เรื่องราวและหนาที่ของพระบฏในสมัยรัตนโกสินทร
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problems)

ม
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ลาง
ก
ั
น
ำ
วา หมายถึง ผาทอหรือผืนสผา สวนคําวา “พระ” ในที่นี้นาจะหมายถึง พระพุทธเจา แตสันนิษฐาน
คําวา “ปฏ” เปนภาษาบาลี ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคําจํากัดความ
1

วาเปนการกรอนคําใหสั้นและเปนการใชศัพทสูงหรือราชาศัพท ซึ่งพระพุทธเจา ก็ประสูติในวงศของ
กษัตริย ดังนั้นภาพพระบฏ โดยรวมหมายถึง “ภาพพระพุทธเจาบนผืนผาหรือผาทอ”

การเขียนภาพพระพุทธเจาบนผืนผานั้น อาจมีที่มาจากตํานานพระพุทธฉาย กลาวถึงพระ
เจ า อชาตศั ต รู ไ ด ทู ล ขอพระพุ ท ธฉายจากพระพุ ท ธเจ า เพื่ อ สั ก การะบู ช าแทนพระพุ ท ธองค
พระพุทธเจาจึงโปรดใหพระพุทธฉายประทับอยูบนผืนผาผืนหนึ่ง 2 การประดับอาคารศาสนสถาน
ดวยพระบฏ เปนคตินิยมเนื่องในพุทธศาสนามหายานจากประเทศอินเดียและไดสงอิทธิพลไปยัง
ดินแดนตางๆที่พุทธศาสนามหายานไปถึง เชนจีนและญี่ปุน ดังพบหลักฐานการเขียนภาพบนผืนผา
และนํ า ไปประดั บ ตามศาสนสถานตั้ ง แต ส มั ย ราชวงศ สุ ย และถั ง (ตั้ ง แต พุ ท ธศตวรรษที่ 12) 3
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานอางอิงถึงจิตรกรรมบนผืนผาปรากฎในพระสุตตันตปฎกแปลจากภาษาบาลี
ไดดังนี้

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525, พิมพครั้งที่
6 (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2539), 458.
2
วรรณิภา ณ สงขลา, เรียบเรียง, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001 เลมที่ 1 จิตรกรรม
ฝาผนังในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2533), 2.
3
จารุณี อินเฉิดฉาย, “พระบฎ : พุทธศิลปบนผืนผา,” เมืองโบราณ 28 (ตุลาคม-ธันวาคม
2545) : 52.
1
1

2
ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย จิตรกรผูกระทําจิตรกรรมนั้น เมื่อมีเครื่องเขียนและสีตางๆ พรอม
แลว เปนตนวา ครั่ง ขมิ้น สีเขียว สีแดง จึงกระทําจิตรกรรม เปนรูปบุรุษหรือรูปสตรี ประกอบดวย
อวัยวะนอยใหญลงบนแผนกระดานอันราบเรียบหรือฝาผนังหรือในแผนผา2
พระบฏจึงเปนหนึ่งในงานพุทธศิลปที่สรางขึ้นเพื่อเปนพุทธบูชาทั้งยังเปนงานจิตรกรรม
แขนงหนึ่ง

ในงานจิตกรรมไทยแตละสมัยจะมีลักษณะแตกตางกันตามประเพณีนิยมในสมัย

นั้นๆ อาจกลาวไดวาในงานศิลปกรรมแตละสมัยยอมเปลี่ยนแปรไปตามความคิด สังคม สิ่งแวดลอม
และอิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จากภายนอกประเทศ เข า มาประสมประสานอยู ด วยเสมอ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ลั ก ษณะ
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ส เปน 2 แบบ คือ จิตรกรรมชางหลวง ที่มีระเบียบแบบแผนเปนงานชาง
ความแตกตางกัน จําแนกได

แตกตางกันตามสกุลชางทองถิ่น ตลอดจนความคิดของจิตรกรเอง ลักษณะของงานจิตรกรรมไทยมี
แหง ราชสํา นัก ที่ช างจะยึดถือเปนแบบอย างหรือเปนครู และจิ ตรกรรมชา งพื้นบา น เกิดโดยชา ง
พื้นบานในทองถิ่นเปนผูสราง โดยมีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดแบบงายๆ มีอิสระ
แสดงประเพณีนิยมของทองถิ่นนั้นๆ
จิตรกรรมไทยประเพณีแบงออกเปน 2 ประเภท คือ จิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมที่
เคลื่อนที่ได เชน สมุดขอย พระบฏ ภาพมหาชาติ ตูพระธรรมตางๆ 3

องคประกอบของผลงาน

ศิ ล ปกรรมโดยทั่ วๆไปนั้ น แยกได เป นสองส วนที่ สํ า คั ญคื อ องค ป ระกอบทางด า นเรื่ องราวและ
องคประกอบทางดานรูปทรง ในครั้งนี้ทําการศึกษาองคประกอบทางดานเรื่องราวที่ปรากฏในผลงาน
ทางศิลปกรรมหมายถึงแนวคิดหรือโครงเรื่องที่ชางหรือศิลปนใชเปนขอมูลในการสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมไทยหรืองานศิลปะที่สืบเนื่องกับงานจิ ตรกรรมเชนพระบฏที่พบโดยทั่วไปใชโครงเรื่อง
จากวรรณกรรมในพุทธศาสนากันอยางแพรหลาย นอกจากนั้นยังมีโครงเรื่องอื่นๆ เชน เรื่องที่
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี แตทั้งนี้เรื่องราวที่แฝงในขนบธรรมเนียมประเพณียอมมีเรื่องราว
ของพุทธศาสนาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญของภาพอยางชัดเจน ฉะนั้น การศึกษาเรื่องราว

กรมศิลปากร, พระบฏและสมุดภาพไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2527), 16.
3
ณัฏฐภัทร จันทวิช,ศิลปกรรมแบบพระราชนิยม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2549), 244.
2

3
เกี่ยวกับจิตรกรรมไทยรวมทั้งพระบฏจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาเขาใจเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ
คัมภีรหรือวรรณกรรมทางพุทธศาสนาไวเปนพื้นฐานเพื่อใชประกอบหรือทําความเขาใจเรื่องราว
นั้นๆไดอย า งถู ก ต อง นอกจากนั้ นยั ง ทํา การศึ ก ษาในด านหน า ที่ข องพระบฏซึ่ ง สอดคล องไปกั บ
เรื่องราวอันนําไปสูแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานเพื่อใชประโยชนในการนั้น
เปนที่นาเสียดายในเรื่องการเก็บรักษาพระบฏนั้นเปนไปไดยากจึงหลงเหลือพระบฏที่
เกาแกนอยมาก พระบฏนาจะมีการใชตอเนื่องกันมา แตละสกุลชางตางออกแบบหรือมีคติการใชงาน
ตามแตละทองถิ่นหรือแตละสมัย พระบฏจึงหลงเหลือนอย ซึ่งพระบฏที่เกาแกนั้นพบเฉพาะลานนา
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สวนสุโขทัย อยุธยาแทบจะหาหลักฐานที่เปนภาพพระบฏไมไดเลย
อย า งไรก็ ต าม แม ว า จะมี ตั ว อย า งพระบฏหลงเหลื อ อยู น อ ยมาก แต พ ระบฏในสมั ย
รัตนโกสินทรบางสถานที่ก็ยังคงมีการใชงานและสรางขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของผูดํา ริ
สราง ความนาสนใจประการหนึ่งอยูที่ปจจุบันบางภูมิภาคก็ยังคงมีการใชงานพระบฏอยางตอเนื่อง
แมไมเปนที่แพรหลาย แตพระบฏก็ยังเปนงานศิ ลปกรรมที่มีคุณคาในดานการศึกษาประวัติศาสตร
ศิลปะตลอดมา
สําหรับในการศึกษาครั้งนี้เลือกทําการศึกษาเฉพาะพระบฏในสมัยรัตนโกสินทร เพื่อดู
เรื่องราวและการใชงานที่ปรากฏในพระบฏในแตละรัชกาลโดยกําหนดเรื่องราวตามแบบประเพณี
แบบสมัยนิยม แบบวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัย ซึ่งสัมพันธกับรัชสมัยและการ
เปลี่ยนทางดานหนาที่การใชงานทําใหเรื่องราวที่นิยมในแตละรัชกาลอาจแตกตางกันไป

ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา (Goal and objective)
1. เพื่อศึกษาเรื่องราวตางๆที่ปรากฏในรูปพระบฏสมัยรัตนโกสินทร
2.เพื่อศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงดานเรื่องราวที่สัมพันธกับหนาที่การใชงานของพระบฏใน
สมัยรัตนโกสินทร

4
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)
1. เรื่องราวของพระบฏมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหนาที่ของการใชงานและรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงรูปทรงใหเหมาะกับการใชงาน
2. ยุคสมัยผานไป เรื่องราวและหนาที่ของพระบฏก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
3. เรื่องราวแมวาจะเปนเรื่องราวเดียวกัน แตบางครั้งพระบฏก็ใชตางหนาที่กัน หนาที่การ
ใชงานของพระบฏในแตละภูมิภาคจะแตกตางกันไปตามความเชื่อของพื้นที่นั้นๆ
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ขอบเขตการศึกษา (Scope of the study)

ศึ ก ษาเฉพาะภาพพระบฏในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ หอศิ ล ป
เปรียบเทียบกับพระบฏอื่นๆที่จัดแสดงตามสถานที่ตางๆ

ขั้นตอนการศึกษา (Process of the study)
1. เก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารจากแหลงขอมูล
1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจภาคสนามการบันทึกภาพรายละเอียดงาน
ศิลปกรรมโดยเฉพาะพระบฏที่เกี่ยวของ
1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ โดยทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรวบรวมมาทั้งหมด เพื่อใหเกิดผลการศึกษา
3. เขียนและเสนอผลการศึกษา

5
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถอธิบายถึงเรื่องราวพระบฏที่สัมพันธกับหนาที่การใชงาน
2. สามารถอธิบายถึงการเปลี่ย นแปลงของเรื่องราวและหนาที่ของพระบฏ ซึ่งเปนการ
บอกถึงสมัยนิยมในแตละชวงเวลา

แหลงขอมูล
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แหลงขอมูลทีส
่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

1. แหลงขอมูลภาคสนามหลักคือพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอศิลป และสถานที่ตางๆ ที่มี
การจัดแสดงพระบฏ ทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล
2. ขอมูลทางเอกสารจากหอสมุดตางๆ ดังนี้
2.1 หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต ทาพระ และสนามจันทร
2.2 หอสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.3 หอสมุดแหงชาติ
2.4 หองสมุดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
3. จาก Websites ตางๆที่มีภาพประกอบที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้

บทที่ 2
เรื่องราวที่ปรากฏในภาพพระบฏ

1.หลักฐานทางวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระบฏในดินแดนประเทศไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา
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พบที่วัดชางลอมจึงเรียกวาสจารึกวัดชางลอม กลาวถึงชีวประวัติของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อวาพนมไสดํา

หลักฐานทางวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระบฏที่เกาแกที่สุดปรากฏพบในจารึกหลักที่ 106

ซึ่งเปนสามีของแมนมเทศ เปนผูที่ใกลชิดกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ในจารึก
ดังกลาวมีการกลาวถึงการทําพระบฏไว โดยกําหนดศักราชคือ ปพุทธศักราชที่ 1927 ซึ่งตรงกับสมัย
สุโขทัย ดังนี้
“ ศักราชแตพระเจาเนียรพานได พันเการอยยี่สิบเจ็ด ในปชวด เดือน 6 บวรณมี พุทธ
พาร พนมไสดํา เอาใจตั้ง สปรรธา หรรษาดิเรก อเนกไมตรี ศรีสักยะ เพื่อจักใครขามจากสงสาร เมือ
เนียรพานที่มั่น อันพรรณนาเถิงศิล เพียร ประหญา ฯลฯ ”
นอกจากนั้นยังมีขอความกลาวถึงการสรางพระบดจีนสําหรับอุทิศแกสมเด็จพระมหา
ธรรมราชา และไดบอกถึงขนาดของพระบฏซึ่งมีขนาดใหญ ขนาดสูง 7 เมตร ไวอยางชัดเจนวา
“ พระบดอันหนึ่ง ดวยสูงได 14 ศอก กระทําใหบุญไปแกสมเด็จมหาธรรมราชา ”1
หากเชื่อตามหลักฐานดังกลาวพระบฏนี้นาจะมีอายุราวพุทธศักราช 1927 หรือกอนหนา
นี้เล็กนอย จึงเปนหลักฐานการกลาวถึงพระบฏที่เกาสุดในดินแดนไทย แตเปนที่นาเสียดายที่พระบฏ
ทําจากวัสดุที่เปนผาจึงชํารุดไดงายทําใหมีหลักฐานที่เปนภาพพระบฏหลงเหลืออยูนอยมาก

1

25.

กรมศิลปากร, พระบฏและสมุดภาพไทย(กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ, 2527),
6

7
หลักฐานทางวรรณกรรมที่กลาวถึงพระบฏอีกชิ้นไดแก

ตํานานพระบรมธาตุ

นครศรีธรรมราช วรรณกรรมที่สําคัญในสมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – กลางพุทธศตวรรษ
ที่ 23) ไดกลาวถึงพระบฏไวดวยเชนกันวามีการทําพระบฏในประเทศพมา
ประเทศศรีลังกา

โดยมีการสรางพระบฏเพื่อไปถวายพระบาทในเมืองลังกา

เดินทางไดเกิดปญหาสําเภาแตก
สําเภาขึ้นใหมใหแก

ซึ่งนาจะสัมพันธกับ
แตในระหวางการ

พระญาซึ่งอาจสันนิษฐานไดวาเปนเจาเมืองในขณะนั้นไดแตง

ผขาวอริยพงษเพื่อใหไดไปถึงยังจุดมุงหมาย หลักฐานดังกลาวนี้อาจแสดงให

เห็นวาในสมัยนั้นไดมีการรูจักการทําพระบฏไวเพื่อไปบูชารอยพระบาทที่ลังกา โดยที่นาจะเปนเรื่อง
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ของความนิยมหรือการรับรูถึงความสําคัญของพระบฏจึงไดชวยใหผขาวอริยพงษไดทําการดังกลาว
จนสําเร็จลุลวง ดังนี้

“ ...ครั้งนั้น ยังมีผขาวอรยพงษ อยูเมืองหงษาวดีกับคน 100 หนึ่ง พาพระบตไปถวาย
พระบาทในเมืองลงกา ตองลมรายสําเภาแตกซัดขึ้นที่ปากพนัง พระบตขึ้นที่ปากพนัง ชาวปากน้ํา
พาขึ้นมาถวาย สั่งใหเอาพระบตกางไวที่ทองพระโรง แลผขาวอรยพงษกับคน 10 คน ซัดขึ้นปาก
พูนเดินตามริมชเล มาถึงปากน้ํา พระยานอยาวปากน้ําพาตัวมาเฝา ผขาวเห็นพระบตผขาวก็รองไห
พระญาก็ถามผขาวๆก็เลาความแตตนแรกมานั้น

และพระญาก็ใหแตงสําเภาใหผขาวไปเมือง

หงษาวดี ” 2
ดังนั้น นาจะมีความเปนไปไดวาหากเชื่อตามวรรณกรรม พระบฏน าจะมีมาตั้งแตสมัย
สุโขทัยและอยุธยาเปนอยางนอย เพียงแตไมปรากฏหลักฐานที่เปนตัวภาพพระบฏที่ชัดเจนที่สามารถ
นํามาศึกษาได
2. เรื่องราวที่ปรากฏในพระบฏในสมัยลานนา
พระบฏที่นับวาเกาแกที่สุดที่พบในประเทศไทยไดมาจากการสํารวจทางโบราณคดีเหนือ
เขื่อนภูมิพล เมื่อป พ.ศ. 2503 ในกรุพระเจดียวัดดอกเงิน ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม3 และในตอมามี
จารุณี อินเฉิดฉาย, พระบฏ:พุทธศิลปบนผืนผา, เขาถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2552. เขาถึงได
จาก http://www.muangbornjournal.com/modules.php?name=Section&op=vie...
3
ศิลป พีระศรี, สมบัติศิลปะจากเขื่อนภูมิพล(กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2515),
33-39.
2

8
การคนพบที่วัดเจดียสูง อําเภอฮอดเชนกัน 4 ซึ่งโดยแทจริงแลว ผาเปนวัสดุที่ชํารุดเสียหายไดงาย จึง
ทํ า ให ภาพที่ มี อายุ ย าวนานพบได นอยมาก แต นับ เป นเรื่ องที่ ดีที่ ก ารสํ า รวจในครั้ ง นั้ นทํ า ให พ บ
โบราณศิลปวัตถุของลานนาจํานวนมาก ซึ่งพระบฏที่พบเปนภาพเขียนขนาดใหญที่พับและมวน
บรรจุเก็บไวในหมอดินเผา จึงเปนสาเหตุใหภาพยังคงหลงเหลืออยูใหทําการศึ กษาไดซึ่งเกิดจาก
เหตุผลในเรื่องความแหงของกรุ และการบรรจุภาพเขี ยนไวตั้งขึ้นตรงในหมอดิน เหตุผลทั้งสอง
ประการเปนผลดีที่ชวยใหการเก็บรักษาพระบฏใหคงสภาพมากกวาการเก็บไวในสถานที่อื่นๆ 5
ภาพพระบฏในกรุ พระเจดี ยวัดดอกเงิน มี ขนาดกว าง 177 เซนติเมตร ยาว(สูง) 338.5
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(ภาพที่ 1) มีลักษณะการเขีสยนภาพแบบพหุรงคที่อาจเกาแกที่สุดเทาที่คนพบ ใชสีดินเหลือง แดง ดํา

เซนติเมตร ปจจุบันถูกเก็บรักษาอยู ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา จ.กรุงเทพฯ6
และขาว ซึ่งใชกันตามปกติแลว ก็ยังใชสีเขียวและสีน้ําเงินแท ผสมกับสีอื่นเพื่อใหเกิดความแตกตาง
และความกลมกลืนกันแกภาพทั้งหมดดวย รวมทั้งมีการปดทองที่สวนเฉพาะที่ภาพพระพุทธองคลง
ไปบนบริเวณสีแดง ซึ่งชวยขับใหทองสุกใสยิ่งขึ้น แตเนื่องจากภาพถูกทบกันตรงกลาง ทําใหตรง
กลางภาพเสียหายคอนขางมาก7
ภาพดังกลาวเปนเรื่องราวพุทธประวัติตอนเทศนาปริวรรตหรือพระพุทธองคเสด็จลงมา
จากสวรรคชั้นดาวดึงส ภาพตรงกลางเปนภาพพระพุทธองคขนาดใหญเปนการเนนความสําคัญใน
ฐานะประธานของภาพ แสดงอิริยาบถลีลายางกาวลงจากบันได มีภาพดอกไมสวรรคหลากหลาย
ชนิดและเพชรนิลจินดาโปรยปรายอยูทั่วไปเปนภาพฉากหลัง ซึ่งดอกไมเหลานี้นั้นมีอิทธิพลของ
ศิลปะจีน ภาพพระพุทธองค ขนาบขางดวยขั้นบันไดซึ่งมีพื้นที่เล็กกวาเปนทางลงของพระพรหม
พระอินทรและเหลาวิทยาธรซึ่งมีขนาดเล็ก พื้นที่ถัดไปดานขางที่เหลือขนาบอยูเปนภาพเทวดาชั้น
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน(ศิลปะลานนา)และศิลปะสุโขทัย(กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 88.
5
ศิลป พีระศรี, สมบัติศิลปะจากเขื่อนภูมิพล(กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2515),
34.
6
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป,นําชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป
(กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ, 2542), 97.
7
ศิลป พีระศรี, สมบัติศิลปะจากเขื่อนภูมิพล, 38.
4

