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ และจิตรกรรมวดัหลวงราชสณัฐานนี ้
ปรากฏรูปแบบความใกล้ชิดกบังานแบบรัตนโกสินทร์มากกวา่จิตรกรรมกลุม่ล าปางในแหง่อ่ืนๆ ทัง้
ท่ีวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง หรือแม้แตท่ี่วิหารวดันาแสง่  วิหารวดัแสงเมืองมา ประกอบ
กบัการพบหลกัฐานพระบฏถึง ๒ ชดุ หากสร้างขึน้ในระยะเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัก็นา่จะ
เป็นงานเฉลิมฉลองครัง้ใหญ่ หรือเป็นงานเทศน์มหาชาตคิรัง้ใหญ่ของวดั 
 ดงันัน้ เราอาจก าหนดอายพุระบฏทัง้สองไว้อยา่งกว้างได้วา่ นา่จะสร้างขึน้ในชว่ง
ทศวรรษ ๒๔๓๐ – ๒๔๖๐ นบัวา่เป็นชว่งส าคญัท่ีใกล้เคียงกบัการเข้ามามีอิทธิพลของงานศลิปะ
แบบกรุงเทพฯ ในชว่งระยะการปกครองของเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครล าปาง 
รายละเอียดจะกลา่วตอ่ไปในบทท่ี ๖ 
 

                                                           

 ๓๘ พระครูพทุธิธรรมโสภิต, ประวัตวิัดปงสนุกเหนือ  และประวัต ิ บันทกึ  ครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี 
,๑๗. 

 ๓๙ เร่ืองเดิม,  ๖. 
 ๔๐ พระเทพวิสทุธิเทวี, “ประวติัพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา” ใน ประวัติศาสตร์

สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา,สจิุตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๘), ๔๖๙. 



๒๐๙ 
 

 
 
 
 
 

ราชรถทรงปราสาท พระเวสสนัดรทานราชรถให้พราหมณ์ 

จิตรกรรมวิหารวดัหลวงราชสณัฐาน อ.เมือง จ.พะเยา 
 

พระบฏวดัปงสนกุ 

  

ภาพท่ี ๗๑  เปรียบเทียบรูปแบบงานจิตรกรรมพระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี๑  
กบัจิตรกรรมวิหารวดัหลวงราชสณัฐาน 

ภาพจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิช์ยั สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 



๒๑๐ 
 

๔.๓ พระบฏวัดบ้านสัก 
 การคงความหมายเดมิของพระบฏในรูปแบบตงุ โดยแสดงสญัลกัษณ์วาดเป็นลาย
เรขาคณิตด้านลา่งของกรอบภาพ การวาดภาพโดยเน้นรูปตวัภาพเชน่เดียวกบัพระบฏวดันาคต
หลวง หรือวดัปงสนกุ ตวัอยา่งเชน่ การวาดต้นไม้ท่ีแสดงกลุม่นกจบัต้นไม้ การวาดตวัภาพพระ
เวสสนัดรและนางมทัรี อุ้มสองกมุารในกณัฑ์วนปเวสน์  เป็นต้น หากแตช่า่งวาดพระบฏวดับ้านสกั
แสดงน า้หนกัของภาพด้วยลายเส้นมากกวา่ 
 นอกจากนัน้ หากมองด้านการแสดงออก เราพบว่ามีกลุม่ภาพหลายกลุม่ท่ีน่า
เทียบเคียงกบัจิตรกรรมในกลุม่ล าปาง อาทิ การวาดภาพชชูกนอนรอก่อนถึงรุ่งเช้า ใกล้เคียงกบั
จิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวงท่ีมีอายใุนชว่งราวทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๖๐ 
เป็นต้น รวมถึงการแสดงออกในแบบชา่งพมา่ – ไทใหญ่ท่ีนิยมให้ฉากตอนสกับรรพ์ แสดงนางมทัรี
นัง่ด้านหลงัพราหมณ์ชชูกในขณะท่ีพระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทก อนัเป็นการแสดงสญัลกัษณ์ให้
เห็นวา่ได้ทานนางมทัรีแล้ว อาจเทียบได้กบัฉากเดียวกนัในพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู  
 อาจกลา่วได้วา่ รูปแบบของงานจิตรกรรมพระบฏวดับ้านสกันีค้งเป็นงานในระยะหลงั
ทศวรรษ ๒๔๖๐ มาแล้ว ทัง้นีพ้ิจารณาได้จากการวาดฉากฉกษัตริย์ท่ีแสดงให้เห็นเส้นสายฝน
โบกขรพรรษในแบบสมจริง มากกวา่เม็ดฝนในแบบท่ีนิยมของจิตรกรรมกลุม่ล าปางในชว่งทศวรรษ
๒๔๔๐ – ๒๔๖๐ ดงัพบท่ีฉากฉกษัตริย์วิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง อนัเป็นกระแสความ
นิยมความสมจริงตามแบบจิตรกรรมสมยัใหมใ่นชว่งทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็นต้นมา(ภาพท่ี ๗๒) 
 หากพิจารณาในบริบทของพืน้ท่ีตัง้วดับ้านสกั บนเส้นทางสายบ้านเอือ้ม ก็จะพบวา่วดั
แหง่นีมี้ความส าคญัในสายคณะสงฆ์ในชว่งครูบาอาโนชยัธรรมจินดามนีุ เจ้าคณะเมืองนครล าปาง
ด้วยดงัปรากฏบนัทึกของครูบาอาโนไว้ว่า๔๑ การท่ีพระบฏชดุนีป้รากฏในบริเวณชายขอบของเมือง 
ก็ท าให้เราสนันิษฐานได้วา่ การขยายตวัของเครือข่ายการค้าภายหลงัจากการมาของเส้นทางรถไฟ
สายเหนือถึงนครล าปาง ชว่งราว พ.ศ.๒๔๕๙ ท าให้เกิดเครือข่ายเส้นทางการค้าท่ีดงึเอาทรัพยากร
จากท้องถ่ินให้เช่ือมโยงกบัเส้นทางการค้าในเขตพืน้ท่ีเวียงหรือเมืองล าปางมากขึน้ ตัง้แตท่ศวรรษ 
๒๔๖๐ เป็นต้นมา 
 ในพระบฏวดับ้านสกันี ้ เราพบวตัถทุางวฒันธรรมท่ีมาพร้อมกบัเส้นทางรถไฟ คือ “รถ
ม้า” โดยในระยะแรกทศวรรษ ๒๔๖๐ เป็นยานพาหนะของชนชัน้น าในเวียงหรือเมืองนครล าปาง 

                                                           
๔๑ พระครูพทุธิธรรมโสภิต, ประวัตวิัดปงสนุกเหนือ  และประวัต ิ บันทกึ  ครูบาอาโนชัยธรรมจนิดามุนี, ๖. 



๒๑๑ 
 

กระทัง่เป็นยานพาหนะของผู้คนทัว่ไปในชว่งทศวรรษ ๒๔๙๐ เป็นต้นมา๔๒ พระบฏวดับ้านสกัได้
ตีความหมายราชรถในขบวนเสดจ็กลบันครของพระเวสสนัดรเป็นแบบรถม้าแล้ว โดยวาดภาพการ
น าเอาวตัถทุางวฒันธรรมเชิงสญัลกัษณ์นี ้ชว่ยให้เราก าหนดอายไุด้อยา่งมีนยัยะส าคญัวา่ พระบฏ
นีน้า่จะเขียนขึน้ในชว่งทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๔๒ ดูใน ชยัวฒัน์  ศภุดิลกลกัษณ์. “พ่อค้ากับการพฒันาการเศรษฐกิจล าปาง พ.ศ.๒๔๕๙-๒๕๑๕,” (ภาค
นิพนธ์การศกึษาปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.๒๕๔๑) 

ฉกษัตริย์ นครกณัฑ์ 

ภาพท่ี ๗๒ ภาพสมยัใหมใ่นพระบฏวดับ้านสกั 
ท่ีมา : อ.อนกุลู ศริิพนัธ์ และคณะ วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง  
 



๒๑๒ 
 

๔.๔ พระบฏวัดทุ่งคา 
 รูปแบบพระบฏวดัทุ่งคา มีแบบแผนการแสดงออกคล้ายคลึงกับพระบฏชุดท่ี ๒ ของ
วดัปงสนุกเมืองล าปาง ดงัตวัอย่างส าคญัท่ีไม่พบในแห่งอ่ืน แต่พบเฉพาะสองแห่งนีคื้อ การวาด
ฉากทศพระท่ีขนาบข้างไพชยนต์มหาปราสาทของพระอินทร์ด้วยนางเทวดาร่ายร า  การแสดง
สญัลกัษณ์พระจันทร์ในฉากเทวดาเนรมิตเป็นราชสีห์,เสือโคร่ง และเสือเหลืองขวางนางมัทรีใน
กัณฑ์มัทรี เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังมีรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับงานจิตรกรรมฝาผนังกลุ่มล าปาง ดัง
ตวัอย่างส าคญัท่ีพบร่วมกนัคือ ฉากชูชกแสดงอาการอาเจียนและอจุจาระออกทางทวารในกัณฑ์
มหาราช ซึง่พบทัง้ในจิตรกรรมฝาผนงัวดันาแส่ง และพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ฉากการท าศพชชูกท่ีแสดงขบวนศพชชูก โดยไล่เรียงจากคนหามศพขึน้ไปด้านบนของภาพท่ีแสดง
พระสงฆ์เดินทางมาชกับงัสุกลุใต้ต้นไม้  มีเหล่ากาหรือแร้งสีด าบินเหนือศพชชูก บางตวัแสดงการ
จิกศพชชูกด้วย นบัวา่เป็นลกัษณะร่วมกนัอยา่งยิ่ง (ภาพท่ี ๗๓) 
 บนัทึกของครูบาอาโนชยัธรรมจินดามนีุ เจ้าอาวาสวดัปงสนกุ และเจ้าคณะเมืองนคร
ล าปาง ได้ชีใ้ห้เห็นความเก่ียวเน่ืองกับกิจการคณะสงฆ์ของเมืองแจ้ห่ม เมืองปาน ในช่วงทศวรรษ 
๒๔๒๐ – ๒๔๕๐ ไว้หลายเหตกุารณ์  อาทิ การสร้างพระพุทธรูปท่ีวดับ้านขอ พ.ศ.๒๔๑๑,สร้าง
พระธาตุผาแดงท่ีวัดผาแดง  พ.ศ.๒๔๒๒,   ยกฉัตรยอดเจดีย์วัดพระธาตุดอยอักโขชัยคีรี พ.ศ.
๒๔๔๐ เป็นต้น ๔๓ 
 อยา่งไรก็ดี เราพบวา่การเน้นภาพบคุคลเป็นลายเส้นมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกบัการวาด
จิตรกรรมในระยะหลงั อาจเทียบเคียงได้กับพระบฏวดับ้านสกั ตวัอย่างเช่น การวาดตวัภาพพระ
เวสสนัดร การวาดตวัภาพชูชก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   พระบฏวดัทุ่งคานีไ้ด้แสดงภาพฝน
สตัตรัตนะหรือฝนห่าแก้วในฉากนครกณัฑ์ แสดงเป็นสายเส้นฝนผสมผสานกบัเม็ดฝน ซึ่งการวาด
เส้นฝนนีป้รากฏมาก่อนแล้วท่ีพระบฏวดับ้านสกั ดงันัน้แบบนีจ้งึชว่ยให้เราก าหนดอายไุด้แคบลง 
 กลุม่หนอ่ศลิป์ ภาควิชาศลิปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สนันิษฐาน
ว่าภาพจิตรกรรมพระบฏวดัทุ่งคาและจิตรกรรมฝาผนงัวดับ้านก่อนี ้น่าจะเขียนขึน้โดย “หลวงพ่อ
ป้อ” หากแตแ่ตกตา่งระยะเวลากนั๔๔ จากการเปรียบเทียบการแสดงออกของทัง้สองแห่ง พบว่ามี
ความใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง นอกจากนัน้ในบริเวณลุ่มน า้วังตอนบน ในพืน้ท่ี อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ 
หรือ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ในปัจจบุนันี ้ยงัคงมีจิตรกรรมฝีมือคล้ายคลึงกนันีอี้กแห่งหนึ่งคือ พระ
                                                           

 ๔๓ พระครูพทุธิธรรมโสภิต, ประวัตวิัดปงสนุกเหนือ  และประวัต ิ บันทกึ  ครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี
, ๑๗ – ๑๘. 

 ๔๔ ดใูน กลุ่มหน่อศิลป์,วัดบ้านก่อ: ช้างเผือกเมืองล าปาง (เชียงใหม่: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง
,๒๕๕๐) 



๒๑๓ 
 

บฏวัดศรีดอนมูล อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง และวิหารวัดสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ซึ่งมีรูปแบบท่ี
คล้ายคลงึกนั 

ความเก่ียวเน่ืองกับสงัคมเวียงหรือเมืองล าปางในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ ภายหลังจาก
การค้าทางรถไฟมีบทบาทแทนท่ีการค้าทางบกของพ่อค้าคาราวานและการค้าทางเรือ๔๕ดงัความ
ทรงจ าของคณุย่าแดง  พานิชพนัธ์  ( พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๕๒๘) แม่ค้าท่ีมีบทบาทมากในเมืองนคร
ล าปางในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ ได้กล่าวถึงแพเม่ียงและแพยาสูบจากแจ้ห่มล่องน า้แม่วงั
เข้ามาค้าขายในเมืองนครล าปาง๔๖ความทรงจ าของพระครูอภิวงค์ อภิว โส  อดีตเจ้าอาวาสวดัศรี
หลวง อ.แจ้ห่ม  ( มรณะภาพแล้ว) กล่าวว่าเจ้าผู้ครองนครล าปางได้ส่งให้ญาติวงศ์มาประจ าอยู่
เมืองแจ้หม่ เพ่ือท าหน้าท่ีเก็บสว่ยเม่ียงและสว่ยขีผ้ึง้๔๗    

เม่ือประมวลจากรูปแบบศิลปะของพระบฏวดัทุ่งคา และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก็
กล่าวไดว่า จุดสกัดการก าหนดอายุของพระบฏวดัทุ่งคาคือ ไม่ควรเก่าไปกว่ากลุ่มพระบฏวัดปง
สนุก และน่าจะมีรูปแบบร่วมกับอายุพระบฏวัดบ้านสกัในช่วงทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๘๐ ดงันัน้ 
พระบฏวดัทุง่คานีค้งวาดขึน้ในชว่งราวทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐  
  

                                                           

 ๔๕มาร์โก  วี. พาเทล, “ ประวติัและพฒันาการของการค้าขายในล าปาง   ตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ ถึง 
ค.ศ. ๑๙๓๙ ” ,แปลโดย เครือมาศ  วฒิุการณ์  ใน  ล าปางเมื่อห้วงหน่ึงศตวรรษ, ๒๕. 

 ๔๖วิถี  พานิชพนัธ์, “ คณุย่าเล่าว่า ”  ใน  ล าปางเมื่อห้วงหนึ่งศตวรรษ (ล าปาง: ส านักศิลปวฒันธรรม 
สถาบนัราชภฏัล าปาง, ๒๕๔๔), ๑๑๒. 

 ๔๗พระครูอภิวงค์ อภิว โส, ต านานเมืองแจ้ห่มและประวัติวัดอักโขชัยคีรีโดยย่อ  (ม.ป.ท.,เอกสารอัด
ส าเนา), ๑๒. 



๒๑๔ 
 

 
 
 

พระบฏวดัทุง่คา 

  

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

  

ภาพท่ี ๗๓ เปรียบเทียบขบวนศพชชูก พระบฏกลุม่ล าปาง 
ท่ีมา : อ.อนกุลู ศริิพนัธ์ และคณะ, นายฐาปกรณ์ เครือระยาวิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
 



๒๑๕ 

 
บทที่ ๕ 

การวิเคราะห์ทางประวัตศิาสตร์ศิลปะ 
 

๑. การออกแบบจิตรกรรมฝาผนังกับงานสถาปัตยกรรม 
 

 ควรกล่าวก่อนวา่ จิตรกรรมล้านนาในระยะก่อนหน้าพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ อาจแบง่ออก 
๒ กลุม่ใหญ่คือ กลุ่มแรก เป็นงานจิตรกรรมฝาผนงั ทัง้ผนงัปนูเชน่ จิตรกรรมถ า้อโุมงค์ วดัอโุมงค์
เถรจนัทร์ เชิงดอยสเุทพ เมืองเชียงใหม ่เป็นต้น หรือผนงัไม้ในวิหาร เชน่ จิตรกรรมวิหารน า้แต้ม วดั
พระธาตลุ าปางหลวง เป็นต้น การออกแบบงานจิตรกรรมฝาผนงัเลา่เร่ืองชาดกมิได้ออกแบบเป็น
ห้องภาพอยา่งลงตวักบัอาคาร หากแตน่ิยมเขียนให้ตอ่เน่ืองกนัไปบนพืน้ท่ี  ส่วนการเขียนผืนผ้า
แบบพระบฏ เชน่ พระบฏพบในกรุเจดีย์วดัดอกเงิน เมืองฮอด จ.เชียงใหม ่ เป็นต้น นิยมเป็นภาพ
พระพทุธเจ้าท่ียน่ยอ่การเลา่เร่ืองของพทุธประวตัมิากกวา่การเลา่เร่ืองชาดก  กลุ่มที่สอง นิยม
สร้างด้วยเทคนิคการลงรักปิดทองประดบัโครงสร้างหรือผนงัอาคารหรือผนงักรุเจดีย์ ท่ีเรียกวา่ 
“งานลายค า” ก็นิยมคดัเลือกเฉพาะกลุม่ภาพส าคญัมาเลา่เร่ืองพทุธประวตัิ เชน่ ลายค าเล่าเร่ือง
สตัตมหาสถาน วดัปราสาท เชียงใหม ่ เป็นต้น แทบไม่พบงานจิตรกรรมท่ีเขียนเล่าเร่ืองและหรือมี
การออกแบบให้ภาพเลา่เร่ืองสมัพนัธ์กบัอาคารโดยตรงมาก่อนหน้าพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 

 จากการศกึษาโครงสร้างวิหารล้านนาพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ - ๒๕ พบว่ามีรูปแบบมีการ
สืบทอดแบบแผนวิหารมาจากระยะก่อนหน้า ทัง้ในแบบวิหารหักจ๊อก วิหารป๋วยหรือวิหารมีปาง
เอก๑ เป็นต้น แต่สิ่งท่ีน่าสงัเกตคือ เรายงัไม่พบหลกัฐานงานจิตรกรรมท่ีถูกออกแบบมาพร้อมกับ
วิหาร หากเปรียบเทียบกับการออกแบบในวัฒนธรรมอยุธยาและรัตนโกสินทร์ จะพบว่ามีสาย
พฒันาการการออกแบบจิตรกรรมให้สมัพนัธ์กบัโครงสร้างสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง ตวัอย่างเช่น การ
ออกแบบการประดิษฐานพระพทุธรูปในอโุบสถ การวาดจิตรกรรมภาพพุทธประวตัิตอนมารผจญ 
การวาดภาพจกัรวาลหรือภาพไตรภมูิจกัรวาล เพ่ือองค์ประกอบทัง้หมดสมัพนัธ์กบัความหมายของ
คติจกัรวาลหรือศนูย์กลางจกัรวาล หรือการเน้นย า้คติสญัลกัษณ์ในเชิงความเป็นจกัรพรรดิราชย์
ของพระพทุธเจ้า เป็นต้น๒  

                                                           

 ๑ วรลญัจก์ บณุยสรุัตน์, วหิารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๔), ๒๒ – ๓๐. 
 ๒ เสมอชยั พลูสวุรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึง ๒๔ (กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), ๑๒๑. 



๒๑๖ 
 

 เรายงัไมพ่บหลกัฐานงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในจิตรกรรมฝาผนงัล้านนาท่ีมีอายุ
เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ ดงันัน้   จึงไม่อาจเปรียบเทียบผงัจิตรกรรมงานช่างได้ อย่างไรก็ดี 
ข้อสนันิษฐานท่ีน่าสนใจคือ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในล้านนาในช่วงหลงัทศวรรษ ๒๔๔๐ เป็น
ต้นมา มีแนวโน้มการวางผงัคล้ายคลึงการออกแบบผงัจิตรกรรมแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ 
สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนิยมวาดเวสสันดรชาดกไว้เป็นส่วนหนึ่งของทศชาติชาดก โดยไม่นิยม
ขยายตอนเวสสนัดรชาดกให้มีความส าคญัมากกวา่ เน่ืองจากความนิยมประกอบภาพเล่าเร่ืองเทพ
ชมุนุม,พุทธประวตัิ,ทศชาติชาดก,ไตรภูมิโลกสณัฐาน ตามแบบแผนท่ีมีมาก่อนหน้านัน้ในศิลปะ
อยธุยา – ธนบรีุ 

 ผงัจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น นิยมวาดทศชาตชิาดกและเวสสนัดรชาดก ไว้
ทางด้านซ้ายและขวาของผนงัอาคาร ตวัอยา่งเชน่ ผนงัซ้ายของวิหารวาดทศชาตชิาดก ผนงัขวา
วิหารวาดเวสสนัดรชาดก เป็นต้น นิยมวาดพทุธประวตัมิารผจญ – ชนะมารไว้ผนงัสกดัหน้า 
ตวัอยา่งเชน่ ภาพพระพทุธเจ้าประทบันัง่ขดัสมาธิ พระหตัถ์ขวาชีล้งสูพ่ระแมธ่รณี ให้ปรากฏกาย
ขึน้มาบีบมวยผมเป็นอทุกธารา ท่วมเหลา่พระยามารและพระยาวสัวตีมาร เป็นต้น นิยมวาดไตร
ภมูิโลกสณัฐานไว้ผนงัสกดัหลงัพระประธาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาพเขาพระสเุมรุ เขาสตัตบริ
ภณัฑ์ และนิยมวาดภาพเทพชมุนมุไว้เหนือผนงัด้านบนสดุ ๓ (ภาพท่ี ๗๔ ) 

 นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว กล่าววา่ คตกิารวางผงัจิตรกรรมดงักลา่วมาข้างต้นนัน้ มี
ความสมัพนัธ์กบัองค์พระประธาน โดยเฉพาะภาพพทุธประวตัแิละภาพชาดก (ทศชาตชิาดกและ
เวสสนัดรชาดก) แสดงถึงการบ าเพ็ญบญุบารมีมาอยา่งยาวนานของพระพทุธองค์ หนนุเสริมความ
เป็นพทุธเจ้าด้วยฉากมารผจญ – ชนะมาร คือการตรัสรู้๔ ดงัตวัอยา่งผงัจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดั
สวุรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น 

 จากการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนงัเวสสนัดร จึงพบว่ามีพืน้ท่ีของการวาดจิตรกรรม
ฝาผนงัในระยะพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ จึงแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ  การวาดบนผนังของวิหารท่ีมีมา
ก่อนหน้า (ผนงัไม้)  น่าจะพบเพียงสองคือ จิตรกรรมวิหารหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง ,วิหาร
สชุาดาราม วดัพระแก้วดอนเต้าฯ จ.ล าปาง นอกนัน้เป็นการการวาดบนผนงัของวิหารหรืออโุบสถท่ี
ออกแบบมาในแรกสร้างหรือระยะใกล้เคียงกับการสร้างวิหารหรืออุโบสถ  ส่วนผงัการวาดก็แบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีวาดร่วมกับทศชาติชาดกหรือพทุธประวตัิ ส่วนท่ีเน้นความส าคญัของ
                                                           

 ๓สนัติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  ๓ : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๑๘ – ๑๙. 

 ๔ นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว,ศิลปกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับชาดกในพุทธศาสนา พ.ศ.๒๐๐๐ – ๒๔๐๐ (กรุงเทพฯ: 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, ๒๕๕๒), ๗๔ – ๗๖. 



๒๑๗ 
 

ภาพเวสสนัดรชาดกร่วมกับวรรณกรรมอ่ืนๆ และกลุ่มท่ีวาดเฉพาะเวสสนัดรชาดก เราพบว่ากลุ่ม
แรกมีความนิยมมากท่ีสดุ  

 อย่างไรก็ดี เราพบว่าการปรับเปล่ียนความหมายของวิหารให้เป็นอุโบสถ และให้
อโุบสถเป็นพืน้ท่ีส าคญัของวดั ได้รับความนิยมมากในระยะพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ ดงัจะพบได้จาก
อุโบสถวดับุญวาทย์วิหาร และอุโบสถวดัช้างเผือก ทัง้สองแห่งสถาปนาขึน้โดยเจ้าบุญวาทย์วงศ์
มานิต โดยใช้รูปแบบและคติอโุบสถตามแบบแผนราชส านกักรุงเทพฯ อย่างน้อยท่ีสดุเราจะพบได้
จากการประดับเสมาประดับผนังและวางอาคารให้เป็นศูนย์กลางของวัด การปรับเปล่ียน
ความหมายและความนิยมอโุบสถนีเ้องท่ีท าให้เกิดการออกแบบงานจิตรกรรมท่ีต้องอาศยัขนบการ
ออกแบบจิตรกรรมตามแบบแผนกรุงเทพฯ นัน่คือ การวางผงัการเลา่เร่ืองพทุธประวตัิให้สมัพนัธ์กบั
ทศชาต ิและพระพทุธรูปในฐานะภาพแทนของพระพทุธเจ้า 

 
๑.๑ วรรณกรรมกับการออกแบบผังจิตรกรรม 

 เราอาจสนันิษฐานได้วา่จิตรกรรมฝาผนงัเวสสนัดรชาดกนัน้ มีความสมัพนัธ์กบัภาพ
จิตรกรรมอ่ืนด้วยโดยอาจล าดบัให้เห็นเร่ืองราวได้ดงันี ้
 พุทธประวัติ  การถ่ายทอดเนือ้หาตัง้แตก่ารประสตูเิจ้าชายสิทธตัถะ ตระกลูศาก
ยวงศ์ การออกมหาภิเนษกรมณ์ การบ าเพ็ญทกุรกริยา จนไปถึงปรินิพพานน่าสงัเกตวา่ การวาด
ภาพพทุธประวตัใินจิตรกรรมฝาผนงัล้านนานัน้ มกัปรากฏในระยะหลงัทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็นต้นมา 
โดยเฉพาะจิตรกรรมพืน้บ้านในเขตท้องถ่ินตา่งๆ  ต าแหน่งภาพพทุธประวตั ิสว่นใหญ่ปรากฏใน ๒ 
แบบวาดร่วมกบัภาพทศชาติชาดก และวาดเป็นฉากหลงัพระประธาน ในต าแหนง่หลงันีน้ิยมมาก
ในงานระยะหลงั 
 ทศชาตชิาดก การถ่ายทอดเฉพาะชาตสิ าคญัเทา่นัน้ ไมน่ิยมวาดครบทกุ
ชาติ ทัง้นีน้า่จะมีปัจจยัมาจากพืน้ท่ีในการวาด และความนิยมเฉพาะบารมีท่ีส าคญั ตวัอยา่งเชน่ 
มโหสถชาดก มีเนือ้หาเก่ียวกบัการใช้ปัญญา พบวา่มีการประพนัธ์มาก่อนแล้วอย่างน้อยในช่วง
ราวพ.ศ.๒๑๙๓ – ๒๒๒๖ ทัง้ยงัได้ใช้เป็นสว่นหนึง่ในการบนัทกึประกอบกฎหมายมงัรายศาสตร์ 
เป็นต้น๕ ในด้านต าแหนง่นัน้ เราไมพ่บหลกัฐานชดัเจนวา่มีการใช้ด้านขวาหรือซ้ายของผนงัอาคาร
ในการวาด เชน่ จิตรกรรมวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง วาดทศชาตชิาดกไว้ด้านซ้ายของ
วิหาร ,จิตรกรรมวิหารวดับวกครกหลวง วาดทศชาตชิาดกไว้ในด้านขวาของวิหาร เป็นต้น 

                                                           

 ๕ ชปันะ ป่ินเงิน, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรรมชาดกล้านนาเร่ืองมโหสถชาดก,”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๔), ๖๘. 



๒๑๘ 
 

 เวสสันดรชาดก จากข้อมลูท่ีศกึษาพบว่าปรากฏใน ๒ ต าแหนง่ คือวาดเป็น
สว่นหนึง่ของทศชาตชิาดก เชน่ จิตรกรรมวดับวกครกหลวง จ.เชียงใหม ่ ,จิตรกรรมวิหารหลวงวดั
พระธาตลุ าปางหลวง จ.ล าปาง เป็นต้น และวาดขยายเป็นกณัฑ์หรือเฉพาะเวสสนัดรชาดก เชน่ 
จิตรกรรมวดันาแสง่ จ.ล าปาง เป็นต้น การปรับผงัจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกให้จบในชอ่งส่ีเหล่ียม 
ได้พบในกลุม่จิตรกรรมแบบใหม่ เชน่ จิตรกรรมวดับพุพาราม จ.เชียงใหม,่วดัพระธาตหุริภญุชยั จ.
ล าพนู เป็นต้น ผงัรูปแบบหลงันีจ้ะสมัพนัธ์กบัภาพจิตรกรรมและภาพพิมพ์ตามแบบแผนงาน
สมยัใหมข่องกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลงานสิ่งพิมพ์ของ ส.ธรรมภกัดี  
 ไตรภูมิโลกสัณฐาน เป็นภาพของ ๓ ภมูิคือกามภมูิ,รูปภมูิและอรูปภมูิ มีเขาพระ
สเุมรุและเขาสตัตบริภณัฑ์เป็นศนูย์กลางจกัรวาล แตส่ิ่งท่ีพบมากในงานจิตรกรรมฝาผนงัคือ การ
เน้นกามภมูิ โดยสะท้อนถึงผลกรรมตา่งๆ ท่ีได้กระท าปละได้รับในนรกภมูิ ต าแหนง่ของภาพ
เหลา่นีม้กัปรากฏใน ๒ ต าแหนง่คือ ผนงัสกดัหน้าวิหาร เชน่ จิตรกรรรมวดันาแสง่ จ.ล าปาง เป็น
ต้น และพบร่วมกบัฉากพระมาลยั เชน่ จิตรกรรมวดับ้านก่อ จ.ล าปาง เป็นต้น 
 ชาดกท้องถิ่น  การเลือกวรรณกรรมชาดกท้องถ่ินมาถ่ายทอดร่วมกบัภาพเลา่เร่ือง
อ่ืนๆ ดงักล่าวข้างต้น มกัเป็นวรรณกรรมท่ีผลิตขึน้ในระยะหลงั ตวัอยา่งเชน่ จิตรกรรมฝาผนงัวิหาร
หลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง จ.ล าปาง และวดับ้านก่อ จ.ล าปาง น าเร่ืองพรหมจกัร เป็น
วรรณกรรมท่ีน าโครงเร่ืองรามเกียรติม์าดดัแปลง๖ สนันิษฐานว่านา่จะประพนัธ์ขึน้ในชว่งพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๔  

 
 
 
 

                                                           

 ๖ ดใูน ประคอง กระแสชยั, “วรรณกรรมล้านนาไทยเร่ืองพรหมจกัร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๔) 



๒๑๙ 
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๒๒๐ 
 

 คติการจัดวางองค์ประกอบนีพ้บว่าเป็นแบบแผนมาก่อนแล้วในงานจิตรกรรมสมัย
อยุธยา -  รัตนโกสินทร์  รวมถึงในจิตรกรรมพม่าด้วย ซึ่งในแบบแผนจิตรกรรมสมัยอยุธยา  -  
รัตนโกสินทร์นัน้ระบบการวางผงัจิตรกรรมดงักล่าว มีความสมัพนัธ์อย่างเป็นเอกภาพกบัองค์พระ
ประธาน โดยเฉพาะภาพพุทธประวตัิ และภาพชาดก แสดงถึงการบ าเพ็ญสัง่สมบารมีมาอย่าง
ยาวนานของพระพทุธองค์ กระทัง่พระพทุธองค์ได้กระท าการบ าเพ็ญบารมีในคืนสดุท้ายก่อนตรัสรู้ 
คือ พระแมธ่รณีบีบมวยผมทว่มกองทพัพญามารให้พา่ยพ้นไป กระทัง่พระพทุธองค์ตรัสรู้๗ 

 แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การออกแบบจิตรกรรมฝาผนงัล้านนา มิได้เน้นย า้ความหมาย
หรือความส าคญัของศนูย์กลางจกัรวาลตามคติแบบอยธุยา -  รัตนโกสินทร์ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
โครงสร้างศกัดินาจารีตของเจ้านายท้องถ่ินท่ีมิได้อ้างอิงอยู่บนฐานโลกทศัน์ของความเป็นกษัตริย์
หรือจักรพรรดิราชเฉกเช่นศูนย์กลางอ านาจของรัฐสยาม  หรือแม้แต่การออกแบบโดยช่างจาก
กรุงเทพท่ีมาสร้างสรรค์งานในหวัเมืองล้านนา ก็มิได้ผลิตตามแบบราชส านกักรุงเทพฯ อนัสะท้อน
ฐานนัดรของเจ้านายหวัเมืองกบัพระมหากษัตริย์แห่งรัฐบาลสยามในขณะนัน้ อาจกล่าวได้ว่า การ
ออกแบบจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกล้านนาจึงเป็นการฉายภาพท่ีเน้นความส าคญัของเนือ้หาของ
เร่ืองราวทางวรรณกรรมพทุธศาสนามากกวา่  
 
๑.๒ ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการออกแบบผังจิตรกรรม 

 อย่างไรก็ดี มีข้อสงัเกตในด้านเนือ้หาของจิตรกรรมเวสสนัดรท่ีอาจสอดคล้องกบัการ
วางผงังานจิตรกรรม โดยแบง่ออกเป็น ๒ รูปแบบคือ 

 ๑.๒.๑ ความสัมพันธ์กับพุทธประวัติและทศชาตชิาดก 
 จิตรกรรมฝาผนงัวดับ้านก่อ จ.ล าปาง,วดับพุพาราม จ.เชียงใหม ่เน้นการเล่าเร่ืองพทุธ

ประวัติก่อน แล้วจึงวาดเวสสันดรชาดก น่าจะส่ือให้เห็นว่าพระชาติสุดท้ายก่อนการเป็น
พระพทุธเจ้านัน้ คือ การเสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดร ส่วนจิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวง วดัพระ
ธาตลุ าปางหลวง จะล าดบัให้เห็นทศชาต ิเพ่ือย า้ให้เห็นการบ าเพ็ญพระชาติก่อนเสวยพระชาติเป็น
พระเวสสนัดร จากนัน้จงึเลา่เร่ืองพระชาตท่ีิเกิดเป็นพระพทุธเจ้า 

 น่าสังเกตว่า ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา(ทัง้ฉบับภาคกลางและล้านนา) กบิลวัตถุ
คมนปริวัตต์ ก็กล่าวไว้ตามพุทธประวัติว่า เม่ือพระเจ้าสุทโธธทะ พระราชบิดา ทราบข่าวว่า
พระองค์ตรัสรู้แล้วจึงโปรดให้กาฬุทายีอ ามาตย์ไปทูลเชิญเสด็จพระพุทธองค์เสด็จไปยังกรุง
กบิลพัสดุ์ เม่ือพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกสองหม่ืนรูป ประทับท่ีนิโคธารามใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ 

                                                           

 ๗นิพทัธ์พร เพง็แก้ว, ศิลปกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับชาดกในพุทธศาสนา พ.ศ.๒๐๐๐ – ๒๔๐๐, ๗๖. 



๒๒๑ 
 

บรรดาเหลา่กษัตริย์ศากยะวงศ์ผู้ เป็นใหญ่มีทิฎฐิมานะแรงกล้า ไม่ยอมมาไหว้พระพทุธเจ้า กระทัง่
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาธรรมมหาเวสสนัดร ท าให้เหล่าศากยวงศ์ยอมรับความเป็นพระพุทธเจ้า 
จนบังเกิดฝนโบกขรพรรษเช่นเดียวกับในตอนท่ีพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร๘ ใน
เนือ้ความตอนท้ายของอรรถกถาเวสสนัดรชาดก และเวสสนัดรชาดกล้านนา ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง ก็
กลา่วถึงอดีตชาตขิองเหลา่ศากยวงศ์ท่ีเกิดร่วมสหชาตเิดียวกบัพระเวสสนัดรเช่นกนั ดงันัน้การเน้น
ย า้ล าดบัเนือ้เร่ืองเวสสนัดรชาดก จงึมีนยัยะตอ่พทุธประวตัิ 

 ๑.๒.๒ ความสัมพันธ์กับไตรภูมิโลกสัณฐาน 
 ควรกล่าวก่อนว่า เทวทูตสูตร มิชฌิมนิกาย สุตตนัตปิฎกในไตรปิฎก รวมถึงเนมิราช

ชาดกในขุททกนิกายและอรรถกถาเนมิราช และพรหมนารทชาดกในขุททกนิกายและอรรถกถา
พรหมนารทก็ได้กล่าวถึงนรกภูมิไว้ การจดัล าดบัขุมนรกนัน้เกิดขึน้ในคมัภีร์พุทธศาสนาสายบาลี
เป็นหลกั แม้ไมป่รากฏวา่ในคมัภีร์ได้กลา่วถึงสตัว์นรกในรูปแบบใด แตก่ารแสดงทางรูปแบบศิลปะ
นัน้ จะแบง่สตัว์นรกออกเป็น ๓ ประเภทคือ ๑) เขียนเป็นรูปมนุษย์ ๒)เขียนเป็นร่างมนษุย์แตมี่หวั
เป็นรูปสตัว์ประเภทตา่งๆ และ ๓)เขียนเป็นรูปมนษุย์ท่ีห้อยสญัลกัษณ์รูปสตัว์ไว้ท่ีคอ๙  

 จิตรกรรมวดันาแสง่ อ.เกาะคา ได้วาดฉากส าคญัไว้ท่ีผนงัสกดัหน้าคือ เขาพระสเุมรุ 
โดยน าเสนอให้เห็นฉากนรกภมูิ โดยเน้นตวัภาพบคุคลท่ีถกูลงโทษทณัฑ์ในรูปแบบตา่งๆ นา่จะ
หมายถึงตวัแทนของภาพนรกในขมุตา่งๆ ทัง้ ๘ ขมุ ตวัอยา่งเชน่ การลงโทษในนรกขมุอเวจีมหา
นรก  ร่วมกบัเหลา่สตัว์นรกท่ีมีร่างกายเป็นมนษุย์ก าลงัปีนป่ายเขาพระสเุมรุ    อนัหมายถึง “ขมุโล
กนัตนรก” (ภาพท่ี ๗๕, ๗๖) 

 ความสมัพนัธ์กบัภาพนรกนี ้น่าจะเป็นการเน้นย า้ถึงนรกในจิตรกรรมท่ีมกัพบร่วมกับ
เวสสนัดรชาดกเสมอคือ “พระมาลยั”ในเนือ้หาพระมาลยัได้เน้นให้ผู้คนกระท าฤทธิไปโปรดสตัว์ใน
นรกแล้วน าข่าวความทุกข์ของสตัว์นรกมาแจ้งแก่ญาติ เพ่ือให้ญาติท าบญุกุศลไปให้จนสตัว์นรก
พ้นจากอบายไปสูส่วรรค์ รวมถึงการบรรยายขยายความรูปแบบการลงทณัฑ์ เช่น ในนรกโลหกมุภี 
มีหม้อเคี่ยวน า้เหล็กต้มกายเพราะใช้สงฆ์ท าการงาน,  คนท าบาปโกงวดัขนาดท่ีดินจะเกิดแผ่นดิน
เพลิงและภูเขาเพลิงแผดเผาทัง้ ๔ ทิศ, คนบาปด่ืมน า้เมาก็จะถูกยมบาลกรอกน า้แสบ เป็นต้น๑๐  

                                                           

 ๘ สมหวงั อินทร์ไชย, “การศกึษาเปรียบเทียบปฐมสมโพธิกถาภาษาบาลีฉบบัล้านนากับฉบบัภาคภาคกลาง,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
,๒๕๔๔), ๑๓๗. 

 ๙ รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู, “การศกึษาเชิงวิเคราะห์ท่ีมาของสมดุภาพไตรภูมิ,”(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎี
บณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,๒๕๕๒), ๒๔๙ – ๒๕๗. 

 ๑๐ เดน่ดาว ศิลปานนท์, แกะรอย...พระมาลัย (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส,๒๕๕๓), ๘ – ๙. 



๒๒๒ 
 

การเน้นย า้ภาพนรกภูมินี ้นอกจากจะให้เห็นภาพการมีอยู่จริงของโลกภูมิในโลกทัศน์ทางพุทธ
ศาสนา เพ่ือเชือ้เชิญให้ผู้คนเห็นภาพของสวรรค์ – นรก อนัเป็นการสร้างแรงจงูใจท่ีมีตอ่ความเช่ือ
และพฤตกิรรมในการสดบัรับฟังพระเวสสนัดรชาดก  

 ประเด็นการวางผังและต าแหน่งงานจิตรกรรมาฝาผนังเวสสันดรชาดกนัน้ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับทศชาติชาดก พุทธประวัติ และไตรภูมิจักรวาล น่าสนใจว่า การจัดวางผัง
จิตรกรรมฝาผนังแบบล้านนานัน้ มีต าแหน่ง ท่ีใกล้เคียงกับจิตรกรรมภาคกลางในศิลปะ
รัตนโกสินทร์  นอกจากนัน้ ปรากฏการณ์ท่ีน่าจะเกิดร่วมกันคือต าแหน่งของภาพขึน้อยู่กับ
ความสมัพนัธ์ของภาพเล่าเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย รวมถึงการเกิดขึน้ของวรรณกรรมใหม่ เช่น พรหมจกัร 
เป็นต้น  

 ควรกล่าวด้วยว่า การวางผงัจิตรกรรมท่ีสมัพนัธ์กันดงักล่าวข้างต้นนัน้ เป็นรูปแบบ
ส าคญัท่ีพบในกรณีของล้านนานัน้   น่าพิจารณาว่า เป้าหมายส าคญัของการฉายภาพจิตรกรรม
ทางพทุธศาสนาอาจมีนยัยะ ๒ ประการ  

 ประการแรกคือ สถานการณ์ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 
๒๕ นัน้ การหล่อเลีย้งผู้คนท่ีแตกตา่งกนัในทางชาติพนัธุ์และภูมิ อนัเป็นผลกระทบจากการกวาด
ต้อนผู้คนและการเคล่ือนย้ายท่ีดินท ากินในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ และหล่อหลอมให้เป็น
ส่วนหนึ่งของพลเมือง ภายใต้แผ่นดินของเจ้านายแตล่ะท้องถ่ินท้องถ่ิน  การผลิตซ า้อดุมการณ์ว่า
ด้วย “บุญ” และ “กรรม” จึงมีส าคญัต่อการธ ารงความชอบธรรมของสถาบนัเจ้านาย ในฐานะผู้ มี
บญุอนัได้กระท ากรรมอนัชอบธรรมตอ่บรรดาไพร่พลเมือง เช่นเดียวกนัโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ี
ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การหนนุน าชีวิตให้มีสิทธิในกรรมสิทธ์ิของทรัพยากร 

 บรรดาไพร่พลเมืองทัง้หลาย ท่ีมีทรัพยากรส่วนหนึ่งจะถูกเจ้านายท้องถ่ินจดัการใน
ฐานะผู้ มีบุญและสิทธิอนัชอบในสถานภาพ ดงัท่ีบนัทึกของมิชชนันารีท่านหนึ่งบนัทึกถึงชาวบ้าน
คนหนึ่งท่ีมาขอยา โดยไม่มีสิ่งใดมาแลกเปล่ียน เม่ือมิชชนันารีถามถึงเงิน,กล้วย,มะพร้าว ฯลฯ 
ชาวบ้านเลา่วา่ ผลผลิตนีไ้มเ่คยตกถึงมือเขา เพราะเจ้าจะให้คนมาเก็บผลไม้จากต้นทนัทีท่ีออกผล 
มากไปกว่านัน้ บรรดาไพร่ท่ีมีฐานะจะแสดงตนยาก เพราะหากเจ้าทราบก็จะต้องมีการส่งคนมา
ทาบทามหยิบยืมเงิน หากเจ้าได้รับการปฏิเสธ พวกเจ้าจะไม่เลิกรา แต่จะจดัการด้วยการสร้าง



๒๒๓ 
 

กระแสให้คนในหมู่บ้านประณามกล่าวหาว่าคนผู้ นีแ้ละครอบครัวเป็นผีกะ จะท าให้เกิดการตัง้ข้อ
รังเกียจและชาวบ้านจะขบัไลไ่ปในท่ีสดุ๑๑ 

 จิตรกรรมได้ฉายภาพของ “ความกลวั” ผา่นโลกทศัน์ของพทุธศาสนา ท่ีจะเป็น
เคร่ืองมือหนึง่ในการก ากบัพฤตกิรรม เพ่ือให้เป็นการปลกูฝังตอ่การกระท าทางสงัคม นอกจากนัน้ 
จิตรกรรมยงัได้ฉายภาพของ  “ความหวงั” ท่ีจะได้เห็นโลกหน้าท่ีก ากบัไว้ด้วยความสมบรูณ์ของ
ชีวิต อนัหมายถึงโลกพระศรีอาริยเมตตไตรย   

 ประการที่สอง ความสมัพนัธ์ของจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกกบัเนือ้หาตา่งๆ ในทาง
พทุธศาสนา เป็นวิธีการสถาปนาพืน้ท่ีชดุความรู้ทางพทุธศาสนา กลา่วคือ ปรัชญาเก่ียวกบั
นิพพาน, จกัรวาลวิทยาแบบไตรภมูิ, และพทุธประวตัิ หากแตมี่การปรับเปล่ียนไปตามภมูิประเทศ/
ภมูิความรู้ในแตล่ะพืน้ท่ี๑๒ เชน่เดียวกบัการพยายามปรับภาพจิตรกรรมให้มีความสมัพนัธ์กบัผู้คน
มากขึน้ บรรดากฎเกณฑ์การวางผงัจิตรกรรมนี ้ มิได้เคร่งครัดในความหมายของค าว่า “จิตรกรรม
ประเพณี” (ในแบบกรุงเทพฯ) หากแตว่า่ปรับเปล่ียนไปตาม “พทุธศาสนาแบบชาวบ้าน” (มากกว่า
การเข้าถึงนิพพานหรือการเข้าใจโลกและจกัรวาล) ในระยะหลงัมีการปรับปรุงผงัจิตรกรรมให้เป็น
แบบแผนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ท าให้จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก
มีต าแหนง่การจดัผงัอยา่งชดัเจน เน้นเฉพาะภาพจิตรกรรมแตล่ะกณัฑ์ของเวสสนัดรชาดก  ทัง้ยงั
เหมาะสมตอ่การผลิตซ า้เลียนแบบ ค านวณต้นทนุการผลิต ผา่นเง่ือนไขของการรับจ้างวาดของ
ชา่ง อีกด้วย   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๑ อ้างถึงใน วราภรณ์  เรืองศรี, “ การค้ากับเครือข่ายความสมัพนัธ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในล้านนาก่อนการ
สถาปนาระบบเทศาภิบาล,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๕๐), ๑๕๔. 

 ๑๒ Frank E. Reynolds and Mani B. Reynold, Three World According to King Ruang: A Thai 

Buddhist Cosmology (Berkeley: University of California Press, 1982), 11 – 22. 



๒๒๔ 
 

 
ภาพท่ี ๗๕  เขาพระสเุมรุและภาพจ าลองนรก สวรรค์ จิตรกรรมวดันาแสง่ 

 



๒๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 

วดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ 

วดัพระแก้วดอนเต้าฯ 

ภาพท่ี ๗๖ ภาพนรกและการลงทณัฑ์ จิตรกรรมฝาผนงักลุม่ล าปาง 

 



๒๒๖ 
 

๒.รูปแบบศิลปะ 
 หากย้อนไปศกึษางานจิตรกรรมล้านนาก่อนหน้านัน้ พบวา่ โลกทศัน์งานจิตรกรรม
ถ่ายทอดความจริงเชิงอดุมคตติามแบบแผนงานจิตรกรรมประเพณี ตวัอย่างงานในชว่งพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๓ คือ จิตรกรรมฝาผนงัวิหารน า้แต้ม วดัพระธาตลุ าปางหลวง จ.ล าปาง (แสดงถึง
อิทธิพลรูปแบบศลิปะจากงานพมา่ในระยะเดียวกนันี)้ วาดภาพในเชิง ๒ มิตใินระนาบแบน จ านวน
ภาพบคุคลมีน้อย แตเ่น้นภาพตามตวัเอกของเนือ้เร่ืองคือ “พระอินทร์” เชน่เดียวกบังานจิตรกรรม
ไทยในแทบภาคกลางในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ ตวัอย่างส าคญัคือ งาน
จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี ๓ ได้พยายามให้ความสมจริงกบัการถ่ายทอดเร่ืองราวมากขึน้ เชน่ การ
วาดคล่ืนและสายน า้ในจิตรกรรมฝาผนงั อโุบสถวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ มิได้ตดัเส้นน า้เป็นลอน
คล่ืนโค้งแบบจิตรกรรมไทยประเพณีในก่อนหน้านัน้ หากแตแ่สดงคล่ืนสายน า้เป็นจริงหรือใกล้เคียง
กบัความจริงมากขึน้เชน่เดียวกบัการพยายามลดความส าคญัของเส้นสินเทาท่ีกัน้ฉากตา่งๆ๑๓ เป็น
ต้น 
 ปรากฏการณ์นี ้นกัวิชาการทางด้านประวตัิศาสตร์ศลิปะ ได้ให้ค าอธิบายในเร่ืองความ
สมจริงอยา่งเป็นเหตเุป็นผล อนัเป็นผลกระทบจากแนวคดิสจันิยมแบบตะวนัตกซึง่ให้ความส าคญั
กบัความเป็นเหตเุป็นผล อย่างน้อยท่ีสดุจิตรกรรมไทยในสมยัรัชกาลท่ี ๓ นีไ้ด้แสดงออกถึงแนวคิด
ดงักลา่ว โดยนิยมวาดฉากวิถีชีวิตผู้คนหรือการเลา่เร่ืองท่ีตรงตามเนือ้หา เชน่เดียวกบัการใช้สีท่ีเน้น
การไลน่ า้หนกัสีตวัอย่างงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ ตอนฉกษัตริย์ แม้
จะมีการใช้สีทองท่ีแสดงความเป็นกษัตริย์อนัเป็นขนบจารีต แตก่ารแสดงอารมณ์ตามเนือ้เร่ืองท่ี
เน้นความโศกเศร้าเคล้าปีติในการพบกนันัน้ ตวัภาพได้แสดงให้เห็นการยกกรจรดพระนลาฏ พระ
พกัตร์ก้มต ่า พระเนตรหร่ีลงต ่า เป็นต้น๑๔  
 การให้ความสมจริงดเูหมือนจะชดัเจนมากขึน้ในงานจิตรกรรมไทย ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 
๔   ดังกรณีการเขียนฉากทิวทัศน์ในจิตรกรรมฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ โดยให้
ความส าคญักับความจริงของภาพและความจริงของเวลา กล่าวคือ การวาดต้นไม้ในลกัษณะล า
ต้น ก้าน ก่ิง และใบในรูปแบบใกล้เคียงกบัข้อมลูจริง การวาดเวลาของภาพท่ีแสดงให้เห็นการรับรู้ท่ี
เป็นกลางวนัหรือกลางคืน๑๕ การถ่ายทอดในลกัษณะนีส้ะท้อนให้เห็นแนวคิดเร่ือง “ความจริงเชิง

                                                           

 ๑๓ สนัติ เลก็สขุมุ,จติรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ ๓ : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม,  ๗๘ 
– ๗๙. 

 ๑๔ สนัติ เลก็สขุมุ,เร่ืองเดิม, ๘๖. 
 ๑๕ วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากล สกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๒๒), ๑๗ – 

๒๒. 
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ประจกัษ์”(Empiricism) อย่างน้อยท่ีสุดแนวคิดนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นการเลือกก าหนดเนือ้เร่ืองและ
การปรับเปล่ียนเนือ้เร่ืองในงานจิตรกรรมโดยให้ความส าคญักับ “พืน้ที่และเวลา” ท่ีมนุษย์รับรู้ได้
โดยประสาทสัมผัสกล่าวคือ การจะพิสูจน์อะไรจริงหรือไม่จริงนัน้ นอกจากจะต้องสัมผสัได้ด้วย
ประสาทสมัผสัแล้ว ยงัเป็นความจริงในลกัษณะท่ีตวัความจริงมีข้อเท็จจริง(fact) หรือจริงแบบวตัถุ
(object)รองรับความจริงนัน้ ดงัจะเห็นว่างานจิตรกรรมไทยในแทบภาคกลางของไทย ช่วงหลัง
รัชกาลท่ี ๔ เป็นต้นมานัน้ ภาพเทวดา มาร รูปบุคคล หรือแม้แต่ภาพแสดงปาฏิหาริย์หรือความ
ศกัดิส์ิทธ์ิของตวัภาพถกูลดความส าคญัลง๑๖ 
  
๒.๑ แบบแผนอิทธิพลศิลปะพม่า – ไทใหญ่  
 ประเดน็แรก ปัญหาของการแยกรูปแบบระหว่างศลิปะพมา่ – ศลิปะไทใหญ่นัน้ 
ยงัคงไมช่ดัเจนในเร่ืองรูปแบบ แตอ่ย่างไรก็ดี จิตรกรรมวดัป่าแดด ได้แสดงร่องรอยอยา่งชดัเจนใน
ด้านการวาดภาพตวับคุคลท่ีเน้นใบหน้าโค้งเหล่ียม เน้นการเขียนคิว้ปลายชีเ้ป็นเส้นยกสงู อนัเป็น
รูปแบบท่ีใกล้เคียงกบัภาพจริงของบคุคลพมา่-ไทใหญ่อย่างมาก เราจงึไมส่ามารถบง่ชีไ้ด้ชดัเจนวา่
รูปแบบใดควรเป็นแบบไทใหญ่ รูปแบบใดควรเป็นแบบพมา่ 
 ประเดน็ที่สอง จากการศกึษาพระบฏวดันาคตหลวง อ.แมท่ะ จ.ล าปาง (พ.ศ.
๒๔๔๒) พบวา่ นิยมใช้ภาพภเูขาหรือทิวทศัน์เป็นตวัคัน่ฉาก ประกอบกบัแสดงภาพภเูขาหรือโขด
หินท่ีใช้เส้นสีด าม้วนโค้งปลายยอดเป็นปลายยอด ทบัซ้อนเส้นสีแดง สีน า้เงิน และสีด าให้เห็นความ
ซ้อนของชัน้ นบัวา่ใกล้เคียงกบัแบบแผนจิตรกรรมพมา่ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ – ต้นพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๕๑๗ เราจะพบว่าลกัษณะการวาดภเูขาหรือโขดหินแบบนี ้ เป็นเคร่ืองชว่ยชีใ้ห้เห็นถึง
การอธิบายถึงอิทธิพลศลิปะพมา่ได้สว่นหนึง่ ดงัพบในพระบฏวดัพระยืน อ.เมือง จ.ล าพนู รวมถึง
จิตรกรรมฝาผนงัวดับวกครกหลวง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่ ด้วย ทัง้นีห้ากเราพิจารณารูปภเูขา
หรือโขดหิน หรือทิวทศัน์ในแบบอ่ืนๆ จะพบวา่นิยมวาดเป็นภเูขาให้เห็นเป็นลกูหรือวาดผสมกบัโขด
หินหรือผสมผสานกบัพุม่ไม้ อนัเป็นแบบแผนท่ีใกล้ความจริงตามแบบจิตรกรรมรัตนโกสินทร์
มากกวา่(ภาพท่ี ๗๗) 
 

                                                           

 ๑๖ สุรชัย จงจิตงาม, “แนวคิดเร่ืองความจริงในจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๘), ๒๒๐ – ๒๒๘. 

 ๑๗ Alexandra Green, “Narrative modes in late seventeenth to early nineteenth – century Burmese 
wall painting,” in Burma: Art and Archeology, Edited by Alexandra Green and T. Richard Blurton (UK: Cambridge 
University Press, 2002), 67 -76. 



๒๒๘ 
 

 
 
 
 

พระบฏวดันาคตหลวง 

กณัฑ์มหาราช กณัฑ์กมุาร และกณัฑ์มทัรี  สมดุภาพไตรภมูิสมยัธนบรีุ เลม่ท่ี ๑๐ ก 

ภาพท่ี ๗๗ เปรียบเทียบการเขียนภาพโขดหิน ภเูขาและแมน่ า้ 
ท่ีมา : กรมศลิปากร,สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี  
(กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร,๒๕๔๒), ภาพท่ี ๑๑๘. 
 
  



๒๒๙ 
 

 ประเดน็ท่ีสาม     พระบฏวดัปงสนกุ อ.เมือง จ.ล าปาง แสดงรูปพระมาลยัท่ีจดัวางริว้ 
จีวรพบัทบมาเหนือองัสาขวา เช่นเดียวกบัพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู รูปแบบนีค้ล้ายคลึงกบัการ
ครองจีวรของพระพุทธรูปหรือพระสาวกในศิลปะพม่าท่ีนิยมมาอย่างน้อยตัง้แต่ศิลปะพม่า สมัย
พกุาม สว่นเคร่ืองแตง่กาย พระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู แสดงเคร่ืองแตง่กายของเหล่ากษัตริย์ให้นุ่ง
ผ้าโสร่งมีลายแบบคล่ืน ดงัพบมาก่อนแล้วเช่นกันในจิตรกรรมฝาผนงัอิทธิพลศิลปะพม่าในเมือง
เชียงใหม ่ดงัตวัอยา่งท่ีวิหารลายค า วดัพระสิงห์ฯ เป็นต้น    ลกัษณะเฉพาะท่ีพบมากคือ การห่มผ้า
คลมุไหล่ทัง้สองด้าน การเกล้าผมเป็นมุ่นมวยโค้งสงู การแสดงตวัภาพให้เน้นเคร่ืองแต่งกายแบบ
พม่านี ้ชีใ้ห้เห็นว่าช่างวาดน่าจะต้องการเน้นความสมจริงของตวัภาพตามโลกทศัน์ของช่าง เพ่ือ
แสดงให้เห็นอ านาจท่ีเหนือกวา่ในการแสดงออก  

 ประเดน็ที่ ส่ี การวาดสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแบบพมา่หรือเปีย์ตัด๊ ( Pyathat )  
รายละเอียดจะกลา่วตอ่ไปในบทท่ี ๖ ประเดน็ท่ีนา่สนใจคือ เราพบวา่อาคารในงานจิตรกรรมนิยม
วาดผ้าม่านประกอบไว้เสมอ มกัจะแสดงการม้วนชายผ้าผกูไว้กบัเสาอาคาร หรือขึงไว้ในแบบกัน้ 
(ภาพท่ี ๗๘) นิยมแสดงเป็นผ้าลายดอก เราพบวา่รูปแบบนีแ้สดงให้เห็นความนิยมมาก่อนแล้วใน
ศลิปะพมา่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสมยัราชวงศ์คองบอง กลุม่อมรปรุะ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ ทัง้ยงั
มีการน าเข้าภาพจิตรกรรมบางชิน้จากพมา่มาในล้านนาช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ในระยะท่ีคนพมา่
เข้ามาท ากิจการป่าไม้และสถาปนาวดัขึน้ ดงัตวัอยา่งจิตรกรรมฝีมือชา่งพมา่ วดัม่อนปู่ ยกัษ์ อ.
เมือง จ.ล าปาง เป็นต้น๑๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๘ ภาณพุงษ์ เลาหสม, จติรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), ๑๒๒. 



๒๓๐ 
 

 
 
 
 

สถาปัตยกรรมแบบพมา่ จิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง 

สถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดันาแสง่ 

ภาพท่ี ๗๘ เปรียบเทียบรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมในงานจิตรกรรม  



๒๓๑ 
 

 ประเดน็ที่ห้า นาฏลกัษณ์แบบพมา่ การวาดภาพแสดงอารมณ์ในแบบพมา่ – ไท
ใหญ่นัน้ พบว่าจิตรกรรมแบบพมา่ – ไทใหญ่ นิยมแสดงตวัภาพส าคญัโดยเน้นให้เห็นภาพใบหน้า
บคุคลแบบหน้าตรง หากเป็นตวัภาพส าคญัจะจดัวางต าแหนง่ให้อยูส่่วนกลางของกรอบภาพ จาก
การศกึษา จิตรกรรมพมา่ในสมยัปลายราชวงศ์คอนบอง พบวา่ การเน้นความสมจริงของตวัภาพใน
สมยันีคื้อ การให้ตวัภาพมีความเป็นมนษุย์มากกวา่จิตรกรรมพมา่ในสมยัจารีต เน้นการวาดภาพ
เชิงเลา่เร่ืองทางประวตัศิาสตร์ ดงัผลงานของสยา่ชง (Saya Chone)๑๙ (ภาพท่ี ๗๙) 

 การเขียนภาพประวัติศาสตร์ในฐานะงานจิตรกรรมนัน้ ท าหน้าท่ีคล้ายกับการ
บนัทกึภาพจากเทคโนโลยีงานศลิปะสมยัใหมซ่ึง่มาพร้อมกบัโลกตะวนัตกในช่วงการล่าอาณานิคม 
ดงัพบได้จากภาพพิมพ์สี หรือแม้แตภ่าพถ่ายจากรัฐบาลองักฤษท่ีเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองอาณานิคม
พม่า๒๐ ภาพถ่ายหรือภาพวาดหรือภาพพิมพ์เหล่านี ้มีผลอย่างยิ่งต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
เขียนภาพตามจารีตประเพณี กลา่วคือ สายตาของโลกตะวนัตกท่ีมีตอ่อาณานิคมคือ การพยายาม
ค้นหาความจริงของเจ้าอาณานิคมเพ่ือง่ายตอ่การจดัรูปแบบการก ากบัพฤติกรรมและใช้ทรัพยากร  
การปะทะประสานกนัของการสร้างภาพดงักล่าวจึงปรากฏเสมอ แม้ในรัฐบาลสยามหรือหวัเมือง
ล้านนาซึง่อยูใ่นวงล้อมของเจ้าอาณานิคมก็ปรากฏเชน่กนั 

 ประเดน็ที่หก การวาดภาพบคุคลชัน้สงูให้ทรงเคร่ืองยศแบบพมา่ เราพบวา่จิตรกรรม
ฝาผนงัวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง ได้แสดงภาพบคุคลชัน้สงูให้สวมเคร่ืองทรงแบบพมา่ 
สตรีชัน้สงูให้นุง่ผ้านุง่แบบลนุตยา สิ่งท่ีนา่สนใจคือ แบบแผนเคร่ืองแตง่กายนีเ้ปิดชอ่งให้ชา่งวาด
แทนท่ีความหมายของเคร่ืองแตง่กายบคุคลชัน้สงูท่ีมิใชแ่บบแผนราชส านกักรุงเทพฯ ดงันัน้ การ
เลือกรับหรือแทนท่ีรูปแบบศิลปะพมา่ในชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ จงึยงัคงสะท้อนภาพแบบ
แผนความนิยมรูปแบบศลิปะพม่าอยู ่แม้รัฐบาลสยามจะเข้ามาท าการปกครองแล้วก็ตาม ตวัอยา่ง
ส าคญัคือ ชา่งวาดเลือกแสดงองค์ประกอบบางสว่นให้เป็นแบบพมา่ ผสมผสานกบัอิทธิพลศลิปะ
รัตนโกสินทร์ ดงัตวัอยา่งในพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู  

 ในระยะต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นัน้ นโยบายการปกครองหวัเมืองประเทศราชล้านนา
ของรัฐบาลสยาม ยงัคงให้อิสระตอ่เจ้านายท้องถ่ิน  ความสมัพนัธ์ของเจ้านายท้องถ่ินกบักษัตริย์
พมา่ก็ยงัคงมีอยู ่ อย่างน้อยท่ีสดุเราอาจอนมุานจากหลกัฐานการติดตอ่ระหว่างราชส านกัพมา่กบั
ราชส านกัเชียงใหม ่ สมยัพระเจ้ากาวิโลรสสริุยวงศ์ ผา่นเจ้าเมืองนายซึง่เป็นเมืองไทใหญ่ในรัฐฉาน

                                                           

 ๑๙ Andrew Ranard, Burma Painting: Linear and Lateral History (Bangkok: Silkworm Books,2009)  
 ๒๐ V.C. Scott  O’conner, Mandalay and Other  Cities of The Past in Burma (London: Hanchison & 

Co.,1907), 3 -10. 



๒๓๒ 
 

ตะวนัออก มีการสง่ช้างจากเจ้าหลวงเชียงใหมไ่ปถวายแก่พระเจ้ามินดง พระเจ้ามินดง
พระราชทานทรัพย์เป็นการตา่งตอบแทน๒๑ ในระยะหลงัการท าไม้ของคนพมา่ในฐานะคนบงัคบั
รัฐบาลองักฤษ ความสมัพนัธ์ยิ่งมีมากขึน้ในเมืองเชียงใหม ่ล าพนู ล าปาง การจดัรูปองค์กรการท า
ป่าไม้ การใช้แรงงานกลุม่คนพมา่ ท าให้เกิดชนชัน้น าใหม่ในกลุม่คนพมา่ เกิดการสถาปนาวดัและ
น าเข้าชา่งฝีมือจากพมา่อีกด้วย 
 ประเดน็ที่เจ็ด การเข้ามาของกลุม่ชา่งพมา่และการเลียนแบบงานช่างแบบ
พมา่ ควรเข้าใจก่อนวา่ ในสมยัปลายราชวงศ์คอนบอง จารีตการอปุถมัภ์งานชา่งของสถาบนั
กษัตริย์พมา่ยงัคงด ารองอยู ่ดงัตวัอยา่งการพระราชทานเคร่ืองยศและฐานนัดรศกัดิใ์ห้กบัเหลา่ชา่ง
ในสมยัปลายยคุมณัฑเลย์เป็นราชธานีมีการมอบคา่ตอบแทนเป็นเหรียญเงินมากขึน้ (มากกวา่การ
มอบววั,โสร่ง,ผ้าคลมุไหล,่วตัถสุิ่งของฯลฯ) กลุม่ชา่งนบัวา่เป็นชนชัน้ทางสงัคมท่ีส าคญัในสงัคม
พมา่ในระยะนี ้ มีการจดัองค์กรในระบบ “สะยา” หรือส านกัครู เพ่ือท าหน้าท่ีถ่ายทอดและผลิตองค์
ความรู้เชิงชา่ง รวมถึงชา่งจิตรกรรมด้วย ดงัตวัอยา่งของสะยาชงได้เข้าเรียนวิชาชา่งจิตรกรรมกบั
สะยาซาซึง่เป็นจิตรกรราชส านกั จนกระทัง่สะยาชงได้เข้ารับราชการในราชส านกัพระเจ้าสีป้อมิน
ตลอดมา การจดัองค์กรช่างหลวงในราชส านกัพมา่ให้สงักดัในกระทรวงการคลงัและกระทรวงวงั 
โดยกลุม่จิตรกรหรือชา่งวาดนัน้ เรียกวา่ “เซเยปะชี” ได้วาดเพ่ือการส่ือสารภาพตามประเพณีใน
ราชส านกั ทัง้เร่ืองราวพทุธประวตัิ ทศชาตชิาดก รวมถึงการวาดภาพประดบัอาคารทางพทุธ
ศาสนาอ่ืนๆ๒๒ 
 ในรัชกาลพระเจ้ามินดงมิน พมา่ตกเป็นเมืองขึน้จากการลา่อาณานิคมขององักฤษ 
และหลงัรัชกาลพระเจ้าสีป้อมิน โครงสร้างการอปุถมัภ์ชา่งของราชส านกัก็ลดลง ท าให้กลุม่ชา่ง
ตา่งๆ ทยอยสงักดักลุม่บรรดาเจ้านายลกูหลานท่ีผนัไปสูโ่ครงสร้างอาชีพใหม ่ หรือช่างบางกลุม่หนั
มารับใช้บรรดาพ่อค้าคหบดี หรือแม้แตน่กับวช ดงัตวัอยา่งของฤาษีอคูนัดี ผู้ธ ารงความเป็นราช
ส านกัพมา่ด้วยการอปุถมัภ์ชา่งเพื่อให้สร้างภาพแนวประเพณีผา่นงานจิตรกรรม หรือตวัอยา่งการ

                                                           

 ๒๑ วสิน ทบัวงศ์, “คามสมัพนัธ์ระหวา่งเชียงใหม่ – สยาม – พมา่ พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๑๓”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๔), ๙๑ – ๙๗. 

 ๒๒ สิทธิพร เนตรนิยม, “งานประดบักระจกในมณัฑเลย์ : ภาพสะท้อนความสมัพนัธ์และความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมพม่าระหว่างสมัยราชวงศ์คอนบองตอนปลายถึงสิน้สมัยอาณานิคม (พ.ศ.๒๓๖๐ – ๒๔๙๑)”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภมูิภาคศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๖), ๒๐ 
– ๒๒. 



๒๓๓ 
 

รับจ้างวาดภาพเหมือนบคุล( Portrait) ของสยา่เอ Saya Aye ผู้ เป็นศิษย์ Saya Chone แหง่ราช
ส านกัพมา่ เป็นต้น๒๓ 
 

 
 
 
 

                                                           

 ๒๓ Andrew Ranard, Burmese Painting: A Linear and Lateral History (Bangkok: Silkworm Books, 
2009), 70–76 

การสละราชสมบตัขิองพระเจ้าธีบอ 

  

พระเจ้าธีบอเสดจ็ฯ ออกจากพระราชวงัมณัฑเลย์ 

  
ภาพท่ี ๗๙ งานจิตรกรรมของ Saya Chone ราชส านกัพมา่สมยัอาณานิคม 
ทีมา : accessed January 9,2014, available from http://commons.wikimedia.org . 
 



๒๓๔ 
 

๒.๒ แบบแผนศิลปะรัตนโกสินทร์ 
 ประเดน็แรก การวาดตวัภาพท่ีเน้นเคร่ืองแตง่กายของกษัตริย์หรือเทวดา ใน
จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกล้านนา หลายภาพได้แสดงการสวมชฎา กรองศอ พาหรัุด ทบัทรวง 
สงัวาล โดยเฉพาะการแสดงภาพชายผ้านุง่ลายผ้าดอกไม้มีแบบชายไหว ชายแครง ฉลองพระบาท
เชิงงอน ฯลฯ นบัเป็นการวาดเลียนแบบตวัภาพในงานจิตรกรรมไทยภาคกลางอยา่งเห็นได้ชดั ดงั
ตวัอยา่งท่ีเห็นชดัเจนคือ พระบฏวดัปงสนกุ อ.เมือง จ.ล าปาง (ชดุท่ี ๑) เราพบวา่ การวาดเคร่ืองสงู
ประกอบฉาก ดงัเชน่ ฉัตร ๓ ชัน้ แสดงถึงสญัลกัษณ์ของวรรณะกษัตริย์ , การวาดภาพพราหมณ์
ท่ีมาทลูขอช้าง,ราชรถและม้านัน้ ได้แสดงความสมจริงของวรรณะพราหมณ์ กลา่วคือ ไมส่วมเสือ้ 
เกล้ามวยผม และนุง่โจงกระเบน อนัมีรูปแบบใกล้เคียงกบัพราหมณ์ในจิตรกรรมวดันางแสง่ อ.
เกาะคา จ.ล าปางด้วย ทัง้นีต้้องเข้าใจว่าโครงสร้างสงัคมรัตนโกสินทร์นัน้ กลุม่พราหมณ์ราชส านกั
มีบทบาทยิ่งตอ่งานพระราชพิธีและคตคิวามเช่ือทางศาสนา ดงัจะเห็นวา่ แม้ในงานจิตรกรรม
สมยัใหมใ่นพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม โดยชา่งชาวอิตาลี นามวา่กาลิเลโอ คนีิ (Galileo chini) และ
นายคาร์โล ริโกลี ได้บนัทกึภาพพราหมณ์ราชส านกัท่ียงัคงมุน่มวยผมไว้กลางศีรษะด้วย๒๔ (ภาพท่ี 
๘๐) 
 

 
                                                           

 ๒๔ หนึ่งฤดี โลหผล,กาลเิลโอ คนีิ กับสีสันตะวันออก (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๔๗), 
๒๒. 

ภาพท่ี  ๘๐ พราหมณ์ราชส านกัรัตนโกสินทร์จิตรกรรมพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมฯ  
  



๒๓๕ 
 

 ประเดน็ที่สอง ฉากประดิษฐ์ท่ีให้พระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทกโดยประทบัเหนือคอ
ช้างปัจจยันาเคนทร์ นา่จะเป็นฉากท่ีนิยมมากในศลิปะอยธุยา – รัตนโกสินทร์ ดงัเห็นได้จาก
จิตรกรรม สมดุภาพไตรภมูิสมยัอยธุยา – ธนบรีุ (ภาพท่ี ๘๑)  และการสืบเน่ืองมายงัรัตนโกสินทร์ 
เชน่ วดัอรุณราชวรราม กรุงเทพฯ เป็นต้น เราพบรูปแบบเชน่เดียวกนันีใ้นจิตรกรรมาฝาผนงัวิหาร
วดันาแสง่ จ.ล าปาง ด้วย ท่ีวดันาแสง่ พระเวสสนัดรถือขอช้าง มีข้าบริพารกางฉตัรกัน้ ด้านหน้า
ช้างมีรูปพราหมณ์จ านวน ๘ พราหมณ์ยืนแสดงการขอช้าง วิธีการแสดงออกในรูปแบบนีชี้ใ้ห้เห็น
ความสมัพนัธ์กบัการปรับเปล่ียนต าแหนง่แหง่ท่ีของพระเวสสนัดร เพ่ือเน้นบารมีของพระเวสสนัดร 
อนัมีสว่นสมัพนัธ์ยิ่งกบัโครงสร้างอ านาจของสถาบนักษัตริย์ในราชประเพณี อย่างไรก็ดี เราพบวา่
จิตรกรรมวดันาแสง่แหง่นี ้ แสดงให้เห็นการเลือกรับฉากแบบรัตนโกสินทร์ผสมผสานกบัฉากการ
หลัง่น า้สิโณทกโดยพระหตัถ์จบังวงช้างไว้ข้าหนึง่ อีกข้างหนึง่หลัง่น า้สิโณทก  
 

 

ภาพท่ี ๘๑ ทานกณัฑ์ สมดุภาพไตรภมูิสมยัอยธุยา เลม่ท่ี ๖ 

ท่ีมา : กรมศลิปากร,สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี  

(กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, ๒๕๔๒),  ภาพท่ี  ๗๑. 



๒๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 

พระเจ้าสญัชยัรับสัง่ให้น าพราหมณ์ชชูกและสองกมุารเข้าเฝ้า 

กณัฑ์มหาราช  จิตรกรรมวดันายโรง กรุงเทพฯ 

 

พระเจ้าสญัชยัประทบันัง่เหนือราชบลัลงัก์ นาฏลกัษณ์แบบรัตนโกสินทร์ 
พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 

  

ภาพท่ี ๘๒ เปรียบเทียบนาฏลกัษณ์แบบรัตนโกสินทร์ในงานจิตรกรมล้านนา 

ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์, ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒),๒๒๙. 
 



