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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมและความหมาย 
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ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย โดยเปรียบเทียบรูปแบบกับศิลปกรรมที่เกี่ยวของ นํามาเชื่อมโยงกับ
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This study has the objective to learn the artistic character and the meaning and the

arrangement of the pictures to tell a story and the artistic characters of the decorated pattern

carved on the carved wooden wall of the teaching hall in a monastery of Wat Kaeopaitoon by

comparing the character with the related art work and connecting them with the historical

information in order to ascertain the age of the creation and the objective in building the

teaching hall in a monastery and the relationship regarding the artistic character of the wood-

carved works and other kinds of art work.

From the study it was discovered that the teaching hall in a monastery of

Kaeopaitoon should have been built around the reign of King Phra Nangklaochaoyuhua King

Rama III to the reign of King Mongkut King Rama IV. The pictures tell story and the pattern on

the carved wooden wall were the work in the first period of the construction because the

pattern must be carved on a piece of wood first before assembling them together.

The carved pictures of various pattern on the carved wooden wall had the form of

tradition which might have had the inspiration from the mural painting in that time which had

the popularity on Chinese pattern and auspicious pictures according to Chinese principles

that they help increase the auspice to the place and people who come to make merits in the

temple. The pictures tell the story of Sudhanujataka which is one of the stories in Pannasa

jataka by starting the story from the southwest corner and goes to the left (counterclockwise)

around the hall. The choosing of this story to carve around the hall might be because there is

some part of the story that involve the construction of the preaching hall which might be

related to the objective in building this teaching hall and every story of Pannasa jataka has

intriguing content and incidents in Thai ancient story which is suitable for the understanding of

general people in order to create the moral principles. As for the study of the artistic

character, it is discovered that there is an imitation of the picture elements arrangement from

some scene in the Life of Buddha and Dasajati Jataka (The last ten lives of the Buddha) that

can be found in the traditional mural painting which reflects the relation of the craftsmanship

and also exchange the ideas and the artistic character of the group of craftsmen during that

period.
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problem)

หากกลาวถึงงานจําหลักไมในศิลปกรรมไทยนั้น สวนใหญมักจะนึกถึงลวดลายและ

ภาพแกะสลักตามประตู หรือหนาตางของอุโบสถและวิหาร กับสวนประดับประดา เชน ชอฟา 

ใบระกา หางหงส หนาบัน คันทวย และดาวเพดาน  เพราะเปนรูปแบบที่นิยมและพบเห็นไดทั่วไป

ในสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนา 

สวนศาลาการเปรียญที่สรางขึ้นจากเครื่องไมในลักษณะเดียวกับเรือนไทยนั้น 

สวนมากจะมีรูปแบบที่เรียบงาย ไมใครมีการประดับประดามากเทากับอุโบสถหรือวิหาร เพราะเปน

การสรางขึ้นเพื่อเนนประโยชนใชสอยในลักษณะอาคารอเนกประสงค กลาวคือเปนอาคารที่

พระภิกษุและฆราวาสใชทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน โดยศาลาการเปรียญจัดวามีความพิเศษ

กวาศาลาอ่ืน ๆ ตรงที่มีลักษณะและขนาดคอนขางใหญ ทั้งนี้เพราะตองตอบสนองตอกิจกรรม

ตางๆ ของผูมาใชที่มีลักษณะเปนกลุมใหญ 1 แตดวยรูปแบบที่เรียบงายนั้น ศาลาการเปรียญบาง

หลังก็มีการตกแตงสวนบนในลักษณะเดียวกับ พระอุโบสถ หรือวิหาร กลาวคือ มีการตกแตงดวย

ชอฟา ใบระกา และหางหงส ตางจากเรือนพักอาศัยของชนชั้นสามัญทั่วไป  ในสวนการตกแตงฝา

ผนังที่ทําดวยเครื่องไมนั้น ดานในอาจจะมีการตกแตงดวยภาพจิตรกรรม สวนดานนอกที่พบ

โดยทั่วไปมักพบเพียงการทําฝาผนังโดยใชวิธีเขาไมในลักษณะตาง ๆ ที่ทําใหไมฝาผนังไมเรียบ

จนเกินไป เชนการทําฝาปะกน ฝาสายบัว และฝาสําหรวด 2  เปนตน 

1 สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตร, 2537),185.
2 ฝาปะกน หมายถึงฝาเรือนที่มีลักษณะเปนแผงรูปสี่เหลี่ยม โดยใชกระดานแผน

เล็กๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผากรุในแนวต้ังอยูในชองระหวางโครงฝาซึ่งประกอบดวยตัวไมลูกต้ัง ต้ังเปน

แถวและตัวไมลูกปะกนหรือลูกนอนวางขวางอยูในชองระหวางไมลูกต้ังแตละตัวอยางสับหวางกัน

และมีลักษณะฝาเรือนอีกหลายแบบ เชน ฝาสายบัว, ฝาสําหรวด ดูรายละเอียดใน จุลทรรศน  

พยาฆรานนท, อภิธานศัพทเรือนไทยภาคกลาง (กรุงเทพฯ : อนุกรรมการมรดกของชาติใน

คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2539).
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นอกจากนั้นยังพบหลักฐานวาศาลาการเปรียญที่สรางขึ้นสมัยอยุธยา ไดแก ศาลาการ

เปรียญวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี  ที่ฝาปะกนบริเวณดานหนาของศาลายังคงเหลือ

รองรอยลวดลายซึ่งถูกทาสีทับไวในคราวบูรณะ โดยสันนิษฐานวาแตเดิมคงมีการตกแตงชองฝาปะ

กนของผนังทุกดานดวยลายรดน้ํา 3 ศาลาการเปรียญหลังนี้จึงนาจะเปนอาคารที่ตกแตงฝาปะกน

ดวยลวดลายลงรักปดทองทั้งหลัง  

สําหรับศาลาการเปรียญของวัดแกวไพฑูรยนั้น มีการตกแตงโดยจําหลักลวดลายลง

บนทุกสวนของฝาปะกนอยางงดงาม อีกทั้งลวดลายที่จําหลักลงไปนั้น มีทั้งสวนที่เปนลวดลาย

ประดับประเภทพันธุพฤกษา  สัตวหิมพานต  สัตวมงคลตาง ๆ  เปนตน และยังมีการสลักภาพเลา

เรื่องอยางตอเนื่องโดยรอบศาลาการเปรียญ  บางทานจึงต้ังขอสันนิษฐานวาศาลาการเปรียญวัด

แกวไพฑูรยหลังนี้ นาจะเปนตําหนักเดิม ดวยมีลักษณะอยางเรือนในตําหนักหมู มีชอฟา ใบระกา 

หางหงส รวมทั้งฝาปะกนที่มีการสลักลวดลายไวอยางงดงามนั้นนาจะเปนการสรางของเจานาย 4

ซึ่งขัดแยงกับขอมูลประวัติวัดแกวไพฑูรย ซึ่งทางวัดไดจารึกไววาศาลาการเปรียญไมหลังนี้ สราง

ขึ้นโดยพระอธิการบุญ (หลวงปูบุญ) อดีตเจาอาวาส  โดยจุดประสงคเพื่อเปนศาลาการเปรียญ

ต้ังแตแรก 5

หากพิจารณาในเรื่องของภาพสลักบนฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยนั้น

อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ภาพจําหลักไมบริเวณดานลางทั้งสองมุมของฝาปะกนแตละชอง ที่

เรียกวาลองตีนชาง 6  มีการสลักเปนภาพเลาเรื่องโดยรอบ และภาพจําหลักบนสวนอ่ืนๆของฝาปะ

กน จะเปนภาพสลักประเภทลวดลายประดับตาง ๆ 

ภาพเลาเรื่องบริเวณลองตีนชางของฝาปะกนนั้นมีจํานวน 44 ชอง (ปจจุบันสูญหายไป 

7 ชองภาพ) ซึ่งปจจุบันอยูในสภาพคอนขางชํารุด เพราะไมสึกกรอนและผุพังตามสภาพ โดยยังไม

มีผูทําการศึกษาภาพเลาเรื่องเหลานั้นอยางจริงจัง  ในประเด็นของการตีความภาพเลาเรื่องเหลานี้ 

3 สุรชัย  จงจิตงาม, “มีอะไรที่ฝาปะกน ศาลาการเปรียญ วัดใหญสุวรรณาราม,” เมือง

โบราณ 29, 1 (มกราคม – มีนาคม 2546) :108 – 110.
4 แนงนอย  ปญจพรรค และสมชาย  ณ นครพนม, ศิลปะไมแกะสลัก  สุโขทัย,

อยุธยา, รัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย, 2535), 36.
5 วัดแกวไพฑูรย, ประวัติวัดแกวไพฑูรย (บางประทุนใน), พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2521), 9, 12 – 13.
6  จุลทรรศน  พยาฆรานนท, อภิธานศัพทเรือนไทยภาคกลาง, 53.
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มีเพียงการกลาวอางถึงวาเปนภาพชาดก 7 สวนตามขอมูลจากประวัติวัดใหขอมูลวา ภาพดังกลาว

สลักขึ้นตามชาดกเรื่องพระวิสัชชนู 8  ในที่นี้หากพิจารณาจากเคาโครงเรื่องแลวนาจะตรงกับเรื่อง

สุธนุชาดก ในปญญาสชาดก 9 เนื้อเรื่องของสุธนุชาดกมีการแปลจากตนฉบับหลายฉบับ ซึ่งแตละ

ฉบับ นั้นคอนขางจะแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยและมีการเรียงลําดับเรื่องที่แตกตางกัน

เล็กนอย 10 ดังนั้นการศึกษาเนื้อเรื่องของสุธนุชาดกแตละฉบับอยางละเอียดจะชวยเชื่อมโยงไปกับ

การลําดับภาพกอนหลัง และทําใหรูวาภาพเลาเรื่องเริ่มที่ตําแหนงใด และสิ้นสุดที่ตําแหนงใด

เนื้อเรื่องของสุธนุชาดกตามที่ปรากฏในปญญาสชาดกนั้นเริ่มเรื่องดวยการกลาวถึง

บทบาทของพระอินทรในฐานะที่เปนผูทรงเลือก และเชิญผูที่เหมาะสมเพื่อมาปฏิสนธิเปนพระ

โพธิสัตว 11 โดยเมื่อดําเนินเรื่องถึงสวนกลางของเรื่อง มีเนื้อหาที่กลาวถึงการสรางบุญกุศลโดยการ

สรางศาลาโรงทานของพระนางจิรประภา จนทําใหไดกลับมาพบกับพระสุธนุ ซึ่งพลัดพรากกันไป

อีกครั้ง  ดังนั้น หากพิจารณาในสวนของเนื้อหาที่สอดแทรกในเรื่องสุธนุชาดกอยางละเอียด ก็นาจะ

ชวยตอบคําถามในประเด็นการเลือกเรื่องดังกลาวมาสลักไวได

สวนภาพลวดลายประดับตางๆ ที่ปรากฏบนฝาปะกนของศาลาการเปรียญวัดแกว

ไพฑูรยนั้น มีความหลากหลาย สามารถจัดหมวดหมูภาพเพื่อทําการศึกษาได เชน ภาพทิวทัศน

ลวดลายพันธุพฤกษา  ลวดลายกระบวนจีน  ภาพสัตวหิมพานต  ภาพจากเรื่องปรัมปรา เชน ภาพ

7 ประยูร  อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], แบบแผนบานเรือนในสยาม : เรือนไทย 

เรือนปนหยา เรือนมะนิลา เรือนขนมปงขิง (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2535), 82.
8 วัดแกวไพฑูรย, ประวัติวัดแกวไพฑูรย (บางประทุนใน), 7.
9 อรุณศักด์ิ  ก่ิงมณี, วัดงาม อารามเกา (กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, 2548), 70.

และดูรายละเอียดเรื่องสุธนุชาดก ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ผูรวบรวม, ปญญาส

ชาดก ฉบับหอสมุดแหงชาติ (กรุงเทพฯ : ศิลปบรรณาคาร, 2499), 76 - 148.
10 สุธนุชาดก มีการแปลมาจากตนฉบับหลายฉบับ และยังมีการนํามาประพันธเปนคํา

ฉันท  คํากลอน และบทละครอีกดวย ดูรายละเอียดใน นิยะดา  สาริกภูติ. “ปญญาสชาดก :

ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรมรอยกรองของไทย,” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, ภาควิชาภาษาไทย, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524). และ นิยะดา  

เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมีตอวรรณกรรมรอยกรองของไทย

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแมคําผาง, 2538), 169, 206, 226.
11 นัยนา  โปรงธุระ, บทบาทของพระอินทรในปญญาสชาดก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

อรุณการพิมพ, 2544), 76.
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เมขลากับรามสูร  รวมทั้งภาพสัญลักษณ ตาง ๆ เชน กระตายและนกยูง เปนตน  ภาพเหลานี้หาก

มีการศึกษาถึงรูปแบบทางดานศิลปกรรมจะสามารถเชื่อมโยงกับศิลปกรรมประเภทเดียวกันและ

รูปแบบศิลปกรรมที่เก่ียวของได เชน ลวดลายบางลาย สามารถนําไปเปรียบเทียบกับลวดลายที่

ปรากฏบนฝาปะกนของหอไตรวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  รวมทั้งลวดลายจําหลักไมตามบาน

ประตูและหนาตางรวมทั้งตูพระธรรม  และยังสามารถนําไปเปรียบเทียบกับลวดลายที่ปรากฏใน

งานประติมากรรมดานอ่ืน ๆ เชนงานปูนปน และงานสลักหิน รวมทั้งงานดานจิตรกรรมอีกดวย ซึ่ง

การศึกษาเรื่องรูปแบบของลวดลายนาจะชวยเชื่อมโยงในประเด็นการกําหนดอายุของศาลา

การเปรียญไดไมมากก็นอย  

ทั้งนี้ประเด็น ในเรื่องอายุสมัยการกอสรางศาลาการเปรียญหลังนี้ หากเชื่อตามประวัติ

วัดวาสรางขึ้นในสมัยพระอธิการบุญ เปนเจาอาวาสนั้น นาจะอยูในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 12  ซึ่งเปนประเด็นที่

จะตองตรวจสอบหลักฐานทางดานประวัติศาสตร และนํามาเชื่อมโยงกับผลการศึกษาดานรูปแบบ

ศิลปกรรมตอไป

อีกประเด็นที่นาสนใจและยังไมมีการศึกษาก็คือ การจัดเรียงตําแหนงภาพตางๆ บน

ฝาปะกน  วาชางมีแนวคิดอยางไรในการจัดวางภาพ โดยเมื่อมีการมองแบบภาพรวมทั้งฝาปะกน

แลวอาจจะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของภาพสลักรูปตาง ๆ ในลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ 

สวนมุมดานบนของฝาปะกน ที่เรียกวา ชองกระจก 13 มักเปนภาพที่สื่อถึงทองฟา เชน ภาพเมขลา

กับรามสูร และภาพกระตายกับนกยูง เปนตน รวมทั้งยังมีภาพของมงคลตาง ๆ ตามคติของไทย

และจีนดวย สวนกลางและลางของฝาปะกนมักจะเปนภาพสัตวหิมพานตและลวดลายพันธุ

พฤกษา เปนตน

การจําหลักลวดลายตาง ๆ บนฝาปะกนนั้น ถือเปนงานสมัยแรกสราง  เนื่องจากกอนที่

จะสรางศาลาการเปรียญนั้น จําเปนตองจําหลักลวดลายลงบนแผนไมฝาปะกนแตละชิ้นสวน

กอนที่จะปรุงเรือน ดังนั้นการศึกษารูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏบนฝาปะกนจึงนาจะสามารถนําไป

ชวยกําหนดอายุการสราง และวัตถุประสงคในการสรางศาลาการเปรียญหลังนี้ได  โดยสามารถนํา

ขอมูลไปเชื่อมโยงเปรียบเทียบทางดานรูปแบบและเทคนิควิธีการสรางกับศิลปกรรมประเภท

12 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. พระราชหัตถเลขาและประกาศตาง ๆ ในรัชกาลที่ 4 ม.