9
รองเหาะตามในขบวนเสด็จ ภาพสวนบนเปนสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน แสดงภาพสวรรคชั้นดาวดึงส
ที่พระพุทธองคเสด็จลงมาหลังเทศนาถวายพระพุทธมารดา มีพระเจดียจุฬามณี เทวดาที่มานมัสการ
รวมทั้งภาพปราสาทไพชยนตของพระอินทรประกอบอยูในภาพดวย พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน
ดานลางของภาพคือบุคคลชั้นสูง รวมทั้งพระสงฆ พระสาวกที่หนาประตูเมืองสังกัสสะที่ตางรอการ
เสด็จลงมาของพระพุทธองค นับเปนองคประกอบที่พิเศษของภาพพระบฏดังกลาว
ภาพตอนดังกลาวเปนตอนหนึ่งในพุทธประวัติ หรือปฐมสมโพธิ ซึ่งประกอบไปดวย
ตอนตางๆ เปนตอนที่เรียกวา เทศนาปริวรรต กลาวคือ เปนตอนที่พระพุทธเจาเสด็จสูดาวดึงสพิภพ
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ส งสที่ซึ่งพระองคขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา ปลายบันได
จากบันไดจากสวรรคชั้นดาวดึ

เพื่อโปรดพุทธมารดา8 ลักษณะการสรางงานศิลปกรรม มักจะแสดงภาพตอนที่พระพุทธเจาเสด็จลง
คือสังกัสสะนคร ที่ซึ่งพระองคเสด็จลงมาถึง แสดงใหเห็นถึงบันได 3 อัน พระพุทธเจาเสด็จโดยใช
บั น ไดแก ว เป น บั น ไดที่ อ ยู ต รงกลาง พระอิ น ทร เ สด็ จ โดยใช บั น ไดทองที่ อ ยู ด า นขวาของ
พระพุทธเจา และพระพรหมเสด็จโดยใชบันไดเงินที่อยูดานซายและถือฉัตรกางกั้นถวายแดพระพุทธ
องค โดยมีเหลาเทวดาตามมาสงเสด็จดวย9

วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001วรรณกรรม (กรุงเทพมหานคร:
อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), 10.
9
อาทิตยา สืบมาแตปน, “เปรียบเทียบพระบฏแสดงภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส สมัยลานนาและรัตนโกสินทร” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 21.
8

10

ภาพที่ 1 พระบฏ ที่คนพบที่กรุเจดียวัดดอกเงิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม
(ภาพจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
ภาพพระบฏอี ก ภาพที่ พ บที่ วั ด เจดี ย สู ง มี ข นาดกว า ง 148 เซนติ เ มตร สู ง 220
เซนติเมตร พบในเวลาไลเลี่ยกัน
(ภาพที่ 2)

ตอนเทโวโรหนปริวรรต เปนภาพแสดงพุทธประวัติหลังจากการเทศนาโปรดพระ

10

2542),110.

ปจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม 10

ศิลปากร, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม (กรุงเทพฯ: คัมปาย อิมเมจจิ้ง,

11
มารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสและเสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสะ 11 หรืออาจเรียกวาพุทธประวัติตอนเปด
โลก เปนตอนที่เสด็จ จากดาวดึงสสูมนุษยโลกและทรงบันดาลใหเทพ มนุษยและสัตวเดียรฉาน
สัตวนรกทั้งปวง ซึ่งปรารถนาพุทธภูมินั้นไดแลเห็นกันทั้งสิ้น 12
ภาพพระพุทธองคในพระอิริยาบถยืน พระกรทั้งสองแนบพระวรกายในปางเปดโลก
เปนประธานของภาพ ขนาบขางพระองคมีภาพพระภิกษุเขียนดวยขนาดที่เล็กกวายืนประคองอัญชลี
ภาพภิกษุทางขวาคอนขางสมบูรณกวาขางซายมากเนื่องจากชางซายชํารุดหลุดลวงเปนจํานวนมาก
พระภิกษุทั้งสององคนาจะหมายถึงพระโมคัลลาน และพระสารีบุตร ภาพดานบนซายของพระพุทธ
องคเปนภาพพระอาทิตย ที่ชํารุดมาก สวนดานขวายังคงเหลือภาพลางๆเปนภาพรูปกระตายในดวง
จันทร ซึ่งโคจรระดับเหนือยอดเขายุคันธรอันเปนหนึ่งในเขาสัตบริภัณฑซึ่งอยูต่ํากวาเขาพระสุเมรุ
ยอดเขาพระสุ เ มรุ คื อ สวรรค ชั้ น ดาวดึ ง ส ที่ ส ถิ ต ย ข องพระอิ น ทร ความงดงามของภาพคื อ ที่
ฉากหลังจะปรากฏภาพดอกไมสวรรคที่โปรยปรายลงมาอยางออนชอย

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ: หริภูญชัย – ลานนา (กรุงเทพมหานคร: ฟสิกส
เซ็นเตอร, 2549), 160.
12
วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001 เลมที่ 2 วรรณกรรม
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534),10.
11

12

ภาพที่ 2 พระบฏ ที่คนพบที่กรุเจดียวัดเจดียสูง อ.ฮอด จ.เชียงใหม
(ภาพจากศิลปากร,นําชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม, หนา 110.)
สําหรับการกําหนดอายุของภาพพระบฏทั้งสองภาพนี้ อาจกําหนดไดจากหลักฐานที่พบ
รวมในกรุเชน เครื่องถวยชามของจีน ที่กําหนดอายุอยูในประมาณพุทธศตวรรษที่ 2113

3. เรื่องราวที่ปรากฏในพระบฏในสมัยรัตนโกสินทร
เนื่องจากไมปรากฏหลักฐานที่เปนภาพพระบฏในสมัยอื่นๆนอกจากสมัยลานนาและ
สมัยรัตนโกสินทร

มีเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมตางๆวามีการสรางพระบฏ

แตไม

สามารถคนหาในสวนเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในสมัยนั้นๆ มีสิ่งหนึ่งที่นาจะมีความเปนไปไดคือ พระ
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ: หริภูญชัย – ลานนา (กรุงเทพมหานคร: ฟสิกส
เซ็นเตอร, 2549), 159.
13

13
บฏในสมัยอยุธยานาจะมีความหลากหลายวิจิตรบรรจงมากขึ้น ดวยเหตุผลที่ปรากฏจากภาพพระบฏ
ที่พบที่กรุเจดียวัดดอกเงิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม โดยเฉพาะตอนเทศนาปริวรรตหรือพระพุทธองคเสด็จ
ลงมาจากสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่งนาจะสันนิษฐานไดวามีการรับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย ศิลปะ
ลังกา และศิลปะจีน คนพบในสมัยสุโขทัยและลานนามีความสัมพันธกันทางดานศิลปะดวยนิยมทํา
จิตรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวดังกลาว

ลวงมาถึงสมัยอยุธยางานจิตรกรรมของอยุธยามีความ

รุงเรืองมาก เรื่องราวที่ปรากฏในงานจิตรกรรมเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ไมเพียงจิตรกรรมที่
เปนจิตรกรรมฝาผนังแมแตงานจิตรกรรมแขนงอื่นๆที่เปนงานวิจิตรศิลป เชน ตูพระธรรม งาน
แกะสลักไม ฯลฯ ก็งดงามเปนที่ประจักษพบเห็นไดในปจจุบัน
จวบจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทรงานจิตรกรรมตางๆไดพัฒนาสืบทอดรูปแบบมาจาก
อยุธยา

สิ่งที่พบในเรื่องราวตอนเทศนาปริวรรตยังคงปรากฏอยูซึ่งนาจะเปนตอนที่สืบทอดกันมา

และในสมัยรัตนโกสินทรเกิดความหลากหลายของเรื่องราวและหนาที่การใชงาน

ในภาพเรื่องราว

เดียวกันแตกลับมีรายละเอียดและการวางองคประกอบตางกัน
สําหรับเรื่องราวของพระบฏสมัยรัตนโกสินทรนั้นขึ้นอยูกับการวางรูปแบบของภาพ
โดยหากแบงตามที่รูปแบบโดยใชผลการศึกษาของจารุณี อินเฉิดฉาย ที่ทําการศึกษาขึ้นในป 2545 14
จากการรวบรวมนํามาจัดนิทรรศการพิเศษจํานวน 100 ภาพ ซึ่งไดแบงรูปแบบเปน 5 รูปแบบ
สามารถจําแนกไดดังนี้
3.1 รูปแบบที่หนึ่ง ภาพพระพุทธเจาประทับยืนอยูพระองคเดียว และภาพพระพุทธเจายืน
ประทับขนาบดวยพระอัครสาวกซายขวา
3.1.1 ภาพพระพุทธเจาประทับยืนอยูพระองคเดียว
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป (ภาพที่ 3-4)

จัดแสดงอยูที่

ทําเปนผืนผาขนาดยาวเขียนภาพลงเต็มทั้งผืน

เปนภาพที่เนนองคพระพุทธเจาประทับยืนแสดงปางมีเฉพาะที่ยกพระหัตถขวาซึ่งไดแกปางหาม

จารุณี อินเฉิดฉายและขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2545.
พิมพในงาน นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย พุทธศักราช 2545 ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป เมษายน 2545), 22.
14

14
ญาติ15

ไมพบพระพุทธเจาแสดงปางดวยพระหัตถซายซึ่งเปนปางพระพุทธรูปห ามแกนจันทร16

องคประกอบภาพมีรายละเอียดประดับนอย

ในกลุมภาพนี้พระพุทธเจาจะมีพระวรกายขนาดใหญ

ซึ่งอาจเปนความตองการสื่อใหเห็นถึงความสําคัญหรือความโดดเดน หรือเปนเรื่องของการตีความ
ตามพระพุทธประวัติที่เชื่อวาพระพุทธเจามีขนาดพระวรกายที่ใหญ โดยแนวคิดนี้มาจากเอกสารชิน
กาลมาลีปกรณของลานนาที่รวบรวมขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร
กลาวถึงในเรื่องดังกลาวนี้17

อีกทั้งในปฐมสมโพธิกถาก็มีการ

โดยในรูปแบบนี้นาจะเปนรูปแบบที่เหมือนกับการสรางพระพุทธรูป

แตแปรเปลี่ยนเปนการสรางภาพพระบฏแทน เปนรูปแนวยาวเพื่ อเหมาะสมสําหรับการแขวน บาง
ภาพมีการประดับลายดอกไมรวง หรือพระพุทธองคประทับยืนบนซุมเรือนแกว ในภาพตัวอยางที่
นํามาแสดง

ยังไมอาจกลาวไดแนชัดวาวงกลมสองวงเหนือเปลวพระเศียรเปนภาพพระจันทรและ

พระอาทิตยซึ่งแสดงถึงการโคจรเหนือยอดเขายุคันธรอันเปนหนึ่งในเขาสั ตตบริภัณฑหรือไม

15

พระพุทธรูปปางหามญาติ เปนพระพุทธรูปประทับยืนยกพระหัตถขวา พระพุทธ
ประวัติตอนระงับวิวาทระหวางพระประยูรญาติเรื่องแยงน้ําทํากสิกรรม มักประกอบไปดวยภาพ
บุคคลทรงเครื่องอยางกษัตริย ซึ่งนาจะหมายถึงพระญาติฝายศากยวงศและโกลิยวงศ
16
พระพุทธรูปปางหามแกนจันทร เปนพระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ
ซาย และความเปนมาของ ปางหามแกนจันทร เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเสด็จจําพรรษา
ณ สวรรคชั้นดาวดึงสนั้น มีตํานานกลาววา พระเจาปเสนทิโกศล กษัตริยแหงนครสาวัตถีทรง
ลําลึกถึงพระพุทธองคมาก ดวยความเคารพรักและศรัทธา จึงสั่งใหชางหลวงทําพระพุทธรูปลักษณะ
คลายองค พระสัมมาสัมพุทธเจาดวยไมแกจันทรหอมอยางดี
17
อาทิตยา สืบมาแตปน, “เปรียบเทียบพระบฏแสดงภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส สมัยลานนาและรัตนโกสินทร” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 31.
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ภาพที่ 3 ภาพพระบฏแบบที่หนึ่ง ขนาดภาพ 135 × 388 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
นอกจากนั้นพบภาพพระบฏอยูผืนหนึ่งซึ่งเปนภาพพระพุทธเจาประทับยืนอยูพระองค
เดียว ดานลางมีภาพสามี –ภรรยา กราบไหวพระพุทธองค มีเครื่องตั้งโตะถวาย ประกอบดวยแจกัน
ดอกไมขนาดใหญขนาบขางภาพบุคคล ทั้งสอง ซึ่งนาจะเปนผูสรางอุทิศถวาย ภาพดังกลาวนี้จัดให
อยูในกลุมนี้ ไมไดจัดใหเปนกลุมเรื่องราวที่สองเนื่องจาก ไมไดแสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวใน
พุทธศาสนา (ภาพที่ 4)

16

ภาพที่ 4 ภาพพระบฏแบบที่หนึ่ง ขนาดภาพ 97 × 277 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
3.1.2

ภาพพระพุทธเจายืนประทับขนาบดวยพระอัครสาวกซายขวา

ใน

ลักษณะนี้พบทั้งภาพพระพุทธเจาประทับยืนยกพระหัตถขวา จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หอศิลป(ภาพที่ 5) ภาพอัครสาวกทั้ง 2 องค ไดแก พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซาย ผูซึ่ง
เปนผูที่มีความเปนเลิศทางดานฤทธิ์ และพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา ผูซึ่งเปนผูที่มีความเปน
เลิศดานปญญา และหากเปนภาพที่เปนเฉพาะภาพพระพุทธเจายืนประทับขนาบดวยพระอัครสาวก
โดยไมมีองคประกอบอื่นๆ พบคอนขางนอย สวนมากจะเปนภาพพระพุทธเจาประทับยืนในซุมเรือน

17
แกว หรือบางภาพมีการจัดองคประกอบดวยเสนสินเธาว
เหมือนจริงขึ้นมา

บางภาพเริ่มมีการเขียนภาพกอนเมฆที่

ดานเหนือของภาพไดแกสวนที่เหนือซุมเรือนแกวหรือเสนสินเธาว มักจะเขียน

ภาพฤาษี นักสิทธิ์หรือเทวดาเหาะประนมมือถือดอกบัว ซึ่งบางภาพรูปบุคคลที่เหาะนั้นก็อาจมีเครื่อง
ทรงนอย บางภาพเปนภาพทรงเครื่องทรงจํานวนมาก
สําหรับภาพเขียนในเรื่องราวดังกลาวนี้ สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรง
วินิจฉัยวาเปนตอนที่พระองคทรงเดินออกจากเมืองเวสาลี ทรงหยุดและหันพระพักตรทอดพระเนตร
เมืองเวสาลีเปนครั้งสุดทาย18

หรือนาจะสันนิษฐานไดวาเปนตอนอัครสาวกบรรพชาปริวรรต ที่

กลาวถึงตอนพระโมคคัลลานะและพระสาลีบุตรบรรพชาเปนพระอัครสาวกซายขวา 19

ซึ่งก็ยังหา

ขอสรุปไมไดชัดเจน

จารุณี อินเฉิดฉายและขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร,
2545. พิมพในงาน นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย พุทธศักราช 2545 ณ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป เมษายน 2545) ,37.
19
วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001 เลมที่ 2 วรรณกรรม
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), 10.
18
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ภาพที่ 5 ขนาดของภาพ 87.5 × 149 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
นอกจากแบบดังกลาวขางตนยังพบวามีภาพพระพุทธเจาประทับขนาบขางดวยอัคร
สาวกภายในซุมเรือนแกว ดานลางของภาพเปนภาพชาวจีนชาย-หญิง มีการตั้งโตะเครื่องเซนไหว
แบบจีน (ภาพที่ 6) ซึ่งยังคงไมแนชัดวาอยูในชวงใดของรัตนโกสินทรเนื่องจากที่ตั้งโตะแบบชาวจีน
พบเพียงภาพเดียว แตอาจเปนไปไดวาจะมีการพบภาพในจิตรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการตั้งโตะเซน
ไหวแบบจีนซึ่งเปนที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 มีจารึกใตภาพวา
“ เจกไกอั่งกับแมจาต สางไว ขอใหสําเรจแกพระนิบพานเทอญ ”

19

ภาพที่ 6 ขนาดภาพ 89.5 × 259 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
3.2 รูปแบบที่สอง เปนผืนผาขนาดยาว แบงภาพออกเปน 2 สวน สวนบนเปนภาพ
รูปแบบที่ 1 ทั้งที่เปนเฉพาะภาพพระพุทธเจาประทับยืนพระองคเดียว หรือ ภาพพระพุทธเจาประทับ
ยืนพรอมอัครสาวกทั้ง 2 องค สวนลางนิยมเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ หรือเรื่องทศชาติ

