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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและความมุงหมายของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฎิสงฆ

ในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยทําการศึกษากุฎิสงฆจํานวน 7 วัด ในพื้นที่อําเภอ         ปะนาเระ  อาํเภอสาย
บุรี  จังหวัดปตตานี และ อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ซ่ึงเขียนภาพจิตรกรรมขึ้นกอนสมัยรัชกาลปจจุบันเปนประเด็น
ศึกษาวิเคราะห 

ขอสรุปผลการศึกษาวิจัยแบงออกเปน 2 ประเด็น  คือ 
1.  ประเด็นทางดานรูปแบบและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ  รูปแบบของกุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานี

และนราธิวาสมีลักษณะเฉพาะของเรือนพื้นถิ่นภาคใต  อันเปนลักษณะรวมของเรือนไทยภาคใตจังหวัดอื่นๆดวย  กลาวคือ  
สวนใหญเปนเรือนไมที่ใชวิธีกอสรางแบบเรือนเคร่ืองสับทั้งหลัง  ยกพื้นสูงเหนือศีรษะโดยทําระดับพื้นลดหลั่นกัน  ทํา
หลังคาสูงชายคายื่นยาวเพื่อใหน้ําฝนไหลผานโดยสะดวก  ใตเพดานไมตีฝาทึบแตจะปลอยโลงใหอากาศถายเท  และไม
นิยมฝงเสาเรือนลงในดินแตจะวางเสาทุกตนบนตีนเสาสูงเพื่อใหสามารถเคลื่อนยายตัวเรือนไดสะดวกหากเกิดพายุหรือน้ํา
ทวม  สวนรูปแบบที่พิเศษออกไปจากเรือนไทยภาคใตจังหวัดอื่นๆคือ  มีการทําหลังคาหลายๆรูปแบบผสมกันในหลังคา
เดียวอีกทั้งหลังคายังมีความลาดชันมากกวาในพื้นที่อื่นๆดวย   

สําหรับรูปแบบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมหลักๆคือ  กลุมรับ
อิทธิพลชางหลวงผสมผสานกับความเปนพื้นบาน  อันเปนกลุมหลักของจิตรกรรมที่กุฏิสงฆในพื้นที่นี้  และกลุมที่แสดงถึง
ความเปนพื้นบานอยางแทจริง   

การที่ตัวเรือนกุฏิสงฆคงลักษณะความเปนพื้นบาน  ขณะที่จิตรกรรมไดรับอิทธิพลจากชางหลวงผสมผสาน
มากกวาความเปนพื้นบาน  เนื่องดวยรูปแบบสถาปตยกรรมอยูภายใตเงื่อนไขการเรียนรูสืบทอดของชางในพื้นที่ที่ผานการ
ประยุกตปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกโดยเฉพาะ  สวนจิตรกรรมเปน
เรื่องของรสนิยมและการประดับตกแตง  ยอมไดรับอิทธิพลจากแมแบบราชธานีไดงายและชัดเจนกวา   

2.  ประเด็นทางดานความมุงหมายของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ  พื้นที่คร่ึงหนึ่งของตัวเรือน
ซ่ึงกั้นเปนหองมิดชิดสําหรับภิกษุสงฆจําวัดพบวาไมมีการเขียนภาพจิตรกรรมในสวนนี้   แตพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งซ่ึงแบงเปน 2  
สวนหลักๆคือ โถงสวนกลาง  อันเปนที่สําหรับภิกษุสงฆและฆราวาสทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน  และโถงประดิษฐาน
พระพุทธรูป  อันเปนที่สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระประธานของวัด  ทั้ง 2 สวนนี้นิยมเขียนภาพจิตรกรรม
ประดับตกแตงเพื่อนอมนําใหผูพบเห็นเกิดศรัทราในพุทธศาสนาเชนเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในอุโบสถหรือ
วิหารของวัดทั่วไป 
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The objective of this research is aimed at studying the style and concept of Kuti’s mural paintings in Pattani 
and Narathiwas Province. This study is conducted on 7 Kutis in Panarae, Saiburi district of Pattani Province as well as 
Takbai district of Narathiwas Province. The mural paintings, which were painted prior to the present reign, are 
positioned for the analysis issue. 

The study results are summarized into 2 aspects. 
1. Style and Concept of  Kutis and mural paintings  

 The Kutis style in Pattani Province is uniquely featured southern style, which commonly represents the style 
of Thai houses in southern region. The mentioned Kuti is wholly made of wood with the style of wooden assembly 
house. The floor is positioned to be above man’s height level with elevation. The roof is designed to be over height and 
length in order to let the raindrops freely flow. The under ceiling is free partitions for ventilation purpose. The posts are 
positioned on the high footer instead of being built under the ground for the movement convenience in case of flooding 
and storming. The special feature, which distinguishes from other Thai houses in southern region, is the various roof 
styles combined in one roof presentation. Moreover, the roof is much steep than other Thai houses in various southern 
provinces. As for Kuti’s mural painting styles, they are classified into 2 categories. The first design is influenced by 
royal style combined with folk style, which is the main group of the mural paintings in this area. The second design is 
the style that truly represents folk style 
 The fact that Kuti remains folk style while the mural painting is more influenced by royal artists than folk 
artists is the architecture style is transferred to next generations via local artists. In addition, the design is applied to suit 
the geography and climate condition with high level of rainfalls. While the painting is the matter of taste and decoration 
would be easily and clearly influenced by the capital city.  
 
2.  The purpose of Kuti mural paintings  
 The study shows that half space of Kuti in this area is designed for monks with no paintings and decorations. 
The remaining space is divided into 2 sections. The first zone is a central hall where monks and people conduct rituals. 
The other zone is the place for locating the main Buddha image or minor images. Both zones are normally painted in 
order to convince the people’s faith in Buddhism as other mural paintings in general chapels and temples. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  (Statements  and  significance  of  the  problems) 
 จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี  โดยทั่วไปมักเขียนขึ้นในอาคารพุทธสถานเขต
พุทธาวาส  อันเปนขอบเขตสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของภิกษุสงฆ  และอาคาร
เอนกประสงคที่เชื่อมขอบเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส  สําหรับภิกษุสงฆใชประโยชนหรือภิกษุ
สงฆและฆราวาสทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน  ภาพจิตรกรรมในขอบเขตของอาคารทั้ง 2 จึงเขียน
ขึ้นเพื่อนอมนําใหเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาเปนสําคัญ  สวนอาคารพุทธสถานเขตสังฆาวาส  อัน
เปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุสงฆเพื่อปฏิบัติภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนา  
โดยทั่วไปมักไมนิยมเขียนภาพจิตรกรรมในสวนอันเปนขอบเขตแหงการดําเนินชีวิตของสมณเพศนี้  
 กุฏิ  เปนสถาปตยกรรมหลักที่เปนตัวกําหนดโครงสรางแผนผังโดยรวมในเขตสังฆาวาส  
ใชสําหรับเปนเรือนพักอาศัยของภิกษุสงฆและสามเณร  ในพุทธบัญญัติสําหรับใหภิกษุสงฆอยู
อาศัยเพียงรูปเดียวและหามมิใหสะสมสิ่งของเครื่องใชเกินความจําเปนตอการดําเนินชีวิต1  ดวยไม
ตองการใหภิกษุเกิดการยึดติดในทรัพยทางโลก  การประดับตกแตงกุฏิอยางสวยงามจึงอยูนอกเหนอื
ความมุงหมายเดิมและความจําเปนในการดําเนินชีวิตของสมณเพศ   
 ตัวอยางของกุฏิที่มีการประดับตกแตงอยางสวยงามในระยะแรกลวนเคยเปนที่ประทับ
ของเจานายหรือขุนนางชั้นสูงในราชสํานักกอนถวายใหเปนกุฏิที่อาศัยสําหรับภิกษุสงฆ  เชน  กุฏิ
เจาอาวาสวัดเขมาภิรตาราม  ที่แตเดิมเรียกวา “ตําหนักแดง” เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระพี่นาง
เธอเจาฟากรมพระศรีสุดารักษในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1)2  กุฏิอดีต
เจาอาวาสวัดราชาธิวาส  หรือที่เรียกวา “กุฏิเจาจอมสวาง” สรางโดยเจาจอมสวางในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)3  เปนตน   

 
                                                           

1สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, เลมที่1, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, 2524), 339-341. 

2หลวงวิจิตรวาทการ, ประวัติวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี  (ธนบุรี : โรงพิมพกรุงไทยการพิมพ
, 2514), 37. 

3จารุณี  อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส  (กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเการาชาธิวาส, 2546), 93. 
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  การประดับตกแตงกุฏิในขางตนลวนเปนเรื่องของงานประดับสถาปตยกรรม  ไมได
หมายรวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบไว  เนื่องดวยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
กุฏิสงฆถือเปนกรณีพิเศษที่มีนัยแตกตางออกไป  อันเปนความนิยมของแตละพื้นที่ไมไดเปนความ
นิยมที่แพรหลายและปรากฏมากนักในประทศไทย 
 ตัวอยางของกุฏิสงฆที่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สําคัญ  เขียนขึ้นภายในตําหนัก
พระพุทธโฆษาจารย  วัดพุทไธสวรรย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนตําหนักที่สมเด็จพระเพท
ราชาคงโปรดเกลาฯใหสรางถวายแกพระอาจารยของพระองค 4  ซ่ึงหากอาคารดังกลาวเคยเปนกุฏิที่
อาศัยของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  ราชทินนามของเจาคณะใหญฝายคามวาสี  พระเถระชั้น
ผูใหญในสมัยอยุธยา5มากอนจริงแลว  อาจจัดเปนหลักฐานเกาที่สุดที่เหลืออยูในปจจุบันอันถือเปน
ปฐมบทของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆซ่ึงพบในประเทศไทย  กอนที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)  โปรดเกลาฯใหชางเขียนภาพจิตรกรรมบันทึกเหตุการณ
สําคัญในสมัยของพระองคลงในพระที่นั่งที่ทรงเคยผนวชแลวถวายใหเปนกุฏิที่อาศัยแดเจาอาวาส
รูปแรกของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม6 
 ตัวอยางขางตนสะทอนใหเห็นวา  การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆเปนความ
นิยมสวนพระองคของพระมหากษัตริย  ที่โปรดเกลาฯใหชางเขียนภาพจิตรกรรมในตําหนักที่
ประทับกอนถวายเปนกุฏิที่อาศัยแกพระเถระชั้นผูใหญที่สําคัญเปนการเฉพาะ    
 อยางไรก็ตามพื้นที่ในเขตอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  และอําเภอ
ตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  กลับมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆคอนขางแพรหลายซึ่ง
แทบไมปรากฏในพื้นที่อ่ืนๆ  ขณะที่ประชากรในพื้นที่นี้กวารอยละเจ็ดสิบนับถือศาสนาอิสลาม  
รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และปฏิบัติตนตามแบบมุสลิมอยางเครงครัด   
 การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆของวัดไทยซึ่งอยูภายใตสภาพแวดลอมของชาว
ไทยมุสลิมอันมีรากฐานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตความเปนอยูแตกตาง
จากประชากรสวนใหญของประเทศที่นับถือพุทธศาสนา  จึงนาจะมีความหมายและความสําคัญ
มากกวาภาพเขียนเพื่อประดับตกแตงสถาปตยกรรม   นอกจากนี้ เ ร่ืองราวท่ีเขียนยังมีความ

