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 The purposes of this research was to study about “Tribhumi” in Thai art, in the 
subject of how their forms and contents were changed to suit the different kind of art. 
And also study the relationship in forms and contents between Tribhumi mural painting 
in Ubosoth Wat Kohkaewsuttharam, Phetchaburi Province and Tribhumi floded page 
book of Ayutthaya No.6. 
 The result of the study was the contents of main cosmological structure were 
changed to suit each kind of art. This is because the representation of each medium 
was limited. For instance, the folded page book had very small space. And in mural 
painting, the artist had to consider the relationship of contents between each wall. 
However, the function of each medium was the main factor of changing. 
 From the study of relationship between Tribhumi Mural Painting in Ubosoth 
Wat Kohkaewsuttharam, Phetchaburi Province and Tribhumi folded page book of 
Ayutthaya No.6, there were some similarity in details of Chakamavacara heaven. So it 
could be assume that Tribhumi mural painting in Ubosoth Wat Kohkaewsuttharam, 
Phetchaburi Province might be influenced by Tribhumi folded page book in forms and 
contents. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จิตรกรรมฝาผนังเปนงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ชางไทยปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณ  ใน
อุโบสถ วิหารมักจะมีจิตรกรรมปรัมปราคติประดับผนัง  เปนแหลงที่ชางเขียนถายทอดเรื่องราวและ
ภาพแนวขนบนิยมสืบทอดมาในอดีต  มีคาในฐานะที่เปนหลักฐานสําคัญทางวัฒนธรรม  ทั้งดวย
ความเปนงานชาง และทั้งในสวนที่เปนเสมือนภาพอดีต อันเปนขอมูลบันทึกทัศนคติและความรูสึก
นึกคิดของชางในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมในอดีตดวย1  ผูศึกษาเห็นวา ปรัมปราคติที่ถายทอด
ผานจิตรกรรมฝาผนังเปนขอมูลที่นาสนใจ  ในโครงการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง  
ในประเด็นเรื่องการนําเสนอภาพจักรวาลในจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย  เปรียบเทียบ
กับการนําเสนอภาพจักรวาลที่ปรากฏในคัมภีรโลกศาสตรที่แตงขึ้นกอนหนานั้นและสมุดภาพ 
ไตรภูมิที่มีอายุรวมสมัยกัน 

ในการศึกษาครั้งนี้ ประเด็นที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ ส่ิงที่เปลี่ยนไป ทําไมจึงเปลี่ยน 
และเปลี่ยนไปอยางไร  และส่ิงที่คงอยู  ทําไมจึงคงอยู  เชนเดียวกัน  ในโครงการวิจัยครั้งนี้จะศึกษา
วาเมื่อคติเกี่ยวกับสัณฐานจักรวาลไดรับการถายทอดจากคัมภีรโลกศาสตรไปเปนสมุดภาพไตรภูมิ
และจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมินั้น  มีการนําเสนอภาพที่แตกตางกันอยางไร  ดวยเหตุผลอะไร 

นอกจากนี้ นักวิชาการหลายทานไดกลาวไววา จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิมีที่มาจาก
สมุดภาพไตรภูมิ  ดังเชน ธนิต อยูโพธิ์ กลาววาภาพจิตรกรรมในสมุดไทยหรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในสมัยตอ ๆ มานั้นไดแบบอยางไปจากสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา หรือฉบับอ่ืนที่รวมอายุคราว
เดียวกัน2  และสันติ เล็กสุขุม กลาววาจิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดดานทิศเหนือ ในตําหนัก 
พระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขียนภาพไตรภูมิเปนสวนหนึ่งของ
เวสสันดรชาดก     เปนการเขียนภาพไตรภูมิรวมกับเร่ืองทศชาติที่ผนังดานสกัดเปนระยะแรก    อัน 

 
                                                           

1 สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัย จิตรกรรมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว : 
ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปล่ียนตาม,” 2546. (อัดสําเนา) 

2 อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, และธนิต อยูโพธิ์, วิวัฒนาการแหง
จิตรกรรมฝาผนังของไทย สถานจิตรกรรมฝาผนัง สารบาญภาพจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2520), 45. 
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สืบเนื่องมาจากการเขียนทั้งสองเรื่องรวมกันในสมุดภาพไตรภูมิซึ่งมีมากอน3  ในโครงการวิจัยครั้งนี ้ 
ผูวิจัยจึงจะศึกษาความสัมพันธดานรูปแบบและเนื้อหาระหวางจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิกับ
สมุดภาพไตรภูมิ  โดยเลือกเอาจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัด
เพชรบุรีเปนกรณีศึกษา  เปรียบเทียบกับสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยาเลขที่ 6 ซึ่งเปนศิลปะ
สมัยอยุธยาตอนปลายเชนเดียวกัน 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวา ในการเปลีย่นแปลงสื่อที่นาํเสนอจากคัมภีรโลกศาสตร เปนสมุดภาพ
ไตรภูมิ และจิตรกรรมฝาผนงั มกีารนาํเสนอที่แตกตางไปหรือไม อยางไร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธดานรูปแบบและเนื้อหาระหวางจิตรกรรมฝาผนงัภาพ 
ไตรภูมิอุโบสถวัดเกาะแกวสทุธาราม จงัหวัดเพชรบุรี กบัสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา  
เลขที่ 6 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 

1. รูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวกับไตรภูมิไดรับการปรับเปลีย่นใหเหมาะสมกับส่ือที่
นําเสนอ 

2. จิตรกรรมฝาผนงัภาพไตรภูมิอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธารามนาจะไดรับอิทธิพลจาก
สมุดภาพไตรภูมิ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 นอกจากจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการนําเสนอภาพสัณฐานจักรวาลใน
การถายทอดจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งแลว  ผลการศึกษาในบั้นปลายอาจทําใหสันนิษฐานที่มา
หรือสื่อที่ใหอิทธิพลตอจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิในอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัด
เพชรบุรี ไดชัดเจนยิ่งขึ้นดวย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 สําหรับการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการนําเสนอภาพไตรภูมิในสื่อตาง ๆ นั้น  ผูวิจัย
ใชขอมูลจากคัมภีรโลกศาสตรที่แตงขึ้นกอนสมัยอยุธยาตอนปลาย  ศึกษาเปรียบเทียบกับสมุด

                                                           
3 อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา 

(กรุงเทพฯ : เจริญวิทยาการพิมพ, 2524), 55. 
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ภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา  และจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึง
รัตนโกสินทรตอนตน 
 
 สําหรับประเด็นเรื่องความสัมพันธดานรูปแบบและเนื้อหาระหวางจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพไตรภูมิกับสมุดภาพไตรภูมิที่ถือเปนกรณีศึกษานั้น  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดย
เลือกใชขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 
 
 จิตรกรรมฝาผนัง 
 จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิที่ผูวิจัยใชเปนกรณีศึกษาในสารนิพนธฉบับนี้ ไดแก 
จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิบนผนังสกัดหนา ในพระอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี  
มีการกําหนดอายุของจิตรกรรมไวชัดเจน วาเขียนในปพุทธศักราช 2277 ในรัชกาลสมเด็จพระเจา 
บรมโกศ  เปนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย  ดังที่ปรากฏคําจารึกบนผนังดานทิศใต ดังนี้ 
 

จารึกใตฐานพระเจดียองคที่ ส่ี 
“สุภมศดุ  พุทศักราช ๒๒๗๗ 
จุลศกราช ๑๐๙๖  ปขาน  ฉศก ... มีสธาในพระสาศนา ใด 
สางพระเจดีแลสัตมหาถาน ในพระสาศนา ใหถาวรตังหมัน 
ถวนหาพันพระวสา 
ขอจงเปนปดใจแกนฤพาร”4 

 
 สมุดภาพไตรภูมิ 

ธนิต อยูโพธิ์ ไดกลาวถึงสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาฉบับหนึ่ง วาเปนศิลปะสมัย
อยุธยาตอนปลาย  ดวยเหตุผลดังที่ปรากฏในสถานจิตรกรรมฝาผนังวา 

 
“พิจารณารูปตัวอักษรและอักขรวิธีในสมุดเลมนี้  ดูจะเปนแบบ
หนังสือไทยสมัยพุทธศตวรรษที่ 22–23  เพราะมีไมโทใชแลว  และ
รูปไมโทที่เขียนก็มีงอ ๆ เกือบเหมือนไมโทที่ใชกันในปจจุบัน  แตถา
เทียบอักขรวิธีที่ใชในรัชกาลของสมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 
2162 - 2174) … จะเห็นไดวา ในหนังสือนั้น ใชไมโทไดถูกที่ดีกวา  

                                                           
4 ลอม เพ็งแกว, “จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดเกาะ,” ใน วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี, บุญมี 

พิบูลยสมบัติ, บรรณาธิการ (เพชรบุรี : บริษัท เพชรภูมิการพิมพ จํากัด, 2543), 152. 
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แตในสมุดภาพเรื่องไตรภูมินี้ ดูจะยังใชไมโทไมสูถูกที่ถูกคํานัก  คง
จะเพิ่งเริ่มใชกัน  จึงสันนิษฐานวา สมุดภาพเรื่องไตรภูมิเลมนี้ คงจะ
สรางกันขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 22–23 … (รูปที่ 14, 15, 58, และ 
59)“ 

 
 ผูวิจัยจะเลือกใชสมุดภาพไตรภูมิฉบับนี้เปนขอมูลในการศึกษา เนื่องจากมีอายุรวม
สมัยกับจิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม  ในการนี้ ผูวิจัยไดเปรียบเทียบรูปที่ธนิต 
อยูโพธิ์แสดงไวในสถานจิตรกรรมฝาผนังแลว พบวา สมุดภาพเรื่องไตรภูมิที่กลาวถึงนี้คือ สมุด
ภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 6 ที่หอสมุดแหงชาติจัดพิมพเผยแพรในหนังสือสมุดภาพไตร
ภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรีนั่นเอง 
 นอกจากนี้ ในหนังสือสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เลม 1 
ยังกําหนดอายุของเอกสารวา “ตองเปนฝมือสมัยอยุธยาแนนอน” ดวยเหตุผลที่วา 

“…โดยความเปนจริงสภาพการชํารุดของเอกสารเลขที่ 6 
นี้  เปนการชํารุดแบบเปอยยุยอยางมากเพราะความเสื่อมสภาพ
ตามกาลเวลามากกวาปญหาการหยิบใช  อีกทั้งรูปแบบของ
ตัวอักษรที่ใชเขียนคําบรรยายในเรื่องก็เปนอักษรไทยแบบโบราณที่
เรียกวาอักษรไทยยอ  ซึ่งเปนรูปแบบอักษรไทยที่นิยมใชอยางมาก
ในสมัยอยุธยา  มีลักษณะเปนตัวบรรจงสวยงาม  มีการตวัดปลาย
เสนอักษร  และเมื่อประสมสระก็มักจะเขียนใหติดตอกับตัว
พยัญชนะ  ดังนั้นเอกสารเลมนี้นาจะเปนตนฉบับฝมอืสมยัอยธุยาที่
ตกทอดมามากกวาตามเหตุผลดังกลาวแลวขางตน”5 

 
คัมภีรโลกศาสตร 
คัมภีรโลกศาสตรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ลวนแตงขึ้นกอนสมัยอยุธยาตอนปลายที่มี

การทําสมุดภาพไตรภูมิและการเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิทั้งสิ้น  ไดแก 
1. โลกบัญญติั  สันนิษฐานวาเ0ปนผลงานของภิกษุชาวพมา  แตงในพุทธศตวรรษที่ 

16-17 
2. อรุณวดีสตูร  สันนษิฐานวาแตงในราวพทุธศตวรรษที่ 16–17 
3. โลกุปปตติ  แตงโดยพระสิริสมันตภัททบัณฑิต  ในพทุธศตวรรษที ่18 

                                                           
5 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เลม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5

4. โลกสณัฐานโชตรตนคณัฐ ี สันนษิฐานวานักปราชญในราชสํานกัหรือพระเถระ
ชาวอยธุยาเปนผูแตงขึ้น ราวพทุธศตวรรษที่ 21-23 

5. จักกวาฬทปีนี  แตงโดยพระสิริมังคลาจารย  ภิกษุชาวลานนาในพทุธศตวรรษที ่21 
6. ไตรภูมพิระรวงหรือเตภูมิกถา  เชื่อกันวาพญาลิไทยทรงนิพนธข้ึนเมื่อ พ.ศ.1888 

ในสมัยสุโขทัย ทรงรวบรวมเรียบเรียงขอความจากคัมภีรในพุทธศาสนาตาง ๆ กวา 30 คัมภีร   
ไตรภูมิพระรวงนี้มกีารคัดลอกถายทอดกนัมาหลายฉบบั  ฉบับเกาทีสุ่ดที่คัดลอกมาอยูในสมัย 
กรุงธนบุรี  จารโดยพระมหาชวย วัดปากน้าํ  เมื่อ พ.ศ. 2321  ไดมาจากเพชรบุรี 
 
วิธีการศึกษา 
 1. รวบรวมขอมูล ทัง้ที่เปนขอมูลเอกสาร และเก็บขอมูลภาคสนาม 
 2. จัดระเบียบขอมูลและเอกสาร 
 3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
 4. เสนอผลการศึกษาในรูปของงานวิจัยเชงิพรรณนา 
 
เวลาที่ใชในการศึกษา 
 ใชเวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน  โดยเริ่มศึกษาตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2548  โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 
 ระยะแรก  รวบรวมขอมูลจากเอกสารและเก็บขอมูลภาคสนาม 2 เดือน 
 ระยะที่สอง  จัดระเบียบและวิเคราะหขอมูล 2 เดือน 
 ระยะที่สาม  เรียบเรียงผลการศึกษาเปนสารนิพนธฉบับสมบูรณ 2 เดือน 
 
แหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 
 1. แหลงขอมูลภาคสนาม ไดแก วัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบรีุ และวัดอื่น ๆ ที่
มีจิตรกรรมภาพไตรภูมิ 
 2. ขอมูลเอกสารจากหองสมดุตาง ๆ  เชน  หอสมุดแหงชาติ  หองสมุดมหาวิทยาลยั 
ศิลปากร  สถาบันวทิยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  หอสมุดมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  
หองสมุดศนูยมานษุยวิทยาสิรินธร  และหองสมุดพพิิธภณัฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 
 บุญมี พิบูลยสมบัติ, บรรณาธิการ.  วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี.  เพชรบุรี : บริษัท เพชร
ภูมิการพิมพ, 2543. 

ภาพดานหนาพระประธานที่ฝาผนังตรงกลางซึ่งอยูระหวางชองประตูข้ึนไปจนจรด
เพดานเปนภาพจักรวาล คือ ภาพเขาพระสุเมรุ เขาสัตตบริภัณฑ  มีวิมานอยูบนยอดเขาทั้งเจ็ดยอด  
เขาพระสุเมรุมีวิมานของพระอินทร เรียกวา สวรรคชั้นดาวดึงส  ในภาพมีพระพุทธเจากําลังโปรด 
พระอินทรและพระพรหม  ดานขวาเปนพระเจดียจุฬามณี  ดานซายเปนตนปาริชาติ  เบื้องลางมี
ชางเอราวัณ  ถัดขึ้นไปเปนวิมานชั้นตาง ๆ มียามาวจร ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวัสวดี  
นอกจากวิมานที่อยูบนยอดเขาสัตตบริภัณฑแลว ยังมีวิมานตาง ๆ ลองลอยอยูทั่วไปและในวิมาน
ตาง ๆ มีดาวนักษัตร พระอาทิตย พระจันทร และพระราหู  ภาพชวงลางตอจากนี้ลบเลือนหมด  
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ไดทรงพระนิพนธเกี่ยวกับจติรกรรม 
ฝาผนังวัดเกาะไวในจดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี ระหวางวันที่ 3–13 มีนาคม ร.ศ.121 ทรง
เรียกจิตรกรรมฝาผนังภาพนี้วา “อุดกลางหนาเทศนาดาวดึงส” 

 
ประทีป ชุมพล.  จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง  ศึกษากรณีความสัมพันธกับวรรณคดี

และอิทธิพลที่มีตอความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ, 2539. 