20
3.2.1 ภาพพระพุทธเจาประทับยืนพระองคเดียว หรือ ภาพพระพุทธเจา
ประทับยืนพรอมอัครสาวกทั้ง 2 องค สวนลางเปนเรื่องของพุทธประวัติ
สําหรับพุทธประวัติพุทธประวัติ หรือปฐมสมโภช20 ถือเปนเรื่องราวชีวิตของบุคคลหนึ่ง
ที่มุงมั่นบําเพ็ญบารมีตอเนื่องกันมาเปนเวลาหลายภพชาติ
จนสามารถบรรลุโพธิญาณเปน
พระพุทธเจา จากนั้นก็ไดเผยแพรสิ่งที่ตรัสรูแกคนทั่วไป จนเมื่ออยูในวัยชราและผานการเจ็บปวย
ครั้งรุนแรง จึงไดปรินิพพานในที่สุด สวนเรื่องราวที่เปนปาฏิหาริยที่มักแทรกในเหตุการณตางๆนั้น
มีความเปนไปไดวาเปนการแตงเติมเสริมขึ้นมาในภายหลัง เมื่อผูคนเริ่มศรัทธาตอพระพุทธองคอยาง
แรงกลา และเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณอันยิ่งใหญของพระพุทธเจา ซึ่งแมวาบางเรื่องอาจดูพิสดาร
เกินไปที่จะเกิดขึ้นจริง แตก็ยากที่จะปฏิเสธวาสามารถทําใหผูคนเลื่อมใสในพระพุทธองคไดอยาง
รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นพุทธประวัติยังเปนธรรมประวัติ ซึ่งในความหมายนี้มองวาบุคคลที่มุงมั่น
เพียรทําความดีอันยาวนาน รวมทั้งการไดเขาเฝาอดีตพุทธเจาจํานวนมากมายกวาจะบรรลุโพธิญาณ
เปนพระพุทธเจาไดนั้น เปนโครงเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงการสืบตอกันของธรรม ซึ่งธรรมในที่นี้ควร
หมายถึงความจริง ที่เปนสิ่งที่มีอยูแลวในโลกนี้ และเปนสิ่งที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงคนพบ
แลวนํามาสั่งสอนใหทุกคนเขาใจ ประกอบไปดวย
1. วิวาหมงคลปริวรรต ตอนอภิเษกพระเจาสุทโธทนะและนางสิริมหามายา
2. ดุสิตปริวรรต ตอนเทพทั้งหลายทูลเชิญสันดุสิตเทวราช ลงไปจุติในพระครรภของ
พระนางสิริมหามายา
3. คัพภานิกขมนปริวรรต ตอนพระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตวา มีเศวตหัถตี
กระทําประทักษิณพระนางแลว เหมือนดุจเขาไปในอุทรแหงพระนาง
4. ลักขณปริคคาหกปริวรรต ตอนกาฬเทวิลดาบสถวายพระยากรณพระสิทธัตถราช
กุมาร วาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
5. ราชาภิเษกปริวรรต มีเหตุการณสําคัญหลายตอน คือตอนพระเจาสุทโธทนะทรงทํา
พระราชพิธีแรกนาขวัญ เจาชายสิทธัตถะโดยเสด็จ และประทับใตรมไมหวาแมเวลาตะวั นคลอยไป
20

พุทธประวัติปรากฏอยูในคัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา ในประเทศไทยอาจแตงขึ้ นใน
สมัยพระยาลิไท พุทธศตวรรษที่ 19 หรืออาจแตงที่เมืองเชียงใหมในราวพุทธศตวรรษที่ 21 หรือใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาก็เปนได สวนพระปฐมสมโพธิ ที่สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนิพนธ
เมื่อ พ.ศ. 2387 มีทั้งหมด 29 ปริเฉท (ตอน) เริ่มตั้งแตปริเฉกที่ 1 (วิวาหมงคลปริวัตต) และเรียงลําดับ
เรื่อยไปจนถึงปริเฉทสุดทายที่ 29 (อันตรธานปริวรรต)
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รมไมหวามิไดคลอยไปคงปรากฏฉายาเปนปริมณฑลเหนือองคพระกุมารเปนมหัศจรรย ตอมาเมื่อมี
พระชนมได 16 พรรษา พระอินทรโปรดใหเนรมิตปราสาทและอุทยานถวาย และไดทรงแสดง
ศิลปะศาสตร ทรงพระมหาธนูอันบุรุษ 1,000 คนจึงจะยกได แตพระองคทรงยกซึ่งคันธนูนั้น ดังสตรี
ยกไมกงดีดฝาย และทรงแผลงพระมหาธนูนตองเสนขนหางจามรีในที่ไกล 1 โยชนได ตอมาพระ
ราชบิดาไดทรงใหราชาภิเษกขึ้นเสวยพระราชสมบัติ มีพระนางพิมพาเปนพระอัครมเหสี
6. มหาภินิขมนปริวรรต คือ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณหรือเสด็จออกบรรพชา มี
ภาพสําคัญคือ ตอนเสด็จประพาสอุทยาน ทรงพบเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ
จึงทรงเสด็จออกบรรพชา มีพระทัยกอปรดวยพระปญญา เปนปราชญอันประเสริฐ ปราศจากอาลัยใน
เบญจกามคุณ แลวเสด็จออกมหาภิเนกษกรมณ ประทับบนมากัณฐกะ มีนายฉันนะตามเสด็จ มีพระ
พรหมอัญเชิญเครื่องบริขาร
7. ทุกรกิริยาปริวรรต ตอนพระโพธิสัตวประทับ ณ อุรุเวลประเทศ มีพระปญจวัคคีย
เฝาปรนนิบัติ พระองคตั้งพระทัยกระทําทุกรกิริยาใหถึงที่สุดแหงความเพียรเปนอุกฤษอยางยิ่ง จน
พระวรกายยังแตหนังหุมพระอัฐิ เสวยมหันตทุกขเปนสาหัส แตพระสติตั้งมั่นมิไดหวั่นไหว พระ
อินทรจึงทรงพิณทิพย 3 สาย เมื่อทรงสดับแลว จึงทรงพิจารณามัชฌิมปฏิบัติ
8. พุทธบูชาปริวรรต ตอนนางสุชาดาถวายขาวมธุปายาส ทรงลอยถาดทองสูวิมานกาฬ
นาคราช และทรงรับหญาคา 8 กํา จากโสตถิยพราหมณ
9. มารวิชัยปริวรรต ตอนตรัสรู ทรงชนะพระยาวัสวดีมารดวยพระทศบารมี
10. อภิสัมโพธิปริวรรต พระพุทธเจาทรงพิจารณาธรรม และมีเทพทั้งหมื่นจักรวาล ยักษ
คนธรรพ ครุฑ นาค กินนร กินรี ทั้งหลาย มาถวายสักการบูชาพระพุทธเจา
11. โพธิสัพพัญูปริวรรต ตอนทรงประทับเสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน
12. พรหมัชเฌสนปริวรรต ตอนทาวสหัมบดีมหาพรหมทูลอาราธนาพระพุทธเจา ให
โปรดประทานพระสีหธรรมแกอเนกนิกรสัตว
13. ธัมมจักกปริวรรต ตอนพระพุทธเจาประทานปฐมเทศนาโปรดพระปญจวัคคีย
14.ยศบรรพชาปริวรรต ตอนพระพุทธเจาตรัสพระสัทธธรรมโปรดพระยศและ ได
บรรลุพระอรหัตมรรคผลญาณ
15. อุรุเวลคมนปริวรรต ตอนพระพุทธเจาโปรดชฏิลสมพี่นอง
16. อัครสาวกบรรพชาปริวรรต ตอนพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรบรรพชาเปน
อัครสาวกซายขวา
17. กบิลวัตถุคมนปริวรรต ตอนพระพุทธเจาเสด็จโปรดสักยราช พระประยูรญาติ ณ
กรุงกบินพัสดุ
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มหาวิหาร

18. พิมพาพิลาปปริวรรต ตอนโปรดพระนางพิมพาและพระราหุล
19. สักยบรรพชาปริวรรต ตอนพระราหุลบรรพชา อนาบิณฑิกเศรษฐี ถวายเชตะวัน

20.เมตไตยพยากรณปริวรรตตอนพระพุทธเจาทรงพยากรณกาลพระเมตไตรยโพธิสัตว
21. พุทธปตุนิพพานปริวรรต ตอนพระเจาสุทโธทนะนิพพาน
22. ยมกปาฏิหาริยปริวรรต ตอนทรงกระทํายมกปาฏิหาริยปราบเหลาเดียรถีย
23. เทศนาปริวรรต ตอนพระพุทธเจาเสด็จสูดาวดึงสพิภพเพื่อโปรดพระพุทธมารดา
24.เทโวโรหนปริวรรต
ตอนเสด็จจากดาวดึงสสูมนุษยโลกและทรงบันดาลใหเทพ
มนุษยและสัตวเดียรฉาน สัตวนรกทั้งปวง ซึ่งปรารถนาพุทธภูมินั้นไดแลเห็นกันทั้งสิ้น
25. อัครสาวกนิพพานปริวรรต พระสารีบุตรนิพพาน ณ เชตวนาราม บานนาลันทคาม
26. มหานิพพานสูตรปริวรรต พระพุทธเจาประชวรและปรินิพพานใตตนรังคู ณ
เมืองกุสินารา
27. ธาตุวิภัชนปริวรรต ตอนมหากัสสปเถรเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และมี
พระเพลิงทิพยบังเกิดขึ้น เมื่อถวายพระเพลิงแลว กษัตริยทั้งหลายตางพากันมาขอพระบรมสารีริกธาตุ
โทณพราหมณจึงแบงพระบรมสารีริกธาตุ แลวเหลาเทพและมนุษยทั้งหลาย ก็ไดอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุไปประดิษฐานเปนที่สักการบูชา ณ นครตางๆ
28. มารพันธปริวรรต ตอนพระอุปคุตเถรปราบพระยาวัสวดีมาร เพื่อใหพระวิหารและ
พระสถูปอันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุปลอดภัย 21
29. อันตรธานปริวรรต ตอนที่กลาวถึงพระพุทธเจาเมื่อครั้งดํารงพระชนมชีพอยู ได
ตรัสสอนสาวกถึงเมื่อพระพุทธเจาลวงลับไป จะเกิดอันตรธาน หรือ ความเสื่อมสูญ 5 ประการ
ตัวอยางภาพที่นําเสนอในครั้งนี้เปนตอนพุทธประวัติที่เปนที่นิยมในการทําภาพพระบฏ
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนหนึ่ง กลาวคือ ภาพพระพุทธเจาพรอมอัครสาวกทรงเครื่องทรงในซุม
ประทับยืน สวนลางเปนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ(มารวิชัยปริวรรต) เปนตอนที่ พระยามารยก
กองทัพมาลอมโพธิมณฑล
พระองคทรงอางแมธรณีเปนสักขีพยานในการทรงบําเพ็ญบุญสั่งสม
ทศบารมี ทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาชี้พระดัชนียังพื้นดิน และดวยพระโพธิสมภารอานุภาพอัน

วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001 เลมที่ 2 วรรณกรรม
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), 9-11.
21
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ยิ่งใหญ แมธรณีจึงปรากฏกายออกมาในรูปหญิงสาว บิดน้ําในมวยผมหลั่งเปนประจักษพยานและน้ํา
ที่ออกมานั้นทวมพลมารไปจนหมดสิ้น พระยามารจึงยอมแพ 22 (ภาพที่ 7 และ 8)

ภาพที่ 7 ขนาดภาพ 91.5 × 296 เซนติเมตร จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
(ภาพจาก จารุณี อินเฉิดฉายและขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ, 63)

จารุณี อินเฉิดฉายและขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร,
2545. พิมพในงาน นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย พุทธศักราช 2545
ณ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป เมษายน 2545) 38.
22
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ภาพที่ 8 ขนาดภาพ 183 × 269.5 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
สวนภาพพุทธประวัติอื่นๆที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร เชน มหาภินิขมนปริวรรต หรือ
ตอนเสด็จออกบรรพชา พุทธบูชาปริวรรต หรือ ตอนรับถาดขาวมธุปายาสจากนางสุชาดา มารวิชัย
ปริวรรต หรือตอนมารผจญ อภิสัมโพธิปริวรรต หรือตอนตรัสรู เทพมาชุมนุม ธัมมจักกปริวรรต
หรือตอนประทานปฐมเทศนาโปรดปจญจวัคคีย ยมกปาฏิหาริยปริวรรต หรือตอนทรงกระทํายมก
ปาฏิหาริยปราบเหลาเดียรถีย เทศนาปริวรรต หรือตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส
เทโวโรหนปริวรรต ตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส
3.2.2 ภาพพระพุทธเจาประทับยืนพระองคเดียว หรือ ภาพพระพุทธเจาประทับยืนพรอม
อัครสาวกทั้ง 2 องค สวนลางเปนเรื่องของทศชาติ
ทศชาติชาดก คือ เรื่องราว ในอดีตของพระพุทธองค ทรงเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว
ทรงบําเพ็ญและสรางพระบารมีเปนกุศลอันยิ่งใหญ 10 พระชาติ สุดทาย กอนที่จะจุติเปนพระโคตม

25
พุทธเจา23 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชาดกซึ่งหมายถึงเรื่องที่เลาถึงการเกิดของพระโพธิสัตวในอดีตชาติ
ในแตละชาติมีบทบาทที่แตกตางกันไป ตั้งแตมีสติปญญานอยจนถึงสติปญญาลึกซึ้ง
บารมีอยางหยาบไปจนถึงละเอียดประณีต

ทรงบําเพ็ญ

ทรงบําเพ็ญบารมีเพื่อทําลายกิเลสใหลดนอยลงจนหมด

หายไปในที่สุด ทรงชวยสรรพสัตวอื่นใหมีความรูพนทุกข แมจะเสียสละอยางใหญหลวงเพื่อผูอื่น
และพระองคเอง

จนไดบรรลุพุทธภูมิรูหลักการเวียนวายในวัฏสงสาร

แตละชาตินั้นก็อาศัย

หลักธรรมตามความเชื่อทางพุทธศาสนา จนพระชาติสุดทายที่ตรัสรูเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตามคัมภีรในชาดก วัฏจักรชีวิตของพระโพธิสัตวในอดีตชาติ
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เสวยพระชาติ

มีจํานวนถึง 547

พระชาติ การเสวยพระชาติของพระโพธิสัตวกอนที่จะจุติมาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แบงไดเปน 4
กลุมใหญ คือ

เสวยพระชาติเปนสัตว

เสวยพระชาติเปนยักษ เปนตน24
ในมหานิบาตชาดกมีอยู 10 เรื่อง ที่เรียกวา “ทศชาติชาดก” ซึ่งบางแหงเรียกวาเรื่องพระ
เจาสิบชาติ ทศชาติชาดกไดรับการยกยองเปนพระชาติทั้ง 10 ชาติสุดทายของพระโพธิสัตว กอนที่จะ
ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังไดกลาวมาบางแลวเบื้องตน และใน 1 ชาตินี้ พระชาติสุดทาย
พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรนั้นไดรับการยกยองวาเปนพระชาติที่สําคัญที่สุด จึงได
ชื่อวา “มหาชาติ” สําหรับทศชาตินั้นประกอบไปดวย
1. เตมียชาดก เสวยพระชาติเปนพระเตมีย บําเพ็ญเนกขัมมบารมี 25โดยมีฉากประจํา
พระชาติ คือ ภาพตอนพระเตมียยกรถ หมายถึงการยืนยันความเขมแข็งที่จะประกาศอิสรภาพและ
เปนสัญลักษณแสดงการบรรลุจุดหมายที่อดทนมาทั้งหมด
2. มหาชนกชาดก เสวยพระชาติเปนพระมหาชนก บําเพ็ญวิริยบารมี โดยมีฉากประจํา
พระชาติ คือ ภาพฉากเรือแตก ฝูงปลาพากันมากัดกินผูคนซึ่งมักวาดเปนคนหลากหลายเชื้อชาติตาม
จารุณี อินเฉิดฉาย, “ พระบฏ : ภูมิปญญาไทยในจิตรกรรมไทยประเพณี, ” ศิลปากร
45 (มกราคม – กุมภาพันธ 2545): 44-45.
24
สมชาติ มณีโชติ, จิตรกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : O.S. Printing House ,2529), 70.
25
“เนกขัม” หมายถึงการละวางเรื่องทางโลก ปฏิเสธสิ่งทางโลกทั้งปวงเพื่อไปใหพนจาก
การทําชั่ว
23

26
ธรรมดาของคนที่ทําการคาทางทะเลพระมหาชนกกําลังแหวกวายอยูกลางมหาสมุทร

มีนางเมขลา

ลอยอยูใกลๆหรือไม ก็จะเห็นนางเมขลากําลังอุมพระมหาชนกลอยอยูเหนือผืนน้ํา 26

หมายถึงการ

เปนตัวอยางของผูที่มีความเพียรอยางไมยอทอ อดทนวายน้ําอยูกลางมหาสมุ ทรถึงเจ็ดวันแมไมเห็น
ฝง
3. สุวรรณสามชาดก เสวยพระชาติเปนสุวรรณสาม บําเพ็ญเมตตาบารมี โดยมีฉาก
ประจําพระชาติ คือ ภาพสุวรรณสาม ผูมีเมตตาจนสัตวเล็กสัตวนอยทั้งปวงในปาพากันเดินติดสอย
หอยตาม กลายเปนสัญญลักษณที่เมื่อเห็นภาพฝูงกวางอยูกั บคนในจิตรกรรม27 ดังนั้นฉากนี้มักจะเปน
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ภาพฝูงกวางอยูกับคนซึ่งในที่นี้คือสุวรรณสามนั่นเอง

4. เนมิราชชาดก เสวยพระชาติเปนพระเนมิราช บําเพ็ญอธิษฐานบารมี โดยมีฉากประจํา
พระชาติ คือ ถาเปนงานชิ้นเล็กๆ เชน สมุดขอย ก็มักจะวาดเปนรูปพระเนมีทรงรถ แตถาเปน
จิตรกรรมฝาผนัง

จะแสดงออกเปนภาพพระเนมีทรงรถหรือไมก็กําลังแสดงธรรมเทศนาอยูบน

สวรรค โดยมีรูปนรกอยูดานลาง28
5. มโหสถชาดก เสวยพระชาติเปนพระมโหสถ บําเพ็ญปญญาบารมี โดยมีฉากประจํา
พระชาติ คือ ฉากการประลองธรรมยุทธ แสดงปญญานุภาพหรือไมก็เปนฉากมโหสถหามทัพ
6. ภูริทัตชาดก เสวยพระชาติเปนพระภูริทัต บําเพ็ญศีลบารมี

โดยมีฉากประจําพระ

ชาติ คือ ภูริทัตในรางของนาคที่ขดอยูรอบจอมปลวก
7. จันทกุมารชาดก เสวยพระชาติเปนพระจันทกุมาร บําเพ็ญขันติบารมี

โดยมีฉาก

ประจําพระชาติคือ ฉากการบูชายันต

อูทอง ประศาสนวินิจฉัย, ทองทศชาติผานจิตรกรรม: เต ช สุ เน ม (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพกรุงเทพ, 2548), 72.
27
เรื่องเดียวกัน, 79.
28
เรื่องเดียวกัน, 119.
26

27
8. พรหมนารทชาดก เสวยพระชาติเปนพระนารท บําเพ็ญอุเบกขา 29บารมี โดยมีฉาก
ประจําพระชาติ คือฉากพระนารทในเครื่องทรงเทวดา แบกถาดแบกคนโทหรือบางภาพแบกทอง
9. วิธูรบัณฑิตชาดก เสวยพระชาติเปนพระวิธุรบัณฑิต บําเพ็ญสัจบารมี โดยมีฉาก
ประจําพระชาติ ใชภาพพระวิธูรเกาะหางมาหอยไปในอากาศเปนหลัก อีกฉากที่มักจะเห็นคือ ฉากที่
พนันสกา

และบางครั้งทําเปนรูปปุณณกยักษกําลังจับพระวิธูรยกขึ้นเหนือศีรษะเตรียมจะฟาด(กับ

ภูเขา)
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ประจําพระชาติทั้งหมด 13สกัำ
ณฑ ดังนี้

10. พระเวสสันดรชาดก เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร บําเพ็ญทานบารมี โดยมีฉาก
10.1 กัณฑทศพร หรือพร 10 ประการ พระนางสิริมหามายา กําลังเลาเรื่องกัณฑ