ร 4/1  เรื่องรับสั่งใหสมีมี  สมีบุญ  อายเซง  หากินดวยการหลอกลวงซึ่งถูกเนรเทศไปอยูสงขลาให

ออกจากสงขลา คราวเจานายเสด็จประพาสสงขลา (จ.ศ. 1223 – 1242 (ร.ศ. 80 – 99).
13 จุลทรรศน  พยาฆรานนท, อภิธานศัพทเรือนไทยภาคกลาง, 27.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

เดียวกัน คืองานจําหลักไม และศิลปกรรมประเภทอ่ืนที่เก่ียวของ ไดแก งานจิตรกรรม  งาน

ประติมากรรมประเภทปูนปน  และงานสลักหินได

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective)

1. เพื่อศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมและความหมาย รวมทั้งการเรียงลําดับภาพเลา

เรื่องที่ปรากฏบนฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย 

2. เพื่อศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมของลวดลายประดับที่สลักบนฝาปะกนศาลาการ

เปรียญวัดแกวไพฑูรย และเปรียบเทียบรูปแบบกับศิลปกรรมที่เก่ียวของ

3. เพื่อทราบถึงวัตถุประสงคต้ังแตครั้งแรกสรางอาคาร วาสรางขึ้นเพื่อเปนตําหนัก

ของเจานาย หรือสรางขึ้นเพื่อใชเปนศาลาการเปรียญ

4. เพื่อศึกษารูปแบบทางศิลปกรรม และนํามาเชื่อมโยงกับขอมูลทางดาน

ประวัติศาสตรที่คลุมเครือในเรื่องประวัติและอายุสมัยในการสรางศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

5. เพื่อศึกษาถึงความเก่ียวของทางดานรูปแบบศิลปกรรมของงานจําหลักไม กับงาน

ศิลปกรรมประเภทอ่ืน ๆ

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)

1. การตีความภาพเลาเรื่องที่จําหลักบนฝาปะกนของศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

นาจะตรงกับเรื่องสุธนุชาดก ซึ่งเปนชาดกลําดับที่ 3 ตามปญญาสชาดก

2. การพิจารณาถึงเนื้อเรื่องและความหมายของภาพเลาเรื่อง เรื่องสุธนุชาดกที่ปรากฏ

บนฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยจะชวยตอบประเด็นปญหาเรื่องวัตถุประสงคในการ

สรางศาลาการเปรยีญหลังนี้ได โดยมีแนวโนมจะเก่ียวของกับเรื่องราวทางศาสนามากกวา

3. การศึกษารูปแบบของงานจําหลักไมนาจะมีความเก่ียวของกับงานศิลปกรรมดาน

อ่ืนๆ โดยสามารถนําไปเปรียบเทียบกับงานดานจิตรกรรมได เนื่องจากกอนจะลงมือสลักไมยอม

ตองรางภาพกอน

4.การพิจารณาในภาพรวมของตําแหนงภาพสลักตางๆ บนฝาปะกน ชวยใหทราบถึง

คติและการใหความสําคัญ รวมทั้งลําดับชั้นตาง ๆ ของภาพสลัก ที่แฝงอยูวาชางมีการจัดลําดับ

และประเภทของภาพ
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5. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางดานศิลปกรรมของภาพจําหลักไมบนฝาปะกน

ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย กับรูปแบบศิลปกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและมีความสัมพันธกัน โดย

เฉพาะที่มีหลักฐานการกําหนดอายุสมัยการสรางที่แนชัด จะชวยสนับสนุนการกําหนดอายุ เพื่อ

นําไปตรวจสอบกับขอมูลทางประวัติศาสตร ทําใหไดขอมูลมีความนาเชื่อถือย่ิงขึ้น

ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study)

1. การศึกษาดานสถาปตยกรรม คือรูปแบบของศาลาการเปรียญ จะทําการศึกษา

เปรียบเทียบกับรูปแบบงานสถาปตยกรรมประเภทเดียวกัน คือศาลาการเปรียญ ซึ่งมีหลักฐานการ

สรางมาต้ังแตสมัยอยุธยา รวมทั้งเปรียบเทียบกับรูปแบบของเรือนไทยแบบภาคกลาง เนื่องจากมี

ลักษณะโครงสรางที่ใกลเคียงกัน

2. การศึกษารูปแบบของภาพจําหลักไมบนฝาปะกนวัดแกวไพฑูรย ในประเด็นของ

ภาพเลาเรื่อง จะศึกษาตีความจากเนื้อเรื่องสุธนุชาดก ที่ปรากฏในปญญาสชาดก และที่มีการ

นํามาดัดแปลงเปนบทรอยกรอง และบทละคร ประกอบกัน

3. การศึกษารูปแบบของภาพจําหลักไมบนฝาปะกนวัดแกวไพฑูรย ในประเด็น

ลวดลายประดับ จะทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับงานศิลปกรรมประเภทเดียวกันคือ งาน

จําหลักไม และเปรียบเทียบกับงานศิลปกรรมดานอ่ืน ๆ ดวย ไดแก งานดานจิตรกรรม และ

ประติมากรรมบางประเภท เชน งานสลักหิน และงานปูนปน 

ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study)

1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตน และเอกสารชั้นรองเก่ียวกับประวัติการสรางและ

ซอมแซมวัด รวมทั้งศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยในสมัยตาง ๆ  รวมทั้งขอมูลวรรณกรรมที่จะ

นํามาตีความภาพเลาเรื่องชาดก

2. ถายภาพ  คัดลอกภาพ  ทําแผนผัง และเก็บขอมูลจากการสํารวจรูปแบบศิลปกรรม

บนฝาปะกนวัดแกวไพฑูรย และรูปแบบศิลปกรรมอ่ืน ๆ เชน รูปแบบสถาปตยกรรม รวมทั้งการ

ตกแตงภายในดวยภาพจิตรกรรม

3. จัดหมวดหมูของขอมูลทั้งที่ไดจากเอกสารและการสํารวจ

4. ดําเนินการวิจัย โดยศึกษาในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดไว โดยการนําขอมูลทางดาน

ศิลปกรรมเปนตัวต้ังในการตรวจสอบขอมูลทางดานหลักฐานทางประวัติศาสตรที่คอนขาง

คลุมเครือ ในสวนการตีความภาพใชขอมูลดานวรรณกรรม ตรวจสอบใหภาพและเนื้อเรื่องตรงกัน 

หรืออยางนอยมีความใกลเคียงกัน
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5. วิเคราะหผลที่ไดจากรูปแบบศิลปกรรมโดยการศึกษาเปรียบเทียบทางดานรูปแบบ

เพื่อเชื่อมโยงกับขอมูลดานเอกสาร มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ังไว

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ทําใหเขาใจความหมาย รวมทั้งการเรียงลําดับภาพเลาเรื่องที่ปรากฏบนฝาปะกน

ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย 

2. สามารถกําหนดอายุการสรางศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

3. ทําใหทราบถึงวัตถุประสงคในการสรางศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

4. สามารถนํารูปแบบศิลปกรรมที่ศึกษามาเชื่อมโยงกับขอมูลทางดานประวัติศาสตร

ที่คลุมเครือในเรื่องประวัติและอายุสมัยในการสรางศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

6. สามารถเชื่อมโยงความเก่ียวของทางดานรูปแบบศิลปกรรมของงานจําหลักไม กับ

งานศิลปกรรมประเภทอ่ืน ๆ
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������2
��	
����������
�����������������	
���������

���������	
���������

��������	
�������������������������������� �����!��"��#�$�������%&�������������
%���������������������'(!����%�&�)��*��������������� �%&������������%�"������������
����������$���#�#�������������+�������,($����������%&����������������#�����%&��+���-��
"(�����-�!���������������!#�$����#��������������������� ���&����������!#�$�������%&�����
��������������������������1

��������	
�����$���.������/0���'(!��������1�&��2�����-�����+����,($� �+�� ���&�
 %���.�3��+�����"���&��2���������4�&�������!�&���&������+����/2���������"�+����,($� �-���
��#�5�+�����#��#����������""���.������!�����&��#�$��#�+����6�������!��"���%��3��	� ��+��
����'(!���������4�&����6�7� ���� 2

�&��2����!%���,������-�����!������������	
�����$�����"���� �+����!	���6������8�
(�&����9��8)3���.��"������+�����$�+����/2�����%���� �-���+��	�����+���:"	����!���&��
�"�����������-��&��!�3 *(�+��	�����+���:"	��"����&���"�����������-��&��!�4����.�-�����!�����
+������%���+��+��+;�%�8�&��&�����!��&����"�*(��<""��������������"�������%��!���'(!�#��
�����#�����&�����������+��������	�!���.����+�=� �����5���������&�4�&��������8��� 4

1 ��������	
���, ���������	
����������(��������� �), 	��	�%��$���!�2 (������	>�:
5��	��	���%����+��%���������3���4(�, 2521),12 – 13.

2 ����"�������������&�-�0��[�.=�����$;�], �������! �����"� (������	>�:�5��
	��	��)?@�����/�, 2514),183.

3 ��������	
���, ���������	
����������(��������� �), 3.
4 ���!���������, 6 – 7.
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	���6������8��(�&����9��8) *����.�	����"���"�����!��%������ �������-���%��
�&��+4�+#��� �+����$�%������-�-�3��4���6�������"�*(����+����*+������%��
�+��+��,��� �8��&������,($�7� ��������%��$�#���� �+��	�����+���:"	��"����&��
�"�����������-��&��! 4 A����"��	�����	�����4�� �#����!�&���*(����!����� %���������,��+����=
����"��"��-���%������

“%��$���*(�������7�����%������!������,��,��+����=���#�	�����-7����� �������&��7����,��
��	��"����5&��"��"��-�����#�	����;����7�������3����$�����+��,��� ��5���>� ��#��&����-;������
%���"��������� %�� ��,���,����������B��#����*(�#������&��,������� ���������,��������&����
������-���#�+���!������+���=����"������������7�����12�%!;��(	.4. 2402) �#�#����-����$� ��&�	��
��8���+���&��+���+�!����

�&��5�����&��5������������ �������4	��5%�8�=7���#���-�%=�C9����<++��6��������-
+��6�����1 �"���6�����������������1���.�3�� ���$;���#�����,��������&��� �������4����������
+�,&�” 5

"�����$�%�����!�����0 �	�4�������$�����"��+���#���!�&��� �	�4�����*(�
��������4	���6��������������������������+�,&��&������3��+����/2��������"���.��	����
"�������!	���6������8���.�3����%����������+4�+#����&������-�-�4���6���%��	���*�����
,($����!��B�"�+����+����������������!+�����#������""��;�������! �8�������������$���-��&
��!�4�"(������+�!� ������6��������+���!��!� 6

�#����&��2����!����-�!������������4	���6������8����������������������+�,&�
��$�����"����!�,���������!�� ���-+;�����&�	���"���3�������%����&��"����$����&��2�����!����
	����-��#*�&,��&������4#����B� ���-��&��!�4�����!�����+�!� ��+������+����8������'���������
�������&��&��'(!�*�������4�����+�,&� �����"��+�,&��%����"�����+�:"���	�+
+�,&��".4. 1223 (�.4. 80 , 	.4. 2404) �� "%�������

5��"��	�����	�����4�, �����#�����	����������$�%��������#�������4
(������	>�:�5��	��	�%���+7�, 2521), 215.

6 ���������	
���, ���������	
����������(��������� �), 10 – 11.
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.......�6������8�������������1 �������+���1 %�+��%���$�����#� ��%����	��#���*(����5�/�
#�����=
�#���������������	���"���3���������	�����	���"���3������������.�����+���%��$�"�
�&����� �������	>���$� ����:����"� ��%���$����*��4�+��#�� "#����:��:����4�+���&&��6�,��%�+��
%��'(!�%���$����"���%��&#����+	��$��������!�,������	�����	���"���3��������"����� ���;�����
�+��+���"(� �������4����������+�,&�.....

.....%��$����!�����������D�������4���������&��'(!�&��������4C<@����&#����#��;�������"�
�������+�,&�� ��������#�������,���&�+����	��5%�7���#�*��+����8�6������������������&����-��
 �����+�"�������+�,&�...7

 �+�����$��.����!����!#���	�"��=����&��2����������#���� ��$���$�����:�� ����!��
���+��������+����4�&��������8�&����$ ����-�!�#�������#�������+����,($� �+��	���6����
��8���.��"������+��$�����"���� �-�����-+��	�����+���:"�	����!���&���"���������*(���-+��
	�����+���:"	��"����&���"���������8��'(!���.������:���!"�#���#��"+���&��2���������
�����#�4�+#����&��;����-�!��5����3&���4(�/�����������4�&�����

�&��"����!	���6������8����*�������4������������+�,&��&����$����������������
"(����-�!���&�!�����.����	
����������5�������	����-�����+��%��+�������!������! �20
���7�	��6��2472��,#��+��%��+���������20���#�����40���#� 9

 �+��#���������������=��1�+��,�=���&����+������%���+��+��#����B� �������
���!�����-��� ��D	.4. 2475�	���&�!��6����5���"������+ �,=���$�����+������5�+*,($� ���
���������4#�������,����� 10�'(!�7��&��*���$;�����������%����+����"(�+������5�+*�&��
 ���,($�����&����(!��������"��<""�����:�������=��1�+��,�=����+�����+��+��#���B��	�!��#��
����+��

7 ��"������#�����-�#�. 	����-��#*�&,��&������4#����B� ���-��&��!�4
�. � 4/1�����!�����+�!� ��+������+����8������'����������������&��&��'(!�*�������4�����+�,&�
 �����"��+�,&��%����"�����+�:"���	�++�,&��".4. 1223 (�.4. 80).

8 ��������	
���, ���������	
����������(��������� �), 3, 11.
9 ������4�+��, ���������	������#"�&�'������(!�2 (������	>�: 5��	��	����

4�+��,2526), 33.
10 ��������	
���, ���������	
����������(��������� �),15.
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)�)��*"���	
��������"��	%����("%�������%+�,��-�� ���	
���������$	�%���*�

)�)��*"���	

�3�3�������=,����������	
�����$���������������,#	��6���+��&��,#+��E���+
��������-����+��� �8��&��������1�+�E�"�#�$�������������4#����#�,�������+�����%���+��+��
��!+;�%�8�-���	����5�+*�"�#�$�������������4#������� ������������ �������"����+��%&�����
�������'(!���.��+�����%����%� �7��&��"����!�����#��*�����-��"(���������������&�!�
����,������������'����-��14���.��+������&����������4������&���4#����������;��	���$�
�,#,���������-���"�������$�������4#�����������%��$;��&:��B�%�!��,#,�������������������/0�
������� (�3�3����!�1)

�3�3����!��1 ��������	
����&����%��+�!����+���� ��<""����
��!�� : �&�����-����������5���=+*���&�+��+���4�+;����5���=%�������4�&����,
“��������������,($�������5���=+*�����������	
���”, 2546. (���+;����)
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%����("%�������%+�,���

"�$�%.�(/����	�!)
��5�+*�&���������<""���� -���.�����������/2��	��	��6������.���%�������2*������

5%��+����3�������$;������3���"(���,���%���,�������(7�	��!�1)
&��/=���%��%���,�������������5%���&��%���������,�!��%����;�"�������&��%����

"�!����������'���-�$��������������$��������-�%���!�!������"��#����%��%���,���+�$��"(����
#�����%�����������������������.����#�����,���2�-����(7�	��!�2) 3����"����.�-�������#����
����&��2�-����-��������������#��&�����#�����.������F�%����;�"�����������&�#���&���+���
�����&��,����%������(� +���CG��	����;�"������5�#����#�������,��#����%���������
�������	�����.�&����A&�� �����&����&�������������

7�	��!�1 7�	*��������5�+*�(�&������) ��������	
������<""������.�������*����&�!���&�+7�	
5�+����-�%��D���5�����

��!��� : ��������	
���, ���������	
����������(��������� �), 	��	�%��$���!�2 (������	>� : 5��
	��	���%����+��%���������3���4(�, 2521), %.
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7�	��!�2 ���������,����5�+*�(�&������) ��������	
��� �<""����������"��-������#�
�A	�����������2�-���

7� ������/2��	��	��6������6�����+��6����.���%�'(!����%�����	����5�+*�&��
��$���#��������&�	��	��6���,���#����B������.�";��������������=C�3���A�������������
����1������,������,��7�	"�#��������������#��#�� �B� (7�	��!�3)
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7�	��!�3 7� ���5�+*�(�&������) �<""������.�����������/2��	��	��6����'(!���.�
	��	��6�����!+����,($� ����

��5�+*�&��������$ ������������#�������+������!���-���"��������4�&������
+����/2���������"�+����,($� �+����#�5�+�����#��#��������������������������#��	���
��%���������&��#��������"+����#��%#����� �+����6��11

 ��D�	.4. 2475�	���&�!��6����5���"������+,=���$�����+����	����5�+*�&�� ���
,($��������#�������,�����12������5�+*�&��������$�'(!��&:��&�%���%�����+�������7��/�+�E���!
"��;�+��E����� ��5�+*�&��������$"(����+7�	��.������������'����'�%��$� �8��#�$��#��D�	.4.
2521��&���+�:" ��D�	.4. 2525��5������&�!�������,��5%��+�����&��%��+����-�%��D���
�	�!����.��&��%�&��#���	�!������5������%�����	�!��	�!�	�$���! -�+�,��#����%�� �����,($��
���'����'�%��$���$�����������������&���&�!���&���������%���,������

11 ���������&�-�0��[�.=�����$;�], �������! �����"�, 183.
12 ��������	
���, ���������	
����������(��������� �),15.
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�'	�������,�0�"�
#�$���������=+����&��,��	�$���!,�������������	����5�+*�&��������&�4�&����

����8�������.��"��� ���������!���������"�������%��!��� (7�	��!�4 - 5)

7�	��!�4 7�	*�������"�������%��!�����������	
��������������=�
��!���: �����	
���, ���, ���������	
����������(��������� �), 	��	�%��$���!�2
(������	>�: 5��	��	���%����+��%���������3���4(�, 2521), %.

#�������#������&��������"�����%���$+����,($� �+��	���6������8��(�&����9��8) ��.�
�"������+��	�!���.����+�=� �����5������,����������!�����#����!+�����"�����$�������.�#��5	6�H�
'(!������,�������%����4��&�#�&���!��!������"(�%��+�����"��� �8�,($��	�!��������	��%�=
����� 13������"�����%���$���"����;��	�����&��������#�#�����;��	��������-;��������5���������!
"��1�+��,�=��������"(������$������&���#��	����%��"����'(!���������+*��<#�����%��

13 ����!���������, 7.
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7�	��!�5���"�������%��!�����������	
��� ��<""�����'(!�3���������=����&��

+���2�����#�$������2�������&�!����.�2�������!���������%���,���+���#������2��
+�����3�2����-��2��+������$��.�2��+�!��&�!����������20�5�#&����$��3�2���#�������������E���
'(!��;���.�����&�������&��'�������4�-�$��+�����������	�!������������6�#� 2��&���+��'(!���.�2��
�����&�!���$���������"���%���+�������=�1.50���#���#��<""���������*�	�$������=����"���
 ��+��,($��"(��F��+���2����$�����+�����

+��������6�#�����.������E��+�!��&�!�����������20�+��	��6����+���2����#�&�#��,:�
,������#��#���������<I���$��20�����+�����,�������E����&�!�������������������<I���!
�����������%��+�$�������

+������#��"�������E��+�!��&�!����������20���.���&&����������-����������#��
�������<I���.����������'�������7�-�$��(���%&����*�) �&������+����&������%�!�#���&����&�
��:��$;�%�������<I� �+�����+��

�"�������%��!����%���$��,���%���,���+������!��"��#�$������2��+��������&�!���!��
�������%���,���+����&�+���,����%���E���:%���,�����+���-���������"�������%��!����.�������,��
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�"�����!�����+�������&��#�$��#�+������4����6��#�����!�����&�������%������ �+��
��#�5�+�����#��#����-����"�����������%��!�����!��.��"�����'(!���������������,�����+��
	����	���� ����	��4����#�4�+������14��"�������%��!����!#�$������������	�����������
+����=������,#����������������	����%� (7�	��!�6)�'(!�+����,($� �+��	�����+���:"
	����!���&���"�����������-��&��!�3 15 ���.�#��

7�	��!�6 �"�������%��!���#�$������������	�����������+����=�����������	����%�

14 �+��#����&:�+�,��, ,��!��1�!�
��,+�����������"�,�����"��'	��� �������
��, 	��	�%��$���!�2 (������	>�:�+;����	��	��#�-�, 2538), 27.

