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This research aims to study forms and development of murals depicted Phra Malai stories in 
the central region of Thailand, including styles of art, principles, influence and inspiration of paintings 
creation from Ayutthaya period to the present. 

From the research, it was found that; 
Murals of Phra Malai in the central region, assumed from the evident found, had been created 

from late Ayutthaya period in 16th century and had continuous development ever since. The paintings 
were influenced by forms and principles of Phra Malai literatures and related stories, especially the 
topics of the world, developed through the changing condition of the society, economy, knowledge and 
beliefs. 

Murals of Phra Malai in late Ayutthaya period depicted the stories impact by early Phra Malai 
literatures written in Lanna distributed to the central region since 17th century; Malai Sutra 
(Malayathewattherawatthu), in which concentrated on the principles of the results of good Karma. The 
paintings in Bangkok period were inspired by the principles from the three worlds literatures and late 
Phra Malai stories had written from middle 17th century; Malai Scripture, Phra Malai Chanting Verse, 
Malai Minor Scripture and Pra Malai Sermon Verse, in which concentrated on the results of bad and 
good Karma. 

Murals of Phra Malai in the central region were gained the most significance in early Bangkok 
period during the reign of King Rama I-III, and declined after that. Traditional Thai paintings, had 
continuous depicted the scenes in Phra Malai stories since late Aytthaya period, were waned after the 
reign of King Rama III, as a result from an influence of western painting technique applied in Thai arts. 
Finally, Phra Malai paintings were diminished as the time reproductions of paintings from printmaking 
were gaining their popularity all over the country. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา (Statements  and  significance  of  the  problems) 
 “พระมาลัย”  เปนชื่อของพระอรหันตสาวกองคหนึ่งในพระพุทธศาสนา  มีเร่ืองราว
ปรากฏอยูใน “มาลัยสูตร”  อันเปนพระสูตรนอกพระไตรปฎก1  แตงขึ้นเปนนิทานธรรม  เพื่อเปน
คติในการสั่งสอนศาสนา  จากเนื้อหาความเปนมาของพระมาลัย  อันกอปรไปดวยบุญญาภินิหาร
เปนที่นาประทับใจ  พระมาลัยจึงไดรับความเคารพนับถือและเผยแผเร่ืองราวไปอยางกวางขวาง 
 เนื้อความโดยสังเขปของมาลัยสูตรกลาวถึง  พระเถระองคหนึ่งนามวา  พระมาลัย
เทวเถระ  อาศัยบานกัมโพช  ในโรหชนบท  ลังกาทวีป  เปนผูมีฤทธิ์และญาณอันสูงสุด  มักไปสู
เทวโลกและยมโลกดวยกําลังแหงฤทธิ์  และนําเรื่องราวความสุขในเทวโลกและความทุกขของ
สัตวในนรกมาแจงแกมนุษย  คนทั้งหลายเลื่อมใสในคําสั่งสอน  เวนจากการทําบาป  ประกอบแต
การบุญ  มีการใหทาน เปนตน  แลวอุทิศสวนกุศลใหแกญาติที่ลวงลับไปแลว  สัตวนรกจึงพนจาก
อบายไปสูเทวโลก  ดวยผลบุญที่ญาติอุทิศให 
 วันหนึ่ง  ขณะพระมาลัยกําลังโคจรบิณฑบาต  มีชายเข็ญใจผูเล้ียงดูมารดาเปนนิจไปยัง
สระน้าํเพื่อชําระกาย  เมื่ออาบน้าํเสร็จ  แลเห็นดอกบัว 8 ดอก  จึงเก็บจากสระเดินมาตามทาง  
ระหวางทางพบพระมาลัยกอปรดวยอินทรียสงบสังวร  บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  จึงถวาย
ดอกบัวแกพระมาลัย  โดยตั้งจิตอธิฐานวา  แมเกิดชาติใดขอใหพนจากสภาพความเข็ญใจ  เมื่อพระ
เถระทําอนุโมทนาแลว  ดําริจะนําดอกบัวทั้งแปดไปบูชาพระจุฬามณีเจดียในเทวโลก  จึงเขาจตุตถ
ญาณ  เมื่อออกจากญาณแลวเหาะขึ้นสูอากาศ  เพียงชั่วลัดมือเดียวก็ถึงบรรลุถึงลานพระเกศแกว
จุฬามณีเจดียในดาวดึงสสวรรค  แลวกระทําประทักษิณสักการะบูชาพระเจดียในทิศทั้งแปด 
 ขณะนั้นพระอินทรหรือทาวสักกเทวราชทรงนําเทพบุตรและเทพอัปสรบริวารเสด็จมา
บูชาพระเจดียจุฬามณี  พระมาลัยเถระจึงไดสนทนาธรรมกับทาวสักกะ  ครั้นแลเห็นเทวดา
ทั้งหลายพากันมาบูชาพระเจดียเปนอันมาก  พระเถระจึงถามทาวสักกเทวราชวา  พระโพธิสัตวศรี   
อาริยเมตไตรยจะเสด็จมากระทําสักการะพระเจดียเชนเดียวกับเทวดาอื่นๆ หรือไม  ก็ทราบวาพระ 
 
                                                           

1ธนิต  อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ (กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534.  พิมพแจกใน
งานทอดกฐินพระราชทานของสํานักนายกรัฐมนตรี ณ วัดมหรรณพาราม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 29 
ตุลาคม 2534), 12. 
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บรมโพธิสัตวจะเสด็จมาในวัน 8 ค่ํา 14 ค่ํา และ 15 ค่ํา  เมื่อวันนั้นเปนวัน 8 ค่ํา  พระศรีอาริย
เมตไตรยจะเสด็จมา  ระหวางนั้นเทพบุตรพรอมดวยบริวารจํานวนมากไดพากันมายังพระเจดีย  
พระเถระเห็นแลวจึงถามวา  ใชพระศรีอาริยเมตไตรยเสด็จมาหรือไม  คร้ันทาวสักกเทวราชตอบ
ไมใช  พระเถระจึงถามตอไปถึงความนามของเทวดาที่มานั้น  เปนเหตุใหทาวสักกเทวราชพรรณ
นาถึงนาม  และบุพกรรมของเหลาเทพยดาที่เสด็จมาโดยลําดับรวม  12 องค  คือ  

เทพองคหนึ่ง  ในบุพพชาติเปนชายเข็ญใจเกี่ยวหญาเลี้ยงชีพ  ไดใหทานขาวกอนแกกา  จึง
ไดบริวารหนึ่งรอย  แสดงคติการกระทําทานแมแกสัตวเดรัจฉาน  ยอมไดผลตอบแทนรอยสวน 

เทพองคหนึ่ง  ในมนุษยชาติเปนชายเล้ียงโค  ไดแบงสวนอาหารของตนแกเพื่อนโคบาล  
จึงไดบริวารหนึ่งพัน  แสดงคติการทําทานแกผูไมมีศีล  ไดผลแหงทานหนึ่งพัน 

เทพองคหนึ่ง  ในกาลกอนไดใหทานแกสามเณรผูทรงศีล  จึงไดบริวารหนึ่งหมื่น  แสดง
คติการทําทานแกผูมีศีล  ไดรับผลแหงทานหมื่นหนึ่ง 

เทพองคหนึ่ง  ในมนุษยชาติไดใหทานแกภิกษุ  จึงไดบริวารสองหมื่น  แสดงคติการ
ทําบุญแกภิกษุผูถือศีล  ยอมไดรับผลสองหมื่น 

เทพองคหนึ่ง  ในบุพพชาติเกิดเปนชางทอผาในเมืองอนุราธปุระ  เปนผูเล้ียงชีพชอบ  ได
ทําบุญเผาศพไมมีญาติ  ใหทานแกผูมีศีลและอุทิศสวนกุศลใหคนเหลานั้น  จึงไดบริวารสามหมื่น 

เทพองคหนึ่ง  ในชาติปางกอนเกิดเปนเศรษฐีมหาศาล  ช่ือหริตาล  เปนผูเล้ียงชีพชอบ  
รักษาศีลและใหทานแกผูมีศีล  จึงไดบริวารส่ีหมื่น 

เทพองคหนึ่ง  ในบุพพชาติเปนพระอนุชาของพระเจาอภัยทุฏฐ  มีพระนามวาสัทธาติส  
เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  ทรงศีล 5  และศีล 8 ในวันอุโบสถ และใหทานแกผูมีศีล
ทั้งหลาย  จึงไดบริวารหาหมื่น 

เทพองคหนึ่ง  ในชาติกอนคือพระเจาอภัยทุฏฐ  เปนผูเคารพในพระรัตนตรัย  ทรงกระทํา
การกุศลตางๆ  อาทิ  สรางพระเจดีย  ปลูกโพธ์ิ  ถวายทักษิณาแกภิกษุ  อุปถัมภบิดามารดา  ใหทาน
แกผูมีศีลและยาจก  จึงไดบริวารหกหมื่น 

เทพองคหนึ่ง  ในบุพพชาติบวชเปนสามเณร  มีความเคารพในพระรัตนตรัย  ปรนนิบัติ   
ดูแลสงฆเปนนิจ  จึงไดบริวารเจ็ดหมื่น 

เทพองคหนึ่ง  ในมนุษยชาติเปนชายทุคตะเข็ญใจ  เล้ียงชีพดวยการรับจาง  ไดประกาศ
บอกผูอ่ืนใหถวายบิณฑบาตแกพระสงฆ  จึงไดบริวารแปดหมื่น 

เทพองคหนึ่ง  ในชาติปางกอนเกิดในหมูบานกัณณิการิก  ไดบูชาสถูปของพระพุทธเจา
ดวยดอกกรรณิการ  และอุทิศรางกายวาจานอมจิตใจถวายเปนพลีบูชาแกพระเจดีย  จึงไดบริวาร
เกาหมื่น 
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เทพองคหนึ่ง  ในบุพพชาติเปนชายเกี่ยวหญาในเมืองอนุราธปุระ  มีศรัทธากอพระเจดีย
ทราย  และบูชาดวยความปติเล่ือมใสพรอมดวยไตรทวาร  จึงไดบริวารหนึ่งแสน 

 ลําดับนั้นพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย  ซ่ึงสถิตในสวรรคช้ันดุสิตไดเสด็จมาถึงพรอม
ดวยเทพบริวารจํานวนแสนโกฏิ  ทรงแวดลอมดวยเทพกัญญาทั้งดานหนา  ดานหลัง  ดานขวา  
ดานซาย  ดานละรอยโกฏิ  พระเถระไดถามถึงบุพพกรรมของเหลาเทพกัญญา  รวมท้ังถามถึงกุศล
กรรมของพระศรีอาริยเมตไตรยในอดีต  ทาวสักกะก็ไดพรรณนาการกุศลของเหลาเทพกัญญาถึง
เหตุไดบังเกิดแวดลอมพระศรีอาริยเมตไตรยวาไดถือศีลฟงธรรมและถวายทักษิณาในวันธรรม 
สวณะ  เปนนิจ  และกลาวถึงการบําเพ็ญบารมี 30 ประการของพระศรีอาริยเมตไตรยโดยสังเขป 
 เมื่อพระบรมโพธิสัตวกระทาํประทักษิณบูชาพระจุฬามณีแลว  ไดสนทนากับพระมาลัย  
มีสาระสําคัญกลาวถึงสภาพความเปนไปของมนุษยชาวชมพูทวีป  เมื่อทราบวามนุษยทาํบุญเพื่อ
ปรารถนาพบกับพระองค  พระบรมโพธิสัตวจึงตรัสกับพระมาลัยใหแจงแกมนุษยวา  ผูใด
ปรารถนาจะเกิดในศาสนาของพระองค  ใหฟงมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้งพันคาถาใหจบในหนึ่ง
วัน  และบูชาธรรมดวยเครื่องบูชาสิ่งละพัน  อันไดแก  ประทีป  ฉัตร  ธงและดอกไมตางๆ  ก็จะได
บรรลุพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทาเฉพาะหนาพระองค 
 จากนั้นพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยไดตรัสพยากรณวา  เมื่อศาสนาของพระสมณ     
โคดมสิ้นสุดลงเมื่อมีอายุครบ 5,000 ป  ฝูงชนจะเสื่อมจากศีลธรรม  ทาํใหมีอายุลดนอยถอยลงเปน
ลําดับ  จนกระทั่งมนุษยมีอายุเพียง 10 ป  เมื่อใดที่ทารกอายุ 5 ป แตงงานกับทาริกาอายุ 5 ป  เมื่อ
นั้นจะบังเกิดสัตถันตรกัปป  มนุษยทั้งหลายจะแลเห็นกันเปนศัตรู  ตางประหัตประหารฆาฟนกัน
ตลอด 7 วัน  จนถึงแกความพินาศทั้งส้ิน  คงเหลือรอดแตผูมีปญญาซึ่งเรนกายภาวนาอยูตามเถื่อน
ถํ้าปาเขาโดยลาํพัง  เมื่อลวง 7 วัน  ผูเหลือรอดอยูจะพากันออกจากที่ซอน  สมัครสามัคคีชวนกัน
กระทําการกุศลถือศีลทําบุญสืบตอมา  มนุษยจึงมีอายุยืนยาวขึ้นเปนลําดับ  จนมีอายุถึงอสงไขย  
คร้ันมนุษยไมรูจักความตาย  มีความประมาทเปนที่ตั้ง  อายุจึงลดลงถึง 80,000 ป  สมัยนั้นมีฝนตก
ทุกกึ่งเดือน  10 วัน  และ 5 วัน  แผนดินอุดมไปดวยพืชพันธุธัญญาหาร  บานเมืองเจริญรุงเรืองเต็ม
ไปดวยคามนิคม  ผูคนดํารงชีวิตดวยความผาสุข  ไมตองทํามาหาเลี้ยงชีพ  มนุษยหญิงชายมีรูปงาม  
มีความพอใจซึ่งกันและกัน  ไมทะเลาะวิวาทกัน  แมสัตวทั้งหลายก็มีเมตตาจิตตอกัน  วาระนั้นถึง
กาลที่พระศรีอาริยเมตไตรยจะมาตรัสเปนพระพุทธเจา  ดวยเหตุที่พระองคทรงบําเพ็ญพระบารมี
ตางๆ เปนอันมากตลอด 16 อสงไขยแสนกัปป  มนุษยในยุคของพระองคจึงปราศจากเสี้ยนหนาม
ทุกขภัย  อุดมไปดวยความสุขสมบูรณ  พระองคจะประกาศธรรม  นําพาเหลามนุษยใหบรรลุถึง
นิพพาน  และยังหมูสัตวในนรกใหพนไปสูสวรรค  จากนั้นพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว  ก็
เสด็จกลับยังดุสิตเทวโลก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 4

เมื่อพระมาลัยเถระกลับมายังโลกมนุษยแลว  ไดแจงขาวซึ่งพระศรีอาริยเมตไตรยตรัสสั่ง
มาทุกประการ  คนทั้งหลายฟงแลวบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  พากันทําบุญสรางกุศล  เมื่อตาย
แลวไดเกิดในเทวโลก  สวนชายเข็ญใจผูถวายดอกบัว 8 ดอก  เมื่อส้ินอายุแลวไดเกิดเปนอุบล
เทพบุตร  ประทับในนิลุบลปราสาท  แวดลอมดวยทิพยสมบัติในเทวโลก2 
 เร่ืองราวของพระมาลัยเถระดังกลาวนี้  เปนที่ตองใจของผูคน  เนื่องจากมีเนื้อหาแสดงถึง
ผลแหงความสุขนานาประการ อันจะไดรับจากการกระทําความดี  เปนการชี้แนะใหบุคคล
ประกอบแตกรรมดี  ละเวนกรรมชั่ว  ตามหลักธรรมคาํส่ังสอนในพระพุทธศาสนา  นอกจากนี้ยัง
มีเร่ืองราวที่ใหความหวังแกมนุษย  ในการไดพบกับโลกอุดมคติที่บริบูรณในเบื้องหนา  ทําใหพระ
มาลัยเปนที่นับถือศรัทธาในหมูพุทธศาสนิกชนชาวไทยเปนอยางสูง  เร่ืองราวของพระมาลัยจึง
ไดรับการถายทอดไปอยางกวางขวาง  โดยมีผูนํามาแตงเปนวรรณกรรมหลายสํานวน  ปรากฏอยู
ในทุกภูมิภาคของประเทศ  อาทิ  ภาคเหนือ  มีคัมภีร “มาลัยตน  มาลัยปลาย”3 (ปฐมมาลัยและทุติย
มาลัย) และ “มาลัยโผดโลก”4  ภาคกลาง  มีวรรณกรรม  “พระมาลัยคําหลวง”  “พระมาลัยกลอน
สวด”  และ  “นิทานพระมาลัย”  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคัมภีร “มาลัยหมื่น  มาลัยแสน”5  และ
ภาคใตมี “มาลัยคํากาพย”6  เปนตน 

นอกจากนี้  เร่ืองราวของพระมาลัยยังนิยมถายทอดเปนงานศิลปกรรมอยางแพรหลาย  ทั้ง
ในดานจิตรกรรม  ประติมากรรมและคีตศิลป7  สําหรับดานงานจิตรกรรม  พระมาลัยสูตรนับเปน
เร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาที่นิยมสรางกันมากที่สุดเรื่องหนึ่ง  โดยปรากฏแพรหลายยิ่งกวางาน
ศิลปกรรมประเภทอื่น  พบในหลากหลายรูปแบบ  อาทิเชน  จิตรกรรมประกอบสมุดพระมาลัย  
พระบฏ (ภาพเขียนบนผืนผาหรือพิมพบนกระดาษ)  จิตรกรรมอุดหลังชั้นไหวพระ  จิตรกรรมลาย

                                                  
2สรุปความจากคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุ  ดู  สุภาพร  มากแจง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบ

ชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  แผนกภาษาตะวันออก  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521), 195 – 216. 

3มณี  พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย  (เชียงใหม : ส. ทรัพยการพิมพ, 2529), 36 – 37. 
4มาลัยโผดโลก (ลําปาง : ทวีสังฆภัณฑ, ม.ป.ป.).  ; มณฑิรา  รณะบุตร, “มาลัยโปรดโลก,” สารานุกรม

วัฒนธรรมไทย  ภาคเหนือ 10 (2542) : 5149 - 5151. 
5มหาชาติสํานวนอีสาน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531.  หอสมุดแหงชาติ  กรมศิลปากร  จัดพิมพเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ในมหามงคลสมัยรัชมังคลาภิเษก  วันที่ 2 
กรกฎาคม  2531), 1 – 26. 

6ประทีป  ชุมพล, วรรณกรรมภาคใต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศึกษาสัมพันธ, 2519), 21 – 28. 
7วัฒนา  ณ นคร, “ลักษณะรวมของเรื่องพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบาน” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  บัณฑิตยวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 145. 
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ทองรดน้ําบนตูพระไตรปฎกและหีบคัมภีร  โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตรกรรมฝาผนังประดับอาคารพระ
อุโบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ ฯ  มีการสํารวจพบแหลงจิตรกรรมกระจายอยูทุกภูมิภาค  ทั้ง
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต8 
 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยมักมีรูปแบบซ้ําๆ  อันเปนแบบแผนประเพณีที่สรางขึ้น
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 23 เปนตนมา  อยางไรก็ตาม  จิตรกรรมในทองถ่ินภาคกลาง  ซ่ึงปจจุบันยัง
พบหลักฐานแหลงจิตรกรรมหลงเหลืออยูเปนจาํนวนมาก  ก็แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในการ
เปล่ียนแปลงคลี่คลายไปโดยลําดับ  โดยมีพัฒนาการปรับเปลี่ยนไปทั้งตําแหนงที่ตั้ง  เนื้อหา  
องคประกอบภาพ  ลักษณะการแสดงออกทางรูปแบบที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีการ
ผสมผสานเขากับจิตรกรรมเรื่องตางๆ ในชั้นหลัง  ทั้งนี้คงมีปจจัยหรือผลสะทอนมาจากคติความ
เช่ือ  ความรับรู  ความเขาใจของผูคน  ตอเร่ืองราวความเปนมาของพระมาลัย  ที่มีความ
เปล่ียนแปลงไปในแตละยุคสมัย  อันไดรับมาจากวรรณกรรม  คัมภีรและมุขปาฐะ  ตลอดจนถึง
ความเชื่อ  โลกทัศนที่มีตอเร่ืองราวและสิ่งตางๆ ในสังคมในเวลานั้นๆ ดวย  
 อนึ่ง  ทองถ่ินภาคกลางอันเปนที่ตั้งของราชธานี  นับตั้งแตพระนครศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี  
จนถึงกรุงรัตนโกสินทร  จัดไดวาเปนศูนยกลางดานการเมืองการปกครอง  พุทธศาสนา  วรรณคดี  
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  ซ่ึงไดมีอิทธิพลแผขยายถายทอดไปยังภูมิภาคตางๆ  จิตรกรรมในภาคกลาง
โดยเฉพาะฝมือชางหลวงในราชธานี  จึงนับเปนตนแบบและแรงบันดาลใจสําคัญใหกับจิตรกรรม
ในแตละภูมิภาคดวย 
 ดังนั้นจึงเปนนาสนใจในการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพิ่มเติมถึงลักษณะพัฒนาการของ
จิตรกรรมพระมาลัยในทองถ่ินภาคกลาง  เพื่อสามารถเชื่อมโยงและเปนประโยชนตอการศึกษา
วรรณกรรมและจิตรกรรมพระมาลัยในทองถ่ินตางๆ  ซ่ึงถึงปจจุบันสถานภาพทางการศึกษา
เร่ืองราวเกี่ยวกับจิตรกรรมพระมาลัย ยังคงเปนแตเพียงการสํารวจรวบรวมแหลงจิตรกรรมใน
เบื้องตน  ซ่ึงไดกลาวถึงลักษณะจิตรกรรมไวโดยสังเขปเทานั้น  ขณะที่ความรับรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับคติความเชื่อในการสรางจิตรกรรมพระมาลัยไดเรียวลงตามความเสื่อมของวรรณกรรม  ที่
นับวันจะรวงโรยหางหายไปจากสังคมไทยทุกขณะ  ตราบเทาถึงทุกวันนี้เกือบไมมีผูรูจักและ
เขาใจอีกตอไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้  หวังวาความรูที่รับจากการวิจัย  จะเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาดาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องพระมาลัย  ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นเปนลําดับ
ตอไปในอนาคต 
                                                  

8กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่, วรรณกรรม, 
หนังสือชุดจิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001, เลมที่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534), 174 – 175. 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา (Goal  and  objective) 
 1. เพื่อศึกษา  ตีความเรื่องราว  ภาพบุคคลและองคประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัย 
 2. เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในทองถ่ินภาคกลาง  
ทั้งดานศิลปะ  ตําแหนงการวางภาพ  การลําดับภาพ  และเนื้อหาเร่ืองราวท่ีปรากฏในภาพเขียน
สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร 
 3. วิเคราะหถึงที่มาคติความเชื่อและแนวความคิด ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
พระมาลัยในแตละยุคสมัย  โดยศึกษาจากคัมภีรพระมาลัย  และวรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis  to  be  tested) 
 คติความเชื่อและแบบแผนในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในทองถ่ิน
ภาคกลาง  เชื่อวาไดรับแรงบันดาลใจสําคัญจากวรรณกรรมรวมสมัย  โดยจิตรกรรมฝาผนังพระ
มาลัยในระยะแรกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ราวพุทธศตวรรษที่ 23  นาจะไดรับอิทธิพลและ
คติความเชื่อจาก “คัมภีรมาลัยสูตร” หรือ “มาเลยยเทววัตเถรวัตถุ”  ซ่ึงแตงขึ้นเปนภาษาบาลีดวย
คําประพันธประเภทรอยแกว  และ “พระมาลัยคําหลวง”  ที่มีการแปลภาษาบาลีออกเปนภาษาไทย
และแตงเปนคาํประพันธประเภทรอยกรอง  ซ่ึงมีเนื้อหาหลักเนนใหเห็นถึงผลของการประกอบ
กรรมดีเทานั้น  ดวยเหตุนั้นจึงเขียนภาพพระมาลัยภาคมนุษยภูมิตอเนื่องไปถึงภาพภาคเทวภูมิเปน
ภาพสําคัญ   

ตอมาในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร  จิตรกรรมพระมาลัยคงไดรับอิทธิพลจาก “คัมภีร
มาลัยยวัตถุทีปฎีกา”  และ “นิทานพระมาลัย” ที่แตงขึ้นเพื่ออธิบายและขยายความเพิ่มเติมเนื้อหา
มาลัยสูตรโดยพิสดาร  หรือไดรับแรงบันดาลใจจาก “พระมาลัยกลอนสวด”  ซ่ึงแตงขึ้นเปนคาํ
กาพย  สําหรับอานสวดในพิธีตางๆ  ทําใหเร่ืองราวของพระมาลัยถายทอดไปอยางกวางขวาง โดย 
มีเนื้อหาเรื่องราวแบงเปน 3 ภาค คือ ภาคนรก  ภาคสวรรค  และภาคพระศรีอาริย  แสดงใหเห็นถึง
ผลของการประกอบกรรมดีและผลของการประกอบกรรมชั่วเทาๆ กัน  นอกจากนี้คงไดรับ
อิทธิพลแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมประเภทโลกยศาสตร  ซ่ึงมีเนื้อความเกี่ยวของกับนรก
สวรรค  จิตรกรรมพระมาลัยสมัยนี้  จึงเขียนเปนภาพภาคนรกภูมิและภาคเทวภูมิเปนภาพสําคัญ  
โดยนิยมวาดสอดแทรกอยูในภาพภูมิจักรวาลดานหลังพระประธานในพระอุโบสถ  วิหาร  ซ่ึง
แบบแผนความนิยมดังกลาวคงถายทอดมาจากจิตรกรรมจากสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาตอน
ปลาย  สืบเนื่องถึงสมัยกรุงธนบุรี และตนกรุงรัตนโกสินทร  

จนกระทั่งปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3  จิตรกรรมพระ
มาลัยจึงเริ่มเสื่อมความนิยมลงเปนลําดับ  เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงดานแนวคิดทางพุทธศาสนา  
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อยางไรก็ตาม  ปรากฏการณดังกลาวนี้  คงเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองหลวง  คือ กรุงเทพมหานคร
เทานั้น  แตตามหัวเมืองรอบนอก  การเขียนภาพจิตรกรรมพระมาลัยประดับฝาผนังอาคารศาสน
ถานยังคงเปนที่นิยมตอมา  ทั้งนี้คงมีความสัมพันธกับประเพณีทองถ่ิน  ซ่ึงยังคงนิยมมีสวดและ
เทศนาเรื่องพระมาลัยอยูตอมา จนถึงราว  รัชกาลที่ 7 - 8  กอนที่จะคอยๆ เส่ือมหายไปในรัชกาล
ปจจุบัน  ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป  โดยประเพณีที่มีสวนในการสืบทอด
เร่ืองราวของพระมาลัยยังคงปรากฏอยูเฉพาะในบางทองถ่ินเทานั้น 

ขอบเขตการศึกษา (Scope  or  delimitation  of  the  study) 
 ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้  เนนการศึกษาดานประติมานวิทยาของจิตรกรรมฝาผนัง
เร่ืองพระมาลัยในทองถ่ินภาคกลาง  โดยตรวจสอบเปรียบเทียบกับงานจิตรกรรมฝาผนังในภูมิภาค
อ่ืนๆ  รวมทั้งประติมากรรมและจิตรกรรม  ซ่ึงปรากฏในแหลงตางๆ  อาทิ  สมุดภาพ  พระบฏ ฯ  
ตามความจาํเปน 

ขั้นตอนการศึกษา (Process  of  the  study) 
 1. เก็บรวบรวบรวมขอมูลและเอกสารจากแหลงขอมูล คือ 
 1.1  แหลงขอมูลปฐมภูมิ  โดยการสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม  บันทึกภาพ  ผัง  และ
รายละเอียดภาพจากแหลงจิตรกรรมตางๆ  
 1.2  แหลงขอมูลทุติยภูมิ  โดยรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการ
วิจัย  ทั้งดานศิลปะ  ประวัติศาสตร  และวรรณคดี 
 2. จัดระเบียบขอมูลและเอกสาร  โดยการศึกษา  จาํแนกและจัดกลุมขอมูลตามเนื้อหา
เร่ืองราวที่ตองการศึกษา  ประเมินคาและลําดับความสําคัญของขอมูล  โดยแยกขอมูลสําคัญออก
จากขอมูลทั่วไป 
 3. ดําเนินการวิเคราะหวิจัยขอมูล  โดยนําขอมูลหลักฐานทั้งหมดมาเปนพื้นฐานในการ
พิจารณาศึกษาวิเคราะหประมวลความถึงแนวโนมพัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัย
ตลอดจนแนวคิดในการสรางที่สะทอนจากหลักฐานตางๆ 
 4.  เขียนเอกสารและเสนอผลงานการศึกษา 

วิธีดาํเนินการวิจัย (Method  of  study) 
 ดําเนินการวิจัยแบบพรรณนา (Description  Research) ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับลักษณะภาพ
จิตรกรรม  อาทิ  องคประกอบภาพ  การลําดับภาพ  และเนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระ
มาลัยแตยุคสมัย  และใชวิธีวิเคราะห (Analytical Research) ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  
ตีความความหมาย  แนวความคิด  คติที่มาในการเขียนภาพจิตรกรรม 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.เปนการขยายขอบเขตความรูอันจะเปนประโยชนในการศึกษาวิชาโบราณคดีและ
ประวัติศาสตรศิลปะตอไป 
 2.ทําใหทราบถึงพัฒนาการแบบแผนองคประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยใน
ทองถ่ินภาคกลาง 
 3. ทราบถึงคติที่มา  แนวคิด  ความเชื่อในการสรางภาพจิตรกรรมพระมาลัยในภาคกลาง  
อันสะทอนใหเห็นถึงสภาพของสังคมในแตละยุคสมัย 
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บทท่ี 2 
คติความเชื่อเก่ียวกับพระมาลัยในภาคกลาง 

วรรณกรรมพระมาลัยในภาคกลาง : ท่ีมาและพัฒนาการ 
คติความเชื่อเรื่องพระมาลัยปรากฏอยูในสังคมไทยเปนเวลาชานาน  โดยมีที่มาจาก

วรรณกรรม  ซ่ึงเขียนขึ้นเปนลายลักษณอักษร  และการบอกเลาเรื่องราวโดยคําพูดหรือมุขปาฐะ  
เปนทางกระจายความเชื่อสูสังคม  เร่ืองพระมาลัยเดิมปรากฏอยูในพระสูตรนอกพระไตรปฎก  ไม
ปรากฏชื่อผูแตงและไมทราบสมัยที่แตง1  โดยท่ัวไปเชื่อกันวาที่มาของวรรณกรรมเรื่องพระมาลัย
ที่แพรหลายอยูในทองถ่ินตางๆ ในประเทศไทยมีที่มาจากที่เดียวกัน  คือไดเคามาจากคัมภีร       
“มาเลยยสูตร”2  ซ่ึงโดยธรรมดาเมื่อเกิดความนิยมแพรกระจายกวางขวางออกไปยังที่ตางๆ  ก็ยอม
มีพัฒนาการถอยหางจากเคาเรื่องเดิม  โดยมีการตัดหรือตอเติมเนื้อความตามยุคสมัย  อันขึ้นอยูกับ
ความนิยมของผูคนและปจจัยส่ิงแวดลอมที่แตกตางกันออกไปในแตละทองถ่ิน 

สําหรับทองถ่ินภาคกลาง  ไดพบรองรอยหลักฐานวรรณกรรมพระมาลัย  ซ่ึงมีที่มาและ
พัฒนาการของเนื้อหาเรื่องราวผันแปรไปเปนลําดับ  ดังนี้ 

1. คัมภีรมาเลยยสูตร  เชื่อวาเปนที่มาของวรรณกรรมพระมาลัยในประเทศไทย  สวนใหญ
อธิบายวาแตงขึ้นในลังกาโดยภกิษุชาวลังกา  ทั้งนี้โดยอาศัยหลักฐานจากเคาโครงเรื่อง  และจาก
ประวัติพุทธศาสนาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซ่ึงมีลังกาเปนแมบทสําคัญ  อยางไรก็ตามจาก
การศึกษาที่ผานมา  พบวาเรื่องราวของพระมาลัยตามสาระที่ปรากฏอยูในประเทศไทย  ไมเปนที่
รูจักกันในประเทศลังกา3  แตไดพบเคาเรื่องพระมาลัยปรากฏอยูในคัมภีรภาษาบาลีของลังกา 3 เร่ือง  
คือคัมภีรสหัสสวัตถุปกรณ  แตงขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 14  คัมภีรรสวาหนิี  แตงเมื่อราว
พุทธศตวรรษที่ 18  และคัมภีรสัทธัมมาลังการ  แตงเมื่อพุทธศตวรรษที่ 20  ในนิทานที่ใชช่ือวา          
“จูลคัลละ”  ซ่ึงมีเนื้อความโดยยอดังนี้  

                                                           
1ธนิต  อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ (พระนคร : โรงพิมพระจันทร, 2501), 26. 
2ปรมินท  จารุวร, “พระมาลัย,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง 9 (2542) : 4153. 
3Eugene  Denis, “L’  Origin  Cingalaise ’  du  P’rah  Malay,” The  Siam  Society, Vol.  of  South  East  

Asian  Studies, Vol. II (Bangkok : Siam  Society, 1965), 332, 335, 337. อางถึงใน สุภาพร  มากแจง, “มาเลยย
เทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  แผนกวิชาภาษา
ตะวันออก  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521), 29. 
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จูลคัลลกะวิหาร  ใกลฝงแมน้ําชัชชระในลังกาทวีป  มีอุบาสกผูหนึ่ง  เปนผูมีจิตศรัทธา
เล่ือมใสในพระรัตนตรัย  ไดสรางศาลาและกระทําการอุปฐากพระภิกษุอยางสม่ําเสมอ  ดวย
อาหารและสิ่งของอันควรแกสมณบริโภค  วันหนึ่งพระมลิยะมหาเทวะเถระ  อาศัยอยูที่เจติยวิหาร  
เกิดอาพาธปนปวนในทอง  จึงเหาะมาบิณฑบาตขาวยาคูจากอุบาสกชาวบานจูลคัลละ  แลวพา
อุบาสกเหาะไปบูชาพระเจดียจุฬามณีบนดาวดึงส  ไดพบพระโพธิสัตวเมตไตรยแวดลอมดวยเทพ
บริษัทเสด็จมาเพื่อสักการะพระจุฬามณี  อุบาสกซักถามพระมลิยะเทวเถระถึงกุศลกรรมของ
เทพบุตรเหลานั้น  แลวไดสนทนากับพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย  พระโพธิสัตวประทานผา
ทิพยคูหนึ่งแกอุบาสก  เมื่อบูชาพระเจดียจุฬามณีแลว  พระมาลิยะเทวเถระพาอุบาสกกลับมายัง  
จูลคัลละวิหาร  อุบาสกไดเลาเรื่องทั้งหมดใหมหาชนฟง  ยังใหมหาชนเขาถึงกุศล  หลังจากนั้น 7 
วัน  อุบาสกนั้นถึงแกความตาย  ไดไปบังเกิดเปนเทพในสวรรคช้ันดุสิต4 

เห็นไดวานิทานเรื่องจูลคัลละในคัมภีรบาลีของลังกาใหอิทธิพลดานโครงเรื่องตอ
วรรณกรรมพระมาลัยในประเทศไทย  แตมีรายละเอียดและวัตถุประสงคของเนื้อหาตางออกไป
มาก  จากหลักฐานดังกลาว  เรื่องพระมาลัยจึงไมนาจะแตงขึ้นในประเทศลังกา  หากแตนาจะผูก
เร่ืองขึ้นในประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ที่รับนับถือพุทธศาสนาหีนยานตามแบบลังกา  
คือ  พมา  ไทย  ลาว  และกัมพูชา  ซ่ึงตางก็ปรากฏเรื่องราวของพระมาลัยอยูดวยกันทั้งส้ิน  ดัง
ประเทศพมามคีัมภีรที่เรียกวา “เซียงมาเลเบี้ยว”  หรือ กาพยพระมาลยั  ประเทศลาวมีคัมภีร “มาลัย
หมื่น  มาลัยแสน”  และประเทศกัมพูชามีคมัภีร “มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ” เปนตน5 

ในบรรดาประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเหลานี้  ไดพบเคามูลรองรอยความเปนมา
ของวรรณกรรมพระมาลัยเกาแกที่สุดในประเทศพมา  เนื่องจากไดคนพบตนฉบับคัมภีรมธุรส
วาหินี (รสวาหินี) ซ่ึงเปนที่มาของเคาโครงเรื่องพระมาลัย  และพบจารึกพมาที่ใกลเมือง              
มะละแหมง  มีขอความตอนหนึ่งกลาวถึงการเทศนาเรื่องพระมาลัยในวันขึ้น 14 ค่ํา  เทศนา
เวสสันดรชาดกในวันขึ้น 15 ค่ํา  และเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรในวันแรม 1 ค่ํา  เดือนมฤคศิระ 
(เดือนอาย  ราวเดือนธันวาคม)  ระบุป พ.ศ.17446 

                                                  
4แสง  มณวิทูร, ผูแปล, รสวาหินี เลม 3 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2513), 141 – 169. 
5สุภาพร  มากแจง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 27 - 28. 
6Eugene  Denis, “L’  Origin   Cingalaise ’  du  P’rah  Malay,” 332, 335, 337. อางถึงใน สุภาพร  มาก

แจง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 34.  ; วัฒนา  ณ นคร, “ลักษณะรวม
ของพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบานและพระมาลัยคําหลวง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 29. 
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จากจารึกพมาซึ่งพรรณนาถึงการเทศนาเรื่องพระมาลัยกอนการเทศนาเรื่องเวสสันดร
ชาดก  มีสาระสําคัญทํานองเดียวกับเรื่องพระมาลัยที่ปรากฏอยูทั่วไปในแถบประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  รวมถึงประเทศไทย  โดยมีความสัมพันธกับประเพณีฟงเทศนมหาชาติที่
ปรากฏอยูในทุกภูมิภาค  ซ่ึงกําหนดใหมีการเทศนาเรื่องพระมาลัยกอนการเทศนมหาชาติ
เชนเดียวกัน  เปนหลักฐานทําใหสันนิษฐานไดวา  เร่ืองราวของพระมาลัยมีจุดเริ่มตนแหงการ
วิวัฒนในประเทศพมาตั้งแตกอน พ.ศ.1744  ทั้งนี้เช่ือวาเรื่องพระมาลัยซ่ึงแตงขึ้นเปนครั้งแรกใน
ประเทศพมา  นาจะแตงขึ้นเปนผลงานวรรณกรรมภาษาบาลี  ซ่ึงอาจกําหนดระยะเวลาในการแตง
ไดกวางๆ  ระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 16 - 18  อันเปนชวงยุคทองแหงการสรางสรรควรรณคดี
บาลีในประเทศพมา7 

สุภาพรรณ  ณ บางชาง  วิเคราะหวาผลงานเรื่องพระมาลัยที่แตงขึ้นในประเทศพมา  นาจะ
เปนผลงานขนาดเล็ก  มีเร่ืองราวส้ันๆ ในลักษณะที่เรียกวา “พระสูตร”  โดยนาจะเปนที่รูจักกันใน
ช่ือวา “มาเลยยสูตร” 

ที่มาของชื่อ “มาเลยยสูตร” ปรากฏเคาเงื่อนอยูในรายชื่อคัมภีรซ่ึงพระมหาธรรมราชาลิไท
ทรงระบุไวในบานแผนกของไตรภูมิพระรวง  ซ่ึงทรงพระราชนิพนธขึ้นเมื่อ พ.ศ.1888  โดยมีช่ือ
คัมภีร “พระปาเลยยกะ” ปรากฏอยู  เขาใจวา  “พระปาเลยยกะ”  คือ “พระมาเลยยกะ” หรือ “พระ
มาเลยยะ”  ดังนั้นโดยอาศัยหลักฐานจากไตรภูมิพระรวงดังกลาว  ทาํใหสันนิษฐานกลับไปไดวา
วรรณกรรมพระมาลัยที่แตงขึ้นครั้งแรกในประเทศพมานาจะเรียกวา “มาเลยยสูตร” 

เร่ืองราวของพระสูตรดังกลาวนี้  คงไดเผยแพรมาสูประเทศไทยผานอาณาจักรลานนาทาง
ภาคเหนือ  และแพรกระจายไปสูภูมิภาคอื่นของประเทศไทย  โดยเฉพาะสุโขทัย  แลวผานไปยัง
ประเทศกัมพูชาทางหนึ่ง  และจากอาณาจักรลานนาผานไปสูอาณาจักรลานชางหรือประเทศลาว
ทางหนึ่ง  จึงปรากฏเรื่องราวแพรหลายทั่วไปในดินแดนดังกลาว 

ผลงานเรื่อง “มาเลยยกะ” ของพมา  เช่ือวาเปนตนแบบมีอิทธิพลกอใหเกิดการแตงคัมภีร 
“มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ” หรือ “มาลัยสูตร” ในประเทศไทยในเวลาตอมา8 

2. คัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุ  เปนวรรณกรรมบาลี  พบตนฉบับคัมภีรใบลานจารดวย
อักษรขอมในประเทศไทยเปนจาํนวนมาก9  สันนิษฐานวาแตงขึ้นในดินแดนประเทศไทย  
                                                  

7สุภาพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 317. 