ภาพเรื่องในไตรภูมิซึ่งปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาล  
รวมถึงภาพสวรรค  นรกภูมิ  และเรื่องเกี่ยวกับพระมาลัย  ภาพในสวนดังกลาวมาเกี่ยวเนื่องและ
กลมกลืนกันไป  สมัยอยุธยาตอนปลายมีภาพเรื่องไตรภูมิปรากฏอยูมากมาย และเปนสวนหนึ่ง
ของเรื่องราวในพุทธประวัติ 

 
รุงโรจน ภิรมยอนุกูล.  “วิวัฒนาการและประติมานวิทยา : จิตรกรรมโลกสัณฐาน

เบื้องหลังพระประธาน.”  เมืองโบราณ.  29, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546) : 26–45 ; ภาพประกอบ. 
จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิไมไดมีที่มาจากวรรณคดีเร่ือง “ไตรภูมิพระรวง” เนื่องจาก

ภาพจิตรกรรมฉากโลกสัณฐานหลังพระพุทธรูปประธานในบางวัด เชน องคประกอบฉากขุมนรกที่
วัดราชสิทธาราม และฉากสวรรคชั้นดาวดึงสบนยอดเขาพระสุเมรุที่วัดสระเกศ มีรูปแบบเหมือนกับ
สมุดภาพไตรภูมิ  นอกจากนี้  ฉากขุมนรกในสมุดภาพไตรภูมินั้นเนนรายละเอียดของมหานรก 8 
ขุม  แตไมเนนอุสสุทนรก 16 ขุม  ในทางตรงขาม  ไตรภูมิพระรวงกลับเนนอุสสุทนรก 16 ขุม  โดย
ไมเนนมหานรก 8 ขุม ยกเวนมหาอเวจีนรก 
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วิไลรัตน  ยังรอต. “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540. 

บทบาทหนาที่ของภาพไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนังไดเปลี่ยนไปเปนการมุงสรางศรัทธา
ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วิไลรัตน  ยังรอตไดศึกษาโดยพิจารณาจากความสัมพันธ
ระหวางจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิบนผนังสกัดหลังกับตําแหนงที่ตั้งของพระประธาน  ประกอบ
กับจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองมารผจญบนผนังสกัดหนา  และภาพชาดกกับพุทธประวัติบนผนังแป  
พบวา  ในสมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงรัตนโกสินทรตอนตน  ตําแหนงที่ตั้งของพระพุทธรูปประธาน
มีผลตอการจัดวางตําแหนงและเรื่องราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถวิหารดวย 

โดยทั่วไป นิยมใหภาพในตําแหนงตรงขามพระประธานบนผนังเหนือประตูเปน
จิตรกรรมภาพมารวิชัย สวนดานหลังของพระประธานมักเปนภาพไตรภูมิ  สวนผนังดานขางนั้น 
ตอนบนวาดเปนเทพชุมนุม  ถัดลงมาวาดเปนพุทธประวัติ  และบริเวณผนังระหวางชองหนาตาง
นิยมวาดเปนเรื่องทศชาติชาดก 

พระประธานที่ตั้งอยูเบื้องหนาไตรภูมิหมายถึง  ความรมเย็นของศาสนาที่ปกคลุมอยู
เหนือสามภูมินี้  พระพุทธองคเปนเครื่องหมายแหงพระนิพพานที่ปราศจากกิเลสแลว  วิมานของ
พรหมและเทวดาทางผนังสูงเบื้องหลังแสดงระดับชั้นของพรหมภูมิและเทวภูมิ  พระประธานมัก
สรางปางมารวิชัย  คือปางที่เพิ่งผานการชนะพญาวัสวดีมาราธิราชและพลมาร  และเมื่อเหลือบดู
ผนังเหนือกรอบหนาตางดานขางก็จะเห็นเทวดา ครุฑ ยักษ อินทร พรหม ที่อยูในโลกแหงเทวภูมิ
และพรหมภูมิรวมทั้งนักสิทธิวิทยาธร  ฤๅษีในปาหิมพานตตางมารวมกันแซซองเปนสักขีพยาน  
ผลสําเร็จแหงพระพุทธองค 

องคพระประธานก็ดี  ภาพไตรภูมิเบื้องหลังก็ดี  และหมูเทพชุมนุมบนผนังดานขางก็ดี  
ภาพทั้งสามทํางานรวมกันเพื่อแสดงพุทธประวัติตอนเทพชุมนุมหลังพระพุทธองคตรัสรู  เปน
องคประกอบที่ตอเนื่องกับภาพมารผจญ 

และวิไลรัตน  ยังรอต ไดขยายแนวคิดนี้โดยการตีความความหมายของภาพจักรวาล
บนผนังดานหลังพระประธานวา  ภาพจักรวาลก็นาจะเปนทั้งภาพขยายสภาวการณในชวงขณะที่
พระพุทธเจากําลังทรงเจริญพระญาณทั้งสามและเขาสูหวงเวลาแหงการตรัสรูโดยมีภาพจักรวาล
แสดงถึงสาระของสิ่งที่ทรงตรัสรู  รวมทั้งเปนภาพที่แสดงสภาวะการอยูเหนือจักรวาล  และความ
เปนศูนยกลางจักรวาลของพระพุทธองคดวยในเวลาเดียวกัน 

ดังนั้น ภาพจักรวาลจึงนาจะไมไดเปนเพียงภาพของภพภูมิตาง ๆ เทานั้น แตนาจะเปน
ภาพที่แสดงถึงการตรัสรูและการประทับอยูทามกลางจักรวาลภายหลังการตรัสรูของพระพุทธองค
ในเวลาเดียวกันอยางลงตัว  และภาพนี้ก็ควรมีความหมายที่เกี่ยวของกับภาพมารผจญบนผนัง
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สกัดหนา  ในฐานะที่ภาพจักรวาลเปนภาพเหตุการณทั้งกอนและภายหลังการตรัสรู  องคประกอบ
ของภาพจิตรกรรมฝาผนังในลักษณะนี้  ก็คือการจําลองและแสดงชวงเวลาแหงการตรัสรูของ
พระพุทธเจาไวในศาสนสถานนั่นเอง 

 
สน  สีมาตรัง.  ความสําคัญของจิตรกรรมฝาผนัง วัดชองนนทรี ในประวัติศาสตร

จิตรกรรมไทย.  ม.ป.ท. : หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 2529. 
โดยทั่วไปเราเขาใจวาในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ผนังดานหลังพระประธานของโบสถ

และวิหาร  ชางเขียนนิยมเขียนเปนภาพฉากจักรวาลใหญเลาเรื่องไตรภูมิเต็มทั้งผนัง  แตจิตรกรรม
ฝาผนังวัดชองนนทรี กรุงเทพฯ  และจิตรกรรมฝาผนังวัดใหมประชุมพล  พระนครศรีอยุธยา เปน
หลักฐานยืนยันคานวาไมใชฉากจักรวาลเลาเรื่องไตรภูมิเต็มทั้งผนังเสมอไป  ผนังดานหลัง 
พระประธานที่เขียนเปนฉากจักรวาลเลาเรื่องไตรภูมิขนาดใหญเต็มผนังเทาที่มีหลักฐานกลับมีอายุ
ออนกวาจิตรกรรมฝาผนังสองแหงที่กลาวมา  ผนังดานหลังพระประธานที่เขียนเปนฉากจักรวาล
เลาเรื่องไตรภูมิ คือ จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแกวสุทธาราม เพชรบุรี อายุปลายพุทธศตวรรษที่ 23  
ปจจุบันผนังฉากจักรวาลเลาเรื่องไตรภูมิที่กลาวถึงอยูตรงหนาพระประธาน  ผูเขียนสันนิษฐานวา
ผนังนี้เดิมอยูดานหลังพระประธาน  ตอมาถูกยายพระประธาน  ผนังดานหนาพระประธานเดิม
เปลี่ยนเปนผนังดานหลังพระประธาน  ผนังดานหลังพระประธานกลับมาเปนดานหนาพระประธาน 
 
 สน  สีมาตรัง.  จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 
2522. 
 องคประกอบของภาพไตรภูมิเหมาะสมกับตําแหนงของผนัง  องคประกอบรูปหมูเขา 
พระสุเมรุที่มีเขาพระสุเมรุเปนยอดสุดและมีเขาสัตตบริภัณฑตั้งสองขางเรียงลดหลั่นกันไป  ทําให
เกิดเปนกลุมภาพเหลี่ยมตั้งขึ้นเปนฉากพื้นหลังพระประธานอยางดียิ่ง  ชวยเสริมใหพระประธาน
แลดูเดนและกลมกลืนกับผนังดานหลัง  การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมินิยมกันมา
ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย  กอนหนานี้ไมปรากฏหลักฐาน 
 
 สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายาวัฒนะ.  จิตรกรรมสมัยอยุธยา.  กรุงเทพฯ : สถาบันไทย
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523. 
 เร่ืองไตรภูมิที่พบในจิตรกรรมฝาผนังระยะแรก ๆ นั้นมีอายุอยูในตอนปลายสมัยอยุธยา
ราว พ.ศ. 2231–2245 ที่ตําหนักพุทธโฆษาจารยในวัดพุทไธสวรรย  พระนครศรีอยุธยา  กอนหนา
นั้นเรื่องไตรภูมินิยมเขียนมาแลวในสมุดขอย   ซึ่งเขียนภาพขุมนรกตาง ๆ ในอบายภูมิแสดง
ลักษณะของผลกรรมที่มนุษยทํา  และตองไปเกิดใชกรรมในนรกขุมนั้น ๆ  ภาพปาหิมพานตซึ่ง 
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เต็มไปดวยสัตวเทพนิยาย  และสวรรคชั้นตาง ๆ ลดหลั่นกันตามชั้น ยศ ตําแหนงตาง ๆ ที่ระบุไวใน
หนังสือไตรภูมิ เชน พระอาทิตย พระจันทร ซึ่งโคจรในระดับยอดเขายุคนธรในสวรรคชั้น 
จาตุมหาราชิกา  หรือเจดียจุฬามณีและตนปาริกชาตบนสวรรคชั้นดาวดึงสเปนตน  ความนิยม
เขียนเรื่องไตรภูมิไดผานสมัยอยุธยาตอนปลาย เชนที่วัดเกาะแกวสุทธาราม เพชรบุรี (พ.ศ.2277) 
โดยเปนฉากหลังแกเร่ืองพุทธประวัติ  ตอนพระองคเสด็จข้ึนไปโปรดพุทธมารดา  จนถึงสมัยธนบุรี
ในสมุดขอย  และจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรดวย 

 
สุภัทรดิศ ดิศกุล,หมอมเจา และ ธนิต อยูโพธิ์.  วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของ

ไทย สถานจิตรกรรมฝาผนัง สารบาญภาพจิตรกรรมฝาผนัง.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520. 
 ฉากจิตรกรรมโลกสัณฐานผนังสกัดหลังพระประธานนั้น  แทที่จริงแลวมีที่มาจาก 
สมุดภาพไตรภูมิ 
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บทที่ 2 
ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเรื่องไตรภูม ิ

 
นิยามคําวา “ไตรภูม”ิ และ “ภาพไตรภมูิ” 
 นักวิชาการทางประวัติศาสตรศิลปะหลายทานใชคําเรียกจักรวาลแตกตางกัน 
ตัวอยางเชน เสมอชัย พูลสุวรรณ ใชคําวา “ภูมิจักรวาลวิทยา”1 รุงโรจน ภิรมยอนุกูล ใชคําวา “โลก
สัณฐาน”2 สวนวรรณิภา ณ สงขลา ใชคําวา “ไตรภูมิ” 3  ทั้งสามคํานี้ลวนหมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ 
จักรวาลในพุทธศาสนา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายของคําวา “ไตร
ภูมิ” ไววา หมายถึง ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ4  กลาวคือ พุทธศาสนาจะแบงภพในหนึ่ง
โลกธาตุหรือหนึ่งจักรวาลตามสภาวะของจิตในแงพุทธปรัชญาเปน 3 ภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และ
อรูปภูมิ5  ภูมิทั้งสามนี้แบงออกเปนภูมิยอย ๆ ซอนทับอยูบนโครงสรางของจักรวาลอีกทีหนึ่ง ดัง 
จะไดกลาวโดยละเอียดตอไป 
 ไตรภูมิหรือภูมิทั้งสามนี้ แบงเปนภูมิยอย ๆ ได 31 ภูมิ คือ กามภูมิ 11  รูปภูมิ 16  และ
อรูปภูมิ 4 
 กามภูมิ คือ ภูมิของผูที่ยังเกี่ยวของอยูในกาม มีความผูกพันอยูดวยกาม  เปนภูมิที่เกิด
ของเทวดา 6 ภูมิ คือ ฉกามาพจรสวรรค (สวรรค 6 ชั้น) ไดแก จาตุมหาราชิกา  ดาวดึงส  ยามา  
ดุสิต  นิมมานรดี  และปรนิมมิตวัสวตี  ชั้นต่ํากวาสวรรคลงมาเปนมนุสสภูมิ 1  ติรัจฉานภูมิ 1  
อสุรกายภูมิ 1  เปรตภูมิ 1  และนรกภูมิ 1  รวม 11 ภูมิ 

                                                 
1 เสมอชัย พูลสุวรรณ, “ภูมิจักรวาลวิทยาของเขตพุทธาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม,” เมืองโบราณ, 

18, 3-4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2535) : 86. 
2 รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “วิวัฒนาการและประติมานวิทยาจิตรกรรมโลกสัณฐานเบื้องหลัง 

พระประธาน,” เมืองโบราณ, 29, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546) : 26. 
3 วรรณิภา ณ สงขลา, วรรณกรรม, หนังสือชุดจิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่ 001 เลมที่ 2  

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534), 86. 
4 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส

พับลิเคชั่นส, 2546), 483. 
5 รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “วิวัฒนาการและประติมานวิทยาจิตรกรรมโลกสัณฐานเบื้องหลัง 

พระประธาน,” เมืองโบราณ : 26-27. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11

 รูปภูมิ คือ ทีอ่ยูของพรหมที่มีรูปราง เปนผูเสวยความสุขที่ไมเกี่ยวของดวยกาม ม ี 16 
ชั้น 
 อรูปภูมิ เปนทีอ่ยูของพรหมไมมีรูปราง มี 4 ชั้น6 
 
 ในสวนของโครงสรางของจักรวาล   จักรวาลมีรูปเปนทรงกลม   จักรวาลหนึ่ง
ประกอบดวยเขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง  มีเขาสัตบริภัณฑทั้งเจ็ด อันไดแก ยุคุนธร อิสินธร กรวิก 
เนมินธร สุทัศนะ วินันตกะ และอัสสกัณณะ ซึ่งมีความสูงลดหลั่นกันลงไปทีละครึ่ง ลอมรอบเปน
วงกลมเปนชั้น ๆ ลดหลั่นกันลงไป ระหวางเขาสัตบริภัณฑคั่นดวยแมน้ําสีทันดรทั้งเจ็ด ถัดจาก
เขาอัสสกัณณะซึ่งมีความสูงนอยที่สุดออกมาเปนโลณสมุทรหรือทะเลน้ําเค็ม ในโลณสมุทรมีเกาะ
หรือทวีปอยูตรงทิศทั้งสี่ของเขาพระสุเมรุ คือ อุตตรกุรุทวีป อยูทางทิศเหนือ  บุรพวิเทหทวีป อยูทาง
ทิศตะวันออก  ชมพูทวีป อยูทางทิศใต และอมรโคยานทวีป อยูทางทิศตะวันตก  ทวีปใหญทั้งสี่
ทวีปมีทวีปเล็ก ๆ เปนบริวาร  ทั้งหมดนี้ลอมรอบดวยเขาจักรวาลเปนกําแพงจักรวาล  มพีระอาทติย
และพระจันทรโคจรรอบเขาพระสุเมรุในระดับความสูงเทายอดเขายุคนธร (ภาพลายเสนที่ 1) 
 ภูมิตาง ๆ ที่ไดกลาวไปแลวอยูซอนทับบนโครงสรางของจักรวาลอีกทหีนึ่ง ไลตั้งแตภูมิ
ต่ําที่สุดคือนรกภูมิ อยูใตแผนดินชมพทูวปี  มนุสสภูมอิยูบนทวีปตาง ๆ  สูงขึ้นไปเปนสวรรคชัน้ 
จาตุมหาราชิกา อยูในระดับยอดเขายุคนธร  บนยอดเขาพระสุเมรุเปนที่ตัง้ของสวรรคชั้นดาวดึงส  
สูงขึ้นไปเปนสวรรคชั้นยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมติวัสวตี  รูปภูมิ 16 ชัน้ และอรูปภูมิ 4 ชัน้
ตามลําดับ 

