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สิโรตม์ ภินัน ท์รัช ต์ธร: ศิลปกรรมของชาวมอญสมัย รัตนโกสิน ทร์ ใ นภาคกลางของ
ประเทศไทย. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี และศ. เกียรติคณ
ุ ดร.สันติ
เล็กสุขมุ . ๓๓๔ หน้ า.
วิทยานิพนธ์ นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารู ปแบบ ความหมาย คติความเชือ และวัฒนธรรมที
เกียวข้ อง ของเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ ในภาคกลางประเทศไทย ที
มีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างจากเจดีย์
แบบมอญสมัยหงสาวดี การรับแรงบัน ดาลใจดัง กล่ าวเป็ นไปในลักษณะคลี คลายด้ ว ยกระบวนการ
ลดทอนรู ปแบบอัน ซับซ้ อ น ให้ มี ค วามเรี ย บง่ า ยเหมาะสมกับ ขนาดของเจดี ย์ แ ละปั จ จัย แวดล้ อม
โดยเฉพาะในส่วนลวดบัวฐาน ทําให้ ส่วนฐานของเจดีย์แบบมอญแต่ละองค์มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป
ในขณะทีส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดมีความคล้ ายคลึงกัน และยังน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจบางประการ
จากเจดีย์ในศิลปะพม่าและศิลปะไทยเข้ ามาผสมผสาน จนทําให้ เกิดลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญ
ในแต่ละพืนที ในด้ านความหมายพบว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยมีคติความเชือว่าเจดีย์คือสิ ง
แทนถึงพระพุทธเจ้ า การกราบไหว้ บูชาเจดีย์เปรี ยบได้ กบั การกราบไหว้ บูชาพระพุทธเจ้ า เนืองจากชาว
มอญมีความยึดมันอยูก่ บั ตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากองอย่างมาก ดังนันเมือชาวมอญอพยพเข้ ามาอยู่
ในเมืองไทยจึงนิยมสร้ างเจดีย์ขึนในวัดของตน เพือเป็ นเจดียจ์ ําลองถึงมหาธาตุเจดีย์ทีตนเคยสักการบูชา
โดยเฉพาะเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ชเวมอดอ จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย มีลักษณะเป็ นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ปรากฏทังแบบฝี มืองานช่างหลวงและ
แบบฝี มืองานช่างพืนบ้ าน ลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นคือ ความนิยมในการเขี ยนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
ประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ซึงแสดงให้ เห็นว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงเวลานัน
น่าจะมีการนับถือคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าอยูไ่ ม่มากก็น้อย นอกจากนี เฉพาะในอําเภอบ้ านโป่ ง
และอําเภอโพธารามยังพบว่ามีความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวัติ ซึงอาจเนืองจากชาวมอญในพืนที
นีมีคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติอยูอ่ ย่างเข้ มข้ น
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53107907: MAJOR: THAI ART HISTORY
KEY WORD: MON PAGODA / MURAL PAINTING IN THE TEMPLES OF MON
NATIONAL COMMUNITY
SIROT PINANRATCHATHON: THE ART OF THE MON IN CENTRAL
REGION OF THAILAND IN RATTANAKOSIN PERIOD. THESIS ADVISORS:
ASSOC. PROF. CHEDHA TINGSANCHALI, Ph.D., AND EMERITUS PROF. SANTI
LEKSUKHUM, Ph.D. 334 pp.
This thesis purposed to study the pattern, the meaning, the religious beliefs and the
cultural of “Mon pagoda” and “Mural painting” in the temples of Mon national community in
Central Thailand during the age range of 19th-20th centuries.
The results found that Mon pagoda in Central Thailand seemed inspired from Mon
pagoda in Hanthawadi period, which had inspired such a manner as to unravel the process of
reducing a complex pattern to simplicity, the appropriate size of the pagoda and
environmental factors. Especially, in the part of the base that made the different in each of the
pagoda, while the bell-shaped and above the bell-shaped structure to top were similar in each
other. Furthermore, it seemed inspired some aspects of the combination characteristics from
Burmese and Thai stupas contribute to a particular characteristic of the Mon pagoda in each
area.
For meaning, Mon peoples in Central Thailand had the religious beliefs that the
pagoda is the representative of Buddha. The worship of the pagoda liken to the worship of the
Buddha. Since, Mon peoples adhered with the legend of Shwedagon pagoda construction. So
when Mon peoples immigrated to Thailand, they admired to construct the pagoda to mimic
for the pagoda that they had worship particularly, Shwedagon pagoda and Shwemawdaw
pagoda.
The mural painting in Mon temples in Central Thailand had characteristics as
traditional Thai mural painting, which presented both royal artisans and local artisans.
Outstanding characteristic was the popularity of writing historical Buddha sat lined up in
rows, which was present about the religious beliefs of historical Buddha of Mon peoples in
Central Thailand of that time. Moreover, especially in Ban Pong and Photharam district had
favor to writing the image of Buddha’ s biography, which owing to the strong religious
beliefs and cultural about Buddha’ s biography of Mon in this area.
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คุณค่าหรือประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ผู้ศึกษาขอน้ อมบูชาแด่พระคุณบิดา
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๑๘ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ .................... ๘๖
๑๙ ลวดบัวฐานแบบฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย) และการทําฐานบัวในแผนผังวงกลมรองรับ
องค์เจดีย์ ของเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง ................................ ๙๐
๒๐ ฐานรองล่างในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมสิบหก เจดียแ์ บบมอญวัดแค อําเภอพระประแดง .. ๙๑
๒๑ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดบางจาก อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี .............................. ๙๓
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ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ................... ๙๓
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ....................... ๙๔
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดชมภูเวก อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ......................... ๙๔
ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ ด ............................... ๙๙
ลวดบัวฐานของเจดียช์ เวดากอง เมืองย่างกุ้ง ทีเป็ นเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี............. ๙๙
ฐานรองล่างลักษณะสูงใหญ่ของเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ ด ...... ๑๐๐
แผนผังแสดงตําแหน่งของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑-๗ ..................... ๑๐๒
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี .... ๑๐๓
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี .... ๑๐๓
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๗ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี .... ๑๐๔
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ........................ ๑๐๔
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดหัวหิน อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี .................................... ๑๐๕
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดบัวงาม อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ................................... ๑๐๕
ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม............... ๑๐๗
ลวดบัวฐานทีประดับลวดบัวลูกแก้ วอกไก่ ของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม
องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม ............................................................................ ๑๑๑
ฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑ อําเภอโพธาราม... ๑๑๑
ฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ในเจดีย์ศิลปะล้านนา ทีพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย จังหวัดลําพูน ................. ๑๑๒
ฐานสิงห์ในเจดีย์เพิมมุมไม้ สิบสองของวัดสร้ อยฟ้ า อําเภอบ้ านโป่ ง................................. ๑๑๔
แผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ตัวอย่างทีเจดีย์
แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก..................................................................... ๑๑๘
แผนผังแบบเฉพาะของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ทีเจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง
ประเทศเมียนมา ..................................................................................................... ๑๑๘
แผนผังแบบทัวไปของเจดียแ์ บบมอญสมัยหงสาวดี ทีเจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม
ประเทศเมียนมา ..................................................................................................... ๑๑๙
ลักษณะลวดบัวฐานทีคล้ายคลึงกัน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก กับเจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง ......... ๑๒๐

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ฐ

ภาพที
หน้ า
๔๔ ลวดบัวฐานของเจดียช์ เวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ....................................... ๑๒๑
๔๕ องค์ระฆังและยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก .............................................. ๑๒๕
๔๖ องค์ระฆังและยอดของแบบมอญสมัยหงสาวดี ตัวอย่างทีเจดียช์ เวดากอง เมืองย่างกุ้ง
ประเทศเมียนมา ..................................................................................................... ๑๒๖
๔๗ องค์ระฆังและยอดของเจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา....................................... ๑๒๖
๔๘ การประดับเจดีย์บริ วารของเจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ อําเภอปากเกร็ ด .................. ๑๒๗
๔๙ การประดับเจดีย์บริ วารของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ตัวอย่างทีเจดีย์ชเวซายัน
เมืองสะเทิม............................................................................................................ ๑๒๗
๕๐ ลักษณะลวดบัวฐานทีแตกต่างกันบางประการ ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก กับเจดีย์สเุ ล
เมืองย่างกุ้ง ............................................................................................................ ๑๓๑
๕๑ ลักษณะลวดบัวฐานทีคล้ายคลึงกัน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก กับเจดียว์ ดั กอนัต
เมืองมะละแหม่ง..................................................................................................... ๑๓๒
๕๒ ลักษณะลวดบัวฐานทีคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก กับตัวอย่างเจดีย์
แบบมอญสมัยหลังหงสาวดีองค์หนึง บนลานเจดียช์ เวดากองด้ านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ เมืองย่างกุ้ง............................................................................................ ๑๓๒
๕๓ การประดับปูนปั นรู ปกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานทีส่วนฐาน ของเจดีย์แบบมอญ
วัดคงคาราม องค์หมายเลข ๓ อําเภอโพธาราม......................................................... ๑๓๕
๕๔ การประดับปูนปั นรู ปคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียมทีส่วนฐาน ของเจดีย์
แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก..................................................................... ๑๓๕
๕๕ การประดับกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานของเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกาม ตัวอย่าง
ทีเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม .................................................................................... ๑๓๖
๕๖ การประดับเจดีย์บริ วารของเจดียแ์ บบมอญสมัยหลังหงสาวดี ตัวอย่างทีเจดีย์ไจก์ตานลาน
เมืองมะละแหม่ง..................................................................................................... ๑๓๙
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๕๗ การประดับเจดีย์บริ วารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกาม ตัวอย่างที
เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม ...................................................................................... ๑๔๐
๕๘ การประดับเจดีย์บริ วารจํานวน ๒ ชัน ของเจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ อําเภอสามโคก .. ๑๔๐
๕๙ การประดับเจดีย์บริ วารจํานวน ๒ ชัน ทีเจดีย์ชเวซันต่อ เมืองทวันเท ประเทศเมียนมา...... ๑๔๑
๖๐ การประดับเจดีย์บริ วารจํานวน ๓ ชัน ทีเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง อําเภอสามโคก ....... ๑๔๑
๖๑ แผนผังการประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๓ ชัน ทีเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง
อําเภอสามโคก ....................................................................................................... ๑๔๒
๖๒ รู ปแบบเจดียบ์ ริ วารของเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก .............................. ๑๔๒
๖๓ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก จัดอยูใ่ น
กลุ่มมาตรฐาน ของกลุม่ ทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล ...................................... ๑๔๙
๖๔ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ อําเภอสามโคก ทีจัดอยูใ่ นกลุม่
คลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา (ทําบัวควํา ๒ ชัน) ของกลุม่ ทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ าย
เจดีย์สเุ ล ................................................................................................................ ๑๕๐
๖๕ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม
จัดอยูใ่ นกลุม่ คลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา (บัวควํา ๑ ชัน) ของกลุ่มทีมีลวดบัวฐาน
แบบคล้ ายเจดีย์สุเล ................................................................................................ ๑๕๑
๖๖ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง จัดอยู่
ในกลุม่ คลีคลายรู ปแบบฐานบัวควํา (ทําฐานบัว บัวควํา-บัวหงาย) ของกลุ่มทีมี
ลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล............................................................................... ๑๕๒
๖๗ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดบัวงาม อําเภอบ้ านโป่ ง จัดอยูใ่ น
กลุ่มคลีคลายรู ปแบบฐานบัวควํา (ทําฐานสิงห์) ของกลุม่ ทีมีลวดบัวฐานแบบ
คล้ ายเจดีย์สเุ ล ....................................................................................................... ๑๕๓
๖๘ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑ อําเภอโพธาราม
จัดอยูใ่ นกลุม่ คลีคลายรู ปแบบฐานบัวควํา (ทําฐานบัวลูกแก้ วอกไก่) ของกลุ่มทีมี
ลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล............................................................................... ๑๕๔
๖๙ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดหัวหิน อําเภอบ้านโป่ ง จัดอยูใ่ นกลุม่ คลีคลาย
จํานวนชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง (ทํา ๖ ชัน) ของกลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบคล้าย
เจดีย์สุเล ................................................................................................................ ๑๕๕
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๗๐ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดชมภูเวก อําเภอปากเกร็ ด จัดอยูใ่ นกลุม่
คลีคลายรู ปแบบชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง (ทําบัวปากระฆัง) ของกลุม่ ทีมีลวดบัวฐาน
แบบคล้ ายเจดีย์สุเล .............................................................................................. ๑๕๖
๗๑ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ ด
จัดอยูใ่ นกลุม่ ทีทําลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์ชเวดากอง .......................................... ๑๕๗
๗๒ เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา .............................................................. ๑๖๔
๗๓ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีสร้ างขึนโดยชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอยูใ่ น
ภาคกลางประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญ
วัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก .................................................................................... ๑๖๔
๗๔ เจดียแ์ บบมอญในวัดสามัคคิยาราม อําเภอสามโคก...................................................... ๑๖๕
๗๕ การตังเจดียแ์ บบมอญริ มแม่นําลําคลอง ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ
อําเภอสามโคก ....................................................................................................... ๑๗๑
๗๖ การตังเจดียแ์ บบมอญในเขตพุทธาวาสของวัด โดยตําแหน่งทีตังมีความสัมพันธ์กบั อุโบสถ
ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง....................................... ๑๗๑
๗๗ การตังเจดียแ์ บบมอญรายรอบอุโบสถของวัด ตัวอย่างที เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม
อําเภอโพธาราม...................................................................................................... ๑๗๒
๗๘ ชุมชนชาวมอญบ้ านคงคา อําเภอโพธาราม ทีตังอยูร่ ายรอบวัดคงคาราม ซึงเป็ นวัดมอญ
ศูนย์กลางของชุมชน ............................................................................................... ๑๗๒
๗๙ การตังเจดียแ์ บบมอญทีเชิงเขาในเขตวัด ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน
อําเภอโพธาราม...................................................................................................... ๑๗๓
๘๐ ประเพณีปล่อยปลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญบ้า นม่วง อําเภอบ้านโป่ ง........ ๑๘๑
๘๑ การเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญวัดม่วงของพระสงฆ์และชาวมอญบ้านม่วง
อําเภอบ้ านโป่ ง ในคืนวันมาฆบูชา วันที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ................................ ๑๘๗
๘๒ การเวียนเทียนรอบเจดียร์ ายแบบมอญและอุโบสถวัดคงคาราม ของพระสงฆ์และชาวมอญ
บ้ านคงคา อําเภอโพธาราม ในคืนวันมาฆบูชา วันที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ .............. ๑๘๗
๘๓ ภาพถ่ายเก่าเจดียว์ ัดปทุมวนาราม กรุ งเทพฯ ในช่วงทีมีงานฉลองโดยมีการห่มผ้าพระเจดีย์
ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ของฟรันซิส จิต ................................................................... ๑๙๔

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ณ

ภาพที
หน้ า
๘๔ ประเพณีห่มผ้าแดงพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ .............................................. ๑๙๕
๘๕ การห่มผ้าแดงพระเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ โดยจะมีการจัดงานประเพณีห่มผ้าแดง
เป็ นประจําทุกปี ...................................................................................................... ๑๙๕
๘๖ ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ ทีจัดขึนอย่างยิงใหญ่ทุกปี ในช่วง เทศกาล
งานนมัสการพระบรมสารี ริกธาตุเจดีย์ภูเขาทอง (เทศกาลลอยกระทง)........................ ๑๙๖
๘๗ ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖......................... ๑๙๖
๘๘ กลุ่มชาวมอญจากเมืองมอญมาร่วมกันทําบุญในวันรําลึกพระพุทธศาสนาประดิษฐาน
ทีเมืองมอญ ณ วัดไผ่ล้อ ม อําเภอปากเกร็ ด (ตรงกับวันห่มผ้ าแดงเจดีย์แบบมอญ
วัดปรมัยยิกาวาสฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖)....................................................................... ๑๙๗
๘๙ การห่มผ้าพระเจดีย์แบบมอญทีวัดคงคาราม อําเภอโพธาราม ........................................ ๑๙๗
๙๐ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดชมภูเวก อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ............. ๒๐๑
๙๑ จารึกเขียนอักษรมอญภาษามอญใต้ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ า ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดชมภูเวก อําเภอเมืองนนทบุรี ............................................................................... ๒๐๒
๙๒ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดชมภูเวก อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ............... ๒๐๒
๙๓ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี .......... ๒๐๓
๙๔ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ................. ๒๐๗
๙๕ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.............. ๒๐๗
๙๖ จารึกบนผนังสกัดหน้า ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ อําเภอโพธาราม ........... ๒๐๘
๙๗ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม................................. ๒๐๘
๙๘ จิตรกรรมฝาผนังทีส่วนบนของวิหารทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง แสดงภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงราย และภาพพุทธประวัติตอนเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ์ ............................................................................................. ๒๑๑
๙๙ จิตรกรรมเรืองพุทธประวัติตอนประสูติ บนแผงไม้คอสองวัดกอนัต หมู่บ้านกอนัต
เมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา ........................................................................... ๒๑๒
๑๐๐ จิตรกรรมฝาผนังทีวิหารอานันดาโอ้ วจาว เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา........................... ๒๑๒
๑๐๑ จิตรกรรมฝาผนังซุ้มทางเดินเจติยวิหารวัดเจ้ าต่อจี เมืองอมรปุระ ประเทศเมียนมา .......... ๒๑๓
๑๐๒ ภาพบุคคลในลักษณะนาฏลักษณ์ แต่งกายด้ วยเครื องทรงอย่างกษัตริ ย์ เขียนด้ วยฝี มือ
ประณีตละเอียดอ่อน และเน้ นการใช้ สีทอง ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม ...... ๒๑๕
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๑๐๓ ภาพบุคคลในลักษณะนาฏลักษณ์แต่งกายด้วยเครื องทรงอย่างกษัตริ ย์ เขียนด้ วยฝี มือ
ประณีตละเอียดอ่อน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง................................ ๒๑๖
๑๐๔ ภาพทีปิ ดทองด้ วยความประณีต ทังเครืองแต่งกายของบุคคลชันสูงและธรรมชาติ เช่น
ก้ อนหิน ใบไม้ ทําให้ ดูเลือมพรายเมือต้องแสง ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม.. ๒๑๖
๑๐๕ ภาพปราสาทราชวังทีเขียนขึนอย่างละเอียดประณีต ตามลักษณะของงานฝี มือช่างหลวง
ในกรุงเทพฯ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม .............................................. ๒๑๗
๑๐๖ ภาพบุคคลชันสูงและภาพต้นไม้ ทีเขียนอย่างละเอียดประณีตและมีการปิ ดทองตาม
ลักษณะของงานฝี มือช่างหลวงในกรุ งเทพฯ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม ...... ๒๑๗
๑๐๗ ภาพบุคคลทีแต่งกายและแสดงลักษณะนาฏลักษณ์ตามเนือเรื องอย่างง่าย ๆ ของ
จิตรกรรมฝาผนังฝี มอื ช่างพืนบ้านทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ ......................................... ๒๒๒
๑๐๘ ภาพปราสาทราชวังทีมีโครงสร้ างไม่ซบั ซ้ อนและมีรายละเอียดไม่มาก
ของจิตรกรรมฝาผนังฝี มือช่างพืนบ้ านทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ ................................... ๒๒๒
๑๐๙ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรื องแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดสุทศั น์ กรุ งเทพฯ.................................................................................................. ๒๒๗
๑๑๐ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรื องแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม . ๒๒๙
๑๑๑ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรื องแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดดอนกระเบือง ................................................................................................... ๒๒๙
๑๑๒ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรื องแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดเกาะพญาเจ่ง ..................................................................................................... ๒๓๑
๑๑๓ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรื องแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดกู้.............. ๒๓๑
๑๑๔ การจัดวางภาพระบบใหม่ทีผสมผสานเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าร่วมกับภาพเทพชุมนุม
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดนายโรง กรุงเทพฯ ......................................................... ๒๓๓
๑๑๕ การจัดวางภาพระบบใหม่ทีผสมผสานเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าร่วมกับภาพเทพชุมนุม
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง ............................................................... ๒๓๔
๑๑๖ การจัดวางภาพระบบใหม่ทีผสมผสานเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าร่วมกับภาพเทพชุมนุม
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง ............................................................. ๒๓๔
๑๑๗ การเขียนภาพเทพชุมชนลักษณะใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง............ ๒๓๕
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๑๑๘ การแบ่งพืนทีผนังสีด้านเป็ นแถวในแนวนอนเพือเขียนภาพต่อเนืองในแถว
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง ............................................................... ๒๓๖
๑๑๙ การแบ่งพืนทีผนังสีด้านเป็ นแถวในแนวนอนเพือเขียนภาพต่อเนืองในแถว
ทีจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดชมภูเวก.......................................................................... ๒๓๗
๑๒๐ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดชมภูเวก ............................................................................................................. ๒๔๐
๑๒๑ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังวิหาร
วัดชมภูเวก ............................................................................................................. ๒๔๑
๑๒๒ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดเกาะพญาเจ่ง ..................................................................................................... ๒๔๑
๑๒๓ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี...................................................................................... ๒๔๒
๑๒๔ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดคงคาราม........................................................................................................... ๒๔๔
๑๒๕ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดไทรอารี รักษ์ ....................................................................................................... ๒๔๕
๑๒๖ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดดอนกระเบือง..................................................................................................... ๒๔๕
๑๒๗ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดปราสาท ............................................................................................................ ๒๕๑
๑๒๘ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร
แห่งหนึงของเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา............................. ๒๕๒
๑๒๙ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนัง
วัดเลทัตจอง เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา อยูใ่ นสมัยคองบอง ................................... ๒๕๒
๑๓๐ ภาพพุทธประวัติตอนมหาปริ นิพพาน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ ............... ๒๕๕
๑๓๑ ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม.............. ๒๕๖
๑๓๒ ภาพพุทธประวัติตอนมหาปริ นิพาน และตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพุทธเจ้ า
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชสิทธาราม กรุ งเทพฯ ................................................ ๒๕๖
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๑๓๓ ภาพพุทธประวัติตอนมหาปริ นิพาน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง ............... ๒๕๗
๑๓๔ ภาพพุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้าและขบวนแห่พระบรมศพ
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ .................................................................. ๒๕๘
๑๓๕ ภาพพุทธประวัติตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ าและมหรสพสมโภช
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ .................................................................. ๒๕๙
๑๓๖ ภาพพุทธประวัติตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ า (ฉากกลาง)
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไชยทิศ กรุ งเทพฯ .......................................................... ๒๕๙
๑๓๗ ภาพพุทธประวัติตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ าและภาพมหรสพ
สมโภช ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสฯ จังหวัดสงขลา .............................. ๒๖๐
๑๓๘ พระเมรุ พิมานและพระเมรุ มณฑปภายในเขตวัดบวรสถานสุทธาวาสเมือปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ... ๒๖๓
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๑. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ชาวมอญเป็ นชนชาติทีมีวฒ
ั นธรรมของตนเองทังทางด้ านภาษา๑ คติความเชือ วิถีชีวิต
และงานศิลปกรรมมาอย่างช้ านาน โดยเฉพาะอย่างยิงทางด้ านวัฒนธรรมเนืองในพุทธศาสนา
เนืองจากชาวมอญเป็ นพุทธศาสนิกชนที นับ ถือพุทธศาสนาอย่างสูงสุด ปฏิบัติตามคําสอนและ
ประกอบพิธีกรรมเนืองในพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ชาวมอญถือคติความเชือในการบูชาพระเกศา
ธาตุเจดีย์มาตังแต่อดีต ตาม "ตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากอง" ทีชาวมอญเชือถือเป็ นอย่างมาก
ดังปรากฏกิจกรรมทางศิลปะทีได้ รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์มอญมาอย่างต่อเนือง จนในช่วงพุทธ
ศตวรรษที ๒๐-๒๑ ได้ เกิ ด "เจดีย์แบบมอญสมัย หงสาวดี" ทีมีรูปแบบเฉพาะอันแตกต่างไปจาก
เจดีย์แบบพม่าแท้ ในศิลปะพุกาม ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์สเุ ล ในเมืองย่างกุ้ง เจดีย์
ชเวมอดอ ในเมืองหงสาวดี เจดีย์ช เวซายัน ในเมืองสะเทิม เป็ นต้ น รวมถึงการร่วมกันประกอบ
ประเพณีพิธีกรรมเนืองในพุทธศาสนาทีเจดีย์เหล่านันตังแต่อดีตสืบเนืองมาจนถึงปั จจุบนั
ในด้ านการเมืองการปกครอง ชาวมอญเรี ยกชือประเทศของตนว่า รามั ฺ ญเทส หรื อ
รามัญประเทศ๒ ในระยะแรกอาณาจักรมอญมีศนู ย์กลางอยู่หลายแห่งคือ เมืองสะเทิม เมืองทวันเท
เมืองทะละ และหงสาวดี เมืองดังกล่าวต่างเป็ นอิสระไม่ขนต่
ึ อกัน อาณาจักรมอญได้ สร้ างสมอารย
ธรรมความเจริญรุ่งเรืองของตนขึนจนเป็ นปึ กแผ่น ทําให้ ในพุทธศตวรรษที ๑๖ อาณาจักรมอญที
เมืองสะเทิมมีความเจริ ญอย่างสูงสุด ต่อมาในราวปี พ.ศ. ๑๖๐๐ พม่ายกทัพลงมายึดอาณาจักร
มอญทีเมืองสะเทิมได้ สําเร็จ ตังแต่นนมามอญต้
ั
องตกอยู่ใต้ อํานาจของอาณาจักรพม่า กระทังใน
พุทธศตวรรษที ๑๙-๒๑ มอญก็สามารถกอบกู้อาณาจักรของตนเองขึนมาได้ อีกครัง โดยมีเมือง
หลวงอยู่ทีเมืองเมาะตะมะและหงสาวดี ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๒-๒๓ ชาวมอญต้ องตกอยู่
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ชนชาติมอญเป็ นชนเผ่ามองโกลอยด์ มีถินฐานเดิมอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีนนับเป็ น
ชนพื นเมื อ งเก่ า แก่ ดั งเดิ ม ชาติ พัน ธุ์ ห นึงของดิ น แดนเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ชาวมอญพูด ภาษามอญ ซึ ง
นักภาษาศาสตร์ จดั อยู่ในกลุม่ ภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer) ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic)
ดูใน สุภรณ์ โอเจริ ญ , มอญในเมือ งไทย, หนังสือชุดประเทศเพือนบ้ า นของไทยในเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้
(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ๒๕๔๑), ๑๓.
๒
พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), ผู้แปล, รามัญสมณะวงศ์ , (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา), ๑.

๑

๒
ใต้ อํานาจของพม่าอีก ในช่วงนีชาวมอญได้ ก่อกบฏกับพม่าอยู่เนือง ๆ เนืองจากต้ องการเป็ นอิสระ
และได้ รับความเดือดร้ อนจากการถูกพม่าเกณฑ์ไปทําสงคราม โดยเฉพาะสงครามระหว่างพม่ากับ
ไทย ทําให้ ในช่วงนีบ้ านเมืองวุ่นวายไม่สามารถทํามาหากินตามปกติได้ ๓ สร้ างความเดือดร้ อน
ให้ กบั ชาวมอญเป็ นอย่างยิง ทําให้ ชาวมอญส่วนใหญ่ถอยร่นลงมาอยู่บริ เวณเมืองเมาะตะมะและ
มะละแหม่ง และอีกบางส่วนอพยพเข้ ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริ ย์ไทย๔ จนกระทัง
ในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ มอญต้ องเสียอํานาจให้ กบั พม่าโดยเด็ดขาด๕
สําหรับในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔ ถึงกลางพุทธศตวรรษที ๒๕ ชาวมอญอพยพเข้ ามา
ครังใหญ่ในสมัยธนบุรี ครังนันปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี โปรดฯ ให้ เตรี ยมพลเพือไปคอย
รับชาวมอญซึงเข้ ามาทางด่านเมืองตากและด่านเจดีย์สามองค์ โดยมีรับสังให้ ชาวมอญทีอพยพเข้า
มาทังหมดตังภูมิลําเนาอยู่ทีปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี ทังยัง
โปรดฯ ให้ แต่งตังพระยามอญและกลุม่ หัวหน้ าทีอพยพเข้ ามาให้ มียศศักดิ เป็ นข้ าราชการทุกคน๖
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวมอญอพยพเข้ ามาครังใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที ๒ ชาวมอญทีอพยพเข้ ามาในครังนี มีจํานวนมากถึง ๔๐,๐๐๐ คน
เศษ ครังนันพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้ านภาลัย โปรดฯ ให้ ชาวมอญที อพยพเข้ ามาไปตัง
ภูมิลําเนาอยู่ในแขวงเมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี และเมืองนครเขือนขันธ์ โปรดฯ ให้ สมิงสอดเบาผู้
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ดังเห็นได้ จากเมืองหงสาวดีทีเคยเป็ นเมืองหลวงของมอญถูกปล้ นและเผาทําลายถึง ๒ ครัง ครัง
แรกถูกเผาโดยกองทัพยะไข่ในราวปี พ.ศ. ๒๑๔๒ ครังทีสองถูกเผาโดยกองทัพพม่าในราวปี พ.ศ. ๒๓๐๐
๔
การอพยพครังใหญ่ ทีปรากฏในหลักฐานเอกสาร เกิดขึนในราวปี พ.ศ. ๒๑๒๗ สมัยสมเด็จพระ
มหาธรรมราชากรุ งศรี อยุธยา ในครังทีสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศเอกราชจากพม่ าให้ สยามได้ สําเร็ จ โดย
ได้ รับ การช่ วยเหลือจาก พระมหาเถรคันฉ่อง (พระสงฆ์ ชาวมอญ) พระยาเกี ยรติ และพระยาราม (แม่ทัพชาว
มอญ) ครังนัน สมเด็จพระนเรศวรได้ ชักชวนชาวมอญอพยพเข้ ามาอยู่กรุ งศรี อยุธยาเป็ นจํานวนมาก การอพยพ
ในครังนันนับเป็ นจุดเริมต้ นสําคัญของความสัมพันธ์ อันดีระหว่างมอญกับสยาม และนําไปสู่การอพยพของชาว
มอญเข้ า มาในสยามในเวลาต่ อ มาอี ก หลายครังสมัยอยุธ ยา ได้ แ ก่ สมัย สมเด็ จ พระมหาธรรมราชา (ปี พ.ศ.
๒๑๑๒-๒๑๓๓) สมัยสมเด็ จพระนเรศวร (ปี พ.ศ. ๒๑๓๓-๒๑๔๘) สมัยสมเด็จพระเจ้ าปราสาททอง (ปี พ.ศ.
๒๑๗๓-๒๑๙๘) สมัยสมเด็จพระนารายณ์ (ปี พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) สมัยสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวบรมโกศ (ปี พ.ศ.
๒๒๗๕-๒๓๐๑) ดูใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๕๒-๖๗.
๕
เรืองเดียวกัน, ๑๗–๒๕.
๖
เรืองเดียวกัน, ๖๗-๗๑.

๓
เป็ นหัวหน้ าชาวมอญอพยพ เป็ นพระยารัตนจักร และโปรดฯ ให้ บรรดาชาวมอญทีเป็ นผู้ใหญ่และมี
ยศอยู่ในเมืองเดิมเป็ นพระยาทุกคน๗
นโยบายของไทยในการปกครองชาวมอญทีอพยพเข้ ามา ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔
ถึงกลางพุทธศตวรรษที ๒๕ ทางราชการจะให้ การต้ อนรับชาวมอญ โดยจัดหาสถานทีเหมาะสมให้
ตังบ้ านเรือนอยู่รวมกัน และให้ ประกอบอาชีพตามทีตนเองถนัด บริ เวณทีจัดให้ มกั อยู่ในพืนทีริ ม
แม่นําสายสําคัญ โดยเฉพาะสองฝั งแม่นําเจ้ าพระยาตอนบนของกรุงเทพฯ ปั จจุบันได้ แก่ บริ เวณ
พืนทีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บริเวณพืนทีอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และตอนล่าง
ของแม่นําเจ้ าพระยา ปั จจุบนั คือ บริเวณพืนทีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึง
ตามลํานําแม่กลอง ในบริ เวณพืนที อําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยทาง
ราชการจะให้ ชาวมอญปกครองกันเอง ด้ วยการตังหัวหน้ าชาวมอญขึนเพือติดต่อกับทางราชการ
นอกจากนี ทางราชการยังให้ สิทธิและเสรีภาพแก่ชาวมอญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตาม
ขนบประเพณีของตน ตลอดจนการใช้ ภาษามอญและการปฏิบตั ิตามคติความเชือดังเดิม๘
จากการสํารวจเบืองต้ น พบว่าในอดีตชุมชนชาวมอญทีอพยพเข้ ามาตังหลักแหล่งใน
บริเวณภาคกลางประเทศไทยเหล่านัน จะนิยมสร้ างวัดขึนประจําชุมชนของตนเอง เพือเป็ นศูนย์
รวมจิตใจของสมาชิกในชุมชน และเพือเป็ นศูนย์กลางในการประกอบประเพณีพิธีกรรมเนืองใน
พุทธศาสนาตามคติความเชือของตน รวมถึงการเป็ นศูนย์รวมความรู้และการศึกษาโดยมีพระสงฆ์
ชาวมอญเป็ นผู้อบรมสังสอนทังทางด้ านภาษามอญและวัฒนธรรมมอญต่าง ๆ
อย่างไรก็ดี จากการสํารวจพบประเด็นทีน่าสนใจว่า ในวัดของชุมชนชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทยเหล่านัน มักจะปรากฏเจดีย์แบบมอญเสมอ และบางวัดปรากฏงานจิตรกรรมฝา
ผนังด้ วย ซึงนับเป็ นงานศิลปกรรมเนืองในพุท ธศาสนาในวัฒนธรรมของชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ทีมีความน่าสนใจศึกษาเป็ นอย่างยิง กล่าวคือ
เจดีย์ แบบมอญถื อเป็ นงานศิลปกรรมเนื องในพุท ธศาสนาในวัฒนธรรมมอญ ที มี
รูปแบบเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่างไปจากเจดีย์แบบไทยอย่างชัดเจน ส่วนฐานเจดีย์ทีมีความ
เอียงลาดอันเกิดจากการออกแบบลวดบัวฐานด้ วยบัวควํา ทังส่วนองค์ระฆังไม่ทําบัลลังก์เหนือองค์
ระฆัง รวมไปถึงส่วนยอดทีประกอบด้ วย ปล้ องไฉน ปั ทมบาท ปลี และฉัตร ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบ
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สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, พระราชพงศาวดารกรุ ง
รั ตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕), ๒๒๖.
๘
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๙๑-๒๙๔.

๔
มอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวัดบางจาก อําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญวัด
ทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง กลุม่ เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี เป็ นต้ น
ส่วนจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ ถึงแม้ จะมีรูปแบบศิลปะเป็ นแบบงาน
จิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี แต่ก็มกั เขียนภาพตามคติความเชือของขาวมอญแทรกอยู่เสมอ ซึง
สะท้ อนให้ เห็นถึงคติความเชือและวัฒนธรรมประเพณีอนั เป็ นเอกลักษณ์ของชาวมอญ ตัวอย่างเช่น
การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า การเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปริ นิพพาน และตอนงานพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ า เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถและวิหารวัดชมภูเวก อําเภอ
เมืองนนทบุรี จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง อําเภอปากเกร็ด จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง
ในอําเภอโพธาราม เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั จะมีผ้ สู นใจศึกษางานศิลปกรรมเนืองในพุทธศาสนา
ในวัฒนธรรมมอญอยู่บ้าง ตัวอย่างงานศึกษาทีสําคัญได้ แก่ บทความเรื อง “บางวัดในชุมชนมอญ
และชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ๙ และ “จิตรกรรมในพิพิธภัณฑ์พืนบ้ านวัดม่วง”
ของ ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ ๑๐ งานศึกษาเรือง “การศึกษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพ
กากในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็ นภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรม ของ ปาริ
สุทธิ สาริกะวณิช๑๑ งานศึกษาเรือง “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารีรักษ์ จังหวัดราชบุรี ฉากงานถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ า: ขนบประเพณีทางสังคม” ของ รัมภา สาลิการิ น๑๒ งานศึกษา
เรือง “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”
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สันติ เล็กสุขมุ , “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่มนํ า
แม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ปราณี วงศ์ เทศ, บรรณาธิ การ (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๓๖), ๑๖๔-๑๙๑.
๑๐
สันติ เล็กสุขมุ , “จิตรกรรมในพิพิธภัณฑ์พืนบ้ านวัดม่วง,” ใน ลุ่มนํ าแม่ กลอง: พัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรม, ๑๕๔-๑๖๓.
๑๑
ปาริ สทุ ธิ สาริ กะวณิ ช, การศึกษาบทบาทของจิต รกรรมฝาผนั งประเภทภาพกากในเขต
อําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็ นภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรม (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
รังสิต, ๒๕๔๑).
๑๒
รัมภา สาลิการิน, “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารี รักษ์ จังหวัดราชบุรี ฉากงานถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ า : ขนบประเพณีท างสังคม” (สารนิ พ นธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติ ศาสตร์ ศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘).

๕
ของ พัชรี เจริญกิจอมร๑๓ งานศึกษาเรือง “เจดีย์ประธานแบบมอญ-พม่า วัดปรมัยยิกาวาส อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของ นภสร หงสเกาละ๑๔ และงานศึกษาเรือง “ชาวเชือสายมอญ และเชือ
สายอืน: กรณีศึกษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอฐั ิ วัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ”
ของ ปารีนนั ท์ เทศทอง๑๕
จากการศึก ษาที ผ่านมาดังกล่าว จะเห็นได้ ว่ามี งานศึก ษาอยู่จํ านวนน้ อย และงาน
ศึก ษาส่วนใหญ่ จ ะจํ ากัดอยู่เ ฉพาะสถานที ใดที หนึง ยังไม่ครอบคลุมหลัก ฐานงานศิลปกรรมที
ปรากฏ อีกทังงานศึกษาส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้ นเฉพาะด้ านรูปแบบศิลปะ การรับส่งอิทธิพลรูปแบบ
ศิลปะ และการกําหนดอายุสมัยงานศิลปกรรม ยังไม่มีการศึกษาถึงคติความเชือและวัฒนธรรมที
เกียวข้ องกับงานศิลปกรรมเหล่านันอย่างชัดเจน
สืบ เนื องจากทีมาและความสําคัญ ดังกล่าวข้ างต้ น จึงนํ ามาสู่ปั ญหาที สําคัญ ของ
การศึกษาในครังนี คือ
๑. เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
มีรูปแบบศิลปะอย่างไร ได้ รับแรงบันดาลใจจากแหล่งใด มีลกั ษณะเฉพาะในระดับพืนทีศึกษาและ
ในระดับภาพรวมอย่างไร เจดีย์แบบมอญเหล่านันมีคติความเชือและประเพณี ทีเกียวข้ องอย่างไร
บ้ าง?
๒. จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกั ษณะอย่างไร มีลกั ษณะเฉพาะในระดับพืนทีศึกษาอย่างไร
จิ ตรกรรมเหล่านันมีค วามหมายทางประติ มานวิท ยาอย่างไร มีคติ ความเชื อและประเพณี ที
เกียวข้ องอย่างไรบ้ าง?

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

๑๓

พัชรี เจริญกิจอมร, “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘).
๑๔
นภสร หงสเกาละ, “เจดีย์ประธานแบบมอญ-พม่า วัดปรมัยยิกาวาส อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี” (สารนิ พ นธ์ ป ริ ญญาบัณฑิ ต สาขาประวัติ ศ าสตร์ ศิ ลปะ คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ลปากร,
๒๕๔๘).
๑๕
ปารีนนั ท์ เทศทอง, “ชาวเชือสายมอญ และเชือสายอืน: กรณีศึกษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอัฐิ
วัด คงคาราม อํ า เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ” (สารนิพ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาประวัติ ศ าสตร์ ศิ ลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐).

๖
๒. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
๒.๑ เพือศึกษารูปแบบศิลปะ คติความเชือ และประเพณี ทีเกียวข้ อง ของเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
๒.๒ เพื อศึกษารู ปแบบศิลปะ ความหมายทางประติมานวิทยา คติความเชื อ และ
ประเพณีทีเกียวข้ อง ของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมี
อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
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๓. สมมติฐานของการศึกษา
๓.๑ ในประเด็นรูปแบบศิลปะของเจดีย์แบบมอญ สันนิษฐานในเบืองต้ นว่าเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที ๒๔ ถึงกลางพุทธศตวรรษที
๒๕ น่าจะมีรูปแบบโดยรวมคล้ ายเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี โดยน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจด้ าน
รูปแบบหลายประการจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ในประเทศเมียนมา อย่างไรก็ดี เจดีย์แบบ
มอญในแต่ละพืนทีศึกษาน่าจะมีลกั ษณะบางประการทีแตกต่างกันอันแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะ
ในประเด็นคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้ องของเจดีย์แบบมอญ สันนิษฐาน
ในเบืองต้ นว่าเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะมีความหมายเป็ นเจดีย์จําลองของ
พระมหาธาตุองค์สําคัญของชาวมอญ โดยในอดีตชาวมอญน่าจะใช้ เจดีย์เหล่านี เป็ นศูนย์กลางใน
การประกอบประเพณีและพิธีกรรมเนืองในพุทธศาสนาทีจัดขึนในวัฒนธรรมของตน
๓.๒ ในประเด็นรูปแบบศิลปะของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทย สัน นิ ษ ฐานในเบื องต้ น ว่าน่าจะมีรูป แบบคล้ ายจิ ตรกรรมฝาผนังไทยแบบ
ประเพณีทีอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยน่าจะมีทงที
ั เป็ นฝี มือแบบงานช่างหลวงและฝี มือ
งานช่างพืนบ้ าน
ในประเด็น ความหมายทางประติ ม านวิ ท ยา คติ ค วามเชื อและประเพณี ที
เกียวข้ อง ของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย สันนิษฐานใน
เบืองต้ นว่าจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวน่าจะเขียนเรืองในพุทธศาสนาทีนิยม ได้ แก่ เรื องพุทธประวัติ
เรื องทศชาติช าดก เรื องพระอดีตพุท ธเจ้ า และน่าจะเขีย นภาพที เกี ยวเนื องกับ คติความเชื อที
เกี ยวข้ องกับ ชาวมอญบางประการแทรกอยู่ด้ วย โดยเฉพาะในกลุ่มจิ ตรกรรมฝาผนังฝี มือช่าง
พืนบ้ านทีมีการสร้ างสรรค์อย่างอิสระ

๗
๔. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครังนีมุง่ ศึกษา ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญ และ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนัง
ในวัดของชุมชนชาวมอญ ในบริเวณภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔๒๕ โดยจะขอแบ่งพืนทีศึกษาออกเป็ น ๔ พืนที ตามแหล่งทีตังชุมชนชาวมอญทีสําคัญในบริ เวณ
ภาคกลางประเทศไทยอันเป็ นทีตังของตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ พืนทีศึกษาอําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี พืนทีศึกษาอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พืนทีศึกษาอําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี และพืนทีศึกษาอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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๕. ประโยชน์ ทีได้ รับจากการศึกษา
๕.๑ เพื อให้ ได้ อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ เ กี ยวกับ งานศิ ล ปกรรมเนื องในพุท ธศาสนาใน
วัฒนธรรมของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ อันจะ
ทําให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในวัฒนธรรมของชาวมอญในบริ เวณภาคกลางประเทศไทยมากขึน
และเพือให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ วงการศึกษาและวงวิชาการทีเกียวข้ องต่อไป
๕.๒ เพือให้ ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยได้ ตระหนักรับรู้ ในเรื องงานศิลปกรรม
เนืองในพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของตนเอง เพือให้ เกิดการอนุรักษ์ และการสืบทอดวัฒนธรรมอันดี
งามของตนเองต่อไปในอนาคต
๖. วิธีดําเนินการศึกษา
๖.๑ เก็ บ ข้ อ มูล เอกสาร จากห้ องสมุดต่าง ๆ และวัด ต่าง ๆ เพื อรวบรวมข้ อ มูล ที
เกียวข้ องกับเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที ๒๔-๒๕ อันจะนําไปใช้ ในการศึกษาและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การศึกษา
๖.๒ เก็บข้ อมูลภาคสนาม จากตัวอย่างเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของ
ชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย รวมถึงการสัมภาษณ์ปราชญ์ /ผู้ร้ ู/ผู้เชียวชาญชาวมอญ
ตามแหล่งตัวอย่างเหล่านัน รวมถึงจากตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัยหงสาวดีใน
เมืองมอญ ประเทศเมียนมา
๖.๓ ดําเนินการศึกษา
๖.๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะและเงือนไขของข้ อมูลทีเกียวข้ อง
๖.๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์ถึงการศึกษาทีผ่านมาและแนวความคิดทีเกียวข้ องของ
นักวิชาการทีได้ เสนอมาก่อน โดยวิเคราะห์ถึงการใช้ ข้อมูล และกระบวนการเหตุผลของแนวความคิด
เพือประเมินความน่าเชือถือ

๘
๖.๓.๓ ศึกษาวิเคราะห์ตวั อย่างหลักฐาน โดยพิจารณาถึงรูปแบบศิลปะ จัดกลุ่ม
ตัวอย่างหลักฐาน วิเคราะห์แหล่งทีเป็ นแรงบันดาลใจ วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบศิลปะกับแหล่ง
ทีเป็ นแรงบันดาลใจ วิเคราะห์รูปแบบทีแสดงถึงลักษณะเฉพาะของตัวอย่างหลักฐานในแต่ละพืนที
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบเชือมโยงในแต่ละพืนทีศึกษาอันแสดงถึงภาพรวมของตัวอย่างหลักฐาน
๖.๓.๔ ศึกษาวิเคราะห์ถึงความหมาย คติความเชือ ประเพณี และพิธีก รรม ที
เกียวข้ องกับตัวอย่างหลักฐาน โดยวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลการสัมภาษณ์ และข้ อมูลด้ านเอกสารที
เกียวข้ องกับคติความเชือ ประเพณีและพิธีกรรม
๖.๔ เสนอผลการศึก ษาวิเคราะห์ ด้ วยวิธีการเรี ยบเรี ยงเป็ นเล่มวิท ยานิพนธ์พร้ อม
ภาพประกอบ
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บทที ๒
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
เนื อหาในบทนีจะกล่าวถึง ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ และการศึก ษาทีผ่านมาทีเกี ยวกับเจดีย์แบบ
มอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

๑. ชือประเทศและชือกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวมอญ
มอญนับเป็ นชนชาติทีเคยเจริญรุ่งเรืองมากทีสุดชาติหนึงในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มี
อารยธรรมและภาษาเป็ นของตนเองมาแต่โบราณ ชาวมอญเป็ นชนเผ่ามองโกลอยด์ มีถินฐานเดิม
อยู่ทางด้ านตะวันตกของประเทศจีน มีภาษาพูดอยู่ในตระกูลภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer)๑ ใน
อดีตชาวมอญเคยมีอาณาจักรอยูบ่ ริเวณตอนล่างของประเทศเมียนมา
ชาวมอญเรียกประเทศตนเองว่า "รามัญประเทศ" ดังปรากฏหลักฐานทีจารึกกัลยาณี
(อยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที ๒๑) ในตอนขึนต้ นคาถาภาษาบาลี ความว่า “รามัญ์ญเทสปติภู รามาธิ
ปตินา กตา ชินสาสนสํสทุ ์ธิ ตํ ปวัต์ติ กถียเต”๒ สําหรับฉบับภาษามอญก็พบคําว่า "ระฮ์รมัน (Rah
Rman)" ทีหมายถึงอาณาเขตของ ๓ จังหวัด ได้ แก่ พะสิม ( Bassein) หงสาวดี (Pegu) และเมาะตะ
มะ (Martaban)๓ นอกจากนี นักภูมิศาสตร์ชาวอาหรับยังกล่าวถึงประเทศมอญ (ในประเทศเมียน
มาตอนล่าง) โดยใช้ ชือว่า "Rāmaññadesa (รามัญเทส)" ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือชือ Book of
๔
Routes and Provinces ของ Ibn Khordadzebeh ปี พ.ศ. ๑๓๘๗-๑๓๙๑ อาจกล่าวได้ ว่าทังชาว
มอญและชาวต่างประเทศเรียกชือประเทศของชาวมอญคล้ ายคลึงกันว่า "รามัญประเทศ"
๑

สุภรณ์ โอเจริ ญ, มอญในเมืองไทย, หนังสือชุดประเทศเพือนบ้ านของไทยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ๒๕๔๑), ๑๓.
๒
พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), ผู้แปล, รามัญสมณะวงศ์ (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์ ศรี ปัญญา,
ม.ป.ป.), ๑.
๓
C.O. Blagden, "Etymological Notes,", 59, อ้ างถึงใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๓.
๔
D.G.E. Hall, Burma (London: Hutchinson, 1960), 11, อ้ างถึงใน สุภ รณ์ โอเจริ ญ , มอญใน
เมืองไทย, ๑๓-๑๔.

๙

๑๐
ชาวมอญเรี ยกตนเองว่า “มอญ (Mon)” และ "รามัญ (Ramam)" ชาวไทยนิยมเรี ย ก
มอญและรามัญเช่น เดีย วกัน ส่วนชาวพม่านิ ยมเรี ย กว่ามอญและ “ตะเลง ( Talaing)” สําหรับ
ชาวตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษในอดีตนิยมเรี ยกว่า “เพกวน (Peguan)” แต่ปัจจุบันเรี ยก“มอญ
(Mon)” เช่นเดียวกัน๕ จึงกล่าวได้ วา่ โดยทัวไปนิยมเรียกกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญว่า "มอญ" และ "รามัญ"
คําว่า "มอญ (Mon)" นักวิชาการด้ านภาษาศาสตร์บางท่านกล่าวว่าเป็ นคํา ๆ เดียวกับ
"รามัญ (Rāmañ)"๖ ส่วนนักวิชาการบางท่านสัน นิษฐานว่ามาจาก "Man" ซึงเป็ นรู ปเก่าทีพบใน
จดหมายเหตุของมอญเช่นใน Pegu Chronicles โดยคําว่า "Man" น่าจะเลือนมาจากรูป "Rman" ที
พบในจารึกสมัยกลาง ซึงคงจะอ่านออกเสียงเป็ น Rěmán หรื อ "รมัน" ทีเน้ นพยางค์สดุ ท้ าย จนใน
ทีสุดน่าจะเพี ยนเป็ นคําว่า "มอญ" ส่วนคําว่า "รามัญ (Rāmañña)" เป็ นรู ป ที บัญ ญัติขึนจากรู ป
Rman เพือใช้ ในภาษาบาลี (ในสมัยทียังนิยมใช้ ñ ลงท้ ายแทน n และดึงให้ เ ข้ าตามกฎภาษาบาลี
โดยการซ้ อน ñ อีก ตัวหนึง แล้ วเติม a ข้ างท้ าย)๗ อย่างไรก็ดี ในปั จจุบัน ยัง ไม่อาจสรุ ป ได้ อย่าง
ชัดเจนว่า คําว่า "มอญ (Mon)" มีทีมาอย่างไรและหมายถึงอะไร
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบัน ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยังคงเรี ย กตั วเองว่า
"มอญ" หรือ "รามัญ" ดังเห็นได้ จากการตังชือ "สมาคมไทยรามัญ" ขึนอย่างเป็ นทางการ เพือเป็ น
ศูนย์กลางการธํารงรักษาความเป็ นคนมอญในประเทศไทย๘
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๒. ประวัติศาสตร์ ของชาวมอญในช่ วงพุทธศตวรรษที ๑๙-๒๕ โดยสังเขป
สืบเนืองจากชาวมอญได้ ตงอาณาจั
ั
กรของตนขึนบริเวณฝั งตะวันออกของลุ่มแม่นําอิร
วดีตอนล่าง (ตอนล่างของประเทศเมียนมาในปั จจุบนั ) ในระยะแรกมีศนู ย์กลางความเจริ ญหลาย
แห่งคือ สะเทิม (Thaton) ทวันเท (Twante) ทะละ (Dala) และหงสาวดี (Pegu) ซึงแต่ละแห่งเป็ น
อิสระไม่ขนต่
ึ อกัน อาณาจักรมอญได้ สร้ างสมอารยธรรมจนปรากฏว่าในช่วงพุทธศตวรรษที ๑๖ ที
เมืองสะเทิ ม มีค วามเจริ ญ รุ่ งเรื องทังทางด้ านวัฒนธรรม พุท ธศาสนา และเศรษฐกิ จ มากกว่า

๕

สุจ ริ ต ลัก ษณ์ ดี ผดุง , และคณะ, มอญ บทบาทด้ านสังคม วัฒนธรรม ความเป็ นมา และ
ความเปลียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุ งรั ตนโกสินทร์ (นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), ๑.
๖
C.O. Blagden, "Etymological Notes,", 59-60, อ้ างถึงใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๔.
๗
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๔.
๘
อนุ สรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี ,
(กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอ็ดเวอร์ ไทซซิง, ๒๕๕๑), ๕๓.

๑๑
อาณาจักรใกล้ เคียง เนืองจากเมืองสะเทิมตังอยู่ติดชายฝั งทะเล จึงมีการติดต่อค้ าขายกับต่างชาติ
ได้ สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิงกับอินเดีย๙
การทีเมืองสะเทิมของอาณาจักรมอญมีความมังคังและมีพทุ ธศาสนาเจริญรุ่งเรื อง จึง
ทํ าให้ พม่าที ตังอาณาจัก รของตนอยู่ที เมื องพุก าม (ตอนบนของประเทศเมีย นมาในปั จ จุบัน )
ต้ องการขยายอํานาจและอาณาเขตลงมาพืนทีตอนล่างทีมีความอุดมสมบูรณ์ จึงพยายามทีจะเข้ า
ยึดครองเมืองสะเทิ ม จนในราวปี พ.ศ. ๑๖๐๐ กษัตริ ย์พม่าชือพระเจ้ าอนุรุท (ครองราชย์ ปีพ.ศ.
๑๕๘๗-๑๖๒๐ ตังราชวงศ์พกุ าม) ได้ นํากองทัพเข้ ายึดเมืองสะเทิมซึงมีพระเจ้ ามนูหะเป็ นกษัตริ ย์
ครองเมืองอยู่ได้ สําเร็จ ทําให้ อาณาจักรมอญต้ องเสียอิสรภาพให้ แก่อาณาจักรพม่า๑๐
ผลจากสงครามครังนัน ถึงแม้ วา่ ชาวมอญจะสินอิสรภาพ และชาวมอญทังนักปราชญ์
ราชบัณฑิตและช่างฝี มือต่าง ๆ จะถูกกวาดต้ อนไปอยู่ทีเมืองพุกามเป็ นจํานวนมากก็ตาม แต่อารย
ธรรมของชาวมอญกลับส่งอิทธิพลต่อชาวพม่าเป็ นอย่างมาก และได้ หล่อหลอมเป็ นศิลปวัฒนธรรม
ประจําชาติของชาวพม่า ดังเห็นได้ จากการรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของมอญ การสร้ างและ
ตกแต่งเจดีย์ตา่ ง ๆ ในสมัยพุกาม การดัดแปลงตัวหนังสือมอญไปใช้ เป็ นตัวเขียนของภาษาพม่า
การรับคําในภาษามอญไปใช้ ในภาษาพม่า๑๑
ตังแต่เหตุการณ์ ทีมอญเสียเมืองสะเทิมให้ แก่พม่าในพุทธศตวรรษที ๑๖ เป็ นต้ นมา
เมืองสะเทิมและอาณาจักรมอญทางพม่าตอนล่างก็ตกอยู่ในการปกครองของอาณาจัก รพุกาม
และถูกลดฐานะลงเป็ นเพียงเมืองหนึงของอาณาจักรพุกาม ทําให้ ประวัติศาสตร์ ของมอญในช่วง
พุทธศตวรรษที ๑๖ ลงมาขาดหายไป๑๒ อย่างไรก็ดี ในพงศาวดารมอญบางฉบับกล่าวว่า เมือมอญ
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๙

สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๖-๑๗.
๑๐
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, พิมพ์ ครังที ๒, แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๘), ๓๓-๓๔. และ พระมหาช่วง อู่เจริญ, แปลและเรี ยบเรี ยง,
“พงศาวดารมอญ,” ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี : ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ,
โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอ็ดเวอร์ ไทซิง, ๒๕๔๗), ๑๓๙-๑๔๑.
๑๑
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๗-๑๘.
๑๒
พรพรรณ เลาหศิรินาถ, "ความสัมพันธ์ ของมอญ พม่า และสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที ๑๙๒๐" (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๙), ๗๕.

๑๒
เสียเมืองสะเทิมให้ แก่พม่าแล้ ว ชาวมอญทีเหลือได้ อพยพไปอยู่รวมกันทีเมืองหงสาวดี ซึงเป็ นเมือง
ของชาวมอญทีสําคัญอีกแห่งหนึง๑๓
ถึงแม้ วา่ ในสมัยพระเจ้ าอนุรุธพม่ามีนโยบายทีจะรวบรวมมอญเข้ าเป็ นส่วนหนึงของ
อาณาจักรพม่า และกษัตริ ย์พม่าองค์ต่อ ๆ มายังคงดําเนินตามนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะใน
สมัยพระเจ้ าจันสิตถา (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๖๒๗-๑๖๕๖) พระองค์พยายามจะผสมผสานพม่าและ
มอญเข้ าด้ วยกัน แต่นโยบายดังกล่าวก็ดําเนินไปไม่ได้ ตลอด เนืองจากชาวมอญพยายามดินรนเพือ
อิสรภาพของตนอยู่เสมอ๑๔
ในช่วงเวลาต่อมา ราวปี พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๔๖ อาณาจักรพม่าต้ องทําสงครามทียืดเยือ
กับ กองทัพ มองโกลที ลงมายึดดิน แดนริ มมณฑลยูน นานไว้ ได้ ในปี พ.ศ. ๑๘๓๐ กรุ งพุก ามถูก
กองทัพมองโกลตีแตก พระเจ้ านรสีห บดีกษั ตริ ย์ พม่าเจ้ าเมืองพุกามเสด็จสวรรคต (สินราชวงศ์
พุกาม) กระทังในปี พ.ศ. ๑๘๔๖ กองทัพมองโกลจึงถอนกําลังออกจากพม่าตอนบน ต่อมาราช
สํานักพม่าต้ องต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์กบั สามพีน้ องไทยใหญ่อีกหลายปี ดังนันจึงทําให้ อาณาจักร
พม่าในช่วงเวลานีอ่อนแอลง ส่งผลให้ เมืองในปกครองของพม่าก่อกบฏประกาศอิสรภาพขึน ทังที
เมืองยะไข่ เมืองหงสาวดี และเมืองมอญอืน ๆ๑๕
ในปี พ.ศ. ๑๘๓๐ เมือกรุงพุกามแตกและพระเจ้ านรสีหบดีกษัตริ ย์พม่าเสด็จสวรรคต
ชาวมอญทีเมืองเมาะตะมะจึงประกาศอิสรภาพจากพม่า โดยการนําของ "มะกะโท" ชาวเมืองเมาะ
ตะมะผู้มีความสามารถมากและเคยรับราชการอยู่ทีกรุ งสุโขทัยในสมัยพระเจ้ ารามคําแหง เมือ
เมืองพุกามแตกจึงกลับมาตังตนขึนเป็ นเจ้ าเมืองเมาะตะมะนามว่า "พระเจ้ าฟ้ารัว" หรือ "สมิงวาโร"
(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๘๓๐-๑๘๓๘) และตังราชวงศ์ของตนขึนปกครองอาณาจักรมอญทีเมืองเมาะ
ตะมะสืบต่อมาอีกหลายรัชกาล๑๖
ในช่วงเวลาเดียวกัน ทางฝ่ ายชาวมอญทีเมืองหงสาวดีก็ประกาศอิสรภาพจากพม่า
เช่นกัน โดยการนําของ "พญาทะละ (ตะละปั น)" ทีตังตนขึนเป็ นกษัตริ ย์เมืองหงสาวดี ทังพญาทะ
ละและพระเจ้ าฟ้ารัวต่างเป็ นพันธมิตรร่วมรบต่อต้ านกองทัพพม่าทียกมาปราบ ต่อมาเจ้ าเมือง
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๑๓

พระมหาช่วง อู่เจริญ, แปลและเรียบเรียง, “พงศาวดารมอญ,” ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติ
คุณ นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ, ๑๔๑.
๑๔
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๘.
๑๕
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๗๐-๗๔.
๑๖
ประชุ ม พงศาวดารฉบั บ กาญจนาภิ เ ษก, เล่ ม ๑๐ (กรุ ง เทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ , ๒๕๔๒), ๑๔. และ หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๗๗.

๑๓
มอญทังสองวิวาทกันเอง และพญาทะละถูกจับพร้ อมทังถูกประหารชีวิต๑๗ เหตุการณ์ครังนันคงทํา
ให้ หวั เมืองมอญทังปวงต่างยําเกรงพระเจ้ าฟ้ารัวเป็ นอย่างมาก
ในสมัยพระเจ้ าฟ้ารัว พระองค์ทรงมีความสามารถทังด้ านการทหารและการทูตทีเฉียบ
แหลม จนสามารถรวมพม่าตอนล่างเป็ นอาณาจักรเดียวกัน และรอดพ้ นจากการรุกรานของพม่า
และไทยใหญ่ ได้ ห ลายครั ง ๑๘ ในสมัย ของพระองค์ ป รากฏความสัม พัน ธ์ อัน ดีต่อ กัน ระหว่า ง
อาณาจักรมอญและอาณาจักรสุโขทัย โดยดําเนินไปตามความสัมพันธ์ส่วนตัวทีดีของผู้นําทังสอง
ฝ่ าย๑๙ ต่อมาในปี พ.ศ. ๑๘๓๙ เมือพระเจ้ าฟ้ารัวสินพระชนม์ลง โดยถูกหลานชายของพญาทะละ
ลอบปลงพระชนม์ ความสัมพันธ์ของสองอาณาจักรจึงลดลง ต่อมาจึงทํ าให้ สโุ ขทัยมาตีได้ เมือง
เมาะตะมะ๒๐
ในปี พ.ศ. ๑๘๙๙ เมือพระเจ้ าอูท่ องสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึนแล้ ว (ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓)
ก็ได้ อ้างสิทธิในเมืองตะนาวศรี เมืองมะละแหม่ง และเมืองเมาะตะมะ จึงเข้ ายึดได้ เมืองดังกล่าวไว้
ในอํานาจ ครังนัน "พระเจ้ าพิ น ยาอู่" กษั ตริ ย์ มอญที ครองเมืองเมาะตะมะ (ครองราชย์ ปี พ.ศ.
๑๘๙๖-๑๙๒๘) จึงย้ ายเมืองหลวงไปตังทีเมืองหงสาวดี ในสมัยพระเจ้ าพินยาอูไ่ ด้ รวบรวมดินแดน
ทียังคงเหลืออยู่ใ นความครอบครองของพระองค์เ ข้ าเป็ นอาณาจัก รทีเป็ นอันหนึงอัน เดีย วกัน ๒๑
นอกจากนี พระองค์ยงั ทรงปฏิสงั ขรณ์พระเจดีย์ชเวดากองให้ มีขนาดใหญ่สงู ขึนอีก ๔๐ ศอก๒๒
ทางฝ่ ายพม่า ในปี พ.ศ. ๑๙๐๗ พระเจ้ าทาโดมินพญากษัตริ ย์พม่าทรงตังเมืองอังวะ
ขึน ในช่วงนีราชสํานักอังวะมีทังกลุ่มเชือสายพม่าและเชือสายไทยใหญ่ แย่งชิงราชบัลลังก์กันอยู่
ขณะเดียวกันชาวพม่าทีเมืองตองอูก็มีความเข้ มแข็งมากขึน ถึงแม้ วา่ ในเวลาต่อมาจะมีการแช่งชิง
อํานาจกันในราชสํานักอังวะ แต่เมืองอังวะก็ยงั มีกษัตริย์สืบราชบัลลังก์ตอ่ มาจนกระทังปลายพุทธ
ศตวรรษที ๒๑ โดยยังคงมีการทําศึกสงครามกับชาวมอญ ชาวยะไข่ และชาวไทยใหญ่อยู่ตลอด
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๑๗

หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๗๗.
๑๘
เรืองเดียวกัน, ๗๘.
๑๙
ดังปรากฏเรืองเล่าในตํานานว่า พระเจ้ าฟ้ารัวได้ พาพระราชธิ ดาของพระเจ้ ารามคําแหงหนีออก
จากเมื อ งสุโ ขทั ย ไปเมื อ งเมาะตะมะ ต่ อ มาเมื อพระองค์ ไ ด้ ขึ นครองราชย์ ส มบั ติ แ ล้ ว จึ ง ได้ แต่ ง ทู ต มาขอ
พระราชทานนามจากพระเจ้ ารามคําแหง เพือจารึกลงในพระสุพรรณบัตรและขออ่อนน้ อมต่อสุโขทัย โดยสุโขทัย
ได้ ให้ การรับรองเมืองเมาะตะมะด้ วย ดูใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๙-๓๐.
๒๐
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๗๘.
๒๑
เรืองเดียวกัน, ๗๙.
๒๒
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๑๗-๑๘.

๑๔
ฝ่ ายมอญที เมื อ งหงสาวดี เมื อพระเจ้ าพิ น ยาอู่เ สด็จ สวรรคตในปี พ.ศ. ๑๙๒๘
พระโอรสของพระองค์จึงได้ เสด็จขึนครองราชย์ตอ่ ชาวมอญเรี ยกพระองค์ว่า "พระเจ้ าราชาธิราช"
(ครองราชย์ ปี พ.ศ. ๑๙๒๘-๑๙๖๖) ในสมัย ของพระองค์ส ามารถรวบรวมชาวมอญเข้ า เป็ น
อาณาจักรเดียวกัน ทําให้ อาณาจักรมอญทีเมืองหงสาวดีมีความเข้ มแข็งเป็ นปึ กแผ่น๒๓ พระองค์
ทรงจัดการปกครองโดยแบ่งเป็ นมณฑล และพระองค์ยังทรงสามารถป้องกันอาณาจักรมอญจาก
การรุกรานของพม่าและไทยใหญ่ ได้ หลายครัง โดยเฉพาะการทําสงครามกับพม่าทีนําโดยพระ
เจ้ ามังฆ้ องเจ้ าเมืองอังวะ (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๙๔๔-๑๙๖๕) ทีพยายามจะเอาชนะพระองค์ให้ ได้
แต่พระองค์ท รงใช้ น โยบายยุยงให้ เมืองอังวะกับเมืองต่าง ๆ ในไทยใหญ่แตกกัน เป็ นการขยาย
ขอบเขตของสงครามให้ กว้ างขวางออกไป จนสามารถป้องกันอาณาจักรมอญจากการรุกรานของ
พม่าได้ รวมถึงพระองค์ยังเคยยกกองทัพ บุก ไปยึดเมืองยะไข่ด้ วย ๒๔ ในสมัย ของพระพระเจ้ า
ราชาธิราชแม้ จะต้ องทําสงครามตลอดเวลา แต่พระองค์ทรงทําพระราชกุศลไว้ เป็ นอันมาก โดยทรง
เริ มปฏิสังขรณ์ พ ระเจดีย์ ช เวดากองจะให้ สูงขึนไป ๖๐ ศอก แต่ยัง ไม่ทัน แล้ ว เสร็ จ พระองค์ ก็
สินพระชนม์๒๕
หลังจากพระเจ้ าราชาธิราชสินพระชนม์ในปี พ.ศ. ๑๙๖๖ ทีเมืองหงสาวดีก็เกิดการ
กบฏขึนโดยพระอนุชาสองพระองค์ ในทีสุด "พญาธัมมราชา" (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๙๖๖-๑๙๖๙)
ซึงเป็ นพระอนุชาองค์ทีไปเชือเชิญพระเจ้ าสีหสุกษัตริย์พม่าเจ้ าเมืองอังวะเข้ ามาช่วยเป็ นฝ่ ายชนะ
ฝ่ ายพระอนุชาอีกองค์หนีไปเมืองเมาะตะมะ และพญาธัมมราชาต้ องยกพระกนิษฐาองค์เดียวคือ
"พระนางชินซอบู" ให้ อภิเษกสมรสกับพระเจ้ าสีหสุ พระเจ้ าสีหสุทรงตังพระนางชินซอบูขนเป็
ึ นราชินี
ดังนันในช่วงเวลานีทําให้ เมืองหงสาวดีต้องยอมอ่อนน้ อมต่อกษัตริ ย์พม่าอีกครัง อย่างไรก็ดี พระ
เจ้ าสีหสุพยายามดําเนินนโยบายมิตรภาพและประนีประนอมกับเมืองหงสาวดี แต่ตอ่ มาอีกไม่นาน
คือในปี พ.ศ. ๑๙๖๘ พระเจ้ าสีหสุก็สินพระชนม์ลงจากการทําสงคราม๒๖
เมือพระเจ้ าสีหสุสินพระชนม์ลง พระนางชินซอบูถกู บังคับเก็บตัวไว้ เพือเป็ นตัวประกัน
มิให้ มอญก่อกบฏ พระนางหันเข้ าศึกษาพระไตรปิ ฎก โดยได้ รับอนุญาตให้ พระสงฆ์มอญสองรูป
เข้ าถวายอักษร ต่อมาพระนางหนีออกจากเมืองอังวะได้ โดยการช่วยเหลือจากพระสงฆ์มอญผู้เป็ น
พระอาจารย์ทงสองรู
ั
ป พระนางกลับมาเมืองหงสาวดีโดยได้ รับการต้ อนรับอย่างดีจากพระเชษฐาผู้
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๒๓

หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๘๘-๘๙.
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๙.
๒๕
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๑๗.
๒๖
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๙๓-๙๔.

๒๔

๑๕
เป็ นกษัตริย์ ต่อมาในเมืองหงสาวดีมีการแย่งชิงราชบัลลังก์กนั พระนางก็สามารถไกล่เกลียได้ ทําให้
พระนางมีอํานาจอยู่หลังราชบัลลังก์และมีประชาชนรักใคร่มาก๒๗
ในปี พ.ศ. ๑๙๙๖ "พระนางชิ น ซอบู " จึ ง ได้ เ สด็จ ขึนครองราชย์ ที เมื อ งหงสาวดี
(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๙๙๖-๒๐๑๕) พระองค์ทรงดําเนินนโยบายสันติและทําให้ เมืองหงสาวดีเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าขายจนชาวมอญมีความมังคังมากขึน นอกจากนี พระองค์ทรงศรัทธาในพุท ธ
ศาสนาเป็ นอย่างมาก โดยทรงบําเพ็ญพระราชกุศลบํารุงพุทธศาสนาเป็ นอันมาก ได้ ปฏิสงั ขรณ์
ซ่อมแซมสถูปน้ อยใหญ่ สร้ างวัดวาอาราม กุฏิ วิหารถวายพระภิกษุสงฆ์เป็ นจํานวนมาก พระนาง
ได้ ริเริมการสมทบทุนเพือปฏิสงั ขรณ์พระเจดีย์ชเวดากองจนมีความสูง ๓๐๒ ฟุต๒๘ ทรงให้ นําเงิน
มาชังหนักเท่าพระองค์ คิดเป็ นราคาทองหนักยีสิบห้ าชัง แล้ วให้ นําทองนันหุ้มพระเจดีย์ชเวดากอง
และทรงบริจาคทาสเป็ นข้ าวัดจํานวนมาก๒๙
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๑๕ พระธรรมเจดีย์ ซึงเป็ นพระสงฆ์ชาวมอญทีช่วยพระนางชิ น
ซอบูออกมาจากเมืองอังวะ ได้ สกึ จากพุทธศาสนาและได้ อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของพระนาง
ชินซอบู จึงได้ ขนครองราชย์
ึ
ทีเมืองหงสาวดีเป็ น "พระเจ้ าธรรมเจดีย์" (ครองราชย์ ปีพ.ศ. ๒๐๑๕๒๐๓๕) ในสมัยของพระองค์อาณาจักรมอญทีเมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองมาก พระองค์ทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลบํ า รุ ง พุท ธศาสนาให้ รุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก พระองค์ไปตังพระราชวัง อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันตกของพระเจดีย์ชเวมอดอเพือจะได้ บําเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ๓๐
นอกจากนี พระองค์ยังประสบความสําเร็จในการฟื นฟูพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
อาณาจักรมอญ ทรงชําระสมณวงศ์โดยส่งสมณทูตไปสืบทอดพุทธศาสนาและพิธีกรรมยังประเทศ
ลังกา สมณทูตเหล่านันได้ อปุ สมบทใหม่ตามพิธีดงเดิ
ั มทีอุโบสถริ มฝั งแม่นํากัลยาณี แล้ วเดินทาง
กับมาอุปสมบทให้ พระสงฆ์ ในเมืองหงสาวดี โดยพระองค์ ทรงสร้ างอุโบสถสําหรับ พิธีอปุ สมบท
เลียนแบบอุโบสถริ มแม่นํากัลยาณีในประเทศลังกาไว้ ทีกรุงหงสาวดี อีกทังยังได้ นิมนต์พระสงฆ์
จากเมืองอืน ทังในพม่าตอนล่าง ยะไข่ อังวะ ตองอู สุโขทัย และอยุธยามาอุปสมบทใหม่๓๑ ทําให้
เกิดการปฏิรูปพุทธศาสนานิกายเถรวาทขึนครังใหญ่ทังในด้ านพิธีกรรมและด้ านพระวินัยสงฆ์ใน
อาณาจักรมอญและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครังนันพระองค์ทรงให้ จารึกเรื องราวดังกล่าวไว้ เรี ยก
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๒๗

เรืองเดียวกัน, ๙๙.
เรืองเดียวกัน, ๑๐๐.
๒๙
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑๐, ๑๙-๒๐.
๓๐
เรืองเดียวกัน, ๒๑.
๓๑
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๐๑.
๒๘

๑๖
กันว่าจารึกกัลยาณี๓๒ เหตุปัจจัยทีทําให้ พทุ ธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในสมัยพระเจ้ าธรรม
เจดีย์ คงเนืองจากอาณาจักรทัง ๔ ได้ แก่ พม่า (อังวะ) มอญ อยุธยา และเชียงใหม่ ได้ ทําสงคราม
ต่อเนืองกันมานานจนอ่อนล้ า กษัตริย์ของอาณาจักรทัง ๔ จึงเปลียนพระราโชบายหันไปบําเพ็ญ
พระเกียรติด้วยการอุปถัมภ์พทุ ธศาสนาแทน ทําให้ อาณาจักรทัง ๔ มีไมตรีตอ่ กัน๓๓
ในช่วงทีอาณาจักรทัง ๔ เจริ ญไมตรี ต่อกันนัน เมืองตองอูเริ มมีอํานาจขึน เนืองจาก
เป็ นเมืองทหารทีเตรียมพร้ อมป้องกันภัยรุกรานตลอดเวลา ในราวปี พ.ศ. ๒๐๒๙ พระเจ้ าเมงคยิน
โยก็ได้ สถาปนาราชวงศ์ตองอูขนึ (ตังราชวงศ์ตองอู) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๗๐ เมือกรุงอังวะถูกกลุ่ม
ไทยเมา (แม้ ว) ตีแตกทําให้ พระเจ้ ากรุงอังวะสินพระชนม์ ชาวพม่าเมืองอังวะต่างพากันหนีมาเมือง
ตองอู จึงทํ าให้ เ มืองตองอูมี ความเข้ ม แข็งมากขึน จนในปี พ.ศ. ๒๐๗๔ พระเจ้ าตะเบงชเวตี
(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๐๗๔-๒๐๙๓) ผู้ทีพระบิดา (พระเจ้ าเมงคยินโย) ขนานนามว่า "ตะเบงชเวตี"
หรื อ "สุวรรณเอกฉัตร" ได้ ขึนครองเมืองตองอู และมีชือเสียงไปทัวอาณาจักรพม่า ทําให้ อํานาจ
ปกครองอาณาจักรพม่ามาอยู่ทีเมืองตองอู ส่วนทีเมืองอังวะหมดอํานาจลงไป๓๔
ช่วงท้ ายราชวงศ์ของพระเจ้ าฟ้ารัวทีเมืองหงสาวดี (กลางพุทธศตวรรษที ๒๑) นับเป็ น
ยุค ทองของอาณาจัก รมอญ มี ความสงบสุขเจริ ญ รุ่ งเรื องทังทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิ จ
เนืองจากในช่วงเวลานีทีเมืองอังวะเกิดจลาจลสู้รบกันเองจึงไม่ได้ มารุกรานมอญอีก เปิ ดโอกาสให้
อาณาจักรมอญได้ ทํานุบํารุงประเทศอย่างเต็มที นําความมังคังมาสูเ่ มืองหงสาวดี เมืองเมาะตะมะ
และเมืองตะนาวศรีเป็ นอย่างมาก
อย่างไรก็ดี ราชวงศ์พระเจ้ าฟ้ารัวทีเคยรุ่งเรื องต้ องสินสุดลงเมือพระเจ้ าตะเบงชเวตี
กษัตริ ย์พม่าแห่งราชวงศ์ตองอู ได้ ยกทัพ เข้ ารุกรานเมืองหงสาวดีหลายครัง จนกระทังในปี พ.ศ.
๒๐๘๒ จึงสามารถยึดเมืองหงสาวดีไว้ ได้ อย่างง่ายดาย เมือ "พระเจ้ าตะกะยุตปิ " กษัตริย์มอญองค์
สุดท้ ายของราชวงศ์พระเจ้ าฟ้ารัว (ครองราชย์ ปีพ.ศ. ๒๐๖๙-๒๐๘๒) หนีไปหาพีเขยทีเมืองแปร
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๓๒

สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๙-๒๑.
๓๓
โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษั ตริ ย์เมืองอยุธยา เสด็จฯ ออกผนวชทีวัดจุฬามณีนานถึง ๘
เดือน ครังนันพระเจ้ าธรรมเจดีย์กษั ตริ ย์เมืองหงสาวดีแต่งราชทูตเชิญเครื องอัฏฐบริ ขารไปถวายด้ วย ดูใน รอง
ศยามานนท์ และคณะ, ประวัติ ศาสตร์ ไทยสมั ยกรุ งศรี อ ยุธยา: แผ่ นดิ นสมเด็จพระรามาธิ บดีที ๑ ถึง
แผ่ นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระนคร: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓), ๕๕.
ส่วนพระเจ้ าติโลกราชกษั ตริ ย์เมืองเชียงใหม่ได้ จัดทําสังคายนาพระไตรปิ ฎกครังที ๘ ทีวัดโพธารามวิหาร ดูใ น
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๓๒.
๓๔
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๐๒, ๑๐๖.

๑๗
ส่วนทหารมอญเมืองหงสาวดี ที เหลือต้ องหนี ไปยังเมือ งเมาะตะมะ ๓๕ เหตุก ารณ์ ครังนันทํ าให้
อาณาจักรมอญทีถูกปกครองโดยราชวงศ์พระเจ้ าฟ้ารัวมาอย่างยาวนานต้ องสินสุดลง โดยพระเจ้ า
ตะเบงชเวตีสามารถรวบรวมอาณาจักรมอญเข้ าเป็ นส่วนหนึงของอาณาจักรพม่าได้ อีกครังหนึง
ต่อมาไม่นาน เมือพระเจ้ าตะกะยุตปิ สินพระชนม์ (ในปี พ.ศ. ๒๐๘๒) เจ้ าเมืองเมาะตะ
มะ ซึ งเป็ นน้ องเขยของพระเจ้ าตะกะยุตปิ ก็ประกาศตนขึนเป็ นกษั ตริ ย์ มอญทีเมืองเมาะตะมะ
เนืองจากขณะนันเมืองเมาะตะมะมีความมันคงด้ านเศรษฐกิจ และได้ ทหารจ้ างโปรตุเกสกับเรื อ
โปรตุเกสเข้ ามาช่วยในกองทัพ อย่างไรก็ดี พระเจ้ าตะเบงชเวตีได้ ยกกองทัพพม่าลงมาตีเมืองเมาะ
ตะมะอยู่นาน จนในทีสุดก็สามารถตีเมืองเมาะตะมะแตก ได้ ทรัพย์สินเป็ นจํานวนมาก พระองค์สงั
ประหารชีวิตเจ้ าเมืองพร้ อมทังครอบครัวและบรรดาทหารทีต่อต้ านทังหมด เพราะคิดว่าทหาร
เหล่านีได้ เคยปฏิเสธนิรโทษกรรมทีพระองค์เคยเสนอมาแล้ วครังหนึง เหตุการณ์ครังนันทําให้ พวก
มอญทีเมืองเมาะลําเลิงและบริเวณใกล้ เคียงได้ เห็นบทเรียนจึงพากันอ่อนน้ อมต่อพระเจ้ าตะเบงช
เวตีและได้ รับอภัยโทษทังสิน๓๖
พระเจ้ าตะเบงชเวตีทรงเป็ นกษั ตริ ย์ พม่าที มีนโยบายจะสมานไมตรี กับ มอญ และ
ต้ องการรวมมอญกับ พม่าเป็ นชาติเดีย วกัน โดยหลังจากทีพระองค์ทําพิธีบ รมราชาภิเ ษกอย่าง
สมบูรณ์ทีเมืองพุกามอย่างกษัตริ ย์พม่าแล้ ว ทรงทําพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบกษัตริ ย์มอญอีก
ครังหนึง พระองค์ทรงผูกนําใจชาวมอญโดยการรับอารยธรรมต่าง ๆ จากชาวมอญมาใช้ ในพม่า
ทรงรับชาวมอญเข้ าเป็ นราชการในกองทัพโดยให้ ดํารงตําแหน่งสําคัญต่า ง ๆ ตลอดจนถึงเป็ นที
ปรึกษาของพระองค์ ทรงแต่งตังเจ้ าหญิงมอญให้ เป็ นราชินี รวมถึงทรงย้ ายมาประทับอยู่ทีเมืองหง
สาวดีด้วย๓๗
ต่อมาเมือพระเจ้ าตะเบงชเวตีเสด็จสวรรคต "พระเจ้ าบุเ รงนอง" (ครองราชย์ ปีพ.ศ.
๒๐๙๔-๒๑๒๔) จึงได้ ขนครองราชย์
ึ
เป็ นกษัตริย์พม่าองค์ต่อมา พระองค์ทรงประทับอยู่ทีเมืองหง
สาวดีเช่นกษัตริ ย์องค์ก่อน ในช่วงต้ นรัชกาลพระองค์ทรงยกกองทัพพม่าไปปราบกบฏตามเมือง
ต่าง ๆ ทังเมืองตองอู เมืองแปร รวมถึงพวกมอญทีเมืองหงสาวดี ต่อมาพระองค์ได้ ประกาศนิรโทษ
กรรมและตังพวกมอญกลับ ไว้ ในตําแหน่งเดิมเป็ นส่วนมาก แต่ทรงแต่งตังพระอนุชาแท้ ๆ ของ
พระองค์ไว้ ในตําแหน่งสําคัญ ได้ แก่ เจ้ าเมืองตองอู เจ้ าเมืองแปร รวมถึงเจ้ าเมืองเมาะตะมะ
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๓๕

เรืองเดียวกัน, ๑๐๙.
เรืองเดียวกัน, ๑๑๐-๑๑๒.
๓๗
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๑๒. และ สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๒.

๓๖

๑๘
ในสมัยของพระเจ้ าบุเรงนอง ถึงแม้ ว่าพระองค์จะดําเนินนโยบายและปฏิบัติกับชาว
มอญเช่นเดียวกับพระเจ้ าตะเบงชเวตี แต่การทีพระองค์ทรงฝั กใฝ่ ในการสงครามเพือขยายอํานาจ
และพระราชอาณาเขตของอาณาจักรพม่าให้ ยิงใหญ่ในไทยใหญ่ เชียงใหม่ รวมถึงอยุธยาในลุ่ม
แม่นําเจ้ าพระยา ก็ทําให้ ชาวมอญต้ องได้ รับความเดือดร้ อนเป็ นอย่างมาก เนืองจากชาวมอญถูก
เกณฑ์เข้ าร่วมในกองทัพพม่าเป็ นจํานวนมากอยู่เสมอ จึงทําให้ พวกมอญมักก่อการจลาจลขึนเมือ
มีโอกาส แต่ผลก็คือพวกมอญกบฏถูกปราบปรามอย่างรุนแรง สร้ างความไม่พอใจให้ กับพวกมอญ
เป็ นอย่างยิง๓๘
ในปี พ.ศ. ๒๑๑๐ พระเจ้ าบุเรงนองยกกองทัพพม่าและมอญจากเมืองหงสาวดี ผ่าน
ทางเมืองเมาะตะมะ บุกเข้ าล้ อมเมืองอยุธยาไว้ เป็ นเวลานาน จนในทีสุดก็สามารถยึดเมืองอยุธยา
ไว้ ได้ พระเจ้ าบุเรงนองได้ แต่งตังพระมหาธรรมราชาเจ้ าเมืองพิษณุโลกเป็ นผู้รักษาการเมืองอยุธยา
แทน และได้ อพยพผู้คนจํานวนมากทังช่างฝี มือ ช่างแกะสลัก นักดนตรี นักแสดง และนักเขียนไป
ยังเมืองหงสาวดี รวมถึงให้ เมืองอยุธยาจัดส่งบรรณาการเป็ นรายปี ๓๙
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าพระเจ้ าบุเรงนองจะนิยมการทําศึกสงคราม แต่พระองค์ก็ทรงทํานุ
บํารุ งและอุปถัมภ์พุทธศาสนานิก ายเถรวาท พระองค์ ทรงให้ สร้ างวัดวาอารามเป็ นจํานวนมาก
รวมถึงได้ นําพระเขียวแก้ วและบาตรของพระพุทธเจ้ าจากประเทศลังกามาประดิษฐานทีพระมหา
เจดีย์ในเมืองหงสาวดี๔๐
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๒๔ เมือพระเจ้ าบุเ รงนองเสด็จ สวรรคต "พระเจ้ านัน ทบุเ รง"
(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๑๒๔-๒๑๔๒) จึงได้ ขึนครองราชย์ต่อ ในช่วงนีพระมหาธรรมราชากษัตริ ย์
เมืองอยุธยาได้ ขอพระนเรศวรซึงเป็ นเจ้ าชายรัชทายาทกลับไปครองเมืองพิษณุโลก ในราวปี พ.ศ.
๒๑๒๗ พระเจ้ านันทบุเรงประสงค์จะยกกองทัพไปตีเมืองอังวะ จึงให้ ทุกอาณาจักรในจักรวรรดิ
พม่าส่งกองทัพมาช่วย พระนเรศวรมีแผนจะประกาศเอกราชจึงเกณฑ์กองทัพใหญ่ไป พระเจ้ านันท
บุเรงล่วงรู้แผนการจึงประสงค์จะจับพระนเรศวร แต่ขนุ นางมอญบางคนลอบส่งข่าวไปบอกพระ
นเรศวร พระนเรศวรจึงได้ โอกาสประกาศอิสรภาพจากพม่า และได้ รวบรวมชาวไทยทีอยู่แถบเมือง
หงสาวดี ไ ด้ กว่ า หนึ งหมื นคนและกวาดต้ อ นกลับ เมื อ งไทยหมด ๔๑ อย่ า งไรก็ ดี ในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่า พระนเรศวรทรงชักชวนชาวมอญกลุ่มพระยาเกียรติ พระยาราม และ
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๓๘

สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๒-๒๔.
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๒๑-๑๒๒.
๔๐
เรืองเดียวกัน, ๑๒๔-๑๒๖.
๔๑
เรืองเดียวกัน, ๑๓๐-๑๓๑.

๓๙

๑๙
พระมหาเถรคันฉ่อง อพยพกลับเมืองอยุธยาเป็ นจํานวนมาก โดยครังนันสมเด็จพระมหาธรรมราชา
กษั ตริ ย์ เ มืองอยุธยา ได้ ใ ห้ พวกมอญตังถิ นฐานอยู่ใ นบริ เ วณกรุ งศรี อยุธยา และพระราชทาน
บําเหน็จรางวัลแก่พวกมอญทีสวามิภกั ดิ อย่างสมฐานะ๔๒
ในเวลาต่อมา พระเจ้ านันทบุเรงเกณฑ์ไพร่พลทังพม่าและมอญตังกองทัพเพือมาตี
เมืองอยุธยาหลายครัง แต่ก็พ่ายแพ้ กลับไปทุกครัง กองทัพเสียหายเป็ นอย่างมาก ทําให้ ประชาชน
ทังพม่าและมอญเริมไม่เห็นด้ วย เนืองจากทําให้ ดินแดนพม่าตอนล่างขาดผู้ดแู ลเพาะปลูก เกิดหนู
ระบาดทําลายข้ าวในนาเสียหายมาก เสบียงอาหารขาดแคลนไปกับการทําสงคราม เกิดภาวะข้ าว
ยากหมากแพง๔๓
ดังนันในปี พ.ศ. ๒๑๓๖ พวกมอญกลุ่มหนึงก่อการกบฏขึน พระเจ้ านัน ทบุเ รงอ้ าง
สาเหตุดงั กล่าว ประกอบกับพระเจ้ านันทบุเรงทรงขัดเคืองพวกมอญ โดยหาว่าพวกมอญเอาใจเผือ
แผ่ฝ่ายไทยจึงไม่เต็มใจรบทําให้ พม่าต้ องพ่ายแพ้ จึงสังจับพวกมอญทังหมดและประหารชีวิตผู้ที
สงสัย ว่าคบคิดกบฏ ทําให้ เ จ้ าเมืองเมาะลําเลิงก่อการกบฏต่อต้ าน โดยขอความช่วยเหลือจาก
สมเด็จพระนเรศวรกษัตริย์เมืองอยุธยา ครังนันกองทัพไทยและกองทัพมอญได้ เข้ าล้ อมกรุงหงสาว
ดีไว้ ได้ ฝ่ ายเมืองแปร เมืองตองอู และเมืองเชียงใหม่ ต่างส่งกองทัพมาช่วยเมืองหงสาวดี แต่สมเด็จ
พระนเรศวรไม่ได้ อยู่ทําสงครามทรงถอยทัพกลับ พร้ อมนําพวกมอญอาสากลับเมืองอยุธยาหลาย
พันคน ครังนันไทยสามารถยึดตะนาวศรี เมืองเมาะลําเลิง และเมืองเมาะตะมะไว้ ได้ ๔๔
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๔๒ ทีเมืองหงสาวดีเกิดปั ญหาในราชสํานัก เจ้ าเมืองตองอูร่วมมือ
กับเจ้ าเมืองยะไข่เข้ ายึดเมืองหงสาวดีและเมืองท่าต่าง ๆ ไว้ ได้ โดยง่าย เพราะทหารทิงกองทัพไป
และประชาชนต่างหนีออกจากเมืองไปแล้ ว กองทัพตองอูและกองทัพยะไข่ได้ เข้ าปล้ นเมืองหงสาวดี
ครังนันเจ้ าเมืองตองอูได้ นําพระเขียวแก้ วและบาตรที พระเจ้ าบุเรงนองได้ มาจากประเทศลังกาไป
แล้ วกองทัพตองอูก็รีบกลับเมืองตองอูโดยด่วน ส่วนกองทัพยะไข่ได้ กวาดทรัพย์สินเงินทองทีเหลือ
พร้ อมเข้ ารื อค้ นพระราชวังและเผาเมืองหงสาวดี นํ าทรัพย์ สินเงิ น ทองที ปล้ น ได้ ลงเรื อกลับ ไป
ในขณะนันสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพใหญ่จากอยุธยามาถึงเมืองหงสาวดีพอดี เมือทรงทราบว่า
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๔๒

สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาดํ า รงราชานุภ าพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า
(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๙๑-๙๕.
๔๓
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๓๓.
๔๔
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๓๓. อนึง การกวาดต้ อนเชลยศึกชาวมอญในครังนี สม
เด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าเพือเป็ นการตัดทอนกําลังข้ าศึก ในขณะเดียวกันก็เป็ นการ
เพิมกําลังในกรุงศรีอยุธยาด้ วย ดูใน สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื อง
ไทยรบพม่ า, ๑๕๕-๑๕๖.

๒๐
เมืองหงสาวดีแตกแล้ ว พระองค์จึงเดินทัพต่อไปยังเมืองตองอูเพือจะจับตัวพระเจ้ านันทบุเรง เมือ
กองทัพยะไข่ขึนจากเรื อมาช่วยเมืองตองอู สมเด็จ พระนเรศวรจึงถอยทัพกลับ ไป ขณะที ถอย
กลับไปก็กวาดต้ อนพวกมอญลีภัยไปหลายพันคน๔๕
ช่วงเวลาที อํานาจพระเจ้ านันทบุเรงเสือมลง ในปี พ.ศ. ๒๑๔๓ "เจ้ ายองยาน" พระ
อนุชาของพระเจ้ านันทบุเรงได้ ตงตนขึ
ั
นเป็ นกษัตริย์ทีเมืองอังวะ (ตังราชวงศ์ยองยาน หรื อราชวงศ์
ตองอูยคุ ฟื นฟู) และเริมมีอํานาจเข้ มแข็งมากขึน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๔๙ "พระเจ้ าอนอคะเปตลุน"
พระโอรสของเจ้ ายองยานได้ ขนเป็
ึ นกษัตริย์องค์ตอ่ มา และได้ เป็ นใหญ่ในอาณาจักรพม่า พระองค์
ปราบไทยใหญ่ เมื องแปร และเมื องตองอูลงได้ พร้ อมทังได้ นํ าพระเขี ยวแก้ วและบาตรของ
พระพุทธเจ้ าจากเมืองตองอูมาไว้ ทีเมืองอังวะ๔๖
การทีพระเจ้ าอนอคะเปตลุนปราบเมืองตองอูได้ ทําให้ นัดจิงหน่องเจ้ าเมืองตองอูไม่
พอใจ จึงหันไปชักชวนให้ นายเดอ บริโตเจ้ าเมืองสิเรียม และพวกมอญนําโดยเจ้ าเมืองเมาะตะมะ
มายึดเมืองตองอู เมือยึดเมืองตองอูได้ จึงเผาพระราชวังและทําลายป้อมค่ายเมือง แล้ วพากันถอย
ทัพกลับไป นัดจิงหน่องไปอยู่ทีเมืองสิเรี ยมกับนายเดอ บริ โต ต่อมาพระเจ้ าอนอคะเปตลุนจึงยก
กองทัพมาล้ อมเมืองสิเรียมอยู่นานจนในทีสุดสามารถยึดเมืองได้ นายเดอ บริโตและนัดจิงหน่องถูก
ประหารชีวิต ครังนันพวกมอญทีรับราชการอยู่ในเมืองสิเรี ยมทังพลเรื อนและทหารต่างได้ รับการ
อภัยโทษโดยทัวกัน ชัยชนะของพระเจ้ าอนอคะเปตลุนครังนีทําให้ พระเกียรติยศพม่ากระจายไปทัว
จนเจ้ าเมืองเมาะตะมะต้ องยอมสวามิภกั ดิ๔๗
ต่อมาเมือพระเจ้ าอนอคะเปตลุนสินพระชนม์ลง ในปี พ.ศ. ๒๑๗๒ พระเจ้ าตลุนมินซึง
เป็ นพระอนุชาได้ ขนครองราชย์
ึ
ต่อ พระองค์ทรงให้ ความสําคัญกับการรบเอาแคว้ นไทยใหญ่และ
เชี ย งใหม่ ทํ า ให้ พวกมอญได้ รับ ความเดือดร้ อนจึ ง ก่อ การกบฏขึน โดยในราวปี พ.ศ. ๒๑๗๗
หลังจากทีพระเจ้ าอนอคะเปตลุนทําพิธีราชาภิเษกทีเมืองหงสาวดีได้ เพียงปี เดียว พวกมอญหมูห่ นึง
เข้ าโจมตีพระราชวังแต่ก็ถกู ปราบลงได้ ต่อมาไม่นานพวกมอญทีเมืองเมาะละเลิงก็ก่อกบฏอีก เมือ
กองทัพพม่าลงมาปราบ พวกมอญก็พากันอพยพหนีเข้ ามาในดินแดนไทย โดยส่วนใหญ่ จะตังถิน
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๔๕

หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๓๕-๑๓๖. อย่างไรก็ดี ในประวัติศาสตร์ ไทยกล่าวว่า
เหตุการณ์นีเกิดขึนในปี พ.ศ. ๒๑๓๘ ดูใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๓๔. และ สมเด็จ
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๑๕๕-๑๕๖.
๔๖
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๓๙-๑๔๐.
๔๗
เรืองเดียวกัน, ๑๔๑-๑๔๒.

๒๑
ฐานถาวรในไทย แต่บางพวกก็หนั กลับไปปล้ นสะดมและโจมตีพม่าอยู่เนือง ๆ เมือกองทัพพม่ามา
ปราบก็มกั ถอยหนีเข้ ามาในดินแดนไทยอีก เป็ นดังนีเรือยมา๔๘
ในปี พ.ศ. ๒๑๗๗ พระเจ้ าตลุน มินทรงย้ ายเมืองหลวงไปทีเมืองอังวะ ฮอลันดาและ
อังกฤษเริมเข้ ามาค้ าขายยังดินแดนพม่าตอนล่าง อย่างไรก็ดี พระองค์คงตังชาวมอญไว้ ในตําแหน่ง
บริหารพม่าตอนล่าง พระองค์เปิ ดเส้ นทางค้ าขายทางทะเลให้ พวกมอญไปมาค้ าขายกับชาวพม่า
ตอนบนและกับนานาชาติภายนอก และอนุญาตให้ ฮอลันดากับอังกฤษเข้ ามาเปิ ดบริ ษัทค้ าขายที
เมืองสิเรียม๔๙ นอกจากนี พระองค์ทรงให้ สร้ างเจดีย์คะองค์มเุ ตาบนฝั งแม่นําอิระวดีตรงข้ ามเมือง
อังวะ เพือบรรจุพระเขียวแก้ วและบาตรทีพระเจ้ าบุเรงนองทรงได้ รับ มาจากประเทศลังกา โดย
พระองค์สง่ ทูตไปนําแบบการก่อสร้ างวัดจากเมืองอนุราชปุระประเทศลังกามาเป็ นแบบในการสร้ าง
เจดีย์คะองค์มเุ ตา๕๐
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๙๑ พระเจ้ าพินดาเลได้ ขึนครองราชย์ต่อจากพระเจ้ าตลุนมิน ใน
สมัยของพระองค์เกิดเหตุการณ์ในจีนเมือพวกแมนจูขบั ไล่ราชวงศ์หมิง ทําให้ ในราวปี พ.ศ. ๒๒๐๑
จักรพรรดิหยุงลีซึงเป็ นจักรพรรดิองค์สดุ ท้ ายของราชวงศ์หมิงต้ องเข้ ามาขอลีภัยการเมืองทีเมืองอัง
วะ พระเจ้ าพินดาเลจําเป็ นต้ องยอมให้ จกั รพรรดิหยุงลีอาศัยอยู่ ต่อมากองทัพจีนของจักรพรรดิหยุง
ลีต้องการนําจักรพรรดิออกจากเมืองอังวะ พระเจ้ าพินดาเลปฏิเสธ กองทัพจีนจึงเข้ ารุกรานพม่า
และตีกองทัพพม่าแตกพ่าย พระเจ้ าพินดาเลจึงเกณฑ์ชาวมอญจากเมืองเมาะตะมะมาช่วย พวก
มอญต่างพากันหนีทพั และก่อกบฏเป็ นการใหญ่ และหนีเข้ าดินแดนไทยโดยได้ รับการต้ อนรับจาก
กษัตริย์ไทย (อยุธยา) เป็ นอย่างดี๕๑
เหตุการณ์ในครังนันกล่าวกันว่า พวกมอญไม่เต็มใจช่วยพม่า และพากันหลบหนีใน
ระหว่างทางทียกทัพขึนไป เมือเสร็จศึกพม่าจึงได้ จบั พวกมอญทีหลบหนีมาลงโทษโดยใช้ ไฟคลอก
ทําให้ พวกมอญไม่พอใจ พากันเข้ าปล้ นเมืองเมาะตะมะและขับไล่พวกพม่าออกจากเมือง พร้ อมทัง
จับเจ้ าเมืองเมาะตะ (มะมังนันทมิตร) ซึงเป็ นข้ าหลวงพม่าคุมขังไว้ ครันพวกมอญได้ ขา่ วว่าพม่าจะ
ยกทัพลงมาปราบ ก็พากันอพยพครอบครัวจํานวนหลายพันคนออกจากเมืองเมาะตะมะ เข้ ามาขอ
พึงพระบรมโพธิสมภารกษัตริ ย์ไทยที เมืองอยุธยาคือ "สมเด็จ พระนารายณ์ " (ครองราชย์ปี พ.ศ.
๒๑๙๙-๒๒๓๑) โดยมีสมิงนายอําเภอ ๑๑ นายเป็ นหัวหน้ านําพวกมอญเข้ ามา ครังนันเมือสมเด็จ
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๔๘

เรืองเดียวกัน, ๑๔๕.
เรืองเดียวกัน, ๑๔๗, ๑๕๑.
๕๐
เรืองเดียวกัน, ๑๔๘.
๕๑
เรืองเดียวกัน, ๑๕๐-๑๕๑.

๔๙

๒๒
พระนารายณ์ทรงทราบข่าว ก็ทรงให้ ขุนนางนายกองมอญเก่าคุมกองทัพมอญทีเข้ ามาอยู่ก่อน
ออกไปรับครอบครัวมอญทีอพยพเข้ ามาใหม่มายังเมืองอยุธยา๕๒
ในเวลาต่อมากษัตริย์พม่าทีเมืองอังวะอ่อนแอลง ทําให้ อํานาจของจักรวรรดิพม่าเสือม
ลง เกิดกบฏขึนหลายทิศทาง ทังพวกมณีปรุ ะทีเข้ าปล้ นเมืองอังวะอยู่บ่อยครัง รวมถึงพวกมอญที
ร่วมมือกับชาวกเวไทยใหญ่ ก่อการจลาจลขึนในบริ เวณเมืองอังวะ ต่อมาไม่น านในราวปี พ.ศ.
๒๒๘๓ พวกมอญทางพม่าตอนล่างก็ก่อกบฏครังใหญ่ขึน เนืองจากข้ าหลวงเจ้ าเมืองหงสาวดี
พยายามปกครองชาวเมืองอย่างกดขีและบีบคัน ทําให้ ทงชาวพม่
ั
า ชาวมอญ และชาวไทยใหญ่ใน
พม่าตอนล่างได้ รับความเดือดร้ อน จึงร่วมกันก่อกบฏในหลายเมืองทังเมืองเมาะตะมะและเมือง
ทวาย โดยมีศูน ย์ ก ลางอยู่ที เมืองหงสาวดี ต่อมากลุ่มกบฏก็ได้ ร่วมกัน ยึดเมืองสิเ รี ย มที มีพวก
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะพวกอังกฤษและฝรังเศสค้ าขายอยู่ โดยได้ ช่วยกัน เผาวัดชาวยุโรป เผา
โรงงานต่าง ๆ และยึดเรือทีจอดอยู่เป็ นจํานวนมาก๕๓ ในช่วงเวลานัน กลุม่ กบฏได้ ตงั "สมิงทอพุทธ
เกษ" หรื อ "พระเจ้ าช้ างลาย" ขึนเป็ นกษั ตริ ย์ ของกลุ่มกบฏทีเมืองหงสาวดี (ครองราชย์ปี พ.ศ.
๒๒๘๓-๒๒๙๐)๕๔
ต่อมาไม่นานในราวปี พ.ศ. ๒๒๙๐ กลุ่มกบฏก็ได้ ตงหม่
ั องอองสะล่าขึนเป็ นกษัตริ ย์
แทนสมิงทอพุทธเกษ ดํารงตําแหน่งยศมอญเป็ น "พญาทะละ" และพระองค์ทรงตังขุนพลมอญชือ
ตะละปั นเป็ นจอมทัพ ในช่วงเวลานันพวกชาวมอญมีอํานาจเป็ นผู้นํากลุ่มกบฏ พวกมอญได้ เจริ ญ
สัมพันธไมตรีกบั ฝรังเศส เพือมอญจะได้ รับความช่วยเหลือทางการทหารจากฝรังเศสในการสู้รบกับ
พม่า ดังนันในราวปี พ.ศ. ๒๒๙๕ พวกมอญนําโดยพญาทะละจึงยึดได้ เ มืองอังวะอย่างง่ายดาย
และจับพระเจ้ ากรุงอังวะมาเป็ นเชลยกลับ เมืองหงสาวดี และให้ ตะละปั นอยู่เป็ นแม่ทัพคุมพม่า
ตอนบน๕๕ ชัยชนะครังนันทําให้ ดเู หมือนว่าพวกมอญกําลังจะตังอาณาจักรตนขึนใหม่ได้ ไม่ยาก
อย่างไรก็ดี ในขณะนันที ตํ าบลมุตโชโบยัง มีช าวพม่า ผู้ห นึงชื อหม่องอองไจยะ มี
ตําแหน่งเป็ นผู้ใหญ่ บ้านทีชาวบ้ านให้ ความเลือมใส เมือเมืองอังวะแตกทีหมู่บ้านนีก็เตรี ยมการ
ป้องกัน โดยได้ รับการสนับสนุนจากชาวพม่าหลายตําบล ทําให้ เขากลายเป็ นผู้นําพม่าคนใหม่ และ
มีกองทัพชาวบ้ านจํานวนหนึงในตําบลของตน เมือตะละปั นส่งกองทัพมอญมาปราบก็ถูกตีแตก
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๕๒

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่มที ๑๐, ๓๗. และ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๒๔๗-๒๔๘.
๕๓
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๕๔-๑๕๕.
๕๔
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๔-๒๕.
๕๕
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๕๖.

๒๓
พ่ายแพ้ กลับไปหลายครัง จนชือเสียงของหม่องอองไจยะเป็ นทีรู้จักกว้ างขวาง ทําให้ ชาวพม่าผู้รัก
ชาติจํานวนมากมาร่วมในกองทัพ ดังนันในปี พ.ศ. ๒๒๙๕ หม่องอองไจยะจึงประกาศตนขึนเป็ น
กษัตริย์พม่านามว่า "พระเจ้ าอลองพญา" (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๒๙๕-๒๓๐๓ ตังราชวงศ์คองบอง
(อลองพญา)) มีเมืองชเวโบ (ตําบลมุตโชโบ) เป็ นเมืองหลวง๕๖
ต่อมาไม่นานตะละปั นผู้นําทัพมอญได้ เรี ยกกองทัพจากเมืองหงสาวดีมาสมทบเป็ น
กองทัพใหญ่เข้ าโจมตีเมืองชเวโบ พระเจ้ าอลองพญาดําเนินการรบด้ วยความชาญฉลาด ทําให้
กองทัพมอญเสียหายมาก และถูกตีโต้ กลับจนแตกพ่ายหนี มาถึงเมืองอังวะ ชาวพม่าโดยการนํา
ของพระเจ้ าอลองพญาจึงสามารถยึดครองพม่าตอนบนกลับมาได้ ในเวลาไม่นาน ในปี ต่อมา (ปี
พ.ศ. ๒๒๙๖) พระเจ้ าอลองพญาก็ย กทัพไปล้ อมเมืองอังวะทีพวกมอญรักษาอยู่ พวกมอญไม่
ต้ องการสู้รบอีกจึงรวมกันถอยลงมาตามแม่นํา พระเจ้ าอลองพญาจึงยึดเมืองอังวะไว้ ได้ ในทีสุด
ต่อมาพญาทะละ รัชทายาท และตะละปั นยกกองทัพมอญเข้ าตีเมืองอังวะอีกครัง แต่พระเจ้ าอลอง
พญาและพระโอรสช่วยกันต่อต้ านและโจมตีกลับจนกองทัพมอญแตกพ่ายต่างหนีเอาตัวรอดลงมา
ทางพม่าตอนล่าง๕๗
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๒๙๘ พระเจ้ าอลองพญาได้ ยกกองทัพลงมาโจมตีพวกมอญในพม่า
ตอนล่าง พวกมอญต่างพากันหนีไปยังเมืองหงสาวดีและเมืองสิเรี ยมซึงมีป้ อมค่ายมันคง พระ
เจ้ าอลองพญาเดินทัพถึงเมืองท่าตะเกิงและทรงให้ ชือเมืองนันใหม่ว่า "ย่างกุ้ง" แปลว่าจุดจบของ
ศัตรู อย่างไรก็ดี ขณะนันมีข่าวว่าพวกมณีปุระมารุก รานตําบลต่าง ๆ ของพม่าทีอยู่ริมเขตแดน
อินเดีย พระเจ้ าอลองพญาจึงต้ องยกกองทัพขึนไปปราบ ทางฝ่ ายพวกมอญทีเมืองสิเรี ย มจึงได้
โอกาสร่วมมือกับนายเดอ บรูโน หัวหน้ าทูตจากประเทศฝรังเศสซึงมีความสัมพัน ธ์อนั ดีกับพวก
มอญ และพวกเรื อรบอังกฤษบางลําในอ่าวสิเรี ยมทีนิยมพวกมอญ เข้ าโจมตีเมืองย่างกุ้งทีทหาร
พม่าควบคุมอยู่ แต่โจมตีไม่สําเร็จ เมือพระเจ้ าอลองพญาปราบพวกมณีปุระได้ แล้ วจึงยกกองทัพ
ใหญ่ลงมาล้ อมเมืองสิเรียมไว้ นานถึง ๘ เดือน ในทีสุดจึงยึดเมืองสิเรี ยมได้ สําเร็จ ครังนันฝ่ ายนาย
เดอ บรูโนและข้ าราชการชันผู้ใหญ่จึงถูกประหารชีวิต๕๘
หลังจากนันพระเจ้ าอลองพญาก็เตรี ยมการเข้ ายึดเมืองหงสาวดี ฝ่ ายพญาทะละจึง
เตรียมการเจรจาเพือยอมจํานน โดยส่งธิดาสาวคนเดียวออกไปเพือให้ ยุติการสู้รบ พระเจ้ าอลอง
พญาเห็นใจจึงจัดพิธีต้อนรับเจ้ าหญิงมอญอย่างยิงใหญ่และแต่งตังให้ อยู่ในตําแหน่งราชินี แต่พวก
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๕๖

เรืองเดียวกัน, ๑๖๒-๑๖๓.
เรืองเดียวกัน, ๑๖๔-๑๖๕.
๕๘
เรืองเดียวกัน, ๑๖๖-๑๖๘.
๕๗

๒๔
มอญทีไม่ยอมแพ้ ก็คงต่อสู้ตอ่ ไป และในไม่ช้าเมืองหงสาวดีก็แตก พญาทะละและครอบครัวถูกจับ
เป็ นเชลย ฝ่ ายตะละปั นถูกจับได้ แต่พระเจ้ าอลองพญาอภัยโทษให้ พระเจ้ าอลองพญาได้ พยายาม
ดําเนินนโยบายประสานไมตรี กบั มอญ โดยขุนนางมอญตามมณฑลต่าง ๆ ก็ได้ รับการแต่งตังให้ อยู่
ในตําแหน่งเดิม
ในขณะนันพวกมณีปุระเริ มเข้ ามาโจมตีพม่าอีก พระเจ้ าอลองพญาจึงนํากองทัพไป
ปราบ ครังนันพวกมอญได้ โอกาสจึงก่อกบฏขึนอีก ฆ่าฟั นพม่าทัวทังปากแม่นําและไล่อปุ ราชพม่า
ออกจากเมืองหงสาวดี โดยมีพวกอังกฤษที แหลมนีเ กรสร่ วมการกบฏครังนี อย่างไรก็ดี แม้ ว่า
กองทัพพืนเมืองจะสามารถปราบกบฏลงได้ แต่การกบฏครังนีทําให้ พระเจ้ าอลองพญาแค้ นมาก
พระองค์ถือว่าเป็ นการทรยศและเนรคุณต่อความเมตตาของพระองค์ทีเคยมีตอ่ พวกมอญ ฝ่ ายพวก
มอญก็เกรงพระเจ้ าอลองพญาจะมาแก้ แค้ น จึงพากันอพยพหนีเข้ ามาในดินแดนไทยเป็ นจํานวน
มาก ฝ่ ายไทย (อยุธยา) ก็เต็มใจรับพวกมอญไว้ เพราะไทยเองกําลังวิตกทีพม่ามีกําลังมากขึน๕๙
กล่าวกันว่าการปราบกบฏในครังนัน พระเจ้ าอลองพญาให้ จับบรรดาชาวมอญทังชายหญิ งไม่ว่า
พระสงฆ์เด็กหรือคนแก่ไปเป็ นเชลย แล้ วให้ เผาเมืองหงสาวดี สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ชาวมอญ
เป็ นอย่างยิง๖๐ เหตุการณ์ครังนีเป็ นการเผาเมืองหงสาวดีเป็ นครังที ๒ หลังจากทีพวกยะไข่เคยเผา
เมืองหงสาวดีไปแล้ วเมือปี พ.ศ. ๒๑๔๒
ดังนันในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ พม่าโดยการนําของพระเจ้ าอลองพญาก็ได้ มอญไว้ ในอํานาจ
โดยเด็ดขาด โดยหัวเมืองสําคัญต่าง ๆ ของมอญถูกรวมเข้ าเป็ นส่วนหนึงของอาณาจักรพม่าตังแต่
นันเป็ นต้ นมา โดยไม่มีโอกาสฟื นตัวได้ อีกจนกระทังปั จจุบนั
ต่อมาเมือไทยได้ เข้ าโจมตีเ มืองทวาย ในปี พ.ศ. ๒๓๐๓ พระเจ้ าอลองพญาจึง นํ า
กองทัพไปตีฝังตะนาวศรี กลับคืนมาจากไทย จากนันก็นําทัพพม่าบุกไทยเพือจะยึดเมืองอยุธยา แต่
เนืองจากพระองค์ได้ รับบาดเจ็บจากการรบ แม่ทัพพม่าจึงถอนทัพออกจากเมืองอยุธยากลับพม่า
ไม่นานพระเจ้ าอลองพญาก็เสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ. ๒๓๐๗ พระเจ้ ามังระ โอรสองค์รองของพระเจ้ าอลองพญาได้ ขึนครองราชย์
พระองค์มีจดุ มุง่ หมายทีจะตีเมืองอยุธยาให้ ได้ ครังนันไทยช่วยเมืองเชียงใหม่ก่อกบฏ แต่พม่าก็ส่ง
กองทัพไปปราบเชียงใหม่ได้ แล้ วเลยไปปราบหัวเมืองล้ านช้ างได้ กษัตริ ย์ไทยส่งความช่วยเหลือ
มายังเจ้ าเมืองมอญทีเมืองทวาย พม่าก็สง่ กองทัพมาตีเมืองทวายคืนได้ โดยง่าย ต่อมาในราวปี พ.ศ.
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๕๙

เรืองเดียวกัน, ๑๖๙-๑๗๐.
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๓๑๗-

๖๐

๓๑๘.

๒๕
๒๓๐๙ พระเจ้ ามังระก็สงกองทั
ั
พพม่าทังหมดเข้ าโจมตีเมืองอยุธยาโดยมีอะแซหวุ่นกีเป็ นแม่ทัพ
ใหญ่ กองทัพพม่าปิ ดล้ อมเมืองอยุธยาอยู่นานและระดมยิงปื นใหญ่เข้ าไปในกําแพงเมือง แม่ทัพ
ไทยบางคนรวมถึงพระยาตากสินได้ ตีฝ่าพม่าออกจากเมืองอยุธยาไปในยามวิกาล กระทังในปี พ.ศ.
๒๓๑๐ พม่าก็สามารถตีเมืองอยุธยาได้ สําเร็จ๖๑ หลังจากนันพม่าก็ต้องทําสงครามติดพันกับจีนใน
บริเวณแคว้ นไทยใหญ่อยู่อีกหลายปี
ในราวปี พ.ศ. ๒๓๑๖ พวกมอญในพม่าตอนล่างก่อกบฏขึนอีก เนืองจากต้ องการจะ
ปล่อยตัวพญาทะละให้ กลับมาเป็ นกษัตริย์มอญอีกครัง พระเจ้ ามังระจึงรับสังให้ ประหารชีวิตพญา
ทะละ (แม้ วา่ พระเจ้ าอลองพญาจะเคยไว้ ชีวิตเขาก็ตาม) แม้ พม่าจะปราบกบฏลงได้ แต่พวกมอญ
หลายพันคนก็พากันอพยพหนีเข้ าเขตไทย โดยไปรวมกับพระเจ้ าตากสินทีตังตนขึนเป็ นกษัตริย์ไทย
ทางตอนใต้ ลมุ่ แม่นําเจ้ าพระยา (เมืองธนบุรี)๖๒
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๘ พระเจ้ ามังระมีบญ
ั ชาให้ กองทัพพม่าไปจับตัวพระเจ้ าตากสิน
จึง สังการให้ อะแซหวุ่น กี เป็ นแม่ทัพอีก อย่างไรก็ดี ในครังนันแม่ทัพพม่าต่างปราศจากความ
กระตือรือร้ น เนืองจากทราบว่าพระเจ้ ามังระทรงพระประชวรและใกล้ สวรรคต บรรดาขุนนางต่าง
พากันกดขีพวกมอญจํานวนน้ อยทียังคงสวามิภกั ดิ อยู่กบั กษัตริย์พม่า๖๓
เหตุการณ์ครังนัน อะแซหวุน่ กีได้ เกณฑ์ชาวมอญตามหัวเมืองต่อดินแดนไทยประมาณ
๓,๐๐๐ คน เพือมาทําทางและเตรียมเสบียงสําหรับทัพพม่า นําโดย "พระยาเจ่ง" ซึงเป็ นเจ้ าเมืองเต
ริน (อัตรัน) "พระยาอู"่ "ตละเสียง" และ "ตละเกล็บ" พวกมอญถูกเกณฑ์มาทํางานด้ วยความจําใจ
ในขณะทีพวกมอญทํางานให้ พม่าอยู่นนั ทีเมืองเมาะตะมะอะแซหวุน่ กีก็ได้ เกณฑ์ชาวมอญอีกกลุม่
หนึงเข้ ากองทัพ พวกมอญทีไม่พอใจจึงพากันหลบหนี พม่าจึงตามจับตัวคนในครอบครัวมาเป็ นตัว
จํานําไปขังรอการลงโทษ แต่กลับไปจับถูกลูกหลานญาติพีน้ องของพวกมอญกลุ่มทีไปทําทางและ
เตรียมเสบียงเข้ า สร้ างความไม่พอใจให้ กับพวกมอญกลุ่มนันเป็ นอย่างมาก จึงพากันก่อกบฏจับ
ทหารพม่าทังหมดฆ่าทิงแล้ วยกกองทัพกลับไป การก่อกบฏครังนีมีชาวมอญมาเข้ าร่วมเป็ นจํานวน
มาก พระยาเจ่งเห็นว่ามีกําลังมากพอจึงนําทัพมอญเข้ าตีพม่าทีเมืองเมาะตะมะจนได้ เมืองกลับมา
พร้ อมทังได้ เกลียกล่อมชาวมอญทีเหลืออยูใ่ ห้ เข้ าร่วมเป็ นพวก แล้ วจึงยกกองทัพมอญเข้ ายึดเมือง
สะโตงและเมืองหงสาวดีคืนจากพม่าได้ สําเร็ จ และมุ่งหมายจะยกกองทัพ เข้ าตีเมืองย่างกุ้งต่อ
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๖๑

หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๗๕-๑๗๖.
เรืองเดียวกัน, ๑๘๓.
๖๓
เรืองเดียวกัน, ๑๘๕.

