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 The Panel Painting from the old sermon hall Wat Nai - Klang, BanLaem 

District, Phetchaburi Province is the interesting panel painting since it illustrates past of 
24 Buddha and Bodhisattava and Bodhisattava to be future of 10 buddha that can rarely 
found currently and does not appear that what period it is drawing.  

The purpose of this study is to learn and analyze contents and expressions 
of panel painting and to assume the era of the painting by analyzing from painting 
techniques and form of the old sermon hall and by studying the importance and value of 
related literature.  

It was found from the study that there are 34 parts of the Panel Painting from 
here; each part can be divided into 2 sets; the first set includes painting of 24 past 
Buddha that corresponds to the story appearing in buddhavasa scripture collected in 
The Tripitaka, Chapter Suttanta – Pitaka, Dukkha Nikaya; the second set includes the 
painting of Bodhisattava that is the future of 10 Buddha that corresponds to the content 
from Tosabhodhi Sattatateta scripture. The expression of the scene and event is by story 
appearing in the scripture. This painting is assumed to be created in the era of King 
Rama 4th; it had been passed on techniques of painting from painting from the era of 
King Rama 3rd that corresponds to the form of architecture of the old sermon hall.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and significance of the problem) 

เพชรบุรีเปนเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญมายาวนาน จากตํานานเอกสารเลาวาใน
สมัยกอนกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริยที่สรางพระนครวิชิตไชย ถูกพระอนุชากับพระมเหสีลอบ
ปลงพระชนม  หลังจากนั้นพระอนุชาไดสรางพระนครขึ้นชื่อวาเพชรบุรี1  ตอมาสมัยอยุธยาเมือง
เพชรบุรีถูกผนวกเขาอยูในราชอาณาจักรในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   โดยมีฐานะเปน
เมืองจัตวา2 และถูกจัดใหเปนหัวเมืองตะวันตกในสมัยอยุธยาตอนปลาย3   อีกทั้งยังเปนเมืองทาที่
สําคัญ เพราะเปนทางเชื่อมตอระหวางเมืองตาง ๆ4 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน มีการกลาวถึงเมืองเพชรบุรีวามีความสําคัญตอการศึก
สงครามเปนอยางมาก เชน เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 1 ในชวงการรบครั้งสําคัญกองทัพที่สองของพมา
เขามาทางดานบองตี้เขาตีเมืองราชบุรี เพชรบุรี ลงมาจนถึงชุมพร ทางฝายไทยไดจัดทัพไปตั้งรับ 
โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ  ไดตั้งพระยาเพชรบุรีเปนนายทัพยกทัพไปตั้งที่เมืองทวาย5      
ตอมาสมัยรัชกาลที่  2  ชวงที่พมายกกองทัพเขามาตีหัวเมืองปกษใต ทรงโปรดใหพระยาพลเทพไป 

 

                                                 
1  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราช

พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร : สํานักพิมพคลังวิทยา, 2515), 181. 
2  คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วัฒนธรรม     

พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2544), 
32. 

3  “คําใหการชาวกรุงเกา,”  ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราช
พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 200. 

4  คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วัฒนธรรม     
พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเพชรบุรี, 33. 

5 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 (พระนคร : องคการคา
ของคุรุสภา, 2504), 122–124. 
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รักษาการเมืองเพชรบุรี5 สมัยรัชกาลที่ 3 ชวง พ.ศ. 2382 เจาเมืองไทรบุรีแข็งเมืองจึงโปรดเกลาฯ 
ใหพระยาเพชรบุรีคุมทัพไปปราบและดูแลหัวเมืองมาลายู6   ในสมัยรัชกาลที่ 4 เมืองเพชรบรีุไดเปน
เมืองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเปนอยางมาก ในป พ.ศ. 2402 เสด็จถวาย
ผาพระกฐินประจําปที่พระอารามตางๆจํานวน 40 วัดและประพาสถ้ําเขาหลวง 7 ตอมาโปรดเกลาฯ 
ใหมีการฟนฟูประเพณีแรกนาของเพชรบุรี  โดยเสด็จมาเปนองคประธานในพิธีและในปพ.ศ.2403
โปรดใหมีการสรางพระราชวังขึ้นบนเขามหาสวรรคและสรางถนนขึ้นหลายสาย8 

จังหวัดเพชรบุรีนับไดวาเปนแหลงศิลปกรรมที่มีฝมือชั้นเลิศอยูมากมาย จากหลักฐาน
ที่ปรากฏ พบวาสวนใหญเปนงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย เชน จิตรกรรมฝาผนังวัด
ใหญสุวรรณาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแกวสุทธาราม งานปูนปนวัดสระบัว เปนตน นอกจากนี้
จังหวัดเพชรบุรียังปรากฏงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทรอยูหลายแหงเชนกัน โดยเฉพาะงาน
ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 เชน พระราชวังบนเขามหาสวรรค วัดมหาสมณาราม เปนตน  

งานศิลปกรรมประเภทหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่มีความงดงามและนาสนใจ คือ 
จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ มีปรากฏอยูหลายแหง เชน จิตรกรรมแผงไม    
คอสองศาลาการเปรียญวัดปากคลอง ศาลาการเปรียญหลังเกาวัดในกลาง ศาลาการเปรียญวัด
ดอนไกเตี้ย ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม เปนตน โดยเฉพาะจิตรกรรมประดับแผงไม  
คอสองศาลาการเปรียญหลังเกาวัดในกลาง นับวามีความสําคัญและนาสนใจมาก   

วัดในกลาง อยูในอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี งานศิลปกรรมที่มีความสําคัญคือ
จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองของศาลาการเปรียญหลังเกา   จิตรกรรมแหงนี้เขียนดวยสีฝุนผสม
กาวมีสีขาว เขียว ดํา แดงและปดทองในบางสวน สันนิษฐานวาเขียนขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ชวงรัชกาลที่ 49   จิตรกรรมดังกลาวเขียนภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค 

                                                 
5 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1-2 (พระนคร : องคการคา

ของคุรุสภา, 2504), 11–12. 
6  คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วัฒนธรรม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเพชรบุรี, 36. 
7 สุนทรภู, นิราศเมืองเพชรบุรี (ม. ป. ท. : สโมสรสุนทรภู, 2509), 19. 
8  คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วัฒนธรรม  

พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเพชรบุรี, 37. 
9 กรมศิลปากร   กองโบราณคดี   งานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง, รายงานการสํารวจจิตรกรรม      

ฝาผนังจังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526). และ  “จิตรกรรมบนแผนไมคอสอง วัดในกลาง จังหวัด
เพชรบุรี,” เมืองโบราณ 27, 3 (ก.ค. - ก.ย. 2544) : 28.  
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และเขียนภาพพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค โดยมีอักษรเขียนกํากับไวใต
ภาพแตละภาพ  

จากจิตรกรรมดังกลาวที่เขียนภาพพระอดีตพุทธเจา 24 พระองคและพระโพธิ์สัตว 
นาจะเกี่ยวของกับคติการนับถือพระอดีตพุทธเจาตามเนื้อหาในพุทธวงศจากพระไตรปฎก และ
ภาพพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจาทั้ง 10 พระองค นาจะเปนเรื่องที่เขียนตามเนื้อหาใน
คัมภีรทสโพธิสัตตุเทส ซึ่งเปนคัมภีรที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย10 กลาวถึงเรื่องราวของพระ
โพธิสัตวที่บําเพ็ญเพียรเพื่อที่จะมาตรัสรูเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค11  จิตรกรรมดังกลาว
นับวามีความสําคัญโดยเฉพาะการเขียนภาพพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา10 พระองค 
นับวาไดพบนอยแหงมากในปจจุบัน และไมมีหลักฐานที่ระบุอายุสมัยของจิตรกรรมแหงนี้ 

เหตุผลและแนวความคิดของการเขียนจิตรกรรมประดับแผงไมคอสอง บนศาลาการ-
เปรียญนี้ อาจเขียนเพื่อใหพุทธศาสนิกชนที่มาประกอบพิธีกรรมบนศาลาการเปรียญ เมื่อไดเห็น
ภาพเขียนที่สื่อถึงเรื่องราวตาง ๆ เนื่องในพุทธศาสนา ไดเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองคสัมมาสัม
พุทธเจาและพุทธศาสนา อีกทั้งการเขียนเรื่องพระโพธิสัตวที่ปรากฏบนศาลาการเปรยีญวดัในกลาง
นี้ นาจะมีความเกี่ยวของกับนโยบายการปกครอง และวิธีการสรางศรัทธาในพุทธศาสนาให
กลับคืนมา โดยการฟนฟูงานดานวรรณกรรม ซึ่งมีการนํางานวรรณกรรมเกา ๆ มาเรียบเรียงขึ้น
ใหมใหมีความถูกตองและสมบูรณมากกวาเดิม โดยสวนใหญมีเนื้อหามุงเนนที่คําสอนทางพุทธ
ศาสนาในชวงสมัยรัชกาลที่ 312 

การศึกษาในครั้งนี้ มุงศึกษาถึงเนื้อหาของจิตรกรรมเรื่องพระอดีตพุทธเจา 24 
พระองค และเรื่องพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค และศึกษาถึงคุณคา
ความสําคัญของการเขียนจิตรกรรมประดับแผงไมคอสองแหงนี้ พรอมทั้งสันนิษฐานกําหนดอายุ
จิตรกรรม 

ผลของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเขาใจถึงเหตุผลของการเขียนเรื่องพระโพธิสัตวในสมัย
พระอดีตพุทธเจา 24 พระองค และเรื่องพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค ซึ่ง
                                                 

10 สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533).  

11 ผาน วงษอวน, “คัมภีรอนาคตวงส อุเทศที่ 1-10 : การตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห” 
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2522). 

12กุสุมา รักษมณี, “ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว,” ใน 
200 ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531), 63–82. 
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เขียนบนแผงไมคอสองของศาลาการเปรียญหลังเกาวัดในกลาง และเพื่อทราบถึงอายุสมัยของ
จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองแหงนี้ อีกทั้งเพื่อเปนการอนุรักษงานจิตรกรรมประดับแผงไม       
คอสองและเปนขอมูลสําหรับผูสนใจในการศึกษาตอไป 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย (Goal and Objective) 

1.ศึกษางานศิลปกรรมและรูปแบบสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญหลังเกา วัดใน-
กลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยเปรียบเทียบกับประวัติและความเปนมาของวัด 

2.ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาและการแสดงออกของจิตรกรรมประดับแผงไมคอสอง ศาลา
การเปรียญหลังเกาวัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนศึกษาถึงความสําคัญ
และคุณคาทางดานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

3.สันนิษฐานกําหนดอายุจิตรกรรมประดับแผงไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกา   
วัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 
ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1.ทําการศึกษาเฉพาะจิตรกรรมประดับไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกาวัดในกลาง    
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยางละเอียด ทั้งในดานรูปแบบ ลักษณะและเนื้อหาที่ปรากฏ 

2.ศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบทั้งดานเทคนิค และคติการเขียนเรื่องราวกับ
จิตรกรรมแหลงอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของ  
 
สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

1.จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองของศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง ที่เขียนภาพ
พระพุทธเจา 24 พระองคและพระโพธิ์สัตว นาจะหมายถึงพระอดีตพุทธเจา 24 พระองคและพระ
โพธิสัตวที่มาจากคัมภีรพุทธวงศที่รวบรวมอยูในพระไตรปฎก13   สวนจิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว
และพระพุทธเจา 10 พระองค นาจะหมายถึงเรื่องพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 
พระองคที่มาจากคัมภีรทสโพธิสัตตุเทส14 
                                                 

13พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง ,เลมที่  33 (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2525). 
14เกี่ยวกับเนื้อหาที่แปลจากตนฉบับคัมภีรใบลาน ดูใน ผาน วงษอวน, “คัมภีรอนาคตวงส อุเทศที่ 

1-10 : การตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษา
ตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522). และดูใน สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการ
วรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533). 
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2.จิตรกรรมดังกลาวทั้งสองชุด เขียนภาพโดยแสดงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาและการ
บําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ซึ่งเปนฉากเหตุการณสําคัญของเรื่องในแตละตอน นับเปนการ
แสดงออกเพื่อใหเขาใจไดงาย และส่ือความหมายที่ชัดเจน ตามแบบงานจิตรกรรมแบบทองถิ่น 

3.จิตรกรรมแหงนี้เขียนโดยใชเทคนิคจิตรกรรมที่มีมาตั้งแตรัชกาลที่ 3 เชน การเขียน
ตนไม ใบไมที่แสดงแสงเงา การระบายสีสวนที่เปนทองฟาโดยไลน้ําหนักเขมที่ขอบบนใหจางลง
ลาง การปรากฏจีวรลายดอก และการเขียนสถาปตยกรรมที่ใหความสมจริง เปนตน แตเนื่องดวย
เงื่อนไขดานเวลาของงานชางแบบทองถิ่น จึงสันนิษฐานไดวาจิตรกรรมแหงนี้นาจะเขียนขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 4 โดยไดรับอิทธิพลจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 
 
ขั้นตอนการศึกษา (Process of the study) 

1.ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาที่ผานมาของวัดในกลาง 
จากหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอมูลจากสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
ที่ 1 จังหวัดราชบุรี 

2.สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม และถายภาพจิตรกรรมบนแผงไมคอสอง ในแหลง
โบราณสถานที่เกี่ยวกับการศึกษา 

3.สังเคราะหขอมูลโดยจัดการระเบียบขอมูลทั้งดานเอกสาร และภาพถายตาง ๆ เพื่อ
งายตอการคนควาและดําเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค 

4.สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
5.เสนอผลงานและจัดพิมพเปนรูปเลม 
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บทที่ 2 
 

ประวัติและงานชางของวดัในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
 

วัดในกลางหรือวัดกลางสนามจันทร ตั้งอยูที่ ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม 
จังหวัด เพชรบุรี ทิศเหนือ จรด หมูบาน ทิศตะวันตก จรด ที่วาการอําเภอบานแหลมและ
โรงพยาบาลบานแหลม ทิศใต จรด หมูบานและทุงเขา ทิศตะวันออก จรด แมน้ําเพชรบุรี   

สภาพโดยทั่วไปของวัดมีเสนาสนะตั้งกระจัดกระจายอยูหาง ๆ กัน  โดยมีพระอุโบสถ
ตั้งอยูดานหนา ถัดลงมาเปนศาลาการเปรียญและหอระฆังตั้งเยื้องมาทางดานหลัง ทางดานทิศใต
ของศาลาการเปรียญเปนที่ตั้งของหมูกุฏิสงฆ  ปจจุบันศาลาการเปรียญถูกบูรณะขึ้นใหมโดยยึด 
รูปแบบเดิม คือเปนเรือนไทยสรางดวยไมทั้งหลังมีอาคารประธานอยูตรงกลาง กั้นหัวและทายดวย
ศาลานอยที่วางตัวในแนวขวาง ศาลาการเปรียญที่บูรณะใหมนี้เปลี่ยนเครื่องไมที่ชํารุดออก สวนที่
ยังใชงานไดก็นํามาใชงานตอไป ไดแก คันทวยและพรึง ในสวนของหนาบันมีการทําเพิ่มซ่ึงแตเดิม
นั้นเปนหนาบันแบบเรียบ 

จิตรกรรมบนแผงไมคอสองปจจุบันไดถูกเก็บรักษาไวภายในกุฏิสงฆ มีสภาพคอนขาง
ดี มีสวนที่ชํารุดบริเวณขอบไม ลักษณะที่ชํารุดสวนใหญนั้นเกิดจากสีรองพื้นชํารุดจึงทําให
จิตรกรรมเสียหายไปดวย จิตรกรรมทั้งหมดที่พบเหลือจํานวน 34 ภาพ แบงออกเปน 2 ชุด 

ในบทนี้จะศึกษาถึงรูปแบบสถาปตยกรรมของวัดและรูปแบบสถาปตยกรรมของศาลา
การเปรียญหลังเกา โดยเปรียบเทียบกับประวัติความเปนมาของวัดในกลาง 
 
ประวัติและความเปนมาของวัดในกลาง   

วัดในกลางปรากฏหลักฐานเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมาก จากการ 
ศึกษาประวัติของวัดพบวาไมมีขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรปรากฏ มีเพียงคําบอกเลาวาวัดใน
กลางเดิมชื่อวัดกลางสนามจันทร ตอมาชาวบานเรียกวาวัดในกลางสนามจันทรเพราะสถานที่ตั้ง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 7

ของวัดนั้นคงอยูกลางหมูบาน ภายหลังเรียกเหลือเพียงวัดในกลางและเมื่อไดรับวิสุงคามสีมาเมื่อป 
พ.ศ. 2525 ทางราชการบันทึกชื่อวัดเพียงวัดในกลางเทานั้น1 

มีเร่ืองเลาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัดในกลางวา เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา
คร้ังสุดทายพระมารดาของสมเด็จพระเจาตากสินไดล้ีภัยมาพักแรมอยูกับญาติที่ ตําบลบานแหลม 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี   เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินกอบกูเอกราชไดสําเร็จทรงมีความ
กังวลพระทัยถึงพระมารดามาก เมื่อทรงทราบวาพระมารดาลี้ภัยมาอยู ตําบลบานแหลม   จึงโปรด
ใหร้ือและยายพระที่นั่งจากกรุงศรีอยุธยามาปลูกไวที่วัดในกลาง และพระราชทานพระพุทธรูปสมัย
สุโขทัย เปนการตอบแทนความดีของชาวบานแหลมที่ไดอารักขา   พระมารดาไวโดยปลอดภัย2 

จากการศึกษาถึงประวัติวัดดังกลาว ไมพบวามีปรากฏเปนลายรักษอักษรแตประการ
ใด มีเพียงคําบอกเลาตาง ๆ เทานั้น 

 
งานศลิปกรรมภายในวัดในกลาง 

พระอุโบสถหลังเกา เปนอาคารไมสรางบนฐานปูน3 ฝาประกอบในแนวตั้ง กวาง 2 
หอง ยาว 4 หอง ดานหนาเปนมุขมีเสาไมกลมรับเชิงชายโดยรอบจํานวน 24 ตน เครื่องบนเปนไม
จําหลัก หนาบันเรียบมุงกระเบื้องดินเผาปลายมน มีประตูหนา 2 บาน หนาตางดานละ 3 บาน 
ดานหลังเปนผนังทึบ ใบเสมาประดิษฐานในซุมซ่ึงบูรณะขึ้นใหม ตัวใบเสมาเปนศิลาทรายแดง
จําหลัก ภายในพระอุโบสถมีเสาอิงผนังดานละ 5 ตน ฝาผนังและเสานาจะทาสีแดงตลอดทั้งผนัง 
และพบพระพุทธรูปสําริดลงรักปดทองจํานวน 5 องค ไดแก พระพุทธรูปปางมารวิชัยจํานวน 3 องค  

                                                 
1 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, “หัวเรื่อง วัด – นามานุกรม ชื่อเรื่อง รายชื่อวัดจังหวัดเพชรบุรี,” (ม.ป.ป.). 

(อัดสําเนา) 
2  สัมภาษณ พระครูวชิรคุณาธาร เจาอาวาสวัดในกลาง ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542 อางใน คฑา จันทลักษณา และคณะ, “รายงานการตรวจสภาพ
ศาลาการเปรียญวัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี,” รายงานวิชาอนุรักษอาคารประวัติศาสตรและ
โบราณสถานในประเทศไทย รหัสวิชา 262-406 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2541 สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสําเนา) 

3 การสรางอุโบสถไม เปนที่นิยมสรางกันตามแถบเมืองที่อยูติดชายทะเล เพราะหากสรางอาคาร
ดวยปูนแลวความเค็มจากน้ําทะเลจะทําใหปูนกรอนเสื่อมสภาพเร็ว อุโบสถที่สรางดวยไมแบบนี้สามารถพบไดใน
เมืองติดชายทะเลอีกลายที่ เชน สมุทรสาคร, สุมทรสงคราม เปนตน 
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พระพุทธรูปปางประทานอภัย 1 องค และพระสาวก 1 องค ประดิษฐานอยูบนฐานชุกชีขนาดใหญ 
ปจจุบันร้ือถอนแลว4 (ภาพที่ 1) 

 

 
 

ภาพที่ 1 อุโบสถไม วัดในกลาง  จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, “รายงานการสํารวจวัดในกลาง,” (ม.ป.ป.). 
(อัดสําเนา) 
 

                                                 
4สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, “รายงานการสํารวจวัดในกลาง,”

(ม.ป.ป.). (อัดสําเนา) 
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ศาลาการเปรียญหลังเกา5 เปนศาลาไมยกพื้นสูงตั้งอยูดานหนาพระอุโบสถหลังเกา 
มีขนาดความยาว 7 หอง ทั้งสองดานของความยาวมีศาลานอยสกัดขวางดานหนาและดานหลัง 
เชื่อมตอดวยชานที่เปนปูน (ภาพที่ 2) ภายในศาลาการเปรียญปรากฏจิตรกรรมประดับบนแผงไม
คอสองดานทิศเหนือ  

ปจจุบันศาลาการเปรียญหลังเกานี้ ไดถูกร้ือถอนไปแลวและมีการปฏิสังขรณข้ึนใหม
โดยรักษารูปแบบเดิมไว (ภาพที่ 3) โดยเปลี่ยนตัวไมเกาที่ชํารุดออกสวนที่ยังใชไดก็ใชตอไป 
ภายในศาลาการเปรียญหลังใหมนี้ มีการตกแตงดวยการเขียนลายกระหนกตาง ๆ โดยรอบ สวน
จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองของศาลาการเปรียญหลังเกานั้นถูกเก็บรักษาไวบนกุฏิสงฆ  

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 2 ศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง  จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, “รายงานการสํารวจวัดในกลาง,” (ม.ป.ป.). 
(อัดสําเนา) 

 
 
 
 
                                                 

5 เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาพที่ 3 ศาลาการเปรียญหลังไดรับการบูรณะแลว วัดในกลาง  จังหวัดเพชรบุรี 
 

หมูกุฏิ เปนเรือนไมหมูขนาดใหญ 2 ชั้น มีหอไตรและหอฉันทอยูกลาง โดยชั้นบนเปน
หอไตรสวนชั้นลางเปนหอฉันท มีกุฏิสงฆเรียงกันทางดานขางดานละ 4 หลัง ดานทิศตะวันออก 
เปนกุฏิขนาด 3 หอง และดานตะวันตกเปนหอสวดมนต ภายในหอสวดมนตหองริมดานขวาเปน
ที่ตั้งพระพุทธรูป 4 องค โดยมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญนาจะมีอายุราวสมัยสุโขทัย 
ตั้งอยูตรงกลางขนาบขางดวยพระพุทธรูปปางหามสมุทร 2 องค และพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค
เล็กตั้งดานหนา 1 องค 

ใบเสมา เปนหินทรายสีแดง มีขนาดเล็กและหนาสลักลวดลายทั้งสองดาน (ภาพที่ 4) 
 

 
 

ภาพที่ 4 ใบเสมาหินทรายสีแดง ตั้งอยูบริเวณอุโบสถใหม วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
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ศาลาการเปรียญหลงัเกา 
จากการสัมภาษณพระครูวชิรคุณาธาร อดีตเจาอาวาสวัดในกลาง เลาถึงศาลาการ

