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47107212 : สาขาวิชาประวตัิศาสตรศิลปะ 
คําสําคัญ :  จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4/พระพุทธเจา 7 พระองค/พระอดีตพุทธเจา/พุทธประวัต ิ
  อิสรา  อุปถัมภ : จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชมุพลนิกายาราม : การวิเคราะห
จากมุมมองใหม.  อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ  : ศ.ดร.สันติ  เล็กสุขุม.  99 หนา. 
 
 จิตรกรรมฝาผนังพระอดีตพทุธเจาซ่ึงใชพืน้ที่ในการวาดมากที่สุดในพระวิหารหลวง
และจิตรกรรมฝาผนังประวัตขิองพระพุทธเจาองคปจจุบันขนาดมหึมาในพระอุโบสถวัดสุทัศน
เทพวราราม  สมควรไดรับการยอมรับวาเปนจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติของพระอดีตพุทธเจาและ
พระพุทธเจาองคปจจุบันที่ยิง่ใหญที่สุดในศิลปะไทย แตสําหรับขาพเจาแลวยังมส่ิีงที่นาสนใจกวา
นั้น  เพราะแมจะเปนอาคารขนาดไมใหญนัก  แตก็มทีั้งจิตรกรรมฝาผนังของพระอดีตพุทธเจาและ
จิตรกรรมฝาผนังของพระพทุธเจาองคปจจุบันอยูในที่เดยีวกัน  ทั้งยังมีพระประธานประดิษฐานอยู
รวมกันถึง  7  พระองค  อาคารที่วานี้คือพระอุโบสถวัดชมุพลนิกายาราม 
 
 คติการสรางพระประธานหลายองคในความหมายของพระพุทธเจาในอดีต ปจจุบัน  
และอนาคตทีน่ิยมในสมัยกอนหนานัน้ รวมถึงพัฒนาการของจติรกรรมฝาผนังพระอดีตพุทธเจา
และพระพุทธเจาองคปจจุบันอันยิ่งใหญที่วดัสุทัศนเทพวราราม  ยอมสงอิทธิพลมายังวัดชมุพลนกิา
ยารามซึ่งเปนวัดในสังกัดมหานิกายเชนเดยีวกัน  แตจติรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนกิา
ยารามนั้นวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่  4  ซ่ึงเปนชวงที่ธรรมยุติกนกิายกําลังเติบโต  มีการเรียบเรียงพทุธ
ประวัติขึ้นใหม  ความเชื่อเดิม ๆ ที่เคยเชื่อกันวาธรรมยุติกนกิายนั้นตองการปฏิเสธเรื่องราวที่เปน
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยของพระพุทธเจา  ขัดแยงกับขอสรุปที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้  แทจริงแลวการ
เรียบเรียงพุทธประวัตแินวใหมนั้นนาจะเชือ่ในเรื่องที่พิจารณาแลววาเปนของแทดั้งเดมิโดยใชคัมภีร
ในพระไตรปฎกโดยตรง ทําใหมีเรื่องราวจํานวนมากที่เชื่อวาแตงขึ้นภายหลังไมไดรับการยอมรับ 
และสงผลอยางยิ่งตอการแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถแหงนี้  ที่สําคัญที่สุดก็คือ
จํานวนของพระพุทธเจาในอดีตและปจจุบนัจากเดิมที่เคยมีถึง  28  พระองคที่วัดสทุัศนเทพวราราม  
กลับเหลือเพียง 7  พระองคเทากับจํานวนของพระประธานในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  ทัง้
ยังสอดคลองกับมหาปทานสตูร  ซ่ึงเปนพระสูตรสําคัญในการเรียบเรยีงพุทธประวัตแิบบใหม  และ
เปนคัมภีรที่มาสําคัญของการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชมุพลนิกายารามแหงนี ้
 
ภาควิชาประวตัิศาสตรศิลปะ       บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2549 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ   ........................................ 

 ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



47107212 : MAJOR : ART HISTORY 
KEY WORD :  MURALS IN THE REIGN OF KING RAME THE FOURTH/7 

BUDDHAS/BUDDHAS OF THE PAST/LIFE OF THE BUDDHA 
 ISARA  UPATHUM : MURALS IN UBOSOTH WAT CHUMPOLNIKAYARAM : A NEW 
ASPECT ANALYSIS. MASTER'S REPORT ADVISOR :  PROF.SANTI LEKSUKHUM,Ph.D..  99 pp. 
 
 
 Murals of past Buddhas in the vihan and present Buddha in the ubosoth of Wat 
Suthat Thepwararam  should be recognized as the greatest murals of the Buddhas in Thai 
art. However, my further interest was on another place. It is only a medium sized building, but 
it houses murals of the Buddhas both past and present. It also contains seven principle 
Buddha images. The building I refer to here is the ubosoth of Wat Chumpolnikayaram. 
 
 The very popular design ideas of the past that were behind the creation of many of 
the principle Buddha images representing past, present and future Buddhas as well as the 
development of the great murals of the past and present Buddhas at Wat Suthat 
Thepwararam would later greatly influence the creative design ideas for the drawing of murals 
in Wat Chumpolnikayaram. Both Wat Suthat Thepwararam and Wat Chumpolnikayaram are 
the temples in Maha-nikaya sect.  However, the murals in the ubosoth of Wat 
Chumpolnikayaram were created during the reign of King Rama IV while the Dharmayutika-
Nikaya sect was growing. The Buddha’s life story had already been rewritten. The former 
belief that the Dharmayutika-Nikaya sect rejected miracle parts of the Buddha’s life and the 
present day conclusion of this study are contradictory. In fact, the rewritten version of the 
Buddha’s life story appears to based on stories believed to be authentic. Only the messages 
in the Tri-Pitaka were applied. So many episodes believed to be newer have been found to be 
unacceptable. It also greatly affected the drawing of murals in this ubosoth. The most 
important one is the reduction in the number of  Buddhas from twenty-eight at Wat Suthat 
Thepwararam  to seven at Wat Chumpolnikayaram. This amount - seven -  is also equal to 
the number of principle Buddha images in the ubosoth of Wat Chumpolnikayaram and further 
relates to Mahapatan-Sutta, one of the most important books used to rewrite the present 
Buddha’s life story and believed to be the main creative design idea for the drawing of murals 
in this ubosoth. 
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ประโยชนอยางยิ่งใหอีกดวย  ขอบคุณ  มิสเตอรจอหน  ทีช่วยตรวจบทคัดยอภาคภาษาอังกฤษ  และ
ขอขอบคุณ  คุณภัทรพล  ตรีธนรัชต  ที่รวมเดินทางไปเก็บขอมูลภาคสนามอยางสม่ําเสมอ 
 
 ที่สําคัญที่สุดตองขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวของขาพเจา  ที่เปนกําลังใจ  ทั้งยัง
เอื้อเฟอทุนการศึกษา  และคาใชจายในการทําสารนิพนธทั้งหมด 
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จิตรกรรมฝาผนังที่ เกี่ยวของกับพระอดีตพุทธเจาในสมัยอยุธยา   นิยมวาดภาพ
พระพุทธเจาหลายพระองคประทับเรียงตอกันเปนแถว  เชน  จิตรกรรมบนผนังคูหาปรางคประธาน
วัดมหาธาตุ  ราชบุรี  จิตรกรรมบนผนังคูหาปรางคประธานวัดพระราม  จิตรกรรมบนผนังคูหา
ปรางคมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปรางคประธานวัดมหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยา  จิตรกรรมบน
ผนังกรุภายในปรางคประธานวัดราชบูรณะ  พระนครศรีอยุธยา  และจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัด
ปราสาท  นนทบุรี  เปนตน  บางครั้งก็เขียนภาพเจดียเรียงตอกันเปนแถว  ซึ่งอาจใชเปนตัวแทนของ
พระอดีตพุทธเจา1   เชนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดใหมประชุมพล  พระนครศรีอยุธยา  และ
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม  เพชรบุรี  เปนตน   

ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร  แมวาการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจาประทับเรียงตอกันเปน
แถวจะไมไดรับความนิยมเทาใดนักเมื่อเปรียบเทียบกับในสมัยอยุธยา  แตการแสดงภาพพระอดีต
พุทธเจานั้นกลับเกิดปรากฏการณใหมที่ยิ่งใหญกวาแตกอน  นั่นคือการวาดภาพประวัติของพระ
อดีตพุทธเจาแตละพระองคบรรยายเรื่องราวที่สําคัญ  เชน  การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  ตรัสรู  
เทศนาโปรดสัตว และถวายพุทธพยากรณ  เปนตน  ซึ่งการกระทําในลักษณะนี้ตองใชพื้นที่ขนาด
มโหฬารในการเขียนภาพ  เพราะประกอบดวยเรื่องราวของพระอดีตพุทธเจาจํานวนมาก  ดังเชน
จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  สวนการเขียนภาพประวัติพระอดีตพุทธ
เจาบรรยายเรื่องราวเชนนี้ในอาคารอื่นที่มีพื้นที่จํากัด  ก็จะตัดทอนรายละเอียดเหลือเพียงฉากที่
สําคัญ  เชน  จิตรกรรมฝาผนังในวิหารนอยวัดกัลยาณมิตร  และจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัด
บวรสถานสุทธาวาส  เปนตน 

 

                                                 
1สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : เมืองโบราณ, 2544), 183 – 184.    
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ในสวนของพระอุ โบสถวัดชุมพลนิกายารามซึ่ งปฏิ สั งขรณค ร้ั งใหญ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว2   แมจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับพระวิหารหลวงวัด    
สุทัศนเทพวราราม  แตก็เขียนภาพประวัติพระอดีตพุทธเจา  โดยยังคงแสดงฉากสําคัญไวไดใน
ระดับที่ใกลเคียงกับที่ปรากฏในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  ที่สามารถกระทําเชนนี้ไดก็
เนื่องจาก  ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามเขียนภาพประวัติของพระอดีตพุทธเจาเพียง  6  
พระองค  เมื่อรวมกับภาพประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันที่เขียนเต็มผนังสกัดหนาแลว  ก็จะมี
ภาพประวัติของพระพุทธเจารวมทั้งสิ้น  7  พระองค  เทากับจํานวนของพระประธานในพระอุโบสถ
ซึ่งมี  7  องคเชนเดียวกัน  แตกตางจากภาพประวัติของพระอดีตพุทธเจาในพระวิหารหลวงวัด      
สุทัศนเทพวราราม  และในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส  ซึ่งเปนภาพของพระอดีตพุทธเจา
ทั้งสิ้น  27  พระองค   

ภาพประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  ยังปรากฏ
ลักษณะสําคัญบางประการที่แตกตางจากภาพประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันในสมัยกอน
หนานั้น   ภาพประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามซึ่ง
ประกอบดวยฉากหลายฉากนั้น  เขียนอยูบนผนังสกัดหนาเพียงผนังเดียว  นับวาเปนพื้นที่ที่นอย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับภาพประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรา
ราม  ซึ่งเขียนภาพอยูเหนือชองประตูหนาตางบนผนังทั้ง  4  ดาน  ปรากฏฉากตาง  ๆ  ในจํานวน
มหาศาล  ความจํากัดของพื้นที่นี้อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตองตัดฉากบางฉากออก  อยางไรก็ดี  
ฉากสําคัญ  ๆ  บางฉากก็ยังคงมีความคลายคลึงกันอยู  แตบางฉาก  เชนประสูติ  ตรัสรู  และเสวย
วิมุติสุข  เปนตน  ก็ไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนอันมาก  ยังไมรวมถึงฉากพิเศษที่ไมเคยปรากฏ  ณ  
ที่แหงใดมากอน  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางศิลปกรรมดังกลาวนี้  ประเด็นหนึ่ง  นาจะ
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาหรือการกําเนิดของธรรมยุติกนิกายตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทั้งกอนและหลังขึ้นครองราชย 
 จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาวิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีต
พุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามอยางละเอียด  โดยหวังวา
จะทําใหไดรับความรูความเขาใจอันดี  เพื่อประโยชนในการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังไทยตอไป 
 
 

                                                 
2กรมศิลปากร,  ประชุมประกาศรัชกาลที่  4  พ.ศ.2405 – 2411 (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2511), 81 

– 84.  และ  กรมศิลปากร,  ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2523), 4. 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
ศึกษาวิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาและพระพุทธเจาองค

ปจจุบันในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  เพื่อใหไดมาซึ่งการกําหนดอายุ  ประติมานวิทยา  
รูปแบบ  และปจจัยที่มีผลตอการแสดงออกของจิตรกรรม   

 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  จิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบัน  ในพระ
อุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  นาจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่  4  และผานการบูรณะปฏิสังขรณใน
สมัยหลัง 
 2.  จิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจา ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  
นาจะไดรับอิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจา ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน
เทพวราราม   
 3.  การเขียนภาพประวัติของพระพุทธเจารวมทั้งสิ้น  7  พระองค  นาจะมีความเกี่ยวของ
กับพระประธานที่มี  7  องคเชนเดียวกัน  จํานวนพระพุทธเจา  7  องคนี้  ยังนาจะมีความเกี่ยวของ
กับจํานวนพระพุทธเจา  7  องคที่ระบุไวในคัมภีรทางพุทธศาสนา 
 4.  จิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบัน  ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกา
ยาราม  นาจะเปนตัวอยางที่สําคัญตัวอยางหนึ่ง  ของการเปลี่ยนแปลงการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
พุทธประวัติในสมัยรัชกาลที่  4  ที่แตกตางจากสมัยกอนหนานั้น 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ศึกษาวิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจา  ในพระอุโบสถวัดชุม
พลนิกายาราม 

2.  ศึกษาวิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบัน  ในพระอุโบสถ
วัดชุมพลนิกายาราม 

3.  ศึกษาความสัมพันธระหวางจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาและ
พระพุทธเจาองคปจจุบัน  กับพระประธานในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

4.  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธ
เจาและพระพุทธเจาองคปจจุบัน  ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 
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ขั้นตอนของการศึกษา 
1.  คนควาขอมูลทางเอกสารที่เกี่ยวของจากหองสมุดหรือแหลงใหบริการขอมูลอ่ืน ๆ 
2.  สํารวจภาคสนามทั้งที่วัดชุมพลนิกายาราม  และแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ 
3.  วิเคราะหขอมูล หาขอสรุปหรือขอเสนอแนะ 
4.  จัดพิมพรายงานและนําเสนอผลงาน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  2 

 
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับวัดชุมพลนิกายาราม  :   
พระอุโบสถและพระประธานในพระอุโบสถ 

 
วัดแหงนี้เดิมชื่อ  “วัดชุมพล”  ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

พระราชทานนามวา  “วัดชุมพลนิกายาราม”1  (ภาพที่  1)   
 

วัดชุมพลนิกายาราม : ประวัติการสราง  บูรณะ  ปฏิสังขรณ 
 
วัดชุมพลนิกายารามเปนพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร  ตั้งอยูใกลกับ

พระราชวังบางปะอิน  ตําบลบานเลน  อําเภอบางปะอิน   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             
อาณาเขตวัด                                                             

ทิศเหนือ    จดเขตพระราชวังบางปะอิน  ดานเหนือ             
ทิศใต  จดเขตพระราชวังบางปะอิน  ดานใต  
ทิศตะวนัออก  จดคลอง 
ทิศตะวนัตก  จดลําน้าํเจาพระยา2  

ปจจุบันมีการตัดถนนเลียบวัดดานทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศใต  ดังปรากฏบน
ภาพถายทางอากาศ  (ภาพที่  2)  
ประวัติการสรางวัด 
 เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางเอกสาร  พบวาขอมูลเกี่ยวกับการสรางวัดชุมพลนิกายา
รามมีความแตกตางกันเล็กนอย  กลาวคือ  คําใหการชาวกรุงเกาและคําใหการขุนหลวงหาวัดซึ่งมี

                                                 
1หอสมุดแหงชาติ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  ฉบับหอสมุดแหงชาติ (พระนคร : คลังวิทยา, 

2505 - 2506), 766. 
2กรมศิลปากร, ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพ ฯ : อมรินทร, 2523), 

1. 

5 
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เนื้อหาใกลเคียงกัน  ไดกลาวเพียงวา  พระเจาปราสาททองทรงโปรดใหสรางพระที่นั่งไอศวรรยทพิย
อาสนที่บางปะอิน3  แตมิไดระบุถึงการสรางวัดชุมพลนิกายาราม 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทุมาศ (เจิม) กับ พระจักพรรดิพงศ (จาด)  
ไดกลาวไปในทํานองเดียวกันวาวัดชุมพลนิกายารามสรางขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2175  เพื่อเปนพระอาราม
ในพระราชวังบางปะอิน4   

เชนเดียวกับที่ปรากฏในประกาศสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ที่ระบุวา
วัดชุมพลนิกายารามไดรับการสถาปนาขึ้นในป  พ.ศ.21755 

อยางไรก็ดี  มีผูตั้งขอสังเกตวาวัดชุมพลนิกายารามอาจมิไดสรางขึ้นในป  พ.ศ.2175  
ตามที่ระบุไวในเอกสารขางตน  เพราะวัดชุมพลนิกายารามและพระราชวังบางปะอินนั้นไมปรากฏ
อยูในแผนที่ของชาวดัทชแสดงแมน้ําสยามจากทะเลไปถึงยูเดีย  (กรุงศรีอยุธยา)  ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ
ประมาณป  พ.ศ.2193  แตกลับไปปรากฏอยูบนแผนที่ซึ่งเขียนขึ้นในป  พ.ศ.2234  แสดงใหเห็นวา
วัดชุมพลนิกายารามนั้นนาจะสรางขึ้นหลังจากป  พ.ศ.21936 

เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางสถาปตยกรรม  คือเจดียเพิ่มมุม  (ภาพที่  3)  ซึง่สรางเปน
คูอยูทางดานหลังพระอุโบสถ  จะเห็นวาเจดียทั้งสองนี้มีความคลายคลึงเปนอยางมากกับเจดียเพิ่ม
มุมสององคดานหนาพระอุโบสถวัดไชยวัฒนาราม  (ภาพที่  4)  ซึ่งเปนวัดที่สรางขึ้นในสมัยพระเจา
ปราสาททอง7  ความคลายคลึงกันของเจดียเพิ่มมุมทั้งสองวัดนี้  น. ณ  ปากน้ํา  ไดเคยเขียน
บรรยายไววา 

         เราจอดเรือที่ทาวัดชุมพลนิกายาราม  เพียงมองเห็นเจดียใหญตั้งอยูคูกันริมกําแพงวัด  อันเปน
เจดียเหลี่ยมยอมุมสิบสอง  รูปทรงอวนใหญแบบนี้  เคยเห็นเจนตาที่วัดไชยวัฒนาราม  บริเวณหนา

                                                 
3คําใหการชาวกรุงเกา  ใน  กรมศิลปากร, คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราช

พงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : คลังวิทยา, 2510), 104. และคําใหการขุนหลวงหาวัด  
ใน  เร่ืองเดียวกัน, 326. 

4กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทุมาศ (เจิม) กับ พระจักพรรดิพงศ (จาด) 
(พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 344, 867. 

5กรมศิลปากร,  ประชุมประกาศรัชกาลที่  4  พ.ศ.2405 – 2411  (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2511), 82. 
6พิริยะ ไกรฤกษ, ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา  ภาพลักษณที่ตองเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 

2545), 183 – 184.  
7คําใหการชาวกรุงเกา  ใน  กรมศิลปากร, คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราช

พงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : คลังวิทยา, 2510), 105. 
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พระอุโบสถ  เปนทรวดทรงที่แปลกผิดกับที่อื่น  รูไดทันทีวาเปนเจดียยอมุมสิบสองของพระเจา
ปราสาททอง8 

ดังนั้น  แมวาพระอุโบสถจะไดรับการปฏิสังขรณจนไมเหลือเคาเดิมแลว  แตเมื่ออาศัย
หลักฐานทางศิลปกรรมคือเจดียเพิ่มมุม  วัดชุมพลนิกายารามจึงนาจะสรางขึ้นในสมัยพระเจา
ปราสาททอง  โดยอาจอยูในชวงปลายรัชสมัยของพระองคภายหลังป  พ.ศ.2193  ตามที่มีผูตั้ง
ขอสังเกตไวดังกลาวขางตนก็เปนได   

สําหรับมูลเหตุของการสรางวัดนั้น  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเชื่อวา  พระเจาปราสาททองทรงโปรดใหสรางวัดชุมพลนิกายาราม
ข้ึน  ณ  สถานที่ประสูติของพระมารดาของพระองค9  นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวยังทรงเชื่อวาวัดชุมพลนิกายารามเคยเปนที่ชุมนุมไพรพลของพระเจาปราสาททอง  โดย
พิจารณาจากชื่อวัด10 
ประวัติการบูรณะ  ปฏิสังขรณวัด 

ภายหลังจากสถาปนาวัดชุมพลนิกายารามขึ้นแลว  ในประกาศสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวไดระบุวามีการปฏิสังขรณเจดียเพิ่มมุมคร้ังหนึ่งในรัชสมัยของพระเจาอยูหัวบรม
โกศ  โดยสมเด็จพระเจาราชวรวงศเธอ  เจาฟากรมขุนสุเรนทรพิทักษ   ซึ่งทรงผนวชอยูวัดโคกแสง
ในพระนครศรีอยุธยา11  (เจาฟากรมขุนสุเรนทรพิทักษ  หรือเจาฟานเรนทร  ทรงเปนพระโอรสของ
พระเจาอยูหัวทายสระ12)   

การปฏิสังขรณวัดชุมพลนิกายารามครั้งใหญนั้นกระทําขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว  เนื่องจากพระองคมีพระราชประสงคที่จะทําผาติกรรมพระราชวังนารายณ
ราชนิเวศที่ลพบุรี  ซึ่งไดรับการกําหนดวิสุงคามสีมากลายเปนวัดในปลายรัชสมัยสมเด็จพระ
                                                 

8ประยูร  อุลุชาฎะ  [น. ณ ปากน้ํา], หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (พระนคร : ศึกษิตสยาม, 2510), 
154. 

9ความเห็นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ดู  ตํานานพระที่นั่งเกาะบางปะอิน  ใน  กรม
ศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาคที่  69  เร่ืองเกี่ยวกับกรุงเกา  ตอนที่  1 (พระนคร : พระจันทร, 2481), 103 – 
104.  สวนความเห็นของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ดู  ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, เที่ยว
ตามทางรถไฟ (พระนคร : สุทธิสารการพิมพ, 2509), 1. 

10ตํานานพระที่นั่งเกาะบางปะอิน  ใน  กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาคที่  69  เร่ืองเกี่ยวกับกรุง
เกา  ตอนที่  1 (พระนคร : พระจันทร, 2481), 104.   

11กรมศิลปากร, ประชุมประกาศรัชกาลที่  4  พ.ศ.2405 – 2411 (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2511), 82. 
12กรมศิลปากร, ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (กรุงเทพ ฯ : อมรินทร,  

2523), 6. 
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นารายณมหาราช   ใหกลับคืนมาเปนพระราชวังอีกครั้ ง   โดยการทําผาติกรรมคร้ังนั้น  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหมีการปฏิสังขรณวัดชุมพลนิกายาราม  วัดเสนา
สนาราม  และวัด กวิศราราม13   

หลังจากนั้นวัดชุมพลนิกายารามก็ไดรับการบูรณะเรื่อยมา  ที่สําคัญครั้งหนึ่งคือในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว14   
  

พระอุโบสถวดัชุมพลนกิายาราม  :  ประวัติการสราง  บูรณะ  ปฏิสงัขรณ 
 

เขตพุทธาวาสของวัดชุมพลนิกายารามมพีระอุโบสถเปนอาคารประธานหันหนาไปทาง
ทิศตะวนัออก  ดานหลงัเปนวหิาร  ขนาบดวยเจดียเพิม่มุมสององค  ทัง้หมดลอมรอบดวยกําแพง
แกว  นอกกําแพงแกวดานหนาพระอุโบสถเปนตนพระศรีมหาโพธิ ์  

แมหลักฐานทางเอกสารที่ระบุถึงการบูรณปฏิสังขรณในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวจะมิไดกลาวถึงรายละเอียดดานงานชางวามีการเปลี่ยนแปลงพระอุโบสถอยางไร
บาง  แตเมื่อพิจารณารูปแบบทางสถาปตยกรรมของพระอุโบสถแลวแทบจะกลาวไดวา  มีเฉพาะ
สวนของรากฐานเทานั้นที่มิไดเปลี่ยนแปลง  พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามที่เห็นในปจจุบัน
นอกจากงานบูรณะเล็กนอยในภายหลังแลวก็นาจะเปนงานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
อยูหัวทั้งสิ้น15   

อยางไรก็ดี  หลักฐานที่ระบุถึงการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ไดระบุถึงงานชางที่กระทําตอพระอุโบสถไววา  “มีการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ชํารุด  
ผนังดานนอกโบกปูนซีเมนต  ดานในเขียนภาพใหม  บานประตูหนาตางและซุมซอมใหมหมด  พื้น
ภายในเดิมปูกระเบื้องหนาวัว  เปลี่ยนปูดวยหินออน”16 

                                                 
13กรมศิลปากร,  ประชุมประกาศรัชกาลที่  4  พ.ศ.2405 – 2411 (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2511), 34 

- 45. 
14อานรายละเอียดเพิ่มเติม  ใน  กรมศิลปากร,  ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(กรุงเทพ ฯ : อมรินทร,  2523), 20 - 22. 
15ดูการเปรียบเทียบรูปแบบพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  กับพระอุโบสถและพระวิหารวัดอื่น ๆ  ที่

สรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ใน  สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพ ฯ : เมืองโบราณ, 2547), 120 - 132. 

