
คำ�นำ�

 จิตรกรรมฝาผนังของไทย เป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงถึงอัตลักษณ์และ
ความโดดเด่นของแต่ละภูมิภาค มีความงดงามตามแบบฉบับของตนเองไม่ว่าจะเป็นช่างพื้นบ้าน 
หรือช่างหลวงต่างสร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จิตรกรรมมักนิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคาร
ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา  เช่น โบสถ์ วิหาร โดยเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว เนื้อหาที่เขียนมักเป็นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับอดีตพุทธ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ และวิถีชีวิต ส่วนใหญ่นิยมเขียนประดับ
ผนังอุโบสถ วิหาร อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีทางศาสนา วัตถุประสงค์ของการสร้างงาน
จิตรกรรมฝาผนังเพื่อสั่งสอนธรรมและยังสอดแทรกเรื่องราวชีวิต ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา 
 วัดม่วง ตั้งอยู่ อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๕ แต่เดิมบริเวณนี้มีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มาก 
จึงเรียกว่า วัดม่วง ภายในวัดประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้าง เช่น เจดีย์ อุโบสถ หอสวดมนต์ โดยเฉพาะ
วิหารเก่าซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ  
วิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม  มีจิตรกรรมฝาผนัง
เขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้านและช่างหลวงซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ 
หรือรัชกาลที่ ๕ เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และการปลงอสุภของภิกษุ รวมถึงการเล่าเรื่องวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ในอดีต 
 จากการศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดม่วง พบว่าเป็นงานจิตรกรรมไทย
แบบพื้นบ้านมีอิทธิพลของศิลปะล้านช้าง ที่มีรูปแบบ วิธีการ เรื่องราว ลวดลายบางส่วน แตก
ต่างจากต่างจิตรกรรมไทยประเพณีดั้งเดิม จิตรกรได้สอดแทรกเรื่องราวชีวิต วัฒนธรรมร่วมสมัย
ไว้ในผลงานด้วย แต่งานจิตรกรรมดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก  สำานักศิลปะและ 
วัฒนธรรม      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีบทบาทหน้าท่ีในการทำานุบำารุง สืบสาน     และเผยแพร่งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้เล็งเห็นคุณค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดม่วง ดังกล่าว 
จึงได้ทำาการเก็บข้อมูลพร้อมดำาเนินการจัดพิมพ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู ้
ให้บุคคลประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของ
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ดร.จุติรัช  อนุกูล

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี
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ประวัติวัดม่วง
 วัดม่วง ตั้งอยู่ตำาบลอินทร์บุรี อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่า วัดเก่า

แก่แห่งน้ีน่าจะสร้างเป็นวัดแรกของอำาเภออินทร์บุรีและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต 

มบีคุคลสำาคญัมาเยีย่มเยอืนวดัม่วงอยูเ่สมอ นับต้ังแต่พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ 

สมเด็จพระสังฆราช  ผู้นำาประเทศ ผู้นำาเหล่าทัพ ฯลฯ ซึ่งส่งให้วัดม่วงนั้นเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง

ของอำาเภออินทร์บุรี ขณะเดียวกันภายในวัด ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่เจดย์ี 

อุโบสถ หอสวดมนต์ โดยเฉพาะวิหารเก่าแก่ซึ่งเป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าบัน 

ประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ  วิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ที่มีพุทธลักษณะงดงาม  ทั้งยังมีจิตรกรรม ฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้านซึ่งคาดว่า

น่าจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ เล่าเรื่องราวพุทธประวัติตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน

สงัคมโบราณ ส่วนเจดย์ีนัน้เป็นแบบสีเ่หลีย่มย่อมมุไม้สบิสองทีม่เีล่าลอืกนัว่าเป็นทีบ่รรจอุาวธุ 

วัตถุมงคล ของมีค่า ซึง่ชาวบ้านเช่ือกนัว่าสร้างขึน้เพือ่ล้างบาป นอกจากนีว้ดัม่วงยงัมชีือ่เสยีง

ในเรื่อง การปลุกเสกวัตถุมงคล โดยหลวงพ่อเอ๊าะ พระครูอินทวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส 

ผูเ้พยีบพร้อมด้วยศลีาจารวตัรและเชีย่วชาญด้านไสยเวททกุแขนง (วดัม่วง. ๒๕๖๓. ออนไลน์)

 วัดม่วง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา 

ทางฝั่งตะวันออก ไม่ไกลจากถนนสายเอเชียบางปะอิน-นครสวรรค์ มากนัก และอยู่ห่างจาก

ตัวตลาดอินทร์บุร ีไปทางทิศใต้ประมาณ ๒.๕ กม. สนันษิฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัรตันโกสนิทร์

ตอนต้น ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๕ แต่เดิมบริเวณนี้มีต้นมะม่วงขึ้นอยู่มาก จึงเรียกว่า “วัดม่วง” 

มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ จากการพิจารณาปูชนียสถานบางอย่างภายในวัดม่วง เช่น วิหารเก่า

และเจดีย์ขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่า วัดม่วงเป็นวัดที่สร้างมาก่อนวัดอื่นๆ ท้ังหมดในเขต 

อำาเภออินทร์บุรี วัดม่วง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดจำานวน ๑๑ รูป

 ถึงแม้ว่า วัดม่วงจะเป็นวัดเล็กๆ แต่วัดนี้ในอดีตมีบุคคลสำาคัญหลายท่านมา

เยีย่มเยยีน  นับต้ังแต่พระมหากษัตรย์ิ พระบรมวงศานวุงศ์ สมเดจ็พระสงัฆราช ผูน้ำาประเทศ 

ผู้นำาเหล่าทัพ ฯลฯ อาทิ

 ๑. วนัศกุร์ที ่๒๒ กันยายน ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๖ 

เสด็จประทับเสวยพระกระยาหาร ณ ศาลาตรีมุข ริมนำ้าวัดม่วง โอกาสนั้นได้เสด็จเยี่ยม 

พสกนิกรบริเวณวัดม่วงด้วย

          ๒. วนัศกุร์ที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๒๑ สมเดจ็พระสงัฆราช พระองค์ท่ี ๑๘ (วาสน์ วาสโน) 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จมาวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
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 ๓. วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๒๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ 

ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า พร้อมกับพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ (ส.ก.) ประดิษฐาน  

ณ หน้าบันอุโบสถ

 ๔. วันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๕ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี 

พร้อมท้ัง พลเอกอาทิตย์ กำาลังเอก ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้มาเป็นประธาน 

งานทอดกฐินของคณะกลุ่มเกษตรกร ที่วัดม่วง

 ๕. วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๘ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 

วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีเสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพธิตีดัหวายลกูนมิติ ณ อโุบสถวดัม่วง

 ๖. วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงทอดพระเนตรจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเก่าของ 

วัดม่วง

 วัดม่วง มีปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุที่สำาคัญหลายอย่าง ท่ีสำาคัญ คือ วิหารเก่า 

เป็นอาคารปนูรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า มมีขุยืน่ออกมาทีห่น้าวหิารเก่านีเ้พิง่ได้รบัการพฒันาปรบัปรงุ

ขึ้นใหม่และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อเร็วๆนี้  อุโบสถ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวิหารเก่า ลักษณะเป็น

อาคารก่ออฐิถอืปนู ฐานอาคารเป็นฐานบวั โครงสร้างหลงัคาเป็นแบบลดชัน้ มงุกระเบือ้งไทย 

หน้าบันทั้งสองข้างมีพระนามาภิไธยย่อ “ส.ก.” ประดิษฐานอยู่

 เจดีย์ขนาดใหญ่ ประดษิฐานอยูด้่านทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของอโุบสถ ลกัษณะเจดย์ี

เป็นแบบสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีผู้กล่าวว่า  เจดีย์นี้มีสิ่งของต่างๆ บรรจุไว้ภายใน เช่น 

อาวุธ วัตถุมงคล และของมีค่าจำานวนหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าสร้างขึ้นเพ่ือ 

ล้างบาป

 หอสวดมนต์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอุโบสถ ลักษณะเป็นอาคารไม้  

เสาคอนกรตี ยกพ้ืนสงู เปิดโล่งทัง้สีด้่าน หลังคามงุกระเบือ้ง มช่ีอฟ้า ใบระกา หางหงส์ประดบัอยู่

 รูปหล่อ พระครูอินทวุฒาจารย์ (หลวงพ่อเอาะ) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๙ ชาตะ พ.ศ. 

๒๔๒๔ มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตร เคร่งครัด 

ในพระธรรมวนิยั เป่ียมด้วยเมตตาเป็นธรรม มคีวามสนัโดษ มกัน้อย ถ่อมตน และยงัเชีย่วชาญ

ในไสยเวททุกแขนง ตลอดจนวิชาแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างดี ชาวบ้านทั้งใกล้และไกล 

ถ้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ เมื่อมาพบท่านจะได้รับความอนุเคราะห์อย่างสมำ่าเสมอเท่าเทียม

กันหมด อนึง่ หลวงพ่อเอาะ  เป็นผูม้วีาจาสทิธิ ์พดูอย่างไรมกัจะเป็นอย่างนัน้ ท่านจึงระมดัระวงั 

คำาพดูของท่าน ไม่ค่อยว่ากล่าวใครๆ ให้เขาเสยีหายหลวงพ่อเอาะได้จดัสร้างวัตถมุงคลไว้หลายชนดิ 
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เช่น พระเครื่องเนื้อผงพิมพ์ต่างๆ ภาพถ่ายบูชา ตะกรุด ผ้ายันต์ และเหรียญรูปเหมือน ซึ่งมี

ประสบการณ์ด ้านพุทธคุณสูงทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีสิ่ ง อ่ืนๆ เช ่น ตู ้พระธรรม  

หีบพระธรรม สมุดข่อย ฯลฯ           

 ปัจจุบันวัดม่วง มี พระครูโสภิตบุญญาคม (พระอาจารย์สำารวย) เป็นเจ้าอาวาส รูป

ที่ ๑๑ และเป็นเจ้าคณะตำาบลอินทร์บุรี-นำ้าตาล มีความยินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

ที่จะไปเยี่ยมชมวัด และสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุภายในวัดม่วง ตลอดเวลา ในช่วงนี้

ทางวัดมีเหรียญหลวงพ่อเอาะ วัดม่วง และเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่นฉลองวิหาร 

พ.ศ.๒๕๕๖ ไว้แจกสมนาคณุแด่ผูท้ี ่มจีติศรัทธาร่วมบรจิาคทรพัย์เพือ่บรูณปฏสิงัขรณ์วดัม่วง