เปรียญหลังเกาวา ตั้งแตทานบวชเปนภิกษุมา 55 พรรษา ศาลาการเปรียญหลังนี้ก็มีรูปแบบเชนใน
ปจจุบันและเคยมีการซอมมาแลวเมื่อประมาณ 56 ปมาแลว โดยทําการเปลี่ยนเสา ซึ่งแรงงานที่ทํา
การซอมในครั้งนั้นเปนชางจีนไหหลํา6   ลักษณะของศาลาการเปรียญหลังนี้เดิมยังไมทาสีและมา
ทาสีแดงเพื่อรักษาเนื้อไมในป พ.ศ. 2522 การประดับตกแตงศาลาการเปรียญนั้นไดมีการลงรักปด
กระจกสีที่คันทวยและเครื่องลํายอง สวนเสาที่มุขประเจิดสาหรายรวงผึ้ง  และลวดลายที่กระจัง
ฐานพระมีการลงรักปดทอง เดิมหลังคาอาจมุงดวยกระเบื้องกาบกลวยหรือกระเบื้องหางมน 
ภายหลังมาเปลี่ยนเปนกระเบื้องหางเหยี่ยวดังเชนในปจจุบันแตเปลี่ยนเมื่อไรนั้นไมทราบแนชัด7 
รูปแบบทางสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญหลังนี้8   อยูในผังสี่เหลี่ยมผืนผาเปนอาคารทรง
ไทยสรางดวยไมสักทั้งหลังยกใตถุนสูง วางตัวในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก มีขนาดกวาง 4 หอง 
ยาว 7 หอง มีศาลาขนาดเล็กวางตัวในแนวขวางทางดานหนาและดานหลัง (ภาพที่ 2, ลายเสนที่ 
1) เครื่องบนของศาลาการเปรียญหลังนี้เปนหลังคาจั่วซอนกัน 3 ตับ โดยหลังคาชั้นบนมีเครื่อง
ลํายองประดับหลังคา ไดแก ชอฟา รวยระกา และหางหงสประดับ ชอฟามีลักษณะแบบปากครุฑ 
รวยระกาสวนที่ประดับมุขประเจิดดานสกัดหนาและดานสกัดหลังเปนนาคสะดุง สวนรวยระกาที่
ประดับจั่วบนของศาลานั้นไมเปนนาคสะดุงเหมือนอยางมุขประเจิด   ที่เสารับมุขประเจิดทุกตน
แกะสลักลวดลายเปนลายบัวจงกลลงรักประดับกระจก สวนหนาบันเปนไมกระดานแผนเรียบปด
ทั้งสองดานไมมีลวดลายประดับ ดานลางหนาบันเปนชั้นบัวลูกแกวอกไกฐานพระเปนไมแกะสลัก
ลวดลายลงรักประดับกระจก หนากระดานเปนลายลูกฟกลอย ใตชั้นบัวคือลายกระจังรวน ถัดลง
มาเปนลวดลายสาหรายรวงผึ้ง ฝาเพดานมุขประเจิดมีลวดลายดาวเพดานประดับ 

                                                 
6  สัมภาษณ พระครูวชิรคุณาธาร, เจาอาวาสวัดในกลาง ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี, 10 มีนาคม พ.ศ. 2542. อางถึงใน คฑา จันทลักษณา และคณะ. “รายงานการตรวจสภาพศาลา
การเปรียญ วัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี,” รายงานวิชาอนุรักษอาคารประวัติศาสตรและ
โบราณสถานในประเทศไทย รหัสวิชา 262-406 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2541 สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสําเนา) 

7สัมภาษณ นายเสนาะ ปกษีนาบุตร อายุ 49 ป บานเลขที่ 21 หมู 5 ตําบลบานแหลม อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี, 11 มีนาคม พ.ศ. 2548. 

8 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, “รายงานการบูรณะซอมแซม
ศาลาการเปรียญ สวนเครื่องประดับหลังคาและเครื่องประดับอาคารวัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี,”  (ม.ป.ป.). (อัดสําเนา) 
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ลายเสนที่ 1 ศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, “รายงานการสํารวจวัดในกลาง,” (ม.ป.ป). (อัดสําเนา) 
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ผนังกั้นภายนอกโดยรอบทุกชองเปนฝาปะกน โดยผนังสกัดดานหนา (ทิศตะวันออก) 
และดานสกัดหลัง (ทิศตะวันตก) เจาะเปนชองประตูดานละ 2 ชอง และชองหนาตางดานละ 2 ชอง 
หนาตางทั้ง 4 ชองนี้มีลักษณะพิเศษกวาดานขาง (ดานทิศเหนือและทิศใต) ตรงที่ภายนอกทําเปน
ลูกกรงไม ผนังดานขางเจาะเปนชองหนาตางดานละ 7 ชอง กรอบเช็ดหนาประตูและหนาตางทุก
ชองมีการแกะสลักลวดลายคิ้วบัวอยางประณีต อกเลาบานประตูหนาตางมีการแกะสลักลวดลาย
คันทวยเปนรูปหัวพญานาคลงรักประดับกระจกรับชายคาปกนก (ภาพที่ 5, ลายเสนที่ 2)  

 

  
 

ภาพที่ 5 คันทวยศาลาการเปรียญ  
 วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

ลายเสนที่ 2 คันทวยศาลาการเปรียญ 
วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

สวนลางของฝาผนงัโดยรอบมีพรึงรัดแกะสลักลายเปนแขงสิงห ภายในศาลาการเปรียญเปนโถง
โลงกวางยกระดับพื้นใหสูงขึน้ทางดานทิศใต เพื่อใชสําหรบัเปนที่อาสนะสงฆ (แผนผังที ่1) 

จากลักษณะสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญหลังเกาวัดในกลางดังกลาว   พบวา
มีความสอดคลองกับศาลาการเปรียญที่สรางในสมัยรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลที่ 4 กลาวคือ ในสมัย
รัชกาลที่ 4 มีความนิยมในการสรางศาลาการเปรียญใหมีอาคารประธาน 1 หลัง และมีศาลาขนาด
เล็กวางตัวในแนวขวางทางดานหนา - หลัง โดยมีชานกออิฐถือปูนรองรับบันไดทางขึ้นเปนตัวเชื่อม
ศาลาขวางกับศาลาการเปรียญ ศาลาการเปรียญรูปแบบนี้พบไดตามหัวเมืองในตางจังหวัด เชน 
ศาลาการเปรียญวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย 
จังหวัดนนทบุรี ศาลาการเปรียญวัดศาลาปูนและวัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 6, 7)   
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ศาลาการเปรียญวัดใหญอางทอง จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 8)  เปนตน จึงอาจกลาวไดวาศาลาการ
เปรียญวัดในกลางนาจะสรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 6 ศาลาการเปรียญ วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : อุษา งวนเพียรภาค, “ศาลาการเปรียญ,” ใน วิวัฒนาการพุทธสถานไทย  
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 142. 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 ศาลาการเปรียญ วัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 8 ศาลาการเปรียญ วัดใหญอางทอง จังหวัดราชบุรี 
ที่มา: อุษา งวนเพียรภาค, “ศาลาการเปรียญ,” ใน วิวัฒนาการพุทธสถานไทย 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 144. 

 

นอกจากนี้ยังพบวา รูปแบบการทํามุขประเจิดที่ประดับรวยระกานาคสะดุงของศาลา
การเปรียญวัดในกลาง (ภาพที่ 9) มีรูปแบบเดียวกับมุขประเจิดของศาลาการเปรียญวัดใหญ
สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 10) ซึ่งวัดทั้งสองอยูในบริเวณใกลเคียงกัน จึงอาจเปนไปได
วาศาลาการเปรียญแหงนี้ ไดรับอิทธิพลดานรูปแบบสถาปตยกรรมบางประการมาจากศาลา     
การเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 มุขประเจิด ศาลาการเปรียญ 
 วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพที่ 10 มุขประเจิด ศาลาการเปรียญ 
 วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 
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แผนผังที่ 1 ศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา : กรมศิลปากร, กองโบราณคดี งานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง, รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2526), 324. 
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จากการศึกษางานชางของวัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดย
เปรียบเทียบกับประวัติของวัด พบวาวัดในกลางไมมีขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับประวัติ
วัดที่ชัดเจน มีเพียงคําบอกเลาวาวัดในกลางเดิมชื่อวัดกลางสนามจันทร สรางขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช แตจากการศึกษาถึงงานชางของวัดในกลาง ไมพบหลักฐานที่สนับสนุนคํา
บอกเลาดังกลาว 

จากหลักฐานงานศิลปกรรมของวัดในกลางที่ปรากฏ พบโบราณสถานที่มีความสําคัญ
คือ ศาลาการเปรียญหลังเกาซึ่งภายในประดับจิตรกรรมบนแผงไมคอสอง ศาลาการเปรียญแหงนี้
สรางดวยไมตามลักษณะของศาสนสถานในวัดแถบชายทะเล รูปแบบของศาลาการเปรียญมีความ
สอดคลองกับศาลาการเปรียญที่สรางในสมัยรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลที่ 4 กลาวคือ มีรูปแบบเปน
ศาลาการเปรียญที่มีอาคารประธาน 1 หลัง และมีศาลาขนาดเล็กวางตัวในแนวขวางดานหนา – 
หลัง โดยมีชานกออิฐถือปูนรองรับบันไดทางขึ้นเปนตัวเชื่อมศาลาขวางกับศาลาการเปรียญ 
นอกจากนี้ การทํามุขประเจิดที่ประดับรวยระกานาคสะดุงของศาลาการเปรียญวัดในกลางมี
รูปแบบเดียวกับมุขประเจิดของศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี  

จึงอาจกลาวไดวาศาลาการเปรียญแหงนี้ นาจะสรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ชวงรัชกาลที่ 4 ที่นาจะไดรับอิทธิดานรูปแบบสถาปตยกรรมบางประการ เชนการทํามุขประเจิดมา
จากศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน 
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บทที ่3 
 

วิเคราะหเนื้อหาจิตรกรรมบนแผงไมคอสอง 
 

จากการศึกษาศาลาการเปรียญหลังเกา1 วัดในกลาง  ปรากฏหลักฐานวาในอดีตเคย
ประดับจิตรกรรมบริเวณแผงไมคอสอง  ระหวางชวงเสาตามแนวยาวทั้งสองดาน2  (ภาพที่ 11)
จิตรกรรมบนแผงไมดังกลาวสูญหายไปเปนจํานวนมาก ปจจุบันเหลือเพียง 5 แผง ซึ่งทางวัดได
อนุรักษไว  จิตรกรรมบนแผงไมคอสองดังกลาว เขียนภาพพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค และพระ
โพธิ์สัตว และพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค    ซึ่งนับวาแปลกแตกตางจาก
ที่อ่ืนและมีความสําคัญตอชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากเขียนดวยฝมือชางพื้นถิ่นที่หาชมไดนอย
มากในปจจุบัน โดยไมมีรองรอยการบูรณะในยุคหลัง  

การศึกษาในบทนี้จะศึกษาวิเคราะหเนื้อหาของจิตรกรรมบนแผงไมคอสอง โดยแบง
การศึกษาออกเปน 2 หัวขอ คือ จิตรกรรมภาพพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค และพระโพธิ์สัตวและ
พระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค 

 

 
 

ภาพที่ 11 แผงไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, “รายงานการสํารวจวัดในกลาง,” (ม.ป.ป.). 
(อัดสําเนา) 
                                                 

1 ปจจุบันศาลาการเปรียญหลังเกาถูกรื้นถอน และสรางศาลาการเปรียญหลังใหมขึ้นตามรูปแบบ
และบริเวณเดิม  

2คฑา จันทลักษณา และคณะ, “รายงานการตรวจสภาพศาลาการเปรียญ วัดในกลาง อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี,” รายงานวิชาอนุรักษอาคารประวัติศาสตรและโบราณสถานในประเทศไทย รหัสวิชา 
262-406 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2541 สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสําเนา) 
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1. จิตรกรรมบนแผงไมคอสองภาพพระโพธสิัตวในสมัยพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค 
1.1 เนื้อหาเรือ่งพระอดีตพุทธเจา 
พระอดีตพุทธเจาเปนคติที่ปรากฏในพุทธศาสนามาชานาน ปรากฏในพุทธวงศ เปน

เร่ืองที่พระพุทธศากยโคดม (พระพุทธเจาองคปจจุบัน) ตรัสเลาแกพระสารีบุตรที่ทูลถามถึงพุทธ
บารมีอันยิ่งใหญที่ทรงบําเพ็ญเพียรมาในอดีตชาติ โดยทรงเลาวาในอดีตกอนที่พระองคจะเสด็จมา
เสวยพระชาติเปนเจาชายสิทธัตถะและตรัสรู  พระองคทรงเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวอยูใน
สํานักพระอดีตพุทธเจาในภัทรกัลปแรก ทรงไดรับคําทํานายจากพระพุทธเจาทีปงกรวาพระองคจะ
สําเร็จเปนพระพุทธเจา  ตอจากนั้นพระองคเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวตอไปอีกหลายกัลป3

พระองคก็ไดรับคําทํานายจากพระอดีตพุทธเจาเร่ือยมาเปนลําดับ จนถึงอดีตพุทธเจาองคสุดทาย 
รวมจํานวนพระอดีตพระพุทธเจาที่ทรงทํานายวาพระองคจะไดเปนพระพุทธเจาทั้งสิ้น 24 พระองค 
มีรายนามดังตอไปนี้ 1.ทีปงกรพุทธวงศ 2.โกณฑัญญพุทธวงศ 3.มังคลพุทธวงศ 4.สุมนพุทธวงศ  
5.เรวตพุทธวงศ 6.โสภิตพุทธวงศ  7.อโนมทัสสีพุทธวงศ 8.ปทุมพุทธวงศ 9.นารกพุทธวงศ         
10.ปทุมุตตรพุทธวงศ 11.สุเมธพุทธวงศ 12.สุชาตะพุทธวงศ 13.ปยกัสสีพุทธวงศ 14.อัตถทัสสี-
พุทธวงศ 15.ธัมมทัสสีพุทธวงศ 16.สิทธัตถพุทธวงศ 17.ติสสพุทธวงศ 18.ปุสสพุทธวงศ 19.วิปสสี-
พุทธวงศ 20.สิษีพุทธวงศ  21.เวสสภูพุทธวงศ 22. กกุสันธพุทธวงศ 23.โกณาคมนพุทธวงศ       
24.กัสสปพุทธวงศ  
 และในคัมภีรพุทธวงศตอนที่ 28 พุทธปณิณฺกกัณฑ ซึ่งเปนเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับ
พระพุทธเจาที่เสด็จอุบัติในกัลปตาง ๆ ที่ไมเทากัน ความตอนหนึ่งกลาวถึงภัทรกัลปที่พระองคทรง
พบพระพุทธเจาทีปงกรนั้นมีพระพุทธเจาที่ตรัสรูอีก 3 พระองค ซึ่งไมไดทํานายวาพระพทุธเจาจะได
สําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ พระตัณหังกร พระเมทังกร และพระสรณังกร ซึ่งหากนับรวม
พระอดีตพุทธเจาทั้งหมดตั้งแตพระตัณหังกรจนถึงพระพุทธเจาองคปจจุบันคือพระพทุธเจาโคดม มี
จํานวนพระอดีตพุทธเจาทั้งหมด 28 พระองค 4 

                                                 
3 ดูรายละเอียดชื่อกัลปใน   เสถียรโกเศศ,    เลาเรื่องในไตรภูมิ   (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคลัง

วิทยา, 2518), 206.   และดูใน  พระรัตนปญญาเถร, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย แสง มนวิทูร (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2501), 24-25. 

4มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ , 
เลมที่ 9, ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525. เนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ป แหง
ราชวงศจักรีวงษ กรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช 2525 ). 
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เร่ืองพระอดีตพุทธเจาดังกลาว เห็นไดวามีจํานวนพระอดีตพุทธเจาปรากฏทั้ง 24 และ 
28 พระองค ตามแตคติการนับถือและวิธีการนับจํานวน ซึ่งเรื่องพระอดีตพุทธเจาแตละองคและ
พระโพธิสัตวมีลายละเอียดที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

พระตัณหังกรพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงเมืองนันทวดี พระชนกมีนามวา 
พระเจานันทิเสนะมหาราช พระชนนีนามวา สุนันทาราชเทวี ตอมาเมื่อทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึง
ออกอภิเนษกรมณดวยชาง และไดตรัสรูใตตนไมเทาเปด คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเกิดเปน พญาสุทัศน
จักรพรรดิ ครองกรุงสุรินทวดีนคร ไดทํามณฑปแกว 7 ประการ และพระวิหารถวายพระตัณหังกร 
แลวสละราชสมบัติออกผนวช 

พระเมธังกรพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงเมืองเขลานคร พระชนกนามวา 
พระเจาสุมังคลราช พระชนนีนามวา สุปปยราชเทวี ตอมาเมื่อทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออก
อภิเนษกรมณ คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนโสรมนัศพราหมณ อาศัย ณ โสรมนัสนคร ได
สรางมณฑปดวยแกว 7 ประการ รักษาศีล 3 เดือน และบริจาคทรัพยสรางพระอาคารและพระ
วิหาร ถวายแดพระสงฆ และออกบวชเปนพระภิกษุ  

พระสรณังกรพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงกรุงกุสินารายณ พระชนกนามวา 
สุทัศนมหาราช พระชนนีนามวา ยศวดีเทวี เมื่อพระองคอยูในเพศฆราวาสจนถึงพระชนมายุได 
1,000 ป ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยชาง และไดตรัสรูใตตนปบผลิพฤกษ 
(ไมเลียบ) คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน ยศวาพราหมณ อาศัย ณ หมูบานสุนนัทวดี มี
จิตใจเลื่อมใสในพระพุทธเจา จึงพูนทรายเปนกองสูงแลวเอาผาหมปูลาดบนกองทราย นิมนตให
พระพุทธเจาและพระสาวกประทับ แลวถวายภัตราหาร พรอมกับสรางมณฑปดวยแกว 7 ประการ 
นิมนตใหพระพุทธเจาและพระสาวกอยูจําพรรษา จากนั้นจึงออกบวชเปนพระภิกษุ 

พระทีปงกรพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย พระชนกนามวา พระเจาเทวะมหาราช 
พระชนนีนามวา สุเมธาราชเทวี มีพระอัครมเหสีนามวา ปทุมราชกัลยา เมื่อมีพระโอรสนามวา พระ
อุศภขันธกุมาร ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยชาง แลวไดตรัสรูใตตนเลียบ 
คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน สุเมธดาบส ไดทอดกายเปนสะพานถวายแดพระพุทธเจา
และพระสาวก พระทีปงกรพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวา ดาบสนี้จะเปนพระพุทธเจานามวา โคดม5 

พระโกฑัญญพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงนครรัมวดี พระชนกนามวา    
พระเจาสุนันทะ พระชนนี นามวา สุชาดาเทวี มีพระอัครมเหสีนามวา รุจิเทวี เมื่อมีพระโอรสนามวา 
วิชิตเสนะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึง ออกอภิเนษกรมณดวยรถทรงเทียมมา ทรงตรัสรูใตตน 
                                                 

5 เร่ืองเดียวกัน, 282-305. 
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สาลกัลยาณี (ขานาง) พระองคมีพระสรีระสูง 88 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นแสนป คร้ังนั้นพระ
โพธิสัตวเสวยพระชาติเปน พระเจาวิชิตาวี ครองกรุงจันทวดี ไดถวายอสทิสทานตลอดทั้งไตรมาส 
พระโกณทัญญะพุทธเจา จึงตรัสพยากรณวา พระราชานี้จะตรัสรูเปนพระพุทธเจานามวา โคดม6  

พระมังคละพุทธเจา ทรงเกิดในตระกุลกษัตริย แหงอุตตรนคร พระชนกนามวา พระ
เจาอุตตระ พระชนนีนามวา พระนางอุตตระ มีพระอัครมเหสีนามวา ยสวดี เมื่อมีพระโอรสนามวา 
สีวละ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยมา ชื่อวา ปณฑระ และไดตรัสรูใตตน
กากะทิง พระองคมีพระสรีระสูง 88 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นเกาหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนสุรุจิ ไดถวายอาหารและผาไตรจีวร พระมังคละพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวา สุรุจิ
พราหมณจะตรัสรูเปนพระพุทธเจามีนามวาโคดม7  

พระสุมนพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงเมขละนคร พระชนกนามวาพระเจา
สุทัตตะ พระชนนีนามวา พระนางสิริมาเทวี มีพระอัครมเหสีนามวา พระนางวฏังสิภาเทวี เมื่อมี
พระโอรส นามวา อนูปมะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยชาง และไดตรัสรูใต
ตนกากะทิง พระองคมีพระสรีระสูง 90 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นเกาหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปน อตุละพญานาค ไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดนตรีทิพย และถวายมหาทาน
และคูผา พระสุมนพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวา อตุละพญานาคจะตรัสรูเปนพระพุทธเจามีนามวา 
โคดม8 

พระเรวตพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย พระชนกนามวา วิปุลราช พระชนนี นาม
วา พระนางวิปุลา มีพระอัครมเหสีนามวา พระนางสุทัสสนา เมื่อมีพระโอรสนามวา วรุณะ     ก็ทรง
เห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยรถเทียมมา และไดตรัสรูใตตนกากะทิง พระองคมี
พระสรีระสูง 80 ศอก พระชนมายุรวมทั้งสิ้นหกหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน
พราหมณ นามวา อติเทวะ อาศัยอยู ณ รัมมวดีนคร ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา 
เกิดความเลื่อมใส จึงกลาวสรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธองคดวยคาถาพันโศลกแลวถวาย
จีวรหม พระเรวตพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวา อติเทวะพราหมณจะตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต 
มีนามวา โคดม9 

                                                 
6 เร่ืองเดียวกัน, 312-328. 
7 เร่ืองเดียวกัน, 335-356. 
8 เร่ืองเดียวกัน, 364-375. 
9 เร่ืองเดียวกัน, 382-392. 
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พระโสภิตพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงสุธัมมะนคร พระชนกนามวา พระ
เจาสุธัมมะ พระชนนีนามวา พระนางสุธัมมา มีพระอัครมเหสีนามวา มกิลา เมื่อมีพระโอรสนามวา 
สีหกุมาร ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณโดยเสด็จไปพรอมปราสาท และไดตรัสรู
ใตตนนาคะ พระองคมีพระสรีระสูง 58 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นเกาหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปน สุชาตะพราหมณ ไดถวายมหาทานตลอดไตรมาส พระภีตะพุทธเจาจึงตรัส
พยากรณวา สุชาตะพราหมณจะตรัสรูเปนพระพุทธเจานามวา โคดม10 

พระอโนมทัสสีพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงจันทวดีนคร พระชนกนามวา 
พระเจาสวา พระชนนีนามวา ยโสธรา มีพระอัครมเหสีนามวา สิริมา เมื่อมีพระโอรสนามวา อุป-
วานณะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยวอ และไดตรัสรูใตตนอัชชุนะ พระองค
มีพระสรีระสูง 58 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นแสนป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเสนาบดี
ยักษ ไดเนรมิตมณฑปและถวายมหาทาน พระอโนมทัสสีพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวา ยักษนีจ้ะเปน
พระพุทธเจานามวา โคดม11 

พระปทุมพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงนครจัมปากะ พระชนกนามวา พระ-
เจาอสมะ พระชนนีนามวา พระนางอสมา พระอัครมเหสีนามวา พระนางอุตตรา เมื่อมีพระโอรส 
นามวา พระรัมมกุมาร ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยรถเทียมมา และไดตรัส
รูใตตนมหาโสณะ (ออยชางใหญ) พระองคมีพระสรีระสูง 58 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นแสนป 
คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนราชสีห ไดนมัสการโดยกระทําประทักษิณแลวบันลือเสียงขึ้น 
3 คร้ัง แลวนั่งเฝาพระองคอยูเปนเวลา 7 วัน พระปทุมพุทธเจาจึงตรัสพยากรณแกราชสีหวาจะเปน
พระพุทธเจานามวา โคดม12 

พระนารทพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงธัญญวดีนคร พระชนกนามวา พระ-
เจาสุเทวะ พระชนนีนามวา อโนมา พระอัครมเหสีนามวา วิชิตเสนา เมื่อมีพระโอรสนามวา นัน-
ทุตตระกุมาร ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยพระบาท และไดตรัสรูใตตนมหา
โสณะ พระองคมีพระสรีระสูง 58 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นเกาหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนฤษี ไดถวายมหาทานและบูชาดวยไมจันทรแดงแดพระพุทธเจา พระนารทพุทธ-
เจาจึงตรัสพยากรณวา ฤษีนี้จะเปนพระพุทธเจานามวา โคดม13 

                                                 
10 เร่ืองเดียวกัน, 399-407. 
11 เร่ืองเดียวกัน, 414-423. 
12 เร่ืองเดียวกัน, 430-438. 
13 เร่ืองเดียวกัน, 445-457. 
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พระปทุมุตตรพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงหังสวดีนคร พระชนกนามวา 
พระเจาอานันทะ พระชนนีนามวา พระนางสุชาดาเทวี พระอัครมเหสีนามวา พระนางวสทุตัตา เมือ่
มีพระโอรสนามวา อุตตระ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวย และไดตรัสรูใตตน
สลละ (ชางนาว) พระองคมีพระสรีระสูง 58 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นแสนป คร้ังนั้นพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนกษัตริยนามวา ชฎิล ไดถวายผาจีวรพรอมดวยภัตตาหารแกพระภิกษุสงฆมีพระ
พุทธเปนประมุข พระปทุมุตตรพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวาชฎิลนี้จะเปนพระพุทธเจานามวาโคดม14 

พระสุเมธพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงสุทัสสนะนคร พระชนกนามวา    
พระเจาสุทัตตะ พระชนนีนามวา พระนางสุทัตตา พระอัครมเหสีนามวา สุมนา เมื่อมีพระโอรส 
นามวา ปุนัพพสุมิตตะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยชาง และไดตรัสรูใตตน
มหานีปะ (กะทุมใหญ) พระองคมีพระสรีระสูง 88 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นเกาหมื่นป คร้ังนั้น
พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน อุตตระมานพ ไดบริจาคทรัพยถวายเปนมหาทาน และเขาบวชใน
พุทธศาสนา พระสุเมธพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวามานพนี้จะเปนพระพุทธเจาในอีก 30,000 กัป15 

พระสุชาตพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงสุมังคละนคร พระชนกนามวา พระ
เจาอุคคตะ พระชนนีนามวา พระนางปราวดี พระอัครมเหสีนามวา พระนางสิรีนันทา เมื่อมี
พระโอรสนามวา อุปเษนะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ระการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยมาตนนามวา หังสว
หัง และไดตรัสรูใตตนมหาเวฬุ (ไผใหญ) พระองคมีพระสรีระสูง 50 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นเกา
หมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชาจักรพรรดิ ไดถวายราชสมบัติทั้ง 4 ทวีป 
พรอมดวยรัตนะทั้ง 7 ประการ แดพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเปนประมุขแลวทรงผนวชในพทุธศาสนา 
พระสุชาตพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวาพระจักรพรรดินี้จะเปนพระพุทธเจาในอีก 30,000 กัป16 

พระปยทัสสีพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงกรุงสุธัญญวดี พระชนกนามวา 
พระเจาสุทัตตะ พระชนนีนามวา พระนางจันเทวี พระอัครมเหสีนามวา พระนางวิมลามหาเทวี เมื่อ
มีพระโอรสนามวา กัญจนเวฬะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยรถเทียมมา 
และไดตรัสรูใตตนกกุธะ (ตนกุม) พระองคมีพระสรีระสูง 80 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นเกาหมื่นป 
คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน กัสสปะพราหมณ ไดสรางสังฆารามมอบถวายแดพระพุทธ 
พระปยทัสสีพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวากัสสปะพราหมณจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต17 

                                                 
14 เร่ืองเดียวกัน, 464-476. 
15 เร่ืองเดียวกัน, 483-491. 
16 เร่ืองเดียวกัน, 499-508. 
17 เร่ืองเดียวกัน, 516-526. 
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พระอัตถทัสสีพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงกรุงโสภณะ พระชนกนามวา 
พระเจาสาคระ พระชนนีนามวา พระนางสุทัสสนเทวี พระอัครมเหสีนามวา พระนางวิสาขาเทวี 
เมื่อมีพระโอรสนามวา เสลกุมาร ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยพญามา  
นามวา สุทัสสนะ และไดตรัสรูใตตนจัมปากะ พระองคมีพระสรีระสูง 80 ศอก รวมพระชนมายุ
ทั้งสิ้นแสนป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน สุสิมะชฏิล ไดนําดอกมณฑารพ ดอกปทุม 
ดอกปาริจฉัตต มาบูชาพระผูมีพระภาคเจา พระอัตถทัสสีพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวาสุสิมะชฏิล 
จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต18 

พระธัมมทัสสีพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงกรุงสรณะ พระชนกนามวา        
พระเจาสรณะ พระชนนีนามวา พระนางสุนันทาเทวี พระอัครมเหสีนามวา พระนางวิจิโกฬิเทวี เมื่อ
มีพระโอรสนามวา ปุญญวัฒนะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณโดยสุทัสสน
ปราสาท และไดตรัสรูใตตนพิมพิชาละ (ตนมะกล่ําเครือ) พระองคมีพระสรีระสูง 80 ศอก รวม   
พระชนมายุทั้งสิ้นแสนป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระอินทร ทําการบูชาพระผูมีพระ
ภาคดวยเครื่องสักการะทิพย และไดรับคําพยากรณวาจะไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต19 

พระสิทธัตถพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงกรุงเวภาระ พระชนกนามวา พระ
เจาอุเทน พระชนนีนามวา พระนางสุผัสสาเทวี พระอัครมเหสีนามวา พระนางโสมนัสสาเทวี เมื่อมี
พระโอรสนามวา อนุปมกุมาร ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยวอทอง และได
ตรัสรูใตตนกรรณิการ พระองคมีพระสรีระสูง 60 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นแสนป   คร้ังนั้น       
พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมังคละดาบส ไดนําผลหวามาถวายพระพุทธเจา พระสิทธัตถพุทธ-
เจาจึงตรัสพยากรณวาดาบสนี้จะเปนพระพุทธเจาในภายหนา20 

พระติสสพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงเขมกะนคร พระชนกนามวา พระเจา
ธนสันธะ พระชนนีนามวา พระนางปทุมาเทวี พระอัครมเหสีนามวา พระนางสุภัททาเทวี เมื่อมี
พระโอรสนามวา อานันทกุมาร ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยมาตนนามวา 
โสนุตตระ และไดตรัสรูใตตนอสนะ (ตนประดู) พระองคมีพระสรีระสูง 60 ศอก รวมพระชนมายุ
ทั้งสิ้นแสนป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาสุชาตะ ทรงสละราชสมบัติมาบรรพชา

                                                 
18 เร่ืองเดียวกัน, 532-539. 
19 เร่ืองเดียวกัน, 545-551. 
20 เร่ืองเดียวกัน, 557-563. 
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เปนฤๅษี และไดนําดอกไมทิพยมาบูชาพระผูมีพระภาคเจา พระติสสพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวา
ฤๅษีนี้จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต21 

พระปุสสพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงกรุงกาสี พระชนกนามวา พระเจาชัย
เสนะ พระชนนีนามวา พระนางสิริมาเทวี พระอัครมเหสีนามวา พระนางกีสาโคตรมี เมื่อมี
พระโอรสนามวา อนูปมะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยชาง และไดตรัสรูใต
ตนอามลกะ (ตนมะขามปอม) พระองคมีพระสรีระสูง 58 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นเกาหมื่นปครัง้
นั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน พระเจาวิชิตาวี ไดสละสมบัติเพื่อออกบรรพชา พระปสุสพทุธเจา
จึงไดตรัสพยากรณวาบรรพชิตผูนี้จะไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต22  

พระวิปสสีพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหง พระชนกนามวา พระเจาพันธุมะ 
พระชนนีนามวา พระนางพันธุมดี พระอัครมเหสีนามวา พระนางสุทัสสนาเทวี เมื่อมีพระโอรส  
นามวา สมวัฏฏขันธะ ก็เห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยรถเทียมมา และไดตรัสรูใต
ตนปาฏลี พระองคมีพระสรีระสูง 80 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นแปดหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปน อุตละพญานาค ไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดนตรีทิพย พระวิปสสีพุทธเจา
จึงตรัสพยากรณวาอุตละพญานาคจะเปนพระพุทธเจาในอนาคต23 

พระสิขีพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงกรุงอรุณวดี พระชนกนามวา พระเจา
อรุณ พระชนนีนามวา พระนางปภาวดีเทวี พระอัครมเหสีนามวา พระนางสัพพกามาเทวี เมื่อมี
พระโอรสนามวา อุตละ  ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยชาง และไดตรัสรูใต
ตนปุณฑรีกะ (ตนมะมวง) พระองคมีพระสรีระสูง 70 ศอก พระชนมายุรวมทั้งสิ้นเจด็หมืน่ป ครัง้นัน้
พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน พระเจาอรินทมะ ไดถวายผาอยางดีและพาหนะเปนชางทรงเครื่อง
แกพระภิกษุสงฆโดยมีพระพุทธเปนประมุข พระสิขีพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวาพระเจาอรินทมะจะ
เปนพระพุทธเจาในอนาคต24 

พระเวสสภูพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลกษัตริย แหงกรุงอโนมะ พระชนกนามวา      
พระเจาสุปปตีตะ พระชนนีนามวา พระนางยสวดี พระอัครมเหสีนามวา พระนางสุจิตตาเทวี เมื่อ
ทรงมีพระโอรสนามวา พระสุปปพุทธ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยวอทอง
และไดตรัสรูใตตนสาละ พระองคมีพระสรีระสูง 60 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้นหกหมื่นปคร้ังนั้น

                                                 
21 เร่ืองเดียวกัน, 570-577. 
22 เร่ืองเดียวกัน, 583-588. 
23 เร่ืองเดียวกัน, 595-607. 
24 เร่ืองเดียวกัน, 614-621. 
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พระโพธิสัตวมีนามวา สุทัสสนะ ไดถวายมหาทานแกพระพุทธ และไดรับคําตรัสพยากรณวาจะได
เปนพระพุทธเจาในภัทรกัปนี2้5  

พระกกุสันธพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลพราหมณ ณ กรุงเขมวดี บิดาเปนปุโรหิตนาม
วา อัคคิทัตตะ มาดารเปนพราหมณีนามวา วิสาขา มีภรรยานามวา โรจินี เมื่อบุตรนามวา อุตตระ 
กําเนิด ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวยมา และไดตรัสรูใตตนสิรีสะ (ตนซึก) 
พระองคมีพระสรีระสูง 40 ศอก พระรัศมีแผกระจายโดยรอบ 10 โยชน รวมพระชนมายุทั้งสิ้น       
ส่ีหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเกิดเปน พระเจาเขมะ ไดถวายทานเปนอันมาก และไดรับคําตรัส
พยากรณวาจะไดเปนพระพุทธเจาในภัทรกัปนี2้6 

พระโกนาคมพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลพราหมณ ณ กรุงโสภวดี บิดานามวา ยัญญ
ทัตตพราหมณ มาดารนามวา อุตตรา ทรงครองฆราวาสอยูสามพันป มีนางรุจิคัตตาพราหมณีเปน
ภรรยา เมื่อมีบุตรชายนามวา สัตถวาหะ แลว ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณดวย
ชาง และตรัสรูใตตนอุทุมพร (ตนมะเดื่อ) พระองคมีพระสรีระสูง 30 ศอก รวมพระชนมายุทั้งสิ้น 
สามหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวทรงพระนามวา ปพพตะ ไดถวายทานเปนอันมากมีผาแพรและผา
สักหลาด และไดรับคําตรัสพยากรณวาจะไดเปนพระพุทธเจาในภัทรกัปนี2้7 

พระกัสสปพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลพราหมณ ณ กรุงพาราณสี บิดานามวา 
พรหมทัตตะ มาดารนามวา ธนวดี พระองคครองฆราวาสอยูสองพันป มีนางสุนันทาพราหมณี เปน
ภรรยา ตอมาเมื่อมีบุตรนามวา วิชิตเสนะ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงทรงออกอภิเนษกรมณดวย
ปราสาท และตรัสรูใตตนนิโครธ (ตนไทร) พระองคมีพระสรีระสูง 20 ศอก พระชนมายุรวมทั้งสิ้น
สองหมื่นป คร้ังนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน โชติปาละมานพ ไดออกบวชแลวทําความดีงาม
ใหแกพระพุทธศาสนา พระกัสสปพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวาบรรพชิตโชติปาละจะไดเปน
พระพุทธเจาในภัทรกัปนี้28 

 
 
 
 
 

                                                 
25 เร่ืองเดียวกัน, 628-636.  
26 เร่ืองเดียวกัน, 643-651. 
27 เร่ืองเดียวกัน, 658-666. 
28 เร่ืองเดียวกัน, 674-686. 
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1.2 ตีความจติรกรรม   
จากการศึกษาจิตรกรรมภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพระพุทธเจา 24 พระองค 

บนแผงไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง ที่เขียนเลาเรื่องแตละตอนตอกันบนแผนไม
จํานวน 3 แผน โดยเขียนแยกแตละตอนภายในกรอบอยางชัดเจนจํานวน 24 ตอน พบวา
สอดคลองกับเร่ืองพระอดีตพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีรพุทธวงศ ที่รวบรวมอยูในพระไตรปฎก หมวด
พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เนื่องจากพระไตรปฎกเปนคัมภีรที่มีความสําคัญทางพุทธศาสนา
เปนอยางมาก และรูจักแพรหลายในหมูพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึง
กลาวไดวา จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพระพุทธเจา 24 พระองค บนแผงไมคอสอง
ศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง หมายถึงเรื่องพระพุทธเจาที่เสวยพระชาตเิปนพระโพธสัิตวใน
สมัยพระอดีตพระพุทธเจา 24 พระองค สามารถตีความจิตรกรรมทั้ง 24 ตอน ไดดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 12 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุเมธดาบส ในสมัยพระทีปงกรพุทธเจา 
               จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
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เขียนภาพพระพุทธเจากําลังเหยียบบนรางของบุคคลโดยมีแถวของพระสาวกยืนเรียง
ตอจากองคพระพุทธเจาจํานวน 3 องค (ภาพที่ 12) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “...สุเมท
ดาบสทอดตัวถวาย” (ภาพที่ 13) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนสุเมท
ดาบสในสมัยของพระทีปงกรพุทธเจา   ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระทีปงกรพุทธเจา พระโพธิสัตวเปนพราหมณนามวาสุเมธ อาศัยอยูในเมือง
อมรวดี สุเมธพราหมณมีชาติกําเนิดที่ดีทั้งทางฝายมารดาและฝายบิดานับไดเจ็ดชั่วตระกูล สุเมธ
พราหมณไมทําการงานอยางอื่นเลยนอกจากศึกษาศิลปะของพราหมณจนแตกฉาน ตอมาบิดา
และมารดาของเขาไดถึงแกกรรมตั้งแตเขาอายุยังนอย อํามาตยผูจัดการผลประโยชนจึงไดนําบัญชี
ทรัพยสินอันมีคามหาศาลที่สะสมกันมาเจ็ดชั่วตระกูลมอบใหแกสุเมธพราหมณ แตสุเมธพราหมณ
ไดละสมบัติทั้งหมดที่มีอยูแลวออกบวชเปนดาบส    เมื่อไดทราบขาวการเสด็จมาของพระพุทธเจา
ทีปงกรซึ่งเสด็จประทับ ณ  สุทัสนมหาวิหาร  เมืองรัมมกะ  จึงชวยชาวเมืองรัมมกะตกแตงทางที่มี
น้ําขังใหเปนทางที่เดินไดสะดวกเพื่อรับเสด็จพระทีปงกรพุทธเจา ในขณะที่สุเมธดาบสยังตกแตง
ทางซึ่งไมเสร็จนั้นขบวนเสด็จของพระพุทธเจาทีปงกรก็มาถึง สุเมธดาบสจึงไดคว่ําหนาคูตัวลงนอน
ในโคลนเพื่อใหพระพุทธเจาทีปงกรและพระสาวกเหยียบผานไปบนราง คร้ังนั้นพระทีปงกรพุทธเจา
ตรัสพยากรณวาสุเมธดาบสนี้ จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจามีนามวาโคดม29 

 
 

 
 

ภาพที่ 13 จารึกดานลาง จากภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ, 

เลมที่ 9, ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525. เนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ป แหง
ราชวงศจักรีวงษ กรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช 2525 ) 
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ตอนที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 14 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาวิชิตาวี ในสมัยพระโกณทัญญะพุทธเจา 
     จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาและพระสาวกกําลังฉันทพระกระยาหารภายในอาคาร โดยมี
พระมหากษัตริยพรอมทั้งบริพารนั่งเฝาอยูเบื้องลาง (ภาพที่ 14) มีคําจารึกดานลางของภาพความ
วา “พระโพธิสัตว...กถะวายทานแลวบวด” (ภาพที่ 15) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ัง
เสวยพระชาติเปนพระเจาวิชิตาวีในสมัยของพระโกณทัญญะพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยพระโกณทัญญะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชาจักรพรรดิมี
นามวาพระเจาวิชิตาวี ครองกรุงจันทวดี วันหนึ่งพระเจาวิชิตาวีทรงทราบขาววาพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไดเสด็จมายังนครของพระองค จึงทรงนิมนตองคพระสัมมาสัมพุทธเจาพรอมทั้งพระสาวก
จํานวนแสนโกฏิเพื่อถวายอสทิสทานตลอดทั้งไตรมาส คร้ังนั้นพระโกณทัญญะพุทธเจาตรัส
พยากรณวาพระราชาจักรพรรดิจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจามีนามวาโคดม แลวทรงแสดงธรรมแก
พระเจาวิชิตาวี  เมื่อทรงสดับธรรมแลวเกิดความซาบซึ้งจึงทรงสละราชสมบัติและเสด็จออกผนวช30 

 

 
 

ภาพที่ 15 จารึกดานลาง จากภาพที่ 14 

                                                 
30 เร่ืองเดียวกัน, 307. 
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ตอนที่ 3  
 

 
 

ภาพที่ 16 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุรุจิพราหมณ ในสมัยพระมังคละพุทธเจา 
          จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาและพระสาวกกําลงัฉันทพระกยาหารโดยมพีราหมณและ
อุบาสิกากําลงัยกพานใสผาสีแดงถวาย (ภาพที ่16) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “พระโพธิ
สัตวะเปนสุรุจพิรามถวายทานพระสงฆ” (ภาพที ่17) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อครั้งเสวย 
พระชาติเปนสุรุจิพราหมณในสมัยของพระมังคละพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

 ในสมัยพระมังคละพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพราหมณนามวาสุรุจิ 
อาศัยอยูในหมูบานสุรุจิพราหมณ ไดมีโอกาสฟงธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวเกิดความ
เล่ือมใส     จึงนิมนตพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้งพระสาวกจํานวนแสนโกฏิเพื่อถวายอาหารและ
ผาไตรจีวร คร้ังนั้นพระมังคละพุทธเจาตรัสพยากรณวาสุรุจิพราหมณจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจามี
นามวาโคดม เมื่อสุรุจิพราหมณไดฟงดังนั้นแลวก็ปลาบปล้ืมใจเปนอยางยิ่ง สละเพศฆราวาสและ
สมบัติทั้งปวงออกบวชในสํานักของพระศาสดา31 

 

 
 

ภาพที่ 17 จารึกดานลาง จากภาพที่ 16 
                                                 

31เร่ืองเดียวกัน, 348-352. 
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ตอนที่ 4    
 

 
 

ภาพที่ 18 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอตุละพญานาค ในสมัยพระสุมนะพุทธเจา 
         จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนโพธิบัลลังก โดยมีนาคินีฟอนรําถวายอยูสองขาง 
พญานาคและบริพารนั่งประนมมือเฝาองคพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูเบื้องลาง (ภาพที่ 18) มีคํา
จารึกดานลางของภาพความวา “พระโพธิสัตว เปน...อุตุละนาคราช ถวายทานแกพระ” (ภาพที่ 19) 
ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนอตุละพญานาค ในสมัยของพระสุมนะ
พุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในครั้งพระสุมนะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญานาคนามวาอตุละ 
ออกมาจากเมืองนาค เพื่อบูชาพระผูมีพระภาคเจาซึ่งมีพระภิกษุสงฆแสนโกฏิเปนบริวาร ดวย
ดนตรีทิพยถวายมหาทานและคูผา     คร้ังนั้นพระสุมนะพุทธเจาตรัสพยากรณวาอตุละพญานาค
จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจามีนามวาโคดม32 

 

 
 

ภาพที่ 19 จารึกดานลาง จากภาพที่ 18 
                                                 

32 เร่ืองเดียวกัน, 372. 
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ตอนที่ 5  
 

 
 

ภาพที่ 20 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอติเทวะพราหมณ ในสมัยพระเรวตะพุทธเจา 
จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัด เพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนบัลลังก เบื้องลางมีอุบาสกหมผาขาว และ
อุบาสิกานั่งประนมมือเฝาองคพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู (ภาพที่ 20) มีคําจารึกดานลางของภาพ
ความวา “พระโพทิสัตวะเปนพรามชื่ออะ...เทวะสมาพโนลิล” (ภาพที่ 21) ซึ่งตรงกับเร่ืองของ
พระพุทธเจาเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนอติเทวะพราหมณ ในสมัยของพระพระเรวตะพุทธเจา ดัง
ปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยพระเรวตะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพราหมณนามวาอติเทวะ 
อาศัยอยูในเมืองรัมมวดี ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา เกิดความเลื่อมใสจึงกลาว
สรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธองคดวยคาถาพันโศลกแลวถวายจีวรหม คร้ังนั้นพระเรวตะ
พุทธเจาตรัสพยากรณวาอติเทวะพราหมณจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจามีนามวาโคดม33 

 

 
 

ภาพที่ 21 จารึกดานลาง จากภาพที่ 20 
                                                 

33 เร่ืองเดียวกัน, 388 
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ตอนที่ 6   
 

 
 

ภาพที่ 22 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุชาตะพราหมณ ในสมัยพระภีตะพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัด เพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาและพระสาวกกําลังฉันทพระกระยาหาร โดยมีพราหมณและ
อุบาสิกานั่งถวายอัญชลีเฝาอยูเบื้องลาง (ภาพที่ 22) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “พระ
โพธิสัตวะเปนพรามชื่อสุชาตถวายทาน 3 เดือน” (ภาพที่ 23) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อ
คร้ังเสวยพระชาติเปนสุชาตะพราหมณ ในสมัยของพระภีตะพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในพระสมัยภีตะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพราหมณนามวาสุชาตะ 
อาศัยอยู ณ กรุงรัมมวดี ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลวเกิดความเลื่อมใสถวาย
มหาทานตลอดไตรมาสแกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเปนประมุข ครั้งนั้นพระภีตะพุทธเจาตรัส
พยากรณวาสุชาตะพราหมณจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจามีนามวาโคดม34  