อยางไรก็ดี ในทางประวัติศาสตรศิลปะ คําวา “ไตรภูมิ” มีความหมายเฉพาะเจาะจง
กวาที่ใชกนัในทางพทุธศาสนา ผูวิจยัเหน็วา ควรอธบิายความหมายของคําวา “ไตรภูมิ” ที่ใช
ในทางประวัติศาสตรศิลปะใหชัดเจน เพื่อใหเขาใจตรงกนัในเบื้องตน 
 คําวา “ไตรภูมิ” ในทางประวัติศาสตรศิลปะ ใชเรียกจักรวาลในพุทธศาสนาเถรวาท 
หมายถึงสัณฐานจักรวาลหรือโครงสรางของจักรวาลโดยรวม มิไดหมายความถึงภูมิทั้งสามตาม
ความหมายตรงตัวของคําศัพทแตอยางใด เหตุที่ใชคําเรียกสัณฐานจักรวาลในพุทธศาสนาเถรวาท 
วาไตรภูมิ อาจเนื่องมาจากชื่อหนังสือ “ไตรภูมิพระรวง” ที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย เมื่อชางนํา
เร่ืองราวเกี่ยวกับจักรวาลตามที่ปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระรวงมาถายทอดเปนงานศิลปะ จึงเรียก
เร่ืองราวเกี่ยวกับจักรวาลที่ปรากฏในงานศิลปะวา เร่ืองไตรภูมิ 
 

                                                 
6 สรุปความจาก ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากยไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :  

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2545), 56-57. 
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 สวนคําวา “ภาพไตรภูมิ” หมายถึง จิตรกรรมที่แสดงภาพจักรวาลในพุทธศาสนา 
เถรวาท มักแสดงภาพจักรวาลในแนวตัดขวาง กลาวคือ วาดภาพเขาพระสุเมรุเปนแทงเสาขนาด
ใหญตรงกลาง  และมีแทงเขาสัตบริภัณฑทั้งเจ็ดลดหลั่นกันลงไปสองดานของเขาพระสุเมรุ  ภาพ 
เขาพระสุเมรุและสัตบริภัณฑนี้ถือเปนองคประกอบหลักของภาพไตรภูมิ บนยอดเขาตาง ๆ มักวาด
เปนวิมานของเทวดา มีพระอาทิตยและพระจันทรอยูสองดานของเขาพระสุเมรุ จะเห็นไดวา แม
จิตรกรรมนั้นจะเนนแสดงเฉพาะภาพในสวนที่เปนกามภูมิ  มิไดแสดงภาพองคประกอบของ
จักรวาลอยางครบถวนทั้งสามภูมิ  แตก็ยังคงถูกเรียกวา “ภาพไตรภูมิ” อยูนั่นเอง 
 
ไตรภูมิในศิลปะแขนงตาง ๆ 
 เร่ืองไตรภูมิหรือจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาเถรวาทไดรับการกลาวถึงมากมายใน
พระไตรปฎก  โดยเฉพาะในพระสุตตันตปฎก  อยางไรก็ดี  เรื่องไตรภูมิในพระไตรปฎกก็ปรากฏ
กระจัดกระจายแทรกอยูตามพระสูตรตาง ๆ  ยังไมมีการจัดเปนหมวดหมูแตอยางใด  จนกระทั่งใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 16  จึงมีการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลแตงขึ้นเปนคัมภีรโดยเฉพาะ 
เรียกวา  คัมภีรโลกศาสตร 
 คัมภีรโลกศาสตร คือ วรรณกรรมที่แตงขึ้นเพื่อกลาวถึงเรื่องเกี่ยวกับกําเนิด  การดับ
ของโลกและจักรวาล  อธิบายลักษณะสรรพสิ่งตาง ๆ ของโลกและจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนา  
เนื้อความในคัมภีรโลกศาสตรสวนใหญเปนการรวบรวมและเก็บความจากพระไตรปฎก  อรรถกถา  
และฎีกา 
 คัมภีรโลกศาสตรฉบับที่เปนที่รูจักกันทั่วไป คือ ไตรภูมิพระรวงหรือเตภูมิกถา  เชื่อ
กันวาพญาลิไทยทรงนิพนธข้ึนเมื่อ พ.ศ.1888 ในสมัยสุโขทัย ทรงรวบรวมเรียบเรียงขอความจาก
คัมภีรในพุทธศาสนาตาง ๆ กวา 30 คัมภีร ไตรภูมิพระรวงนี้มีการคัดลอกถายทอดกันมาหลาย
ฉบับ ฉบับเกาที่สุดที่คัดลอกมาอยูในสมัยกรุงธนบุรี จารโดยพระมหาชวย วัดปากน้ํา เมื่อ พ.ศ. 
2321 ไดมาจากเพชรบุรี 
 นอกจากนี้ ยังมีคัมภีรโลกศาสตรที่สําคัญอีกหลายฉบับในสมัยตาง ๆ ที่แตงเปนภาษา
บาลี อักษรขอมหรืออักษรธรรมลานนา  ไดแก 
 โลกบัญญัติ  สันนิษฐานวาเปนผลงานของภิกษุชาวพมา แตงในพุทธศตวรรษที่ 16-
17 

อรุณวดีสูตร  สันนิษฐานวาแตงในราวพุทธศตวรรษที่ 16–17 
โลกุปปตติ  แตงโดยพระสิริสมันตภัททบัณฑิต  ในพุทธศตวรรษที่ 18 
โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี  สันนิษฐานวานักปราชญในราชสํานักหรือพระเถระชาว

อยุธยาเปนผูแตงขึ้น ราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 
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จักกวาฬทีปนี  แตงโดยพระสิริมังคลาจารย  ภิกษุชาวลานนาในพุทธศตวรรษที่ 21 
 
 ในคัมภีรโลกศาสตรเหลานี้กลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ ของจักรวาลไวอยางละเอียด  
ในที่นี้จะคัดมากลาวถึงเฉพาะรายละเอียดสําคัญที่เกี่ยวเนื่องในขอบเขตการศึกษาเทานั้น 
 จักรวาล  ในความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึง อาณาเขตอันประกอบดวย
องคประกอบและสรรพสิ่งตาง ๆ อันไดแก เขาพระสุเมรุเปนศูนยกลางจักรวาล  เขาสัตตบริภัณฑ  
ทวีปใหญ 4 ทวีป  ทวีปนอย 2,000 ทวีป  และมหาสมุทร  โดยมีเขาจักรวาลลอมรอบทั้งหมดเปน
กําแพงจักรวาล  รวมเรียกวา จักรวาลหนึ่ง หรือโลกธาตุหนึ่ง  บางครั้งรวมถึงสวรรคภูมิ  นรกภูมิ  
ตลอดจนพระจันทรและพระอาทิตยดวย  คัมภีรแตละคัมภีรใหรายละเอียดของจักรวาลไวแตกตาง
กัน ดังนี้ 
 

โลกบัญญัติ  “…ดวงจันทร  ดวงอาทิตยโคจรไปรอบเพียงใดเพียงนั้นเปนหนึ่งโลกธาตุ
…”7 

อรุณวดีสูตร  “…หนึ่งโลกธาตุ  เรียกวาหนึ่งจักรวาล  ซึ่งมียอดจักรวาลอยูกลางภูเขา
สิเนรุเปนอาณาเขต…จักรวาลหนึ่งมหาทวีปทั้งสี่อันมีภูเขาสิเนรุเปนอาณา
เขต…”8 

โลกัปปทีปกสาร  “…โลกธาตุที่งดงามดวย ภูเขาสิเนรุ  ภูเขาสัตตบริภัณฑ  มหาทวีป 4  
ทวีปเล็ก 2,000 ทวีป  และมหาสมุทร 4 แหง  แวดลอมดวยภูเขาจักรวาล  
ประดับประดาดวยเทวโลก  อันเปนกามาวจร 6 ชั้น เบื้องบนพรหมโลกชั้น
รูปาวจร 16 ชั้น  และอรูปาวจร 4 ชั้น  ทานเรียกวา “จักรวาลหนึ่ง”…”9 

จักกวาฬทีปนี  “…จักรวาฬนั้นคือโลกธาตุ…เปนเชนกับมณฑลแหงกงรถแวดวงไว
โดยรอบ  แมในโลกทีปกสารปกรณก็กลาวไววา  “ชื่อวาจักรวาฬ  อันหิน

                                                 
7 กรมศิลปากร, โลกบัญญัติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรไทย, 2528), 3. 
8 กวี  แสงมณี, “อรุณวดีสูตร : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), 154–
155. 

9 สุชาติ  บุญชัย, “โลกัปปทีปกสาร ปริเฉท 7 : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห” 
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2525), 264–265. 
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จักรวาฬแวดวงไวงดงามไปดวยเขาสิเนรุ  เขาสัตบริภัณฑ  ทวีปใหญทั้งสี่
ทวีปนอยสองพัน  และมหาสมุทร”…”10 

โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี “…สถานที่ ที่ ประดับประดาไปด วยภู เขาสิ เนรุ   ภู เขา
สัตบริภัณฑ  ทวีปใหญ 4 ทวีป  ทวีปนอย 2,000 ทวีปและมหาสมุทร  
และแวดลอมดวยภูเขาจักรวาลเปนสถานที่ชื่อวาจักรวาลหนึ่ง…”11 

 
 จากคําจํากัดความเหลานี้  พอจะสรุปไดวา “โลกธาตุหนึ่ง” ก็คือ “จักรวาลหนึ่ง” และ
นาสังเกตวาคําจํากัดความเกี่ยวกับจักรวาลถูกขยาย เพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นเรื่อย ๆ  อยางไรก็
ดี  จะเห็นไดวา  ในแตละคัมภีรเมื่อกลาวถึงจักรวาลจะบรรยายวามีภูเขาพระสุเมรุและสัตบริภัณฑ
ลอมรอบ  อยูภายในวงลอมของภูเขาจักรวาลเปนหลัก  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมุงศึกษาเฉพาะสวนเขา
พระสุ เมรุและเขาสัตบริภัณฑที่ถือเปนโครงสรางหลักของจักรวาล   และองคประกอบ 
อ่ืน ๆ ที่อยูโดยรอบโครงสรางหลักนี้ 
 
 เขาพระสุเมรุ  เปนศูนยกลางของจักรวาล  คัมภีรสวนมากกลาวตรงกันวาถูกลอมรอบ
ดวยเขาสัตบริภัณฑและนทีสีทันดร  แตเฉพาะรายละเอียดของเขาพระสุเมรุพบวาแตละคัมภีร
บรรยายความแตกตางกันอยูบางดังนี้ 

 
โลกบัญญัติ “…ภูเขาหลวงสิเนรุอยูทามกลางมหาปฐพีนี้…เกิดดีมีสัณฐานดี  เปน

ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส…ดานตะวันออกลวนแลวดวยทอง  ดานตะวันตกลวนแลว
ดวยเงิน  ดานเหนือลวนแลวดวยแกวไพฑูรณ  ดานใตลวนแลวดวยแกว
ผลึก…”12 

อรุณวดีสูตร “…ภูเขาสิเนรุเปนภูเขาที่สูงที่สุด  ดานทิศตะวันออกเปนเงิน  ดานทิศใต
เปนแกวอินทนิล  ดานทิศตะวันตกเปนแกวผลึก  ดานทิศเหนือเปนทอง
…(มีรูปราง)ประดุจตะโพน…”13 

ไตรภูมิพระรวง “…เขาพระสุเมรุนั้นแลกลมไส…ดานฝายตะวันออก…เทียรยอมเงิน  
ดานหัวนอนพระสุเมรุราช  เทียรยอมแกวอินทนิลฯ  ดานตะวันตก…เทียร

                                                 
10 พระสิริมังคลาจารย, จักกวาฬทีปนี (กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอ็กซเพรสศึกษาการพิมพ, 2523), 1. 
11 ทองคํา สุธรรม, “การศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี” (วิทยานิพนธปริญญา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 313. 
12 กรมศิลปากร, โลกบัญญัติ, 25–27. 
13 กวี  แสงมณี, “อรุณวดีสูตร : การตรวจชําระและการศึกษาวิเคราะห,” 155. 
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ยอมแกวผลึกรัตนะฯ  ดานตีนนอนพระสุเมรุราช  เทียรยอมทอง…มีเขา 
3 อันประดุจกอนเสาแตงรองตีนเขาพระสุเมรุราช…”14 

โลกัปปทีปกสาร “…ภูเขาสิเนรุนั้นมีสัณฐานกลม…ตั้งอยูบนทอนเสา 3 ฐาน…ดาน
ตะวันออกเปนสีเงิน  ดานใตเปนสีแกวอินทนิล  ดานตะวันตกเปนสีแกว
ผลึก  ดานเหนือเปนสีทอง…”15 

จักกวาฬทีปนี อางตามคัมภีรฎีกาชินาลังการวาภูเขาสิเนรุนั้นกลมไมเปนสี่เหลี่ยม  และ
อางตามคัมภีรโลกบัญญัติและโลกัปปทีปกสารวามีสัณฐานเหมือน
ตะโพน  นอกจากนี้ยังระบุวา “…ขางทั้งสี่ของภูเขาสิเนรุนั้นหลาก ๆ กัน
…ขางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุสําเร็จดวยเงิน,ขางทิศใตสําเร็จดวย
แกวมณี,ขางทิศตะวันตกสําเร็จดวยแกวผลึก  ขางทิศเหนือสําเร็จดวย
ทอง…”16 

โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี “…ภูเขาสิเนรุนั้นเปนภูเขาที่สูงที่สุด…ดานทิศตะวันออกเปน
เงิน  ทิศใตเปนสีแกวอินทนิล  ทิศตะวันตกเปนสีแกวผลึก  ทิศเหนอืเปนสี
ทอง…เปนภูเขาที่สูงที่สุด  กลม  มีสัณฐานเหมือนตะโพน…”17 

 
 สรุปไดวา  สัณฐานของเขาพระสุเมรุนั้น กลาวแตกตางกันเปน 2 ลักษณะ  สวนมากมี
สาระตรงกันวาสัณฐานกลม  คลายตะโพน  แตในโลกบัญญัติ กลาววาเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ่ึงเปน
ลักษณะที่แตกตางจากฉบับอ่ืน ๆ  และยังระบุสีตางจากฉบับอ่ืน ๆ ดวย 
  
 เขาสัตบริภัณฑ  คัมภีรสวนใหญกลาวไวตรงกัน18วา  เขาสัตบริภัณฑมีลักษณะ
เหมือนวงแหวนที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุเปนชั้น ๆ ลดหล่ันกันลงไปเปนลําดับรวมทั้งสิ้น 7 เขา  มีชื่อ
เรียกแตละเขาจากชั้นในสุดดังนี้  ยุคนธร  อิสินธร  กรวิก  สุทัศนะ  เนมินธร  วินันตก  และอัสส
กัณณะ  เรียงจากสูงลงมาต่ําตามลําดับ  โดยมีความสูงเปนครึ่งหนึ่งของเขาที่อยูถัดมาดานใน  เขา
สัตบริภัณฑแตละลูกมีสวนที่พนน้ําและจมน้ําสูงเทากัน  บนยอดเขาเปนที่ตั้งของวิมานเทวดา  

                                                 
14 พระญาลิไทย, ไตรภูมิพระรวง, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2518), 243. 
15 สุชาติ  บุญชัย, “โลกัปปทีปกสาร ปริเฉท 7 : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห,” 252. 
16 พระสิริมังคลาจารย, จักกวาฬทีปนี, 6-7. 
17 ทองคํา  สุธรรม, “การศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี,” 286–287. 
18 ขอมูลในแตละคัมภีรบรรยายรายละเอียดแตกตางกันเพียงตัวเลขที่ระบุความสูงของเขาแตละเขา

เทานั้น. 
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ยอดเขายุคนธรเปนที่ตั้งวิมานของทาวจาตุมหาราชทั้งสี่  และในระดับเขายุคนธรนี้เปนวิถีโคจรของ
พระอาทิตยและพระจันทร  ในระหวางเขาแตละลูกคั่นดวยสีทันดรมหาสมุทร 
 