15 "��(����������!2��	���"���������“	���"�����%���$+�������!��	.4. 2390� �+��
	�����+���:"	����!���&���"�����������-��&��!�3����"���2�	����%��"��-�+���4���(������!����+�
��-�#)”
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������,��	���"�����!����1 ��<""������$�����3���������=����&���%��$�&��+��� ��D�
	.4. 2538 –�	.4. 2539�5����A������&�#��#������<I� �+�����!-;�����+� �����-�� �+�����
�����=���%&����*��������<I������.�����&����� ����+7�	+����=��+����������,��-��2��+������$��3
2����;�������$���%&�����#���������	�!��#��

���������������	
���������

����������%�����������������
4�&��������8��������	
����#�$�������%&��������������������������4

#���������#�������#�����4�&��������8����&����$����"�+����,($� �+����!	���6������8��
(�&����9��8) ��.��"������+�16� ������-+��	�����+���:"	����!���&���"�����������-��&��!�3 *(�
+��	�����+���:"	��"����&���"�����������-��&��!�4

#����!����1 �����+�������#���������	
����(��������� �) ������&���*(����!�����
���+����4�&��������8�&����$�&�,����& ��-��-�������“....%�����+&��C���$�������&��12 ����
�+�4�&��&���"��&������!�&�����F�����+�:"#��&��40 �����#������������3������������+�
���B�#���%����������-���#����$��3 +&(��&�����+&(��)?I��...”17

 ��D�	.4. 2459 +���:"	�����+�=�"������	����-��8�=�5��+�(+���:"
	��+��E��-��%���!�10 ����������#�5�+�����) ����+�:"#��"���%=�+�E� ��=
&#����B�������+
���+�!� ���������6������"��������������+*��<#������#�����#����B������.��������
 �������+�����������=�1�+��,�=�#����������$������*�����4�&��������8�&����$������ 18

(&��+����!�1) �;� ������&��/=����+*��<#����,��4�&��������8�����.���%�� #�*��+���
'(!�#���� �����&����������	
������*�	�$������=,������	�!��G������$;������"���������+�����
	�$�,��4�&��������8

16 ��������	
���, ���������	
����������(��������� �),7.
17 ����!���������, 9.
18 �	�������5�����(��&�!�����+��&), 
�������! (������	>�:���%����%��,��%���

+7�, 2528), 19 – 20.
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���2&����%.��3�����!
�3�3��,��4�&��������8���#��,������%&��������������������

+*��<#���� ��.�4�&���������.�������� #�*��+���,����7������5%��+���������+�����$;������
7� ����+����� ��2��*���*�&��7�#�������$;�����5%��+�����&��%�+�������&����+�	��&���
����$;�����,��-�%��D����+;�������%��%������+���� -���6��,��������5���=��(7�	��!�7��&�
&��+����!�2 - 3)

�&��%�,��4�&��������8��.����"�!�&�-�$���2�-�$�� ��-�%����D����!������
5������&��%�������������$�������������������"��%��������������������+&�����.�
&��&����	��#���5�������������$���!������ -��+������&�+����&�!�%�!� (7�	��!�8) �'(!�
��.������!��� ����������!+����,($�+��	�����+���:"	����!���&���"�����������-��&��!�3 19�-���
�������,��	����5�+*����	���-#�	����&���%&������&��������,��	����5�+*����+���4��
��	������ (7�	��!�9) &;������������-��)G�� �������&������+���

&��/=����+*��<#����,��4�&��������8��������	
�����$��+����*
������������4�&��������8,�������-0�6�/2���'(!�������.�	��#;�����,��+���:"	��
����������#���������4*�������-0�6�/2�� �+��	�����+���:"	����!���&���"���������
��-��&��!�3 20 (7�	��!�10)

19 	����5�+����#��, “������%�������%��������������5�+*��&������+����-��&��!�
3,” ��������4(�/���-��������%�������%�������+*��<#������, ��=
�#����&��
�������&�4�&����, 2518. (���+;����)

20 ���������	��#4�5�6���(��	����) 
����������,��!��1�!�*"���#%������
/�%	���&�"��5�� , (������	>�: �.�.�.,2528. 	��	���.����=���� ����*��3��	���2��
	����-����=������-0�6�2����,��%&��-��	�����,##&�!�-���������	>��������#���! �17
	J4"�����2528), 53.
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&��+����!�1 ���4�&��������8���������	
����+���:"	�����+�=�"������	������
�������������������-��8�=�5��+���+�!� ��*���������#�$��#��	.4.2459
��!���: 	�������5�����(��&�!�����+��&), 
�������! (������	>�:���%����%��,��%���+7�,
2528), 19.

7�	��!��7 4�&��������8��������	
��� (�<""����)
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&��+����!�2 ��������,��4�&��������8��������	
��� (�<""����)
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7�	��!�8 �������4�&��������8��������	
���

7�	��!�9��������	����5�+*���+���4���	��������
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7�	��! 10 �4�&��������8�����-0�6�/2����������	����%�

C�3�����.�������C������'(!�+&����.�&��&������������C�3���������-���
����#�����(!��B�"������+&�����!�����7�	�&�����!����&�&��&�������#&����$�C��������.�
�����:���!"�4(�/� �+���#����

�����
�(�-�� ��������������
7� �4�&��������8���������4����� �+�����	�$�+����.���+��+�E����������.���!

�����/2��	��	��6����&���.�+;�����	��+�E���!���������	���	��,����+�+�E��;�"�����+&��
��.�������!%&��2�����,�%�� ��7�	"�#��������������&�"���������

�����=��!��������,�!���������+����� ���$��+���������.�7�	���3�������������4
#�������+�������,��4�&��������8���.�7�		��6�����#�#�����3"8�5�����7�	��.��3
+����+����&����.�7�		��	��6�"����������!���� �'�����������������;����+��6��5���	�����
6�=������3�������$��&���������,�����$�+��������	�$���!%���,�������������,��,��	����%���.�
7�	%���,���&��&�����#�	�+����/2�����������.�7�	#����!��&������;�&���,����3"8�	�!��;�
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���	��	��6��%������������(!�+7�	%���,���+����=��������.�7�	#����!��&�����	���	���;�&��
	������&��;����������	�!�*�����	��	��6��%�� (7�	��!�11)

������4#����#��+������,��4�&��������8���.�7�		��6�����#�#��
	��	��6�"���+�:"��5���	��6��������+���%�-�$�����(�+��5�����7�	��.��3�+����-����������
+����&�����.�7�		��	��6�"������;����+��6���������!� �'�����������������&�����.��%��!��
��-��+�������,��,��	��	��6��%����.�7�	��&����	���������!+;�%�8�������	����������&�	��
	�����;�&����!���������)<�	��6�����4��"��	��	��6�"�������������(!���$�7�	%���,���&�
�&�����#�+����/2��"��7�	��!��&��������+��������������&��+#���;�&����!������������������
���	��	��6��%���!���������#���&���&����$�����"����*(�	�������,��	����%���!��)<�	��
6���"��	��	��6�"���(7�	��! 12)

7�	��!�11 �"�#����������=�����,�!���������+����� � ����#�������
+�������,��4�&��������8���.�7�		��6�����#�#�����3"8

7�	��!�12 "�#����������=�����,�!���������+����� �������4#����#��
+������,��4�&��������8 ��.�7�		��6�����#�#��	��	��6�"��
�+�:"��5���	��6��������+���%�-�$�����(�+�
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"�#����������=%�+�� ��!��� #�+���,���&��%����"�!�������.������	-��������$�+��
�����5���&����	��!��-����������$���!��������������*����+;�����7�	��	-�������%�+��
��$�+��������$����������%�&����� �����=%�+����!��� #�+���,���&��%��D���������.����
"�#��������3�����5�����+��� �8�%���,���&��&�����#�7�	���7�	��+����*4(�/�
��������&����!���������'(!�����$�7�	���!����	��6�����#����#����-���#���9��&�&���+���7�	��!
��&�����+��� �8�"���.����!��������!������"���	(��1���#�,��+�E��%�����!��6���%��#���&��+�7
����2������+�����.�7�	��!���!�,��������*�-���#,��-���������&����4��6����(7�	��!�13 – 15)

7�	��!�13�7�	"�#��������!���+�7����2������3�����%�+��4�&��������8��������	
���

7�	��!�14�7�	"�#��������!��6���%��#�����3�����%�+��4�&��������8��������	
���
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7�	��!15 �7�	���4��6�������!����11+��+������3�����%�+���4�&��������8��������	
���

�����=CG��&��%��D������&��&�����������+������	�$�+�����5�#&���&��&�
��&����$ -���%��%A&�&��F������	�����.�&��&���!'$;�B����� CG��	����;��������#��#�����
&�����	����;�"�����+&���'(!�%&�������������!���&��&��5%�������������&��������#��
#��#��5� ��&���!���#���&����,��� �8��&���������&�&��/=����������� 7 ���

"�#����������=#���+����+�'(!��;���������$�#���#��#��#���+����&��&�#����B�
�&���%����+����� ���&��+�������-�%��D���#�����C�3���������!��.���+�+�E��#��#�����
���&�����F������.�&��&�	���,�����=
���(7�	��!�16) +����+�������-�%��D���,��C�3���
������!�B���#��#���������,��+���.���������	�����5�����+� (7�	��! 17)�'(!�-�� ���(�*(�
"�#�����"���������+����������	�-8�#�������

7�	��!�16 &��&�&�����F�������+� 7�	��!�17�&��&������	�����#���+�
4�&��������8��������	
���������������������������������� 4�&��������8��������	
���
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"�#����������=������#���&��������#������#��&�����#�����&��/=�%&��%&(�
����5���.������F�%����F��,������ ��,���%���,��� �8�� �+���,������#��������=3���+�����!��
��+�+�E������$���&��/=�	��4/�%���;���.�����#�������&�!�����&����!�;�"������	�!���� �������
��&���!	��+�E���!�����+��+�E�������.�%���A&��,��-����'(!���������������&��#�$��#�+��
���+����4�&��������8�����#��&�����#��������#��#�����&��&�#��������&���%������� �
��.����#��#���������,��+���.����������&��������������'�!�������"���+����������
�������#����&����#��#��#�������%��%���&�����F��������������#���#��#�����&��&�
������+&�����&�7� �4�&��������8����:����/�6����+��������+&���2 �&����&����(!���$���
3���;���������� �+����6�#���&� 21 (7�	��!�18) +�������&����(!���$����"�+����,($� �+��
����������+����4�&��������8 (7�	��!�19)

7�	��!�18 6����+�������+����6�#���&� 7�	��!�19 6����+������+7�	%���,���-;����
���:����/� �4�&��������8� ����:����/� �4�&��������8

21 ���=4����H����!��=�, ��	��!�"���!��(� (������	>�:����	��6�+�+��, 2548), 72.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

"��&��/=����+*��<#�����&����#��#��,��4�&��������8��������	
���
����������������+*��<#����,��4�&��������8��+����*������������4�&��������8
�����-0�6�/2����������,������������!������������$���!7� ������� -��+������&�
+����&�!�%�!��'(!���.������!��� �+��	�����+���:"	����!���&���"�����������-��&��!�3 �&�
������,��"�#�������!#��#�������=%�+��,��4�&��������8����������������#�,��3��+����
4�&��������8��!����1-�!� �	����-	�4������&������4 �+����-��&��!�4 �;� ��
+����/2���������4�&��������8�&����$���"�+����,($� �+��	�����+���:"	����!���&��
�"�����������-��&��!�3�"����&���+�:" �+��	�����+���:"	��"����&���"�����������-��&��!�4
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������3
��	
���
��������������������������������
������������	� �!

"#��$����������
����%����	&���

�������	�
����
��������������������������� !�����!
�!��	�"��������
���������	�#"	�$���%"��$�����&�'��(�� !���)�	���
*����"�		����

%	�%(��	�����������#"	���� (��$!(����$�)	+(���(�
"��!"	�%(�#������,�
-�.�+�/� 	�
�	��	�$���%"���� !�����0���!"���)�	���
�	�#��	�"��%"	��)�	� ��,����)�	���
'� "
�+���
�	�1�!������(�2+��+,1%�
��%�3(��4%�
���*���	�	�5��	�"��%"	��)�	�'�'���)�	���
�
(������+(��2 �!�!��� ��+(��4 – 8)

!��� ��+(���4������� �!�#)�	��(� "
�%"��&��	������
���'� : '.!+��1�������6����+�, ��()����	�!
��������*�����(�.��+�7�:
	�.���������	�#�%,�4�5-�������	!�8-��	�#�%,� 9������� �,� ����
�	!�8-��	�#�%,, 2538), 103.
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!��� ��+(���5 ����(��!9����0�� .:�.#���!9����+(��1 – 14 ���������+,14%��(%,�5!	������+.�)

!��� ��+(���6 ����(��!9����0�� .:�.#���!9����+(��15 - 22 ���������+,1%�
��		

!��� ��+(�� 7 ����(��!9����0�� .:�.#���!9����+(��23 - 36 ���������+,1�$�)	

!��� ��+(���8 ����(��!9����0�� .:�.#���!9����+(��37 - 44 ���������+,1%�
��%
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 "
����%	��!�������,�
-�.�+�/� 	��	��	�$���%"���$�)	+(���(�
"��#"	���'�
������"���� (��$!(�����.	��"4��	���"��� !�����!
�!����� �%
�4��<�$,����%���!� �%
����
#�,�+(����� �2!�8-���5!�	�'(���
�+�/���)�	���
�������5%,��#"�����������!���!���� ���	(
�!��.+:���
�%,���%	��	(��
�

 "
�+(��$!)	�	���������"�(���
���)/�+(�
"���!�������#"	�+(��$!)	��/����� !�����
!
�!�����:.��=8�����	������ �%
��!>&��!�!����	�.�%���

0��+(��20 �����1�!������(�2
����
�������

*��'$'��%����	
���
����
0���!"���)�	���,�
-!"	�%(�#����	��������/��('9��
��44�#"	��(�?''.��� �2

$�����7�#"	�0��) �����?''.���	��"4� 0��5"	�����#9��.���������� ��"	��!��.���%�� 0���
*�������"�(���+9���1�8�0���!"���)�	��$!"���/�	�"��'�,�'����4������>��	���%(5
��0���!"�
��)�	��$!"��(/��(��(����!"�
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บทท่ี 4

การศึกษาวิเคราะหภาพเลาเร่ืองและลวดลายประดับ
ฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

วิเคราะหเน้ือเร่ืองและความหมายของภาพเลาเร่ืองสุธนุชาดก
ความนิยมในเร่ืองสุธนุชาดก

สุธนูชาดก เปนนิทานลําดับที่ 3 ในปญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแหงชาติ เปนชาดกเรื่อง

หนึง่ซึ่งเปนที่นิยม มีปรากฏอยูในปญญาสชาดกตางภาษา ตางทองถ่ิน หนังสือตํานานพุทธประวัติ

และบานเมืองเกาแกอยางเรื่องอุรังคธาตุ และวรรณคดีฉบับตาง ๆ อาทิ กําสรวลโคลงดน ทวาทศ

มาส  นิราศหริภุญชัย ฯลฯ กลาวอางถึงตัวละคร และเรื่องราวของสุธนูอยางแสดงความรูจักมักคุน

กับเรื่องนี้เปนอยางดี 

นอกจากนี้ วัดตางๆ แถบภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ปรากฏเรื่องสุธนูชาดกมี

เก็บไวเปนคัมภีรใบลาน หนังสือผูก และสมุดไทย   สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มี

คัมภีรใบลานเรื่องสุธนูที่ถายไมโครฟลมไวจํานวน 6 สํานวน  นอกจากนี้ทางลานนายังมีธรรมโทน 

เรื่องสุธนูที่มีเนื้อความยอ ไมมีรายละเอียดมาก  หองทวี  สวางปญญางกูร สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเรื่องสุธนู จํานวน 3 ผูก  ปจจุบันธาราทองการพิมพไดพิมพ “สุทธนู จาตา

ผูเกิดเดือนเก๋ียง” และ “สุทธนู จาตาผูเกิดบียี (ขาล)”  เพื่อเผยแพรเปนธรรมทาน นับวา ความนิยม

เรื่องสุธนูทางลานนาไทย แตอดีตจนปจจุบัน มิไดขาดสายขาดตอนลงเลย  สวนทางภาคอีสานนั้น 

พบตามวัดและศูนยวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน จารดวยอักษรธรรม ตนฉบับเปนตัวเขียน ยังมิได

ปริวรรตออกมาเปนอักขระปจจุบัน 1

หอสมุดแหงชาติ หองเอกสารโบราณมีคัมภีรใบลาน และสมุดไทยเรื่องสุธนูชาดกอยู

หลายฉบับ เชน

1. อักษรธรรมลานนาไทย

1.1 สุทธนูชาดก เลขที่ 499 ตู 129 จํานวน 1 – 3 ผูก จ.ศ. 1258

1.2 สุทธนูชาดก เลขที่ 1066 ตู 130 จํานวน 1 – 3 ผูก 

1 อุษณา  กาญจนทัต, “สุธนูชาดก : การศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530),
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1.4 สุทธนูชาดก เลขที่ 1201 ตู 130 จํานวน 8 ผูก 

1.5 สุทธนูชาดก เลขที่ 1295 ตู 132 จํานวน 1 ผูก 

2. อักษรธรรมอีสาน สภาพใบลานชํารุด

2.1 สุธนุชาดก เลขที่ 1288 ตู 132 จํานวน 1 ผูก

2.2 สุทธนูชาดก เลขที่ 5915 ตู 130 จํานวน 1 ผูก

3. อักษรขอมไทย ภาษาบาลี

3.1 สุตธนูชาดก ผูกที่ 3 – 4 เลขที่ 6113 ตู 126 จํานวน 5 ผูก

3.2 สุธนุชาดก ผูกที่ 3 – 4 เลขที่ 6115 ตู126 จํานวน 4 ผูก

4. อักษรไทย ฉบับตัวเขียน สมุดไทย

4.1 สุธนุคําฉันท มัดที่ 39 ตู 113 จํานวน 8 เลม

4.2 สุธนุคํากาพย (กลอนสวด) มัดที่ 57 ตู 114 จํานวน 4 เลม

นอกจากคัมภีรใบลาน และสมุดไทยแลว หอสมุดแหงชาติ ยังมีเรื่องสุธนูชาดกฉบับ

อ่ืนๆ ที่พิมพเผยแพรแลว อาทิ วิสัชะนู ฉบับโรงพิมพครูสมิท พ.ศ. 2430 ปญญาสชาดกฉบับ

หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. 2499 และสุธนุคําฉันท บทกวีนิพนธของพระพิพิธสาลี (อน) เปนตน