                                                           
4สันติ  เล็กสุขุม  และกมล  ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : รายงานผลการวิจัย

สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523), 58. 
5อารีรัตน  ชีวพฤกษ, รายงานจิตรกรรมฝาผนังตําหนักพระพุทธโฆษาจารย  วัดพุทไธสวรรย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : งานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  กองโบราณคดี  กรมศิลปากร, 2528), 6. 
6กรมศิลปากร, รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  พระที่นั่งทรงผนวช  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนา

ราม (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี  งานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่, 2529), 7. 
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หลากหลายอันสะทอนถึงความเขาใจวรรณกรรมในศาสนาและความศรัทธาในพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ไดเปนอยางดี 

ความสําคัญของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆวัดไทยในเขตจังหวัดปตตานี
และจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยูภายใตสภาพแวดลอมของชาวไทยมุสลิม  ประกอบกับความหลากหลาย
ของเรื่องราวที่เขียนภาพจิตรกรรม  จึงเปนประเด็นปญหาที่นาสนใจและชวนใหศึกษา  ดวย
จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆถือเปนเรื่องเฉพาะที่ยังไมเคยมีการศึกษาในขั้นลึกมากอน  ทั้งนี้การเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆอาจเปนกุศโลบายในการเผยแผพุทธศาสนาของพระสงฆในแถบ
จังหวัดปตตานีและนราธิวาสวิธีหนึ่ง  หรืออาจสะทอนถึงความกลมเกลียว  ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของชาวไทยพุทธคนกลุมนอยที่อาศัยอยูในพื้นที่นี้  

สําหรับการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ  ในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสครั้งนี้  
มุงใหความสนใจเปนพิเศษในดานความมุงหมายหรือแรงบันดาลใจในการเขียนภาพจิตรกรรม  การ
ตีความหมายของเรื่องราว  รวมทั้งฝมือชางและการแสดงออกสวนตัวของชางทองถ่ิน  นอกจากนี้
เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบที่ปรากฏ  สถานการณทางการเมืองในชวงเวลาที่เขียนภาพ
จิตรกรรม  เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นถึงภาพสะทอนทางสังคม  สภาพแวดลอม  วิถีชีวิตและการดําเนิน
ชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นในพุทธ
ศาสนาสืบตอมา  แมวาประชากรสวนใหญไดหันไปนับถือศาสนาอิสลามเชนเดียวกับประชากรใน
ประเทศขางเคียงก็ตาม 

อนึ่ง  การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสอันเปน
จังหวัดที่อยูใตสุดของประเทศไทย  ดวยระยะทางที่หางไกลจากราชธานีทําใหรูปแบบศิลปกรรม
แตกตางไปจากระเบียบแบบแผนของศิลปนชางหลวง   ในที่นี้จึงใหความสําคัญกับฝมือชางทองถ่ิน
โดยศึกษาทั้งตัวสถาปตยกรรมของกุฏิ  งานประดับสถาปตยกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังควบคู
กัน  โดยหวังวาการศึกษาในครั้งนี้จะชวยเพิ่มเติมขอมูลทางดานศิลปกรรมและความสําคัญของพุทธ
ศิลปไทยในจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  โดยเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังซ่ึงเขียนขึ้นที่กุฏิสงฆของ
ชาวไทยพุทธที่อาศัยอยูทามกลางชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยได
เปนอยางดี 
 
2.  ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  (Goal  and  objective) 

2.1   เพื่อศึกษาความมุงหมายหรือแรงบันดาลใจของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิ
สงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  รวมทั้งตีความหมายของเรื่องราวท่ีปรากฏในภาพ
จิตรกรรม 
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2.2 เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบของภาพจิตรกรรม 
2.3 เพื่อศึกษาฝมือชางและการแสดงออกของชางทองถ่ิน 
2.4 เพื่อศึกษาสถานภาพทางการเมือง  สภาพสังคม  วิถีชีวิตและความเปนอยูของพุทธ 

ศาสนิกชนไทยที่อาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงสะทอนผานภาพจิตรกรรม 
2.5 เพื่อศึกษารูปแบบของกุฏิพื้นบานภาคใตในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสทั้งตัว

สถาปตยกรรม  และงานประดับสถาปตยกรรม 
 

3.  สมมุติฐานของการศึกษา  (Hypothesis  to  be  tested) 
ขอสันนิษฐานความมุงหมายหรือแรงบันดาลใจของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิ

สงฆในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส 
3.1  เขียนขึ้นเพื่อประดับตกแตงสถาปตยกรรม   
3.2 ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆแสดงถึงสมณศักดิ์และความสําคัญของเจาของกุฏิ   
3.3 เปนแหลงฝกฝนฝมือของชางพื้นบาน   เนื่องดวยปจจัยและสถานที่ในการ

สรางสรรคผลงานจิตรกรรมคอนขางจํากัด  อุโบสถหรือวิหารของวัดในจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาสระยะแรกยังคงสรางดวยสังกะสีหรือวัสดุช่ัวคราวอื่นๆจึงไมเอื้ออํานวยตอการเขียนภาพ
จิตรกรรม 

3.4 บทบาทความสําคัญของกุฏิสงฆไดเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนารวมกันระหวางภิกษุสงฆและฆราวาส  ความมุงหมายหรือแรงบันดาลใจของการเขียน
ภาพจิตรกรรมจึงเพื่อนอมนําใหผูพบเห็นเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาเชนเดียวกับภาพจิตรกรรมใน
อุโบสถหรือวิหาร  

3.5 การกระทบกระทั่งระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยูในพื้นที่นี้อาจ
เปนแรงบันดาลใจของการสรางกุฏิสงฆเพื่อเปนที่พึ่งพิงของพุทธศาสนิกชน  เชนเดียวกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆที่เปนเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวและนอมนําจิตใจใหใกลชิดพุทธศาสนา
และองคพระสัมมาสัมพุทธเจา   
 
4.  ขอบเขตของการศึกษา  (Scope  or  delimitation  of  the  study) 

เลือกศึกษาเฉพาะกุฏิสงฆที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังกอนสมัยรัชกาลที่ 7 ในเขต
จังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส  จํานวน 7 วัด  ไดแก  กุฏิสงฆ วัดควนใน  วัดหงสาราม  วัด
มหิงษาราม  ในอําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี กุฏิสงฆ  วัดปทุมวารี   วัดจุฬามณี  ในอําเภอสาย
บุรี  จังหวัดปตตานี  และกุฏิสงฆ วัดโคกมะเฟอง  วัดชลธาราสิงเห  ในอําเภอตากใบ  จังหวัด
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นราธิวาส  นอกจากนี้ยังศึกษาจิตรกรรมแหลงอื่นๆที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับจิตรกรรมฝาผนัง
ที่กุฏิสงฆของวัดขางตน   

ขอบเขตที่เลือกศึกษาเนื่องดวย  อําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  และ
อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เปนหนึ่งในอําเภอที่มีกลุมชนชาวไทยพุทธยึดมั่นในพุทธศาสนา
อยางเหนียวแนนจากอดีตมาจนปจจุบัน  และเปนพื้นที่ที่มีประชากรนับถือพุทธศาสนาเปนจํานวน
มากเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภออื่นๆในพื้นที่เดียวกัน  คือประมาณรอยละ 30-40 ของประชากรสวน
ใหญที่นับถือศาสนาอิสลาม ในขณะที่อําเภออื่นๆของจังหวัดเดียวกันมีประชากรนับถือพุทธศาสนา
เพียงรอยละ 10–20 เทานั้น  พื้นที่ดังกลาวจึงแสดงถึงการสืบทอดพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
ชาวใตตอนลางไดเปนอยางดี 

 
5.  ขั้นตอนของการศึกษา  (Process  of  the  study) 

5.1 เก็บขอมูลเอกสารจากหองสมุดตางๆ  เชน  หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  หอง 
สมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  หองสมุดสถาบันทักษิณคดีศึกษา  หอสมุดแหงชาติ ฯลฯ  เพื่อ
รวบรวมขอมูลเอกสารและผลงานวิชาการในเบื้องตน 

5.2 เก็บขอมูลภาคสนาม  โดยทําการสํารวจ  ถายภาพ  จัดทําแผงผัง  รวมทั้งสัมภาษณ
ผูที่เกี่ยวของ  อาทิ  เจาอาวาส  ภิกษุสงฆ  ชาวบาน ฯลฯ 

5.3 จัดกลุมหรือจัดลําดับความสําคัญของขอมูล  และคัดเลือกขอมูลที่ใชในการศึกษา
วิเคราะหขั้นตอไป 

5.4 เก็บขอมูลเอกสารเพิ่มเติมโดยตรวจสอบกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 
5.5 ดํ า เนินการวิ เคราะห ถึ งปจจั ยและประเด็นต างๆตามหลักการทางด าน

ประวัติศาสตรศิลปะ   
5.6 เสนอผลสรุปของการวิจัยพรอมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