8เรื่องเดียวกัน, 317 - 318. 
9คัมภีรดังกลาว  มีช่ือเรียกตางๆ กัน  ไดแก  มาเลยยสุตต  มาเลยยวัตถุ  มาเลยยเทวเถรวัตถุ  มาเลยเทว

เถรวัตถุ  มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ  มาลยสุตต  มาลัยยสุตต  มาลยวัตถุ  มาลยเถร  มาลยเทวเถร  มาลัยยเทวเถร  
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เนื่องจากภาษาบาลีในคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุแสดงลักษณะภาษาบาลีแบบไทยอยางชัดเจน10  
จากการศึกษาวิเคราะหของสุภาพร  มากแจง  สามารถจําแนกตนฉบับคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุ
ไดเปน 2 กลุม  กลุมแรก  มีบทปณามคาถา (บทบูชาพระรัตนตรัย)  ไมมีรายละเอียดของเนื้อหา
เพิ่มเติม  ลักษณะภาษาบาลีไมวิปลาส  และมีคัมภีรทีปนีฎีกา  ซ่ึงระบุช่ือผูแตง คือ “พระพุทธ
วิลาส” เขียนขยายความ  กลุมที่สอง  ไมมีบทปณามคาถา  มีรายละเอียดของเนื้อหาเพิ่มเติม  มี
ลักษณะภาษาบาลีวิปลาส  ไมมีคัมภีรทีปนีฎีกาขยายความ11 

สุภาพรรณ  ณ  บางชาง  ใหความเห็นวาคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุซ่ึงแตงขึ้นในประเทศ
ไทยครั้งแรก  นาจะมีเนื้อหากระชับรัดกุม  ไมมีรายละเอียดเพิ่มเติม  ลักษณะภาษาไมวิปลาส  
โครงสรางเนื้อหาสมบูรณ  คือ  เร่ิมตนจากบทปณามคาถา  ซ่ึงมีลักษณะรวมกับคัมภีรสวนใหญที่
แตงขึ้นในลานนา  เหตุนั้นคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุจึงนาจะแตงขึ้นเปนครั้งแรกในลานนาโดย
ภิกษุชาวลานนา  เช่ือวาแตงขึ้นในสมัยที่มีการสรางสรรควรรณกรรมบาลีขึ้นเปนจํานวนมาก  ชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 – พุทธศตวรรษที่ 21  โดยไดรับอิทธิพลดานแนวสาระมาจากผลงานเรื่อง
มาเลยยกะที่แตงขึ้นในพมาระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 16 – ตนพุทธศตวรรษที่ 18  ซ่ึงไดรับ
แนวคิดมาจากนิทานเรื่องจูลคัลละในคัมภีรสหัสวัตถุปกรณของลังกาอีกทีหนึ่ง12 

คัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุที่แตงในลานนา  มีคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกาแตงโดยพระ
พุทธวิลาสขยายความ  คัมภีรฎีกาดังกลาวคงแตงขึ้นระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ 22  ถึงตนพุทธ
ศตวรรษที่ 23  เพราะอางถึงคัมภีรวิสุทธิมัคคคัณฐีที่แตงขึ้นในพมาราวกลางพุทธศตวรรษที่ 2213  
คัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกามีอิทธิพลกอใหเกิดการปรับปรุงคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุของเดิม  
ดวยการนําสาระบางเรื่องจากทีปนีฎีกาเพิ่มเติมเขาไป  อาทิเชน  การแสดงรายละเอียดของภาพ
นรก  การเปรียบเทียบลักษณะของพระมาลัยกับพระโมคคัลลานะ  การเปรียบเทียบพระบารมี
ธรรมของพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยกับพระโพธิสัตวพระองคอ่ืนๆ14  คัมภีรมาเลยยเทวัตเถร

                                                                                                                                               
มาลยเถรวัตถุ  มาลยเทวเถรวัตถุ  และมาลัยยเทวเถรวัตถุ   ดู สุภาพร  มากแจง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การ
ตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 5 – 6.  ; สุภาพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระ
สุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย, 321. 

10สุภาพร  มากแจง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 24 – 25. 
11เรื่องเดียวกัน, 36 - 39. 
12สุภาพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย, 319. 
13M.H. Bode, The  Pali  Literature  of  Burma (London : Royal  Asiatic  Society, 1909), 47.  อางถึงใน

สุภาพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย, 319 – 320. 
14เรื่องเดียวกัน, 325. 
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วัตถุฉบับที่ไดรับการขยายเพิ่มเติมเนื้อความ  ไดแก  กลุมที่ไมมีบทปณามคาถา  ซ่ึงคงเกิดขึ้น
ในชวงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23  การวิวัฒนนี้สันนิษฐานวานาจะทําขึ้นในอยุธยา  เพราะ
คัมภีรฉบับขยายความมีอิทธิพลตอเรื่อง “พระมาลัยคาํหลวง” พระราชนิพนธของเจาฟาธรรมา     
ธิเบศร  ที่แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ.228115 

เนื้อหาสาระของคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุ  เนนใหเห็นถึงสารัตถธรรมอันเปนแกนเรื่อง
ของพระมาเลยยะ  ดังผูแตงไดระบุแนวคิดในการแตงไวในอารัมภกถาในตอนตนของคัมภีรวา 
“เพื่อกลาวเรื่องพระมาลัยอันเปนที่เล่ือมใสของชนทั้งมวล  อันมีนัยวิจิตรอยางยิ่งโดยยอ”  แสดง
ถึงความตั้งใจของผูแตงที่จะนําเรื่องราวอันเปนคตินิยมของประชาชนทั่วไปในสมัยของตน  ซ่ึง
อาจมีการรับรูและการเผยแพรในลักษณะที่มีรายละเอียดตางๆ กัน  มากลาวใหกระชับชัดเจน 

การนําเสนอเริ่มตนดวยบทปณามคาถารอยกรองสั้นๆ  ตอดวยเนื้อเร่ืองที่พรรณนาดวย
สํานวนรอยแกว  มีคาถาแทรกในสวนที่แสดงคําพูดหรือเหตุการณสําคัญ  แลวจบลงดวยการระบุ
ช่ือเรื่อง  และความปรารถนาผลอานิสงสในการแตงเปนประโยครอยแกวอยางสั้นๆ  เนื้อเร่ืองมี
ลักษณะกระชับรัดกุม  ไมแสดงรายละเอียดของฉากและเหตุการณ  มุงแสดงเนื้อหาหลัก  คือ  การ
แสดงสารธรรมในระดับศีลธรรม  อันวาดวยเร่ืองของกรรมดีกรรมชั่ว  และผลแหงกรรมดีกรรม
ช่ัว  โดยใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องของกรรมดีและอานิสงสแหงกรรมดี  โดยเฉพาะทางดาน
การใหทานและการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ตลอดจนเนนถึงการปฏิบัติตนเพื่อใหไดเกิดใน
สมัยของพระศรีอาริยเมตไตรย 

ในชวงพุทธศตวรรษที่ 23  คัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุ  มีการแทรกเนื้อหาวิจิตรเพิ่มเติม
ขึ้น  ทําใหเนื้อเรื่องยืดยาวไปบาง  อยางไรก็ดีเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นใหมมีไมมากนัก  จึงไมมีผลทาํ
ใหคุณคาและคุณลักษณะสําคัญของคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุที่แตงในครั้งแรกเสียไป16  โดยคง
สารัตถะที่เนนถึงกรรมดีและผลของกรรมดีเปนสําคัญ 

คัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุเทาที่พบหลักฐานในทองถ่ินภาคกลาง  ตนฉบับซึ่งมีอายุเกาแก
ที่สุด  ไดแก  ฉบับชาดทึบ  ไมประกับธรรมดา  เก็บรักษาในหอสมุดแหงชาติ  กรุงเทพฯ  หิ้ง 25  
ช้ันที่ 1/1  ประวัติเดิมไดจากวัดชีสอิน  จงัหวัดเพชรบุรี  ไมมีจารึกปสราง  การตีความอายุสมัยศึกษา
จากลักษณะอกัษรซึ่งเทียบไดกับคัมภีรสมนัตปาสาทิกา  ที่จารขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ  
ประมาณ พ.ศ.2158  และจากการเปรียบเทียบขนาดลาน  เทากับใบลานในสมัยพระเจาทรงธรรม 
พ.ศ.2163  และมีการจาร 5 บรรทัดเชนกนั  จึงสันนษิฐานวาจารขึ้นระหวางปลายรชักาลสมเด็จพระ

                                                  
15เรื่องเดียวกัน, 320. 
16เรื่องเดียวกัน, 323 – 324. 
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เอกาทศรถและตนรัชกาลพระเจาทรงธรรม  คือ  ระหวาง พ.ศ.2158 - 216317  คัมภีรฉบับนี้มีความ
วิปลาสคลาดเคลื่อนมากทั้งเนื้อความและไวยกรณ  ทั้งนีค้งเปนฉบับคัดลอกตอมาจากคัมภีรซ่ึงมีมา
แตกอน  ดังนั้นคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุซ่ึงแตงขึ้นในลานนา  จงึนาจะแพรหลายเขามายังภาค
กลางแลวอยางนอยตั้งแตราวตนพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา 

3. คัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา18  เรียกกันเปนพื้นวา “ฎีกามาลัย”19  แตงขึ้นเปน
วรรณกรรมภาษาบาลี  เพื่อใชเปนหนังสือคูมืออธิบายความคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุหรือมาลัย
สูตร20  ตนฉบับเปนคัมภีรใบลานจารอักษรขอมจํานวน 2 ผูก  ผูกที่ 1 เรียกวา “ฎีกาปฐมมาลัย
ทีปนี” อธิบายความคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุตั้งแตบทปณามคาถา  ไปจนถึงเรื่องของเหลา เทพย
ดาซึ่งเสด็จมาบูชาพระเจดียจุฬามณี  ระบุช่ือผูแตงไวในตอนทายวา “พระนันทปญโญ” เปนผู
แตง21  และคัมภีรผูกที่ 2  เรียกวา “ฎีกาทุติยมาลัยวัตถุทีปนี” อธิบายความเรื่องพระบรมโพธิสัตว
ศรีอาริยเมตไตรย  ทายคัมภีรกลาววา  “พระพุทธวิลาส”  ผูมีพรรษา 3 เปนผูรจนา22  ประวัติความ
ในการแตงคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกาไมปรากฏหลักฐานแนชัด  แตจากเนื้อความซึ่งไดอางถึง
คัมภีรสําคัญหลายเลม23  เลมหนึ่งคือคัมภีรวิสุทธิมัคคัณฐีที่แตงขึ้นในพมาราวกลางพุทธศตวรรษที่ 
2224  เหตุนั้นคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกาจึงควรแตงขึ้นหลังจากนั้น  นอกจากนี้  คัมภีรมาลัยยวัตถุ
ทีปนีฎีกายังนาจะเปนตนเคาของคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุฉบับเพิ่มเติมเนื้อหา  ซ่ึงไดมี อิทธิพล
ตอสาระในพระมาลัยคําหลวงที่เจาฟาธรรมาธิเบศรทรงนิพนธขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ 23  เมื่อ 
พ.ศ.2281 ดวย  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดอยางกวางๆ วาคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกาควรแตงขึ้นเมื่อ
ประมาณชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22  ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 2325 
                                                  

17สุภาพร  มากแจง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 8 - 9. 
18คัมภีรดังกลาวมีช่ือเรียกตางๆ กัน  คือ  มาลยทีปนีฏีกา  มาเลยยฎีกา  มาเลยยทีปนี  มาเลยยทีปนีฏีกา  

มาเลยยสุตตฏีกา  มาเลยยสุตตทีปนีฏีกา  มาเลยยสุตตฏีกาทีปนี  มาเลยยวัตถุทีปนีฎีกา  มาลยเทวเถรวัตถุทีปนีฏีกา  
มาลัยยเทวเถรวัตถุทีปนีฏีกา  และมาเลยยเทวเถรวัตถุทีปนีฏีกา  อางถึงใน  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการ    
วรรณคดีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย, 476. 

19เรื่องเดียวกัน, 472. 
20สวาท  เหลาอุด, ผูปริวรรต  ชําระ  แปล และเรียบเรียง, “ฎีกามาลัยทีปนี  ฉบับหอสมุดแหงชาติ,”           

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), (ก).  (อัดสําเนา) 
21เรื่องเดียวกัน, 78. 
22เรื่องเดียวกัน, 138. 
23อางอิงคัมภีรพระสูตรและพระอรรถกาตางๆ จํานวน 20 เลม  อางถึงใน  เรื่องเดียวกัน, (ค) – (ง). 
24ดูเชิงอรรถที่ 13 
25สุภาพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย, 473 - 474. 
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สุภาพรรณ  ณ บางชาง สันนิษฐานวาคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกาแตงขึ้นที่อยุธยา  เพราะ
เหตุวา  สมัยที่เช่ือวามีการแตงคัมภีรดังกลาวขึ้นระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 23  เปนชวงที่บานเมืองทางลานนาเกิดความระส่ําระสายเนื่องจากการสงครามกับ
ประเทศพมา  จึงไมนาจะเปนระยะเวลาในการแตงคัมภีรบาลี  สวนทางอยุธยามีชวงเวลาที่ถือเปน
ยุคทองทางพระพุทธศาสนาและวรรณศิลป  ประกอบกับลักษณะทางภาษา  คําวา “มาลัยย” ในชื่อ
คัมภีร  ที่ปรากฏระบุกลาวอางอยูภายในตนฉบับตอนตนและทายเร่ือง  รวมถึงคาํอธิบายไดเขียน
ช่ือ “มาเลยย”  เปน “มาลัยย” โดยตลอด26  อันเปนการออกเสียงตามการออกเสียงอยางไทย  ซ่ึง
ปกติคัมภีรที่แตงในลานนาไมเขียนตามการออกเสียงอยางไทย  โดยเฉพาะในการตั้งชื่อคัมภีร  แต
พบลักษณะดังกลาวในผลงานบาลีฝายอยุธยา  อนึ่งสํานวนบาลีในคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกามี
ลักษณะของสาํนวนไทยมาก  จนแตกตางไปจากภาษาบาลีในลานนา  จากหลักฐานดังกลาว
นําไปสูขอสันนิษฐานวา  คัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา  ผลงานของพระนันทปญโญและพระพุทธ
วิลาส  นาจะแตงขึ้นในอยุธยา  ระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – ตนพุทธศตวรรษที่ 2327 

คัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา  ปจจุบันพบมี 2 สํานวน  สํานวนแรกแตงเปนภาษาบาลี  มี
จํานวน 2 ผูก  เปนผลงานของพระนันทปญโญ  และพระพุทธวิลาส  ลักษณะการแตงเปนรอยแกว
ผสมกับรอยกรอง  ใชถอยคําที่สละสลวยเหมาะแกเนื้อหาและหลักภาษา  เนื้อความเปนการนําเอา
คําศัพทที่สําคัญและยุงยากในคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุหรือมาลัยสูตรมาวิเคราะหอธิบายขยาย
ความ  โดยนาํหลักฐานในพระไตรปฎก  รวมทั้งอรรถกถาและคัมภีรตางๆ ที่เกี่ยวของมาอางอิง  
เพื่อใหเกิดความยอมรับในเรื่องที่อธิบาย  โดยเริ่มตนจากบทบูชาพระรัตนตรัยตามแบบของบท
ประพันธภาษาบาลีทั่วไปที่มักกลาวคํานอบนอมพระรัตนตรัยเปนเบื้องตน  จากนั้นจึงยกศัพทจาก
มาลัยสูตรขึ้นมาอธิบายตามลําดับ  เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสมจริงยิ่งขึ้น28   

สํานวนที่ 2  ตนฉบับเปนคัมภีรใบลานจารอักษรขอม  ภาษาบาลี – ไทยโบราณ  จํานวน 7 
ผูก  ลักษณะเปนการแปลแบบรอย  คือ  ยกศัพทบาลีขึ้นเปนบทตั้ง  แลวอธิบายความตามศัพทหรือ
แปลเกินความไปจากบทตั้ง  สํานวนหลังไมปรากฏนามผูแตงและสมัยที่แตง  นายสวาท  เหลาอุด  
ผูปริวรรต  ชําระและแปลความคัมภีรฎีกามาลัย  ใหความเห็นวา  ฎีกามาลัยสํานวนนี้  นาจะ

                                                  
26จากการตรวจสอบในตัวตนฉบับพบวา  ในตอนตนกลาวถึงช่ือคัมภีรอยางสั้นๆ เพราะจํากัดในรูปแบบ

ฉันทลักษณวา “มาลัยยทีปนิ”  และในตอนทายผูแตงระบุช่ือคัมภีรวา “มาลัยยวัตถุทีปนีฏีกา”  อางถึงใน  เรื่อง
เดียวกัน, 476. 

27เรื่องเดียวกัน, 474 - 475. 
28สวาท  เหลาอุด, ปริวรรต  ชําระ  แปลและเรียบเรียง, “ฎีกามาลัยทีปนี  ฉบับหอสมุดแหงชาติ,” (ข). 
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เรียกวา “อนุฎีกา”29  ซ่ึงแตงขึ้นอธิบายความฎีกาอีกชั้นหนึ่ง  เพราะมีความอธิบายยืดยาว  ไม
อางอิงที่มา  ตางจากสํานวนแรก  เห็นไดชัดวาฎีกามาลัยสํานวนหลังนี้ไดวิวัฒนขึ้นจากฎีกามาลัย
สํานวนแรก  จึงควรแตงขึ้นอยางเร็วที่สุดในกลาง - ปลายพุทธศตวรรษที่ 23  เปนตนมา 

4. พระมาลัยคําหลวง  จัดวาเปนวรรณคดีที่สําคัญเรื่องหนึ่งในสมัยอยุธยา  โดยมากเชื่อวา
เปนพระนิพนธของเจาฟาธรรมาธิเบศร  มีขอความระบุวาแตงสําเร็จเมื่อ  วันพฤหัสบดี  แรม 7 ค่ํา  
เดือน 5  ปมะเมีย  พ.ศ.2280  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ.228130  ลักษณะการประพันธ  
แตงเปนคําประพันธประเภทรอยกรอง  สวนใหญเปนรายสุภาพ  แทรกดวยโคลงสี่สุภาพ  ลักษณะ
การประพันธ  มีการยกศัพทบาลีตั้ง  แลวแปลขยายความเปนภาษาไทยแตงเปนรายสุภาพสลับกัน
ไปเรื่อยๆ  เนื้อหาของพระมาลัยคาํหลวง  เช่ือวาไดรับแรงบันดาลใจจากคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนี
ฎีกาที่แตงขึ้นอธิบายความคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุอีกทีหนึ่ง31  โดยมีเนื้อหาแทรกเพิ่มเติมขึ้น
จากคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุบางประการ  อาทิ  การเทียบฤทธิ์พระมาลัยกับพระโมคคัลลานะ  
การเพิ่มรายละเอียดฉากนรกภูมิ  การเปรียบเทียบการบาํเพ็ญพระบารมีของพระโพธิสัตว 3 
ประเภท  การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับยุคพระศรีอาริย  อาทิ  เรื่องตนกามพฤกษ  เร่ืองปญจมหา
วิโลก คือ การเลือก 5 ประการกอนการจุติของพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย  เปนตน  อยางไรก็
ตาม  ส่ิงที่เพิ่มเขามาใหมมีไมมากนัก  สาระสําคัญของเรื่องยังคงเนนใหเห็นถึงกรรมดีและผลของ
กรรมดี  ยิ่งกวากรรมชั่วและผลของกรรมชั่ว  โดยบรรยายถึงความทุกขในนรกเปนสวนนอย  แต
พรรณนาถึงความรื่นรมยอันเปนผลของกุศลกรรมไวอยางละเอียด32   

ดานการใชภาษา  พระมาลัยคําหลวงไดรับการยกยองในคุณคาดานวรรณศิลป  คําศัพทที่
ใช  มีทั้งภาษาบาลี  สันสกฤต  และภาษาเขมร  สวนมากใชศัพทสูงแทบทุกวรรค  มีการเลนเสียง  
เลนคําอยางไพเราะและไดความหมาย  แสดงใหเห็นวาผูแตงมีความรูในภาษาบาลีและสันสกฤต
อยางลึกซึ้ง  จึงสามารถเลือกสรรคาํใหไดทั้งรสคําและรสความ  เห็นไดชัดวาผูแตงไมใชกวี
ชาวบาน  และมิไดแตงขึ้นสําหรับชาวบาน  หากแตผูแตงนาจะเปนนักปราชญราชบัณฑิต  ซ่ึงมี
ความรูดานอักษรศาสตรเปนอยางดี  และนาจะเขียนขึ้นเพื่อใชสวดในพิธีหลวง33 

                                                  
29เรื่องเดียวกัน, (จ). 
30จันทรศิริ  แทนมณี, “พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรี,” เอกสารการวิจัย  ภาควิชาภาษาไทย  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2534, 12.  (อัดสําเนา) 
31ประคอง  มินมานเหมินท, “พระมาลัยคําหลวง,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง 9 (2542) : 

4167. 
32ทวีศักดิ์  ญาณประทีป, วรรณกรรมศาสนา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2518), 94.  
33ประคอง  มินมานเหมินท, “พระมาลัยคําหลวง,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง : 4167, 1469. 
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พระมาลัยคําหลวง  จึงนับเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นวา  ในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 
- 23  คัมภีรมาเลยยเทววัตเถรวัตถุไดแพรหลายจากลานนามายังภาคกลาง  จนเกิดคตินิยมนับถือ
เร่ืองพระมาลัยโดยทั่วไปในหมูชนทุกระดับ  จนกระทั่งมีการนําเรื่องพระมาลัยมาแตงขึ้นเปน
วรรณคดีของราชสํานัก34 

5. พระมาลัยกลอนสวด  ในสมัยอยุธยามีการนําเอาเรื่องราวของพระมาลัยมาแตงเปน
กลอนสวด  กลาวคือ  วรรณกรรมคํากาพยที่นํามาอานเปนทาํนองสวด  แตงดวยกาพยชนิดตางๆ35  
เรียกวา “พระมาลัยกลอนสวด”  หรือ  “พระมาลัยคําสวด” 

พระมาลัยกลอนสวด  มีลักษณะเปนวรรณกรรมพื้นบาน  แตงขึ้นเปนสํานวนสําหรับ
ชาวบาน  เขียนไวในรูปบทรอยกรองประเภทคําฉันทและกาพย  เพื่อใหเขากับทํานองสวด  มีการ
ใชถอยคําสละสลวย  เนนการเลนสัมผัสอักษรภายในวรรค  ทําใหเกิดความไพเราะ  ภาษาที่ใช
สวนใหญเปนคําส้ันๆ  เรียบงาย  ใชภาษาธรรมดาสามัญ  ทําใหผูฟงหรือผูอานเขาใจเนื้อหา
เร่ืองราวไดโดยสะดวก36  ผูแตงพระมาลัยกลอนสวดเปนกวีนิรนาม  อาจเปนพระภิกษุ  ขาราชการ  
หรือชาวบานไมปรากฏชัด  แตทั้งนี้คงเปนปญญาชนผูมีความรูดานภาษาไทยและภาษาบาลีเปน
อยางดี 

พระมาลัยกลอนสวดฉบับตางๆ ในทองถ่ินภาคกลางมีถอยคําสํานวนใกลเคียงกัน  ทั้งนี้คง
เกิดจากการคัดลอกจากตนฉบับที่นับถือวามีสํานวนดีสืบตอกันมา  จากความเชื่อวาการสรางหรือ
การคัดลอกหนังสือธรรมเปนการกุศลอยางหนึ่ง  ระยะเวลาในการแตงพระมาลัยกลอนสวด  
ไพศาล  เชาวดี  ใหขอสันนิษฐานจากการศึกษาโดยพิจารณาดานอักขรวิธีวา  แตงขึ้นในชวงอยุธยา
ตอนตน  ประมาณ พ.ศ.2025 – 217037  สวน เจษฏ  ปรีชานนท  ใหความเห็นตางออกไป  โดย
สันนิษฐานวา  แตงขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายในราวสมัยพระเจาบรมโกศ (พ.ศ.2275 – 2301)  

                                                  
34ปรมินท  จารุวร, “พระมาลัย,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง : 4155. 
35ตรีศิลป  บุญขจร, “กลอนสวด,”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง 1 (2542) : 186. 
36ชฎาลักษณ  สรรพานิช, “พระมาลัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 140. 
37ไพศาล  เชาวดี, “พระมาลัยคําสวด : วรรณกรรมชาวบาน,” โครงการสังสรรควรรณภาษาและ

วรรณกรรม  เอกสารทางวิชาการ  ฉบับที่ 1  ปการศึกษา 2522  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  บางแสน  อางถึงใน  วัฒนา  ณ นคร, “ลักษณะรวมของพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบานและพระมาลัยคํา
หลวง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2526), 7 – 8. 
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เมื่อเจาฟาธรรมธิเบศรทรงพระนิพนธพระมาลัยคําหลวง38  อยางไรก็ตาม  จากหลักฐานหนังสือ
พระมาลัยกลอนสวดฉบับเกาที่สุดเทาที่พบในปจจุบัน  คือ  เลมสมุดไทยฉบับของ “ทานตารอด
ทานยายสังสรางไว”  มีอายุการสรางระบุในตอนทายวา “สาเรดบาย 3 โมง  ในเภงวัน 7 เดือน 10  
ปเถาะ  สัพศก   จุละศักราชพันรอย  พระวสา”  เขาใจวาเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2281  ในสมัยพระเจา
บรมโกศ39  ก็มีอายุอยูเพียงสมัยอยุธยาตอนปลายเทานั้น  อยางไรก็ดี  หนังสือพระมาลัยกลอนสวด  
เช่ือวาอาจแตงขึ้นกอนพระมาลัยคําหลวง  ในสมัยพระเจาทรงธรรม (พ.ศ.2153 – 2171)  ดังสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไวในตํานานเพลงยาวกลบท วา  พระ
เจาทรงธรรมมีพระราชดําริใหจัดประเพณีการอานหนังสือสวดที่เรียกวา “สวดโอเอวิหารราย”  จึง
อาจจะโปรดเกลาฯ ใหแตงกาพยชาดกเรื่องตางๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกมาก  จนเกิดประเพณีนิยมแตง
หนังสือสวดอยางแพรหลาย  จึงอาจเปนไปไดวาพระมาลัยกลอนสวดไดเร่ิมแตงขึ้นในสมัยนั้น40  
จากหลักฐานดังกลาว  ระยะเวลาในการแตงพระมาลัยกลอนสวดจึงควรกําหนดอยูระหวางปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 - พุทธศตวรรษที่ 23 

เนื้อหาของพระมาลัยกลอนสวด  เช่ือวาไดรับอิทธิพลมาจากคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา  
โดยมีลักษณะขยายความขึ้น  แบงออกเปน 3 ภาค  คือภาคนรก  ภาคสวรรค  และภาคพระศรีอาริย  
การดําเนินเรื่อง  ภาคแรกเริ่มตนดวยบทบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นจึงเริ่มเรื่องประวัติพระมาลัย
กระทําฤทธิ์ไปยังสวรรคและนรก  แสดงรายละเอียดของภาพนรก  โดยพรรณนาถึงสัตวนรก
ประเภทตางๆ  และบาปกรรมที่ทําไวในโลกมนุษยอยางพิสดาร  ภาคที่สองเริ่มเรื่องตั้งแตพระ
มาลัยออกบิณฑบาต  พบชายเข็ญใจถวายบัว 8 ดอก  อันเปนมูลเหตุใหพระมาลัยไปยังเทวโลก  
เพื่อบูชาพระจุฬามณี  จึงไดพบและสนทนาธรรมกับพระอินทร  และภาคที่สาม  พระมาลัยไดพบ
กับพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย  และไดนําเทวโองการของพระบรมโพธิสัตวมาแจงแกมนุษย 

พระมาลัยกลอนสวดมีเนื้อความแทรกเพิ่มเติมขึ้นจากคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุและพระ
มาลัยคําหลวงอยางมาก  โดยเฉพาะเนื้อความภาคนรกตอนที่กลาวถึงสัตวนรกและเปรตตางๆ  
เนื้อความที่เพิ่มเติมขึ้นนี้อางไวในบทประพันธวามีที่มาจากพระไตรปฎกตามความในคัมภีร        ขุ
ททกนิกายและอังคุตรนิกาย41 ความที่แทรกเสริมขึ้นอยางพิสดารทาํใหแกนสาระของเรื่องมาลัย

                                                  
38เจษฎ  ปรีชานนท, มาลัยกลอนสวด, 2522, 11.  อางถึงใน  จันทรศิริ  แทนมณี, “พระมาลัยกลอนสวด

ฉบับเพชรบุรี,” 13. 
39ธนิต  อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ, 27. 
40พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ, “วรรณกรรมกลอนสวด,” ศิลปากร 40, 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2540) 

: 121.  ; ปรมินท  จารุวร, “พระมาลัย,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง : 4154. 
41ชฎาลักษณ  สรรพานิช, “พระมาลัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห”, 72 – 77. 
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สูตรเปลี่ยนแปลงไป  มิไดมุงเนนใหเห็นถึงเฉพาะผลของกุศลกรรมที่นําไปสูความสุขสบายในเท
วโลกและโลกยุคพระศรีอาริยเทานั้น  แตยังเนนใหเห็นถึงผลของอกุศลกรรมอันนาํไปสูอบายภูมิ  
โดยใหความสาํคัญกับเนื้อหาภาคนรกและภาคสวรรคโดยเทาเทียมกัน 

6. นิทานพระมาลัย42  คือ  คัมภีรฎีกามาลัยสํานวนเรียบเรียงขึ้นในชั้นหลัง  โดยไมปรากฏ
นามผูแตงและสมัยที่แตง  วรรณกรรมพระมาลัยสํานวนนี้  ควรเรียกวา “อนุฎีกามาลัย”  เนื่องจาก
แตงขึ้นขยายความฎีกามาลัย  ซ่ึงมีหลักฐานวาแตงขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 23  ดังนั้นจึงอาจแตงขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23  
- ตนพุทธศตวรรษที่ 24  เปนตนมา   

ตนฉบับนิทานพระมาลัยแตงเปนภาษาไทย  มีการยกศัพทบาลีขึ้นตั้ง  และแปลความตาม
ศัพท  หรือแปลขยายความยืดยาวออกไปจนเกินศัพท  เนื้อหาท่ีแทรกเพิ่มเติมเขามา  นํามาจาก
พระไตรปฎก  อรรถกถาและคัมภีรตางๆ ที่อางอิงถึงในฎีกามาลัย  ทั้งนี้คงเรียบเรียงขึ้นจากฎีกา
มาลัยอีกชั้นหนึ่ง  โดยมีเนื้อหาสาระการบรรยายความไปในทํานองเดียวกัน  การดําเนินเรื่อง
เปนไปในลักษณะปุจฉา  วิสัชนา  อาศัยการโตตอบซักถามระหวางตัวละครสําคัญเปนแนวทางใน
การดําเนินเรื่อง  มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับขอธรรมตางๆ แทรกขยายเพิ่มเติมเขาไปอีกมาก  
เปาหมายในการแตง  คงตองการเรียงรอยเร่ืองราวในมาลัยสูตรเขากับฎีกามาลัย  เนนอธิบายคํา
และความในมาลัยสูตรใหชัดเจนยิ่งขึ้น  และเพื่ออธิบายขยายความสาระในพุทธศาสนาที่นาสนใจ
ในดานคติธรรม  เพื่อสงเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ใหคนเกรงกลัวในบาปกรรม  หวังผล
บุญ  เกื้อหนุนการทาํบุญทําทานและการปฏิบัติธรรมตามแบบชาวบาน  เนื้อหามีการขยายความให
ความรูในเชิงปริยัติ  เพิ่มเติมขึ้นทั้งภาคนรก  ภาคสวรรค  และภาคพระศรีอาริยเมตไตรย 
 นิทานพระมาลัย  ปรากฏตนฉบับในหอสมุดแหงชาติเพียงฉบับเดียว  เรียกวา  พระมาไลย
ฎีกายสูตร  เลขที่ 218/1-7  เดิมไดมาจากจังหวัดลพบุรี  เปนคัมภีรใบลานจาํนวน 7 ผูก43  อาจจาร
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  ในสมัยหลังมีผูเรียบเรียงจัดพิมพขึ้นเพื่อเปนคูมือสําหรับนักเทศนหรือ
ธรรมกถึก  มีสํานวนใกลเคียงกับฉบับใบลาน  จํานวนหลายฉบับ  อาทิเชน  ฉบับ ศรีเงิน  ป. เรียบ
เรียง  พิมพเผยแพรคร้ังแรกในป พ.ศ.2471  ใชช่ือวา “ฎีกามาลัยสูตร”  หรือ “มาลัยยสูตร

                                                  
42คัมภีรฉบับจารใบลาน  ตามใบปกเรียกวา “พระมาไลยฎีกายสูตร”  แตภายในเนื้อความตอนตนเรียกวา 

“มาไลยนิทาน”  ในทีนี้เรียกวา “นิทานพระมาลัย”  ตามฉบับพิมพสํานวน มี  ชูทอง  ซึ่งแพรหลายกวาฉบับอื่นๆ  
ทั้งนี้เพื่อจําแนกจากฎีกามาลัยสํานวนแรก  ซึ่งแตงโดยพระนันปญโญและพระพุทธวิลาส  ราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 22 – ตนพุทธศตวรรษที่ 23 

43สวาท  เหลาอุด, ปริวรรต  ชําระ  เรียบเรียง, “พระมาไลยฎีกายสูตร,” 2547.  (อัดสําเนา) 
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สงเคราะห”44  ฉบับ อริยธรรม  ป.  พิมพเผยแพรคร้ังแรกราวป พ.ศ.2478  ใชช่ือวา “ฎีกามาลัยเทว
สูตรพิสดาร”45  และฉบับ มี  ชูทอง พิมพครั้งแรกในปใดไมทราบแนชัด (ฉบับพิมพเผยแพรที่พบ
เกาที่สุดพิมพเมื่อ พ.ศ.2508) ใชช่ือวา “มาลัยเทพนิทาน  ฎีกามาลัยเทวสูตร”46 บาง  หรือ “นิทาน
พระมาลัย”47 บาง 

 7.  พระมาลัยสูตรสาํนวนเทศนา  แตงเปนคําประพันธประเภทรอยแกว  สลับกับคาถา
ภาษาบาลี48  พบมีหลายสํานวน  มีเนื้อความพิสดารตางๆ กัน  พบตนฉบับจารใบลานตามวัด   
ตางๆ49  สันนิษฐานวาพระสงฆผูเปนธรรมกถึกแตงขึ้นเพื่อบรรยายธรรมสั่งสอนประชาชน  ซึ่ง
นับวาเปนสํานวนที่เอ้ือใหแทรกหัวขอธรรมตางๆ ไดอยางกวางขวาง  ตอมาผูรูธรรมซึ่งคงเปนชาว
วัดไดเรียบเรียงจดจารขึ้นเปนแบบแผน  เพื่อสืบทอดตัวอยางทํานองเทศนไวมิใหสูญ  จึงมีเกิดมี
สํานวนตางๆ กันจํานวนมาก 

พระมาลัยสํานวนเทศนา  โดยมากนิยมแตงเปนทํานองเทศนปุจฉา  วิสัชนา 3 ธรรมาสน  
คือ การนิมนตพระสงฆมาเทศนาเปนทาํนองเจรจาโตตอบกัน 3 องค  องคหนึ่งสมมติตนเปนพระ
มาลัยเทวเถระ  องคหนึ่งสมมติตนเปนทาวสักกเทวราช  องคหนึ่งสมมติตนเปนพระโพธิสัตวศรี
อาริยเมตไตรย  และนอกจากนี้ยังตองรับหนาที่เปนตัวละครอื่นๆ  อาทิ  พระยายมราชและสัตว
นรก  บางครั้งก็อาจมีการเทศนถึง 4 ธรรมาสน  โดยเพิ่มหนาที่พระยายมราชขึ้นอีกตําแหนงหนึ่ง
ดวย  การเทศนมีลักษณะโตตอบซักถามกันตามเรื่องมาลัยสูตร  โดยกลาวถึงเรื่องบาปบุญที่จะทาํ
ใหคนตกนรกและขึ้นสวรรความีอยางไร  และศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรยบรมโพธิสัตวเปน
อยางไร50  การเทศนมาลัยสูตร  นิยมเทศนในการบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูตาย  เนื้อความในมาลัยสูตร
เทศนาจึงมักเนนใหเห็นถึงบาปบุญคุณโทษ  โดยเฉพาะผลการประกอบกรรมชั่ว  ทําใหตกนรก
ไดรับทุกขเวทนาตางๆ เปนตน  ทั้งนี้โดยเชื่อวาการใหธรรมเปนกุศลสงใหผูตายพนจากนรกไปสู
สุขคติได 

                                                  
44ศรีเงิน  ป. [นามแฝง], หนังสือฎีกามาลัยสูตร หรือ มาลัยยสูตรสงเคราะห เลม 1 (ม.ป.ท., 2471). 
45อริยธรรม  ป. [นามแฝง], ฎีกามาลัยเทวสูตรโดยพิสดาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ, 

2521). 
46มี  ชูทอง, พระฎีกา  มาลัยเทวสูตร (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2508). 
47มี  ชูทอง, นิทานพระมาลัย (กรุงเทพฯ : บรรณศิลป, ม.ป.ป.). 
48วัฒนา  ณ นคร, “ลักษณะรวมของพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบานและพระมาลัยคําหลวง”, 4. 
49เรื่องเดียวกัน, 231 - 304. 
50สังคม  ศรีราช, “มาลัยสูตร,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง 11 (2542) : 4971. 
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พระมาลัยสํานวนเทศนาตนฉบับใบลาน  คงไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระมาลัยกลอน
สวด  ฎีกามาลัย  หรือนิทานพระมาลัย  ซ่ึงสอดแทรกเรื่องราวขอมูลความรูขอธรรมครอบคลุม
อยางกวางขวาง  อันเหมาะแกปฏิภาณโตตอบในการเทศนาแบบปุจฉา  วิสัชนา  ตัวอยางสํานวน
เทศนา  อาทิ  สํานวนของสาํนักพิมพ ลูก ส. ธรรมภักดี ฉบับพิมพบนใบลาน  เรียกวา “พระมาลัย
สูตรเทศนา” 51  เปนตน 

สรุปพัฒนาการวรรณกรรมพระมาลัยในทองถ่ินภาคกลาง  วรรณกรรมพระมาลัย
สันนิษฐานวาแตงขึ้นครั้งแรกในประเทศพมา  เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 18  เปนพระสูตร
ขนาดสั้น  เรียกวา “มาเลยยสูตร”  โดยไดรับแรงบันดาลใจนิทานเรื่อง “จูลคัลละ” ที่แตงขึ้นใน
ประเทศลังกาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 14  ตอมาไดแพรหลายเขามาในดินแดนประเทศไทยทาง 
ลานนาและสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่ 1952  มีอิทธิพลกอใหเกิดการแตง “คัมภีรมาเลยยเทวัตเถร
วัตถุ”  ขึ้นในลานนาราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21  คัมภีรดังกลาวไดแพรหลายมายังภาคกลาง  
ตอมาพระนันทปญโญและพระพุทธวิลาส  ภิกษุชาวอยุธยา  ไดแตง “ฎีกามาลัย” ขึ้นอธิบายความ
ในคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุ  เมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22   ฎีกามาลัยมีอิทธิพลตอการ
ปรับปรุงเนื้อหาในวรรณกรรมพระมาลัย  จากแกนสาระของเรื่องที่เนนใหเห็นถึงกรรมดีและผล
ของกรรมดี  โดยแสดงถึงการกุศลของเหลาเทพยดาในเทวโลกอยางมากมาย  ไดมีการอธิบาย
เพิ่มเติมถึงกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วใหปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังแสดงถึงผลกรรมทําใหเกิดใน
นรกขุมตางๆ  ฎีกามาลัยไดเปนแรงบันดาลใจใหกับวรรณกรรมสมัยตอมาเปนอันมาก  อาทิ  มีผล
ตอการปรับปรุงเนื้อหาของคัมภีรมาเลยยเทวัตเถรวัตถุโดยเพิ่มเนื้อหาวิจิตรมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงตอมาได
สงอิทธิพลใหกับ “พระมาลัยคําหลวง”  ที่แตงขึ้นใน พ.ศ.2281 ดวย 

วรรณกรรมที่แตงขึ้นตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 23  ไดมีการพัฒนาเพิ่มเติมเนื้อหาขึ้น  
สืบเนื่องจากอิทธิพลของฎีกามาลัย  อาทิเชน “พระมาลัยกลอนสวด”  มีเนื้อหากลาวถึงภาคสวรรค
และภาคนรกอยางเทาเทียมกัน  “นิทานพระมาลัย” และ “พระมาลัยสํานวนเทศนา”  ที่อาจแตงขึ้น
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23 – ตนพุทธศตวรรษที่ 24  ก็มีการเพิ่มเติมเนื้อหาทั้งภาคนรก ภาค
สวรรคและภาคพระศรีอาริยเมตไตรยใหมีความวิจิตรพิสดารมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้คงมีความสอดคลอง
เกี่ยวของกับประเพณีนิยมนาํเอาคติเร่ืองพระมาลัยซ่ึงมีคติธรรมแสดงถึงผลบุญบาป   มาเกี่ยวของ
กับพิธีเนื่องในการตาย  ไดแก  พิธีศพและการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูตายเปนสําคัญ 

 
                                                  

51พระมาลัยสูตรเทศนา  แสดงในหลักนรก  สวรรค  พระโพธิสัตวศรีอริยเมตตรัย  สําหรับเทศนคูประจํา
พระอาราม 3 ธรรมมาศน (พระนคร : โรงพิมพ ลูก ส.ธรรมภักดี, 2504). 