จากขอมูลดังกลาว ยอมเปนที่ประจักษวา เรื่องสุธนูชาดก เปนชาดกเรื่องหนึ่งซึ่งมีผู

รูจักและนิยม  ตนฉบับจึงมีจํานวนมาก และประพันธตางรูปแบบกันออกไป เชน นิทานชาดก 

นิทานทรงเครื่อง กลอนสวด และคําฉันท 2  เปนตน   ตัวละครในเรื่องนี้ เปนที่รูจักและคุนเคยกับ

ผูอานมาแตโบราณ ดังหลักฐานตอไปนี้

โคลงนิราศหริภุญชัย ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ณ นคร  ไดกลาววา “เปนเรื่องที่จด

เปนตํานานไวใน พ.ศ. 2060” 3 โคลงนิราศหริภุญชัยนี้จึงนับเปนหนังสือที่มีอายุเกาแกมากเรื่อง

หนึ่ง ซึ่งมีขอความที่กลาวเปรียบเทียบความทุกขของทานที่จากคนรักวา มีความทุกขรอนย่ิงกวา

คูรักคูอ่ืนกอนหนานั้น ดังนี้

2  เรื่องเดียวกัน.
3 ประเสริฐ  ณ  นคร (ผูชําระและผูจัดทําคําอธิบาย), โคลงนิราศหริภุญชัย

(กรุงเทพฯ : พระจันทร, 2516), [12].
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ปพภาพิโยคสรอย สุธน ุก็ดี

สมุทรโฆษรางพินทุ แมงมาง

ขุนบาจากเจียนอู ษาราช  ก็ดีเอ

อกพี่แวนแรนราง กวาเบ้ืองบูรเพ 4

หนังสือตํานานพระธาตุพนม หรืออุรังคธาตุ  ซึ่งตนฉบับด้ังเดิมไดกลาววา “อาชญา

เจาพระอุปราชพรอมดวยบุตรธิดาใหจําลองจากฉะบับโบราณ  สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2404 เปน

หนังสือใบลานอักษรไทยที่เคยใชในแถบเหนือ......” 5

”....เมื่อใดทาวพระยาองคเปนเชื้อหนอพุทธวงศาไดมาเสวยราชสมบัติ พุทธศาสนา 

บานเมืองจักรุงเรือง เหมือนดังเมื่อกูตถาคตยังธรมานอยู เมืองอันน้ีเปนท่ีเท่ียวไปมาแหงพระ

โพธิสัตวแตกอน เปนเหตุจักนํามาสงผลเวร เมื่อตถาคตเสวยพระชาติเปนทาวสุทธนู ไดมาเซาใน

ศาลายักษท่ีน้ัน จึงพลัดนางแกวเจียรประภา  เมื่อเปนทาวสุทธเสน ก็ไดมาเซาศาลายักษท่ีน้ัน มี

ฤษีตนหน่ึงอยูในปาท่ีน้ัน มีเมตตาใหพนจากยักษกินในกาลคร้ังน้ัน” 6

โคลงกําสรวลศรีปราชญ และทวาทศมาส  วรรณคดีครั้งสมัยอยุธยา ก็มีการ

เปรียบเทียบความรูสึกของกวีกับเหตุการณในเรื่องสุธนุชาดกเชนกัน คือ

เพรงพลดดนรนาถสรอย สีดา

ยงงคอบคืนสํสอง เศกไท

สูตรธนูประพาฟอง ฟดดจาก  จยรแฮ

ยงงคอบคืนหวายได สูสํสองสํ ฯ 7

ปางศิลปะปรเมศทาว                 สุตรธนู

จากสมเด็จนุชจันทร แจมหนา

เจียรรัปประภาตรู เตราสวาดิ

ยงงพร่ํานาวนองเขา คอบสมร 8

4  เรื่องเดียวกัน, 175.
5 อุรังคธาต (ตํานานพระธาตุพนม), (พระนคร : ไทยเขษม, 2483. พิมพเปนที่

ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ อ.ต.หลวงประชุมบรรณสาร (พิณ  เดชะคุปต) วันที่ 21 เมษายน

2483), คํานํา.
6 เรื่องเดียวกัน, 2.
7  พระวรเวทยพิสิฐ, คูมือกําสรวลศรีปราชญ (พระนคร : รสพ., 2503), 65.
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แมวรรณคดีสมัยตนรัตนโกสินทร ก็ยังกลาวถึงสุธนูเชนเดียวกัน เชน เรื่องอุณรุท 

ตอนศุภลักษณวาดรูป ดังนี้

ลงยังนิเวศนเวียงสวัสด์ิ แหงกษัตริยทั่วทุกทิศสา

         วาดรูปชุณรัตนศักดา ลักขณาเทียมเทพเทวัญ

         ทั้งรูปพระลอเลิศลักษณ ประไพพักตรเฉิดโฉมประโลมขวัญ

         รูปพระวรวงศทรงธรรม พระสุวรรณหงสฤทธิรอน

        วาดรูปพระรถสุริยวงศ พระสัชนผููพงศอดิศร

        พระสมุทรโฆษสถาวร ขจรยศเลื่องหลาสุธาธาร 9

ความนิยมในเรื่องสุธนุชาดกดังหลักฐานที่ยกมานี้ จะเห็นวา เหตุการณพลัดพรากของ

ตัวละครในเรื่องเปนที่กลาวถึงอยูมาก นอกจากนี้ ยังมีตํานานที่เลาถึงพระโพธิสัตวอาศัยศาลายักษ 

แลวเปนเหตุใหเสียมาจนตองพลัดนางซึ่งไดรับอางอิงอยางยอมรับวาเปนอดีตชาติของพระพุทธเจา 

สวนศุภลักษณวาดรูปในอุณรุทนั้น ไดกลาวถึงสุธนุดวย ก็เปนเรื่องสมควร เพราะสุธนุทุกฉบับลวน

พรรณนาถึงรูปโฉมของพระองควางามเปนหนักหนา พระฉวีก็ผุดผองราวทองคําธรรมชาติ ลักษณะ

ทรวดทรงองคเอวก็ออนแอนนารักนาใคร ตามคตินิยมความงามตามแบบของกวีโบราณที่มักชม

โฉมตัวละครเอกเชนนั้น10

อนึ่งสาเหตุการเลือกเรื่องสุธนุชาดกมาสลักไวที่ฝาปะกน ก็นาจะเนื่องมาจากมีเนื้อ

เรื่องตอนสําคัญที่เก่ียวของกับการสรางศาลาโรงธรรม โดยมีการเขียนภาพเลาเรื่องราวโดยรอบ

ศาลา อันนาจะสัมพันธกับรูปแบบและจุดมุงหมายในการสรางศาลาการเปรียญหลังนี้  

เปรียบเทียบเน้ือเร่ืองของสุธนุจากวรรณกรรมรอยกรองและสุธนุชาดก

เนื้อเรื่องของสุธนุจากวรรณกรรมฉบับตาง ๆ ซึ่งเปนวรรณกรรมรอยกรอง ทั้งสุธนุ

คํากาพย และสุธนุคําฉันท กับสุธนุชาดก นั้น มีความแตกตางกันในเรื่องของชื่อเรียกตัวละคร การ

เรียงลําดับเรื่องราว และรายละเอียดปลีกยอยอ่ืน ๆ  หากมีการศึกษาเนื้อหาดังกลาวอยางละเอียด

อาจจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกับภาพสลักเรื่องสุธนุที่ฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

8 ทวาทศมาส (พระนคร : ทวนทอง, 2505), 6.
9  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, บทละครเร่ืองอุณรุท (กรุงเทพฯ : แพร

พิทยา, 2515), 242.
10 อุษณา  กาญจนทัต, “สุธนชูาดก : การศึกษาเชิงวิเคราะห”, 89.
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ไดไมมากก็นอย  โดยจะเปรียบเทียบเนื้อเรื่องของสุธนุจากวรรณกรรมรอยกรองซึ่งแตงขึ้นในชวงตน

ของกรุงรัตนโกสินทรถึงสมัยรัชกาลที่ 5 กับสุธนุชาดก  เพื่อพิจารณาเนื้อหาของวรรณกรรมให

ครอบคลุมชวงเวลากอน และหลังสรางศาลาการเปรียญ วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

ดังนี้

สุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 1 กับสุธนุชาดก 11

สุธนุคํากาพยสํานวนนี้ ไมไดระบุนามผูแตงและสมัยที่แตง แตจากการศึกษาของนิยะ

ดา  เหลาสุนทร โดยพิจารณาสํานวนโวหาร พบวา ความในตอนที่นางจิรัปภาพรรณนาความทุกข

ยากใหมามณีกักขิฟงนั้นเปนตอนเดียวกันกับพระรามครวญถึงนางสีดา ในบทพากยนางลอย พระ

ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย12  ดังมีเนื้อหาที่เหมือนและแตกตางกัน ดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเนื้อเรื่องสุธนุคํากาพยสํานวนที่ 1 กับสุธนุชาดก

สุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 1 สุธนุชาดก

ปจจุบันวัตถุกลาวถึงการที่พระพุทธเจา

ท ร ง มี ชั ย ช น ะ พ ร ะ ย า ม า ร อ ย า ง ง า ย ด า ย 

เชนเดียวกับในอดีตเมื่อเสวยพระชาติเปนสุธนุ 

ไดทรมานพระยายักษไวในอํานาจ

         ตรงกัน

พระเจาพรหมทัต และพระนางเกสินี

ครองราชยสมบัติในเมืองสาวัตถี

พระนามพระมเหสีวาเกสนี และชื่อเมือง

วาพาราณสี

พระนางเกสินีรักษาศีลอยางเครงครัดเพื่อ

หวังจะไดพระโอรส ทาวสักกะไดไปอัญเชิญ

เทพบุตรโพธิสัตวใหจุติลงมาปฏิสนธิในพระ

ครรภพระนางในวันเดียวกันนั้น ทาวสักกะ

เนรมิตการเปนเหย่ียวนําผลพุทรามาใหนาง 

เมล็ดพุทราที่นางโยนทิ้งไปนั้น ลาแกรับไปกินจึง

ไดเกิดลูกขึ้นมา มีชื่อวามณีกาก  สวนพระนาง

ประสูติโอรสมีนามวาสุธนุ

         ตรงกันเวนแตชื่อมา มณีกักขิ

11 นิยะดา  สาริกภูติ, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมีตอวรรณกรรม

รอยกรองของไทย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแมคําผาง, 2538), 496 – 500.
12 เรื่องเดียวกัน, 206.
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ตารางที่ 1 (ตอ)

สุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 1 สุธนุชาดก

           มามณีกากพาสุธนุเหาะหนีไปในวันที่

พระบิดาจะใหเสกสมรสกับนางกเรณุวดี โดยรับ

อาสาจะพาพระองคไปแสวงหาสตรีที่งามเลิศ 

สุธนุก็คลอยตาม 

        มณีกักขิเหาะพาสุธนุออกจากเมืองในวันที่

จะมีการอภิเษกสุธนุใหครองราชยแทนพระบิดา

ซึ่งสิ้นชีพ มาเสนอวาจะพาไปใหไดราชสมบัติใน

ตางแดน

           มามณีกากพรรณนาความงดงามของ

นางจริประภา พระธิดาของพระเจาเสตราช และ

พระนางปทุมคัพภา และรับอาสานําพระองคไป

สงยังปราสาทนาง สุธนุผานวงลอม 7 ชั้นไปได 

เพราะผูเฝาหลับสนิทจนไดยลโฉมนาง

         สุธนุลวงรูถึงความงามของนางจิรัปภาก็

เพราะขาวเลาลือจากชาวเมือง

           สุธนุคลองมาลัยไวที่ขอมือนาง และหนี

กลับไปถึง 3 ครั้ง แตในครั้งที่ 4 ถูกนางปทุมสาว

ใชคนสนิทจับได สุธนุเลาความจริงแกนาง และ

ไดนางจิรประภาเปนชายา

       นอกจากมาลัยที่คลองขอมือนางแลว สุธนุ

ลูบไลวรกายนางดวยเครื่องหอม และเขียนรูปไซ

ไวที่หลังนางทาสี แตในคืนที่ 4  พระองคถูกสอง

นางชวยกันจับองคไว

          พระเจาเสตราชประสงคจะชมอานุภาพ

ของสุธนุในดานศรศิลป ใหนําเครื่องกีดขวางคือ 

แผนเหล็ก แผนทองแดง กระดานไมมะเด่ือ 

เกวียนทราย อยางละเจ็ดมาขวางหนามฤค

ยนตร  สุธนุ ยิงศรตองมฤคยนตรและไดเสก

สมรสกับนาง

        สุธนุยิงศรผานเครื่องกีดขวางคือกระดาน

ไมมะเด่ือ แผนเหล็ก แผนทองแดง  เกวียนทราย 

ตนตาล อยางละเจ็ดไปตองตามฤคยนตร และ

ศรนั้นยังวกกลับมาคืนที่

          ในระหวางทางที่จะกลับเมืองสาวัตถี     

สุธนุพานางจิรประภาพํานักในศาลาของพระยา

ยักษโกนตาน ผูไดพรจากพระอิศวรใหจับผู

ลวงล้ํากินเปนภักษาหารได

       เจาของศาลามีชื่อวาฆันตารยักษ และ

ไดรับพระจากทาวเวสสุวรรณใหจับผูลวงล้ําเขา

ไปในศาลาและไมขานตอบวาจา กินเปน

ภักษาหารได
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ตารางที่ 1 (ตอ)

สุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 1 สุธนุชาดก

         พระยายักษถือโอกาสในคืนที่ไมมีผูตอบ

วาจาตนบุกเขามาในศาลาเกิดการตอสูกับมา 

โกนดานยักษฉวยไดบังเหียนซึ่งเปนจุดออนของ

มาไวได มาตองยอมจํานน

        ในปจฉิมยามของราตรีนั้นเอง พระยายักษ

เขามาในศาลาได เพราะนางจิรัปภามิไดขาน

ตอบวาจา

        สององคหนีมาถึงฝงน้ํา และขอโดยสารเรือ

สําเภาของนายพาณิชย   ตอมาเรือสําเภา

อับปางกลางทะเล ขอนไมที่สององคใชเกาะ

พยุงตัวถูกคลื่นซัดขาดเปน 2 ทอน ทั้งสองจึง

ตองพลัดพรากจากกัน

         ตรงกัน

        นางจิรประภามาขึ้นฝงไดที่เมืองอินทปตถ

ขออาศัยอยูกับตายาย นางนําทรัพยซึ่งไดมา

จากการขายธํามรงคมาสรางโรงทาน และสราง

จิตรกรรมฝาผนังเก่ียวกับเรื่องราวของนางและ

สวามีแตหนหลัง ตอจากนั้นนางบวชเปนชี

         ผูที่นางจิรัปภามาขอพํานักนั้น คือทุคต-

เศรษฐี และความที่กลาววานางบวชเปนชีไม

ปรากฏ

        สุธนุมาพบกับนางกเรณุวดี ขนิษฐาผูถูก

พระยายักษโกนดานจับมาใหเปนบริวารของ

นางอัญชวดีนองสาว พรอมกับพระธิดาอ่ืน ๆ 

อีก 7 องค พระองคไดนางทั้งหมดเปนชายา

      จํานวนพระธิดามี 16 องค และนองสาวพระ

ยายักษชื่อัญชนวดี

         นางอัญชนวดีเชื้อเชิญใหสุธนุเขาไปใน

ปราสาทนาง ตอมาไดเปนชายาอีกองคหนึ่งของ

พระองค

      ตรงกัน
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ตารางที่ 1 (ตอ)

สุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 1 สุธนุชาดก

        สุธนุทําอุบายจนไดมามณีกากกลับคืนมา

ดวยความรวมมือของนางกเรณุวดี และลอบหนี

ไปจากปราสาทนางอัญชวดีเพื่อติดตามหานาง

จิรประภา

      สุธนุหนีไปในคืนที่นางยักษและบริวารเมา

สุราสิ้นสติอยู

        สุ ธ นุ แ ล ะ น า ง จิ ร ป ร ะ ภ า ไ ด พ บ กั น  

เนื่องจากภาพจิตรกรรมเปนเหตุ จากนั้นก็ชวน

กันกลับสู เมืองสาวัตถี หลังจากเสร็จสิ้นพิธี

อภิเษกแลว สุธนุและมาไปรับนางอัญชวดีและ

นางอ่ืนๆ พรอมทั้งไดทรมานพระยายักษใหอยู

ในโอวาท

       มีรายละเอียดพิสดารกวา กลาวถึงพระเจา

มหาปนาทผูครองอินทปตถยกราชสมบัติใหแก

สุธนุ แตพระองคไมยอมรับ

        การกลับชาติในตอนทาย        รายละเอียดของการกลับชาติของตัวละคร

ตรงกัน เวนแตนางปทุมคัพภา และพระยายักษ

สธุนุคําฉันท กับสุธนุชาดก 13

สุธนุคําฉันท เปนนิพนธของพระพิพิธสาลี (อน) หรือตอมาคือพระยาอิศรานุภาพ ซึ่ง

เปนกวีที่มีชื่อเสียงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว แตเดิมเปนขาหลวงในรัชกาล

ที่ 4 มาต้ังแตครั้งเปนเจาฟามงกุฎ14 มีเนื้อเรื่องที่เหมือนและแตกตางกับสุธนุชาดก ดังตาราง

เปรียบเทียบ ดังนี้

13 เรื่องเดียวกัน, 504 – 509.
14 อางจาก เรื่องเดียวกัน, 169.
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนือ้เรื่องสุธนุคําฉันท กับสุธนุชาดก