๒๓๗ 
 

 นอกจากนัน้ เรายงัพบว่า ฉากมหาราช พระบฏวดัปงสนุกนัน้ ได้แสดงนาฏลกัษณ์ท่ี
เน้นย า้พระราชอ านาจของพระเจ้าสญัชยั กลา่วคือ การแสดงให้พระเจ้าสญัชยัประทบันัง่เหนือราช
อาสน์ ใช้พระหตัถ์ชีไ้ปท่ีพราหมณ์ชูชก สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิธรรมตามแบบแผนพระราชอ านาจ
ของสถาบนักษัตริย์ในแบบรัตนโกสินทร์ท่ีสืบทอดมาจากอยุธยา นอกจากนัน้ การประกอบขบวน
โดยวาดทหารให้สวมหมวกปีกกว้างแบบชาวตะวนัตก เราพบรูปแบบการวาดนีใ้นความรับรู้ของ
ชา่งจิตรกรรมอยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์อยา่งตอ่เน่ือง (ภาพท่ี ๘๒) เป็นต้น 
  ประเดน็ท่ีสาม องค์ประกอบฉาก เราจะพบว่าบรรดาอาคารสถาปัตยกรรม
ในแบบจิตรกรรมรัตนโกสินทร์นัน้ แสดงออกเป็นอาคารทรงจั่วหลังคาสูง มีโครงสร้างช่อฟ้า 
ใบระกา และหางหงส์ประดบัตามแบบแผนสถาปัตยกรรมแบบอยธุยา – รัตนโกสินทร์๒๕  ข้อสงัเกต
ท่ีนา่พิจารณาคือ ในกรอบหน้าบนัหรือกรอบสามเหล่ียมของอาคารในงานจิตรกรรมแบบภาคกลาง
นีน้ิยมวาดลวดลายดอกไม้พรรณพฤกษาประดบัไว้  
 ลกัษณะการผสมผสานโครงสร้างหลงัคาทรงจัว่แบบรัตนโกสินทร์ผสมกบัอาคารทรง
ปราสาทยอดแบบพม่าหรือโครงสร้างหลงัคาทรงจัว่แบบรัตนโกสินทร์ผสมกบัอาคารทรงปราสาท
ยอดแบบล้านนา ก็พบในงานจิตรกรรมกลุ่มเชียงใหม่ อาทิ ฉากปราสาทในจิตรกรรมเร่ืองสวุรรณ
สงัข์ วิหารลายค า วดัพระสิงห์ เป็นต้น (ภาพท่ี ๘๓)  เราพบรูปแบบนีเ้ช่นกันท่ีพระบฏวดัปงสนุก 
แนวทางการแสดงออกในรูปแบบนี ้ นา่พิจารณาวา่   สถาปัตยกรรมท่ีมีอยู่จริงกบัสถาปัตยกรรม
ในขนบการวาดจิตรกรรมประเพณี  เราพบว่าช่างสามารถเลือกรับปรับเปล่ียนไปได้ บางแห่งยงัคง
ใช้สถาปัตยกรรมในขนบการวาดจิตรกรรม บางแห่งผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีอยู่จริง จึง
สะท้อนให้เห็น “ทางเลือก” ของชา่งท่ีสามารถผสมผสานรูปแบบทัง้จากรัตนโกสินทร์และพม่า – ไท
ใหญ่   อนัเป็นลกัษณะการแสดงออกเฉพาะของงานจิตรกรรมล้านนาในช่วงคร่ึงแรกพทุธศตวรรษ
ท่ี ๒๕ 
 
 
 
 

                                                           

 ๒๕ ดใูน สมคิด จิระทศันกุล, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๔) 



๒๓๘ 
 

 
 
 
 
 ประเดน็ท่ีส่ี บรรดาอาคารสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่ตัวภาพส าคัญ นิยม ปิดทอง 
โดยเฉพาะจิตรกรรมท่ีช่างวาดน่าจะมาจากการศึกษาจิตรกรรมแบบภาคกลางโดยตรง 
ตวัอย่างเช่นจิตรกรรมวดัเสาหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่,  จิตรกรรมวดับญุวาทย์ฯ อ.เมือง จ.ล าปาง 
เป็นต้น แตง่านจิตรกรรมเวสสนัดรท่ีพบสว่นใหญ่ ไมแ่สดงการปิดทอง ทัง้นีน้่าจะสมัพนัธ์กบัต้นทนุ
ในการสร้างสรรค์และการอปุถมัภ์งานจิตรกรรมท่ีมาจากชนชัน้น าของชาวบ้านเป็นสว่นใหญ่  
  กลา่วเฉพาะจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กลุม่ล าปางนัน้ นา่สนใจวา่การเข้ามาเขียนงาน
ของช่างจนัทร์ จิตรกร ท่ีวดับญุวาทย์วิหารในช่วงทศวรรษท่ี ๒๔๖๐ น่าจะเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัใน
การวางภาพเลียนแบบจิตรกรรมไทยรัตนโกสินทร์ เฉกเช่นฝีมือของช่างปวน สวุรรณสิงห์ นอกจาก
จะเขียนตามแบบแผนจิตรกรรมไทยภาคกลางแล้ว เขายงันา่จะเป็นจดุเร่ิมต้นของช่างชาวบ้านท่ีรับ
ความรู้ใหมใ่นแบบกรุงเทพฯ ท่ีมีผลตอ่งานจิตรกรรมล าปางอยูไ่มน้่อย  
 

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน
รัตนโกสินทร์และล้านนา วิหารลายค า 

วดัพระสิงห์ฯ เชียงใหม่ 

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน
รัตนโกสินทร์และล้านนา  
พระบฏวดัปงสนกุ 

ภาพท่ี ๘๓ เปรียบเทียบรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมในจิตรกรรม 



๒๓๙ 
 

๒.๓ แบบแผนจติรกรรมเลียนแบบกรุงเทพฯ และงานระยะหลังทศวรรษ ๒๔๗๐  
 ควรกล่าวก่อนว่า การน าช่างฝีมือทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมเข้าสู่ ราชส านัก
สยามในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๕  ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์การท างานศิลปกรรมท่ีเน้น
ความหมายของโลกตะวนัตก หรือ “ศลิปะเพื่อศลิปะ” แตก็่ยงัท าภายใต้โครงสร้างการรับใช้สถาบนั
ในสังคมไทย ความพยายามในการสร้าง “รสนิยม” ทางศิลปะสมัยใหม่เร่ิมปรากฏขึน้ในช่วง
ทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระบรมราชูปถัมภ์ รัชกาลท่ี ๖ กระทั่งเกิด
สถาบนัการศกึษาศลิปะ ก่อเกิดกระแสธารงานศลิปะแนวสมจริงตามแบบตะวนัตก  

 ในศนูย์กลางอ านาจท่ีกรุงเทพฯ  ชนชัน้น าได้ปรับเปล่ียนแนวคิดจิตรกรรมเวสสนัดร
ชาดกให้สมจริงตามแบบตะวนัตกนัน้ มีตวัอย่างส าคญัคือ วดัราชาธิวาส ออกแบบภาพโดยสมเด็จ
ฯเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ลงสีภาพโดยนายคาร์โล ริโกลี  เขียนทุกอย่างสมจริงตาม
ธรรมชาติ มีการจัดสีให้มีความคมชัดน้อยลงตามระยะใกล้ไกล จิตรกรรมเวสสันดรชาดกท่ีน่ี
หลีกเล่ียงการแสดงสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือการแสดงพลงัของเทพเจ้า ดงัปรากฏในกณัฑ์ทศพร ซึ่ง
เล่าเร่ืองการรับพรสิบประการจากพระอินทร์ของพระนางผุสดี ถูกเขียนซ่อนไว้ในกลีบเมฆอย่าง
เลือนรางในพืน้ท่ีของกัณฑ์หิมพานต์ หรือกัณฑ์สักบรรพ ซึ่งในจิตรกรรมไทยประเพณีมักวาด
พราหมณ์มาทลูขอพระนางมทัรี แล้วกลบักลายเป็นพระอินทร์เหาะขึน้ด้านบน แตท่ี่วดัราชาธิวาสนี ้
แสดงเพียงภาพพระเวสสนัดรหลัง่ทกัษิโณทกให้พราหมณ์เทา่นัน้  

  การแสดงกัณฑ์ต่างๆออกเป็นภาพนอกจากการไม่พึงแสดงออกถึงพลังเหนือ
ธรรมชาตแิล้ว ยงัคงยดึถือแนวประเพณีเป็นเกณฑ์ จดุมุง่หมายคงจะเพ่ือให้ผู้ชมรับรู้ได้ทนัทีว่าเป็น
ตอนของกัณฑ์ใด แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งท่านผู้ วาดได้กระท าไว้ ซึ่งแตกต่างจากแนว
ประเพณีท่ีเป็นแบบแผนอยู่บ้าง เช่นการรวมกัณฑ์ชูชก กับจลุพนไว้ด้วยกัน โดยเขียนต่อเน่ืองกัน 
ภาพชชูกหนีสนุขัขึน้ต้นไม้ เป็นตวัแทนของกณัฑ์ชชูก สว่นภาพพรานเจตบตุรเป็นตวัแทนของกณัฑ์
จุลพน หรือการรวมกัณฑ์ทศพรและหิมพานต์ไว้ในฉากใหญ่ฉากเดียว แม้ว่าจะเป็นกัณฑ์ท่ี
ตอ่เน่ืองกนั แตเ่วลาของเหตกุารณ์ทัง้สองตา่งกนัมาก ซึ่งเป็นลกัษณะของการน าเวลาของภาพมา
รวมให้เป็นเวลาเดียวกนั เพ่ือเหมาะสมตอ่การส่ือสาร( narrative continued) ๒๖ 

 ภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาลสมยั จอมพล. ป.พิบลูสงคราม 
มีความพยายามสร้าง “รสนิยม” อีกครัง้หนึ่ง โดยก ากับเชิงค าสัง่ด้วยรัฐนิยมให้ประชาชนใช้เวลา
ว่างในตอนค าไปชมศิลปะ รัฐบาลก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะของรัฐหรืออาจเรียกว่า “รัฐ

                                                           

 ๒๖ จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิวาส, ๒๕๔๖), ๔ – 
๑๖. 



๒๔๐ 
 

ศิลปกรรม ” ภายใต้อุดมการณ์แบบนีโอฟาสซิสต์ ( Neo-Fascist) ขณะเดียวกันพลเมืองของรัฐ
บางส่วนก็ได้รับการศึกษาทางศิลปะจากสถาบันศิลปะท่ีเกิดขึน้ใหม่ในช่วงนี ้เกิดขบวนการ
เคล่ือนไหวทางศลิปะสมยัใหมเ่พิ่มขึน้ในทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐๒๗ กระแสธารศิลปะในทศวรรษ
นีน้่าจะเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้าง “รสนิยม” สมยัใหม่ให้กบัองค์กรสงฆ์และกลุ่มสงฆ์ทัง้ในส่วนกลาง
และสว่นภมูิภาค  
 จากการท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้น่าจะส่งอิทธิพลถึงงานออกแบบภาพพิมพ์ในชดุ ส.ธรรม
ภกัดีอยู่ไม่น้อย  เช่นเดียวกบัความพยายามวาดภาพพระเวสสนัดรให้สมจริงโดยช่างท้องถ่ินเมือง
เชียงใหม่เห็นได้จากงานเวสสนัดรชาดก วดับุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วาดโดยช่างป๋ัน พ.ศ.
๒๔๗๕ ความสมจริงอาจเห็นได้จากเหตกุารณ์ตอนเหล่านางพราหมณีรุมดานางอมิตตดา แม้จะ
เป็นฉากท่ีนิยมในจิตรกรรมแบบประเพณีล้านนา แตท่ว่าการท าให้ภาพเหล่าสตรีทัง้หลายแตง่กาย
ในแบบชาวบ้านทั่วไปนัน้ คือวิธีการถ่ายทอดความจริงเชิงประจักษ์ได้เป็นอย่างดี เราพบว่า
จิตรกรรมเวสสันดรท่ีวัดอุปคุต อ.วัดชัยพระเกียรติ และวัดพระธาตดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่นัน้มี
รูปแบบคล้ายคลึงกับวัดบุพพาราม และวาดโดยช่างบุญป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์ ดังนัน้ หากเรา
เปรียบเทียบภาพนครกัณฑ์จากวดัชยัพระเกียรติกับฉากเดียวกันท่ีวดัราชาธิวาสจะพบว่า แสดง
ขบวนช้างเช่นเดียวกัน ดงันัน้  ข้อสันนิษฐานท่ีเป็นไปได้คือ ช่างวาดจิตรกรรมสมยัใหม่น่าจะรับ
อิทธิพลจากภาพเวสสนัดรแบบสมจริงจากกรุงเทพฯ ก่อนนิยมภาพพิมพ์ชดุ ส.ธรรมภกัดี โดยน่าจะ
ก าเนิดขึน้ในเชียงใหม ่– ล าพนู ล าปาง ก่อน (ภาพท่ี ๘๔) 

                                                           

 ๒๗ พิริยะ ไกรฤกษ์ และเผ่าทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง พ.ศ.๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), ๒๓ – ๓๐. 



๒๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๘๔ เปรียบเทียบฉากชชูกและจลุพนระหวา่งจิตรกรรมวดับพุพาราม  
กบัภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภกัดี 

 



๒๔๒ 
 

 ๓.ลักษณะเฉพาะการออกแบบภาพจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในแต่ละกัณฑ์ 
 
๓.๑ ทศพร 
 ฉากท่ีนิยมเร่ิมแรกในการวาดและเป็นจดุเดน่ของกณัฑ์คือ ฉากพระอินทร์ให้พรนางผุ
สดี โดยวาดให้นางมทัรีพนมกรประคองอญัชุลี ต่อหน้าพระอินทร์ในไพชยนต์มหาปราสาท การ
ขยายรายละเอียดรูปแบบของฉากนี ้นิยมให้ไพชยนต์มหาปราสาทแตกต่างกันไปตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์หรือพม่า – ไทใหญ่  รวมทัง้อาจแวดล้อมด้วยเหล่านางเทวดาเพ่ือ
แสดงให้เห็นความส าคญัของพืน้ท่ีสวรรค์ของพระอินทร์ หรือการแสดงความยินดีในการจตุิของนาง
ผสุดีผู้จะเป็นมารดาของพระโพธิสตัว์เวสสนัดร (ภาพท่ี ๘๕) 
 

 
 
 
 
 สญัลกัษณ์ท่ีปรากฏร่วมกนัท าให้เห็นว่า เหตกุารณ์ในภาพก าลงัเล่าเร่ืองถึงสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์คือ การวาดรูปเจดีย์จฬุามณี ดงัปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัวดับพุพาราม จ.เชียงใหม่ หรือ
การวาดต้นปาริชาติ ดงัปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง ซึ่งต้นปาริ
ชาตนีิ ้ ปรากฏในอทุยานทิพย์ปณุฑริกวนั อนัมีบริเวณกว้างขวาง มีก าแพงล้อมรอบ ๔ ด้าน ตัง้อยู่
กลางสวนนัน้ หรือเรียกอีกช่ือว่า “กลัปพฤกษ์” ซึ่งเป็นต้นไม้ทิพย์หรือต้นกลัปพฤกษ์ นี ้๑๐๐ ปี ถึง

จิตรกรรมฝาผนงั วิหารหลวง  
วดัพระธาตลุ าปางหลวง 

 

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

  

ภาพท่ี ๘๕ เปรียบเทียบฉากไพชยนต์มหาปราสาท กณัฑ์ทศพร 

  



๒๔๓ 
 

จะออกดอกครัง้หนึ่ง เม่ือถึงคราวนัน้ ดอกไม้ในสวรรค์นีก็้จะบานสะพร่ัง เหล่าเทพบตุร เทพธิดา ก็
จะพากนัมาร่ืนเริง ผลดัเปล่ียนเวียนกนัมาเฝ้าจนกวา่ดอกไม้จะบาน เม่ือดอกไม้สวรรค์บานแล้ว จะ
ปรากฏแสงรุ่งเรืองงดงามยิ่งนกั รัศมีดอกปาริชาติจะส่องรัศมีรุ่งเรืองไปไกลหลายหม่ืนวา เม่ือลม
ร าเพยพัดพาไปในทิศใด ย่อมส่งกลิ่นหอมไปในทิศนัน้ เป็นระยะไกลแสนไกล ดอกไม้นีจ้ะบาน
สะพร่ังไปทกุก่ิงก้านทัว่ทัง้ต้น ถ้าเทพบตุรเทพธิดาองค์ใดปรารถนาจะได้ดอกปาริชาตก็จะตกลงมา
ในมือดัง่รู้ใจ ถ้ายังไม่ได้รับในมือ ดอกก็ยังไม่ทนัตกลงดิน โดยมีลมชนิดหนึ่ง  จะพัดชูดอกไว้ใน
อากาศ จนกวา่เทพดาผู้ใดประสงค์ก็จะมารับเอาไป๒๘ 
 ฉากท่ีพบในเวสสนัดรชาดกอีกประการหนึ่งพบเฉพาะท่ีจิตรกรรมฝาผนงัวดันาแส่งคือ 
นางผสุดีประทบัราชรถ จากนัน้แสดงภาพบุคคลประทบันอนเหนืออาสนามีหลงัคาคลมุ อาจแปล
ความหมายภาพนีไ้ด้ ๒ กรณีคือ  กรณีแรก  น่าจะหมายถึงเหตกุารณ์ตอน   พระอินทร์น านางผสุดี
ไปยงันนัทวนัอทุยาน น านางผสุดีบรรทมบนท่ีนอนสิริ แล้วพระอินทร์ประทบัข้างพระนาง ก่อนท่ีจะ
มอบพร ๑๐ ประการให้ เราพบหลกัฐานการสร้างฉากนีเ้ช่นกนั ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมวดัใหญ่อิน
ทาราม จ.ชลบรีุ๒๙ กรณีท่ีสอง น่าจะหมายถึงเหตกุารณ์ตอน นางผสุดีทรงพระครรภ์ในเดือนท่ี ๑๐ 
ปรารถนาจะประภาสชมพระนคร พระราชสวามีจึงตกแต่งพระนคร เม่ือขบวนพระนางผสุดีเสด็จ
ประทกัษิณเวียนรอบพระนคร เสดจ็ไปตามถนนหลวงท่ีมีเหล่าพ่อค้าประชมุกนั พระนางผสุดีก็ทรง
ประชวรพระครรภ์ พระนางก็ประสตูพิระราชกมุารในพลบัพลาท่ีสร้างขึน้ในสถานท่ีพอ่ค้าเหลา่นัน้ 
 ช่างจิตรกรรมผู้ เขียนพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพูน ได้แสดงให้เราเห็นว่า  พระนางผุสดี
ประสูติราชกุมารบนราชรถท่ีแสดงยอดด้วยปราสาทแบบพม่า  พร้อมกับก ากับอักษรธรรมไว้ว่า  
“ประสูติลูก” ท าให้เราสันนิษฐานได้ว่า เป็นการเน้นเหตุการณ์การเกิดบนถนนหรือการเกิดบน
พลบัพลา ซึง่แบบแผนของการวาดฉากนีพ้บวา่ได้รับความนิยมมากจากงานจิตรกรรมแบบพม่า ดงั
ตวัอย่างจากจิตรกรรมในกลุ่ม Powin Taung งานจิตรกรรมสมัยราชวงศ์คอนบอง ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๓ – ๒๔ แสดงภาพพร้อมจารึกอกัษรพม่า  ภาษาพม่า    ก ากบัไว้ว่าเป็นฉากตอนนาง
ผสุดีเสดจ็ชมพระนคร๓๐ (ภาพท่ี ๘๖) 
                                                           

 ๒๘ มลฤดี  สายสิงห์, “จิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง,” ใน วัดพระ
ธาตุล าปางหลวง, ศกัด์ิชัย สายสิงห์ บรรณาธิการ  (กรุงเทพฯ: ส านักศิลปากรท่ี ๗ น่าน กรมศิลปากร, ๒๕๕๕), ๑๔๑ – 
๑๕๒. 

 ๒๙ ดูใน สุชาติ เถาทอง,จิตรกรรมฝาผนังริมฝ่ังทะเลตะวันออกของไทย  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๕๔) 

 ๓๐ Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals, Vol. 1: Epigraphic Corpus of the 

Powin Taung Caves (Bangkok : White Lotus,2007), 228. 



๒๔๔ 
 

 
 
 
 
 

พระบฏวดัพระยืน 

  

นางผสุดี ประทบัราชรถเสดจ็ประพาสรอบเมืองเชตตดุรนครสีพี 
จิตรกรรมถ า้ Po Win Taung ศลิปะพมา่ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ 

 

ภาพท่ี  ๘๖  เปรียบเทียบฉากนางผสุดีเสดจ็ประทกัษิณพระนคร 
หรือเหตกุารณ์ประสตูิพระเวสสนัดร กณัฑ์ทศพร 

ท่ีมา : Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals, Vol. 1: Epigraphic 

Corpus of the Powin Taung Caves (Bangkok: White Lotus, 2007), Fig 390. 

 
 



๒๔๕ 
 

 ดัง้นัน้ เราอาจสันนิษฐานได้ว่า จิตรกรรมเหตุการณ์ท่ีมีรูปบุคคลประทับนอนบน
อาสนามีหลังคาคลุมนี ้น่าจะหมายถึงการเล่าเร่ืองตอน พระนางเสด็จประทักษิณชมพระนคร 
จากนัน้ พระนางผสุดีก็ทรงประชวรพระครรภ์ พระนางก็ประสูติพระราชกมุารในพลบัพลาท่ีสร้าง
ขึน้ในสถานท่ีพ่อค้าเหล่านัน้ น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า และรูปแบบศิลปะแล้ว น่าจะใกล้ชิด
กบัแบบแผนความนิยมในศลิปะพมา่มากกวา่รัตนโกสินทร์ 
 พระบฏวดัพระยืน แสดงภาพพระเวสสนัดร พระนางมทัรี กณัหาและชาลี ทลูลาพระ
เจ้าสัญชัยและนางผุสดี เราพบว่าฉากนีป้รากฏทัง้ในจิตรกรรมพม่าและรัตนโกสินทร์ แต่สิ่งท่ี
แตกต่างกันคือ พระบฏวดัพระยืนแสดงตวัภาพเสนาอ ามาตย์เหล่านางสนม แสดงอาการร้องไห้
เศร้าโศก ซึง่แบบแผนนีเ้ป็นท่ีนิยมในนาฏลกัษณ์แบบรัตนโกสินทร์ 
 รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไปจากนี ้พบได้ท่ีจิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัแสงเมืองมา จ.ล าปาง 
เน่ืองจากเร่ิมต้นด้วยภาพพระเวสสนัดรเป็นประธานภาพ ด้านหลงัเป็นปราสาทเมืองเชตดุรนครสีพี 
และมีภาพพระนางผุสดีและพระเจ้าสัญชัยอยู่เบือ้งหลัง หลักการออกแบบนีค้งส่ือให้เห็นการ
เร่ิมต้นของเร่ืองจากปัญหาของพระเวสสนัดรทานช้างและสุดท้ายก็กลบัเข้าสู่พระนครครองเมือง
แทนพระราชบดิา วิธีการเลา่เร่ืองแบบวนกลบันี ้นา่จะเป็นแบบเฉพาะของจิตรกรรมแหง่นี ้ 
 ส าหรับจิตรกรรมท่ีน าแบบแผนจิตรกรรมรัตนโกสินทร์มาวาดไว้โดยช่างในวฒันธรรม 
ดงัพบท่ีวัดบุญวาทย์วิหาร ยังให้นางผุสดีได้รับพรจากพระอินทร์  โดยพระอินทร์หลัง่น า้สิโณทก
ท่ามกลางเหล่านางเทวดา พร้อมกับแสดงความสมจริงด้วยการสร้างกลุ่มเมฆให้เห็นว่าเป็นพืน้ท่ี
หรือเวลาท่ีอยู่บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ รูปแบบนีช้่างปวน สุวรรณสิงห์ เลียนแบบไปวาดท่ีฝาผนัง
วิหารสชุาดาราม วดัพระแก้วดอนเต้าฯ เชน่กนั  
 รูปแบบท่ีปรับเปล่ียนไป จะเกิดขึน้ในระยะก่อนหน้าทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐ ดงัเห็น
ได้จากกัณฑ์ทศพรในจิตรกรรมของช่างป๋ัน ณ วิหารวัดบุพพาราม มี รูปแบบการน าเอา
ลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมรัตนโกสินทร์มาใช้ กล่าวคือ  ให้พระอินทร์ประทบัเหนือบลัลงัก์  (ไม่
แสดงภาพไพชยนต์มหาปราสาท)  พร้อมกบัแสดงภาพสญัลกัษณ์พระธาตจุฬุามณี รูปแบบนีอ้าจ
เปรียบเทียบได้กับจิตรกรรมวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น ควรกล่าวด้วยว่า แบบแผนของ
ฉากสวนนนัทวนันี ้ได้รับการออกแบบเชน่กนัในภาพพิมพ์กณัฑ์ทศพร แบบ ส.ธรรมภกัดี นบัว่าเป็น
การชีใ้ห้เห็นกรอบพัฒนาการของฉากนีไ้ด้ว่า การเลือกก าหนดภาพกัณฑ์ทศพรในระยะหลัง
ทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็นต้นมา (ภาพท่ี ๘๗)   
 
 



๒๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ หมิพานต์ 
 ฉากเดน่ของการวาดกณัฑ์นีคื้อ พระเวสสนัดรทานช้างปัจจยันาเคนทร์ให้เหล่า
พราหมณ์ รูปแบบศลิปะทัง้รัตนโกสินทร์ พมา่ และล้านนา ล้วนชีใ้ห้เห็นการวาดตามวรรณกรรม 
กลา่วคือ พระเวสสนัดรใช้พระหตัถ์จบังวงช้างไว้ข้างหนึง่ ข้างหนึง่หลัง่น า้สิโณทก (ยกเว้นการ
ประดษิฐ์ต าแหนง่ให้พระเวสสนัดรประทบัเหนือขอช้างตามแบบอยธุยา – รัตนโกสินทร์ในงาน
จิตรกรรมบางแหง่) การวาดรายละเอียดอ่ืนๆ นัน้มีข้อสงัเกตได้ว่า ๑) การวาดจ านวนพราหมณ์ให้
ครบ ๘ พราหมณ์ หรือการวาดพราหมณ์ประคองมือแสดงการรับมอบช้างหรือรองรับการหลัง่น า
สิโณทก ๒)นิยมแสดงข้าราชบริพารกางฉัตรกัน้ให้พระเวสสนัดร (ภาพท่ี ๘๘)   
 ฉากท่ีเสริมเข้ามาคือ การวาดช้างปัจจยันาเคนทร์ในโรงช้างเผือก ดงัพบในพระบฏวดั
พระยืน พร้อมกบัภาพช้างอีกเชือกหนึง่ ซึง่นา่จะแสดงตอนท่ีแมช้่างพงัเท่ียวอยูก่ลางอากาศแล้วได้

เจดีย์เกศแก้ว จฬุามณี และสวนนทัทวนั 
จิตรกรรมวดับพุพาราม จ.เชียงใหม่ 

  

พระอินทร์ประทานพร ๑๐ ประการ 
 ณ สวนนนัทวนั  กณัฑ์ทศพร 

 จิตรกรรมวดัราชสิทธาราม กรุงเทพฯ 

 

ภาพท่ี ๘๗ เปรียบเทียบรูปแบบกณัฑ์ทศพร 
ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์, ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒) , ๑๔๙ . 
 
 

 



๒๔๗ 
 

คลอดช้างเผือกเชือกนีพ้ร้อมกบัตอนท่ีพระเวสสนัดรประสตู ิ เม่ือแมช้่างพงัได้น าช้างมาไว้ยงัโรงช้าง
แล้ว แมช้่างก็คืนสู่ป่า การเน้นสญัลกัษณ์ของช้างเผือกหรือช้างปัจจยันาเคนทร์นี ้เป็นการเน้นย า้ให้
เห็นวา่เป็นช้างคูพ่ระนครและจะเป็นเหตแุหง่ทานบารมีอีกครัง้หนึง่ของพระเวสสนัดร  
 ฉากท่ีนิยมวาดไว้อีกฉากหนึ่งคือ บรรดาเหลา่พราหมณ์ขึน้ข่ีช้าง เราพบทัง้พระบฏวดั
พระยืน วดัปงสนกุ จิตรกรรมวดันาแสง่ และวดับ้านก่อ รูปแบบดงักลา่วนีเ้ป็นลกัษณะท่ีนา่จะ
ร่วมกนักบัศลิปะรัตนโกสินทร์ ตวัอย่างเชน่วดัอรุณราชวรราม กรุงเทพฯ เป็นต้น (ภาพท่ี ๘๙)  
แม้วา่ในวรรณกรรมจะไมป่รากฏวา่ได้บรรยายเหตกุารณ์นี ้ แตล่กัษณะนีเ้ป็นสว่นเสริมให้เห็นถึง
ท่ีมาของการขบัไลพ่ระเวสสนัดรจากเมือง อนัเน่ืองมาจากชาวเมืองเชตดุร นครสีพี ได้พบเห็น
พราหมณ์น าช้างออกจากเมือง นอกจากนัน้ ยงัแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขนัอีกมมุมองหนึง่ด้วย 
 

 
 

พระเวสสนัดรประทบัเหนือคอช้าง 
จิตรกรรมวดันาแสง่ 

  

พระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทก ประทบัเหนือ
คอช้างในกณัฑ์หิมพานต์ 

 จิตรกรรมวดัอรุณราชวรรามฯ กรุงเทพฯ 
 

ภาพท่ี ๘๘ เปรียบเทียบรูปแบบกณัฑ์หิมพานต์ 
ท่ีมา :  นิดดา หงษ์วิวฒัน์,ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒) , ๑๕๙ . 
 

 



๒๔๘ 
 

 
 
 
 
 ส าหรับจิตรกรรมท่ีน าแบบแผนจิตรกรรมรัตนโกสินทร์มาวาดไว้โดยช่างในวฒันธรรม 

ดงัพบท่ีวดับุญวาทย์วิหาร ก็เน้นรูปแบบพระเวสสนัดรใช้พระหตัถ์จบังวงช้างไว้ข้างหนึ่ง ข้างหนึ่ง
หลัง่น า้สิโณทก รูปแบบนีช้า่งปวน สวุรรณสิงห์ เลียนแบบไปวาดท่ีฝาผนงัวิหารสชุาดาราม วดัพระ
แก้วดอนเต้าฯ เชน่กนั  
 รูปแบบท่ีปรับเปล่ียนไป เห็นได้จากกณัฑ์ทศพรในจิตรกรรมของชา่งป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์ 
ณ วิหารวดับพุพาราม มีรูปแบบการน าเอาลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมรัตนโกสินทร์มาใช้ ให้พระ
เวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทกเม่ือประทบัเหนือคอช้าง โดยเน้นภาพฉากหลงัให้เป็นเมืองเชตดุรนคร
(ภาพท่ี ๙๐) ควรกลา่วด้วยวา่    แบบแผนของฉากนีไ้ด้รับการออกแบบเชน่กนัในภาพพิมพ์กณัฑ์
หิมพานต์แบบ ส.ธรรมภกัดี  
 

ภาพท่ี ๘๙  ลายเส้นกณัฑ์หิมพานต์ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 
 

 



๒๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
๓.๓ ทานกัณฑ์ 
 ฉากเหตกุารณ์ส าคญัท่ีนิยมเขียนไว้มากท่ีสดุคือ  พระเวสสนัดรและนางมทัรี,กณัหา
และชาลีประทบัราชรถเสด็จออกจากเมือง จดุท่ีน่าสงัเกตคือ การเขียนรูปราชรถ เราพบว่าพระบฏ
วดันาคตหลวง (พ.ศ.๒๔๔๒) แสดงราชรถขนาบด้วยรูปตวันาคท่ีฐานแท่น กลางราชรถมีฉัตรหลวง
ปักกางกัน้ไว้ ด้านหน้าคล้ายราชรถในแบบรัตนโกสินทร์ (ประดบัธงไว้ด้านหน้า)  ราชรถในพระบฏ
วดันาคตนีย้งัคงแสดงให้เห็นกายภาพท่ีคล้ายเกวียนท่ีใช้ในวิถีชีวิตของผู้คนในระยะนัน้ได้มากกว่า 
ดงัจะพบว่าล้อของราชรถในงานจิตรกรรมในระยะหลังจะปรับเปล่ียนให้เห็นชัดเจนว่ามีความ
ใกล้เคียงกบักบัรถลากหรือรถม้า เช่น พระบฏวดัพระยืน แสดงราชรถให้มีล้อหน้าและล้อหลงั โดย
วาดให้ซ่ีล้อมีจ านวนมากและเป็นเส้นคล้ายเหล็กมากกว่าไม้ เป็นต้น (ภาพท่ี ๙๑)   
 

จิตรกรรมวดับพุพาราม 

 

จิตรกรรมวดับพุพาราม 

  
ภาพท่ี ๙๐ เปรียบเทียบการออกแบบฉากกณัฑ์ทานกณัฑ์ จิตรกรรมล้านนา 

ระยะหลงั พ.ศ.๒๔๗๕ 
 

 



๒๕๐ 
 

 
 
 
 
 สิ่งท่ีนิยมจะแสดงร่วมกนัอีกฉากหนึง่คือ “บ าเพ็ญสตัตสดกมหาทาน” พบไมม่ากอาทิ

วดันาแสง่ ,พระบฏวดัทุง่คา และวดับญุวาทย์ฯ ในกลุม่ล าปาง เป็นต้น ตวัอย่างท่ีวดันาแสง่ ได้วาด
รูปช้าง ม้า และววั เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของการทานช้าง ม้า ววันม อยา่งละ ๗๐๐ (รวมถึงรถ ทาส 
ทาสี และนารี อย่างละ ๗๐๐) ทัง้นีย้งัแสดงภาพขนุนางมอบผ้าสีขาวให้ ก็แสดงให้เห็นวา่ “ผ้า” 
เป็นหนึง่ในการบ าเพ็ญสตัตสดกมหาทานเชน่กนั (ภาพท่ี ๙๒)   

 ส าหรับสตัตสดกมหาทานในแบบรัตนโกสินทร์ ดงัปรากฏในวิหารวดับญุวาทย์วิหาร
นัน้ วตัถสุิ่งของตามวรรณกรรมเฉกเชน่ท่ีแสดงไว้ท่ีวิหารวดันาแสง่นัน้ ได้ปรับเปล่ียนไปเป็นภาพ

พระบฏวดันาคตหลวง 

 

พระบฏวดัพระยืน 

  
ภาพท่ี ๙๑ เปรียบเทียบรูปแบบราชรถ กณัฑ์ทานกณัฑ์ 
 

 



๒๕๑ 
 

ของการให้ในรูปแบบใหม ่กลา่วคือ แสดงเป็นภาพคนเทินหม้อ คนเทินกลอ่งใสข่อง เสนาอ ามาตย์
นัง่แจกวตัถส่ีุเหล่ียม เป็นต้น การแสดงออกของภาพนี ้ ชวนให้เห็น “การให้” ในสงัคมสมยัใหม ่ดงั
พบในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ อาทิ วดัอรุณราชวรราราม กรุงเทพฯ วาดขึน้แทนของใหมใ่นสมยั
รัชกาลท่ี ๕๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 ฉากท่ีส าคญัท่ีเน้นการทานบารมีคือ พระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทกทานม้าให้กบั

พราหมณ์และทานราชรถ มีประเดน็ท่ีนา่พิจารณาคือ 
 ฉากทานม้าเทียมราชรถ ช่ า งบางแห่ งนิ ยมวาดใ ห้ เห็นภาพ เหล่ า

พราหมณ์จ านวน ๔ พราหมณ์ ข่ีม้าออกไป เราพบในพระบฏวัดพระยืน พระบฏวัดทุ่งคา และ
จิตรกรรมฝาผนงัวัดนาแส่ง รูปแบบนีพ้บเช่นกันในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ เช่น วดัราชสิทธาราม 
กรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๙๓) เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังพบความนิยมวาดภาพละมั่ง ซึ่งในวรรณกรรม
กล่าวถึงเทวดาเนรมิตเป็นละมัง่ทองมาเทียมราชรถให้ ช่างหลายแห่งจึงตีความละมัง่โดยวาดเป็น

                                                           

 ๓๑ สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๘), ๑๕๐ – ๑๕๑. 

การบริจาคอาหาร ในกณัฑ์หิมพานต์  
จิตรกรรมวดัสวุรรณดาราราม  อยธุยาฯ 

 

การทานผ้า ช้าง ม้า ฯลฯ 
จิตรกรรมวดันาแสง่ 

  

ภาพท่ี ๙๒  เปรียบเทียบฉากบ าเพ็ญสตัตสดกมหาทาน ทานกณัฑ์ 
ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์, ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒),๑๕๖. 
 
 
 



๒๕๒ 
 

ทัง้แบบมีเขาและไม่มีเขา เราพบรูปแบบนีเ้ช่นกันในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ เช่น วดัใหม่เทพนิมิต 
เป็นต้น  

 ฉากทานราชรถ นิยมแสดงให้เห็นพราหมณ์แบกราชรถ โดยท่ีพระเวสสนัดร นางมทัรี
และสองกมุารด าเนินพระบาท รูปแบบนีเ้ราพบว่าเป็นแบบแผนท่ีนิยมมากในงานจิตรกรรม
เวสสนัดรระยะคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕  
 

 
 
 
 
 
 

 ส าหรับงานจิตรกรรมในระยะหลงันัน้ (ภาพท่ี ๙๔ ) นิยมแสดงเน้นภาพเฉพาะพระ
เวสสนัดรประทบัราชรถหลัง่น า้สิโณทกให้พราหมณ์ เราพบวา่ท่ีจิตรกรรมวดับพุพาราม(พ.ศ.
๒๔๗๕) ยงัคงแสดงภาพพราหมณ์ข่ีม้าไว้ด้วย ทัง้ยงัวาดละมัง่ทองไว้ด้วยเชน่จิตรกรรมวดัพระธาตุ
ดอยสเุทพ รูปแบบนีป้รากฏเชน่กนัในจิตรกรรมภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภกัดี ณ วดัพระธาตหุริภญุ
ขยั(พ.ศ.๒๕๐๔) เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ มีการลดจ านวนของม้าลงจาก ๔ ตวัเป็น ๒ ตวัเพ่ือให้
เหมาะสมตอ่การออกแบบ 

จิตรกรรมวดัราชสิทธารามฯ  กรุงเทพฯ 
 

จิตรกรรมวดันาแสง่ 

  

ภาพท่ี ๙๓ เปรียบเทียบฉากพราหมณ์ข่ีม้าท่ีได้รับพระราชทาน ทานกณัฑ์ 
ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์,ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง(กรุงเทพฯ : แสงแดดเพ่ือนเด็ก, 
๒๕๕๒),๑๖๙. 
 
 
 



๒๕๓ 
 

 

 
 
 
 
๓.๔ วนปเวสน์ 
 ฉากท่ีนิยมแสดงคือ พระเวสสนัดรอุ้มพระชาลี นางมทัรีอุ้มพระกณัหา ด าเนินพระ
บาทสูป่่าหิมพานต์ ลกัษณะของป่าหิมพานต์ในแบบอิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์ นิยมแสดงให้เห็น
วา่ต้นไม้นัน้มีผลไม้สีแดง หรือแสดงอาการพระเวสสนัดรให้พระหตัถ์เหน่ียมผลไม้ หรือถือพระขรรค์ 
ดงัพบในพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ พระบฏวดับ้านสกั เป็นต้น แตท่ว่ารูปแบบในแหง่อ่ืน เชน่ พระ
บฏวดันาคตหลวง วดัปงสนกุชดุ ๒ เป็นต้น กลบันิยมให้พระเวสสนัดรถือพวกดอกไม้ (ภาพท่ี ๙๕)  
หรือแม้แตรู่ปแบบใหมท่ี่ให้พระเวสสนัดรและนางมทัรีกางร่ม เชน่ พระบฏวดัพระยืน เป็นต้น  
 ฉากศาลาหน้าเมืองเจตตนคร นิยมแสดงให้พระเวสสนัดร นางมทัรีและสองกมุาร 
ประทบัในศาลา พร้อมกบัเหลา่กษัตริย์และเสนาอ ามาตย์เมืองเจตตนครทลูเชิญให้เข้าสูเ่มือง หรือ
น าวตัถสุิ่งของมาต้อนรับ บางแหง่แสดงขนัเชิญในแบบล้านนา อนัเป็นสญัลกัษณ์ของการเชิญ
เสดจ็ครองเมืองเจตตนคร ดงัปรากฏท่ีพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๒ เป็นต้น  
 ฉากกษัตริย์ตรัสสัง่ให้พรานเจตตบตุรเฝ้าประตทูางเข้าสูเ่ขาวงกตไว้ ฉากนีจ้ิตรกรรม
บางแหง่วาดให้เห็นสระน า้ ดงัเชน่พระบฏวดัพระยืน น่าจะหมายถึงสระโบกขรณี เน่ืองจากมีทรง

จิตรกรรมวดับพุพาราม 

  

จิตรกรรมวดัพระธาตดุอยสเุทพ 

  

ภาพท่ี ๙๔  เปรียบเทียบฉากทานกณัฑ์ ฝีมือนายชา่งบญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์ 
 

 



๒๕๔ 
 

ส่ีเหล่ียมบางแหง่วาดให้เห็นนางมทัรีและสองกมุารลงเล่นในสระน า ดงัเชน่พระบฏวดันาคตหลวง
นา่จะหมายถึงสระมจุจลินหรือแมน่ า้เกตวุดีท่ีสรงสนาน  
 เราพบวา่ท่ีพระบฏวดัพระยืนนัน้ เป็นแหง่เดียวท่ีตีความหมายเหตกุารณ์ฉากสระ
โบกขรณีอนัเป็นระยะทางสดุท้ายท่ีพรานเจตตบตุรได้สง่เสดจ็พระเวสสนัดร นางมทัรีและสองกมุาร
ด าเนินพระบาทเข้าสู่ป่าหิมพานต์ ทัง้ยงัวาดพระเวสสนัดรมอบสิ่งของให้กบัพรานเจตตบตุรคือ 
“ป่ิน” ตามนยัยะของเวสสนัดรชาดกในแบบล้านนา 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

วนปเวสน์  
สมดุภาพไตรภมูิสมยัอยธุยา เลม่ท่ี ๖ 

 

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 

  

ภาพท่ี ๙๕ เปรียบเทียบฉากวนปเวสน์ 
ท่ีมา : กรมศลิปากร,สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี  
(กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร,๒๕๔๒),ภาพท่ี ๗๐. 
 
 



๒๕๕ 
 

 
 
 
 
 ฉากพระอินทร์สัง่ให้พระวิสสกุรรมเนรมิตบรรณศาลา จดุเดน่คือ ศาลานีน้ิยมวาดให้
เห็นเคร่ืองนุง่หม่หนงัเสืออนัเป็นสญัลกัษณ์ของเพศฤาษี ฉากนีย้งัเป็นจดุเปล่ียนผา่นให้พระ
เวสสนัดร นางมทัรี และสองกมุารทรงเปล่ียนสถานภาพเป็นเพศฤาษี เราพบวา่ท่ีพระบฏวดัพระยืน
และจิตรกรรมวดันาแสง่ วดับ้านก่อ ได้วาดให้เน้นเนือ้หานีอ้ยา่งมาก (ภาพท่ี ๙๖) 
 จิตรกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ ในระยะหลงันิยมวาดเฉพาะพระเวสสนัดร นาง
มทัรี และสองกมุาร เสดจ็ด าเนินเข้าสูป่่าหิมพานต์ เน้นภาพฉากของป่าไม้ ปรับเปล่ียนกริยาของตวั
ภาพนางมทัรีให้ถือกระเช้าดอกไม้ ดงัเชน่วดัชยัพระเกียรติ ์ หรือวดัพระธาตดุอยสเุทพฯ เชียงใหม่
เป็นต้น ซึง่นา่จะเป็นการประดษิฐ์ภาพใหม่ของชา่งบญุป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์ อยา่งไรก็ดี ไมพ่บวา่
กริยาของตวัภาพให้ถือกระเช้าดอกไม้ปรากฏในภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภกัดี แตอ่ย่างใด (ภาพท่ี 
๙๗)   
 

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ 

  
พระบฏวดัทุง่คา 

  

ภาพท่ี ๙๖ เปรียบเทียบฉากวนปเวสน์ 
 

 



๒๕๖ 
 

 
 
 
 
๓.๕ ชูชก 
 แม้วา่จิตรกรรมหลายแหง่จะมิได้เร่ิมต้นฉากบ้านของนางอมิตตดา อนัเป็นท่ีมาของ
การการด าเนินเร่ืองชชูก แตจ่ิตรกรรมสว่นหนึง่ได้เร่ิมต้นให้เห็นบ้านของนางอมิตตดา การวาดฉาก
นีน้ิยมให้เห็นการเจรจาของชชูกกบับดิามารดาของนางอมิตตดา ดงัตวัอยา่งพระบฏวดัพระยืน 
เป็นต้น ส าหรับพระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๑ นีย้งัได้แสดงความเคล่ือนไหวให้นางอมิตตดาถือร่ม
น าหน้าชชูก ขณะท่ีชชูกหาบของ อนัแสดงให้เห็นถึงการน านางอมิตตดาไปเป็นภรรยายงัหมูบ้่าน
ทนุนวฏิฐคาม รูปแบบพระบฏวดัปงสนกุนีย้งัแสดงให้เห็นเชน่กนัท่ีพระบฏวัดทุง่คา (ภาพท่ี ๙๘ )  
 ฉากหมูบ้่านทนุนวิฏฐคามท่ีตัง้เรียงรายบ้าน นา่จะพบเฉพาะท่ีจิตรกรรมฝาผนงัวิหาร
วดัพระธาตลุ าปางหลวง ส าหรับบ้านของชชูกนัน้นิยมวาดเป็นส่ีเสาไมแ่สดงรายละเอียดมากมาย 
เราพบวา่ พระบฏวดัทุง่คาได้เพิ่มเตมิฉากนางอมิตตดาพดัวีบ าเรอชชูกพราหมณ์ ขณะท่ีมือชชูกอีก
ข้างหนึง่ได้บีบถนันางอมิตตดาไว้ นบัวา่เป็นอารมณ์พืน้บ้านท่ีชวนสร้างอารมณ์ขนัได้ ผา่นผสัสะ
ทางเพศสภาพได้เป็นอยา่งดี 

วดัพระธาตดุอยสเุทพฯ 

  

วดัชยัพระเกียรติ์ 
  

ภาพท่ี ๙๗   เปรียบเทียบฉากวนปเวสน์ ภาพประดษิฐ์ของนายชา่งบญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์  
 

 

 



๒๕๗ 
 

 ฉากท่ีนิยมท่ีสดุคือ เหลา่นางพราหมณีรุมดานางอมิตตดาท่ีทา่น า้ ชา่งวาดหลายแหง่
นิยมแสดงบคุลิกของเหลา่พราหมณีให้แตกตา่งไปตามลกัษณะท่ีอปัลกัษณ์ แสดงอาการตา่งๆ 
ของผู้หญิง เชน่ ถลกผ้าถงุ ถือกระบวย ถือไม้หาบ ถือกระบงุ ถนัยาน ฟันย่ืนเหยิน เป็นต้น แสดง
อาการดา่ห้อมล้อมนางอมิตตดาไว้ตรงกลาง (ภาพท่ี ๙๘ )  ส าหรับรายละเอียดของนางอมิตตดา
ในแตล่ะแหง่จะแตกตา่งกนับ้างเล็กน้อย เชน่ พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๒ และพระบฏวดันาคตหลวง 
วาดให้นางอมิตตดาถือหม้อน า้ (เทินเหนือหวั) สว่นพระบฏวดัพระยืน และวดับ้านสกั นางอมิตต
ดาถือคานหาบน า้ (น า้ถุ้ ง) เป็นต้น 
 ฉากตอ่เน่ืองกนัคือ ฉากชชูกลานางอมิตตดาเพ่ือไปขอสองกมุารของพระเวสสนัดรมา
รับใช้ ตามค าสัง่ของนางอมิตตดา อาการลาท่ีแสดงการฝากวตัถสุิ่งของลงไปในถงุย่ามของชชูก ดู
เหมือนจะพบเฉพาะท่ีพระบฏวดับ้านสกัเทา่นัน้ สว่นอาการลาท่ีน่าขบขนัคือ ชชูกจบัถนันางอมิตต
ดาก่อนลาก็พบเพียงแหง่เดียวท่ีพระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ ลกัษณะนีเ้ป็นอารมณ์แบบช่างพืน้บ้าน 
 ฉากท่ีพบน้อยอีกฉากหนึง่คือ ชชูกถกูชาวเมืองนครสีพีรุมท าร้าย โดยพบเพียง ๒ แหง่
คือพระบฏวดัพระยืนและพระบฏวดับ้านสกั โดยแสดงภาพชายชาวเมืองถือไม้หรือธนกู าลงัจะทบุตี 
หรือถือก้อนหิน ก้อนดนิ ขว้างไปท่ีชชูก ฉากนีป้รากฏเป็นท่ีนิยมเชน่กนัในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ 
ด้วย ดงัตวัอยา่งในสมดุภาพไตรภมูิสมยัอยธุยา – ธนบุรี ด้วย (ภาพท่ี ๙๙ )   
 
 

 
 ภาพท่ี ๙๘   ลายเส้นกณัฑ์ชชูก พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒  

  



๒๕๘ 
 

 
 

พระบฏวดัพระยืน 

  

พระบฏวดัทุง่คา 

  
ภาพท่ี ๙๙   เปรียบเทียบฉากบ้านชชูกและฉากรุมดา่นางอมิตตดา กณัฑ์ชชูก 
ท่ีมา : พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตหิริภญุไชย จ.ล าพนู และนายฐาปกรณ์ เครือระยา 
 
 

 



๒๕๙ 
 

 ฉากเดน่อีกฉากของกณัฑ์ชชูกคือ ฉากชชูกถกูเหลา่สนุขัของพรานเจตตบตุรรุมกดั สิ่ง
ท่ีแสดงเหมือนกนัเป็นสว่นใหญ่คือ วาดให้ชชูกขึน้อยูเ่หนือบนต้นไม้ มีสนุขัรายล้อมด้านลา่งแสดง
อาการเหา่ไล ่สว่นพรานเจตตบตุรยืนประทบัหน้าไม้ชีไ้ปทางชชูก รายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัจะอยูท่ี่
จ านวนสนุขั วตัถสุิ่งของท่ีตกกระจดักระจายออกจากยา่มของพราหมณ์ชชูก ดงัเชน่พระบฏวดัพระ
ยืนและพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ เป็นต้น นอกจากนีเ้รายงัพบวา่หลายแหง่นิยมเขียนต้นไม้ให้มี
รวงผึง้เกาะไว้ท่ีปลายไม้ด้านหน้าชชูกด้วย ดงัพบท่ีพระบฏวดัปงสนกุทัง้ ๒ ชดุ และพระบฏวดัทุง่
คา เป็นต้น  (ภาพท่ี ๙๙ )   
 ส าหรับจิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ดงัพบท่ีวิหารวดับญุวาทย์ฯ นัน้ เน้นฉากบ้านนาง
อมิตตดาท่ีอยูต่ิดทา่น า้ ถดัไปเป็นหมู่บ้านทนุนวิฏฐคามท่ีแสดงภาพบรรดาเหลา่พราหมณ์ก าลงัรุม
ท าร้ายนางพราหมณี แสดงความโกลาหลตอ่เน่ืองมาถึงฉากเหลา่นางพราหมณีดา่นางอมิตตดาท่ี
สะพานข้ามทา่น า้ รูปแบบนีพ้บมาก่อนแล้วในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ เชน่ วดัสวุรรณดาราราม 
อยธุยา เป็นต้น เราพบท่ีจิตรกรรมวดัพระแก้วดอนเต้าฯ เชน่กนัเพียงแตล่ดทอนเหลือเฉพาะฉาก
เหลา่พราหมณีรุมดานางอมิตตดา และเปล่ียนจากทา่น า้เป็นท่ีน า้บอ่ 
 สว่นจิตรกรรมวดับพุพาราม(พ.ศ.๒๔๗๕) เลือกวาดฉากเหลา่นางพราหมณีรุมดา่นาง
อมิตตดาเป็นภาพเอก  สว่นวดัพระธาตดุอยสเุทพและวดัชยัพระเกียรตินัน้  (ภาพท่ี ๑๐๐ ) แสดง
ภาพบ้านชชูกตัง้อยูห่า่งจากผู้คนในหมู่บ้าน ขณะท่ีชชูกร้องเรียกนางอมิตตดาทา่มกลางเหลา่นาง
พราหมณีรุมดานางท่ีทา่น า้  นา่สงัเกตว่าจิตรกรรมทัง้สามแหง่ท่ีกลา่วมาในย่อหน้านี ้ ยงัคงแบบ
แผนของกริยาการดา่ไว้ใกล้เคียงกบัจิตรกรรมในระยะคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ดงักลา่วมา
ข้างต้น ทัง้นีน้า่จะเป็นเพราะมีความสมัพนัธุ์กบัอารมณ์ของชาวบ้านมาก จงึยงัคงส่ือสารภาพหลกั
นีไ้ว้ให้ผู้ชม 
 สว่นจิตรกรรมแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดีนัน้ พบวา่แสดงให้เห็นความยินดีของชชูกท่ี
มีตอ่การได้นางอมิตตดา โดยแสดงให้ชชูกเดนิจงูมือนางอมิตตดา เราจงึพบว่าในระยะใกล้เคียงกนั
นี ้ชา่งพืน้ถ่ินยงัคงนิยมภาพหลกั ไมน่ิยมวาดโครงภาพกระแสใหมนี่แ้ตอ่ยา่งใด เราจึงพบเพียงแหง่
เดียวท่ีเลียนแบบภาพ ส.ธรรมภกัดีคือ วดัพระธาตหุริภญุชยัเทา่นัน้ 
 



๒๖๐ 
 

 
 
๓.๖ จุลพน 
 ฉากตอ่เน่ืองคือ วาดให้พรานเจตตบตุรได้มอบกระบอกน า้(น า้ผึง้)ให้กบัชชูก ความ
นิยมการวาดภาพนีคื้อ ให้พรานเจตตบตุรนัง่พร้อมกบัถือกระบอกน า้ผึง้อยูคู่ก่บัชชูก รูปแบบนี ้
ปรากฏเชน่กนัในจิตรกรรมอยธุยา - รัตนโกสินทร์ ตวัอย่างเชน่ วดัช่องนนทรี และสมดุภาพไตรภมูิ
สมยัธนบรีุ๓๒ เป็นต้น แม้จิตรกรรมอยธุยา – รัตนโกสินทร์จะวาดเพียงกระบอกน า้ แตเ่ราพบว่า
จิตรกรรมกณัฑ์จลุพนในล้านนาบางแหง่นิยมวาดสว่นของขาเนือ้ทรายไว้ด้วย เป็นไปตามเนือ้หา
ของวรรณกรรม ดงัพบในพระบฏวดัปงสนกุทัง้ ๒ ชดุ พระบฏวดับ้านสกัและวดัทุง่คา รวมถึง
จิตรกรรมวดับ้านก่อด้วย ฉากท่ีตอ่เน่ืองกนัคือ พรานเจตบตุรชีน้ิว้บอกทางสู่ป่าหิมพานต์ให้ชชูก 
 ส าหรับจิตรกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ โดยตรงดงัพบวิหารวดับญุวาทย์ฯ นัน้ 
นิยมน าฉากชูชกถูกสุนัขพรานเจตตบุตรมาไว้ในกัณฑ์จุลพน (แทนท่ีจะอยู่ในกัณฑ์ชูชก)นาฏ
ลกัษณ์ท่ีเป็นแบบแผนของภาคกลางคือ นิยมให้ชูชกใช้มือป้องห้ามพรานเจตตบตุรมิให้ยิงหน้าไม้ 
อนัเน่ืองมาจากชชูกก าลงัคิดโวหารหลอกล่อให้พรานเจตตบตุรเช่ือว่าตนนัน้เป็นผู้น าราชสาส์นมา
ทลูเชิญพระเวสสนัดรเสด็จกลับพระนครเชตตดุร เราพบรูปแบบนีอี้กในจิตรกรรมวดัพระแก้วดอน
เต้าสชุาดาราม (ภาพท่ี ๑๐๑) 

                                                           

 ๓๒ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,๒๕๔๒)      
, ๒๑๐. 

ภาพท่ี ๑๐๐ กณัฑ์ชชูก จิตรกรรมวดัพระธาตดุอยสเุทพ 
 



๒๖๑ 
 

 ทัง้นีส้ิ่งท่ีเพิ่มเติมมาและไม่เคยปรากฏมาก่อนในจิตรกรรมล้านนาคือ ฉากชชูกเจรจา
กับพรานเจตบุตรในเรือนพรานเจตบุตร เราพบว่าฉากนีค้งเป็นการประดิษฐ์ขึน้ใหม่ในสมัย
รัตนโกสินทร์ น่าจะเกิดขึน้ในระยะรัชกาลท่ี ๔ – ๕ ดงัพบตวัอย่างในจิตรกรรมวดัอรุณราชวรรามฯ 
กรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๑๐๑ ) เราพบการแสดงออกเช่นนีท่ี้วดับุญวาทย์ฯ และวัดพระแก้วดอนเต้า
สชุาดารามเชน่กนั  
 

 
 
 
 
 
 

 น่าสนใจว่า การแทนท่ีกัณฑ์จุลพนด้วยภาพชูชกถูกสุนัขพรานเจตตบุตรไล่กัดนี ้
ปรากฏเป็นแบบแผนงานจิตรกรรมเวสสนัดรแบบกรุงเทพฯ ในระยะหลงัทศวรรษ ๒๔๘๐ ดงัพบท่ี
วดับพุพาราม (พ.ศ.๒๔๗๕) วดัพระธาตดุอยสเุทพ และวดัชยัพระเกียรติ์ เราพบแบบแผนนีเ้ช่นกนั
ในกลุม่จิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี 

พรานเจตตบตุรเชิญชชูกรับประทานอาหาร
ในเรือน จิตรกรรมวดัอรุณราชวรราม  

กรุงเทพฯ 
 

จิตรกรรมวดัพระแก้วดอนเต้าฯ 
ฝีมือชา่งปวน สวุรรณสิงห์ 

 
  

ภาพท่ี ๑๐๑ เปรียบเทียบฉากเรือนพราหมณ์เจตตบตุร 
ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์,ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : แสงแดดเพ่ือนเด็ก, 
๒๕๕๒),๙๘. 
 
 



๒๖๒ 
 

 การแทนท่ีภาพฉากจุลพนด้วยภาพชูชกถูกสุนัขพรานเจตตบุตรไล่กัด นี  ้อาจ
ตีความหมายได้วา่  

 ประการแรก  ภาพกัณฑ์ชูชกในจิตรกรรมแบบสมจริงได้เกิดขึน้ใหม่ เห็นได้ชดัเจน
จากวดัราชาธิวาส แสดงตวัภาพกณัฑ์ชชูก เน้นภาพชชูกในฐานะการเป็นมนษุย์นิยมมากกว่าการ
เป็นพราหมณ์ตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณี (ภาพท่ี ๑๐๒ ) แต่ก็ยงัคงเคร่ืองแตง่กายใน
แบบไทยประยกุต์มากขึน้ ตามแบบแผนของกลุ่มช่างครูเฉกเช่นงานในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ณ วัดราชาธิวาส สร้างสรรค์ขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ เป็นต้น๓๓ การปรับเปล่ียน
บุคลิกของชูชกจึงน่าจะเกิดขึน้ในขนบของราชส านักหรือในกลุ่มศิลปินชัน้น าท่ีรับแบบแผนงาน
ตะวนัตก เพ่ือยกระดบัภาพของชชูกจากความเป็นพราหมณ์ของชาวบ้านให้เหมาะสมตอ่ระดบัของ
การแสดงออก ดงันัน้ภาพชูชกจึงถูกน าเสนอไว้ทัง้ ๒ กณัฑ์ตอ่เน่ืองกนัคือกัณฑ์ชูชกและกัณฑ์จุล
พน เราจงึพบวา่ชชูกในแบบ ส.ธรรมภกัดี  ได้แสดงความฉลาดไว้ในตอนพรานเจตตบตุรเล็งหน้าไม้
ไปท่ีชูชก โดยในมือของชชูกจะแสดงวตัถหุนึ่งไว้เสมอ อาจเป็นแท่งรูปส่ีเหล่ียมหรือทรงกลมแสดง
สัญลักษณ์กลักเกลือท่ีชูชกอ้างว่านั่นคือ พระราชสาส์นท่ีพระเจ้าสัญชัยทรงน ามาทูลเชิญพระ
เวสสนัดรกลับพระนคร จนท าให้พรานเจตตบุตรเช่ือ ลกัษณะนีคื้อวิธีการปรับเปล่ียนบุคลิกภาพ
ของชชูกท่ีเกิดขึน้เพ่ือสร้างภาพใหมใ่ห้กบัผู้ชม อนัแสดงความฉลาดของชชูกมากกวา่อาการขบขนั 

 ประการที่สองคือ คงความบันเทิงของภาพชูชกให้ล่ืนไหลไปตามวรรณกรรม 
กล่าวคือเหตกุารณ์ตอนชชูกถกูสนุขัพรานเจตบตุรนี ้นบัว่าเป็นท่ีนิยมมากของนกัเทศน์และผู้ ฟังท่ี
จะสามารถจดจ าบคุลิกชชูกได้ 

                                                           

 ๓๓ สรุศกัด์ิ  เจริญวงศ์, สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ์ “สมเดจ็ครู” นายช่างใหญ่แห่งกรุง

สยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๓๑๒ – ๓๒๒. 



๒๖๓ 
 

 
 
 

จลุพน จิตรกรมวดับพุพาราม มหาพน จิตรกรมวดัชียพระเกียรติ์ 

กณัฑ์ชชูกและกณัฑ์จลุพน วดัราชาธิวาส 

ภาพท่ี ๑๐๒    เปรียบเทียบภาพชชูกในแบบนายชา่งบญุป๋ันกบัจิตรกรรมวดัราชาธิวาส 
 

 



๒๖๔ 
 

๓.๗ มหาพน 
 ฉากท่ีนิยมคือ ชูชกพบอัจจุตตฤาษีในอาศรม โดยวาดภาพอัจจุตตฤาษีประทับอยู่
ด้านหน้าอาศรม มีชชูกนัง่อยู่ด้านหน้าอจัจตุตฤาษี ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ จิตรกรรมล้านนาในฉาก
นีส้่วนใหญ่นิยมวาดให้ชชูกรับพวงผลไม้จากอจัจุตตฤาษี ดงัพบในพระบฏวดันาคตหลวง พระบฏ
วดัปงสนกุชุดท่ี ๑ และจิตรกรรมฝาผนงัวดับ้านก่อ หากเปรียบเทียบกับจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ใน
กลุม่ภาคกลางนิยมให้ชชูกพนมมือมากกวา่ ตวัอยา่งเชน่ จิตรกรรมวดัใหม่เทพนิมิต กรุงเทพฯ เป็น
ต้น หรือไม่ก็แสดงกริยาอัจจุตตฤาษีชีน้ิว้บอกทางเข้าสู่บรรณศาลาของพระเวสสันดร  (ภาพท่ี 
๑๐๓) 
 ฉากต่อเน่ืองกันคือ ฉากอัจจุตตฤาษีชีท้างไปสู่เขาวงกต แตกต่างกันเล็กน้อยคือ 
จิตรกรรมล้านนานิยมให้อจัจุตตฤาษียืนชี ้และนิยมวาดภาพ ๒ ส่วนคือ อัจจุตตฤาษีประทบัอยู่
ด้านหน้าอาศรม มีชชูกนัง่อยู่ด้านหน้าอจัจตุตฤาษี ไว้ร่วมกบัฉากตอ่เน่ืองนีเ้สมอ ขณะท่ีจิตรกรรม
แบบภาคกลางในระยะหลังนิยมให้การชีก้ับการพบกันของชูชกและอัจจุตตฤาษีรวมไว้เป็น
เหตุการณ์ตอนเดียวกัน เราพบว่ารูปแบบหลังนีใ้นจิตรกรรมวัดบุพพาราม พระบฏวัดบ้านสัก 
รวมถึงจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ด้วย 
 

 
 
 

พระบฏวดับ้านสกั 

  

จิตรกรรมวดัใหมเ่ทพนิมิต กรุงเทพฯ 
  

ภาพท่ี ๑๐๓ เปรียบเทียบฉากมหาพน 
 

 



๒๖๕ 
 

๓.๘ กุมารบรรพ์ 
 ฉากเร่ิมต้นท่ีไม่พบความนิยมมากนกัคือ ฉากชูชกนอนรอเข้าพบพระเวสสนัดรในรุ่ง
เช้าเราพบท่ีจิตรกรรมวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง พระบฏวดับ้านสกั และพระบฏวดัทุ่งคา 
โดยรูปแบบแล้วนิยมให้ชชูกนอนราบ อาจแตกตา่งกนับ้างในรายละเอียดเช่นชูชกช าระล้างหน้าท่ี
ทา่น า้มจุจลินในตอนรุ่งเช้า พบท่ีพระบฏวดับ้านสกั เป็นต้น จิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ก็แสดงออก
เช่นกนั ตวัอย่างเช่น วดัสวุรรณดาราราม อยธุยา หรือวดัอรุณราชวรรามฯ เป็นต้น นบัว่ารูปแบบนี ้
นอกจากจะสร้างความต่อเน่ืองให้กับการเล่าเร่ืองในภาษาจิตรกรรมแล้ว ยังเป็นการเน้นให้เห็น
ตวัตนของชูชกอีกมิติหนึ่งท่ีแม้แต่การนอนก็ยงัให้ภาพการนอนแบบใช้มือเทินเหนือหน้าผาก เท้า
ไขวห้่าง อนันา่จะสมัพนัธ์กบัลกัษณะบรุุษโทษ ๑๘ ประการของชชูก๓๔ (ภาพท่ี ๑๐๔)   
 

 
 

                                                           

 ๓๔ ชัปนะ ป่ินเงิน, “ บรุุษโทษ ๑๘ ประการกับค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลง,” ใน นพีสีเชียงใหม่, มิ่งสรรพ์ ขาว
สะอาด และชปันะ ป่ินเงิน, บรรณาธิการ (เชียงใหม:่ สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๖), ๑๘๓ – ๑๘๖. 

พระบฏวดัทุง่คา 

 

พระบฏวดับ้านสกั 

  

ภาพท่ี ๑๐๔  เปรียบเทียบฉากชชูกนอนรอขอสองกมุาร 
ท่ีมา : อ.อนกุลู ศริิพนัธ์ และคณะ,วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
 

 



๒๖๖ 
 

 ฉากท่ีพบอีกฉากคือ ฉากสองกมุารหลบหนีอยู่ในสระ นิยมวาดให้เห็นสองกมุารอยู่ใน
สระรูปเรขาคณิต เราพบท่ีจิตรกรรมาฝาผนงัวิหารวดันาแส่ง พระบฏวดัพระยืน พระบฏวดัปงสนกุ
ทัง้สองชดุ และพระบฏวดัทุ่งคา เราพบรูปแบบในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์  เช่น วดัภาวนาภิรตาราม 
กรุงเทพฯ เป็นต้น สิ่งท่ีแตกตา่งกนัเล็กน้อยคือ ฉากพระชาลีกราบพระบาทพระเวสสนัดรริมสระน า้ 
รูปแบบนีใ้กล้เคียงกับแบบแผนงานจิตรกรรมรัตนโกสินทร์เป็นอย่างมาก ดงัตวัอย่างจิตรกรรมวดั
สวุรรณาดาราม อยธุยา เป็นต้น (ภาพท่ี ๑๐๕ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 ฉากท่ีเด่นท่ีสุดคือ พระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทกทานสองกุมารแก่ชูชกท่ีหน้าอาศรม 
รายละเอียดจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย โดยมีจดุท่ีน่าสงัเกตคือ ในคตินิยมแบบพม่านัน้ นิยมให้
พระเวสสนัดรประคองข้อพระกรหรือพระหถัต์ของกมุารทัง้สองในขณะหลัง่น า้สิโณทก เราพบเพียง
แห่งเดียวในพระบฏวดัพระยืน อาจเทียบได้กับนาฏลกัษณ์แบบจิตรกรรมพม่า ท่ีกลุ่มถ า้ Powin 

จิตรกรรมวดัสวุรรณาดาราม อยธุยาฯ 
 

ลายเส้นพระบฏวดัปงสนกุ ชดุ ๑ 
 

ภาพท่ี ๑๐๕  เปรียบเทียบฉากพระชาลีออกจากสระมากราบพระบาทพระเวสสนัดร 
ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์, ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง(กรุงเทพฯ : แสงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒), ๒๐๘. 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

Taung สมยัราชวงศ์คองบอง๓๕ (ภาพท่ี ๑๐๖ ) แบบแผนท่ีพบทัว่ไปอาจแบง่ออกเป็น ๒ รูปแบบ
คือ ๑) สองกมุารประคองอญัชลีพนมกรแสดงสญัลกัษณ์ความยินดีในการทานนี ้ ๒) สองกมุารถกู
เชือกเถาวลัย์พนัข้อพระกรทัง้สอง ประทบันั่งอยู่ด้านหลงัชูชก นอกจากนีอ้าจแสดงความอิสระใน
การออกแบบใหม่คือให้สองกมุารซ่อนอยู่ใต้วงพระหตัถ์ของพระเวสสนัดร ดงัพบท่ีพระบฏวดับ้าน
สกั ฉากตอ่เน่ืองคือ ชชูกมดัสองกมุารด้วยเถาวลัย์เดินทางออกจากป่าและเฆ่ียนตีสองกมุาร นบัว่า
เป็นฉากเดน่อีกฉากหนึง่ แตฉ่ากท่ีนบัวา่นิยมมากในจิตรกรรมล้านนาคือ เชือกเถาวลัย์ขาด ท าให้ชู
ชกหกล้ม นิยมวาดเน้นภาพการหกล่ืนล้ม ไมน่ิยมในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์  ดงัพบท่ีพระบฏวดัพระ
ยืน วดัปงสนกุชดุท่ี ๒ เป็นต้น   
 ส าหรับจิตรกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์ดงัพบท่ีวดับุญวาทย์ฯ และวดัพระ
แก้ดอนเต้าสชุาดารามนัน้ ได้แสดงนาฏลกัษณ์แบบขนบภาคกลางคือ ให้สองกมุารทรงกรรแสงเม่ือ
ชชูกมดัเชือกเถาวลัย์ออกหา่งไกลจากพระเวสสนัดร นาฏลกัษณ์นีส้ง่อิทธิพลถึงงานฉากเดียวกนัใน
กลุม่งานแบบนายชา่งปวน สวุรรณสิงห์และกลุม่ล าปาง ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้นด้วย  
 สว่นจิตรกรรมในระยะหลงัเชน่วดับพุพาราม(พ.ศ.๒๔๗๕) เน้นฉากพระเวสสนัดรหลัง่
น า้สิโณทกทานสองกุมาร แต่ยังคงแสดงรายละเอียดบรรดาเคร่ืองเล่นไม้ของสองกุมารไว้เป็น
สญัลกัษณ์ อธิบายตอนสองกมุารร าพึงถึงเคร่ืองเล่นตา่งๆ ตามวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่
แจ้เรียวแดง ดังได้กล่าวแล้วในบทท่ี ๔ แต่ก็มีภาพพระชาลีหรือสองกุมารกราบพระบาทพระ
เวสสนัดรตามแบบแผนความนิยมในภาคกลาง อย่างไรก็ดี เราพบว่าฉากกราบพระบาทนีไ้ด้เป็น
ภาพตวัแทนของกณัฑ์กุมารบรรพ์น่าจะเกิดขึน้จากขนบศิลปะรัตนโกสินทร์ ผ่านการปรับปรุงแบบ
สมยัใหมใ่นงานจิตรกรรมวดัราชาธิวาส กรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๑๐๗) ตอ่เน่ืองมาถึงจิตรกรรมเลียนแบบ
ภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดีด้วย 
 
 

                                                           

 ๓๕ Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals, Vol. 1: Epigraphic Corpus of the 

Powin Taung Caves, 210 



๒๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พระบฏวดัพระยืน จิตรกรรมถ า้ Po Win Taung 

ศิลปะพมา่ 

จิตรกรรมวดับพุพาราม จิตรกรรมวดัราชาธิวาส กรุงเทพฯ 
 

ภาพท่ี ๑๐๖ เปรียบเทียบฉากการทานสองกมุาร 
ท่ีมา : Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals,Volume 1 – 

Epigraphic Corpus of the Powin Taung Caves (Bangkok: White Lotus, 2007), Fig 275. 
 
 

 

ภาพท่ี ๑๐๗  เปรียบเทียบฉากกมุารบรรพ์ 
ท่ีมา : จารุณี อินเฉิดฉาย,ศลิปกรรมวดัราชาธิวาส, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส 

(กรุงเทพฯ : สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิวาส, ๒๕๔๖), ๔๑ – ๕๕. 
 