52จากหลักฐานนามคัมภีรที่อางถึงในบานแผนกหนังสือไตรภูมิพระรวง 
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อิทธิพลของเรื่องพระมาลัยตอประเพณีและวิถีชีวิต 
1. บทบาทดานความเชื่อทางศาสนา  เร่ืองพระมาลัย  หรือมาลัยสูตร  มีอิทธิพลเหนือ

หัวใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยอยางมากมายมาเปนเวลาชานาน  โดยมีบทบาทสําคัญตอชีวิต
และความเปนอยูของคนไทยในเรื่องนรก  สวรรค  บาป  บุญ  คุณ  โทษ  เชนเดียวกับเรื่องไตรภูมิ
พระรวง  เร่ืองราวดังกลาวมีอิทธิพลนอมนําใจใหบุคคลกระทําความดี  ละเวนจากกรรมชั่ว  เพื่อ
ผลความสุขสบายในโลกหนา  มีความเชื่อมั่นและรอคอยที่จะเกิดในศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย  
อันเปนสังคมในอุดมคติที่กอปรดวยความสมบูรณพูนสุข  เห็นไดจากเมื่อผูเฒาผูแกบําเพ็ญกุศลใด
ใดก็มักตั้งความปรารถนาใหไดเกิดในศาสนาพระศรีอาริย53  อันแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับภพภูมิ  
โลกนี้โลกหนา  ธรรมเนียมการกรวดน้ําแผสวนกุศลไปใหกับผูตาย  รวมทั้งการอนุโมทนาเพื่อรับ
สวนผลบุญที่ผูอ่ืนกระทํา  ก็เขาใจวาคงไดเคามูลมาจากเรื่องนี้  เนื่องจากครั้งพระมาลัยลงไปโปรด
สัตวในนรก  ฝูงเปรตไดฝากขาวมายังญาติพี่นองใหทําบุญแผสวนกุศลไปให  ฝูงเปรตได
อนุโมทนาในกุศลที่ญาติอุทิศให  จึงพนจากนรกไปบังเกิดในเทวโลก54 

2. บทบาทดานประเพณี  พระมาลัยสูตร  เปนบอเกิดของความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับ
ศาสนาหลายประการ  อาทิเชน 

2.1 ประเพณีเทศนมหาชาติ  พระมาลัยสูตรเปนที่มาของประเพณีเทศนมหาชาติ  ตาม
ความเชื่อวาพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาลตอศาสนายุของ
พระศรีศากยมุนี  มีเทวโองการสั่งพระมาลัยเถระใหแจงแกมนุษยวา  ผูใดปรารถนาจะพบกับ
ศาสนาของพระองค  ใหสดับเวสสันดรชาดกใหจบทั้ง 1,000 คาถาในหนึ่งวัน  และใหบูชาธรรม
ดวยประทีป  ธูป  ธง  ฉัตร  ดอกไมตางๆ  มีดอกบัว  อุบล  จงกลนี  ราชพฤกษ  และดอกผักตบ  
ใหครบจํานวนสิ่งละพัน  ที่มาของประเพณีดังกลาวนี้  ยังอาจเห็นรองรอยจากประเพณีตั้งธรรม
หลวง (เทศนมหาชาติ) ของชาวลานนาในเดือนยี่เพ็ง  และการเอาบุญพระเวสสของชาวอีสานใน
เดือน 4  ซ่ึงมีลักษณะพิธีเหมือนกัน  คือ  ทําเปน 2 วัน  วันตนมีเทศนามาลัยสูตร  ชาวลานนามี
เทศน “มาลัยตน  มาลัยปลาย”  สวนอีสานมีการเทศน “มาลัยหมื่น  มาลัยแสน”  และวันที่ 2 จึงมี

                                                  
53ธนิต  อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ, 29 – 30. 
54ทวีศักดิ์  ญาณประทีป, วรรณกรรมศาสนา, 93. 
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เทศนาเวสสันดรชาดก55  สําหรับภาคกลาง  นิยมตั้งประเพณีเทศนามหาชาติมาตั้งแตสมัยอยุธยา  
ยังปรากฏวาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 - 2031) ไดทรงพระราชนิพนธมหาชาติคํา
หลวงขึ้นเมื่อ พ.ศ.202556  ประเพณีการสวดมหาชาติคําหลวงไดตกทอดมาจนถึงปจจุบัน  โดยยัง
สวดในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลาเขาพรรษาและออกพรรษาทุกๆ ป57  ที่มาของ
ประเพณีสวดมหาชาติในภาคกลาง  คงสืบคติมาจากภาคเหนือ58  ดังปรากฏวา พ.ศ.2325  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงตรากฎพระสงฆ ขอ 1 วาดวยการเทศน
มหาชาติ  หามมิใหพระสงฆเทศนาเปนทาํนองตลกคะนอง  ตอนทายของกฎนั้นไดบอกอานิสงส
เนื่องกับคติเร่ืองพระมาลัยความวา “ใหพระสงฆผูสําแดงพระธรรมเทศนา  แลราษฎรผูจะฟงพระ
มหาชาติชาฎกนั้น  สําแดงแลฟงแตตามวาระพระบาลีแลอรรถถาฎีกาใหบริบูรณ  ดวยผลอานิสง
นั้น  ก็จะไดพบสมเดจพระศรีอาริยเมตไตรยในอนาคต  ตามเทวโองการเธอตรัสสั่งมาแกพระ
มาลัยเทวเถระนั้น”59  โดยธรรมเนียมปฏิบัติในทองถ่ินภาคกลาง  ก็มีประเพณีเทศนาพระมาลัย
กอนการเทศนามหาชาติ  โดยนิยมเทศนปุจฉา  วิสัชนา 3 ธรรมมาสน60   นอกจากนี้ยังมีคติการฟง
มหาชาติหรือคาถาพันใหจบภายใน 1 วัน  และมีการบูชากัณฑเทศนดวยเครื่องบูชาจํานวนมาก  
ตามคติการแตงเครื่องบูชาพระธรรมใหถวนสิ่งละพันอีกดวย  ปจจุบันคติเร่ืองการฟงเทศน
มหาชาติ  ไดเส่ือมซาไปจากกระแสสํานึกของประชาชนชาวไทยโดยมาก  ทั้งนี้เนื่องจากเทศน
มหาชาติเปนงานบุญใหญ  ตองอาศัยความรวมมือรวมแรงของคนตลอดทั้งชุมชน  เมื่อสภาพ
สังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป  ก็ยากจะดาํรงคติความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมไวได  ทุกวันนี้
ประเพณีเทศนมหาชาติจึงพบปรากฏเฉพาะในทองถ่ินชนบทหางไกลที่ยังคงเครงครัดตอ
ขนบธรรมเนียมเทานั้น 

                                                  
55สุภาพร  มากแจง, พระมาลัยกลอนสวด (สํานวนวัดศรีษะกระบือ) : การตรวจสอบชําระ  และการศึกษา

เปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  วิทยาลัยครูธนบุรี, 2524), 99. 
56ธนิต  อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ, 16. 
57เรื่องเดียวกัน, 41.  ; กรมศิลปากร, เทศนมหาชาติ (พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, 2503.  กรมการ

ศาสนาพิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนางเกื้อ  หุตะสิงห  มิถุนายน  2503), (10).  ; สันต  สุวรรณ
ประทีป, “การสวดมหาชาติคําหลวงและโอเอวิหารราย,” ศิลปวัฒนธรรม 3, 9 (กรกฎาคม  2526) : 29 - 30. 

58การเทศนมหาชาติเช่ือวานิยมมีขึ้นในภาคเหนือกอน  และหัวเมืองทางใตคงไดรับแบบแผนมาภายหลัง 
อางถึงใน  ธนิต  อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ, 6 - 7.  ; กรมศิลปากร, เทศนมหาชาติ, (10). 

59 กฎหมายตราสามดวง เลม 4 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2537), 164 – 169. 
60การเทศนาพระมาลัย 3 ธรรมมาสน  ยังนิยมเทศนในงานบุญตางๆ รวมถึงเทศนาในการทําบุญอุทิศ

สวนกุศลเพ่ือคนตาย อีกดวย 
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2.2 การสวดพระมาลัย  ดวยอิทธิพลของมาลัยสูตรที่แพรหลายไปยังหมูพุทธศาสนิกชน
ทุกระดับ  ทําใหเกิดการแตงวรรณกรรมพระมาลัยกลอนสวด  สําหรับสวดสูกันฟง  จนเกิดเปน
ประเพณีการสวดพระมาลัย (ชาวบานเรียกวาสวดมาลัย)  และมีการประดิษฐทาํนองสวดตางๆ ขึ้น
จํานวนมาก  กลาวกันวาการสวดพระมาลัยในทองถ่ินภาคกลาง  เดิมนิยมสวดในงานมงคลบาว
สาว  คือ  ใชสวดขณะที่เจาบาวไปนอนเฝาหอ  ฝายเจาบาวและเจาสาว จะหาชายที่เปนบัณฑิตฝาย
ละ  2 คน มาสวดคัมภีรมาลัยสูตรเปนทํานองโอดครวญออนหวาน  เพื่อเปนการสั่งสอนเจาบาวให
รูจักบาปบุญคุณโทษ  ประพฤติแตส่ิงที่เปนประโยชนบริสุทธิ์61  ตอมาใชสวดหนาศพเพียงอยาง
เดียว  การสวดมีพระสงฆ 4 รูป  เมื่อสวดอภิธรรมจบแลวจึงสวดมาลัย  โบราณนิยมสวดตลอดคืน  
ถือเปนการบําเพ็ญกุศลอุทิศใหผูตายและชวยอยูเปนเพื่อนศพดวย  เดิมการสวดมาลัยคงมุงสอนคติ
ธรรม  โดยในช้ันแรกนั้นการสวดมาลัยคงยึดเคาเรื่องพระมาลัยจริงๆ  ตอมามีการดัดแปลงวิธีการ
สวด  เพื่อความรื่นเริงสนุกสนานคลายกับการละเลนมหรสพ  อาทิ  มีการสวดเปนลํานําตลก
คะนองสองแงสองงาม  ทําใหพระสงฆผูสวดขาดลักษณะสํารวม  ประพฤติไมสมควรแกสมณเพศ
เนืองๆ  ตอมาการเลนสวดมาลัยมิไดจาํกัดอยูเพียงพระสงฆเปนผูสวดเทานั้น  แตมีฆราวาสซึ่งอาจ
เคยเปนผูบวชเรียนมากอนตั้งคณะสวดแทนสงฆ  เรียกวา “สวดคฤหัสถ”  การสวดใชฆราวาส 4  
คน  สวดเลียนแบบทํานองสวดมาลัย  โดยจะมีบทสวดสนุกสนานแทรกสลับกับการสวดมาลัย  
บทสวดนอกเรื่องมาลัยสูตรเหลานี้เรียกวา  “ลํานอก”  อาจนาํมาจากวรรณคดี  นิทานพื้นบาน  
หรือเปนกลอนสดที่ผูสวดแตงขึ้นเองก็ได  ผูสวดมีการแตงกายตามชุดที่แสดง  เชน  ชุดสิบสอง
ภาษา  คือ  แขก  จีน  มอญ  ญวน ฯลฯ  และออกทารายรําประกอบการสวด  ขณะสวดผูสวดจะถือ
ตาลปตรบังหนาขยับเนื้อตัวกระทุงจังหวะไปดวย  บางครั้งก็ใชตาลปตรตีกัน  ทําใหการสวดมาลัย
มีบรรยากาศสนุกสนานเราใจ62   

การสวดมาลัยในงานศพ  เขาใจวามีมาตั้งแตสมัยอยุธยา  สืบเนื่องมาจนถึงตนกรุง
รัตนโกสินทร  เพราะมีกลาวไวในกฎพระสงฆ  ขอ 10  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช  โปรดใหตราขึ้นเพื่อฟนฟูวินัยสงฆเมื่อ พ.ศ.2347  หามมิใหเจาภาพงานศพ  นิมนต

                                                  
61ธนิต  อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ, 28.  ; พระยาอนุมานราชธน [เสถียร  โกเศศ], ประเพณีเกี่ยวกับ

ชีวิต  ปลูกเรือน  แตงงาน (พระนคร : โรงพิมพของสมาคมสังคมศาสตร, 2507), 252.  ; เจษฎ  ปรีชานนท, พระ
มาลัยกลอนสวด, 10 – 11. อางถึงใน  อราม  ดวงชนะ, “การศึกษาประเพณีสวดพระมาลัยของชาวอําเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎรธานี,” เอกสารงานวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2537, 
34.  (อัดสําเนา) 

62ปรมินท  จารุวร, “พระมาลัย,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง, 4156 – 4157.  ; วัฒนา  ณ นคร, 
“ลักษณะรวมของพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบานและพระมาลัยคําหลวง”, 142 – 143. 
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พระสงฆ  สามเณร  สวดมาลัย  ใหนิมนตสวดแตพระอภิธรรม  แมฆราวาสผูมาชวยสวดมาลัย  ก็
หามสวดเปนลํานําตลกคะนอง63  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชกาลที่ 2  
ยังปรากฏเอกสารหมายรับส่ัง จ.ศ.1183 (พ.ศ.2364) วาดวยเร่ือง  หามมิใหชาวบานนิมนต
พระสงฆสามเณรสวดพระมาลัยเปนลํานําตลกคนอง  กําชับไปยังหัวเมือง64 

ตอมาความนิยมฟงเทศนาพระมาลัยและการสวดมาลัยสูตรไดเส่ือมลงไปเปนลําดับ  
นับตั้งแตปลายรัชกาลที่ 3 เปนตนมา  เนื่องจาก พ.ศ.2372  พระวชิรญาณภิกขุ (พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 4)  กอตั้งธรรมยุกตินิกาย  เพื่อฟนฟูหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  ใหคณะสงฆมีความเครงครัดตอพระธรรมวินัยเปนที่เล่ือมใสแกประชาชน  การ
ปฏิรูปพุทธศาสนายังเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อจากความงมงายไปสูความเปนเหตุผลเช่ือถือได
ตามหลักทางวิทยาศาสตร  อันเปนแนวคิดที่หล่ังไหลมาจากซีกโลกตะวันตกในสมัยนั้น  ดังนั้น
เร่ืองพระมาลัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระนอมนําใหบุคคลบําเพ็ญกุศลเพื่อหวังสมบัติในเทวโลก  และใหฟง
เทศนมหาชาติเพื่อหวังไดพบกับศาสนาพระศรีอาริย  ซ่ึงมิไดเปนไปเพื่อความหลุดพนตามคติ
สําคัญของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  ทั้งเนื้อหาเรื่องราวไมประกอบดวยหลักเหตุผล  หรือให
ขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือ  จึงไมไดรับความยอมรับนับถือในหมูนักปราชญราชบัณฑิตฝายราชสํานัก
ตอมา 

อยางไรก็ตาม  ธรรมเนียมนิยมการเทศนาพระมาลัยและการสวดพระมาลัย  คงเสื่อมลงแต
เฉพาะในเมืองหลวงเทานั้น  ตามแถบหัวเมืองชนบทรอบนอกยังคงใหความเคารพนับถือในพระ
มาลัยสูตรและมีการสวดมาลัยอยูเปนปกติสืบมาในชั้นหลัง65  ความเสื่อมถอยศรัทธาในพระมาลัย
สูตรของกลุมบุคคลชั้นสูงที่ไดรับการศึกษาตามแนวทางสัจนิยมตะวันตก  ซ่ึงแตกตางไปจาก
ความยึดมั่นเชื่อถือที่ปรากฏในบุคคลทั่วไป  อาจเห็นไดจากขอความซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงบันทึกถึงพระยาอนุมานราชธน เมื่อ พ.ศ.2481 กลาวถึง
เร่ืองพระมาลัยวา “ทานผูรจนาเรื่องพระมาลัยดูจะไมปกติคน  ความเปนไปที่ทานกลาวลวนแตผิด
ธรรมดาจะเปนไปไมไดทั้งนั้น  แตกระนั้นคนก็ยังเชื่อถือกันมาก  นาประหลาดอยู”66  อยางไรก็ดี  

                                                  
63กฎหมายตราสามดวง เลม 4, 222 - 228. 
64“หมายรับสั่ง  รัชกาลที่ 2 ทองตรา  เจาพระยาอัครมหาเสนา  ถึงพระยานครศรีธรรมราช  เรื่องหามมิให

ชาวบานนิมนตพระสงฆสามเณรสวดพระมาลัยเปนลํานําตลกคนอง” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เสนขาว, จ.ศ.1183, เลขที่7. 

65สุภาพร  มากแจง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 1 – 2. 
66สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และ  พระยาอนุมานราชธน, “บันทึก

เรื่องความรูตางๆ,” ศิลปากร 4, 1 (พฤษภาคม 2503) : 15. 
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ในทีนี้เขาใจวา  ขอที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีลาย
พระหัตถดังกลาว  นาจะเปนเพราะทรงเขาใจประเด็น  ชาวบานเชื่อถือเพราะ “ศรัทธา” นั่นเอง 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงเห็นวาการสวดแหลของพระภิกษุเปนเสมือน “พระรองเพลง”  เสีย
สมณสารูป  จึงโปรดใหเลิกเสีย  ทั้งไดทรงปรับปรุงการศึกษาในบวรพุทธศาสนา  โดยทรงพระ
นิพนธแบบเรียนธรรมและวินัย  และจัดใหมีการศึกษาธรรมและบาลีขึ้น  ซ่ึงคอยๆ แพรหลาย
ขยายออกไปโดยลําดับ  การสวดพระซึ่งเปนเหตุแหงการแพรขยายกระจายความเชื่อเรื่องพระ
มาลัยจึงคอยๆ เส่ือมลงและสูญไปโดยสิ้นเชิง67  การสวดมาลัยจึงสืบชวงตอมาโดยนักสวดคฤหัสถ  
ซ่ึงในทายที่สุดประเพณีการสวดก็ไดรับผลกระทบอันเกิดจากเทคโนโลยีดานการพิมพ  และการ
พัฒนาการศึกษา  ซ่ึงสงผลใหผูคนอานออกเขียนไดทั่วหนา  เปนผลใหคนเปลี่ยนพฤติกรรมจาก
การ “ฟงดวยหู” มาเปน “การอานดวยตา”  ประเพณีการอานสวดหนังสือใหคนฟงจึงลดนอยลงจน
เส่ือมสลายไปในที่สุด68  ทุกวันนี้การสวดมาลัยหนาศพ  ก็มักจะมีเหลืออยูตามหัวเมือง  สวนใน
กรุงเทพฯ  โดยปกติมีแตการสวดทํานองอภิธรรมมัตถสังคหะ  นานๆ จึงจะพบการสวดมาลัยสัก
คร้ังหนึ่ง69 

 3. บทบาทดานการศึกษา  อิทธิพลของพระมาลัยสูตร  ยังปรากฏอยูแกการศึกษา  
เนื่องจากในสมัยโบราณใช “กลอนสวด” เปนแบบเรียนในการฝกหัดใหเด็กอานออกเขียนไดอยาง
คลองแคลว  แตกฉาน  และเปนการชักจูงกลอมเกลาจิตใจใหมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  
ประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักคําสอนในนิทานกลอนสวดนั้นๆ70  การเรียนการสอนแตเดิมมัก
เรียนควบคูกันไปทั้งอักษรไทยและอักษรขอม  แตมักเริ่มตนดวยการศึกษาอักษรไทยกอน  เมื่อ
อานหนังสือไทยออกดี  อยางที่เรียกวา “อานหนังสือแตกแลว” ก็มักจะไดอาน “พระมาลัย”  ซ่ึง
เขียนเปนตัวขอม  นับวาเปนผูมีความรูสูงสุดของการศึกษาในสมัยนั้น71 

                                                  
67เทพ  สุนทรศาลทูล, กาพยพระมาลัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพระนารายณ, 2536), (15), (18).  ; ปฬาณี  

ฐิติวัฒนา, “นักสวดพระ – นักสวดคฤหัสถ,” ใน  เรื่องไทยไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเพชรสยามการพิมพ, 
ม.ป.ป.), 72.  ; อราม  ดวงชนะ, “การศึกษาประเพณีสวดมาลัยของชาวอําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี,” 36. 

68ตรีศิลป  บุญขจร, “กลอนสวด,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง : 188. ; พิมพพรรณ  ไพบูลยหวัง
เจริญ, “วรรณกรรมกลอนสวด,” ศิลปากร : 125. 

69ทวี  ศักดิ์  ญาณประทีป, วรรณกรรมศาสนา, 93. 
70พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ, “วรรณกรรมกลอนสวด,” ศิลปากร : 119. 
71พระราชธรรมโสภณ, “คําเริ่มตน,”  ใน  กาพยพระมาลัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพระนารายณ, 2536), 

(11). 
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พระมาลัยกลอนสวดใชเปนหนังสือฝกอานเบื้องตนสําหรับพระ  เณร  กุลบุตร ผูจะศึกษา
ภาษาบาลี  เนื่องจากในอดีตไทยเราใชอักษรขอมเขียนภาษาบาลี  เพราะเชื่อกันวาอักษรขอมเปน
อักษรชั้นสูง  เปนอักษรศักดิ์สิทธิ์  ผูจะศึกษาภาษาบาลีอันเปนหนทางในการศึกษาพระธรรมวินัย
ในพุทธศาสนา  จึงตองศึกษาอักษรขอมเปนเบื้องตน  เมื่ออาน – เขียนหนังสือพระมาลัยกลอน
สวดแตกฉานดีแลว  ก็เร่ิมเรียนภาษาบาลีดวยอักษรขอมตอไป  การเรียนภาษาบาลีดวยอักษรขอม
มาเลิกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดวยนโยบายชาตินิยม  โดยมีคําสั่งใหเลิกใชอักษรขอม
เรียนภาษาบาลี  ใหใชอักษรไทยเรียนภาษาบาลีแทน ในป พ.ศ.248472  การใชหนังสือมาลัยกลอน
สวดเปนตาํราเบื้องตนในการเรียนอักษรขอมจึงยกเลิกไป 
 ดวยเหตุแหงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม  
ตลอดจนการพัฒนาทางดานสังคม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในโลกปจจุบันดังกลาวมาในขางตน  
ทําใหแบบแผนประเพณีคติความเชื่อเรื่องพระมาลัยที่มีอิทธิพลครอบคลุมเหนือจิตใจของคนไทย
มาเปนเวลาชานาน  เกิดความสั่นคลอน  และคอยๆ เส่ือมซาลง  จนกระทั่งขาดหายไปจากความ
รับรูของผูคนในสังคมไทยในที่สุด  เมื่อราว 50 – 60 ป ที่ผานมา73 

                                                  
72จันทรศิริ  แทนมณี , “พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรี,” 278 - 284. 
73บุญเตือน  ศรีวรพจน  และ  ประสิทธิ์  แสงทับ, สมุดขอย (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดก

วัฒนธรรมไทย, 2542), 135. 
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��I�5�����	, 2542), 135. 
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3$���#$��  �������!�$7,, $���-���.��	#��$������	�
+��� ($�.����G : $��'����$�, 2530), 4, 21. 
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5Henry  Ginsburg, Thai  Art  and  Cultures  Manuscripts  from  Western  Collections (London : The  

British  Library, 2000), 92. 
6+.D�����  '�����!�, #�� ������5�E  #����+, ��.&��	, 29. 
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8“�������	$�����,” %���.#%��*���, ��.��	&��, ��$7�&��#����$7���	, 0�7���	, ����

%�4$, ��&��� 106, %������	. 
9������,  !��.��, “�������	,” �����.$����I�5�����	  0��$��� 9 (2542) : 4165. 
10���	��  �.�.*�^� [�.  9 ��$��-�] #�� #����.9  $�$��',*�	, !���$������	�	.5	�!�$��.&��	 

($�.����G : �-���$����,�����<+��9), 10. 
11+.D�����  '�����!�, #�� ������5�E  #����+, ��.&��	, 139. 
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�%�  ���$��%�$��+����	����	���������  ����+��6��������  �-�
%�����$79�����&���
$����

���'�����$#���  $���\���!-�$��>���+����9���������0�9,  %�������	�$#������	�+��#%��  

�����������������
%�$�+0�� 

 ����!���$���+���.0�����	����<$�����,  ��$��
*����������$	���&4��  <	������!�$

!��#�������'������$  '���\�!4����������$
�$��
*�����%��$%��		���&4��12  %�$#��$��
*���


%��( $6�-�
%�����$��$���&����!�$���/.5���*���#++������&�%�	���	���������	�	  *���

���$�.�����<$�����,  ���	��*$����� 1  !���$���+���.0��	��������$79�
$�����	�$�+!���$���


����	�	.5	�������	  ���  ��	�
*�������%�������&������������  $���&�	���������&��������  

���0������������������  !���$���
���*$����� 2 – 3  ��	����������&�����-�  ���0����������  �����&�+

�����-�
%�0�����*�&4��  ���0����&����6$��������!�$����	�����	&������	�������$&4��  

'���\�"������*���*������
���	����  �&�	���	�������	��������	�������9������  #������&�������

���+�	+#++#"�  &��������������  ����	����( #��/4����5���'����!������&������+�+��

��$	���&4��
���*$����� 3  ������	�������
�0������	��  0���������-���$����$79��%����!���  

$���&�	�0��������
+���
*�������$��$���.���&����#�����$�������������.��
+  ���0����$���\

����	�����$��	#��/4�����%��%��M.j��Mk�	  �����
����	��*$����� 4 /4����	��*$����� 6  ���

                                                  
12��������	�$��, 35. 
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������	��.���	�����	��������.��	  !���$���+���.0��#����$79�"��#����<	�-��4�/4�

�����%����!������5���*�����$	���&4���.$&9�  �$�������	��&�	�0��#++�������  ��#�����

#���������  ��$��
*�%��$�����'��	����	  #����	�
$���$�
�0��  0��+.�����$#��

��$��$���	�����9,��������4$  ������/4�#++#"�$��-�����*��������0��������������	�	���

#��!���  ����%���0����$��\*�������  #��0�������'�,<	
%�������#���������!������

#�����'������!��	�������$����&���������5������!���$�����	
���	�������$������� 

 �-�%��+�����%����,���$�+0���������	
���.��	  ��$#�����������&�+=�-�( $��  

��+����������#�����	�	.5	�  /4����	����<$�����,  �����*$����� 6  #��
����	����<$�����,��	�

#��0������������%�%��$%��		���&4��  <	�>�����.0���������	.%�����*$����� 3 ���������  

���$�+��	0���-���D#���������(  ����-��+ ��� 

 1. 0��������  �&�	�����0�����������+�%���#���  ��������D*��  %��%����&��%�

$��  ���%�4��  ����0���&�	����$�++����9����/� %��� +�+�*�����������	
�������>+�+ 

%��	/4�$����$$���+�*�����.�5  ���5���  �����q, 

��.0�����	����<$�����,  ��!�&�	�	�$�	����������0��+.�������(  ��#$�  ���0�$7.

��q, 1 ���  0������!�� �*�� ��������,  �����%�  �������	9,  ���$�DD�  ��.Y  v7�  ��$���5�E  

���	�5�  ��5���,  %����.+��$  �.+���$�  ��������/��	$��+�*���������9��#��0��       

������ (�0����� 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 2   ������  ��.0���������	$����� ��&��� 121  ������ 107  ����� 183   

%���.#%��*���  $�.����G  '�����	.5	�  ��	.����.�5'����7��� 23 

����� :      %���.#%��*���  $�.����G 
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 2. 0��$��������0�5���%������������	
�$����'�  �&�	�����0�����0�$7.

��q, 4 ���  &����� 2 ���  <	��$#��0�����0�$7.�	��
���$��$���	�����( 
���%������%�����$

��  �������������!%��	�%�.+���4$/4�&�+$�����������	�����������	��
����	����  =4��

+�������$6�&�	�0�������q,����������	  ��$������$��������������&+&��#$�*��+���  =4��

���$3�	��+��	�������������q,���0�5���#���  *��+���$6����5��������	�����-������$

���������(  !��$�����5������	���	�<	������  �����%�.
%������q,��$��&��-����  ����

����v�������������������#$���9������  �-�
%���q,������������  
����	����<$�����,

��*$����� 1 #����*$����� 2  !4���$���$�'%�����
%������,�����q,  ����9�  ������	 


�0����$����	����	�������
%��%6�/4�5������	�$���	������������'�#��<+��9  <	

�����q,!�������������  !4���$#��0��q������[N������+������0�$7. %��� ������������( 

����������'�
�����$������  ��.0�����	����<$�����,  +�������$6�&�	�����0��q����� 4 ��  

���v%��/,  
�$��������	#�������q,��	 (�0����� 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ 3  ��	
�� 4 ���  
���������  
��������	���������
��  ������ 107  ��� 107  ������ 181 
                !�
���"!#�$���  �������%  &���	����'�
����  ��$������ 5  �.&.2439 
                ����������	
�������	 4 ���  "���������������	 2 ���  �����(����"))���������*+�,�
��� 
                ���
���!���  -*��������������������.�  "�	"
������	����������������*+�  ����!���
�� 
                ��������$��)���������#�!������!�/�
	�����#��(���/���&� 
����� :      !�
���"!#�$���  �������% 
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 3. 0����$0���#��0���������	<����$  �&�	�����0�����������$��  &���%�4����$�&�	�

����0��&.���$  #������,��$/�$����9Y,���������( ��	��&�	�0����������$ ��� ��$��6���

��	�������  #��<�%$.�0���$  ���  ��$��%�����6���	��-��%�6$�������	�����,  
���.0��*���%���

��	�#��&.���$����( ��$+���  0����$&���%�4���&�	�0���������	<����$  ��+����
%�[��$

�+�������$  $���-�v�5�E%�$�������  �-�
%�%���%���$����%�6$#�$�-���	  <	��0������,��$#��

�������������$�����( ���[N�  ���������%����'�	��$���#������	���������!�$�����.$&,  #��

#!��&���$�+�������	
%���+�$#$�D���  
%��-�+.D�.��'����$.'���
%�  (�0����� 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 0���������	<������,  �&�	�����0���������	<�!�+�9Y+��  %�����'��5���  

������-�&������!�$����,��$��#!��#$�D����������  �-�
%���.7	,�$��$������+��  �����-�+.D$.'�  

�.��'#$�"��������+  ����0���$�6=4����	��&�	��>���
���.0�����	����<$�����, (�0����� 5) 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 4  �������	�/��$���-�v�5�E%�$�������
���������$  #�������[N��������	   

               ��.0���������	$����� ��&��� 111  ������ 107  ����� 182   

               %���.#%��*���  $�.����G   '��������<$�����,  ��*$����� 1  �.'.2341   

����� :      %���.#%��*���  $�.����G 
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 5. 0��*�	�&6D
!�$6++��!�$���/��	#$��������	  #���������	�%����	����4��,��

�<�$  ������-��$+����+�*�����!�	,!.w��9� (�0����� 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 5  �������	#!��&�������,��$#$�D����������  #����������$ 

               ��.0���������	$����� ��&��� 107  ������ 107  ����� 181   

               %���.#%��*���  $�.����G  '��������<$�����,  ��*$����� 5  �.'.2439 

����� :     %���.#%��*���  $�.����G 

0����� 6 *�	�&6D
!�$6+�$+��#��/��	+��#��$#$��������	   

              ��.�������	>+�+��<�5�E�$�����  !��%����+.��  ��&���+�	� 141/2527   

              '��������<$�����,  �����*$����� 5 

              �K!!.+���$6+��$7�0�	
���������50�9Y�/��#%��*���  ���6!�������	9,  !��%����+.�� 
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 6. 0���������	�����5���$�+������$$�����*  ���%�4���&�	�����0������#�����

+�������6!��	������!�	,!.w��9�  #��$�������5��������	������+.��$���&���%���

���+.�� (�0����� 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. 0�����+.��#�����+������%������$$�������!�	,!.w��9� (�0����� 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0�����  7  �������	 �����5���$�+������$$�����* 

                ��.�������	>+�+��<�5�E�$�����  !��%����+.�� ��&���+�	� 141/2527   

                '��������<$�����, �����*$����� 5 

                �K!!.+���$6+��$7�0�	
���������50�9Y�/��#%��*���  ���6!�������	9,  !��%����+.�� 

0����� 8  �%������+.����6!������$������!�	,!.w��9�   

               ��.�������	>+�+��<�5�E�$�����  !��%����+.�� ��&���+�	� 144/2527   

               '��������<$�����, �����*$����� 5 

               �K!!.+���$6+��$7�0�	
���������50�9Y�/��#%��*���  ���6!�������	9,  !��%����+.�� 
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 8. 0�����<�5�����,'������	������	��6!��+�*�����$'#$��!.w��9�  #��0�����

+��<�5�����,#�������	���$�DD�#�����+�����  ��6!��
���$�'  #��	'
%D�$������+.��

������� (�0����� 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. 0�����'������	������	+�*�����$'5��.�!�	,#�������5���$�+�������	 (�0����� 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 9  ���'������	������	��6!����$$���+�*�����$'#$��!.w��9�   

               ��.�������	>+�+��<�5�E�$�����  !��%����+.�� ��&���+�	� 141/2527   

               '��������<$�����, �����*$����� 5 

               �K!!.+���$6+��$7�0�	
���������50�9Y�/��#%��*���  ���6!�������	9,  !��%����+.�� 

0����� 10  ���'������	������	�����5���$�+�������	  &���%�4������0���%������	����<��.��	 

                 ����  &�+����  MN���-�/��	���!.w��9�  ��.0���������	  ��&��� 110  ��� 107  �����182   

                 %���.#%��*���  $�.����G  '��������<$�����,������   

����� :        %���.#%��*���  $�.����G 
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 10. 0��	.�$������'������	������	 (	.����/����$���x)  #��0��	.����'������	

������	  ��$�&�	�0���������$��  	.�$������'������	������	  �&�	�����0����+��

���%�����%��$��!������	%�����  ���%�����#����5.*�"�����KDD��������$�	!-�'��0�����	��

���	�"����	�����j��&��������$  ����0��	.����'������	,  ��	�#��0�����������������$
���

$��  #����%��������,����$����5���*����������$��  $6�	������$���	�����+�.&  
���.0�����	

����<$�����,  ��	��&�	�0�����$���v$7,  %������$����v$7,  =4��$��������$�&4����� 4 �.������


�'�������'������	,  "����
�	.���������/������
  $6�����/��	!�$���$����v$7,�����

����������,  %����&�	�����0��%��[�  #��[�=4���$���.$$4������  �-���=4������*.���	6�#��

�����.���+��9,&��#"����  #��0��%��[�����  ���  [��$��������#$���9�  �������  (�

0����� 11 – 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 11  0��	.����/����$���x#��	.����'������	������	   

                ��.�������	>+�+ Chester  Beatter Library (Dublin) ��&���+�	� Thai MS.1319   

                '��������<$�����,  ��*$����� 5  �.'.2440 

����� :       Henry  Ginsburg, Thai  Art  and  Cultures  Manuscripts  from  Western  Collections   

                (London : The  British  Library, 2000),110. 
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 11. 0���������	#!�����<��$��&�����<�5�����,'������	������	  �&�	�����0�����

����	<�!�+�9Y+��  %�����'��5���#$��.+��$  �.+���$�  0�	%���$��+!�$��4��,�����,  

����0���$�6�����	����	���>���
���.0�����	����<$�����, (�0����� 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 13  �������	�/��#!�����<��$��&�����'������	������	#$��.+��$  �.+���$� 

                 ��.�������	>+�+��<�5�E�$�����  !��%����+.�� ��&���+�	� 144/2527   

                 '��������<$�����, �����*$����� 5   

                 �K!!.+���$6+��$7�0�	
���������50�9Y�/��#%��*���  ���6!�������	9,  !��%����+.�� 

0����� 12  	.����'������	,  ��.0���������	$�����  ��&��� 107  ��� 107  ����� 181 

                 %���.#%��*���  $�.����G  '��������<$�����,  ��*$����� 5  �.'.2439 

����� :        %���.#%��*���  $�.����G 
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 12 0��0�$7.�����.0�  *�$"��+���.$.�  �������$��+-���6D$.'���������	$����	  %���>�$

���'�  ��$�&�	��	�����	������.�������	  ������!�$%������������	��	�
*���
����'� (�

0����� 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��I��$��&����.���	&����.0���������	  ���$3������	��������.����	>+�+����,

&4���#����.��	<+��9  =4��������������	���
����	��*$����� 6 – 7 �����+��������!�$����

�!��D$���%���&�����<�<�	�������$������,  �K!!.+����.0���������	���#���%��	�	�������

����( ����>+�+����,&���-���$��� �.5���0�$�  =4����!�����,���0��,���������	���	�#++����

��.��	�����#�$
������'��	  ���������] �.'.2495  ����,��	��$7���	  0�7���	  ����>+�+

�����  ���$�+0������!���[]����������0������� (>�	  ���	�'����*	)  #��'���\���������  

!-����/4� 100 0��  ��$!�$����	�����������+����-���D���
�>+�+����!-������$13  !4����$3

���������	�#���%��	  �#����.��	=4�����	( ��������D��  ����������%��$%��	
�$��

���������,���!���$���=4����	���$3�	��
���.0���������	<+��9!4�&�$����+���  #���$�

������	�0������,�&����#�����!���$�����	�����9�#++������
�����. (�0����� 15) 

 

 

                                                  
13�-���$��� �.5���0�$�, “��$���<q79���������,&�� �-���$��� �.5���0�$�,” (�-���$��� �. 5���

0�$�, 2495), ������$3��&%���. 