16กรมศิลปากร,  ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (กรุงเทพ ฯ : อมรินทร,  
2523), 20. 
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มีคําถามที่สําคัญประการหนึ่งคือ  ในสมัยพระเจาปราสาททองพระอุโบสถหันไปทางทิศ
ตะวันออกดังปรากฏในปจจุบันหรือไม  เนื่องจากดานหนาวัดเดิมอาจเปนทิศตะวันตกที่มีแมน้ํา
เจาพระยาไหลผาน    ซึ่งเปนทางคมนาคมที่สะดวกกวาคลองขนาดเล็กที่ไหลผานทางทิศ
ตะวันออก17  ประกอบกับพระอุโบสถในสมัยพระเจาปราสาททองที่วัดไชยวัฒนาราม  แมจะหัน
หนาไปทางทิศตะวันออก  แตก็หันหนาลงแมน้ําเจาพระยาดวย  วัดหนาพระเมรุก็มีพระอโุบสถทีห่นั
หนาไปทางทิศใตลงสูแมน้ําลพบุรี  สวนวัดที่สรางใหมในสมัยอยุธยาตอนปลาย  เชนวัดบรม         
พุทธารามก็มิไดหันหนาไปทางทิศตะวันออก  แตหันไปทางทิศเหนือ  วัดพญาแมนหันหนาไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต  วัดโพธิ์ประทับชางหันหนาไปทางทิศตะวันตก  เปนตน  แสดงใหเห็นวาไม
จําเปนที่พระอุโบสถในสมัยนี้จะตองหันไปทางทิศตะวันออก18  นอกจากนี้การที่วัดไชยวัฒนารามมี
พระอุโบสถที่มีเจดียเพิ่มมุมสององคอยูดานหนา  ก็จะมีแผนผังที่ดูเขากันดีถาพระอุโบสถวัดชุมพล
นิกายารามหันหนาสูทิศตะวันตก  ซึ่งเรื่องนี้จําเปนที่ตองไดรับการศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสตอไป 
 

พระประธานในพระอุโบสถวัดชุมพลนกิายาราม 
 

พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  มีรูปเคารพที่สําคัญประกอบดวย  พระประธานขนาด
แตกตางกัน  7  องค  (ภาพที่  5)  ตั้งอยูบนฐานเดียวกัน  มีปายพระนามวางไวดานหนาของ
พระพุทธรูปตามแผนผังที่  2 

นอกจากนี้ยังมีรูปพระสาวก  4  องค  (ภาพที่  6)  ขนาดเทากันยืนประนมมืออยูรอบพระ
ประธานองคใหญสุด  จระนําดานหนาพระอุโบสถประดิษฐานพระศรีอารยโพธิสัตว  (ภาพที่  7)  มี
จารึกบนผาทิพยที่ฐานวา  “รูปพระศรีอาริยาเมตไตร โพธิสัตว อยูในดุสิตภพ”  จระนําดานหลังเดิม
วางเปลาไมปรากฏหลักฐานวาเคยประดิษฐานสิ่งใด  รูปพระสยามเทวาธิราชที่ปรากฏในปจจุบัน  

 

                                                 
17น. ณ ปากน้ํามีความเห็นวาวัดในสมัยอยุธยาที่อยูริมแมน้ํามักจะหันหนาลงสูแมน้ําเพราะเปนทาง

คมนาคมที่สะดวก  ดูใน   ประยูร  อุลุชาฎะ  [น. ณ ปากน้ํา], หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (พระนคร : 
ศึกษิตสยาม, 2510), 47 – 49. 

18ในสมัยอยุธยาตอนปลายมักใชพระอุโบสถเปนอาคารประธานของวัด  ดังนั้นทิศที่พระอุโบสถหันหนา
ไปก็จะเปนหนาวัดดวย  อานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนผังวัดสมัยอยุธยาตอนปลายใน  สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา, 
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2542), 50 – 53. 
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(ภาพที ่ 8)  นาํมาประดิษฐานในภายหลัง19 
การกาํหนดอายุพระประธาน  7  องคในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  

จากการศึกษาของ  Forrest  Mcgill  ซึ่งทําวิทยานิพนธปริญญาเอกเกี่ยวกับศิลปะใน
สมัยพระเจาปราสาททอง  ไดศึกษาพระพุทธรูปในเมรุทิศเมรุรายและระเบียงคดวัดไชยวัฒนาราม  
(ภาพที่  9)  และพระประธานในพระอุโบสถวัดหนาพระเมรุ  (ภาพที่  10)  ซึ่งมีหลักฐานคอนขาง
แนนอนวานาจะสรางขึ้นในสมัยของพระองค  จากนั้นจึงนําไปเปรียบเทียบกับพระประธานในพระ
อุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  Forrest  Mcgill  เชื่อวาพระพุทธรูปสององค  คือพระประธานองคใน
ตําแหนงหลังสุดที่มีขนาดใหญที่สุด  (ภาพที่  11)  และพระประธานองคหนาสุดกึ่งกลาง  (ภาพที่  
12)  สามารถกําหนดอายุไวในสมัยพระเจาปราสาททอง  สวนพระพุทธรูปองคอ่ืน  ๆ  ไมสามารถ
เปรียบเทียบไดกับพระพุทธรูปที่มีหลักฐานแนนอนวาสรางในสมัยของพระองค20   

นอกจากนี้  Forrest  Mcgill  ไดศึกษาพระพุทธรูปดานหลังพระประธาน  ในวิหารวัด 
พนัญเชิง  ประกอบดวยพระพุทธรูปส่ีองคซึ่งมีขนาดเดียวกัน  (รูปที่  13)  เชื่อวาพระพุทธรูปองคที่
สองจากซาย  (รูปที่  14)  อาจเปนพระพุทธรูปในสมัยพระเจาปราสาททอง  อยางไรก็ดี  ชาย
สังฆาฏิของพระพุทธรูปทั้งสี่องคนั้นลวนคลายคลึงกับชายสังฆาฏิของพระพุทธรูปที่วัดไชยวัฒนา
ราม21   

Forrest  Mcgill  ไดตั้งขอสังเกตวา  ถาพระพุทธรูปทั้งสี่องคในวิหารวัดพนัญเชิงเปน
พระพุทธรูปในสมัยพระเจาปราสาททอง  เพราะมีขนาดเทากัน  นาจะเปนชุดเดียวกัน  ก็ยอมแสดง
วาพระพุทธรูปในสมัยของพระองคมีหลายรูปแบบ  ดังนั้นพระประธานที่วัดชุมพลนิกายารามก็อาจ
สรางในสมัยพระเจาปราสาททองทั้งหมดไดเชนกัน22 

                                                 
19จากการสํารวจเมื่อเดือนกันยายน  พ.ศ.2523  พบวา  จระนําดานหลังพระอุโบสถซึ่งควรจะเปนที่

ประดิษฐานรูปเคารพกลับวางเปลา  ดูใน  กรมศิลปากร, กองโบราณคดี งานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง, รายงาน
การสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลม 5 (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2523), 96.  อีกทั้งพระ
สยามเทวาธิราชองคนี้ยังไมปรากฏอยูในบัญชีปูชนียวัตถุสถานสําคัญของวัดชุมพลนิกายาราม  ในประกาศกรม
ศิลปากร  กําหนดจํานวนโบราณสถานสําหรับชาติ  ดูใน  ราชกิจจานุเบกษา  เลม  52  หนา  3679 – 3717  ลง
วันที่  8  มีนาคม  2478  อางถึงใน  กรมศิลปากร,  ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(กรุงเทพ ฯ : อมรินทร,  2523), 23 - 38. 

20Forrest  McGill,  “The  art  and  architecture  of  the  reign  of  king  Prasatthong  of  
Ayutthaya  (1626 – 1656), Vol  I” (Ph.D. dissertation, University of Michigan, 1977),  251 - 252. 

21Ibid., 249 - 250. 
22Ibid., 253. 
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แตโดยทั่วไปแลว  การสรางพระพุทธรูปหลายองคเปนชุดมักจะแสดงปางเดียวกันและมี
ขนาดเทากันหรือใกลเคียงกัน  แตในกรณีของพระประธานในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามนั้น  
มีความแตกตางกันทั้งขนาดและการแสดงปาง  โดยไดสรุปไวในตารางที่  1 

 
ตารางที่  1  ความสงู  ความกวางหนาตัก  และการแสดงปาง  ของพระประธานทัง้  7  องค  ในพระ 
                  อุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 
 
พระนามตามปาย ความสงู ความกวางหนาตัก การแสดงปาง 

พระพทุธวิปสสี 7  ศอก  14  นิว้ 6  ศอก มารวิชัย 
พระพทุธสิขี 4  ศอก  5  นิ้ว 3  ศอก  4  นิ้ว สมาธ ิ
พระพทุธเวสสภู 3  ศอก  คืบ 2  ศอก  คืบ  1  นิว้ มารวิชัย 
พระพทุธกกุกสัุนธ 3  ศอก  5  นิ้ว 2  ศอก  10  นิว้ สมาธ ิ
พระพทุธโกนาคม 3  ศอก  4  นิ้ว 2  ศอก  11  นิว้ สมาธ ิ
พระพทุธกัสสป 3  ศอก 2  ศอก  6  นิ้ว มารวิชัย 
พระพทุธโคดม 2  ศอก  คืบ  3  นิ้ว 1  ศอก  คืบ  6  นิว้ มารวิชัย 

 
พระประธานองคใหญสุดที่  Forrest  Mcgill กําหนดอายุไวในสมัยพระเจาปราสาททอง

นั้นนาจะเปนพระประธานดั้งเดิมที่มีมาตั้งแตการสรางพระอุโบสถในสมัยพระเจาปราสาททอง  แต
ความแตกตางในเรื่องปางและขนาดดังกลาวทําใหเปนที่นาสงสัยวา  พระประธานทั้ง  7  องคใน
พระอุโบสถแหงนี้สรางขึ้นพรอมกันหรือไม  ซึ่งมีความเปนได  3  กรณี 

1. พระพทุธรูปทัง้  7  องคสรางขึ้นพรอมกนัในสมยัพระเจาปราสาททองเพื่อเปนพระ
ประธานในพระอุโบสถ 

2. ในสมัยพระเจาปราสาททองมีพระประธานจํานวนนอยกวา  7  องค  แลวรวบรวม
หรือสรางเพิ่มเติมใหครบ  7  องคในสมัยใดสมัยหนึง่กอนสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว 

3. ในสมัยพระเจาปราสาททองมีพระประธานจํานวนนอยกวา  7  องค  แลวรวบรวม
หรือสรางเพิ่มเติมใหครบ  7  องคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

แมวาการใหน้ําหนักกับกรณีใดเปนพิเศษนั้นจะมิใชประเด็นสําคัญในการศึกษาครั้งนี้  
แตก็มีขอสังเกตวา  ในบรรดาวัดที่สถาปนาขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่  4  เชน  วัดบรมนิวาส  วัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

12

โสมนัสวิหาร  วัดปทุมวนาราม  วัดราชประดิษฐ  วัดมกุฏกษัตริยาราม  และวัดพระแกวเขาวัง   
เปนตน  ไมปรากฏวัดใดที่มีพระประธานหลายองคแบบเดียวกับที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดชุมพลนิ
กายาราม   

แตวัดชุมพลนิกายารามนั้นมิใชวัดที่สรางขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่  4  ประกอบกับความ
นิยมในการสรางหรือรวบรวมพระพุทธรูปประธานหลายองคในจํานวนที่เกี่ยวของกับพระอดีตพุทธ
เจา  (4,  7 หรือ  28  พระองค23)  นั้นก็มีอยูในสมัยตนรัตนโกสินทรตอเนื่องมาจนถึงสมัยที่ทําการ
ปฏิสังขรณวัดชุมพลนิกายาราม  กลาวคือ 

ในมณฑปวัดมหาธาตุซึ่งสรางโดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท24  มีเจดีย
และพระพุทธรูปโดยรอบ  28  องค  พระพุทธรูปเหลานี้เปนพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากหัวเมือง
เหนือในราว  พ.ศ.2332  คราวบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม25   

ในพระอุโบสถวัดอัปสรสวรรค  มีการสรางกลุมพระพุทธรูปประธานเปนพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยขนาดเดียวกัน  28  องค   

ในพระปรางคประธานวัดพิชัยญาติการาม  มีการประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ  4  
องคขนาดเทากัน  หันพระขนองชนกัน 

นอกจากนี้  ที่วิหารวัดชุมพลนิกายารามซึ่งตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถ   ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปรวม  11  องค  พระพุทธรูปเหลานี้แบงไดเปนสองกลุม  กลุมแรก
ประกอบดวยพระพุทธรูปขนาดแตกตางกัน  4  องค  กลุมที่สองเปนพระพุทธรูปที่พระเจาบรมวงศ
เธอ  กรมพระสมมตอมรพันธุทรงสราง  และเจาะผนังพระวิหารทําเปนซุมประดิษฐานไว  7  องค26  

                                                 
23พระพุทธเจา  28  พระองคประกอบดวยพระอดีตพุทธเจา  27  พระองคตั้งแตพระตัณหังกร  และ

พระพุทธเจาองคปจจุบันอีกหนึ่งพระองค  ปรากฏในคัมภีรเชนพุทธวงศ  เปนตน  พระพุทธเจา  7  พระองค
ประกอบดวยพระอดีตพุทธเจา  6  พระองคตั้งแตพระวิปสสี  และพระพุทธเจาองคปจจุบันอีกหนึ่งพระองค  
ปรากฏในคัมภีรเชน  มหาปทานสูตร  และอาฏานาฏิยสูตร  เปนตน  สวนพระพุทธเจา  4  พระองคนั้น  
ประกอบดวยพระอดีตพุทธ  3  พระองคคือพระกกุกสันธะ  พระโกนาคมนะ  พระกัสสปะ  และพระปจจุบันพุทธ
เจาคือพระโคตมะ  มักจะบูชาเปนชุด  5  พระองคหรือที่เรียกวาพระพุทธเจาในภัทรกัป  โดยเพิ่มพระอนาคตพุทธ
เจาหรือพระศรีอาริยเมตไตยเขาไปอีกพระองคหนึ่ง 

24พิทูร  มลิวัลย และ ไสว  มาลาทอง,  ประวัติวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ตอน  3  (กรุงเทพฯ : 
กรมการศาสนา, 2526), 49 – 50. 

25เร่ืองเดียวกัน, 51. 
26กรมศิลปากร,  ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (กรุงเทพ ฯ : อมรินทร,  

2523), 38. 
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พระพุทธรูปทั้ง  7  องคนี้ไมมีปายพระนาม  มีขนาดเทากันคือ  สูง  18  นิ้ว  หนาตักกวาง  12  นิ้ว  
เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ  5  องค  ปางมารวิชัย  2  องค27  จะเห็นวามีการสรางกลุมของ
พระพุทธรูป  7  องค  ในทํานองเดียวกับพระประธานในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  แตกตาง
กันตรงที่พระพุทธรูปทั้ง  7  องคในวิหารนี้มีขนาดเทากัน  แตก็กระทําปางที่แตกตางกันเชนเดยีวกบั
พระประธานในพระอุโบสถ 
ที่มาของการสรางพระประธาน  7  องคในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

แมจะมีผูกลาววาการสรางพระประธาน  7  องคในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามนั้น  
อาจหมายถึงลําดับกษัตริย  7  พระองคของอยุธยา  นับจากสมเด็จพระนเรศวรลงมาถึงสมเด็จพระ
เจาปราสาททอง28  ประกอบกับคติความเชื่อเร่ืองการเปรียบพระมหากษัตริยเสมือนพระพุทธเจาก็
มีอยู ในสมัยอยุธยา   จึงมีการขนานพระนามกษัตริยอยุธยาวาเปน   หนอเนื้อพุทธางกูร  
พระพุทธเจาอยูหัว  ธรรมิกราช  ไตรโลกนาถ  ตรีภูวนาธิเบศร29  เปนตน  แตก็ไมปรากฏหลักฐานที่
ระบุไดชัดเจนถึงการสรางพระพุทธรูปใหเปนตัวแทนของพระมหากษัตริยในสมัยพระเจาปราสาท
ทอง  การสรางพระพุทธรูปใหเปนตัวแทนของพระมหากษัตริยนั้นปรากฏชัดในสมัยรัตนโกสินทร  
เชนการสรางพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  และพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ซึ่งเปนพระพุทธรูปในพระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว30   

อยางไรก็ดียังเปนที่นาสงสัยวา  การสรางพระประธานทั้ง  7  องคในพระอุโบสถวัดชุม
พลนิกายารามนี้จะเกี่ยวของกับคติดังกลาวขางตน  เพราะขนาดของพระประธานที่แตกตางกัน  ดู
จะไมเขากันกับคติการสรางพระพุทธรูปใหเปนตัวแทนของพระมหากษัตริย  แตดูจะเหมาะสมกับ
ขนาดพระวรกายของพระพุทธเจาแตละพระองค  ซึ่งปรากฏในคัมภีรทางพุทธศาสนามากกวา 

จะเห็นวาขนาดของพระพุทธรูปที่มีขนาดแตกตางกันนั้นสอดคลองเปนลําดับกันตาม
ขนาดพระวรกายของพระพุทธเจาแตละพระองคที่ปรากฏในคัมภีรพุทธวงศ  กลาวคือ  พระวิปสสีมี

                                                 
27ปจจุบันไมปรากฏพระพุทธรูปดังกลาวนี้ในวิหารแลว 
28สัมภาษณ  พระครูชุมพลวุฒิกร,  เจาอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม,  สิงหาคม  2542.  อางถึงใน  ศิ

รินทร  ใจเที่ยง,  “อดีตพุทธ  จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่  3 และ 4 ในกระแสของความเปลี่ยนแปลง”,  เมืองโบราณ  
27,2  (เมษายน – มิถุนายน  2544) : 77. 

29สุภาพรรณ ณ บางชาง,  พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง  (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 54. 

30หอสมุดแหงชาติ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  ฉบับหอสมุดแหงชาติ  (พระนคร : คลังวิทยา, 
2505 - 2506), 320 - 321. 
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ขนาดพระวรกาย  80  ศอก  พระสิขี  70  ศอก  พระเวสสภู  60  ศอก  พระกกุสันธะ  40  ศอก  พระ
โกนาคมนะ  30  ศอก  พระกัสสปะ  20  ศอก  และพระโคตมะ  18  ศอก31   

ดังนั้น  แมวาปายพระนามของพระประธานแตละองคเหลานี้จะมีลักษณะที่เปนของใหม  
(ภาพที่  15)  แตก็มิไดหมายความวาการกําหนดใหพระประธานเหลานี้ เปนตัวแทนของ
พระพุทธเจาแตละพระองคนั้นจะเปนสิ่งที่กระทําขึ้นใหมในสมัยที่สรางปายตามไปดวย  เพราะการ
ประดิษฐานพระประธาน  7  องคที่มีขนาดแตกตางกัน  (การประดิษฐานในที่นี้อาจหมายถึงการ
สรางใหมพรอมกันทั้งหมดหรือรวบรวมภายหลังใหครบ  7  องคก็ได)  ก็เปนการยืนยันถึงการ
กําหนดพระประธานเหลานี้ใหเปนตัวแทนของพระพุทธเจาแตละพระองคตั้งแตคร้ังนั้นแลว 
การกําหนดอายุรูปพระศรีอารยโพธิสัตว  ในจระนําหนาพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

จระนําดานหนาพระอุโบสถซึ่งนาจะสรางขึ้นในคราวปฏิสังขรณพระอุโบสถในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้นเปนที่ประดิษฐานรูปพระศรีอารยโพธิสัตว  (ภาพที่  7)  
ไมปรากฏหลักฐานทางเอกสารระบุถึงการสราง  และอาจมีผูสงสัยวาพระศรีอารยโพธิสัตวองคนี้
เปนงานหลอข้ึนใหมในสมัยของพระองคหรือเปนงานที่สรางขึ้นในสมัยกอนหนานั้นแลวนํามา
ประดิษฐานไว   

พระศรีอารยโพธิสัตวองคนี้มีพระพักตรรูปไข  (ภาพที่  16)  พระขนงโกง  เนนขอบพระ
ขนงกับเสนขอบเปลือกพระเนตรทําใหเกิดเปนแผน  พระเนตรเรียวแตไมมากนัก  พระนาสิกเล็ก
และโดง  พระโอษฐเล็กและแยมสรวลเล็กนอย  ซึ่งคลายคลึงกับใบหนาของพระสาวกในพระ
อุโบสถ  (ภาพที่  17)  เปนอยางมาก  จึงเปนไปไดวาพระศรีอารยโพธิสัตวในจระนําหนาพระอโุบสถ
และพระสาวกทั้ง  4  องคในพระอุโบสถจะเปนงานในสมัยเดียวกัน  โดยพระสาวกนั้นไมนาจะเปน
งานในสมัยกอนรัชกาลที่  4  เนื่องจากจีวรของพระสาวกนั้นมีร้ิวตามธรรมชาติ  (ภาพที่  6)  ตาง
จากจีวรของพระสาวกในสมัยกอนหนานั้นเชนพระสาวกที่วัดพิชัยญาติการาม32ซึ่งปราศจากริ้ว  
(ภาพที่  18)  แตสอดคลองกับพระพุทธรูปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งมีจีวร
เปนร้ิวตามธรรมชาติ  และมีพุทธลักษณะคลายมนุษยสามัญยิ่งขึ้น33  ดังนั้นจึงไดขอสรุปวา  รูป
พระศรีอารยโพธิสัตวองคนี้นาจะเปนงานในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวดวย 
                                                 

31พระสูตรและอรรถกถา  แปล  ขุททกนิกาย  พุทธวงศ  เลมที่  9  ภาคที่  2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช
วิทยาลัย,  2527), 741 – 746. 

32วัดพิชัยญาติการามเปนวัดที่สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ดู  วิชิตวงศวุฒิ
ไกร, เจาพระยา, ตํานานพระอาราม แล ทําเนียบสมณศักดิ์ (กรุงเทพ ฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2542), 34. 

33หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2534), 39. 
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ที่มาของการสรางรูปพระศรีอารยโพธิสัตว  ในจระนําหนาพระอุโบสถวัดชุมพลนกิายาราม  
และความสัมพันธกับพระประธาน  7  องค 

ในสมัยรัตนโกสินทร  การสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแนวคิดที่เชื่อวาหมายถึงพระ
อนาคตพุทธเจา   หรือพระศรีอาริยเมตไตรย   ปรากฏหลักฐานที่คอนขางชัดเจนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวซึ่งเปนสมัยที่มีการสรางวัดพิชัยญาติการาม  วัดแหงนี้มีพระ
อุโบสถหันหนาไปทางทิศเหนือ  ปจจุบันปรากฏปรางคส่ีองคดานหลังพระอุโบสถ  โดยมีปรางค
ขนาดใหญสามองคเรียงเปนแถวในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก  ปรางคประธานซึ่งอยูตรงกลาง
ประดิษฐานพระพุทธรูป  4  องค  หันพระขนองชนกัน  (ภาพที่  19)  ปรางคทางทิศตะวันตกของ
ปรางคประธานประดิษฐานพระพุทธบาท  4  รอย  ปรางคทางทิศตะวันออกของปรางคประธาน
ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง  (ภาพที่  20)  จะเห็นไดวาพระพุทธรูป  4  องคและพระพุทธ
บาท  4  รอย  นั้นนาจะหมายถึงพระพุทธเจาในภัทรกัปที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว  อันไดแก  
พระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะ  พระกัสสปะ  และพระโคตมะ  สวนพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นนาจะ
หมายถึงพระศรีอารยโพธิสัตวที่จะเสด็จมาจุติและตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคสุดทายในภัทรกัป34 

จะเห็นไดวาคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องใหเปนตัวแทนของพระศรีอารยโพธิสัตว
หรือพระอนาคตพุทธเจา รวมกับพระอดีตพุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบันนั้นปรากฏในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เชนภายในกลุมพระปรางควัดพิชัยญาติการามที่ไดกลาวถึง
นี้  ดังนั้นการสรางพระศรีอารยโพธิสัตวในจระนําหนาพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามนั้นก็นาจะ
เปนแนวคิดในสมัยรัชกาลที่  4  ที่สืบเนื่องและเคยปรากฏมากอนแลวในสมัยรัชกาลที่  3  โดยเปน
การสรางใหเปนกลุมรวมกับพระอดีตพุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบันที่ปรากฏเปนพระ
ประธานประดิษฐานอยูภายในพระอุโบสถ  

  

                                                 
34ศักดิ์ชัย  สายสิงห,  “รายงานการวิจัยเรื่อง  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  กับพระราชศรัทธา

ปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา,” 2548.  (อัดสําเนา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  3 

 
จิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบัน 

ในพระอุโบสถวัดชุมพลนกิายาราม 
  

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามประกอบดวย  ภาพประวัติของ
พระพุทธเจาในอดีตและปจจุบันรวม  7  พระองคบนฝาผนังทั้ง  4  ดาน  บานประตูหนาตางวาด
ภาพโตะและเครื่องบูชาแบบจีน  บริเวณขอบดานบนของบานประตู  หนาตาง  และฝาผนังทั้ง  4  
ดานเปนภาพชายผามาน  สวนเสารวมในรับโครงจั่วหลังคาซึ่งมีทั้งสิ้น  4  คู  เขียนลายดอกและ
พวงอุบะ  ตัวเสาแตละคูระบายสีที่แตกตางกัน     

ภาพประวัติของพระอดีตพุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบัน  วาดตามเรื่องราวใน
จารึกบนแผนหินออนที่ฝงไวดานลางภาพ  (ภาพที่  21)  ประวัติพระโคตมะ  (พระพุทธเจาองค
ปจจุบัน)  วาดไวเต็มผนังสกัดหนา  ผนังดานแปทั้งสองดานแบงเปนหองดวยสินเทาดานละ  3  
หอง  ประวัติพระวิปสสีสวนหนึ่งวาดเต็มผนังสกัดหลัง  อีกสวนหนึ่งวาดตอเนื่องมายังหองมุม
ตะวันตกเฉียงเหนือของผนังดานทิศเหนือ  หองกึ่งกลางผนังดานทิศเหนือเปนภาพประวัติพระสิขี  
ถัดมาที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนผนังดานเดียวกันวาดภาพประวัติพระเวสสภู  สวนผนังดาน
แปทิศใต  มุมทิศตะวันออกเฉียงใตเปนภาพประวัติพระกกุสันธะ  กึ่งกลางเปนภาพประวัติพระโก
นาคมนะ  มุมทิศตะวันตกเฉียงใตเปนภาพประวัติพระกัสสปะ โดยรายละเอียดสามารถดูไดจาก
แผนผังที่  3 
 

การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกบัจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาและ
พระพุทธเจาองคปจจุบัน  ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