๖๒

๒๖
หากแต่พระเจ้ ามังระได้ สงให้
ั อะแซหวุน่ กีนํากองทัพลงมาปราบ พวกมอญสู้กองทัพพม่าไม่ได้ ก็พา
กันอพยพหนีเข้ ามาในดินแดนไทย เพือเข้ าร่วมกับพระเจ้ าตากสิน๖๔
ครังนันพระเจ้ าตากสินให้ ครัวมอญทีอพยพเข้ ามาทังหมดไปตังภูมิลําเนาอยู่ทีปาก
เกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี โดยทรงตัง "พระยาบําเรอภักดิ" ซึงเป็ น
ขุนนางเชือสายมอญตังแต่สมัยเมืองอยุธยาให้ เป็ น "พระยารามัญวงศ์" (จักรี มอญ)๖๕ เป็ นหัวหน้ า
ควบคุมดูแลกองมอญทัวไป ส่วนพระยามอญและหัวหน้ ามอญคนอืน ๆ ก็ทรงตังให้ มียศศักดิ เป็ น
ข้ าราชการทุก คน ดัง ปรากฏว่า ตละเกล็บ ได้ รับ แต่งตังเป็ น "พระยาพระราม" ส่วนพระยาเจ่ ง
สันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับแต่งตังเป็ น "พระยาเกียรติ"๖๖
ต่อมาเหตุการณ์ในราชสํานักพม่าเกิดความวุน่ วายอีกครัง เมือมีการแย่งชิงราชสมบัติ
กันครังใหญ่หลังจากทีพระเจ้ ามังระเสด็จสวรรคต อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ พระเจ้ าปดุงได้ ขึน
ครองราชย์เป็ นกษัตริย์พม่า ทรงตังเมืองใหม่ทีเมืองอมรปุระ แต่ก็ทําให้ พวกมอญทางพม่าตอนล่าง
ก่อกบฏขึนอีก โดยเข้ ายึดเมืองย่างกุ้งไว้ ได้ ชวคราว
ั
พระเจ้ าปดุงทรงสังให้ กองทัพพม่าลงมาปราบ
กบฏมอญอย่างเด็ดขาด ทํ า ให้ ชาวมอญหลายพัน คนอพยพหนี เ ข้ ามาในดิน แดนไทยอีก ครั ง
ขณะเดียวกันในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ฝ่ ายไทยก็มีการเปลียนแปลงกษัตริย์ เมือ "พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก" ได้ ปราบดาภิเษกขึนเป็ นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จกั รีของไทย พระองค์ทรงย้ ายเมือง
หลวงจากเมืองธนบุรีมาอยู่ทีฝั งตรงข้ ามแม่นําเจ้ าพระยา ตังชือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) และ
เริ มฟื นตัวจากการเสีย กรุงศรี อยุธยาและการถูกพม่ารุกราน ตังแต่ช่วงเวลานีเป็ นต้ นไปไทยก็มี
ความเข้ มแข็งมากขึนเรือย ๆ
ในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ พระเจ้ าปดุงสังให้ กองทัพพม่าเข้ ายึดเมืองยะไข่ เนืองจากในแคว้ น
ยะไข่เกิดความวุน่ วาย และกองทัพพม่าได้ นําพระพุทธรูปมหามัยมุนีของชาวยะไข่กลับมาไว้ ทีเมือง
อมรปุระ ต่อมาไทยพยายามจะขยายอํานาจมาทางฝั งตะนาวศรี พระเจ้ าปดุงจึงส่งกองทัพพม่าเข้ า
มาโจมตีไทย (กรุงรัตนโกสินทร์ ) หลายครัง แต่พม่าก็ต้องพ่ายแพ้ กลับไปทุกครัง
ต่อมา อังกฤษเริมพยายามเข้ ามารือฟื นไมตรีกบั พม่า เนืองจากอังกฤษเกรงว่าฝรังเศส
จะใช้ เมืองท่าเรือของพม่าเป็ นฐานทัพเรือโจมตีตน โดยส่งคณะทูตเข้ ามาเจรจาขอเปิ ดบริษัทอินเดีย
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๖๔

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๗๐-๗๑.
ตําแหน่งพระยาบําเรอภักดิ หรือจักรีมอญ
๖๖
สุภรณ์ โอเจริ ญ, มอญในเมืองไทย, ๖๗-๗๑. และ สมเด็ จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยา
ดํา รงราชานุภ าพ, “ประวัติ ต้ น สกุลคชเสนี , ” ใน หนั งสื อ ลํ าดั บสกุ ล คชเสนี และเล่ ห์ วิ สุ ท ธิ (พิ ม พ์ ใ นงาน
พระราชทานเพลิงศพนายมงคล คชเสนี) (พระนคร: ศิริสาร, ๒๕๐๙), ๑๔-๑๕.
๖๕

๒๗
ตะวันออกของอังกฤษที เมืองย่างกุ้ง โดยการเจรจาครังนันประสบความสําเร็จด้ วยดี อย่างไรก็ดี
พม่ากับอังกฤษก็มีปัญหาขัดแย้ งกันอยู่บ่อยครัง โดยเฉพาะกรณีกบฏและผู้ลีภัยทีเกิดขึนบริ เวณ
ชายเขตการปกครองของพม่ากับอังกฤษ ทังกบฏชาวยะไข่ กบฏชาวมณีปุระ และกบฏชาวอัสสัม
จนกระทังในทีสุดการทูตของทังสองฝ่ ายก็ต้องสินสุดลง๖๗
ในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ซึงเป็ นช่วงท้ ายรัชกาลพระเจ้ าปดุง ขณะที พม่ามีปัญหาติดพันกับ
อังกฤษในกรณีแคว้ นอัสสัม๖๘ พวกมอญทีเมืองเมาะตะมะก็ก่อกบฏขึน เมือข้ าหลวงพม่าทีปกครอง
เมืองเมาะตะมะมีปัญหากับชาวมอญ ทําให้ ชาวมอญได้ รับความเดือดร้ อน พวกมอญกลุ่มหนึงนํา
โดย "สมิงสอดเบา" จึงมีหนังสือลับเข้ ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ วา่ พวกมอญประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่า
คน จะพร้ อมใจกันคิดการกบฏต่อพม่า แล้ วสมัครใจจะอพยพครอบครัวเข้ ามาพึงพระมหากษัตริ ย์
ไทย ซึงตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที ๒ ครังนันกษัตริย์ไทยทรงให้
มีหนังสือตอบกลับไปว่าถ้ ามอญเดือดร้ อนก็จะให้ อพยพเข้ ามา จะทรงรับเป็ นทีพึงให้ แก่มอญได้ อยู่
ในพระราชอาณาจักร ดังนันพวกมอญในเมืองเมาะตะมะจึงพร้ อมใจกันก่อกบฏ จับเจ้ าเมืองเมาะ
ตะมะและขุนนางพม่าฆ่าทิง แล้ วพากันอพยพหนีเข้ ามาพึงพระมหากษัตริย์ไทย๖๙
การอพยพของชาวมอญในครังนีถือเป็ นครังใหญ่ ดังนันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้ านภาลัยจึงทรงให้ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้ า) เสด็จขึนไปคอยรับชาวมอญทีเมือง
นนทบุรี ทรงให้ จดั ไม้ และจากสําหรับปลูกบ้ านเรือนพร้ อมเสบียงอาหารของพระราชทานขึนไปรับ
ส่วนทางเมืองกาญจนบุรีทรงให้ สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอเจ้ าฟ้ามงกุฎคุมไพร่พลสําหรับป้องกันและ
เสบียงอาหารของพระราชทานออกไปรับชาวมอญ โดยมีเจ้ าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์ มนตรี เป็ นผู้ใหญ่
กํากับไปด้ วย สําหรับทางเมืองตากทรงให้ เจ้ าพระยาอภัยภูธรสมุหนายกเป็ นผู้ขึนไปรับ ชาวมอญ
การอพยพในครังนันพระองค์ทรงให้ ชาวมอญไปตังภูมิลําเนาอยู่ในแขวงเมืองปทุมธานีบ้าง เมือง
นนทบุรีบ้าง โดยอยู่ด้วยกันกับพวกมอญเก่า พระราชทานไม้ จากให้ ทําเรื อนอยู่ จ่ายเสบียงอาหาร
และทีนาให้ ทํามาหากินพอสมควร ยกค่านาพระราชทานให้ แต่งตังสมิงสอดเบาผู้เป็ นหัวหน้ าให้
เป็ น "พระยารัตนจักร" และแต่งตังหัวหน้ ามอญทีเคยมียศอยู่เดิมให้ เป็ นพระยาทุกคน นอกจากนี
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๖๗

หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๒๐๔-๒๐๘.
เรืองเดียวกัน, ๒๐๙.
๖๙
พระราชพงศาวดารกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาลที ๒ ฉบั บเจ้ าพระยาทิ พ ากรวงศ์ (ขํ า
บุนนาค) จากต้ น ฉบั บตั วเขียนของสมเด็จพระบรมวงศ์ เธอกรมพระยาเทวะวงศ์ วโรประการ พร้ อม
คําอธิบายเพิมเติม (กรุ ง เทพฯ: สมาคมประวัติศ าสตร์ ใ นพระบรมราชูปถัม ภ์ สมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๘), ๗๔.
๖๘

๒๘
พระองค์ทรงให้ แบ่งเอาชาวมอญทีอพยพเข้ ามาใหม่บางกลุ่มอีกจํานวนหนึง ลงไปอยู่ทีเมืองนคร
เขือนขันธ์ (พระประแดง) โดยให้ อาศัยรวมอยูก่ บั ชาวมอญกลุม่ พระยาเจ่ง๗๐
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๘ อังกฤษได้ ประกาศสงครามกับพม่าอย่างเป็ นทางการ แม้ ว่ากองทัพ
พม่าจะชนะกองทัพอังกฤษทีประกอบไปด้ วยทหารอินเดียอยู่บ้าง แต่กองทัพพม่าก็เสียเปรี ยบใน
ด้ านอาวุธ จึงมิอาจชนะสงครามได้ ไม่วา่ กรณีใด ไม่นานกองทัพเรืออังกฤษทีมีอาวุธครบก็สามารถ
ยึดเมืองย่างกุ้งได้ อย่างไม่ยาก จากนันกองทัพอังกฤษก็รุก เข้ ายึดเมืองแปร จนในทีสุดในปี พ.ศ.
๒๓๖๙ อังกฤษก็ได้ ชยั ชนะ โดยพม่าต้ องยอมทําสัญญายันดาโบ ซึงทําให้ พม่าต้ องเสียค่าปรับและ
ต้ องเสียดินแดนบางส่วนทังยะไข่ ตะนาวศรี และอัสสัมให้ แก่องั กฤษ ในขณะนันฝ่ ายพวกมอญที
เหลืออยู่ในพม่าตอนล่าง หลังจากทีชาวมอญกลุม่ ใหญ่อพยพหนีเข้ าไปในไทย เป็ นกลุ่มทียอมเข้ า
กับพม่ามากกว่าอังกฤษ จึงทําให้ ไม่พอใจการรุกรานของอังกฤษเช่นเดียวกับพม่า๗๑
ในช่วงเวลานัน การปกครองพม่าของอังกฤษ สร้ างความไม่พอใจให้ กับทังชาวพม่า
มอญ และยะไข่ จนทําให้ เกิดกบฏขึนหลายเมือง สําหรับชาวมอญในตะนาวศรี ก็คิดก่อกบฏจนถูก
ปราบลง เมือพวกกบฏมอญหนีเข้ ามาในเขตพม่า ฝ่ ายอังกฤษก็ติดตามข้ ามแม่นําเข้ ามาและเผา
ท่าเรือเมืองเมาะตะมะเสีย ต่อมาความสัมพันธ์ทางการทูตของคณะข้ าหลวงใหญ่ องั กฤษกับพม่า
ล้ มเหลวลง จนในปี พ.ศ. ๒๓๘๓ คณะข้ าหลวงใหญ่องั กฤษก็ปิดสํานักทูตในพม่า
กระทังในปี พ.ศ. ๒๓๙๕ ก็เกิดสงครามระหว่างพม่ากับอังกฤษขึนเป็ นครังที ๒ ฝ่ าย
อังกฤษนํากองทัพเรือเข้ ายึดเมืองท่าเรือต่าง ๆ ทังเมืองเมาะตะมะ เมืองย่างกุ้ง และเมืองพะสิมของ
พม่าไว้ ได้ จากนันจึงนําทัพบกเข้ ายึดเมืองหงสาวดี เมืองแปร จนถึงเมืองอมรปุระซึงเป็ นเมืองหลวง
ของพม่าในขณะนัน แม้ ว่ากองทัพพม่าจะพยายามต่อสู้อย่างหนักหน่วง แต่ก็ไม่อาจต้ านทาน
กองทัพอังกฤษทีได้ เปรียบเรืองอาวุธได้ ๗๒
ผลจากสงครามครังที ๒ ทําให้ พม่าต้ องเสียดินแดนตอนล่างให้ อยู่ภายใต้ การปกครอง
ของอังกฤษ โดยอังกฤษได้ ตงเมื
ั องย่างกุ้งขึนเป็ นศูนย์กลางการปกครองในพม่าตอนล่าง ฝ่ ายพม่า
นันแม้ จะตังพระเจ้ ามินดง (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๓๙๖-๒๔๒๑) ขึนเป็ นกษัตริ ย์แทนพระเจ้ าพุกาม
แมง และพระเจ้ ามินดงได้ ย้ายเมืองหลวงจากเมืองอมรปุระไปอยู่ทีเมืองมัณฑะเลย์ โดยได้ สร้ าง
พระราชวังใหม่ขึนที นัน แต่อํานาจของกษั ตริ ย์พม่าในขณะนันก็ไม่ได้ เหนื อไปกว่าอํานาจการ
ปกครองของอัง กฤษที เมื อ งย่ า งกุ้ง อย่ า งไรก็ ดี หลัง จากช่ ว งเวลานี ไป (ตรงกั บ ต้ น รั ช สมัย
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๗๐

เรืองเดียวกัน, ๘๔-๘๕.
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๒๑๓-๒๑๙.
๗๒
เรืองเดียวกัน, ๒๑๘-๒๓๓.

๗๑

๒๙
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที ๔ ของไทย) ชาวมอญทีเหลืออยู่ในพม่าตอนล่าง
ซึงอยู่ภายใต้ การปกครองของอังกฤษ ก็ไม่ได้ อพยพหนีเข้ ามาในดินแดนไทยครังละจํานวนมากเช่น
ทีเคยเกิดขึนอีก
ฝ่ ายพม่านันพยายามใช้ การทูตเพือขอดินแดนพม่าตอนล่างคืนจากอังกฤษ แต่ก็ไม่
เป็ นผลสําเร็จ พระเจ้ ามินดงจึงพยายามพัฒนาพม่าตอนบนให้ เจริ ญขึนทังในด้ านการปกครอง
ด้ านเศรษฐกิ จ และด้ านคมนาคม ฝ่ ายอังกฤษเองก็ ได้ พัฒนาเมืองสําคัญในพม่าตอนล่างให้ มี
ศักยภาพเพือรองรับผลประโยชน์ของตนเองเช่นกัน อังกฤษไม่ได้ เป็ นผู้อปุ ถัมภ์พุทธศาสนาและไม่
ยอมรับโรงเรี ยนวัดต่าง ๆ แต่ได้ นําศาสนาคริ สเตียนเข้ ามาเผยแพร่ อย่างกว้ างขวาง ทําให้ พุท ธ
ศาสนาในพม่าตอนล่างเลือมลง อย่างไรก็ดี พระเจ้ ามินดงก็ได้ พยายามอย่างเต็มที ในการฟื นฟู
พุท ธศาสนาในพม่า รวมถึ งในพม่า ตอนล่างที อังกฤษปกครองอยู่ เช่น ทรงเป็ นผู้จัด ประชุม
สังคายนาพุทธศาสนา ทรงสร้ างฉัตรทองคําประดับอัญมณี มีค่าส่งไปถวายพระเจดีย์ชเวดากองที
เมืองย่างกุ้ง เป็ นต้ น
ในช่วงเวลาต่อมา พม่าต้ องเผชิญกับการก่อกบฏแย่งชิงราชบัลลังก์โดยเชือพระวงศ์
กันเอง รวมถึงการเสียเปรี ยบทังทางด้ านการเมืองการปกครองและการเศรษฐกิจแก่องั กฤษจาก
การทําสนธิสญ
ั ญากับอังกฤษอีกหลายฉบับด้ วยความไม่เต็มใจ จนในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ พม่าต้ องทํา
สงครามกับอังกฤษเป็ นครังที ๓ และต้ องพ่ายแพ้ ให้ กบั อังกฤษอีกครัง ทําให้ พม่าเสียเอกราชให้ แก่
อังกฤษ ครังนันทําให้ พระเจ้ าธีบอกษัตริ ย์องค์สดุ ท้ ายของพม่าและของราชวงศ์คองบองถูกถอด
จากราชบัลลังก์ อังกฤษส่งพระเจ้ าธี บ อไปประทับ อยู่ที เมืองบอมเบย์ ป ระเทศอิน เดีย กระทัง
พระองค์ เสด็จ สวรรคตลงทีนันในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ตังแต่นันมาพม่าก็หมดระบบกษัตริ ย์ ลงอย่าง
สินเชิง อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาชาวพม่าก็รวมตัวกันก่อกบฏต่ออังกฤษเป็ นการใหญ่ ทําให้ ชาว
พม่าถูกกองทัพอังกฤษสังหารเป็ นจํานวนมาก ถึงกระนันชาวพม่าก็ร่วมมือกันต่อต้ านการปกครอง
ของอังกฤษเรือยมา ผ่านกลุม่ ต่อต้ านทีตังขึนหลากหลายรูปแบบ จนกระทังในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ พม่า
จึงได้ รับเอกราชคืนจากอังกฤษ
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๓. การอพยพและการตังถินฐานของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ช่ วงพุทธศตวรรษ
ที ๒๒-๒๕
จากการศึกษาประวัติศาสตร์มอญ พบว่าในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๒-๒๕ มีชาวมอญ
จากตอนล่างของประเทศเมีย นมาอพยพเข้ ามาตังถินฐานในภาคกลางประเทศไทยหลายครัง
สําหรับการอพยพครังใหญ่ ๆ ทีประกอบด้ วยชาวมอญจํานวนมากนัน ได้ แก่

๓๐
๓.๑ การอพยพในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ (สมัยรั ชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาของ
ไทย และพระเจ้ านั นทบุเ รงของพม่ า) การอพยพครังนี ปรากฏชัดเจนในประวัติศาสตร์ ไทย
นับเป็ นการอพยพอย่างเป็ นทางการครังแรก เกิดขึนในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ เมือพระนเรศวรทรงประกาศ
อิสรภาพให้ ไทยทีเมืองแครงได้ สําเร็จ โดยได้ รับความช่วยเหลือจากขุนนางมอญบางคน คือพระยา
เกียรติและพระยาพระราม รวมถึงพระมหาเถรคันฉ่อง จากนันพระนเรศวรจึงจัดกองทัพเพือยกไป
เมืองหงสาวดี ปรากฏว่ามีพวกมอญเข้ าร่วมในกองทัพด้ วยเป็ นจํานวนมาก แต่กองทัพพระนเรศวร
ยังไม่ทนั ถึงเมืองหงสาวดีก็ได้ ขา่ วว่าพระเจ้ าบุเรงนองกําลังจะยกทัพกลับมา พระนเรศวรทรงเห็นว่า
เวลานันยังไม่สามารถจะตีหงสาวดีได้ จึงยกกองทัพกลับ และได้ พาครอบครัวไทยทีพม่ากวาดต้ อน
มาเมือคราวตีกรุงศรีอยุธยาได้ (ปี พ.ศ. ๒๑๑๒) กลับไปด้ วยประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน๗๓
ประเด็นสําคัญ เมือกองทัพพระนเรศวรกลับมาถึงเมืองแครง พระนเรศวรทรง
ชักชวนพระมหาเถรคันฉ่อง พระยาเกียรติ และพระยาพระรามทีได้ ช่วยเหลือพระองค์กลับเมือง
อยุธยาด้ วย ในการอพยพครังนีพระมหาเถรคันฉ่อง พระยาเกียรติ และพระยาพระรามได้ พาพรรค
พวกชาวมอญเข้ ามาด้ วยเป็ นจํานวนมาก๗๔
ในเรื องบทบาทฐานะของชาวมอญที อพยพเข้ ามา นัก ประวัติศาสตร์ บ างท่าน
กล่าวว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ พระราชทานบําเหน็จรางวัลแก่พวกมอญทีสวามิภกั ดิ ทรงตงั
พระมหาเถรคันฉ่องเป็ นพระสังฆราชา เจ้ าคณะฝ่ ายรามัญในราชอาณาจักร ส่วนพระสงฆ์มอญที
ติดตามมาด้ วยก็ท รงตังให้ เป็ นพระราชาและพระครู ตามฐานานุก รมอยู่ตามพระอารามต่าง ๆ
สําหรับพระยาเกียรติ และพระยาพระราม ทรงให้ มีตําแหน่งยศชันและให้ เป็ นหัวหน้ าควบคุมชาว
มอญทีอพยพมาทังหมด๗๕
ส่วนเรืองแหล่งทีอยู่อาศัยของชาวมอญทีอพยพเข้ ามานัน นักประวัติศาสตร์ บาง
ท่านกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงให้ พวกมอญอพยพไปตังบ้ านเรื อนบริ เวณ
บ้ า นใหม่มะขามหย่อ ง บางลี บางขาม ปากนํ าประสบ บ้ านบางเพลิ ง บ้ านไร่ ป่ าฝ้ าย ส่ว น
ครอบครัวของพระยาเกียรติและพระยาพระราม ให้ ตงบ้
ั านเรื อนอยู่ทีตําบลบ้ านขมิน (ใกล้ วดั ขุน
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๗๓

เนื อหาในส่ ว นนี ปรากฏทั งในเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยและพม่ า ดู ใ น หม่ อ ง ทิ น อ่ อ ง,
ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๓๑.
๗๔
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๓๑. และ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรม
พระยาดํา รงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๙๑-๙๕. อย่ างไรก็ดี เนื อหาในส่วนนี ไม่ ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ พม่า.
๗๕
ประยุทธ สิทธิพนั ธ์ , ต้ นตระกูลขุนนางไทย (พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๕), ๑๐๑.

๓๑
แสน) ใกล้ พระราชวังของพระนเรศวรในเมืองอยุธยา สําหรับครอบครัวญาติโยมของพระมหาเถร
คันฉ่อง ทรงให้ ตงบ้
ั านเรือนทีตําบลหัวแหลมใกล้ กบั วัดนก วัดค้ างคาว๗๖
ดังนันจึงทําให้ สนั นิษฐานว่า ชาวมอญส่วนใหญ่ทีอพยพเข้ ามาในครังนีน่าจะเป็ น
ชาวเมืองแครง รวมถึงชาวมอญบางส่วนทีน่าจะเป็ นชาวเมืองหงสาวดี โดยน่าจะเข้ ามาตังถินฐาน
อยูบ่ ริเวณเกาะเมืองอยุธยา
สาเหตุของการอพยพในครังนี สัน นิษฐานว่าคงสืบเนืองมาตังแต่สมัย พระเจ้ า
บุเรงนองทีนิยมการทําศึกสงคราม โดยเฉพาะสงครามกับไทย (อยุธยา) ทีต้ องอาศัยกําลังทหาร
มอญและเสบียงจากหัวเมืองมอญทังทีเมืองหงสาวดีและเมืองเมาะตะมะ เนืองจากเป็ นเมืองทีอยู่
ในเส้ นทางเดินทัพไปยังไทย จึงทําให้ ชาวมอญได้ รับความเดือดร้ อนไปทัว ชาวมอญบางกลุม่ จึงคิด
หาโอกาสออกห่างจากพม่าและมาเข้ าพวกกับพระนเรศวร โดยเฉพาะกลุม่ ชาวมอญเมืองหงสาวดี
ทีน่าจะมีความคุ้นเคยกับพระนเรศวรเป็ นอย่างดี เนืองจากพระนเรศวรเติบโตทีเมืองหงสาวดี
๓.๒ การอพยพในปี พ.ศ. ๒๑๓๖ และปี พ.ศ. ๒๑๔๒ (สมัยรั ชกาลสมเด็จพระ
นเรศวรของไทย (ครองราชย์ ปีพ.ศ. ๒๑๓๓-๒๑๔๘) และพระเจ้ านันทบุเรงของพม่ า ) ในปี
พ.ศ. ๒๑๓๖ พวกมอญกลุ่มหนึงก่อการกบฏ พระเจ้ านันทบุเรงจึงสังจับพวกมอญทังหมดและ
ประหารชีวิตผู้ทีสงสัยว่าคบคิดกบฏ ทําให้ เจ้ าเมืองเมาะลําเลิงก่อการกบฏต่อต้ าน โดยขอความ
ช่วยเหลือจากสมเด็จพระนเรศวรกษัตริย์เมืองอยุธยา ครังนันกองทัพไทยและกองทัพมอญได้ เข้ า
ล้ อมกรุงหงสาวดีไว้ ได้ ฝ่ ายเมืองแปร เมืองตองอู และเมืองเชียงใหม่ ต่างส่งกองทัพมาช่วยเมืองหง
สาวดี แต่สมเด็จพระนเรศวรไม่ได้ อยู่ทําสงคราม จึงทรงถอยทัพกลับพร้ อมนําพวกมอญอาสากลับ
เมืองอยุธยาหลายพันคน ครังนันไทยสามารถยึดตะนาวศรี เมืองเมาะลําเลิง และเมืองเมาะตะมะ
ไว้ ได้ ๗๗ จากข้ อมูลประวัติศาสตร์ดงั กล่าว สันนิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ ามาในปี พ.ศ. ๒๑๓๖
ส่วนใหญ่น่าจะเป็ นทหารอาสาและครอบครัวของทหารอาสาจากเมืองเมาะลําเลิง (มะละแหม่ง)
การอพยพในครังนีคงมีสาเหตุมาจากชาวมอญได้ รับความเดือดร้ อนจากการถูก
เกณฑ์ไปทําสงครามกับไทย (อยุธยา) ติดต่อกันหลายครัง เนืองจากพระเจ้ านันทบุเรงต้ องการจะ
เอาชนะไทย นอกจากนี นัก ประวัติศาสตร์ บางท่านกล่าวว่า พระเจ้ านันทบุเรงทรงขัดเคืองพวก
มอญ โดยหาว่าพวกมอญเอาใจมาเผือแผ่ฝ่ายสยามจึงไม่เต็มใจรบ ทําให้ พม่าต้ องพ่ายแพ้ ถึงกับ
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๗๖

เรืองเดียวกัน, ๑๐๒.
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๓๓. สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๑๕๕-๑๕๖. และ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิ เษก, เล่ม
๑๐, ๓๔.
๗๗

๓๒
สังประหารชีวิตชาวมอญเป็ นจํานวนมาก ทําให้ พวกมอญพากันกระด้ างกระเดืองและก่อการกบฏ
ขึน เมือพระเจ้ านันทบุเรงส่งกองทัพลงมาปราบจึงจับพวกมอญประหารชีวิต๗๘ จึงทําให้ ชาวมอญ
ได้ รับความเดือดร้ อนเป็ นอย่างมาก จนต้ องอพยพเข้ ามาอยู่ในดินแดนไทย
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๔๒๗๙ ทีเมืองหงสาวดีเกิดปั ญหาในราชสํานัก ทําให้ เจ้ าเมือง
ตองอูร่วมมือกับเจ้ าเมืองยะไข่เข้ ายึดเมืองหงสาวดีและเมืองท่าต่าง ๆ ไว้ ได้ โดยง่าย เพราะทหารทิง
กองทัพไปแล้ ว และประชาชนต่างหนีออกจากเมืองไปแล้ ว กองทัพตองอูและกองทัพยะไข่ได้ เข้ า
ปล้ น เมืองหงสาวดี แล้ วกองทัพตองอูก็รีบ กลับ เมืองตองอูโดยด่วน ส่วนกองทัพยะไข่ได้ ก วาด
ทรัพย์สินเงินทองทีเหลือ พร้ อมเข้ ารื อค้ นพระราชวังและเผาเมืองหงสาวดี นําทรัพย์สินเงินทองที
ปล้ นได้ ลงเรือกลับไป ในขณะนันสมเด็จพระนเรศวรทรงยกกองทัพใหญ่จากอยุธยามาถึงเมืองหง
สาวดีพอดี เมือทรงทราบว่าเมืองหงสาวดีแตกแล้ ว พระองค์จึงเดินทัพต่อไปยังเมืองตองอูเพือจะ
จับตัวพระเจ้ านันทบุเรง เมือกองทัพยะไข่ขนจากเรื
ึ
อมาช่วยเมืองตองอู สมเด็จพระนเรศวรจึงถอย
ทั พ กลับ ไป ขณะที ถอยกลั บ ไปก็ ก วาดต้ อนพวกมอญลี ภัย ไปหลายพั น คน ๘๐ สํ า หรั บ ใน
ประวัติศาสตร์ ไทยกล่าวว่า ได้ กวาดต้ อนครอบครัวมอญในหัวเมืองมณฑลหงสาวดีมาเป็ นเชลย
เป็ นจํานวนมาก เพือเป็ นการตัดทอนกําลังข้ าศึกและเพือเพิมกําลังในเมืองอยุธยา๘๑
สําหรับ การอพยพในปี พ.ศ. ๒๑๔๒ นี สันนิ ษฐานว่าชาวมอญที อพยพเข้ ามา
น่าจะเป็ นชาวมอญจากหลายเมืองรวมกัน ทังเมืองหงสาวดี เมืองเมาะตะมะ และเมืองเมาะลําเลิง
(มะละแหม่ง) โดยเฉพาะจากเมืองหงสาวดี เนืองจากสงครามในครังนีทําให้ เมืองหงสาวดีถูกปล้ น
และถูกเผาทําลาย
การอพยพของชาวมอญทังสองครังดังกล่าว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าไทยจัดให้ ชาว
มอญเหล่านันไปอยู่ทีใด อย่างไรก็ดี นักประวัติศาสตร์ บางท่านสันนิษฐานว่าคงจะให้ อยู่รวมกับ
ชาวมอญพวกแรกทีอพยพเข้ ามา โดยตังหลักแหล่งอยู่แถบชานเมืองอยุธยา๘๒
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๗๘

และ G.E. Harvey, History of Burma
(London: Frank Cass, 1967), 180-181, อ้ างถึงใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๕๕-๕๖.
๗๙
ในประวัติ ศาสตร์ ไทยกล่า วว่า เหตุก ารณ์ นีเกิด ขึนในปี พ.ศ. ๒๑๓๘ ดูใ น ประชุมพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๓๔. และ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดาร
เรื องไทยรบพม่ า, ๑๕๕-๑๕๖.
๘๐
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๓๕-๑๓๖.
๘๑
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๑๕๕๑๕๖.
๘๒
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๕๗-๕๘.
D.G.E. Hall, Burma (London: Hutchinson, 1960), 47-48.

๓๓
๓.๓ การอพยพในปี พ.ศ. ๒๑๗๒ (สมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าปราสาททองของ
ไทย (ครองราชย์ ปีพ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๘) และพระเจ้ าตลุงมินของพม่ า ) การอพยพในครังนี
ปรากฏในประวัติศ าสตร์ พม่า (ไม่ป รากฏในประวัติศ าสตร์ ไทย) กล่า วคือ ในปี พ.ศ. ๒๑๗๗
หลังจากทีพระเจ้ าอนอคะเปตลุน กษัตริย์พม่าทําพิธีราชาภิเษกทีเมืองหงสาวดีได้ เพียงปี เดียว พวก
มอญหมูห่ นึงเข้ าโจมตีพระราชวังแต่ก็ถกู ปราบลงได้ ต่อมาไม่นานพวกมอญทีเมืองเมาะละเลิงก็กอ่
กบฏอี ก เมือกองทัพพม่า ลงมาปราบ พวกมอญก็พ ากัน อพยพหนี เ ข้ า มาในไทย (อยุธ ยา)๘๓
นอกจากนี นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่า ครังนันพม่าได้ ส่งทูตเข้ ามาขอให้ ไทย (อยุธยา) ส่ง
ชาวมอญอพยพเหล่านันกลับคืน แต่ฝ่ายไทยปฏิเสธ๘๔
จากข้ อมูลประวัติศาสตร์ ดงั กล่าว จึงสันนิษฐานว่าชาวมอญที อพยพเข้ ามาใน
ครังปี พ.ศ. ๒๑๗๗ ส่วนใหญ่น่าจะเป็ นชาวมอญจากเมืองเมาะลําเลิง (มะละแหม่ง) อนึง เป็ นไปได้
ไหมว่าการอพยพครังนีอาจมีชาวมอญจํานวนไม่มาก จึงไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทย
นอกจากนี เนื องจากการอพยพในครังนีไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ ไทย จึงไม่
ทราบว่าไทยจัดให้ ชาวมอญเหล่านันไปอยู่ทีใด อย่างไรก็ดี สันนิษฐานว่าน่าจะไปอาศัยอยู่รวมกับ
กลุม่ ชาวมอญทีอพยพเข้ ามาก่อนหน้ า
สาเหตุของการอพยพครังนี คงเนืองจากชาวมอญได้ รับความเดือดร้ อนจากการ
ถูกเกณฑ์ เข้ าร่วมกองทัพ เนืองจากพระเจ้ าตลุนมิน ทรงให้ ความสําคัญกับการรบเอาแคว้ นไทย
ใหญ่และเชียงใหม่เป็ นอย่างมาก ทําให้ พวกมอญได้ รับความเดือดร้ อนจึงก่อการกบฏขึน๘๕
๓.๔ การอพยพในราวปี พ.ศ. ๒๒๐๓ (สมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ของไทย
(ครองราชย์ ปีพ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) และพระเจ้ าพินดาเลของพม่ า) การอพยพในครังนีนับเป็ น
ครังใหญ่ทีปรากฏทังในประวัติศาสตร์ไทยและพม่า เกิดขึนในราวปี พ.ศ. ๒๒๐๓ เมือพวกมอญจาก
เมืองเมาะตะมะถูกพม่าเกณฑ์เข้ าร่วมในกองทัพ เพือมาช่วยต่อสู้กับกองทัพจีนทีเมืองอังวะ พวก
มอญต่างพากันหนีทพั และก่อกบฏเป็ นการใหญ่ และหนีเข้ าดินแดนไทยโดยได้ รับการต้ อนรับจาก
กษัตริย์ไทย (อยุธยา) เป็ นอย่างดี๘๖
เหตุการณ์ในครังนี ในประวัติศาสตร์ ไทยกล่าวว่า พวกมอญไม่เต็มใจช่วยพม่า
พากันหลบหนีในระหว่างทางทียกทัพขึนไป เมือเสร็จศึกพม่าจึงจับพวกมอญทีหลบหนีมาลงโทษ
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๘๓

หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๔๕.

๘๔

G.E. Harvey, History of Burma (London: Frank Cass, 1967), 193,

มอญในเมืองไทย, ๕๙.
๘๕
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๔๕.
๘๖
เรืองเดียวกัน, ๑๕๐-๑๕๑.

อ้ างถึงใน สุภรณ์ โอเจริ ญ,

๓๔
โดยใช้ ไฟคลอก ทําให้ พวกมอญไม่พอใจ พากันเข้ าปล้ นเมืองเมาะตะมะและขับไล่พวกพม่าออก
จากเมือง พร้ อมทังจับเจ้ า (มะมังนันทมิตร) ทีเป็ นข้ าหลวงพม่าคุมขังไว้ ครันเมือรู้วา่ พม่าจะยกทัพ
ลงมาปราบ ก็พากันอพยพครอบครัวจํานวนหลายพันคนออกจากเมืองเมาะตะมะ๘๗ เข้ ามาขอพึง
พระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนารายณ์ กษัตริย์ไทยทีเมืองอยุธยา โดยมีสมิงนายอําเภอ ๑๑ นาย
เป็ นหัวหน้ า เมือสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบข่าวก็ทรงให้ ขนุ นางนายกองมอญเก่าออกไปรับพวก
มอญอพยพเข้ ามายังเมืองอยุธยา ครังนันสมเด็จพระนารายณ์ ทรงแต่งตังสมิงนายอําเภอหัวหน้ า
ชาวมอญทัง ๑๑ คน ให้ มียศศักดิ และมีหน้ าทีควบคุมกลุ่มชาวมอญทีอพยพเข้ ามา โดยทรงให้ ไป
ตังบ้ านเรือนอยู่ทีบ้ านสามโคก และทีริมวัดตองปุและแถวคลองคูจามชานเมืองอยุธยา๘๘
จากข้ อมูลประวัติศาสตร์ ดังกล่าว สัน นิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ ามาในปี
พ.ศ. ๒๒๐๓ ส่วนใหญ่น่าจะเป็ นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ โดยส่วนหนึงน่าจะไปตังบ้ านเรื อนอยู่
กับชาวมอญทีอพยพมาก่อนในบริเวณรอบเมืองอยุธยา และอีกส่วนหนึงพบว่าไปตังบ้ านเรือนอยู่ที
บ้ านสามโคก ซึงในปั จจุบนั ก็คือบริเวณอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อาจกล่าวได้ วา่ การอพยพ
ครังนีนับเป็ นครังแรกทีมีชาวมอญเข้ ามาตังถินฐานทีเมืองสามโคก
๓.๕ การอพยพในช่ วงทศวรรษปี พ.ศ. ๒๒๙๐-๒๓๐๐ (สมัยรั ชกาลสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวบรมโกศของไทย กับพระเจ้ าอลองพญาของพม่ า) ในช่วงทศวรรษปี พ.ศ. ๒๒๙๐๒๓๐๐ มีการอพยพของชาวมอญหลายครัง เนืองจากในช่วงเวลานีพวกมอญก่อการกบฏครังใหญ่
โดยการนํ าของพญาทะละและตะละปั น จนยึด หัวเมืองต่าง ๆ ในพม่าตอนล่างได้ สําเร็จ และ
สามารถบุกยึดเมืองอังวะ (เมืองหลวงพม่า) และหัวเมืองสําคัญในพม่าตอนบนไว้ ได้ ชัวคราว แต่
ต่อมาไม่นาน เมือพระเจ้ าอลองพญากษัตริย์พม่าผู้ก่อตังราชวงศ์คองบอง นํากองทัพพม่าทีตังขึน
ใหม่ขบั ไล่กองทัพมอญออกจากพม่าตอนบนได้ สําเร็จ กองทัพมอญจึงต้ องถอยลงมาตังรับทีเมือง
หงสาวดีและเมืองสิเรียม ต่อมากองทัพมอญถูกพระเจ้ าอลองพญายกกองทัพพม่าลงมาโจมตีอีก
จนในทีสุดกองทัพมอญก็ถกู กองทัพพม่าทีนําโดยพระเจ้ าอลองพญาปราบลงได้ อย่างเด็ดขาดในปี
พ.ศ. ๒๓๐๐ จึงทําให้ พวกมอญทีได้ รับความเดือดร้ อนต่างพากันอพยพเข้ ามายังดินแดนไทยเป็ น
จํานวนมากและหลายครัง
การอพยพครังหนึงเกิดขึนในราวปี พ.ศ. ๒๒๙๐ เมือสมิงทอพุทธเกษเจ้ าหงสาวดี
ถูกพญาทะละและพรรคพวกมอญแย่งชิงราชบัลลังก์ ทําให้ สมิงทอพุทธเกศและพรรคพวกต้ องหนี
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๘๗

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่มที ๑๐, ๓๗.
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๒๔๗-

๘๘

๒๔๘.

๓๕
ออกจากเมืองหงสาวดีเข้ ามาในดินแดนไทย ครังนันพระยามอญ ๓ นายคือ พระยาพระราม พระ
ยากลางเมือง และพระยาน้ อยวันดี ซึงเป็ นนายทหารของสมิงทอพุทธเกษ เกรงว่าพระเจ้ าหงสาวดี
องค์ใหม่จะคิดทําร้ ายพวกตน และเห็นว่าสมิงทอพุทธเกษหลบหนีเข้ าดินแดนไทย จึงชวนกันอพยพ
ครอบครัวพร้ อมด้ วยนายทัพนายกองประมาณ ๔๐๐ คนเศษเข้ ามาในดินแดนไทย ครังนันสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศทรงให้ พวกมอญอพยพนีไปอยู่ทีตําบลโพธิ สามต้ นเมืองอยุธยา๘๙
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ มีการอพยพครังใหญ่ หลังจากทีหัวเมืองมอญต่าง ๆ ใน
พม่าตอนล่างถูกพระเจ้ าอลองพญาปราบปรามมาครังหนึงแล้ ว เมือพวกมอญมีโอกาสก็ก่อกบฏขึน
อีก ฆ่าฟั นพม่าทัวทังปากแม่นําและไล่อปุ ราชพม่าออกจากเมืองหงสาวดี แม้ วา่ กองทัพพืนเมืองจะ
สามารถปราบกบฏลงได้ แต่การกบฏครังนีทําให้ พระเจ้ าอลองพญาแค้ นมาก พระองค์ถือว่าเป็ น
การทรยศและเนรคุณต่อความเมตตาของพระองค์ทีเคยมีต่อพวกมอญ ฝ่ ายพวกมอญก็เกรงพระ
เจ้ าอลองพญาจะมาแก้ แค้ น จึงพากันอพยพหนี เข้ ามาในดินแดนไทยเป็ นจํานวนมาก ฝ่ ายไทย
(อยุธยา) ก็เต็มใจรับพวกมอญไว้ เพราะไทยเองกําลังวิตกทีพม่ามีกําลังมากขึน๙๐ การปราบกบฏใน
ครังนันประวัติศาสตร์ ไทยกล่าวว่า พระเจ้ าอลองพญาให้ จับบรรดาชาวมอญทังชายหญิ งไม่ว่า
พระสงฆ์เด็กหรือคนแก่ไปเป็ นเชลย แล้ วให้ เผาเมืองหงสาวดี สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ชาวมอญ
เป็ นอย่า งยิ ง ๙๑ ทํ า ให้ ตังแต่นันเป็ นต้ น มาจนถึ งปั จ จุบัน มอญก็ถูก รวมเข้ าเป็ นส่ว นหนึงของ
อาณาจักรพม่าโดยเด็ดขาดโดยไม่มีโอกาสฟื นตัวได้ อีก
จากประวัติศาสตร์ ดัง กล่าว อาจกล่าวได้ ว่าในช่ วงทศวรรษปี พ.ศ. ๒๒๙๐๒๓๐๐ ซึงตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศของไทย น่าจะมีชาวมอญอพยพเข้ ามาอย่าง
น้ อย ๒ ครังใหญ่ ดัง ที ได้ ก ล่าวไป สําหรั บ การอพยพในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ซึงถื อเป็ นครังใหญ่ นัน
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นชาวมอญทีมาจากหลายเมือง เนืองจากหัวเมืองมอญต่างได้ รับความเดือน
ร้ อนไปทัวจากการปราบปรามของพม่าจนทําให้ อาณาจักรมอญล่มสลาย โดยเฉพาะชาวมอญจาก
เมืองหงสาวดีซึงน่าจะอพยพเข้ ามาเป็ นกลุม่ ใหญ่ เนืองจากเหตุการณ์ ครังนันทําให้ เมืองหงสาวดี
ถูกพม่าเผาทําลายจนหมดสิน (นับเป็ นการเผาเมืองหงสาวดีเป็ นครังที ๒ หลังจากทีพวกยะไข่เคย
เผาไปแล้ วเมือปี พ.ศ. ๒๑๔๒)
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๘๙

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๕๒.
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, ๑๖๖-๑๗๐.
๙๑
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๓๑๗-

๙๐

๓๑๘.

๓๖
อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏหลักฐานทีแน่ชดั ว่าสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศทรงจัดให้
ชาวมอญทีอพยพเข้ ามาในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ไปตังบ้ านเรื อนอยู่ทีใด จึงสันนิษฐานว่าน่าจะให้ ไปอยู่
รวมกับกลุม่ ชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอยู่ก่อนในบริเวณเมืองอยุธยาเช่นเดียวกับครังก่อน ๆ
๓.๖ การอพยพในปี พ.ศ. ๒๓๑๘ (สมัยรั ชกาลสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี (ตาก
สิน) ของไทย และพระเจ้ ามังระของพม่ า ) ก่อนที เมืองอยุธยาจะถูกพม่าตีแตกและถูก พม่า
ทําลายลงในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระยาตากสิน แม่ทพั ไทยได้ ตีฝ่ากองทัพพม่าออกจากเมืองอยุธยาไป
พระองค์ได้ รวบรวมไพร่พลทีเหลืออยู่ ตีหวั เมืองต่าง ๆ ของไทยคืนมา และประกาศเอกราชให้ ไทย
อีกครังเมือปี พ.ศ. ๒๓๑๐ โดยทรงตังเมืองธนบุรีเป็ นราชธานี และสถาปนาตนเองขึนเป็ นสมเด็จ
พระเจ้ ากรุงธนบุรี (ตากสิน) พระองค์ทรงสามารถขยายพระราชอาณาเขตออกไปจนไทยเริ มมี
ความเข้ มแข็งขึน
การอพยพของชาวมอญครังใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๘ เกิ ดขึนเมือพระเจ้ ามังระ
กษัตริย์พม่ามีบญ
ั ชาให้ กองทัพพม่าไปจับตัวพระเจ้ ากรุงธนบุรี (ตากสิน) อะแซหวุน่ กีซึงเป็ นแม่ทัพ
ได้ เกณฑ์ชาวมอญตามหัวเมืองต่อดินแดนไทยประมาณ ๓,๐๐๐ คน มาทําทางและเตรี ยมเสบียง
สําหรับทัพพม่า นําโดย "พระยาเจ่ง" ซึงเป็ นเจ้ าเมืองเตริน "พระยาอู่" "ตละเสียง" และ "ตละเกล็บ"
พวกมอญถูกเกณฑ์มาทํางานด้ วยความจําใจ
ในขณะที พวกมอญทํ างานให้ พม่าอยู่นัน ที เมืองเมาะตะมะอะแซหวุ่น กี ก็ไ ด้
เกณฑ์ชาวมอญอีกกลุม่ หนึงเข้ ากองทัพ พวกมอญทีไม่พอใจจึงพากันหลบหนี พม่าจึงตามจับตัว
คนในครอบครัวมาเป็ นตัวจํานําไปขังรอการลงโทษ แต่กลับไปจับถูกลูกหลานญาติพีน้ องของพวก
มอญกลุม่ ทีไปทําทางและเตรียมเสบียงเข้ า สร้ างความไม่พอใจให้ กับพวกมอญกลุ่มนันเป็ นอย่าง
มาก จึงพากันก่อกบฏจับทหารพม่าทังหมดฆ่าทิงแล้ วยกกองทัพกลับไป
การก่อกบฏครังนีมีชาวมอญมาเข้ าร่วมเป็ นจํานวนมาก พระยาเจ่งเห็นว่ามีกําลัง
มากพอจึงนําทัพมอญเข้ าตีพม่าทีเมืองเมาะตะมะจนได้ เมืองกลับมา พร้ อมทังได้ เกลียกล่อมชาว
มอญทีเหลืออยู่ให้ เข้ าร่วมเป็ นพวก แล้ วจึงยกกองทัพมอญเข้ ายึดเมืองสะโตงและเมืองหงสาวดีคืน
จากพม่าได้ สําเร็จ และมุง่ หมายจะยกกองทัพเข้ าตีเมืองย่างกุ้งต่อ หากแต่พระเจ้ ามังระได้ สงให้
ั อะ
แซหวุน่ กีนํากองทัพมาปราบ พวกมอญสู้กองทัพพม่าไม่ได้ ก็พากันอพยพหนีเข้ ามาร่วมกับสมเด็จ
พระเจ้ ากรุงธนบุรี๙๒
สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี ทรงเห็นว่าพวกมอญคงต้ องอพยพหนีเข้ ามาพึงไทย
เหมือนครังสมัย อยุธยาแน่ จึงตังทัพหลวงรอฟั งข่าวอยู่ที เมืองตาก เมือเหตุก ารณ์เ ป็ นดังคาด
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๙๒

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๗๐-๗๑.

๓๗
พระองค์จึงทรงให้ จัดทัพไปรับพวกมอญอพยพ ๙๓ กลุ่มหนึงนําโดยสมิงสุหร่ายกลันพาครอบครัว
มอญอพยพหนีเข้ ามาทางด่านเมืองตาก ทรงให้ พระยากําแหงวิชิตคุมกองทัพรอรับครัวมอญอยู่ที
บ้ านระแหง เมืองตาก และทรงให้ พระยายมราช (แขก) คุมกองทัพไปตังรอทีตําบลท่าดินแดง แขวง
เมืองท่าขนุนในลํานําไทรโยค เพือรับครัวมอญทีจะเข้ ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ กลุ่มสองนําโดย
สุวรรณเทวะและทามุมวย คุมครอบครัวมอญประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษ อพยพหนีพม่าเข้ ามาทาง
บ้ านนาเกาะดอกเหล็ก แขวงเมืองตาก กลุ่มสามนํา โดยพระยาเจ่ง พระยากลางเมือง ตละเสียง
และตละเกล็บ ควบคุมครอบครัวมอญกลุ่มใหญ่กว่ากลุ่มอืน อพยพหนีพม่าเข้ ามาทางด่านเจดีย์
สามองค์ โดยได้ เดินทางเข้ ามารอสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีอยู่ทีเมืองธนบุรี๙๔
ครังนัน สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีทรงให้ ครอบครัวมอญทีอพยพเข้ ามาทังหมด ไป
ตังภูมิลําเนาอยู่ทีปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี โดยทรงตัง "พระ
ยาบําเรอภักดิ" ซึงเป็ นขุนนางเชือสายมอญตังแต่สมัยเมืองอยุธยาให้ เป็ น "พระยารามัญวงศ์" เป็ น
หัวหน้ าควบคุมดูแลกองมอญทัวไป ส่วนพระยามอญและหัวหน้ ามอญคนอืน ๆ ก็ทรงตังให้ มียศ
ศักดิ เป็ นข้ าราชการทุกคน ดังปรากฏว่าตละเกล็บได้ รับแต่งตังเป็ น"พระยาพระราม" ส่วนพระยา
เจ่ง สันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับแต่งตังเป็ น "พระยาเกียรติ" (คูก่ บั พระยาพระรามในทําเนียบมอญ)๙๕
จากประวัติศาสตร์ดงั กล่าว ทําให้ สนั นิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ ามาในปี พ.ศ.
๒๓๑๘ ส่วนใหญ่น่าจะเป็ นชาวมอญเมืองเตริน ซึงเป็ นเมืองมอญทีตังอยู่ระหว่างเมืองเมาะตะมะ
กับดินแดนไทยทางด่านเจดีย์สามองค์ และเมืองเมาะตะมะ โดยชาวมอญกลุม่ นีไปตังถินฐานอยู่ที
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๙๓

สุภรณ์ โอเจริญ สันนิษฐานว่า การอพยพเข้ ามาของชาวมอญในช่วงเวลานี คงเป็ นทีพอพระทัย
แก่สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีเป็ นอย่างมาก เช่นเดียวกับในรัชกาลก่อน ๆ เนืองจากเป็ นการเพิมกําลังให้ ฝ่ายไทย
ซึงเท่ากับเป็ นการตัดกําลังของฝ่ ายพม่าลง ขณะนันฝ่ ายไทยมีกําลังพลน้ อยเนืองจากการเสียกรุ งศรี อยุธยาให้ แก่
พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ดูใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๗๑.
โดยในสมัยนีชาวมอญได้ มีบทบาทสําคัญในการช่วยทําศึกสงครามกับพม่า ดังปรากฏชือแม่ทัพ
มอญออกทําสงครามกับพม่าหลายครัง อาทิเช่น กองมอญพระยารามัญวงศ์ร่วมรบในสงครามกับพม่าทีบางแก้ ว
เมืองราชบุรี กองมอญพระยารามัญวงศ์ร่วมกับกองทัพเจ้ าอนุรุธเทวา กองทัพพระยายมราช และกองทัพพระยา
ราชสุภาวดี ขับไล่กองทัพพม่าจนหนีไป เป็ นต้ น ดูใน สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,
พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๔๖๒, ๕๐๕.
๙๔
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๔๕๕๔๕๗.
๙๕
สุภรณ์ โอเจริ ญ , มอญในเมือ งไทย, ๖๗-๗๑. และ สมเด็จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, “ประวัติต้นสกุลคชเสนี,” ใน หนังสือลําดับสกุลคชเสนีและเล่ ห์วิสุทธิ, ๑๔-๑๕.

๓๘
เมืองปากเกร็ด (ปั จจุบนั คือบริเวณอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) และเมืองสามโคก (ปั จจุบนั คือ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี)
อาจกล่าวได้ ว่า การอพยพในครังนี ทําให้ เ มืองปากเกร็ ดมีชาวมอญเข้ ามาอยู่
อาศัยเป็ นครังแรก โดยน่าจะมีกลุม่ ชาวมอญทีนําโดยพระยาเจ่งอพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ในพืนทีนี ดัง
ปรากฏวัดในชุมชนชาวมอญในพืนทีนี คือ วัดเชิงท่าทีเจ้ าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ได้ สร้ างไว้ ๙๖ และ
วัดเกาะพญาเจ่ง ทีเจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) สร้ างอุทิศกุศลให้ เจ้ าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ผู้
เป็ นบิดา
สําหรับทีเมืองสามโคกนันแต่เดิมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีชาวมอญอพยพ
เข้ ามาอยู่อาศัยครังหนึงแล้ ว (ซึงส่วนใหญ่น่าจะเป็ นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ) ต่อมาเมือเมือง
อยุธยาแตกสันนิษฐานว่าคงจะทําให้ เมืองสามโคกร้ างผู้คนไประยะเวลาหนึง จนเมือสมเด็จพระเจ้ า
กรุงธนบุรีทรงให้ ชาวมอญอพยพเข้ ามาตังถินฐานทีนีจึงมีชาวมอญเข้ ามาอยู่อาศัยอีกครังหนึง
๓.๗ การอพยพในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ (สมัยรั ชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้ านภาลัย รัชกาลที ๒ ของไทย (กรุงรัตนโกสินทร์ ) และสมัยพระเจ้ าปดุงของพม่ า ) การ
อพยพในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที ๒ ของกรุง
รัตนโกสินทร์ สืบเนืองจากในช่วงท้ ายรัชกาลพระเจ้ าปดุงของพม่า ขณะทีพม่ามีปัญหาติดพันกับ
อังกฤษในกรณีแคว้ นอัสสัม พวกมอญทีเมืองเมาะตะมะก็ก่อกบฏขึน เมือข้ าหลวงพม่าทีปกครอง
เมืองเมาะตะมะมีปัญหากับชาวมอญ ทําให้ ชาวมอญได้ รับความเดือดร้ อน พวกมอญกลุ่มหนึงนํา
โดย "สมิงสอดเบา" จึงมีหนังสือลับเข้ ามายังกรุงรัตนโกสินทร์วา่ พวกมอญประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่า
คน จะพร้ อมใจกันคิดการกบฏต่อพม่า แล้ วสมัครใจจะอพยพครอบครัวเข้ ามาพึงพระมหากษัตริ ย์
ไทย ครังนันพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้ านภาลัย ทรงให้ มีห นังสือตอบกลับไปว่าถ้ ามอญ
เดือดร้ อนก็จะให้ อพยพเข้ ามา จะทรงรับเป็ นทีพึงให้ แก่มอญได้ อยู่ในพระราชอาณาจักร ดังนันพวก
มอญในเมืองเมาะตะมะจึงพร้ อมใจกันก่อกบฏ จับเจ้ าเมืองเมาะตะมะและขุนนางพม่าฆ่าทิง แล้ ว
พากันอพยพหนีเข้ ามาพึงพระมหากษัตริย์ไทย๙๗
การอพยพของชาวมอญในครังนีถือเป็ นครังใหญ่ ดังนันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัยจึงทรงให้ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้ า) เสด็จขึนไปคอยรับชาวมอญที
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๙๖

วัดนีได้ รือไปเมือคราวกรมชลประทานขยายพืนที โดยสร้ างวัดชลประทานรังสฤษดิ ให้ แทน
๙๗
พระราชพงศาวดารกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาลที ๒ ฉบั บเจ้ าพระยาทิ พ ากรวงศ์ (ขํ า
บุนนาค) จากต้ น ฉบับตัว เขีย นของสมเด็จพระบรมวงศ์ เธอกรมพระยาเทวะวงศ์ วโรประการ พร้ อม
คําอธิบายเพิมเติม, ๗๔.

๓๙
เมืองนนทบุรี ทรงให้ จดั ไม้ และจากสําหรับปลูกบ้ านเรือนพร้ อมเสบียงอาหารของพระราชทานขึนไป
รับ ส่วนทางเมืองกาญจนบุรีทรงให้ สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอเจ้ าฟ้ามงกุฎคุมไพร่พลสําหรับป้องกัน
และเสบียงอาหารของพระราชทานออกไปรับชาวมอญ โดยมีเจ้ าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์ มนตรี เป็ น
ผู้ใหญ่กํากับไปด้ วย สําหรับทางเมืองตากทรงให้ เจ้ าพระยาอภัยภูธรสมุหนายกเป็ นผู้ขึนไปรับชาว
มอญ
ครั งนัน พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ านภาลัย ทรงให้ ครั ว มอญไปตัง
ภูมิลําเนาอยู่ในแขวงเมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี โดยให้ อยู่รวมกับพวกมอญทีอพยพเข้ ามาก่อน
หน้ า ได้ ชายฉกรรจ์ ๑๐,๐๐๐ กว่าคน รวมทังหมด ๓๐,๐๐๐ กว่าคน ทรงพระราชทานไม้ จากให้ ทํา
บ้ านเรือน จ่ายเสบียงอาหารและทีนาให้ ทํามาหากินพอสมควร ยกค่านาพระราชทานให้ แต่งตัง
สมิงสอดเบาผู้เป็ นหัวหน้ าให้ เป็ น "พระยารัตนจักร" และแต่งตังหัวหน้ ามอญคนอืน ๆ ที มียศอยู่ใน
เมืองเดิมให้ เป็ นพระยาทุกคน
นอกจากนี ทรงให้ แบ่งครอบครัวมอญทีอพยพเข้ ามาใหม่จํานวนหนึง เป็ นชาย
ฉกรรจ์ ๑,๒๗๐ คน ลงไปอยู่ที เมือ งนครเขื อนขัน ธ์ (ปั จ จุบัน คื ออํ าเภอพระประแดง จัง หวัด
สมุทรปราการ) โดยไปอยู่รวมกับชาวมอญพวก "พระยาเจ่ง" (ทีอพยพเข้ ามาในสมัยธนบุรี) เป็ น
ชายฉกรรจ์จํานวน ๑,๔๗๐ คน ครัวมอญอีก ๓,๐๐๐ กว่าครัว พร้ อมทังตังหัวหน้ าชาวมอญใหญ่
คือ "พระยาปราบปั จจามิตร" "พระยาสุรเรืองเดช" และ "พระยาสําแดงฤทธิ"๙๘
จากประวัติศาสตร์ดงั กล่าว ทําให้ สนั นิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ ามาครังใหญ่
กว่า ๓๐,๐๐๐ คนในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ส่วนใหญ่น่าจะเป็ นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ โดยชาวมอญ
กลุม่ นีไปตังถินฐานอยู่ทีเมืองสามโคก (ปั จจุบันคืออําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ) ทีเมืองปาก
เกร็ด (ปั จจุบนั คือบริเวณอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) และทีเมืองพระประแดง
อนึง ในสมัยต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ยงั พบว่า บริเวณหัวเมืองชายแดนตะวันตกของ
ไทยทีเป็ นเขตติดต่อกับพม่า โดยเฉพาะในพืนทีเมืองกาญจนบุรีและราชบุรี มักมีชาวมอญอพยพ
เข้ ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยอยู่บ่อยครัง โดยทางราชการไทยจัดให้ ชาวมอญ
เหล่านันอยู่รวมกันเป็ นหมู่ตามหัวเมืองหน้ าด่าน เรี ยกชาวมอญกลุ่มนีว่า "รามัญ ๗ เมือง" ได้ แก่
เมืองสิงห์ (สมิงขะบุรี) เมืองลุม่ สุม่ เมืองไทรโยค เมืองทองผาภูมิ เมืองท่าตะกัว เมืองท่าขนุน และ
เมืองท่ากระดาน โดยเมืองเหล่านีขึนกับเมืองกาญจนบุรี ชาวมอญกลุม่ นีทําหน้ าทีช่วยลาดตะเวน
รักษาด่าน เพือป้องกันมิให้ พม่าเล็ดลอดเข้ ามา ขณะเดียวกันก็ทําหน้ าสืบข่าวการเคลือนไหวของ
พม่าด้ วย
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๙๘

เรืองเดียวกัน, ๘๔-๘๕.

๔๐
ต่อมาในราวสมัยรัชกาลที ๒-๓ เมือปลอดสงครามแล้ ว ชาวมอญเหล่านีจึงได้ อยู่
อาศัยกันตามปกติ แต่เนืองจากภูมิประเทศของเมืองรามัญ ๗ เมืองมีความกันดารเป็ นป่ าทึบและ
ภูเขาสูง ทําไร่นาไม่ได้ ผลทําให้ อตั คัดขัดสนมาก จึงพากันอพยพลงมาตังบ้ านเรื อนอยู่ริมแม่นําแม่
กลอง ตังแต่บริเวณอําเภอบ้ านโป่ งเรือยลงมาจนถึงอําเภอโพธารามทีมีความอุดมสมบูรณ์กว่า โดย
มีศนู ย์กลางอยู่ทีหมูบ่ ้ านคงคา๙๙
จากประวัติศาสตร์ดงั กล่าว ทําให้ สนั นิษฐานว่าในราวสมัยรัชกาลที ๒-๓ มีชาว
มอญกลุม่ "รามัญ ๗ เมือง" จากเมืองหน้ าด่านในพืนทีเมืองกาญจนบุรี อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ใน
พืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีศนู ย์กลางใหญ่อยู่ทีหมู่บ้านคงคา
อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏแน่ชดั ว่าชาวมอญกลุม่ นีอพยพมาจากเมืองใด
ในปั จจุบัน กลุ่มชาวมอญในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม นับเป็ น
ชาวมอญกลุ่มใหญ่ ที ยังคงเก็บ รัก ษาวัฒ นธรรมประเพณี ข องชาวมอญไว้ เ ป็ นอย่า งดี และมี
กระบวนการฟื นฟูวฒ
ั นธรรมเป็ นรูปธรรมจนทําให้ เป็ นทีรู้จกั อย่างกว้ างขวาง
จากหลักฐานประวัติศาสตร์ ดงั กล่าว อาจกล่าวได้ วา่ ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔๒๕ มีการอพยพของชาวมอญเข้ ามาในไทยครังสําคัญจํานวน ๒ ครังคือ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๘ (ตรงกับ
รัชสมัยพระเจ้ ากรุงธนบุรี) อพยพเข้ ามาจํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึงส่วนใหญ่น่าจะเป็ นชาว
มอญเมืองเตริ น (อัตรัน) และเมืองเมาะตะมะ และในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ านภาลัย) อพยพเข้ ามาจํานวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ซึงส่วนใหญ่น่าจะเป็ นชาวมอญ
เมืองเมาะตะมะเช่นเดียวกัน
จึงอาจสันนิษฐานได้ วา่ ชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในภาคกลางประเทศ
ไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ส่วนใหญ่น่าจะเป็ นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ ชาวมอญที
อพยพเข้ ามาเหล่านีกระจายไปตังบ้ านเรื อนอยู่ใ น ๓ พืนที ได้ แก่ เมืองสามโคก ซึงปั จจุบัน คือ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, เมืองปากเกร็ด ซึงปั จจุบันคือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,
และนครเขือนขันธ์ ซึงปั จจุบนั คือ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากนี ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ยังมีชาวมอญกลุ่มใหญ่อพยพมาจาก
เมืองมอญเข้ ามาอยู่อาศัยเป็ นกลุ่มเมืองหน้ าด่าน "รามัญ ๗ เมือง" ในเมืองกาญจนบุรี ต่อมา
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๙๙

สุ ภ รณ์ โอเจริ ญ , มอญในเมื อ งไทย, ๑๔๗-๑๕๐. และ สุ ภ าภรณ์ จิ น ดามณี โ รจน์ ,
“ประวัติศาสตร์ ท้องถินลุม่ นําแม่กลอง: ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้ านม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม
นําแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ปราณี วงศ์ เทศ, บรรณาธิ การ (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๓๖), ๘๖-๙๐.

๔๑
ในช่วงสมัยรัชกาลที ๒-๓ ชาวมอญกลุ่มนีได้ อพยพเข้ ามาตังบ้ านเรื อนอยู่ในพื นทีอําเภอบ้ านโป่ ง
และโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีศนู ย์กลางอยู่ทีหมูบ่ ้ านคงคา
จากลักษณะการตังถินฐานของชาวมอญทีอพยพเข้ ามาในภาคกลางประเทศ
ไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ดังกล่าว จึงทําให้ ผ้ ศู ึกษากําหนดพืนทีศึกษางานศิลปกรรม
(เจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนัง) ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยเป็ น ๔ พืนทีศึกษา
คือ พืนทีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พืนที อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พืนที
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ภาพ
ที ๑) โดยกําหนดอายุงานศิลปกรรม (เจดีย์แบบมอญและจิ ตรกรรมฝาผนัง) ที ชาวมอญอพยพ
เหล่านีสร้ างขึนว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
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แผนทีไม่ ได้ มาตราส่ วน

ภาพที ๑ แผนทีแสดงการตังถินฐานของชาวมอญในบริเวณภาคกลางประเทศไทย ทีอพยพเข้ ามา
ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
๔. ภาษามอญ
ชาวมอญพูดภาษามอญ (Mon) จัดอยู่ใ นอยู่ใ นสายภาษามอญ (Mon Monic) ใน
ตระกูลภาษามอญ-ขอม (Mon-Khmer Family) ซึงนักภาษาศาสตร์ ต่างมีความเห็นตรงกันว่าจัด

๔๒
อยู่ในกลุ่มภาษาออสโตรเอเชีย ติค ( Austroasiatic Phylum) สําหรับ ภาษาอืน ๆ ทีใกล้ เคียงกับ
ภาษามอญคือ ภาษาเนียกวล (Niakuol) หรือภาษาญัฮกุร (Nyah-kur)๑๐๐
ภาษามอญเป็ นภาษาทีมีโครงสร้ างไม่ซับ ซ้ อน ลักษณะประโยคมีการเรี ยงลําดับใน
แบบ ประธาน-กริยา-กรรม คํากริยาไม่มีการผันรูปเพือแสดงกาล มาลา หรื อวาจกใด ๆ เมือมีการ
ขยายนามหรือกริยาคําขยายมักจะวางอยู่หลังคํานามหรื อคํากริ ยานัน ๆ ลักษณะคําส่วนใหญ่ใน
ภาษามอญเป็ นคําพยางค์เ ดีย วหรื อคํา สองพยางค์ พยางค์ในภาษามอญมีทังพยางค์เ ปิ ดและ
พยางค์ปิด ถ้ าเป็ นคําหลายพยางค์มกั จะเป็ นคําประสมหรื อเป็ นคําจากภาษาบาลี -สันสกฤต คํา
สองพยางค์บางส่วนจะเกิดจากการใส่หน่วยคําเติมหน้ าหรื อคําเติมกลาง แต่เนืองจากในปั จจุบัน
ภาษามอญในประเทศไทยได้ รับอิทธิพลจากภาษาไทยทําให้ มีการใช้ คําเติมหน้ าหรื อคําเติมกลาง
น้ อยลงมาก
ระบบเสียงในภาษามอญ มีหน่วยเสียงพยัญชนะจํานวน ๒๕ หน่วยเสียง ได้ แก่ k ก,
kh ข ค, ɳ ง, c จ, ch ช ฉ, ɲ ญ, t ต, th ท, d ด, n น ณ, b บ, p ป, ph ผ พ ภ, f ฟ, m ม, y ย, r ร, l ล,
w ว, s ซ ส, h ห, hl หล, hn หน, hm หม และ ʔ อ หน่วยเสียงสระในภาษามอญมี ๘ หน่วยเสียง
ได้ แก่ i อิ, u อุ, e เอะ, ə เออะ, o โอะ, ɛ แอะ, ɔ เอาะ, a อะ ลักษณะหน่วยเสียงสระมีนําเสียง ๒
แบบคือ แบบเสียงใสชัดเจนระดับเสียงค่อนข้ างสูง (head register) และแบบเสียงทุ้มระดับเสียงตํา
มีลมหายใจแทรก (chest register)๑๐๑
อักษรมอญ (အကၡဝ္မန္) เป็ นอักษรทีดัดแปลงมาจากอักษรปั ลลวะในอินเดียตอนใต้
รูปลักษณะของอักษรมอญตลอดจนการจัดเรียนอักษรทังพยัญชนะและสระจึงคล้ ายกับของอินเดีย
ปั จจุบนั อักษรมอญประกอบด้ วย พยัญชนะ ๓๕ ตัว และสระ ๑๒ ตัว คือ พยัญชนะมอญจัดเรี ยง
เป็ นวรรคเช่นเดียวกับภาษาบาลี-สันสฤต โดยใช้ เสียงสระ /-อะ/ กํากับพยัญชนะสองตัวแรกของทุก
วรรค ยกเว้ นวรรคตะใหญ่ซึงยืมอักษรมาจากภาษาบาลีจะใช้ เ สียง /-อะ/ กํ ากับ เกื อบทังวรรค
(ยกเว้ นตัว ဎ ตัวเดียว) รวมทังพยัญชนะ ๕ ตัวรองสุดท้ ายของเศษวรรค และใช้ เสียงสระ /-เอียะ/
กํากับพยัญชนะทีเหลือทังหมด สําหรับสระแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม ได้ แก่ สระลอย คือสระทีมีเสียง
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๑๐๐

สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, “มอญ,” ภาษาและวัฒนธรรม ๒, ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน ๒๕๒๕): ๒๘.
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, พรทิพย์ อุศุภรัตน์ และประภาศรี ดําสอาด, สารานุ กรมกลุ่มชาติพันธุ์
มอญ (นครปฐม: สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), ๑๑.
๑๐๑

๔๓
พยัญชนะประสมอยู่ส่วนใหญ่ใช้ เขียนคําทีขึนต้ นด้ วยสระ มี ๑๒ ตัว และสระจม คือสระทีเขีย น
ประสมกับพยัญชนะ มี ๑๑ ตัว๑๐๒
ตารางที ๑ แสดงพยัญชนะและเสียงภาษามอญ
က
ခ
ဂ
ဃ
င
วรรค กะ
กะ/ka
คะ/kha
เกียะ/kɛːa เคียะ/khɛːa
เหงียะ/ɳɛːa
เสียงอ่าน
စ
ဆ
ဇ
ဈ
ည
วรรค จะ
จะ/ca
ฉะ/cha
เจียะ/cɛːa
เฉียะ/chɛːa
เหญียะ/ɳɛːa
เสียงอ่าน
ဋ
ဌ
ဍ
ဎ
ဏ
วรรคตะ ใหญ่
ตะ/ta
ทะ/tha
ดะ/da
เถียะ/thɛːa
นะ/na
เสียงอ่าน
တ
ထ
ဒ
ဓ
န
วรรค ตะ เล็ก
ตะ/ta
ทะ/tha
เตียะ/tɛːa
เถียะ/thɛːa เหนียะ/nɛːa
เสียงอ่าน
ပ
ဖ
ဗ
ဘ
မ
วรรค ปะ
ปะ/pa
พะ/pha
เปี ยะ/pɛːa เผียะ/phɛːa เหมียะ/mɛːa
เสียงอ่าน
ယ
ရ
လ
ဝ
သ
เศษวรรค
เหยียะ/jɛːa เหรียะ/rɛːa เหลียะ/lɛːa เหวียะ/wɛːa
ซะ/sa
เสียงอ่าน
ဟ
ဠ
ၐ
အ
ဢ
เศษวรรค
ฮะ/ha
ละ/la
บะ/ba
อะ/ʔa
เบียะ/bɛːa
เสียงอ่าน
ทีมา: พระมหาจรูญ จอกสมุทร, แบบเรียนภาษามอญ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชันแอนด์แอดเวอร์
ไทซิง, ๒๕๔๐), ๕.
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๕. ตํานาน คติความเชือ และประเพณีของชาวมอญในประเทศไทย
๕.๑ ตํานานพระเจดีย์ชเวดากอง (ตํานานประวัติการสร้ างพระเจดีย์เลียะเกิง)
(ตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง) (ตํานานวังธาตุ ) (ตํานานวังพระธาตุ ) ชาวมอญตังแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ทังทีอาศัยอยู่ในภาคกลางประเทศไทยและในเมืองมอญประเทศเมียนมา มีความเชือใน

๑๐๒

พระมหาจรูญ จอกสมุทร, แบบเรี ยนภาษามอญ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชันแอนด์ แอดเวอร์ ไท
ซิง, ๒๕๔๐), ๑-๗.

๔๔
ตํานานประวัติการสร้ างพระเจดีย์ชเวดากองเป็ นอย่างมาก ดังปรากฏว่ามีปราชญ์ ชาวมอญหลาย
ยุคสมัยได้ เรียบเรียงตํานานพระเจดีย์ชเวดากองขึนหลายฉบับ๑๐๓
ความโดยย่อของตํานานพระเจดีย์ชเวดากอง กล่าวคือ ในแคว้ นมอญทีเมืองร่าง
กุ้ง มีพีน้ องชาวมอญชือ ตะเปา และ ตะป้อ เป็ นลูกของคหบดีผ้ มู งมี
ั ในเมือง ตะเปาและตะป้อได้
ลงทุนทําการค้ า นําอาหารเสบียงเดินทางไกลทังทางเรื อและทางบกมาขายยังเมืองปั ณฑุวะ เมือ
เดินทางมาถึงเมือง อะเชฎฐะ ได้ มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าซึงตรัสรู้ได้ เพียง ๔๕ วัน สองพีน้ องจึง
นํากระยาหารจํ านวนมากมาถวาย พระพุทธเจ้ าทรงอนุโมทนาการทานบุญ กุศลนัน และด้ วย
อํานาจบุญกุศลในชาติก่อน จึงดลบันดาลให้ สองพีน้ องทีเลือมใสในพระพุทธองค์ ได้ ประกาศตน
เป็ นพุทธมามกะ นับเป็ นอุบาสกพุท ธบริ ษั ท ๒ คนแรก เข้ าถึงพระรัตนตรัย ๒ ประการคือ พุท ธ
รัตนะ และ ธัมมะรัตนะ พระพุทธเจ้ าทรงขนานนามให้ ตะเปาผู้พีว่า ตะปุสสะ และขนานนามให้ ตะ
ป้อผู้น้องว่า ภัลลิกะ ได้ ชือว่า เป็ นอุบาสกคูแ่ รกของโลก ตังแต่นนมา
ั ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระพุทธองค์ จึงทรงยกพระหัตถ์เบืองขวาขึนลูบพระเกศา ก็ได้ พระเกศาจํานวน ๘ องค์ ทรงมอบ
ให้ แก่สองพีน้ อง ตรงกับ วันพุธ ขึน ๔ คํา เดือน ๘ ปี พ.ศ. ๑๒๘๔ พระพุทธเจ้ าดํารัสกับสองพีน้ อง
ชาวมอญ ให้ นําเอาพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์ไปบรรจุร่วมกับพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ า ๓
องค์ก่อน ซึงท่านล่วงลับดับขันธ์ปริ นิพพานไปแล้ ว เพือก่อให้ เกิดประโยชน์ด้านบุญกุศลทานแก่
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๑๐๓

ฉบับทีสําคัญเช่น “ประวัติการสร้ างพระเจดีย์เลียะเกิง (เจดีย์ชเวดากอง) ฉบับพระกัลยาณภิ กขุ
วัดพะอ๊ อก เมื องมะละแหม่ง ” แปลและเรี ยบเรี ยงโดย พระมหาช่ วง โชติ ปาโล วัด อาวุธวิก สิตาราม กรุ ง เทพฯ
ตํานานฉบับนีเชือว่าปรากฏอย่างแพร่หลายในกลุม่ ชาวมอญทีอาศัยอยู่ในเมืองหงสาวดีในช่วงก่อนเมืองหงสาวดี
แตก (พ.ศ. ๒๓๐๐) โดยแต่เดิมจารึกไว้ เป็ นคัมภี ร์ใบลาน และได้ จารสืบต่อกันมาหลายช่วง ภายหลังพระภิ กษุ
มอญนามว่ า กัล ยาณภิ ก ขุ วัด พะอ๊ อ ก เมื อ งมะละแหม่ ง ได้ รวบรวมนํ า มาพิ ม พ์ เ ป็ นเล่ม ภาษามอญโดยคง
เนือความแบบเดิม (พิมพ์เมือปี พ.ศ. ๒๕๑๐) กระทังต่อมาพระมหาช่วง โชติปาโล พระสงฆ์ ชาวมอญวัดอาวุธวิ
กสิตาราม ได้ มาพบตํานานฉบับนีจึงนํามาแปลเป็ นภาษาไทยโดยแปลให้ ตรงกับต้ นฉบับเดิมทุกประการ ตํานาน
การสร้ างเจดีย์ชเวดากองฉบับนีได้ รับการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยจะปรากฏในหนังสืออนุสรณ์
งานพระราชทานเพลิงศพของพระสงฆ์ มอญและบุคคลชาวมอญคนสําคัญ ตัวอย่างเช่น หนังสืออนุสรณ์ ในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระครูปทุมธรรมโชติ (บุญไทย โชติปาโล) เจ้ าอาวาสวัดราษฎร์ ศรัทธาทํา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
หนังสือทีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเพิม รามัญจิต (เป็ นกรณีพิเศษ) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นต้ น โดย
เนือหาในตํานานดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากอง ฉบับทีเรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์
จวน เครื อวิชฌาจารย์ ดังกล่าวมาข้ างต้ น ดูใ น “ประวัติการสร้ างพระเจดีย์เลียะเกิง (ชเวดากอง),”, ช่วง โชติ
ปาโล, พระมหา, ผู้แปล, ใน อนุ สรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครู ปทุมธรรมโชติ (บุญไทย โชติ
ปาโล) (ณ เมรุลอยแบบปราสาท ๙ ยอด วัดราษฎร์ ศรัทธาทํา จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ ที ๒๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๐) (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ ไทซิง, ๒๕๔๐), ๔๗-๘๑.

๔๕
อาณาประชาชนทังหลาย ได้ เคารพสักการบูชายืนนานต่อไป สองพีน้ องชาวมอญจึงอัญเชิญพระ
เกศาธาตุกลับเมืองร่างกุ้ง ระหว่างทาง พระเกศาธาตุถูกยักยอกไปและถูกขโมยไปจํานวน ๔ เส้ น
โดยเจ้ าเมืองอะเชฎฐะเก็บไว้ ๒ เส้ น และพญานาคลักพาเอาไปอีก ๒ เส้ น เมือมาถึงจึงเข้ าเฝ้าพระ
เจ้ าเอิกกะปาละ พระเจ้ าเอิกกะปาละปลาบปลืมยินดีเป็ นอย่างมาก จึงรับสังให้ ค้นหา เขาสิงคุตระ
อันเป็ นสถานทีประดิษฐานพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ า ๓ พระองค์ก่อนที ล่วงลับไปแล้ ว เมือพบ
แล้ วจึงสืบหาพระบรมธาตุทงั ๓ ของพระพุทธเจ้ าองค์ก่อนจนพบ ได้ แก่ พระบรมธาตุผ้าอาบนําฝน
และมีดเหน็บ เอวของพระพุท ธเจ้ ากัส สปะ พระบรมธาตุรัดประคดและกระบอกกรองนํ าของ
พระพุทธเจ้ าโกนาดม และพระบรมธาตุไม้ เท้ าของพระพุทธเจ้ ากักกุสนั โธ จึงนํามาประดิษฐานเพือ
สรงนําพระบรมธาตุ หลังจากนัน จึงประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุไว้ ใต้ ดิน และก่อพระเจดีย์ปิด
ทับไว้ พระเจดีย์แรกสร้ างมีความสูงประมาณ ๒๘ ศอก เวลาต่อมาพระเจ้ าแผ่นดินผู้ครองนครกรุง
ร่างกุ้งทัง ๓๒ พระองค์ ได้ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ต่อเติมเสริ มขยายให้ ใ หญ่ ขึนจนองค์เจดี ย์สูงถึง
๑๙๒ ศอกเศษ บรรดาชาวมอญทังหลายต่างเคารพสักการบูชาองค์พระเจดีย์เมืองร่างกุ้งแห่งนี
ด้ วยความเลือมใส ด้ วยเป็ นที ประดิ ษ ฐานพระเกศาธาตุของพระพุท ธเจ้ า โคตมะ และเป็ นที
ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ าทัง ๓ พระองค์ในอดีต๑๐๔
๕.๒ ประเพณีและพิธีกรรมเนืองในพุทธศาสนาทีสําคัญของชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทย ในการศึกษาทีผ่านมานักประวัติศาสตร์ มอญในเมืองไทย๑๐๕วิเคราะห์ว่า ใน
อดีตเมือมีชาวมอญอพยพเข้ ามาในไทย ทังพวกที ลีภัย สงครามเข้ ามาพึงพระบรมโพธิ สมภาร
พระมหากษัตริ ย์ไทย และพวกทีถูกกวาดต้ อนเข้ ามาเป็ นเชลยศึก ฝ่ ายไทยจะให้ การต้ อนรับชาว
มอญอพยพเป็ นอย่างดีเสมอเทียบเท่ากับพลเมืองชาวไทย ตัวอย่างเช่น พระมหากษัตริ ย์ไทยจะ
พระราชทานทีดินให้ ตงบ้
ั านเรือนอยู่อาศัยรวมกันในสถานทีทีเหมาะสม ให้ ประกอบอาชีพได้ ตาม
อัธยาศัยทังด้ านการเกษตรกรรมและการค้ า ตลอดจนหากสมัครใจจะรับราชการก็ทรงส่งเสริ มโดย
ทรงแต่งตังให้ มีตําแหน่งและยศศักดิ ตามความเหมะสมเป็ นต้ น
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๑๐๔

ตํา นานฉบับ นี อาจารย์ จ วน เครื อ วิ ช ฌาจารย์ ปราชญ์ ช าวมอญบ้ า นม่ ว ง อํ า เภอบ้ า นโป่ ง
จังหวัดราชบุรี ได้ เรียบเรียงจากเนือหาในตํานานวังธาตุและวังพระธาตุภาษามอญ จํานวน ๔ ฉบับ ได้ แก่ ตํานาน
วังธาตุภาษามอญ ฉบับวัดม่วง (ปี พ.ศ. ๒๔๐๗) ตํานานวังธาตุภาษามอญ ฉบับวัดตาล (ปี พ.ศ. ๒๔๔๖) ตํานาน
วังพระธาตุพิสดารภาษามอญ ฉบับวัดม่วง และตํานานวังพระธาตุร่างกุ้ง ฉบับท่านกัลยาณภิกขุ วัดพะอ็อก เมือง
มะละแหม่ง (ปี พ.ศ. ๒๕๑๙) ดูใน จวน เครื อวิชฌาจารย์ , ตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ,
๒๕๓๙).
๑๐๕
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๗๕-๗๗.

๔๖
โดยไทยไม่ไ ด้ เ ข้ าไปปกครองชาวมอญโดยตรง แต่ใ ช้ นโยบายให้ ชาวมอญ
ปกครองกันเองในระดับหมู่บ้าน ด้ วยการตังผู้นําชาวมอญขึนมาติดต่อราชการแทนชาวมอญใน
หมูบ่ ้ าน หัวหน้ าชุมชนจะได้ รับการแต่งตังให้ มีตําแหน่งและยศศักดิลดหลันกันไป และให้ ไปขึนกับ
หัวหน้ าใหญ่ที "จักรีมอญ"๑๐๖ ซึงเป็ นผู้ควบคุมกองมอญทังหมดในไทย ฝ่ ายไทยยังอนุญาตให้ ชาว
มอญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามแนวปฏิบัติของตนซึงจะแตกต่างไปจากชาวไทยเล็กน้ อย
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความเชือของตนได้ ตัวอย่างเช่น การนับถือผี การจัดประเพณี
สงกรานต์ เป็ นต้ น
นอกจากนี ชาวมอญยังได้ รับอนุญาตให้ มีการติดต่อกับพรรคพวกญาติพีน้ องที
อยู่ในเมืองมอญ ดังจะเห็นได้ ว่ามีชาวมอญกลับไปเยียมญาติพีน้ องทีเมื องเมาะลําเลิงบ้ าง เมือง
ทวายบ้ างอยู่เนือง ๆ๑๐๗ และพระสงฆ์มอญก็ได้ รับอนุญาตให้ ลาออกไปนมัสการพระเจดีย์ทีเมือง
ย่างกุ้งตามความศรัทธา พร้ อมทังเยียมญาติพีน้ องในเมืองมอญเช่นกัน๑๐๘
ในปั จจุบนั ชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอยูอ่ าศัยในภาคกลางประเทศไทยได้ พยายาม
รักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้ ทังในด้ านเชือชาติและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้ จากการทีชาวมอญ
พยายามรักษาและสืบทอดภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเองไว้ ตัวอย่างเช่น มีการเรียนการสอน
ภาษามอญ มีการสวดมนต์และการเทศนาเป็ นภาษามอญ เป็ นต้ น การทีชาวมอญพยายามรักษา
คติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ทังทางพุทธศาสนาและความเชือของตนเอง ตัวอย่างเช่น การ
จัดงานประเพณีใ นวันสําคัญทางพุทธศาสนา (วัน มาฆบูช า วันวิสาขบูชา วัน อาสาฬหบูชา วัน
เข้ าพรรษา วันออกพรรษา) การจัดประเพณีในวันสงกรานต์ เป็ นต้ น รวมถึงการทีชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทยร่ ว มกัน ก่ อตัง "สมาคมไทยรามัญ " ขึนเป็ นศูน ย์ ก ลางการจัด กิ จ กรรมและ
ประสานงานด้ านต่าง ๆ ของตน
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๑๐๖

ตัวอย่างเช่น พระยารามัญวงศ์ในสมัยธนบุรี เจ้ าพระยามหาโยธาในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็ นต้ น
อนึง นโยบายการตังผู้นําชนกลุม่ น้ อยขึนปกครองตนเอง เป็ นนโยบายทีไทยใช้ มาตังแต่สมัยอยุธยา และใช้ กับชน
ชาติอืน ๆ ในไทยด้ วย ตัวอย่างเช่น พระยาโชฎึกราชเศรษฐี เป็ นหัวหน้ าชาวจีน พระยาจุฬาราชมนตรี เป็ นหัวหน้ า
ชาวแขก ออกญาเสนาภิมขุ เป็ นหัวหน้ าชาวญีปุ่ น เป็ นต้ น
๑๐๗
หอสมุดแห่งชาติ, เอกสารตัวเขียนสมุดไทดํา รัชกาลที ๓ จุลศักราช ๑๒๑๐ เลขที ๑๕๙ เรื อง
"ร่างจดหมายอัครมหาเสนาบดีไทย ถึง ผู้สาํ เร็จราชการเมืองตะนาวศรี " และ "ร่ างจดหมายอัครมหาเสนาบดีไทย
ถึง เจ้ าเมืองทวาย" อ้ างถึงใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๗๖.
๑๐๘
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ใบบอกกระทรวงกลาโหม รัชกาลที ๔ เล่ม ๑๗ จุลศักราช ๑๒๒๑
เลขที ๙๑, ๒๐๖, อ้ างถึงใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๗๗.

๔๗
๕.๒.๑ ประเพณีเนืองในวันอัฏฐมีบูชา หรือจองเพียจย๊ าจก์ กรอย ประเพณี
เนืองในวันอัฏฐมีบชู า หรือเรียกในภาษามอญว่า "จองเพียจย๊ าจก์กรอย" คือประเพณีทําบุญในวัน
อัฏฐมีบชู า ตรงกับวันแรม ๘ คํา เดือน ๗ ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี มีความสําคัญเนืองจาก
เป็ นวันคล้ ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ าในพุทธประวัติ ความในพุทธประวัติกล่าว
อธิ บ ายว่า วัน ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพพระพุท ธเจ้ าเกิ ด ขึนหลังจากที พระพุท ธเจ้ ามหา
ปรินิพพานแล้ ว ๘ วัน ณ เมืองกุสินารา ในงานมีเหล่าพระสงฆ์สาวก พราหมณ์ มัลลกษัตริ ย์ และ
ชาวบ้ านชาวเมือง มาร่ วมงานเป็ นจํ านวนมาก เมือพระมหากัสสปะและพระสงฆ์ทัง ๕๐๐ รู ป
เดินทางมาถึงงานและถวายบังคมพระบาทพระพุทธเจ้ าเสร็จแล้ ว จิตกาธานทีประดิษฐานพระ
สรีระของพระพุทธเจ้ าก็เกิดไฟลุกโพลงขึนเองด้ วยอานุภาพของเหล่าเทวดา และเมือพระสรี ระของ
พระพุทธองค์ไหม้ หมดแล้ วก็เกิดนําตกจากฟ้ามาดับไฟทีจิตกาธาน เมือไฟมอดแล้ วจึงได้ นําพระ
บรมสารรีริกธาตุไปประดิษฐานในสัณฐาคารศาลาในเมืองกุสินารา๑๐๙
ประเพณี ก ารทํ า บุ ญ วัน อั ฏ ฐมี บู ช าของชาวมอญ เป็ นประเพณี ที
พุทธศาสนิกชนชาวมอญทําสืบเนืองกันมาช้ านาน คือ การทําบุญเนืองในวันถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระของพระพุทธเจ้ า โดยเป็ นการทําบุญต่อเนืองมาจากงานบุญวันวิสาขบูชา (วันขึน ๑๕ คํา
เดือน ๖) กล่าวคือ ในงานทําบุญวันวิสาขบูชาจะมีเทศน์พระปฐมสมโพธิ และมีการทําบุญเลียง
พระต่อเนืองมาจนถึงวันอัฏฐมีบชู า (วันแรม ๘ คําเดือน ๖)
ตัวอย่างเช่น การจัดงานวันอัฏฐมีบชู าทีวัดปรมัยยิกาวาสฯ และทีวัดเกาะ
พญาเจ่ง อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จะจัดงานในวันแรม ๘ คําเดือน ๖ โดยทําปราสาทแบบ
มอญที ใช้ สําหรับการเผาศพพระสงฆ์มอญ ภายในปราสาททําหี บศพจําลองทีมีรูปพระบาทยื น
ออกมา มีรูปพระมหากัสสปะจําลองแสดงท่าทางกําลังถวายบังคมอยู่ทีปลายพระบาท ในวันงาน
จะทําบุญเลียงพระสงฆ์และพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ในเวลากลางคืนจะมีการจุดดอกไม้ ไฟ
เพือเป็ นการบูชาพระพุทธเจ้ า หลังจากนันจะทําพิธีถวายพระเพลิง ด้ วยการเผาปราสาททีมีหีบและ
รูปประมหากัสสปะจําลอง นิยมการจุดลูกหนูแทนการจุดไฟโดยตรงเปรี ยบดังเพลิงทิพย์ทีเกิดขึน
ด้ ว ยอิ ท ธิ ฤ ทธิ ของเทพยดาตามพุท ธประวัติ ถื อ เป็ นการจํ า ลองเหตุก ารณ์ ถ วายพระเพลิ ง
พระพุทธเจ้ าในประเพณีอฐั มีบชู าของชาวมอญ๑๑๐
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๑๐๙

สมเด็ จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิ ต ชิ โนรส, พระปฐมสมโพธิ ก ถา (กรุ งเทพฯ:
รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๖), ๔๕๗-๔๗๙.
๑๑๐
อลิสา รามโกมุท, เกาะเกร็ ด: วิ ถีชี วิต ชุมชนชาวมอญริ มแม่ นํ าเจ้ าพระยา (กรุ ง เทพฯ:
กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๗๒.

๔๘
การทีชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยให้ ความสําคัญกับวันอัฏฐมีบูชา
ซึงเป็ นการทําบุญเนืองในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ านัน ยังสอดคล้ องกับคติความ
เชือของชาวมอญอีกประการหนึงคือ การให้ ความสําคัญกับการจัดงานศพ โดยเฉพาะงานศพของ
พระสงฆ์มอญทีชาวมอญถือเป็ นงานสําคัญทีจะต้ องจัดขึนอย่างยิงใหญ่
๕.๒.๒ ประเพณีการทําศพมอญ (ျပေ၀ဏ႘ပေျပင္ဇမန္) ชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยถือคติความเชือเรืองการจัดงานศพเป็ นอย่างมาก ทังงานศพของสามัญชนทัวไปและ
งานศพพระภิกษุสงฆ์ โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็ นขันตอนอย่างละเอียด
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติคุณ นายแพทย์ สุเ อ็ด คชเสนี ปราชญ์ ช าวมอญ
ผู้เชียวชาญวัฒนธรรมประเพณีมอญ กล่าวถึงการจัดงานศพของชาวมอญว่ามีคติความเชือและ
พิธีกรรมทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติอยู่หลายประการ อาทิเช่น ในการเอาศพลงจากเรื อนชาวมอญ
ในสมัยโบราณมีธรรมเนียมว่าไม่ให้ ลงทางบันได แต่ให้ รือฝาเรื อนเอาศพออกทางนัน โดยถือคติ
ความเชือตามสมัยพุทธกาลเมือครังงานพระบรมศพพระเจ้ าสิริสทุ โทธนะพระพุทธบิดาสวรรคต
เวลาเอาพระศพออกจากวังต้ องออกทางฝาท้ องพระโรง ไม่เชิญออกทางบันได ในการหามศพไปยัง
ป่ าช้ าชาวมอญมีธรรมเนียมว่าต้ องยกเท้ าไปก่อน ส่วนศีรษะตามไปทีหลัง โดยถือคติความเชือตาม
สมัยพุทธกาลเมือครังงานพระบรมศพพระเจ้ าสิริสทุ โทธนะเช่นกัน
สําหรับการปลงศพพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์ผ้ ใู หญ่ทีมีพรรษาสูง
มีศีลาจารวัตรงดงามเป็ นทีเคารพศรัทธาของชาวมอญ ชาวมอญจะนิยมสร้ างประสาททีมียอด ซึงมี
จํานวนยอดตังแต่ ๑-๙ ยอด ทังนีขึนอยู่กบั ทุนทรัพย์ เพราะถือว่าพระภิกษุสงฆ์เป็ นผู้มีศีลบริ สทุ ธิ
ควรทําทีเผาให้ สวยงาม ไม่ปะปนกับจิตกาธานของคนธรรมดา ในการจุดไฟเผาศพจะไม่เผาด้ วย
มือ แต่จดุ ด้ วยไฟจากลูกหนู๑๑๑ โดยถือคติความเชือตามพุทธประวัติเมือครังถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ า ทีเตโชธาตุบนั ดาลติดพระจิตกาธานเองด้ วยอานุภาพของเทวดา๑๑๒
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๑๑๑

ลูก หนู เป็ นไม้ ก ระบอกกลม ภายในกระบอกบรรจุดิ น ไฟ ปลายกระบอกข้ า งหนึงเจาะรู ใ ห้
ประกายไฟออก เพื อผลักดัน ให้ ลกู หนูวิงไปจนสุดลวดเหล็ก แล้ วก็จ ะหลุดจากปลายสายลวด ลอยไปกระทบ
ปราสาทและหีบอีกต่อหนึง ต่อมาได้ งดประเพณีการยิงลูกหนูดังกล่าวไปยังหีบบรรจุศพจริ ง เนืองจากก่อให้ เกิด
ภาพไม่งาม เพราะชินส่วนของศพจะกระจัดกระจาย แต่จะยิงไปยังโลงสมมุติทีไม่ได้ บรรจุศพไว้ ภายใน
๑๑๒
สุเอ็ด คชเสนี, "วัฒนธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุ
เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ, ๗๗. และดูใน พิศาล บุญผูก, "ประเพณีการทําศพมอญ," ใน จดหมาย
เหตุชาวไทยเชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้ าพีนางเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนคริ นทร์ ตามลัทธิธรรมเนี ยมมอญ, องค์ บรรจุน, บรรณาธิ การ (กรุ งเทพฯ: ชมรมเยาวชน
มอญกรุงเทพ, ๒๕๕๑), ๕๙-๖๒.

๔๙
นอกจากนี ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยังนิยมทําหีบศพแบบมอญ
มีลกั ษณะคล้ ายดอกผักบุ้ง ชาวมอญจึงนิยมเรียกว่า “กาวู้น” หรือ "ฮะลาบ๊ อก" เนืองจากมีลกั ษณะ
พิเศษคือ ปากหีบผายออก ส่วนล่างหีบสอบเข้ า ฝาหีบประดับยอดทรงประสาท อาจมียอดเดียว
หรื อหลายยอดก็ได้ ๑๑๓ หี บศพแบบมอญนี นิยมใช้ กับพระภิกษุสงฆ์ชาวมอญพระสงฆ์ผ้ ใู หญ่ที มี
พรรษาสูง มีศีลาจารวัตรงดงาม ไม่ด่างพร้ อย เพือแสดงสมณศักดิ หรื อเกียรติยศของพระสงฆ์ ที
มรณภาพ หรือไม่ก็เป็ นกษัตริย์ เชือพระวงศ์ กระทังบุคคลธรรมดาทีมีอายุมาก เป็ นทีเคารพนับถือ
ของผู้คนหรือทําคุณประโยชน์ให้ แก่ประเทศชาติหรือพุทธศาสนา๑๑๔
๕.๒.๓ ประเพณีสร้ างพระ (เทาะ-อะโยง-จ๊ า) (ေထာံအယံေ္က်ာ္) ชาวมอญใน
ภาคกลางประเทศไทยในอดีตนิยมจัดประเพณี สร้ างพระ หรื อทีเรี ยกในภาษามอญว่า "เทาะ-อะ
โยง-จ๊ า" ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สเุ อ็ด คชเสนี ปราชญ์ชาวมอญผู้เชียวชาญวัฒนธรรม
ประเพณี มอญ กล่าวว่าประเพณี เทาะอะโยงจ๊ าเป็ นประเพณีก ารทํ าบุญ ๗ วัน หลังจากจัดงาน
ฌาปนกิจศพ พิธีดงั กล่าวเริมจากผู้ทําบุญต้ องเตรียมของ คือ พระพุทธรูปใหม่ ๑ องค์ ถาดโลหะ ๑
ใบ ใบโพธิ หญ้ าแพรก๗ กํา ๆ ละ ๗ กิง เหรียญกษาปณ์ ๗ เหรียญ ข้ าวสวย ๑ หม้ อ บาตรพระ ๑
ใบ ข้ าวทิพย์ผสมนําผึงใส่บาตร ๑ ใบ เมือเริ มพิธีพระสงฆ์จะสวดมนต์บท "อเนกะชาฯ" พอสวด
มนต์จบ ๑ จบ ผู้ทําบุญก็จะหยิบเหรี ยญกษาปณ์ ใบโพธิ และหญ้ าแพรกอย่างละกํา ทิงลงไปใน
ถาดให้ เกิดเสียงดังครังหนึง โดยทําเช่นนีจนครบ ๗ ครัง เป็ นอันเสร็จพิธี
ประเพณีเทาะอะโยงจ๊ ามีความมุง่ หมายเพือสร้ างพระพุทธรูปใหม่ สําหรับ
อุทิศส่วนกุศลให้ แก่ผ้ ตู าย ประหนึงว่าได้ มีพระพุทธเจ้ าเกิดขึนใหม่อีกหนึงองค์ กล่าวคือ ถาดโลหะ
เปรี ยบได้ กับถาดทองใส่ข้าวมธุป ายาสที นางสุชาดานํ าไปถวายพระโพธิ สตั ว์ การทีผู้ทํ าบุญทิ ง
เหรียญกษาปณ์ลงในถาดให้ เกิดเสียงดัง เปรี ยบได้ กับเหตุการณ์ตอนพระโพธิสตั ว์ทรงอธิษฐาน
ลอยถาดทองเสี ยงบารมี ที ริ ม ฝั งแม่นํ าเนรั ญ ชรา ถาดนันได้ จ มลงไปกระทบกับ ถาดทองที
พระพุทธเจ้ าองค์ก่อนได้ เคยทรงอธิษฐานเสียงบารมีไว้ ทําให้ เกิดเสียงดังขึน ส่วนหญ้ าแพรกเปรี ยบ
ได้ กบั หญ้ าทีนายโสตถิยะถวายให้ พระโพธิสตั ว์เพือปูบลั ลังก์ เป็ นทีประทับนังในเหตุการณ์ตอนพระ
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นิสาพร วัฒ นศัพ ท์ , “โลงเหม วัด และการดํ า รงอยู่ข องงานศิ ลปหัต ถกรรมในชุม ชนมอญ,”
วารสารภาษาและวัฒนธรรม ๒๒, ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน, ๒๕๔๖): ๓๐-๓๖.
๑๑๔
สุดารา สุจฉายา, "ประเพณีศพมอญ ภาพสะท้ อนความศรัทธา," สารคดี ๒๔, ๒๘๔ (ตุลาคม
๒๕๕๑), ๑๑๓-๑๑๔.

๕๐
โพธิสตั ว์ได้ ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และใช้ หญ้ าแพรกทังหมดจํานวน ๔๙ กิง เปรี ยบได้
กับจํานวนก้ อนข้ าวมธุปายาสทีนางสุชาดาถวายพระโพธิสตั ว์๑๑๕
๕.๒.๔ ประเพณีสงกรานต์ (သင္ၾကာန္) ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ จะ
ถือเอาวันที ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เดือนเมษายนของทุกปี เป็ นช่วงวันขึนปี ใหม่ (เช่นเดียวกับชาวไทย)
ในช่วงเวลาดังกล่าวจะจัดประเพณีสงกรานต์ขนอย่
ึ างยิงใหญ่เป็ นประจําทุกปี เรี ยกในภาษามอญ
ว่า "ว่านอะต๊ ะ" โดยในวันที ๑๑ และ ๑๒ จะช่วยกันทําขนมกวนหรื อขนมกาละแม (กวานฮะกอ)
พอถึงวันที ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ จะทําบุญโดยนําอาหารคาวหวานไปถวายพระทีวัด ช่วงกลางวันจะ
นิยมพากันไปรดนําขอพรผู้ใหญ่คือ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย และผู้ทีเคารพนับถือ บ้ างก็ปล่อยนกปล่อย
ปลา เด็ก ๆ และหนุ่มสาวจะช่วยกันนําขนมกาละแมและผลไม้ ไปส่งยังบ้ านผู้ใหญ่ ต่าง ๆ ในตอน
เย็นลูกหลานจะพากันนําดอกไม้ ธูปเทียน นําอบนําปรุ ง ไปกราบไหว้ บรรพบุรุษของตน ซึงส่วน
ใหญ่จะเป็ นเจดีย์บรรจุกระดูกทีตังอยู่ในบริ เวณวัด บ้ างก็ไปสรงนําพระพุทธรูปและพระสงฆ์ เมือ
เสร็จงานหนุ่มสาวก็จะพากันไปเล่นสาดนําอย่างสนุกสนาน เมือถึงช่วงหัวคําหนุ่มสาวจะนิยมพา
กันไปเล่นสะบ้ า
ประเพณีสําคัญทีเกียวเนืองกับประเพณีสงกรานต์มีดงั นีคือ ประเพณีคํา
โพธิ (ท็อก-ส้ อย) มีจดุ ประสงค์เพือให้ ตระหนักถึงการคําจุนพุทธศาสนา ประเพณีสรงนําพระสงฆ์
และรดนําขอพรผู้ใหญ่ (ฮะเหริ งซ่าง) ประเพณีปล่อยนกปล่อยปลา (ฮะเหล่ฮะเจมฮะเหล่ก๊ะ) มี
จุดประสงค์เพือถือเป็ นการสะเดาะเคราะห์ให้ แก่ตนเองและทําให้ อายุยืนยาวตามคติความเชือของ
ชาวมอญ ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ (เกียะหยังโหน่มว-อะลามเที
ั
ยะกี)๑๑๖
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๖. ขุนนางชาวมอญคนสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
๖.๑ เจ้ าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ ง) เจ้ าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) ท่านเป็ นต้ น
สกุล "คชเสนี"๑๑๗ เป็ นบุตรของเจ้ าเมืองเมียวดี๑๑๘ เคยรับราชการอยู่กับพม่า โดยเคยควบคุมกอง
๑๑๕

สุเอ็ด คชเสนี, "วัฒนธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุ
เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ, ๗๙.
๑๑๖
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, พรทิพย์ อุศุภรัตน์ และประภาศรี ดําสอาด, สารานุ กรมกลุ่มชาติพันธุ์
มอญ, ๒๒-๒๓. และ จวน เครื อ วิ ช ฌยาจารย์ , ประเพณี มอญที สํ าคั ญ , พิ ม พ์ ค รังที ๒ (กรุ ง เทพฯ: ศูน ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๘), ๑๐๓-๑๑๖.
๑๑๗
คําว่า "คชเสนี" มาจากคําว่า "เจ่ง" ในภาษามอญ ทีแปลเป็ นภาษาไทยว่าช้ าง พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั จึงพระราชทานนามสกุลว่า "คชเสนี"
๑๑๘
เจ้ าเมืองผู้นีเป็ นน้ องชายของพญาทะละ เจ้ ากรุงหงสาวดีองค์สดุ ท้ าย

๕๑
มอญสมทบกับทัพพม่าเข้ าตีเมืองหลวงพระบางในปี พ.ศ. ๒๓๑๕ ในครังนันพม่าให้ ท่านรักษาเมือง
เชียงแสนอยู่ราว ๑ ปี ๑๑๙ เมือกลับจากเมืองเชียงแสน พม่าได้ ยกความดีความชอบตังท่านเป็ นเจ้ า
เมืองเตริน (เมืองทีอยู่ระหว่างเมืองเมาะตะมะกับด่านเจดีย์สามองค์)
ต่อมาเมือพระเจ้ ามังระเตรี ย มจะยกทัพมาตีเมืองธนบุรี พม่าได้ เ กณฑ์ใ ห้ ช าว
มอญกลุ่มเจ้ าพระยาเจ่งที เป็ นเจ้ าเมืองเตริ น มานํ าทางทางด่านเจดีย์ สามองค์ แต่พม่าได้ จับ
ครอบครัวของพวกมอญเหล่านันมาเป็ นตัวจํานํา ทําให้ พวกมอญเหล่านันซึงไม่ชอบพม่าอยู่แล้ ว
เกิดความไม่พอใจและโกรธแค้ นพม่าเป็ นอย่างมาก จึงร่วมกันก่อการกบฏกับพม่า โดยเจ้ าพระยา
เจ่งเป็ นหัวหน้ า เข้ าโจมตีเมืองเมาะตะมะและเมืองมอญอืน ๆ แต่ไม่สําเร็จ จึงพากันอพยพเข้ ามา
พึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ าตากสินทีเมืองธนบุรี ครังนันสมเด็จพระเจ้ าตากสินโปรดฯ ให้
ไปตังถิ นฐานอยู่ทีเมืองปากเกร็ ด (บริ เวณอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ) และเมืองสามโคก
(อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี)
ต่อมาในสมัยรัชกาลที ๑ เจ้ าพระยาเจ่งได้ รับแต่งตังเป็ น "เจ้ าพระยามหาโยธา
(พญาเจ่ง)" ทีจักรีมอญ เป็ นหัวหน้ าดูแลชาวมอญทังหมดทีอยู่ในประเทศไทย บทบาทหน้ าทีของ
ท่านส่วนใหญ่เป็ นงานราชการทหาร ทีต้ องควบคุมกองทัพมอญเข้ าร่วมศึกสงครามโดยเฉพาะศึก
กับพม่า นอกจากนี ท่านยังเป็ นผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก ดังปรากฏว่าท่านได้ สร้ าง
วัดเชิงท่าไว้ ริมแม่นําเจ้ าพระยา ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี๑๒๐
เจ้ าพระยาเจ่งถึงอสัญกรรมในปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏ แต่สันนิ ษฐานว่าอาจเป็ น
ตอนต้ นรัชกาล ๒ เพราะในราวปี พ.ศ. ๒๓๖๓ ซึงอยู่ในสมัยรัชกาลที ๒ นัน ได้ ปรากฏชือพระยาม
หาโยธา (ทอเรียะ) ทีเป็ นบุตรคนโตของท่านอยู่ในตําแหน่งแทนท่านแล้ ว๑๒๑
๖.๒ เจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) เจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรี ยะ) ท่านเป็ นบุตร
คนโตของเจ้ าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) เกิดในเมืองมอญ ได้ อพยพเข้ ามาอยู่ในเมืองไทยพร้ อม
กับบิดา สันนิษฐานว่าคงได้ ถ วายตัวเป็ นมหาดเล็กในรัช กาลที ๑ และได้ เ ลือนยศขึนตามลําดับ
จนกระทังได้ เป็ นเจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ต่อจากบิดาของท่าน
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๑๑๙

ได้ ช าวบ้ า นเมื องเชี ยงแสนเป็ นภรรยา เกิ ดบุตรเป็ นต้ น สกุลคชเสนีสายเหนื อ ใช้ น ามสกุลว่ า

"ณ ลําปาง"
๑๒๐

วัดนีได้ รือไปเมือคราวกรมชลประทานขยายพืนที โดยได้ สร้ างวัดชลประทานรังสฤษดิ ขึนแทน
สุจริ ตลักษณ์ ดี ผดุง และคณะ, มอญ บทบาทด้ านสังคม วัฒนธรรม ความเป็ นมา และ
ความเปลียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุ งรั ตนโกสินทร์ , ๓๓-๓๘.
๑๒๑

๕๒
เจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรี ย ะ) มีบ ทบาทสําคัญ ต่อราชการไทยในด้ านการ
สงครามเช่นเดียวกับบิดาของท่าน ได้ ยกทัพไปป้องกันทัพพม่าทีจะเข้ ามาในสมัยรัชกาลที ๒ โดย
ได้ ควบคุมกองมอญเป็ นแม่ทัพหน้ าของกองทัพสมเด็จ พระเจ้ าลูกยาเธอกรมหมืนเจษฎาบดินทร์
(ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที ๓) ส่วนงานราชการทัวไปคือ คุมกอง
มอญออกลาดตะเวนด่านเป็ นประจําทุกปี เช่นเดียวกับเจ้ าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) ผู้เป็ นบิดา
ต่อมาเมืออังกฤษรบกับ พม่าและสามารถยึด เมือ งย่า งกุ้ง ไว้ ได้ ใ นราวปี พ.ศ.
๒๓๖๗ อังกฤษต้ องการให้ ไทยร่วมรบกับ พม่า เพราะต้ องการพาหนะในการลําเลีย งกํ าลังและ
เสบียงอาหาร ครังนันพระบาทสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดําริให้ กองทัพไทยไปช่วย
อังกฤษ โดยทรงดําริให้ กองทัพไทยรบพม่าแต่ลําพัง เพื อกวาดต้ อนครอบครัวมอญจากเมืองเมาะ
ตะมะเข้ ามาให้ มากเป็ นการตัดกําลัง ในคราวนันพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) จึงได้ รับพระราชทาน
แต่งตังเป็ นเจ้ าพระยามหาโยธา เป็ นแม่ทพั คุมกองทัพมอญยกกองทัพไทยร่วมกับทัพไทยอืน ๆ เข้ า
ร่วมอังกฤษรบกับพม่า ศึกในครังนันกองทัพไทยได้ รังอยู่ทีเมืองเมาะตะมะ จนกระทังพม่ายอมแพ้
แก่องั กฤษ กองทัพไทยจึงยกทัพกลับ นอกจากนี ท่านยังมีบทบาทในสงครามไทยปราบกบฏเจ้ า
อนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์ ในราวปี พ.ศ. ๒๓๖๙ โดยมีบทบาทเป็ นหัวหน้ าควบคุมกองมอญเช่นเดิม
ในด้ านการศาสนา เจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรี ยะ) มีความศรัทธาเลือมใสและ
เคร่งครัดในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบิดาของท่าน ได้ อทุ ิศทีดินสร้ างวัดเกาะ ริ มแม่นําเจ้ าพระยา
(ปั จจุบนั ชือวัดเกาะพญาเจ่ง) อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) มีชีวิตอยู่จนถึงรัชกาลที ๔ แต่ถึงอนิจกรรมในปี ใด
ไม่ปรากฏแน่ชดั เมือสินท่านแล้ วก็ไม่มีการแต่งตังตําแหน่งเจ้ าพระยามหาโยธาอีก กรมกองมอญ
ทังปวงขึนอยู่กบั กระทรวงกลาโหม อย่างไรก็ดี เชือสายของท่านก็มีบทบาทสําคัญในงานราชการ
แผ่นดิน โดยเฉพาะตําแหน่งเจ้ าเมืองหรือผู้รักษาราชการนครเขือนขันธ์ทีมาจากทายาทสกุลคชเสนี
ถึง ๘ คน
๖.๓ เจ้ าจอมมารดากลินในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เจ้ าจอม
มารดากลินเป็ นธิดาของพระยาดํารงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี)๑๒๒ เจ้ าเมืองนครเขือนขันธ์ เกิดเมือปี
พ.ศ. ๒๓๗๘ ต่ อ มาได้ ถวายตัว เข้ ารั บ ราชการฝ่ ายในในตํ า แหน่ ง เจ้ าจอม พระสนมใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที ๔ โดยได้ ให้ กําเนิดพระราชกุมารพระองค์หนึงใน
ปี พ.ศ. ๒๓๙๘ พระนามว่า พระเจ้ าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ ากฤษฎาภินิหาร ซึงภายหลังได้ รับการ
สถาปนาเป็ น พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ ต้ นราชสกุล"กฤษดากร ณ อยุธยา"
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๑๒๒

พระยาดํารงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี) เป็ นบุตรของเจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ)

๕๓
ในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ เมือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เจ้ า
จอมมารดากลินได้ กราบถวายบังคมลาออกมาประทับกับพระองค์เจ้ ากฤษฎาภินิหาร ณ วังถนน
พระอาทิตย์ หลังวัดชนะสงคราม จนกระทังเจ้ าจอมมารดากลินสินพระชนม์ลงเมือปี พ.ศ. ๒๔๖๘
พระชันษา ๙๐ พรรษา
ในช่วงทีเจ้ าจอมมารดากลินประทับอยู่ ณ วังถนนพระอาทิตย์ ในวังยังคงปฏิบัติ
ตามคติความเชือและวัฒนธรรมมอญอย่างมาก มีข้าทาสบริวารรับใช้ ในวังเป็ นคนมอญ เครื องตัง
ต่าง ๆ ก็เป็ นอาหารมอญ ใช้ ภาษามอญ และยังอุปถัมภ์พระสงฆ์เชือสายมอญอีกหลายวัด รวมถึง
ชาวมอญอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีทีเคยมารับใช้ อยู่ในวังของท่าน
เจ้ าจอมมารดากลิ นเป็ นผู้มีจิ ตใจเมตตากรุ ณ าสูง และมี จิ ตศรัท ธามันคงใน
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างยิง ท่านได้ อปุ ถัมภ์วดั มอญทังในเมืองและต่างจังหวัดหลายวัด อาทิเช่น
วัดชนะสงครามฯ๑๒๓ กรุงเทพฯ ทีวัดคงคาราม อําเภอโพธาราม ท่านได้ สร้ างหอรับพระ หอสวด
มนต์ และได้ ทอดกฐิ นถวายอยู่หลายปี ท่านได้ ร่วมกับพระครูรามัญญาธิบดี เจ้ าอาวาสวัดคงคา
ราม บูรณะวัดเกาะ อําเภอโพธาราม ท่านได้ ร่วมกับพระนิโครธาภิโยค เจ้ าเมืองไทรโยค สร้ างวัด
ดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม โดยท่านเคยมาประทับดูการก่อสร้ างวัดดอนกระเบือง ด้ วยการนัง
เกวียนมาจากวัดคงคาราม๑๒๔ ท่านได้ ถวายทีดินและทรัพย์สินส่วนตัวสร้ างวัดสุทธาโภชน์ขึนใหม่
และได้ นําพระสงฆ์มอญจากวัดคงคาราม คือพระอาจารย์มหาอ่อนมาเป็ นเจ้ าอาวาสรูปแรกของวัด
เจ้ าจอมมารดากลินท่านมีสะใภ้ เป็ นชาวมอญ ๓ ท่านคือ หม่อมสุภาพ ชาวมอญปากลัด หม่อม
แช่ม ชาวมอญสมุทรสาคร และหม่อมเจิม ชาวมอญโพธาราม๑๒๕
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๗. การศึกษาทีผ่ านมาเกียวกับเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาว
มอญในภาคกลางประเทศไทย ในช่ วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
เนื อหาในหัวข้ อนี จะกล่าวถึงการศึก ษาทีผ่านมา โดยแบ่งออกเป็ น ๒ ประเด็น คือ
การศึกษาทีผ่านมาเกียวกับรูปแบบศิลปะและความหมายของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ

๑๒๓

เป็ นทีบําเพ็ญกุศลราชสกุล กฤษดากร มาโดยตลอด
๑๒๔
ดังปรากฏชือถนนสายนันทีชาวมอญเรี ยกกันว่า "ถนนคุณจอม" เนืองจากคําว่า คุณ ในภาษา
มอญยกย่องผู้มีอายุว่า ย่า
๑๒๕
โสภณ นิไชยโยค, "ประวัติเจ้ าจอมมารดากลิน ท.จ.ว. พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หัว," ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี : ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ,
๖๕-๖๙.