 งานชางไทยแตโบราณเปนงานชางในศาสนา  ศาสนสถานที่สวยงามและมีบรรยากาศ
สงบเยน็ โนมนําใหเกิดการชําระจิตใหบริสุทธิน์ั้นเขาถึงคนสวนใหญไดมากกวาการเผยแพรศาสนา
ดวยคัมภีร  ศลิปกรรมจึงถกูใชเปนเครื่องมอืสืบทอดศาสนาเรื่อยมา ดงัที่สันติ เล็กสุขุมกลาวไววา 

 “ภาษาหนังสือหรือภาษาพูดที่แพรหลายเขามาใชส่ือคําสั่ง
สอนทางศาสนา ยอมตองใชระยะเวลาในการเรียนรูทําความ
เขาใจสําหรับเหลานักบวชหรือผูศรัทธาในทองถิ่น ทั้งนี้แตกตาง
จากการรับรูจากงานชางที่เพิ่มพูนศรัทธา แมเมื่อแรกพบเห็นโนม
นําใหรูสึกถึงบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถาน หรือรูปเคารพที่
ประดิษฐานอยูภายในศาสนสถานนั้น รวมทั้งงานประดับประดา
ทั้งภายในและภายนอกศาสนสถาน เชน ลวดลายปูนปน หรือสลัก
อยางงดงามใหความรูสึกอันเปนมงคล  หรือภาพเขียนประดับผนัง
อันวิจิตร  ใหความเพลิดเพลินดวยภาพนิทานสั่งสอนทางศาสนา  
ซึ่งชี้นําใหเกิดปญญาอันเปนจุดหมาย 

พระพุทธรูปสรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณแหงพระพุทธองค 
คือ พระพุทธเจาศากยมุนี  และเพื่อระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอน 
เชนเดียวกับการสรางสถูป-เจดีย  สวนการสรางพระพิมพคือการ
ทําบุญกุศล เชน เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา เปนกิริยาบุญที่คนทุก
ระดับช้ันทํากันได ... “19 

 ดวยความที่งานชางไทยเปนงานที่เนื่องในพุทธศาสนานี่เอง  เร่ืองไตรภูมิจึงไดรับการ
ถายทอดผานงานชางเพื่อสะทอนแนวคิดทางศาสนาดวย 
 

ไตรภูมิในสถาปตยกรรม 
 สถาปตยกรรมเนื่องในศาสนา หรือศาสนสถานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาจ
จัดไดวา มี 2 กลุมใหญ คือ ศาสนสถานในศาสนาพราหมณฮินดู และศาสนสถานในศาสนาพุทธ 
 
 
                                                 

19 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) การเริ่มตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 18-19. 
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1. ศาสนสถานในศาสนาพราหมณฮินดู 
ศาสนสถานในศาสนาพราหมณฮินดูนั้น มักนิยมการวางผัง และการประดับประดา

ตกแตงตามผังของจักรวาลตามคติในศาสนาพราหมณฮินดู 
วิษณุปุราณะใหภาพรวมของจักรวาลตามคติพราหมณฮินดูวา จักรวาลมีเขาพระสุเมรุ

เปนจุดศูนยกลาง  ตั้งอยูบนชมพูทวีป  มีทวีป (เกาะ) ซึ่งเปนรูปวงแหวนอีก 6 ทวีปอยูลอมรอบชมพู
ทวีป  ระหวางทวีปทั้งเจ็ด มีทะเลใหญลอมรอบค่ันกลางแตละทวีปไว  บนยอดเขาพระสุเมรุเปน
ที่ตั้งนครของเทพเจาตาง ๆ20  นอกจากสวรรคแลว  ยังมีโลกบาดาลอีก 7 ชั้น  อยูถัดจากพื้นโลกลง
ไปขางลาง21   เปนที่อยูของอสูร  ยักษ  นาค22     สวนนรกนั้น  ตั้งอยูใตพื้นดินและน้ํา23  ภายใตการ 
ดูแลของพระยม24  ขอบเขตทั้งหมดของจักรวาลจะถูกหอมลอมไวดวยภูเขาโลกโลก (Lokaloka) ซึ่ง 
 
 

                                                 
20 วิษณุปุราณะ เลมที่ 2 อัธยายะที่ 2 โศลกที่ 29 – 30. ใน H. H. Wilson, Visnu Purana, Text in 

Devanagari and English Translation (Delhi : Nag Publisher, 1989). อางถึงใน พระมหาสมบัติ หมอมีสุข, 
“การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องนรก สวรรค ในคัมภีรพระสุตตันตปฎกและคัมภีรวิษณุปุราณะ” (สารนิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2537), 46. 

21 พระมหาสมบัติ หมอมีสุข, “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องนรก สวรรค ในคัมภีรพระ
สุตตันตปฎกและคัมภีรวิษณุปุราณะ,” 48. 

22 Cornelia Demmitt and J.A.B. Van Buitenen, Classical Hindu Mythology : A Reader in 
the Sanskrit Purana (Philadephia : Temple University Press, 1978), 26. อางถึงใน พระมหาสมบัติ  
หมอมีสุข, “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องนรก สวรรค ในคัมภีรพระสุตตันตปฎกและคัมภีรวิษณุปุราณะ,” 
49. 

23 ตตศฺจ  นรกานฺ  วิปฺร  ภุโว’ธะ  สลิลสฺย  จ / 
    ปาปโน  เยสุ  ปาตฺยนฺเต  ตานฺ  ศฺฤณุษฺว  มหามุเน // วิษณุปุราณะ เลมที่ 2 อัธยายะที่ 6 โศลกที่ 1. ใน 
H. H. Wilson, Visnu Purana, Text in Devanagari and English Translation. อางถึงใน พระมหาสมบัติ  
หมอมีสุข, “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องนรก สวรรค ในคัมภีรพระสุตตันตปฎกและคัมภีรวิษณุปุราณะ,” 
46. 

24 อิตฺเยวมาทยศฺจานฺเย  นรกา  ภฺฤศทารุณาะ // 
     ยมสฺย วิษเย โฆราะ ศสฺตฺราคฺรนิภยทายินะ / วิษณุปุราณะ เลมที่ 2 อัธยายะที่ 6 โศลกที่ 5-6. 
H. H. Wilson, Visnu Purana, Text in Devanagari and English Translation. อางถึงใน พระมหาสมบัติ  
หมอมีสุข, “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องนรก สวรรค ในคัมภีรพระสุตตันตปฎกและคัมภีรวิษณุปุราณะ,” 
43 – 44. 
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ชวยปดกั้นความมืดที่อยูดานนอกเอาไว โดยมีเปลือกไขทองคําหอหุมสวนประกอบทั้งหมดเหลานี้
ไวอีกทีหนึ่ง25  

ภูมิศาสตรจักรวาลอันซับซอนนี้สามารถสรุปเปนโครงสรางคราว ๆ คือ มีภูเขาที่เปน
ศูนยกลางของโลก  ถูกลอมรอบดวยกําแพง  และเลยออกไปเปนมหาสมุทรนั่นเอง 

ปราสาทบนฐานยกชั้น ซึ่งทําหนาที่เปนศาสนสถานประธานของเมืองในวัฒนธรรม
ขอม ไดถูกสมมุติใหเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ ศูนยกลางของจักรวาล ทําใหเมืองทั้งเมือง
เปรียบเสมือนรูปจําลองของจักรวาล26 
 สถาปตยกรรมขอมที่แสดงใหเห็นภูมิศาสตรจักรวาลตามคติพราหมณฮินดู เชน 
ปราสาทพนมบาแค็ง ปราสาทบาปวน และปราสาทหินพนมรุง เปนตน 
 การสรางเมืองในวัฒนธรรมขอม มีการพยายามจําลองรูปจักรวาล และเขาพระสุเมรุให
เปนรูปรางขึ้นในการออกแบบแผนผังของเมือง เชน แผนผังพระนครหลวงของเขมร ที่มีการ
ออกแบบอาคารแตละอาคารเปนสัญลักษณของจักรวาลหนึ่ง ๆ  และมีการทําระบบคลอง
ชลประทานแทนหวงสมุทรที่เชื่อมอาคารเหลานี้เขาดวยกันเปนจักรวาลใหญ และกลางจักรวาลก็มี
การสรางปราสาทพนมบาแค็งอยูกลางผังอันเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ27 

ในคริสตศตวรรษที่ 11  เมื่อพระเจาอุทัยทิตยวรรมันที่ 2 ทรงสรางปราสาทบาปวนซึ่ง
ตั้งอยู ณ ศูนยกลางของเมืองซึ่งมีมากอนเมืองพระนครธม  จารึกที่พบที่ฐานของโบราณสถาน
กลาววา  พระองคทรงสราง “เนื่องจากพระองคทรงคิดวา ศูนยกลางของจักรวาลยอมถูกหมายดวย
เขาพระสุเมรุ และพระองคทรงคิดวาสมควรที่จะมีเขาพระสุเมรุอยู ณ ศูนยกลางของราชธานีของ
พระองค”28 

                                                 
25 วิไลรัตน  ยังรอต, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตนในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ   
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 12 - 13. 

26 เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 17 ถึง 24 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 5. 

27 อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทยศึกษา,” ใน รวมบทความการศึกษา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเดอะโตโยตา เฟานเดชั่น
ประเทศญี่ปุน, 2529), 27-28. 

28 ยอรช เซเดส, เมืองพระนคร  นครวัด  นครธม, แปลโดย ปราณี วงษเทศ, พิมพครั้งที่ 4. 
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2540), 119. 
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 ปราสาทเขาพนมรุงที่ประดิษฐานอยูบนยอดเขาสูง ก็สรางขึ้นตามคติจักรวาลแบบ
พราหมณฮินดู ใหเปนที่ประทับอันสูงสงของเทพเจาผูเปนศูนยกลางจักรวาล เชนเดียวกัน29 
 อยางไรก็ดี  การแทนที่ระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรมขอมดวยภูมิศาสตรจักรวาล
เปนสิ่งที่ตองกระทําอยางระมัดระวัง  และการพยายามแทนที่สัญลักษณโดยละเอียดก็เปนสิ่งที่
กระทําไดยาก  ดังที่ศาสตราจารยยอรช เซเดสไดกลาวไววา  ผูสรางเมืองทั้งของฮินดูและกัมพูชา
มิไดพยายามที่จะเลียนแบบระบบโลกภูมินี้ใหเหมือนตามรายละเอียดทุกอยาง  ไสยศาสตร 
โดยเฉพาะไสยศาสตรของโลกตะวันออกพอใจกับส่ิงใกลเคียงเทานั้น  สวนสําคัญคือ เทวสถาน
องคกลางของเมืองที่เปรียบเสมือนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์  มีกําแพงลอมรอบ  เปรียบเหมือนกําแพงหิน  
และเลยออกไปจะมีคูน้ําที่มีน้ําเต็มเปยมเปรียบดังมหาสมุทร30 นั่นเอง 
 2. ศาสนสถานในพุทธศาสนา 
 สถาปตยกรรมในพุทธศาสนาก็มีการวางผังและการประดับตกแตงที่แสดงใหเห็นคติ 
ไตรภูมิ หรือการจําลองจักรวาลเชนเดียวกัน หากแตปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงสรางจักรวาล
ใหเปนแบบคติไตรภูมิในพุทธศาสนาเถรวาทแทน 
 สถาปตยกรรมในพุทธศาสนาสะทอนคติไตรภูมิใน 2 ลักษณะ คือ 

1) คติการสรางวัดมหาธาตุกลางเมือง 
การสรางวัดมหาธาตุเปนประธานบริเวณใจกลางเมืองนั้น เปนที่นิยมในวัฒนธรรม 

ลุมแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 18 หรือตนพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมา อาจเกี่ยวของ
กับคติการสรางเมืองใหเปนรูปจําลองของจักรวาลตามคติขอมที่มีมาแลวกอนหนา31 ใน
ความหมายวา เจดียประธานเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุที่เปนศูนยกลางของจักรวาล และ
การที่เจดียประธานของวัดกลางเมืองเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก็เปนการสื่อความหมายวา 
พระพุทธเจาประทับอยูที่ศูนยกลางจักรวาลนั่นเอง ตัวอยางเชน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุราชบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรี วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง และวัดมหาธาตุสุโขทัย เปนตน 

2) การวางผังวัดเปนสัญลักษณของโครงสรางจักรวาล 
นอกจากการสรางพระธาตุกลางเมืองแลว คติไตรภูมิในสถาปตยกรรมไทยยังปรากฏ

ใหเห็นชัดเจนในการวางผังวัด กลาวคือ วัดที่มีเจดียประธานอยูตรงกลาง มีเจดียประจํามุมทั้งสี่
เปนองคประกอบยอยนั้น และมีระเบียงคดลอมรอบนั้น เจดียประธานนาจะเปนสัญลักษณของ 

                                                 
29 อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทเขาพนมรุง, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : 

มติชน, 2539), 14–15. 
30 ยอรช เซเดส, เมืองพระนคร  นครวัด  นครธม, 118-119. 
31 เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทย ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24, 17. 
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เขาพระสุเมรุ เจดียประจํามุมหรือปรางคทิศทั้ง  4 องค คงหมายถึงทวีปตามทิศทั้งสี่ของ 
เขาพระสุเมรุ เปนการจําลองโครงสรางของจักรวาลตามคติพุทธศาสนาเถรวาทที่มีเขาพระสุเมรุ
เปนศูนยกลาง ลอมรอบดวยเขาสัตบริภัณฑ และกําแพงจักรวาลนั่นเอง 

อนุวิทย เจริญศุภกุล กลาววากลุมอาคารที่มีความงดงามตามคติดังกลาวนี้อยาง
สมบูรณ นาจะไดแกกลุมอาคาร (ปรางค เมรุทิศ เมรุราย) ที่วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา32 
ซึ่งปาริสุทธิ์ สาริกวะณิช ไดศึกษาสัญลักษณทางภูมิจักรวาลของวัดไชยวัฒนาราม พบวา ปรางค
ประธานนั้นเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุอันเปนแกนกลางของจักรวาล เปนที่ประดิษฐานของ
ฉกามาพจรสวรรคทั้ง 6 ชั้น ปรางคบริวารทั้ง 4 องคที่ลอมรอบปรางคประธานมีความหมายในเชิง
สัญลักษณแทนเขาสัตบริภัณฑ เมรุทิศและเมรุรายทั้ง 8 องคเปนสัญลักษณแทนทวีปใหญทั้งสี่ 
และทวีปเล็กอีก 4 ที่อยูในมหาสมุทรระหวางเขาอัสกัณณะกับกําแพงจักรวาล และกําแพงแกวก็
เปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนกําแพงจักรวาลที่ลอมรอบจักรวาลหนึ่ง ๆ33 

 
ไตรภูมิในประติมากรรม 

 ประติมากรรมที่สะทอนคติไตรภูมิ ปรากฏในลักษณะของฐานที่เปนชั้นซอนลดหลั่นกัน 
ทั้งในรูปของฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  และพระราชบัลลังกที่ประทับของพระมหากษัตริย 
 การสะทอนคติไตรภูมิผานการทําฐานซอนชั้นลดหลั่นกันในความหมายของเขา 
พระสุเมรุที่เปนศูนยกลางจักรวาลนั้น เสมอชัย พูลสุวรรณ กลาววานาจะไดรับอิทธิพลจากฐาน 
ยกชั้นซึ่งรองรับศาสนสถานของขอม มีความหมายถึงภูเขา มีหลักฐาน เชน เทวสถานบนฐานยกชัน้
บางแหงในเมืองพระนคร ยังถูกออกนามเปนชื่อภูเขา เชน “เหมศริงคคีรี” หมายถึง ภูเขาทอง อัน
เปนชื่อหนึ่งของเขาพระสุเมรุ ซึ่งไดปรากฏในจารึกรุนพุทธศตวรรษที่ 16 ในความหมายถึงปราสาท 
ตาแกวหรือปราสาทพิมานอากาศ แหงใดแหงหนึ่ง34 
 ตัวอยางของประติมากรรมที่สะทอนคติไตรภูมิ เชน ฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธ
เทวปฏิมากร พระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฐานชกุชนีี ้แตเดมิมชีัน้
เดียว แตในคราวปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
                                                 

32 อนุวิทย เจริญศุภกุล, “คติจักรวาล พุทธศาสนาเถรวาท ลังกาวงศ ที่มีอิทธิพลตอแบบเมืองและ
สถาปตยกรรมในประเทศไทย” วารสารอักษรศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 6,1-2 (10 มิถุนายน 2526) : 335. 