ที่เกิดขึ้นในสองชาติกอนหนานั้นใหพระอินทรฟงและพระอินทรไดโปรดประทานพร 10 ประการ
10.2 กัณฑหิมพานต ฉากพระเวสสันดรบริจาคสิ่งของกับชางปจจัยนาเคนทร
(ชางคูบารมี)
10.3 กัณฑทานกัณฑ

ฉากพระเวสสันดรบําเพ็ญทานครั้งใหญ คือสัตสดก

มหาทาน คือชาง มา รถ ทาสชาย ทาสหญิง โคนม และนางสนม อยางละ 700 อานิสงค
10.4 กัณฑวนปเวสน ฉากพระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหา ชาลี ทั้งสี่
พระองคทรงบําเพ็ญตนใชชีวิตในเขาวงกตในปาหิมพานต
10.5 กัณฑชูชก ภาพชูชกกับนางอมิตดา
10.6 กัณฑจุลพน ภาพชูชกถูกสุนัขที่พรานเจตบุตรเลี้ยงไวไลกัดขึ้นคบไม เมื่อ
ไปถึงปากทางเขาปา
10.7 กัณฑมหาพน ภาพชูชกฟงพระอัจจุตฤาษีบรรยายเสนทางในปาใหญ

29

อุเบกขา หมายถึง การวางใจใหเปนกลาง ไมเอนเอียงดวยรักหรือชัง

28
กัณฑกุมาร

10.8

กัณหาชาลีหนีไปซอนอยูใตใบบัว

พระเวสสันดรเรียก

พระโอรสธิดา กัณหาชาลีไดฟงก็ขึ้นมาหมอบอยูแทบพระบาท
10.9 กัณฑมัทรี เทพเจาในหิมพานต สั่งใหเทพบุตรสามองคจําแลงกายเปน
ราชสีห เสือโครงและเสือเหลืองไปขวางทางพระนางมัทรีไวจนกวาจะเย็น และใหคอยพิทักษรักษา
อยาใหพระนางเปนอันตรายจากสัตวใดใด
10.10 กัณฑสักกบรรพ พระเวสสันดร ยกนางมัทรีใหพราหมณจําแลงซึ่งก็คือ
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พระอินทร ทรงจับพระกรพระนางมัทรี ไวดวยพระหัตถขางหนึ่ง อีกขางทรงจับน้ําเตาหลั่งน้ําลงบน
มือ

10.11 กัณฑมหาราช ชูชกพาพระกัณหาชาลีเดินรอนแรมไปในปา ตกกลางคืน
ผูกสองกุมารใตตนไมใหญ

ตัวชูชกปนขึ้นไปนอนบนคาคบไมเพื่อใหพนจากสัตวปา

ทุกคืน

เทพบุตรเทพธิดาจะจําแลงกายเปนพระเวสสันดรและพระนางมัทรีมาแกมัดและดูแลทั้งสองพระองค
10.12 กัณฑฉกษัตริย พระบิดาของพระเวสสันดรคือพระเจาสัญชัย เสด็จพาพระ
กุมารกัณหาชาลีไปหาพระเวสสันดรและพระนางมัทรีที่บรรณศาลาพรอมขาราชบริพารทูลเชิญ พระ
เวสสันดรใหเสด็จกลับครองราชดังเดิม
10.13 กัณฑนครกัณฑ ภาพขบวนเสด็จพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดร เฉลิม
ฉลองการเสด็จกลับของพระเวสสันดร30

อูทอง ประศาสนวินิจฉัย, ทองทศชาติผานจิตรกรรม: เต ช สุ เน ม (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพกรุงเทพ, 2548), 133- 202.
30

29
ภาพพระพุทธเจาประทับยืนพรอมอัครสาวกทั้ง 2 องค สวนลางเปนเรื่องของทศชาติ
ในตอนที่นํามาเสนอในการศึกษานี้ เปนภาพที่พระพุทธเจาทรงเครื่องประทับยืนพรอมอัครสาวก
ภายในเรือนธาตุ สวนครึ่งลางของภาพเปนชาดกตอนสุวรรณสาม วาดวยการบําเพ็ญเมตตาบารมี 31
ในภาพจะมีรูปสุวรรณสามอยูกับเหลาฝูงกวาง (ภาพที่ 9)
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31

สุวรรณสามชาดกเปนชาดกที่ 540 วาดวยเรื่อง พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุวรรณ
สามกุมารเลี้ยงบิดามารดาซึ่งตาบอด พระองคมีพระเมตตากรุณาตอสัตวทั้งปวง วันหนึ่งพระเจา
พาราณสี เสด็จประพาสปา ไดทรงยิงธนูตองสุวรรณสามถึงแกสลบไป แตกอนสลบนั้น สุวรรณสาม
มิไดมีความขุนเคืองตอผูที่ทําอันตรายตอพระองคเลย ตรัสเลาเรื่องบิดามารดาที่ตาบอดใหพระเจา
พาราณสีฟง แลวสลบไป ภายหลังกลับฟนคืนชีพขึ้นมาดวยแรงอธิษฐานของบิดามารดา และแรง
กตัญูตอบิดามารดา ทรงแสดงธรรมโอวาทถวายแดพระเจาพาราณสีใหละเวนจากทําความชั่วใหทํา
แตกุศล

30

ภาพที่ 9 ขนาดภาพ 83.5 × 285.5 เซนติเมตร
(ภาพจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป )
3.3 รูปแบบที่สาม เปนผืนผาขนาดยาว แบงออกเปน 3 สวน คือ ตรงกลางยังคงเปน
ภาพพระพุทธเจาประทับยืนพรอมดวยพระอัครสาวกซาย-ขวา ชวงบนและลางเปนภาพเลาเรื่องใน
พุทธประวัติ โดยเฉพาะชวงบนนั้นนิยมภาพเกี่ยวกับสวรรคดาวดึงส เชน พระพุทธประวัติตอนเสด็จ
โปรดพุทธมารดา
สําหรับภาพที่นําเสนอเปนภาพในรูปแบบที่สามที่มีการแบงเปน 3 สวน (ภาพที่ 10)
สวนบนไดแกภาพพระจุฬามณี พระจุฬามณี เปนพระเจดียแกวอินทนิล (สีเขียว) ซึ่งอยูทางทิศ

31
ตะวันออกเฉียงใตของนครดาวดึงส มีกําแพงทองลอมรอบ ประดับธงปฏาก และธงชัย กลด ชุมสาย
ประดับแกว เงิน ทอง สีตางๆ
พระเจดียจุฬามณีเปนที่บรรจุพระเกศาธาตุ พระเวฏฐนพัสตรและพระทักขิณทาฒธาตุ
ของพระพุทธเจา เทวดาทั้งหลายจะบรรเลงดนตรีถวายทุกวัน และพระอินทรจะเสด็จไปนมัสการ
พระเจดีย พรอมหมูเทวดา และนางฟาบริวารทั้งหลาย โดยมีขาวตอก ดอกไม ธูปเทียน ของหอม
และชวาลาทั้งหลายมาถวายแกพระเจดียไมไดขาด และทรงทําประทักษิณพระเจดียทุกวัน 32
สวนกลางของภาพเปนภาพพระพุทธเจาพรอมอัครสาวกทั้ง 2 องค สวนลางสุดเปน
พุทธประวัติ สันนิษฐานวาอาจเปนตอนกบิลวัตถุมนปริวรรต
ไดแกตอนพระพุทธเจาเสด็จ
โปรดสักยราช พระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ

วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001 เลมที่ 2 วรรณกรรม
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), 78.
32

32

ภาพที่ 10 ขนาดภาพ 97 × 264.5 เซนติเมตร
(ภาพจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป )

นอกจากนั้นยังมีภาพในรูปแบบที่ 3 นี้ ที่สวนบนและสวนกลางทําเปนแบบเดียวกับภาพ
ที่กลาวมาขางตน แตมีที่แตกตางกันไปคือภาพเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสงฆปลงอสุภกรรม ซึ่งภาพที่
เกี่ยวกับอสุภะ 10 พบไดทั่วไปในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจากพบจิตรกรรมฝาผนังในวัดที่พระองคทรง

33
สรางหรือบูรณะปฏิสังขรณ เชน พระวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร วัดใหมเกตุงาม จังหวัด
ชลบุรี วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา เปนตน สภาพของอสุภะ 10 มีดังนี้
1. อุทธุมาตกะ คือ ซากศพที่พุพองดังสูบลม
2. วินีลกะ คือ ซากศพที่มีสีเขียวที่เนื้อมากเปนสีแดง ที่ กลัดหนองเปนสีขาว ที่อื่นๆ เปน
สีเขียว
3. วิปุพพกะ คือ ซากศพที่มีน้ําหนองไหลออกจากทวารทั้ง 9
4. วิจฉิททกะ คือ ซากศพที่อวัยวะขาดออกจากกันเปน 2 ทอน
5. วิกขายิตกะ คือ ซากศพอันสัตวทั้งหลาย มีสุนัขบานและสุนัขจิ้งจอก เปนตน ชวน
กันกัดกิน
6. วิกขิตตกะ คือ ซากศพที่อวัยวะตางๆ เรี่ยรายกระจัดกระจายเปนหลายๆทอน
7. หตวิกขิตตกะ คือ ซากศพที่ถูกสับฟนกระจัดกระจาย ไปในที่ตางๆ
8. โลหิตกะ คือ ซากศพที่มีโลหิตไหลพลานออกจากอวัยวะสวนตางๆ
9. ปุฬุวกะ คือ ซากศพที่หมูหนอนชวนกันกัดกิน และเที่ยวพลุกพลานอยู
10. อัฏฐิกะ คือ ซากศพที่เนื้อเลือดหมดแลวยังเหลือแตกระดูก 33
การสรางภาพอสุภะ 10 ขึ้นมานั้นนาจะเปนเรื่องของการเตือนใจหรือการใหปลงสังขาร
พิจารณาวาสังขารไมเที่ยงแท เมื่อยามที่มีชีวิตอยูควรหมั่นกระทํากรรมดี เมื่อรางกายดับสูญแตความ
ดีเทานั้นที่ยังคงหลงเหลืออยูใหระลึกถึง (ภาพที่ 11)

วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001 เลมที่ 2 วรรณกรรม
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), 101.
33

34

ภาพที่ 11 ขนาดภาพ 103 × 292 เซนติเมตร
(ภาพจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป )
3.4 รูปแบบที่สี่ เปนผืนผาขนาดยาวแนวตั้ง เขียนภาพเลาเรื่องซึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนา
โดยเขียนเต็มทั้งผืน ที่นิยมไดแก ตอนพุทธประวัติ ตอนยมกปาฏิหาริย มีระบุจ.ศ.ที่เขียน คือ จ.ศ.
1220 (ภาพที่ 12 ) ตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส (ภาพที่ 13) พระพุทธเจา 5
องค (ภาพที่ 14) ทศชาติชาดก เวสสันดรชาดก พระมาลัย (ภาพที่ 15) รอยพระพุทธบาท(ภาพที่ 16)
ฯลฯ

35

ภาพที่ 12 ขนาดภาพ 112 × 279.5 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)

36

ภาพที่ 13 ขนาดภาพ 129 × 321.5 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
พระพุทธเจา 5 พระองค ภาพที่นํามาศึกษานี้ภาพพระบฏตอนบนของภาพแสดงภาพ
พระพุทธเจา 5 พระองค มีสัตวประจํากัลปคือ ไก งูใหญ เตา วัวและเสือ ดานลางเลาเรื่องพระพุทธ
ประวัติตอนพระพุทธเจาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค (ภาพที่ 14)
พระพุทธเจา 5 พระองคโดยทั่วไปมักวาดไวบนชวงบนของภาพ ประกอบไปดวยพระ
อดีตพุทธ 3 พระองค คือ พระพุทธกกุสันธะ พระพุทธโกนาคมน และ พระพุทธกัสสปะ
พระพุทธเจาองคปจจุบัน คือพระสมณโคดม และพระอนาคตพุทธเจา คือ พระศรีอาริยเมตไตรย
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แตละองคมีสัตวสัญลักษณประดับที่ฐาน ในนิทานเรื่องพระยากาเผือก กลาวถึงกําเนิด
พระพุทธเจา 5 พระองค เกิดจากไขกาเผือก 5 ฟองที่พลัดกันไปมีไก นาค เตา โคและสิงห เก็บไปฟก
กลาวคือ
1. พระกกุสันธะ
เกิดจากไขที่ไกนําไปฟก
2. พระโกนาคมน
เกิดจากไขที่นาคนําไปฟก
3. พระกัสสปะ
เกิดจากไขที่เตานําไปฟก
4. พระสมณโคดม
เกิดจากไขที่โคนําไปฟก
5. พระศรีอาริยเมตไตรย เกิดจากไขที่สิงหนําไปฟก 34

ภาพที่ 14 ขนาดภาพ 76 × 105 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001 เลมที่ 2 วรรณกรรม
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), 25.
34

38
พระมาลัย 35 ถือเปนวรรณกรรมที่สําคัญในสมัยอยุธยาตอนปลาย กลาวสอนใหประกอบ
กรรมดีจะไดขึ้นสวรรค ผูประกอบกรรมชั่วตองตกนรก ผานเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันตรูปหนึ่ง คือ
พระมาลัย
พระมาลัยในภาพเขียน เปนภาพพระสงฆถือตาลปตรใบลาน สะพายบาตร หมจีวรสีแดง
มักอยูทาเหาะ หรือ กําลังกางแขนชี้นิ้วไปดานใดดานหนึ่ง หรือกําลังนั่งเทศนาธรรมกับพระอินทร
และพระศรีอาริย เปนตน โดยมีเนื้อเรื่องกลาวถึงพระมาลัยอรหันตรูปหนึ่งมีฤทธิ์มาก เคยไปโปรด
สัตวนรก และเทศนสั่งสอนปางชนใหหลีกเลี่ยงภัยนรก วันหนึ่งพระมาลัยรับถวายดอกบัวจากชาย
ยากจน แลวนําไปบูชาพระเจดียจุฬามณีบนดาวดึงสสวรรค พระมาลัยไดมีปุจฉาถามขอสงสัยตอ
พระอินทรถึงเรื่องการบําเพ็ญกุศล ตอมาพระศรีอาริยเมตไตรยไดเสด็จมาสนทนาดวย ไดถามสภาพ
ความเปนไปในโลกมนุษย พระศรีอาริยตรัสวาพระองคจะเสด็จลงไปประกาศศาสนา เมื่อศาสนา
ของสมณโคดมสิ้นสุด 5,000 ปแลว ผูใดจะไดเกิดในศาสนาของพระองค จะตองทําบุญดวยการฟง
เทศนมหาชาติใหจบ เปนตน เมื่อสิ้นศาสนาของพระสมณโคดมแลวจะเกิดกลียุค อายุคนจะสิ้น
เพียง 5-10 ป และคนจะไมละอายตอการทําบาป เมื่อสิ้นยุคเข็ญแลว จะเกิดความอุ ดมสมบูรณพูลสุข
ทั่วไป ซึ่งในระยะนี้พระองคจะไปตรัสใหประชาชนตั้งอยูในคุณงามความดี พระมาลัยไดนํา
เรื่องราวที่พระศรีอาริยทรงตรัสไวมาบอกเลาแกชาวชมพูทวีปอีกตอหนึ่ง 36

35

พระมาลัยคําหลวง เปนวรรณคดีพุทธศาสนาที่ไมมีในพระไตรปฎก เชื่อกันมาแตเดิม
วาเจาฟาธรรมธิเบศรไดนํามาจากมาลัยสูตร ซึ่งภิกษุชาวลานนาเปนผูแตงขึ้นเปนภาษาบาลีในราว
พ.ศ. 1700 ตอมาภิกษุชาวเชียงใหมชื่อ พุทธวิลาส ไดนํามาขยายความเรียกวา “ฎีกามาลัย” ตอมาในป
พ.ศ. 2280 เจาฟาธรรมธิเบศร ทรงนํามาแปลแลวเรียบเรียงเปนภาษาไทยเรียกวา “พระมาลัยคํา
หลวง”
36
สนิท ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร,
2527), 189-190.
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ภาพที่ 15 ขนาดภาพ 89 × 272 เซนติเมตร วัดมหาธาตุเพชรบุรี
(ภาพจาก จารุณี อินเฉิดฉายและขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2545.
พิมพในงาน นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย พุทธศักราช 2545 ณ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป เมษายน 2545), 65.
ภาพรอยพระพุทธบาท เปนสัญลักษณหนึ่งในพระพุทธศาสนา ในสมัยที่ยังไมมีการ
สรางรอยพระบาทมีการสรางสิ่งแทนพระพุทธเจาเพื่อเปนที่เคารพบูชา แสดงนัยยะวาการไหวพระ
พุทธบาทของพระองค ผูไหวไมตองมัวหมองของใจวาเปนพระพุทธเจาจริงหรือไม เพราะตามหลัก
ทางพระพุทธศาสนาบุคคลเพียงติดอยูกับวัตถุยอมไมไดชื่อวาอยูใกลชิดพระพุทธเจาอยางแทจริง การ
ประพฤติปฏิบัติชอบตามธรรมจึงไดชื่อวาอยูใกลพระพุทธเจา ผูใดไดกราบไหวรอยพระพุทธบาทนั้น
เสมือนไดกราบไหวพระพุทธองคและเปนการนอมรําลึกนึกถึงพระพุทธคุณ ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่ดีก็
พรอมที่จะเจริญรอยตามสิ่งที่นิยมทําเพื่อเปนเครื่องหมายแสดงแทนองคพระพุทธเจา นอกจากนั้นยัง
เชื่อวาหากรอยพระบาทประทับอยูที่ใดแสดงวาสถานที่นั้นพระพุทธเจานาจะเสด็จมา
ในสมัยรัตนโกสินทรในงานจิตรกรรมประเพณี นิยมทํารอยพระพุทธเจา 4 รอยซอน
กันกลาวคืออดีตพุทธเจา 3 พระองค ไดแก พระพุทธกกุสันธะ พระพุทธโกนาคมน และพระ
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พุทธกัสสปะ พระพุทธเจาพระองคปจจุบัน 1 พระองค ไดแก พระสมณโคดม สวนอนาคตพุทธ
ไดแก พระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งยังไมปรากฏเนื่องยังไมถึงกัลปของพระองค จึงทําเปนรูปพระพุทธ
บาท 4 ราย มีลายมงคล 108 ประการ (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 ขนาดภาพ 119 × 274เซนติเมตร วัดมหาธาตุเพชรบุรี
(ภาพจาก จารุณี อินเฉิดฉายและขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2545.
พิมพในงานนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย พุทธศักราช 2545 ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป เมษายน 2545), 65.)
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3.5 รูปแบบที่หา เปนผืนผาที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน สวนที่เปนแนวตั้งและเกือบจะ
เปนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีตั้งแตขนาดประมาณ 50 × 70 เซนติเมตร หรือ 50 × 50 เซนติเมตร นิยม
เขียนเปนภาพเลาเรื่องเปนตอนๆ มีตั้งแตเรื่องพุทธประวัติ และชาดกตางๆ แตสวนใหญนิยมเขียน
เรื่องพระเวสสันดรชาดก ในแตละตอนหรือกัณฑ จบลงในแตละผืน มีทั้งหมด 13 ผืน เรียกวาผา
พระเวส บางภาพก็เปนภาพแนวนอนซึ่งในบางภูมิภาคก็มีการนํามาวาดเปนภาพตอเนื่องกันขนาด
ยาว มีการประดับตกแตงดวยลูกปด มีพบเกือบทุกภาคของประเทศไทย ในภาคใตพบพระบฏ
รูปแบบนี้ในประเพณีการแหผาขึ้นพระธาตุ ในภาคกลางและภาคเหนือ พบในงานบุญเทศนมหาชาติ
และ ในภาคอีสานงานบุญผะเหวด
อยางที่ไดกลาวมาแลวขางตน บางผืนมีทั้งที่เปนแนวตั้งแตมีขนาดสูงมาก อาจดวย
เนื้อหาของภาพทําใหมีความจําเปนในการสรางภาพใหเปนรูปแบบดังกลาว เชนภาพพระอดีตพุทธ
27 พระองค 37และพระสาวก มีขนาด 89.5 × 558.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 17)