6.1 ทราบถึงบทบาท  ความสําคัญและประโยชนใชสอยของกุฏิสงฆในพื้นที่ภาคใต
ตอนลางของประเทศไทย  รวมทั้งทราบความมุงหมายหรือแรงบันดาลใจของความนิยมเขียนภาพ
จิตรกรรมที่กุฏิสงฆในพื้นที่นี้ 

6.2 ทราบถึงความหมาย  เร่ืองราวและตําแหนงที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆใน
พื้นที่นี้ 
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6.3 ทราบถึงปจจัยอันมีอิทธิพลตอรูปแบบ  ฝมือชาง  รวมทั้งเขาใจสถานภาพทาง
การเมือง  สภาพสังคม  วิถีชีวิตและความเปนอยูของพุทธศาสนิกชนไทยที่อาศัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่สะทอนผานภาพจิตรกรรม 

6.4 เปนฐานขอมูลของจิตรกรรมฝาผนังพื้นบานภาคใต  และเปนแนวทางของการวิจัย
ในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของ 

6.5 ไดประสบการณตรงจากการศึกษาวิจัยทั้งทางดานการใชขอมูล  การจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะห  รวมถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการศึกษาวิจัย 
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บทที่ 2 
ความสําคัญของจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาสในประวัติศาสตรไทย 

สภาพทั่วไปและพื้นฐานทางดานศิลปกรรม 
 
ปตตานีและนราธิวาสเปนจังหวัดภาคใตตอนลางของประเทศไทยอันเปนสวนหนึ่งของ

ดินแดนแหลมมลายู  ตั้งอยูทางฝงทะเลอาวไทย (ทะเลฝงตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต)  จังหวัด
ปตตานีมีอาณาเขตตอเนื่องกับจังหวัดนราธิวาสทางดานทิศใตตามแนวยาวของพื้นที่  สวนจังหวัด
นราธิวาสมีอาณาเขตติดตอกับรัฐกลันตันประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียทางดานตะวันออกเฉียงใต
โดยมีแมน้ํากัวลาบารซากั้นพรมแดนตามธรรมชาติ (ภาพที่ 1) 

พื้นที่ภาคใตตอนลางปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคีอันแสดงถึงการ
เปนบานเมืองโบราณที่มีความสําคัญมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
เรื่อยมาจนปจจุบัน  ในอดีตพื้นที่สวนนี้เคยมีประวัติศาสตรอันรุงเรืองภายใตเขตการปกครอง
เดียวกันโดยมีฐานะเปนเมืองประเทศราชที่สําคัญของไทยในดินแดนแหลมมลายูกอนประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแหงราชอาณาจักรสยามแบงการปกครองพื้นที่สวนนี้
ออกเปน 3 จังหวัด  คือจังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

 
1.  ประวัติศาสตร “เมืองปตตานี” 

1.1  พัฒนาการความเปนบานเมือง 
ดินแดนแหลมมลายูมีพัฒนาการของการตั้งหลักแหลงถ่ินฐานกลาวไวในตํานานเมืองถึง

การอพยพเขามาของชนเผาตางๆ  อาทิ  ไทย  จีน  อินเดีย  เขมร  มอญ  ชวา  เซมัง  ซาไก ฯลฯ  
รวมทั้งการอพยพขามฟากของชาวมลายูและชนเผาชวาจากเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย 

พวกมลายูจากเกาะสุมาตราเปนกลุมคนที่อพยพเขามาหลังจากชนเผาตางๆอาศัยอยูกอน
แลว  แตดวยการอพยพเขามามากที่สุดใน “การอพยพขามฟากครั้งใหญ” เปนเหตุใหคนเหลานี้มีช่ือ
เรียกวา “มลายู” เชนเดียวกับดินแดนอันเปนแหลมยื่นขวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟค
ที่ไดรับชื่อเรียกวา “แหลมมลายู” ตามไปดวย1 

                                                           
1ประทุม  ชุมเพ็งพันธ, ประวัติศาสตรอารยธรรมภาคใต : แหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีที่

สําคัญในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2545), 304-305. 
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 พื้นที่บริเวณเมืองปตตานี  (เดิมรวมถึงเมืองตรังกานู  กลันตัน  ปาหัง  ยะลา  นราธิวาส  
สตูล  ปลิส  ไทรบุรี  เปรัค ฯลฯ) เปนดินแดนชายฝงทะเลที่มีภูมิประเทศอยูในเขตลมมรสุม  ผืนดิน
อุดมสมบูรณดวยแหลงน้ําและไมมีคานานาพันธุ  ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7  จึงเกิดการจัดตั้งบานเมือง
ขึ้นในนาม “เมืองลังกาสุกะ”  โดยในระยะแรกยังเปนบานเมืองของผูคนที่นับถือศาสนาพราหมณ - 
ฮินดูกอนหันมานับถือพุทธศาสนาตามหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรม2 

ลังกาสุกะมีพัฒนาการความเปนบานเมืองเรื่อยมา  ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 สามารถ
เดินเรือติดตอคาขายกับดินแดนอื่นๆ  เปนเหตุใหพื้นที่บริเวณนี้ไดรับอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมแบบ
ทวารวดีที่แพรหลายในภูมิภาคอื่นๆอยูกอน  (ปรากฏหลักฐานศิลปกรรมราวพุทธศตวรรษที่ 11-16)  
ตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 13-16 จึงไดรับอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมเนื่องในพุทธศาสนามหายานจาก
ทะเลใตของพวกศรีวิชัย  กอนตกเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยราวพุทธศตวรรษที่ 16  เปนตน
มา3 
 บานเมืองโบราณที่เจริญรุงเรืองในดินแดนเมืองลังกาสุกะระยะนี้  ตัวเมืองตั้งอยูลึกเขา
ไปในแผนดินเปนบริเวณเนินทรายสลับสันทรายในเขตอําเภอยะรังตอกับเขตอําเภอมายอในจังหวัด
ปตตานี  และในเขตอําเภอเมืองจังหวัดยะลาปจจุบัน  เมืองอื่นๆที่สําคัญไดแก  แหลงโบราณคดีที่
บานวัด  ตําบลวัด  และบานจาเละ  ตําบลยะรัง  อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี (เจริญรุงเรืองราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-13)  บานประแว  ตําบลยะรัง  อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี  (เจริญรุงเรืองราวพุทธ
ศตวรรษที่ 14-18) ฯลฯ  สวนเมืองอื่นๆโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปจจุบันคงเปนเพียง
เมืองบริวารขนาดเล็กจึงไมปรากฏหลักฐานในตํานานเมืองหรือเอกสารทางประวัติศาสตร  เมือง
เหลานี้คงเปนที่รูจักเฉพาะในทองถ่ินเทานั้น  อาทิ  บานปะนาเระ  บานสุไหงโก-ลก  เปนตน 
 เมื่อแมน้ําปตตานีเกิดตื้นเขิน  กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางทําใหผืนดินงอกออกจากชายฝง
ทะเลออกไปมากจนไมเอ้ือตอการเปนเมืองทาเชนในอดีต  เมืองโบราณขางตนจึงคอยๆลมสลายลง  
ขณะเดียวกันแผนดินสวนที่งอกขึ้นใหมมีลักษณะเปนอาวยื่นลงไปในทะเล  จึงมีชัยภูมิเหมาะสมใน
การแวะพักเรือและแลกเปลี่ยนสินคา  ผืนดินสวนนี้จึงคอยๆพัฒนาขยายตัวกลายเปนเมืองทาคาขาย
แหงใหมแทนที่เมืองทาเดิม   
 หลังจากปจจัยทางธรรมชาติทําใหพัฒนาการของบานเมืองโบราณส้ินสุดลงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 (โดยเฉพาะการสิ้นสุดของบานประแวอันเปนบานเมืองที่มีพัฒนาการกาวหนา

                                                           
2อนันต  วัฒนานิกร, ประวัติเมืองลังกาสุกะ- เมืองปตตานี (กรุงเทพฯ : บริษัทเคล็ดไทยจํากัด, 2531), 

11. 
3เรื่องเดียวกัน, 27. 
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ที่สุด)  ช่ือ “เมืองปตตานี” จึงไดเผยโฉมขึ้นในฐานะเมือง 12 นักษัตรของเมืองนครศรีธรรมราชกอน
พัฒนาเปนเมืองทาคาขายที่มีความสําคัญอยางมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 

1.2 เมืองปตตานีในสมัยสุโขทัย – กรุงศรีอยุธยา 
ราวพุทธศตวรรษที่ 18  อาณาจักรสุโขทัยมีอํานาจเหนืออาณาจักรศรีวิชัยและไดแผ

อิทธิพลลงไปในดินแดนแหลมมลายู  เมืองลังกาสุกะและเมืองโบราณอื่นๆในบริเวณนี้ที่เปนสวน
หนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยคงถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัยตามไปดวย  ดังขอความ
ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่กลาวถึงราชอาณาเขตในรัชสมัยของพระองค  
ความวา  “... เบื้องหัวนอน  รอดคนฑี  พระบาง  แพรก  สุพรรณภูมิ  ราชบุรี  เพชรบุรี  ศรีธรรมราช  
ฝงทะเลสมุทรเปนที่แลว...”4  อยางไรก็ตามขอความในศิลาจารึกดังกลาวนักประวัติศาสตรสวนหนึง่
ใหความเห็นแตกตางออกไปวา   ขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยนาจะสิ้นสุดลงที่ เมือง
นครศรีธรรมราชติดกับมหาสมุทรเทานั้น  ดังขอความที่วา  “ศรีธรรมราช  ฝงทะเลสมุทรเปนที่
แลว”  การที่จะครอบครองไปถึงแหลมมลายูดวยหรือไมนั้นยังไมมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน 

อยางไรก็ตาม  ราวพุทธศตวรรษที่ 21-22  เมืองปตตานีบริเวณริมฝงทะเลที่งอกขึ้นใหม  
ไดถูกผนวกรวมเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอยางสมบูรณ  ดังขอความในพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขา  ที่กลาวถึงเมืองประเทศราชในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจาอูทอง)  ความวา  
 