อีกด้วย เหรียญรุ่นนี้ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยมีหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี 

จ.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี (ไพศาล ถิระศุภะ. ๒๕๕๖. ออนไลน์)
 วัดม่วงตั้งอยู่ที่บ้านบางกะปิ ในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๕ จัดพิมพ์
เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธกิาร มคีวามกล่าวไว้ว่า วดัแห่งนีส้ร้าง
ขึน้เมือ่ประมาณ พ.ศ.๒๓๖๕ เนือ่งจากแต่เดมิพ้ืนทีบ่รเิวณนีม้ต้ีนมะม่วงขนาดใหญ่ขึน้อยูเ่ป็น
จำานวนมาก ชาวบ้านจึงพากันเรียกชื่อว่า “วัดม่วง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง
สุดเมื่อ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖  อีกตำานานเล่ากันว่า ประมาณกว่า ๒๐๐ ปี ปู่สุข
และปู่มี ชาวลาว ได้ถูกกวาดต้อนเดินทางมาจากนครเวียงจันทน์ ได้มาปลูกบ้านสร้างเรือน
อยู่ที่บ้านนี้ เป็นผู้สร้างวัดม่วง ประมาณ ๒๐๐ กว่าปี  (ประวัติวัดม่วง จิตรกรรมวัดม่วง. 
๒๕๑๙. หน้า ๒ )
 สิง่สำาคญัภายในวดัประกอบด้วย เจดย์ีทรงย่อมมุไม้สบิสองศลิปะสมยัรตันโกสนิทร์
ตอนต้น อโุบสถ์ซ่ึงมหีน้าบัน พระปรมาภไิธยย่อ สก. ได้รบัพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจ้า 
พระบรมราชนีินาถ และวหิารซึง่ภายในแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนงัศลิปะต้นกรงุรตันโกสนิทร์ 
ผนังภายในวิหารทั้ง ๔ ด้าน มีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นมีรองพื้น ลักษณะที่ปรากฏแสดงว่ามีการ
เขยีนทบัซ้อนกันไม่น้อยกว่าสองครัง้ เป็นภาพฝีมอืแบบพืน้ฐานของชาวพ้ืนบ้าน เขียนเล่าเรือ่ง
ราวพุทธประวัติ การปลงซากอสุภกรรมฐานของพระภิกษุ ภาพเล่าเรื่องพระมาลัยสูตร  
การได้รับทุกขเวทนาของสัตว์นรกในนรกภูมิ การเดินทางไปมนัสการรอยพระพุทธบาท  
รูปเทวดา รูปดอกบัว ฯลฯ
 เรือ่งราวในจติรกรรมวหิารแห่งน้ีไม่ต่อเนือ่งกนั และไม่มหีลกัฐานระบไุว้ว่าเขยีนเมือ่ใด 
และโดยใคร จึงทำาให้ยากที่จะกำาหนดอายุการเขียนที่แน่นอนลงไปได้ แต่หากพิจารณาจาก
คตินิยมในการนำาเรื่องราวพุทธประวัติเป็นโครงสำาคัญของการเขียนแล้ว ทำาให้สันนิษฐานได้

ว่าจติรกรรมในวหิารวัดม่วงแห่งนีค้งจะเขยีนขึน้ในราวช่วงรตันโกสนิทร์ตอนต้น - รชักาลท่ี ๔
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ลักษณะโดยทั่วไปของวิหาร
 วิหารตั้งอยู่ระหว่างอุโบสถกับกุฏิซ่ึงเป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไป 

ทางทิศตะวันออก มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก กว้างประมาณ ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร มีหน้า 

ต่างด้านข้าง ข ้างละ ๒ บาน มีประตูทางเข ้าด ้านทิศตะวันออกด้านเดียวก่อมุข 

ยื่นออกมาต่อกับบันไดทางขึ้น ด้านหลังเป็นผนังทึบ หลังคามุงด้วยกระเบื้อง หน้าบัน 

ประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ตามแบบสมัยนิยมในรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา ดูจาก 

ลักษณะรูปแบบและลวดลายการตกแต ่งคล ้ายกับวัดในกรุงเทพฯหลายวัดเช ่น  

วัดสามพระยา ที่ประดับสัญลักษณ์มงคลบนหน้าบันพระอุโบสถ ได้สะท้อนให้เห็น 

อิทธิพลศิลปะจีนที่ เข ้ามามีบทบาทในงานศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว เนื่องจากในรัชสมัยดังกล่าวมีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าจีน 

ในย่านการค้าของไทยอย่างเฟื่องฟู ประกอบกับผู้สร้างพระอารามซึ่งอยู่ในฐานะชนช้ัน

ปกครองและมีบทบาทในทางการค้าระหว่างประเทศ และเป็นกลุ ่มผู ้กำาหนดกระแส 

ความนิยมงานศิลปกรรมอย่างใหม่ แทนงานศิลปะแบบไทยประเพณีที่มีมาแต่เดิม  

ดังน้ันการประดับตกแต่งลายสัญลักษณ์มงคลจีนในงานศิลปกรรมไทย จึงเป็นการรับ 

เอาคติความเชื่อจีนมาประดับตกแต่งพุทธศาสนสถาน ให้เกิดความเป็นสิริมงคลและ 

เป็นการให้คำาอวยพรให้เกิดความสงบสุขแก่บ้านเมือง (ลลิตา  อัศวสกุลลือชา.  ๒๕๖๒.  

ออนไลน์)  ยกตัวอย่างเช่น วัดไพชยนต์พลเสพย์ เจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ ๓

 วิหารแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม 

แบบพ้ืนบ้าน เป็นพระปูนปั้นลงรักปิดทอง พระเกศาเล็กเป็นหนามขนุน พระพักตร์กลม 

พระโอษฐ์และนาสิกเล็กสั้น มือเท้าใหญ่ สังฆาฏิตัดตรง อันเป็นพุทธลักษณะของศิลปะ 

แบบล้านช้าง หรือศิลปะลาว นั่งบนฐานชุกชีรูปบัวหงายเป็นลักษณะบัวแวง มีผ้าทิพย ์

ห้อยลงมาอันเป็นศิลปะที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วางบนฐานสิงห์ท่ีมีการเขียน

ลวดลายไทยประดับตกแต่ง มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้านซ่ึงคาด 

ว่าน่าจะมีมากกว่า ๑ คน อาจจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ หรือรัชกาลที่ ๕ เล่าเรื่อง 

ราวพุทธประวัติ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ในสังคมโบราณ  วิหารเก่านี้เพิ่งได้รับ 

การบูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร
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ภาพวิหารของวัดม่วงตั้งอยู่ระหว่างอุโบสถและกุฎิ

           

ภาพซ้ายหน้าบันวิหารที่ใช้ถ้วยสังคโลกตกแต่ง เปรียบเทียบกับภาพขวาวัดไพชยนต์พลเสพย์ 

ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓
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ภาพซ้ายพระประธานปางมารวชิยัในวหิาร เปรยีบเทยีบกับภาพขวาพระพทุธรปูศิลปะล้านช้าง

ภาพซ้ายหน้าพระพุทธเจ้าในงานจิตรกรรม เปรียบเทียบกับภาพขวาหน้าพระศิลปะล้านช้าง

หรือศิลปะลาวที่มีความคล้ายคลึงกัน
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เรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดม่วง
 วิหารวัดม่วงเป็นอาคารก่ออฐิถอืปนูทีป่รากฏร่องรอยหลกัฐานว่าสร้างในราวรชักาล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๖๕ แต่ผลงานจิตรกรรมอาจสร้างขึ้นใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่างเขียน 

ใช้เทคนิคการวาดภาพแบบไทยประเพณี ผสมผสานกับคตินิยมแบบจีนในบางส่วนของภาพ 

เป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่มีรูปแบบไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมนิยมที่เคยสืบทอดกันมา 

ผนงัด้านหลงัพระประธานเขยีนภาพมารผจญ ด้านตรงข้ามพระประธานเขยีนภาพเสดจ็กลบั

จากดาวดงึส์ ภาพผนังข้างด้านล่างทัง้สามด้านเขยีนภาพภกิษปุลงอสภุ บรเิวณคอสองทัง้สอง

ด้านเขยีนพทุธประวตั ิผนงัสกัดซ้ายเขียนรูปทรงออกผนวช ปลงพระเกศา ทรงบำาเพญ็ ทกุกรกริยิา 

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส ตอนปางป่าลิไลยก์ และ ตอนตรัสรู้ ผนังสกัดขวาเขียนภาพ

การเอาชนะกิเลสจากการยั่วยวนของลูกสาวพญามาร ๓ คน ภาพการฉันพระกระยาหารมื้อ

สดุท้าย การเสดจ็ดบัขนัธ์ปรินิพพาน การจัดงานพระศพและถวายเพลงิพระศพ ด้านบนเพดาน

เฉพาะฝั่งพระประธาน เขียนภาพดาวล้อมเดือนโดยใช้ลายดอกบัว และเขียนลวดลายกรอบ

โดยใช้ลายประแจจนีเป็นศลิปะทีค่ลีค่ลายมาจากลายเมฆของศลิปะจนี บรเิวณประตทูางเข้า

เขียนภาพทวารบาลเป็นยักษ์ถือกระบองและภาพทวารบาลตรงหน้าต่าง เขียนเทวดา 

ถือพระขรรค์ ที่มีความอ่อนช้อยงดงามมาก ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการเขียนภาพจิตรกรรม 

ในวหิารน้ีมช่ีางเขยีนอย่างน้อย ๒ คน คือช่างในราชสำานกัหรอืช่างในเมอืงรบัผดิชอบการเขียน

ทวารบาลและช่างพ้ืนบ้านอาจเป็นช่างชาวลาว รับผิดชอบการเขียนพุทธประวัติ ลักษณะ

พิเศษอีกอย่างหนึ่งของงานจิตรกรรมในวิหารนี้คือการลงชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไว้ใต้ภาพ 

ทุกภาพ มีการเขียนชื่อแทรกไว้เช่น นายคำาดีผัวแม่ริดเป็นผู้สร้าง หรือ พระนอนองค์นี้ 

นายสวยสร้างไว้ในพระศาสนา เป็นต้น จึงทำาให้เหน็ว่าการสร้างงานจติรกรรมน้ีไม่ได้สร้างเสรจ็ 

ในคราวเดยีว ไม่มกีารวางแผนและรปูแบบในการวาดทีต่ายตวั คอืเมือ่มผีูม้จีติศรทัธาอยากวาด 