0����� 14  0�$7.����'.0�  *�$"��+���.$.�  ��.0���������	��&��� 110  ��� 107  �����182   

                 %���.#%��*���  $�.����G  '��������<$�����,������ 

����� :        %���.#%��*���  $�.����G 
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2.  ����!  %��	/4�!���$�������&�	�&4��+�"��"�������������.�5�!��%������������

�$��	�$�+����.�5�!��  ����$'���,��!�$0�7�+������ �3 (������� ��- ��)  #�����  "����  %��� "��

0����� 15  �������	>+�+����,  (>+�+����,#��$
�����0�5������/����%�)   

                 �-���$��� �.5���0�$�����, �.'.2518   

                 ���$�+0���&�	�[]����������0������� (>�	  ���	�'����*	) 
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"��14  ��������#�+	��
*�#&��%��	�������	��&��"��"��  �����&4�������+�*�#�����,����3���  

#���$#���������.�5�/��  ����$��/��	��������������'����  �����	�����5���#$�

�.�5'����$*�  !4���	������/��	��������������,#$�"�������#�����+����  %���������.��'����$.'�

#$�"��������+��#���15  ���+3#��<+��9!4�
*�"�����"����	
*���	�������!-�%���"��&���-�%��+��.�

%�+'��-����&�	�0��  �*����������$���.��'����$.'�
%�$�+"����	16 

 ���+3���	<+��9���������,&4����	%��/$���  ��������$���&�	�0���*����	�$�+

!���$�����	�����9�������  ���
*�������$���&�	���[.j�  &������$���&�	�0��&������������$��

����	�����<	�-�"��"����&4�#�������������	$����6��&��%���$��%�������,  !�$����!4���������  

����  �\���#��������  #��$���&�	�0����+�"��"��������*����������#��*�����+��( �����

�����/����0���$6+��$7�<	�����#�$$����������	17 

 $��!����,���$�+0��  ��$���0���	��0�	
�$��+����%���	�&��
%D�  #���#+��

��$����$��+&����6$��	#/+�������#������%���#�����  !-����*���0��&4��$�+!-����

����������������$���&�	�  ��$!�$���	����$��
*�����%	�$MK���� (����������)  ����%	�$<������������ 

(����}��)  #�����,���$�+0��+�����$��  �*��  =.�������#$��  ����$��#+�������������$!�$$��  

���+����9��������&�����+3��$����*�����#$�$��+��!.��$7��-�%��+�&�	�*���"�������#���-��.��'

���5������	� 

 ������	��*$����� 5  �$�$�������	�#���&�+$����������+3  ��+������!�$������	�

��������+3�������$$���0�	
�+�����������&4��  �-�
%��$�$�������	�#���
�$��+��$��"���  ����

���������  ���.  ���#++#�����������  !�$��������	�&�	���
�"��"��$6�����	�����$������,
�

$���7&����6$  "���&4��������!-������$  �����#++#����������������������$��&��

�������  !4����������	�������#�����+3+�"��"����+��������!�/4��K!!.+��18 

                                                  
14!��.9�  ����>�>�	, “���+3 : �.�5'���x+�"��"��,” �����<+��9 28, 4 (�.���� – 5������ 2545) : 51. 
15!��.9�  ����>�>�	, “���+3 : 0����KDD���	+�!���$�����	�����9�,” ��$������$�+$��

+��	�	  ����50�9Y�/��#%��*���  ������  $�.����G, 2544.  (���-����) ; !��.9�  ����>�>�	, ���+^ 

($�.����G : $��'����$�, 2545), 14. 
16��+��	,  ����.���9, “���+3 : !���$�����	���/�$���,” �9���$7�'����,  �%����	���	'����$� 7, 

1(2526 – 2527) : 137. 
17��������	�$��, 29. 
18!��.9�  ����>�>�	, ���+^, 16. 
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 ���������
����+3  ��	�������0������.�5�!��#�����������
�'��������(  ����  ������

�'*���  *�$  �%�*���  �������.�5  G�G  ������!�$���+3��$������.��'#$�"����	  !4���	��&�	�

�������������	  ��������5����$��	�&���$�+<�$%���$����	��	 

 ���+3�������������	  �*��������	������&4������#�����	�	.5	�������	  �*����	�$�+����

��	��������.����	  #��������$3%��$)��  �����������������!�$���.�������� ��� "���������.������

����  ���������	�����	  !4�����+����	����$����/4��K!!.+��  
����	����<$�����,  �������	

����#���%��	���	���$����&���  !4����+���+3�������	�����&4��
�'��������<$�����,����

!-������$  ����	.����#���������.�5'����7��� 24 – 25  !�/4����+3�������,&4��+�#"��$���7


��K!!.+�� 

 ���+3�������	=4���+
�����/���0��$���  �����/!-�#�$���#++���$��!�

���,���$�+0��������� 

������ 1  �&�	�����$�+0������.�5�!�������+	��0�	
�=.�������#$���������	�������$

&�� – =��	  &�����+3�-�����"��	��  #+��0����$���� 2 –3 ����  0������.�5�!��#������

���$��&��
%D��	��$4��$���  0���������	�	��������+�%����������&�����+3  �&�	�������

�������	�������6!��+�*�����!�	,!.w��9�  &9������5���$�+������$$�����*  �����!.w��9�

�������5���	�����$4��$���0��  #�������	�%������+.��#�����$�DD�����%����
���$�'�����

����$������$'5��.�!�	,  

���
�$���&�	����+3�������	����$�+0������.�5�!��#���������$  �������.��%��	

#��0������������  #�����!������&4�������$����$$���+�*�  <	������,!�+�*�����.�5�!��#��

����!�	,!.w��9�  =4������7)������$'5��.  ��������+��<�5�����,���"��*  %�����!����		�

�����$��+�*����<�5�����,'������	������	  =4����6!����$$������!.w��9�  �-�%��+���+3+��

"��  ����  ���+3=4���$6+��$7�#��!�#��
�����50�9Y�/��#%��*���  %�'���x  =4��#+��0��

��$���� 3 ����  ����+��&�	�0���������	������0���  ����$����&�	�0������.�5�!��&��


%D�  #�����������&�	�����0�������������.��5*�$  %���  5��K�$�*�$19  $6���!������&4��<	�.��

%��	�����$��+�*�����.�5�!��
�$���������  ���  $��+�*�����.�5�!�����K�$�  =4����+/���������

�.�5�!�����,#�$
�+����������.�5 24 ������,  ����.�5�!��'�$	�.��  ����.�5�!��
�$��

�K!!.+��  #�����'������	������	  ���������.�5�!��  �����������*���������$3�	��
��.�5

'��������[j�	%��	��#���%�	�� (�0����� 16 - 17) 

 

                                                  
19��������	�$��, 25. 
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������ 2  �&�	��>���0�������������������	  ���+3��	�#�$��	��&�	��������������	

������0����������+�*�����!�	,!.w��9�  ��$�&�	�+����+3&��	��  #+��0������ 2 ���  

0����� 16  ���+30������.�5�!��  ����������$ 

                 #���������	 

                 ��	.����.�5'����7��� 24 - 25 

                 ��+���&������50�9Y�/��#%��*���  %�'���x 

����� :        ����50�9Y�/��#%��*���  %�'���x 

������ 17  ��	)0�����	�����1��   
                  ��	��2�
���"�	��	����� 
                  ��	.����.�5'����7��� 25 

                  ��+���&������50�9Y�/��#%��*���   

                  �!��������	� 

����� :        ����50�9Y�/��#%��*���  %�'���x 
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�������#�����������0����.7	0���  �-��+0������#���������	&9�<�!�+�9Y+��  *�	�&6D
!

�$6+�$+��!�$���/��	#$��������	  #������/���%��&4����	���+����+�������-��$+����+�*�

���!.w��9�	�������,*�����4��,  ���+��&�	�����0�����0���  ������!�	,!.w��9��������5��  

�+����%�������!�	,�������	���������5���$�+������$$�  #�������	�%�����������%����

��$$�������!�	,  %����&�	�0�������	�����0���������	��+�*�����!�	,!.w��9�  0��

��$�������  ������+#��+����
!!�$���0��,����		������/����/.%�������	�-�%���  =4���������%�

����
%��%6�/4�"�&��$�����$�+$����  !4�#��0�����������
���.7	0���#�����0��������-���D 

(�0�� 18 – 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 18  ���+3�������������	 

                ��	.����.�5'����7��� 24 

                ��+���&�����%�5��.  ��*�+.�� 

����� :       ����50�9Y�/��#%��*���  %�'���x 

0����� 19  ���+3�������������	   

                ��	.����.�5'����7��� 24 - 25 

                ��+���&������50�9Y�/��#%��*���  %�'���x 

����� :       ����50�9Y�/��#%��*���  %�'���x 
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 ��������+3�������������	  ��	�����������%�0����$�&�������$�+  ��!�&�	�����0��

�����	�  �*��  ���+3���������  !��%����*+.��  �&�	�+�"��"��&����6$  #��0���%�.$��9,

��	�  ���  0���������	<������,��$ (�0����� 20)  %���#+��0������������  ������+��&�	�

����0�����0���  #�������������0����$0���  %����&�	�����0��%��	���  ���*�����+3��

!��������  !��%����*�+.��  #+��0����$���� 3 *���0��  ��������� 2 *���0��  �&�	�����0��

�������	<������,��$#������	��+�$+��!�$*�	�&6D
!  ���+�#��0���������	�����

5���$�+������$$�����*0�	
��������!�	,!.w��9� (�0����� 21)  #��/4����������
�0����������  

���  ��$0���  ��.7	0���#�����0���  ���+3��$����������+���5�����������%�!�$�������	

$�����  =4���������������0����$$�+0�������,�������	�$��  %�����+���!�$^�$�����	%���

������������	���
%������-���D$�+0����$��$&4�������-��+  �����.��%��	
�$����������+3

�%������  �����������$��/��	�����������%�������������  ��!�����&4�����$�+$����'�,�������	
�

�-������	�$�+���+3�������������*�$��������&4�����$�+$����'�,�%�*���  
*��-�%��+#&��


�+����9�9Y���5� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 21  ���+3��!��������  !��%����*�+.�� 

                ��	.����.�5'����7��� 25 

����� :       5���  �	��<�5�E, “!���$���+�"��"�� 

                %������+3,” '����$� 3, 4 (�v'!�$�	�  

                2502) :  40. 

0����� 20  ���+3���������  !��%����*+.�� 

                 ��	.����.�5'����7��� 25 

                 �&�	��������������	<����$ 
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 �-�%��+���+3�������	�K!!.+��  "���&4��<	�-���$����,����( ����,0��&4��!-�%���	  

0������,*.%�4����%��	0��  ��$#��0���-���D�������( ����	$�+0�����$�+��.����	  ��

&��0������( $��  0������,�������+������	��	���#���%��	  ��#$�  0������,*.�-���$��� �.

5���0�$�  []����&�	�0��&���������0������� (>�	  ���	�'����*	)  ��!-���� 14 0��  0��*.���

�&�	�&4��$��� �.'.249020  ���!�����,���$�+���0��,�������	  =4������,&4��!-�%���	��� 

�.'.249521  ����������0�����#++������,����#"��0��	�������'�%��)�����$�#���-��&����

!-�%���	�����#�$�������� �.'.249622  ��$!�$�����0������,*.'4$7���5�  ������*�.������������

���G ����,�"	#���  !-���� 32 0��  []����%�  ��*$�  ����,&4��$����] �.'.2500  #��0������,*.

����%��������*�$ (�%�*���)  []����%�  ��*$�  �&�	��������������	#������%�.$����'�,

�%�*���#��$���
��+�������!-���� 3 0��  0����$�����&�	�&4�����������������������	  <	

#��������"�$����#��$���*����	��������	  0������,�%��������	������/��	��  <	��$�-��&��

$��+#&������+����*.���'���$������	D#��'���5��������*  <	��������������������-��4$

5����-�%��+�.�5'����$*�  #��
*����������������.�$�9,���5���&����q,  ��+������!�$5���

���	�$����'���������	������
�$����'�,�%�*���  $����'��������.��'����$.'�#$�"��������+  

#��$�����������	
����'�  =4����$!�&4�����'���<��5���  ������/���+��#%��	�����3�+���

��+��5������	������/4��K!!.+�� 

3.  "�#�	���$�����%�&�'�(����  *����%��������+���"�����	<+��9  �-�����������

#$����$����	���9��  0�	
���*����������&���%����$������*��� 3 – 4 *���  *���+��.�-�%��+

����7)������.�5���  *���$����-�%��+�����$���#���������+�*� #��*��������.����$��/��5��

#���*�����	�23  ���+�$�������  ���%���#�����&��������"���  ���%����\��	#"�����  

���	$��� “�.%���”  0�	
��&�	�0��!���$����$#���  �*��  ��	�$�������  0�����0���  �������  

0�������	��&�	���$  ���  0���������	�������+�*�����!�	,!.w��9�+������,*�����4��,  

���,���$�+0��������$'#$��!.w��9��������5��  ���,��q����$�����&�	�  �����������������

                                                  
20�������0������� (>�	  ���	�'����*	)  �������*���
�$������'����'.0$�!  #��*�����$���!-�

$��'����$�  /4�#$�$�������� �.'.2490 ����/4�
� <*��  $��	� 9 ����, "���� 6 '����7&��*�����	 ($�.����G 

: $����5�$����.��$7,'����/��K�	$���  ������/����$�	��
����+����*��/��0,, 2520), 123. 
21��*�����/��� 13 
22���0�79, ��	�.����5.,  ����0�$�, �!��&���-���$����,��$ �. 5���0�$�  $�.����G, 4 ��/.��	� 2547. 
23���$�	���  <��%,��*����,, ����.�5������	����<$�����, ($�.����G : +��7��  ���/.<+��9  !-�$�, 

2540), 299. 
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��������,�����&4����	#$��������������+��!.���<�w��������������+��<�5�����,��6!��$

�%�0���7$��9,  �+����%�������!�	,����0���������	�/�����������5���$�+��������,  

#�������	�%�����������%����+�*�����$'5��.�!�	,  0����$��������*�������&�	�&4�������$��

��$$���+�*�	���$�������0�������$������+�$#��������� (�0����� 22 - 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 22  *����%����� 

                 '��������<$�����,  �����*$����� 3 

����� :        ���$�	���  <��%,��*����,, ����.�5������	 

                 ����<$�����, ($�.����G : +��7��  ���/. 

                 <+��9  !-�$�, 2540), 242. 

0����� 23  *����%����� 

                 '��������<$�����,  �����*$����� 3 

                 ��+���&��%���.#%��*���  $�.����G 

����� :        %���.#%��*���  $�.����G 
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 ���6!����!��+����',�5�  �!��MN�$�����	����'���.������',  �������!>�	�%�.����&�	�0��

�������	��6!��+�*�����!�	,!.w��9�+��.%���*����%��������
��������5, ����)	*�+�$��(���,�
#-��/ /4����	���.�����*5�  ����.��%��	����������K!!�	
�$���+���'������	������	  ����� 

 ���*����%�����&���$��	����&�	��.%����������!.w��9�  �������%��������$�.��( ��������  

�-�
%����%��$
!��������.����������
!!��%�����!.w��9�$��<	��$  �-�
%��$���������	���

�%�.
!4�!-�����!��%�����!.w��9�  ����!�	,������/���  #���%��!������"�����$��%���  ��

��$6�%6������$��������	�������  �������
!!��%�����'������	������	<�5�����,  %�
*�����
!

!��%�����<���.�5����  ��	%����������	����#���&4�������!��������D�.9���'������	

������	  �������	!4�����&4�����%�����!.w��9������!����+$�+���'������	���<�5�����,  

#���!���#���.9��+���#%��������,  ����
%����	���	���	�$�++���$6����  ��!4��

�&�	����!.w��9������'������	���<�5�����,��6!���%��������-�
!
%�%	���/4�������,�	���.$���

!����+  �����%6��������	��&���!�����$��
�����	
%�#$���#��$�����$24 

���	���.�����*5�  ��#�������%6��������$�+���&�����6!G �!��MN�$�����	�

���'���.������',  ��$�������
�+�������5,����������������,#��"�����������  

�������!�	,!.w��9�����&�	�$��  ���,����!�	,�����&�	�  ����������!�	,��������9�  =4������

#$�����&�	�  "���*����	#��$�����%������%���%�������-�%��+�%��+�*��.$+��������  &���%���

%����&���$��0���&�	���������!�	,!.w��9��.%������  �������%��������$�.��(  ����&���0��

����!�	,!.w��9����  ��������<	*�,�	�����  /��!������+�*�  ����!�	,������/���  �-���!�����

�%���!��!����!.w��9���	����  ����%������!�	,!.w��9��%6�!�����$���%�����'������	,  �����

�������	&4�����%������!�	,!.w��9�  $6��������+$�+���'������	,���<�5�����,  #���!���

#���.9��+���#%�����'������	,  ��
%������	���	���	�$�+���'������	,+���  !4���������

�!�	,!.w��9����+�*�  ������-�
!
%�%	���/4����'��    ����	,�	���.$���  !����+25 

��'�$�E  ���+.D  �����7)�����0����$�����&�	�&4��������$��+�*�����!�	,  <	
%�

�%�."�����&�	��������!�	,!.w��9�&4����$$���+�*�  ������!�$����!�	,����( 
�<�$��.7	,  +.���

����$$���+�*�<	���-�����#���  ��������!�	,!.w��9�	�������
������$$���+�*�  ���$�+

                                                  
24���6!����!��+����',�5�  �!��MN�$�����	����'���.������', #�� ���	���.�����*5�, “+���4$

�����������������(,” '����$� 4 , 1 (�v70��� 2503) : 15. 
25���	���.�����*5� [��/�	�  <$�''], ����������,#��"�������� (������ : #������	�, 2503), 39 

– 40.  ����/4�
�  ��I��  9 ���, “��$79�����&���������	
����9$�������+���#���������	�-�%���” 

(���	�����5,���DD��%�+�9Y��  0����*����9������	+���	+  +�9Y�����	���	  !.w���$�9,�%����	���	, 

2526), 25. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 50

����������$�������
����0��,����	�������  =4��$��������������	����+�$+�� 8 �$ !�$*�	�&6D
!  

��-�������!�	,����
����+�*���#���/4� 7 �����  ��������!�	,!.w��9�	�������	��+�*�  !4���6!��

+�*�����!�	,!.w��9�
����<�$  �����%�.
%����+$�+���'������	������	�����6!��+�*�����$'

5��.  ������$����$$���+�*����!.w��9�!4�����$��-����������	�������	����/��  #�����

<�5�����,'������	������	=4������3�+���+�*�����$'5��.�!�	,������!  !4������%�.�����
!
%����4$

/4����'��   ����	������	�	������26 

!�$#������$�������+�������  #��
%��%6�/4����5���#��+����
!&���������	�������

����������*���&������	  <	�����������	4�%���	�
%�+.������$�+$���������-���D  ������&��/4�

�.&���
����+<�$�	�.&�����+�������#�����.����.&�����+�������	  <	�+�������������������/��

��������	��+���
����<�$  ������������.&#���������+���+�*�����$'5��.�!�	,  �����$3���
�

���0��, “����	<"<�$” (����	<��<�$) &��������  =4��$����/4�$���-�+.D�.��'#$�����,��$�����

	$&4����������,��������+$�+��������,#��+�*����!.w��9��������������'727  #���+�������	�����

���+$�+���'������	������	  �������+�����5����-����������"�������
������ 

$��$-�%���	.!���$����.%���*����%�����  ���6!G  �!��MN�$�����	����'���.������',  

���$�����������[]����������*$����� 3  �����+���4$���������	���.�����*5����  “+���*������

���=4���&�	�������!.w��9��������  ����������+����[]����-�
���*$����� 3 ��������  #����!!����&��

�$������$�������$6����  �����!������$�&4����������0��,�������	  ��#����$�Mk���M.N���
������'

������  !����������%��������+  #���������#������������$�.��$��”28  &������!>�	��$��������$�+

%��$)����$���
����	���+�����6!���!.�!���$����!���	��%��  ��*$����� 5  �����<��
%���+

������������!.w��9�  ��������$�+�-�%��+$���&�	�0������� �.'.2445  ���������*$��#����

%�4����� 

�	�$!�%����������$�+�-�%��+�&�	�  ������������%�������������&���4$��������  /��!��4$&4��


%��$6��  #��/���&��4$����$����������4$
%������%����$���&�!�������/�$  ���������������	�	#$�

	�	�I��#$���$����$  !��&�	�*����%���+����.$��������������	  …&�
%�������$��  $���&�	����!�

�&�	�
%�	�	#$���&��
!29 

                                                  
26��'�$�E  ���+.D, “!.w��9�,” �����.$����I�5�����	  0��$��� 4 (2542) : 1573 - 1574. 
27����	<"<�$ (�-���� : ������q0�9Y,, �.�.�.), %������	. 
28���6!����!��+����',�5�  �!��MN�$�����	����'���.������', #�� ���	���.�����*5�, “+���4$

�����������������(” : 16. 
29*.��.�����������������,�������$  #��������-���D
����	�.�5$�� (�.�.�., 2514), 10. 
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!�$%��$)����$�����$����  ��.��������!���$����������	�.%���*����%�����  ����

������	�*����$��  ��!��+����������#�����	�	.5	�������	������!�/4����$�.�����<$�����,  ��	�

�-���$
����	��*$����� 3  =4���������.��#$��I��
���*$����� 5  �����������������!�$�����.�������/4�&�

�.&����������*����������������	
�*���������$����  $������#��$�&�������/�*��������.$	���

+��������  !�/4�$�+�&�	�0�����	��*�������������$$���+�*��.$���  ���������������������	���!�

������/�	��
������*$����� 4 – 5 �����-��+  !�$���������+�����6!���!.�!���$����!���	��%��

����<��
%���+����������
%��  �����
%������������$��$�+������+���&����
�*������ 

4.  "�#�	�������$���&0���#,����'#��56	  !���$�����	������-�  ���  ������$���-�

����	�$#�������$�!�$$���&�	���-�	���+�������$-�%�����$#�  �\���#�����-�
�&������

�.���	  �����
%�#"���������\��+��+���-�	�%�.��$��$  �%������	�����	�\���+�������$  

0������������	������+�������$��-�%�����#�  ����	��������&4��!�$��������$����!4����	$��� 

“��	���”  %��� “��	���-�”  ��	�
*��$#�������"���������/��#������&���������
*��������$��

�$#����	������9���������'7  <	�>��������	<+��9=4������$79�����#++>+�+&����	  ����	��


������$+�'$,  ����+���+#��#�+$����������  ���%����������+����+�\ - ��\ 2 +��  

0�	
���*��� 2 - 3 *���  �����&4���$6+��$7��������\̂ $%������5������������(  0�	��$��$

�$#�����	!���$�����	������-�  !4���$���	$$������( ��� “�����	���-�” %��� “�����	���”30  

����	�������+��$�-�������	$��%�$�����0��  ����$79�����'���$����$#���	���$���0������

������  ����
%D�0������-����&�	��������+.���  ����,  ���5.,���  ���������
����9��#��'����  �+

�����&4��
����	�	.5	�������	���������!�/4����	����<$�����,�����*$����� 5 

!���$����������������	�+%��$)���&�	�+������	�������#�����	�	.5	�  ����  �����	���

�$6+��$7�	��%���.#%��*���  $�.����G  %��	��&���+�	� �	.431 #�������	�����$�������%��  

�-��0��������.�����$��  !��%����.�����$��32  ����	.������	�.�5'����7��� 23  <	$-�%�

!�$'������	��	���
*��$#���  �����$79����0��#����	$��%�$&��
%D�  ����$��%�$��

����������*��	���	$��%�$��+�������%�  ����	0��#����$�	��������  �����$��+

                                                  
30��	��  ���.��5,, “�����	<+��9 (������ 1),” ���$��'����$� 13, 9 ($��	�	� 2543) : 14. 
31$���#$��  �������!�$7, #�� ��	��  ���.��5,, �����	���0�� 1 (���	�	.5	�#�����	5�+.��) 

($�.����G : $��'����$�, 2523), 29. 
32$��'����$�, ���+�	�<+��9���/.  '������/.
����+����&����#����$*� �.'.2521 – �.'.2539 

������� 4 ($�.����G : $��'����$�, 2542), 140. 
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�$9Y,�����������+����+
�$�������	  !��%��#������	$��%�$#������������#++���=�-�$�� (�

0����� 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ���	����<$�����,  ���$3������	��&�	�!���$�����	����������������	��������+���

�������\^$�	���#���%��	$����&���	���&4��  �+����	����*��  �����	���%��	��&���+�	� $�.168  

#�� $�.175 �K!!.+���$6+��$7�	��%���.�*��D�9  $�.����G  #�������	���0�	
��.<+�/����*	

D���$����  $�.����G  �������33  ����
%D�����[]���*�����*$����� 3  ���	�����	�#����	0��&��

��6$  �	��+����9�������&�����  ��	$��%�$�-��.���/�!�$��������&4����!�&�++�&�����  ���

$��%�$����  �����������%����	��  *���������%�������$��%�$������/����$&4������	$�+/�$

+����+
%��	��
�$��+ (�0����� 25)  ��$79���$�������	��!�$������/4�������	�.�5'����7��� 25  

                                                  
33�����	������������!�$ $���#$��  �������!�$7, #�� ��	��  ���.��5,, �����	���0�� 2  ��� 2 

($�.����G : $��'����$�, 2523), 264, 291.  ; ������  ���,, “������5�����D*�����	
������$� �� “���'��

5���”,” '�����I�5��� 24, 4 ($.�0����5, 2546) : 160. 

0����� 24  ����������\^$  ��&���+�	� �	.4 

                 ��+���&��%���.#%��*���  $�.����G 

                 '�����	.5	�  �.�5'����7��� 23 

����� :        %���.#%��*���  $�.����G 
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����������	<+��9�����������������	���  <	"����%������	�
*����[�$��!$���#++������$$��

��$&4��  !���$���+������	������-�!4���D��<	���	�	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!���$����������	��������	������-�+�����������\̂ $  ��$�&�	�����0���-���D��6�

�������������%���%������%���&��������5���  #����!�&�	�0�����$�+�����������/4����

���&������������	  %���+��������&�	�����0������������-���D�������  <	���0��������

���&���  ���
���%�4��&��������5���  0������-����&�	�����0�������	�$����������  ���  �&�	�

����>�$���0���������������	�/��&4��������$������$'5��.�!�	,+���4��,��0�  ��0�����

!.w��9��������5��  #�������	$-�#��#$��  ����+��	���%��,  5��3�$  +�����	,  +��#��$ G  

�+����%�������!�	,�������	$-�������������$�+������q��������*  #�������	�%������+.��

#�����$�DD������%��/,/��	��$$�������$'5��.  +������<��.��	����  &�+����  MN���-�

/��	�����.�5+�*�  ���+�&��0�����%������	��%����
���$�'�������$$������!.w��9�  

#�������-���D&���������������	  ��������.&��+��9,&���%������  �������+.���5�7)��&��

$����  ��������-���!�+������$3����&�	�����>�$��$0���%����������	<����$  ���������

0����� 25  ����������\^$  ��&���+�	� $�.168 

                 ��+���&��%���.#%��*���  $�.����G 

                 '��������<$�����,  �.�5'����7��� 24 

����� :        %���.#%��*���  $�.����G 
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��������!�$�����	�����������$6+��$7����5������0��,  =4���������$��+�%��+�*�&�����0�$7.#��

����9�  "�������%���'���\�!4��&�	�����0�����5��.�$'#$��!.w��9���������!�	�/��������#$�$��

��$$���+�*�  �����	��&�	�0���������	<������#������,��$  !�������	�%�.���'���\��%6����

����,
���$0���#������0���  ��0���5�����-�$������0�$7.��q,  ����9�  $6��!�������� 

5.  �����������  
*��-�%��+�$6+%������%������0��,
��.�5'����  ����$79�����%�+���

����%���	�"��"��  	�������9 81 �=�������  $���� 28 �=�������  #����������9 36 �=�������  

���&���&��%�+#+����$���� 3 %��� 4 *�����6$(  �$#�����	���'���$�������(  �����*��  ���

!-�%��$�\�������+$��!$  ����+�.$  ��$$��#%��  #��!���$�����	������-�  ����	���

����+��$�-�������	$��%�$%���$��%�$�����0��  #�����������
�����.�5'����#��      

���9������(  ����  ����.�5�������  *�$  ����$�	���E G�G  ������0��,����$6+���
�%�+����0����

����%��������.��	  <	��$����%����������0�5���#��%���������������	  !4���	����	$��� 

“%�+����0�5���”  “%�+%��������”  %���  “%�+�������	”34  (�0����� 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %��$)����$���+��>+�+��+.���  ���	$���%�+�������	
*��-������������	
�$��

$����%�+������  ��������%�������������	
*�������������+������"��!���$�����  
%����+��

+.D�.9<�7  �K!!.+��
*��>���
�$����%���'��	�����	�  <	�����+���
������	  �!��0��!�

                                                  
34'���  ����'�� , �����������	���-� (������ : $��'����$� , 2502.  ����,/��	���0�$7.#������9�=4��

�&��*�����50�9Y�/��#%��*���
���'$���&�����7� �.'.2503), 17.  ; ��	��  ���.��5,, “�����	<+��9 (������ 

2),” ���$��'����$� 13, 10 (�.���� 2543) : 20. 

0����� 26  %�+�������	  �$#�����	��������	������-�  ����0�������'�,#++!�� 

                 '��������<$�����,  �����*$����� 3   

                 ��+���&������50�9Y�/��#%��*���  ������ 

����� :       ����50�9Y�/��#%��*���  ������ 
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�������,���#���-�%�+%����������!�$��  �-���!�������%���'�  &���<���%���+�*�%���

�������q,  ���������+�*�����������	���$�+��	�$���5�����	�������%���%�+  �-�%��+

�����q,������0�5������$������  %���!�$�����q,������0�5���#���  �9�����	%���

��$���v%��/,!�&4����#����������q,  $��������	"����!��-�%�������������	��$!�$%�+

%������  ��\��$����$��#�����������������5���  !�$����!4�!.�������+�*�  ����������6!$6

�-�%�������������	�$6+�&��%�+�����  ������N��$�����
%�%������*-��.��6�35 

%�+�������	��+�����.�$�9,�-���D&������
�$�����v%��/, (������	)  ���    

5������	�!�����%�+�������	���%���'�  "�����������	�-���+%�4�����$�+��	"���� 4 ��  ��

�-�#%�������������#�����  ���  �����$�������%���%�+�������	  %��%���
%�<��'�  ��%�4������ 

“#�����”   ���  ��&4�����+�  ������$��%�4������ “��$���” ��	��+*���  ��$���������%��&���
%�<��

'�  ���	$��� “%�����” #�� “���	���”  �����������#�������$0�7�  ����#���$�	���*���0�7�����( 

#����$������	�-����$�+
��������-���D  <	%����� (�-�#%���=��	���&��"��*�) �������������$

*�	  ��$���	$$����� “����.�	”  �������	�����������������  ����������������.$����
�$��������	36 

 %�+%��������
*�
�$��������0�5���#��������	
���5�'�������  !�/4���� 

����$�!'�  �!��0��!�#%�'����"������  
�&+��!�������"��#+$%�+%������������0�5���

&4���-�%�������  �����/4����."����D�*�D%�+����0�5���!��-����	���+���. 3 ��+  �������+ 3 ��+

#���!4��-�'�&4�����.�"���������9�  !�$����!4���D�*�D%�+����0�5����-����$6+��������������37 

%�+����0�5���%���%�+�������	  �������&4��
*����5������	�$����'�����#�������

$�.�'���	.5	�  #���K!!.+���+%��$)���>���'���$�����������&4��
����	����<$�����,��������38 

 6. ���#���	�����������  �+%��$)����$-�%���	.�$��#$�$���������!���$���  

$�������  ����	.����#������.�5'����7��� 21 – 22 ���������  ���������������!�$�������	���.����

�*��  $��%���<�%�  !4��+'���$�������0����%���%�����!�/4��K!!.+��  %��$)���������$���

�������	����-���!�+
�0��$���!-�#�$������ 2 ����0�  ���  �������$��������-�  #��

�������$�����	��� 

                                                  
35������,  !��.��, “�������	,” �����.$����I�5�����	  0��$��� : 4161. 
360�7��  !���0�7�, “���v%��/,,” '�����I�5��� 17, 3 (�$���� 2539) : 69.  ; ���*�  �.���.& , “��

����	,” 
� *������	�K$7,
��*.��� 3, *��  ��*�#$��, +��9�5�$�� (���'��5�����* : '��	,��I�5���0��
��  

���	���	������'��5�����*, 2523), 73. 
37������,  !��.��, “�������	,” �����.$����I�5�����	  0��$��� : 4161. 
38'���  ����'��, �����������	���-�, 17. 
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6.1 ���#���	����,�#�0�  ��#$�  ������#$����$  �������K��  �����&4������+�$#���

�����'����/��#��'������/.  ����  ������!-�%��$�$#���������5������0��,  ����K������+

%���+�������  �+%��$)����	������&4��
�'��������<$�����,  ����.�5'����7��� 24 - 25  

�K!!.+��#��������	��������������	��������������#���  #��$6�+������'���$���+��#%��	������+

#��+����
!!�$����������������	  �*�� �������K������+$��!$%���+����������$������,  

����*+.�9��*����%��  $�.����G  ������� (�0����� 27 - 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 27  #"�����!-�%��$�������������	�%����+�*�����!�	,!.w��9� 

                 '��������<$�����,  �.�5'����7��� 24 – 25 

����� :       William  Warren, Jim  Thomson  The  House  on  the  klong   

                (Bangkok : Archipelago  Press, 1999), 87. 
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6.2 ���#���	����$�#�(  �������$����������	!-������$�+
��&��������0��$���  

#���$��!�	��	��+����9�������
$�����	�
��&�0���%����������#��0���������$39  #������������

#���%��	
�0���%������+�  0���������$�>�	��%���#��0��
��  �*��������������&4������'����

���!-�/���0��$���  �������$����������+  ���������%������v�5�E  ���#$����$#������K��  �����

                                                  
39�-���!�+
��&�!��%��$�.����G  ���+.��  ��.�5���  ��.�����$��  ������'���	.5	�  ����)�  

��*+.��  ��*�+.��  ���%,+.��  *�	���  ��+.��  ���+.��  ��������,  ��79.<�$  �.<&��	  �.����/,  $-�#����*�  ��$  

���!��+.��  ���  �����	$ 

0����� 28  %���+����������$������,   

                 ����*+.�9��*����%��   

                 �K�����  ����$�\�������+$��!$   

                 #��0�������������������	��+�*����!.w��9��!�	,   

                 '��������<$�����,  ���	�K!!.+�� 
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&4��
�'�����	.5	�#������<$�����,  �������$����������	���	�	.5	��������	�  ���  ���

<������,  �����
����	����<$�����,�������+��������������&4����$%��	���  �����������������	

����������������	�����!��D#���%��	$����&�����$	���&4��<	�-��+
�����/���0��$���  ��+����#��

������	�.�5'����7��� 23 !�/4�������	�.�5'����7��� 24  <	����+������+/��#��$��

�.�/��0,!�$��*�-���$�	������������  �����	�	.5	�������	  �!��MN�5���5��+'��������5, “���

����	�-�%���” &4������� �.'.228140  ���	$�.�5�+.��  ���6!����!����$����%���*<��
%������

��.0�����0���>+�+%��� �.'.2319  $6�+!���$����������	�&�	�#��$�	��0�	
���.0�����

0����������������	������+������������#�����	�	.5	���	41  ���	����<$�����,  ���+�����6!���

�.�5	�MN�!.w�<�$�%���*  ��*$����� 1  ������$^�����q, �.'.2347 $-�%�
%������q,#��

�v%��/,�-����
�$��������	42  #�� �.'.2345 <��
%����	�5�������*� (#$��) ���	+���	�

%���������0���<�$����!>	$/�  $6�+����������������	#��$�	���*����	�$�+��.0�����0���>+�+

$�.�5�+.��43  ��*���	���+�����6!����.�5���'%����0���	  ��*$����� 2  �����$%��	��+���� 

�.'.2364  %��������q,���������	�����-��-���$�����44  ���	���+�����6!��������$���

�!���	��%��  ��*$����� 3  <��
%���$���*D,��*+�9Y�����0�7�+����-�$�����!*-������0��,����		     

������/����/.#��!���������>+�+%���45  ��$!�$���  ����� �.'.2388  	��<��
%�%����������$���

&4��*.%�4��  �&��
!��������������$���*.�������	�������6!��+�*�����!�	,!.w��9�  

                                                  
40!����,'���  #����9�, “�������	$�����>+�+��*�+.��,” ��$���$����!�	  0����*�0�7���	  �9�

��.7	'����,#�������'����,  ���	���	�����*�+.��, 2534, 12. 
41$��'����$�, %���.#%��*���, ��.0�����0���>+�+$�.�'���	.5	� – >+�+$�.�5�+.�� ���� 2 

($�.����G : $��'����$�, 2542.  �9�$���$��[j�	��������$���#��!%��	�%�.
��9�$���$��

�-���	$��!�����>�������$�	������+�����6!����!���	��%��  !�����,������
�<�$�������*��5��%�����

�>������*�����7� 6 ��+  5 5������ 2542), 31. 
42$^%��	�������� ���� 4 ($�.����G : ���,$�����&���.�.�0�, 2537), 222 - 228. 
43$��'����$�, $�����9��#���������'����,, ���9$������	����<$�����, ���� 2 (%��'���

!�$�) ���0�������!>	$/� ($�.����G : $��'����$�, 2533), 1028 – 1035. 
44“%��	��+����  ��*$����� 2 �������  �!�����	������%�����  /4����	����'��5�����*  ������%�����
%�

*��+��������,�����q,����9����������	�����-��-���$����” %���.#%��*���, ��.��	-�, ��$7���	, 

0�7���	, ����&��, !.'.1183, ��&���7. 
45����		������/����/.  >+�+���-�-�<�  ������$�+����+��  !�$������ 127  *������ 3 / 2  %���.

#%��*���  $�.����G ����/4�
� �.0���  ��$#!�� , “����		�����/���/. : $�����!��+*-���#��$��'4$7��*��

�������%,”, 6, 12. 
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���$�+��	�������!�����$' (��������������&4��#������!�	,!.w��9�=4���������+��!.����$'5��.)  