“...ครั้นนั้นพระยาประเทศราชขึ้น 16  เมือง  คือ  เมืองมะละกา,  
เมืองชวา,  เมืองตะนาวศรี, เมืองนครศรีธรรมราช,  เมืองทวาย,  เมืองเมาะ 
ตะมะ,  เมืองเมาะลําเลิง,  เมืองสงขลา,  เมืองจันทบูร,  เมืองพิษณุโลก,  เมือง
สุโขทัย,  เมืองพิชัย,  เมืองสวรรคโลก,  เมืองพิจิตร,  เมืองกําแพงเพช,  เมือง
นครสวรรค…”5  

 

                                                           
4กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 : จารึกสุโขทัย  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515), 10. 
5กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา , เลม 1  (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและ

ประวัติศาสตร, 2534), 57. 
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 ขอความขางตนสอดคลองกับขอความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพัน 
จันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิ์พงศ (จาด) ที่กลาววา  “เมืองมะละกาเคยขึ้นกรุงศรีอยุธยามา
ตั้งแตพระเจาอูทอง”6 

แมขอความดังกลาวไมปรากฏชื่อเมืองปตตานี  แตเปนที่เขาใจวาพื้นที่ภาคใตตอนลาง
ของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่บริเวณเมืองปตตานีไดรวมอยูในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  ทั้งนี้
เนื่องจากขอบเขตของอยุธยาไดแผขยายลงไปจนถึงเมืองมะละกาซึ่งอยูทางตอนใตของปตตานีลง
ไปมากแลวนั่นเอง   

เมืองปตตานีที่เจริญขึ้นใหมและถูกผนวกรวมเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรกรุงศรี
อยุธยาในครั้งนั้น  เปนเมืองที่สถาปนาขึ้นโดย “รายาศรีวังสา” ผูสืบสันติวงศจากกษัตริยเมือง
โบราณลังกาสุกะ7  โดยเมื่อแรกสถาปนายังเปนบานเมืองที่กษัตริยและพสกนิกรนับถือพุทธศาสนา
มหายานสืบตอจากพระนครเดิม8 

ในสมัย “รายาอินทิรา” ปกครองปตตานี (กษัตริยองคที่ 2 ของราชวงศศรีวังสา)  
ชาวเมืองปตตานีมีความใกลชิดกับชาวสุมาตราและผูคนในดินแดนแหลมมลายูรวมท้ังพอคาอาหรับ

                                                           
6 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรด์ิพงศ (จาด) 

(กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2507), 2. 
7กรมศิลปากร, ประวัติศาสตรสี่จังหวัดภาคใต (นราธิวาส  ปตตานี  ยะลา  สตูล)  (ม.ป.ท. : 

กระทรวงศึกษาธิการ  ศูนยพัฒนาการศึกษา  ภาคการศึกษา 2, ม.ป.ป.), 12-21. ราชวงศศรีวังสาที่ปกครองเมือง
ปตตานีในสมัยอยุธยา ประกอบดวย 

1. รายาศรีวังสา (ครองราชยกอน พ.ศ. 2043) 
2. สุลตานมูฮัมมัดซาห  (รายาอินทิรา) (ครองราชยราว พ.ศ. 2043-2073) 
3. สุลตานมูฎ็อฟซาห  (ครองราชยราว พ.ศ. 2073-2107) 
4. สุลตานมันศูรซาห (ครองราชยราว พ.ศ. 2107-2115) 
5. สุลตานปาติกสยาม (ครองราชยราว พ.ศ. 2115-2116) 
6. สุลตานบะฮะดูร (ครองราชยราว พ.ศ. 2116-2127) 
7. ราชินีฮีเยาว (ครองราชยราว พ.ศ. 2127-2159) 
8. ราชินีบีรู (ครองราชยราว พ.ศ. 2159-2167) 
9. ราชินีอูงู (ครองราชยราว พ.ศ. 2167-2178) 
10. ราชินีกุนิง (ครองราชยราว พ.ศ. 2178-2231) 

8อิบรอฮิม  ชุกรี, สยาเราะห  กรือยาอันมลายูปะตานี  (ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี), แปลโดย  
หะสัน  หมัดหมาน  และมะหามะซากี  เจะเห  (ปตตานี : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี, 2541), 8-9. 
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มากกวาราชธานี  วัฒนธรรมชวา-มลายูที่ฝงรากลึกอยูกอนจึงขยายตัวสอดรับกับศาสนาอิสลามที่
แพรเขาสูราชสํานักปตตานี9  ตอมาเมื่อกษัตริยปตตานีใหการนับถือศาสนาอิสลามอยางเปนทางการ
เปนเหตุใหพสกนิกรหันมานับถือศาสนาอิสลามเชนเดียวกับเจาเมือง  ศาสนาอิสลามและวัฒนธรรม
ชวา-มลายูจึงแพรหลายในดินแดนแถบนี้อยางรวดเร็ว  

การขยายตัวของศาสนาอิสลามสงผลใหรายาอินทิราไดยายพระนครมาสรางใหมบนสัน
ทรายบริเวณตําบลตันหยงลุโละและตําบลบานา (หมูบานกรือเซะในทองที่อําเภอเมืองปตตานี
ปจจุบัน)  แลวขนานนามพระนครใหมวา  “ปตตานีดารีลสลาม” (ปตตานีนครแหงสันติ) 10  พระ
นครแหงใหมตอมาไดกลายเปนรัฐอิสลามที่สําคัญที่สุดและเปนศูนยกลางของรัฐอิสลามในดินแดน
ภาคใตตอนลางของประเทศไทย  

สําหรับทางดานการปกครอง  ดวยระยะทางของเมืองปตตานีอยูหางไกลจากราชธานี
มาก  กรุงศรีอยุธยาจึงใหอิสรภาพเมืองประเทศราชปตตานีทําการปกครองตนเองอยางเต็มที่  
ปตตานีเพียงสงเครื่องราชบรรณาการ (ดอกไมเงินดอกไมทอง) 3 ปตอคร้ัง  และสงกองทัพไป
สมทบกับเมืองหลวงหากเกิดศึกสงครามเพียงเทานั้น   

ดวยชัยภูมิที่เหมาะสมและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติสงผลใหเมือง
ปตตานีเจริญรุงเรืองและพัฒนาความเปนเมืองทาคาขายที่สําคัญในดินแดนแหลมมลายูเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ  ปลายสมัยอยุธยาเมืองปตตานีจึงเล่ือนฐานะเปนเมืองทาคาขายนานาชาติที่สําคัญ  แตดวย
การมีอํานาจในการปกครองตนเองอยางเต็มที่ประกอบกับการตองการมีอํานาจเหนือดินแดน

                                                           
9เรื่องเดียวกัน,11. ศาสนาอิสลามเขาสูราชสํานักปตตานี  เนื่องจากรายาอินทิราทรงประชวรดวยโรค

ผิวหนัง (โรคเรื้อน?) ซึ่งไมมีแพทยคนใดในเมืองปตตานีสามารถรักษาใหหายได  ในครั้งนั้น “เช็คซาฟายุดดีน” 
มุสลิมชาวเมืองปาไซที่อพยพจากเกาะสุมาตราเขามาอาศัยในปตตานีไดอาสาถวายการรักษา  โดยมีขอแมวา
พระองคตองเปลี่ยนจากนับถือพุทธศาสนาแลวหันมานับถือศาสนาอิสลาม  เมื่อพระองคทรงหายประชวรแลวมิได
ปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวก็กลับประชวรดวยโรคเดิมอีกเปนอยางนี้ติดตอกันถึง 3 ครั้ง  ในครั้งที่ 4 พระองคจึง
ปฏิบัติตามคําสัญญายอมนับถือศาสนาอิสลาม  โดยทรงแตงตั้งใหเช็คซาฟายุดดีนเปนอาจารยสอนศาสนาแก
พระองคและราชสํานัก  ดํารงตําแหนง  “ดาโตะศรีรายาฟากิห” (ผูรูทางศาสนาอิสลาม) สวนพระองคไดเปลี่ยน
พระนามใหมตามประเพณีทางศาสนาเปน “อิสมาแอล  ซาห  ซิลลูลา  ฟล-อลาม” (Isma-il  Syah  Zillullah  Fil-
Alam)  หรือ “สุลตานมูฮัมมัดซาห”  แต  อนันต  วัฒนานิกร, ประวัติเมืองลังกาสุกะ- เมืองปตตานี,129. ใหเหตุ
ผลตางออกไปวา  รายาอินทิราเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากเหตุผลทางการเมือง  โดยทรงโอนออน
ผอนตามมะละกาที่มีอํานาจในแหลมมลายูขณะนั้น 

10อนันต วัฒนานิกร, ประวัติเมืองลังกาสุกะ – ปตตานี, 38–40.  การยายพระนครในครั้งนี้คงเนื่องจาก
พระนครเดิมเปนเมืองพุทธศาสนาที่บรรพชนสรางสรรคพุทธศิลปกรรมมาชานานจึงไมสะดวกในการเผยแผ
ศาสนาอิสลามที่พระองคเพิ่งศรัทธาในภายหลัง 
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ใกลเคียง  เปนเหตุใหคราใดที่กองทัพปตตานีมีกําลังเขมแข็ง  ปตตานีมักกอความยุงยากในการ
ปกครองและถือโอกาสตั้งตนเปนรัฐอิสระอยูเสมอ   ประกอบกับการพยายามแยงชิงอํานาจการ
ปกครองภายในเมืองปตตานีเอง  ทั้งหมดลวนสงผลใหการเปนเมืองทาคาขายสําคัญในดินแดน
แหลมมลายูของเมืองปตตานีคอยๆถูกลบเลือนหายไปจากหนาประวัติศาสตรของชนชาติตางๆ
หลังจากที่เจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุดในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา   

 
1.3 เมืองปตตานีในสมัยรัตนโกสินทร (กอนสมัยรัชกาลที่ 5) 
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมาในครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310  ปตตานีถือโอกาสตั้งตนเปน