ภาพพุทธประวัติตอนใด ช่างเขียนจะวาดตามคำาขอและไม่ได้วางกรอบหรือเรียงลำาดับพุทธ

ประวติัอย่างทีเ่คยทำากนัมา ในอดตีนัน้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัมกัไม่นยิมเขยีนชือ่ช่างเขยีน 

หรือผู้ที่บริจาคลงไปในภาพเนื่องจากการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นถือว่าเป็นการทำาบุญ

อย่างหนึง่เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา ไม่ต้องจารกึชือ่แต่อย่างใด นอกจากนัน้เหนอืซุม้ประตแูละ

หน้าต่างทกุบาน จะมซีุม้จระนมั ข้างในวาดพระพทุธเจ้าประดษิฐานพร้อมอคัรสาวก ท่ีไม่ค่อยพบ 

ในวิหารโดยทั่วไป
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 นอกจากน้ันยงัมงีานจิตรกรรมด้านนอกวหิารบริเวณมขุทีย่ืน่ออกมาอกีสองแห่งคอื

 ๑. บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า แบ่งเป็น ๒ ตอน ข้างบนเป็นภาพพระมาลัย

นมัสการพระเจดีย์จุฬามณี ด้านล่างเขียนเป็นภาพพระมาลัยโปรดสัตว์นรก

 ๒. ด้านตรงข้ามประตูทางเข้า เขียนเป็นภาพการเดินทางไปกราบนมัสการรอย

พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา 

แต่อดีตตัง้แต่สมยัอยธุยา สะท้อนวฒันธรรมและวถิชีวีติในอดีตเช่นการเดินทาง การแต่งกาย 

พาหนะ อาวุธ ที่พักอาศัย การศรัทธาในพุทธศาสนาที่จะต้องเดินทางไปนมัสการรอย

พระพุทธบาทด้วยตนเองทั้งพระภิกษุและฆราวาส

ภ�พจิตรกรรมด้�นหลังพระประธ�น

ภาพด้านหลังพระประธานจิตรกรรมเขียนตอนมารผจญ
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 ภาพด้านหลังพระประธานมีขนาดกว้าง ๓.๒๕ เมตร สูง ๒ เมตร เขียนภาพตอน

มารผจญโดยมีองค์ประกอบคือพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในซุ้ม

เรือนแก้ว วางตรงด้านบนกึ่งกลางภาพ มีเทวดาอยู่ด้านข้างทั้งซ้ายและขวาข้างละหนึ่งองค์ 

ถดัลงมาด้านซ้าย เป็นภาพพญามารวัสวดีและพลพรรคยกทพัมาหวังทำาร้ายพระพทุธเจ้าด้วย

ศาสตราวุธต่างๆ ด้านขวาเป็นภาพกลุ่มยักษ์ที่ยอมสงบและนำาดอกบัวมาบูชาฟังธรรม

พระพุทธเจ้า ด้านล่างใต้แท่นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นภาพพระแม่ธรณีบิดมวยผม 

เนือ่งจากพระยามารกล่าวอ้างถึงสทิธใินบลัลังก์ทีพ่ระองค์ประทบั ขบัไล่พระองค์จากบลัลงัก์ 

พระองค์ได้กล่าวตอบไปว่า พระองค์ประทบันัง่ทีแ่ห่งนีม้านานแล้วขอพระแม่ธรณเีป็นพยาน 

พระแม่ธรณีจึงอุบัติผุดขึ้นจากพื้นดิน พร้อมบีบนำ้าออกจากมวยผม เรียกว่า “ทักษิโณทก” 

หรือนำ้าที่ทรงกรวดทุกครั้งที่ทรงบำาเพ็ญบุญ บารมีแต่อดีตชาติ นำ้าหลั่งไหลออกมามากมาย

ประดุจห้วงมหาสมุทร หมู่มารทั้งหลายมิอาจต้านทานได้ บ้างจมบ้างลอยไปตามกระแสนำ้า

ถูกปลาและจระเข้กัดกินพ่ายแพ้ไปในที่สุด จุดเด่นของภาพนี้คือ ภาพโดยรวมจะเป็นโทนสี

ฟ้าซึ่งเป็นสีที่หาได้ยาก มีสีขาว สีเขียวแทรกบ้างเล็กน้อย ตัดกับจุดเด่นสีแดงส้มที่เป็นสีจีวร

ของพระพทุธเจ้า การเขยีนภาพจติรกรรมไทยในอดตีจวบจนถงึสมยัรชักาลที ่๓ สฝีุน่มสีเีพยีง

ไม่กี่สีเช่นสีเหลือง สีแดง สีนำ้าตาล และสีดำา โดยรวมเรียกว่าสีเอกรงค์ ยังไม่มีสีฟ้า หรือสีม่วง 

สีเหล่านี้เป็นสีนำาเข้าจากประเทศจีนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดังนั้นจากภาพจิตรกรรมที่ปรากฏ 

จึงคาดว่าเป็นงานจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ หรือรัชกาลที่ ๕

ภาพพระแม่ธรณีบิดมวยผม หลังพระประธาน
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ภาพด้านซ้ายมารผจญ ภาพด้านขวามารสยบยอม ด้านล่างเป็นภาพชาวต่างชาติก�าลังจมน�้า

ภาพจิตรกรรมด้านหน้าพระประธาน

ภาพด้านตรงข้ามพระประธาน ตอนโปรดพุทธมารดาและเสด็จกลับจากดาวดึงส์
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 ภาพตรงข้ามพระประธานแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนได้แก่

 ภ�พที ่๑ ชัน้บนสดุเป็นภาพพระพทุธเจ้าและพระอัครสาวก พระโมคลา พระสารบุีตร 

วาดเป็นภาพค่อนข้างใหญ่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีลักษณะงดงามสมส่วน

 ภ�พที่ ๒ ถัดมาเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในผนังด้านหน้านี้คือภาพเสด็จไปโปรด

พุทธมารดาบนสวรรค์ และเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีพระอินทร์และเทวดาส่งเสด็จ

มีบันไดแก้วบันไดทองและบันไดเงิน ด้านล่างของภาพมีชาวบ้านมารอรับเสด็จจำานวนมาก 

พระพุทธเจ้าทรงจำาพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และต้องการจะแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา 

พระนางสิริมหามายาเมื่อสิ้นพระชนม์ ได้ไปเกิดที่สวรรค์ช้ันดุสิต พระพุทธเจ้าเสด็จประทับ

จำาพรรษาที่โคนต้นปาริฉัตรต้นไม้สวรรค์ เมื่อพระอินทร์ได้ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมา

จำาพรรษา จึงป่าวประกาศไปทั่วสวรรค์ พระนางสิริมหามายาซึ่งทรงอยู่ในเพศเทพบุตร 

ในสวรรค์ชัน้ดสุติก็ได้เสดจ็มาฟังธรรมพระพทุธเจ้าด้วย จึงทรงแสดงอภธิรรมโปรดพุทธมารดา

ตลอดพรรษาจนพุทธมารดาได้ทรงบรรลุโสดาปัตติผล

 เมื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้ว วันออกพรรษาจึงทรงเสด็จกลับลง ณ เมือง 

สังกัสสะนคร ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จลงพระอินทร์ได้เนรมิตบันไดท่ีเสด็จลงคือ บันไดทอง 

บนัไดเงนิและบนัไดแก้ว บนัไดทองสำาหรบัหมูเ่ทพลงอยูด้่านขวา บันไดเงนิอยูด้่านซ้ายสำาหรบั

ท้าวมหาพรหม และบันไดแก้วอยู่ตรงกลางสำาหรับพระพุทธเจ้าหัวบันไดแต่ละอันพาดท่ีเขา

พระสุเมรุเชิงบันไดทอดลงยังประตูเมืองสังกัสสะนคร ด้วยเหตุนี้วันออกพรรษาจึงถือเป็นวัน

สำาคญัวนัหนึง่ และมคีวามนยิมทำาบญุตกับาตรเรยีกการตักบาตรนีว่้า “ตกับาตรเทโว” ย่อมา

จากเทโวโรหณะ แปลว่าตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ทรงเปิด

โลกบันดาลให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรกแลเห็นซึ่งกันและกัน วันที่พระพุทธองค์เสด็จลง

จากดาวดงึส์น้ันพระองค์ได้แสดงปาฏหิารย์ิ คอืขณะทีพ่ระองค์ประทบัยนือยูท่ีบ่นัไดแก้วทรง

ทอดพระเนตรไปทางทิศเบื้องบนเทวโลกและพรหมโลกก็เปิดมองเห็นโล่งเมื่อทรงทอด

พระเนตรไปในทิศเบื้องตำ่า โลกทั้งหลายก็เปิดโล่งในครั้งนั้น สวรรค์ มนุษย์และสัตว์นรกต่าง

ก็เห็นซึ่งกันและกันทั่วจักรวาลผู้อาศัยอยู่ในสามโลกต่างมองเห็นกันแล้วต่างเหลียวมองดู

พระพุทธเจ้าซ่ึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ ยังผลให้เกิดความปรารถนาในการหลุดพ้นอย่าง

พระองค์ด้วยกันทั้งสิ้น
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 ภ�พที่ ๓ เป็นภาพนรกภูมิ มีซุ้มพระพุทธเจ้าและพระสาวกอยู่ตรงกลางภาพเหนือ

ขอบประตูทางเข้าซึ่งในความหมายของภาพนี้คือเมื่อวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ

จากดาวดงึส์พระองค์ทรงเปิดโลกทัง้สามให้สามารถมองเห็นกนัได้คอื สวรรค์ โลกมนษุย์ และ

นรก 

 ภ�พที่ ๔ ภาพปัจเจกพระพุทธเจ้า นั่งเรียงแถวซ้ายขวา ข้างละ ๖ องค์ แต่ทางด้าน

ขวาภาพชำารุด มองเห็นชัดเจนเพียงแค่ ๓ องค์

 ภ�พที่ ๕ ด้านล่างสุด เป็นภาพพระภิกษุปลงอสุภ แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์อุทกภัย

ครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ทำาให้ภาพเขียนได้รับความเสียหาย มองเห็นได้ไม่ชัดเจน  

ภาพทวารบาลตรงประตทูางเข้าเป็นภาพยกัษ์ถอืกระบองมคีวามสง่างาม ดดุนั ช่างเขยีนฝีมอื

ดี ทำาให้ผูว้จิยัคาดเดาว่าเป็นช่างเขยีนจากกรงุเทพมหานคร หรอืเป็นช่างเขยีนทีเ่รยีนมาอย่าง

เป็นระบบ

ภาพที่ ๑ พระพุทธเจ้าและพระอัครสาวก  พระโมคลา พระสารีบุตร
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ภาพที่ ๒ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์