�������	  ���'������	������	  #����������,  <��
%�
��������
������%������.9��*���

��� �������46  !�$%��$)����$����  ������
%��%6�/4������Mk���M�&����������*����������������	

���-����	������#��������	.5	�������	�����-��+��!�/4�$�.�����<$�����,�����*$����� 3  $������!�

������-���D��
���*$����� 4 – 5  ������!�$#�����*����!!��	�������$����&���������5������

�����*���&��+.���*������
���*�-���$
����	���  �	�����$6�  ���������+/���������		���������

'���5��*���/���	�����%�������*�+���+��$  !4����+����	����������$����������	�����&4��

0�	%�����*$����� 3 ����!-������$  ��+��/4���� �.'.2500  !4�������������	���  �K!!.+��

�������$����������	�����&4����������<	*�,
��*���.�5��9�*	,  <	��$�-����	�#++'���$���

�.���$��  �������+����������
!
�$���$6+������+������'����&�����.��
%��  	���$��������

&4�������+�*��������%��	������ 

 �������$����������	��������+%��$)��
��K!!.+��  ��!#+���������������(  ��� 

6.2.1 ����������������#(947  �-��������0�$7. (������$�.����#����'��) ����&����5���+  

����!���%���>�	�  ��\+��&��  �\+��=��	 (%�������!���#++�+��&���%�4��  �����q,����������	��


���������%����!��	�/������$��#���������������/�����) ��#/+���q�3����%���+��=��	  

	��!�/4�����  ���&��������-��	���%���#&��%����&��#++��������*�	  ���=��	/������K�����+���$


���$��#��5���  ����K����!�-��	�����
+���  %����-�������	' (��#>$) �	��������q,"��

����9'�$�E/�� %����-�����K���!���������	���������	$$���������K��#���#$��  +���������>���$����	��

���%����+����+�  ��+���������������&4���	���#���%��	����
�'�����	.5	�#������<$�����,  

����#������.�5'����7��� 21 – 22  !�/4��K!!.+�� (�0����� 29 – 30) 

 

 

 

                                                  
46“%��	��+����  ��*$����� 3 ������
%�%����������!�����$', �������	, ���'������	������	, ��������,  


��������
������%������.9��*������” %���.#%��*���, ��.��	-�, ��$7���	, 0�7���	, ����&��,        

!.'.1207, ��&��� 7. 
47�9�$���$��[j�	��������$���#��!%��	�%�.
��9�$���$���-���	$��!�����>������

�$�	������+�����6!����!���	��%��G, ��I�5���  ��I��$������������'����,  ��$��$79,#��0����KDD�  

!��%�������	$ ($�.����G : <������,�.�.�0�������� , 2545.  ����,
�<�$�������*��5��%������>������

*�����7� 6 ��+  5 5������  2542), 114. 
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 ���$��������������	������  ���!�������%��	/4��������	��'��<������,  ������!�$

�����3�+���&���������	��$��<�����0���#����$0���  #���$��+��#��5���#!��&������#$�

��.7	,�����(  ������ “����K��” ��������������%��	&��$��#��5���  =4�����$3�	������
����

=��	  !4�������D��$79,���!-����&������  �������&��=4�����+�#&��%����&��*�����+��������  ������

������������5,�$��	�&���$�+��������*�	#���	���
48  #��������!�$����������������	������

�$��	�&���$�+<�$%���������	  ������������*�����+��������  !4���!%��	/4���'
��  ���������'�������&��

	�<�$%�����$0���  =4�����!�������$79��>������$��%�4��&���������	  �	�����$6�  

�������$����������������!��!�%��	/4����<������,��$  #����!�����$����( %��	/4����

����	"�����<��	�<�$  ��.7	<�$#�����<�$  ������	+���	+���#++��$�+!���$����������	

���������$�����!.w��9�!�$��.0�����0���>+�+%���$�.�5� �.'.2319 (�0����� 31) #��

                                                  
48'. �. �����   ��6$�.&.�  #�������%6�������%��/,&�����������-��%������*�q,
��������$���0�$7.

$�.�����  ������$��	�&���$�+��������*�	  =4��������$79�������$3
�����.�5��� 

0����� 29  �������	<������, 

                 '�����	.5	�  �.�5'����7��� 21 – 22 

                 ��+���&������50�9Y�/��#%��*���   

                 !�����$7� 

����� :        $��'����$�, �-�*�����50�9Y�/��#%��*���      

                 !�����$7� ($�.����G : $��'����$�, 2545), 78. 

0����� 30  �������	<������, 

                 '��������<$�����,   

                 �.�5'����7��� 24 - 25 

                 ��+���&����$*� 
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!���$������$�+%�������������	$�����>+�+%���.#%��*��� ��&��� 117  �����&4��
�      

��*$����� 1  �.'.2330  0���������	�����5���$�+���'������	������	 (�0�����32)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �������$�����$�����������&4��<	�����/.������,������.��'����$.'�
%�$�+"����	 (��
%�

�$��$)  %����.��%��	�������,
�0�	0��%���#$�"�������#��+.���
����+����  
%����+$�+

���'������	������	#��������������+������	  ����������������	���� 

 �������$����������	���#++���  �������$�������#����+/�������������$��� “���'��

����	������	”  ���������'������	������		.�$4���.�5$��  <	�*���������+��<�5�����,'������	

������	!���6!!.�������$�#���.���+��������0�$7.  �����	��	�<�$#�����!�������������


�����.�5'����  &9�	����������.�.�5$��=4��!���/4������ �.'.5000  ��$�9��-�������'��   

0����� 31   �������	������$������!�	, 

!.w��9�#�������5���$�+���� 

��$$�����*  ��.0��������0���

>+�+$�.�5�+.��  ��&��� 10 

�����:         $��'����$�, %���.#%��*���,  

                 ��.0�����0���>+�+$�.�'���	.5	� 

                  – $�.�5�+.��  ���� 2 , ($�.����G :  

                 %���.#%��*���, 2542), 31. 

0����� 32  �������	�����5���$�+���'�� 

����	������	  ��.�������	  

��&��� 117  ���	����<$�����,   

��*$����� 1  �.'.2330 

����� :        %���.#%��*���  $�.����G 
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����	������	����	,  !��%����+.��49  +��#%���5�+�	��������������� “����*��0�$7.” =4������+

�.�5�-���	!�$����.�5�!��'�$	�.�����!������������������.�5�!��������������������	  ��

���$3
����0��,�)���<�5�E50 

 �������$������'������	������	=4�������&4���������0�$7.  �����#++�*����	�$�+

�������$����������	<������,  �*��������������$�&4��0�	%���  ������!�$�������$������'��  

����	������	#�����
����	�	.5	�/4����	����<$�����,������  ��	�����������������  ������

%��	/4����������	+��<�5�����,"�������+	�������,*���.���  ����  �������$������'������	

������	  ��*.�����$�	����  !��%��������'���	.5	�  =4��$������������
����	�	.5	�#"����

����!�����������51  #���������$������'������	������	����*	D���$����  $�.����G  

�����&4��
����	����<$�����,  ��*$����� 352  �������  �%�.��������	�!�$����������������0�$7.  
�

*���������$�&4��$���
�����/���  ���6!����!��+����',�5�  �!��MN�$�����	����'���.������',

��������7)��������  �$�&4��<	������,!�+�*����'������	������	��<	���$  �%�.��������	�

���!�����������&����q,  ������������+�*�������%�����������+���*��53  ��������%�.���

������������$��$�+�������$����������	  ����������!�$�����$��	�&���������5,��%�������

����	�/��$�+���'������	������	����������������	����  ������%�.����������	����"���-���

�<��$��&�����'������	������	��#!��#$���.7	,  ��4�����0��,�������	��#���&4��������������D

����$�	���&�����'������	,  ����	<	��$$6���!�$���������&�����'�����	������	!�$���0��,���

����	�����-���D  !4������������������������'������	,���-����#++�	����������$����������	

��������&4��$����������#++  $�������	�#������$��������������$�����$�������$�&4��
�

*��������������������������	������������������*$����� 4 – 5 

                                                  
49����������'������	������  ����	,  �.�&�������  �.����.��  !.��+.�� (�.�.�. : �.�.�.), 1 - 25. 
50���6!����!��+����',�5�  �!��MN�$�����	����'���.������', #�� ���6!����!��+����',�5�  $��

���	�-�����*��.0��, ���,����6! ���� 17 (������ : ���,$�����&���.�.�0�, 2505), 109. 
51�5�+�	#"����������'���	.5	�$�+�-�����!>�	&�����	�<+��9��*5������,  ������'���#��0����/��

�	.5	�  $�.�'���	.5	�#��!��%����!��� (������ : <������,�������, 2514.  ����,
��������$�!'� ���#�  

#&��I�� 20 $��	�	� �.'.2514), 150. 
52����*	D���$����, %������#/������������*	D���$���� ($�.����G : <������, +��7�� �$5����$  

!-�$�, 2546. ����,������
����$)�������*��� ������ 28  �.���� 2546), 3 - 4. 
53���6!����!��+����',�5�  �!��MN�$�����	����'���.������', #�� ���6!����!��+����',�5�  $��

���	�-�����*��.0��, ���,����6! ���� 17, 109. 
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 ���$�������������'������	,�������0�$7.���#++�������$����������	<������,
�

����/���0��$���  �����������	�#���%��	��$��
���*$����� 5  ������!�$����+$���.�/��0,!�$��*

�-���$  ������%�.��������'������	������	����	,  �������+.�� (�0����� 33)  =4�����������+/��
�

����/�����*�����  �$�����*-��.���	%�	������!�$�M�j��%����%��  ���+�����6!���

!.�!���$����!���	��%��  ��<��
%���D�*�D���3����&�9,
�$�.����G  �����#������6!<��
%�������

$��+������7)�����������  <	
%��*�D���������$�����'��  ������������%�4��#%�&4�������  #��%��

�������	���#%���������!�/4��������+.��54  ���������"����#/+������#��%�������0�	��$���

/4��������+.����>��������*'���5�����$��  ���������+/��������������*��	�  �����$����!4�

#���%��	��$��  ��"��������������$������'������	������	���0�$7.&4����$$���+�*����������$

��+#��+����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
54���6!����!��+����',�5�  $�����	�-�����*��.0��, ����	��������/�M (����,
����

�����*��������'�����-����	,<�  &.������5.��!�, (������5,  �����5.�!�,) 19 $.�0����5, 2509), 47 - 48. 

0����� 33  ���'������	������	 

                 ����	,  �-��0�����.��  !��%����+.�� 
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 �	�����$6�  ���%���������+��$  "����	����������"�$���	4�����*���/��
��������������	

���������������������	  !4�	�������������������	<������,&4��+�*���+��������!�/4��K!!.+��  !4�

���$3��������+/���������$��������	�$������ 2 ���  ���  ���$��%�4����+/����������������	  

#����$���$��%�4����+/������������'������	������	  ��!��%6���!�$����	����������$���

�������	#���������$������'������	������	���%�4��  �K!!.+���$6+��$7�#��!�#�����

����50�9Y�/��#%��*���  �����,+.��  !��%�����%,+.��  ���)��&���������$������,%�4��!��4$��� 

“���'������	,”  ��$���,%�4��!��4$��� “�������	”  ��+.���"�������#����	�����
�$��������	��

���	��	�$�� ���  “*� – #*��  ����������  �.'. 2470”  �������$�����������-��������0�$7.�����+

����&����5���+���%��/,=��	/������K���*����	�$��  #������$79�����$����6$���	  ���������

����	�-�/������K��
+���#������	+�������%��&�����������&4��  =4�������	���$3��$���
�

�������$����������	<������,  ����������'������	������	�-�/������K��#���#$��#�������

+���  �%�.���������������$�������  ��������!�$���$��������������$������� 2 ���  ������+��$��

����������*����� (��+����#��������	��*$����� 5) !������!!-�#�$��$!�$$����  !4�����!��4$

����������$���#�������#++
%�	�$�	��������$����
�*���%���  �����
%���������&��
!��<	����$�� 

(�0����� 34 – 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 34  �������	  )����!��4$��� “�������	   

                 *� #*�� ���������� �.'.2470” 

                 ������+���&������50�9Y�/��#%��*���   

                 �����,+.��  !��%�����%,+.�� 

0����� 35  ���'������	������	  )����!��4$���  

                 “���'������	,  *� #*�� ���������� �.'.2470” 

                 ������+���&������50�9Y�/��#%��*���   

                 �����,+.��  !��%�����%,+.�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65

 $����<	��.�  !�$��$79���������������	�  �������$������#++���
���	�#�$��

�����&4����������������	<������,  �������"���������&4�������������$������'������	������	  

<	�-����#++�������$����������	���������#++  #�������#���%��	&4��
����	

����<$�����,  �����*$����� 5  !�$����!4��$�$������������+���$������ 2 ���  �.$������

�������$���0�$7./������K��<	��$��+/�������������$������'������	������	  ������!�$

����������������	�������������-��+ 

6.2.2 ����������������	  �-��������0�$7.	���%����$+��  ����!���%���>�	�  ��\+��

&��  �\+��=��	  *�	!���!4��$�������]$������=��	  �%���+��=��	�����q�3�������#/+	��  ��

��	������$  +��&������	+���  ���&��%��	�����#�+���������%���  ���=��		$&4��/��

����K��  )���-������������%���	�!��.���  ����+0��#����9)��&����$  ���  ��������	�����

$4��$������#������� 	$�������%���#���������$����$+��".&4�������+�������	  ��%����

*����������$#��0������,��$#������������.$<����	��0�	
�  <	��+)�������������,��$

#�����������������$�����(  +����$#�����������9Y,�������%��  +����$��������&4��

�%����'�	��$���#���������������������	  #������������	��<�� (�0����� 36 - 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����� 36 �������	<����$  '��������<$�����,  �����*$����� 3 

����� :         ���$�	���  <��%,��*����,, ����.�5������	����<$�����,  

                  ($�.����G : +��7��  ���/.<+��9  !-�$�, 2540), 129. 
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 �������	������  �����&4���������
� “������������	”  %��� ��. �̂$�����	  =4��$�������

������������	����<������,��$����  	������.�*����$%�4��
%D������9����$�!�$�".&4����

�����+  ����%��/��&4�������+�%����$��.�  &9�����+���$�[��$	���M��$
%��+  ���������

��9Y,���������( �-���	����'����������  �����[������,��$#����������%��	���%6�����/��$6��

$���&����%�  $���-����������  #���#!��&������#$��������	
%�+�$#$�D����������
%��-�+.D�.��'

����$.'���
%�55  
���. �̂$�G 	�����9��/4���9)��&���%���$%�����$
%D�����#�&.����  ��

����� 4 ��'  $����	���4$���	<	*�, (���!���.���)  ��[�#��$-�#���%�6$����<	��+  %���$��

                                                  
55���	5��� �. [���#[�], ^�$�����	�������<	����� ($�.����G : <������,����	��=�	�!��!��D, 2521), 

8 - 9. 

0����� 37  �������	<����$ 

                 '��������<$�����,  �����*$����� 3 

����� :        ����50�9Y�/��#%��*���  ������ 
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<	*�,  #"�����%�6$%���$��<	*�,  �������M#���/4�$��������� 4 ��'  0�	��$�%���$	����   

�.��.�5��$#��	�<�$��$  ��$������9Y,����( $��56   

 ������!�$�������$����������	<����$  ����+#��+����
!!�$���0��,���#���&4��
�

��	�%���  ��������$����.�5'����7��� 23 /4�����.�5'����7��� 24 ��������� ���  ��������

����	 %��� �������	�-������'��  =4����$��&	�	�����%�0����$���������&4�������-��+  ������

�������$���#++���  !4��+�����&4��
�'��������<$�����,��������  �������	������  �+���
�+��

����/���
*�����
���5��.��'����$.'�#$�"����	  ����������������*�������N��$����
%�"����	�$��$

�*����	�$�+�����*���
�$�����������	
���5�'�  ��������	�%�.��$�������  !4���"����	������$��

��$  �*���$������������	���<����$��5��.�M  �����/��
�+����9�����5��.=4���%���#$�5��.�M  !4�

!��	������	6������.&  ��<+��9����
%D�!4������/��	��  ��$����$6+��$7�+�*�������+���57 

6.2.3 �����������:(��$	��(  �����&4��
�'��������<$�����,  ��+�����������$���

#++���'7  =4��������$3�����&4���	���#���%��	  ��$79��������$����-�����������0�$7.

�����+&����5���+  ����!���%���>�	�  ��\+��&��  �\+��=��	  ��#/+���q�3����%���+��=��		��

!�/4�����  ���&��/���$+��
���$79�%��	����������������%���  ����$���	�	���%���/��	

�$+��  ���=��	/������K�����+��������  #����D��$79,���!-����&���������	  �K!!.+���+

!�#��#���$6+��$7��������50�9Y�/��#%��*���  ���!��+.�� (�0����� 38)  �������$���#++���  

�&��
!���%��	/4��������	���/��	���.+������������+�*�#$�����!�	,!.w��9�
����<�$  ��

�����/����	+���	+��$�+!���$���[�"�����%������+�  ������.�5+����*����%��  !��%��

���+.�� (�0����� 39)  $����������������	���/��	�$+��  ����������!�$��������/�����!�

��$$���+�*�����!�	,!.w��9�  �%6���!�$�����9�$����	&����	  $6�����$���-�$��	�$���
��

���"����	  �-�%��+�-���+�*�����!�	,!.w��9���	�*��$��58 

 

 

 

 

                                                  
56��������	�$��, 18, 22 - 23. 
57���0�79, $����  ��I��%��	,, ��$��*�$�������, 9 �.���� 2545. 
58���!��D*�����I�, #�� %�����'���.9$�, ���	+���	�, “�����9��-�'�,” 
� �����9��$��	�$�+*����

&��$��'����$� (������ : <������,�!��D'���x, 2510.  ����,������.��9,
��������$�!'�  !����	��++.D

v�5�E  �.��	���5.,  9 ���.��+�������  �-��0������  !��%�����	��6  ������ 27 ��7�	� �.'.2510), 36. 
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6.2.4 ���������������(���9  �����&4��
�'��������<$�����,  �-�����������0�$7.  

����&����5���+  ����!���%���>�	�  ��\+��&��  �\+��=��	  ��#/+���q�3����%���+��=��		��!�

/4�����  ����	"��������$  #&�&���%	�	��[j����������-��%�����$���=��	  ���=��		$&4��*����

	���+����+� (�0����� 40)  �������$���������%��	/4��������	�������+�*�����$'5��.�!�	,+�

�����,*�����4��,  ���+#�������5���$�+������$$�����*  ������������-���D$����/4�$.'�

$���&���%������	�����%����	���+����+���$�'�����+�*�����!�	,!.w��9�  <	$����<����+$��

���������/����  “�	�� $4 ���	�����	<	”  #��������� “���+.�����,���������'������	������	

%���?”  �����������$$�����*������+������
*���	��/� “��<�  0����”  �������	!4�/����������  

“$�<�”  “���+.�����,������
������?”  ������$$�!4�#!��/4����#��+.��$���&���%������+.��

��������%�.
%����	�����+�������( $�������-��+  ����������#��/4�#$�����*D�&�����9$���

�������	  ���
%������-���D$�+$���-�$����#��"�&��$�����������'7  !4�������������	��-���

�����&4���������'���$�������(  <	�>������!���$����+�����&4��!-������$��+����#�����	

�	.5	�/4��K!!.+�� 

 

 

0����� 38  �������	/��	�$+��+�*����!.w��9� 

                 '��������<$�����,  ��*$����� 3 – 5 

                 ��+���&������50�9Y�/��#%��*���  ���!��+.�� 

0����� 39  �������	/��	�$+��+�*�����!�	,!.w��9� 

                 !���$�����%������+�   

                 ������.�5+��  !��%�����+.�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �-�%��+����������$����������	������  !������������$���#++���'7  #����$/4�

��$79�����������#++��3��$79,  =4������&�+�����$���$3�	��
����!���$�����	�����9�  

�������������$���������  !4���!����+#��+����
!!�$!���$����������	0�����0���  ����&�	�

&4����	������+��$�������%���  #�������	�����3��$79,  =4�������&4��=�-�( $������!-������$  

!�$��	������$79����'7�>���&���������	 (�0����� 7)  �������$���#++�����!���$�+��	

�������$����������(  �����������+��9,&�������%�  ����  ������$$�����*  ���'������	������	  

#������$'#$��!.w��9�59  +�����������$����������	=4�����+�����6!��������$����!���	��%��

<��
%�%���
��������	�������%������.9��*������  =4���&��
!��������������$���*.���

����	������$�����!.w��9�  $6��!�����#++�*����	�$�����$6������  �������$����������	���

<�������,  �������&4��<	�.��%��	������������,������.&���<�$�����,#�����$�
�'�������

'������	������	
�$���+����%���  ������������$3�	��
��������	���� 

                                                  
59���0�79, '��9	,  ������, $��	�	�  �.'.2547. 

0����� 40  �������	<�������,  '��������<$�����,  ��*$����� 3 – 5 

                 ������+���&������50�9Y�/��#%��*���  ������ 

����� :        ����50�9Y�/��#%��*���  ������ 
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�����������	����������������	��� 
�������	
����'���$���  ���9$���  ���0��,  ���!�%��$)�����<+��9������( 

��$�������+�������  ��������������/4�'���5�&�����*�*�*����	
�����/���0��$�����������

�������	����/���	�����$��	��+#��<+��9$��  ����
����+�����'*���  +��������  *.�*�  

���!������������+/��'���5�
�����&���K!�!$*�  ��+��������������&���������	��

��#��$�&�����#++#"������9���/�*����  !�$��	����%��$	4�%���	��-���D�-�%��+�����#��

+.���
%�����v���3�+������	��
��-��������5���  
����+'��5�������)��  
%��-�#�������  

����������*���  �����"������.&	���	��0�	0��%���  ��%���%���%��$)�����!�$7,�	��'���$���

����$��	�&���$�+������+/��'���5���+�����������+����/4��.$������ 
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����� 4 
���	��	
�����������������������������
����������������
�� 

 ����������	
�����������������������������������������������������������!�  

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

����#�"���+�",���-����-������$�  ������+�,��.�����$/��
/���#���0)�	  ���������)�2�#���

)�*����&"���#�)�2�#���-+�0�����)�-0)&�0  #��)�*��
�����&2#���������"��  ��0)���&��+$�%   

	���
3�#�"���+�",���-"����#2��  ��)����/�+�
!����+�0������#��)+2�#)�*��!


)!2#����4�,����,��0��&������$5�$6��8  (��#���������3��-���-  ���,-��(�)+2�##��
����

/��/��,����4�,���(���������-�  ����
��)����������  ����#�&
��/��������+�����
!����+�0

������2����!"#)�2�#���!���)�"�&���9��$�����"��#�-"� 50 �,�"�  �
!��������"�-����������

<�4�=  #��)�*�����(���0)+6�������������!����!"��-+$�%	!-��8��� 23 )�*�!����  #�"����@!��

�
!����+�0���������#�&
��/�����  @�����,�),@�&��+�A�����-��)�������������������

������	
��0   !4��,�"����!���  )�2�#,����0  #�����0#�/�+  #��)�*���!���9����<���)�*�(�

�0��#��������35�  �!
�-��)32�#  �-�����  �-��)��������	�����#�(�������������&"���#���

-��6������/�����0�$���.0<������)��������!���$�����  !�#���&���-�����  �-��)32�#  ��

��	�������!"#)�2�#���-��0�
��!"��= ���)
��������������)-������= ��-�  (�����)����������

����"�-  #��4�,��+�A�����
!����+�0���������#�&
��/�����!����������0��-�
���

�������!���4�����$�����  ������ 

1.  �������������!"��  �
!����'�(���)�2�#�+�0�����+�,��.��)"�����$�#��"������

#�$%��!#�����  )�2�#��-!��+$�%	!-��8��� 23  �9��$����4��-�+� 2 �,�"�  �2#  �
!����'�(���

!4�,��+�0+$�%�B8������  -��+$��%�-����  ���,-��+�0���	��#�$%��  ����
8.��-"���)�@�+�0

)+���3� (��#���3�� +.	.2231 – 2245) �����,������&-��+�0%����������#�+�0#���  )�2�#!��

+$�%	!-��8��� 231  )�*��
!����'G�2#3"��,�-��,"�,����  ��0�
!����'�(���#$���&-��3�/�

)-  ���,-������$��  <�����"���H,��.��)#������������  !����0-�!
�"�--"���������3�-

�#5������#�$%��!#�����  ����860����&��9!����  .��#$���&��������"�4��#"�����  �-� 

                                                           
1Jean  Boisselier, �
!��������$�3"��!"��= ������ ��%
-��6  #
����
� (�$�)�+L : �60

����6����,�-
������	
����, 2526), 45 – 46. 
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������)��0<$����0!�,���!"��)�*�3"#����),����������,5"  #��4�,��#��$���-"������������-!��

+$�%	!-��8��� 23 )3"���2  	
��O�#��)�*�3"��+�0,�2#3"����8P��  #��,"�,���� 

�
!����'�(������� 2 �,�"�  ����860�"-�����
!����������#�$%��!#�����  �2#  ��
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บทท่ี 5 
สรุปพัฒนาการจิตรกรรมฝาผนงัเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย 

จิตรกรรมเรื่องพระมาลัยในทองถ่ินภาคกลาง พบหลักฐานเกาแกที่สุดในประเทศไทย  โดย
สรางขึ้นอยางชาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย  เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 เปนตนมา  จนถึง
ปจจุบัน  พบแหลงจิตรกรรมกวา 50 แหง1  อันสะทอนถึงความยึดมั่นความเชื่อถือศรัทธาของผูคน
พื้นถ่ินภาคกลางที่มีตอพระมาลัยสูตรนับเนื่องจากอดีตจวบจนถึงปจจบุัน  อยางไรก็ดีคติเร่ืองพระ
มาลัยในทองถ่ินภาคกลาง  ก็มีความผันแปรไปโดยลําดับ  ตามสภาพของสิ่งแวดลอมทางสังคม  
เศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  เหลานี้สะทอนใหเห็นไดจากหลักฐานจติรกรรมฝาผนัง  ซ่ึง
มีพัฒนาการคลี่คลายมาโดยลําดับ  ทั้งทางดานรูปแบบทางศิลปกรรม  เนื้อหาสาระ  และคติธรรม  
ดังสรุปผลการศึกษาพัฒนาการตามยุคสมัยไดดังนี ้

จิตรกรรมพระมาลัยสมัยอยธุยาตอนปลาย  เปนหนึ่งในบรรดาวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
หลายเรื่อง  ทีน่ิยมเขยีนในอาคารพุทธสถาน  โดยมีการจัดวางองคประกอบไวที่ผนงัแป  รวมกับ
วรรณคดีทางศาสนาอื่นๆ  ขณะที่ผนังสกดันิยมเขยีนเรือ่งไตรภูมิจักรวาล  และพระพุทธประวตัิ
ตอนมารผจญ2  นับไดวาเรื่องพระมาลัยเปนวรรณกรรมที่ไดรับความสนใจ  หรือมีความสําคัญ
แพรหลายเรื่องหนึ่ง  พองกบัหลักฐานวรรณกรรม  ซ่ึงปรากฏวามีการแปลความจากคัมภีรภาษาบาลี
เปนภาษาไทย  และประพันธขึ้นใหมในรูปแบบรอยแกวและรอยกรอง  ทั้งระดับราชสํานักและ
ระดับทองถ่ิน  กลาวคือ  มีการประพันธพระมาลัยคําหลวงและพระมาลัยกลอนสวด ขึ้นในชวงเวลา
ดังกลาวนี้3 

จิตรกรรมพระมาลัยสมัยอยุธยา  ดานรูปแบบเขียนดวยรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี  มี
การวางภาพทีผ่นังระหวางชองหนาตางดานขางพระอุโบสถวิหาร  พื้นที่จิตรกรรมอยูในทรง
ส่ีเหล่ียมแนวตัง้  แสดงภาพเลาเรื่องจบในผนังเดียว  ลําดับเรื่องตั้งแตปางมนุษยภูมิ  แสดงเรื่องพระ 

                                                  
1ดูภาคผนวกเรื่องทะเบียนแหลงจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในประเทศไทย 
2จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย  เริ่มนิยมเขียนภาพเลาเรื่องวรรณกรรมทางศาสนาอยาง

หลากหลาย  จากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังตําหนักพระพุทธโฆษาจารย  วัดพุทไธสวรรย  จังหวัดพระนครศรีอยธ
ยา  ดู  อารีรัตน  ชีวะพฤกษ, รายงานจิตรกรรมฝาผนังตําหนักพระพุทธโฆษาจารย  วัดพุทไธศวรรย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527).  (อัดสําเนา) 

3พระมาลัยคําหลวง  แตง พ.ศ.2281  สวนพระมาลัยกลอนสวดแตงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 
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มาลัยไดรับดอกบัวจากชายเข็ญใจ  จนถึงปางเทวภูมิ  แสดงเรื่องพระมาลัยนําดอกบวัไปถวายพระ
เจดียจุฬามณี  ไดพบและสนทนาธรรมกับพระอินทร  โดยวางภาพพระมาลัยปางมนุษยภูมิไวทาง
ตอนลาง  ปางเทวภูมไิวเบื้องบน  หรือเขียนเฉพาะปางเทวภูมิเพียงปางเดียว  ลักษณะการลําดับภาพ
เชนเดยีวกับภาพพระบฏ  ซ่ึงเปนภาพเขียนบนผืนผา  ที่มีขนาดความยาวมากกวาความกวาง  นิยม
เขียนเรื่องจบในพระบฏผืนเดียว  ดังนัน้ทางดานรูปแบบจึงอาจไดรับแรงบันดาลใจหรือถายแบบ
จากภาพพระบฏ  ซ่ึงเขียนขึ้นสําหรับแขวนเลาเรื่องและประดับตกแตงอาคารมาแตกอน 

สําหรับแกนสาระของจิตรกรรม  เนนแสดงอานิสงคของเหลาเทพยดา  อันเปนตวัแทนของ
กรรมดี  ดังนั้นจึงนาจะไดรับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมพระมาลัยยุคตน  ซ่ึงแพรหลายจาก
ลานนาหรือสุโขทัย  เขามาในอยุธยาเมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 22  ไดแก  คัมภีรมาเลยยเทวัตเถร
วัตถุ  หรือ มาลัยสูตร  ซ่ึงไดพบตนฉบบัจารใบลานในทองถ่ินภาคกลางเปนจํานวนมาก4  แตใน
ขณะเดียวกัน  กน็าจะไดรับอิทธิพลบางประการ  โดยเฉพาะเรื่องที่วาดวยเจดยีจฬุามณี  มาจาก
วรรณกรรมประเภทโลกศาสตร  เชน  ไตรภูมิกถา  ซ่ึงมีแกนสาระของเรื่องแสดงถึงผลกรรมดีและ
กรรมชั่ว  อันสอดคลองกับคติธรรมเรื่องพระมาลัย  ประกอบอยูดวย 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน  รัชกาลที่ 1 - 3  จิตรกรรมพระมาลัยนยิมเขยีนผนวกเขากบัภาพ
ภูมิจักรวาลหรอืภาพไตรภูมิ  ในบริเวณพื้นที่จิตรกรรมซึ่งมีความสาํคัญมากที่สุด  คือ  ผนังสกัดหลัง
พระประธานพระอุโบสถวิหาร  อันเปนลักษณะที่เกดิขึ้นใหมคร้ังรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร  
แสดงถึงความสําคัญและความนิยมแพรหลายของคติเร่ืองพระมาลัย  พองกับหลักฐานวรรณกรรม
คัมภีร  ตลอดจนงานศิลปกรรมทุกดาน  ซ่ึงชี้ชัดวาคตพิระมาลัยเขาถึงความรุงเรืองถึงขีดสุดในชวง
รัตนโกสินทรตอนตน 

รูปแบบจิตรกรรม  เขียนดวยรูปแบบไทยประเพณทีี่สืบตอมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย  
โดยเฉพาะจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1  ตอมาลักษณะจติรกรรมไดรับกระแสอิทธิพลแรงบันดาลใจ
จากศิลปะจนีและแนวคิดเชิงสัจนิยมของศลิปะตะวนัตกเขามาผสมผสาน  จนเกิดเปนลักษณะเฉพาะ
ของจิตรกรรมไทยประเพณอียางใหม  ทีน่ิยมแสดงฉากเรื่องราวรายละเอียด  สีสันเสมือนจริงมาก
ยิ่งขึ้น  การลําดับเนื้อหาเรื่องราว  นิยมแสดงปางเทวภมูิ  สอดแทรกอยูในภาพภพภูมิสวรรค  ที่
บริเวณตอนบนของภาพภูมจิักรวาล  และปางนรกภมูิ  แทรกอยูในภาพภูมนิรกทางตอนลาง  
จิตรกรรมพระมาลัยสมัยนี้  จึงมิไดอยูอยางเอกเทศ  หากแตพบแสดงอยูกับเรื่องราวหลากหลายตาม
ขนบการเขียนภาพจิตรกรรมไตรภูมิ   

                                                  
4สุภาพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 321. 
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จิตรกรรมพระมาลัยปางเทวภูมิ  นิยมเขียนภาพพระมาลัยนั่งสนทนาธรรมกับพระอินทรอยู
ภายในลานพระเจดยีจฬุามณเีหนือยอดเขาพระสุเมรุ  เปนประธานของภาพ  ซ่ึงภาพดังกลาวเคย
ปรากฏอยูกอนแลวในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี5  แมวาภาพพระมาลัยในสมุดไตร
ภูมิจะยังมิไดเขียนขึ้นเปนประธานของภาพก็ตาม  หรือบางครั้งจิตรกรรมพระมาลัยปางเทวภูมิ  ก็
เขียนเปนภาพพระมาลัยเหาะลอยอยูในสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา  อยูทามกลางวงโคจรของพระ
อาทิตยพระจนัทร  ซ่ึงแสดงถึงความสรางสรรคและความหลากหลายทางองคประกอบภาพ
จิตรกรรมที่ปรากฏขึ้นในชวงเวลานี้  สวนจิตรกรรมพระมาลัยปางนรกภูมิ  ปรากฏในจิตรกรรมฝา
ผนังเปนครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  แสดงภาพพระมาลัยโปรดนรกขุมตางๆ  โดยมกั
เขียนภาพพระยายมราชผูเปนใหญปกครองยมโลกเปนประธานของภาพ  ในทางรปูแบบสามารถ
เปรียบเทียบไดกับสมุดแผนที่ไตรภูมิโลกสัณฐาน (สมุดภาพไตรภมูิ)  ดังนั้นจึงนาจะไดรับแรง
บันดาลใจสําคญัจากสมุดภาพไตรภูมิ  ยิ่งกวาไดรับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาวรรณกรรมโลกศาสตร
ฉบับอื่นๆ 

ดานคติธรรม  เนนแสดงแกนสาระเรื่องผลกรรมดีและผลกรรมชั่วเสมอกัน  อันเปนคติ
ธรรมที่ปรากฏอยูในเรื่องไตรภูมิ  และวรรณกรรมพระมาลัยสมัยหลังที่แตงขึ้นในอยุธยาตั้งแตปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา  โดยมีคัมภีรมาลัยวัตถุทปีนีฎีกา เปนปฐม  ทั้งนีเ้นื่องจากเปนคัมภรี
แรกที่มีการอธบิายขยายความเรื่องนรกภูม ิ  และเพิ่มเติมเนื้อความเรื่องการเปรียบเทยีบฤทธิ์ของพระ
มาลัยเทวะเถระกับพระโมคคัลลานะ6  ซ่ึงเดิมเรื่องของพระโมคคัลลานะมีอิทธิพลตอความเชื่อและ
การสรางงานศิลปกรรมมากอน  ในฐานะพระอรหันตเถระผูทรงฤทธิ์  มักทองไปยังสวรรคและนรก  
และนําเรื่องราวมาเลาแกมนษุย  โดยเฉพาะจิตรกรรมพระโมคคัลลานะเยีย่มนรก  ก็เคยปรากฏอยู
กอนในจิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา7  ดังนัน้การปรากฏขึ้นของจิตรกรรมพระมาลัยปาง
โปรดนรกในภาพภมูิจักรวาลสมัยรัตนโกสินทร  จึงเปนเรื่องของการถายเทบทบาทซึ่งเดิมเปนของ
พระโมคคัลลานะมาสูพระมาลัยเทวะเถระ  ดวยอิทธพิลของวรรณกรรมพระมาลัยสมัยหลังซ่ึงทวี

                                                  
5“แผนที่ไตรภูมิโลกสัณฐาน  วาดวยนิรยกถาถึงเทวกถา”  หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทย, เลขที่ 5.  ; “แผน

ที่ไตรภูมิโลกสัณฐาน  วาดวยมนุสสกถาถึงวิสุทธิกถา” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทย, เลขที่ 7.  ; หอสมุดแหงชาติ, 
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา – กรุงธนบุรี เลม 2 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2542), 31, 108. 