37

อดีตพุทธ 27 พระองค ประกอบไปดวย
1.พระพุทธตัณหังกร 2.พระพุทธเมธังกร 3.พระพุทธสรณังกร 4. พระพุทธทีปงกร
5.พระพุทธโกณทัญญะ 6.พระพุทธมังคละ 7.พระพุทธสุมนะ 8. พระพุทธเรวัตะ 9.พระพุทธโสภิตะ
10.พระพุทธอโนมทัสสี 11. พระพุทธปทุม 12. พระพุทธนารทะ 13.พระพุทธปทุมุต 14. พระพุทธ
สุเมธะ 15.พระพุทธสุชาต 16. พระพุทธปยะทัสสี 17. พระพุทธอรรถทัสสี 18.พระพุทธธรรมทัสสี
19.พระพุทธสิทธัตถะ 20. พระพุทธติสสะ 21.พระพุทธปุสสะ 22.พระพุทธวิปสสี 23.พระพุทธสิขี
24.พระพุทธเวสสภู 25.พระพุทธกกุสนธะ 26.พระพุทธโกนาคมน 27.พระพุทธกัสสปะ
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ภาพที่ 17 ขนาด 89.5 × 558.5 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)

บทที่ 3
หนาที่ของพระบฏ

จากเรื่องราวที่ปรากฏในพระบฏดังที่ไดกลาวถึงมาแลว
พระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจาเกือบทั้งสิ้น

เปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ

ดังนั้นจึงสรางขึ้นเพื่อแขวนภายในอาคารทางพุทธ

ศาสนา พระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เปนจิตรกรรมภาพเขียนสีเพื่ออุทิศเปนบุญกุศลเพื่อ ไว
เจริญศรัทธาปสาทะเคารพบูชา

บางทีสันนิษฐานวาอาจใชสําหรับแขวนเปนการถาวรใน

ศาสนสถานที่มีผนังโลงเปลา หรือบางวัดใชงานเปนครั้งคราวเมื่อมีงานประเพณี และพิธีกรรมทาง
ศาสนา อาจมีการใชในพิธีกรรมเฉพาะกิจนอกสถานที่ เมื่อเลิกพิธีกรรมอาจมวนเก็บรั กษาไวตามวัด
ในเขตที่มีพิธีกรรมนั้นๆ เพื่อใชงานในคราวตอไป
ขนาดของภาพในชวงแรกมีความนาจะเชื่อไดวา ภาพจิตรกรรมฝาผนังอาจจะยังไมวาด
จนเต็มผนัง คงเหลือชองวางไว สวนที่เปนชองวางนี้เองอาจเวนพื้นที่ไวประดับผนังใหสมบูรณแบบ
ตอมาเริ่มพบพระบฏที่มีขนาดและการจัดวางภาพที่จากเดิมเปนแนวตั้งเปนสวนใหญ กลายเปนขนาด
ใหญเทาผนังระหวางชองหนาตางหรือมีขนาดเล็กยนยอลงมาตามเจตนาของชางและพื้นที่การใช
สอย รวมทั้งความจําเปนของพื้นที่ที่จะแขวน มีบางบางกรณีที่ใชเพื่อประกอบพิธีกรรมจะนําภาพ
พระบฏมาแขวนนอกอาคาร ผืนผาพระบฏโดยทั่วไปมักจะมีการตีกรอบเพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่
เขี ย นภาพ ตามขอบของริ มผ า ทุ กด า นเขี ยนลายบนกรอบหนา กระดาน ภาพที่ เขี ย นเรื่ องราวและ
เนื้อหาทางศาสนามักจะวางแนวเรื่องตามกลุมภาพ และองคประกอบของภาพเปนเอกภาพจบสิ้นบน
ผื นผ า เดี ย ว จึ ง มี ก ารกํ า หนดสร า งสรรค องค ป ระกอบของภาพเป นกลุ ม ๆ เล็ ก บ า งใหญ บ า งตาม
รูปแบบจิตรกรรมอุดมคติตางๆคลายจิตรกรรมฝาผนัง เพียงแตจิตรกรรมฝาผนังภาพแตละชวงมักจะ
เขียนเนื้อหาเรื่องราวตอเนื่องกัน ภาพบนผืนผาพระบฏจึงตองการผลทางเอกภาพทางองคประกอบที่
ต อ งสมบู ร ณ ล งตั ว ในผื นเดี ย วมากกว า และต อ งมี ค วามพอเหมาะกั บ ขนาดของผื นผ า พร อ มกั บ
วัตถุประสงคการใชสอย จึงมีลักษณะเปนพิเศษกวาจิตรกรรมไทยประเพณีประเภทใดที่ตองเขียนให
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เรื่องราวและองคประกอบซึ่งถือเปนลักษณะพิเศษของจิตรกรรมประเภทพระบฏที่เปนจิตรกรรม
เคลื่อนที่และสามารถพับมวนเก็บได 1 ในเรื่องของหนาที่ของพระบฏมีขอสันนิษฐานวาอาจสรางเพื่อ
หนาที่ ดังนี้
1. มีหนาที่เพื่อเปนพุทธบูชา กราบไหวแทนองคพระปฏิมา (ภาพที่ 18)

ดังนั้นหนาที่

พระบฏนี้จึงเสมือนกับตัวแทนของพระพุทธองค เทียบเทาไดกับพระพุทธรูป บางครั้ งในยุคหลังๆ
ของกรุงรัตนโกสินทรคติในการสรางพระบฏเริ่มเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือมีการนําพระบฏเขามาไว
ในบาน

การสรางภาพพระบฏจึงตองสรางขนาดไมใหญนักเพื่อแขวนไวในหอพระภายในบาน

เชนเดียวกับการมีพระพุทธรูปขนาดเล็กที่จากเดิมก็ไมมีการนําพระพุทธรูปเขาในอาคารบานเรือน
แตตอมามีการนําเขาในอาคารบานเรือนและใชในพิธีกรรมราษฎร

นอกจากภาพพระพุทธองค

โดยตรงก็ยังมีภาพสัญลักษณแทนองคพระศาสดา เช น ลายพระพุทธบาท กลุมนี้จึงมักจะเปนรูป
พระพุทธเจาโดยตรงหรือสัญลักษณที่เกี่ยวเนื่อง

นอกจากนั้นยังมีหนาที่เพื่อสรางถวายวัดเพื่ออุทิศ

สวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว มักจะมีจารึกบอกคําอุทิศใตภาพพระบฏ เพื่อระบุวัตถุประสงคที่
ชัดเจนวาเพื่อผูที่ลวงลับ และอีกประเภทคือ มีหนาที่สรางเพื่อเปนอานิสงสใหแกผูสรางเอง รวมทั้ง
บุคคลในครอบครัว คําอุทิศก็จะระบุตามวัตถุประสงคชัดเจนเชนกัน มีการเขียนคําอุทิศ ชื่อผูสราง
บอกวันเดือนป และมักจะมีการจารึกเพื่อหวังผลในการสืบพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิถีไทยในภาพพระบฏ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ,
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ภาพที่ 18 ขนาดภาพ 100.4 × 205.5 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
2. มีหนาที่เพื่อประดับประดาตกแตงศาสนสถาน

เพื่อการจัดวางหรือเสริมจิตรกรรม

ฝาผนังใหครบถวนสมบูรณแบบ
3. มีหนาที่ดานการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มักเชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือความเชื่อ
ของแตภูมิภาคตามคติชนวิทยาของกลุมชาติพันธุนั้นๆ แตรากฐานของคตินาจะมาจากตนแบบเดิม
ตั้งแตอดีตคือเรื่องพุทธศาสนา

พอกาลเวลาผานไปจึ งมีการปรับเนื้อหาหรือความเชื่อโดยมีการ

แสดงออกตางกันใหเขากับยุคสมัยและขนบนิยมของแตละกลุ มชาติพันธุ

ในขณะเดียวกันดานตัว

บุคคลอาจตอบสนองในเรื่องการสักการะ บนบาน ตามความเชื่อของแตละปจเจกชน

46
ภาพพระบฏ แสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก ใชในงานบุญเทศนมหาชาติ (ภาพที่ 19)
เปนตอนที่นางอมิตตดาถูกเพื่อนบานของชูชกกลั่นแกลง แสดงใหเห็นถึงประเพณีการแตงกาย การ
เกลาผม การนุงซิ่น แบบพื้นบาน แสดงวิถีชีวิตของชาวลานนา

เมื่อราวรอยปกอนพระบฏวัด

นาคตหลวง อ.แมทะ จังหวัดลําปาง ศิลปะลานนา

ภาพที่ 19 แสดงเรื่องเวสสันดร
(ภาพจาก สุรชัย จงจิตงาม, พระบฏวัดนาคตหลวง: การคนพบใหมของจิตรกรรมลานนา, เขาถึงเมื่อ
24 ธันวาคม 2552, เขาถึงไดจาก
http://www..muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=195 )
4. มีหนาที่แฝงความหมาย เพื่อความเขาใจในหลักธรรมหรือสื่อเรื่องราวทางพุทธศาสนา
พุทธประวัติ (ภาพที่ 20) และสอนใหพุทธบริษัทปฏิบัติตามครรลองของพระพุทธองค
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ภาพที่ 20 ขนาดภาพ 107.5 × 275.5 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
5. มีหนาที่แฝงเพื่อสะทอนเหตุการณบานเมือง บอกยุคสมัย ประเพณีขนบธรรมเนียม
วิถีชีวิตผูคน เชน การแตงกาย การเขามาของศิลปะตางชาติ มีภาพบุคคลที่เปนชาวตางชาติ มีภาพ
บอกวิถีชีวิตและความเปนอยูที่เปนสมัยนิยมในยุคนั้น บางภาพมีการบงบอกถึงประเพณีตางชาติเขา
มาผสมเชน ภาพขยายที่ตัดมาจากภาพที่ 6 พระพุทธเจาทรงเครื่องประทับยืนภายในซุม ขนาบขาง
ดวยอัครสาวกทั้ง 2 องค อัครสาวกอยูภายใตซุมเรือนแกว สวนลางจะมีการตั้งโตะบูชาแบบจีน และมี
รูปผูชายแตงกายแบบชาวจีน สวนผูหญิงยังคงแตงกายแบบชาวไทยอยู (ภาพที่ 21)
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ภาพที่ 21 ขนาดภาพ 89.5 × 259 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
ตอมาเมื่อมีเทคโนโลยีการพิมพ ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบฏเปนที่นิยมแพรหลาย
เนื่องจากมีการทําสําเร็จรูปเพื่อการจําหนาย ในยุคนั้นมีการเขียนแบบแลวสงไปตีพิมพบนกระดาษที่
ตางประเทศ ในยุคนี้วัสดุจึงมีการเปลี่ยนไป พระบฏลักษณะนี้ไดเขามาแทนที่พระบฏที่เขียนดวย
ฝมือแบบชางโบราณจากเดิมที่มีหนึ่งเดียวไปสูการไมไดเขียนบนผืนผาอีกตอไป หากแตออกแบบ
เขียนสีเปนตนแบบชิ้นหนึ่งที่พอใจ และนําไปตีพิมพเปนภาพสีบนแผนกระดาษ ผานระบบการพิมพ
เพื่อนํามาวางขายกลายเปนสินคา แมกระนั้น เมื่อไมไดวาดบนผาก็ยังเรียกพระบฏตามเดิม 2 ดังนั้น
จึงถือเปนจุดเปลี่ยนดานหนาที่ที่กลายเปนเพื่อเชิงพาณิชย
จวบจนปจจุบันนอกจากจะพบไดใน
ศาสนสถานยังพบวามีการทําเลียนแบบเพื่อประดับอาคารบานเรือน หรือแมแตโรงแรม รีสอรท
กลายเปนเครื่องประดับตกแตงอาคารสถานที่แทน เปนศิลปะประเภทตกแตงอยางเต็มรูปแบบ ใน
ที่สุดความหมายของพระบฏที่สื่อบนผาในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาไดแปรเปลี่ยนไปแลวแตวัตถุประสงค
ของศิลปน
ซึ่งไมจําเปนตองทําตามขนบที่ตอเนื่องในพระพุทธศาสนาอยางเครงครัดเหมือนเดิม
ตอไป