๕๔
ไทย การศึก ษาที ผ่านมาเกียวกับรู ปแบบศิลปะและความหมายของจิ ตรกรรมฝาผนังในวัดของ
ชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย
๗.๑ การศึกษาทีผ่ านมาเกียวกับรู ปแบบศิลปะและความหมายของเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทย งานศึกษาเรื องรูปแบบศิลปะของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทีผ่านมามีจํานวนไม่มาก และส่วนใหญ่จะเป็ น
งานทีมุง่ ศึกษาเฉพาะเจดีย์องค์ใดองค์หนึงหรื อวัดใดวัดหนึง โดยไม่ได้ ศึกษาในภาพรวมทังพืนที
งานศึกษาทีสําคัญได้ แก่
คุณนภสร หงสเกาละ ได้ ศกึ ษาเรือง เจดีย์ประธานแบบมอญ-พม่า วัดปรมัยยิกา
วาสฯ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือตรวจสอบรูปแบบเจดีย์แบบมอญ
วัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) โดยวิธีศกึ ษาเปรี ยบเทียบรูปแบบกับเจดีย์ชเวดากองที
เมืองย่างกุ้งในประเทศเมีย นมา เนื องจากปรากฏบัน ทึก ว่าพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว ทรงให้ จํ าลองแบบเจดีย์ มาจากเมืองมอญ ผลการศึก ษาพบว่า เจดีย์ ทังสององค์มี
ระเบียบการก่อสร้ างส่วนใหญ่คล้ ายคลึงกัน ดังนันเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหา
รามัญเจดีย์) จึงน่าจะเป็ นเจดีย์ทีจําลองมาจากเจดีย์ชเวดากองโดยตรง โดยไม่ใช่เจดีย์ทีเกิดขึน
โดยการสืบทอดรูปแบบผ่านทางสายวิวฒ
ั นาการของเจดีย์ อย่างไรก็ดี เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิ
กาวาสฯ ก็มีความแตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองหลายประการคือ มีส่วนฐานเจดีย์ ทีทํ าเพิ มมุม
เท่ากันทุกมุม ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการรับอิทธิพลมาจากฐานเจดีย์สีเหลียมเพิมมุมใน
ศิลปะไทยเข้ าไปผสมผสาน โดยอาจได้ รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์แบบมอญองค์เก่าทีตังอยู่ภายใน
วัดเดียวกัน หรืออาจเกิดจากช่างผู้สร้ างเจดีย์มีความคุ้นชินกับรูปแบบฐานเจดีย์แบบไทย และส่วน
ฐานชันบนทีอยู่ในแผนผังสีเหลียม ซึงแตกต่างจากฐานชันบนของเจดีย์ชเวดากองทีอยู่ในแผนผัง
แปดเหลียม๑๒๖
คุณปารีนนั ท์ เทศทอง ศึกษาเรือง ชาวเชือสายมอญและเชือสายอืน: กรณีศึกษา
เจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอฐั ิ วดั คงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีจุดประสงค์สําคัญ
เพือศึกษารูปแบบและทีมาของความหลากหลายของเจดีย์จําลองบรรจุอฐั ิ รอบอุโบสถวัดคงคาราม
ซึงเป็ นวัดมอญสําคัญทีตังอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวมอญในอําเภอโพธาราม ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบทีหลากหลายของเจดีย์จําลองบรรจุอฐั ิ ดงั กล่าว เกิดจากปั จจัยทีสําคัญสองประการคือ เชือ
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๑๒๖

นภสร หงสเกาละ, “เจดีย์ประธานแบบมอญ-พม่า วัดปรมัยยิกาวาส อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี” (สารนิ พ นธ์ ป ริ ญญาบัณฑิ ต สาขาประวัติ ศ าสตร์ ศิ ลปะ คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ลปากร,
๒๕๔๘), ๒๔-๒๕.

๕๕
สายของผู้ตายและตระกูลของผู้ตายซึงมีทงชาวมอญ
ั
ไทย จีน และลาวทีอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน
กับรสนิยมและความต้ องการส่วนตัวของผู้ตายหรือลูกหลานของผู้ตาย นอกจากนี เกิดจากปั จจัย
เรืองความชํานาญของช่างผู้สร้ างเจดีย์ในแต่ละช่วงเวลาด้ วย ความหลากหลายของรูปแบบเจดีย์
จําลองบรรจุอฐั ิ ดงั กล่าว ยังน่าจะเกียวข้ องกับการแสดงออกของชาวบ้ านเชือสายต่าง ๆ ในพืนทีนี
เพือเป็ นการรักษาเอกลักษณ์ทางเชือชาติต่าง ๆ ของตน โดยปรากฏชัดเจนในกลุ่มชาวมอญและ
ชาวจีน สําหรับเจดีย์แบบมอญถือเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็ นชนชาติมอญ ซึงพบได้ ทวไปใน
ั
วัดในชุมชนชาวมอญ๑๒๗
รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี วิจยั เรือง ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบ
พม่าในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือตรวจสอบและทําความเข้ าใจถึงความแตกต่างทางด้ าน
รู ป แบบระหว่างเจดีย์ ม อญ เจดีย์ พ ม่า และเจดีย์ แ บบไทยใหญ่ ใ นประเทศไทย ว่ามีลัก ษณะ
เช่นเดียวกับความแตกต่างของเจดีย์ทังสามแบบในประเทศเมียนมาหรื อไม่ ผลการศึกษาพบว่า
เจดีย์แบบพม่า เจดีย์แบบมอญ และเจดีย์แบบไทยใหญ่ ในประเทศเมียนมา ในภาคเหนือและใน
ภาคกลางประเทศไทย ล้ วนมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง สําหรับเจดีย์แบบมอญทีปรากฏในช่วงพุทธ
ศตวรรษที ๒๔-๒๕ อันเนืองมาจากการอพยพของกลุ่มชาวมอญเข้ ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร
พระมหากษัตริย์ไทย ภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรมอญในปลายพุทธศตวรรษที ๒๓ นัน
การสร้ างเจดีย์มกั จะเป็ นขนาดเล็ก มีลวดบัวอย่างง่าย ๆ โดยลวดบัวคล้ ายเจดีย์สเุ ลเมืองย่างกุ้ง
แต่คงแสดงให้ เห็นว่าเป็ นตัวแทนของพระมหาธาตุทีสําคัญสององค์ในอาณาจักรมอญ คือ เจดีย์ช
เวดากอง และเจดีย์ชเวมอดอ การกระจายตัวของเจดีย์แบบมอญในช่วงนี กระจายอยู่ในแถบทีชาว
มอญตังถิ นฐานอยู่ คือบริ เ วณอํ าเภอสามโคก จัง หวัดปทุมธานี อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ และอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเจดีย์แบบมอญในแต่ละ
พืนทีจะมีลกั ษณะของตนอันบ่งบอกว่าช่างในแต่ละพืนทีมีสกุลช่างเป็ นของตนเอง๑๒๘
นอกจากนี ผลการศึกษายังพบข้ อสันนิษฐานเกียวกับความหมายของเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทยว่า เป็ นไปได้ หรื อไม่ทีชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยอาจสร้ าง
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๑๒๗

ปารีนนั ท์ เทศทอง, “ชาวเชือสายมอญ และเชือสายอืน: กรณีศึกษา เจดีย์จําลองสําหรับบรรจุ
อัฐิ วัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), ๗๒-๗๓.
๑๒๘
เชษฐ์ ติงสัญชลี, "ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและพม่าในประเทศไทย" (รายงานการ
วิจัย ฉบับ สมบูรณ์ ได้ รับ ทุนสนับ สนุน การวิ จัย จากสถาบัน วิ จัย และพัฒ นา มหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร, ๒๕๕๔),
บทคัดย่อ.

๕๖
เจดีย์แบบมอญเพือเป็ นตัวแทนของ "พระมหาธาตุเจ้ าแห่งอาณาจักรมอญ" คือ เจดีย์ชเวดากอง
และเจดี ย์ ช เวมอดอ โดยไม่ได้ สนใจว่าลวดบัวฐานเจดีย์ เ หล่านันจะมีลัก ษณะคล้ ายเจดีย์ สุเ ล
มากกว่า เนืองจากชาวมอญเหล่านีเป็ น "ผู้พลัดถิน" ทีไม่สามารถกลับไปยังบ้ านเกิดของตนได้ จึง
ไม่สามารถเดินทางกลับไปไหว้ พระมหาธาตุเจ้ าดังกล่าวได้ อีก๑๒๙ งานศึกษาชินนีถือเป็ นงานศึกษา
เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทีสําคัญ อันผู้
ศึกษาจะนําข้ อมูลและประเด็นสําคัญต่าง ๆ จากงานศึกษาชินนีมาตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึก
ต่อไป
๗.๒ งานศึกษารู ปแบบศิลปะและความหมายของเจดีย์แบบมอญในประเทศ
เมียนมา ทีเกียวข้ องกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย สืบเนืองจากสมมุติฐานว่า
เจดีย์ แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยที อยู่ในช่วงพุท ธศตวรรษที ๒๔-๒๕ น่าจะได้ รับ แรง
บันดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี (ราวพุทธศตวรรษที ๒๑) และอาจจะมีความเกียวข้ อง
กับเจดีย์แบบมอญสมัยหลังหงสาวดี (พุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕) ทีอยู่ในเมืองมอญประเทศเมียนมา
ดังนันจึงขอทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ องกับประเด็นดังกล่าวเพือเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป
งานศึกษาทีสําคัญได้ แก่
ศ. หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล ได้ ทรงให้ ข้อมูลเกียวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะของ
มอญว่า ได้ แก่งานศิลปกรรมทีปรากฏในเมืองสะเทิมและเมืองหงสาวดี รูปแบบทีสําคัญของเจดีย์
แบบมอญคือ มีฐานสูง ไม่มีบนั ไดทางขึน เหนือองค์ระฆังสอบขึนไปถึงยอด ไม่มีบัลลังก์สีเหลียม
เหนือองค์ระฆังมาคัน และมียอดหรือปลีรูปร่างเหมือนปลีกล้ วยก่อนถึงฉัตร ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ช
เวดากอง ซึงแม้ จะได้ รับการบูรณะมาหลายครังแต่ก็ยังคงรักษารูปร่างแบบเจดีย์แบบมอญอยู่๑๓๐
อาจกล่าวได้ วา่ ศ. หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศทรงชีให้ เห็นถึงลักษณะเฉพาะทีชัดเจนของเจดีย์แบบมอญ
ในสมัยหงสาวดี ซึงลักษณะเฉพาะดังกล่าวได้ รับการสืบทอดมายังเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยด้ วย
ศ. หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล ได้ ทรงให้ ความเห็นว่า รูปแบบศิลปะของเจดีย์ชเว
ดากองทีปรากฏในปั จจุบนั น่าจะเป็ นงานทีสร้ างขึนในสมัยพระนางชินซอบู ในราวต้ นพุทธศตวรรษ
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๑๒๙

เรืองเดียวกัน, ๓๔๐.
หม่ อ มเจ้ าสุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล , ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะประเทศใกล้ เคี ย ง, พิ ม พ์ ค รั งที ๔
(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๘), ๓๑๑, ๓๑๔.
๑๓๐

๕๗
ที ๒๑ ดังนันเจดีย์ชเวดากองจึงเป็ นตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีทีสําคัญองค์หนึง๑๓๑ ส่วน
รูปแบบศิลปะของเจดีย์ชเวมอดอเป็ นตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีทีสําคัญอีกองค์หนึง แต่
เจดีย์องค์นีได้ พงั ลงเนืองจากแผ่นดินไหวถึง ๓ ครัง (ปี พ.ศ. ๒๔๕๕, ๒๔๖๐, ๒๔๗๓) โดยเฉพาะ
ครังหลังสุดถือเป็ นครังใหญ่ทีทําให้ สว่ นองค์ระฆังและส่วนยอดหักลงมา ต่อมาจึงได้ บูรณะขึนใหม่
จนสําเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๗๑๓๒
ในด้ านความหมายของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ศ. หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศทรง
ให้ ข้อมูลว่า เจดีย์ชเวดากองเกียวข้ องกับตํานานเรื องพระเกศาธาตุ กล่าวโดยย่อว่าพ่อค้ าสองพี
น้ องชาวมอญชือตผุสสะและภัลลิกะไปค้ าขายทีอินเดีย ได้ มีโอกาสถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้ า
ทีใต้ ต้ นพระศรี มหาโพธิ และได้ รับ พระเกศาธาตุของพระพุท ธเจ้ าจํานวน ๘ เส้ น จึงนํากลับมา
ประดิษฐานไว้ ในเจดีย์ชเวดากองทีสร้ างขึนบนเขาเสนคุตตะระในเมืองอสิ ตนั ชนะ (โอกกะละ) ใน
ครังนันยังได้ ขดุ พบพระบริโภคเจดีย์ของพระอดีตพุทธเจ้ าอีก ๓ พระองค์คือ ไม้ ธารพระกร ภาชนะ
สําหรับใส่นํา และสบง วัตถุเหล่านีถูกบรรจุไว้ ในเจดีย์พร้ อมกับพระเกศาธาตุ
เจดีย์สเุ ลเกียวข้ องกับตํานานเรืองสองสมณะทูตในสมัยพระเจ้ าอโศกมหาราชชือ
พระโสณะและพระอุตตระ ทีอัญเชิญพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ าและของสําคัญจากอินเดีย
มายังเมืองสุวรรณภูมิ โดยได้ ประดิษฐานพระเกศาธาตุเส้ นหนึงไว้ ในเจดีย์สเุ ลทีสร้ างขึน เจดีย์องค์
นีชาวมอญเรี ยกว่าเจดีย์พระอโศก (Kyaik Athok) ส่วนชาวพม่าเรี ยกว่าเจดีย์สเุ ล๑๓๓ ส่วนเจดีย์
ชเวมอดอเกียวข้ องกับตํานานเรื องพ่อค้ าสองคนได้ สร้ างเจดีย์ชเวมอดอขึนเพือประดิษฐานพระ
เกศาธาตุ ๒ องค์ทีพระพุทธเจ้ าประธานมาให้ โดยการอุปถัมภ์จากสองพีน้ องชาวมอญทีเป็ นเจ้ า
เมือง ต่อมาได้ มีการต่อเติมเสริมขยายพระธาตุให้ กว้ างใหญ่และสูงขึนเป็ นลําดับ๑๓๔
อาจกล่า วได้ ว่า ตํานานของเจดี ย์ ทังสามองค์ มีค วามคล้ า ยคลึงกัน คือ เป็ น
ตํานานเกียวกับพระเกศาธาตุอนั เป็ นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ า แต่กม็ ีความแตกต่างกัน
อยู่บ้าง กล่าวคือ ตํานานเกียวกับเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ชเวมอดอต่างยึดโยงอยู่กับสองพีน้ อง
ชาวมอญทีอัญเชิญพระเกศาธาตุมาประดิษฐานทีเมืองมอญ โดยเฉพาะตํานานเกียวกับเจดีย์ชเว
ดากองนันยังมีความเกียวโยงกับเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าซึงเป็ นคติความเชือเก่าแก่ของชาวมอญทํา
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๑๓๑

หม่ อ มเจ้ าสุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล และสั น ติ เล็ ก สุขุ ม , เที ยวดงเจดี ย์ ที พม่ าประเทศ ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม, พิมพ์ครังที ๒ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๓๔-๓๕.
๑๓๒
เรืองเดียวกัน, ๔๒-๔๓.
๑๓๓
เรืองเดียวกัน, ๓๓-๓๖.
๑๓๔
เรืองเดียวกัน, ๔๒-๔๓.

๕๘
ให้ ตํานานนีมีความซับซ้ อนมากขึน ในขณะทีตํานานเกียวกับเจดีย์สเุ ลนันแตกต่างไปจากตํานาน
ของเจดีย์ทงสององค์
ั
ก่อน เนืองจากยึดโยงอยู่กบั การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้ าอโศก
จากประเทศอินเดียมายังดินแดนสุวรรณภูมิในเมืองมอญ
ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. สันติ เล็กสุขมุ กล่าวประเด็นทีสําคัญว่าเจดีย์ทรงระฆัง “แบ
บอนิรุทธิ” เป็ นพัฒนาการโดยผสมผสานระหว่าง เจดีย์ทรงกระบอกไม่มีบลั ลังก์ (เจดีย์สมัยเมืองศรี
เกษตร) กับเจดีย์ทรงระฆังทีมีบัลลังก์ เกิดเป็ นเจดีย์ท รงระฆังไม่มีบัลลังก์แบบอนิ รุทธิ ขึน เจดีย์
แบบอนิรุทธิ ได้ สืบทอดความนิยมเรือยมาจนสมัยหลังราชธานีพกุ าม ตัวอย่างเช่นเจดีย์ชเวดากอง
เป็ นต้ น และยังนิยมสร้ างกันมาจนถึงปั จจุบันในวัดของชุมชนชาวมอญในประเทศไทย เรี ยกชื อ
เจดี ย์ ที สร้ างว่า เจดี ย์ แ บบมอญ-พม่า ซึ งก็ คือ เจดีย์ ท รงระฆังไม่มี บัล ลัง ก์ แ บบอนิ รุท ธ์ ที ผ่า น
วิวฒ
ั นาการมานาน และยังคงรักษาลักษณะเฉพาะคือไม่มีบลั ลังก์๑๓๕
Elizabeth Moor, Hansjorg Mayer และ U Win Pe ได้ ศึกษาเรื องเจดีย์ช เวดา
กองในหนังสือเรือง Shwedagon: Golden Pagoda of Myanmar กล่าวถึงสถาปั ตยกรรมของเจดีย์ช
เวดากองว่าถูกทําให้ มีขนาดใหญ่ขนตลอดช่
ึ
วงศตวรรษทีผ่านมา โดยโครงสร้ างปั จจุบันของเจดีย์
ได้ สร้ างครอบเจดีย์องค์เก่าไว้ เจดีย์ชเวดากองปั จจุบันเป็ นทรงระฆังซึงเป็ นรูปทรงสถาปั ตยกรรม
โบราณสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทีอาจจะสืบมาจากสถูปสาญจีในประเทศอินเดีย เจดีย์ทรง
ระฆังนีเป็ นทีนิยมมากในประเทศศรีลงั กา ประเทศเมียนมา และประเทศไทย
เจดีย์ชเวดากองมีเส้ นรอบวงใหญ่มาก (ขนาด ๔๔๓ เมตร ตังอยู่บนฐานรองล่าง
ยกระดับ สูง ๒๖๙ เมตร ขนาด ๒๗๔×๒๑๓ เมตร) มีวิหารตังอยู่ทีด้ านหลักทัง ๔ ด้ าน เหนื อ
ฐานรองล่างขึนมาประดับเจดีย์บริ วารทีตังอยู่โดยรอบเจดีย์ประธานจํานวน ๖๔ องค์ โดยเจดี ย์
บริวารองค์ทีตังอยู่ด้านหลังวิหารทัง ๔ ด้ านมีขนาดใหญ่กว่าเจดีย์บริวารองค์อืน ๆ ส่วนฐานชันล่าง
ของเจดีย์ประธาน สูง ๑๙ เมตร แบ่งเป็ น ๓ ชัน อยู่ในแผนผังเพิมมุม ส่วนฐานชันบนอยู่ในแผนผัง
แปดเหลียม สูง ๘ เมตร การเพิมมุมทีส่วนฐานดังกล่าวเป็ นปั จจัยหนึงทีทําให้ ฐานเจดีย์มีความ
แข็งแรง และทําหน้ าทีเป็ นเส้ นนําสายตาไปสู่ส่วนรองรับองค์ระฆังและองค์ระฆัง ส่วนรองรับองค์
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๑๓๕

เหตุผลของการไม่ทําบัลลังก์ของเจดีย์ทรงระฆังแบบอนิรุทธ์ นาย Gondon H. Luce นักวิชาการ
เรืองประวัติศาสตร์ ศิลปะพุกามชาวอังกฤษ กล่าวอ้ างข้ อมูลของนาย U Mya นักวิชาการชาวพม่าว่า พระเจ้ าอนิ
รุ ทธ์ ทรงอัญเชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุซึงประดิษฐานไว้ ที บัลลังก์ ลงมาประดิ ษฐานไว้ ในใจกลางทีส่วนล่างของ
เจดีย์ หน้ าทีของบัลลังก์ซงเป็
ึ นทีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจงึ หมดไป เจดีย์ทรงระฆังแบบอนิรุทธ์ ทีพระองค์
สร้ างจึงไม่มีบัลลังก์ ดูใน หม่อมเจ้ าสุภัท รดิศ ดิ ศกุล และสัน ติ เล็ก สุขุม, เทียวดงเจดี ย์ทีพม่ าประเทศ ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม, ๑๒๐-๑๒๑.

๕๙
ระฆัง สูง ๗ เมตร เป็ นฐานเขียงจํานวน ๕ ชัน ทําหน้ าทีเป็ นส่วนเชือมต่อระหว่างส่วนฐานและส่วน
องค์ระฆัง องค์ระฆังเป็ นทรงระฆังควําทีมีความโค้ งมาก ประดับรัดอก ไหล่ระฆังประดับด้ วยบัวคอ
เสือจํานวน ๑๖ อัน ต่อขึนไปเป็ นปล้ องไฉน ต่อด้ วยปั ทมบาททีสูง ๙ เมตร มีกลีบดอกบัวจํานวน
๑๙ กลีบประดับทังส่วนบนและส่วนล่าง ต่อขึนด้ วยปลียาวทีสูงมากกว่า ๑๖ เมตรทําให้ ดโู ดดเด่น
และเหนื อสุดเป็ นฉัตรประดับ อัญ มณี มี ค่าต่าง ๆ จํ านวนมาก เมือเปรี ย บเที ย บแบบแยกส่ว น
ระหว่างเจดีย์ชเวดากอง กับเจดีย์ชเวซิกองซึงเป็ นเจดีย์สําคัญของเมืองพุกาม ทีเริ มสร้ างในสมัย
พระเจ้ าอโนรธาแล้ วเสร็จในสมัยพระเจ้ าจันสิทธา พบว่าส่วนต่าง ๆ ของเจดีย์ชเวดากองถูกทําให้
เตียลงกว่าเจดีย์ชเวซิกอง ยกเว้ นส่วนปลีซึงปลีของเจดีย์ชเวดากองสูงยาวกว่าจึงทําให้ ดโู ดดเด่น
กว่า๑๓๖
Donald M. Stadtner ให้ ข้อมูลสําคัญเกียวกับประวัติความเป็ นมาและคติความ
เชือทีเกียวข้ องกับตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีสําคัญในเมืองมอญทางตอนล่างของประเทศเมียนมา
ในหนังสือเรื อง Sacred Sites of Burma๑๓๗ ได้ แก่ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์สเุ ล เจดีย์โบตาทาว ใน
เมืองย่างกุ้ง และเจดีย์ชเวซายัน ในเมืองสะเทิม ซึงเป็ นตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในสมัยหงสาวดี
รวมถึงเจดีย์ไจก์ตานลาน ในเมืองมะละแหม่ง ซึงเป็ นตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในสมัยหลังหงสาวดี
ข้ อมูลดังกล่าวสามารถนํามาใช้ วิเ คราะห์ร่วมกับรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของเจดีย์แบบมอญ
เหล่านัน เพือนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของเจดีย์แบบมอญในภาค
กลางประเทศไทยต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตุรวงศ์ งานวิจัยเรื อง สถาปั ตยกรรมวัดมอญ
ในพม่าตอนล่าง ประเด็นสําคัญกล่าวว่า เมืองโบราณมะละแหม่งตังอยู่ริมฝั งตะวันออกของแม่นํา
สาละวิน สร้ างโดยกษั ตริ ย์ มอญพระนามพระเจ้ ารามะยะ ภายในเมืองมะละแหม่งมีเจดีย์แบบ
มอญทีสําคัญ ๓ องค์คือ เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์ไจก์โตต และเจดีย์อซู ีนะ ซึงมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที ๒๔-๒๕ เจดีย์สําคัญทังสามองค์ตงอยู
ั ่นอกเขตกําแพงเมืองชันในของเมืองโบราณมะละ
แหม่ง โดยเจดีย์ไจก์ตานลานและเจดีย์อซู ีนะตังอยู่บนเนินเขามะละแหม่ง ส่วนเจดีย์ไจก์โตตตังอยู่
ด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกของเนิ น เขามะละแหม่ง เจดี ย์ ทังสามองค์ มี ตํ า นานกล่า วถึ ง ว่า เป็ นเจดี ย์
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ ทําให้ เจดีย์เหล่านีตังอยู่บนเนินสูงและเป็ นศูนย์กลางทีถูกรายรอบด้ วย
วัด วัดทีสร้ างใกล้ เจดีย์สําคัญเหล่านีมักไม่มีเจดีย์ของตนเอง แต่ถ้าปรากฏเจดีย์ก็จะมีขนาดเล็ก
และมีจํานวนน้ อยองค์
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๑๓๖

Elizabeth Moor, Hansjorg Mayer and U Win Pe, Shwedagon: Golden Pagoda of Myanmar

(Bangkok: River Book, 1999), 131-138.
๑๓๗

Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma (Bangkok: River Books, 2011).

๖๐
ผลการศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมของเจดีย์แบบมอญในเมืองมะละแหม่ง ซึงผู้
ศึกษาขอเรียกว่าเจดีย์แบบมอญสมัยหลังหงสาวดี สามารถจําแนกได้ ๓ ประเภท คือ
เจดีย์ทีมีลกั ษณะคล้ ายเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง พบจํานวนมากทีสุด เป็ น
เจดีย์ทรงระฆัง มีฐานเอียงลาด ไม่มีบลั ลังก์ ปั ทมบาท และปลี ทีองค์ระฆังตกแต่งลวดลายดอกไม้
และทีฐานมีเจดีย์บริวารล้ อมรอบหรือตังประจํามุมทังสี เจดีย์กลุม่ นีสามารถแบ่งกลุม่ ตามลักษณะ
แผนผังส่วนฐานออกเป็ น ๓ กลุม่ คือ ฐานแปดเหลียม ฐานแปดเหลียมย่อมุม และฐานสีเหลียมย่อ
มุม ตัวอย่างเช่น เจดีย์วดั กะโดไดก์เจาง์ เจดีย์มีทโสยีนอน ทีวัดชเวปริยตั ิซาตินไดก์ เป็ นต้ น
เจดีย์ทีมีลกั ษณะเลียนแบบเจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง เป็ นเจดีย์ทรงระฆัง ตังแต่สว่ น
ฐานถึงปล้ องไฉนหรื ออย่างน้ อยถึงองค์ระฆังอยู่ในผังแปดเหลียมไม่เ พิมมุม ตัวอย่างเช่น เจดีย์
อธิการในเขตวัดมหาเย็น มหาเจดีย์ดอจี ทีวัดกอนัต เป็ นต้ น
เจดีย์ทรงระฆังทีมีฐานบัวอยู่ในผังสีเหลียมจัตรุ ัสย่อมุม ตังอยู่บนเรื อนธาตุในผัง
สีเหลียมจัตรุ ัส ตัวอย่างเช่น เจดีย์ที วัดเจาง์จี (บ้ านกะโด) เจดีย์ก่พู ญาทีวัดชเวปริ ยัติซาตินไดก์
เป็ นต้ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา ให้ ความเห็น ว่า เจดีย์ ก ลุ่มที หนึงน่าจะเป็ น
ต้ นแบบให้ กบั เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดใหญ่ นคร
ชุมน์ อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี เป็ นต้ น พร้ อมทังวิเคราะห์ว่าเจดีย์แบบมอญและเสาหงส์เป็ น
สัญลักษณ์ ของสถาปั ตยกรรมมอญในประเทศไทย เนืองจากวัดมอญในภาคกลางประเทศไทย
เกื อ บทุก วัดจะปรากฏเจดี ย์ แ บบมอญ แม้ ว่าสถาปั ต ยกรรมอืนภายในวัดจะสร้ างตามอย่า ง
สถาปั ตยกรรมไทย
ในด้ านความหมายของเจดีย์แบบมอญสมัยหลังหงสาวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โชติมาให้ ข้อมูลว่า ตํานานของชาวมอญเกียวกับเจดีย์แบบมอญสมัยหลังหงสาวดีในเมืองมะ
ละแหม่ง ๓ องค์ ได้ แก่ เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์ไจก์โต๊ ด และเจดีย์อูซีนะ มีความคล้ ายคลึงกัน
กล่าวคือ ในราวมหาศัก ราช ๑๑๑ ซึงเป็ นพรรษาที ๘ ของพระพุท ธเจ้ า พระองค์ได้ เ สด็จมายัง
รามัญ ประเทศและได้ ป ระทานพระเกศาธาตุใ ห้ กับ ฤาษี ในตํานานเจดีย์ ไจก์ตานลานกล่าวว่า
ประทานพระเกศาธาตุ ๖ องค์แก่ฤาษี ๖ ตน ต่อมาในสมัยพระเจ้ ามวดปิ ราชาจึงได้ สร้ างเจดีย์
ประดิษฐานพระเกศาธาตุนนั (พร้ อมทังพระเขียวแก้ ว พระไตรปิ ฎก และสิงของมีค่า) บนยอดเขา
นากะวิสะ (เขาตานลินหรือเนินเขามะละแหม่งในปั จจุบัน) สําหรับตํานานเจดีย์ไจก์โตต กล่าวว่า
พระพุทธเจ้ าและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ เสด็จมาแสดงธรรมทีเมืองสะเทิม ขณะทีเดินทางไปเมือง
เมาะตะมะมีฤาษี ๒ ตนมาเข้ าเฝ้า ครังนันพระพุทธเจ้ าได้ ประทานพระเกศาธาตุให้ แก่ฤาษี ซึงฤาษี
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๖๑
ได้ มอบต่อให้ กบั เศรษฐี มอญชือสุตเพือสร้ างเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาธาตุ ส่วนตํานานเจดีย์อซู ี
นะ กล่าวว่าพระพุทธเจ้ าได้ ประทานพระเกศาธาตุแก่ฤาษี นามอูซีนะ ทีพํานักอยู่เนินเขานากะวิสะ
หรื อตานลิน (เนินเขามะละแหม่งในปั จจุบัน) ต่อมาเจดีย์หินได้ ถูกสร้ างขึนเพือประดิษฐานพระ
เกศาธาตุนนั ๑๓๘
นอกจากนี ยังได้ ให้ ความเห็นว่าพระเกศาธาตุมีความสําคัญในวัฒนธรรมมอญ
เห็นได้ จากพระเจดีย์องค์สําคัญของชาวมอญในสมัยหงสาวดีและสมัยหลังหงสาวดีหลายองค์ล้วน
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์
ไจก์โต๊ ด เจดีย์อซู ีนะ เป็ นต้ น พระเจดีย์เหล่านีอาจเป็ นสัญลักษณ์ของพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์
ชันดาวดึงส์ทีฐาปนาพระเกศาธาตุและประดิษฐานบนยอดเขาพระสุเมรุ ดังปรากฏว่าพระเจดีย์
เหล่านีล้ วนตังอยู่บนทีสูงหรือเนินเขาสูง๑๓๙
รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้ ศึกษาเรื อง เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: พัฒนาการ
ทางด้ านรูปแบบตังแต่ศิลปะศรี เกษตรถึงศิลปะมัณฑเล งานศึกษาชินนีมุ่งศึกษาเจดีย์ในศิ ลปะ
พม่า-มอญในลักษณะพัฒนาการทางด้ านรูปแบบของสายอิทธิพล โดยการเปรี ยบเทียบรูปแบบ
ศิลปะของเจดีย์ในส่วนต่าง ๆ เพือให้ เข้ าใจถึงพัฒนาการตามสายอิทธิพลซึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
การสร้ างสรรค์เจดีย์แบบพม่า-มอญ ผลการศึกษาพบว่าในสมัยหงสาวดี (พุทธศตวรรษที ๒๐-๒๑)
ชาวมอญได้ สร้ างสรรค์เจดีย์แบบมอญขึนในวัฒนธรรมของตน ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ช
เวดากอง เจดีย์นองดอจี เจดีย์โบตาทอง เจดีย์สเุ ล เจดีย์ชเวซายัน เป็ นต้ น ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญ
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๑๓๘

ชือเจดีย์ ไจก์ตานลาน อาจแปลว่า เจดีย์แห่งเนินเขาตานลาน ทีแผลงมาจากคําว่า เนินเขาตา
นลิน, ชือเจดีย์ไจก์โตต บางแหล่งข้ อมูลกล่าวว่า คําว่า ไจก์ โตต มาจากคําในภาษามอญ ๒ คํา คือคําว่า จ๊ าต ที
แปลว่า พระพุทธเจ้ าหรื อพระเจดีย์ และคําว่า เสิก ทีแผลงมาจากคําว่า โส๊ ก ทีแปลว่า พระเกศาธาตุ คําว่า จ๊ า
ตโส๊ ก ต่อมาแผลงเป็ น จ๊ าตเสิก ในภาษามอญ และออกเสียงเป็ น ไจโต๊ ด ในภาษาพม่า, ส่วนชือเจดีย์ อูซีนะ เป็ น
ชือเจ้ าปกครองเมืองมะละแหม่งในสมัยทีกษั ตริ ย์พม่ายังปกครองพม่าตอนล่าง อูซีนะได้ กลายเป็ นชือเรี ยกของ
เนินเขาและเจดีย์ทีตังอยู่บนเนินเขานัน อย่างไรก็ตาม ในสมัยโบราณ เจดีย์นีมีชือเรี ยกในภาษามอญทีแปลว่า
เจดีย์สีขาว ดูใน โชติมา จตุรวงศ์ , สถาปั ตยกรรมวัด มอญในพม่ าตอนล่ าง (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิ SEASREP,
๒๕๕๔), ๒๖๔.
๑๓๙
เรืองเดียวกัน, ๒๖๔-๒๖๖.

๖๒
เหล่านีมีรูป แบบศิลปะแตกต่างออกไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ ใ นศิลปะพุกาม ๑๔๐หลายประการ
(ภาพที ๒, ๓)
แผนผังเจดีย์ เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีจะทําฐานในแผนผังแปดเหลียมเพิม
มุม ซึงถือเป็ นลักษณะเฉพาะทีแตกต่างจากเจดีย์แบบพม่าแท้ ทีมักทําฐานในแผนผังสีเหลียมเพิม
มุมขนาดเล็ก (ส่วนบนของเจดีย์แบบมอญและเจดีย์แบบพม่าต่างก็มีลกั ษณะค่อนข้ างคล้ ายกัน )
สามารถแบ่งแผนผังเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีออกเป็ น ๒ แบบคือ แผนผังแปดเหลียมเพิมมุม
ตัวอย่างเช่น เจดีย์นองดอจี เจดีย์ชเวมอดอ เป็ นต้ น รวมถึงเจดีย์สเุ ลทีมีแผนผังแปดเหลียมไม่เพิม
มุมไว้ ด้วย กับแผนผังสีเหลียมเพิมมุมโดยแต่ละมุมมีขนาดใหญ่ ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ชเวดากอง๑๔๑
ลักษณะฐาน ลักษณะฐานของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีมีความลาดเอียง ทํา
ให้ ฐานแผ่ขยายออกมาก ในขณะทีฐานเจดีย์แบบพม่าแท้ นิยมทําฐานบัวซ้ อนลดหลันกัน ๓ ชัน ทํา
ให้ รูปทรงเจดีย์แบบพม่าแท้ ดคู ล้ ายทรงปิ รามิด ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง เป็ นต้ น
กระบวนการออกแบบฐานของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีให้ มีความเอียงลาด
เกิดจากการทําหน้ ากระดานบนและหน้ ากระดานล่างให้ เป็ นหน้ ากระดานเอียงลาด เนืองจากหน้ า
กระดานเป็ นลวดบัวทีตังตรง ทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อความเอียงลาด เกิดจากการตัดบัวหงายออก
และประกบบัวควําลงไปด้ านบนหน้ ากระดาน เนืองจากบัวหงายเป็ นลวดบัวที เป็ นอุป สรรคต่อ
ความเอียงลาด ส่วนบัวควําช่วยให้ ฐานเอียงลาดจึงถูก นํามาใช้ แทนบัวหงาย เกิ ดจากการเพิ ม
จํานวนบัวควําบนหน้ ากระดานบน เนืองจากบัวควําจะช่วยเพิมความเอียงลาด และเกิดจากการทํา
ท้ องไม้ ลาดเอียงและท้ องไม้ ตา่ งระดับ เนืองจากท้ องไม้ ปกติทีตังตรงจะทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อความ
เอียงลาด
จํานวนฐานบัว จํานวนฐานบัวของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีแบ่งเป็ น ๒ แบบ
คือ แบบฐานบัวจํานวน ๒ ชันซ้ อนลดหลันกัน โดยแต่ละชันมีลวดบัวแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
เจดีย์ ชเวดากองและเจดีย์ นองดอจี ทีมีลวดบัวชันบนแตกต่างจากชันล่างคือ ลวดบัวชันล่างมี
ลูกแก้ วสองเส้ น ลวดบัวชันบนมีลกู แก้ วเส้ นเดียว โดยเป็ นการปรับฐานให้ ซับซ้ อนน้ อยลงเมืออยู่
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๑๔๐

เจดีย์ทรงระฆังแบบพม่าแท้ ในศิลปะพุกาม เป็ นเจดีย์ทีพัฒนาขึนจากการคิดค้ นรู ปแบบใหม่ใน
สมัยพุกาม โดยอาศัยเจดีย์แบบปยู (วัฒนธรรมทางตอนเหนือของพม่า ราวพุทธศตวรรษที ๑๒-๑๖) ผสมผสาน
กับแบบอิทธิพลปาละ (วัฒนธรรมทางตอนเหนือชองประเทศอินเดีย ราวพุทธศตวรรษที ๑๔-๑๘) ตัวอย่างเจดีย์ที
สําคัญได้ แก่ เจดีย์ชเวซิกอง เจดีย์ชเวซานดอ ในเมืองพุกาม ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ า-มอญ:
พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบตังแต่ ศิลปะศรี เกษตรถึงศิลปะมัณฑเล (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๑๗.
๑๔๑
เรืองเดียวกัน, ๒๐๕.

๖๓
สูงขึนไป เพือให้ รับกับฐานเขียงในแผนผังกลมทีอยู่ด้านบน เจดีย์ชเวมอดอและเจดีย์โบตาทาวทีมี
ลวดบัวทัง ๒ ชันเหมือนกัน โดยเจดีย์ชเวมอดอมีลกู แก้ วเส้ นเดียว ส่วนเจดีย์โบตาทาวมีลกู แก้ ว ๒
เส้ น เป็ นต้ น และแบบฐานบัวจํานวน ๓ ชัน แต่ละชันมีลวดบัวเหมือนกัน ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์สเุ ล
เป็ นฐานบัวควําสลับลูกแก้ วซ้ อนลดหลันขึนไป ๓ ชัน
จํานวนชันฐานของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีมีความแตกต่างไปจากเจดีย์
แบบพม่าแท้ ทีทําฐานบัวลูกแก้ วจํานวน ๓ ฐานอย่างเคร่งครัด โดยลวดบัวฐานแต่ละชันมีลกั ษณะ
ไม่แตกต่างกัน ประกอบด้ วย บัวควําและบัวหงายทีมีท้องไม้ กว้ าง คาดลูกแก้ ว ๒ เส้ น ตรงกลาง
ท้ องไม้ เ จาะช่อ ง อาจประดับ ภาพเล่าเรื องชาดก และเหนื อ หน้ า กระดานบนประดับ กลี บ บัว
ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง (ขยายฐานสูง จึงทําบัวควําและบัวหงายซ้ อนติดกัน ๒ ชัน) เป็ นต้ น
ลานประทักษิ ณและบันได เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีไม่มีลานประทักษิณและ
บันได เนืองจากการทําฐานเอียงลาดมากอย่างต่อเนืองจึงทําทางประทักษิ ณลําบาก เป็ นผลให้ ไม่มี
ทางประทักษิ ณ และทําให้ ไม่จําเป็ นต้ องมีบนั ไดขึนลงลานประทักษิ ณ ซึงแตกต่างไปจากเจดีย์แบบ
พม่าแท้ ทีทําฐานบัว ๓ ชันซ้ อนลดหลันกันเป็ นทรงปิ ระมิดขันบันได มีพืนทีทําเป็ นทางประทักษิ ณ
จึงนิยมเจาะช่องท้ องไม้ เพือประดับภาพชาดก และมีบันไดขึนลงนําไปสู่ลานประทักษิ ณทัง ๔ ทิศ
ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง เป็ นต้ น
การประดับ เจดีย์ บ ริ วาร เจดีย์ แบบมอญสมัย หงสาวดีป ระดับ เจดีย์ บ ริ วารที
ฐานรองล่างรอบองค์เ จดีย์ ประธาน เนืองจากไม่มีทางประทัก ษิ ณ จึงไม่มีพืนที สําหรับตังเจดีย์
บริวาร ซึงแตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ ทีตังเจดีย์บริวารทีมุมทังสีของฐานทังสามชัน
ชุดฐานเขียงในแผนผังวงกลมรองรับองค์ระฆัง นับเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์
แบบมอญ ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ เป็ นต้ น ทําหน้ าทีเป็ นส่วนเชือมต่อระหว่าง
ส่วนฐานกับองค์ระฆัง ชุดฐานเขียงดังกล่าวไม่ปรากฏในเจดีย์แบบพม่าแท้ ทีจะใช้ ฐานบัวในแผนผัง
แปดเหลียมเพิมมุมแทน อนึง ยังปรากฏเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีบางองค์ใช้ ชุดลูกแก้ วแทน
ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซายัน เจดีย์สเุ ล เป็ นต้ น
ปลียาว เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีทําปลียาว แตกต่างจากเจดีย์แบบพม่าแท้
ที ทํ าปลี สัน อนึ ง โดยทัวไปส่วนบนของเจดีย์ แ บบมอญและเจดี ย์ แบบพม่า แท้ จะมี ลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกัน คือมีการตกแต่งองค์ระฆังด้ วยรัดอกและบัวคอเสือ ไม่มีบลั ลังก์เหนือองค์ระฆัง และ
มีปัทมบาทคันกลางระหว่างปล้ องไฉนกับปลี แต่จะสังเกตความแตกต่างได้ จากรูปทรงของปลี๑๔๒
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๑๔๒

เรืองเดียวกัน, ๑๙๘-๒๑๗.

๖๔
ทังนี ผลการศึก ษายังสามารถแบ่งกลุ่มเจดีย์ แบบมอญสมัย หงสาวดี โดยใช้
เกณฑ์แผนผังและระบบลวดบัวฐาน ได้ ๓ กลุม่ คือ
เจดีย์ในแผนผังแปดเหลียมเพิมมุม หรื อแบบเจดีย์ชเวมอดอ มีลกั ษณะสําคัญ
โดยรวมคือ เป็ นฐานบัวลูกแก้ วซ้ อนจํานวน ๒ ชัน ฐานทังสองชันอยู่ในแผนผังแปดเหลียมเพิมมุม
โดยลวดบัวของฐานทังสองชันอาจเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ชเวมอดอ (ภาพ
ที ๔) เจดีย์ชเวซายัน (ภาพที ๕) เจดีย์นองดอจี เป็ นต้ น
ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวมอดอ มีส่วนฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมเพิมมุม รอบ
ฐานประดับเจดีย์บริวารจํานวนมาก ฐานเป็ นฐานบัวลูกแก้ ว ๒ ฐานทีมีระบบลวดบัวคล้ ายกัน ลวด
บัวฐานประกอบด้ วย หน้ ากระดานล่างเอียงลาด บัวควํา ลูกแก้ วหนึงเส้ นคาดบนท้ องไม้ ต่างระดับ
บัวควําทีมาแทนบัวหงาย และหน้ ากระดานบนเอียงลาด ต่อขึนด้ วยชันฐานเขียงในแผนผังกลม
ซ้ อนลดหลันรองรับองค์ระฆัง องค์ระฆังทรงกลมทีปากผายออก ประดับรัดอกและบัวคอเสือ ไม่มี
บัลลังก์ ปล้ องไฉนห่าง ปั ทมบาท และปลีทียาว
กลุ่มเจดีย์ใ นแผนผังสีเหลียมเพิมมุม หรื อแบบเจดีย์ชเวดากอง ตัวอย่างเพีย ง
องค์เดียวได้ แก่ เจดีย์ชเวดากอง (ภาพที ๖) นับเป็ นแบบเฉพาะของเจดีย์องค์นี มีรูปแบบศิลปะคือ
ฐานชันล่างอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมขนาดใหญ่ ส่วนฐานชันบนอยู่ในแผนผังแปดเหลียม ลวด
บัวของฐานชันล่างประกอบด้ วย หน้ ากระดานล่างเอียงลาด บัวควําสองชัน ลูกแก้ วสองเส้ นคาดบน
ท้ องไม้ ตา่ งระดับ หน้ ากระดานบนเอียงลาด และบัวควําทีมาแทนบัวหงาย ส่วนลวดบัวของฐานชัน
บนประกอบด้ วย หน้ ากระดานล่างเอียงลาด บัวควําหนึงชัน ลูกแก้ วหนึงเส้ นลาดบนท้ องไม้ ต่าง
ระดับ หน้ ากระดานบนเอียงลาด และบัวควํา ต่อขึนด้ วยชันฐานเขียงในแผนผังวงกลมซ้ อนลดหลัน
รองรับองค์ระฆัง องค์ระฆังทรงกลมมีปากผายออก มีรัดอก บัวคอเสือ และไม่มีบัลลังก์ ปล้ องไฉน
ห่าง ปั ทมบาท และปลีทียาว
กลุ่มเจดีย์ในแผนผังแปดเหลียมทังองค์ หรื อแบบเจดีย์สเุ ล ตัวอย่างเพียงองค์
เดียวได้ แก่ เจดีย์สเุ ล (ภาพที ๗) ซึงนับ เป็ นแบบเฉพาะของเจดีย์องค์นี มีรูปแบบศิลปะคือ องค์
เจดีย์ทงหมดอยู
ั
่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม ส่วนฐานเป็ นฐานบัวควําสลับลูกแก้ ว ๓ ชันซ้ อน
ลดหลันกัน ต่อขึนด้ วยชุดลูก แก้ วสามเส้ น รองรับองค์ระฆัง องค์ระฆังมีรัดอกและลายในแนวตัง
ด้ านบน ไม่มีบลั ลังก์ เหนือขึนไปเป็ นปล้ องไฉนแบบห่าง ปั ทมบาท และปลีทียาว๑๔๓
นอกจากนี ผลการศึกษายังพบกลุม่ เจดีย์แบบมอญสมัยหลังหงสาวดี เจดีย์กลุ่ม
นีมีลกั ษณะสําคัญคล้ ายกับเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีคือ ส่วนฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียม มี
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๑๔๓

เรืองเดียวกัน, ๒๑๙-๒๓๓.

๖๕
ระบบฐานลาด ประดับ เจดีย์ บ ริ วารที ฐานรองล่าง ไม่มีบันได และไม่มีท างประทัก ษิ ณด้ านบน
ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ไจก์ตานลาน (ภาพที ๘) เจดีย์ไจก์โตต เมืองมะละแหม่ง
อย่างไรก็ดี เจดีย์กลุม่ นีมีฐานบัวจํานวน ๓ ชัน แตกต่างจากเจดีย์แบบมอญสมัย
หงสาวดีทีนิยมฐานบัวจํานวน ๒ ชันเท่านัน และมีระบบลวดบัวฐานทีเรียบง่ายกว่าเจดีย์แบบมอญ
สมัยหงสาวดี สันนิษฐานว่าเจดีย์กลุม่ นีน่าจะสร้ างขึนหลังสมัยหงสาวดี โดยอาจได้ รับอิทธิพลการ
ทําฐานบัวจํานวน ๓ ชันจากเจดีย์แบบพม่าแท้ เข้ ามาผสมผสาน ทําให้ สนั นิษฐานกําหนดอายุเจดีย์
กลุม่ นีอยู่ในราวช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕๑๔๔
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ภาพที ๒ แสดงประเด็นของส่วนฐานทีแตกต่างกัน ระหว่างตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
กับตัวอย่างเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกาม

๑๔๔

เรืองเดียวกัน, ๒๓๗-๒๓๙.

๖๖
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ภาพที ๓ แสดงประเด็นของส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดทีแตกต่างกัน ระหว่างตัวอย่างเจดีย์แบบ
มอญสมัยหงสาวดีกบั ตัวอย่างเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกาม

ภาพที ๔ เจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ประเทศเมียนมา ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี

๖๗
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ภาพที ๕ เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม ประเทศเมียนมา ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี

ภาพที ๖ เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี

๖๘
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ภาพที ๗ เจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี

ภาพที ๘ เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหลัง
หงสาวดี

๖๙
๗.๓ การศึกษาทีผ่ านมาเกียวกับรู ปแบบศิลปะและความหมายของจิตรกรรม
ฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย งานศึกษาในเรื องรูปแบบศิลปะ
ของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที
๒๔-๒๕ ทีผ่านมานัน ส่วนใหญ่จะเป็ นงานศึกษาทีมุง่ เน้ นเฉพาะแหล่งใดแหล่งหนึงเป็ นสําคัญ โดย
ยังไม่มีการศึกษาเชือมโยงในลักษณะพืนทีหรือในภาพรวม งานศึกษาทีสําคัญได้ แก่
คุณ ฉวีงาม มาเจริ ญ ได้ เ รี ย บเรี ย งเรื องวัดคงคาราม งานศึกษาชินนี กล่าวถึง
ประวัติความเป็ นมาของวัดคงคาราม ซึงเป็ นวัดสําคัญของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี และข้ อมูลของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคารามว่ามีรูปแบบเป็ นงานฝี มือแบบ
ช่างหลวง ทีไปปรากฏในวัดนอกราชธานี กําหนดอายุอยู่ในราวปลายสมัยรัชกาลที ๓ ถึงต้ นสมัย
รัชกาลที ๔๑๔๕ จากข้ อมูลเบืองต้ นดังกล่าวผู้ศกึ ษาสามารถนําไปใช้ วิเคราะห์เชิงลึกต่อไปได้
รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดราชบุรี ของงานอนุรักษ์ จิตรกรรม
ฝาผนัง ของกรมศิลปากร ได้ ให้ ข้อมูลเบืองต้ นทังในด้ านเทคนิคงานจิตรกรรมฝาผนัง คุณค่าด้ าน
ความงาม และความหมายทางประติมานวิทยา ของตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาว
มอญในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามจํานวน ๓ แห่ง ได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
คงคาราม จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง
พร้ อมทังได้ กําหนดกลุม่ ฝี มือของตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังทัง ๓ แห่งดังกล่าว ได้ เป็ น ๒ กลุ่ม
คือ
กลุม่ จิตรกรรมฝี มืองานช่างหลวง คือ จิตรกรรมกลุ่มทีมีรูปแบบและเทคนิคเป็ น
แบบงานช่างหลวง ทีมีกฎเกณฑ์และกรอบความคิดอันเคร่งครัด อันเกิดจากการได้ รับการอุปถัมภ์
จากพระมหากษัตริ ย์ หรื อพระบรมวงศานุวงศ์ หรื อเจ้ าขุนมูลนายจากเมืองหลวง งานจิตรกรรม
กลุ่มนี มีคณ
ุ ค่ามากในเรื องความงดงาม และเป็ นหลักฐานทีสําคัญทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่าง
ได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม
กลุม่ จิตรกรรมฝี มือช่างท้ องถิน คือ จิตรกรรมทีมีรูปแบบศิลปะและเทคนิ คแบบ
งานจิตรกรรมไทยประเพณีพืนบ้ าน เป็ นงานจิตรกรรมทีมีรูปแบบแตกต่างไปจากงานช่างหลวง
อย่างชัดเจน มีความประณีตงดงามน้ อยกว่ากลุม่ จิตรกรรมฝี มืองานช่างหลวง มีการเขียนภาพทีมี
เนื อหาส่วนใหญ่ แ สดงให้ เห็น ถึ งความเป็ นพุท ธศิ ลปกรรมในวัฒนธรรมของชาวมอญอย่ า ง
ตรงไปตรงมา และมีคณ
ุ ค่าเป็ นหลักฐานทีสําคัญทางประวัติศาสตร์ท้องถิน สามารถสะท้ อนให้ เห็น
ถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้ องถินได้ ชดั เจน ตัวอย่างได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์
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๑๔๕

ฉวีงาม มาเจริญ, วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑).

๗๐
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง๑๔๖ จากข้ อมูลเบืองต้ นดังกล่าว ผู้ศึกษาสามารถนําไปใช้
ในการวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเรืองรูปแบบศิลปะของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามได้
ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ เสนอบทความเรื อง บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บทความนีได้ เปิ ดประเด็นให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
ศิลปะของจิ ตรกรรมฝาผนังกับความหมายของภาพจิ ตรกรรมฝาผนัง และภาพสะท้ อนทางด้ าน
สังคมและวัฒนธรรม ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคารามและจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทร
อารีรักษ์ ไว้ หลายประเด็น ประเด็นสําคัญอาทิเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคารามมีรูปแบบ
เป็ นงานฝี มือช่างหลวง กํ าหนดอายุอยู่ใ นราวปลายรัช กาลที ๓ แบบแผนของงานช่างหลวงที
ปรากฏคือ การใช้ สี การปิ ดทอง การตัดเส้ นเล็กและเรี ยบสมําเสมอ การเขียนรูปปราสาท อาคาร
บ้ านเรื อน ต้ น ไม้ ท้ องฟ้า ภูเ ขา ตลอดจนภาพบุคคลชันสูงและภาพข้ าราชสํานัก เช่น เดีย วกับ
จิ ตรกรรมฝี มือ ช่างหลวงที เขี ย นในสมัย รัช กาลที ๓ ตัวอย่ างเช่น จิ ตรกรรมฝาผนังอุโ บสถวัด
สุวรรณาราม จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบางยีขัน กรุงเทพฯ เป็ นต้ น
การเขียนภาพพุทธประวัติยังคงได้ รับ ความสําคัญที จิตรกรรมอุโบสถวัดคงคา
ราม ทังทีการเขียนภาพพุทธประวัติเริมลดความนิยมลงในสมัยรัชกาลที ๓ รูปแบบการเขียนภาพ
พุทธประวัติไว้ บนผนังด้ านข้ างทังสองเหนือช่องหน้ าต่าง แตกต่างจากแบบแผนจิตรกรรมฝาผนังใน
กรุงเทพฯ ทีเขียนภาพแถวเทพชุมนุมแทนภาพพุทธประวัติ
การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม ซึงหมด
ความนิยมไปแล้ วในช่วงเวลาทีเขียนภาพ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ สะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดอ่าน
ของชาวมอญในพืนทีนี เนืองจากชาวพม่ามอญในอดีต มีการนับถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธ
เจ้ าติดต่อกันมานานตังแต่ในสมัยพุกาม
การเขียนภาพพุทธประวัติตอนนางสุชาดาถวายข้ าวมถุปายาส และพระโพธิสตั ว์
ลอยถาดเสียงบารมี ทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม พุทธประวัติตอนนีเป็ นทีนิยม
กันมากในประเทศพม่ามาตังแต่สมัย เมืองพุก าม ซึงนิย มกันมากกว่าประเทศอืนในแถบเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉียงใต้ ทีรับนับถื อพุทธศาสนา ดังนันการทีช่างเขีย นให้ ความสําคัญแก่พุทธประวัติ
ตอนนี น่าจะสะท้ อนความเชือเป็ นพิเศษของชุมชนมอญในย่านนี
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๑๔๖

กรมศิ ลปากร, รายงานการสํารวจจิต รกรรมฝาผนั งจังหวัด ราชบุรี , ชุดที ๒ (กรุ งเทพฯ:
กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๒-๕๔, ๖๕-๙๒, ๑๑๐-๑๓๐, ๒๒๖-๒๔๕.

๗๑
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ เขียนขึนในปลายรัชกาลที ๕ มีรูปแบบ
เป็ นแบบประเพณี แต่แสดงรายละเอียดของเหตุการณ์แนวตะวันตก รูปแบบการเขียนภาพพุทธ
ประวัติตอนงานแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้ าแสดงให้ เห็นถึงการคลีคลายลักษณะและแนวความคิด
อย่างประเพณี ทีรับเอาวิธีการแสดงภาพอย่างตะวันตกซึงแพร่หลายอยู่ในกรุงเทพฯ ในเวลานัน
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ เขียนขึนในปลายรัชกาลที ๕ สะท้ อนให้
เห็น ถึงผู้คนและลักษณะทางสังคม เช่น มหรสพการละเล่น ตลอดจนการแต่งกายสมัยนิย มใน
ช่วงเวลาทีเขียนภาพ ภาพการละเล่นในงานมหรสพ สะท้ อนให้ เห็นถึงรูปแบบของความบันเทิงของ
ผู้คนในช่วงเวลานัน โดยเฉพาะการเชิดหนังใหญ่ หนังตะลุง ซึงคงนิยมกันมากในระยะนัน และคง
เป็ นระยะแรก ๆ ทีนํามาเขียนไว้ เป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง๑๔๗
Claudine Bautze-Picron ให้ ข้ อ มูล เกี ยวกับ จิ ต รกรรมฝาผนัง ในเมื อ งพุก าม
ประเทศเมียนมา ในหนังสือเรื อง THE BUDDHIST MURALS OF PAGAN: Timeless vistas of
๑๔๘
the cosmos
มีประเด็นสําคัญต่าง ๆ ทังเรืองรูปแบบศิลปะ ประติมานวิทยา และการกําหนดอายุ
ข้ อมูลดังกล่าวสามารถจะนํามาใช้ ศกึ ษาเปรียบเทียบกับตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชน
ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นเรืองลักษณะการเขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง
คุณรัมภา สาลิการิน ศึกษาเรือง จิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารี รักษ์ จังหวัดราชบุรี
ฉากงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ า: ขนบประเพณีทางสังคม มีวตั ถุประสงค์เพื อ
ศึกษาถึงแนวความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมฝาผนังในฉากถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ กับวิถีชีวิตขนบประเพณีทางสังคมของชุมชนชาวมอญที
อาศัยอยู่ในบริเวณลุม่ แม่นํากลอง ผลการศึกษาพบว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังฉากดังกล่าวนอกจาก
จะเขียนขึนตามพุทธประวัติทีปรากฏในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถา เรืองธาตุวิภชั น์ปริ วตั ต์ ตามคติ
การเขียนภาพพุทธประวัติโดยทัวไปแล้ ว ยังมีนัยยะบางประการทีอาจมีความหมายเกียวโยงกับ
ประเพณีการทําบุญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ าของชาวมอญ (จองเพียจย๊ าจก์ก
รอย) หรื อในวันอัฐมีบูชา ทังนีเนืองจากชาวมอญให้ ความสําคัญกับพิธีศพเป็ นอย่างมาก และมี
ความเชือว่าจะได้ รับอานิสงส์ไม่สินสุดหากได้ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ า โดยความ
เชือดังกล่าวอาจถูกบันทึกเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพือบอกเล่าขนบประเพณีของชนชาติมอญที
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๑๔๗

สันติ เล็กสุขมุ , “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม
นําแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๖๔-๑๘๑.
๑๔๘

Claudine Bautze-Picron, THE BUDDHIST MURALS OF PAGAN: Timeless vistas of the

cosmos (Bangkok: ORCHID PRESS, 2003).

๗๒
อาศัยอยู่ในพืนทีดังกล่าวในช่วงเวลานัน๑๔๙ งานศึกษาของคุณรัมภาดังกล่าวนับเป็ นงานขยายผล
ในบางประเด็นเกียวกับจิตรกรรมฝาผนังทีวัดไทรอารีรักษ์ ของ ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ แสดงให้ เห็นถึง
แนวความคิ ดใหม่ท างด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะในการศึก ษาเชื อมโยงระหว่างรู ป แบบทาง
ศิลปกรรมเข้ ากับวัฒนธรรมประเพณีอันเป็ นการศึก ษาทางด้ านมานุษยวิทยา ซึงผู้ศึกษาจะนํ า
แนวความคิดนีมาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังแห่งอืน ๆ ต่อไป
คุณพัชรี เจริญกิจอมร ศึกษาเรือง การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัด
ไทรอารี รักษ์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานศึกษานีมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิตสภาพความเป็ นอยู่
ของผู้คนในท้ องถินในช่วงสมัยรัชกาลที ๕ ทีสะท้ อนผ่านงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์ โดยวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า จิตรกรรมฝาผนัง
แห่งนีสามารถสะท้ อนสภาพสังคมได้ เป็ นอย่างดี แสดงให้ เห็นถึงกลุม่ คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทีมี
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันในสังคม นอกจากนี ในภาพพุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า ซึงมี
ฉากงานมหรสพสมโภชและการละเล่นหน้ าพระเมรุ ก็ยังแสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศของสภาพ
สังคม และชีวิตของผู้คนในช่วงเวลานันได้ อย่างชัดเจน๑๕๐
Donald M. Stadtner ให้ ข้อมูลสําคัญเกียวกับตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวิหารที
เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง ในหนังสือเรื อง Sacred Sites of Burma๑๕๑ จิตรกรรมฝาผนัง
แห่งนีสันนิษฐานว่าเขียนขึนในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๔ (ปี ค.ศ. ๑๙๐๑) โดยเขียนบนผนังส่วนบนของ
วิหาร เขียนเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าและพุทธประวัติ พร้ อมทังให้ ข้อมูลตัวอย่างจิตรกรรมดังกล่าวใน
ด้ านประติมานวิทยาและคติความเชือ ข้ อมูลดังกล่าวสามารถนํามาใช้ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ
ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในเรื อง
รูปแบบของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
๗.๔ การศึก ษาทีผ่ า นมาเกี ยวกั บ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทย
คุณอาภา ศรี สงคราม ศึกษาเรื องวัฒนธรรมพืนบ้ านเกาะเกร็ ด ผลการศึกษา
พบว่า คนมอญอพยพเข้ ามาอยู่ทีเกาะเกร็ดตังแต่สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น มีวัด
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๑๔๙

รัมภา สาลิการิ น, “จิตรกรรมฝาผนังวัด ไทรอารี รักษ์ จังหวัดราชบุรี “ฉากงานถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระพุทธเจ้ า”: ขนบประเพณีทางสังคม” (สารนิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘).
๑๕๐
พัชรี เจริญกิจอมร, “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘).
๑๕๑

Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma, 180-182.

๗๓
ศูนย์ กลางจิ ตใจของคนมอญทีสําคัญ ๔ วัด ได้ แก่ วัดปรมัยยิก าวาสวรวิห าร วัดเสาธงทอง วัด
ฉิมพลี และวัดไผ่ล้อม มีประเพณีทีสําคัญของตนเองหลายด้ าน ทังประเพณีเกียวกับชีวิตเช่น การ
ปลูกเรือน การเกิด การโกนจุก การบวช การแต่งงาน การทําศพ การนับถือผีและการเลียงผี การ
บูชาผีบรรพบุรุษ เป็ นต้ น และประเพณีเกียวกับสังคมเช่น ประเพณีแห่ข้าวแช่ (สงกรานต์) ประเพณี
ทําบุญกลางบ้ าน ประเพณีการทําบุญออกพรรษา ประเพณีตกั บาตรนําผึง ประเพณีถวายธงผ้ า
ขาว เป็ นต้ น
ความเชือของคนมอญเกาะเกร็ดมีทงความเชื
ั
อทีเป็ นคติความเชือมาแต่โบราณ
และความเชือทีเกียวโยงกับเรืองพุทธศาสนาเช่น การทําบุญ สวดมนต์ไหว้ พระ เป็ นต้ น รวมไปถึง
วัฒนธรรมการแต่งกายของหญิ งชายชาวมอญ และอาหารอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวมอญเช่น
แกงส้ มกระเจี ยบมอญ แกงมะตาด แกงหน่อกะลา เป็ นต้ น สําหรับ ด้ านศิลปะในแต่ละวัดนันได้
เสนอในลักษณะประวัติความเป็ นมา และสิงสําคัญภายในวัดอันแสดงถึงความเป็ นมอญ ได้ แก่
เจดีย์แบบมอญและพระพุทธรูป ซึงกล่าวถึงเพียงข้ อมูลพืนฐานสําหรับนําไปวิเคราะห์ตอ่ ได้ ๑๕๒
คุณศวิตา โนธายะ ศึกษาเรือง การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีพทุ ธศาสนา เรือง
ตํานานเจดีย์ ชเวดากอง โดยมุ่งเสนอการศึก ษาเชิงวิเ คราะห์วรรณคดีพุท ธศาสนาเรื องตํานาน
เจดีย์ชเวดากองซึงเป็ นเอกสารสําคัญของชนชาติมอญ โดยใช้ ต้นฉบับใบลานซึงจารึกด้ วยภาษา
มอญ อักษรมอญโบราณ จากวัดม่วง ตําบลบ้ านม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
สรุ ป ว่า ตํานานเจดีย์ ชเวดากองเป็ นตํานานพระบรมธาตุที สําคัญ อัน เกิ ดจากความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาของชาวมอญ จึงได้ สร้ างเจดีย์ไว้ ณ เมืองร่างกุ้ง เพือระลึกถึงคําสอนของพระองค์
และเชือว่าเจดีย์ชเวดากองเป็ นทีประดิษฐานพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ าทีเก่าแก่ทีสุดในโลก
และเป็ นทีประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้ าถึง ๔ พระองค์ จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีการดํารงชีวิต
ทางด้ านค่านิยม ความเชือและประเพณีของชาวมอญได้ เป็ นอย่างดี๑๕๓
คุณศิริรัตน์ แอดสกุล และคณะ ศึกษาเรื อง การธํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาวมอญ: กรณีศึกษาชุมชนมอญบ้ านม่วง ตําบลบ้ านม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี มี
วัตถุป ระสงค์เ พื อศึก ษาถึงปั จ จัย ที ทํ าให้ เ กิ ดการธํ ารงเอกลัก ษณ์ ท างวัฒนธรรมและการผสม
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๑๕๒

อาภา ศรี สงคราม, วัฒนธรรมพืนบ้ านเกาะเกร็ ด (กรุ งเทพฯ: สถาบันราชภัฏจันทรเกษม,

๒๕๓๙).
๑๕๓

ศวิตา โนธายะ, "การศึกษาเชิ งวิเคราะห์ ว รรณคดีพุทธศาสนา เรื องตํานานเจดีย์ ชเวดากอง"
(วิ ท ยานิพ นธ์ สาขาวิ ช าจารึ ก ภาษาไทย ภาควิ ช าภาษาตะวัน ออก บัณฑิ ตวิ ท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ศิลปากร,
๒๕๔๑), ฆ

๗๔
กลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวมอญ ขณะเดียวกันยังศึกษาถึงวัฒนธรรมหรื อวิถีชีวิตชาวมอญ
ด้ วย โดยศึก ษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญมอญบ้ านม่วง ตําบลบ้ านม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัด
ราชบุรี
ผลการศึก ษาพบว่า ชาวมอญบ้ านม่วงยังคงรัก ษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
บางอย่างไว้ ได้ จนถึงปั จจุบนั นี เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์
มอญ ได้ แก่ ภาษา ศาสนา พิธีก รรม ความเชือ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ อย่างไรก็ดี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านีก็มีบางส่วนทีถูกผสมกลมกลืนให้ เข้ ากับสังคมไทยด้ วย การทีชาว
มอญบ้ านม่วงมีการผสมผสานกลมกลืนให้ เข้ ากับสังคมไทยซึงเป็ นชนกลุ่มใหญ่ได้ เป็ นอย่างดีนัน
เพราะคนมอญและคนไทยมีความสัมพันธ์แบบเชิงบวก ยอมรับกันโดยไม่มีอคติใด ๆ ต่อกันตังแต่
อดีตจนถึงปั จจุบัน ปั จจัยทีทําให้ ชาวมอญเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมนัน ได้ แก่
นโยบายของรัฐ การศึกษา อาชีพ การแต่งงาน และการตังถินฐานและการอพยพย้ ายถิน
ในด้ านวัฒนธรรมประเพณีพบว่า ชาวมอญบ้ านม่วงยังคงให้ ความสําคัญกับการ
นับถือผีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สงู อายุ ควบคู่ไปกับการนับถือพุทธศาสนา ทังนี ยังคงปฏิบัติตน
ตามความเชือของตนเองอย่างต่อเนือง ทังในเรื องเกียวกับการเกิด การโกนผมไฟ การบวช การ
แต่ง งานและงานศพ โดยเฉพาะเรื องการศพนันนับ ว่าให้ ความสํา คัญ อย่า งมากและมีค วาม
เคร่งครัดอยู่มาก สําหรับประเพณีมอญนันยังจัดอยู่หลายงาน เช่น ประเพณีสงกรานต์ เป็ นต้ น๑๕๔
คุณ ปภัสสร เธีย รปั ญญา และคณะ ศึก ษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชาว
มอญในพืนทีบริเวณภาคตะวันตกของไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสํารวจประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์
มอญตังแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปั จจุบนั โดยให้ ความสําคัญกับการอพยพเข้ ามาและการตัง
ถินฐานของชาวมอญในประเทศไทยตังแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และองค์
ความรู้เกียวกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชาวมอญในประเทศไทย รวมถึงบทบาทของชาว
มอญในประวัติศาสตร์ไทย
ผลการศึก ษาพบว่า สิท ธิชุมชนมอญตังอยู่บนพื นฐานความมีตวั ตนของมอญ
ตามอัตลักษณ์ทีสร้ างสมผ่านกาลเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ และร่องรอยการดํารงอยู่ของ
กลุม่ ชนทีรวมกันเป็ นชุมชนในระดับต่าง ๆ กลันกรองมาเป็ นรูปแบบประเพณีวฒ
ั นธรรมของมอญที
ตังอยู่บนความเชือทางพุทธศาสนาและความเชือเรืองผี ความคิดเรืองสิทธิชมุ ชนมอญเด่นชัดทีสุด
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ศิริรัตน์ แอดสกุล, เสถียร วิพรมหา และนิภา ธรรมบวร, การธํารงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
ของชาวมอญ: กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนมอญบ้ านม่ วง ตํ า บลบ้ านม่ วง อํ า เภอบ้ านโป่ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), ๗๐-๙๐.

๗๕
ในเรืองการใช้ ภาษามอญ ซึงได้ รับความคุ้มครองจากชุมชน รองลงมามีหลายประเด็นได้ แก่ การ
นับถือศาสนา การตังชุมชน การเลือกผู้นําชุมชน การได้ รับความยุติธรรม สิทธิของผู้มาก่อนของ
ผู้ทําประโยชน์ตามความจําเป็ น และการจัดการทรัพยากรสาธารณะ๑๕๕
คุณผุสดี ทิพทัส และสุวฒ
ั นา ธาดานิติ ศึกษาเรือง การศึกษาชุมชนมอญในพืนที
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่งศึกษาหมู่บ้านมอญ ๑๖ หมู่บ้าน ซึงอยู่ใ น ๔
ตําบล ในอําเภอพระประแดง ร่วมกับการศึกษาวัดมอญใน ๔ ตําบลดังกล่าว โดยกําหนดเป้าหมาย
ไว้ วา่ จะศึกษาเฉพาะในด้ านลักษณะทางกายภาพของชุมชม โครงสร้ างด้ านประชากร เศรษฐกิจ
สังคม ประเพณี คติความเชือ พิธีกรรมและกิจกรรมตามประเพณีทีเกียวข้ องกับศาสนาและความ
เชือ รวมทังทัศนคติของคนมอญทีมีตอ่ การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในชุมชนในช่วง ๒๐ ปี หลัง ร่วมกับ
การศึกษาลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของอาคารประเภททีพักอาศัย และอาคารทางศาสนา
ผลการวิจยั พบว่า คนมอญทัง ๑๖ หมูบ่ ้ านในอําเภอพระประแดงนี มีบรรพบุรุษ
เป็ นชาวรามัญทีอพยพเข้ ามาตังหลักแหล่งทีปทุมธานีในสมัยกรุงธนบุรี และถูกย้ ายมาเป็ นกําลังใน
การสร้ างเมืองพระประแดงในสมัยรัช กาลที ๒ อาชีพหลักของคนมอญทีนีในปั จจุบันคือการรับ
ราชการในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ รับจ้ าง ทํานา ค้ าขาย และทํางาน
หัตถกรรม ครอบครัวส่วนใหญ่มีขนาดไม่ใหญ่นกั ในแต่ละครอบครัวมักจะมีเครือญาติ ๒-๓ รุ่นอยู่
ด้ วยกัน
คนรุ่ นใหม่ไม่ร้ ูภาษามอญเพราะไม่มีก ารถ่ายทอดการเรี ยนและการพูดภาษา
มอญในปั จจุบนั การโยกย้ ายถ่ายเทประชากรในหมู่บ้านมอญยังมีไม่มาก ส่วนมากเป็ นการย้ าย
ออกชัวคราวตามแหล่งงานและการศึกษา การย้ ายเข้ าของคนเชือสายอืนมีเพิมขึนบ้ างตามแหล่ง
งานในย่านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม คนมอญทีนีนับถือศาสนาพุทธ มีวดั มอญทีคนมอญไป
เป็ นประจํา ๑๐ วัด ส่วนใหญ่สงั กัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีเพี ยง ๒ วัดเท่านันทีสังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุตนิกาย
สําหรับด้ านศิลปกรรม พบว่าอาคารทางศาสนาในชุมชนมอญทีพระประแดงส่วน
ใหญ่ เ ป็ นวัด ที สร้ างในสมัย รั ช กาลที ๒ และ ๓ มีลัก ษณะคล้ า ยวัดไทยภาคกลางทัวไป คื อ
ประกอบด้ วยพุทธาวาส ส่วนสังฆาวาสและกลุ่มอาคารสําหรับให้ ฆราวาสเข้ ามาใช้ ในพิธีกรรมที
เกียวข้ องกับศาสนา แต่ละส่วนมีกลุม่ อาคารแยกเป็ นสัดส่วน ไม่รวมส่วนพุทธาวาสและสังฆาวาส

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

๑๕๕

ปภั ส สร เธี ย รปั ญ ญา และคณะ, สิ ท ธิ ชุ ม ชนท้ อ งถินมอญ กรณี ก ารสร้ างท่ อ ก๊ า ซที มี
ผลกระทบต่ อ ชุ มชนมอญพื นเมื อ ง และชุ ม ชนมอญอพยพที อํ าเภอสั งขละบุ รี จังหวั ด กาญจนบุ รี ,
หนังสือชุดโครงการสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๔๗).

๗๖
อยู่ด้วยกันในอาคารเดียวกันเหมือนวัดมอญในมอญและพม่า ส่วนพุทธาวาสมักจะประกอบด้ วย
โบสถ์ วิหาร เจดีย์และเสาหงส์ แต่วิหารไม่ใช่สิงจําเป็ นนัก
การวางผังบริเวณไม่พบว่ามีระบบหรื อกฎเกณฑ์ทีแน่นอนตายตัว ลักษณะทาง
กายภาพทีเป็ นเครื องแสดงสัญ ลักษณ์ของวัดมอญคือเจดีย์แบบมอญซึงมีทังเจดีย์ทรงกลมหรื อ
แปดเหลี ยมที เลี ย นแบบเจดี ย์ พ ระมุเ ตาในหงสาวดี และมี ทั งที เลี ย นแบบเจดี ย์ ช เวดากอง
นอกจากนันมีการใช้ รูปสัญลักษณ์ของหงส์ทรงมอญทีเสาหงส์ซึงเห็นได้ เด่นชัด และการใช้ รูปหงส์
มอญตกแต่งที หน้ าบัน โบสถ์ ปลายลายส่วนล่างของสาหร่ ายรวงผึงและลวดลายที บานประตู
หน้ าต่างโบสถ์ นับเป็ นความพยายามของช่างมอญรุ่นใหม่ทีฟื นฟูขนในช่
ึ
วงหลังเพือผดุงเอกลักษณ์
ของมอญให้ คงอยู่ แม้ จะในขอบเขตทีจํากัดลงให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบัน ซึงควร
แก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ สญ
ั ลักษณ์เหล่านีของมอญทังในงานสถาปั ตยกรรมประเภทอาคารทาง
ศาสนาและอาคารพักอาศัยด้ วย๑๕๖
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๑๕๖

ผุสดี ทิ พทัส และสุวัฒนา ธาดานิ ติ, การศึกษาชุ มชนมอญในพื นที อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), บทคัดย่อ.

บทที ๓
เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยช่ วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
เนือหาในบทนีจะกล่าวถึงผลการศึกษาวิเคราะห์เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ
ไทยทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยจะแบ่งออกเป็ น ๔ หัวข้ อใหญ่คือ รูปแบบเจดีย์
แบบมอญในแต่ละพืนทีศึกษา การจัดกลุม่ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญ แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์
เจดีย์แบบมอญ และคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้ องกับเจดีย์แบบมอญ
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๑. รู ปแบบเจดีย์แบบมอญในแต่ ละพืนทีศึกษา
การศึกษารูปแบบเจดีย์แบบมอญในหัวข้ อนี จะศึกษาในลักษณะพืนทีศึกษา โดยจะ
กล่าวถึงตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีใช้ ในการศึกษา และการวิเคราะห์ รูปแบบตัวอย่างเจดีย์แบบ
มอญ เพือสืบหาลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะทีเด่นชัดอันแสดงถึงความเป็ นสกุลช่างของเจดีย์
แบบมอญในแต่ละพืนทีศึกษา
๑.๑ เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอสามโคก
๑.๑.๑ ข้ อมู ล เบืองต้ น พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวถึงประวัติ
ความเป็ นมาของชาวมอญในอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีวา่ บริเวณบ้ านสามโคก๑ มีชาวมอญ
อพยพเข้ ามาอยู่อาศัยตังแต่สมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ (ปี พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)
ชาวมอญกลุม่ นีส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีมีชาวมอญกลุ่ม
ใหญ่นําโดยพระยาเจ่ง พระยากลางเมือง ตละเสียง และตละเกล็บ ซึงส่วนใหญ่มาจากเมืองเมาะ
ตะมะ อพยพเข้ ามาตังบ้ านเรือนอยู่ทีบ้ านสามโคกอีกระลอกหนึง๒ กระทังในสมัยรัชกาลที ๒ แห่ง

๑

เมืองสามโคก คือพืนทีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดังปรากฏหลักฐานเตาเผาเครื องปั นดิน
เผาจํ านวนหลายเตาในพืนที ตําบลสามโคก ซึงสอดคล้ อ งกับหลักฐานแผนของชาวฮอลันดาทีเขีย นขึนในช่ว ง
กลางพุท ธศตวรรษที ๒๓ ทีปรากฏชื อเมื องสามโคก ดูใ น วี รวัฒ น์ วงศ์ คุป ไทย, “ประวัติศ าสตร์ และถินฐาน
บ้ านเรือนชาวมอญสามโคก,” ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี : ๔๘ ปี สมาคม
ไทยรามัญ, โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์แอ็ดเวอร์ ไทซิง, ๒๕๔๗), ๑๕๘.
๒
สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า
(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๒๔๗-๒๔๘, ๔๕๗.

๗๗

๗๘
กรุงรัตนโกสินทร์ ได้ มีชาวมอญจํานวนมากประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน นําโดยสมิงสอดเบาพาชาว
มอญอพยพเข้ ามา โดยส่วนมากเป็ นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ ครังนันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัยโปรดฯ ให้ สว่ นหนึงไปตังบ้ านเรือนอยู่ทีเมืองปทุมธานี โดยอยู่ด้วยกันกับพวกมอญ
เก่าเช่นกัน๓
อาจกล่าวได้ วา่ การทีชาวมอญอพยพเข้ ามาตังหลักแหล่งอยู่อาศัยทีเมือง
สามโคกสมทบกันหลายครังหลายหน ได้ ทําให้ พืนทีนีเป็ นแหล่งอยู่อาศัยของชาวมอญทีใหญ่ทีสุด
แหล่งหนึงในภาคกลางประเทศไทยในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ตงบ้
ั านเรือนอยู่หนาแน่นบริ เวณริ มแม่นํา
เจ้ าพระยาทังสองฝั งในอําเภอสามโคก โดยเฉพาะทีบ้ านกลาง บ้ านท้ ายเกาะ บ้ านเจดีย์ทอง บ้ าน
บางโพธิ บ้ านศาลาแดง บ้ านสวนมะม่วงบน บ้ านตากแดด บ้ านสะตือ เป็ นต้ น
๑.๑.๒ ตัวอย่ างเจดีย์แบบมอญทีใช้ ศึกษา จากการสํารวจเจดีย์แบบมอญใน
พืนทีอําเภอสามโคก พบหลักฐานจํานวน ๗ องค์คือ ทางฝั งตะวันออกของแม่นําเจ้ าพระยาได้ แก่
เจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ เจดีย์แบบมอญวัดศาลาแดงเหนือ เจดีย์แบบมอญวัดสองพีน้ อง และ
เจดีย์แบบมอญวัดสวนมะม่วง ส่วนทางฝั งตะวันตกของแม่นําเจ้ าพระยาได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัด
ท้ ายเกาะ เจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง และเจดีย์แบบมอญวัดบางเตยนอก ตัวอย่างเจดีย์เหล่านี
น่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เนืองจากมีรูปแบบศิลปะไม่แตกต่างไปจากเจดีย์
แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ดี เนื องด้ วยหลัก ฐานบางองค์ได้ รับ การซ่อมแซมต่อเนื องมา
หลายครัง ในการศึกษาครังนีจึงขอเลือกหลักฐานทีเชือว่าน่าจะได้ รับการซ่อมแซมน้ อยทีสุด หรื อ
ได้ รับการเปลียนแปลงรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมไม่มากนักมาใช้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษาครังนี
ดังนัน ตัวอย่างทีสามารถนํามาใช้ ในการศึกษามีจํานวน ๔ องค์ ได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ
(ภาพที ๙) เจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ (ภาพที ๑๐) เจดีย์แบบมอญวัดสวนมะม่วง (ภาพที ๑๑)
และเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง (ภาพที ๑๒)
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๓

ในครังนัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย ยังโปรดฯ ให้ ชาวมอญบางส่วนไปอยู่ทีเมือง
นนทบุรีและเมืองนครเขือนขันธ์ (พระประแดง) ดูใน พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที ๒ ฉบับ
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) จากต้ นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยา
เทวะวงศ์ วโรปการ พร้ อมคําอธิบายเพิมเติม (กรุ งเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ ใ นพระราชูป ถัมภ์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๘), ๘๔.

๗๙
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ภาพที ๙ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพที ๑๐ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

๘๐
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ภาพที ๑๑ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดสวนมะม่วง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพที ๑๒ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

๘๑
๑.๑.๓ รู ปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอสามโคก
แผนผัง พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ทงหมดทํ
ั
าส่วนฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียม
ไม่เพิมมุม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดอยู่ในแผนผังวงกลม ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดท้ าย
เกาะ เจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีนิยมทําแผนผัง
เจดีย์ลกั ษณะดังกล่าวเป็ นอย่างมาก
ลวดบัวฐาน พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ทงหมดทํ
ั
าลวดบัวฐานคล้ ายคลึงกัน โดย
ประกอบด้ วย ฐานบัวควําสลับกับหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลันกันจํานวน ๒-๓ ชัน ต่อด้ วยชุดลูกแก้ ว
จํานวน ๓ ชันซ้ อนลดหลันทําหน้ าทีรองรับองค์ระฆัง ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ
เจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ และเจดีย์แบบมอญวัดสวนมะม่วง แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบมอญใน
พืนทีนีนิยมทําลวดบัวฐานลักษณะดังกล่าวเป็ นอย่างมาก จนกล่าวได้ ว่าเป็ นแบบมาตรฐานของ
เจดีย์แบบมอญในพืนทีนี (ภาพที ๑๓)
การประดับส่วนฐาน พบว่าตัวอย่างในพืนทีนีมีการประดับปูนปั นลายกลีบ
บัวหงายเหนือหน้ ากระดาน แต่ไม่ใช่ระเบียบทีจะทําอย่างเคร่งครัด และพบว่ามีความนิยมประดับ
ลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียม ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ เป็ นต้ น
องค์ระฆังและยอด พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ทังหมดมีรูปแบบองค์ระฆัง และ
ส่วนยอดคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ องค์ระฆังปากระฆังผายออกเล็กน้ อย ไม่มีไหล่ระฆัง ประดับรัดอก
และบัวคอเสือ ส่วนยอด ประกอบด้ วย ปล้ องไฉนทีต่อขึนมาจากองค์ระฆัง ปั ทมบาท ปลียาว และ
ฉัตร จึงอาจกล่าวได้ วา่ องค์ระฆังและยอดของเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบเดียวกัน
ฐานรองล่างและการประดับเจดีย์บริ วาร พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีนี
ทังหมดนิยมทําฐานเขียงในแผนผังสีเหลียมเป็ นฐานรองล่าง และนิยมประดับเจดีย์บริ วารทีมุมทัง
๔ ของเจดีย์ประธาน อย่างไรก็ดี พบว่าจะมีการประดับด้ วยจํานวนชันทีแตกต่างกัน กล่าวคือ เจดีย์
แบบมอญวัดสวนมะม่วงประดับเจดีย์บริ วาร ๑ ชัน เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะและเจดีย์แบบ
มอญวัดเมตารางค์ประดับเจดีย์บริวาร ๒ ชัน ส่วนเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทองประดับเจดีย์บริ วาร
๓ ชัน
ดังนัน จากการศึกษารูปแบบตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในอําเภอสามโคก
อาจกล่าวได้ วา่ เจดีย์แบบมอญในพืนทีนี มีรูปแบบคล้ ายคลึงกันอย่างมาก จึงจัดเป็ น “เจดีย์แบบ
มอญสกุลช่างสามโคก” มีรูปแบบทีสําคัญคือ ส่วนฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม ส่วน
องค์ระฆังถึงยอดอยู่ในแผนผังวงกลม ทําลวดบัวฐานด้ วยบัวควําสลับหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลัน
กัน ๒-๓ ชัน ต่อด้ วยชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆัง นิยมประดับลายคล้ ายกลีบบัวควําที
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๘๒
มุมฐานแปดเหลียม นิยมทําฐานรองล่างเป็ นฐานเขียงอยู่ในแผนผังสีเหลียม และนิยมประดับเจดีย์
บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน
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ภาพที ๑๓ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก
๑.๒ เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอพระประแดง
๑.๒.๑ ข้ อมู ลเบืองต้ น พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิน ทร์ กล่าวถึงประวัติ
ความเป็ นมาของชาวมอญในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรื อเมืองนครเขือนขันธ์๔
ว่าในราวปี พ.ศ. ๒๓๕๘ มีช าวมอญจํ านวนมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน นํ าโดยสมิงสอดเบา โดย
ส่วนมากเป็ นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ อพยพเข้ ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ านภาลัย ครังนันพระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ ชาวมอญส่วนหนึงไปอยู่ทีเมืองนครเขือนขันธ์
๔

เมืองนครเขือนขันธ์ สร้ างขึนในราวปี พ.ศ. ๒๓๕๖ โดยรับสังของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ า
นภาลัย รัชกาลที ๒ โดยโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงเป็ นแม่กองสร้ างเมืองนครเขือนขันธ์
ต่อจากสมเด็จพระบวรเจ้ า กรมพระราชวังมหาสุรสิงหนาททีทรงสร้ างค้ างไว้ บริ เ วณคลองลัดโพธิ ฝั งซ้ ายแม่นํ า
เจ้ า พระยา โดยการตั ด เอาแขวงกรุ ง เทพมหานครและแขวงเมื อ งสมุ ท รปราการรวมเข้ าด้ วยกั น พร้ อมทั ง
พระราชทานชือว่า เมืองนครเขือนขันธ์ ปั จจุบันคือบริ เ วณอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดูใน พระ
ราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที ๒ ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) จากต้ นฉบั บ
ตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ วโรปการ พร้ อมคําอธิบายเพิมเติม, ๗๒.

๘๓
โดยไปรวมกับชาวมอญกลุ่มพระยาเจ่ง โปรดเกล้ าฯ แต่งตังนายรามัญใหญ่ คือ พระยาปราบ
ปั จจามิตร พระยาสุรเรืองเดช และพระยาสําแดงฤทธิ พร้ อมทังโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างพระอารามไว้
ในเมือง พระราชทานชือว่าวัดทรงธรรม แล้ วจึงโปรดเกล้ าฯ ให้ ตงสมิ
ั งธอมา (บุตรพระยาเจ่ง) เป็ น
พระยานครเขือนขันธ์ผ้ รู ักษาเมือง และตังกรมการพร้ อมทุกตําแหน่ง๕
กล่าวได้ วา่ เมืองนครเขือนขันธ์หรือเมืองพระประแดงมีชาวมอญอยู่อาศัย
มาตังแต่แรกเริ มสร้ างเมือง โดยเป็ นกลุ่มชาวมอญอย่างน้ อย ๒ กลุ่มคือ กลุ่มของพระยาเจ่ง ที
อพยพเข้ ามาอยู่ทีเมืองสามโคกตังแต่สมัยธนบุรี กับกลุม่ ชาวมอญเมืองเมาะตะมะ ทีอพยพเข้ ามา
ใหม่ในสมัยรัชกาลที ๒
๑.๒.๒ ตัวอย่ างเจดีย์แบบมอญทีใช้ ศึกษา จากการสํารวจเจดีย์แบบมอญใน
อําเภอพระประแดง พบหลักฐานจํานวน ๖ องค์ คือ ริ มคลองลัดหลวงฝั งตะวันออกได้ แก่ เจดีย์
แบบมอญวัด อาษาสงคราม เจดีย์ แบบมอญวัด แค และเจดีย์ แบบมอญวัดโมกข์ ส่วนทางฝั ง
ตะวันตกของคลองลัดหลวงได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดกลาง ส่วนหลักฐานทีไม่ได้ ตงอยู
ั ่ติดแม่นําลํา
คลองได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรี ยนอํานวยวิทย์ ตัวอย่าง
เจดีย์เหล่านีน่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เนืองจากมีรูปแบบศิลปะไม่แตกต่างไป
จากเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ดี เนื องจากหลัก ฐานบางองค์ได้ รับ การซ่อมแซมต่อเนืองมา
หลายครัง ในการศึกษาครังนีจึงขอเลือกหลักฐานทีเชือว่าน่าจะได้ รับการซ่อมแซมน้ อยทีสุด หรื อ
ได้ รับ การเปลียนแปลงรูป แบบสถาปั ตยกรรมไม่มากนัก มาใช้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษาครังนี
ดังนันตัวอย่างทีสามารถนํามาใช้ ในการศึกษามีจํานวน ๕ องค์ ได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ
(ภาพที ๑๔) เจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ (ภาพที ๑๕) เจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม
(ภาพที ๑๖) เจดีย์แบบมอญวัดแค (ภาพที ๑๗) และเจดีย์แบบมอญวัดกลาง (ภาพที ๑๘)
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๕

เรืองเดียวกัน, ๗๓-๗๔, ๘๔-๘๕.

๘๔
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ภาพที ๑๔ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพที ๑๕ ตัวอย่า งเจดี ย์ แบบมอญวัด ในโรงเรี ย นอํ านวยวิท ย์ อํ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

๘๕
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ภาพที ๑๖ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพที ๑๗ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดแค อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๘๖
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ภาพที ๑๘ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑.๒.๓ รู ปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอพระประแดง
แผนผัง พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ทังหมดมีฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่
เพิมมุม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดอยู่ในแผนผังวงกลม ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดอาษา
สงคราม เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ เจดีย์แบบมอญวัดแค เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบ
มอญในพืนทีนีนิยมแผนผังเจดีย์ลกั ษณะดังกล่าวเป็ นอย่างมาก
ลวดบัวฐาน พบว่า ตัวอย่างเจดีย์มีลวดบัวฐานค่อนข้ างแตกต่างกัน แต่
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะนิยมทําฐานบัวควําสลับกับหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลันจํานวน ๓ ชัน ตัวอย่าง
ได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม เจดีย์แบบมอญวัดแค เจดีย์แบบมอญวัดกลาง
อย่างไรก็ดี ได้ พบตัวอย่างเจดีย์บางองค์ทําลวดบัวฐานแตกต่างไป คือ
เป็ น "ฐานบัว" (บัวควํา-บัวหงาย) ซ้ อนลดหลัน ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ และ
เจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ ทังนี ยังพบว่าตัวอย่างเจดีย์บางองค์ทําชุดลูกแก้ วรองรับ
องค์ระฆังด้ วยจํานวนทีหลากหลาย ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงครามทําจํานวน ๒
ชัน เจดีย์แบบมอญวัดกลางทําจํานวน ๕ ชัน เป็ นต้ น นอกจากนี ยังพบว่าตัวอย่างเจดีย์บางองค์ทํา
บัวปากระฆังแทนชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดแค

๘๗
การประดับส่วนฐาน พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีนี มีการประดับปูนปั น
ลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน แต่ไม่ใช่ระเบียบทีจะทําอย่างเคร่งครัด และพบว่าไม่นิย ม
ประดับลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียม
องค์ระฆังและยอด พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ทงหมดมี
ั
รูปแบบองค์ระฆังและ
ส่วนยอดคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ องค์ระฆังปากระฆังผายเล็กน้ อย ไม่มีไหล่ระฆัง ประดับรัดอกและ
บัวคอเสือ ส่วนยอด ประกอบด้ วย ปล้ องไฉน ปั ทมบาท ปลียาว และฉัตร จึงอาจกล่าวได้ ว่าส่วน
องค์ระฆังและส่วนยอดของเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบเดียวกัน
ฐานรองล่างและการประดับเจดีย์บริวาร พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีนีมี
ทังกลุ่มที ประดับ เจดีย์บริ วารและไม่ประดับ เจดีย์บริ วาร กลุ่มที ประดับ เจดีย์บริ วาร พบว่า นิย ม
ประดับจํานวน ๑ ชัน ทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ
และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ อนึง สําหรับเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมนัน มีการทํา
ฐานรองล่างขนาดสูงใหญ่และแผนผังสลับซับ ซ้ อนเป็ นอย่างมาก ซึงแตกต่างไปจากเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทยโดยทัวไป๖
ส่วนกลุ่มที ไม่ป ระดับ เจดีย์ บ ริ วาร ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ แบบมอญวัด
อาษาสงคราม เจดีย์แบบมอญวัดแค และเจดีย์แบบมอญวัดกลาง พบว่าตัวอย่างทังหมดจะทํ า
ฐานรองล่างเป็ นฐานเขียงยกพืนอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมไม้ สิบหก โดยมุมทีเพิมเป็ นมุมขนาด
เล็ก ฐานรองล่างลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏในพืนทีศึกษาอืน ๆ จึงกล่าวได้ ว่าเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของตัวอย่างในพืนทีนี
จากการศึก ษารู ปแบบตัวอย่างเจดีย์ แบบมอญในอําเภอพระประแดง
อาจกล่าวได้ วา่ “เจดีย์แบบมอญสกุลช่างพระประแดง” แม้ จะมีรูปแบบส่วนฐานทีค่อนข้ างแตกต่าง
กัน อันแสดงให้ เห็นถึงพลวัตในการสร้ างสรรค์รูปแบบเจดีย์ทีมีอิสระอย่างสูงของสกุลช่างนี แต่ก็
พบว่ามีลกั ษณะทีสําคัญคือ การทําลวดบัวฐานในลักษณะ ๓ ชันซ้ อนลดหลันอย่างเคร่งครัด อัน
แสดงให้ เห็นถึงระเบียบทีเคร่งครัดของเจดีย์แบบมอญสกุลช่างนี และการนิยมทําฐานรองล่างอยูใ่ น
แผนผังสีเหลียมเพิมมุมไม้ สิบหกซึงเป็ นลักษณะเฉพาะทีไม่ปรากฏในพืนทีศึกษาอืน ๆ
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นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบเจดีย์แบบไทยใน
สมัยรัชกาลที ๔ ตัว อย่างเช่น พระสมุทรเจดีย์ เป็ นต้ น ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบ
มอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๔), ๓๐๒-๓๐๓.

๘๘
๑.๒.๔ ข้ อสั งเกตบางประการเกียวกับ รู ป แบบเจดี ย์แบบมอญในพื นที
อําเภอพระประแดง
๑.๒.๔.๑ การทํา "ฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย)" ของเจดีย์แบบมอญ
วัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรี ยนอํานวยวิทย์ จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่าง
เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ มีการทําลวดบัวฐานเป็ น
"ฐานบัว" (บัวควํา-บัวหงาย) (ภาพที ๑๙) ซึงเป็ นลักษณะเฉพาะทีแตกต่างไปตัวอย่างเจดีย์แบบ
มอญในพืนทีนีและในพืนทีศึกษาอืน ๆ ในประเด็นนีจึงขอสืบค้ นแรงบันดาลใจในการทําลวดบัว
ฐานลักษณะดังกล่าว โดยมุ่งพิจารณาจากเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ ที มี ความสําคัญและมี
ประวัติความเป็ นมาค่อนข้ างชัดเจน
เมือตรวจสอบการทํ า ลวดบัวฐานด้ ว ยฐานบัว (บัวควํา-บัว
หงาย) ในตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัยหลังหงสาวดี พบว่า ตัวอย่างเจดีย์แบบ
มอญสมัยหงสาวดีและสมัยหลังหงสาวดีไม่นิยมทําฐานบัวลักษณะดังกล่าว โดยจะนิยมทําลวดบัว
ฐานด้ วยบัวควํา ลวดบัวลูกแก้ ว และหน้ ากระดานเอียงลาด ซ้ อนลดหลันเพือให้ ฐานมีความเอียง
ลาด ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง สมัยหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน สมัยหลังหงสาวดี เป็ นต้ น จึง
อาจกล่าวได้ วา่ การทําฐานบัวไม่ใช่ระเบียบลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัย
หลังหงสาวดี
และเมือตรวจสอบการทําลวดบัวฐานด้ วยฐานบัว (บัวควํา-บัว
หงาย) ในตัวอย่างเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุก ามและสมัยหลังพุกาม (อมรปุระ-มัณฑเล) พบว่า
ทังตัวอย่างเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกามและสมัยหลังพุกามไม่นิยมทําฐานบัวลักษณะดังกล่าว
โดยจะนิยมทําฐานบัวลูกแก้ วทีมีท้องไม้ กว้ างจํานวน ๓ ชันซ้ อนลดหลันกัน ฐานนันอยู่ในแผนผัง
สีเหลียมเพิมมุมโดยมุมทีเพิมจะมีขนาดเล็ก โดยในสมัยพุกามจะนิยมเจาะช่องสีเหลียมตรงกลาง
ท้ องไม้ ส่วนในสมัยหลังพุกามจะไม่นิยมเจาะช่องดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง สมัยพุกาม
เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ เป็ นต้ น๗ จึงอาจกล่าวได้ วา่ ถึงแม้ เจดีย์แบบพม่าแท้ ทังในสมัยพุกาม
และสมัยหลังพุกาม (อมรปุระ-มัณฑเล) จะนิยมทําฐานบัว แต่ฐานบัวดังกล่าวมีรูปแบบแตกต่างไป
จากฐานบัวของเจดีย์ แบบมอญวัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรี ยนอํานวยวิทย์อย่าง
ชัดเจน
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เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ ในศิ ลปะพม่ ามอญ: พั ฒนาการทางด้ านรู ปแบบตังแต่ ศิ ลปะศรี
เกษตรถึงมัณฑเล, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๘๕, ๑๒๔-๑๒๕.

๘๙
อย่างไรก็ดี เมือตรวจสอบการทําลวดบัวฐานด้ วยฐานบัว (บัว
ควํา-บัวหงาย) ในเจดีย์ แบบไทย พบว่า เจดีย์ แ บบไทยนิ ย มทํ าฐานบัว ลัก ษณะดังกล่าวเป็ น
องค์ประกอบสําคัญของลวดบัวฐานเป็ นปกติ โดยฐานบัวของเจดีย์แบบไทยยังนิยมประดับลวดบัว
คาดบนท้ องไม้ ทําให้ เกิดฐานบัวแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ฐานบัวลูกฟั ก ฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ เป็ น
ต้ น จึงอาจกล่าวได้ วา่ การทําลวดบัวฐานด้ วยฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย) เป็ นระเบียบทีนิยมอย่าง
มากในเจดีย์แบบไทย
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าการทําฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย) ของ
เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจ
มาจากฐานบัวของเจดีย์แบบไทย
เมือพิจารณาประวัติความเป็ นมาของวัดทรงธรรมฯ พบว่าวัด
ทรงธรรมฯ เป็ นพระอารามหลวงสําคัญทีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยโปรดเกล้ าฯ ให้
สร้ างขึน๘ ดังนันเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ จึงเป็ นงานฝี มือช่างหลวงทีน่าจะช่างเป็ นชาวไทย
อนึง เนืองจากลักษณะเจดีย์ตงแต่
ั สว่ นองค์ระฆังถึงส่วนยอดมีลกั ษณะคล้ ายเจดีย์แบบมอญอย่าง
ชัดเจน จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีช่างชาวมอญร่วมสร้ างเจดีย์องค์นีด้ วย จากประวัติความเป็ นมา
ดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าการทําฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย) ทีเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ อาจจะ
เป็ นฝี มือของช่างหลวงชาวไทยทีร่วมสร้ างเจดีย์องค์นี
เหตุผลทีช่างผู้สร้ างเจดีย์ทํา "ฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย)" แทน
“บัวควํา” ทีนิยมใช้ ในเจดีย์แบบมอญนัน สันนิษฐานว่าเนืองจากเจดีย์องค์นีตังอยู่บนฐานรองล่างที
สูงและใหญ่มาก ช่างผู้สร้ างจึงจําเป็ นต้ องทําส่วนฐานเจดีย์ให้ ยืดสูงขึน เพือให้ องค์เจดีย์มีความ
โดดเด่น เหมาะสมกับฐานรองล่างดังกล่าว ด้ วยการเลือกทําฐานบัวควํา-บัวหงายที มีความสูง
มากกว่าฐานบัวควํา ทังนี สังเกตได้ จากมีการทําฐานบัวในแผนผังวงกลม ๒ ชันซ้ อนลดหลันเป็ น
ฐานรองล่างขององค์เจดีย์อีกชันหนึง ซึงแสดงให้ เห็นถึงความพยายามทีจะเพิมความสูงให้ กับองค์
เจดีย์ (ภาพที ๑๙)
รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี วิเคราะห์เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรม
ฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรี ย นอํานวยวิท ย์ ว่า ลัก ษณะที สําคัญที สุดของเจดีย์ แบบมอญใน
โรงเรียนอํานวยวิทย์และเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ คือการเปลียนบัวควํา ๓ ชันทีคล้ ายบัวถลา
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พระราชพงศาวดารกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาลที ๒ ฉบั บเจ้ าพระยาทิ พ ากรวงศ์ (ขํ า
บุนนาค) จากต้ นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ วโรปการ พร้ อม
คําอธิบายเพิมเติม, ๗๓-๗๔, ๘๔-๘๕.

๙๐
ให้ กลายเป็ นฐานบัวจํานวน ๓ ชันในแผนผังแปดเหลียม การเปลียนแปลงดังกล่าวทําให้ เจดีย์ใน
กลุม่ นีค่อนข้ างยืดสูงกว่าเจดีย์แบบมอญแบบอืน ๆ ทางภาคกลางของประเทศไทย๙
ต่อประเด็นนี ผู้ศึกษามีความเห็นเพิมเติมว่า การทีเจดีย์แบบ
มอญวัดทรงธรรมฯ ทําฐานให้ ยืดสูงดังกล่าวนัน น่าจะเนืองจากเจดีย์องค์นีตังอยู่บนฐานรองล่างที
สูงและใหญ่มาก ช่างผู้สร้ างจึงจําเป็ นต้ องทําส่วนฐานเจดีย์ให้ สงู ขึน เพือให้ องค์เจดีย์มีความโดด
เด่นเหมาะสมกับฐานรองล่างทีสูงและใหญ่นนั ดังทีได้ วิเคราะห์ไปแล้ วข้ างต้ น
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ภาพที ๑๙ ลวดบัวฐานแบบฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย) และการทําฐานบัวในแผนผังวงกลมรองรับ
องค์เจดีย์ ของเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง
๑.๒.๔.๒ การทําฐานรองล่ างในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมขนาดเล็ก
ของเจดีย์แบบมอญในอําเภอพระประแดง จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเจดีย์ทังหมดที
ไม่ประดับเจดีย์บริวาร ทําฐานรองล่างเป็ นฐานเขียงอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมไม้ สิบหก โดยมุม
ทีเพิมเป็ นมุมขนาดเล็ก ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม เจดีย์แบบมอญวัดกลาง
และเจดีย์แบบมอญวัดแค (ภาพที ๒๐)
เมือพิจารณาเปรียบเทียบฐานรองล่างดังกล่าว กับฐานรองล่าง
ของตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีศึกษาอืน ๆ พบว่ามีลกั ษณะแตกต่างไปจากตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีศึกษา
๙

เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๘๘.

๙๑
อืน ๆ ทีนิยมทําเป็ นฐานเขียงอยู่ในแผนผังสีเหลียมจัตรุ ัสไม่เพิมมุม ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัด
เมตารางค์ อําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม เป็ นต้ น
จึงอาจกล่าวได้ วา่ การทําฐานรองล่างเป็ นฐานเขียงอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมไม้ สิบหกนัน เป็ น
ลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญสกุลช่างพระประแดง
การทํ า ฐานรองล่า งลัก ษณะดัง กล่ า ว สัน นิ ษ ฐานว่ า อาจ
เนืองจากเจดีย์กลุม่ นีไม่มีการประดับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน หากทําฐานรองล่าง
ในแผนผังสีเหลียมจะทําให้ เหลือพืนทีทีมุมทัง ๔ ดังนันช่างผู้สร้ างจึงน่าจะออกแบบให้ ลดพืนทีที
มุมทัง ๔ นัน เพือให้ แผนผังฐานรองล่างมีความสอดคล้ องกับแผนผังของส่วนฐานเจดีย์ทีอยู่ในรูป
แปดเหลียมไม่เพิมมุม อนึง การทีช่างผู้สร้ างเลือกทีจะทําเพิมมุมขนาดเล็กดังกล่าวนัน สันนิษฐาน
ว่าอาจได้ รับแรงบันดาลใจมาจากการเพิมมุมในเจดีย์แบบไทยเข้ าไปผสมผสาน
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ภาพที ๒๐ ฐานรองล่างในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมสิบหก เจดีย์แบบมอญวัดแค อําเภอพระประแดง
๑.๓ เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด
๑.๓.๑ ข้ อมู ลเบืองต้ น พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิน ทร์ กล่าวถึงประวัติ
ความเป็ นมาของชาวมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่าในสมัยกรุงธนบุรีมีชาวมอญกลุ่ม
ใหญ่นําโดยพระยาเจ่ง พระยากลางเมือง ตละเสียง และตละเกล็บ ซึงส่วนใหญ่มาจากเมืองเมาะ
ตะมะ อพยพเข้ ามาพึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี ครังนันพระองค์โปรดเกล้ าฯ

๙๒
ให้ ชาวมอญส่วนหนึงไปตังบ้ านเรือนอยู่ทีเมืองนนทบุรี๑๐ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาล
ที ๒ ได้ มีชาวมอญประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน อพยพเข้ ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ านภาลัยอีกครัง นําโดยสมิงสอดเบาโดยส่วนมากเป็ นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ
ครังนันพระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ สว่ นหนึงตังไปบ้ านเรือนอยู่ทีเมืองนนทบุรีอีกเช่นกัน๑๑
กล่าวได้ วา่ ชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอยู่ทีเมืองนนทบุรีนี น่าจะตังถินฐาน
อยู่บริเวณริมสองฝั งแม่นําเจ้ าพระยาในอําเภอปากเกร็ด ดังปรากฏชุมชนชาวมอญจํานวนมากใน
บริเวณดังกล่าวในปั จจุบนั จนอาจกล่าวได้ วา่ ชุมชนชาวมอญอําเภอปากเกร็ดเป็ นแหล่งทีอยู่อาศัย
ของชาวมอญทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึงในภาคกลางประเทศไทย
๑.๓.๒ ตัวอย่ างเจดีย์แบบมอญทีใช้ ศึกษา จากการสํารวจเจดีย์แบบมอญใน
อําเภอปากเกร็ ดทีสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ พบหลักฐานจํานวน ๕
องค์คือ เจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ เจดีย์แบบมอญวัดบางจาก เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกา
วาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) และเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (องค์ริมนํา) ตัวอย่างเจดีย์
เหล่านีน่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เนืองจากมีรูปแบบศิลปะไม่แตกต่างไปจาก
เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เนืองด้ วยหลักฐานบางองค์ได้ รับการซ่อมแซมต่อเนืองมา
หลายครัง ในการศึกษาครังนีจึงขอเลือกหลักฐานทีเชือว่าน่าจะได้ รับการซ่อมแซมน้ อยทีสุด หรื อ
ได้ รับการเปลียนแปลงรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมไม่มากนักมาใช้ การศึกษา มีจํานวน ๓ องค์ ได้ แก่
เจดีย์แบบมอญวัดบางจาก (ภาพที ๒๑) เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์)
(ภาพที ๒๒) และเจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ (ภาพที ๒๓) นอกจากนี ในการศึกษาครังนีจะขอ
นําเจดีย์แบบมอญวัดชมภูเวก (ภาพที ๒๔) ซึงอยู่ในเขตพืนทีอําเภอเมืองนนทบุรีมาเข้ าร่วมศึกษา
ด้ วย เนืองจากเป็ นตัวอย่างทีมีความสําคัญและตังอยู่ติดกับพืนทีอําเภอปากเกร็ด เพือให้ การศึกษา
มีความสมบูรณ์มากยิงขึน
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๑๐

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรื องไทยรบพม่ า, ๔๕๗.
ในครังนันให้ ชาวมอญบางส่วนไปอยู่ทีเมืองสามโคกและเมืองนครเขือนขันธ์ (พระประแดง) ดูใน
พระราชพงศาวดารกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาลที ๒ ฉบั บเจ้ าพระยาทิ พ ากรวงศ์ (ขํ า บุ น นาค) จาก
ต้ น ฉบั บตั ว เขี ย นของสมเด็ จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ ว โรปการ พร้ อมคํ าอธิ บาย
เพิมเติม, ๘๔.
๑๑

๙๓
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ภาพที ๒๑ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดบางจาก อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพที ๒๒ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๙๔
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ภาพที ๒๓ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทีมา: พิศาล บุญผูก, วัดในอําเภอปากเกร็ด, ปรับปรุงแก้ ไขครังที ๑ (นนทบุรี: โครงการเผยแพร่
ผลงานบริการวิชาการแก่สงั คม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓),
๑๒๙.

ภาพที ๒๔ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดชมภูเวก อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๙๕
๑.๓.๓ รู ปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด
แผนผัง พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ ใ นพืนที นี นิ ย มทํ าฐานอยู่ใ นแผนผังแปด
เหลียมไม่เพิมมุม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดอยู่ในแผนผังวงกลม ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญ
วัดชมภูเวก เจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ และเจดีย์แบบมอญวัดบางจาก อย่างไรก็ดี พบว่าที
เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) มีการทําฐานอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิม
มุมขนาดใหญ่ ซึงนับเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์องค์นีในภาคกลางประเทศไทย สําหรับส่วนองค์
ระฆังและส่วนยอดของตัวอย่างทังหมดนันอยู่ในแผนผังวงกลม
ลวดบัวฐาน พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ใ นพืนที นี ทําลวดบัวฐานแตกต่างกัน
หลายลัก ษณะ กล่าวคือ เจดีย์ แบบมอญวัดชมภูเ วกทํ า ฐานบัวควําสลับ ลวดบัวลูก แก้ ว ซ้ อ น
ลดหลันจํานวน ๓ ชัน เจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือทําฐานบัวควําสลับลูกแก้ ว ซ้ อนลดหลัน
จํานวน ๒ ชัน ส่วนเจดีย์แบบมอญวัดบางจากทํ า ฐานบัวควําและหน้ ากระดานจํ านวน ๑ ชัน
นอกจากนี ยังพบว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) มีการทํา
ลวดบัวฐานเป็ นแบบคล้ ายเจดีย์ชเวดากอง ซึงเป็ นลักษณะเฉพาะทีแตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญ
องค์อืน ๆ ในพืนทีนีและในพืนทีศึกษาอืน ๆ
การประดับ ส่วนฐาน พบว่าตัวอย่างเจดีย์ ในพื นที นีมีความนิย มในการ
ประดับปูนปั นลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ
เจดีย์แบบมอญวัดบางจาก และพบว่ามีการประดับลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียม แต่
ไม่ใช่ระเบียบทีทําอย่างเคร่งครัด
องค์ระฆังและยอด พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ทังหมดมีรูปแบบองค์ระฆังและ
ส่วนยอดคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ องค์ระฆังมีปากระฆังผายเล็กน้ อยและไม่มีไหล่ระฆัง ประดับลาย
รัดอกและบัวคอเสือ ส่วนยอด ประกอบด้ วย ปล้ องไฉน ปั ทมบาท ปลียาว และฉัตร อาจกล่าวได้ ว่า
ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดของเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบเดียวกัน
ฐานรองล่างและการประดับ เจดีย์ บ ริ วาร พบว่า ตัวอย่า งเจดี ย์ เ กื อ บ
ทังหมดในพืนทีนีทําฐานรองล่างเป็ นฐานเขียงอยู่ในแผนผังสีเหลียม ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญ
วัดบางจาก เป็ นต้ น นอกจากนี ยังพบว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดปรมัย ยิก าวาสฯ มีก ารทํ า
ฐานรองล่างขนาดสูงใหญ่ ซึงนับเป็ นรูปแบบเฉพาะของเจดีย์องค์นีทีแตกต่างไปจากทีนิยมในพืนที
นีและในพืนทีศึกษาอืน ๆ ส่วนการประดับเจดีย์บริวารนันพบว่าตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีนีนิยมประดับ
เจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน โดยจะนิยมประดับบนฐานรองล่างเดียวกับเจดีย์ประธาน
ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดบางจาก เจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ เป็ นต้ น
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๙๖
จากการศึกษารูปแบบตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ ด
อาจกล่าวได้ ว่า เจดีย์ แบบมอญในพืนทีนี มีก ารทํ าลวดบัวฐานที แตกต่างหลากหลายมากที สุด
แสดงให้ เห็นถึงพลวัตในการสร้ างสรรค์รูปแบบส่วนฐานของเจดีย์ทีมีอิสระสูงมากกว่าพืนทีศึกษา
อืน ๆ ดังนันจึงไม่อาจหาลักษณะร่วมทีชัดเจนจากเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีได้
๑.๓.๔ ข้ อสั งเกตบางประการเกียวกั บ รู ป แบบเจดี ย์ แบบมอญในพืนที
อําเภอปากเกร็ด
๑.๓.๔.๑ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดบางจาก เป็ นทีน่าสนใจ
ว่าในพืนทีอําเภอปากเกร็ดปรากฏเจดีย์แบบมอญวัดบางจากทําฐานบัวควําจํ านวน ๑ ชัน ซึง
ลักษณะดังกล่าวเป็ นทีนิยมมากเฉพาะในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
เมือพิจ ารณาเปรี ยบเทียบลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัด
บางจาก กับเจดีย์แบบมอญในพื นที อําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม พบว่า แม้ จะทําฐานบัวควํา
จํานวน ๑ ชันเช่นเดียวกัน แต่เจดีย์แบบมอญวัดบางจากไม่ปรากฏการทําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่คาด
บนท้ องไม้ อย่างทีนิยมในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม แสดงให้ เห็นว่าลวดบัวฐานของเจดีย์
แบบมอญวัดบางจากไม่น่าจะสัมพันธ์กบั เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม แต่
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ขนจากช่
ึ
างในพืนทีนี
อนึง ถึงแม้ เจดีย์แบบมอญวัดบางจากจะไม่ทําลวดบัวลูกแก้ ว
อกไก่คาดบนท้ องไม้ แต่ก็พบว่ามีการทําชันหน้ ากระดานทีประดับด้ วยลายปูนปั นรูปกลีบบัวหงาย
ซ้ อนลดหลันจํานวน ๓ ชันเหนือฐานบัวควํา ลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจเนืองจากการทํา
ฐานบัวควําเพียงชันเดียวนันทําให้ ฐานเจดีย์เตียเกินไป ช่างผู้สร้ างจึงต้ องเสริ มฐานให้ สงู ขึนด้ วย
การทําชันหน้ ากระดานประดับลายปูนปั นดังกล่าว
แนวความคิดดังกล่าวน่าจะมีความคล้ ายคลึงกับ ทีปรากฏใน
พืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ที นิยมทําฐานบัวควําเพียงชันเดียวเช่นกัน จึงมีการทํา
ลวดบัวลูกแก้ วอกไก่คาดบนท้ องไม้ เพือเสริมความสูงให้ กบั ส่วนฐาน
๑.๓.๔.๒ รู ป แบบเจดี ย์ แบบมอญวั ด ปรมั ย ยิก าวาสฯ (พระมหา
รามัญเจดีย์) แรงบันดาลใจจากเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่ างกุ้ง จากการศึกษาทีผ่านมา นภสร
หงสเกาละ วิเคราะห์วา่ เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) น่าจะเป็ นเจดีย์ที
จําลองโดยตรงมาจากเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยไม่ใช่เจดีย์ทีเกิดขึนโดย
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๙๗
การสืบทอดรูปแบบผ่านทางสายวิวฒ
ั นาการของเจดีย์๑๒ ทังนี รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี วิเคราะห์วา่
เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ มีรูปแบบคล้ ายคลึงกับเจดีย์ชเวดากองหลายประการคือ การ
ทําฐานรองล่างด้ วยลวดบัวแบบพม่าแท้ เป็ นฐานทีมีลกู แก้ ว ๒ เส้ นคาดบนท้ องไม้ กึงกลางท้ องไม้
มีการเจาะช่อง เหนือหน้ ากระดานบนมีแถวกลีบบัว การทําลวดบัวฐานคล้ ายเจดีย์ชเวดากอง มี
ลักษณะเป็ นฐานเพิมมุมไม้ ยีสิบ ฐานชันล่างประกอบด้ วยท้ องไม้ ต่างระดับมีลกู แก้ วคาด ๒ เส้ น
ฐานชันบนมีลกู แก้ วคาด ๑ เส้ น ซึงลักษณะดังกล่าวแตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยโดยทัวไป ทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล๑๓
ต่อประเด็น นี ผู้ศึกษามีความเห็น สอดคล้ องกัน อย่างไรก็ดี ผู้
ศึกษามีความเห็นเพิมเติมว่า รูปแบบของเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ยังมีความแตกต่างกับ
เจดีย์ ชเวดากองหลายประการ ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวความคิดของช่างผู้สร้ างเจดีย์ กล่าวคือ
แผนผังฐาน พบว่ามีการทําเพิมมุมจํานวนไม่เท่ากัน โดยเจดีย์
แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ เพิมมุมจํานวนเพียง ๒๐ มุม (ภาพที ๒๕) ส่วนเจดีย์ชเวดากองเพิม
มุมด้ วยจํานวนมากถึง ๓๖ มุม (ภาพที ๒๖) และเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ไม่ทําฐานชัน
บนในแผนผังแปดเหลียมเพิมมุมอย่างเจดีย์ช เวดากอง แต่ทํ าอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิ มมุมใน
จํานวนเดียวกับฐานชันล่าง ลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจเนืองจากต้ องการลดทอนความ
สลับซับซ้ อนของแผนผังฐานให้ มีความเรียบง่ายขึน เพือให้ สะดวกในการก่อสร้ างและเหมาะสมกับ
ขนาดของเจดีย์ ส่วนการไม่ทําฐานชันบนในแผนผังแปดเหลียมเพิมมุมอย่างเจดีย์ชเวดากอง แต่
กลับทําฐานชันบนอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมเช่นเดียวกับฐานชันล่างนัน สันนิษฐานว่าอาจเกิด
จากการนําแนวความคิดในการทําเจดีย์สีเหลียมเพิมมุมแบบไทยเข้ าไปผสมผสานตามความคุ้นชิน
เพือให้ ฐานชันบนมีรูปแบบสอดรับกับฐานชันล่าง
ลวดบัว ฐาน พบว่า มี ลัก ษณะที แตกต่า งกั น หลายประการ
กล่าวคือ ฐานชันล่างของเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ไม่มีบัวควําปิ ดบนหน้ ากระดานบน
(ภาพที ๒๕) ซึงลักษณะดังกล่าวปรากฏทีเจดีย์ชเวดากอง ฐานชันบนของเจดีย์แบบมอญวัดปร
มัยยิกาวาสฯ เป็ นชันหน้ ากระดานเอียงลาดทีคาดด้ วยลวดบัวลูกแก้ วบนท้ องไม้ ตา่ งระดับและมีชนั
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๑๒

นภสร หงสเกาละ, “เจดีย์ประธานแบบมอญ-พม่า วัดปรมัยยิกาวาส อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี” (สารนิ พ นธ์ ป ริ ญญาบัณฑิ ต สาขาประวัติ ศ าสตร์ ศิ ลปะ คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ลปากร,
๒๕๔๘), ๒๔-๒๕.
๑๓
เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๓๑๐๓๑๒.