รัฐอิสระเชนเดียวกับหัวเมืองประเทศราชอื่นๆของอยุธยา  อาทิ  นครศรีธรรมราช  สงขลา  พัทลุง 
ฯลฯ  จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินไดรวบรวมกําลังขึ้นใหมและกอบกูอิสรภาพจาก
พมาไดสําเร็จ  พระองคจึงนํากําลังเขายึดครองเมืองประเทศราชทางใตที่ตั้งตนเปนอิสระไดอีกครั้ง
หนึ่ง  แตในครั้งนั้นยังไมสามารถรวมปตตานีไวในพระราชอาณาจักรพระองคไดเสด็จสวรรคต
เสียกอน 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) พระองคทรงโปรด
เกลาฯใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (พระอนุชาธิราชและดํารงตําแหนงพระมหาอุปราช)  
ซ่ึงเสร็จสงครามกับพมาที่เมืองกาญจนบุรีนํากองทัพเลยไปปราบหัวเมืองมลายูภาคใตที่ตั้งตนเปน
รัฐอิสระ  ในครั้งนั้นเมืองปตตานีและไทรบุรียังไมยอมขึ้นกับไทย  กรมบวรฯจึงสงกองทัพเขาตี
เมืองปตตานีไดในป พ.ศ. 2329 เปนเหตุใหหัวเมืองมลายูอ่ืนๆ  คือเมืองไทรบุรี  ตรังกานู   และกลัน
ตันยอมอยูภายใตขอบขัณฑสีมาของไทยแตโดยดี11  นับแตนั้นปตตานีจึงตกอยูภายใตการปกครอง
ของราชอาณาจักรไทยโดยมีผลประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติเปนโซผูกพันธกับราชธานี 

ปตตานีแมอยูภายใตขอบขัณฑสีมาของไทยแลว  แตบอยครั้งที่ไดพยายามกอการกบฏ
และสรางความยุงยากในการปกครอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงทรงดําเนิน
นโยบายลดอํานาจของเมืองปตตานีลง  โดยทรงแตงตั้งเชื้อสายชาวมลายูที่มีอํานาจในขณะนั้นให
เปนเจาเมืองปกครองภายใตความควบคุมดูแลของผูสําเร็จราชการเมืองสงขลา   ตอมาเกิดการแยงชิง
อํานาจการปกครองภายในระหวางเจาเมืองปตตานีกับผูสําเร็จราชการเมืองจนมีการใชกําลังปะทะ
กัน  ในป พ.ศ.2334 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงมีพระบรมราโชบายใหแยกปตตานี

                                                           
11กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ  รัชกาลที่ 1-2  

(กรุงเทพฯ : ป. พิศนาคการพิมพ, 2506), 451-452. 
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ซ่ึงเปนหัวเมืองใหญและมีผูคนอาศัยอยูหนาแนนออกเปน 7 หัวเมือง  ดังนี้  1. เมืองปตตานี  2. เมือง
ยะลา  3. เมืองยะหริ่ง  4. เมืองระแงะ  5. เมืองรามันห  6. เมืองสาย  และ 7. เมืองหนองจิก  

หัวเมืองดังกลาวถูกลดฐานะเปนหัวเมืองชั้นตรี  อยูในความดูแลของเมืองสงขลาซึ่งเปน
หัวเมืองช้ันเอก  เจาเมืองมีบรรดาศักดิ์เปนพระยาเมืองไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากกรุงเทพฯ  โดย
คํานึงวานับถือศาสนาเชนเดียวกับพลเมืองสวนใหญของหัวเมืองนั้นๆ  วิธีการปกครองเชนนี้ทําให
บริเวณ 7 หัวเมืองภาคใตสงบเรียบรอยมาจนตลอดสมัยรัชกาลที่ 212  กระทั่งในป พ.ศ. 2374  เมือง
ไทรบุรีไดกอการกบฏตอเมืองนครศรีธรรมราช  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) 
จึงมีคําสั่งใหเกณฑไพลพลชาวมลายูจาก 7 หัวเมืองสมทบกับเมืองสงขลายกไปตีกบฏชาวมลายู
ดวยกันในไทรบุ รี   เปน เหตุใหหัว เมืองต างๆไมพอใจจึ งกอการกบฏขึ้นอีกครั้ งหนึ่ ง13  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวตองสงทัพหลวงไปปราบปรามพรอมทั้งทรงแตงตั้งผู
เหมาะสมขึ้นปกครองหัวเมืองทั้ง 7 แทนเจาเมืองที่กอการกบฏ   เหตุการณบริเวณนี้จึงสงบเรียบรอย
ลงดวยดีมาตลอดสิ้นสมัยรัชกาลที่ 4  

 
1.4 เมืองปตตานีในสมัยรัตนโกสินทร (สมัยรัชกาลที่ 5–แยกมณฑลปตตานีเปนจงัหวดั

ปตตานี  จังหวัดยะลา  และจังหวัดนราธิวาส)  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) พระองคไดรับการ

รองเรียนถึงการกดขี่ขมเหงประชาชนและการใชอํานาจของเจาเมืองหัวเมืองมลายูอยางไมเปนธรรม
อยูเสมอ  ประกอบกับการคุกคามอํานาจอธิปไตยจากมหาอํานาจตะวันตกที่เขามาแขงขันเพื่อสราง
อาณานิคมและอิทธิพลทางการเมืองในดินแดนเอเชียอาคเนย  พระองคจึงทรงยกเลิกระบบการ
ปกครองแบบประเทศราชหรือแบบกินเมืองที่เจาเมืองหรือผูวาราชการเมืองมีอํานาจสิทธิขาดในการ
ปกครองและสืบทอดอํานาจตอมายังทายาท  มาเปนระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเพื่อ
โยงอํานาจเขาสูสวนกลาง  โดยในครั้งนั้นยังคงแตงตั้งผูเคยมีอํานาจหรือเชื้อสายเจาเมืองเดิมให
ปกครองตอไปในฐานะผูวาราชการเมือง  ผูชวยราชการเมือง  และคณะกรรมการเมือง  จนกระทั่ง
ในป พ.ศ. 2439 พระองคจึงปฏิรูปหัวเมืองประเทศราชใหมโดยให 7 หัวเมืองภาคใตอยูภายใตบังคับ
บัญชาตราราชสีหกระทรวงมหาดไทยขึ้นตอขาหลวงใหญมณฑลนครศรีธรรมราช  อีกทั้งยังตรากฎ

                                                           
12สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 2  (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพการศาสนา, 2498), 252-253. 
13ทวีศักดิ์  ลอมลิ้ม, ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (กรุงเทพฯ : 

แพรวิทยา, 2516), 52. 
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ขอบังคับการปกครองหัวเมืองขึ้นใช  เพื่อลดอํานาจเจาเมืองหรือผูวาราชการเมืองที่เคยปกครองหัว
เมืองอยางอิสระใหขึ้นกับขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชโดยตรง 

ในป พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงโปรดเกลาฯใหตั้ง 7 หัว
เมืองภาคใตขึ้นเปนมณฑลปตตานี  และใน พ.ศ. 2449 โปรดเกลาฯใหปรับปรุงบริเวณ 7 หัวเมือง
ใหม  โดยใหยุบรวมเมืองเล็ก 3 เมืองเหลือเพียง 4 เมืองหลัก  ดังนี้  1. เมืองปตตานี (รวมกับเมือง
หนองจิกและเมืองยะหริ่ง) 2. เมืองยะลา (รวมกับเมืองรามันห)  3. เมืองสายบุรี และ 4. เมืองระแงะ  
ตอมาพระองคไดออกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ ร.ศ. 116 ขึ้นเพื่อลดอํานาจของเจา
เมืองและกระชับอํานาจการปกครองใหรัดกุมยิ่งขึ้น  โดยกําหนดตําแหนงหนาที่เจาพนักงานขึ้น
ดําเนินการบริหารราชการในบริเวณนี้   

การแตงตั้งพนักงานบริหารราชการในขางตนเปนรูปแบบการปกครองที่ไดใชตอเนื่อง
มาจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) จึงโปรดเกลาฯใหยุบมณฑลปตตานีคงสภาพเปนจังหวัด  และ 
ใน พ.ศ. 2476 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแหงราชอาณาจักรสยาม  จัด
ระเบียบราชการบริหารออกเปน  ราชการบริหารสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ิน  มณฑล
ปตตานีจึงถูกแบงออกเปน 3 จังหวัด  คือ จังหวัดปตตานี (ประกอบดวยเมืองปตตานี  เมืองยะหร่ิง  
เมืองหนองจิก  และเมืองสายบุรี) จังหวัดยะลา (ประกอบดวยเมืองยะลาและเมืองรามันห) และ
จังหวัดนราธิวาส (เดิมคือเมืองระแงะ14) ขึ้นตรงตอการบริหารราชการสวนกลางมาจนปจจุบัน 

 
2.  สภาพทั่วไปของจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาสในปจจุบัน 

2.1 ลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศ 
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดปตตานี  พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ํา  แมน้ํา

สําคัญมี 2 สายคือแมน้ําปตตานีและแมน้ําสายบุรี  โดยกอนที่แมน้ําทั้ง 2 สายจะไหลลงสูอาวไทยได
แตกสาขายอยหลายสาขามากมายในจังหวัดปตตานี  สวนจังหวัดนราธิวาส  พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 

                                                           
14วรรณิภา  ณ.สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย , ชุดที่ 002 , เลมที่ 3  วัดชลธาราสิงเห 

จังหวัดนราธิวาส (กรุงเทพฯ : ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่  กองโบราณคดี  กรมศิลปากร,  
2535), 69.  เมืองระแงะมีหมูบานสําคัญคือหมูบาน “มะนารอ” ต้ังอยูปากแมน้ําบางนรา  หมูบานนี้มีพัฒนาการ
อยางรวดเร็วจนเปนเมืองใหญที่มีความสําคัญมากกวาเมืองระแงะ  ในป พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดใหยกบานมะนารอขึ้นเปนเมืองบางนรา  แลวจึงโอนเมืองระแงะมา
ขึ้นกับเมืองบางนรา  ตอมา ใน พ.ศ. 2466  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ไดพระราชทาน
ช่ือเมืองบางนราวา “เมืองนราธิวาส” ที่มาจากคําผสมระหวาง นร.+ อธิวาส  อันแปลวาที่อยูของคนดี   
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ของจังหวัดเปนพื้นที่ปาและภูเขาโดยเฉพาะทางดานตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด  พื้นที่อีก
ประมาณ 1 ใน 3 เปนที่ราบลุมแมน้ํา  แมน้ําสายบุรีเปนแมน้ําสายหลักที่ไหลตอเนื่องจากจังหวัด
ปตตานีโดยแตกสาขาและธารน้ําอีกหลายสาขาในจังหวัดนราธิวาส   แมน้ําและธารน้ําที่แตกสาขา
มากมายในพื้นที่บริเวณนี้  สงผลใหจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ราบลุมแมน้ําที่อุดม
สมบูรณขนาดใหญเปนพื้นที่หลัก  มีพื้นที่ราบชายฝงทะเลที่มีลักษณะเปนสันทรายสลับกับเนิน
ทรายสูงต่ําขนานไปกับชายทะเลทางดานตะวันออกเปนแนวยาวตอเนื่องกันเปนพื้นที่รอง 