2
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มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิถีไทยในภาพพระบฏ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ,
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ประเพณีที่เกี่ยวของกับพระบฏที่พบในปจจุบัน
1.1 ประเพณี เทศนมหาชาติ
เทศนมหาชาติคือเทศนาวาดวยเรื่องเวสสันดรชาดก หรือพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญมหา
บารมีในชาติกอนหนาที่จะมาตรัสรูเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสมณโคดม แบง
ออกเปน 13 กัณฑ ทั้งหมดรวม 1,000 คาถา
มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ ไดแก
1.กัณฑทศพร (19 คาถา) กลาวถึง เหตุการณสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจาทรงตรัสเรื่อง
มหาเวสสันดรชาดกวา พระนางผุสดี พระมารดาของพระเวสสันดร เปนพระอัครมเหสีของสมเด็จ
พระอมรินทราธิราชลงมาจุติ พรอมพร 10 ประการ โดยพรขอหนึ่งพระนางอธิษฐานวาขอใหชาติ
หนึ่งไดเปนพุทธมารดา
2.กัณฑหิมพานต (134 คาถา) กลาวถึงกําเนิดของพระเวสสันดร และการบริจาคชาง
ปจจัยนาเคนทร จนถูกประชาชนขับไล
3.กัณฑทานกัณฑ (209 คาถา) ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน และเสด็จออกจากเมือง
พรอมดวยพระนางมัทรี และชาลี กัณหา ซึ่งบริจาคทุกสิ่งที่มี คนทูลขอ แมกระทั่งรถพระที่นั่งจนตอง
ทรงอุมพระโอรส ธิดาเสด็จตอดวยพระองคเอง
4.กัณฑวนประเวศน (57 คาถา) 4 กษัตริยเสด็จพระราชดําเนินถึงเขาวงกต และไดบวช
เปนฤาษี โดยปฏิบัติตามจริยวัตรของนักพรตอยางเครงครัด แลวอาศัยอยูในอาศรมที่พระอินทร
เนรมิตถวาย
5.กัณฑชูชก (79 คาถา) พระอินทรบันดาลใหนางอมิตดาภรรยาของชูชกทราบขาวพระ
เวสสันดร เพื่อชวยใหพระองคไดบําเพ็ญปยบุตรทานบริจาค ชูชกจึงเดินทางตามหาพระเวสสันดร
เพือทูลขอพระโอรสพระธิดามาเปนขารับใช
6.กัณฑจุลพน (35 คาถา) เจตบุตรผูซึ่งพระเจาเจตราษฎรสงมาคอยชวยเหลือพระ
เวสสันดรแบบลับๆหลงเชื่อคําลวงของชูชกจึงบอกทางใหไปอาศรมพระอัจจุตฤาษี
7.กัณฑมหาพน (80 คาถา) ชูชกพบทานอัจจุตฤาษีแลวมุสสาวาเปนสหายเกาของพระ
เวสสันดร ขอใหชวยชี้ทาง
8.กัณฑกุมาร (101 คาถา) ชูชกทูลขอพระโอรส พระธิดา ไปเปนทาสรับใช พระเวสสันดร
จึงไดทําปยบุตรทานบริจาค แตชูชกกลับเฆี่ยนตีพระโอรส พระธิดาตอหนาพระองค แมพระองคจะ
ทรงเกิดบันดาลโทสะ อยากฆาชูชก แตก็ทรงวิริยะระงับความโกรธไวได
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9.กัณฑมัทรี (90 คาถา) พระนางกลับมาอาศรมไมพบบุตรจึงทูลถามพระสวามี แต
พระองคเกรงนางจะโศกเศราเสียใจ จึงใชอุบายหึงหวงวานางมีชู แลวไมตรัสดวย พระนางจึงออก
ตามหาเองจนเชา เมื่อกลับมาถึงอาศรมจึงสลบไป พอฟนพระเวสสันดรจึงตรัสความจริงและขอให
นางรวมอนุโมทนาปยบุตรทาน
10.กัณฑสักกบรรพ (43 คาถา) พระเวสสันดรพระราชทานพระนางมัทรีใหแกทาวสักก
เทวราชจําแลง พระนางก็ยินยอมเพราะเชื่อมั่นในพระสวามี และตองการชวยใหพระองคไดบริจาค
ทาน เมื่อใหเปนสิทธิ์ขาดแลวทาวสักกเทวราชจึงถวายคืน แลวใหพร 8 ประการ
11.กัณฑมหาราช(69 คาถา) ชูชกพาพระชาลี พระกัณหาเดินทางไปนครกลิงคราษฎร
แตเทวดาไดดลใจใหเดินไปยังนครสีพี จึงไดพบพระเจาสญชัย พระองคจึงทรงไถพระนัดดาคืน และ
พระราชทานอาหารใหแกชูชก ดวยความหิวจึงกินมากเกินขนาดจนถึงความตาย
ตอมาชาว
กลิงคราษฎรไดนําชางปจจัยนาเคนทรมาคืน พระเจากรุงสญชัยจึงเสด็จไปรับพระเวสสันดรและพระ
นางมัทรีกลับคืนพระนคร
12.ฉกกษัตริย (36 คาถา) เมื่อทั้ง 6 กษัตริยไดพบหนา ตางก็กันแสงจนสลบไปทุก
พระองค พระอินทรจึงบันดาลให ฝนโบกขรพรรษ ตกลงในชุมนุมนั้น
13.กัณฑนครกัณฑ (48 คาถา) พระเวสสันดรเสด็จกลับสูพระนครและขึ้นครองราชย
จึงเกิดเหตุมหัศจรรย ฝนสัตตรัตน ตกเปนสุวรรณรัตนมณีรวงลงทั่วพระนคร เพื่อเปนทานแกมหาชน
พระเวสสันดรครองราชยอยู 120 พรรษาจึงสิ้นพระชนม
ชาวพุทธทั่วโลกมีความเชื่อตรงกันวา พระชาติกอนที่จะมาประสูติเปนพระสมณโคดม
พระพุทธองคไดเกิดมาในหลายภาพชาติเพื่อบําเพ็ญบารมีใหถึงพรอมกอนมาตรัสรูเปนพระโพธิสัตว
ซึ่งพุทธศาสนิกชนในอดีตนิยมเรื่องราวของชาดก โดยเฉพาะในสิบพระชาติสุดท าย เหลานี้ลวน
แตเปนเรื่องราวการทําความดีที่ควรเปนตนแบบและไดเลงเห็นหนาที่วาเปนประโยชนในการเปน
ตัวอยางของการดําเนินชีวิต จึงไดเลาเรื่องราวของพระเจาสิบชาติหรือทศชาติ สืบตอกันมา ดังได
กลาวมาบางแลวในบทที่ 2
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ในชาติทั้ง 9 กอนหนาที่จะบําเพ็ญบารมีสมบูรณพรอม พุทธศาสนิกชนจึงให
ความสําคัญกับพระชาติสุดทาย คือ พระเวสสันดร ที่ถือวาเปนที่สุดของทศชาติดวยปรากฏบารมีของ
พระโพธิสัตวอยางสมบูรณ จึงเรียกวา มหาชาติ 3 การเทศนมหาชาติเปนที่นิยมมากจนกลายเปน
ประเพณีที่จัดใหมีขึ้นสืบตอมา
พระเวสสันดรชาดก เปนเรื่องที่พระพุทธองคเทศนประทานแดหมูสงฆที่มาชุมนุมกัน
ณ กรุงกบิลพัสดุ ในวันที่เสด็จมาโปรดพระญาติศากยวงศ ตามคําทูลเชิญของพระเจาสุทโธทนะ
พุทธบิดา
ในกาลนั้น เมื่อพระพุทธองคเสด็จมาถึง เหลาศากยวงศผูอาวุโสกวาตางถือตนไมถวาย
ความเคารพตอพระศาสดา พระพุทธองคจึงทรงแสดงอภิญญาโดยการลอยอยูบนอากาศใหละอองธุลี
พระบาทอยูเหนือเศียรเหลาขัตติยวงศเหลานั้น
พระพุทธบิดาเห็นจึงเกิดความอัศจรรยใจ
กมลงกราบถวายความเคารพตอองคพระ
ศาสดาผูเปนพระราชโอรส เหลาศากยวงศเห็นดังนั้นจึงกมกราบพระพุทธองคโดยดุษฎี
จากนั้น เมฆหมอกที่ตั้งเคาก็โปรยปรายเปนเม็ดฝนสีแดงลงมา ผูใดปรารถนาใหเปยกก็
จะเปยก ผูใดไมใครใหเปยก ก็ไมเปยก เปนที่อัศจรรยใจแก ผูที่มาเฝาและหมูพระสงฆ วาไมเคยเห็น
มากอน
พระพุทธองคจึงแสดงวิสัชนาประทานแดหมูสงฆวา ฝนนี้เรียกวา ฝนโบกขรพรรษ ไมใช
สิ่งอัศจรรยที่เกิดขึ้นครั้งแรก หากแตเคยเกิดมาแลวเมื่ออดีตกาลในที่ประชุมพระญาติ
ครั้งที่
เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร จากนั้น จึงเทศนามหาเวสสันดรชาดกประทานแดคณะสงฆนั้น
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การบําเพ็ญบารมีของพระเจาสิบชาติ หรือ ทศชาติไดแก
1. พระเตมียใบ ทรงบําเพ็ญเนกขัมบารมี คือ การถือบวช
2. พระมหาชนก ทรงบําเพ็ญวิริยบารมี คือ ความเพียร
3. พระสุวรรณสาม ทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี คือ ความรักความปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข
4. พระเนมิราช ทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจอันแนวแน
5. พระมโหสถ ทรงบําเพ็ญปญญาบารมี คือ ความรอบรู
6. พระภูริทัต ทรงบําเพ็ญศีลบารมี คือ ความสํารวมกาย วาจา
7. พระจันทกุมาร ทรงบําเพ็ญขันติบารมี คือ ความอดทน
8. พระนารทะ ทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี คือ การวางใจเปนกลาง
9. พระวิธูรบัณฑิต ทรงบําเพ็ญสัจจบารมี คือ การรักษาความสัตยและความซื่อตรง
10. พระเวสสันดร ทรงบําเพ็ญทานบารมี คือ ความเสียสละ
3
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ในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องมหาเวสสันดรชาดก บางตํานานกลาววาเมื่อพระมาลัย ผูรับ
โองการมาจากอนาคตพุทธเจา หรือ พระศรีอาริยเมตไตร ใหมาบอกมนุษยชาติวา หากใครใครจะมา
เกิดในยุคพระศรีอาริยที่มีแตความสมบูรณพูนสุข
ใหสดับฟงมหาเวสสันดรชาดกอันมีคาถาถึง
หนึ่งพันใหครบในวันและราตรีเดียวและบูชาดวยเครื่องสักการะใหครบอยางละพัน อานิสงสนี้จะ
บันดาลใหสมปรารถนา อีกเหตุหนึ่งวา การเทศนมหาชาติประดิษฐไวอยางไพเราะ ทั้งทวงทํานองก็
นาฟง ในสมัยกอนความบันเทิงไมมีมากดั่งปจจุบัน ผูคนจึงนิยมไปฟงเทศนมหาชาติ เนื่องดวยไดรับ
ความบันเทิงแลว ยังไดบุญมากก็มี
มหาเวสสันดรชาดกนั้น สันนิษฐานวาอาจไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยเชื่อ
วามีผูเคยแปลเปนภาษาไทยจากคัมภีรภาษามคธ แตหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเกาแกที่สุดไดแก
มหาชาติคําหลวง ตนฉบับเดิมเปนของชาวอินเดีย ซึ่งแตงเปนฉันทบาลีเรียกวา “ปฐยาวัฏฏฉันท”
จํานวน 1,000 บท เรียกวาคาถาพัน แบงเปน 13 ตอนๆหนึ่งๆ เรียกวากัณฑหนึ่ง4 มหาชาติคําหลวง
แตงขึ้นในแผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อไวใหพระสวด แตไมนิยม
สําหรับเทศน ซึ่งตอมาในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม ไดมีการประพันธกาพยมหาชาติขึ้นมาอีกครั้ง
โดยแตงเปนภาษาไทย จากนั้น หากจะฟงใหจบทั้ง 13 กัณฑภายในหนึ่งวันจะยาวเกินไป จึงไดมีการ
คิดประดิษฐมหาชาติกลอนเทศนขึ้นมา โดยใชภาษาเดิมคือภาษามคธแหลนํา ตามดวยกาพยความ
แปลภาษาไทย ซึ่งภายหลังไดมีการแตงเปนฉันทและคําประพันธอื่นๆตามความนิยม จนเปนที่
แพรหลาย
หนังสือมหาชาติคําหลวงที่ไมไดแตงไวสําหรับเทศนแตแตงไวสําหรับสวด ก็ไดมีการ
นํามาสวดในกาลนักขัตฤกษ เชนเขาพรรษา โดยขุนทินบรรณาการ ขุนธารกํานันกับผูชวยอีก 2 คน
ขึ้นนั่งเตียงสวดในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยทํานองอยางเกา ถวายเวลาเสด็จพระราช
ดําเนินไปบําเพ็ญพระราชกุศล
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2527),148.

สนิท ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา (กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร,
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ประเพณีนี้สืบทอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร มีทั้งที่เปนประเพณีราษฎรและหลวง
ไดรับความนิยม แมกระทั่งในราชสํานักเองยังปรากฏมีการพระราชกุศลเทศนามหาชาติ อยูในพระ
ราชพิธีสิบสองเดือน
โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 5 ไดทรงนิพนธพระบรม
ราชาธิบายไวถึงประเพณีเทศนมหาชาตินี้
งานเทศนมหาชาติ จัดเปนงานยิ่งใหญที่นิยมกันทั่วประเทศ ทั้งในราชสํานักและในหมู
ประชาชน แตละทองถิ่นจะเรียกตางกัน มีทั้งที่เรียกวา คาถาพัน ทางอีสานเรียกวางานบุญพระเวส
หรือบุญมหาชาติ นิยมทํากันในระหวางเดือน 4 ที่จัดยิ่งใหญ6 มักจะจัดขึ้นภายในอาคารที่มีขนาด
กวางขวางและโลง เชนศาลาการเปรียญ เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนจํานวนมาก มีการตกแตงจําลอง
ภายในพิธีใหมีลักษณะแบบปาบริเวณเขาวงกต ที่พํานักของพระเวสสันดรและประดับดวยผาพระบฏ
หรือผาพระเวส ทั้ง 13 ผืน งานบุญเทศนมหาชาติ เปนประเพณีที่สืบทอดมาจนปจจุบัน ตามวัดบาง
แหงในภาคกลาง ภาคเหนือและอีสาน7ยังคงมีการรักษาประเพณีไวเปนอยางดี รวมถึงการเก็บรักษา
ผาพระบฏไวเปนสมบัติสําคัญของวัด และนํามาใชประกอบฉากในพิธี มีทั้งที่เปนผืนๆแตละกัณฑ
13 กัณฑ หรือเปนภาพวาดติดตอกันขนาดยาวเขียนเรื่องตั้งแตกัณฑแรกจนครบ 13 กัณฑ ก็ยังพบอยู
จํานวนหนึ่ง
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รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชาธิบายไว
“ การเทศนมหาชาติแตใน 3 รัชกาล กอนนั้นเทศนบนพระที่นั่งเศวตรฉัตรในพระที่
นั่งอมรินทรวินิจฉัยแหงเดียว ยกไวแตมีพระบรมศพอยูบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จึ งไดยกขึ้น
ไปเทศนาบนพระแทนมุก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแตในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวนั้น เคยยกไปมีที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแตแรกขางในฟงไมไดยิน
จึงไดยายเขาไปมี
ที่พระที่นั่งทรงธรรมเปนขางในฟงทั้งสิ้น
ครั้นแผนดินปจจุบันนี้ยายกลับมาเทศนที่พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัยตองซอมแซมใหมจึงไดยกมาเทศนที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท... มาเมื่อแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขาพเจาบวชเปนเณรไดถวายเทศนมีกระจาดใหญเปนรูปเรือ
สําเภา ทําที่หนาพระที่นั่งพุทไธสวรรค เปนกัณฑเฉพาะตัวคนเดียวคราวหนึ่ง ”
6
กรมศิลปากร, นามานุกรมขนบประเพณีไทย, หมวดประเพณีราษฎร เลม 2 ประเพณี
เทศกาล และวันสําคัญทางพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส, 2550),94 – 99.
7
การเทศนมหาชาติ ในทองถิ่นอีสานเรียกวางานบุญผะเหวด คําวา ผะเหวด เปน
การออกเสียงตามสําเนียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจากคําวา พระเวส จั ดขึ้นเปนประจําในวันขึ้น
15 ค่ําเดือน 4 ถือเปนประเพณีที่ยิ่งใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในฮีต 12 เชื่อกันวาหาก
ไดฟงเทศนบุญผะเหวดครบทั้ง 13 กัณฑจนจบภายในวันเดียว และจัดพิธีเครื่องบูชาไดถูกตอง
อานิสงสจะดลบันดาลใหไปเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย
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นอกจากนั้น ในปจจุบัน ยังเปนหนาที่ของกรมการศาสนา ตองจัดหาขาราชการไป
รวมงานพิธีสวดมหาชาติคําหลวงทํานองในวันเขาพรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และการที่เด็กนักเรียนไปนั่งสวดหนังสือตางๆ ตามทํานองซึ่งเรียกวา “สวดโอเอวิหารราย”8 ตาม
ศาลารายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก็สืบเนื่องมาจากประเพณีเทศนมหาชาติเชนกัน
1.2 ประเพณีแหผาขึ้นพระธาตุ
ประเพณีการแหผาขึ้นธาตุเปนงานบุญเฉพาะถิ่ น มีจุดเริ่มตนที่อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากหลักฐานตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ทําใหทราบวามีการบูชา
พระบรมธาตุดวยผาพระบฏตั้งแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา
เปนประเพณีที่แสดงถึงการยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาที่เกาแกพิธีหนึ่ง โดยเกิดจากการรวมกันบริจาคเงินตามกําลังศรัทธา เพื่อนําไปซื้อ
ผามาตัดเย็บตอกันเปนผืนผาขนาดยาวเพื่อที่จะนําผาผืนดังกลาวไปที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนั้น
ก็จะนําผาผืนที่ทํารวมกันไปหมรอบองคเจดียพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีการ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงถือเปนการสักการะพระธาตุดวยไปในตัว สมัยดั้งเดิมเรียกประเพณีวา
ประเพณีแหพระบฏขึ้นธาตุ โดยจัดงานปละ 2 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา(15 ค่ําเดือน 3)และวันวิสาขบูชา
(15 ค่ําเดือน 6)
ตามตํานานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช สันนิษฐานวา การแหผาขึ้นธาตุนาจะ
ไดอิทธิพลจากอินเดีย ในตํานานกลาววา มีพระเจาสามพี่นอง คือ พระเจาศรีธรรมาโศกราช พระเจา
จันทรภาณ และพระเจาพงษาสระ กําลังจัดเตรียมการสมโภชพระบรมธาตุเจดีย มีเหตุการณที่คลื่นได
ซัดผาแถบผืนยาวที่มีขนาดใหญมากจํานวนผืนหนึ่ง ซึ่งผานั้นมีลายเขียนเปนเรื่องพุทธประวัติปรากฏ
อยูจึงเรียกผาผืนนั้นวา ผาพระบฏ ผาพระบฏถูกคลื่นซัดมาขึ้นที่หาดปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช
กอนถึงวันที่จะสมโภชพระบรมธาตุ ชาวปากพนังจึงนําผาพระบฏไปถวายแดพระเจาศรีธรรมาโศก
ราช พระองคจึงทรงรับสั่งใหทําความสะอาดผาพระบฏจนสะอาด แตลวดลายที่เขี ยนก็ยังปรากฏอยู
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การสวดโอเอวิหารราย
หมายถึงการสวดของกลุมนักสวดรวมกันสวดบทมหาชาติ
คําหลวงหรือชาดกเรื่องตางๆ ถวายพระเจาอยูหัว และใหพุทธศานิกชนฟงโดยสวดที่ศาลาราย หรือ
วิหารลาย ทําใหบางครั้งก็เรียกวาโอเอพิหารราย หรือ สวดโอเอศาลารายก็ได
เนื่องจากวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามไมมีวิหารรายมีแตศาลารายที่เปนสถานที่ใชสวด ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ประเพณีการสวดลักษณะนี้ มีความหมายเพิ่มอีกประการหนึ่งคือ การที่นักเรียนฝกหัดสวดกาพย
ลํานํา เกี่ยวกับชาดกหรือนิทานสอนศาสนา ณ ศาลารายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเขาพรรษา
และวันออกพรรษา รวมเปนสามนัด นัดละสามวัน เริ่มตั้งแตวันขึ้น 14 ค่ํา จนถึงแรม 1 ค่ํา ของเดือน
เขาพรรษา
8
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ไมลบเลือนหาย
และรับสั่งใหตามหาเจาของพบวาเจาของเปนกลุมพุทธศาสนิกชนกลุมหนึ่ง
ประมาณ 100 คน มาจากเมืองอินทรปต ตองการที่จะเดินทางไปลังกา เพื่อนําผาพระบฏไปบูชาพระ
ทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแกวที่ลังกา ระหวางทางมีมรสุมทําใหพายุพัดเรือแตก มี ผูรอดชีวิตเพียง 10
คน มาขึ้นฝงที่ทาศาลา สวนผาพระบฏถูกคลื่นซัดไปขึ้นฝงที่ปากพนัง พระเจาศรีธรรมาโศกทรงเห็น
ถึงความตั้งใจและศรัทธาดั้งเดิมของกลุมผูเปนเจาของผาพระบฏ พระองคจึงโปรดใหพุทธศาสนิกชน
ชาวเมืองนครจัดเครื่องประโคมแหผาพระธาตุและนําขึ้นหม องคเจดียพระบรมธาตุแทนเพื่ออุทิศสวน
กุศลใหแกผูที่เสียชีวิตจากเหตุการณครั้งนี้ในการสมโภชวันวิสาขบูชา พรอมดวยผูที่รอดชีวิตก็เต็มใจ
เห็นชอบดวย แมมิใชดังเจตนาที่ตั้งใจเดิมคือพระทันตธาตุ แตก็ถือเปนพระบรมสารีริกธาตุของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยอมเปนพุทธบูชาเชนกัน9
ลักษณะผาพระบฏ เปนผาสีขาวผืนยาว ในระยะเริ่มแรก นิยมเขียนภาพพระพุทธเจา
หรือพระพุทธรูปในพระอิริยาบถตางๆ ตามแนวนอน ตอมาจึงเขียนเลาเรื่องพุทธประวัติ ตั้งแตตอน
ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และปรินิพพาน มีการประดับตกแตงดวยแถบผาสีและลูกปดสีตางๆ และ
เริ่มมีการตอผาเพิ่ม ตอมาประเพณีแหผาขึ้นธาตุมีรายละเอียดแตกตางไปจากเดิม เชน สีของผาพระ
บฏที่ใชกันทุกวันนี้มี 3 สี คือขาว เหลือง แดง และไมมีลวดลายการเขียนภาพพุทธประวัติบนผืนผา
แลว เพราะขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ในป พ.ศ. 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดพระราชทานผาพระบฏใหแกจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเพณีการแหผาขึ้นธาตุ วันมาฆบูชา
เปนผาสีขาวยาว 30 เมตร เขียนดวยสีน้ําและสีน้ํามันเลาเรื่องพระพุทธประวัติในแนวนอน รวมทั้งสิ้น
30 ตอน10(ภาพที่ 22 ) ตอมามีไดมีการขอพระราชทานผาพระบฏจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถและ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เพื่อใชในพิธีแหผาขึ้นพระธาตุ พิธีดังกลาวจึง
สืบเนื่องมาถึงปจจุบัน(ภาพที่ 23)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

กรมศิลปากร, นามานุกรมขนบประเพณีไทย, หมวดประเพณีราษฎร เลม 2 ประเพณี
เทศกาล และวันสําคัญทางพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส, 2550),257 - 258.
10
จารุณี อินเฉิดฉายและขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2545.
พิมพในงานนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย พุทธศักราช 2545 ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป เมษายน 2545), 55.
9
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ภาพที่ 22 ภาพพระบฏที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน
(ภาพจาก ผาพระบฏพระราชทาน...มาฆบูชา แหผาขึ้นธาตุ, เขาถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2556,เขาถึงได
จาก http://www.oknation.net/blog/nn1234/2013/02/28/entry-1/comment )