33 อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช, “การศึกษาสถาปตยกรรมวัด 
ไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 133-134. 

34 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : 
บริษัทจันทวาณิชย, 2526), 25-26. อางถึงใน เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทย ระหวาง 
พุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24, 5. 
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พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ชางไดหลอฐานชุกชีข้ึนใหมเปนฐานซอนลดหลั่นกัน 3 ชั้น รวมทั้งหลอรูป
ครุฑ ยักษ และเทวดาเปนแถวประจําฐานชุกชีแตละชั้น ฐานชุกชีนี้ไดถูกสมมุติใหเปนสัญลักษณ
ของเขาพระสุเมรุ ดวยการแสดงสถานะชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณเชิงเขาพระสุเมรุ ตั้งแตครุฑ ยักษ 
และเทวดาขึ้นไปโดยลําดับ35 เมื่อประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรบนฐานชุกชีนี้ ทําใหตีความได
วา พระพุทธองคทรงประทับอยูบนยอดเขาพระสุเมรุอันเปนศูนยกลางจักรวาลนั่นเอง (ภาพที่ 1) 
 นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัลลังกประดับมุก ที่ประดิษฐานในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
พระราชบัลลังกนี้มีฐานซอนลดหลั่นกัน 3 ชั้น ชั้นลางประดับรูปครุฑ ชั้นที่สองประดับรูปยักษ และ
ชั้นบนสุดประดับรูปเทวดาเปนแถว พระราชบัลลังกประดับมุกนี้ เดิมสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานใน
พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่ถูกไฟไหมไป พระราชบัลลังกประดับมุกนี้แสดงสัญลักษณ
ของเขาพระสุเมรุ เมื่อพระมหากษัตริยประทับลงบนพระราชบัลลังกก็เปนเสมือนพระอินทรที่
ประทับอยูบนสวรรคชั้นดาวดึงสที่อยูบนยอดเขาพระสุเมรุ การประดิษฐานพระราชบัลลังกนี้ใน 
พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท จึงถือวาเปนการสื่อถึงระบบสัญลักษณของคติจักรวาลได
อยางสมบูรณแบบ 
 นอกจากประติมากรรมในรูปฐานซอนชั้นที่เปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ ศูนยกลาง
ของจักรวาลแลว  คติไตรภูมิยังไดรับการนําเสนออยางเปนระบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวบนรอย 
พระพุทธบาทดวย กลาวคือ ภาพจักรวาลที่ปรากฏบนรอยพระพุทธบาทอาจไมตรงกับที่พรรณนา
ไวในคัมภีรโลกศาสตร  แตปรากฏในรูปแบบที่อยูในกรอบของการนําเสนอบนรอยพระพุทธบาท 
 คติไตรภูมิไดรับการนําเสนอผานรอยพระพุทธบาทในรูปของสัญลักษณมงคล 108 
ประการ 
 มงคล 108 นี้ ประกอบขึ้นดวย 
 1. มงคลประเภทที่เปนสัญลักษณแหงโชคลาภ ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ 
 2. มงคลประเภทที่เปนเครื่องประกอบบารมีของกษัตริยและพระเจาจักรพรรดิ 
 3. มงคลประเภทที่เปนสวนประกอบทางรูปธรรมและนามธรรมของสุคติภพในจักรวาล 
 เมื่อรวมกันแลว มงคลทั้ง 108 นี้แสดงออกถึงความมีสภาวะครอบจักรวาลของ
พระพุทธเจา และพระบารมีอันคุมครองและใหสิริมงคลตอผูที่นอมเคารพรอยพระบาทนั้น 
 สัญลักษณมงคล 108 ปรากฏบนรอยพระพุทธบาทใน 2 รูปแบบ คือ 
 แบบที่หนึ่ง เปนมงคล 108 ที่แสดงแผนผังของสุคติภูมิแหงจักรวาลในมิติดานตั้ง มี
โสฬสพรหมโลกอยูในระดับสูงที่สุด เทวโลกอยูเหนือเขาพระสุเมรุ โลกมนุษย สัตวหิมพานต สระโน
ดาต ภูเขา ทะเลสาบ ตนไม อยูระดับกลาง มหาสมุทรที่ลอมรอบและรองรับโลกมนุษยพรอมดวย 
                                                 

35 อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทย ระหวาง 
พุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24, 158. 
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สัตวน้ํา อยูเบื้องลาง รูปแสดงมงคลเหลานี้ จัดเรียงกันบนฝาเทาในพื้นที่ที่แบงเปนตาตาราง 
ระเบียบของมงคลเรียงเริ่มตนที่ใตหัวแมโปงทั้งซายและขวาตามแนวนอน แลวเวียนไปโดยรอบ ทํา
วงแคบเขาหาจุดศูนยกลาง ตัวอยางที่พบ ไดแก รอยพระบาทบนแผนพระบฏอันสมมุติเปนรูป
จําลองของรอยที่สระบุรี ที่พระเจาอยูหัวบรมโกศสงไปถวายพระเจากรุงลังกา เมื่อปลาย 
พุทธศตวรรษที่ 2336 (ภาพลายเสนที่ 2) 
 แบบที่สอง เปนการแสดงรูปมงคล 108 เปนแนววงกลม แสดงรูปจักรวาลในมิติราบ มี 
เขาพระสุเมรุอยูกลางวงกลม ลอมรอบดวยแนวเทือกเขาและมหาสมุทร 7 ชั้น และแนวโคจรของ
พระอาทิตย พระจันทร ตอมาเปนแนวสัตวหิมพานต พืช และสวนประกอบของโลกมนุษย รวมทั้ง
เครื่องสูงและสมบัติของพระมหาจักรพรรดิ แนวนอกสุดเปนสัญลักษณของเทวโลกและพรหมโลก 
ตัวอยางที่พบ เชน รอยพระบาทหรือแผนครอบพระบาทที่ทําดวยสําริดจากวัดเสด็จ ในจังหวัด
กําแพงเพชร37 
 การแสดงรูปมงคล 108 เปนแนววงกลมบางครั้งก็จัดวางพรหมโลกและเทวโลกอยู 
วงในสุด ลอมรอบดวยสวนประกอบของโลกมนุษย เชน สัตวหิมพานต แมน้ํา ภูเขา และดอกไม 
เครื่องสูง และเครื่องหมายแหงความอุดมสมบูรณและลาภยศอยูนอกสุด ตัวอยางที่พบ เชน รอย
พระพุทธบาทที่วัดพระราม พระนครศรีอยุธยา38 (ภาพที่ 2) 
 

ไตรภูมิในจิตรกรรม 
 เร่ืองไตรภูมิในจิตรกรรมนั้น ปรากฏทั้งในรูปของสมุดภาพไตรภูมิ และจิตรกรรมฝาผนัง 

การนําแนวคิดเรื่องจักรวาลตามคติพุทธศาสนามาเขียนเปนภาพจิตรกรรมนี้  พบ
หลักฐานเกาที่สุดเปนภาพจิตรกรรมบนแผงคอสองดานทิศเหนือ ของวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  นาจะเปนงานในพุทธศตวรรษที่ 21–22  เปนการแสดง
ภาพสวรรคชั้นดาวดึงสประกอบในเรื่องประวัติพระอินทร39  และอีกชิ้นหนึ่งที่ปรากฏแนวคิดการทํา
ภาพจักรวาลไดชัดเจน คือ ภาพจิตรกรรมบนสมุดไทยสมัยอยุธยา ซึ่งเขียนเรื่องราวแสดง
รายละเอียดของภูมิทั้งสาม ที่เรียกกันวา สมุดภาพไตรภูมิ  นาจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22–23  
ซึ่งเทียบอายุจากการใชตัวอักษร  ลักษณะเทคนิคของการวาดภาพ  และลักษณะที่แสดงถึงสังคม

                                                 
36 นันทนา ชุติวงศ, รอยพระพุทธบาทในเอเชียใตและเอเชียอาคเนย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2533), 54. 
37 เร่ืองเดียวกัน, 49. 
38 เร่ืองเดียวกัน, 50. 
39 สน สีมาตรัง, สรุปผลการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระรวง (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, พิมพเนื่องในโอกาส

ฉลอง 700 ปลายสือไทย, 2527), 136. 
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ในสมัยนั้น  ที่มีผูใหความเห็นวา ภาพจิตรกรรมในสมุดไทย หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยตอ ๆ 
มานั้นไดแบบอยางไปจากสมุดไทยฉบับนี้ หรือฉบับอ่ืนที่รวมอายุคราวเดียวกัน40 

นอกจากนี้ ยังไดพบจิตรกรรมที่ฝาผนังดานสกัดทางทิศเหนือของตําหนักพระพุทธ 
โฆษาจารย  วัดพุทไธสวรรย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ราว พ.ศ.2231–
224541  มีลักษณะของภาพจักรวาลในสวนตาง ๆ เคาโครงลักษณะคลายกับที่ในจิตรกรรมฝาผนัง
ในรุนตอ ๆ มา เชน ที่วัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.227742 
และในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี สืบจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เชน จิตรกรรมที่หอไตร 
วัดระฆังโฆษิตาราม สมัยตนรัชกาลที่ 1 แตภาพเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑมีเพียงครึ่งเดียว 

การเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องไตรภูมิคงนิยมกันมากในสมัยรัตนโกสินทร ระหวาง
รัชกาลที่ 1 – 3 ในรัชกาลตอมาก็คลายความนิยมลง สังเกตไดวา ความนิยมในการทําภาพจักรวาล
โดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทรนั้น มักจะอยูในแถบภาคกลาง  โดยที่ทําเปนรูปรางชัดเจน  อาจถือ
เปนแบบแผนที่นิยมทําตอ ๆ กันมา  ดังจะเห็นจากที่ปรากฏเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังดานสกัดหลัง
พระประธานของอุโบสถหรือวิหาร เปนตน 
 

อยางไรก็ดี ทั้งสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมตางมีความสัมพันธกัน 
และสงเสริมซึ่งกันและกัน ทําใหการตีความหมายของแผนภูมิจักรวาลชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ในการ
พิจารณาความหมายของคติไตรภูมิในพุทธศาสนาเถรวาทที่แสดงออกผานศิลปะแขนงตาง ๆ  หาก
เราพิจารณาทั้งสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมไปพรอม ๆ กัน ก็จะทําใหเห็นภาพรวม
ของคติเร่ืองจักรวาลไดอยางชัดเจนและเปนระบบ 

ตัวอยางเชน การตีความสัญลักษณแผนผังจักรวาลในเขตพุทธาวาสวัดสุทัศนเทพ 
วราราม จากการศึกษาของเสมอชัย พูลสุวรรณ พบวา เขตพุทธาวาสของวัดสุทัศนเทพวรารามทํา
หนาที่ทางสัญลักษณอยูใน 2 ระดับ 

ระดับแรกคือการเปนรูปจําลองโครงสรางทางกายภาพของจักรวาล พระวิหารหลวงถูก
กําหนดใหหมายถึงดาวดึงสพิภพบนยอดเขาพระสุเมรุ ศูนยกลางแหงจักรวาล พระระเบียงซึ่ง
ลอมรอบพระวิหารหลวง หมายถึงภูเขาสัตบริภัณฑที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุ และพระอุโบสถซึ่ง
ตั้งอยูทางทิศใตทายพระวิหารหลวงภายนอกพระระเบียงออกไป หมายถึงชมพูทวีป โดยนัยเชนนี้ 

                                                 
40 หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล และ ธนิต อยูโพธิ์, วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของไทย สถาน

จิตรกรรมฝาผนัง สารบาญภาพจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2520), 45. 
41 สันติ  เล็กสุขุม และ กมล  ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 31. 
42 เร่ืองเดียวกัน. 
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เขตพุทธาวาสของวัดสุทัศนเทพวราราม สามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ ในการเปนศาสนสถาน
กลางเมือง ตามคติของการสรางเมืองใหเปนรูปจําลองของจักรวาล 

หนาที่ในระดับที่สอง คือการเปนสื่อแสดงแนวคิดทางพุทธศาสนาบางประการ ผาน
สัญลักษณทางจักรวาลวิทยา สถาปนิกโบราณผูออกแบบพุทธสถานแหงนี้ ไดแสดงความยิ่งใหญ
ของพุทธภาวะใหประจักษ ดวยการประดิษฐานพระพุทธรูปประธานภายในพระวิหารหลวงคือ 
พระศรีศากยมุนี ไวที่ศูนยกลางแหงจักรวาล สัญลักษณที่พบรวมกับพระอุโบสถแสดงความสําคัญ
ของชมพูทวีป ในฐานะที่เปนสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจาทั้งหลาย ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวตัิ
และประวัติของพระปจเจกพุทธเจาบนผนังภายในพระอุโบสถ เปนสัญลักษณของการตรัสรู 
ตําแหนงที่ประดิษฐานพระประธานภายในพระอุโบสถ ก็อาจถูกสมมุติใหหมายถึงมัชฌิมประเทศ
แหงชมพูทวีป ซึ่งเปนสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจาทุกพระองค และตําแหนงของรูปพระอาทิตย
และพระจันทรที่หนาบันของอาคาร ก็อยูในความหมายที่แสดงชวงเวลาตรัสรูของพระพุทธเจา 
ทุกพระองคดวย43 
 จากที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวา สัณฐานจักรวาลตามคติในพุทธศาสนาเถรวาท
ประกอบดวยเขาพระสุเมรุ เขาสัตบริภัณฑ นทีสีทันดร ทวีปตาง ๆ สวรรคชั้นตาง ๆ นรกชั้นตาง ๆ 
แตโครงสรางจักรวาลที่ไดรับการหยิบยกมานําเสนอในงานศิลปะแขนงตาง ๆ มากที่สุด คือ  
เขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑ สวนองคประกอบอื่น ๆ ของจักรวาล เชน นทีสีทันดร หรือทวีป
ตาง ๆ เปนเพียงสวนประกอบยอยในงานศิลปะแขนงตาง ๆ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึง
เลือกศึกษาเฉพาะโครงสรางสวนที่เปนเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑเปนหลัก 

                                                 
43 เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทย ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24, 168. 
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บทที่ 3 
การนาํเสนอภาพสัณฐานจักรวาล 

จากคัมภีรโลกศาสตรสูสมุดภาพไตรภูมิ 
 

ชางไทยสรางงานศิลปะเนื่องในศาสนาดวยการถายทอดเนื้อหาจากคัมภีรตาง ๆ ที่มี
การบันทึกถายทอดตอ ๆ กันมา ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษาวา ภาพจิตรกรรมในสมุดขอยที่
ถายทอดไปจากคัมภีรโลกศาสตรนั้น มีรายละเอียดเหมือนหรือตางจากคัมภีรที่เปนตนแบบหรือไม 
อยางไร 
 
เนื้อหาในสมดุภาพไตรภมูิ 
 กอนที่จะกลาวถึงเนื้อหาเรื่องจักรวาลที่นําเสนอในสมุดภาพไตรภูมิ ผูวิจัยจะขออธิบาย
ถึงลักษณะโดยทั่วไปของสมุดภาพไตรภูมิกอนเปนดับแรก 

 
ลักษณะของสมุดภาพไตรภูมิหรือสมุดขอย 
ส่ือที่แสดงถึงความนิยมในการนําเร่ืองคติไตรภูมิมาใชในศิลปกรรมที่เกาแกและมีการ

แสดงรายละเอียดของสัณฐานจักรวาลที่สมบูรณคือ จิตรกรรมบนสมุดไทย หรือที่เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา สมุดภาพไตรภูมิ 

ในบทนําของกรมศิลปากรในหนังสือสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับ 
กรุงธนบุร1ี ไดอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของสมุดภาพไตรภูมิไวดังนี้ 

รูปเลมและขนาดของสมุดภาพไตรภูมิ มีขนาดใหญกวาสมุดไทยธรรมดา  กลาวคือมี
ขนาดโดยประมาณ 2 แบบ คือ ขนาดกวาง 12 เซนติเมตร ยาว 63 เซนติเมตร  และขนาดกวาง 28 
เซนติเมตร  ยาว 51 เซนติเมตร  อยางไรก็ตาม  ถึงแมสมุดภาพไตรภูมิจะมีขนาดใหญกวาสมุดไทย
ทั่วไป  แตก็ยังคงมีพื้นที่คอนขางจํากัดสําหรับการเขียนภาพเพื่อใหสอดคลองกับรายละเอียดของ
เร่ือง  ดังนั้น ชางเขียนจึงจําเปนตองใชความสามารถในการประมวลเรื่องแตละตอนในไตรภูมิ
ถายทอดเปนภาพเลาเรื่องใหสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน  และสวนใหญนิยมเขียนภาพ
แตละตอนใหจบใน 1 เพนิก2 
                                                           

1 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เลม 1-2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 
1-2. 