6สุภาพรรณ  ณ  บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย, 325. 
7หอสมุดแหงชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา – กรุงธนบุรี เลม 1 กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 

2542), 45. 
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บทบาทความสําคัญสูงขึ้น  ทั้งนี้นาจะไดรับแรงบันดาลใจสําคัญจากวรรณกรรมยุคหลังฎีกามาลัย8  
ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากฎีกามาลัยอีกตอหนึ่ง  ไดแก  พระมาลัยกลอนสวด  ซ่ึงมีเนือ้ความแสดงการ
เทียบฤทธิ์พระมาลัยเทวะเถระกับพระโมคคัลลานะ  และขยายเนื้อหาภาคเทวภูมกิับนรกภูมิใหมี
ความสําคัญเทาๆ กัน  พองกับหลักฐานประเพณกีารสวดมาลัย  ซ่ึงพบเปนที่นิยมแพรหลายในสมัย
อยุธยาตอนปลาย – ตนกรุงรัตนโกสินทร9  ทั้งนี้คงเนือ่งดวยวรรณกรรมพระมาลัยกลอนสวดแตง
ขึ้นเปนสํานวนรอยกรองทีม่ีสํานวนภาษาเรียบงายในระดับชาวบาน  สําหรับสวดสูกันฟง  จึงเปน
ทางแผขยายคติความเชื่อไปสูมหาชนอยางกวางขวาง 

สมัยรัตนโกสนิทร  รัชกาลที่ 4 – พ.ศ.2500  เปนชวงระยะเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
คติความเชื่อทีม่ีตอเร่ืองมาลัยสูตร  โดยเฉพาะภายในพระราชสํานักอันเปนกลุมชนชั้นนําของ
สังคมไทย  เนื่องจากกระแสความรูและความเชื่อแนวสจันิยมตะวนัตก  ไดเร่ิมเขามามบีทบาทตอ
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของเรื่องราวตามอุดมคติศาสนา  ทําใหเกิดการปรับปรุง
พระพุทธศาสนาครั้งใหญในปลายรัชกาลที่ 3  ตอเนื่องถึงสมัยรัชกาลที่ 4  มุงเนนคติธรรมเพื่อความ
หลุดพนตามหลักพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท  และความมีเหตผุลอธิบายไดตามหลักวิธีทาง
วิทยาศาสตร  ดังนั้นร่ืองพระมาลัยที่มีเนือ้หาเรื่องราวเกี่ยวของกับอทิธิปาฏิหาริยและคติธรรมเพื่อ
หวังความสุขในสรวงสวรรคและโลกอุดมคติในกาลอนาคต  จึงไมเปนที่เชื่อถือตอไป  ในกลุมของ
ผูยอมรับแนวคิดเชิงสัจนิยมตะวนัตก  จิตรกรรมพระมาลัยจึงเสื่อมหายไปจากพระอารามหลวง  แต
ยังคงปรากฏอยูตามวดัราษฎรและวัดเขตหวัเมืองชนบทรอบนอก  ซ่ึงยังคงแนวคดิคติความเชื่อแบบ
ดั้งเดิมอยูโดยทั่วไป 

ดานรูปแบบจติรกรรมพระมาลัยสมัยนี้  มีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสอิทธิพลแนวสัจ
นิยมตะวันตก  โดยมากมีลักษณะเปนรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณแีบบผสมผสาน  ภาพบุคคลมัก
เขียนแบบไทยประเพณี  สวนฉากทิวทัศนเขียนอยางแสดงระยะใกลไกล  มีมิติของความตื้นลึกแบบ
ศิลปะตะวนัตก  แสดงถึงกระแสแนวคิดอยางใหมที่เขามามีอิทธิพลตอเร่ืองราวอุดมคติศาสนา  
พื้นที่และการจัดวางองคประกอบภาพจิตรกรรมมีความหลากหลาย  ไมมีกําหนดหลักเกณฑแนชัด
อยางพระอารามหลวง  อยางไรก็ดจีิตรกรรมพระมาลัยสวนหนึ่ง  ยังคงกําหนดพื้นที่ตามขนบ
จิตรกรรมดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่ 1 – 3  คือ  เขียนผนวกเขากบัจิตรกรรมไตรภูมิโลกสัณฐานที่ผนัง

                                                  
8เนื่องจากฎีกามาลัยอธิบายขยายความเรื่องนรกภูมิแตเพียงเล็กนอย  จึงยังไมควรมีบทบาทสําคัญตอการ

เกิดขึ้นของจิตรกรรมพระมาลัยปางโปรดนรก 
9เห็นไดจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงตรากฏพระสงฆ เมื่อ พ.ศ.2347 ให

พระสงฆและคฤหัสสสํารวมในการสวดพระมาลัย  ดู  กฏหมายตราสามดวง เลม 4 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุ
สภา, 2537), 222 – 228. 
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สกัดหลังพระประธานพระอโุบสถวิหาร  แตทวาจิตรกรรมภาพภูมจิักรวาลมักมีองคประกอบไม
ครบสมบูรณเชนจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  มีการตัดทอนองคประกอบตางๆ ลง  อัน
แสดงถึงความเสื่อมถอยและการลดความสําคัญลงของภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน  ในเวลาเดยีวกัน
ฉากจิตรกรรมพระมาลัยเขียนเปนภาพขนาดใหญเปนประธานที่กึ่งกลางภาพ  แสดงความสําคัญ
ยิ่งขึ้นทุกขณะ  จนกระทั่งเขามาแทนทีภ่าพไตรภูมิที่ผนังสกัดหลังพระประธาน  เปนการแสดง
เฉพาะเรื่องราวของพระมาลยัอยางแทจริง  โดยความนยิมดังกลาวปรากฏอยูระยะหนึ่ง  ราวรัชกาลที่ 
4 – 6  กอนจะเสื่อมหายไปดวยเชนกัน 

นอกจากนี้พบวาจิตรกรรมพระมาลัยปางเทวภูมแิละปางนรกภูมิ  มักเขียนเนื่องกันในเชิง
ส่ือความหมายถึง “นรก”  และ “สวรรค”  อันสืบทอดคติแนวความคิดตอมาจากเรื่องไตรภูมิโลก
สัณฐาน  โดยนิยมเขยีนบนพื้นไมผนังคอสองอาคารประเภทศาลา  บริเวณผนังสกดัทั้ง 2 ขาง  สวน
ผนังแปเขียนเรื่องอุดมคติทางพุทธศาสนาอื่นๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งนิยมเขยีนเรื่องเวสสันดรชาดก  
แสดงความเกีย่วเนื่องกับประเพณีการเทศนมหาชาติ  ซ่ึงเชื่อวาเรื่องมาลัยสูตรเปนมูลเหตุที่มาของ
การเทศนมหาชาติหรือคาถาพัน  พองกับจิตรกรรมพระมาลัยในทองถ่ินภาคเหนือตอนบน  ก็นิยม
เขียนจิตรกรรมพระมาลัยตน  มาลัยปลาย  นําเรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ ดวย 

จิตรกรรมพระมาลัยยังนยิมเขียนภาพเลาเรือ่งไปตามลําดับเนื้อหา  คลายกับภาพพระบฎ  
หรือสมุดภาพพระมาลัย  ลําดับภาพตั้งแตปางมนุษยภมูิ  ไปจนถึงปางเทวภูม ิ  ตามแบบขนบ
จิตรกรรมดั้งเดิมในสมัยอยธุยา  หากแตไมกําหนดพืน้ที่จิตรกรรมที่แนชัด  มักเขียนคละปนเปน
เร่ืองหนึ่งในบรรดาเรื่องราวทางอุดมคติศาสนาอื่นๆ อันเปนที่นิยมนับถือในขณะนั้น  แสดงถึงคติ
เร่ืองมาลัยสูตรซึ่งยังคงเปนที่นับถือตามทองถ่ินโดยทั่วไป 

จิตรกรรมพระมาลัยสมัยหลังรัชกาลที่ 3  มักพบเขียนรวมกับจติรกรรมภาพเลาเรื่อง
วรรณกรรมอืน่ๆ  ตามขนบที่ปรากฏอยูแตกอนในการเขียนภาพจิตรกรรมไตรภูมิโลกสัณฐาน  อาทิ  
เขียนสอดแทรกอยูในเรื่องพทุธประวัติและชาดก  โดยเฉพาะเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับนรก
และสวรรค  แสดงถึงความหลากหลายของอิทธิพลแรงบันดาลใจ  ตลอดจนการสรางสรรคของ
ชางฝมือในสมัยนี้  

อิทธิพลที่มาทางรูปแบบ  นอกจากจะไดรับแรงบันดาลใจสืบเนื่องจากสมุดภาพไตรภูมิ  
ผานทางจิตรกรรมฝาผนังไตรภูมิโลกสัณฐานในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  รัชกาลที่ 1 –3 แลว  ยัง
นาจะไดรับแรงบันดาลใจจากภาพที่สวยงามจากพระบฏและสมุดภาพพระมาลัยดวย 

ดานคติธรรมความเชื่อ  จติรกรรมพระมาลัยสมัยนี้  มักแสดงปางเทวภูมแิละนรกภูมิ  
มุงเนนสาระแกนธรรมเรื่องของผลกรรมดีและผลกรรมชั่ว  เหตุนั้นจึงนาจะไดรับแรงบันดาลใจจาก
วรรณกรรมไตรภูมิ  และจากวรรณกรรมพระมาลัยยุคหลัง  มีพระมาลัยกลอนสวดเปนสําคัญ  เชื่อวา
คติเร่ืองพระมาลัยระยะนีย้ังคงอยูสืบตอมาในสังคมไทยดวยอิทธิพลของประเพณกีารเทศนมหาชาติ  
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(จากความนิยมเขียนเรื่องพระมาลัยเนื่องกบัเรื่องชาดกเวสสันดร)  และการสวดมาลัยที่ยังคงเปนที่
นิยมอยูถึงราว พ.ศ.2500  กอนจะคอยๆ เส่ือมถอยความนิยมลงตามลําดับ 

จิตรกรรมพระมาลัยหลัง พ.ศ.2500 – ปจจุบัน  มีความเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบและคติ
ความเชื่อ  อันแสดงถึงความออนลาลงของคติเร่ืองมาลัยสูตร  ทางดานรูปแบบสวนใหญสรางขึ้น
ดวยรูปแบบจติรกรรมตะวันตก  คือ  เขียนดวยสีน้ํามัน  เปนภาพ 3 มิติ  แสดงแสงเงา  ความตื้นลึก 
ระยะใกลไกลเสมือนจริงตามตาเห็น  โดยเกือบทั้งส้ินเปนภาพที่เขยีนลอกเลียนจติรกรรมภาพพิมพ
จากสมุดพระมาลัยฉบับพิมพ  และภาพพระบฏพิมพบนแผนกระดาษ  ซ่ึงผลิตขึ้นโดยสํานักพมิพ
ตางๆ  แสดงเรื่องราวรายละเอียดปลีกยอยมากมายทั้งภาคนรก  ภาคสวรรค  และภาคพระศรีอาริย
เมตไตรย  ทั้งนี้เปนผลจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการพิมพ  ซ่ึงสามารถพิมพแยกสี
สวยงาม  ภาพพิมพจึงเปนทีน่ิยมแพรหลายทั่วไป  ทดแทนสมุดไทยและภาพพระบฏบนผืนผาอยาง
เกาที่ลดและเลิกราการผลิตไป  พรอมกับๆ วัฒนธรรมการอานดวยตาจากสิ่งพิมพ  เขามามีบทบาท
แทนการการเลาเรื่องและการฟงดวยหู  ซ่ึงทําใหการสวดพระมาลัยและเทศนาพระมาลัยเส่ือมความ
นิยมลง 

สําหรับภาพจติรกรรมไทยประเพณยีังคงปรากฏอยูบางเพียงสวนนอย  มีลักษณะรูปแบบที่
สรางสรรคขึ้นเฉพาะตน  แบบจิตรกรรมไทยประเพณสีมัยใหม  อันเกิดจากการกลบัไปศึกษาฟนฟู
รูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี  เพื่อเลือกใชกับเรื่องราวอุดมคติทางศาสนา  แตไมมีอิทธิพลถายเท
ใหกับจิตรกรรม ณ ทีแ่หงอ่ืน ๆ อีก  จึงนับวาจิตรกรรมพระมาลัยไดมาถึงจุดเสื่อมในเชิงความคดิ
สรางสรรคอยางแทจริง  ทั้งนี้เนื่องกับคตคิวามเชื่อเร่ืองพระมาลัยสูตรที่ซ่ึงเสื่อมถอยลงในราว 50 – 
60 ปที่ผานมา10 

ที่มาของคติความเชื่อหรือแกนสาระของจิตรกรรมพระมาลัยสมัยนี้  เนนใหคนถือศีลหา  
บําเพ็ญกุศลเปนประโยชนตอพระศาสนาและสังคม  เพื่อผลความสุขในโลกสวรรคและโลกสมัย
พระศรีอาริยเมตไตรย  อันเปนสาระธรรมขั้นพื้นฐานที่พระธรรมกถึกนิยมสอดแทรกไวในการ
เทศนาพระมาลัย  การนําเสนอเรื่องราวรายละเอียดภาพบางประการ  อาทิ  เรื่องพระมาลัยสนทนา
ธรรมกับพระยายมราช  ซ่ึงปรากฏอยูเฉพาะในวรรณพระมาลัยสํานวนเทศนาและอนฎุีกามาลัยหรือ
นิทานพระมาลัย  ดังนั้นแรงบันดาลใจสําคัญสําหรับจิตรกรรมสมัยนี้ นาจะไดแกพระมาลัยสํานวน
เทศน และอนฎุีกามาลัย ทีแ่ตงขึ้นในชั้นหลังสุด เมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 – ตนพุทธศตวรรษ
ที่ 24  ทั้งนี้จติรกรรมพระมาลัยสมัยนี้มักเขียนอยูภายในอาคารประเภทศาลาโรงธรรม  ศาลาธรรม

                                                  
10บุญเตือน  ศรีวรพจน และ ประสิทธิ์  แสงทับ, สมุดขอย (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดก

วัฒนธรรม, 2542), 135. 
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สังเวช  อันเปนที่ประชุมฟงธรรมหรือตั้งพิธีศพ  ดวยเหตุนั้นคตกิารสรางจิตรกรรมพระมาลัย  คง
เนื่องดวยประเพณีการสวดพระมาลัยและการเทศนพระมาลัยในการศพและการบําเพญ็กุศลใหกับ
ผูตายเปนสําคัญ  ซ่ึงประเพณีดังกลาวปรากฏลดนอยถอยลงตามลําดับ  เนื่องจากประชาชนไมนิยม  
และนักสวดพระและนกัสวดคฤหัสถขาดการสืบทอด  จนเกือบสูญหายไปแลวในปจจุบัน 

จิตรกรรมฝาผนังพระมาลัยในทองถ่ินภาคกลางจากอดีต – ปจจุบัน  ไดแสดงออกถึงความ
หลากหลายในความคิดเชิงสรางสรรค  และฝมือชาง  ซ่ึงไดสงอิทธิพลและเปนแรงบันดาลใจใหกับ
จิตรกรรมในทองถ่ินอ่ืนๆ ดวย  การศึกษาเรื่องจิตรกรรมฝาผนังพระมาลัยในทองถ่ินภาคกลาง
ดังกลาวมาแลวทั้งส้ิน  จึงเชื่อวาจะเปนประโยชน  และสามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาดานคติความ
เชื่อ  วรรณกรรม  คัมภีร  ตลอดจนศิลปกรรมที่ปรากฏอยูในทองถ่ินอื่นๆ  ตอไปในอนาคต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 157

บรรณานุกรม 
หนังสือ 
กฎหมายตราสามดวง เลม 4.  กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2537. 
กรมศิลปากร.  กองโบราณคดี.  ฝายอนุรักษจิตรกรรมและประติมากรรมติดที่.  จิตรกรรมฝาผนัง

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.  หนังสือชุดจิตรกรรมไทยประเพณ,ี ชุดที่ 001, เลมที่ 6.  
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538. 

______.  จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย.  หนังสือชุดจติรกรรมไทยประเพณ,ี ชุดที่ 001, เลมที่ 1.  
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533. 

______.  จิตรกรรมสมัยอยุธยา.  หนังสือชุดจิตรกรรมไทยประเพณ,ี ชุดที่ 001, เลมที่ 3.  กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2535. 

______.  วรรณกรรม.  หนงัสือชุดจิตรกรรมไทยประเพณ,ี ชุดที่ 001, เลมที่ 2. กรุงเทพฯ : กรม     
ศิลปากร, 2534. 

กรมศิลปากร.  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร  เลม 2 (หมวด     
ศาสนจักร) ไตรภูมิวินจิฉยกถา.   กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533. 

กรมศิลปากร.  ทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวตัถุในครอบครองของวัดและเอกชน พ.ศ.2521–พ.ศ.2539 
เลมที่ 4.   กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542. 

______.  เทศนมหาชาต.ิ  พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, 2503.  (กรมการศาสนาพิมพเปนอนุสรณ
ในงานพระราชทานเพลิงศพนางเกื้อ  หุตะสิงห   มิถุนายน  2503). 

______.  นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  จันทรเกษม.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 
กรมศิลปากร.  หอสมุดแหงชาติ.  สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรงุธนบุรี เลม 1-2 

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542.  (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จัดพิมพ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  5 ธันวาคม 2542). 

______.  สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมลานนาและอกัษรขอม.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547.  
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะอํานวยการจัดงานเฉลมิพระ
เกียรติสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพเผยแพรเนื่องในโอกาส พระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547). 

กองแกว   วีระประจักษ.  การทําสมุดไทยและการเตรยีมใบลาน.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530. 
กองแกว  วีระประจกัษ และ นยิะดา  ทาสุคนธ.  ตูลายทองภาค 1 (สมัยอยุธยาและสมัยธนบรีุ).  

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 158

กองแกว  วีระประจักษ และ นิยะดา  ทาสุคนธ.  ตูลายทองภาค 2  ตอน 2.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2523. 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ
และภูมิปญญา จังหวดันครนายก.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545.  (พิมพใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  5 ธันวาคม 2542). 

จรูญชวนะพัฒน, พระ และ วิศาลดรุณกร, หลวง, เรียบเรียง.  “ประเพณีทําศพ.”  ใน  ประเพณี
เกี่ยวกับชวีิตของกรมศิลปากร, 30 - 45.  พระนคร : โรงพิมพเจริญศิลป, 2510.  (พิมพเปน
อนุสรณในงานฌาปนกจิศพ จานายสิบบุญฤทธ์ิ  สุริยพันธุ ณ เมรุวดับรูพาราม อําเภอเมือง 
จังหวดัรอยเอด็  วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2510). 

จารุณี  อินเฉิดฉาย.  พระบฎ.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 
ชวน  เพชรแกว.  สุบินกุมาร พระเวสสันดร เจาเณรกับพระมหาจกัรพรรดิ์.  พิมพคร้ังที่ 2.  สุราษฎร

ธานี : วิทยาลยัครูสุราษฎรธานี, 2524. 
ชุมนุมเรื่องเมอืงสวรรคเมืองนรก และเมืองสําคัญในสมัยพุทธกาล.  ม.ป.ท., 2514. 
โชติ  กัลยา ณ มิตร.  ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย.  กรุงเทพฯ: กรรมาธิการอนุรักษศลิป

สถาปตยกรรม  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2520. 
ฌอง  บวสเซอลิเยร.  จิตรกรรมไทยสกลุชางตางๆ แปลโดย สนธิวรรณ  อินทรลิบ.  กรุงเทพฯ : 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา.  เที่ยวตามทางรถไฟ.  ม.ป.ท., 2509.  

(พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพรองอํามาตยโท ขุนสมานมธุรพจน (อัมพันธ  สมานมธุ
พจน) 19 กุมภาพันธ 2509). 

ทวีศักดิ์  ญาณประทีป.  วรรณกรรมศาสนา.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2518.  
ธนิต  อยูโพธ์ิ.  ตํานานเทศนมหาชาต.ิ  กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร,ี 2534.  (พิมพ

แจกในงานทอดกฐินพระราชทานของสํานักนายกรัฐมนตรี ณ วัดมหรรณพาราม เขตพระ
นคร  กรุงเทพมหานคร 29  ตุลาคม 2534). 

นริศรานุวัดตวิงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา และ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ  กรมพระยา.  สาสนสมเด็จ เลม 17.  พระนคร : องคการคาคุรุสภา , 2505. 

บุญเตือน  ศรีวรพจน และ ประสิทธิ์  แสงทับ.  สมุดขอย.  กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดก
วัฒนธรรมไทย, 2542. 

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระ.  ปฐมสมโพธิกถา.  กรุงเทพฯ : กรม          
ศิลปากร, 2539. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 159

ประทีป  ชุมพล.  วรรณกรรมภาคใต.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพศึกษาสัมพนัธ, 2519. 
ประยูร  อุลุชาฎะ [น.  ณ ปากน้ํา].  จิตรกรรมอยุธยา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2543. 
ประยูร  อุลุชาฎะ [น.  ณ ปากน้ํา] และ แสงอรุณ  กนกพงศชัย.  จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดขอย.  

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ม.ป.ป. 
ประวัติพระศรีอาริยเมตไตร วัดไลย ต.เขาสมอคอน อ.ทาวุง จ.ลพบุรี.  ม.ป.ท. : ม.ป.ป. 
ปรีชา  นุนสุข.  “สวดมาลัย.”  ใน  ชีวิตไทยปกษใตชุดที่ 3, 71 - 75.  ชวน  เพชรแกว, บรรณาธิการ.  

นครศรีธรรมราช : ศูนยวัฒนธรรมภาคใต  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523. 
ปรีชา  เถาทอง.  “แนวทางการสรางสรรคจิตรกรรมไทยในยุคปจจุบัน.”  ใน  การสัมนาทางวิชาการ

เร่ือง “ขนบการสรางสรรคและการนําเสนอจิตรกรรมไทยประเพณ”ี 11 – 12 กุมภาพันธ 
2536, 102 - 167.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2536. 

ปฬาณี  ฐิตวิัฒนา.  “นักสวดพระ – นักสวดคฤหัสถ.”  ใน  เร่ืองไทยไทย, 70 - 73.  กรุงเทพฯ : โรง
พิมพเพชรสยามการพิมพ, ม.ป.ป. 

พระมาลัยสูตรเทศนา แสดงในหลักนรก สวรรค พระโพธิสัตวศรีอริยเมตตรัย สําหรบัเทศนคูประจาํ
พระอาราม 3 ธรรมมาศน.  พระนคร : โรงพิมพ ลูก ส.ธรรมภักด,ี 2504. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล  ขุททกนิกาย  ชาดก เลม 4 ภาคที่ 2.  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ : มหา   
มงกุฏราชวิทยาลัย, 2543. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล  ขุททกนิกาย  ชาดก  เลม 4 ภาคที่ 3.  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ : มหา   
มงกุฏราชวิทยาลัย, 2543. 

มณี  พยอมยงค.  ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย.  เชียงใหม : ส. ทรัพยการพิมพ, 2529. 
มาลัยโผดโลก.  ลําปาง : ทวสัีงฆภัณฑ, ม.ป.ป. 
มหาชาติสํานวนอีสาน.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531.  (หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร จัดพิมพ

เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในมหามงคลสมัย
รัชมังคลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม 2531). 

มี  ชูทอง.  นิทานพระมาลัย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณศิลป, ม.ป.ป. 
______.  พระฎีกา  มาลัยเทวสูตร.  พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2508. 
ราชธรรมโสภณ, พระ.  “คําเริ่มตน.”  ใน  กาพยพระมาลัย, (11).  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพระ

นารายณ, 2536. 
ลิไทย, พระยา.  ไตรภูมิพระรวง. พิมพคร้ังที่ 8.  ศิลปบรรณาคาร, 2513. 
วัดพิชยญาติการาม.  หนังสือแถลงเรื่องวัดพิชยญาติการาม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ บริษัท สกธรรมิก  

จํากัด, 2546.  (พิมพเนื่องในงานกฐินพระราชทาน วันที่ 28 ตุลาคม 2546). 
ศรีเงิน  ป. [นามแฝง].  หนังสือฎีกามาลัยสูตร หรือ มาลัยยสูตรสงเคราะห เลม 1.  ม.ป.ท., 2471. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 160

ศิลป  พีระศรี.  เรื่องตูลายรดน้ํา.  พระนคร : กรมศิลปากร , 2502.  (พิมพถวายพระภกิษุและสามเณร
ซ่ึงเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในเทศกาลเขาพรรษา พ.ศ.2503). 

สมเกียรติ  โลหเพชรัตน.  พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ : บริษัท วัตถุโบราณ จํากัด, 
2540. 

สุภาพร  มากแจง.  พระมาลัยกลอนสวด (สํานวนวัดศรีษะกระบือ) : การตรวจสอบชําระ และ
การศึกษาเปรยีบเทียบ.  กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  วิทยาลยัครูธนบุรี, 
2524. 

สุภาพรรณ  ณ บางชาง.  วิวฒันาการวรรณคดสีายพระสุตตนัตปฎกที่แตงในประเทศไทย.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533. 

แสง  มณวิทูร, ผูแปล.  รสวาหินี เลม 3.  องคการคาของคุรุสภา, 2513. 
อธิบายแผนทีพ่ระนครศรีอยธุยากับคําวินจิฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร เร่ืองศิลปและภมูิ

สถานอยุธยา  กรุงศรีอยุธยาและจังหวัดพจิิตร.  พระนคร : โรงพิมพสามมิตร, 2514.  (พิมพ
ในงานฌาปนกิจศพ นางแดง  แขวัฒนะ 20 กันยายน พ.ศ.2514). 

อนุมานราชธน, พระยา [เสถียร  โกเศศ].  ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ปลูกเรือน แตงงาน.  พระนคร : โรง
พิมพของสมาคมสังคมศาสตร, 2507. 

อริยธรรม  ป. [นามแฝง].  ฎีกามาลัยเทวสูตรโดยพิสดาร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพเล่ียงเซียงจงเจรญิ, 
2521. 

Ginsburg, Henry.  Thai  Art  and  Cultures  Manuscripts  from  Western  Collections.  London : 
The  British  Library, 2000. 

Warren, William.  Jim  Thomson  The  House  on  the  klong.  Bangkok : Archipelago  Press, 
1999. 

บทความ 
จารุณี  อินเฉิดฉาย.  “พระบฏ : พุทธศิลปบนผืนผา.”  เมืองโบราณ 28, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2545) : 

51 - 61. 
ชัยณรงค  ดีอินทร.  “พระเทวาภนิิมมิต (ฉาย  เทียมศิลปไชย).”  ศิลปากร 49, 2 (มีนาคม – เมษายน 

2549) : 17 – 29. 
ธนิต  อยูโพธ์ิ.  “จิตรกรรมบนผืนผา หรือพระบฏ.”   ศิลปากร 3, 4 (พฤศจิกายน 2502) : 39 – 46. 
นริศรานุวัดตวิงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม และ อนุมานราชธน, พระยา.  “บันทึกเรื่อง

ความรูตางๆ.”   ศิลปากร 4, 1 (พฤษภาคม 2503) : 13 - 24. 
นิยะดา  ทาสุคนธ.  “ตูไทยโบราณ (ตอนที่ 1).”  สารกรมศิลปากร 13, 9 (กันยายน 2543) : 12 - 15. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 161

นิยะดา  ทาสุคนธ.  “ตูไทยโบราณ (ตอนที่ 2).”  สารกรมศิลปากร 13, 10 (ตุลาคม 2543) : 18 - 20. 
ประยูร  อุลุชาฎะ [น.  ณ ปากน้ํา].  “ภาพเขียนในสมยัรัชกาลที่ 1.”  เมืองโบราณ 13, 2 (เมษายน – 

มิถุนายน 2530) : 53 – 57. 
พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจรญิ.  “วรรณกรรมกลอนสวด.”  ศิลปากร 40, 1 (มกราคม – กุมภาพนัธ 

2540) : 119 - 125. 
ภาษิต  จติรภาษา.  “สวดคฤหัสถ.”  ศิลปวัฒนธรรม 17, 3 (มกราคม 2539) : 68 - 71. 
ไมเคิล  ไรท.  “ตูพระธรรมสัญชาติไทยในอเมริกา ม ี “ปริศนาธรรม.”  ศิลปวัฒนธรรม 24, 4 

(กุมภาพันธ 2546) : 159 - 161. 
รุงโรจน  ภริมยอนุกูล.  “ววิัฒนาการและประติมานวิทยาจิตรกรรมโลกสัณฐานเบื้องหลังพระ

ประธาน.”  เมืองโบราณ 29, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2546) : 26 - 45. 
วิบูลย  ล้ีสุวรรณ.  “พระบฏ : จิตรกรรมไทยที่ถูกลืม.”   คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 7, 

1 (2526 – 2527) : 137 - 145. 
วิไลรัตน  ยังรอด. “จักรวาลกับพระอินทรในจิตรกรรมฝาผนัง.”  เมืองโบราณ 22, 4 (ตุลาคม – 

ธันวาคม 2539) : 81-88. 
สันต  สุวรรณประทีป.  “การสวดมหาชาติคําหลวงและโอเอวิหารราย.”  ศิลปวัฒนธรรม 3, 9 

(กรกฎาคม 2526) : 28 - 30. 

สารานุกรม 
ตรีศิลป  บุญขจร.  “กลอนสวด.”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง 1 (2542) : 186 - 188. 
ปรมินท  จารุวร. “พระมาลัย.”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง 9 (2542) : 4153 - 4166. 
ประคอง  มินมานเหมินท.  “พระมาลัยคําหลวง.”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง 9 (2542) : 

4167 - 4170. 
มณฑิรา  รณะบุตร.  “มาลัยโปรดโลก.”  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ 10 (2542) : 5149 -

5151. 
สังคม   ศรีราช.  “มาลัยสูตร.”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 11 (2542) : 4971. 
อดิศักดิ์  ทองบุญ.   “จุฬามณ.ี”   สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง 4 (2542) : 1571 - 1574. 

วิทยานิพนธ 
ชฎาลักษณ  สรรพานิช.  “พระมาลัย : การศึกษาเชิงวเิคราะห.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ 

สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 162

วัฒนา  ณ นคร.  “ลักษณะรวมของเรื่องพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบาน.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ บัณฑิตยวทิยาลัย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 
2526. 

วิไลรัตน  ยังรอด.  “การศกึษาภาพภูมจิกัรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2540. 

สุภาพร  มากแจง.  “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห.”  
วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต แผนกภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2521. 

เอกสารการวิจัย 
จันทรศิริ  แทนมณ.ี  “พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบรีุ.”  เอกสารการวิจัย ภาควิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2534.  (อัดสําเนา) 
อราม  ดวงชนะ. “การศึกษาประเพณสีวดพระมาลัยของชาวอําเภอไชยา จังหวดัสุราษฎรธานี.” 

เอกสารงานวิจยั  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2537.  
(อัดสําเนา) 

เอกสารอัดสําเนา 
กรมศิลปากร.  กองโบราณคดี.  งานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง.  “รายงานการสํารวจจติรกรรมฝาผนัง 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เลมที่ 4.”  2523.  (อัดสําเนา) 
______.  “รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเพชรบุรี.”  2523.  (อัดสําเนา) 
______.  “พระบฏ : ภูมิปญญาไทยบนจิตรกรรมไทยประเพณ.ี”  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ 

ณ พิพิธภณัฑสถานแหงชาต ิพระนคร กรุงเทพฯ, 2544.  (อัดสําเนา) 
สวาท  เหลาอุด, ผูปริวรรต ชําระ แปล และเรียบเรยีง.  “ฎีกามาลัยทีปนี ฉบับหอสมุดแหงชาติ.”  

(อัดสําเนา) 
______, ปริวรรต ชําระ และเรียบเรียง.  “พระมาไลยฎีกายสูตร.”   (อัดสําเนา) 
สํานักงาน  ส.ธรรมภักด.ี  เอกสารโฆษณาสิ่งพิมพของสํานักงาน ส.ธรรมภักด.ี 2495. 
อารีรัตน  ชีวะพฤกษ.  “รายงานจติรกรรมฝาผนังตําหนักพระพุทธโฆษาจารย วดัพุทไธศวรรย  

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.”  เอกสารรายงานโครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังตําหนัก
พุทธโฆษาจารย  วัดพุทไธศวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2526-2527.  (อัดสําเนา) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 163

เอกสารตนฉบบัตัวเขียน 
 “แผนที่ไตรภมูิโลกสัณฐาน  วาดวยมนุสสกถาถึงวิสุทธิกถา.”  หอสมุดแหงชาต.ิ  สมุดไทย.  เลขที่ 

7. 
 “แผนที่ไตรภมูิโลกสัณฐาน  วาดวยนิรยกถาถึงเทวกถา.”  หอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทย.  เลขที่ 5. 
 “พระมาลัยกลอนสวด.”  หอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยขาว.  อักษรขอมและอักษรไทย.  ภาษาไทย.  

เสนหมึก.  เลขที่ 106. 
“หมายรับสั่ง  รัชกาลที่ 2 ทองตรา เจาพระยาอัครมหาเสนา ถึงพระยานครศรีธรรมราช เร่ืองหามมิ

ใหชาวบานนมินตพระสงฆสามเณรสวดพระมาลัยเปนลํานําตลกคนอง.”  หอสมุดแหงชาต.ิ 
สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.1183.  เลขที่7. 

“หมายรับสั่ง รัชกาลที่ 3 เร่ืองใหหลอรูปพระเจาตดัเกศ, พระมาลัย, พระศรีอาริยเมตไตรย, พระ
อินทร ใสพระไวในพระวหิารวัดอรุณราชวราราม.”  หอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดํา.  
อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.1207.  เลขที่ 7. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 
มูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถัมภ.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเดจ็

พระสังฆราช (ปุน  ปุณณสิริ) วัดพระเชตพุน [Online]. Accessed 1 November 2006. 
Available from  http://mahamakuta.inet.co.th/buddhism/somdet/somdet17 

สัมภาษณ 
กิตติ  วัฒนมหาตย.  นักวิชาการอิสระ.  สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2545. 
ศรัณย  ทองปาน.  สํานักพิมพเมืองโบราณ.  สัมภาษณ,  กันยายน  2547. 
สุรพันธุ   พวงภักด.ี  เจาของสํานักพิมพลูก ส. ธรรมภักดี.  สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2547. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ทะเบียนแหลงจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 165 

ทะเบียนแหลงจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในประเทศไทย 

ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

1. วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม 
ราช
วรมหาวิหาร 

พระบรม
มหาราชวั
ง 

พระนคร กรุงเทพฯ อุโบสถ รัตนโกสินทร 
 รัชกาลที่ 3 

ผนังคอสองมุขหนาและมุขหลังพระ
อุโบสถ  เขียนเปนภาพพระอรหันตถือ
ดอกบัวและพระอรหันตถือตาลปตรเหาะ
อยูทามกลางเหลาเทวดา  อาทิ  พระ
อาทิตย  พระจันทร ยักษ  ฤษี  คนธรรพ  
หงส  แสดงถึงสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา  
หมายถึงพระมาลัยครั้งเหาะขึ้นไปบูชา
พระเจดียจุฬามณี 

เสมอชัย  พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงาน
จิตรกรรมไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19  
-  24 (กรุงเทพ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 153.  ; 
บรรจบ  ไมตรีจิตต, โบสถวัดโพธิ์ 
(กรุงเทพ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง  จํากัด, 2542), 37, 39, 41.  ; 
ของดีรอยสิ่งมิ่งเมืองไทย (กรุงเทพฯ : 
บริษัทเอสโซแสตนดารดประเทศไทย
จํากัดและมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 
47. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

2. วัดสุทัศนเทพ 
วราราม  
ราช
วรมหาวิหาร 

ราชบพิตร พระนคร กรุงเทพฯ วิหาร รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 2-3 

เสาในประธานเขียนภาพพระมาลัยโปรด
นรก  แทรกในเรื่องไตรภูมิ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, หนังสือชุดจิตรกรรมไทย
ประเพณี, ชุดที่ 001, เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2533), 66.   ; เสมอชัย  พูล
สุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทย
ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 – 24, 142 - 
143.  

3. วัดดาน บาง
โพงพาง 

ยานนาวา กรุงเทพฯ อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

ผนังแปเขียนภาพพระมาลัยเสด็จไปบูชา
พระเจดียจุฬามณี  แทรกในเรื่องพระพุทธ
ประวัติ  ตอนธาตุวิภัชนปริวรรตหรือธาตุ
นิทาน  

สมเกียรติ  เจริญผล  สํารวจพบ 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

4. วัดจักรวรรดิ
ราชาวาส  
วรมหาวิหาร 

จักรวรรดิ์ สัมพันธ
วงศ 

กรุงเทพฯ วิหาร รัตนโกสินทร  
ราวรัชกาล 
ที่ 4 - 6 

ผนังสกัดหนาเหนือขอบประตูเขียนภาพ
พระมาลัยเสด็จไปบูชาพระเจดียจุฬา  
ผนังสกัดหลังเขียนภาพไตรภูมิ  สวนผนัง
แปเขียนภาพพระอดีตพุทธและพระพุทธ
ประวัติ 

กรมศิลปากร,  จติรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 118.  ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม หนังสือชุดจิตรกรรมไทย
ประเพณี, ชุดที่ 001, เลมที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2534), 174.   ; ประทีป  ชุม
พล, จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : 
กรณีศึกษาความสัมพันธกับวรรณคดีและ
อิทธิพลที่มีตอความเชื่อ ประเพณีและ
วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี, 
2539), 64.  

5. วัดระฆังโฆสิตา
ราม  
วรมหาวิหาร 

ศิริราช บางกอก
นอย 

กรุงเทพฯ อุโบสถ 
 

รัตนโกสินทร 
เขียนซอมใน
รัชกาลที่ 6 

ผนังสกัดหลังเขียนเรื่องพระมาลัย  โดย
แบงภาพออกเปน 2 ตอน  ตอนบนเขียน
เปนภาคเทวภูมิ แสดงภาพพระมาลัยเสด็จ
ไปบูชาพระเจดียจุฬามณียังสวรรคชั้น
ดาวดึงสเหนือยอดเขาพระสุเมรุ  ภาพ
ตอนลางระหวางชองประตูเขียนเปนภาค
นรกภูมิ  แสดงภาพพระมาลัยโปรดสัตว
นรก (พระวรรณวาดวิจิตร เขียน)  

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 122.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ; ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64.   ; กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัย
รัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
2540), 88. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

6. วัดระฆังโฆสิตา
ราม  
วรมหาวิหาร 

ศิริราช บางกอก
นอย 

กรุงเทพฯ หอไตร รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1 

จิตรกรรมภายในหอซาย  เขียนเปนภาพ
พระมาลัยเสด็จไปบูชาพระเจดียจุฬามณี  
แทรกในเรื่องไตรภูมิ  ประกอบดวยภาพ
พระมาลัย  พระเจดียจุฬามณี  พระอินทร  
และนักสิทธิ์  วิทยาธรถือดอกไมเหาะมา
บูชา (พระอาจารยนาค เขียน) 

เดนดาว  ศิลปานนท  สํารวจพบ 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

7. วัดดุสิดาราม 
วรวิหาร 

บางยี่ขัน บางกอก
นอย 

กรุงเทพฯ อุโบสถ รัตนโกสินทร   
รัชกาลที่ 1 

ผนังสกัดหลังเขียนภาพภูมิจักรวาล  ภาพ
ตอนบนเหนือชองประตูเขียนภาพเทวภูมิ  
ประกอบดวยเขาพระสุเมรุ และ
สัตบริภัณฑ  ตอนลางระหวางชองประตู
เขียนภาพพระมาลัยโปรดสัตวนรกแทรก
ในภาพนรกภูมิ  ผนังแปเขียนภาพพระ
พุทธประวัติและเทพชุมนุม  ผนังสกัด
หนาเขียนภาพมารผจญ 

แสงอรุณ  กนกพงศชัย, วัดดุสิดาราม 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 
2526), 12 – 15.   ; กรมศิลปากร, สมุด
ภาพจิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 13.   ; 
กรมศิลปากร, จิตรกรรมสมัย
รัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1, หนังสือชุด
จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001, เลมที่ 
4  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537), 110.  
; กรมศิลปากร, วัฒนธรรมประเพณี
พื้นบานในจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2539), 3.   ;  น. ณ  ปากน้ํา, 
จิตรกรรมอยุธยา  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
เมืองโบราณ, 2543), 19.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

8. วัดไชยทิศ บางขุนศรี บางกอก
นอย 

กรุงเทพฯ อุโบสถ รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 3 
พ.ศ.2370 

ผนังสกัดหลังตอนบนเขียนภาพพระ
มาลัยสนทนาธรรมกับพระอินทรที่
บริเวณลานพระเจดียจุฬามณีเหนือยอด
เขาพระสุเมรุ ลอมรอบดวยสัตบริภัณฑ  
มีเหลาเทวดาเหาะมาบูชาพระเจดียทั้ง 2 
ดาน  ภาพตอนลางเขียนภาพชาดก  ผนัง
แปเหนือชองหนาตางตอนบนเขียนภาพ
นักสิทธิ์ วิทยาธร ตอนลางเขียนลาย
ดอกไมรวง  ระหวางชองหนาตางเขียน
เรื่องพุทธประวัติ  ผนังสกัดหนาเขียน
เรื่องพระพุทธประวัติ  ตอนบนเขียนภาพ
นักสิทธิ์  วิทยาธร 

วิไลรัตน ยังรอด ,“การศึกษาภาพภูมิ
จักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัย    
รัตนโกสินทรตอนตนในเขต
กรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2540), 96, 188.   ; รุงโรจน  ภิรมยอนุกูล, 
“วิวัฒนาการและประติมานวิทยา
จิตรกรรมโลกสัณฐานเบื้องหลังพระ
ประธาน,”  เมืองโบราณ 29, 4 (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2546) : 40. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

9. วัดเปาโรหิตย บางพลัด บางกอก
นอย 

กรุงเทพฯ อุโบสถ รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 4 

ผนังสกัดหลังเขียนเรื่องพระเจาเปดโลก  
โดยภาพตอนบนเหนือชองประตูเขียน
เปนภาพพุทธประวัติตอนโปรดพระพุทธ
มารดาและเสด็จลงจากดาวดึงส  ภาพ
ตอนลางระหวางชองประตูเขียนภาพพระ
มาลัยโปรดนรก  ผนังแปเขียนเรื่องชาดก
และเทพชุมนุม  ผนังสกัดหนาเขียนภาพ
มารผจญและชาดก 

วัฒนา  ณ นคร, “ลักษณะรวมของพระ
มาลัยในวรรณกรรมพื้นบานและมาลัยคํา
หลวง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2566, 
146. 