 

 
 

ภาพที่ 23 จารึกดานลาง จากภาพที่ 22 
                                                 

34เร่ืองเดียวกัน, 404. 
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ตอนที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 24 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเสนาบดียักษ ในสมัยพระอโนมทัสสีพุทธเจา 
จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัด เพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาพรอมกับพระสาวกกําลังฉันทพระกระยาหาร โดยมีพญายักษ
พรอมดวยบริวารนั่งเฝาถวายพานพุมผาแพร (ภาพที่ 24) มีคําจารึกดานบนของภาพความวา 
“พระอ...ทคี บาระมี 16 อะสงข...” และคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิสัตวเปน...ส..บถี
..ยทานเจดวัน” (ภาพที่ 25, 26) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนเสนาบดี
ยักษ ในสมัยของพระอโนมทัสสีพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยพระอโนมทัสสีพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนยักษมีตําแหนงเสนาบดี 
ไดเนรมิตมณฑป และถวายมหาทานแกพระภิกษุสงฆโดยมีพระพุทธเปนประมุข  คร้ังนั้น
พระอโนมทัสสีพุทธเจาทรงตรัสพยากรณยักษเสนาบดีวาจะไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต35 

 

 
 

ภาพที่ 25 จารึกดานบน จากภาพที่ 24 
 

 
 

ภาพที่ 26 จารึกดานลาง จากภาพที่ 24 
                                                 
 35เร่ืองเดียวกัน, 409. 
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ตอนที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 27 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนราชสีห ในสมัยพระปทุมพุทธเจา 
 จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนโพธิบัลลังก มีพระสาวกนั่งประนมกรเฝาสองขาง 
เบื้องลางเปนพญาราชสีหหมอบเฝาองคพระสัมมาสัมพุทธเจา (ภาพที่ 27) มีคําจารึกดานบนของ
ภาพความวา “พระปทุม...ใน...เบืองจรปะกนะคอน” และคําจารึกดานลางของภาพความวา “พระธิ
สัตวเปน...รา...สีห” (ภาพที่ 28, 29) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปน
ราชสีหในสมัยของพระปทุมพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระปทุมพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนราชสีห เห็นพระผูมีพระภาค
เจาประทับเขานิโรธสมาบัติอยูในปา จึงนมัสการกระทําประทักษิณแลวบันลือเสียงขึ้น 3 คร้ัง แลว
นั่งเฝาพระองคอยูเปนเวลา 7 วัน คร้ังนั้นพระปทุมพุทธเจาตรัสพยากรณแกราชสีหวาในอนาคตจะ
ไดเปนพระพุทธเจานามวาโคดม36 

 

 
 

ภาพที่ 28 จารึกดานบน จากภาพที่ 27 
 

 
 

ภาพที่ 29 จารึกดานลาง จากภาพที่ 27 

                                                 
36 เร่ืองเดียวกัน, 425 
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ตอนที่ 9   
 

 
 

ภาพที่ 30 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนฤๅษี ในสมัยพระนารทพุทธเจา 
                                             จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพฤษีกําลังถวายไมสีแดงแดพระผูมีพระภาคเจา (ภาพที่ 30) มีคําจารึก
ดานบนของภาพความวา “พระนาร...ธิปไนยเมือง...” และจารึกดานลางของภาพความวา “พระธิ
สัตวเปนดาวบคถวายจรรแดง” (ภาพที่ 31, 32) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ัง
เสวยพระชาติเปนฤษี ในสมัยของพระนารทพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยพระนารทพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนฤษี ไดถวายมหาทานและ
บูชาดวยไมจันทรแดงแกพระพุทธ พรอมดวยพระภิกษุสงฆผูเปนบริวาร คร้ังนั้นพระนารทพุทธเจา
ตรัสพยากรณวาในอนาคตฤษีจะไดเปนพระพุทธเจานามวาโคดม37 

 

 
 

ภาพที่ 31 จารึกดานบน จากภาพที่ 30 
 

 
 

ภาพที่ 32 จารึกดานลาง จากภาพที่ 30 
                                                 

37 เร่ืองเดียวกัน, 440. 
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ตอนที่ 10   
 

 
 

ภาพที่ 33 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาชฎิล ในสมัยพระปทุมุตตระพุทธเจา 
                                    จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพฤษีกําลังถวายผาไตรจีวรแกพระภิกษุสงฆ โดยองคพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนองคประธาน (ภาพที่ 33) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “พระโพธิสัตวเกิษเปนดาวบคถ
วายไกรจีวร” (ภาพที่ 34) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนชฎิลในสมัย
พระปทุมุตตระพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระปทุมุตตระพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกษัตริยนามวาชฎิล ได
ถวายมหาทานคือผาจีวรพรอมดวยภัตตาหารแกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเปนประมุข ในคร้ังนั้น
พระปทุมุตตระพุทธเจาตรัสพยากรณวาในอนาคตจะไดเปนพระพุทธเจานามวาโคดม38 

 

 
 

ภาพที่ 34 จารึกดานลาง จากภาพที่ 33 

                                                 
38 เร่ืองเดียวกัน, 459. 
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ตอนที่ 11     
 

 
 

ภาพที่ 35 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอุตตระมานพ ในสมัยพระสุเมธพุทธเจา 
จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนบัลลังก มีสาวกประนมอัญชลีทั้งซายและขวา 
เบื้องลางเปนบุคคลทรงเครื่องอยางกษัตริยพรอมขาราชบริพารนั่งประนมกรถวายพานพุมผาแพร 
(ภาพที่ 35) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิสัตว...มานพถวายทาน” (ภาพที่ 36) ซึ่งตรง
กับเร่ืองของพระพุทธเจา   เมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนอุตตระมานพในสมัยของพระสุเมธพุทธเจา 
ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยพระสุเมธพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมานพนามวาอุตตระ บริจาค
ทรัพย 80 โกฏิ ถวายเปนมหาทานแกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเปนประมุข แลวเขาบวชในพุทธ
ศาสนา คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสพยากรณอุตระมานพวาจะไดเปนพระพุทธเจาในอีก 
30,000 กัลป39 

 

 
 

ภาพที่ 36 จารึกดานลาง จากภาพที่ 35 
                                                 

39 เร่ืองเดียวกัน, 478. 
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ตอนที่ 12   
 

 
 

ภาพที่ 37 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชาจักรพรรดิ ในสมัยพระสุชาตะพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนบัลลังก มีสาวกประนมอัญชลีทั้งซายและขวา 
เบื้องลางเปนบุคคลทรงเครื่องอยางกษัตริยพรอมขาราชบริพารนั่งประนมกรถวายพานพุมผาแพร 
(ภาพที่ 37) มีคําจารึกดานบนของภาพความวา “พระสุชาตะเกิดในยเมือง...” (ภาพที่ 38) ซึ่งตรง
กับเร่ืองของพระพุทธเจา เมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระราชาจักรพรรดิในสมัยของพระสุชาตะพุทธ
เจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระสุชาตะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชาจักรพรรดิเปน
ใหญในทวีปทั้ง 4    ไดถวายราชสมบัติทั้ง 4 ทวีป   พรอมดวยรัตนะทั้ง 7 ประการ   แดพระภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเปนประมุขแลวทรงผนวชในพุทธศาสนา คร้ังนั้นพระสุชาตะพุทธเจาทรงตรัส
พยากรณวาในอนาคตอีก 30,000 กัป พระราชาจักรพรรดิจะไดเปนพระพุทธเจา40 

 

 
 

ภาพที่ 38 จารึกดานบน จากภาพที่ 37 
                                                 

40 เร่ืองเดียวกัน, 493. 
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ตอนที่ 13  
 

 
 

ภาพที่ 39 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกัสสปะพราหมณ ในสมัยพระปยทัสสีพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งสมาธิบนบัลลังกปทมะ พรอมดวยพระสาวกอยู
ภายในอาคาร ภายนอกอาคารมีพราหมณและอุบาสก อุบาสิกา นั่งประนมมือเฝาองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา (ภาพที่ 39) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิสัตวะเปนพราหมถวายอา
ทม” (ภาพที่ 40) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนกัสสปะพราหมณ ใน
สมัยของพระปยทัสสีพุทธเจา   ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระปยทัสสีพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพราหมณนามวากัสสปะ 
ไดสรางสังฆาราม ส้ินเงิน 100,000 โกฏิ มอบถวายแดพระพุทธเจา คร้ังนั้นพระปยทัสสีพุทธเจา
ตรัสพยากรณกัสสปะพราหมณทามกลางหมูพระสงฆวา พราหมณผูนี้จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
ในอนาคต41  

 

 
 

ภาพที่ 40 จารึกดานลาง จากภาพที่ 39 
                                                 

41 เร่ืองเดียวกัน, 510-511. 
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ตอนที่ 14  
 

 
 

ภาพที่ 41 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุสิมะชฏิล ในสมัยพระอัตถทัสสีพุทธเจา 
   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง เพชรบุรี 

 

    เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนปทมะบัลลังก ใตตนไมใหญ   ทรงกําลังรับการ
ถวายชอดอกไมจากฤษี   โดยมีพระสาวกนั่งประนมหัตถเฝาอยูดานขาง (ภาพที่ 41) มีคําจารึก
ดานลางของภาพความวา “โพธิสัตวเปนพราหมถวายดอกไม” (ภาพที่ 42) ซึ่งตรงกับเร่ืองของ
พระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนสุสิมะฤษีในสมัยของพระอัตถทัสสีพุทธเจา ดังปรากฏ
เนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระอัตถทัสสีพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชฏิลนามวาสุสิมะ ไดนํา
ดอกมณฑารพ ดอกปทุม ดอกปาริจฉัตตกะ ซึ่งเปนดอกไมทิพยมาจากสวรรค มาบูชาพระผูมีพระ
ภาคเจา คร้ังนั้นพระอัตถทัสสีพุทธเจาจึงทรงตรัสพยากรณแกสุสิมะชฏิลวาในภายภาคหนาจะได
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา42 

 

 
 

ภาพที่ 42 จารึกดานลาง จากภาพที่ 41 

                                                 
42 เร่ืองเดียวกัน, 528-529. 
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ตอนที่ 15    
 

 
 

ภาพที่ 43 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระอินทร ในสมัยพระธัมมทัสสีพุทธเจา 
   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง เพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก มีพระสาวกขนาบขาง เบื้องลางมี
พระอินทรและเทพบุตรนั่งถวายอัญชลีพรอมเครื่องสักการะ (ภาพที่ 43) มีคําจารึกดานลางของ
ภาพความวา “โพธิสัตวเปนพระอินทร” (ภาพที่ 44) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ัง
เสวยพระชาติเปนพระอินทรในสมัยของพระธัมมทัสสีพุทธเจาดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระธัมมทัสสีพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระอินทร ทําการบูชา
พระผูมีพระภาคดวยเครื่องสักการะทิพย คร้ังนั้นพระธัมมทัสสีพุทธเจาไดพยากรณวาพระอินทรจะ
ไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต43 

 

 
 

ภาพที่ 44 จารึกดานลาง จากภาพที่ 43 
                                                 

43 เร่ืองเดียวกัน, 541. 
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ตอนที่ 16    
 

 
 

ภาพที่ 45 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมังคละดาบส ในสมัยพระสิทธัตถะพุทธเจา 
 จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง เพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาทรงเสด็จบิณบาตร พรอมพระสาวกรับผลลูกหวาจากดาบส 
(ภาพที่ 45) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิสัตวสุมดาบศถวายลูกหวา” (ภาพที่ 46) ซึ่ง
ตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจา   เมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนมังคละดาบสในสมัยของพระสิทธัตถะ
พุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระสิทธัตถะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนดาบสนามวามังคละ ได
นําผลหวามาถวายพระพุทธเจา คร้ังนั้นพระสิทธัตถะพุทธเจาตรัสพยากรณวามังคละดาบสจะได
เปนพระพุทธเจาในภายภาคหนา44 

 

 
 

ภาพที่ 46 จารึกดานลาง จากภาพที่ 45 

                                                 
44 เร่ืองเดียวกัน, 553. 
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ตอนที่ 17   
 

 
 

ภาพที่ 47 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาสุชาตะ ในสมัยพระดาติสสะพุทธเจา 
จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง เพชรบุรี 

 

เขียนภาพฤษีเฝาถวายดอกไมแกพระพุทธเจาที่ประทับนั่งบนบัลลังกปทมะพรอมกับ
เหลาสาวกนั่งประคองอัญชลีทางเบื้องซาย (ภาพที่ 47) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิ
สัตวะเปน...สุ...รตะออกบวดเปนดาวบัด” (ภาพที่ 48) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ัง
เสวยพระชาติเปนพระเจาสุชาตะในสมัยของพระดาติสสะพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระดาติสสะพุทธเจา         พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกษัตริยพระนามวา
สุชาตะ ทรงสละราชสมบัติมาบรรพชาเปนฤๅษี และไดนําดอกไมทิพยมาบูชาพระผูมีพระภาคเจา 
ในครั้งนั้นพระดาติสสะพุทธเจาจึงตรัสทําพยากรณวาฤๅษีนี้จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา45 

 

 
 

ภาพที่ 48 จารึกดานลาง จากภาพที่ 47 
                                                 

45 เร่ืองเดียวกัน, 565. 
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ตอนที่ 18  
 

 
 

ภาพที่  49 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาวิชิตาวี ในสมัยพระปุสสะพุทธเจา 
   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาและพระสาวกประทับนั่งในอาคาร เพื่อเปนองคประธานในการ
เสด็จบรรพชาของพระมหากษัตริยองคหนึ่ง (ภาพที่ 49) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา   
“โพธิสัตวะเปน...ละสมบัดออก...ตรยบถ” (ภาพที่ 50) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ัง
เสวยพระชาติเปนพระเจาวิชิตาวีในสมัยของพระปุสสะพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระปุสสะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกษัตริยทรงพระนามวา      
วิชิตาวี สละราชสมบัติเพื่อออกบรรพชา คร้ังนั้นพระปุสสะพุทธเจาตรัสพยากรณวาบรรพชิตผูนี้จะ
ไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต46 

 
 

 
 

ภาพที่ 50 จารึกดานลาง จากภาพที่ 49 

                                                 
46 เร่ืองเดียวกัน, 579 
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ตอนที่ 19  
 

 
 

ภาพที่ 51 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอุตละพญานาค ในสมัยพระวิปสสีพุทธเจา 
 จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนโพธิบัลลังก มีสาวกขนาบสองขาง เบื้องลางเปน
ภาพบุคคลทรงเครื่องแบบกษัตริยนั่งประนมมือเฝาองคพระพุทธเจา (ภาพที่ 51) มีคําจารึก
ดานลางของภาพความวา “โพธิสัตวะเปน...นาค” (ภาพที่ 52) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อ
คร้ังเสวยพระชาติเปนอุตละพญานาคในสมัยของพระวิปสสีพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระวิปสสีพุทธเจา  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญานาคมีนามวาอุตละ 
ไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดนตรีทิพย คร้ังนั้นพระวิปสสีพุทธเจาตรัสพยากรณอุตละพญานาค
วาจะไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต47 

 
 

 
 

ภาพที่ 52 จารึกดานลาง จากภาพที่ 51 
 

                                                 
47 เร่ืองเดียวกัน, 590. 
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ตอนที่ 20   
 

 
 

ภาพที่ 53 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาอรินทมะ ในสมัยพระสิขีพุทธเจา 
   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพกษัตริยกําลังถวายผาแกองคพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยมีพระสาวกและขา
ราชบริพารเขาเฝาในครั้งนั้นดวย (ภาพที่ 53) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิสัตวะเปน
...อะรินทุมะราดทวายอุทิษทาน” (ภาพที่ 54) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติ
เปนพระเจาอรินทมะในสมัยของพระสิขีพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระสิขีพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกษัตริยนามวาอรินทมะ ได
ถวายผาอยางดี และพาหนะเปนชางทรงเครื่องแกพระภิกษุสงฆ โดยมีพระพุทธเปนประมุข พระสิขี
พุทธเจาจึงตรัสพยากรณวากษัตริยอรินทมะจะไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต48 
 

 
 

ภาพที่ 54 จารึกดานลาง จากภาพที่ 53 

                                                 
48 เร่ืองเดียวกัน, 609. 
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ตอนที่ 21 
 

 
 

ภาพที่ 55 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุทัสสนะ ในสมัยพระเวสสภูพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาและพระสาวกประทับนั่งภายในอาคาร โดยมีกษัตริยพรอมดวย
ขาราชบริพารมาเขาเฝา (ภาพที่ 55) มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิสัตวะเปน...สุทัศนอ
อกบวด” (ภาพที่ 56) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระเจาสทุสัสนะ ใน
สมัยของพระเวสสภูพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระเวสสภูพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกษัตริยมีนามวาสุทัสสนะ 
ไดถวายมหาทานแกพระพุทธเจา คร้ังนั้นพระเวสสภูพุทธเจาไดตรัสพยากรณวากษัตริยสุทัสสนะ
จะไดเปนพระพุทธเจาในภัทรกัลปนี4้9 

 
 

 
 

ภาพที่ 56 จารึกดานลาง 
                                                 

49 เร่ืองเดียวกัน, 623-624 
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ตอนที่ 22   
 

 
 

ภาพที่ 57 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเขมะ ในสมัยพระกุกสันธะพุทธเจา 
           จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพกษัตริยองคหนึ่งกําลังถวายผาจีวรแกพระพุทธเจา โดยมีขาราชบริพาร
เตรียมยกบาตรถวายตอไป (ภาพที่ 57) มีคําจารึกดานบนความวา “เมือสาศนา...กุกุส...” และคํา
จารึกดานลางของภาพความวา “พระโพธิสัตวเปน...สุมะละสมบัดออกบวดทรง...ไตรยปฎ” (ภาพที ่
58, 59) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนพระเจาเขมะในสมัยพระกุก-
สันธะพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระกุกสันธะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกษัตริยทรงพระนามวา 
เขมะ ไดถวายทานเปนอันมาก คร้ังนั้นพระกุกสันธะพุทธเจาไดตรัสพยากรณวากษัตริยเขมะจะได
เปนพระพุทธเจาในภัทรกัลปนี5้0  

 

 
 

ภาพที่ 58 จารึกดานบน 
 

 
 

ภาพที่ 59 จารึกดานลาง 
                                                 

50 เร่ืองเดียวกัน, 638-639. 
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ตอนที่ 23 
 

 
 

ภาพที่ 60 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาปพพตะ ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

   

เขียนภาพกษัตริยองคหนึ่ง กําลังถวายผาจีวรแกพระพุทธเจา โดยมีขาราชบริพาร
เตรียมยกบาตรรถวายตอไป (ภาพที่ 60) มีคําจารึกดานบนของภาพความวา “เมื่อสาศนาพะโกนา
คม...” และคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิสัตวเปน...บรมจักรพตรออกบวด” (ภาพที่61, 
62) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระพุทธเจา   เมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนพระเจาปพพตะในสมัยของพระโก
นาคมพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ   

ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจา พระโพธิสัตวทรงเสวยพระชาติเปนกษัตริยพระนาม
วาปพพตะ ไดถวายทานเปนอันมากมีผาแพรและผาสักหลาด คร้ังนั้นพระโกนาคมพุทธเจาไดตรัส
พยากรณวากษัตริยปพพตะจะไดเปนพระพุทธเจาในภัทรกัลปนี5้1 

 

 
 

ภาพที่ 61 จารึกดานบน 
 

 
 

ภาพที่ 62 จารึกดานลาง 
                                                 

51 เร่ืองเดียวกัน, 653. 
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ตอนที่ 24   
 

 
 

ภาพที่ 63 พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนโชติปาละมานพ ในสมัยพระกัสสปะพุทธเจา 
       จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาพรอมกับพระสาวกประทับนั่งในศาลาเพื่อเปนประธานในการ
บวชของชายหนุมผูหนึ่ง โดยมีขาราชบริพารชวยกันนุงจีวรและถือเครื่อง อัตบริขารให (ภาพที่ 63) 
มีคําจารึกดานลางของภาพความวา “โพธิสตวเปนโชติปาลมานพ” (ภาพที่ 64) ซึ่งตรงกับเร่ืองของ
พระพุทธเจา เมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนโชติปาละนมานพในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจา ดัง
ปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระกัสสปะพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมานพนามวาโชติปาละ ได
ออกบวชแลวทําความดีงามใหแกพระพุทธศาสนา ครั้งนั้นพระกัสสปะพุทธเจาตรัสพยากรณวา
บรรพชิตโชติปาละจะไดเปนพระพุทธเจาในภัทรกัลปนี5้2 

 
 

 
 

ภาพที่ 64 จารึกดานลาง จากภาพที่ 63 

                                                 
52เร่ืองเดียวกัน, 668-669.  
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2. จิตรกรรมบนแผงไมคอสองภาพพระโพธสิัตวทีจ่ะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค     
 2.1 เนื้อหาเรือ่งพระโพธิสตัวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค  

เร่ืองของพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพระพุทธเจา 10 พระองคนั้น เปนเรื่องที่
ไมไดรับความแพรหลายและพบหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองนี้นอยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากคมัภีรทางพทุธ
ศาสนาที่กลาวถึงพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค ในปจจุบันพบเพียง 2 ฉบับ ไดแก คัมภีรทสโพธิ
สัตตุปปตติกถา และคัมภีรทสโพธิสัตตุเทส จากการศึกษาคัมภีรทั้งสองพบวา  คัมภีรทสโพธิสัตตุ
ปปตติกถานาจะแตงขึ้นในประเทศลังการาวปลายพุทธศตวรรษที่ 1953 สวนคัมภีรทสโพธิสัตตุเทส
นาจะไดโครงเรื่องมาจากคัมภีรทสโพธิสัตตุปปติกถา โดยดัดแปลงและเพิ่มเติมเนื้อหาในสวน     
อภิปาฏิหาริยลงไป54 และนาจะแตงขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากลักษณะโครงสรางของเนื้อเร่ืองที่ไม
มีบทปณามคาถา  นิคมคาถา  เนื้อหาเสนออยูในรูปของบทสนทนาสอดแทรกคําถาม – คําตอบใน
ประเด็นที่นาสงสัยและแทรกพรรณนาเชิงปาฏิหาริย มีโครงสรางของเนื้อเร่ืองสอดคลองกับคัมภีร
มาลัยยวัตถุทีปนีฎีกาที่แตงขึ้นในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 22 55  

ปจจุบันคัมภีรทสโพธิสัตตุเทสเหลือหลักฐานปรากฏเปนฉบับคัดลอกที่จารบนใบลาน
เปนภาษาบาลี แบบบาลี – ไทย จํานวน 17 ฉบับ สันนิษฐานวาจารขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3-456   จึง
อาจจะเปนไปไดวาคัดลอกจากคัมภีรเกาที่แตงขึ้นในสมัยอยุธยา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 
22–23 57  
                                                 

53 H. Saddhatissa, “The Birth – Stores of the Ten Bodhisattas and the 
Dasabodhisatuuppattikath,” in Sacred books of Buddhist, vol. xxxIx (London : The Pali Text Society, 
1975), 19. 