สุธนุคําฉันท สุธนุชาดก

       พระเจาพรหมทัตครองราชยสมบัติในเมือง

พาราณสีกับพระนางเกษนี  ทั้งสองพระองคไร

พระโอรสที่จะสืบสันตติวงศ พระนางเกษนี

รักษาศีลอยางเครงครัดเพื่อหวังจะไดพระโอรส 

ทาวสักกะเนรมิตกายเปนเหย่ียวคาบผลพุทรา

มาตกเฉพาะพักตรพระนาง เมล็ดพุทราที่พระ

นางโยนทิ้งหลังจากที่เสวยแลว นางมาแกรับไป

กินตอ ก็บังเกิดลูกขึ้นมามีนามวามณีกาก

        ตรงกัน เวนแตชื่อมาวา มณีกักขิ

       พระนางเกษณีประสูติพระโอรสมีนามวา

สุธนุ เปนผูเชี่ยวชาญในดานศรศิลปอยางหาผูที่

เสมอเหมือนมิได พระองคมักจะประลองศิลป

กับพระเสตกุมาร เชษฐาของนางกเรณุกา พระ

ญาติสนิท

       เสตกุมารเปนอนุชาของนางกเรณุกา

       มามณีกากพาสุธนุเที่ยวชมเมืองตางๆ จน

มาถึงเมืองเสตนคร ไดยินขาวเลาลือถึงความ

งดงามของนางจิรประภา ธิดาของพระเจา

เสวตราช และพระนางปทุม  สุธนุบังเกิดความ

ปฏิพัทธ  ลอบขึ้ น ไปชมโฉมนาง  ซึ่ งอ ยู ใน

ปราสาท 7 ชั้น กับนางปทุมทาสี ดวยความ

ชวยเหลือของมามณีกาก

       ตรงกัน เวนแตชื่อพระมเหสีของพระเจา        

เสตราชวา นางปทุมคัพภา  และพระธิดาวา 

จิรัปภา
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ตารางที่ 2 (ตอ)

สธุนุคําฉันท สุธนุชาดก

       นางจิรประภาแปลกใจเมื่อพบวากายของ

นางถูกลูบไลดวยเครื่องหอม และมีมาลาคลอง

ไวที่มวยผม สวนนางปทุมสาวใชคนสนิท มีรูป

ไซปรากฏอยูกลางหลัง ทั้งสองนางคิดจะจับตัว

ผูอุกอาจลอบเขามาในปราสาท  แตมาสําเร็จใน

คืนที่ 4 สุธนุแจงความจริงทั้งหมดใหนางและได

นางเปนชายา

       สุธนุคลองมาลาไวที่ขอมือนาง

        ความลวงรูไปถึงพระเจาเสวตราช ในชั้น

แรกคิดจะจับสุธนุฆาเสียแตพระมเหสีคัดคาน 

พระองคจึง เปลี่ยนความต้ังใจ ใหทดสอบ

ความสามารถของสุธนุโดยใหยกมหาธนูชื่อ 

สหัสสถามธนู  ในทามกลางมหาสมาคม  สุธนุ

เปนกษัตริยองคเดียวเทานั้นที่สามารถยกมหา

ธนูได  และแสดงความสามารถยิงธนูผานเครื่อง

กีดขวางตาง ๆ คือ ไมมะเด่ือ โล  แผนทองแดง  

เกวียน ทะลุมาตองตามฤคยนตร จึงไดรับชัย

ชนะ สมควรไดนางเปนชายา

       ความคิดที่จะจับสุธนุฆา และการยกมหา

ธนูไมปรากฏ เปนแตเพียงวาสุธนุจะตองยิงศร

ผานเครื่องกีดขวางคือ กระดานไมมะเด่ือ แผน

เหล็ก แผนทองแดง เกวียน และตนตาล อยาง

ละ 7 ใหตองตามฤคยนตร

       กษัตริยทั้ง 6 องค คือ พระเจามฤคราช  จิต

ตุราช  เการพราช  เกาบิลราช  ราชภูธร และนร

สีห  อับอายที่ตองปราชัย จึงรวมกําลังกันเขาทํา

สงครามชิงนาง โดยไมยอมฟงคํารองขอของนร

คุตเสนาราชทูตของพระเจาเสวตราช  แตทุก

องคพายแพเสียชีวิตในสมรภูมิ  การเสกสมรส

ระหวางสุธนุและนางจิรประภาจึงไดมีขึ้น

       ไมปรากฏ
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ตารางที่ 2 (ตอ)

สุธนุคําฉันท สุธนุชาดก

       ขณะที่เดินทางกลับเมืองพาราณสี โดยขี่

หลังมามณีกากไปนั้น นางจิรประภาถูกแสงแดด

แผดเผาถึงกับสลบลง สุธนุจึงนํานางเขาไป

พํานักยังศาลาของโกญตาลยักษโดยไมยอมฟง

คําทัดทานของมา โกญตาลยักษไดรับพรจาก

ทาวเวสสุวรรณใหจับผูที่มาพํานักในศาลาและ

ไมขานตอบวาจากินเปนภักษาหารได

      ต า ง กั นแต เ ฉพ าะ ชื่ อพ ร ะ ยา ยั กษ  คื อ

ฆันตารยักษ

การผานพนไปดวยดีใน 2 วาระแรก เพราะ

มามณีกากและสุธนุผลัดเปลี่ยนกันขานตอบ

วาจาพระยายักษ  แตในวาระที่ 3 นางจิรประภา

ผูรับหนาที่ หลับไปดวยความเหนื่อยออน พระ

ยายักษ ไดโอกาสบุกเขามาในศาลา เกิดการ

ตอสูกับมา ในชั้นแรกพระยายักษเปนฝายเสียที 

แตเมื่อฉวยไดบังเหียนซึ่งเปนจุดออนของมามณี

กาก สามารถบังคับใหมาอยูในอํานาจของตน

ได

     ตรงกัน

       สุธนุ  นางจิรประภาหลบหนีดวยความ

หวาดกลัวมาถึงฝงทะเลไดขอโดยสารเรือสําเภา

ของนายพาณิชย ในวันที่ 7 เรืออับปาง  ขอนไม

ซึ่งสององคใชเกาะมานั้นถูกคลื่นซัดขาดเปน 2

ทอน ทั้งสองพลัดพรากจากกันเพราะบุรพกรรม

ที่ได เคยหยอกลอสามเณรแตอดีตชาติ นาง

จิรประภามาขึ้นฝงไดที่อินทปตธานี  นางแปลง

เปนหญิงเข็ญใจมาขออาศัยอยูกับทุคตเศรษฐี 

และไดขายธํามรงค  นําทรัพยสินมาสราง

เคหสถาน และโรงทาน พรอมทั้ งใหสราง

จิตรกรรมฝาผนังเปนเรื่องราวของนางและสวามี

      ตรงกัน
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ตารางที่ 2 (ตอ)

สุธนุคําฉันท สุธนุชาดก

     สุธนุ ไดพบกับนางกเรณุกา ขนิษฐาซึ่ ง

ออกมาตักน้ําไปสระสรงนางอัญชวดี นองสาว

ของกญตาลยักษ  พรอมกับพระธิดาอ่ืน ๆ ซึ่งถูก

พระยายักษจับมาเปนบริวารของนองสาวตน 

นางทั้งหมดไดเปนชายาของสุธนุ รวมทั้งนาง

กเรณุกา

     ตางกันเฉพาะแตชื่อของนองสาวพระยายักษ 

ชื่อวาอัญชนวดี และจํานวนบริวารนางวามี 17

นางอัญชวดีใหรับสุธนุเขาไปอยูในปราสาท

กับนาง เพราะความปฏิพันธ

      ตรงกัน

    เมื่อไดมามณีกากกลับคืนมาแลว สุธนุลอบ

หนีไปขณะที่นางทั้งหมดเมาสุราสิ้นสติ  เพื่อ

ติดตามหานางจิรประภา จนถึงอินทปตนคร  ทั้ง

สองไดพบกัน เพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังเปน

เหตุ พระเจามหาปนาทมาอัญเชิญใหครองราช

สมบัติ สุธนุปฏิเสธขอรับแตนางจิรประภากลับสู

เมืองพาราณสี หลังจากพิธีอภิเษก สุธนุไปรับ

นางอัญชวดี และบริวาร พรอมทั้งแสดงธรรมแก

พระยายักษผูซึ่งคลายทิฐิมานะ และยอมมอบ

นางใหแตโดยดี

      ตรงกัน

      สโมธาน        สโมธานของตัวละครที่ตางกัน คือพระนาง

ปทุมคัพภา  พระยายักษ  นางจิรัปภา

สธุนุคํากาพยสํานวนท่ี 2 กับสุธนุชาดก 15

สุธนุคํากาพยสํานวนนี้ ไดรับการตีพิมพเปนครั้งแรกเมื่อจุลศักราช 1249 ซึ่งตรงกับป

พุทธศักราช 2430 ในพระสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยนิยะดา สาริกภูติ ไดใหขอ

15 เรื่องเดียวกัน, 500 – 504.
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สันนิษฐานไววา เนื่องจากหลักฐานทางภาษาที่ไมเกานัก จึงนาจะแตงขึ้นไมหางไกลจากปที่พิมพ

มากนัก16 ดังมีเนื้อหาตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเนื้อเรื่องสุธนุคํากาพยสํานวนที่ 2 กับสุธนุชาดก

พระสุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 2 สุธนุชาดก

พระภิกษุสนทนากันถึงพระบุญญาธิการ

ของพระพุทธเจาที่มีชัยชนะ ตอพระยามารอยาง

งายดาย

      ตรงกัน

        พระเจาพรหมทัตครองเมืองพาราณสีกับ

พระนางเกษณี ทั้งสองพระองคไรพระโอรสที่จะ

สืบสันตติวงศ  พระนางเกษณีไดรักษาศีลอยาง

เครงครัดเพื่อหวังจะไดพระโอรส ความลวงรูไป

ถึงทาวสักกะ จึงอัญเชิญเทพบุตรโพธิสัตวใหจุติ

มาปฏิสนธิในพระครรภของพระนาง พรอมทั้งได

แจงใหพระนางทราบวารุงเชาจะมีเหย่ียวนําผล

พุทรามาให ขอใหพระนางรับมาเสวยแลวจะได

พระโอรสสมตามความปรารถนา

       ตรงกันแตมีรายละเอียดวาเหย่ียวนั้น คือ 

ทาวสักกะแปลง

        พระนางเกษณีปฏิบัติตามคําแนะนําอยาง

เครงครัด เมล็ดพุทราที่พระนางโยนทิ้งไปนั้น 

นางมาแกรับไปกิน ตอมาก็เกิดลูกตัวหนึ่งมีชื่อ

วามามณีกาก มีกําลังเขมแข็ง สามารถเหาะเหิน

เดินอากาศได

        ตางกันที่ชื่อของมา ชื่อวา มณีกักขิ

16 เรื่องเดียวกัน, 227.
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ตารางที่ 3 (ตอ)

พระสุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 2 สุธนุชาดก

       พระนางเกษณีประสูติพระโอรสมีนามวา

วิสัชนู เปนผูเชี่ยวชาญในดานศรศิลปอยางหาผู

เสมอเหมือนมิได  วิสัชนูมีพระขนิษฐาตางพระ

มารดามีนามวา นางกเรวดี ซึ่งพระเจาพรหมทัต

เตรียมจะใหเสกสมรสกับวิสัชนู

        ชื่อตางกัน กลาวคือ พระโพธิสัตวมีนามวา 

สุธนุ และนางกเรณุวดีเปนพระธิดาของพระ

ป ตุลา  และ เรื่ องการ เสกสมรสไมปรากฏ 

นอกจากนี้นางกเรณุวดีมีอนุชาองคหนึ่ง คือ 

เสตกุมาร

        ไมปรากฏ      พระเจาพรหมทัตสิ้นชีพเมื่อสุธนุมีอายุได 16

ป

        มามณีกากชักชวนวิสัชนูใหทองเที่ยวไปใน

ดินแดนตาง ๆ จนมาถึงเมืองของพระยาเสตราช 

วิสัชนูปลอมตนเขาไปทองเที่ยวในเมืองและได

กิติศัพทความงามของนางจิรประภา พระธิดา

ของพระยาเสตราช บังเกิดความปฏิพัทธใครจะ

ไดนางเปนชายา

ตรงกัน

        มามณีกากเหาะนําวิสัชนูมาสงยังหอง

บรรทมของนางจิรประภา  วิสัชนูพึงพอใจในรูป

โฉมของนาง ไดวาดรูปดอกบัวไวกลางหลังนาง 

และวาดรูปจระเขไวที่หลังนางคอมสาวใชคน

สนิทแลวจึงกลับไป ในคืนที่ 2 พระองคโปรย

ปรายดอกไมและเครื่องหอมไวรอบหองบรรทม

นาง แตในคืนที่ 3 นางจิรประภาและนางคอมซึ่ง

คอยระวังอยูไดจับพระองคไวได

       สุธนุลูบไลกายนางดวยเครื่องหอม พรอม

ทั้งคลองมาลัยไวที่ขอมือนาง สวนนางคอมนั้น 

พระองคเขียนรูปไซไวที่หลัง และสุธนุถูกจับได

ในคืนที่ 4

       ถึงแมวาวิสัชนูจะโลมเลานางสักเทาใดก็

ตาม นางจิรประภาก็ไมยินยอมที่จะเปนชายา

ของวิสัชนู ไดนําความแจงตอบิดา

     สุธนุไดนางเปนชายา  นางจิรัปภาและนาง

คอมสาวใช  ชวยกันปกปดความลับไว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



102

ตารางที่ 3 (ตอ)

พระสุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 2 สุธนุชาดก

        พระเจาเสตราชบังเกิดความโกรธแคน

ประชุมเสนาอํามาตย พรอมทั้งใหต้ังคายเจ็ดชั้น

มีเครื่องกีดขวางคือแผนหิน เกวียนทราย แผน

เหล็ก แผนทองแดง กําแพงหิน และไมไผ เพื่อให

วิสัชนูไดแสดงความสามารถในดานศรศิลป

     ความลวงรูไปถึงพระเจาเสตราช ใหประชุม

กษัตริยทั้ งหลาย เพื่อที่จะใหสุธนุไดแสดง

ความสามารถในดานธนู พระองคใหต้ังกระดาน

ไมมะเด่ือ แผนเหล็ก  แผนทองแดง  เกวียน

ทราย  ตนตาล อยางละ 7 ขวางหนามฤคยนตร

      วิสัชนูยิงธนูผานเครื่องกีดขวางไดอยาง

งายดาย พระเจาเสตราชชื่นชมย่ิงนัก วิสัชนูจึง

ไดอภิเษกกับนาง

     นอกจากสุธนุจะยิงธนูผานเครื่องกีดขวางได

อยางงายดายแลว ลูกศรยังมาถูกตองตาของ

มฤคยนตรอีกดวย

       นางกเรวดีถูกพระยายักษ คันตาจับไป

ขณะที่ประพาสอุทยาน

      พระยายักษมีนามวา ฆันตาร และไมได

กลาววาจับนางกเรณุวดีไปเมื่อใด

       วิสัชนูและนางจิรประภาอําลาพระเจา       

เสตราชกลับเมือง ขณะที่มาเหาะอยูกลาง

อากาศนางจิรประภาถูกแดดแผดเผาถึงกับสลบ

ลง วิสัชนูพานางมาพํานักในศาลาของพระยา

ยักษคันตา ผูซึ่งไดรับอนุญาตจากทาวเวส-

สุวรรณใหจับผูที่ลวงล้ําเขามาในศาลาและไม

ขานตอบวาจา กินเปนภักษาหารได

       ตรงกัน

       พระยายักษถือโอกาสที่ไมมีผูขานตอบ

วาจาตน บุกเขามาในศาลา เกิดการตอสูกับมา  

พระยายักษคันตาฉวยไดสายออมแกวซึ่งเปน

จุดออนของมาไวได มาจึงตองยอมจํานน

       จุดออนของมามณีกักขิอยูที่บังเหียน
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ตารางที่ 3 (ตอ)

พระสุธนุคํากาพยสํานวนท่ี 2 สุธนุชาดก

       สององคหนีมาถึงฝงน้ํา และขอโดยสารเรือ

สําเภาของนายพาณิชย ตอมาเรื่ออับปาง ทั้ง

สององคใชภูษาผูกติดกันแตคลื่นซัดใหแยกกัน  

นางจิรประภามาขึ้นฝงไดที่เมืองอินทรปต ไดมา

อาศัยอยูกับตายายคูหนึ่ง นางนําทรัพยที่ไดจาก

การขายธํามรงคมาสรางโรงทาน และใหวาด

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่ียวกับเรื่องราวหนหลัง

ของนางและสวามี

        ตรงกัน

       วิสัชนูขึ้นฝงไดที่เมืองของพระยายักษคัน

ตา ไดพบกับนางกเรวดี ซึ่งถูกพระยายักษจับตัว

มาเปนบริวารของนางอันชวดี  ขนิษฐา พรอม

กับธิดากษัตริยอีก 6 องค  นางอันชวดีไดรับ

วิสัชนูเขาไปพํานักในปราสาทของนาง ตอมา

วิสัชนูก็ไดนางทั้งหมดเปนชายา

        จํานวนพระธิดามีทั้งหมด 17 องค

      วิสัชนูทําอุบายจนไดมาคืนมา ดวยความ

รวมมือของนางกเรวดี ตอมาลอบหนีไปในคืนที่

นางอันชวดีและบริวารเมาสุราสิ้นสติ

       ตรงกัน

      วิสัชนูไดพบกับนางจิรประภาเนื่องจากภาพ

จิตรกรรมฝาผนังเปนเหตุ พระเจาอินทรปตได

ยกราชสมบัติพรอมทั้งพระธิดาใหแก วิสัชนู 

ตอมาทั้งสองชักชวนกันกลับเมือง

       เรื่องราวของพระธิดาของพระเจาอินทรปต

ไมปรากฏ

       ในวันอภิเษก นางจิรประภาแนะนําให

วิสัชนูไปรับนางทั้งหมดเขาพิธีดวย วิสัชนูได

แสดงธรรมโปรดพระยายักษจนคลายทิฐิยอม

มอบขนิษฐาและนางทั้งหมดใหแกวิสัชนู

       สุธนุไปรับนางทั้งหมดหลังจากที่ไดรับการ

อภิเษกแลว และไมไดกลาววาการไปรับนางนี้

เปนความคิดของนางจิรปัภา

       สโมธาน         สโมธาน
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เมื่อพิจารณาจากการเปรียบเทียบเนื้อเรื่องแลว รายละเอียดการเรียกชื่อบุคคลในเรื่อง

ที่แตกตางกันนั้น ไมมีผลตอการตีความวาภาพจําหลักที่วัดแกวไพฑูรยนั้นสลักขึ้นตามวรรณกรรม

ฉบับใด แตสิ่งที่จะนํามาพิจารณาไดคือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละฉบับ รวมทั้งการ

เรียงลําดับเหตุการณ  

ทั้งนี้พบวาโครงเรื่องหลัก ๆ คงมาจากสุธนุชาดก โดยรายละเอียดปลีกยอยบางตอนซึ่ง

ปรากฏในภาพสลักที่ไมตรงกับวรรณกรรมใดนั้น นาจะเกิดขึ้นเพราะมีการเลาวรรณกรรมแบบมุข

ปาฐะตอเนื่องกันมา ซึ่งอาจมีผลตอการรับรูเรื่องราวที่ถูกตองตามคัมภีรของชางก็เปนได  เนื้อหาใน