ภาพที่ ๓ และ ๔ ภาพนรกภูมิ และปัจเจกพระพุทธเจ้า
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ภาพที่ ๕ พระภิกษุปลงอสุภ

ภาพซุ้มจระนัมเหนือซุ้มประตูเขียนว่า ข้าพเจ้านายสวยสร้างพระสามองค์ที่ซุ้มนี้
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ภาพทวารบาล ยักษ์ถือกระบองประตูทางเข้าวาดได้สัดส่วน และสง่างาม

ภาพจิตรกรรมด้านข้างขวามือพระประธาน

ภาพขวามือพระประธาน ตอนทรงออกผนวชและตรัสรู้
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การดูภาพจิตรกรรมบริเวณผนังด้านขวาแบ่งได้ ๖ ตอน
 ตอนท่ี ๑ ทรงออกผนวช ในภาพประกอบด้วยเจ้าชายสทิธตัถะนายฉนันะและ

ม้ากัณฐกะ เจ้าชายสิทธัตถะพร้อมด้วยนายฉันนะทรงม้าจนถึงแม่นำ้าอโนมาซึ่งเป็น

เขตแดนระหว่างเมืองทั้ง ๓ คือกบิลพัสดุ์ สาวัตถี และไพศาลี แล้วเสด็จลงจากหลังม้า

ประทับนั่งบนหาดทราย พระหัตถ์จับพระขรรค์ และจับพระจุฬา คือ ยอดปลายพระ

เกศากับพระโมฬี คือ มุ่นพระเกศา แล้วทรงตัดด้วยพระขรรค์เหลือพระเกศาไว้ยาว

ประมาณ ๒ นิ้ว นายฉันนะแสดงความโศกเศร้าและม้ากัณฐกะขาดใจตาย

 ภาพด้านขวามือพระประธานจะแบ่งภาพออกเป็น ๓ ส่วน คือบริเวณคอสองหรือ

ส่วนบนเหนือขอบหน้าต่างเป็นเรื่องพุทธประวัติตอนออกผนวช และตรัสรู้ ถัดลงมาเป็นภาพ

ปัจเจกพระพุทธเจ้าด้านล่างสุดเป็นภาพภิกษุปลงอสุภ มีภาพปางป่าลิไลย์แทรกอยู่มุมขวา

ของภาพ การจัดวางองค์ประกอบของภาพไม่ได้เรียงลำาดับความสำาคัญเหมือนอดีตท่ีเคยทำา

มา ภาพจะเขียนด้วยขนาดต่างกัน ในภาพด้านขวาน้ีจะให้ความสำาคัญกับภาพนางสุชาดา

ถวายข้าวมธุปายาส ภาพปางป่าลิไลย์และภาพพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เนื่องจากช่างเขียนวาดให้

มีขนาดใหญ่กว่าปรกติ

ภาพล�าดับการดูภาพจะเรียงตามเหตุการณ์พุทธประวัติ
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ภาพ ตอนที่ ๑ ทรงตัดพระเกศา มหาภิเนษกรมณ์

ภาพตอนที่ ๒ ทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา พระอินทร์ดีดพิณเป็นปริศนาธรรม

 ตอนที่ ๒ พระองค์ทรงบำาเพ็ญทุกกรกิริยา หลังจากผนวช พระองค์ทรงทรมาน

ร่างกายที่เกินวิสัยสามัญมนุษย์จะทำาได้ คือ กัดฟัน กลั้นลมหายใจเข้าออก และอดอาหาร 

พระอนิทร์จงึแสดงนิมติทรงดีดพณิสามสายเป็นปรศินาธรรม สายทีห่นึง่ลวดขงึตงึเกนิไปทำาให้

สายขาด สายทีส่องหย่อนเกนิไปดีดไม่ดัง สายท่ีสามไม่ตึงเกนิไปไม่หย่อนเกนิไป ดีดดงัไพเราะ 

พระองค์จึงทรงได้สติเห็นความจริงเรื่องทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา จึงทรงเลิกบำาเพ็ญ 

ทุกกรกิริยา
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 ตอนที่ ๓ นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส หลังจากเลิกทรมานพระวรกายเพระองค์

กลับมาเสวยอาหารจนพระวรกายแขง็แรงเป็นปกติแล้ว ในวนัขึน้ ๑๕ คำา่ เดอืน ๖ นางสชุาดา 

ซึ่งเป็นธิดาของคหบดีผู้หนึ่งในตำาบลอุรุเวลาเสนานิคม  ได้เคยบนเทพเจ้าไว้ที่ต้นไทรเพื่อให้

ได้สามผีูม้ชีาตสิกลุเสมอกนัและได้ลกูทีม่บีญุ เมือ่นางได้สมปรารถนาแล้ว จงึหงุข้าวมธปุายาส 

คอื ข้าวทีหุ่งด้วยนมโคล้วนมาถวายเพือ่แก้บน เมือ่หุงเสรจ็แล้ว นางสชุาดาสัง่ให้นางทาสหีญงิ

รบัใช้ไปทำาความสะอาดปัดกวาดบริเวณต้นไทร นางทาสไีปแล้วกลบัมารายงานให้นางสชุาดา

ทราบว่าเวลานีร้กุขเทวดาทีจ่ะรบัเครือ่งสงัเวยได้สำาแดงกายให้ปรากฏ นัง่รออยูท่ีโ่คนต้นไทร

แล้ว นางสุชาดาดีใจมาก จึงยกถาดข้าวมธุปายาสขึ้นทูนหัวเดินมาที่ต้นไทรแล้วน้อมถาดข้าว

มธุปายาส พระองค์จงึทรงรบัไว้ ภาพนีเ้ป็นภาพทีค่่อนข้างใหญ่แสดงให้เห็นถงึความสำาคญัต่อ

เนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงการถวายทานของนางสุชาดาจนบรรลุสำาเร็จเป็น

โสดาบัน

ภาพตอนที่ ๓ นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
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 ตอนที่ ๔ ทรงอธิษฐานลอยถาด  เมื่อพระองค์เสวยข้าวมธุปายาสเสร็จแล้ว ทรงถือ

ถาดทองเสด็จไปยังริมฝั่งแม่นำ้าเนรัญชรา เสด็จลงสรงนำ้าแล้วขึ้นมาประทับนั่งริมฝั่ง จากนั้น

ทรงลอยถาดและทรงอธิษฐานว่า หากพระองค์จะได้สำาเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ขอให้ถาดนี้จง

ลอยทวนกระแสนำ้า เมื่ออธิษฐานเสร็จถาดทองได้ลอยทวนนำ้าขึ้นไปไกลถึง ๘๐ ศอก จนถึง 

วังนำ้าวนแห่งหนึ่ง ถาดนั้นจึงจมดิ่งหายไปจนถึงพิภพของนาคราช กระทบกับถาดสามใบของ

พระพุทธเจ้าในอดตีสามพระองค์คือ พระกกสุนัโธ พระโกนาคม และพระกสัสปะ กาฬนาคราช

หลับมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าในอดีต จะตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงถาด พอได้ยินก็ทราบได้ว่า

พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วอีกพระองค์หนึ่ง

ภาพตอนที่ ๔ ทรงอธิษฐานลอยถาดกระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ กาฬนาคราชทราบทันทีว่าจะมี

พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกหนึ่งพระองค์
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 ตอนที ่๕ ทรงตรสัรู ้ ภาพนีเ้ป็นภาพขนาดใหญ่อยูเ่หนอืซุม้จระนมัหน้าต่างบานแรก 

พระองค์ประทับน่ังที่โพธิบัลลังก์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงเริ่มบำาเพ็ญสมาธิเข้าฌาน 

ทรงบรรลุญาณที่สามคือ “อาสวักขยญาณ” หมายถึงความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลส 

และอริยสัจ ๔ คือ ความทุกข์ เหตุเกิดของความทุกข์ ความดับทุกข์ และวิธีดับทุกข์ การได้

บรรลญุาณทัง้สามนัน้เรยีกว่า ตรสัรูค้วามเป็นพระพทุธเจ้าซึง่เกิดข้ึนในคนืวนัข้ึน ๑๕ คำา่ เดอืน ๖ 

หลังจากการตรัสรู้ พระองค์ยังคงประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทบทวนหลักธรรมต่างๆ 

ที่ตรัสรู้ตลอด ๗ วันโดยมีเหล่าเทวดามาชื่นชมบารมีต่างนำาดอกบัวมาเฝ้าบูชาและฟังธรรม

ของพทุธองค์ ภาพทีช่่างเขยีนเน้นให้มขีนาดใหญ่นัน้อาจหมายถงึการฟังธรรม และการทำาบญุ

ใส่บาตรได้กุศลมาก

ภาพตอนที่ ๕ ทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เทวดาร่วมฟังธรรมบูชาด้วยดอกบัว
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 ตอนที่ ๖ ทรงบำาเพ็ญกริยายืน เดิน นั่ง เป็นเวลา ๗ สัปดาห์เพื่อแสดงความกตัญญู

ต่อต้นพระศรีมหาโพธ์ิและสถานที่ต่างๆ สัปดาห์ที่ ๑ ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้น 

พระศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน สัปดาห์ที่ ๒  ยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน สัปดาห์ที่ ๓ 

เดินจงกรม ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์ อีก ๗ วัน  หลังจากนั้นได้ย้ายที่ประทับที่ใต้ต้นไทร 

หรือต้นนิโครธ ๗ วัน สถานที่ประทับเป็นแห่งที่สามในสัปดาห์ที่ ๖ คือ ใต้ต้นมุจลินทร์หรือ

ต้นจิก ซ่ึงอยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ ์เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็มาประทบั

อยู่ที่นี่เกิดฝนตกพรำาตลอดเจ็ดวันไม่ขาดสาย พญานาคชื่อมุจลินทร์จึงขึ้นจากสระนำ้าที่อยู่ใน

บริเวณแห่งเดียวกันนี้เข้าไปขด ๗ รอบ แล้วแผ่พังพานบังพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันลมฝนมิให้

พัดและสาดกระเซน็มาต้องพระวรกาย ครัน้ฝนหาย ฟ้าสาง พญานาคจึงคลายขดออก แล้วแปลง 

เป็นมาณพยืนเฝ้าพระพุทธเจ้าทางเบื้องพระพักตร์ แล้วถวายอัญชลีต่อพระพุทธเจ้า

ภาพตอนที่ ๖  พญานาคมุจจลินท์ ขึ้นจากสระน�้าขนดและแผ่พังพาน

เพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝน เทวดามาฟังธรรม
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ภาพทวารบาลตรงช่องหน้าต่างเป็นภาพเทวดาถือพระขรรค์มีความงดงามได้สัดส่วน 

สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างเขียนในเมืองหลวง
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 ภาพด้านซ้ายมือพระประธานจะแบ่งภาพออกเป็น ๓ ส่วน คือบริเวณคอสองหรือ

ส่วนบนเหนือขอบหน้าต่างด้านในสดุเป็นเรือ่งพุทธประวติัเหตกุารณ์ต่อเนือ่งจากผนงัด้านขวา

คือตอน ประทับใต้ต้นไทรผจญลูกสาวพญามาร และภาพผนังใหญ่เล่าตอนเด็จดับขันธ์

ปรินพิพาน และงานถวายเพลงิพระศพ ถดัลงมาเป็นภาพปัจเจกพระพทุธเจ้าด้านล่างสดุเป็น

ภาพภกิษปุลงอสุภ  การจัดวางองค์ประกอบของภาพไม่ได้เรยีงลำาดบัความสำาคญัเหมอืนอดตี

ที่เคยทำามาภาพจะเขียนด้วยขนาดต่างกัน ในภาพด้านซ้ายนี้จะให้ความสำาคัญตอน 

พระพุทธเจ้าผจญลูกสาวพญามารเนื่องจากช่างเขียนวาดให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ

ภาพจิตรกรรมผนังด้านซ้ายของพระประธาน

ภาพจิตรกรรมด้านซ้ายมือของพระประธาน

 การดูภาพจะเรียงลำาดับตามเหตุการณ์พุทธประวัติดังนี้

ภาพ การดูภาพจิตรกรรมด้านซ้ายมือพระประธาน เรียงล�าดับเหตุการณ์จากพุทธประวัติ
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 ตอนที ่๗ พระพทุธเจ้าผจญลูกสาวพญามาร เป็นเหตกุารณ์ต่อเนือ่งกบัผนงัด้านขวา  

ทรงบำาเพญ็กรยิายนื เดนิ น่ัง เป็นเวลา ๗ สปัดาห์เพือ่แสดงความกตญัญตู่อต้นพระศรมีหาโพธิ์

และสถานทีต่่างๆ ภาพที ่๗ นีเ้ป็นเหตกุารณ์ในสปัดาห์ที ่๕ พระองค์ทรงประทบันัง่ใต้ต้นไทร 

จากนั้นมีธิดาของพญามารสวัสวดี คือนางตัณหา นางอรดี และนางราคามายั่วยวนด้วยวิธี

ต่างๆแต่พระพุทธองค์ทรงหนกัแน่นไม่หว่ันไหวและตรสัไล่นางทัง้สามหนไีป กศุโลบายธรรมะ

ในภาพน้ีอาจหมายถึงมนุษย์ถูกยั่วยวน ครอบงำาโดย ตัณหา ราคะ และความริษยา  

ความเกลียดแค้น (อรดี หมายถึงความริษยา) หากมนุษย์หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ ก็สามารถ

บรรลุธรรมได้ทุกคน

ภาพตอนที่ ๗ นางตัณหา นางราคา นางอรดี ธิดาพญามารยั่วยวนพระพุทธเจ้า
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ภาพตอนที่ ๘  ภาพพระพุทธเจ้าฉันกระยาหารมื้อสุดท้าย

 ตอนที ่๘ ฉนัพระกระยาหารมือ้สดุท้าย ณ ปาวานคร นายจนุทะ บตุรนายช่างเหลก็

ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาเพื่อถวายภัตตาหารท่ีบ้านตน เมื่อพระพุทธเจ้ามาถึง

และนั่งลงเรียบร้อยแล้ว ได้กล่าวกับนายจุนทะว่า  ท่านจงถวายสูกรมัททวะ ที่ท่านเตรียมไว้

แก่เรา และถวายของฉันอื่นๆให้แก่ภิกษุสงฆ์ หลังจากที่จุนทะถวายแล้ว พระพุทธเจ้าได้ 

กล่าวว่า  ท่านจงเอาสกูรมทัทวะทีเ่หลอืไปฝังในหลมุ จากน้ันพระพทุธเจ้าได้เกดิอาพาธอย่างรนุแรง 

ท้องร่วงถ่ายเป็นเลือด เจ็บปวดมากจนแทบจะปรินิพพาน แต่ท่านก็ยังคงมีสติสัมปชัญญะ 

อดทนต่อความรู้สึกปวด ไม่กระวนกระวาย

ภาพการช�าแหละสูกรมัททวะ อาจหมายถึง เนื้อสันของสุกรที่เจริญเติบโตอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ 

ซึ่งกล่าวกันว่า อ่อนนุ่ม และอุดมด้วยไขมัน ได้รับการจัดแจงปรุงรสอย่างดี
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ภาพ พระพุทธเจ้าทรงมีค�าสั่งให้น�าสูกรมัททวะที่เหลือไปฝังเสีย

ห้ามถวายภิกษุรูปอื่นเนื่องจากทรงทราบว่ามีพิษ

 ตอนที่ ๙ เดินทางไปเมืองกรุงกุสินารา และ ตอนที่ ๑๐ ทรงดับขันธปรินิพพาน 

ภายหลังจากเสวยอาหารของนายจุนทะแล้วพระพุทธเจ้าทรงอาพาธอย่างหนัก แต่ยังทรง

รับสั่งกับพระอานนท์ว่าจะไปกรุงกุสินารา ระหว่างเดินทางพระพุทธเจ้าเสด็จไปพักเหนื่อย 

ยังโคนต้นไม้ แล้วตรัสให้พระอานนท์ช่วยปูผ้าสังฆาฏิพับเป็น ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ประทับนั่ง 

จากนั้นจึงตรัสให้พระอานนท์นำาน้ำมาให้ดื่ม แต่พระอานนท์กราบทูลว่า เมื่อสักครู่มีเกวียน

จำานวนมากข้ามไป ทำาให้แม่น้ำซึง่มน้ีำน้อยและตืน้เขนิขุน่ และได้ขอทลูให้พระพทุธเจ้าเสดจ็

ไปยังแม่น้ำกกุธานที ซึ่งมีน้ำใสสะอาดจะได้เสวยและสรงนำ้า แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งพระ

อานนท์ถงึสามครัง้ พระอานนท์จงึได้ถอืบาตรไปตกันำา้ในแม่นำา้ดงักล่าว เมือ่ท่านพระอานนท์

เข้าไปใกล้ ก็พบว่านำ้าที่ขุ่นเพราะล้อเกวียนข้ามผ่านไปกลับใสสะอาด เป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง 

จากนั้นพระอานนท์จึงนำานำ้านั้นมาถวายพระพุทธเจ้า
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ภาพ ตอนที่ ๙ และตอนที่ ๑๐ พระพุทธเจ้า ระหว่างเดินทางไปเมืองกุสินารา 

ทรงใช้พระอานนท์ตักน�้าและทรงดับขันธปรินิพพาน

 ตอนที่ ๑๑ หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะ

เถระซึ่งอยู่ที่เมืองปาวา ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่เมืองกุสินาราเป็นเวลา

หลายวันแล้ว จึงตัง้ใจจะไปเฝ้าพร้อมด้วยพระภกิษสุงฆ์บรวิาร ๕๐๐ รปู ขณะทีก่ำาลงัเดนิทาง

ไปเมอืงกสุนิาราอยูน้ั่น ได้หยดุพกัหลบแสงแดดอยูใ่ต้ร่มไม้ข้างทาง ได้เหน็นกับวชนอกศาสนา

คนหนึ่งซึ่งมาจากเมืองกุสินารา ถือ “ดอกมณฑารพ” ที่ผูกติดกับกิ่งไม้ต่างร่ม เดินสวนทาง

มา พระมหากัสสปะซึ่งเวลานั้นยังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ก็นึก

สังหรณ์ใจ เพราะดอกมณฑารพเป็นดอกไม้ทิพย์ที่ไม่มีในโลกมนุษย์ และจะปรากฏเฉพาะ

ตอนทีม่สีิง่ใดส่ิงหนึง่เกดิข้ึนกับพระพุทธเจ้า เช่น ประสติู ตรัสรู ้ปรนิิพพาน วนัจาตรุงคสันนบิาต 

และวันที่ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นต้น ซึ่งเทพเทวดาจะบันดาลให้ดอก

มณฑารพตกลงมาจากเทวโลก พระมหากสัสปะจึงได้สอบถามข่าวคราวของพระพทุธองค์จาก

นักบวชนอกศาสนาผู้น้ัน ซึ่งได้รับคำาตอบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมา ๗ วัน

แล้ว และดอกมณฑารพน้ีกไ็ด้เกบ็มาจากบรเิวณทีพ่ระพทุธองค์เสดจ็ดบัขันธปรนิพิพานนัน่เอง 

เมื่อได้ยินดังนั้นพระมหากัสสปะจึงรีบเร่งนำาพระภิกษุสงฆ์ออกเดินทางไปยังเมืองกุสินารา
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 ตอนที ่๑๒ เมือ่พระพทุธเจ้าปรินพิพานท่านพระอนรุทุธะได้สัง่ให้พระอานนท์ เข้าไป

ในเมอืงกสิุนารา เพือ่แจ้งข่าวการปรนิพิพานแก่กษัตรย์ิมลัละ แห่งเมอืงกสุนิารา เมือ่ถงึรุง่เช้า

พระอานนท์จงึถอืบาตรและจีวรเข้าไปยงัเมอืงดังกล่าว ตามลำาพงั เมือ่บรรดากษตัรย์ิทรงทราบ

ความก็เสียพระทัยอย่างมาก และได้รับสั่งให้บริวารเตรียมผ้า เครื่องหอม และเครื่องดนตรี

ไปยังสถานที่ที่ทรงเสด็จปรินิพพาน

ภาพ ตอนที่ ๑๑ พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐รูป

พบนักบวชถือดอกมณฑารพจึงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน



31

ภาพ ตอนที่ ๑๒ ภาพพระอานนท์แจ้งข่าวการปรินิพพานแก่กษัตริย์มัลละ

ภาพ ตอนที่ ๑๓ ชาวเมืองได้อัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐาน

ณ มกุฎพันธนเจดีย์ กรุงกุสินารา

 ตอนที่ ๑๓ เหล่ากษัตริย์ก็ได้ทำาการสักการะสรีระพระพุทธองค์เป็นเวลา ๗ วัน

กษัตริย์มัลละ พร้อมทั้งชาวเมืองได้อัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐาน ณ มกุฎพันธนเจดีย์ 

กรุงกุสินารา
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 ตอนที่ ๑๔  ภาพการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ พระศพห่อด้วยผ้าใหม่เชิญลง