ภาพที่ 23 ภาพพระบฏพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ
(ภาพจาก ผาพระบฏพระราชทาน...มาฆบูชา แหผาขึ้นธาตุ, เขาถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2556,เขาถึงได
จาก http://www.oknation.net/blog/nn1234/2013/02/28/entry-1/comment )
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1.3 พิธีเซนไหวผีปูแสะยาแสะ
พิธีไหวผีปูแสะยาแสะไดกําหนดวันและสถานที่ประกอบพิธี เปน 2 วันและกําหนด
ไหว 2 ที่ พิธีวันแรกคือ วันขึ้น 12 ค่ําเดือน 9(ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกป) จะทําพิธีเซนไหวผีปู
แสะที่ศาลผีบริเวณตีนดอยสุเทพ ตอมาเมื่อศาลตรงบริเวณนี้ถูกรื้อถอน ปจจุบันจึงมารวมกับศาลผียา
แสะที่บริเวณดอยคํา วันที่สอง คือวันขึ้น 14 ค่ําเดือน 9 ของทางเหนือ หรือจัดพิธีอีกสองวันหลังจาก
ทําพิธีใหปูแสะ ปจจุบันไดรวมกัน 2 วันและไดทําพิธีทสี่ ถานที่เดียวกันคือ วันขึ้น 12 ค่ําเดือน 9 ที่
ศาลผียาแสะที่บริเวณดอยคํา และยังคงมีการประกอบพิธีกรรมตอเนื่องมาทุกป
พิธีเซนไหวผีปูแสะยาแสะเปนประเพณีเกาแกประเพณีหนึ่งที่มีการนําพระบฏมาใชใน
การประกอบพิธีกรรม ไดมีกลาวถึงตามตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ดังนี้
ปูและยาแสะเปนยักษสองผัวเมีย มีลูกทั้งหมด 32 ตน เกือบทั้งหมดตางแยกยายไปเปนผี
อารักษเมืองตางๆ ในลานนา เชน เจาสรอยดูแลเมืองแมแจม เจาบัวระพา ดูแลเมืองระแหง เปนตน ปู
แสะยาแสะและลูกสาวตนหนึ่งชื่อเจาคําเขียวอาศัยอยูบริเวณดอยคํา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของดอยสุเทพ
ปจจุบันเรียกวา ดอยคํา ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ปูแสะยาแสะและลูกสาวชอบทานเนื้อมนุษย
ดวยความที่เจาเมืองที่ครองเมืองมีความกลัวอิทธิฤทธิ์ของปูแสะยาแสะและลูกสาว พระราชาจึงตอง
จัดคนเปน อาทิตยละ 1 คนเพื่อใหเปนอาหาร จากตํานานไดอางถึงเหตุการณนี้อยูในชวงพุทธกาล
พระพุทธเจาทรงทราบความทุกขเข็ญของชาวเมือง จึ งเสด็จมาแสดงธรรมเทศนาแกปูแสะและยา
แสะ ครั้งแรกพระพุทธเจาเสด็จออกบิณฑบาตขาวจากปูและยาแสะ ปูแสะหลังถวายขาวใสบาตร
แลวก็ลอบติดตามไปดูประพุทธเจาฉันทอาหาร พระพุทธเจาเสด็จมาที่ดอยคําเพื่อฉันทอาหาร เกิด
ปาฏิหาริยตนไมและหินผาในบริเวณโดยรอบที่ประทับกลายเปนสีทอง จึงเปนที่มาของชื่อดอยคํา ปู
แสะเกิดความศรัทธาจึงเขาไปถามที่มาของอิทธิฤทธิ์ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมจนปูแสะขอ
ปวารณาตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี และไปตามยาแสะตลอดจนบุตรทั่ง 32 ตน ใหหันมานับถือ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงหามไมใหทานเนื้อมนุษยอีก ตอไป และใหพระเกศาธาตุบรรจุในพระ
เจดียที่ดอยสุเทพและดอยคํา ปูแสะทําหนาที่รักษาพระธาตุที่ดอยสุเทพ สวนยาแสะรักษาพระเกศา
ธาตุที่ดอยคํา ทั้งปูและยาแสะทําหนาที่เปนผีอารักษบริเวณโดยรอบเมือง สวนภายในเมืองมีผีเสื้อ
เมืองรักษาอยู เจาผูครองเมืองเชียงใหมในสมัยตอมานับถือปูแสะยาแสะวาเปนผีอารักษบานเมือง
และบันดาลความอุดมสมบูรณแกบานเมือง ดวยทรงเคารพนับถือ จึงทําใหชาวบานเกิดความเคารพ
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นับถือดวย เขาใจวาเปนเหตุใหเกิดประเพณีเซนไหวปูแสะยาแสะที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปตราบจน
ปจจุบัน11
พิธีกรรมนี้ไมมีหลักฐานวาเริ่มขึ้นแตเมื่อใด แตถือเปนธรรมเนียมที่พระเจาแผนดินเมือง
เชียงใหมเปนผูอุปถัมภและประกอบพิธีกรรมทุกปเพื่อความอุดมสมบูรณ
ตอมาเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเจาผูครองนครเชียงใหมมาเปนผูว าราชการเมืองเชียงใหม
พิธีกรรมนี้จึงถูกสืบทอดสงตอมาใหชาวบานประกอบพิธีแทนโดยกลุมชาวบานบริเวณเชิงดอยสุเทพ
ดําเนินการตอเนื่องมาจนปจจุบัน ตามตํานานการบูชาเซนไหวผีปูแสะยาแสะและลูกๆอีก 32 ตน ที่
ถือวาเปนผูดูแลหรือผีอารักษเมืองตางๆ ในลานนา ไดหันมาเชื่อถือในพุทธศาสนาจากการไดพบและ
สดับฟงการเทศนาของพระพุทธเจา ทั้งปูแสะและยาแสะมีหนาที่ดูแลรักษาบริเวณรอบเมือง สวน
ภายในเมืองมีผีเสื้อเมืองรักษาอยู ดวยความเชื่อที่วาหากทําการเซนไหวอยางถูกตองจะยังความอุดม
สมบูรณมาสูบานเมือง จึงเกิดการเซนไหวเปนประจําทุกป
สืบเนื่องจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวลานนา
เปนวัฒนธรรมเดิมที่นับถือการถือผี
บรรพบุรุษ และเชื่อวาปูแสะยาแสะเปนหนึ่งในผีบรรพบุรุษของชาวลัวะที่เกาแกที่สุด ตอมาเมื่อพุทธ
ศาสนาไดเขามาผสมกลมกลืนกับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ สันนิษฐานวาอาจมีการนําแนวคิดของ
ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษกับพุทธศาสนามาผูกโยงกันผานทางพิธีกรรม
โดยปูแสะยาแสะเปน
ตัวแทนของความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ และพระพุทธเจาเปนตัวแทนความเชื่อทางพุทธศาสนา ตอมา
ความเชื่อเรื่องผีเริ่มลดอิทธิพลลง พุทธศาสนาเขามามีอิทธิพลมากกวา จากเนื้อหาของตํานานจะ
เห็นวาหลังจากที่ปูแสะยาแสะไดเห็นอิทธิฤทธิ์และไดฟงเทศนจากพระพุทธองค
กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเห็นถึงการเขาครอบคลุมอิทธิพลของพุทธศาสนา ในดินแดนลานนา แตเนื่องจาก
ความเชื่อที่สืบทอดตอกันมาทําใหพิธีกรรมนี้ยังคงดํารงอยูได
ในพิธีกรรมหลังจากเซนไหวผีปูแสะยาแสะแลวจะมีการนําผาพระบฏมาแขวนเพื่อแสดง
ถึงตามตํานานวาปูแสะยาแสะตองทานเนื้อมนุษยทําใหตองมีการสงคนไปบูชายันต แตเมื่อไดพบ
พุทธองค พระพุทธเจาไดเทศนาสั่งสอนใหหยุดกินเนื้อคน ดั งนั้นในพิธีจึงเปลี่ยนการเซนไหวเปนใช
ควายในการบูชายันตแทน หลังบูชายันตแลว ตัวแทนของพระพุทธองคคือผาพระบฏก็สื่อถึงการที่
พระพุทธองคทรงไดเห็นถึงความเดือดรอน จึงไดลงมาโปรดปูแสะยาแสะ การลงมาของพระองค
เพื่อใหเสมือนไดลงมาจากสวรรคจึงใชภาพพระบฏเพื่อใหเกิดการแกวงไกวเสมือนพระองคทรงลง
มาโปรดจริง ในระหวางพิธีกรรมพระองคทรงแสดงปาฏิหาริยดังลอยอยูในอากาศ เพื่อมารวมเปน
สน ศรีมาตรัง, “ วิคราะหการออกแบบจิตรกรรมภาพพระบฏในพิธีปูแสะยาแสะ,” รวม
บทความทางวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผูชวยศาสตราจารยสน ศรมาตรัง ระหวาง พ.ศ.
2528-2548, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2530),70.
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สักขีพยานในการประกอบพิธีกรรม นอกจากนั้นจากพิธีกรรมพระบฏยังมีหนาที่สอนใหตั้งมั่นใน
พุทธศาสนา เพื่อไมใหปูแสะยาแสะทํารายชาวบานอีกตอ ไป ทําใหความผาสุกของบานเมืองกลับมา 12
(ภาพที่ 24)

ภาพที่ 24 แสดงการนําภาพพระบฏมาแขวนเพื่อประกอบพิธีกรรมไหวปูแสะยาแสะ
(ภาพจาก พิธีเลี้ยงผีปูและยาแสะ, เขาถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=719.)

สน ศรีมาตรัง, “ วิคราะหการออกแบบจิตรกรรมภาพพระบฏในพิธีปูแสะยาแสะ,”
รวมบทความทางวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผูชวยศาสตราจารยสน ศรมาตรัง ระหวาง พ.ศ.
2528-2548, (เชียงใหม: ม.ป.ท., 2530),70.
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1.4 ประเพณีการสวดพระมาลัย
เปนประเพณีราษฎรที่มีการสวดอานที่เกาแกมาก หมายถึงการอานพระมาลัยกลอนสวด
เปนทํานองตางๆเดิมสวดในพิธีแตงงาน ตอมานิยมสวดในงานศพ
การสวดพระมาลัยจะเริ่มสวดหลังจากที่พระสงฆสวดพระอภิธรรมเสร็จคือประมาณ 3
ทุม และจะสวดเรื่อยไปจนบางครั้งถึงรุงสวาง แตอยางนอยก็ตองสวดถึงเที่ยงคืน ผูสวดพระมาลัยจะ
เปนฆราวาส เรียกวานักสวด มีจํานวน 4 คน
การสวดจะเริ่มตนขึ้นดวยการทําพิธีบูชาพระรัตนตรัย แลวหัวหนาคณะมาลัยจะเปนตน
เสียงขึ้นนะโม จากนั้นนักสวดคนอื่นๆจะสวดพรอมกัน จากนั้นเปนสวดพระธรรมเนื้อความเปน
ภาษาบาลี การสวดพระธรรมนี้ถือวาเปนการไหวครู มี 2 บท คือ คําสวดพระสหัสสนัย และบทบาลี
พระธรรม 7 คัมภีร โดยสวดเพียงบทใดบทหนึ่งเทานั้น จากนั้นเปนบทฉันท ซึ่งเปรียบเสมือนกับการ
ตั้งนะโม เพราะเปนบทแรกในการสวดพระมาลัย หลังจากสวดบทฉันทแลว ก็จะเริ่มสวดดําเนินเรื่อง
การสวดดําเนินเรื่องนี้จะตองสวดเรียงตามลําดับเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือพระมาลัย ในการสวด
นอกจากสวดทํานองเกาที่บังคับไวในแตละตอนแลว ผูสวดยังสามารถนําทํานองลํานอก ซึ่งเปน
ทํานองที่นํามาจากเพลงไทยเดิม และเพลงพื้นบานมารองได จากนั้นจะสวดบทสัพพะโรซึ่งเปน
สัญญาณใหผูฟงรับรูวา คณะมาลัยจะเลิกสวดแลว เปนบทอํานวยพรใหแกผูสวดและผูฟง ตอจากนั้น
จะแผเมตตาและกราบพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่ง จึงเปนการเสร็จสิ้นการสวด 13(ภาพที่ 25)

กรมศิลปากร, นามานุกรมขนบประเพณีไทย, หมวดประเพณีราษฎร เลม 1
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2549), 123 - 124.
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ภาพที่ 25 แสดงพระมาลัยไปไหวพระจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส ขนาดภาพ 69 × 85 เซนติเมตร
(ภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป)
นอกจากนั้น เรื่องราวเกี่ยวกับพระมาลัยยังไปเกี่ยวของกับประเพณีรับบัว กลาวคือ รับบัว
เปนประเพณีทองถิ่นของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนชาวรามัญที่โยกยายถิ่นไปจาก
อําเภอปากลัด(พระประแดง)
จะพายเรือกลับมารับบัวจากชาวไทยที่เก็บไวใหเพื่อนําไปบูชาพระ
คาถาพัน หรือ เทศนมหาชาติ และนมัสการหลวงพอโต ในวันขึ้น 13 ค่ํา และ 14 ค่ํา เดือน 11 กอนวัน
ออกพรรษา คติชาวรามัญนั้น ดอกบัวเปนดอกไมสําคัญทางพุทธศาสนา เปนตนวา พระพุทธองคทุก
อิริยาบถ ไมวาจะประทับนั่ง ยืน เดิน จะมีดอกบัวรองรับเสมอ และความเชื่ออีกประการคือเรื่ องพระ
มาลัย ไดกลาวถึงชายยากเข็ญคนหนึ่งไดถวายดอกบัวแกพระมาลัยแลวไดเกิดเปนเทพบุตรได ดังนั้น
ชาวรามัญจึงนิยมนําดอกบัวถวายพระในวันออกพรรษา และเปนกลุมที่เครงครัดในพุทธศาสนา จึง
มักปรารถนาที่จะนําดอกบัวไปบูชาพระคาถาพัน หรือเทศนมหาชาติกัน 14