 
บทความเรื่อง  “อดีตพุทธ  จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่  3  และ  4  ในกระแสแหงความ

เปลี่ยนแปลง”  ไดศึกษาจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาและเนื้อหาจารึกในพระ
อุโบสถวัดชุมพลนิกายารามเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาและ
เนื้อหาจารึกในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  และศึกษาจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระ
โคตมะในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติของ
พระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  โดยกําหนดใหจิตรกรรมในพระวิหาร

16 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

17

หลวงวัดสุทัศนเทพวรารามเปนตัวแทนของจิตรกรรมพระอดีตพุทธเจาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งยังมีลักษณะจารีต  (เนื้อเร่ืองและตําแหนงของภาพถูกกําหนดไวอยางเปน
ระเบียบแบบแผน)  อยูอยางครบถวน    และใหจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามเปน
ตัวแทนของภาพจิตรกรรมพระอดีตพุทธแบบใหมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว1 

จากการศึกษาไดขอสรุปวา  จิตรกรรมพระอดีตพุทธเจาในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพ 
วรารามมิไดเปนอิสระจากการแสดงพุทธประวัติในแบบจารีตเดิม  เพราะปรากฏฉากแสดง
ปาฏิหาริยปราบพระยามาร  ยมกปาฏิหาริย  และเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส  ซึ่ง
เปนการแสดงพุทธานุภาพที่ยิ่งใหญเหนือจักรวาลของพระพุทธองค  ประกอบกับการแสดงภาพ
พระอดีตพุทธเจาทั้ง  27  พระองค  และเหตุการณพุทธพยากรณทั้ง  24  คร้ัง  ก็เปนการปูพื้นให
เห็นถึงความวิริยะในการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจาองคปจจุบันขณะทรงเปนพระโพธิสัตว
กอนที่จะกลายเปนพระพุทธเจา  เปนการเนนย้ําถึงคุณสมบัติที่แสดงความหมายของพระพุทธเจาที่
เปนนามธรรมใหชัดเจนขึ้น2   

สวนในกรณีของวัดชุมพลนิกายาราม  มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจารีตและ
โครงสรางในเนื้อหาตามแบบเดิม  ดวยการจงใจขามเหตุการณที่เปนหัวใจของการเลาเรื่องแบบ
จารีต  อันไดแกตอนปราบพระยามาร  แสดงยมกปาฏิหาริย  และเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส  
ซึ่งเปนตอนที่แสดงใหเห็นความยิ่งใหญของพุทธภาวะแบบในกรณีของที่วัดสุทัศนเทพวราราม  การ
ที่วัดชุมพลนิกายารามเลือกเรื่องจากมหาปทานสูตรที่มิไดแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยของพระพุทธ
องค  อาจเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของพระสงฆธรรมยุติกนิกายซึ่งมีการเรียบเรียงคัมภีรพุทธ
ประวัติข้ึนใหมตัดสวนที่เปนอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยออกไป3 
  
 
 
 
 
 

                                                           
1ศิรินทร ใจเที่ยง,  “อดีตพุทธ : จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 ในกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง,”  

เมืองโบราณ  27,2  (เมษายน – พฤษภาคม  2544) : 72. 
2เร่ืองเดียวกัน,  75 – 76. 
3เร่ืองเดียวกัน,  80. 
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การกาํหนดอายุจิตรกรรมฝาผนังประวติัของพระอดตีพุทธเจาและ 
พระพุทธเจาองคปจจุบัน  ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

 
 ในบทที่  2  ไดกลาวไปแลววาพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามเกือบทั้งหมดนัน้นาจะเปน
งานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว4  ซึ่งในครั้งนั้นไดมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
ข้ึนดวย  เพราะไดปรากฏหลักฐานทางเอกสารที่สําคัญคือ  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4  จ.ศ. 1225   
เลขที่ 134  เร่ือง “สมณสาสน เร่ืองสมณสาสนมาแตลังกา”5  โดยไดระบุถึงการเขียนจิตรกรรมฝา
ผนังที่วัดแหงหนึ่ง  อันประกอบดวยประวัติของพระพุทธเจา  6  พระองคตั้งแตพระวิปสสีจนถึง
พระกัสสปะที่ผนังดานขางทั้งสองดาน  ดานละ  3  เร่ือง  โดยมิใหมีลวดกั้นหลังหนาตาง  และ
ประวัติพระโคตมะอยูทางดานหนาตรงขามพระประธาน  ซึ่งสอดคลองกับจิตรกรรมที่วัดชุมพลนิกา
ยารามเปนอยางยิ่ง    จึงเชื่อวาจดหมายเหตุฉบับนี้  นาจะเกี่ยวของกับเหตุการณในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เพื่อใหวาดจิตรกรรมที่วัดชุมพลนิกายารามอยางคอนขาง
แนนอน   

นอกจากนี้  ภาพพระมหาพิชัยมงกุฎที่วาดไวบนสวนยอดของภาพเรือนแกวดานหลัง
พระประธานองคใหญ  (ภาพที่  22)  ยังเปนเหมือนการตอกย้ําวาจิตรกรรมในพระอโุบสถแหงนีว้าด
ข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เนื่องจากภาพพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเปนตรา
สัญลักษณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมักปรากฏในเกือบทุกวัดที่พระองคทรงโปรด
ใหสรางหรือปฏิสังขรณ  เชนในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม  วัดพระสมุทรเจดีย  วัดเสนาสนาราม  
วัดชิโนรสาราม  เปนตน6 

จิตรกรรมประวัติของพระพุทธเจาในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามปรากฏสิ่งที่พบได
ทั่วไปในจิตรกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดแก  การวาดภาพใหมีระยะใกล
ไกลแสดงความลึกตื้น  การใชแสงเงา  การใชพูกันกระทุงใบไมตนไมใหเห็นรอยแปรงมิไดตัดเสน
เปนใบ  ๆ การใหสีออนแก  ความพยายามวาดขนาดของบุคคลและสถานที่มีความสัมพันธ

                                                           
4หลักฐานการปฏิสังขรณวัดชุมพลนิกายารามในสมัยรัชกาลที่  4  ดู  กรมศิลปากร,  ประชุมประกาศ

รัชกาลที่  4  พ.ศ.2405 – 2411  (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2511), 81 - 84. 
5“จดหมายเหตุรัชกาลที่  4,”  หอสมุดแหงชาติ,  สมุดขอเฝา,  เสนดินสอขาว,  เลขที่  134,  สมณสาสน 

เร่ืองสมณสาสนมาแตลังกา,  จ.ศ. 1225  (พ.ศ.2406). 
6สมคิด  จิระทัศนกุล,  รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  

(กรุงเทพ ฯ : เมืองโบราณ, 2547), 98.  
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ใกลเคียงกันดูสมจริงมากยิ่งขึ้น  สวนพื้นที่ที่ไมแสดงภาพเหตุการณมักเปนภาพตนไมเสียโดยมาก
ไมแออัดดวยภาพบุคคลและสถานที7่     ซึ่งแตกตางจากจิตรกรรมในสมัยกอนหนานั้นอยางชัดเจน 

แมวาจะปรากฏหลักฐานวาในสมัยรัชกาลที่  5  ไดมีการเขียนภาพดานในขึ้นใหม8  แตก็
มินาจะเปนการลบแลวเขียนใหมทั้งหมด  นาจะเปนงานบูรณะเสียมากกวา  ซึ่งแมวาประเด็นใน
เร่ืองของการบูรณะภาพนั้นจะมิใชจุดประสงคหลักของการศึกษาครั้งนี้  แตก็จะไดกลาวถึงเฉพาะ
ในสวนที่สังเกตเห็นไดชัดเจนในหัวขอของการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบจิตรกรรม 
 

จิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 
 

จิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจาในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามอยูใน
สภาพชํารุดทรุดโทรมเปนอันมาก  ผนังที่พอจะทําการศึกษาไดประกอบดวย  ภาพประวัติพระ  
วิปสสีเฉพาะผนังดานหลังซายของพระประธาน  ภาพประวัติพระสิขี  ภาพประวัติพระเวสสภู  และ
ภาพประวัติพระโกนาคมนะ  อยางไรก็ดีเร่ืองราวที่นํามาวาดนั้นไดรับการจารึกไวทางตอนลางของ
ภาพแลว  (ภาพที่  21)  โดยในสวนนี้จะไดกลาวถึงที่มาของจารึกเปนอันดับแรก 
คัมภีรที่มาของประวัติพระอดีตพุทธเจาบนจารึกในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

จารึกประวัติของพระอดีตพุทธเจาแตละพระองคมีโครงเรื่องที่เหมือนกัน  โดยอาจแบงได
เปน   3  ตอน  คือ  ตอนตน  ตอนกลาง  ตอนปลาย  ไดแก 
ตอนตน เร่ิมเร่ืองดวยการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจาองคนั้น  ๆ  ตั้งแตยังเปนพระโพธิสัตว  

จนถึงตอนตรัสรู   
ตอนกลาง เหตุการณหลังจากการตรัสรู  ตอเนื่องมาแตไมรวมเร่ืองราวของพระโคตมะในขณะ

ทรงเปนพระโพธิสัตวในศาสนาของพระพุทธเจาองคนั้น  ๆ   
ตอนปลาย ถวายพุทธพยากรณ  เปนเรื่องราวของพระโคตมะในขณะทรงเปนพระโพธิสัตวใน

ศาสนาของพระพุทธเจาองคนั้น  ๆ  จนจบจารึก 
 
 

                                                           
7อานขอสังเกตเกี่ยวกับจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่  4  ของ  น. ณ ปากน้ํา  ที่ใชในการเปรียบเทียบครั้งนี้ได

ใน  ประยูร  อุลุชาฎะ  [น. ณ ปากน้ํา],  วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพ ฯ : เมืองโบราณ, 2538), 6 – 11. 
8กรมศิลปากร,  ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (กรุงเทพ ฯ : อมรินทร,  2523), 

20. 
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ตัวอยางการแบงตอนในจารกึประวัติพระเวสสภู 
ตอนตน 

   แตสินเทาถึงมุมผนังดานตะวันออกเฉียงเหนือ  ความวา  พระเวสสภูโพธิสัตว  บารมีเต็มสิบ
หกอสงขัยจุติจาก    ดุสิตภพ  ปฏิสนธิในครรภพระนางยศวดีมเหษี  พระจาสุปดิฐมหาราชในอนุ
ปนคร  อยูในพระครรภสิบเดือน  ประสูตรในสวนอนุปมอุทยาน  ครั้นพระชนมควรแกกาลได
อภิเษกเสวยราชสมบัติ  พระนางสุจิตราเทวีเปนพระมเหษี  เมื่อพระชนมหกพันปไดเห็นเทวทูตทั้งส่ี  
มีความสังเวศแลยินดีในเพศบรรพชิต  แลวทรงสุวรรณสีวิกาออกมหาภิเนกษกรม  บรรพชาในสวน
อนุปมอุทยาน  อํามาตยเจ็ดแสนก็บวชตาม  ทรงทําทุกกรกิริยาหกเดือนแลวหลีกจากบรรพชิตนั้น
ไป  ณ  วันไพศาขบุรณมีเวลาเชา  ทรงรับมธุปายาศที่นางนาคมานวิกาชื่อ  ศิริวัฑฒาถวาย  
บริโภคแลวไปประทับกลางวัน  ณ  ปาไมรัง  เวลาเย็นรับหญาคาแปดกําแตนรินทรนาคราชไปลาด
ลงใตตนไมรังมหาโพธิ์  นั่งคูบัลลังกตรึกธรรมไดตรัสเปนพระพุทธเวสสภู   

ตอนกลาง 
   แลวเสด็จไปประทับ  ณ  อรุณอุทยานใกลอนุปมนคร  ใหบุรุษยเฝาสวนไปบอกโสณ,  อุตร,  

กุมารผูนองตางพระมารดามาเฝา  แลวทรงแสดงธรรมจักรเทศนา  โสณ,  อตร,  กุมารกับบริวาร
แปดหมื่นโกฏิละพระอรหรรต  พระโสณเถระ,  พระอุตรเถระ,  เปนคูอรรคสาวก  พระองคทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกขในกลางพระอรหรรต  ครั้งหนึ่งพระองคเสด็จไปยังนารีพาหนะนครประทับนอก
พระนคร  อุปสันตราชบุตรเสวยราชสมบัติในนครนั้นกับบริวารรับเชิญเสด็จพระพุทธเวสสภูและ
พระสงฆบริวารเขาในพระนคร  ถวายมหาทานแกพระพุทธเวสสภูกับพระสงฆบริวาร  อุปสันราช
บุตรไดฟงธรรมเทศนาลุพระอรหรรตบวชเปนภิกษุ  อํามาตยหกหมื่นก็บวชตาม  ไดฟงธรรมเทศนา
ลุพระอรหรรต  และพระพุทธเวสสภูทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในกลางพระอรหรรตหกหมื่น  พระ
อุปสันตเถระเปนพระพุทธอุปฐาก  แลวพระพุทธเวสสภูพาพระสงฆบริวารพัน  ไปยังดงตําบลหนึ่ง
อันพันฦกนากลัว  ผูที่มีราคะยังไมไปปราศเขาไปในปานั้นก็สยดสยองนัก  พระพุทธเวสสภูทรงสั่ง
สอนใหพระสงฆสาวกมละมิจฉาวิตก  ใหเจริญสัมมาวิตก  ใหมละอโยนิโสมนสิการ  ใหเจริญ
โยนิโสมนสิการภิกษุพันก็ลุพระอรหรรต   

ตอนปลาย 
     ครั้งพระสาสนาพระพุทธเวสสภู  พระสิทธัตถะโพธิสัตวเกิดเปน กระษัตริย  ทรงพระนามพระ

เจาสุทัศนมหาราช  เสวยราชสมบัติในสรภวดีนคร  ครั้นพระพุทธเวสสภูเสด็จไปกับพระสงฆยังพระ
นครนั้น  พระเจาสุทัศนกับบริวารออกไปรับเชิญเสด็จพระพุทธเวสสภูเขาในพระนคร  ถวายมหา
ทานสรางพระคันธกุฎีลอมดวยวิหารพันหนึ่ง  พระเจาสุทัศนก็ทรงบรรพชาเปนภิกษุ  พระพุทธ
เวสสภูทรงพยากรณวา  ในกัลปที่  ๓๑  พระสุทัศนภิกษุนี้จะไดตรัสเปนพระพุทธเจาทรงพระนาม
วา  พระโคดม  แล  ฯา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

21

จารึกประวัติของพระอดีตพุทธเจาแตละพระองคจะระบุถึงขอมูลสวนพระองคอันไดแก  
พระนาม  ระยะเวลาในการบําเพ็ญพระบารมี  พระนามพระพุทธมารดา  พระนามพระพุทธบิดา  
ระยะเวลาที่ประทับอยูในพระครรภ  สถานที่ประสูติ  ชาติกําเนิด(วรรณะ)9  พระมเหสี  พระชนมายุ
กอนที่จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  พาหนะที่ทรงใชในการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  สถานที่
ทรงบรรพชา  ระยะเวลาในการทรงทําทุกรกิริยา  ผูถวายขาวมธุปายาส  ผูถวายกําหญาคา  
สถานที่ประทับตรัสรู10  ตนไมตรัสรู  คูอรรคสาวก    

ขอมูลสวนพระองคดังกลาวขางตนจะเรียบเรียงไวตามลําดับเหตุการณที่เกดิขึน้กอนหลงั
ในจารึกตอนตน  ยกเวนการระบุถึงคูอรรคสาวกจะอยูในจารึกตอนกลาง  เนื่องจากเมื่อพิจารณา
ตามลําดับเหตุการณ  คูอรรคสาวกจะปรากฏขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูแลวนัน่เอง  ขอมลู
สวนพระองคเหลานี้อยางนอยนาจะรวบรวมมาจากคัมภีรดังตอไปนี้  ไดแก  มหาปทานสูตร  พุทธ
วงศ  อรรถกถาพุทธวงศ  และอรรถกถามหาปทานสูตร  โดยสามารถดูรายละเอียดการศึกษา
เปรียบเทียบไดจากตารางที่  2 
 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบขอมูลสวนพระองคของพระอดีตพุทธเจาทีป่รากฏในคัมภีร  
 
 มหาปทาน พุทธวงศ อรรถกถา

มหาปทาน 
อรรถกถา
พุทธวงศ 

พระนามของพระอดีตพุทธเจา       
ระยะเวลาในการบําเพ็ญพระบารมี       
พระนามพระพุทธมารดา     
พระนามพระพุทธบิดา     
ระยะเวลาทีท่รงอยูในพระครรภ       
สถานที่ประสูติ     
ชาติกําเนิด(วรรณะ)     

                                                           
9แมวาในจารึกจะมิไดกลาวถึงโดยตรง  แตการระบุวาพระพุทธเจาองคนั้น  ๆ  มีพระบิดาและพระ

มารดาเปนกษัตริย  รวมทั้งการระบุวาครั้นพระชนมควรแกกาลไดอภิเษกเสวยราชสมบัติ  ก็เทากับเปนการกลาว
วาพระโพธิสัตวนั้นมีวรรณะเปนกษัตริยดวย  เปนตน 

10แตกตางจากตนไมตรัสรู  เชนในกรณีของพระกกุกสันธะ  สถานที่ตรัสรูคือปาไมตะเคียน  ตนไมตรัสรู
คือตนโพธิ์ 
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พระมเหส ี     
พระชนมายกุอนที่จะเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ 

    

พาหนะทีท่รงใชในการเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ 

    

สถานทีท่รงบรรพชา       
ระยะเวลาในการทรงทําทุกรกิริยา       
ผูถวายขาวมธปุายาส     
ผูถวายกาํหญาคา       
สถานที่ประทบัตรัสรู     
ตนไมตรัสรู     
คูอรรคสาวก        
หมายเหตุ  แสดงเฉพาะในกรณีที่ปรากฏขอมูลทุกพระองคมิใชแคพระองคใดพระองคหนึ่ง  เนื่องจากในคัมภีร
มหาปทานสูตรมักจะปรากฏขอมูลสวนพระองคของพระวิปสสีเปนหลัก 
 

จะเห็นวาอรรถกถาพุทธวงศนั้นไดใหขอมูลสวนพระองคไวเกือบทั้งหมด  ซึ่งนาจะเปน
เพราะเปนคัมภีรชั้นอรรถกถาที่อธิบายขยายเรื่องราวของพระอดีตพุทธเจาโดยเฉพาะ  อยางไรก็ดี
เนื้อหาเกี่ยวกับขอมูลสวนพระองคในจารึกวัดชุมพลนิกายารามนั้นมิไดมีที่มาเฉพาะแตใน       
อรรถกถาพุทธวงศเทานั้น  เพราะขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการบําเพ็ญพระบารมีนั้นไมปรากฏใน
คัมภีรทั้ง  4  ที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบ 

ในขณะเดียวกันขอมูลสวนพระองคที่ปรากฏในอรรถกถาพุทธวงศเชน  พระราชบุตร  
จํานวนนางสนม  พระพุทธอุปฏฐาก  อัครสาวิกา  อัครอุปฏฐาก  อัครอุปฏฐายิกา  พระชนมายุ  
และพระรัศมี  ก็มิไดปรากฏในจารึกที่วัดชุมพลนิกายาราม  

เนื้อหาจารึกตอนปลายนั้นคอนขางชัดเจนวามีที่มาจากพุทธวงศและอรรถกถาพุทธวงศ  
ซึ่งเปนเนื้อหาที่กลาวถึงพระโคตมะขณะทรงเปนพระโพธิสัตวในศาสนาของพระอดีตพุทธเจา
ทั้งหลายและมิไดกลาวไวในมหาปทานสูตรเลย 

ยอนกลับมาที่จารึกตอนกลาง  มีขอสังเกตที่สําคัญคือปรากฏเรื่องราวที่รวบรวมจาก
คัมภีรตาง  ๆ  นอกเหนือจากมหาปทานสูตร  พุทธวงศ  อรรถกถามหาปทานสูตร  และอรรถกถา
พุทธวงศ  ดังสรุปไวในตารางที่  3 
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ตารางที่  3  สรุปที่มาของเรื่องราวตอนกลางหลังการตรัสรูของพระอดีตพุทธเจาแตละพระองค 
 
จารึกประวัติพระวิปสสี 

จารึกประวัติพระสิขี 
เนื้อความในจารึก คัมภีรหลักซึ่งนาจะเปนที่มา 

แลวเหาะไปยังมิคาจิรอุทยานใกลอรุณวดีนครพวกบรรพชิต  ๓  แสน  ๗  หมื่น  
ซึ่งบวชตามพระองคอยูกอนนั้นมาเฝา  ไดฟงธรรมจักรเทศนาไดพระอรหรรต
บวชเปนเอหิภิกษุ 

เนื้อหาตรงกับอรรถกถา 
พุทธวงศ13  แตจํานวนสาวกไม

เทากัน 

                                                           
11พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 45 - 52.  
12เร่ืองเดียวกัน, 54 – 55. 
13พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 615.   

เนื้อความในจารึก คัมภีรหลักซึ่งนาจะเปนที่มา 
พระพุทธวิปสสิเหาะมาลงประดิษฐาน  ณ  เขมมฤคทายอุทยานแลว  พระองค
ใชใหบุรุษยเฝาสวนไปบอกขัณฑกุมารผูนองตางพระมารดา  กับดิศพราหมณ
กุมารบุตรปโรหิพราหมณ  กุมารทั้งสองมาเขาเฝาไดฟงธรรมเทศนาเลื่อมใสขอ
บรรพชาอุปสมบทบวช  บริวารแปดหมื่นส่ีพันซึ่งไปตาม  ไดฟงเทศนามีความ
เล่ือมใสก็ขอบวชตาม  ขัณฑภิกษุ,  ดิศภิกษุ,  เปนเอหิภิกษุไดบรรลุพระอร
หรรต  บรรชิตแปดหมื่นส่ีพันซึ่งบวชตามพระองคอยูแตกอนนั้นกลับมา  ฟง
เทศนาไดลุพระอรหรรต  แลวพระพุทธวิปสสีอนุญาตใหภิกษุแสนหกหมื่นแปด
พันนั้น  ไปเที่ยวเทศนาสั่งสอนสัตวโลกในทิศตาง ๆ กําหนดหกป  กลับมา
พรอมกัน  ฟงโอวาทปาฏิโมกข  ณ  สวนเขมมฤคทายอุทยาน  เปนธรรมเนียม
ในสาสนาพระพุทธวิปสสีนั้นดังนี้   

มหาปทานสูตร11 

ครั้นถึงกําหนดหกป  เทพยดามาบอกแกภิกษุแสนหกหมื่นแปดพัน  ซึ่งไปอยู  
ณ  วิหารในทิศตาง ๆ ไปประชุมพรอมกันฟงโอวาทปาฏิโมกข ณ  เขมมฤคทาย
อุทยาน  พระสาวกทั้งปวงนั้น  บางพวกเหาะไป  บางพวกเดินไป  ไปพรอมกัน
ฟงโอวาทปาฏิโมกข   

มหาปทานสูตร12 

พระราชกุมารทั้งสามผูนองตางพระมารดาของพระพุทธวิปสสิ  ทูลขออนุญาต
พระเจาพันธุมราช  เพื่อจะประฏิบัติถวายทานแกพระพุทธวิปสสิกับทั้งพระสงฆ
สาวกสามป  พระเจาพันธุมราชทรงอนุญาตใหประฏิบัติแตเจ็ดวัน  พระราช
กุมารทั้งสามนั้นก็พรอมกันประฏิบัติพระพุทธวิปสสิกับทั้งพระสาวกสิ้นเจ็ดวัน   

ไมปรากฏในคัมภีรทั้ง  4  ที่ใช
ในการศึกษาเปรียบเทียบ 
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อภิภูกุมารแลสมัภวกุมานทั้ง  ๒  ผูนองตางพระมารดาของพระพุทธสิขี  กับ
ทั้งบริวานแสนหนึ่งมาเฝา  ไดฟงเทศนาไดพระอรหรรตบวชเปนเอหิภิกษุ  รวม
เปนพุทธบรรสัช  ๔  แสน  ๗  หมื่น   

เนื้อหาตรงกับอรรถกถาพุทธ
วงศ14  แตจํานวนสาวกไม

เทากัน 
พระอภิภูเถระ  พระสัมภวเถระ  เปนคูอรรคสาวก    
พระองคมีบรรสัชทั้ง  ๔  บริบูรณ    
ครั้งหนึ่งพระพุทธสิขี  เสด็จเหาะไปพรหมโลกกับพระอภิภูอรรคสาวก  พระองค
ใหพระอภิภูเทศนาแกพรหมแลพรหมบริสัช  แลใหพระอภิภูทําปาฏิหาร  กาย
เบื้องลางหายไปบาง  กายเบืองบนหายไปบาง  และพระองคใหพระอภิภูกลาว
คาถามีเสียงอันดังตลอดหมื่นโลกธาตุ  แลวพระพุทธสิขีกับพระอภิภูกลับลง
มาถึงพระวิหารที่อยู  พระองคถามภิกษุบรรสัชวาไดยินเสียงพระอภิภูฤาไม  
ภิกษุทั้งปวงรับวาได  

อรรถกกถา 
มหาปทานสูตร15 

จารึกประวัติพระเวสสภู 
เนื้อความในจารึก คัมภีรหลักซึ่งนาจะเปนที่มา 

แลวเสด็จไปประทับ  ณ  อรุณอุทยานใกลอนุปมนคร  ใหบุรุษยเฝาสวนไปบอก
โสณ,  อุตร,  กุมารผูนองตางพระมารดามาเฝา  แลวทรงแสดงธรรมจักรเทศนา  
โสณ,  อตร,  กุมารกับบริวารแปดหมื่นโกฏิละพระอรหรรต   

อรรถกถาพุทธวงศ16 

พระโสณเถระ,  พระอุตรเถระ,  เปนคูอรรคสาวก    
พระองคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในกลางพระอรหรรต    
ครั้งหนึ่งพระองคเสด็จไปยังนารีพาหนะนครประทับนอกพระนคร  อุปสันตราช
บุตรเสวยราชสมบัติในนครนั้นกับบริวารรับเชิญเสด็จพระพุทธเวสสภูและ
พระสงฆบริวารเขาในพระนคร  ถวายมหาทานแกพระพุทธเวสสภูกับพระสงฆ
บริวาร  อุปสันราชบุตรไดฟงธรรมเทศนาลุพระอรหรรตบวชเปนภิกษุ  อํามาตย
หกหมื่นก็บวชตาม  ไดฟงธรรมเทศนาลุพระอรหรรต  และพระพุทธเวสสภูทรง
แสดงโอวาทปาฏิโมกขในกลางพระอรหรรตหกหมื่น  พระอุปสันตเถระเปนพระ
พุทธอุปฐาก   