10. วัดสระเกศ 
ราช
วรมหาวิหาร 

 ปอม
ปราบ 

กรุงเทพฯ อุโบสถ รัตนโกสินทร
เขียนซอมใน
รัชกาลที่ 7 

ผนังสกัดหลังเขียนภาพภูมิจักรวาล  ภาพ
ตอนบนเขียนเปนภาพเขาพระสุเมรุและ
สัตบริภัณฑ  เหนือเขาพระสุเมรุเขียนภาพ 
สุทัศนคร  แทรกดวยเรื่องนางนกกระยาง 
(ประวัตินางสุชาดา)  ภาพตอนลาง
ระหวางชองประตูเขียนภาพนรก แทรก
ดวยภาพพระมาลัยโปรดนรก  ผนังแป
เขียนภาพทศชาดกและเทพชุมนุม  ผนัง
สกัดหนาเขียนเรื่องมารผจญ 

เดนดาว  ศิลปานนท สํารวจพบ 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

11. วัดดิสานุการาม เทพศิริ
นทร 

ปอม
ปราบ 

กรุงเทพฯ อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 4 - 6 

ผนังสกัดหนาเหนือชองประตู เขียนภาพ
พระมาลัยภาคเทวภูมิ พระมาลัยสนทนา
ธรรมกับพระอินทรภายในลานพระเจดีย
จุฬามณี  ผนังแปเขียนภาพทศชาดกและ
เทพชุมนุม  ที่มุมทั้ง 4  เขียนภาพอสุภ
กรรมฐาน   ผนังสกัดหลังเขียนภาพมาร
ผจญ 

ชัชชัย  ยอดพิชัย  สํารวจพบ  เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2546.  

12. วัดอางแกว บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ศาลาทา
น้ํา 

รัตนโกสินทร เขียนภาพนรก-สวรรค  ปจจุบันรื้อไป
แลว 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 126.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ; ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64.  

13. วัดบางเตย  บึงกุม กรุงเทพฯ ศาลา
ธรรม
สังเวช 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

เขียนภาพนรกสวรรค ตามแบบฝมือพระ
เทวาภินิมิต 

สมเกียรติ  เจริญผล  สํารวจพบ 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

14. วัดชมภูเวก ทาทราย เมือง นนทบุรี อุโบสถ อยุธยา 
ตอนปลาย
สันนิษฐานวา
วัดสรางราว 
พ.ศ.2300 

ผนังสกัดหลังเขียนภาพพระอดีตพุทธเจา
ขนาดใหญ 2 องค  ผนังแปเขียนเรื่องทศ
ชาดก  พระมาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬามณี 
(สวรรค)  และนรกภูมิ  ผนังสกัดหนา
เขียนเรื่องมารผจญ 

น. ณ ปากน้ํา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา
ตอนกลางและตอนปลายระยะแรกสกุล
ชางนนทบุรี ณ วัดชมภูเวกและวัด
ปราสาท (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2530), 50 - 51. 

15. วัดสิงห บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี ศาลา
เอนกประ
สงค 

รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 9
พ.ศ.2539 

ผนังตอนบนเขียนจิตรกรรมสีน้ํามันภาพ
พระมาลัย  ลําดับเรื่องจากภาคนรกภูมิ  
พระมาลัยภาคเทวภูมิ  และภาคพระศรี   
อาริย  รวม 14 ภาพ  ตามแบบภาพพิมพ
ชุด ส.ธรรมภักดี (ชางชาวเชียงใหม ชาง
ประโยชนและชางศรีทวน วาด) 

เดนดาว  ศิลปานนท   สํารวจพบ 

16. วัดพืชอุดม พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

อุโบสถปนปูนเขียนสีประดับเปนเรื่อง
พระเจาเปดโลก  แสดงเรื่องพระมาลัยปาง
โปรดนรก 

เสรี  อุนยวง, ปทุมธาน ี(กรุงเทพฯ : 
องคการคาของคุรุสภา, 2543), 183 – 185. 
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 รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

17. วัดพุทไธสวรรย สําเภาลม พระนคร
ศรี 
อยุธยา 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ตําหนัก
พระพุทธ
โฆษาจารย 

อยุธยา  สมัย
พระเพทราชา 
พ.ศ. 2231 - 
2241 

ผนังสกัดดานเหนือเขียนเรื่องไตรภูมิ  ผนัง
สกัดดานใตเขียนเรื่องมารผจญ รามเกียรติ์  
และพุทธประวัติ  ผนังแปทิศตะวันตกเขียน
เรื่องทศชาติ  ทิศตะวันออกเขียนเรื่อง
วรรณกรรมในพุทธศาสนาตางๆ  ชองหนึ่ง
เขียนเรื่องพระมาลัย  โดยแบงภาพเปน 2 
ตอน  ตอนลางเปนภาพพระมาลัย
บิณฑบาตรและรับบัวแปดดอกจากชาย
เข็ญใจ  เหาะนําขึ้นไปบูชาพระเจดียจุฬามณี
ที่สวรรคชั้นดาวดึงส  ตอนบนเปนภาพพระ
มาลัยสนทนากับพระอินทรอยูภายในลาน
พระเจดียจุฬามณี 

เดนดาว  ศิลปานนท สํารวจพบ  

18. วัดสําเภาลม ปากกราน พระนคร 
ศรีอยุธยา 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ศาลาการ
เปรียญ 
(ตอมาใช
เปนหอฉัน
ภัตตาหาร) 

รัตนโกสินทร จิตรกรรมบนพื้นไมคอสองผนังสกัดดาน
ทิศเหนือเขียนภาพพระจุฬามณี  พระมาลัย
สนทนากับพระอินทร  และพระพุทธเจา
โปรดพุทธมารดา  คอสองผนังสกัดดานทิศ
ใตเขียนภาพพระมาลัยโปรดนรก  ผนังแป
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเขียนเรื่อง
เวสสันดรชาดก 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, หนังสือชุด
จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที่ 001, เลม
ที่ 6 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538), 
154-155.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

19. วัดกลาง นครหลวง นครหลวง พระนคร 
ศรีอยุธยา 

มณฑป รัตนโกสินทร
ราวรัชกาลที่ 4 - 
5 

ผนังมณฑปเขียนภาพพุทธประวัติ  พระ
สาวก  และวรรณกรรมในพุทธศาสนา
อื่นๆ  ที่ผนังดานทิศตะวันออก  ดานบน
เขียนภาพพระสาวก  ตอนลางดานซาย
เขียนเรื่องพุทธประวัติ  ดานขวาเขียน
เรื่องพระมาลัยรับดอกบัวจากชายเข็ญใจ  
และเหาะนําขึ้นไปบูชาพระเจดียจุฬามณี
บนสวรรคชั้นดาวดึงส 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 11.  

20. วัดใหญ 
เทพนิมิตร 

สามไถ นครหลวง พระนคร 
ศรีอยุธยา 

อุโบสถ รัตนโกสินทร ผนังสกัดหลังแบงเปน 3 ตอน ตอนบน
เขียนภาพพระมาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬา
มณี  ตอนกลางเขียนภาพเทพชุมนุมพนม
มือหันหนาเขาหาพระเจดียจุฬามณี  
ตอนลางเขียนเรื่องรามเกียรติ์  ผนังแป
ตอนบนเขียนภาพเทพชุมนุม  ตอนลาง
เขียนเรื่องรามเกียรติ   ผนังสกัดหนาลบ
ภาพจิตรกรรมทิ้งไปแลว 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา , 166.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

21. วัดกระแซง กระแซง บางไทร พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
พ.ศ.2496 

ผนังศาลาการเปรียญดานทิศเหนือ บริเวณ
กกหนาตางและเหนือชองหนาตางจํานวน 
8 หอง  เขียนเปนภาพกองทัพ  ประวัติ
องคุลีมาลย  ปริศนาธรรม  พระมาลัย  
อสุภกรรมฐาน  และพระพุทธประวัติบาง
ตอน  เรื่องพระมาลัยแบงเปน 3 ภาพ  
ระหวางกกหนาตางดานขวา – ซาย  เขียน
เปนภาพชายเข็ญใจเก็บบัวจากสระ  ถวาย
ดอกบัวแกพระมาลัย  และพระมาลัยนํา
ดอกบัวขึ้นไปบูชาพระเจดียจุฬามณีที่
สวรรคชั้นดาวดึงส  ภาพเหนือชอง
หนาตางเปนภาพพระมาลัยสนทนาธรรม
กับพระอินทรภายในลานพระเจดียจุฬา
มณีและภาพเทพบุตรพรอมดวยนางฟา
บริวารเสด็จมาในอากาศ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,  7.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

22. วัดบางปลาหมอ น้ําเตา บางบาล พระนคร 
ศรีอยุธยา 

วิหารพระ
พุทธ
ไสยาสน 

รัตนโกสินทร 
วัดสราง
พ.ศ.2345 

ผนังสกัดดานทิศเหนือ เบื้องพระบาท
พระพุทธไสยาสน เขียนภาพพระมาลัย
ภาคเทวภูมิ  ปจจุบันวิหารพระพุทธ
ไสยาสนรื้อไปแลว 

กรมศิลปากร,  “รายงานการสํารวจ
จิตรกรรมฝาผนัง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เลม 4, “ ม.ป.ท., 
2523, 58.   (อัดสําเนา) 

23. วัดมวง โพธิ์สาม
ตน 

บางปะ
หัน 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

วิหาร รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 5  
พ.ศ.2444 

ผนังสกัดหลังเขียนภาพพระมาลัยภาคเทว
ภูมิ  แสดงภาพพระมาลัยสนทนาธรรม
กับพระอินทร  อยูภายในลานพระเจดีย
จุฬามณีเหนือยอดเขาพระสุเมรุ  ผนังแป
ตอนบนเขียนภาพเทพชุมนุม  พุทธ
ประวัติ  ตอนลางระหวางชองหนาตาง
เขียนเรื่องทศชาดก  ผนังสกัดหนาเขียน
ภาพมารผจญและพุทธประวัติ  มีจารึกวา
เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2444 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา, 107.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

24. วัดขนอนเหนือ บานกรด บางปะอิน พระนคร 
ศรีอยุธยา 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 4 - 
5 

ผนังสกัดหลังเขียนเรื่องพระมาลัย  
ตอนบนเหนือชองประตูเปนภาพพระ
มาลัยภาคเทวภูมิ  แสดงภาพพระมาลัย
สนทนาธรรมกับพระอินทรอยูภายใน
ลานพระเจดียจุฬามณี  เหนือยอดเขาพระ
สุเมรุ  ตอนลางระหวางชองประตูเขียน
ภาพพระมาลัยภาคนรกภูมิ  แสดงภาพ
พระมาลัยโปรดสัตวนรก  (นายเพชร 
เขียน) 

กรมศิลปาก, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศ
ไทย,132.   ; กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 
174.   ; กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนัง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  21.   ; 
ประทีป  ชุมพล, จิตรกรรมฝาผนังภาค
กลาง  : กรณีศึกษาความสัมพันธกับ      
วรรณคดีและ อิทธิพลที่มีตอความเชื่อ 
ประเพณีและวัฒนธรรม, 64.  

25. วัดตาลานใต บานใหญ ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 5  
พ.ศ.2446 

ผนังสกัดหลังเขียนเปนภาพพุทธประวัติ  
โดยมีภาพตอนเสด็จลงจากดาวดึงสเปน
ประธานที่กึ่งกลาง มีภาพพระมาลัยภาค
เทวภูมิ (พระมาลัยสนทนาธรรมกับพระ
อินทรอยูภายในลานพระเจดียจุฬามณี) 
แทรกอยูทางดานขวาของผนังตอนบน   
ผนังแปดานขวาของพระประธานระหวาง
ชองหนาตางเขียนภาพพระมาลัยโปรด
นรก  (นายเจิม เขียน) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 133.   ; กรมศิลปากร, 
จิตรกรรมฝาผนังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 32 - 34. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

26. วัดตาลานใต บานใหญ ผักไห พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ศาลา รัตนโกสินทร คอสองดานแปฝงทิศใตเขียนภาพพระ
เจดียจุฬามณี  และพระมาลัยสนทนากับ
พระอินทรอยูระหวางเทพบุตร  เทพธิดา  
ซึ่งเสด็จมาบูชาพระเจดียจุฬามณี  ผนัง
ตรงขามฝงทิศเหนือเปนภาพพระพุทธ
ประวัติตอนโปรดพระพุทธมารดา 
แวดลอมดวยเหลาเทพบุตร  เทพธิดา  
แสดงภาพสวรรคชั้นดาวดึงส 

ประทีป  ชุมพล, จิตรกรรมฝาผนังภาค
กลาง  : กรณีศึกษาความสัมพันธกับ      
วรรณคดีและอิทธิพลที่มีตอความเชื่อ 
ประเพณีและวัฒนธรรม, 64.  

27. วัดหนองโน
เหนือ 

หนองโน
เหนือ 

เมือง สระบุรี อุโบสถ รัตนโกสินทร
ราวรัชกาลที่ 4 - 
5 

ผนังสกัดหลังพระประธานแบงเปน 2 
ตอน  ตอนบนเขียนเรื่องพระมาลัยไป
บูชาพระเจดียจุฬามณีเหนือยอดเขาพระ
สุเมรุ  เชิงเขาพระสุเมรุเปนปาหิมพานต
แสดงเรื่องเวสสันดรชาดกตอนฉกกษัตริย  
ตอนลางเขียนเปนผามานลายดอกไมรวง  
ผนังแปเหนือชองหนาตางเขียนเรื่อง
เวสสันดรชาดก  ระหวางชองหนาตาง
เขียนเรื่องชาดก  ผนังสกัดหนาเหนือชอง
ประตูเขียนภาพมารผจญ  ขางชองประตู
เขียนเรื่องชาดก 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย,133.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

28. วัดหนองยาวสูง หนองยาว เมือง สระบุรี อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 3 

ผนังสกัดหลังแบงเปน 2 ตอน  ตอนบน
เขียนภาพพระมาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬา
มณีเหนือยอดเขาพระสุเมรุ  เชิงเขาพระ
สุเมรุเขียนปาหิมพานตแทรกดวยเรื่อง
เวสสันดรชาดก  ตอนลางเขียนเปน
พระพุทธเจาเขาสมาธิ 2 องค  ดานขาง
เปนลายดอกไมรวง  ผนังแปเหนือชอง
หนาตางเขียนเรื่องเวสสันดรชาดก  
ระหวางชองหนาตางดานในเขียนภาพ
แจกันดอกไม  นอกจากนั้นเขียนเรื่องพระ
พุทธประวัติ  จันทโครพ  รามเกียรติ์  พระ
มาลัยโปรดนรก  ผนังสกัดหนาเหนือชอง
ประตูเขียนภาพมารผจญ  ขางชองประตู
เขียนเรื่องภาพตนนารีผลและตน
กัลปพฤกษ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย,133.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ; ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64.   ; สน  สีมาตรัง “สัญลักษณและ
วิวัฒนาการภาพไตรภูมิและจักรวาลตาม
คติพุทธศาสนานิกายเถรวาทในจิตรกรรม
ฝาผนังไทย,” อาษา (เมษายน 2541) : 43.  
; สันติ  เล็กสุขุม, “โครงการศิลปะลาวใน
ประเทศไทย, “ เอกสารโครงการวิจัย  
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536, 
437.   (อัดสําเนา)  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

29. วัดพระพุทธ
บาท 
ราชวรวิหาร 

ขุนโขลน พระพุทธ
บาท 

สระบุรี วิหารคลัง
บน 

ราวรัชกาลที่ 4 - 
5 

ผนังสกัดหลังเขียนภาพพระสงฆถวาย
อัญชลีพระประธานที่กึ่งกลาง  ตอนบน
เปนภาพพรหมถือฉัตรและเทพนม  ผนัง
แปตอนลางระหวางชองหนาตางเขียน
ภาพวัตรปฏิบัติ  ตอนบนเปนภาพเทพ
ชุมนุมแทรกในกอนเมฆ  ผนังกัดหนา
ตอนลางเขียนภาพวัตรปฏิบัติของสงฆ 
สวนบนของภาพมีภาพพระอรหันตเหาะ
ขึ้นไปบูชาพระเจดียจุฬามณี  ตอนบน
เหนือชองประตูพระเขียนเปนภาพมาลัย
สนทนาธรรมกับพระอินทรและพระศรี
อาริยเมตไตรยภายในลานพระเจดียจุฬา
มณี  ใตพระเจดียมีจารึกวา เขียนเมื่อวันที่ 
29 เมษายน พ.ศ.2498 คงเขียนซอมขึ้นใน
ครั้งนั้น 

เดนดาว  ศิลปานนท  สํารวจพบ 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

30. วัดสมุห 
ประดิษฐาราม 

สวน
ดอกไม 

เสาไห สระบุรี อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 4 

ผนังสกัดหลังตอนบนเขียนลายพุมขาว
บิณฑ  ตอนลางดานซายของพระประธาน
เขียนภาพพระมาลัยโปรดนรก  ดานขวา
แสดงภาพวิถีชีวิต  ผนังแปและผนังสกัด
หนาตอนบนเขียนลายพุมขาวบิณฑ  
ตอนลางเขียนเรื่องชาดก   

กรมศิลปากร,  “รายงานการอนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม  
ตําบลสวนดอกไม  อําเภอเสาไห  จังหวัด
สระบุรี, “ ม.ป.ท., ม.ป.ป., 42, 199, 224, 
226,  262,  285 - 286.   ; สันติ  เล็กสุขุม, 
“โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย,”  
438, 442.  

31. วัดโบสถแจง ตลาดนอย บานหมอ สระบุรี วิหารคต รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 9 
ประมาณ 
พ.ศ.2527 - 
พ.ศ.2529 

ลําดับภาพจากวิหารคตดานทิศตะวันออก  
เขียนภาพทศชาติ 10 หอง  มหาชาติ 14 
หอง  พระพุทธประวัติ 32 หอง  และพระ
มาลัย 14 หอง โดยเขียนดวยสีน้ํามัน  ตาม
แบบภาพพิมพชุด ส.ธรรมภักดี 

กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 174. 
 

32. วัดมวง อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี วิหาร 
 

รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 4 - 
6 

หนาบันภายนอกดานหนา แบงภาพ
ออกเปน 2 ตอน  ตอนบนเขียนภาพพระ
มาลัยภาคเทวภูมิ  ตอนลางเปนภาพพระ
มาลัยภาคนรกภูมิ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย,135.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ; ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

33 วัดทากฤษณา หันคา หันคา ชัยนาท ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 
ศาลาการเปรียญ
สราง พ.ศ.2492  
ขยาย พ.ศ.2510 

พื้นไมผนังคอสองในประธานกวาง 2 
หอง ยาว 7 หองเริ่มเขียนภาพเวสสันดร
ชาดกที่ผนังแปดานทิศใตชอง ที่1  ถึง
ผนังแปดานทิศเหนือชองที่ 4 จํานวน 13 
ภาพ  ตอดวยจิตรกรรมพระมาลัยเขียน
ตามแบบภาพพิมพชุด ส.ธรรมภักดี 5 
ภาพ  เปนภาพปางนรกภูมิ 4 ภาพ  ปาง
เทวภูมิ 1 ภาพ 

เดนดาว  ศิลปานนท สํารวจ 

34. วัดพิชัยนาวาส 
(วัดบานเชี่ยน) 

บานเชี่ยน หันคา ชัยนาท อุโบสถ รัตนโกสินทร ปจจุบันรื้ออุโบสถเดิมซึ่งเคยมีจิตรกรรม
พระมาลัยไปแลว  อุโบสถหลังใหมเขียน
เรื่องพระพุทธประวัติ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 174.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

35. วัดพิชัยนาวาส 
(วัดบานเชี่ยน) 

บานเชี่ยน หันคา ชัยนาท ศาลา
อเนกประ
สงค 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 
พ.ศ.2531 

จิตรกรรมสีน้ํามัน  เขียนภาพมาลัย 10 
ภาพ โดยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพ
พิมพชุดศึกษานิธิ  วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามฯ พิมพเผยแพร เขียนเปนภาพบุ
รพกรรมของเทวดา 7 องค  ภาพพระ
โพธิสัตวเหาะไปบูชาพระเจดียจุฬามณี  
ภาพกลียุค  และภาพชายเข็ญใจถวาย
ดอกบัวแกพระมาลัย  นอกจากนี้เขียน
ภาพทศชาติ  พาหุง  เวสสันดรชาดก  และ
สุธนชาดก (ชางอนุกูล  ชาวเชียงใหม  
เปนผูเขียน  สมัยพระครูประดิษฐชัยการ
เปนเจาอาวาส) 

กรมศิลปากร, วรรณกรรม,174.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

36. วัดประชุมธรรม 
(วัดทับนา) 

บานเชี่ยน หันคา ชัยนาท อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

จิตรกรรมสีน้ํามัน  ผนังสกัดหนาตอนบน
เขียนเปนเรื่องมหาภิเนษกรมณ  และ
มหาชาติ  ตอนลางเขียนเรื่องพระมาลัย  
ผนังแปและผนังสกัดหลังตอนบนเขียน
เรื่องเวสสันดรชาดก  ตอนลางเขียนเรื่อง
พระมาลัย รวม 13 ภาพ ตามแบบภาพ
พิมพชุด ส. ธรรมภักดี 

กรมศิลปากร, วรรณกรรม,174. 

37. วัดอุโบสถาราม 
(วัดโบสถ
มโนรมย) 

สะแกกรัง เมือง
อุทัยธานี 

อุทัยธานี วิหาร รัตนโกสินทร เขียนภาพพระมาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬา
มณี 

พลาดิสัย  สิทธิธัญกิจ, นําเที่ยวอุทัยธานี 
(อุทัยธานี : สํานักพิมพสะแกกรัง, 2525), 
35 - 36. 

38. วัดพราว โพธิ์พระ
ยา 

เมือง สุพรรณ 
บุรี 

วิหาร รัตนโกสินทร 
ประมาณ 
พ.ศ.2459 

จิตรกรรมสีฝุนบนแผนไม  เขียนเรื่องพระ
มาลัย  และพระพุทธประวัติตอนแบงพระ
บรมสารีริกธาตุ 

รัตนมณี  คันธฐากูร, จิตรกรรมฝาผนังใน
จังหวัดสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี : 
คณะกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี, 
ม.ป.ป.), 10. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

39. วัดไทรย ทาพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณ 
บุรี 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 4 

ผนังสกัดหลังเขียนภาพพระมาลัยภาคเทว
ภูมิ  เปนภาพพระมาลัยสนทนาธรรมกับ
พระอินทรที่บริเวณพระเจดียจุฬามณี
เหนือยอดเขาพระสุเมรุ  ตอนลางเปนปา
หิมพานต  ผนังแปเหนือชองหนาตางทั้ง 
2 ขาง เขียนเปนภาพเทพชุมนุม  มีเหลา
เทวดา  พระอินทร  ฤษี  นักสิทธิ์  วิทยา
ธรถือดอกไมเหาะมาบูชาพระเจดียจุฬา
มณี  ผนังระหวางชองหนาตางไมเขียน
ภาพ (สันนิษฐานวาชางลาว เขียน)  

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 137.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ; ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64.   ; รัตนมณี  คันธฐากูร, จิตรกรรมฝา
ผนังในจังหวัดสุพรรณบุรี, 10.  

40. วัดแกว
ตะเคียนทอง 

ตะคา บางปลา
มา 

สุพรรณ 
บุรี 

ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9
พ.ศ.2500 
(พ.ศ.2514) 

 จิตรกรรมบนพื้นไมคอสองศาลาการ
เปรียญเขียนเปนภาพพระมาลัยภาคนรก
ภูมิ  ภาคเทวภูมิ และภาคพระศรีอาริย
เมตไตรย  ตามแบบภาพพิมพชุดศึกษานิธิ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ พิมพ
เผยแพร  (ส. การวิชา หรือนายสํารวย  
การวิชา เขียน) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 138.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ; ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64.   ; รัตนมณี  คันธฐากูร, จิตรกรรมฝา
ผนังในจังหวัดสุพรรณบุรี, 11.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

41. วัดนอย โคกคราม บางปลา
มา 

สุพรรณ 
บุรี 

มณฑป รัตนโกสินทร 
พ.ศ.2450 

เขียนเรื่องพระพุทธประวัติ  เทพชุมนุม  
และพระมาลัย  (อาจารยสน  ศุภนิมิตร  
ชางพื้นบาน  เขียน) 

รัตนมณี  คันธฐากูร, จิตรกรรมฝาผนังใน
จังหวัดสุพรรณบุรี, 11. 

42. วัดสังโฆสิตา
ราม 

บาน
แหลมบาง
ปลามา 

บางปลา
มา 

สุพรรณ 
บุรี 

อุโบสถ รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 5 

เขียนเรื่องพุทธประวัติ  เทพชุมนุม  พระ
มาลัย  ทศชาติ  และฎีกาพาหุง 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 139.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ;ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64.   ; รัตนมณี  คันธฐากูร, จิตรกรรมฝา
ผนังในจังหวัดสุพรรณบุรี, 11. 

43. วัดบานเลือก บานเลือก โพธาราม ราชบุรี กุฏิ (เดิม
เปนหอ
สวดมนต) 

รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 4 - 
5 

เสาและเพดานเขียนลายราชวัตร ผนัง
ดานบนโดยรอบเขียนภาพเทพชุมนุม  
หนาตางเขียนภาพพระมาลัยไปบูชาพระ
เจดียจุฬามณี 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 141.   ; กรมศิลปากร, 
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 1, 
186.  

44. วัดคงคาราม คลอง
ตาคต 

โพธาราม ราชบุรี ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 5  
พ.ศ.2448 

แผนไมกระดานคอสองใตเพดานดานทิศ
ตะวันตกเขียนเรื่องพระมาลัยไปบูชาพระ
เจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส 

สํานักพิมพสารคดี, ราชบุรี (กรุงเทพฯ : 
สารคดี,2541), 431.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

45. วัดดอน
กระเบื้อง 

ดอน
กระเบื้อง 

โพธาราม ราชบุรี อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 4 -  
5 

ผนังคอสองใตเพดานดานทิศตะวันออก
เขียนภาพพระมาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬา
มณี  และผนังคอสองใตเพดานดานทิศ
ตะวันออก  เขียนเปนพระพุทธประวัติ
ตอนปรินิพพาน  ผนังคอสองดานขางเปน
ภาพเทพชุมนุมหันหนาไปทางที่ตั้งพระ
เจดียจุฬามณี  ภาพทั้งหมดนาจะมีความ
หมายถึงพระพุทธประวัติตอนธาตุวิภัชน
ปริวรรต 

เดนดาว  ศิลปานนท  สํารวจพบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 189 

 
ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

46. วัดดอน
กระเบื้อง 

ดอน
กระเบื้อง 

โพธาราม ราชบุรี ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 5 - 
6 

ผนังคอสองเขียนเรื่องพุทธประวัติ  เทพ
ชุมนุม  ประวัติพระโมคคัลลานะ  ภาพจับ
รามเกียรติ์  และภาพพระมาลัยโปรดนรก 
ปจจุบันภาพสวนใหญลบเลือนไป จึงมี
การเขียนภาพขึ้นใหม ราว ๓ ปที่ผานมา  
ภาพพระมาลัยโปรดนรกที่คอสองใต
เพดานดานทิศตะวันตกยังคงเปนฝมือเดิม
แตซอมแซมเพิ่มเติมขึ้นเล็กนอย  และวาด
ภาพชุดพระมาลัยตามแบบภาพพิมพชุด 
ส. ธรรมภักดี เพิ่มเติมขึ้นที่คอสองใต
ชายคาระเบียงจํานวน 12 ชองภาพ  

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ, วัฒนธรรม  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิ
ปญญา  จังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543.  พิมพใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 
148. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

46. วัดดอน
กระเบื้อง 

ดอน
กระเบื้อง 

โพธาราม ราชบุรี ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 5 - 
6 

ผนังคอสองเขียนเรื่องพุทธประวัติ  เทพ
ชุมนุม  ประวัติพระโมคคัลลานะ  ภาพจับ
รามเกียรติ์  และภาพพระมาลัยโปรดนรก 
ปจจุบันภาพสวนใหญลบเลือนไป จึงมี
การเขียนภาพขึ้นใหม ราว ๓ ปที่ผานมา  
ภาพพระมาลัยโปรดนรกที่คอสองใต
เพดานดานทิศตะวันตกยังคงเปนฝมือเดิม
แตซอมแซมเพิ่มเติมขึ้นเล็กนอย  และวาด
ภาพชุดพระมาลัยตามแบบภาพพิมพชุด 
ส. ธรรมภักดี เพิ่มเติมขึ้นที่คอสองใต
ชายคาระเบียงจํานวน 12 ชองภาพ  

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ, วัฒนธรรม  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิ
ปญญา  จังหวัดราชบุรี, 148. 

47. วัดปากทอ ปากทอ ปากทอ ราชบุรี ศาลา
เอนกประ
สงค 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

จิตรกรรมสีน้ํามัน  เขียนบนเพดาน  เปน
ภาพพุทธประวัติ  ชาดก  และพระมาลัย  
ภาพพระมาลัยเขียนเปนปางโปรดนรก 
จํานวน 8 ภาพ  ตามแบบพระบฏ (ภาพ
พิมพ) ของ ส.ธรรมภักดี (นายโอภาส ชาง
ชาวปากทอ เขียน) 

กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 174.   ; 
ประทีป  ชุมพล, จิตรกรรมฝาผนังภาค
กลาง : กรณีศึกษาความสัมพันธกับ
วรรณคดีและอิทธิพลที่มีตอความเชื่อ 
ประเพณีและวัฒนธรรม, 64.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

48. วัดโรงเข ไรสม เมือง เพชรบุรี อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 6 
พ.ศ.2465 

เขียนจิตรกรรมเฉพาะผนังสกัดหนา  
ตอนบนเขียนภาพเทพชุมนุม  และพุทธ
ประวัติตอนมารวิชัย  ผนังระหวางชอง
ประตู เขียนภาพภิกษุปลงอสุภะ  พระ
มาลัยและพระเนมิราชเสด็จเยี่ยมเมือง
นรก และสุบินกุมาร (นายหวน ครูพิณ  
ครูเลิศ เขียน) 

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจ
จิตรกรรมฝาผนัง  จังหวัดเพชรบุรี,”       
ม.ป.ท., 2533, ไมปรากฏเลขหนา.   (อัด
สําเนา) ; กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนัง
ในประเทศไทย, 143. 

49. วัดกุฏิ บางเค็ม เขายอย เพชรบุรี ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 7  
พ.ศ.2469 

จิตรกรรมบนแผนไมคอสองศาลาการ
เปรียญหลังเกาสราง พ.ศ.2469  ถอดมา
เก็บรักษาในศาลาหลังใหมซึ่งสรางขึ้นใน 
พ.ศ.2505  แผนไมดานสกัดเดิมเขาใจวา
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเขียนภาพพระ
มาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬามณี  ดานแป
ทิศใตเขียนเรื่องมหานรกทั้ง 8   ดานสกัด
ทิศตะวันตกเขียนเรื่องเมืองพระยม  และ
ดานแปทิศเหนือเขียนเรื่องอสุภกรรมฐาน  
และพุทธประวัติปางปาเลไลย 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 144.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ; ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

50. วัดโพธิ์กรุ ทาชาง บานลาด เพชรบุรี ศาลาราย รัตนโกสินทร
วัดสราง 
พ.ศ.2325 

แผนไมคอสองสกัดหนาเขียนเรื่องพระ
มาลัยปางเทวภูมิผนังแปดานทิศเหนือ
และทิศใต  เขียนเรื่องเวสสันดรชาดก 13 
กัณฑ  ฝาปกนกเขียนภาพนรกและพระ
มาลัยโปรดสัตวนรก  ปจุบันภาพพระ
มาลัยและสัตวนรก  ชํารุดเสื่อมหายไป
ทั้งหมด 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 145.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 171.   ; กรมศิลปากร, 
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 1, 
187.   ; กรมศิลปากร,  “รายงานการ
สํารวจจิตรกรรมฝาผนัง  จังหวัดเพชรบุรี
,”  298 – 310.   ;ประทีป  ชุมพล, 
จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : กรณีศึกษา
ความสัมพันธกับวรรณคดีและอิทธิพลที่
มีตอความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม, 
64.  
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

51. วัดเกรียงไกร
กลาง 

เกรียงไกร เมือง นคร 
สวรรค 

วิหาร รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 4 

เขียนจิตรกรรมเฉพาะบริเวณผนังเหนือ
กรอบประตูหนาตาง  ผนังสกัดหลังเขียน
ภาพพระมาลัยสนทนาธรรมกับพระ
อินทรที่ลานพระเจดียจุฬามณี  ผนังแป
เขียนภาพเทพชุมนุมแถวเดียว  อยู
ระหวางชอดอกไม  ตอนบนของ
ภาพเขียนเปนลายเฟองอุบะ  ลายมานและ
สิ่งของมงคลของจีน  ผนังสกัดหนาเขียน
ภาพมารผจญ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 145.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.  

52. วัดอินทาราม พยุหคีรี พยุหคีรี นคร 
สวรรค 

ศาลา
ธรรม
สังเวช 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

จิตรกรรมสีน้ํามัน ผนังดานหลังทิศ
ตะวันตกเขียนภาพพระมาลัยโปรดนรก 7 
ภาพ  ตามแบบภาพพิมพชุด ส. ธรรมภักดี 
(ชางพินกร  สาธุเม  บานเลขที่ 422 ต.ปง
คํา อ.ฝาง  จังหวัดเชียงใหม วาด) 

กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 174. 
  

53. วัดดอน
ชางเผือก 

แมสอด แมสอด ตาก วิหาร รัตนโกสินทร  กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 46.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 194 

 
ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

54. วัดผักราก  
( ฝกราก ) 

แมพลู ลับแล อุตรดิตถ วิหาร รัตนโกสินทร ผนังสกัดดานหนาเหนือชองประตูเขียน
ภาพแบงเปน 3 ตอน  ตอนลางดานซาย
เขียนภาพพระมาลัยโปรดนรกและ
สนทนากับพระยมราช  ดานขวาเขียน
ภาพชายเข็ญใจกับดอกบัว  ถวายแกพระ
มาลัย  พระมาลัยนําขึ้นไปบูชาพระเจดีย
จุฬามณี  และภาพตอนบนเขียนเปนภาพ
พระมาลัยสนทนากับพระอินทรที่ลาน
พระเจดียจุฬามณี 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 147.  ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174. 

55. วัดทองลับแล ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ วิหาร รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 6 - 8 

ผนังสกัดหนาเหนือชองประตูเขียนภาพ
เรียงเปน 2 แถว  แถวบนเขียนภาพพระ
มาลัยรับบัวจากชายเข็ญใจและภาพนรก  
แถวที่ 2 เขียนเรื่องเวสสันดรชาดก 

กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 174. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

56. วัดใหม  
(วัดประทับ) 

ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ วิหาร รัตนโกสินทร 
รัชกาล 
ปจจุบัน 
พ.ศ.2508 

มีภาพจิตรกรรมเฉพาะผนังแปเหนือชอง
หนาตางดานทิศใต  เขียนเรื่องพระมาลัย
และเวสสันดร  ชองที่ 1  เขียนภาพพระ
มาลัยภาคนรกภูมิ   มีคําบรรยายใตภาพวา 
“มาลัยหนึ่ง 50 พระคาถา”  ชองที่ 2 เขียน
ภาพพระมาลัยภาคเทวภูมิ  มีคําบรรยายวา 
“มาลัยสอง 70 พระคาถา” (สลาหมื่นวงศ
วาร เขียน)   

เดนดาว  ศิลปานนท  สํารวจพบ 

57. วัดพระธาตุ 
พลแพง 

นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร  
ศาลาสราง
ประมาณ 
พ.ศ.2496 

ผนังศาลาดานทิศใตกออิฐถือปูน  ผนัง
ตอนบนเหนือหนาตางเขียนภาพพระพุทธ
ประวัติตอนโปรดพระพุทธมารดา  เสด็จ
ลงจากดาวดึงส  และเวสสันดรชาดก 13 
กัณฑ  ผนังระหวางชองหนาตางเขียน
เรื่องพระมาลัย (เขียนโดย บ.รัตน  ศิริชัย 
(ไอเดียศิลป) 

กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 174.   ; บริษัท  
มรดกโลก  จํากัด, “รายงานการสํารวจ
ภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,“ ม.ป.ท., 2538, ไม
ปรากฏเลขหนา.   (อัดสําเนา) 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

58. วัดศรีภูมิ บานติ้ว หลมสัก เพชรบูรณ อุโบสถ วัดสราง 
พ.ศ.2231 

จิตรกรรมฝาผนังภายในปรากฏที่ผนัง
สกัดหนา  เขียนเรื่องพระมาลัยและพุทธ
ประวัติ  โดยภาพบนเขียนภาพพระมาลัย
ไปนมัสการพระเจดียจุฬามณี  ผนัง
ตอนลางเบื้องซายเขียนภาพ
มหาภิเนษกรมณและผจญธิดาพญามาร  
ผนังตอนกลางเขียนเรื่องมารวิชัย และ
ผนังเบื้องซายเขียนเรื่องพระมาลัยโปรด
นรก 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 147.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.   ; บริษัท  มรดกโลก  
จํากัด,  “รายงานการสํารวจภาคสนาม 
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค
อีสาน)  โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, “ ไม
ปรากฏเลขหนา. 

59. วัดราชบูรณะ ในเมือง เมือง พิษณุโลก อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 3 - 4 

จิตรกรรมบนพื้นไมบริเวณแผงหนาบัน
ดานในเขียนภาพพระมาลัยภาคเทวภูมิ   

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 147.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.  

60. วัดเกาะแกว จอมทอง เมือง พิษณุโลก วิหาร รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 4 - 
5 

ภาพเขียนสีประดับปูนปนหนาบันวิหาร  
ดานหนา (ทิศตะวันออก)  เปนเรื่องพุทธ
ประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส  
ดานหลัง (ทิศตะวันตก) เปนเรื่องพระ
มาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬามณีบนสวรรค
ชั้นดาวดึงส  พระมาลัยโปรดนรก และ
โปรดอุบาสก  อุบาสิกา 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 148.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

61. วัดสุวรรณาราม ปาแดง เมือง แพร อุโบสถ รัตนโกสินทร  
รัชกาลปจจุบัน 
ราว พ.ศ.2536 

อุโบสถหลังเกาซึ่งมีภาพจิตรกรรมพระ
มาลัย  นายจมเขียนเมื่อ พ.ศ.2481 
ปจจุบันรื้อไปแลว อุโบสถหลังใหมเขียน
ภาพจิตรกรรมสีน้ํามัน  โดยผนังสกัด
เขียนเปนภาพพระพุทธประวัติ  ผนังแป
เหนือชองหนาตางแบงเปน 3 แถว  แถว
บนเขียนภาพเทพชุมนุม  แถวกลางเขียน
ภาพพระธาตุประจําปเกิด  แถวลางชอง
แรกเขียนภาพพระมาลัยโปรดนรก  ตอ
ดวยเรื่องเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 148.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.  

62. วัดกวีรัตน  
(วัดบานแต) 

นาจักร เมือง แพร อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 8  
พ.ศ.2478 

ผนังแปเหนือชองหนาตางเขียนเรื่องพระ
มาลัย และเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ  ชอง
ที่ 1 เขียนภาพพระาลัยภาคเทวภูมิ  เปน
ภาพพระมาลัยรับบัวจากมาณพชาย  และ
นําขึ้นไปบูชาพระเจดียจุฬามณีบนสวรรค
ชั้นดาวดึงส  มีคําบรรยายใตภาพวา 
“มาลัยตน”  ชองที่ 2 เปนภาพพระมาลัย
โปรดนรก  มีคําบรรยายวา “มาลัยปลาย” 
(หมื่นสุวรรณวงษ เขียน) 

เดนดาว  ศิลปานนท  สํารวจพบ 
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ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

63. วัดบานกอ  วังเหนือ ลําปาง วิหาร รัตนโกสินทร  ผนังสกัดหนาเขียนเรื่องพระมาลัยโปรด
นรก  ผนังแปดานทิศเหนือเขียนภาพพระ
มาลัยภาคเทวภูมิ ตอดวยเรื่องเวสสันดร
ชาดก  ฝมือชางพื้นเมือง 

ภานุพงศ  เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนัง 
ลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมือง
โบราณ, 2541), 158 - 159. 