ภาพสลักสุธนุชาดกนั้น ถึงแมชางจะนํามาจากวรรณคดีโดยตรงหรือนํามาจากวรรณคดีโดยผาน

การบอกเลา ชางผูที่รางภาพ และกําหนดตอนของเรื่อง จะตองเปนผูที่ศึกษาและรับรูเรื่องราว มี

การกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง  กอนจะคัดเลือกตอนที่จะนํามาสลัก และเรียงลําดับตอนตาง ๆ ของเรื่อง

ใหถูกตอง

สําหรับศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยซึ่งสันนิษฐานวาสรางขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 3 –

สมัยรัชกาลที่ 4 นั้น เปนชวงที่งานศิลปกรรมตาง ๆ ถ ือไดวามีความเจริญรุงเรืองที่สุดในสมัย

รัตนโกสินทร  17 ความรุงเรืองประการหนึ่งเห็นไดจากในสมัยนี้จะมีการเขียนเรื่องราวจากวรรณคดี

ตาง ๆ หลากกลายมากที่สุดเทาที่เคยมีมา ทั้งคติที่สืบทอดจากสมัยกอน และมีการเขียนวรรณคดี

เรือ่งอ่ืนๆ ซึ่งเปนคติที่เกิดขึ้นใหม 18 รวมถึงการสลักภาพวรรณคดีชาดก เรื่องสุธนุชาดกดวย

จะเห็นไดวาสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะการเขียนภาพชาดกที่หลากหลาย ทั้งที่เปนการ

รักษาคติการสรางด้ังเดิมที่มีมาแลวต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย อันตอเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ 1

จนถึงรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ยังเกิดคตินิยมในการนําเอาภาพชาดกนอกนิบาตในปญญาสชาดกมา

เขียนไวภายในอาคาร เชน ภาพชาดกบนเสาพระวิหารหลวงวัดสุทัศนฯ และภาพลายรดน้ําที่พระ

อุโบสถวัดสระเกศฯ การเขียนภาพชาดกนอกนิบาตในงานจิตรกรรมภายในอาคารนี้ ถือวาเปนคติที่

เกิดขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 3 แมจะมีการเขียนภาพปญญาสชาดกแทรกอยูในสมุดภาพไตรภูมิมา

17 สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2539),39.
18 วรรณิภา  ณ สงขลา, “ลักษณะและการศึกษาภาพจิตรกรรมสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว,” รวมบทความการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 200 ป พระราช

สมภพ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530), 113 – 118.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



105

กอนแลวก็ตาม แตก็ไมเคยพบวามีการเขียนภาพปญญาสชาดกภายในอาคารมากอนเลย 19 ทั้งนี้

ภาพสลักสุธนุชาดกบนฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยจึงถือวามีความพิเศษ ดังจะ

วิเคราะหรูปแบบของภาพสลักในสวนตอไป

วิเคราะหรูปแบบของภาพเลาเร่ืองสุธนุชาดก ศาลาการเปรียญ วัดแกวไพฑูรย

หลักฐานศิลปกรรมเร่ืองสุธนุชาดก

หลักฐานของศิลปกรรมที่นําเรื่องปญญาสชาดกมาแสดงไว สวนใหญจะพบในงาน

ดานจิตรกรรม โดยมักจะพบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในบริเวณที่มี

ชุมชนชาวลาวที่ถูกกวาดตอนมา 20 เชนเรื่องพระสุธน ที่วัดเขียน จังหวัดอางทอง  เรื่องหลวิชัย คาวี 

ที่วัดหนัง บางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  และวัดสมุหประดิษฐาราม จังหวัดสระบุรี เปนตน

สําหรับเรื่องสุธนุชาดก ที่ปรากฏหลักฐานเฉพาะภาพจิตรกรรม ไดแก จิตรกรรมใน

สมุดภาพวัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี เลม 1 เขียนขึ้นในสมัยอยุธยา 21 (ภาพที่ 100)โดยเลือก

เฉพาะตอนที่สุธนุพลัดพรากจากนางจิรประภา หลังจากเรือสําเภาอับปาง ไดขึ้นฝงที่แดนยักษและ

19 สฤษด์ิพงศ  ขุนทรง,”การศึกษาคติการสรางภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนังสมัย

รัชกาลที่ 3 ทีพ่ระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหาร“ (เอกสารการศึกษาเฉพาะบุคคล ภาควิชาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 37.
20 ประทีป  ชุมพล, “ปรัชญาและแนวคิดวรรณคดีไทยในจิตรกรรมฝาผนัง,” ดํารง

วิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545 (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 275. ทั้งนี้ชาวลาวทั้งลานนา และลานชาง ไดถูกกวาดตอนเขามา

ในดินแดนไทยต้ังแตสมัยอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรี ไดถูกกวาดตอนไวในหัวเมืองชั้นใน เชน สระบุรี 

และเพชรบุรี สมัยรัตนโกสินทรชวงตน ก็ถูกกวาดตอนมาไวในหัวเมืองชั้นใน จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3

โดยเฉพาะหลังขบถเจาอนุวงศเวียงจันทน ลาวลานชาง ไดถูกกวาดตอนมามากมาย และตอเนื่อง 

เชนนําไปไวที่เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี นครชัยศรี อินทรบุรี สุพรรณบุรี อางทอง พนมสารคาม 

ลพบุรี อยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ รวมถึงบางสวนไดนํามาไวในเขตพระนครดวย 

และสวนหนึ่งไดถูกถวายเปนขาวัดในพระนครดวย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน บังอร  ปยพันธุ, ลาว

ในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2541).
21 บุญเตือน ศรีวรพจน, สมุดขอย (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย,

2542 ), 357, 366 – 369.
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ไดพบกับนางกเรณุวดี ซึ่งถูกฆันตรยักษจับตัวมา  สุธนุไดเก้ียวพาราสีนาง จนนางยินดีพาไปยัง

ปราสาทของนางยักษอัญชนวดี ซึ่งในภาพนางใหสุธนุขี่คอนาง แลวเดินไปยังปราสาทนางยักษ 

เรื่องราวในตอนนี้ไมปรากฏในชาดก หลังจากนั้นเปนตอนที่ธนุกุมารเสด็จขึ้นปราสาทของนาง

อัญชนวดี   และสุธนุกุมารใชอุบายใหนางอัญชนวดีขอมามณีกักขิ คืนจากยักษแลวหนีจากแดน

ยักษ เพื่อเที่ยวสืบเสาะหานางจิรประภา

การจัดองคประกอบของภาพในสมุดขอยนี้มีการแบงภาพเปนตอน ซึ่งเนนเฉพาะตอน

ที่สุธนุพลัดพรากจากนางจิรประภา จนไดมามณีกักขิคืน  เปนภาพ 4 ตอน  (ภาพที่ 101 – 104)

แตละภาพจะมีการจัดองคประกอบคือ เนนภาพบุคคล ประกอบอยูในภาพทิวทัศนและ

สถาปตยกรรมที่มีความสัมพันธกับเนื้อเรื่อง มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี โดยวาด

ปราสาทเพียงครึ่งหลังใหชิดกับมุมดานหนึ่งของภาพ

สุธนุในสมุดขอยนี้ อาจไมใชแหลงบันดาลใจโดยตรงในการสลักภาพสุธนุชาดกที่

ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย เนื่องจากการเลือกตอนของภาพในสมุดขอยเนนเฉพาะตอนกลาง

ของเรื่อง มีบางฉากเชน ตอนสุธนุเก้ียวนางกเรณุวดี และตอนสธนุขี่คอนางกเรณุวดีไปยังปราสาท

ของนางอัญชนวดี ไมปรากฏในภาพสลัก

ภาพที่ 100  สุธนุชาดกที่ปรากฏในสมุดภาพวัดสุวรรณภูมิ เลม 1 ปจจุบันเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ

สุวรรณภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มา : บุญเตือน ศรีวรพจน, สมุดขอย (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย,2542 ),

357.
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ภาพที่ 101  สุธนุเก้ียวนางกเรณุวดี เมื่อสุธนุกุมาร        ภาพที่ 102 นางกเรณุวดีนําสุธนุกุมารไปยัง

พลัดพรากกับนางจิรประภา               ปราสาทของนางอัญชนวดี

หลังจากเรืออับปางก็ขึ้นฝงที่แดนยักษ

ไดพบกับนางกเรณุวดี 

ภาพที่ 103  สุธนุกุมารเสด็จขึ้นปราสาทของ         ภาพที่ 104  สุธนุกุมารใชอุบายใหนางอัญชนวดี

นางอัญชนวดี      ขอมามณีกักขิ คืนจากยักษแลวหนี

จากแดนยักษ เที่ยวสืบเสาะหา

นางจิรประภา

ที่มา : บุญเตือน ศรีวรพจน, สมุดขอย (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย,2542 ),

366 – 369.
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 ภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณบานแผละหนาตางอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 

สันนิษฐานวาเขียนขึ้นไลเลี่ยกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ผนังภายในพระอุโบสถ คือในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 22  โดยเขียนภาพสุธนุชาดกไวทั้งหมด 12 ตอน (บานแผละ

ดานละ 6 ชองภาพ) ในชองภาพสี่เหลี่ยม โดยวาดไวในกรอบรูปไข (ลายเสนที่ 48) เริ่มเรื่องจาก

บานแผละดานขวา ไลลําดับจากบนลงลาง ตอดวยบานแผละดานซาย ไลลําดับเรื่องจากบนลง

ลางเชนเดียวกัน (ตารางที่ 4, ลายเสนที่ 49)

ดานขวาของบานแผละ

เริ่มเรื่องตอนสุธนพุานางจิรประภา ทรงมามณีกากเหาะไปในอากาศ เมื่อเสียมาใหแก

ยักษ สององคตองเดินปาตอไป ตอมาไดอาศัยเรือสําเภาพาณิชย  ครั้นเรืออับปาง สุธนุและ

จิรประภาผูกองคเขาดวยกันกับขอน เกาะลอยแหวกวายอยูกลางทะเล

ดานซายของบานแผละ

เมื่อขอนขาด สุธนวุายน้ําตามลําพัง เมื่อขึ้นฝงไดพบนางกเรณุวดี ที่สวนกลวย สุธนูได

นางยักษีอัญชนวดี จากนั้นสุธนุติดตามนางจิรประภาจนพบกันที่โรงทาน ซึ่งนางจิรประภาใหชาง

เขียนวาดภาพเรื่องราวของสององคไว ตอมาสุธนุไปรับนางอัญชนวดีและนางกเรณุวดี ทรงแสดง

ธรรมกถาเรื่องศีลโปรดฆันตรยักษ 

22 นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยท่ีบานแผละของประตูและ

หนาตางพระอุโบสถ  วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (กรุงเทพฯ :มูลนิธิอัฏฐมราชา

นุสรณ, 2526. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย (เสงี่ยม  จนท

สิริรมหาเถร) ณ เมรุหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 

2526), 10.
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ลายเสนที่ 48  ชองสี่เหลี่ยมซึ่งวาดกรอบรูปไข บริเวณบานเผละหนาตาง พระอุโบสถ วัดสุทัศนฯ

ลายเสน 49  การเรียงลําดับเรื่องสุธนุชาดกที่บานแผละหนาตาง พระอุโบสถ วัดสุทัศนฯ

ที่มาของลายเสน 48 - 49 : นิยะดา  เหลาสุนทร, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทยท่ีบาน

แผละของประตูและหนาตางพระอุโบสถ  วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

(กรุงเทพฯ :มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ, 2526. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ

สมเด็จพระพุฒาจารย (เสงี่ยม  จนทสิริรมหาเถร) ณ เมรุหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิ

รินทราวาส กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2526), 11.
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ตารางที่ 4 สุธนุชาดก 12 ตอน บนบานแผละหนาตางพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม

ซาย ขวา
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จากหลักฐานจิตรกรรมสุธนุชาดกนั้น มีลักษณะใกลเคียงกับภาพสลักสุธนุชาดก 

ที่ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย กลาวคือ มีการแบงเรื่องเปนตอน แตละตอนบรรจุอยูในกรอบ

สี่เหลี่ยม ทําใหตองมีการคัดเลือกตอนที่สําคัญจากเนื้อเรื่องมาแสดงไว การดูภาพในลักษณะนี้ จึง

ตองรูเนื้อหาของวรรณกรรมมากอน จึงจะทําใหเขาใจเรื่องไดอยางถูกตอง

การจัดองคประกอบของภาพสุธนุชาดก ศาลาการเปรียญ วัดแกวไพฑูรย

ภาพสุธนุชาดกสลักอยูในบริเวณมุมซายและขวา ดานลางของฝาปะกน ที่เรียกวา 

“ลองตีนชาง” มีทั้งสิ้น 44 ชองภาพ แตละชองมีขนาดใกลเคียงกันประมาณ 40 x 40 เซนติเมตร

การจัดองคประกอบของภาพจึงอยูภายในชองสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียเปนสวนใหญ ชวนใหนึกถึงการจัด

องคประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหาร กรุงเทพฯ ที่วาดอยูในชอง

ภาพสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 105)

ภาพที่ 105  จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร สมัยรัชกาลที่ 3 เปนภาพนิบาต

ชาดก จํานวนกวา 500 ชาติ ภาพแตละชองเปนชาดก 1 เรื่อง โดยมีจารึกบอกเรื่อง

ชาดกกํากับไวดานลางทุกชองภาพ

ที่มา : วรรณิภา  ณ สงขลา. จิตรกรรมไทยประเพณี : วรรณกรรม. หนังสือชุดจิตรกรรมฝาผนัง

ในประเทศไทย, ชุดที่ 001 เลม 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทร  พริ้นต้ิงกรุพ จํากัด, 2534), 67.
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การจัดองคประกอบของแตละภาพสุธนุชาดก ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยนั้น ไม

มีกฎเกณฑตายตัว ขึ้นอยูกับเนื้อเรื่องที่เลือกมาสลัก โดยเนนการอธิบายเนื้อเรื่องดวยการหยิบยก

ฉากสําคัญ ๆ มาสลักไว  มักมีการจัดองคประกอบภาพโดยปลอยพื้นที่ดานหลังวาง มีการใช

สถาปตยกรรมเปนสวนประกอบหลักของภาพ ประกอบกับภาพทิวทัศน เนนที่ภาพบุคคลที่เปนตัว

เอกของเรื่อง โดยรายละเอียดสามารถเปรียบเทียบไดกับภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี 

ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

ภาพบุคคลที่ปรากฏในภาพสลักนี้มีขนาดไมใหญนักเมื่อเทียบกับพื้นที่  สวนใหญเปน

แบบไทยประเพณี กลาวคือ มีการแสดงฐานันดรของบุคคลดวยเครื่องทรง และเครื่องแตงกาย มี

การเคลื่อนไหวแสดงลีลาทาทางตามแบบนาฏลักษณ  เชน ตอนสุธนุกําลังยิงธนู  ลักษณะทาทาง

คลายคลึงกับที่ปรากฏในงานจิตรกรรม โดยเฉพาะเรื่องในทศชาติชาดก ไดแก เรื่องสุวรรณสาม

ชาดก  ทาทางในการขี่มาเหาะขึ้นลงก็ปรากฏในพรหมนารถชาดก  และพุทธประวัติตอนเสด็จออก

มหาภิเนษกรมณ    ทาทางการนอน พบในพุทธประวัติตอนพระราหุลประสูติ นางยโสธรากําลัง

บรรทมอยูในหอง กอนที่เจาชายสิทธัตถะจะเสด็จออกบวช   การเดินทางรอนแรมในปาของตัว

ละครสําคัญในเรื่องมีความคลายคลึงกับเรื่องเวสสันดรชาดก เปนตน

ภาพสถาปตยกรรมที่ปรากฏในภาพสลักสุธนุชาดกนั้น เปนแบบไทยประเพณี ทั้งแบบ

อาคารสถาปตยกรรมทรงปราสาทยอดแหลม หลังคาซอนชั้น  ซึ่งพบเปนจํานวนมากที่สุดในภาพ

สลัก  สถาปตยกรรมพื้นบานประเภทเรือนที่พักอาศัย ศาลาโถง  อาคารกออิฐถือปูน หลังคาทรงจั่ว 

มักนิยมจัดองคประกอบภาพสถาปตยกรรมเปนจุดเดนกลางภาพ หรือตัดสวนอาคารเพียงครึ่ง

เดียวใหอยูชิดกรอบภาพดานใด ดานหนึ่ง เปนตน

ฉากเหตุการณสําคัญ เปนฉากตามทองเรื่อง เชน ตอนเรือสําเภาอับปาง ซึ่งผูคนกําลัง

ชุลมุน หนีเอาชีวิตรอด ทามกลางคลื่นลมแรง และสัตวน้ําหนาตาประหลาด คลายกับการจัด

องคประกอบของภาพจิตรกรรมมหาชนกชาดก ซึ่งมีเหตุการณเรือสําเภาอับปางเชนเดียวกัน  ภาพ

ตอนกําลังเทศนาสั่งสอนยักษ มีการจัดองคประกอบภาพใกลเคียงกับเรื่องวิธูรชาดก ตอนที่

วิธูรบัณฑิตกําลังเทศนาโปรดปุณกยักษ เปนตน

นอกจากนั้นจะเปนฉากกลางอากาศ ซึ่งตัวเอกของเรื่องขี่มาเหาะขึ้นไปบนทองฟา 

มักจะมีฉากหลังวาง มีเพียงกอนเมฆ ที่มุมของภาพสลักโขดหินและตนไมไวเพื่อเปนองคประกอบ

ไมใหภาพดูวางเกินไป  รวมทั้งฉากที่เก่ียวกับการเดินทางในปา ก็ไมนิยมสลักพื้นหลังใหมี

รายละเอียดประกอบ หรืออาจเปนเพราะเทคนิคการสลักแบบนูนตํ่า ทําใหการสลักพื้นหลังมาก

เกินไปอาจทําใหบดบังสวนสําคัญของภาพไปได
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ดังนั้น อาจสรุปไดวาภาพสลักสุธนุชาดกบนฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

นั้น นาจะไดรับรูปแบบและแรงบันดาลใจในการจัดองคประกอบภาพ จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