54 สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันปฎกที่แตงในประเทศไทย, 
201-204. 

55 เร่ืองเดียวกัน, 473. และ Likhit Likhitanon, “The Pali Literature of Thailand” (Ph.D. Thesis 
Submitted to Faculty of Arts, Magadh University, 1969), 269-297. 

56 ผาน วงษอวน, “คัมภีรอนาคตวงส อุเทศที่ 1-10 : การตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห” 
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2522). 

57สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันปฎกที่แตงในประเทศไทย, 
195. นอกจากนี้ในสมัยอยุธยายังปรากฏบทสวดมนตที่กลาวถึงพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองคอีกดวย ดูใน
ประชุมหนังสือเกา, ภาคที่ 1 (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2459. หมอมเจาปยภักดีนารท พิมพ
อุทิศสวนกุศลสนองพระเดชพระคุณพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร ปมะโรงอัฐศก พ.ศ. 2459), 
12. 
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คัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีของพระอนาคตพุทธ
เจาทั้ง 10 พระองค ดําเนินเรื่องโดยพระพุทธศากยโคดมตรัสเลาแกพระสารีบุตร ถึงเรื่องราวเมื่อถึง
สัตถันดรกัลป58 วามนุษยจะฆาฟนกัน หลังจากนั้น 7 วัน มนุษยผูเปนบัณฑิตจะพากันรักษาศีล จน
ชมพูทวีปกลายเปนทวีปที่งดงามสมบรูณ แลวจึงมีพระผูมีพระภาคเจากําเนิดขึ้น59 ซึ่งพระอนาคต
พุทธเจาทั้ง 10 พระองค มีนามดังนี้ 1.พระเมตไตรยพุทธเจา 2.พระรามพุทธเจา 3.พระธรรมราชา
พุทธเจา 4.พระธรรมสามีพุทธเจา 5.พระนารทพุทธเจา 6.พระรังสิมุนีพุทธเจา 7.พระเทวาเทพพุทธ
เจา 8.พระนรสีหะพุทธเจา 9.พระติสสพุทธเจา 10.พระสุมังคละพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตวทุก
พระองคลวนเคยเกิดรวมสมัยกับพระโคดมพุทธเจา มีทั้งที่ปรากฏในพระไตรปฎกและไมปรากฏใน
พระไตรปฎก กลาวคือ ชื่อที่มีปรากฏในพระไตรปฎก ไดแก พระเมตไตรยเปนพระอชิตะ พระธรรม
ราชาพุทธเจาเปนพระเจาปเสนทิโกศล พระนารทพุทธเจาเปนราหูอสุรินทะ พระรังสิมุนีเปนชังกี
พราหมณ พระเทวาเทพพุทธเจาเปนสุภพราหมณ พระนรสีหะพุทธเจาเปนโตเทยยพราหมณ    
พระติสสพุทธเจาเปนชางนฬาคิริ พระสุมังคละเปนชางปาลิไลยกะ และชื่อที่ไมปรากฏใน
พระไตรปฎก ไดแก พระรามพุทธเจาเปนอุตตมรามราช พระธรรมสามีพุทธเจาเปนอภิภูเทวราช ซึ่ง
แตละองคมีเร่ืองราวที่แตกตางกันดังนี้ 

พระเมตไตรยพุทธเจา ทรงเกิดในตระกูลพราหมณ ณ เกตุมดีนคร บิดาเปนปุโรหิตของ
พระเจาจักรพรรดินามวา สุพรหมพราหมณ มารดานามวา พรหทวดี มีภรรยานามวา จันทมุขี 
ตอมาเมื่อกําเนิดพรหมวัฒนกุมาร พระองคก็ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ จึงออกอภิเนษกรมณโดย
ปราสาท และไดตรัสรูใตตนกากะทิง พระองคมีพระสรีระสูง 88 ศอก พุทธรัศมีมีพรรณ 6 ประการ60 
ขมแสงสวางของดวงอาทิตยและดวงจันทร จนมนุษยไมอาจรูเวลาวันและกลางคืน เมื่อพระองค
เสด็จไปที่ใด ณ ที่นั้นมนุษยทั้งปวงจะสมบูรณดวยความสุข การที่ในยุคของพระอาริยเมตไตรย
พุทธเจา มีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี 10 ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการ
หนึ่งคือ ในสมัยพระสิริมัตพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน พระยาสังขจักร ครองนคร

                                                 
58 กัลปที่วางจากการมีพระพุทธเจา 
59 สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันปฎกที่แตงในประเทศไทย, 

196. 
60 พุทธรัศมีมีพรรณ 6 ประการ คือ 1.นิล สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน 2.ปต สีเหลืองเหมือนหรดาล

ทอง 3.โลหิตะ สีแดงเหมือนตะวันออน 4.โอทาตะ สีขาวเหมือนแผนเงิน 5.มัญเชฏระ สีหงสบาทเหมือนดอก
หงอนไก 6.ปภัสสระ สีเล่ือมพรายเหมือนแกวผลึก 
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อินทปตถ เมื่อไดฟงธรรมจากองคพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวเกิดความซาบซึ้งจึงตัดเศียรแลววาง
บนฝาพระหัตถถวายเปนเครื่องบูชาพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสแกพระองค61 

พระรามพุทธเจา มีพระสรีระสูง 80 ศอก ตรัสรูใตตนจันทน มีพระชนมายุเกาหมื่นป 
พระองคมีพระรัศมีสองสวางทั้งกลางวันและกลางคืน ในยุคของพระองคมนุษยจะอาศัยตน
กัลปพฤกษที่เกิดจากอานุภาพของพระองคเปนที่เล้ียงตน และสัตวทั้งหลายจะไมมีการตกนรก   
การที่ในยุคของพระรามพุทธเจา มีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี 10 ประการ 
ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระกัสสปะพุทธเจา พระโพธิสัตวทรงเสวยพระชาติเปน     
นารทมาณพ ไดจุดไฟบนศีรษะเปนประทีปถวายองคพระสัมมาสัมพุทธเจา62 

พระธรรมราชพุทธเจา มีพระสรีระสูง 16 ศอก ตรัสรูใตตนกากะทิง มีพระชนมายุหา
หมื่นป ในยุคของพระองคมนุษยจะอาศัยตนกัลปพฤกษที่เกิดจากอานุภาพของพระองคเปนที่เล้ียง
ตน การที่ในยุคของพระธรรมราชพุทธเจามีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี 10 
ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจา พระโพธิสัตวทรงเสวยพระชาติ
เปน สุทธมาณพ ไดถวายดอกบัวและผา 2 ผืน พรอมกับอธิฐานวาการที่ตนถวายทานที่จะพอหาได
ตาม    อัตภาพนี้ขอใหไดสําเร็จโพธิญาณในอนาคต63 

พระธรรมสามีพุทธเจา มีพระสรีระสูง 60 ศอก ตรัสรูใตตนสาลพฤกษ มีพระชนมายุ
แสนป พระองคมีพุทธรัศมีประดุจแสงแหงดวงอาทิตยและดวงจันทร ไมวาจะทรงดําเนินไปที่แหง
ใดจะมีเศวตฉัตรสูง 3 โยชน กางกั้นอยูเสมอ ในยุคของพระองคจะเกิดขุมทรัพยใหมนุษยทั้งหลาย
ใชเล้ียงชีพตน การที่ในยุคของพระธรรมสามีพุทธเจามีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรง
บําเพ็ญบารมี 10 ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ  ในสมัยพระกัสสปะพุทธเจา พระโพธิสัตว
ทรงเสวยพระชาติเปน โพธิอํามาตย ไดใจถวายทานแดองคพระพุทธเจาถึงแมวาจะถูกพระเจา    
กิงกิสสมหาราชประหารชีวิตก็ตาม และต้ังจิตขอใหผลทานในครั้งนี้ทําใหไดเปนพระพุทธเจาใน
อนาคต64  

พระนารทพุทธเจา มีพระสรีระสูง 27 ศอก ตรัสรูใตตนจันทน มีพระชนมายุหมื่นป ใน
ยุคของพระองคจะเกิดปฐพีรส 7 ประการ มนุษยทั้งหลายจะบริโภคปฐพีรสเลี้ยงตน การที่ในยุค

                                                 
61 ผาน วงษอวน, “คัมภีรอนาคตวงส อุเทศที่ 1-10 : การตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห,” 185-

195. 
62 เร่ืองเดียวกัน, 195-197. 
63 เร่ืองเดียวกัน, 197-199. 
64 เร่ืองเดียวกัน, 200-203. 
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ของพระนารทพุทธเจามีสมบัติที่ยิ่งใหญนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี 10 ประการ ซึ่งปรากฏชัด
ประการหนึ่งคือ เมื่อครั้งในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา      พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน พระเจา
สิริคุตราชา ไดบริจาคราชทรัพยและบุตร ธิดาเปนทาน โดยตั้งจิตอธิฐานวาขอใหผลแหงการทํา
ทานนี้ทําใหสําเร็จโพธิญาณเปนพระพุทธเจาในอนาคต65 

พระรังสีมุนีพุทธเจา พระสรีระสูง 60 ศอก ตรัสรูใตตนปปผลิ มีพระชนมายุหาพันป มี
พระรัศมีสองสวางเปนแสงสีทองในเวลากลางวัน และสองสวางเปนแสงสีเหลืองในเวลากลางคืน 
ในยุคของพระองคมนุษยเลี้ยงชีพดวยการเปนพอคาและกสิกร และมีผิวพรรณงามเหมือนสีทอง 
การที่ในยุคของพระรังสีมุรีพุทธเจามีสมบัติที่ยิ่งใหญนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี 10 ประการ 
ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระกกุสนธสัมมาสัมพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน 
มาฆมาณพ ซึ่งเปนพอคาที่ฉลาดและโลภมากแตไมวาจะคาขายสักเทาไรก็ศูนยเสียทรัพยเทานั้น 
ไดถวายผาแดงและทองทั้งหมดที่ตนเองมีแดพระสาวก และตั้งความปรารถนาขอใหผลแหงการ
ถวายทานนี้ทําใหสําเร็จพระสัพพัญุตญาณ66 

พระเทวเทพพุทธเจา พระสรีระสูง 80 ศอก ตรัสรูใตตนจัมปา มีพระชนมายุแปดหมื่นป 
พระรัศมีไมมีความรอนไมมีความเย็น สองสวางครอบคลุมทั้งโลก ในยุคของพระองคมนุษยจะมี
ผิวพรรณดังสีทอง และมีขาวสาลีหอมที่เกิดจากอานุภาพของพระองคเปนที่เล้ียงตน อีกทั้งยังมีตน
กัลปพฤกษที่มีเครื่องประดับและอาภรณตางๆ มนุษยตองการประดับดวยสิ่งใดก็สมปรารถนา การ
ที่ในยุคของพระธรรมสามีพุทธเจามีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี 10 ประการ 
ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยของพระโกนาคมพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน พระ
ยาฉัททันต ไดบริจาคงาเพื่อทําเปนโกศประดิษฐานสรีระของพระเถระ พรอมกับต้ังความปรารถนา
ขอใหผลทานในครั้งนี้ทําใหไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต67 

พระนรสีพุทธเจา พระสรีระสูง 60 ศอก ตรัสรูใตตนแคฝอย มีพระชนมายุแปดหมื่นป 
ทรงมีเศวตฉัตรสูงประมาณ 3 โยชน กางกั้นอยูเหนือพระเศียรตลอดเวลา ในยุคของพระองคมนุษย
จะมีผิวพรรณดังสีทอง และมีขาวสาลีหอมที่เกิดจากอานุภาพของพระองคเปนที่เลี้ยงตน อีกทั้งยัง
มีตนกัลปพฤกษ การที่ในยุคของพระนรสีพุทธเจามีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญ
บารมี 10 ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา พระโพธิสัตว

                                                 
65 เร่ืองเดียวกัน, 203-205. 
66 เร่ืองเดียวกัน, 206-209. 
67 เร่ืองเดียวกัน, 209-211. 
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เสวยพระชาติเปน นันทมาณพ ไดถวายทานผากัมพลผืนหนึ่งและทองแสนตําลึง และสรางศาลา
ถวายทาน พรอมกับต้ังความปรารถนาขอการถวายทานนั้นทําใหเปนพระพุทธเจาในอนาคต68 

พระติสสพุทธเจา พระองคทรงมีพระสรีระสูง 80 ศอก ตรัสรูใตตนนิโครธ มีพระชนมายุ
แปดหมื่นป พระรัศมีสวางเหมือนเปลว ไฟ สองสวางทั้งกลางวันและกลางคืน ในยุคของพระองคมี
ตนกัลปพฤกษ ซึ่งมีของบริโภคตางๆอยูบนตน มนุษยตองการบริโภคสิ่งใดก็เก็บเอาจากตน      
กัลปพฤกษนั้น การที่ในยุคของพระติสสพุทธเจามีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญ
บารมี 10 ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจานั้น พระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปน พระธรรมเสนกุมาร ไดบริจาคภรรยาและบุตร เปนทาน ตอมาไดฟงธรรมของ
พระพุทธเจาจึงเกิดความเลื่อมใส ตัดศีรษะถวายเปนพุทธบูชาพรอมกับตั้งความปรารถนาเปน
พระพุทธเจาในอนาคต69 

พระสุมังคลพุทธเจา พระองคทรงมีพระสรีระสูง 60 ศอก ตรัสรูใตตนกากะทิง มีพระ
ชนมายุแสนป พระรัศมีเปนแสงสีทองในเวลากลางวัน และเปลี่ยนเปนแสงสีเงินในเวลากลางคืน 
ในยุคของพระองคมีกัลปพฤกษใหมนุษยไดเก็บเอาส่ิงของที่ตองการไปเลี้ยงชีพตน การที่ในยุคของ
พระสุมังคลพุทธเจามีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี 10 ประการ ซึ่งปรากฏชัด
ประการหนึ่งคือ ในสมัยพระกกุสันธพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน พระเจามหาปนาทะ 
ไดสละราชสมบัติแลวออกบรรพชา ตอมาเมื่อไดฟงธรรมจากพระพุทธเจาจึงบังเกิดความเลื่อมใส 
ตัดศีรษะถวายเปนพุทธบูชา พรอมกับกลาวขอใหพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจาทรงโปรดสัตวกอน 
สวนตัวของพระองคเองขอใหผลทานในครั้งนี้ทําใหเปนพระพุทธเจาในอนาคต70 

 
2.2 ตีความจิตรกรรม  
จากการศึกษาภาพพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค บนแผงไม

คอสองศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง ที่เขียนเลาเร่ืองแตละตอนตอกันบนแผนไมจํานวน 2 
แผน โดยเขียนแยกแตละตอนภายในกรอบอยางชัดเจน จํานวน 10 ตอน พบวาสอดคลองกับ
เนื้อหาเรื่องพระอนาคตพุทธเจาจากคัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส จึงอาจกลาวไดวาจิตรกรรมภาพพระ
โพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค บนแผงไมคอสองแหงนี้ หมายถึงเรื่องพระ
โพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค สามารถตีความจิตรกรรมไดดังตอไปนี้ 

                                                 
68 เร่ืองเดียวกัน, 211-213. 
69 เร่ืองเดียวกัน, 214-221. 
70 เร่ืองเดียวกัน, 221-226. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 57

ตอนที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 65 พระศรีอาริยเมตไตรย เสวยพระชาติเปนพระยาสังขจักร ในสมัยพระสิริมันตพุทธเจา 
จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังกปทมะ เบื้องซายของพระองค
เปนบุรุษทรงเครื่องอยางกษัตริยตัดเศียรถวายเปนพุทธบูชา (ภาพที่ 65) มีคําจารึกดานบนและ
ดานลางตามลําดับ ความวา “เสวยพรชาติเปนพระยาสังคจักในอินทปดณครรูวา พรสิริโสมัดใดต
รัดแลวแตสํามเณรยกสมบัดใหสํามเณรแลวออกจาก” และ “พรณคมแตองเดียวจะไปเฝาพรเจาจน
พรยบาคพพวงลังคลานใบคลายใปใมใดเสิอกใปดวยพรอุรพรพุทเจารูแจงแปลงเปนนีนายรทมารับ
พรอินนางสุชดา เอาหอเขามาถวายแลวขีนรถมาถึงบูรภารามฟงเทศณาเดดเสียนบูทธรัม” (ภาพที่ 
66, 67) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระศรีอาริยเมตไตรยเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนพระยาสังขจักร ในสมัย
ของพระสิริมันตพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยของพระสิริมันตพุทธเจา พระศรีอาริยเมตไตรยเสวยพระชาติเปนพระยาสังข-
จักรครองนครอินทปตถ ทรงตั้งพระทัยวาหากมีผูใดมาบอกขาวของพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ 
และพระสงฆรัตนะวาเกิดขึ้นแลว พระองคจะสละราชสมบัติใหแกบุคคลนั้นแลวจะเสด็จไปยังองค
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พระสัมมาสัมพุทธเจา อยูมาวันหนึ่งสามเณรผูบวชในสํานักของพระสิริมันตพุทธเจาเดินทางมาถึง
นครอินทปตถ ระหวางทางถูกชาวเมืองไลทุบตีเนื่องจากเขาใจผิดนึกวาเปนยักษ สามเณรวิ่งหนีจน 
เขามาในเขตพระราชวังและไดพบกับพระยาสังขจักร พระยาสังขจักรทรงไตถามความเปนมาจน
ทราบวาพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอุบัติข้ึนแลว จึงไดทําตามที่ตั้งพระทัยไวคือยกพระราชสมบัติ
ใหกับสามเณร  และเสด็จพระราชดําเนินไปเฝาองคพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งประทับอยูที่บุพพา
รามวิหาร แมจะเสด็จมาดวยพระบาททําใหไดรับทุกขเวทนาเปนอันมากก็มิไดทอถอย ครั้งนั้น  
พระสิริมัตพุทธเจาทราบถึงความเพียรของพระยาสังขจักร จึงทรงเนรมิตเพศเปนมาณพขึ้นขับรถ
มาเสด็จออกไปรับพระยาสังขจักรมาสูบุพพารามวิหาร เมื่อพระยาสังขจักรไดสดับรสพระธรรม
เทศนาจากองคพระสัมมาสัมพุทธเจาสิริมัตหนึ่งบท ก็เกิดความซาบซึ้งและกลาวใหพระพุทธองค
ทรงหยุดแสดงธรรม เพราะหากทรงแสดงธรรมบทอื่นตอไปพระองคจะหาเครื่องไทยธรรมอัน
สมควรที่จะสักการบูชาแกรสพระธรรมนั้นไมได เมื่อตรัสเสร็จพระยาสังขจักรไดตัดเศียรแลววางบน
ฝาพระหัตถถวายเปนเครื่องบูชาพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสแกพระองค พรอมกับตรัสวาขอใหพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จเขาสูนิพพานกอน  สวนตนเองนั้นจะขอตามเขาสูนิพพานในภายหลัง71 

 
 

 
 

ภาพที่ 66 จารึกดานบน จากภาพที่ 65 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 67 จารึกดานลาง จากภาพที่ 65 
 

                                                 
71 เร่ืองเดียวกัน, 185-195. 
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ตอนที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 68 พระรามพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนนารทมาณพ ในสมัยพระกัสสปะพุทธเจา 
จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระกัสสปพุทธเจาประทับนั่งสมาธิบนบัลลังก ดานลางเบื้องขวามีชายสอง
คนกําลังนั่งบูชาดอกบัว สวนทางเบื้องซายนั้นเขียนภาพชายนั่งประนม มือมีไฟลุกโชนอยูบนศีรษะ 
(ภาพที่ 68) มีคําจารึกดานบนและดานลางตามลําดับ ความวา “เมิอครังสาศหนาพระทัดสํบ...ราม
ใตสวัยพชาดเปนนารํทมานํพใดเหนหพกสํพประกอบดวย” และ “พุทลักคนะมิสัตทากลาเอาพาซํบ
นํามันพันดายจุดทวายแกพเจาตางประทีบจึงพเจาทํานายวาจํเปนพ” (ภาพที่ 69, 70) ซึ่งตรงกับ
เร่ืองของพระรามสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อคร้ังทรงเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว ในสมัยของ
พระกัสสปพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ   

ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา พระรามพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนมาณพนามวา    
นารท วันหนึ่งนารทมาณพไดเห็นพระกัสสปพุทธเจา มีพระอินทร พระพรหม และเหลาเทวดา
ลอมรอบ จึงคิดวาการไดพบองคพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนเรื่องยาก และคิดวาตนเองยังอยู
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ในทางที่ไมบริสุทธิ์ประกอบดวยอัตตภาพที่นารังเกียจ จึงคิดที่จะทํารางกายใหเปนประทีปถวายแด
องคพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อแสดงศรัทธาอันแรงกลาโดยไมคิดถึงชีวิต   เมื่อคิดดังนั้นแลวจึงนํา
ผา  2 ผืน   ชุบน้ํามันพันรางกายตั้งแตหัวจรดเทาแลวจุดไฟขึ้นบนศีรษะเพื่อเปนประทีปถวาย ตั้ง
จิตอธิฐานวา การทําทานดวยรางกายแดพระสัมมาสัมพุทธเจาในครั้งนี้ ขอใหไดสําเร็จเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจาในอนาคต คร้ังนั้นพระกัสสปพุทธเจาไดตรัสพยากรณนารทมาณพวาจะไดเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคตนามวาพระรามพุทธเจา72  

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 69 จารึกดานบน จากภาพที่ 68 
 
 
 

  
 

 
 

ภาพที่ 70 จารึกดานลาง จากภาพที่ 68 

                                                 
72 เร่ืองเดียวกัน, 195-197. 
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ตอนที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 71 พระธรรมราชาพุทธเจาเสวยพระชาติเปนสุทธมาณพ ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาพรอมพระสาวกเสด็จรับบิณฑบาตดอกบัวจากชายผูหนึ่ง โดย
มีเหลาเทวดาเฝาติดตามการบิณฑบาตครั้งนั้นดวย (ภาพที่ 71) มีคําจารึกดานบนและดานลาง
ตามลําดับ ความวา “เมิอครังสาศหนา...โกนาคํมพรปศเสนโพธิสัตเสวยชาติเปนสุทนานํบอนาถา
เฝาสบัวเลยิงชิวิดดวย ราก เงาบัว” และ “ถือเอาบัวสองจใปขายพํบพระพุทิเจา ๆ ทํานายวาทารจะ
ไดเปนพระไนอะนาคํตโพทิสัดกสสดอกบัวกับพาสองผืนถวายพเจา” (ภาพที่ 72, 73) ซึ่งตรงกับ
เร่ืองของพระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อคร้ังทรงเสวยพระชาติเปนสุทธมาณพ ในสมัยของ
พระโกนาคมพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจา พระธรรมราชาพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนสุทธ
มาณพ   มีอาชีพรักษาสระบัวแหงหนึ่ง   ทุกวันสุทธมาณพจะเก็บเอาดอกบัว 2 ดอกมาขายเพื่อ
เล้ียงชีพ อยูมาวันหนึ่งสุทธมาณพเก็บดอกบัวมาขายตามปกติ ระหวางทางไดพบกับพระโกนาคม
พุทธเจา เมื่อพระโกนาคมพุทธเจาเห็นสุทธมาณพก็ทรงทราบทันทีวามาณพนั้นเปนพระโพธิสัตว 
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และจะไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต จึงไดทรงตรัสทํานายสุทธมาณพตามที่พระองคทรงทราบ 
สุทธมาณพไดฟงดังนั้นก็เกิดความซาบซึ้งและยินดียิ่งจึงไดถวายดอกบัว 2 ดอก แดพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาทรงประทับนั่งบนดอกบัวนั้นแตในขณะนั้นแดดรอน สุทธมาณพจึงนําเอาตนออ 4 ตน 
มาตั้งไว 4 ทิศ เอาผาขึงกั้นปองความรอนใหพระพุทธเจา และอธิฐานวาการที่ตนถวายดอกบัว 2 
ดอก และผา 2 ผืน ที่จะพอหาไดตามอัตภาพนี้ ขอใหไดสําเร็จโพธิญาณในอนาคต73 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 72 จารึกดานบน จากภาพที่ 71 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 73 จารึกดานลาง จากภาพที่ 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 เร่ืองเดียวกัน, 197-199. 
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ตอนที่ 4   
 