ประดิษฐานในหบีทองทีเ่ตม็ไปด้วยนำา้หอมแล้วปิดฝาครอบไว้แล้วเชญิขึน้จติกาธานทีท่ำาด้วย

ไม้หอมหลายชนิด พอได้เวลาเจ้าหน้าที่ได้จุดไฟขึ้นทั้ง ๔ ด้านแต่จุดเท่าไรไฟก็ไม่ติดเพราะ

เทพยดาต้องการให้รอพระมหากัสสปะซึ่งกำาลังเดินทางมายังไม่ถึงได้ถวายบังคมพระศพเสีย

ก่อน เมื่อพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารเดินทางมาถึงได้ถวายบังคมพระศพ

พระพทุธเจ้าแล้วจงึเกดิเพลงิทพิย์ขึน้ ส่วนภาพด้านบนขวามอืสดุ สนันษิฐานว่าเป็นภาพแบ่ง

พระบรมสารีริกธาตุ คือกษัตริย์ทั้ง ๗ เมืองยกทัพมาเพื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ   

โทณพราหมณ์จึงทำาหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วน

ภาพ ตอนที่ ๑๔  ซ้ายมือการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

และภาพบนขวาโทณพราหมณ์ท�าหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
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ภาพจิตรกรรมด้านนอกวิหาร
 แบ่งได้เป็น ๒ ฝั่งคือ ฝั่งด้านประตูทางเข้าและฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้า

 ฝั่งด้านประตูทางเข้า เป็นภาพพระมาลัยโปรดโลก แบ่งเป็นสองตอน ภาพด้านล่าง

เป็นตอนพระมาลัยโปรดสัตว์นรกเน้นโทนสีเหลือง สีนำ้าตาล ตัดเส้นดำา ด้านบนเป็นภาพ 

พระมาลัยอยู่บนสวรรค์ เป็นโทนสีฟ้า สีนำ้าเงิน บนพื้นดำา สีบางส่วนหลุดร่อนซีดจางไปแล้ว 

พระมาลยัตอนโปรดโลก เป็นพระธรรมเทศนาทีน่ยิมใช้เพือ่ให้บุคลทำาบุญอทิุศส่วนกุศลให้ผูท่ี้ตาย 

ไปแล้ว พระมาลัยได้ลงไปยงัเมอืงนรก ได้เหน็ความน่าเวทนาของสตัว์นรกด้วยประการต่างๆ 

เช่นมีมือเท่าใบลาน ถูกต้มในกระทะทองแดง ถูกแร้งกาจิก ฯลฯ มีความปรารถนาจะโปรด

สตัว์ทัง้หลายให้พ้นจากทุกข์ทรมาน ก่อนทีพ่ระมาลยัจะกลบัเมืองมนษุย์โลกนัน้ พระยายมราช

ได้ฝากพระมาลัยว่า ให้มนุษย์อย่าได้มีความประมาท แต่จงหมั่นรักษาศีลทำาบุญอย่าให้ขาด 

ให้ตั้งใจทำาแต่คุณงามความดี เพื่อที่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้า

 เมือ่พระมาลัยกลบัมาถงึบ้านเมอืงแล้ว จงึบอกให้ชาวบ้านได้รูว่้าญาตพิีน้่องทีอ่ยูใ่น

นรก ขอให้รักษาศลีธรรมอย่าให้บกพร่อง และทำาบญุอทุศิส่วนกศุลให้ด้วย เพือ่ทีจ่ะได้พ้นจาก

นรก เมื่อบรรดาญาติพี่น้องรู้ข่าวจากพระมาลัยเช่นนั้น ก็พากันตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำาสั่ง

สอนของพระพทุธเจ้า และต่างพากนัทำาบญุอทุศิส่วนกศุลไปให้สตัว์นรก ตามคำาบอกเล่าของ

พระมาลัย

 หลังจากกลับคืนสู่โลกมนุษย์แล้ว พระมาลัยได้รับดอกบัวจากชายยากจนผู้หนึ่ง  

ซ่ึงได้อธิษฐานในขณะถวายดอกบัวว่าขออานิสงส์ของทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ตนได้พ้นจาก 

ความยากจน จากน้ันพระมาลยัได้ขึน้ไปบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์แล้วได้นำาดอกบวัทีร่บัจากชาย

ยากจนผู้นั้นขึ้นไปบูชาพระสถูปจุฬามณี 

 เมื่อตอนที่อยู ่บนสวรรค์ พระมาลัยและพระอินทร์เจ้าแห่งสวรรค์ขั้นดาวดึงส ์

ได้สนทนากันในเรื่องการสร้างบุญกุศลเป็นอเนกประการ และในที่สุดพระมาลัยได้พบกับ 

พระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งจะลงมาตรัสรู้ในโลกนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป พระศรีอริยเมต

ไตรยได้ฝากคำาของท่านมาถึงชาวโลกมนุษย์ว่าให้สร้างบุญกุศล ทำาแต่คุณงามความดีไว้ก็จะ

ได้รับผลจากคำาสอนของท่านเมือ่ท่านมาสูโ่ลกนีใ้นอนาคต พระมาลยัเมือ่กลบัคนืสูโ่ลกมนุษย์แล้ว 

กไ็ด้นำาเรือ่งทีท่่านได้พบเหน็ในนรกและในสวรรค์ และรวมทัง้คำาสอนของพระศรอีรยิเมตไตรย

มาบอกกล่าวแก่ชาวโลก (พระมาลัยโปรดโลก. ๒๕๖๓.  ออนไลน์)
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ภาพจิตรกรรมด้านนอกพระวิหารตรงเหนือประตูทางเข้า

ภาพพระมาลัยโปรดสัตว์นรก
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ภาพพระมาลัยสนทนากับพระอินทร์บนสวรรค์

ภาพพระมาลัยท่องนรก ใต้ภาพ เขียนว่า ห้องนรกหกบาทไม่ขาดถ้วน 

ของพ่ออ่วนสร้างไว้ในพระศาสนา ขอพบพระเมตไตรในอนาคตตะกาละโน้นอย่าพ้นเอย
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จิตรกรรมด้านตรงข้ามประตูทางเข้า
 เป็นภาพขบวนชาวบ้านและพระภกิษุเดินทางไปนมสัการรอยพระพุทธบาท จงัหวดั

สระบุรี โทนสีเน้นสีเหลืองสีนำ้าตาล ภาพด้านบนเป็นภาพมณฑป และรอยพระพุทธบาท 

ภาพค่อนข้างเลอะเลือน ภาพนีส้ือ่ให้เหน็ถงึประเพณ ีความเช่ือความศรทัธาของบรรพบุรษุไทย 

ตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาสมยัพระเจ้าทรงธรรมทีค้่นพบรอยพระพทุธบาทเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๑๖๗  

ถึงสมัยปัจจุบัน ท่ีต้องมาบูชารอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สักคร้ังหนึ่งในชีวิต แม้จะ 

ไม่ปรากฏหลักฐานประวัติศาสตร์บันทึกการเดินทาง แต่พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาถือว่าเป็น

ภารกิจอย่างหนึ่งที่ต้องมาบูชาเมื่อถึงเทศกาลไหว้พระบาท ทั้งพระและฆราวาส ซึ่งส่วนมาก

มาจากจงัหวดัในภาคกลางเช่น ลพบรุ ีสงิห์บรุ ีอ่างทอง อยธุยา เป็นต้น จะแน่นบรเิวณพทุธบาท 

แม้ว่าการเดินทางมาจะลำาบาก เช่น พระสงฆ์ เมื่อออกพรรษารับกฐินแล้ว ก็ออกธุดงค์จาก

วัดที่จำาพรรษามายังพุทธบาท ให้ทันฤดูไหว้พระพุทธบาท ตั้งแต่ขึ้น ๘ คำ่า เดือน ๓ จนถึง 

แรม ๑ คำ่า และตั้งแต่ขึ้น ๘ คำ่า เดือน ๔ จนถึงแรม ๑ คำ่า

ภาพการเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
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วิเคราะห์รายละเอียดและสิ่งน่าสนใจในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
 ส่วนหลักของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดม่วง นอกจากจะเขียนภาพเรื่องราว

ของพทุธประวตัแิล้ว ช่างเขยีนยงัได้สอดแทรกภาพชวีติ เรือ่งราวร่วมสมยัไว้เป็นส่วนรองหรอื

ส่วนย่อยอกีด้วย ไม่ว่าจะเป็น วถิชีวีติ วฒันธรรม ความเชือ่ การแต่งกาย งานประเพณ ีอาคาร

บ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ที่ทันสมัย  ที่มีเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น จนถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆ

ซ่ึงอาจจะเป็นเกรด็ความรู ้ทีน่่าศกึษา อาจตัง้เป็นข้อสงัเกตได้ว่าช่างเขยีนต้องเคยเดนิทางไป

กรุงเทพมหานคร เคยพบเห็นความเจริญต่างๆ และได้นำามาถ่ายทอดไว้ในงานจิตรกรรม 

ฝาผนังที่วิหารแห่งนี้  ดังจะได้วิเคราะห์ให้เห็นภาพต่อไปนี้ 

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย

ภาพสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ในงานจิตรกรรม
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ซุ้มประตู

ภาพซุ้มประตูพระบรมมหาราชวัง และป้อมยามในงานจิตรกรรม

 ภาพอาคารสมัยใหม่ในงานจิตรกรรมเป็นอาคารสองชั้นด้านบนเป็นที่พักของ 

นางฝ่ายในซึง่เป็นรปูแบบนยิมในสมยัรชักาลที ่๔ ดงัเปรยีบเทยีบในภาพ อาคารหมูพ่ระประเทียบ 

ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังพระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นอาคาร 

ก่ออฐิถือปนู ๒ ชัน้ทีส่ร้างขึน้ในสมยัรชักาลที ่๔ ใช้เป็นทีพ่กัของข้าราชบรพิารฝ่ายในท่ีตามเสดจ็  

ภาพพระประเทียบอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้นที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔
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 วดัพระเชตุพนสร้างขึน้ก่อนกรุงรตันโกสนิทร์เดิมชือ่วดัโพธิ ์ได้รับการบูรณปฏิสงัขรณ์

ครั้งใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประต ู

มีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีน ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะท่ีเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น คาดว่า 

ช่างเขียนเคยเดินทางไปเห็นจึงนำามาเขียนเป็นพระราชวังของเมืองกุสินารา

โคมไฟสมัยใหม่และเครื่องแขวน

ภาพซุ้มประตูวัดพระเชตุพน และป้อมพระบรมมหาราชวัง

ภาพโคมไฟสมัยใหม่และเครื่องแขวนในงานพระศพ โต้ะวางเชิงเทียนแบบจีน
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 ในอดีตประเทศไทยยังใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่างในยามคำ่าคืน จวบจนถึง  