 

 



๒๖๙ 
 

๓.๙ กัณฑ์มัทรี 
 ฉากเร่ิมต้นคือ แสดงภาพนางมทัรีหาผลไม้ในป่า เราพบแบบแผนนีใ้นจิตรกรรมสมยั
อยธุยา - รัตนโกสินทร์เชน่กนั ดงัเชน่ จิตรกรรมวดัช่องนนทรี วอัอรุณราชวรรามฯ เป็นต้น แตฉ่ากท่ี
พบน้อยมากคือ แสดงภาพเทวบตุรสามตนท่ีจะเนรมิตกายมาเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง 
เราพบบางแหง่เทา่นัน้คือ จิตรกรรมฝาผนงัวดันาแสง่ พระบฏวดับ้านสกัและวดัทุง่คา  
 ฉากท่ีเดน่ท่ีสดุคือ ภาพนางมทัรีประคองอญัชลีพนมกรอยูเ่บือ้งหน้าราชสีห์ เสือโคร่ง 
และเสือเหลือง เราพบในจิตรกรรมสมยัอยธุยา – รัตนโกสินทร์เชน่กนั ดงัเชน่ สมดุภาพไตรภมูิสมยั
อยธุยา – ธนบรีุ และจิตรกรรมวดัภาวนาภิรดาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น ยงัมีความตอ่เน่ืองถึงการ
แสดงภาพนางมทัรีตรัสถามหาสองกมุารตอ่พระเวสสนัดร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแสดงภาพนาง
มทัรีร้องไห้ตามหาสองกมุาร นบัวา่เป็นนาฏลกัษณ์ท่ีพบได้เสมอในงานจิตรกรรมภาคกลาง ฉากท่ี
เดน่อีกฉากหนึง่คือ พระเวสสนัดรประคองร่างนางมทัรีท่ีสลบแทบพระบาท ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั
เล็กน้อยคือ พระเวสสนัดรประคองร่างนางมทัรีท่ีสลบพร้อมกบัหลัง่น า้จากกณุฑล การแสดงฉากนี ้
ให้นบัวา่มีนยัยะตอ่การสะเทือนอารมณ์ (ภาพท่ี ๑๐๘ ) 
 

 
 
 
 
 

พระบฏวดันาคตหลวง จิตรกรรมวดัสวุรรณาดาราม อยธุยาฯ 

ภาพท่ี ๑๐๘ เปรียบเทียบฉากมทัรีสลบวิสญัญี 
ท่ีมา :  นิดดา หงษ์วิวฒัน์, ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒), ๒๒๐. 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 จิตรกรรมระยะหลงัท่ีได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ มกัแสดงภาพตวัแทนของกณัฑ์นีด้้วย
ภาพนางมทัรีประคองอญัชลีพนมกรอยูเ่บือ้งหน้าราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง หรือภาพนางมทั
รีสลบแทบพระบาทพระเวสสนัดร แตส่ิ่งท่ีจิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์นิยมคือ นางมทัรีประคอง
อญัชลีอนโุมทนาบญุในการทานสองกมุาร เม่ือพระเวสสนัดรตรัสเลา่ความจริงให้นางมทัรีฟัง 
ส าหรับจิตรกรรมระยะหลงัทศวรรษ ๒๔๗๐ นัน้ ก็มกัจะเลือกแสดงภาพตวัแทนของกณัฑ์นีด้้วย
ภาพนางมทัรีประคองอญัชลีพนมกรอยูเ่บือ้งหน้าราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง ไว้มากกวา่ ดงั
พบท่ีวดับพุพาราม วดัพระธาตดุอยสเุทพ วดัชยัพระเกียรติ ์ หรือแม้แตจ่ิตรกรรมเลียนแบบภาพ
พิมพ์ ส.ธรรมภกัดี มีข้อนา่สงัเกตวา่ นิยมเปล่ียนตวัราชสีห์ให้เป็นสิงโต (หรือสตัว์ท่ีมีอยูจ่ริง) ซึง่พบ
มาก่อนแล้วท่ีจิตรกรรมวดัราชาธิวาส (ภาพท่ี ๑๐๙ ) ทัง้ยงัปรับเปล่ียนกริยาของสตัว์นีใ้ห้มีความ
สมจริงของธรรมชาตสิตัว์ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 

จิตรกรรมวดับพุพาราม จิตรกรรมวดัราชาธิวาส กรุงเทพฯ 
 

ภาพท่ี ๑๐๙ เปรียบเทียบฉากกณัฑ์มทัรี 
 
 

 



๒๗๑ 
 

๓.๑๐ สักกบรรพ์ 
 ฉากเร่ิมต้นท่ีนิยมมากคือ แสดงพระอินทร์เหาะลงมาแปลงกายเป็นพราหมณ์ แม้วา่
นาฏลกัษณ์ของพระอินทร์จะแตกตา่งกนับ้าง เชน่ พนมกร หรือแสดงอาการเหาะแบบพืน้บ้าน(ไม่
เหมือนกบัความเป็นเทพศกัดิส์ิทธ์ิในแบบอดุมคตขิองวฒันธรรมภาคกลาง) เป็นต้น เป็นท่ีนา่
สงัเกตวา่รูปแบบการแสดงพระอินทร์จะมี ๓ รูปแบบคือ ๑) ให้พระอินทร์อยูท่า่มกลางหมูเ่มฆ ดงั
พบท่ีจิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง เป็นต้น ๒) พระอินทร์แสดงอาการเหาะ
แบบพืน้บ้าน ดงัพบท่ีพระบฏวดันาคตหลวง  วดัพระยืน และวดับ้านสกั เป็นต้น ๓) พระอินทร์มี
เส้นแผลงล้อมรอบเพ่ือแสดงสถานภาพความศกัดิส์ิทธ์ิ พบท่ีพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ และพระบฏ
วดัทุง่คา เป็นต้น  
 ฉากท่ีเดน่คือ พระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทกทานนางมทัรีแก่พราหมณ์ (พระอินทร์ใน
ภาพของพราหมณ์) ในฉากนีจ้ะมีรายละเอียดแตกตา่งกนัเล็กน้อยกลา่วคือ ๑) กลุม่ท่ีแสดงให้เห็น
วา่พระเวสสนัดรจบัมือนางมทัรีเม่ือหลัง่น า้สิโณทก เชน่ จิตรกรรมฝาผนงัวดันาแสง่ และพระบฏวดั
นาตหลวง เป็นต้น ๒) กลุม่ท่ีแสดงให้เห็นวา่นางมทัรีนัง่อยูห่ลงัพราหมณ์ขณะท่ีพระเวสสนัดรหลัง่
น า้สิโณทก (นางมทัรีอาจจะประคองอญัชลียินดีในการทานครัง้นี)้ เชน่ พระบฏวดัพระยืนและวดั
บ้านสกั เป็นต้น จากการเปรียบเทียบข้อสงัเกตนีก้บัจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ก็พบว่ามีการแสดงออก
ท่ีปะปนกนัทัง้สองลกัษณะ ตวัอยา่งเชน่ พระเวสสนัดรจบัมือนางมทัรีเม่ือหลัง่น า้สิโณทก พบท่ี
จิตรกรรมวดัคงคาราม จ.ราชบรีุ เป็นต้น  นางมทัรีประคองอญัชลียินดีในการทานครัง้นี ้ พบท่ี
จิตรกรรมวดัอรุณราชวรรามฯ กรุงเทพฯ เป็นต้น 
 อยา่งไรก็ดี จิตรกรรมบางแหง่จะแสดงให้เห็นความเคล่ือนไหวตอ่เน่ืองถึงพระอินทร์
ถวายคืนนางมทัรีให้พระเวสสนัดร ดงัพบท่ีจิตรกรรมวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง และพระ
บฏวดัพระยืนและวดัทุง่คา โดยวาดให้เห็นว่าต าแหนง่ของนางมทัรีประทบันัง่อยูด้่านหลงัพระ
เวสสนัดร ด้านหน้าเป็นภาพพระอินทร์ (ภาพท่ี ๑๑๐) 
 จิตรกรรมวดับญุวาทย์ฯ และวดัพระแก้วดอนเต้าฯ แสดงความศกัดิส์ิทธ์ิของพระอินทร์
ตามขนบวฒันธรรมภาคกลางสมยัใหม ่ กลา่วคือ สร้างแสงรอบวรกายพระอินทร์ตามแบบไทย
ประดษิฐ์ ดงัเชน่ งานจิตรกรรมแบบสมเดจ็ครู สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ เป็นต้น
สว่นจิตรกรรมวดับพุพารามแสดงฉากพระอินทร์เหาะอยูเ่หนือเมฆ พระเวสสนัดรหลัง่น า้สิโณทกลง
บนมือพราหมณ์ นางมทัรีประคองอญัชลี เช่นเดียวกบัท่ีวดัพระธาตดุอยสเุทพ และวดัชยัพระ
เกียรติ รูปแบบนีน้บัว่าคล้ายคลงึกบัแบบแผนท่ีพบในจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี 
  



๒๗๒ 
 

 
 
 
 

พระบฏวดัทุง่คา จิตรกรรมวดับญุวาทย์ฯ 

จิตรกรรมวดับพุพาราม จิตรกรรมวดัพระธาตดุอยสเุทพฯ 

ภาพท่ี ๑๑๐ เปรียบเทียบฉากสกักบรรพ์ 
 

 



๒๗๓ 
 

๓.๑๑ กัณฑ์มหาราช 
 ฉากท่ีนิยมเร่ิมมากท่ีสดุคือ ให้ชชูกนอนอยูบ่นต้นไม้ ด้านล่างต้นไม้นิยมแสดงภาพ
เทวดาเนรมิตตนมาเป็นพระเวสสนัดรและนางมทัรี เพ่ือดแูลสองกมุารในยามค าคืนท่ีชชูกนอนหลบั
ระหวา่งเดนิทาง (ตามวรรณกรรมกลา่ววา่จ านวน ๑๕ ราตรี) รายละเอียดจะแตกตา่งกนัเล็กน้อย
คือ บางแหง่แสดงรูปสองกมุารถกูมดัข้อพระกรผกูติดไว้ท่ีโคนต้นไม้ ดงัพบท่ีพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี 
๒ เป็นต้น กริยาของเทวดาท่ีดแูลสองกมุาร นิยมให้เห็นภาพวา่เทวดาชายอุ้มพระชาลีไว้ท่ีตกั 
เชน่เดียวกบัเทวดาหญิงอุ้มพระกณัหาไว้ท่ีตกั เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ รูปแบบการแสดงออกตวัภาพ
เทวดาพบวา่วาดเป็น ๒ สถานภาพ คือ วาดเป็นภาพเทวดา อนัเป็นแบบท่ีนิยมมากท่ีสดุ ดงัพบท่ี
จิตรกรรมวดันาแสง่ พระบฏวดัพระยืน เป็นต้น และวาดเป็นภาพพระเวสสนัดรและนางมทัรี ใน
เคร่ืองทรงเพศฤาษี ดงัพบท่ีพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๒ พระบฏวดับ้านสกั เป็นต้น มีความเป็นไปได้
วา่ การวาดเป็นภาพเทวดา อนัเป็นแบบท่ีนิยมมากท่ีสดุนัน้ น่าจะมีแบบแผนร่วมกนักบัศลิปะ
รัตนโกสินทร์ เทียบได้กบัจิตรกรรมวดัสวุรรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น (ภาพท่ี ๑๑๑ ) 
 

 
 
 
 

พระบฏวดัพระยืน จิตรกรรมวดัสวุรรณาราม  กรุงเทพฯ 
 

ภาพท่ี ๑๑๑ เปรียบเทียบฉากเทวดาแปลงเป็นพระเวสสนัดรและนางมทัรีดแูลสองกมุาร 
ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์, ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒), ๒๒๙. 
 
 

 



๒๗๔ 
 

 ฉากตอ่เน่ืองคือ พระเจ้าสญัชยัและนางผสุดี ประทบัในปราสาทเมืองเชตตดุร นครสีพี 
มีเสนาอ ามาตย์น าชชูกและสองกมุารเข้าเฝ้า รายละเอียดจะแตกตา่งกนัเล็กน้อย กลา่วคือ กลุ่ม
แรก พระบฏวดันาคตหลวง แสดงให้เห็นภาพพระชาลีประทบันัง่บนพระเพลาพระเจ้าสญัชยั 
พระกณัหาประทบันัง่พระเพลานางผสุดี ด้านหน้ามีเสนาอ ามาตย์ก าลงัแสดงคา่ไถ่ตวัสองกมุาร 
รูปแบบน่ีคล้ายคลงึกบัพระบฏวดัพระยืน  กลุ่มที่สอง จิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวงวดัพระธาตุ
ล าปางหลวง แสดงให้สองกมุารพนมกรอญัชลีประทบัอยู่ด้านนอกหน้าปราสาท เชน่เดียวกบัพระ
บฏวดัปงสนกุชดุ ๒  กลุ่มสาม จิตรกรรมฝาผนงัวดันาแสง่ แสดงชชูกพนมกรอยู่ด้านนอกปราสาท 
ด้านหลงัชชูกแสดงให้สองกมุารพนมกรอญัชลี เชน่เดียวกบัพระบฏวดับ้านสกั ส่วนพระบฏวดัปง
สนกุชดุท่ี ๑ แสดงพระเจ้าสญัชยัประทบัเหนือราชอาสน์ กลางปราสาท ชชูกและสองกมุารประทบั
เบือ้งลา่ง อนัใกล้เคียงกบัแบบศลิปะรัตนโกสินทร์ เทียบเคียงได้กบัจิตรกรรมวดันายโรง กรุงเทพฯ
เป็นต้น (ภาพท่ี ๑๑๒) 
 

 
 
 
 
 ฉากท่ีนิยมมากอีกฉากหนึง่คือ ชชูกได้รับพระราชทานปราสาท ทาส ทาสี นางสนม 
และพระราชทานอาหารเลีย้ง  โครงภาพจะแสดงใกล้เคียงกนัคือ ชชูกอยูใ่นปราสาททา่มกลาง
เหลา่นางสนมท่ีคอยบ าเรอ สว่นรายละเอียดจะแตกตา่งกนั กลา่วคือ กลุ่มแรก ดงัพบท่ีพระบฏวดั
นาคตหลวง  และพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๒ ชชูกอยู่ในปราสาททา่มกลางเหลา่นางสนมท่ีคอย

ภาพท่ี ๑๑๒ ลายเส้นกณัฑ์มหาราช พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 
 



๒๗๕ 
 

บ าเรอ สงัเกตจากการจดัองค์ประกอบภาพแล้ว ใกล้เคียงกบัจิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ เทียบได้
กบัจิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น กลุ่มที่สอง มีโครงภาพใกล้เคียงกบักลุม่แรก แต่
จะเพิ่มเตมิภาพชชูกถึงกาลกริยา พบท่ีจิตรกรรมวิหารวดันาแสง่ พระบฏวดัพระยืน พระบฏวดัปง
สนกุชดุท่ี ๒ พระบฏวดัทุง่คา จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดับ้านก่อ 
 ฉากชชูกถึงกาลกริยานี ้ มีรายละเอียดแตกตา่งกนัเล็กน้อย ในจิตรกรรมกลุม่ล าปาง 
นิยมวาดเป็นสญัลกัษณ์วา่ทวารทัง้ห้าของชชูกเปิดก่อนกระทัง่ถึงกาลกริยา สว่นแหง่อ่ืนๆ คือ พระ
บฏวดัพระยืน แสดงอาการตายของชชูกในแบบปรกติ พระบฏวดับ้านสกั แสดงให้ท้องของชชูกปริ
แตกเป็นรอยแยก 
 การเน้นรายละเอียดงานศพชชูก นิยมวาดให้เห็นภาพชชูกนอนในโลงศพ ดงัพบท่ีพระ
บฏวดับ้านสกั หรือแวดล้อมไปด้วยเหล่าภิกษุนานาชาติพนัธุ์ท่ีเข้ามาชกับงัสกุลุ ดงัพบท่ีพระบฏวดั
ปงสนกุชดุท่ี ๑ หรือแสดงขบวนหามศพชชูก ดงัพบท่ีจิตรกรรมวดันาแสง่ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี 
๒ พระบฏวดัทุง่คา  รายละเอียดของภาพบคุคลท่ีหามศพชชูกนี ้ นิยมแสดงใกล้เคียงกนัคือ เป็น
บคุคลพิการหรือทพุพลภาพ เชน่ ตาโต ปากแหวง่ เป็นต้น  เราพบว่าการเพิ่มเตมิฉากงานศพชชูก 
ไมเ่ป็นท่ีนิยมในจิตรกรรมของวดัหลวงหรือวดัท่ีเจ้านายอปุถมัภ์ นา่จะนบัเน่ืองจากการสงวนภาพนี ้
ไว้เพ่ือให้เหมาะสมตอ่กรอบความคดิท่ีเน้นภาพทานบารมีของพระเวสสนัดรมากกวา่   เชน่เดียวกนั 
เราไมพ่บวา่ในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ได้สร้างสรรค์ฉากนีไ้ว้ 
 นอกจากนัน้ รายละเอียดตา่งๆ ชา่งอาจแตง่เตมิเข้าไปเพ่ือให้เหมาะสมตอ่การชม เชน่ 
การท าอาหารเลีย้งชชูก, การแสดงดนตรี ระบ าร าฟ้อน อนัเป็นสญัลกัษณ์ของการเฉลิมฉลอง หรือ
แม้แตภ่าพช้าง ม้า ข้าทาส และของท่ีใช้ไถ่สองกมุาร เป็นต้น 
 ควรกล่าวด้วยว่า ท่ีพระบฏวดัปงสนกุชดุ ๒ ได้เพิ่มเตมิฉากการบายศรีสขูวญัสอง
กมุาร อาจได้รับแบบแผนมาจากฉากการบายศรีในจิตรกรรมแบบอยธุยา – รัตนโกสินทร์ ดงั
ตวัอยา่ง จิตรกรรมวดัคงคาราม จ.ราชบรีุ วาดฉากการบายศรีในพทุธประวตัติอนประสตูิ
พระพทุธเจ้า หรือตอนท าขวญัพระเวสสนัดรและนางมทัรีในฉากนครกณัฑ์ ๓๖ เป็นต้น (ภาพท่ี 
๑๑๓)  
 

                                                           

 ๓๖ ดใูน จติรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๕๔), ๗๖. 



๒๗๖ 
 

 
  
 
 
 

 ฉากท่ีตอ่เน่ืองกนัคือ ฉากการเคล่ือนพลไปรับพระเวสสนัดรและนางมทัรี จิตรกรรม
สว่นใหญ่แสดงภาพไพร่พล กองทหารในแบบตา่งๆ  สงัเกตได้จากการจดักลุม่ทหารจากสีของ
เคร่ืองแตง่กาย และพาหนะท่ีพบทัง้กองช้าง กองม้า และพลราบ อย่างไรก็ดี จิตรกรรมวดันาแสง่ได้
แสดงให้เห็นว่าพระชาลี ทรงช้างปัจจยันาเคนทร์น าขบวน เราพบรูปแบบนีเ้ชน่กนัท่ีพระบฏวดับ้าน
สกั มีรูปแบบท่ีร่วมกบังานจิตรกรรมอยธุยา – รัตนโกสินทร์ ดงัเชน่ จิตรกรรมสมดุภาพไตรภมูิฉบบั
อยธุยา – ธนบรีุ จิตรกรรมวดัอรุณราชวรรามฯ เป็นต้น สิ่งท่ีแตกตา่งไปจากแหง่อ่ืน คือ จิตรกรรม
พระบฏวดัพระยืนท่ีแสดงขบวนราชรถ 
 จิตรกรรมท่ีรับอิทธิพลแบบกรุงเทพฯ  ยงัคงภาพเทวดาแปลงกายเป็นพระเวสสนัดร
และนางมทัรีดแูลสองกมุาร ขณะท่ีชชูกนอนอยูบ่นต้นไม้ ร่วมกบัฉากชชูกได้รับพระราชทานเลีย้ง
อาหารทา่มกลางเหลา่นางสนมในปราสาท เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ จิตรกรรมวดับญุวาทย์ฯ ได้เพิ่มเตมิ
ฉากชชูกถึงกาลกริยาไว้ด้านหน้าปราสาทด้วย และจิตรกรรมวดัพระแก้วดอนเต้าฯ ได้เพิ่มฉากหาม
ศพชชูกไว้เชน่กนั รูปแบบนีน้า่จะเป็นการประสานตวัภาพแบบคตนิิยมล้านนาผสมผสานกบัแบบ
รัตนโกสินทร์  

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุ ๑ จิตรกรรมวดัคงคาราม ราชบรีุ 

ภาพท่ี ๑๑๓ เปรียบเทียบฉากบายศรีในแบบศลิปะรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๕๔), ๗๖. 

 
 
 

 



๒๗๗ 
 

 ส าหรับจิตรกรรมวดับพุพาราม เลือกเฉพาะภาพภาพเทวดาแปลงกายเป็นพระ
เวสสนัดรและนางมทัรีดแูลสองกมุาร ขณะท่ีชชูกนอนอยูบ่นต้นไม้ เป็นภาพตวัแทนของกณัฑ์
มหาราช เชน่เดียวกบัจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภกัดี ขณะท่ีวดัพระธาตดุอยสเุทพ
และวดัชยัพระเกียรติ์ มีการประดษิฐ์ภาพใหมใ่ห้ชชูกนอนทานอาหาร ทา่มกลางเหล่านางสนม แต่
ยงัคงแสดงรอยปริแตกแยกท่ีท้อง ทัง้ยงัแสดงฉากการเผาศพชชูก แสดงให้เห็นวา่ ฉากชชูกในระยะ
หลงัทศวรรษ ๒๔๙๐ นีย้งัคงนบัเน่ืองกบัฉากแบบพืน้บ้านมากกวา่ฉากแบบกรุงเทพฯ (ภาพท่ี 
๑๑๔)  
 
 

 
 
 
๓.๑๒ ฉกษัตริย์ 
 ฉากเร่ิมต้นท่ีนิยมคือ พระเวสสนัดรและนางมทัรีประทบัเหนือเขาวงกตเล็งดเูหลา่ริพล
โยธา ดงัพบท่ีพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ นา่จะเป็นรูปแบบท่ีนิยมร่วมกบัศลิปะรัตนโกสินทร์ ดงัเชน่ 
จิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น ฉากท่ีนิยมอีกฉากหนึง่คือ หกกษัตริย์พบกนัในอาศรม 
นาฏลกัษณ์ในแบบล้านนาท่ีนิยม แสดงสญัลกัษณ์พานดอกไม้ธูปเทียน หรือท่ีเรียกวา่ “ขนัเชิญ” 
อนัหมายถึง การเชือ้เชิญให้พระเวสสนัดรและนางมทัรีเสดจ็กลบัพระนคร เราพบท่ีพระบฏวดันาคต
หลวง พระบฏวดับ้านสกั และพระบฏวดัพระยืน (ภาพท่ี ๑๑๕) 
 ฉากตอ่เน่ืองคือ หกกษัตริย์เป็นลมสลบอนัเน่ืองจากความเศร้าโศกกรรแสง นิยมแสดง
ภาพอาการสลบ แสดงภาพพระอินทร์เสดจ็ลงมาพดัฝนโบกขรพรรษ  เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ การแสดง

ภาพท่ี ๑๑๔  กณัฑ์มหาราช จิตรกรรมวดัพระธาตดุอยสเุทพฯ 
 



๒๗๘ 
 

สญัลกัษณ์ของฝนโบกขรพรรษ ทัง้ในแบบเม็ดฝน และสายฝน  เราพบวา่รูปแบบนีเ้ป็นท่ีนิยมมาก
ในจิตรกรรมกลุม่ล าปาง  
 ส าหรับจิตรกรรมอิทธิพลรัตนโกสินทร์ดงัพบท่ีวิหารวดับญุวาทย์ฯ และวดัพระแก้ว
ดอนเต้าฯ นิยมแสดงฉากหกกษัตริย์ประทบัในอาศรม มีนาฏลกัษณ์ใช้พระหตัถ์ป้องพระเนตร
แสดงอาการกรรแสง เช่นเดียวกบัเสนาอ ามาตย์เหล่านางสนมท่ีแวดล้อม เทียบเคียงได้กบั
จิตรกรรมวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น สว่นจิตรกรรมวดับพุพารามเลือกเฉพาะพระเวสสนัดร
และนางมทัรีประทบัเหนือเขาวงกตเล็งดเูหลา่ริพลโยธา ขณะท่ีจิตรกรรมวดัพระธาตดุอยสเุทพและ
วดัชยัพระเกียรตย์ิ แสดงการผสมผสานทัง้ฉากพระเวสสนัดรและนางมทัรีประทบัเหนือเขาวงกต
เล็งดเูหลา่ริพลโยธา และหกกษัตริย์เป็นลมสลบ  ซึง่มีนาฏลกัษณ์ใกล้เคียงกบัจิตรกรรมเลียนแบบ
ภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดีเชน่กนั (ภาพท่ี ๑๑๖) 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๑๕ ลายเส้นกณัฑ์ฉกษัตริย์ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 
 



๒๗๙ 
 

 
 
 
 
 
 
๓.๑๓ นครกัณฑ์ 
 นิยมแสดงภาพ ขบวนหกกษัตริย์เสดจ็เข้าสูเ่มืองเชตดุรนครสีพี แวดล้อมไปด้วยเหลา่
ประชาราษฎร์ท่ีมารับพระเวสสนัดรเข้าสูพ่ระนคร แม้จะมีรายละเอียดแตกตา่งกนับ้างเล็กน้อย แต่
โครงภาพท่ีเหมือนกนัคือ แสดงพระเวสสนัดรประทบัช้างปัจจยันาเคนทร์เสดจ็เข้าสูเ่มือง มีบรรดา
ทหารกองช้าง กองม้า พลราบตามเสด็จ (คล้ายกบัฉากมหาราช) รวมถึงขบวนฆ้องกลอง อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของการแหข่บวน ฉากเฉพาะอาจพบได้ในบางแหง่ ได้แก่ ๑) พระชาลีข่ีม้าน าขบวนเข้า
สูเ่มือง พบท่ีพระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑  ๒) ราชรถนางผสุดีและราชรถนางกณัหา พบท่ีพระบฏวดั
ปงสนกุชดุท่ี ๑ และพระบฏวดับ้านสกั  
 ฉากท่ีแสดงสญัลกัษณ์การครองเมือง นบัเป็บจดุเดน่ท่ีพบได้น้อย สว่นใหญ่แสดงภาพ
พระเวสสนัดร นางมทัรี และสองกมุาร ในปราสาท เราพบวา่ท่ีจิตรกรรมวิหารหลวงวดัพระธาตุ
ล าปางหลวงเทา่นัน้ท่ีวาดให้พระเวสสนัดรประทบัยืนในปราสาท ท่ามกลางเหลา่เสนาอ ามาตย์ 

ฉกษัตริย์ หกกษัตริย์เศร้าโศกพระทยัจนสลบไป 
จิตรกรรมวดัสวุรรณาราม  กรุงเทพฯ 

 
ภาพท่ี ๑๑๖ เปรียบเทียบฉากฉกษัตริย์ 
ท่ีมา : นิดดา หงษ์วิวฒัน์, ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : แสงแดดเพ่ือนเดก็, 
๒๕๕๒), ๒๔๕. 
 
 

 



๒๘๐ 
 

จดุเดน่ท่ีพบน้อยเชน่กนัคือ การแสดงสญัลกัษณ์ฝนสตัตรัตนะหรือฝนห่าแก้ว นบัวา่เป็น
ลกัษณะเฉพาะในจิตรกรรมกลุม่ล าปาง 
 ส าหรับส าหรับจิตรกรรมอิทธิพลรัตนโกสินทร์ดงัพบท่ีวิหารวดับญุวาทย์ฯ และวดัพระ
แก้วดอนเต้าฯ เน้นฉากขบวนเข้าเมืองเป็นอย่างยิ่ง เราพบมาก่อนหน้าแล้วในงานจิตรกรรมวดั
ราชาธิวาส กรุงเทพฯ ท่ีเน้นพืน้ท่ีฉากนครกณัฑ์ให้ยิ่งใหญ่กวา่ฉากอ่ืนๆ สิ่งท่ีปรับเปล่ียนไปเล็กน้อย
คือ การเน้นให้พระเวสสนัดรประทบันัง่คูก่บัพระชาลีเหนือกบูช้าง เชน่เดียวกบัพระนางมทัรีประทบั
คูพ่ระกณัหา ด้านหน้าขบวนเป็นฉากข้าราชการตัง้พานแวน่ฟ้ารับอยู่ด้านหน้าประตพูระนคร มี
ข้อสงัเกตวา่ ขบวนเสดจ็เข้าเมืองนี ้ หากเป็นการแสดงประทบันัง่เหนือช้างของงานจิตรกรรมใน
ระยะร่วมหรือหลงัจากทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐ บางแหง่นิยมรับแบบแผนการประทบันัง่แบบเป็น
คูเ่หนือช้างนี ้ดงัพบพระบฏวดับ้านสกั 
 สว่นจิตรกรรมวดับพุพาราม แสดงพระเวสสนัดรประทบัเหนือช้างน าขบวนเสดจ็เข้าสู่
เมืองสว่นจิตรกรรมวดัพระธาตดุอยสเุทพและวดัชยัพระเกียรติน์ัน้ ขบวนช้างด้านหน้าก าแพงประตู
พระนคร ซึง่นา่จะมีต้นแบบมาจากนครกณัฑ์ในแบบวดัราชาธิวาส กรุงเทพฯ (ภาพท่ี ๑๑๗) 

 

 
 
 
 

พระบฏวดับ้านสกั จิตรกรรมวดัชยัพระเกียรติ์ 

ภาพท่ี ๑๑๗ เปรียบเทียบฉากนครกณัฑ์ 
 

 



๒๘๑ 
 

๔.ลักษณะเฉพาะจิตรกรรมเวสสันดรชาดกกลุ่มล าปาง 
 

 ควรกล่าวก่อนวา่ หากแบง่ข้อมลูหลกัฐานงานจิตรกรรมในลุม่น า้วงัออกตามท่ีราบลุม่
น า้ สามารถแบง่ออกเป็น ๓ พืน้ท่ีคือ๓๗ 

 พืน้ท่ีลุ่มน า้วังตอนกลาง (ครอบคลมุพืน้ท่ี อ.เมือง ,อ.เกาะคา,อ.ห้างฉตัร, อ.แมท่ะ,อ.
แมเ่มาะ ในปัจจบุนั) เน่ืองจากเป็นศนูย์กลางอ านาจการเศรษฐกิจการเมืองในรัฐศกัดินาจารีต วดัจงึ
ได้รับการอปุถมัภ์โดยเจ้าเมืองและขนุนาง ท าให้งานศลิปกรรมหลายแหง่ยงัคงอยูจ่นปัจจบุนั เราพบ
งานจิตรกรรมท่ีมีอายใุนราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ ดงัตวัอยา่งจิตรกรรมวิหารน า้แต้ม วดัพระธาตุ
ล าปางหลวง แสดงความเก่ียวเน่ืองกบัศลิปะพมา่ สมยัคองบองอยา่งเดน่ชดั๓๘ งานจิตรกรรมใน
พืน้ท่ีนีย้งัคงมีอยู่ตอ่เน่ืองในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕  

 พืน้ท่ีลุ่มน า้วังตอนล่าง (ครอบคลมุพืน้ท่ี อ.เถิน ,อ.เสริมงาม, อ.สบปราบ, อ.แมพ่ริก
,ในปัจจบุนั) ในฐานะเป็นกลุม่เมืองหน้าดา่นในสมยัจารีตล้านนา และเป็นกลุม่วดัเครือข่ายงาน
พทุธศลิป์ของวดัพระธาตลุ าปางหลวงด้วย เราพบหลกัฐานท่ีแสดงความเก่ียวเน่ืองกบังานกลุม่
พืน้ท่ีล าน า้วงัตอนกลางมาอยา่งน้อยในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๒ อาทิ วดัเวียง เป็นต้น ส าหรับ
งานจิตรกรรมนัน้ พบว่ามีการเขียนขึน้โดยเลียนแบบจากภาคกลางในช่วงคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 
๒๕ ดงัพบในหอจ าศีล วดัอมุลอง อ.เถิน โดย “ป.เทพสิงห์” หรือนายปวน เทพสิงห์ พ.ศ.๒๔๗๐ 
อปุถมัภ์งานจิตรกรรมโดยนานหนานป้องและครอบครัวเครือญาต ิ โดยรูปแบบศลิปะแล้ว มีความ
คล้ายคลงึมากกบัฝีมือนายช่างปวน  สวุรรณสิงห์ ดงัตวัอยา่งภาพการปลงอสพุะกรรมฐานพบวา่มี
รูปแบบเชน่เดียวกบัวิหารวดัเกาะวาลกุารามซึง่ชา่งปวน สวุรรณสิงห์เขียนขึน้เม่ือ พ.ศ.๒๔๖๙ 
เชน่เดียวกบัฉากนครกณัฑ์ เวสสนัดรชาดก เป็นต้น  
 พืน้ท่ีลุ่มน า้วังตอนบน (ครอบคลุมพืน้ท่ี อ.แจ้หม่,อ.วงัเหนือ,อ.เมืองปาน,อ.งาว ใน
ปัจจบุนั) ปรากฏร่องรอยหลกัฐานงานพทุธศลิป์พืน้บ้านในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ เป็น
จ านวนมาก เราพบวา่งานจิตรกรรมมีรูปแบบลกัษณะเฉพาะกลุม่ อาทิ จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดั
สบลี อ.เมืองปาน เขียนเร่ืองทศชาตชิาดก และนิทานพืน้บ้านเร่ืองบวัรวงศ์หงส์อามาต์ , จิตรรรม
วิหารวดัศรีหลวง อ.แจ้หม่  เขียนรูปพระธาตปุระจ าปีเกิด (ปีเปิง้) ราวทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็นต้น 

                                                           

 ๓๗ ชาญคณิต อาวรณ์, “สถานภาพศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะในลุ่มน า้วงั,”  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ปริทศัน์  มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง   ๑ , ๑ (มกราคม – ธนัวาคม ๒๕๕๖) : ๖๙ – ๑๐๓. 

 ๓๘ สมพงศ์ คนัธสายบัว, “บทวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีน่าสนใจ : ภาพเขียนสีภายในวิหาร น า้แต้มวดัพระ
ธาต ุล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง” เมืองโบราณ ๑๑ , ๓ (กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๒๘) : ๑๐๙ – ๑๑๗. 

 



๒๘๒ 
 

 เราอาจเห็นพฒันาการงานจิตรกรรมในกลุม่ล าปางได้วา่ ในระยะแรกเร่ิมมี
ความส าคญัในพืน้ท่ีลุม่น า้วงัตอนกลาง ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ แล้วพบงานจิตรกรรมเพิ่มขึน้ใน
พืน้ท่ีราบลุม่น า้วงัตอนใต้และตอนเหนือ ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ในระยะเวลาดงักล่าว ปริมณฑลของ
ความเป็นพืน้ท่ีปกครองของเจ้าหลวงได้ดงึทรัพยากรจากท้องถ่ินเพิ่มมากขึน้ ขณะเดียวกนัการ
ขยายตวัของการค้าภายหลงัเส้นทางรถไฟก็เร่งสร้างปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนมากขึน้  ดงัตวัอยา่งกรณี
ของพืน้ท่ีราบลุม่น า้วงัตอนบน ดงัจะกลา่วตอ่ไป 

 เม่ือประมวลรูปแบบศลิปะ เพ่ือหาลกัษณะเฉพาะกลุม่งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก
กลุม่ล าปาง โดยมีประเด็นท่ีนา่สนใจคือ 
 
๔.๑ การผสมผสานจิตรกรรมแบบพม่า - รัตนโกสินทร์ในกลุ่มพืน้ที่ ลุ่มน า้วังตอนกลาง 
 จิตรกรรมวิหารวดัพระธาตลุ าปางหลวงและวดัแสงเมืองมา มีการวางผงัจิตรกรรทศ
ชาติชาดกครบ ๑๐ เร่ืองเหมือนกัน มีรูปแบบการวาดหลายตอนท่ีใกล้เคียงกัน ดังพบในเร่ืองวิธูร
บัณฑิตสิ่งท่ีน่าสนใจคือ ทัง้สองแห่งได้น าเทคนิคการวาดตัวภาพแบบงานจิตรกรรมพม่ามา
ผสมผสานกบัศลิปะรัตนโกสินทร์ ดงัเห็นนาฏลกัษณ์พระยากบลิยกัขราชแผลงศร เป็นต้น 
 กล่าวเฉพาะจิตรกรรมเวสสันดรชาดก เราท่ีวิหารวัดพระธาตุล าปางหลวง เน้นตัว
อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบอาคารทรงปราสาทยอดแบบพม่า ร่วมกับอาคารหลังคาคลุ่มท่ี
เป็นทรงจัว่ลดชัน้ในแบบพม่า ขณะท่ีตวัภาพเน้นวรรณะกษัตริย์ของพระเวสสนัดรทรงเคร่ืองแบบ
พม่า แต่สิ่งท่ีเหมือนกันหรือเป็นความนิยมมากปรากฏในการวาดภาพบุคคลสตรีท่ีให้เคร่ืองแต่ง
กายผ้าคลมุไหลน่ิยมเกล้ามุน่มวยผมในแบบตา่งๆ อยา่งใกล้เคียงกบัวฒันธรรมพมา่มาก 
 การเลือกรับปรับเปล่ียนให้แบบแผนของพม่ายังคงอยู่ และเลือกใช้แบบแผนของ
ศิลปะรัตนโกสินทร์นี ้ชีใ้ห้เห็นว่าช่างหรือผู้อปุถมัภ์งานช่างมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจแสดงออก 
ทัง้นีเ้ราจะพบวา่บทบาทงานศิลปะพม่าในเมืองล าปางในระยะคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นัน้ มา
พร้อมกบัการอปุถมัภ์ของกลุ่มคนพม่าในฐานะคนบงัคบัขององักฤษ ท าให้เกิดการเคล่ือนไหวของ
ผู้คนท่ีนบัเน่ืองอยู่กบักลุ่มช่างพม่าโดยตรง๓๙ ในขณะท่ีวฒันธรรมรัตนโกสินทร์ก็นบัเน่ืองอยู่กบัชน
ชัน้น า พร้อมกับการเคล่ือนไหวของผู้ คนในกลุ่ มข้าราชการและพ่อค้า ดังพบว่าภาพถ่าย

                                                           

 ๓๙ Chotima Chaturawong, “The architecture of Burmese buddhist monasteries in upper Burma and 
northern Thailand : the biography of trees ” (Thesis (Ph.D.)--Cornell University, 2003 ) 



๒๘๓ 
 

เค้าสนามหลวง อันเป็นท่ีท าการของข้าราชการท่ีมาจากเจ้านายท้องถ่ิน ๔๐ ก็มี รูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์อยา่งชดัเจน 
 ลกัษณะทวิลกัษณ์ในงานจิตรกรรมยงัพบอีกท่ีพระบฏวดัปงสนกุ กล่าวคือ พระบฏชดุ
แรกมีแบบแผนศิลปะนับเน่ืองกับศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างมาก  แต่ก็ยังคงสอดแทรกแบบแผน
ศิลปะล้านนาท่ีได้รับการปรับปรุงจากพม่ามาแล้ว  เห็นได้จากการเลือกเขียนวรรณะกษัตริย์ของ
พระเวสสันดรให้เป็นแบบรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับนางมัทรีและสองกุมารท่ีรัดเกล้าคล้ายไว้จุก
สวมทบัด้วยเคร่ืองประดบัหรือพวงดอกไม้ตามขนบบตุรหลานเจ้านายในราชส านกักรุงเทพฯ๔๑ หรือ
หรือการเขียนภาพนางอมิตตดาท่ีไว้ทรงผมรัดเกล้าแบบพมา่แตนุ่ง่หม่ผ้าสไบ เป็นต้น 
 เราพบว่าจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในพืน้ท่ีลุ่มน า้วังตอนกลางในช่วงคร่ึงหลังพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ ไม้เน้นขนบตามแบบการเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี หากแต่ยงัคงสืบทอด
แบบแผนท่ีได้รับการผสมผสานจนกระทัง่เป็นลกัษณะเฉพาะไปแล้ว ดงัพบท่ีพระบฏวดับ้านสกั วดั
ทุง่คา เป็นต้น 
 
๔.๒ รูปแบบเฉพาะกัณฑ์ 
 ๔.๒.๑ กัณฑ์ทศพร ฉากท่ีพบว่าเป็นแบบแผนจิตรกรรมเวสสันดรชาดก ทัง้ใน
จิตรกรรมฝาผนงัและพระบฏ เราพบวา่ฉากทศพร แสดงพระอินทร์ประทานพรนางผุสดีในปราสาท
ท่ีรองรับด้วยเศียรช้าง เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีพบจิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปาง
หลวง พระบฏวดันาคตหลวง พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ และ ๒  จิตรกรรมฝาผนงัวดับ้านก่อ และ
พระบฏวัดทุ่งคา ท่ีมาของการแสดงออกนี ้น่าจะมาจากคติการจ าลองปราสาทไพชยนต์มหา
ปราสาท และเน้นย า้ความส าคญัของพระอินทร์ในฐานะเทพสงูสดุในพทุธศาสนา 
 เราพบว่าฉากทศพรนี ้ซึ่งแสดงออกเหมือนหรือใกล้เคียงกันมากอีกประการหนึ่งคือ 
แสดง เทวดาฟ้อนร าขนาบข้างปราสาทและการบรรเลงดริุยะดนตรี เราพบเพียง ๒ แห่งเท่านัน้คือ 
พระบฏวดัปงสนุกชดุ ๒ และพระบฏวดัทุ่งคา จึงเป็นท่ีมาของข้อสนันิษฐานว่า พระบฏวดัปงสนุก
(ทัง้ชุด ๑ และ ๒) น่าจะเป็นต้นแบบให้กับพระบฏวัดทุ่งคาและหรือจิตรกรรมวิหารวัดบ้านก่อ  
รวมถึงพระบฏวดับ้านสกัด้วย  
 

                                                           

 ๔๐ ดใูน เธียรชาย  อกัษรดิษฐ์, หอค า คุ้มแก้ว: มณีแสงแห่งนคราศิลป์สถาน ขัตติยา  ธานี (เชียงใหม่: 
โชตนา, ๒๕๔๘), ๓๙. 

 ๔๑ ดใูน สาระ มีผลกิจ, ราชส านักฝ่ายในสมัยรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๑) 



๒๘๔ 
 

 ๔.๒.๒ กัณฑ์วนปเวสน์  การเปล่ียนภาพเหตกุารณ์การทานม้าเทียมราชรถ ให้เห็น
กลุ่มพราหมณ์จากเมืองกลิงครัฐประคองมือรองรับการทานจากพระเวสสันดร ต่อเน่ืองจาก
พราหมณ์แบกราชรถ และพระเวสสนัดรและนางมทัรีด าเนินพระบาท อุ้มสองกมุาร ถือพวงดอกไม้
ในพระหัตถ์ ก่อนเสด็จสู่บรรณศาลาเมืองเจตตราษฎร์ โดยนิยมแสดงสญัลกัษณ์ “ขนัเชิญ” เป็น
ภาพทานฉากเหล่าเสนาอ ามาตย์และเจ้าเมืองทูลเชิญให้พระเวสสันดรครองเมืองเจตตราษฎร์ 
(ภาพท่ี ๑๑๘) 
 

 
 
 
 

 ๔.๒.๓ กัณฑ์ชูชก นิยมวาดฉากบ้านนางอมิตตดา ชูชกขอนางอมิตตดา เหล่านาง
พราหมณีแสดงอากบักริยาแบบหญิงชาวบ้านรุมดานางอมิตตดา โดยนิยมแสดงสญัลกัษณ์เครือง
ใช้ของเหล่าแม่ค้า เช่น คานหาบ,กระบวย เป็นต้น นางอมิตตดาใช้มือป้องหน้าร้องไห้มาหาชชูกท่ี
หน้าเรือน  ชชูกแสดงกริยาอ าลานางอมิตตดาเพ่ือไปขอสองกมุาร รวมทัง้ภาพพรานเจตบุตรเล็ง
หน้าไม้ไปท่ีชูชกขณะชูชกอยู่บนต้นไม้ท่ีนิยมให้เห็นรวงผึ่ง และพรานเจตบุตรมอบขาเนือ้ทราย
ให้กบัชชูก (ภาพท่ี ๑๑๙) 

 
 

พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

 
ภาพท่ี ๑๑๘ เปรียบเทียบฉากวนปเวสน์ เวสสนัดรชาดกกลุม่ล าปาง 
 

 



๒๘๕ 
 

 
 
 
 

 ๔.๒.๔ กัณฑ์กุมารบรรพ์ นิยมแสดงภาพสองกมุารขึน้มาจากการหลบอยู่ในสระรูป
เรขาคณิต( สระโบกขรณี) แสดงพระชาลีก้มกราบพระบาทพระเวสสนัดร รวมทัง้ภาพชูชกมดัสอง
กมุารด้วยเชือกเพ่ือเดนิทางออกจากป่าหิมพานต์ นิยมแสดงให้เห็นความดรุ้ายของชชูกด้วยการเงือ้
ไม้ตีสองกุมาร รวมทัง้ภาพชูชกหกคะเมนจากเชือกท่ีผูกมดัสองกุมารขาหลุดระหว่างทาง(ภาพท่ี 
๑๒๐) 

 ๔.๒.๕ กัณฑ์มัทรี จุดเด่นคือราชสีห์ท่ีเทวดาแปลงมาขวางนางมทัรีนัน้ นิยมแสดง
คล้ายคชสีห์มากกว่า เช่นเดียวกบันาฏลกัษณ์การประคองอญัชลีเหนือเศียรของนางมทัรี ในฉากนี ้
จะแสดงสญัลกัษณ์รูปพระจนัทร์เปลง่ล้อมด้วยเส้นรัศมีเพ่ือให้ความหมายว่าเกิดขึน้ในเพ็ญขึน้ ๑๕ 
ค ่า รวมทัง้ภาพพระเวสสนัดรประคองร่างนางมทัรีจากอาการสลบ  (ภาพท่ี ๑๒๑) 

 ๔.๒.๖ กัณฑ์มหาราช แสดงภาพชชูกรับประทานอาหารในปราสาท ท่ามกลางเหล่า
นางสนมภาพทวารของชชูกเปิดก่อนถึงกาลกริยา ขบวนปลงศพชชูก น าศพไว้ท่ีใต้ต้นไม้มีเหล่าแร้ง
มาบินตอมศพ จดุเดน่คือนิยมให้เห็นภาพบคุคลผู้ทลุลภาพหรือพิการท าหน้าท่ีตา่งๆ ในชบวนศพ 
เช่นเดียวกับภาพภิกษุนอกรีตท่ีรับหน้าท่ีปลงศพชชูก อาจกล่าวได้ว่า ภาพการปลงศพชูชกถือว่า
ได้รับความนิยมมากทัง้ในพระบฏและจิตรกรรมฝาผนงักลุม่ล าปาง  (ภาพท่ี ๑๒๒) 

 

พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

 
ภาพท่ี ๑๑๙ เปรียบเทียบฉากชชูก  เวสสนัดรชาดกกลุม่ล าปาง 
 

 



๒๘๖ 
 

 
 
 
 

 
 
 

พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

 

ภาพท่ี ๑๒๐  เปรียบเทียบฉากกณัฑ์กมุารบรรพ์  เวสสนัดรชาดกกลุม่ล าปาง 
 

 

ภาพท่ี ๑๒๑  เปรียบเทียบฉากกณัฑ์มทัรี  เวสสนัดรชาดกกลุม่ล าปาง 
 

 



๒๘๗ 
 

 
 
 
 

 ๔.๒.๗ กัณฑ์ฉกษัตริย์ แสดงภาพเหล่ากษัตริย์ทัง้หก พบกันด้านหน้าอาศรมพระ
เวสสนัดร สญัลกัษณ์เม็ดฝนโบรขรพรรษท่ีพระอินทร์เนรมิตมาให้เหล่าหกกษัตริย์ฟืน้จากอาการ
เศร้าโศกจนเป็นลมสลบไป 

 ๔.๒.๘ นครกัณฑ์ แสดงพระชาลีทรงม้าน าขบวน ล าดบัให้เห็นการแยกส่วนประกอบ
ของกษัตริย์ทัง้หกตามล าดบั โดยมีพระเวสสนัดรประทบัช้างปัจจยันาเคนทร์เข้าสู่เมืองเชตดุรนครสี
พี (ภาพท่ี ๑๒๓) สิ่งท่ีนิยมร่วมกนัทัง้ในงานจิตรกรรมฝาผนงัและพระบฏคือ แสดงสญัลกัษณ์แถว
เม็ดฝนสัตตรัตนะ(ฝนห่าแก้ว) ตกลงสู่ปราสาทท่ีประทับ โดยมีพระเวสสันดร ประทับนั่งกลาง
ปราสาท พระหตัถ์ถือทรงดาบ “สรีกญัไชย” อนัเป็นสญัลกัษณ์มงคลของกษัตริย์  

 
 

พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๑ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 

ภาพท่ี ๑๒๒  เปรียบเทียบฉากกณัฑ์มหาราช  เวสสนัดรชาดกกลุม่ล าปาง 
 

 



๒๘๘ 
 

 
 
 
 
 
๔.๓ ข้อสังเกตเฉพาะพระบฏวัดทุ่งคาและจิตรกรรมวัดบ้านก่อ 

 จากการพิจารณาพระบฏวัดทุ่งคาและจิตรกรรมวัดบ้านก่อ เราพบว่าแม้เขียนขึน้
ในช่วงทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๕๐๐ แต่มีรูปแบบท่ีอาจสืบเน่ืองไปถึงต้นแบบในกลุ่มลุ่มน า้วัง
ตอนกลาง ว่าเราพบว่าวิธีการเขียนภาพเน้นลายเส้น จดุสงัเกตคือ เขียนภูเขาหรือโขดหินเป็นเส้น
โค้งม้วนปลายซึ่งน่าจะคล่ีคลายมาแล้วในระยะหลงัพระบฏวดันาคตหลวง(พ.ศ.๒๔๔๒) ดงัพบท่ี
พระบฏวดัปงสนกุชดุท่ี ๒ เชน่กนั  

 การสอดแทรกตวัภาพพราหมณ์หรือภาพข้าราชบริพาร ให้สวมเสือ้และโพกหวั น่าจะ
หมายถึงกลุม่ไทใหญ่ท่ีเข้ามาพร้อมกบักลุ่มชนพม่าในสมยัค้าไม้หรือก่อนหน้านัน้ (เราพบเช่นกนัท่ี
พระบฏวัดพระยืน เมืองล าพูน) ตวัภาพบุคคลท่ีคลุมผ้าทัง้ตวัให้เห็นแต่ใบหน้า  เราพบร่วมกับ
จิตรกรรมฝาผนงัวดัสบลี  หรือแม้แต่วิธีการขยายภาพเขียนให้เป็นแบบการเล่าเร่ือง โดยเน้นกลุ่ม
ภาพบุคคลจ านวนมาก แสดงกริยาต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ทาง
ประวตัศิาสตร์ เราพบวา่พระบฏวดัทุ่งคา แสดงภาพบคุคลชายนอนสบูฝ่ิน เป็นต้น อีกอารมณ์หนึ่ง
ในพระบฏคือ ภาพสงัวาสหรือการแสดงภาพเปลา่เปลือยส่วนล่างหรือแสดงให้เห็นอวยัวะเพศ เป็น
ต้น เราจะไม่พบมาก่อนในกลุ่มจิตรกรรมในพืน้ท่ีลุ่มน า้วงัตอนกลางหรือจิตรกรรมท่ีอุปถัมภ์โดย
เจ้านายหรือพอ่ค้าคหบดี ในพืน้ท่ีศนูย์กลางเศรษฐกิจการเมือง 

ภาพท่ี ๑๒๓ ลายเส้นนครกณัฑ์ พระบฏวดัปงสนกุ ชดุท่ี ๒ 
 



๒๘๙ 
 

 เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ กลุ่มงานจิตรกรรมพืน้บ้านหลายแห่งในลุ่มน า้โขง๔๒ ท่ีห่างไกลจาก
ขอบเขตศนูย์กลางอ านาจ ก็นบัเน่ืองกบัวิธีการแสดงออกดงักล่าว เราสามารถตีความได้ว่า ๑) วิธี
คดิแบบเพศ อนัเป็นปรกตวิิสยัเชิงโลกีย์สามารถส่ือสารให้ผู้คนได้วา่ ความสนกุเร่ืองเพศเป็นบอ่เกิด
แห่งกิเลศตณัหา ๒) เร่ืองเล่าเชิงโลกีย์วิสยั เป็นส่ือท าให้ผู้คนสนใจคดีธรรม เป็นการผนวกเอาคดี
โลกมาไว้เป็นสว่นหนึง่ของคดีธรรม เพ่ือให้ผู้ชมได้เกิดจดุผอ่นคลายทางสายตา 

 นอกจากนัน้ การบนัทกึภาพการแสดงการละเล่นตา่งๆ ไว้ ดงัเห็นจากการไตร่าวเชือก, 
การตีลงักาเสาเดียว, การต าครกบนหน้าอก, การเป่าเรือ  ฯลฯ เราพบว่ารูปแบบนีน้่าจะสมัพนัธ์กบั
วรรณกรรมเวสสันดรชาดกล้านนา  เราพบว่าอรรถกถาเวสสันดรชาดก กัณฑ์นครกัณฑ์ นิบาต
ชาดกไมก่ลา่วถึงการจดังานร่ืนเริงเม่ือพระเวสสนัดรกลบัเข้าเมืองสีพี แตเ่วสสนัดรชาดกฉบบัไผ่แจ้
เรียวแดงกล่าวถึงการละเล่นพืน้เมืองไว้ “...บางพร่องก็คาบฆ้อนลืน บางพร่องก็กลืนเรือใหย่ บาง
พร่องก็ไตส่ะเดียงหนงั...บางพร่องก็บา่วชานดาบ...” ๔๓ (ภาพท่ี ๑๒๔) 

 ส าหรับการละเล่นยวนหกนัน้ สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นการละเล่นพืน้บ้าน (กายกรรม
บนพืน้ท่ีสูง) มีการบนัทึกการเล่นยวนหกมาก่อนแล้วในเหตกุารณ์ตอนฉลองพระธาตหุริภุญไชย  
เมืองล าพนู ปรากฏในวรรณกรรมโคลงนิราศหริภุญไชย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี  ๒๑๔๔ และมีการ
บนัทกึเป็นภาพจิตรกรรมในสมดุภาพไตรภมูิฉบบัล้านนา อกัษรธรรมล้านนา อายรุาวพทุธศตวรรษ
ท่ี ๒๔ เชน่กนั๔๕ 
  จากการพิจารณารูปแบบดงักลา่วข้างต้น มีความเป็นไปได้สงูวา่ จิตรกรรมทัง้สองแหง่
นา่จะเขียนขึน้โดยบคุคลเดียวกนัหรือกลุม่เดียวกนั หากเป็นไปได้เชน่กันวา่น่าจะเขียนขึน้โดยหลวง
พอ่ป้อจิตรกรรมทัง้สองแหง่นีชี้ใ้ห้เห็นวา่ ขนบจิตรกรรมพืน้บ้านในช่วงทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๕๐๐ 
นัน้ ยงัคงมีบางสว่นท่ีไมเ่ลือกรับแบบภาคกลางหรือเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี  
 

                                                           

 ๔๒ ต๊ิก แสนบญุ, “ เพศ...วิถี ท่ีศิลปะงานช่าง,” ศิลปวัฒนธรรม ๓๓, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๕๔) : ๖๐ – ๖๓. 
 ๔๓ อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง (เชียงใหม่: ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม 

ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือขา่ยสืบสานภมูิปัญญาล้านนาของโฮงเฮียนสืบสานภมูิปัญญาล้านนา, ๒๕๔๕),๔๙๓. 
 ๔๔ เกรียงไกร เกิดศิริ, “โคลงนิราศหริภุญไชย : ในฐานะหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่และเมือง

ล าพนู,” ใน  ๑๐๐ เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย, เล่มท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วิจยั, ๒๕๕๒), ๖๖. 

 ๔๕ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้
แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๔๗) 



๒๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จิตรกรรมฝาผนงัวดับ้านก่อ 

สมดุภาพไตรภมูิอกัษรธรรมล้านนา 

ภาพท่ี ๑๒๔  เปรียบเทียบภาพการละเลน่ยวนหกและการเป่าเรือ 
ท่ีมา : กรมศลิปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, ๒๕๔๗),ภาพท่ี ๗๗. 
 



๒๙๑ 
 

๔.๔ การออกแบบฉากนครกัณฑ์ 
 ลกัษณะเฉพาะนีพ้บในกลุม่จิตรกรรมฝาผนงัล าปาง กล่าวคือ ภาพฉากนครกณัฑ์ แบง่

ออกเป็น ๒ ระนาบคือแนวนอนด้านบนเป็นฉากการเดนิทางไปรับพระเวสสนัดรและนางมทัรี 
แนวนอนด้านลา่งเป็นฉากการเดนิทางกลบัของกษัตริย์ทัง้ ๖ พระองค์ ลกัษณะเดน่คือการวาดภาพ
ฝนโบกขรพรรษ เป็นแนวชอ่งเส้นตรงภายในวาดรูปวงกลมเรียงตอ่เน่ืองจากบนลงลา่ง เป็น
สญัลกัษณ์ของฝนโบกขรพรรษเม่ือครัง้กษัตริย์ทัง้หมดพบกนัและเข้าในพระราชวงันครสีพี เป็นต้น 
ลกัษณะเดน่ของฉากนครกณัฑ์ในจิตรกรรมฝาผนงักลุม่ล าปางนี ้ พบวา่มีลกัษณะร่วมกนัทัง้ใน
จิตรกรรมวดันาแสง่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง อีกด้วย (ภาพท่ี ๑๒๕) 

 มีข้อสนันิษฐานวา่ ฉากนครกณัฑ์ของกลุม่ล าปางนี ้ สมัพนัธ์อยา่งยิ่งกบัการออกแบบ
จิตรกรรมของกลุม่ศลิปะลงักา ในประเดน็ของการวางภาพเป็นบนกรอบส่ีเหล่ียมและแสดง
เหตกุารณ์ตามแบบแนวนอนตอ่เน่ืองเป็นล าดบั ทัง้นีไ้ม่พบรูปแบบนีใ้นจิตรกรรมเวสสนัดรของกลุม่
เชียงใหม ่

 ส าหรับกลุม่เชียงใหมน่ัน้ จิตรกรรมวดับวกครกหลวง และวดัป่าแดดมีลกัษณะร่วมกนั
คือ เป็นกลุม่ภาพขนาดเล็กภายในกรอบส่ีเหล่ียม อนัเป็นลกัษณะเดน่ท่ีอาจรับอิทธิพลจากงานปัก
ผ้าแบบพมา่-ไทใหญ่ รวมถึงจิตรกรรมแบบพมา่ด้วย ซึ่งอิทธิพลจิตรกรรมแบบพมา่นีจ้ะพบร่วมกนั
กบัจิตรกรรมวดัพระธาตลุ าปางหลวงด้วย กลา่วคือ มีการใช้เส้นสินเทาขนาดใหญ่(สีด า) กัน้เป็น
กลุม่ภาพตา่งๆ  

 ในขบวนรับพระเวสสนัดรและนางมทัรีกลบัพระนครสีพีนัน้ เวสสนัตรชาดก(ฉบบัไผแ่จ้
เรียวแดง) ได้บรรยายถึงรูปขบวนไว้วา่ “...โอโรธา จ กมุารา จ ฝงูหมูก่มุมารไปก่อนหน้า หลานแก้ว
ก าพร้าช่ือว่ากณัหาชาลี...”๔๖ หมายถึงในขบวนนัน้เป็นการให้พระกณัหาและชาลีน าหน้าขบวน 
นอกจากนัน้ยงักล่าวถึงเครืองดนตรีชนิดหนึง่ในขบวนวา่ “...หมู่ค้องกลองฅบุชมุ...” หมายถึงกลอง
ชมุ อนัเป็นกลองประกอบขบวนของชนชัน้น าในล้านนาสมยัจารีจ จิตรกรรมฝาผนงักลุม่ล าปางได้
แสดงความหมายของฉากนีไ้ว้อยา่งชดัเจน (วดันา่แสง่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง) (ภาพท่ี ๑๒๖,๑๒๗) 

 อนึง่ ขอขยายความเร่ือง “กลองชมุ” ในฐานะท่ีวรรณกรรมและจิตรกรรมได้กลา่วบนัทึก
ไว้ อนัมีความส าคญัตอ่การศกึษาประวตัศิาสตร์ดนตรี พบวา่เป็นวงกลองชนิดประกอบขบวนท่ีนิยม
ในล้านนา อย่างน้อยท่ีสดุมีหลกัฐานวา่ เคยใช้ประกอบขบวนรับเสดจ็พระราชายาเจ้าดารารัศมี เม่ือ

                                                           

 ๔๖ อดุม รุ่งเรืองศรี,เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง, ๔๖๐. 



๒๙๒ 
 

ครัง้เยือนนครเชียงใหม ่ พ.ศ.๒๔๕๑ และการรับเสดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร 
เยือนนครล าปาง๔๗  

 
 

 

                                                           

 ๔๗ ยทุธพร นาคสขุ, “ วงกลองคมุ(วงกลองชมุ) : วงกลองท่ีถกูลืม,”  ใน ซาวห้าขวบเข้า หมู่เฮาชาวพืน้บ้าน
ล้านนา, ภเูดช แสนสา,บรรณาธิการ (เชียงใหม:่ นพบรีุการพิมพ์,๒๕๕๔), ๑๐๑ – ๑๑๐. 

ภาพท่ี ๑๒๕   พระกณัหาน าขบวนเสดจ็เข้าสูเ่มือง จิตรกรรมวดันาแสง่  
 



๒๙๓ 
 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๑ 

๒ 

๓ 

ภาพท่ี ๑๒๗ ฝนสตัตะรัตนะในฉากนครกณัฑ์ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกลุม่ล าปาง 

ภาพท่ี ๑๒๖ เปรียบเทียบการออกแบบฉากนครกณัฑ์ จิตรกรรมกลุม่ล าปาง 

 



๒๙๔ 
 

๕.ตัวภาพส าคัญของเร่ืองและการแสดงออก 
๕.๑ พระเจ้าสัญชัย และพระนางผุสดี  
  โดยทัว่ไปจะวาดให้ทัง้สองพระองคท์รงเคร่ืองวรรณะกษัตริย์ โดยผสมผสานรูปแบบ
ระหวา่งศลิปะพมา่ - ไทใหญ่กบัรัตนโกสินทร์ การวาดบคุคลชายชัน้สงูในรูปแบบนี ้ พบเชน่กนัใน
จิตรกรรมล้านนาในระยะเวลาใกล้เคียงกนั เชน่ จิตรกรรมวิหารลายค า วดัพระสิงห์ฯ เชียงใหม่ เป็น
ต้น ส่วนนางมทัรีนัน้ยงัคงนุ่งห่มตามแบบจารีต โดยนิยมแสดงให้เห็นความเป็นสตรีเพศ โดยนุง่
ผ้าถงุหรือผ้าซิ่น สมัพนัธ์กบัการนุง่ผ้าในชีวิตประจ าวนัของแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
กลุม่ชาตพินัธุ์ในลุม่น า้โขง ท่ีเน้นผ้านุง่ใช้ส าหรับชว่งลา่งของร่างกาย ส่วนชว่งบนอาจมีผ้าหม่หรือ
ผ้าแถบพนัหรือผกูหรือคลมุร่างกายสว่นบนเอาไว้ ส าหรับการวาดเสมือนจริงนิยมวาดผ้าซิ่นสตรีให้
เป็นลายขวาง หรือท่ีเรียกวา่ “ลายตา๋” ๔๘ บางแหง่แสดงผ้าคลมุไหลท่ัง้สองและมีการเกล้าผมมุน่
มวยเชน่เดียวกบัท่ีพบในจิตรกรรมพมา่ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ – ๒๔  
   
๕.๒ พระเวสสันดรและพระนางมัทรี 
  สถานภาพของพระเวสสนัดรในฐานะวรรณะกษัตริย์ นิยมวาดให้มีรูปแบบเชน่เดียวกบั
พระเจ้าสญัชยั ดงักลา่วมาข้างต้น นิยมวาดให้มีรูปแบบเชน่เดียวกบัพระก็นิยมวาดให้เห็นการนุง่หม่
หนงัเสือ โดยนุง่คลุม่ร่างกายสว่นบนแบบเฉียงพระองัสาขวา  สวมหมวกคล้ายลอมพอกแบบเพศ
ฤาษี สว่นนางมทัรีในฐานะวรรณะกษัตริย์นิยมวาดให้มีรูปแบบเชน่เดียวกบัพระนางผสุดี  นิยมวาด
ให้มีรูปแบบเชน่เดียวกบัพระก็มีรูปแบบใกล้เคียงกบัพระเวสสนัดร  
  เราพบวา่ การเกล้าผมสตรีเพศในงานจิตรกรรมล้านนา อาจแบง่ออกเป็น ๔ รูปแบบ๑)
เกล้าผมในแบบจิตรกรรมพม่า อาจเกล้าเป็นทรงสงูปลอ่ยชายผมให้โค้งลง หรืออาจครอบสวมยอด
ทรงกรวย นิยมในชนชัน้สงูของพมา่ ๒)เกล้ารัดผมให้ปอยผมเป็นหว่ง(มีวงโค้ง) อนัเป็นแบบแผน
หนึง่ของสตรีล้านนา หรือท่ีเรียกวา่ “เกล้าวิดหว้อง”  ๓ ) เกล้าผมช้อง คือ การน าผมปลอมปอยหนึง่
(เรียกวา่ช้องหรือจ้อง) ไปเสริมให้มุน่มวยผมมีขนาดใหญ่ขึน้ หรือท่ีเรียกว่า “เกล้าผมอัว่จ้อง”๔)เกล้า
ผมแบบญ่ีปุ่ น เป็นการเกล้าเลียนแบบสตรีญ่ีปุ่ น ดงัพบวา่นิยมมากในชว่งสมยัพระราชชายาเจ้า
ดารารัศมี(ราวทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๕๐๐)๔๙(ภาพท่ี ๑๒๘) 

                                                           

 ๔๘ วิถี พานิชพนัธ์, เอกสารประกอบการสอนกระบวนวชิาสิ่งถักทอและผ้าไท (เชียงใหม่: ภาควิชาศิลปะ
ไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๖), ๑๗ – ๑๙. 

 ๔๙ ดใูน จิรชาติ สนัตะยศ,พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (กรุงเทพฯ: มติชน,๒๕๕๑) 



๒๙๕ 
 

 เราพบร่องรอยการวาดภาพนางมทัรีไว้ในสมดุภาพไตรภูมิฉบบัอกัษรธรรมล้านนา อายรุาว
พทุธศตวรรษท่ี ๒๔๕๐ แสดงมทัรีหาบกระปงุและเสียม นางมทัรีแตง่กายผ้านุ่งลายดอก ห่มผ้าพาด
บ่า สวมชฎาฤาษี รูปแบบชฎานีค้งได้รับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์มาแล้วอย่างชัดเจน (ภาพท่ี
๑๒๙)สะท้อนให้เห็นแบบแผนท่ีสืบทอดภาพมัทรีในงานจิตรกรรมล้านนาในระยะพุทธศตวรรษท่ี 
๒๕  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕๐ กรมศิลปากร,สมุดภาพไตรภูมฉิบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม, ๗๘. 

ผู้หญิงแมค้่าหาบของไปตลาด การเกล้าผมสตรี 

ภาพท่ี ๑๒๘ บคุลิกสตรีคนเมืองล้านนา 
ท่ีมา : สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 



๒๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 
๕.๓ พระกัณหาและชาลี 
  เน่ืองจากสองกมุารมีสถานภาพเชน่เดียวกบัพระเวสสนัดรและนางมทัรี ดงันัน้การเขียน
สถานภาพผา่นเคร่ืองแตง่กายจงึก าหนดได้ง่ายว่าอยูใ่นเพศฤาษีหรือวรรณะกษัตริย์ หากแต่
แตกตา่งไปตามรูปแบบศลิปะท่ีได้รับอิทธิพลมาเชน่กนั อยา่งไรก็ดี ดเูหมือนวา่การเน้นบรุุษเพศใน
งานวรรณกรรมและจิตรกรรมจะให้พระชาลีเป็นโครงสร้างหลกัเสมอ ทัง้ในตอนกราบพระบาทพระ
เวสสนัดร การน าขบวนช้างปัจจยันาเคนทร์ไปรับพระเวสสนัดร การทรงม้าน าขบวนพระเวสสนัดร
และนางมทัรีเข้าสูพ่ระนคร 
  ควรกล่าวด้วยว่า แนวคดิชายเป็นใหญ่(Patriarchy) เป็นพืน้ฐานส าคญัของสงัคม
อินเดียโบราณ การประกอบสร้างแนวคดินี ้ เราเห็นคตขิองความเป็นหญิงนีไ้ด้คอ่ยๆมีพฒันาการ
ผา่นการสง่ตอ่ระหวา่งวฒันธรรม ในสงัคมท่ีเพศชายเป็นใหญ่ มีรากฐานทางความคดิแบบคูต่รง
ข้าม(Binary opposition) มนัได้สร้างกลไกและกระบวนการตา่งๆท่ีจะคอยกดทบัและสร้างวาท

นางมทัรีในสมดุภาพไตรภมูิฉบบัอกัษรธรรม
ล้านนาและอกัษรขอม 

พระบฏวดัปงสนกุ ชดุ ๒ 

  

ภาพท่ี ๑๒๙  เปรียบเทียบภาพนางมทัรี 
ท่ีมา : กรมศลิปากร, สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี  
(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร,๒๕๔๒), ภาพท่ี ๕๑. 
 
 



๒๙๗ 
 

กรรมการเป็นรองของสตรีเพศอยู่ตลอดเวลา๕๑ เราจงึพบวา่สองกมุารนี ้ ฉากวรรณกรรมได้แสดงให้
เห็นถึงการชว่ยเหลือของพระชาลีท่ีมีตอ่พระกณัหาในระหวา่งท่ีชชูกน าสองกมุารเข้าป่า จิตรกรรม
เวสสนัดรชาดกบางแหง่จงึเลือกน าเสนอพระชาลีมากกวา่พระกณัหา 
 
๕.๔ นางอมิตตดาและชูชก 
  ชชูกอยูใ่นวรรณะพราหมณ์ วรรณกรรมบรรยายไว้ตรงกนัวา่ไมส่วมเสือ้ มีถงุและไม้เท้า 
หน้าตาอปัลกัษณ์ รายละเอียดบางประการแตกตา่งกนั เชน่ บางแหง่สวมหมวกและคล้องสาย
ประค า เป็นต้น สว่นนางอมิตดานัน้จิตรกรรมแบบประเพณียงัคงรูปแบบเชน่เดียวกบัสตรีใน
วฒันธรมพมา่ อยา่งไรก็ดีเม่ือวฒันธรรมการแตง่กายและรสนิยมเปล่ียน ภาพนางอมิตตดาอนัเป็น
หญิงท่ีสวยท่ีสดุในหมูบ้่านก็เปล่ียนตาม เชน่ นางอมิตดาในจิตรกรรมวดับพุพาราม จ.เชียงใหม ่
พ.ศ.๒๔๗๕ แสดงภาพรสนิยมความงามแบบสมยัใหม่คือ นุง่ซิ่น สวมเสือ้คอกระเช้า เป็นต้น  
  การก าหนดรสนิยมโดยให้กรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลางการก าหนดความงามสมยัใหมน่ัน้ 
สะท้อนให้เห็นวา่ ผู้คนในชมุชนท้องถ่ินในช่วงทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็นต้นมา เป็นผลจากกการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างอ านาจแบบจารีตไปสูร่ะดบัปัจเจก ท่ีผู้คนเร่ิมมีตวัตนมากขึน้สามารถเลือกรับ
รสนิยมได้ นบัว่าส่ือและการตลาดท่ีเร่ิมเข้าถึงผู้คนเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้ “ภาพ” นางอมิตตดา
เปล่ียน   แตส่ิ่งท่ีไมป่รับเปล่ียนไปตามกาลเวลาและบริบทใดเลยในการสร้างตวัภาพคือ “ชชูก” 

 นอกจากนัน้ การคงความเป็นพืน้บ้านตามขนบยงัคงอยูเ่สมอทา่มกลางการผสมผสาน
รูปแบบจิตรกรรมพม่า – รัตนโกสินทร์ เราเห็นได้ชัดเจนจากภาพเล่าเร่ืองชูชก ตัง้แต่กัณฑ์ชูชก
เร่ือยไปจนถึงกณัฑ์มหาราช สิ่งท่ีนา่สงัเกตคือ นาฏลกัษณ์ชชูก ได้ถกูเน้นความส าคญั(แม้ในแง่ลบ) 
มากขึน้ในจิตรกรรมตัง้แตช่ว่งกลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ เป็นต้นไป กล่าวคือ มิได้แสดงลกัษณะของ
วรรณะพราหมณ์ หากแตแ่สดงลกัษณะชาวบ้านผู้ เป็นบรุุษโทษมากกว่า(ภาพท่ี ๑๓๐) 

 
๕.๕ พรานเจตตบุตรและอัจจุตฤาษี 
  ภาพพรานเจตตบตุรในสมดุภาพไตรภมูิฉบบัอกัษรธรรมล้านนา อายรุาวพทุธศตวรรษ
ท่ี ๒๔ นุง่ผ้าเต่ียว ถือหน้าไม้ เราพบวา่การเขียนภาพพรานเจตบตุรจะแสดงอาวธุประจ ากายนีเ้สมอ 
อาจแตกตา่งกนัในรายละเอียดเล็กน้อย ดงัพบการแตง่กายท่ีใช้ผ้าโพกศรีษะคล้ายกบักลุม่พมา่ – 

                                                           

 ๕๑ จกัรกฤษ กมทุมาศ, “การบ าเพ็ญตบะของสตรีเพศ หนทางสู่ความสมบรูณ์แห่งตวัตน,” วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal ๖ , ๓ (เดือนกนัยายน – ธนัวาคม ๒๕๕๖) : ๒๔๘ – ๒๖๒.  
 