64. วัดพระธาตุ 
หริภุญชัย 

ในเมือง เมือง ลําพูน วิหารพระ
ทันใจ 

รัตนโกสินทร  กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร
,  281. 

65. วัดดวงดี  เมือง เชียงใหม วิหาร รัตนโกสินทร  
รัชกาลที่ 9 
เขียนราว 
พ.ศ.2500 

จิตรกรรมสีน้ํามันภาพพระมาลัยโปรด
นรก  ไดรับแรงบันดาลใจจากภาพพิมพ  
ฝมือเหมเวชกร  ในภาพพิมพชุด
เวสสันดรชาดก 

ภานุพงศ  เลาหสม , จิตรกรรมฝาผนัง
ลานนา, 168. 

66. วัดปราสาท  เมือง เชียงใหม วิหาร รัตนโกสินทร จิตรกรรมเทคนิคลายปดทองบนพื้นรัก
แดงบริเวณผนังหองทายวิหาร เขียนเรื่อง
พระพุทธประวัติ  ภาพพระมาลัยภาคเทว
ภูมิ  เขียนแทรกในพุทธประวัติตอนทาว
จัตุโลกบาลถวายบาตร 

บัณฑิต  เนียมทรัพย  สํารวจพบ 

67. วัดสันหลวง สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม วิหาร   กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 174. 
68. วัดรองสัก สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม วิหาร   กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 174. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

69. วัดพระเจา      
เหลื้อม 

 หางดง เชียงใหม ศาลาราย รัตนโกสินทร
รัชกาลปจจุบัน 

จิตรกรรมสีน้ํามัน  ภาพพระมาลัยภาคเทว
ภูมิและนรกภูมิ  ลักษณะภาพเลียนแบบ
ภาพพิมพชุด ส. ธรรมภักดี 

อุดม  รุงเรืองศรี,  “นรก,”  สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ 6 (2542) : 
3044 - 3047.   ; มณฑิรา   รณะบุตร, 
“มาลัยโปรดโลก,”  สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ 10 (2542) : 
5150. 

70. วัดโขด  
(ทิมทาราม) 

ทาประดู เมือง ระยอง อุโบสถ วัดสราง 
พ.ศ.2007   

 กรมศิลปากร,  จติรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 153.  ;กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174. 

71. วัดสายวารี เกาะ
จันทร 

เกาะ
จันทร 

ชลบุรี ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 9 ราว 
พ.ศ.2535 - 
2536 

ผนังดานบนเขียนภาพปฐมสมโพธิและ
พระมาลัย  ผนังดานทิศตะวันตกเขียน
เปนเรื่องพระมาลัยตามแบบภาพพิมพชุด 
ส.ธรรมภักดี จํานวน 10 ภาพ 

เดนดาว  ศิลปานนท  สํารวจพบ 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

72. วัดบูรณ  
(วัดบูรพ) 

ในเมือง เมือง นครราช 
สีมา 

ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
ราวหลังรัชกาล
ที่ 5 

จิตรกรรมสีน้ํามันบนแผนสังกะสีปดบน
ไมคอสอง เปนของศาลาการเปรียญหลัง
เกา นํามาติดตั้งยังศาลาหลังใหม  เขียน
เรื่องพุทธประวัติ  พระมาลัย  อสุภ
กรรมฐาน และพระยากาเผือก  ภาพวาง
สับสนไมเปนลําดับ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 155.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.  ; ไพโรจน  สโมสร, 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (ขอนแกน : ศูนย
วัฒนธรรมขอนแกน, 2532), 152.   ; 
บริษัท  มรดกโลก  จํากัด, “รายงานการ
สํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
; สันติ เล็กสุขุม, “โครงการศิลปะลาวใน
ประเทศไทย, “ 41, 52. 

73. วัดหลักรอย ปรุใหญ เมือง นครราช 
สีมา 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
อายุราว 50 ป 

 กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 174.   
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

74. วัดหนาพระธาตุ ตะคุ ปกธงชัย นครราช 
สีมา 

วิหาร รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 5 

ผนังแปเขียนเรื่องทศชาติ  ภาพพระมาลัย
โปรดนรกเขียนแทรกอยูในเรื่องพระเนมิ
ราช  และผนังภายนอกผนังตอนบนเหนือ
ขอบประตูเปนภาพพระมาลัยไปนมัสการ
พระเจดียจุฬามณี 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 156.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 174.  ; กรมศิลปากร, 
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 1, 
187.   ; บริษัท  มรดกโลก  จํากัด, 
“รายงานการสํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
; สันติ เล็กสุขุม, “โครงการศิลปะลาวใน
ประเทศไทย, “ 43, 59.  ; ธวัช  ปุณโณทก
, “ฮูปแตมวัดหนาพระธาตุ : ภาพฝาผนัง,” 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 
(2542)  : 5442. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

75. วัดปทุมคงคา นกออก ปกธงชัย นครราช 
สีมา 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 
พ.ศ.2525 

ผนังสกัดหนาและผนังดานขางเขียนเรื่อง
พุทธประวัติอยูภายในชองสี่เหลี่ยม มีคํา
บรรยายใตภาพ ผนังสกัดหลังเขียนภาพ
พระมาลัยเสด็จไปนมัสการพระจุฬามณี
บนสวรรคชั้นดาวดึงส มีเหลาเทวดาเหาะ
มานมัสการพระเจดีย 

สันติ เล็กสุขุม, “โครงการศิลปะลาวใน
ประเทศไทย, “ 43, 59. 

76. วัดมกุฎไทยา
ราม (วัดตะกุด) 

งิ้ว ปกธงชัย นครราช 
สีมา 

ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
ประมาณ 
พ.ศ.2467 

แผนไมคอสองใตเพดานและชายคาเขียน
เปนเรื่องประวัติพระสาวก  มีคําบรรยาย
ภาพ  เชน  ประวัติพระกัสสปะ  โมคคัล
ลานะ  พระมาลัย 

บริษัท  มรดกโลก  จํากัด, “รายงานการ
สํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
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77. วัดทองหลาง
นอย 

ตะหนิน บัวใหญ นครราช 
สีมา 

อุโบสถ รัตนโกสินทร  
พ.ศ.2471 

ภาพภายในผนังสกัดหลังเขียนภาพพระ
สาวกนั่งพนมมือ  ฉากหลังเขียนเปน
ผามาน  ผนังสกัดหนาตอนบนเขียนภาพ
อดีตพุทธ   ผนังริมประตูดานขวาเขียน
เรื่องนรกภูมิ  ดานขวาเขียนเรื่องพระ
มาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬามณี  ผนังแป
เขียนเรื่องพระพุทธประวัติและพระมาลัย  
โดยผนังดานซายพระประธานหองที่ 1 
เขียนภาพพระมาลัยรับดอกบัวจากชาย
เข็ญใจ  ผนังดานขวาพระประธานหองที่ 
4 เขียนภาพพระมาลัยกําลังบิณฑบาต  
(ภาพภายในเขียนโดย มหาชื่น) 

บริษัท  มรดกโลก  จํากัด,  “รายงานการ
สํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา. 

78. วัดโนนประดู โพนทอง บัวใหญ นครราช 
สีมา 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
วัดสราง 
พ.ศ.2461 

ผนังภายนอก  เขียนเรื่องเจาเจ็ดทะนน  
พระมาลัย  รามเกียรติ์  จันทโครพ  และ
ยักษ (พระอธิการแจง  นายบุญ  นายเชื่อ 
เขียน)  

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 157.   ; ไพโรจน  สโมสร, 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 152.  
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79. วัดบานดอน
ใหญ 

ดอนใหญ คง นครราช 
สีมา 

ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

จิตรกรรมสีน้ํามันบนแผนไมคอสอง
จํานวน 35 ชองภาพ  เขียนภาพพระมาลัย
ตามแบบภาพพิมพชุด ส. ธรรมภักดี 14 
ชอง ภาพ ฎีกาพาหุง 8 ชองภาพ และพระ
เวสสันดรชาดก 13 ชองภาพ 

บริษัท  มรดกโลก  จํากัด,  “รายงานการ
สํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา. 

80. วัดพระธาตุ 
สามหมื่น 

บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ กําแพง
แกวรอบ
พระธาตุ 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

ภาพปูนปนนูนสูงระบายสีเรื่องชาดก
เวสสันดร พุทธประวัติ และพระมาลัย 
ภาพดังกลาวไมเครงครัดในการลําดับ
ขั้นตอน บางภาพระบุปสราง พ.ศ.2505 
บางแหงมีการบูรณะขึ้นใหมในป 
พ.ศ.2535 

สันติ เล็กสุขุม, “โครงการศิลปะลาวใน
ประเทศไทย,” 32 - 33. 

81. วัดทาเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย อุโบสถ รัตนโกสินทร 
อุโบสถสราง 
พ.ศ.2454 

ผนังภายนอก  ผนังแปดานขวาเขียนเรื่อง
เวสสันดรชาดก  และพระมาลัยนมัสการ
พระเจดียจุฬามณีและพระมาลัยโปรด
นรก  ภาพภายในผนังสกัดหนาเหนือขอบ
ประตูเขียนเรื่องพระมาลัยนมัสการพระ
เจดียจุฬามณี (อาจารยสุเทพ  สิงหมนัส 
เขียนซอมภาพเกา พ.ศ.2508) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 157.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.   ; สันติ เล็กสุขุม, 
“โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย,” 72. 
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81. วัดทาเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย อุโบสถ รัตนโกสินทร 
อุโบสถสราง 
พ.ศ.2454 

ผนังภายนอก  ผนังแปดานขวาเขียนเรื่อง
เวสสันดรชาดก  และพระมาลัยนมัสการ
พระเจดียจุฬามณีและพระมาลัยโปรด
นรก  ภาพภายในผนังสกัดหนาเหนือขอบ
ประตูเขียนเรื่องพระมาลัยนมัสการพระ
เจดียจุฬามณี (อาจารยสุเทพ  สิงหมนัส 
เขียนซอมภาพเกา พ.ศ.2508) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 157.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.   ; สันติ เล็กสุขุม, 
“โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย,” 72. 

82. วัดกลาง ประโคน
ชัย 

ประโคน
ชัย 

บุรีรัมย กุฎิ รัตนโกสินทร 
วัดสราง 
พ.ศ.2410 

เขียนภาพพระมาลัย  เวสสันดรชาดก  ผล
ของบุญและบาป  พระพุทธประวัติ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 158.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175. 

83. วัดทาเรียบ หนองหวา พุทไธสง บุรีรัมย อุโบสถ รัตนโกสินทร 
วัดสราง 
พ.ศ.2455 - 
2457 

เขียนภาพพุทธประวัติ  พระมาลัย  และ
ชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 

ไพโรจน  สโมสร, จิตรกรรมฝาผนัง
อีสาน, 152.   ; ไพโรจน  สโมสร, “ฮู
ปแตม (จิตรกรรม),” สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 (2542) : 
5390. 
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84. วัดบรมคงคา บานแวง พุทไธสง บุรีรัมย อุโบสถ รัตนโกสินทร  
รัชกาลที่ 4  
พ.ศ.2409 

ผนังภายนอกดานหลังเขียนภาพพระ
มาลัยไปสักการะพระเจดียจุฬามณีและ
พระมาลัยโปรดนรก 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 158.   ; ไพโรจน  สโมสร, 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 152.   ; บริษัท  
มรดกโลก  จํากัด,  “รายงานการสํารวจ
ภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา. 

85. วัดราษฎรศิริ ในเมือง เมือง
รอยเอ็ด 

รอยเอ็ด อุโบสถ รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 9 
พ.ศ.2508 

 เขียนภาพพระพุทธประวัติ  เวสสันดร
ชาดก พระมาลัย  และเทพชุมนุม  ภาพ
พระมาลัยเขียนที่ผนังแปดานขวาระหวาง
ชองหนาตาง  เขียนภาพพระมาลัย
นมัสการพระเจดียจุฬามณีและพระมาลัย
โปรดนรก (อาจารยศิลป  ชางมานิตย 
เขียน) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 158.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.   ; กรมศิลปากร, 
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 1, 
188.   ; บริษัท  มรดกโลก  จํากัด,  
“รายงานการสํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา. 
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86. วัดขอนแกน
เหนือ 

ขอนแกน เมือง
รอยเอ็ด 

รอยเอ็ด อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 5 
พ.ศ.2428 

ผนังสกัดหนาภายนอก  หนาจั่วเขียนภาพ
ราหูอมพระอาทิตย  ถัดลงมาเปนภาพ
พระมาลัยเสด็จไปบูชาพระเจดียจุฬามณี   
(มีจารึกอักษรไทยนอยบอกปสรางจุล
ศักราช 1247)  ถัดลงไปเปนภาพพุทธ
ประวัติตอนมารผจญ 

ลักขณา  จินดาวงษ, สิมที่มีฮูปแตมใน
จังหวัดรอยเอ็ด (รอยเอ็ด : ศูนย
วัฒนธรรมรอยเอ็ด, ม.ป.ป.), 79. 

87. วัดคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด อุโบสถ   กรมศิลปากร, วรรณกรรม, 175. 
88. วัดบานประตูชัย นิเวศน ธวัชบุรี รอยเอ็ด อุโบสถ รัตนโกสินทร  

รัชกาลที่ 6  
พ.ศ.2464 
 

ผนังมุขหนาดานนอกเขียนเปนภาพพระ
มาลัยไปบูชาพระเจดียจุฬามณีและพระ
มาลัยโปรดนรก ( นายสี   สะมุด นายสุย  
สุมมาตย เขียน  มีจารึกที่ขอบประตูวา 
พ.ศ.2464 นายสีสมุด เปนชางแตมภาพ
กับจารยซาหอม) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 159.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.   ; บริษัท  มรดกโลก  
จํากัด,  “รายงานการสํารวจภาคสนาม 
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค
อีสาน)  โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย,” ไม
ปรากฏเลขหนา.   ; ลักขณา  จินดาวงษ, 
สิมที่มีฮูปแตมในจังหวัดรอยเอ็ด, 90. 
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89. วัดมาลาภิรมย เชียงใหม โพธิ์ชัย รอยเอ็ด อุโบสถ 
 

รัตนโกสินทร 
วัดสราง 
พ.ศ.2435 

เขียนจิตรกรรมเฉพาะผนังภายนอก  ผนัง
แปดานขวาเขียนภาพพระมาลัยภาคเทว
ภูมิ  แสดงภาพพระเจดียจุฬามณีและพระ
มาลัยอยูกึ่งกลาง  ทั้ง 2 ขาง  มีพระอินทร  
เทพบุตรและบริวารถือดอกบัวเหาะมา
นมัสการพระเจดียเรียงรายไปเปนแถว 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 159.   ; ไพโรจน  สโมสร, 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 48, 81, 153, 196 
- 197.   ; บริษัท  มรดกโลก  จํากัด,  
“รายงานการสํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
; ไพโรจน  สโมสร, “ฮูปแตม 
(จิตรกรรม),” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ภาคอีสาน : 5390. 
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90. วัดไตรภูมิ  
(วัดไตรภูมิ
คณาจารย ) 

หัวโทน สุวรรณ
ภูมิ 

รอยเอ็ด อุโบสถ รัตนโกสินทร  
อายุราว  
100 ป 

ผนังแปซาย (ทิศเหนือ) ภายในหองที่ 2 
เขียนภาพพระมาลัยภาคเทวภูมิ 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 159.   ;กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.   ; กรมศิลปากร, 
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 1, 
188.   ; ไพโรจน  สโมสร, จิตรกรรมฝา
ผนังอีสาน, 48.   ; บริษัท  มรดกโลก  
จํากัด,  “รายงานการสํารวจภาคสนาม 
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค
อีสาน)  โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย,” ไม
ปรากฏเลขหนา.   ; สันติ เล็กสุขุม, 
“โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย, “ 
128 - 129, 145.   ; ลักขณา  จินดาวงษ, 
สิมที่มีฮูปแตมในจังหวัดรอยเอ็ด, 104. 

91. วัดจักรวาลภูมิ
พินิจ 

หนอง
หมื่นถาน 

อาจ
สามารถ 

รอยเอ็ด อุโบสถ รัตนโกสินทร
อุโบสถสราง 
พ.ศ.2452 

ผนังสกัดหนาภายนอก  บริเวณบนสุด
ของจั่วเขียนภาพเจดียจุฬามณี พระมาลัย  
พระอินทร และเหลาเทพบุตรเสด็จมา
บูชาพระเจดียจุฬามณี  ถัดลงมาเขียนภาพ
พุทธประวัติตอนมารผจญ 

ลักขณา  จินดาวงษ, สิมที่มีฮูปแตมใน
จังหวัดรอยเอ็ด, 126. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

92. วัดใหญ 
ศรีมหาธาตุ 

พระเจา กิ่งอําเภอ
เชียงขวัญ 

รอยเอ็ด อุโบสถ รัตนโกสินทร
อุโบสถสราง 
พ.ศ.2454–2464 

เพดานเขียนภาพพระมาลัยถือดอกบัว
กําลังเหาะขึ้นไปบนสวรรคชั้นดาวดึงส
เพื่อนําดอกบัวไปบูชาพระเจดียจุฬามณี  
รายลอมดวยเทพ  หัตถพนมถือดอกบัว   
พระอาทิตยทรงรถเทียมราชสีห   
พระจันทรทรงราชรถเทียมมา  พระอินทร  
ทามกลางดารานอยใหญ  

ลักขณา  จินดาวงษ, ธีรพงษ  จตุรพาณิชย   
สํารวจ พบ 

93. วัดทุงศรีเมือง ในเมือง เมือง อุบลราช 
ธานี 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
อุโบสถสราง 
รัชกาลที่ 3 

ผนังภายในเขียนภาพพระพุทธประวัติ
และเวสสันดรชาดก  ผนังแปดานซาย
เหนือชองหนาตางติดฐานชุกชีเขียนภาพ
พระมาลัยไปนมัสการพระเจดียจุฬามณี 

บริษัท  มรดกโลก  จํากัด,  “รายงานการ
สํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
; สันติ เล็กสุขุม, “โครงการศิลปะลาวใน
ประเทศไทย, “ 254,  284. 

94. วัดบานนาควาย ในเมือง เมือง อุบลราช 
ธานี 

อุโบสถ  ผนังมุขหนาอุโบสถเขียนเรื่องพุทธ
ประวัติตอนมารผจญและพระมาลัยภาค
นรกภูมิ 

กรมศิลปากร,  “โครงการอนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังเรงดวนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6,” 
2529, 49.  (อัดสําเนา) 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

95. วัดกลางเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราช 
ธานี 

วิหาร รัตนโกสินทร  
รัชกาลที่ 9 
วิหารสราง 
พ.ศ.2509 

ผนังภายในเหนือชองหนาตางเขียนเรื่อง
พระมาลัยภาคนรกภูมิ  ภาคเทวภูมิ และ
ภาคพระศรีอาริย จํานวน 21 ชองภาพ  
โดยไดรับอิทธิพลจากภาพพิมพชุด ส.
ธรรมภักดี  ผนังระหวางชองหนาตาง
เขียนภาพเวสสันดรชาดก 14 ชองภาพ 
(ผนังดานหนาชํารุดไมเต็มเรื่องเนื่องจาก
มีการทุบขยายผนัง) 

กรมศิลปากร,  จติรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 160.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.   ; ไพโรจน  สโมสร, 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 154.   ; บริษัท  
มรดกโลก  จํากัด, “รายงานการสํารวจ
ภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
;ไพโรจน  สโมสร, “ฮูปแตม 
(จิตรกรรม),” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ภาคอีสาน : 5397. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

96. วัดราสียาราม บุง อํานาจ 
เจริญ 

อํานาจ 
เจริญ 

อุโบสถ รัตนโกสินทร
สรางอุโบสถ 
พ.ศ.2468 - 
2471 

เขียนภาพพระเจดียจุฬามณี  พระพุทธ
ประวัติ  พระมาลัยโปรดนรก  พระ
เวสสันดชาดกร  และพระอินทร   

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 160.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.   ; บริษัท  มรดกโลก  
จํากัด,  “รายงานการสํารวจภาคสนาม 
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค
อีสาน)  โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย,” ไม
ปรากฏเลขหนา.   ; ไพโรจน  สโมสร, “ฮู
ปแตม (จิตรกรรม),” สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน : 5397. 

97. วัดยางชา อํานาจ กิ่งอําเภอ
ลืออํานาจ 

อํานาจ 
เจริญ 

อุโบสถ รัตนโกสินทร ผนังภายนอกและภายในเขียนภาพพระ
พุทธประวัติ  พระมาลัย  และเวสสันดร
ชาดก  โดยผนังสกัดหนาภายนอกแถว
ลางสุดเขียนเรื่องพระมาลัยโปรดนรก 

บริษัท  มรดกโลก  จํากัด,  “รายงานการ
สํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
; สันติ เล็กสุขุม, “โครงการศิลปะลาวใน
ประเทศไทย, “ 259, 305. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

98. วัดสระบัวแกว บานวัง
คูณ 

หนอง
สองหอง 

ขอนแกน อุโบสถ รัตนโกสินทร เขียนภาพพระมาลัยโปรดนรก   ไพโรจน  สโมสร, จิตรกรรมฝาผนัง
อีสาน,  211.   ; สุมาลี  เอกชนนิยม, ฮูบ
แตมในสิมอีสานงานศิลปสองฝงโขง 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548), 
107. 

99. วัดเหนือ  
(วัดศรีบุญเรือง) 

กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

ฝาผนังเหนือขอบประตูหนาตางเขียน
เรื่องพระพุทธประวัติ  เวสสันดรชาดก 13 
กัณฑ  และพระมาลัยหมื่น  มาลัยแสน 

บริษัท  มรดกโลก  จํากัด, “รายงานการ
สํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

100. วัดพุทธสีมา ฝงแดง ธาตุพนม นครพนม อุโบสถ รัตนโกสินทร  
อุโบสถมีจารึก
วา ไดรับ
พระราชทาน 
วันที่ 14 
มกราคม 
พ.ศ.2462 

ผนังดานนอกเขียนภาพพระมาลัยภาค
นรกภูมิ (จารยคูณ และจารยผุย วาด)  

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 162.   ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.   ; กรมศิลปากร, 
“โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง
เรงดวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6,” 120.   ; 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ . วัฒนธรรม  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิ
ปญญา  จังหวัดนครพนม (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544. พิมพใน
โอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 
128. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

101. วัดโพธิ์คํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม อุโบสถ รัตนโกสินทร  
รัชกาลที่ 8  
พ.ศ.2482 

ภายในเขียนภาพพระพุทธประวัติ  พระ
มาลัย  สุริวงศ  และรามเกียรติ์  ผนังสกัด
หลังตอนลางดานขวาเขียนภาพพระมาลัย
โปรดนรก  ดานซายเปนภาพพระมาลัย
รับบัวจากชายเข็ญใจ   ตอนบนเปนภาพ
พระมาลัยเสด็จไปบูชาพระเจดียจุฬามณี
บนสวรรคชั้นดาวดึงส และสนทนาธรรม
กับพระอินทร (นายสี นายบุณปน ชะ
ปราณ เขียน)  

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 162.  ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.  ; ไพโรจน  สโมสร, 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 47 - 48, 194 - 
195.  ; บริษัท  มรดกโลก  จํากัด, 
“รายงานการสํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
; คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ, วัฒนธรรม  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิ
ปญญา  จังหวัดนครพนม, 126, 131.   
; สุมาลี  เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน
งานศิลปสองฝงโขง, 53, 105-106, 135. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

102. วัดปาเรไรย ดงบัง นาดูน มหา 
สารคาม 

อุโบสถ รัตนโกสินทร ผนังดานใน  ผนังสกัดหนาเขียนภาพพระ
มาลัยโปรดนรก   ผนังแปดานขวาหองที่ 
2 เขียนภาพพระมาลัยไปนมัสการพระ
เจดียจุฬามณี  หองที่ 3 เขียนภาพพระ
มาลัยเทศนาพุทธบริษัท  ดานลางเปน
ภาพยมโลก  (นายสิงห ชางผูเขียนวัดโพ
ธาราม เขียน) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 163.  ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.  ; กรมศิลปากร, 
“โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง
เรงดวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6,” 89.  ; บริษัท  
มรดกโลก  จํากัด, “รายงานการสํารวจ
ภาคสนาม ครั้งที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา.  
; สุมาลี  เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน
งานศิลปสองฝงโขง, 52-53, 103. 
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ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
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103. วัดโพธาราม ดงบัง นาดูน มหา 
สารคาม 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
อุโบสถสราง 
พ.ศ.2451 

ผนังดานในเขียนเรื่องพุทธประวัติ  
เวสสันดรชาดก และพระมาลัย  ผนังสกัด
หนาภายนอก  เขียนภาพพระมาลัยภาค
เทวภูมิ และภาคนรกภูมิ (นายสิงห 
อาจารยซาลาย ชางพื้นบานชาวดงบัง 
เขียน)  

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 163.  ; ไพโรจน  สโมสร, 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน 48.  ; สันติ เล็ก
สุขุม, “โครงการศิลปะลาวในประเทศ
ไทย,” 79, 92 - 93.  ; สุมาลี  เอกชนนิยม, 
ฮูบแตมในสิมอีสานงานศิลปสองฝงโขง, 
52, 104. 

104. วัดบานยาง ยาง บรบือ มหา 
สารคาม 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
วัดสราง 
พ.ศ.2410 
 

ผนังดานนอกเขียนภาพพระพุทธประวัติ  
พระมาลัย  พระเวสสันดรชาดก  อรพิมพ 
– ปาจิตต  พระอดีตพุทธ ภาพพระมาลัย
เขียนบริเวณผนังแปดานขวา  เปนภาพ
พระมาลัยไปนมัสการพระเจดียจุฬามณี
และพระมาลัยโปรดนรก (ชางหนาย  
หลวงพอผุย  ครูกอง อาจารยหลง  
อาจารยหื่น  เขียน) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 163.  ;กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.  ; บริษัท  มรดกโลก  
จํากัด, “รายงานการสํารวจภาคสนาม ครั้ง
ที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค
อีสาน) โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย,” ไม
ปรากฏเลขหนา.  ; สุมาลี  เอกชนนิยม, 
ฮูบแตมในสิมอีสานงานศิลปสองฝงโขง, 
61, 108, 140 - 141. 
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105. วัดหนองยาง บัวมาศ บรบือ มหา 
สารคาม 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
อุโบสถสราง 
พ.ศ.2465 

ผนังภายในเขียนภาพอดีตพุทธเจา 
ภายนอกเขียนเรื่องพุทธประวัติ เวสสันดร
ชาดกและพระมาลัย เรื่องพระมาลัยเขียน
เปนภาพพระมาลัยโปรดนรกอยูตอนลาง 
ถัดขึ้นไปภาพพระมาลัยรับบัวจากชาย
เข็ญใจ แลวเหาะขึ้นไปในอากาศเพื่อนํา
ดอกบัวไปบูชาพระจุฬามณี  และภาพ
พระมาลัยเทศนาธรรม ชั้นบนเปนภาพ
พระมาลัยสนทนาธรรมกับพระอินทร 
ภายในลานพระเจดียจุฬามณี มีเหลา
เทวดาเสด็จมานมัสการพระเจดียอยู
โดยรอบ เปนการแสดงชั้นภูมินรกภูมิ 
มนุษยภูมิ และเทวภูมิ ตามลําดับ 

สันติ เล็กสุขุม, “โครงการศิลปะลาวใน
ประเทศไทย,” 78, 86. 
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106. วัดอินทาราม หนองแสง วาปปทุม มหา 
สารคาม 

อุโบสถ รัตนโกสินทร วัด
สราง พ.ศ.2413 

ผนังดานนอกเขียนภาพสินไช  พระ
มาลัย  สัตวหิมพานต 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 163. 

107. วัดเทพพล เวียงคุก เมือง หนองคาย อุโบสถ รัตนโกสินทร วัด
สราง พ.ศ.2460 

ผนังสกัดหนาภายนอกเขียนภาพพระ
มาลัยโปรดนรก (นายบุญจัน เขียน) 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 165.  ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.  ; ไพโรจน  สโมสร, 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 49. 

108. วัดโพธิ์ชัยนาพึง นาแหว ดานซาย เลย วิหาร รัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 4  
พ.ศ.2395 

ผนังสกัดหนา (ทิศเหนือ) ภายใน  
บริเวณจั่วเขียนภาพอดีตพุทธ 8 ชั้น  มี
ทั้งสิ้น 10 องค  ถัดลงมาเปนภาพพระ
มาลัยภาคเทวภูมิ  มีพระอินทร  พระ
พรหม  และเทวดามาเฝา (ขุนพรหมและ
สรรพชาง เขียน)  

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 163.  ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.  ; กรมศิลปากร, 
“โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง
เรงดวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6,” 37.  ; ไพโรจน  
สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 48, 72, 
116. 

109. วัดวังตะวันตก คลัง เมือง นครศรี 
ธรรมราช 

อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9
อุโบสถสราง 
พ.ศ.2506 -2508 

ภาพเขียนสีน้ํามัน  ผนังสกัดหลังเหนือ
ชองประตูเขียนภาพพระมาลัยโปรด
สัตวในนรกภูมิ  มีภาพพญายมราชกําลัง
พิจารณาโทษสัตวนรก 

บริษัทมรดกโลก  จํากัด, “รายงานการ
สํารวจภาคสนามครั้งที่ 2 (ภาคใต) 
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” 2538, ไมปรากฏ
เลขหนา.  อัดสําเนา 
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110. วัดปรางคหมู 
(ใน)  

ปรางคหมู เมือง พัทลุง ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร จิตรกรรมสีฝุนบนแผนไม 8 แผน  เรื่อง
พระมาลัยโปรดนรก  ฝมือชางพื้นเมือง 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 167.  ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.  ; วรรณิภา  ณ สงขลา 
และ  แสงอรุณ  กนกพงศชัย, “จิตรกรรม
ฝาผนัง : ในภาคใต,” สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคใต 4 (2542) : 1602. 

111. วัดสุนทราวาส ปนแต ควนขนุน พัทลุง อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 4 

ผนังสกัดหลังระหวางชองประตูเขียน
ภาพพระมาลัยโปรดนรก  ตอเนื่องจาก
ภาพเหนือชองประตูซึ่งเขียนเปนภาพ
พุทธประวัติตอนโปรดพุทธมารดาและ
เสด็จลงจากดาวดึงส 

ชัยวุฒิ  พิยะกูล, “สุนทราวาส, วัด” 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 16 
(2542) : 8094.  ; บริษัทมรดกโลก  จํากัด 
, “รายงานการสํารวจภาคสนามครั้งที่ 2 
(ภาคใต) โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย,” ไม
ปรากฏเลขหนา. 
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112. ศาลากลางหน   แพรกหา ควนขนุน พัทลุง ศาลากลาง
หน  บาน
เขาพังอิฐ 
หมู 7 

รัตนโกสินทร ผนังหนาบันดานในแบงภาพออกเปน 2 
ขาง ขางหนึ่งเปนพระมาลัยบิณฑบาตร  
รับบัวจากชายเข็ญใจและเสด็จไปบูชา
พระเจดียจุฬามณี  อีกขางหนึ่งเปนภาพ
นรก  หมายถึงพระมาลัยโปรดสวรรค
และนรก 

สุทธิวงศ  พงศไพบูลย, “ศาลากลางหน,” 
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ.2529  
8 (2529) : 3409. 

113. วัดสุวรรณคีรี หัวเขา เมือง สงขลา อุโบสถ รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาล 
ที่ 3 

ผนังสกัดหลังเขียนเปนภาพภูมิจักรวาล  
ตอนบนเหนือชองประตูแสดงภาคสวรรค  
ประกอบดวยเขาพระสุเมรุและ
สัตบริภัณฑ   เหนือเขาพระสุเมรุเปน
ปราสาทพระอินทร  ตอนลาง ระหวาง
ชองประตูเขียนเปนภาพพระมาลัยโปรด
นรก 

กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย, 168.  ; กรมศิลปากร, 
วรรณกรรม, 175.  ; กรมศิลปากร,  
“รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง  
จังหวัดสงขลา,”  ม.ป.ท., ม.ป.ป., 85, 90.   
(อัดสําเนา)  ; วรรณิภา  ณ สงขลา และ 
แสงอรุณ  กนกพงศชัย, “จิตรกรรมฝา
ผนังวัดสุวรรณคีรี,” สารานุกรม
วัฒนธรรมภาคใต พ.ศ.2529  2 (2529) 
:814. ; ชัยวุฒิ  พิยะกูล , “สุวรรณคีรี : วัด
,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต 
พ.ศ.2529 9 (2529) : 3860. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 222 

ลํา รายชื่อ ที่ตั้ง ที่ตั้ง สมัย ลักษณะภาพ อางอิง 
ดับ  ตําบล อําเภอ จังหวัด จิตรกรรม    

114. วัดจะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา วิหารพระ
พุทธ
ไสยาสน 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 6 
พ.ศ.2458 

ผนังสกัดดานเศียรพระพุทธไสยาสน (ทิศ
ตะวันออก) ตอนบนเปนภาพพระพุทธ
ประวัติตอนโปรดพระพุทธมารดาและ
เสด็จลงจากดาวดึงส  ตอนลางเปนภาพ
พระมาลัยโปรดนรก  ลักษณะภาพแปลก
จากแบบแผนประเพณีนิยม โดยแสดง
ภาพพระมาลัยปนตนไมลงไปโปรดสัตว
นรก (พระครูวิจารณศีลคุณ (ชู)  นาย
เคลื่อน และนายชางใบเขียน) 

วรรณิภา  ณ สงขลา , “จิตรกรรมวัดจะทิ้ง
พระ,”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
4 (2542) : 1619.  ; บริษัทมรดกโลก  
จํากัด, “รายงานการสํารวจภาคสนามครั้ง
ที่ 2 (ภาคใต) โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย,” ไม
ปรากฏเลขหนา.  ; คณะกรรมการการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวเนื่อง
ในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542, 
ประวัติศาสตรทองถิ่น : ความเปนมาของ
อําเภอสําคัญในประวัติศาสตรภาคใต ม.
ป.ท., ม.ป.ป., 117. 
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115. วัดเทพนิมิตร 
(วัดบานกลาง) 

บานกลาง ปะนาเระ ปตตานี อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 4  
พ.ศ.2406 

ผนังสกัดหลังตอนบนเปนภาพพระพุทธ
บาท  ตอนลางขางประตูดานขวาเปนภาพ
นรกภูมิ  ผนังดานซายเปนภาพพระมาลัย
โปรดนรก   ผนังสกัดดานหนาเหนือ
ประตูเขียนภาพพระมาลัยเสด็จไปบูชา
พระเจดียจุฬามณี  มีภาพพุทธประวัติตอน
โปรดพระพุทธมารดา  และเสด็จลงจาก
ดาวดึงสแทรกอยูทางดานขาง (นายจันทร 
เขียน) 

กรมศิลปากร,  “รายงานการสํารวจ
จิตรกรรมฝาผนัง  จังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส,” ม.ป.ท., ม.ป.ป., ไมปรากฏ
เลขหนา.  ; วรรณิภา  ณ สงขลา และ  
สุทธิวงศ  พงศไพบูลย, “จิตรกรรมฝา
ผนังวัดเทพนิมิตร,” สารานุกรม
วัฒนธรรมภาคใต พ.ศ.2529  2 (2529) : 
976.  ; วรรณิภา  ณ สงขลา และ สุทธิวงศ  
พงศไพบูลย, “จิตรกรรมฝาผนังวัดเทพ  
นิมิตร,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ภาคใต 4 (2542) : 1632, 1634.  ; บริษัท
มรดกโลก  จํากัด , “รายงานการสํารวจ
ภาคสนามครั้งที่ 2 (ภาคใต) โครงการ
ศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา. 
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116. วัดควนใน บานควน ปะนาเระ ปตตานี อุโบสถ รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 8 -9  

เขียนภาพพระมาลัยภาคเทวภูมิ  พระ
มาลัยเสด็จขึ้นไปบูชาพระธาตุจุฬามณีบน
สวรรคชั้นดาวดึงส  ดานลางของภาพเปน
ภาพพระพุทธประวัติตอนโปรดพุทธ
มารดาและเสด็จลงจากสวรรคชั้น
ดาวดึงส 

วรรณิภา  ณ สงขลา และ แสงอรุณกนก  
พงศชัย , “จิตรกรรมฝาผนังวัดควนใน,” 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 4 
(2542) : 1609. 

117. วัดมหิงสาราม คอก
กระบือ 

ปะนาเระ ปตตานี ศาลาดิน 
(ศาลาสวด
ศพ) 

รัตนโกสินทร 
ราวรัชกาลที่ 6-
9 -  

จิตรกรรมสีฝุนบนแผนกระดาน  ติด
โดยรอบคอสองภายในโดยรอบศาลาดิน  
จํานวน 10 แผน  มีจารึกเขียนเรื่องราว
ประกอบในแผนภาพ 

 

118. วัดชลธาราสิงเห เจะเห ตากใบ นราธิวาส กุฏิเจา
อาวาส 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 5 

ฝาผนังดานหลังเขียนภาพพระมาลัยภาค
เทวภูมิขณะสนทนาธรรมกับพระอินทร
และพระศรีอาริยเมตไตรย 

ครื่น  มณีโชติ, “ชลธาราสิงเห, วัด,” 
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ.2529  
3 : 916.  ; ครื่น  มณีโชติ , “ชลธาราสิงเห, 
วัด,”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
4 (2542) : 1909. 

119. วัดพุทธภูมิ สะเตง เมือง ยะลา ศาลาการ
เปรียญ 

รัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 9 

จิตรกรรมฝาผนังเหนือขอบประตู  
หนาตาง  เขียนสีน้ํามัน  เรื่องพุทธประวัติ  
ทศชาติ  พระมาลัย 

บริษัทมรดกโลก  จํากัด, “รายงานการ
สํารวจภาคสนามครั้งที่ 2 (ภาคใต) 
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษจิตรกรรมฝา
ผนังในประเทศไทย,” ไมปรากฏเลขหนา. 
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ประวัติผูวิจัย 
ช่ือ – สกุล   นางสาวเดนดาว  ศิลปานนท 
ที่อยู    91/325  หมู 14  ตําบลบางบัวทอง  อําเภอบางบัวทอง   

จังหวดันนทบรีุ 

ประวัติการศกึษา 
พ.ศ.2530 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก

ประวัติศาสตรศิลปะ  วิชาโทโบราณคดี  จากมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

พ.ศ.2545 ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.2534-2535 ภัณฑารกัษ 3  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เชียงแสน  จังหวัด

เชียงราย 
พ.ศ.2535-2536 ภัณฑารกัษ 3  ฝายบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ   

กองพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ 
พ.ศ.2536-2538 ภัณฑารกัษ 4  ฝายบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ 

กองพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ 
พ.ศ.2538 ภัณฑารกัษ 4  ฝายวิชาการ  กองพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
พ.ศ.2538-2539 ภัณฑารกัษ 4  ฝายวิชาการ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร 
พ.ศ.2539-2543 ภัณฑารกัษ 5  ฝายวิชาการ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร 
พ.ศ.2543-2546 ภัณฑารกัษ 6  ฝายบริการการศึกษา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พระนคร 
พ.ศ.2546-2547 ภัณฑารกัษ 6ว.  ฝายวิชาการ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร 
พ.ศ.2547-ปจจุบัน ภัณฑารกัษ 7ว.  ฝายวิชาการ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร 
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