  ดานภูมิอากาศ  จังหวัดปตตานีและนราธิวาสมีภูมิอากาศคลายคลึงกันดวยมีพื้นที่
ตอเนื่องกัน  กลาวคือ  ภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้นมีฝนตกชุกที่เรียกวาภูมิอากาศแบบมรสุมเมือง
รอนซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฤดูกาล 2 
ฤดูคือฤดูรอนกับฤดูฝน  ฤดูรอนอยูระหวางเดือนกุมภาพันธ–เดือนพฤษภาคม  สวนฤดูฝนจะกิน
ระยะเวลายาวนานกวาเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน–เดือนมกราคม   

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําใหจังหวัด
ปตตานีและจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งป  และดวยลักษณะทางกายภาพอันเปนที่
ราบลุมแมน้ําที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก  สงผลใหประชากรจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาสประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก  อาชีพที่สําคัญไดแก  ทํานา  ทําสวนยางพารา  
ทําสวนผลไม ฯลฯ  สวนพื้นที่ปาเขาและพื้นที่ชายฝงทะเลทอดยาวเอื้ออํานวยใหผูคนบริเวณนี้
ประกอบอาชีพทําปาไม  ทําประมง  และทํานาเกลือเปนอาชีพรอง 

 
2.2 ลักษณะทางสังคม 
สถิติของกรมการปกครอง   สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขต

การศึกษา 2 และ 3 สวนงานทะเบียนระบุวา  จังหวัดปตตานีมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเปน
ศาสนาหลักประมาณรอยละ 85.53 พุทธศาสนาเปนศาสนารองรอยละ 13.73  และศาสนาอื่นๆรอย
ละ 0.74  มีมัสยิดประมาณ 580 แหง  และวัดในพุทธศาสนาประมาณ 82 วัด  สวนจังหวัดนราธิวาส
ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 85.41 พุทธศาสนารอยละ 13.96 และศาสนาอื่นๆ
รอยละ 0.63  มีมัสยิดประมาณ 523 แหง  และวัดในพุทธศาสนาประมาณ 71 วัด15  สถิติดังกลาวจึง
สามารถแบงประชากรในจังหวัดปตตานีและนราธิวาสออกเปน 2 กลุมศาสนาหลักคือ  ศาสนา
                                                           

15เอกสารรายงานป 2540  สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 2 และ 3  
สวนทะเบียนทั่วไป  กรมการปกครอง  (คัดลอกจากเอกสารรายงานพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ปญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  คือ  ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สงขลา และสตูล  วุฒิสภา – กองกรรมาธิการ  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บทที่ 1 หนา 8) 
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อิสลามและพุทธศาสนา  แตทางดานเชื้อชาติประกอบดวยเช้ือชาติหลักๆ 3 เชื้อชาติดวยกันคือ  
มลายู  ไทยและจีน   

ทางดานภาษา  ประชากรสวนใหญซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามใชภาษามลายูทองถ่ินเปน
ภาษาพูดในชีวิตประจําวัน  และใชภาษามลายูมาตรฐานอักษรยาวีอยางเปนทางการมากกวาใช
ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นใต  สวนประชากรที่นับถือพุทธศาสนา  มีภาษาพูดและสําเนียง
เสียงหลักๆ 2 สําเนียงเสียงคือ  สําเนียงภาษาไทยถิ่นใตทั่วไปซึ่งนักภาษาศาสตรเช่ือวาเปนสําเนียง
เสียงของผูคนสวนใหญที่อพยพมาจากภาคใตตอนกลางและตอนบนของจังหวัดใกลเคียง อาทิ  
จังหวัดพัทลุง  สงขลา  นครศรีธรรมราช  สุราษฏรธานี ฯลฯ  และสําเนียงเสียงภาษาตากใบ  เปน
สําเนียงถ่ินพบในบางทองที่ของจังหวัดปตตานีตอเนื่องไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในรัฐก
ลันตันประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  เปนภาษาและสําเนียงเสียงที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแปลกไป
จากภาษาภาคใตในทองที่อ่ืนๆ  กลาวคือ  มีทวงทํานองไพเราะนุมนวลไมแข็งกระดางเหมือน
ภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป  อีกทั้งยังมีคําเกาแกและคําราชาศัพทปะปนอยูดวย  ภาษาพูดและสําเนียง
เสียงขางตนนักภาษาศาสตรเชื่อวานาจะมีตนกําเนิดจากชาวไทยพุทธในทองที่อําเภอตากใบ  จังหวัด
นราธิวาสกอนแพรหลายในพื้นที่ใกลเคียง  จึงเรียกสําเนียงเสียงดังกลาวเปนการเฉพาะวา "สําเนียง
ภาษาตากใบ” หรือ “ภาษาเจะเห”  โดยเชื่อวาเปนภาษาที่นาจะพัฒนาหรือมีตนเคามาจากภาษาถิ่น
สุโขทัยในอดีต  โดยกลุมคนบริเวณนี้นาจะเปนกลุมชาวไทยพุทธที่อพยพมาจากภาคเหนือหรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย16   
 
3.  พื้นฐานศิลปกรรมและความสําคัญของชุมชนชาวไทยพุทธในอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  
จังหวัดปตตานี  และอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

ดวยประชากรในดินแดนภาคใตตอนลางของประเทศไทยนับตั้งแตกอนสมัยอยุธยามี
ความใกลชิดผูกพันธทางเชื้อชาติศาสนากับประชากรในรัฐมัชปาหิตของมะละกาและรัฐอิสลาม
ใกลเคียงมากกวาราชธานี  สงผลใหวัฒนธรรมชวา - มลายูโดดเดนชัดเจนในพื้นที่นี้  ประกอบกับ
หลังจากกษัตริยปตตานีประกาศตนเปนอิสลามมิกชนแลว  ศาสนาอิสลามไดรับการยอมรับจาก       
พสกนิกรจนกลายเปนศาสนาหลัก  ทําใหประชากรในดินแดนนี้ซ่ึงมีปตตานีเปนศูนยกลางมี     
วัฒนธรรมทางศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  แตกตางจากประชากรภาคใตตอนกลางและ
ภาคใตตอนบนที่รับวัฒนธรรมเมืองหลวงจากราชธานี   
                                                           

16ปรุงศรี  วัลลิโภดม  และคณะ, วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา 
จังหวัดนราธิวาส (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2545), 150-151.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

17

การที่ราชสํานักปตตานีใหการอุปถัมภศาสนาอิสลามเปนอยางดี  ทําใหพื้นที่ในเขตตัว
เมืองปตตานีเปนที่อยูอาศัยของประชากรสวนใหญซ่ึงนับถือศาสนาอิสลาม  สวนชาวไทยที่นับถือ
พุทธศาสนาซึ่งไมไดรับการอุปถัมภจากเจาเมืองมากนักไดอาศัยกระจายอยูตามชนบททั่วไป
โดยเฉพาะในเขตอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  และอําเภอตากใบ  จังหวัด
นราธิวาส  เปนพื้นที่ที่ชาวไทยพุทธไดรวมกลุมกันอยางเหนียวแนนและสรางสรรคพุทธศิลปกรรม
อยางตอเนื่องจากอดีตมาจนปจจุบัน 

 
3.1 ความสําคัญของอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  และอําเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส 
 3.1.1  ความสําคัญของอําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี   

อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดปตตานี  มีอาณา
เขตดานทิศเหนือและตะวันออกจรดทะเลอาวไทย  ดานทิศใตตอเนื่องกับเขตอําเภอสายบุรีใน
จังหวัดปตตานี  และทิศตะวันตกติดตอกับเขตอําเภอยะหริ่งและอําเภอมายอในจังหวัดปตตานี (ภาพ
ที่ 2) 

ประวัติความเปนมาของอําเภอปะนาเระกลาววา  คําวาปะนาเระ  มาจากภาษามลายู 2 คํา
ผสมกันคือ “ปาตา” ที่แปลวาหาดทราย  กับ “ตาเระ” ที่แปลวาตากอวน  ปะนาเระจึงหมายถึงหาด
ทรายสําหรับตากอวน  อันเปนชื่อที่แสดงใหเห็นถึงความเปนหมูบานชาวประมง 

อําเภอปะนาเระ  ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2437 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) กอนหนานั้นเปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆแหงหนึ่งของเมืองปตตานี  
เมื่อคร้ังแยกดินแดนปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง  บานปะนาเระไดรวมอยูกับเมืองยะหริ่ง  ตอมาในป 
พ.ศ. 2444 ไดจัดแบงพื้นที่ 7 หัวเมืองภาคใตตั้งขึ้นเปนอําเภอ  เมืองยะหริ่งถูกแบงออกเปน 3 อําเภอ
คือ  อําเภอกลางเมือง  อําเภอปะนาเระ  และอําเภอระเกาะ  ตอมาในป พ.ศ.2449 มีการยุบรวม 7 หัว
เมืองภาคใตเหลือเพียง 4 เมืองหลัก  คือ  ปตตานี  สายบุรี  ยะลา  และระแงะ ในครั้งนั้นบาน         
ปะนาเระถูกโอนไปขึ้นกับเมืองปตตานีโดยที่วาการอําเภอตั้งอยูตําบลปะนาเระ  ภายหลังเมื่อมีการ
ประกาศยกเมืองอันเปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอขึ้นเปนอําเภอ  ปะนาเระจึงมีฐานะเปนอําเภอขึ้นกับ
จังหวัดปตตานี17 