๒๙๘ 
 

ไทใหญ่ นิยมวาดให้เห็นร่องรอยการสกัหมกึท่ีขา ส่วนอจัจตุตฤาษี นุง่หม่หนงัเสือ สวมชฎา ชา่ง
เขียนบางแหง่แสดงการถือผดั หรือคล้องสายลกูประค า  
 

 
 
 

๕.พัฒนาการจิตรกรรมเวสสันดรชาดก 
 เม่ือเราเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนงักบัจิตรกรรมพระบฏ พบวา่เป็นงานท่ีเขียนขึน้ไม่
เก่าไปกวา่พทุธศตวรรษท่ี ๒๕ หากมองถึงแหลง่ท่ีตัง้ของงานจิตรกรรมพบวา่มีความนิยมมากใน
พืน้ท่ีเชียงใหม ่ ล าพนู และล าปาง ในมิตขิองพืน้ท่ีนีย้งัสมัพนัธ์กบัการเป็นศนูย์กลางการปกครอง 
กลา่วคือ จิตรกรรมในระยะแรกสว่นใหญ่พบในเขตพืน้ท่ีเวียงหรือพืน้ท่ีเมือง นอกเหนือจากการเป็น
หมดุหมายของชนชัน้น าของเมืองในแบบจารีตประเพณีแล้ว เวียงหรือเมืองยงัท าหน้าท่ีเป็น “ศนูย์
วฒันธรรม”(Cultural core)๕๒ ปฏิสมัพนัธ์นีย้งัคงมีกบัเครือขา่ยทางเศรษฐกิจการเมืองกบัพืน้ท่ีของ
ชาวบ้านท าให้วฒันธรรมเมือง ไมส่ามารถแยกจากวฒันธรรมราษฎร์ได้ 
 ศนูย์วฒันธรรม จะท าหน้าท่ีผลิตแบบแผนงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกเพ่ือให้เป็น
ต้นแบบ เห็นได้จากการท่ีจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกพบในวดัหลกัของเมือง หรือวดัท่ีชนชัน้น าแบบ
ศกัดนิาจารีตอปุถมัภ์อยูน่ัน้ ท าให้รูปแบบศลิปะมีความสมัพนัธ์กบัฐานการแสดงออกเชิงอ านาจ 
ดงัตวัอยา่ง จิตรกรรมวดับญุวาทย์วิหาร จ.ล าปาง ซึง่ได้รับการอปุถมัภ์โดยเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิต 

                                                           

 ๕๒ Franz Boas, Race, Language and Culture (New York : The Free Press,1966), 23 – 25. 

ภาพท่ี ๑๓๐ นางอมิตตดาในงานจิตรกรรมระยะหลงั พ.ศ.๒๔๗๕ 



๒๙๙ 
 

เจ้าผู้ครองนครล าปาง ท าให้การแสดงออกได้นบัเน่ืองอยูก่บัศนูย์วฒันธรรมหลกัของรัฐ คือ แบบ
แผนจากราชส านกักรุงเทพฯ เป็นต้น สว่นจิตรกรรมท่ีปรากฏในวดัของชาวบ้านหรือวดัท่ีสถาปนา
โดยชนชัน้น าในท้องถ่ินนัน้ก็แสดงความสมัพนัธ์กบังานจิตรกรรมของวฒันธรรมเมือง ดงัเห็นได้
จากจิตรกรรมเวสสนัดรกลุม่ลุม่น า้วงัตอนบน ดงัตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัวดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ 
และพระบฏวดัทุง่คา อ.แจ้ห่ม เป็นต้น 
 ในมิตขิองเวลาทางประวตัิศาสตร์นัน้ เราพบวา่การรวมศนูย์อ านาจทางการปกครอง
ภายใต้รัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ มีผลส าคญัตอ่เวลาของงานจิตรกรรม กลา่วคือระยะหลงั
ทศวรรษ ๒๔๕๐ เป็นต้นมา แบบแผนงานจากกรุงเทพฯ มีอิทธิพลตอ่จิตรกรรมในหวัเมืองอย่าง
มาก และหลงัทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็นต้นมา การรวมศนูย์ภายใต้การสร้างรัฐชาตไิทย ท าให้งาน
จิตรกรรมแบบสมจริงจากกรุงเทพฯ เข้ามาแทนท่ีจิตรกรรมแบบพืน้บ้าน 

 ในสว่นนีจ้ะแบง่พฒันาการของงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก ออกเป็น ๓ ระยะ 
ประกอบด้วย(ภาพท่ี ๑๓๒,๑๓๓) 
 
๕.๑ ทศวรรษ ๒๔๑๐ – ๒๔๗๐ 
 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกระยะนีมี้การแสดงรูปแบบศลิปะส าคญั ๒ แบบแผน คือ แบบ
รัตนโกสินทร์และแบบพมา่ – ไทใหญ่ จิตรกรรมในระยะต้นทศวรรษ ๒๔๔๐ นัน้ เราพบหลกัฐาน
ส าคญัในพืน้ท่ีเมืองเชียงใหม่ ดงัเชน่ จิตรกรรมวดัป่าแดด อ.แมแ่จม่ และวดับวกครกหลวง อ.สนั
ก าแพง ซึง่มีลกัษณะแบบพม่า – ไทใหญ่ โดยเฉพาะ กรณีแรกนีอ้าจกลา่วได้วา่ ความนิยมแบบแผน
ศลิปะพมา่-ไทใหญ่มีอิทธิพลตอ่การแสดงออกในเชิงวฒันธรรมพทุธศาสนาอยูม่ากในพืน้ท่ีชายขอบ
ของเมืองเชียงใหมด่งัเห็นได้จาก การออกแบบจิตรกรรมให้สมัพนัธ์กบังานปักผ้าแบบพมา่ – ไทใหญ่ 
การคงรูปตวัภาพในนาฏลกัษณ์แบบพมา่ –  ไทใหญ่ หรือแม้แตก่ารวาดอาคารสถาปัตยกรรมท่ีเน้น
อาคารทรงปราสาทแบบพมา่ – ไทใหญ่ 
 จดุเดน่ของวิธีการออกแบบกลุม่ภาพแบบพมา่ – ไทใหญ่คือ การเน้นความส าคญัของ
ฉากท่ีสะท้อนเร่ืองเลา่ในเชิงปารมีหรือการบ าเพ็ญทานปารมีของพระเวสสนัดร ดงัเปรียบเทียบได้
จากจิตรกรรมพระบฏวดันาคตหลวง จ.ล าปาง วาดขึน้ พ.ศ.๒๔๔๒ ก็จะเน้นเฉพาะฉากส าคญั ไม่
วาดรายละเอียดของภาพกากหรือภาพบคุคลให้มากมายแบบรัตนโกสินทร์ หากเปรียบเทียบงาน
จิตรกรรมกลุม่พมา่ – ไทใหญ่กบังานจิตรกรรมในศนูย์กลางเวียงเชียงใหม ่ดงัเชน่ จิตรกรรรมวดัพระ
สิงห์ฯ จะพบวา่ แม้จะมีรูปแบบนบัเน่ืองกบังานจิตรกรรมแบบพมา่ – ไทใหญ่เชน่กนั แตน่าฏลกัษณ์
หลายสว่นของจิตรกรรมวดัพระสิงห์ ได้ปรับเปล่ียนเป็นแบบรัตนโกสินทร์ ดงัเชน่การเพิ่มจ านวน
กลุม่ภาพกากให้มากขึน้ เป็นต้น  



๓๐๐ 
 

 จิตรกรรมท่ีมีอายใุนชว่งทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๕๐ น่าจะได้แก่ จิตรกรรมวดัป่าแดด อ.
แมแ่จม่, วดับวกครกหลวง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม,่ พระบฏวดันาคตหลวง อ.แมท่ะ จ.ล าปาง มี
ข้อสงัเกตวา่ หลกัฐานเหลา่นีชี้ใ้ห้เห็นวา่มีความคงอยูข่องเวสสนัดรแบบชาวบ้านมากกวา่เวสสนัดร
แบบในเวียง รูปแบบศลิปะนิยมแสดงแบบทวิลกัษณ์คือการเลือกผสมผสานศิลปะพมา่ – ไทใหญ่
กบัศลิปะรัตนโกสินทร์  
 การผสมผสานแบบแผนทวิลกัษณ์ดงักล่าว จะเกิดขึน้เม่ือชนชัน้น าล้านนาได้
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเปิดการสมัปทานป่าไม้กบัองักฤษ ท าให้กลุม่คนพมา่ในฐานะ
คนในบงัคบัองักฤษเดนิทางเข้ามาท าหน้าท่ีในการผลิตดงักลา่วเร่ิมอยา่งชดัเจนในชว่งทศวรรษ 
๒๔๐๐ ตอ่มาจงึเกิดปัญหาในระบบสมัปทาน เกิดความขดัแย้งของชนชัน้น าในพืน้ท่ีเชียงใหม ่
ล าพนู และล าปาง กระทัง่ท าให้รัฐบาลสยามเข้ามาแทรกแซงในผลประโยชน์นี ้และได้ผนวกล้านนา
เข้าเป็นสว่นหนึง่ของศนูย์กลางสยามในชว่งทศวรรษ ๒๔๒๐ – ๒๔๕๐๕๓  
  นอกจากนัน้ การตีความวรรณกรรมเพื่อสร้างสรรค์ฉากใหมท่ี่ไมพ่บมาก่อนในแบบ
จารีตแบบพมา่ – ไทใหญ่ หรือแม้แตรั่ตนโกสินทร์ ก็พบได้ในพระบฏวัดพระยืน จ.ล าพนู ถึงแม้
รูปแบบศลิปะจะเป็นแบบพม่า – ไทใหญ่อยูม่าก เห็นได้จากฉากการปลงเกศาพระเวสสนัดรเม่ือ
คราวจะเสดจ็กลบัพระนครในกณัฑ์ฉกษัตริย์เป็นต้น ชว่ยให้เราเห็นภาพการเข้าสู่ความจริงหรือการ
เข้าใกล้ความจริงมากขึน้ กล่าวคือ  การปรับเปล่ียนรูปแบบฉากนีพ้บเชน่กนัท่ีจิตรกรรมวดัพระธาตุ
ล าปางหลวง เห็นได้จากการ วาดฉากนครกณัฑ์ เม่ือพระเวสสนัดรเสดจ็ขึน้ครองเมืองเชตดุรนคร 
วาดให้พระเวสสนัดรประทบัยืน อนัสะท้อนอ านาจของพระเวสสนัดร ท่ีเน้นอ านาจของ “การยืน” 
ตามแบบแผนตะวนัตก มากกวา่การเน้นให้พระเวสสนัดรนัง่ตามแบบแผนจิตรกรรมประเพณี 
 อ านาจของการนัง่ตามแบบแผนจิตรกรรมประเพณี หมายถึงการวางตวัภาพให้นัง่บน
ราชบลัลงัก์หรือประทบันัง่บนแทน่ปรากฏมาก่อนแล้วในงานจิตรกรรมสมยัอยธุยา – รัตนโกสินทร์ 
สว่นจิตรกรรมแบบพมา่ – ไทใหญ่นัน้ การนัง่แบบจารีตประเพณีคือ การนัง่บนผ้าหรือไมมี่วตัถุ
รองรับ แตก่ารนัง่ท่ีแสดงอ านาจแบบใหมคื่อ “การนัง่แบบเก้าอี”้ อนัมิใชแ่บบแผนชีวิตประจ าวนัของ
ผู้คนทัว่ไป หากแตเ่ป็นท่วงทา่ของชนชัน้สงูในราชส านกัทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และเจ้านายหวัเมือง เราจงึ
เห็นวา่ตวัภาพส าคญัในงานจิตรกรรมมกัปรากฏร่องรอยการนัง่เก้าอีอ้ยูด้่วย ดงัในพระบฏวดัพระยืน 
จ.ล าพนู และจิตรกรรมฝาผนงัวดัแสงเมืองมา จ.ล าปาง  

                                                           

 ๕๓ สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครัง้ท่ี ๗ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง
,๒๕๕๕), ๔๗๖. 

 



๓๐๑ 
 

 การเน้นความจริงเชิงประจักษ์ของตวัภาพ ผ่านเคร่ืองแต่งกายของชนชัน้ต่างๆ ทัง้
บรรดาเหล่าทหารท่ีเน้นการวาดเคร่ืองยศให้สมจริง การวาดเคร่ืองแตง่กายของเหล่าเสนาอ ามาตย์
ให้เป็นเคร่ืองแต่งกายของข้าราชการจากสยาม สะท้อนให้เห็นว่า “ภาพท่ีตาเห็น” กับ “ภาพท่ี
ถ่ายทอดจากตา” นัน้ได้ประสานความจริงเชิงประจกัษ์ของสงัคมด้วย ความจริงเชิงประจกัษ์นี ้ยงั
เข้ามาแทนท่ีการส่ือสารความหมายด้วย ดงัเห็นได้จากการปรับเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีของตวัภาพ
ส าคญัให้เป็นภาพของข้าราชการสยามด้วย ดงัเชน่ ฉากพระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์มาทลูขอ
นางมทัรี ในกณัฑ์สกักบรรพ์ พระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนูนัน้ พระอินทร์ในความหมายของพราหมณ์
ได้เปล่ียนไปเป็นพระอินทร์ในความหมายของข้าราชการสยามแทน เป็นต้น (ภาพท่ี ๑๓๑) 
 อาจกลา่วได้ว่า รูปแบบงานจิตรกรรมในระยะทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๗๐ นี ้ได้ชีใ้ห้เห็น
วา่ บทบาทของงานศลิปะรัตนโกสินทร์มีอิทธิพลมากกวา่ศลิปะพม่า-ไทใหญ่ ทัง้นีเ้น่ืองจากภายหลงั
การประกาศจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาล ท าให้หวัเมืองประเทศราชล้านนา มีศนูย์กลางอ านาจ ๒ ศนูย์ 
คือ เจ้านายท้องถ่ินกับกษัตริย์ ท าให้โครงสร้างการบริหารราชการในหัวเมือง ล้านนามีผู้คนจาก
กรุงเทพฯเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๓๑ พระอินทร์ในความหมายข้าราชการสยาม กณัฑ์สกักบรรพ์ พระบฏวดัพระยืน 
 



๓๐๒ 
 

๕.๒ ทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ 
 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕ มีคุณูปการประการหนึ่งคือ 

การเกิดฐานชนชัน้กลางใหม่ อันสัมพันธ์กับคุณูปการส าคญัประการหนึ่งของการปฏิวัติ  พ.ศ. 
๒๔๗๕ คือการสานต่อความคิดเร่ืองการปกครองท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการจดัตัง้ 
"เทศบาล" ( พระราชบญัญตัจิดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ , พ.ศ. ๒๔๘๑ และ พ.ศ. ๒๔๘๖ )  

 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ระบบการปกครองท้องถ่ินนีเ้องท่ีอาจมีส่วนส่งเสริมให้ราษฎร
เร่ิมมีส่วนมีเสียงในการปกครองท้องถ่ินของตน เห็นได้จากนโยบายการจัดตัง้สภาจังหวัด ( 
พระราชบญัญัติสภาจงัหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ) ท่ีประกอบด้วยสมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทท่ี ๑ 
ได้แก่ บุคคลที่พลเมืองเลือกตัง้ และประเภทท่ี ๒ ผู้ท่ีรัฐบาลแต่งตัง้ โดยเน้นไปท่ีคณุสมบตัิของ
บุคคลอนัเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภาเทศบาล หรือไม่ก็ดึงกลุ่มอ านาจท้องถ่ินเก่าและผู้น า
ชมุชน ซึ่งทางภาคเหนืออาจจะเป็นตระกูลเชือ้สายเจ้านายเก่า ข้าราชการ และหรือผู้ มีอิทธิพล – 
บารมีในท้องถ่ิน  

 เม่ือพืน้ท่ีท้องถ่ินได้เช่ือมโยงกับพืน้ท่ีการปกครองแบบรัฐราชการจากศูนย์กลาง
กรุงเทพฯชา่งเขียนภาพจิตรกรรมท่ีมิได้อยู่ภายใต้โครงสร้างศกัดินาจารีต จึงมีอิสระสงูในการเลือก
รับปรับเปล่ียนงานจิตรกรรมให้เป็นสมยัใหม่มากขึน้ เรายงัพบว่าการจดัองค์กรรัฐชาติสมยัใหม่ได้
เกิดนโยบายการสร้างชาติท่ีใช้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือ และมีอ านาจน าไปสู่การปรับเปล่ียนพุทธ
ศิลป์ของชาติอีกด้วย ดงัเห็นได้จากความนิยมสร้างอาคารอุโบสถในแบบท่ีก าหนดโดยรัฐ ในสมยั
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร รับมอบนโยบายโดยกรมศิลปากร 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศในช่วงทศวรรษ ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐๕๔ ความพยายามท าให้
งานพทุธศิลป์เป็นแบบแผนเดียวกนัก็จะคอ่ยๆ เพิ่มบทบาทมากขึน้ในงานจิตรกรรมด้วย แม้เราไม่
พบหลกัฐานการสัง่การให้งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกเป็นแบบแผนเดียวกนัเช่นเดียวกับอโุบสถ 
แต่กลไกของเครือข่ายสงฆ์และร้านค้าสังฆภัณฑ์ก็เป็นตัวหนุนน าให้เกิดการเลียนแบบงาน
จิตรกรรมแบบกรุงเทพฯ ไปโดยปริยาย 

 เราพบว่า จิตรกรรมเวสสันดรชาดกท่ีเร่ิมรับอิทธิพลจากจิตรกรรมสมัยใหม่แบบ
กรุงเทพฯ เน้นการแสดงตวัภาพท่ีเป็นเพียงตวัแทนของกณัฑ์ ลดทอนรายละเอียดภาพกากลง เพิ่ม
ความสมจริงกับสายตาในการชมมากขึน้ และนิยมเขียนให้ขนาดใหญ่ แบ่งช่องเป็นพืน้ท่ีตาราง

                                                           

 ๕๔ ดใูน ชวลิต อธิปัตยกลุ, “ รูปแบบอโุบสถในจงัหวดัอดุรธานี ช่วงพ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๓๐ กบัการสืบเน่ืองทาง
งานช่าง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,๒๕๕๒), ๘๐ – ๙๒ 



๓๐๓ 
 

ตามผนงัวิหารหรืออุโบสถ ทัง้ยังเขียนเป็นแบบแผนเดียวกันในแต่ละแห่ง  สามารถเห็นได้ชดัใน
กลุ่มจิตรกรรมแบบช่างบุญป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์ ในเมืองเชียงใหม่ อาทิ วดับุพพาราม,วดัพระธาตุ
ดอยสเุทพฯ วดัชยัพระเกียรติย์ เป็นต้น  
 ส าหรับจิตรกรรมเวสสนัดรท่ียงัคงสืบทอดแบบแผนจารีต พบว่า ช่างเขียนโดยหลวง
พ่อป้อ หรือกลุ่มจิตรกรรมวัดบ้านก่อและพระบฏวัดทุ่งคา ในพืน้ท่ีราบลุ่มน า้วังตอนบน ยังคง
ลอกเลียนแบบแผนจากการเขียนเวสสันดรชาดกในเวียงนครล าปาง มิได้รับแบบแผนจาก
จิตรกรรมแบบกรุงเทพฯ แตอ่ย่างใด ทัง้นีเ้น่ืองจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสงฆ์กับผู้คนได้เคล่ือนไหว
บนเส้นทางการประสานพืน้ท่ีตามเส้นทางการค้ารถไฟ ในกรณีนีเ้ราพบว่าพืน้ท่ีราบลุ่มน า้วัง
ตอนบน โดยเฉพาะในเขต อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ อ.เมืองปาน ในปัจจุบันนัน้  หลักฐานในสมัย
รัตนโกสินทร์   ยงักล่าวถึงความสมบรูณ์ของป่าไม้และสินค้าของป่าในชุมชนแจ้ห่มไว้พอสมควร  
ดงัสะท้อนในบนัทึกของพระครูอาโนชยัธรรมจินดามุนี  วัดปงสนุก  กล่าวว่า “ ...จุลศกัราชได้ 
๑๑๘๑ ( พ.ศ. ๒๓๖๒ ) ...เมืองเชียงใหม่ และเมืองแจ้ห่ม พากันคล้องช้างเผือกได้เมืองละ ๑ ตวั
...” ๕๕   

 ในความทรงจ าของคุณย่าแดง  พานิชพันธ์  ( พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๕๒๘) แม่ค้าท่ีมี
บทบาทมากในเมืองนครล าปางในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ได้กล่าวถึงแพเม่ียงและแพยาสบู
จากแจ้หม่ลอ่งน า้แมว่งัเข้ามาค้าขายในเมืองนครล าปาง๕๖  ความทรงจ าของพระครูอภิวงค์ อภิว โส  
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีหลวง อ.แจ้ห่ม  ( มรณะภาพแล้ว) กล่าวว่าเจ้าผู้ครองนครล าปางได้ส่งให้
ญาติวงศ์มาประจ าอยู่เมืองแจ้ห่ม เพ่ือท าหน้าท่ีเก็บส่วยเม่ียงและส่วยขีผ้ึง้๕๗    อาจย า้ให้เห็นถึง
สินค้าและการค้าของป่าในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕  เป็นอย่างน้อย และยงัคงมีอย่างตอ่เน่ือง ดงัท่ี
นายอินสม  อาวรณ์  พอ่ค้าในแจ้หม่ในชว่งราวพ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๕๑๐ เลา่วา่  

 
“...ชาวบ้านจะน าหนงัสตัว์  คร่ัง  ยาสูบ ฯลฯ  มาขายให้  ( รวมถึง

ของสงวน เช่น งาช้าง) จากนัน้จะรวบรวมสินค้าไปขึน้แพท่ีสบวงัล่องไป
ตามน า้แม่วงัและขึน้บกท่ีบ้านแลงในเวียง ( นครล าปาง ) ก่อนเดินทาง

                                                           

 ๕๕พระครูพทุธิธรรมโสภิต, ประวัตวิัดปงสนุกเหนือ และประวัต,ิบันทกึครูบาอาโนชัยธรรมจนิดามุนี ( ม.
ป.ท.,๒๕๕๐ ), ๑๐. 

 ๕๖วิถี  พานิชพนัธ์, “ คุณย่าเล่าว่า ”  ใน  ล าปางเมื่อห้วงหนึ่งศตวรรษ ( ล าปาง : ส านกัศิลปวฒันธรรม 
สถาบนัราชภฏัล าปาง, ๒๕๔๔), ๑๑๒. 

 ๕๗พระครูอภิวงค์ อภิว โส, ต านานเมืองแจ้ห่มและประวัติวัดอักโขชัยคีรีโดยย่อ ( ม.ป.ท.,เอกสารอัด
ส าเนา), ๑๒. 



๓๐๔ 
 

ด้วยเกวียน รถจกัรยาน หรือรถยนต์ไปค้าขายกบัพอ่ค้าในเขตวดัพระแก้ว
ดอนเต้า  สบตุ๋ย  บ้านฟ่อน บ้านชมพู   เป็นต้น  ขากลับจะน าปูน  
สงักะสี ฯลฯ  มาขายในแจ้หม่ด้วย...”๕๘ 

 
 การค้าทางน า้และทางบก ระหวา่งแชห่ม่กบัเมืองนครล าปางท่ีเจริญขึน้ในชว่งปลาย

พทุธศตวรรษท่ี ๒๕  นัน้ สว่นหนึง่คงเป็นผลจากเส้นทางรถไฟท่ีตดัเข้าสูน่ครล าปางในชว่ง พ.ศ. 
๒๔๕๙  อีกสว่นหนึง่คงเป็นผลจากการท าไม้สกัในนครล าปางท่ีมีกลุม่พอ่ค้าคนจีน  ไทย  พมา่ 
และคนพืน้เมืองภายในเวียงนครล าปางท่ีมีบทบาทด้านการค้าขายมาก่อนแล้ว๕๙ 
 กลา่วโดยสรุป จิตรกรรมในระยะทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ นี ้ มี ๒ รูปแบบคือ การ
สืบทอดแบบแผนจิตรกรรมในระยะก่อนหน้า และการรับอิทธิพลจิตรกรรมแนวสมจริงแบบ
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจิตรกรรมท่ีเลียนแบบภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภกัดี นอกจากนีเ้รายงั
พบการประดษิฐ์ฉากใหมท่ี่เน้นให้เห็นการเป็นอิสระของชา่งเขียน อนัเป็นผลจากการเปล่ียน
โครงสร้างสงัคมในชว่งหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ 
 
๕.๓ ระยะหลัง ๒๕๐๐ เป็นต้นมา 
 ความนิยมจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ท่ีมีมาก่อนหน้าทศวรรษ 
๒๕๐๐ เป็นจุดเร่ิมต้นส าคญัพร้อมกับกลไกของวัดหลวงหรือวัดท่ีมีผู้น าสงฆ์ ตวัอย่างจากงาน
จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก วดัพระธาตหุริภญุชยั จ.ล าพนู ชีใ้ห้เห็นว่า การน าภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรม
ภกัดี ใสก่รอบประดบัไว้ในวิหารหลวง ร่วมกับการขยายพืน้ท่ีงานจิตรกรรมให้มีขนาดใหญ่เต็มคร่ึง
ห้องผนงั พร้อมกบัการน าบทกวี “โคลง” ท่ีเพิ่มเติมเข้าไปในภาพจิตรกรรมชวนให้ผู้คนอ่านและท า
ความเข้าใจเนือ้หาภาพและภาษาไปพร้อมกนั  
 จิตรกรรมสมยัใหม่ช่วงระยะทศวรรษ ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ เป็นต้นมา นิยมเป็นการร่วม
ท าบุญโดยมีเจ้าภาพ เช่นเดียวกับการเกิดระบบการรับจ้าง มีช่างท่ีได้รับความนิยมจากพืน้ท่ี
เชียงใหม่ – ล าพูน ก่อนจะเกิดช่างท้องถ่ินในพืน้ท่ีต่างๆ รับจ้างวาดโดยมีการคิดราคาเป็นตาราง

                                                           

   ๕๘สมัภาษณ์นายอินสม  อาวรณ์  ( พ.ศ. ๒๔๖๔ – ปัจจุบนั ) อายุ ๘๖ ปี, วนัท่ี ๖ ม.ค. ๒๕๕๐. อ้างถึงใน 
ชาญคณิต อาวรณ์, “ แจ้ห่ม ( แช่ห่ม ) และชุมชุนในเขตท่ีราบลุ่มน า้แม่วงัตอนบน : อีกมมุมองหนึ่งของสงัคมและวฒันธรรม
นครล าปาง, ” วารสารเมืองโบราณ  ๓๔ , ๔ ( ตลุาคม  -   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ ) : ๘๙ – ๙๘. 

 ๕๙มาร์โก  วี. พาเทล, “ ประวติัและพฒันาการของการค้าขายในล าปาง   ตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ ถึง 
ค.ศ. ๑๙๓๙ ” , แปลโดย  เครือมาศ  วฒิุการณ์  ใน  ล าปางเมื่อห้วงหน่ึงศตวรรษ, ๒๕. 



๓๐๕ 
 

เมตร หรือแล้วแตก่ารตกลงวา่จ้าง มีการก าหนดโครงภาพท่ีชดัเจน สามารถผลิตซ า้ได้ในแตล่ะแห่ง 
มีการลงนามผู้ เขียน (อาจพร้อมเบอร์โทรศพัท์หรือนามแฝง)  
 ควรกลา่วด้วยวา่ การนิยมภาพเขียนในฐานะเป็นศิลปะส าเร็จรูป สมัพนัธ์กบัเวลาของ
ผู้คนท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เข้ากบักระแสทนุนิยมโลก กล่าวคือ เวลาของการรับจ้างสมัพนัธ์กบั
เวลาของการแบ่งปันการท างานเพ่ือรองรับต่อกระบวนการผลิตสมัยใหม่ เราพบว่าการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ( Cash Crop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพด มนัส าปะหลงั ถัว่ ยาสบู เป็นต้น ซึ่งมีอตัรา
การขยายตวัมากกว่าร้อยละ ๕๐ ในช่วงพ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๓ การขยายเครือข่ายระบบคมนาคม 
เป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าการเกษตรจากแหล่งผลิตหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางและตลาดใน
กรุงเทพฯ กระตุ้นให้เกษตรกรในชนบทในภูมิภาคผลิตสินค้าการเกษตรเพิ่มมากขึน้ ส่งผลถึงการ
บกุเบิกพืน้ท่ีและชนิดของการผลิตด้วย แน่นอนว่า นโยบายการพฒันาในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ นัน้ 
ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างศูนย์กลางและภูมิภาค ร่วมทัง้เขตเมืองหลักและชนบท๖๐ การ
ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วในช่วงนีจ้ึงส่งผลต่อการปรับตวัทางด้านประเพณีพิธีกรรมและโลกทศัน์
ทางพุทธศาสนาท่ีท าให้งานจิตรกรรมด ารงอยู่ในสถานะวตัถุทางศาสนาท่ีต้องการความรวดเร็ว 
ส าเร็จรูป รวมถึงเป็นวตัถท่ีุเปิดพืน้ท่ีให้ปัจเจกกระท าบญุได้ผา่นระบบการเป็นเจ้าภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๖๐ รังสรรค์ ธนะพรพนัธ์ุ, ระบบเศรษฐกจิไทย : ลักษณะและปัญหา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
,๒๕๒๕), ๗๒ – ๑๐๒. 
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๓๐๘ 

 
บทที่ ๖ 

เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมกับประวัตศิาสตร์สังคมล้านนา 
 

 “....มนษุย์เป็นสตัว์(คล้ายแมงมมุ) ท่ีห้อยตวัอยู่ในสายใยแห่งความหมายท่ีเขา
ทกัทอขึน้...วฒันธรรมคือสายใยเหลา่นัน้ ...การท่ีเราจะรู้จกัและเข้าใจวฒันธรรมได้ ก็
ด้วยการตีความหมาย แปลหรือดงึเอาความหมายท่ีซอ่นอยูใ่นสญัลกัษณ์ท่ีคนได้สร้าง
ออกมาเพ่ือท่ีจะใช้ในการส่ือสาร ...สญัลกัษณ์คืออะไรก็ตามท่ีใช้ส่ือแทนแนวความคิด 
แนวความคดินัน้คือความหมายของสญัลกัษณ์...การกระท าทางวฒันธรรมซึ่งเป็นการ
สร้างความเข้าใจ ...ความหมายของสัญลักษณ์เหล่านัน้ก็ต้องเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มคน
เหลา่นัน้....”๑ 

 
 การปรับเปล่ียนเนือ้หางานวรรณกรรมเวสสันดรชาดกในสังคมล้านนาช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๔ หรือก่อนหน้านัน้ น่าจะเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่งท่ีสะท้อนการปรับเปล่ียน
โครงสร้างสงัคมล้านนา เช่นเดียวกับการแสดงภาพเวสสนัดรให้สอดคล้องกับวรรณกรรมในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ก็นา่จะท าหน้าท่ีส่ือสารเชิงอดุมการณ์ในบางประการ เพ่ือน าไปสู่ภาพสะท้อน
บริบทและปรากฏการณ์ในบทนี ้เราจะเสนอให้เห็นภาพความเคล่ือนไหวของงานจิตรกรรมใน
ฐานะเป็น “ภาษา” หนึง่ของสงัคม  
 

๑.เวสสันดรชาดก : โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
 

 การก่อรูปกลุ่มอ านาจใหม่ในช่วงฟืน้ฟูบ้านเมืองล้านนาในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ 
ท าให้สังคมล้านนาในฐานะหัวเมืองประเทศราชแห่งราชอาณาจักรสยาม จ าเป็นต้องอาศัย
ก าลังคน ทัง้ในการผลิตและการทหาร นโยบายการกวาดต้อนผู้ คนในช่วงราว พ.ศ.๒๓๒๕ – 
๒๓๕๙ ท าให้จ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือในการผสานผู้คนท่ีมีความหลากหลาย อย่างน้อยท่ีสุดการ
ฟื้นฟูวัดและพุทธศาสนาในพืน้ท่ีราบแอ่งเชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง จึงท าให้สถานภาพของ

                                                           
๑ อคิน รพีพฒัน์, วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (กรุงเทพฯ: ศนูย์

มานษุยวิทยาสิรินธร, ๒๕๕๑), ๗๑ – ๘๐. 



๓๐๙ 
 

เจ้านายสายเชือ้เจ็ดตนมีบทบาทยาวนานมากจนกระทัง่ได้รับผลกระทบจากการจดัการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาลในชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
 
๑.๑ การเปล่ียนแปลงโลกทัศน์ในวรรณกรรม 
 เวสสนัดรชาดกในระยะพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ - ๒๔ คงสมัพนัธ์กับอรรถกถาเวสสนัดร
ชาดก เน่ืองจากคงแสดงส านวนภาษาบาลี  อนัยากต่อการท าความเข้าใจของผู้คนทัว่ไป น่าจะมี
ความพยายามสร้างส านวนอ่ืนๆ ท่ีลดทอนคาถาบาลีลง ใช้ฉันทลกัษณ์แบบชาวบ้าน โดยเฉพาะ
ประเภทร่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการรับรู้ เช่นเดียวกับการส่ือสารภาษาในใบลานผ่านการเทศน์ให้เป็น
ทว่งท านองตา่งๆ เพ่ือเป็น “การเลา่” ให้ชาวบ้านทัว่ไปรับรู้มากกวา่ “การอา่น” 

 ในกรณีของเวสสันดรชาดกในวัฒนธรรมอยุธยา ก็พบการคล่ีคลายจากการเทศน์
คาถาพันอันเป็นคาถาบาลีในสมัยอยุธยาตอนต้น ก็มีการแต่งกาพย์มหาชาติขึน้ในสมยัอยุธยา
ตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ จาก “มหาชาติค าหลวง” อนัเป็นแบบแผนของหลวงหรือราช
ส านกั ก็คงปรับให้เป็นของราษฎร์มากขึน้ นบัตัง้แตมี่กาพย์มหาชาติและน่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การเทศน์ทว่งท านองตา่งๆ ประจ ากณัฑ์ด้วย๒ 

 ในสงัคมต้นรัตนโกสินทร์ก็พบว่า มีรูปแบบวรรณคดีสองชัน้ตามโครงสร้างสังคมคือ
กลุ่มเจ้านายและกลุ่มไพร่(แบบหลวง – แบบราษฎร์) แต่ชาวบ้านดจูะใกล้ชิดกับเร่ืองเล่าการเล่า
เร่ือง เราจงึพบวา่มีการผลิตวรรณกรรมเชิงโลกีย์ท่ีเน้นความบันเทิงเป็นหลกั เราจึงพบว่าเวสสนัดร
ชาดกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็เน้นความส าคัญนีเ้ช่นกัน กล่าวคือ พฤติกรรมของตัวละครใน
เวสสนัดรหรือมหาชาตมิิใชเ่ป็นเพียงเคร่ืองมือในการสร้างแรงจงูใจให้พระโพธิสตัว์ได้สร้างบ าเพ็ญ
บารมีเท่านัน้ หากแตไ่ด้เพิ่มเติมรายละเอียดแก่การกระท าของตวัละครตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ด้วย ดงั
พบใน “มหาชาตกิลอนเทศน์”๓  

 การเล่าเร่ืองด้วยการเทศน์วัฒนธรรมภาคกลางในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เน้นความ
บนัเทิงมาก จนเป็นเหตใุห้พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลท่ี ๑ ทรงตรากฎสงฆ์ว่า
ด้วยห้ามเทศน์มหาเวสสนัดรชาดกด้วยความคกึคะนอง โดยโปรดให้มีพระบรมราโชบายดงันี ้

 

                                                           
๒ ธนิต อยู่โพธ์ิ, ต านานเทศน์มหาชาต ิ(กรุงเทพฯ: ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๔), ๑๙ – ๒๐. 
๓ นิธิ เอียวศรีวงศ์,ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้น

รัตนโกสนิทร์, พิมพ์ครัง้ท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกนั, ๒๕๕๕), ๖๕ – ๖๘. 
 



๓๑๐ 
 

 “....แลทกุวนันี ้อนาประชาราษฎรทัง้ปวง ลางบ้างให้มีพระมหาเวศสนัดรชาดก
นี ้มิได้มีความเล่ือมใสเป็นธรรมคารวะ ฟังเอาแต่ถ้อยค าตลกขะนอง อันหา
ผลประโยชน์มิได้ พระสงฆ์ผู้ส าแดงนัน้ บางจ าพวกมิได้เล่าเรียนพระไตรปิฎก ได้แต่
เนือ้ความแปลร้อยเป็นกาพกลอนแล้วก็น ามาส าแดงเป็นถ้อยค าตลกขะนองหยาบช้า
...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ....สัง่ว่าบดันีสื้บไปเม่ือหน้าให้พระสงฆ์ผู้ส าแดงธรรม
เทศนาและราษฎรผู้จะฟังมหาชาติชาฎกนัน้ ส าแดงแลฟังตามวาระพระบาฬีแลอรรถ
กถาฎีกาให้บริบรูณ์ด้วยผลอานิสงส์นัน้...”๔ 

 
 ในสงัคมล้านนายคุฟืน้ฟบู้านเมืองเป็นต้นมา  เราพบว่า เวสสนัดรชาดกหลายส านวน

ได้แสดง “ภูมินาม” ของสถานท่ีไว้บางส่วน ตวัอย่างเช่น น่านเก่า,เมืองสอง,เชียงแสน,ป่ากล้วย
เมืองปัว เป็นต้น แสดงให้เห็นการกระจายตวัของโลกทศัน์ทางพุทธศาสนาท่ีมีต่อพืน้ท่ีต่างๆ อัน
นา่จะสมัพนัธ์กบัโครงสร้างการปกครองแบบรัฐจารีตล้านนาในระยะฟืน้ฟูบ้านเมือง กล่าวคือ  แม้
เมืองเชียงใหมจ่ะเป็นศนูย์กลางของอ านาจท่ีมีสิทธิธรรมสงูในทางการเมือง แตอ่ านาจของเจ้านาย
ในแต่ละเมืองก็มีบทบาทเหนืออาณาเขตของตนเอง จึงท าให้อิสระต่อการสร้างสรรค์งาน
วรรณกรรมเวสสนัดรขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี นอกจากนัน้ เราพบว่ายังมีส านวนอ่ืนๆ ท่ีสะท้อนภูมินาม
การอพยพเคล่ือนย้ายจากการกวาดต้อนผู้คนมาไว้ในล้านนาด้วย   เช่น เมืองเลน,   ยอดสร้อย
เมืองมาง เป็นต้น 
 เม่ือค านึงถึงว่า วรรณกรรมทัง้หลายย่อมมีผู้ เขียน ผู้ อ่าน และผู้ ใช้ แม้การผลิต
เวสสันดรส านวนต่างๆ ท่ีมีโครงสร้างเนือ้หามาจากท่ีเดียวกัน แต่มิได้สะท้อนโลกทัศน์ ค่านิยม 
และความรู้สึกนึกคิดของผู้ เขียนเพียงคนเดียว แต่การถ่ายทอดย่อมอยู่บนเง่ือนไขทางสงัคมท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัด้วย ดงัจะเห็นว่า มหาเวสสนัดรชาดกในแถบท่ีราบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาในช่วงสมยั
ปลายอยุธยา ได้ให้รายละเอียดของตวัละครต่างๆ เพิ่มขึน้ มหาชาติกลอนเทศน์ท่ีแต่งในระยะท่ี
ใกล้เคียงกับการสถาปนาเมืองประเทศราชล้านนานัน้ วรรณกรรมของราชส านักเร่ิมใกล้ชิดกับ
วรรณกรรมของราษฎรมากขึน้ กล่าวคือ ชาวบ้านสมัผสักบัเร่ืองเล่าได้ดีกว่า จึงท าให้ภาษาของชน
ชัน้สูงและสงฆ์ปัญญาชนได้ปรับเปล่ียนไป ท าให้เวสสันดรชาดกเป็นวรรณกรรมนิยายมากขึน้
ด้วย๕ 
                                                           

๔ ราชบณัฑิตยสถาน,  กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน: จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง, 
เลม่ ๑ (กรุงเทพฯ:  ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๐), ๑๐๐๗. 

๕ นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ: รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้น

รัตนโกสนิทร์ , ๖๕ – ๖๘. 



๓๑๑ 
 

 เม่ือมีการจดัองค์กรรัฐขึน้ใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี ๕ กระทรวงศกึษาธิการ ได้น าเวสสนัดร
ชาดกหลายส านวนท่ีนิยมอยู่ในเขตภาคกลางขณะนัน้ ตีพิมพ์เป็นหนงัสือมหาเวสสนัดรชาดก ๑๓ 
กณัฑ์ เพ่ือน าไปเป็นแบบเรียนวรรณคดี ใน พ.ศ.๒๔๔๕๖ น่าสนใจว่า ชนชัน้น าและข้าราชการ ใน
รัฐบาลสยาม รวมทัง้ผู้คนทัว่ไปในขณะนัน้ มีความนิยมสดบัฟังเวสสนัดรชาดกอย่างยิ่ง ดงัปรากฏ
ในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ กล่าวไว้
ตอนหนึง่วา่ 
   “...มหาชาตชิาวบ้านชอบ ฟังเสนาะ 
  หาพระท่ีเสียงเพราะ แจม่แจ้ว 
  มทัรีกมุารเจาะ  จงเลือก สรรเอย 
  แม้วา่ชนชอบแล้ว  พระนัน้ พลนัรวย...”๗ 
  
 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ความนิยมฟังเร่ืองเล่าเวสสนัดรชาดกนัน้ ก่อให้เกิดกระบวนการ
ผลิตส านวนตา่งๆ ขึน้ทัง้ในวฒันธรรมภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสยามใน
ระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแบบเรียนเพ่ือส่งเสริมอุดมคติของรัฐ ผ่าน
สถาบันการศึกษาท่ีเร่ิมเป็นแบบแผนขึน้ในรัฐบาลกลางนัน้ สะท้อนให้เห็นว่ากลไกการส่ือสาร
อดุมการณ์ผา่นสถาบนัทางพทุธศาสนา เป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้เกิดการปลกูฝังความชอบธรรมของ
รัฐท่ีสถาปนาการปกครองสมบรูณาญาสิทธิราชย์โดยรองรับด้วยโลกทศัน์ของพระเวสสนัดร 
 การปรับเปล่ียนเนือ้หาวรรณกรรมให้ใกล้ชิดกับโลกทัศน์สมัยใหม่ในล้านนาช่วง
สมบรูณาญาสิทธิราชย์นัน้ เราพบว่า เวสสนัดรชาดก “ฉบบัเจ้าสริุยวงศ์” ซึ่งประพนัธ์ขึน้ด้วยแบบ
แผนวรรณกรรมเดิมท่ีนิยมกันในขณะนัน้ หากแต่เปล่ียนแปลงเนือ้หาและค าให้สอดคล้องกับ
เหตกุารณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๗ เสด็จประพาศเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.
๒๔๖๙ วรรณกรรมฉบับนีไ้ด้น าเสนอภาพของผู้ คนในเหตุการณ์ดังกล่าวสอดแทรกไว้ใน
วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกอยา่งนา่สนใจ ดงัตวัอยา่งบางตอนของเร่ืองนครกณัฑ์ กลา่ววา่ 
 
  ....ธงทหารน าก่อนหน้า เคยิแกวง่ท้าสงคราม 
  เดนิไหลหลามใชช้่า ขบวนหน้ากว่าอกัโข 
                                                           

๖ ชนิดา สีหามาตย์, “ ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก ส านวนเจ้าพระยาพระคลงั(หน) : การแปลเพื่อการรับรู้สาร
,”(วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๓), ๔. 

๗ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ (พระนคร: ไทย
วฒันาพานิช, ๒๕๐๙), ๘๘. 



๓๑๒ 
 

  นายพลโทแลนายพนัเอก ข่ีม้าเทศน าพล  
  ....ใสห่มวกขนการเวก ตดิตราเอกวราภรณ์ 
 ...รัตวตัถาผกูฅองามแดงร่า แตง่เคร่ืองผ้ากากี 
 ห้อยฅอมีนกหวีด  แอวขดัมีดท าการ 
 เปนทหารเสือป่า  ส าหรับผา่ตดัฟืน 
 ...มหาดเล็กราชกะเกณฑ์  ใสเ่สือ้บานเย็นเข้มขาบ 
 ไพชะล าชะเลก  ปานฝ้าเมฆไหลบน 
 หอกยองสนพูห้่อย  จามรีย้อยหอกค า 
 แบกเดินน าสะสู่  องครักษ์คูเ่ทียมแฝง๘ 
     
 และตวัอยา่งการพรรณนาอาหารในเร่ืองเวสสนัดรชาดก “ฉบบัเจ้าสริุยวงศ์” เชน่กนั 
ซึง่ชีใ้ห้เห็นการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมพืน้ฐานของผู้คนในชมุชนและหมูบ้่านในขณะนัน้ ตลอดจน
สินค้าชนิดใหมใ่นระบบการค้า(อาหารและเคร่ืองอปุโภคบริโภค) ดงันี  ้
 
  ...แอว่ซือ้กินโซดาและบา่หร่ัน เหล้าอยากลัน่เตม็พาง 
  วิสกีว้างเปนถ้อย เหล้าโรงย้อยเขาขาย 
  ...มีทงัน า้ชาแลเข้าแฝ่ อิดยัง้แวต่ามใจ (กาแฟ) 
  มีทงัน า้นมใสแ่ลเนิยนอก มีทงัใส้กรอกแลหมแูนม (เนย) 
  ...บางพร่องขายสาฅแูลหวังุ้นต้ม พวกเงีย้วขายเข้าคนัชิน้ส้มแลหนงัพอง 
  ขายกะบองแลถัว่เนา่ พวกเงีย้วเก่าซือ้กนัเอง 
  มา่นขายผกัเตงเฅงแลชิน้อย่าง ใสล่กูจ้างหาบเทียวขาย (ยอดกระเจ๊ียบแดง) 
  มา่นขาลายเขาชอบ ซือ้ได้หอบไพแกง 
  เช็คขายผกักาดแดงแลกะหล ่า หวับต่ ่าหลายอฐั (เจ๊ก หรือชาวจีน) 
  โฮเตล็ขายสลดัใส่บา่เขือส้ม มทังัซุปต้มสายช ู
  กบัเนือ้หมแูลไก่อยา่ง พวกนายห้างชอบกิน  
  ทงัปลาซาร์ดีนแลตบัห่าน ช้อนส้อมหวา่นจานแบน 
  จอกเหล้าแอมแชมเป้น ปักเต็นท์เดน่ริมทาง...๙ (แชมแปน)  

                                                           
๘ อดุม  รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.), ๒๕๔๘) , 

๒๑๗ – ๒๑๘. 



๓๑๓ 
 

 วรรณกรรมข้างต้น ชีใ้ห้เห็นการน าค าจากแบบแผนภาคกลางเข้าร่วมในการประพนัธ์
งานวรรณกรรมตามแบบจารีต เชน่ ย่ีห้อ,รถยนต์,องครักษ์ เป็นต้น และยงัมีภาพเหตกุารณ์บาง
ประการท่ีชีใ้ห้เห็นเข้ามาของอิทธิพลตะวนัตก เชน่ รถยนต์ออสตนิ,ฟอร์ด เป็นต้น อาจกลา่วได้ว่า
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการอ านาจของสยามและล้านนาในระยะกลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นี ้
เร่ิมเข้มข้นและมีบทบาทมากขึน้ตอ่การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมล้านนา 
 
๑.๒ ภาษากับงานจิตรกรรม 

 ภาษากับการอ่านออกเขียนได้ในสมัยจารีต ถูกผูกขาดไว้กับวัดในฐานะเป็นแหล่ง
ผลิตนกับวชและฝึกฝนการอ่านออกเขียนได้ รวมทัง้การปลกูฝังอุดมการณ์ทางสงัคมและศาสนา 
นกับวชเหล่านีย้งัท าหน้าท่ีเป็นผู้ ส่ือสารวรรณกรรมผ่านการเทศน์ด้วย นกับวชในฐานะเพศสภาพ
(ชาย)จึงมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาดงักล่าวนีม้ากกว่าเพศหญิง  เม่ือนักบวชลาสิกขาจาก
สมณะเพศเป็นส่วนหนึ่งของผู้ คนในสงัคม พวกเขาจึงมีการอ่านออกเขียนได้มากกว่าเพศหญิง ดงั
พบว่าบทคร่าวใช้ของพญาพรหมโวหาร มหากวีล้านนา ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ ก็กล่าวถึง
บทกวีแก่หญิงผู้ เป็นท่ีรักของตนว่า ต้องให้ชายอ่ืนท่ีเป็นผู้ผ่านการบวชเรียนอนัเรียกว่า หน้อยหรือ
หนาน(ขนาน) เป็นผู้อา่นให้นางฟัง ความตอนหนึง่กลา่วไว้วา่ 

 
  “....อยา่มีโมโห โกธาขุน่ช า้ จงเคียดหน้านินทา 

เหตพ่ีุนี ้มีสิเนหา  หลายนยัยา หลายเย่ืยงหลายข้อ 
ขอเชิญนาย  แมไ่หมแพรข้อ รับกลอนค าซอคร่าช้อย 
หือ้ฝงูขนาน ชาวบ้านธิดน้อย ไขอา่นถ้อยซอยาว 
ขอนชุนาฎน้อง เพื่อนพ้องพิงหนาว ฟังกลอนแนวนาว ค าทกุข์โสกเส้า 
ปนูงึดหวัใจ   แม่บวัไหวเหง้า    สงัเมาภาดพัง้....”๑๐ 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
๙ อดุม ร่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, ๒๑๙ – ๒๒๒. 
๑๐ อดุม รุ่งเรืองศรี, คร่าวสี่บท ฉบับสอบทาน และค าจ่มของพระญาพรหมโวหาร  (เชียงใหม่: ส านัก

สง่เสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๔), ๕๙. 



๓๑๔ 
 

 เป็นเหตผุลส าคญัท่ีท าให้ภาษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาเขียนต้องท าหน้าท่ีส่ือสาร
ในงานพุทธศาสนา ข้อสนันิษฐานท่ีน่าสนใจคือ เราพบว่าจิตรกรรมพระบฏเวสสนัดร หลายแห่งมี
การใช้  “ภาษา” (อกัษรธรรมล้านนา)ท่ีถูกคดัหรือตดัความมาจากคมัภีร์ใบลาน มาเขียนได้ด้วย 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ชมท่ีไม่รู้ภาษาจิตรกรรมสามารถได้รับการแปลหรือการอ่านจากข้อความนัน้ได้ 
เชน่เดียวกนัภาษาจิตรกรรมก็ท าหน้าท่ีเป็นส่ือของเนือ้หาเวสสนัดรชาดกเชน่กนั 

 งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก จึงเป็นภาษาหนึ่งท่ีถกูก ากบัไว้โดยโครงสร้างภาษาทาง
ศาสนาเป็นชัน้หนึง่ ภาษาจิตรกรรมจะถกูก ากบัไว้ด้วย “แบบ” อนัสมัพนัธ์กบัต้นแบบภาษาครู อนั
เป็นจารีตของการรักษางานให้เป็นขนบของครูช่าง ภาษาจิตรกรรมแบบประเพณีจึงอาจมิชา  
“ศิลปะในฐานะเป็นศิลปะ” ตามความหมายของโลกตะวันตก หากแต่ก ากับไว้ด้วยหน้าท่ีทัง้ใน
ศาสนาหรือโครงสร้างสงัคม  ดงันัน้ ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ โลกทศัน์สงัคมเปล่ียนเพ่ือโน้ม
น าข้าใกล้ค าอธิบายจากโลกตะวนัตกมากขึน้ การตีความหมายภาษาจิตรกรรมจึงมีความพยายาม
ค้นหาวิธีการอธิบายผา่น “แบบ” ท่ีซ้อนทบัไว้ด้วยโลกทศัน์ทางศาสนาและการปรับเปล่ียนโลกทศัน์
ของสังคม ยิ่งภาษาจิตรกรรม(ท่ีท างานร่วมกับภาษาอ่ืนๆ) ถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบมากขึน้
เทา่ใด การควบคมุทางสงัคมตอ่สมาชิกท่ีใช้ภาษานัน้ ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึน้เทา่นัน้๑๑ 
 การประกาศใช้พระราชบญัญตัปิระถมศกึษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ท าให้การศกึษาภาษาไทย
กลางขยายเข้ามาสูท้่องถ่ินมากขึน้๑๒ และเร่ิมจดัการศกึษาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ การ
เรียนภาษาไทยกลางถกูน าไปใช้ทัง้โรงเรียนสามญัและการเรียนของสงฆ์ แตก่ารเรียนในวดัยงัคง
เน้นการศกึษาอกัขรวิธีล้านนา เพราะต้องใช้ในการเตรียมตวับวชเรียน อิทธิพลของการศกึษาแบบ
จารีตด้านอกัขรวิธีท่ีสืบทอดมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี ๒๔๗๐ แสดงให้เห็นถึงความสืบเน่ืองของ
การศกึษาในวดั ยงัมีการน าเอาเทคนิคการพิมพ์สมยัใหม่มาใช้   โดยมิชชนันารีใช้พิมพ์พระคมัภีร์
ไบเบลิเพื่อสอนศาสนา และได้มีการจดัพิมพ์หนงัสือต ารับต าราและวรรณกรรมพืน้บ้านเป็นภาษา
ล้านนา ความนิยมอา่นหนงัสืออกัษรล้านนานีย้งัคงมีอยู่จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ ก็ยงัมีการ
พิมพ์หนงัสือด้วยตวัอกัษรล้านนา 
 
 

                                                           
๑๑ ดูใน  ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ภาษาของจิตรกรรมไทย: การศึกษารหัสของภาพและ

ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของจิตรกรรมพุทธศาสนาต้นรัตนโกสินทร์  (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๖), ๒๗ – ๖๙. 

๑๒ ปฐม ตาคะนานนัท์, คณะสงฆ์สร้างชาตสิมัยรัชกาลที่ ๕ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑), ๑๖๐ – ๑๖๑. 



๓๑๕ 
 

 เราพบวา่ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในแบบชา่งปวน สวุรรณสิงห์ มีการผสมผสาน
ระหวา่งอกัษรธรรมล้านนากบัอกัษรสยามหรือภาษาไทยอยูเ่สมอ (ภาพท่ี ๑๓๔ ) สะท้อนให้เห็นวา่ 
ภายหลงัจากการจดัตัง้สถาบนัการศกึษาในแบบแผนขึน้โดยรัฐ และเจ้านายท้องถ่ินได้สถาปนา
โรงเรียนแบบแผนของกรุงเทพฯขึน้ การรับรู้ภาษาราชการจงึเร่ิมมีขึน้เพ่ือสะท้อนสถานภาพทางชน
ชัน้ในท้องถ่ิน ดงันัน้การส่ือสารภาษาในงานจิตรกรรมจึงแสดงออกเป็น ๒ ภาษาดงักลา่ว  เรา
พบวา่ การปรับเปล่ียนนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ยงัด าเนินควบคูก่บัการปฏิรูปการศกึษา ( 
พระราช บญัญตัิประถมศกึษา พ.ศ.๒๔๖๔ ) ซึง่กระบวนการดงักลา่วขบัเคล่ือนตอ่มาในชว่ง
ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ แนน่อนว่าสง่ผลถึงการปรับเปล่ียนมโนทศัน์
และวฒันธรรมในหลายประการ อยา่งน้อยท่ีสดุก็มีผลตอ่ความสมัพนัธ์ทางอ านาจระหวา่งการสัง่
การจากส่วนกลาง เพ่ือบงัคบัตอ่สว่นภมูิภาคและท้องถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบายการสร้างรัฐ
ชาต ิ สร้างความเป็นสยาม ผา่นนโยบายการศกึษา ในรัชกาลท่ี ๖ รัฐบาลสยามได้เน้นความคิด
เร่ืองชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเน้นทางด้านชาตไิทย ดงัเห็นได้จากการสร้างเคร่ืองมือ
กลอ่มเกลาได้แก่ ต าราเรียนภาษาไทย ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย ธงชาตไิทย๑๓ 

 ทัง้นีส้มเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุทรงเห็นวา่ “...ถ้าประสงค์จะให้
พวกลาวเช่ือง จะฝึกหดัในทางอ่ืนไมดี่เทา่กวาดเด็กเข้าโรงเรียนจะได้ดดัสนัดานและความคดิเสีย
แตย่งัเยาว์...” นอกจากนีข้้าราชการท่ีไปจดัการศกึษาในมณฑลพายพั ต้องเป็นผู้ ท่ีไมเ่ยอ่หยิ่งและดู
ถกูคนพืน้เมือง แตต้่องท าให้  “...พวกลาวรู้สึกวา่เป็นข้าราชการ ฤาเปนพลเมืองอย่างเดียวกนักบั
คนไทย..” ๑๔ 
 

                                                           
๑๓ สรัสวดี ออ๋งสกลุ, “ การปฏิรูปการศกึษาในล้านนา : การสร้างเอกภาพแห่งชาติ,”  ศึกษาศาสตร์สาร  ๑๐, 

๒ – ๔ ( ตลุาคม ๒๕๒๔ – กนัยายน ๒๕๒๕) : ๒๙ – ๔๘. 
๑๔ ดูใน  วิทูลย์ ทานุชิต, “การปฏิรูปการศึกษาในมณฑลพายัพ ( พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๗๖ ) ” ( วิทยานิพนธ์

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๘ ),  ๓๐. 



๓๑๖ 
 

 
 
๑.๓ เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตกับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในกลุ่มล าปาง 
 กลา่วก่อนวา่ บรรดาเจ้านายท้องถ่ินในนครล าปาง มีความพยายามเรียนรู้แบบแผน
จากราชส านกักรุงเทพฯ รวมทัง้แบบแผนตะวนัตก ดงัปรากฏในบนัทกึของคาร์ล บ็อค (พ.ศ.
๒๔๒๔)ตอนหนึง่วา่ 
 

“...พอกลบัถึงบ้านก็มีชายหนุ่มคนหนึง่มาหา เม่ือจบัมือด้วยก็ท าให้
ข้าพเจ้าคดิวา่เขาต้องเป็นเจ้าชายอะไรองค์หนึง่ เพราะผู้คนในเขตล าปาง
นี ้ แม้จะเป็นเจ้านายหรือข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ก็ตาม น้อยคนนกัท่ีจะรู้
เร่ืองการจบัมือตามธรรมเนียมยโุรป ....เพราะผู้ ท่ีมาเย่ียมนีเ้ป็นโอสรองค์
รองของเจ้าหลวง...เจ้าได้ออกมาต้อนรับจบัมือข้าพเจ้าอีก ทัง้ยงัอธิบาย
ให้ข้าพเจ้าฟังด้วยว่าได้ไปรับรู้เร่ืองการจบัมือมาจากรุงเทพฯ….”๑๕ 

 
 ขณะท่ีคาร์ล บอ็ค เดนิทางถึงล าปางนัน้ คงเป็นสมยัเจ้าพรหมาภิพงษธาดา เป็นเจ้าผู้

ครองนคร(ด ารงต าแหนง่ราว พ.ศ.๒๔๑๖ – ๒๔๓๕) ข้อมลูนีช้ว่ยให้เราสนันิษฐานได้วา่ 
ความสมัพนัธ์ของชดุความรู้แบบตะวนัตกสว่นหนึง่คงมาจากกรุงเทพฯ และมีการปฏิบตักินัในกลุม่
                                                           

 ๑๕ คาร์ล บอ็ค, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, เสถียร พนัธรังสี และ อมัพร ทีขะระ ผู้แปล (กรุงเทพฯ: 
มติชน, ๒๕๕๐), ๑๓๗. 

ภาพท่ี ๑๓๔  จารึกค าประกาศการท าบญุจิตรกรรมในวิหารวดัพระแก้วดอนเต้าฯ  



๓๑๗ 
 

เจ้านายมาก่อน เชน่เดียวกบัการเรียนรู้เพ่ือสร้างความทนัสมยัของ เจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้
ครองนครล าปาง(ด ารงต าแหนง่ พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕) อยูใ่นชว่งเปล่ียนผา่นการสถาปนารัฐ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ มีคณุปูการตอ่การสร้าง “ความทนัสมยั” ในขณะนัน้ให้กบัสงัคมเมือง
ล าปาง ทัง้การเร่ิมสร้างกองทหาร โรงเรียน คดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าสูโ่รงเรียนใน
สงักดักระทรวงมหาดไทย อปุถมัภ์การเลา่เรียนสงฆ์ในส านกัวดัมหาธาต ุ กรุงเทพฯ ริเร่ิมก่อสร้าง
สะพานและถนนท่ีเช่ือมโยงกบัการค้าเส้นทางรถไฟ๑๖ 
 ความใกล้ชิดระหว่างเจ้าบญุวาทย์ ฯ กบัเจ้านายรัฐบาสยาม (รวมทัง้เจ้านายท้องถ่ิน)
ได้แสดงให้เห็นในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั นิพนธ์ขึน้เม่ือครัง้
ด ารงพระราชอิสริยศเป็น สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าฯ มหาวชิราวธุ ในครัง้ท่ีพระองค์เสดจ็
ประพาสหวัเมืองฝ่ายเหนือครัง้แรกเม่ือพทุธศกัราช ๒๔๔๘ ทรงใช้พระนามแฝงวา่  “หนานแก้ว
เมืองบรูพ์” ซึง่ในปีนัน้รัฐบาลสยามได้มีการสร้างรถไฟสายเหนือส าเร็จจนถึงเมืองนครสวรรค์ 
(พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ ได้เสดจ็ไปเปิดรถไฟท่ีสถานีบ้านพาชีแล้วเลยเสดจ็
ประพาสเมืองลพบรีุ และมณฑลนครสวรรค์)  ในการเสดจ็เปิดทางรถไฟนีไ้ด้โปรดฯ ให้สมเดจ็พระ
บรมโอรสาธิราช เสดจ็ไปประพาสหวัเมืองมณฑลพายพั โดยมีพระราชประสงค์จะให้ทรงคุ้นเคยกบั
ราชการหวัเมืองประเทศราชท่ีหา่งไกล 
 ลิลิตพายพัให้ภาพล้านนาในชว่งระยะสมบรูณาญาสิทธิราชย์ได้เป็นอย่างดี กลา่วคือ 
ให้ภาพของเส้นทางจากนครสวรรค์ผา่นพิจิตร พิษณุโลก เข้าสูเ่ขตเมืองแพร่ เมืองล าปาง เข้าสู่
เมืองพะเยา เมืองเชียงราย แล้วย้อนกลบัเข้าสู่ เมืองเชียงใหม ่เมืองล าพนู ในการเสด็จครัง้นัน้ ทรง
เปิดโรงเรียน โรงทหาร เย่ียมชมคณะมิชชนันารี พร้อมกบัการถวายการต้อนรับเสด็จของเจ้านาย
เจ้าเมืองท้องถ่ิน  ตลอดจนบรรยายถึงความเคล่ือนไหวของผู้คนในล้านนาได้เป็นอย่างดีฯลฯ ดงั
ตวัอยา่งส าคญัเชน่ 
 
  “๏ ..รุ่งขบวนคชคลาดข้าม สนัพนม พรึงพอ่ 
 แพร่นคเรศ์บงัคม  หนอ่ไท้  
 กลา่วแสดงจิตต์นิยม  ปราโมทย์ 
 จดุธูปเทียนดอกไม้  นอบเกล้า ทลูถวายฯ 
 

                                                           
๑๖ สายฝน น้อยหีด, เจ้าพ่อบุญวาทย์กับววิัฒนาการเมืองล าปาง พ.ศ.๒๔๐๐ – ๒๔๖๕ (ล าปาง: สมาคม

นกัเรียนเก่าบญุวาทย์วิทยาลยั, ๒๕๕๐), ๑ – ๓๙. 



๓๑๘ 
 

     ๏...ท่ีสิบเก้าประทบัร้อน ริมศาล อ าเภอแฮ 
 สงูเมน่ราษฏรทยาน  เบียดจ้อง 
 เข้าตอกบพุพาตระการ  โปรยเกล่ือน 
 ปราโมทย์โอษฐ์โห่ร้อง  แซซ่ร้อง ถวายชยัฯ 
  ๏...กระบวนบ้องไฟจดัล้วน ควรยล 
 รูปสตัว์ผกูชอบกล  มากแล้ 
 ดนตรีฉาบกลองอน  องึมี่ 
 พิศพิศพิจิตร์แท้  ประหลาดล้วน ควรดฯู....”๑๗ 
  
 ประเดน็ส าคญัจากการเสดจ็เมืองแพร่คือ ชีใ้ห้เห็นอ านาจใหมข่องรัฐสยามท่ีผกูพนักบั
หวัเมืองประเทศราช มณฑลพายพั รวมถึงการขยายตวัของหนว่ยงานราชการแบบใหม ่ โดยมีพระ
บริรักษ์โยธี(เวท) ผู้วา่ราชการเมืองแพร่ในขณะนัน้ (ภายหลงัเป็นพระยาพิริยวิชยั) ถวายการ
ต้อนรับ พร้อมกบัการแสดงออกถึงวฒันธรรมพืน้ฐานของผู้คนล้านนา(เมืองแพร่) ตามจารีต คือ
การโปรยข้าวตอกดอกไม้รับเสดจ็ หลงัจากนัน้พระองค์ทรงบรรยายถึงการทอดพระเนตรวดัพระ
ธาตชุอ่แฮ และเสดจ็เข้าสูเ่มืองล าปาง ซึง่มีเจ้าบญุวาทย์วงษ์มานิต เจ้าเมืองล าปางในขณะนัน้
ถวายการต้อนรับ 
 
  “๏...ครัน้ขบวนถึงท่ีกัน้ ปันเขตต์ 
 ระหวา่งแพร่ล าปางประเทศ ราชไซร้ 
 เจ้าบญุวาทก้มเกศ  เกล้า ประณต 
 แสดงพจน์เชิญหนอ่ไท้  ผา่นเข้า สิมาขณัฑ์ 
  ๏...ถึงกาลก าหนดเจ้า บญุวาท  วงศ์นา 
 น าธูปเทียนถวายนาถ  หนอ่ไท้ 
 อญัเชิญยคุลบาท  เข้าสู ่เวียงแฮ 
 พระรับค าโปรดให้  เคล่ือนคล้อย ขบวนดลฯ 
 
                                                           

๑๗ หนานแก้วเมืองบรูพ์ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว)  ,ลิลิตพายัพ,พิมพ์ในการกุศลเมื่อพระ
ต ารวจเอก เจ้าพระยาศภุนิมิตรถึงอสญักรรมมาถึงปัญญาสมวาร วนั ท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 
๒๔๗๒), ๔๐ – ๑๖๗. 

 



๓๑๙ 
 

 ข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ชีใ้ห้เห็นวา่ การท่ีเจ้านายจากรัฐบาลสยาม เสดจ็ฯ หวัเมืองฝ่าย
เหนือ นา่จะเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัเตรียมพิธีการ สถานท่ี ตา่งๆ เพ่ือสร้างให้เกิดการถวาย
ความจงรักภกัดี ดงัพบว่ามีการทลูเกล้าฯ ถวายสะพานรัษฎา เพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกศุลใน
รัชกาลท่ี ๕ เน่ืองในพระราชพิธีรัษฎาภิเศกท่ีพระองค์ทรงครองราชย์ครบ ๒๕ ปี พ.ศ.๒๔๓๗  ข้อ
สนันิษฐานท่ีเป็นไปได้สงูมากเก่ียวกบังานจิตรกรรมในเมืองล าปางในระยะนีคื้อ งานจิตรกรรมฝา
ผนงัวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง นา่จะจดัเตรียมขึน้ไว้เพ่ือรับเสดจ็รัชกาลท่ี ๖ ในช่วง
ดงักลา่วนีด้้วย เน่ืองจากพระองค์ได้เสดจ็วดัพระธาตลุ าปางหลวง ในวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๔๔๘ ดงักลา่วไว้ในลิลิตพายพัวา่ 
 
  “...ท่ีซาวแปดเพลา สองนาฬิกาลว่งแล้ว 
 ทรงสินธพเพริดแพร้ว  พยศเยือ้งด าเนิรขบวนฯ 
  บริวารวารห้อมแหส่ล้าง เสดจ็นมสั ณ วดัอ้าง 
 ช่ือชีล้ าปางหลวงฯ....”๑๘ 
  
 เราพบวา่ การสร้างงานสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพทุธศิลป์ของเจ้า
ผู้ครองนครในหวัเมืองประเทศราชล้านนาในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ได้เกิดประเพณีการถวายเป็นพระราช
กุศลเสมอ นอกจากในเมืองนครล าปางของเจ้าบุญวาทย์ฯ แล้ว เรายังพบว่าเจ้าเมืองน่านได้
บรูณปฏิสงัขรณ์วดัหลวงส าคญัของเมือง  ดงัพบหลกัฐานจากหน้าบนัหอไตรปิฎก วดัพระธาตชุ้าง
ค า้วรวิหาร อ.เมือง จ.นา่น สร้างขึน้ราว พ.ศ.๒๔๕๓ มีพระสมห์ุอินเป็นนายชา่งใหญ่๑๙ หน้าบนัเป็น
ไม้แกะสลกัมีรูปครุฑอยู่กลางแวดล้อมด้วยลวดลายพรรณพฤกษาและใต้หน้าบนัมีรูปครุฑอีกองค์
หนึง่ เหนือรูปครุฑองค์ท่ีสองนัน้ มีจารึกว่า “ พ.จ.น.พ.ร.ช.ก.ศ.ถ. พ.พ.ธ.จ.ล.ฯะ” สนันิษฐานว่า
อาจหมายถึง “ พระเจ้าน่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ไชย นันทบุรมหาราช
วงศาธิบดี ถวาย พระพุทธเจ้าหลวงฯ” หรือกล่าวได้ว่า พระเจ้าสุริยพงษ์ฯ สร้างถวายพระราช
กศุลพระพทุธเจ้าหลวง รัชการท่ี ๕๒๐ ปฏิสมัพนัธ์ของพระเจ้าสริุยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน 
ร่วมกับพระยาศรีสหะเทพ ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ,พระยาสุนทรนุรักษ์ ข้าหลวง

                                                           

 ๑๘ หนานแก้วเมืองบรูพ์, ลลิติพายัพ, ๔๐ – ๑๖๗. 
 ๑๙เธียรชาย อกัษรดิษฐ์, ม.ล.สรุสวสัด์ิ ศขุสวสัด์ิ และภานพุงษ์ เลาหสม, ลวดลายพุทธศิลป์น่าน (เชียงใหม่: 

โครงการอนรุักษ์และฟืน้ฟศิูลปกรรมดัง้เดิมในพทุธสถานจงัหวดัน่าน, ๒๕๕๑) ,๕๒ – ๕๓. 
 ๒๐ ส านกัศิลปากรท่ี ๗  น่าน, รายงานเบือ้งต้นภูมหิลังเมืองน่าน (น่าน: โครงการสืบค้นแหล่งวฒันธรรมลุ่ม

แมน่ า้น่าน – แมน่ า้ว้า โดยประชาชนมีสว่นร่วม, ๒๕๔๙), ๑๖๒. 



๓๒๐ 
 

ประจ าเมืองน่าน เป็นแกนน าส าคญัในการจัดการปกครองเมืองน่านใหม่ตามพระราชบัญญัติ
ปกครองท้องท่ี ร.ศ.๑๑๖ สะท้อนให้เห็นว่าเจ้านายท้องถ่ิน ในฐานะชนชัน้น าในการเปล่ียนแปลง
งานพทุธศลิป์ร่วมกบัแบบแผนขนบของชนชัน้น าจากรัฐบาลสยาม 
 กระบวนการสร้างความเป็นกรุงเทพฯ นัน้ จะเข้มข้นมากขึน้ภายหลงัเหตกุารณ์ท่ีสร้าง
ความกลวัตอ่รัฐบาลสยามท่ีถกูขนานนามเหตกุารณ์นีใ้หม่ว่า  “กบฏเงีย้ว” ในต้นทศวรรษ ๒๔๕๐ 
เชน่เดียวกบั   “นโยบายเกีย้วลาว” ส่วนหนึ่งได้รับการตอบรับจากบรรดาเจ้านายท้องถ่ินเป็นอย่าง
ดี  เราพบว่าในทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๖๐ นัน้ สถานการณ์การบริหารราชการแบบมณฑล
เทศาภิบาล ดเูหมือนจะไปได้ดีมากในพืน้ท่ีนครล าปาง   

ความดีความชอบและความภักดีในสายตาพระมหากษัตริย์สยามต่อเจ้าบุญวาทย์ 
อาจเห็นได้จากกรณีเหตุการณ์กบฏเงีย้วเมืองแพร่ พ.ศ.๒๔๔๕ มีการกล่าวหาเจ้าผู้ ครองนคร
ล าปางเป็นขบถสบคบคดิร่วมในเหตกุารณ์ครัง้นี ้เม่ือมีการถวายรายงานกราบบงัคมทลูฯ ในหลวง
รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกล้าฯ มีพระบรมราชวินิจฉัยทางโทรเลขถึงกรมหลวงด ารงราชนภุาพ ลงวนัท่ี ๒ 
พฤศจิกายน ๒๔๔๕ ความตอนหนึง่วา่ “...อยา่งเจ้านครล าปาง เป็นคนเลีย้งได้แท้...”๒๑ 

ในข้อมลูหนงัสือประวตัรัิบราชการกระทรวงมหาดไทยของเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิตนัน้ 
พบว่าเจ้าบุญวาทย์ฯ เร่ิมรับราชการเม่ือ พ.ศ.๒๔๒๘ ในต าแหน่งพนกังานกองมหาดไทย น่าจะ
สะท้อนการผนวกเจ้านายบุตรหลานเข้าเป็นข้าราชการท้องถ่ินนั่นเอง และก่อนหน้าการรับ
ต าแหน่งเจ้าผู้ครองนครนัน้ เจ้าบุญวาทย์ฯ มีบทบาทส าคญัในการแสดงปฏิสมัพันธ์กับรัฐบาล
สยาม เช่น เป็นผู้ แทนเจ้าผู้ ครองนครล าปาง ถวายเคร่ืองบรรณาการ เป็นต้น ต่อมาได้ด ารง
ต าแหน่งเจ้าราชสัมพันธวงศ์ใน พ.ศ.๒๔๓๓  เจ้าอุปราช พ.ศ.๒๔๓๘  ตามล าดบั กระทั่งเม่ือ
เจ้านรนนัทไชยชวลิต เจ้าผู้ครองนครล าปางถึงแก่พิราลยั พ.ศ. ๒๔๓๘ รัฐบาลสยามจึงได้แตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหนง่เจ้าผู้ครองนครล าปาง พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕ 

 อาจกล่าวได้ว่า งานจิตรกรรมวัดส าคญัในท่ีราบลุ่มน า้วังตอนกลางนัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจิตรกรรมวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง น่าจะจดัขึน้ในสมยัเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิต 
เราจะพบว่าจิตรกรรมแบบพม่าท่ีน าช่างจากพม่าเข้ามาเขียนในวัดของกลุ่มชนพม่าก็ได้รับการ
อปุถมัภ์หรืออนญุาตจากเจ้าหลวงบญุวาทย์ฯ เช่นกนั ดงักรณีของเจาง์วดัม่อนปู่ ยกัษ์ เป็นต้น หาก
จะชีใ้ห้เห็นปรากฏการณ์ส าคญันี ้ก็อาจจะรวมงานจิตรกรรมวดัแสงเมืองมา ดงัได้กล่าวมาแล้วใน
บทท่ี ๓ ว่าด้วยการก าหนดอายุจิตรกรรมวดัแสงเมืองมาจากจารึกอกัษรธรรมล้านนาท่ีว่า น่าจะ

                                                           
๒๑ อ้างถึงใน ศกัด์ิ รัตนชัย, “ประวติัพ่อเจ้าผู้ ครองนครล าปางองค์สุดท้าย” ใน จิตรกรรมวัดบุญวาทย์ 

(กรุงเทพฯ: บณัฑิตการพิมพ์, ๒๕๓๒) , ๒๙. 



๓๒๑ 
 

สร้างขึน้ในชว่งวนัท่ี ๑๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๓๔ หรือ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗ ห รื อ 
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐ หรือ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๔ หรือ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๗ 
หรือ ๑   มิถนุายน พ.ศ.๒๔๖๑ ก็มีความเป็นไปได้ในชว่งระยะเวลานี ้ เ ว ล า ท่ี เ ป็ น ไ ป ไ ด้
ดงักล่าวนี ้ล้วนอยู่ในช่วงสมยัเจ้าบญุวาทย์ฯ ด ารงต าแหน่งเจ้าผู้ครองนคร พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕ 
(ภาพท่ี ๑๓๕) 

 นอกจากนี ้เจ้าบุญวาทย์ฯ ยังเป็นต้นแบบส าคัญในการน าช่างจันทร์ จิตรกร ช่าง
หลวงแบบราชส านักกรุงเทพฯ เข้ามาเขียนงานจิตรกรรมในล าปาง เราพบว่าช่างจันทร์เป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๖ หากพิจารณารูปแบบพระบฏวดัปงสนุก 
ชดุท่ี ๑ ซึง่มีรูปแบบอิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์ – กรุงเทพฯ อยู่มาก  อย่างน้อยท่ีสดุ ในสายตาของ
ข้าราชการท่ีสยามสง่มาในเมืองล าปาง ก็กลา่ววา่ประชาชนในเมืองล าปางนัน้มีแบบอย่างของการ
ใช้ชีวิตตามแบบชนชัน้กลางในกรุงเทพฯ  ดงัรายงานของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้ากรม
หลวงนครราชสีมา (ราว พ.ศ.๒๔๖๐)ความตอนหนึง่กลา่ววา่ 
 

“....คนในเมืองล าปางนี ้ทั่วไปรู้สึกว่าอยากประพฤติอย่างชาว
กรุงเทพฯ ทกุอย่าง  ขนบธรรมเนียมอย่างใด  ถ้าไม่เหมือนคนกรุงเทพฯ 
ควรเลิกได้เป็นเลิกหมด  เช่น  การแตง่กาย  เสือ้กางเกงน า้เงินของผู้ชาย
พลเมืองท่ีแพร่  ท่ีน่าน  เห็นทัว่ไปทกุแห่ง  ท่ีล าปางไม่มีเลย  เปล่ียนเป็น
นุง่ผ้า  นุง่กางเกงจีน และอ่ืน ๆ…”๒๒           

 
 ดงันัน้ ข้อสนันิษฐานท่ีนา่สนใจคือ งานจิตรกรรมวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง, 

จิตรกรรมวดัแสงเมืองมา หรือแม้แตพ่ระบฏวดัปงสนุก ก็น่าจะเขียนขึน้ในระยะท่ีเจ้านายท้องถ่ินมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่องานศิลปะของกรุงเทพฯ หรืออาจจะกล่าวอีกทางหนึ่งว่า แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ความศรีวิไลในหวัเมืองให้ทดัเทียมกบักรุงเทพฯ 

                                                           
๒๒ อ้างถึงใน พรรนิภา  อพิญชพงศ์ , “เจ้าไพร่กบัการเปลี่ยนแปลงในสงัคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๗ – 

๒๔๗๖,” (วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ๒๕๓๕ ) ,  ๑๗๗ . 
 