โดยเฉพาะภาพในเรื่องทศชาติชาดกบางเรื่อง และพุทธประวัติบางตอน ที่มีเนื้อหาและฉากที่

ใกลเคียงกัน ทั้งนี้รูปแบบทางศิลปกรรมอาจเทียบเคียงไดกับจิตรกรรมแบบประเพณีสมัยรัชกาล     

ที่ 1 -3

ความเกี่ยวของกบัรูปแบบของงานชางประเภทอื่นๆ

ภาพสลักเรื่องสุธนุชาดกมีความสัมพันธในเรื่องรูปแบบ และการจัดองคประกอบภาพ

กับงานประเภทจิตรกรรม อยางปฏิเสธไมได  และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับงานประเภทเดียวกัน 

คือ งานแกะสลัก นั้น พบวามีตัวอยางที่นาจะสรางขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกัน คือ ภาพศิลาสลัก

เรื่องรามเกียรติ ที่อยูรอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ภาพที่ 106)

ที่มีความคลายคลึงกันคือ ภาพสลักเหลานี้เปนการแกะสลักแบบนูนตํ่า สลักอยูใน

กรอบรูปสี่เหลี่ยม โดยมีการคัดเลือกเรื่องราวตอนสําคัญมาสลักไวเปนตอน ๆ การจะเขาใจภาพ

สลักจะตองเดินดูโดยรอบ และตองทราบเนื้อหาของเรื่องมากอน  ที่แตกตางกันก็คือ ภาพสลักเรื่อง

รามเกียรตินั้น เนนที่ภาพบุคคล โดยมีขนาดใหญ แสดงอากัปกิริยาทาทางตาง ๆ โดยไมเนนภาพ

ฉากประกอบ เชนสถาปตยกรรม ทิวทัศน มีเพียงการตกแตงดวยตนไม โขดหิน ไวบริเวณมุมของ

ภาพเทานั้น (ภาพที่ 107 – 110)

ดังนั้น ถึงแมจะเปนภาพสลักที่มีความคลายคลึงกันหลายอยาง แตภาพสุธนุชาดก

นาจะมีความเก่ียวของกับงานจิตรกรรมมากกวา ในเรื่องการจัดองคประกอบของภาพ

ภาพที่  106  ภาพสลักหินเรื่องรามเกียรต์ิ ในกรอบรูปสีเ่หลี่ยม  รอบพระอุโบสถ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  สมัยรัชกาลที่ 3
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ภาพที่ 107  ภาพสลักหินเรื่องรามเกียรติ ภาพที่ 108  ภาพสลักหินเรื่องรามเกียรติ 

                  รอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพน รอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม วิมลมังคลาราม

ภาพที่ 109  ภาพสลักหินเรื่องรามเกียรติ ภาพที่ 110  ภาพสลักหินเรื่องรามเกียรติ 

          รอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพน รอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม วิมลมังคลาราม

สรุปผลการวิเคราะหรูปแบบของภาพเลาเร่ืองสุธนุชาดก

รูปแบบของภาพเลาเรื่องสุธนุชาดกนั้นสามารถนําไปเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรม 

ทั้งดานรูปแบบและการจัดองคประกอบของภาพ เนื่องจากกอนการสลักไม  จะตองเริ่มจากการราง

ภาพบนแผนไมเสียกอน  นอกจากนั้นยังไดรับอิทธิพลจากรูปแบบของภาพจิตรกรรม เชน

สถาปตยกรรม ปราสาทราชวัง และการแตงกายของบุคคลชั้นสูง  ทาทางแบบนาฏลักษณ  แตภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง สามารถใสองคประกอบเพื่อประกอบการเลาเรื่องไดมากกวา เนื่องจากมีพื้นที่

เพียงพอ  แหลงบันดาลใจของชางนาจะเปนภาพในทศชาติชาดกบางเรื่อง และพุทธประวัติบาง
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ตอน  ซึ่งชางนาจะมีความคุนเคยเปนอยางดี เนื่องจากเปนรูปแบบที่พบเห็นไดทั่วไป ในงาน

จิตรกรรมแบบประเพณี ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3

การเลาเรื่องสุธนุชาดกมีการหยิบยกเรื่องมาเปนตอน ๆ  ซึ่งผูชมจะตองทราบเนื้อเรื่อง

กอนลวงหนา จึงจะดูภาพทั้งหมดเขาใจ และซาบซึ้งกับเนื้อหาที่ชางตองการจะสื่อสาร

วิเคราะหรูปแบบของลวดลายประดับและตําแหนงการจัดวางภาพ

ฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยนั้น ถือวามีความพิเศษกวาที่อ่ืนๆ เนื่องจาก

สวนมากฝาปะกนของอาคารเรือนไทยรวมทั้งศาลาการเปรียญมักไมมีการประดับประดาใด ๆ ดาน

นอก  แตมีหลักฐานวามีศาลาการเปรียญบางหลังมีการตกแตงฝาปะกนดวยลวดลายเชนเดียวกัน 

แตเปนการตกแตงดวยเทคนิคที่แตกตางออกไป ไดแก ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม 

จังหวัดเพชรบุรี  (ภาพที่ 111) ที่สรางขึ้นสมัยอยุธยา ที่ฝาปะกนบริเวณดานหนาของศาลายังคง

เหลือรองรอยลวดลายซึ่งถูกทาสีทับไวในคราวบูรณะ (ภาพที่ 112) โดยสันนิษฐานวาแตเดิมคงมี

การตกแตงชองฝาปะกนของผนังทุกดานดวยลายรดน้ํา 23 (ภาพที่ 113 – 114) ลักษณะเชนนี้นาจะ

เปนการประดับประดาใหศาลามีความงดงาม สมเกียรติกับผูสราง เนื่องจากเทคนิคการทําลายรด

น้ํา จะตองมีการปดทองลงไป คงจะทําใหมีความงดงามมาก

ภาพที่ 111 ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

23 สุรชัย  จงจิตงาม, “มีอะไรที่ฝาปะกน ศาลาการเปรียญ วัดใหญสุวรรณาราม,” เมือง

โบราณ , 29, 1 (มกราคม – มีนาคม 2546):108 – 110.
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ภาพที่ 112 ฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 113 ลวดลายบนฝาปะกน     ภาพที่ 114 ลวดลายบนฝาปะกน

ศาลาการเปรียญวัดใหญ ศาลาการเปรียญวัดใหญ

สุวรรณาราม สุวรรณาราม

จังหวัดเพชรบุรี                                  จังหวัดเพชรบุรี
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รูปแบบของลวดลายประดับ 

รูปแบบของลวดลายประดับ ซึ่งประกอบดวยลวดลายพันธุพฤกษา ภาพทิวทัศน ภาพ

สัตว ภาพจากเรื่องปรัมปรา รวมทั้งลวดลายประดิษฐ ที่ทําการศึกษาในบทที่ผานมา สวนใหญเปน

ภาพกระบวนจีน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการประดับตกแตงฝาปะกนนั้นนาจะไดรับรูปแบบมาจาก

ศิลปะจีนที่มีความนิยมอยูอยางมากในชวงเวลานั้น โดยชางอาจนํารูปแบบมาจากภาพจิตรกรรม

ซึ่งปรากฏอยูมากในภาพจิตรกรรมฝาผนังเครื่องต้ัง และลวดลายตกแตงผนังพระอุโบสถ พระวิหาร 

หรืออาคารที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 การตกแตงผนังอาคารดวยลวดลายประดับกระบวนจีน 

(ภาพที่ 115) นาจะเปนแรงบันดาลใจใหชางสลักลวดลายลงเต็มพื้นที่ของฝาปะกน 

ภาพที่ 115 ภาพจิตรกรรมประดับฝาผนังวิหารพระพุทธไสยาสน  

วัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพฯ 

การตกแตงฝาปะกนดวยลวดลายไมแกะสลัก ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับศาลาการ

เปรียญวัดแกวไพฑูรยนั้น พบที่หอไตรวัดสระเกศ (ภาพที่ 116) ซึ่งสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1และมีการซอมแซมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 24 ฝาผนังดานนอกเปนไมจําหลักเขียนสี ลวดลายกระบวนจีน ซึ่งมีลักษณะ

24 วรรณิภา ณ สงขลา, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร. หนังสือชุดจิตรกรรมฝาผนังใน

ประเทศไทย, ชุดที่ 002 เลม 4 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิง กรุป, 2538), 7 – 9.
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เปนภาพที่เปนเครื่องมงคลจีน  ที่มีความหมายเก่ียวกับความมีศิริมงคลตาง ๆ ตามคติจีน 25

เชนเดียวกัน  (ภาพที่ 117 – 118)

ภาพที่ 116 หอไตรวัดสระเกศราชวรวิหาร

ภาพที่ 117 ลวดลายประดับบนฝาดานนอกหอไตรวัดสระเกศฯ

25  เรื่องเดียวกัน, 82.
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ภาพที่ 118 ลวดลายตนไมดอกในกระถาง ภาพที่ 119  ลวดพันธพฤกษา 

แบบจีน หอไตรวัดสระเกศฯ                           หอไตรวัดสระเกศฯ

ตําแหนงและการจัดวางภาพลวดลายประดับ

การจัดวางภาพลวดลายประดับบนฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย นั้น 

พบวาในฝาปะกนหนึ่งๆ นิยมจะจัดวางภาพใหมีความสมดุลกัน ทั้งดานซาย และขวา ของบาน

หนาตาง โดยแตละชุดฝาปะกนแยกออกจากกันเปนเอกเทศ ไมมีการเชื่อมตอสัมพันธกัน มีเพียง

บางฝาปะกนที่มีภาพสลักลวดลาย และเรื่องราวซ้ํากันอยูเพียง 2 คูฝาปะกน ซึ่งนาจะสันนิษฐานได

วาเปนฝมือชางคนเดียวกัน

ภาพที่ปรากฏอยูทั่วไปคือภาพลวดลายพันธุพฤกษา สวนภาพสัตวสี่เทา มักปรากฏอยู

สวนลาง  ตอนกลางเปนสัตวหิมพานต  ตอนบนเปนสัตวปก และสัตวที่มีความหมายตามแบบ

มงคลจีน รวมทั้งภาพที่มีความหมายเก่ียวกับทองฟา เชน กระตาย (หมายถึงพระจันทร) นงยูง

(หมายถึงพระอาทิตย) เมขลา  รามสูร  และภาพพุทธประวัติตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 

ดังนั้นลวดลายที่ประดับอยูบนฝาปะกนของศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยจึงมีการ

เลือกภาพที่ใชสลักตามความสําคัญ โดยเทียบจากระดับพื้นดินและทองฟา  โดยสลักเรื่องสุธนุ

ชาดกไวสวนลาง เหตุผลหนึ่งนาจะเปนเพราะอยูในระดับที่คนสามารถมองเห็นไดสะดวก เนื่องจาก

ศาลาการเปรียญเมื่อครั้งแรกสรางเปนอาคารยกพื้นใตถุนสูง (ดูภาพลายเสนที่ 1 ประกอบ)
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สรุปผลการวิเคราะหลวดลายประดับ

กลุมภาพทิวทัศน ภาพสัตว รวมถึงลวดลายประดับ สอดแทรกดวยลวดลายกระบวน

จีน ซึ่งนาจะเปนอิทธิพลจีนที่เขามาอยางมากมายในชวงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แตมีบางสวนปรากฏหลักฐานต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลายแลว เชน ลายดอก

พุดตาน เปนลายที่ปรากฏมาแลวต้ังแตศิลปะอยุธยา 26 ดังนั้นจึงไมสามารถยืนยันการกําหนดอายุ

การสรางศาลาการเปรียญไดอยางหนักแนนจากการศึกษาลวดลายประดับ  หากแตการศึกษา

ลวดลายประดับทําใหทราบวาชางมีการวางแผนในการเลือกลวดลาย โดยแฝงความหมายอันเปน

สิริมงคลอยูทั่วทั้งฝาปะกน

26 อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอยางสมัยรัชกาลท่ี 3”

(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,

2547), 3.
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บทท่ี 5

บทสรุป

ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรยเปนศาลาทรงไทย เรือนไมฝาปะกน ซึ่งมีความพิเศษ 

คือ ตลอดทั้งฝาปะกนมีการจําหลักลวดลายโดยรอบอยางงดงาม จึงมีบางทานที่สันนิษฐานวาเปน

ตําหนักของเจานายและรื้อมาถวายใหวัด อยางที่นิยมในชวงเวลานั้น เชน วัดรัชฎาธิฐาน โดยมี

การกําหนดอายุสมัยการสรางไวแตกตางกัน 

สําหรับการกําหนดอายุของศาลาการเปรียญมีการสลักในระยะเดียวกับภาพเลาเรื่อง 

นั่นคือถือเปนงานสมัยแรกสราง  เนื่องจากกอนที่จะสรางศาลาการเปรียญนั้น จําเปนตองจําหลัก

ลวดลายลงบนแผนไมฝาปะกนแตละชิ้นสวนกอนที่จะปรุงเรือน โดยเมื่อมีการศึกษารูปแบบ

ศิลปกรรมของศาลาการเปรียญประกอบดวยแลว ทําใหสันนิษฐานไดวา ศาลาหลังนี้นาจะสรางขึ้น

ในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือไดอางอิงซึ่งกลาวถึงผูที่สรางศาลาการ

เปรียญหลังนี้ เปนพระอธิการประจําวัด และเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดของเจานาย และขุนนาง

ผูใหญ จนถูกเนรเทศไปอยูสงขลา  การที่ทานมีความสําคัญกับบุคคลสําคัญจึงทําใหสามารถสราง

ศาลาการเปรียญที่งดงาม และเจดียขนาดใหญภายในวัดได

ภาพสลักตาง ๆ บนฝาปะกน ซึ่งเปนภาพสลักไมนูนตํ่า ที่มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ

เฉพาะ ลักษณะฝมือที่อาจจัดไดวาเปนแบบทองถ่ินที่เลียนแบบจากศิลปะราชสํานัก แบบประเพณี

นิยม โดยนาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในชวงเวลานั้น ซึ่งมีความนิยม

ภาพลวดลายกระบวนจีน รวมทั้งการสลักภาพมงคลตามคติจีนนั้นก็ยอมที่จะชวยเสริมสิริมงคล

ใหกับผูที่เขามาทําบุญในวัด  แมการศึกษาลวดลายที่ประดับอยูบนฝาปะกนจะไมสามารถชวย

ยืนยันการกําหนดอายุของศาลาการเปรียญไดอยางหนักแนนก็ตาม เพราะลวดลายบางลายมีมา

ต้ังแตสมัยอยุธยาแลว  แตการศึกษาภาพลวดลายประดับเหลานั้น ทําใหทราบวาชางมีการ

วางแผนในการเลือกลวดลายมาสลัก โดยมีการแบงพื้นที่ใหหมายถึงตําแหนงของพื้นดิน และ

ทองฟา 

จาการศึกษาภาพเลาเรื่องบริเวณมุมลางดานซายและขวาของฝาปะกนที่เรียกวา ลอง

ตีนชาง จํานวน 44 ชองภาพ (สูญหายไป 7 ชองภาพ)  พบวาสลักเปนเรื่องราวอยางตอเนื่องของ
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สุธนุชาดก ซึ่งเปนเรื่องหนึ่งในปญญาสชาดก โดยเริ่มเรื่องจากมุมดานทิศตะวันตกเฉียงใต วนทาง

ดานซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) จนรอบศาลา การตีความภาพเลาเรื่องสุธนุชาดกอันเปนวรรณกรรม

ทางพุทธศาสนา ยอมเปนเครื่องยืนยันถึงจุดประสงคในการสรางอาคารหลังนี้ เพื่อเปนศาลาการ

เปรียญต้ังแตแรกสรางมิใชเปนการยายตําหนักเดิมของเจานายมาปลูกสรางไวใหกับวัด

การหยิบยกเรื่องราวนี้มาจําหลักไวโดยรอบศาลาการเปรียญนั้น ก็นาจะเปนเพราะมี

เนื้อเรื่องบางตอนที่เก่ียวของกับการสรางศาลาโรงธรรม อันอาจจะเก่ียวของกับจุดมุงหมายในการ

สรางศาลาการเปรียญหลังนี้  โดยเรื่องราวที่ปรากฏในภาพสลักนั้น คงจะมีความผูกพันกับ

ชีวิตประจําวัน สัมพันธกับวรรณคดี และมีอิทธิพลตอความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย เรื่อง

สุธนุที่นํามาสลักไว นาจะเกิดจากความแพรหลายในวรรณคดีกอน ชางจึงนําสลักไวในรูปแบบ

ภาพเลาเรื่อง การนําเรื่องราวมาบันทึกไวในภาพสลัก เปนเรื่องความบันเทิงสวนหนึ่ง เนื่องจาก

ปญญาสชาดกทุกเรื่องลวนมีเนื้อหาและเหตุการณที่ชวนติดตาม แนวจักร ๆ วงศๆ  ซึ่งเหมาะกับ

การรับรูของประชาชนทั่วไปในการประกอบการเสริมสรางคุณธรรม  แฝงการสั่งสอนศีลธรรมไวใน

เนื้อเรื่อง เปนคติเตือนใจใหผูที่เขามาทําบุญในวัดไดระลึกถึงคติธรรมจากเรื่องนั้น ๆ  การถายทอด

ดวยภาพจึงงายกวาการอานจากตัวหนังสือ โดยเฉพาะสามารถทําใหผูที่ไมรูหนังสือไดเขาใจและ

เกิดความศรัทธาไดอยางลึกซึ่ง ประกอบกับการสลักไวในศาลาการเปรียญ ซึ่งเปนที่สําหรับ

พระภิกษุสงฆใชเรียนหนังสือ ชาวบานมาทําบุญ ฟงเทศน  เปนลักษณะอาคารอเนกประสงค

นอกจากนั้นจากการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมของภาพสลัก พบวามีรูปแบบบาง

ประการ เชน ภาพบุคคล ภาพสถาปตยกรรม ทิวทัศน และการจัดองคประกอบของภาพ ไดอิทธิพล

จากฉากบางตอนในพุทธประวัติ และทศชาติชาดก ที่พบไดในงานประเภทจิตรกรรมฝาผนังแบบ

ประเพณี สมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 สะทอนใหเห็นความสัมพันธของงานชาง รวมทั้งการ

แลกเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบทางศิลปกรรมของกลุมชางในชวงเวลานั้น 
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รายละเอียดของภาพสุธนุชาดก และลวดลายประดับ