อรรถกถาพุทธวงศ17 

 

                                                           
14เร่ืองเดียวกัน, 616. 
15พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 81.  
16พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 629.   
17เร่ืองเดียวกัน, 631. 
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แลวพระพุทธเวสสภูพาพระสงฆบริวารพัน  ไปยังดงตําบลหนึ่งอันพันฦกนา
กลัว  ผูที่มีราคะยังไมไปปราศเขาไปในปานั้นก็สยดสยองนัก  พระพุทธเวสสภู
ทรงสั่งสอนใหพระสงฆสาวกมละมิจฉาวิตก  ใหเจริญสัมมาวิตก  ใหมละอ
โยนิโสมนสิการ  ใหเจริญโยนิโสมนสิการภิกษุพันก็ลุพระอรหรรต   

พระวินัยปฎก  มหาวิภังค 
เวรัญชภาณวาร18 

 

จารึกประวัติพระกกุสันธะ 
เนื้อความในจารึก คัมภีรหลักซึ่งนาจะเปนที่มา 

แลวเสด็จไปวันเดียวถึงปาอิสิปตนมฤคทายวันใกลกิลรนคร  แสดงธรรมจักร
เทศนาแกบรรชิตส่ีหมื่นที่บวชตามพระองคนั้นบรรลุพระอรหรรตบวชเปนภิกษุ   

อรรถกถาพุทธวงศ19 

ครั้งนั้นมียักษตนหนึ่งชื่อวานรเทวยักษ  อาไศรยอยู ณ ศาลเทพารักษใกลเขมว
ดีนคร  มาคอยกินมนุษยเดินทางไปมาอยูที่สระแหงหนึ่ง  พระพุทธกักกุสนธ
เหาะไปประทับบนอากาศตรงนรเทวยักษ ๆ ไปนําดอกไมมาบูชาไดฟงเทศนาลุ
มรรคผล   

อรรถกถาพุทธวงศ20 
 

พระวิธูรเถระ  พระสัญชีวเถระ  เปนคูอรรคสาวก  พระพุทธกักกุสนธทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกขในกลางพระอรหรรตสี่หมื่นนั้น   

อรรถกถาพุทธวงศ21 
 

วันหนึ่งพระสัญชีวเถระนั่งเขานิโธสมาบัติอยูใตรมไมแหงหนึ่ง  ผูเล้ียงโค  แพะ  
ผูเดินทาง  ผูชาวนามาเห็นสําคัญวาภิกษุนั่งตาย  ขนฟนหญาแลมูลโคแหงมา
กองสุมถมทับลงท่ีองคพระสัญชีวเถระ  เอาเพลิงจุดแลวหลีกไป  รุงขึ้นเวลาเชา
พระสัญชีวไปบิณฑบาตในบาน  พวกที่จุดเพลิงแลเห็นแลวอัศจรรยจิตร   

อรรถกถามหาปทานสูตร22 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18พระวินัยปฎก เลม 1 ภาค 1 และอรรถกถา (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย,  2527), 13 - 14.  
19พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 644.   
20เร่ืองเดียวกัน, 644 – 645. 
21เร่ืองเดียวกัน, 646 – 647. 
22พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 82.  
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แลวทุสิมารคิดจะใหภิกษุพุทธบรรสัชแปรปรวนดวยโลภะโทษะ  จึงสิงในกาย
มนุษยใหดาแลเบียดเบียน  ประทุษฐรายภิกษุทั้งหลาย  พระพุทธกักกุสนธ
ทราบแลวประทานอุบาย  คือพรหมวิหารภาวนา  ไมเกิดจิตรแปรปรวนขึ้นแก
พุทธสาวกได  ทุสิมารจึงดนจิตรมนุษยทั้งหลายใหถวายลาภสักการแกพระสงฆ  
พระองคทราบจึงประทานอุบาย  คือปติกูลสัญญา  คืออนิจจสัญญา  ไมใหเกิด
ความแปรปรวนจิตรแกพุทธสาวกได  ทุสิมารไมไดชองจะประทุษฐราย  จึงสิงใน
กายทารกหนึ่ง  ครั้นพระวิธูรตามเสด็จพระพุทธกักกุสนธไป  ทุสิมารใหทากรเอา
กอนตรวดขวางถูกสิสะพระวิธูรแตก  พระองคเบือนพระภักตรมาทอดพระเนตร  
แสดงวาทุสิมารไมรูประมาณ  ทุสิมารก็จุติเกิดในอเวจีนรก   

มารตัชชนียสูตร23 
 

จารึกประวัติพระโกนาคมนะ 
เนื้อความในจารึก คัมภีรหลักซึ่งนาจะเปนที่มา 

แลวเหาะไปประทับ ณ ปาอิสิปตมคทายวันใกลสุทัศนนคร  เทศนาธรรมจักรแก
บรรพชิตสามหมื่นไดลุพระอรหรรต   

อรรถกถาพุทธวงศ24 

พระภิยโปสะ,  พระอุตตระ,  เปนคูอรรคสาวก    
พระองคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในกลางพระอรหรรตสามหมื่นนั้น  
จารึกประวัติพระกัสสปะ 

เนื้อความในจารึก คัมภีรหลักซึ่งนาจะเปนที่มา 
เหาะไปประทับสวนอิสิปตนทรงแสดงธรรมจักรเทศนา  บรรพชิตโกฏิหนึ่งซึ่ง
บวชตามพระองนั้น  ก็ไดพระอรหรรตบวชเปนเอหิภิกขุ   

อรรถกถาพุทธวงศ25 

พระองคเที่ยวเทศนาสอนสัตวในทิศตาง ๆ ใหไดมรรคผล   อรรถกถาพุทธวงศ26 
แลวเสด็จไปทรมานยักษรายอันแปลงกายเขาไปกินกระษัตริยแลมนุษยชาย
หญิงอื่น ๆ ในสุนทรนคร  แลวแปลงภายเปนกระษัตริยอยูในเมืองนั้นใหละพยศ
ราย  แลวแสดงธรรมเทศนา  บรรสัชไดมรรคผลมาก   

อรรถกถาพุทธวงศ27 
 

 
 

                                                           
23พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลมที่ 1 ภาคที่ 3 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎ

ราชวิทยาลัย,  2527), 466 - 471.  
24พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 659.   
25เร่ืองเดียวกัน, 675. 
26เร่ืองเดียวกัน, 676. 
27เร่ืองเดียวกัน, 677 - 678. 
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ดิศมานพบุตรปโรหิตในเมืองพาราณสีบวชเปนดาบศ  คอยถาพระองคอยู  ณ  
ปาหิมพานต  กับดาบศบริวารสองหมื่นนั้นมาเฝา  ไดฟงธรรมเทศนาลุพระอร
หรรตบวชเปนเอหิภิกขุทั้งส้ิน  พระองคทรงแสดงปาฏิโมกขในกลางพระอร
หรรตสองหมื่น   

อรรถกถาพุทธวงศ28 
 

พระดิศเถร,  พระภารทวาชเถร,  เปนคูอรรคสาวก  
มีชางหมอผูหนึ่งชื่อ  ฆฏิการเปนพระอนาคามิอุบาสกวัยยาวัจจกรของพระ
พุทธกัสสป  คราวหนึ่งฝนตกหลังคากุฎีที่พระพุทธกัสสปอยูร่ัว  ฆฏิการไมอยู  
พระองคก็ใหพระภิกษุไปร้ือคาที่มุงเรือนฆฏิการมามุงกุฎีครั้นฆฏิการกลับมา
เห็นรูแลว  ก็ยิ่งเลื่อมใสยินดีมากขึ้น  เรือนฆฏิการไมไดมุงถึงสามเดือน  เมล็ด
ฝนตกมาก็ไมถูกเรือนฆฏิการ ๆ มีสหายชื่อ  โชติบาล  ไมเล่ือมใสในพระพุทธ
สาสนา  ฆฏิการไปหาพูดสรรเสริณคุณพระพุทธกัสสป  ใหโชติบาลฟงเนือง ๆ 
โชติบาลฟงก็ไมเล่ือมใส  วันหนึ่งฆฏิการกับโชติบาลชวนกันไปอาบน้ํา  ครั้งถึง
ที่ใกลพุทธวิหาร  ฆฏิการจับพกโชติบาลฉุดชวนไปเฝาพระพุทธกัสสป  โชติ
บาลก็ปดมือหลุด 
จากพกแลว  ก็พากันไปถึงทาน้ํา  อาบน้ําแลวก็พากันมา  ถึงที่ใกลพระพุทธ
วิหารอีก  ฆฏิการจับมวยผมโชติบาลฉุดคราไปเฝาพระพุทธกัสสป  โชติบาลได
ฟงเทศนา  ก็เล่ือมใสขอบรรพชาเปนภิกษุแลวพระพุทธกัสสปทรงพยากรณวา  
ในภัทธกัลปนี้  โชติบาลภิกษุจะไดเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวาพระโคดม
แล  ฯ 

ฆฏิการสูตร29 

 
จะเห็นวานอกจากคัมภีรซึ่งใชเปนหลักในการเรียบเรียงประวัติของพระอดีตพุทธเจาทุก

พระองคอันไดแก  มหาปทานสูตร  พุทธวงศ  อรรถกถามหาปทานสูตร  และอรรถกถาพุทธวงศแลว  
เนื้อหาที่นํามารวบรวมไวในจารึกประวัติของพระอดีตพุทธเจาที่วัดชุมพลนิกายาราม  ยัง
ประกอบดวยเรื่องราวในคัมภีรดังตอไปนี้  ไดแก 

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เวรัญชภาณวาร เหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไมนานและนาน 
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก  มารตัชชนียสูตร  วาดวยการคุกคามมาร 
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ฆฏิการสูตร  เร่ืองชางหมอช่ือฆฏิการะ 

                                                           
28เร่ืองเดียวกัน, 678. 
29พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลมที่ 2 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎ

ราชวิทยาลัย,  2527), 2 - 13.   
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ขอสรุปที่ไดจากการศึกษาจารึกที่วัดชุมพลนิกายารามนี้สอดคลองอยางยิ่งกับหลักฐาน
ทางเอกสารสําคัญที่ใชกําหนดอายุจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้ใหอยูในสมัยรัชกาลที่  4  คือ  จดหมาย
เหตุรัชกาลที่  4  จ.ศ.1225  เลขที่ 134  ชื่อเร่ือง “สมณสาสน เร่ืองสมณสาสนมาแตลังกา” 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

        นิยายพระวิปสสีตามมหาปธานสูตรแตตนจนปลาย  ถึงปลอยพระสงฆไปอยูทิศตาง ๆ หกป จึ่ง
มาชุมนุมสวดปาฏิโมกขครั้งหนึ่ง  แลเรื่องพระโพธิสัตวแหงเราเปนอะไร  ทําอยางไรในครั้งนั้นใหมีดวย  
ตามมีในพุทธวงษใหมีดวย  เรื่องพระพุทธสิฃีวางเปนเลามา  เรืองวิเสศคือมีในอรุณวดีสูตร  พระพุทธ
สิฃีกับพระอภิภูเถร  ขึ้นไปพรหมโลกยแลวใหพระอภิภูเถรเปลงอุทานดัง   แลในสาศนานั้นในพุทธ
วงษวาพระโพธิสัตวแหงเราเปนอะไรทําอยางไร ใหมีดวย  เร่ืองพระเวสสภู  วางเปนเลามาตามในพุทธ
วงษ  แลวเรื่องที่มีในเวรัญชกัณฑ  วาพระเวศสภูกับพระสงฆ ๑๐๐๐ หนึ่ง  เสดจไปอยูไนปาส่ังสอน
ใหพระสงฆอยูในปาใหสําเรจธรรมวิเสศ  ในครั้งนั้นในพุทธวงษวาพระโพธิสัตวแหงเราเปนอะไรทํา
อยางไรใหมีดวย  ๚  สาศนาพระกกุสนธเฃียนเรื่องตามในพุทธวงษเปนเลามา  แลวใหมีเรื่อง
มารตัชนียสูตร  คือพระลัญชีวะเถรไปเฃานิโรธอยู  มีคนเอาไฟเผา  แลทุสีมารดนไจชาวบานใหทําดี
ทํารายแกพระสงฆ  แลทุสีมาร  เอากอนสิลาควางพระวิธูระ  ในครั้งนั้น  ในพุทธวงษวาพระโพธิสัตว
แหเราเปนอะไรทําอยางไร  ใหมีดวย ๚ 
        สาสนาพระโกนาคมน  เขียนเรื่องตามในพุทธวงษเปนเลวมา  แลววาในครั้งนั้นพระโพธิสัตวแหง
เราเปนอะไรทําอยางไรใหมีดวย ฯ  สาสนาพระพุทธกัสสป  ใหเขียนเรื่องตามในพุทธวงษเปนเลวมา  
แลวเรื่องวิเสศตามในฆฏิการะสูตร  เรื่องโชติบาลมานพจนตลอด  แลวในครั้งนั้นในพุทธวงษวาพระ
โพธิสัตว30 

เปรียบเทยีบเนื้อหาจารึกประวัติของพระอดีตพุทธเจาในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  
และพระวิหารหลวงวัดสุทศันเทพวราราม 
 ประวัติของพระอดีตพุทธเจาเคยมีการจารึกและวาดเปนจิตรกรรมฝาผนังขนาดมโหฬาร
ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  แตเปนเรื่องของพระอดีตพุทธเจา  27  พระองค  มิใช  6  
พระองคเชนที่วัดชุมพลนิกายาราม  อยางไรก็ดี  ในสวนของจารึกประวัติพระอดีตพุทธเจาที่วัด       
สุทัศนเทพวรารามนั้นก็อาจแบงเรื่องราวไดเปนสามตอนในทํานองเดียวกับจารึกที่วัดชุมพลนิกายา
ราม  โดยมีตัวอยางจารึกประวัติพระโกนาคมนะ  ดังนี้ 
ตอนตน 

หองนี้ขางบนมีความวาเมื่อสาศนาพระพุทธกุกกุสนทลวงแลว อายุศมสัตวถอยลงอยู ๑๐ ป 
แลวเจริญขึ้นถึงอสงไขย แลวกลับนอยถอยลงคงอยู ๓ หมื่นป  กาลนั้นพระพุทธโกนาคมนบําเพ็ญ

                                                           
30“จดหมายเหตุรัชกาลที่  4,”  หอสมุดแหงชาติ,  สมุดขอเฝา,  เสนดินสอขาว,  เลขที่  134,  สมณสาสน 

เร่ืองสมณสาสนมาแตลังกา,  จ.ศ. 1225  (พ.ศ.2406). 
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พระบารมีครบ ๘ อสงไขยแสนกัลปเปนศืธาศิศะหยางกลาง มาอุบัติเปนบัตรบัญทัดพราหมณ เปน
ปะโรหิตพระจาวโสภะราช ผานกรุงโสภวดคนคร พระพุทธมารดาชื่อนางอนุดตะราพราหมณี มี
บุตรชื่อสัดถวาหะพราหมณกุมาร มีบริจาริก ๑๖๐๐๐ นาง  เมื่ออายุศมได ๙๐๐๐ ป จึงออกไปเลน
อุทยานเหนนิมิตรทั้ง ๔  จึงขึ้นขี่กุญชรยานกับพราหมณบริวาร ๓ หมื่น ออกสูภิเนศกรม  กระทํา
ปธานจาริยะ ๖ เดือน  จึงรับมธุปายาศซึ่งนางอัคะเสนะพราหมณีถวาย  แลวไปรับกําหญาคา
จากนันทกะมานพ ผูรักษาไรเขาแดง  มาลาดลงเปนรัตนบัลลังกขึ้นทรงนั่งภายใตไมอุทุมพรพฤกษ 
คือไมมเดื่อเปนพระมหาโพธิ  ขจัดเสียซึ่งมารพล แลวก็ไดตรัสแกพระบรมาภิเศก 

ตอนกลาง   
  แลในพระสาศนานี้มีอภิสไมย ๓ ครั้ง   

เมื่อตรัสเทศนาพระธรรมจักรโปรดภิกษุบริวาร ๓ หมื่น ครั้ง ๑ 
เมื่อทํายมกปกฏหารณไมรังใกลประตูเมืองสุนธรนคร ครั้ง ๑ 
เมื่อเสดจขึ้นไปดาวดึงษเทวโลกยเทศนาพระสัตปการณาภิธรรมโปรดพระพุทธมานดา ครั้ง ๑ 

    มีสาวกสันนิบาตครั้งเดียว 
คือเมื่อเสด็จไปสุสุร นทเทวอุทยานใกลกรุงสุรินทนคร เทศนาดปรดพระภิโยสะกุมาร พระอุดรกุมาร
ผูเปนราชบุตรพญาเมืองนั้น กับบริวาร ๓ หมื่น ใหถึงพระอรหัตทั้งส้ิน จึงทรงทําอุโบสถกรรมดวย
พระขีณาสพพวกนั้น 

ตอนปลาย 
        ขณะนั้นโพธิสัตวแหงเราเกิดเปนพญาบรรพตราชผานกรุงมิถีลานตร  อาราทธนาพระบรมครู
กับพระสาวกใหจําวัษาในพระอุทยานแลวถวายสุวรรณบาตุกาแลผาตาง ๆ แกพระบรมครูแล
พระสงฆ  พระทศพลก็ทรงพยากรวาพญาองคนี้จะไดตรัสเปนพระจาวมีนามพระโคดมในภัทรกัปนี้ 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาในจารึกตอนตนเปรียบเทียบกันระหวางที่วัดชุมพลนิกายารามและ
วัดสุทัศเทพวราราม  แมวาขอมูลสวนพระองคของพระอดีตพุทธเจาจะระบุไมตรงกัน  กลาวคือที่วัด    
สุทัศนเทพวรารามจะปรากฏพระนามของพระกุมารและจํานวนพระสนม  แตไมปรากฏสถานที่
ประสูติ  สถานที่บรรพชา  และสถานที่ตรัสรู  แตโดยรวมแลวก็ไมถือวาแตกตางกันมากนัก  สวนที่
แตกตางกันอยางชัดเจนนาจะไดแก  ตอนตรัสรู  เพราะที่วัดสุทัศนเทพวรารามมีเนื้อหาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปราบพระยามารในขณะที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นมิไดระบุไว   

เนื้อหาตอนกลางมีความแตกตางกันมากที่สุด  ที่วัดสุทัศนเทพวรารามดําเนินเรื่องราว
โดยใชการบรรยายสรุปวามีอภิสไมยและสาวกนิบาตกี่ครั้ง  ซึ่งมีเคาโครงในทํานองเดียวกับที่
บรรยายไวในคัมภีรอรรถกถาพุทธวงศ  สวนในกรณีของวัดชุมพลนิกายารามนั้นจะบรรยาย
เร่ืองราวที่ตอเนื่องกันไปและสืบคนเรื่องราวมาจากหลายคัมภีร  ดังไดระบุไปแลวขางตน 
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อนึ่งมีผูใหขอสังเกตวา  ที่วัดสุทัศนเทพวรารามนั้นปรากฏเหตุการณที่สําคัญซึ่งไม
ปรากฏที่วัดชุมพลนิกายาราม  ไดแก  ตอนปราบพระยามาร  แสดงยมกปาฏิหาริย  และเสด็จลง
จากสวรรคชั้นดาวดึงส  ซึ่งเปนตอนที่แสดงใหเห็นความยิ่งใหญของพุทธภาวะ31   

เมื่อพิจารณาเหตุการณตอนปราบพญามาร  มีขอสังเกตวาในพระไตรปฎกมหาปทาน
สูตรซึ่งกลาวถึงเหตุการณตอนตรัสรูของพระวิปสสีไวอยางละเอียดเปนอันมาก  ไดกลาวถึงการ
พิจารณาปฏิจจสมุปบาท  เหตุแหงการตรัสรูเทานั้น  มิไดกลาวถึงการปราบพญามารแมแตนอย  
ตอนปราบพญามารนั้นระบุไวในคัมภีรชั้นอรรถกถา  ไมวาจะเปนอรรถกถาของมหาปทานสูตร  
หรืออรรถกถาพุทธวงศ  ในพุทธวงศก็จะปรากฏขอความสั้น  ๆ  วา  “ทรงย่ํายีกองทัพมาร”32  สวน
ในเรื่องของยมกปาฏิหาริยก็เชนกัน  แมวาจะปรากฏในพุทธวงศ  เชนในประวัติของพระโกนาคมนะ  
วา  “ทรงแสดงปาฏิหาริยในการย่ํายีลัทธิวาทของฝายปรปกษ”33  ก็มิไดระบุโดยตรงวาเปน
ปาฏิหาริยที่เรียกวายมกปาฏิหาริย  สวนในเรื่องการเสด็จลงจากดาวดึงสก็ในพุทธวงศก็ระบุเพียง
วา  “พระมุนีพระองคนั้น  อยูจําพรรษาแสดงพระอภิธรรม  7  คัมภีร”34  จะเห็นวามิไดระบุวาแสดง
ธรรมนั้นที่สวรรคชั้นใด  โดยเฉพาะมหาปทานสูตรนั้นไมไดกลาวถึงเรื่องเหลานี้เลย  ส่ิงที่ปรากฏใน
จารึกที่วัดสุทัศนเทพวรารามจึงเปนเรื่องราวที่มาจากคัมภีรชั้นอรรถกถาเปนหลักนั่นเอง  ในขณะที่
จารึกที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นนาจะมีความพยายามที่จะรวบรวมจากคัมภีรที่เกากวาอรรถกถาคือ
ชั้นพระไตรปฎก  โดยใชมหาปทานสูตรเปนคัมภีรหลัก  ไมวาจะเปนเรื่องราวของพระพุทธเจาที่รวม
ทั้งสิ้น  7  พระองคตามที่ระบุไวในมหาปทานสูตร  ไมใชในพุทธวงศ  และการเนนพุทธประวัติของ
พระวิปสสีเปนหลักโดยใชพื้นที่ผนังในการวาดจิตรกรรมมากที่สุด  มากกวาของพระโคตมะเสียอีก 
ซึ่งเรื่องราวประวัติพระวิปสสีนั้นนาจะเปนตนเรื่องใหกับประวัติของพระอดีตพุทธองคอ่ืน  และ
นาจะรวมถึงพระโคตมะดวย   ซึ่งประเด็นเรื่องการเลือกใชคัมภีรที่มาดังกลาวนี้จะพิจารณาใหเห็น
เดนชัดขึ้นอีกครั้งในหัวขอจิตรกรรมของพระพุทธเจาองคปจจุบัน 

เนื้อหาตอนปลายซึ่งเปนเรื่องราวของพระโคตมะขณะทรงเปนพระโพธิสัตวในศาสนา
ของพระพุทธเจาองคตาง  ๆ  นั้นเปนสวนที่คลายคลึงกันที่สุดเพราะนาจะมีที่มาคือคัมภีรพุทธวงศ

                                                           
31ศิรินทร ใจเที่ยง,  “อดีตพุทธ : จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 ในกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง,”  

เมืองโบราณ  27,2  (เมษายน – พฤษภาคม  2544) : 80. 
32พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 608.   
33เร่ืองเดียวกัน,  652. 
34เร่ืองเดียวกัน. 
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และอรรถกถาพุทธวงศเชนเดียวกัน  ยกเวนในสวนของพระกัสสปะที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นได
รวบรวมมาจากคัมภีรที่มีเนื้อหาละเอียดกวา  คือ  พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปณณาสก  ฆฏิการสูตร  เร่ืองชางหมอช่ือฆฏิการะ 

แสดงใหเห็นโดยรวมวา  การเรียงเรียงประวัติของพระอดีตพุทธเจาในพระวิหารหลวงวัด    
สุทัศนเทพวรารามมีที่มาจากพุทธวงศและอรรถกถาพุทธวงศเปนหลัก  ในขณะที่ในพระอุโบสถวัด
ชุมพลนิกายารามนั้น  มีที่มาจากคัมภีรที่หลากหลายกวา  
จารึกคาถานมัสการพระพุทธเจา  7  พระองค 
 ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  นอกจากจารึกหินออนสีขาวเลาประวัติของพระอดีต
พุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบันรวมทั้งสิ้น  7  พระองคแลว  ยังปรากฏจารึกซึ่งทําจากวัสดุ
เดียวกัน  (ภาพที่  23)   
มีคําจารึก  7  บรรทัด  ดังนี ้

วิปสฺสิสฺสนมตฺถุ  จกฺขุมนฺตสฺสสิรีมโต  สิขิสฺสปนมตฺถุ  สพฺพภูตานุกมฺปโน 
เวสฺสภุสฺสนมตฺถุ  นฺหาตกสฺสตปสฺสิโน  นมตฺถุกกุสนฺธสฺส  มารเสนปฺปมทฺทิโน 
โกนาคมนสฺสนมตฺถุ  พฺราหฺมณสฺสวุสีมโต  กสฺสปสฺสนมตฺถุ  วิปฺปมุตฺตสฺสสพฺพธิ 
องฺคีรสสฺสนมตฺถุ  สกฺยปุตฺตสฺสสิรีมโต  โยอิมํธมฺมมเทเสสิ  สพฺพทุกฺขาปนูทนํ 
เยจาปนิพฺพุตาโลเก  ยถาภูตํวิปสฺสิสุ  เตชนาอปสุนา  มหนฺตาวีตสารทา 
หิตํเทวมนุสฺสานํ  ยํนมสฺสนฺติโคตมํ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ  มหนฺตํวีตสารทํ 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ  พุทฺธํวนฺทามโคตมนฺติ  ฯ 