๓๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ฉายพร้อมเจ้าบญุวาทย์วงษ์มานิต เจ้านาย 
และผู้ตามเสดจ็อ่ืนๆ ณ วดัพระธาตลุ าปางหลวง คราวเสดจ็มณฑลพายพั พ.ศ.๒๔๖๔ 

 

เจ้าบญุวาทย์ฯ และวงโยธวาทิตคุ้มหลวง ราว พ.ศ.๒๔๕๓ 
 

ภาพท่ี ๑๓๕  เจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิตกบัประวตัิศาสตร์สงัคมล าปาง 
ท่ีมา : สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ,เทศาภบิาล (กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๕), ๑๑๘. 
และโรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลยั จ.ล าปาง 

 
 
 



๓๒๓ 
 

๑.๔ การปรับเปล่ียนต าแหน่งงานจิตรกรรมเวสสันดร : กรณีวัดช้างเผือก เมืองล าปาง 
 เม่ือสยามสถาปนาการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาลขึน้ในทศวรรษ ๒๔๔๐ - 
๒๔๕๐ ก่อให้เกิดการแทรกแซงอ านาจตอ่เจ้านายท้องถ่ินในหวัเมืองเหนือ การประนีประนอม
อ านาจจงึเกิดขึน้ อย่างน้อยท่ีสดุการถวายเคร่ืองบรรณาการตามจารีตประเพณีจากเจ้านาย
ท้องถ่ิน ดงัเชน่การถวาย “ช้างเผือก” ในปี พ.ศ.๒๔๕๓ ของเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนคร
ล าปาง (ด ารงต าแหนง่เจ้าผู้ครองนครเม่ือ พ.ศ.๒๔๔๐ ถึง พ.ศ.๒๔๖๕) ตอ่มา พ.ศ.๒๔๖๔ จงึมี
การสถาปนาวดัช้างเผือก ดงัปรากฏในค าจารึกวา่ 
 

 “เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตย์  เจ้าผู้ครองนครล าปาง  พร้อมด้วยโอรส
และนดัดา  มีพระไทยเล่ือมไสยในพระพทุธศาสนา   ได้ทรงบริจาคทรัพย์
ส่วนพระองค์ทรงสร้างอารามและพระอุโบสถ   วัดช้างเผือก  ไว้ในพุทธ
ศาสนา        เพ่ือให้พระสงฆ์จากจตรุทิศได้อาศรัย    แลลงอุโบสถ        
สังฆกรรม   ขอพระพุทธภูมิในอนาคตเบือ้งหน้าโน้นเทอญส าเร็จลงเม่ือ
วั น ท่ี  ๑ ๒  มี น า ค ม   พ ร ะ พุ ท ธ ศั ก ร า ช   ๒ ๔ ๖ ๔   ต ร ง กั บ 
อาทิตย์  วนั เดือน  ๖  เหนือ  ขึน้  ๑๕  ค ่า  ปีระกา  จลุศกัราช  ๑๒๘๓” 

 
 จิตรกรรมเร่ิมจากผนงัสกดัหลงัอโุบสถวาดเร่ืองวินยัสงฆ์และรูปช้างเผือก รอบผนงั

วาดเลา่เร่ืองทศชาตชิาดก รอบผนงัไม้คอสองวาดเวสสนัดรชาดก ผนงัสกดัหน้าอโุบสถวาดเร่ืองเขา
พระสเุมรุ(เลา่เร่ืองนรกและสวรรค์) บานประตแูละหน้าตา่งวาดภาพประกอบสภุาษิตค าพงัเพย
ด้วยอกัษรสยาม(ภาษาไทย) ก ากบัไว้  ส าหรับจิตรกรรมสภุาษิตบนผนงับานประต-ูหน้าตา่งนัน้ มี
องค์ประกอบส าคญัคือตวัภาพใช้ภาพชาวบ้าน “ผู้ชาย” เป็นผู้แสดงอาการทา่ทางตา่งๆ ประกอบ
ตามสภุาษิตค าพงัเพยนัน้ ตวัอยา่งเชน่ “ชายสองคนแสดงการหามจัว่” ก ากบัไว้ด้วยอกัษรสยาม 
ภาษาไทยวา่ “รักดีหามจัว่” ฉากหลงันิยมวาดเป็นภเูขา,ต้นไม้หรือป่าไม้ เป็นต้น  อนัเป็นวิธีการ
ลดทอนน าไปสูก่ารเลือกวาดเฉพาะเหตกุารณ์ส าคญัเพื่อสร้างเป็นภาพตวัแทน (representation) 
ประกอบค าสภุาษิตพงัเพย (ภาพท่ี ๑๓๖) 
 ต าแหน่งของจิตรกรรมสุภาษิตและทศชาติชาดก ได้ท าหน้าท่ีส่ือสารส าคญัในพืน้ท่ี
อโุบสถ ขณะท่ีจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก ถกูก าหนดไว้ในพืน้ท่ีคอสอง ซึ่งไม่เหมะสมตอ่การส่ือสาร
เนือ้หาเวสสนัดร อาจกล่าวได้ว่า การออกแบบภาพจิตรกรรมแห่งนีใ้ห้ความส าคัญของจิตรกรรม
ทศชาตชิาดกและจิตรกรรมสภุาษิต (แบบกรุงเทพ)มีความหมายมากกว่า “จิตรกรรมเวสสนัดร” ซึ่ง



๓๒๔ 
 

ไม่สามารถส่ือสารตอ่พิธีกรรมเทศน์มหาชาติหรือตัง้ธรรมหลวงได้อีกตอ่ไป แน่นอนว่า การจะระบุ
ว่า “อะไรวาดได้” “อะไรวาดไม่ได้” เพ่ือท าหน้าท่ีในการส่ือสารในพืน้ท่ีสาธารณะเช่นนี ้ย่อมถูก
สลายแนวคิดมาก่อนหน้าแล้วในจิตรกรรมวดัหลวงแบบกรุงเทพฯ กล่าวคือ การท าให้ภาพชีวิต
สามญัชนธรรมดาเข้าใกล้หรือเปิดเผยตอ่สาธารณะมากขึน้อนัสมัพนัธ์กบัการเกิดของกระฎุมพีใน
กรุงเทพฯ๒๓ 
 การแทนต าแหนง่ภาพจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกนี ้อาจตีความหมายให้เราเห็นได้วา่ 
 ประการแรก ความศกัดิส์ิทธ์ิของภาพจิตรกรรมสภุาษิต จงึไมจ่ าเป็นต้องเช่ือมโยงกบั
พิธีกรรม หากแตต้่องอาศยัอ านาจอ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่รัฐรวมศนูย์ เราจะพบวา่ สภุาษิตท าหน้าท่ี “ค า
สอน”การเปิดพืน้ท่ีตอ่การรับรู้ค าสอนจงึต้องอาศยัส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีถือวา่ทนัสมยัท่ีสดุในยคุนัน้ ความ
ศกัดิส์ิทธ์ิของสิ่งพิมพ์ไมไ่ด้อยูท่ี่ตวัอกัษรหรือภาษา แตห่ากอยูท่ี่ความหมายท่ีได้ใสล่งไปในการ
พิมพ์ การวาดจิตรกรรมสภุาษิตนีไ้ว้ท่ีนครล าปางจงึเทา่กบัเป็นการผลิตซ า้ภาพจากกรุงเทพฯ สูห่วั
เมือง รวมถึงการผลิตซ า้ค าสอนของชนชัน้น าอีกด้วย 
 ประการที่สอง การทบัซ้อนผา่นพืน้ท่ีทางความคิดภายใต้ “นโยบายการปฏิรูป
การศกึษา” นบัว่ามีบทบาทอยา่งมาก กลา่วคือ มีเป้าหมายส าคญัในการปรับเปล่ียนมโนทศัน์ของ
ราษฏรในภมูิภาคและสร้างส านกึความเป็นประชาชนในชาต ิ ผ่านโครงสร้าง “สถาบนัการศกึษา” 
ร่วมกบัอดุมการณ์ “ชาต ิ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยผลิตเคร่ืองมือกลอ่มเกลาได้แก่ ต ารา
เรียนภาษาไทย ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย ธงชาตไิทย ฯลฯ  การเร่ิมต้นในระดบัหวัเมืองจงึควรท าให้
เจ้านายบตุรหลานรับรู้ “ความเป็นสยาม” พร้อมๆ กบัแบบเรียนท่ีผลิตโดยระบบการพิมพ์สมยัใหม่
จากสยามขึน้ในทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๖๐ ดงัสะท้อนในพระด าริห์ในสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานภุาพ ตอนหนึง่วา่ “ ...รัฐบาลมีอ านาจตกแตง่นิไสยใจคอไพร่บ้านพลเมืองได้ ด้วยแตง่หนงัสือ
สอนเด็กนกัเรียน...”๒๔  นอกเหนือจากเจ้านายบตุรหลานในท้องถ่ินแล้ว กลุม่เป้าหมายตอ่ไปจงึเน้น
หลกัสตูรประถมศกึษาวิชาสามญัส าหรับเดก็นกัเรียน๒๕  

 เจ้าบญุวาทย์ฯ ได้สถาปนาโรงเรียนบญุวาทย์ฯ ขึน้ ชีใ้ห้เห็นถึงการตอบรับนโยบาย
ดงักลา่ว จงึเป็นสว่นหนึง่ของการใช้ระบบการศกึษาเพ่ือสร้างคน “ลาว” ล้านนา ให้เป็น “คนไทย” 

                                                           

 ๒๓ นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ: รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นิพนธ์ต้น

รัตนโกสนิทร์ , ๒๓๗ – ๒๙๗. 
 ๒๔ เตือนใจ ไชยศิลป์, “ล้านนาในการรับรู้ของชนชัน้ปกครองสยาม พ.ศ.๒๔๓๗ – ๒๔๗๖” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๖), ๑๙๐. 
 ๒๕ เนือ้อ่อน ขรัวทองเขียว, “ บทบาทของสิ่งพิมพ์ในการรวมล้านนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยาม,” วารสาร

ไทยศึกษา  ๗, ๑ (กมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม ๒๕๕๔ ) : ๑ – ๓๑. 



๓๒๕ 
 

ระบบการศกึษาสมยัใหมไ่ด้ขยายจากเมืองศนูย์กลางไปสู่ชนบท เป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  ระบบการศกึษายงัท าหน้าท่ีกล่อมเกลาให้คนในหวัเมืองส านกึใน 
“ความเป็นพลเมือง” ของรัฐ อยา่งน้อยท่ีสดุวรรณกรรมค าสอนในด้านสภุาษิตค าพงัเพยนี ้เป็นสว่น
ส าคญัในวิชาจรรยาท่ีถกูผลิตในต าราเรียนมลูฐานในทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๖๐ โดยเร่ิมจาก
คณุธรรมเบือ้งต้น เชน่ การไมพ่าลเกเร,ความพากเพียร,ความกตญัญ ู เป็นต้น(ร่วมกบัวิชา
ภาษาไทย) เพ่ือให้เกิดการเช่ือฟัง ยอมรับอ านาจรัฐและความจงรักภกัดี๒๖ 

 ประการที่สาม ความทนัสมยัในแบบกรุงเทพ(ความเป็นสยาม) จงึมีบทบาทมากตอ่
สงัคมใน “เวียง” อาจกลา่วได้วา่จิตรกรรมสภุาษิตค าพงัเพย เป็นเคร่ืองมือท่ีชนชัน้ปกครองในหวั
เมืองรับความทนัสมยัมาสู่ท้องถ่ินเพ่ือสร้าง “ส านกึร่วม” ตอ่รัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ จิตรกรรม
สามารถท าหน้าท่ี “ส่ือ” ร่วมกบัแบบเรียนและการศกึษาสมยัใหมไ่ด้  กระทัง่ “ความศกัดิส์ิทธ์ิ” ของ
เนือ้หาจิตรกรรมตามแบบแผนประเพณีได้ถกูแทนท่ีด้วย “อดุมการณ์” จิตรกรรมจงึเป็นเคร่ืองมือ
สอดรับกบัวรรณกรรม(แบบเรียน) ท่ีเรียงรัดให้ผู้คนรู้สกึถึงการด ารงอยูข่องตนเองในแบบกรุงเทพฯ 
ภายในรัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ อนัเป็นการย า้การเป็น “อาณานิคมภายใน”(Internal Colonail) 
ได้อีกมิตหินึง่๒๗ 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๒๖ ปวีณา วงัมี. “รัฐไทยกบัการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียนในช่วง พ.ศ.๒๔๗๕  - ๒๔๘๗,”.
(วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๓), ๒๑ – ๒๖. 

 ๒๗ ชาญคณิต อาวรณ์,  “จิตรกรรมสุภาษิตค าพงัเพย  วัดช้างเผือก   นครล าปาง: สยามและล้านนาใน
กาลเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ,” ใน หมุดหมายประวัติศาสตร์ล้านนา, ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน และภูเดช แสนสา
,บรรณาธิการ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตะวนัออก, ๒๕๕๖) : ๔๙ – ๖๖. 
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ต าแหนง่จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก 

  

จิตรกรรมสภุาษิต 

  
ภาพท่ี ๑๓๖ จิตรกรรมสภุาษิตในอโุบสถวดัช้างเผือก  จ.ล าปาง  



๓๒๗ 
 

๒.ความหลากหลายของภาพ : โลกทัศน์ช่างและความเคล่ือนไหวทางพุทธศาสนา 
๒.๑ ความจริงเชิงประจักษ์ 
 การปรับเปล่ียนโลกทศัน์งานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี ๓ – ๔ พบว่ามีการเขียนภาพ
ให้สอดคล้องกบัสิ่งท่ีตาเห็นมากขึน้ เชน่ การลดทอนรูปแบบเส้นสินเทาแล้วขยายเป็นภาพเล่าเร่ือง
ท่ีต่อเน่ืองกันแทน หรือบางแห่งก็ลดทอนความศักดิ์สิทธ์ิของตวัภาพให้เห็นเป็นในสิ่งท่ีมนุษย์
สามารถส่ือสารได้ใกล้ชิดขึน้ เป็นต้น ในจิตรกรรมแบบราชส านักกรุงเทพฯ เราพบว่ามีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการเขียนภาพให้ใกล้เคียงกับความจริงมากขึน้ ตวัอย่างส าคญัคือ การเขียนภาพ
ทิวทศัน์ ภเูขา ก้อนเมฆ ให้แสดงปริมาตรและแสงเงาใกล้เคียงกบัสิ่งท่ีตาเห็น สิ่งท่ีน่าสนใจคือ การ
ท าหน้าท่ีงานจิตรกรรมกบัภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ท่ีน าเข้ามาจากตะวนัตกก็เป็นส่วนส าคญัท่ีเน้น
ย า้การเขียนภาพแนวสมจริงด้วย๒๘ 
 เราพบว่าจิตรกรรมฝาผนงัล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ แม้จะยงัคงสืบทอดคติ
แบบงานจิตรกรรมประเพณีอยู่ แตส่ิ่งท่ีน่าสงัเกตคือ การปรับเปล่ียนนาฏลกัษณ์ตวัภาพให้มีกริยา
ในแบบมนุษย์นิยม จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกจึงผสมผสานตวัภาพกากท่ีเป็นมนษุย์มากขึน้ ดงัจะ
เห็นวา่ บรรดาเสนาอ ามาตย์หรือเหล่าทหาร  ตามแบบจิตรกรรมประเพณีได้ถกูปรับเปล่ียนให้เป็น
ภาพข้าราชการสยามดงัตวัอยา่งจิตรกรรมฝาผนงัวดันาแสง่และพระบฏวดัพระยืน เป็นต้น 
 ควรกล่าวด้วยว่า เทคโนโลยีการภาพถ่าย คือเคร่ืองมือต่อการสร้างความจริงเชิง
ประจักษ์ผ่านกรอบแว่นของชนชัน้น าสยาม๒๙ การท่ีผู้ คนปรับเปล่ียนการมองภาพจากงาน
จิตรกรรมไปสูก่รอบภาพถ่าย ท าให้การชมภาพปรับเปล่ียนเป็นการอา่นภาพ กล่าวคือ ภาพถ่ายท า
ให้องค์ประกอบภาพสร้างให้ภาพสมจริงตามหลกัการวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลตอ่การสร้างความจริง
ขององค์ประกอบภาพในงานจิตรกรรมด้วย การท่ีสายตาของคนล้านนาหรือช่างวาดปรับเปล่ียน
ไปสูก่ารจดัองค์ประกอบภาพใหม่นี ้คือการอ่านภาพใหม่ตามกรอบแว่นของชนชัน้น าท่ีสร้างความ
จริงเชิงประจกัษ์ผา่นภาพถ่าย  
 ความจริงเชิงประจักษ์นี ้ยังสัมพันธ์กับการมีอิสระต่อความจริงท่ีช่างเขียนมีด้วย 
กลา่วคือ ภายหลงัจากการปลดปลอ่ยทาสและการสลายโครงสร้างศกัดินาแบบจารีต ได้เกิดตวัตน
ของช่างท้องถ่ินมากขึน้ กล่าวคือ สังคมล้านนาท่ีปรับเปล่ียนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสยาม
สมยัใหม่ในทศวรรษ ๒๔๘๐ ก็ให้เกิดระบบการรวมศนูย์กลางภายใต้คติชาตินิยม พร้อมกับการ
ขยายตวัทางการค้าท าให้เมืองตา่งๆ เช่น เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง และเมืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเส้นทาง
                                                           

 ๒๘ สรุชยั จงจิตรงาม,”แนวคิดเร่ืองความเป็นจริงในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๘), ๑๙๐ – ๑๙๔. 

 ๒๙ อเนก นาวิกมลู, ประวัตกิารถ่ายรูปยุคแรกของไทย (กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, ๒๕๔๕), ๗๑. 



๓๒๘ 
 

การค้าเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการค้าส าคญั
ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชาตพินัธุ์ นอกจากคนพืน้เมืองแล้วยงัมีชาวไทใหญ่ พม่า จีน อินเดีย 
และชาวยโุรปมาอาศยัอยู่ ท าให้เมืองมีความหลากหลายทางวฒันธรรม การเข้ามาของคนเหล่านี ้
ท าให้มีการน าเข้าสินค้าตา่งประเทศมาสนองความต้องการในเมืองแล้วค่อยๆ ขยายไปสู่ท้องถ่ิน
อ่ืนๆ การเปล่ียนแปลงระบบการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ นัน้ส่วนใหญ่ยงัเป็นระบบการผลิตเพ่ือยงั
ชีพท่ีก าลังปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการค้า๓๐ การค้าขายในชนบทท่ีห่างไกลมักแลกเปล่ียน
สินค้าเป็นส าคญั มีการใช้เงินน้อยมาก ดงันัน้ระบบภาษีเงินสดจึงสร้างปัญหาให้กบัชาวบ้านท่ีไม่มี
เงิน ผลกัดนัให้ราษฎรจ าต้องเข้าสู่เศรษฐกิจแบบตลาด ขายแรงงานและผลผลิตของตนแลกกับ
เงิน๓๑ 
 เราจงึพบวา่งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในระยะ๒๔๗๐ – ๒๔๙๐ เป็นต้นมานี ้มีการ
ผสมผสานความจริงตามแบบสายตาของชาวกรุงเทพฯ ตวัอย่างส าคญัคือ ผลงานของช่างบญุป๋ัน 
พงษ์ประดิษฐ์ ความจริงเชิงประจกัษ์ท่ีเน้นการจารึกช่ือผู้ เขียน เน้นการเขียนภาพท่ีใกล้เคียงกับ
ความจริงของสงัคม จึงเป็นการสะท้อนปฏิสมัพันธ์กับผู้คนท่ีปรับเปล่ียนการนิยามความจริงใน
ชีวิตประจ าวนัของเขาเหลา่นัน้ให้เป็นไปตามกลไกเศรษฐกิจการเมืองของรัฐชาติ 
 อยา่งไรก็ตาม ความจริงเชิงประจกัษ์นีก็้ถกูกลไกของรัฐสร้างขึน้เชน่กนั กลา่วคือ 
ความจริงเชิงประจกัษ์ท่ีสร้างบนฐานชาตไิทยหรือความเป็นไทยในสมยัทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๔๙๐ 
เห็นได้ชดัเจนในสมยัรัฐนิยม รัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม การสร้างรัฐชาตผิ่านการนิยาม
ความหมายของ “ความเป็นไทย” จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกแบบภาพ ส.ธรรมภกัดี จงึได้แสดงให้
เห็นวา่ ความจริงเชิงประจกัษ์ท่ีเรียงร้อยความเป็นไทยไว้นัน้ เหมาะสมตอ่การขยายตวัของรัฐไทย
ในชมุชนท้องถ่ินของสว่นภมูิภาคอย่างยิ่ง 
 
๒.๒  แนวคิดพระศรีอาริย์และอานิสงส์เวสสันตระ : พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน  

 ควรกล่าวก่อนว่า โลกทศัน์ทางพุทธศาสนามีแนวความเช่ือว่าพุทธศาสนาจะเส่ือม
และสญูหายไป ดงัปรากฏคติปัญจอนัตรธาน ๕ ประกอบด้วย ๑) อธิคมอนัตรธาน คือ การหายไป
ของปฏิเวธสทัธรรม ๒)ปฏิบตัิอนัตรธาน คือ การหายไปของข้อปฏิบตัิ ๓)ปริยตัิอนัตรธาน คือ การ
หายไปของพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎก ๔)ธาตอุนัตรธาน คือ การหายไปของพระธาตสุูญไปด้วย
                                                           

 ๓๐  Carle C. Zimmerman, Siam Rural Economic Survey, 1930-1931 (Bangkok: White Lotus, 1999), 
287. 

 ๓๑ เข้ม มฤคพิทักษ์, “นโยบายภาษีกับการเข้าสู่ระบบการค้าของชาวนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๗๖” 
(วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๓๐),  ๒๗. 



๓๒๙ 
 

เตโชธาต ุ๕) ลิงคอนัตรธาน คือ การหายไปของเคร่ืองหมายแสดงสมณเพศ๓๒ ในส่วนของปริยตัิ
อนัตรธานนัน้ ได้แสดงให้เห็นล าดบัเวลาของการหายไปของบรรดาหมวดค าสอนหรือพทุธประวตั ิ
หนึง่ในนัน้คือ มหาชาตหิรือเวสสนัดรชาดก 

 เราพบว่า ต านานมูลศาสนา ในฐานะเอกสารประวตัิศาสตร์พุทธศาสนาล้านนา ได้
กลา่วถึงปริยตัตอินัตรธาน และการเส่ือมสญูหายไปของเวสสนัดรชาดกไว้ตอนหนึง่ว่า 

 
“...คนัเมีย้นสาสนากัสสปะเจ้าแล้ว อายุสตัว์ทัง้หลายถอยลงมาเถิง 

๑๐ ปีแล้ว...พระพทุธเจ้าเราควรเป็นพระแท้ดีหลีแล...เจ้าตนมีบญุก็ทวน
เทียวในสงสารก็ไป่นิยมได้มาต่เท่าเถิงชาติอันเป็นพระญาเวสสันตระ 
อายแุหง่คนทัง้หลายได้ ๒ ร้อยปีวนันัน้...” 

“....ล า้ปิฏกะทัง้ ๓ ก่อนนัน้ อภิธมัมะ ๗ คมัภีร์นีจ้กัเสียก่อนชะแล ล า้ 
๗ คมัภีร์นี ้มหาปัฎฐานจดัเสียก่อน เหตุว่าหาผู้ รู้บ่ได้....คนัว่าอภิธัมมา
หากเสียแล้วสุตตนัตะจักหายถัดนัน้เล่าชะแล...ล า้ขุททกนิกายหายไป
แล้ว มหาเวสสันตระเจ้าหายแล้ว วิธูระจักหาย ถัดนัน้นารทชาตกะจัก
หาย...ถดันัน้จนัทชตกะจกัหาย ถดันัน้เตมิยะชาตกะจกัหาย…๓๓ 

 
 เราจึงเห็นว่าในการเทศน์มหาชาติ นอกจากจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดวรรณกรรมและโลก
ทัศน์ท่ีมีต่อพฤติกรรมของผู้ คนแล้ว การเทศน์มหาชาติยังท าหน้าท่ีผนวกกลุ่มคนให้เกิดการ
ธ ารงอตัลกัษณ์ทางศาสนาของตนเองไว้ เราจึงพบว่าการผลิตคมัภีร์พระมาลยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
สร้างแรงจงูใจให้ผู้คนเข้ามามีสว่นร่วมในพิธีกรรมนัน้ ได้เกิดการอ้างอิงถึง “โลกหน้า” อนัเป็นโลกท่ี 
“บญุ” ได้ถกูฝังไว้ด้วยปฏิบตัิการทางพิธีกรรม เราจึงพบว่าในการตัง้ธรรมหลวงหรือเทศน์มหาชาติ
ของล้านนาจะเทศนาบทมาลัยเค้า และมาลัยปลาย โดยโครงสร้างของเนือ้เร่ือง เน้นให้เห็นว่า 
ทุคตะ ในฐานะเป็นภาพแทนของผู้ยากไร้เป็นผู้บูชาพระมาลัย เน้นอธิบายการปลดปล่อยความ
ทกุข์ยากได้ด้วยการไปเกิดในโลกใหมท่ี่ปลดปลอ่ยความทกุข์ยากได้ 
 โลกหน้าท่ีชาวบ้านทั่วไปสามารถจินตนาการได้คือ โลกของพระศรีอาริยะเมตไตรย 
เราพบว่าชดุความเช่ือในเร่ือง พระศรีอาริย์ และพระมาลยั ถกูน าไปสร้างความชอบธรรมและโยง
                                                           

 ๓๒ พระเกรียงไกร สทฺุธมฺโน, “การศกึษาวิเคราะห์ปัญจอนัตรธานในพทุธศาสนาเถรวาท,”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
พทุธศาสนามหาบณัฑิต สาขาวิชาพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๓),๒๐ – ๒๙. 

 ๓๓ บ าเพ็ญ ระวิน, มูลศาสนาส านวนล้านนา (เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๓๘), ๓๕ และ ๑๗๙. 



๓๓๐ 
 

ยึดกลุ่มต่อต้านอ านาจรัฐสมัยจารีต โดยท่ีผู้ น ากบฏย่นระยะเวลาของโลกหน้าให้เข้าสู่
ปรากฏการณ์ภายใต้ภาวะการน าของผู้ มีบุญหรือผู้ วิเศษ เพ่ือปฏิบตัิการให้เห็นว่าผู้น าสามารถ
ปลดปลอ่ยความทกุข์ยาดท่ีถกูกดข่ีจากอ านาจรัฐ๓๔  
 บรรดาความทกุข์ยากนี ้คงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีตอ่การสร้างส านึกร่วมในพิธีกรรม เรา
จึงพบว่านกัปราชญ์ล้านนา ได้ผลิตกลุ่มคมัภีร์อานิสงส์ อนัเป็นแนวทางก าหนดคณุคา่ตอ่รูปแบบ
การท าบญุ ประกอบด้วย อานิสงส์ของการสร้าง เช่น การสร้างเจดีย์ การสร้างพระพทุธรูป เป็นต้น 
อานิสงส์การประพฤตปิฏิบตั ิเชน่ การสงเคราะห์ศพ การดแูลบดิามารดา เป็นต้น อานิสงส์เก่ียวกบั
การบ าเพ็ญบญุ เชน่ อานิสงส์เข้าพรรษา เป็นต้น๓๕ 
 เราพบวา่ บรรดาคมัภีร์อานิสงส์จ านวนมาก จะมีกลุ่มท่ีเกือ้หนนุการสร้างแรงจงูใจตอ่
กัน ดังเช่น อานิสงส์เขียนธรรม ก็จะสัมพันธ์กับการผลิตเอกสารหรือคัดลอกเอกสาร ร่วมกับ 
อานิสงส์การฟังธรรม ก็สมัพนัธ์กบัการน าเอกสารนัน้มาถ่ายทอดให้ผู้ ฟัง เป็นต้น สิ่งท่ีน่าสนใจคือ 
แม้ยังไม่สามารถระบุการเกิดความนิยมผลิตกลุ่มคัมภีร์อานิสงส์เหล่านีไ้ด้ชัดเจนนัก แต่เรา
สามารถสนันิษฐานได้ว่า น่าจะเกิดขึน้จากการแบง่แยกพฤติกรรมการท าบุญของผู้คนท่ีเร่ิมจะให้
เวลากับการด ารงชีวิตบนฐานการผลิตแบบเพ่ือการค้ามากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ ทัง้ยงัเป็นหลกัประกันต่อโลกทศัน์พุทธศาสนาท่ีจะสามารถต่อรองต่อ
การปรับเปล่ียน “เวลา” การผลิตของผู้คน และหรืออาจเก่ียวกบักลไกของการหลอมรวมกลุ่มคนท่ี
มีความหลากหลายทางชาตพินัธุ์ในระยะเวลาดงักลา่วด้วย 
 เราพบวา่มี “อานิสงส์เวสสนัตร” กล่าวถึงการฟังเทศนาและบชูากณัฑ์เทศน์เวสสนัดร
ชาดก ได้เน้นย า้ความปรารถนาความสขุในโลกหน้าโดยมีพระศรีอาริยเมตไตรยเป็นหมดุหมาย ดงั
ความกลา่วไว้วา่ 

“..เย ชนา อนัวา่คนทัง้หลาย อนัยงัจกัปรารถนายงัสขุแก่ตนภาย
หน้า เพ่ือจักใคร่หันหน้าพระเจ้าฟ้าตนช่ืออริยเมตไตย ดังอัน้ก็พึงแต่ง
เคร่ืองปชูาแล้วฟังยงัมหาเวสสนัดรชาดกธรรม...จุติมรณาก็บ่ได้ไปเกิด
ทคุคตบิป่ระเสริฐสกัอนั เทียรยอ่มมีสมบตัทินัชมช่ืน...”๓๖ 

                                                           

 ๓๔ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กบฏไพร่สมัยอยุธยากับแนวคดิผู้มีบุญ – พระศรีอาริย์ – พระมาลัย (กรุงเทพฯ: 
มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๓), ๒๒ – ๓๗. 

 ๓๕ พรรณเพญ็ เครือไทย, “ค าสอนอานิสงส์” ใน มรดกค าสอนเชียงใหม่ ภาค ๒ : หลักค าสอน (เชียงใหม่: 
นพบรีุการพิมพ์, ๒๕๔๐), ๖๐. 

 ๓๖ พระธรรมราชานุวตัร(ฟู อตฺตสิวเถระ),มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร ส านวนเอก (กรุงเทพฯ: 
ส านกังาน ส.ธรรมภกัดี, ๒๔๙๘), ๒ – ๓. 



๓๓๑ 
 

 การให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก เป็นสิ่งท่ีผู้ คนภายใต้เศรษฐกิจการเมืองมี
ความปรารถนาแตกตา่งไปตามกลไกทางสงัคม สิ่งท่ีน่าสนใจคือ อานิสงส์เวสสนัตระ ได้ก ากบัผล
บญุของการบชูาแตล่ะกณัฑ์ด้วยทรัพย์สมบตัิและเงินทอง ข้าทาสบริวาร การเล่ือนสถานภาพเป็น
เจ้าพระยาหรือพญา ดงัตวัอย่างของการบชูานครกณัฑ์ ท่ีกล่าวว่าจะได้อานิสงส์มากท่ีสดุ ได้เป็น
พญา ได้เสนาอามาตย์ มีสมบตัอินัหาประมาณมิได้  
 

  “ . . . . ไ ด้ เสวยอานิสง ส์ เลิศทุกคาถา จักไ ด้ เ ป็นพระยา อัน
ประกอบด้วยเสนาทัง้ส่ีเหล่า อารักขเฝ้าอยู่ยามแยง เสนาแพงช้างม้า 
เสนารถกล้าแลเทียวดิน เดินตามดินและอากาศ ปักขาปักขีชาติสิเนหา 
จักได้สมาคมกับญาติกาพ่อแม่ พ่ีน้องแต่เดิมมา สมบัติมีสังขยาบ่
ได้…”๓๗ 

 
 เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่  อานิสงส์เวสสนัตระนีค้งเป็นท่ีนิยมผลิตขึน้ เม่ือระบบการผลิตของ

สงัคมท้องถ่ินถกูดงึเข้าสูร่ะบบการค้าการตลาดของภูมิภาคและโลกมากขึน้ในช่วงหลงัสนธิสญัญา
บาวริง พ.ศ.๒๓๙๘ เน่ืองจากมีการเน้นย า้ให้เห็นถึงการสะสมบญุ บญุในรูปของความปรารถนาตอ่
เวลาในโลกหน้าท่ีมี “ทุน” ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงิน ทอง ข้าทาส ฯลฯ เราพบว่าในระยะคร่ึงแรกพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ หรือในชว่งก่อนการค้าทางรถไฟสายเหนือจะแทนท่ีการค้าทางบกและทางเรือ ผู้คน
ชาวบ้านได้ถกูท าให้เกิดระบบการผลิตท่ีผู้คนเร่ิมหลดุออกจากโครงสร้างศกัดินาจารีตท่ีต้องอาศยั
เจ้านาย กล่าวอย่างง่ายคือ มีเวลาในการแยกย้ายการผลิตแบบปัจเจกมากกว่าเดิม อัน
เน่ืองมาจากในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ นัน้ เจ้านายสูญเสียทัง้อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ านาจในการเกณฑ์แรงงานสั่นคลอน ปรับเปล่ียนจากการได้
ประโยชน์จากแรงงาน๓๘ มาสู่การเรียกเก็บภาษีหรือส่วยเป็นผลผลิตท่ีสร้างรายได้จากการค้า
ทางไกล ด้วยการเป็นผู้ส่งสินค้าท้องถ่ินประเภทต่างๆอาทิเช่น ข้าว ฝ้าย ยาสูบ หมาก และพริก
ให้กบัคาราวานพ่อค้าไทใหญ่ และฮ่อ  ผลประโยชน์จากระบบศกัดินาท าให้เจ้านายสามารถอยู่ได้
โดยไม่ต้องอาศยัแรงงานตนเอง ไม่มีรายจ่ายส าหรับชีวิตประจ าวันเพราะมีผู้ รับผิดชอบอยู่แล้ว 
เจ้านายจงึสามารถสะสมเงินทองและใช้จา่ยเฉพาะสินค้าฟุ่ มเฟือยท่ีไมไ่ด้ผลิตในท้องถ่ิน ท าให้ชีวิต
เจ้านายแต่ดัง้เดิมนัน้สขุสบาย ต้องการสิ่งใดก็ได้เหมือนดงัเนรมิต เพราะหากเจ้าต้องการลกูหาบ

                                                           

 ๓๗ พระธรรมราชานวุตัร(ฟ ูอตฺตสิวเถระ), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร ส านวนเอก, ๗. 
 ๓๘ Archibald Ross Colquhoun , Among the Shans (London: Field and  Tuer,1885 ), 107. 



๓๓๒ 
 

แบกหามพาตนเองข้ามดอยเพ่ือไปเย่ียมเยียนเพ่ือนบ้านหรือเมืองใกล้เคียงก็จะเรียกเกณฑ์บริวาร
จ านวนหนึ่ง หากต้องการตอ่เรือนใหม่ในคุ้มหอก็จะท าแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือการ
บริการใดๆ ท่ีต้องการ ก็สามารถได้มาโดยไมเ่สียคา่ตอบแทน๓๙ 
 
๒.๓ ช้างปัจจัยนาเคนทร์ : จากพระเวสสันดรสู่สัญลักษณ์ขบวนการจัดการทรัพยากร 
 ความทุกข์ยากจากการจดัการทรัพยากรและการด าเนินชีวิตบนวิถีการเกษตร ได้ถูก
ชาวบ้านประกอบสร้างพิธีกรรมท่ียิบยืมสญัลกัษณ์ช้างปัจจยันาเคนทร์ในเวสสนัดรชาดกมาปรับใช้ 
ดงัเห็นได้จากกรณีลุ่มน า้ลีใ้นเขตจงัหวดัล าพูน งานศึกษาของกุศล พยคัฆ์สกั กล่าวว่า ถ้าปีไหน
เกิดวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติบ้านเมืองเกิดแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล แม่น า้-บ่อน า้แห้ง
ขอด น า้กินน า้ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวบ้านจะจดัพิธีขอฟ้าขอฝนขึน้มา โดยเฉพาะจะ
ท ากันในช่วงเดือนกรกฎาคม(เดือนเก้า ของทางภาคเหนือ) ก่อนเข้าพรรษาเพราะเป็นฤดูกาลท่ี
ชาวนาจะต้องหว่านกล้า (เอาเมล็ดข้าวเปลือกไปหว่านเพาะช าแล้วย้ายไปปลูกด าในนา) การท า
พิธีขอฝนจะมีหลายพิธี เช่น การแห่ช้างเผือก การฟังธรรมเทศนาปลาช่อน (ปลาจ้อน -ปลาหลิม) 
และธรรมพญาคางคาก (คางคก) เป็นต้น ท าขึน้กันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือบางครัง้ก็จดัรวมกัน
ทีเดียว การฟังเทศนาธรรมปลาชอ่นหรือพญาคางคากจะจดัขึน้เป็นจดุ ท ากนัท่ีวดับ้าง ตามแม่น า้ลี ้
บ้าง ท ากนัเกือบทกุหมูบ้่าน  
 โลกทศัน์ของชาวบ้านเช่ือวา่  ช้างเผือกเป็นช้างมงคลหากเกิดขึน้ในบ้านเมืองใด จะท า
ให้บ้านเมืองนัน้อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร เคร่ืองอุปโภคบริโภค มีฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล บ้านเมืองจะชุ่มฉ ่าอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะชนะศึกศตัรูหมู่มารทุกหมู่
เหล่า ช้างเผือกเม่ือเกิดมีในบ้านเมืองใด ชาวบ้านหรือเจ้าของช้างส่วนมากมกัจะต้องน าช้างไป
ถวายเจ้าเมืองผู้ครองนครบ้านเมืองนัน้ ชาวบ้านหรือเจ้าของช้างจะไม่เลีย้งเอาไว้เหมือนช้างเชือก
อ่ืนๆ 

 กศุล พยคัฆ์สกั  ชีใ้ห้เห็นว่า การประกอบสร้างพิธี “การแห่ช้างเผือก” นัน้ ส่วนมากจะ
เป็นประชาชนท่ีอยู่แถบ ต.ศรีเตีย้ ต.เหล่ายาว บ้านดงหลวงคือท่ีบ้านศรีเตีย้ บ้านทุ่งโป่ง ต.หนอง
ล่อง ชาวบ้านจะป่าวประกาศให้มาชุมนุมกนัท่ีริมท่าน า้ แล้วจดัท าพิธี ให้ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการจกั
สาน เอาไม้ไผ่มาจกัสานเป็นรูปช้างขนาดพอประมาณ หุ้มด้วยผ้าขาวหรือดอกฝ้ายขาวตกแตง่ให้
งดงาม เอาตัง้ไว้บนคานหาม เม่ือท าเสร็จแล้วจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพทุธมนต์ สวดขอฝน 
ฟังเทศน์ ถวายทานช้างเผือก เม่ือเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วชาวบ้านจะน าช้างเผือกแห่ไปตามล าน า้

                                                           

 ๓๙  Lilian Johnson Curtis, The Laos of North  Siam (Philadelphia: Westminster Press, 1903 ), 121.  



๓๓๓ 
 

ลี ้โดยแห่ตัง้แต่ปลายน า้ไปสู่ต้นน า้ โดยการแห่จะท าการส่งต่อกันเป็นทอดๆ ของชุมชนต่างๆท่ี
อาศยัอยู่ตามลุ่มน า้ลี ้ในช่วงเวลาท่ีมีการประกอบพิธีกรรมแห่ช้างเผือก จะมีการฟังธรรมแม่น า้ลี ้
เทศนาปลาช่อน ฟังธรรมพญาคางคาก (คางคก) ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาควบคูก่นัไป
ด้วย 

 เม่ือพระสงฆ์เร่ิมเทศนาถึงบทธรรมในบทดงักล่าวข้างต้น ผู้ ท่ีฟังธรรมเทศนาจะน าข้า
ตอกโปรยขึน้ไปบนฟ้า เป็นสญัลกัษณ์แทนฝนแก้ว หรือห่าฝนสตัตรัตนะ ท่ีอยู่ในธรรมเทศนาตอน
หนึง่ในกณัฑ์นคร ในพระเวสสนัดรชาดก โดยมีเนือ้หาวา่  

 
  .....ก็หือ้ฝนแก้วหลัง่ไหลลง ตกเตม็โขงเขตห้อง   
 ตกทัว่ท้องเวียงชยั  ตกลงสะใสสะอาด   
 ตกลงละลดละลาดเจนจน หา่ฝนอนัโสดดพูิโรจน์ภิรมย์ 
 เป็นแก้วอดุมเจ็ดอยา่ง  แก้วรอดฟ้ายิ่งของแพง   
 ขาวเขียวด าแดงเหลืองหลาก วรรณวิภาคแสงสรูย์   
 คือวา่แก้ววิฑรูย์ขาวผอ่ง  มรกตสอ่งสอ่งบวัเขียว 
 ปวาฬเป็นเปลวเมียวมุง่  วชิระเพ็กพงุใสแสง   
 ปัทมราดแงก๊อโกฏิ  แกผลกึงามวิโรจน์รังสี   
 แก้วฝงูนีเ้ป็นของดีมีคา่  แก้วทิพย์หาบใ่ชข่องคน..... 
 

 อนึ่ง ในบางพิธีกรรมจะมีการธรรมเทศนาเวสสนัดรชาดร นครกณัฑ์ เช่น การเลีย้งผี
ฝาย เน่ืองจากเทศน์ธรรมกัณฑ์ ดงักล่าวมีเนือ้หาสาระในพระธรรมบทนีจ้ะเป็นการขอให้ฝนตก 
เพ่ือให้พืชพนัธุ์ธญัญาหารได้เจริญเตบิโต และป ูปลาสตัว์น า้ตา่งๆ ได้มีท่ีอยูอ่าศยั 
 พิธีกรรมการแห่ช้างเผือกในอดีต เป็นกลุ่มพระสงฆ์ท่ีชาวบ้านในท้องถ่ินให้ความ
เคารพนบัถือ ท่ีคนในท้องถ่ินจะเรียกว่าครูบา จากการรวบรวมข้อมูลในเบือ้งต้นพบว่า มีครูบาท่ี
ชาวบ้านในพืน้ท่ีเอ่ยถึงว่าเป็นผู้ มีบทบาทในการแห่ช้างเผือก เช่น ครูบาศรีวิชยั ครูบาขาวปี ครูบา
มลู ครูบาสริุนทร์ ครูบาจกัร ครูบาแก้ว เป็นต้น จะเป็นผู้ก าหนด และด าเนินการการจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรมดงักลา่ว การแหช้่างเผือก เช่ือวา่เป็นการแสดงถึงขบวนการครูบาท่ีบ าเพ็ญเพียรให้บรรลุ
ธรรมขัน้สูงสดุนัน้คือ พระนิพพาน และเป็นการสร้างขบวนการเพ่ือการฟืน้ฟูศาสนา และการฟืน้ฟู
สงัคม และอตัลกัษณ์ของล้านนาภายหลงัการคกุคามของรัฐสยาม ครูบาในฐานะของผู้ มีบญุบารมี 



๓๓๔ 
 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นตนบุญ หรือผู้ วิเศษทางธรรม ด้วยเหตนีุใ้นการแสดงออกทางพิธีกรรมจึง
น าเอาวิธีการท่ีอยูใ่นมลูเหตทุางศาสนามาใช้ในการด าเนินพิธีกรรมตา่งๆ๔๐ 
 กรณีดงักล่าวข้างต้น ชีใ้ห้เห็นว่า วรรณกรรมเวสสันดรชาดก มิได้อยู่ในกรอบของ
พิธีกรรมตัง้ธรรมหลวงเท่านัน้ แตไ่ด้ถูกประกอบสร้างเป็นส่วนหนึ่งของ “ขบวนการครูบา” โดยน า
ฉากส าคญัของช้างในฐานะสญัลกัษณ์ของน า้หรือฝนท่ีสามารถสร้างความสมบรูณ์ตอ่การเกษตร
และเป็นการรวมศนูย์ศรัทธาของผู้คนตอ่การใช้ก าลงัแรงงานของคนในการดแูลทรัพยากรร่วมกนั 
 
๒.๔ การปรับเปล่ียนโครงสร้างการอุปถัมภ์งานช่าง 

 ควรกล่าวก่อนวา่ ระยะแรกเร่ิมวฒันธรรมล้านนา  ตามหลกัฐานในต านานพืน้เมือง
เชียงใหม ่ สะท้อนให้เห็นวา่ ราว พ.ศ. ๑๘๓๒ พญามงัรายเสดจ็ไปเมืองพกุามองัวะ  จดุประสงค์
ส าคญัท่ีเสดจ็ไปก็เพ่ือต้องการชา่งฝีมือ  ในครัง้นัน้กษัตริย์เมืองพกุามองัวะได้ถวายช่างให้เพ่ือเป็น
การเจริญสมัพนัธไมตรี ดงัข้อความวา่ “ ...ก็หือ้เสนาอามาจจดัแจงเอาช่างฆ้อง  ๑ นาย  ชา่งเคร่ือง  
ชา่งเงิน  ชา่งค า  ชา่งทอง ชา่งเหล็กทัง้หลาย ได้ประมาณ ๕๐๐ ครัว  มาถวายแก่เจ้าพญามงัราย
...”๔๑    นา่สงัเกตว่าการเข้ามาของกลุม่ชา่งในคราวนัน้ อาจมิใชเ่ข้ามาเฉพาะตวัชา่ง แตเ่ป็นการ
ย้ายถ่ินฐานครอบครัวชา่งเข้ามาสูล้่านนาด้วย 

 การเรียกผู้ ท่ีมีความช านาญในการฝีมือหรือศลิปะตา่ง ๆ ของล้านนาโดยทัว่ไปมกั
เรียกวา่ “ชา่ง” น าหน้าช่ืองานท่ีผู้นัน้ถนดั เชน่ ชา่งก่อ ชา่งค า ชา่งไม้ และชา่งแต้ม เป็นต้น  แตย่งัมี
ค าท่ีใช้เรียกอีกค าหนึง่ท่ีมีความหมายและใช้อยา่งเดียวกบัค าวา่ชา่งคือค าวา่  “ สลา่ ” เชน่ สล่าไม้  
เป็นต้น  สนันิษฐานว่า “ สลา่ ” นา่จะมาจากภาษาพมา่ท่ีเรียกวา่ “ สะหยา่ ” หมายถึงอาจารย์หรือ
ชา่ง  และยงัรวมถึงผู้ช านาญในสาขาวิชานัน้ ๆ ด้วย  ค าเรียกวา่ “สลา่” ชาวล้านนานา่จะรับจาก
พมา่ในระยะหลงัลงมาแล้ว๔๒   

 ในหนงัสือเร่ืองอนโุลมญาณกฎหมายโบราณของล้านนา กลา่วถึงชา่งบางกลุม่เช่น  
ช่างก่อ หมายถึง กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งก่อสร้างท่ีมีส่วนผสมของปนูและอิฐ ,  ช่างค า  หมายถึง 

                                                           

 ๔๐ กศุล พยคัฆ์สกั, การศึกษาการแห่ช้างเผือก กับการจัดการทรัพยากรในพืน้ที่ ลุ่มน า้ลี ้จังหวัดล าพูน
(กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๙), ๒๖ – ๓๔. 

 ๔๑อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว และเดวิด  เค. วยัอาจ, ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ , พิมพ์ครัง้ท่ี  ๒ (เชียงใหม่:  ซิลค์
เวอร์มบคุส์, ๒๕๔๓), ๓๘. 

 ๔๒ยุทธพร  นาคสุข, “ ค าพม่าในภาษาและวรรณกรรมล้านนา ” ใน  ประวัติพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุ
ตะโก้งจ าลอง ( พระธาตุแช่แห้งน้อย ) และต านานพระธาตุเจ้าตะโก้ง ( พระมหาเจดีย์ชเวดากอง )  ( เชียงใหม่: ดาว
คอมพิวกราฟิก, ๒๕๕๐), ๘๘. 



๓๓๕ 
 

กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัทองค า , ช่างหล่อ หมายถึง กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบังานหล่อโลหะ เชน่ พระพทุธรูป
หลอ่ด้วยส าริด เป็นต้น และ ช่างแต้ม หมายถึง กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบังานการขีดเขียนหรือวาด เชน่ 
จิตรกรรมหรือลายค า เป็นต้น และยงัมีช่ือเรียกวา่สลา่ปะปนกบัช่างด้วย เชน่ สล่าไม้หรือช่างไม้ 
หมายถึง กลุม่ชา่งท่ีเก่ียวข้องกบังานไม้   , สล่าแน  หมายถึง     กลุม่นกัดนตรีท่ีท าหน้าท่ีเป่าป่ีแน 
เป็นต้น  

 เราจงึพบวา่ พืน้ท่ีหลายแหง่จะก ากบัภมูินามไว้ด้วยช่ือกลุม่ชา่ง รวมทัง้ช่ือวดัท่ี
ชา่งฝีมือสร้างหรือหวัหน้ากลุ่มงานสร้าง   สงัเกตได้จากช่ือวดัมีค าว่า “ชา่ง” น าหน้า เชน่ วดัชา่ง
ฆ้อง  เมืองเชียงใหม่  และวดัชา่งแต้ม นครล าปาง เป็นต้น  ในขณะเดียวกนัหวัหน้ากลุม่ผู้ มีหน้าท่ี
เฉพาะด้านก็มีบทบาทในการสร้างวดัด้วย สงัเกตได้จากช่ือวดัท่ีมีค าวา่ “ พวก ” น าหน้า เชน่ วดั
พวกแต้ม  วดัพวกเพียะ เมืองเชียงใหม ่เป็นต้น๔๓ มีความเป็นไปได้หรือไมว่า่ “พวกแต้ม” หรือ “ชา่ง
แต้ม” เหลา่นีเ้ป็นกลุม่ชมุชนท่ีนา่จะสืบทอดกรรมวิธีหรือเป็นพืน้ฐานให้กบักลุม่ชา่งเขียนภาพ
จิตรกรรม 

 กลา่วถึงชา่งเขียนในรัฐบาลสยามยคุต้นรัตนโกสินทร์ เราพบวา่มีการอปุถมัภ์งานชา่ง
ในสมยัพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดเกล้าฯ ให้มีการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัตา่งๆ ในพระนครกรุงเทพฯ 
มากมาย๔๔ ประกอบกบัซอ่มสร้างงานจิตรกรรมไทยประเพณีควบคูก่บังานงานจิตรกรรมแบบพระ
ราชนิยม ดงัความตอนหนึง่ในเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรตฯิ กลา่ววา่ 
 
  “บ้างเขียนเร่ืองเบือ้งบททศชาติ เร่ืองนิบาตน้อยใหญ่ในคาถา 
 เร่ืองปฐมสมโพธิรจนา เร่ืองเทวาขบัร าประจ างาน 
 บ้างเขียนเร่ืองปิดตาหารักเร้น บ้างเขียนเป็นเร่ืองโลกสณัฐาน 
 ทัง้เร่ืองเทพชมุนมุประชมุการ เร่ืองสระสนานบ้างจัดเร่ืองอัฐธุดงค์”๔๕

  
 เราพบวา่ “ชา่ง” เป็นเคร่ืองหมายทางอ านาจของเจ้านายท้องถ่ินเช่นกนั ดงัพบว่า ช่าง
ในเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ มีช่างไทใหญ่ท่ีท่านอปุถัมภ์ไว้ จากการศกึษาจิตรกรรม

                                                           

 ๔๓ อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว, โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดล้านนา (เชียงใหม่: แสงศิลป์, ๒๕๔๙), ๕ – 
๖. 

 ๔๔ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑), ๙. 
 ๔๕ นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, ๒๕๓๐), ๔๒. 



๓๓๖ 
 

เวสสนัดรชาดก เราพบรายช่ือช่างท่ีส าคญัคือ  ๑.นายจนัทร์ จิตรกร, ๒.นายปวน สุวรรณสิงห์, ๓.
นายบญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์,๔.หลวงพอ่ป้อ (ป้อ อดุหนนุ) 
 นายจันทร์ จิตรกร หรือพระยาอนุศาสน์จิตรกร นับว่าเป็นช่างหลวงจากราชส านัก
กรุงเทพท่ีชาวล าปางยกย่องให้เป็น “ครู” ดงัพบจารึกการเขียนภาพท่ีอุโบสถวดัเกาะวาลุการาม 
พ.ศ.๒๔๖๙  ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ช่างจนัทร์กบัช่างปวน ท าให้เขียนภาพให้กบัเจ้าบญุวาทย์วงศ์
มานิต ต่อเม่ือเจ้าบุญวาทย์ฯ ถึงแก่พิราลัย พ.ศ.๒๔๖๕ และรัฐบาลมิได้แต่งตัง้เจ้าผู้ครองนคร
อยา่งเป็นทางการอีกตอ่ไป ท าให้โครงสร้างการอปุถัมภ์ช่างต้องเปล่ียนย้ายศนูย์กลางการอปุถมัภ์
สู่พ่อค้าคหบดีหรือข้าราชการชัน้สูงแทน ดงัจะเห็นว่างานจิตรกรรมวดัเกาะวาลุการามได้รับการ
อปุถมัภ์โดย “หลวงก าจรวานิช” วดัพระแก้วดอนเต้าฯ อปุถมัภ์โดย “พ่อเลีย้งส่างอริยะ แม่ค าสขุ”
เราจึงพบว่ากลุ่มพม่า – ไทใหญ่ กับพ่อค้าหรือคหบดีชาวจีน  ซึ่งเป็นเจ้าของทุนในสังคมเมือง
ล าปางจะกลายมาเป็นชนชัน้น าทางวฒันธรรม 
 กลุ่มพ่อค้าพม่า – ไทใหญ่ในล าปาง เติบโตจากธุรกิจการท าไม้และมีพืน้ท่ีการค้าอยู่
ในยา่นริมน า้วงัหรือท่ีเรียกว่ากาดกองต้า เช่นเดียวกบัชาวจีนท่ีเข้ามาแทนท่ีบทบาทของเครือญาต
พ่อเลีย้งไม้เหล่านีใ้นระยะของการขยายเส้นทางการค้ารถไฟสายเหนือ๔๖ พ่อค้าในตลาดจีนส่วน
ใหญ่เป็นชาวพม่า โดยมีพ่อค้าชาวจีน ลกูคร่ึงจีนไทย และพ่อค้าอินเดียปะปนด้วย และการค้าใน
ล าปางช่วงก่อนรถไฟจะมาถึงจะมีลกัษณะพึ่งพากนัและกันยงัไม่มีการครอบง าเหมือนดงัท่ีพ่อค้า
ชาวจีนได้กระท าในชว่งหลงัจากรถไฟมาถึงแล้ว๔๗ 
 จารึกอกัษรสยาม ภาษาไทย ท่ีวดัเกาะวาลกุาราม ในงานแรกสร้าง พ.ศ.๒๔๕๐ ระบุ
วา่น าวตัถทุางวฒันธรรมพทุธศาสนามาจากกรุงเทพฯคือ พระโมคลานะพระสารีบตุร มลูคา่ ๗๖๐ 
บาท ลกูนิมิตและใบสีมา(ใบเสมา) มลูคา่ ๑๔๐ บาท ส่วนจารึกอกัษรสยาม ภาษาไทย  (ภาพท่ี 
๑๓๗) ในงานบรูณปฏิสงัขรณ์ พ.ศ.๒๔๖๘ มีการเขียนภาพโดยเป็นคา่จ้างของ “ครูจนัทร์ นายปวน 
๒,๐๐๐ บาท”  เราจะพิจารณามลูคา่ของการจ้างจากหลกัฐานการบริจาคเป็นเจ้าภาพร่วมในการ
เขียนภาพ กล่าวคือ จิตรกรรมในแต่ละส่วนจะระบุช่ือ สกุล เครือญาติหรือทายาทผู้อุปถัมภ์ห้อง
ภาพและจ านวนมูลค่าของห้องภาพแต่ละภาพ จากห้องภาพขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย 

                                                           

 ๔๖ ชมยัโฉม สุนทรสวสัด์ิ ,”การศึกษาเชิงประวติัศาสตร์เก่ียวกับกิจกรรมป่าไม้ทางภาคเหนือของไทยตัง้แต ่
พ.ศ. ๒๔๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕”,  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๑), ๒๒๕. 

 ๔๗ มาร์โก ทาเก-เมคมอร์แรน, “ประวติัและพฒันาการของการค้าขายในล าปางตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 
๑๙ ถึง ค.ศ.๑๙๓๙,” วารสารมนุษยศาสตร์ ๑ (กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๒๗) : ๑ – ๗. 



๓๓๗ 
 

 ห้องภาพปลงอสุภะ จ านวน ๘ ห้อง ห้องละ ๒๐ บาท รวม ๑๖๐ บาท, 
 ห้องภาพทศชาต ิ จ านวน ๑๓ ห้อง ห้องละ ๔๐ บาท รวม ๕๒๐ บาท 
 ห้องภาพพทุธประวตั ิจ านวน ๖ ห้อง ห้องละ ๘๐ บาท รวม ๔๘๐ บาท 
 ห้องภาพด้านหลงัพระประธาน เขียนภาพมารผจญ จ านวน  ๑ ห้อง ๑๐๐ บาท  
 ตัวเลขมูลค่านี ้ถือเป็นกรรมวิธีส าคัญท่ีแปลค่าต้นทุนการผลิตงานจิตรกรรมให้
กลายเป็นต้นทนุการเป็นเจ้าภาพอปุถมัภ์ของปัจเจกชน ชีใ้ห้เห็นว่าปัจเจก(ชนชัน้น า) สามารถเป็น
ผู้อปุถมัภ์ใหม่ในงานพทุธศิลป์ เราพบว่า นอกจากการสลายโครงสร้างศกัดินาแบบจารีตแล้ว การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนืออย่างมากมาย เป็นผลจากการสร้างทางรถไฟสายเหนือ 
ทางรถไฟสายเหนือ๔๘ รถไฟจงึมิได้เป็นเพียงการเปล่ียนโฉมหน้าทางการค้า แตไ่ด้น าเอาวฒันธรรม
แบบกรุงเทพฯ มาแทนท่ีความเป็นชนชัน้กลางในสงัคมเมืองล าปางของกลุ่มพ่อค้าพม่า – ไทใหญ่ 
พ่อค้าชาวจีน ทัง้ยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนให้ตวัตนของชุมชนท้องถ่ินออกมาเช่ือมต่อกับโลกภายนอก
ผ่านกระบวนการการค้าและการเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาด้วย  อย่างน้อยท่ีสุดเรา
พบว่า การเฉลิมฉลองการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเกาะในช่วง พ.ศ.๒๔๖๙ นัน้ จารึกได้ระบุไว้ว่า มี
ค่าจ้างฉายภาพยนตร์จ านวน ๖ คืน เป็นเงิน ๓๐๐ บาท นีคื้อตัวอย่างส าคัญท่ีท าให้เห็นว่า 
โครงสร้างการอปุถมัภ์งานในพทุธศาสนาได้ปรับเปล่ียนไปสูช่นชัน้น าใหมใ่นทศวรรษ ๒๔๗๐ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๔๘ คาร์ล ชี. ชิมเมอร์แมน, การส ารวจเศรษฐกิจในชนบทสยาม, แปลโดย ซิม วีระไวทยะ ( กรุงเทพฯ : 
มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๕), ๑๒. 



๓๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 

ค าจารึกการจ้างครูจนัทร์และชา่งปวน เขียนรูปจ านวน ๒๐๐๐ บาท 

  

บนัทกึการท าบญุและสาธารณะประโยชน์ของหลวงก าจรวานิช 

 

ภาพท่ี ๑๓๗ ประวตัิศาสตร์จากจิตรกรรมในอโุบสถวดัเกาะวาลกุาราม  



๓๓๙ 
 

๒.๕ กัณฑ์เทศน์ประจ าปีเกิดกับการเมืองวัฒนธรรมในพธีิตัง้ธรรมหลวง 
 การประกอบสร้างอดุมการณ์ทางพทุธศาสนาแบบล้านนา ๒ ชดุเข้าด้วยกนัคือ การ

เทศน์มหาชาตหิรือตัง้ธรรมหลวง กบันกัษัตรประจ าปีเกิด(ปีเปิง้) เป็นปรากฏการณ์ท่ีนา่สนใจ 
กลา่วคือ ความไมล่งตวัของฐานมหาชาตเิวสสนัดรชาดกท่ีประกอบด้วย ๑๓ กณัฑ์ กบัฐานนกัษัตร
ประจ าปีเกิด(ปีเปิง้)ท่ีประกอบด้วย ๑๒ ปี จงึท าให้เกิดความลกัลัน่ในปฏิบตักิาร แตก็่ถกูแก้ไขให้
เหมาะสมโดยให้นครกณัฑ์อนัเป็นกณัฑ์สดุท้ายเป็นการปฏิบตับิชูาร่วมกนัของผู้ ท่ีมาฟังเทศน์ 
 การสถาปนาพืน้ท่ีทางความคิดร่วมกับพืน้ท่ีทางสงัคม โดยใช้กลไกของสัญลักษณ์
เป็นการรวมกลุม่คน อนัเป็นผลจากเทคนิคการเลือกสรรสญัลกัษณ์หลกัให้เกิดการปฏิเสธสิ่งท่ีมิได้
ถกูคดัเลือก เห็นได้จากการน าสญัลกัษณ์ของ ๕ หวัเมืองฝ่ายเหนือ ผนวกกบัพืน้ท่ีทางวฒันธรรม
พมา่และล้านช้าง โดยปฏิเสธพืน้ท่ีของกรุงเทพฯ เม่ือพืน้ท่ีทางสงัคมผสมผสานกบัพืน้ท่ีศกัดิสิทธ์ิก็
เกิดกระบวนการหลอ่หลอมอดุมการณ์ของผู้คนผา่นความเช่ือและพิธีกรรม รวมทัง้วตัถตุา่งๆ 

เราพบวา่ การใช้สญัลกัษณ์รูปสตัว์ประจ าเกิดปรากฏหลกัฐานเป็นงานประดบัในช่วงต้น
พทุธศตวรรษท่ี ๒๕ เป็นต้นมา ซึง่สมัพนัธ์กบัการสร้างแนวคิดเร่ืองพระธาตปุระจ าปีเกิดหรือท่ี
เรียกวา่ “ ชธุาต”ุ อนัเป็นกระบวนการหนึง่ในการตอ่ต้านอ านาจรัฐบาลสยาม การส่ือสารแนวคดิชุ
ธาตยุงัปรากฏในรูปของวรรณกรรมหรือต านานพระธาต ุ ,งานเขียนภาพสีน า้มนักรอบกระจก และ
จิตรกรรมฝาผนงัอีกด้วย   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผลิตซ า้อดุมการณ์นีอี้กในกระบวนการของครูบา 
ศรีวิชยั๔๙  
 พิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง ได้ออกแบบให้ปริมณฑลของพิธีกรรม เป็นจุดดึงดดูให้ผู้คน
ปฏิบตับิชูากณัฑ์เทศน์ของตนตามปีเกิด แม้เราไมมี่หลกัฐานว่าเกิดการผนวกชดุความรู้ ๒ ชดุนีข้ึน้
ในระยะเวลาใด แตเ่ราสามารถสนันิษฐานได้ว่า น่าจะเกิดขึน้พร้อมกบัการสถาปนาชดุความรู้เร่ือง
ชุธาตุขึน้ในระยะทศวรรษ ๒๔๐๐ – ๒๔๕๐ เพ่ือให้พิธีกรรมตัง้ธรรมหลวงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ผลิตซ า้อดุมการณ์ดงักลา่ว ทัง้ยงัเป็นการตรึงภาพกลุ่มคนให้เป็นกลุ่มก้อนบนสมัพนัธ์ภาพทางคติ
ความเช่ือภายใต้สถานการณ์การรวมศนูย์อ านาจรัฐ 
 เราพบว่า สยามด าเนินนโยบายเกีย้วลาวในระยะทศวรรษดงักล่าว โดยพยายามก่อ
รูปแผนท่ีชนิดใหม่ขึน้มาตามแบบแนวคิดวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์แบบตะวนัตก เช่นเดียวกับการ
พยายามสร้างเรือนร่างของหวัเมืองให้รวมอยู่ภายในแผนท่ีนัน้ด้วย การรวมหวัเมืองภายใต้วิธีคิด

                                                           

 ๔๙ เธียรชาย อกัษรดิษฐ์, “ชุธาต ุ: บทบาทและความหมายของพระธาตใุนอนุภูมิภาคอษุาคเนย์ กรณีศึกษา
ความเช่ือเร่ืองพระธาตุประจ าปีเกิดในล้านนา,  ” ( วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๕), ๔๓๕ – ๔๔๓. 



๓๔๐ 
 

แบบรัฐสมยัใหม่ผ่านแผนท่ีดงักล่าว จึงสะท้อนกระบวนการหลอมรวมให้มโนทศัน์เป็นเรือนร่างใน
แบบภมูิกายา(geo  -  body)๕๐ งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก 
 แม้รัฐบาลสยามจะด าเนินการจัดระเบียบคณะสงฆ์ในมณฑลพายัพ ริเร่ิมหลกัสูตร
การเรียนให้กบัคณะสงฆ์ พร้อมกบัการจดัองค์กรและโรงเรียนวดั ก็พบว่า เม่ือโรงเรียนวดัหรือคณะ
สงฆ์ท้องถ่ินจะประกอบพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง บรรดากิจกรรมตา่งๆ ท่ีรัฐวางระบบไว้ก็จะหยดุหรือ
ยตุลิงชัว่คราว อยา่งน้อยท่ีสดุ เราพบว่าบรรดาโรงเรียนวดัในระยะทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ ต้อง
หยดุให้ภิกษุสามเณร จดัเตรียมการตัง้ธรรมหลวงนีไ้ปโดยปริยาย๕๑ 
 กระบวนการรวมกลุ่มคนด้วยสัญลักษณ์และพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง เ กิดขึน้ใน
สถานการณ์การล่าอาณานิคม ยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีจ าต้องใช้คือ “กระบวนการสร้างรัฐชาติ” 
แน่นอนว่า การแสวงหา “พืน้ท่ี” ของรัฐในขณะนัน้มีการซ้อนทบัของชมุชนในจินตนาการระหว่าง 
“ชุมชนจินตกรรมของรัฐ”๕๒ กล่าวคือรัฐบาลสยามพยายามผนวก “พืน้ท่ี” ชุมชนจินตกรรมของ
ท้องถ่ิน  เพ่ือสร้างฐานรัฐชาติสมยัใหม่ขึน้ หากแตท้่องถ่ินแสดงออกถึงชมุชนจินตกรรมนีผ้่านทาง
พิธีกรรมท่ีซ้อนและซอ่นเง่ือนไขบางประการเอาไว้ 
  

๓.จิตรกรรมเวสสันดร : ประวัตศิาสตร์ภาพและการอ่านภาพ 
๓.๑ อิทธิพลรูปแบบศิลปะกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
 พัฒนาการงานศิลปะงานจิตรกรรมดังท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี ๕ ชีใ้ห้เราเห็นว่า งานใน
ระยะแรกมีการผสมผสานระหว่างศิลปะพม่า – ไทใหญ่ ศิลปะรัตนโกสินทร์ กระทัง่พฒันาให้เป็น
งานแนวสมจริงตามแบบศลิปะกรุงเทพฯ ในท่ีสดุ การผสมผสานรูปแบบศิลปะดงักล่าวนัน้ สะท้อน
ให้เห็นว่าในระยะแรกช่วงคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นัน้ ยงัยอมรับอ านาจงานศิลปะแบบพม่า – 
ไทใหญ่อยูม่าก ทัง้นีเ้น่ืองจากคนองักฤษและคนในบงัคบัองักฤษ ( พมา่ ไทใหญ่ แขก อินเดีย ฯลฯ) 
กล่าวเฉพาะกลุ่มชนพม่าท่ีมีผลประโยชน์มากในการท าป่าไม้ นับเป็นแรงซือ้ส าคัญในการ

                                                           
๕๐ ดใูน ธงชยั วินิจจะกูล, ก าเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ,แปลโดย พวงทวง 

ภวคัรพนัธ์ และคณะ (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๖) 
 ๕๑ ไขม่กุต์ อทุยาวลี, “ การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ในระยะคร่ึงหลงัของ

พุทธศตวรรษท่ี ๒๕,” (  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๓๗), ๑๐๘. 

 ๕๒ ดใูน เบน แอนเดอร์สนั,ชุมชนจนิตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒, บรรณาธิการแปล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 
๒๕๕๒) 



๓๔๑ 
 

หมุนเวียนเงินตราสกุลรูปี ในขณะท่ีชาวบ้านทั่วไปยังคงสามารถใช้หมากแห้ง เกลือ และเม่ียง
แลกเปล่ียนเป็นเงินทอนได้จนกระทัง่ถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๕๕๓ 
 ความสมัพนัธ์กบัอ านาจทางเศรษฐกิจกลุม่คนพมา่ เกิดขึน้มาระยะก่อนหน้าต้นพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ แล้ว หากแตเ่ป็นการค้าทางบกท่ีมีเส้นทางเครือขา่ยการค้าเช่ือมโยงกบัพมา่เป็น
เส้นทางจากตอนใต้ของจีน จนถึงพมา่กลางในเขตรัฐฉาน และพมา่ตอนใต้ในเขตมะละแหมง่ 
จดหมายเหตขุองกปัตนัวิลเลียม แม็คคลายด์ เดนิทางจากเมืองมะละแหมง่ (ราววนัท่ี ๑๓ 
ธนัวาคม พ.ศ.๒๓๗๙) เดินทางส ารวจเมืองเชียงใหมใ่นชว่ง พ.ศ.๒๓๘๐ บนัทกึให้เห็นภาพของ
ชมุชนเศรษฐกิจท่ีส าคญัในขณะนัน้ อาทิ “เมืองฮอด” แม็คคลายด์กลา่วไว้อยา่งน่าสนใจวา่ เมืองนี ้
มีผู้ปกครองสองคน คนหนึง่เจ้าหลวงเมืองล าพนูแตง่ตัง้ อีกคนหนึง่เจ้าหลวงเชียงใหมแ่ตง่ตัง้, 
“เมืองล าพนู” แม็คคลายด์กลา่ววา่ ในเขตเมืองไมมี่การค้าขายมากนกั เพราะชาวล าพนูใช้สิ่งของท่ี
ตนผลิตเอง หรือไมก็่น าสิ่งของมาแลกเปล่ียนในตลาดท่ีเปิดวนัละ ๑ ชัว่โมงเทา่นัน้ เป็นต้น 
 นอกจากนัน้ แม็คคลายด์ยงับนัทกึภาพกิจกรรมการค้าในตลาดเมืองเชียงใหมไ่ว้อยา่ง
นา่สนใจวา่ กลุม่พอ่ค้าท่ีส าคญัคือกลุม่พอ่ค้าฮ่อจากยนูนาน กองคาราวานของพอ่ค้าฮอ่เป็นสิ่งท่ี
ดงึดดูใจของชาวตะวนัตกมาก ทัง้นีแ้ม็คคลายด์ยงัได้ประมาณจ านวนประชากรไว้วา่นา่จะมี
ประชากรทัง้เมืองราว ๕๐,๐๐๐ คน จ านวนภิกษุราว ๓๔๔ รูป เหลา่ภิกษุมกัอยูป่ะปนกบัฝงูชน นัง่
ในตลาด สนทนากบัสีกา  ข่ีช้าง ฉนัอาหารหลงัเพล ด่ืมสรุาและเลน่ชนไก่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาพ
ของชนชัน้ปกครองเมืองเชียงใหม่ แม็คคลายด์กลา่ววา่แม้จะมีอ านาจมากในทางการเมือง แตเ่ม่ือ
ถึงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตจากไร่นา เจ้าเมืองจะพาครอบครัวไปร่วมท านาด้วย๕๔ 
 ความเก่ียวเน่ืองกบัศิลปะพม่า – ไทใหญ่ มิได้เป็นประเด็นท่ีรัฐบาลสยามในระยะนัน้
ให้ความส าคญัตอ่ความมัน่คง หากแตช่่างชาวบ้านท่ีวาดงานจิตรกรรมกลบัเลือกรับรูปแบบศิลปะ
พม่า – ไทใหญ่มาผสมผสานทัง้ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม หรือแม้แต่สถาปัตยกรรม 
จนกระทั่งเป็นจารีตทางงานศิลปกรรม หากแต่ว่าในระยะกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ เป็นต้นมา 
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์  - กรุงเทพฯ มีบทบาทมากขึน้ เน่ืองจากการจัดการอ านาจภายใน
รัฐบาลท้องถ่ินจากนโยบายสมบรูณาญาสิทธิราชย์ของรัฐบาลสยามมีความเข้มข้นขึน้ 

                                                           

 ๕๓ Holt S. Hallet, A Thousand Miles on an Elephant in the Shan States (Bangkok : White 
Lotus,1988), 164. 

 ๕๔ ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, “ วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ในสายตากัปปัตนวิลลเลียม แม็คคลาย์,” ใน ๑๐๐ 
เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัตศิาสตร์ไทย,ล าดบัท่ี๓(วรรณคดีและเอกสารตะวนัตก),วินยั พงษ์ศรีเพียร บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว.), ๒๕๕๓), ๑๙๕ – ๒๕๒. 