ปี พ.ศ. ๒๔๒๑ จมื่นไวยวรนาถ (เจิม แสงชูโต) เป็นอุปทูตไปทวีปยุโรปกับเจ้าพระยาภาสกร

วงศ์ (ราชทูต) เพื่อเจรจาความเมืองที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส รวมทัง้นำาพระราชสาส์น ไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัประเทศเยอรมน ีคณะราชทูตสยาม

ไปอังกฤษ เห็นความสว่างไสวของกรุงลอนดอนยามราตรี จึงเกิดความคิดว่าเมืองไทยน่าจะ

นำาไฟฟ้ามาใช้บ้าง แต่เมือ่นำาความขึน้กราบบงัคมทลู พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ ทัง้นี้

ยามนัน้เมอืงไทยยงัอยูใ่นยคุใช้ตะเกียง ใครจะคดิว่าแสงสว่างจะเดนิมาตามสายให้ความสว่าง

ได้ และคำาว่า “ไฟฟ้า” ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ก็คงหมายถึงไฟประหลาดที่มาจากฟ้านั่นเอง

 นายมาโยลาได้เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้ามา ๒ เคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ สาย และหลอด 

เจ้าหมื่นไวยฯจึงติดตั้งทดลองข้ึนที่ศาลากรมทหารหน้า ซึ่งก็คือศาลากระทรวงกลาโหม 

ในปัจจุบัน ก่อนท่ีจะวางสายเข้าไปทีพ่ระทีน่ัง่จักรมีหาปราสาททีก่ำาลงัจะมีงานใหญ่ และเดนิ

เครื่องจ่ายไฟในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๒๗ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงถือได้ว่ากรุงสยามมีไฟฟ้าครั้งแรกในวันนั้น สมเด็จ

พระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรแสงสว่างจากไฟฟ้าแล้ว ก็มีพระราชดำาริว่า ไฟฟ้านับว่า

เป็นสิง่ทีจ่ะเกดิประโยชน์อย่างมาก ซึง่จะสะดวกและประหยดัค่าใช้จ่ายกว่าการใช้นำา้มนัและ

แก๊สที่ใช้จุดโคมไฟในยามนั้น ไม่เพียงแต่ในพระบรมมหาราชวัง ราษฎรท่ัวไปก็ควรจะได้ใช้

ประโยชน์จากไฟฟ้าด้วย นอกจากจะพระราชทานเงินค่าเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าคืนให้เจ้าหมื่น

ไวยวรนาถแล้ว ยังทรงวางแผนจะให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อประชาชนต่อไป (โรม 

บุนนาค.  ๒๕๖๐.  ออนไลน์) ดังนั้นโคมไฟจึงน่าจะเกิดขึ้นหลังจากมีไฟฟ้าใช้แล้ว

ภาพเครื่องแขวนในงานจิตรกรรม ในงานบรมศพของรัชกาลที่ ๕
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 เครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นงานศิลป์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  จากนั้นจึงเริ่มถูกฟื้นฟู

อีกครั้งเมื่อเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ บุคคลสำาคัญในวงการช่างดอกไม้ในยุคนั้น คือเจ้าจอม

มารดาตานี ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธ 

ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ผูม้ฝีีมอืเชงิช่างดอกไม้ซึง่นอกจากจะถวายงานในด้านทีต่นถนดัแล้ว 

ท่านยงัได้ฝึกหดัและถ่ายทอดวชิาแก่พระธดิาและพระนดัดา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์

เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ให้เป็นช่างดอกไม้สืบวิชาต่อมาจนกระท่ังรัชสมัยพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าอยูห่วั ช่วงทีป่ระเทศของเรามกีารตดิต่อค้าขายกบัชาวต่างชาตมิากขึน้ 

เครือ่งแขวนดอกไม้สดเริม่มกีารปรบัรปูแบบ ให้เข้ากับสมยันยิมมากขึน้ เช่น แบบของโคมจนี

แบบโคมไฟแบบยุโรป เช่น พวงเเก้วได้ไอเดียมาจากการทำาเลียนเเบบโคมไฟระย้า  โคมเเก้ว

เจียระไน เป็นต้น เครื่องพวงดอกไม้แขวนจึงมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม เป็นด้วย

ราชสำานักอนัเน่ืองมาจากในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว งานประดษิฐ์ดอกไม้

สดได้รับความนยิมและเจรญิอย่างสงูสดุ เป็นพวงดอกไม้มลีกัษณะคล้ายพู ่คอื ตรงกลางป่อง 

หัวและเท้าเรียว ใช้แขวนห้องเพ่ือความสวยงาม และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้สด  

พู่กลิ่นมีหลายขนาดตั้งแต่ ๓-๗ ชั้น ในงานมงคลใช้พู่กลิ่นจำานวนชั้นเป็นเลขคี่ และใช้จำานวน

ชั้นเป็นเลขคู่สำาหรับงานศพ (เครื่องแขวนดอกไม้สด ๒๕๖๓.  ออนไลน์) จากงานจิตรกรรม

จะเห็นเครื่องแขวนที่ทำาเฉพาะเจ้านายชั้นสูงเท่านั้น

บอนไซไม้ดัด

ภาพไม้ดดั หรือบอนไซตกแต่งพระราชวงัในงานจติรกรรม ขวาภาพบอนไซในพระบรมมหาราชวัง
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 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระราชวัง และ

ตามบ้านเรือนต่าง ๆ มีทั้งไม้ใบ ไม้ดอก รวมทั้งไม้ดัด มีทั้งไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อยทำารั้ว ขึ้น

ซุม้ ให้ดอกผลและให้ร่มเงาดงัจะเหน็ได้จากเสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน ซึง่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ไว้หลายร้อยปีมาแล้ว ซ่ึงกล่าวถึงภาพ 

บ้านขุนช้างตอนขุนแผนขึ้นไปหานางวันทอง จะเห็นได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปลูก

พรรณไม้ในลกัษณะทีเ่ป็นไม้กระถาง ไม้ดัด และยกร่องทำาแปลง ไม้ดัดซ่ึงตดัแต่งรปูทรงต่างๆ 

 เป็นแม่แบบไม้ดัดไทยมาจนปัจจุบันนี้ สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก ทรงโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และให้ปลูก

ไม้ดัดไว้ในพระบรมมหาราชวัง ดังปรากฏ อยู่รอบสนามของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยจนทุก

วันนี้ นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้นมา ได้มีการ

จัดสวนไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระที่นั่ง พระอุโบสถ โดยจัดสวนในลักษณะประดิษฐ์และ

สวนแบบจินตนาการ มีภูเขา สระนำ้า รูปปั้นสลักเป็นรูปสัตว์ รูปตุ๊กตาจีน รูปปั้นในวรรณคดี 

ส่วนพรรณไม้จะเป็นไม้พุ่มทรงต่าง ๆ รวมทั้งไม้ดัด เช่น ข่อย มะขาม ตะโก เป็นต้น ในสมัย

รัชกาลที่ ๔ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างพระราชวังสราญรมย์ 

ซึ่งเป็นสวนสราญรมย์ในปัจจุบัน (การจัดสวน ๒๕๖๓. ออนไลน์) ในงานจิตรกรรมช่างเขียน

ได้เขียนภาพไม้ดัดไว้ในเมืองกุสินารา

ปราสาทงานศพ

ภาพขบวนแห่พระศพของพระพุทธเจ้าที่มีปราสาทและ

การแต่งกายแบบล้านนาในงานจิตรกรรม
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ภาพปราสาทงานศพแบบล้านนาและการแต่งกายแบบล้านนา

 ปราสาทงานศพจะนิยมใช้ในพิธีงานศพของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือเท่านั้น 

สนันษิฐานว่าน่าจะเป็นวฒันธรรมทีร่บัมาจากเมอืงเชยีงรุง้แห่งสบิสองปันนา ซึง่ถือว่าเป็นต้น

ตระกูลไทแต่ดั้งเดิม  รูปแบบของปราสาทงานศพมีด้วยกัน ๒ รูปแบบคือ ปราสาทที่ทำาด้วย

ไม้ ซึ่งเป็นวัสดุดั้งเดิมส่วนใหญ่ทำามาจากไม้ฉำาฉา เพราะมีนำ้าหนักเบาและเวลาเผาจะไหม้ไฟ

ได้ง่าย ส่วนอกีรูปแบบหนึง่จะเป็นววิฒันาการของปราสาท สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ โดย

จะนำาโต๊ะ เก้าอี้มาประดับในปราสาท เมื่อเวลาเผาศพแล้วก็จะนำาโต๊ะ เก้าอี้เหล่านั้นไปมอบ

ถวายให้กับวัดเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่อไปวัดในแถบภาคเหนือจะต่างจากวัดของ 

ภาคอืน่ ๆ  คอื ในวดัจะไม่มเีมรเุผาศพ เพราะการเผาศพจะไม่เผาทีว่ดั แต่จะนำาไปเผาท่ีสสุาน 

หรอื ป่าช้า คนล้านนาเรียก ป่าเหีย้ว นอกจากปราสาททีพ่บอยู่ในพธิกีรรมงานศพของคนธรรมดา 

แล้ว ยงัมีปราสาทอีกชนิดหนึง่ทีใ่ช้บรรจุศพของพระทีม่รณภาพ จะแตกต่างกนัในรายละเอยีด

และทำาขึ้นอย่างสวยงามมากกว่าของคนธรรมดา ส่วนใหญ่แล้วจะทำาข้ึนเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ 

ซึ่งตามตำานานเชื่อว่า นกหัสดีลิงค์เป็นนกในวรรณคดีไทยที่มีพละกำาลังมากเป็น ๕ เท่าของ

ช้าง และเป็นพาหนะของผู้มีบุญ ดังนั้นในพิธีงานศพของพระเถระเราจึงเห็นปราสาทบรรจุ

ศพทำาเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ การประดับประดา งานศพของพระดูจะหรูหรามากกว่าของคน

ทั่วไป โดยเฉพาะระดับเจ้าอาวาส หรือ พระที่มีอายุพรรษามาก ๆ หรือเป็นที่เคารพนับถือ

ของชาวบ้าน ก็จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น (จักรพงษ์ คำาบุญเรือง. ๒๕๖๒. ออนไลน์)
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การสวดพระอภิธรรมและตาลปัตรใบลาน