 
 

ภาพที่ 74 พระธรรมสามีพุทธเจาเสวยพระชาติเปนโพธิอํามาตย ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา 
   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพระพุทธเจาเสด็จรับบิณฑบาต อาหารจากชายผูหนึ่ง ดานหลังของชายผู
นั้นมีชายสองคนถือดาบทาทางดุราย (ภาพที่ 74) มีคําจารึกดานบนและดานลางตามลําดับ ความ
วา “ในเมือสาศนาพรทสํบพรธรัมษามิใดเสวยพรหตเปนโพลิอํามาตนหง...กิงกิศมหาราช ๆ รูวาพร
พุทกสํบออกจากฝรสมาบัติรัศใหรองชาวทัวไป” และ “วาใครถวายทารแกพรเจากอนจฆาเสิยโพธิ
สัตรสูรสสชวีตนําเอาทาร ไปถวายแกพรพุทเจาราชบูรุษเหนจับเอาตัวนําไปฆาเสียพรเจารูเสดจ
ไปพยากรทํานาย” (ภาพที่ 75, 76) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อครั้ง
เสวยพระชาติเปนโพธิอํามาตย ในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา พระธรรมสามีพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนมหาเสนาบดี
แหงพระเจากิงกิสสมหาราชนามวาโพธิอํามาตย ในครั้งนั้นพระกัสสปพุทธเจาทรงเสวยผลสมาบัติ
ภายใตตนนิโครธ เสด็จออกจากผลสมาบัติแลวประทับอยู ณ พระเชตวัน พระเจากิงกิสสมหาราช
ทรงทราบวา แมนผูใดไดถวายทานแกพระพุทธองคแลวจะบังเกิดผลอานิสงสหาที่สุดมิได ดังนั้น
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พระองคจึงทรงปรารถนาจะถวายทานแกพระพุทธเจากอน จึงตรัสใหราชบุรุษประกาศวาถาผูใด
ถวายทานแดพระพุทธเจากอนพระองคผูนั้นจะโดนลงอาญา แลวใหทหารลอมเขตเชตะวันไว โพธิ
อํามาตยไดทราบขาวก็ปรารถนาจะถวายทานแดองคพระสัมมาสัมพุทธเจากอนผูใดถึงแมวาจะถูก
ประหารชีวิตก็ตาม เมื่อคิดดังนั้นจึงนําผาและอาหารเครื่องไทยทานมายังเชตวัน จึงถูกอํามาตยจับ
ตัวนําไปเฝาพระเจากิงกิสสมหาราช พระองคทรงพิโรธอยางมากรับส่ังใหนําโพธิเสนาบดีไป
ประหาร ขณะนั้นพระกัสสปพุทธเจาทรงทราบเหตุดวยพระสัพพัญุตญาณวาโพธิอํามาตยนี้เปน
พระโพธิสัตวและจะตองตายในครั้งนี้  จึงเสด็จมา ณ แดนประหารเพื่อรับทานจากโพธิอํามาตย 
โพธิอํามาตยจึงตั้งความปรารถนาถวายชีวิตเปนทานแดพระพุทธเจา และขอใหผลทานในครั้งนี้ทํา
ใหไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต คร้ังนั้นพระกัสสปพุทธเจาทรงตรัสพยากรณวาโพธิเสนาบดีจะได
เปนพระพุทธเจาในอนาคต74 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 75 จารึกดานบนจากภาพที่ 74 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 76 จารึกดานลาง จากภาพที่ 74 
 

 
                                                 

74 เร่ืองเดียวกัน, 200-203. 
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ตอนที่ 5  
 

 
 

ภาพที่ 77 พระนารทพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระเจาสิริคุตราชา ในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา 
   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพดาบสทรงเครื่องอยางกษัตริยพรอมดวยพระกุมาร กําลังหลั่งน้ําจากคนโท
ใหแกยักษทางดานขวาของภาพ สวนทางดานซายเขียนภาพยักษกําลังฉีกกินเนื้อกุมารทั้งสอง 
(ภาพที่ 77) มีคําจารึกดานบนและดานลางตามลําดับ ความวา “ในยสาศหนาพรกสัปพรนารทโด
เศวยพรชาติเปสิริคุตบรมกรษัตรนางลัมพศเทวีเปนมเหษีร” และ “มีบุด ทิดา ชืว นิโครธกุมาร นาง
โคตรคมี ยกบูรียไหแกพราม 8 คนแลวภา มเหษีร บุตร ทิดา ออกจากณคอรไปยบวดเปนตบศสล
โอรสทัง ๆ   เปนอาหานแกยัก” (ภาพที่ 78, 79) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระนารทพุทธเจาเมื่อคร้ัง
เสวยพระชาติเปนพระเจาสิริคุตราชาในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ   

ในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา พระนารทพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนกษัตริย
แหงมัลลนครนามวาพระเจาสิริคุตราชา มีพระมเหสีและพระราชบุตร พระราชธิดา 2 พระองค วัน
หนึ่งมีพราหมณ 8 คน มาพบพระเจาสิริคุตราชาเพื่อกราบทูลขอพระนคร พระองคทรงพระราชทาน
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พระนครแกพราหมณ 8 คน ผูมาทูลขอ แลวพาพระราชเทวีและพระราชโอรส พระราชธิดาออกจาก
นครไปบําเพ็ญศีลบนยอดเขาแหงหนึ่ง ตอมามียักษตนหนึ่งมากราบทูลขอพระราชโอรสและพระ
ราชธิดาเปนอาหาร พระเจาสิริคุตราชาทรงโปรดพระราชทาน ตั้งความปรารถนาขอใหผลแหงการ
ทําทานพระราชโอรสและพระราชธิดา ทําใหไดสําเร็จโพธิญาณเปนพระพุทธเจาในอนาคต คร้ังนั้น
แผนดินไดไหวสั่นสะเทือนยักษไดกัดกินพระโอรสและพระธิดาตอหนาพระพักตร  พระเจาสิริคุต
ราชาทรงรักษาพระทัยมั่นมิหวั่นไหว75 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 78 จารึกดานบน จากภาพที่ 77 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 79 จารึกดานลาง จากภาพที่ 77 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 เร่ืองเดียวกัน, 203-205. 
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ตอนที่ 6    
 

 
 

ภาพที่ 80 พระรังสีมุนีพุทธเจาเสวยพระชาติเปนมาฆมาณพ ในสมัยพระกกุสนธพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพตนไมออกผลเปนทองคําทางดานขวาของภาพ ใตตนไมนั้นมีชายผูหนึ่งยืน
ทําทาชี้ข้ึนไปดานบน โดยมีชายอีกสามคนนั่งคุกเขาอยูเบื้องลางหางออกมาอีกไมมากนักเขียน
ภาพเทวดา (หรือกษัตริย) เหนือข้ึนไปเขียนภาพพระสงฆกําลังเหาะมาอยูเหนือเมฆดานซายของ
ภาพเขียนภาพพระสงฆกําลังรับทานบริจาคจากชายผูหนึ่ง (ภาพที่ 80) มีคําจารึกดานบนและ
ดานลางตามลําดับ ความวา “เมิอสาศหนาพรกกุสันทนันพระมัสิมุนีนิใดเสวยพรชาติเปนมาคมานํ
บพ็อคาขายใดกําใรสีบเทาฉิบหายสิครัง” และ “ใดทวายภาถําฝนแตพรสาวํกอํงนึง บังเกิดใมย
กํามพรืกในทีนัรพาโกสําภีราชรูปราฎนาจชิงเอาะ” (ภาพที่ 81, 82) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระรังสีมุนี
สัมมาสัมพุทธเจาเมื่อคร้ังเปนพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน มาฆมาณพ ในสมัยของพระกกุสนธ
พุทธเจา  ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ   

ในสมัยพระกกุสนธพุทธเจา พระรังสีมุนีพุทธเจาเสวยพระชาติเปนมาณพนามวามาฆ 
เปนพอคาที่ฉลาดและโลภมากครั้งแรกแตงเรือสําเภาคาขายไดกําไร 10 เทา แตเรือสําเภานั้นกลับ
จมน้ําในขณะแลนกลับ  ครั้งที่ 2 แตงสําเภาไปคาขายไดกําไล 10 เทา พอกลับมาถึงบานได 7 วัน 
เกิดเพลิงไหมเรือสินคา  คร้ังที่ 3 จัดแตงสําเภาไปจีนขายของไดกําไล 10 เทา ไดทรัพยกลับมาบาน
ก็ถูกโจรเขามาขโมยทรัพยนั้นไปหมด  ครั้งที่ 4 จัดแตงสําเภาไปคาขายอีกไดกําไลกลับมา 10 เทา  
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พอกลับมาถึงบานทรัพยสินทั้งหลายก็ถูกกษัตริยยึดไปจนหมด มาฆมาณพประสบทุกขยากและ
แยกทางกับภรรยา ทรัพยสมบัติติดตัวมีเพียงผาแดงหนึ่งผืนและทองหนึ่งเสนจึงเดินทางไปเมือง
โกสัมพีเพื่อรักษาอุโบสถศีล คร้ังนั้นพระสาวกองคหนึ่งของพระกกุสันธพุทธเจาออกจากผลสมาบัติ 
รูสึกวามีผูที่มีทุกขหนักอยู ณ เมืองโกสัมพี จึงเพงจักษุญาณทราบวามาฆมาณพผูเปนพระโพธิสัตว
มีความทุกขหนัก เมื่อทราบดังนั้นพระสาวกจึงเหาะมารับทานของมาฆมาณพ มาฆมาณพไดถวาย
ผาแดงและทองทั้งหมดที่ตนเองมีแดพระสาวก ตั้งความปรารถนาขอใหผลแหงการถวายทานยังให
ตนไดสําเร็จพระสัพพัญุตญาณ เมื่อพระสาวกรับทานและอนุโมทนาแลวจึงเหาะกลับไป บริเวณ
ที่มาฆมาณพไดบริจาคทานบังเกิดตนกัลปพฤกษและวิมาน มาฆมาณพจึงไดอาศัยในวิมานนั้น 
ตอมาเมื่อพระเจากรุงโกสัมพีทอดพระเนตรเห็นมาณพนั่งอยูในวิมานราวกับเทพบุตร จึงเสด็จเขา
ไปใกลตนกัลปพฤกษ หมูเทวดาผูรักษาตนกัลปพฤกษเห็นดังนั้นจึงขับไลพระเจากรุงโกสัมพี 
พระองคกร้ิวมากรับส่ังใหเผาวิมาน ทันใดนั้นไดบังเกิดดอกบัวขึ้นรองรับมาณพไว เมื่อเห็นดังนั้นยิ่ง
กร้ิวมากขึ้นจึงสั่งใหนําตัวมาณพไปถวงน้ํา แตก็เกิดดอกบัวผุดขึ้นมารองรับอีก เมื่อเห็นดังนั้นจึง
ตรัสถามมาณพวาตนกัลปพฤกษนี้ไดมาอยางไร มาณพตอบวาพระอัครสาวกมอบให พระราชาจึง
ใหเรียกพระอัครสาวกมาเปนพยาน มาณพตั้งจิตอธิษฐานถึงพระอัครสาวกทันใดนั้นพระอัครสาวก
ก็เหาะมาหยุดหนาตนกัลปพฤกษ แลวกลาวกับพระราชาวา มาณพนี้เปนพุทธางกูรหากคิดราย
พระนครของพระองคจะจมลงในแผนดิน76 

 

 
 

ภาพที่ 81 จารึกดานบน จากภาพที่ 80 
 

 
 

ภาพที่ 82 จารึกดานลาง จากภาพที่ 80 

                                                 
76 เร่ืองเดียวกัน, 206-209. 
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ตอนที่ 7   
 

 
 

ภาพที่ 83 พระเทวพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระยาชางฉัททันต ในสมัยของพระโกนาคมพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพพญาชางสีขาว งาหัก นั่งหมอบอยูดานหนา เบื้องหลังเปนฉากการเผาศพ
พระสาวกองคหนึ่ง ซึ่งมีโลงศพรองรับดวยรูปนกยูง ดานขางมีชางและเทวดามาไวอาลัย (ภาพที่ 
83) มีคําจารึกดานบนและดานลางตามลําดับ ความวา “เมือสาศหนาพระโภนาคํมพระเทโว เทวใด
เสวยพระชาติเปน...ฉัทธัน” และ “เหนพะอะยาตะโถนฑนสาวํกนิภานมิสัทาโหเทพะยุดาเลิอยงาทัง้ 
ๆ พะวิศกัมเนระมิดเปนโลงเปนนกยูงถะวายเพลิง” (ภาพที่ 84, 85) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระเทว
พุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนพระยาชางฉัททันตในสมัยของพระโกนาคมพุทธเจา ดังปรากฏ
เนื้อหาในคัมภีรคือ 

 ในสมัยของพระโกนาคมพุทธเจา พระเทวพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนพระยาชาง
ฉัททันต อาศัยอยูบริเวณฉัททันตสระในปาหิมพานต วันหนึ่งพระอัญญาตโกณฑัญญะเขาสู
นิพพานบริเวณฝงสระฉัททันต ในคร้ังนั้นพระยาฉัททันตเห็นสรีระของพระอัญญาตโกณฑัญญะ 
พระยาชางอธิฐานขอบุญที่เคยบําเพ็ญมายังใหเกิดเลื่อย พระยาฉัททันตเอาเลื่อยนั้นเลื่อยงาทั้ง 2 
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ของตน ทํางาขางหนึ่งเปนโกศเพื่อประดิษฐานสรีระของพระเถระ งาขางหนึ่งเปนรูปนกยูงประดับ
ใหงดงามในการฌาปนกิจพระศพ แลวรวบขนบนศีรษะของตนจุดไฟบูชาสรีระของพระเถระนั้น 
โขลงชางพากันสมโภชนการเผาสรีระ 7 วัน   หลังจากนั้นไดอัญเชิญสรีระของพระเถระออกจากราง 
ไปประดิษฐานไวบนนกยูงแลวจุดไฟเผาสรีระของพระเถระ พระยาชางตั้งความปรารถนาขอใหผล
ทานในครั้งนี้ทําใหไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต77 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 84 จารึกดานบน จากภาพที่ 83 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 85 จารึกดานลาง จากภาพที่ 83 

 
 
 

 
                                                 

77 เร่ืองเดียวกัน, 209-211. 
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ตอนที่ 8  
 

 
 

ภาพที่ 86 พระนรสีหพุทธเจาเสวยพระชาติเปนนันทมาณพ ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา 
   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพสตรีกําลังถวายผาแกพระสัมมาสัมพุทธเจาทางดานซายของภาพ สวนทาง
ดานขวาเขียนภาพบุรุษกําลังถวายผาแกพระสัมมาสัมพุทธเจาเชนกัน (ภาพที่ 86) มีคําจารึก
ดานบนและดานลางตามลําดับ ความวา “เมอสาศนา...ชาดเปนนรัทมานบพอคาใดถวายผาถํา
ภํน” และ "แก...บเจกโภดแลวปราฎนาเปน...อํานิง ...ปเจกโภคกอนุโมทนา” (ภาพที่ 87, 88) ซึ่ง
ตรงกับเร่ืองของพระนรสีหสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนนันทมาณพ ในสมัยของ
พระพทุธเจากัสสป ดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา พระนรสีหพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนมาณพ นาม
วานันท เดินทางคาขายตามประเทศตาง ๆ คร้ังนั้นมีปจเจกพุทธเจาพระองคหนึ่ง เสด็จบิณฑบาต
และไดพบกับนันทมาณพ นันทมาณพเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองคพระปจเจกพุทธเจานั้นจึงได
ถวายทานผากัมพลผืนหนึ่งและทองแสนตําลึงแดพระปจเจกพุทธเจา พรอมกับต้ังความปรารถนา
ขอผลการถวายผากัมพลนั้นทําใหเปนพระพุทธเจาในอนาคต และยังใหอํานาจแผไปตลอด 1 โยชน
ในเบื้องบน และแผไปตลอด 1 โยชนในเบื้องลาง พระปจเจกพุทธเจาเดินทางตอมาก็พบกุมารีรุนผู
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หนึ่ง กุมารีกราบเรียนถามพระปจเจกพุทธเจาวาใครถวายผาแดพระคุณเจา พระปจเจกพุทธเจา
ตอบวานันทมาณพถวาย นางก็ถามตอไปวานันทมาณพตั้งความปรารถนาไวอยางไร พระปจเจก
พุทธเจาตรัสตอบวาเขากระทําความปรารถนา 2 ประการ คือปรารถนาพระสัพพัญุตญาณหนึ่ง
และปรารถนาความเปนพระราชาหนึ่ง กุมารีนั้นจึงถวายผาผืนหนึ่งแดพระปจเจกพุทธเจา ตั้งความ
ปรารถนาเปนอัครมเหสีในเวลาที่มาณพนั้นเปนพระราชา ตอมานันทมาณพและกุมารีนั้นได
ชวยกันสรางศาลาหลังหนึ่งในที่ถวายทาน และใหชางแกะสลักรูปพระปจเจกพุทธเจาที่เสาศาลา
นั้น เมื่อส้ินอายุทั้งสองไดจุติไปเกิดในดาวดึงสสวรรค อยูในดาวดึงส 3 โกฏิ 6 ลานป นันทมาณพ
จุติจากดาวดึงสสวรรคมาบังเกิดเปนพระเจาธรรมราชาในเมืองทวารวดี ฝายกุมารีจุติแลวมาบงัเกดิ
เปนธิดาเศรษฐี  ที่สุดไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาธรรมราชานั้นจุติจากชาติพระเจาธรรมราชา
แลว พระโพธิสัตวไดเสวยมนุษยสมบัติและเทวสมบัติอีกเปนอันมากแลวมาบังเกิดเปนโตเทย
พราหมณ ซึ่งจะตรัสรูเปนพระพุทธเจาเมื่อพระศาสนาแหงพระเทวสัพพัญูพุทธเจาเสื่อมแลว78 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 87 จารึกดานบน จากภาพที่ 86 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 88 จารึกดานลาง จากภาพที่ 86 
 

                                                 
78 เร่ืองเดียวกัน, 211-213. 
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ตอนที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 89 พระติสพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระธรรมเสนกุมาร ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพกษัตริยองคหนึ่ง  ตัดเศียรถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยมีพระสาวกและ
เทวดาเหาะมาเปนพยานในเหตุการณคร้ังนั้น (ภาพที่ 89) มีคําจารึกดานบนและดานลาง
ตามลําดับ ความวา “...เปน...จามเสนปร..สัตมิอัคมเหสเทวี” และ “ใดบัรพหาปนถาวปพ
สําเรจวคิญานไดเหนพรสา...คนึ ขิมคเ...สาวํกนั...” (ภาพที่ 90, 91) ซึ่งตรงกับเร่ืองราวของพระติส
สัมมาสัมพุทธเจาเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวเปนพระธรรมเสน ในสมัยของพระพุทธเจา
โกนาคมดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ 

ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจานั้น พระติสพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนพระธรรมเสน
กุมาร พระโอรสองคใหญในบรรดาพระโอรส 5 พระองค ของพระเจาธรรมราชาผูครองจัมปากนคร 
พระเจาธรรมราชาทรงสงพระราชโอรสไปศึกษา ณ เมืองตักศิลา พระราชโอรสทรงศึกษาวิชาคนละ
อยาง คือ พระธรรมเสนกุมารทรงศึกษาศิลปะเกี่ยวกับกับทานและศีล สวนพระโอรสองคอ่ืน ๆ ก็
ทรงศึกษาศิลปะตาง ๆ กันไป คือ วิชาลูกศรอาบยาพิษ วิชาดอกไมไฟ วิชาทองและวิชามนตแปลง
รางเปนงู เมื่อศึกษาจนชํานาญแลวจึงกลับสูเมืองตักศิลา เมื่อคร้ังถึงเวลาที่พระเจาธรรมราชา
ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ จึงทรงทดสอบวาพระราชโอรสองคใดควรเปนพระราชาตอไป โดยสง
พระโอรสทั้ง 5 ลงเรือไปแสดงศิลปะ พระโอรสทั้ง 4 องคไดส้ินพระชนมเพราะความเขลา สวนพระ
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ธรรมเสนกุมารนั้นไปฝากตนเปนศิษยของพระฤษีแปดหมื่นตนไดเจริญอภิญญาและสมาบัติเปน
ผลสําเร็จ เมื่อเดินทางกลับพระนครจึงไดราชสมบัติจากพระราชบิดาและอภิเษกกับพระนางลัมพุส
สาเทวีและมีพระโอรส พระธิดาดวยกัน อยูมาวันหนึ่งยักษมาขอพระโอรสและพระธิดาเปนอาหาร 
พระเจาธรรมเสนโปรดพระราชทานพระโอรสและพระธิดาเปนทานแกยักษ คร้ังนั้นพระธรรมเสนได
ตั้งความปรารถนาวา ขอใหผลแหงทานนี้ทําใหเปนพระพุทธเจาในอนาคต เมื่อประกาศความ
ปรารถนาแลวก็เกิดแผนดินไดไหว คร้ันยักษไดกิน 2 กุมารเปนอาหารและกลับเขาปาเรียบรอยแลว 
พระเจาธรรมเสนกับพระมเหสีจึงเสด็จกลับพระนคร พอมาถึงหนาประตูเมืองพระธรรมเสนพบชาย
ชราผูหนึ่งนั่งเปนทุกขอยู จึงเขาไตถามก็ทราบวาชายชราผูนั้นเปนทุกขเพราะไมมีภรรยาและบุตร 
ดังนั้นพระองคจึงยกพระชายาและพระราชสมบัติใหเปนทาน แลวกลาววาผลทานนี้ขอถวายเปน
ปจจัยแกองคพระสัมมาสัมพุทธเจา หลังจากนั้นพระเจาธรรมเสนไดเสด็จออกบวชเจริญกสิน 
อภิญญา 5 และสมาบัติ 8 อยูในสํานักของพระฤษีทั้งหลาย  ตอมาพระฤษีธรรมเสนไดเขาเฝาและ
ฟงธรรมของพระโกนาคมพุทธเจาเกิดความเลื่อมใส ตัดศีรษะเปนพุทธบูชาพระโกนาคมพุทธเจา
พรอมกับต้ังความปรารถนาเปนพระพุทธเจาในอนาคต79 

 
 

 
 

ภาพที่ 90 จารึกดานบน จากภาพที่ 89 
 
 

 
 

ภาพที่ 91 จารึกดานลาง จากภาพที่ 89 
 

                                                 
79 เร่ืองเดียวกัน, 214-221. 
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ชองที่ 10   
 