๓๔๒ 
 

 ศ.สรัสวดี ออ๋งสกลุ๕๕ อธิบายถึงปัจจยัภายในไว้อย่างนา่สนใจวา่ ประกอบด้วย ๒ 
ประการคือ ระบบการเมืองแบบหลายศนูย์อ านาจ กลา่วคือ การบริหารจดัการอ านาจทาง
เศรษฐกิจการเมืองมีทัง้ในสว่นภมูิภาคและสว่นกลาง ในกรณีล้านนามีเจ้าเมืองของและเมืองท า
หน้าท่ีเป็นกษัตริย์ท้องถ่ิน หรือในฐานะเจ้าหวัเมืองประเทศราชท่ีขึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง ประการท่ี
สอง ชนชัน้น ากบัการเปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนสถานภาพและบทบาทตามระบบศกัดนิาให้สอดคล้อง
กบัระบบทนุนิยม หรือมีการสะสมทนุท่ีเช่ือมโยงกบัการควบคมุไพร่ทาส ในขณะเดียวกนัการรับ
แนวคิด เทคนิควิทยาการ และวฒันธรรมจากสงัคมตะวนัตกมีสว่นส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การ
ปรับเปล่ียนโลกทศัน์และวิถีปฏิบตัิ อนัเป็นต้นแบบของชนชัน้น าในการเปล่ียนแปลง   

 การรวมศนูย์กลางอ านาจในกรณีของล้านนา อาจเร่ิมจากกรณีปัญหาเร่ืองกิจการป่า
ไม้ เห็นได้จากการท าสนธิสญัญาระหวา่งรัฐบาลสยามกบัรัฐบาลอินเดีย เพ่ือสง่เสริมการติดตอ่ทาง
พาณิชย์ ระหว่างพมา่ขององักฤษกบัอาณาเขตเมืองเชียงใหม ่ล าปาง และล าพนู ลงนาม ณ เมือง
กลักตัตา เม่ือวนัท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๑๖   หรือท่ีเรียกวา่ “ สนธิสญัญาเชียงใหม”่ ( The 
Treaty of Chiangmai) อนัเป็นท่ีมาของการสง่พระนรินทร์ทรราชเสนี ( พุม่ ศรีไชยยนัต์) ปลดับญัชี
กรมพระกลาโหมไปเป็น “ ข้าหลวงสามหวัเมือง” ประจ าเชียงใหม ่ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีควบคมุดแูล
และจดัการปัญหาตา่ง ๆในพืน้ท่ีเชียงใหม ่ ล าพนูและล าปาง กลุม่ข้าหลวงประกอบด้วย ๑.)
ข้าหลวงสามหวัเมือง หลวงเสนีพิทกัษ์จากกรมมหาดไทย เป็นข้าหลวงคนท่ี ๒  ๒.) ทหาร เสมียน 
ทนาย ล่าม ไพร่  

 ภายหลงัจากการท าสนธิสญัญาเชียงใหมฉ่บบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๔๒๖ รัฐบาลสยามมี
แนวคิดการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองในล้านนาใหม ่ โดยด าเนินนโยบายส าคญั ๒ ประการคือ 
ประการแรก การยกเลิกฐานะหวัเมืองประเทศราชเป็นมณฑลเทศาภิบาลหรือมณฑลพายพั โดยท่ี
กระทรวงมหาดไทยสง่ข้าราชการจากส่วนกลางมาบริหารจดัการ ภายใต้การก ากบัดแูลของกษัตริย์ 
ประการที่สอง การสลายอตัลกัษณ์ท้องถ่ินท่ีมีความหลากหลายทางชาตพินัธุ์ และวฒันธรรมให้
เกิดส านึกร่วมในแบบสยาม  

 การพิจารณาภาพล้านนาในระยะต้นของการเปล่ียนแปลง นอกจากหลกัฐานเอกสาร
ทางประวตัศิาสตร์แล้ว เนือ้หาวรรณกรรมก็เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีสะท้อนภาพประวตัศิาสตร์ได้
เชน่กนัดงัตวัอยา่งของ “นิราศเชียงใหม่” ๕๖ งานวรรณกรรมร่วมสมยัท่ีประพนัธ์ขึน้โดยพระราชสมั

                                                           

 ๕๕ สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวัตศิาสตร์ล้านนา, ๓๕๖ – ๓๕๗. 
 ๕๖ พระราชสมัภารากร, นิราศเชียงใหม่ ( มปพ.,มปพ) (พิมพ์เป็นท่ีระลึกเน่ืองในงานพระราชาทานเพลิงศพ

ท้าวอนงค์  รักษา(พร้อง ทองเจือ) ณ ศาลาวดัธาตทุอง กรุงเทพฯ,วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑), ๔ – ๒๔. 



๓๔๓ 
 

ภารากร (เล่ือน สรุนนัท์) ข้าหลวงใหญ่จากรัฐบาลสยาม ณ เมืองเชียงใหม ่(พ.ศ.๒๔๒๖) น าเสนอ
ภาพของชมุชนส าคญัตามเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม ่ (เมืองล าปาง เมืองล าพนู และเมือง
เชียงใหม)่ มีตวัอยา่งส าคญัท่ีชีใ้ห้เห็นถึงภาพของล้านนาในขณะนัน้ ดงันี  ้

 
  “ ... ๏กรมการพานดอกไม้ มาเชิญ 
 ขบัคชทจรเมิล  หมูบ้่าน 
 ถึงท าเนียบเมืองเถิน  ท ารับ 
 เรียมสูเ่รือนพ้นสอ้าน  สะอาดล้วน ลาวท า 
    ๏ ถึงวนัพิพฒัน า้  สตัยา 
 ร่วมประชมุในอา  วาสพร้อม  
 ประกาศเสร็จรินธา  ราแจก ทัว่แฮ 
 ตัง้จิตรสวามิภกัดน้ิอม  นาถแล้ว กลืนกิน 
 

 (พระราชสมัภารากรเดินทางจากตากเข้าสูเ่มืองเถิน (อ.เถิน จ.ล าปาง)  และได้เป็น
ประธานในการท าพิธีด่ืมน า้พิพฒัสตัยา เข้าใจวา่กระท า ณ วดัเวียง อ.เถิน จ.ล าปางในปัจจบุนั – 
ชาญคณิต อาวรณ์,ถอดความสงัเขป ) 
 
  .... ๏บ้านเมงเรียมรีบช้าง เลยมา 

 พอพบลาวท้าวพระยา  กบัเจ้า 
 พานทองรับมาลา  เทียรเลม่ รายแฮ  
 เชิญสูเ่วียงน าเข้า  ทิศด้าน  ทกัษิณ 
   ๏ ถึงประตบูเูรศเข้า  นครล า ปางแฮ 
 ทวารช่ือเชียงฮายค า  ฟู่ ฮ้อง 
 เตียวตวยมคัฤส า  ฮานนกั  อยาดเลย 
 คนนา่น าดาศฆ้อง  หึง่สะท้าน  ทางเวียง 
  ๏ มาถึงท าเนียบยัง้  อยดุมา ตงค์เฮย 
 วดัรุ่งเจ้าท้าวพระยา  สูน้่อม 
 พานรับสภุสารา  เร็วแห ่ ไปแฮ 
 เราก็ตวยไปพร้อม  ท่ีคุ้มประชมุฟัง 



๓๔๔ 
 

  ๏ ศภุอกัษรเลา่เสีย้ง  สามฉบบั 
 ลาจากประชมุกลบั  ท่ียัง้ 
 เข้าหลวงลครอบั  กิตต์รีบ เกนพ์พา 
 คชย่ีสิบห้าทัง้  ทวิร้อย แรงคน.... 
    

 (คณะเดนิทางของพระราชสมัภารากร เดนิทางเข้าสู่บ้านเม็ง (บ้านศาลาเม็ง อ.เกาะ
คา จ.ล าปาง) เจ้าพรหมาภิพงษ์ธาดา  เจ้าหลวงเมืองล าปางในขณะนัน้ ( พ.ศ.๒๔๑๖ – ๒๔๓๐ ) 
และคณะเจ้านาย เดนิทางไปต้อนรับพร้อมกบัขบวนฆ้องกลอง และพาขบวนเข้าสูเ่วียงนครล าปาง
ทางประตเูชียงราย คณะทัง้สองน าอ่านพระราชสารสามฉบบั ในรัชกาลท่ี ๕ ณ วดับญุวาทย์ฯ 
จากนัน้จงึเดนิทางไปประชมุ ณ คุ้มเจ้าหลวง(บริเวณศาลากลางหลงัเก่าในปัจจบุนั)   – ชาญคณิต 
อาวรณ์,ถอดความสงัเขป ) 

 
 .... ๏ ข้ามแมก่๋วงขึน้ทา่ ทิศประจิม 
 เข้าทวารเวียงริม แถบใต้ 
 ล าพนูนครคมิ หนัต์ผาค พืน้แฮ 
 โดยถ่ินวิธีไว้ ระยะบ้านบางตา 
 .... ๏ เจ้านายมาพร่ึงพร้อม เชิญพกั 
 จากคชสูส่ านกันิ์ เยา่ยัง้ 
 วนัรุ่งรับศภุอกั ษรสถิต พารเฮย 
 เขาแหเ่ชิญไปตัง้ เฉพาะหน้ากลางปชมุ 
  ๏ เราไปให้อ่านสิน้ เสร็จสาม, ฉบบัแฮ 
 กลดัตดิวงตราความ ชอบให้ 
 แล้วอา่นประกาศตาม โปรดพระราช ทานนา 
 เจ้าล าพลูได้ ทราบเกล้า บงัคม... 
 

  (คณะเดนิทางของพระราชสมัภารากร เดนิทางเข้าสู่นครล าพนู  เจ้าดาราดเิรกรัตน์
ไพโรจน์ เจ้าหลวงเมืองล าพนูในขณะนัน้ ( พ.ศ.๒๔๑๘ – ๒๔๓๑ ) และคณะเจ้านาย เดนิทางไป
ต้อนรับ และพาขบวนเข้าสูเ่วียงนครล าพนู คณะทัง้สองน าอา่นพระราชสารสามฉบบั ในรัชกาลท่ี 



๓๔๕ 
 

๕ ณ วดัพระธาตหุริภญุไชย รุ่งเช้าจงึเดนิทางไปประชมุ ณ คุ้มเจ้าหลวง  – ชาญคณิต อาวรณ์,ถอด
ความสงัเขป ) 

 เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ เนือ้หาของนิราศเชียงใหม ่ ให้ภาพของจารีตประเพณีของชนชัน้น า
สยามและล้านนาในการทตูระหวา่ง ๒ พืน้ท่ี  ดงัเห็นจากการจดัพิธีถือน า้พิพฒัน์สตัยา อนัเป็นราช
ประเพณีของรัฐบาลสยาม นยัยะของพระราชสารแสดงให้เห็นตวัแทนแหง่อ านาจของกษัตริย์แหง่
ราชอาณาจกัร ขณะท่ีผู้ รับสารแสดงนยัยะของเจ้าเมืองประเทศราช พร้อมกบัการเข้ามาของ
ข้าหลวงใหญ่ท่ีแสดงนยัยะของการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองล้านนาในระยะตอ่ไป 

 ชว่งพ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๔๕๘ กระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางของรัฐบาลกรุงเทพฯ มี
การออกพระราชบญัญตัิการปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๐ และพระราชก าหนดเก่ียวกบัการ
ปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๒ โดยด าเนินนโยบายการปกครองแบบเทศาภิบาล ในพืน้ท่ีประเทศราช
ล้านนาอาจกลา่วได้วา่ เป็นพืน้ท่ีส าคญัท่ีรัฐบาลกลางพยายามขยายอ านาจอยา่งมากทัง้ทางด้าน
การคลงั การศาล การบริหารราชการ๕๗   

 งานพุทธศิลป์ในช่วงหลังทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๘๐ จึงปรากฏรูปแบบงานศิลปะ
รัตนโกสินทร์ – กรุงเทพฯ เข้ามาแทนท่ีรูปแบบงานศิลปะแบบพม่า – ไทใหญ่ไปโดยปริยาย ดงัเห็น
ว่าในกลุ่มภาพกากท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก นิยมวาดให้เห็นภาพของบรรดา
ข้าราชการพลเรือนท่ีนุ่งผ้าม่วงสวมเสือ้สีขาว สวมหมวก เช่นเดียวกับข้าราชการทหาร ต ารวจท่ี
จัดตัง้ขึน้ประจ ามณฑลเทศาภิบาลในหัวเมืองประเทศราช ทัง้นีส้ัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองค์กรสงฆ์ด้วย กลา่วคือ นโยบายการปฏิรูปคณะสงฆ์จากรัฐบาลสยามปรากฏมาตัง้แต่
ราวทศวรรษ ๒๔๔๐ เป็นต้นมา ( พระราชบญัญัติลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๔๕)๕๘ 
ผลจากการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ในระบบภูมิภาคนี ้ส่งผลตามข้อกฎหมายโดย
ก าหนดการแต่งตัง้พระราชาคณะระดบัภาค เจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะจังหวดั เจ้าหมวดอุโบสถ 
และเจ้าอาวาส หนึง่ในข้อบงัคบันัน้คือการก าหนดให้มีตราประจ าต าแหน่ง ประเด็นนีย้งัส่งอิทธิพล
ถึงการปรากฏของสญัลกัษณ์ใหม่อีกประการหนึ่งต่องานช่างในวฒันธรรมพุทธศาสนาในล้านนา 
ดงักรณีของการจ าลองสญัลกัษณ์ตราประจ าต าแหนง่เจ้าคณะจงัหวดันครล าปาง (พระธรรมจินดา
นายก) ประดบัไว้ท่ีหน้าบนัวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง จารึก พ.ศ.๒๔๖๖  

                                                           

 ๕๗เตช บนุนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๔๕๘, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ 
(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), ๑๖๗. 

 ๕๘ ไขม่กุต์ อทุยาวลี, “ การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ในระยะคร่ึงหลงัของ
พทุธศตวรรษท่ี ๒๕”, ๕๘ – ๖๐. 



๓๔๖ 
 

 นา่สนใจวา่ พรมแดนของรัฐท่ีถกูขีดเส้นผา่นแผนท่ีตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี ๕ เป็นต้นมา มี
ความพร่าเลือนมากในระยะแรก แตพ่รมแดนวฒันธรรมกลบัผสมผสานเส้นเขตแดนใหมใ่ห้ปรากฏ
ผา่นเส้นสายของงานจิตรกรรม รูปแบบงานจิตรกรรมท่ีผสมผสานทัง้ในแบบศลิปะพมา่ – ไทใหญ่ 
ร่วมกบัรัตนโกสินทร์และล้านนา จงึเป็นภาพตวัแทนของการผนวกพรมแดนทางวฒันธรรมให้
กระชบัตอ่ฐานการรวมล้านนาภายใต้รัฐสยาม๕๙ 
 
๓.๒ ทานบารมี : การปลดปล่อยทาส แรงงาน และการผลิต 
 การสร้างแบบแผนเศรษฐกิจการเมืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
๒๔ เป็นต้นมา พร้อมกบัการดงึทรัพยากรและการผลิตเข้าสู่เศรษฐกิจโลก ดงัเห็นได้จากการเปิด
การค้าของสยามภายใต้สนธิสญัญาบาวริง พ.ศ.๒๓๙๘ ท าให้รัฐบาลสยามในขณะนัน้ต้องปรับตวั 
เห็นได้ชดัจากการบุกเบิกพืน้ท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะการบุกเบิกท่ีดินและแหล่งน า้ในเขตท่ีราบ
ภาคกลางเพิ่มก าลงัการผลิต การผูกขาดอยู่ในระดบัชนชัน้สงู ท่ีร่วมกับพ่อค้าชาวจีนเป็นกลุ่มทุน
ส าคญัหากแตว่า่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึน้ในระยะต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕๖๐ 
 การสร้างฐานแรงงานให้กบักระบวนการผลิตดงักลา่ว จงึเป็นหนึง่ในสาเหตสุ าคญัของ
นโยบายปลดปล่อยทาส เราพบว่าทศวรรษ ๒๔๑๐ รัฐบาลสยามเร่ิมใช้มาตรการเลิกเทศให้เป็น
ไพร่ ทัง้ยงัพยายามจ ากดัอ านาจกลุ่มขนุนางและเจ้านายชัน้สงูท่ีสะสมทาสไว้  พ.ศ.๒๔๑๗ มีพระ
ราชก าหนดให้ลูกทาสท่ีเกิดหลงั พ.ศ.๒๔๑๑ เป็นไทแก่ตนเองในทนัทีโดยอายุครบ ๒๑ ปี และมี
มาตรการปลดปล่อยทาสอีกหลายประการ กระทั่งหลังทศวรรษ ๒๔๕๐ การเป็นทาสก็ถูก
ปลดปลอ่ยไปโดยปริยาย๖๑ 

 เชน่เดียวกนักบัล้านนาในสมยัจารีต เจ้านายมีอ านาจเต็มในการปกครองบ้านเมือง มี
บารมีตอ่การคุ้มครองไพร่และทาส รวมทัง้อ านาจตดัสินคดีความตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัไพร่และทาส๖๒ 

                                                           

 ๕๙ สวุิภา จ าปาวลัย์ และชปันะ ป่ินเงิน, การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา (เชียงใหม่: สถาบนัวิจยัสงัคม 
มหาวิทยาลยเชียงใหม,่ ๒๕๕๓), ๑๖๓ – ๑๖๔. 

 ๖๐ โรเบิร์ต อี เอลสนั, “ภาวการณ์พานิชย์ระหว่างประเทศ รัฐ และสงัคมอนัส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม,” ใน ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ เล่มสาม จากประมาณ ค.ศ.๑๘๐๐ 

ถงึทศวรรษ ๑๙๓๐, บรรณาธิการ นิโคลาส ทาร์ลิ่ง, แปลโดย มทัา เกษกมล และมทันี เกษกมล (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุน
สนบัสนนุการวิจยั(สกว.), ๒๕๕๒), ๒๐๖. 

 ๖๑ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรงเทพฯ, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: 
ซิลค์เวอร์ม, ๒๕๔๖), ๓๐. 

 ๖๒  ดูใน รัตนาพร เศรษฐกุล, “ศาลต่างประเทศในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๘๘” ( 
วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๔ ) 



๓๔๗ 
 

ในทางทฤษฎีทัง้เจ้านายและไพร่ต่างอยู่ภายใต้กฎหมายและระบบการศาลเดียวกันแต่ในทาง
ปฏิบตั ิยงัต้องใช้เวลาอีกนานท่ีไพร่จะเข้าใจและสามารถรักษาหรือเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายของ
ตน นโยบายการปฏิรูปก าลงัคนในแบบสยาม ผสมกับการเข้าไปควบคมุระบบการคลังและการ
จดัระบบภาษีใหม่ เป็นกลไกส าคญัตอ่การลิดรอนอ านาจของกลุ่มเจ้านาย เห็นได้จากภาษีนาและ
ภาษีคา่แรงแทนเกณฑ์ เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ “ภาษีรายหัว” หรือภาษี ๔ บาท” การจดัเก็บภาษีท่ีนา
แบบใหม่และภาษีค่าแรงแทนการเกณฑ์แรงงาน ท าให้ความสัมพนัธ์ในระบบอุปถัมภ์แบบจารีต
ระหวา่งเจ้านายกบัชาวบ้านสิน้สดุลง เพราะสยามถือว่าเจ้านายรับราชการและได้รับเงินเดือนแล้ว
ไม่มีสิทธิท่ีจะกินนาแบบเดิม แทนท่ีชาวบ้านจะเสียภาษีเป็นข้าวให้แก่เจ้านายซึ่งเคยกินนาใน
ท้องถ่ินนัน้ๆเพ่ือเป็นการยืนยันอ านาจและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างเจ้านายกับไพร่ 
ชาวบ้านก็จะเปล่ียนมาเสียภาษีโดยตรงให้กับพนกังานเก็บภาษีของรัฐ ท่ีส าคญัการเสียภาษีท่ีดิน
เป็นการรับรองกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิของชาวบ้าน 
 การเก็บภาษีค่าแรงแทนเกณฑ์เป็นการยกเลิกระบบไพร่ ท าลายความสัมพันธ์เชิง
อปุถมัภ์ภายใต้วฒันธรรมศกัดนิาของล้นนา ภาษีนีเ้ก็บจากชายฉกรรจ์ทกุคนโดยไม่เลือกฐานะหรือ
เกณฑ์รายได้ในระยะแรก เจ้านายและบริวารจ านวนหนึ่งได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีรายหวัเป็น
การยกเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคญัของเจ้านาย ท าให้เจ้านายไม่สารถ
บงัคบัชาวบ้านให้มาท างานรับใช้ตนเองได้อีกต่อไป ซึ่งระบบนีน้่าจะได้รับการต่อต้านมากท่ีสุด
เพราะท าให้เจ้านายสญูเสียผลประโยชน์อย่างมากมาย แตป่รากฏว่ามีเจ้าหลวงเมืองน่านตอ่ต้าน
คัดค้านแต่เพียงคนเดียว เจ้านายเมืองอ่ืนๆไม่ได้คัดค้านอย่างแข็งขัน อาจเป็นเพราะสยาม
ประนีประนอมไมเ่ก็บภาษีจากบริวารของเจ้านาย และให้สว่นแบง่ภาษีแก่เจ้านายด้วยหรือเจ้านาย
บางคนอยู่ในฐานะท่ีไม่อาจคดัค้านได้ เช่นเจ้าหวัหน้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งก าลงัแตง่ตัง้จากกรุงเทพฯ 
ให้เป็นเจ้าหลวงคนใหม่อย่างไรก็ตามเจ้านายก็ท าการดือ้แพ่งไม่ยอมรับระบบใหม่ ยังคงเรียก
เกณฑ์แรงงานชาวบ้านเช่นเดิม จนรัฐบาลสยามต้องออกประกาศห้ามการเกณฑ์แรงงานประเภท
ตา่งๆวา่ 
 

 “...ห้ามบ่อฮือ้เจ้านายได้กะเกณฑ์ราษฎรไปเบิกนา หลกกล้า ปลูก
นา เก่ียวเข้า ตีเข้า ขนเข้าเจ้านายทัง้มวล มีเข้าเจ้าหลวงเป็นต้น แลเข้า
เจ้าอุปราช เจ้าราชวงษ์ เจ้าหวัเมืองแก้ว เจ้าราชบตุร เจ้าอตุตรการ เจ้า



๓๔๘ 
 

ไชยสงคราม และเจ้านายสิงสาตราชบุตรทัง้มวลนัน้ ยกบ่อฮือ้มีได้สัก
แหง่...”๖๓ 

 
 ผลประโยชน์จากระบบศกัดินาท าให้เจ้านายสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศยัแรงงาน

ตนเอง ไมมี่รายจา่ยส าหรับชีวิตประจ าวนัเพราะมีผู้ รับผิดชอบอยูแ่ล้ว เจ้านายจึงสามารถสะสมเงิน
ทองและใช้จ่ายเฉพาะสินค้าฟุ่ มเฟือยท่ีไม่ได้ผลิตในท้องถ่ิน ท าให้ชีวิตเจ้านายแต่ดัง้เดิมนัน้สุข
สบาย ต้องการสิ่งใดก็ได้เหมือนดงัเนรมิต เพราะหากเจ้าต้องการลกูหาบแบกหามพาตนเองข้าม
ดอยเพ่ือไปเย่ียมเยียนเพ่ือนบ้านหรือเมืองใกล้เคียงก็จะเรียกเกณฑ์บริวารจ านวนหนึ่ง หาก
ต้องการต่อเรือนใหม่ในคุ้มหอก็จะท าแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือการบริการใดๆ ท่ี
ต้องการ ก็สามารถได้มาโดยไมเ่สียคา่ตอบแทน๖๔ 
 เน่ืองเจ้านายใหญ่มีบริวารมากมาย หากจะต้องเสียภาษีรายหวัแล้วจะต้องเสียเงิน
จ านวนมาก รัฐลายสยามจงึก าหนดให้งดเว้นภาษีแตบ่ริวารบา่วไพร่ของเจ้าหลวงจ านวน ๔๐๐ คน 
การเก็บภาษีรายหวัส่งผลให้เจ้านายไม่สามารถรับอุปถัมภ์บ่าวไพร่หรือบริวารได้จ านวนมากนกั 
เพราะจะต้องเสียภาษีเอง จากจ านวนบริวารท่ีน้อยลงหรือไม่มีบริวารเลยท าให้เจ้านายสูญเสีย
อิทธิพลและฐานะในสงัคม     จากเดิมท่ีเคยมีบริวารห้อมล้อมรับใช้ เวลาเดินทางไม่ว่าใกล้ไกลมี
คนคอยถือร่มและเคร่ืองยศท่ีแสดงฐานะความเป็นเจ้านายเช่น หีบหมาก คนโทน า้ ดาบและหอก
ตา่งๆ ๖๕ 
 จากการท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้เราจะพบว่าเวสสนัดรชาดก มีส่วนส าคญัยิ่งในการสร้าง
ความชอบธรรมต่อปฏิบตัิการดงักล่าว ดงัจะเห็นว่าการทานบารมีของพระเวสสนัดรนัน้ นอกจาก
วตัถสุิ่งของแล้ว การปลดปลอ่ยทาสทัง้หญิงและชาย นบัเป็นจ านวนหลายครัง้ในวรรณกรรม ทัง้ใน
ตอนท่ีพระเวสสนัดรบ าเพ็ญสตัตสดกมหาทาน มีการทานทาสชายหญิงอย่างละ ๗๐๐ คน และ
ตอนท่ีพระเจ้าสัญชัยไถ่สองกุมารจากชูชก ก็ทานทาสชายหญิงอย่างละ ๑๐๐ คน เป็นต้น  
ปฏิบตักิารทางพิธีกรรมเทศน์มหาชาต ิจงึนา่จะรองรับปฏิบตักิารปลดปลอ่ยทาส ดงัแสดงไว้ในงาน
จิตรกรรม เราเห็นว่า จิตรกรรมเวสสนัดรท่ีวดันาแส่ง จ.ล าปาง ในฉากบ าเพ็ญสตัตสดกมหาทาน 
ได้วาดให้เห็นการปลดปลอ่ยทาสดงักลา่วด้วย 

                                                           

 ๖๓พนูพร พลูทาจกัร, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการตดัสินเส้นทางรถไฟสายเหนือ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๘๔,” ( วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๐ ), ๑๖. 

 ๖๔  Lilian Johnson Curtis, The Laos of North Siam (Philadelphia: Westminster Press, 1903 ) ,  121.  
 ๖๕  Carl Bock, Temple and Elephant: Travels in Siam in 1881 – 1882 (London: Sampson Law, 

Marton ,Searle and Rivington, 1984 ),157.  



๓๔๙ 
 

๓.๓ วัตถุวัฒนธรรมในงานจิตรกรรมกับความทรงจ าทางประวัตศิาสตร์ 
 “วตัถุวฒันธรรม”(Material Culture ) เป็นการศกึษาวตัถท่ีุมนุษย์สร้างสรรค์ขึน้ อนั
แฝงฝังไปด้วยคา่นิยม อดุมการณ์ ความเช่ือ และหน้าท่ี สงัคมจะท าหน้าท่ีคดัเลือกสรรวตัถุตา่งๆ
ขึน้รองรับกระแสสงัคมท่ีปรับเปล่ียนไปด้วยเช่นกัน นอกจากนีห้ลกัฐานทางวตัถุยงัท าหน้าท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของหน้าประวตัิศาสตร์ด้วย๖๖ ดงัจะเห็นว่างานจิตรกรรมได้บนัทึกภาพวัตถุวฒันธรรม
เหล่านัน้ไว้เสมอ เราสามารถน าวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านัน้มาแสดงให้เห็นบริบททางสังคม
วฒันธรรมล้านนาในระยะนัน้ได้ โดยมีประเดน็ท่ีนา่สนใจคือ ธงช้างเผือก(ภาพท่ี ๑๓๘) 
 ธงเป็นสัญลักษณ์อ านาจใน ๓ รูปแบบคือ ๑) กษัตริย์หรือผู้ปกครอง ๒) พืน้ท่ีหรือ
อ านาจของเขตแดนหรือองค์กร ๓) ค าสัง่หรือสาร การใช้ธงในรัฐบาลสยามได้ปรับเปล่ียนจาก “ธง
แดง” มาสูธ่งรูปช้างเผือกสีขาวในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ใน พ.ศ.๒๓๙๘ และเกิดธรรมเนียมการชกัธงขึน้
ทัง้ในเรือของหลวงและราษฎร์ รวมทัง้พระราชวังและอาคารบ้านเรือนทั่วไปตามธรรมเนียม
ตะวนัตก 
 ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการตรา “พระราชบญัญัติว่าด้วย
แบบอย่างธงสยาม พ.ศ.๒๔๓๔”  ถือเป็นกฎหมายเก่ียวกบัธงฉบบัแรก ได้ก าหนดให้“ธงช้าง”โดย
แสดงธงช้างเผือก(ไม่ยืนแท่น) บนพืน้สีแดง ก าหนดให้เป็นธงชาติสยาม เ พ่ือใช้ในพระ
ราชอาณาจกัร โดยการชกัธงหรือประดบัธงให้หนัหน้าช้างเข้าสู่เสา เราพบว่าการชกัธงช้างเผือกนี ้
ได้เป็นหนึ่งในวตัถุท่ีรองรับการถวายพระราชอ านาจแด่พระมหากษัตริย์ ดงัพบว่าในพระราชพิธี
หรือการรับเสดจ็ตามถนนหรือสถานท่ีตา่งๆ ก็นิยมประดบัธงช้างเผือกไว้๖๗ 
 เราพบวา่ในขบวนเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าฯ มหาวชิราวธุ ในครัง้
ท่ีพระองค์เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือครัง้แรกเม่ือพุทธศกัราช ๒๔๔๘ เจ้านายทัง้เมือง
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ฯลฯ ก็ประดบัธงช้างเผือกตามท้องถนน สะพาน อาคารท่ีประทบั ฯลฯ 
ตามขนบของราชส านกักรุงเทพฯ การพบสญัลกัษณ์ธงช้างเผือกในงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก
ทัง้ในวิหารหลวงวดัพระธาตลุ าปางหลวง พระบฏวดันาคตหลวง จ.ล าปาง และพระบฏวดัพระยืน 
จ.ล าพนู จงึชีใ้ห้เห็นวา่ธงช้างเผือกเป็นวตัถท่ีุได้รับการยอมรับของหวัเมืองประเทศราชล้านนา 
 ควรกล่าวด้วยว่า ธงช้างเผือก ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมคือ การเน้นย า้ภาพตวัแทน
อดุมการณ์ของรัฐสยาม เน่ืองจากหากพิจารณาการปกครองสยามในระยะต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
                                                           

 ๖๖ Jules David Prown, “ Mind in Matter:  An Introduction to Material  Culture Theory and Method,”  
Chicago Journals ,Vol. 17, No. 1 (Spring, 1982),1-19. 

 ๖๗ ธิดา สาระยา, บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), ๑๗๓ – 
๑๗๗. 



๓๕๐ 
 

นัน้ ล้านนายงัคงอยูภ่ายใต้อ านาจรัฐบาลสยาม ไม่มีการสถาปนารัฐชาติสมยัใหม่ กล่าวอย่างง่าย
คือ ยังไม่มีเขตแดนท่ีชัดเจน การประดับธงช้างเผือกในล้านนาและการปรากฏธงช้างเผือกใน
จิตรกรรมล้านนา จงึเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจงรักภกัดีภายใต้ร่มชายคาของอ านาจ รวมทัง้เป็น
จดุเร่ิมต้นของการก่อร่างสร้างตวัรัฐชาตสิยามในระยะตอ่มาด้วย๖๘ 

                                                           

 ๖๘ ชนิดา พรหมพยคัฆ์, “ ธงไตรรงค์กบัการสร้างอดุมการณ์ของรัฐไทย พ.ศ.๒๔๕๙ – ๒๕๒๐”, ๒๐ – ๒๒. 



๓๕๑ 
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๓๕๒ 
 

๓.๔ พระคูลวากับศพชูชก : การตีความว่าด้วยการรับรู้ความเป็นอ่ืน 
 วรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ได้กลา่วถึงกลุม่พระสงฆ์ท่ีชาวบ้านพยายามนิมนต์มาสวด
ท าศพชชูกมีท่ีมาหลากหลาย ดงัพบวา่พระบฏวดัปงสนกุ ได้ก ากบัภาพภิกษุแตล่ะรูปไว้เพ่ือให้เห็น
วา่เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ใดคือ ตุ๊มองยาง,ตุ๊คลูา ,ตุ๊หลงัก่อง  
 ค าวา่ “คลูา” หรือ “คลูวา” มีนยัยะท่ีบง่บอกถึงกลุม่ชาติพนัธุ์ ๒ กลุม่คือ ประการแรก 
หมายถึงชาวตา่งถ่ินหรือตา่งชาตซิึง่ไมเ่ป็นท่ียอมรับ ประการท่ีสอง หากก ากบัไว้ด้วยค าวา่ “ด า” 
คือ “คลูวาด า” หมายถึง แขก หากก ากบัไว้ด้วยค าว่า “ขาว” คือ “คลูวาขาว” หมายถึงฝร่ังตา่งชาติ
จากโลกตะวนัตก๖๙ 

 งานศึกษาของ รัตนาพร เศรษฐกุล๗๐ ชีใ้ห้เราเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว “คน
ตะวนัตก” นบัเป็นกลุ่มแรกท่ีเปิดโลกทศัน์ทางการศึกษาก่อนท่ีสยามจะเข้ามาปฏิรูปการศกึษาใน
ล้านนา  มิชชันนารีอเมริกันได้เร่ิมจัดการศึกษาสมัยใหม่ในพืน้ท่ีแล้ว โดยระยะแรกมิชชันนารี
อเมริกนัและสยามมีผลประโยชน์ร่วมกนั จะเห็นได้จากการท่ีรัฐบาลสนบัสนนุให้มิชชนันารีเผยแพร่
ศาสนาและลดทอนอ านาจของเจ้านาย ด้วยการประกาศให้เสรีภาพในการนบัถือศาสนา แต่เม่ือ
ยดึอ านาจในล้านนาได้แล้ว  สยามกลบัเร่ิมเกรงว่ามิชชนันารีจะน าความคิดหวัรุนแรงแบบเสรีนิยม
ตะวนัตกเข้ามาเผยแพร่ อาจท าให้คนล้านนาปกครองยากขึน้กวา่เดมิ  

 การเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในล้านนาของ ศ. แดเนียล แมคกิลวารี ในปี พ.ศ. 
๒๔๑๑ ท าให้มิชชนันารีอเมริกนัเป็นชาวตะวนัตกกลุม่แรกท่ีได้เข้ามาอยู่อาศยัในล้านนา การเป็น
คนในบงัคบัชาตมิหาอ านาจตะวนัตกท าให้มิชชนันารีมีฐานะแตกตา่งจากประชาชนทัว่ไป คน
เหลา่นีไ้ด้รับการคุ้มครองโดยสนธิสญัญาในข้อท่ีวา่ด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ไมต้่องขึน้ศาล
ไทยและไมต้่องอยูภ่ายใต้อ านาจของข้าราชการไทย ความรู้ความสามารถและครอบครอง
เทคโนโลยีสมยัใหมท่ าให้มิชชนันารีได้รับการยอมรับทัง้จากเจ้านายและข้าราชการไทยในล้านนา  

 แม้วตัถปุระสงค์หลกัของมิชชนันารีคือการเผยแพร่ศาสนา แตม่ิชชนันารีก็ได้เข้ามา
แทรกแซงการบริหารราชการภายในของเจ้านาย มิชชนันารีมกัไมย่อมอยูเ่ฉยหากได้พบเห็นความ
ทกุข์ยากของประชาชนหรือเห็นการกระท าท่ีไมย่ตุธิรรม ดงันัน้ เม่ือชาวบ้านโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
พวกคริสต์เตียนเดือดร้อนก็จะหนัไปขอความชว่ยเหลือจากมิชชนันารี หรืออาศยับารมีของ
มิชชนันารีในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ เพราะเป็นท่ีเกรงใจของเจ้านายและ
                                                           

 ๖๙ อดุม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๗), ๑๔๑. 

 ๗๐ รัตนาพร เศรษฐกลุ, ประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่ – ล าพูน (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว.), ๒๕๕๒), ๒๔๙ – ๓๑๓ . 



๓๕๓ 
 

ข้าราชการสยาม ซึง่ชว่ยได้ตัง้แตปั่ญหาเล็กน้อย เช่น บริวารของเจ้าหลวงลวนลามหญิงชาวบ้านท่ี
ลงไปอาบน า้ท่ีทา่น า้ปิงไปจนถึงเร่ืองใหญ่ๆ เชน่ กรณีเจ้าหอหน้าขดัขวางการแตง่งานของหนุม่
สาวคริสเตียน๗๑ บางกรณีมิชชนันารีแสวงหาผลประโยชน์จากความขดัแย้งระหวา่งข้าราชการ
สยามกบักลุม่เจ้านาย สยามเลน่การเมืองโดยใช้ความเป็นคนตา่งชาตท่ีิมีอิทธิพลของมิชชนันารี
ขม่ขูห่รือลดอ านาจของเจ้านาย เชน่การประกาศให้เสรีภาพในการนบัถือศาสนาตามท่ีมิชชนันารี
ย่ืนฎีกาขอ ซึง่กระทบกระเทือนอ านาจการปกครองของเจ้านายอยา่งส าคญั ท าให้คนเหลา่นีเ้ปล่ียน
อาชีพจากชาวนาหรือแรงงานในเมืองมาเป็นพนกังานบริษัท ครู หมอ และพยาบาล๗๒ 
 มิชชนันารีมีความสัมพนัธ์อันดีกับข้าราชการสยาม นโยบายปฏิรูปการปกครองของ
สยามได้รับการสนบัสนนุอย่างดีจากมิชชนันารีท่ีจะควบคมุดแูลให้ชาวบ้านท่ีเป็นคริสเตียนปฏิบตัิ
ตาม ตวัอย่างท่ีดีคือการเก็บภาษีค่าแรงแทนเกณฑ์ ศ. ฮิวจ์ เทย์เลอร์ มิชชนันารีอเมริกันท่ีล าปาง
บนัทึกไว้อย่างภาคภูมิใจว่า ข้าหลวงได้มาขอความคิดเห็นเก่ียวกับการประกาศใช้ระบบภาษี
คา่แรงแทนเกณฑ์ และขอให้มิชชนันารีได้อธิบายให้ชาวบ้านคริสเตียนทราบและน าเงินมาเสียภาษี
เป็นตวัอยา่งแก่ชาวบ้านอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พราะ “...มิชชนันารีมีความใกล้ชิดกบัชาวบ้านมาก เข้าถึงจิตใจ
ชาวบ้านมากกว่าข้าราชการ...”๗๓ มิชชันนารีถูกขอให้เป็นหูเป็นตาไม่ให้เจ้านายมาเรียกเกณฑ์
ชาวบ้านท่ีเสียภาษีแล้ว ดงันัน้เม่ือได้รับแจ้งจากชาวบ้านคริสเตียนว่าชาวบ้านถูกเจ้าหลวงเรียก
เกณฑ์ให้ขนข้าวไปใส่ยุ้ งของเจ้านาย มิชชนันารีก็รีบรายงานตอ่ไปยงัข้าหลวงเพ่ือยบัยัง้การเกณฑ์
แรงงานดงักลา่ว๗๔ 
 ในสถานการณ์การเมืองการปกครองท่ียงัไมม่ัน่คง มิชชนันารีเลน่บทบาทถ่วงดลุ
อ านาจระหวา่งเจ้านายกบัข้าราชการ เพ่ือคุ้มครองดแูลชาวบ้านคริสเตียนและท าหน้าท่ีผู้อปุถมัภ์
ชาวบ้านอ่ืนๆ ท่ีเดือดร้อนจากการกดข่ีขม่เหงของทางราชการ นอกจากบทบาททางการเมือง
มิชชนันารียงัมีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจและสงัคมสงเคราะห์อีกด้วย การด าเนินนโยบายการ
เปิดสถานีเผยแพร่ศาสนาในเมืองตา่งๆ ในพืน้ท่ีล าปาง – เชียงใหม ่ ล าพนู  เราพบวา่ท่ีท าการท่ี

                                                           

 ๗๑วลัลภา เครือเทียนทอง, “การปฏิรูปการปกครองลานนาไทยในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั,” ( วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงการณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๑๙),๔๒, ๕๑-๕๒. 

 ๗๒ รัตนาพร เศรษฐกลุ, ประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่ – ล าพูน, ๒๔๙ – ๓๑๓ . 
 ๗๓  Hugh Taylor, Missionary Autobiography, 169. 
 ๗๔  Ibid., 171 – 172 . 



๓๕๔ 
 

เก่าแก่ท่ีสดุท่ีเป็นทางการอยู่ในเมืองล าปาง ท่ีท าการนีย้งัเป็นสถานท่ีพบปะของบรรดา
ชาวตะวนัตกท่ีเดนิทางเข้าสู่สยามและหวัเมืองเหนืออีกด้วย๗๕ 
 ท าให้มิชชนันารีต้องการแรงงานพืน้เมืองมาท างานในบ้านเรือน โรงเรียน และ
โรงพยาบาล จงึกลายเป็นผู้ว่าจ้างแรงงานรายใหญ่ควบคูไ่ปกบัการเผยแพร่คริสต์ศาสนา
นอกจากนีม้ิชชนันารียงัชว่ยรักษาผู้ เจ็บป่วย เลีย้งดคูนอดอยากยากจน ให้ท่ีพ านกัแก่คนเร่ร่อน ซึง่
ความรู้ความสามารถทางการแพทย์สมยัใหมข่องมิชชนันารีได้ชว่ยเหลือประชาชนซึง่ทกุข์ทรมาน
กบัโรคภยัไข้เจ็บ เชน่ ไข้มาเลเรีย โรคฝีดาษ ไทฟอยด์ โรคเรือ้น และโรคอ่ืนๆ ท่ีไมอ่าจเยียวยาได้
ง่ายๆ ด้วยการรักษาของหมอและยาพืน้บ้าน ความส าเร็จทางด้านการแพทย์ของมิชชันนารีเป็นท่ี
ยอมรับทัว่ไปมิชชนันารี เชน่เดียวกบังานด้านสงัคมสงเคราะห์ของมิชชนันารี ได้เข้ามาแทนท่ีความ
ชว่ยเหลือของเจ้านายในวฒันธรรมศกัดนิา เม่ือประชาชนเดือดร้อนจากภาวะข้าวยากหมากแพง 
ในปี พ.ศ.๒๔๓๕ มิชชนันารีก็เตรียมพร้อมท่ีจะช่วยผอ่นคลายปัญหามากกวา่ทางราชการ 
ประสบการณ์ในอดีตท าให้มิชชนันารีสามารถคาดการณ์และเตรียมท่ีจะรับมือกบัปัญหาการขาก
แคลนข้าว ด้วยการขอบริจาคเงินตา่งประเทศเพ่ือซือ้ข้าวส ารองไว้แจกจา่ยแก่ประชาชน๗๖  
 การชว่ยเหลือชาวบ้านท่ีถกูกลา่วหาว่าเป็นผีกะ เป็นความชว่ยเหลืออีกอย่างหนึง่ท่ี
มิชชนันารีให้แก่ชาวบ้านท่ีเดือดร้อนจากความเช่ือผีท่ีอยูใ่นดนิแดนล้านนามานบัศตวรรษ เช่ือกนั
วา่ผีกะคือผีบรรพบรุุษท่ีลกูหลานไมเ่ลีย้งด ู ปลอ่ยให้หิวโหยจนกลายเป็นผีชัว่ร้ายท่ีเข้าสิงอยูใ่นตัว
คน ท าให้เจ็บป่วยและตายในท่ีสดุ๗๗ ความเช่ือวา่ผีกะท าอนัตรายแก่คน ท าให้ชาวบ้านท่ีถกู
กลา่วหาวา่เป็นผีกะ หรือมีเชือ้สายผีกะ จะถกูชาวบ้านตอ่ต้าน  ถกูขบัไลอ่อกจากหมู่บ้าน ต้องละ
ทิง้บ้านเรือน ไร่นา สตัว์เลีย้ง และทรัพย์สินตา่งๆ จนหมดสิน้ ชาวบ้านไมย่อมให้อยูร่่วมชมุชนด้วย 
ผู้ ท่ีถกูกลา่วหาต้องอพยพไปอยูใ่นท่ีหา่งไกลหรืออยูร่วมกลุม่เป็นหมูบ้่านเดียวกนั กลุ่มมิชชนันารี
ซึง่ตอ่ต้านความเช่ือถือผีได้ย่ืนมือเข้ามาชว่ยเหลือคนเหล่านี ้ รับมาอยูด้่วย ให้ชว่ยท างาน หรือ
ก่อตัง้ชมุชนหมู่บ้านให้คนท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นผีกะ ให้สามารถเลีย้งชีวิตและครอบครัวได้เน่ืองจาก
ความเช่ือทางศาสนาท่ีตา่งกนั และความสามารถของมิชชนันารีในการรักษาโรคตา่งๆ ท าให้

                                                           
๗๕ ปิแอร์ โอร์ต, ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง,พิมพ์ครัง้ท่ี ๔, ผู้ เรียบเรียง พิษณุ จันทร์วิทัน 

(กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๕๕),๑๐๕. 
 ๗๖  Hugh Taylor, Missionary Autobiography, 104-111. 
 ๗๗  ศรีเลา เกษพรหม, ประเพณีชีวติเมือง (เชียงใหม:่ โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๔๔), ๒๓. 
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ชาวบ้านเช่ือวา่เม่ือคนเป็นผีกะรับนบัถือคริสเตียน ผีกะจะสิน้ฤทธ์ิไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ อ่ืน และ
สามารถอยูอ่ยา่งปกตสิขุในหมูบ้่านเชน่เดมิ๗๘ 

 อาจกล่าวได้ว่า คณะมิชชันนารี มีบทบาทยิ่งในการท าให้สังคมไทยและล้านนา
ขณะนัน้เคล่ือนย้ายเข้าสู่ความรู้ในวิทยาการสมยัใหม่ การท่ีคนท้องถ่ินพยายามเขียนภาพความ
เป็นตะวันตกไว้ในฉากหนึ่งของงานศพชูชก โดยจ าลองให้ภาพพระคูลวาเป็นผู้ท าหน้าท่ี น่าจะ
สะท้อนให้เห็นการปะทะประสานระหว่างผู้น าศาสนาในขณะนัน้กับโลกทัศน์ของพุทธศาสนาท่ี
ก าลงัจะถูกท้าทายความเช่ือใหม่ของสงัคมท้องถ่ิน ดงันัน้ การสร้างความเป็นอ่ืนให้กับความเป็น
ตะวนัตกผ่านภาพพระคลูวาจึงถูกถ่ายทอดในวรรณกรรม ยิ่งไปกว่านัน้ การพยายามสร้างความ
เป็นอ่ืนให้กับพระท่ีแสดงความชาติพนัธุ์  ดงัท่ีพระบฏวดัปงสนุกได้เพิ่มเติมภาพ “ตุ๊มองยาง” อัน
หมายถึงปวาเกอะญอนัน่เอง การอธิบายไม่ได้ด้วยเรือนร่างทางวฒันธรรม(cultural body) แตเ่ป็น
การอธิบายผา่นภาพตวัแทนทางศลิปะนบัวา่สะท้อนนยัยะ ๒ ประการคือ การสร้างคูต่รงข้ามให้กบั
ความเป็นชาตพินัธุ์ และการเลือกรับวิทยาการตะวนัตก แตป่ฏิเสธองค์ความรู้ทางด้านศาสนาจาก
ตะวนัตก๗๙ 

 หลงัทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกได้ให้ความส าคญักบัการ
เขียนภาพตามแบบงานภาพพิมพ์กรุงเทพฯ ประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ การเกิดขึน้ของกลุม่ชา่งท่ีก้าว
ข้าม “ความเป็นสล่า” มาสู่โลกงานศลิปะอาชีพ หมายถึงการรับจ้างวาดภาพงานจิตรกรรม ก่อน
เข้าใจความคิดเชิงชา่ง ควรเข้าใจก่อนวา่ ทศวรรษ ๒๔๖๐ ได้เกิดสถาบนัการศกึษาทางศลิปะขึน้
ในสยามประเทศคือ โรงเรียนเพาะชา่ง ทศวรรษ ๒๔๘๐ เกิดมหาวิทยาลยัศลิปากรขึน้ โลกของงาน
ศลิปะในขณะนัน้ก็เป็นการถ่ายทอดความคดิ รูปแบบจากอาจารย์หลายทา่นรวมถึงผู้สร้างภาพ
พิมพ์ชดุเวสสนัดรชาดกท่ีโดง่ดงัคือ ชดุภาพ ส.ธรรมยศ 

 การลดทอนรูปแบบและเนือ้หานีเ้อง น าไปสู่การเลือกวาดเฉพาะเหตกุารณ์ส าคญัเพื่อ
สร้างเป็นภาพตวัแทน(representation)ของแตล่ะกณัฑ์ในเวสสนัดรชาดก อยา่งไรก็ดี เม่ือเทียบ
งานภาพพิมพ์กรุงเทพฯ กบัจิตรกรรมเวสสนัดรบางแห่ง ชา่งได้สร้างสรรค์ฉากเหตกุารณ์ภาพ
ตวัแทนไว้แตกตา่งกนั ตามความนิยมส่วนตวัของชา่งและบริบทของสงัคมพืน้บ้าน ประเดน็ท่ี
นา่สนใจคือ การเปรียบเทียบระหวา่งจิตรกรรมวดับพุพาราม จ.เชียงใหม ่ กบัภาพพิมพ์ชดุ ส.ธรรม
ภกัดี ตวัอยา่งฉากท่ีเหมือนกนัคือ กณัฑ์จลุพน รายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัคือ จิตรกรรมวดับพุพา
                                                           

 ๗๘ J.H. Freeman, An Oriental Land of the Free  (Philadelphia: The Westminster Press, 1910 ), 48-
51  

 ๗๙ ทวีศกัด์ิ  เผือกผสม, คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม (กรุงเทพฯ: ศิลปวฒันธรรม, ๒๕๔๖), 
๑๔๓. 
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รามแสดงอารมณ์ตวัภาพชชูกในแบบพืน้บ้านกบัภาพสนุัขท่ีมีจ านวนมากกมายกวา่ภาพพิมพ์ เป็น
ต้น ตวัอยา่งฉากท่ีแตกตา่งกนัคือ กณัฑ์ชชูก จิตรกรรมภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภกัดี เน้นตวัละคร
ส าคญัของเร่ืองคือชชูกและนางมทัรี แตจ่ิตรกรรมวดับพุพารามวาดฉากนางอมิตตดาโดนเหลา่
ภรรยาพราหมณ์รุมดา่และเดินทางกลบัไปหาชชูก อนัแสดงให้เห็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้เกิดการ
ทานบริจาคของพระเวสสนัดร เป็นต้น 
 การไมเ่น้นความส าคญัของชชูกในแบบจารีตประเพณี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาพงาน
ศพชชูก ถือเป็นจดุเปล่ียนประการหนึง่ของการสร้างความเป็นสมยัใหมใ่นท้องถ่ิน หรือแม้แตก่าร
วาดกรอบภาพแบบ ส.ธรรมภกัดี ชีใ้ห้เห็นการสร้างความเป็นรัฐไทยผ่านแบบแผนท่ีรัฐสง่เสริม 
กลา่วคือ เราพบวา่บทบาทของมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์มีสว่นส าคญัในการเสริมสร้าง
อดุมการณ์ความเป็นชาติอย่างยิ่ง ทัง้ด้านการศกึษา การสร้างถาวรวตัถใุนพทุธศาสนา หรือแม้แต่
การแตง่ตัง้สมณศกัดิก็์ล้วนเป็นกฎเกณฑ์ท่ีรัฐสร้างขึน้ ดงันัน้จงึไมแ่ปลกท่ีรัฐสว่นกลางพยายาม
ควบคมุโลกทศัน์การแสดงออกเชิงพทุธศลิป์ไว้อยูไ่มน้่อย  
 
๓.๕ คนอ่ืนในแดนตน : ชาตพิันธ์ุในงานจิตรกรรม 

 ควรกล่าวก่อนวา่ การเคล่ือนไหวของผู้คนในดนิแดนภาคเหนือตอนบนเม่ือราวกว่า
ศตวรรษท่ีผ่านมานัน้ มีปัจจยัหลายด้านท่ีท าให้ผู้คนเดินทางมาตัง้ถ่ินฐานในเขตรัฐจารีตแหง่นี ้ เรา
มีตวัอยา่งส าคญัท่ีชีใ้ห้เห็นว่า “วรรณกรรมพญาพรหมโวหาร” เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีให้ภาพการ
ผสมผสานความหลากหลายทางวฒันธรรม ทัง้การรับภาษามาปรับกบัภาษาท้องถ่ิน การเห็น
ภาพเคล่ือนไหวของผู้คนตา่งชาตพินัธุ์ ในส่วนนีเ้ราจะยกเฉพาะการรับรู้ “ความเป็นไทย” หรือคนใต้
กรุงเทพฯ ท่ีผา่นมาในมิตติา่งๆ ดงับทกวีท่ีคดัมาให้เห็นคือ 

 
 “...สพัพะสิ่งของ อาภรณ์มีซ า้ ท่ีกรุงเทพใต้เมืองไทย 
 คนัจกัอยูแ่ท้ น้องบขี่นใจ  จกัลงวนัใด บป่ามบห้่าม... 
 ....ซ า้เอาเงินกลมบาทใต้ใสท่บั ของคร่ินข้ารอมลง 
 เอาเงินใสซุ่ก จกลงหลืบถง บล่งใสมื่อ มอบอบัหือ้เจ้า... 
 ..เข้าหนมเทียนเช็ก ไสใ่นเนือ้หม ู เข้าหนมวิท ูใส่น า้อ้อยใต้ (เช็ก คือ จีน) 
 คนัอาวจกักิน หลานจกัท าให้ เข้าหนมเมืองไทยช่ือนกั....”๘๐ 
 

                                                           

 ๘๐ อดุม รุ่งเรืองศรี, คร่าวสี่บท ฉบับสอบทาน และค าจ่มของพระญาพรหมโวหาร, ๗๙,๘๑,๙๓. 



๓๕๗ 
 

 การรับรู้ “คนอ่ืน” ในชว่งต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นบัเป็นการปะทะประสานและล่ืนไหล
ทางวฒันธรรมท่ีรับปรับเปล่ียนผา่นการแลกเปล่ียนเงินตา การรับภาษา การรับรู้รสชาตอิาหาร การ
แลกเปล่ียนข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น ผู้คนตา่งมีปฏิสมัพนัธ์ผา่นกลไกตา่งๆท่ี
สงัคมจดัระบบขึน้ อยา่งน้อยท่ีสดุ การเดนิทางเพื่อการค้าหรือการแลกเปล่ียนสินค้าเป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีท าให้ผู้คนเคล่ือนไหวมากขึน้ 

 การค้าระหว่างล้านนากับพม่า เป็นเส้นทางการค้าส าคัญก่อนการค้าทางเรือ ทาง
รถไฟ และทางถนน จะรุ่งเรืองเพราะการเดินทางสะดวกรวดเร็ว พ่อค้าพม่าใช้เวลาเดินทางจากมะ
ละแหมง่ถึงเมืองระแหงเพียง ๗ วนั และเดินทางตอ่มาจนถึงเชียงใหม่ ใช้เวลา ๑๕-๑๖ วนั ขณะท่ี
การเดินทางโดยใช้เรือระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ใช้เวลา ๒-๓ เดือน๘๑ เมืองมะละแหม่งเป็น
ศนูย์กลางการค้าส าคญัของพม่าสินค้าส่วนใหญ่ท่ีน าเข้ามาจากมะละแหม่งเป็นสินค้าส าเร็จรูป
จากโรงงานของประเทศองักฤษ เช่น เสือ้ผ้า น า้มนัก๊าด ไม้ขีดไฟส่วนสินค้าออกจากล้านนายงัเป็น
ของป่า เช่น คร่ัง งาช้าง อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. ๒๔๕๒ สินค้าออกของล้านนาไปพม่า ปรากฏว่ามี
น า้ตาลและยาสบูเพิ่มขึน้มา และใน พ.ศ. ๒๔๕๓ พบว่าข้าวได้ส่งออกไปพม่าเป็นครัง้แรก สินค้า
เกษตรเหลา่นีเ้ร่ิมเข้ามาแทนท่ีสินค้าออกในระยะแรกๆ ซึง่เป็นของป่า๘๒ 

 ส าหรับ การค้าทางเรือระหวา่งล้านนากบักรุงเทพฯ ชว่งก่อนท่ีรถไฟจะมาถึงล าปาง 
(พ.ศ. ๒๔๕๙) และเชียงใหม ่ (พ.ศ. ๒๔๖๔) การค้าทางเรือกระท าโดยพอ่ค้าคนจีน พอ่ค้าจะ
เดนิทางไปซือ้สินค้าท่ีปากน า้โพ และในรายท่ีมีทนุมากจะเดนิทางไปซือ้ถึงกรุงเทพฯ เพ่ือไมต้่อง
ผา่นพอ่ค้าคนกลาง การค้าทางเรือระหวา่งกรุงเทพฯ-เชียงใหม ่ ปีหนึง่ๆ มีเรือขนสง่สินค้าประมาณ 
๑,๐๐๐ ล า บรรทกุสินค้าล าละ ๒ ๑/๒ ตนั เสียเวลาไปกลบัประมาณ ๒-๓ เดือน สินค้าออกจาก
เชียงใหมท่ี่ส าคญัได้แก่ คร่ัง สีเสียด หนงัสตัว์ เขาสตัว์ น า้มนัหม ู สินค้าเข้าซึง่สง่จากกรุงเทพฯ
ได้แก่ เสือ้ผ้า ผ้า ด้าย น า้มนัก๊าด ไม้ขีดไฟ สบู ่เคร่ืองเหล็ก เกลือ สว่นการค้าทางแมน่ า้วงั ระหวา่ง
กรุงเทพฯ-ล าปาง สินค้าออกเป็นพวกของป่า เชน่ หนงัสตัว์ คร่ัง สินค้าเข้าท่ีส าคญัคือผ้า๘๓ 
ภายหลงัจากการค้าทางรถไฟ แทนท่ีการค้าทางน า้และทางบกของการค้าแบบจารีต จงึเป็นสว่น
เช่ือมตอ่ให้ผู้คนจากภาคกลางเข้าสูด่นิแดนล้านนา และเช่ือมโยงชมุชนท้องถ่ินเข้าเป็นเครือขา่ย
ของรัฐชาตใินท่ีสดุ  

                                                           

 ๘๑ มาร์โก ทาเก-เมคมอร์แรน, “ประวติัและพฒันาการของการค้าขายในล าปางตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 
๑๙ ถึง ค.ศ.๑๙๓๙,” :  ๑ – ๗. 
 ๘๒ อานนัท์ กาญจนพนัธ์, “พฒันาการเศรษฐกิจของหมูบ้่านในล้านนา(๒๓๕๐-๒๔๙๐),” ใน  พัฒนาการของ

ชีวติและวัฒนธรรมล้านนา (เชียงใหม:่ศนูย์หนงัสือเชียงใหม,่ ๒๕๒๗), ๗. 
 ๘๓ มาร์โก ทาเก-เมคมอร์แรน, เร่ืองเดิม :  ๔. 



๓๕๘ 
 

 การเช่ือมโยงพืน้ท่ีดงักล่าว ท าให้ผู้คนหลากหลายชาตพินัธุ์ปรากฏขึน้ในงานจิตรกรรม 
เราพบวา่จิตรกรรมล้านนาหลายแหง่ได้สอดแทรกภาพกลุม่ชาตพินัธุ์ไว้ ดงัตัวอย่าง จิตรกรรมฝา
ผนงัวดัภมูินทร์ จ.นา่น ได้แสดงถึงชาตพินัธุ์พมา่ ลวัะและปกาเกอะญอ๘๔ ในท่ีนีเ้ราจะกลา่วถึง
ภาพชาตพินัธุ์ในงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก ประกอบด้วย 
 ๓.๕.๑ ไทยใต้ (ข้าราชการ) 
 การเข้าปกครองล้านนาท าให้สยามจ าเป็นต้องจดัสง่ข้าราชการมาประจ า แตปั่ญหา
การขาดแคลนข้าราชการนัน้เป็นปัญหาใหญ่ ผลกัดนัให้มีการจดัการศกึษาเพ่ือผลิตข้าราชการ
สนองตอ่นโยบายปฏิรูประบบบริหารราชการทัว่ประเทศ เกิดการขยายหน่วยงานและต้องการ
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มากขึน้ เป็นผลให้รัฐบาลต้องเร่ิมจดัการศกึษาแบบใหม ่ ให้มี
สถานศกึษา หลกัสตูร และมีวตัถปุระสงค์ทางการศกึษาท่ีชดัเจน คือ ให้ราษฎรมีความรู้และความ
ประพฤติดียิ่งขึน้ และเพ่ือผลิตคนท่ีมีความรู้สงูเพ่ือรับราชการ (ภาพท่ี ๑๓๙) 
 แนวคิดการจดัการศกึษาเพ่ือฝึกหดัคนเข้ารับราชการ เกิดขึน้ตัง้แตค่รัง้พระยาทรงสรุ
เดชเป็นข้าหลวงใหญ่ท่ีเชียงใหม ่ได้ตัง้โรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยสอนให้
รู้ราชการบ้านเมืองและข้อราชการตา่งๆ การบริหารราชการภายใต้เสนาหกต าแหน่ง พระราช
ก าหนดกฎหมาย การคิดค านวณและท าบญัชี การย่อความและแปลหนงัสือพืน้เมือง และเห็นวา่ 
“....ผู้ใดรู้จกัใช้วิชา ก็จะได้รับศีลอนัวิเศษกว่าคนสามญัโดยช่องทางช่ือเสียง และให้มีหน้าท่ี
ราชการขึน้ตามสมควร....” พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีนโยบายหลกัในการจดั
การศกึษาวา่ “ ...ความมุง่หมายซึง่จะให้การเลา่เรียนแก่พวกลาวชัน้เดก็นัน้ เพ่ือจะให้ความรู้เป็น
ก าลงัท่ีจะท าราชการในบ้านเมืองของตนเอง ฤาท าการติดตอ่กบัไทยให้รู้ถึงกนั จะได้มีคนใช้แลมี
คนรู้ในมณฑลพายพัมากขึน้ ไมจ่ าเป็นต้องเอาคนไทยขึน้ไปใช้มาก...” ๘๕ 

 ๓.๕.๒ คนจีน 
 พระบฏวดับ้านสกั ล าปาง ได้วาดภาพบคุคลพร้อมกบัอกัษรก ากบัว่า “เจ๊ก” หมายถึง
คนจีน บคุลิกของชาวจีนท่ีช่างวาดไว้คือ  ไว้ผมเปีย  มือถือขวด อีกข้างหนึง่นา่จะเป็นชิน้สว่นของ
เนือ้หม ู เราพบว่า รูปแบบการให้ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ของความจริงเชิงประจกัษ์ท่ีมีตอ่การ
รับรู้ชาวจีนนีพ้บเชน่กนัท่ีพระบฏวดัดอกบวั จ.ล าปาง สิ่งท่ีนา่สนใจมากคือ สญัลกัษณ์ของชิน้สว่น
เนือ้หมท่ีูแขวนไว้ในมือ (ภาพท่ี ๑๓๙) เราพบวา่พอ่ค้าจีนสามารถเข้ายดึกมุระบบการค้าแทน
พอ่ค้าตา่งชาตท่ีิท าการค้าข้ามชายแดน พ่อค้าคนจีนซึง่ท าการค้าตลอดปีสามารถน าสินค้า
                                                           

 ๘๔ วินยั ปราบริป,ู “ ตวัตนศิลปินหนานบวัผนั รูปแบบอตัลกัษณ์ส าคญับนจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์และวดั
หนองบวั จงัหวดัน่าน” ศิลปวัฒนธรรม ๒๙, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) : ๔๘ – ๕๑. 

 ๘๕ อ้างถึงใน สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวัตศิาสตร์ล้านนา, ๓๗๗. 



๓๕๙ 
 

ตา่งประเทศเข้าสู่ตลาดท้องถ่ิน และท่ีส าคญัน าสินค้าจากท้องถ่ินออกไปสู่ตลาดเมืองหลวงและ
ตลาดตา่งประเทศ ท าให้เกิดการขยายตวัทางการผลิต พฒันาระบบการผลิตเพ่ือเลีย้งดตูนเองเป็น
การผลิตเพ่ือขาย สินค้าท้องถ่ินท่ีสง่ออกไปกรุงเทพฯ ได้แก่ ข้าว ไม้แปรรูป สกุร ของป่า เขาสตัว์ 
และพืชผลตา่งๆ๘๖  

 การท่ีชาวจีนจ านวนมากเป็นพอ่ค้าท่ีท าการค้าตลอดปีท าให้ชมุชนเมืองคกึคกั เกิดมี
ธุรกิจการค้าตา่งๆ ในเมือง เชน่ ร้านอาหาร อู่ซอ่มรถ ร้านของช า เป็นตน บทบาททางเศรษฐกิจท า
ให้คนจีนเป็นคนกลุม่ส าคญัในเมืองของล้านนา พวกนีม้กัอาศยัอยูร่วมกนับริเวณท่าน า้ บนเส้นทาง
การค้า บริเวณสถานีรถไฟ และท่ีตลาดล าปาง ชาวจีนเป็นเจ้าของร้านและแผงลอยสว่นใหญ่ใน
ตลาด และยงัมีชมุชนจีนบริเวณฝ่ังซ้ายของแมน่ า้วงั เม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือขึน้ไปถึงล าปาง ก็
มีชมุชนจีนอยูริ่มทางรถไฟ เชน่ สบตุย๋ เป็นต้น ส่วนท่ีเชียงใหมมี่ชมุชนจีนหลายแหง่ เชน่ ท่ีวดัเกต
ซึง่เป็นทา่น า้ และสนัป่าข่อยใกล้กบัสถานีรถไฟ๘๗ ก่อนหน้าท่ีจะมีการสร้างทางรถไฟขึน้มาถึง
เชียงใหม ่ คนจีนท่ีเข้ามาท าการค้าขายในแอง่เชียงใหม่-ล าพนูได้เร่ิมขนสง่สินค้าขึน้ล่องเชียงใหม่-
กรุงเทพฯ โดยใช้ล าน า้ปิง การขนสง่ทางน า้เพิ่มขึน้อยา่งมากในชว่งกลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ มี
จ านวนเรือขึน้ลอ่งค้าขายถึงปีละกวา่ ๑,๐๐๐ ล า๘๘ 

 กลา่วเฉพาะคนจีนในเมืองล าปาง การรับรู้และหรือการยอมรับบทบาทของคนจีน อาจ
พิจารณาได้จาก “ลิลิตพายพั” (พ.ศ.๒๔๔๘) พระราชนิพนธ์ใน สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
วชิราวธุฯ (“หนานแก้วเมืองบรูพ์”)  กลา่วถึงคนจีนในนครล าปางไว้ตอนหนึง่ว่า 

 
 ๏...กองหน้าดาดาษด้วย  จีนจาม 
 ตกแตง่ตวังดงาม  เง่ือนงิว้ 
 กลองตีป่ีเป่าตาม  ฉาบตอด 
 มงักระธุชน าริว้  โบกใบ้ น าขบวนฯ๘๙ 

                                                           

 ๘๖ ดใูน ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, “วิวฒันาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๗๕ ,”     
( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์   บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร      
, ๒๕๒๓) 

 ๘๗  Ratanaporn Sethakul, “Political, Social and Economic Changes in the Northern States of 
Thailand, Resulting from the ChiangMai  Treaties of 1874 and 1883.” (Ph.D. dissertation, Northern Illinois 
University, 1989),  331. 

 ๘๘ ฉตัรทิพย์ นาถสภุา, เศรษฐกจิหมู่บ้านไทยในอดีต (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, ๒๕๒๕), ๗๕. 
 ๘๙ หนานแก้วเมืองบรูพ์ (พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั),ลลิติพายัพ, ๔๐ – ๑๖๗. 



๓๖๐ 
 

 
 ชาวจีนรุ่นแรกท่ีเข้ามาในเมืองล าปางเป็นจีนไหหล า กลุ่มตอ่มาเป็นจีนแคะ ชาวจีน

แคะในภาคเหนือรุ่นแรกทัง้หมดเดนิทางจาก เฟิง ซุน่ เข้ามาอาศยัในเมืองไทยแถบภาคเหนือ เชน่ 
เชียงราย พิษณโุลก แพร่ นา่น ล าปาง อตุรดิตถ์ เป็นต้น เพราะตดิตามหวัหน้าคนจีนช่ือ จนั ไฉ่ ชิง 
จีนแคะจาก เฟิง ซุน่ อดีตมหาดเล็กในวงัของสมเดจ็พระนางเจ้าอินทรศกัดิ์ศจี พระชายาในรัชกาล
ท่ี ๖ ท่ีตอ่มาได้รับบรรดาศกัดิเ์ป็น หลวงศรีนครานกุลู (ต้นตระกลูสทุธภกัต)ิ หวัหน้าคนจีนท่ี
อตุรดติถ์ ตอ่มาได้สมัปทานสรุาและฝ่ินท่ีแพร่ พะเยา ล าปาง(๒๔๖๑)เชียงราย(๒๔๖๘)นา่น
(๒๔๖๘)หลวงศรีนครานกุลูหรือจนั ไฉ่ ซุน่ ผู้น าจีนแคะได้สร้างตลาด โรงสี โรงต้มกลัน่สรุาในทกุ
แหง่ท่ีเขาได้สมัปทาน แม้เม่ือเลิกสมัปทานใน พ.ศ.๒๔๗๘ แล้วคนจีนแคะท่ีติดตามเขามาก็ได้
ครองพืน้เศรษฐกิจสืบมา๙๐ 

 “ตลาดจีน” เป็นศนูย์กลางการค้าขายท่ีส าคญัของลุม่น า้แมว่งั โดยเฉพาะระหวา่ง 
พ.ศ.๒๔๒๐-๒๔๖๐  สมยันัน้เมืองล าปางเป็นศนูย์กลางการค้าทางน า้ของลุม่น า้แมว่งัและเป็น
ศนูย์กลางการท าไม้สกัของภาคเหนือจนกระทัง้ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๔๕๙ ทางรถไฟสายเหนือได้สร้างขึน้
มาถึงล าปาง ศนูย์กลางของการค้าชายแหง่ใหมก็่เกิดขึน้ท่ีสบตุย๋ยา่นสถานีรถไฟบริเวณถนน
ประสานไมตรี พอ่ค้าคนจีนก็ได้ไปยึดพืน้ท่ีเศรษฐกิจไว้ตลาดจีน (ซึง่ตอ่มารัฐบาลสมยัจอมพล ป.
พิบลูสงคราม เรียกว่า “ตลาดเก่า” ตามนโยบายชาตนิิยม) จงึมีอาคารร้านค้า อาคารพาณิชย์และ
อาคารพกัอาศยัของผู้ มีฐานะดีทางเศรษฐกิจทัง้ชาวจีน พมา่ ไทใหญ่ตองสู้  รวมทัง้ขมเุชน่๙๑ 
 ๓.๕.๓ คนพม่า – ไทใหญ่ 
 พระบฏวดับ้านสกั ล าปาง ปรากฏภาพบคุคลชาวพมา่ นุ่งผ้าลาย สะพายถึงยา่ม โพก
ศีรษะ มีรอยสกั(ทัง้ในสว่นต้นขา ล าตวัและแขน) มือถือขวด นอกจากนัน้ เราพบวา่บคุลิกของการ
เขียนภาพท่ีนา่จะจดัแบง่กลุ่มคนพมา่หรือกลุม่คนไทใหญ่ได้ เห็นได้จากภาพขบวนทหารในพระบฏ
วดันาคตหลวง ล าปาง (พ.ศ.๒๔๔๒) ปรากฏภาพทหารชาวไทใหญ่(ปะปนกบัทหารในแบบรัฐ
สยาม) และพระบฏวดัทุง่คา (ภาพท่ี ๑๓๙) 

 แม้วา่ในสมยัคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ กลุม่คนพมา่ – ไทใหญ่ ท่ีเข้ามาท าไม้ใน
เวียงล าปางจะอยูใ่นฐานะคนในบงัคบัรัฐบาลองักฤษก็ตาม แตค่นพมา่แยกกบัคนไทใหญ่อย่าง

                                                           

 ๙๐ เจ ดบับลิว สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิต ารา
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ๒๕๒๙), ๒๑๓. 

 ๙๑ สมโชติ อ๋องสกุล,รายงานการวิจัยเร่ืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในลุ่มน า้วัง (เชียงใหม่: ส านกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๘), ๗๐ – ๗๔. 



๓๖๑ 
 

ชดัเจน ดงัในกรณีของลิลิตพายพั (พ.ศ.๒๔๔๘) พระราชนิพนธ์ใน สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้า
ฟ้าวชิราวธุฯ (“หนานแก้วเมืองบรูพ์”)  กลา่วถึงคนพมา่ – ไทใหญ่ในนครล าปางไว้ตอนหนึง่วา่ 
  ๏...ถดัมาถึงมา่นทัง้  หญิงชาย  
 ชายเนตร์ยา่งบาตรกราย  หตัถ์ฟ้อน 
 ฟ้อนพลางร ่าค าถวาย  ไชเยศร์ 
 ไชยเยศร์อยา่งรู้ร้อน  ยอกย้าย ไกล้องค์ฯ 
 ๏...สดุมา่นสบหมูเ่งีย้ว  สกัด าปึดนา 
 สดมัภ์หตัถ์กมุร่มก า  มหริดกัน้ 
 เฉวียงถือบษุปค ารพ  นพ  พระนอ 
 จิตต์ท่ีคดก่อนนัน้  มละล้าง มลายศนูย์ฯ๙๒ 
 
 กลา่วเฉพาะกลุม่คนพมา่ – ไทใหญ่ในล าปาง เราพบวา่บริษัทบอมเบย์เบอร์มา
(Bombay Burma) บริษัทบริตชิ บอร์เนียว (British Borneo) บริษัท สยามฟอเรสท์ (Siam Forest) 
(ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็นบริษัทแองโกลไทย จ ากดั) บริษัทอีสต์เอเชียตกิ (East Asiatic Co.Ltd) และ
บริษัทของนายหลยุส์ ท่ี เลียวโนเวนส์ (Louis T. Leonowens) เข้าท าป่าไม้ในพมา่และล้านนา 
รวมทัง้ในลุม่น า้แมว่งั แรงงานหลกัในการท าป่าไม้ครัง้นัน้คือคนพมา่ ไทใหญ่ มอญ ตองสู้ (PaO) 
แขกและคนขม ุ แรงงานของบริษัทท าป่าไม้เหลา่นีก็้เข้าสูพื่น้ท่ีป่าเขตสมัปทานของบริษัทและสว่น
หนึง่ได้เร่ิมตัง้ถ่ินฐานในล้านนา รวมถึงในลุ่มน า้แมว่งัด้วย 

 การตัง้ถ่ินฐานขึน้บริเวณศนูย์กลางค้าขายและการคมนาคมในเวียงล าปาง คือ 
บริเวณแมน่ า้วงัสว่นหนึง่ อาศยับริเวณตลาดจีน “กาดกองต้า” อีกสว่นหนึง่อาศยัอยู่บริเวณริมน า้วงั 
บริเวณบ้านทา่มะโอ บ้านท่านาง ตัง้แตป่ระตตู้นผึง้ เร่ือยไปจนถึงด้านหลงัวดัสชุาดาราม ซึง่
สะดวกในการชกัลากไม้และเป็นท่ีแลกเปล่ียนค้าขายและเป็นแหลง่ล าเลียงสินค้า ขบวนพอ่ค้าเร่ท่ี
เดนิทางมาค้าขายล าปางมกัจะพกัแรมท่ีบ้านพกั “ศาลาวังทาน” บ้านพกั “ศาลาวงัทาน” แหง่นี ้
สร้างโดยเศรษฐีไทใหญ่หรือเงีย้ว ช่ือ “อินตามน” ปู่ เจ้ารัตน์ ซึง่แตง่งานกบัหวัหน้าคนในบงัคบั
องักฤษในล าปางซึง่เรียกวา่ “เฮดแมน”(Headman) “พอ่เลีย้งสว่ยอดั” อีกสว่นหนึง่อาศยัอยูริ่มน า้
วงับริเวณบ้านทา่มะโอ บ้านทา่นาง คือตัง้แตว่ดัประตตู้นผึง้ เร่ือยไปจนถึงหลงัวดัสชุาดาราม 
เน่ืองจากพืน้ท่ีเหลา่นีต้ิดกบัแมน่ า้วงั ซึง่สะดวกในการชกัลาก ไม้ซุงท่ีตดัจากป่าไม้ในเขต อ.แจ้หม่ 
ทอ่นไม้เหลา่นัน้เม่ือถกูตดัแล้วจะชกัลากลงแมน่ า้วงั แล้วปลอ่ยให้ไหลตามน า้จนมาถึงบริเวณท่ี

                                                           

 ๙๒ หนานแก้วเมืองบรูพ์ (พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั), ลลิติพายัพ, ๔๐ – ๑๖๗. 