2 หมายถึง 1 หนาคูสมุดไทย. 
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หนังสือสมุดภาพไตรภูมิทั้งเลม สวนใหญจะใชหนาตน (ดานหนา) เพียงดานเดียวเพื่อ
เขียนเรื่องไตรภูมิ  สวนหนาปลาย (ดานหลัง) มักจะใชเขียนภาพแผนที่โบราณ  ภาพปาหิมพานต  
และพุทธประวัติหรือชาดก  แตก็มีบางเลมที่ใชเฉพาะหนาตนเพียงดานเดียวเพื่อเขียนเรื่องไตรภูมิ  
สวนหนาปลายเวนวางไว 

การเขียนภาพไตรภูมิในหนาตน  วางรูปแบบการเขียนตามแนวนอนแลวเปดหนาสมุด
จากดานในออกนอกตัว  ซึ่งถือเปนระเบียบวิธีการใชสมุดไทยแบบปกติ  สวนหนาปลาย  ชางเขียน
ไดเปลี่ยนแนวของสมุดใหเปนแนวขวางแลวเปดหนาสมุดจากขวามาซาย  เพื่อใหไดความกวาง
ของหนาสมุดมากขึ้น  จะไดสามารถเก็บรายละเอียดตาง ๆ ของภาพทั้งในเชิงลึกและเชิงสูงใหได
มากที่สุด  ประกอบกับภาพบางภาพไมไดจบใน 1 เพนิก  จะไดสามารถวาดภาพตอออกไปอีก 1 
หนา  หรือมากกวานั้นติดตอกันไปอยางสะดวก  มีขอสังเกตวาการบันทึกภาพในหนาปลายมักจะมี
เสนแบงภาพใหรูวาจบเรื่องแลว  และภาพตอไปเปนเรื่องใหม  ถึงแมวาบางครั้งสวนประกอบ
ปลีกยอยในภาพ เชน ตนไม ภูเขา หรือกอนหิน อาจจะเชื่อมติดตอหรือเหลื่อมเขาไปในอีกภาพหนึ่ง
ก็ไดเพื่อเชื่อมโยงองคประกอบของภาพแตละตอนเขาดวยกัน 

 
เนื้อหาในสมุดภาพไตรภูมิ 
สมุดภาพไตรภูมิที่ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา 

เลขที่ 6  ชื่อ ไตรภูมิโลกสัณฐานสมัยอยุธยา 
สมุดภาพไตรภูมิเลมนี้มีการลําดับเนื้อหาโดยเริ่มตนจากภาพที่เปนความปรารถนา

สูงสุดในอุดมคติของมนุษยตามแนวพุทธศาสนา คือ ภาพมหานครนิพพานเปนภาพแรก  แลวคอย
ลดหลั่นลงไปตามลําดับชั้นของกรรมดีในสุคติภูมิตอไป  จนถึงหนักที่สุดของกรรมชั่วในทุคติภูมิ  
โดยเขียนภาพของบุคคลใหมีอิริยาบถที่ใหความรูสึกทางอารมณเปนเครื่องแสดงลักษณะของภพ
ภูมิตาง ๆ ใหแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  อีกทั้งยังมีการใชคําบรรยายสั้น ๆ ประกอบภาพหรือเขียน
ภาพแสดงลักษณะรายละเอียดของเรื่องใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

การลําดับเร่ืองแบบที่นําเรื่องสวรรคภูมิตาง ๆ ข้ึนตนกอนแลวจึงไลลงมาสูภูมิเบื้องลาง
เปนลําดับ  จนกระทั่งถึงตอนลางสุดที่แสดงเรื่องนรกภูมิตาง ๆ  ทําใหเมื่อคลี่สมุดทั้งหมดออกดูก็
จะเห็นวาภาพของสวรรคที่สวยงามอยูชวงบนของสมุดเหมือนอยูบนฟา  สวนภาพที่อยูสวนลางลง
ไปใตพิภพเปนภาพความทุกขทรมานของสัตวนรกทั้งหลาย  เปนการเรียงลําดับภูมิไปตามเนื้อหาที่
พรรณนาไวถึงลําดับตําแหนงของภูมิตาง ๆ ในคัมภีรโลกศาสตร  แตดําเนินความสลับกัน คือใน
คัมภีรโลกศาสตรจะพรรณนาถึงภูมิที่ต่ํากวาคือนรกภูมิกอน ตามดวยมนุสสภูมิ และสวรรค  
ตลอดจนนิพพานในตอนทาย 
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การนําเสนอในสมุดภาพไตรภูมิ 
ในสวนของภาพเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรี

อยุธยาเลขที่ 6 มีองคประกอบดังนี้ 
ภาพเขาพระสุเมรุ  แสดงเปนภาพแทงเสาตรง ๆ แลนเชื่อมตอสมุดไทยถึง 7 เพนิก (7 

หนาคู) สวนบนที่อยูพนน้ําสูงชลูดขึ้นไป แตสวนลางที่จมอยูใตน้ํามีภาพเขาพระสุเมรุยื่นล้ําลงมา
เพียง 3 หนาสมุดไทยเทานั้น ไมไดแสดงภาพเขาพระสุเมรุสูงพนน้ําและอยูใตน้ําในสัดสวนเทากัน
ตามที่กลาวไวในคัมภีรโลกศาสตร การแสดงภาพเปนแทงเสาตรงอาจมองไดวาเปนภาพตัดใน
แนวตั้งของเขาพระสุเมรุที่มีสัณฐานกลมตามที่ระบุไวในคัมภีร ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา 
เลขที่ 6 นี้ แสดงภาพเขาพระสุเมรุเปนแทงเสาเขียนลวดลายใหดูคลายลายหินภูเขา 

สวนเขาสัตบริภัณฑแสดงภาพเปน 2 แบบ คือ แบบแรก  เปนภาพแทงเสาของเขา
สัตบริภัณฑที่อยูรวมกลุมแนบชิดกับเขาพระสุเมรุตั้งแตโคนเขาไลข้ึนไป  และคอยแยกออกตรง
ยอดเขาแตละเขาเพื่อแสดงภาพใหเห็นวามีความสูงลดหลั่นกัน ไมไดเวนระยะหางระหวางแตละ
เขาดังที่ระบุไวในคัมภีร  และอัตราสวนของขนาดไมไดลดหลั่นกันทีละคร่ึงอยางที่ระบุไวในคัมภีร  
ในสมุดภาพไตรภูมิแสดงยอดเขาแตละยอดเกาะกลุมอยูใกลกันในสวนกลางของแทงเสาที่แทนเขา
พระสุเมรุ 

แบบที่ 2  ในสวนลาง ใกลตีนเขาพระสุเมรุ  ในระดับของสีทันดรมหาสมุทร  แสดง
ภาพเขาสัตบริภัณฑในแนวราบเหมือนกับมองจากดานบนของทิวเขา คือ เปนวงแหวน 7 ชั้น 
ลอมรอบโคนเขาพระสุเมรุ  ระหวางเขาสัตบริภัณฑแตละวงคั่นดวยทะเลสีทันดรตามที่กลาวไวใน
คัมภีร 

จากที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา ภาพกลุมเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑมีลักษณะ
เทคนิคการแสดงภาพเปน 2 แบบผสมกัน 

แบบที่ 1 เปนการเขียนในลักษณะแผนผัง (Plan) คือ เหมือนมองลงมาตรง ๆ จาก
อากาศเหนือทิวเขา มีความแบน ไมแสดงความตื้น ลึก สูง ต่ํา ของทิวเขา การเขียนในลักษณะ
เชนนี้ทําใหเห็นภาพของกลุมเขาทั้งหมดเปนภาพเขาสัตบริภัณฑในรูปวงแหวนซอนกัน 7 ชั้น คั่น
ดวยมหาสมุทรในแตละชั้น ลอมรอบเขาพระสุเมรุที่อยูตรงจุดศูนยกลางของวงแหวนทั้งหมด ภาพ 
เขาสัตบริภัณฑที่แสดงในแบบแผนผังนี้อยูตรงสวนลางของเขาพระสุเมรุที่เปนแทงยาวเชื่อม
ติดตอกัน (ภาพที่ 3) 

สวนการวาดเขาพระสุเมรุนั้นไมไดวาดเปนลักษณะแผนผังแบบเขาอื่น  แตวาดเปน
แทงแบนยาวสูงขึ้นไปพนมหาสมุทร  และมีสวนที่ยื่นลงมาใตมหาสมุทร  รองรับดวยเขาตรีกูฏที่
วาดเปนโขดหินคลายภูเขาหนีบเขาพระสุเมรุไวเหมือนคีมหนีบ  ไมไดเห็นเปนเขาสามเสา  สวนบน
ยอดเขาพระสุเมรุเปนที่ตั้งของสวรรคชั้นดาวดึงสซึ่งเปนเมืองของพระอินทร  แสดงดวยภาพ
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จิตรลดาวันอุทยาน  มีภาพนางสุธรรมา  นางสุจิตรา  และนางสุนันทา กําลังชี้ชวนมองดูนาง 
นกยางที่สระโบกขรณีซึ่งคือนางสุชาดาในชาติกอนที่เคยเปนภรรยาของมฆมานพกอนจะมาเปน
พระอินทร  ดานนอกลอมรอบดวยวิมานเทวดา (ภาพที่ 4)  และในสวนตีนเขาพระสุเมรุเปนพิภพ
ครุฑ แสดงดวยภาพเทพมีตัวเปนคนหัวเปนครุฑ  มีตนงิ้วเปนตนไมสัญลักษณประจําพิภพ (ภาพที่ 
5) 

การเขียนภาพกลุมเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑแบบที่ 2 คือ การแสดงภาพเขา 
สัตบริภัณฑในแนวตั้ง  มองดูเหมือนเปนภาพเขาที่มองจากดานขางผาซีก  เห็นเปนเขาพระสุเมรุ
แทงเดิมที่เชื่อมตอกันตลอดตั้งแตหัวจรดปลายขนาบดวยเขาสัตบริภัณฑขางละ 7 เขาที่ลดหล่ัน
กันลงไปเปนลําดับจากสูงไลออกไปต่ํา  ตามลักษณะที่ไดบรรยายไวในคัมภีร  มีวิมานเทวดา
ดานบน  เขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑในลักษณะนี้ดูคลายกับที่วาดในจิตรกรรมฝาผนัง  
(ภาพที่ 6) เพียงแตไมแสดงภาพสวนลางของเขาสัตบริภัณฑที่ตอกันลงมาในเพนิกถัดมา มีเพียง
ภาพเขาพระสุเมรุเดี่ยว ๆ เทานั้น (ภาพที่ 7) จนกระทั่งถึงเพนิกถัดไปที่แสดงภาพสวนใตสมุทรที่
แสดงการสิ้นสุดของปลายเขาดานลางจึงขยายภาพปลายเขาออกเปนดานละ 7 เขาเหมือนกับสวน
ยอดเพื่อแสดงภาพปลายเขาที่ลดหลั่นกันตามที่ระบุไวในคัมภีร เพียงแตไมไดแสดงอัตราสวนวา
ลดหล่ันกันทีละครึ่งตามรายละเอียดในคัมภีรเทานั้น (ภาพที่ 8) 

นอกจากนี้ยังมีภาพที่เห็นไดชัดเจนถึงรูปแบบของเขาในแนวตั้ง  คือ  ภาพเขา 
พระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑที่อยูในสวนของแผนที่โบราณในหนาปลายของสมุดภาพ  เปนภาพที่
วาดเขาในแนวตั้ง ผาครึ่ง  เห็นตลอดทั้งเขาตั้งเรียงไลกันชัดเจนคลายกับในจิตรกรรมฝาผนัง (ภาพ
ที่ 9) 

การแสดงภาพแบบนี้ เปนการวาดภาพในเชิงสัญลักษณ คือ ในสวนของเขาพระสุเมรุ
นั้น  สวนที่ยื่นพนน้ําและสวนที่อยูใตน้ําจะเปนแทงเดี่ยว ๆ เหมือนเปนการรวมเอาเขาสัตบริภัณฑ
มารวมเขาไวดวยกัน  เพราะเมื่อถึงตรงสวนปลายสุดแตละดานก็จะขยายออกเปนแบบแนวตั้ง
ตามปกติ  ลักษณะเชนนี้สามารถชวยลดพื้นที่ในการวาดภาพเขาสัตบริภัณฑสองขางของเขา 
พระสุเมรุลงได  ทําใหสามารถเพิ่มเติมองคประกอบอื่นที่อยูบริเวณเขาเหลานี้ในหนากระดาษอัน
จํากัดได  เชน  ภาพการโคจรของพระอาทิตย  พระจันทร  และราหู  ภาพดาวเคราะห  ทาว 
จตุโลกบาล  และทวีปทั้งสี่ (ภาพที่ 10 และภาพที่ 11) 

ในการเขียนภาพแบบแผนผังนั้น  สามารถแสดงรายละเอียดตาง ๆ ที่อยูในตําแหนงที่
เปนทิศหรือดานตาง ๆ ได  เชน การแสดงสีของเขาพระสุเมรุและมหาสมุทรทั้งสี่ทิศ ส่ีสีไดครบถวน 
ชัดเจน (ภาพที่ 3) ซึ่งถาเปนภาพตัดในแนวตั้งก็จะไมสามารถแสดงสีในแตละทิศได หรือไม
สามารถแสดงที่ตั้งของทวีปวาอยูทางทิศใดไดชัดเจนเทากับการวาดแบบแผนผัง 
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สวนภาพแนวตั้งดานตัดก็สามารถแสดงรายละเอียดไดในลักษณะที่แสดงความสูงต่ํา  
ส่ิงที่อยูดานบน ส่ิงที่อยูดานลางไดชัดเจนกวาแบบแผนผังซึ่งทําไมได หรือทําไดไมดี เชน การเขียน
แสดงรายละเอียดของภาพวิมานเทวดาบนยอดเขา  สวรรคชั้นดาวดึงสบนยอดเขาพระสุเมรุ  เขา
ตรีกูฏที่รองรับเขาพระสุเมรุ  หรือแสดงตําแหนงพิภพตาง ๆ ที่อยูในระดับตางกันของเขา เปนตน 

การที่สมุดภาพไตรภูมิมีการแสดงภาพทั้ง 2 มุมมอง  ทําใหผูอานสามารถเห็นภาพ
ขององคประกอบตาง ๆ ของจักรวาลเปนรูปธรรมในลักษณะที่เห็นไดหรือเขาใจไดในแบบ 3 มิติ ซึ่ง
เกิดจากการนําภาพทั้งสองมุมมองมาผนวกกัน  ทําใหเห็นภาพของจักรวาลไดสมบูรณชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
จากที่กลาวมานี้  จะเห็นวา เนื้อหาของสัณฐานจักรวาลในสวนของเขาพระสุเมรุและ 

เขาสัตบริภัณฑที่ถายทอดจากคัมภีรมาเปนสมุดภาพไตรภูมิยังคงรักษาโครงสรางหลักของเนื้อหา
ไว ไม เปลี่ยนแปลง   อันไดแก   เขาพระสุ เมรุเปนศูนยกลางของจักรวาล   ลอมรอบดวย 
เขาสัตบริภัณฑทั้งเจ็ด  ระหวางเขาสัตบริภัณฑเปนสีทันดรมหาสมุทร  ยอดเขาพระสุเมรุเปนสวรรค
ชั้นดาวดึงส  เชิงเขาพระสุเมรุมีเขาตรีกูฏรองรับเขาพระสุเมรุอยู  และบนยอดสัตบริภัณฑแตละ
ยอดเปนวิมานเทวดา 