 
 

ภาพที่ 92 พระสุมังคลพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระเจา มหาปนาทะ ในสมัยพระกกุสันธพุทธเจา 
  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

เขียนภาพระสาวกองคหนึ่งกําลังนั่งสนทนากับกษัตริยทางดานซายของภาพ สวนทาง
ดานขวาเขียนภาพพระสาวกตัดเศียรถวายเปนพุทธบูชาแกองคพระสัมมาสัมพุทธเจา (ภาพที่ 92) 
มีคําจารึกดานลาง ความวา “หิด ๆ สาแดงพูทคนถวาย...อํง...ใหแกคหบดีออกบรพชา ใดฟง
เทศนาเดด...เสิยรปูชา...ทัม” (ภาพที่ 93) ซึ่งตรงกับเร่ืองของพระสุมังคลสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อคร้ัง
เสวยพระชาติเปนพระเจามหาปนาทะในสมัยของพระกกุสันธพุทธเจาดังปรากฏเนื้อหาในคัมภีรคือ  

ในสมัยพระกกุสันธพุทธเจา พระสุมังคลพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนพระเจา
จักรพรรดิทรงพระนามวา มหาปนาทะ ทรงมีแกว 7 ประการ คือ จักรแกว 1 นางแกว 1 แกวมณี
โชติ 1 ชางแกว 1 มาแกว 1 ขุนพลแกว 1 ขุนคลังแกว 1  อยูมาวันหนึ่งพระเจามหาปนาทะไดส่ังให
จักรแกวไปนําดวงแกวมณีมาถวาย ใหชางแกวไปพาชางแกว ณ ฉัททันตสระมาถวาย ใหมาแกวไป
พามาแกวมาถวาย ใหนางแกวไปพานางแกวมาถวาย ใหแกวมณีโชติไปนําแกวมณีมาถวาย ให
ขุนพลแกวไปยังอุดรทวีป อมรโคยานทวีป และบุพพวิเทหทวีป  แลวนําดวงแกวที่ยอดเศวตฉตัรของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 76

มหากษัตริยทั้ง 3 ทวีปนี้มาถวาย และใหขุนคลังแกวไปนําดวงแกวมณี (อาจหมายถึงนักปราชญ) 
ใน 16 เมืองมาถวาย คร้ังนั้นขุนคลังแกวของพระเจามหาปนาทะไดพบพระกกุสันธพุทธเจา แตไม
ทราบวาบุคคลนั้นเปนองคพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดเขาพูดคุยและเขียนรูปพระพุทธเจา พรอม
จารึกพุทธวจนะลงบนแผนทองมาใหพระเจามหาปนาทะทอดพระเนตร เมื่อพระเจามหาปนาทะ
ทรงทอดพระเนตรเห็นแลวตรัสถามพราหมณปุโรหิตวา ขอความนี่เปนพุทธคุณจริงหรือและรูปภาพ
นั้นเปนพระพุทธเจาจริงหรือ พราหมณปุโรหิตตอบวาจริงอยางไมตองสงสัย เมื่อไดยินดังนั้นก็ทรง
ปล้ืมปติจนสลบลง ภายหลังจากฟนแลวไดอภิเษกขุนคลังแกวเปนพระจักรพรรดิ สวนพระองคได
บรรพชาในสํานักของพระกกุสันธพุทธเจา ตอมาพระเจามหาปนาทะไดฟงธรรมจากพระพุทธเจา
แลวบังเกิดความเลื่อมใสตัดศีรษะถวายเปนพุทธบูชา พรอมกับกลาววาขอใหพระพุทธสัมมาสัม
พุทธเจาทรงโปรดสัตวกอน สวนตัวของพระองคเองขอใหผลทานในครั้งนี้ทําใหเปนพระพุทธเจาใน
อนาคต จุติแลวไปบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต80 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 93 จารึกดานลาง จากภาพที่ 92 

                                                 
80 เร่ืองเดียวกัน, 221-226. 
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 3. การแสดงออกของจิตรกรรม 
จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง เขียนดวยสีฝุน

ผสมกาวบนแผนไม สีที่ใชประกอบไปดวยสีขาว เขียว ดํา แดง และปดทองในบางสวน จิตรกรรม
แหงนี้เขียนบนแผงไมจํานวน 5 แผน เร่ืองที่เขียนแบงออกเปนตอนจํานวน 34 ตอน โดยเขียนภาพ
เลาเรื่องแตละตอนลงภายในพื้นที่ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 

เนื่องจากหนาที่ของศาลาการเปรียญที่ใชเปนศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาจึงมีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนิกชนอยางใกลชิด แผงไมคอสองที่ประดับอยูดานบน
ของศาลาการเปรียญจึงเกิดการคิดเขียนจิตรกรรมประดับ เชนเดียวกับการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ วิหาร   

หากพิจารณาลักษณะของแผงไมคอสองที่ประดับบนศาลาการเปรียญ ซึ่งมีพื้นที่เปน
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาในแนวนอนยาวจนสุดของตัวศาลาทําใหเกิดขอจํากัดเรื่องพื้นที่ของแผงไมคอสอง
ในการเขียนจิตรกรรมประดับ ชางเขียนไดแกปญหาเรื่องพื้นที่ดังกลาวของแผงไมคอสองดวยการ
แบงพื้นที่ออกเปนชองสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทําใหงายตอการเขียนจิตรกรรมภาพตาง ๆ ประดับ  

รูปแบบการเขียนภาพในกรอบสี่เหลี่ยม มีปรากฏอยูกอนในจิตรกรรมฝาผนังสมัย
อยุธยา ไดแก จิตรกรรมฝาผนังภายในกรุปรางคประธาน วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และตอมาในสมัยรัตนโกสินทรมีปรากฏ ไดแก จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองศาลาราย81 และ
ศาลาสองหลังหนาพระมหาเจดีย82   วัดพระเชตุพนฯ   กรุงเทพฯ (ภาพที่ 94) และจิตรกรรมฝาผนัง          

 
 
 
 

                                                 
81 แรกสรางในสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2331 โดยเขียนนิบาตชาดก 550 ชาติ ที่ศาลาราย 17 หลัง 

ตอมาปฏิสังขรณใหมเมื่อพ.ศ. 2378 ซึ่งไดซอมแซมศาลารายของเดิมในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยใหเขียนภาพ
จิตรกรรมที่คอสองของศาลารายขึ้นใหมตามแบบเดิม และใหจารึกเรื่องราวกํากับไวในแตละเรื่อง ดูใน กรม
ศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช (ปุน ปุณณสิริ) 23 เมษายน พ.ศ. 2517 (กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2517), 1-5, 261. ปจจุบันภาพ
จิตรกรรมลบเลือนเหลือเพียงแผนหินจารึกเทานั้น 

82 สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เขียนเรื่องนิทานกถา ซึ่งเปนเรื่องราวเริ่มตนของนิบาตชาดกที่เขียนไว
ที่ศาลาราย 16 หลัง ดูใน กรมศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, 23, 256. 
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พระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวหิาร กรุงเทพฯ83 (ภาพที่ 95) 
 

 
 

ภาพที่ 94 จิตรกรรมคอสองศาลารายหนาพระมหาเจดีย วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ 
 
 

 
 

ภาพที่ 95 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร กรุงเทพฯ 

                                                 
83 เปนวัดที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระยาอภัยภูธร (นอย บุณยรัตพันธุ) และเจาจอมเครือ

วัลย (ธิดา) แลวถวายเปนพระอารามหลวง ดูใน ราชบัณฑิตยสภา, ตํานานวัตถุสถานตาง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนา, คณะสงฆจัดพิมพเปนมุทิตาจิต พระราชวชิราภรณ (สีนวล ปญญาวชิโร ป.ธ.
9) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพน อาจารยใหญสํานักเรียนวัดพระเชตุพน  เจาคณะเขตยานนาวา-สาทร 5
ธันวาคม 2544 (กรุงเทพฯ : คณะสงฆวัดพระเชตุพน, 2544), 53. ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถนั้นรัชกาลที่ 3 
ทรงใหคาจางชางเขียนชองละ  1 บาท  ดูใน  นายมี  มหาดเล็ก ,  กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ 200 ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว, 2530). แตจากลักษณะงานจิตรกรรมบางแหงปรากฏเทคนิคที่กาวหนา จึงนาจะมีบางสวนที่ไดรับการ
บูรณะในสมัยหลัง ดูใน สันติ เล็กสุขุม,จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 144. 
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แตเนื่องจากการแบงพื้นที่ในลักษณะนี้ ทําใหไดพื้นที่ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กซึ่ง
ยอมเกิดขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ เนื่องจากเรื่องที่ปรากฏในคัมภีรทางพุทธศาสนามักกลาวถึง
รายละเอียดตาง ๆ มากมาย ชางเขียนไดแกไขปญหาดังกลาวโดยการเลือกฉากเหตุการณตอน
สําคัญที่สุดของเรื่องมาเขียนแทนเรื่องราวทั้งหมด โดยใชคําจารึกทั้งดานบนและดานลางของภาพ
เลาเรื่องราวในแตละตอนอยางคราว ๆ เพื่อเปนการสื่อใหเขาใจเรื่องราวไดงาย 

ดังเห็นไดจากเรื่องดังกลาวเปนเรื่องพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค 
และเรื่องพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค ที่กลาวถึงเหตุการณมากมายครั้ง
พระพุทธเจาเปนพระโพธิสัตวเพื่อบําเพ็ญบารมีใหพระพุทธเจาในแตละยุค เร่ืองดังกลาวใจความ
สําคัญของเรื่องในแตละตอนเปนเหตุการณตอนพระโพธิสัตวนั้นกําลังบําเพ็ญทานบารมี ชางเขียน
จึงนําเหตุการณตอนสําคัญดังกลาวนี้ข้ึนมาเขียน โดยใหความสําคัญกับพระพุทธเจาและพระ
โพธิสัตว บางครั้งมีบุคคลที่เกี่ยวของเขามาประกอบ ทําใหภาพสื่อถึงเนื้อเร่ืองไดสมบูรณข้ึน เพื่อให
พุทธศาสนิกชนไดเห็นถึงการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว เพื่อจะบรรลุโพธิญาณในภายภาคหนา 
เปนตัวอยางในความตั้งมั่นไมยอทอตอความยากลําบากในการกระทําความดี ซึ่งมีผลสําเร็จอัน
มหาศาลรออยูเบื้องหนาใหกับพุทธศาสนิกชน 

เชน เร่ืองในชุดพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค  ในตอนที่          
พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเสนาบดียักษ ในสมัยพระอโนมทัสสีพุทธเจา พระโพธิสัตวไดเนรมิต
มณฑปและถวายมหาทาน ภาพฉากเหตุการณนี้แสดงออกโดยใหรายละเอียดตามคัมภีรพุทธวงศ 
กลาวคือ ฉากซึ่งเขียนเปนอาคารอาจหมายถึงมณฑปที่ยักษสรางถวาย มีพระพุทธเจาและพระ
สาวกประทับนั่งอยูภายในอาคาร และพระโพธิสัตวนั่งประนมกรเฝาอยูดานนอก เบื้องหนามีพาน
พุมผาแพรวางเรียงกันอยูหมายถึงสิ่งของที่ยักษตั้งใจที่จะถวายทาน (ภาพที่ 24) ซึ่งนับไดวาสื่อ
ใจความของตอนโดยใชเหตุการณสําคัญของตอนขึ้นมาเขียน 

เร่ืองในชุดพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค ตอนที่พระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนพระยาสังขจักร ในสมัยพระพุทธเจาสิริมันตะ ภาพฉากเหตุการณนี้แสดงออก
โดยใหรายละเอียดตามคัมภีร กลาวคือ เขียนภาพ พระพุทธเจาประทับนั่งอยูดานหนาวิหาร โดยมี
พระยาสังขจักรตัดเศียรถวายอยูดานอกวิหาร ซึ่งตรงกับเนื้อเร่ืองในคัมภีรคือ พระยาสังขจักร ได
เสด็จไปบุพพารามวิหารเพื่อพบกับพระพุทธเจา และหลังจากไดฟงพระธรรมเทศนาจากองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาแลว เกิดความซาบซึ้งจึงตัดเศียรแลววางบนฝาพระหัตถถวายเปนเครื่องบูชา 
พระธรรม (ภาพที่ 65) ซึ่งนับไดวาสื่อใจความของตอนโดยใชเหตุการณสําคัญของตอนขึ้นมาเขียน 
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นอกจากนั้นแลวยังมีการเขียนฉากเหตุการณที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันอีกดวย เชน 
ตอนที่พระโพธิสัตวเปนมาฆมาณพ ในสมัยพระกกุสันพุทธเจา ในภาพดานขาวเขียนพระโพธิสัตว
กําลังถวายผาแดพระสาวก ซึ่งการทําทานครั้งนี้ทําใหพระสาวกประทานตนกัลปพฤกษแกมาฆ
มาณพ นํามาซึ่งความริษยาของพระเจากรุงโกสัมพี จึงออกมาซักถามมาฆมาณพวา ตน
กัลปพฤกษนี้ไดมาอยางไร มาฆมาณพตอบวา พระสาวกผูเปนมอบใหและนึกถึงพระสาวกนั้นให
มาชวยเปนพยาน พระสาวกจึงเหาะมาเปนพยานแกมาณพและกลาวแกพระเจากรุงโกสัมพีวา 
มาณพนั้นจะเปนพุทธเจาในอนาคต ดังที่แสดงออกในภาพดานขวามือ เปนภาพตนกัลพฤกษที่มี
ผลเปนทรัพยมีคาตาง ๆ โดยมีมาฆมาณพยืนอยูดานหนา กําลังตอบคําถามพระเจากรุงโกสัมพี 
เบื้องบนคือพระสาวกที่เหาะมาเปนพยานใหมาฆมาณพ ตามเรื่องในคัมภีร (ภาพที่ 80) 

การจัดองคประกอบของภาพ การวางจุดสนใจในตําแหนงที่สวยงาม ไมวางบริเวณ
ตรงกลางภาพ แตเยื้องออกไปทางดานซายหรือขวา โดยใชความแตกตางในดานขนาด ลักษณะ
ทางกายภาพ การใชเสนนําสายตาและการปดทอง เพื่อเนนจุดสนใจ  

เชน เร่ืองในชุดพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค ตอนพระราม
พุทธเจา มีการเนนจุดสนใจดวยการใชความแตกตางในดานขนาด ลักษณะทางกายภาพ และการ
ปดทอง คือ ภาพพระพุทธเจาที่มีพระวรกายขนาดใหญ มีมหาบุรุษลักษณะตามปรัมปราคติซึ่งเปน
ลักษณะที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป มีการปดทองที่พระวรกาย ซึ่งนอกจากจะเปนการแสดงถึงมหา
บุรุษลักษณะอยางหนึ่งแลว ยังเปนการเนนจุดสนใจทําใหภาพพระพุทธเจาลอยเดนขึ้นมาจากพื้น
หลังที่มีสีเขมอีกดวย (ภาพที่ 96) 

 

 
 

ภาพที่ 96 การเนนจุดสนใจดวยการใชความแตกตางในดานขนาด  
 ลักษณะทางกายภาพ และการปดทอง 
 จิตรกรรมแผงไมคอสอง วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
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เร่ืองในชุดพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค จิตรกรรมเรื่องโกนาคม
พุทธวงศ นอกจากจะเนนจุดสนใจดวยใชความแตกตางในดานขนาด ลักษณะทางกายภาพ และ
การปดทองแลว ยังเนนจุดสนใจดวยการใชเสนนําสายตาอีกดวย กลาวคือ มีการวางภาพ
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวซึ่งเปนจุดสนใจไวทางดานขวามือ และวางบุคคลประกอบไวโดยรอบ 
โดยหันหนาและมองไปสูพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว ซึ่งเปนจุดสนใจของภาพ (ภาพที่ 97) 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 97 การเนนจุดสนใจดวยการใชเสนนําสายตา  จิตรกรรมแผงไมคอสอง วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
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จากการศึกษาเนื้อหาจิตรกรรมดังกลาวในตอนตนพบวา เขียนภาพ 2 ชุด กลาวคือ 
ชุดแรกเปนภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพระพุทธเจา 24 พระองค ที่เขียนเลาเรื่องแตละตอน
ตอกันบนแผนไมจํานวน 3 แผน โดยเขียนแยกแตละตอนภายในกรอบอยางชัดเจนจํานวน 24 ตอน 
พบวาสอดคลองกับเร่ืองพระอดีตพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีรพุทธวงศ ที่รวบรวมอยูในพระไตรปฎก 
หมวดพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ซึ่งหมายถึงเรื่องพระพุทธเจาที่เสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว
ในสมัยพระอดีตพระพุทธเจา 24 พระองค  

สวนชุดที่สองเขียนภาพพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค เขียน
เลาเรื่องแตละตอนตอกันบนแผนไมจํานวน 2 แผน โดยเขียนแยกแตละตอนภายในกรอบอยาง
ชัดเจน จํานวน 10 ตอน เมื่อศึกษาเทียบกับเนื้อหาเรื่องพระอนาคตพุทธเจา พบวามีความ
สอดคลองกับเนื้อหาจากคัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส ที่นาจะแตงขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากลักษณะ
โครงสรางของเนื้อเร่ือง ที่ไมมีบทปณามคาถา ไมมีนิคมคาถา เนื้อหาเสนออยูในรูปของบทสนทนา
สอดแทรกคําถาม – คําตอบในประเด็นที่นาสงสัย และแทรกพรรณนาเชิงปาฏิหาริย มีโครงสราง
ของเนื้อเร่ืองสอดคลองกับคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา ซึ่งแตงขึ้นในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 
22 ซึ่งปจจุบันคัมภีรทสโพธิสัตตุเทส เหลือหลักฐานปรากฏเปนฉบับคัดลอกที่จารบนใบลานเปน
ภาษาบาลี แบบบาลี – ไทย จํานวน 17 ฉบับ สันนิษฐานวาจารขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3-4   

ดานการศึกษาการแสดงออกของจิตรกรรมดังกลาว พบวา การเขียนภาพประดับ     
ไมคอสองบนศาลาการเปรียญ ทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ เนื่องจากเรื่องที่เขียนกลาวถึง
รายละเอียดตาง ๆ มาก ชางเขียนไดแกปญหาเรื่องพื้นที่ที่ยาวของแผงไมคอสองดวยการแบงภาพ
ออกเปนตอนทําใหงายตอการเขียนภาพ และเลือกฉากเหตุการณตอนสําคัญที่สุดของเรื่องมาเขียน
เพื่อเปนการสื่อใหเขาใจเรื่องราวไดงาย โดยใชคําจารึกทั้งดานบนและดานลางบอกชื่อเร่ืองราวใน
แตละตอน  

จากตัวอยางที่ยกมาศึกษาขางตน เห็นไดวาการแสดงออกของเรื่องพระอดีตพุทธเจา 
24 พระองคและพระโพธิสัตว และเรื่องพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองคนั้น
ชางเขียนเลือกเหตุการณตอนสําคัญที่สุดสามารถสื่อใหผูชมสามารถเขาใจไดงายทันที่เมือ่เหน็ การ
เลือกฉากการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ซึ่งเปนฉากเหตุการณสําคัญของแตละตอนมาเขียน 
โดยมีจุดสนใจอยูที่ภาพพระพุทธเจา การแสดงออกของฉากและเหตุการณนั้นเขียนขึ้นตามเนื้อ
เร่ืองในปรากฏคัมภีร โดยเนนความสมจริงมากกวาเปนปรัมปราคต ิ
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บทที่ 4 
 

สันนิษฐานกาํหนดอายุจติรกรรม 
 
จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง เขียนดวยสีฝุน

ผสมกาวบนแผนไม สีที่ใชประกอบไปดวยสีขาว เขียว ดํา แดง น้ําเงิน และปดทอง จิตรกรรมแหงนี้
เขียนบนแผนไมจํานวน 5 แผน เร่ืองที่เขียนแบงออกเปนตอนจํานวน 34 ตอน  

จากการศึกษาพบวาจิตรกรรมแหงนี้ขาดหลักฐานดานจารึกที่ระบุถึงระยะเวลาการ
สราง ในบทนี้จึงมุงทําการศึกษาถึงเทคนิคงานจิตรกรรมที่ปรากฏ เพื่อสันนิษฐานกําหนดอายุ 

 
การเขียนภาพทิวทศัน 

การเขียนทองฟา เทคนิคที่ใชในการเขียนทองฟาที่ปรากฏในงานจิตรกรรมแหงนี้ ใช
เทคนิคการเกลี่ยสีจากน้ําเงินเขมที่ขอบบนไลลงมาเปนสีออนทางดานลาง (ภาพที่ 98) ซึ่งเปน
ลักษณะที่พบเสมอในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 31 และรัชกาลที่ 4 เชน ฉากทองฟาในจิตรกรรม
ฝาผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร กรุงเทพฯ (ภาพที่ 99) จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ        
วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี2 (ภาพที่ 100)  

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 98 ทองฟาระบายสีไลจากเขมมาออน    
                จิตรกรรมบนแผงไมคอสอง  
                วัดในกลาง เพชรบุรี 

                                                 
1 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม 

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 31. 
2 วัดคงคาราม ไดรับการบูรณะครั้งใหญจากชางหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ดูใน ฉวีงาม มาเจริญ, 

วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพาณิช, 2521), 31-32. 
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ภาพที่ 99 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร กรุงเทพฯ  สมัยรัชกาลที่ 3 
ที่มา : วรรณวิจิตร จากนิบาตชาดก, เลม 1 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2545. กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร รวมกับองคการคาคุรุสภา จัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม     
พระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 23. 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 100 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี   สมัยรัชกาลที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 85

นอกจากนี้ยังปรากฏการเขียนทองฟาในลักษณะของการทํากอนเมฆซอนกันเปนชั้น ๆ 
เพื่อใหเกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 101) ซึ่งการเขียนกอนเมฆนนี้เปนเทคนิคที่เร่ิมทําใน
สมัยรัชกาลที่ 4 เชน จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ3 (ภาพที่ 102) 

 

 
 

ภาพที่ 101 การเขียนกอนเมฆในสวนทองฟา เพื่อแสดงความสมจริงมากยิ่งขึ้น 
จิตรกรรมบนแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 
 

ภาพที่ 102 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ   สมัยรัชกาลที่ 4 
ที่มา : วัดมหาพฤฒาราม, ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526), 24. 