เรียบเรียงเปนคาถาดังนี ้
         วิปสฺสิสฺส  นมตฺถุ    จกฺขุมนฺตสฺส  สิรีมโต   
สิขิสฺสป  นมตฺถุ     สพฺพภูตานุกมฺปโน 
เวสฺสภุสฺส  นมตฺถุ    นฺหาตกสฺส  ตปสฺสิโน   
นมตฺถุ  กกุสนฺธสฺส    มารเสนปฺปมทฺทิโน 
โกนาคมนสฺส  นมตฺถุ    พฺราหฺมณสฺส  วุสีมโต   
กสฺสปสฺส  นมตฺถุ    วิปฺปมุตฺตสฺส  สพฺพธิ 
องฺคีรสสฺส  นมตฺถุ    สกฺยปุตฺตสฺส  สิรีมโต   
โย  อิมํ  ธมฺมมเทเสสิ         สพฺพทุกฺขาปนูทนํ 
เย  จาป  นิพฺพุตา  โลเก    ยถาภูตํ  วิปสฺสิสุ   
เต  ชนา  อปสุนา    มหนฺตา  วีตสารทา 
หิตํ  เทวมนุสฺสานํ    ยํ  นมสฺสนฺติ  โคตมํ   
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ    มหนฺตํ  วีตสารทํ 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ    พุทฺธํ  วนฺทาม  โคตมนฺติ  ฯ 
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แปลวา 
     ขอความนอบนอม  จงมีแดพระพุทธเจาวิปสสี  ผูมีจักษุ  ผูมีศิริ 

ขอความนอบนอม  จงมีแดพระพุทธเจาสิขี  ผูมีปรกติอนุเคราะหแกสรรพสัตว 
ขอความนอบนอม  จงมีแดพระพุทธเจาเวสสภู  ผูมีกิเลสอันลางแลว  ผูมีตะบะ 
ขอความนอบนอม  จงมีแดพระพุทธเจากกุสันธ  ผูย่ํายีมารแลเสนามาร 
ขอความนอบนอม  จงมีแดพระพุทธเจาโกนาคมนะ  ผูอยูจบพรหมจรรยแลว 
ขอความนอบนอม  จงมีแดพระพุทธเจากัสสปะ  ผูหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง 
ขอความนอบนอม  จงมีแดพระพุทธเจาอังคีรส  ผูเปนโอรสแหงสากยะราช  ผูมีศิริ 
       พระพุทธเจาพระองคใด  ไดทรงแสดงธรรมนี้แลว  อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง
เสีย  อนึ่งพระพุทธเจาทั้งหลายเหลาใดก็ดี  ที่ดับกิเลสแลวในโลก  เห็นแจงธรรมตามเปนจริง  
พระพุทธเจาเหลานั้น  เปนผูไมมีความสอเสียด  ผูใหญ  ปราศจากความครั่นคราม  เทพยดา
และมนุษยทั้งหลาย  นอบนอมพระพุทธเจาพระองคใด  ผูเปนโคตมโคตร  ผูเปนประโยชน
เกื้อกูลแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย  ผูถึงพรอมดวยวิชาและจรณะ  ผูใหญ  ผูปราศจาก
ความครั่นคราม  ขาพเจาทั้งหลาย  ขอนมัสการพระพุทธเจาพระองคนั้น  ผูโคตมโคตร  ผูถึง
พรอมดวยวิชาและจรณะฯ35 
จารึกดังกลาวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนมัสการพระพุทธเจา  7  พระองค  และเปนสวน

หนึ่งในอาฏานาฏิยสูตร36  ซึ่งเปนพระสูตรวาดวยเรื่องราวของทาวจตุโลกบาลเขาเฝาพระพุทธเจา
และไดถวายมนตที่ชื่อวาอาฏานาฏิยะ  มนตนี้เมื่อสวดแลวก็จะชวยปองกันใหภิกษุ  ภิกษุณี  
อุบาสก  อุบาสิกา  ไมใหถูกพวกอมนุษยเบียดเบียน  โดยขอความในจารึกที่วัดชุมพลนิกายารามนี้
ก็คือตอนตนของมนตที่ชื่อวาอาฏานาฏิยะ  หรืออาฏานาฏิยปริตรนั่นเอง   

อาฏานาฏิยปริตรเปนมนตสําคัญที่ใชในพระราชพิธีตรุษ  เชื่อวาเมื่อสวดแลวจะสามารถ
คุมเสนียดจัญไรภัยพิบัติไดทั้งหมด37   พิธีตรุษเปนพระราชพิธีใหญพิธีหนึ่ง  ซึ่งทําทุกปตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอเนื่องมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  และเพิ่งเลิกไปเมื่อป  พ.ศ.248038 

                                                           
35เรียบเรียงเปนคาถาและคําแปล  คัดลอกมาจาก  สํานักนายกรัฐมนตรี,  คณะกรรมการจัดพิมพ

เอกสารทางประวัติศาสตร, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 6 ตอนที่ 2 : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร ที่พบใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2521),  36 - 37. 

36พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ 1 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช
วิทยาลัย,  2527), 222 - 223.  

37ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา,  ตํานานพิธีตรุษ  (พระนคร : พระจันทร, 2484),  44. 
38เร่ืองเดียวกัน,  1. 
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จะเห็นวาในจารึกที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นใชคาถาดั้งเดิมที่ปรากฏในพระไตรปฎกซึ่ง
กลาวถึงพระพุทธเจา  7  พระองค  ภายหลังที่ปรากฏในปจจุบันอาฏานาฏิยปริตรจะมีคาถา
นมัสการพระพุทธเจา  28  พระองคเพิ่มเติมตอจากคาถานมัสการพระพุทธเจา  7  องคดวย  ซึ่ง
เขาใจวาเปนการแตงเพิ่มเติมโดยพระเถระในสมัยรัชกาลที่  139   

จํานวนพระพุทธเจา  7  พระองคที่ปรากฏในจารึกคาถาที่วัดชุมพลนิกายารามนี้
สอดคลองกับจํานวน  7  พระองคของพระพุทธเจาที่จารึกเปนประวัติและวาดเปนจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถแหงนี้เชนเดียวกัน  โดยจะไดกลาวถึงจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวของกับอาฏานาฏิยสูตร
ในภายหลัง 
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังประวัติพระอดีตพุทธเจา   
ในพระอุโบสถวัดชุมพลนกิายาราม 

ในที่นี้จะกลาวถึงการเปรียบเทียบรูปแบบจิตรกรรมเฉพาะในสวนของการบําเพ็ญบารมี
ของพระโคตมะขณะทรงเปนพระโพธิสัตวในศาสนาของพระอดีตพุทธเจาองคตาง  ๆ  ภาพประวัติ
สวนอื่น  ๆ  เชน  ภาพตอนทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง  4  และตอนตรัสรู  ที่มักปรากฏซ้ํากันหลาย  ๆ  
คร้ัง  ทั้งในภาพประวัติของพระอดีตพุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบัน  จะไดกลาวถึงพรอมกัน
ในสวนของการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังของพระพุทธเจาองคปจจุบัน  

ภาพประวัติพระโคตมะขณะทรงเปนพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี  ดังไดกลาว
ไปแลววาภาพประวัติของพระอดีตพุทธเจาที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นอยูในสภาพทรุดโทรมเปนอัน
มาก  ประวัติตอนนี้ที่พอจะศึกษาไดปรากฏอยูบนผนังของพระสิขี  พระเวสสภู  และพระโกนาคม
นะ   

ภาพประวัติของพระสิขี  (ภาพที่  24)  มีจารึกกํากับเร่ืองราวสวนนี้ไววา  “วันที่สุดมหา
ทาน ถวายชางพระที่นั่งสีดังชางเอราวัณ แลวคิดประมูลกัปปยะภัณฑเทาราคาชาง อุทิศถวายแก
พระพุทธสิขี” 

ภาพประวัติของพระเวสสภู  (ภาพที่  25)  มีจารึกกํากับเร่ืองราวสวนนี้ไววา  “คร้ันพระ
พุทธเวสสภูเสด็จไปกับพระสงฆยังพระนครถวายมหาทาน สรางพระคันธกุฏีลอมดวยวิหารพัน
หนึ่ง” 

ภาพประวัติของพระโกนาคมนะ  (ภาพที่  26)  มีจารึกกํากับเร่ืองราวสวนนี้ไววา  “ทรง
ถวายมหาทานแลวทูลอาราธนาพระองคกับพระภิกษุสงฆอยูจําพรรษาในนครนั้น  พระเจาบรรพต

                                                           
39ธนิต อยูโพธิ์, อานุภาพพระปริตต พรอมดวยตํานานและคําแปลทวาทสปริตตหรือสิบสอบตํานาณ, 

พิมพครั้งที่  3  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 121 - 122. 
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ปฏิบัติพระพุทธโกนาคมนกับพระสงฆสาวกถวนไตรมาศ แลวถวายผาตาง ๆ ราคามาก และ
รองเทาบริขารอื่น ๆ อีก” 

จะเห็นไดวาจิตรกรรมฝาผนังทั้งสามภาพนี้เปนภาพพระโคตมะขณะทรงเปนพระ
โพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกษัตริยถวายมหาทานแกพระอดีตพุทธเจาแตละพระองคเชนเดียวกัน  
แตกลับมีรูปแบบที่หลากหลาย  กลาวคือ  ภาพพระเวสสภูทรงรับมหาทาน  (ภาพที่  25)  นาจะเปน
ภาพที่ซอมผิด  เนื่องจากบุคคลที่อยูกลางปราสาทและนาจะเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดของฉากนี้  คือ
นาจะเปนพระเวสสภู  แตกลับเปนภาพบุคคลในวรรณะกษัตริย   

สวนภาพในเรื่องราวของพระโกนาคมนะ  (ภาพที่  26)  เปนภาพพระโคตรมะขณะทรง
เปนพระโพธิสัตวกําลังถวายผาใหแกสงฆอันมีพระโกนาคมนะเปนประธาน  ประกอบกับภาพ
เร่ืองราวการรับสงภัตตราหารของเหลาขุนนางและนางกํานัล  ซึ่งแสดงบรรยายเรื่องราวที่สมจริงดู
เปนธรรมชาติ 

ในขณะที่ภาพการถวายมหาทานแกพระสิขี  (ภาพที่  24)  ก็มีบรรยากาศที่สมจริง
คลายคลึงกับภาพของพระโกนาคมนะ  แตจุดแตกตางที่สําคัญของสองภาพนี้ก็คือ  การครองผา
ของสงฆ  กลาวคือภาพของพระสิขี  สงฆหมคลุม  ในขณะที่ภาพของพระโกนาคมนะ  สงฆหม
เฉวียงบา  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการครองผาของพระพุทธเจาและพระสงฆบนจิตรกรรมฝาผนัง
ทั้งหมดในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  ก็จะพบวามีเฉพาะภาพการถวายมหาทานของพระสิขี
เทานั้นที่ปรากฏการครองผาแบบหมคลุม  ประกอบกับฝมือชางที่แตกตาง  แสดงใหเห็นวาภาพนี้
นาจะไดรับการซอมแซมในสมัยหลัง  ดังนั้นภาพที่นาจะเปนตัวแทนฉากการถวายมหาทานที่ดีที่สุด
ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามก็นาจะไดแกภาพการถวายทานแกพระโกนาคมนะ  (ภาพที่ 26)
นั่นเอง 

เมื่อศึกษาภาพการถวายมหาทานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  ก็จะพบวามี
รูปแบบที่หลากหลายเชนเดียวกัน   

การถวายมหาทานแกพระเวสสภู  (ภาพที่  27)  ปรากฏภาพพระโคตมะขณะทรงเปน
พระโพธิสัตวประทับนั่งในตําแหนงที่สูงกวาพระเวสสภู   

สวนการถวายมหาทานแกพระสิขี  (ภาพที่  28)  พระสิขีประทับนั่งเปนประธานใน
ปราสาท  ดานลางมีสาวก  พระโคตมะขณะทรงเปนพระโพธิสัตวประทับนั่งประนมมือพรอมดวย
เหลาขุนนาง 

การที่พระวิหารหลวงแหงนี้ไดรับการบูรณปฏิสังขรณอยางตอเนื่องอยูเสมอ  อาจทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาพทําใหยากที่จะพิจารณาวาภาพใดเปนภาพดั้งเดิมได  จึงตองศึกษา
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เปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  ซึ่งแมวาจะเปนภาพประวัติ
ของพระพุทธเจาองคปจจุบัน  แตก็เปนภาพประวัติของพระพุทธเจาเชนเดียวกัน  ทั้งยังปรากฏภาพ
พระโคตมะทรงรับการถวายทานจากบุคคลในวรรณะกษัตริยหลายครั้ง  ดังภาพที่  29  และภาพที่  
30  อีกทั้งจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามก็เปนงานในสมัยรัชกาลที่  340  ที่
อาจจะกําหนดอายุและสกุลชางไดใกลเคียงกับจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิมในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน
เทพวรารามมากที่สุด 
 จะเห็นไดวาพระพุทธเจาจะประทับนั่งในตําแหนงสําคัญเปนประธานของภาพเหนือกวา
บุคคลอื่นอยูเสมอ  ซึ่งแตกตางจากที่ปรากฏในภาพการถวายมหาทานแกพระโกนาคมนะที่วัด    
ชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่  26)  ซึ่งอาจกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นของฉากการถวาย
ทานที่วัดชุมพลนิกายารามแสดงใหเห็นความอิสระของชางที่จะวาดสิ่งที่เห็นในชีวิตจริงหรือวิถีชีวิต
ของคนทั่วไปสมัยนั้น  หรืออาจกลาวไดวาเปนความสมจริงมากกวาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่
นิยมตอเนื่องกันมาหรือที่เรียกวาประเพณีนิยม  สวนภาพการถวายทานแกพระสิขี  (ภาพที่  25)  ที่
บูรณะภายหลังก็ยิ่งแสดงความสมจริงยิ่งกวา  เพราะการครองผาแบบหมคลุมนั้นเปนการครองผา
ของสงฆเมื่ออยูภายนอกพระอารามที่ปรากฏมาจนถึงสมัยปจจุบัน 

นอกจากนี้ภาพการถวายมหาทานแกพระโกนาคมนะที่วัดชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่  
26)  ยังแสดงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่  4  จากสมัยกอนหนานั้น  อัน
ไดแก  การวาดภาพใหมีระยะใกลไกลแสดงความลึกตื้น  และความพยายามวาดขนาดของบุคคล
และสถานที่มีความสัมพันธใกลเคียงกันดูสมจริงมากยิ่งขึ้น  ซึ่งแตกตางจากจิตรกรรมในพระ
อุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบอยางชัดเจน 
 
จิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบนัในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

 
จิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  

เปนภาพที่วาดตามเรื่องราวในจารึกบนแผนหินออนดานลางภาพในทํานองเดียวกับจิตรกรรมฝา
ผนังประวัติของพระอดีตพุทธเจา  จารึกประวัติของพระอดีตพุทธเจานั้นอาจแบงเรื่องราวไดเปน  3  
ตอน  แตในกรณีของจารึกประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันนั้นจะไมปรากฏเรื่องราวตอนถวาย

                                                           
40สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปล่ียนตาม (กรุงเทพ 

ฯ : เมืองโบราณ, 2548), 162 – 163. 
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พุทธพยากรณ  จึงอาจแบงเรื่องราวในจารึกของพระพุทธเจาองคปจจุบันออกไดเพียง  2  ตอน  
ไดแก 
ตอนตน เร่ิมเร่ืองดวยการเสด็จจุติของพระสทิธัตถะโพธิสัตว  จนถงึตอนตรัสรู   
ตอนปลาย เหตุการณหลงัจากการตรัสรู   

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตอนตน 

         ในผนังดานหนาพระอุโบสถ  ความวา  พระสิทธัตถะโพธิสัตว  จุติจากดุสิตภพ  ปฏิสนธิในครรภ
พระนาง  มหามายามเหสีพระเจาสุทโธทนมหาราชในพระนครกบิลพัสดุ  อยูในพระครรภสิบเดือน
ประสูติในปาไมรัง  ในรวางพระนครกบิลพัสดุและเทวทหะนคร  ครั้นพระชนมควรแกกาลไดอภิเศก
เสวยราชสมบัติพระนางพิมพาเทวีเปนมเหษี  พระชนมยี่สิบเกาป  ไดเห็นเทวทูตทั้งส่ีมีความสังเวศแล
ยินดีในเพศบรรพชิต  เสด็จทรงมากัณฐกไปกับฉันนอํามาตย  บรรพชา ณ ฝงแมน้ําอโนมานํลีแลวไป
บิณฑบาตในเมืองราชคฤหแลประเทศตาง ๆ จึงไปพบกับปญจวรรคียทั้งหา  จึงบวชคอยถาพระองค
อยูกอนนั้น  ก็พากันตามเสด็จไปยังประเทศที่ใกลอุรุเวลาเสนานิคม  ทําทุกกรกิริยาหกพรรษา  มีไม
บริโภคอาหารเปนตน  แลวทรงเห็นวาการที่ทําเพียรรอดอาหารเปนตนนี้ใชทางตรัสรู  พระองคจึงกลับ
บริโภคอาหารไปตามเดิม  ปญจวรรคียเห็นดังนั้นก็พากันหลีหนีพระองคไปอยู ณ ปาอิสิปต
มฤคทายวัน  วันไพศาขบุรณมี  เวลาเชาพระองครับมธุปายาศที่นางสุชาดาธิดาเศรษฐีถวาย  บริโภค
แลวลอยถาด ณ แมน้ําเนรัญชรานํที  เวลาเย็นรับกําหญาคาที่โสตถิยพราหมณถวาย  ลาดลงใต
ตนอัสสัฐมหาโพธิ์  นั่งคูบัลลังกตรึกธรรมไดตรัสเปนพระพุทธเจามีนามวา  พระโคดม   

ตอนปลาย 
         และไปประทับในที่ใกลตนไทรใหญ  แลประทับ ณ ริมฝงสระมุจลินท  พระยามุจลินทนาคราช
ขึ้นมาเอาขนดกายวงรอบพระกายแลวแผพังพานกั้นในเบื้องบน  แลวเสด็จไปประทับที่ราชายัน
ตนพฤกษไมเกต  ตปุสส,  ภัลลิก,  พานิชขับเกวียนมา  มีเทพยดาผูหนึ่งแจงความวาพระองคได
ตรัสเปนพระพุทธเจาแลว  ทานพานิชทั้งสองจึงสัตตู  กอน  ผง  เขาไปถวายพระองคจึงดําริหวาจะได
ภาชนะอันใดรับ  ทาวมหาราชทั้งส่ีจึงนําบาตรส่ีบาตรสีดังศิลามาถวาย  พระองครับแลวทรงอธิฐาน
ใหเปนบาตรเดียวแลวรับสัทตู  กอน  ผง  ดวยบาตรนั้นทรงบริโภคแลวแสดงอนุบุพพิถา  พานิชทั้ง
สองเลื่อมใสปฏิญาณเปนเทววาจิกอุบาสกแลวก็ลาไป  พระองคจึงเสด็จกลับไปประทับ ณ ตนไทร
ใหญสหบดีพราหมณลงมาอาราธนาใหแสดงธรรม  พระองคก็เสด็จไปอิสิปตนมฤคทายวัน  แลวแสดง
ธรรมจักรเทศนาสอนปญจรรคียภิกษุ ๆ ไดลุพระอรหรรตบวชเปนภิกษุ  แลวเสด็จทรมาน  อุรุเวล,  
นันทิ,  คยา,  กัสสป,  พี่นองใหละยศราย  บวชเปนเอหิภิกษุกับทั้งบริวารบรรลุพระอรหรรต  ก็เสด็จยัง
เมืองราชคฤหประทับ ณ เวฬุวันวิหาร  อุปดิศ, โกลิต,  กับบริวารสองรอยหาสิบมาเฝาฟงธรรมเทศนา
บวชเปนเอหิภิกษุลุพระอรหรรต  พระองคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในกลางพระอรหรรตพันสองรอย
หาสิบรูป  อุปดิศ  คือพระสารีบุตรเถระ  โกลิต,  คือพระโมคคัลลานเถระเปนอรรคสาวก  ครั้งหนึ่ง
พระองคเสด็จไปประทับเขาคิชฌกูฏ  ทาวมหาราชทั้งส่ีมาเฝา  ใหเสนายักษ,  คนธรรพ,  กุมภัณฑ,  
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นาค  รักษารอบ  ทาวเวสสวรรณมหาราชกราบทูลใหพระองคสอนภิกษุบรรสัช  ใหเรียนอาฏานาฏิย
คาถากันอมนุษยราย  พระองคก็ใหภิกษุเรียนตามคําทาวเวสสวรรณกราบทูล  พระองคทรงเทศนาสั่ง
สอนสัตวใหปฏิบัติตามพระพุทธสาสนาสาสนพรหมจรรยแพรหลายไพบูลย  มนุษยเทพยดามาก
หลายนับถือปฏิบัติตาม  มีบรรสัชผูประฏิบัติตามพระพุทธสาสนาสี่  คือภิกษุ,  ภิกษุนี,  อุบาสก,  
อุบาสิกา,  พระองคทรงสั่งสอนสัตวโลกตั้งแตไดตรัสมาสี่สิบหาพรรษา  ครั้นพระชนมายุไดแปดสิบ
พรรษา  ก็เสด็จเขาปรินิพพาน ณ กรุงกุสินราแล  ฯา ะ 

จะเห็นไดวา  จารึกตอนตนของประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันจะมีเคาโครงเรื่อง
เหมือนกับจารึกตอนตนของประวัติของพระอดีตพุทธเจา  สวนเนื้อหาในตอนปลายของประวัติของ
พระพุทธเจาองคปจจุบันนั้นจะเปนการรวบรวมมาจากคัมภีรตาง  ๆ  เชนเดียวกับเนื้อหาในจารึก
ตอนกลางของประวัติของพระอดีตพุทธเจา  แตเนื้อหาในตอนนี้มีเร่ืองราวพิเศษแตกตางจากพุทธ
ประวัติที่ เคยนิยมใชเปนโครงเรื่องในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในสมัยกอนหนานั้น    เชน  
เหตุการณตอนเสวยวิมุตติสุขปรากฏสถานที่เพียง  4  แหง  จากที่ควรเปน  7  แหง  หรือเร่ืองราวที่
พระพุทธเจาใหภิกษุเรียนอาฏานาฏิยสูตร  ซึ่งไมเคยปรากฏมากอน  เปนตน 
 ในสวนตอไปจะไดทําการศึกษาที่มาหรือคัมภีรที่ใชในการเขียนจิตรกรรมไปพรอมกับ
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  แมวาจิตรกรรมที่วัดชุมพลนิกายารามจะวาดตามจารึกที่เขียน
กํากับไวก็ตาม  แตการศึกษาที่มาของการเขียนภาพจากตัวจิตรกรรมพรอมกันไปดวยนั้นจะทําให
ไดขอสรุปที่ละเอียดชัดเจนกวาการใชจารึกเพียงอยางเดียวเปนอันมาก   
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและที่มาของจิตรกรรมฝาผนังประวัติของพระพุทธเจาองค
ปจจุบันในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามนั้นปรากฏภาพเรื่องราวทั้งของพระอดีตพุทธเจาและ
พระพุทธเจาองคปจจุบัน  ในสวนของภาพประวัติพระอดีตพุทธเจานั้นไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ไปแลวในหัวขอกอนหนานี้  โดยจิตรกรรมหลักที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบไดแกจิตรกรรมฝาผนังใน
พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  อยางไรก็ดี  แมวาในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามจะ
ไมปรากฏภาพประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันเชนในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  แต
จารึกแผนสุดทายคือจารึกของพระกัสสปะในพระวิหารหลวงแหงนี้  ไดระบุไววา  พระประวัติของ
พระพุทธเจาองคที่  28  คือพระพุทธเจาองคปจจุบันนั้นมีปรากฏอยูแลวที่ฝาผนังพระอุโบสถ  แสดง
ใหเห็นถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันระหวางจิตรกรรมฝาผนังของพระอดีตพุทธเจาและ
พระพุทธเจาองคปจจุบันที่วัดสุทัศนเทพวราราม  ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติของ
พระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามจึงสมควรเปนตัวอยางที่สําคัญที่สุดที่
จะนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันในพระ
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อุโบสถวัดชุมพลนิกายารามในแงของความเปนแบบศิลปกรรมที่มีมากอน  อีกทั้งจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามแหงนี้ก็จัดไดวาเปนภาพพุทธประวัติที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งใน
สมัยรัชกาลที่  341  โดยเมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมทั้งสองแหงนี้แลวจะสังเกตเห็นไดวา  
จิตรกรรมพุทธประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามนั้น  มีหลาย
ฉากถูกตัดออก  แมฉากสําคัญ  ๆ  ก็ถูกลดทอนรายละเอียดหรือเปลี่ยนแปลงเปนอันมาก  รวมทั้ง
ยังเพิ่มบางฉากที่ไมเคยปรากฏหรือนิยมมากอนอีกดวย  ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นถึงที่มาที่แตกตางกัน
ไดอีกประการหนึ่ง  โดยจะไดกลาวไปเปนลําดับ  ไดแก 

-ฉากทีม่ีรูปแบบอันเปลี่ยนแปลงใหมในสมัยรัชกาลที่  4 
-ฉากพิเศษที่เพิ่มข้ึนมาใหม 
-ฉากทีม่ีรูปแบบอันมิไดเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กนอยจากรูปแบบที่นยิม

ในสมัยกอนหนา 
ฉากที่มีรูปแบบอันเปลี่ยนแปลงใหมในสมัยรัชกาลที่  4 
 ไดแก    

ฉากประสูติ      
ฉากตรัสรูและเสวยวิมุติสุข   
ฉากปฐมเทศนา     
และ  ฉากแสดงโอวาทปาฏิโมกข 

ฉากประสูติ  (ภาพที่  31)  พระอิริยาบถและเครื่องทรงของพระนางสิริมหามายาขณะ
ทรงใหกําเนิดเจาชายสิทธัตถะเปนสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของภาพพุทธประวัติตอนนี้ที่
นิยมในสมัยรัชกาลที่  4  ตัวอยางที่ชัดเจน ไดแก  ภาพพุทธประวัติสลักที่ฐานศิลาดานทิศเหนือของ
พระเจดียกาไหลทอง  (ภาพที่  32)  ซึ่งประดิษฐานอยูในฐานพระเจดียใหญ  วัดบวรนิเวศวิหาร 
สันนิษฐานวาสรางขึ้นในป  พ.ศ.238742  ในสมัยรัชกาลที่  3  ชวงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวขณะทรงครองสมณะเพศไดทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารแหงนี้อยู  จึงเชื่อวาภาพสลัก
ศิลาดังกลาวนี้  สามารถเปนตัวแทนภาพพุทธประวัติซึ่งกําลังเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากในสมัย

                                                           
41การกําหนดอายุจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  ดูใน  สันติ  เล็กสุขุม,  จิตรกรรมไทย

สมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 162. 
42มหามกุฏราชวิทยาลัย, วัดบวรนิเวศวิหาร,  พิมพครั้งที่  3  (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 

2546), 101.    
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รัชกาลที่  3  และจะปรากฏตอมาในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่  4  กลาวคือเปนภาพพระนางสิริมหา
มายาทรงพระภูษาคลุมยาวลงมาถึงขอพระบาท  พรอมทั้งเหนี่ยวกิ่งไมดวยพระหัตถทั้งสองขาง   

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนประสูติที่มีลักษณะเชนเดียวกันนี้  ยังปรากฏในพระ
อุโบสถวัดโสมนัสวิหาร  (ภาพที่  33)  และพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่  31)  ซึ่งลวน
แลวแตเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่  4  ลงมาแลวทั้งสิ้น   

แตเดิมนั้น  ภาพพระนางสิริมหามายาขณะใหกําเนิดเจาชายสิทธัตถะจะทรงเหนี่ยวกิ่ง
ไมดวยพระหัตถเพียงขางเดียว  ซึ่งโดยปกติแลวจะใชพระหัตถขวา  พรอมทั้งทรงเครื่องทรงแบบ
กษัตริย  เชนภาพในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  (ภาพที่  34) 

ปฐมสมโพธิกถาไดระบุถึงเหตุการณตอนนี้ไววา  “...ทรงซึ่งอาภรณพรอมแลทรงนุง
โกไสยพัสตรขจิตดวยทอง  ทรงหมอุดมทุกูลพัสตร คลุมพระองคลงไปถึงหลังพระบาท  ยืนผันพระ
ปฤษฎางคอิงเขากับลําตนมงคลสาลพฤกษพระหัตถขวาเหนี่ยวกิ่งรังแลวทอดพระเนตรไปฝาย
ปาจีนโลกธาตุ”43  จะเห็นไดวา  การเหนี่ยวกิ่งไมดวยพระหัตถขวาเพียงขางเดียวนั้นเปนสิ่งที่
สอดคลองกับคัมภีร  สวนการทรงเครื่องทรงแบบกษัตริยของพระนางสิริมหามายานั้นเขาใจวาเปน
เร่ืองปกติของจิตรกรรมไทยที่วาดภาพบุคคลสําคัญทรงเครื่องทรงแบบกษัตริยอยูตลอดเวลา   

ในกรณีของรูปแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่  4  เชนที่วัดชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่  31)  
เครื่องทรงของพระนางสิริมหามายานั้นอาจกลาวไดวามีความสัมพันธกับปฐมสมโพธิกถา  แตการ
ที่ทรงเหนี่ยวกิ่งไมดวยพระหัตถทั้งสองขางนั้นไมสอดคลองกัน   

อยางไรก็ดีเมื่อกลาวถึงที่มาของพุทธประวัติตอนประสูตินอกเหนือจากปฐมสมโพธิกถา  
ก็สมควรที่จะกลาวถึง  มหาปทานสูตร  ซึ่งเปนพระสูตรในสุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  ที่เกี่ยวของกับ
พุทธประวัติของพระพุทธเจา  7  พระองค  โดยเฉพาะในสวนที่วาดวยพระโพธิสัตว  ไดอธิบายเรื่อง
ที่เกี่ยวกับความเปนธรรมดาของพระโพธิสัตวและพระมารดาของพระโพธิสัตวในขณะประสูติไว
อยางละเอียดมาก  จะเห็นวามหาปทานสูตรมิไดระบุวาพระมารดาของพระโพธิสัตว  (หมายรวมถึง
พระนางสิริมหามายาดวย)  จะทรงเหนี่ยวกิ่งไมดวยพระหัตถใด   

พิจารณาสวนประกอบอื่น  ๆ  ในภาพสลักศิลาที่ฐานเจดีย  (ภาพที่  32)  จะสังเกตเห็น
ธารน้ําสองสายที่ไหลจากกลุมเมฆลงมายังภาชนะรองรับเบื้องลาง  ซึ่งภาพนี้ที่วดัชมุพลนกิายาราม
วาดเพียงภาชนะสองใบวางไวที่มุมหนึ่งเทานั้น  (ภาพที่  31)  แตก็เปนลักษณะพิเศษที่เพิ่มเขามา
และเปนสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธระหวางภาพสลักศิลาที่ฐานเจดียกับจิตรกรรมฝาผนังที่วัดชุมพล
                                                           

43ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพ ฯ : กองวรรณคดี
และประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2530), 29 - 30.    
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นิกายารามไดเปนอยางดี  ปฐมสมโพธิกถากลาวถึงตอนนี้ไววา  “...ขณะนั้นทออุทกธาราทั้งสองก็
ไหลหลั่งลงมาจากอากาศ”44   สวนมหาปทานสูตรกลาวไววา  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยู
ดังนี้  ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จพระสูติจากพระครรภพระมารดา  ธารน้ํายอมปรากฏจากอากาศ
สองธาร  เย็นธารหนึ่ง  รอนธารหนึ่ง  สําหรับสนานพระโพธิสัตวและพระมารดา  ขอนี้เปนธรรมดา
ในเรื่องนี้”45 

ในสวนของภาพบุคคลที่ปรากฏรวมกับพระนางสิริมหามายาภายในบริเวณที่กั้นพระ
วิสูตรไว  จะเห็นวาภาพตอนประสูติทั้งที่ในพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวราราม  (ภาพที่  34)  ฐานศิลา
เจดียกาไหลทองในวัดบวรนิเวศวิหาร  (ภาพที่  32)  และพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร  (ภาพที่  33)  
ลวนแลวแตปรากฏนางสนมอยูรวมกับพระนางสิริมหามายาในบริเวณที่กั้นพระวิสูตรไว  แตในกรณี
ของวัดชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่  31)  เปนเพียงแหงเดียวที่ปรากฏเฉพาะเทวดาเทานั้น  การไมมี
บุคคลที่ไมใชเทวดาอยูรวมกับพระนางสิริมหามายาสอดคลองกับปฐมสมโพธิกถาที่กลาวไววา  “...
ชนทั้งหลายก็ผูกมานแวดวงเขาภายใตรมไมรังแลวก็ชวนกันออกมาภายนอก”46 

ดวยความกวางของพื้นที่จึงทําใหจิตรกรรมตอนประสูติที่วัดชุมพลนิกายารามยัง
สามารถแสดงรายละเอียดของสถานที่และการลําดับเร่ืองราวในลักษณะของเหตุการณที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องไดอีกดวย  จะเห็นไดวาภาพตอนประสูติ  (ภาพที่  31)  ไดเขียนขึ้นระหวางพระราชวัง
สองพระราชวัง  มีรายละเอียดของขบวนเสด็จที่เคลื่อนไปและกลับผานประตูพระราชวัง  ปฐม
สมโพธิกถาไดกลาวไววา  “...กลับพระนคร  อัญเชิญพระมหาสัตวกับทั้งชนนีแวดลอมดวย         
มหหันตราชบริวาร  กึกกองดวยสําเนียงนาเนกดุริยประโคมขานแหเสด็จคืนเขากรุงกบิลพัสดุ”47 
ดังนั้น  พระราชวังขนาดใหญที่มีการเสด็จเขาออกผานประตูเมืองจึงไดแก  กรุงกบิลพัสดุ  สวน
พระราชวังขนาดเล็กจึงไดแก  กรุงเทวทหะ  สอดคลองกับในปฐมสมโพธิกถาที่กลาวไวอีกวา  “คร้ัน
พระครรภบริบูรณแลว  มีพระทัยปรารถนาจะเสด็จข้ึนไปสูเมืองเทวทหนครอันเปนชาติภูมิแหง
พระองค.........ทรงสุวรรณสีวิกาพระวอทอง  แวดลอมดวยบริวาร  ถึงปาไมรัง  อยูระหวางนครทั้ง

                                                           
44เร่ืองเดียวกัน, 30. 
45พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 16.  
46ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพ ฯ : กองวรรณคดี

และประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2530), 29.    
47เร่ืองเดียวกัน, 33. 
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สอง  แตใกลไปขางเมืองเทวทหนคร”48  ซึ่งการเขียนภาพในลักษณะที่เนนรายละเอียดเชนนี้มัก
ปรากฏในจิตรกรรมที่เขียนในอาคารขนาดใหญมาก  เชนในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  หรือ
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ซึ่งปรากฏการเคลื่อนขบวนเสด็จของพระนางสิริมหา
มายาเชนเดียวกัน  สาเหตุที่ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามสามารถเขียนจิตรกรรมเชนนี้ไดก็
เพราะ  เปนการเขียนภาพพุทธประวัติบนผนังสกัดหนาทั้งผนัง  ประกอบกับภาพบุคคลมีขนาดไม
ใหญมากเมื่อเทียบกับขนาดผนัง  ทั้งยังมีฉากตาง  ๆ  ไมมากนัก  ทําใหมีพื้นที่เพียงพอ 

ประเด็นสําคัญที่สุดประการหนึ่งของภาพตอนประสูติที่วัดชุมพลนิกายารามที่แตกตาง
จากที่อ่ืน  ๆ  ก็คือ  โดยปกติแลวภาพในสวนของเจาชายสิทธัตถะกาวยางพระบาทจะตองลอมรอบ
ดวยเทวดา  พรอมทั้งมีดอกบัวหรือวัตถุรองรับและมีการกางกั้นฉัตรใหแกพระองค  แตที่วัดชุมพลนิ
กายาราม  (ภาพที่  31)  นั้นปรากฏเพียงสนมนางหนึ่งกางกั้นฉัตรใหแกพระองคโดยปราศจากสิ่ง
รองรับพระบาท  พรอมทั้งสนมนางอื่น  ๆ  ก็อยูในอากัปกิริยาในทํานองหยอกเอินพระองคอยาง
สนุกสนาน  การแสดงออกเหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งที่มิไดกลาวไวในปฐมสมโพธิกถา    

ดังนั้นเมื่อกลาวถึงคัมภีรอันเปนที่มาของรายละเอียดที่ใชในการเขียนภาพพุทธประวัติ
ตอนนี้  จึงมิอาจบอกไดชัดเจนวาเปนปฐมสมโพธิกถาหรือมหาปทานสูตร  เพราะเนื้อเร่ืองนั้นมี
ความใกลเคียงกัน  แตลักษณะรวมกันที่ปรากฏในฉากประสูติที่กลาวไดวาเปนที่นิยมในสมัย
รัชกาลที่  4  ก็คือความพยายามแสดงออกตามที่ระบุไวในคัมภีรอยางละเอียดมากกวาแตกอน   

อยางไรก็ดี  ภาพตอนประสูติที่วัดชุมพลนิกายารามยังมีส่ิงหนึ่งที่แตกตางและแปลกกวา
ที่อ่ืน  คือ  การปรากฏอยูพรอมกันของภาพที่แสดงออกตามที่ระบุไวในคัมภีรอยางใกลชิด  และ
ภาพที่แสดงความเปนธรรมชาติมาก  ๆ  โดยมิไดมีการระบุไวในคัมภีรเลย  ลักษณะดังกลาวนี้
พอที่จะอนุมานไดวาอาจเกี่ยวของกับความเปนอิสระของชางที่ทําการเขียนภาพ  และอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ควรกลาวถึงก็คือ  การใหความสําคัญกับตําแหนงและสถานที่ที่ปรากฏในเนื้อเร่ือง  และการแสดง
ภาพในลักษณะเหตุการณตอเนื่อง  ซึ่งลักษณะเชนนี้เหมาะสมกับการมีพื้นที่ใหเขียนภาพมาก  ซึ่ง
มีตัวอยางชัดเจนในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 

ฉากตรัสรูและเสวยวิมุติสุข  (ภาพที่  35)  แมวาฉากตอนประสูติจะไมสามารถบอกได
อยางชัดเจนวามีที่มาจากคัมภีรใดเปนหลัก  แตในกรณีของฉากตรัสรูและเสวยวิมุติสุขนั้น  จะเห็น
ไดชัดวาไมไดมีที่มาจากปฐมสมโพธิกถา   

                                                           
48เร่ืองเดียวกัน, 29. 
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โดยทั่วไปแลวการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนตรัสรูมักจะเปนภาพตอน
มารวิชัย  อันบรรยายไวอยางละเอียดในปฐมสมโพธิกถา  ในกรณีของวัดชุมพลนิกายารามไม
ปรากฏฉากมารวิชัย  แตปรากฏเพียงฉากหลังจากการตรัสรูแลว  หรือที่เรียกวาฉากเสวยวิมุติสุข   

อยางไรก็ดี  เร่ืองราวตอนเสวยวิมุติของพระพุทธเจาในปฐมสมโพธิกถาไดกลาวถึง
สถานที่ตาง  ๆ  7  แหง  ที่เรียกวาสัตตมหาสถาน  จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรา
ราม  (ภาพที่  36)  ก็เขียนเรื่องราวตามนี้  แตที่วัดชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่  35)  ปรากฏสถานที่
ตาง  ๆ  นอยกวานั้น  คือปรากฏพระพุทธเจาในสถานที่เพียง  4  แหง  ไดแก  ใตตนพระศรีมหาโพธิ์  
ใตตนอชปาลนิโครธบริเวณที่มีเด็กเลี้ยงแพะ  ใตตนจิกริมสระมุจลินท  และใตตนราชายตนะ   

การปรากฏสถานที่ตาง  ๆ  เพียงเทานี้  สอดคลองกับพระวินัยปฎก  มหาวรรค    มหา
ขันธกะ    ซึ่งอธิบายเหตุการณตั้งแตตรัสรู  โดยมีรายละเอียดดังนี4้9 

เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลวไดประทับนัง่เสวยวมิุตติสุข  ณ  โคนไมตาง  ๆ  4  แหง  เปน
เวลาทั้งสิน้  5  สัปดาห  ไดแก 

สัปดาหที่  1  ประทับนัง่  ณ  โคนไมโพธิ์ทีต่รัสรู  พิจารณาปฏิจจสมปุบาท 
สัปดาหที่  2  ประทับนัง่  ณ  โคนไมอชปาลนิโครธ  เสวยวิมุติสุข พราหมณที่ชอบตวาด

คนเขาเฝา 
สัปดาหที่  3  ประทับนัง่  ณ  โคนไมจิก  พญามุจลินทมาขนดรอบพระวรกายของ

พระพทุธเจา 
สัปดาหที่  4  ประทับนัง่  ณ  โคนไมราชายตนะ  พานิช  2  คน  ถวายขาวสัตตุกอนและ

สัตตุผง 
สัปดาหที่  5  กลับมาประทบันั่ง  ณ  โคนไมอชปาลนิโครธอีกครั้ง  นอมพระทยัจะไม

แสดงธรรม 
การที่มีสถานที่ตาง  ๆ  เพิ่มข้ึนมาเปน  7  แหง  หรือที่เรียกวาสัตตมหาสถานนั้น  มีที่มา

จากการที่พระอรรถกถาจารยไดแทรกเรื่องราวเพิ่มเติมไวในคัมภีรอรรถกถาสมนฺต  เพื่ออธิบาย
ตํานานอภิธรรม  อีก  3  สัปดาห  โดยเลื่อนสัปดาหที่  2  ไปเปนสัปดาหที่  550  สัปดาหที่แทรกมา
คือ   

                                                           
49พระวินัยและอรรถกถา แปล มหาวรรค มหาขันธกะ เลมที่ 1 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 1 – 7. 
50สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความเขาใจเรื่องพระอภิธรรม, พิมพ

ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2542), 15 – 17. 
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สัปดาหที่  2  เสด็จจากไมโพธิไปทางทิศอีสาน  จองดูพระมหาโพธิจากที่นั่น  จึงเรียกวา 
อนิมิตตเจดีย  แปลวา  เจดียที่ทรงจองดูโดยมิไดกระพริบพระเนตร 

สัปดาหที่  3  เสด็จมาอยูระหวางไมมหาโพธิและอนิมิตตเจดีย  เนรมิตที่จงกรมแลวเสด็จ
จงกรม  ณ  ที่นั้น  เรียกวา  รัตนจงกรมเจดีย  แปลวา  ที่จงกรมแกว 

สัปดาหที่  4  ประทับนั่งขัดบัลลังกในทิศปศจิมหรือทิศพายัพแหงมหาโพธิ  ทรงพิจารณา
อภิธรรม  เรียกวา  รัตนฆรเจดีย  แปลวา  เรือนแกว 

จะเห็นวา  จิตรกรรมฝาผนังที่วัดชุมพลนิกายารามตอนนี้มีที่มาจากพระวินัยปฎกบาลี  
ปฏิเสธเรื่องราวในคัมภีรชั้นหลังเชนในอรรถกถา  หรือหลังกวานั้นเชนปฐมสมโพธิกถา  จิตรกรรมฝา
ผนังในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร  (ภาพที่  37)  ก็เปนอีกแหงหนึ่งซึ่งแสดงฉากเสวยวิมุติสุขปรากฏ
สถานที่เพียง  4  แหง 

เมื่อพิจารณาตอไปจึงเกิดคําถามวา  แลวภาพใดจะเปนตัวแทนของฉากที่มีความสําคัญ
ยิ่งฉากหนึ่ง  นั่นคือฉากการตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาของพระโพธิสัตวโคตมะ  จากเดิมที่
มักจะแสดงดวยฉากตอนมารวิชัย  แตที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นกลับไมปรากฏภาพนี้  

การตรัสรูของพระวิปสสีในมหาปทานสูตร  ไดกลาววาพระวิปสสีทรงตรัสรูธรรมหลังจาก
พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่เกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ  ทรงพิจารณาความเกิด  ความ
ดับแหงขันธ  551  ซึ่งหลักธรรมดังกลาวก็คือปฏิจจสมุปบาท  ภายหลังเรื่องราวตอนตรัสรูของพระ
วิปสสีในมหาปทานสูตรสวนนี้ไดนํามาอธิบายถึงการตรัสรูของพระโพธิสัตวโคตมะในปฐมสมโพธิ
กถาแบบธรรมยุติ52  จึงทําใหเห็นวาพระโพธิสัตวนั้นจะตรัสรูหลังจากพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  ใน
ทํานองเดียวกับปฐมสมโพธิกถาที่กลาววา  “...หลังจากพระโพธิสัตวขจัดมาร  เรียบรอยแลวกอน
พระอาทิตยตก...”53    “...ลวงเขาราตรีกาล  ทรงระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณ  ทรงชําระทิพพจักขุ
ญาณ  หลังจากทรงหยั่งพระญาณลงในปฏิจจสมุปบาทก็ตรัสรูในเวลารุงสาง54 

                                                           
51พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 34 - 39.  
52สา  ปุสฺสเทว, สมเด็จพระสังฆราช, ปฐมสมโพธิ ธรรมสมบัติ หมวดที่ 1, พิมพครั้งที่  16  (พระนคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2513), 41 - 52. 
53ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพ ฯ : กองวรรณคดี

และประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2530), 94.    
54เร่ืองเดียวกัน, 97 – 100.   
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เมื่อพิจารณาจากจารึกหินออนบริเวณสวนลางของผนังพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  
ซึ่งกลาววา  “…เวลาเย็นรับกําหญาคาที่โสตถิยพราหมณถวาย  ลาดลงใตตนอัสสัฐมหาโพธิ์  นั่งคู
บัลลังกตรึกธรรมไดตรัสเปนพระพุทธเจามีนามวา  พระโคดม  และไปประทับในที่ใกลตนไทรใหญ  
แลประทับ ณ ริมฝงสระมุจลินท  พระยามุจลินทนาคราชขึ้นมาเอาขนดกายวงรอบพระกายแลวแผ
พังพานกั้นในเบื้องบน”  จะเห็นวามีการกลาวไวเพียงวาพระพุทธเจาประทับนั่งตรัสรูใตตนพระศรี
มหาโพธิ์   จากนั้นก็เสด็จไปประทับใตตนไทร  ตอดวยเหตุการณที่เกี่ยวกับพญานาคมุจลินท  โดย
มิไดกลาวถึงเหตุการณในสัปดาหที่  1  แตอยางใด 

อยางไรก็ดีการระบุวานั่งคูบัลลังกตรึกธรรม  ธรรมที่วานี้นาจะหมายถึงปฏิจจสมุปบาท  
จึงเปนไปไดหรือไมวา  ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งใตตนพระศรีมหาโพธินั้น  เปนไดทั้งภาพตอน
ตรัสรู  และภาพตอนเสวยวิมุติสุขในสัปดาหที่  1  ไดพรอม  ๆ  กัน  หรือกลาวในอีกแงหนึ่งวา  ภาพ
การตรัสรูของพระพุทธองคในสมัยรัชกาลที่  4  ไดเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มักแสดงดวยภาพมารวิชัย  
มาเปนภาพพระพุทธองคประทับนั่งใตตนพระศรีมหาโพธิ   

ยอนกลับไปพิจารณาภาพสลักฐานดานทิศตะวันออกของเจดียที่วัดบวรนิเวศวิหาร  
(ภาพที่  38)  ก็จะเห็นวาเปนภาพตอนตรัสรูและเสวยวิมุติสุขในสัปดาหที่  1  แสดงภาพพระพุทธ
องคประทับนั่งใตตนมหาโพธิเชนเดียวกัน  ที่พิเศษก็คือมีการระบุสถานที่บางแหงประกอบเร่ืองราว
ที่เกี่ยวของกับการเสวยวิมุติสุขไวดวย  ไดแกทางดานซายของพระพุทธองคเปนตนอชปาลนิโครธซึ่ง
มีฝูงแพะ และดานขวามีสระน้ําซึ่งมีพญานาคมุจลินท   

โดยแทจริงแลวภาพประวัติตอนตรัสรูของพระพุทธเจาองคตาง  ๆ  ในพระอุโบสถวัดชุม
พลนิกายาราม  ควรจะมีทั้งสิ้น  7  พระองค  แตในปจจุบันปรากฏภาพไมครบทั้ง  7  พระองค
เนื่องจากความชํารุดทรุดโทรมของจิตรกรรม  ภาพตอนตรัสรูของพระสิขี  (ภาพที่  39)  ก็ไมไดถูก
วาดไวในตําแหนงที่สําคัญ  สวนภาพตอนตรัสรูของพระโคตมะแมจะอยูในตําแหนงสําคัญทาง
ตอนบนของผนังสกัดหนาตรงขามพระประธาน  แตก็ไมไดมีความสําคัญเทียบเทากับภาพเรือนแกว
ลอมรอบพระประธานองคใหญสุด  (ภาพที่  40)  ซึ่งเปนการแสดงการตรัสรูของพระวิปสสีโดยอาศัย
การประกอบกันของพระประธานและจิตรกรรมฝาผนัง  คือภาพเรือนแกวและเร่ืองราวกอนหลังการ
ตรัสรูที่อยูทางดานซายและขวาของภาพ (ภาพที่  41)  จะสังเกตเห็นทางซายบนของภาพคือภาพ
พระวิปสสีเหาะมากอนตรัสรู  และทางขวาบนของภาพเปนภาพพระวิปสสีตรัสรูแลวเหาะไป  ความ
แตกตางของวิปสสีขณะทรงเปนพระโพธิสัตวกับพระพุทธวิปสสีที่ทรงตรัสรูแลวอยูที่พระรัศมีและ
พระเกตุมาลา  ซึ่งพระรัศมีรูปใหญที่สุดก็คือภาพเรือนแกวครอบดวยตราสัญลักษณของรัชกาลที่  4  
ลอมพระประธานองคใหญสุด   
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ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวา  ภาพเรือนแกวลอมรอบพระประธานซึ่งแสดงการตรัสรูของพระ
วิปสสีนั้น  อาจจัดไดวาเปนภาพที่สําคัญที่สุดในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  ซึ่งสอดคลองกับที่
ไดบรรยายไวอยางละเอียดถึงการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทของพระวิปสสี  ในมหาปทานสูตร 

ดังนั้น  ในสวนของภาพตรัสรูและเสวยวิมุติสุข  จะเห็นวาภาพตรัสรูนั้นไดแสดงใน
ลักษณะใหมซึ่งเกี่ยวของกับมหาปทานสูตร  ที่ระบุเพียงวาพระพุทธองคนั้นจะทรงนัง่พจิารณาธรรม
แลวจึงตรัสรู  มิใชแสดงออกในลักษณะที่อลังการแบบฉากตอนมารวิชัยที่ระบุไวอยางละเอียดใน
ปฐมสมโพธิกถา  สวนสถานที่เสวยวิมุติสุขนั้น  เปนการยอนกลับไปเชื่อพระวินัยปฎกอยางแทจริง  
โดยปฏิเสธเรื่องราวที่เพิ่มข้ึนในภายหลัง  ทั้งในอรรถกถา  หรือปฐมสมโพธิกถา  

ฉากปฐมเทศนา  (ภาพที่  42)  แตเดิมนั้น  จิตรกรรมไทยไมเครงครัดกับการแสดงออก
ในฉากตอนปฐมเทศนา  ตามปกติมักแสดงเพียงรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแสดงธรรมแกปญจวคัคยี  
และอาจมีภาพเหลาเทวดามารวมฟงธรรมดวย  เชนภาพในพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวราราม  (ภาพที่  
43) 
 ภาพเหตุการณตอนนี้ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่  42)  ประกอบดวย
ภาพพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกปญจวัคคียเชนเดียวกัน  แตส่ิงที่เพิ่มเติมเขามาก็คือ  อาศรม
ของปญจวัคคียซึ่งอยูทางดานซายของพระพุทธองค  และพระราชวังซึ่งอยูทางดานขวา  สถานที่ที่มี
ตนไมลอมรอบจํานวนมากที่พระพุทธเจาประทับนาจะไดแกปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เมื่อพิจารณา
จากพระวินัยปฎก  มหาวรรค  มหาขันธกะ  ที่ระบุวาพระองคไดเสด็จไปแสดงธรรมครั้งแรก  ณ  ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงกรุงพาราณสี55  จึงทําใหเชื่อไดวา  พระราชวังที่ปรากฏอยูในภาพ  
นาจะเปนกรุงพาราณสี  