แตส่ิงที่แตกตางจากที่ระบุไวในคัมภีรคือการแสดงสัดสวนของเขาพระสุเมรุและ 
เขาสัตบริภัณฑ  เนื่องจากขอจํากัดของสื่อที่ใชในการแสดงออก  สมุดไทยมีพื้นที่อันจํากัดทําให
ชางเขียนตองเลือกแสดงภาพขององคประกอบของจักรวาลในเชิงสัญลักษณ คงไวเฉพาะภาพที่
แสดงเนื้อหาหลักเทานั้น  ไมสามารถแสดงขนาดของเขาพระสุเมรุที่สูงพนน้ํากับอยูใตน้ําเทากัน  
และเขาสัตบริภัณฑแตละเขามีขนาดลดหลั่นกันครึ่งหนึ่งตามอัตราสวนที่ระบุไวในคัมภีร 
โลกศาสตรได  ในการนี้  ชางไดแกปญหาดวยการเขียนคําบรรยายภาพ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัตราสวน ขนาดของสิ่งตาง ๆ กํากับไวแทน  ตัวอยางเชน  “เขานี้ชื่อกรวิก  สูงพนน้ําได 10400 
โยชน  ใตน้ําลงไปเทากัน”  นอกจากนี้  ชางเขียนยังใชวิธีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ  ดวยการ
ไมแสดงภาพตอนกลางของเขาสัตบริภัณฑเพื่อใชพื้นที่วางที่เหลือแสดงภาพอื่นแทน 

 
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหนาที่ของสมุดภาพไตรภูมิ  พบวา นอกเหนือจากการแสดง

ฝมือชางที่ประณีตงดงามในเชิงศิลปะแลว  สมุดภาพไตรภูมิยังมีบทบาทหนาที่ในการใหความรู
เกี่ยวกับสัณฐานจักรวาลตามคติพุทธศาสนา  สอดแทรกคําสอนเรื่องการเวียนวายตายเกิดในภูมิ
ตาง ๆ โดยการแสดงภาพความสุขบนสวรรคและความทุกขทรมานในนรก  รวมถึงความสงบ
สวยงามในรูปภูมิและอรูปภูมิ  ตลอดจนภาพสัญลักษณที่สวยงามนาปรารถนาของมหานคร
นิพพาน  นําไปสูการถายทอดวัฒนธรรมและควบคุมความประพฤติของคนในสังคมใหประพฤติอยู
ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม  หมั่นทํากรรมดีละเวนกรรมชั่ว 
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จะเห็นไดวาการคัดเลือกเนื้อหาขององคประกอบจักรวาลจากคัมภีรโลกศาสตรมา
แสดงออกเปนภาพจิตรกรรมบนสมุดไทยสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของสมุดภาพไตรภูมิ  
เนื่องจากสมุดภาพไตรภูมิมีลักษณะเปนตําราเผยแพรความรูเกี่ยวกับสัณฐานของจักรวาล  เขียน
ข้ึนเพื่อแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความรูความเขาใจเรื่องจักรวาลวิทยาโบราณตามคติพุทธศาสนา  ที่
อธิบายความจากวรรณกรรมหรือคัมภีรแปลงมาเปนภาพจิตรกรรมบนสมุดไทยที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว  ชางเขียนจึงตองคงเนื้อหาหลักที่แสดงภาพรวมของสัณฐานจักรวาลไวใหไดมากที่สุด  
ในขณะเดียวกันก็ตองหาวิธีจัดองคประกอบภาพเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน  เห็นไดจากการละเนื้อหา
บางสวน เชน การไมแสดงภาพตอนกลางของเขาสัตบริภัณฑ  และการเพิ่มเนื้อหาบางสวน เชน 
การแสดงภาพกลุมเขาสัตบริภัณฑทั้งในมุมมองที่เปนภาพตัดแนวตั้งและที่เปนแบบแผนผังใน
แนวราบ  เพื่อใหผูอานสามารถผนวกทั้งสองมุมมองเขาดวยกันใหเกิดเปนภาพสามมิติของจักรวาล
ที่สมบูรณนั่นเอง 

 
อนึ่ง  มีผูใหความเห็นวา ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยตอ ๆ มานั้นไดแบบอยางไปจาก

สมุดภาพไตรภูมิฉบับอยุธยา หรือฉบับอ่ืนที่รวมอายุคราวเดียวกัน3  ดังนั้น ผูวิจัยจึงจะศึกษาตอไป
วา  ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่รับแบบอยางไปจากสมุดภาพไตรภูมินั้นมีรายละเอียดที่เหมือนหรือ
แตกตางจากตนแบบหรือไม อยางไร 

 
 
 

                                                           
3 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล และ ธนิต อยูโพธิ์, วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของไทย, 45. 
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บทที่ 4 
การนาํเสนอภาพสัณฐานจักรวาล 

จากสมุดภาพไตรภูมสิูจติรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ 
 
 เพื่อใหผลการศึกษาชัดเจนและครอบคลุม นอกจากจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ 
อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเขียนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแลว ในบทนี้ 
ผูวิจัยจะใชขอมูลจากจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในวัดตาง ๆ 
ประกอบดวย เนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิมีรูปแบบที่หลากหลาย ในขณะที่สมุดภาพ 
ไตรภูมิมักเขียนในรูปแบบเดียวกันตามขนบที่ตกทอดกันมา 
 
เนื้อหาในจิตรกรรมฝาผนงัภาพไตรภูม ิ
 จากการศึกษาพบวา จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิสวนใหญมีองคประกอบดังนี้ 
 สวนกลางของผนังวาดเปนภาพตัดขวางของเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑทั้งเจ็ด 
บนยอดเขาพระสุเมรุเปนภาพสวรรคชั้นดาวดึงส ประกอบดวยวิมานพระอินทร ตนปาริชาติ และ
เจดียจุฬามณี บางครั้งก็แสดงภาพบุคคลบนสวรรคชั้นดาวดึงสดวย เชน ภาพพระพุทธเจา  
พระอินทร เทวดาอื่น ๆ เปนตน มีวิมานเทวดาลอยอยูโดยรอบ สวนพระอาทิตยและพระจันทรอยู
ทางซายและขวาของเขาพระสุเมรุ สวนที่ต่ํากวาเขาพระสุเมรุและสัตบริภัณฑทั้งเจ็ดลงมามักแสดง
ภาพในมนุสสภูมิ ชางอาจเขียนเปนภาพปาหิมพานต ขนาบดวยภาพทวีปทั้งสี่ดานละ 2 ทวีป และ
สวนที่อยูใตภาพปาหิมพานตมักวาดเปนภาพนรกแสดงภาพการลงทัณฑแบบตาง ๆ 

อาจกลาวไดวา จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิมักแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสัณฐานจักรวาล
เฉพาะสวนที่เปนกามภูมิ ไดแก สวรรค โลกมนุษย และนรกเทานั้น 

สําหรับจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบรีุนัน้ ดวย
ความที่เขียนขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2277 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย สวนลางของภาพจึงลบเลือนไป
เนื่องจากความชื้นและผนังผุกรอน 

อยางไรก็ดี จิตรกรรมสวนที่เหลือก็ยังคงสมบูรณพอใหทําการศึกษาวิเคราะหได 
จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี เขียนอยูบน

ผนังสกัดหนาของพระอุโบสถ มีองคประกอบดังนี้ 
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 สวนกลางของผนังวาดเปนภาพตัดขวางของเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑ บนยอด
เขาพระสุเมรุเปนภาพสวรรคชั้นดาวดึงส มีภาพพระพุทธเจา ขนาบขางดวยพระอินทรและ 
พระพรหมอยูในไพชยตปราสาทที่ประดิษฐานอยูเหนือชางเอราวัณ ดานขวาของไพชยนตปราสาท
มีตนปาริชาติ สวนดานซายเปนจุฬามณีเจดีย เหนือจากสวรรคชั้นดาวดึงสเปนสวรรคชั้นยามา 
ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวัสวดี ฉกามาพจรสวรรคนี้รายรอบดวยวิมานของอากาสัฏฐเทวดา 
และดาวฤกษทั้ง 27 กลุม สวนลางของภาพมีภาพพระอาทิตย พระจันทร และราหูขนาบเขา
สัตบริภัณฑอยู ภาพสวนที่อยูถัดจากนี้ลงไปลบเลือนไปหมดแลว ภาพสวนที่นาจะเปนมนุสสภูมิ
และนรกภูมิอยางที่มักปรากฏในสวนลางของจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิทั่วไปจึงไมปรากฏใหเหน็ 
และไมสามารถระบุไดวาภาพสวนที่อยูถัดจากเขาสัตบริภัณฑลงมามีภาพอะไรบาง 
 อยางไรก็ดี จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธารามก็แสดงภาพ
เฉพาะสวนที่เปนกามภูมิเชนเดียวกัน ไมมีการแสดงภาพของรูปภูมิและอรูปภูมิที่อยูสูงขึ้นไปใหเห็น 
 ในดานเนื้อหา จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิมีความแตกตางไปจากสมุดภาพไตรภูมิ
พอสมควร กลาวคือ จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมินําเสนอเนื้อหาเฉพาะสวนของกามภูมิเทานั้น 
ในขณะที่สมุดภาพไตรภูมินําเสนอเนื้อหาครบทั้งกามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ตลอดจนมหานคร
นิพพานดวย 
 
การนาํเสนอในจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ 

จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ วัดเกาะแกวสุทธาราม วาดอยูบนผนังสกัดหนาของ 
พระอุโบสถ (ผนังดานหนาพระประธาน) มีการวางองคประกอบภาพคลายกับภาพจักรวาลใน 
แผนที่โบราณของสมุดภาพไตรภูมิ คือ วาดใหเขาพระสุเมรุมีขนาดสูงที่สุดอยูบริเวณกึ่งกลางของ
ผนัง และมีเขาสัตบริภัณฑอันไดแก เขายุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัศนะ เนมินธร วินันตกะ และ 
อัสสกัณณะ ไลลดหล่ันกันไปทั้งทางดานซายและดานขวา แทนการวาดใหเปนวงแหวนดังเชนที่
ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ (ดูภาพลายเสนที่ 3 เปรียบเทียบกับภาพที่ 9) 

ดวยความที่สวนลางของจิตรกรรมฝาผนังนี้ชํารุดลบเลือนไป เขาสัตบริภัณฑที่เห็นจึง
เหลือเพียง 5 เขา ไดแก เขายุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัศนะ และเนมินธรเทานั้น อยางไรก็ดี แตเดิม
นาจะมีเขาสัตบริภัณฑครบ 7 เขา ดังที่ลอม เพ็งแกวกลาววา เขาวินันตกะและอัสสกัณณะลบเลอืน
ไปเสียแลว แตยังพอสังเกตเห็นวิมานและลายเสนอยูเล็กนอย1 

จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม แสดงภาพเขาพระสุเมรุ
และเขาสัตบริภัณฑเปนแทงตรง  โดยชางจะไมวาดใหดูเหมือนภูเขาจริงนัก  แตจะวาดใหเปนแทง
                                                           

1 ลอม เพ็งแกว, “จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดเกาะ” ใน วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี, บุญมี 
พิบูลยสมบัติ, บรรณาธิการ (เพชรบุรี : บริษัท เพชรภูมิการพิมพ จํากัด, 2543), 155. 
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เสาทรงตรง  สวนบนแบนเพื่อรองรับวิมานที่อยูบนยอดเขา  มีการประดิษฐลวดลายที่แทงเสาใหดู
คลายเนื้อหินบางเทานั้น  และสวนปลายเขาแตละลูกก็จมหายลงไปในสีทันดรสมุทร ไมแสดงให
เห็นดังที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ 

การวาดสัณฐานของเขาตาง ๆ เชนนี้ สันนิษฐานวาชางวาดตามคําบรรยายในคัมภีร 
โลกศาสตรที่ระบุวา เขาสัตบริภัณฑมีสัณฐานเปนแทงกลม และมีลักษณะเชนเดียวกับที่ปรากฏใน
สมุดภาพไตรภูมิดวย 

คําบรรยายลักษณะของเขาพระสุเมรุในคัมภีรโลกศาสตรนั้น  อธิบายไมตรงกัน  บางก็
วาเปนแทงกลม  บางก็เปนสี่เหลี่ยม  แตสวนมากมักบรรยายวาเหมือนตะโพน  ภาพเขาพระสุเมรุ
บนผนังสกัดหนา อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธารามนี้ วาดเปนแทงกลม  อาจเปนเพราะรูปทรงที่เปน
แทงกลมนี้ดูกลมกลืนกับภาพเขาสัตบริภัณฑที่ขนาบอยูดานซายและขวาของเขาพระสุเมรุ   
ชางเขียนจึงเลือกที่จะเสนอภาพเขาพระสุเมรุใหเปนแทงกลมมากกวาจะวาดใหเหมือนตะโพน
ตามที่ระบุไวในคัมภีร 

นอกจากนี้  ชางยังไดแบงสีของเขาพระสุเมรุเปน 2 สี คือ ซีกซายเปนสีออน สวนซีก
ขวาเปนสีเขม เพื่อแสดงเวลากลางวัน (วิถีโคจรของพระอาทิตย) และเวลากลางคืน (วิถีโคจรของ
พระจันทร) กลาวคือ ซีกซายที่อยูดานเดียวกับพระอาทิตยเปนเวลากลางวัน แสดงดวยสีออน (สี
สวาง) สวนซีกขวาที่อยูดานเดียวกับพระจันทรเปนเวลากลางคืน แสดงดวยสีเขม (สีมืด) สวนเขา
สัตบริภัณฑที่ขนาบอยูทั้งสองดานก็ใชสีตางกันไปเปนคู ๆ (ภาพที่ 12) 

ลักษณะดังกลาวมานี้ ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิสมัยรัตนโกสินทรเชนกัน 
ชางเขียนไดแบงสีของเขาสัตบริภัณฑออกเปน 2 สี  ใหซีกซายและซีกขวามีสีตางกัน  โดยชางไดใช
จุดกึ่งกลางของเขาพระสุเมรุเปนจุดแบงสี  ชางไดวาดใหทางซีกซายมีสีเขมกวาทางซีกขวา ซีกซาย
แสดงวิถีโคจรของพระจันทร (เวลากลางคืน)  สวนซีกขวาแสดงวิถีโคจรของพระอาทิตย (เวลา
กลางวัน) ตัวอยางเชน จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิที่วัดไชยทิศ วัดราชสิทธาราม และวัด 
ดุสิดาราม 

การแบงสีของเขาสัตบริภัณฑซีกซายและซีกขวาใหตางกันนั้น เปนลักษณะเดียวกับที่
ปรากฏในแผนที่โบราณในสมุดภาพไตรภูมิ (ภาพที่ 9) 

ดังนั้น ถาจะกลาวตามความเห็นของนักวิชาการบางทานที่วา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในสมัยตอ ๆ มานั้นไดแบบอยางไปจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับอยุธยาหรือฉบับอ่ืนที่รวมอายุคราว
เดียวกัน2 ก็อาจกลาวไดวา จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมินาจะไดรับอิทธิพลในการจัดองคประกอบ
หลักของภาพจากภาพแผนที่โบราณที่อยูในสมุดภาพไตรภูมินั่นเอง 

                                                           
2 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล และ ธนิต อยูโพธิ์, วิวัฒนาการแหงจิตรกรรมฝาผนังของไทย, 45. 
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จากที่กลาวมานี้  สรุปไดวา  เนื้อหาภาพจิตรกรรมฝาผนังเปลี่ยนแปลงไปจากที่

กลาวถึงในคัมภีรและในสมุดภาพไตรภูมิ กลาวคือ แสดงภาพเฉพาะสวนของกามภูมิ ไมไดแสดง
ภาพจักรวาลครบทั้ง 3 ภูมิดังที่ปรากฏในคัมภีรโลกศาสตรและสมุดภาพไตรภูมิ ในสวนของการ
นําเสนอภาพไตรภูมิ จิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพเขาพระสุเมรุเปนเสาตรง (แทงกลมตัดตาม
แนวตั้ง) ไมวาดเหมือนตะโพนตามที่พรรณนาในคัมภีรสวนใหญ เนื่องมาจากตองการใหเขากับ
ภาพเขาสัตบริภัณฑที่ขนาบขาง ข้ึนอยูกับการจัดองคประกอบภาพที่เปนเทคนิคจิตรกรรมเปน
ตัวกําหนด นอกจากนี้ จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังมีการลดทอน
จํานวนเขาสัตบริภัณฑลง แสดงภาพไมครบ 7 เขา ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงบทบาท
หนาที่ของภาพจักรวาลในจิตรกรรมฝาผนัง และเหตุผลทางเทคนิคในการจัดวางองคประกอบภาพ
ของจิตรกรรม 