๙๘
หน้ ากระดานบนปิ ด ในขณะทีเจดีย์ชเวดากองเป็ นฐานบัวควําทีคาดด้ วยลวดบัวลูกแก้ วและมีฐาน
บัวควําปิ ดบนอีกชันหนึง และเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ทําชุดลูกแก้ ว ๔ ชันซ้ อนลดหลัน
รองรับองค์ระฆัง ในขณะทีเจดีย์ชเวดากองเป็ นชุดฐานเขียงซ้ อนลดหลัน ๕ ชัน (ภาพที ๒๖)
ส่วนรองรับองค์ระฆัง พบว่า เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ
ทําชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง ซึงแตกต่างไปจากเจดีย์ชเวดากองทีทําเป็ นชุดฐานเขียง ลักษณะ
ดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการทีช่างผู้ก่อสร้ างเจดีย์องค์นี ซึงน่าจะเป็ นช่างหลวงทีเป็ น
ช่างชาวไทยนัน มีความคุ้นชินกับการทําชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง ซึงเป็ นองค์ประกอบหนึงใน
เจดีย์ทรงระฆังแบบไทย มากกว่าชุดฐานเขียงรองรับองค์ระฆังอย่างทีนิยมในเจดีย์แบบมอญ จึง
เลือกปรับเปลียนส่วนรองรับองค์ระฆังดังกล่าวไปตามความคุ้น เคยของตน โดยทํ าชุดลูก แก้ ว
จํานวน ๔ ชัน ซึงน่าจะปรับเปลียนมาจากเจดีย์ ชเวดากองทีทําฐานเขีย งจํานวน ๕ ชันเพือให้ มี
ความเหมาะสมกับสัดส่วนของเจดีย์ การทําชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆังของเจดีย์แบบมอญวัดปร
มัยยิกาวาสฯ ดังกล่าว สันนิษฐานอาจจะแตกต่างไปจากของเจดีย์แบบมอญในพืนทีศึกษาอืน ๆ ที
นิยมทําชุดลูก แก้ วรอบรับ องค์ระฆังจํ านวน ๓ ชัน ซึงน่าจะได้ รับแรงบัน ดาลใจมาจากเจดีย์สเุ ล
พร้ อมชุดลวดบัวฐานและแผนผังฐาน
ฐานรองล่าง (ภาพที ๒๗) พบว่า ถึงแม้ จะมีแนวคิดการเจาะ
ช่องท้ องไม้ เช่นเดียวกัน แต่เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ก็ทําเพียงปั นปูนเป็ นกรอบสีเหลียม
ให้ ดคู ล้ ายช่องกระจก ในขณะทีเจดีย์ชเวดากองเจาะช่องและประดับกระจกจริ ง และถึงแม้ จะมี
แนวคิดในการทําแถวกลีบบัวเหนือหน้ ากระดานบน แต่เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ทําเป็ น
กรอบวงกลีบบัวทีเรียงตัวในลักษณะสานซ้ อนกัน ให้ ดคู ล้ ายการประดับกลีบบัว ในขณะทีเจดีย์ชเว
ดากองทํากลีบบัวเรียงกันในลักษณะแยกแต่ละกลีบ ลักษณะทีแตกต่างกันดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึง
การเลือกรับปรับเปลียนรูปแบบศิลปะไปตามเงือนไขและความต้ องการของช่างผู้สร้ างเจดีย์
ดังนัน จึงกล่าวได้ ว่าถึงแม้ เจดีย์แบบมอญวัดปรมัย ยิกาวาสฯ
จะมีรูปแบบคล้ ายคลึงกับ เจดีย์ชเวดากอง อัน แสดงให้ เห็นว่าน่าจะได้ รับ แรงบันดาลใจมาจาก
เจดีย์ชเวดากองโดยตรงก็ตาม แต่กพ็ บว่ามีลกั ษณะหลายประการทีแตกต่างกัน ซึงแสดงให้ เห็นว่า
ช่างผู้สร้ างเจดีย์ไม่ได้ สร้ างจําลองเจดีย์ในลักษณะถ่ายแบบให้ เหมือนต้ นแบบทุกประการ แต่ได้ มี
การเลือกรับปรับเปลียนรูปแบบไป การเลือกรับปรับเปลียนดังกล่าวเป็ นไปในลักษณะ "ลดทอน
ความซับซ้ อนและรายละเอียดของฐานรองล่าง แผนผังฐาน และลวดบัวฐาน" โดยสันนิษฐานว่า
อาจเพือให้ เหมาะสมกับขนาดองค์เจดีย์ทีมีขนาดเล็กกว่าต้ นแบบ และอาจเพือให้ สะดวกในการ
ก่อสร้ าง
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ภาพที ๒๕ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด

ภาพที ๒๖ ลวดบัวฐานของเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ทีเป็ นเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี

๑๐๐
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ภาพที ๒๗ ฐานรองล่างลักษณะสูงใหญ่ของเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด
๑.๔ เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
๑.๔.๑ ข้ อมูลเบืองต้ น จากการศึกษาทีผ่านมา รศ. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์
ได้ ศกึ ษาประวัติศาสตร์ท้องถินบริเวณลุม่ นําแม่กลองในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม พบว่า
อาจจะมีชาวมอญอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยตังแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง๑๔ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที
๒๔ ซึงตรงกับสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นของไทย เมือชาวมอญกลุ่มหนึงได้
อพยพเข้ ามาในไทยทางด่านเจดีย์สามองค์ ทางการไทยได้ จัดให้ อยู่อาศัยเป็ นหมู่บ้านหน้ าด่าน
บริเวณแม่นําแควน้ อยและแควใหญ่ในเมืองกาญจนบุรี ต่อมาได้ ยกหมู่บ้านหน้ าด่านเหล่านันขึน
เป็ นเมือง ได้ แก่ เมืองสิงห์ เมืองลุม่ สุ่ม เมืองท่าตะกัว เมืองไทรโยค เมืองท่าขนุน เมืองทองผาภูมิ
๑๔

หลักฐานทีสนับสนุนคือคัมภี ร์ใบลานจารึกภาษามอญโบราณทีจารึกไว้ ว่าคัมภี ร์ฉบับนีได้ เขียน
ขึนทีวัดม่ว งเมือปี พ.ศ. ๒๑๘๑ ตรงกับรั ชสมัยสมเด็จพระเจ้ าปราสาททองแห่งกรุ งศรี อยุธ ยา (ปี พ.ศ. ๒๑๗๓๒๑๘๘) ซึงสอดคล้ องกับคําบอกเล่าของชาวมอญบ้ านม่วง ทีเชือว่าบ้ านม่วงเกิดจากบรรพบุรุษรุ่ นแรกทีอพยพ
มาจากพม่าในสมัยอยุธยาราวรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร โดยติดตามพระมหาเถรคันฉ่องซึงเป็ นพระสงฆ์ เชือสาย
มอญเข้ ามาตังถินฐานอยู่ริมแม่นําแม่กลอง ให้ ชือหมู่บ้านเหมือนชือเดิมในเมือ งมอญว่า "บ้ านม่วง" และตังวัด
ประจําหมู่บ้านว่า "วัดม่วง" ดูใน สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ , “ประวัติศาสตร์ ท้องถินลุ่มนําแม่กลอง: ศึกษากรณี
ชุม ชนมอญบ้ านม่ ว ง อํ า เภอบ้ า นโป่ ง จัง หวั ด ราชบุรี , ” ใน ลุ่ มนํ าแม่ ก ลอง: พั ฒ นาการทางสั งคมและ
วัฒนธรรม, ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖), ๗๔-๑๑๒.

๑๐๑
และเมืองท่ากระดาน เรียกว่า "รามัญ ๗ เมือง"๑๕ ชาวมอญกลุ่มนีทําหน้ าทีลาดตะเวนสืบข่าวการ
เคลือนไหวของพม่าทีจะยกทัพเข้ ามาตีไทย โดยขึนตรงต่อเมืองกาญจนบุรี๑๖
ต่อมาในราวสมัย รัช กาลที ๒-๓ แห่งกรุ งรัตนโกสิน ทร์ เมือไทยปลอด
สงครามจากพม่าแล้ ว ชาวมอญกลุ่มนีจึงได้ อยู่อาศัย กันตามปกติ แต่เ นืองจากภูมิประเทศของ
เมืองหน้ าด่านรามัญ ๗ เมืองนันเป็ นพืนทีกันดารเป็ นป่ าทึบและภูเขาสูงทําไร่นาไม่ได้ ผล ทําให้
อัตคัดขัดสนมาก ชาวมอญทัง ๗ หัวเมืองจึงพากันอพยพลงมาตังบ้ านเรือนอยู่ริมแม่นําแม่กลองใน
บริ เวณบ้ านโป่ งลงมาถึงบ้ านโพธารามอันเป็ นพืนทีอุดมสมบูรณ์กว่า ชุมชนชาวมอญเหล่านี ได้
จัดตังวัดขึนในชุมชนของตน โดยมีศนู ย์กลางอยู่ทีบ้ านคงคาและมีวดั คงคารามเป็ นวัดกลางของ
หมูบ่ ้ าน ยกเว้ นกลุม่ ชาวมอญจากเมืองทองผาภูมิทีไปตังบ้ านเรือนอยู่บริเวณใต้ วดั ใหญ่นครชุมน์๑๗
ปั จจุบันยังปรากฏชุมชนชาวมอญตังอยู่ริมแม่นําแม่กลองตังแต่อําเภอ
บ้ านโป่ งถึงอําเภอโพธารามเป็ นจํานวนมาก จากการสํารวจชุมชนชาวมอญเหล่านีพบวัดในชุมชน
ชาวมอญดังนี บนฝั งตะวันออกของแม่นําแม่กลองได้ แก่ วัดบ้ านโป่ ง วัดตาผา วัดใหญ่นครชุมน์ วัด
หัวหิน วัดบ้ านหม้ อ วัดป่ าไผ่ วัดคงคาราม และวัดไทรอารี รักษ์ ส่วนบนฝั งตะวันตกได้ แก่ วัดม่วง
วัดเกาะ วัดบัวงาม วัดม่วงราษฎร์ศรัทธา วัดมะขาม วัดโพธิ โสภาราม และวัดตาล
๑.๔.๒ ตัวอย่ างเจดีย์ทีใช้ ศึกษา จากการสํารวจเจดีย์แบบมอญในอําเภอบ้ าน
โป่ งและอําเภอโพธารามทีสัน นิษ ฐานว่ามีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ พบหลัก ฐาน
จํานวนมากถึง ๒๑ องค์คือ กลุม่ ทางฝั งตะวันออกของแม่นําแม่กลองได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดบ้ าน
โป่ ง เจดีย์แบบมอญวัดใหญ่นครชุมน์ เจดีย์แบบมอญหัวหินองค์หมายเลข ๑-๒ เจดีย์แบบมอญวัด
บ้ านหม้ อ และเจดีย์แบบมอญวัดคงคารามองค์หมายเลข ๑-๗ ส่วนกลุม่ ทางฝั งตะวันตกของแม่นํา
แม่กลองได้ แก่ เจดีย์ แบบมอญวัดตาล เจดีย์แบบมอญวัดมะขาม เจดีย์แบบมอญวัดม่วง เจดีย์
แบบมอญวัดบัวงาม เจดีย์แบบมอญวัดเกาะ และเจดีย์แบบมอญวัดม่วงราษฎร์ศรัทธา และกลุ่มที
ไม่ได้ ตงติ
ั ดริมแม่นําแม่กลองได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดดอนกระเบือง เจดีย์แบบมอญชัยรัตน์ และ
เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน ตัวอย่างเจดีย์เหล่านีน่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
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๑๕

โสภณ นิ ไ ชยโยค, "ผู้ว่า ราชการรามัญ ๗ เมื อง บรรพชนต้ นตระกูลของชาวรามัญในจังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี," ใน มอญในแผ่ นดินสยาม, มนธิรา ราโท และขนิษฐา คันธะวิชัย, บรรณาธิ การ (กรุ งเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๑๓๗-๑๖๐.
๑๖
สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, หนังสือชุดประเทศเพือนบ้ านของไทยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ๒๕๔๑), ๑๕๒.
๑๗
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ , “ประวัติศาสตร์ ท้องถินลุ่มนําแม่กลอง: ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้ าน
ม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่มนําแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๘๖-๙๐.

๑๐๒
เนืองจากมีรูปแบบศิลปะไม่แตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายุอยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ดี เนื องด้ วยหลักฐานบางองค์ได้ รับ การซ่อมแซมต่อเนืองมา
หลายครัง ในการศึกษาครังนีจึงขอเลือกหลักฐานทีเชือว่าน่าจะได้ รับการซ่อมแซมน้ อยทีสุด หรื อ
ได้ รับการเปลียนแปลงรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมไม่มากนักมาใช้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษาครังนี
ดังนัน ตัวอย่างทีนํามาใช้ ศกึ ษาครังนีมีจํานวน ๑๓ องค์ ได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์
หมายเลข ๑-๗ (ภาพที ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑) เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน (ภาพที ๓๒) เจดีย์
แบบมอญวัดใหญ่นครชุมน์ เจดีย์แบบมอญวัดตาล เจดีย์แบบมอญวัดบ้ านหม้ อ เจดีย์แบบมอญ
วัดหัวหิน (ภาพที ๓๓) เจดีย์แบบมอญวัดบัวงาม (ภาพที ๓๔)
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แผนผังไม่แสดง
มาตราส่ วน

ภาพที ๒๘ แผนผังแสดงตําแหน่งของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑-๗

๑๐๓
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ภาพที ๒๙ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ภาพที ๓๐ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๑๐๔
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ภาพที ๓๑ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๗ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ภาพที ๓๒ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๑๐๕
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ภาพที ๓๓ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดหัวหิน อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี

ภาพที ๓๔ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดบัวงาม อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี

๑๐๖
๑.๔.๓ รู ป แบบเจดี ย์ แบบมอญในพื นที อํ า เภอบ้ านโป่ งและอํ า เภอ
โพธาราม
แผนผัง พบว่า ตัวอย่างเจดีย์เกือบทังหมดมีฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียม
ไม่เพิมมุม ส่วนองค์ระฆังและยอดอยู่ในแผนผังวงกลม ตัวอย่างเช่น กลุ่มเจดีย์แบบมอญวัดคงคา
ราม องค์หมายเลข ๒-๗ เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน เจดีย์แบบมอญวัดตาล เป็ นต้ น แสดงให้
เห็นว่าแผนผังเจดีย์ลกั ษณะดังกล่าวเป็ นทีนิยมอย่างมากในพืนทีนี
ลวดบัวฐาน พบว่า ตัวอย่างเจดีย์มีลวดบัวฐานค่อนข้ างแตกต่างกัน อัน
เนืองจากพบตัวอย่างเป็ นจํานวนมาก แต่ตวั อย่างส่วนใหญ่ จะนิยมทําลวดบัวฐานทีประกอบด้ วย
ฐานบัวควําและหน้ ากระดานจํานวน ๑ ชัน และประดับลวดบัวลูกแก้ วอกไก่จํานวน ๑ เส้ นคาดบน
ท้ องไม้ ต่อด้ วยชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันซ้ อนลดหลันกันทําหน้ าทีรองรับ องค์ระฆัง ตัวอย่างเช่น
เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ (ภาพที ๓๕) เป็ นต้ น นอกจากนี ยังพบว่าตัวอย่าง
เจดีย์ แบบมอญบางองค์ ได้ แก่เ จดีย์ แบบมอญวัดบัวงาม ทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ ซึงเป็ น
ลักษณะเฉพาะทีแตกต่างไปจากเจดีย์องค์อืน ๆ ในพืนทีนีและในพืนทีศึกษาอืน ๆ
การประดับส่วนฐาน พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีนีมีความนิยมในการ
ประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน และลายคล้ ายกลีบบัวทีมุมของฐานแปดเหลียมเป็ น
อย่างมาก ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน เป็ นต้ น
องค์ระฆังและยอด พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ทงหมดมี
ั
รูปแบบองค์ระฆังและ
ส่วนยอดคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ องค์ระฆังมีปากระฆังผายเล็กน้ อย องค์ระฆังไม่มไี หล่ ประดับลาย
รัดอกและบัวคอเสือ ส่วนยอด ประกอบด้ วย ปล้ องไฉน ปั ทมบาท ปลียาว และฉัตร อาจกล่าวได้ ว่า
ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดของเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบเดียวกัน
ฐานรองล่างและการประดับ เจดีย์ บ ริ วาร พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ เ กื อ บ
ทังหมดในพืนทีนีทําฐานรองล่างเป็ นฐานเขียงอยู่ในแผนผังสีเหลียม และมีการประดับเจดีย์บริ วาร
ทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน โดยนิยมประดับบนฐานรองล่างเดียวกับเจดีย์ประธาน ตัวอย่างเช่น
เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน เจดีย์แบบมอญวัดบ้ านหม้ อ เป็ นต้ น๑๘

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

๑๘

ยกเว้ นกลุ่ม เจดีย์ แ บบมอญวัดคงคาราม (องค์ หมายเลข ๑-๗) ไม่มี การประดับเจดี ย์บ ริ ว าร
สันนิษฐานว่าเนืองจากตัวอย่างเจดีย์กลุ่ม นีเป็ นเจดีย์รายรอบอุโบสถ ตังอยู่ภายในเขตกําแพงแก้ วทีล้ อมรอบ
อุโบสถ จึงไม่เหมาะสมทีตัวอย่างเจดีย์แต่ละองค์ จะทําเจดีย์บริ วารเนืองจากจะต้ องใช้ พืนทีมาก ซึงแตกต่างไป
จากตัวอย่างเจดีย์องค์อืน ๆ ทีจะตังเป็ นประธานของวัด จึงมีพืนทีเหลือมากพอทีจะประดับเจดีย์บริวาร

๑๐๗
ทังนี ยังพบข้ อสังเกตว่า พบตัวอย่างเจดีย์ แบบมอญวัดใหญ่น ครชุมน์
และเจดีย์แบบมอญวัดตาล มีการประดับเจดีย์บริวารลักษณะคล้ ายคลึงกันคือ ตังเจดีย์บริ วารบน
มุมทัง ๔ ของกําแพงแก้ วทีล้ อมรอบเจดีย์ประธาน โดยไม่ตงเจดี
ั ย์บริ วารบนฐานไพที ซึงลักษณะ
ดังกล่าวไม่ปรากฏในพืนทีศึกษาอืน ๆ จึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็ นผีมือของช่างกลุม่ เดียวกัน
จากการศึกษารู ปแบบตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในพืนที อําเภอบ้ านโป่ ง
และอําเภอโพธาราม อาจกล่าวได้ ว่า “เจดีย์แบบมอญสกุลช่างอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพ
ธาราม” แม้ จะมีลวดบัวฐานค่อนข้ างแตกต่างกัน อันแสดงให้ เห็นถึงพลวัตในการสร้ างสรรค์รูปแบบ
ทีมีอิสระอย่างสูงของสกุลช่างนี แต่ก็พบว่ามีรูปแบบทีสําคัญของสกุลช่างนีคือ การทําลวดบัวฐาน
ด้ วยฐานบัวควําและหน้ ากระดานจํานวน ๑ ชัน และประดับลวดบัวลูกแก้ วอกไก่จํานวน ๑ เส้ น
คาดบนท้ องไม้ ซึงเป็ นลักษณะเฉพาะทีไม่ปรากฏในพืนทีศึกษาอืน ๆ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ภาพที ๓๕ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม
๑.๔.๔ ข้ อสั งเกตบางประการเกี ยวกับ รู ป แบบเจดี ย์ แบบมอญในพืนที
อําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
๑.๔.๔.๑ การทําลวดบัวลู กแก้ วอกไก่ ของเจดีย์แบบมอญสกุลช่ าง
อําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า เจดีย์แบบมอญสกุลช่างอําเภอ
บ้ านโป่ งและโพธาราม นิยมทําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่เป็ นองค์ประกอบของลวดบัวฐาน (ภาพที ๓๖)

๑๐๘
ซึงนับเป็ นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างนีในประเด็นนีจึงขอวิเคราะห์แรงบันดาลใจของการทําลวด
บัวลูกแก้ วอกไก่ดงั กล่าว
เมือตรวจสอบการทําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่ในเจดีย์ทังแบบมอญ
และแบบไทยในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม พบว่า เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์
หมายเลข ๑ มีการทําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่ ในลักษณะเป็ น "ฐานบัวลูกแก้ วอกไก่" ประกอบด้ วย
ฐานล่างเป็ นฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ในแผนผังสีเหลียม ต่อขึนด้ วยฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ในแผนผังแปด
เหลียมไม่เ พิมมุมจํานวน ๒ ชันซ้ อนลดหลันกัน และต่อขึนด้ วยชันฐานเขียงในแผนผังวงกลมที
ประดับปูนปั นลายกลีบบัวหงายจํานวน ๒ ชันซ้ อนลดหลันกันทําหน้ าทีรองรับองค์ระฆัง (ภาพที
๓๗) โดยส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดยังคงมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยโดยทัวไป
การทําฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ เป็ นทีนิยมในเจดีย์แบบไทยอย่าง
มาก โดยเฉพาะในเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะล้ านนา (ช่วงปลายพุทธศตวรรษที ๒๐ ถึงพุทธศตวรรษ
ที ๒๑) โดยจะนิยมทําเป็ นฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ในแผนผังสีเหลียมย่อมุมเล็ก ๆ และเป็ นฐานบัว
ลูกแก้ วอกไก่ในแผนผังวงกลมซ้ อนลดหลัน เนืองจากฐานดังกล่าวมีท้องไม้ ยืดสูงจึงนิยมประดับ
ลวดบัวลูกแก้ วอกไก่ ๒ เส้ น ตัวอย่างเช่น เจดีย์วดั ป่ าสัก เมืองเชียงแสน เจดีย์พระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย
เมืองลําพูน เจดีย์วดั เจดีย์หลวง เมืองเชียงแสน เป็ นต้ น๑๙
ต่อมา ลวดบัวลูก แก้ วอกไก่ยังปรากฏในเจดีย์ ศิลปะสุโขทัย
ตัวอย่างเช่น เจดีย์ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสชั นาลัย เป็ นต้ น ในศิลปะอยุธยา ตัวอย่างเช่น
เจดีย์ทรงปรางค์ประจํามุมทัง ๔ ของเจดีย์ทรงปรางค์วดั ไชยวัฒนาราม (ปลายพุทธศตวรรษที ๒๒)
เป็ นต้ น และปรากฏต่อเนื องมาจนถึงเจดีย์ ใ นสมัย รัตนโกสิน ทร์ ๒๐ โดยจะนิ ย มประดับ ลวดบัว
ลูกแก้ วอกไก่เหนือส่วนฐานเพือทําหน้ าทีรองรับองค์ระฆัง ตัวอย่างเช่น พระมหาธาตุ ๔ มุมบนลาน
ภายในเขตพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ๒๑ เจดีย์ทรงระฆังวัดราชสิทธารามฯ ในกรุงเทพฯ เป็ นต้ น
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๑๙

สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะภาคเหนือ: หริ ภุญชัย-ล้ านนา, พิมพ์ครังที ๒ (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ,
๒๕๔๙), ๗๐-๗๕, ๑๑๙.
๒๐
สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์ ความเป็ นมาและคําศัพท์ เรี ยกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย,
พิมพ์ครังที ๔ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๖๒.
๒๑
สร้ างในสมัย รั ช กาลที ๑ และปฏิ สัง ขรณ์ ใ นสมัย รั ช กาลที ๓ ดู ใ น “จดหมายเหตุเ รื องการ
ปฏิสงั ขรณ์วดั พระเชตุพน,” ใน ประชุมจารึ กวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: มปท., ๒๕๔๔), ๖๑.

๑๐๙
อย่ า งไรก็ ดี การทํ า ลวดบัว ลูก แก้ วอกไก่ ไม่ เ ป็ นที นิ ย มใน
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัยหลังหงสาวดี โดยจะนิยมทําลวดบัวฐานด้ วยลวดบัว
ลูกแก้ ว ตัวอย่างเจดีย์สมัยหงสาวดีเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์สเุ ล เป็ นต้ น และตัวอย่างเจดีย์สมัย
หลังหงสาวดีเช่น เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์วดั กอนัต เมืองมะละแหม่ง เป็ นต้ น จนอาจกล่าวได้ ว่า
การทําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่ไม่ใช่ระเบียบการทําลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและ
สมัยหลังหงสาวดี
นอกจากนี ในเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกามและสมัยหลังพุกาม
(อมรปุระ-มัณฑเล) พบว่าไม่นิยมทําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่เช่นเดียวกัน โดยจะนิยมทําลวดบัวฐาน
ด้ วยลวดบัวลูกแก้ ว ตัวอย่างเจดีย์สมัยพุกามเช่น เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม เป็ นต้ น ส่วนตัวอย่าง
เจดีย์สมัยหลังพุกามเช่น เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ เป็ นต้ น จึงอาจกล่าวได้ ว่าการทําลวดบัว
ลูกแก้ วอกไก่ไม่ใช่ระเบียบการทําลวดบัวฐานของเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกามและหลังพุกาม
จึงอาจกล่าวได้ วา่ เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑
ทีทําฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ น่าจะมีความเกียวข้ องกับเจดีย์แบบไทยทีนิยมทําฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ไม่
มากก็น้อย โดยเฉพาะเจดีย์ในศิลปะล้ านนา เจดีย์พระธาตุหริภญ
ุ ชัย เมืองลําพูน (ภาพที ๓๘) ทังนี
สันนิษฐานว่าอาจถูกสร้ างขึนโดยช่างชาวมอญทีมีความรู้เรืองเจดีย์ศิลปะล้ านนา โดยช่างผู้สร้ างได้
พยายามปรับ เปลียนรูปแบบและแผนผังฐานให้ สอดคล้ องกับลักษณะของเจดีย์ แบบมอญองค์
หมายเลข ๒-๗ ทีน่าจะสร้ างขึนในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะการปรับเปลียนส่วนฐานชันบนให้ อยูใ่ น
แผนผังแปดเหลียมไม่เ พิ มมุม ซึงเป็ นรู ป แบบที นิย มอย่างมากในเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย และการทําฐานทีมีท้องไม้ ไม่ยืดสูงเพือให้ สว่ นฐานมีความเอียงลาด
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าการทําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่ในเจดีย์แบบ
มอญสกุลช่างอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม น่าจะเกิดขึนที เจดีย์ แบบมอญวัดคงคาราม
ตัวอย่างเช่น เจดีย์ แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒, ๓, ๔ เป็ นต้ น ที สร้ างขึนในคราว
เดียวกัน๒๒ โดยน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจไปจากฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ของเจดีย์แบบมอญวัดคงคา
ราม องค์หมายเลข ๑
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๒๒

เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม พบตัวอย่างเจดีย์จํานวน ๗ องค์ (หมายเลข ๑-๗) เป็ นเจดีย์รายที
ตังอยู่รอบอุโ บสถ จากตํ าแหน่งทีตังและขนาดองค์ เจดีย์รวมถึงลักษณะโดยรวมของเจดี ย์กลุ่มนี สันนิษฐานว่ า
น่าจะสร้ างขึนในคราวเดียวกัน โดยเจดีย์องค์ หมายเลข ๑ จะมีลวดบัวฐานแตกต่างไปจากเจดีย์องค์ อืน ๆ ส่วน
เจดีย์องค์หมายเลข ๒-๖ จะมีลวดบัวฐานเป็ นแบบคลีคลายจํานวนฐานบัวควําไปจากลวดบัวฐานแบบมาตรฐาน
ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย

๑๑๐
ทังนี สันนิษฐานว่าการทําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่เป็ นองค์ประกอบ
ของลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญทีวัดคงคารามดังกล่าว น่าจะแพร่หลายไปยังวัดมอญอืนๆ ใน
พืนทีนี ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน เจดีย์แบบมอญวัดใหญ่นครชุมน์ เจดีย์แบบ
มอญวัดตาล เป็ นต้ น เนืองจากในช่วงกลางพุทธศตวรรษที ๒๔ ถึงกลางพุทธศตวรรษที ๒๕ นัน วัด
คงคารามมีความสําคัญในฐานะเป็ นวัดทีตังของเจ้ าคณะสงฆ์ฝ่ายรามัญนิกายทีปกครองดูแลวัด
ต่าง ๆ ในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ทําให้ มีเจ้ าคณะสงฆ์ฝ่ายรามัญแขวงราชบุรี ทีมี
สมณศักดิ เป็ นพระครูรามัญญาธิบดี จําพรรษาอยู่ทีวัดคงคารามต่อเนืองกันถึง๖ รูป๒๓
นอกจากนี ยังมีพระสงฆ์ชาวมอญเป็ นเจ้ าอาวาสวัดคงคาราม
สืบต่อเนื องมาอีกหลายรู ป๒๔ ทําให้ วดั คงคารามเป็ นศูน ย์ก ลางทังในด้ านการปกครองและการ
ประกอบสังฆกรรมสําคัญต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในการขอนิสยั กับพระภิกษุผ้ อู าวุโสเมือเข้ าพรรษา ใน
การปวารณาเมือออกพรรษา พระสงฆ์ใ นเขตปกครองที ขึนกับ วัดคงคารามจะมาร่ วมประกอบ
พิธีกรรมทีอุโบสถวัดคงคารามเป็ นประจํา๒๕
รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี วิเคราะห์ ว่า การลดบัวควําให้ เหลือ
เพียง ๑ ชัน ทําให้ จําเป็ นต้ องเพิมลวดบัวอืน ๆ เข้ ามา เพือให้ ฐานไม่เตียเกินไป โดยเพิมลวดบัว
ลูกแก้ วอกไก่และหน้ ากระดานบน๒๖
ต่อประเด็นนี ผู้ศกึ ษามีความเห็นสอดคล้ องกัน โดยมีความเห็น
เพิมเติมว่าการนําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่มาใช้ ในตัวอย่างเจดีย์ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
นัน น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ของเจดีย์ แบบมอญวัดคงคาราม องค์
หมายเลข ๑ ทีมีเค้ าโครงลวดบัวฐานคล้ ายคลึงกับเจดีย์ในศิลปะไทย ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ ว อนึง
การทีตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสกุลช่างอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม นําลวดบัวลูกแก้ วอกไก่
ทีนิยมในเจดีย์แบบไทยมาใช้ นนั แสดงให้ เห็นถึงการคลีคลายรูปแบบลวดบัวฐานของสกุลช่างนี ใน
ลักษณะทีรับอิทธิพลศิลปะอืนเข้ ามาผสมผสาน จนเกิ ดเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญ
สกุลช่างนีทีแตกต่างไปจากพืนทีศึกษาอืน ๆ ในประเทศไทยรวมถึงในเมืองมอญ ประเทศเมียนมา
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๒๓

พระครูรามัญญาธิบดี (ไม่ปรากฏนาม) พระครูรามัญญาธิ บดี (เมร) พระครู รามัญญาธิ บดี (เดิง
เริด) พระครูรามัญญาธิบดี (สามิ) พระครูรามัญญาธิบดี (เอียง) และพระครูรามัญญาธิบดี (หมัก)
๒๔
กรมศิลปากร, วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๒๑), ๒๖-๒๗.
๒๕
เรืองเดียวกัน, ๒๘-๒๙.
๒๖
เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๙๗.

๑๑๑
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ภาพที ๓๖ ลวดบัวฐานที ประดับ ลวดบัวลูก แก้ วอกไก่ ของเจดี ย์ แบบมอญวัดคงคาราม องค์
หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม

ภาพที ๓๗ ฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑ อําเภอโพธาราม

๑๑๒
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ภาพที ๓๘ ฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ในเจดีย์ศิลปะล้ านนา ทีพระธาตุหริภญ
ุ ชัย จังหวัดลําพูน
ทีมา: คุณจุฑามาส พรหมนิม
๑.๔.๔.๒ การทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ ของเจดีย์แบบมอญในอําเภอ
บ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จากการศึกษาตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีนี พบว่า มีตวั อย่างเจดีย์แบบ
มอญวัดบัวงามทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ ประกอบด้ วย ฐานสิงห์อยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่
เพิมมุมซ้ อนลดหลันจํานวน ๓ ชัน ต่อด้ วยชุดลูกแก้ วในแผนผังวงกลมซ้ อนลดหลันจํานวน ๓ ชันทํา
หน้ าที รองรับ องค์ระฆัง ลวดบัวฐานดังกล่าวนับ เป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์ องค์นี ในทุก พืนที
ศึกษา
การทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ไม่เป็ นทีนิยมในเจดีย์แบบมอญสมัย
หงสาวดีและสมัยหลังหงสาวดี เนืองจากเจดีย์แบบมอญจะนิยมทําลวดบัวฐานทีประกอบด้ วย บัว
ควํา ลวดบัวลูกแก้ ว หน้ ากระดานทีเอียงลาด และท้ องไม้ ต่างระดับ ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง
สมัยหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน สมัยหลังหงสาวดี เป็ นต้ น นอกจากนี ยังพบว่าไม่เป็ นทีนิยมใน
เจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกามและสมัยหลังพุกาม (อมรปุระ-มัณฑเล)
อย่างไรก็ดี ได้ พบว่าการทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ เ ป็ นทีนิ ย มใน
เจดีย์แบบไทยมาตังแต่อดีต โดยเริมขึนอย่างช้ าในราวครึงหลังของพุทธศตวรรษที ๒๑ ตัวอย่างเช่น
เจดีย์ ศรี สุริโยทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นต้ น และได้ รับ ความนิ ย มเรื อยมาโดยทํ าซ้ อน

๑๑๓
ลดหลันกัน ๓ ชั นเป็ นชุด ฐานของเจดี ย์ สื บ ทอดมาเป็ นแบบฉบับ ของเจดี ย์ ใ นศิ ล ปะสมัย
รัตนโกสิน ทร์ ตัวอย่า งเช่น เจดีย์ ท องคู่ห น้ าปราสาทพระเทพบิ ด ร วัดพระศรี รั ตนศาสดาราม
กรุงเทพฯ เป็ นต้ น๒๗
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าการทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ของเจดีย์แบบ
มอญวัดบัวงาม น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากฐานสิงห์ของเจดีย์แบบไทย โดยเฉพาะจากเจดีย์
เพิมมุมทีปรากฏอย่างแพร่หลายในพืนทีนี ตัวอย่างเช่น เจดีย์เพิมมุมไม้ สิบสองข้ างอุโบสถวัดม่วง
เจดีย์เพิมมุมไม้ สิบสองวัดไทรอารีรักษ์ เจดีย์เพิมมุมไม้ สิบสองมุมอุโบสถวัดขนอน เจดีย์เพิมมุมไม้
สิบสองทีมุมด้ านหน้ าอุโบสถวัดสร้ อยฟ้า (ภาพที ๓๙) เป็ นต้ น
หากเป็ นเช่นนันจริง แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบมอญวัดบัวงามได้ มีการ
คลีคลายรูปแบบลวดบัวฐาน โดยนําฐานสิงห์ของเจดีย์แบบไทยเข้ ามาใช้ แทนฐานบัวควําและหน้ า
กระดาน สะท้ อนให้ เ ห็นถึงการผสมผสานทางด้ านรู ป แบบ อันปรากฏได้ เสมอในงานช่างแบบ
พืนบ้ าน ทังนี การคลีคลายดังกล่าวส่งผลให้ ส่วนฐานของเจดีย์แบบมอญวัดบัวงาม มีรูปทรงสูง
เพรียวกว่าเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยโดยทัวไป
เป็ นทีน่าสังเกตว่า แม้ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดบัวงามจะเป็ น
ฐานสิงห์อย่างเจดีย์แบบไทย แต่ก็มีลกั ษณะทีคลีคลายไป กล่าวคือมีการทําฐานบัวควําขนาดใหญ่
ประกบเหนือฐานสิงห์แต่ละชัน เหนือชันฐานสิงห์ขนไปเป็
ึ
นลวดบัวลูกแก้ วขนาดใหญ่ และต่อด้ วย
ชุดลูกแก้ วในแผนผังวงกลมจํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆัง ลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่าน่าจะ
เกิดจากการผสมผสานระหว่างฐานสิงห์กับลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญ โดยเฉพาะจากเจดีย์
แบบมอญวัดม่วง ทีถึงแม้ จะได้ รับการบูรณะไปอย่างมากแล้ ว แต่ยังเห็นเค้ าโครงว่ามีลวดบัวฐาน
ประกอบด้ วย ฐานบัวควําสลับลวดบัวลูกแก้ วคาดบนท้ องไม้ ต่างระดับ และชุดลูก แก้ วจํานวน ๓
ชันรองรับองค์ระฆัง เนืองจากตามประวัติความเป็ นมาของวัดบัวงามนัน เป็ นวัดทีแยกออกมาจาก
วัดม่วงในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ๒๕๒๘ ดังนันวัดทังสองแห่งนีจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกัน และ
น่าจะส่งผลถึงการสร้ างสรรค์เจดีย์แบบมอญวัดบัวงามไม่มากก็น้อย
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๒๗

สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์ ความเป็ นมาและคําศัพท์ เรี ยกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย,

๖๓-๖๔.
๒๘

สันนิษฐานว่าเจดีย์แบบมอญวัดบัวงามน่าจะสร้ างขึนในคราวตังวัดบัวงามเมือปี พ.ศ. ๒๔๗๓
วัดบัวงามเป็ นวัดทีขยายมาจากวัดม่วงลงมาทางใต้ เนืองจากชาวบ้ านมอญแถวนีมีมากขึนและคนชราคนเฒ่า
เดินมาทําบุญไปทําบุญทีวัดม่วงด้ วยความลําบากจึงตังวัดบัวงามขึนอีกวัดหนึง ดูใน สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ,
“ประวัติศาสตร์ ท้องถินลุม่ นําแม่กลอง: ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้ านม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม
นําแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๐๐.

๑๑๔
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ภาพที ๓๙ ฐานสิงห์ในเจดีย์เพิมมุมไม้ สิบสองของวัดสร้ อยฟ้า อําเภอบ้ านโป่ ง
๒. รู ปแบบโดยรวม รู ปแบบทีสันนิษฐานว่ าได้ รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมัยหง
สาวดี และรู ปแบบเฉพาะทีช่ างสร้ างสรรค์ ขึน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ
ไทย
เนือหาในหัวข้ อนีจะกล่าวถึง การวิเคราะห์หารูปแบบโดยรวม การวิเคราะห์หารูปแบบ
ทีได้ รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี และการวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะทีโดด
เด่นอันเกิดจากการสร้ างสรรค์ขนของช่
ึ
างผู้สร้ าง ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย จาก
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทัง ๔ พืนทีศึกษา โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ แบบแยกองค์ประกอบเจดีย์ ได้ แก่
แผนผัง ลวดบัวฐาน องค์ระฆัง ยอด ฐานรองล่างและการประดับเจดีย์บริวาร เพือให้ เห็นถึงรูปแบบ
ในแต่ละองค์ประกอบของเจดีย์อย่างละเอียด
๒.๑ รู ปแบบโดยรวมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย จากการ
พิจารณาตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทุกพืนทีศึกษา พบว่ามีลกั ษณะโดยรวมคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ
แผนผัง จากการศึก ษาแผนผังของตัวอย่างเจดีย์ แบบมอญในทุกพื นที ศึก ษา
พบว่า ตัวอย่างเกือบทังหมดทําส่วนฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม ส่วนองค์ระฆังและ
ส่วนยอดอยู่ในแผนผังวงกลม แสดงให้ เห็นว่าแผนผังลักษณะดังกล่าวเป็ นทีนิยมอย่างมากในภาค

๑๑๕
กลางประเทศไทย จนอาจกล่าวได้ วา่ แผนผังลักษณะดังกล่าวเป็ น "แผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์
แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย"
ลวดบัวฐาน จากการศึกษาลวดบัวฐานของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทังหมดในทุก
พืนทีศึกษา พบว่า ตัวอย่างเจดีย์เกือบทังหมดมีลวดบัวฐานคล้ ายคลึงกัน คือประกอบด้ วย บัวควํา
สลับกับหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลันกันจํานวน ๑-๓ ชัน ต่อด้ วยชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันซ้ อนลดหลัน
ทําหน้ าทีรองรับองค์ระฆัง ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก เจดีย์แบบ
มอญวัดอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ อําเภอปากเกร็ด เจดีย์
แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม เป็ นต้ น
นอกจากนี ยังพบว่าตัวอย่างเจดีย์ แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมีก าร
ประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน โดยจะเป็ นทีนิยมในอําเภอปากเกร็ด และในอําเภอ
บ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม และมีการประดับลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียม โดยจะ
เป็ นทีนิยมมากในอําเภอสามโคก และในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
องค์ระฆัง จากการศึกษาองค์ระฆังของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในทุกพืนทีศึกษา
พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ทังหมดมีรูปแบบองค์ระฆังคล้ ายคลึงกัน คือองค์ระฆังอยู่ในแผนผังวงกลม
ปากระฆังผายออกเล็กน้ อย ไม่มีไหล่ระฆัง มีการประดับรัดอกและบัวคอเสือ จึงอาจกล่าวได้ ว่า
องค์ระฆังลักษณะดังกล่าวเป็ น "องค์ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ
ไทย"
ยอด จากการศึก ษายอดของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในทุก พืนที ศึกษา พบว่า
ตัวอย่างเจดีย์ทงหมดมี
ั
รูปแบบยอดคล้ ายคลึงกัน คืออยู่ในแผนผังวงกลม ประกอบด้ วย ปล้ องไฉน
ที ต่อขึนมาจากองค์ระฆัง ปั ท มบาท ปลีย าว และฉัตร ดังนันจึง อาจกล่าวได้ ว่า ยอดลัก ษณะ
ดังกล่าวเป็ น "ยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย"
ฐานรองล่างและการประดับเจดีย์บริวาร จากการศึกษาฐานรองล่างของตัวอย่าง
เจดีย์แบบมอญในทุกพืนทีศึกษา พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ส่วนใหญ่ทําฐานรองล่างคล้ ายคลึงกัน คือ
เป็ นฐานเขียงในแผนผังสีเหลียม ทําหน้ าทีรองรับเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร
นอกจากนี จากการศึกษายังพบว่าตัวอย่างเจดีย์เกือบทังหมดนิยมประดับเจดีย์
บริ วารจํ า นวน ๑ ชัน ที มุม ทัง ๔ ของเจดีย์ ป ระธาน บนฐานรองล่า งเดี ย วกับ เจดี ย์ ป ระธาน
ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดสวนมะม่วง อําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวัดบางจาก อําเภอ
ปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่อง
พราน อําเภอโพธาราม เป็ นต้ น
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๑๑๖
จากการพิจ ารณารู ปแบบโดยรวมของตัวอย่างเจดีย์ แบบมอญทุกพื นที ศึก ษา
ดัง กล่า ว กล่า วได้ ว่า ตัว อย่ า งเจดี ย์ แ บบมอญในแต่ล ะพื นที ศึก ษามี ลัก ษณะคล้ า ยคลึง กั น
สัน นิษ ฐานว่าอาจเนื องจากชาวมอญในแต่ละพืนที ศึก ษามี ก ารติดต่อสัมพันธ์ กันอยู่ตลอด ดัง
พิจารณาได้ จากการขยายตัวของชาวมอญในประเทศไทยและการประกอบอาชีพค้ าขายทางเรื อ ที
แสดงให้ เห็น ถึงการเคลือนไหวติดต่อระหว่างชาวมอญแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื อง ๒๙ จึงทํ าให้ เกิ ด
รูปแบบเจดีย์แบบมอญทีนิยมร่วมกันในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายุอยู่ ในช่วงพุทธศตวรรษที
๒๔-๒๕ อย่างไรก็ดี ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญเหล่านันต่างก็มีรายละเอียดบางประการแตกต่างกัน
ไป อันเป็ นลักษณะของงานช่างพืนบ้ าน
๒.๒ รู ปแบบทีได้ รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี จากการ
พิจารณาเปรี ยบเทียบรูปแบบโดยรวมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย กับตัวอย่าง
เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี พบว่าเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยน่าจะได้ แรงบันดาล
ใจในการสร้ างจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีหลายประการ กล่าวคือ
๒.๒.๑ รู ปแบบแผนผังแบบมาตรฐานของเจดี ย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ดังที ได้ ศึก ษาไปแล้ วว่า แผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์ แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย มีส่วนฐานอยู่ใ นแผนผังแปดเหลียมไม่เพิ มมุม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดอยู่ใ น
แผนผังวงกลม ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก (ภาพที ๔๐) เป็ นต้ น
เมือพิ จ ารณาแผนผัง แบบมาตรฐานของเจดีย์ แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย พบว่า แผนผังลักษณะดังกล่าวไม่เป็ นทีนิยมในเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัย
หลังหงสาวดี และไม่คล้ ายคลึงกับตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีองค์สําคัญองค์ใด แสดงให้
เห็นว่าแผนผังดังกล่าวไม่น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
องค์ใดองค์หนึงอย่างชัดเจน ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าแผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญใน
ภาคกลางประเทศไทยน่าจะเกิดขึนจากการสร้ างสรรค์ของช่างผู้สร้ างเจดีย์เอง
อย่างไรก็ดี เมือพิจารณาแผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์ แบบมอญใน
ภาคกลางประเทศไทยแบบแยกส่วน พบว่าส่วนฐานทีอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม มีความ
คล้ ายคลึงกับเจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง (ภาพที ๔๑) ซึงเป็ นตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีเพียง
องค์เดียวทีทําฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม (เจดีย์สเุ ลมีแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุมทัง
องค์) โดยจะแตกต่างไปจากตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีองค์อืน ๆ ทีนิยมทําส่วนฐานอยู่
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๒๙

สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๘๔-๘๖, ๙๕-๙๘.

๑๑๗
ในแผนผังแปดเหลียมเพิมมุม๓๐ จึงสันนิษฐานว่าการทําส่วนฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิม
มุมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย อาจจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์สเุ ล โดย
สอดคล้ องกับลักษณะลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีเค้ าโครงคล้ าย
เจดีย์สเุ ล ดังจะได้ วิเคราะห์ตอ่ ไป
สํ า หรั บ ส่ว นองค์ ร ะฆั ง และส่ว นยอดที อยู่ ใ นแผนผัง วงกลม มี ค วาม
คล้ ายคลึงกับเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีโดยทัวไป ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
เจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม (ภาพที ๔๒) เป็ นต้ น ซึงมีความแตกต่าง
ไปจากเจดีย์สเุ ลทีส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม จึงสันนิษฐานว่า
การทําส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดอยู่ในแผนผังวงกลมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ
ไทย อาจจะได้ แรงบัน ดาลใจมาจากเจดีย์ แบบมอญสมัย หงสาวดีโดยทั วไป ซึงสอดคล้ องกับ
ลักษณะองค์ระฆังและยอดของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีเค้ าโครงคล้ ายเจดีย์
แบบหงสาวดีโดยทัวไป ดังจะได้ วิเคราะห์ตอ่ ไป
ดังนัน จึงสันนิษฐานได้ ว่าแผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญใน
ภาคกลางประเทศไทย น่าจะเกิดขึนจากการสร้ างสรรค์ของช่างผู้สร้ างเจดีย์เอง โดยอาจจะเกิดจาก
การผสมผสานระหว่างส่วนฐานที อาจจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์สเุ ล กับส่วนองค์ระฆัง
และส่วนยอดทีอาจจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีโดยทัวไป
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๓๐

การทําฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมเพิมมุมถือเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์ในศิลปะมอญ ซึง
แตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ ทีมักทําฐานอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมขนาดเล็ก ทังนีส่วนบนของเจดีย์แบบ
มอญและเจดีย์แบบพม่าต่างก็มีลกั ษณะค่อนข้ างคล้ ายกัน ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ า-มอญ:
พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบตังแต่ ศิลปะศรี เกษตรถึงมัณฑเล, ๒๐๕.

๑๑๘
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ภาพที ๔๐ แผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ตัวอย่างทีเจดีย์
แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก

ภาพที ๔๑ แผนผังแบบเฉพาะของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ทีเจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง ประเทศ
เมียนมา

๑๑๙
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ภาพที ๔๒ แผนผัง แบบทัวไปของเจดีย์แบบมอญสมัย หงสาวดี ที เจดีย์ ชเวซายัน เมืองสะเทิ ม
ประเทศเมียนมา
๒.๒.๒ รู ปแบบลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ดังทีได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําลวดบัวฐานลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน คือประกอบด้ วย บัวควําและหน้ ากระดานซ้ อนลดหลัน ต่อด้ วยชุดลูก แก้ วซ้ อน
ลดหลันทําหน้ าทีรองรับองค์ระฆัง ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก เจดีย์
แบบมอญวัดอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง เป็ นต้ น
เมือตรวจสอบรูปแบบลวดบัวฐานทีนิยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย กับตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี พบว่า มีเค้ าโครงคล้ ายลวดบัวฐานของเจดีย์
สุเล เมืองย่างกุ้ง ทีประกอบด้ วยบัวควําสลับลวดบัวลูกแก้ วซ้ อนลดหลันจํานวน ๓ ชัน ต่อด้ วยชุด
ลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันทําหน้ าที รองรับองค์ระฆัง (ภาพที ๔๓) ซึงลวดบัวฐานของเจดีย์สเุ ลนันมี
รูปแบบเป็ นเอกลักษณ์ แตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีองค์อืน ๆ ทีนิยมทําบัวควํา
หน้ ากระดานเอียงลาด ลวดบัวลูกแก้ ว และท้ องไม้ ตา่ งระดับ เรียงกันอย่างสลับซับซ้ อน และทําชุด
ฐานเขียงในแผนผังวงกลมจํานวนหลายชันซ้ อนลดหลันกันทําหน้ าทีรองรับองค์ระฆัง ตัวอย่างเช่น
เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง (ภาพที ๔๔) เป็ นต้ น ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าลวดบัวฐานแบบทีนิยม
ในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยอาจจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์สเุ ล

๑๒๐
การทีเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําลวดบัวฐานแบบ
คล้ า ยเจดี ย์ สุเ ล แทนที จะทํ า ลวดบัว ฐานแบบเจดี ย์ แ บบมอญสมัย หงสาวดี อ งค์ อื น ๆ นั น
สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้สร้ างเจดีย์เห็นว่าลวดบัวฐานแบบเจดีย์สเุ ลมี ลกั ษณะเรี ยบง่าย
กว่าเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีองค์อืน ๆ จึงเหมาะสมนํามาใช้ กับเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยทีมีขนาดเล็ก และเพือความสะดวกในการสร้ าง
หากเป็ นเช่นนันจริ ง อาจสะท้ อนให้ เห็นว่าช่างผู้สร้ างเจดีย์ แบบมอญใน
ภาคกลางประเทศไทย มี วัตถุป ระสงค์ ใ นการสร้ างเจดี ย์ แบบมอญขึนด้ วยรู ป แบบง่ าย ๆ ไม่
สลับซับซ้ อน สันนิษฐานว่าเพือให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของชาวมอญในช่วงเวลานัน ทีอพยพ
หนีภยั สงครามเข้ ามาอยู่อาศัยในเมืองไทยด้ วยความจําเป็ น จึงน่าจะมีข้อจํากัดเรื องช่างฝี มือใน
การก่อสร้ าง
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ภาพที ๔๓ ลักษณะลวดบัวฐานที คล้ ายคลึงกัน ของเจดี ย์ แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก กับเจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง

๑๒๑
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ภาพที ๔๔ ลวดบัวฐานของเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
๒.๒.๓ รู ปแบบองค์ ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ดังได้ ศึกษาไปแล้ วว่า องค์ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย มีลกั ษณะปากระฆังผายออกเล็กน้ อย ไม่มีไหล่ระฆัง มีการประดับรัดอกและบัวคอ
เสือ ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก (ภาพที ๔๕) เป็ นต้ น
เมือตรวจสอบองค์ระฆังของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี พบว่า
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีโดยทัวไป มีองค์ระฆังอยู่ในแผนผังวงกลม มีไหล่ระฆัง มีปาก
ระฆังผายออก และมีการประดับองค์ระฆังด้ วยรัดอกและบัวคอเสือเสมอ โดยบัวคอเสือจะถูกเน้ น
เป็ นลายในรูปทรงสามเหลียมหัวกลับขนาดใหญ่ ส่วนรัดอกจะไม่มีการประดับลายทีด้ า นบนและ
ด้ านล่าง๓๑ ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง (ภาพที ๔๖) เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม
เป็ นต้ น
สําหรับ องค์ระฆังของเจดีย์ สุเ ล พบว่าองค์ระฆังมีป ากระฆังผายออก
เล็กน้ อยและมีการประดับรัดอกและบัวคอเสือเช่นเดียวกับเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีโดยทัวไป
แต่ก็มลี กั ษณะแตกต่างออกไปคือ อยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม (เจดีย์องค์นีอยู่ในแผนผัง
แปดเหลียมไม่เ พิมมุมทังองค์) ไม่มีไหล่ระฆัง และลวดลายบัวคอเสืออยู่ในแถบรูปทรงสีเหลียม
แนวตัง ซึงรูปแบบทีแตกต่างดังกล่าวถือเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์องค์นี (ภาพที ๔๗)
๓๑

เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๓๑.

๑๒๒
เมือพิจารณารูปแบบองค์ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาค
กลางประเทศไทย พบว่า มีเ ค้ าโครงคล้ ายองค์ระฆังของตัวอย่างเจดีย์ แบบมอญสมัยหงสาวดี
โดยทัวไป ซึงลักษณะดังกล่าวแตกต่างไปจากองค์ระฆังของเจดีย์สเุ ล ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าองค์
ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก
เจดีย์แบบมอญโดยทัวไป
เป็ นทีน่าสังเกตว่า องค์ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาค
กลางประเทศไทยไม่มีไหล่ระฆัง ซึงแตกต่างไปจากองค์ระฆังของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
โดยทัวไปที มีไหล่ระฆัง สัน นิษฐานว่าอาจเนืองจากเจดีย์ แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมี
ขนาดเล็กมาก ซึงหากช่างผู้สร้ างเจดีย์ทําไหล่ระฆังจะส่งผลให้ ส่วนยอดของเจดีย์มีขนาดเล็กเกิน
กว่าทีควรจะเป็ น
อนึง สําหรับการประดับรัดอกและบัวคอเสือนัน พบว่าตัวอย่างเจดีย์ในแต่
ละพืนทีมีการทํารัดอกและบัวคอเสือด้ วยรายละเอียดและรูปทรงทีแตกต่างกันออกไป สันนิษฐาน
ว่าอาจเนืองจากตัวอย่างเจดีย์เหล่านันเป็ นงานฝี มือช่างพืนบ้ านจึงมีการสร้ างสรรค์รายละเอียด
ต่าง ๆ ขึนอย่างอิสระ
๒.๒.๔ รู ป แบบยอดแบบมาตรฐานของเจดี ย์ แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ดังทีได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า ส่วนยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ประกอบด้ วย ปล้ องไฉน ปั ทมบาท ปลียาว และฉัตร ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัด
ท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก (ภาพที ๔๕) เป็ นต้ น
เมือตรวจสอบส่วนยอดของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี พบว่า
ตัวอย่างโดยทัวไปมีส่วนยอดอยู่ในแผนผังวงกลม ประกอบด้ วย ปล้ องไฉน ปั ทมบาท ปลียาว๓๒
และฉัตร โดยพบการทําปล้ องไฉนทังแบบห่างและแบบปกติ ปล้ องไฉนแบบห่างเป็ นแบบทีพบโดย
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๓๒

ปลียาวถือเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของเจดีย์แบบมอญทังในสมัยหงสาวดีและสมัยหลังหงสาวดี
ซึงแตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ ทีทําปลีสนั โดยปลียาวไม่เคยปรากฏมาก่อนในศิลปะพุกาม นับเป็ นรู ปแบบ
ทีศิลปะมอญประดิษฐ์ ขนเอง
ึ
ต่อมาการทําปลียาวได้ เป็ นทีนิยมในเจดีย์ศิลปะอมรปุระ-มัณฑเล และศิลปะไทย
ใหญ่ ทํ า ให้ เ จดี ย์ ใ นระยะหลัง มี ก ารทํ า ปลียาวแบบมอญกระจายไปทัวประเทศพม่ า ดูใ น เชษฐ์ ติ ง สัญชลี,
“ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๒๒.

๑๒๓
ทัวไป๓๓ ประกอบด้ วย ลูกแก้ วสลับบัวควําหรือหน้ ากระดาน ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง (ภาพที
๔๖) เจดีย์นองดอจี ในเมืองย่างกุ้ง เป็ นต้ น ส่วนปล้ องไฉนแบบปกติเป็ นแบบที พบจํานวนน้ อย
ประกอบด้ ว ยชุดลูก แก้ วซ้ อนลดหลันต่อเนื องกัน ตลอดโดยไม่มีห น้ ากระดานหรื อบัว ควํ าคัน
ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม
สําหรับ ส่วนยอดของเจดีย์ สุเ ล อยู่ใ นแผนผังแปดเหลียมไม่เ พิ มมุม
เนืองจากเจดีย์องค์นีอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุมทังองค์ และมีปล้ องไฉนเป็ นแบบห่างทีมี
รูปแบบเฉพาะ คือประกอบด้ วยลูก แก้ วจํ านวน ๒ ชันซ้ อนลดหลัน ต่อขึนด้ วยบัวควําสลับ หน้ า
กระดาน (ภาพที ๔๗) ซึงเป็ นแผนผังและรูปแบบทีแตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
โดยทัวไป
จากการพิจารณารูปแบบยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาค
กลางประเทศไทย พบว่า มีเค้ าโครงคล้ ายยอดของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีโดยทัวไป
ซึงมีลกั ษณะแตกต่างไปจากเจดีย์สเุ ล ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าส่วนยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์
แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
โดยทัวไป
เป็ นที น่าสังเกตว่า เจดีย์ แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิ ย มทํ า
ปล้ องไฉนแบบปกติ ในขณะทีเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีนิยมทําปล้ องไฉนแบบห่าง ลักษณะที
แตกต่างกันดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงความคลีคลายรูปแบบปล้ องไฉนไปจากเจดีย์แบบมอญสมัย
หงสาวดีโดยทัวไป ในขณะทีตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหลังหงสาวดีมีการทําปล้ องไฉนทังแบบ
ห่างและแบบปกติควบคูก่ นั ตัวอย่างเช่น เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์อซู ีนะ เจดีย์วดั กอนัต ในเมืองมะ
ละแหม่ง เป็ นต้ น๓๔
๒.๒.๕ รู ปแบบการประดับ เจดีย์บริ วารของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ดังได้ ศกึ ษาไปแล้ วว่า เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมีความนิยมในการ
ประดับเจดีย์บ ริ วารอย่างมาก โดยจะตังเจดีย์บ ริ วารบนฐานรองล่างเดีย วกับ เจดีย์ประธาน ใน
ตําแหน่งมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน และนิยมประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๑ ชัน ตัวอย่างเช่น เจดีย์
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๓๓

รูปแบบปล้ องไฉนห่างของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีอาจมีความเกียวข้ องกับปล้ องไฉนแบบ
ห่างของเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกามทีนิยมทําปล้ องไฉนแบบห่างประกอบด้ วยบัวควําสลับลูกแก้ วเช่นเดียวกับ
เจดีย์ แ บบมอญสมัย หงสาวดี ดูใ น เชษฐ์ ติ ง สัญชลี, “ประเด็ น ใหม่เ กี ยวกับเจดี ย์ แบบมอญและแบบพม่า ใน
ประเทศไทย”, ๒๓๑.
๓๔
เรืองเดียวกัน, ๒๕๐.

๑๒๔
แบบมอญวัดสวนมะม่วง อําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม เจดีย์
แบบมอญวัดตําหนักเหนือ อําเภอปากเกร็ด (ภาพที ๔๘) เป็ นต้ น
เมือตรวจสอบการประดับเจดีย์บริวารในตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหง
สาวดี พบว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีนิยมการประดับเจดีย์บริ วาร กล่าวคือ ตังเจดีย์
บริ วารบนฐานรองล่างเดียวกับ เจดีย์ป ระธาน๓๕ ในลักษณะล้ อมรอบเจดีย์ป ระธานตามแผนผัง
ฐานรองล่าง๓๖ โดยจะนิยมประดับเจดีย์บริ วารจํานวน ๑ ชัน ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์
นองดอจี เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม เป็ นต้ น
จากการพิจารณาการประดับเจดีย์บริ วารของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญใน
ภาคกลางประเทศไทย พบว่า มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ ตัว อย่ า งเจดี ย์ แ บบมอญสมัย หงสาวดี
โดยเฉพาะการนิ ย มประดับ เจดีย์ บ ริ วารจํานวน ๑ ชัน บนฐานรองล่างเดีย วกับ เจดีย์ ป ระธาน
ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม (ภาพที ๔๙) เป็ นต้ น ดังนันจึงสันนิษฐานว่าการประดับ
เจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์
แบบมอญสมัยหงสาวดี
เป็ นทีน่าสังเกตว่า การประดับเจดีย์บริวารของทังสองแหล่งมีลกั ษณะบาง
ประการที แตกต่างกัน คือ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมประดับเจดีย์ บริ วารใน
ตําแหน่งมุมทัง ๔ ของเจดีย์ ประธาน ในขณะที เจดีย์ แบบมอญสมัย หงสาวดีนิ ยมประดับเจดีย์
บริวารล้ อมรอบองค์เจดีย์ประธาน อันแสดงให้ เห็นถึงการคลีคลายออกไปดังจะได้ วิเคราะห์ตอ่ ไป
ดังนัน จากการศึกษาแรงบันดาลใจในการสร้ างเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยดังประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ สนั นิษฐานได้ วา่ น่าจะเกิดจากการผสมผสาน
รูปแบบจากหลายแหล่งบันดาลใจ กล่าวคือ ส่วนฐานอาจจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์สเุ ล
ส่วนองค์ระฆังถึงส่วนยอดน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีโดยทัวไป
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๓๕

การประดับเจดีย์บ ริ วารของเจดีย์แ บบมอญแตกต่างไปจากเจดี ย์แบบพม่ าแท้ สมัย พุกามและ
สมัยหลังพุกาม (อมรปุระ-มัณฑเล) ทีจะนิยมประดับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของฐาน ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง
เมื อ งพุ ก าม เจดี ย์ ป าโตดอจี เมื อ งอมรปุ ระ เป็ นต้ น ดู ใ น เชษฐ์ ติ ง สัญ ชลี , เจดี ย์ ในศิ ล ปะพม่ า-มอญ:
พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบตังแต่ ศิลปะศรี เกษตรถึงมัณฑเล, ๘๗, ๑๓๖-๑๓๙.
๓๖
เนืองจากเจดีย์ แบบมอญไม่ มีทางประทักษิ ณด้ านบน ทํ าให้ ไ ม่มีพื นทีสํา หรับวางเจดีย์บ ริ วาร
อย่างเจดีย์แบบพม่าแท้ จึงนําเจดีย์บริวารมาวางประดับบนฐานรองล่างแทน ระเบียบการประดับเจดีย์บริ ว ารไว้
บนฐานรองล่างนับ เป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญ ดูใน เชษฐ์ ติง สัญชลี, “ประเด็น ใหม่เกียวกับเจดี ย์
แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๑๖.

๑๒๕
การที ช่ า งผู้ส ร้ างเจดี ย์ อ อกแบบให้ ส่ว นฐานมี ลัก ษณะคล้ า ยเจดี ย์ สุเ ล ใน
ขณะเดียวกันออกแบบส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดให้ มีลกั ษณะคล้ ายเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
โดยทัวไปนัน สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้สร้ างไม่ได้ ออกแบบให้ เจดีย์มีความหมายถึงเจดีย์สุ
เลอย่างเฉพาะเจาะจง แต่ม่งุ หมายให้ มีความหมายถึงเจดีย์ แบบมอญสมัยหงสาวดีองค์อืน ๆ
โดยเฉพาะ "เจดีย์ชเวดากอง" และ "เจดีย์ชเวมอดอ" ซึงเป็ นพระมหาธาตุเจดีย์องค์สําคัญยิงทีชาว
มอญให้ ความนับถือและสักการบูชามาอย่างช้ านาน
อนึ ง การที ช่ า งผู้ส ร้ างเจดี ย์ ออกแบบส่ว นฐานเป็ นแบบคล้ ายเจดี ย์ สุเ ลนัน
สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากเห็นว่าเจดีย์ทีสร้ างมีขนาดเล็ก ๓๗ จึงเลือกทําแผนผังและลวดบัวฐาน
แบบคล้ ายเจดีย์ สุเ ล ที มีลัก ษณะเรี ยบง่ายกว่าเจดีย์ แบบมอญสมัย หงสาวดีองค์อืน ๆ เพื อให้
เหมาะสมกับขนาดของเจดีย์
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ภาพที ๔๕ องค์ร ะฆัง และยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์ แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก

๓๗

จากการปรึกษาร่วมกับ รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์

๑๒๖
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ภาพที ๔๖ องค์ระฆังและยอดของแบบมอญสมัยหงสาวดี ตัวอย่างทีเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
ประเทศเมียนมา

ภาพที ๔๗ องค์ระฆังและยอดของเจดีย์สเุ ล เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
ทีมา: ปรับปรุงจาก เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ า-มอญ: พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบ
ตังแต่ ศิลปะศรี เกษตรถึงศิลปะมัณฑเล (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ชุดภาพก่อนเข้ า
เนือหา.

๑๒๗
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ภาพที ๔๘ การประดับเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ อําเภอปากเกร็ด
ทีมา: ปรับ ปรุงจาก พิศาล บุญ ผูก, วัดในอํา เภอปากเกร็ด, ปรับปรุงแก้ ไขครังที ๑ (นนทบุรี :
โครงการเผยแพร่ผลงานบริ การวิชาการแก่สงั คม สํานัก บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช, ๒๕๕๓), ๑๒๙.

ภาพที ๔๙ การประดับเจดีย์บ ริ วารของเจดีย์แบบมอญสมัย หงสาวดี ตัวอย่างที เจดีย์ชเวซายัน
เมืองสะเทิม

๑๒๘
๒.๓ รู ป แบบเฉพาะที ช่ า งสร้ างสรรค์ ขึนของเจดี ย์ แ บบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบรูปแบบเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศ
ไทย กับ เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีทีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็ นต้ นแบบแรงบัน ดาลใจ และกับ
เจดีย์แบบมอญสมัยหลังหงสาวดีทีมีอายุร่วมสมัยกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เพือ
หาลักษณะทีแตกต่างซึงช่างผู้สร้ างเจดีย์ได้ สร้ างสรรค์ขึนมา อันจะเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์
แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย กล่าวคือ
๒.๓.๑ ลวดบั วฐานของเจดี ย์ แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เมื อ
พิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย กับ
ลวดบัวฐานของเจดีย์สเุ ลทีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็ นต้ นแบบแรงบันดาลใจอย่างละเอียด พบว่า
ถึงแม้ จะมีเค้ าโครงคล้ ายกันดังได้ วิเคราะห์แล้ ว แต่กม็ ีลกั ษณะบางประการแตกต่างกัน อันแสดงให้
เห็นถึงลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย กล่าวคือ
๒.๓.๑.๑ การนิยมทําฐานบัวควําสลับกับหน้ ากระดานเป็ นลวดบัว
ฐาน จากการศึกษาลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย พบว่า มีความนิยม
ทําฐานบัวควําสลับกับหน้ ากระดาน ซึงแตกต่างไปจากเจดีย์สเุ ลทีทําบัวควําสลับกับลวดบัวลูกแก้ ว
(ภาพที ๕๐)
จากการศึกษาทีผ่านมา รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี วิเคราะห์ ว่า
เจดีย์ สเุ ลปรากฏลูกแก้ วคันระหว่างบัวควําทัง ๓ ชัน แต่เ จดีย์ แบบมอญในประเทศไทยกลับไม่
ปรากฏ ซึงอาจแสดงให้ เห็นถึงการละเลยรายละเอียดดังกล่าวของช่างพืนบ้ าน หรืออาจเป็ นการตัด
รายละเอียดดังกล่าวออกไปเนืองจากเจดีย์แบบมอญในประเทศไทยเกือบทุกองค์มีขนาดเล็ก๓๘
ต่อประเด็นนี ผู้ศกึ ษามีความเห็นสอดคล้ องกันว่าการตัดลวด
บัวลูกแก้ วออก อาจเนืองจากเป็ นลักษณะของงานช่างพืนบ้ าน อย่างไรก็ดี สันนิษฐานว่าการทีช่าง
ผู้ก่อสร้ างเจดีย์ตัดลวดบัวลูกแก้ วออกไปนัน อาจจะทําให้ ฐานเจดีย์เ อียงลาดอย่างไม่ได้ จังหวะ
เนืองจากไม่มีลวดบัวลูกแก้ วคัน จึงทําให้ ช่างผู้สร้ างเจดีย์ตงทํ
ั าชันหน้ ากระดานสลับฐานบัวควําแต่
ละชัน เพือให้ ฐานเจดีย์มีความเอียงลาดอย่างมีจงั หวะ
อนึง การทีช่างผู้สร้ างเจดีย์ตดั ลวดบัวลูกแก้ วออก แล้ วทําหน้ า
กระดานแทนนัน อาจจะเกิดจากแนวความคิดเรือง "การลดทอนความซับซ้ อนของลวดบัวฐาน" ให้
มีความเรียบง่ายขึน ทังนีอาจเพือให้ สะดวกต่อการสร้ าง หรื ออาจเนืองจากในช่วงเวลานันไม่นิยม
ทําลวดบัวลูกแก้ วแล้ ว
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๓๘

เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๘๘.

๑๒๙
รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี วิเคราะห์ว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญ
องค์สําคัญในสมัยหลังหงสาวดี มีระบบลวดบัวฐานทีเรี ยบง่ายกว่าเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
โดยการลดรายละเอียดลวดบัวฐานอันซับซ้ อนลง ตัวอย่างเช่น เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์ไจก์โตต
เมืองมะละแหม่ง เป็ นต้ น๓๙
ต่อประเด็น นี ผู้ศึก ษามีค วามเห็น เพิ มเติ มว่า การลดทอน
ความซับซ้ อนของลวดบัวฐานนัน นอกจากจะปรากฏในตัวอย่างเจดีย์แบบมอญองค์สําคัญในสมัย
หลังหงสาวดีในเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมาแล้ ว ยังปรากฏในเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย อันมีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันด้ วย
การทีตัวอย่างเจดีย์แบบมอญองค์สําคัญในสมัยหลังหงสาวดี
ทังสองพืนทีต่างก็มีการลดทอนลวดบัวฐานให้ มีความเรียบง่ายขึนนัน สันนิษฐานว่าคงเนืองมาจาก
ระบบลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีมีความสลับซับซ้ อนเป็ นอย่างมาก จนยากต่อ
การจําลองให้ เหมือนได้ ทังหมด อีกทังตัวอย่างเจดีย์แบบมอญดังกล่าวนันมีขนาดเล็กกว่าเจดีย์
แบบมอญสมัยหงสาวดีอยู่มาก โดยเฉพาะเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบได้ พบลวดบัวฐานของเจดีย์
แบบสุเลทีอยู่ในสมัยหลังหงสาวดีบางองค์ ซึงร่วมสมัยกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์วดั กอนัต เมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา๔๐ ทําหน้ ากระดานเหนือชันบัว
ควําคล้ ายคลึง กับ ทีนิ ยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย (ภาพที ๕๑) ซึงลักษณะ
ดังกล่าวไม่ปรากฏในเจดีย์สเุ ลทีเป็ นต้ นแบบ
การทําหน้ ากระดานเหนื อชันบัวควําคล้ ายคลึงกันดังกล่าว
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเหตุผลด้ านเชิงช่างทีแตกต่างกัน กล่าวคือ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบ
สุเลสมัยหลังหงสาวดี อาจเกิดจากความต้ องการเพิมความสูงของลวดบัวฐาน เนืองจากได้ ตดั ชุด
ลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆังออก จึงต้ องเสริมหน้ ากระดานคันเหนือลวดบัวลูกแก้ วแต่ละ
ชัน ในขณะทีลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศไทยนัน น่าจะเกิดจาก
"การลดทอนความซับซ้ อนของลวดบัวฐาน" เพือให้ เหมาะสมกับขนาดทีเล็กและเพือให้ สะดวกต่อ
การสร้ าง หรืออาจเนืองจากในช่วงเวลานันไม่นิยมทําลวดบัวลูกแก้ วแล้ ว จึงเปลียนลวดบัวลูกแก้ ว
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๓๙

เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ า-มอญ: พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบตังแต่ ศิลปะศรี
เกษตรถึงมัณฑเล, ๒๓๗-๒๓๙.
๔๐
โชติ มา จตุรวงศ์ , สถาปั ตยกรรมวั ด มอญในพม่ าตอนล่ าง (กรุ ง เทพฯ: มูลนิ ธิ SEASREP,
๒๕๕๔), ๒๖๕.

๑๓๐
ทีคันระหว่างชันบัวควําเป็ นหน้ ากระดานแทน ดังนัน การทําหน้ ากระดานเหนือชันบัวควําของเจดีย์
แบบมอญทังสองแหล่ง จึงไม่น่าจะมีความเกียวข้ องกันโดยตรง แต่น่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ขึน
ตามเงือนไขปั จจัยด้ านเชิงช่างทีแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่ง
นอกจากนี จากการศึกษายังได้ พบตัวอย่างเจดีย์แบบมอญ
สมัยหลังหงสาวดีบางองค์ทีตังอยู่บนลานเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง๔๑ มีการทําลวดบัวฐานที
ประกอบด้ วยชุดฐานบัวควําและหน้ ากระดานชันซ้ อนลดหลัน คล้ ายกับลวดบัวฐานของเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญองค์หนึงบนลานเจดีย์ชเวดากองด้ าน
ทิศเหนือ (ภาพที ๕๒) เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ตัวอย่างเจดีย์ ดงั กล่าวก็มีลกั ษณะที แตกต่างกัน คือ
ตัวอย่างเจดีย์บนลานเจดีย์ชเวดากองมักทําชุดฐานเขียงรองรับองค์ระฆัง ในขณะทีตัวอย่างเจดีย์
แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆัง ซึงแสดงให้
เห็นว่าลวดบัวฐานของเจดีย์ทงสองแหล่
ั
งนีไม่น่าจะมีความเกียวข้ องกันโดยตรง
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าการทําลวดบัวฐานด้ วยฐานบัวควํา
สลับกับหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลันกัน เป็ นลักษณะเฉพาะอันเกิดจากการสร้ างสรรค์ขึนของช่าง
ผู้สร้ างเจดีย์ โดยลวดบัวฐานลักษณะดังกล่าวเป็ นทีนิยมอย่างมากในภาคกลางประเทศไทย
๒.๓.๑.๒ การทําชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันในแผนผังวงกลมทําหน้ าที
รองรับองค์ ระฆัง จากการศึกษาลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย พบว่า
นิยมทําชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันอยู่ในแผนผังวงกลมรองรับองค์ระฆัง ลักษณะดังกล่าวแตกต่างไป
จากเจดีย์สเุ ล ทีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็ นต้ นแบบแรงบันดาลใจในการทําลวดบัวฐานของเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทย ซึงทําชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม
รองรับองค์ระฆัง (ภาพที ๕๐)
การทําชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆังอยู่ในแผนผังทีแตกต่างกัน
ดังกล่าว สันนิ ษฐานว่าอาจจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ของช่างผู้สร้ างเจดีย์ โดยปรับเปลียนจาก
แผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุมของเจดีย์สเุ ลทีอาจจะเป็ นต้ นแบบมาอยูใ่ นแผนผังวงกลม เพือทําหน้ าที
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๔๑

เชือว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประเด็นใหม่เกียวกับ
เจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๓๔๕.

๑๓๑
เป็ นฐานปรับมุม๔๒ ระหว่างส่วนฐานของเจดีย์ที อยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม กับส่วนองค์
ระฆังทีอยู่ในแผนผังวงกลม
เมือตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีอยู่สมัยหลังหง
สาวดี ซึงร่วมสมัยกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย พบว่าไม่ปรากฏการทําชุดลูกแก้ ว
จํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆัง แต่ก็ยังคงทําชุดฐานเขียงในแผนผังวงกลมจํานวนหลายชันซ้ อน
ลดหลันรองรับองค์ระฆังอยู่ ตัวอย่างเช่น เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์อซู ีนะ เมืองมะละแหม่ง เป็ นต้ น
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าการทําชุดลูกแก้ วในแผนผังวงกลม
จํ านวน ๓ ชันซ้ อนลดหลันทํ าหน้ าที รองรับ องค์ระฆัง เป็ นลัก ษณะเฉพาะที ช่ างผู้สร้ างเจดี ย์
สร้ างสรรค์ขนเอง
ึ
โดยลักษณะดังกล่าวเป็ นนิยมอย่างมากในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ
ไทย
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ภาพที ๕๐ ลัก ษณะลวดบัว ฐานที แตกต่า งกัน บางประการ ของเจดีย์ แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก กับเจดีย์สเุ ล เมือง
ย่างกุ้ง
๔๒

เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี มีความนิยมทําชุดฐานเขียงในแผนผังวงกลมจํานวนหลายชันซ้ อน
ลดหลันรองรับองค์ระฆัง เพือทําหน้ าทีเป็ นฐานปรับมุมระหว่างส่วนฐานกับส่วนองค์ ระฆัง ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเว
ดากอง เจดีย์ชเวมอดอ เป็ นต้ น ลักษณะดังกล่าวเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ทีไม่
ปรากฏในเจดีย์แบบพม่าแท้ ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ า-มอญ: พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบ
ตังแต่ ศิลปะศรี เกษตรถึงมัณฑเล, ๒๑๒-๒๑๔.

๑๓๒
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ภาพที ๕๑ ลัก ษณะลวดบัวฐานที คล้ ายคลึงกัน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก กับเจดีย์วดั กอนัต เมืองมะละ
แหม่ง

ภาพที ๕๒ ลัก ษณะลวดบัวฐานที คล้ ายคลึงและแตกต่างกัน ของเจดีย์ แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก กับตัวอย่างเจดีย์
แบบมอญสมัยหลังหงสาวดีองค์หนึง บนลานเจดีย์ชเวดากองด้ านทิศตะวันตกเฉีย ง
เหนือ เมืองย่างกุ้ง

๑๓๓
๒.๓.๒ การประดับปูนปั นทีส่ วนฐาน ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า ตัวอย่างเจดีย์
แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย มีความนิ ย มประดับ ปูน ปั นลายกลี บ บัวหงายเหนื อหน้ า
กระดาน ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๓ อําเภอโพธาราม (ภาพที ๕๓)
เป็ นต้ น และลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมของฐานแปดเหลียม ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดท้ าย
เกาะ อําเภอสามโคก (ภาพที ๕๔) เป็ นต้ น
๒.๓.๒.๑ การประดับปู นปั นลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน
จากการตรวจสอบการประดับปูนปั นดังกล่าวในตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัยหลัง
หงสาวดี พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ แบบมอญทังสองสมัย นันไม่ปรากฏการประดับ ปู นปั นลัก ษณะ
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง สมัยหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละ
แหม่ง สมัยหลังหงสาวดี เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นว่าการประดับ ปูนปั นดังกล่าวไม่ใช่ระเบียบวิธีของ
เจดีย์แบบมอญ ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ การประดับปูนปั นลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานที
นิย มอย่างมากในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เป็ นลัก ษณะเฉพาะที ไม่ได้ รับ แรง
บันดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
เมือตรวจสอบการประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน
พบว่า เป็ นระเบี ยบที ปรากฏในเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุก ามและสืบเนื องมาถึง สมัย หลังพุกาม
(อมรปุระ-มัณ ฑเล) โดยกลีบ บัวหงายดังกล่าวมีลัก ษณะเป็ นกลีบบัวแบบปาละ ตัวอย่างเช่น
เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม (ภาพที ๕๕) เจดีย์กโุ สดอ เมืองมัณฑเล เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ
เป็ นต้ น๔๓ และเมือตรวจสอบการประดับปูนปั นลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานในตัวอย่ าง
เจดีย์ แบบไทย พบว่าเจดีย์ แบบไทยไม่นิ ย มการประดับ ลายกลีบ บัวหงายเหนื อหน้ ากระดาน
ดังกล่าว จึงสันนิษฐานว่าการประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน ซึงเป็ นลักษณะเฉพาะที
นิยมอย่างมากในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนัน น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก
เจดีย์แบบพม่าแท้
การทีตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยเลือก
นํารูปแบบการประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานมาจากเจดีย์แบบพม่าแท้ ทังทีลักษณะ
ดังกล่าวไม่ใช่ระเบียบของเจดีย์ แบบมอญนัน สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้สร้ างเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทย มีความสับสนในรูปแบบศิลปะแบบมอญกับแบบพม่า หรื อถ้ าเป็ น
การซ่อมแซมในสมัยหลัง ก็อาจเนืองจากช่างผู้ซ่อมแซมเจดีย์ยงั มีความสับสนในรูปแบบศิลปะทัง
สองแบบอยู่ เนืองจากในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ๒๕ ถึงต้ นพุทธศตวรรษที ๒๖ นัน นักวิชาการ
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๔๓

เรืองเดียวกัน, ๘๕, ๑๒๙-๑๓๐, ๑๘๘-๑๙๐.

๑๓๔
ประวัติศาสตร์ศิลปะหรื อแม้ แต่ช่างยังมีความสับสนระหว่างระเบียบของเจดีย์แบบมอญกับแบบ
พม่าอยู่ เห็นได้ จากยังเรี ยกเจดีย์ทังสองแบบร่วมกันว่าเจดีย์แบบพม่า -มอญ จึงทําให้ ใช้ รูปแบบ
ศิลปะแบบมอญกับแบบพม่ามอญปะปนกัน
๒.๓.๒.๒ การประดั บปู นปั นลายคล้ า ยกลี บ บัวควําทีมุม ของฐาน
แปดเหลียม จากการตรวจสอบการประดับปูนปั นดังกล่าวในตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาว
ดีและสมัยหลังหงสาวดี พบว่า ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทังสองสมัยนันไม่ปรากฏการประดับปูนปั น
ลักษณะดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง สมัยหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน เมือง
มะละแหม่ง สมัยหลังหงสาวดี เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นว่าการประดับปูนปั นดังกล่าวไม่ใช่ระเบียบวิธี
ของเจดีย์แบบมอญ ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าการประดับปูนปั นลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมของ
ฐานแปดเหลียมทีนิยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เป็ นลักษณะเฉพาะที ไม่ได้ รับ
แรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี
ทังนี เมือศึก ษาการประดับ ลายคล้ ายกลีบ บัวควําที มุมฐาน
แปดเหลียมในศิลปะแหล่งอืน ๆ ทีเกียวข้ อง พบว่า ไม่เป็ นทีนิยมในเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกาม
และสมัยหลังพุกาม (อมรปุระ-มัณฑเล) รวมถึงในเจดีย์แบบไทย ดังนันจึงสันนิษฐานว่าการประดับ
ลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะ
เกิดจากการสร้ างสรรค์ขนเองโดยช่
ึ
างผู้สร้ างเจดีย์ โดยไม่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากแหล่งศิลปะใด
เป็ นทีน่าสังเกตว่า ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีมีการประดับลาย
คล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียม จะปรากฏการประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน
ร่วมอยู่ด้วยเสมอ ซึงอาจแสดงให้ เห็นว่าการประดับทังสองส่วนน่าจะมีความสัมพันธ์กันไม่มากก็
น้ อย จึงสันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้สร้ างเจดีย์เห็นว่า เมือมีการประดับกลีบบัวหงายเหนือ
หน้ ากระดานแล้ ว ควรทีจะประดับลายกลีบบัวควําด้ วยเพือให้ เกิดความสมดุล แต่เนืองจากฐาน
เจดีย์มีบัวควําขนาดใหญ่อยู่แล้ ว จึงเลือกประดับลายคล้ ายกลีบบัวควําเฉพาะทีมุมทังแปดของ
ฐานบัวควําเท่านัน
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ภาพที ๕๓ การประดับปูนปั นรูปกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานทีส่วนฐาน ของเจดีย์แบบมอญ
วัดคงคาราม องค์หมายเลข ๓ อําเภอโพธาราม

ภาพที ๕๔ การประดับ ปูนปั นรูป คล้ ายกลีบ บัวควําที มุมฐานแปดเหลียมที ส่วนฐาน ของเจดีย์
แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก

๑๓๖
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ภาพที ๕๕ การประดับกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานของเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกาม ตัวอย่าง
ทีเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม
ทีมา: คุณดุษฎีพร ชาติบตุ ร
๒.๓.๓ การประดับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน และรู ปแบบ
ของเจดีย์บริวาร
๒.๓.๓.๑ การประดับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน เมือ
พิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการประดับเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
กับตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัยหลังหงสาวดี พบว่าถึงแม้ จะมีการประดับเจดีย์
บริวารจํานวน ๑ ชัน บนฐานรองล่างเดียวกับเจดีย์ประธานคล้ ายกัน แต่ก็ได้ พบว่ามีลกั ษณะบาง
ประการแตกต่างกัน อันแสดงให้ เ ห็นถึงลัก ษณะเฉพาะของเจดีย์ แบบมอญทีนิย มในภาคกลาง
ประเทศไทย กล่าวคือ
เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิ ย มประดับเจดีย์
บริวารทีตําแหน่งมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน ในขณะทีเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัยหลัง
หงสาวดีนิยมประดับเจดีย์บริวารล้ อมรอบเจดีย์ประธาน ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม
ซึงเป็ นเจดีย์สมัยหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง ซึงเป็ นเจดีย์สมัยหลังหงสาวดี (ภาพ
ที ๕๖) เป็ นต้ น ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าการประดับเจดีย์บ ริ วารในตําแหน่งมุมทัง ๔ ของเจดีย์

๑๓๗
ประธาน ทีนิยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เป็ นลักษณะเฉพาะทีแตกต่างไปจาก
เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัยหลังหงสาวดี
จากการตรวจสอบการประดับเจดีย์บริวารในตําแหน่งมุมทัง ๔
ของเจดีย์ประธานนัน พบว่าเป็ นระเบียบทีปรากฏในเจดีย์แบบพม่าแท้ ตงแต่
ั สมัยพุกามถึงสมัยหลัง
พุกาม (อมรปุระ-มัณฑเล) มาอย่างต่อเนืองและเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม
(ภาพที ๕๗) เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ เป็ นต้ น๔๔ ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าการประดับเจดีย์
บริวารในตําแหน่งมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน ซึงเป็ นลักษณะเฉพาะทีนิยมของเจดีย์แบบมอญใน
ภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบพม่าแท้
เหตุผลทีช่างผู้สร้ างเจดีย์เลือกประดับเจดีย์บริ วารเฉพาะที มุม
ทัง ๔ ของเจดีย์ประธานนัน สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้ก่อสร้ างเจดีย์เห็นว่าเจดีย์ทีตนสร้ างมี
ขนาดเล็ก หากประดับเจดีย์บริวารจํานวนมากโดยรอบเจดีย์ประธานทีมีขนาดเล็ก จะทําให้ เจดีย์
ประธานถูกลดความโดดเด่นลง ดังนันจึงเลือกประดับเจดีย์บริ วารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน
และทําเจดีย์บริวารให้ มีขนาดเล็ก เพือทําให้ เจดีย์ประธานมีความโดดเด่นมากขึน
อนึง การนํ าแนวความคิดในการปรับเจดีย์ บริ วารที มุมทัง ๔
ของเจดีย์ประธานมาใช้ ในเจดีย์แบบมอญนัน ยังปรากฏให้ เห็นในตัวอย่างบางแห่งในเมืองมอญ
ประเทศเมียนมา ตัวอย่างเช่น เจดีย์วดั กอนัต เมืองมะละแหม่ง เจดีย์องค์หนึงบนลานด้ านทิศเหนือ
ของเจดีย์ชเวดากอง เป็ นต้ น ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงการคลีคลายในเรื องการประดับเจดีย์บริ วารของ
เจดีย์แบบมอญทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทังในเมืองมอญและในภาคกลางของ
ประเทศไทย
นอกจากนี จากการศึกษายังได้ พบตัวอย่างเจดีย์แบบมอญใน
ภาคกลางประเทศไทยบางองค์ มีการประดับ เจดีย์ บริ วารจํานวนมากกว่า ๑ ชัน ตัวอย่างได้ แก่
เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ เจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ (ภาพที ๕๘) ในอําเภอสามโคก และ
เจดีย์แบบมอญวัดมะขาม อําเภอบ้ านโป่ ง ทีประดับจํานวน ๒ ชัน อันแสดงให้ เห็นถึงแนวความคิด
ในการเพิมความซับซ้ อนในการประดับเจดีย์บริวาร ซึงแนวความคิดดังกล่าวปรากฏมาก่อนในสมัย
หงสาวดี ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ประดับเจดีย์บริ วารจํานวน ๒ ชัน เป็ นต้ น
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การประดับเจดีย์บ ริ วารของเจดีย์แ บบมอญแตกต่างไปจากเจดี ย์แบบพม่ าแท้ สมัย พุกามและ
สมัยหลังพุกาม (อมรปุระ-มัณฑเล) ทีจะนิยมประดับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของฐาน ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง
เมื อ งพุ ก าม เจดี ย์ ป าโตดอจี เมื อ งอมรปุ ระ เป็ นต้ น ดู ใ น เชษฐ์ ติ ง สัญ ชลี, เจดี ย์ ในศิ ล ปะพม่ า-มอญ:
พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบตังแต่ ศิลปะศรี เกษตรถึงมัณฑเล, ๘๗, ๑๓๖-๑๓๙.

๑๓๘
และปรากฏสืบเนืองมาในสมัยหลังหงสาวดี ทังในเมืองมอญประเทศเมียนมา ตัวอย่างเช่น เจดีย์ช
เวซันต่อ เมืองทวันเท ประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๒ ชัน (ภาพที ๕๙) เป็ นต้ น รวมถึงในภาคกลาง
ประเทศไทยดังตัวอย่างทียกมาข้ างต้ น
รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญ ชลี วิเ คราะห์ ว่าเจดีย์ แบบมอญวัดท้ าย
เกาะเป็ นตัวอย่างของการจัดเจดีย์บริ วารไว้ ถึง ๒ ชัน อันนับได้ ว่าเจดีย์แบบมอญในสกุลช่างสาม
โคกมีการจัดวางเจดีย์บริวารทีซับซ้ อนทีสุดเมือเทียบกับสกุลช่างอืน ๆ ทางภาคกลางของประเทศ
ไทย และการวางเจดีย์บริวารถึง ๒ ชันดังกล่าวทําให้ เจดีย์บริ วารมีความซับซ้ อนคล้ ายเจดีย์แบบ
มอญแท้ ในประเทศพม่า๔๕
ต่ อ ประเด็ น นี ผู้ ศึ ก ษามี ค วามเห็ น สอดคล้ องกั น โดยมี
ความเห็นเพิมเติมว่าจากการตรวจสอบการประดับเจดีย์บริวารในทุกพืนทีศึกษา พบว่าเจดีย์แบบ
มอญในอําเภอสามโคกมีการประดับเจดีย์บริวารด้ วยจํานวนชันมากกว่าพืนทีศึกษาอืน ๆ ตัวอย่าง
ได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ ประดับจํานวน ๒ ชัน เจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง ประดับ
จํานวน ๓ ชัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าเจดีย์แบบมอญในอําเภอสามโคกมีการประดับเจดีย์บริ วารด้ วย
จํานวนทีมากกว่าพืนทีศึกษาอืน ๆ ทีนิยมประดับเพียง ๑ ชัน อนึง การประดับเจดีย์บริ วารจํานวน
๑-๒ ชันดังกล่าว น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีทีนิยมประดับเจดีย์
บริวารจํานวน ๑-๒ ชันเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม สําหรับตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง ทีมี
การประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๓ ชัน (ภาพที ๖๐, ๖๑) ซึงนับว่ามากทีสุดในทุกพืนทีศึกษา แสดง
ให้ เห็นถึงการคลีคลายจํานวนการประดับเจดีย์บริ วารของเจดีย์แบบมอญทีนิยมจํานวน ๑-๒ ชัน
ในลักษณะเพิมความซับซ้ อนให้ กบั เจดีย์บริวาร ซึงถือเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญองค์นี
๒.๓.๓.๒ รู ป แบบของเจดี ย์ บ ริ วาร เมือพิ จารณารู ป แบบของเจดีย์
บริวารของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในทุกพืนทีศึกษา พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการทําเจดีย์บริ วาร
ในลักษณะคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ
มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์จําลอง ทีลดขนาดและลดทอนรูปแบบมา
จากเจดีย์ประธาน โดยจะนิยมลดทอนลวดบัวฐานให้ เหลือเป็ นบัวควําและหน้ ากระดานจํานวน ๑
ชัน แต่ยงั คงทําชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆัง มีการประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ า
กระดาน และลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมของฐานแปดเหลียม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดยังคง
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๔๕

เรืองเดียวกัน, ๒๙๓.

๑๓๙
รักษารูปแบบรูปทรงและรายละเอียดการตกแต่งอย่างเจดีย์ประธานไว้ อย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น
เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ (ภาพที ๖๒) เป็ นต้ น
การลดทอนรู ปแบบของเจดีย์บ ริ วารดังกล่าว แสดงให้ เ ห็นว่า
ช่างผู้สร้ างเจดีย์ บริ วารเคร่งครัดในการจําลองกับ ส่วนองค์ระฆังถึงยอดมากกว่าส่วนฐาน โดย
พยายามรักษารูปแบบและองค์ประกอบของส่วนดังกล่าวไว้ ในขณะเดียวกันช่างผู้สร้ างเจดีย์ก็มอง
ว่าส่วนฐานโดยเฉพาะลวดบัวฐานเป็ นส่วนที มีความยืดหยุ่นในการปรับ เปลียนรูป แบบได้ ตาม
ความเหมาะสม
อนึง การทีเจดีย์บริ วารนิยมลดทอนลวดบัวฐานให้ เหลือเพีย ง
บัวควําและหน้ ากระดานจํานวน ๑ ชัน ในเชิงช่างนันอาจเนืองจากเพือให้ เหมาะสมกับขนาดทีเล็ก
ของเจดีย์บริวาร อย่างไรก็ดี การลดทอนรูปแบบลวดบัวฐานมาจากเจดีย์ประธานของเจดีย์บริ วาร
ดังกล่าว ยังอาจเปรียบเหมือนการลดฐานันดรของสถาปั ตยกรรมของเจดีย์บริ วารให้ ตํากว่าเจดีย์
ประธาน เพือให้ เหมาะสมกับการเป็ นเจดีย์บริวารของเจดีย์ประธานด้ วยก็เป็ นได้
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ภาพที ๕๖ การประดับเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญสมัยหลังหงสาวดี ตัวอย่างทีเจดีย์ไจก์ตานลาน
เมืองมะละแหม่ง

๑๔๐
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ภาพที ๕๗ การประดับเจดีย์บริ วารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกาม ตัวอย่างที เจดีย์
ชเวซิกอง เมืองพุกาม
ทีมา: คุณดุษฎีพร ชาติบตุ ร

ภาพที ๕๘ การประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๒ ชัน ของเจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ อําเภอสามโคก

๑๔๑
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ภาพที ๕๙ การประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๒ ชัน ทีเจดีย์ชเวซันต่อ เมืองทวันเท ประเทศเมียนมา

ภาพที ๖๐ การประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๓ ชัน ทีเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง อําเภอสามโคก

๑๔๒
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แผนผังไม่แสดง
มาตราส่ วน

ภาพที ๖๑ แผนผังการประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๓ ชัน ทีเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทอง อําเภอสามโคก

ภาพที ๖๒ รูปแบบเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก

๑๔๓
๒.๓.๔ รู ปแบบฐานรองล่ าง ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญ
ในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําฐานรองล่างเป็ นฐานเขียงอยู่ในแผนผังสีเหลียม ทําหน้ าทีรองรับ
เจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดสวนมะม่วง อําเภอสามโคก เจดีย์
แบบมอญวัดบางจาก อําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง
เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม เป็ นต้ น
เมือตรวจสอบการทํ าฐานรองล่างของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหง
สาวดีและสมัยหลังหงสาวดี พบว่า ตัวอย่างเจดีย์โดยทัวไปนิยมทําฐานรองล่างยกสูงอยู่ในแผนผัง
เดียวกับส่วนฐานชันล่าง โดยอาจแบ่งได้ ๒ แบบคือ แผนผังแปดเหลียมเพิมมุม ซึงเป็ นแบบทีพบ
จํานวนมาก ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ชเวซายัน และเจดีย์นองดอจี ในสมัยหงสาวดี เจดีย์
ไจก์ตานลาน เจดีย์ชเวซันต่อ ในสมัยหลังหงสาวดี เป็ นต้ น กับแผนผังสีเหลียมเพิมมุม ซึงเป็ นแบบ
ทีพบเฉพาะทีเจดีย์ชเวดากอง เนืองจากเจดีย์องค์นีมีฐานล่างอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิมมุม
การทําฐานรองล่างอยู่ในแผนผังสีเหลียมแบบทีนิยมในเจดีย์แบบมอญ
ในภาคกลางประเทศไทย จึงแตกต่างไปจากตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีและสมัยหลังหง
สาวดี และไม่น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ดังนัน จึงสันนิษฐาน
ว่าการทําฐานรองล่างเป็ นฐานเขีย งในแผนผังสีเหลียมที นิ ย มในเจดีย์ แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยนัน น่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ขนของช่
ึ
างผู้สร้ างเจดีย์เอง โดยแผนผังดังกล่าวน่าจะ
ถูกออกแบบให้ สมั พันธ์กบั การทําหน้ าทีรองรับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน
จากการพิจารณารูปแบบเฉพาะของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ช่างผู้สร้ างเจดีย์สร้ างสรรค์ขนดั
ึ งประเด็นต่าง ๆ ข้ างต้ น อาจกล่าวได้ ว่าปรากฏชัดเจนในส่วนลวด
บัวฐาน ทีนิยมทําหน้ ากระดานเหนือบัวควําแต่ละชัน ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากแนวความคิด
เรือง "การลดทอนความซับซ้ อนของลวดบัวฐาน" ให้ มีความเรี ยบง่ายขึน ทังนีเพือให้ เหมาะสมกับ
ขนาดของเจดีย์และสะดวกต่อการสร้ าง หรืออาจเนืองจากในช่วงเวลานันไม่นิยมทําลวดบัวลูกแก้ ว
แล้ ว
การทําชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆังในแผนผังวงกลม ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิด
จากการสร้ างสรรค์ของช่างผู้สร้ างเจดีย์ โดยปรับเปลียนจากแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุมของเจดีย์
สุเลทีเป็ นต้ นแบบมาอยู่ในแผนผังวงกลม เพือทําหน้ าทีเป็ นฐานปรับมุม ระหว่างส่วนฐานกับส่วน
องค์ระฆัง และการประดับปูนปั นทีส่วนฐาน ทังการประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดาน ที
สันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับอิทธิพลจากเจดีย์แบบพม่าแท้ สมัยพุกามและหลังพุกาม และการประดับ
ลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมของฐานแปดเหลียม ทีสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ของ
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๑๔๔
ช่างผู้สร้ างเจดีย์เอง นอกจากนี ยังมีการประดับเจดีย์บริวารในตําแหน่งมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน
ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบพม่าแท้ และการนิยมทําฐานรองล่าง
เป็ นฐานเขียงในแผนผังสีเหลียม ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ขึนของช่างผู้สร้ าง
เจดีย์เอง
รูป แบบเฉพาะของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยช่างผู้สร้ างเจดีย์
สร้ างสรรค์ขึนเหล่านี ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการปรับเปลียนรูปแบบบางประการไปจากเจดีย์แบบ
มอญแท้ ตามความต้ องการของช่างผู้สร้ างเจดีย์ ทังในลักษณะทีรับอิทธิพลจากเจดีย์แบบพม่าแท้
เข้ ามาผสมผสาน และในลักษณะทีสร้ างสรรค์ขนเอง
ึ
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๓. การจัดกลุ่มตัวอย่ างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
ในการศึกษาแบ่งกลุ่มตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย จะขอใช้
เกณฑ์เรืองรูปแบบลวดบัวฐาน เนืองจากรูปแบบลวดบัวฐานของตัวอย่างเจดีย์มีความแตกต่างกัน
มากกว่าส่วนองค์ระฆังและส่วนยอด เพือให้ เห็นรูปแบบต่าง ๆ ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย ทีแสดงถึงความคล้ ายคลึงกับเจดีย์แบบมอญแท้ และความคลีคลายในรูปแบบต่าง ๆ
จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุม่ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ได้
เป็ น ๒ กลุม่ คือ กลุม่ ทีทําลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล ซึงพบตัวอย่างเป็ นจํานวนมาก กับกลุม่ ที
ทําลวดบัวฐานคล้ ายแบบเจดีย์ชเวดากอง กล่าวคือ
๓.๑ กลุ่มตัวอย่ างเจดีย์แบบมอญทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สุเล โดยใช้
รูปแบบลวดบัวฐานเจดีย์สเุ ลเป็ นเกณฑ์ ด้ วยการตังกลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ลมาก
ทีสุดเป็ นกลุม่ มาตรฐาน และตังกลุม่ อืน ๆ ตามลักษณะการคลีคลายรูปแบบลวดบัวฐาน โดยจาก
การศึกษาสามารถจัดกลุม่ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ลออกเป็ น ๕
กลุม่ ได้ แก่
๓.๑.๑ กลุ่มมาตรฐาน ลักษณะของเจดีย์กลุม่ นีมีลวดบัวฐานคล้ ายคลึงกับเจดีย์
สุเลมากกว่ากลุม่ อืน ๆ กล่าวคือมีลวดบัวฐานประกอบด้ วย ฐานบัวควําและหน้ ากระดาน จํานวน
๓ ชันซ้ อนลดหลัน เหนือขึนไปเป็ นชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันซ้ อนลดหลันทําหน้ าทีรองรับองค์ระฆัง
ตัวอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุม่ นีได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอ
สามโคก (ภาพที ๖๓) และเจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง๔๖
๔๖

เจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม ทําชุดลูกแก้ วจํานวน ๒ ชันรองรับองค์ ระฆัง แต่ผ้ ศู ึกษาขอจัด
เจดีย์องค์นีอยู่ในกลุม่ มาตรฐาน เนืองจากมีการทําบัวควําและหน้ ากระดานซ้ อนลดหลันกันจํานวน ๓ ชัน

๑๔๕
วิเ คราะห์ กลุ่มมาตรฐาน รู ปแบบของเจดีย์ก ลุ่มนี มีความคล้ ายคลึงกับ
เจดีย์สเุ ลซึงเป็ นเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีมากทีสุด จึงกล่าวได้ วา่ เจดีย์กลุ่มนีมีความเป็ นมอญ
แท้ มากกว่ากลุม่ อืน ๆ อนึง การพบตัวอย่างเจดีย์ในกลุม่ นีจํานวนน้ อย แสดงให้ เห็นว่าในภาคกลาง
ประเทศไทยพบเจดีย์แบบมอญทีมีความใกล้ ชิดกับมอญแท้ จํานวนน้ อย โดยพบตัวอย่างเพียงบาง
องค์ในสกุลช่างสามโคกและสกุลช่างพระประแดง หรืออาจกล่าวได้ วา่ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญใน
ภาคกลางประเทศไทยส่วนมากมีรูปแบบเป็ นแบบพืนบ้ านอันคลีคลายไปจากรูปแบบมอญแท้
๓.๑.๒ กลุ่มคลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา ลักษณะของเจดีย์กลุม่ นีมีลวดบัว
ฐานคลีคลายไปจากกลุม่ มาตรฐาน โดยจะทําฐานบัวควําและหน้ ากระดานจํานวนลดลงจากกลุ่ม
มาตรฐาน แบ่งออกเป็ น ๒ กลุม่ ย่อยคือ
กลุม่ ทีทําบัวควํา ๒ ชัน ตัวอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุ่มนี ได้ แก่ เจดีย์แบบ
มอญวัดเมตารางค์ และเจดีย์ แบบมอญวัดสวนมะม่วง ในอําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวัด
ตําหนักเหนือ ในอําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๗ วัดคงคาราม ใน
อําเภอโพธาราม (ภาพที ๖๔)
กลุ่มทีทําบัวควํา ๑ ชัน ตัวอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุ่มนี ได้ แก่ เจดีย์แบบ
มอญเกือบทังหมดในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ตัวอย่างเช่น เจดีย์ แบบมอญวัดคงคา
ราม องค์หมายเลข ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ (ภาพที ๖๕) เจดีย์แบบมอญวัดตาล เจดีย์แบบมอญวัดใหญ่
นครชุมน์ เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน เป็ นต้ น และเจดีย์แบบมอญวัดบางจาก ในอําเภอปาก
เกร็ด
วิเคราะห์กลุ่มคลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา รูปแบบของเจดีย์กลุ่มนีมี
ความคลีคลายไปจากรูปแบบเจดีย์มอญแท้ โดยการลดจํานวนชันบัวควําลงเหลือ ๒ หรื อ ๑ ชัน
โดยสัน นิษ ฐานว่าเป็ นการลดทอนความซับซ้ อนของลวดบัวฐานลง ให้ มีความเรี ย บง่ ายเพื อให้
เหมาะกับเจดีย์ขนาดเล็กและสะดวกต่อการก่อสร้ าง การทีตัวอย่างเจดีย์ในภาคกลางประเทศไทย
จัดอยู่ในกลุม่ นีจํานวนมากทีสุด แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยส่วนมาก
มีรูปแบบเป็ นแบบพืนบ้ านซึงคลีคลายไปจากรูปแบบมอญแท้
เป็ นที น่ าสัง เกตว่า เจดี ย์ แ บบมอญในสกุลช่ า งอํ า เภอสามโคกเกื อ บ
ทังหมด จัดอยู่ในกลุม่ คลีคลายจํานวนชันบัวควําเป็ น ๒ ชัน แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบมอญในสกุล
ช่างอําเภอสามโคกมีความเป็ นหนึงเดียวกันสูงมากกว่าสกุลช่างอืน และมีรูปแบบใกล้ ชิดกับเจดีย์
แบบมอญแท้ มากกว่าสกุลช่างอืน
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สําหรับเจดีย์แบบมอญสกุลช่างอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามเกือบ
ทังหมด จัดอยู่ในกลุ่มคลีคลายจํานวนชันบัวควําเป็ น ๑ ชัน แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นพืนบ้ านที
คลีคลายไปจากรูปแบบแบบมอญแท้ มากกว่าสกุลช่างอืน อย่างไรก็ดี แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบ
มอญในสกุลช่างอําเภอบ้ านโป่ งและโพธารามมีความเป็ นหนึงเดียวกันสูงเช่นกัน
๓.๑.๓ กลุ่มคลีคลายรู ปแบบฐานบัวควํา ลักษณะของเจดีย์กลุ่มนีมีลวดบัว
ฐานคลีคลายไปจากกลุ่ม มาตรฐาน โดยจะเปลียนรู ป แบบฐานบัวควําไปเป็ นลัก ษณะอื น ๆ
ตัวอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุม่ นีได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรี ยน
อํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง ทีทําฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย) แทนบัวควํา (ภาพที ๖๖) เจดีย์
แบบมอญวัดบัวงาม อําเภอบ้ านโป่ ง ทีทําฐานสิงห์แทนบัวควํา (ภาพที ๖๗) และเจดีย์แบบมอญ
วัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑ ทีทําฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ (ภาพที ๖๘)
วิเ คราะห์ กลุ่มคลีคลายรู ป แบบฐานบัวควํา รูป แบบของเจดีย์ ก ลุ่มนี มี
ความคลีคลายไปจากรูปแบบเจดีย์มอญแท้ มากกว่ากลุม่ อืน ๆ โดยสันนิษฐานว่าทังการทําฐานบัว
(บัวควํา-บัวหงาย) และการทําฐานสิงห์และกลุม่ ทีทําฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ น่าจะได้ รับอิทธิพลของ
เจดีย์แบบไทยเข้ าไปผสมผสาน ตัวอย่างเจดีย์ในกลุม่ นีถือเป็ นลักษณะเฉพาะองค์ทีปรากฏในภาค
กลางประเทศไทย
การทีพบตัวอย่างอยู่ในกลุม่ นีจํานวนไม่มากนัก แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทยมีการคลีคลายโดยการเปลียนแปลงรูปแบบลวดบัวฐานจํานวนน้ อย
หรืออาจกล่าวได้ วา่ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยยังคงพยายามทีจะรักษารูปแบบลวด
บัวฐานแบบมอญไว้ แม้ จะมีการคลีคลายรูปแบบลวดบัวฐานไปบ้ างก็ตาม
๓.๑.๔ กลุ่มคลีคลายจํานวนชุดลูกแก้ วรองรั บองค์ ระฆัง ลักษณะของเจดีย์
กลุม่ นีมีลวดบัวฐานคลีคลายไปจากกลุม่ มาตรฐาน โดยจะทําลูกแก้ วรองรับองค์ระฆังในจํานวนชัน
ทีแตกต่างไปจากกลุ่มมาตรฐาน ตัวอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุ่มนี ได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดกลาง
(ลูกแก้ วจํานวน ๕ ชัน) ในอําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวัดบ้ านหม้ อ (ลูกแก้ วจํานวน ๔ ชัน)
และเจดีย์แบบมอญวัดหัวหิน (ลูกแก้ วจํานวน ๖ ชัน) ในอําเภอบ้ านโป่ ง (ภาพที ๖๙)
วิเคราะห์กลุ่มคลีคลายจํ านวนชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง รูป แบบของ
เจดีย์กลุม่ นีมีความคลีคลายไปจากรูปแบบเจดีย์มอญแท้ โดยนิยมเพิมจํานวนชันลูกแก้ วรองรับ
องค์ระฆังมากกว่า ๓ ชัน สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ของช่างผู้สร้ างเจดีย์เอง ตาม
ลักษณะของงานช่างแบบพืนบ้ าน โดยเพือต้ องการเพิมความสูงให้ กับองค์เจดีย์ การสร้ างสรรค์
ดังกล่าวคล้ ายคลึงกับเจดีย์ทรงระฆังกลมในศิลปะไทย ซึงเป็ นเจดีย์พระราชนิยมในรัชกาลที ๔
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และได้ รับความนิยมต่อมาในรัชกาลที ๕ ทีพบว่าเจดีย์กลุ่มนีบางองค์มีการเพิมจํานวนมาลัยเถา
จนมีถึง ๕ ชัน เช่น เจดีย์วดั ตึก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นต้ น๔๗
อนึง การทีพบตัวอย่างอยู่ในกลุม่ นีจํานวนน้ อยแสดงให้ เห็นว่าเจดีย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทยไม่นิยมการคลีคลายโดยการเพิมจํานวนชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง
ตัวอย่างเจดีย์ในกลุม่ นีจึงถือเป็ นลักษณะเฉพาะองค์ทีปรากฏในภาคกลางประเทศไทย
๓.๑.๕ กลุ่มคลีคลายรู ปแบบลูกแก้ วรองรับองค์ ระฆัง ลักษณะของเจดีย์กลุม่
นีมีลวดบัวฐานคลีคลายไปจากกลุ่มมาตรฐาน โดยจะเปลียนรูปแบบลูกแก้ วรองรับองค์ระฆังไป
เป็ นบัวปากระฆัง ตัวอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุม่ นีได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดแค อําเภอพระประแดง
และเจดีย์แบบมอญวัดชมภูเวก อําเภอปากเกร็ด (ภาพที ๗๐)
วิเคราะห์กลุม่ คลีคลายรูปแบบลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง รูปแบบของเจดีย์
กลุม่ นีมีความคลีคลายไปจากรูปแบบเจดีย์มอญแท้ โดยตัดชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันทีรองรับองค์
ระฆังออกแล้ วทําบัวปากระฆังแทน บัวปากระฆังดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายบัวคลุ่มทีนิยมในเจดีย์
ทรงเครืองสมัยรัตนโกสินทร์ จึงสันนิษฐานว่าการทําบัวปากระฆังดังกล่าว ซึงไม่เป็ นทีนิยมในเจดีย์
แบบมอญนัน น่าจะได้ รับอิทธิพลจากบัวคลุม่ ในเจดีย์ทรงเครืองสมัยรัตนโกสินทร์ ๔๘
อย่างไรก็ดี การพบตัวอย่างเจดีย์ใ นกลุ่มนีจํ านวนน้ อย แสดงให้ เ ห็นว่า
เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยไม่นิยมการคลีคลายโดยการเปลียนชุดลูกแก้ วไปเป็ นบัว
ปากระฆัง จึงอาจกล่าวได้ ว่าตัวอย่างเจดีย์ในกลุ่มนีถือเป็ นลักษณะเฉพาะองค์ทีปรากฏในภาค
กลางประเทศไทย
จากการศึกษาแบ่งกลุ่มตัวอย่างเจดีย์ที มีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล อาจ
กล่าวโดยสรุปได้ วา่ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์
สุเลเป็ นอย่างมาก โดยตัวอย่างเจดีย์เกือบทังหมดทําลวดบัวฐานด้ วยรูปแบบทีคลีคลายไปจากต้ น
แบบอย่างมาก
การคลีคลายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นไปในลักษณะลดทอนความซับซ้ อนของลวด
บัวฐานจากต้ นแบบ อันแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นพืนบ้ านของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ
ไทย โดยการคลีคลายดังกล่าวยังมีความเกียวข้ องกับความเป็ นสกุลช่างของเจดีย์แบบมอญในแต่
พืนที นอกจากนี ตัวอย่างเจดีย์หลายองค์ยงั คลีคลายไปโดยรับอิทธิพลรูปแบบของเจดีย์แบบไทย
เข้ าไปผสมผสาน
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เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๓๐๙.
๔๘
เรืองเดียวกัน, ๓๐๖.