๓๖๒ 
 

ชาวพมา่ ไทใหญ่ มอญ ตองสู้  (PaO) เหลา่นีอ้าศยัอยู่ ก็จะท าการชกัลากไม้ขึน้ฝ่ัง บริเวณหลงัวดั
พระแก้วดอนเต้า๙๓  
 ในด้านการค้าของชาวไทใหญ่ เราพบวา่ชว่งปี พ.ศ.๒๔๓๒ – ๒๔๕๒  ฮิว เทเลอร์ 
(Hugh Taylor) มิชชนันารีผู้ซงึท างานในล าปางชว่งเวลานัน้บนัทกึวา่ “ทกุปีพอ่ค้าไทยใหญ่จะน า
ขบวนซึง่ใช้ฬอ่เป็นพาหนะมาจากรัฐฉาน และรวมตวักนัตัง้เป็นชมุชนไทใหญ่ขนาดยอ่มขึน้ใกล้
บริเวณตลาดใหญ่แตล่ะแหง่ หรือไมก็่รวมตัง้กลุม่ท าเหมืองแร่และท างานในเหมืองแร่ ซึง่เป็นงานท่ี
คนลาวไมก่ล้าเส่ียงท าเน่ืองจากยงัยึดถือโชคลางดัง้เดมิ ในชว่งปี พ.ศ.๒๔๔๗ มีพอ่ค้าเร่จาก
ล าปางเดนิทางไปค้าขายท่ีมะละแหมง่เพ่ือชือ้สินค้าจากร้านค้าประมาณ ๑๐๐ แหง่ ชว่งดงักลา่ว
พอ่ค้าจากล าปางติดตอ่กบักบัเจ้าของฬอ่ เพ่ือน าฬ่อมาใช้ในการเดนิทางจากล าปางไปเมืองโกกะ
ริก โดยต้องจา่ยคา่ระวางเป็นเงิน ๑ รูปีตอ่สินค้าหนกัส่ีปอนด์ และต้องจา่ยคา่เดนิทางเพิ่มจากมะ
ละแหมง่ถึงโกกะริก โดยสินค้าจากมะละแหมง่และร่างกุ้งท่ีเข้ามาสยามเวลานัน้ได้รับการยกเว้น
ภาษีขาเข้า๙๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๙๓ ทศัน์ทรง ชมพมูิ่ง, นายห้างป่าไม้ (กรุงเทพ: ส านกัพิมพ์ดวงตา,๒๕๑๖), ๓๓. 
 ๙๔ มาร์โก ทาเก-แมคมอร์แรน “ประวติัและพฒันาการของการค้าขายในล าปางตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 

๑๙ ถึง ๕ ค.ศ.๑๙๓๙” :  ๒ – ๔ . 



๓๖๓ 
 

 
 
 
 
 

ข้าราชการสยามในจิตรกรรม 

วดันาแสง่ จ.ล าปาง 

ชาวจีนในจิตรกรรม 

พระบฏวดับ้านสกั จ.ล าปาง 

ชายล้านนาสบูฝ่ินในจิตรกรรม 

พระบฏวดัทุง่คา จ.ล าปาง 

 

ชาวพมา่ – ไทใหญ่ในจิตรกรรม 

พระบฏวดับ้านสกั จ.ล าปาง 

ภาพท่ี ๑๓๙   ชาตพินัธุ์ในงานจิตรกรรม 
 
 



๓๖๔ 
 

 ๓.๕.๔ ปวาเกอะญอ 
 “ปวาเกอะญอ” นบัเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีมีจ านวนประชากรของเผ่ามากท่ีสดุในบรรดา

กลุม่ชาตพินัธุ์ในประเทศไทย  สามารถแบง่ออกเป็น ๔ กลุม่ใหญ่คือ ๑.ปวาเกอะญอสะกอ ( Sgaw 
Karen ) อพยพจากบริเวณลุ่มแม่น า้อิระวดีและลุ่มแม่น า้สิตตงัในพม่า ๒. ปวาเกอะญอโป ( Pwo 
Karen ) อพยพจากบริเวณรัฐมอญในพมา่ ๓. ปวาเกอะญอแปร ( Bre ) อพยพจากบริเวณรัฐกะยา
ในพมา่ และ ๔. ปวาเกอะญอตองต ู( Taungthu ) อพยพจากบริเวณรัฐไทใหญ่ในพมา่๙๕  

 กลุ่มปวาเกอะญอสะกอและปวาเกอะญอโปเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสดุ และมีการ
ตัง้ถ่ินฐานกระจายตวัในเขตพรมแดนไทย – พม่า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบตอนเหนือและ
ตะวนัตกของไทย ส าหรับในภาคเหนือตอนบนนัน้ พบชาวปวาเกอะญอตัง้ถ่ินฐานในเขตจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง แพร่ และแม่ฮ่องสอน๙๖  ซึ่งชาวไทยวนหรือชาวเมืองเหนือเรียก
ชาวปวาเกอะญอวา่ “ ยาง ” ๙๗ 

 ในประวตัิศาสตร์ล้านนาในช่วงฟืน้ฟูบ้านเมือง มีการให้ความส าคญัตอ่ก าลงัคนจาก
กลุ่มปวาเกอะญอ ดงัตวัอย่างในสมยัพระเจ้ากาวิละจึงโปรดให้พระอนุชาทัง้ ๒ พระองค์คือ พระ
เจ้าธรรมลงักาและพระเจ้าเศรษฐีค าฝัน้  สอบถามถึงขุนนางเก่าและพลเมืองท่ีแตกหนีไปในครัง้
ก่อน ๆ  “ ...ขุนเมืองไหว้ว่าบ่าวเจ้าอุปราชาก้อนแก้วอนัเป็นพล้างและหวัแดงนัน้ แตกหนีไปอยู่
เมืองปอนพร่อง เมืองยวมพร่อง ทาฝ่ังพร่อง  ริมคงทา่สีทอสีแทพร่อง  พร่องก็ไปอยูแ่มป่ะผาก ูเมือง
ธราง ...”๙๘ 

 นกัวิชาการสนันิษฐานว่า “ หัวแดง ” นัน้อาจหมายถึงกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีตกแตง่เคร่ือง
บนศรีษะด้วยสีแดงเช่น โพกผ้าสีแดง ซึ่งอาจจะหมายถึงชาวปวาเกอะญอท่ีอยู่อาศยัในเขตลุ่ม
แมน่ า้สาละวิน( แมน่ า้คง )ก็ได้ ข้อสนันิษฐานนีก็้อาจมีความเป็นไปได้ หากพิจารณาในมมุมองของ
พืน้ท่ีหลบภัย และอาจเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นอิสระปกครองกันเองเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์และหรือห่างไกล
จากอ านาจของพมา่๙๙ 

                                                           

 ๙๕ สุริยา  รัตนกุล, นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ (นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๑ ), ๒๖๗ – ๒๖๘. 

 ๙๖ สจุริตลกัษณ์  ดีผดงุ, “ รายงานภาคสนาม : กะเหร่ียงบ้านห้วยฮ่อมนอก ต.ทาขมุเงิน อ.แม่ทา จ.ล าพนู ” 
ภาษาและวัฒนธรรม  ๑๒, ๑ ( มกราคม – มิถนุายน  ๒๕๓๖ ) : ๕ – ๑๖. 

 ๙๗ ในมุมมองของชาวกะเหร่ียงกล่าวว่า “ ยาง เป็นค าเรียกท่ีไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติแก่กลุ่มชาติพนัธ์ุ ” 
เช่นเดียวกบัค าวา่ “กะเหร่ียง” ท่ีรัฐไทยหรือภาษาราชการเป็นผู้ เรียก 

 ๙๘ อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว และเดวิด  เค. วยัอาจ,ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่, ๑๕๕. 
 ๙๙สมาคม IMPECT,หนังสือองค์ความรู้และภูมิปัญญาชนเผ่าปกาเกอะญอ ( มปท: โครงการพฒันา

หลกัสตูรท้องถ่ินในระดบัประถมศกึษาชนเผา่ปกาเกอะญอ, ๒๕๓๘), ๘. 



๓๖๕ 
 

 บริเวณรัฐชายขอบในพืน้ท่ีลุ่มน า้สาละวินนบัเป็นพืน้ท่ีชายขอบและเป็นท่ีตัง้ของหัว
เมืองเงีย้วทัง้ห้า ( เมืองหาง เมืองสาด เมืองต่วน เมืองทา และเมืองจวาด ) ซึ่งในช่วงราว พ.ศ. 
๒๓๕๒ พระเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ด าเนินนโยบายผกูไมตรีกบัเจ้าฟ้าผ่อเจ้าเมืองยางแดง 
ผู้น ารัฐปวาเกอะญอท่ีตัง้อยู่ทางฟากตะวนัตกของแม่น า้สาละวิน จึงเกิดข้อตกลงเร่ืองเขตแดน ( 
เขตแดนตามวฒันธรรมตะวนัออก ) ซึ่งกระท าตามจารีตท้องถ่ินคือ การล้มควายเลีย้งกันทัง้สอง
ฝ่ายและใช้เขาควายแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งให้เมืองยางแดงรักษาไว้ อีกส่วนหนึ่งให้เมือง
เชียงใหม่รักษาไว้ โดยตัง้สัตย์ปฏิญาณต่อกันว่าใช้กลางแม่น า้สาละวินเป็นเขตแดน ความตอน
หนึง่กลา่ววา่ 

 
“ ...น า้แม่คงมาฟากวันออกก็ให้เชียงใหม่เอาเป็นประโยชน์ ถ้า

ไหลน า้คงมาทางฟากตะวนัตกก็ให้ยางแดงเอาประโยชน์ ถ้าไหลมาตรงก
ลางก็ให้แบ่งฝ่ายละกึ่ง ตราบใดน า้แม่คงบ่หาย เขาควายบ่ลือ้...เมือง
เชียงใหมก่บัเมืองยางแดงทัง้สองฝ่ายก็ไมข่าดไมตรีกนั ...”๑๐๐ 

 
 กลุ่มปวาเกอะญอ  มีบทบาทต่อการค้าด้วย ดังกรณี เมืองเชียงใหม่ ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี ๒๕ มีการบนัทึกไว้ว่า “ ...มีตลาดท่ีด าเนินการโดยผู้หญิงหมด มีคนหลายกลุ่มมาท่ี
ตลาด ประมาณ ๓๐๐ คน ( เฉล่ียต่อวัน – ผู้ เขียน ) ...ตลาดท่ามกลางฝูงชนชาวยาง ( ปวา
เกอะญอ ) เงีย้ว ( ฉานจากสาละวิน ) เขิน ( จากเชียงตุง ) ขมุ และคนไทจากสิบสองจุไท และ
พ่อค้าห้อจากยูนนาน...”๑๐๑ นบัเป็นหลกัฐานท่ีชีใ้ห้เห็นว่าชาวปวาเกอะญอมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกับ
กลุ่มคนท่ีหลากหลาย และช่วยสนับสนุนประเด็นการค้าทาสของชาวปวาเกอะญอได้อีกประการ
หนึง่ด้วย 

 นอกจากนัน้ Le Mey ได้บนัทึกพฤติกรรมด้านการค้าของชาวปวาเกอะญอซึ่งเขาพบ
ในเขตรอยตอ่ระหวา่งเมืองงาว (จ.ล าปาง) และ เมืองพะเยา (จ.พะเยา) ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 

                                                           

 ๑๐๐นคร พนัธ์ุณรงค์, “ การเจรจาและข้อตกลงระหวา่งรัฐบาลสยามกบัรัฐบาลองักฤษเก่ียวกบัหวัเมืองชายแดน
ลานนาไทยพม่า สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระยะพ.ศ. ๒๔๒๘ – ๒๔๓๘ ” ( วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบณัฑิต วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร, ๒๕๑๖), ๒๒.  

 ๑๐๑ Macarty, James , Surveying and Exploring in Siam (Bangkok: White Lotus,1994), 114 – 116. 



๓๖๖ 
 

ไว้อย่างน่าสนใจอีกว่า “ ...เม่ือชาวปวาเกอะญอได้ก าไรหรือเม็ดเงินจากการค้า เขาจะน าไปซือ้
กลองมโหระทกึ เพ่ือน ากลบัไปท่ีบ้านหรือหมูบ้่านของเขา... ”๑๐๒  

 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกท่ีพบการบนัทึกภาพกลุ่มคนปวาเกอะญอ พบในพระบฏวดั
พระยืน จ.ล าพนู แสดงรูปชายปวาเกอะญอ สวมเสือ้ขาวแดง กางแกงทรงกระบอกสีด า ศีรษะโพก
ผ้าสีแดง คาบกล้องยาสบู ร่วมอยูใ่นขบวนแหรั่บพระเวสสนัดรเข้าเมืองในนครกณัฑ์และพบในพระ
บฏวดับ้านสกั แสดงรูปชายปวาเกอะญอสองคน ก าลงัหามฆ้องตีร่วมในขบวนแห่รับพระเวสสนัดร
เข้าเมืองในนครกณัฑ์เชน่กนั (ภาพท่ี ๑๔๐) 

 การท่ีชา่งแสดงตวัตนของกลุม่ชาตพินัธุ์ปวาเกอะญอ ในกรณีของล าปางนัน้ เราพบว่า
คาร์ล บ็อค  นกัธรรมชาติวิทยา เดินทางมายงัสยามและภาคเหนือตอนบน ในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๔  
เข้าเดินทางด้วยเส้นทางนครล าปางเพ่ือไปยงัล าพนู เชียงใหม่ และเชียงราย  ระหว่างทางในเขต
นครล าปางนัน้ เขาบนัทกึถึงกลุม่ชนปวาเกอะญอไว้วา่  

 
“...ตามภูเขาทางตะวนัออกของละคร ( ล าปาง ) มีปวาเกอะญออยู่

หมู่หนึ่ง บางครัง้พวกนีบ้างคนก็เข้ามาในเมือง ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสวาด
รูปเอาไว้บ้าง เพ่ือเอามาเปรียบเทียบกับรูปเชือ้สายของพวกนีเ้องท่ี
กระจดักระจายพลดัพรายไปในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ซึ่งบางอย่างต่างกัน
ไปบ้าง ตวัอย่างเช่น พวกผู้ชายปวาเกอะญอทางแถบล าปางมุ่นขมวดไว้
ตรงหน้าผากแทนท่ีจะเอาไปไว้ข้าง ๆและไมไ่ว้ผมจนยาวเหมือนพวกพ้อง
ท่ีอยูแ่ถบฝ่ังทะเลตะวนัตกของประเทศสยาม...”๑๐๓ 

 
 เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ กลุม่ชาวปวาเกอะญอท่ีบอ็คพบนัน้ อาจเป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในแถบ
เมืองงาว ดงัท่ี Hallet บนัทึกไว้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ว่า “ ...เมืองงาวเคยเป็นเมืองร้างและได้
ฟืน้ฟขูึน้โดยชาวล าปางเข้ามาตัง้รกราก มีจ านวนพลเมือง ๘๐๐ ครัวเรือน  มี ๖ หมู่บ้าน และอีก ๒ 
– ๓ หมู่บ้าน เป็นชาวปวาเกอะญอซึ่งอาศยัอยู่บนเนินเขา...”๑๐๔ ปัจจบุนัยงัมีชาวปวาเกอะญอสืบ
เชือ้สายชาติพนัธุ์และอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเดิมอย่างต่อเน่ือง ช่วยชีใ้ห้เห็นพืน้ท่ีและตวัตนของชาวปวา
เกอะญอได้อยา่งดีย่ิง 
                                                           

 ๑๐๒ le May, Reginald,  An Asian arcady : the land and peoples of Northern Siam (Bangkok: White 
Lotus, 1986), 136 – 142. 

 ๑๐๓ คาร์ล บอ็ค, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, ๑๓๘. 
 ๑๐๔ Hallet , Holt S. , A Thousand Miles on an Elephant in the Shan States, 252 – 254. 



๓๖๗ 
 

 ส าหรับเมืองล าพูน เราพบว่ากลุ่มปวาเกอะญอ มีบทบาทสืบเน่ืองต่อมาตลอดระยะ
พทุธศตวรรษท่ี ๒๕ อยา่งน้อยท่ีสดุ อาจพบได้ในกรณี “ปวาเกอะญอพทุธ” ท่ีศรัทธาในพระครูบาศ
รีวิชยัและพระสงฆ์สายครูบาศรีวิชยั เชน่ ครูบาขาวปี ,ครูบาชยัวงษาพฒันา วดัพระบาทห้วยต้ม อ.
ลี ้ จ.ล าพนู เป็นต้น  โดยเฉพาะชมุชนชาวปวาเกอะญอท่ี วดัพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี ้จ.
ล าพนู เป็นชมุชนชาวพทุธปวาเกอะญอท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  ประเด็นดงักล่าวมีการน าเสนอ
ว่า  อาจสืบเชือ้สายปวาเกอะญอมาจากทวดของท่านเองก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัหนงัสือของพระยา
สุริยานุวัตร์ กล่าวถึง พระครูบาศรีวิไชยไว้ในรายงานท่ีเสนอต่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายกรัฐมนตรี ตามหนงัสือลงวนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ว่า ครูบาศรีวิไชยนัน้มีเชือ้สายปวา
เกอะญอ 



๓๖๘ 
 

 
 
 
 

พระบฏวดับ้านสกั 

( ที่มา : 

ลายเส้นชาวปวาเกอะญอท่ีเมืองล าปาง จากบนัทกึคาร์ล บ็อค พ.ศ.๒๔๒๔ 

พระบฏวดัพระยืน 

ภาพท่ี ๑๔๐  ชาตพินัธุ์ปวาเกอะญอในงานจิตรกรรม 
ท่ีมา : คาร์ล บ็อค,ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, แปลโดย เสถียร พนัธรังสี  
และ อมัพร ทีขะระ (กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๐), ๒๒๓. 
 
 



๓๖๙ 
 

๓.๖ จิตรกรรมแนวสมจริง : การแทนที่และการสร้างความหมายใหม่ของล้านนา 
 จิตรกรรมแนวสมจริงในทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็นต้นมา นิยมก ากบัด้วยอกัษรล้านนาและ
อกัษรสยามหรือภาษาไทย สะท้อนให้เห็นวา่ การศึกษาแบบจารีตลดความส าคัญลงใน
ทศวรรษท่ี ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ เน่ืองจากอิทธิพลของการศึกษาแผนใหม่และการศึกษาปริยตัิธรรม 
จากภาคกลางท่ีเข้ามาสู่วดัในล้านนามากขึน้ ภาษาไทยกลางมีอิทธิพลต่อแบบแผนการเรียนใน
ท้องถ่ินทัง้ฝ่ายฆราวาสและฝ่ายสงฆ์ เป็นภาษาส าหรับการส่ือสารในระบบราชการ ยังท าให้
อกัขรวิธีล้านนาลดความส าคญัลง ส่งผลต่อวฒันธรรมการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์และวดัใน
การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมล้านนา 

 ควรกล่าวด้วยว่า การปรับเปล่ียนทางเศรษฐกิจการเมืองในภมูิภาคล้านนาในชว่ง
ทศวรรษดงักล่าวนี ้ จงึขึน้อยูก่บันโยบายการสร้างรัฐชาต ิ ภายใต้โครงสร้างอยูภ่ายใต้สถาบนัทาง
เศรษฐกิจการเมืองจากรัฐบาลกลาง หรืออาจกล่าวได้ว่าการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจการเมืองถกู
ครอบง าจากรัฐบาลกลาง โดยมีปัจจยัส าคญัคือการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมือง เก่ียวข้อง
กบัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ปัจจยัในการก าหนดนโยบายจากสว่นบนลงลา่ง ( Top – Down ) ๔ 
ปัจจยัคือ๑๐๕  

 ระบบทุนนิยมโลก ( World Capitalism ) เก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจการเมืองระหวา่ง
ประเทศ อนัเป็นผลจากความสมัพนัธ์ในด้านตา่ง ๆ ในนานาชาต ิ ทัง้ในระดบัภมูิภาคและ
นานาชาติ 

 ระบบการเมืองการปกครอง ภายใต้การจดัระเบียบรัฐชาตแิบบสมยัใหมแ่ละ
ความสมัพนัธ์ของอ านาจในมิตติา่ง ๆ มีสว่นส าคญัยิ่งในการแบง่ผลประโยชน์ทางการเมือง และ
เป็นเคร่ืองบง่ชีค้วามเคล่ือนไหวของประชาชน 

 อุปทานของนโยบาย กลุม่ท่ีมีสว่นส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย ๔ กลุม่คือ 
นกัวิชาการหรือข้าราชการ, ชนชัน้น า, พรรคการเมือง, รัฐบาลและรัฐสภา 

 อุปสงค์ของนโยบาย กลุม่ท่ีเรียกร้องและผลกัดนันโยบาย ๔ กลุม่คือ ประชาชน, 
กลุม่ผลประโยชน์, ส่ือมวลชน และนกัเศรษฐศาสตร์ 

 ภายหลงัสงครามโลกท่ี ๒ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในด้านเศรษฐกิจ
การเมืองในประเทศไทยมากขึน้ตัง้แตช่่วง พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมา ซึง่รัฐบาลไทยเห็นความส าคญั

                                                           

 ๑๐๕ รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทย : บท

วเิคราะห์เชงิประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิการเมือง พ.ศ.๒๔๗๕ – ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๖), ๑๐ – 
๑๒. 



๓๗๐ 
 

ในการณ์ดงักลา่ว ด้วยขณะนัน้เอเชียก าลงัเผชิญกบัแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองแบบสงัคมนิยม
คอมมิวนิสต์ ประกอบกบัต้องการเงินทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาประเทศอนัเป็นผลจาก
สงครามโลก ใน พ.ศ.๒๔๙๓ ไทยกบัสหรัฐอเมริการ่วมลงนามใน “ ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและเทคนิค” เนือ้หาสาระส าคญัคือ ๑.) สหรัฐให้ความช่วยเหลือในด้านเงินกู้ เพ่ือ
การพฒันา ( Development loans) เงินชว่ยเหลือแบบให้เปลา่ และความร่วมมือทางวิชาการ 
ตวัอยา่งโครงการท่ีส าคญั เช่น โครงการสร้างถนนมิตรภาพ โครงการปราบไข้จบัสัน่ โครงการวิจยั
เกษตร โครงการปรับปรุงแลบรูณะทา่เรือและรถไฟ เป็นต้น ๒.) การผลกัดนัให้ไทยเป็นฐานอ านาจ
เศรษฐกิจการเมืองแบบเสรีนิยม (ตามแบบสหรัฐอเมริกา) เห็นได้จากการออกพระราชบญัญัติ
สง่เสริมอตุสาหกรรม พ.ศ.๒๔๙๗ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นของชนชัน้น าทาง
การเมือง ( โดยเฉพาะกลุม่ทหาร ) ในการใช้อิทธิพลทางการเมืองแบบคุ้มครองเอกชน 
 ในระยะตอ่มา ( รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ) รัฐบาลได้สง่เสริมการลงทนุ
ภาคเอกชนมากขึน้ โดยออกพระราชบญัญตัสิง่เสริมการลงทนุเพ่ือกิจการอตุสาหกรรม พ.ศ.
๒๕๐๓ พระราชบญัญตับิรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรม พ.ศ.๒๕๐๒ เพ่ือจดัตัง้บรรษัทเงินทนุ
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้รับการชว่ยเหลือด้านเงินจากธนาคารโลก แนน่อนว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจในระดบัประเทศในชว่งนี ้ ภาคอตุสาหกรรมและบริการมีความส าคญัเพิ่มขึน้
กวา่ภาคเกษตรกรรม โดยมีประเดน็ส าคญัท่ีนา่พิจารณาคือ  ประการแรก  สินค้าเกษตรดัง้เดมิ
ประสบปัญหา เชน่ ข้าวเกิดปัญหาการเพิ่มพืน้ท่ีการเพาะปลกู ยางพารามีปัญหาด้านการตลาด 
การแปรรูปไม้สกัลดลง เน่ืองจากพืน้ท่ีและจ านวนป่าไม้ลดลง เป็นต้น ประการท่ีสอง รัฐสง่เสริม
การขยายตวัของอตุสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการจดัตัง้รัฐวิสาหกิจ ประการท่ีสาม 
ธนาคารท่ีเพิ่มมากขึน้เอือ้ตอ่การระดมทนุและปล่อยกู้ ไปยงักลุม่ชนชัน้น าทางธุรกิจ๑๐๖ 
 ในภมูิภาคทัว่ประเทศได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดงักลา่ว เห็นได้ชดัในสว่น
ภาคเกษตรกรรม ซึง่หนัไปผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการสง่ออกเพิ่มมากขึน้ เชน่ ข้าวโพด ปอ มนั
ส าปะหลงั เป็นต้น ส่วนภาคอตุสาหกรรมเป็นการผลิตท่ีมีฐานวตัถดุบิอยูท่ี่ภาคเกษตรกรรม 
แนน่อนวา่เกิดปัญหาเร่ืองแรงงานขึน้ กลา่วคือแรงงานหนัเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมเพิ่มมากขึน้ 
 ย้อนพินิจ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในแบบสมยัใหม ่ ได้ลดทอนภาพชาวตา่งชาติตา่ง
ภาษาท่ีมิได้อยูใ่นระบบของชาตนิิยมไว้ อยา่งน้อยท่ีสดุ เราเห็นได้จากจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกใน
เชียงใหม ่ ฝีมือ “นายป๋ัน ชา่งบ้านฮ่อ” หรือ บญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์ ท่ีพยายามปรับเปล่ียน

                                                           

 ๑๐๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจไทย  (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๓ ), ๓๑๙ – ๓๒๐. 



๓๗๑ 
 

องค์ประกอบภาพให้เหมาะสมตอ่รสนิยมสมยัใหม ่ เราพบการแทนท่ีของภาพจิตรกรรมแนวสมจริง
แบบตะวนัตกท่ีผา่นมาจากศิลปะกรุงเทพฯ ผสมกบัการออกแบบภาพท่ีมีฐานคดิจากจิตรกรรม
เวสสนัดรชาดกแบบล้านนา การออกแบบภาพดงักลา่วนี ้ คือ การควบคมุสงัคมทางอ้อม (Social 
control ) กลา่วคือ การยอมรับความเป็นสมยัใหมท่ี่เลือกให้ผู้คนอา่นภาพแบบใหม ่ ผสมกบัฐาน
รากแบบเดมิ คือ กลไกท่ีเลือกจะยอมรับแบบแผนพฤตกิรรมแบบสมยัใหม ่ ขณะเดียวกนัก็ควบคมุ
ให้เห็นการธ ารงอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน๑๐๗ 
 เราพบวา่ การปรับเปล่ียนรูปแบบงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกให้เป็นแบบสมจริงหรือ
แบบสมยัใหม่นัน้ เกิดขึน้ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างเจ้านายท้องถ่ินแทนท่ีด้วยการปกครอง
แบบจงัหวดั อ าเภอ ท าให้โครงสร้างการอปุถมัภ์งานศลิปะหรืองานจิตรกรรมปรับเปล่ียน กรอบการ
มองจึงมิได้ด ารงอยู่ภายใต้ศกัดินาจารีตตอ่ไป แตก่ารมองภาพหรือการใช้สายตาในการมอบภาพ
ถูกแทนท่ีด้วยตวัตนของผู้คนในฐานะพลเมืองของรัฐ งานจิตรกรรมท่ีสามารถผลิตซ า้ได้ภายใต้
แบบแผนเดียวของช่างจึงเปรียบเป็นสินค้าชนิดหนึ่งท่ีสามารถผลิตและบริโภคได้ผ่านสายตา และ
นบัเป็นวฒันธรรมวตัถทุางศาสนาท่ีก่อให้เกิดศรัทธาใหม่หรืออาจกล่าวได้ว่าศาสนาแบบสาธารณ์
ได้แทนท่ีศาสนาแบบศกัดิส์ิทธ์ิ๑๐๘ 
 การสร้างภาพความหมายใหม่ของล้านนา ในระยะทศวรรษ ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ จึง
สมัพนัธ์กบัการสร้างวฒันธรรม “ความเป็นเมือง” จิตรกรรมจึงเป็นการอ่านภาพโดยมีวตัถปุระสงค์
ใหม่ท่ีพุทธศาสนาท าให้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมสมยัใหม่มากขึน้ อย่างน้อยท่ีสุดการขยายตวัของ
สังคมเมืองสมัยใหม่ซึ่งเพิ่มขึน้ในสมัยหลังสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ เป็นต้นมา    ก่อให้เกิดความ
ต้องการแหล่งบนัเทิง    โรงภาพยนตร์เป็นแหล่งบนัเทิงท่ีได้รับความนิยมจากคนในเมืองเชียงใหม่
มาก    และขยายตวัขึน้มากหลงั  พ.ศ.  ๒๕๐๐    การเติบโตของ “เมืองท าให้เกิดธุรกิจการท า
ร้านอาหารหรือภตัตาคาร   ซึ่งเร่ิมมีตัง้แตก่่อน  พ.ศ.  ๒๕๐๐   เล็กน้อย    ความนิยมรับประทาน
อาหารนอกบ้านและการจัดเลีย้งเป็นวฒันธรรมของสงัคมเมืองภัตตาคารรุ่นแรกในเชียงใหม่คือ
ภตัตาคารศรีประกาศและภัตตาคารศรีสุมิตร๑๐๙    ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ    ชนชัน้กลาง    
และพอ่ค้าจีน    นอกจากนัน้สงัคมเมืองมีคนตา่งถ่ินเดินทางเข้ามาทัง้ติดตอ่ข้าขาย    การเดินทาง
ท่องเท่ียว    และธุรกิจอ่ืน ๆ ท าให้ต้องมีท่ีพักแรม   โรงแรมในเชียงใหม่รุ่นแรกจึงเป็นท่ีพักของ

                                                           

 ๑๐๗ ดใูน ธเนศ วงศ์ยานนาวา,ศิลปะกับสภาวะสมัยใหม่ : ความย้อนแย้งและความลักลั่น(กรุงเทพฯ : 
ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม,๒๕๕๒), หน้า ๑๑ – ๑๔. 

 ๑๐๘ ธเนศ วงศ์ยานนาวา,เร่ืองเดิม,หน้า ๓๗. 
 ๑๐๙ อน ุ  เนินหาด,สังคมเชียงใหม่,เลม่ ๔, หน้า  ๒๑๑. 



๓๗๒ 
 

พ่อค้าจีน    เช่น    โรงแรม “จิม้หน ่า”๑๑๐    และโรงแรมศรีประกาศของหลวงศรีประกาศ     ท่ีพกั
ของข้าราชการทหารและบคุคลทัว่ไป     
 ผลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมในเขตเมืองในภาคเหนือ  ตลอดจน
การศึกษาของประชาชนท่ีเพิ่มมากขึน้    ก่อให้เกิดการต่ืนตวัในการรับรู้ข่าวสาร    หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินจงึเตบิโตในชว่งหลงัสงครามโลกเป็นต้นมา    ดงัพบวา่ระหวา่ง  พ.ศ.  ๒๔๘๙ – ๒๔๙๙   มี
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินเกิดขึน้ถึง  ๑๕  ฉบบั   (ก่อนหน้านัน้มีหนงัสือพิมพ์ศรีเชียงใหม่ออกจ าหน่าย  
พ.ศ.  ๒๔๗๐   เพียงปีเดียวก็เลิกกิจการไป)    หนงัสือพิมพ์ท่ีมีบทบาทในสมยันัน้   ได้แก่   (๑)  
ชาวเหนือ    ตีพิมพ์ฉบบัแรก  พ.ศ.  ๒๔๙๐   ออกราย   ๑๐   วนั   ตามวนัออกสลากกินแบง่ของ
รัฐบาล    และเป็นหนงัสือพิมพ์ฉบบัแรกท่ีเสนอผลการออกสลากกินแบง่รัฐบาล      (๒)  เชียงใหม่
รายวนั    ตีพิมพ์ฉบบัแรก  พ.ศ.  ๒๔๙๓    เป็นหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินรายวนัฉบบัแรก      (๓)   คน
เมือง   ตีพิมพ์ครัง้แรก  พ.ศ.  ๒๔๙๖    เคยมียอดจ าหน่ายสงูสดุระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๙๖ – ๒๔๙๗   
ถึง   ๑๘,๐๐๐   ฉบบั   โดยจ าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่    เชียงราย    ล าปาง     ล าพูน   แพร่    
และนา่น     ผลงานส าคญัคือ    บทบาทในการเรียกร้องมหาวิทยาลยัแห่งแรกในภาคเหนือ    และ
การเสนอภาพล้านนาเป็นดินแดนท่องเท่ียวภาคเหนือ    หนังสือพิมพ์สามฉบบัดังกล่าวออกท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่    นอกจากนัน้มีหนงัสือพิมพ์ไทยลานนา    ตีพิมพ์ฉบบัแรก  พ .ศ.  ๒๔๙๓    ท่ี
จงัหวัดล าปาง   เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีมีอายุด าเนินการยาวนานถึง   ๔๗  ปี  หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินในยุคนัน้มีบทบาทสูงต่อการผลักดนัให้ท้องถ่ินเจริญรุดหน้า    และชีใ้ห้เห็นสภาพสังคม
และเศรษฐกิจในขณะนัน้ด้วย๑๑๑ 

 อาจกล่าวได้ว่า จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในแบบช่างบุญป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์ ถือเป็น
ภาพตวัแทนหนึ่งของสังคมเมืองเชียงใหม่ ซ้อนด้วยการภาพตัวแทนของ “ความเป็นเมือง” ใน
ล้านนาสมัยใหม่ หากเราเปรียบภาพจิตรกรรมเวสสันดรชาดกเป็นภาษาหนึ่งของการส่ือสารใน
พืน้ท่ีวดัท่ีปรับสู่พืน้ท่ีสาธารณ์มากขึน้แล้ว ก็พบว่าสมัพนัธ์กบัการปรับเปล่ียนและแทนท่ีของภาพ
ความเป็นเมืองหรือความเป็นกรุงเทพฯ ในกระบวนการส่ือสารและกลอ่มเกลาประชาชน ปั จ จั ย
ส าคัญคือการส่ือสารระหว่างชาวบ้านกับผู้ อุปถัมภ์ผลผลิต  ในระดับเมือง ปรากฏส่ือสิ่งพิมพ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ซึ่งเช่ือมโยงข่าวสารจากส่วนกลางสู่เมืองและท้องถ่ิน
ชนบท ดงักรณีของหนงัสือพิมพ์คนเมือง ของตระกลูนิมมานเหมินทร์ พยายามสร้างภาพเมืองเหนือ

                                                           

 ๑๑๐ สมโชติ   ออ๋งสกุล,“ผงัเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิต  :  อดีตและอนาคต”   สืบสาน   
๗๐๐   ปี    สถาปัตยกรรมล้านนาสู่อนาคต (เชียงใหม:่ สถาปนิกล้านนา ๓๙, ๒๕๓๙), ๑๖.  

 ๑๑๑ สรัสวดี ออ๋งสกลุ,ประวัตศิาสตร์ล้านนา, ๔๙๘. 



๓๗๓ 
 

ในมุมมองของสาวงามและดอกไม้สวย ประกอบกับส่ือวัฒนธรรมพืน้บ้านจากภาคกลาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเกได้ขยายสู่ภาคเหนือมากขึน้ รวมถึงการสร้างความเป็นไทยไปยงัภูมิภาค
ผา่นส่ือบนัเทิง เชน่ หนงัไทย ดนตรีลกูทุง่ เป็นต้น 
 
๓.๗ รัฐไทย ความเป็นไทย จากปรากฏการณ์เลียนแบบภาพพมิพ์แบบ ส.ธรรมภักดี 

 ภายหลงัการปฏิวตั ิ พ.ศ.๒๔๗๕ การนิยาม “ชาตไิทย” และ “ความเป็นไทย” โดย
ปัญญาชนในระบบอบใหม ่มิได้เปล่ียนแปลงมากถึงระดบัท่ีรือ้ถอน ทวา่นบัตัง้แตท่ศวรรษ ๒๔๙๐ 
เป็นต้นมา กลบัมีความพยายามในการรือ้ฟืน้ความหมายเดมิของ “ชาตไิทย” และ “ความเป็นไทย” 
ท่ีท าให้วิธีคดิเก่ียวกบั “สงัคมและวฒันธรรมไทย” สง่ผลตอ่ระบบคิดเชิงชาตนิิยมเป็นอยา่งมาก๑๑๒   

 เช่นเดียวกับ กระบวนการทางศิลปะในระยะหลงั พ.ศ.๒๔๗๕ มีส่วนอย่างยิ่งในการ
สร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ภายใต้กระบวนการชาตินิยม กล่าวคือ  นโยบายทางศิลปะถูก
ก าหนดการสร้างสรรค์จากรัฐส่วนกลาง อย่างน้อยท่ีสดุ เราพบว่าชนชัน้น าทางศิลปะในระยะนัน้มี
ความพยายามท่ีจะคาดหวงัต่อความเป็นไปในอนาคตของงานศิลปะไทยในขณะนัน้เช่นกัน ดงั
ข้อเขียนของ ม.จ.อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ผู้ ท่ีได้รับการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมจากโลก
ตะวนัตก ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายส าคญัในการศกึษาทางศิลป ในขณะนัน้  ได้เสนอมมุมองหนึ่ง
ไว้ใน พ.ศ.๒๔๗๖ ประเดน็ท่ีนา่สนใจตอนหนึง่กลา่ววา่ 

 
“...ภายหน้าศิลปในประเทศเราจะขยายตวัไปอย่างไร? ท่ีพอจะ

ทราบได้คือ ลกัษณะของศลิปในอนาคตนัน้ จะคล้อยตามวฒันธรรมและ
ความนิยมของมหาชนซึง่จะเป็นผู้น าไป และไมใ่ชต่ามความนิยมของช่าง
ศลิปะเทา่นัน้ นัน่เป็นของแนที่เดียว...”๑๑๓ 

 
 การคาดหวงัตอ่ “ศิลปะ” ดงักล่าวข้างต้น ในระยะไม่นานนกั เราพบว่างานภาพพิมพ์

แบบ ส.ธรรมภกัดี สามารถผลิตได้บนรสนิยมของสงัคม พร้อมกบัปรากฏการณ์การเลียนแบบภาพ
พิมพ์ ส.ธรรมภักดี มาแสดงเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายของธุรกิจพุทธ

                                                           

 ๑๑๒ ดใูน สายชล สตัยานุรักษ์,รายงานการวิจัยเร่ืองประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม

ไทยของปัญญาชน พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๕๓๕ (เชียงใหม่: ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
,๒๕๕๐) 

๑๑๓ ม.จ.อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร, “ค าแนะน านักเรียนช่างศิลป์ในวิจิตรศิลปศึกษา,” ใน เร่ืองเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๔๗๘), ๑๐๓ – ๑๔๗ 



๓๗๔ 
 

ศาสนา อนัมีความสมัพนัธ์กับคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค ชีใ้ห้เห็นกระบวนการหล่อหลอมผู้คนให้มี
ส านึกร่วมภายใต้คนของรัฐหรือพลเมืองของประเทศ เช่นเดียวกบัการเข้ามาของกรอบภาพท่ีผลิต
ขึน้เพ่ือรองรับตอ่การขยายตวัของคณะสงฆ์ในโครงสร้างและการก ากบัของมหาเถรสมาคม กรอบ
ภาพแบบ ส.ธรรมภกัดี มิได้เป็นเฉพาะการขยายภาพพิมพ์ให้เป็นงานจิตรกรรมสมยัใหม่เท่านัน้ แต่
นั่นยังแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึน้ของช่างรับจ้างวาดตามท้องถ่ินต่างๆ ในทศวรรษ ๒๔๙๐ – 
๒๕๐๐ เป็นต้นมา การรับจ้างวาดนีม้าพร้อมกบัการคิดค านวณคา่จ้างเป็นตารางเมตร ทัง้ง่ายต่อ
การผลิตซ า้ในแบบสินค้าและบริการแบบมวลชน(Mass Product) การก่อรูปของปรากฏการณ์นี ้
ชีใ้ห้เห็นการท างานและการยอมรับอดุมการณ์ความเป็นไทยท่ีถกูประกอบสร้างขึน้ในช่วงทศวรรษ 
๒๔๘๐  

 ในปลายทศวรรษ ๒๔๗๐ ขณะนัน้หลวงวิจิตรวาทการในฐานะอธิบดีกรมศิลปากร 
เน้นการค้นหาและสืบทอด “ความเป็นไทย” อนัดีงามท่ีเคยมีมาในอดีต ด้วยเหตผุลท่ีปรากฏใน
เร่ือง “ลทัธิชชูาต”ิ วา่ “การเห็นของชาตอ่ืิน เป็นของดีกวา่ของตนเองนัน้ เป็นการท าลายก าลงัหวัใจ
ท่ีรักชาติ” จ าเป็นจะต้องค้นหาของดีของชาติ ทัง้สิ่งท่ีเห็นด้วยตา และสิ่งท่ีมองไม่เห็น ก็จะท าให้
ตระหนกัว่าชาติมีตวัตน และจบัหลกัได้ว่าในการรักชาติผดงุชาตินัน้เราจะต้องรักอะไรบ้าง และ
จะต้องท าอะไรบ้างเพ่ือชาติของเรา ซึ่งการค้นหา “ความเป็นไทย” อนัดีงามนี ้สามารถกระท าได้
โดยการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ และศิลปะของชาติ พร้อมกับการรักษา
จารีตประเพณีท่ีเป็นเคร่ืองเชิดชเูกียรตขิองชาตเิอาไว้๑๑๔ 

 การ เ น้นย า้ กรอบวิ ธีคิด เช่น นี  ้ เ ป็นการ สืบทอดวิ ธีคิดของ ปัญญาชนสมัย
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ ขณะเดียวกนัก็สอดคล้องกบัแนวความคิดของหลวงประดิษฐ์มนธูรรม ซึ่ง
กล่าวว่า “...ศิลปะเป็นของส าคญัส่วนหนึ่งของชาติ เพราะว่าศิลปะของชาติ เป็นเคร่ืองจูงใจให้
ประชาชนรักชาติ และภาคภูมิใจในเกียรติของชาติ...ศิลปะเป็นสิ่งส าคญั ท่ีท าให้เราได้รับความ
นิยมนบัถือของนานาชาติ...”๑๑๕ ความสอดคล้องเช่นนี ้สะท้อนว่าเป็นแนวโน้มของยุคสมยั มิใช่
ความคิดของหลวงวิจิตรวาทการแต่เพียงล าพงั อย่างไรก็ตามในฐานะอธิบดีกรมศิลปากร หลวง
วิจิตรวาทการมีบทบาทมากในการท าให้ความคิดดงักล่าวนีมี้อิทธิพลในสังคมมากยิ่งขึน้ และ
ปรากฏอยูใ่นความรู้สกึนกึคดิของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม    

                                                           

 ๑๑๔ หลวงวิจิตรวาทการ, “ลทัธิชชูาติ” วารสารดวงประทปี ๒, ๓๖ (พ.ศ.๒๔๗๕): ๑๗ – ๒๑. 
 ๑๑๕หลวงวิจิตรวาทการ, หลวงวิจิตรวาทการ, “นาฏศิลป์” ใน ร าลกึ ๑๐๐ หลวงวจิติรวาทการ บทคัดสรรว่า

ด้วยชีวประวัตแิละผลงาน ,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, ๒๕๔๑), ๒๒๕ – ๒๒๗. 



๓๗๕ 
 

 ศลิปะไทยหลายด้านท่ีถกูผลิตสร้างขึน้ภายใต้อดุมการณ์ดงักลา่ว ทัง้นีห้ากมองว่า
ศลิปะเป็นสว่นส าคญัในวฒันธรรม การสร้างศิลปะท่ีเป็นแบบแผนเดียวกนัของชาตจิงึมี
ความส าคญัตอ่  “แบบ” ท่ีสามารถหล่อหลอมรวมกนัเป็นอนัเดียวของประชาชาตไิด้ ดงัท่ี จอมพล 
ป.พิบลูสงครามเองมีความเช่ือมัน่อย่างมากวา่ “ ….วฒันธรรมมีความส าคญัอยา่งยิ่งในฐานะเป็น
เคร่ืองประกนัและรักษาเอกราชและความเป็นชาตไิว้อย่างนิจนิรันดร์.... ”๑๑๖ 

 การแทนท่ีภาพจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี อาจเป็นจดุเปล่ียนส าคญัท่ี
ท าให้งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในแบบแผนประเพณีปรับเปล่ียนไป การปรับเปล่ียนรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับการปรับเปล่ียนงานจิตรกรรมด้วย กล่าวคือ พืน้ท่ีภายในอุโบสถหรือ
วิหารได้ถกูออกแบบจดัวางให้เหมาะสมตอ่จิตรกรรมสมยัใหม่ นัน่หมายถึงการจดัแบง่ช่องตาราง
ภาพท่ีผ่านการขยายภาพ  เช่นเดียวกบัการยอมรับนโยบายการส่งเสริมให้วดัปรับแบบแผนวิหาร
หรืออุโบสถให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับแบบท่ีกรมศิลปากรก าหนดขึน้ในทศวรรษ ๒๕๑๐ – 
๒๕๔๐๑๑๗  แม้ว่าจะมิได้ก าหนดกฎเกณฑ์ให้คณะสงฆ์ปฏิบตัิโดยตรง แต่วิธีการบงัคบัทางอ้อม
กลบัปรากฏภายใต้กฎเกณฑ์การเล่ือนสมณะศกัดิ์สงฆ์๑๑๘ อนัเก่ียวข้องกบัทนุและมลูคา่การสร้าง 
แนน่อนวา่สมัพนัธ์กบัรสนิยมของผู้อปุถมัภ์ในฐานะชนชัน้น าใหม่ท่ีซึมซบัเอารสนิยมแบบไทยและ
ความเป็นไทยท่ีถกูประกอบสร้างและเร่ิมปฏิบตัิการขึน้อย่างเหมาะสมในทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นต้น
มา  การจารึกช่ือผู้อุปถัมภ์หรือเจ้าภาพประจ าภาพ สมัพนัธ์กับการเติบโตของธุรกิจการเมืองและ
การขยายตวัของรัฐไทยผ่านโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน อันส่งผลต่อการปรับเปล่ียน
วฒันธรรมพุทธศาสนาในชุมชนท้องถ่ินด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีท่ีทบัซ้อนจากโครงสร้าง
การปกครองแบบจารีตประเพณีไปสูส่ภาพของเมืองสมยัใหม่ 
 กระบวนการปรับตวัของเมือง ชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ – พ.ศ. ๒๕๐๔ ( ราว พ.ศ. 
๒๔๘๕ – ๒๕๐๔ ) อาจมองได้ท่ีการเปล่ียนแปลงวิธีคดิของชนชัน้น ากลุม่นีซ้ึง่แนวคิดการใช้
การศกึษา เป็นสว่นผลิตแรงงานเข้าสูภ่าคธุรกิจและบริการ ( ทัง้ของรัฐและเอกชน) ในฐานะท่ี
สงัคมจะเร่ิมมีการแบง่งานกนัท าตามอาชีพมากขึน้ และมองความส าคญัของนโยบายรัฐท่ีจะเป็น
ปัจจยัในการสร้างความเจริญให้กบัเมืองและชนบท เราพบวา่เม่ือกระบวนการผลิตของภาคเกษตร 
และแรงงานชาวนาปรับตวัไปสูก่ารผลิตเพ่ือสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจมากขึน้ สง่ผลให้ชนชัน้น า
ปรับเปล่ียนฐานอ านาจเชน่กนั การผลิตเข้าสูส่ินค้าและบริการสมยัใหมห่ลายประการ เชน่ ร้านค้า
                                                           

 ๑๑๖นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ความคดิ ความรู้ และอ านาจการเมืองในการปฏวิัตสิยาม ๒๔๗๕ ,พิมพ์ครัง้ท่ี 
๒ ( กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกนั,๒๕๔๖),  ๓๙๔. 

 ๑๑๗ สวุิภา จ าปาวลัย์ และชปันะ ป่ินเงิน,การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา, ๗๘ – ๘๙. 
 ๑๑๘ ชาตรี ประกิตนนทการ, “โรงแรมศกัด์ิสิทธ์ิ,” อ่าน  ๒ , ๑ (เมษายน-กนัยายน ๒๕๕๒): ๗๓ – ๗๔. 



๓๗๖ 
 

ปุ๋ ย, อปุกรณ์การเกษตร, โรงสี, โรงแรม, โรงภาพยนตร์,การค้ารถจกัรยาน จกัรยานยนต์ รถยนต์, 
ร้านค้าเคร่ืองก่อสร้าง,การสร้างตลาด เป็นต้น๑๑๙ 
 โลกทศัน์งานจิตรกรรมสมยัใหม ่ได้เช่ือมโยง “พืน้ท่ีทางสงัคม” ( Social space) ใหม่ท่ี
มีวดัท าหน้าท่ีให้ความศกัดิ์สิทธ์ิให้กับชนชัน้กลางใหม่ท่ีเติบโตภายหลงัทศวรรษ ๒๔๙๐ - ๒๕๐๐ 
ขณะเดียวกัน “พืน้ท่ีทางความคิด” ท่ีมีการรับรู้ “รสนิยม” งานศิลปะแบบใหม่ ผนวกกับการจัด
องค์กรสถาบนัสงฆ์ท่ีหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งของอ านาจรัฐ ระบบกลไกการท างานศิลปะในแบบ
ใหม่ตอบสนองต่อการเรียงร้อยผู้คนบนการทบัซ้อนของพืน้ท่ีดงักล่าว๑๒๐ แน่นอนว่า ความลกัลัน่
ระหว่างค าถามท่ีมีต่อการตีความหมาย “ศิลปะเพ่ือศิลปะ” และ “ศิลปะเพ่ือศาสนาหรือรัฐ” จึง
น่าจะแสดงให้เห็นผ่านการผลิตภาพพิมพ์จิตรกรรมแบบ ส.ธรรมภักดี อย่างน้อยท่ีสุด 
ปรากฏการณ์การผนวกภาพพิมพ์นีใ้ห้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยัใหม่ของวดัตามท้องถ่ินตา่งๆ  
ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าความนิยมในศูนย์กลางคือกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็ มีส่วนสัมพันธ์ต่อ
กระบวนการตัง้ค าถามของพลเมืองท่ีมีต่อโครงสร้างรัฐและศาสนาในทศวรรษ ๒๕๐๐ นีด้้วย
เชน่กนั๑๒๑ 
 กลา่วโดยสรุป จิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี จงึเป็นภาพตวัแทนของ
ปฏิบตัิการของชาตไิทย   หรือความเป็นคนไทย    ซึง่ประสบความส าเร็จอยา่งมาก    เพราะคนไทย
ในภาคเหนือท่ีพยายามกลืนตวัเองให้เป็นคนไทย    ขณะเดียวกนัก็อ้างความเป็นท้องถ่ินนัน้ๆ   
ด้วย๑๒๒  

                                                           

 ๑๑๙อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, การเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการทางการเมืองใน

ภาคเหนือของไทยหลังสงครามโลกครัง้ที่ ๒( เชียงใหม:่ ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
,๒๕๓๔), ๔๘. 

 ๑๒๐ วิจิตร วอ่งวารีทิพย์, “การจารึกความทรงจ าของท้องถ่ิน : ส่ิงท่ีปรากฏในพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ,” ไทยคดีศึกษา ๔, 
๑ (ตลุาคม ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐): ๘๔ – ๑๓๑.  

 ๑๒๑ ดใูน จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ,พลังการวจิารณ์ : ทศันศิลป์(กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร,๒๔๕๗), ๔๘๐ – ๔๘๒. 
 ๑๒๒ สายชล   สตัยานรุักษ์,  ความเปลี่ยนแปลงในการสร้างชาตไิทยและความเป็นไทย  โดยหลวงวิจิตร

วาทการ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕), ๑๓๒. 



 

๓๗๗ 

 
บทที่ ๗ 
บทสรุป 

 
 “...การอ่านภาพออกได้รับการนิยามในฐานะเคร่ืองมืออนัจ าเป็น

ในการรือ้สร้าง(deconstract) ภาพท่ีพบเห็นนั่นเอง ถ้าหากว่าเรา
สามารถมองดูภาพต่างๆ ในฐานะท่ีเป็น”ภาษา” ภาษาหนึ่ง การอ่าน
ภาพออกก็น่าจะได้รับการนิยามในฐานะท่ีเป็นความสามารถท่ีจะเข้าใจ 
และผลิตสารทางสายตา(visual messages) ขึน้มาได้….”๑ 

 
 ในชว่ง ๑๕๐ ปีท่ีผา่นมา (ราวทศวรรษ ๒๔๐๐ – ๒๕๕๐) งานจิตรกรรมล้านนาได้
ปรากฏภาพท่ีเชือ้เชิญให้ผู้ ท่ีสนใจท าความเข้าใจ “ภาพ” ดงักลา่ว ทัง้ในฐานะงานจิตรกรรม หรือ
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ หรือข้อมลูทางวฒันธรรม หรือแม้แตภ่าษาหนึง่ท่ีสงัคมประดษิฐ์ขึน้ เรา
พบวา่สามารถค้นหาแกนหลกัของกลุม่งานจิตรกรรมดงักลา่วนัน่หมายถึง การผลิตสารของภาพใน
เร่ืองพทุธประวตัิ ทศชาตชิาดก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เวสสนัดรชาดก” การท าความเข้าใจภาพ
จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกครัง้นีจ้งึยืนอยู่บนมมุของ “การอ่านภาพ”(visual literacy) ในฐานะท่ีเป็น
ภาษาหนึง่ในสงัคมล้านนาท่ีมีพลวตัรควบคูไ่ปกบัประวตัิศาสตร์ จากศกัดนิาจารีตสู่โลกสมยัใหม่ 

 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์คือ ๑)เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง จิตรกรรม
เวสสนัดรชาดกกบัอรรถกถาเวสสนัดรชาดก และวรรณกรรมเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง  
๒)เพ่ือศกึษาประตมิาณวิทยาและการแสดงออกของงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กบักลุม่
จิตรกรรมชาดกในศลิปะล้านนา และอิทธิพลศลิปะจากวฒันธรรมใกล้เคียง ๓)เพ่ือศกึษาองค์
ความรู้ใหมจ่ากเวสสนัดรชาดก เชิงสหวิทยาการ บนพืน้ฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตรกรรม 
วรรณกรรม ประวตัศิาสตร์ พิธีกรรม  ผา่นระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

 ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาแบง่ออกเป็น ๓ กลุม่ กลุ่มแรกคือหลกัฐานงานจิตรกรรม
เวสสนัดรชาดก ประกอบด้วยจิตรกรรมฝาผนงัและพระบฏ ในสว่นจิตรกรรมฝาผนงัให้เกณฑ์
รูปแบบศลิปะเป็นหลกัในการจ าแนก ประกอบด้วย ๑)กลุม่งานอิทธิพลศลิปะพมา่ –ไทใหญ่  ๒)
กลุม่งานผสมผสานศลิปะพมา่ - รัตนโกสินทร์ – ล้านนา  ๓)กลุม่งานแบบกรุงเทพฯ  ๔)กลุม่งาน

                                                           

 ๑ สมเกียรติ  ตัง้นโม, มองหาเร่ือง: วัฒนธรรมทางสายตา(มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๙), ๔๒. 



๓๗๘ 
 

 

จิตรกรรมระยะหลงัทศวรรษ ๒๔๗๐ ส าหรับภาพพระบฏใช้เกณฑ์พืน้ท่ีและการก าหนดอายเุป็น
เกณฑ์ รวมกบัการจ าแนกออกเป็นกณัฑ์(๑๓ กณัฑ์) กลุ่มที่สองคือ หลกัฐานวรรณกรรมพทุธ
ศาสนา ประกอบด้วย ๑) อรรถกถาเวสสนัดรชาดกในพระไตรปิฏก  ๒)เวสสนัดรชาดกล้านนา ฉบบั
ไผแ่จ้เรียวแดง และสร้อยสงักรณ์ ๓)มาลยัเถรวตัถ(ุมาลยัเค้า มาลยัปลาย) ๔)อานิสงส์เวสสนัตระ
ล้านนา กลุ่มที่สามคือ หลกัฐานเอกสารทางประวตัิศาสตร์และข้อมลูพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวงหรือ
เทศน์มหาชาตแิบบล้านนา จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ 

 ประเดน็แรก พฒันาการจากเร่ืองเลา่นิทานในสงัคมอินเดียโบราณ สู่พทุธประวตัใิน
อรรถกถาเวสสนัดรชาดก หมวดขทุทกนิกาย  พระสตุตนัตปิฎก พระไตรปิฏก “ชาตกฏัฐกถา” 
(jãtakatha kathã) ในฐานะวรรณกรรมพทุธศาสนา ภาษาบาลี พฒันาขึน้ในศรีลงักา ชว่งราวพทุธ
ศตวรรษท่ี ๑๐ – ๑๑ การจ าแนกเวสสนัดรชาดกเป็นคาถาหรือเป็นกณัฑ์ นา่จะเข้ามาพร้อมกบั
พทุธศาสนาในท่ีราบลุม่แม่น า้เจ้าพระยาหรือแม้แตใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในระยะใกล้เคียงกนั
อยา่งไรก็ดี หลกัฐานน าคมัภีร์เวสสนัดรชาดกมาเทศน์เพ่ือรองรับสิทธิธรรมของชนชัน้ปกครองก็พบ
ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ – ๒๐  

 การปรับเปล่ียนภาษาวรรณกรรมจากคาถาบาลีท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ไปสูก่ลวิธีการเปล่ียน
ภาษาให้ใกล้ชิดภาษาชาวบ้าน น่าจะเร่ิมปรากฏในพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ ในวฒันธรรมล้านนา เรา
พบวา่ “เวสันตรทีปนี” รจนาโดยพระศริิมงัคลาจารย์ ราว พ.ศ.๒๐๖๐ วรรณกรรมบาลีท่ีนิพนธ์
แบบร้อยแก้ว  เดนิเร่ืองผสมผสานกลมกลืนโดยน าข้อความพระเวสสนัดรมาอธิบายตามล าดบั
หวัข้อทัง้ ๑๓ กณัฑ์ เร่ืองท่ีอธิบายประกอบด้วยเนือ้หา หลกัธรรมและหลกัไวยากรณ์ของบาลี นัน่
หมายความวา่เน้น “ภาษาบาลี” สนันิษฐานได้ว่า เวสสนัดรชาดกในระยะแรกของสงัคมล้านนานี ้
คงมี ๒ ระดบัคือ วรรณกรรมแบบหลวง(ภาษาบาลี) และวรรณกรรมแบบราษฎร์ 

 วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกในแบบราษฎร์ ได้รับการผลิตสร้างขึน้อยา่งมากในชว่ง
พทุธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ นกัวรรณกรรมล้านนาสนันิษฐานวา่ ฉบบัท่ีมีภาษาเก่าคงเหลือไว้
จ านวนมากและนา่จะเป็นฉบบัท่ีสามารถตรวจช าระได้คือ “ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง” ขณะท่ีฉบบัท่ีนิยม
ใช้ในการเทศน์ในกลุม่เมืองเชียงใหม ่ล าพนู และล าปางคือ ฉบบัสร้อยสงักร หากแตเ่ป็นความนิยม
ท่ีเกิดขึน้ช่วงราวทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็นต้นมา เน่ืองจากพิมพ์เป็นอกัษรไทยภาษาไทย  

 จากการเปรียบเทียบเนือ้หาเวสสนัดรชาดก ฉบบัไผแ่จ้เรียวแดง กบัอรรถกถา
เวสสนัดรชาดก พบวา่ ๑) การเพิ่มเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง   หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีปรากฏใน
เวสสนัดรชาดก ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง แตไ่มป่รากฏในกบัเวสสนัดรชาดก นิบาตชาดก ๒) การ
ตดัเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง  หมายถึง   เหตกุารณ์ท่ีเวสสนัดรชาดก ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง ตดั



๓๗๙ 
 

 

ออกจากเหตกุารณ์ในเวสสนัตรชาดก นิบาตชาดก ๓) การเพิ่มรายละเอียดของเนือ้เร่ือง ๔) การ
ตดัรายละเอียดของเนือ้เร่ือง และ ๕) การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเนือ้เร่ือง  

 จากการตรวจสอบวรรณกรรมกับจิตรกรรมในประเด็นการเปรียบเทียบเนือ้หา
เวสสนัดรชาดก ฉบบัไผ่แจ้เรียวแดง กับอรรถกถาเวสสนัดรชาดก พบว่ามีการเพิ่มเหตกุารณ์และ
เพิ่มรายเอียดมากกวา่รูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัภาพของชชูก พบมาก
ในกัณฑ์ชูชก, กัณฑ์กุมารบรรพ์,กัณฑ์มหาราช การเน้นภาพของชูชกน่าจะสัมพันธ์กับการ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเสพวรรณกรรมท่ีเน้นความบนัเทิงหรือโลกีย์สาธารณ์ นัน่หมายความว่า 
พทุธศาสนาในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ ได้มีแนวโน้มเข้าสูโ่ลกของชาวบ้านมากขึน้ 

 ในชว่งรวมศนูย์กลางอ านาจล้านนา ภายใต้การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล สมยั
รัชกาลท่ี ๕ เกิดระบบโครงสร้างสงัคมท่ีเน้นการท างานของการรือ้สร้างอดุมการณ์พทุธศาสนา โดย
ให้สถาบันใหม่ทางสังคม เราพบว่าอ านาจกษัตริย์และเจ้านายท้องถ่ินเ ป็นระบบสองศูนย์ 
เช่นเดียวกับองค์กรพุทธศาสนาระหว่างมหาเถรสมาคมและการปกครองหวัหมวดอุโบสถก็เป็นคู่
ตรงข้ามท่ีพยายามผนวก แทนท่ี และกลืนกลาย พร้อมกบัสถาบนัการศึกษาท่ีมีโรงเรียนในฐานะ
การศกึษาในระบบกบัวดัในฐานะการศกึษาแบบจารีตประเพณี อดุมการณ์พุทธศาสนาท่ีแนบชิด
กบัโครงสร้างอ านาจจากส่วนรัฐบาลสยาม ท าให้ระบบการพิมพ์และการผลิตวรรณกรรม รวมถึง
การชีน้ าหรือครอบง าความรู้ ความจริงใหม่ ท าให้วรรณกรรมเวสสนัดรชาดกแบบสมยัใหม่เข้ามา
แทนท่ีเวสสนัดรชาดกในแบบจารีต 

 ประเดน็ที่สอง การวิเคราะห์งานจิตรกรรมฝาผนงัและพระบฏ เรายงัไมพ่บหลกัฐาน
งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในล้านนาท่ีมีอายเุก่าไปกว่าพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นา่จะเป็นการ
สนบัสนนุให้เห็นได้วา่ การผลิตวรรณกรรมเวสสนัดรชาดกแบบชาวบ้าน ได้รับการถ่ายทอดใน
ระยะนีผ้า่นงานจิตรกรรม ในด้านรูปแบบศลิปะ เราะพบวา่กลุม่จิตรกรรมฝาผนงั มีแนวโน้มการ
วางผงัคล้ายคลงึการออกแบบผงัจิตรกรรมแบบศลิปะรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ สมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้นนิยมวาดเวสสนัดรชาดกไว้เป็นสว่นหนึง่ของทศชาตชิาดก โดยไมน่ิยมขยายตอนเวสสนัดร
ชาดกให้มีความส าคญัมากกวา่ เน่ืองจากความนิยมประกอบภาพเลา่เร่ืองเทพชมุนมุ,พทุธประวตัิ
,ทศชาตชิาดก,ไตรภมูิโลกสณัฐาน (ตามแบบแผนท่ีมีมาก่อนหน้านัน้ในศลิปะอยธุยา – ธนบรีุ) 

 จากการศกึษางานจิตรกรรมฝาผนงัเวสสนัดร จงึพบว่ามีพืน้ท่ีของการวาดจิตรกรรม
ฝาผนงัในระยะพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ จงึแบง่ออกเป็น ๒ กลุม่คือ  การวาดบนผนงัของวิหารท่ีมีมา
ก่อนหน้า (ผนงัไม้)  นา่จะพบเพียงสองแหง่คือ จิตรกรรมวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง ,
วิหารสชุาดาราม วดัพระแก้วดอนเต้าฯ จ.ล าปาง นอกนัน้เป็นการการวาดบนผนงัของวิหารหรือ
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อโุบสถท่ีออกแบบมาในแรกสร้างหรือระยะใกล้เคียงกบัการสร้างวิหารหรืออโุบสถ  ส่วนผงัการวาด
ก็แบง่ออกเป็นสองกลุม่คือ กลุม่ท่ีวาดร่วมกบัทศชาตชิาดกหรือพทุธประวตัิ พบว่ามีความนิยมมาก
ท่ีสดุ สว่นท่ีเน้นความส าคญัของภาพเวสสนัดรชาดกร่วมกบัวรรณกรรมอ่ืนๆ และกลุม่ท่ีวาดเฉพาะ
เวสสนัดรชาดก  หลกัฐานส าคญัท่ีเน้นภาพเวสสนัดรชาดกคือ จิตรกรรมฝาผนงัวดันาแสง่ อ.เกาะ
คา และวดับ้านก่อ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 

 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การออกแบบจิตรกรรมฝาผนงัล้านนา มิได้เน้นย า้ความหมายหรือ
ความส าคญัของศูนย์กลางจักรวาลตามคติแบบอยุธยา -  รัตนโกสินทร์ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
โครงสร้างศกัดินาจารีตของเจ้านายท้องถ่ินท่ีมิได้อ้างอิงอยู่บนฐานโลกทศัน์ของความเป็นกษัตริย์
หรือจักรพรรดิราชเฉกเช่นศูนย์กลางอ านาจของรัฐสยาม  หรือแม้แต่การออกแบบโดยช่างจาก
กรุงเทพท่ีมาสร้างสรรค์งานในหวัเมืองล้านนา ก็มิได้ผลิตตามแบบราชส านกักรุงเทพฯ อนัสะท้อน
ฐานนัดรของเจ้านายหวัเมืองกบัพระมหากษัตริย์แห่งรัฐบาลสยามในขณะนัน้ อาจกล่าวได้ว่า การ
ออกแบบจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกล้านนาจึงเป็นการฉายภาพท่ีเน้นความส าคญัของเนือ้หาของ
เร่ืองราวทางวรรณกรรมพทุธศาสนามากกวา่  

 ด้านเนือ้หาของจิตรกรรมเวสสนัดรท่ีอาจสอดคล้องกบัการวางผงังานจิตรกรรม โดย
แบง่ออกเป็น ๒ รูปแบบคือ 

 ความสัมพันธ์กับพุทธประวัตแิละทศชาตชิาดก จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ จ.
ล าปาง,วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ เน้นการเล่าเร่ืองพุทธประวตัิก่อน แล้วจึงวาดเวสสันดรชาดก 
น่าจะส่ือให้เห็นว่าพระชาติสุดท้ายก่อนการเป็นพระพุทธเจ้านัน้ คือ การเสวยพระชาติเป็นพระ
เวสสนัดร ส่วนจิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง จะล าดบัให้เห็นทศชาติ เพ่ือ
ย า้ให้เห็นการบ าเพ็ญพระชาติก่อนเสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดร จากนัน้จึงเล่าเร่ืองพระชาติท่ี
เกิดเป็นพระพทุธเจ้า 
 ความสัมพันธ์กับไตรภูมิโลกสัณฐาน จิตรกรรมวดันาแส่ง อ.เกาะคา ได้วาดฉาก
ส าคญัไว้ท่ีผนงัสกดัหน้าคือ เขาพระสเุมรุ โดยน าเสนอให้เห็นฉากนรกภูมิ โดยเน้นตวัภาพบคุคลท่ี
ถูกลงโทษทัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ น่าจะหมายถึงตัวแทนของภาพนรกในขุมต่างๆ ทัง้ ๘ ขุม 
ตวัอยา่งเชน่ การลงโทษในนรกขมุอเวจีมหานรก ร่วมกบัเหล่าสตัว์นรกท่ีมีร่างกายเป็นมนษุย์ก าลงั
ปีนป่ายเขาพระสเุมรุ    อนัหมายถึงขมุโลกนัตนรก  ความสมัพนัธ์กบัภาพนรกนี ้น่าจะเป็นการเน้น
ย า้ถึงนรกในจิตรกรรมท่ีมกัพบร่วมกบัเวสสนัดรชาดกเสมอคือ “พระมาลยั”ในเนือ้หาพระมาลยัได้
เน้นให้ผู้คนกระท าฤทธิไปโปรดสัตว์ในนรกแล้วน าข่าวความทุกข์ของสัตว์นรกมาแจ้งแก่ญาต ิ
เพ่ือให้ญาติท าบญุกศุลไปให้จนสตัว์นรกพ้นจากอบายไปสู่สวรรค์ รวมถึงการบรรยายขยายความ
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รูปแบบการลงทณัฑ์ การเน้นย า้ภาพนรกภูมินี ้นอกจากจะให้เห็นภาพการมีอยู่จริงของโลกภูมิใน
โลกทศัน์ทางพทุธศาสนา เพ่ือเชือ้เชิญให้ผู้คนเห็นภาพของสวรรค์ – นรก อนัเป็นการสร้างแรงจงูใจ
ท่ีมีตอ่ความเช่ือและพฤตกิรรมในการสดบัรับฟังพระเวสสนัดรชาดก  

 นอกจากนี ้ การเกิดขึน้ของวรรณกรรมใหม ่ เชน่ พรหมจกัร เป็นต้น ก็น ามาเขียน
เพิ่มเตมิตอ่ในกลุม่งานจิตรกรรมฝาผนงัด้วย ในระยะหลงัมีการปรับปรุงผงัจิตรกรรมให้เป็นแบบ
แผนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ท าให้จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกมี
ต าแหนง่การจดัผงัอยา่งชดัเจน เน้นเฉพาะภาพจิตรกรรมแตล่ะกณัฑ์ของเวสสนัดรชาดก  ทัง้ยงั
เหมาะสมตอ่การผลิตซ า้เลียนแบบ ค านวณต้นทนุการผลิต ผา่นเง่ือนไขของการรับจ้างวาดของ
ชา่ง อีกด้วย  ดงัจะกล่าวในบทตอ่ไป 

 การปรับภาพท่ีเน้นการเลา่เร่ือง พบว่ามีพฒันาการขึน้มาในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาล
ท่ี ๓ อนัเป็นผลกระทบจากแนวคิดสจันิยมแบบตะวนัตก เน้นการถ่ายทอดตวัภาพท่ีเขียนขึน้จาก 
“ความจริงเชิงประจกัษ์”(Empiricism) อยา่งน้อยท่ีสดุแนวคิดนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นการเลือกก าหนด
เนือ้เร่ืองและการปรับเปล่ียนเนือ้เร่ืองในงานจิตรกรรมโดยให้ความส าคญักบั “พืน้ท่ีและเวลา” ท่ี
มนษุย์รับรู้ได้โดยประสาทสมัผสั 

 ประเดน็ที่สาม พฒันาการของงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก ออกเป็น ๓ ระยะ 
ประกอบด้วย ๑) ทศวรรษ ๒๔๑๐ – ๒๔๗๐  ๒)ทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ ๓)หลงั ๒๕๐๐ เป็นต้น
มา กลา่วโดยสรุปคือ 
 ทศวรรษ ๒๔๑๐ – ๒๔๗๐ จิตรกรรมท่ีมีอายใุนช่วงทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๕๐ น่าจะ
ได้แก่ จิตรกรรมวดัป่าแดด อ.แมแ่จม่, วดับวกครกหลวง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่, พระบฏวดันาคต
หลวง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง มีข้อสงัเกตว่า หลกัฐานเหล่านีชี้ใ้ห้เห็นว่ามีความคงอยู่ของเวสสนัดรแบบ
ชาวบ้านมากกว่าเวสสันดรแบบในเวียง รูปแบบศิลปะนิยมแสดงแบบทวิลักษณ์คือการเลือก
ผสมผสานศิลปะพม่า – ไทใหญ่กบัศิลปะรัตนโกสินทร์ การผสมผสานแบบแผนทวิลกัษณ์ดงักล่าว 
จะเกิดขึน้เม่ือชนชัน้น าล้านนาได้ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเปิดการสัมปทานป่าไม้กับ
องักฤษ ท าให้กลุ่มคนพม่าในฐานะคนในบงัคบัองักฤษเดินทางเข้ามาท าหน้าท่ีในการผลิตดงักล่าว
เร่ิมอยา่งชดัเจนในชว่งทศวรรษ ๒๔๐๐ ตอ่มาจงึเกิดปัญหาในระบบสมัปทาน เกิดความขดัแย้งของ
ชนชัน้น าในพืน้ท่ีเชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง กระทั่งท าให้รัฐบาลสยามเข้ามาแทรกแซงใน
ผลประโยชน์นี ้และได้ผนวกล้านนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศนูย์กลางสยามในช่วงทศวรรษ ๒๔๒๐ – 
๒๔๕๐ 
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 นอกจากนัน้ การตีความวรรณกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ฉากใหมท่ี่ไมพ่บมาก่อนในแบบ
จารีตแบบพมา่ – ไทใหญ่ หรือแม้แตรั่ตนโกสินทร์ ก็พบได้ในพระบฏวดัพระยืน จ.ล าพนู ถึงแม้
รูปแบบศลิปะจะเป็นแบบพม่า – ไทใหญ่อยูม่าก เห็นได้จากฉากการปลงเกศาพระเวสสนัดรเม่ือ
คราวจะเสดจ็กลบัพระนครในกณัฑ์ฉกษัตริย์เป็นต้น ชว่ยให้เราเห็นภาพการเข้าสู่ความจริงหรือ
การเข้าใกล้ความจริงมากขึน้ กลา่วคือ  การปรับเปล่ียนรูปแบบฉากนีพ้บเชน่กนัท่ีจิตรกรรมวดัพระ
ธาตลุ าปางหลวง เห็นได้จากการ วาดฉากนครกณัฑ์ เม่ือพระเวสสนัดรเสดจ็ขึน้ครองเมืองเชตดุร
นคร วาดให้พระเวสสนัดรประทบัยืน อนัสะท้อนอ านาจของพระเวสสนัดร ท่ีเน้นอ านาจของ “การ
ยืน” ตามแบบแผนตะวนัตก มากกวา่การเน้นให้พระเวสสนัดรนัง่ตามแบบแผนจิตรกรรมประเพณี 