บนฝาปะกน ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย

รายละเอียดภาพสุธนุชาดก

ภาพสุธนุชาดกสลักไวบริเวณมุมดานลางทั้งสองขางของฝาปะกน หรือเรียกวา “ลอง

ตีนชาง”  โดยรอบศาลาการเปรียญ จํานวน 44 ชองภาพ  ปจจุบันสูญหายไปจํานวน 7 ชองภาพ 

ซึ่งภาพเริ่มเรื่องจากชองภาพมุมตะวันตกเฉียงใต วนซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) มาบรรจบกัน มีเนื้อ

เรื่องเรียงตามลําดับ ดังนี้ (ดูภาพประกอบตอนทาย)

1. พระเจาพรหมทัต กษัตริยเมืองพาราณสี รับสั่งใหเหลาสนมและพระราชเทวีเกศนี

อัครมเหสีมาเฝา โดยมีพระราชโองการตรัสวา ถาผูใดมีพระโอรสจะมอบราชสมบัติใหกับโอรสของ

ผูนั้น

2. พระนางเกศนีมีพระเสาวนียตรัสแกเหลาสนมทั้งหลายใหสมาทานอุโบสถศีล 

บริจาคทรัพย กราบไหวเทพยดาขอบุตรใหเกิดในตน

3. หลังจากพระโพธิสัตวประสูติ กษัตริยทั้งหลายในชมพูทวีปนําแกว 7 ประการ และ

เครื่องราชบรรณาการมาถวาย  พระเจาพรหมทัต มีรับสั่งใหพราหมณผูเปนโหราจารยทํานาย

ลักษณะมาประชุมพรอมกัน  เพื่อทํานายลักษณะพระราชกุมาร พราหมณพยากรณวาพระราช

กุมารจะเปนผูเชี่ยวชาญในศิลปศาสตรการยิงธนู จึงพระราชทานพระนามพระกุมารใหชื่อ สุธนุ 

4. สุธนุซึ่งมีความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องการยิงธนู กําลังทดสอบฝมือการยิงธนูตอ

หนาเหลาขาราชบริพาร ความสามารถนี้เปนที่ชื่นชมของพระราชบิดาและประชาชนในชมพูทวีปก็

ทราบถึงความสามารถนี้

5. สุธนุมีพระชนมได 16 พรรษา พระเจาพรหมทัตเสด็จทิวงคต โดยปรารถนาจะ

กระทําการาชาภิเษกสุธนุเปนกษัตริยครองเมืองพาราณสีสืบไป  เหลาอํามาตยจึงนํามามณีกักขิ

อัศวราชพาชีมาถวาย

6. สุธนุเมื่อไดมามณีกักขิแลวก็เสด็จขึ้นทรงมา ทันใดนั้นมาก็เหาะสูงขึ้นไปในอากาศ

ไดวาหนึ่ง ทําใหชาวพระนครทั้งหลายและเหลาอํามาตย เห็นเปนอัศจรรย พากันบันลือสรรเสริญ

บุญญาธิการ แลวมาก็พาเหาะสูงขึ้นไปจนถึง 7 ชั่วลําตาล 

7. มามณีกักขิ ไดพาสุธนุเหาะจากเมืองพาราณสี ไปยังเมืองเสตนคร อันมีพระเจาเส

ตราชเปนกษัตริยผูครองราชยสมบัติ มีพรใะราชบุตรีพระนามวา จิรัปภา ซึ่งมีรูปทรงงดงามเปนที่

หมายปองของกษัตริยในชมพูทวีป
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8. มามณีกักขิพาสุธนุเหาะลงสูเมืองเสตนคร โดยใหหยุดพักระงับกระวนกระวายพระ

ราชหฤทัยอยูนอกพระนคร อันเปนที่กําบังคนซึ่งสัญจรไปมา

9. สุธนุและมามณีกักขิพักอยูนอกเสตนคร โดยมีรับสั่งใหมามณีกักขิไปเที่ยวแสวงหา

อาหารในสถานที่หลังคูพระนคร เที่ยวกัดหญาออน ๆ กินตามสบาย ภาพบุคคลดานลางของภาพ

นาจะเปนสุธนุที่กําลังเตรียมตัวจะเขาไปเที่ยวชมในเมือง

10. สุธนุซึ่งปลอมพระองค กําลังเขาไปในเมืองเสตนคร เหลาผูคนที่เห็นสุธนุก็พากัน

รักใครชื่นชมในรูปโฉม  เมื่อเดินเขาไปกลางศาลาที่ประชุมและรานตลาดตามระวางถนน ก็ไดยิน

เสียงประชาชนกลาวสรรเสริญในรูปโฉมพระนางจิรัปภา

11. พระนางจิรัปภา ซึ่งอาศัยอยูในปราสาทอันมีพื้นที่ 7 ชั้น โดยอยูกับหญิงคอมคน

ใช ชื่อวานางปทุมา

12. สุธนุปรารถนาจะเห็นพระนางจิรัปภา วามีความงามสมด่ังคําเลาลือ จึงปรึกษากับ

มามณีกักขิ มาไดพาพระองคพรอมดวยพวงมาลัยและของหอมเหาะมาสูประตูหนามุขปราสาท

ของนางจิรัปภา  สุธนุเห็นนางบรรทมอยูบนแทนที่ไสยาสน จึงทรงพระดําริวา นางผูนี้มีรูปทรงอัน

งามย่ิง นาจะเปนนางจิรัปภาที่ไดฟงการพรรณนารูปโฉมมาหรือไม จึงเปดบานพระทวารแตคอยๆ 

แลวเสด็จเขาไปในหองบรรทม

13. สุธนุเมื่อเสด็จเขาไปในหองบรรทมแลว ทอดพระเนตรนางจิรัปภาต้ังแตเบ้ือง

พระศิโรตมตราบถึงเบ้ืองพระบาท มิไดอ่ิมพระเนตร จึงลูบไลพระวรกาย พระราชบุตรีดวยสุคนธ

ชาติ แลวสวมพวงมาลัยในขอพระกร และจารึกเปนปริศนาไวในเบ้ืองหลังนางปทุมาทาสี แลวจึง

เสด็จกลับออกไป

14. สูญหาย

15. เมื่อพระเสตราชไดทราบเรื่องก็ทรงพิโรธ จึงมีรับสั่งใหนางจิรัปภาเขาเฝาเพื่อ

ซักถามเอาความจริง

16. สูญหาย

17. สูญหาย

18. พระเสตราชมีรับสั่งกับนางจิรัปภาวา จะพิจารณาดูกําลังอานุภาพของมานพผูนั้น

กอน ถามานพผูนั้นเปนผูมีกําลังเดชานุภาพนอย จะตัดศีรษะเสีย โดยทรงรับสั่งใหมีการประลอง

กําลังใหรูประจักษทั่วไป

19. พระเสตราชไดเชิญกษัตริยทั้งหลายในชมพูทวีป มาประชุมพรอมกัน มีการ

มหรสพ และมีรับสั่งใหสุธนุเขาเฝา เมื่อเสด็จออกที่ประทับ สุธนุเสด็จออกจากปราสาทมาถวาย
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บังคม พระเสตราชมีรับสั่งใหสุธนุทดสอบความสามารถของตนใหเปนที่ประจักษกับประชาชนและ

กษัตริยทั้งหลาย

20. สุธนุนําธนูและลูกศรออกจากพระภูษาที่ทรงหม โยนขึ้นไปในอากาศ ธนูและ

ลูกศรนั้นก็กลับลงมาตก ณ พื้นดิน  แลวตรัสกับกษัตริยทั้งหลายในชมพูทวีปวา  บรรดากษัตริยทั้ง

ปวงที่มาประชุมกันในที่นี้ กษัตริยพระองคใดอาจจะยกธนูอันมีสายนี้ขึ้นได กษัตริยพระองคนั้นจง

ลุกขึ้นออกมาเพื่อแสดงใหประจักษ  กษัตริยทั้งหลายไมอาจยกธนูนั้นใหเขย้ือนจากที่ได แตสุธนุ

ทรงชอนธนูขึ้นดวยนิ้วกอย แลวนาวสายขึ้น ดูเปนสงางามดวยพระสิริเดชานุภาพ ยิงศรผานเครื่อง

กีดขวางคือกระดานไมมะเด่ือ แผนเหล็ก แผนทองแดง  เกวียนทราย ตนตาล อยางละเจ็ดไปตอง

ตามฤคยนตร และศรนั้นยังวกกลับมาคืนที่

21. สุธนุขี่มามณีกักขิจากเสตนครกลับสูพระนครพาราณสี เพื่อกราบทูลพระมารดา

เรื่องที่จะเขาพิธีวิวาหมงคลกับนางจิรัปภา

22. สุธนุกลับถึงเมืองพาราณสี เขาเฝาพระมารดา กราบทูลเรื่องราวทุกประการให

ทรงทราบ กอนที่จะกลับไปกระทําพิธีวิวาหมงคลกับนางจิรัปภาที่เมือง  เสตนคร 

23. งานวิวาหมงคลของสุธนุและนางจิรัปภา ซึ่งมีผูคนมาอวยชัยใหพระ ใหเจริญสิริ

สุขสวัสด์ิ แตนั้นมาสุธนุกับนางจิรัปภาก็อยูสามัคคีพรอมเพรียงกัน โดยควรแกความสุขสําราญ

24. เมื่อในราตรีหนึ่ง สุธนุและนางจิรัปภาบรรทมอยูที่แทนไสยาสน ครั้นเวลาใกลรุง 

ทรงระลึกถึงพระราชมารดา ทรงกรรแสงโศกเศรา เมื่อนางจิรัปภาต่ืนจากบรรทม ไดยินเสียง

กรรแสง จึงทูลถามถึง 3 ครั้ง สุธนุจึงเลาความทั้งหมดใหฟง โดยเมื่อฟงดังนั้นแลวนางจิรัปภาจึงขอ

ตามเสด็จกลับสูเมืองพาราณสีดวย

25. เมื่อถึงรุงสาง ทั้งสองพระองคไดเสด็จไปเฝาพระเจาเสตราช เพื่อขอถวายบังคม

ลาไปเย่ียมพระราชมารดาที่เมืองพาราณสี แลวจึงจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง พระเจาเสตราชมิไดทรง

หาม อนุญาตใหพานางจิรัปภาไปเพื่อถวายบังคมพระชนนีของสุธนุดวย

26. สุธนุพานางจิรัปภาขี่มามณีกักขิเหาะขึ้นไปในอากาศเพื่อไปสูเมืองพาราณสี วัน

หนึ่งสิ้นระยะทางถึง 700 โยชน  ฝายจิรัปภาเคยไดเสวยแตความสุข ครั้นตองมาตกทุกขดวยถูกลม

แดดแผดเผา ถึงกับสลบอยูบนหลังมามณีกักขิ

27. สุธนุเห็นนางจิรัปภามีพระพักตรซูบซีดซบอยูบนหลังมา จึงรับสั่งใหมามณีกักขิ

หยุดเดินทางกอน แตมากลาววา พื้นที่นี้มีอันตรายเนื่องจากเปนดินแดนของฆันตรยักษ ซึ่ง

ปรารถนาจะกินเนื้อมนุษยใหได โดยสรางศาลาไวหลังหนึ่ง ต้ังเครื่องอุปโภค บริโภคไว ถาใคร

เงื่อนไขวา หากใครมาพักที่ศาลานี้ ยักษจะตองเวียนมาถาม 3 ครั้ง คือ ปฐมยาม  มัชฌิมยาม และ
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ปจฉิมยาม ยามละ 3 ครั้ง หากผูมาพักไมตอบ ก็อนุญาตใหยักษจับกินได มิใชจับกินไดตามใจ

ชอบ

28. สูญหาย

29. เมื่อทั้งสามพักในศาลา ยามแรกมาเปนเวรยาม ตอบคําถามยักษไดทั้ง 3 ครั้ง 

ยักษจึงกลับไป  เมื่อมัชฌิมยาม สุธนุเปนผู เฝายาม ยักษมาเคาะประตูถาม 3 ครั้งเชนกัน         

สุธนุก็ตอบไดโดยเรียบรอย   ครั้นปจฉิมยาม จิรัปภาเปนเวร นางตอบคําถามยักษได 2 ครั้ง ครั้งที่ 

3 เผลอหลับไป ยักษจึงมีสิทธิที่จะจับกิน มณีกักขิไดปกปองอันตรายใหสองกษัตริยจนสุด

ความสามารถ

30. มามณีกักขิตองพายแพแกยักษ เพราะสุธนุรองเตือนมา ทําใหยักษรูจุดออน จึง

จับบังเหียนเหล็กบีบค้ันจนมาสิ้นกําลัง

31. สุธนุเสียมามณีกักขิใหแกฆันตรยักษ จึงตองพานางจิรัปภาเดินทางรอนแรมในปา

เพื่อกลับสูเมืองพาราณสี

32. สุธนุพานางจิรัปภาเดินทางมาจนถึงฝง ขอโดยสารเรือสําเภาพาณิชย  เมื่อพอคา

พิจารณารูปโฉมสองกษัตริยก็มีความสงสาร จึงเชิญใหขึ้นเรือสําเภาแลวก็หันสําเภาออกจากฝง

แลนไปในมหาสมุทร 

33. เมื่อสุธนุและนางจิรัปภาขึ้นเรือสําเภา ตอมาเรือแตกดวยพายุราย ทั้งสององคตอง

พลัดพรากกันกลางสมุทร และแหวกวายน้ําอยูหลายวัน ดวยกรรมแตอดีตชาติที่ทั้งสองเคยหยอก

เยาสามเณรดวยการกระทุมน้ําเปนคลื่นซัดเรือสามเณรลม  สามเณรตองจมน้ําบาง ผุดขึ้นไดก็วาย

ไปบาง ทุกขลําบากนัก ทั้งสองเห็นดังนั้นจึงเขาชวยเหลือสามเณรจนพนภัย  อกุศลกรรมนี้ทําให

กษัตริยทั้งสองตองเสวยทุกขดังกลาว

34. นางจิรัปภาขึ้นฝงไดแลว ปลอมพระองคเปนหญิงสามัญ สรางโรงทานประดับ

ภาพเขียนเรื่อวสุธนุกับนางแตแรกพบ ครองรัก จนกระทั่งพลัดพรากกัน แลวใหคนเฝาคอยดูกิริยา

ทาทีของผูที่มาพกัขณะชมภาพ 

35. ฝายสุธนุถูกคลื่นลมพัดพาไปขึ้นฝงไดในที่สุด เดินทางรอนแรมจนไดทรงพบนาง

กเรณุวดี พระญาติของพระองคที่ถูกฆันตรยักษจับมาเปนทาสนางอัญชนวดี ผูเปนนองสาวยักษ สุ

ธนุไดนางทั้ง 2 เปนชายา และออกอุบายจนไดมาคืนจากยักษ

36. สุธนุเมื่อไดมามณีกักขิคืน จึงออกติดตามนางจิรัปภาจนพบกันที่โรงทานซึ่งนาง

สรางขึ้น มีภาพเขียนเก่ียวกับเรื่องราวของนางและสวามีแตหนหลังเพื่อพิสูจนวาผูใดคือสวามีของ

นาง 
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37. สุธนุพานางจิรัปภา ขึ้นหลังมามณีกักขิ เหาะไปในอากาศ เพื่อกลับเมืองพาราณสี

ของพระองค 

38. สุธนุพานางจิรัปภามาถึงเมืองพาราณสี พานางจิรปราเขาสูปราสาทพระราช

มารดา พากันถวายบังคมเบ้ืองยุคลบาทพระราชชนนี ตอมาทั้งสองไดครองราชยสมบัติรวมกัน ณ 

เมืองพาราณสี โดยสมควรแกความสุขสําราญ

39. สุธนุขี่มามณีกักขิ เหาะขึ้นไปในอากาศเพื่อไปยังดินแดนของฆันตรยักษ โดยมี

ความประสงคเพื่อไปเทศนาสั่งสอน

40. สุธนุไดมีโอกาสเทศนาสั่งสอนฆันตรยักษใหประพฤติสุจริตทั้งไตรทวารและรักษา

ศีล 5

41. สุธนุไดไปรับนางกเรณุวดีและนางอัญชนวดีจากเมืองยักษ แลวสุธนุก็พานางทั้ง 2

กลับไปรวมเสวยราชยโดยทศพิธราชธรรมสืบไป

42. สูญหาย

43. สูญหาย

44. สูญหาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



132

รายละเอียดภาพตกแตงบริเวณ “ชองกระจก” ของฝาปะกน ศาลาการเปรียญ วัดแกว

ไพฑูรย

การสลักภาพบริเวณมุมดานบนทั้งขางของฝาปะกน หรือเรียกวา “ชองกระจก” นั้น 

เปนลักษณะตกแตง จํานวน 44 ชองภาพ (ปจจุบันสูญหายไปแลว 2 ชองภาพ) ประกอบดวยภาพ

ตางๆ ดังนี้ (ดูภาพประกอบตอนทาย)

1. ทิวทัศน 2. ทิวทัศน

3.  นกยูง 4. กระตาย

5. นก 6. นก

7. ทิวทัศน 8. ทิวทัศน

9. นก 10. นก

11. ทิวทัศน 12. ทิวทัศน

13. ทิวทัศน 14. ทิวทัศน

15. สูญหาย 16. สูญหาย

17. พุทธประวัติ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 18. พุทธประวัติ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ

19. ทิวทัศน 20. ทิวทัศน

21. ตนและดอกพุดตาน 22. นก

23. ปาหิมพานต 24. ปาหิมพานต 

25. ทิวทัศน 26. ทิวทัศน

27. ทิวทัศน 28. ทิวทัศน

29. ทิวทัศน 30. ทิวทัศน

31. เมขลา 32. รามสูร

33. รามสูร 34. เมขลา

35. ทิวทัศน 36. ทิวทัศน

37. ทิวทัศน 38. ทิวทัศน

39. ทิวทัศน 40. ทิวทัศน

41. ทิวทัศน, นก 42. ไก

43. ทิวทัศน 44. ทิวทัศน
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาววิภารัตน   ประดิษฐอาชีพ

ที่อยู 72 ก. หมูที่ 4 แขวงบางมด  เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกประวัติศาสตรศิลปะ

วิชาโทโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2546 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2548 ภัณฑารักษ 3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด

สํานักศิลปากรที่ 10 รอยเอ็ด กรมศิลปากร

พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน ภัณฑารักษ 4 กลุมสงเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ

สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร
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