การแสดงปฐมเทศนาในลักษณะเชนนี้เคยปรากฏมากอนแลวในภาพสลักศิลาฐานดาน
ทิศใตของเจดียที่วัดบวรนิเวศวิหาร  (ภาพที่  44)  ประกอบดวยภาพพระพุทธเจาประทับในอาศรม  
และภาพเมืองทางดานหลัง  จึงอาจกลาวไดวาการแสดงภาพเมืองพาราณสีประกอบกับเร่ืองราว
ตอนปฐมเทศนาที่วัดชุมพลนิกายาราม  นาจะมีที่มาจากภาพสลักแหงนี้  อยางไรก็ดี  การแสดง
สถานที่ประกอบเนื้อเรื่องที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นก็ไดพบมาแลวในฉากประสูติ  ซึ่งเกิดขึ้นบน
หนทางระหวางกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะ  (ภาพที่  31)  ดวยเชนเดียวกัน   

                                                           
55พระวินัยและอรรถกถา แปล มหาวรรค มหาขันธกะ เลมที่ 1 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 7. 
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ตัวอยางที่ชัดเจนอีกแหงหนึ่งก็คือ  ภาพตอนปฐมเทศนาที่เสาในพระวิหารวัดโสมนัส
วิหาร  (ภาพที่  45)  ซึ่งมีองคประกอบภาพคลายคลึงกับภาพสลักที่ฐานเจดีย   

ฉากแสดงโอวาทปาฏิโมกข  (ภาพที่  46)  ภาพนี้มีปญหาในการตีความเปนอยางมาก  
ในภาพประกอบดวยอาคารซึ่งอาจแยกไดเปนสองสวนภายในกําแพงเดียวกัน  ทางดานซายปรากฏ
ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนบัลลังก  มีภิกษุนั่งเต็มภายในอาคารประนมมือลอมรอบ  ทาง
ดานขวาอาจเปนภาพพระพุทธเจาทรงจีวรสีทอง  หรืออาจเปนพระพุทธรูป  ประทับบนฐานบัว
ภายในอาคาร  ดานหนาอาคารมีภิกษุจํานวนหนึ่งนั่งประนมมือ  ภิกษุบางสวนหมจีวรที่มีลวดลาย
คลายกับเครื่องนุงหมของฤษี  มีภิกษุอีกสองรูปอยูในอิริยาบถเดินดานนอกของกําแพงซึ่งอาจกําลัง
เดินทางมาสูอาคารดังกลาวนี้ก็เปนได 

สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในการตีความประการหนึ่งนาจะมาจากการบูรณปฏิสังขรณ
ภาพ  เพราะปรากฏรองรอยดังกลาวคอนขางชัดเจน  โดยเฉพาะในสวนทางดานขวาของภาพ   

พระพุทธรูปที่ปรากฏในพุทธประวัติตอนสําคัญ  ไดแกเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับพระแกน
จันทน  แตเร่ืองพระแกนจันทนนั้นก็มิไดเปนเรื่องราวในพระไตรปฎกโดยตรง  และในสวนของประติ
มานวิทยานั้นก็ไมนาที่จะเกี่ยวของกับภาพนี้  เพราะภาพนี้ดูคลายกับการชุมนุมกันของสงฆ
มากกวา 

เมื่อพิจารณาจากจารึกหินออนบอกเลาเรื่องราวที่สวนลางของผนังที่ระบุวา  “...ก็เสด็จ
ยังเมืองราชคฤหประทับ ณ เวฬุวันวิหาร  อุปดิศ โกลิต  กับบริวารสองรอยหาสิบมาเฝาฟงธรรม
เทศนาบวชเปนเอหิภิกษุลุพระอรหรรต  พระองคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในกลางพระอรหรรตพนั
สองรอยหาสิบรูป...”  ประกอบกับภาพนี้เปนภาพที่ตอเนื่องมาจากภาพการเขาเฝาฟงธรรมของ
อุปดิศะ และโกลิตะ  จะเห็นไดวาภาพนี้นาจะเกี่ยวของกับการแสดงโอวาทปาฏิโมกขในกลางพระ
อรหันตพันสองรอยหาสิบรูป 

เร่ืองราวของการแสดงโอวาทปาฏิโมกขนั้นไดระบุไวอยางละเอียดในมหาปทานสูตร  ซึ่ง
อธิบายถึงการแสดงโอวาทปาฏิโมกขของพระพุทธเจา    7  พระองค  ซึ่งรวมถึงการแสดงโอวาท
ปาฏิโมกขของพระพุทธเจาองคปจจุบันดวย56   

เหตุที่จัดภาพในเหตุการณตอนนี้อยูในกลุมที่มีรูปแบบอันเปนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่  4  
ก็เนื่องจากวา  เหตุการณการชุมนุมของสงฆเพื่อฟงโอวาทปาฏิโมกขนั้นนิยมวาดในวัดที่เขียน
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่  4  เชนในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร  (ภาพที่  47)  โดยมรูีปแบบ
                                                           

56พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช
วิทยาลัย,  2527), 55 - 66.  
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เปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งทามกลางพระสงฆจํานวนมากเชนเดียวกัน  แมวาจะมีการวาด
ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งทามกลางพระสงฆจํานวนมากในจิตรกรรมฝาผนังสมัยกอนหนานี ้ เชน
ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  แตก็มินามีภาพใดที่เปนภาพการแสดงโอวาทปาฏิโมกข  
เนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถแหงนี้  วาดขึ้นตามเรื่องราวในปฐมสมโพธิกถา  ซึ่งมิไดมี
การระบุถึงเหตุการณตอนแสดงโอวาทปาฏิโมกขไวเลย 

หลักฐานสาํคัญอีกประการหนึง่ของการกาํหนดใหภาพตอนแสดงโอวาทปาฏิโมกข  เปน
ภาพทีม่ีความสําคัญในสมัยรัชกาลที ่ 4  ก็คือ  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4  จ.ศ.1225   เลขที่ 134 
ชื่อเร่ือง “สมณสาสน เร่ืองสมณสาสนมาแตลังกา”  ซึ่งไดระบุถึงการใหวาดภาพการแสดงโอวาท
ปาฏิโมกขของพระวิปสสีไวอยางละเอียดเปนพิเศษกวาภาพอื่น  ๆ  โดยไดระบุวา 

         เร่ืองพระพุทธเจาทั้ง ๖ นี้ใหเฃียนทั้งสองคาง  ดานละ ๓ เร่ือง  ลามลงมาตลอดชองนาตาง  
อยาไวลวดกั้นหลังบนหลังนาตางเลย  แตที่เร่ืองพระพุทธิวิปสสีชุมนุมสงฆแสดงโอวาทปาฏิโมกข 
เปนประชุมไหญ  ใหลามเขาไปอยูดานหลังจะดี  แลดานหลังนั้นคือเปนพระพุทธวิปสสี  เสดจนั่ง
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข  มีพระสงฆมากเปนอเนกอนันตลอมอยู  แลรอบคอบหางออกไปนั้น  
เฃียนเปนวิหารตาง ๆ  มีเทวดาเหาะไปบอกเวลามาฟงปาฏิโมกขบาง  มีพระสงฆออกจากอาราม
เดินทางมาบาง  เหาะมาบาง  เขียนจนเตม...[กระดาษสมุดชํารุด]...หลังก็ได  แต...[กระดาษสมุด
ชํารุด]...ไปทั้งสองคาง  แตพระประธาน...[กระดาษสมุดชํารุด]...ใหวงเปนสินเทากั้นเสีย  นอกวง
สินเทาจึ่งเฃียนเรื่อง ๚ 57 

อีกทั้งการใหความสําคัญกับเหตุการณตอนแสดงโอวาทปาฏิโมกขนั้นยังปรากฏชัดเจน
ในสมัยรัชกาลที่  4  เนื่องดวยในสมัยนี้  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมี
พระราชดําริใหมีการจัดพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้นเปนครั้งแรก  ตามแบบโบราณที่ไดนิยมไววา  เปน
วันที่มีพระอรหัตสาวก  1250  รูปมาประชุมพรอมกัน  และพระพุทธเจาไดตรัสโอวาทปาฏิโมกขใน
ที่พระชุมสงฆ58 
ฉากพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาใหม  -  ฉากอาฏานาฏยิสูตร   

ไดแกภาพกลุมบุคคลจํานวนมากกึ่งกลางผนังทางดานลาง  (ภาพที่  48)  ในจารึกหิน
ออนไดระบุไววา  “คร้ังหนึ่งพระองคเสด็จไปประทับเขาคิชฌกูฏ  ทาวมหาราชทั้งสี่มาเฝา  ใหเสนา
ยักษ,  คนธรรพ,  กุมภัณฑ,  นาค  รักษารอบ  ทาวเวสสวรรณมหาราชกราบทูลใหพระองคสอน

                                                           
57“จดหมายเหตุรัชกาลที่  4,”  หอสมุดแหงชาติ,  สมุดขอเฝา,  เสนดินสอขาว,  เลขที่  134,  สมณสาสน 

เร่ืองสมณสาสนมาแตลังกา,  จ.ศ. 1225  (พ.ศ.2406). 
58จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพิธีสิบสองเดือน, พิมพครั้งที่ 11 (พระนคร : 

บรรณาคาร, 2514), 117 – 118. 
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ภิกษุบรรสัช  ใหเรียนอาฏานาฏิยคาถากันอมนุษยราย  พระองคก็ใหภิกษุเรียนตามคําทาว
เวสสวรรณกราบทูล”  ซึ่งสอดคลองกับเร่ืองราวในอาฏานาฏิยสูตร 

ภาพดังกลาวนี้  (ภาพที่  48)  นาจะเปนภาพที่มีความสําคัญที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
พุทธประวัติของพระโคตมะตอนอื่น  โดยพิจารณาจากตําแหนงที่อยูกึ่งกลางผนังทางดานลางใกล
กับผูชมมากที่สุด  และถาไมนับภาพเรือนแกวที่แสดงถึงการตรัสรูของพระวิปสสี  พระอดีตพุทธเจา
องคแรกสุดในจํานวนพระพุทธเจา  7  พระองคแลว  ภาพอาฏานาฏิยสูตร  (ภาพที่  48)  นี้  ก็นาจะ
จัดวาเปนภาพที่มีความสําคัญที่สุดในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
พิจารณาจากจดหมายเหตุรัชกาลที่  4  จ.ศ.1225  เลขที่ 134  ชื่อเร่ือง “สมณสาสน เร่ืองสมณ
สาสนมาแตลังกา”  ที่ไดระบุเปนพิเศษใหวาดภาพนี้ลงไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้  “...เร่ืองพระโค
ดมอยูดานนา  เขียนเปนเลาไปตั้งแตประสูตรจนนิพพาน  แลใหมีเร่ืองอาฏานาฏิยะสูตรอยูตรง
กลางวางประตู  เร่ืองวาพระองคเสดจประทับอยูเฃาคิชณกูฏ  ทาวมหาราชทั้ง 4 มาเฝา  พรอมดวย
หมูยักษแลคนธรรภ  กุมภัณฑ  นาค เปนอันมาก  มาตั้งกองรักษาอยูทั้ง  4  ทิศ”59 

อาฏานาฏิยสูตร  เปนพระสูตรหนึ่งในสุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  วาดวยทาวจตุโลกบาล
เขาเฝาพระพุทธเจา  ทาวเวสสุวรรณมหาราชถวายมนตคุมครองที่ชื่อวาอาฏานาฏิยะ  ข้ึนตนดวย
คํานมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา  7  พระองค  ไดแก  วิปสสี  สิขี  เวสสภู  กกุสันธะ  โกนาคมนะ  
กัสสปะ  และโคตมะ60  

จะเห็นไดวา  อาฏานาฏิยสูตรนั้นมีเนื้อหาที่สัมพันธกับจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ  
(จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระพุทธเจา  7  พระองคอันไดแกพระอดีตพุทธเจา  6  พระองคและ
พระพุทธเจาองคปจจุบันอีก  1  พระองค  รวมเปน  7  พระองค)  และนอกเหนือจากนั้นยังแสดงให
เห็นถึงความเชื่อในเรื่องราวของจํานวนของพระพุทธเจา  ซึ่งเชื่อวามี  7  พระองค  สอดคลองกับ
มหาปทานสูตร  ทั้งมหาปทานสูตรและอาฏานาฏิยสูตรก็เปนเรื่องที่อยูในพระไตรปฎกที่เชื่อ
เกี่ยวกับพระพุทธเจา  7  พระองค  แสดงใหเห็นการเลือกที่มาที่ตางจากคัมภีรชัน้หลงั  เชนพทุธวงศ  
หรือปฐมสมโพธิกถา  ซึ่งเชื่อในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระอดีตพุทธเจาในจํานวนที่มากขึ้น 

                                                           
59“จดหมายเหตุรัชกาลที่  4,”  หอสมุดแหงชาติ,  สมุดขอเฝา,  เสนดินสอขาว,  เลขที่  134,  สมณสาสน 

เร่ืองสมณสาสนมาแตลังกา,  จ.ศ. 1225  (พ.ศ.2406). 
60พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ 3 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 124 – 125. 
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แมวาอาฏานาฏิยสูตรจะมีความสําคัญในฐานะที่เปนพระปริตรอันเกี่ยวของกับพระราช
พิธีสําคัญที่มีมานานแลว  เชน  พิธีตรุษ61  แตพุทธประวัติตอนอาฏานาฏิยสูตรก็มิไดรวบรวมไวใน
ปฐมสมโพธิกถา  และไมนิยมนํามาเขียนเปนจิตรกรรมฝาผนัง  ปจจุบันพบเพียงในพระอุโบสถวัด
ชุมพลนิกายารามเทานั้น 

ทาวจตุโลกบาลที่ปรากฏในฉากตอนอาฏานาฏิยสูตรนั้นยังมีประเด็นที่นาสนใจ  ทาวจตุ
โลกบาลเปนมหาราชในสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา  อันเปนสวรรคชั้นแรกถัดจากแผนดินที่เราอยูข้ึน
ไป62  สวรรคชั้นนี้แบงการปกครองใหทาวจตุโลกบาลเปน  4  สวน  กลาวคือ 
  ทาวธตรฐ    ดูแลทิศตะวันออก   

ทาววิรุฬหก    ดูแลทิศใต 
  ทาววิรูปกข    ดูแลทิศตะวันตก   

ทาวเวสสวุรรณ    ดูแลทิศเหนือ63 
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติของพระโคตมะที่วัดชุมพลนิกายาราม  ทาวจตุโลกบาล

ปรากฏพระองคข้ึนสามครั้ง   
คร้ังแรก  ตอนประสูติ    (ภาพที ่ 49) 
คร้ังที่สอง  ตอนถวายบาตร    (ภาพที ่ 50) 
คร้ังที่สาม  ตอนอาฏานาฏิยสูตร   (ภาพที ่ 51) 

ทวาทาวจตุโลกบาลที่ปรากฏพระองคข้ึนทั้งสามครั้งนี้  ทาวจตุโลกบาลที่ปรากฏตอน
ประสูติและตอนถวายบาตรนั้นวาดเปนเทวดาเชนเดียวกันทั้งหมด  แตทาวจตุโลกบาลที่ปรากฏใน
ตอนอาฏานาฏิยสูตรนั้นวาดแตกตางกัน  (ภาพที่  51)  กลาวคือ 

ทาวเวสสวุรรณ    วาดเปนยักษ   
ทาววิรูปกข  วาดเปนเทวดา 
ทาววิรุฬหก  วาดเปนยักษ   
ทาวธตรฐ  วาดเปนเทวดา 

                                                           
61ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จเจาฟา  กรมพระยา,  ตํานานพิธีตรุษ (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 

2484), 44.  
62กรมศิลปากร,  ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง,  พิมพครั้งที่  9  (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร,  2517), 

159.   
63เร่ืองเดียวกัน, 159 – 160.  
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ในคัมภีรสมัยหลังคืออาฏานาฏิยปริตร  กลาววาทาววิรุฬหกเปนเจาแหงเทวดา64  หรือ
ในอรรถกถาอาฏานาฏิยสูตร  ก็กลาวไวเชนเดียวกันวาทาววิรุฬหกเปนพวกเทวดา65     ทาววิรุฬหก
เปนยักษนั้นมีกลาวไวในคัมภีรที่เกากวาคัมภีรขางตน  คือในสุตตันตปฎก  อาฏานาฏิยสูตร66   

ในอาฏานาฏิยสูตร  ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา  ทาวเวสสุวรรณนั้นเปนใหญของยักษ
ทั้งหลาย67  ทาววิ รูปกษเปนใหญของพวกนาค68  ทาววิ รุฬหกอันพวกกุมภัณฑลอมรอบ69  
ทาวธตรฏเปนเจาเปนใหญแหงคนธรรพ70  ซึ่งตรงกับจิตรกรรมที่วัดชุมพลนิกายารามทั้งหมด71  
แสดงใหเห็นวาจิตรกรรมอาฏานาฏิยสูตรที่วัดชุมพลนิกายารามนี้  เขียนขึ้นตามสุตตันปฎก  
อาฏานาฏิยสูตรอยางแทจริง  โดยคงวาดทาวมหาราชทั้งสี่ตามที่ระบุไวในคัมภีร  มิไดเปลี่ยนแปลง
ไปตามความคิดในสมัยหลัง  เชนในอรรถกถาของอาฏานาฏิยสูตร  หรืออาฏานาฏิยปริตร  หรือ
แมแตพระปฐมสมโพธิกถาซึ่งมิไดตั้งใจจะบรรยายลักษณะของทาวจตุโลกบาล  เชนในตอนประสูติ
ไดกลาวเพียงวา  “ลําดับนั้นทาวจตุโลกบาลทั้ง  4  ก็รับพระพุทธเจาไปจากพระหัตถทาว
มหาพรหม”72  หรือตอนถวายบาตรซึ่งกลาวเพียงวา  “ณ  กาลนั้นจึงทาวจตุโลกบาลทั้ง  4  ทราบ

                                                           
64ในอาฏานาฏิยปริตรกลาวไววา  “ทกฺขิณสฺมึ  ทิสาภาเค  สนฺติ  เทวา  มหิทฺธิกา”  แปลวา  เทวดา

ทั้งหลายผูมีฤทธิ์มาก  มีอยูในทิศทักษิณ  ยอมแสดงใหเห็นวา  ทาววิรุฬหกผูเปนใหญแหงทิศทักษิณนั้นยอมเปน
เจาแหงเทวดาดวย  บทสวด  12  ตํานาน  อาฏานาฏิยปริตร  ใน  พระศาสนโศภน  ผูแปลและรวบรวม,  สวดมนต
แปล  (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2517), 125. 

65ในอรรถกถากลาวขยายความ  “เปนเจาเปนใหญของพวกกุมภัณฑ”  ในอาฏานาฏิยสูตร  โดยกลาว
เพิ่มเติมวา  “ไดทราบวา  เทวดาเหลานั้นเปนผูมีทองใหญ”  แสดงใหเห็นวาอรรถกถานั้นตีความพวกกุมภัณฑวา
เปนเทวดา  เทากับหมายความวา  ทาววิรุฬหกผูเปนเจาแหงกุมภัณฑก็ยอมตองเปนเจาแหงเทวดาดวยเชนกัน  
พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ 3 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย,  
2527), 148. 

66เร่ืองเดียวกัน, 133. 
67พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ 3 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช

วิทยาลัย,  2527), 133. 
68เร่ืองเดียวกัน, 129. 
69เร่ืองเดียวกัน, 128. 
70เร่ืองเดียวกัน, 126. 
71การที่ทาววิรูปกษมิไดวาดเปนงูหรือนาค  เพราะวาคงจะไมเหมาะสมเมื่อมาเขาอยูในกลุมของทาวจตุ

โลกบาล  ซึ่งวาดเปนยักษหรือเทวดา  จึงตองวาดเปนนาคจําแลง  คือเทวดาสวมมงกุฎยอดนาค 
72ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพ ฯ : กองวรรณคดี

และประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2530), 30. 
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ในพระพุทธอัธยาศัย  ก็นําบาตรอันลวนแลวดวยศิลา  มีพรรณดังสีถั่วเขียวทั้ง  4  บาตรมาทั้ง  4  
ทิศ  ทิศละองค”73  จิตรกรรมที่แสดงออกตามพระปฐมสมโพธิกถานี้จึงวาดทาวจตุโลกบาลเปน
เทวดาทั้งหมดและไมมีความแตกตางกันแตประการใดเลย  ตามความคิดที่พัฒนาขึ้นในสมัยหลัง  
ดังปรากฏในตอนประสูติและตอนถวายบาตรที่วัดชุมพลนิกายาราม  
ฉากที่มีรูปแบบอันมิไดมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเปลีย่นแปลงเพียงเล็กนอยจากรูปแบบที่
นิยมในสมัยกอนหนา 
 จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามฉากที่จะไดกลาวถึงตอไปนี้  เมื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบของฉากเดียวกันกับจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามแลว  จะเห็น
วามิไดมีความแตกตางกันมากนัก ไดแก กลุมภาพในปราสาทแสดงเหตุการณกอนการเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ  (ภาพที่  52  และภาพที่  53) 
 ภาพทั้งสองนี้เปนภาพที่มีอาคารหลายหลังอยูภายในกําแพงเดียวกัน  โดยแสดง
เหตุการณในแตละตอนที่แตกตางกันไป  ภาพประธานของภาพในกลุมนี้นาจะไดแก  ฉากอภิเษก
สมรสระหวางเจาชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพาซึ่งอยูกึ่งกลางภาพ  สําหรับภาพของวัดชมุพลนกิา
ยาราม  (ภาพที่  54)  จะปรากฏรองรอยของการซอมชัดเจนมาก  กลาวคือ  ภาพบายศรีที่อยู
กึ่งกลางปราสาทนั้นหายไป  อีกทั้งบุคคลในวรรณะกษัตริยก็ดูราวกับวาเปนผูชายทั้งทางดานซาย
และขวาของภาพ 
 สําหรับฉากเจาชายสิทธัตถะทอดพระเนตรพระนางพิมพาและโอรสราหุลของวัดสุทัศน
เทพวราราม  (ภาพที่  53)  นั้นอยูตรงกลางดานบนของภาพ  ในขณะที่ของวัดชุมพลนิกายาราม  
(ภาพที่  52)  นั้นอยูทางดานซายบนของภาพซึ่งปรากฏรองรอยการซอมที่ชัดเจนมาก  บริเวณ
ดังกลาวนี้ถาเปรียบเทียบกับวัดสุทัศนเทพวราราม  ก็ควรที่จะเปนภาพเจาชายสิทธัตถะยกคันศร  
แตที่วัดชุมพลนิกายารามกลับวาดภาพปราสาทแยกออกมาอยางผิดแปลก 
 สวนอีกฉากหนึ่งก็คือฉากนายฉันนะเตรียมมากัณฐกะ  แมวาจะอยูคนละตําแหนงกันแต
รูปแบบของภาพก็ไมแตกตางกันมากนัก   
 ดังนั้นการวาดกลุมภาพเหตุการณตาง  ๆ  ในพระอุโบสถชุมพลนิกายารามดังกลาวให
อยูภายในกําแพงเดียวกันนี้จึงอาจกลาวไดวาคอนขางใกลเคียงกับในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรา 
รามมากทีเดียว 
 ฉากพระพุทธเจาทรงปราบชฎิล  3  พี่นอง  (ภาพที่  55  และภาพที่  56) ในพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวรารามนั้นวาดเปนฉากใหญมีเหตุการณที่ตอเนื่องกันจํานวนมาก  (ภาพที่  56)  แต

                                                           
73เร่ืองเดียวกัน, 109. 
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ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามนั้นแสดงเพียงภาพการบวชและลอยบริขารของชฎิลผูพี่  (ภาพที่  
55)   

ที่นาสนใจอีกฉากหนึ่งก็คือ  ฉากอุปดิศและโกลิตพรอมบริวารเฝาพระพุทธเจา  (ภาพที่  
57  และภาพที่  58)  ฉากดังกลาวนี้ที่วัดชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่  57)  มีความลําบากในการ
พิจารณาเปนอยางมาก  และนาจะเปนภาพที่ไดรับการซอมเปลี่ยนแปลงไปอยางมากอีกภาพหนึ่ง  
ที่เชื่อวาภาพนี้หมายถึงภาพสาวกสององคก็เนื่องจากจารึกไดระบุไวอยางชัดเจน  โดยไดระบุไววา  
“…ก็เสด็จยังเมืองราชคฤหประทับยัง ณ เวลุวันวิวาร อุปดิษ โกลิต กับบริวารสองรอยหาสิบมาเฝา 
ฟงธรรมเทศนาบวชเปนเอหิภิกษุลุพระอรหรรต”  ภาพนี้จึงควรมีลักษณะเชนที่วัดสุทัศนเทพวรา
ราม  (ภาพที่  58)  คือประกอบดวย  อุปดิษและโกลิตพรอมดวยบริวาร  มาเขาเฝาพระโคตมะ
พรอมดวยสาวก   

ฉากตาง  ๆ  ที่ไดกลาวถึงไปทั้งหมดนี้มีรูปแบบที่ใกลเคียงกับภาพพุทธประวัติฉาก
เดียวกันในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  ภาพบางสวนไดรับการบูรณปฏิสังขรณจนยากที่จะ
ทําการศึกษาใหชัดเจนได  แตการที่บางฉากถูกตัดออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับจิตรกรรมพุทธประวัติ
ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  จึงทําใหสันนิษฐานไดวาการเขียนภาพพุทธประวัติที่วัดชุมพล
นิกายาราม  มีที่มาจากคัมภีรใดบาง 

โดยเฉพาะเหตุการณหลังจากการตรัสรูนั้นที่วัดชุมพลนิกายารามแสดงเพียง  ฉากปฐม
เทศนา  ฉากพระพุทธองคทรงทรมานชฎิล  3  พี่นอง  ฉากอุปดิศและโกลิตพรอมบริวารเฝา
พระพุทธเจา  และฉากพระพุทธองคทรงแสดงอาฏานาฏิยสูตร  นอกจากฉากตามเรื่องราวใน
อาฏานาฏิยสูตรแลว  เปนที่นาพิจารณาวาเหตุใดจึงแสดงฉากที่สําคัญไวเพียงเทานี้  เนื่องจากถา
เปรียบเทียบกับเหตุการณหลังจากการตรัสรูที่วาดตามปฐมสมโพธิกถา  เชนในพระอุโบสถวัด       
สุทัศนเทพวราราม  จะปรากฏฉากตาง  ๆ  มากมาย  เชนฉากตอนแสดงยมกปาฏิหาริย  และฉาก
ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส  เปนตน 