ภาพการสวดพระอภิธรรมและการใช้ตาลปัตรใบลาน

 ในอดีต ตาลปัตร ของเดมิเป็นพดัทีท่ำาจากใบตาลหรอืใบลาน สำาหรบัพดัตวัเองเวลา

ร้อนหรอืพดัไฟ ใช้กนัทัง้พระและคฤหสัถ์ ต่อมามกีารต่อด้ามให้ยาวขึน้และใช้บงัหน้าเวลาทำา

พิธีทางศาสนาของพระสงฆ์ เช่นในเวลาให้ศีลและให้พร แต่ปัจจุบันภายหลังจะใช้ผ้าสีต่างๆ 

หุ้มลวดหรือไม้ไผ่ซึ่งขึ้นรูปเป็นพัดก็อนุโลมเรียกว่าตาลปัตร (ตาลปัตร.  ๒๕๖๓.  ออนไลน์)

 การสวดอภิธรรมศพ  เพือ่เป็นการแสดงให้เห็นสจัธรรมของชีวติว่า โดยปรมัตถธรรม

แท้จริงแล้ว  ชีวิตประกอบด้วยธรรมชาติ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นรูป คือ ร่างกาย อันประกอบ

ด้วยธรรมชาติ ๔ อย่าง คือ ดิน  นำ้า ลม  ไฟ  หรือธาตุ ๔  กับส่วนที่เป็นนาม คือ จิต เจตสิก 

ประกอบด้วย ขันธ์ ๕ : เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   ช่างเขียนได้บันทึกการสวดพระ

อภิธรรมได้อย่างดี  การสวดพระอภิธรรมในงานศพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความจริงของ

ชีวิต ตามธรรมชาติหรือธรรมดาดังกล่าวนั้น เนื่องจากพระอภิธรรม โดยสรุป  กล่าวถึงหลัก

สำาคัญ ๔ ประการ คือ ๑. จิต  ๒. เจตสิก  ๓. รูป  และ  ๔. นิพพาน  ดังนั้น จึงนิยมนิมนต์

พระ  ๔  รูป  เท่าจำานวนหลักธรรมดังกล่าว  และพระจำานวน ๔  รูป  ก็ครบองค์สงฆ์พอดี 

(การสวดพระอภิธรรม.  ๒๕๖๓.  ออนไลน์)
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ภาพ หมูเป็นของเซ่นไหว้และอาหารในวัฒนธรรมคนจีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

หมูกับคนจีน

 ในอดีตคนไทยยังไม่นิยมเลี้ยงและรับทานหมูเป็นอาหาร วัฒนธรรมการเลี้ยงหมูมา

จากชาวจนีเน่ืองจาก ชาวจีนนยิมเลีย้งหมกัูนทกุบ้าน บ้านไหนไม่มหีมเูลีย้ง บ้านนัน้อาจถอืว่า

ยากจน จนแม้แต่เงินจะซื้อหมูสักตัวมาเลี้ยงก็ไม่มี คำาว่าบ้านในภาษาจีน จึงมีตัวอักษรจีนที่

หมายถึงหมูประกอบอยู่ด้วย อาจตีความได้ว่า ชาวจีนให้ความสำาคัญกับหมูมากถึงขนาดที่

ต้องเลีย้งไว้เอาในบ้าน ผิดกบัสตัว์เลีย้งอืน่ เช่น ม้า ววั แพะ ทีแ่ม้จะมมีลูค่าทางเศรษฐกจิและ

มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าหมู แต่สัตว์เลี้ยงพวกนี้ก็จะถูกเลี้ยงอยู่นอกบ้าน หมูจึงเป็น

โภคทรัพย์สำาคญัอนัดับแรกในบ้านของชาวจีน และกลายเป็นสญัลกัษณ์ของความมัง่ค่ังรำา่รวย 

(พชร ธนภัทรกุล. ๒๕๖๑. ออนไลน์) หมูสามารถนำามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง คนจีน

จึงนิยมนำาหมูมาไหว้เจ้าและรับทาน ดังนั้นในภาพจิตรกรรมจึงมีชายชาวจีนสองคนกำาลัง

ชำาแหละหมู แสดงให้เห็นวิถีชีวิตในอดีตเป็นอย่างดี

ภาพวิถีชีวิต พาหนะการเดินทางด้วยช้าง ม้า เกวียนเทียมควาย 
และการเดินเท้าในงานจิตรกรรม

การเดินทางและพาหนะ
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ภาพวิถีชีวิต การเดินทางด้วยเท้า ด้วยช้าง และเกวียน ในสมัยรัชกาลที่ ๕

 ในอดีตการเดินทางไกลเป็นเรื่องลำาบาก การเดินทางแบ่งเป็นสองประเภทคือ 

การเดนิทางทางนำา้เป็นทีน่ยิมเนือ่งจากคนในอดตีปลกูบ้านตดิแม่นำา้ ลำาคลองโดยใช้เรอืประเภท 

ต่างๆ และการเดินทางบนบก ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยใช้สัตว์เช่น ม้า ช้าง วัวควายเป็นต้น 

สำาหรับม้านั้นใช้สัญจรในระยะทางไม่ไกลมาก เน้นทางเรียบ แต่สำาหรับช้างนั้นมักใช้ในการ

งานท่ีต้องเดินทางไปในเส้นทางขรุขระ หรือเส้นทางระยะไกลนอกจากนั้นยังเดินทางด้วย

เกวียน เกวียนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เกวียนเทียมวัว และเกวียนเทียมควาย แต่ทั่วไป

มักเรียกกันว่า เกวียนวัว และเกวียนควาย เกวียนวัวมีขนาดเล็กกว่าเกวียนควาย ทำาให้มี 

ความคล่องตัว จึงเหมาะกับสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ดอนสูง ป่าดง มีหล่มโคลนน้อย เช่น 

ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ส่วนเกวียนควายเหมาะกับที่ราบลุ่ม มีหล่มโคลน

มากกว่า เช่น ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคใต้ (ย้อนรอยประวตัศิาสตร์

ยุคใหม่ในสยาม.  ๒๕๖๓.  ออนไลน์) นอกจากนั้นยังมีการเดินเท้า การค้างแรมระหว่างทาง 

พระภิกษุจะนอนในกลด ชาวบ้านจะมีอาวุธเช่นมีดและปืนเพื่อป้องกันสัตว์ร้าย ในภาพมีเสือ

บุกเข้าไปกัดชาวบ้าน แสดงให้เห็นว่าในอดีตยังมีเสือชุกชุ

ภาพการเดินทางและพักผ่อนระหว่างการเดินทาง ชาวบ้านสูบกัญชากินสาโท
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ภาพความเชื่อ การบนบานต่อศาลเทพารักษ์ศักดิ์สิทธิ์

มีปลัดขิกอาจหมายถึงการขอให้มีลูกชายหญิง

ภาพเสือบุกเข้ากินคนบนบ้าน

ภาพประเพณีการใช้ไม้ตะพดตีระฆังรอบพระมณฑป พระพุทธบาทในอดีต
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 คนทีม่านมสัการวดัพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุร ีมธีรรมเนยีมการเคาะระฆงัให้ก้อง

กังวานไปทั่วบริเวณรอบพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท เหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต 

หรือสัจจพันธ์คีรีตามตำานานความเชื่อในพระไตรปิฎก เพื่อส่งเสียงระฆังให้ดังสู่สรวงสวรรค์

ตามคต ิและน้อมบชูาส่ิงแทนองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทีต่่อมาทางวัดร่วมจดัเรยีงเสยีงระฆงั

ให้ตีดังลดหลั่นดังโน้ตดนตรีตามทำานองสรภัญญะ แต่ที่ไม่เปลี่ยนตลอดหลายสิบปีท่ีผ่านมา 

คือการนำาไม้ตะพดที่ชาวบ้านทำาจากไม้ไผ่รวกมาเคาะระฆัง

อดีตพุทธเจ้าในงานจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพประเพณีการใช้ไม้ตะพดตีระฆังรอบพระมณฑป พระพุทธบาทในปัจจุบัน
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ภาพอดีตพระพุทธเจ้าหรือปัจเจกพระพุทธเจ้าในวิหาร

 คติความเชื่อเรื่องอดีตพุทธเจ้าที่ปรากฏในงานจิตรกรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทย 

ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาในคัมภีร์พุทธเถรวาท  ภาพจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 

ได้อธบิายภาพพระพทุธเจ้าจำานวนมาก ไว้ว่า หมายถงึอดตีพทุธเจ้า สำาหรบัภาพอดตีพทุธเจ้า

ที่นิยมคือภาพพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัป ได้แก่ พระกุกสันโธ พระโกนาคม 

พระกัสสปะ พระสมณโคตมะ และพระศรีอาริยเมตไตรย์ ซ่ึงสอดคล้องกับคติความเช่ือ

พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในตำานาน  ในทางพุทธมหายานอาจมีจำานวนที่นับได้ ๓ พระองค์  

๖ พระองค์หรือ ๒๔ พระองค์ ส่วนจำานวนนอกจากนี้สื่อความได้ถึงพระพุทธเจ้าจำานวนมาก

และไม่อาจประมาณนับได้ที่อุบัติขึ้นมาแล้วในอดีตและจะอุบัติขึ้นในอนาคต ในวิหารวัดม่วง

จะปรากฏภาพอดีตพระพุทธเจ้าจำานวนมากในฝาผนังทั้งสามด้านและบนเพดาน
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 ภาพมารผจญทีพ่บในงานจิตรกรรมส่วนมากในประเทศไทย นอกจากจะมีพญายกัษ์

จอมมารสวสัวดแีละพลพรรคแล้ว ช่างเขยีนมกัจะวาดภาพชาวต่างชาต ิหลายเช้ือชาต ิหลาย

ภาษา ทั้งจีน แขก ฝรั่งแทรกไว้ในภาพด้วย สื่อให้เห็นว่าชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาต่างๆนั้น

เปรยีบดงัมารผจญ มกัจะเขยีนภาพให้ดูดุดันน่ากลวั ในภาพจติรกรรมในวหิารวดัม่วงจะเขียน

เป็นชายไว้หนวดเครา โพกผ้า มีผิวขาว กำาลังจมนำ้าอันหมายถึงมารที่พ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้า 

เนือ่งจากในอดตีชาวต่างชาตต่ิางภาษาทีต่่างศาสนาทีเ่ข้ามาเผยแพร่ศาสนาตัง้แต่สมยัสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนา 

จึงเปรียบเสมือนว่าคนต่างชาติเหล่านี้เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้า 

ชาวต่างชาติในงานจิตรกรรม

ภาพชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมหลังพระประธาน
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