๑๔๘
๓.๒ กลุ่มตัวอย่ างเจดีย์แบบมอญทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์ชเวดากอง
จากการศึกษาพบว่าเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด (ภาพที ๗๑) มีลวดบัว
ฐานคล้ ายกับลวดบัวฐานของเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ในการศึกษาครังนีจึงขอจัดเจดีย์แบบ
มอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อยู่ในกลุม่ ทีทําลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล ซึงเป็ นตัวอย่างเพียงองค์
เดียวในกลุม่ นี
วิเคราะห์กลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์ชเวดากอง พบเพีย งองค์เดียวที
เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ซึงมีลวดบัวฐานแตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยโดยทัวไปทีนิยมทําลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล จึงถือเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์
องค์นี
อนึง ถึงแม้ เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ จะทําลวดบัวฐานคล้ ายเจดีย์ชเว
ดากอง แต่ก็ พ บว่า มี ลัก ษณะหลายประการที แตกต่ า งกัน อัน แสดงให้ เห็ น ถึ ง การเลื อ กรั บ
ปรับ เปลียนรู ป แบบลวดบัว ฐานจากต้ น แบบ ในลัก ษณะ "ลดทอนรายละเอี ย ดลวดบัวฐาน"
สันนิษฐานว่าเพือจะให้ เหมาะสมกับขนาดเจดีย์ทีมีขนาดเล็กกว่าต้ นแบบมาก และเพือให้ มีความ
สะดวกต่อการก่อสร้ าง
การทีพบตัวอย่างเจดีย์อยู่ใ นกลุ่มนี เพี ยงองค์เดียว แสดงให้ เห็นว่าเจดีย์ แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทยไม่นิยมการทําลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์ชเวดากอง สันนิษฐานว่า
อาจเนืองจากแผนผังฐานและลวดบัวฐานแบบเจดีย์ชเวดากองมีความสลับซับซ้ อนเป็ นอย่างมาก
ทําให้ ไม่สะดวกต่อการสร้ างและการนํามาใช้ กับเจดีย์ทีมีขนาดเล็ก ซึงต่างจากลวดบัวฐานแบบ
คล้ ายเจดีย์สเุ ลทีมีลกั ษณะเรียบง่าย เหมาะสมกับเจดีย์ขนาดเล็กและสะดวกต่อการก่อสร้ าง จึง
เป็ นทีนิยมอย่างมากในภาคกลางประเทศไทย
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๑๔๙

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๖๓ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอสามโคก จัดอยู่ในกลุ่ม
มาตรฐาน ของกลุม่ ทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล

๑๕๐

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๖๔ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์ อําเภอสามโคก ทีจัดอยู่ในกลุ่ม
คลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา (ทําบัวควํา ๒ ชัน) ของกลุม่ ทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ าย
เจดีย์สเุ ล

๑๕๑

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๖๕ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม
จัดอยู่ในกลุม่ คลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา (บัวควํา ๑ ชัน) ของกลุ่มทีมีลวดบัวฐาน
แบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล

๑๕๒

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๖๖ ลายเส้ น ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง จัดอยู่
ในกลุม่ คลีคลายรูปแบบฐานบัวควํา (ทําฐานบัว บัวควํา-บัวหงาย) ของกลุม่ ทีมีลวดบัว
ฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล

๑๕๓

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๖๗ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์ แบบมอญวัดบัวงาม อําเภอบ้ านโป่ ง จัดอยู่ใ นกลุ่ม
คลีคลายรูปแบบฐานบัวควํา (ทําฐานสิงห์ ) ของกลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์
สุเล

๑๕๔

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๖๘ ลายเส้ น ลวดบัวฐานของเจดี ย์ แบบมอญวัดคงคาราม องค์ห มายเลข ๑ อํา เภอ
โพธาราม จัดอยู่ในกลุ่มคลีคลายรูปแบบฐานบัวควํา (ทําฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ ) ของ
กลุม่ ทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล

๑๕๕

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๖๙ ลายเส้ น ลวดบัวฐานของเจดีย์ แบบมอญวัด หัวหิ น อําเภอบ้ านโป่ ง จัดอยู่ใ นกลุ่ม
คลีคลายจํานวนชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง (ทํา ๖ ชัน) ของกลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบ
คล้ ายเจดีย์สเุ ล

๑๕๖

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๗๐ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดชมภูเวก อําเภอปากเกร็ ด จัดอยู่ในกลุ่ม
คลีคลายรูปแบบชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง (ทําบัวปากระฆัง) ของกลุม่ ทีมีลวดบัวฐาน
แบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล

๑๕๗

แผนผังไม่แสดงมาตราส่วน
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ภาพที ๗๑ ลายเส้ นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด จัดอยู่ใน
กลุม่ ทีทําลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์ชเวดากอง

๑๕๘
๔. คติค วามเชื อ ประเพณี และพิธี ก รรมที เกี ยวข้ อ งกั บ เจดี ย์ แ บบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย
๔.๑ ความหมายของเจดี ย์ ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย จาก
การศึก ษาความหมายของเจดี ย์ แ บบมอญของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย โดยการ
สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวมอญปั จจุบนั ในแต่ละพืนทีศึกษา๔๙ พบว่าชาวมอญมีความเชือว่า "เจดีย์ คือ
สิงแทนถึงพระพุท ธเจ้ า ดังนันการได้ กราบไหว้ บูชาเจดีย์ จึงเปรี ย บได้ กับ การได้ ก ราบไหว้ บูช า
พระพุทธเจ้ า"
เมือพิจารณาถึงเหตุผลในความเชือดังกล่าว พบว่าเหตุปัจจัยสําคัญทีส่งเสริมให้
ชาวมอญมีความเชือดังกล่าว อาจเนืองมาจากชาวมอญมีความยึดมันใน "ตํานานการสร้ างเจดีย์ช
เวดากอง" ทีชาวมอญแต่งขึนมาในอดีต โดยเฉพาะประเด็นสําคัญในตํานานนีทีกล่าวอย่างพิสดาร
ว่า บรรพบุรุษของชาวมอญคือสองพีน้ องตปุสสะและภัลลิกะ ได้ เดินทางไกลจนไปพบพระพุทธเจ้ า
ได้ เป็ น "ปฐมอุบาสก" ของพระพุทธศาสนา และได้ รับประธาน "พระเกศาธาตุ" มาจากพระพุทธเจ้ า
โดยตรง จึงได้ นําพระเกศาธาตุนนกลั
ั บมาประดิษฐานไว้ ในเมืองมอญที "เจดีย์ชเวดากอง" ซึงชาว
มอญได้ ร่วมกันสร้ างขึน
เหตุปัจจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับงานศึกษาของคุณศวิตา โนธายะ ทีศึกษาเชิง
วิเคราะห์วรรณคดีพทุ ธศาสนาเรืองตํานานเจดีย์ชเวดากอง จากจารึกด้ วยภาษามอญ อักษรมอญ
โบราณ จากวัดม่วง ตําบลบ้ านม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง ทีพบว่าตํานานเจดีย์ชเวดากองเป็ นตํานาน
พระบรมธาตุทีสําคัญ อันเกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวมอญ จึงได้ สร้ างเจดีย์ไว้
ณ เมืองร่างกุ้ง เพือระลึกถึงคําสอนของพระองค์ และเชือว่าเจดีย์ชเวดากองเป็ นทีประดิษฐานพระ
บรมธาตุของพระพุทธเจ้ าทีเก่าแก่ทีสุดในโลก และเป็ นทีประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้ าถึง ๔
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๔๙

สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖., สัม ภาษณ์ พระเทพกิ ต ติ เ มธี , เจ้ าอาวาสวัด อาษาสงคราม, ๒๗ กัน ยายน ๒๕๕๖.,
สัมภาษณ์ บุญปลูก ศรีเพริศ, ไวยาวัจกรวัดทรงธรรมฯ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖., สัมภาษณ์ พระอาจารย์ อ่นุ สิริภัท
โท, เจ้ าอาวาสวัดม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕., สัมภาษณ์ พระครู วิลาศวรธรรม (บุญยัง อารยธมฺโม), เจ้ าอาวาสวัด
ตาล, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕., สัมภาษณ์ โสภณ นิไชยโยค, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านคงคาผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม
มอญ, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.

๑๕๙
พระองค์ จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีการดํารงชี วิตทางด้ านค่านิยม ความเชื อและประเพณี ของชาว
มอญได้ เป็ นอย่างดี๕๐
ด้ วยความยึดมันในเนือหาสาระของตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากองดังกล่าว
(ภาพที ๗๒) จึงน่าจะทําให้ ชาวมอญมีความเชื อว่าเจดีย์ช เวดากองคือสิงแทนถึงพระพุท ธเจ้ า
เพราะเป็ นเจดีย์ทีประดิษฐานพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้ า เมือพระพุทธเจ้ าปรินิพพานไปแล้ วการได้
กราบไหว้ พระเกศาธาตุทีประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ชเวดากองจึงเปรี ยบได้ กับการได้ กราบไหว้ บูชา
พระพุทธเจ้ า
อาจด้ วยเหตุผลดังกล่าว ทําให้ เมือชาวมอญทีเข้ ามาตังหลักแหล่งอาศัยอยู่ใน
เมืองไทยด้ วยความจําเป็ น จึงนิยมสร้ างเจดีย์แบบมอญขึนภายในวัดของตน (ภาพที ๗๓) เพือเป็ น
องค์จําลองของเจดีย์ชเวดากองหรือเป็ นองค์จําลองถึงเจดีย์ทีตนเคยเคารพนับถือ
แม้ ก ระนัน ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบางกลุ่ม ก็ยังเดินทางกลับไป
นมัสการเจดีย์ชเวดากองด้ วยความศรัทธายิง ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์
ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ ทีกล่าวว่า
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คนรุ่นผมยังรู้ เรื องตํานานเจดีย์ชเวดากองเป็ นอย่างดี ยิงปู่ ย่าตายายด้ วยแล้ ว
ยิงรู้ กนั อย่างดี ถึงขนาดมีความเชือว่าในชีวิตหนึงต้ องกลับไปไหว้ เจดีย์ชเวดากองให้ ได้ รุ่ นผมเป็ น
เด็ก ๆ ประมาณ ๖๐ กว่าปี มา ก็ยงั มีคนมอญเดินทางไปทีเมืองมอญเพือไปไหว้ เจดีย์ชเวดากอง
เพราะไปง่ายแล้ ว ไปแม่สอด มุง่ ไปยังเมืองมะละแหม่ง แล้ วนังเรื อไปเมืองย่างกุ้ง๕๑

และคําสัมภาษณ์ของพระเทพกิตติเมธี พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัดอาษา
สงคราม ที กล่าวว่า "...ชาวมอญในเมื องไทยมีความเชื อว่า ต้ องหาโอกาสสัก ครังหนึงในชี วิ ต
เพือทีจะเดินทางกลับไปไหว้ พระเจดีย์ชเวดากองให้ ได้ สกั ครังหนึงในชีวิต..."๕๒
กระทังในปั จจุบัน ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบางกลุ่ม ยังนิย มสร้ าง
เจดีย์เมือมีโอกาส ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผูก ทีกล่าวว่า "...ในความเชือของคน

๕๐

ศวิต า โนธายะ, "การศึกษาเชิ งวิ เคราะห์ วรรณคดีพุทธศาสนา เรื องตํานานเจดี ย์ช เวดากอง"
(วิ ท ยานิพ นธ์ สาขาวิ ช าจารึ ก ภาษาไทย ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก บัณฑิ ตวิ ท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ศิลปากร,
๒๕๔๑), ฆ.
๕๑
สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖.
๕๒
สัมภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้ าอาวาสวัดอาษาสงคราม, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖.

๑๖๐
มอญแม้ กระทังในปั จจุบนั ในชีวิตหนึงขอให้ ได้ สร้ างเจดีย์ไว้ ได้ สกั องค์หนึง เริ มตังแต่เผาอิฐเองวัน
ละ ๕ ก้ อน ๑๐ ก้ อน ก็ทําไปสะสมไว้ พอคิดว่าจะก่อเจดีย์ได้ สกั องค์หนึง..."๕๓
ตัวอย่างการสร้ างเจดีย์แบบมอญในปั จจุบันเช่น ครอบครัวของคุณบุญส่ง โคม
ลอย ชาวมอญเมืองสามโคก ทีสร้ างเจดีย์แบบมอญถวายวัดสามัคคิยาราม อําเภอสามโคก (ภาพที
๗๔) เมือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เนืองจากครอบครัวของคุณบุญส่งมีความเชือว่าก่อนตายถ้ ามี
โอกาสขอให้ ได้ สร้ างเจดีย์สกั องค์หนึง เจดีย์มอญทีครอบครัวคุณบุญส่งสร้ างถวายวัดสามัคคิยา
รามนัน เริมจากแนวความคิดของคุณแม่ของท่านทีต้ องการสร้ างเจดีย์มอญถวายวัดสักองค์หนึง๕๔
ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่าคติความเชือในเรื องการสร้ างเจดีย์ยังคงอยู่ในการรับรู้ของชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทยในปั จจุบนั ไม่มากก็น้อย
เมือตรวจสอบคติความเชื อดังกล่าว ในกลุ่มชาวมอญในเมืองมอญประเทศ
เมียนมา ก็ได้ พบว่า ชาวมอญในเมืองมอญนิยมสร้ างเจดีย์เป็ นอย่างมาก เจดีย์มอญในเมืองมอญ
เป็ นสัญลักษณ์มีความหมายถึงพระพุทธเจ้ า สร้ างขึนเพือให้ ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า๕๕ จึงแสดงให้ เห็น
ว่าชาวมอญในเมืองมอญประเทศเมียนมา มีคติความเชือเรื องการเคารพสักการะเจดีย์และการ
สร้ างเจดีย์เช่นเดียวกับชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ คติความเชือเรื องเจดีย์คือสิงแทนถึงพระพุทธเจ้ า การ
ได้ กราบไหว้ บชู าเจดีย์จึงเปรียบได้ กบั การได้ กราบไหว้ บชู าพระพุทธเจ้ านัน น่าจะเป็ นความรับรู้ของ
ชาวมอญโดยทัวไป
๔.๒ ความหมายของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยจากลักษณะลวด
บัวฐาน รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี วิเคราะห์ว่าถึงแม้ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางของประเทศไทย
จะมีลวดบัวฐานคล้ ายเจดีย์สเุ ล แต่ก็ไม่อาจสรุปได้ แน่ชัดว่าเจดีย์เหล่านีแสดงถึงการจําลองเจดีย์
สุเล โดยให้ เหตุผล ๓ ประการคือ
ประการแรก ในด้ านคติ ความเชื อ เจดีย์ สุเ ลไม่ได้ เ ป็ นเจดีย์ ที สํา คัญ ที สุดใน
อาณาจักรมอญ เป็ นเพียงสถานทีพักรอให้ พระเกศาธาตุขึนไปประดิษฐานยังเนินเขาสิงคุตตระ๕๖
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๕๓

สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖.
๕๔
สัมภาษณ์ บุญส่ง โคมลอย, ปราชญ์ ชาวมอญอําเภอสามโคก, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖.
๕๕
สัมภาษณ์ ไม หงส์ทองชัย, ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวชเรี ยนเป็ นพระมอญมานาน, ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖.
๕๖

Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma: Myth and Folklore in an Evolving Spiritual

Realm (Bangkok: River Book, 2011), 106-111.

๑๖๑
ซึงทําให้ สถานะของเจดีย์สเุ ลไม่อาจเทียบเท่ากับเจดีย์ชเวดากองหรื อเจดีย์ชเวมอดอได้ ดังนัน ถ้ า
ชาวมอญในภาคกลางของประเทศไทยปรารถนาจะจําลองเจดีย์สําคัญในอาณาจักรมอญ ก็ควรจะ
เลือกจําลองเจดีย์ชเวดากองหรือเจดีย์ชเวมอดอมากกว่า๕๗
ต่อประเด็นนี ผู้ศกึ ษามีความเห็นสอดคล้ องกัน โดยมีความเห็นเพิมเติมว่า เมือผู้
ศึกษาได้ สมั ภาษณ์ปราชญ์และผู้ร้ ูชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยหลายท่าน ทําให้ ทราบว่าใน
โลกทัศน์ของชาวมอญปั จจุบนั ซึงน่าจะสืบทอดคติความเชือและแนวความคิดมาจากบรรพบุรุษรุ่น
ก่อน ๆ ไม่มากก็น้อย ไม่ปรากฏการกล่าวถึงเจดีย์สเุ ล แต่ปรากฏการกล่าวถึงเจดีย์ชเวดากองและ
เจดีย์ชเว มอดอเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเจดีย์ชเวดากองทีนับว่าเป็ นมหาธาตุสําคัญทีสุดของชาว
มอญมาอย่างช้ านาน ปรากฏเป็ นตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากองทีมีเนือหาพิสดาร โดยมีแก่น
เนื อหาอยู่ทีสองพี น้ องชาวมอญได้ เป็ นปฐมอุบ าสกในพุท ธศาสนา และได้ รับ พระเกศธาตุจ าก
พระพุทธเจ้ า จึงสร้ างเจดีย์ชเวดากองขึนเพือประดิษฐานพระเกศาธาตุนัน และจึงบูชาพระเกศา
ธาตุและเจดีย์ช เวดากองนันอย่างสูงสุด แก่น เนื อหาดังกล่าวได้ ถูก ถ่ายทอดสืบต่อกัน มาอย่าง
ต่อเนืองหลายสมัย๕๘
คําสัมภาษณ์ ดัง กล่าวได้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่าชาวมอญรุ่ น ก่อน ๆ ในภาคกลาง
ประเทศไทย มีใจศรัทธาและให้ ความสําคัญกับเจดีย์ชเวดากองมากกว่าเจดีย์สเุ ลอย่างชัดเจน ซึง
หากชาวมอญเหล่านันต้ องการจะจําลองเจดีย์ขึนเพือกราบไหว้ ในเมืองไทย ก็น่าจะเลือกจําลอง
เจดีย์ชเวดากองมากกว่าเจดีย์สเุ ล ดังนัน ถึงแม้ ว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญเกือบทังหมดในภาค
กลางประเทศไทยจะมีลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ล แต่ก็ไม่น่าจะสรุ ปได้ ว่าเจดีย์เ หล่านันมี
ความหมายถึงเจดีย์สเุ ล
ประการทีสอง ในเมือลวดบัวฐานของเจดีย์ชเวดากองหรือเจดีย์ชเวมอดอมีความ
ซับซ้ อน สันนิษฐานว่าช่างผู้สร้ างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางของประเทศไทย อาจมีความคุ้นเคย
กับลวดบัวของเจดีย์สเุ ลทีมีความเรียบง่ายมากกว่า อนึง จําเป็ นต้ องพิจารณาด้ วยว่าช่างทีอพยพ
เข้ ามาในประเทศไทยนันอาจเป็ นเพี ยงช่างพื นบ้ าน ทีอาจไม่ค้ นุ เคยกับ ลวดบัวอัน ซับ ซ้ อนของ
เจดีย์ชเวดากอง-ชเวมอดอ และ/หรื อ อาจเนืองด้ วยภาวะการอพยพ-ภาวะหลังสงครามของชาว
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๕๗

เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๘๖.
เห็ น ได้ จ ากการที มี ป ราชญ์ ช าวมอญเรี ย บเรี ย งตํ า นานนี ขึนใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื อง ตัว อย่ า งเช่ น
หนังสือเรืองตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง แต่งโดยอาจารย์ จวน เครื อวิชฌยาจารย์ ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านม่วง อําเภอ
บ้ านโป่ ง จัง หวัดราชบุรี ซึงเป็ นหนัง สือทีเรี ยบเรี ยงขึนจากตํ านานวังธาตุและตํานานวังพระธาตุภาษามอญ ๔
ฉบับ ดูใน จวน เครือวิชฌาจารย์, ตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), ๘.
๕๘

๑๖๒
มอญทีเข้ ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร ด้ วยเหตุนี ลวดบัวทีเรียบง่ายแบบเจดีย์สเุ ลจึงอาจถูกเลือกให้
กลายเป็ นแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางของประเทศไทย๕๙
ต่อประเด็น นี ผู้ศึก ษามีค วามเห็น สอดคล้ องกัน โดยมีค วามเห็น เพิ มเติมว่า
นอกจากเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้ ว สันนิษฐานว่าเหตุปัจจัยทีสําคัญอีกประการหนึงคือการทีเจดีย์
แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมีขนาดเล็กมาก (เมือเทียบกับเจดีย์แบบมอญในสมัยหงสาวดี)
จึงทําให้ ช่างผู้สร้ างเจดีย์เลือกทําลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ลทีมีความเรียบง่าย แม้ กระนันช่าง
ผู้สร้ างเจดีย์ ก็ยังต้ องปรับ เปลียนรู ป แบบลวดบัวฐานในลัก ษณะลดทอนความซับซ้ อนลงจาก
ต้ นแบบอีก
เหตุปัจจัยประการหนึงทีทําให้ ช่างผู้สร้ างเจดีย์ทําเจดีย์ขนาดเล็ก สันนิษฐานว่า
อาจเนืองจากสถานการณ์และสถานภาพในช่วงเวลานันของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ที
อยู่ในฐานะผู้อพยพหนีภยั สงครามเข้ ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริ ย์ไทยด้ วยความ
จําเป็ น จึงอาจมีข้อจํากัดในเรืองการขาดแคลนช่างฝี มือและทุนทรัพย์ในการก่อสร้ าง
ประการที สาม อาจเป็ นไปได้ หรื อไม่ที ชาวมอญอาจสร้ างเจดีย์เ หล่านีเพือเป็ น
ตัวแทนของพระมหาธาตุเจ้ าแห่งอาณาจักรมอญ คือเจดีย์ชเวดากองและ/หรือเจดีย์ชเวมอดอ โดย
ทีชาวมอญเองก็ไม่ได้ สนใจว่าลวดบัวแบบเรียบง่ายของเจดีย์เหล่านีจะคล้ ายกับเจดีย์สเุ ลมากกว่า
อนึง จําเป็ นต้ องพิจารณาด้ วยว่า เนืองจากชาวมอญเหล่านีเป็ นผู้พลัดถินทีไม่สามารถกลับไปยัง
บ้ านเกิดของตนได้ การกลับไปเพือไหว้ เจดีย์ชเวดากองและ/หรือเจดีย์ชเวมอดอจึงเป็ นไปไม่ได้ การ
สร้ างเจดีย์เพือเป็ นตัวแทนของพระมหาธาตุเจ้ าแห่งอาณาจักรมอญจึงอาจเป็ นเหตุผลสําคัญของ
การสร้ างเจดีย์ดงั กล่าว๖๐
ต่อประเด็นนี ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้ องกัน โดยมีความเห็นเพิมเติมว่า ใน
โลกทัศน์ ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปั จ จุบัน ที น่าจะสืบ ทอดคติความเชื อและ
แนวความคิดในการบูช าเจดีย์มาจากบรรพบุรุษในอดีตไม่มากก็น้อยนัน กล่าวสอดคล้ องกันว่า
เจดีย์แบบมอญในวัดของชุมชนตนเองนัน มีความหมายถึงเจดีย์ชเวดากองทีเมืองย่างกุ้ง การได้
สักการบูชาเจดีย์เหล่านันในวาระต่าง ๆ เปรี ยบเสมือนได้ สกั การบูชาเจดีย์ชเวดากองทีตนนับถือ
ศรัทธาอย่างสูงสุดด้ วยเช่นกัน ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ ว
นอกจากนี จากการสัมภาษณ์ยงั ได้ พบว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยใน
ปั จจุบนั มีความเชือว่าการสร้ างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-
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๕๙

เชษฐ์ ติงสัญชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๘๖.
๖๐
เรืองเดียวกัน, ๒๘๖.

๑๖๓
๒๕ ก็เพือ "รําลึกถึงพระมหาธาตุแห่งอาณาจักรมอญ" โดยเฉพาะ "เจดีย์ชเวดากอง" และ "เจดีย์
ชเวมอดอ" ซึงสอดคล้ องกับความคิดเห็นของนักวิชาการประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดังเช่นคําสัมภาษณ์
ของพระเทพกิตติเมธี พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัดอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง ทีกล่าว
ว่า "...ชาวมอญทีมีอพยพเข้ ามาอยู่ในประเทศไทยทุกแห่ง ต้ องมีการสร้ างวัด เมือสร้ างวัดแล้ วก็
ต้ องมีการสร้ างเจดีย์ ความคิดในการสร้ างเจดีย์นันก็เป็ นการจําลองมาจากเจดีย์สําคัญในเมือง
มอญทีนับถือ..."๖๑ และอาจารย์ธีระ กาบแก้ ว ปราชญ์ ชาวมอญอําเภอพระประแดง ผู้เชียวชาญ
ด้ านศิลปวัฒนธรรมมอญ ทีกล่าวเพิมเติมว่า
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ชาวมอญเคารพในเจดีย์ชเวดากองทีเชือว่าบรรจุพระเกศาธาตุอย่างมาก เมือ
ชาวมอญอพยพเข้ ามาอยูใ่ นเมืองไทย จึงสร้ างเจดีย์แบบมอญขึนในเมืองไทย เพราะยังคงมีความ
ผูกพันกับเจดีย์มอญในเมืองมอญอยู่ เป็ นการรํ าลึกถึงเจดีย์ชเวดากองในเมืองมอญ คือสร้ างเจดีย์
ขึนเพือจะได้ ไหว้ เจดีย์ชเวดากองในเมืองไทย๖๒

ทังนี จากการสัมภาษณ์ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ยังสะท้ อนให้ เห็นว่า
การนับถือเจดีย์เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้ านัน ก็เพือเป็ นสิงยึดเหนียวจิตใจอันเกิดจากความศรัทธา
อย่างสูงสุดต่อพระพุทธศาสนาตามแนวความคิดของชาวมอญ ดังคําสัมภาษณ์ของพระอาจารย์
อุน่ สิริภทั โท พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัดม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง ทีกล่าวว่า “...หลวงพ่อเข้ าใจว่า
จะเป็ นพระเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมเุ ตา หรื อเจดีย์อืน ๆ ของชาวมอญ ตามความเชือของชาว
มอญนัน ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน ไม่ได้ แตกต่างกัน...”๖๓
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในอดีตจะสร้ างเจดีย์
แบบมอญขึนเพือเป็ นตัวแทนของมหาธาตุทีตนนับถือบูชา โดยเฉพาะเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
และเจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ทีชาวมอญให้ ความนับถือศรัทธาเป็ นอย่างมากมาตังแต่อดีต
การนับถือเจดีย์เหล่านันเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้ าก็เพือเป็ นสิงยึดเหนียวจิตใจ อันเกิดจากความ
ศรัทธาอย่างสูงสุดต่อพระพุทธศาสนาตามคติความเชือของชาวมอญทีถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ
ซึงอยู่เหนือมุมมองทางด้ านรูปแบบศิลปะหรือรูปแบบสถาปั ตยกรรมของเจดีย์แบบมอญเหล่านัน

๖๑

สัมภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้ าอาวาสวัดอาษาสงคราม, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖.
สัมภาษณ์ ธีระ กาบแก้ ว, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านพระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ,
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖.
๖๓
สัมภาษณ์ พระอาจารย์อ่นุ สิริภัทโท, เจ้ าอาวาสวัดม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕.
๖๒

๑๖๔
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ภาพที ๗๒ เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ภาพที ๗๓ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีสร้ างขึนโดยชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอยู่ใน
ภาคกลางประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ตัวอย่างที เจดีย์แบบมอญวัดท้ าย
เกาะ อําเภอสามโคก

๑๖๕
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ภาพที ๗๔ เจดีย์แบบมอญในวัดสามัคคิยาราม อําเภอสามโคก
๔.๓ การตังเจดีย์ แบบมอญริมแม่ นําลําคลอง จากการศึกษาตําแหน่งทีตังของ
ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในพืนทีศึกษาต่าง ๆ พบว่า
อําเภอสามโคก พบว่าตัวอย่ างทังหมดตังอยู่ริ มแม่นํ าเจ้ าพระยาทังสองฝั ง
กล่า วคือ เจดีย์ แ บบมอญวัดท้ ายเกาะและเจดีย์ แ บบมอญวัดเจดีย์ ท องตังเจดี ย์ อยู่ริมแม่นํ า
เจ้ าพระยาฝั งตะวันตก ส่วนเจดีย์แบบมอญวัดเมตารางค์และเจดีย์แบบมอญวัดสวนมะม่วงตัง
เจดีย์อยู่ริมแม่นําเจ้ าพระยาฝั งตะวันออก โดยตําแหน่งทีตังของเจดีย์เหล่านันไม่มีความเกียวข้ อง
สัมพันธ์กนั อย่างชัดเจนกับสถาปั ตยกรรมสําคัญภายในวัด ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าผู้สร้ าง
เจดีย์สร้ างเจดีย์ไว้ ริมนําด้ วยความตังใจ จึงอาจกล่าวได้ ว่าในอําเภอสามโคกนิยมตังเจดีย์แบบ
มอญไว้ ริมแม่นํา (แม่นําเจ้ าพระยา) อนึง เนืองจากตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีศึกษาอืน ๆ นิยมตังอยู่ใน
เขตพุทธาวาส โดยจะไม่นิยมตังริมแม่นําลําคลอง ดังจะได้ กล่าวต่อไป จึงนับได้ วา่ การตังเจดีย์แบบ
มอญริมแม่นําเป็ นลักษณะเฉพาะของอําเภอสามโคก
อําเภอพระประแดง พบว่าตัวอย่างเจดีย์สว่ นใหญ่ตงอยู
ั ่ในเขตพุทธาวาส โดยไม่
นิยมตังเจดีย์แบบมอญไว้ ริมแม่นําลําคลอง ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ ตังอยู่
ด้ านหลังพระอุโบสถในแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก เจดีย์แบบมอญวัดแคตังอยู่ด้านหลังอุโบสถ
ในแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก ส่วนเจดีย์แบบมอญวัดกลางตังอยู่ด้านข้ างของอุโบสถ ลักษณะ

๑๖๖
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าถึงแม้ วดั มอญในพืนทีนีจะตังอยู่ริมแม่นําลําคลอง แต่ก็นิยมตังเจดีย์แบบ
มอญไว้ ในเขตพุทธาวาสของวัด โดยไม่นิยมตังริมแม่นําลําคลอง
อย่างไรก็ดี จากการศึกษายังพบว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม
เป็ นตัวอย่างเจดีย์บางองค์ในพืนทีนีทีตังอยู่ริมแม่นําลําคลอง โดยตําแหน่งทีตังของเจดีย์ไม่มีความ
เกียวข้ องสัมพันธ์กบั สถาปั ตยกรรมสําคัญภายในวัดอย่างชัดเจน
ในอําเภอปากเกร็ด พบว่าตัวอย่างเจดีย์ตงในตํ
ั าแหน่งทีหลากหลายแตกต่างกัน
ไป กล่าวคือ เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ตังอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เจดีย์แบบมอญวัดบาง
จากตังอยู่ภายในเขตวัดโดยไม่สมั พันธ์กับตําแหน่งสถาปั ตยกรรมที สําคัญภายในวัด และเจดีย์
แบบมอญวัดตําหนักเหนือตังอยู่ริมแม่นําเจ้ าพระยาฝั งตะวันตก จึงอาจกล่าวได้ วา่ ตัวอย่างเจดีย์ใน
อําเภอปากเกร็ดตังในตําแหน่งทีแตกต่างหลากหลาย โดยไม่นิยมในระเบียบแบบใดแบบหนึงอย่าง
ชัดเจน
ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม พบว่าตัวอย่างเจดีย์ตงอยู
ั ่ในตําแหน่งที
แตกต่าง โดยส่วนใหญ่จะตังอยู่ภายในเขตวัด แต่ไม่ได้ ตงติ
ั ดริ มแม่นํา ตัวอย่างได้ แก่ กลุ่มเจดีย์
แบบมอญวัดคงคาราม (องค์หมายเลข ๑-๗) เป็ นกลุ่มเจดีย์รายรอบอุโบสถ เจดีย์แบบมอญวัด
ใหญ่นครชุมน์และเจดีย์แบบมอญวัดหัวหินเป็ นกลุม่ เจดีย์ทีตังอยู่ด้านหน้ าอุโบสถ เจดีย์แบบมอญ
วัดเขาช่องพรานเป็ นเจดีย์ทีตังอยู่เชิงเขาภายในเขตวัด โดยไม่มีความสัมพันธ์กับสถาปั ตยกรรม
สําคัญภายในวัด ส่วนเจดีย์แบบมอญวัดม่วง เจดีย์แบบมอญวัดมะขาม และเจดีย์แบบมอญวัด
ตาล เป็ นกลุ่มเจดีย์ทีตังอยู่ริมแม่นําลําคลอง จึงอาจกล่าวได้ ว่าตัวอย่างเจดีย์ ในอําเภอบ้ านโป่ ง
และอําเภอโพธารามจะตังอยู่ในตําแหน่งทีแตกต่างหลากหลายกันไป โดยไม่นิยมในระเบียบแบบ
ใดแบบหนึงอย่างชัดเจน
หากพิจารณาตัวอย่างเจดีย์ร่วมกันในทุกพืนทีศึกษา พบว่าสามารถแบ่งกลุม่ การ
ตังเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยได้ ๓ กลุม่ คือ
กลุ่มเจดีย์ทีตังริ มแม่นําลําคลอง ดังได้ กล่าวไปแล้ วว่าตัวอย่างเจดีย์ในอําเภอ
สามโคกนิยมตังเจดีย์ริมแม่นําลําคลอง (แม่นําเจ้ าพระยา) ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดท้ าย
เกาะ (ภาพที ๗๕) เป็ นต้ น นอกจากนี ในพืนทีศึกษาอืน ๆ ยังปรากฏตัวอย่างบางองค์ทีตังอยู่ริม
แม่นําลําคลองเช่นกัน ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง เจดีย์
แบบมอญวัดตําหนักเหนือ อําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญวัดม่วง เจดีย์แบบมอญวัดมะขาม และ
เจดีย์แบบมอญวัดตาล ในอําเภอบ้ านโป่ ง ซึงลักษณะดังกล่าวอาจสะท้ อนให้ เห็นถึงคติความเชือ
บางประการทีคล้ ายคลึงกัน
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๑๖๗
อนึง จากการสัมภาษณ์ ป ราชญ์ ผ้ รู ้ ู ในพืนที ศึกษาต่าง ๆ พบว่าไม่ท ราบถึงคติ
ความเชือทีชัดเจนของชาวมอญในอดีตในการตังเจดีย์ไว้ ริมแม่นําลําคลองดังทีปรากฏ
อย่างไรก็ดี หากพิจ ารณาถึงตําแหน่งที ตังของเจดีย์ซึงตังอยู่ริมแม่นํ าลําคลอง
สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากในอดีตใช้ แม่นําลําคลองเป็ นเส้ นทางคมนาคม และนิยมตังวัดอยู่ริม
แม่นําลําคลองโดยจะหันหน้ าวัดมาทางแม่นําลําคลอง จึงนิยมตังเจดีย์ไว้ หน้ าวัดเพือให้ ชาวบ้ าน
มอญทีเดินทางสัญจรในแม่นําลําคลองสามารถมองเห็นเจดีย์ได้ แต่ไกลเป็ นหมุดหมายให้ ทราบถึง
ตําแหน่งของวัด ประกอบกับอาจเพือให้ ชาวมอญทีเดินทางมาสักการบูชาเจดีย์หรื อสวดมนต์นัง
สมาธิทีเจดีย์อยู่เป็ นประจํานัน สามารถทําได้ อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเข้ าไปรบกวนพระสงฆ์ในเขต
สังฆาวาส เนืองจากในการสัมภาษณ์ พ บว่าชาวมอญในอดีตมัก ถือคติความเชือว่าจะนิย มมา
สักการบูชาเจดีย์หรือสวดมนต์นงสมาธิ
ั
ทีเจดีย์อยู่เป็ นประจํา๖๔ และถือคติความเชือว่าจะไม่นิยม
เข้ าไปรบกวนการปฏิบตั ิธรรมของพระสงฆ์ในเขตสังฆาวาสเพราะจะทําให้ เป็ นบาป๖๕ ซึงสอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่านมาทีพบว่าชาวมอญในอดีตมีคติความเชือว่า ชาวมอญจะเคารพต่อสถานทีใน
วัดมาก ชาวบ้ านมอญเดินผ่านหน้ าอุโบสถก็ต้องแสดงความเคารพกราบไหว้ ผู้หญิ งห้ ามเข้ าไปใน
อุโบสถหรือบริเวณกุฏิพระสงฆ์๖๖
กลุม่ เจดีย์ทีตังในเขตพุทธาวาส โดยตําแหน่งทีตังมีความสัมพันธ์กับอุโบสถของ
วัด จากการศึกษาปรากฏตัวอย่างใน ๓ พืนทีศึกษา ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ
(ภาพที ๗๖) และเจดีย์แบบมอญวัดแค ตังอยู่ด้านหลังพระอุโบสถในแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก
ในอําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) ตังอยู่ด้านหลัง
พระอุโบสถในแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก ในอําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญวัดใหญ่นครชุมน์
และเจดีย์แบบมอญวัดหัวหิน ตังอยู่ด้านหน้ าอุโบสถ และกลุ่มเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม (องค์
หมายเลข ๑-๗) ตังรายล้ อมอุโบสถ ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
การที ตัว อย่ า งเจดีย์ ห ลายองค์ ใ นกลุ่ม นี ตังอยู่ด้ า นหลังอุโ บสถในแนวแกน
ตะวันออก-ตะวันตกนัน สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากได้ รับแรงบันดาลใจมาจากคติความเชือในการ
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สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๒
สิงหาคม ๒๕๕๖.
๖๕
สัมภาษณ์ มานพ แก้ วหยก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านศาลาแดงเหนือผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม
มอญ, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.
๖๖
อาภา ศรี สงคราม, วัฒนธรรมพืนบ้ านเกาะเกร็ ด (กรุ ง เทพฯ: สถาบัน ราชภั ฏจัน ทรเกษม,
๒๕๓๙).

๑๖๘
ตังเจดีย์ แบบไทย โดยเฉพาะในสมัย รัตนโกสิน ทร์ ช่วงรัชกาลที ๔ ที นิ ย มตังเจดีย์ ท รงระฆังไว้
ด้ านหลังอุโบสถ ตัวอย่างเช่น เจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหารฯ กรุงเทพฯ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ เป็ นต้ น
โดยอาจเริมจากกลุม่ ตัวอย่างเจดีย์ในวัดหลวง ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัด
ทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง และเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิ กาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์ )
อําเภอ ปากเกร็ด และส่งอิทธิพลให้ ตวั อย่างเจดีย์ในวัดราษฎร์ในพืนทีนัน ๆ ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบ
มอญ วัดแคอาจจะได้ แนวความคิดในการตังเจดีย์ ไว้ ด้ านหลังอุโบสถในแนวแกนตะวัน ออกตะวันตกมาจากวัดทรงธรรมฯ เป็ นต้ น
สันนิษฐานว่าการตังเจดีย์แบบมอญไว้ ในเขตพุทธาวาสของวัดดังกล่าว อาจทํา
ให้ บทบาทหน้ าทีของเจดีย์แบบมอญในการเป็ นสถานทีทีพุทธศาสนิ กชนชาวมอญเข้ ามาปฏิบัติ
ธรรมสวดมนต์นงสมาธิ
ั
ลดลงไป เนืองจากการตังเจดีย์แบบมอญไว้ ในเขตพุทธาวาสของวัดนัน ทํา
ให้ พทุ ธศาสนิกชนชาวมอญเข้ าไปปฏิบตั ิธรรมสวดมนต์นงสมาธิ
ั
ได้ ไม่สะดวก เพราะขัดต่อคติความ
เชือของชาวมอญทีจะไม่นิยมเข้ าไปรบกวนพระสงฆ์ปฏิบตั ิธรรมในเขตสังฆาวาสหรือเขตพุทธาวาส
ของวัด ซึงลักษณะดังกล่าวแตกต่างไปจากการตังเจดีย์ริมแม่นําลําคลองหน้ าวัดอยู่ห่างจากเขต
สังฆาวาสหรือเขตพุทธาวาสของวัด ทีจะส่งเสริมให้ เจดีย์ทําหน้ าเป็ นสถานทีทีพุทธศาสนิกชนชาว
มอญเข้ าไปปฏิบตั ิธรรมสวดมนต์นงสมาธิ
ั
ได้ สะดวก ดังได้ กล่าวไปแล้ ว
นอกจากนี เป็ นทีน่าสนใจว่ากลุม่ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม จํานวน ๗
องค์ ๖๗ องค์ ห มายเลข ๑-๗ ในอําเภอโพธาราม ตังเจดีย์ รายรอบอุโบสถของวัด (ภาพที ๗๗)
ประกอบด้ วย เจดีย์ ๔ องค์ในตําแหน่งมุมทัง ๔ เจดีย์ ๒ องค์ข้างอุโบสถทางด้ านทิศใต้ และเจดีย์
อีก ๑ องค์หลังอุโบสถ การตังเจดีย์รายไว้ ทีตําแหน่งมุมทัง ๔ ของอุโบสถ คงเพือให้ เกิดสมดุล และ
การตังเจดีย์อีก ๓ องค์ไว้ ในพืนทีว่างทางด้ านทิศตะวันตกและทิศใต้ ของอุโบสถ โดยไม่ตงเจดี
ั ย์ไว้
ทางด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออกซึงมีทางเข้ าอยู่ คงเพือไม่ให้ กีดขวางการเข้ าออกอุโบสถ การ
วางตํ าแหน่ ง เจดี ย์ แ บบมอญรายรอบอุโ บสถวัด คงคารามดัง กล่า ว สะท้ อนให้ เห็ น ถึง ความ
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ยกเว้ นเจดีย์องค์ด้านซ้ ายของอุโบสถ เนืองจากเป็ นเจดีย์ทีสร้ างขึนใหม่ในราวต้ นพุทธศตวรรษที
๒๖ อนึง อาจารย์โสภณ นิไชยโยค ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านคงคา ให้ ข้อมูลเพิมเติมว่าช่างทีสร้ างเจดีย์แบบมอญ
องค์ทียกเว้ นนี ยังได้ ไปสร้ างเจดีย์แบบมอญอีกองค์หนึงทีมุมอุโบสถวัดหุบมะกลํา คนมอญบ้ านหุบมะกลําขยาย
ออกไปจากคนมอญบ้ านดอนกระเบืองและบ้ านคงคา ในสมัยก่อนหมู่บ้านเหล่านีเดินทางติดต่อกันด้ วยคลองตา
คด ซึงสอดคล้ องกับจารึกทีฐานเจดีย์องค์ นีว่าเป็ นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระครู สมุห์ดิลก กนฺตติลโก (พ.ศ. ๒๔๗๓๒๕๒๕)

๑๖๙
ผสมผสานระหว่างความสมดุลและหน้ าทีการใช้ งานเข้ าด้ วยกัน และเจดีย์ทัง ๗ องค์ก็น่าจะสร้ าง
ขึนพร้ อมกับการออกแบบทางเข้ าด้ านข้ างอุโบสถด้ วย การตังเจดีย์แบบมอญลักษณะดังกล่าว
แตกต่างไปจากทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย จนกล่าวได้ วา่ การตังเจดีย์รายรอบอุโบสถวัดคงคา
รามเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์กลุม่ นีในภาคกลางประเทศไทย
การตังเจดีย์แบบมอญจํานวน ๗ องค์รายรอบอุโบสถอันเป็ นลักษณะเฉพาะของ
เจดีย์กลุม่ นีดังกล่าว สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความตังใจของช่างผู้สร้ างหรื อผู้อปุ ถัมภ์ทีต้ องการ
สือความหมายถึงเจ้ าเมืองรามัญทัง ๗ ท่าน ทีได้ ร่วมกันอุปถัมภ์สถาปนาวัดคงคารามแห่งนีขึนเป็ น
วัดศูนย์กลางของชุมชน มีอโุ บสถวัดคงคารามเป็ นศูนย์ก ลางการทํ าสังฆกรรมร่วมกัน เพียงแห่ง
เดียวของชาวมอญในชุมชนบ้ านคงคา (ภาพที ๗๘) เนืองจากเมือพิจารณาถึงประวัติความเป็ นมา
ของการสร้ างเจดีย์แบบมอญวัดคงคารามทัง ๗ องค์ กล่าวว่าเจ้ าเมืองรามัญ ๗ หัวเมืองได้ อพยพ
ร่วมกันมาตังบ้ านเรือนอยู่ทีบ้ านคงคา อําเภอโพธาราม พร้ อมทังสถาปนาวัดคงคารามขึนเป็ นวัด
กลางประจําชุมชนชาวมอญแห่งนี ในคราวนันได้ สร้ างเจดีย์แบบมอญจํานวน ๗ องค์ ตังรายรอบ
อุโบสถของวัด เพือเป็ นตัวแทนของเจ้ าเมืองรามัญทัง ๗ ท่านทีได้ ร่วมกันสร้ างวัดคงคารามอันเป็ น
วัดทีพวกท่านเคยทําบุญสมาทานศีล๖๘ หากเป็ นเช่นนันจริง อาจสะท้ อนให้ เห็นว่าเจดีย์แบบมอญ
รายรอบอุโบสถวัดคงคาราม นอกจากจะมีความหมายเป็ นตัวแทนของมหาธาตุทีชาวมอญนับถือ
ศรัทธาในเมืองมอญดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ ว ยังทําหน้ าทีแสดงความหมายในมิติด้านประวัติศาสตร์
ของชาวมอญบ้ านคงคาอีกด้ วย
กลุม่ เจดีย์ทีตังในเขตวัด โดยตําแหน่งทีตังไม่มีความสัมพันธ์กับสถาปั ตยกรรมที
สําคัญ ภายในวัด ปรากฏตัวอย่างใน ๓ พืนทีศึกษา ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์ แบบมอญในโรงเรี ย น
อํานวยวิทย์ เจดีย์แบบมอญวัดกลาง ในอําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวัดบางจาก อําเภอ
ปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญบ้ านหม้ อ เจดีย์ แบบมอญวัดบัวงาม และเจดีย์ แบบมอญวัดเขาช่อง
พราน (ภาพที ๗๙) ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
การที เจดี ย์ ก ลุ่ม นี ตังอยู่ใ นเขตวัด โดยตํ า แหน่ ง ที ตังไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ
สถาปั ตยกรรมทีสําคัญภายในวัด อีกทังไม่ได้ ตงอยู
ั ่ริมแม่นําลําคลอง สันนิษฐานว่าอาจเนืองจาก
ผู้สร้ างเจดีย์สร้ างเจดีย์ขึนในตําแหน่งทีทางวัดเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบพิธีกรรม
เนืองในพุทธศาสนาของชาวมอญโดยไม่ยึดถืออยู่กบั คติความเชือใด ๆ
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โสภณ นิ ไ ชยโยค, "ผู้ว่า ราชการรามัญ ๗ เมื อง บรรพชนต้ นตระกูลของชาวรามัญในจังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี," ใน มอญในแผ่ นดินสยาม, ๑๕๙.

๑๗๐
จากการพิจารณาตําแหน่งการตังเจดีย์แบบมอญในแต่ละพืนทีศึกษา อาจกล่าว
ได้ ว่า ตัว อย่า งในพื นที อําเภอสามโคกมี ความนิ ย มตังเจดีย์ แบบมอญไว้ ริ มแม่นํ า จนถื อเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของพืนทีนี ส่วนตัวอย่างในพืนทีศึกษาอืน ๆ จะตังเจดีย์แบบมอญในตําแหน่งที
หลากหลาย ไม่มีความเป็ นเอกภาพชัดเจน
อย่างไรก็ดี เจดีย์แบบมอญเหล่านันก็ถือเป็ นเอกลักษณ์ของวัดในชุมชนชาวมอญ
ในภาคกลางประเทศไทย ซึงสอดคล้ องกับการศึกษาทีผ่านมาของคุณผุสดี ทิพทัส และสุวฒ
ั นา
ธาดานิติ ซึงได้ ศึกษาวัดในชุมชนมอญในอําเภอพระประแดง พบว่าอาคารทางศาสนาในชุมชน
มอญในพื นที นี ส่วนใหญ่ เ ป็ นวัด ที มี ลัก ษณะคล้ า ยวัดไทยภาคกลางทัวไป คือ ประกอบด้ ว ย
พุทธาวาส ส่วนสังฆาวาสและกลุ่มอาคารสําหรับให้ ฆราวาสเข้ ามาใช้ ใ นพิธีกรรมทีเกียวข้ องกับ
ศาสนา แต่ละส่วนมีกลุม่ อาคารแยกเป็ นสัดส่วน ไม่รวมส่วนพุทธาวาสและสังฆาวาสอยู่ด้วยกันใน
อาคารเดียวกันเหมือนวัดมอญในมอญและพม่า ส่วนพุทธาวาสมักจะประกอบด้ วย โบสถ์ วิหาร
เจดีย์และเสาหงส์ แต่วิหารไม่ใช่สิงจําเป็ นนัก การวางผังบริ เวณไม่พบว่ามีระบบหรื อกฏเกณฑ์ที
แน่นอนตายตัว ลักษณะทางกายภาพทีเป็ นเครืองแสดงสัญลักษณ์ของวัดมอญคือเจดีย์แบบมอญ
และเสาหงส์ซึงเห็นได้ เด่นชัด๖๙
โดยอาจกล่าวเพิมเติมได้ วา่ นอกจากลักษณะดังกล่าวจะปรากฏในพืนทีอําเภอ
พระประแดงแล้ ว ยังปรากฏในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอสามโคก อําเภอปากเกร็ด และ
อําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามด้ วย หรื ออาจกล่าวได้ ว่าลักษณะดังกล่าวเป็ นลัก ษณะปกติ
ของวัดในชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย
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๖๙

ผุสดี ทิพ ทัส และสุวัฒ นา ธาดานิ ติ, การศึ กษาชุ มชนมอญในพืนที อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), บทคัดย่อ.

๑๗๑
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ภาพที ๗๕ การตังเจดีย์แบบมอญริมแม่นําลําคลอง ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ อําเภอ
สามโคก

ภาพที ๗๖ การตังเจดีย์แบบมอญในเขตพุทธาวาสของวัด โดยตําแหน่งทีตังมีความสัมพันธ์กับ
อุโบสถ ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง

๑๗๒
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ภาพที ๗๗ การตังเจดีย์แบบมอญรายรอบอุโบสถของวัด ตัวอย่างที เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม
อําเภอโพธาราม

ภาพที ๗๘ ชุมชนชาวมอญบ้ านคงคา อําเภอโพธาราม ทีตังอยู่รายรอบวัดคงคาราม ซึงเป็ นวัด
มอญศูนย์กลางของชุมชน

๑๗๓
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ภาพที ๗๙ การตังเจดีย์แบบมอญที เชิงเขาในเขตวัด ตัวอย่างทีเจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน
อําเภอโพธาราม
๔.๔ การปฏิบั ติบู ช าเจดี ย์ ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย จากการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิบชู าเจดีย์แบบมอญในพืนทีศึกษาต่าง ๆ พบว่า
ในอําเภอสามโคก จากการศึกษาพบว่า ในอดีตชาวมอญพืนทีนีเคยมีการปฏิบัติ
บูชาเจดีย์ด้วยการสวดมนต์นงสมาธิ
ั
ทีเจดีย์ในบางแห่ง ตัวอย่างได้ แก่ ทีเจดีย์แบบมอญวัดศาลา
แดงเหนือ และเจดีย์แบบมอญวัดท้ ายเกาะ ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์มาณพ แก้ วหยก ปราชญ์
ชาวมอญบ้ านศาลาแดงเหนือผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ ทีกล่าวว่า “...ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวมอญ
ชุมชนวัดศาลาแดงเคยเล่าให้ ฟังว่าในวัน ธรรมสวนะจะไม่นิยมเวียนเทียน แต่จะมาร่วมกันสวด
มนต์นงสมาธิ
ั
ทีเจดีย์มอญ...”๗๐ และคําสัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์ชาวมอญบ้ าน
ปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ ทีกล่าวว่า "...การมากราบไหว้ พระเจดีย์นัน ทีวัดท้ าย
เกาะใหญ่ก็ยงั มีการไหว้ พระเจดีย์มอญกันอยู่บ้างในวันธรรมสวนะ...”๗๑

๗๐

สัมภาษณ์ มาณพ แก้ วหยก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านศาลาแดงเหนือผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม
มอญ, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖.
๗๑
สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๒
สิงหาคม ๒๕๕๖.

๑๗๔
จากคําสัมภาษณ์ดงั กล่าว สะท้ อนให้ เห็นว่าในอดีตชาวมอญในอําเภอสามโคก
เคยปฏิบตั ิบชู าด้ วยการกราบไหว้ นงสมาธิ
ั
และสวดมนต์ทีเจดีย์ โดยจะนิยมปฏิบตั ิกนั ในวันพระหรือ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ในอําเภอพระประแดง จากการศึกษาพบว่า ในอดีตชาวมอญในอําเภอนีมีการ
ปฏิบตั ิบชู าเจดีย์ในวัดทีตนศรัทธาในบางวัด ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดกลาง และวัดอาษา
สงคราม ดังคําสัมภาษณ์ของพระเทพกิตติเมธี พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัดอาษาสงคราม ที
กล่าวว่า "...ทีวัดอาษานี ในอดีตยังมีชาวมอญถือดอกไม้ ธูปเทียน มานมัสการพระเจดีย์อยู่ แต่มี
จํานวนน้ อย ไม่ทวไป
ั ในการมาไหว้ พระเจดีย์ก็ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นช่วงเทศกาล ก็จะมากราบไหว้ บชู า
เป็ นประจํ า..."๗๒ นอกจากนี ครู มงคล สมประสงค์ ครู ช่างชาวมอญที มีความเชี ยวชาญการทํ า
ปราสาทและเมรุลอยของอําเภอพระประแดง ได้ กล่าวเพิมเติมว่า
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ในอดีตช่วงเข้ าพรรษาผู้เฒ่าผู้แก่ชาวมอญจะมาถือศีลอยูท่ ีวัด พอช่วงเย็น ๆ ก็
จะพากันไปนําดอกไม้ ธูปเทียนไปนมัสการพระเจดีย์มอญ โดยจะจุดธู ปและเทียนบูชาพระเจดีย์
แล้ วบางคนก็นงสมาธิ
ั
อยูท่ ีพระเจดีย์ บางคนก็กลับเข้ ามาปฏิบตั ิธรรมในศาลา ...ส่วนในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชานัน ก็จะมีการนําดอกไม้
ธู ปเที ยนมานมัส การพระเจดี ย์เ ช่น เดี ยวกัน โดยจะมี การเวี ยนเที ยนกันที พระเจดีย์ด้ว ย แต่ใ น
ปั จจุบนั นีไม่มีการนําดอกไม้ ธูปเทียนมานมัสการพระเจดีย์กนั แล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นช่วงเข้ าพรรษาและ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พอหมดผู้เฒ่าผู้แก่ในยุคก่อน ๆ ทีปฏิบตั ิกนั ก็ไม่มีอีกแล้ ว๗๓

จากคําสัมภาษณ์ดงั กล่าว แสดงให้ เห็นว่าในอดีตทีผ่านมาชาวมอญในอําเภอ
พระประแดงเคยมีการปฏิบตั ิบชู าเจดีย์ด้วยการกราบไหว้ และนังสมาธิ ด้ วยการนําดอกไม้ มากราบ
ไหว้ และจุดธูปเทียนบูชาเจดีย์ หลังจากนันจะนังสมาธิทีเจดีย์ โดยถือปฏิบัติได้ ทุกวันเป็ นประจํา
และนิยมปฏิบตั ิในช่วงเข้ าพรรษา ๓ เดือนและในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทีเจดีย์
ในอําเภอปากเกร็ ด จากการศึกษาพบว่าในอดีตชาวมอญพืนทีในอําเภอปาก
เกร็ ด มี ก ารปฏิ บัติบูช าที เจดี ย์ ใ นบางวัด ตัว อย่า งได้ แก่ ที เจดีย์ แ บบมอญวัด ชมภูเ วก ดัง คํ า
สัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม
มอญ ทีได้ กล่าวว่า "...เจดีย์วดั ชมภูเวก สมัยก่อนก็เคยมีคนแก่คนเฒ่ามานังสมาธิทีเจดีย์ ปั จจุบัน

๗๒

สัมภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้ าอาวาสวัดอาษาสงคราม, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖.
สัมภาษณ์ มงคล สมประสงค์, ปราชญ์ ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม
มอญ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖.
๗๓

๑๗๕
ไม่มีแล้ ว..."๗๔ จากคําสัมภาษณ์ดงั กล่าว สะท้ อนให้ เห็นว่าในอดีตทีผ่านมาชาวมอญในพืนทีนียังมี
การปฏิบตั ิบชู านังสมาธิทีเจดีย์แบบมอญทีวัดชมภูเวก
ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จากการศึกษาพบว่า ในอดีตชาวมอญใน
พืนทีนีมีการปฏิบตั ิบชู าเจดีย์ในบางแห่ง ตัวอย่างได้ แก่ เจดีย์แบบมอญวัดม่วง เจดีย์แบบมอญวัด
ตาล เจดีย์แบบมอญวัดมะขาม และเจดีย์แบบมอญวัดบ้ านหม้ อ ดังคําสัมภาษณ์ของพระอาจารย์
อุน่ สิริภทั โท พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัดม่วง ทีกล่าวว่า “...ในอดีต คนเก่าคนแก่ ยังไปสวด
มนต์ไหว้ พระทีพระเจดีย์ทุกวัน ในปั จจุบันก็ไม่ค่อยมีแล้ ว ...”๗๕ คําสัมภาษณ์ของพระครูวิลาศวร
ธรรม พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัดตาล ทีกล่าวว่า “...สมัยก่อน มีชาวบ้ านมานังสวดมนต์ นัง
สมาธิ อยู่ทีเจดีย์เป็ นประจํา ปั จจุบนั นีไม่มีอยู่แล้ ว...”๗๖ และคําสัมภาษณ์ของ พระสม โล่งอากาศ
พระสงฆ์ชาวมอญวัดบ้ านหม้ อ ทีกล่าวว่า “...สมัยก่อน สมัยหลวงตาเด็กๆ สัก ๑๐ ขวบ (ปั จจุบัน
อายุ ๗๓ ปี -ผู้ศกึ ษา) ยังทันเห็นผู้เฒ่าผู้แก่มานังสวดมนต์ทีเจดีย์อยู่ ตอนนีก็มีเพียงคนแก่มานังสวด
มนต์นงกรรมฐานอยู
ั
่แค่คนเดียว...”๗๗
จากคําสัมภาษณ์ดงั กล่าว สะท้ อนให้ เห็นว่าในอดีตผ่านมาพุทธศาสนิกชนชาว
มอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามนิยมปฏิบัติบูชาเจดีย์ ด้ วยการมากราบไหว้ นังสมาธิ
และสวดมนต์ทีเจดีย์กนั เป็ นปกติ โดยไม่จําเป็ นต้ องเป็ นวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ ในอดีตทีผ่านมาพุทธศาสนิกชนชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยนิยมปฏิบตั ิบชู าทีเจดีย์ในวัดของตน ด้ วยการกราบไหว้ การนังสมาธิ และการสวดมนต์
ถือปฏิบตั ิได้ ทกุ วันตามความตังใจของพุทธศาสนิกชน และจะนิยมปฏิบัติในวันพระหรื อวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติบูชาเจดีย์ของชาวมอญดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็น ถึงความศรัทธา
อย่างแรงกล้ าและความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาของชาวมอญ
ซึงคงเกิดจากการสังสมอบรมจิตใจให้ ใกล้ ชิดพระรัตนตรัยและวัดมาอย่างต่อเนืองมาตลอดชีวิต
อนึ ง การที ชาวมอญนิ ย มปฏิ บัติ บูช าที เจดี ย์ ดัง กล่า ว ยัง สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของเจดีย์ในฐานะเป็ นสิงยึดเหนียวจิตใจอย่างสูงสุดของชาวมอญ ตามคติความเชือ
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๗๔

สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖.
๗๕
สัมภาษณ์ พระอาจารย์อ่นุ สิริภัทโท, เจ้ าอาวาสวัดม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕.
๗๖
สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวรธรรม (บุญยัง อารยธมฺโม), เจ้ าอาวาสวัดตาล, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.
๗๗
สัมภาษณ์ พระสม โล่งอากาศ, พระสงฆ์ชาวมอญวัดบ้ านหม้ อ, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.

๑๗๖
เรืองเจดีย์คือสิงแทนถึงพระพุทธเจ้ า ดังนันการได้ กราบไหว้ บูชาเจดีย์จึงเปรี ยบได้ กับการได้ กราบ
ไหว้ บชู าพระพุทธเจ้ า ดังทีได้ วิเคราะห์ไปแล้ ว
เมือพิจารณาถึงแรงบันดาลใจในการปฏิบัติบูชาเจดีย์ดงั กล่าวของชาวมอญใน
ภาคกลางประเทศไทย สัน นิ ษ ฐานว่าน่าจะสื บ เนื องธรรมเนี ย มการปฏิบัติบู ช าเจดีย์ ลัก ษณะ
ดังกล่าวมาจากอดีตตังแต่ทีอยู่ในเมืองมอญ ดังเห็นได้ วา่ ในปั จจุบนั ชาวมอญในเมืองมอญยังคงมี
การปฏิบตั ิบชู าเจดีย์ด้วยการกราบไหว้ การนังสมาธิ และการสวดมนต์ทีเจดีย์อย่างต่อเนืองและ
เคร่งครัดทุกวันในช่วงเช้ าและเย็นทีลานประทักษิ ณขององค์เจดีย์ ตัวอย่างเช่น ทีเจดีย์ชเวดากอง
เมืองย่างกุ้ง ทีเจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง เป็ นต้ น
เป็ นทีน่าสังเกตด้ วยว่า การปฏิบัติบูชาเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศ
ไทยดังกล่าว (รวมถึงชาวมอญในเมืองมอญ) ไม่ได้ ถื อปฏิบัติอยู่ในวัน สําคัญ ทางพุท ธศาสนา
เท่ า นั น หากแต่ถื อ ปฏิ บัติ บูช าเจดี ย์ กัน ทุก วัน จนกล่า วได้ ว่า การปฏิ บั ติ ดัง กล่ า วอยู่ ใ นวิ ถี
ชีวิตประจําวันของชาวมอญ สะท้ อนให้ เห็นว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย (รวมถึงชาวมอญ
ในเมืองมอญ) มีความเคารพศรัทธาต่อเจดีย์อย่างสูงสุด
นอกจากนี การปฏิบัติบูชาเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยทีน่าจะ
สืบทอดผ่านรุ่นสูร่ ุ่นจากบรรพบุรุษชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในเมืองไทยดังกล่าว ยังแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของชาวมอญทีเด่นชัดไปจากชนชาติอืน ๆ ในภาคกลางประเทศไทย ซึงสอดคล้ องกับ
งานศึกษาของคุณปภัสสร เธียรปั ญญาและคณะ ทีวิเคราะห์ว่าสิทธิชุมชนมอญตังอยู่บนพืนฐาน
ความมีตวั ตนของชาวมอญตามอัตลักษณ์ ทีสร้ างสมผ่านกาลเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์
และร่องรอยการดํารงอยู่ของกลุม่ ชนทีรวมกันเป็ นชุมชนในระดับต่าง ๆ กลันกรองมาเป็ นรูปแบบ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของชาวมอญทีตังอยู่บนความเชือทางพุทธศาสนา๗๘
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติบูชาเจดีย์ดงั กล่าวของชาวมอญใน
ภาคกลางประเทศไทยไม่เป็ นทีนิยมในปั จจุบนั อีกทังธรรมเนียมปฏิบัติบูชาเจดีย์ดงั กล่าวได้ เลือน
หายไปจากการรับรู้ของชาวมอญในสมัยปั จจุบนั อย่างมากแล้ ว ซึงลักษณะดังกล่าวสอดคล้ องกับ
งานศึกษาที ผ่านมาของนักวิชาการ ทีกล่าวถึงการพยายามรักษาเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมของชาว
มอญในภาคกลางประเทศไทยบางกลุม่ ว่า ถึงแม้ ชาวมอญบ้ านม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จะยังคงรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางอย่างไว้ ได้ จนถึงปั จจุบัน ได้ แก่ ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชือ
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๗๘

ปภั สสร เธี ย รปั ญ ญา และคณะ, สิ ท ธิ ชุ มชนท้ องถินมอญ กรณี ก ารสร้ างท่ อก๊ าซที มี
ผลกระทบต่ อ ชุ มชนมอญพื นเมื อ ง และชุ ม ชนมอญอพยพที อํ าเภอสั งขละบุ รี จังหวั ด กาญจนบุ รี ,
หนังสือชุดโครงการสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๔๗).

๑๗๗
และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่าง ๆ แต่ก็พบว่ ามีเ อกลัก ษณ์ ทางวัฒนธรรมบางส่วนทีถูก ผสม
กลมกลืน ให้ เ ข้ ากับสังคมไทยด้ วย โดยชาวมอญบ้ านม่วงมีก ารผสมผสานกลมกลืนให้ เ ข้ ากับ
สังคมไทยซึงเป็ นชนกลุม่ ใหญ่ได้ เป็ นอย่างดี ทังนีเพราะคนมอญและคนไทยมีความสัมพันธ์แบบ
เชิงบวก ยอมรับกันโดยไม่มีอคติใด ๆ ต่อกันตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน ปั จจัยทีทําให้ ชาวมอญเกิด
การผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมนัน ได้ แก่ นโยบายของรัฐ การศึกษา อาชีพ การแต่งงาน
และการตังถินฐานและการอพยพย้ ายถิน๗๙
๔.๕ ประเพณีการนมัสการและสรงนําเจดีย์ในเทศกาลสงกรานต์ ของชาวมอญ
(သင္ၾ ကာန္ ) ในภาคกลางประเทศไทย จากการศึก ษาการปฏิบัติบูช าเจดีย์ใ นช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย พบว่าชาวมอญในปั จจุบันในบางพืนทีศึกษามี
การปฏิบตั ิบชู าเจดีย์ด้วยการนมัสการเจดีย์และสรงนําเจดีย์ในช่วงสงกรานต์ กล่าวคือ
ในอําเภอพระประแดง จากการศึกษาพบว่า มีการนมัสการเจดีย์และสรงนําเจดีย์
แบบมอญวัดอาษาสงคราม ดังคําสัมภาษณ์ของพระเทพกิตติเมธี พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัด
อาษาสงคราม ทีกล่าวว่า "...ในช่วงวันสงกรานต์ มีการประพรมนําอบนําหอมทีเจดีย์อยู่โดยทัวไป
อย่างที วัดอาษานี ก็มี การประพรมนันมีความหมายถึงการบูช าพระพุท ธเจ้ า พระธรรม และ
พระสงฆ์เป็ นหลัก..."๘๐ นอกจากนี อาจารย์ธีระ กาบแก้ ว ปราชญ์ชาวมอญอําเภอพระประแดง ยัง
กล่าวว่า "...สมัยเด็ก ๆ เห็นว่าช่วงงานสงกรานต์ คนมอญจะนิยมไปไหว้ พระเจดีย์ โดยจะใช้ ดอกไม้
ธูปเทียน และธงสามเหลียม ดอกไม้ เป็ นดอกอะไรก็ได้ ถือเป็ นเครืองสักการะปกติ บางคนเอานําอบ
นําหอมมาสรงพระเจดีย์ โดยเชือว่าเป็ นการสักการะพระพุทธเจ้ าในช่วงปี ใหม่เพือเป็ นสิริมงคล..."๘๑
ซึงแสดงให้ เห็นว่าชาวมอญในพืนทีนีนิยมการสักการบูชาและสรงนําพระเจดีย์ทีเจดีย์ในวัดทีตน
ศรัทธาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จากการศึก ษาและการสังเกตการณ์
เทศกาลสงกรานต์ของผู้ศึกษา พบว่านอกเหนือไปจากการทําบุญตามแบบชาวมอญซึงจัดเป็ น
ประจําในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี อาทิเช่น การถือศีลปฏิบตั ิธรรม การทําบุญเลียงพระ การสรง
นําพระสงฆ์ การทําบุญ ชักบังสุกุลอัฐิของบรรพชน การปล่อยนกปล่อยปลา (ภาพที ๘๐) การ
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๗๙

ศิริรัตน์ แอดสกุล, เสถียร วิพรมหา และนิภา ธรรมบวร, การธํารงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
ของชาวมอญ: กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนมอญบ้ านม่ วง ตํ า บลบ้ านม่ วง อํ า เภอบ้ านโป่ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), ๗๐-๙๐.
๘๐
สัมภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้ าอาวาสวัดอาษาสงคราม, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖.
๘๑
สัมภาษณ์ ธีระ กาบแก้ ว, ปราชญ์ ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ,
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖.

๑๗๘
ปฏิบตั ิประเพณีคําโพธิ การขนทรายเข้ าวัด เป็ นต้ นแล้ ว ชาวมอญในพืนทีนีบางกลุ่มทีบ้ านม่วงยัง
นิยมการปฏิบัติบูชาเจดีย์ใ นวัดของตน ด้ วยการนมัสการเจดีย์ด้ วยดอกไม้ ธูปเทียน และสรงนํ า
เจดีย์และพระสงฆ์อดีตเจ้ าอาวาสด้ วยนําอบนําหอมด้ วย๘๒
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ ในช่วงวันสงกรานต์ทีชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย
ถือเป็ นประเพณีทีสําคัญทีสุดงานหนึงทีชาวมอญจะต้ องจัดขึนเป็ นประจําทุกปี นอกจากจะมีการ
ทําบุญทําทานตามประเพณีของตนทีถือปฏิบตั ิมาตังแต่อดีตแล้ ว ชาวมอญในอําเภอพระประแดง
รวมถึงอําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม ยังนิยมปฏิบตั ิบชู าเจดีย์ด้วยการนมัสการเจดีย์ด้วยดอกไม้ ธูป
เทียน และการประพรมนําอบนําหอมเจดีย์หรือสรงนําเจดีย์
เมือศึกษาการจัดประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญในเมืองมอญ พบว่าชาวมอญ
ในเมืองมอญนิยมการนมัสการเจดีย์และสวดมนต์ที เจดีย์ ในช่วงสงกรานต์ จนถือเป็ นงานใหญ่
ประจําปี ของชาวมอญ ดังคําสัมภาษณ์ของคุณไม หงส์ทองชัย ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวช
เรียนเป็ นพระมอญมานาน ทีกล่าวว่า
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ในช่วงสงกรานต์ คนมอญนิยมมานมัสการพระเจดีย์ และสรงนําพระสงฆ์ ส่วน
การสรงนําพระเจดีย์นนที
ั เมืองมอญไม่มี ช่วงก่อนสงกรานต์จะมีการจัดงานไหว้ พระเจดีย์ ถือเป็ น
ช่วงปลายปี ทีควรจะต้ องมีการจัดงานให้ วดั และพระเจดีย์ ในงานจะนิยมจัดทีเจดีย์ประธานของวัด
เป็ นหลัก ในงานจะนิยมไหว้ พระเจดีย์และเลียงพระประจําวัดของชุมชนของตน โดยต้ องดูว่าเชือ
สายของตนเคยศรัทธาอยูว่ ดั ไหนบ้ าง โดยปฏิบตั ิตามผู้เฒ่าผู้แก่ในเชือสายของตนทีเคยปฏิ บตั ิมา
ก่อน หลังจากนันใครจะไปไหว้ พระเจดีย์ทีวัดอืน ๆ ก็ได้ ๘๓

และคําสัมภาษณ์ ของอาจารย์พิศาล บุญ ผูก ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ ด
ผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ ทีกล่าวว่า
ในช่วงก่อนสงกรานต์ ๑ เดือน ประมาณเดือน ๔ (กุมภาพันธ์ -มีนาคม-ผู้ศกึ ษา)
ชาวมอญในเมืองมอญจะมีประเพณีไหว้ เจดีย์กนั ทัวเมือง โดยจะจัดทําบุญเลียงพระ ฟั งเทศน์ สวด
มนต์ จัดอย่างน้ อย ๗ วัน ๗ คืน ในช่วงนียังนิยมซ่อมเจดีย์ เปลี ยนฉัตรเจดีย์ ฉลองกันยิงใหญ่ ใน
งานยังมีการสวดมนต์เพือบูชาพระเจดีย์ด้วยคาถามหาปั ฏฐานต่อเนืองตลอด ๗ วัน ๗ คืนไม่มี
หยุด โดยจะมีผ้ มู าต่อคิวร่วมสวดอย่างไม่ขาดสาย เป็ นการสวดมนต์ทียิงใหญ่มาก ยิงเป็ นเจดีย์

๘๒

จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษา เมือวันที ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดม่วง อําเภอ
บ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
๘๓
สัมภาษณ์ ไม หงส์ทองชัย, ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวชเรี ยนเป็ นพระมอญมานาน, ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖.

๑๗๙
ใหญ่ ๆ จะมี คนมารอคิ ว กัน เป็ นจํ า นวนมาก สวดจนเหนื อยสวดไม่ไหวก็ จะให้ คนต่อ ไปสวด
ต่อเนืองกันไปไม่ขาด เจดีย์องค์สําคัญ ๆ สวดกันเป็ นร้ อย ๆ คน๘๔

จากการสัมภาษณ์ ดังกล่าว แสดงให้ เ ห็นว่าการปฏิบัติบูช าเจดีย์ ในประเพณี
สงกรานต์ของชาวมอญ (သင္ၾကာန္) บางพืนทีในภาคกลางประเทศไทยมีส่วนคล้ ายคลึงกับทีชาว
มอญในเมืองมอญถือปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการนมัสการเจดีย์ด้วยดอกไม้ ธูปเทียน สะท้ อนให้ เห็นว่า
การปฏิบตั ิบชู าเจดีย์ลกั ษณะดังกล่าวเป็ นสิงสําคัญทีชาวมอญทังหลายถือปฏิบตั ิร่วมกัน อนึง การ
ปฏิบัติ บูช าเจดีย์ ลัก ษณะดังกล่าวถื อ เป็ นธรรมเนี ย มปฏิบัติทัวไปที พุท ธศาสนิ ก ชนถื อ ปฏิบัติ
โดยทัวไป
อย่างไรก็ดี จากการศึก ษายังพบการปฏิบัติบางประการที แตกต่างกัน ออกไป
โดยเฉพาะการทีชาวมอญบางพืนทีในภาคกลางประเทศไทยนิยมสรงนําเจดีย์ด้วยการประพรมนํา
อบนําหอมทีองค์เจดีย์ ในขณะทีชาวมอญในเมืองมอญไม่นิยมปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว ความ
แตกต่างดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่า การสรงนําเจดีย์ของชาวมอญบางพืนทีในภาคกลางประเทศ
ไทยไม่น่าจะสืบทอดมาจากธรรมเนียมทีชาวมอญในเมืองมอญนิยมปฏิบตั ิ ดังนัน จึงสันนิษฐานว่า
ชาวมอญบางพืนทีในภาคกลางประเทศไทยจะได้ รับแรงบั นดาลใจในการสรงนําเจดีย์มาจาก
ประเพณี การสรงนําพระสงฆ์ทีชาวไทยนิยมถือปฏิบัติ โดยชาวมอญเหล่านันอาจนําการสรงนํ า
พระสงฆ์มาประยุกต์ใช้ ในการสรงนําเจดีย์ทีตนศรัทธาด้ วย
นอกจากนี ต่อประเด็นทีว่าในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ชาวมอญในเมืองมอญ
จะปฏิบตั ิประเพณีนมัสการพระเจดีย์และสวดมนต์อย่างยิงใหญ่ ในขณะทีชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยไม่ถือปฏิบตั ิประเพณีดงั กล่าวนัน ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผูกทีกล่าวว่า
“...ในช่วงก่อนงานสงกรานต์ชาวมอญในเมืองไทยไม่มีการจัดงานนมัสการพระเจดีย์ในเดือน ๔
และไม่มีการสวดคาถาบทมหาปั ฏฐานอย่างทีชาวมอญในเมืองมอญถือปฏิบัติอยู่ทุกวันนี ..."๘๕
ลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่า อาจเนืองจากชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยต้ องอพยพเข้ ามา
อยู่ใ นเมืองไทยด้ ว ยความจํ าเป็ นจากภัย สงคราม จึงไม่อาจปฏิบัติป ระเพณี นี ในเมืองไทยได้
เนืองจากอาจขาดความพร้ อมในหลาย ๆ ด้ าน จนทําให้ ประเพณีดงั กล่าวไม่ปรากฏในกลุ่มชาว
มอญในภาคกลางประเทศไทย
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๘๔

สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖.
๘๕
สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๑๘๐
อนึง ในช่วงไม่กี ปี ที ผ่านมาชาวมอญบ้ านปากเกร็ ดได้ เ ริ มฟื นฟูป ระเพณี ก าร
นมัสการเจดีย์ ประจําปี ขึนทีวัดปรมัย ยิ กาวาสฯ แต่ก็ไม่ป ระสบความสําเร็ จ เท่าที ควรจึงได้ เ ลิก
ปฏิบตั ิไป ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผูก ทีกล่าวว่า
ประเพณีการไหว้ พระเจดีย์ ผมเพิงมาเจอตอนทีเขาฟื นประมาณช่วงต้ น ๒๕๐๐
นีเอง คือพวกชาวมอญจากปากเกร็ ดไปทอดกฐิ นทีเมืองมอญ ซึงตรงกับช่วงทีชาวมอญในเมือง
มอญเขาไหว้ พระเจดีย์พอดี ก็เลยนําประเพณี การไหว้ พระเจดีย์กลับมาทําทีวัดปรมัยยิกาวาสฯ
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓ ทํากันอยูไ่ ด้ พกั หนึง ๒-๓ ปี เรี ยกประเพณีจองสะเดาว์ หรื อเรี ยก
เป็ นภาษาไทยคือ การบูชาพระธาตุเจดีย์ หลังจากนันก็ไม่ได้ ทําอีก ก็นา่ เสียดาย ถ้ าเริ มทําก็ต้องทํา
จริ งจังและต่อเนือง๘๖
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การทีไม่สามารถฟื นฟูประเพณีการนมัสการเจดีย์ประจําปี ได้ สําเร็จนันดังกล่าว
นัน สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากในปั จจุบนั ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยไม่มีความผูกพันกับ
เจดีย์เช่นชาวมอญในเมืองมอญ ประกอบกับไม่เคยรับรู้และไม่เคยปฏิบตั ิประเพณีดงั กล่าวเลย จึง
เป็ นเรืองยากทีจะฟื นฟูประเพณีดงั กล่าวให้ สําเร็จได้ ในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ดี หากต้ องการ
ฟื นฟูประเพณีดงั กล่าวให้ สําเร็จ นอกจากจะต้ องอาศัยเวลาในการจัดงานอย่างต่อเนืองแล้ ว ยังควร
จะต้ องมีการสร้ างความตระหนักในความผูกพันระหว่างชาวมอญกับเจดีย์ในอดีตให้ เป็ นทีรับรู้แก่
ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ในภาคกลางประเทศไทยได้ เริ มมีการจัดงานนมัสการ
เจดีย์แบบในเมืองมอญบ้ างแล้ ว ตัวอย่างได้ แก่ ทีวัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร นําโดยชาว
มอญจากเมืองมอญทีเข้ ามาทํางานในเมืองไทย โดยเริ มจัดงานดังกล่าวมาได้ ๔-๕ ปี ต่อเนืองกัน
แล้ ว๘๗ ซึงอาจเป็ นจุดเริ มให้ มีการฟื นฟูป ระเพณี ก ารนมัสการเจดีย์ ของชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยในอนาคตก็เป็ นได้

๘๖

สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๒
สิงหาคม ๒๕๕๖.
๘๗
สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๒
สิงหาคม ๒๕๕๖.

๑๘๑
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ภาพที ๘๐ ประเพณีปล่อยปลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญบ้ านม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง
๔.๖ ประเพณี การเวีย นเทีย นเนื องในวันสําคัญทางพุทธศาสนาทีเจดี ย์แบบ
มอญในภาคกลางประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบาง
พืนทีมีการปฏิบตั ิประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา กล่าวคือ
ในอําเภอพระประแดง จากการศึก ษาพบว่า ในอดีตชาวมอญในอําเภอพระ
ประแดง มีการปฏิบตั ิประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญ ตัวอย่างสําคัญได้ แก่ เจดีย์แบบมอญ
วัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญวัดกลาง ดังคําสัมภาษณ์ของครูมงคล สมประสงค์ ครูช่างชาว
มอญอําเภอพระประแดงผู้เชียวชาญการทําโลงศพมอญและปราสาทมอญ ทีกล่าวว่า
ในปั จจุบนั ทีวัดกลางมีงานประเพณีเกียวกับเจดีย์มอญของวัดไม่มาก สํ าหรับ
การเวียนเทียนรอบพระเจดีย์นนในอดี
ั
ตเคยทํากันนะ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ จะเวียนเทียน
กันในวันมาฆบูชา วัน วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ในการเวียนเทียนก็จะเตรี ยมดอกไม้ ธู ป
เทียนมากันจากบ้ าน แล้ วมาเวียนเทียนร่วมกันรอบพระเจดีย์มอญ๘๘ ต่อมาในระยะหลังจะหันมา
เวียนเทียนรอบอุโบสถร่วมกับพระเจดีย์มอญ คือเมือเวียนเทียนรอบอุโบสถเสร็ จแล้ วก็จะมาเวียน
๘๘

เจดีย์แบบมอญองค์ ดังกล่าว คือองค์ ทีทาสีทอง ตังอยู่ข้างศาลาการเปรี ยญ ริ มคลองลัดหลวง
ซึงไม่ใช่องค์ทีนํามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษารูปแบบศิลปกรรม เนืองจากเจดีย์องค์ นีได้ รับการซ่อมแซมจนทําให้
รูปแบบศิลปกรรมหลายประการแตกต่างไปจากตัวอย่างเจดีย์องค์อืน ๆ ในพืนทีนี

๑๘๒
เทียนรอบพระเจดีย์มอญอีกรอบหนึง๘๙ แต่ในปั จจุบนั นีเวียนเทียนรอบอุโบสถอย่างเดียว ไม่มีการ
เวียนเทียนรอบพระเจดีย์มอญแล้ ว๙๐

และคําสัมภาษณ์ของอาจารย์บญ
ุ ปลูก ศรีเพริศ ไวยาวัจกรชาวมอญวัดทรงธรรม
ฯ ทีกล่าวว่า
ปั จจุบันวัดทรงธรรมฯ ยังคงมีประเพณี เวียนเที ยนรอบพระเจดี ย์มอญในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ส่วนวันอืน ๆ ไม่ได้ ทํา
อย่างวันเข้ าพรรษาและวันออกพรรษานีไม่มีประเพณีการไหว้ พระเจดีย์ อย่างวันพระธรรมดานีก็ไม่
มีนะ...ประเพณีเวียนเทียนเป็ นประเพณีทีปฏิบตั ิสืบต่อกันมานานแล้ ว ในการเวียนเทียนนันจะเดิน
เวียนขวารอบพระเจดีย์ ๓ รอบ รํ าลึกนึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ...โดยคน
มอญทีนีมีความเชือตามตํานานการสร้ างพระเจดีย์ชเวดากองว่าหากได้ กราบไหว้ พระเจดีย์มอญ
จะเหมือนกับได้ กราบไหว้ พระเจดีย์ชเวดากองด้ วยเช่นกัน๙๑
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จากการสัม ภาษณ์ ดัง กล่าว อาจกล่า วได้ ว่ าในอดีต ที ผ่านมาในอํา เภอพระ
ประแดงมีการปฏิบตั ิประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญ โดยเฉพาะทีเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรม
ฯ และเจดีย์ แบบมอญวัด กลาง โดยพุท ธศาสนิ ก ชนชาวมอญในพื นที จะพากัน มาร่ วมปฏิบัติ
ประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา พิธีกรรม
ของประเพณีนีจะนิยมนําดอกไม้ ธปู เทียนมาสักการะเจดีย์และเดินประทักษิ ณรอบเจดีย์ อย่างไรก็
ดี ไม่อาจทราบได้ แน่ชัดว่าประเพณีนี เริ มขึนเมือไหร่ และในปั จ จุบัน เหลือเพีย งที วัดทรงธรรมฯ
เท่านัน ส่วนทีวัดกลางนันในปั จจุบนั หันมาเวียนเทียนรอบอุโบสถแทน
ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จากการศึกษาพบว่า ในอดีตชาวมอญใน
อําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม มีความนิยมในการปฏิบัติป ระเพณี เวียนเทียนทีเจดีย์แบบ
มอญ ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดม่วง เจดีย์แบบมอญวัดบ้ านหม้ อ เจดีย์แบบมอญวัดคงคา
ราม เป็ นต้ น ดังคําสัมภาษณ์ของพระอาจารย์อนุ่ สิริภทั โท พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัดม่วง ที
กล่าวว่า
๘๙

เป็ นทีน่าสังเกตว่า การปฏิ บัติเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญวัดกลางนี จะปฏิ บัติต่อเนืองมาจาก
การเวี ย นเที ยนที อุโ บสถ ด้ ว ยการเดิ น เวี ย นเที ยนรอบเจดี ย์ เพี ย งรอบเดี ยว ซึงอาจแสดงให้ เ ห็น ว่ าการปฏิ บัติ
ประเพณีเวียนเทียนดังกล่าวให้ ความสําคัญกับอุโบสถมากกว่าเจดีย์แล้ ว จนกระทังในปั จจุบันทีวัดกลางไม่นิย ม
การเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญของวัดแล้ ว
๙๐
สัมภาษณ์ มงคล สมประสงค์, ปราชญ์ ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม
มอญ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖.
๙๑
สัมภาษณ์ บุญปลูก ศรีเพริศ, ไวยาวัจกรวัดทรงธรรมฯ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖.

๑๘๓
ด้ วยความเชือว่าภายในเจดีย์มีพระธรรมคัมภีร์โบราณ และพระพุทธรู ปบรรจุไว้
ภายใน เพือให้ ชาวมอญได้ สกั การบูชา ในสมัยโบราณจึงได้ มีการบูชาเวียนเทียนรอบเจดีย์แห่งนี
มาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั มีการจุดประทีป โดยเอานํามันมะพร้ าวใส่สําลี ผ้าย ฉี กมาใส่ตะคัน
วางรอบฐานเจดีย์๙๒

ทังนี จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาในงานเวียนเทียนวันมาฆบูชาทีวัดม่วง
พบว่าทีวัดม่วงมีพระสงฆ์และชาวมอญบ้ านม่วงมาร่วมเวียนเทียนเป็ นจํานวนมาก ในการประกอบ
พิธีเวียนเทียนนันชาวบ้ านทุกคนจะเตรียมดอกไม้ ธปู เทียนพร้ อมมาจากบ้ าน ในการแต่งกายนันผู้
เฒ่าผู้แก่ทงหญิ
ั งชายจะนุ่งขาวห่มขาวมาอย่างเรี ยบร้ อย ส่วนกลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มเด็ก ๆ จะ
แต่งกายในชุดธรรมดาทัวไปมางาน ในพิธีเวียนเทียนพระสงฆ์วดั ม่วงนําโดยเจ้ าอาวาสวัดจะลงมา
นําเวียนเทียนในลักษณะทักษิ ณาวัตรรอบเจดีย์แบบมอญ ๓ รอบ ขณะเวียนเทียนไม่ปรากฏว่าท่อง
บทสวดใด ๆ เมือเดินเวียนเทียนจนครบ ๓ รอบแล้ ว เจ้ าอาวาสวัดจะเทศนาสังสอนชาวบ้ าน ก่อน
ชาวบ้ านจะแยกย้ ายกันกลับบ้ าน๙๓ (ภาพที ๘๑) สําหรับการจุดประทีปรอบเจดีย์นันในปั จจุบันได้
เลิกไปแล้ ว เนืองจากมีการนําไฟฟ้าเข้ ามาใช้ แทน
สําหรับทีวัดมะขาม พระท่วม ปภัสสโร พระสงฆ์ชาวมอญวัดมะขาม กล่าวว่า "...
ทีวัดมะขามมีประเพณีการเวียนเทียนทีเจดีย์หน้ าวัดมาตังแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั ไม่เวียนเทียนที
อุโบสถ เวลาเวียนจะเวียนรอบเจดีย์ประธาน สมัยก่อนไม่มีไฟจึงมีการจุดตะคันเทียนรอบเจดีย์ใน
วันงานสําคัญ...”๙๔ เป็ นต้ น
ส่วนทีวัดคงคารามนัน จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาในงานเวียนเทียนวัน
มาฆบูชาทีวัดคงคาราม พบว่าการจัดงานเวียนเทียนทีวัดแห่งนีมีรูปแบบคล้ ายคลึงกับทีวัดม่วง
โดยจะต่างกันเพียงทีวัดคงคารามจะเวียนเทีย นรอบเจดีย์แบบมอญทุกองค์และอุโบสถในคราว
เดียวกัน เนืองจากเจดีย์แบบมอญนันตังอยู่รายรอบอุโบสถ๙๕ (ภาพที ๘๒)
จากการสัมภาษณ์ดงั กล่าว อาจกล่าวได้ ว่าในอดีตทีผ่านมาชาวมอญในอําเภอ
บ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามมีความนิยมปฏิบตั ิประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญในวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาอย่างกว้ างขวาง
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๙๒

สัมภาษณ์ พระอาจารย์อ่นุ สิริภัทโท, เจ้ าอาวาสวัดม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕.
๙๓
ผู้ศกึ ษาได้ สงั เกตการณ์งานเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เมือวันที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัด
ม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
๙๔
สัมภาษณ์ พระท่วม ปภัสสโร, พระสงฆ์ชาวมอญวัดมะขาม, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.
๙๕
ผู้ศกึ ษาได้ สงั เกตการณ์งานเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เมือวันที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัด
คงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๑๘๔
เมือศึกษาการปฏิบตั ิประเพณีเวียนเทียนของชาวมอญในเมืองมอญ พบว่าในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาได้ แก่ วัน มาฆบูช า วันวิสาขบูช า และวันอาสาฬหบูช า ชาวมอญใน
เมืองมอญส่วนใหญ่จะนิยมมาสวดมนต์ไหว้ พระนมัสการเจดีย์ ด้ วยดอกไม้ ธูปเทียนและนังสมาธิ
หน้ าพระพุทธรูปประจําวัน ดังคําสัมภาษณ์ของคุณไม หงส์ทองชัย ชาวมอญผู้ทีเคยบวชเรี ยนเป็ น
พระมอญมานาน ทีกล่าวว่า
ทีเมืองมอญในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จะไม่มีการเวียน
เทียนแบบของชาวไทย แต่จะไปบูชาพระเจดีย์ทีวัดอย่างเดียว มีดอกไม้ ธู ปเทียนเท่านัน มีเจดีย์
เป็ นประธานเป็ นหลักของงาน คนมอญก็จะไปไหว้ พระเจดีย์โดยนังตรงพระพุทธรู ปประจําวันรอบ
พระเจดีย๙๖
์
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และจากการสังเกตการณ์ ของผู้ศึก ษาในงานวัน มาฆบูช าที เจดีย์ ช เวดากอง
พบว่าชาวมอญและชาวพม่าจะนิยมมาสวดมนต์ไหว้ พระนมัสการเจดีย์ด้วยดอกไม้ ธปู เทียนและนัง
สมาธิหน้ าพระพุทธรูปประจําวัน๙๗ ซึงสอดคล้ องกับคําสัมภาษณ์ของคุณไม หงส์ทองชัยดังกล่าว
จึงอาจกล่าวได้ วา่ การเวียนเทียนของชาวมอญในเมืองมอญมีลกั ษณะแตกต่าง
ไปจากการเวียนเทียนของชาวไทย ทีจะนิยมถือดอกไม้ ธปู เทียนเดินเวียนประทักษิ ณรอบสิงเคารพ
บูชา ๓ รอบ เดิมเรียกว่า "เดินเทียน" ซึงเป็ นการบูชาและรํ าลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอย่าง
สูงสุด๙๘ เมือเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ วมักจะนิยมเดินทางกลับโดยไม่มีการนังสมาธิหรือสวดมนต์
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าการปฏิบัติประเพณีเวียนเทียนรอบเจดีย์แบบมอญบาง
พืนทีทีปรากฏในภาคกลางประเทศไทยดังกล่าวนัน จะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีเวียน
เที ย นของชาวไทย เนื องจากมี พิ ธี ก รรมคล้ า ยคลึง กัน คื อ การถื อ ดอกไม้ ธูป เที ย นเดิ น เวี ย น
ประทักษิ ณรอบเจดีย์ ๓ รอบ
ทังนี จะเป็ นไปได้ ไหมว่าในอดีตชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยมีการปฏิบัติ
ประเพณีเวียนเทียนคล้ ายชาวมอญในเมืองมอญ อันเกิดจากการสืบทอดประเพณีมาจากเมือง
มอญ แต่ตอ่ มาเมือเวลาผ่านไปประเพณีดงั กล่าวเกิดการคลีคลายไปในลักษณะทีรับอิทธิพลของ

๙๖

สัมภาษณ์ ไม หงส์ทองชัย, ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวชเรี ยนเป็ นพระมอญมานาน, ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖.
๙๗
ผู้ศึกษาได้ สงั เกตการณ์ ง านวันมาฆบูชาทีเจดีย์ช เวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื อ
วันที ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗.
๙๘
เบญจมาส แพทอง, ความรู้ เรื องพระราชพิ ธี ประเพณีและพิธีก รรม (กรุ งเทพฯ: ศยาม,
๒๕๕๐), ๒๔๙-๒๕๑.

๑๘๕
การเวียนเทียนของชาวไทยเข้ าไปใช้ แทน จึงทําให้ ประเพณีการเวียนเทียนของชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทยมีความคล้ ายคลึงกับของชาวไทย
นอกจากนี ยังพบข้ อสังเกตบางประการคือ บางวัดมีการเปลียนสถานทีเวี ย น
เที ย นจากที เคยปฏิ บัติที เจดี ย์ แบบมอญไปเป็ นที อุโบสถ ตัวอย่างเช่น ที วัด กลาง อํ าเภอพระ
ประแดง ทีวัดบ้ านหม้ อ ทีวัดตาล ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม เป็ นต้ น ดังคําสัมภาษณ์
ของพระครูวิลาศวรธรรม พระสงฆ์ชาวมอญเจ้ าอาวาสวัดตาล ทีกล่าวว่า “...สมัยก่อนพวกทีถือศีล
อุโบสถจะมาเวียนเทียนรอบเจดีย์หน้ าวัด ปั จจุบันไม่มีแล้ วปั จจุบันมาเวียนเทียนกันรอบอุโบสถ
...”๙๙ โดยความเปลียนแปลงดังกล่าวเกิดขึนจากการสร้ างอุโบสถขึนใหม่ในภายหลัง เมือมีการจัด
งานฉลองอุโบสถจึงมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถแทน และถือปฏิบตั ิสืบเนืองมาจนถึงปั จจุบนั ทําให้
ประเพณีการเวียนเทียนรอบเจดีย์ประธานแบบมอญของวัดตาลถูกลืมเลือนไปแล้ ว
และคําสัมภาษณ์ของพระสม โล่งอากาศ พระสงฆ์ชาวมอญวัดบ้ านหม้ อ ทีกล่าว
ว่า “...สมัยก่อนมีการเวียนเทีย นรอบเจดีย์ สมัยเด็ก ๆ ยังเวีย นอยู่ โดยไม่เวียนรอบอุโบสถ แต่
ปั จจุบนั เวียนรอบอุโบสถ ไม่เวียนรอบเจดีย์...”๑๐๐ สันนิษฐานว่าเมือมีการสร้ างอุโบสถวัดบ้ านหม้ อ
ขึนข้ าง ๆ เจดีย์แบบมอญ จึงทําให้ เจดีย์แบบมอญถูกลดความสําคัญลงเป็ นเพียงส่วนหนึงในพืนที
อุโบสถ เมือมีการเวียนเทียนจึงหันมาให้ ความสําคัญกับอุโบสถแทน และลืมเลือนการเวียนเทียน
รอบเจดีย์ประธานไป
อาจกล่าวได้ ว่า ความเปลียนแปลงดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงศูนย์กลางความ
ศรัทธาทีเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเปลียนจากเจดีย์แบบมอญทีเคยศรัทธาในอดีตซึงยึด
โยงอยู่กับ ตํา นานพระเกศาธาตุ มาเป็ นอุโ บสถซึงมี พระพุท ธรู ป ประธานในพระอุโบสถเป็ น
ศูนย์กลางความศรัทธาแทน
เหตุปัจจัยประการหนึงสันนิษฐานว่า อาจเนืองจากจํานวนคนทีเพิมมากขึนทุกปี
และเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมกับการเป็ นศูนย์กลางในการ
ประกอบพิธีเวียนเทียน จึงเปลียนมาเวียนเทียนรอบอุโบสถแทน เพราะสถานทีเหมาะสมกว่า อนึง
สําหรับทีเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ นันเป็ นเจดีย์ขนาดใหญ่ จึงยังคงมีการประกอบพิธีเวีย น
เทียนรอบเจดีย์อยู่จนถึงปั จจุบนั
นอกจากนี ปั จจัยสําคัญอีก ประการหนึงสันนิษฐานว่า อาจเนื องจากการทีใน
ปั จจุบนั วัดมอญเกือบทุกวัดมีอโุ บสถ อันเป็ นผลมาจากการสร้ างอุโบสถขึนใหม่ ทังทีในอดีตนันจะ
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๙๙

สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวรธรรม (บุญยัง อารยธมฺโม), เจ้ าอาวาสวัดตาล, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.
๑๐๐
สัมภาษณ์ พระสม โล่งอากาศ, พระสงฆ์ชาวมอญวัดบ้ านหม้ อ, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.

๑๘๖
มีเพียงไม่กีวัดเท่านันทีมีอโุ บสถ เมือมีอโุ บสถใหม่จึงมีการจัดงานฉลองรวมถึงมีการใช้ งานอุโบสถ
สําหรับบวชลูกหลานอย่างต่อเนือง ทําให้ อโุ บสถได้ รับความสําคัญมากขึน ในขณะเดียวกันผู้เฒ่าผู้
แก่ทีผูกผันกับเจดีย์แบบมอญมาตังแต่อดีตก็ลดจํานวนลงทุกวัน จึงเป็ นผลให้ เจดีย์แบบมอญถูก
ลดบทบาทลงไปเรือย ๆ และเมือเจดีย์แบบมอญไม่ได้ รับการใช้ งานก็คงส่งผลทําให้ เจดีย์แบบมอญ
เหล่านันถูกลืมเลือนไปจากการรับรู้ของชาวมอญในปั จจุบนั มากขึน
อนึง เป็ นทีน่าสังเกตว่าไม่ปรากฏการปฏิบัติป ระเพณี เวียนเทีย นที เจดีย์แบบ
มอญวัดอาษาสงคราม ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์มงคล สมประสงค์ ปราชญ์ ชาวมอญอําเภอ
พระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ ทีกล่าวว่า “...ทีวัดอาษาสงครามก็มีเจดีย์แบบมอญ
อยู่องค์หนึง แต่ก็ไม่ได้ มีการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์นนั แต่จะเวียนเทียนกันทีอุโบสถ ก็เห็นแบบนี
มาตังแต่อดีตแล้ ว...”๑๐๑
ต่อประเด็น นี สันนิ ษ ฐานว่าอาจเนื องจากชาวมอญในพื นทีนี ต่างรับรู้ กันเป็ น
อย่างดีว่าเจดีย์องค์นีสร้ างขึนเพือเป็ นทีบรรจุเ ครื องราชอิสริ ยาภรณ์และสิงศักดิ สิทธิ ของสมิงอา
สงครามผู้สร้ างวัดนี ดังปรากฏในประวัติการสร้ างวัดและเจดีย์องค์นี ๑๐๒ ดังนันเจดีย์องค์นีไม่ใ ช่
เจดีย์ทีสร้ างขึนเพือรํ าลึกถึงพระพุทธเจ้ าโดยตรง จึงทําให้ ชาวมอญในพืนทีนีไม่ปฏิบัติประเพณี
เวียนเทียนทีเจดีย์องค์นี
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๑๐๑

สัมภาษณ์ มงคล สมประสงค์, ปราชญ์ ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม
มอญ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖.
๑๐๒
ผุสดี ทิพทัส และสุวัฒนา ธาดานิติ , การศึก ษาชุมชนมอญในพื นทีอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ, ๖-๓.

๑๘๗
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ภาพที ๘๑ การเวียนเทีย นทีเจดีย์แบบมอญวัดม่วงของพระสงฆ์และชาวมอญบ้ านม่วง อําเภอ
บ้ านโป่ ง ในคืนวันมาฆบูชา วันที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาพที ๘๒ การเวียนเทียนรอบเจดีย์รายแบบมอญและอุโบสถวัดคงคาราม ของพระสงฆ์และชาว
มอญบ้ านคงคา อําเภอโพธาราม ในคืนวันมาฆบูชา วันที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘๘
๔.๖ ประเพณีก ารห่ ม ผ้ า แดงเจดีย์ แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย จาก
การศึกษาพบว่า ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบางพืนทีมีการปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์
กล่าวคือ
ในอํ า เภอปากเกร็ ด จากการศึก ษาพบว่า ชาวมอญในพื นที นี มี ก ารปฏิ บั ติ
ประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์ ตัวอย่างได้ แก่ ที เจดีย์แบบมอญวัดปรมัย ยิก าวาสฯ (พระมหารามัญ
เจดีย์) ทีเจดีย์แบบมอญวัดบางจาก ทีเจดีย์แบบมอญวัดตําหนักเหนือ จึงอาจกล่าวได้ วา่ ชาวมอญ
ในอําเภอปากเกร็ดมีความนิยมปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์
ในอําเภอพระประแดง จากการศึก ษาพบว่าชาวมอญในพื นที นี มีก ารปฏิบัติ
ประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์ ตัวอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ เจดีย์แบบมอญวัดแค เป็ นต้ น
จึงอาจกล่าวได้ ว่าชาวมอญในอําเภอพระประแดงมีก ารปฏิบัติป ระเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์ แต่ไม่
ถึงกับเป็ นความนิยมทีจะต้ องถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม จากการศึกษาพบว่าชาวมอญในพืนทีนี
มีความนิย มในการปฏิบัติป ระเพณีห่มผ้ าเจดีย์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม
เจดีย์แบบมอญวัดเขาช่องพราน เจดีย์แบบมอญวัดบ้ านหม้ อ เป็ นต้ น โดยพบว่าตัวอย่างทังหมดใช้
ผ้ าสีเหลืองห่มเจดีย์ จึงอาจกล่าวได้ วา่ ชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามมีความนิยม
ปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าเจดีย์โดยใช้ ผ้าสีเหลืองแทนผ้ าแดง
จากการศึกษาจึงอาจกล่าวได้ วา่ ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยส่วนใหญ่มี
การปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์ โดยได้ รับความนิยมในอําเภอปากเกร็ด รวมถึงยังปรากฏใน
อําเภอพระประแดงและอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม อย่างไรก็ดี สําหรับในอําเภอบ้ านโป่ ง
และอําเภอโพธารามนันนิยมใช้ ผ้าสีเหลืองแทนผ้ าแดง
เมือศึกษาการปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์ของชาวมอญในเมืองมอญ พบว่า
ชาวมอญในเมืองมอญไม่นิยมปฏิบตั ิประเพณีดงั กล่าว ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผูก
ปราชญ์ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญวัฒนธรรมมอญ ทีกล่าวว่า "...ประเพณีห่มผ้ าพระเจดีย์
ในเมืองมอญไม่มีทํา คนมอญในเมืองไทยก็ไม่เคยมีประเพณีห่มผ้ าพระเจดีย์มาก่อน ในแถบปาก
เกร็ดและในแถบสามโคกในอดีตก็ไม่มี ธรรมดาแล้ วเจดีย์มอญจะไม่ห่มผ้ า ถ้ าจะห่มผ้ าจะห่มทีต้ น
โพธิ มากกว่าพระเจดีย์..."๑๐๓ ซึงสอดคล้ องกับผลการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษา ทีพบว่าไม่ปรากฏ
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๑๐๓

สัมภาษณ์ พิ ศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ,
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๑๘๙
การห่มผ้ าเจดีย์ในเมืองมอญ ทังตัวอย่างเจดีย์ในเมืองย่างกุ้ง เมืองมะละแหม่ง เมืองทวันเท และ
เมืองพะสิม
อนึง เมือตรวจสอบประเพณีดงั กล่าวในหนังสือและบทความเกียวกับวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวมอญในประเทศไทย ทีชาวมอญในประเทศไทยและนักวิชาการได้ ศึกษาไว้ แล้ ว
พบว่าไม่ปรากฏการกล่าวถึงประเพณีการห่มผ้ าเจดีย์ ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่าประเพณีดงั กล่าวไม่ใช่
ประเพณี ดงเดิ
ั มของชาวมอญ ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าชาวมอญในเมืองมอญรวมถึงในพื นที
อําเภอสามโคกไม่นิยมปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าเจดีย์
จากการตรวจสอบข้ างต้ น อาจกล่าวได้ ว่าการปฏิบัติประเพณีห่มผ้ าแดงพระ
เจดีย์ทีนิยมในอําเภอปากเกร็ด และทีปรากฏในอําเภอพระประแดง รวมถึงในอําเภอบ้ านโป่ งและ
โพธารามนัน ไม่น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจหรือรับสืบทอดมาจากเมืองมอญ
อย่ า งไรก็ ดี เมื อพิ จ ารณาประเพณี ห่ ม ผ้ า แดงเจดี ย์ ใ นประเทศไทย พบว่า
หลักฐานว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที ๔ ปรากฏประเพณีดงั กล่าว ดังปรากฏหลักฐานใน
ภาพถ่ายเก่าของฟรันซิส จิต ภาพหนึงมีการห่มผ้ าองค์เจดีย์วดั ปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ในช่วงทีมี
งานฉลอง๑๐๔ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๐๑๐๕ (ภาพที ๘๓) และปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหารฯ กรุงเทพฯ ทีสันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึนในช่วงสมัยรัชกาลที ๓-๔๑๐๖
รวมถึง ยังพบร่องรอยประวัติศาสตร์บอกกล่าวสืบต่อกันมาว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๐๔
ครังทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที ๔ เสด็จฯ มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ
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๑๐๔

พิ พั ฒ น์ พงษ์ รพี พ ร, สมุ ด ภาพรั ช กาลที ๔ (กรุ ง เทพฯ: พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพมุ ม กว้ าง
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗), ๒๑๘-๒๑๙.
๑๐๕
ในช่วงวันที ๒๒-๒๖ ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดให้
ฉลองวัดปทุมวนาราม อย่างไรก็ดี ในพระราชพงศาวดารไม่ปรากฏการกล่าวถึงการห่มผ้ าพระเจดีย์ ดูใน พระ
ราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที ๔ ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค), พิมพ์ ครังที ๗
(กรุงเทพฯ: ต้ นฉบับ, ๒๕๔๗), ๓๑๙.
๑๐๖
สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน
ตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๒๑๓.

๑๙๐
สมโภชพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในครังนันได้ มีการห่มผ้ าแดงพระสมุทรเจดีย์ด้วย๑๐๗
จึงถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั
หลักฐานดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที ๔
น่าจะมีการปฏิบัติป ระเพณีห่มผ้ าแดงพระเจดีย์แล้ ว โดยเฉพาะทีเจดีย์ท รงระฆังทีสร้ างขึนเพื อ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เนืองในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัชกาลที ๔ โดยประเพณีดงั กล่าวได้ ถือปฏิบตั ิสืบเนืองต่อมาจนถึงปั จจุบนั
จากการตรวจสอบข้ างต้ น สันนิษฐานว่าการปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าแดงพระเจดีย์
ทีนิยมในอําเภอปากเกร็ด และทีปรากฏในอําเภอพระประแดง รวมถึงในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอ
โพธาราม ซึงไม่เป็ นทีนิยมในเมืองมอญนัน จะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีการห่มผ้ าแดงที
ปรากฏในประเทศไทย โดยน่าจะได้ รับแรงบันดาลจากเจดีย์องค์สําคัญในพืนทีหรือพืนทีใกล้ เคียงที
มีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ
ในพืนทีอําเภอพระประแดง สันนิษฐานว่า การปฏิบัติประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์
แบบมอญในพืนทีนี จะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีห่มผ้ าแดงพระสมุทรเจดีย์ ทีปรากฏเป็ น
ประวัติศาสตร์ บอกกล่าวสืบ ต่อมาและถือปฏิบัติเป็ นงานประจําปี ที จัดขึนอย่างยิงใหญ่ต่อเนือง
จนถึงปั จจุบนั เนืองจากในการจัดงานประเพณีห่มผ้ าแดงพระสมุทรเจดีย์ทกุ ปี นัน ในช่วงวันแรม ๒
คํา เดือน ๑๑ (ก่อนงานเริม) จะมีพทุ ธศาสนิกชนทัวไปพร้ อมใจกันมาเย็บทําผ้ าแดงผืนใหญ่สําหรับ
ห่มพระเจดีย์ พอถึงวันเริ มงานในวันแรม ๕ คํา เดือน ๑๑ คณะกรรมการจึงได้ เชิญผ้ าแดงแห่ไป
รอบตัวเมือง แล้ วเชิ ญลงเรื อแห่ไปตามแม่นําเจ้ าพระยาถึงอําเภอพระประแดง เพือให้ ช าวพระ
ประแดงได้ ร่วมอนุโมทนา แล้ วจึงแห่ก ลับ มาทําพิธีทักษิ ณาวัตรรอบพระสมุทรเจดีย์แล้ วนําขึน
ห่ม๑๐๘ (ภาพที ๘๔) ซึงแสดงให้ เห็นว่าชาวมอญพระประแดงรับรู้ประเพณีห่มผ้ าแดงพระสมุทร
เจดีย์เป็ นอย่างดี
หากเป็ นเช่นนันจริง สันนิษฐานว่าการปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์แบบมอญ
ในพื นที นี จะเริ มขึนที เจดีย์ แบบมอญวัดทรงธรรมฯ (ภาพที ๘๕) ซึ งเป็ นเจดีย์ แ บบมอญที มี
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๑๐๗

ดูใ น วั ฒนธรรม พั ฒนาการทางประวั ติ ศ าสตร์ เอกลั ก ษณ์ และภู มิปัญญา จั งหวั ด
สมุ ท รปราการ (กรุ ง เทพฯ: คุรุสภาลาดพร้ าว, ๒๕๔๓), ๖๗. อย่ า งไรก็ ดี จากการตรวจสอบในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๔ ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ฯ (ขํา บุนนาค) ไม่ปรากฏการกล่าวถึงการห่ม
ผ้ าแดงพระสมุทรเจดีย์ ดูใน พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที ๔ ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์
ฯ (ขํา บุนนาค), ๒๐๐-๒๐๑.
๑๐๘
รวมเรื องเมืองสมุทรปราการ (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้ าว, ๒๕๑๙), ๑๑๑-๑๑๔.

๑๙๑
ความสําคัญมากทีสุดและจัดประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์อย่างเป็ นรูปธรรมมากกว่าวัดของชาวมอญ
แห่งอืน ๆ ในพืนทีนี และแพร่หลายไปในวัดมอญแห่งอืน ๆ ในพืนทีนี
ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด สันนิษฐานว่าการปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์แบบ
มอญในพืนทีนี อาจจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์ภเู ขาทอง วัดสระเกศ
กรุ งเทพฯ ซึงนับ เป็ นงานที มีชื อเสีย งและเป็ นที รับ รู้ กัน มากที สุด โดยสัน นิ ษ ฐานว่าน่าจะมีขึน
หลังจากการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทีเจดีย์ภเู ขาทองในสมัยรัชกาลที ๕ เมือปี พ.ศ. ๒๔๔๒
เพือเป็ นการบูชาพระบรมสารี ริก ธาตุทีนํ ามาประดิษฐาน เนืองจากเป็ นพระบรมสารี ริกธาตุที มี
ความสําคัญเพราะนํามาจากประเทศอินเดียโดยตรง โดยประเพณีดงั กล่าวจะจัดขึนในช่วงงานเทศ
การนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศฯ ในช่วงวันขึน ๘ คํา
เดือน ๑๒ ถึงวันแรม ๒ คําเดือน ๑๒ ของทุกปี (ภาพที ๘๖)๑๐๙ เนืองจากเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิ
กาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) มีความสําคัญทีคล้ ายคลึงกับเจดีย์ภเู ขาทอง วัดสระเกศฯ กล่าวคือ
เป็ นเจดีย์สําคัญทีสร้ างขึนจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวฯ โดย
พระองค์ได้ เสด็จฯ มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหารามัญเจดีย์๑๑๐และทรงยกยอดฉัตรพระ
เจดีย์ด้วยพระองค์เอง๑๑๑เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ทีระบุถึงประวัติความเป็ นมาของประเพณี
ห่มผ้ าเจดีย์ทีวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) ทราบในเบืองต้ นเพียงว่าเป็ นกิจกรรมทีถือ
ปฏิบตั ิกนั มานานแล้ ว ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ด
ทีกล่าวว่า "...ในสมัยก่อนก็ห่มกันมาทุกปี แต่จะไปเปลียนผ้ าในช่วงวันออกพรรษา พอมาสมัยหลัง
นีจะเปลียนกันแบบไม่มีเวลาแน่น อน บางทีมีคนศรัทธามาห่มทับเป็ นผืน ทีสองก็มี ..."๑๑๒ การที
ประเพณี ห่ มผ้ าแดงเจดีย์ แบบมอญวัดปรมัย ยิ ก าวาสฯ ไม่ได้ ถูก จัดขึนอย่างยิ งใหญ่ และไม่มี
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๑๐๙

รําไพพรรณ แก้ วสุริยะ, คู่มือนําเทียววัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พิมพ์ ครังที ๓ (กรุ งเทพฯ:
อมรินทร์ พรินติงแอนด์พบั ลิชชิง, ๒๕๔๙), ๘๗-๙๓.
๑๑๐
ข้ อความจารึกบนเสาศิลาทีวัดปรมัยยิกาวาสฯ
๑๑๑
ความเรืองการยกยอดฉัตรปรากฏในหนังสือราชกิจานุเบกษา กรุงเทพมหานคร เล่มหนึง แผ่นที
๑๑ อ้ างถึงใน ไตรสรณธัช อนุสรณ์ (งานพระราชทานเพลิงศพ พระไตรสรณธัช (มาลัย บุปผทาโม) ณ ปราสาท
๕ ยอด วัดปรมัยยิ กาวาสวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี วัน อาทิตย์ ที ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐), (กรุ งเทพฯ: เท็ ค
โปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ ไทซิง, ๒๕๔๐), ๒๗.
๑๑๒
สัมภาษณ์ พิ ศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ,
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๑๙๒
กําหนดเวลาในการจัดงานทีแน่ชดั ในปั จจุบนั ยังอาจสะท้ อนให้ เห็นว่าประเพณีนีไม่ใช่ประเพณีที
ชาวมอญคุ้นเคย เนืองจากไม่ใช่ประเพณีดงเดิ
ั มของชาวมอญ
ทังนี สันนิษฐานว่าประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระ
มหารามัญเจดีย์) จะเป็ นแรงบันดาลใจให้ กับวัดมอญแห่งอืน ๆ ในพื นทีนี เนืองจากในอดีตนัน
วัดปรมัยยิกาวาสฯ เป็ นพระอารามหลวงทีเป็ นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายรามัญ นิกาย
มาตลอดสมัยรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏว่ามีพระราชาคณะฝ่ ายรามัญนิกายมาครองวัดนีหลายรูป
ตัวอย่างเช่น พระสุเมธาจารย์ พระคุณวงษ์ พระไตรสรณธัช พระธรรมวิสารทะ พระสุเมธมุนี เป็ น
ต้ น และยังเป็ นวัดศูนย์รวมพิธีสงฆ์ฝ่ายรามัญนิกายด้ วย ตัวอย่างเช่น พิธีปวาณาออกพรรษา เป็ น
ต้ น
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์ของผู้ศกึ ษาพบว่าในปั จจุบันทางวัดปรมัยยิ
กาวาสฯ และชาวมอญในพืนทีรวมถึงหน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี ได้ รือฟื นประเพณีห่มผ้ า
แดงเจดีย์ขนมาใหม่
ึ
เมือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีผ่านมานี ๑๑๓ (ภาพที ๘๗) ต่อประเด็นนี อาจารย์พิศาล
บุญผูก ปราชญ์ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญวัฒนธรรมมอญ กล่าวว่า
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ประเพณี ห่มผ้ า แดงเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิ กาวาสฯ เริ มจัดขึนอย่า งเป็ น
ทางการเมือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นปี แรก โดยถือเอาวันทีคนมอญกําหนดว่าเป็ นวันทีพระโสณะเถระ
และพระอุตรเถระเดินทางมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาทีเมืองมอญมาเป็ นวันห่มผ้ าแดงให้ เจดีย์
องค์นี...ในวันนีในเมืองมอญจะมีการจัดงานบุญอย่างยิงใหญ่ เรี ยกว่า วันระลึกพระพุทธศาสนา
มาประดิษฐานทีเมืองมอญ ตรงกับวันขึน ๑๒ คํา เดือน ๘ ของทุกปี ๑๑๔

การฟื นฟูประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์วดั ปรมัยยิก าวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์ )
อย่างเป็ นทางการ ด้ วยการนําคติความเชือของชาวมอญเข้ ามาผูกโยงและเป็ นตัวกําหนดวันเวลา
ในการจัดงานประเพณีนีขึนดังกล่าว น่าจะสร้ างการรับรู้ใหม่ให้ กับชาวมอญในพืนทีนีและในภาค
กลางประเทศไทยในอนาคตต่อไป เนืองจากคติความเชือเนืองในวันสําคัญดังกล่าวได้ เลือนหายไป
จากสํานึกของชาวมอญสมัยปั จจุบนั ในภาคกลางประเทศไทยแล้ ว อนึง กระบวนการฟื นฟูประเพณี
ห่มผ้ าแดงเจดีย์วดั ปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) ทีเกิดขึนดังกล่าว ยังสะท้ อนให้ เห็นถึง
บทบาทหน้ าทีของเจดีย์แบบมอญทีสําคัญอีกประการหนึง ในการเป็ นศูนย์กลางความเชือมโยง
ระหว่างงานประเพณีเนืองในพุทธศาสนากับพุทธศาสนิกชนชาวมอญ
๑๑๓

ผู้ศกึ ษาสังเกตการณ์เมือวันที ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๑๔
สัมภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ,
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๑๙๓
ทังนี จากการสังเกตการณ์ของผู้ศกึ ษาต่องานประเพณีดงั กล่าว ยังพบข้ อสังเกต
ว่า นอกจากพระสงฆ์ ผ้ ูนํ า ที เป็ นพระมอญและผู้ที มาร่ วมงานที เป็ นชาวมอญแล้ ว ยัง มี ก ลุ่ม
พุทธศาสนิกชนทีไม่ใช่ชาวมอญรวมถึงเจ้ าหน้ าทีจากหน่วยงานราชการมาร่วมงานประเพณีนีเป็ น
จํานวนมาก ซึงแสดงให้ เห็นถึงพลวัตในการขับเคลือนประเพณีนีร่วมกันของพุทธศาสนิกชนทัวไป
นอกเหนือไปจากชาวมอญในเมืองไทยอย่างกลมกลืนไม่มีการแบ่งแยกอีกด้ วย
นอกจากนี เป็ นทีน่าสนใจด้ วยว่าการจัดงานบุญในวันรํ าลึกพระพุทธศาสนามา
ประดิษฐานทีเมืองมอญ เพือรําลึกถึงพระโสณะเถระและพระอุตระเถระทีเดินทางมาประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาที เมืองมอญดังกล่าว เป็ นทีนิย มอย่างแพร่ห ลายในชาวมอญเมืองมอญ ดังคํา
สัมภาษณ์ของคุณทอศักดิ ชาวมอญจากเมืองมอญทีเดินทางมาทํางานในเมืองไทย และได้ นดั กลุม่
ชาวมอญจากเมืองมอญมาร่วมทําบุญเนืองในวันดังกล่าวกันทีวัดไผ่ล้อม (ภาพที ๘๘) ทีกล่าวว่า
"...งานทําบุญเลียงพระในวันทีพระพุทธศาสนามาถึงเมืองมอญทําเป็ นประจําทุกปี เป็ นการรํ าลึก
ถึงพระโสณะเถระและพระอุตระเถระ ทําบุญให้ ทังสองท่าน งานนีคนเฒ่าคนแก่ทํามาก่อนอย่าง
ต่อเนือง มารุ่นตนก็ทําต่อมา ไม่ว่าจะอยู่ทีไหนพอถึงวัน นีก็ต้องทําบุญ..."๑๑๕ อันแสดงให้ เห็นว่า
ชาวมอญในเมืองมอญยังให้ ความสําคัญต่อวันนีเป็ นอย่างมาก และประเพณีเนืองในวันดังกล่าวคง
ได้ เ ข้ ามาเป็ นที รับ รู้ใ นกลุ่มชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบ้ างแล้ วไม่มากก็น้ อย ดังเช่น ที
ปรากฏทีวัดไผ่ล้อมและวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด
การจัดงานประเพณีทําบุญเนืองในวัน รํ าลึกพระพุทธศาสนามาประดิษฐานที
เมืองมอญดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นว่าชาวมอญในเมืองมอญมีความใกล้ ชิดกับพระมหาธาตุเจดีย์ที
ตนเองนับถือศรัท ธาเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เจดีย์ ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ เป็ นต้ น ผ่าน
กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ในวัฒนธรรมของตน ทีจัดขึนอย่างต่อเนือง ณ พระมหาธาตุเจดีย์
เหล่านัน จนทําให้ ชาวมอญในเมืองมอญมีจิตสํานึกทีผูกพันอยู่กบั เจดีย์ทีตนเองนับถือศรัทธาอย่าง
เข้ มข้ น ซึงลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยทีจิตสํานัก
ดังกล่าวได้ คลีคลายไปมากแล้ ว สันนิษฐานว่า อาจเนืองจากในภาคกลางประเทศไทยไม่มีพระ
มหาธาตุเจดีย์ทีชาวมอญนับถือศรัทธาอย่างแท้ จริ ง อย่างเจดีย์ชเวดากองหรื อเจดีย์ชเวมอดอใน
เมืองมอญ ทําให้ ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยไม่มีศนู ย์จิตใจและกิจกรรมงานประเพณี ที
แท้ จริง จึงทําให้ จิตสํานึกทีผูกพันอยู่กบั เจดีย์คลีคลายไปจากชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย
ในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม พบว่าชาวมอญในพืนทีนีมีความ
นิยมในการปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ าเจดีย์ โดยนิยมห่มด้ วยผ้ าสีเหลือง ตัวอย่างเช่น กลุ่มเจดีย์แบบ
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สัมภาษณ์ ทอศักดิ, ชาวมอญผู้เข้ ามาทํางานอยู่ในประเทศไทย, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๑๑๕

๑๙๔
มอญวัดคงคาราม (ภาพที ๘๙) เป็ นต้ น ซึงแตกต่างไปจากพืนทีศึกษาอืนๆ ทีนิยมห่มด้ วยผ้ าสีแดง
เมือตรวจสอบประเพณีการห่มผ้ าแดงในพืนทีนี พบว่าไม่ปรากฏเจดีย์ทีมีประเพณีการห่มผ้ าแดง
อย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน จึงสันนิษฐานว่าการปฏิบัติประเพณีห่มผ้ าเจดีย์ของเจดีย์แบบมอญใน
พืนทีนีจะได้ แรงบันดาลใจมาจากวัดมอญแห่งสําคัญๆ นอกพืนทีนี อาทิเช่น วัดปรมัยยิกาวาสฯ
อําเภอปากเกร็ด วัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง เป็ นต้ น โดยอาจจะเริ มขึนทีวัดคงคารามเป็ น
แห่งแรก เนืองจากเป็ นวัดที มีพระราชาคณะฝ่ ายรามัญนิ กายครองอยู่ ซึงพระราชาคณะจะต้ อง
ติดต่อสัม พัน ธ์ กับ พระราชาคณะที วัด ปรมัย ยิ ก าวาสฯ และวัดทรงธรรมฯ อยู่เ ป็ นประจํ าตาม
ภาระกิจของสงฆ์
ทังนี สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากการรับแรงบันดาลใจการปฏิบตั ิประเพณีห่มผ้ า
เจดีย์มาจากภายนอกพืนทีอันห่างไกล จึงอาจเกิดการคลีคลายไปโดยเปลียนจากการใช้ ผ้าสีแดง
มาใช้ ผ้าสีเหลืองหรือสีเดียวกับผ้ าทีพระสงฆ์ในวัดใช้
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ภาพที ๘๓ ภาพถ่ายเก่าเจดีย์วดั ปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ในช่วงทีมีงานฉลองโดยมีการห่มผ้ าพระ
เจดีย์ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ของฟรันซิส จิต
ทีมา: ปรับปรุงจาก พิพฒ
ั น์ พงษ์ รพีพร, สมุดภาพรัชกาลที ๔ (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์ภาพมุมกว้ าง
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗), ๒๑๘.

๑๙๕
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ภาพที ๘๔ ประเพณีห่มผ้ าแดงพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ที มา: วั ฒนธรรม พั ฒนาการทางประวัติ ศาสตร์ เอกลั ก ษณ์ แ ละภู มิปั ญญา จั งหวั ด
สมุทรปราการ, (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้ าว, ๒๕๔๓), ๒๙๘.

ภาพที ๘๕ การห่มผ้ าแดงพระเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ โดยจะมีการจัดงานประเพณีห่มผ้ า
แดงเป็ นประจําทุกปี

๑๙๖
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ภาพที ๘๖ ประเพณี ห่มผ้ าแดงเจดีย์ภูเ ขาทอง วัดสระเกศฯ ที จัดขึนอย่างยิงใหญ่ทุก ปี ในช่วง
เทศกาลงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ภเู ขาทอง (เทศกาลลอยกระทง)
ที มา: รํ าไพพรรณ แก้ วสุริย ะ, คู่มื อนํา เที ยววั ด สระเกศราชวรมหาวิห าร, พิ มพ์ ค รังที ๓
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนด์พบั ลิชชิง, ๒๕๔๙), ๘๖.

ภาพที ๘๗ ประเพณีห่มผ้ าแดงเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๙๗
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ภาพที ๘๘ กลุ่ม ชาวมอญจากเมื อ งมอญมาร่ ว มกั น ทํ า บุ ญ ในวัน รํ า ลึ ก พระพุ ท ธศาสนา
ประดิษฐานทีเมืองมอญ ณ วัดไผ่ล้อม อําเภอปากเกร็ด (ตรงกับวัน ห่มผ้ าแดงเจดีย์
แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

ภาพที ๘๙ การห่มผ้ าพระเจดีย์แบบมอญทีวัดคงคาราม อําเภอโพธาราม

บทที ๔
จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยช่ วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
เนือหาในบทนีจะกล่าวถึงผลการศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาว
มอญที มีอายุอยู่ในช่วงพุท ธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยจะแบ่งออกเป็ น ๔ หัวข้ อใหญ่ คือ รู ปแบบ
จิตรกรรมฝาผนัง ลักษณะเฉพาะทีเด่นชัดของจิตรกรรมฝาผนัง ความหมายทางประติมานวิทยา
และคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้ อง
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๑. รู ปแบบจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย
การศึกษารูปแบบจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในหัวข้ อนีจะศึกษาใน
ลัก ษณะพื นที ศึก ษา โดยจะกล่าวถึงตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังที ใช้ ใ นการศึก ษา การวิเ คราะห์
รูปแบบตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนัง และการวิเคราะห์ลกั ษณะฝี มือของตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนัง
จากการศึกษาพบตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังใน ๒ พืนทีศึกษาได้ แก่ พืนทีอําเภอปาก
เกร็ด และพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม กล่าวคือ
๑.๑ จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด
๑.๑.๑ ตัวอย่ างจิตรกรรมฝาผนังทีใช้ ในการศึกษา จากการสํารวจตัวอย่าง
จิตรกรรมฝาผนังในอําเภอปากเกร็ด โดยในการศึกษาครังนีขอนําจิตรกรรมฝาผนังทีวัดชมภูเวกซึง
อยู่ในเขตพืนทีอําเภอเมืองนนทบุรีมาเข้ าร่วมศึกษาด้ วย เนืองจากเป็ นตัวอย่างทีมีความสําคัญและ
ตังอยู่ติดกับ พืนที อําเภอปากเกร็ด เพื อให้ การศึก ษามีความสมบูรณ์มากยิงขึน ดังนัน ตัวอย่าง
จิตรกรรมฝาผนังทีใช้ ในการศึกษาครังนีคือ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดชมภูเวก จิตรกรรมฝาผนัง
วิหารวัดชมภูเวก และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง กล่าวคือ
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดชมภูเวก๑ ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังทัง ๔ ด้ าน
ผนังสกัดหน้ าเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ผนังสกัดหลังเขียนภาพพระพุทธเจ้ า

๑

อุโบสถวัดชมภูเวก เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้ าง ๒ ห้ อง ยาว ๓ ห้ อง ตัวอาคารวางตัวใน
แนวตะวันออก-ตะวันตก หันหน้ าไปทางทิศตะวันตก มีประตูทางเข้ าออกด้ านหน้ า ๑ ช่อง ผนังด้ านข้ างทังสองมี
ช่องหน้ าต่างด้ านละ ๓ ช่อง เครืองบนเป็ นไม้ หน้ าบันทังหมดเป็ นปูนปั น

๑๙๘

๑๙๙
ประทับนังขนาดใหญ่จํานวน ๒ องค์ (ด้ านข้ างทังสองของพระประธาน) ผนังด้ านข้ างทังสอง ห้ อง
ระหว่างช่องหน้ าต่างเขียนภาพทศชาติชาดก พืนทีเหนือช่องหน้ าต่างเขียนเป็ นภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
ประทับนังในซุ้มเรือนแก้ ว ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละองค์มีพระสาวกนังประคองอัญชลีทังซ้ าย
ขวา มีภาพฉัตรคันระหว่างภาพพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด (ภาพที ๙๐) ใต้ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
บางองค์ปรากฏจารึกทีเขียนด้ วยอักษรมอญภาษามอญ ปั จจุบันจารึกเหล่านันอยู่ในสภาพชํารุด
ลบเลือนมาก
อย่างไรก็ดี จารึกบางแห่งยังพอศึกษาได้ โดยจากการอ่านและถอดความ
เป็ นภาษาไทย พบว่า จารึกเหล่านันเป็ นชือชาวมอญทีน่าจะร่วมเป็ นเจ้ าภาพเขียนภาพพระอดีต
พุทธเจ้ าแต่ละองค์ ตัวอย่างได้ แก่ "นางเลียง ได้ เป็ นเจ้ าภาพพระพุทธ ๑ องค์ นีแหละ"๒ ทีฐานภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ าบนผนังด้ านขวาของพระประธาน (ภาพที ๙๑) เป็ นต้ น
จารึก ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าภาพเขียนแห่งนีโดยเฉพาะภาพพระอดีต
พุทธเจ้ า น่าจะมีความเกียวข้ องกับชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ในบริ เวณพืนทีนี และอาจจะ
รวมถึงภาพเขียนภายในวิหารด้ านหลังอุโบสถทีเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าด้ วยเช่นกัน การจารึก
ใต้ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าลักษณะดังกล่าวยังปรากฏอีกทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ วัดของชุมชนชาว
มอญในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ดังจะได้ กล่าวต่อไป
ในด้ านการกําหนดอายุ พิจารณาจากลักษณะภาพทศชาติชาดก ได้ แก่
การเขียนภาพต้ นไม้ ด้วยเทคนิควิธีการกระทุ้งสีเกือบทังหมด โดยแทบไม่ปรากฏเทคนิควิธีการตัด
เส้ นใบไม้ การเขียนภาพบุคคลบางแห่งทีเขียนแบบนังหันหลังให้ กบั ผู้ดู การเขียนภาพก้ อนเมฆเป็ น
ลายกระหนก การเขียนภาพบุคคลอยู่ภายในอาคารทีมีสดั ส่วนสมจริ ง ซึงลักษณะดังกล่าวเป็ นที
นิยมอย่างมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น ประกอบกับประวัติวดั แห่งนีทีกล่าวว่าชาวมอญสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลายร่วมกันสร้ างในราวปี พ.ศ. ๒๓๐๐๓ จึงอาจกําหนดอายุจิตรกรรมฝาผนัง
แห่งนีได้ ว่าน่าจะเขียนขึนหรื อบูรณะซ่อมแซมในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น หรื อน่าจะมีอายุอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
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๒

อ่านจารึกและถอดความเป็ นภาษาไทย โดยพระอาจารย์ อ่นุ สิริภัทโท เจ้ าอาวาสวัดม่วง อําเภอ
บ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
๓
กรมการศาสนา, ประวั ติ วั ด ทั วราชอาณาจัก ร, เล่ม ๒ (กรุ ง เทพฯ: โรงพิม พ์ ก ารศาสนา,
๒๕๒๖), ๓๙๗.

๒๐๐
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดชมภูเวก๔ ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังทัง ๔ ด้ าน
พืนที ระหว่างช่องหน้ าต่างและพื นที ในแนวเดียวกัน ของผนังสกัดหน้ าและหลังเขีย นภาพพุท ธ
ประวัติโดยรอบ พืนทีเหนือช่องหน้ าต่างทัง ๔ ด้ าน แบ่งเป็ น ๒ แถวในนอน ทังหมดเขียนภาพพระ
อดีตพุทธเจ้ าประทับนังในซุ้มเรื อนแก้ ว ภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าแต่ละองค์มีพระสาวกนังประคอง
อัญชลีทงซ้
ั ายขวา มีภาพฉัตรคันระหว่างภาพพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด (ภาพที ๙๒)
ในด้ านการกํ าหนดอายุ พิ จารณาจากลักษณะภาพพุท ธประวัติ ได้ แก่
การเขียนภาพต้ นไม้ ด้วยเทคนิควิธีการกระทุ้งสีเกือบทังหมด โดยปรากฏเทคนิควิธีการตัดเส้ นใบไม้
เพียงเล็กน้ อย การเขียนภาพบุคคลอยู่ภายในอาคารทีมีสดั ส่วนค่อนข้ างสมจริ ง ลักษณะดังกล่าว
เป็ นทีนิยมในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ อีกทังจากประวัติวดั แห่งนีทีกล่าวว่าชาวมอญสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายได้ ร่วมกันสร้ างขึนในราวปี พ.ศ. ๒๓๐๐๕ จึงกําหนดอายุจิตรกรรมฝาผนังแห่งนีว่าน่าจะ
เขียนขึนหรื อได้ รับ การบูรณะซ่อมแซมในสมัยต้ นรัตนโกสิน ทร์ หรื อน่าจะมีอายุอยู่ใ นช่วงพุท ธ
ศตวรรษที ๒๔-๒๕
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งเป็ น
อาคารขนาดค่อนข้ างใหญ่ ๖ ภายในปรากฏจิตรกรรมฝาผนังทัง ๔ ด้ าน ผนังสกัดหน้ าเขียนภาพ
พุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมารเต็มพืนที ผนังสกัดหลังเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐานทีเน้ นฉาก
ปราสาทไพรชยนต์บนยอดเขาพระสุเมรุ ผนังห้ องระหว่างช่องหน้ าต่างและช่องประตูและพืนที
เหนือช่องหน้ าต่างเล็กน้ อยเขียนภาพทศชาติชาดก พืนทีผนังด้ านข้ างทังสองเหนือช่องหน้ าต่าง
แบ่งเป็ น ๓ แถวในแนวนอน สองแถวล่างเขียนภาพเทพชุมนุม ส่วนแถวบนเขียนภาพพระอดีตพุทธ
เจ้ า (ภาพที ๙๓)
ในด้ านการกําหนดอายุ พิจารณาได้ จาก ๒ ส่วนคือ พิจารณาจากลักษณะ
ภาพทศชาติชาดก ได้ แก่ การเขียนภาพต้ นไม้ ด้วยเทคนิควิธีการกระทุ้งสีเกือบทังหมด โดยแทบไม่
ปรากฏเทคนิควิธีการตัดเส้ นใบไม้ การเขียนภาพบุคคลทีมีลกั ษณะและสัดส่วนค่อนข้ างเสมือนจริง
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๔

วิหารวัดชมภูเวก เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้ าง ๒ ห้ อง ยาว ๓ ห้ อง ตัวอาคารวางตัวในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก หันหน้ าไปทางทิศตะวันตก มีประตูทางเข้ าออกด้ านหน้ า ๑ ช่อง ผนังด้ านข้ างทังสองมีช่อง
หน้ าต่างด้ านละ ๓ ช่อง เครืองบนเป็ นไม้ หน้ าบันทังหมดเป็ นปูนปั น วิหารหลังนีมีขนาดเล็กกว่ าอุโบสถทีตังอยู่
ด้ านหน้ าในแนวเดียวกัน
๕
กรมการศาสนา, ประวัติวัดทัวราชอาณาจักร, เล่ม ๒, ๓๙๗.
๖
อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้ าง ๓ ห้ อง ยาว ๗ ห้ อง มีประตูทางเข้ าออก
ด้ านหน้ า ๓ ช่อง ด้ านหลัง ๒ ช่อง ผนังด้ านข้ างทังสองมีช่องหน้ าต่างด้ านละ ๗ ช่อง เครืองบนหลังคาทรงไทย มุง
กระเบืองดินเผา จัวหน้ าบันประดับเครืองลํายอง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักประดับกระจกสี

๒๐๑
ซึงเทคนิควิธีดงั กล่าวเป็ นทีนิยมอย่างมากในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และพิจารณาจากอายุการ
สร้ างอุโบสถหลังนีทีสร้ างขึนในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที ๓ โดยการอุปถัมภ์ของเจ้ าพระยา
มหาโยธา (ทอเรียะ)๗ ซึงจิตรกรรมฝาผนังคงเขียนขึนในคราวเดียวกัน จึงอาจกําหนดอายุจิตรกรรม
ฝาผนังแห่งนี ได้ ว่าน่าจะเขีย นขึนในสมัยรัตนโกสิน ทร์ ตอนต้ น หรื อน่าจะมีอายุอยู่ใ นช่วงพุท ธ
ศตวรรษที ๒๔-๒๕
จากการวิเคราะห์รูปแบบตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญใน
พืนที อําเภอปากเกร็ ด พบว่า ตัวอย่างจิ ตรกรรมฝาผนังทังหมดในพื นที นี มีลัก ษณะเป็ นแบบ
จิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ปรากฏทังภายในอุโบสถ
และวิหาร โดยปรากฏลักษณะร่วมทีชัดเจนคือ นิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังในแถว
แนวนอนบนผนังด้ านข้ างทังสอง เขียนภาพทศชาติชาดกบนผนังห้ องระหว่างช่องหน้ าต่าง และ
เขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมารเต็มพืนทีของผนังสกัดหน้ า
อย่างไรก็ดี ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีนีมีลกั ษณะฝี มือแตกต่างกัน ดังจะ
ได้ วิเคราะห์ตอ่ ไป
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ภาพที ๙๐ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดชมภูเวก อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๗

พิศาล บุญผูก, วัด ในอําเภอปากเกร็ ด , ปรับ ปรุ งแก้ ไขครังที ๑ (นนทบุรี: โครงการเผยแพร่
ผลงานบริการวิชาการแก่สงั คม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๓), ๑๘๑-๑๘๓.

๒๐๒

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
ภาพที ๙๑ จารึกเขียนอักษรมอญภาษามอญใต้ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ า ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดชมภูเวก อําเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ด

ภาพที ๙๒ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดชมภูเวก อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๐๓
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ภาพที ๙๓ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑.๒ จิตรกรรมฝาผนังในวัด ของชุมชนชาวมอญในพืนทีอํา เภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธาราม
๑.๒.๑ ตั วอย่ า งจิต รกรรมฝาผนั งที ใช้ ใ นการศึ ก ษา จากการสํา รวจพบ
ตัวอย่างจิ ตรกรรมฝาผนัง ที ใช้ ใ นการศึก ษา ๓ แห่ งคือ จิ ต รกรรมฝาผนังอุโ บสถวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง กล่าวคือ
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม อุโบสถวัดคงคาราม ๘ปรากฏภาพ
จิตรกรรมฝาผนังทัง ๔ ด้ าน ผนังสกัดหน้ าเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ผนังสกัด
หลังเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน ผนังด้ านข้ างทังสอง พืนทีห้ องระหว่างช่องหน้ าต่างเขียนภาพทศ
ชาติชาดก พืนทีเหนือช่องหน้ าต่างขึนไปเขียนภาพพุทธประวัติ และเหนือขึนไปเขียนภาพพระอดีต
พุทธเจ้ า (ภาพที ๙๔)
๘

อุโบสถวัดคงคารามเป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้ าง ๒ ห้ อง ยาว ๗ ห้ อง เป็ นเรื อนประธาน ๓ ห้ อง
มี มุข ด้ า นหน้ า และด้ า นหลัง อี ก ด้ า นละ ๒ ห้ อ ง ตั ว อาคารหัน หน้ า ไปทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก ตังอยู่บ นฐาน
ประทักษิ ณทียกพืนสูงประมาณ ๑ เมตร มีประตูทางเข้ าและบันไดขึนด้ านทิศตะวันออก ๒ ทางและด้ านทิศเหนือ
อีก ๑ ทาง ผนังด้ านเหนือเจาะช่องหน้ าต่าง ๔ ช่อง ส่วนผนังด้ านใต้ เจาะช่องหน้ าต่าง ๕ ช่อง เครื องบนหลังคา
ทรงไทย มุงกระเบืองกาบู จัวหน้ าบันประดับเครื องลํายอง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักประดับกระจกสี หน้ า
บันปูนปั นลวดลายใบไม้ และดอกไม้

๒๐๔
ในด้ านการกําหนดอายุ พิจารณาจากรูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง ได้ แก่ การ
ปิ ดทอง การตัดเส้ นเล็กและเรียบสมําเสมอ การเขียนรูปปราสาทและอาคารบ้ านเรื อนทีมีอิทธิพล
ของศิลปะจีนผสมกับลักษณะของศิลปะยุโรป การเขียนภาพต้ นไม้ ท้ องฟ้า ภูเขา (เขามอ เขาไม้ )
ตลอดจนภาพบุคคลชันสูงและภาพข้ าราชสํานัก การเขียนภาพชาวบ้ าน ประกอบกับเทคนิคการ
ใช้ สีโดยเฉพาะสีเขียวแก่จดั สันนิษฐานว่าเขียนขึนในช่วงต้ นรัชกาลที ๔ โดยฝี มือช่างหลวงปลาย
รัชกาลที ๓๙ จิตรกรรมฝาผนังแห่งนีจัดว่างดงามสูงสุดและคัดเลือกครูช่างทีมีความรู้ความสามารถ
ความชํานาญในงานจิตรกรรม และมีความเข้ าใจเรืองพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดลึกซึง๑๐
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ อุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ ๑๑ปรากฏ
จิตรกรรมฝาผนังทัง ๔ ด้ าน ผนังด้ านสกัดหน้ าเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพาน ผนังสกัด
หลังสันนิษฐานว่าเขียนภาพเหล่าพระอริยสาวก ผนังด้ านข้ างทังสองพืนทีห้ องระหว่างช่องหน้ าต่าง
เหลือปรากฏเพียงภาพทีห้ องระหว่างช่องประตูทางเข้ า ซึงสันนิษฐานว่าเป็ นภาพพุทธประวัติตอน
ตรัสรู้๑๒ ส่วนพืนทีเหนือกรอบหน้ าต่างขึนไปแบ่งเป็ น ๒ แถวในแนวนอน แถวล่างเขียนภาพพุทธ
ประวัติ ส่วนแถวบนเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า (ภาพที ๙๕)
ในด้ านการกําหนดอายุ อาจพิจารณาได้ จาก ๒ ส่วนคือ พิจ ารณาจาก
จารึกทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังบนผนังสกัดหน้ า เป็ นจารึกอักษรมอญภาษามอญ อ่านและแปล
ได้ ความว่า “เขียนเสร็จศักราช ๑๒๖ ปี มะแม เดือน ๖ แรม ๑๔ คํา วันพฤหัส สมาทานกลอง นาง
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กรมศิลปากร, วัดคงคาราม (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์ , ๒๕๒๑), ๔๗-๔๘. และ สันติ เล็ก
สุขมุ , “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่มนํ าแม่ กลอง: พัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๖๙.
๑๐
กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนั งจังหวัดราชบุรี, ชุดที ๒ (กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากร, ๒๕๒๕), ๕๒.
๑๑
อุโบสถวัด ไทรอารี รักษ์ เป็ นอาคารก่ ออิ ฐถือ ปูน กว้ า ง ๒ ห้ อง ยาว ๔ ห้ อ ง มีมุข ด้ า นหน้ า และ
ด้ านหลัง ตัวอาคารหันหน้ าไปทางด้ านทิศตะวันออก ตังอยู่บนพืนสูงประมาณ ๐.๘ เมตร มีประตูทางเข้ าและ
บันไดขึนด้ านทิศตะวันออก ๒ ทาง เครื องบนหลังคาทรงไทย มุงกระเบืองกาบู จัวหน้ าบันประดับเครื องลํายอง
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์เป็ นปูนปั น ประดับพืนหลังด้ วยกระจกสี หน้ าบันเป็ นไม้ จําหลักลายดอกพุดตานใบเทศ มี
กําแพงแก้ วล้ อมรอบอุโบสถ
๑๒
สันนิษฐานว่าแต่เดิมน่าจะปรากฏภาพเขียนทุกห้ อง แต่ปัจจุบนั ชํารุดลบเลือนไปหมด

๒๐๕
ทอเรียะ อุปถัมภ์สร้ างพระ”๑๓ (ภาพที ๙๖) อันแสดงให้ เห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังแห่งนีคงเขียนเสร็จ
ในราวปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ซึงอยู่ในสมัยรัช กาลที ๕ และพิจารณาจากรายละเอียดของภาพเขียน ที
พบว่าเขียนภาพธงรูปช้ างประกอบอยู่ภายในฉากสถาปั ตยกรรม มีลกั ษณะเป็ นธงพืนสีแดงมีรูป
ช้ างไม่ทรงเครืองยืนหันหน้ าเข้ าหาเสา ซึงมีลกั ษณะตรงกับธงชาติไทยทีใช้ ในช่วงสมัยรัชกาลที ๔
ถึงสินรัชกาลที ๕๑๔ จากการพิจารณาทังจารึกและรายละเอียดภาพเขียนให้ ผลสอดคล้ องกันว่า
จิตรกรรมฝาผนังแห่งนี น่าจะเขียนขึนในราวปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ซึงอยู่ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที ๕ ดัง
ปรากฏในจารึก
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง๑๕ ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังทัง
๔ ด้ าน สําหรับภาพทีเหลือจากการชํารุด๑๖ปรากฏอยู่พืนทีเหนือช่องหน้ าต่างของผนังทัง ๔ ด้ าน
แบ่งเป็ นแถวในแนวนอนจํ านวน ๓ แถว กล่าวคือ แถวล่างสุดเขีย นภาพพุท ธประวัติไ ล่เ รี ย ง
ตามลําดับ โดยเริมจากผนังด้ านทิศเหนือตรงประตูทางเข้ าด้ านทิศเหนือ วนไปทางด้ านผนังสกัด
หน้ าซึงเขียนเป็ นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมารเต็มพืนที แล้ ววกไปผนังด้ านทิศใต้ และไป
จบทีสุดผนังสกัดหลัง แถวกลางเขียนภาพเทพชุมนมประทับนังคู้พระชงค์ ประนมหัตถ์ หันพระ
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๑๓

อ่านจารึกและถอดความเป็ นภาษาไทยโดย พระอาจารย์ อ่นุ สิริภัทโท เจ้ าอาวาสวัดม่วง อําเภอ
บ้ า นโป่ ง จังหวัดราชบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร. บํา รุ ง คํา เอก ภาควิ ช าภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๔
ต่อมาในสมัยรัชกาลที ๖ ได้ มีการพระราชบัญญัติธงใน ร.ศ. ๑๒๙ (ปี พ.ศ. ๒๔๕๓) แก้ ไขเป็ นธง
พืนแดงตรงกลางเป็ นรูปช้ างเผือกทรงเครื องยืนบนแท่นหันหลังเข้ าหาเสาแทน ดูใน สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที ๒, เล่ม ๒ (พระนคร: หอพระ
สมุดวชิรญาณ, ๒๔๕๙), ๖-๙.
๑๕
อุโบสถวัดดอนกระเบืองเป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้ าง ๒ ห้ อง ยาว ๖ ห้ อง ตัวอาคารหันหน้ าไป
ทางด้ านทิศตะวันออกลงสู่คลอง ตังอยู่บนฐานประทักษิ ณทียกพืนสูงประมาณ ๑.๕ เมตร มีประตูทางเข้ าและ
บันไดขึนด้ านทิศตะวันออก ๒ ทางและด้ านทิศเหนืออีก ๑ ทาง ผนังด้ านเหนือเจาะช่องหน้ า ๓ ช่อง ส่วนผนังด้ าน
ใต้ เ จาะช่ องหน้ า ต่ า ง ๔ ช่ อ ง เครื องบนหลังคาทรงไทย มุงกระเบื อง จัวหน้ า บัน ประดับ เครื องลํา ยอง ช่ อ ฟ้ า
ใบระกา หางหงส์ ลงรักประดับกระจกสี หน้ าบันปูนปั นลวดลายเทพนม หลังคาเป็ นจัวซ้ อน ๒ ชัน มีปีกนกคลุม
ต่อลงมาทุกด้ าน ๆ ละ ๒ ตับ
๑๖
จากการศึกษาพบว่าพืนทีห้ องระหว่างช่องหน้ าต่าง แต่เดิมน่าจะมีภาพเขียนอยู่ แต่ปัจจุบันได้
ชํารุดเสียหายเกือบหมด จากการสัมภาษณ์พระสังวาลย์ พระสงฆ์ ชาวมอญวัดดอนกระเบือง อายุ ๘๗ ปี ซึงเคย
เห็นภาพเขียนแห่งนี ให้ ข้อมูลว่าภาพเขียนในแต่ละห้ องระหว่างช่องหน้ าต่างทีลบเลือนไปนัน เดิมเป็ นภาพเรื อง
ทศชาติชาดก โดยจะเขียนเรื องพระเวสสันดรเป็ นตอนใหญ่ กว่าชาดกชาติอืน สังเกตได้ จากภาพทีเหลืออยู่เป็ น
ชาดกเรืองพระเวสสันดร สัมภาษณ์ พระสังวาลย์, พระสงฆ์ชาวมอญวัดดอนกระเบือง, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕.

๒๐๖
พักตร์ตรง และแถวบนเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า มีพระสาวกประทับนังอยู่ด้านซ้ ายและขวา แต่
ละชุดถูกคันด้ วยตาลปั ตร นอกจากนี พืนทีตอนกลางของผนังด้ านข้ างทังสองซึงยืดสูงกว่าผนังสกัด
หน้ าและหลัง เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า โดยไม่มีพระสาวกซ้ ายและขวา มีตาลปั ตรคันปิ ดทีหัว
แถวและท้ ายแถว (ภาพที ๙๗)
ในด้ านการกํ าหนดอายุ จากประวัติความเป็ นมาของวัดแห่งนี น่าจะ
สร้ างโดยได้ รับการอุปถัมภ์จากเจ้ าจอมมารดากลิน ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัชกาลที ๔๑๗ และพระนิโครธาภิโยค เจ้ าเมืองไทรโยค๑๘ สําหรับอายุจิตรกรรมฝาผนังอาจพิจารณา
จากเวลาการสร้ างอุโบสถทีระบุว่าสร้ างในปี พ.ศ. ๒๔๐๙๑๙ ซึงอยู่ในปลายรัชกาลที ๔ ดังนัน จึง
สันนิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถน่าจะเขียนขึนภายหลังทีอุโบสถแล้ วเสร็จคือหลังปี
พ.ศ. ๒๔๐๙ ลงมา
จากการวิเคราะห์รูปแบบตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญใน
พืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม พบว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทังหมดในพืนทีนีมีลกั ษณะเป็ น
แบบจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ นิยมเขียนภายใน
อุโบสถ ปรากฏลัก ษณะร่ วมที ชัดเจนคือ นิ ย มเขีย นภาพพระอดี ตพุท ธเจ้ า ประทับ นังในแถว
แนวนอนบนผนังด้ านข้ างทังสอง เขียนภาพทศชาติชาดกบนผนังห้ องระหว่างช่องหน้ าต่าง และ
เขียนภาพพุทธประวัติเป็ นฉากใหญ่บนผนังสกัดหน้ า และเขียนภาพพุทธประวัติในแถวแนวนอน
เหนือช่องหน้ าต่าง อนึง ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีนีมีลกั ษณะฝี มือแตกต่างกั น ดังจะได้
วิเคราะห์ตอ่ ไป
เป็ นทีน่าสังเกตว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม
มีความนิยมเขียนภาพพุทธประวัติ ในขณะทีตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีอําเภอปากเกร็ดไม่
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๑๗

เจ้ าจอมมารดาซ่อนกลิน เป็ นธิดาพระยาดํารงค์ราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี) เจ้ าเมืองนครเขือนขันธ์
โดยพระยาดํารงค์ราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี) นันเป็ นบุตรของเจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรี ยะ) ซึงเป็ นบุตรคนโตของ
เจ้ าพระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) เจ้ าจอมมารดาซ่อนกลินมีพระโอรส ๑ พระองค์คือ พระองค์เจ้ ากฤษฎาภิ นิหาร
(พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ ) ดูใน องค์ บรรจุน , "สตรี ม อญในราชสํานักสยาม," ใน มอญใน
แผ่ นดินสยาม, ๖๒-๗๘.
๑๘
โสภณ นิไชยโยค, "ประวัติเจ้ าจอมมารดากลิน ท.จ.ว. พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หัว," ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี : ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ,
๖๘.
๑๙
สําราญ เหมือนลม้ าย, ผู้รวบรวม, ประวัติวัดดอนกระเบือง (วัดมอญ-รามัญ), พิมพ์ ครังที ๒
(ม.ป.ท.: ม.ป.ท., ๒๕๔๓), ๑๗.

๒๐๗
นิยมเขียน แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างในความนิยมเขียนเรืองพุทธประวัติของชาวมอญสองพืนที
นี และสะท้ อนให้ เห็นถึงความรับรู้เรื องพุทธประวัติทีเข้ มข้ นในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพ
ธารามมากกว่าพืนทีอําเภอปากเกร็ด
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ภาพที ๙๔ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ภาพที ๙๕ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๒๐๘

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
ภาพที ๙๖ จารึกบนผนังสกัดหน้ า ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม

ภาพที ๙๗ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม

๒๐๙
๑.๓ รู ปแบบจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศ
ไทย จากการศึกษารูปแบบของตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทังหมด พบว่า มีลกั ษณะการเขียนภาพ
คล้ ายคลึงกับจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยทัวไป ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔๒๕ โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที ๓-๕ ทังในด้ านการเขียนภาพบุคคลในลักษณะ
นาฏลักษณ์แบบไทยประเพณี ภาพสถาปั ตยกรรมแบบไทยประเพณี การเลือกใช้ สี และการจัดวาง
ตําแหน่งเนือหาภาพเขียน ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น
จึงอาจกล่าวได้ ว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกั ษณะเป็ นจิตรกรรมฝาผนังแบบ
ไทยประเพณี โดยสันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับอิทธิพลด้ านรูปแบบมาจากจิตรกรรมฝาผนังแบบไทย
ประเพณี
จากการศึก ษาตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญ ในเมืองมอญทาง
ตอนล่างของประเทศเมียนมา ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ พบตัวอย่างทีสําคัญเป็ น
จํานวนน้ อย ได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังวิหารทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง เขียนภาพพระอดีต
พุทธเจ้ าประทับนังเรียงราย และภาพพุทธประวัติทีส่วนบนของวิหาร๒๐ (ภาพที ๙๘) และจิตรกรรม
บนแผงไม้ คอสองทีวัดกอนัต หมูบ่ ้ านกอนัต เมืองมะละแหม่ง ทีเขียนภาพพุทธประวัติ และชาดก
เรืองพระเวสสันดร (ภาพที ๙๙) ซึงสันนิษฐานว่าอาจจะเขียนขึนโดยช่างชาวมอญหรือชาวพม่า
เมือพิจารณาลักษณะของตัวอย่างทังสองแห่ง พบว่า มีความคล้ ายกับจิตรกรรม
ฝาผนังแบบพม่าในสมัยราชวงศ์คองบอง (พุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕) ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนัง
ทีวิหารอานันดาโอ้ วจาว เมืองพุกาม ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงต้ นของราชวงศ์คองบ
อง๒๑ (ภาพที ๑๐๐) จิตรกรรมฝาผนังบริ เวณซุ้มทางเข้ าของเจติยวิหารเจ้ าต่อจี เมืองอมรปุระ ซึง
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๒๐

ดูรายละเอียดทางด้ านประติ มานวิทยาได้ ใน Donald

M. Stadtner, Sacred Sites of Burma

(Bangkok: River Books, 2011), 180-182.
๒๑

ตัววิหารหลังนี ตังอยู่ในบริเวณอานันดา สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในปี พ.ศ. ๒๓๑๘ ตรงกับ
รัชสมัย พระเจ้ าสินผยูชิน (ครองราชย์ ปีพ.ศ. ๒๓๐๖-๒๓๑๙) แห่ งราชวงศ์ ค องบอง สําหรับภาพชาดกภายใน
วิหารแห่งนี สะท้ อนให้ เห็นวิถีชีวิตของราชสํานักในยุคนัน ทังภาพสถาปั ตยกรรมของปราสาทราชวัง ทีเป็ นอาคาร
เครืองไม้ ขนาดใหญ่ มียอดหลังคาทรงปราสาท ในขณะเดียวกัน บางฉากบางตอนกลับแสดงวิถีชีวิตเรี ยบง่ายของ
สามัญชน ดูใน หม่อมหลวงสุรสวัสดิ ศุขสวัสดิ, ศิลปะในประเทศพม่ า (กรุ งเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔), ๒๗๒๒๗๔.

๒๑๐
ในช่วงปลายของราชวงศ์คองบอง๒๒ (ภาพที ๑๐๑) เป็ นต้ น จึงอาจกล่าวได้ วา่ ตัวอย่างจิตรกรรมใน
วัดของชาวมอญทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ในเมืองมอญทางตอนล่างของประเทศ
เมียนมา โดยเฉพาะในเมืองมะละแหม่ง มีลกั ษณะคล้ ายจิตรกรรมฝาผนังแบบพม่าในสมัยราชวงศ์
คองบอง สันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับอิทธิพลด้ านรูปแบบมาจากจิตรกรรมฝาผนังแบบพม่าในสมัย
ราชวงศ์คองบอง
เมือพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะของตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชน
ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย กับตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญในเมืองมอญ
ทางตอนล่างของประเทศเมียนมา ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เช่นเดียวกัน พบว่ามี
ลักษณะการเขียนภาพทีแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทังการเขียนภาพบุคคล ภาพสถาปั ตยกรรม ภาพ
ทิวทัศน์
จึงอาจกล่าวได้ วา่ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดมอญในภาคกลางประเทศไทย
ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกั ษณะเป็ นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ซึง
แตกต่างไปจากตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญที อยู่ในช่วงเวลาเดีย วกัน ในเมือง
มอญทางตอนล่างของประเทศเมียนมา สันนิษฐานว่าการทีตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาว
มอญทังสองพืนทีมีลกั ษณะแตกต่างกัน เนืองมาจากการรับอิทธิพลจากแหล่งศิลปะทีแตกต่างกัน
อย่ า งไรก็ ดี เมื อพิ จ ารณาถึ ง เนื อหาของจิ ต รกรรมฝาผนัง พบว่า ตัว อย่ า ง
จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญทังสองพืนที เขียนเนือหาทีเป็ นวรรณกรรมเนืองในพุทธศาสนา
เช่นเดียวกัน ได้ แก่ เรืองพระอดีตพุทธเจ้ า พุทธประวัติ และทศชาติชาดก จึงอาจกล่าวได้ ว่าถึงแม้
ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญทังสองพืนทีจะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามอิทธิพล
ศิลปะทีรับมา แต่ก็ยงั คงเขียนเนือเรืองทีคล้ ายคลึงกัน แสดงให้ เห็นว่าในช่วงเวลานันชาวมอญทัง
สองพืนทีมีความนิยมในวรรณกรรมเรืองดังกล่าวเช่นเดียวกัน อันสะท้ อนถึงการนับถือคติความเชือ
ในเรืองพระอดีตพุทธเจ้ า พุทธประวัติ และทศชาติชาดกของชาวมอญ ทีน่าจะมีสืบเนืองมาตังแต่
อดีตของตน
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๒๒

วัดเจ้ าต่อจี สร้ างขึนในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ โดยพระเจ้ าบะกันมิน (ครองราชย์ ปีพ.ศ. ๒๓๘๙-๒๓๙๖)
แห่งราชวงศ์คองบอง สําหรับภาพเขียนแห่งนีเริ มมีการใช้ มุมมองแบบสามมิติ และเส้ นขอบฟ้ามีการให้ แสงและ
เงาทีเหมือนจริง มีการแสดงระยะใกล้ และไกล มีการนําลวดลายแบบตะวันตกเข้ ามาผสมผสาน เริ มมีการเขียน
ภาพบุคคลแบบตะวันตกเข้ ามาใช้ กบั ภาพชาดกต่าง ๆ ดูใน หม่อมหลวงสุรสวัสดิ ศุขสวัสดิ, ศิลปะในประเทศ
พม่ า, ๒๗๙-๒๘๐, ๓๐๙-๓๑๐.

๒๑๑
ดังนัน จากการศึก ษารู ป แบบจิ ตรกรรมฝาผนัง ในวัดของชุม ชนชาวมอญใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังทีกล่าวมา อาจกล่าวได้ วา่ จิตรกรรมฝาผนังในวัดมอญในภาคกลางประเทศไทย
ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกั ษณะเป็ นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี โดย
นิยมเขียนภาพเรืองพระอดีตพุทธเจ้ า ทศชาติชาดก และพุทธประวัติ โดยเฉพาะการเขียนภาพพระ
อดีตพุท ธเจ้ าประทับ นังเรี ย งรายในแถวแนวนอน ที ในช่ว งเวลานันหมดความนิ ย มไปแล้ วใน
กรุงเทพฯ แต่ในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยังปรากฏความนิย มอยู่ ดังจะได้
กล่าวต่อไป
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ภาพที ๙๘ จิตรกรรมฝาผนังทีส่วนบนของวิหารทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง แสดงภาพ
พระอดี ต พุ ท ธเจ้ าประทั บ นั งเรี ย งราย และภาพพุ ท ธประวัติ ต อนเสด็ จ ออก
มหาภิเนษกรมณ์

๒๑๒
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ภาพที ๙๙ จิตรกรรมเรืองพุทธประวัติตอนประสูติ บนแผงไม้ คอสองวัดกอนัต หมู่บ้านกอนัต เมือง
มะละแหม่ง ประเทศเมียนมา

ภาพที ๑๐๐ จิตรกรรมฝาผนังทีวิหารอานันดาโอ้ วจาว เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา
ทีมา: หม่อมหลวงสุรสวัสดิ ศุขสวัสดิ, ศิลปะในประเทศพม่ า (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔),
๒๗๓.

๒๑๓
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ภาพที ๑๐๑ จิตรกรรมฝาผนังซุ้มทางเดินเจติยวิหารวัดเจ้ าต่อจี เมืองอมรปุระ ประเทศเมียนมา
ทีมา: หม่อมหลวงสุรสวัสดิ ศุขสวัสดิ, ศิลปะในประเทศพม่ า (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔),
๒๘๐.
๑.๔ ลักษณะฝี มือของตัวอย่ างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญใน
ภาคกลางประเทศไทย จากการศึกษาตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทย พบว่า สามารถแบ่งกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ เกณฑ์ เรื องลักษณะฝี มือการเขียนภาพ
ได้ เป็ น ๒ กลุ่มคือ งานฝี มือแบบช่างหลวง ตัวอย่างได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม
และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง กับงานฝี มือช่างพืนบ้ าน ตัวอย่างได้ แก่ จิตรกรรมฝา
ผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถและ
วิหารวัดชมภูเวก เป็ นต้ น
จากการแบ่งกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังตามลักษณะฝี มือ แสดงให้ เห็นว่า ตัวอย่าง
จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นงานฝี มือช่าง
พื นบ้ าน อนึง ทังในพื นที อําเภอปากเกร็ ด และในพื นที อําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม ต่างก็ มี
ตัวอย่างทังงานฝี มือแบบช่างหลวงและงานฝี มือช่างพืนบ้ าน
๑.๔.๑ จิตรกรรมฝาผนังงานฝี มือแบบช่ างหลวง จิตรกรรมฝาผนังงานฝี มือ
ช่างหลวง จะมีรูปแบบและเทคนิ คการเขีย นภาพที แสดงความละเอีย ดประณี ตและงดงาม มี
กฎเกณฑ์และกรอบความคิดค่อนข้ างเคร่งครัด อันเกิดจากการได้ รับอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริ ย์

๒๑๔
พระบรมวงศานุวงศ์ หรื อเจ้ าขุนมูลนาย ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังในพระทีนังพุทไธสวรรย์
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น
จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย พบตัวอย่างทีมีลกั ษณะงานฝี มือแบบช่างหลวง ๒ แห่ง ได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดคงคาราม (ภาพที ๑๐๒) อําเภอโพธาราม และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง (ภาพที
๑๐๓) อําเภอปากเกร็ด
๑.๔.๑.๑ ลักษณะจิต รกรรมฝาผนังแบบงานช่ างหลวง ตัวอย่ างที
อุโบสถวัดคงคาราม จากการศึกษาตัวอย่างจิตรกรรมฝี มือแบบช่างหลวงทัง ๒ แห่ง โดยภาพรวม
พบว่ามีความคล้ ายคลึงกันคือ เขียนภาพทุกภาพด้ วยฝี มือประณีต อันแสดงถึงความสามารถชันสูง
ในทางเชิงช่างจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี โดยเฉพาะภาพบุคคลชันพระมหากษัตริย์ ภาพบุคคล
ชันสามัญชน และภาพปราสาทราชวัง ผนังปูนทีเตรียมรองพืนอย่างดีด้วยดินสอพองผสมกาวแล้ ว
ขัดมัน รวมถึงมีการปิ ดทองตัดเส้ น
ในประเด็นนีจะขอพิจารณาลักษณะฝี มือของตัวอย่างจิตรกรรม
ฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม ทีมีความเป็ นงานฝี มือแบบช่างหลวงอยู่มาก กล่าวคือ ลักษณะการจัด
องค์ประกอบภาพมีความซับซ้ อน แต่มีระเบียบไม่สบั สน สมบูรณ์ทังโครงสร้ างของเรื องและภาพ
การจัดภาพจะจัดเป็ นกลุม่ ก้ อนมากกว่ากระจาย ช่วยให้ นําหนักของภาพเกิดความสมดุล
การเขี ย นตัวภาพ เขี ย นได้ อย่า งงดงามนิ มนวล ทังลัก ษณะ
ท่าทางและลีลาของตัวภาพ ตัวภาพทุกตัวแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัวได้ อย่างเต็มที ตัวพระตัว
นางมีความสง่างามทังท่วงท่าและลีลาในการแสดงออก เช่น ท่านัง ท่ายืน ท่าเดิน สําหรับการตัด
เส้ น เส้ นตัดมีขนาดพองามไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป เส้ นตัดทุกเส้ นมีความบรรจงประณีตมาก ลีลา
การตัดเส้ นมีความเฉียบขาดและปลายเส้ นจะอ่อนไหวไปตามส่วนของตัวภาพ
การเขียนภาพสถาปั ตยกรรม เขียนแบบไม่ไล่นําหนัก อ่อนแก่
แต่เน้ นความรู้สกึ ทีการใช้ ลวดลายประดับตัวสถาปั ตยกรรมมากกว่า การเขียนลวดลายทีประดับ
นันเขียนได้ อย่างประณีตอ่อนช้ อยสวยงามมากทังการออกลายและการตัดเส้ น ลาย ตัวอย่างเช่น
ภาพปราสาทราชวัง ภาพป้อมยามกําแพงเมือง ภาพศาลาทีพัก เป็ นต้ น
การเขียนภาพทิวทัศน์ มีการให้ สีที แสดงถึงบรรยากาศได้ เป็ น
อย่างดี การเขียนภาพต้ นไม้ มีทงการเขี
ั
ยนแบบใช้ เทคนิคการกระทุ้งสีและการลงสีพืนตัดเส้ นเก็บใบ
มีการใช้ สีและเทคนิคแสดงถึงระยะใกล้ ไกลของภาพต้ นไม้ โดยภาพระยะใกล้ จะใช้ สีสดไล่นําหนัก
อ่อนแก่และใช้ เทคนิคการลงสีพืนตัดเส้ นเก็บใบเพือให้ ดเู หมือนจริ งและดูเสมือนอยู่ในระยะใกล้
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๒๑๕
ส่วนภาพระยะไกลจะใช้ โทนสีครามและนําเงินให้ บรรยากาศมืดครึมและใช้ เทคนิคการกระทุ้งสี
เพือให้ ดอู อ่ นพลิวและดูเสมือนภาพไกล ๆ ส่วนการเขียนภาพก้ อนหินจะเขียนไล่นําหนักจนก้ อนหิน
มีความกลมกลืน และยังมีการปิ ดทองในพืนทีรอบนอกของภาพก้ อนหิน จึงทําให้ ก้อนหินดูมีความ
เลือมพรายสุกใส๒๓ (ภาพที ๑๐๔)
ถึงแม้ ว่าภาพลัก ษณะดัง กล่าวของตัวอย่า งทังสองแห่ ง จะมี
เทคนิคและฝี มือการเขียนภาพคล้ ายคลึงกับงานช่างหลวงก็ตาม แต่ก็ยังมีความประณีตน้ อยกว่า
งานช่างหลวงในกรุงเทพฯ อยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น ภาพปราสาทราชวังทีอุโบสถวัดสุวรรณาราม (ภาพ
ที ๑๐๕) ภาพบุคคลชันสูงและภาพต้ นไม้ ทีปิ ดทองอย่างงดงามทีอุโบสถวัดสุวรรณาราม (ภาพที
๑๐๖) กรุงเทพฯ ซึงเขียนได้ ละเอียดประณีตกว่าเมือเทียบกับงานทีอุโบสถวัดคงคาราม เป็ นต้ น
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ภาพที ๑๐๒ ภาพบุคคลในลักษณะนาฏลักษณ์ แต่งกายด้ วยเครื องทรงอย่างกษัตริ ย์ เขียนด้ วย
ฝี มือประณีตละเอียดอ่อน และเน้ นการใช้ สีทอง ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม

๒๓

กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนั งจังหวัดราชบุรี, ชุดที ๒ (กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากร, ๒๕๒๕), ๑๙-๒๕.

๒๑๖
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ภาพที ๑๐๓ ภาพบุคคลในลักษณะนาฏลัก ษณ์แต่งกายด้ วยเครื องทรงอย่างกษัตริ ย์ เขียนด้ วย
ฝี มือประณีตละเอียดอ่อน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง

ภาพที ๑๐๔ ภาพทีปิ ดทองด้ วยความประณีต ทังเครืองแต่งกายของบุคคลชันสูงและธรรมชาติ เช่น
ก้ อนหิน ใบไม้ ทําให้ ดเู ลือมพรายเมือต้ องแสง ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม

๒๑๗
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ภาพที ๑๐๕ ภาพปราสาทราชวังทีเขียนขึนอย่างละเอียดประณีต ตามลักษณะของงานฝี มือช่าง
หลวงในกรุงเทพฯ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม

ภาพที ๑๐๖ ภาพบุคคลชันสูงและภาพต้ นไม้ ทีเขียนอย่างละเอียดประณีตและมีการปิ ดทอง ตาม
ลักษณะของงานฝี มือช่างหลวงในกรุงเทพฯ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม

๒๑๘
๑.๔.๑.๒ การปรากฏจิตรกรรมฝาผนังแบบงานฝี มือช่ างหลวงในวัด
ของชุมชนชาวมอญ ทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ งและอุโบสถวัดคงคาราม ดังได้ วิเคราะห์ไป
แล้ วว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดมอญในภาคกลางประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็ นงานฝี มือ
แบบพืนบ้ าน จึงเป็ นทีน่าสนใจว่า เหตุใดตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งและที
อุโบสถวัดคงคารามจึงเป็ นแบบงานฝี มือช่างหลวง
ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ ได้ วิเคราะห์วา่ คงมีอย่างน้ อยสองกรณีที
งานจิตรกรรมฝาผนังแพร่ออกสู่หัวเมือง กรณีแรก ช่างจากกรุ งเทพฯ รับจ้ างไปเขียนภาพ หาก
เพราะเป็ นงานที นายจ้ างทางกรุ ง เทพฯ ส่งไปคงเป็ นช่า งที มีฝี มือค่อ นข้ างดี แต่จ ะดีร ะดับ ใด
ย่อมขึนอยู่กบั อํานาจบารมีของเจ้ านายนัน ตัวอย่างเช่น ทีอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี อัน
เป็ นฝี มือระดับช่างครู ทีอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี เป็ นต้ น อีกกรณีหนึง คงมีช่างทีเคย
ฝึ กฝนเรียนรู้จากกรุงเทพฯ ระยะหนึง จึงกลับถินเดิมหรื อออกไปรับจ้ างเขียนภาพตามวัดหัวเมือง
อันอาจเป็ นถินฐานบ้ านเดิม ซึงกรณีหลังนีสามารถสังเกตเห็นลักษณะท้ องถินได้ มากกว่ากรณีแรก
ตัวอย่างเช่น จิ ตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด หน่อพุท ธางกูร จิ ตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดประตูสาร
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นต้ น๒๔
ต่อประเด็น นี ผู้ศึกษามีความเห็น สอดคล้ องกัน โดยมีความ
คิดเห็นเพิมเติมว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถทัง ๒ แห่งในวัดของชุมชนชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทย คือที วัดเกาะพญาเจ่งและวัดคงคารามนันน่าจะเขีย นขึนโดยฝี มือช่างจาก
กรุงเทพฯ เช่นกัน กล่าวคือ
ทีวัดเกาะพญาเจ่ง เมือศึกษาประวัติความเป็ นมาของวัดเกา
พญาเจ่ง พบว่าเป็ นวัดทีเจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรี ยะ) เป็ นผู้อปุ ถัมภ์สร้ าง โดยสร้ างขึนในสมัย
รัชกาลที ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๕ เจ้ าพระยามหาโยธาผู้นี เป็ นขุนนางชาวมอญคนสําคัญในสมัย
ต้ นรัตนโกสินทร์ และเป็ นบุตรชายคนโตของเจ้ าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) ผู้ซึงเป็ นผู้นําชาวมอญ
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ในภาคกลางประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรี ดังนัน จึง
สันนิษฐานว่าเจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรี ยะ) ผู้อปุ ถัมภ์สร้ างวัดเกาะพญาเจ่งเพืออุทิศให้ กับบิดา
ของท่าน คงได้ วา่ จ้ างช่างเขียนจากกรุงเทพฯ มาเขียนภาพในอุโบสถแห่งนี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

๒๔

สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน
ตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๒๒๘.
๒๕
พิศาล บุญผูก, วัดในอําเภอปากเกร็ ด , ปรับปรุ งแก้ ไ ขครังที ๑ (นนทบุรี: โครงการเผยแพร่
ผลงานบริการวิชาการแก่สงั คม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๓), ๑๗๙.

๒๑๙
ระเบียบอันชัดเจนประการหนึง ทีสะท้ อนถึงความสัมพันธ์ของ
ตัวอย่างแห่งนีกับจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ คือ การเขียนภาพเทพชุมนุมบนผนังด้ านข้ างทัง
สอง ซึงเป็ นระเบียบทีนิยมเขียนในงานช่างหลวงในกรุงเทพฯ ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังพระที
นังพุทไธสวรรย์ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม เป็ นต้ น อนึง ระเบียบดังกล่าวไม่เป็ นที
นิยมในวัดมอญในภาคกลางประเทศไทย ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าการเขียนภาพเทพชุมนุมทีอุโบสถ
วัดเกาะพญาเจ่งน่าจะได้ แรงบันดาลใจโดยตรงมาจากตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ
โดยผ่านทางช่างเขียนทีมาจากกรุงเทพฯ
สําหรับทีวัดคงคาราม จากประวัติความเป็ นมาของวัดแห่งนี ที
กล่าวว่าได้ รับการบูรณะซ่อมแซมและอุปถัมภ์เป็ นอย่างยิงจากพระยามอญ ๗ หัวเมือง ซึงเป็ นกลุม่
ชาวมอญผู้มีฐานะมังคังสมบูรณ์ทีอาศัยอยู่ในหมูบ่ ้ านคงคาข้ างวัดคงคาราม๒๖ จึงทําให้ วดั นีเป็ นวัด
ขนาดใหญ่ และมีความสําคัญ ต่อชาวมอญในพื นที นี เป็ นอย่างมาก ดังเห็น ได้ จ ากในด้ านการ
ปกครองสงฆ์ วัด คงคารามยังเป็ นวัดสํา คัญ ในฐานะเจ้ า คณะใหญ่ นิ ก ายรามัญ แขวงราชบุรี
ปกครองอยู่อย่างต่อเนืองนับร้ อยปี ๒๗
อนึ ง ประวัติ วัด คงคารามยัง ได้ ก ล่า วไว้ ว่า วัด แห่ ง นี อยู่ใ น
อุปถัมภ์ของเจ้ าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง)๒๘ พระยารามัญวงศ์ผ้ นู ําชาวมอญอพยพเข้ ามาอยู่ใน
ประเทศไทย โดยปรากฏเรื องเล่าว่า ในช่วงปลายสมัย พระบาทสมเด็จ พระนังเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัช กาลที ๓ เจ้ า อาวาสวัด คงคารามได้ ม รณภาพลงทํ า ให้ วัดขาดผู้ป กครอง ในช่ ว งเวลานัน
เจ้ าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเยียมครัวมอญแขวงเมืองกาญจนบุรีและ
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๒๖

ดังปรากฏเจดีย์แบบมอญ ๗ องค์รายรอบอุโบสถทีพระยามอญ ๗ เมืองสร้ างไว้ ทีวัดแห่งนี
เจ้ าคณะใหญ่นิกายรามัญแขวงราชบุรีมีสมณศักดิ เป็ นพระครู รามัญญาธิ บดี ปรากฏได้ ปกครอง
วัดคงคารามติดต่อกัน ๖ รูป ได้ แก่ พระครู รามัญญาธิ บดี (ไม่ปรากฏนาม) พระครู รามัญญาธิ บดี (เมร) พระครู
รามัญญาธิบดี (เดิงเริด) พระครูรามัญญาธิบดี (สามิ) พระครูรามัญญาธิบดี (เอียง) พระครูรามัญญาธิ บดี (หมัก)
และยังมี พระสงฆ์ ชาวมอญเป็ นเจ้ าอาวาสวัด นีสืบต่ อเนื องมาอีก หลายรู ป ดูใน กรมศิ ลปากร, วั ดคงคาราม
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๒๑), ๒๖-๒๗.
๒๘
อย่างไรก็ดี จากการสืบค้ นประวัติพบว่าเจ้ าพระยาเจ่งน่าจะถึงอสัญกรรมในเป็ นตอนต้ นรัชกาล
๒ เพราะในราวปี พ.ศ. ๒๓๖๓ ซึงอยู่ในสมัยรัชกาลที ๒ นัน ได้ ปรากฏชือพระยามหาโยธา (ทอเรี ยะ) ทีเป็ นบุตร
คนโตของท่ า นอยู่ใ นตํา แหน่ งแทนท่ านแล้ ว จึง สัน นิษ ฐานว่า น่ า จะหมายถึง เจ้ า พระยามหาโยธา (ทอเรี ย ะ)
มากกว่า
๒๗

๒๒๐
ราชบุรี ได้ พบว่าวัดคงคารามกําลังขาดผู้ปกครองวัด จึงได้ นิมนต์พระสงฆ์มอญทีทรงคุณวุฒิสงู มา
เป็ นเจ้ าอาวาสวัดคงคาราม๒๙
ด้ วยเหตุที วัดคงคารามได้ รับการอุปถัมภ์จ ากเจ้ านาย ทังใน
พืนทีและจากกรุงเทพฯ ดังกล่าว จึงสันนิษฐานว่าผู้อปุ ถัมภ์คงว่าจ้ างช่างเขียนจากกรุงเทพฯ มา
เขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถของวัดแห่งนี เช่นเดียวกับทีปรากฏทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง
นอกจากนี จากการศึกษายังได้ พบว่ารูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง
งานฝี มือช่างหลวงทีอุโบสถวัดคงคารามน่าจะเป็ นแรงบันดาลใจให้ ช่างพืนบ้ าน นํามาสร้ างสรรค์
ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบพืนบ้ านในพืนที ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถวัดดอนกระเบือง และอุโบสถวัด
ไทรอารีรักษ์ ดังจะได้ กล่าวต่อไป สะท้ อนให้ เห็นว่ารู ปแบบบางประการของจิตรกรรมฝาผนัง งาน
ฝี มือแบบช่างหลวง มีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังฝี มือช่างพืนบ้ านในพืนที อําเภอ
บ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
อนึง ถึงแม้ วา่ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีเป็ นงานฝี มือแบบช่าง
หลวงทัง ๒ แห่งจะมีการแสดงออกอยู่ในกรอบ ไม่อิสระเท่างานฝี มือช่างพืนบ้ านก็ตาม แต่ตวั อย่าง
ทัง ๒ แห่ง ดังกล่าว ก็ยังสามารถสะท้ อนให้ เ ห็น ถึงคติความเชื อและวิถี ชี วิตของชาวมอญบาง
ประการได้ คือ เรืองพระอดีตพุทธเจ้ า ดังจะได้ กล่าวต่อไป
๑.๔.๒ จิตรกรรมฝาผนังงานฝี มือช่ างพืนบ้ าน จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญเป็ นงานฝี มือช่างพืนบ้ าน ตัวอย่างได้ แก่
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถและวิหารวัดชมภูเวก ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
ไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง ในอําเภอโพธาราม
การพบตัวอย่างอยู่ใ นกลุ่มฝี มือช่างพืนบ้ านเป็ นจํ านวนมาก ในขณะที
ตัวอย่างในกลุ่มฝี มือแบบช่างหลวงมีจํ านวนน้ อยนัน คงเนืองจากวัดในชุมชนชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เป็ นวัดราษฎร์ เกือบทังหมด จึงทํ าให้ ตวั อย่าง
จิตรกรรมฝาผนังเกือบทังหมดมีลกั ษณะเป็ นงานแบบพืนบ้ าน อนึง ในบรรดาวัดมอญที เป็ นวัด
ราษฎร์เหล่านัน มีเพียงไม่กีวัดเท่านันทีมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทังนีเนืองจากในการจะ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ นนั ต้ องอาศัยปั จจัยหลายประการทังทางด้ านช่างฝี มือทีต้ องมีความ
ชํานาญและทุนทรัพย์
๑.๔.๒.๑ ลั ก ษณะจิ ต รกรรมฝาผนั ง แบบงานช่ างพื นบ้ านโดย
ภาพรวม จากการศึก ษาพบว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในกลุ่มฝี มือช่างพื นบ้ าน มีลัก ษณะ
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๒๙

กรมศิลปากร, วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๒๑), ๒๐, ๓๑.

๒๒๑
ค่อนข้ างหลากหลาย แต่โดยภาพรวมแล้ วมีลกั ษณะสําคัญร่วมกัน กล่าวคือ เขียนด้ วยลายเส้ น
อย่างง่าย ๆ ทังในการเขียนภาพบุคคล ภาพสถาปั ตยกรรม และภาพทิวทัศน์ มักไม่นิยมปิ ดทอง
และมีการแสดงออกอย่างอิสระ
การเขี ย นภาพบุค คล จากการศึก ษาพบว่ ามี ก ารเขี ย นภาพ
บุคคลชันสูงแสดงท่าทางในลักษณะนาฏลัก ษณ์ตามเนือเรื องอย่างง่าย ๆ โดยจะปรากฏภาพ
บุคคลทัวไปและกลุม่ ภาพกากเป็ นจํานวนมาก การแต่งกายของบุคคลเหล่านันก็เป็ นลักษณะง่าย
ๆ ไม่ซบั ซ้ อนและไม่ประณีตอย่างงานช่างหลวง ตัวอย่างเช่น ภาพบุคคลทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์
(ภาพที ๑๐๗) เป็ นต้ น
ทังนี พบข้ อสังเกตว่าไม่ปรากฏการเขียนภาพบุคคลทีแต่งกาย
แบบมอญมากนัก ถึงแม้ จ ะมีก ารเขีย นภาพที แสดงถึง วิถี ชี วิตหรื อวัฒนธรรมด้ านชาติพัน ธุ์อยู่
บ่อยครัง ตัวอย่างได้ แก่ ที อุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ โดยพบเพีย งเล็ก น้ อยที ผนังด้ านขวาของพระ
ประธาน แสดงให้ เห็นว่า การเขียนภาพบุคคลในงานจิตรกรรมฝาผนังทีเขียนขึนในวัดของชุมชน
ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ไม่ได้ แสดงออกถึงวัฒนธรรมด้ านการแต่งกายของชาวมอญใน
ช่วงเวลานันอย่างชัดเจน
การเขี ย นภาพสถาปั ตยกรรม พบว่ า โดยภาพรวมเขี ย น
สถาปั ตยกรรมทีเป็ นแบบไทยประเพณี ในลักษณะคล้ ายงานฝี มือแบบช่างหลวง แต่มีรายละเอียด
และความประณีตน้ อยกว่ามาก โดยเฉพาะภาพฉากพระบรมมหาราชวัง ภาพสถาปั ตยกรรมบาง
แห่งมีการผสมผสานกับรูปแบบศิลปะภายนอก คือแบบตะวันตกและแบบจีน รวมถึงมีการเขียน
ภาพสถาปั ตยกรรมในมุมมองแบบสามมิติและสัดส่วนเหมือนจริ ง หากแต่ก็ยังแสดงมุมมองแบบ
สามมิตไิ ด้ ไม่ดีนกั ตัวอย่างเช่น ภาพปราสาทราชวังทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ (ภาพที ๑๐๘) เป็ นต้ น
เป็ นทีน่าสังเกตว่า การทีช่างเขียนพืนบ้ านสามารถเขียนภาพ
บุคคลและสถาปั ตยกรรมในลักษณะไทยประเพณีได้ เป็ นอย่างดีนนั อาจสะท้ อนให้ เห็นว่า หากเป็ น
ช่างเขียนพืนบ้ านชาวมอญ ก็น่าจะต้ องได้ รับการฝึ กฝนเทคนิคจิตรกรรมไทยมาจนชํานาญ และมี
ความรู้เรืองจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีมาเป็ นอย่างดี เนืองจากจิตรกรรมฝาผนังแบบไทย
ประเพณีมีกระบวนการและเทคนิคทีสลับซับซ้ อนเป็ นอย่างมาก หรืออาจจะเขียนขึนโดยช่างเขียน
พืนบ้ านชาวไทย อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังฝี มือช่างพืนบ้ านในวัดของชุมชน
ชาวมอญในแต่ละแห่ง ต่างก็มีการสร้ างสรรค์ทีแตกต่างกันออกไปในรายละเอียด อันน่าจะเกิดจาก
การแสดงออกอย่างอิสระของช่างเขีย นพื นบ้ านในแต่ละพื นที ที ไม่เ คร่ งครัดในกฎเกณฑ์ ห รื อ
ระเบียบอย่างงานฝี มือช่างหลวง
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ภาพที ๑๐๗ ภาพบุคคลทีแต่งกายและแสดงลัก ษณะนาฏลักษณ์ตามเนือเรื องอย่างง่าย ๆ ของ
จิตรกรรมฝาผนังฝี มือช่างพืนบ้ านทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๐๘ ภาพปราสาทราชวังทีมีโครงสร้ างไม่ซับซ้ อนและมีรายละเอียดไม่มาก ของจิตรกรรม
ฝาผนังฝี มือช่างพืนบ้ านทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๒๒๓
๑.๔.๒.๒ กลุ่มช่ างเขียนพืนบ้ านชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธาราม ในการศึกษาทีผ่านมาของคณะสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง กรมศิลปากร ซึงพิมพ์
เผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ ข้อมูลว่า นายพับ มะมบ เล่าให้ ฟังว่า เมือประมาณ ๕๐ ปี ล่วงมาแล้ ว
มีช่างมาบูรณะซ่อมแซมจิตรกรรมบนแผงไม้ คอสองศาลาการเปรี ยญวัดคงคาราม ๓๐ จํานวน ๔
ท่าน คือ
ช่างถ่าย เป็ นช่างอาวุโสทีสุด เป็ นคนทีมีบ้านเกิดอยู่ข้างวัดคง
คาราม และเป็ นครูของช่างสอน ช่างสอน เป็ นชาวบ้ านดอนกระเบือง ช่างเจียะ เป็ นคนบ้ านคลอง
จัน บางขนอน (บ้ านขนอน) ช่างละมูล เป็ นคนบ้ านม่วง โดยช่างเหล่านีมาช่วยกันเขียนคนละห้ อง
ต่างคนต่างเขียน และไม่ขอรับค่าจ้ างรางวัล ด้ วยมีความตังใจจะเขียนถวายเป็ นพุทธบูชา๓๑
จากการศึกษาทีผ่านมาดังกล่าว เมือพิจารณาจากชือและทีอยู่
ของช่างเหล่านี พบว่าชือช่างเหล่านันเป็ นชือในภาษามอญ และอยู่อาศัยในชุมชนชาวมอญใน
อําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามทังสิน อีกทังช่างกลุม่ นีไปเขียนซ่อมจิตรกรรมทีวัดคงคาราม ซึง
เป็ นวัดในชุมชนชาวมอญทีสําคัญ เพือเป็ นพุทธบูชา จึงเป็ นไปได้ ไหมที ช่างกลุ่มนีน่าจะเป็ นช่าง
เขียนพืนบ้ านชาวมอญทีทํางานเขียนจิตรกรรมอยู่ในพืนทีนี
ข้ อมูลจากการศึกษาทีผ่านมาดังกล่าว ยังสอดคล้ องกับข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์พระอาจารย์สงั วาลย์ พระสงฆ์ชาวมอญวัดดอนกระเบือง อายุ ๘๗ ปี ซึงเป็ นลูก
ชายคนหนึงของช่างสอน ผู้ร่วมเขียนซ่อมภาพจิตรกรรมบนแผงไม้ คอสองศาลาการเปรียญวัดคงคา
รามดังกล่าว ทีพบว่าช่างสอนยังเป็ นผู้เขียนจิตรกรรมทีวัดดอนกระเบืองด้ วย ทังจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในอุโบสถ และจิ ตรกรรมบนแผงไม้ คอสองศาลาการเปรี ยญ โดยเดิมทีนันช่างสอนเป็ นคน
มอญแถบวัดขนอน มาได้ ภรรยาทีเป็ นคนแถบวัดดอนกระเบือง จึงมาศรัทธาอุปัฏฐากทีวัดดอน
กระเบืองด้ วย และได้ เป็ นผู้รับงานเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีวัดดอนกระเบือง ช่างสอนชอบไปศึกษา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวัดคงคารามอยู่เป็ นประจํา นอกจากนี ช่างสอนยังมีเพือนทีเป็ นช่าง
เขียนชาวมอญในพืนทีนีอีกหลายคน ได้ แก่ ช่างถ่าย บ้ านอยู่ข้างวัดคงคาราม ช่างผู้นีได้ ช่วยงาน
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๓๐

จิตรกรรมแห่งนีระบุเวลาเขียนไว้ เมือ จุลศักราช ๑๒๖๗ ซึงตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึงอยู่ในช่วง
ปลายสมัยรัชกาลที ๕ ดูใน กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดราชบุรี, ชุดที ๒, ๙๐.
๓๑
เรืองเดียวกัน, ๙๑-๙๒.

๒๒๔
พระอุปัชฌาย์ก ล่อมทํ าหนังใหญ่ทีวัดขนอน ช่างเจียะและช่างอ๊ ะซึงเป็ นคนมอญแถบวัดขนอน
เช่นกัน๓๒
ทังนี ชือช่างพืนบ้ านชาวมอญบางคนในกลุ่มนี ยังปรากฏใน
ประวัติความเป็ นมาการทําหนังใหญ่วดั ขนอน กล่าวคือ พระครูศรัทธาสุนทร หรื อพระอุปัช ฌาย์
กล่อม อดีตเจ้ าอาวาสวัดขนอนในขณะนัน (มีอายุอยู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๙๑-๒๔๘๕ สิริอายุรวม
๙๕ ปี ) ท่านมีความรู้ทางด้ านการช่าง และในขณะนันทีวัดขนอนมีหนังเป็ นตัวอยู่บ้าง เมือนายอังที
เคยเป็ นโขนคณะเจ้ าเมืองราชบุรี มาชวนพระอุปัชฌาย์ก ล่อมทําหนังใหญ่ไว้ เป็ นสมบัติ ของวัด
ขนอน พระอุปัชฌาย์กล่อมจึงได้ ชวนช่างจาด ช่างจ๊ ะ ชาวราชบุรี และช่างพ่วงชาวบ้ านโป่ ง มาร่วม
ทําตัวหนัง โดยครูองเป็
ั นผู้สลัก และช่างอีกสามท่านเป็ นผู้เขียน ท่านพระครูจะเป็ นผู้บอกว่าช่างคน
ใดจะเป็ นเขียนรูปตัวหนังใด๓๓ หลักฐานดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่า กลุ่มช่างพื นบ้ านมอญกลุ่มนี
น่าจะมีบทบาทอย่างกว้ างกขวางอยู่ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
ประเด็นเรืองชือในภาษามอญ พระอาจารย์อ่นุ (สิริภทั โน) ให้
ความเห็นว่าชือ ถ่าย อ๊ ะ ละมูล และสอน เป็ นชือในภาษามอญ ส่วนชือ "เจียะ" กับ "จ๊ ะ" น่าจะเป็ น
คนเดียวกัน เนืองจากชือนีมักจะถูกเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละพืนที ๓๔ ประกอบกับการทีเป็ นคน
ในแถบวัดคงคาราม วัดม่วง วัดขนอน และดอนกระเบือง ซึงเป็ นชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ ง
และอําเภอโพธารามทังหมด จึงอาจกล่าวได้ วา่ ช่างกลุม่ นีน่าจะเป็ นชาวมอญในพืนทีนี
ดังนัน จากข้ อมูลดังกล่าวน่าจะแสดงให้ เ ห็น ว่า ในช่วงพุท ธ
ศตวรรษที ๒๕ ได้ ปรากฏกลุ่มช่างชาวมอญทีเขียนจิตรกรรมแบบพืนบ้ านในอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธาราม ได้ แก่ ช่างถ่าย ช่างสอน ช่างเจียะ ช่างอ๊ ะ ช่างละมูล
ช่างเขีย นชาวมอญกลุ่มนี คงเรี ย นรู้ วิช าศิล ปกรรมไทยและ
จิ ต รกรรมไทยแบบประเพณี ม าจากสํา นัก ใดสํา นัก หนึ ง จนมีค วามเชี ยวชาญสามารถเขี ย น
จิตรกรรมไทยได้ (อาจรวมถึงงานในสาขาอืนๆ ด้ วย เช่น งานแกะสลัก เป็ นต้ น) ต่อมาเมือช่างเขียน
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๓๒

สําหรับลูกหลานในตระกูลของช่างสอน มี ช่างกร เยียงสว่าง เป็ นช่างเขียนภาพต่อจากช่างซอน
ผู้เป็ นพ่อ และสุดท้ ายได้ ยกงานให้ กับช่างวรวิทย์ ซึงเป็ นรุ่ นหลานทําต่อมาจนถึงปั จจุบันในชือ "เทพ จิตรกรรม
ไทย" สัมภาษณ์ พระสังวาลย์, พระสงฆ์ชาวมอญวัดดอนกระเบือง, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕.
๓๓
พิพิธภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดขนอน, หนั งใหญ่ วั ดขนอน (ราชบุรี: พิพิธ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดขนอน,
ม.ป.ป.). และข้ อมูลจากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี.
๓๔
สัมภาษณ์ พระอาจารย์อ่นุ สิริภัทโน, เจ้ าอาวาสวัดม่วง, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.

๒๒๕
ชาวมอญกลุม่ นีได้ มีโอกาสมาช่วยทําตัวหนังใหญ่ทีวัดขนอน๓๕ คงจะได้ เรี ยนรู้งานศิลปกรรมไทย
เพิมเติมอีกจากพระครูศรัทธาสุนทร (พระอุปัช ฌาย์กล่อม) เจ้ าอาวาสวัดขนอนในขณะนันซึงมี
ความสามารถทางช่าง และจากครูองผู
ั ้ เคยเป็ นโขนคณะเจ้ าเมืองราชบุรีมาก่อน ทําให้ ช่างชาว
มอญกลุม่ นีมีความรู้ความเชียวชาญในการเขียนจิตรกรรมแบบไทยประเพณีเป็ นอย่างดี
ในช่วงเวลาดังกล่าว ช่างเขีย นชาวมอญกลุ่มนี คงมีบ ทบาท
สําคัญ ในการสร้ างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบพืนบ้ าน โดยเฉพาะในวัดของชุมชนชาวมอญที
ตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดีหรื อนับถือศรัทธา ดังปรากฏตัวอย่างทีสําคัญได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถและจิ ตรกรรมบนแผงไม้ คอสองศาลาการเปรี ย ญวัดดอนกระเบื อง ที เป็ นผลงานการ
สร้ างสรรค์ของช่างสอน งานเขียนซ่อมจิตรกรรมบนแผงไม้ คอสองศาลาการเปรี ยญวัดคงคาราม ที
เป็ นผลงานของช่างถ่าย ช่างสอน ช่างเจียะ และช่างละมูล โดยมาช่วยกันเขียนด้ วยความตังใจ
ถวายเป็ นพุทธบูชา
นอกจากนี จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์ ถึงแม้ จะยังไม่พบว่าเขียนขึนโดยผู้ใด แต่เ มือพิ จารณาจากจารึก ภาษามอญอักษรมอญที
ปรากฏหลายแห่งในภาพเขียน อีกทังภาพเขียนแห่งนียังสะท้ อนถึงวัฒนธรรมของชาวมอญหลาย
ประการดังจะได้ กล่าวต่อไป จึงทําให้ สนั นิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนังแห่งนีน่าจะเป็ นผลงานการ
สร้ างสรรค์โดยช่างเขียนชาวมอญในพืนทีนีด้ วยเช่นกัน
อาจกล่าวได้ วา่ ช่างชาวมอญกลุม่ นีได้ สร้ างสรรค์งานจิตรกรรม
ไทยแบบพืนบ้ านในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามให้ มีความรุ่งเรื อง
อย่างสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๕ ผลงานดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ความสามารถด้ าน
เชิงช่างและความศรัทธาในพุทธศาสนาของช่างชาวมอญกลุม่ นีได้ เป็ นอย่างดี
อนึง เป็ นทีน่าสังเกตด้ วยว่า พบภาพเขียนฝี มือช่างพืนบ้ านอีก
จํ า นวนหนึงในวัด ของชุม ชนชาวมอญในอํา เภอบ้ านโป่ งและอํา เภอโพธาราม ตัวอย่ างเช่ น
จิตรกรรมบนแผงไม้ คอสองศาลาการเปรียญวัดไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมบนแผงไม้ คอสองทีศาลาท่า
นําวัดม่วงราษฎร์ศรัทธา จิตรกรรมฝาผนังด้ านนอกทีอุโบสถวัดม่วง จิตรกรรมภาพพระบฏทีวัดม่วง
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๓๕

วัดขนอนแห่งนี เป็ นวัดทีมีการสร้ างหนังใหญ่ ซึง ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม วิเคราะห์ ว่าเป็ นวัดทีมี
ชือเสียงในเรืองการสร้ างหนังใหญ่ทีงดงามอย่างงานช่างหลวง จึงมีข้อสังเกตว่า วัดนีคงเป็ นวัดของเจ้ านายในราช
สํานักทีกรุ งเทพฯ มาก่อน ดูใน สันติ เล็กสุขุม, “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี,” ใน ลุ่มนําแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๗๓.

๒๒๖
รวมถึงงานแกะสลักไม้ บานประตูและหน้ าต่างทีอุโบสถวัดคงคาราม และทีอุโบสถวัดดอนกระเบือง
เป็ นต้ น เป็ นไปได้ ไหมว่าหลักฐานเหล่านีจะเป็ นผลงานของช่างพืนบ้ านชาวมอญกลุม่ นีด้ วย
๑.๕ ข้ อสังเกตเกียวกับรู ปแบบของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในภาคกลางประเทศไทย
๑.๕.๑ การจัดวางภาพแบบแผนใหม่ โดยการเขียนภาพเล่ าเรื องบนพืนที
ระหว่ างช่ องหน้ าต่ างประตู และพืนทีเหนือช่ องหน้ าต่ างประตู ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ วิเคราะห์
การจัดวางภาพของอุโบสถวัดคงคารามว่า ระเบียบของการจัดวางภาพเล่าเรืองทีส่วนล่าง คือพืนที
ผนังระหว่างช่องหน้ าต่างและช่องประตูสว่ นหนึง กับอีกส่วนหนึงทีเป็ นภาพเล่าเรืองเช่นกัน เขียนไว้
ทีพืนทีเหนือช่องหน้ าต่างประตู พิจารณาได้ ว่าเป็ นแบบแผนใหม่ทีนิยมกันตังแต่สมัยรัชกาลที ๓
ตัวอย่า งเช่น จิ ตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดสุทัศน์ ฯ (ภาพที ๑๐๙) จิ ตรกรรมฝาผนังอุโ บสถวัด
กัลยาณมิตร กรุงเทพฯ เป็ นต้ น โดยการจัดวางภาพตามแบบแผนโบราณทีแม้ ยังสืบทอดมาคือ
พืนทีตอนบนเขียนเพียงภาพแถวเทพชุมนุมก็ลดถอยความนิยม และเริ มถูกแทนทีด้ วยแบบแผน
ใหม่ดงั กล่าว๓๖ การจัดวางแบบใหม่ดงั กล่าว ยังปรากฏในงานเขียนรุ่นหลัง ทังทีเป็ นงานเขียนใหม่
และงานบูรณะในรัชกาลที ๔ เป็ นต้ นมา ตัวอย่างเช่น อุโบสถวัดทองนพคุณ อุโบสถวัดกันมาตุยา
ราม กรุงเทพฯ วิหารวัดม่วง อุโบสถวัดพระงาม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส
จังหวัดสงขลา เป็ นต้ น๓๗
ต่อประเด็นนี ผู้ศกึ ษามีความเห็นสอดคล้ องกัน โดยมีความเห็นเพิมว่าใน
อําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม นอกจากจะพบการจัดแบ่งพืนที แบบแผนใหม่ดังกล่าวที
อุโบสถวัดคงคารามแล้ ว ยังพบตัวอย่างอีกทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ และอุโบสถวัดดอนกระเบือง
ส่วนในอําเภอปากเกร็ดพบตัวอย่างเช่นกัน แต่จะมีการจัดวางภาพในลักษณะคลีคลายออกไป
ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง และทีอุโบสถวัดกู้๓๘
ดัง นั น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่า ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ตัว อย่ า ง
จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย นิยมจัดแบ่งพืนทีแบบแผน
ใหม่ คือพืนทีผนังระหว่างช่องหน้ าต่างและช่องประตูส่วนหนึง และพืนทีเหนือช่องหน้ าต่างประตู
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๓๖

สัน ติ เล็กสุขุม, จิต รกรรมฝาผนั งสมั ย รั ช กาลที ๓: ความคิ ด เปลี ยน การแสดงออกก็
เปลียนตาม, ๒๒๙.
๓๗
เรืองเดียวกัน, ๒๓๒.
๓๘
จิตรกรรมฝาผนังแห่งนีไม่ได้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษาเนืองจากชํารุ ดลบเลือนมาก แต่เนืองจาก
หลัก ฐานนี ยัง พอจะนํ ามาเป็ นตัว อย่ างในประเด็ นนี ได้ จึง ขออนุญาตนํ ามาร่ วมพิ จ ารณาเป็ นบางประเด็ น ที
เกียวข้ อง เพือให้ เนือหาสมบูรณ์มากขึน

๒๒๗
อีกส่วนหนึง เพือเขียนภาพเล่าเรือง โดยสันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจในการจัดแบ่งพืนที
แบบแผนใหม่ดงั กล่าวมาจากงานจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ ในช่วงรัชกาลที ๓-๔ ทีปรากฏการ
จัดแบ่งพืนทีแบบแผนใหม่ดงั กล่าวแล้ ว
อย่างไรก็ดี ในพืนทีศึก ษาทังสองแห่งต่างก็มี ก ารจัดแบ่งพืนทีแบบแผน
ใหม่ทีมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปเล็กน้ อย รวมถึงมีความนิยมเขียนภาพเล่าเรืองในพืนทีทีจัด
ใหม่นนแตกต่
ั
างกัน
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ภาพที ๑๐๙ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรืองแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ
กรุงเทพฯ
พืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม พบว่าในการจัดแบ่งพืนทีแบบ
แผนใหม่ของตัวอย่างในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม เป็ นการออกแบบเพือเขียนภาพเล่า
เรืองในลักษณะคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ พืนทีระหว่างช่องหน้ าต่างประตูเขียนภาพเล่าเรื องทศชาติ
ชาดก พืนทีเหนือช่องหน้ าต่างประตูแบ่งเป็ นแถวในแนวนอน แถวล่างซึงมีพืนทีมากกว่าเขียนภาพ
เล่าเรืองพุทธประวัติ แถวบนเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับเรี ยงราย ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถ
วัดคงคาราม (ภาพที ๑๑๐) อุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ ๓๙ และอุโบสถวัดดอนกระเบือง (ภาพที ๑๑๑)
๓๙

เดิมมีการเขียนภาพทศชาติชาดกในพืนทีห้ องระหว่างช่องหน้ าต่างและประตู ในปั จจุบันเหลือ
หลักฐานบางส่วนทีห้ องระหว่างช่องประตู

๒๒๘
อาจกล่าวได้ วา่ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีนีนิยมการจัดแบ่งพืนทีแบบแผนใหม่ดงั กล่าว โดย
พบว่าตัวอย่างทังหมดในพืนทีนีมีความนิยมเขียนภาพพุทธประวัติเป็ นภาพเล่าเรืองในพืนทีทีมีการ
จัดแบ่งแบบแผนใหม่นนั
การปรากฏความนิย มวิธีก ารจัดแบ่งพื นที แบบแผนใหม่และการเขีย น
ภาพพุทธประวัติในพืนทีนี สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้เขียนภาพทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ และ
อุโบสถวัดดอนกระเบือง จะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนทีอุโบสถวัดคงคาราม ซึงเป็ นวัด
ในชุมชนชาวมอญทีปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนังฝี มือแบบช่างหลวงทีงดงามทีสุดในพืนทีนี อนึง
การกับแรงบันดาลจากอุโบสถวัดคงคารามนัน ยังน่าจะรวมถึงการเขียนภาพทศชาติชาดกและ
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าด้ วย
การทีวัดในชุมชนชาวมอญในพืนทีนีนิยมเขียนภาพพุทธประวัติมาอย่าง
ต่อเนืองนัน น่าจะสะท้ อนให้ เห็นว่าชาวมอญในพืนทีนียังคงให้ ความสําคัญกับเรืองพุทธประวัติอยู่
ไม่น้อย และคติเรื องพุทธประวัติดงั กล่าวน่าจะมีความเกียวข้ องกับวัฒนธรรมประเพณีของชาว
มอญในพืนทีนี ดังจะได้ กล่าวต่อไป
สําหรับทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ แม้ จะมีการจัดวางตําแหน่งเนือหาภาพ
คล้ ายคลึงกับอุโบสถวัดคงคาราม อัน เนืองจากน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากอุโบสถวัดคงคา
รามก็ตาม แต่ก็เลือกเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพานเป็ นฉากใหญ่บนผนังสกัดหน้ า ซึง
แสดงให้ เ ห็นถึงการเลือกรับและปรับ เปลียนของช่างผู้เขีย นภาพ สะท้ อนให้ เ ห็นถึงอิสระในการ
แสดงออกอันเป็ นสิงทีปรากฏเสมอในจิตรกรรมฝาผนังแบบงานช่างพืนบ้ าน อีกทังการเลือกเขียน
ภาพพุท ธประวัติ ต อนมหาปริ นิ พพานดัง กล่าว น่ าจะมี ความเกี ยวข้ อ งกับ คติ ค วามเชื อและ
วัฒนธรรมของชาวมอญในพืนทีนี ดังจะได้ วิเคราะห์ตอ่ ไป
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๒๒๙
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ภาพที ๑๑๐ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรืองแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม

ภาพที ๑๑๑ การจัดแบ่งพื นที เขีย นภาพเล่าเรื องแบบแผนใหม่ ที จิ ตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
ดอนกระเบือง

๒๓๐
พืนทีอําเภอปากเกร็ด สําหรับการจัดแบ่งพืนทีแบบแผนใหม่ของตัวอย่าง
ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด พบตัวอย่างทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง ซึงน่าจะเป็ นลักษณะทีคลีคลายไป
จากการจัดแบ่งพืนที แบบแผนใหม่ที ปรากฏที อุโบสถวัดคงคาราม กล่าวคือมีก ารจัดแบ่งพื นที
ต่อเนื องกัน โดยตลอด โดยการตัดเส้ น แบ่งพื นที ระหว่างช่องหน้ าต่างประตู กับ พื นที เหนื อช่อง
หน้ าต่างประตูออก เพือเขียนภาพเล่าเรื องทศชาติชาดกต่อเนืองกันเป็ นเรื องเดียว (ภาพที ๑๑๒)
การจัดแบ่งพืนทีลักษณะดังกล่าวยังปรากฏอีกทีอุโบสถวัดกู้๔๐ โดยเขียนภาพเล่าเรื องต่อเนืองกัน
แต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพลบเลือนอย่างมาก (ภาพที ๑๑๓) ซึงอาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์ ชาว
มอญบ้ านเกาะเกร็ด สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นเรืองประวัติศาสตร์ชาวมอญ๔๑
การที ตัวอย่างทังสองแห่งนี มีก ารแบ่งพื นทีเพื อเขีย นภาพในลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกัน อนึง ลักษณะดังกล่าวยังถือเป็ นรูปแบบเฉพาะทีไม่เป็ นทีนิยมอย่างแพร่หลาย แสดง
ให้ เห็นว่าตัวอย่างทังสองแห่งน่าจะมีความสัมพันธ์กนั ไม่มากก็น้อย สันนิษฐานภาพเขียนทีอุโบสถ
วัดกู้จะได้ รับแรงบันดาลใจในเรืองการจัดแบ่งพืนทีเพือเขียนภาพไปจากภาพเขียนทีอุโบสถวัดเกาะ
พญาเจ่ ง เนื องจากตามประวัติ ก ล่า วว่าวัด กู้ได้ รับ การบูร ณะซ่ อ มแซมโดยการอุป ถัม ภ์ ข อง
เจ้ าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ซึงเป็ นผู้อปุ ถัมภ์สร้ างวัดเกาะพญาเจ่ง๔๒ ในช่วงเวลาเดียวกันกับที
กําลังสร้ างวัดเกาะพญาเจ่ง
อย่างไรก็ดี หากไม่นบั รวมการแบ่งพืนทีเพือเขียนภาพดังกล่าวข้ างต้ น กับ
การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันแล้ ว ตัวอย่างทังสองแห่งนีก็มีลกั ษณะที
แตกต่างกันอยู่หลายประการคือ ภาพเขียนทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งมีลกั ษณะเป็ นงานฝี มือแบบ
ช่างหลวงหรือช่างกรุงเทพฯ ในขณะทีภาพเขียนทีอุโบสถวัดกู้มีลกั ษณะเป็ นงานฝี มือช่างพืนบ้ าน
รวมถึงภาพเขียนทังสองแห่งยังมีเนือเรืองแตกต่างกัน อันแสดงให้ เห็นว่าน่าจะเป็ นฝี มือช่างคนละ
กลุม่ กัน
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๔๐

วัดกู้ เป็ นชือเรียกตามชือหมู่บ้าน กวานกู้ ซึงเป็ นภาษามอญ มีความหมายว่า บ้ านไร่ วัดแห่งนี
เดิมชือ วัดท่าสอน เป็ นวัดเก่าแก่มีมาตังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อุโบสถวัดกู้เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้ าง ๒
ห้ อง ยาว ๕ ห้ อ ง มีประตูทางเข้ าทังด้ านหน้ าและหลังด้ านละ ๒ ช่อง มีหน้ าต่ างด้ านละ ๕ ช่ อง ประดับกรอบ
ประตูแ ละหน้ า ต่ างด้ วยลวดลายปูน ปั น เครื องบนหลัง คาเป็ นเครื องไม้ ผสมปูน ประดับเครื องลํายอง ช่ อ ฟ้ า
ใบระกา หางหงส์ มีพ าไลต่อ ยืนจากตัวอาคารทังด้ า นหน้ าและหลัง ลัก ษณะพิ เศษของอาคารหลังนี คือ เป็ น
อาคารทรงสูง ฐานอาคารโค้ งท้ องสําเภา ดูใน พิศาล บุญผูก, วัดในอําเภอปากเกร็ ด, ๑๗๖.
๔๑
เรืองเดียวกัน, ๑๗๘-๑๗๙.
๔๒
เรืองเดียวกัน, ๑๗๙.

๒๓๑
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ภาพที ๑๑๒ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรื องแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะ
พญาเจ่ง

ภาพที ๑๑๓ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรืองแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดกู้

๒๓๒
๑.๕.๒ การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าร่ วมกับภาพเทพชุมนุม ทีอุโบสถ
วัด เกาะพญาเจ่ ง และอุ โบสถวัด ดอนกระเบื อง จากการศึก ษาพบข้ อสังเกตว่า ตัวอย่า ง
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งและจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง มีการเขียน
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าอยู่ร่วมกับภาพเทพชุมนุม ซึงลักษณะดังกล่าวไม่เป็ นทีนิยมในงานจิตรกรรม
ฝาผนังไทยประเพณี
ในประเด็นนี ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ วิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
นายโรง ทีปรากฏการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าร่วมกับภาพเทพชุมนุม ว่าภาพเขียนแห่งนีคงเป็ น
ฝี มือสกุลช่างรัชกาลที ๓ ทีทํางานนีเมือต้ นรัชกาลที ๔ ท่ามกลางกระแสการปรับเปลียนทางสังคม
ทีแผ่กว้ างในสังคมไทยขณะนัน การจัดวางภาพบนผนังด้ านข้ างทังสอง ทีเขียนภาพเทพชุมนุมใต้
แถวพระอดีตพุทธเจ้ า เข้ าใจว่าเป็ นระบบใหม่ของการจัดวาง ผสมผสานเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าอัน
สืบเนืองจากแนวโบราณกว่า๔๓ (ภาพที ๑๑๔)
ต่อประเด็นนี ผู้ศกึ ษามีความเห็นสอดคล้ องกัน โดยมีความเห็นเพิมเติม
ว่า ยังพบตัวอย่างทีมีการจัดวางภาพลักษณะดังกล่าวอีก ในวัดของชุมชนชาวมอญนอกกรุงเทพฯ
ซึงเขียนขึนในสมัยรัชกาลที ๓ ลงมาเช่นเดียวกัน ตัวอย่างได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะ
พญาเจ่ง (ภาพที ๑๑๕) และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง (ภาพที ๑๑๖) รวมถึงวัด
บางแห่งทีไม่ได้ อยู่ในชุมชนชาวมอญ ตัวอย่างได้ แก่ อุโบสถวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม
ตัวอย่างทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง ซึงเป็ นงานเขียนในอุปถัมภ์ของเจ้ า
พญามหาโยธา (ทอเรียะ) ขุนนางรามัญจากกรุงเทพฯ นัน สันนิษฐานว่าช่างเขียนทีถูกว่าจ้ างมา
เขียนภาพ ซึงน่าจะมาจากกรุงเทพฯ จะนํารูปแบบและแนวความคิดในการเขียนภาพเทพชุมนุมที
นิยมอยู่ในกรุงเทพฯ เข้ ามาเขียนผสมผสานกับภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีเป็ นทีนิยมในวัดของชุมชน
ชาวมอญ
สําหรับ ทีอุโบสถวัดดอนกระเบื องนัน ยังมีการเขีย นภาพเทพชุมนุมใน
ลักษณะทีแตกต่างไปจากทัวไป กล่าวคือ ภาพเทพชุมนุมทังหมดเป็ นเทพบุตรเพียงอย่างเดียว มี
ลักษณะนังคุกเข่าหันหน้ าตรงออกมาจากผนังมายังผู้ชมภาพ (ภาพที ๑๑๗) ในขณะทีภาพเทพ
ชุมนุมทีนิ ยมโดยทัวไป จะเป็ นเทพบุตร ยักษ์ นาค ครุ ฑ โดยมักจะหัน ข้ างไปทางพระประธาน
สัน นิ ษ ฐานว่ า ลัก ษณะดัง กล่ าวจะเกิ ดจากการสร้ างสรรค์ ของช่ างพื นบ้ าน ที มีอิ สระในการ
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๔๓

สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม, ๑๙๔.

๒๓๓
แสดงออกตามความต้ องการของตน๔๔ เช่นเดียวกับลักษณะการแบ่งพืนทีแบบใหม่ของตัวอย่าง
แห่งนีดังได้ กล่าวไปแล้ ว อันสะท้ อนให้ เห็นถึงคลีคลายจากงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี
ไทยในอดีต
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ภาพที ๑๑๔ การจัดวางภาพระบบใหม่ทีผสมผสานเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าร่วมกับภาพเทพชุมนุม ที
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดนายโรง กรุงเทพฯ

๔๔

อนึง ทีตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึงปรากฏ
ภาพเทพชุมนุมนัน พบว่ามีความคลีคลายไปเช่นกัน โดยเขียนภาพเทพชุมนุมผินพระพักตร์ ไปทางผนังสกัดหน้ า
ซึงแตกต่างไปจากตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีโดยทัวไปทีนิยมเขียนภาพเทพชุมนุมผินพระพักตร์ ไป
ทางผนังสกัดหลังทีพระประธานประดิษฐานอยู่

๒๓๔
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ภาพที ๑๑๕ การจัดวางภาพระบบใหม่ทีผสมผสานเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าร่วมกับภาพเทพชุมนุม ที
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง

ภาพที ๑๑๖ การจัดวางภาพระบบใหม่ทีผสมผสานเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าร่วมกับภาพเทพชุมนุม ที
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง

๒๓๕
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ภาพที ๑๑๗ การเขียนภาพเทพชุมชนลักษณะใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง
ทังนี จากการศึก ษาจิ ตรกรรมฝาผนังที อุโบสถวัดดอนกระเบื อง ยังพบ
ข้ อสังเกตว่ามีการจัดวางภาพในลักษณะแบ่งพืนทีเหนือช่องหน้ าต่างและประตูของผนังทัง ๔ ด้ าน
เป็ นแถวแนวนอนซ้ อนกัน ๓-๔ ชัน แถวล่างสุดเขียนภาพพุทธประวัติ แถวถัดขึนมาเขียนภาพเทพ
ชุมนุม และสองแถวถัดขึนมาเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า (ภาพที ๑๑๘)
การจัดวางภาพลักษณะดังกล่าวไม่เป็ นทีนิย มในงานจิตรกรรมฝาผนัง
แบบไทยประเพณี ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยทัวไป ทีพืนทีเหนือช่องประตูและหน้ าต่าง
นิยมเขีย นภาพเล่าเรื องเป็ นฉากใหญ่ เต็มพืนทีผนังสกัดหน้ าและหลัง ส่วนผนังด้ านข้ างทังสอง
แบ่ง เป็ นแถวแนวนอนเพื อเขี ย นภาพ ตัวอย่า งเช่น จิ ตรกรรมฝาผนัง อุโ บสถวัด สุว รรณาราม
กรุงเทพฯ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม เป็ นต้ น
จึง สัน นิ ษ ฐานว่าการจัดวางภาพของจิ ตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดดอน
กระเบืองดังกล่าว จะเป็ นการแบ่งพืนทีลักษณะใหม่อีกรูปแบบหนึงทีเป็ นลักษณะเฉพาะอันเกิด
จากการสร้ างสรรค์อย่างอิสระของช่างเขียนพืนบ้ านชาวมอญ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการจัดวาง
ภาพของจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีในอดีต
อนึง การจัดวางภาพลักษณะใหม่ดงั กล่าว ยังปรากฏอีกทีวิหารวัดชมภู
เวกซึงเป็ นวัดในชุมชนชาวมอญเช่นกัน และน่าจะเขีย นขึนก่อนที อุโบสถวัดดอนกระเบื อง แต่

๒๓๖
แตกต่างกันตรงทีวิหารวัดชมภูเวกแบ่งพืนทีเป็ นแถวในแนวนอนเพียง ๒ แถว และเขียนภาพพระ
อดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายทัง ๒ แถว โดยไม่เขียนภาพเทพชุมนุม (ภาพที ๑๑๙)
การจัดวางภาพลักษณะเฉพาะดังกล่าว อาจแสดงให้ เห็นแนวความคิด
ของช่างเขียนพืนบ้ านชาวมอญว่า ให้ ความสําคัญกับการเดินเรืองในแต่ละเรืองในลักษณะเป็ นแถว
แนวนอน ที ต่อเนื องกัน ตลอดผนังทัง ๔ ด้ าน ทํ าให้ เนื อหาของเรื องในแต่ละแถวมีความเป็ น
เอกภาพจากกันอย่างชัดเจน แต่ก็อาจทําให้ จดุ เด่นทีมักปรากฏเป็ นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญชนะมารขนาดใหญ่ บ นผนังสกัดหน้ าหายไปด้ วย อันสะท้ อนให้ เห็นถึ งแนวความคิดแบบใหม่ที
ออกแบบอย่างสร้ างสรรค์โดยช่างพืนบ้ านชาวมอญในพืนทีนี ทีคลีคลายมาจากงานจิตรกรรมฝา
ผนังแบบไทยประเพณีไทยในอดีต

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ภาพที ๑๑๘ การแบ่งพืนทีผนังสีด้ านเป็ นแถวในแนวนอนเพือเขียนภาพต่อเนืองในแถว ทีจิตรกรรม
ฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง

๒๓๗
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ภาพที ๑๑๙ การแบ่งพืนทีผนังสีด้ านเป็ นแถวในแนวนอนเพือเขียนภาพต่อเนืองในแถว ทีจิตรกรรม
ฝาผนังวิหารวัดชมภูเวก
๒. ลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนั งในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศ
ไทย
การศึกษาลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในหัวข้ อนี จะ
กล่าวถึง ๒ ประเด็นใหญ่ คือ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีนิยมเขียนในวัดของชุมชนชาวมอญ ทังใน
ระดับพืนทีศึกษาและในระดับภาพรวม และภาพพุทธประวัติทีนิยมในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและโพ
ธาราม โดยเฉพาะทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์
๒.๑ จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
๒.๑.๑ จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด
๒.๑.๑.๑ รู ป แบบจิต รกรรมฝาผนั งภาพพระอดี ต พุ ทธเจ้ า จาก
การศึกษาพบว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ดมีรูปแบบ
คล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ เขียนเป็ นภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอนบนผนัง
ด้ านข้ างทังสองของอุโบสถและวิหาร ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุดประกอบด้ วย ภาพพระอดีต
พุทธเจ้ าประทับนังแสดงปางมารวิชยั หรือปางสมาธิ ภายในซุ้มเรื อนแก้ วมีการประดับเศียรนาคที
ปลายทังสองของกรอบซุ้ม เหนื อซุ้มเรื อนแก้ วมีพุ่มไม้ ป ระจําพระอดีตพุท ธเจ้ า มีพระสาวกนัง

๒๓๘
ประคองอัญ ชลีท างด้ านซ้ ายและขวา และมีฉัตร ๓ ชันคันระหว่างพระอดีตพุท ธเจ้ าแต่ละชุด
ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถวัดชมภูเวก (ภาพที ๑๒๐) ทีวิหารวัดชมภูเวก (ภาพที ๑๒๑) และทีอุโบสถ
วัดเกาะพญาเจ่ง (ภาพที ๑๒๒)
ลักษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีมีความคล้ ายคลึงกันดังกล่าว
แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอปาก
เกร็ด ทีน่าจะมีการรับส่งอิทธิพลต่อกัน จนเกิดเป็ นลักษณะร่วมทีชัดเจนของภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
ในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีนี ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ อนึง ยังสะท้ อนให้ เห็นว่าชาว
มอญในพืนทีนียังคงนับถือคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าอยู่ไม่น้อย ดังมีการแสดงออกผ่าน
ทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง
นอกจากนี เป็ นทีน่าสังเกตว่าทีวิหารวัดชมภูเวกมีการออกแบบ
ให้ เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าเต็มผนังทัง ๔ ด้ านในพืนทีเหนือช่องประตูหน้ าต่าง ซึงแตกต่างไป
จากตัวอย่างแห่งอืนทีนิยมเขียนไว้ ในแถวบนสุดของผนังด้ านข้ าง และบนผนังสกัดหน้ าจะนิย ม
เขียนภาพพุทธประวัติเป็ นฉากใหญ่ ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงให้ เห็นว่าช่างผู้เขียนภาพแห่งนี มี
ความต้ องการมุง่ เน้ นเสนอภาพพระอดีตพุทธเจ้ าเป็ นอย่างมาก อันอาจสะท้ อนให้ เห็นว่าจิตรกรรม
ฝาผนังในวิหารแห่งนีเขียนขึนจากคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าทีเข้ มข้ น
๒.๑.๑.๒ แรงบันดาลใจด้ านรู ปแบบในการเขียนภาพพระอดีตพุทธ
เจ้ า จากการศึกษาแรงบันดาลใจด้ านรูปแบบพบว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีนิยมในวัดของชุมชน
ชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด มีลกั ษณะหลายประการคล้ ายคลึงกับภาพพระอดีตพุทธเจ้ าที
อุโบสถวัดปราสาท ซึงเป็ นตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีที มีอายุอยู่ใ นสมัย
อยุธยาตอนปลาย ราวปลายพุทธศตวรรษที ๒๓๔๕ ทีอยู่ในพืนทีจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกัน (ภาพที
๑๒๓) โดยเฉพาะกับภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดชมภูเวก กล่าวคือ
มีการเขียนเป็ นภาพพระอดีตพุทธเจ้ าแสดงปางมารวิชยั ประทับ
นังขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ฐานสิงห์โดยไม่มีดอกบัวควํา-บัวหงายบนฐานสิงห์ ซุ้มเรื อนแก้ วมีการ
ประดับเศียรนาคทีปลายทังสองของกรอบซุ้ม เหนือซุ้มเรือนแก้ วมีพ่มุ ไม้ ประจําพระอดีตพุทธเจ้ า มี
พระสาวกนังประคองอัญชลีอยู่ด้านซ้ ายและขวา มีฉตั ร ๓ ชันคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด
และมีการเขียนแถวแนวตังดูคล้ ายรัวทีด้ านล่างของภาพพระสาวกเช่นเดียวกัน ซึงลักษณะภาพ
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๔๕

วัด แห่ ง นี สร้ างขึ นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย ดู ใ น กรมศิ ลปากร,
จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที ๐๐๑, เล่ม ๓ จิตรกรรมสมัยอยุธยา, ๙๑.

๒๓๙
พระอดีตพุทธเจ้ าทีนิยมในพืนทีอําเภอปากเกร็ดดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากภาพพระอดีตพุทธ
เจ้ าทีอุโบสถวัดช่องนนทรี
ความคล้ ายคลึงกันดังกล่าว สอดคล้ องกับการศึกษาทีผ่านมา
ของนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ ทีได้ จัดจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวัดปราสาทกับอุโบสถและ
วิหารวัดชมภูเวกไว้ ในกลุม่ เดียวกันคือ สกุลช่างนนทบุรี เนืองจากมีการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน๔๖ จึงอาจกล่าวได้ ว่ารูปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีนิยมในวัดของชุมชน
ชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด โดยเฉพาะทีอุโบสถวัดชมภูเวก น่าจะมีความเกียวข้ องกับภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดปราสาท
อนึง พงศาวดารไทยได้ กล่าวว่าในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที ๒๔
โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี และสมัยพระบาทสมเด็จพระพุท ธเลิศหล้ านภาลัย
รัชกาลที ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวมอญจํานวนมากอพยพเข้ ามาอยู่อาศัย ในบริ เวณพืนที
อําเภอปากเกร็ด ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ ว ซึงสันนิษฐานว่าส่วนหนึงได้ มาตังถินฐานบริ เวณวัดชมภู
เวกและคงได้ ร่วมกันบูรณะวัดชมภูเวกขึนเป็ นวัดในชุมชนของตนเอง ดังปรากฏจารึกอักษรมอญ
ภาษามอญใต้ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าบางองค์ เป็ นชือชาวมอญทีน่าจะร่วมเป็ นเจ้ าภาพเขียนภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละองค์ ดังได้ กล่าวไปแล้ ว ประกอบกับการศึกษาทีผ่านมาทีตังข้ อสันนิษฐาน
กับจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถว่า ถึงแม้ ภาพเขียนทีอุโบสถวัดชมภูเวกจะเป็ นงานทีมีความเกียวข้ อง
กับอุโบสถวัดปราสาท เนืองจากมีการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าคล้ ายคลึงกัน แต่ก็น่าจะมีความ
เกียวข้ องหรือได้ รับการผสมผสานจากงานจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์ และอาจมี การ
ซ่อมแซมเพิมเติมในภายหลังด้ วย๔๗
ดัง นัน จึ ง สัน นิ ษ ฐานว่า การเขี ย นภาพพระอดี ต พุท ธเจ้ าที
อุโบสถวัดชมภูเ วก น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจด้ านรูป แบบบางประการมาจากจิ ตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดปราสาท ทีเป็ นงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีทีปรากฏอยู่ก่อน โดยเขียนขึนตาม
คติความเชือทีตนเคยนับถือมาตังแต่อยู่เมืองมอญ โดยอาจเขียนขึนจากช่างชาวมอญทีมีความรู้
ความสามารถในจิตรกรรมฝาผนังไทยเป็ นอย่างดี หรืออาจเป็ นฝี มือช่างชาวไทยทีมารับจ้ างเขียนก็
เป็ นได้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

๔๖

ศิลป พีระศรี เฟื อ หริพิทกั ษ์ และเขียน ยิมศิริ, จิตรกรรมฝาผนั งสกุลช่ างนนทบุรี (พระนคร:
ศิวพร, ๒๕๐๖), ๑๖.
๔๗
เรืองเดียวกัน, ๑๖.

๒๔๐
ทังนี สันนิษฐานว่าภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีวัดชมภูเวกดังกล่าว
จะเป็ นแรงบันดาลใจด้ านรูปแบบให้ กบั การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญใน
วัดเดียวกันทีวิหารวัดชมภูเวก๔๘ รวมไปถึงในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีเดียวกัน ทีอุโบสถวัด
เกาะพญาเจ่งและที อุโบสถวัดกู้ ซึงเป็ นงานทีเขียนขึนในสมัยหลังกว่า คือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที ๓ เนืองจากมีรูปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้ าคล้ ายคลึงกัน โดยเฉพาะการเขียนซุ้มเรื อน
แก้ วทีมีการประดับเศียรนาคทีปลายทังสองของกรอบซุ้ม เหนือซุ้มเรือนแก้ วมีพ่มุ ไม้ ประจําพระอดีต
พุทธเจ้ า และการเขียนภาพฉัตร ๓ ชันคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด อันเป็ นลักษณะร่วม
กันของภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีนิยมในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด
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ภาพที ๑๒๐ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดชมภูเวก

๔๘

ภาพเขียนทีวิหารวัดชมภูเวก น่าจะเขียนขึนหลังอุโบสถวัดปราสาท เนืองจากมีโครงสร้ างสีเป็ น
พหุรงค์ มีการจัดหมู่ภาพคน และมีการเขียนภาพสถาปั ตยกรรมทีแตกต่างไปจากภาพเขียนทีอุโบสถวัดปราสาท
ดูใน ศิลป พีระศรี เฟื อ หริพิทกั ษ์ และเขียน ยิมศิริ, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่ างนนทบุรี, ๑๘-๑๙.

๒๔๑
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ภาพที ๑๒๑ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังวิหาร
วัดชมภูเวก

ภาพที ๑๒๒ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดเกาะพญาเจ่ง

๒๔๒
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ภาพที ๑๒๓ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี
๒.๑.๒ จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
๒.๑.๑.๑ รู ป แบบจิต รกรรมฝาผนั ง ภาพพระอดี ต พุท ธเจ้ า จาก
การศึกษาพบว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอ
โพธารามมีรูปแบบคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ เขียนเป็ นภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายใน
แถวแนวนอนบนผนังด้ านข้ างทังสองของอุโบสถ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุดประกอบด้ วย ภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังแสดงปางมารวิชยั หรือปางสมาธิ นิยมเขียนฉับพลันรังสีด้านหลังพระ
เศียรพระอดีตพุทธเจ้ า โดยไม่เขียนพุ่มไม้ ประจําพระอดีตพุทธเจ้ า มีพระสาวกนังประคองอัญชลี
ทางด้ านซ้ ายและขวา และมีบงั แทรกคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถ
วัดคงคาราม (ภาพที ๑๒๔) ทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ (ภาพที ๑๒๕) และทีอุโบสถวัดดอนกระเบือง
(ภาพที ๑๒๖)
ลักษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีมีความคล้ ายคลึงกันดังกล่าว
แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธาราม ทีน่าจะมีการรับส่งอิทธิพลต่อกันจนเกิดลักษณะร่วมทีชัดเจนของจิตรกรรมฝาผนัง

๒๔๓
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีนีในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทังนี ยัง
สะท้ อนให้ เห็นว่าชาวมอญในพืนทีนียังคงนับถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าอยู่
๒.๑.๑.๒ แรงบันดาลใจด้ านรู ปแบบในการเขียนภาพพระอดีตพุทธ
เจ้ า จากการศึกษาแรงบันดาลใจด้ านรูปแบบในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชน
ชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม พบว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดไทรอารี รัก ษ์
และวัดดอนกระเบือง ซึงเขียนขึนหลังจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม มีความคล้ ายคลึงกับ
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดคงคาราม โดยเฉพาะการเขียนพระรัศมีด้านหลังพระเศียรพระ
อดีตพุทธเจ้ า และการเขียนบังแทรกคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดคงคา
ราม ซึงมีอายุเก่าแก่กว่าตัวอย่างแห่งอืนในพืนทีนี จะให้ แรงบันดาลใจกับการเขียนภาพพระอดีต
พุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ และทีอุโบสถวัดดอนกระเบืองซึงเขียนขึนในภายหลัง ซึงสอดคล้อง
กับเรืองการจัดแบ่งพืนทีผนังแบบใหม่เพือเขียนภาพเล่าเรืองพุทธประวัติ ทีพบว่าจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ และอุโบสถวัดดอนกระเบือง น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝา
ผนังอุโบสถวัดคงคารามด้ วยเช่นกัน อันแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ทีใกล้ ชิดของจิตรกรรมฝาผนัง
ในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
สําหรับประเด็นเรื อง แรงบันดาลใจในการเขียนภาพพระอดีต
พุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดคงคารามนัน สันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจด้ านรูปแบบมาจากงาน
จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีภายนอกพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม เนืองจากไม่
ปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีมีอายุเก่าแก่กว่าวัดคงคารามในพืนที พืนทีนี
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข้อมูลทีจะทําให้ ทราบได้ ชดั เจนว่าได้ แรงบันดาลใจมาจากแหล่งใดแน่
เกียวกับภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดคงคารามนี อาจารย์
น. ณ ปากนํา ได้ ตงข้
ั อสังเกตว่าเขียนโดยเทคนิคการใช้ สีเพียง ๔ สีคือ ดํา แดง ขาว และดินเหลือง
ระบายบนพืนขาว อันเป็ นโครงสีเก่าแก่ตามแบบเทคนิคสมัยอยุธยา ซึงแตกต่างจากภาพเขีย น
ด้ านล่างทีใช้ สีเกือบทุกสี ซึงเป็ นงานทีเขียนขึนในสมัยหลัง๔๙
ต่อประเด็นนี ผู้ศกึ ษามีข้อสังเกตเพิมเติมว่า ภาพพระอดีตพุทธ
เจ้ าทีอุโบสถวัดคงคารามยังน่าจะเป็ นงานฝี มือของช่างพืนบ้ าน เนืองจากมีลกั ษณะฝี มือไม่ประณีต
มาก โดยเขียนขึนอย่างง่าย ๆ แตกต่างไปจากภาพในส่วนล่าง ทีเขียนเรืองพุทธประวัติและทศชาติ
ชาดก มีลกั ษณะเป็ นงานฝี มือแบบงานช่างหลวงทีมีความละเอียดประณีตอย่างมาก
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๔๙

น. ณ ปากนํา, จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๔), ๑๐-๑๒.