สาเหตุที่พุทธประวัติที่วัดชุมพลนิกายารามปรากฏฉากที่นอยกวาดังกลาวนี้ก็อาจเปน
เพราะ  เมื่อพิจารณาจากพระวินัยปฎก  มหาวรรค  มหาขันธกะ  หลังจากแสดงปฐมเทศนาซึ่ง
รวมถึงการแสดงอนัตตลักขณสูตรแลว  พระพุทธองคก็จะทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร  โปรด
ชฎิล  3  พี่นอง  โปรดพระเจาพิมพิสาร  และตอดวยเรื่องราวการออกบวชของพระสารีบุตรและพระ
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โมคคัลลานะ74  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาพุทธประวัติที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นเลือกเรื่องราวที่ไมมากไป
กวาที่ปรากฏในคัมภีรดังกลาวนี้   

การเลือกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธประวัติในสวนหลังการตรัสรูตามที่ปรากฏในพระวินัย
ปฎก  มหาวรรค  มหาขันธกะ  นั้นปรากฏตอมาอยางชัดเจนในปฐมสมโพธิแบบธรรมยุติของสมเดจ็
พระสังฆราชสา  ซึ่งปรากฏจํานวนเรื่องราวสําคัญตาง ๆ  ในทํานองเดียวกัน  และอาจกลาวไดวา
เปนพุทธประวัติที่เชื่อถือกันในพระสงฆสายธรรมยุติ  และนาจะเปนแนวทางการเขียนพุทธประวัติที่
นิยมในพระสงฆสายธรรมยุติเร่ือยมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่  4   

อยางไรก็ดีในเรื่องของรูปแบบภาพก็ยังมีประเด็นที่นาสนใจอยูบาง  กลาวคือ 
การทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง  4  ซึ่งนับวาเปนเหตุการณสําคัญตอนหนึ่งในพุทธประวัติ  

เพราะอาจจัดไดวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหพระพุทธเจาเสด็จออกบรรพชา  โดยเฉพาะมหาปทาน
สูตรนั้นไดบรรยายเหตุการณตอนนี้ในสมัยของพระวิปสสีไวอยางละเอียดมาก   

ในสวนของรูปแบบจิตรกรรมที่ปรากฏชัดที่สุดในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  ไดแก
ในสวนของพระเวสสภู  (ภาพที่  59)  โดยเปนภาพเรื่องราวตอเนื่องตั้งแตขบวนเสด็จของพระ    
เวสสภูออกจากพระนคร  ภาพการทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง  4  และขบวนเสด็จกลับ  ลักษณะเชนนี้
เปนแบบเดียวกับของพระโคตมะบนผนังสกัดหนา  (ภาพที่  60)   

และคาดวาในสวนของพระพุทธเจาองคอ่ืนก็คงมีลักษณะเชนเดียวกัน  สวนที่พระ
อุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  (ภาพที่  61)  นั้นมีเพียงขบวนเสด็จออกจากพระนครไมปรากฏภาพ
ขบวนเสด็จกลับ  แตในสวนของภาพพระโพธิสัตวบนราชรถนั้นมีทาทางเชนเดียวกัน   

สวนที่นาจะกลาวถึงก็คือ  ภาพเทวทูตทั้ง  4  เพราะมีรูปแบบที่แตกตางกัน  และยังคง
สังเกตไดทั้งบนผนังของพระวิปสสี  พระสิขี  พระเวสสภู  พระโกนาคมนะ  และพระโคตมะในพระ
อุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม  รวมทั้งของพระโคตมะในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  และภาพ
ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามซึ่งมีหลายภาพ  ที่ยกตัวอยางมาคือบนผนังของพระเวสสภู  
(ภาพที่  62)  ซึ่งภาพนี้  (ภาพที่  62)  นาจะเปนของที่ซอมใหมในสมัยหลังคอนขางแนนอน  เพราะ
ไมปรากฏภาพคนเจ็บ  และรูปแบบของเทวทูตทั้งสามที่เหลืออยูมิไดใกลเคียงกับภาพที่อ่ืนเลย   

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพคนชราในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามจะเห็นขอแตกตาง
ไดชัดเจนแบงไดเปนสองอยาง  ไดแกคนชรานั่งกับพื้น  และคนชราถือไมเทา  ภาพคนชรานัง่ไมมไีม
เทาเชนที่ปรากฏบนผนังของพระโคตมะ  (ภาพที่  60)  และพระสิขี  (ภาพที่  63)  นั้นอาจเทียบได
                                                           

74พระวินัยและอรรถกถา แปล มหาวรรค มหาขันธกะ เลมที่ 1 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราช
วิทยาลัย,  2527), 7 - 15. 
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กับภาพคนชราที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  แตเมื่อพิจารณามหาปทานสูตรที่
อธิบายเรื่องราวตอนนี้ไวอยางละเอียดและเปนคัมภีรที่มาสําคัญจะเห็นวาคนชรานั้นควรที่จะมีไม
เทา75  ภาพคนชราบนผนังของพระสิขีและพระโคตมะจึงควรเปนของซอม  เมื่อสังเกตใหดีก็จะเห็น
รองรอยของการซอมจริง  ๆ  ดังนั้นภาพเทวทูตทั้ง  4  ที่นาจะเปนของดั้งเดิมจริง  ๆ  นาจะไดแก
ของพระโกนาคมนะ  (ภาพที่  64)   

                                                           
75 มหาปทานไดกลาวไววา  “...ไดทอดพระเนตรชายชรา  มีซี่โครงคดเหมือนกลอน  หลังงอ  ถือไมเทา”  

ดู  พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย,  
2527), 23.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  4 

 
ความสมัพันธระหวางจิตรกรรมฝาผนงัและพระประธานในพระอุโบสถ   
และปจจยัทีม่ีผลตอการแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 

 
แมจะไมทราบแนชัดวาพระประธานในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามนั้นประดิษฐาน  

7  องคดังปรากฏในปจจุบันมาตั้งแตเมื่อใด  แตคติของพระพุทธเจา  7  พระองคก็ปรากฏชัดในพระ
อุโบสถวัดชุมพลนิกายารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งเปนสมัยที่ไดมีการ
ปฏิสังขรณพระอุโบสถครั้งใหญ  คติเร่ืองพระพุทธเจา  7  พระองคนั้นประกอบดวยพระโคตมะอัน
เปนพระพุทธเจาในปจจุบันองคหนึ่ง  และพระอดีตพุทธเจาอีก  6  พระองค 

จารึกเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจา  7  พระองค  จารึกคาถานมัสการพระพุทธเจา  7  
พระองคซึ่งตัดตอนมาจากอาฏานาฏิยปริตร  จิตรกรรมฝาผนังเลาเรื่องราวของพระพุทธเจา  7  
พระองค   และจิตรกรรมฝาผนังเลาเ ร่ืองราวในอาฏานาฏิยสูตร   เหลานี้แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางจิตรกรรมฝาผนังและพระประธานในพระอุโบสถ  ซึ่งเกี่ยวของกบัพระพทุธเจา  
7  พระองคเชนเดียวกัน 

การใหความสําคัญแกประวัติของพระวิปสสีโดยใชพื้นที่ในการเขียนจิตรกรรมมากที่สุด  
รวมถึงการแสดงภาพเรือนแกวลอมรอบพระประธานองคใหญในตําแหนงของจิตรกรรมประวัติของ
พระวิปสสีตอนตรัสรู  ซึ่งนับวาเปนภาพที่สําคัญที่สุดในพระอุโบสถ  ก็เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางจิตรกรรมฝาผนังและพระประธานในพระอุโบสถอีกเชนกัน  ทั้งยังเนนย้ําให
เห็นถึงความสําคัญของมหาปทานสูตร  อันเปนพระสูตรสําคัญที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจา  7  
พระองค  ที่เนนประวัติของพระวิปสสี  และการตรัสรูของพระองคไวอยางละเอียดที่สุด 

การเรียบเรียงเรื่องราวที่ใชในการเขียนจิตรกรรมนั้นมีที่มาจากทั้งคัมภีรที่ระบุถึงเรื่องราว
ของพระพุทธเจา  7  พระองค  อันไดแกมหาปทานสูตรและอาฏานาฏิยสูตร  และคัมภีรที่ระบุ
จํานวนของพระพุทธเจามากกวานั้น  อันไดแกพุทธวงศและอรรถกถา  นอกจากนี้ในสวน
รายละเอียดของพระพุทธเจาแตละพระองคก็จะรวบรวมมาจากคัมภีรอ่ืน  ๆ  อีก 

ตัวอยางสําคัญที่ใชเทียบเคียงกับจิตรกรรมฝาผนังประวัติตอนสําคัญของพระโคตมะอัน
ไดแก  ประสูติ  ตรัสรู  เสวยวิมุติสุข  และปฐมเทศนา  ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามไดเปน
อยางดี  ก็คือภาพพุทธประวัติสลักที่ฐานศิลาของพระเจดียกาไหลทองซึ่งประดิษฐานอยูในฐานพระ
เจดียใหญ  วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งสันนิษฐานวามีอายุเกาไปถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
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เจาอยูหัว  แตนาจะอยูในสายธรรมยุติกนิกายตามพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวขณะครองเพศบรรพชิต   

เมื่อพิจารณาถึงที่มา  โดยหลักแลวจะเชื่อเร่ืองราวที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกบาลี  ซึ่ง
เชื่อวาเปนคัมภีรชั้นตนในทางพุทธศาสนา  มากกวาที่จะเชื่อเร่ืองราวในอรรถกถา  หรือเร่ืองราวที่
เขียนขึ้นในคัมภีรชั้นหลังกวานั้น  เชนในปฐมสมโพธิกถา   

เชน  ตอนตรัสรู  ที่ไมปรากฏพระยามาร  นาจะเปนเพราะมหาปทานสูตรที่ระบุถึงการ
ตรัสรูของพระวิปสสีไวอยางละเอียดนั้นมิไดระบุถึงพระยามารไวเลย  และที่วัดชุมพลนิกายารามก็
ใหความสําคัญกับภาพการตรัสรูของพระวิปสสีตามมหาปทานสูตรไวอยางสําคัญที่สุด  เปนการ
ประกอบกันระหวางพระประธานองคใหญสุดลอมรอบดวยภาพเรือนแกว  ซึ่งอาจจัดไดวาเปน
ศิลปกรรมที่สําคัญที่สุดในพระอุโบสถแหงนี้   

สวนการเสวยวิมุติสุขนั้นแสดงใหเห็นถึงการปฏิเสธคัมภีรพุทธประวัติแบบเดิม  คือปฐม
สมโพธิกถาที่ระบุถึงสัตตมหาสถาน  แตใหความสําคัญกับเร่ืองราวโดยตรงในพระไตรปฎกบาลี  
คือพระวินัยปฎก  มหาวรรค  มหาขันธกะ  ที่ระบุสถานที่เสวยวิมุติสุขเพียง  4  ที่  แมอรรถกถาของ
คัมภีรนี้จะระบุถึงสัตตมหาสถานแลวก็ตาม 
 สวนการไมปรากฏการแสดงยมกปาฏิหาริยและเสด็จลงจากดาวดึงสนั้นนาจะเปนเพราะ  
เปนสิ่งที่มิไดระบุไวในมหาปทานสูตร  อีกทั้งพุทธประวัติเหตุการณหลังแสดงปฐมเทศนาที่วัดชุม
พลนิกายารามนั้นแสดงเรื่องราวตาม  พระวินัยปฎก  มหาวรรค  มหาขันธกะ  ซึ่งไมปรากฏเรื่องราว
ของยมกปาฏิหาริยและเสด็จลงจากดาวดึงสเชนเดียวกัน   

การปรากฏของฉากที่ไมใหความสําคัญมากอนคือ  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข  เปนการ
ยืนยันความสําคัญของมหาปทานสูตรในการเรียบเรียงพุทธประวัติอีกครั้ง  เพราะการแสดงโอวาท
ปาฏิโมกขนั้นมีระบุไวอยางละเอียดในมหาปทานสูตร   

อยางไรก็ดี  นอกจากการตรัสรูของพระวิปสสีแลว  ภาพที่สําคัญที่สุดอีกภาพหนึ่งก็คือ  
ภาพอาฏานาฏิยสูตรนั้น  ก็เปนเรื่องของพระพุทธเจา  7  พระองค  ซึ่งสอดคลองกับมหาปทานสูตร
อีกเชนกัน  ทั้งมหาปทานสูตรและอาฏานาฏิยสูตรก็เปนเรื่องที่อยูในพระไตรปฎกโดยตรงที่เชื่อ
เร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธเจา  7  พระองค  แสดงใหเห็นถึงการเลือกที่มาที่ตางจากคัมภีรชั้นหลัง  
เชนพุทธวงศ  หรือปฐมสมโพธิกถา  ซึ่งเชื่อในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระอดีตพุทธเจาในจํานวนที่มาก
ข้ึน 

การเชื่อเรื่องราวพุทธประวัติตามที่ระบุเฉพาะในพระไตรปฎกนั้น ทําใหพุทธประวัติใน
พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามปรากฏฉากสําคัญตาง ๆ นอยกวาในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรา
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รามมาก   อาจกลาวไดวาพุทธประวัติแบบที่วัดชุมพลนิกายารามนี้ก็คือพุทธประวัติแบบ
ธรรมยุติกนิกาย  (แมวาวัดชุมพลนิกายารามจะเปนวัดในสังกัดมหานิกายก็ตาม1)  ซึง่ภายหลงัพทุธ
ประวัติในลักษณะนี้ไดรับการตีพิมพใหปรากฏอยางชัดเจนในปฐมสมโพธิแบบธรรมยุติของสมเด็จ
พระสังฆราชสา     
 ในเรื่องของรูปแบบนั้นจะเห็นไดวา  จิตรกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวนั้นมีเร่ืองใหเขียนหลากหลาย  การเขียนภาพพุทธประวัติในสมัยนี้จึงอยูในสัดสวนที่
นอยลงเมื่อเทียบกับจิตรกรรมที่แสดงเรื่องราวอื่น  ๆ  ซึ่งอาจทําใหมีความจําเปนตองเลือกเฉพาะ
ฉากสําคัญมาเขียนเทานั้น  ส่ิงเหลานี้จึงยอมสงผลโดยตรงตอการพัฒนารูปแบบของจิตรกรรม   

จะเห็นวา  การเขียนพุทธประวัติในสมัยนี้นั้น  เนนความถูกตองตามคัมภีรดั้งเดิม  ซึ่ง
ยอมสงผลตอรูปแบบศิลปกรรมใหมีความถูกตองตามที่ระบุไวในคัมภีรดวย  ฉากสําคัญ  ๆ  เชน
ฉากตอนประสูติ  ตรัสรู  เสวยวิมุตติสุข  แสดงปฐมเทศนา  และแสดงโอวาทปาฏิโมกข  มีแนวโนม
ที่จะแสดงออกตามที่ระบุไวในคัมภีรอยางใกลชิด  และมีลักษณะเฉพาะที่เปนที่นิยมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งฉากประสูตินั้นมีรูปแบบรวมกัน  ทั้งที่
ฐานเจดียกะไหลทองวัดบวรนิเวศวิหาร  ในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร  และในพระอุโบสถวัดชุม
พลนิกายาราม  เชนเดียวกับฉากตอนเสวยวิมุติสุข  ซึ่งปรากฏสถานที่สําคัญเพียง  4  แหงทั้งใน
พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารและพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายราม  เปนตน   

แมกระทั่งฉากพิเศษที่เพิ่มมาใหมอยางภาพอาฏานาฏิยสูตรก็ยังแสดงความสําคัญของ
การเลือกที่มา  โดยอางอิงจากคัมภีรดั้งเดิมที่เกาแกที่สุด  มีหลักฐานจากการวาดทาววิรุฬหกให
เปนยักษนั้น  ไดระบุไวเฉพาะในสุตตันตปฎก  อาฏานาฏิยสูตรเทานั้น  คัมภีรหลังจากนั้นไมวาจะ
เปนอรรถกถาหรือปฐมสมโพธิกถา  ทาววิรุฬหกลวนเปนเทวดาแลวทั้งสิ้น   

สวนพุทธประวัติตอนอ่ืน  ๆ  ที่มิไดเปนฉากสําคัญก็จะไมมีการพัฒนารูปแบบ  ดังจะเห็น
ไดวามีความคลายคลึงกับจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามเปนอยางมาก  ภายหลัง  
ภาพพุทธประวัติฉากที่ไมสําคัญเหลานี้  ไดรับการละเลย  เชนที่ในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร  ไม

                                                 
1วัดทั้งสามที่ไดทรงสถาปนาและปฏิสังขรณแทนที่พระนารายณราชนิเวศนในสมัยรัชกาลที่  4  นั้น ทรง

จัดสรรใหเปนวัดในนิกายตาง ๆ คือ วัดชุมพลนิกายารามเปนวัดมหานิกาย วัดเสนาสนารามเปนวัดธรรมยุตินิกาย  
และวัดกวิศรารามเปนวัดรามัญนิกาย ดูใน  ประวัติวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เรียบเรียงโดย   กมล ฉายาวัฒนะ 
ใน คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและจัดทําหนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กฐินพระราชทาน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2537  (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537), 25. 
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ปรากฏทั้งภาพตอนอภิเษกสมรส  และตอนทรมานชฎิล  3  พี่นอง  เปนตน  แตยังปรากฏภาพ
สําคัญ  ทั้งตอนประสูติ  เสวยวิมุติสุข  ปฐมเทศนา  และแสดงโอวาทปาฏิโมกข   

เมื่อกลาวถึงจิตรกรรมพระอดีตพุทธเจา  แมจะนิยมเปนอันมากในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ดังปรากฏเปนภาพขนาดมหึมาในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  แต
ธรรมยุติกนิกายนั้นไมปรากฏหลักฐานความนิยมในพระอดีตพุทธเจา   แมวาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  จะปรากฏภาพพระอดีตพุทธเจาเชนที่ในพระอุโบสถวัดชุม
พลนิกายาราม  และในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส  แตวัดทั้งสองนี้ก็มิใชวัดในสังกัด
ธรรมยุติกนิกาย   

สําหรับธรรมยุติกนิกายแลว  เร่ืองราวของพระอดีตพุทธเจานั้นดูราวกลับวาจะถูกปฏิเสธ
เสียดวยซ้ําไป  โดยถามองวา  พุทธประวัติของพระโคตมะในสายธรรมยุติกนิกายนั้นเรียบเรียงจาก
พุทธประวัติของพระวิปสสีอันบรรยายไวในมหาปทานสูตร  ก็อาจเปนไปไดวา  ธรรมยุติกนิกายนั้น
มองกลับกันโดยเห็นวา  เร่ืองราวของพระวิปสสีนั้นนาจะเปนเพียงเรื่องที่แตงขึ้นเลียนแบบพุทธ
ประวัติของพระโคตมะเทานั้น   

อยางไรก็ดี  กระแสของพระอดีต  ปจจุบัน  และอนาคตพุทธเจา  ในสมัยที่ปฏิสังขรณ
พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามนั้นคงยังเปนที่นิยมอยูมาก  เพราะนอกจากจะใหมีการเขียน
จิตรกรรมพระอดีตพุทธเจาและพระพุทธเจาองคปจจุบันแลว  ยังปรากฏใหมีรูปหลอของพระศรี
อารยโพธิสัตวดานหนาพระอุโบสถดวย   

   ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจอันใด  ที่การเรียบเรียงพุทธประวัติของพระอดีตพุทธเจา  จะ
ปรากฏธรรมเนียมนิยมที่มีมาในสมัยกอนหนานั้น  คือการใชคัมภีรพุทธวงศและอรรถกถาเปนหลัก
โดยเฉพาะในเรื่องของการถวายพุทธพยากรณ 

แตลักษณะเฉพาะของการเลือกที่มาในการเขียนจิตรกรรมที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นได
ปรากฏขึ้นอีกครั้ง  นั่นคือการแทรกเรื่องราวที่สืบคนอยางละเอียดเขาไปดวย  และเรื่องราวเหลานี้  
ก็เปนเรื่องราวในคัมภีรชั้นพระไตรปฎกอีกเชนกัน   

ดังนั้นที่วัดชุมพลนิกายาราม  พุทธประวัติของพระอดีตพุทธเจาจึงเปนเรื่องราวที่อยูบน
พื้นฐานของพุทธประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันที่ไดรับการเรียบเรียงใหมในสายของ
ธรรมยุติกนิกาย  โดยมีขอจํากัดวา  พุทธประวัติของพระโคตมะปฏิเสธเรื่องใด  พุทธประวัติของ
พระอดีตพุทธเจาก็ตองปฏิเสธเรื่องนั้นดวย  เชนการตรัสรูโดยไมปรากฏพระยามาร  การไมมียมก
ปาฏิหาริย  และการไมมีการเสด็จลงจากดาวดึงส  เปนตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  5 

 
สรุป 

 
พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามเปนพระอุโบสถที่มีการปฏิสังขรณครั้งใหญในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  และจิตรกรรมฝาผนังก็จัดวาเปนงานในสมัยของพระองค  
แตเร่ืองราวที่ใชในการวาด  คือเร่ืองพระอดีตพุทธเจานั้นเปนที่นิยมอยางสูงสุดในรัชสมัยกอนหนา
นั้น  สวนพระประธานที่มีทั้งสิ้น  7  พระองคนั้น  ในปจจุบันไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวามีวัดใด
ประดิษฐานพระประธานในจํานวนเทานี้  เวนแตในรัชสมัยกอนหนานั้นอีกเชนกันที่ปรากฏการ
ประดิษฐานพระประธานหลายองคในจํานวนของพระอดีตพุทธเจาตามจํานวนที่ปรากฏในพทุธวงศ  
แตหาใชเปนจํานวนในมหาปทานสูตรและอาฏานาฏิยสูตรเชนที่วัดชุมพลนิกายารามไม   

เชนเดียวกับการประดิษฐานพระศรีอารยโพธิสัตวรวมกับพระพุทธเจาองคปจจุบันและ
พระอดีตพุทธเจาแบบที่วัดชุมพลนิกายารามนั้น  ก็เคยปรากฏมากอนแลวที่วัดพิชัยญาติการามใน
รัชสมัยกอนหนานั้น  แตเปนเรื่องของพระพุทธเจาในภัทรกัลป  มิไดมีคติแบบที่วัดชุมพลนิกายา
ราม     

จิตรกรรมพระอดีตพุทธเจาที่วัดชุมพลนิกายารามมีลักษณะที่คลายคลึงกับจิตรกรรม
พระอดีตพุทธเจาที่ยิ่งใหญที่สุดในรัชสมัยกอนหนานั้น  คือในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  
ในเรื่องของการใชพุทธวงศและอรรถกถาเปนสวนประกอบในการเรียบเรียงเรื่องราว  เชนเดียวกับ
จิตรกรรมพุทธประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบัน  ซึ่งหลายฉากแสดงรูปแบบที่ไมแตกตางจาก
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบันในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 

เมื่อพิจารณาจากเรื่องราวที่มีใหเขียนเปนจิตรกรรมฝาผนังอยางหลากหลายในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  การเลือกเรื่องพระอดีตพุทธเจาซึ่งเปนที่นิยมใน
สมัยกอนหนานั้นมาเขียน  แสดงใหเห็นความตอเนื่องกันบางอยางของคติและแนวคิด  ทั้งยังการ
รวมถึงชางที่ทําการเขียนจิตรกรรมดวย 

อยางไรก็ดี  อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบที่เปนที่นิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว  ผูซึ่งทรงสถาปนาพุทธศาสนาธรรมยุติกนิกายอันเกิดขึ้นตั้งแตในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น  ก็ปรากฏขึ้นอยางชัดเจนในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายา
ราม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบัน  ที่เรียบเรียงขึ้นใหมจาก
คัมภีรในพระไตรปฎกโดยตรง  ไมวาจะเปน  มหาปทานสูตร  และพระวินัย  เปนตน  ซึ่งเปนกรอบ
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บังคับใหกับการเขียนพุทธประวัติของพระอดีตพุทธเจา  การเรียบเรียงพุทธประวัติของพระอดีต
พุทธเจานั้นคงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะใชคัมภีรพุทธวงศและอรรถกถา  แตจะตองไมมีเร่ืองที่ขัดแยงกับ
พุทธประวัติของพระพุทธเจาองคปจจุบัน  และเรื่องราวอื่น  ๆ  ที่เพิ่มเติมเขามาก็ลวนแลวแตเปน
คัมภีรในพระไตรปฎกโดยตรงอีกเชนกัน 

ดังนั้นการศึกษาพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ งประวัติของพระพุทธเจาใน
ธรรมยุติกนิกายตั้งแตกอต้ังขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น  อาจมิไดมีหลัก
สําคัญในการปฏิเสธเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยอยางที่เคยเขาใจกันมา  เพราะเหตุการณตอน
ประสูติ  เสวยวิมุติสุข  หรือตอนแสดงปาฏิหาริยปราบชฎิล  3  พี่นองนั้นก็ลวนแลวแตปรากฏ
เร่ืองราวที่เปนปาฏิหาริยเชนกัน  แตนาจะเปนการศึกษาจากคัมภีรที่เชื่อมั่นวามีความถูกตองและ
เกาแกมากกวาเปนหลัก   

กลาวโดยสรุปแลว  วัดชุมพลนิกายารามจึงนาจะเปนตัวอยางที่สําคัญของวัดในสังกัด
มหานิกายที่แสดงศิลปกรรมที่สืบเนื่องมาจากสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  แต
กระทําในกรอบของพุทธศาสนาแบบใหมหรือธรรมยุติกนิกายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว  และนาจะถูกจัดใหเปนพัฒนาการขั้นสูงสุดของการแสดงศิลปกรรมพระอดีตพุทธ
เจาในศิลปะไทย  เนื่องจากแสดงความผสมผสานทางรูปแบบศิลปกรรม  คติ  และแนวคิดตาง  ๆ  
ไดอยางลงตัว   
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