 อาจกลา่วได้วา่ รูปแบบงานจิตรกรรมในระยะทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๗๐ นี ้ ได้
ชีใ้ห้เห็นวา่ บทบาทของงานศลิปะรัตนโกสินทร์มีอิทธิพลมากกวา่ศลิปะพมา่-ไทใหญ่ ทัง้นี ้
เน่ืองจากภายหลงัการประกาศจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาล ท าให้หวัเมืองประเทศราชล้านนา มี
ศนูย์กลางอ านาจ ๒ ศนูย์ คือ เจ้านายท้องถ่ินกบักษัตริย์ ท าให้โครงสร้างการบริหารราชการในหัว
เมืองล้านนามีผู้คนจากกรุงเทพฯเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ 

 ทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ เม่ือพืน้ท่ีท้องถ่ินได้เช่ือมโยงกบัพืน้ท่ีการปกครองแบบรัฐ
ราชการจากศนูย์กลางกรุงเทพฯชา่งเขียนภาพจิตรกรรมท่ีมิได้อยูภ่ายใต้โครงสร้างศกัดินาจารีต จงึ
มีอิสระสงูในการเลือกรับปรับเปล่ียนงานจิตรกรรมให้เป็นสมยัใหมม่ากขึน้ เรายงัพบวา่การจดั
องค์กรรัฐชาตสิมยัใหมไ่ด้เกิดนโยบายการสร้างชาตท่ีิใช้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือ และมีอ านาจ
น าไปสูก่ารปรับเปล่ียนพทุธศลิป์ของชาติอีกด้วย ดงัเห็นได้จากความนิยมสร้างอาคารอโุบสถใน
แบบท่ีก าหนดโดยรัฐ ในสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร รับ
มอบนโยบายโดยกรมศลิปากร เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศในชว่งทศวรรษ ๒๔๙๐ – 
๒๕๐๐ เรายงัพบวา่ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกท่ีเร่ิมรับอิทธิพลจากจิตรกรรมสมยัใหมแ่บบ
กรุงเทพฯ เน้นการแสดงตวัภาพท่ีเป็นเพียงตวัแทนของกัณฑ์ ลดทอนรายละเอียดภาพกากลง เพิ่ม
ความสมจริงกบัสายตาในการชมมากขึน้ และนิยมเขียนให้ขนาดใหญ่ แบง่ชอ่งเป็นพืน้ท่ีตาราง
ตามผนงัวิหารหรืออโุบสถ ทัง้ยงัเขียนเป็นแบบแผนเดียวกนัในแตล่ะแหง่  สามารถเห็นได้ชดัใน
กลุม่จิตรกรรมแบบช่างบญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์ ในเมืองเชียงใหม่ อาทิ วดับพุพาราม,วดัพระธาตุ
ดอยสเุทพฯ วดัชยัพระเกียรติ เป็นต้น  

 หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา  ระยะหลัง ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ความนิยมจิตรกรรม
เลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ท่ีมีมาก่อนหน้าทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัพร้อมกับ
กลไกของวดัหลวงหรือวดัท่ีมีผู้น าสงฆ์ ตวัอย่างจากงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก วดัพระธาตหุริ
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ภุญชยั จ.ล าพูน ระบบการผลิตซ า้ภาพสมยัใหม่ สมัพนัธ์กับระบบอุปถัมภ์ไว้ด้วยการร่วมท าบุญ
โดยมีเจ้าภาพ เช่นเดียวกบัการเกิดระบบการรับจ้าง มีช่างท่ีได้รับความนิยมจากพืน้ท่ีเชียงใหม่ – 
ล าพูน ก่อนจะเกิดช่างท้องถ่ินในพืน้ท่ีต่างๆ รับจ้างวาดโดยมีการคิดราคาเป็นตารางเมตร หรือ
แล้วแตก่ารตกลงว่าจ้าง มีการก าหนดโครงภาพท่ีชดัเจน สามารถผลิตซ า้ได้ในแตล่ะแห่ง มีการลง
นามผู้ เขียน  
 ประเดน็ท่ีส่ี การน าภาพพระบฎในฐานะส่ือของพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง น่าสนใจว่าคติ
นิยมการเทศน์มหาชาติ มิได้มีเฉพาะในช่วงเดือนย่ีเป็ง หรือเพ็ญเดือนสิบสองในแบบภาคกลาง
เท่านัน้ เน่ืองจากว่า  เม่ือเราเปรียบเทียบหลักฐานจากชินกาลมาลีปกรณ์ และต านานพืน้เมือง
เชียงใหม่ ปัญหาท่ีน่าพิจารณาคือ เอกสารในชัน้หลังนิยมให้ภาพเดือนย่ีเป็งหรือราวเดือน
พฤศจิกายน เป็นหมดุหมายของการเร่ิมงานเทศน์มหาชาต ิแตจ่ากการตรวจสอบเอกสารทัง้สองชิน้
พบว่า ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวถึงการท าพิธีในช่วงเพ็ญเดือน ๗  (เหนือ) และต านานพืน้เมือง
เชียงใหม่กล่าวถึงการท าพิธีในช่วงเพ็ญเดือน ๕ (เหนือ) จึงมีข้อท่ีน่าตัง้ค าถามว่า เราได้รับความ
เช่ือท่ีว่า การตัง้ธรรมหลวงของชาวบ้าน น่าจะนิยมท าในช่วงเพ็ญเดือน ๒ (เหนือ) หรือเดือนย่ีเป็ง  
อาจจะต้องท าความเข้าใจใหม่ นอกจากนัน้ หากเป็นงานตัง้ธรรมหลวงท่ีสถาปนาขึน้ของชนชัน้
ปกครอง อาจจะก าหนดขึน้ตามวาระทางการเมือง ทัง้ยังช่วยให้เราสนันิษฐานได้ว่าพิธีกรรมตัง้
ธรรมหลวงนี ้ชนชัน้ปกครองใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสิทธิธรรมในการปกครอง 

 การเพิ่มคมัภีร์การเทศน์ จากการใช้เวสสนัดรชาดกคาถา ๑,๐๐๐ ก็พบการผนวก
คมัภีร์มาลยัเถรุวตัถหุรือ “มาลยัต้น มาลยัปลาย” และอานิสงส์เวสสนัตระ และธมัม์ไขวิบากเวสสนั
ตระก่อนจะไลเ่รียงล าดบัแตล่ะกณัฑ์ของเวสสนัดรชาดก นัน่ชีใ้ห้เห็นปฏิบตัิการท่ีโน้มน าให้
ชาวบ้านให้สามารถรับรู้ถึงภาพของการบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสนัดร ความส าเร็จยิ่งของ
การสร้างปริมณฑลพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิขึน้มา เพ่ือน าเอาวรรณกรรมมาถ่ายทอด พร้อมกบัการสร้าง “ส่ือ
แหง่สาร” ผา่นองค์ประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ดงันัน้ การสร้างความเข้าใจให้กบัพิธีกรรมมากขึน้คือ 
“งานจิตรกรรม”กลา่วคือ งานจิตรกรรมท าหน้าท่ีเลา่เร่ืองและผลิตซ า้ความทรงจ าเพ่ือความเข้าใจ
เนือ้หาวรรณกรรมมากขึน้ อยา่งไรก็ดี จิตรกรรมท่ีใช้ในการศกึษาพบวา่ ไมใ่ชง่านจิตรกรรมาฝา
ผนงัทกุแหง่จะท าหน้าท่ีร่วมกบังานพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง หากแตมี่ข้อสงัเกตวา่ หากจิตรกรรมวาด
เร่ืองเวสสนัดรชาดกไว้เป็นการเฉพาะหรือมีพืน้ท่ีในการเล่าเร่ืองมากกวา่เร่ืองอ่ืนๆ จิตรกรรมฝาผนงั
แหง่นัน้ควรท าหน้าท่ีร่วมในพิธีกรรมนัน้ด้วย ดงัเชน่จิตรกรรมวิหารวดันาแสง่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
เป็นต้น พระบฏได้ตอบสนองความใหมข่องงานจิตรกรรม กลา่วคือ วดับางแหง่ไมป่รากฏการวาด
จิตรกรรมฝาผนงั(ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็แล้วแต)่ แตก่ลบัพบจิตรกรรมภาพพระบฏ ชา่งวาดอาจ
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เป็นได้ทัง้ภิกษุหรือสลา่ พร้อมกบัควรมีการถวายพระบฏพร้อมกบัการถวานทานธรรมใหมด้่วย 
หน้าท่ีท่ีเฉพาะของพระบฏประการส าคญัคือ การเลา่เร่ืองและสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กบั
ชาวบ้านในพิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง พระบฏท่ีวาดเร่ืองเวสสนัดรชาดกนัน้  เราอาจแบง่ออกเป็น ๒ 
กลุม่คือ กลุม่ท่ีเป็นผืนผ้าขนาดยาว และกลุม่ท่ีแยกเป็นผืน 

 การทบัซ้อนกนัของพืน้ท่ีทางสงัคมและพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ินี ้ โครงสร้างการส่ือสารจะแสดง
ปฏิสมัพนัธ์กนั ๕ สว่นคือ  “สงฆ์”  “วรรณกรรม”  “อดุมการณ์”  “งานจิตรกรรม” และ “ผู้คน” เรา
พบวา่ปฏิบตักิารทางการส่ือสารเชน่นี ้ มีช่องทางการส่ือสารมากกว่าสองทาง ไมมี่การผกูขาดการ
สง่หรือรับสารตายตวั ตวัอย่างเชน่ ปู่ อาจารย์ผู้ท าหน้าท่ีเชือ้เชิญพระสงฆ์ขึน้เทศนานัน้ น้องจาก
การกลา่วบทอาราธนาเทศน์โดยทัว่ไปแล้ว ยงันิยมใช้กาพย์ท าหน้าท่ีเป็นบทย่อหรือบทน าให้กบั
พระสงฆ์ด้วย จงึแสดงวา่ตา่งฝ่ายตา่งมี “สาร” เพ่ือท าหน้าท่ี “ส่ือ” ในช่องทางของตน เป็นต้น อาจ
กลา่วได้ว่าการส่ือสารเชิงพิธีกรรมในการตัง้ธรรมหลวงนี ้ เน้นการสร้างความหมายร่วมกนัและเน้น
เนือ้หาของสารมากกวา่ช่องทางการส่ือ 

 ปฏิบตัิการในพิธีกรรมและความเช่ือเก่ียวกบัตัง้ธรรมหลวง ชีใ้ห้เห็นการยน่ย่อเวลา
ของโลกหน้าท่ีชาวบ้านทัว่ไปสามารถจินตนาการได้คือ โลกของพระศรีอาริยะเมตไตร เราพบวา่ชดุ
ความเช่ือในเร่ือง พระศรีอาริย์ พระมาลยั ถกูน าไปสร้างความชอบธรรมและโยงยึดกลุม่ตอ่ต้าน
อ านาจรัฐสมยัจารีต โดยท่ีผู้น ากบฏยน่ระยะเวลาของโลกหน้าให้เข้าสู่ปรากฏการณ์ภายใต้
ภาวะการน าของผู้ มีบญุหรือผู้วิเศษ เพ่ือปฏิบตักิารให้เห็นวา่ผู้น าสามารถปลดปลอ่ยความทกุข์
ยาดท่ีถกูกดข่ีจากอ านาจรัฐ สิ่งท่ีนา่สนใจคือ “อานิสงส์เวสสนัตระ” ได้ก ากบัผลบญุของการบชูา
แตล่ะกณัฑ์ด้วยทรัพย์สมบตัิและเงินทอง ข้าทาสบริวาร การเล่ือนสถานภาพเป็นเจ้าพระยาหรือ
พญา ดงัตวัอยา่งของการบชูานครกณัฑ์ ท่ีกลา่ววา่จะได้อานิสงส์มากท่ีสดุ ได้เป็นพญา ได้เสนาอา
มาตย์ มีสมบตัิอนัหาประมาณมิได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การผนวกชดุความรู้พิธีกรรมตัง้ธรรมหลวง 
ผู้คนปฏิบตัิบชูากณัฑ์เทศน์ของตนตามปีเกิด แม้เราไมมี่หลกัฐานวา่เกิดการผนวกชดุความรู้ ๒ ชดุ
นีข้ึน้ในระยะเวลาใด แตเ่ราสามารถสนันิษฐานได้วา่ นา่จะเกิดขึน้พร้อมกบัการสถาปนาชดุความรู้
เร่ืองชธุาตขุึน้ในระยะทศวรรษ ๒๔๐๐ – ๒๔๕๐ เพ่ือให้พิธีกรรมตัง้ธรรมหลวงเป็นสว่นหนึง่ของ
การผลิตซ า้อดุมการณ์ตอ่ต้าน 

 ประเดน็ท่ีห้า ในงานจิตรกรรมกลุม่ล าปาง ข้อสนันิษฐานใหม่จากการศกึษาครัง้นีคื้อ 
งานจิตรกรรมวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง, จิตรกรรมวดัแสงเมืองมา หรือแม้แตพ่ระบฏวดั
ปงสนุก ก็น่าจะเขียนขึน้ในระยะท่ีเจ้านายท้องถ่ินมีปฏิสมัพันธ์ต่องานศิลปะของกรุงเทพฯ หรือ
อาจจะกลา่วอีกทางหนึง่วา่ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับอ านาจรัฐบาลสยาม 
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 เราพบยงัวา่ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในแบบช่างปวน สวุรรณสิงห์ มีการผสมผสาน
ระหวา่งอกัษรธรรมล้านนากบัอกัษรสยามหรือภาษาไทยอยูเ่สมอ สะท้อนให้เห็นวา่ ภายหลงัจาก
การจดัตัง้สถาบนัการศกึษาในแบบแผนขึน้โดยรัฐ และเจ้านายท้องถ่ินได้สถาปนาโรงเรียนแบบ
แผนของกรุงเทพฯขึน้ การรับรู้ภาษาราชการจงึเร่ิมมีขึน้เพ่ือสะท้อนสถานภาพทางชนชัน้ในท้องถ่ิน 
ดงันัน้การส่ือสารภาษาในงานจิตรกรรมจงึแสดงออกเป็น ๒ ภาษาดงักลา่ว  เราพบวา่ การ
ปรับเปล่ียนนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ยงัด าเนินควบคูก่บัการปฏิรูปการศกึษา 
 ความทนัสมยัในแบบกรุงเทพ(ความเป็นสยาม) จงึมีบทบาทมากตอ่สงัคมใน “เวียง” 
อาจกลา่วได้วา่จิตรกรรมสภุาษิตค าพงัเพย เป็นเคร่ืองมือท่ีชนชัน้ปกครองในหวัเมืองรับความ
ทนัสมยัมาสูท้่องถ่ินเพ่ือสร้าง “ส านึกร่วม” ตอ่รัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ จิตรกรรมสามารถท า
หน้าท่ี “ส่ือ” ร่วมกบัแบบเรียนและการศกึษาสมยัใหมไ่ด้  กระทัง่ “ความศกัดิส์ิทธ์ิ” ของเนือ้หา
จิตรกรรมตามแบบแผนประเพณีได้ถกูแทนท่ีด้วย “อดุมการณ์” จิตรกรรมจงึเป็นเคร่ืองมือสอดรับ
กบัวรรณกรรม(แบบเรียน) ท่ีเรียงรัดให้ผู้คนรู้สกึถึงการด ารงอยูข่องตนเองในแบบกรุงเทพฯ ภายใน
รัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ อนัเป็นการย า้การเป็น “อาณานิคมภายใน”(Internal Colonail) ได้อีก
มิตหินึง่ 
 ประเดน็ที่หก ภาพกากท่ีวาดสอดแทรกไว้มากมายในงานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเขียนกลุม่บคุคลในฐานะชาตพินัธุ์ตา่งๆ หรือบคุคลท่ีมีบทบาทในมิติตา่งๆ 
นัน้ เราพบวา่ กลุม่ภาพข้าราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้าราชการทหาร – ต ารวจ ได้รับการแทนท่ี
ภาพเหลา่เสนาอ ามาตย์ในงานจิตรกรรม ประเดน็ใหมท่ี่พบคือ การสร้างความเป็นอ่ืนให้กบัความ
เป็นตะวนัตกผ่านภาพพระคลูวาจงึถกูถ่ายทอดในวรรณกรรม ยิ่งไปกว่านัน้ การพยายามสร้าง
ความเป็นอ่ืนให้กบัพระท่ีแสดงความชาตพินัธุ์ ดงัท่ีพระบฏวดัปงสนกุได้เพิ่มเตมิภาพ “ตุ๊มองยาง” 
อนัหมายถึงปวาเกอะญอนัน่เอง การอธิบายไมไ่ด้ด้วยเรือนร่างทางวฒันธรรม(cultural body) แต่
เป็นการอธิบายผา่นภาพตวัแทนทางศลิปะนบัว่าสะท้อนนยัยะ ๒ ประการคือ การสร้างคูต่รงข้าม
ให้กบัความเป็นชาตพินัธุ์ และการเลือกรับวิทยาการตะวนัตก แตป่ฏิเสธองค์ความรู้ทางด้าน
ศาสนาจากตะวนัตก 
 นอกจากนัน้ จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในแบบสมยัใหม ่ ได้ลดทอนภาพชาวตา่งชาติ
ตา่งภาษาท่ีมิได้อยูใ่นระบบของชาตนิิยมไว้ อยา่งน้อยท่ีสดุ เราเห็นได้จากจิตรกรรมเวสสนัดร
ชาดกในเชียงใหม ่ ฝีมือ “นายป๋ัน ช่างบ้านฮ่อ” หรือ บญุป๋ัน พงษ์ประดษิฐ์ ท่ีพยายามปรับเปล่ียน
องค์ประกอบภาพให้เหมาะสมตอ่รสนิยมสมยัใหม ่ เราพบการแทนท่ีของภาพจิตรกรรมแนวสมจริง
แบบตะวนัตกท่ีผา่นมาจากศิลปะกรุงเทพฯ ผสมกบัการออกแบบภาพท่ีมีฐานคดิจากจิตรกรรม



๓๘๖ 
 

 

เวสสนัดรชาดกแบบล้านนา การออกแบบภาพดงักลา่วนี ้ คือ การควบคมุสงัคมทางอ้อม (Social 
control ) กลา่วคือ การยอมรับความเป็นสมยัใหมท่ี่เลือกให้ผู้คนอา่นภาพแบบใหม ่ ผสมกบัฐาน
รากแบบเดมิ คือ กลไกท่ีเลือกจะยอมรับแบบแผนพฤตกิรรมแบบสมยัใหม ่ ขณะเดียวกนัก็ควบคมุ
ให้เห็นการธ ารงอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน จิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภกัดี จงึเป็นภาพ
ตวัแทนของปฏิบตักิารของชาตไิทย   หรือความเป็นคนไทย    ซึง่ประสบความส าเร็จอยา่งมาก    
เพราะคนไทยในภาคเหนือท่ีพยายามกลืนตวัเองให้เป็นคนไทย    ภายใต้แนวคดิรัฐประชาชาติ 
 

 



๓๘๗ 
 

 

รายการอ้างอิง 
 
ภาษาไทย 
เกรียงไกร เกิดศริิ. “โคลงนิราศหริภญุไชย: ในฐานะหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์เมืองเชียงใหมแ่ละ 

 เมืองล าพนู,” ใน ๑๐๐ เอกสารส าคัญ: สรรพสาระประวัตศิาสตร์ไทย, เลม่ท่ี ๓.  
 กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, ๒๕๕๒. 

เกรียงไกร สทฺุธมฺโน,พระ. “การศกึษาวิเคราะห์ปัญจอนัตรธานในพทุธศาสนาเถรวาท,” .  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสนามหาบณัฑิต สาขาวิชาพทุธศาสนา  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๓. 

กาญจนา แก้วเทพ. ศาสตร์แห่งส่ือและวัฒนธรรมศึกษา. 
 กรุงเทพฯ: เอดสินัเพรสโปรดกัส์, ๒๕๔๔. 
กรมศลิปากร. วรรณกรรมสุโขทัย.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์หตัถศลิป์, ๒๕๒๘. 
  .สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม. 
 กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, ๒๕๔๗. 
 .สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี.  
 กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๒. 
กรรณิการ์ วิมลเกษม. “ศกัราช ศก ปี วนั เดือน ฤกษ์และยามในจารึกล้านนา” ใน ด ารงวิชาการ  
 : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ๒๕๔๕ 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๕. 
กศุล พยคัฆ์สกั. การศึกษาการแห่ช้างเผือกกับการจัดการทรัพยากรในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลี ้ 
 จังหวัดล าพูน.กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต,ิ ๒๕๔๙. 
กลุม่หนอ่ศลิป์ ภาควิชาศลิปะไทย คณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ บ้านก่อ  

 : ช้างเผือกเมืองล าปาง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนพบัลิชชิ่ง, ๒๕๕๐. 
ขทฺุทกนิกาย  เถรคาถา.พระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก , เลม่ท่ี ๒๗,๒๘,๓๓. 
 กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, ๒๕๐๐. 
ขนุวิจิตรมาตรา. หลักไทย,   พิมพ์ครัง้ท่ี   ๗ .กรุงเทพฯ: รวมสาสน์, ๒๕๑๘.  
 .๘๐ ปีในชีวิตของข้าพเจ้า , กรุงเทพฯ: บณัฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๓.(พิมพ์ในงาน 
 พระราชทานเพลิงศพขนุวิจิตรมาตรา ,วนัท่ี ๙ ตลุาคม๒๕๒๓.) 
 
 



๓๘๘ 
 

 

เข้ม มฤคพิทกัษ์.“นโยบายภาษีกบัการเข้าสู่ระบบการค้าของชาวนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๔๒๗  
 - ๒๔๗๖” .วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
 ๒๕๓๐. 

ไขม่กุด์ อทุยาวลี. “การเปล่ียนแปลงด้านการศกึษาของคณะสงฆ์ในเมืองเชียงใหมใ่นระยะคร่ึงหลงั 
 ของพทุธศตวรรษท่ี ๒๕”. วิทยานิพนธปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๓๗. 

คมเนตร ญาณโสภณ.“ อ านาจท้องถ่ินแบบจารีตและผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
 ท้องถ่ินในยคุเทศาภิบาล” .วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๓. 

คาร์ล ชี. ชิมเมอร์แมน. การส ารวจเศรษฐกิจในชนบทสยาม, แปลโดย ซิม วีระไวทยะ. 
  กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ๒๕๒๕. 
คาร์ล บอ็ค. ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง,พิมพ์ครัง้ท่ี ๕, แปลโดย เสถียร พนัธรังษี  
 และอมัพร ทีขะระ.กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๐. 
คงเดช ประพฒัน์ทอง.พระบฏและสมุดภาพไทย.กรุงเทพฯ: กองพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ 

 กรมศลิปากร, ๒๕๒๗. 
จริยาปิฏก อฏฺฐกถา. ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา.กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 

 ๒๕๓๔. 
จฑุารัตน์ ไชยสวสัดิ์. “ มหาชาตคิ าหลวง: การแปลเพื่อการรับสาร” .วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๓. 

จารุณี  อินเฉิดฉาย และ ขวญัจิต เลิศศริิ, พระบฏ.กรุงเทพฯ: ส านกัโบราณคดี 
 และพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ กรมศลิปากร, ๒๕๔๕. 

 . “พระบฏ : พทุธศลิป์บนผืนผ้า,” เมืองโบราณ ๒๘, ๔ 
 (ตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๔๕) : ๕๑ – ๖๑. 

 . ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส. กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิวาส, ๒๕๔๖. 
เจ ดบับลิว สกินเนอร์. สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัตศิาสตร์เชิงวิเคราะห์.  

 กรุงเทพฯ: มลูนิธิต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ๒๕๒๙. 
จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ.พลังการวิจารณ์: ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร, ๒๔๕๗. 
ฉตัรทิพย์ นาถสภุา. เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, ๒๕๒๕. 



๓๘๙ 
 

 

ชปันะ ป่ินเงิน. “ บรุุษโทษ ๑๘ ประการกบัคา่นิยมท่ีเปล่ียนแปลง,” ใน นพีสีเชียงใหม่, มิ่งสรรพ์  
 ขาวสะอาด และชปันะ ป่ินเงิน,บรรณาธิการ.เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๖. 

ชยนัต์    วรรญนะภตู.ิ “คนเมือง:  ตวัตน    การผลิตซ า้สร้างใหม ่   และพืน้ท่ีทางสงัคม 
 ของคนเมือง” ใน  อยู่ชายขอบ   มองลอดความรู้ .กรุงเทพฯ:  ส านกัพิมพ์มตชิน, 
 ๒๕๔๙. ๓๓ – ๗๔.   

ชาตรี ประกิตนนทการ. “โรงแรมศกัดิส์ิทธ์ิ,” อ่าน  ๒, ๑ (เมษายน-กนัยายน ๒๕๕๒) 
 : ๗๓ – ๗๔. 

 .คณะราษฏรฉลองรัฐธรรมนูญ: ประวัตศิาสตร์การเมือง 

 หลัง ๒๔๗๕ ผ่านสถาปัตยกรรม “อ านาจ”. กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๘. 
 . การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม : สยามสมัย 

 ไทยประยุกต์ ชาตนิิยม. กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๐.  
ชินวรสิริวิวฒัน์,พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง. มหานิบาติชาดก ทศชาตฉิบับชินวร.กรุงเทพฯ: 

 มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒. 
ชนิดา พรหมพยคัฆ์.“ธงไตรรงค์กบัการสร้างอดุมการณ์รัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๕๒๐ ”. 

 วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์  
 ภาควิชาประวตัิศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 

ชนิดา สีหามาตย์, “ ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก ส านวนเจ้าพระยาพระคลงั(หน) : การแปลเพ่ือ 
 การรับรู้สาร,”.วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๓. 
ชมยัโฉม สนุทรสวสัดิ ์,”การศกึษาเชิงประวตัิศาสตร์เก่ียวกบักิจกรรมป่าไม้ทางภาคเหนือของไทย 
 ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕”,  .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
 ภาควิชาประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๑. 
ชปันะ ป่ินเงิน.“การศกึษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรรมชาดกล้านนาเร่ืองมโหสถชาดก,”.วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๔. 

ชยัวฒัน์  ศภุดลิกลกัษณ์. “พอ่ค้ากบัการพฒันาการเศรษฐกิจล าปาง พ.ศ.๒๔๕๙-๒๕๑๕,”  
 ภาคนิพนธ์การศกึษาปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอง  
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 



๓๙๐ 
 

 

ชาญณรงค์ ศรีสพุรรณ.“วิหารท่ีสร้างในกระบวนการครูบาศรีวิชยั”.วิทยานิพนธ์ 
 ศลิปศาสาตรมหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๐. 

ชาญคณิต อาวรณ์. “ ชา่งในวฒันธรรมล้านนา: จากหลกัฐานจารึกและเอกสารทาง 
 ประวตัิศาสตร์”  ศิลปากร  ๕๒  , ๒ ( มีนาคม – เมษายน ,๒๕๕๒) : ๔๓ – ๕๑. 

 . “จิตรกรรมสภุาษิตค าพงัเพย วดัช้างเผือก นครล าปาง: สยามและล้านนาใน 

 กาลเวลาทางประวตัศิาสตร์ศลิปะ,” ใน หมุดหมายประวัตศิาสตร์ล้านนา, 
 ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน และภเูดช แสนสา,บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตะวนัออก, 
 ,๒๕๕๖) : ๔๙ – ๖๖. 

 . รายงานการวิจัยเร่ืองเศรษฐกิจการเมืองล้านนาในศตวรรษที่ผ่านมา  
 : บทวิพากษ์ทางประวัตศิาสตร์ว่าด้วยการปรับตัวของหมู่บ้าน เมือง  
 และภูมิภาค พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๕๓๕.เชียงราย: สถาบนัวิจยัและพฒันา  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, ๒๕๕๓. 

 . “สญัลกัษณ์ในหน้าบนัวิหารและอโุบสถสมยัครูบาศรีวิชยั: การเมืองวฒันธรรม 
 ในสงัคมล้านนา พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๔๗๗” วารสารวิจิตรศิลป์ ๓, ๑  
 (มกราคม – มิถนุายน ๒๕๕๕ ): ๖๙ – ๙๙. 

ชาญวิทย์  เกษตรศริิ. ประวัตกิารเมืองไทย ๒๔๗๕ – ๒๕๐๐,  พิมพ์ครัง้ท่ี ๔.กรุงเทพฯ: 
 มลูนิธิต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ๒๕๔๙. 

 . กบฏไพร่สมัยอยุธยากับแนวคิดผู้มีบุญ – พระศรีอาริย์ – พระมาลัย.  

 กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ๒๕๕๓. 
เซบาสเตียน ตา – ยาค.“ศลิปะแนวแอนตมิิสต์ : ชว่งเวลาแหง่การเปล่ียนผา่นจากวฒันธรรมดัง้เดมิ 

 ในจิตรกรรมล้านนาสู่รูปแบบอิทธิพลของภาพพิมพ์จากกรุงเทพมหานคร,”  
 วารสารวิจิตรศิลป์  ๓, ๑ (มกราคม – มิถนุายน ๒๕๕๕ ): ๑๕๕ – ๑๘๖. 

ด ารงราชานภุาพ,  สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยา. เทศาภบิาล(พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงาน 
 พระราชทานเพลิงศพพระยาอรรถกระวีสนุทร(สงวน    ศตะรัต-อรรถกระวีสนุทร ) 
 ,วนัท่ี ๙  พฤษภาคม   ๒๕๐๓)(เอกสารอดัส าเนา). 

เดน่ดาว ศลิปานนท์. แกะรอย...พระมาลัย .กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๓. 
แดเนียล แมคกีลวารี. ภาคพายัพแสนไกล. พระนคร: โรงพิมพ์ธีระพานิช, ๒๔๙๗. 
 



๓๙๑ 
 

 

เตช บนุนาค. การปกครองระบบเทศาภบิาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๔๕๘ 

 ,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
เตือนใจ ไชยศลิป์, “ล้านนาในการรับรู้ของชนชัน้ปกครองสยาม พ.ศ.๒๔๓๗ – ๒๔๗๖,”  

 .วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ 
  คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๖. 

ต านานพระบรมธาตุล าปางหลวง วัดพระธาตุล าปางหลวง 
 .ล าปาง: จิตวฒันาการพิมพ์, ๒๕๕๐.  
ทวีศกัดิ ์เผือกผสม. คนแปลกหน้านานาชาตขิองกรุงสยาม.กรุงเทพฯ: ศลิปวฒันธรรม, ๒๕๔๖. 
ทอม สแตนเดจ. ประวัตศิาสตร์กินได้,ผู้แปล โตมร ศขุปรีชา .กรุงเทพฯ: โอเพน่เวิลส์, ๒๕๕๔. 
ทศัน์ทรง  ชมพมูิ่ง. นายห้างป่าไม้ .กรุงเทพ: ส านกัพิมพ์ดวงตา, ๒๕๑๖. 
ธนิต อยูโ่พธ์ิ.นิทานกถาพระพุทธประวัตติอนต้น ฉบับพระพุทธโฆสเถระ. 
 กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวตัิศาสตร์ กรมศลิปากร, ๒๕๓๐. 
  . ต านานเทศน์มหาชาต.ิ พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๕๐๑. 
ธเนศ วงศ์ยานนาวา. ศิลปะกับสภาวะสมัยใหม่: ความย้อนแย้งและความลักล่ัน. 

 กรุงเทพฯ: ส านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม, ๒๕๕๒. 
ธงชยั วินิจจะกลู, ก าเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัตศิาสตร์ภูมิกายาของชาต,ิแปลโดย  

 พวงทวง ภวคัรพนัธ์ และคณะ. กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๖. 
เธียรชาย อกัษรดษิฐ์, ม.ล.สรุสวสัดิ ์ศขุสวสัดิ ์และภานพุงษ์ เลาหสม, ลวดลายพุทธศิลป์น่าน. 

 เชียงใหม:่ โครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟศูลิปกรรมดัง้เดมิในพทุธสถานจงัหวดันา่น, 
 ๒๕๕๑. 

เธียรชาย อกัษรดษิฐ์ และคณะ.รายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบงานศิลปกรรม 
 ทางพุทธศาสนาของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่า  
 และชุมชนแม่ทะจังหวัดล าปาง.เชียงใหม:่ ศนูย์โบราณคดีภาคเหนือ  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๕๒. 

เธียรชาย อกัษรดษิฐ์. “ชธุาต:ุ บทบาทและความหมายของพระธาต ุในอนภุมูิภาคอษุาคเนย์  
 กรณีศกึษาความเช่ือ เร่ืองพระธาตปีุเกิดในล้านนา”.วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภมูิภาคศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 
 



๓๙๒ 
 

 

 
เธียรชาย อกัษรดษิฐ์..หอค า คุ้มแก้ว: มณีแสงแห่งนคราศิลป์สถาน ขัตตยิา  ธานี.  

 เชียงใหม:่ โชตนา,๒๕๔๘. 
ธิดา สาระยา.บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตร.กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๐. 
ธิษณา วีรเกียรตสินุทร.“ จดหมายเหตขุองหมอเดวิด ริชาร์ดสนั: ภาพสะท้อนความสมัพนัธ์ 

 ระหวา่งล้านนา องักฤษ สยาม และพมา่,” ใน ๑๐๐ เอกสารส าคัญ : 

 สรรพสาระประวัตศิาสตร์ไทย, ล าดบัท่ี๓(วรรณคดีและเอกสารตะวนัตก) , 
วินยั พงษ์ศรีเพียร,บรรณาธิการ .กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั
(สกว.),๒๕๕๓. 

 . “ วิถีชีวิตของชาวเชียงใหมใ่นสายตากปัปัตนวิลลเลียม แม็คคลาย์,” ใน  
 ๑๐๐ เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัตศิาสตร์ไทย,ล าดบัท่ี๓(วรรณคดี 
 และเอกสารตะวนัตก),วินยั พงษ์ศรีเพียร,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: 
 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว.), ๒๕๕๓. 

บ าเพ็ญ ระวิน.มูลศาสนาส านวนล้านนา.เชียงใหม่: คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
 ๒๕๓๘. 

บ าราบปรปักษ์,สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยา.โคลงพระราชพธีิทวาทศมาศ. 
 พระนคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๐๙. 

ประชุมจารึกภาค ๘ จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, ๒๕๔๘. 
ประทีป ชมุพล, “ปรัชญาและแนวคิดวรรณคดีไทยจิตรกรรมฝาผนงั, ” ด ารงวิชาการ ๑, ๑.  

 กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๕. 
ปรีชา เถาทอง, “แนวทางการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยในยคุปัจจบุนั,” ใน เอกสารการสัมมนา 
 ทางวิชาการเร่ือง ขนบการสร้างสรรค์และการน าเสนอจิตรกรรมไทยประเพณี, 

 วนัท่ี ๑๑ – ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๖.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๖. 
ปุ้ ย ฉายแสง. มิลินทปัญหาฉบับพร้อมด้วยอรรถกถาฏีกา.กรุงเทพฯ: บตุร ส.ธรรมภกัดี, 

 ๒๕๑๘. 
น. ณ ปากน า้(นามแฝง).จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์.กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๒๕. 
นิธิ เอียวศรีวงศ์.ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัตศิาสตร์ต้น 

 รัตนโกสินทร์,พิมพ์ครัง้ท่ี ๔.กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกนั, ๒๕๕๕. 
นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว.ศิลปกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับชาดกในพุทธศาสนา พ.ศ.๒๐๐๐ – ๒๔๐๐.  



๓๙๓ 
 

 

 กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,๒๕๕๒. 
นิดดา หงษ์ิวิวฒัน์,ทศชาตชิาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง .กรุงเทพฯ: แสดงแดดเพ่ือนเด็ก,๒๕๕๒. 
นิยะดา  เหลา่สนุทร.ปัญญาสชาดก.กรุงเทพฯ: แมค่ าฝาง, ๒๕๓๘. 
นคร  พจนวรพงษ์. ข้อมูลประวัตศิาสตร์การเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๔. กรุงเทพฯ : ขวญันคร, 

 ๒๕๔๙. 
นคร พนัธุ์ณรงค์, “ การเจรจาและข้อตกลงระหวา่งรัฐบาลสยามกบัรัฐบาลองักฤษเก่ียวกบัหวัเมือง 

 ชายแดนลานนาไทยพมา่ สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ระยะพ.ศ.  
 ๒๔๒๘ – ๒๔๓๘ ” . วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต วิทยาลยัวิชาการศกึษา  
 ประสานมิตร, ๒๕๑๖. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. ความคิด ความรู้ และอ านาจการเมืองในการปฏิวัตสิยาม ๒๔๗๕,  
 พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ .กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกนั, ๒๕๔๖.  

นริศรานวุตัิวงศ์,สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา  และสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
 กรมพระยาด ารงราชานภุาพ,สาสน์สมเดจ็,เลม่ท่ี ๒๒.กรุงเทพฯ : คลงัวิทยา, ๒๔๙๙. 

นิรมล สธุรรมกิจ. สังคมกับเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๔๕) .  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.  
เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว, “ บทบาทของสิ่งพิมพ์ในการรวมล้านนาเข้าเป็นสว่นหนึง่ของรัฐสยาม,”  

 วารสารไทยศึกษา ๗, ๑ (กมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม ๒๕๕๔ ) : ๑ – ๓๑. 
นายมี มหาดเล็ก. กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้า 

 เจ้าอยู่หัว.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, ๒๕๓๐. 
บญุเสริม สาตราภยั และ ลงัศติ จนัทนโพธ์ิ. อดีตลานนา.กรุงเทพ : ส านกัพิมพ์เรืองศิลป์, ๒๕๒๔. 
ปงสนุก: คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์.กรุงเทพฯ: อษุาคเนย์, ๒๕๕๐. 
ปฐม ตาคะนานนัท์.คณะสงฆ์สร้างชาตสิมัยรัชกาลที่ ๕ .กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๑. 
ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู.ภาษาของจิตรกรรมไทย: การศึกษารหัสของภาพ 
 และความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของจิตรกรรมพุทธศาสนา 

ต้นรัตนโกสินทร์.กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
๒๕๓๖. 

ปลายอ้อ  ชนะนนท์.  “ บทบาทนายทนุพอ่ค้าท่ีมีตอ่การก่อและขยายตวัของทนุนิยมภาคเหนือของ 
 ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๕๒๓” .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๙.  



๓๙๔ 
 

 

 
ปลายอ้อ  ชนะนนท์. พ่อค้ากับพัฒนาการทุนนิยมในภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัสงัคม  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๐. 
ประคอง กระแสชยั, “วรรณกรรมล้านนาไทยเร่ืองพรหมจกัร : การศกึษาเชิงวิเคราะห์,”  

 .วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๒๔. 

ปวีณา วงัมี. “รัฐไทยกบัการกลอ่มเกลาทางการเมืองผา่นแบบเรียนในชว่ง พ.ศ.๒๔๗๕  -  
 ๒๔๘๗,”.วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์  
 คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 

ผาสกุ  พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ,พิมพ์ครัง้ท่ี ๓.  
 เชียงใหม:่ ส านกัพิมพ์ซิลค์เวอร์ม, ๒๕๔๖. 

เพ็ญสภุา สขุคตะ ใจอินทร์ และเพญจวรรณ พลประเสริฐ,ภาพพระบฏ วัดพระยืน(มปท.,มปป.) 
 .(เอกสารอดัส าเนา). 

ไพโรจน์ ไชยเมืองช่ืน,บรรณาธิการ.๒ ฟากแม่วัง ๒ ฝ่ังนครล าปาง. ล าปาง: เทศบาลนครล าปาง, 
 ๒๕๕๑. 

พระครูพทุธิธรรมโสภิต. ประวัตวัิดปงสนุกเหนือ และประวัต,ิบันทกึครูบาอาโนชัยธรรม 

 จินดามุนี .ม.ป.ท.,๒๕๕๐. 
พระครูอภิวงค์ อภิว โส.ต านานเมืองแจ้ห่มและประวัตวัิดอักโขชัยคีรีโดยย่อ. ม.ป.ท., มปพ. 

 .(เอกสารอดัส าเนา). 
พระธรรมปิฏก( ป.อ.ปยตุโต).ก้าวไปในบุญ.กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๒. 
พระธรรมราชานวุตัร(ฟ ูอตฺตสิวเถระ). มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร ส านวนเอก 

 .กรุงเทพฯ: ส านกังาน ส.ธรรมภกัดี,๒๔๙๘. 
พระธรรมวิมลโมลี.  “ จดหมายประวตัิศาสตร์ของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เร่ืองการสร้างวิหาร 

 พระเจ้าตนหลวง,” ใน ประวัตศิาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา, 
 สจุิตต์ วงษ์เทศ,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มตชิน,๒๕๓๘. 

พระราชสมัภารากร. นิราศเชียงใหม่ ( มปพ.,มปพ,)(พิมพ์เป็นท่ีระลกึเน่ืองในงานพระราชาทาน 
 เพลิงศพท้าวอนงค์  รักษา(พร้อง ทองเจือ) ณ ศาลาวดัธาตทุอง กรุงเทพฯ, 
 วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑) 

พระรัตนปัญญาเถระ.ชินกาลมาลีปกรณ์,แปลโดย แสง มณวิทรู .เชียงใหม่: มปท,๒๕๑๐. 



๓๙๕ 
 

 

 
พรรณเพ็ญ เครือไทย. “ค าสอนอานิสงส์” ใน มรดกค าสอนเชียงใหม่ ภาค ๒ : หลักค าสอน. 

 เชียงใหม:่ นพบรีุการพิมพ์, ๒๕๔๐. 
พิชิต อคันิจและคณะ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย.เชียงใหม ่: 

  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๑. 
พิริยะ ไกรฤกษ์ และเผา่ทอง ทองเจือ. ศิลปกรรมหลัง พ.ศ.๒๔๗๕.กรุงเทพฯ : 
 สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 
ไพโรจน์  สมร. จิตรกรรมฝาผนังอีสาน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, ๒๕๓๒. 
พรรนิภา  อพิญชพงศ์. “เจ้าไพร่กบัการเปล่ียนแปลงในสงัคมล้านนา ระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๒๗ –  
  ๒๔๗๖” .วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสานมิตร, ๒๕๓๕. 
พนูพร พลูทาจกัร.“การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการตดัสินเส้นทาง 

 รถไฟสายเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๘๔” .วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  
 มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๐. 

พระมหาบญุทนั อานนฺโท (พาหา). “การศกึษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองเวสสนัดรชาดก ศกึษาเฉพาะทาน 
 บารมี”.วิทยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสนามหาบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐. 

พระมหาพีระพงษ์  พยคักาฬ.“ ความสมัพนัธ์ระหวา่งวดักบัชมุชนในการจดัการการเทศน์มหาชาติ 
 ของล้านนา” .วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาการศกึษานอกระบบ  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๙. 

พระมหาสิงห์ค า รักป่า.“การศกึษาวิเคราะห์คมัภีร์อานิสงส์ล้านนา” .วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๓. 

ภาณพุงษ์ เลาหสม และชยัยศ อิษฏ์วรพนัธุ์. เปล่ียนพืน้ แปลงภาพ ปรับรูป ปรุงลาย. 
 กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๙. 
ภาณพุงษ์  เลาหสม.จิตรกรรมฝาผนังล้านนา.กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑. 
ภมูิใจ ศภุพฤกษพงศ์.“จิตรกรรมฝาผนงัวดัเกาะวาลกุาราม จงัหวดัล าปาง: “ฝีมือศิษย์ ฝีมือครู” 

 กรณีศกึษาเพ่ือเปรียบเทียบความสมัพนัธ์กบัจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดับญุวาทย์ 
 วิหาร จงัหวดัล าปาง,”.สารนิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  



๓๙๖ 
 

 

 สาขาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๙. 
มณี พยอมยงค์.“ วิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาตฉิบบัภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ 

 และภาคใต้”.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๑๙. 

มชัฌิมา วีรศลิป์.“การศกึษาวรรณกรรมล้านนาเร่ืองเวสสนัตรชาดก ส านวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง”.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๔๙. 

มงคล กลิ่นบปุผา.“ การเปล่ียนแปลงและความสืบเน่ืองของรูปแบบและการใช้ภาพจิตรกรรมตาม 
 คตมิหาชาตชิาดกในเขตเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง” .วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภมูิภาคศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๖. 

มณี พยอมยงค์.ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย.เชียงใหม:่   
 โครงการศนูย์สง่เสริมศลิปวฒันธรรม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๒๙. 
                   .ประวัตแิละวรรณคดีล้านนาไทย.กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, ๒๕๒๕. 
มาร์โก ทาเก-เมคมอร์แรน. “ประวตัแิละพฒันาการของการค้าขายในล าปางตัง้แตป่ลาย 

 คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ ถึง ค.ศ.๑๙๓๙,” วารสารมนุษยศาสตร์ ๑, ๑ 
 ( กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๒๗) : ๑ – ๔๖. 

มาลินี คมัภีรญาณนนท์. ประวัตศิาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่น.นครปฐม:   
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๓๒. 

มหามกฏุราชวิทยาลยั. มิลินทปัญหาฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ:   
 มหามกฏุราชวิทยาลยั,๒๕๔๗. 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจไทย .นนทบรีุ:   
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๓ . 

มหาเวสสนัดรชาดก.พระนคร: ครุุสภา, ๒๕๑๗. 
มหาเวสสันดรชาดกส านวนเทศนา ๑๓ กัณฑ์.กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร,๒๕๑๔. 
มลฤดี สายสิงห์, “จิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวง วดัพระธาตลุ าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง” ใน  

 วัดพระธาตุล าปางหลวง, ศกัดิช์ยั สายสิงห์ บรรณาธิการ.  
 กรุงเทพฯ: ส านกัศลิปากรท่ี ๗ นา่น กรมศลิปากร,๒๕๕๕. 

แมชี่วิมตุยิา (สภุาพรรณ ณ บางช้าง). จักกวาฬทีปนี: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า.  



๓๙๗ 
 

 

 กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว.), ๒๕๕๔. 
ยทุธพร นาคสขุ. “ วงกลองคมุ(วงกลองชมุ) : วงกลองท่ีถกูลืม,”  ใน ซาวห้าขวบเข้า หมู่เฮาชาว 

 พืน้บ้านล้านนา, ภเูดช แสนสา,บรรณาธิการ.เชียงใหม่: นพบรีุการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
             .“ ค าพมา่ในภาษาและวรรณกรรมล้านนา ” ใน  ประวัตพิระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุ 

 ตะโก้งจ าลอง ( พระธาตุแช่แห้งน้อย ) และต านานพระธาตุเจ้าตะโก้ง  
 ( พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ) .เชียงใหม:่ ดาวคอมพิวกราฟิก, ๒๕๕๐. 

ยพุิน เข็มมกุด์,บรรณาธิการ. ตัง้ธรรมหลวง: เทศน์มหาชาตล้ิานนา .เชียงใหม่:   
 บีเอสดี การพิมพ์, ๒๕๔๓. 
ราชบณัฑิตยสถาน. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑติยสถาน : จัดพมิพ์ตามต้นฉบับ 

 หลวง,เลม่ ๑.กรุงเทพฯ:  ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๐. 
รังสรรค์  ธนะพรพนัธุ์. กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์ 

 เชิงประวัตศิาสตร์เศรษฐกิจการเมือง ๒๔๗๕ – ๒๕๓๐ . กรุงเทพฯ:   
 โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๖. 
 . ระบบเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปัญหา. กรุงเทพฯ:   

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕.  
รัตนาพร  เศรษฐกลุ. หน่ึงศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ พ.ศ.๒๔๔๒  - ๒๕๔๒.  

 กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, ๒๕๔๗. 
 . ประวัตศิาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่ – ล าพูน. กรุงเทพฯ:   

 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั ( สกว.), ๒๕๕๒. 
โรเบร์ิต อี เอลสนั. “ภาวการณ์พานิชย์ระหวา่งประเทศ รัฐ และสงัคมอนัสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลง 

 ด้านเศรษฐกิจและสงัคม,” ใน ประวัตศิาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ฉบับเคมบริดจ์ เล่มสาม จากประมาณ ค.ศ.๑๘๐๐ ถึงทศวรรษ ๑๙๓๐, 
 นิโคลาส ทาร์ลิ่ง บรรณาธิการ,แปลโดย มทัา เกษกมล และมทันี เกษกมล. กรุงเทพฯ:   
 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว.), ๒๕๕๒. 

ลมลู จนัทน์หอม. ตัง้ธรรมหลวง: เทศมหาชาตล้ิานนา.เชียงใหม:่ โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๔๓. 
                    . วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา. เชียงใหม่: สริุวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๘. 
ล้อม เพ็งแก้ว. คู่มือร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของครุุสภา, ๒๕๒๗. 
วชัรวีร์ วชิรเมธี,พระ.ประวัติและต านานวัดบวกครกหลวง  
 เชียงใหม:่ ดาวคอมพิวกราฟิก, ๒๕๕๐. 



๓๙๘ 
 

 

 
วรรณิภา ณ สงขลา และคณะ.“รายงานการส ารวจจิตรกรรมฝาผนงั,” ใน จิตรกรรมวัดบุญวาทย์ 

 วิหาร. มปท.,๒๕๓๒. (ท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสสมโภชพระเจ้าตนหลวง, 
 วนัท่ี ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒) 

วิจิตร วอ่งวารีทิพย์, “การจารึกความทรงจ าของท้องถ่ิน : สิ่งท่ีปรากฏในพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ,” 
  ไทยคดีศึกษา ๔, ๑ (ตลุาคม ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐): ๘๔ – ๑๓๑.  

วินยั ปราบริป,ู “ ตวัตนศลิปินหนานบวัผนั รูปแบบอตัลกัษณ์ส าคญับนจิตรกรรมฝาผนงัวดัภมูินทร์ 
 และวดัหนองบวั จงัหวดันา่น” ศิลปวัฒนธรรม ๒๙, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) : 
 ๔๘ – ๕๑. 

วิถี พานิชพนัธ์.“จิตรกรรมบนผืนผ้าท่ีวดัทุง่คา อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง” จดหมายข่าวล้านนาคดีศึกษา  
 ๒, ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๓๐) : ๒๔ – ๒๕. 

                   . “คณุยา่เลา่วา่” ใน อนุสรณ์คุณย่าแดง พาณิชพันธ์. เชียงใหม่:   
 ดารารัตน์การพิมพ์ , ๒๕๓๑. 
วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, “พระบฏ : จิตรกรรมไทยท่ีถกูลืม,” วารสารอักษรศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ๗, ๑ (๒๕๒๖ – ๒๕๒๗) : ๑๓๗ – ๑๓๘.  
วิยะดา ทองมิตร. จิตรกรรมแบบสากล สกุลช่างขรัวอินโข่ง. กรุงเทพ: เมืองโบราณ, ๒๕๒๒. 
วรลญัจก์  บณุยสรุตน์ั. วิหารล้านนา . กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๔. 
วิรัช นิยมธรรม และอรนชุ นิยมธรรม. เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมพม่า 
 พิษณโุลก: ตระกลูไทย, ๒๕๕๑. 
เวสสันตรทีปนี .กรุงเทพฯ: ส านกัราชเลขาธิการ, ๒๕๔๑. 
วรรณา ค าปวนบตุร. “ อโุบสถและวิหารสกลุชา่งล าปาง พ.ศ. ๒๔๔๔ – ปัจจบุนั,  ”  

 .วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๑. 

วสิน ทบัวงศ์, “คามสมัพนัธ์ระหวา่งเชียงใหม ่– สยาม – พมา่ พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๑๓,”.วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์ศกึษา  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๔. 
วราภรณ์  เรืองศรี. “ การค้ากบัเครือขา่ยความสมัพนัธ์ของกลุม่ชาตพินัธุ์ในล้านนาก่อนการ 
 สถาปนาระบบเทศาภิบาล,” .วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาประวตัศิาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๐. 



๓๙๙ 
 

 

 
วิทลูย์ ทานชุิต. “การปฏิรูปการศกึษาในมณฑลพายพั ( พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๗๖ ) ,” .วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๘. 
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “การศกึษาเชิงวิเคราะห์ท่ีมาของสมดุภาพไตรภมูิ,”.วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒. 
ศรีเลา เกษพรหม. ประเพณีชีวิตเมือง.เชียงใหม:่โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๔๔. 
ศกัดิช์ยั สายสิงห์.ศิลปะล้านนา (เอกสารค าสอนรายวิชา ๓๑๗ ๔๐๕).กรุงเทพฯ:   

 ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๖. 

                    . รายงานการวิจัยเร่ืองเมืองล าพูนจากหลักฐานทางโบราณคดี ศิลปะ 
 และเอกสารทางประวัตศิาสตร์ .กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ  
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๕๒. 
                   .งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ .กรุงเทพฯ: มตชิน,๒๕๕๑. 
ศกัดิศ์รี แย้มนดัดา.วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 
ศริาพร ฐิตะฐาน.ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน.กรุงเทพฯ:   
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓. 
สมาคม IMPECT. หนังสือองค์ความรู้และภูมิปัญญาชนเผ่าปกาเกอะญอ . มปท:   
 โครงการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินในระดบัประถมศกึษาชนเผา่ปกาเกอะญอ, 
 ๒๕๓๘ . 
สมโชต ิ  อ๋องสกลุ.รายงานการวิจัยเร่ืองประวัตศิาสตร์วัฒนธรรมในลุ่มน า้วัง.เชียงใหม:่   

 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต,ิ ๒๕๔๘. 
สรัสวดี  อ๋องสกลุ. วัฒนธรรมและการเมืองล้านนา,   พิมพ์ครัง้ท่ี  ๒.กรุงเทพฯ:     

 บริษัทต้นอ้อ  ๑๙๙๙   จ ากดั,  ๒๕๔๒.  
                  . “ การปฏิรูปการศกึษาในล้านนา : การสร้างเอกภาพแหง่ชาติ,”  

 ศึกษาศาสตร์สาร  ๑๐, ๒ – ๔ ( ตลุาคม ๒๕๒๔ – กนัยายน ๒๕๒๕) : ๒๙ – ๔๘. 
 . หลักฐานประวัตศิาสตร์ล้านนาจากเอกสารคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา :  

โครงการปริวรรตคัมภีร์ใบลานและพับหนังสาจากอักษรธรรมล้านนาเป็น
อักษรไทยกลาง .เชียงใหม่  :  คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชียงใหม,่ ๒๕๓๔. 



๔๐๐ 
 

 

 
 

สรัสวดี  อ๋องสกลุ.ประวัตศิาสตร์ล้านนา,พิมพ์ครัง้ท่ี ๔. กรุงเทพฯ:   
 อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง,๒๕๕๒. 

สายชล   สตัยานรัุกษ์. ความเปล่ียนแปลงในการสร้าง “ชาตไิทย”และ “ความเป็นไทย”     

 โดยหลวงวิจิตรวาทการ.กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มตชิน, ๒๕๔๕. 
 . รายงานการวิจัยเร่ืองประวัตศิาสตร์วิธีคิดเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรม 

 ไทยของปัญญาชน พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๕๓๕ . เชียงใหม่ : ภาควิชาประวตัิศาสตร์  
 คณะมนษุย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๕๐. 

สายฝน น้อยหีด. เจ้าพ่อบุญวาทย์กับวิวัฒนาการเมืองล าปาง พ.ศ.๒๔๐๐ – ๒๔๖๕ . ล าปาง:   
 สมาคมนกัเรียนเก่าบญุวาทย์วิทยาลยั, ๒๕๕๐. 

ส านกัศลิปากรท่ี ๗  นา่น. รายงานเบือ้งต้นภูมิหลังเมืองน่าน. นา่น:   
 โครงการสืบค้นแหลง่วฒันธรรมลุม่แมน่ า้นา่น – แมน่ า้ว้า  
 โดยประชาชนมีสว่นร่วม, ๒๕๔๙. 

สน สีมาตรัง.“จิตรกรรมฝาผนงัสกลุชา่งไทยล้านนาในฐานะเป็นเพชรน า้หนึง่ของวงการจิตรกรรม 
 ฝาผนงัไทยท่ีถกูลืม,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ๓, ๑  
 (กรกฎาคม –ธนัวาคม ๒๕๒๒) : หน้า ๔๙. 

 . โครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังล้านนา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๒๖. 
สมคดิ จิระทศันกลุ. วัด : พุทธสถาปัตยกรรมไทย.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

 ๒๕๔๔. 
สมบตั ิจนัทรวงศ์. “มหาชาติค าหลวง: ความหมายทางการเมือง,” ใน ความคิดทางการเมือง 

 กับสังคมไทย , สมบตั ิจนัทรวงศ์ และชยัอนนัต์ สมทุวณิช,บรรณาธิการ. 
 กรุงเทพมหานคร: สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓. 

สมบตั ิมัง่มีสขุศริิ.“หากพระเวสสนัดรไมไ่ด้ประสตูกิลางตลาด” ด ารงวิชาการ ๕, ๖ (มกราคม –  
  มิถนุายน ๒๕๔๙) :  ๑๗๐ – ๑๘๖. 
สมหมาย เปรมจิตต์.มหาเวสสนัดรชาดกวิเคราะห์ทางสงัคมและวฒันธรรม.กรุงเทพฯ:   

 มลูนิธิโตโยต้า, ๒๕๔๔. 
สยาม ราชวตัร, “เวสสนัตรปัญหา : การวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์แนวพทุธ” มนุษยศาสตร์สาร  

 ๙ , ๒(กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๑) : ๑๒ – ๓๒. 



๔๐๑ 
 

 

สนัต ิเล็กสขุมุ.จิตรกรรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ : ความคิดเปล่ียน การแสดงออก 

 ก็เปล่ียนตาม.กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘. 
สนัต ิเล็กสขุมุ.ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย – ล้านนา ,พิมพ์ครัง้ท่ี ๕. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

 ๒๕๕๐. 
                   . ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘. 
สิงฆะ วรรณสยั. ปริทัศน์วรรณคดีล้านนาไทย. เชียงใหม:่ โครงการต าราคณะมนษุยศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๒๓. 
 . โคลงเร่ืองมังทรารบเชียงใหม่,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒.กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 
 ๒๕๒๒. 
สืบพงษ์ วรรณชาต.ิ วรรณคดีชาดก.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒. 
สจุริตลกัษณ์  ดีผดงุ, “ รายงานภาคสนาม: กะเหร่ียงบ้านห้วยฮอ่มนอก ต.ทาขมุเงิน อ.แมท่า จ. 

 ล าพนู ” ภาษาและวัฒนธรรม  ๑๒, ๑ ( มกราคม – มิถนุายน  ๒๕๓๖ ): ๕ – ๑๖. 
สมหวงั อินทร์ไชย, “การศกึษาเปรียบเทียบปฐมสมโพธิกถาภาษาบาลีฉบบัล้านนากบัฉบบัภาค 
 ภาคกลาง,” .วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๔. 
สิทธิพร เนตรนิยม, “งานประดบักระจกในมณัฑเลย์ : ภาพสะท้อนความสมัพนัธ์และความ 
 เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมพมา่ระหวา่งสมยัราชวงศ์คอนบองตอนปลายถึง 
 สิน้สมยัอาณานิคม (พ.ศ.๒๓๖๐ – ๒๔๙๑),”.วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภมูิภาคศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๖. 
สรุชยั จงจิตงาม, “แนวคดิเร่ืองความจริงในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์” .วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๘. 
สิทธ์ิ  ชชูาติ. “ วิวฒันาการเศรษฐกิจหมูบ้่านในภาคเหนือของประเทศไทย,” .วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 การศกึษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๓. 
สลิลทิพย์  ตียาภรณ์. “ งานชา่งไทใหญ่ : การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารวดัท่าข้าม  
 อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่”.สารนิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖. 



๔๐๒ 
 

 

 
 
สภุาพร มากแจ้ง.“มาเลยยเถวตเถรวตถ ุ: การตรวจช าระและการศกึษาเชิงวิเคราะห์,” . 

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๑. 

สชุาต ิเถาทอง. จิตรกรรมฝาผนังริมฝ่ังทะเลตะวันออกของไทย.กรุงเทพฯ:   
 ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๔. 

สภุาพรรณ  ณ บางช้าง.ประวัตวิรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา.กรุงเทพฯอ  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,๒๕๒๖. 

 .มหาชาตแิละประเพณีการเทศน์มหาชาติ.กรุงเทพฯ:   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๒. 

 .วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายสุตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย.กรุงเทพฯ:   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๓๓. 

สมุาลี เอกชนนิยม.ฮูปแต้มในสิมอีสาน : งานศิลป์สองฝ่ังโขง.กรุงเทพฯ : ศลิปวฒันธรรม, 
 ๒๕๔๘. 
สรุชยั จงจิตรงาม. “พระบฏวดันาคตหลวง : การค้นพบใหมข่องจิตรกรรมล้านนา,” เมืองโบราณ  

  ๓๔, ๓ ( กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๕๑) : ๑ – ๖. 
สรุพล ด าริห์กลุ. ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง : องค์ประกอบส าคัญของเมืองในดินแดนล้านนา 

 . กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๔๙. 
สรุศกัดิ ์เจริญวงศ์. วิถีไทยในภาพพระบฏ. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร,๒๕๒๗. 
 . สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ์ “สมเดจ็ครู”  
 นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม. กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๙. 
สรุสวสัดิ ์ ศขุสวสัดิ์,ม.ล.. “มหาเวสสนัดรชาดกบนทบัหลงัปราสาทตาพรหมท่ีตนเล บาตี,” ใน  

 ประวตัิศาสตร์ศลิปะท่ีต้องจารึก:  รวมบทความวิชาการด้านประวตัศิาสตร์ศลิปะ  
 เน่ืองในโอกาสเกษียณอายรุาชการ รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์,  
 วารุณี โอสถารมย์ บรรณาธิการ .กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง,๒๕๕๐. 

 . ศิลปะในประเทศพม่า. กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔. 
สริุยา  รัตนกลุ. นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์.นครปฐม: สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรม   

 มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๑. 



๔๐๓ 
 

 

 
 
สริุยา สมทุคปุติ ์และคณะ. การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเวดร้อยเอ็ด.นครราชสีมา:   
 ห้องไทยศกึษานิทศัน์ ส านกัวิชาเทคโนโลยรสงัคมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี, 
 ๒๕๔๓. 
สวุรรณา สถาอานนัท์. เมตตาธรรม – ความเป็นธรรมในเวสสันดรชาดก.กรุงเทพฯ:   
 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว.),๒๕๕๑. 
สวุิภา จ าปาวลัย์ และชปันะ ป่ินเงิน. การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา.เชียงใหม่:   

 สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยเชียงใหม,่ ๒๕๕๓. 
เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต์.นิทานพืน้บ้านเปรียบเทียบ.กรุงเทพฯ:   

 ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ๒๕๓๓. 
เสมอชยั พลูสวุรรณ. สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถงึ ๒๔.  
 กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 
หนว่ยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมศลิปกรรมท้องถ่ินจงัหวดัล าปาง.สภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมใน 

 จังหวัดล าปาง ,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒. ล าปาง: วิทยาลยัครูล าปาง, ๒๕๔๓. 
หนานแก้วเมืองบรูพ์ (พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั). ลิลิตพายัพ,  
 พระนคร : โรงพิมพ์ไทย,๒๔๗๒.(พิมพ์ในการกศุลเม่ือพระต ารวจเอก  
 เจ้าพระยาศภุนิมิตรถึงอสญักรรมมาถึงปัญญาสมวาร  

 วนัท่ี ๑๒ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๗๒.) 
หนึง่ฤดี โลหผล. กาลิเลโอ คินี กับสีสันตะวันออก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 

 ๒๕๔๗. 
หลวงวิจิตรวาทการ, หลวงวิจิตรวาทการ. “นาฏศลิป์” ใน ร าลึก ๑๐๐ หลวงวิจิตรวาทการ  

 บทคัดสรรว่าด้วยชีวประวัตแิละผลงาน,พิมพ์ครัง้ท่ี ๒. 
 กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, ๒๕๔๑. 

อคนิ รพีพฒัน์.วัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ. 
 กรุงเทพฯ: ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร,๒๕๕๑. 

อภิรมย์ สีดาค า และ เสริมศิลป์  สภุเมธีสกลุ.“ วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย” วรรณคดีบาลี.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,๒๕๕๒. 

อิทธิพล ตัง้โฉลก.ทศวรรษภาพพมิพ์.กรุงเทพมหานคร:  ม.ป.พ. ,๒๕๓๕. 



๔๐๔ 
 

 

 
 
อดุม รุ่งเรืองศรี. คร่าวส่ีบท ฉบับสอบทาน และค าจ่มของพระญาพรหมโวหาร .เชียงใหม:่  
 ส านกัสง่เสริมศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๔. 
 . พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง.เชียงใหม:่ ภาควิชาภาษาไทย  
 คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๗. 
 . เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง .เชียงใหม:่ ส านกังานกองทนุเพ่ือสงัคม  

 ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือขา่ยสืบสานภมูิปัญญาล้านนาของ 
 โฮงเฮียนสืบสานภมูิปัญญาล้านนา, ๒๕๔๕. 

อดุม รุ่งเรืองศรี. วรรณกรรมล้านนา.กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,๒๕๔๖. 
อรรถจกัร    สตัยานรัุกษ์. การเปล่ียนแปลงสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการทาง 

 การเมืองในภาคเหนือของไทยหลังสงครามโลกครัง้ท่ี ๒. เชียงใหม่:   
 ภาควิชาประวตัิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๓๔. 
อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว และเดวิด  เค. วยัอาจ. ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ , พิมพ์ครัง้ท่ี  ๒. 
 เชียงใหม ่:  ซิลค์เวอร์มบคุส์, ๒๕๔๓. 
อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว. โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดล้านนา. 

 เชียงใหม ่: แสงศลิป์, ๒๕๔๙. 
อานนัท์ กาญจนพนัธ์. “พฒันาการเศรษฐกิจของหมูบ้่านในล้านนา(๒๓๕๐-๒๔๙๐),” ใน  

 พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา.เชียงใหม:่ศนูย์หนงัสือเชียงใหม่, 
 ๒๕๒๗. 

อ านาจ เย็นสบาย. ประวัตศิาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ:   
 กรมการฝึกหดัครู, ๒๕๒๔. 

เอกรินทร์ พึง่ประชา. “ส.ธรรมภกัดี : อดีตราชาคลงัพระพทุธธรรมแหง่สยามประเทศ  
 ยา่นถนนข้าวสาร,” ศิลปวัฒนธรรม ๒๔, ๗ (พฤษภาคม ๒๕๔๖) : ๑๐๒ – ๑๑๓. 

อเนก นาวิกมลู.ประวัตกิารถ่ายรูปยุคแรกของไทย. กรุงเทพฯ : สารคดีภาพ, ๒๕๔๕. 
เอมอร ชิตตะโสภณ. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมล้านนากับวรรณกรรมประจ าชาติ.  

 เชียงใหม ่: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๓๓. 
ฮนัส์  เพนส์   ,พรรณเพ็ญ  เครือไทย  และชปันะ  ป่ินเงิน. “ จารึกวดัพระธาตลุ าปางหลวง   
 พ.ศ. ๒๐๔๖ ,” ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ : จารึกเมืองล าปาง.เชียงใหม่:   



๔๐๕ 
 

 

 สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยั เชียงใหม่, ๒๕๔๗. 
 

ภาษาต่างประเทศ 
Archibald Ross Colquhoun . Among the Shans. London: Field and Tuer,1885. 
Bhikku Nakorn Khemapãlì M.A. ( Phra Rajratanamoli). The Critical Edition of  

 the Vessantaradìpanì ,Research Scholar Nava Nalanda Mahavihara Nalanda  
 .Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalai University, 2006. 

Bock, Carl. Temple and Elephant: Traveis in 1881 – 1882 . London: Sampson Law 
 , Marton ,Searle and Rivington, 1884. 

Bode, M.H. .The Pali Literature of Burma.London: Royal Asiatic Society, 1909. 
C. Zimmerman, Carle. Siam Rural Economic Survey (1930-1931)  
 .Bangkok: White Lotus, 1999. 
Collins, Steven. Nirvana and Other Buddhist Felicities: Utopias of Pali Imaginaries  

 .Cambridge: Cambridge University Press,1998. 
Cone ,Margaret and Richard F. Gombrich. The Perfect Generosity of Prince  

 Vessantara. Oxford: Clarendon Press,1977. 
Cowell, E.B. .The Jataka or Stories of the Buddha’s former Births .Delhi: Cosmo  

 Publication,1973. 
Freeman, J.H. . An Oriental Land of the Free .Philadelphia: The Westminster Press 
 ,1910. 
Gordon H. Luch. Old Burma Early Pagan, Vol.1,2,3. New York : J.J August’N,1969. 
Green, Alexandra.“Narrative modes in late seventeenth to early nineteenth century  

 Burmese wall paintings,” in Burma: Art and Archaeology 
 , Alexandra Green and T, Richard Blurton, Editer  
 .Chicago: Art Media Resources,2002.,p.67 – 76. 

 . “Religions Networking  and Upstream Buddhist Wall Painting in  
Seventeenth – and Eighteenth – Century Burma, ” in Secondary  Cities and 

Urban Networking in the Indian Ocean Realm, Kenneth R. Hall, Editor  
.USA: Lexington Books, 2008.    



๔๐๖ 
 

 

Green, Gillian. "Verging on Modernity: A Late Nineteenth-Century Burmese Painting on 
 Cloth Depicting the Vessantara Jataka" Journal of Burma Studies – Volume 

16.1 .Center for Burma Studies, Northern Illinois University, 2012 
, 79 -121. 

Griswold, A.B. Wat Pra  Yun  Reconsidered .Bangkok:The Siam Society, 1975. 
Guthrie, Elizabeth. “A Study of the History and Cult of the Buddhist Earth Deity in  

 Mainland Southeast Asia” .Ph.D. Dissertation, University of Canterbury, 
 Christchurch.  

Holt S. Hallet. A Thousand Miles on an Elephant in the Shan States .Bangkok:  
 White Lotus.1988. 

Hutt, Julia. Understanding Far eastern  Art .New York: E.P. Dutton,1987. 
Jules David Prown, “ Mind in Matter: An Introduction to Material  Culture  

 Theory and Method,” Chicago Journals ,Vol. 17, No. 1 (Spring, 1982) 
 : 1-19. 

J.Brailey, Nigel. “The Origin of the Siamese forward Movement in Western Laos  
 1850  - 1892”.Ph.D. thesis ,University of London ,1968. 

Jory, Patrick. “A History of Thet Maha Chat and Its Contribution to a Thai Political  
 Culture,” .Doctorial Dissertation: Australian National University,1996. 
Khin Maung Nyunt, An Outline of History of Burma Literature: Pagan Period to Kan- 

 Baung Period . Michigan: Ca pe Biman, 1999. 
Lilian Johnson Curtis. The Laos of North   Siam . Philadelphia: Westminster Press 
 , 1903. 
Macarty, James .Surveying and Exploring in Siam. Bangkok: White Lotus, 1994. 
May, le. Reginald, An Asian Arcady: the land and peoples of Northern Siam  
 .Bangkok: White Lotus, 1986. 
Maranzi, L. Ceylon Preservation of Paintings.Paris, July 1972. 
McGilvary, Daniel. A Half Century among the Siamese and the Laos  
 .New York: Fleming H. Revel Company, 1992. 
 



๔๐๗ 
 

 

Munier, Christophe and Myint Aung. Burmese Buddhist Murals, Volume 1 – Epigraphic  

 Corpus of the Powin Taung Caves. Thailand: White Lotus, 2007. 
O’conner, V.C. Scott . Mandalay and Other  Cities of The Past in Burma 

 .London : Hanchison & Co.,1907. 
Payup University Archives. The Foreing Missionary Maggazine,July,1873,. 
Picron-Bautze,Claudine. The Buddhist Murals of Pagan. Bangkok: Orchid Press, 2003. 
Ranard, Andrew. Burma Painting : Linear and Lateral History 

 .Bangkok: Silkworm Books,2009. 
Sethakul, Ratanaporn.“Political, Social and Economic Changes in the Northern States of  

Thailand, Resulting from the ChiangMai  Treaties of 1874 and 1883.”.Ph.D. 
dissertation, Northern Illinois University, 1989. 

Starling, Lucy. Dawn Over Temple Roofs . New York: World Horizons, 1961. 
Taylar, Hugh. Missionary Autobiography . Chaingmai: Payap University Archives,n.d.. 
Than Tun. The Royal Order of Burma,Part 1. Kyoto: Center of South East Asia  
 Studies,Kyoto University,1983. 
The Arts of Enlightenment : Buddhist Manuscripts from Himalayasa ,India, China, 

 Japan and South- East Asia.London : An exhibition to coincide with Asian  
 Art in London,30 October – 21 November 2008. 

U  Aye Myint. Burmese Design Through Drawings .Bangkok: Silpakorn  University, 
 1993.  

V.FausbÜll, Buddhist Birth Story, Vols.V, Translate by T.W.Rhys Davids  
 London: Trbner & Ludgate Hill, 1980. 



๔๐๘ 
 

 

ประวัตผู้ิวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล  วา่ท่ีร้อยตรีชาญคณิต อาวรณ์ 
ท่ีอยู่   ๒๘ หมู ่๙ ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล าปาง ๕๒๑๒๐ 
 
ประวัตกิารศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๗  ศลิปบณัฑิต วิชาเอกศลิปะไทย  
  คณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  วิชาโทภาษาพมา่ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ. ๒๕๕๐ ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ ศกึษาตอ่ระดบัปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
  สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะไทย  

 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร  
 
ประวัตกิารท างาน 
 พ.ศ.๒๕๕๑ นายชา่งศลิปกรรม ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ ทา่วาสกุรี กรุงเทพฯ 
 พ.ศ.๒๕๕๑ เจ้าหน้าท่ีศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัโยนก จ.ล าปาง 
 พ.ศ.๒๕๕๑ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถ่ิน 
   คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	chapter7
	bibliography