                                                 
3 เปนวัดที่มีมากอนสมัยรัตนโกสินทร ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดใหสรางพระอารามขึ้นใหม 

โดยเริ่มกอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2397-2409 ดูใน วัดมหาพฤฒาราม, ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526), 35. 
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การเขียนตนไม เทคนิคที่ใชในการเขียนตนไมที่ปรากฏในจิตรกรรมแหงนี้มีการเขียน
ตนไม 2 แบบ คือ แบบแรก เขียนโดยวิธีการระบายสีเรียบ ตัดเสนใบเปนกลุม สืบเนื่องจากงาน
จิตรกรรมสมัยเกา เชน ใบไมในสวนที่เปนโพธิบัลลังก และตนไมในเรื่องพระโพธิสัตวที่จะเปนพระ
อนาคตพุทธเจา 10 พระองคบางตอน แตก็ถูกแตมทับดวยการปาดพูกัน ใหมีลักษณะเปนแสงเงา 
ซึ่งอาจเกิดจากความลังเลของชางในการใชเทคนิคแบบใหม (ภาพที่ 103, 104) แบบที่สอง เขียน
ภาพตนไมดวยการแตมสีลงไปใหมีลักษณะเปนพุมใบ มีการใหแสงเงาอยางสมจริง   ในสวนของ  
ลําตนนั้นเขียนใหมีดานที่ถูกแสงและดานเงาอยางชัดเจน  โดยไมมีการตัดเสน (ภาพที่ 105)   ซึ่ง
เปนเทคนิคที่เร่ิมนิยมทําในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา 

 
 

  
 

ภาพที่ 103 เขียนพุมใบดวยการตัดเสนใบ  
จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ  
วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ภาพที่ 104 เขียนพุมใบดวยการตัดเสนใบ แลวปาดสีทับ 
จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ 
วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพที่ 105 การแตมสีลงไปใหมีลักษณะเปนพุมใบ มีการใหแสงเงาอยางสมจริง 
   จิตรกรมแผงไมคอสอง วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

การเขียนภูเขา เทคนิคการเขียนภาพภูเขาที่ปรากฏในจิตรกรรมแหงนี้ เขียนเปน   
เขามอทั้งหมด โดยเขียนใหแสง – เงา อยางสมจริงไมมีการตัดเสนรอบนอก (ภาพที่ 106) ภาพ   
เขามอนั้นเริ่มเขามาแทนที่ภาพเขาไมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 และนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนในรัชกาล
ตอมาภาพเขาไมจึงหายไปในที่สุด การเขียนภาพเขามอโดยไมตัดเสนขอบรอบนอก สอดคลองกับ
พัฒนาการการปรับตัวทั้งทางดานทัศนคติและการแสดงออกที่คํานึงถึงความสมจริงมากขึ้น4 

 

 
 

ภาพที่ 106 ภาพภูเขาเขียนเลียนแบบธรรมชาติ 
 จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง  
 จังหวัดเพชรบุรี 

                                                 
4 เร่ืองเดียวกัน. 
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การเขียนพื้นดิน เทคนิคการเขียนพื้นดินที่ปรากฏสีที่ใชระบายพื้นดินสวนใหญเปนสี
มืด ไดแก สีน้ําตาลแดง สีน้ําตาลเขม และสีเทา (ภาพที่ 107) ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะทีแ่ทบจะไมพบ
มากอนในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1-2 จากการสํารวจจิตรกรรมฝาผนังที่ระบุวาสรางในสมัยรัชกาล
ที่ 3 พบวานอกจากนิยมระบายสีพื้นดินเปนสีมืดแลวยังระบายในสวนของทองฟาดวย เพราะการ
ระบายสีมืดนั้นชวยทําใหสีอ่ืนมีความสดใสมากยิ่งขึ้น5    การระบายสีพื้นดวยสีเขมนี้ทําสืบเนื่อง
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ดวย เชนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา6 
(ภาพที่ 108) 

 

 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 107 พื้นดินระบายดวยสีเขม 
   จิตรกรรมแผงไมคอสอง 
   ศาลาการเปรียญ วัดในกลาง  
   จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพที่ 108 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส  
 จังหวัดสงขลา 

ที่มา : วัดมัชฌิมาวาส, ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526), 82.  

                                                 
5 เร่ืองเดียวกัน, 92. 
6 เปนวัดที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดยายศรีจันทร ไดรับการบูรณะครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 

1 (พ.ศ. 2338 – 2342) โดยผูสําเร็จราชกาลเมืองสงขลา (เจาพระยาอินทคิรี – บุญหุย) โดยสรางพระอุโบสถ และ
ศาลาการเปรียญขึ้นใหม    ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 – 3 ผูสําเร็จราชการเมืองสงขลา (พระยาวิเชียรคิรี-เกี๊ยนเสง) 
ไดบูรณะเพิ่มเติมเพียงเล็กนอย ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2408) ผูสําเร็จราชการเมืองสงขลา (พระยา
วิเชียรคิรี-บุญสังข) ไดมีการบูรณะครั้งใหญ โดยสรางพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และหอไตรพระจอมขึ้นใหม   
ดูใน อาสันนะโยคะ (กรุงเทพ ฯ : กรมการฝกหัดครู, 2521. กรมการฝกหัดครู พิมพแจกในงานกฐินพระราชทาน 
ณ วัดมัชฌิมาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2521), 1-7. 
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การเขียนภาพบุคคล เทคนิคการเขียนภาพบุคคลที่ปรากฏในจิตรกรรมประดับแผงไมคอสองนี้
เขียนภาพบุคคลโดยคํานึงถึงสัดสวนและขนาดตามความเปนจริง คือ ตัวบุคคลจะมีขนาดเล็กกวา
สถาปตยกรรม ซึ่งสามารถแสดงออกใหเห็นวาบุคคลเหลานั้นสามารถอยูภายในอาคารไดจริง 
(ภาพที่ 109) 
 

 
 

ภาพที่ 109 ภาพบุคคลคํานึงถึงสัดสวนและขนาดตามความเปนจริง 
                                                  จิตรกรรมแผงไมคอสอง วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

การเขียนภาพพระพุทธเจาในเรื่องพระอดีตพุทธเจา 24 พระองคและพระโพธิสัตวนั้น 
ทรงครองจีวรที่มีการประดับลายทอง (ภาพที่ 110) ซึ่งการประดับลวดลายสีทองบนจีวรนั้นนิยม
มากตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 3 เร่ือยมา7เชน จิตรกรรมที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ (ภาพที่ 
111) สวนในภาพชุดพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค ภาพพระพุทธเจาเนน
การแสดงออกซึ่งมหาบุรุษลักษณะโดยการเขียนเปลวพระรัศมี ฉับพรรณรังสี และพระวรกายสีทอง 

                                                 
7  ลักษณะของการทรงจีวรลายดอกนั้นไมปรากฏกอนหนาสมัยรัชกาลที่ 3 ดูใน สันติ เล็กสุขุม, 

ขอมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 218. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90

ซึ่งการเขียนในลักษณะนี้มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาเรื่อยมา (ภาพที่ 112) ลักษณะที่แตกตางของการ
เขียนภาพพระพุทธเจาทั้ง 2 แหงนี้ อาจเกิดจากชางคนละคนกันก็เปนได 

 

  
 

ภาพที่ 110 การครองจีวรประดับลายทอง 
                       จิตรกรรมแผงไมคอสอง 
                       ศาลาการเปรียญ วัดในกลาง        

จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพที่ 111 พระภิกษุครองจีวรประดับลายทอง 
จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ  
วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 112 ภาพพระพุทธเจา แสดงออกซึ่งมหาบุรุษลักษณะโดยการเขียนเปลวพระรัศมี  
ฉับพรรณรังสี และพระวรกายสีทอง จิตรกรรมแผงไมคอสอง 
 วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
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การเขียนภาพบุคคลประกอบ มีการแสดงอารมณทางใบหนา และมีกริยาทาทาง
สมจริง เชน มีการเอี้ยวตัวเพื่อรับของ (ภาพที่ 113) เงยหนามององคพระสัมมาสัมพุทธเจาที่
ประทับอยูสูงกวา (ภาพที่ 114) แสดงหนาตาทาทางดุดัน (ภาพที่ 115) ซึ่งการแสดงอารมณบน
ใบหนานั้น เทาที่พบหลักฐานไมมีการเขียนลักษณะเชนนี้กอนสมัยรัชกาลที่ 38  

 

 
 

ภาพที่ 113 ขาราชบริภารกํากลังสงบาตรตอกัน จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ  
วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

  
 

ภาพที่ 114 บุคคลที่มาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา 
หมอบอยูที่พื้นและเงยหนาขึ้นเพื่อชมพระบารมี 

  จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ  
  วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพที่ 115 เพชฌฆาตทั้งสอง มีทาทางดุดัน 
                 หมายจะเอาชีวิตพระโพธิสัตว 
                 จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ  
                 วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 
                                                 

8 เร่ืองเดียวกัน, 184. 
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การเขียนภาพสถาปตยกรรม เทคนิคการเขียนภาพสถาปตยกรรมที่ปรากฏในจิตรกรรมแหงนี้ 
เขียนภาพสถาปตยกรรมมีการเขียนอยางสมจริงคือ คํานึงถึงสัดสวนอันแทจริงระหวางอาคารกับ
บุคคลและมีความลึกซึ่งแบงระดับเปนภายในอาคาร นอกชาน และภายนอกอาคาร ทําใหภาพมี
มิติแตกตางจากแนวปรัมปราคติในสมัยกอนที่มักนิยมเขียนอาคารแบบระนาบเดียว ภาพ
สถาปตยกรรมที่ปรากฏในจิตรกรรมประดับแผงไมคอสองแหงนี้ ปรากฏใหเห็นอยู 2 แบบ คือ แบบ
ประเพณีนิยม และแบบที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีน  

ภาพสถาปตยกรรมแบบประเพณีนิยมที่ปรากฏในจิตรกรรมแหงนี้ มีลักษณะของตัว
อาคารเปนอาคารกออิฐถือปูน มีเสารองรับชายคาปกนกและมุขโถงดานหนาที่ประดับดวยสาหราย
รวงผึ้ง หนาบันประดับดวยชอฟา ใบระกา หางหงส สวนเสานั้นมีการประดับดวยบัวหัวเสาและ
ลายที่ตัวเสา ประตูทางเขาเปนซุมบันแถลง (ภาพที่ 116) ซึ่งลักษณะสถาปตยกรรมแบบนี้โดยมาก
พบในสมัยรัชกาลที่ 4 เชน จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา และวัด 
มหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 117, 118)  
 

 
 

ภาพที่ 116 ภาพสถาปตยกรรมแบบประเพณีนิยม 
   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ  
   วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93

 

ภาพที่ 117 ภาพสถาปตยกรรมแบบประเพณีนิยม 
   จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ 

      วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา 
ที่มา : วัดมัชชิฌาวาส, ชุดจิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526),94. 

 

ภาพที่ 118 ภาพสถาปตยกรรมแบบประเพณีนิยม 
   จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ 
   วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ 

ที่มา : วัดมหาพฤฒาราม, ชุดจิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526), 74. 

 

ภาพสถาปตยกรรมแบบที่ไดรับอิทธิพลจีน ที่ปรากฏในจิตรกรรมแหงนี้ตัวอาคารกออิฐ
ถือปูน กอเสารับกับโครงสรางหลังคา หนาบันไมมีการประดับดวยชอฟา ใบระกา หางหงส (ภาพที่ 
119, 120) ซึ่งสถาปตยกรรมลักษณะนี้เร่ิมและนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 เพราะทรงเห็นวาเครื่อง
บนแบบเดิมที่ประกอบไปดวย ไขรา ชอฟา ใบระกา หางหงส ซึ่งทําดวยไมลงรักปดทองประดับ
กระจก มักชํารุดทรุดโทรมไดงาย จึงใหเปลี่ยนหลังคามาเลียนแบบสถาปตยกรรมจีน ซึ่งทนตอ
สภาพภูมิอากาศไดมากกวา9       การเจาะชองหนาตางนั้นทําเปนทรงเลขาคณิต เชน วงรี 
ส่ีเหลี่ยมผืนผา แปดเหลี่ยม เปนตน เสามีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมไมมีการประดับบัวหัวเสาและ
ตกแตงลําตน10    ซึ่งลักษณะสถาปตยกรรมดังกลาวไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมจีนในสมัย

                                                 
9 พระยาไชยวิชิต (เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (กรุงเทพฯ : บางกระบือการพิมพ, 2518), 33 

อางถึงใน ไขแสง ศุขวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 27. 

10 เร่ืองเดียวกัน, 97. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 94

รัชกาลที่ 3 เชน พระอุโบสถวัดราชโอรสฯ กรุงเทพ11 (ภาพที่ 121)   และยังปรากฏในงานจิตรกรรม
สมัยรัชกาลที่ 3 สืบตอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 เชน จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร 
กรุงเทพฯ  (ภาพที่ 122) จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 123) 
จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ (ภาพที่ 124) 

 

  
 

ภาพที่ 119 ภาพสถาปตยกรรมแบบที่ไดรับอิทธิพลจีน  
มีการเจาะชองหนาตางเปนรูปวงรี 
จิตรกรรมแผงไมคอสอง  
วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพที่ 120 ภาพสถาปตยกรรมแบบที่ไดรับอิทธิพลจีน 
   จิตรกรรมแผงไมคอสอง  
   วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 121 พระอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมองศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพ ฯ: เมืองโบราณ, 2548), 85. 

                                                 
11 เดิมเปนวัดโบราณ ตอมากรมหมื่นเจษฎาบดินทร (รัชกาลที่ 3) ไดทรงรื้อสถาปนาใหมทั้งหมด   

ดูใน เจาพระยาวิชิตวงษวุฒิไกร, ตํานานพระอารามหลวง (พระนคร : โรงพิมพไทยพิทยา, 2513), 37. 
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ภาพที่ 122 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 3-4 
ที่มา : วรรณวิจิตร จากนิบาตชาดก, เลม 1 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2545. กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร รวมกับ องคการคาคุรุสภา จัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 79. 

 

  
 

ภาพที่ 123 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดคงคาราม    
   จังหวัดราชบุรี สมัยรัชกาลที่ 4 

 

ภาพที่ 124 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ  
  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพฯ 
  สมัยรัชกาลที่ 3-4 
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การใชฉากธรรมชาติแทนเสนสินเทา   จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง 
สวนใหญจะเขียนตอนสําคัญของเรื่องเพียงตอนเดียว โดยใหความสําคัญกับภาพพระพุทธเจาและ
พระโพธิสัตว โดยมีภาพบุคคลอื่นประกอบเพื่อทําใหภาพเกิดความสมบูรณและนาสนใจมากยิ่งขึ้น
แตก็มีบางเรื่องที่เขียนเปนฉากเหตุการณตอเนื่อง โดยใชฉากธรรมชาติทําหนาที่คั่นฉากเหตุการณ 
ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 3 เร่ืองการแสดงออก (ภาพที่ 80)  

การใชฉากธรรมชาติคั่นฉากเหตุการณแทนแถบสินเทา อันเปนสัญลักษณอยางหนึ่ง
ของความเปนปรัมปราคตินั้น เร่ิมมีความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3     จนกระทั่งการใชแถบสินเทา
หมดลงในที่สุดในรัชกาลตอมา11      เชน จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร 
กรุงเทพฯ เร่ืองสุลสาชาดก ซึ่งเลาเรื่องจากซายไปขวา คือ ทางดานซายเขียนภาพ นางสุลสา กอด
ประคอง สัตตุกะ โจรปลนทรัพยที่นางไดไถตัวออกมาดวยความเสนหา ตอมาสัตตุกะไดคิดจะฆา
นางสุลสา เพราะหวังตีจากและทรัพยสิน แตนางสุลสารูตัวกอนจึงผลักสัตตุกะตกเหวตาย เทพ
ยาดาที่อยู ณ ยอดเขาแหงนั้นรูเห็นการกระทําจึงออกมาสรรเสริญ ดังภาพที่ปรากฏทางดานขวา 
โดยใชภาพทิวเขาและตนไมทําหนาที่คั่นฉากเหตุการณทั้งสองออกจากกัน (ภาพที่ 125) 
 

 
 

ภาพที่ 125 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 3-4 
ที่มา : วรรณวิจิตร จากนิบาตชาดก, เลม 3 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2545. กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร รวมกับ องคการคาคุรุสภา จัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 119. 
                                                 

11 เร่ืองเดียวกัน, 187. 
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จากการศึกษาเทคนิคงานจิตรกรรม ของจิตรกรรมประดับแผงไมคอสองแหงนี้ พบวา
การเขียนภาพทิวทัศน มีการเขียนทองฟาที่ใชเทคนิคการเกลี่ยสีจากน้ําเงินเขมที่ขอบบนไลลงมา
เปนสีออนทางดานลาง ซึ่งเปนลักษณะที่พบเสมอในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 อีกทั้งยัง
ปรากฏการเขียนทองฟาในลักษณะของการทํากอนเมฆซอนกันเปนชั้น ๆ ซึ่งการเขียนกอนเมฆนี้
เปนเทคนิคที่เร่ิมทําในสมัยรัชกาลที่ 4 สีที่ใชระบายพื้นดินสวนใหญจะเปนสีมืด ไดแก สีน้ําตาล
แดง สีน้ําตาลเขม และสีเทา ซึ่งการใชสีมืดระบายพื้นดินนี้แทบจะไมพบมากอนในจิตรกรรม
สมัยกอนรัชกาลที่ 3 ภาพตนไมเขียนดวยการแตมสีลงไปใหมีลักษณะเปนพุมใบใหแสงเงาอยาง
สมจริง ในสวนของลําตนนั้นเขียนใหมีดานที่ถูกแสงและดานเงาอยางชัดเจนโดยไมมกีารตดัเสน ซึง่
เปนเทคนิคที่เร่ิมนิยมทําในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา ภาพภูเขาที่ปรากฏในจิตรกรรมแหงนี้ 
ทั้งหมดเขียนเปนเขามอ เขียนใหแสง – เงา อยางสมจริงโดยไมมีการตัดเสนรอบนอก ซึ่งภาพเขา
มอนั้นเริ่มเขามาแทนที่ภาพเขาไมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 และนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนในรัชกาลตอมา
ภาพเขาไมจึงหายไปในที่สุด  

การเขียนภาพบุคคลคํานึงถึงสัดสวนและขนาดตามความเปนจริง ภาพพระพทุธเจาใน
เร่ืองพระอดีตพุทธเจา 24 พระองคและพระโพธิสัตวนั้น ทรงครองจีวรที่มีการประดับลายทอง ซึ่ง
การประดับลวดลายสีทองบนจีวรนั้นนิยมมากตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 3 เร่ือยมา และภาพบุคคล
ประกอบ มีการแสดงอารมณทางใบหนา และมีกริยาทาทางสมจริง ซึ่งไมมีการเขียนการแสดง
อารมณบนใบหนามากอนสมัยรัชกาลที่ 3 และนาจะเปนงานในสมัยหลังลงมา 

การเขียนภาพสถาปตยกรรมเขียนแบบ 3 มิติ โดยปรากฏลักษณะทางสถาปตยกรรม 
2 แบบ คือ แบบประเพณีนิยม ซึ่งลักษณะสถาปตยกรรมแบบนี้โดยมากพบในสมัยรัชกาลที่ 4 และ
แบบที่ไดรับอิทธิพลจีน ซึ่งเริ่มและนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 และมีการจัดองคประกอบภาพอยู
ภายในชองสี่เหลี่ยม โดยเลือกเฉพาะเหตุการณสําคัญในแตละตอนมาเขียน เนนจุดสนใจที่
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตว คลายกับการเขียนจิตรกรรมที่พระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหารและ
ศาลาราย 2 หลัง หนาพระมหาเจดีย วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่ 3 

จากเทคนิคงานจิตรกรรม ของจิตรกรรมประดับแผงไมคอสองแหงนี้ พบวามีลักษณะ
ของเทคนิคงานจิตรกรรมทั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ปรากฏรวมกัน จึงสันนิษฐาน
กําหนดอายุจิตรกรรมประดังแผงไมคอสองแหงนี้ไดวา จิตรกรรมแหงนี้นาจะสรางขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 4 โดยไดรับการสืบตอเทคนิคงานจิตรกรรมมาจากสมัยรัชกาลที่ 3  ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบ
สถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญหลังเกา ที่มีรูปแบบสอดคลองกับศาลาการเปรียญที่สรางใน
สมัยรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 98

บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
จิตรกรรมประดับแผงไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง เขียนดวยสีฝุน

ผสมกาวบนแผนไมจํานวน 5 แผน เร่ืองที่เขียนแบงออกเปนตอนจํานวน 34 ตอน โดยเขียนภาพ
เลาเรื่องแตละตอนลงภายในพื้นที่ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ภาพดังกลาวแบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุดแรกเขียน
ภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพระพุทธเจา 24 พระองค โดยเขียนแยกแตละตอนภายในกรอบ
อยางชัดเจนจํานวน 24 ตอน ซึ่งหมายถึงเรื่องพระพุทธเจาที่เสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวในสมัย
พระอดีตพระพุทธเจา 24 พระองค ที่ปรากฏในคัมภีรพุทธวงศ ที่รวบรวมอยูในพระไตรปฎก หมวด
พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  

ชุดที่สองเขียนภาพพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองค โดยเขียน
แยกแตละตอนภายในกรอบอยางชัดเจนจํานวน 10 ตอน เมื่อศึกษาเทียบกับเนื้อหาเรื่องพระ
อนาคตพุทธเจา พบวามีความสอดคลองกับเนื้อหาจากคัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส ที่นาจะแตงขึ้นใน
ประเทศไทยราวพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งเหลือหลักฐานปรากฏเปนฉบับคัดลอกที่จารบนใบลานเปน
ภาษาบาลี แบบบาลี – ไทย จํานวน 17 ฉบับ สันนิษฐานวาจารขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3-4   

จิตรกรรมดังกลาวมีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ในการแสดงออก ชางเขียนไดแกปญหา
เร่ืองพื้นที่ที่ยาวของแผงไมคอสองดวยการแบงภาพออกเปนตอน ทําใหงายตอการเขียนภาพ และ
เลือกฉากการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ซึ่งเปนเหตุการณตอนสําคัญที่สุดของเรื่องมาเขียน
เพื่อเปนการสื่อใหเขาใจเร่ืองราวไดงาย โดยมีจุดสนใจอยูที่ภาพพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว   
การแสดงออกของฉากและเหตุการณนั้นเขียนขึ้นตามเนื้อเร่ืองในปรากฏคัมภีร โดยเนนความ
สมจริงมากกวาเปนปรัมปราคติ และใชคําจารึกบอกถึงเรื่องราวในแตละตอน 

นอกจากเหตุการณตอนพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี จะเปนเหตุการณสําคัญของเรื่อง
แลว ยังแสดงใหเห็นถึงความเพียรในการบําเพ็ญบารมีเพื่อที่จะบรรลุโพธิญาณในภายภาคหนา ซึ่ง
เปนตัวอยางในความตั้งมั่นไมยอทอตอความยากลําบากในการกระทําความดี อันมีผลสําเร็จ
มหาศาลรออยูเบื้องหนาใหกับพุทธศาสนิกชน 
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จากการศึกษาดานเทคนิคงานจิตรกรรม ของจิตรกรรมประดับแผงไมคอสองแหงนี้ 
พบวามีลักษณะของงานจิตรกรรมทั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ปรากฏรวมกันอยู จึง
สันนิษฐานกําหนดอายุจิตรกรรมประดังแผงไมคอสองแหงนี้ไดวา  จิตรกรรมแหงนี้นาจะสรางขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 4 โดยไดรับการสืบตอเทคนิคงานจิตรกรรมมาจากสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับ
รูปแบบสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญหลังเกา ที่มีรูปแบบสอดคลองกับศาลาการเปรียญที่
สรางในสมัยรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลที่ 4  
 
ขอเสนอแนะ 

1.เนื่องจากจิตรกรรมบางสวนศูนยหาย ทําใหศึกษาไมไดความสมบูรณนัก 
2.หลักฐานเกีย่วกับพระอนาคตพุทธเจาจากจิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญ

หลังเกา วัดในกลาง คือตัวอยางของขอมูลที่ไมไดพบแพรหลายในศลิปะไทย การศึกษาจากศิลปะ
ประเทศใกลเคียงนาจะเพิ่มมิติความรูความเขาไดดียิ่งขึน้ 
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