๒๔๔
สันนิษฐานว่าก่อนทีจะมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวัด
คงคาราม โดยช่างฝี มือแบบช่างหลวงในสมัยต้ นรัชกาลที ๔ (ทีเขียนภาพพุทธประวัติและทศชาติ
ชาดกขึนใหม่ในบริเวณพืนทีด้ านล่างภาพพระอดีตพุทธเจ้ า) แต่เดิมน่าจะมีจิตรกรรมฝาผนังแบบ
พืนบ้ านอยู่ก่อนแล้ ว โดยเหลือหลักฐานฝี มือแบบช่างพืนบ้ านเป็ นภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนัง
เรียงรายในแถวแนวนอนบนของผนังด้ านข้ างทังสอง อันอาจสะท้ อนให้ เห็นถึงการนับถือคติความ
เชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าของชาวมอญในชุมชนแห่งนี และสอดคล้ องกับประวัติความเป็ นมาของ
ชาวมอญในบริเวณนีทีอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยตังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น
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ภาพที ๑๒๔ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดคงคาราม

๒๔๕
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ภาพที ๑๒๕ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๒๖ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดดอนกระเบือง

๒๔๖
๒.๑.๓ วิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะของภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชน
ชาวมอญในพืนทีอํา เภอปากเกร็ ด และในอํา เภอบ้ า นโป่ งและอํา เภอโพธาราม จาก
การศึกษาพบว่า จิตรกรรมภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญในแต่ละพืนทีศึกษามี
รายละเอียดบางประการแตกต่างกัน อันแสดงให้ เห็นถึงลักษณะเฉพาะทีนิยมในแต่ละพืนทีศึกษา
กล่าวคือ
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในพืนทีอําเภอปากเกร็ด พบว่ามีมีลกั ษณะร่วมกัน
คือการเขียนซุ้มเรือนแก้ ว ภายในซุ้มเรื อนแก้ วมีการประดับเศียรนาคทีปลายทังสองของกรอบซุ้ม
เหนือซุ้มเรือนแก้ วมีพ่มุ ไม้ ประจําพระอดีตพุทธเจ้ า และมีฉตั ร ๓ ชันคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้ าแต่
ละชุด ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถวัดชมภูเวก (ภาพที ๑๒๐) ทีวิหารวัดชมภูเวก และอุโบสถวัดเกาะ
พญาเจ่ง
ส่วนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม พบว่ามี
ลักษณะร่วมกันคือ นิยมเขียนพระรัศมีด้านหลังพระเศียรพระอดีตพุทธเจ้ า และบังแทรกคันระหว่าง
พระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถวัดคงคาราม (ภาพที ๑๒๔) อุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์ และอุโบสถวัดดอนกระเบือง โดยไม่นิยมเขียนซุ้มเรือนแก้ วและพุ่มไม้ ประจําพระอดีตพุทธเจ้ า
และฉัตรคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุดอย่างทีปรากฏในพืนทีอําเภอปากเกร็ด
ลัก ษณะภาพพระอดี ต พุท ธเจ้ าของทังสองพื นที ศึก ษาที แตกต่า งกัน
ดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าน่าจะเขียนขึนโดยช่างฝี มือคนละกลุม่ กัน โดยช่างแต่ละกลุ่มต่างก็ทํางาน
ในพืนทีของตนอย่างต่อเนืองจนเกิดเป็ นลักษณะร่วมกันของพืนทีนัน ๆ
อนึ ง ภาพพระอดี ต พุท ธเจ้ าในแต่ล ะพื นที ศึก ษา ยัง แสดงให้ เห็ น ถึ ง
พัฒนาการทางด้ านรู ป แบบที นิ ย มอย่างต่อเนื องในพื นที นัน อัน สะท้ อนให้ เ ห็น ว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวชาวมอญทีอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในพืนทีศึกษาทังสองแห่งนียังคงนับถือคติความเชือเรื อง
พระอดีตพุทธเจ้ าด้ วยความศรัทธาอยู่ไม่มากก็น้อย โดยมีการแสดงออกถึงคติความเชือดังกล่าว
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง
๒.๑.๔ จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในภาคกลางประเทศไทย ช่ วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
๒.๑.๔.๑ รู ปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในภาคกลางประเทศไทย ในช่ วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ จากการศึกษาพบว่า ภาพพระอดีต
พุท ธเจ้ าของตัว อย่างจิ ตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย มี
ลัก ษณะโดยรวมคล้ า ยคลึ ง กัน กล่า วคื อ เป็ นภาพพระพุท ธเจ้ าแสดงปางมารวิชัย ประทับ
นังขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ฐานสิงห์ มีพระสาวกนังประคองอัญชลีด้านซ้ ายและขวา และมีบงั แทรก
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๒๔๗
หรือฉัตรคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด จึงอาจกล่าวได้ ว่าลักษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
ดังกล่าวเป็ นแบบทีนิยมในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที
๒๔-๒๕
เมือตรวจสอบรู ป แบบภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าที นิ ยมในวัดของ
ชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยดังกล่าว พบว่ามีลกั ษณะโดยรวมคล้ ายคลึงกับภาพพระ
อดีตพุท ธเจ้ าที นิย มในงานจิ ตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ใ นช่วงพุท ธศตวรรษที ๒๒-๒๓
กล่าวคือ เป็ นภาพพระพุท ธเจ้ าแสดงปางมารวิชัย ประทับนังขัดสมาธิ ราบบนบัลลังก์ฐ านสิงห์
ภายในซุ้มเรื อนแก้ ว เหนื อซุ้มเรื อนแก้ วมีพุ่มไม้ ตรัสรู้ ประจํ าพระอดีต พุท ธเจ้ า มีพระสาวกนัง
ประคองอัญชลีอยู่ด้านซ้ ายและขวา และมีตาลปั ตรหรือฉัตรคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้ าและพระ
สาวกแต่ละชุด โดยนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงในแถวแนวนอนแถวบนสุดของ
ผนังด้ านข้ างทังสอง ตัวอย่างเช่น ที อุโบสถวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ ทีอุโบสถวัด
ปราสาท จังหวัดนนทบุรี (ภาพที ๑๒๗) เป็ นต้ น ซึงสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ทีพบว่า รูปแบบ
จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
มีลกั ษณะเป็ นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี
เมือพิจารณาเปรียบเทียบกับภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีปรากฏใน
จิตรกรรมฝาผนังวิหารแห่งหนึงของเจดีย์ไจก์ตานลาน (ภาพที ๑๒๘) ซึงเป็ นตัวอย่างทีพบจํานวน
น้ อยในเมืองมอญ ประเทศเมียนมา พบว่า มีลกั ษณะบางประการคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็ นภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอนเหนือภาพเล่าเรือง พระอดีตพุทธเจ้ าแสดงปาง
มารวิชยั เหนือบัลลังก์ มีพระสาวกนังประคองอัญชลีทางด้ านซ้ ายและขวา
การเขี ย นภาพพระอดี ตพุท ธเจ้ าในลัก ษณะที คล้ า ยคลึง กัน
ดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าทังชาวมอญในเมืองมอญและชาวไทย มีความนิยมในการเขียนภาพพระ
อดีตพุทธเจ้ าในลักษณะดังกล่าว รวมไปถึงในชาวพม่าดังปรากฏความนิยมในการเขียนภาพพระ
อดีตพุทธเจ้ าในศิลปะแบบพม่า ตัวอย่างเช่น ทีวัดเลทัตจอง เมืองพุกาม อยู่ในสมัย คองบอง๕๐
(ภาพที ๑๒๙) เป็ นต้ น ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงการนับถือคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าร่วมกัน
ของทังชาวมอญ ชาวไทย และชาวพม่ามาตังแต่อดีต และการเขียนภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าใน
ลักษณะคล้ ายคลึงกันในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
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๕๐

อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล, ช่ างอยุธยาในเมืองพม่ ารามัญ: หลักฐานศิลปกรรมฝี มือช่ างกรุ งศรี
ฯ ในเมืองสะกาย, ๔๔.

๒๔๘
อย่างไรก็ดี ได้ พบว่ามีลกั ษณะหลายประการทีแตกต่างไปจาก
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย กล่าวคือ รูปแบบพระอดีตพุทธเจ้ าในภาค
กลางประเทศไทยเป็ นแบบไทยประเพณี ในขณะที ในวิห ารเจดีย์ ไจก์ ตานลานเป็ นแบบพม่า
สมัยมัณฑะเล ในภาคกลางประเทศไทยนิยมเขียนซุ้มเรื อนแก้ วหรื อพระรัศมีรอบพระวรกาย ซึง
ลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏทีวิหารเจดีย์ไจก์ตานลาน แต่จะเขียนเป็ นภาพต้ นไม้ ตรัสรู้ประจําพระ
อดีตพุทธเจ้ า ในภาคกลางประเทศไทยนิยมเขียนพระสาวกนังประคองอัญชลีทางด้ านซ้ ายและขวา
แต่ทีวิหารเจดีย์ไจก์ตานลานเขียนพระสาวก เทวดา และบุคคล นังประคองอัญชลีทางด้ านซ้ ายและ
ขวาโดยสลับกันไปแต่ละชุด ในภาคกลางประเทศไทยนิยมเขียนฉัตรหรื อบังแทรกคันระหว่างพระ
อดีตพุทธเจ้ าแต่ละชุด แต่ทีวิหารเจดีย์ไจก์ตานลานไม่ปรากฏลักษณะดังกล่าว
ดังนัน การทีรูปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชาวมอญใน
ภาคกลางประเทศไทยมีลกั ษณะเป็ นแบบจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี ซึงแตกต่างไปจากในเมือง
มอญ ประเทศเมียนมา จึงอาจกล่าวได้ ว่าภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย เกิดจากการรับอิทธิพลด้ านรูปแบบจากจิตรกรรมไทยประเพณี
โดยสันนิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ าในภาคกลางประเทศไทย
ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีการนับถือคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าทีสืบเนืองมาจากใน
เมื องมอญ เมือมีโอกาสเขีย นจิตรกรรมฝาผนังจึง นิ ย มเขีย นภาพพระอดีตพุทธเจ้ า โดยได้ แรง
บัน ดาลใจด้ านรู ป แบบจากภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าในงานจิ ตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ที
ปรากฏอยู่ก่อนในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๒-๒๓ มาใช้ ถ่ายทอดคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าที
ตนเองนับถือ
๒.๑.๔.๒ ความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับเรี ยง
รายในแถวแนวนอน ในวัด ของชุ ม ชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ช่ ว งพุ ท ธ
ศตวรรษที ๒๔-๒๕ ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ วิเคราะห์วา่ การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าเรียงรายเป็ น
แบบอย่างทีนิยมมาก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตังแต่ระยะแรก จนแม้ ในระยะปลายก็ยังนิยม แต่ใน
สมัยต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่พบความนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับเรี ยงในแถวอีกแล้ ว
ยกเว้ นเฉพาะวัดของชุมชนชาวมอญซึงศรัทธาแนบแน่นอยู่กับเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าเสมอมา จึง
เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับเรียงรายเป็ นแถว๕๑
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๕๑

สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม, ๑๙๔.

๒๔๙
ต่ อ ประเด็ น นี ผู้ ศึ ก ษามี ค วามเห็ น สอดคล้ องกั น โดยขอ
ยกตัวอย่างประกอบเพิมเติมว่า ในสมัยสุโขทัยพบหลักฐานทีเจดีย์รายองค์หนึงในวัดเจดีย์เจ็ดแถว
อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ในสมัยก่อนกรุงศรี อยุธยา พบหลักฐานทีคูหาปรางค์หมายเลข
๑๖ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี๕๒ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้ น พบหลักฐานทีผนังเจดีย์
ทรงปรางค์บางแห่ง ตัวอย่างได้ แก่ กรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ และปรางค์บริ วารมุมด้ านทิศ
ตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และปรางค์ประธานวัด
มหาธาตุ จังหวัดราชบุรี๕๓ โดยเฉพาะทีกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะซึงพบว่าน่าจะเขียนขึนเนือง
ในพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท๕๔
ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๒-๒๓ ซึงเหลือหลักฐานงานจิตรกรรม
ฝาผนังอยู่จํานวนน้ อยและนิยมเขียนบนผนังอาคารอุโบสถและวิหาร พบการเขียนภาพพระอดีต
พุทธเจ้ าในบางแห่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตัวอย่างได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทีเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวน ๒๔ องค์ในแนวแนวนอนแถว
บนของผนังด้ านข้ างทังสองและผนังสกัดหลัง๕๕ และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดปราสาท จังหวัด
นนทบุรี ทีเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวน ๒๘ องค์๕๖ ประทับนังในแถวแนวนอนแถวบนสุดของ
ผนังด้ านข้ างทังสอง โดยมีพระสาวกขนาบอยู่ด้านข้ างซ้ ายขวา และมีฉตั รคันระหว่างพระอดีตพุทธ
เจ้ าแต่ละชุด
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๕๒

เรืองเดียวกัน, ๑๖๙.
๕๓
ทีกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ เขียนเป็ นภาพพระพุทธเจ้ าประทับนัง มีพระสาวกประนมมือ
ภายในช่อ งสีเหลียม ทีใต้ ภ าพแต่ละภาพมีชือพระอดีต พุทธเจ้ ากํ ากับอยู่, ทีปรางค์ บริ วารมุมด้ านทิ ศตะวันตก
เฉียงเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พบภายในเรื อนธาตุด้านทิศเหนือ เขียนเป็ นพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังบน
บัลลังก์ ภายใต้ ต้นไม้ ตรั สรู้ และมีพระสาวกอยู่ทังสองข้ าง เรี ยงเป็ นชุด ๆ ในแถวแนวนอนหลายแถวซ้ อนกัน , ที
ปรางค์ ประธานวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี พบภายในเขียนเป็ นภาพพระพุท ธเจ้ าประทับนัง โดยพบทังแบบที
พระพุทธเจ้ าประทับนังเพียงองค์เดียวเรียงต่อกันเป็ นแถวแนวนอน และแบบทีมีพระสาวกอยู่ด้านข้ างเรี ยงต่อกัน
เป็ นชุด ๆ ในแถวแนวนอน
๕๔
พรสวรรค์ อัมรานนท์, "การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยเรื องพระ
อดีตพุทธเจ้ ากับวรรณกรรมพุทธศาสนา," ดํารงวิชาการ ๗, ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน, ๒๕๕๑), ๓๗-๕๗.
๕๕
วั ด แห่ ง นี มี อ ายุ อ ยู่ ใ นสมั ย อยุ ธ ยา ปรากฏหลั ก ฐานทางโบราณคดี ที สํ า คั ญ คื อ อุ โ บสถ
พระพุทธรูป และจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ ดูใน กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที ๐๐๑, เล่ม
๓ จิตรกรรมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๕), ๑๐๒.
๕๖
วัด แห่ ง นี สร้ างขึนประมาณปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมัย อยุธ ยาตอนปลาย ดูใ น กรมศิ ลปากร,
จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที ๐๐๑, เล่ม ๓ จิตรกรรมสมัยอยุธยา, ๙๑.

๒๕๐
ต่อมาในช่วงพุท ธศตวรรษที ๒๔-๒๕ สมัย กรุ งรัต นโกสิน ทร์
ถึงแม้ จะมีความนิยมเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็ นอย่างมากในสมัยรัชกาลที ๓ แต่ก็พบว่าไม่นิยม
เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับเรียงรายในแถวแนวนอนในกรุงเทพฯ๕๗ โดยจะนิยมเขียนภาพ
เทพชุมนุมในแถวแนวนอนบนผนังด้ านข้ างทังสอง ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังในพระทีนังพุทไธ
สวรรค์ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม เป็ นต้ น
จากตัวอย่างทียกมาประกอบดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าการเขียน
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถว เป็ นแบบอย่างทีนิยมมาก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตังแต่ระยะแรก จนถึงในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลายก็ยังปรากฏ แต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น โดยเฉพาะในเมืองหลวง ไม่พบความนิย มในการเขีย นภาพพระอดีตพุทธเจ้ าลัก ษณะ
ดังกล่าวอีก
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาได้ พบว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วง
พุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ยังปรากฏความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงราย
ในแถวแนวนอน ในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ทีอุโบสถและ
วิหารวัดชมภูเวก อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง และอุโบสถวัดกู้ ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด ทีอุโบสถวัดคง
คาราม อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ และอุโบสถวัดดอนกระเบือง ในอําเภอโพธาราม ซึงเป็ นวัดทีนํามา
เป็ นตัวอย่างในการศึกษาครังนี เป็ นต้ น
นอกจากนี ยังพบในวัดของชุมชนชาวมอญบางแห่งทีอยู่นอก
ขอบเขตพืนทีศึกษา ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดป่ ากลางทุ่ง จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดเจตวงศ์ ในอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็ นต้ น๕๘
ดัง นั น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที ๒๔-๒๕
จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย มีความนิยมในการเขียนภาพ
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๕๗

อย่างไรก็ดี ในกรุ งเทพฯ พบตัวอย่างบางแห่งเขีย นภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในลักษณะแตกต่า ง
ออกไป คือเขียนเป็ นภาพพุทธประวัติและเหตุการณ์พทุ ธพยากรณ์ของพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละองค์ ตัวอย่างได้ แก่
จิตรกรรมฝาผนังพระวิหารหลวงวัดสุทศั น์ฯ และจิตรกรรมฝาผนังวิหารน้ อย วัดกัลยาณมิตร นอกจากนี ยังพบใน
วัดนอกกรุงเทพฯ บางแห่ง ทีจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดูใน ศิ
ริ นทร์ ใจเทียง, "อดีตพุทธ จิตรกรรมสมัยรัชกาลที ๓ และ ๔ ในกระแสแห่งความเปลียนแปลง," เมืองโบราณ
๒๗, ๒ (เมษายน-มิถนุ ายน, ๒๕๔๔): ๗๑-๘๑.
๕๘
อนึง เป็ นทีน่าสังเกตด้ วยว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ยังพบการเขียนภาพพระอดีตพุทธ
เจ้ าประทับเรียงรายในแถวแนวนอนในวัดบางแห่งทีไม่ได้ ตังอยู่ในชุมชนชาวมอญ ตัวอย่างเช่น ทีอุโบสถวัดนาย
โรง กรุงเทพฯ อุโบสถวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็ นต้ น

๒๕๑
พระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ในขณะทีจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ ไม่
นิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าลักษณะดังกล่าวแล้ ว
ความนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในภาคกลางประเทศไทยดังกล่าว น่าจะสะท้ อนให้ เห็นว่าชาวมอญในช่วงเวลานันน่าจะมีการนับ
ถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าอยู่ไม่มากก็น้อย และเป็ นทีน่าสนใจว่าจะได้ รับแรงบันดาลใจ
ในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าลักษณะดังกล่าวมาจากแหล่งใด ดังจะได้ กล่าวต่อไป
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ภาพที ๑๒๗ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดปราสาท

๒๕๒
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ภาพที ๑๒๘ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร
แห่งหนึงของเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา

ภาพที ๑๒๙ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังวัดเลทัตจอง เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา อยู่ในสมัยคองบอง
ทีมา: อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล, ช่ างอยุธยาในเมืองพม่ ารามัญ: หลักฐานศิลปกรรมฝี มือช่ างกรุง
ศรีฯ ในเมืองสะกาย (กรุงเทพฯ: สมาคมอิโคโมสไทย, ๒๕๕๓), ๔๔.

๒๕๓
๒.๒ จิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ
๒.๒.๑ ความนิย มในการเขีย นภาพพุทธประวัติในอํา เภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธาราม จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนัง ในวัดของชุมชนชาวมอญใน
อําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม มีความนิย มในการเขียนภาพพุทธประวัติ ตัวอย่างได้ แก่ ที
อุโบสถวัดคงคาราม ทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ และทีอุโบสถวัดดอนกระเบือง ซึงแตกต่างไปจาก
ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีอําเภอปากเกร็ดทีไม่นิยมเขียนภาพพุทธประวัติ โดยพบตัวอย่างที
เขียนภาพพุทธประวัติเพียงแห่งเดียวทีวิหารวัดชมภูเวก จึงอาจกล่าวได้ ว่า วัดของชุมชนชาวมอญ
มอญในอําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม มีความนิยมเขียนภาพพุทธประวัติมากกว่าพืนทีศึกษาอืน ๆ
ในภาคกลางประเทศไทย
จากการตรวจสอบตัวอย่างจิ ตรกรรมฝาผนัง ไทยประเพณี ที มีอายุอยู่
ในช่วงพุท ธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ในกรุ งเทพฯ พบว่า มีความนิ ย มในการเขียนภาพพุท ธประวัติ
ตัวอย่างเช่น จิ ตรกรรมฝาผนังพระที นังพุท ไธสวรรย์ จิ ตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชสิทธาราม
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไชยทิศ เป็ นต้ น จึงสันนิษฐานว่าการทีจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชน
ชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามมีความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวัตินัน ส่วน
หนึงอาจเนืองมาจากเป็ นความนิย มร่วมกันกับจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ในกรุงเทพฯ
ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
อนึง การที วัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและโพธารามนิยม
เขียนภาพพุทธประวัติ ในขณะทีพืนทีอําเภอปากเกร็ดไม่นิยมนัน สะท้ อนให้ เห็นว่าการเขียนภาพ
พุท ธประวัติเ ป็ นความนิ ย มที ไม่เ คร่ ง ครัด มากนัก จึ งไม่ป รากฏเป็ นความนิ ย มในทุก ตัว อย่า ง
จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ ซึงต่างไปจากการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีเป็ น
ความนิยมอย่างมาก จึงปรากฏในทุกตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ
การทีจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธารามมีความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวัตินนั สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากในพืนทีนี
มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในลักษณะสืบทอดต่อกันมา โดยมีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคง
คารามทีเป็ นงานฝี มือแบบช่างหลวง เป็ นแรงบันดาลใจให้ ช่างเขียนพืนบ้ านนํามาเป็ นต้ นแบบใน
การเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ และอุโบสถวัดดอนกระเบืองในเวลาต่อมา จน
เป็ นความนิยมในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติในพืนทีนี
อย่างไรก็ตาม การทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ มีการเขียน
ภาพพุทธประวัติในลักษณะแตกต่างไปจากตัวอย่างแห่งอืน ๆ อันสะท้ อนให้ เห็นถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและโพธารามดังจะได้ วิเคราะห์ต่อไปนัน แสดงให้ เห็นว่า
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๒๕๔
แรงบันดาลใจในการนิยมเขียนภาพพุทธประวัติในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีนี คงเนืองมาจาก
การทีชาวมอญในพืนทีนีมีความนับถือคติความเชือเรื องพุทธประวัติอย่างมาก ดังจะได้ วิเคราะห์
ต่อไป
๒.๒.๒ ข้ อสังเกตเกี ยวกับภาพพุทธประวัติของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดไทรอารีรักษ์ จากการศึกษาพบว่า จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ ซึงเป็ นงานฝี มือช่าง
พืนบ้ าน เขียนภาพพุทธประวัติในลักษณะแตกต่างไปจากตัวอย่างแห่งอืน ๆ ในอําเภอบ้ านโป่ งและ
โพธาราม และแตกต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี โดยทัวไป จนกล่าวได้ ว่าเป็ น
ลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี ดังนันในประเด็นนีจึงขอพิจารณาภาพพุทธประวัตทิ ีเป็ น
ลักษณะเฉพาะดังกล่าว ซึงน่าจะมีความเกียวข้ องกับวัฒนธรรมของชาวมอญในพืนทีนี กล่าวคือ
๒.๒.๒.๑ การเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพาน และตอน
งานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์
เขียนภาพพุทธประวัติอย่างต่อเนืองบนพื นทีเหนื อช่องประตูห น้ าต่างทัง ๓ ด้ าน โดยเขียนพุท ธ
ประวัติตอนประสูติจนถึงตอนแสดงปฐมเทศนาบนผนังด้ านซ้ ายของพระประธาน ต่อเนืองมาเขียน
พุทธประวัติตอนมหาปริ นิพพานเป็ นฉากใหญ่เต็มพืนทีผนังสกัดหน้ า และเขียนพุทธประวัติตอน
งานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าจนถึงตอนแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุบนผนังด้ านขวาของพระประธาน
โดยในส่วนนีเน้ นเขียนเหตุการณ์ตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นฉากใหญ่เกือบเต็มพืนทีผนัง
จากการศึกษาพบว่า ถึงแม้ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์ น่าจะได้ รับแรงบันดาลในการเขียนภาพพุทธประวัติมาจากจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคา
รามเช่นเดียวกับทีอุโบสถวัดดอนกระเบือง แต่ก็พบว่าภาพพุทธประวัติทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ มี
การจัดวางตําแหน่งเนือหาแตกต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนังทังสองแห่งในพืนทีนี ซึงแสดงให้ เห็นว่า
ภาพพุทธประวัติของจิตรกรรมฝาผนังแห่งนีน่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ขนเองของช่
ึ
างผู้เขียนภาพ
โดยลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นของภาพพุทธประวัติทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ อาจแบ่งออกเป็ น ๒
ประเด็น กล่าวคือ
ประเด็นเรื อง การเขียนภาพพุท ธประวัติตอนมหาปริ นิพพาน
บนผนังสกัดหน้ า พบว่าจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รัก ษ์ เขียนภาพพุทธประวัติตอนมหา
ปรินิพพานเป็ นฉากใหญ่เต็มพืนทีผนังสกัดหน้ า (ภาพที ๑๓๐)
จากการศึกษาพบว่าลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างไปจาก
ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม และ
จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยทัวไปทีอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ ๒๔-๒๕ ทีจะนิยมเขียนภาพ
พุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมารเป็ นฉากใหญ่บนผนังสกัดหน้ า ตัวอย่างเช่น ทีอุโบสถวัดคงคา
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๒๕๕
ราม อําเภอโพธาราม (ภาพที ๑๓๑) ทีอุโบสถวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ ซึงเป็ นงานฝี มือช่างหลวง
ทีอุโบสถวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึงเป็ นงานฝี มือช่างพืนบ้ าน เป็ นต้ น อนึง
สําหรับการเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพานนัน โดยทัวไปมักนิยมเขียนเป็ นฉากขนาดปกติ
เช่นเดียวกับ พุทธประวัติตอนอืน ๆ ตัวอย่างเช่น ทีอุโบสถวัดราชสิทธาราม ๕๙ กรุงเทพฯ (ภาพที
๑๓๒) ทีอุโบสถวัดดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม (ภาพที ๑๓๓) เป็ นต้ น
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าการเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหา
ปรินิพพานเป็ นฉากใหญ่เต็มพืนทีผนังสกัดหน้ า เป็ นลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
ไทรอารี รักษ์ ลัก ษณะเฉพาะดังกล่าวสะท้ อนให้ เ ห็นว่า ช่างผู้เขีย นภาพตังใจนําเสนอภาพพุท ธ
ประวัติตอนมหาปรินิพพานให้ ผ้ รู ับชมได้ เห็นเป็ นสําคัญ ซึงจะมีความเกียวข้ องต่อเนืองไปยังภาพ
พุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า ทีเขียนเป็ นฉากใหญ่เกื อบเต็มพืนที ผนังด้ านข้ าง
เช่นเดียวกัน ดังจะได้ กล่าวต่อไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ภาพที ๑๓๐ ภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพาน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์
๕๙

จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชสิทธาราม สันนิ ษฐานว่าเขียนขึนในสมัยรัชกาลที ๑ และได้ รับ
การซ่อมแซมกับเขียนเพิมเติมคราวบูรณะวัดนีครังใหญ่ ในสมัยรัชกาลที ๓ อนึง สําหรับภาพพุทธประวัติในตอน
มหาปรินิพพานและงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าดังทียกตัวอย่างมานี มีการเขียนโดยใช้ สแี ดงเป็ นโครงสีหลักและ
ใช้ สนี ําเงินมืดอันเป็ นลักษณะเฉพาะของงานสมัยรัชกาลที ๓ จึงสันนิษฐานว่าพุทธประวัติในตอนทียกตัวอย่างนี
น่าจะเป็ นงานเขีย นในสมัย รัชกาลที ๓ ดูใน สัน ติ เล็กสุขุม, จิต รกรรมฝาผนั งสมั ยรั ช กาลที ๓: ความคิ ด
เปลียน การแสดงออกก็เปลียนตาม, ๔๓, ๔๗.

๒๕๖
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ภาพที ๑๓๑ ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม

ภาพที ๑๓๒ ภาพพุท ธประวัติ ตอนมหาปริ นิ พ าน และตอนงานถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระพุทธเจ้ า ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ

๒๕๗
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ภาพที ๑๓๓ ภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพาน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง
ประเด็นเรื อง การเขียนภาพพุทธประวัติตอนงานพระบรมศพ
พระพุท ธเจ้ าเกื อบเต็มพื นที ผนัง พบว่าจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รัก ษ์ เขีย นภาพพุท ธ
ประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นฉากใหญ่เกือบเต็มพืนทีผนังด้ านข้ าง โดยเฉพาะภาพ
เหตุการณ์ขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้ า (ภาพที ๑๓๔) และภาพเหตุการณ์งานถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระพุทธเจ้ าทีปรากฏภาพงานมหรสพสมโภชงานพระบรมศพร่ วมอยู่ด้ วย (ภาพที
๑๓๕)
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะดังกล่าวแตกต่างไปจากตัวอย่าง
จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี โดยทัวไปในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทีมักจะเขีย นภาพ
เหตุการณ์งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นฉากขนาดปกติเช่นเดียวกับพุทธประวัติ
ตอนอืน ๆ โดยจะไม่นิยมเขียนเป็ นฉากใหญ่เต็มพืนทีผนัง ตัวอย่างเช่น ทีอุโบสถวัดไชยทิศ (ภาพที
๑๓๖) ทีอุโบสถวัดราชสิทธาราม เป็ นต้ น และในตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังบางแห่งมีการเขียนภาพ
มหรสพสมโภชในงานพระบรมศพร่วมอยูด่ ้ วย ตัวอย่างเช่น ทีพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติฯ ทีพระ
อุโบสถวัดอรุณราชวรารามฯ ในกรุงเทพฯ ทีพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสฯ จังหวัดสงขลา (ภาพที
๑๓๗) เป็ นต้ น อนึง สําหรับภาพเหตุการณ์ ขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้ านันจากการศึกษา
พบว่าไม่เป็ นทีนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยทัวไป

๒๕๘
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ ว่า การเขีย นภาพพุทธประวัติตอนงาน
พระบรมศพพระพุท ธเจ้ าเป็ นฉากใหญ่เกื อบเต็มพืนทีผนัง โดยเฉพาะการเขียนภาพเหตุก ารณ์
ขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้ านัน เป็ นลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์
จากการศึกษาใน ๒ ประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น จึงอาจกล่าวได้ วา่
การเขีย นภาพพุทธประวัติตอนมหาปริ นิพพานเต็มพื นที ผนังสกัดหน้ า และการเขียนภาพพุท ธ
ประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นฉากใหญ่เกือบเต็มพืนทีผนัง โดยเฉพาะการเขียนภาพ
เหตุการณ์ขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้ านัน เป็ นลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
ไทรอารีรักษ์ ในลักษณะตังใจนําเสนอพุทธประวัติตอนดังกล่าวตามความคิดเห็นของตนเอง โดยไม่
ยึดติดอยู่กบั แบบแผนการจัดวางตําแหน่งเนือหาของภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี
สันนิ ษฐานว่า ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์
อย่างอิสระของช่างเขียนพืนบ้ าน ทีน่าจะเป็ นช่างเขียนพืนบ้ านชาวมอญในพืนทีนี เนืองจากปรากฏ
จารึกภาษามอญเป็ นจํานวนมากในจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี แนวความคิดในการเขียนภาพดังกล่าว
น่าจะมีความเกียวข้ องกับคติความเชือเรืองประเพณีการจัดงานศพของชาวมอญในพืนทีนี ทียังคง
ถือปฏิบตั ิอยู่อย่างเคร่งครัด ดังจะได้ กล่าวต่อไป
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ภาพที ๑๓๔ ภาพพุท ธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุท ธเจ้ าและขบวนแห่พระบรมศพ ที
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๒๕๙
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ภาพที ๑๓๕ ภาพพุทธประวัติตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ า และมหรสพสมโภช
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๓๖ ภาพพุทธประวัติตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุท ธเจ้ า (ฉากกลาง) ที
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไชยทิศ กรุงเทพฯ

๒๖๐
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ภาพที ๑๓๗ ภาพพุทธประวัติตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ า และภาพมหรสพ
สมโภช ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสฯ จังหวัดสงขลา
ทีมา: ศิลป์ชัย ชินประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส, ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, ๒๕๒๖).
๒.๒.๒.๒ ข้ อสันนิษฐานแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ภาพขบวน
แห่ งานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า จากการศึกษาพบว่า การเขียนภาพพุทธประวัติในเหตุการณ์
ตอนขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้ าไม่เป็ นทีนิยมในกลุม่ ตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดของ
ชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย และในตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี
โดยทัวไป จึงสันนิษฐานว่าช่างพืนบ้ านผู้เขียนภาพดังกล่าว ไม่น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก
ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังแห่งใดโดยเฉพาะ
จากการพิ จ ารณาภาพเหตุก ารณ์ ตอนขบวนแห่พระบรมศพ
พระพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ ดงั กล่าว พบว่า มีความคล้ ายคลึงกับการจัดขบวนแห่พระบรม
ศพในงานพระเมรุของราชสํานักไทย ตัวอย่างเช่น รายละเอียดการจัดขบวนแห่ในงานพระเมรุพระ
ศพสมเด็จ พระอริ ย วงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช (สินพระชนม์เ มือปี พ.ศ.
๒๔๔๒) เป็ นต้ น ทีกล่าวไว้ วา่

๒๖๑
วัน ที ๑๐ กุมภาพัน ธ์ ร.ศ. ๑๑๙ (ปี พ.ศ. ๒๔๔๓) ...เจ้ า
พนักงานจัดตังกระบวนแห่พระศพสมเด็จพระสังฆราชแต่หน้ าวัดราชประดิษฐ เดินกระบวนแห่ไป
หยุดหน้ าวัดพระเชตุพน เชิญพระศพขึนประดิษฐานบนราชรถ ...วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลายํารุ่ ง
เศษ เจ้ า พนักงานจัดตังกระบวนแห่พระศพต่อ ไป กระบวนเครื องแห่อ ยู่หน้ าแล้ วถึง เสลี ยงกง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ดพู ระอภิธรรมและโยงพระศพ ราชรถ กระบวนหลังมีศิษย์เชิญเครื อง
ยศตาม แลพระครู ฐานานุกรมในพระศพ แลพวกข้ า ราชการราษฎรที เป็ นศิ ษย์ นุ่ง ขาว แล้ วถึง
พระสงฆ์ดํารงสมณศักดิ... แลพระครู ฐานานุกรมเปรี ยญตามพระศพด้ วย๖๐
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งานพระเมรุ หรื อ พระราชประเพณีงานพระบรมศพ งานพระ
ศพ ถือเป็ นโบราณราชประเพณีทีจัดสืบต่อกันมาตังแต่อดีต ประเพณีนีถือเป็ นงานทีสําคัญมาก
ของชาวไทย กําหนดให้ มีหลายวันหลายคืน มีการสร้ างพระเมรุมาศหรื อพระเมรุอย่างยิงใหญ่ มี
ขบวนแห่พระบรมศพอย่างยิงใหญ่ มีการตังโรงระทารายรอบพระเมรุเพือจุดดอกไม้ เพลิง ระหว่าง
โรงระทาตังโรงมหรสพมากมายหลายชนิด และบริ เวณพืนทีว่างยังมีการละเล่นต่าง ๆ โดยจะมี
ชาวบ้ านชาวเมืองมาร่วมงานเป็ นจํานวนมาก๖๑
จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๕๐ มีการ
จัดงานพระเมรุ ขึนหลายครัง โดยแต่ละครังถื อเป็ นงานพระเมรุ ใ หญ่ ตัวอย่างได้ แก่ ในปี พ.ศ.
๒๔๑๑ จัดงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที ๔ ซึงเป็ นงานพระเมรุ
ทียิงใหญ่มาก ในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ จัดงานพระเมรุพระศพสมเด็จพระนางเจ้ าสุนันทากุมารี รัตน์ พระ
บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ จัดงานพระ
เมรุ ครังใหญ่ ของเจ้ านายชันสูง พร้ อมกัน ๔ องค์ คือ สมเด็จ พระเจ้ าลูก ยาเธอ เจ้ าฟ้ าศิริราช

๖๐

พระประวัติสมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ
พระสังฆราชพระองค์ ที ๙ แห่ งกรุ งรั ตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถิต มหาสีมาราม, จัดพิ มพ์ ประกาศ
เกียรติคุณในโอกาสวาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวันประสูติ วันพุธที ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรุ งเทพฯ: วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๕๖), ๑๔๒-๑๔๓.
๖๑
สําหรับการจัดงานมหรสพสมโภชในงานพระเมรุ มีจุดประสงค์ เพือต้ องการให้ ประชาชนได้ ช ม
ถือเป็ นงานออกทุกข์ในเวลาเดียวกัน และเป็ นการแสดงแสนยานุภาพของพระมหากษั ตริ ย์ มหรสพสมโภช แบ่ง
ออกได้ เป็ น ๒ ประเภท คือ มหรสพ กับการละเล่น มหรสพ หมายถึง การแสดงทีต้ องแสดงในอาคารทีปลูกสร้ าง
ขึนโดยเฉพาะสําหรับ มหรสพนัน หรื อเรี ยกว่าโรงมหรสพ ตัวอย่างเช่ น โขน หนังใหญ่ ละครใน ละครนอก หุ่น
กระบอก งิว เป็ นต้ น ส่วนการละเล่น หมายถึง การแสดงกลางแจ้ ง หรื อการแสดงทีอาจไม่จําเป็ นต้ องอาศัยโรง
มหรสพ ตัวอย่างเช่น โมงครุ่ม รํามอญ ไต่ลวด กายกรรม หกสูง นอนหอก นอนดาบ เป็ นต้ น

๒๖๒
กกุธภัณฑ์ สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้าตรี เพ็ชรุตม์ธํารง สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าพาหุรัด
มณีมยั กรมพระเทพนารีรัตน์ และพระอรรครชายาเธอ พระองค์เจ้ าเสาวภาคนารีรัตน์
สําหรับงานพระเมรุพระสงฆ์ทีสําคัญทีเกิดขึนในเวลานีคือ ในปี
พ.ศ. ๒๔๔๓ จัดงานพระเมรุพระศพสมเด็จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์
สมเด็จพระสังฆราช (สินพระชนม์เมือปี พ.ศ. ๒๔๓๕) ซึงเป็ นพระอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เมือครังทรงเสด็จออกผนวช ซึงจัดขึนพร้ อมกับงานพระเมรุพระศพสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช (สินพระชนม์เมือปี พ.ศ. ๒๔๔๒) ซึง
เป็ นพระกรรมวาจาของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเมือครังทรงเสด็จออกผนวช
เช่นกัน งานพระเมรุในครังนีจึงนับเป็ นเหตุการณ์งานพระเมรุพระสงฆ์ทียิงใหญ่ทีสุดและเกิดขึนได้
ยากยิง๖๒ ทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชทานเพลิงทังพระอุปัชฌาย์และ
พระกรรมวาจาในพระองค์ ซึงดํารงพระอิสริ ยยศทีสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกันทัง ๒ พระองค์
(ภาพที ๑๓๘)
สันนิษฐานว่าช่างผู้เขียนภาพเหตุการณ์ตอนขบวนแห่พระบรม
ศพพระพุทธเจ้ า อาจจะได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ภาพจากเหตุการณ์งานพระเมรุทีจัด
ขึนอย่างยิงใหญ่ในกรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๕๐ ดังกล่าวข้ างต้ น ก่อนทีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ จะเขียนเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ดังปรากฏในจารึก โดยเฉพาะงานพระ
เมรุของสมเด็จพระสังฆราชทัง ๒ พระองค์ที จัดขึนพร้ อมกัน อย่างยิงใหญ่และเป็ นเหตุการณ์ ที
เกิดขึนได้ ยากยิง ซึงสอดคล้ องกับภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าในจิตรกรรมฝาผนัง
โดยสันนิษฐานว่าช่างผู้เขียนภาพอาจจะได้ รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงที ได้ ร่วมชมงาน
พระเมรุในกรุงเทพฯ จนเกิดความประทับใจต่อเหตุการณ์งานพระเมรุนัน จึงนํามาสร้ างสรรค์เป็ น
จิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติในตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า
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๖๒

ในงานพระเมรุครังนี ยังเป็ นงานออกพระเมรุเจ้ านายทีมีเกียรติยศสูงอีกหลายองค์ ได้ แก่ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ราช เจ้ าฟ้ามหาวชิ รุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จ พระเจ้ ามหัยยิกาเธอ กรมพระสุดารั ต
นราชประยูร, สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าจาตุรนรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ , สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ า
ฟ้ากรมขุนศรี ธ รรมราชธํ า รงฤทธิ และสมเด็จ พระเจ้ า ลูก เธอ เจ้ าฟ้ าศิ ราภรณ์ โ สภณ โดยพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดเกล้ าฯ ให้ ซ่อมแซมแปลงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ในพระราชวังบวร รื อ
กําแพงปราบเป็ นสนามหลวงเป็ นพระเมรุ พิมานทีตังพระศพ ปลูกพระเมรุ มณฑปต่อออกมาเป็ นทีพระราชทาน
เพลิง ปลูกสร้ างแต่พลับพลาและโรงมหรสพและสถานทีต่าง ๆ ตามแบบงานพระเมรุ ใหญ่ ในท้ องสนามหลวง ดู
ใน พระประวัติสมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ ที ๙ แห่ งกรุ งรั ตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๑๓๙-๑๔๐.

๒๖๓
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ภาพที ๑๓๘ พระเมรุ พิมานและพระเมรุมณฑปภายในเขตวัดบวรสถานสุทธาวาส เมือปี พ.ศ.
๒๔๔๓
ทีมา: พระประวัติส มเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺส เทโว) สมเด็จพระสั งฆราช
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ ที ๙ แห่ งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,
จัดพิมพ์ประกาศเกียรติคณ
ุ ในโอกาสวาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวันประสูติ วันพุธที ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ (กรุงเทพฯ: วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๕๖), ๑๔๒.
๒.๒.๒.๓ ข้ อสันนิษฐานแรงบันดาลใจในการเขียนภาพเหตุการณ์
ตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช จากการศึกษาพบว่า การเขียน
ภาพเหตุก ารณ์ ตอนงานถวายพระเพลิง พระบรมศพและงานมหรสพสมโภช ปรากฏในงาน
จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีบางแห่งทีเขียนขึนในช่วงรัชกาลที ๓-๕ ทังในกรุงเทพฯ และใน
หัวเมืองสําคัญ ซึงส่วนใหญ่เป็ นงานฝี มือช่างหลวง ตัวอย่างได้ แก่ ทีพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติฯ
ที พระอุโ บสถวัด อรุ ณ ราชวรารามฯ ในกรุ ง เทพฯ ที อุ โ บสถวั ด ประดู่ ท รงธรรม จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และทีพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสฯ จังหวัดสงขลา เป็ นต้ น
ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าว มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันคือ
เป็ นภาพแสดงบรรยากาศของงานพระเมรุ ทีมี พระโกศหรื อพระหีบศพประดิษฐานอยู่ในมณฑป
หรื อปราสาท มีมหรสพสมโภช ตัวอย่างเช่น โขน ละคร (ละครใน ละครนอก) หุ่น (หุ่นหลวง หุ่น

๒๖๔
กระบอก) เป็ นต้ น และการละเล่นต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หกสูง นอนหอก นอนดาบ ไต่ลวด เป็ นต้ น มี
ชาวบ้ านชาวเมือ งเป็ นจํ า นวนมากมาร่ ว มชมมหรสพสมโภชและการละเล่น ดัง กล่า วอย่ า ง
สนุกสนานครืนเครง ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสฯ จังหวัดสงขลา (ภาพที
๑๓๙) เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ภาพเหตุการณ์ดงั กล่าวในตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังแหล่งต่าง ๆ ก็มกั จะ
มีรายละเอียดบางประการแตกต่างกันไป
ลักษณะภาพเหตุการณ์ ตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และงานมหรสพสมโภชทีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีดงั กล่าว มีความคล้ าย
กับภาพเหตุการณ์ในตอนเดียวกันที อุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ โดยเฉพาะในเรื องการเป็ นภาพแสดง
บรรยากาศของงานพระเมรุ ทีมีมหรสพสมโภชและการละเล่นต่าง ๆ มีชาวบ้ านชาวเมืองจํานวน
มากมาร่วมชมมหรสพสมโภชและการละเล่นอย่างสนุกสนาน จึงสัน นิษฐานว่าช่างผู้เขียนภาพ
เหตุการณ์ตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช จะได้ รับแรงบันดาลใจใน
การเขียนภาพดังกล่าวจากงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี รวมทังอาจจะได้ รับแรงบันดาล
ใจเช่นเดียวกับการสร้ างสรรค์ภาพขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้ าดังได้ กล่าวไปแล้ ว
อนึง เป็ นทีน่าสนใจด้ วยว่าปรากฏการเขียนภาพมหรสพหนัง
ใหญ่เป็ นฉากเด่นของภาพมหรสพสมโภช ซึงน่าจะมีความเกียวข้ องกับหนังใหญ่ทีวัดขนอน ซึงเป็ น
มหรสพในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งทีมีชือเสียงมากในช่วงเวลานัน ดังจะได้ กล่าวต่อไป
จากการศึกษาทังสองประเด็นข้ างต้ น การทีช่างเขียนเขียนภาพ
ขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้ า กับภาพงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช
เป็ นภาพพุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า เป็ นฉากใหญ่เกือบเต็มพืนทีผนังด้ านข้ าง
ของอุโบสถนัน สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้เขียนภาพพุทธประวัติตอนดังกล่าวจะได้ รับแรง
บันดาลใจจากเหตุก ารณ์งานพระเมรุที จัดขึนอย่างยิงใหญ่ หลายครังในกรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ.
๒๔๐๐-๒๔๕๐ ซึงเป็ นช่วงก่อนทีภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ จะเขียนเสร็จ (ในปี
พ.ศ. ๒๔๕๐ ดังปรากฏในจารึก) โดยเฉพาะงานพระเมรุของสมเด็จพระสังฆราช ๒ พระองค์ทีจัด
ขึนพร้ อมกันอย่างยิงใหญ่ และเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้ ย ากยิง โดยช่างผู้เ ขียนภาพเองอาจจะ
ได้ รับแรงบัน ดาลใจดังกล่าวจากประสบการณ์ ตรงทีได้ ร่วมชมงานพระเมรุ ในกรุงเทพฯ จนเกิ ด
ความประทับใจจึงนํ ามาสร้ างสรรค์และถ่ายทอดเป็ นจิ ตรกรรมฝาผนังภาพพุท ธประวัติใ นตอน
ดังกล่าวทีช่างผู้เขียนภาพเห็นว่ามีความสอดคล้ องกับเนือหากัน
หากเป็ นเช่นนันจริ ง จะสะท้ อนให้ เห็นว่าช่างผู้เขียนภาพพุทธ
ประวัติตอนดังกล่าวมีแนวความคิดในเรืองการบันทึกเหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึนในสังคมลงในภาพ
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๒๖๕
จิตรกรรมฝาผนังทีตนเขียน ซึง ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ วิเคราะห์วา่ เป็ นแนวความคิดที มีมาก่อนแล้ ว
ในกรุงเทพฯ ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถวัดกัลยาณมิตรฯ ปรากฏเป็ นภาพบันทึกนักโทษ ๒ คน พาย
เรือขอเรียไรจากผู้ทีพายเรือผ่านมา สอดคล้ องกับเหตุการณ์ทีได้ รับการบันทึกไว้ ในเอกสารรายงาน
ของร้ อยเอกเฮนรี เบอร์นี๖๓ โดยแนวความคิดนีน่าจะเป็ นทีนิยมแพร่หลายในงานจิตรกรรมฝาผนัง
พืนบ้ านนอกเมืองหลวงด้ วย เช่นทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ ดงั กล่าว
ประกอบกับ ชาวมอญมีคติความเชือเรื องประเพณีการจัดงาน
ศพ โดยจะให้ ความสําคัญกับการจัดงานศพเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะงานศพของพระสงฆ์ทีมีศีลา
จารวัตรงดงามเป็ นทีนับถืออย่างกว้ างขวาง ดังนัน การทีช่างเขียนเขียนภาพขบวนแห่พระบรมศพ
พระพุท ธเจ้ า กับ ภาพงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช เป็ นฉากใหญ่ใ น
อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ ซึงเป็ นเรื องทีแสดงถึงประเพณีงานศพนัน น่าจะมีเหตุปัจจัยทีเกียวข้ องกับ
คติความเชือเรืองประเพณีเรืองการจัดงานศพของชาวมอญทียังมีความเข้ มข้ นสูงอยู่ในพืนทีนี ด้ วย
ก็เป็ นได้ ดังจะได้ กล่าวต่อไป
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ภาพที ๑๓๙ ภาพมหรสพสมโภชและการละเล่น ในงานพระบรมศพพระพุท ธเจ้ า ทีจิ ตรกรรม
ฝาผนังพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสฯ จังหวัดสงขลา
ทีมา: ศิลป์ชัย ชินประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส, ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, ๒๕๒๖).
๖๓

สันติ เล็กสุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม, ๑๗๔.

๒๖๖
๓. ความหมายทางประติมานวิทยาของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญใน
ภาคกลางประเทศไทย
การศึกษาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชน
ชาวมอญในหัวข้ อนี จะกล่าวถึง ๒ ประเด็นใหญ่ คือ ความหมายทางประติมานวิทยาของภาพพระ
อดีตพุทธเจ้ า ซึงปรากฏในทุกตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีนํามาศึกษา และความหมายทางประติ
มานวิทยาของภาพพุทธประวัติ โดยจะขอศึก ษาทีภาพพุทธประวัติใ นพื นทีอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธาราม และภาพพุทธประวัติทีเป็ นลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์
๓.๑ พระอดีตพุทธเจ้ า
๓.๑.๑ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ า ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
จากตัวอย่างจิ ตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงพุท ธ
ศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกั ษณะโดยรวมคล้ ายคลึงกัน คือเป็ นภาพพระพุทธเจ้ าประทับนังขัดสมาธิ
ราบ แสดงปางมารวิชยั บนบัลลังก์ฐานสิงห์ มีพระสาวกนังประคองอัญชลีอยู่ด้านซ้ ายและขวา มี
ตาลปั ตรหรื อฉัตรคันระหว่างพระอดีตพุท ธเจ้ าและพระสาวกแต่ละชุด ตัวอย่างเช่น จิ ตรกรรม
ฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม เป็ นต้ น สําหรับตัวอย่างบางแห่งเขียนเพิมซุ้มเรื อนแก้ ว และเหนือซุ้ม
เรือนแก้ วมีพ่มุ ไม้ ตรัสรู้ประจําพระอดีตพุทธเจ้ า ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดชมภูเวก
เป็ นต้ น และตัวอย่างบางแห่งไม่เขียนภาพพระสาวกด้ านข้ าง ตัวอย่างได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดดอนกระเบือง
อนึง ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าดังกล่าวน่าจะเขียนขึนโดยได้ รับแรงบันดาลใจ
จากเนือหาในคัมภีร์เนืองในพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท ทังในชันพระไตรปิ ฎกและในชันอรรถกถาไม่
มากก็น้อย สังเกตได้ จากจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าทีเขียนมีความสอดคล้ องกับทีปรากฏในเนือหา
คัมภีร์ ดังจะได้ วิเคราะห์ตอ่ ไป
จากการศึกษาเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าจากคัมภีร์ทงในชั
ั นพระไตรปิ ฎกและ
ในชันอรรถกถา พบว่า กล่าวถึงเรื องราวของพระอดีตพุทธเจ้ าในลักษณะคล้ ายกัน ประกอบด้ วย
พุท ธประวัติ และพระจริ ย วัต ร ตังแต่ป ระสูติ จ นกระทังเสด็จ ดับ ขัน ธ์ ป ริ นิ พ พาน โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ในตอนสําคัญได้ แก่ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ตอนบรรพชา ตอนตังความเพียร
ตอนตรัสรู้ ตอนประกาศพระธรรมจักร รวมถึงชือพระบิดามารดา พระมเหสี บุตร พระอัครสาวก
และต้ นไม้ ตรัสรู้ประจําพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์
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๒๖๗
เมือพิจ ารณารู ปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้ าเปรี ยบเทียบกับเนือหาเรื อง
พระอดีตพุทธเจ้ าในคัมภีร์ดงั กล่าว พบว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าเหล่านันน่าจะมีความหมายทาง
ประติมานวิทยาดังนีคือ
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ า เป็ นภาพพระพุทธเจ้ าประทับนังบนบัลลังก์ แสดง
ปางมารวิชัย ภายใต้ ซ้ ุมเรื อนแก้ ว เหนือซุ้มเรื อนแก้ วมีภาพพุ่มไม้ ภาพนี น่าจะหมายถึงพระอดีต
พุทธเจ้ า ในเหตุการณ์ตอนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ ต้นไม้ ตรัสรู้ สันนิษฐานว่าการที
ช่างเขียนตังแต่สมัยโบราณออกแบบเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าลักษณะดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความมุง่ หมายของช่างเขียนทีต้ องการสือให้ เข้ าใจถึงเหตุการณ์ตอนตรัสรู้ของพระอดีตพุทธเจ้ าแต่
ละพระองค์ ซึงเป็ นเหตุการณ์ทีสําคัญมากทีสุดทีแสดงว่าพระพุทธเจ้ าได้ อบุ ตั ิขนแล้
ึ วในโลก
เป็ นทีน่าสังเกตว่า ในตัวอย่างบางแห่งโดยเฉพาะในพืนทีอําเภอปากเกร็ด
ได้ แก่ ทีอุโบสถและวิหารวัดชมภูเวก ทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง มีการเขียนภาพพุ่มไม้ เหนือภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ า สันนิษฐานว่าภาพพุ่มไม้ ดงั กล่าวน่าจะหมายถึงต้ นไม้ ตรัสรู้ประจําพระอดีตพุทธ
เจ้ า พระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละองค์จะตรัสรู้ได้ ต้นไม้ แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ไม้ แคฝอยเป็ นไม้ ตรัสรู้
ของพระวิปัสสี ไม้ ก่มุ บกเป็ นไม้ ตรัสรู้ของพระสิขี ไม้ มะเดือเป็ นไม้ ตรัสรู้ของพระโกนาคมะ เป็ นต้ น
อย่ างไรก็ดี การที ช่างเขีย นไม่ได้ เ ขีย นภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าหรื อภาพ
ต้ น ไม้ ตรัส รู้ ประจํ า พระอดีต พุท ธเจ้ าแต่ละองค์ ใ ห้ ดูแตกต่างกัน ทังที เนื อหาในคัมภี ร์ก ล่าวไว้
แตกต่างกัน อีก ทังไม่มีก ารจารึ กระบุชือพระอดีตพุท ธเจ้ าแต่ละองค์ แสดงให้ เ ห็น ว่าช่างเขีย น
ต้ องการมุง่ เน้ นให้ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีเขียนขึนเป็ นเพียงภาพในเชิงเป็ นสัญลักษณ์ ทีแสดงถึง
คติความเชื อเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าโดยภาพรวมเท่านัน ไม่ได้ ม่งุ เน้ นให้ เ ข้ าใจรายละเอีย ดของ
เรืองราวของพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละองค์ อันสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่เคร่งครัดในการนับถือคติ
ความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าทีมีเนือหาเกียวโยงกับคัมภีร์
ภาพพระอัครสาวก ปรากฏด้ านข้ างทังสองของภาพพระอดีตพุทธเจ้ า เป็ น
ภาพพระสาวกนังประคองอัญชลีมาทางพระอดีตพุทธเจ้ า ภาพนีน่าจะหมายถึงพระอัครสาวกซ้ าย
ขวาของพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ ซึงพระอดีตพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์ก็จะมีพระอัครสาวกใน
ชือแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น พระขัณฑะและพระติสสะเป็ นพระอัครสาวกของพระอดีตพุทธเจ้ า
วิปัสสี พระโสนะและพระอุตตระเป็ นพระอัครสาวกของพระอดีตพุทธเจ้ าเวสสภู พระติสสะและพระ
ภารทวาระเป็ นพระอัครสาวกของพระอดีตพุทธเจ้ ากัสสปะ เป็ นต้ น
การทีช่างเขียนเขียนภาพพระอัครสาวกซ้ ายขวาร่วมกับภาพพระอดีตพุทธ
เจ้ า แสดงให้ เห็นว่าช่างเขียนให้ ความสําคัญกับพระอัครสาวกเป็ นอย่างมาก อาจเนืองจากพระอัคร
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๒๖๘
สาวกมีบทบาทสําคัญมากในการเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ อนึง ในด้ านเทคนิค
การเขียนภาพพระอัครสาวกทีมีขนาดเล็กในตําแหน่งซ้ ายและขวาของพระอดีตพุทธเจ้ า ยังช่วยทํา
ให้ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีมีขนาดใหญ่และอยู่ตรงกลางมีความโดดเด่นมากขึนกว่าการเขียนภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ าเพียงอย่างเดียว
ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ า มีความ
หมายถึงพระอดีตพุทธเจ้ าในเชิงสัญลักษณ์ เป็ นภาพเชิงสัญลักษณ์เนืองในพุทธศาสนาอีกภาพ
หนึงทีได้ รับการสืบทอดมาแต่โบราณ ทีมุ่งเน้ นทําหน้ าทีสังสอนธรรมให้ มีความมุ่งหวังสําเร็จพระ
สัมมาสัมโพธิญาณเช่นเดียวกับพระพุทธองค์เป็ นสําคัญ ซึงผู้ดภู าพนีต้ องมีความรู้ความเข้ าใจใน
เรืองราวของพระอดีตพุทธเจ้ าในคัมภีร์เป็ นอย่างดีถึงจะเข้ าใจได้
ข้ อสังเกตประการหนึงทีน่าสนใจคือ มักจะนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธ
เจ้ าภายในพระอุโบสถ โดยไม่ปรากฏว่านิยมเขียนบนศาลาการเปรี ยญ สันนิษฐานว่าในอดีตนัน
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าน่าจะเขียนไว้ เฉพาะสําหรับพระสงฆ์เ ป็ นสําคัญ โดยอาจมองว่าเรื องพระ
อดีตพุทธเจ้ าเป็ นเรืองเฉพาะสําหรับสังสอนพระสงฆ์โดยตรงก็เป็ นได้
๓.๑.๒ พระอดี ตพุทธเจ้ า จากจํา นวนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า ทีปรากฏใน
จิตรกรรมฝาผนัง จากการศึกษาตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย พบว่า เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในจํานวนแตกต่างกันคือ นิยมเขียนด้ วยจํานวนที
เกียวข้ องกับจํานวน ๗, ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ องค์ ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถวัดชมภูเวกเขียนด้ านละ ๗
องค์ (รวมสองด้ าน ๑๔ องค์) ๖๔ ทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ เขียนทังหมดจํานวน ๒๔ องค์ (ด้ านละ
๑๒ องค์) ทีอุโบสถวัดคงคารามเขียนด้ านละ ๒๗ องค์ (รวมสองด้ าน ๕๔ องค์) ทีอุโบสถวัดเกาะ
พญาเจ่งเขียนทังหมดจํานวน ๒๘ องค์ (ด้ านละ ๑๔ องค์) ทีวิหารวัดชมภูเวกเขียนแถวละจํานวน
๒๘ องค์ (รวมสองแถว ๕๖ องค์) สันนิษฐานว่าจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าทีปรากฏในจิตรกรรมฝา
ผนังดังกล่าว น่าจะมีความสัมพันธ์กับจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าในคัมภีร์ชันพระไตรปิ ฎกและชัน
อรรถกถาของพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาททีทังชาวมอญและชาวไทยให้ ความนับถือ
จากการตรวจสอบพบว่า เรืองพระอดีตพุทธเจ้ าปรากฏในพระไตรปิ ฎก ๒
เล่ม คือ สุตตันตปิ ฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร กับสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปาทาน
พุท ธวงศ์ รวมถึ ง ในอรรถกถาที แต่ง ขยายความพระไตรปิ ฎกทังสองเล่ม นี โดยเนื อหาใน
พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาดังกล่าวกล่าวถึงจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าแตกต่างกัน กล่าวคือ
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๖๔

สําหรับภาพพระอดีตพุทธเจ้ าขนาดใหญ่จํานวน ๒ องค์ ทีผนังด้ านหลังนัน พิจารณาจากเทคนิค
การเขียนและการใช้ สสี นั นิษฐานว่าน่าจะเขียนขึนภายหลัง จึงไม่นํามาพิจารณาในการวิเคราะห์ครังนี

๒๖๙
สุตตันตปิ ฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร พบว่า ปรากฏเรืองพระ
อดีตพุทธเจ้ าในเหตุการณ์ตอนทีพระพุทธองค์ประทับอยู่ทีพระวิหารเชตวัน นครสาวัตถี พระอดีต
พุทธเจ้ าทีพระพุทธองค์ตรัสถึงมีจํานวน ๗ องค์ ได้ แก่ พระวิปัสสีพทุ ธเจ้ า เป็ นพระพุทธเจ้ าเมือ ๙๑
กัปก่อน พระสิขีพทุ ธเจ้ า เป็ นพระพุทธเจ้ าเมือ ๓๑ กัปก่อน พระเวสสภูพุทธเจ้ า พระกกุสนั ธะพุทธ
เจ้ า พระโกนาคมนะพุทธเจ้ า พระกัสสปะพุทธเจ้ า และพระโคตมะพุทธเจ้ า เป็ นพระพุทธเจ้ าใน
ภัท รกัป ปั จ จุบัน พระอดี ต พุท ธเจ้ าเหล่านี มี พ ระพุท ธประวัติ และพระจริ ย วัต รคล้ า ยคลึง กัน
โดยเฉพาะการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ การบรรพชา การตังความเพีย ร การตรัสรู้ และการ
ประกาศพระธรรมจักร มีพระอัครสาวก ๒ องค์ มีพระพุทธอุปัฏฐาก และมีต้นไม้ ตรัสรู้ประจําพระ
อดีตพุทธเจ้ าแต่ละพระองค์๖๕
อย่างไรก็ดี ในคัมภีร์สมุ งั คลวิลาสินี ฑีฆนิกาย มหาวรรควรรณา ซึงเป็ น
คัมภีร์อรรถกถาของสุตตันตปิ ฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร พบว่า มีการกล่าวถึงพระ
อดีตพุทธเจ้ าในกัปก่อนหน้ าร่วมด้ วย เริมตังแต่พระตัณหังกรพุทธเจ้ าตามลําดับเรื อยไปจนถึงพระ
เมตเตยยะพุทธเจ้ าเป็ นองค์สดุ ท้ าย จึงปรากฏจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ า ทังหมด ๒๙ องค์๖๖ จึงอาจ
กล่าวได้ วา่ ในคัมภีร์อรรถกถา สุมงั คลวิลาสินี ฑีฆนิกาย มหาวรรควรรณา ได้ เพิมเติมรายชือพระ
อดีตพุทธเจ้ าในกัปก่อน ๆ เข้ ามา จากพระอดีตพุทธเจ้ าทีปรากฏในมหาปทานสูตรจํานวน ๗ องค์
จึงเพิมเป็ นจํานวน ๒๙ องค์๖๗
เมือศึกษาเปรี ยบเที ยบจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าในคัมภีร์ดังกล่าว กับ
จํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าในจิ ตรกรรมฝาผนัง พบว่า จิ ตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าที
อุโ บสถวัด ชมภูเ วก ซึ งเขี ย นบนผนัง ด้ า นละ ๗ องค์ น่ า จะมี ค วามสอดคล้ อ งกับ เนื อหาใน
สุตตันตปิ ฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตรดังกล่าว จึงสันนิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนังภาพ
พระอดีตพุท ธเจ้ าที อุโบสถวัดชมภูเ วก น่าจะได้ รับ แรงบัน ดาลใจไม่มากก็ น้ อยจากเนื อหาใน
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๖๕

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระสูตร และ อรรถกถา แปล ทีฆนิ กาย มหาวรรค, เล่มที ๒, ภาคที ๑ (กรุ งเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๖), ๑-๑๒. และดูใน พรสวรรค์ อัมรานนท์ , "การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง ของไทยเรื องพระอดี ต พุทธเจ้ า กับ วรรณกรรมพุท ธศาสนา," ดํ ารงวิช าการ ๗, ๑ (มกราคม-มิ ถุน ายน,
๒๕๕๑), ๓๗-๕๗.
๖๖
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระสูตร และ อรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค, เล่มที ๒, ภาคที ๑, ๗๓-๗๔.
๖๗
อนึง เป็ นทีน่าสังเกตด้ วยว่าจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ า ๒๙ องค์ ดังกล่าว สอดคล้ องกับเนือหาใน
ส่วนกัณฑ์ปกิณกะของสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปาทาน พุทธวงศ์

๒๗๐
สุตตันตปิ ฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร ซึงเป็ นคัมภีร์ชนพระไตรปิ
ั
ฎกทีเก่าแก่ทีสุดฉบับ
หนึงทีมีการกล่าวถึงเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวน ๗ องค์
หากเป็ นเช่นนันจริง อาจแสดงให้ เห็นว่าช่างผู้เขียนภาพหรื อผู้ประสงค์ให้
เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าดังกล่าว มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิ ฎกเป็ นอย่างดี จึงเขียนภาพพระ
อดีตพุทธเจ้ าตามจํานวนทีปรากฏในคัมภีร์ชนพระไตรปิ
ั
ฎก ไม่ใช่คมั ภีร์ชันอรรถกถา และแสดงให้
เห็นถึงความเคร่งครัดในแสดงออกของงานจิตรกรรมฝาผนังทีต้ องมีเนือหาสอดคล้ องกับคัมภีร์ชัน
พระไตรปิ ฎก
เป็ นทีน่าสังเกตว่า ไม่ปรากฏความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
ด้ วยจํานวน ๗ องค์ดงั กล่าว โดยตัวอย่างส่วนใหญ่จะนิยมเขียนด้ วยจํานวน ๒๔ หรื อ ๒๘ องค์ ดัง
จะได้ กล่าวต่อไป จึงนับว่าลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะเฉพาะของภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถ
วัดชมภูเวก
เหตุที ไม่นิย มเขีย นภาพพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวน ๗ องค์ สันนิษฐานว่า
อาจเนืองจากจํานวนดังกล่าวนับว่าน้ อยไป ไม่สอดคล้ องกับแนวคิดในการเขียนภาพจิ ตรกรรมฝา
ผนัง ทีมุ่งเน้ นให้ เกิดความน่าสนใจและความพิสดารเป็ นสําคัญ ประกอบกับในพระไตรปิ ฎกอีก
ส่วนหนึง (สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปาทาน พุทธวงศ์) มีการกล่าวถึงพระอดีตพุทธเจ้ าในจํานวน
ทีมากกว่า จึงนิยมเลือกจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าทีมากกว่ามานําเสนอในงานจิตรกรรมฝาผนัง
อนึง เป็ นทีน่าสังเกตว่าการทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดชมภูเวกมีการ
ออกแบบให้ เขียนภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าจํ านวน ๗ องค์บนผนังทังสองด้ าน ซึงนับรวมแล้ วจะมี
จํานวนถึง ๑๔ องค์ อันเกินไปจากจํานวนทีปรากฏในพระไตรปิ ฎกนัน อาจเพือให้ ภาพพระอดีต
พุทธเจ้ าดังกล่าวดูพิสดารน่าสนใจมากขึนตามแนวคิดดังกล่าวก็เป็ นได้
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปาทาน พุทธวงศ์ พบว่า ปรากฏเรืองพระอดีต
พุท ธเจ้ าในเหตุก ารณ์ ห ลังพระพุท ธองค์ท รงรั ต นจงกลมปาฏิ ห าริ ย์ พระองค์ ท รงตรัส เล่ า ถึ ง
เหตุก ารณ์ ใ นอดีต เมื อ ๔ อสงไขยแสนกัป ที พระองค์ ยัง เป็ นพระโพธิ สัต ว์เ สวยพระชาติเ ป็ น
พราหมณ์ชือสุเมธ ได้ บําเพ็ญเพี ยรต่อพระทีปังกรพุทธเจ้ าและพระสาวกผู้ติดตาม จนได้ รับการ
พยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้ าว่าจะได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคตข้ างหน้ า เนือหายังกล่าวถึง
เรื องต่าง ๆ ของพระทีปังกรพุทธเจ้ าและพระโพธิสตั ว์ โดยเฉพาะพระนาม พระชาติ พระนคร ต้ นไม้
ตรัสรู้ การประกาศพระธรรมจักร พระอัครสาวก พุทธอุปัฏฐาก ขนาดพระพุทธสรี ระ บารมีของพระ
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๒๗๑
โพธิ สัต ว์ การพยากรณ์ การตังความปรารถนาของพระโพธิ สัตว์ พระชนมายุ และการเสด็จ
ปรินิพพาน เป็ นต้ น๖๘
จากนันได้ ตรัสเล่าถึงพระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติต่าง ๆ ในสมัยพระอดีต
พุทธเจ้ าองค์ตอ่ ๆ มาตามลําดับ โดยได้ บําเพ็ญเพียรต่อพระอดีตพุทธเจ้ าและได้ รับการพยากรณ์
จากพระอดีตพุทธเจ้ าองค์นนั ๆ ว่าจะได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคต ตัวอย่างเช่น ในสมัยพระโกณ
ฑัญญพุท ธเจ้ า พระโพธิ สัตว์เสวยพระชาติเป็ นกษัตริ ย์ นามว่า วิชิ ตาวี ได้ ทรงเลียงพระขีณาสพ
จํานวนแสนโกฏิ พร้ อมด้ วยพระโกณฑัญ ญพุท ธเจ้ า พระโกณฑัญญพุท ธเจ้ าทรงพยากรณ์ ว่า
กษัตริย์วิชิตาวีจะได้ เป็ นพุทธเจ้ าในอนาคต พร้ อมทังกล่าวถึงเรื องต่าง ๆ ของพระโกณฑัญญพุทธ
เจ้ าและพระโพธิสตั ว์๖๙ เป็ นต้ น
จํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าทังหมดทีปรากฏในสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย
อปาทาน พุทธวงศ์ คือ ๒๕ องค์ได้ แก่ พระทีปังกรพุทธเจ้ า พระโกณฑัญญพุทธเจ้ า พระมังคลพุทธ
เจ้ า พระสุมนพุทธเจ้ า พระเรวตพุทธเจ้ า พระโสภิตพุทธเจ้ า พระอโนมทัสสีพุทธเจ้ า พระปทุมพุทธ
เจ้ า พระนารทพุทธเจ้ า พระปทุมตุ ตรพุทธเจ้ า พระสุเมธพุทธเจ้ า พระสุชาตะพุทธเจ้ า พระปิ ยทัสสี
พุทธเจ้ า พระอัตถทัสสีพทุ ธเจ้ า พระธัมมทัสสีพทุ ธเจ้ า พระสิทธัตถพุทธเจ้ า พระติสสพุทธเจ้ า พระ
ปุสสพุทธเจ้ า พระวิปัสสีพุทธเจ้ า พระสิขีพุทธเจ้ า พระเวสสภูพุทธเจ้ า พระกกุสนั ธพุทธเจ้ า พระ
โกณาคมนพุทธเจ้ า พระกัสสปพุทธเจ้ า และพระโคตมพุทธเจ้ า โดยหากไม่นบั รวมพระโคตมะพุทธ
เจ้ า ซึงเป็ นพระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบนั จะมีพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวน ๒๔ องค์
สําหรับ ในคัมภีร์มธุรัตวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิก าย พุท ธวงศ์ ซึงเป็ น
คัมภีร์ชนอรรถกถาของสุ
ั
ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปาทาน พุทธวงศ์ ได้ กล่าวขยายความถึงเรื อง
พระอดีตพุทธเจ้ าทังหมดจํานวน ๒๕ องค์๗๐ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ในตอนท้ ายของการพรรณนา
วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้ า ปรากฏการกล่าวถึงพระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ทีเสด็จอุบัติแล้ วตังแต่ต้นกัป
จึงอธิบายเพิมเติมเล็กน้ อยว่า ในกัปทีพระทีปังกรพุทธเจ้ าอุบัตินัน มีพระพุทธเจ้ าอุบัติขึนก่อน ๓
องค์ ได้ แก่ พระตัณหังกรพุทธเจ้ า พระเมธังกรพุทธเจ้ า และพระสรณังกรพุทธเจ้ า พร้ อมทังอธิบาย
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๖๘

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระสูตร และ อรรถกถา แปล ขุท ทกนิ กาย พุทธวงศ์ , เล่ม ๙, ภาค ๒ (กรุ งเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๗), ๒๕๕-๒๘๒.
๖๙
เรืองเดียวกัน, ๓๐๖-๓๑๑.
๗๐
ตัว อย่ างเช่ น เรื องพรรณนาวงศ์ พระกัสสปพุท ธเจ้ า ที ๒๔ เป็ นต้ น ดูใ น มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสูตร และ อรรถกถา แปล ขุ
ททกนิกาย พุทธวงศ์ , เล่ม ๙, ภาค ๒, ๖๗๔-๖๘๖.

๒๗๒
ด้ วยว่าพระพุท ธเจ้ าทัง ๓ องค์นีไม่ได้ พยากรณ์พระโพธิสัตว์๗๑ ทําให้ มีพระอดีตพุทธเจ้ าปรากฏ
ทังหมดจํานวน ๒๘ องค์๗๒ (โดยไม่มีการกล่าวถึงพระเมตไตรยพุทธเจ้ า)
จึงอาจกล่าวได้ ว่า คัมภีร์มธุรัตวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุท ธวงศ์
กล่าวถึงพระอดีตพุทธเจ้ า ๒ จํานวนคือ จํานวน ๒๕ องค์ (มุ่งเน้ นขยายความจากสุตตันตปิ ฎก ขุ
ททกนิ ก าย อปาทาน พุท ธวงศ์ ) กับ จํ านวนทังหมด ๒๘ องค์ (ปรากฏเนื อหาเพี ย งเล็ก น้ อยที
กล่าวถึงพระพุทธเจ้ า ๓ องค์ในกัปเดียวกับพระทีปังกรพุทธเจ้ า) ซึงหากทังสองจํานวนไม่นับรวม
พระโคตมะพุทธเจ้ าทีเป็ นพระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบัน จะมีพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวน ๒๔ องค์ และ
๒๗ องค์ ตามลําดับ
เมือศึกษาเปรี ย บเที ย บจํ านวนพระอดีตพุท ธเจ้ าในคัมภีร์ดังกล่าว กับ
จํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าในจิตรกรรมฝาผนัง พบว่าตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์ ทีเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวน ๒๔ องค์ (ผนังด้ านละ ๑๒ องค์) น่าจะมีความสอดคล้ อง
กับเนือหาในคัมภีร์ชนพระไตรปิ
ั
ฎก (สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปาทาน พุทธวงศ์) และคัมภีร์ชัน
อรรถกถา (คัมภีร์มธุรัตวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์) ดังกล่าว
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์
จะได้ รับแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยจากคัมภีร์ทงสองคื
ั
อ คัมภีร์สตุ ตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปาทาน
พุทธวงศ์ และ/หรือ คัมภีร์มธุรัตวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ซึงหากเป็ นเช่นนันจริง อาจ
แสดงให้ เห็นว่าช่างผู้เขียนภาพหรื อผู้ประสงค์ให้ เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์ มีความรู้ในพระไตรปิ ฎกและอรรถกถาเป็ นอย่างดี
ทังนี จากการศึก ษาเปรี ย บเที ย บยังพบว่าตัวอย่างจิ ตรกรรมฝาผนั งที
อุโบสถวัดคงคาราม ซึงเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าบนผนังด้ านละจํานวน ๒๗ องค์ (รวมทังสอง
ด้ าน ๕๔ องค์) ตัวอย่างทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง ซึงเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวนทังหมด
๒๘ องค์ (ผนังด้ านละ ๑๔ องค์) และตัวอย่างทีวิหารวัดชมภูเวก ซึงเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าใน
แถวแนวนอนรอบวิหารแถวละจํานวน ๒๘ องค์ (รวมสองแถว ๕๖ องค์) มีจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ า
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เรืองเดียวกัน, ๓๐๔-๓๐๕.
๗๒
การเพิมเติมชือพระพุทธเจ้ า ในกัปของพระทีปั งกรพุทธเจ้ าดังกล่าว คล้ ายคลึงกับที ปรากฏใน
กัญฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้ า ซึงเป็ นส่วนต่อท้ ายในพระไตรปิ ฎก สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปาทาน (โดยต่อ
จากวงศ์ พระโคดมพุทธเจ้ าที ๒๕) ทีบรรยายถึงกัปต่าง ๆ ทีมีพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ โดยได้ กล่าวเพิมเติมจากตอน
ก่อนว่า ในกัปทีพระทีปังกรพุทธเจ้ าอุบตั ิ ยังมีพระพุทธเจ้ าก่อนหน้ าอีก ๓ องค์ คือ พระตันหังกรพุทธเจ้ า พระเม
ธั ง กรพุท ธเจ้ า และพระสรณัง กรพุท ธเจ้ า กับ ในกัป ปั จจุบัน ยัง มี พ ระเมตไตรยพุท ธเจ้ า อี ก องค์ ห นึง ทํ า ให้ มี
พระพุทธเจ้ าปรากฏทังหมดในกัณฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้ านี จํานวน ๒๙ องค์

๒๗๓
ทีสอดคล้ องกับเนือหาในคัมภีร์มธุรัตวิลาสินี ทีได้ แสดงจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าไว้ ๒๕, ๒๗ และ
๒๘ องค์
ดังนัน จึงสัน นิ ษฐานว่าภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดคงคาราม ที
อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง และทีวิหารวัดชมภูเวก จะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเนือหาในคัมภีร์มธุ
รัตวิลาสินี ซึงเป็ นคัมภีร์ชนอรรถกถา
ั
จากการศึกษาในประเด็นนี จึงอาจกล่าวได้ ว่าจํานวนพระอดีตพุทธเจ้ าที
ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีนิยมเขียนด้ วย
จํ า นวนที เกี ยวข้ อ งกับ จํ า นวน ๗, ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ องค์ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ เนื อหาใน
พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา อันแสดงให้ เห็นว่าช่างผู้เขียนภาพหรือผู้ประสงค์ให้ เขียนภาพพระอดีต
พุท ธเจ้ าในวัดของชุม ชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย น่ าจะมีค วามรู้ ความเข้ าใจใน
พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาเป็ นอย่างดี
ต่อประเด็นนี เป็ นที น่าสังเกตว่าความนิ ยมเขียนภาพพระอดีตพุท ธเจ้ า
ด้ วยจํ านวนดังกล่าว ทีปรากฏในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ยังมีความ
คล้ ายคลึงกับความนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที ๒๒-๒๓ ตัวอย่างได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทีเขียน
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าจํานวน ๒๔ องค์ในแนวแนวนอนแถวบนของผนังด้ านข้ างทังสองและผนัง
สกัดหลัง และทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
จํานวน ๒๘ องค์๗๓
สันนิษฐานว่านอกเหนือจากความรู้ความเข้ าใจในพระไตรปิ ฎกและอรรถ
กถาเป็ นอย่างดี จนนํามาสู่การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าด้ วยจํานวนทีสอดคล้ องกับเนือหาใน
คัมภีร์ดงั กล่าวแล้ ว แรงบันดาลใจอีกประการหนึงทีนําไปสู่การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าด้ วย
จํานวนดังกล่าว อาจจะมาจากภาพพระพุทธเจ้ าในจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีทีปรากฏอยู่
ก่อนหน้ าด้ วยก็เป็ นได้ โดยเฉพาะตัวอย่างในพื นทีอําเภอปากเกร็ดทีมีรูปแบบพระอดีตพุทธเจ้ า
คล้ ายคลึงกัน ตัวอย่างได้ แก่ ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีวิหารวัดชมภูเวกทีเขียนแถวละจํานวน ๒๘
องค์ และภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าที อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งที เขีย นทั งหมดจํ านวน ๒๘ องค์ ซึง
สอดคล้ องกับจํานวนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดปราสาททีเขียนจํานวน ๒๘ องค์เช่นกัน
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กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที ๐๐๑, เล่ม ๓ จิตรกรรมสมัยอยุธยา, ๙๑.

๒๗๔
๓.๒ พุทธประวัติ
๓.๒.๑ พุทธประวัติ ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า ตัวอย่างในอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธารามทังหมดมีความนิยมเขียนภาพพุทธประวัติ ตัวอย่างได้ แก่ ทีอุโบสถวัดคงคาราม ที
อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ และทีอุโบสถวัดดอนกระเบือง ส่วนในพืนทีอําเภอปากเกร็ดถึงแม้ จะพบการ
เขียนภาพพุทธประวัติทีวิหารวัดชมภูเวก แต่ก็พบว่าภาพเหล่านันชํารุดลบเลือนอย่างมากแล้ ว ใน
การศึกษาครังนีจึงขอพิจารณาภาพพุทธประวัติจากตัวอย่างในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
ว่าน่าจะได้ รับแรงบันดาลในด้ านเนือหามาจากแหล่งใด
พุท ธประวัติ หมายถึง ประวัติของพระพุท ธเจ้ า ๗๔ จากการตรวจสอบ
พบว่า เรืองพุทธประวัติปรากฏในพระไตรปิ ฎกลักษณะกระจัดกระจายเป็ นตอน ๆ ไม่ต่อเนืองกัน
ตัวอย่างเช่น ในพระวินยั ปิ ฎก มหาวรรค ในพระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปริ นิพพาน
สูตร ในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปทาน เป็ นต้ น รวมถึงในอรรถกถาทีแต่งขยายพระไตรปิ ฎก
ตอนนัน ๆ ตัวอย่างเช่น ในสุมงั คลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค ในชาตกัฏฐกถา อรรถ
กถาขุททกนิกาย ชาดก ในวิสทุ ธิชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน เป็ นต้ น
คัมภีร์ทีนําเสนอเรืองพุทธประวัติโดยเฉพาะ ปรากฏชัดเจนในลังกาช่วง
พุทธศตวรรษที ๑๘-๑๙ โดยแต่งเป็ นวรรณกรรมบาลีทีแสดงพุทธประวัติตามลําดับ เหตุก ารณ์
ตังแต่พระโพธิ สัตว์ ท รงบํ า เพ็ ญ บารมีใ นสมัย พระอดี ต พุท ธเจ้ า องค์ ก่อ น ๆ จนถึ งปริ นิ พพาน
ตัวอย่างเช่น คัมภีร์ชินาลังการ คัมภีร์โสทัตตกีมหานิทาน เป็ นต้ น อาจเนืองด้ วยวรรณกรรมกลุ่มนี
นําเสนอเรืองพุทธประวัติอย่างต่อเนืองเป็ นเรื องราวจึงทําให้ เป็ นทีนิยมแพร่หลาย และให้ อิทธิพล
กับคัมภีร์พทุ ธประวัติทีแต่งขึนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเวลาต่อมา ตัวอย่างได้ แก่ คัมภีร์สมั
ภารวิบาก คัมภีรสัมปิ ณฑิตมหานิทาน คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา และคัมภีร์ชินมหานิทาน๗๕ สําหรับ
คัมภีร์พทุ ธประวัติทีปรากฏความนิยมอย่างแพร่หลายในไทยและพม่าในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๒
ลงมานันคื อ คัมภีร์ ป ฐมสมโพธิ ก ถา ซึ งสัน นิ ษ ฐานว่า น่าจะแต่งขึนในล้ า นนาช่วงปลายพุท ธ
ศตวรรษที ๒๑-ต้ นพุทธศตวรรษที ๒๒๗๖
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พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศั พ ท์
(กรุงเทพฯ: พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๖), ๒๗๑.
๗๕
สุภาพรรณ ณ บางช้ าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิ ฎกทีแต่ งในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), ๑๓๑-๑๓๔.
๗๖
เรืองเดียวกัน, ๑๕๗-๑๗๒, ๒๐๖.

๒๗๕
เมือศึก ษาภาพพุทธประวัติจากตัวอย่างทังหมดในอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธาราม พบว่า มีลกั ษณะโครงเรื องพุทธประวัติคล้ ายคลึงกัน คือเขียนเรี ย งตามลําดับ
เหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตังแต่ตอนประสูติ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ตอนลอยถาดเสียง
บารมี ตอนตรัสรู้ ตอนเสวยวิมตุ ิสขุ ตอนมหาปรินิพพาน จนถึงตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
เมือตรวจสอบลักษณะโครงเรื องพุทธประวัติของตัวอย่างดังกล่าว กับ
เนือหาในพระไตรปิ ฎก อรรถกถา และคัมภีร์พทุ ธประวัติ พบว่า ลักษณะโครงเรื องพุทธประวัติของ
ตัวอย่างมีความสอดคล้ องกับวรรณกรรมพุทธประวัติ ทีเป็ นเรื องราวต่อเนืองตังแต่ประสูติจนถึง
ปรินิพพาน มากกว่าพระไตรปิ ฎกหรืออรรถกถาทีปรากฏพุทธประวัตเิ ป็ นตอน ๆ กระจัดกระจายไม่
ต่อเนืองกัน ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าภาพพุทธประวัติของตัวอย่างในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพ
ธารามน่าจะได้ แรงบันดาลใจด้ านเนือหามาจากวรรณกรรมพุทธประวัติมากกว่าพระไตรปิ ฎกหรื อ
อรรถกถา
อย่างไรก็ดี ได้ กล่าวมาแล้ วว่าคัมภีร์ป ฐมสมโพธิ ก ถาเป็ นที นิ ย มอย่าง
แพร่หลายในประเทศไทยและเมียนมา ในประเทศไทยยังได้ มีการเรี ยบเรี ยงคัมภีร์ปฐมสมโพธิขึน
ใหม่อีก ฉบับ หนึง โดยสมเด็จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิ ตชิ โนรส เมือปี พ.ศ. ๒๓๘๘
นับเป็ นฉบับ ทีมีเ นือหาละเอียดครบถ้ วนและมีความพิสดาร เป็ นที นิยมแพร่หลายอย่างมากใน
ประเทศไทย๗๗ อนึง จากการตรวจสอบยังได้ พบคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับทีจารบนใบลานด้ วย
อักษรมอญภาษาบาลีหลายฉบับในวัดของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย๗๘ รวมถึงทีวัดคงคา
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๗๗

คัม ภี ร์พระปฐมสมโพธิ กถาฉบับนี ลักษณะส่ว นใหญ่ ยังคงรั ก ษาการนํ าเสนอของคัมภี ร์ป ฐม
สมโพธิ กถาฉบับล้ านนาไว้ ส่วนทีนํา มาเพิมเติม ใหม่หลายตอนทรงนํามาจากคัมภี ร์ชิ นมหานิทาน รวมทังอาจ
นํ า มาจากคั ม ภี ร์พุท ธานุป ริ วัต ต์ ด้ ว ย ดูใ น สุภ าพรรณ ณ บางช้ า ง, วิ วั ฒ นาการวรรณคดี บ าลี ส ายพระ
สุตตันตปิ ฎกทีแต่ งในประเทศไทย, ๒๐๘.
๗๘
จากการศึกษาของคุณณัฏฐิ นี พรหมเกิด ได้ พบคัมภี ร์ปฐมสมโพธิ กถาอักษรมอญภาษาบาลีอีก
หลายฉบับในวัดของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ตัวอย่างได้ แก่ ฉบับวัดศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
ฉบับวัดเตย ฉบับวัดปรมัยยิกาวาสฯ จังหวัดนนทบุรี และฉบับวัดประดิษฐาราม กรุงเทพฯ ดูใน ณัฏฐิ นี พรหมเกิด
, "การศึกษาเรืองปฐมสมโพธิ ฉบับมอญจากต้ นฉบับวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี" (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๐), ๖๐.

๒๗๖
รามในอํา เภอโพธาราม ๗๙ ซึ งสะท้ อ นให้ เห็ น ว่า คัมภี ร์ป ฐมสมโพธิ ก ถาน่ าจะเป็ นที รู้ จัก อย่ า ง
แพร่หลายในกลุม่ ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย๘๐
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าภาพพุทธประวัติของตัวอย่างในอําเภอบ้ านโป่ ง
และอําเภอโพธาราม น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจด้ านเนือหาไม่มากก็น้อยจากคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา
ฉบับใดฉบับหนึงมาเป็ นเค้ าโครงในการนําเสนอภาพพุทธประวัติเหล่านัน
๓.๒.๒ พุทธประวัติต อนมหาปริ นิพ พานทีอุโบสถวัด ไทรอารี รั ก ษ์ จาก
การศึกษาพบประเด็นทีน่าสนใจว่า จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ เขียนภาพพุทธประวัติ
ตอนมหาปรินิพพานเป็ นฉากใหญ่บนผนังสกัดหน้ า (ภาพที ๑๔๐) ซึงลักษณะดังกล่าวแตกต่างไป
จากตัวอย่างแห่งอืน ๆ นับเป็ นลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี ดังนันในการศึกษาครังนี
จึงขอเลือกพิจารณาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพพุทธประวัติตอนดังกล่าว
เมือศึก ษาพุท ธประวัติตอนมหาปริ นิ พพานจากคัมภีร์พระปฐมสมโพธิ
กถา โดยขอศึกษาจากฉบับของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงเรียบเรียง
พบว่าอยู่ใ นปริ จเฉทที ๒๖ มหานิ พพานสูตรปริ วรรต กล่าวถึงพุท ธประวัติใ นพรรษาที ๔๕ ซึง
นับเป็ นพรรษาสุดท้ ายของพระพุท ธองค์ ตังแต่เหตุการณ์ที พระองค์ทรงปรารภชราธรรม จนถึง
เหตุการณ์ทีพระองค์ทรงประทานปั จฉิมโอวาท และเสด็จปรินิพพาน๘๑ (ภาพที ๑๔๑)
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๗๙

จากการศึกษาทีผ่านมาของคุณณัฏฐิ นี พรหมเกิด พบว่าคัมภี ร์ปฐมสมโพธิ กถาฉบับอักษรมอญ
ภาษาบาลีวดั คงคาราม กับฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ต่างก็มีเนือเรื องพุทธประวัติ
คล้ ายคลึงกัน ดูใน ณัฏฐิ นี พรหมเกิด, "การศึกษาเรื องปฐมสมโพธิ ฉบับมอญจากต้ นฉบับวัดคงคาราม จังหวัด
ราชบุรี" (วิ ท ยานิพ นธ์ ป ริ ญญาศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าจารึก ภาษาไทย ภาควิช าภาษาตะวันออก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๓๐), ๗๘.
๘๐
ในการศึกษาครั งนีไม่อาจจะศึก ษาเปรี ยบเทียบเนือหาของคัมภี ร์ป ฐมสมโพธิ ก ถาแต่ละฉบับ
อย่างละเอียดได้ เนืองจากคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับอักษรมอญภาษาบาลีวดั คงคารามยังไม่ได้ รับการแปลเป็ น
ภาษาไทยทังหมด จึงไม่อาจกล่าวได้ อย่างชัดเจนว่าการเขียนภาพพุทธประวัติของตัวอย่างในอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธารามจะได้ แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับใดแน่ อย่างไรก็ดี หากคัมภี ร์ดังกล่าวได้ รับ
การแปลเป็ นภาษาไทยทังหมดแล้ ว อาจจะทําให้ การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอ
บ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามมีความชัดเจนมากขึน
๘๑
สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุ งเทพฯ: เลียง
เซียงจงเจริญ, ม.ป.ป.), ๔๒๙-๔๕๖.

๒๗๗
จากการศึกษาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพพุทธประวัติบน
ผนังสกัดหน้ าทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ พบว่า มีความหมายถึงพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้ าเสด็จ
มหาปรินิพพาน มีรายละเอียดทีสําคัญ กล่าวคือ
ตําแหน่งกลางเป็ นภาพพระพุทธเจ้ าประทับไสยาสน์ตะแคงซ้ าย บนพระ
แท่นไสยาสน์ทีตังอยู่ระหว่างต้ นไม้ ขนาดใหญ่คหู่ นึง ภาพดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าภาพบุคคลอืน
โดยรอบ ที เป็ นภาพพระสงฆ์ ส าวกกํ า ลังแสดงท่าทางเศร้ าโศก ภาพดังกล่าวน่ าจะหมายถึ ง
เหตุการณ์ ณ สาลวันอุทยาน ของมัลลกษัตริย์ ใกล้ เมืองกุสินารา พระพุทธเจ้ าเสด็จขึนบรรทมสีห
ไสยาสน์ภายใต้ คตู่ ้ นรัง๘๒ ท่ามกลางเหล่าพระสงฆ์สาวกทีเสด็จตามมา และพระอานนท์มหาสาวก
ผู้เป็ นพระอุปัฏฐากประจําพระพุทธเจ้ า การบรรทมครังนีเรี ยกว่าอนุฏฐานไสยา หรื อเป็ นการนอน
ครังสุดท้ าย เป็ นอุฏฐานสัญญามนสิการหรือไม่คิดว่าจะลุกขึนอีก๘๓
ด้ านซ้ ายเป็ นภาพพราหมณ์ผ้ หู นึงเข้ ามากราบพระสงฆ์สาวกรูปหนึง จาก
ภาพดูเหมือนว่าทังคูน่ ่าจะมีการสนทนากัน (ภาพที ๑๔๒) ภาพดังกล่าวน่าจะหมายถึงเหตุการณ์
ตอนสุภทั ทะปริ พาชก ชาวเมืองกุสินารา ขอโอกาสเข้ าเฝ้าพระพุทธเจ้ าต่อพระอานนท์ สุภทั ทะ
วิงวอนอยู่ถึง ๓ ครังแต่ถกู พระอานนท์ทดั ทานไว้ พระพุทธเจ้ าได้ ยินเสียงเจรจาจึงอนุญาตให้ สภุ ทั
ทะเข้ าเฝ้าเพื อถามข้ อสงสัย จนในที สุดสุภัท ทะได้ เ ป็ นพระอรหันต์ปั จ ฉิมสาวก หรื อสาวกองค์
สุดท้ ายทีทันเห็นพระพุทธเจ้ า๘๔
ส่วนด้ านบนปรากฏภาพคณะพระสงฆ์กําลังเดินทาง ได้ พบบุคคลผู้หนึง
ถือดอกไม้ ขนาดใหญ่ในมือเดินมา (ภาพที ๑๔๓) ภาพดังกล่าวน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ตอนพระ
มหากัส สปะและพระสงฆ์ ส าวกจํ า นวน ๕๐๐ รู ป กํ า ลัง เดิ น ทางจากเมื อ งปาวาไปเข้ า เฝ้ า
พระพุทธเจ้ าทีเมืองกุสินารา ขณะเดิน ทางได้ พบอาชีวกถือดอกมณฑารพ ๘๕เดินมาจากเมืองกุสิ
นารา จึงได้ ถามข่าวจากอาชีวกจนทราบว่าพระพุทธเจ้ าเสด็จมหาปรินิพพานไปแล้ ว ๗ วัน๘๖
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๘๒

พระพรหมคุ ณ าภรณ์ ก ล่ า วว่ า คื อ คู่ต้ นสาละ ดู ใ น พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺ โ ต),
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , ๒๗๒.
๘๓
สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๔๓-๔๔๕.
๘๔
เรืองเดียวกัน, ๔๔๘-๔๕๐.
๘๕
ดอกมณฑารพ จะปรากฏในเหตุการณ์ตอนสําคัญในพุทธประวัติคือ ตอนเสด็จลงมาสู่พระครรภ์
พระมารดา ตอนประสูติ ตอนเสด็จออกมหาภิ เนษกรมณ์ ตอนอภิ สมโพธิ ตอนตรัสเทศนาพระธรรมจักร ตอน
กระทํายมกปาฏิหาริย์ ตอนเสด็จลงจากเทวโลก ตอนกําหนดพระชนมายุสงั ขาร อนึง สําหรับในเหตุการณ์ ตอนนี
จึงน่าจะเป็ นดอกมณฑารพทีปรากฏในตอนทีพระพุทธเจ้ ากําหนดพระชนมายุสงั ขาร
๘๖
สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๖๒-๔๖๓.

๒๗๘
เป็ นทีน่าสนใจว่า เหตุการณ์ในตอนนีปรากฏในปริจเฉทที ๒๗ ธาตุวิภชั น์
ปริวรรต ซึงเป็ นตอนต่อจากมหาปรินิพพานสูตรปริ วรรต อันสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้เขียนภาพได้ เลือก
นําเหตุการณ์แวดล้ อมทีสําคัญกับพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพานมาเขียนร่วมไว้ ด้วย อาจเพือให้
เรืองราวตอนมหาปรินิพพานมีความสมบูรณ์มากขึนก็เป็ นได้
เป็ นทีน่าสังเกตด้ วยว่า ภาพบริ เวณพระบาทของพระพุทธเจ้ า ปรากฏ
ภาพพระสงฆ์รูปหนึงกําลังก้ มกราบพระบาท พระสงฆ์สาวกดังกล่าวอาจหมายถึงพระอานนท์ ซึง
เป็ นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้ า ทีเสียใจมากเมือรู้วา่ พระพุทธเจ้ าจะเสด็จมหาปริ นิพพาน และ
ตนเองยังไม่ได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ จนพระพุทธเจ้ าต้ องทรงปลอบและสรรเสริญพระอานนท์๘๗
อย่างไรก็ดี ภาพลักษณะดังกล่าวยังทํ าให้ นึก ถึงเหตุก ารณ์ ตอนทีพระ
มหากัสสปะสัก การะพระศพพระพุท ธเจ้ าเมือท่านเดิน ทางมาถึงงานพระบรมศพ หลังจากที
พระพุทธเจ้ าเสด็จมหาปริ นิพพานไปแล้ ว ๗ วัน ครังนันเกิดปาฏิหาริ ย์พระบาทของพระพุทธเจ้ า
ปรากฏภายนอกหี บ ทองตามคําอธิษ ฐานของพระมหากัสสปะ โดยพระมหากัสสปะยกมือขึน
ประคองรองรับพระบาทของพระพุทธเจ้ าเทิดทูนไว้ เหนือศีรษะ๘๘ ซึงมักจะปรากฏในภาพตอนงาน
พระบรมศพพระพุทธเจ้ า ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าภาพพระสงฆ์กําลังก้ มกราบพระบาทดังกล่าวจะ
หมายถึงพระมหากัสสปะ ซึงหากเป็ นเช่นนันจริงอาจแสดงให้ เห็นว่าช่างเขียนได้ สร้ างสรรค์ภาพใน
ลัก ษณะที คลีคลายไปจากเนือหาในคัมภีร์อย่างมาก เนืองจากในตอนพระพุท ธเจ้ าเสด็จ มหา
ปรินิพพานนันพระมหากัสสปะยังเดินทางมาไม่ถึง
ในด้ านพุทธศาสนาการทีช่างเลือกเขียนพุทธประวัติตอนมหาปริ นิพพาน
เป็ นฉากใหญ่บนผนังสกัดหน้ าดังกล่าวน่าจะหมายถึง
การเตือนให้ ระลึกนึกถึงโอวาททีให้ แก่พระสงฆ์สาวกว่า "ภิกษุทังหลาย
บัดนี ตถาคตเป็ นครู สอนเธอทังหลายแต่ผ้ เู ดียว เมือตถาคตปริ นิ พพานแล้ ว พระปริ ยัติธรรมทัง
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ จะเป็ นครูสอนเธอทังหลายแทนตถาคต เธอทังหลายอย่างได้ คิดว่า พระ
บรมศาสดาปรินิพพานแล้ ว ศาสดาของเธอทังหลายไม่มีแล้ ว ภิกษุทงหลาย
ั
ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ทีเรา
ได้ แสดงแล้ ว ได้ บญ
ั ญัติแล้ ว แก่เธอทังหลาย ธรรมวินยั นัน จักเป็ นศาสดาของเธอทังหลายหลังจาก
ทีเราล่วงไปแล้ ว"๘๙
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๘๗

เรืองเดียวกัน, ๔๕๑-๔๕๒.
เรืองเดียวกัน, ๔๖๓-๔๖๔.
๘๙
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
เล่ม ๑๐, ทีฆนิกาย มหาวรรค (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), ๑๖๔, ๒๑๖.
๘๘

๒๗๙
อีกทังยังเป็ นการทําให้ ระลึก ถึง "ปั จฉิมโอวาท" หรื อคําสอนสุดท้ ายของ
พระพุทธเจ้ าก่อนปรินิพพานว่า "วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ" แปลว่า สังขารทังหลาย
มีความเสือมสลายไปเป็ นธรรมดา ท่านทังหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผ้ อู ืนให้ ถึงพร้ อม
ด้ วยความไม่ประมาทเถิด๙๐

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ภาพที ๑๔๐ แผนผังจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์
๑ ผนังสกัดหลังเขียนภาพเหล่าพระอริยสาวก
๒ ผนังด้ านข้ างแถวล่างเขียนภาพพุทธประวัติตงแต่
ั ประสูตจนถึงก่อนปรินิพพาน
๓ ผนังสกัดหน้ าเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพาน
๔ ผนังด้ านข้ างแถวล่างเขียนภาพพุทธประวัติตอนขบวนแห่งานพระบรมศพ
พระพุทธเจ้ าจนถึงตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
๕ แถวบนของผนังด้ านข้ างทังสองเขียนภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าประทับนังเรี ย งราย
โดยมีพระอริยสาวกซ้ ายขวา
๙๐

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
เล่ม ๑๐, ทีฆนิกาย มหาวรรค, ๑๖๖, ๒๑๘. และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์
ฉบับประมวลศัพท์ , ๒๓๐.

๒๘๐
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ภาพที ๑๔๑ ภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพาน ทีประกอบไปด้ วยเหตุการณ์ย่อยๆ ทีเกิดขึนใน
ช่วงเวลานันหลายเหตุการณ์ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๔๒ ภาพพุทธประวัติทีน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ตอนสุภทั ทะปริ พาชก ชาวเมืองกุสินารา
ขอโอกาสเข้ าเฝ้าพระพุทธเจ้ า ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๒๘๑
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ภาพที ๑๔๓ ภาพพุทธประวัติทีน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ตอนพระมหากัสสปะและพระสงฆ์สาวก
เดินทางมาพบอาชีวกถือดอกมณฑารพ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์
๓.๒.๓ พุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าทีอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์ ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ เขียนภาพพุทธประวัติตอน
งานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นฉากใหญ่บนผนังด้ านขวาของพระประธาน ซึงลักษณะดังกล่าว
แตกต่างไปจากตัวอย่างทัวไป จนอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นลัก ษณะเฉพาะอันเกิดจากการสร้ างสรรค์
อย่างอิสระของช่างเขียนพืนบ้ านชาวมอญ ดังนัน ในประเด็นนีจึงขอพิจารณาความหมายทางประ
ติมานวิทยาของพุทธประวัติตอนดังกล่าว
เมือศึกษาพุท ธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า โดยขอศึกษา
จากคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถา ฉบับสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงเรียบ
เรียง พบว่าอยู่ในปริ จเฉทที ๒๗ ธาตุวิภชั น์ปริ วรรต ทีกล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากทีพระพุทธเจ้ า
เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ ว ตังแต่มลั ลกษัตริย์ได้ จัดงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า การถวายพระ
เพลิงไม่ติด พระมหากัสสปะเดินทางมาสักการะพระบรมศพพระพุทธเจ้ า จนถึงการจัดงานพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ าเสร็จสิน๙๑
จากการศึกษาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพพุทธประวัติบน
ผนังด้ านขวาพระประธานอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ พบว่า มีความหมายถึงเหตุการณ์ตอนงานพระ
๙๑

สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๕๗-๔๗๘.

๒๘๒
บรมศพพระพุท ธเจ้ า โดยจากภาพสามารถแบ่ งเหตุก ารณ์ ออกได้ เ ป็ น ๓ ตอนคือ ตอนขบวน
อัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้ า (ภาพที ๑๔๔) ตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ า กับ
ตอนงานมหรสพสมโภชและการละเล่น ในงานพระบรมศพพระพุท ธเจ้ า (ภาพที ๑๔๕) มี
รายละเอียดทีสําคัญคือ
ภาพขบวนอัญเชิญพระบรมศพ ประกอบด้ วย พระราชยานอัญเชิญพระ
บรมศพทีมีเครืองบนทรงปราสาทยอด มีภาพขบวนบุคคลทีแบ่งเป็ น ๓ แถวกําลังเดินชักลากพระ
ราชยานไป ได้ แก่ แถวบนสุดเป็ นขบวนพระภิกษุสงฆ์เดินประนมมือถื อตาลปั ตร แถวกลางเป็ น
ขบวนเหล่ากษัตริย์และบุคคลชันสูงทังชายหญิงและเด็ก นําโดยผู้มีกายสีขาวมี ๔ พระพักตร์ เป็ นผู้
ถือร่ม ตามด้ วยผู้มีกายสีเขียวกําลังเป่ าสังข์ และแถวล่างเป็ นขบวนแถวชาวบ้ านเดินประนมมือ นํา
โดยชาวบ้ านผู้น่งุ ขาวห่มขาว ตามด้ วยแถวชาวบ้ านหญิงชายแต่งกายหลากสีสนั (ภาพที ๑๔๖)
บริ เ วณโดยรอบพระราชยานยังมีภาพบุคคลอีก หลายกลุ่มได้ แก่ กลุ่ม
พราหมณ์ ทีมีทังกําลังประนมมือและกําลังเป่ าสังข์ กลุ่มฤษี ที กํา ลังเดินประนมมือถื อพัด กลุ่ม
พนักงานประโคมเครื องดนตรี มีทังแตร ปี กลองแต๊ ก กลองสองหน้ า โหม่ง และฉาบ กลุ่มทหาร
กําลังเดินประนมมือถืออาวุธ และกลุ่มชาวบ้ านประนมมือเป็ นแถวเรี ยงราย นอกจากนี บริ เวณ
ท้ องฟ้ายังมีภาพเหล่าเทวดานางฟ้าเหาะมาร่วมงานอัญ เชิญเป็ นจํานวนมาก บางกลุ่มประโคม
เครืองดนตรี บางกลุม่ ประนมมือถือดอกไม้
กลุ่มภาพถัดมาเป็ นฉากในเมือง ปรากฏภาพสตรี ชันสูงนางหนึง พร้ อม
ด้ วยคนรับใช้ สตรีจํานวนหนึง กําลังนังสยายพระเกศาพร้ อมทังถวายของทีอยู่ในพาน เพือบูชาหีบ
พระบรมศพ ด้ านข้ างปรากฏภาพมัลกษัตริย์ประทับนังประนมกรอยู่ (ภาพที ๑๔๗)
จากการศึกษาภาพดังกล่าว น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ตอนอัญเชิญพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ า เมือพระพุทธเจ้ าดับขันธปรินิพพานไปแล้ วได้ ๗ วัน โดยมัลลกษัตริย์ พระสงฆ์
สาวก พราหมณ์ บุคคลชันสูง และเหล่าเทพเทวดานางฟ้า มีเหล่าเทพเทวดานางฟ้าและพนักงาน
ต่างประโคมเครื องดนตรี โดยเคลือนขบวนอัญ เชิ ญ พระพุท ธสรี ระไปตามทางทิศอุตตร เข้ าไป
ภายในพระนครเมืองกุสินารา เมือขบวนเคลือนผ่านมาถึงบ้ านพันธุลเสนาบดี นางมัลลิกาผู้เป็ น
ภรรยาได้ มีศรัทธาเลือมใสจึงออกมาถวายอภิวาท พร้ อมทังเชิญเครื องมหาลดาประสาทธน์ถวาย
เป็ นพุทธบูชา มีป ระชาชนเข้ ามาสักการะและต่างพากัน แซ่ซ้ องสาธุก ารร่ วมขบวนอัญ เชิญ เป็ น
จํานวนมาก หลังจากนันจึงอัญเชิญพระพุทธสรีระออกจากประตูเมืองด้ านทิศบูรพาไปยังจิตกาธาน
เมือไปถึงจิตกาธานจึงอัญเชิญพระพุทธสรีระลงประดิษฐานในหีบทอง๙๒
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๙๒

เรืองเดียวกัน, ๔๕๘-๔๖๐.

๒๘๓
โดยจากภาพขบวนอัญเชิญในแถวกลาง ผู้ทีมีกายสีขาวมี ๔ พระพักตร์
ถือร่มนําขบวน น่าจะหมายถึงพระพรหม ตามด้ วยเป็ นผู้มีกายสีเขียวกําลังเป่ าสังข์ น่าจะหมายถึง
พระอินทร์ และตามด้ วยภาพกษัตริย์จํานวนหนึงซึงน่าจะหมายถึงมัลลกษัตริ ย์ ส่วนภาพภาพสตรี
ชันสูงในฉากในเมือง ผู้กํ าลังนังสยายพระเกศาและถวายของทีอยู่ใ นพาน น่าจะหมายถึงนาง
มัลลิกา ผู้มีศรัทธาเลือมใสออกมาถวายอภิวาท พร้ อมทังถวายเครืองมหาลดาประสาทธน์
เป็ นทีน่าสนใจว่า ช่างเขียนเขียนภาพเหตุก ารณ์ตอนนางมัลลิก าถวาย
เครืองมหาลดาประสาทธน์ ซึงไม่เป็ นทีนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยทัวไป
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ตอนดังกล่าวปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติ ตัวอย่างได้ แก่
คัมภีร์ชินมหานิทาน คัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบับทีสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุ
ชิ ตชิ โ นรสทรงเรี ย บเรี ย ง โดยคัม ภีร์เ หล่านี มีเ นื อหาในเหตุก ารณ์ ดัง กล่า วคล้ ายคลึงกัน ทังนี
เนืองจากน่าจะได้ แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์สมุ งั คลวิลาสินี ทีเป็ นอรรถกถาของมหาปริ นิพพาน
สูตร ในพระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค๙๓เช่นเดียวกัน โดยเหตุการณ์ในตอนนีไม่ปรากฏใน
มหาปรินิพพานสูตรชันพระไตรปิ ฎก
สัน นิ ษ ฐานว่า อาจเนื องจากช่างผู้เ ขีย นใช้ พืนที เกื อ บทังหมดของผนัง
ด้ านข้ าง (ด้ านขวาของพระประธาน) เขียนภาพพุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า จึง
ทําให้ มีพืนทีเหลืออยู่ ช่างผู้เขียนจึงนําเหตุการณ์ตอนนางมัลลิกาถวายเครืองมหาลดาประสาทธน์
ซึงเป็ นเหตุการณ์ทีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติทีเป็ นต้ นเค้ าแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะจาก
คัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบับสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงเรียบเรียง
ซึงเป็ นคัมภีร์ทีนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลานัน
สําหรับภาพงานถวายพระเพลิง ในตําแหน่งกลางเป็ นภาพหีบศพถูกไฟ
ลุกไหม้ ตงอยู
ั ่บนแท่นสูง มีควันสีดําพวยพุ่งขึนไปสูท่ ้ องฟ้า บนท้ องฟ้าโดยรอบกลุม่ ควันปรากฏภาพ
เหล่าเทพเทวดานางฟ้าประนมกรถือดอกไม้ นําโดยพระพรหมกับ พระอิน ทร์ ด้ านหน้ ามีเ หล่า
กษัตริย์จํานวน ๗ องค์ นังประนมกรหันพระพักตร์ไปทางเหล่าพระสงฆ์จํานวนมากทีนังประนมกร
อยู่ในศาลาทังสองข้ าง ด้ านล่างมีกลุ่มชาวบ้ านชาวเมืองทังหญิ งชายนังประนมมืออยู่ทังสองข้ า ง
(ภาพที ๑๔๘)
จากการศึกษาภาพดังกล่าว น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ตอนถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระพุทธเจ้ า หลังจากทีพระมหากัสสปะพร้ อมทังพระสงฆ์บริวาร ๕๐๐ รูปเดินทางมา
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๙๓

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
เล่ม ๑๐ ทีฆนิกาย มหาวรรค, ๔๔๖-๔๔๗.

๒๘๔
สักการะพระพุทธสรีระแล้ ว เตโชธาตุบนั ดาลติดพระจิตกาธานขึนเองด้ วยอานุภาพเทพยดา เพลิง
ลุกพวยพุ่งเผาพระพุทธสรีระ พร้ อมคูผ่ ้ าหุ้มกับหีบทองและจิตกาธานทังหมดสิน ในงานมีมลั ลกษัต
ริย์กบั ชนชันสูง เหล่าเทพเทวดานางฟ้าทีนําโดยพระพรหมกับพระอินทร์ เหล่าพระสงฆ์สาวก และ
ชาวบ้ านชาวเมือง มาร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นจํานวนมาก๙๔
เป็ นทีน่าสังเกตว่า ปรากฏภาพมัลลกษัตริย์จํานวน ๗ องค์ ซึงต่างไปจาก
เนือหาในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาทีกล่าวถึงมัลลกษัตริย์จํานวน ๘ องค์ แสดงให้ เห็นว่าช่างเขียน
ไม่ได้ เคร่งครัดตามเนือหาในคัมภีร์มากนัก อย่างไรก็ตาม ในบางจุดพบว่าช่างเขียนได้ สอดแทรก
ภาพทีแสดงรายละเอียดใกล้ เคียงเนือหาในคัมภีร์ ซึงน่าจะเป็ นไปตามอัตวิสยั ของช่างผู้เขียนภาพ
ตัวอย่างเช่น ภาพชาวบ้ านบางกลุม่ นังประนมมือถือเทียนทีจุดอยู่ในมือ ซึงคล้ ายคลึงกับเนือหาใน
คัมภีร์ ทีกล่าวถึงการกระทําสักการบูชาด้ วยประทีปธูปเทียนสุคนธบุปผาต่าง ๆ๙๕ เป็ นต้ น
ส่วนภาพตอนงานมหรสพสมโภชในงานพระบรมศพ แบ่งเป็ น ๒ กลุ่มคือ
กลุ่มภาพมหรสพสมโภชปรากฏอยู่ด้ านล่างของฉากใหญ่ กับ กลุ่มภาพการละเล่น ปรากฏอยู่
ด้ านบนของฉากใหญ่ (ภาพที ๑๔๙)
จากการศึก ษาพบว่า ภาพดังกล่า วน่าจะหมายถึงเหตุก ารณ์ ตอนมัล
ลกษัตริย์โปรดให้ มีการมหรสพสมโภชบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ๗ วัน หลังจากถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ าเสร็จ แล้ วเหล่ามัลลกษัตริย์ร่วมกันเก็บพระบรมสารี ริกธาตุเรี ยบร้ อย ๙๖ เป็ นที
น่าสังเกตว่าเนือหาของคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับงานมหรสพสมโภช แต่
ช่า งเขีย นเขีย นภาพตอนดังกล่า วด้ วยรายละเอี ย ดที มากกว่าเนื อหาในคัม ภีร์ เ ป็ นอย่ า งมาก
สันนิษฐานว่าช่างผู้เขียนภาพน่าจะเพิมเติมรายละเอียดของเนือหาจากความรู้ความเข้ าใจของ
ตนเอง
จากการศึกษาภาพมหรสพสมโภชดังกล่าว พบว่ามหรสพทีกําลังแสดงอยู่
กลางแจ้ งคือ หนังใหญ่ ๙๗ ที เขีย นอย่างประณี ตและเลือกวางภาพไว้ ด้ านหน้ าของฉากอัน เป็ น
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๙๔

สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๖๑-๔๖๕.
เรืองเดียวกัน, ๔๖๗.
๙๖
เรืองเดียวกัน.
๙๗
หนัง เป็ นมหรสพของไทยทีมีมาแต่โบราณ มี ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ หนังใหญ่ และหนังตะลุง
นิยมแสดงเรืองรามเกียรติ หนังใหญ่ ได้ รับความนิยมสืบเนืองกันเป็ นเวลานาน ดูใน ประเมษฐ์ บุณยะชัย, การ
แสดงมหรสพ เนื องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระศพ ในสมัยกรุ งรั ตนโกสินทร์
เอกสารประกอบการบรรยายประกอบการสาธิ ต (กรุ งเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
๒๕๕๑).
๙๕

๒๘๕
ตําแหน่งเด่น ส่วนมหรสพด้ านข้ างทีกําลังแสดงอยูภ่ ายในโรงมหรสพ เมือสังเกตจากการแสดงใน
ภาพดังกล่าวสันนิษฐานว่ามหรสพด้ านขวาน่าจะเป็ นโขน๙๘ (ภาพที ๑๕๐) ส่วนด้ านซ้ ายน่าจะเป็ น
ละครนอก๙๙ สําหรับการละเล่นต่าง ๆ ทีปรากฏอยู่ด้านบนของฉากพบว่าคือ หกสูง ไม้ สงู และไต่
ลวด (ภาพที ๑๕๑)
เป็ นทีน่าสังเกตด้ วยว่า ในภาพการแสดงหนังใหญ่ ทีผู้เชิดกําลังเชิดหนัง
ตัวลิงขาวและลิงดําบนจอหนังใหญ่ (ภาพที ๑๕๒) จากการศึกษาภาพดังกล่าวพบว่าน่าจะเป็ นการ
แสดงชุดจับลิงหัวคํา๑๐๐ ซึงเป็ นชุดเบิกโรงสัน ๆ เล่นไม่เกิน ๑๐ นาที ก่อนทีจะเริ มต้ นแสดงหนัง
ใหญ่จริง โดยจะนิยมเล่นให้ ดงั เพือเรียกคนดูให้ สนใจให้ เกิดความครึกครื น ๑๐๑ อันแสดงให้ เห็นถึง
บรรยากาศของภาพที สนุก สนานครื นเครง และยังสะท้ อนให้ เห็น ถึงช่วงเวลาของเนื อหาภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ทีช่างผู้เขียนภาพตังใจสือให้ ผ้ ชู มภาพเข้ าใจร่วมกัน ในภาพยังแสดงวิธีการแสดง
หนังใหญ่ทีจะแสดงบนพืนดิน มีจอผ้ าขาวขลิบแดงขนาดใหญ่ขงึ อยู่บนเสาไม้ ทีปั กอยู่บนดิน มีการ
ดําเนินเรืองพร้ อมปี พาทย์บรรเลงหน้ าพาทย์ประกอบการเชิด
ส่วนภาพการละเล่นไต่ลวดจะมีเสาสูงปั กทังสองข้ าง แต่ละข้ างมีนกั แสดง
กําลังเลียงตัวเองบนเส้ นลวดด้ วยการถืออุปกรณ์ทีช่วยถ่วงสมดุล และเดินเข้ าไปหากันเพือสร้ าง
ความตืนเต้ นเร้ าใจให้ กบั ผู้ชม ทังนีเป็ นทีน่าสังเกตว่าช่างเลือกเขียนภาพการละเล่นไต่ลวดและหก
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๙๘

โขน เป็ นนาฏกรรมชันสูงของไทยมาแต่โบราณ ลักษณะการแสดงโขนจะใช้ ศิลปะในการเต้ นให้
เข้ ากับจังหวะเพลงดนตรี และบทพากย์ เรื องทีนิยมแสดงได้ แก่ เรื องรามเกียรติ เชือกันว่าโขนเป็ นมหรสพทีรวม
ของศิลปะหลายแขนง และได้ รับอิทธิพลจากการแสดงหลายชนิด ดูใน ประเมษฐ์ บุณยะชัย, การแสดงมหรสพ
เนืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระศพ ในสมัยกรุ งรั ตนโกสินทร์ .
๙๙
ละคร เป็ นมหรสพที มาแต่ โบราณ เชื อกันว่ า พัฒ นามาจากระบํ าถวายพระมหากษั ต ริ ย์ มี ทัง
ละครในและละครนอก ละครในมีกําเนิดจากในพระราชฐาน จึงเรี ยกกันว่า ละครนางในหรื อละครใน ซึงพัฒนา
มาจากระบํามาแสดงเป็ นเรืองเลียนแบบโขน โดยจะใช้ ผ้ หู ญิงแสดงเท่านัน ส่วนละครนอก เดิมเป็ นละครชาวบ้ าน
ทีเล่นกันแพร่หลายเรียกกันว่าละคร ดูใน ประเมษฐ์ บุณยะชัย, การแสดงมหรสพ เนื องในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ และพระศพ ในสมัยกรุ งรั ตนโกสินทร์ .
๑๐๐
เนือหากล่าวถึง ลิงขาวและลิงดํา ซึงทังคู่ต่างเป็ นศิษย์พระฤษี ทะเลาะวิวาทกัน ในทีสุดลิงดําก็
แพ้ ถูกลิงขาวจับตัวไปหาพระฤษี พระฤษี ได้ สงสอนแล้
ั
วปล่อยลิงดําไป เนือเรืองชุดนีนับเป็ นปริ ศนาธรรม ทีอุปมา
ลิงดําเป็ นสัญลักษณ์ ของฝ่ ายอธรรม ลิงขาวเป็ นสัญลักษณ์ ของฝ่ ายธรรมะ ซึงแสดงให้ เห็นสัจธรรมทีว่าในทีสุด
ธรรมะย่อมชนะอธรรม
๑๐๑
สัมภาษณ์ ครูสเุ ทพ นิมอนงค์, ครูสอนดนตรีไทยทีวัดขนอน, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.