 
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหนาที่ของภาพไตรภูมิบนจิตรกรรมฝาผนัง พบวาบทบาท

หนาที่ของภาพไตรภูมิบนจิตรกรรมฝาผนังเปลี่ยนแปลงไปจากบทบาทหนาที่ของภาพไตรภูมิบน
สมุดขอย กลาวคือ บทบาทหนาที่หลักของจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิไมไดเปนเครื่องมือในการ
ใหความรูเกี่ยวกับสัณฐานจักรวาล หรืออบรมจริยธรรมใหคนประพฤติในศีลธรรมเปนหลักเหมือน
สมุดภาพไตรภูมิ แตยังทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของภาพเลาเรื่อง คือเปนภาพที่เขียนประกอบกับ
เร่ืองราวอื่น ๆ เชน เร่ืองทศชาติชาดก  เร่ืองพุทธประวัติ เปนตน 

ตัวอย างที่พบ  เชน  จิตรกรรมฝาผนั งที่ ผนั งสกัดด านทิศ เหนือ  ในตํ าหนัก 
พระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขียนภาพไตรภูมิเปนสวนหนึ่งของ
เร่ืองเวสสันดรชาดก3 

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดใชจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ประกอบการศึกษา พบวาจิตรกรรมฝาผนังภาพจักรวาลที่เปนสวนหนึ่งของภาพเลาเรื่องมักจะ
ไมไดแสดงองคประกอบของภาพจักรวาลที่เต็มสมบูรณเชนที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ แตไดมี
การตัดทอนองคประกอบของภาพจักรวาล โดยชางเขียนไดเลือกนําเสนอเฉพาะโครงสรางหลักของ
จักรวาลที่ประกอบดวยเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑ ตัวอยางที่พบเชน จิตรกรรมฝาผนังภาพ
ไตรภูมิในหอไตร วัดระฆัง เปนฉากประกอบภาพเลาเรื่องประวัติของพระอินทร ชางจึงเขียนฉาก
จักรวาลไวเพียงซีกขวามือเทานั้น (ภาพที่ 13) 

                                                           
3 อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา 

(กรุงเทพฯ : เจริญวิทยาการพิมพ, 2524), 55. 
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ภาพไตรภูมิบนจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี  เปน

ภาพที่เขียนประกอบเรื่องพุทธประวัติที่อยูบนผนังแปสองดาน  มีพระพุทธเจาประทับอยูบนสวรรค
ชั้นดาวดึงสบนยอดเขาพระสุเมรุขนาบสองขางดวยพระอินทรและพระพรหม  เมื่อพิจารณา
ประกอบกับภาพพุทธประวัติบนผนังแปดานขวาของพระประธานแลว  ภาพบนผนังหุมกลองดานนี้ 
นักวิชาการบางทานสันนิษฐานวานาจะแสดงถึงพุทธประวัติตอนเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบน
สวรรคชั้นดาวดึงส4 

แมวาภาพไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จะกลายเปน 
สวนหนึ่งของภาพเลาเรื่องพุทธประวัติ  ไมไดเขียนขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของสัณฐานจักรวาล
โดยเฉพาะ  แตก็ยังคงรักษาองคประกอบหลักของภาพไวครบถวน ทั้งสวนที่เปนสัตบริภัณฑทั้งเจ็ด 
และสวรรคชั้นฉกามาพจรทั้งหกชั้น มิไดตัดทอนองคประกอบใดออกไปเหมือนอยางที่ปรากฏใน
จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิสมัยตอมา ลักษณะเชนนี้ นาจะใชเปนขอสังเกตเบื้องตนไดวา 
จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม ยังไดรับอิทธิพลของสมุดภาพไตรภูมิที่
แสดงภาพสัณฐานจักรวาลอยางละเอียดอยูมาก ดังจะไดศึกษาโดยละเอียดในหัวขอตอไป 

 
ความคลายคลึงระหวางจติรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัดเกาะแกวสทุธาราม  
จังหวัดเพชรบุรี กับสมุดภาพไตรภูมฉิบับกรุงศรอียุธยา เลขที่ 6 

ผูวิจัยไดสังเกตเห็นการจัดองคประกอบภาพไตรภูมิบนผนังสกัดหนาในอุโบสถวัด 
เกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี วามีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ
โดยทั่วไป 

จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิโดยทั่วไปสวนใหญจะแสดงสวรรคสวนฉกามาพจรดวย
ภาพสวรรคชั้นดาวดึงสบนยอดเขาพระสุเมรุเพียงชั้นเดียวเทานั้น ไมมีการแสดงภาพสวรรคชั้น
ฉกามาพจรอื่น ๆ ที่อยูถัดขึ้นไป อันไดแก ชั้นยามา  ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวัสวดี 
ตัวอยางเชน จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพลายเสนที่ 4) จิตรกรรม 
ฝาผนังในอุโบสถวัดสุวรรณาราม (ภาพลายเสนที่ 5) จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดไชยทิศ  
(ภาพลายเสนที่ 6) เปนตน 

แตจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิในอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม มีการแสดงภาพ
วิมานในสวรรคชั้นฉกามาพจรที่อยูเหนือชั้นดาวดึงสข้ึนไปครบทุกชั้น  โดยแสดงเปนภาพวิมาน 
และมีเทพสถิตอยูภายใน เรียงซอนกันขึ้นไปเปนแนวดิ่งครบถวนทุกชั้น (ภาพที่ 12) 

                                                           
4 สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 31. 
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ลักษณะเชนนี้ เปนการจัดวางองคประกอบภาพเชนเดียวกับที่ปรากฏในสมุดภาพ 
ไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 6  ที่แสดงภาพวิมานของเทพในชั้นปรินิมมิตวสวัตดี  นิมมานรดี  
ดุสิต  ยามา  และดาวดึงส (แทนดวยภาพสวนจิตรลดาวัน) ไลกันลงมาในแนวดิ่ง (ภาพที่ 14) 
แตกตางกันเพียงรายละเอียดบางประการของภาพ กลาวคือ ในสมุดภาพไตรภูมิมีการแสดง
รายละเอียดของสวรรคแตละชั้นมากกวา ไดแก วิมานในสวรรคชั้นปรนิมมิตวัสวดีที่แสดงใน 
สมุดภาพไตรภูมิแยกเปน 2 วิมาน คือ วิมานของฝายเทวบุตรและเทวบุตรมาร  วิมานในสวรรคชั้น
ดุสิต มี 2 วิมาน เปนวิมานของพระศรีมหามายาเทพบุตรและพระศรีอาริยเทพบุตร  ทั้งนี้เนื่องจาก
สมุดภาพไตรภูมิมุงนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโลกสัณฐานมากกวา  ในขณะที่จิตรกรรมฝาผนังภาพ
ไตรภูมิในอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธารามแสดงสวรรคแตละชั้นดวยวิมานเพียงหลังเดียว  ซึ่งอาจเปน
เพราะชางเขียนตองคํานึงถึงการจัดวางองคประกอบภาพใหสมดุล  และบทบาทของจิตรกรรม 
ฝาผนังภาพไตรภูมินี้ก็ไมไดมุงแสดงรายละเอียดของสัณฐานจักรวาลดวย  การใชวิมานเพียง 
หลังเดียวแสดงถึงสวรรคแตละชั้นจึงเพียงพอ และทําใหองคประกอบของภาพมีความสมดุล 

ผูวิจัยไดศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเพิ่มเติม 
พบวา จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดดุสิดาราม (ภาพลายเสนที่ 7) และจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ
วัดสระเกศ (ภาพลายเสนที่ 8) แสดงเทวโลกหรือฉกามาพจรสวรรคดวยภาพของกลุมอากาสัฏฐ
วิมานที่มีระดับความสูงตางกัน5 กระจายอยูสวนบนของภาพทั้งดานซายและขวา ไมไดแสดง
ฉกามาพจรสวรรคดวยภาพวิมานเทวดาที่เรียงซอนกันขึ้นไปเปนแนวดิ่งดังที่ปรากฏในอุโบสถวัด
เกาะแกวสุทธาราม แสดงวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิมีความ
คลี่คลายทางดานรูปแบบไปจากสมุดภาพไตรภูมิเปนอยางมากแลว 

 
นอกจากนี้  จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม ยังมีการวาด

ภาพอื่น ๆ ในตําแหนงที่ใกลเคียงกันกับสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 6 เชน วาดภาพ 
พระอาทิตยและพระจันทรอยูสองดานของเขาพระสุเมรุ  และวาดราหูอยูทางดานขวาของ 
เขาพระสุเมรุในระดับที่ต่ําลงมา  การจัดวางองคประกอบภาพแบบนี้ไมปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนัง
วัดอื่น ๆ เชนกัน (ดูภาพที่ 12 เปรียบเทียบกับภาพที่ 10) 

 
 
 
 

                                                           
5 เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24, 114. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37

จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้  อาจทําใหพอสันนิษฐานไดวา  ชางที่เขียนภาพจิตรกรรม 
ฝาผนังภาพไตรภูมิในอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธารามยอมเคยไดเห็นภาพในสมุดภาพไตรภูมิมากอน  
ทั้งนี้ การจัดวางองคประกอบภาพที่พองพานกันของจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิในอุโบสถวัด 
เกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี กับสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 6 อาจเปนเพียง
การจัดองคประกอบภาพตามขนบนิยมของการวาดภาพไตรภูมิในสมัยอยุธยาก็เปนได 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

เนื้อหาของเรื่องเดียวกันเมื่อไดรับการถายทอดผานสื่อที่ตางกันก็จะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปใหเหมาะสมกับส่ือที่ถายทอด  วรรณกรรมโลกศาสตรแตงเปนคัมภีรที่ให
ความรูเกี่ยวกับสัณฐานจักรวาล  กวีผูแตงจึงสามารถพรรณนาความใหพิสดารอยางไรก็ได  
สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดและขยายความไดมากเทาที่ตองการ 

อยางไรก็ดี  เมื่อเนื้อหาเกี่ยวกับสัณฐานจักรวาลไดถายทอดมาอยูในสมุดภาพไตรภูมิ
และจิตรกรรมฝาผนังยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางประการ  กลาวคือ  ตองคํานึงถึง
ขอจํากัดเรื่องขนาดของพื้นที่ที่ใชในการเขียนภาพ  ทั้งสมุดภาพไตรภูมิและจิตรกรรมฝาผนังตางกม็ี
ขอจํากัดเรื่องขนาดของพื้นที่แตกตางกัน 

สมุดภาพมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่  คือ  ความกวางและความสูงในการเปดดูเปนคูหนา  
เนื้อที่ในการวาดจึงเล็กมาก  ชางเขียนตองใชความสามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่สําคัญ
แตละตอนที่จะสื่อความหมายไดครบถวนนําเสนอเปนภาพจํานวนนอยคือใหจบภายในหนาคูหนึ่ง  
อยางไรก็ดี สมุดภาพสามารถเปดตอเนื่องไปไดเร่ือย ๆ  ทําใหชางเขียนสามารถแสดงรายละเอียด
ไดมากกวาในจิตรกรรมฝาผนัง 

สวนภาพจิตรกรรมฝาผนัง มักเขียนภาพสัณฐานจักรวาลจบในฝาผนังดานสกัด 
ดานเดียว  ซึ่งมักจะใชเปนฉากประกอบเรื่องราวในพุทธศาสนาดวย  จึงตองเลือกการแสดง
สัญลักษณและเรื่องราวที่กระชับ  ไดใจความ  เนื้อหาของเรื่องครบถวนพอสมควรใน ๑ ฝาผนัง  
และไมใชพื้นที่มากเกินไป  มักมีจุดเดนของภาพอยูที่เขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑที่เขียนในผัง
แนวตั้ง  ไมสามารถจําลองภาพทั้งหมดตามที่พรรณนาไวในคัมภีรโลกศาสตรได   

นอกจากนี้  การเขียนภาพในสมุดภาพมุงอธิบายลักษณะภูมิทั้งสามและสัณฐาน
จักรวาลโดยละเอียดมากกวาในจิตรกรรมฝาผนัง จึงมีการวาดเขาสัตบริภัณฑทั้งแบบแผนผังและ
แบบแนวตั้ง  มีจํานวนภพภูมิของสวรรคและนรกมากกวา  รวมทั้งวัตถุประสงคที่ตองการสื่อให
ผูอานเขาใจงายและเขาใจไดถูกตอง  ชางเขียนจึงตองแสดงภาพที่เปนลําดับข้ันตอน  ใน
ขณะเดียวกันเนื้อหาก็ตองกระชับ  ชางเขียนจึงแกปญหาดวยการเขียนคําอธิบายประกอบภาพ
เสริมเขาไปเพื่อใหผูอานเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น  ในขณะที่ในจิตรกรรมฝาผนัง  รายละเอียดของ
สัณฐานจักรวาลถูกตัดทอนลงเหมือนเปนการสรุปเนื้อหาทั้งหมดของจักรวาล  แทนดวยสัญลักษณ   
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หรือดึงเอาจุดสําคัญของเนื้อหาที่ตองการสื่อออกมาแสดงเปนรูปธรรมที่ชัดเจน    เขาใจงาย    โดย
เลือกแสดงภาพเขาพระสุเมรุในแนวตั้งแบบผาซีก (ภาพตัดขวาง) เพื่อใหผูชมเขาใจไดวาเปนชดุเขา
วงแหวนวงใหญซอนวงเล็กรวมทั้งสิ้น 7 วง โดยมีศูนยกลางคือเขาพระสุเมรุ และยังทําใหสามารถ
แสดงเหตุการณเร่ืองราวบนยอดเขาพระสุเมรุไดดวย  เชน  พุทธประวัติตอนโปรดพุทธมารดา  
เนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิเปนภาพที่เขียนประกอบเรื่องราวอื่น ๆ ในพุทธศาสนานั่นเอง 

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้  ทําใหเห็นไดวา  เมื่อมีการถายทอดจากคัมภีรโลกศาสตรมาเปน 
สมุดภาพไตรภูมิ  และถายทอดจากสมุดภาพไตรภูมิมาเปนจิตรกรรมฝาผนัง  เนื้อหาเกี่ยวกับ
องคประกอบของสัณฐานจักรวาลโดยเฉพาะในสวนของเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑซึ่งเปน 
โครงสรางหลักของจักรวาลก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปตามสื่อที่ถายทอดดวย  สวนหนึ่ง
เปนเหตุมาจากขอจํากัดในการถายทอดของแตละสื่อ  ไมวาจะเปนพื้นที่อันจํากัดของสมุดขอย  
หรือการจัดวางองคประกอบภาพใหเขากับจิตรกรรมฝาผนังดานอื่น ๆ ในพระอุโบสถ  อยางไรก็ดี  
ตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่เปนปจจัยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัณฐานจักรวาล
เมื่อถายทอดผานสื่อที่เปลี่ยนไปก็คือบทบาทหนาที่ของสื่อนั้น ๆ นั่นเอง 

จากการศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม 
จังหวัดเพชรบุรี กับสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 6 พบลักษณะการแสดงภาพฉกามาพจร
สวรรคที่คลายคลึงกัน ทําใหนาจะสันนิษฐานไดวา จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิ อุโบสถวัด 
เกาะแกวสุทธาราม นาจะไดรับอิทธิพลดานรูปแบบและเนื้อหาบางประการจากสมุดภาพไตรภูมิ 
 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาขอมูลเฉพาะสวนเขาพระสุเมรุและเขา
สัตบริภัณฑ อันเปนองคประกอบหลักของภาพไตรภูมิเทานั้น หากไดมีการศึกษาองคประกอบอื่น ๆ 
ของภาพไตรภูมิ เพิ่มเติม  เชน  จิตรกรรมภาพนรก  ภาพปาหิมพานต  ฯลฯ  ก็จะทําใหเห็น
ความสัมพันธระหวางจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิกับสมุดภาพไตรภูมิไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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