                                                           
17ประวัติศาสตรทองถิ่น : ความเปนมาของอําเภอสําคัญในประวัติศาสตรภาคใต (กรุงเทพฯ : 

กระทรวงมหาดไทย, 2542), 206-207. 
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ปจจุบันอําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  เปนอําเภอที่มีประชากรนับถือพุทธศาสนา
ประมาณรอยละสามสิบของประชากรรอยละเจ็ดสิบที่นับถือศาสนาอิสลาม   

3.1.2  ความสําคัญของอําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี   
อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดปตตานีเชนเดียวกับ

อําเภอปะนาเระ  มีขอบเขตดานทิศเหนือตอเนื่องกับอําเภอปะนาเระในจังหวัดปตตานี  ทิศใตติดตอ
กับเขตอําเภอไมแกนและอําเภอกะพอในจังหวัดปตตานี  ทิศตะวันออกจรดทะเลอาวไทย  และทิศ
ตะวันตกติดตอกับเขตอําเภอมายอและอําเภอทุงยางแดงในจังหวัดปตตานี (ดูภาพที่ 2) 

อําเภอสายบุรีเมื่อครั้งยังเปนเมืองสายบุรีหนึ่งใน 7 หัวเมืองภาคใต เปนหัวเมืองใหญที่
กอความยุงยากในการปกครองอยูเสมอ  ในป พ.ศ. 2475 รัฐบาลจึงไดประกาศยุบเมืองสายบุรีตั้งเปน
อําเภอตะลุบันขึ้นกับจังหวัดปตตานีและแบงพื้นที่บางสวนไปขึ้นกับจังหวัดนราธิวาส  ตอมาใน 
พ.ศ. 2481จึงไดเปลี่ยนชื่ออําเภอตะลุบันเปนอําเภอสายบุรี 

 อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  เปนอําเภอเกาแกที่มีประชากรนับถือพุทธศาสนาเปน
จํานวนมาก  มีศาสนาสถานยืนยันถึงการสืบทอดชุมชนชาวไทยพุทธที่สําคัญ คือ “วัดสักขี” หรือ 
“วัดสุทธิกาวาส”  วัดเกาแกคูบานคูเมืองสายบุรีที่ตามตํานานวัดกลาววาสรางขึ้นในสมัยพระเจาธรร
มาโศกราชครองเมืองนครศรีธรรมราช  เมื่อคร้ังนครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางพุทธศาสนา  เถร
วาทในดินแดนภาคใตของประเทศไทย (ราวพุทธศตวรรษที่ 17-19) 18 

3.1.3  ความสําคัญของอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดนราธิวาส  มี

ขอบเขตดานทิศเหนือติดตอกับอําเภอเมืองนราธิวาส  ทิศใตจรดรัฐกลันตันสหพันธรัฐมาเลเซียโดย
มีแมน้ํากัวลาบารซากั้นพรมแดนตามธรรมชาติ  ทิศตะวันออกจรดทะเลอาวไทย  และทิศตะวันตก
ติดตอกับเขตอําเภอเจาะไอรอง  อําเภอสุไหงปาดีและอําเภอสุไหง-โกลกในจังหวัดนราธิวาส  (ภาพ
ที่ 3) 

ตามตํานานกลาววา  พื้นที่บริเวณตากใบแตเดิมเปนแหลงที่เรือมักแวะมาจอดทอดสมอ
อยูเสมอ  เมื่อจอดแวะพักเรือแลวเจาของจะตากใบเรือจนแหงแลวจึงแลนเรือตอไป  ชุมชนแหงนี้จึง
เรียกกันตอมาวา “ตากใบ”19  แตบางตํานานกลาวแตกตางออกไปวา  ตากใบมาจากชื่อชาวไทย
มุสลิมคนหนึ่งคือ “ตาบา” เปนคนแรกที่เขามาตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้  ตอมาเมื่อประชาชนอพยพเขา

                                                           
18อนันต วัฒนานิกร, ประวัติเมืองลังกาสุกะ – ปตตานี, 246. 
19ประพนธ  เรืองณรงค, “แผนดินนี้เปนที่รัก : ความงามที่ตากใบ,”  ศิลปวัฒนธรรม 16, 7 

(พฤษภาคม 2538) : 158-161. 
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มาตั้งถ่ินฐานมากขึ้นจนเปนชุมชนใหญจึงเรียกชุมชนดังกลาวตามชื่อผูมาตั้งถ่ินฐานอยูกอนวา 
“บานตาบา”20   

บานตาบาหรือบานตากใบแตเดิมยังมีฐานะเปนแขวงขึ้นกับเมืองกลันตันอยูในเขตตําบล
เจะเห  ตอมาในป พ.ศ. 2452 จึงไดมีการประกาศตั้งตําบลเจะเหขึ้นเปนอําเภอตากใบเปนสวนหนึ่ง
ของเมืองบางนราหรือจังหวัดนราธิวาส   

พื้นที่ในเขตอําเภอตากใบมีพัฒนาการของการตั้งถ่ินฐานที่ขยายตัวจากลุมน้ําปตตานี  
แตเดิมเปนเพียงชุมชนขนาดเล็กจึงไมปรากฏชื่อในเอกสารทางประวัติศาสตร  รองรอยของชุมชน
โบราณที่เกาแกที่สุดในบริเวณนี้พบที่บานโคกอิฐ  ตําบลพรอน  เปนชุมชนเกาแกที่มีประชากรนับ
ถือพุทธศาสนามากที่สุดในอําเภอตากใบ  โดยพบหลักฐานพุทธศิลปกรรมเปนจํานวนมาก   

ปจจุบันอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  มีประชากรนับถือพุทธศาสนาประมาณรอยละ 
ส่ีสิบของประชากรรอยละหกสิบที่นับถือศาสนาอิสลาม21  ถือเปนอําเภอที่มีชาวไทยพุทธอาศัยอยู
มากที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  นอกจากนี้ยังเปนอําเภอที่มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุดใน
พื้นที่แถบนี้ดวย   

 
3.2. พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยพุทธในอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  

จังหวัดปตตานี  และอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
ชาวไทยพุทธที่อาศัยในเขตอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  และอําเภอ

ตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  กลุมหลักเปนชาวไทยพุทธดั้งเดิมที่นับถือพุทธศาสนามหายานใน    
วัฒนธรรมศรีวิชัยมากอน  ตอมาเมื่อพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศจากนครศรีธรรมราชและ
สงขลาแผอิทธิพลเขามาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 1922  ชาวไทยพุทธกลุมนี้จึงหันมานับถือพุทธ
ศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ  สําหรับชาวไทยพุทธอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่นับถือพุทธศาสนาแบบ
เถรวาทเชนเดียวกัน  แตไดอพยพโยกยายมาจากภูมิภาคอื่นๆดวยเหตุผลทางการเมือง   

การอพยพโยกยายชาวไทยพุทธเขามาตั้งถ่ินฐานในเมืองปตตานีคร้ังแรกเกิดขึ้นใน     
รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริยแหงราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  พระองคทรงมอบเชลยขา
ทาสชาวพมาและเขมรจํานวนหนึ่งใหไปเปนกําลังเมืองปตตานีคราวที่สุลตานมูฎ็อฟซาห  (กษัตริย
                                                           

20สถาบันทักษิณคดีศึกษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ. 2529, เลม6 (สงขลา : สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2517), 2621. 

21เรื่องเดียวกัน, 2628.  (ขอมูลจากป พ.ศ. 2540) 
22อมรา  ศรีสุชาติ,  สายรากภาคใต : ภูมิลักษณ  รูปลักษณ  จิตลักษณ  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544), 15. 
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องคที่ 3 ของราชวงศศรีวังสาที่ปกครองปตตานีในสมัยอยุธยา) เสด็จเยือนอยุธยาอยางเปนทางการ  
สุลตานไดใหเชลยทั้งสองกลุมทําหนาที่เล้ียงชางเลี้ยงมา  และมีราชานุญาติใหตั้งบานเรือนอยู
รวมกันเปนหมูบานคือ “หมูบานกือดี”23 ในเขตอําเภอยะหร่ิงตอเขตอําเภอเมืองปตตานีแหงหนึ่ง  
และตอเขตอําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานีอีกแหงหนึ่ง”24   

การอพยพโยกยายชาวไทยพุทธเขามาตั้งถ่ินฐานเมืองปตตานีอีกครั้งหนึ่ง  เกิดขึ้นใน   
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) เมื่อคร้ังทรงแยกดินแดนปตตานี
ออกเปน 7 หัวเมือง  ในครั้งนั้นไดโปรดเกลาฯ ยกคนไทยเลกสวยดีบุก (ชายฉกรรจ) เมืองสงขลา  
พัทลุง  และจะนะจํานวน 500  ครัวเรือนใหเปนกําลังของเมืองปตตานี25  และอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) พระองคไดนํามุสลิมจาก 7 หัวเมืองภาคใตขึ้นมา
ตั้งถ่ินฐานในเมืองหลวง  และโปรดเกลาฯใหประชาชนจากเมืองหลวงลงไปตั้งถ่ินฐานใน 7 หัว
เมือง  เมื่อคร้ังทรงสงทัพหลวงไปปราบปรามกบฏในไทรบุรี26  

เปนที่นาเสียดายที่ไมอาจทราบไดวาชาวไทยพุทธทั้งสองกลุมซ่ึงอพยพโยกยายมาอาศัย
ในปตตานีคร้ังสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 ไดตั้งบานเรือนอยูในแหลงใดบาง  แตอาจสันนิษฐาน
ไดวาประชากรสวนหนึ่งคงตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่อําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  
และอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  โดยเฉพาะอําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี  เปนอําเภอซึ่งตั้งอยู
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําปตตานีหรือดินดอนสามเหลี่ยมแมน้ํา  ซ่ึงในสมัยโบราณเคยเปนที่ตั้งของ
เมืองโบราณลังกาสุกะที่รุงเรืองในพุทธศาสนามากอน  เชนเดียวกับอําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  
ซ่ึงแตเดิมเปนหัวเมืองใหญมีอาณาบริเวณกวางขวางกินพื้นที่รวมถึงบางสวนของจังหวัดนราธิวาส
ในปจจุบัน  และเปนอําเภอเกาแกที่มีหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชุมชนชาวไทยพุทธมากอนพุทธ
ศาสนาเถรวาทจากเมืองนครศรีธรรมราชจะแผอิทธิพลลงมายังดินแดนแถบนี้ 

                                                           
23อิบรอฮิม  ชุกรี, สยาเราะห  กรือยาอันมลายูปะตานี  (ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี), 13.  คําวา 

“กือดี” หรือ “กฏี” หมายถึงสถานที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆ (กุฏิ) แตตามความเขาใจของชาวมุสลิมหมายถึงวัดหรือ
สํานักสงฆ 

24ครองชัย  หัตถา, ปตตานีการคาและการเมืองการปกครองในอดีต  (ปตตานี : โครงการปตตานี
ศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี, 2541), 170. 