๒๘๖
สูงบนปลายไม้ ในตําแหน่งเหนือภาพต้ นไม้ ทิวไม้ เพือเพิมมิติของความสูงให้ การละเล่นดังกล่าวดู
สมจริงมากขึน
จากการศึกษาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ดังกล่าว สันนิษฐานว่าช่างผู้เขีย นจะอาศัยเค้ าโครงเรื องในการเขียนภาพจากคัมภีร์วรรณกรรม
พุทธประวัติ โดยเฉพาะคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบับสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรสทรงเรี ยบเรี ยงทีเป็ นทีแพร่หลายในประเทศไทย โดยในบางช่วงบางตอนช่างผู้เขียนได้
เพิมเติมเรืองราวอืน ๆ นอกเหนือจากเนือหาในคัมภีร์ลงไปในภาพเขียนด้ วย ตัวอย่างได้ แก่ ภาพ
ขบวนอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้ า และภาพมหรสพสมโภชและการละเล่นในงานพระบรมศพ
อนึง การทีตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ เขียนภาพพุทธ
ประวัติตอนมหาปรินิพพานและตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นฉากใหญ่ ยังน่าจะมีความ
เกียวข้ องกับคติความเชือและประเพณีของชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ดังจะ
ได้ กล่าวต่อไป
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ภาพที ๑๔๔ ภาพพุท ธประวัติตอนขบวนอัญเชิ ญพระบรมศพพระพุท ธเจ้ า ที จิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๒๘๗
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ภาพที ๑๔๕ ภาพพุทธประวัตติ อนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ าและงานมหรสพสมโภช
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๔๖ ภาพพุทธประวัติตอนขบวนอัญเชิ ญพระบรมศพพระพุทธเจ้ า ทีจิ ตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๒๘๘
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ภาพที ๑๔๗ ภาพพุทธประวัตติ อนนางมัลลิกาถวายเครืองมหาลดาประสาทธน์ ทีจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๔๘ ภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ า ที จิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๒๘๙

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
ภาพที ๑๔๙ ภาพงานมหรสพสมโภชและการละเล่น ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๕๐ ภาพมหรสพโรงหนึงสันนิ ษฐานว่า อาจเป็ นโขน ทีจิ ตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทร
อารีรักษ์

๒๙๐
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ภาพที ๑๕๑ ภาพการละเล่นไต่ลวดและหกสูง ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๕๒ ภาพการแสดงมหรสพหนังใหญ่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรกั ษ์

๒๙๑
๓.๒.๔ ข้ อสังเกตเรืองความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังสกัด
หลังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ พบว่า บน
ผนังสกัดหลังเขีย นภาพพระสงฆ์ ประทับ อยู่ในปราสาทจํ านวน ๘ องค์ โดยในแถวบนเป็ นภาพ
พระสงฆ์ ประทับ ไสยาสน์ จํานวน ๔ องค์ และในแถวล่างเป็ นภาพพระสงฆ์ประทับนังจํ านวน ๔
องค์ ทังนียังพบจารึกภาษามอญทีภาพแท่นฐานประทับของพระสงฆ์แต่ละองค์ (ภาพที ๑๕๓) จึง
เป็ นทีน่าสนใจว่าภาพดังกล่าวจะมีความหมายอย่างไร
จากการศึกษาทีผ่านมา ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ ตังข้ อสังเกตเกียวกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ดังกล่าวว่า เป็ นภาพเหล่าพระอริ ย สงฆ์ เช่น องค์ที เข้ าใจว่าเป็ นพระอุป คุตต์
เนื องจากพระบุญ สม อินทบุตร อ่านออกเสียงจากตัวอักษรมอญใต้ ภาพทีเขียนว่าอุปคุตต์ ซึง
อาจารย์ อัญ ชนา จิ ต สุท ธิ ญ าณ อ่า นอัก ษรจากภาพถ่ าย ถอดเป็ นหนัง สื อ ไทยว่า อุตต์ คุต ต์
รักขิณะ๑๐๒
ต่อ เรื องนี ผู้ศึก ษามี ค วามเห็น สอดคล้ องในประเด็น ที กล่า วว่า ภาพ
ดังกล่าวหมายถึงเหล่าพระอริ ยสงฆ์ เนืองจากในภาพดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับภาพพระ
สาวกที ปรากฏในฉากอืน ๆ ประกอบกับ การไม่ปรากฏการเขียนอุษณีษะและเปลวรัศมี (ภาพที
๑๕๔) อันเป็ นส่วนหนึงของมหาบุรุษลักษณะทีบ่งชีว่าเป็ นพระพุทธเจ้ า ดังนันจึงสันนิษฐานว่าภาพ
ดังกล่าวน่าจะหมายถึงเหล่าพระอริยสงฆ์
เมือศึกษาจารึกดังกล่าว โดยพระอาจารย์อ่นุ สิริภทั โท เจ้ าอาวาสวัดม่วง
และ รศ. ดร. บํารุง คําเอก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ กรุณาอ่านอักษรจารึกจาก
ภาพถ่าย ถอดเป็ นหนังสือไทย พบว่าใต้ แท่นฐานพระไสยาสน์ ๔ องค์ (เรี ยงจากด้ านขวาของพระ
ประธานไปทางซ้ าย) อ่านได้ ความว่า กัสสปะ วิปลุ ะ, อุตตมะ สุตสั สาตุ, ลชักขระ มตุละ, ธัมมสารัง
วิสาชระ ส่วนใต้ แท่นฐานพระประทับนัง ๔ องค์ อ่านได้ ความว่า อุตตคุป ต์ ทักขิณะ, เปิ ญง์ เมะ
สาระ ปุพพะ, สุธรุ ถ ปั ตฉิม, ธัมมะ เวตถะ, วัตตะมระ (ภาพที ๑๕๕)
ทังนี เมือตรวจสอบความจากจารึกดังกล่าวกับชือพระอริ ยสาวกในกลุ่ม
พระอนุพทุ ธบุคคลจํานวน ๘๐ องค์๑๐๓ ทีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา พบว่าความ
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๑๐๒

สันติ เล็กสุขมุ , “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม
นําแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๗๙.
๑๐๓
พระอนุพทุ ธบุคคล คือผู้ฟังคําสังสอนของพระพุทธองค์ แล้ วปฏิบตั ิตามจนรู้ แจ้ งบรรลุธรรมตาม
พระพุทธเจ้ า จํานวน ๘๐ องค์ ทีช่วยพระพุทธเจ้ าทําการเผยแผ่พระธรรมวินัย ให้ เจริ ญแพร่ หลายมาถึงปั จจุบันนี
หรือทีเรียกกันว่า พระอสีติมหาสาวก

๒๙๒
จากจารึก ดังกล่าวไม่ตรงกับชื อของพระอริ ยสาวกทัง ๘๐ องค์ในคัมภีร์ จึงอาจกล่าวได้ ว่าจารึ ก
ดังกล่าวทีปรากฏทีแท่นฐานภาพพระสงฆ์บนผนังสกัดหลังของอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ ไม่น่าจะเป็ น
ชือของพระอริยสงฆ์สาวก อนึง ถึงแม้ วา่ จารึกดังกล่าวจะไม่เกียวข้ องกับชือพระอริยสาวกก็ตาม แต่
ภาพเขียนพระอริยสาวกดังกล่าว ก็สะท้ อนให้ เห็นถึงคติความเชือเรืองพระอริยสาวกทีปรากฏอยู่ใน
ชุมชาวมอญในพืนทีนีไม่มากก็น้อย
อย่างไรก็ดี อาจารย์พิศาล บุญผูก ได้ ตงข้
ั อสังเกตเกียวกับความจากจารึก
ดังกล่าวว่าน่ าจะเป็ นชื อหรื อ ฉายาของพระสงฆ์ ช าวมอญ ตัว อย่า งเช่ น พระวิสารทเถร พระ
อุตตม๑๐๔ เป็ นต้ น ซึงหากเป็ นเช่นนันจริง จะสอดคล้ องกับจารึกทีปรากฏบริเวณแท่นฐานภาพพระ
อดีตพุทธเจ้ าบนผนังด้ านข้ างทังสอง ซึงจากการศึกษาโดยพระอาจารย์อ่นุ สิริภทั โท เจ้ าอาวาสวัด
ม่วง และ รศ. ดร. บํารุง คําเอก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ กรุณาอ่านอักษรจารึก
จากภาพถ่าย ถอดเป็ นหนังสือไทย ซึงพบว่าเป็ นชือของชาวมอญทีเป็ นทายกทายิกาผู้ร่วมอุปถัมภ์
ซ่อมแซมอุโบสถหลังนีเมือคราวทีมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง๑๐๕ (ภาพที ๑๕๖)
ดังนัน จึง สัน นิษ ฐานว่าจารึ กบนผนังสกัดหลัง ซึงไม่ใ ช่ชื อพระอนุพุท ธ
บุคคลจํานวน ๘๐ องค์ดงั กล่าว จะเป็ นชือหรือฉายาของพระสงฆ์ชาวมอญผู้ร่วมอุปถัมภ์ซ่อมแซม
อุโบสถหลังนีในฐานะทายก
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๑๐๔

ชือพระสงฆ์ชาวมอญผู้จารคัมภีร์ใบลานอักษรมอญภาษาบาลี พบหลักฐานในคัมภี ร์ใบลานที
วัดม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ดูใน สิริพรรณ ธิรศริ โชติ, "วัดม่วง คลังวิทยาสําหรับชาววัดและชาวบ้ าน,"
ใน ลุ่มนําแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๙๙.
๑๐๕
ตัวอย่างเช่น นางปุ (พุ) อุปถัมภ์ , นายเญะ นางเกล็ด อุปถัมภ์ , นายซอยละเลอ อุปถัมภ์ , นาย
ทอง นางฑะห์ (ดะห์) อุปถัมภ์ , ซอยละเยอะ อุปถัมภ์ เป็ นต้ น อนึง เป็ นทีน่าสังเกตด้ วยว่า ในจํานวนจารึกภาษา
มอญบริเวณแท่นฐานภาพพระอดีตพุทธเจ้ าทัง ๒๔ พระองค์ทีเป็ นรายชือทายกทายิกาชาวมอญดังกล่าว ปรากฏ
ชือชาวไทยจํานวน ๒ คนร่วมอยู่ด้วย โดยเขียนจารึกเป็ นภาษาไทย ได้ แก่ แม่โต๊ ะ และแม่เลียน แสดงให้ เห็นว่าใน
การซ่อมแซมอุโบสถแห่งนี เกิดจากศรัทธาของชาวชุมชนวัดไทรอารีรักษ์ ทีผสมผสานกันทังชาวมอญและชาวไทย
โดยเฉพาะชาวมอญทีร่วมอุปถัมภ์ เป็ นจํานวนมาก ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังแห่งนีมีความเกียวข้ อง
กับชาวมอญในบริเวณนีเป็ นอย่างมาก

๒๙๓
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ภาพที ๑๕๓ ภาพพระอริยสงฆ์สาวกในแถวแนวนอนแถวบนของผนังสกัดหลัง ปรากฏจารึกภาษา
มอญทีฐาน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๕๔ ภาพพระสาวกคื อ พระอานนท์ ที ปรากฏในพุท ธประวัติต อนมหาปริ นิ พ พาน ที
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๒๙๔
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ภาพที ๑๕๕ ภาพจารึกภาษามอญทีแท่นฐานภาพพระอริ ยสงฆ์บนผนังสกัดหลัง ถอดความเป็ น
ภาษาไทยได้ วา่ "ธัมมสารัง วิสา ชระ" ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๕๖ ภาพจารึกภาษามอญทีฐานภาพพระอดีตพุทธเจ้ าบนผนังด้ านข้ างถอดความเป็ น
ภาษาไทยได้ วา่ "นางซอยละเลอ อุปถัมภ์" ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๒๙๕
๔. คติความเชือและวัฒนธรรมทีเกียวข้ องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในภาคกลางประเทศไทย
๔.๑ คติความเชือเรื องพระอดีต พุทธเจ้ าของชาวมอญในภาคกลางประเทศ
ไทยช่ วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาว
มอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีความนิยมเขียนภาพ
พระอดีตพุทธเจ้ าประทับเรียงรายในแถวแนวนอน ในขณะทีจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ ไม่นิยม
เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าลักษณะดังกล่าวแล้ ว จึงเป็ นทีน่าสนใจว่าชาวมอญเหล่านันน่าจะมีการ
นับถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าอยู่ไม่มากก็น้อย
ศ. ดร. สัน ติ เล็ก สุขุม ได้ วิเ คราะห์ จิ ตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุท ธเจ้ า ที
อุโบสถวัดคงคารามว่า ความคิดอ่านของท้ องถินสะท้ อนอยู่ในการเลือกเรืองในการเขียนภาพ ได้ แก่
เรืองพระอดีตพุทธเจ้ า ซึงหมดความนิยมไปแล้ วในช่วงเวลานันโดยเฉพาะทีกรุงเทพฯ การเลือก
เรืองพระอดีตพุทธเจ้ าเป็ นเพราะชาวมอญ-พม่ามีคติความเชือเรื องนีติดต่อกันมานานในอดีตของ
ตนในประเทศพม่า ตังแต่สมัยเมืองพุกาม๑๐๖ โดยในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามเรื องพระอดีตพุทธ
นิยมมากในงานจิตรกรรม ตังแต่ระยะแรกของสมัยพุกาม จนกระทังหลังระยะเวลาของเมืองพุกาม
แล้ ว ตัวอย่างเช่น ที กู่ห มายเลข ๑๖๑๗/๙๒๕ สร้ างราว พ.ศ. ๒๒๙๓ ซึงตังอยู่ภายในบริ เ วณ
พิพิธภัณฑ์เมืองพุกาม๑๐๗
ต่อประเด็นนี ผู้ศกึ ษามีความเห็นสอดคล้ องกัน โดยขอยกตัวอย่างจิตรกรรมฝา
ผนังภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าสนับ สนุน เพิมเติมว่า ตัวอย่างเช่น ที ตายอกพยี พญาจี ( Tayok-pyi๑๐๘
hpaya-gyi) อยู่ในสมัยพุกาม ทีโลกะเท็กพัน (Loka-hteik-pan) อยู่ในสมัยนยองยาน (ช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที ๑๗)๑๐๙ ทีวิหารสุลามณี เมืองพุกาม อยู่ในสมัยต้ นคองบอง ที วัดเลทัตจอง เมือง
พุกาม อยู่ในสมัยคองบอง๑๑๐ เป็ นต้ น จึงอาจกล่าวได้ ว่ามีความนิยมเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพ
พระอดีต พุท ธในศิ ลปะพม่าสมัย เมื องพุก ามตังแต่ร ะยะแรกจนถึงระยะเวลาหลังเมื องพุก าม
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๑๐๖

สันติ เล็กสุขมุ , “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม
นําแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๖๙.
๑๐๗
สัน ติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒ นะ, จิต รกรรมสมั ยอยุธยา (กรุ งเทพฯ: สถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓), ๑๑.
๑๐๘

Bautze-Picron, Claudine. The Buddhist Murals of Pagan: Timeless vistas of the cosmos

(Bangkok: Orchid press, 2003), 86.
๑๐๙

Ibid., 83.

๑๑๐

อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล, ช่ างอยุธยาในเมืองพม่ ารามัญ: หลักฐานศิลปกรรมฝี มือช่ างกรุ ง
ศรี ฯ ในเมืองสะกาย (กรุงเทพฯ: สมาคมอิโคโมสไทย, ๒๕๕๓), ๔๔.

๒๙๖
ลัก ษณะภาพพระอดีตพุท ธเจ้ าทีนิ ยมจะเป็ นภาพพระพุทธเจ้ าแสดงปางมารวิชัย หรื อปางปฐม
เทศนา ประทับนังขัดสมาธิเพชร บางแห่งมีพระสาวกนังประคองอัญชลีด้านข้ าง โดยจะนิยมเขียน
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าเหล่านัน ประทับเรี ยงรายในแถวแนวนอนซ้ อนกันหลายแถวหรื อเขียนเต็ม
พืนทีผนัง
เป็ นที น่าสังเกตว่า ปรากฏหลัก ฐานจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ าใน
ศิลปะมอญจํานวนน้ อย แต่พบว่าในศิลปะแบบพม่าสมัยพุกามต่อเนืองมาจนถึงสมัยหลังพุกามจะ
มีความนิยมเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะพบหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในศิลปะ
มอญจํานวนน้ อยก็ตาม แต่ผ้ ศู กึ ษามีข้อสันนิษฐานว่าคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าคงจะเป็ น
ทีนิยมในชาวมอญเช่นเดียวกับทีนิยมในชาวพม่า โดยเห็นได้ จากเนือหาในตํานานการสร้ างเจดีย์ช
เวดากองทีชาวมอญให้ ความเชือถือเป็ นอย่างยิง มีการกล่าวถึงเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าในภัทรกัป
ปั จจุบนั ว่า เครืองบริขารของพระอดีตพุทธเจ้ าองค์ก่อน ๆ ในภัทรกัปปั จจุบัน๑๑๑ ถูกฝั งอยู่ทีเขาสิง
คุตตระ อันเป็ นเนินเขาทีชาวมอญได้ สร้ างเจดีย์ชเวดากองขึนเพือประดิษฐานพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบนั ซึงจากเนือหาของตํานานในส่วนนี สะท้ อนให้ เห็นว่าชาวมอญในอดีตให้
ความสําคัญกับเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะพระอดีตพุท ธเจ้ าในภัทรกัปปั จจุบัน
และน่าจะหมายรวมถึงพระอดีตพุทธเจ้ าองค์อืน ๆ ในกัปก่อนหน้ าด้ วย
นอกจากนี ในการศึกษาทีผ่านมาของคุณอมาวสี ยิมอํานวย พบว่าในอดีตชาว
มอญมีประเพณีสกั การบูชาพระบรมอัฐิธาตุของพระอดีตพุทธเจ้ าทัง ๔ องค์ในภัทรกัปปั จจุบันที
ล่วงลับไปแล้ ว ในวันขึน ๑๕ คํา เดือน ๔ โดยชาวมอญจะนําดอกไม้ ธูปเทียนมาสักการบูชาธาตุ
อัฐิทีเขาเตอเซินคุด ในเมืองย่างกุ้ง๑๑๒ การศึกษาของคุณอมาวสีดงั กล่าว ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าชาว
มอญในอดีตให้ ความสําคัญ กับ คติความเชื อเรื องพระอดีตพุทธเจ้ า อย่างมาก จึงมีการจัดงาน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

๑๑๑

ได้ แก่ ไม้ เท้ าของพระกกุสนั โธพุทธเจ้ า รัดประคดและกระบอกกรองนําของพระโกนาคมพุทธ
เจ้ า และผ้ าอาบนําฝนของพระกัสสปะพุทธเจ้ า
๑๑๒
โดยประเพณีนีปรากฏอยู่ใน "ค่าของเดือน" ในหนังสือใบลานภาษามอญทีชาวบ้ านคัดลอกไว้ ดู
ใน อมาวสี ยิมอํานวย, "ประเพณีความเชือของชาวมอญบ้ านม่วง," ใน ลุ่มนํ าแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรม, ๒๓๕.
อย่ า งไรก็ ดี เป็ นที น่ า สัง เกตว่ า ในปั จ จุบัน ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยไม่ มี ก ารจัด งาน
ประเพณีสกั การบูชาพระบรมอัฐิธาตุดงั กล่าว ทังนีจากการสัมภาษณ์ ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยก็พบว่า
ไม่มีการกล่าวถึงงานประเพณีนี จึงเป็ นไปได้ ไหมทีประเพณีนีจะเลือนหายไปจากสังคมชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยนานมากแล้ ว

๒๙๗
ประเพณีเกียวกับพระอดีตพุทธเจ้ าเป็ นงานประจําเดือนของชาวมอญ ซึงสอดคล้ องกับคติความ
เชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าในตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากองดังกล่าว
จึงอาจกล่าวได้ ว่า ชาวมอญน่าจะนับถือคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ ามา
ตังแต่อดีต ดังปรากฏเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าในตํานานการสร้ างเจดีย์ช เวดากองทีชาวมอญเชือถือ
เป็ นอย่างยิง ถึงแม้ จะพบหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในศิลปะมอญจํานวน
น้ อยก็ตาม
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าชาวมอญจากเมืองมอญทีอพยพเข้ ามาอยู่ในภาคกลาง
ประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ จะนับถือคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ า โดยสืบ
เนืองมาจากบรรพบุรุษของตนในเมืองมอญ จึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพพระอดีตพุทธเจ้ าขึนในวัดของชุมชนตน โดยในช่วงเวลานันจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ ไม่
นิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าแล้ ว
๔.๒ คติความเชือเรื องพระอดีต พุทธเจ้ า ในโลกทัศน์ ชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยในปั จจุบัน ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า ชาวมอญผู้อพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในภาคกลาง
ประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยเฉพาะในพืนทีอําเภอปากเกร็ด และในอําเภอบ้ าน
โป่ งและอําเภอโพธาราม น่าจะมีการนับถือคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ า ดังพบว่ามีความ
นิยมเขียนจิ ตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในอุโบสถและวิหารในวัดของชุมชนชาวมอญ
มอญกลุม่ นี ตัวอย่างเช่น ทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง ในอําเภอปากเกร็ด ทีอุโบสถวัดคงคาราม ใน
อําเภอโพธาราม เป็ นต้ น
เป็ นทีน่าสนใจว่า คติความเชื อเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าที ชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยในอดีตน่าจะเคยนับ ถือดังกล่าว จะยังสืบ ทอดต่อมาจนถึงชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยในปั จจุบนั หรือไม่
เมือทํ าการสัมภาษณ์ เรื องพระอดีตพุท ธเจ้ า จากกลุ่มชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทยในปั จจุบนั พบว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปั จจุบันไม่ร้ ูจักเรื องพระอดีต
พุทธเจ้ าแล้ ว โดยเรื องพระอดีตพุทธเจ้ ายังจะพอเป็ นทีรับรู้กันในพระสงฆ์และผู้ทีสนใจบางท่าน
เท่านัน ซึงก็เป็ นความรู้ทีได้ จากการศึกษาเรียนรู้ในปั จจุบนั โดยไม่เกียวข้ องกับความรู้ทีได้ รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพชนชาวมอญ๑๑๓ จึงอาจกล่าวได้ วา่ ชาวมอญโดยทัวไปในภาคกลางประเทศไทย
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๑๑๓

สัมภาษณ์ พระอาจารย์อ่นุ สิริภัทโท, เจ้ าอาวาสวัดม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕., สัมภาษณ์ โสภณ
นิไชยโยค, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านคงคาผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕., สัมภาษณ์ พิศาล
บุญผูก, ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๒๙๘
ในปั จจุบนั ไม่ร้ ูถึงคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าแล้ ว ซึงแสดงให้ เห็นว่าคติความเชือเรื องพระ
อดีตพุทธเจ้ าทีน่าจะเคยนิยมในกลุม่ ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในอดีตนันได้ เลือนหายไป
จากชาวมอญในปั จจุบนั แล้ ว
เป็ นที น่าสนใจว่า เหตุใดคติความเชื อเรื องพระอดีตพุท ธเจ้ าทีน่าจะเคยเป็ นที
นิยมในชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในอดีต จึงได้ เลือนหายไปจากโลกทัศน์ของชาวมอญใน
ภาคกลางประเทศไทยในปั จจุบนั ต่อประเด็นนี สันนิษฐานว่าสาเหตุประการหนึงอาจเนืองมาจาก
คติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าดังกล่าวไม่มีประเพณีหรื อพิธีกรรมทีปฏิบัติกันอย่างสมําเสมอ
เข้ ามาสนับสนุน จึงทําให้ คติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ าดังกล่าวค่อย ๆ เลือนหายไปในทีสุด
อนึง ถึงแม้ จะปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ใบลานว่าชาวมอญในอดีตมีการจัดงาน
ประเพณีสกั การบูชาพระบรมอัฐิธาตุของพระอดีตพุทธเจ้ าทัง ๔ องค์ ในวันขึน ๑๕ คํา เดือน ๔ ซึง
จัดขึน ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาก็ตาม แต่อาจเนืองจากชาวมอญเข้ ามาอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย ไม่สามารถไปร่วมงานสักการบูชาทีเมืองย่างกุ้งได้ ทําให้ ประเพณีและพิธีกรรมดังกล่าวไม่ได้
รับการปฏิบตั ิ จึงอาจทําให้ คติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าเลือนหายไปจากชาวมอญในภาค
กลางประเทศไทยในทีสุด
เป็ นทีน่าสังเกตว่า ลักษณะดังกล่าวแตกต่างไปจากเรืองคติความเชือทีเกียวข้ อง
กับพุทธประวัติ ทียังเป็ นทีรับรู้ในสังคมชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปั จจุบนั เนืองจากชาว
มอญมีการประกอบประเพณีและพิธีกรรมทีสนับสนุนหรือเข้ ามารองรับคติความเชือเกียวกับพุทธ
ประวัติเหล่านัน ประกอบกับประเพณีและพิธีก รรมเหล่านันไม่ได้ ผูกโยงยึดติดอยู่กับสถานทีใด
สถานที หนึ งอย่ า งชัด เจน จึ ง ทํ า ให้ มี อิ ส ระในการประกอบประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมดัง กล่า ว
ตัวอย่างเช่น คติความเชือเกี ยวกับพุทธประวัติตอนพระโพธิ สตั ว์ลอยถาดเสี ยงบารมี ทีมีความ
เกียวข้ องกับพิธีกรรมการทําบุญสร้ างพระเพืออุทิศให้ กบั ผู้เสียชีวิต หรือทีชาวมอญเรียกว่าประเพณี
"เทาะ-อะโยง-จ๊ า" หรื อ คติ ค วามเชื อเกี ยวกับ พุท ธประวัติ ต อนถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระพุทธเจ้ า ทีมีความเกียวข้ องกับพิธีกรรมการทําศพของพระเถระผู้ใหญ่ของชาวมอญ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี อาจเนืองจากสภาพสังคมทีมีความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้
ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปั จจุบนั ต้ องหันมาให้ ความสนใจกับด้ านเศรษฐกิจเป็ นอย่าง
มาก ทําให้ คติความเชือเกียวกับพุทธประวัติบางอย่างเริ มเลือนหายไป ตัวอย่างเช่น คติความเชื อ
เกียวกับ พุทธประวัติตอนพระโพธิสัตว์ลอยถาดเสียงบารมีกับพิธีกรรมการทําบุญสร้ างพระหรื อ
ประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊ า" ทีพบว่ายังถือปฏิบตั ิอยู่ในวัดมอญเพียงบางแห่งเท่านัน เป็ นต้ น
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๒๙๙
ในประเด็นเรื องความหมายของคติความเชือพระอดีตพุทธเจ้ าในโลกทัศน์ของ
ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปั จ จุบัน พระอาจารย์ อุ่น สิริ ภัท โท เจ้ า อาวาสวัดม่ว ง
พระสงฆ์ชาวมอญผู้เป็ นผู้นําด้ านวัฒนธรรมของชาวมอญบริ เวณบ้ านม่วงและพืนทีใกล้ เคียง ให้
ความเห็นว่า พระสงฆ์ชาวมอญและฆราวาสชาวมอญในเมืองไทยใช้ พระไตรปิ ฎกฉบับเดียวกับ
ชาวไทยมานานแล้ ว ดังนันภาพสะท้ อนของความคิดและความเชื อในเรื องพระอดีตพุท ธเจ้ าก็
เป็ นไปตามเนือหาในพระไตรปิ ฎกเช่นเดียวกัน ซึงกล่าวถึงพระอดีตพุทธเจ้ าในลักษณะเป็ นธรรมที
หนุนให้ เกิดความเลือมใสในพระพุทธเจ้ า โดยทําให้ ทราบถึงความเพียรและความปรารถนาเป็ น
พระพุทธเจ้ าผ่านยุคสมัยของพระอดีตพุทธเจ้ าองค์ต่าง ๆ อย่างยาวนานมาก จึงถือเป็ นเรื องทีสัง
สอนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนให้ มีความมุง่ หวังในการสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณด้ วยความ
เพียร๑๑๔
๔.๓ คติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม เกียวกับพุทธประวัติในสังคมชาว
มอญในภาคกลางประเทศไทยช่ วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ชาวมอญในอดีตมีคติความเชือที
เกียวข้ องยึดโยงกับพุทธประวัติอยู่ไม่น้อย ดังเห็นได้ จากเรื องราวในตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดา
กองทีชาวมอญให้ ความนับถือเป็ นอย่างมาก มีเนือหาสาระสําคัญทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติหลัง
ตอนตรัสรู้และเสวยวิมตุ ิสขุ ๗ สัปดาห์ คือ นายตะเปาและตะป้อ ซึงเป็ นพ่อค้ าชาวมอญสองพีน้ อง
ได้ พบพระพุทธเจ้ าและมีศรัทธาเลือมใส จึงได้ ถวายข้ าวสัตตูก้อนและสัตตูผง พร้ อมทังแสดงตน
เป็ นอุบ าสกขอถึงพระพุท ธเจ้ าและพระธรรมเป็ นสรณะตลอดชี วิต นับเป็ นปฐมอุบาสกในพุท ธ
ศาสนา๑๑๕ ซึงเมือพิจารณาเปรียบเทียบกับเนือหาสาระในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาในตอนเดียวกัน
พบว่า นายตะเปาและตะป้อ น่าจะหมายถึงนายตปุสสะและภัลลิกะทีปรากฏในคัมภีร์๑๑๖
เป็ นทีน่าสนใจว่า สาระในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาจะกล่าวถึงเพียงว่า นายต
ปุสสะและภัลลิกะเป็ นพ่อค้ าสองพีน้ อง แต่เนือหาในตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากองกล่าวชัดเจน
ว่าเป็ นชาวมอญ สะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดของชาวมอญทีมองชนชาติตนเองเป็ นปฐมอุบาสกใน
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๑๑๔

สัมภาษณ์ พระอาจารย์อ่นุ สิริภัทโท, เจ้ าอาวาสวัดม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕.
๑๑๕
จวน เครือวิชฌาจารย์, ตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), ๑๓-๑๔.
และ “ประวัติการสร้ างพระเจดีย์เลียะเกิง (ชเวดากอง),”, ช่วง โชติปาโล, พระมหา, ผู้แปล, ใน อนุ สรณ์ ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระครู ปทุมธรรมโชติ (บุญไทย โชติปาโล) (ณ เมรุ ลอยแบบปราสาท ๙ ยอด วัด
ราษฎร์ ศ รัท ธาทํ า จัง หวัด ปทุมธานี ๒๓ มี น าคม ๒๕๔๐) (กรุ ง เทพฯ: เท็ค โปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ ไ ทซิ ง,
๒๕๔๐), ๕๒.
๑๑๖
สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๒๑๖-๒๑๘.

๓๐๐
พุทธศาสนา สันนิษฐานว่าน่าจะด้ วยเหตุนีจึงทําให้ ชาวมอญในอดีตสํานึกอยู่เสมอว่าตนเป็ นปฐม
อุบาสก และนับถือพุทธศาสนาอย่างลึกซึงและเคร่งครัดมาช้ านาน
สําหรับชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สุ
เอ็ด คชเสนี กล่าวถึงความเกียวข้ องกับพุทธประวัติของชาวมอญว่า ในประเพณีงานศพของชาว
มอญ ระหว่างทีตังศพอยู่ทีบ้ าน ชาวมอญไม่มีประเพณีสวดพระอภิธรรมเหมือนอย่างไทย แต่จะ
เชิญผู้มีความรู้หรื อผู้สงู อายุมาอ่านหนังสือต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หนังสือพุทธประวัติ ธรรมประวัติ
นิบาต นิทานชาดกต่าง ๆ ด้ วยทํานองเสนาะให้ ผ้ มู าร่วมงานฟั ง๑๑๗ ดังนัน อาจกล่าวได้ ว่าในอดีต
ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย มีความเกียวข้ องกับพุทธประวัติในชีวิตประจําวันอยู่เสมอ
ทังนี ยังพบว่าคติความเชือ ประเพณี หรื อพิธีกรรมเนืองในพุทธศาสนาของชาว
มอญบางประการมีความเกียวข้ องกับเรืองพุทธประวัติด้วย ตัวอย่างสําคัญได้ แก่ ประเพณีเทาะ-อะ
โย่ง-จ๊ า ทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์ทรงลอยถาดเสียงพระบารมี และประเพณี การ
ทําศพพระสงฆ์ ทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า ดังจะได้ กล่าวต่อไป
สันนิษฐานว่าอาจเนืองด้ วยการทีชาวมอญมีความเกียวข้ องกับพุทธประวัติอย่าง
มาก ดังปรากฏเป็ นคติความเชือ ประเพณี หรื อพิธีกรรมดังกล่าว จึงทําให้ เกิดความนิยมในการ
เขี ย นจิ ต รกรรมฝาผนัง เรื องพุท ธประวัติวัด ในชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยอยู่
โดยเฉพาะในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามทีวัฒนธรรมของชาวมอญยังมีความเข้ มข้ นอยู่
มาก โดยเฉพาะทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ ซึงเป็ นงานฝี มือแบบพืนบ้ านและมีการแสดงออกอย่าง
อิสระสูง
๔.๔ พุทธประวัติตอนพระโพธิสัตว์ ทรงอธิฐานลอยถาด กับประเพณี "เทาะ-อะ
โยง-จ๊ า" (ေထာံအ ယံေ္က ်ာ္) ของชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ศ. ดร.
สันติ เล็กสุขมุ ตังข้ อสังเกตต่อภาพพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์ทรงอธิฐานลอยถาด ทีจิตรกรรม
ฝาผนังอุโบสถวัดคงคารามว่า การทีช่างเขียนให้ ความสําคัญแก่พุทธประวัติตอนนี น่าจะสะท้ อน
ความเชือเป็ นพิเศษของชุมชนชาวมอญในย่านนี โดยกล่าวเพิมเติ มว่า พุทธประวัติเกียวกับนาง
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๑๑๗

สุเอ็ด คชเสนี, "วัฒนธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุ
เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ, โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิ การ (กรุ งเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอ็ด
เวอร์ ไทซิง, ๒๕๔๗), ๗๖-๗๗.

๓๐๑
สุชาดาถวายข้ าวมธุปายาส เป็ นที นิยมกัน มากในประเทศพม่ามาตังแต่สมัยพุกาม ซึงนิย มกัน
มากกว่าประเทศอืนในแถบเอเชียอาคเนย์ทีรับนับถือพุทธศาสนา๑๑๘
ต่อประเด็นนี ผู้ศกึ ษามีความเห็นเพิมเติมว่า ในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอ
บ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม นอกจากจะพบตัวอย่างการเขียนภาพพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์
ทรงอธิฐานลอยถาดทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคารามแล้ ว (ภาพที ๑๕๗) ยังพบอีกทีอุโบสถ
วัดดอนกระเบือง (ภาพที ๑๕๘) และทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ (ภาพที ๑๕๙) ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่า
ชาวมอญในพืนทีนีน่าจะมีความนิยมในพุทธประวัติตอนดังกล่าว จึงเป็ นทีน่าสนใจว่าพุทธประวัติ
ตอนนีจะมีความเกียวข้ องกับคติความเชือหรือประเพณีของชาวมอญในพืนทีนีหรือไม่
จากการศึกษาคติความเชือและประเพณีของชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและโพ
ธาราม (รวมถึงในภาคกลางประเทศไทย) พบว่าชาวมอญในอดีตนิยมประกอบพิธีสร้ างพระ (เทาะอะโยง-จ๊ า) (ေထာံအယံေ္က်ာ္) ซึงเป็ นประเพณีทีมีความเกียวข้ องกับพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์
ทรงอธิฐานลอยถาดหลายประการ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สเุ อ็ด คชเสนี ปราชญ์ ชาว
มอญผู้เชียวชาญวัฒนธรรมประเพณีมอญ กล่าวถึงประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊ า" ว่าเป็ นประเพณี
การทําบุญ ๗ วันหลังจากจัดงานฌาปนกิ จศพ พิธีดงั กล่าวเริ มจากผู้ทําบุญ ต้ องเตรี ยมของ คือ
พระพุทธรูปใหม่ ๑ องค์ ถาดโลหะ ๑ ใบ ใบโพธิ (เป็ นใบโพธิ ทีใช้ เก็บกระดูกของผู้ตาย) และหญ้ า
แพรก ๗ กํา ๆ ละ ๗ กิง เหรี ยญกษาปณ์ ๗ เหรี ยญ ข้ าวสวย ๑ หม้ อ บาตรพระ ๑ ใบ ข้ าวทิพย์
ผสมนําผึงใส่บาตร ๑ ใบ เมือเริมพิธีพระสงฆ์จะสวดมนต์บท "อเนกะชาฯ" พอสวดมนต์จบ ๑ จบ
ผู้ทําบุญก็จะหยิบเหรียญกษาปณ์ ใบโพธิ และหญ้ าแพรกอย่างละกํา ทิงลงไปในถาดให้ เกิดเสียงดัง
ครังหนึง โดยทําเช่นนีจนครบ ๗ ครัง เป็ นอันเสร็จพิธี (ภาพที ๑๖๐)
ทังนี ได้ ให้ ความหมายของประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊ า" ว่าเป็ นพิ ธีทีมีความมุ่ง
หมายเพื อสร้ างพระพุทธรูปใหม่ สําหรับ อุทิศส่วนกุศลให้ แก่ผ้ ตู าย ประหนึงว่าได้ มีพระพุทธเจ้ า
เกิดขึนใหม่อีกหนึงองค์ กล่าวคือ ถาดโลหะเปรี ยบได้ กับถาดทองใส่ข้าวมธุปายาสทีนางสุชาดา
นําไปถวายพระโพธิสตั ว์ การทีผู้ทําบุญทิงเหรี ยญกษาปณ์ลงในถาดให้ เกิดเสียงดัง เปรี ยบได้ กับ
เหตุการณ์ตอนพระโพธิสตั ว์ทรงอธิษฐานลอยถาดทองเสียงบารมีทีริ มฝั งแม่นําเนรัญชรา ถาดนัน
ได้ จมลงไปกระทบกับถาดทองทีพระพุทธเจ้ าองค์ก่อนได้ เคยทรงอธิษฐานเสียงบารมีไว้ ทําให้ เกิด
เสียงดังขึน ส่วนหญ้ าแพรกเปรี ยบได้ กับหญ้ าทีนายโสตถิยะถวายให้ พระโพธิสตั ว์เ พือปูบัลลังก์
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๑๑๘

สันติ เล็กสุขมุ , “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม
นํ าแม่ กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๗๐. และ Anne May Chew, “Gestes et attitude du
Buddha dans l’art de Pagan,” Maitrise d’etude indiennes ; Histoire et Archeologie de l’Asie du Sud-east (Paris I:
Annee, 1981-1982), 70.

๓๐๒
เป็ นทีประทับนังในเหตุการณ์ตอนพระโพธิสตั ว์ได้ ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และใช้ หญ้ า
แพรกทังหมดจํ านวน ๔๙ กิ ง เปรี ย บได้ กับ จํ านวนก้ อนข้ าวมธุป ายาสที นางสุช าดาถวายพระ
โพธิสตั ว์๑๑๙
อนึง แม้ วา่ ในพิธีกรรมของประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊ า" จะมีการนําใบโพธิ ทีใช้ เก็บ
กระดูกของผู้ตายมาใช้ แต่ก็ไม่มีการอธิบายคติความเชือทีเชือมโยงระหว่างผู้ตายกับตัวพิธีกรรม
และประเพณีดงั กล่าว ดังนันพิธีกรรมและประเพณีนีจึงไม่ได้ มีความเกียวข้ องกับผู้ตายโดยตรง แต่
เป็ นพิธีกรรมทีผู้ทําบุญจะร่วมกันสร้ างพระพุทธรูปขึนเพือทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กับผู้ตาย อันสืบ
เนืองจากประเพณีการจัดงานศพให้ ผ้ ตู ายหลังจากทีทําพิธีเผาศพได้ ๗ วัน
ดังนัน อาจกล่าวได้ วา่ ความนิยมในการเขียนพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์ทรงอธิ
ฐานลอยถาดในอําเภอบ้ านโป่ งและโพธาราม น่าจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการถือปฏิบัติประเพณีสร้ าง
พระของชาวมอญ หรื อ "เทาะ-อะโยง-จ๊ า" ไม่มากก็น้อย เนืองจากพิธีกรรมในประเพณีดงั กล่าว
น่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากพุทธประวัติตอนดังกล่าว และในอดีตเคยเป็ นทีนิยมมากในพืนทีนี๑๒๐
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๑๑๙

สุเอ็ด คชเสนี, "วัฒนธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุ
เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ, ๗๙.
๑๒๐
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ไม่นิยมจัดประเพณีเทาะ-อะโยง-จ๊ า
แล้ ว อาจเนืองจากขาดผู้ร้ ูในการปฏิบตั ิ เพราะเป็ นประเพณีทีมีพิธีกรรมทีซับซ้ อน และต้ องใช้ พระสงฆ์ มอญเป็ น
ผู้ทําพิธี โดยยังเหลือวัดในชุมชนชาวมอญเพียงบางแห่งทียังสามารถประกอบประเพณีนีได้ และนาน ๆ ครังจะได้
ประกอบประเพณีนี ตัวอย่างได้ แก่ วัดม่วง อําเภอบ้ านโป่ ง จึงทําให้ ประเพณี นีเริ มเลือนหายไปจากสังคมชาว
มอญในภาคกลางประเทศไทยในปั จจุบนั

๓๐๓
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ภาพที ๑๕๗ ภาพพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์ทรงอธิฐานลอยถาดเสียงบารมี ทีจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดคงคาราม

ภาพที ๑๕๘ ภาพพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์ทรงอธิฐานลอยถาดเสียงบารมี ทีจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดดอนกระเบือง

๓๐๔
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ภาพที ๑๕๙ ภาพพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์ทรงอธิฐานลอยถาดเสียงบารมี ทีจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๖๐ ประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊ า" ที ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยถือปฏิบัติมาตังแต่
อดีต
ทีมา: องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุชาวไทยเชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวาย
สมเด็จพระเจ้ าพีนางเธอเจ้ าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตาม
ลัทธิธรรมเนียมมอญ (กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ, ๒๕๕๑), ๓๘-๓๙.

๓๐๕
๔.๕ พุ ทธประวัติต อนมหาปริ นิพ พานและงานพระบรมศพพระพุท ธเจ้ า ที
อุ โ บสถวั ด ไทรอารี รั กษ์ กั บ ภาพสะท้ อนคติ ค วามเชื อและประเพณี ก าร ทํ า ศพ
(ျပေ၀ဏ႘ပေျပင္ဇမန္) พระสงฆ์ ของชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ดังได้
วิเคราะห์ไปแล้ วว่า จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ มีการเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหา
ปรินิพพานเต็มพืนทีผนังสกัดหน้ า และภาพตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นฉากใหญ่บนผนัง
ด้ านข้ าง ซึงมีลกั ษณะแตกต่างไปจากตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในภาคกลางประเทศไทยโดยทัวไป
จึงเป็ นทีน่าสนใจว่าพุทธประวัติตอนดังกล่าว น่าจะมีความเกียวข้ องกับคติความเชือ ประเพณี และ
พิธีกรรมของชาวมอญในพืนทีนี
จากการศึกษาคติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมในกลุ่มชาวมอญในอําเภอ
บ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม พบว่าชาวมอญในพื นที นี (รวมถึงในภาคกลางประเทศไทย) ให้
ความสําคัญ กับการทําศพ ( ျပေ၀ဏ႘ပေျပင္ဇမန္) เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะพระสงฆ์ผ้ ใู หญ่ที มี
พรรษาสูง มีศีลาจารวัตรงดงามเป็ นทีเคารพศรัทธาของชาวมอญ ในการจัดงานศพของชาวมอญมี
คติความเชือและพิธีกรรมทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าในคัมภีร์พระ
ปฐมสมโพธิกถาอยู่หลายประการ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สเุ อ็ด คชเสนี ปราชญ์ ชาวมอญผู้เชียวชาญ
วัฒนธรรมประเพณีมอญ กล่าวถึงคติความเชือและประเพณีของชาวมอญในเมืองไทยทีเกียวข้ อง
กับพุทธประวัติวา่ ๑๒๑ ในการเอาศพลงจากเรื อน ในสมัยโบราณชาวมอญมีธรรมเนียมว่าไม่ให้ ลง
ทางบันได แต่ให้ รือฝาเรือนเอาศพออกทางนัน โดยถือคติความเชือตามสมัยพุทธกาล เมือครังงาน
พระบรมศพพระเจ้ าสิริสทุ โทธนะพระพุทธบิดาสวรรคต เวลาเอาพระศพออกจากวังต้ องออกทางฝา
ท้ องพระโรง ไม่เชิญออกทางบันได ในการหามศพไปยังป่ าช้ า ชาวมอญมีธรรมเนียมว่าต้ องยกเท้ า
ไปก่อน ส่วนศีรษะตามไปทีหลัง โดยถือคติความเชือตามสมัยพุทธกาลเมือครังงานพระบรมศพ
พระเจ้ าสิริสทุ โทธนะเช่นกัน
สํา หรั บ การปลงศพพระภิก ษุ สงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์ ผ้ ูใ หญ่ ชาวมอญใน
เมืองไทยจะนิยมสร้ างปราสาท ซึงมีจํานวนยอดตังแต่ ๑ ถึง ๙ ยอด ขึนอยู่กับทุนทรัพย์ เพราะถือ
ว่าพระภิกษุสงฆ์เป็ นผู้มีศีลบริสทุ ธิ ควรทําทีเผาให้ สวยงาม ไม่ปะปนกับจิตกาธานของคนธรรมดา
ในการจุดไฟเผาศพ จะไม่เผาด้ วยมือ แต่จดุ ด้ วยไฟจากลูกหนู โดยถือคติความเชือตามพุทธประวัติ
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๑๒๑

สุเอ็ด คชเสนี, "วัฒนธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุ
เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ, ๗๗.

๓๐๖
เมือครังถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุท ธเจ้ า ที เตโชธาตุบันดาลติดพระจิตกาธานเองด้ วย
อานุภาพของเทวดา๑๒๒
ดังปรากฏตัวอย่างงานศพพระสงฆ์ชาวมอญทีได้ รับการนับถือศรัทธาจากชาว
มอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ตัวอย่างเช่น การจัดงานพระราชทานเพลิงศพท่าน
พระครูวิสทุ ธิบดี (เช็ง อหึสราชา) เจ้ าอาวาสวัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมือปี
พ.ศ. ๒๕๒๑ การจัดงานศพพระครูสงั ฆาภิวฒ
ั น์ (อาจารย์ดวง) อดีตเจ้ าอาวาสวัดม่วง อําเภอบ้ าน
โป่ ง จังหวัดราชบุรี เมือปี พ.ศ. ๒๕๒๔๑๒๓ เป็ นต้ น นอกจากนี ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยัง
มีความนิยมจัดงานพระสงฆ์หรื อบุคคลชันสูงอย่างยิงใหญ่เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การจัดงาน
พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สเุ อ็ด คชเสนี๑๒๔ นายกสมาคมไทยรามัญ
เมือปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นต้ น
สันนิษฐานว่าการทีชาวมอญในอดีตถือปฏิบัติเรื องการจัดงานศพอย่างยิงใหญ่
และเคร่งครัด โดยเฉพาะงานศพพระสงฆ์นัน เหตุผลประการหนึงอาจเนืองจากชาวมอญถือคติ
ความเชื อในเรื องอานิสงส์แห่งการเผาศพ ดังปรากฏในพระคัมภีร์อานิ สงส์แห่งการเผาศพ มูล
กัมมัฏฐานวิธีภาษามอญ ทีกล่าวว่า
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นรชนใดมี จิตเป็ นสุข ...บุคคลผู้ทํ าโลงใส่ ศพให้ วิ จิตรงดงาม ได้ รั บอานิ สงส์
๑,๐๐๐ ชาติ ...ได้ เผาศพวงศาคณาญาติ ได้ รับอานิสงส์ ๘๐,๐๐๐ ชาติ ...ได้ เผาศพบุคคลผู้มีศีลา
จารวัติอนั ดีงาม ได้ รับอานิสงส์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชาติ ...ได้ เผาศพบุคคลทีอุปการะบิดามารดา ครู บา
จารย์ และพราหมณ์ ได้ รั บ อานิ ส งส์ ๕๐๐,๐๐๐ ชาติ ได้ เ ผาศพบิ ดามารดา ได้ รั บอานิ ส งส์
๗,๐๐๐,๐๐๐ ชาติ ...ได้ เผาศพพระอุปัชฌายะอาจารย์ได้ รับอานิสงส์ ๙ โกฏิ ชาติ ...ได้ เผาศพ
พระภิกษุสงฆ์ ซึงเป็ นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ รับอานิสงส์ ๕ โกฏิชาติ ได้ เผา
๑๒๒

ลูกหนู เป็ นไม้ กระบอกกลมยาวประมาณหนึงศอก หน้ ากว้ างประมาณ ๑ คืบ ภายในกระบอก
บรรจุดินไฟ ปลายกระบอกข้ างหนึงเจาะรูให้ ประกายไฟออก เพือผลักดันให้ ลกู หนูวิงไปจนสุดลวดเหล็ก แล้ วก็จะ
หลุดจากปลายสายลวด และลอยไปกระทบปราสาทและหีบอีกต่อหนึง
๑๒๓
ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ, "พระสงฆ์ : ผู้นําทางปั ญญาของท้ องถิน," ใน ลุ่มนํ าแม่ กลอง:
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๒๑.
๑๒๔
ศาสตราจารย์ เ กี ยรติ คุณ นายแพทย์ สุเ อ็ ด คชเสนี เป็ นบุต รของหลวงบริ ณัย จรรยาราษฎร์
(มณฑล คชเสนี) อดีตผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลหลายจังหวัด และนางกระถิน คชเสนี โดยสกุล "คชเสนี" สืบเชือสาย
มอญมาจาก "พระยาเจ่ง" เจ้ าเมืองเตริ น เจ้ าหัวเมืองมอญ รับ ราชการทีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลจน
เกษี ย ณอายุในตํา แหน่ ง ผู้ช่ วยคณบดี ฝ่ายกิ จ กรรมพิ เศษ และยังเคยเป็ นนายกสมาคมไทยรามัญ ซึงเป็ นผู้มี
บทบาทในการสืบสานและเผยแพร่ภาษาศิลปวัฒนธรรมชาวมอญในประเทศไทย

๓๐๗
ศพพระอรหัน ต์ ได้ รั บอานิ ส งส์ ๑ อสงขัยชาติ ได้ เ ผาศพพระปั จเจกพุท ธเจ้ า ได้ รั บอานิ ส งส์
๑๐๐,๐๐๐ โกฏิชาติ ...ได้ ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ าได้ รับอานิสงส์ไม่มีทีสินสุด ...อานิสงส์ ดงั ได้
กล่าวมานี จะสมบูรณ์พนู ผลไปด้ วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และจะได้ บงั เกิดในพรหมโลก ไม่
ต้ องไปทนทุกข์ทรมานในอบายภูมิทงสี
ั ตราบเท่าของอานิสงส์นนั ๆ๑๒๕

ทังนี ชาวมอญยังมีคติความเชืออีกว่า การเผาศพพระสงฆ์ผ้ มุ ีศีลอันบริ สทุ ธิ เป็ น
การส่งกลับสวรรค์ ดังคําพูดของชาวมอญทีกล่าวกันว่า "พะญาวฟอ" ( ဖဵ်သ၀္) แปลว่า ส่งกลับ
สวรรค์๑๒๖ อนึง จากการตรวจสอบในเอกสารประเพณีวฒ
ั นธรรมของชาวมอญ ๑๒ เดือน ยังพบว่า
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวมอญนิยมไปทําบุญและรดนําต้ นโพธิ ปลูกต้ นโพธิ ตามวัด เพือเป็ น
เครืองเตือนจิตให้ ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพาน คือ ถวาย
นําสรงทีโคนต้ นโพธิ แทนการถวายนําสรงพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า๑๒๗
อนึง จากการศึกษาทีผ่านมา คุณรัมภา สาลิการิ น พบว่าการเขียนภาพงานพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ าทีปรากฏในอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ นอกจากจะเขียนขึนตามคติการเขียนภาพ
พุทธประวัติโดยทัวไปแล้ ว ยังน่าจะมีความหมายเกียวโยงกับประเพณีการทําบุญในวันถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ าของชาวมอญ ทีชาวมอญเรียกว่า “จองเพียจย๊ าจก์กรอย” หรื อ “งาน
บุญวันอัฐมีบชู า”๑๒๘ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั ประเพณีงานบุญอัฐมีบชู าดังกล่าว
ในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามนันไม่ได้ รับการปฏิบตั ิแล้ ว มีเพียงประเพณีทําบุญและ
เวียนเทียนในวันวิสาขบูชาตามทัวไป ซึงจัดขึนก่อนวันอัฐมีบชู า ๗ วันเท่านัน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ดังกล่าวจึงเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทีสะท้ อนให้ เห็นว่าในอดีตชาวมอญในพืนทีนีน่าจะเคย
มีการประกอบประเพณี “จองเพียจย๊ าจก์กรอย” หรือ “งานบุญวันอัฐมีบชู า”
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๑๒๕

พระมหาช่ ว ง อู่ เ จริ ญ , ผู้ แปล, "อานิ ส งส์ แ ห่ ง การเผาศพ," ใน หนั ง สื อ ที ระลึ ก ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ คุณพ่ อเพิม รามัญจิต (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ ไทซิง, ๒๕๓๙), ๘๕.
๑๒๖
อําไพ มัฆมาน, "ประเพณีการจัดงานศพแบบมอญ," ศิลปวัฒนธรรมราชบุรี ๗, ๗ (๒๕๔๙),
๓๐-๓๗.
๑๒๗
ประเพณีวฒ
ั นธรรม ๑๒ เดือนดังกล่าว แปลจากวัฒนธรรมประเพณี ๑๒ เดือนของชาวมอญ
จากต้ นฉบับภาษามอญของพระอาจารย์ สีลวนุต พิมพ์ ทีเมืองย่างกุ้ง ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ดูใน "ประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชือสายมอญ ๑๒ เดือน," ใน อนุ สรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครู ปทุมธรรมโชติ (บุญ
ไทย โชติปาโล) (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ ไทซิง, ๒๕๔๐), ๑๐๙-๑๑๐.
๑๒๘
รัมภา สาลิการิน, "จิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารีรักษ์ จังหวัดราชบุรี “ฉากงานถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระพุท ธเจ้ า”: ขนบประเพณี ทางสังคม" (สารนิพ นธ์ สาขาวิชาประวัติศ าสตร์ ศิลปะ บัณฑิ ตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), ๓๓-๓๔.

๓๐๘
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าอาจเนืองจากชาวมอญให้ ความสําคัญกับการจัดงานศพ
พระสงฆ์เป็ นอย่างมาก อีกทังคติความเชือกับพิธีกรรมบางประการมีความเกียวข้ องกับพุทธประวัติ
ตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า จึงทําให้ ตวั อย่างทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ ซึงน่าจะเขียนโดยช่าง
พืนบ้ านชาวมอญ ให้ ความสําคัญกับพุทธประวัติตอนมหาปริ นิ พ พานและตอนงานพระบรมศพ
พระพุทธเจ้ าเป็ นอย่างมาก อันสะท้ อนให้ เห็นถึงการนับถือคติความเชือและการปฏิบตั ิพิธีกรรมงาน
ศพพระสงฆ์ของชาวมอญในพืนทีนีผ่านภาพพุทธประวัติตอนดังกล่าว
นอกจากนี ยัง พบว่า คติ ค วามเชื อและประเพณี ดัง กล่า วยัง ปรากฏในงาน
จิตรกรรมภาพพระบฏทีวัดม่วง ซึงเป็ นวัดของชุมชนชาวมอญในพื นที นี ภาพดังกล่าวเป็ นพุท ธ
ประวัติตอนมหาปริ นิพพานและตอนแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุ ศ. ดร. สันติ เล็กสุขมุ วิเคราะห์ ว่า
ภาพเขียนดังกล่าวน่าจะเขียนขึนโดยช่างชาวไทย เนืองจากปรากฏภาพบุคคลทีเป็ นหมอยา นุ่ง
ผ้ าม่วง ใส่เสือราชประแตน ซึงเป็ นชุดข้ าราชการไทย ทีเริมใช้ ในรัชกาลที ๕ หลังจากเสด็จประพาส
อิน เดีย และพม่า และเลิกใช้ ใ นปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงสัน นิ ษ ฐานว่าภาพดังกล่าวน่าจะเขีย นขึนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว๑๒๙ ซึงเป็ นหลักฐานทีสนับสนุนว่าในช่วงเวลาดังกล่าวคติความเชือและประเพณี
การจัดงานศพของชาวมอญในพื นที นี น่าจะยังมีความเข้ มข้ นอยู่มาก ดังสะท้ อนให้ เห็นในงาน
จิตรกรรมพืนบ้ าน
อนึง จากการศึกษายังพบว่าชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม มี
การถื อปฏิบัติต ามข้ อ ปฏิ บัติ ใ นคัม ภีร์ โลกสมุต ติ ( ေလာကသမု တ ိ ၲ ) ที มีเ นื อหาสาระกล่าวถึ ง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี โ บราณเกี ยวกับ การตายและการจัด การงานศพของการตายแต่ล ะ
แบบอย่างละเอียดมาอย่างน้ อยก็ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที ๒๕ เป็ นต้ นมา โดยพระอาจารย์ล้น
เจ้ าอาวาสวัดหัวหิน๑๓๐นํากลับมาจากเมืองหงสาวดี แล้ วคัดลอกลงคัมภีร์ใบลานนํามาถวายไว้ ที
ม่วงเมือปี พ.ศ. ๒๔๘๔๑๓๑
การทีท่านพระอาจารย์ล้นสนใจนําคัมภีร์โลกสมมุติกลับมายังเมืองไทย สะท้ อน
ให้ เห็นว่าคัมภีร์ดงั กล่าวต้ องเป็ นประโยชน์ต่อชาวมอญในพืนทีนีในช่วงเวลาดังกล่าว ทีน่าจะถือ
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๑๒๙

สันติ เล็กสุขมุ , "จิตรกรรมในพิพิธภัณฑ์พืนบ้ านวัดม่วง," ใน ลุ่มนํ าแม่ กลอง: พัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรม, ๑๖๐-๑๖๓.
๑๓๐
วัดหัวหินเป็ นวัดมอญวัดหนึง ตังอยู่ในเขตพืนทีอําเภอบ้ านโป่ ง-โพธาราม จังหวัดราชบุรี
๑๓๑
คัมภีร์โลกสมุตติฉบับทีปรากฏและได้ รับการแปลคือ คัมภีร์โลกสมุตติฉบับวัดม่วง ตามจารึกใน
คัมภีร์เล่มนี กล่าวว่าคัมภีร์โลกสมุตติแต่งโดยท่านมหาสังฆนาถ ซึงเป็ นพระสงฆ์ ทีเดินทางมาจากเมืองลังกา มา
พํานักอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสายาวดี ดูใน จวน เครือวิชฌยาจารย์, ผู้แปล, วิถชี ีวิตชาวมอญ (กรุ งเทพฯ:
เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๑๖๖-๑๖๘.

๓๐๙
ธรรมเนียมเรืองการจัดงานศพอย่างเคร่งครัดตามทีเคยปฏิบตั ิสืบต่อกันมา ซึงการนําคัมภีร์ดงั กล่าว
กลับมาทําให้ ชาวมอญในพืนทีนีมีแหล่งอ้ างอิงต่อการจัดงานศพ จึงทําให้ ชาวมอญในพืนทีนียังคง
ถือปฏิบตั ิตามคัมภีร์ดงั กล่าวจนถึงปั จจุบนั
อย่างไรก็ดี แม้ วา่ จะไม่ปรากฏคัมภีร์โลกสมมุติในพืนทีศึกษาอืน ๆ ก็ตาม แต่ชาว
มอญในภาคกลางประเทศไทย ต่างก็ให้ ความสําคัญกับการจัดงานศพเป็ นอย่างมากเช่นเดียวกับ
ชาวมอญในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม โดยเฉพาะงานศพพระสงฆ์ผ้ ใู หญ่ผ้ มู ีศีลาจารวัตร
งดงาม ดังปรากฏการจัดงานศพพระสงฆ์ชาวมอญอย่างยิงใหญ่อยู่เรือย ๆ ในปั จจุบนั ตัวอย่างเช่น
งานพระราชทานเพลิงศพเป็ นกรณีพิเศษ พระสว่าง วิชิโต (อุณารัตน์) อดีตเจ้ าอาวาสวัดกลาง เมือ
วันที ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นต้ น
๔.๖ ข้ อสังเกตเรือง โลงศพ (ကလာၐံက္) และปราสาทศพ (ျပာသာတ္စံင္ဇသင္)
ในภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ เป็ นทีน่าสนใจว่า ภาพโลงบรรจุพระบรมศพ
พระพุทธเจ้ าทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ มีลกั ษณะเป็ นทรงสีเหลียมฐานสูง
ฝาหี บ ศพมีก ารประดับ เครื องยอดจํ านวน ๓ ยอด (ภาพที ๑๖๑) ซึงลัก ษณะดังกล่าวมีความ
แตกต่างไปจากโลงศพโดยทัวไปทีมักเป็ นทรงสีเหลียมและไม่ประดับเครืองยอดบนฝาโลง
เมือตรวจสอบภาพโลงบรรจุพระบรมศพพระพุทธเจ้ าในตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนัง
อีกสองแห่งในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม พบว่า ตัวอย่างทีอุโบสถวัดคงคารามภาพพุทธ
ประวัติตอนนีลบเลือนไปจึงไม่สามารถศึกษาได้ ส่วนตัวอย่างทีอุโบสถวัดดอนกระเบืองไม่เขียน
ภาพพุทธประวัติงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า จึงไม่อาจกล่าวได้ แน่ชดั ว่าภาพโลงบรรจุพระบรมศพ
พระพุทธเจ้ าทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ จะมีลกั ษณะเกียวข้ องกับภาพที
อุโบสถวัดคงคารามหรือไม่
เมือศึกษาลักษณะของโลงบรรจุพระบรมศพพระพุทธเจ้ าทีปรากฏในจิตรกรรมฝา
ผนั ง อุโ บสถวัด ไทรอารี รั ก ษ์ ดัง กล่ า ว พบว่ า มี ลัก ษณะสํ า คัญ คล้ ายกั บ โลงศพแบบมอญ
(ကလာၐံက္) ทีนิยมในกลุ่มชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย โดยเฉพาะการทําประดับเครื อง
ยอดบนฝาโลง
อาจารย์สมพิศ มงคลพันธ์ ช่างชาวมอญเมืองพระประแดงผู้ชํานาญในการทําโลง
ศพแบบมอญ ให้ ความเห็นว่าโลงศพแบบมอญ ภาษามอญเรียกว่า "กะลาบ๊ อก"๑๓๒ เป็ นโลงทีนิยม
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๑๓๒

แปลเป็ นภาษาไทยว่า โลงทีเกิดจากการขุดเอาด้ านในออก อันสืบเนืองมาจากสมัยโบราณทีจะ
ใช้ ต้ นไม้ ใ หญ่ ม าตัดแบ่ง ให้ ไ ด้ สัดส่วน แล้ วขุดเอาเนือไม้ ด้า นในออกจนเป็ นรู ปโลง แล้ วจึงต่ อไม้ ให้ สงู ขึนตาม
ต้ องการ

๓๑๐
ทําสืบเนืองกันมาตังแต่สมัยโบราณในเมืองมอญ ลักษณะโลงจะมีความอ่อนช้ อย ปากโลงจะผาย
ออกกว้ าง แล้ วค่อย ๆ สอบเล็กลงจนถึงส่วนก้ นของโลงทีมีลกั ษณะแคบกว่าปากโลงมาก และมี
การประดับเครืองยอดบนฝาโลงตังแต่ ๑-๙ ยอดตามจํานวนทีต้ องการ เนืองจากโลงศพแบบมอญ
คล้ ายกับดอกผักบุ้ง ชาวมอญจึงนิยมเรียกอีกอย่างหนึงว่า "กลาปกาวุ้น" หรื อโลงคล้ ายดอกผักบุ้ง
(กาววุน่ ကဵ၀ုန္) ชาวมอญนิยมทําโลงศพลักษณะนีถวายแก่พระสงฆ์ผ้ ใู หญ่ทีมีพรรษาสูง มีศีลาจาร
วัตรงดงามไม่ดา่ งพร้ อย เพือแสดงสมณศักดิ หรื อเกียรติยศของพระสงฆ์ทีมรณภาพ หรื อไม่ก็เป็ น
กษั ตริ ย์ เชื อพระวงศ์ กระทังบุค คลธรรมดาที มีอ ายุมาก เป็ นที เคารพนับ ถื อของผู้คนหรื อทํ า
คุณประโยชน์ให้ แก่ประเทศชาติหรือพุทธศาสนา๑๓๓
จากการตรวจสอบหลักฐาน ได้ พบโลงศพแบบมอญทีวัดคงคาราม ซึงเป็ นวัดใน
ชุมชนชาวมอญในอําเภอโพธาราม ทางวัดให้ ข้อมูลว่ามีอายุประมาณ ๒๐๐ ปี แกะจากไม้ ชินเดียว
ทะลุโปร่งเป็ นลายดอกพุดตาล (ภาพที ๑๖๒) สันนิษฐานว่าโลงศพแบบมอญใบนีน่าจะสร้ างจาก
ไม้ ในป่ าเมืองกาญจนบุรี และน่าจะเคยบรรจุศพพระสงฆ์ชันผู้ใหญ่หรื อเจ้ าอาวาสวัดคงคาราม
หรือเป็ นพระยามอญท่านใดท่านหนึง ๑๓๔ หลักฐานดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงรูปแบบของโลงศพ
แบบมอญทีทําขึนในอดีต ซึงลักษณะดังกล่าวได้ รับการสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั
ในปั จจุบนั ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยังนิยมใช้ โลงศพแบบมอญในงาน
ศพพระสงฆ์และบุคคลสําคัญ ตัวอย่างเช่น ในงานศพพระครูสงั ฆาภิวฒ
ั น์ (อาจารย์ดวง) อดีตเจ้ า
อาวาสวัดม่วง อํ าเภอบ้ า นโป่ ง จังหวัด ราชบุรี เมื อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ๑๓๕ (ภาพที ๑๖๓) ในงาน
พระราชทานเพลิงศพเป็ นกรณีพิเศษ พระสว่าง วิชิโต (อุณารัตน์) อดีตเจ้ าอาวาสวัดกลาง เมือวันที
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพที ๑๖๔)
เป็ นต้ น
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๑๓๓

ปริญญา กุลปราการ, "ปราสาทเผาศพพระภิกษุสงฆ์และโลงมอญ," ใน จดหมายเหตุชาวไทย
เชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้ าพีนางเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นคริ นทร์ ตามลัทธิธรรมเนี ย มมอญ, องค์ บรรจุน, บรรณาธิ การ (กรุ งเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุ งเทพ,
๒๕๕๑), ๖๓-๖๘. และดูใน สมพิ ศ มงคลพันธ์ , โลงมอญ-ปราสาทศพ, เข้ า ถึง เมื อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.monthai.siam2web.com/?cid=1674873
๑๓๔
พิพิธภัณฑ์ พืนบ้ านและจิตรกรรมฝาผนั งวั ดคงคาราม (ราชบุรี: วัดคงคาราม, ม.ป.ป.),
๑๒.
๑๓๕
ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ, "พระสงฆ์ : ผู้นําทางปั ญญาของท้ องถิน," ใน ลุ่มนํ าแม่ กลอง:
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๒๑.

๓๑๑
ทังนี จากการตรวจสอบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพโลงศพแบบมอญในช่วง
พุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ พบว่า ยังปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวิหารทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละ
แหม่ง ซึงสัน นิษ ฐานว่าน่ าจะเขียนขึนราวกลางพุทธศตวรรษที ๒๕ ๑๓๖ โดยปรากฏในภาพพุท ธ
ประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า เขียนภาพโลงบรรจุพระบรมศพพระพุทธเจ้ ามีลกั ษณะ
ปากผายกว้ างมาก ตัวโลงสอบตรงเล็กลงจนถึงก้ นโลงทีมีลกั ษณะแคบมาก ด้ านข้ างของโลงเจาะ
ช่องกรุ กระจก ฝาโลงประดับลายสามเหลียมขนาดเล็ก โดยรอบ (ส่วนยอดน่าจะถูก บังจากตัว
ปราสาท) (ภาพที ๑๖๕) ภาพโลงศพดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายกับโลงศพแบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย หลักฐานดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าชาวมอญทังในภาคกลางประเทศไทยและในเมือง
มอญทางตอนล่างของประเทศเมียนมา โดยเฉพาะทีเมืองมะละแหม่ง น่าจะมีการใช้ โลงศพแบบ
มอญลักษณะดังกล่าวร่วมกัน
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าการเขียนภาพโลงบรรจุพระบรมศพพระพุทธเจ้ าทีปรากฏ
ในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ จะได้ แรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยมาจากโลงศพแบบ
มอญทีเป็ นทีนิยมในชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย โดยสังเกตได้ จากการเขียนภาพโลงพระศพ
ทีมีเครืองยอดประดับบนฝาโลง แต่อาจเนืองจากความคลีคลายไปจึงทําให้ เขียนภาพโลงพระศพ
ในลักษณะทีปากไม่ผายออก
เป็ นทีน่าสังเกตว่า เหตุใดโลงศพแบบมอญจึงต้ องทําลักษณะปากโลงผายกว้ าง
และก้ น โลงสอบแคบ ต่อประเด็น นี จากการสัมภาษณ์ อาจารย์สมพิ ศ มงคลพันธ์ ช่างชาวมอญ
เมือ งพระประแดงผู้ชํ านาญในการทํ าโลงศพแบบมอญ พบว่า เหตุผ ลสํ าคัญ ประการหนึงที
นอกเหนือไปจากการเป็ นรูปแบบทีทําสืบเนืองกันมานัน อาจเนืองมาจากวิธีการต่อโลงไม้ ในสมัย
โบราณ ทีจะต้ องทํา "กง" หรือโครงแนวตังทีต่อขึนมาจากตัวโลงไม้ (ต้ นไม้ ใหญ่ทีตัดตามสัดส่วน
แล้ วขุดเอาเนือไม้ ด้านในออก) แล้ วจึงใช้ แผ่นไม้ กระดานปิ ดเป็ นฝาด้ านข้ าง โดยจะปิ ดสูงขึนมาที
ละชันจากด้ านล่าง ดังนันเพือให้ สะดวกในการต่อโลงทีจะต้ องมีความสูงมาก จึงทํากงหรื อโครง
แนวตังนันให้ เอียงผายจากฐานล่าง๑๓๗
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงคติความเชือในการใช้ โลงศพแบบมอญ พบว่า นิยม
ใช้ สําหรับพระสงฆ์ผ้ ใู หญ่และบุคคลชันสูง ซึงมีคติความเชือคล้ ายคลึงกับโกศบรรจุศพของไทยทีมี
ปากผายออกเช่นเดียวกัน ถือเป็ นเครืองสูงจะใช้ สําหรับบุคคลชันสูงหรือกับพระสงฆ์ผ้ ใู หญ่เท่านัน
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๑๓๖

Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma, 180.

๑๓๗

สัมภาษณ์ อาจารย์สมพิศ มงคลพันธ์ , ช่างชาวมอญเมืองพระประแดงผู้ชํานาญในการทําโลง
ศพแบบมอญ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.

๓๑๒
จะนิยมใช้ คกู่ บั ปราสาทศพ โดยจะตังอยู่ภายในพระเมรุมาศ อาจเนื องจากโลงศพแบบมอญและ
โกศมีความหมายถึงเครืองสูงเช่นเดียวกัน จึงทําให้ มีลกั ษณะบางประการคล้ ายคลึงกันโดยเฉพาะ
การทําปากผายออกและมีฝาปิ ดเป็ นเครืองยอด๑๓๘
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าอาจเนืองมาจากตัวโลงต้ องทําหน้ าทีรับฝาโลงทีมีลกั ษณะ
เป็ นเครืองยอดประดับอยู่ด้านบนจนทําให้ มีพืนทีกว้ างและมีนําหนักมาก จึงต้ องออกแบบตัวโลง
ศพให้ มีปากผายออกเพือให้ รับกับพืนทีของฝาโลงทีแผ่กว้ าง และอยู่ในแนวเอียงผายออกเพือช่วย
ในการถ่ายเทนําหนักของฝาโลงลงมาสูส่ ว่ นฐานโลงทีต้ องแผ่กว้ างและต้ องมีความแข็งแรงมาก
นอกจากนี จากการศึกษายังพบว่าในการจัดงานศพของชาวมอญจะนิยมสร้ าง
ปราสาทศพ (ျပာသာတ္စံင္ဇသင္) คู่กับโลงศพแบบมอญเสมอ ตัวอย่างเช่น ปราสาทศพในงาน
พระราชทานเพลิงศพเป็ นกรณีพิเศษ พระสว่าง วิชิโต (อุณารัตน์ ) อดีตเจ้ าอาวาสวัดกลาง ณ วัด
กลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพที ๑๖๖) เป็ นต้ น ปราสาทศพดังกล่าวได้ ถูก
ถ่ายทอดลงในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ โดยเขียนเป็ นอาคารซ้ อนชันแบบทีนิยมใน
จิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีฝีมือช่างพืนบ้ าน (ภาพที ๑๖๗) อันแสดงให้ เห็นถึงแนวความคิดใน
การใช้ ปราสาทศพคูก่ บั โลงศพในการจัดงานของชาวมอญ
อย่างไรก็ดี ภาพปราสาทศพดังกล่าวมีการคลีคลายรูปแบบในลักษณะรับอิทธิพล
จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีเข้ าไปผสมผสานมากแล้ ว จึงแตกต่างไปจากภาพปราสาทศพที
ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวิหารเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง (ภาพที ๑๖๕) ทีมีลกั ษณะ
คล้ ายปราสาทศพทีชาวมอญนิยมสร้ างขึนในงานศพ คือเป็ นปราสาททีมีหลังคาซ้ อนชันลดหลันกัน
หลายชัน
การทําปราสาทเผาศพของชาวมอญ มีคติความเชือว่าเมือพระสงฆ์มรณภาพลง
จะทําปราสาทขึนเพือเป็ นทีเผาศพ เนืองจากไม่ต้องการเผาร่วมสถานทีเดียวกับบุคคลทัวไป ซึงมี
หลายประเภท ตัวอย่างเช่น ศพตายโหง ศพพวกมิจฉาชีพ ศพโสเภณี เป็ นต้ น ซึงล้ วนเป็ นสิงสกปรก
ชาวมอญจึงไม่ใช้ สถานทีดังกล่าวเผาศพพระสงฆ์ผ้ สู ะอาดบริ สทุ ธิ เพราะถือว่าเป็ นการไม่ให้ การ
เคารพ จึงต้ องสร้ างสถานทีเผาศพใหม่ให้ สะอาด สวยงาม ตามกําลังศรัทธาและทุนทรัพย์ การ
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๑๓๘

จากการปรึกษาร่วมกับ รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์

๓๑๓
สร้ างปราสาทไม่จําเป็ นต้ องสร้ างให้ มียอดหลายยอด จํานวนยอดขึนอยู่กบั ความศรัทธาของผู้สร้ าง
และตามฐานันดรศักดิ ของพระภิกษุสงฆ์๑๓๙
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ภาพที ๑๖๑ ภาพหีบ บรรจุพระบรมศพพระพุท ธเจ้ า ทีฝาหี บมีก ารประดับเครื องบนเป็ นยอด ที
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๑๓๙

ปริญญา กุลปราการ, "ปราสาทเผาศพพระภิกษุสงฆ์และโลงมอญ," ใน จดหมายเหตุชาวไทย
เชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้ าพีนางเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นคริ นทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ, ๖๔.

๓๑๔
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ภาพที ๑๖๒ โลงศพแบบมอญ (ကလာၐံက္) ทีพบทีวัดคงคาราม
ทีมา: พิพธิ ภัณฑ์ พนบ้
ื านและจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (ราชบุรี: วัดคงคาราม, ม.ป.ป.), ๑๓.

ภาพที ๑๖๓ โลงศพแบบมอญ ( ကလာၐံက ္ ) ในงานศพพระครู สัง ฆาภิ วัฒ น์ (อาจารย์ ด วง)
อดีตเจ้ าอาวาสวัดม่วง เมือปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ทีมา: ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ, "พระสงฆ์: ผู้นําทางปั ญญาของท้ องถิน," ใน ลุ่มนําแม่ กลอง:
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖), ๑๒๓.

๓๑๕
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ภาพที ๑๖๔ โลงศพแบบมอญในงานพระราชทานเพลิงศพเป็ นกรณีพิเศษ พระสว่าง วิชิโต (อุณารัตน์) อดีตเจ้ าอาวาสวัดกลาง อําเภอพระประแดง เป็ นฝี มือของครูมงคล สมประสงค์

ภาพที ๑๖๕ ภาพหีบ ศพแบบมอญ (ကလာၐံက္ ) ตังอยู่ภายในปราสาทแบบมอญ ที จิตรกรรม
ฝาผนังวิหารแห่งหนึงทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา

๓๑๖
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ภาพที ๑๖๖ ปราสาทศพในงานพระราชทานเพลิงศพเป็ นกรณีพิเศษ พระสว่าง วิชิโต (อุณารัตน์)
อดีตเจ้ าอาวาสวัดกลาง ณ วัดกลาง อําเภอพระประแดง ฝี มือครูมงคล สมประสงค์

ภาพที ๑๖๗ ภาพปราสาทศพในพุท ธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุท ธเจ้ า ที
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

๓๑๗
๔.๗ ข้ อสังเกตเรื อง มหรสพหนังใหญ่ ในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี
รักษ์ ดังได้ วิเคราะห์ไปแล้ วว่า ปรากฏภาพมหรสพหนังใหญ่เป็ นฉากเด่นในภาพมหรสพสมโภชใน
งานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า ในภาพหนังใหญ่ดงั กล่าวน่าจะกําลังแสดงชุดจับลิงหัวคํา ซึงเป็ นชุด
เบิกโรงสัน ๆ ก่อนทีจะเริมต้ นแสดงจริง มีจอผ้ าขาวขลิบแดงขนาดใหญ่ขึงอยู่บนเสาไม้ ทีปั กอยู่บน
ดิน มีการดําเนิน เรื องพร้ อมปี พาทย์บ รรเลงหน้ าพาทย์ ประกอบการเชิ ด (ภาพที ๑๖๘) ซึงช่าง
ผู้เขียนภาพตังใจสือให้ ผ้ ชู มภาพเห็นถึงบรรยากาศในการชมหนังใหญ่ทีมีความสนุกสนานครืนเครง
เมือตรวจสอบจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
พบว่า ไม่พบความนิยมในการเขียนภาพมหรสพหนังใหญ่ในฉากงานมหรสพสมโภชเนืองในงาน
พระบรมศพพระพุทธเจ้ า จึงสันนิษฐานว่าการเขียนภาพมหรสพหนังใหญ่ทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์
จะไม่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยทัวไป แต่น่าจะเกิดขึนจาก
การสร้ างสรรค์ของช่างพืนบ้ านผู้เขียนภาพแห่งนี
เป็ นทีน่าสนใจว่า ภาพมหรสพหนังใหญ่ดงั กล่าวจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก
แหล่งใด จากการศึกษาพบว่าในอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม มีมหรสพหนังใหญ่วดั ขนอน
ซึงเป็ นหนังใหญ่เพียงแห่งเดียวในพืนทีนีและมีชือเสียงเป็ นอย่างมาก หนังใหญ่แห่งนีสร้ างขึนใน
สมัยพระครูศรัทธาสุนทรหรือหลวงปู่ กล่อม (ปี พ.ศ. ๒๓๙๑-๒๔๘๕) อดีตเจ้ าอาวาสวัดขนอน เป็ น
ผู้ทีริ เริ มแกะสลักตัวหนัง ซึงเป็ นช่วงเวลาก่อนที จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ จะเขีย น
เสร็จ (ในราวปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ตามทีปรากฏในจารึก) หนังใหญ่แห่งนีตัวหนังทีแสดงจะมีขนาดใหญ่
มีตวั หนังและมีคณะหนังใหญ่ทีสมบูรณ์ นับเป็ นมหรสพทีขึนชือทีสุดในแถบอําเภอบ้ านโป่ งและ
อําเภอโพธาราม ปั จจุบัน หนังใหญ่ ยังอยู่ในความอุป ถัมภ์ของวัดขนอนสืบ มาจนถึงปั จ จุบัน ๑๔๐
(ภาพที ๑๖๙)
ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าช่างผู้เขียนภาพมหรสพหนังใหญ่ทีอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์
จะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากหนังใหญ่ทีวัดขนอน ซึงเป็ นหนังใหญ่ทีมีชือเสียงมากทีสุดในอําเภอ
บ้ านโป่ งและอําเภอโพธารามในช่วงเวลานัน
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๑๔๐

นับเป็ นหนังใหญ่ทีมีชือเสียงมากทีสุดแห่งหนึงในประเทศไทยในปั จจุบัน ได้ รับรางวัล ยูเนสโก
(Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO PRIZE) ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี องค์อปุ ถัมภกมรดกไทย ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะในตัวหนังใหญ่ จึงทรงมีพระราชดําริ ให้ ทาง
วัดช่วยอนุรักษ์ หนังใหญ่ทงหมด
ั
๓๑๓ ตัว และจัดทําหนังใหญ่ชดุ ใหม่ขึนแสดงแทน โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รับผิดชอบงานช่างจัดทําหนังใหญ่ทงหมด
ั
ได้ นําหนังใหญ่ ชุดใหม่ทีสร้ างขึนทูลเกล้ าถวาย และทรงพระราชทาน
ให้ ทางวัดขนอนนํามาใช้ ในการแสดงต่อไป ดูใน พิพิ ธภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดขนอน, หนั งใหญ่ วัดขนอน (ราชบุรี:
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน, ม.ป.ป.).

๓๑๘
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ภาพที ๑๖๘ ภาพการแสดงมหรสพหนังใหญ่ในงานมหรสพสมโภชในงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ า
ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์

ภาพที ๑๖๙ การแสดงหนังใหญ่ วัดขนอน ในเทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครังที ๘ เมือปี พ.ศ.
๒๕๕๖

บทที ๕
สรุปผลการศึกษา
๑. ผลการศึกษาเกียวกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย
เจดีย์แบบมอญในทุกพืนทีศึกษาทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีรูปแบบ
โดยรวมคล้ ายคลึงกันคือ ส่วนฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอด
อยู่ในแผนผังวงกลม นิยมทําลวดบัวฐานทีประกอบด้ วย บัวควําสลับกับหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลัน
กันจํานวน ๑-๓ ชัน ต่อด้ วยชุดลูกแก้ วจํานวน ๓ ชันซ้ อนลดหลันทําหน้ าทีรองรับองค์ระฆัง มีการ
ประดับปูนปั นลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานและลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียม
องค์ระฆังมีปากระฆังออกผายออกเล็กน้ อย ไม่มีไหล่ระฆัง มีการประดับลายรัดอกและบัวคอเสือ
ยอดประกอบด้ วยปล้ องไฉน ปั ท มบาท ปลียาว และฉัตร ฐานรองล่างนิ ยมทํา เป็ นฐานเขียงใน
แผนผังสีเหลียม และนิย มประดับ เจดีย์ บริ วารจํ านวน ๑ ชัน ที มุมทัง ๔ ของเจดีย์ ประธาน บน
ฐานรองล่างเดียวกับเจดีย์ประธาน การทีเจดีย์แบบมอญทุกพืนทีศึกษามีรูปแบบโดยรวมคล้ายคลึง
กัน นัน อาจเนืองจากชาวมอญแต่ละพืนทีศึกษามีก ารติดต่อสัมพันธ์ กัน อยู่ตลอด จึงทํ าให้ เ กิ ด
รูปแบบเจดีย์แบบมอญทีนิยมร่วมกันในทุกพืนทีศึกษา อย่างไรก็ดี เจดีย์แบบมอญในแต่ละพืนทีซึง
เป็ นงานช่างพืนบ้ านนัน ต่างก็มีลกั ษณะเฉพาะที โดดเด่นอันแสดงถึงความเป็ นสกุลช่างในแต่ละ
พืนทีศึกษา โดยเฉพาะในส่วนลวดบัวฐานทีจะมีความแตกต่างกันมากกว่าส่วนองค์ระฆังและส่วน
ยอด
"เจดีย์ แ บบมอญสกุล ช่ างสามโคก" มี รู ป แบบที สํ าคัญ คือ นิ ย มทํ า ลวดบัวฐานที
ประกอบด้ วยฐานบัวควําสลับกับหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลันกัน ๒-๓ ชัน ต่อด้ วยชุดลูกแก้ วจํานวน
๓ ชันรองรับองค์ระฆัง นิยมประดับลายคล้ ายกลีบบัวควําทีมุมฐานแปดเหลียม นิยมทําฐานรอง
ล่างเป็ นฐานเขียงอยู่ในแผนผังสีเหลียม และนิยมประดับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน
เจดีย์แบบมอญสกุลช่างสามโคกนีมีรูปแบบใกล้ ชิดกับเจดีย์แบบมอญแท้ มากกว่าพืนทีศึกษาอืน ๆ
"เจดีย์แบบมอญสกุลช่างพระประแดง" แม้ จะมีรูปแบบลวดบัวฐานทีค่อนข้ างแตกต่าง
กัน อันแสดงถึงพลวัตในการสร้ างสรรค์รูปแบบเจดีย์ทีมีอิสระสูง แต่ก็พบว่ามีรูปแบบร่วมทีสําคัญ
คือ การทําลวดบัวฐานในลักษณะ ๓ ชันซ้ อนลดหลันกันอย่างเคร่ งครัด และการนิยมทําฐานรอง
ล่างในแผนผัง สีเหลียมเพิ มมุม ๑๖ มุมซึงเป็ นลัก ษณะเฉพาะของเจดีย์ แบบมอญสกุลช่างนี
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๓๒๐
"เจดีย์แบบมอญสกุลช่างอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม" มีรูปแบบลวดบัวฐานที
แตกต่างกัน แสดงให้ เห็นถึงพลวัตในการสร้ างสรรค์รูปแบบทีมีอิสระอย่างสูง แต่ก็พบว่ามีรูปแบบ
ร่วมทีสําคัญคือ การทําลวดบัวฐานทีประกอบด้ วยฐานบัวควําและหน้ ากระดานจํานวน ๑ ชัน โดย
ประดับลวดบัวลูกแก้ วอกไก่จํานวน ๑ เส้ นคาดบนท้ องไม้ ซึงถือเป็ นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างนี
ทีไม่ปรากฏในสกุลช่างอืน ๆ
เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด มีรูปแบบลวดบัวฐานทีแตกต่างหลากหลาย
มากที สุดในทุกพื นทีศึก ษา อันแสดงให้ เห็น ถึงพลวัตในการสร้ างสรรค์รูป แบบเจดีย์ ทีมีอิสระสูง
มากกว่าเจดีย์แบบมอญสกุลช่างอืน ๆ โดยจะทําลวดบัวฐานทีประกอบด้ วยฐานบัวควําสลับกับ
ลวดบัวลูกแก้ วหรือหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลันกันจํานวน ๑-๓ ชัน และยังพบเจดีย์แบบมอญบาง
องค์ทําลวดบัวฐานแบบคล้ ายเจดีย์ชเวดากองซึงถือเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดีย์องค์นนั
การสร้ างสรรค์เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจาก
การผสมผสานรู ป แบบจากหลายแหล่ง บัน ดาลใจ อัน สะท้ อนให้ เห็ น ว่า ช่ า งผู้ส ร้ างเจดี ย์ มี
วัตถุประสงค์ในการสร้ างเจดีย์แบบมอญขึนด้ วยรูปแบบง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้ อน เพือให้ เหมาะสมกับ
เจดีย์ทีมีขนาดเล็กและความสะดวกในการสร้ าง ทังนียังเพือให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของชาว
มอญในช่วงเวลานันทีอพยพหนีภยั สงครามเข้ ามาอยู่อาศัยในเมืองไทยด้ วยความจําเป็ น
การทีช่างผู้สร้ างเจดีย์ออกแบบให้ สว่ นฐานมีลกั ษณะคล้ ายเจดีย์สเุ ล ในขณะเดียวกัน
ออกแบบส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดให้ มีลกั ษณะคล้ ายเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีโดยทัวไปนัน
สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้สร้ างเจดีย์ม่งุ หมายให้ เจดีย์แบบมอญเหล่านันมีความหมายถึง
เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี อันเป็ นพระมหาธาตุเจดีย์ทีชาวมอญให้ ความนับถือและสักการบูชา
มาอย่างช้ านาน โดยเฉพาะ "เจดีย์ชเวดากอง" และ "เจดีย์ชเวมอดอ" อนึง การทีช่างผู้สร้ างเจดีย์
ออกแบบส่วนฐานเป็ นแบบคล้ ายเจดีย์สเุ ลนัน อาจเนืองจากเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีลกั ษณะเรียบ
ง่ายกว่าเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีองค์อืน ๆ จึงเหมาะสมกับเจดีย์ขนาดเล็กทีตนสร้ างขึน
ในการสร้ างสรรค์เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนัน ยังได้ พบรูปแบบบาง
ประการทีช่างผู้สร้ างเจดีย์คิดออกแบบขึนเอง อันถือเป็ นรูปแบบเฉพาะทีนิยมในภาคกลางประเทศ
ไทย ได้ แก่ การนิยมทําลวดบัวฐานทีประกอบด้ วย ฐานบัวควําสลับกับหน้ ากระดาน ซ้ อนลดหลัน
กัน ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากแนวความคิดเรื อง "การลดทอนความซับซ้ อนของลวดบัวฐาน"
ให้ มีความเรี ยบง่ายขึน เพื อให้ เหมาะสมกับขนาดของเจดีย์และสะดวกต่อการสร้ าง การทํ าชุด
ลูกแก้ วรองรับองค์ระฆังในแผนผังวงกลม ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการปรับเปลียนเพือทํา
หน้ าทีเป็ นฐานปรับมุมระหว่างส่วนฐานกับส่วนองค์ระฆัง การประดับปูนปั นที ส่วนฐาน ทังการ
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ประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ ากระดานทีสันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับอิทธิพลจากเจดีย์แบบพม่า
แท้ สมัยพุกาม และการประดับลายคล้ ายกลีบ บัวควําที มุมของฐานแปดเหลียมที สันนิ ษฐานว่า
น่าจะเกิดจากการสร้ างสรรค์ของช่างผู้สร้ างเจดีย์เอง และการประดับเจดีย์บริวารในตําแหน่งมุมทัง
๔ ของเจดีย์ประธาน ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบพม่าแท้ รูปแบบ
เฉพาะของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นถึงการปรับเปลียน
รูปแบบไปจากรูปแบบเจดีย์แบบมอญแท้ ทังในลักษณะทีรับอิทธิพลจากเจดีย์แบบพม่าแท้ เข้ ามา
ผสมผสานและในลักษณะทีสร้ างสรรค์ขนเอง
ึ
เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย อาจแบ่งออกเป็ น ๒ กลุม่ โดยใช้ เกณฑ์เรื อง
รูปแบบลวดบัวฐาน คือ "กลุม่ ทีทําลวดบัวฐานคล้ ายเจดีย์สเุ ล" ซึงพบตัวอย่างเป็ นจํานวนมาก กับ
"กลุม่ ทีทําลวดบัวฐานคล้ ายเจดีย์ชเวดากอง" ซึงพบเพียงองค์เดียว สําหรับกลุม่ ทีมีลวดบัวฐานแบบ
คล้ ายเจดีย์สุเ ล สามารถแบ่งออกได้ เ ป็ น ๕ กลุ่มย่อย ได้ แก่ "กลุ่มมาตรฐาน" ที มีลวดบัวฐาน
คล้ ายคลึงกับเจดีย์สเุ ลมากกว่ากลุ่มอืน ๆ "กลุ่มคลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา" "กลุ่มคลีคลาย
รูปแบบฐานบัวควํา" "กลุ่มคลีคลายจํานวนชุดลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง " "กลุ่มคลีคลายรูปแบบ
ลูกแก้ วรองรับองค์ระฆัง" อนึง แม้ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยจะนิยมทําลวดบัวฐาน
แบบคล้ ายเจดี ย์สุเ ลเป็ นอย่างมาก แต่ตัวอย่างเจดีย์เ กื อบทังหมดทํ าลวดบัวฐานในรู ป แบบที
คลีคลายไปจากต้ น แบบอย่างมาก การคลีคลายดังกล่าวส่วนใหญ่เ ป็ นไปในลักษณะ "ลดทอน
ความซับซ้ อนของลวดบัวฐาน" อันแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นพื นบ้ านของเจดีย์แบบมอญในภาค
กลางประเทศไทย นอกจากนี ตัวอย่างเจดีย์บางองค์ยังคลีคลายไปในลักษณะรับอิทธิพลรูปแบบ
ของเจดีย์แบบไทยเข้ าไปผสมผสาน ทังนี การคลีคลายดังกล่าวยังมีความเกียวข้ องกับความเป็ น
สกุลช่างของเจดีย์แบบมอญในแต่พืนที
ในด้ านความหมาย ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยมีคติความเชือว่า "เจดีย์คือสิง
แทนถึงพระพุทธเจ้ า" การได้ กราบไหว้ บชู าเจดีย์จึงเปรี ยบได้ กับการได้ กราบไหว้ บูชาพระพุทธเจ้ า
สันนิษฐานว่าน่าจะเนืองมาจากการทีชาวมอญมีความยึดมันในตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากอง
เป็ นอย่างมาก จึงทําให้ ชาวมอญมีความเชือว่าเจดีย์ชเวดากองเป็ นสถานที ประดิษฐานพระเกศา
ธาตุพระพุทธเจ้ า เมือพระพุทธเจ้ าปรินิพพานไปแล้ วการได้ กราบไหว้ พระเกศาธาตุทีประดิษฐานอยู่
ในเจดีย์ชเวดากองจึงเปรี ยบได้ กับการได้ กราบไหว้ บูชาพระพุทธเจ้ า อาจด้ วยเหตุนีจึงทําให้ ชาว
มอญทีอพยพเข้ ามาตังหลักแหล่งอาศัยอยู่ในเมืองไทย นิยมสร้ างเจดีย์แบบมอญขึนภายในวัดของ
ตน เพือเป็ นองค์จําลองของเจดีย์ชเวดากองหรือพระมหาธาตุเจดีย์ทีตนเคยเคารพนับถือ
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สําหรับด้ านคติความเชือและวัฒนธรรมทีเกียวข้ องกับ เจดีย์แบบมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย พบว่าในอดีตทีผ่านมาเจดีย์แบบมอญทําหน้ าทีเป็ นศูนย์รวมจิตใจ และเป็ นศูนย์กลาง
ในการประกอบประเพณีพิธีกรรมเนืองในพุทธศาสนาของสมาชิกชาวมอญในชุมชน ประเพณีทีชาว
มอญถือปฏิบัติเ กียวกับ เจดีย์ แบบมอญ บางประเพณีพิธีก รรมน่าจะสืบ ทอดมาจากเมืองมอญ
ได้ แก่ การนมัสการบูชาเจดีย์ โดยการกราบไหว้ ด้วยดอกไม้ ธปู เทียน การนังสมาธิและการสวดมนต์
ทีเจดีย์ ซึงในปั จจุบันชาวมอญในเมืองมอญยังคงถือปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนือง อนึง บางประเพณี
น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากชาวไทยในภาคกลางประเทศไทย เนืองจากเป็ นประเพณี ดงั กล่าว
ชาวมอญในเมืองมอญไม่นิยมปฏิบตั ิ แต่ชาวไทยนิยมปฏิบัติอยู่จนถึงปั จจุบัน ได้ แก่ ประเพณีห่ม
ผ้ าเจดีย์ โดยเฉพาะทีวัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด และวัดทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง
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๒. ผลการศึกษาเกียวกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศ
ไทย
จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ น
แบบจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี ซึงแตกต่างไปจากตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญ
ในเมืองมอญทีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เนืองมาจากการรับอิทธิพลจากแหล่งศิลปะทีแตกต่างกัน
ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังแบ่งได้ เป็ น ๒ กลุม่ โดยใช้ เกณฑ์เรืองลักษณะฝี มือการเขียน
ภาพ ได้ แก่ "กลุม่ งานฝี มือแบบช่างหลวง" ทีสันนิษฐานว่าตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในกลุ่มนีน่าจะ
เขีย นขึนโดยฝี มือช่างจากกรุงเทพฯ โดยมีขุนนางชาวมอญเป็ นผู้ให้ การอุป ถัมภ์ ตัวอย่างได้ แก่
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง และ "กลุ่มงาน
ฝี มือช่างพืนบ้ าน" ทีสันนิษฐานว่าน่าจะเขียนโดยช่างพืนบ้ านชาวมอญทีได้ รับการฝึ กฝนเทคนิค
จิตรกรรมไทยมาจนชํานาญ ตัวอย่างได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี รักษ์ จิตรกรรมฝา
ผนังอุโบสถวัดดอนกระเบือง จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถและวิหารวัดชมภูเวก เป็ นต้ น
ลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ คือ "การ
เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน" อันเกิดจากการรับอิทธิพลด้ าน
รูปแบบจากจิตรกรรมไทยประเพณี อนึง ลักษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้ าในวัดของชุมชนชาวมอญ
ในแต่ละพืนทีศึกษา มีรายละเอียดบางประการแตกต่างกัน อันแสดงให้ เห็นถึงลักษณะเฉพาะที
นิยมในแต่ละพืนทีศึกษา และแสดงให้ เห็นว่าน่าจะเขียนขึนโดยช่างฝี มือคนละกลุม่ กัน โดยช่างแต่
ละกลุม่ ต่างก็ทํางานในพืนทีของตนอย่างต่อเนืองจนเกิดเป็ นลักษณะร่วมในพืนทีนัน ๆ นอกจากนี
ยังพบว่านิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าด้ วยจํานวนทีเกียวข้ องกับจํานวน ๗, ๒๔, ๒๗ และ ๒๘

๓๒๓
องค์ ซึงมีความสอดคล้ องกับเนือหาในพระไตรปิ ฎกและอรรถกถา อันแสดงให้ เห็นว่าช่างผู้เขียน
ภาพน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจมาจากพระไตรปิ ฎกและอรรถกถา
ความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้ าดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นถึงการนับถือคติ
ความเชือเรืองพระอดีตพุทธของชาวมอญทีอพยพเข้ าในภาคกลางประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษ
ที ๒๔-๒๕ เป็ นอย่างมาก สันนิษฐานว่าเนืองจากชาวมอญนับถือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ ามาตังแต่
อดีต ดังปรากฏเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าในตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากองทีชาวมอญเชือถือเป็ น
อย่างยิง และมีการจัดงานประเพณีเกียวกับพระอดีตพุทธเจ้ าเป็ นงานประจําเดือนของชาวมอญ
สําหรับในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม ยังพบลักษณะเฉพาะอันโดดเด่น
ของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญอีกประการหนึงคือ "การนิยมเขียนภาพพุทธประวัติ"
โดยเฉพาะภาพพุทธประวัติทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ ทีสันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึนโดยช่างพืนบ้ าน
ชาวมอญเนืองจากมีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวมอญได้ อย่างชัดเจน ดังเห็นได้ จากการ
เขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพานเต็มพืนทีผนังสกัดหน้ า และการเขียนภาพพุทธประวัติ
ตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้ าเป็ นฉากใหญ่เกือบเต็มพืนทีผนังด้ านข้ าง ซึงแสดงให้ เห็นถึงการ
ยึดถือในคติความเชือเรื องการจัดงานศพทีชาวมอญให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะงาน
ศพของพระสงฆ์ผ้ ใู หญ่ทีมีศีลาจารวัตรงดงาม ทังนี ยังพบว่าการเขียนภาพพุทธประวัติดงั กล่าวที
เรียงตามลําดับเหตุการณ์อย่างต่อเนือง น่าจะได้ แรงบันดาลใจด้ านเนือหามาจากวรรณกรรมพุทธ
ประวัติ โดยเฉพาะจากคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาทีเป็ นทีนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
ความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวัติในพืนทีอําเภอบ้ านโป่ งและอําเภอโพธาราม
ดังกล่าว สันนิษฐานว่าสืบเนืองมาจากการทีชาวมอญมีคติความเชือในเรื องพุทธประวัติเป็ นอย่าง
มาก ดังพบว่าชาวมอญได้ นําเรืองพุทธประวัติไปยึดโยงอยู่กบั ตํานานและประเพณีพิธีกรรมเนืองใน
พุทธศาสนาในวัฒนธรรมของตน ตัวอย่างได้ แก่ ในตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากองทีชาวมอญให้
ความนับถือเป็ นอย่างมาก ประเพณีเทาะ-อะโย่ง-จ๊ า ทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติตอนพระโพธิสตั ว์
ทรงลอยถาดเสียงพระบารมี ประเพณีการทําศพพระสงฆ์ ทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติตอนงานพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ า เป็ นต้ น
ผลจากการศึกษาครังนี อาจกล่าวได้ วา่ เจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของ
ชุมชนชาวมอญในภาคกลางของประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เป็ นงานศิลปกรรมเนือง
ในพุท ธศาสนาที ชาวมอญซึงอพยพเข้ ามาอาศัย อยู่ใ นประเทศไทยด้ วยความจํ าเป็ นพยายาม
สร้ างสรรค์ขนึ งานศิลปกรรมดังกล่าวได้ แสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ทางด้ านรูปแบบศิลปะและคติ
ความเชือในวัฒนธรรมของชาวมอญซึงปรากฏอย่างโดดเด่นในประเทศไทย
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น. ณ ปากนํา. จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๔.
นภสร หงสเกาละ. “เจดีย์ป ระธานแบบมอญ–พม่า วัดปรมัย ยิกาวาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี .” สารนิ พนธ์ ป ริ ญ ญาบัณ ฑิ ต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.
นิสาพร วัฒนศัพท์. “โลงเหม วัดและการดํารงอยู่ของงานศิลปหัตถกรรมในชุมชนมอญ.” วารสาร
ภาษาและวัฒนธรรม ๒๒, ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน ๒๕๔๖): ๓๐-๓๖.
บุญปลูก ศรีเพริศ. ไวยาวัจกรวัดทรงธรรมฯ. สัมภาษณ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖.
บุญส่ง โคมลอย. ปราชญ์ชาวมอญอําเภอสามโคก. สัมภาษณ์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖.
เบญจมาส แพทอง. ความรู้ เรื องพระราชพิธี ประเพณี และพิธีก รรม. กรุ งเทพฯ: ศยาม,
๒๕๕๐.
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ปภัสสร เธียรปั ญญา และคณะ. สิทธิชุมชนท้ องถินมอญ กรณีการสร้ างท่ อก๊ าซทีมีผลกระทบ
ต่ อชุม ชนมอญพื นเมื อง และชุม ชนมอญอพยพทีอํา เภอสั งขละบุ รี จังหวัด
กาญจนบุรี. หนังสือชุดโครงการสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล. กรุงเทพฯ:
นิติธรรม, ๒๕๔๗.
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระ. พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: เลียง
เซียงจงเจริญ, ม.ป.ป.
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก. เล่ม ๑๐. กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ,
๒๕๔๒.
ประเมษฐ์ บุณยะชัย. “การแสดงมหรสพ เนืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระศพ
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ .” เอกสารประกอบการบรรยายประกอบการสาธิต สถาบัน
ไทยคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.
ประยุทธ สิทธิพนั ธ์. ต้ นตระกูลขุนนางไทย. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๕.
ปริญญา กุลปราการ. "ปราสาทเผาศพพระภิกษุสงฆ์และโลงมอญ." ใน จดหมายเหตุชาวไทย
เชือสายมอญ: บํา เพ็ญกุ ศลถวายสมเด็จพระเจ้ า พีนางเธอเจ้ า ฟ้ากั ล ยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ, ๖๓-๖๘.
องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, ๒๕๕๑.
ปาริ สทุ ธิ สาริ กะวณิ ช. การศึกษาบทบาทของจิต รกรรมฝาผนังประเภทภาพกากในเขต
อํ า เภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี ในฐานะเป็ นภาพสะท้ อนสั งคมและ
วัฒนธรรม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๔๑.
ปารีนนั ท์ เทศทอง. “ชาวเชือสายมอญ และเชือสายอืน: กรณีศึกษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอฐั ิ
วัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.” สารนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐.
ผุสดี ทิ พทัส และสุวัฒ นา ธาดานิ ติ . การศึก ษาชุ ม ชนมอญในพืนทีอํา เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
พรพรรณ เลาหศิรินาถ. "ความสัมพันธ์ของมอญ พม่า และสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที ๑๙๒๐." วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าโบราณคดีสมัย ประวัติศ าสตร์
คณะโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๙
พรสวรรค์ อัมรานนท์. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยเรืองพระอดีต
พุท ธเจ้ ากับ วรรณกรรมพุท ธศาสนา." ดํ า รงวิชาการ ๗, ๑ (มกราคม-มิถุน ายน.
๒๕๕๑): ๓๗-๕๗.
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๓๒๗
พระครูวิลาศวรธรรม (บุญยัง อารยธมฺโม). เจ้ าอาวาสวัดตาล. สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.
พระท่วม ปภัสสโร. พระสงฆ์วดั มะขาม. สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.
พระเทพกิตติเมธี. เจ้ าอาวาสวัดอาษาสงคราม. สัมภาษณ์, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖.
พระประวัติสมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ (สา ปุ สฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ
พระสังฆราชพระองค์ ที ๙ แห่ งกรุ งรั ตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
ราม. กรุงเทพฯ: วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๕๖. (จัดพิมพ์ประกาศเกียรติ
คุณในโอกาสวาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวันประสูติ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . กรุงเทพฯ:
พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๖.
พระมหาจรูญ จอกสมุทร. แบบเรียนภาษามอญ. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง,
๒๕๔๐.
พระมหาช่วง โชติปาโล, ผู้แปล. “ประวัติการสร้ างพระเจดีย์เลียะเกิง (ชเวดากอง).” ใน อนุสรณ์ ใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พระครู ปทุมธรรมโชติ (บุญไทย โชติปาโล). ๔๗-๘๑.
กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๐. (ณ เมรุลอยแบบปราสาท ๙
ยอด วัดราษฎร์ศรัทธาทํา จังหวัดปทุมธานี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๐)
พระมหาช่วง อูเ่ จริญ, ผู้แปล. "อานิสงส์แห่งการเผาศพ." ใน หนังสือทีระลึกในงานพระราชทาน
เพลิงศพ คุณพ่ อเพิม รามัญจิต, ๘๕. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ ไทซิง,
๒๕๓๙.
__________. ผู้แปลและเรี ย บเรี ยง. “พงศาวดารมอญ.” ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ
นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ, ๑๓๗-๑๔๘. โสภณ นิไชยโยค,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๗.
พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), ผู้แปล. รามัญสมณะวงศ์ . กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ม.ป.ป.
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค)
จากต้ นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ วโร
ปการพร้ อมคําอธิบายเพิมเติม. กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๘.
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๔ ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค).
พิมพ์ครังที ๗. กรุงเทพฯ: ต้ นฉบับ, ๒๕๔๗.
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที ๓. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๗.
พระสม โล่งอากาศ. พระสงฆ์วดั บ้ านหม้ อ. สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.
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๓๒๘
พระอนุวตั ร สุจิตฺโต. พระสงฆ์วดั คงคาราม. สัมภาษณ์, ๗ มีนาคม ๒๕๕๕.
พระอาจารย์อนุ่ สิริภทั โท. เจ้ าอาวาสวัดม่วง. สัมภาษณ์, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕.
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน. หนังใหญ่ วัดขนอน. ราชบุรี: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน, ม.ป.ป
พิพธิ ภัณฑ์ พืนบ้ านและจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม. ราชบุรี: วัดคงคาราม, ม.ป.ป.
พิพฒ
ั น์ พงษ์ รพีพร. สมุดภาพรัชกาลที ๔. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์ภาพมุมกว้ างกรุ งเทพมหานคร,
๒๕๔๗.
พิศาล บุญผูก. ปราชญ์ชาวมอญบ้ านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ. สัมภาษณ์ , ๑๗
และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.
__________. ปราชญ์ ช าวมอญบ้ านปากเกร็ ดผู้เ ชี ยวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ.สัมภาษณ์ , ๒
สิงหาคม ๒๕๕๖.
__________. วัดในอําเภอปากเกร็ด. ปรับปรุงแก้ ไขครังที ๑. นนทบุรี: โครงการพัฒนาเครื อข่าย
บริ ก ารองค์ค วามรู้ แ ละสารสนเทศดิ จ ิท ัล สู ่ช ุม ชน สํ า นัก บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓.
__________. "ประเพณีการทําศพมอญ." ใน จดหมายเหตุชาวไทยเชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศล
ถวายสมเด็จพระเจ้ าพีนางเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นคริ น ทร์ ตามลั ท ธิ ธรรมเนี ย มมอญ, ๕๙-๖๒. องค์ บรรจุน , บรรณาธิ ก าร.
กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, ๒๕๕๑.
พัชรี เจริ ญกิจอมร. “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไทรอารี รัก ษ์ อําเภอโพธาราม
จัง หวัด ราชบุ รี ” สารนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาบัณ ฑิ ต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.
พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา. “เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมของชาว
มอญ: ศึก ษากรณี ห มู่บ้ านเจดี ย์ ท อง ตํ าบลคลองควาย อํ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุม ธานี .” วิท ยานิ พนธ์ ป ริ ญ ญามานุษ ยวิท ยามหาบัณ ฑิ ต สาขามานุษ ยวิ ท ยา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
มงคล สมประสงค์ . ปราชญ์ ช าวมอญอําเภอพระประแดงผู้เ ชี ยวชาญศิล ปวัฒนธรรมมอญ.
สัมภาษณ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระสูตร และอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค. เล่มที ๒ ภาคที ๑. กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
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๓๒๙
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
พระสูตร และอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ . เล่ม ๙ ภาค ๒. กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.
__________. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม ๑๐. ทีฆนิกาย
มหาวรรค. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มาณพ แก้ วหยก. ปราชญ์ ช าวมอญบ้ านศาลาแดงเหนื อผู้เ ชี ยวชาญศิล ปวัฒนธรรมมอญ.
สัมภาษณ์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖.
ไม หงส์ทองชัย. ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวชเรี ยนเป็ นพระมอญมานาน. สัมภาษณ์ , ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖.
รวมเรืองเมืองสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้ าว, ๒๕๑๙.
รอง ศยามานนท์ และคณะ. ประวัติศาสตร์ ไทยสมัย กรุ งศรี อยุธยา: แผ่ นดินสมเด็จพระ
รามาธิบดีที ๑ ถึงแผ่ นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. พระนคร: คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓.
รัมภา สาลิการิน. “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารี รักษ์ จังหวัดราชบุรี ฉากงานถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระพุทธเจ้ า: ขนบประเพณีทางสังคม.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.
รํ าไพพรรณ แก้ วสุริย ะ. คู่มือนํา เทียววัดสระเกศราชวรมหาวิหาร. พิมพ์ครังที ๓. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พรินติงแอนด์พบั ลิชชิง, ๒๕๔๙.
วีร วัฒ น์ วงศ์ คุป ไทย. “ประวัติ ศาสตร์ แ ละถิ นฐานบ้ านเรื อนชาวมอญสามโคก.” ใน ๘๐ ปี
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี : ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ,
๑๕๗-๑๖๐. โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์แอ็ดเวอร์
ไทซิง, ๒๕๔๗.
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรปราการ.
กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้ าว, ๒๕๔๓.
ศวิตา โนธายะ. “การศึก ษาเชิ งวิเ คราะห์ วรรณคดีพุท ธศาสนา เรื องตํานานเจดีย์ ช เวดากอง.”
วิท ยานิ พนธ์ สาขาวิช าจารึก ภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวัน ออก บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑.
ศิรินทร์ ใจเทียง. "อดีตพุทธ จิตรกรรมสมัยรัชกาลที ๓ และ ๔ ในกระแสแห่งความเปลียนแปลง."
เมืองโบราณ ๒๗, ๒ (เมษายน-มิถนุ ายน ๒๕๔๔): ๗๑-๘๑.
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ศิริรัตน์ แอดสกุล, เสถียร วิพรมหา และนิภา ธรรมบวร. การธํารงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของ
ชาวมอญ: กรณีศึก ษาชุม ชนมอญบ้ านม่ วง ตําบลบ้ า นม่ วง อํา เภอบ้ า นโป่ ง
จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
ศิลป พีระศรี, เฟื อ หริพิทกั ษ์ และเขียน ยิมศิริ. จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่ างนนทบุรี. พระนคร: ศิวพร,
๒๕๐๖.
ศิลป์ชัย ชิ นประเสริ ฐ. วัดมัชฌิมาวาส. ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: เมือง
โบราณ, ๒๕๒๖.
สมพิศ มงคลพันธ์ . ปราชญ์ ชาวมอญบ้ านพระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ. สัมภาษณ์ ,
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.
__________. โลงมอญ-ปราสาทศพ. เข้ าถึ ง เมื อ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘. เข้ าถึ ง ได้ จาก
http://www.monthai.siam2web.com/?cid=1674873
สิริ พรรณ ธิ รศริ โชติ . "วัด ม่วง คลัง วิท ยาสํ าหรับ ชาววัด และชาวบ้ าน." ใน ลุ่ มนํ าแม่ ก ลอง:
พัฒนาการ ทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๙๒-๒๐๐. ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖.
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. “มอญ.” ภาษาและวัฒนธรรม ๒, ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน ๒๕๒๕): ๒๘.
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และคณะ. มอญ บทบาทด้ านสังคม วัฒนธรรม ความเป็ นมา และความ
เปลียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ . นครปฐม: สถาบันวิจยั ภาษา
และวัฒนธรรมเพือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘.
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, พรทิพย์ อุศภุ รัตน์ และประภาศรี ดําสอาด. สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์มอญ.
นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล,
๒๕๔๒.
สุภาพรรณ ณ บางช้ าง. วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิ ฎกทีแต่ งในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓.
สุดารา สุจฉายา. "ประเพณี ศพมอญ ภาพสะท้ อนความศรัท ธา." สารคดี ๒๔, ๒๘๔ (ตุลาคม
๒๕๕๑): ๑๑๓-๑๑๘.
สุเทพ นิมอนงค์. ครูสอนดนตรีไทยทีวัดขนอน. สัมภาษณ์, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.
สุภรณ์ โอเจริ ญ. มอญในเมืองไทย. หนังสือชุดประเทศเพือนบ้ านของไทยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ . กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ๒๕๔๑.
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สุภทั รดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้ า. ประวัติศาสตร์ ศิลปะประเทศใกล้ เคียง. พิมพ์ครังที ๔. กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๓๘.
สุภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล , หม่ อ มเจ้ า และสัน ติ เล็ ก สุขุ ม . เที ยวดงเจดี ย์ ที พม่ าประเทศทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม. พิมพ์ครังที ๒. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙.
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. “ประวัติศาสตร์ท้องถินลุม่ นําแม่กลอง: ศึกษากรณีชมุ ชนมอญบ้ านม่วง
อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี.” ใน ลุ่มนําแม่ ก ลอง: พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม, ๗๔-๑๑๒. ปราณี วงศ์เ ทศ, บรรณาธิ การ. กรุงเทพฯ: มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๓๖.
สุรสวัสดิ ศุขสวัสดิ, หม่อมหลวง. ศิลปะในประเทศพม่ า. กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔.
สุเอ็ด คชเสนี. "วัฒนธรรมประเพณีมอญ." ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุเอ็ด
คชเสนี : ๔๘ ปี สมาคมไทยรามั ญ , ๗๐-๘๓. โสภณ นิ ไชยโยค, บรรณาธิ ก าร.
กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซซิง, ๒๕๔๗.
สันติ เล็กสุขมุ . “จิตรกรรมในพิพิธภัณฑ์พืนบ้ านวัดม่วง.” ใน ลุ่มนําแม่ กลอง: พัฒนาการทาง
สั งคมและวัฒนธรรม, ๑๕๔-๑๖๓. ปราณี วงศ์เ ทศ, บรรณาธิ ก าร. กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖.
__________. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียนตาม.
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘.
__________. เจดีย์ ความเป็ นมาและคําศัพท์ เรียกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย. พิมพ์
ครังที ๔. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๔.
__________. เจดี ย์ เ พิมมุ ม เจดี ย์ ย่ อมุ ม สมั ย อยุธยา. กรุ งเทพฯ: มูลนิ ธิเ จมส์ ทอมป์ สัน ,
๒๕๒๙.
__________. เจดีย์สมัยสุโขทัยทีวัดเจดีย์เจ็ดแถว. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๓๔.
__________. “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.” ใน ลุ่มนําแม่
กลอง: พัฒนาการทางสั งคมและวัฒนธรรม, ๑๖๔-๑๙๑. ปราณี วงศ์เ ทศ,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖.
__________. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้ านนา. พิมพ์ครังที ๒. กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ,
๒๕๔๙.
สันติ เล็กสุขมุ และกมล ฉายาวัฒนะ. จิตรกรรมสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓.
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สํา นัก นายกรั ฐ มนตรี . ประชุ ม ศิล าจารึ ก ภาคที ๖ ตอนที ๒: ประมวลจารึ ก สมั ย กรุ ง
รั ต นโกสินทร์ ทีพบในภาคเหนื อ ภาคตะวันออก และภาคกลาง. กรุ งเทพฯ:
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , ๒๕๒๑.
สําราญ เหมือนลม้ าย, ผู้รวบรวม. ประวัติวัดดอนกระเบื อง (วัดมอญ-รามั ญ). พิ มพ์ ครังที ๒.
ม.ป.ท.: ม.ป.ท., ๒๕๔๓.
โสภณ นิไชยโยค. "ประวัติเจ้ าจอมมารดากลิน ท.จ.ว. พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ." ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปี
สมาคมไทยรามั ญ , ๖๕-๖๙. โสภณ นิ ไชยโยค, บรรณาธิ ก าร. กรุ งเทพฯ: เท็ค
โปรโมชัน แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๗.
__________. "ผู้ว่าราชการรามัญ ๗ เมือง บรรพชนต้ นตระกูลของชาวรามัญในจังหวัดราชบุรี
กาญจนบุรี." ใน มอญในแผ่ นดินสยาม. ๑๓๗-๑๖๐. มนธิรา ราโท และขนิษฐา คันธะ
วิชัย ,บรรณาธิ ก าร. กรุ งเทพฯ: สถาบัน เอเชี ย ศึก ษา จุฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลัย ,
๒๕๕๒.
โสภณ นิไชยโยค. ปราชญ์ชาวมอญบ้ านคงคาผู้เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ. สัมภาษณ์, ๙ และ
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕.
หม่อง ทิน อ่อง. ประวัติศาสตร์ พม่ า . พิ มพ์ครังที ๒. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร. กรุงเทพฯ: มูลนิ ธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๘.
องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ. จดหมายเหตุชาวไทยเชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จ
พระเจ้ าพีนางเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตาม
ลัทธิธรรมเนียมมอญ. กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ, ๒๕๕๑.
__________. "สตรีมอญในราชสํานักสยาม." ใน มอญในแผ่ นดินสยาม, ๓๕-๙๔. มนธิรา ราโท
และขนิ ษฐา คันธะวิชัย, บรรณาธิ การ. กรุ งเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครู ปทุมธรรมโชติ (บุญไทย โชติปาโล). กรุงเทพฯ:
เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๐.
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชือ – สกุล
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ประวัติการศึกษา
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นายสิโรตม์ ภินนั ท์รัชต์ธร
๒๑๙ หมู่ ๘ ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สถาบันไทยคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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