กรมศิลปากร, นามานุกรมขนบประเพณีไทย, หมวดประเพณีราษฎร เลม 2 ประเพณี
เทศกาล และวันสําคัญทางพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส, 2550), 177 - 179.
14
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1.5 ประเพณีตักบาตรเทโว (ประเพณีออกพรรษา)
ประเพณีตักบาตรเทโว
(ประเพณีออกพรรษา)
มีที่มาจากเรื่องราวของ
พระพุทธศาสนาตอนพระพุทธองคเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงส
ประเพณีตักบาตรเทโว เปนพิธีทําบุญในเทศกาลออกพรรษา วันแรม 1 ค่ําเดือน 11
หลังจากออกพรรษา 1 วัน คําวา เทโว ยอมาจาก เทโวโรหนะ แปลวา การหยั่งลงมาจากเทวโลก
หมายถึงวันคลายวันที่พระพุทธองคเสด็จลงมาจากเทวโลก ตามพุทธประวัติกลาววา เมื่อพระพุทธเจา
ตรัสรูแลว พระองคไดเสด็จไปจําพรรษา ณ สวรรคชั้นดุสิต เพื่อทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระ
มารดา และปวงเทวดาทั้งหลายตลอดพรรษา แลวจึงเสด็จลงจากเทวโลกมาสูมนุษยโลกในวันออก
พรรษา และในวันนี้เองพระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย ทําใหทั้ง 3 โลก(สวรรค
มนุษย นรก) สามารถเปดถึงกันไดหมด จึงเรียกวา วันพระเจาเปดโลก จึงเปนประเพณีทําบุญตัก
บาตร เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จกลับลงมาเทวโลกของพระพุทธองค 15
ในพิธีมักจะมีการตั้งขบวนเลียนแบบภาพเรื่องราวพระพุทธองคเสด็จจากสวรรคชั้น
ดาวดึงส บางแหงทําพิธีเหมือนพระพุทธองคเสด็จจากเทวโลกจริงๆ โดยไดอัญเชิญพระพุทธรูปลง
จากเขาและมีพระสงฆเปนหมูคณะเดินตามลงมา สวนพุทธศาสนิกชนรอใสบาตรที่เชิงเขา
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กรมศิลปากร, นามานุกรมขนบประเพณีไทย, หมวดประเพณีราษฎร เลม 2 ประเพณี
เทศกาล และวันสําคัญทางพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส, 2550), 66.
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บทที่ 4
บทสรุปและผลที่ไดจากการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องราวและหนาที่ของพระบฏในสมัยรัตนโกสินทรพบวา เปนเรื่องราว
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้นและหนาที่การใชงานก็เนื่องในความศรัทธาหรือประเพณีที่มี
เรื่องราวทางพุทธศาสนาเขามาเกี่ยวของ ไมพบในเรื่องที่เกี่ยวกับภาพพระกรณียกิจ ภาพพระราช
ประวัติ ภาพประเพณี เชนภาพประเพณีสิบสองเดือน ภาพวิถีชีวิต การเขามาของชาวตะวันตก ซึ่งพอ
พบเห็นไดบางในจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร โดยเรื่องราวสวนใหญเปนการสืบทอดจาก
จิตรกรรมหรือวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่มีการเขียนขึ้นมาแลวในสมัยอยุธยาเปนสวนใหญ
เรื่ องราวที่ พบเป นภาพพุท ธประวั ติในเรื่ องบุ ค ลาธิ ษ ฐาน ซึ่ง เป นเรื่ องอั นเนื่องด วย
พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เป น ตั ว อย า งทั้ ง ด า นที่ พึ ง ประสงค แ ละมิ พึ ง ประสงค โดยแสดงออกใน
รู ป ลั ก ษณะของมนุ ษ ย รว มกั บ เหตุ ก ารณ สถานที่ และสิ่ ง แวดล อมอย า งมี ป ฏิ สั ม พั นธ กั นเพื่ อสื่ อ
ความหมายของสาระเรื่องราวที่ถายทอดมาเปนภาพจิตรกรรมซึ่งภาพพระบฏก็เปรียบเสมือนภาพ
จําลองของงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณในภาพเดียวกัน
ภาพพระบฏจากการศึ ก ษาที่ พ บเป น จํ า นวนมากคื อ ภาพพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ใน
รูปแบบที่มีพระวรกายเดนชัดตามลักษณะของลักษณะมหาบุรุษ อาจมีภาพบุคคลประกอบอยูไมแน
ชัดเรื่องราวในตอนใดของพุทธประวัติ หรือ อาจมีพระอัครสาวกขนาบอยูสองขาง(ภาพที่ 5) อาจ
เปนไปไดวามีลักษณะสืบทอดการจัดองคประกอบดังพระบฏในสมัยลานนา โดยเฉพาะภาพปางเปด
โลก ในหลักฐานพระบฏที่พบในกรุเจดียวัดเจดียสูง เพียงแตมีการแสดงปางที่ตางออกไป(ภาพที่ 2)
ซึ่งในลานนาจะเปนภาพพระบฏแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติตอนหนึ่งซึ่งเชื่อกันวา
สั ม พั น ธ กั บ ประเพณี ก ารออกพรรษา จบจนในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ภ าพดั ง กล า วแม มี ก ารจั ด
องค ป ระกอบใกล เคี ย งกั นแต ไ ม ส ามารถหาความหมายของภาพว า สั ม พั นธ กั บ ประเพณี ใ ด จาก
เรื่องราวที่ไมสามารถบอกพุทธประวัติตอนไหนได จึง มีขอสันนิษฐานถึงความเปนไปไดวาเพื่อใช
ในการสั ก การะบู ช าหรื ออุ ทิศ ใหแก ตนเองและผูล วงลับ เพราะพบบางภาพมี รูปของการตั้ง โต ะ
สักการบูชาเปรียบประหนึ่งการสักการะบูชาพระพุทธรูป บางภาพมีการจารึกคําอุทิศอยางชัดเจนอยู
ใตภาพพระบฏ(ภาพที่ 6) ภาพในกลุมนี้มักจะมีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผา ในแนวตั้ง ขนาดใหญขนาดพระ
วรกายโดยประมาณจะเทากับมนุษยในทายืน องคประกอบอื่นๆในภาพจะไมเดนชัดเทาพระองค แต
ภาพประกอบตางๆจะมีขนาดลดหลั่นกันตามความสําคัญของภาพ
63
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นอกจากนั้ น ยั ง พบเรื่ อ งของพุ ท ธประวั ติ ที่ มี ค วามนิ ย มสื บ ทอดมาจากสมั ย ก อ น
รัตนโกสินทร เชนเรื่องในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา (ปฐมสมโภช) ตอนที่นิยมมากไดแกตอนพระ
พุทธองคเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงส เปนตอนที่พบในพระบฏสมัยลานนา ที่พบที่กรุเจดียวัดดอก
เงิน(ภาพที่ 1) แตตางจากสมัยลานนาที่การจัดองคประกอบไมซับซอนเปนภาพพุท ธเจาเสด็จจาก
สวรรคชั้นดาวดึงสโดยมีพระพุทธองคมีพระวรกายที่สูงใหญ เปนจุดเดนของภาพ องคประกอบที่
เปนภาพบุคคลนอยมากเมื่อเทียบกับ ในสมัยรัตนโกสินทรจะเปนภาพเลาเรื่องที่มีรายละเอียดชัดเจน
และมีลักษณะของจํานวนบุคคลในภาพมากมาย(ภาพที่ 13) ตอนยมกปาฏิหาริย(ภาพที่ 12) ตอน
มารผจญ(ภาพที่ 8) มีทั้งภาพที่เปนภาพเลาเรื่องทั้งภาพและภาพเลาเรื่องที่มีวรรณกรรมอื่นเขามา
ประกอบ ซึ่งสามารถพบเห็นไดในจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร ภาพในกลุมนี้
จะมีขนาดใหญเปนภาพสี่เหลี่ยมดานเทา ขนาดที่คอนขางใหญนี้เองอาจสันนิษฐานไดวาเพื่อใชใน
การประดับศาสนสถาน โดยใกลเคียงกับจิตรกรรมฝาผนัง และหนาที่ในการสื่อถึงเรื่องพุทธประวัติ
ให พุ ท ธศาสนิ ก ชนได เ จริ ญ รอยตามพระพุ ท ธองค ห รื อ เพื่ อ การสื บ และสอนเรื่ อ งราวของ
พระพุทธศาสนา บางตอนอาจสัมพันธกับประเพณี เชน ตอนเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงสสัมพันธกับ
ประเพณีตักบาตรเทโว หรือแมกระทั่งประเพณีทองถิ่น เชนพิธีเซนไหวผีปูแสะยาแสะ หากพิจารณา
จากตํานาน สันนิษฐานวานาจะเปนตอนเทโวโรหนปริวรรต เปนภาพแสดงพุทธประวัติหลังจากการ
เทศนาโปรดพระมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส และเสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสะ หรืออาจเรียกวาพุทธ
ประวัติตอนเปดโลก (ภาพที่ 24)แมวาจะมีเรื่องราวที่รองรับแตภาพเลาเรื่องไมสัมพันธกับเนื้อหา
กลาวคือตามตํานานเชื่อวาพระพุทธเจาเสด็จลงมาโปรดปูแสะยาแสะและลูกใหเลิกเครื่องเซ นคือ
มนุษย แตภาพกลายเปนภาพพุทธประวัติปางเปดโลก ซึ่งตํานานไดกลายเรื่องใหสอดคลองกับภาพ
เนื่องจากหลักฐานตํานานเปนเรื่องเลาตอๆกันมาทําใหความนาเชื่อถือไมเทากับหลักฐานที่เปนภาพ
ซึ่งถือวาเปนหลักฐานขั้นตน ที่มีความนาเชื่อถือมากกวา
ภาพประกอบส ว นใหญ ที่ นํ า มาประกอบในพุ ท ธประวั ติ นั้ น มั ก มี เ นื้ อ หาในภาพ
สอดคลองกัน จากการศึกษาเรื่องราวที่นํามาประกอบไดแก เรื่องอดีตพุทธตามคติในพุทธศาสนา
ไดมีการกลาวถึงเรื่องอดีตพุทธที่ไดเสด็จมาตรัสรูนับแตอดีตกาลมีจํานวนมากมายอันเปรียบไดกับ
เม็ดทรายในมหาสมุทร จํานวนของอดีตพุทธที่มีมาแลวในอดีตในแตละกัลปซึ่งก็มีจํานวนมากมาย
จนไมสามารถประเมินได (ภาพที่ 17) จํานวนกัลปแตละกัลปจะมีจํานวนพระพุทธเจามาอุบัติมาก
นอยตางกัน ที่เปนที่รูจักแพรหลายมากกวากัลปอื่นคือ ภัทรกัลปหมายถึงในกัลปนี้จะมีพระพุทธเจา
มาตรัสรู 5 องค นําเสนอในรูปแบบของสัตวสัญลักษณ (ภาพที่ 14) ชวงเวลานี้เปนชวงที่มีพระ
สมณโคดมมาตรัสรูในโลกนี้แลวซึ่งในกัลปตอไปในอนาคตจะมีพระพุทธศรีอาริยจุติขึ้นมา จาก
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เรื่องราวดังกลาวสามารถพบไดในจิตรกรรมฝาผนังเชนกัน แตในภาพพระบฏจําเปนตองแสดงภาพ
ใหครบถวนในผืนเดียวกัน
เรื่องไตรภูมิที่พบมากเปนองคประกอบคือ ภาพเจดียพระจุฬ ามณีโดยตําแหนงตางๆที่
ระบุไวในหนังสือไตรภูมิพระรวงเชน พระอาทิตย พระจันทร ซึ่งโคจรในระดับยอดเขายุคันธร ใน
สวรรคชั้นจาตุมหาราชิกาหรือเจดียจุฬามณีนั่นเอง บางครั้งปรากฏเรื่องของพระมาลัย เขามาเกี่ยวของ
(ภาพที่ 25) ซึ่งวรรณกรรมทั้งสองเรื่องเปนเรื่องของบาปบุญ นรกสวรรค แตมีขอแตกตางที่ไตรภูมิ
มักจะแสดงภาพกลาวถึงความนากลัว สวนพระมาลัยจะอธิบายถึงความรื่นรมยเนนหนักไปทางการ
ทําความดี ในคําสอนของพระมาลัยลวนแลวแตเปนเรื่องที่สรางความพึงพอใจที่ทุกคนปรารถนาที่จะ
ใชชีวิตอยูในสังคมอันเปนสังคมอุดมคติเพื่อพบพระศรีอาริย
จะพบวาในประเพณีการสวดพระ
มาลัย ประเพณีรับบัว มีความสัมพันธกับเนื้อหาของภาพเลาเรื่องพระมาลัย
บางครั้งอาจมีเรื่องของสมัยนิยมเชนภาพพระสงฆปลงอสุภะกรรม ในภาพที่ทําการ
ศึกษาเปนตอนวิกขายิตกะ (ภาพที่ 11) ภาพที่สื่อใหปลงเปนเครื่องนําใหพิจารณาความไมเที่ยงของ
สังขาร เมื่อดับลงก็ตองเสื่อมสูญ ดังนั้นหากมีชีวิตอยู ควรตั้งมั่นในความดีงาม แมกายดับสูญแต
ความดีที่ปรากฏยังคงมีผูสรรเสริญสืบไป เปนเรื่องใชในการเตือนสติและแสดงถึงการทํากรรมดี
ภาพที่นิยมในพระบฏอีกกลุมหนึ่งคือภาพชาดก ที่พบมากคือทศชาติ โดยเฉพาะตอน
เวสสันดรชาดก มีการแสดงออกของภาพเปนตอนๆซึ่งจะเปนภาพขนาดเล็กสี่เหลี่ยมดานเทา หรือ
เปนภาพขนาดผืนยาว เลาเรื่องตั้งแตตนจนจบในผืนเดียวกัน ในปจจุบันยังพบการนําภาพพระบฏที่
เกี่ยวกับภาพชาดกมาใช เชน ประเพณีแหผาขึ้นพระธาตุซึ่งมีที่มาจากตํานานพระบรมธาตุเมือง
นครศรีธรรมราช โดยใชภาพชาดกเปนมวนขนาดยาวแหนําขึ้นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และ
อีกประเพณีหนึ่งที่ยังคงพบเห็นวามีการนําผาพระบฏมาประกอบในพิธีกรรมไดแก ประเพณีเทศน
มหาชาติ หรือบุญผะเหวด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบฏไดทําหนาที่ในการประกอบและ
สรางบรรยากาศใหเกิดความเชื่อถือ และสรางความเขาใจในศาสนา อีกทั้งผูที่ไดฟงเทศนมหาชาติ ถือ
เปนพระชาติที่ยิ่งใหญ จึงเชื่อวาจะทําใหไดเกิดในภพภูมิที่ดีในภายภาคหนา
ภาพสัญลักษณแทนพระพุทธองคที่พบบางไดแก ภาพรอยพระบาท 4 รอยซอนกันที่
เปนรูปแบบที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร (ภาพที่ 16) มีหนาที่ในการสักการะบูชาแทนพระพุทธองค
และเปนไปไดวาที่ใดที่มีรอยพระบาทหมายถึงพระพุทธองค ไดเคยเสด็จมา นัยยะถึงการเผยแพร
พระพุทธศาสนาที่ใดเมื่อมีรอยพระพุทธบาทที่นั่นพระพุทธศาสนาไดสถิตย ณ ดินแดนนั้น
ในดานเรื่องราวที่สัมพันธกับหนาที่การใชงาน
ภาพพระบฏสามารถใชแทนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังไดในบางพิธีหรือบางกรณี ภาพพระบฏจึงนาจะจั ดเปนภาพเลาเรื่องที่สามารถแสดง
เนื้อหาในภาพผืนเดียว จัดองคประกอบใหสมบูรณตามเรื่องราวและหนาที่ เนื้อหาสามารถสราง
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จินตนาการตามเรื่องราวไดกวางกวาที่ตาเห็น การจัดภาพแตเพียงสวนนอยก็ทําใหผูดูทราบเรื่องราว
โดยสมบูรณ แมวาจะเปนภาพแบบสองมิติ แตสรางความกลมกลืนระหวางคุณคาทางเรื่องราวและ
คุณคารูปทรง ที่สามารถแสดงจุดเดนของเรื่องราวที่คนทั่วไปเห็นแลวเขาใจไดงาย ไมซับซอน ทําให
คุณคาของพระบฏไมติดอยูกับรูปแบบที่เปนจริง สามารถคิดตามไปกับภาพเลาเรื่องในพระบฏได ทํา
ใหความรูสึกของภาพนําพาไปสูหลักปรัชญาของพุทธศาสนาไดงาย แสดงในเรื่องของคติธรรม ที่
เปนขอเตือนใจมนุษยใหปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะที่ควร เรื่องของโลกนี้และโลกหนา สะทอนเรื่องของ
หลักกรรม เสมือนการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเปนเครื่องมือที่เผยแพร
พระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังเกี่ยวของกับวิถีชาวบาน เชน ในพิธีกรรมตางๆ เปนตน
ภาพพระบฏที่ทําการศึกษาสันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นประมาณชวงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง
รัชกาลที่ 4 ดังนี้
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ศิลปกรรมตางๆ ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ดวยชางชาวอยุธยา
และองคความรูตางๆไดรับมาจากการฟนฟูศิลปกรรมงานชางแขนงตางๆตามแบบอยุธยา เรื่องราวที่
เนนพุทธประวัติที่สืบทอดจากสกุลชางธนบุรีและอยุธยา มีการปดทองเพื่อเนนจุดหรือตอนที่สําคัญ
การวางเสนสินเธาวยังคงสืบตอจากอยุธยา สืบเนื่องมาถึงรัชกาลที่ 2 เรื่องราวรูปแบบยังคงสืบทอด
จากรัชกาลที่ 1 การแบงภาพโดยใชเสนสินเธาวยังคงอยู และถาเปนภาพรูปแบบที่ 1 ตองมีซุมเรือน
แกวเปนองคประกอบภาพเกือบทุกภาพ ซึ่งเหลานี้สามารถพบในภาพพระบฏที่ศึกษาเชนกัน
องคประกอบหนึ่งของเรื่องราวภาพเลาเรื่องในพระบฏไดแกภาพกาก ที่พบมากตั้งแต
จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ภาพกากหมายถึงภาพ
ที่ประกอบฉากที่มีสวนใหเรื่องราวของเรื่องสมบูรณชัดเจนมากขึ้น โดยการแสดงออกของภาพคือ
การวาดกิริยาหนาตาดุราย หรือบางครั้งมีการแสดงออกของอารมณของคนในภาพอยางชัดเจน ชวย
ใหภาพมีความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 อิทธิพลจีนในงานจิตรกรรมในภาพพระบฏก็ปรากฏพบภาพที่
เปนชาวจีนสังเกตจากการแตงกายและทรงผม การตั้งโตะบูชาอยางจีน (ภาพที่ 6) มีการพบพระบฏที่
นาจะเปนไปไดวาอาจเปนภาพในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 จากจารึกที่ปรากฏใตภาพพระบฏ และรัชกาล
ที่ 4 ซึ่งยังมีอิทธิพลจีนอยางเขมขนในสมัยรัชกาลที่ 3 และยังคงอยูไปจนถึงรัชกาลที่ 4 แตก็เริ่มลด
อิทธิพลลงไปเรื่อยๆเมื่อมีอิทธิพลตะวันตกเขามาอยางตอเนื่ อง
จิตรกรรมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในสมัยรัชกาลที่ 4 อยางเดนชัด โดยพระองค
ทรงรับแบบอยางจิตรกรรมของทางตะวันตกเขามา
แตกระนั้นก็ยังคงมีอิทธิพลของจิตรกรรม
ประเพณีไทย
ทําใหเกิดผลงานดานศิลปะมีลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะตะวันตกกับศิลปะ
ประจําชาติ
อิทธิพลของศิลปะจีนเริ่มเจือจางลง แตไมพบอิทธิพลตะวันตกในภาพพระบฏที่
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ทําการศึกษา แมกระทั่งเทคนิคการวาดก็ยังคงเปนแบบสองมิติ การสรางมิติและการแบงภาพยังคง
เปนการใชเสนสินเธาว แมวาจะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและศิลปะ พระองคทรงเครงครัด
ในพุทธศาสนา มีผลตอการปรับปรุงหรือสรางลักษณะนิยมในยุคนั้น เชน การแตงกายทรงเครื่อง
นอย ลายจีวรผานุงเปนลายดอกพิกุล ในซุมเรือนแกว บางครั้งมีเรื่องราวที่ทรงโปรดคือ เรื่องการปลง
อสุภกรรมฐาน 10 เปนองคประกอบในภาพพระบฏ (ภาพที่ 11)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 การเขามาของศิลปะตะวันตกนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปะ
แบบประเพณีไทย และเมื่อมีการกอตั้งโรงเรียนศิลปะอยางตะวันตก วิธีการเขียนเชนภาพแบบปูน
เปยกและเทคโนโลยีภาพพิมพถูกนําเขามา
มีการใชชางชาวตางชาติในการสรางสรรคงานศิลปะ
ภาพเสมือนจริงเริ่มเกิดขึ้น ทําใหภาพแบบประเพณีนิยมแบบไทยไดรับความสนใจนอยลงรวมทั้ง
พระบฏเริ่มลดบทบาทลงจนมีหลักฐานที่ศึกษาพระบฏนับตั้งแตชวงสมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนปจจุบัน
แทบจะนอยมาก
สําหรับหนาที่ของพระบฏที่พบในปจจุบันเปนเรื่องของการใชประกอบเกี่ยวกับ
ประเพณีและพิธีกรรม จากเดิมพระบฏมีหนาที่แทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนพุทธบูชา เพื่อ
อุทิศสวนกุศลแกตัวเองและผูอุทิศ จากการจารชื่อบุคคลหรือวัตถุประสงคและชวงเวลาไวใตภาพ
พระบฏซึ่งทําใหทราบวาสรางในชวงรัตนโกสินทร ในปจจุบันหนาที่ของพระบฏในพิธีกรรมยังคง
ปรากฏพบในการประกอบพิธีกรรมตางๆ เทศนมหาชาติ ประเพณีแหผาขึ้นพระธาตุนิยมเรื่องพุทธ
ประวัติ พิธีเซนไหวผีปูแสะยาแสะ มีการใชภาพพระบฏที่วาดในสมัยรัตนโกสินทรไมมีลักษณะ
รูปแบบของความเปนลานนาสรางเพื่อสอดคลองกับตํานาน ประเพณีการสวดพระมาลัยซึ่งเดิมใช
สวดในงานพิธีมงคลสมรสเพื่อเปนการสั่งสอนใหคูบาวสาวไดรูจักบาปบุญคุณโทษ ตอมาพิธีเดิมได
เลือนไปจนมาถึงยุคปจจุบันการสวดพระมาลัยใชแตในการสวดหนาศพและไมเปนที่แพรหลาย
เหมือนในอดีต ประเพณีรับบัวกลาวถึงดอกบัวที่ชายยากเข็ญไดถวายแกพระมาลัยแลวมีผลทําให
ชายยากเข็ญไดเกิดเปนเทพบุตรได แมกระทั่งการกรวดน้ําแผกุศลไปใหแกผูตาย เขาใจวาคงไดเคามา
จากเรื่องพระมาลัยเชนกัน โดยเนื้อหาไดกลาวถึงตอนที่พระมาลัยกลับขึ้นมาจากนรกนั้น ฝูงเปรตใน
นรกฝากใหพระมาลัยมาบอกแกญาติพี่นองใหทําบุญแผสวนกุศลลงไปให ประเพณีตักบาตรเทโว
หรือประเพณีออกพรรษาเกี่ยวของกับพุทธประวัติตอนเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงส และที่พบใน
หลายๆภูมิภาคคือการเทศนมหาชาติ เปนการเทศนในตอนทศชาติชาดก หรือตอนเวสสันดรชาดก
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2541-ปจจุบัน นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ สังกัดโรงพยาบาลมะการักษ
ฝายสวัสดิการสังคม จังหวัดกาญจนบุรี