25จุรีรัตน  บัวแกว, วัง 7 หัวเมือง (ปตตานี)  (ปตตานี : ภาควิชาประวัติศาสตรและศิลปะ  คณะมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2539), 9. อางจาก ประชุมพงศาวดารภาคที่ 3 พระนคร : 
หอสมุดวชิรญาณ, 2471), 7. 

26อมรา  ศรีสุชาติ, สายรากภาคใต : ภูมิลักษณ  รูปลักษณ  จิตลักษณ, 189. 
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การอพยพโยกยายชาวไทยพุทธพื้นท่ีอ่ืนๆเขามาอาศัยในบริเวณนี้  โดยเฉพาะการอพยพ
ขาทาสชาวพมาและเขมรในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา  อาจเปน
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหสําเนียงเสียงของผูคนบริเวณนี้โดยเฉพาะในบริเวณอําเภอตากใบ  จังหวัด
นราธิวาสมีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากสําเนียงเสียงของชาวใตในพื้นท่ีอ่ืนๆ  ดังที่นักภาษาศาสตร
เชื่อวาเปนสําเนียงเสียงท่ีมีตนเคามาจากภาษาถิ่นสุโขทัยในอดีต 
 

3.3  การผสมผสานทางวัฒนธรรมของประชากรในจังหวัดปตตานีและจังหวัด
นราธิวาส 

ประวัติศาสตรเมืองปตตานีไดแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองทั้งทางดานเศรษฐกิจ  
วัฒนธรรม  การศึกษา  ศาสนา ฯลฯ ของเมืองปตตานีในอดีต  ดินแดนบริเวณนี้จึงเปนแหลงรวม
ของผูคนหลากหลายเชื้อชาติศาสนามากอนที่ศาสนาพราหมณหรือฮินดูและพุทธศาสนาไดแผ
อิทธิพลเขาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของแตละเชื้อชาติ  และเมื่อศาสนาอิสลามไดเขามา
แทนที่พุทธศาสนาในสมัยอยุธยาจึงเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมอิสลามขึ้นอีกละลอกหนึ่ง  
วัฒนธรรมภาคใตตอนลางซึ่งมีปตตานีเปนศูนยกลางจึงมีพัฒนาการตามระลอกของวัฒนธรรมที่
สําคัญ 4 ระลอกใหญๆ  ดังนี้ 1. วัฒนธรรมจากผูคนพื้นถ่ินดั้งเดิม  2. วัฒนธรรมสืบเนื่องจาก
วัฒนธรรมฮินดู  3. วัฒนธรรมสืบเนื่องจากพุทธศาสนา  และ 4. วัฒนธรรมสืบเนื่องจากศาสนา
อิสลาม27 

วัฒนธรรมทั้ง 4 ระลอกมีการผสมผสานกันอยางกลมกลืนบาง  ทับซอนกันบางในบาง
พื้นที่  วัฒนธรรมที่ปรากฏชัดเจนที่สุดในปจจุบันคือ  วัฒนธรรมเนื่องในศาสนาอิสลามและ      
วัฒนธรรมในพุทธศาสนา   

สําหรับวัฒนธรรมของชาวจีนเปนอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่เขามาผสมผสานกับวัฒนธรรม
มุสลิมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ  โดยชาวจีนไดอพยพเขามาอาศัยและสรางความเจริญให
ดินแดนแถบนี้มาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะไดอพยพเขามายังเมืองปตตานีหลายละลอกเมื่อคร้ัง
ปตตานีเปนเมืองทาคาขายสําคัญในดินแดนแหลมมลายูในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ดังที่ชาวอังกฤษซึ่ง
เขามาในปตตานีในป พ.ศ. 2160 (สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถแหงอยุธยา) ไดบรรยายถึงสภาพ
บานเมืองและ ผูคนของเมืองปตตานีไวในหนังสือ “Purchase his Pilgrimage”  ตอนหนึ่งวา 

 

                                                           
27ปรีชา นุนสุข, รายงานการวิจัยประวัติศาสตรพุทธศาสนาในคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย 

(กรุงเทพ : คณะกรรมการวิจัยการศึกษา  การศึกษาและวัฒนธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ), 416. 
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 “...ปตตานีเปนนครหนึ่งอยูทางใตของสยามอาคารบานเรือนเปน
ไมและแฝก  แตเปนงานที่สรางขึ้นดวยฝมืออยางมีศิลป  มีสุเหราหลายแหง  
มีชาวจีนมากกวาชาวพื้นเมือง พลเมืองมีภาษาใชกัน 3 ภาษา  คือ  ภาษา   
มลายัน  2. ภาษาไทย  3. ภาษาจีน....”28   

 
บันทึกขางตนแสดงใหเห็นถึงจํานวนชาวจีนที่เขามาตั้งหลักแหลงในตัวเมืองปตตานี

สมัยที่ยังเปนเมืองทาคาขายสําคัญในแหลมมลายูไดเปนอยางดี   
การอพยพเขามาของชาวจีนไมไดสรางปญหาในการปฏิสัมพันธกับคนทองถ่ินที่อาศัย

อยูกอน  เนื่องจากชาวจีนเขามาสรางความเจริญทางเศรษฐกิจโดยตรง  อีกทั้งยังนําเอาความเชื่อและ
วิถีชีวิตที่ไมขัดตอหลักการทางศาสนาที่คนพื้นถ่ินนับถือศรัทธาเขามาผสมผสาน  โดยเฉพาะความ
เชื่อเกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษ  ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สวรรค  เทพเจา  และความสมดุลแหง
ธรรมชาติ ฯลฯ  ดินแดนแหงนี้จึงเปนแหลงรวมของผูคนเชื้อชาติหลักๆ 3 เชื้อชาติ คือเชื้อชาติจีนซึ่ง
อพยพเขามาในภายหลัง  เช้ือชาติไทยที่อาศัยอยูกอน  และเชื้อชาติมุสลิมคนสวนใหญที่อาศัยอยูใน
พื้นที่นี้  ผูคนทั้ง 3 เช้ือชาติสามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางกลมกลืนจากอดีตมาจนปจจุบัน  แมวา
จะมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบางก็ตาม  แตเปนการกระทบกระทั่งทางหลักการและแนวคิดของ
กลุมคนเพียงบางกลุม  ขณะที่ประชากรสวนใหญยังคงอาศัยอยูรวมกันไดอยางสันติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
28 อางจาก  อนันต  วัฒนานิกร, ประวัติเมืองลังกาสุกะ – ปตตานี, 44. 
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บทที่ 3 
ความเปนมาของกุฏิสงฆและรูปแบบกุฏิสงฆที่เขยีนภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

ในเขตจังหวดัปตตานีและจังหวัดนราธิวาส 
  
1.  ความเปนมาของกุฏิสงฆ 
 สมัยพุทธกาลยังไมมีการสรางอาคารสถานเจาะจงใหเปนที่อยูอาศัยสําหรับภิกษุสงฆ
เปนการเฉพาะ  เนื่องจากภิกษุสงฆตองจาริกไปสั่งสอนเวไนยสัตวยังสถานที่ตางๆ  อีกทั้ง
พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงถาวรอันกอใหเกิดการยึดติดใน
ทรัพยทางโลก  จึงทรงกําหนดสถานที่สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยขั้นพื้นฐาน คือ “รุกขมูลเสนาสนะ” 
อันหมายถึงการอยูตามโคนตนไม1  ตอมาเมื่อมีผูเล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น  พุทธ
ศาสนาจึงไดรับการอุปถัมภเกื้อกูลเปนอยางดี  และภายหลังจากพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงนครรา
ชคฤหประเทศอินเดียประกาศตนเปนองคศาสนูปถัมภกแลว  พระองคไดถวาย “เวฬุวนาราม” ให
เปนที่ประทับแดพระพุทธเจาและพระสาวกเมื่อคร้ังเสด็จผานมายังนครแหงนี้  เวฬุวนารามจึงถือ
เปนที่ประทับของพระพุทธเจาและที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆแหงแรกในพุทธศาสนา    

หลังจากพระพุทธเจาทรงรับที่ประทับของพระเจาพิมพิสารในครั้งนั้นแลว  เปนมูลเหตุ
ซ่ึงทรงมีพุทธานุญาตใหภิกษุสงฆสามารถรับอารามที่ทายกถวายใหเปนที่อยูอาศัยได  5 ชนิด ดังนี้  
1. วิหาร (กุฏิปกติ)  2. เพิง (อัฆฒโยคะ)  3. เรือนเปนชั้นๆ (ปราสาท)  4. เรือนโลนหรือหลังคาตัด 
(หัมมิยะ) และ 5. ถํ้า (คูหา)2  อารามขางตนสมเด็จเจาฟากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงอธิบาย
เพิ่มเติมวา  วิหาร (กุฏิปกติ) คืออาคารหลังคา 2 ปกโดยทั่วไป  สวนเพิง (อัฆฒโยคะ) คืออาคาร
หลังคาปกเดียว  ปราสาท  คืออาคารที่มีช้ันหลังคามากกวา 1 ช้ัน  และหัมมิยะ  คืออาคารที่ “หลังคา
มีลานพระจันทรสองได” หมายถึงอาคารหลังคาตัดหรือหลังคาแบนโดยทั่วไป3 

                                                           
1พระธรรมปฏก [ป.อ. ปยุตฺโต], จาริกบุญ-จารึกธรรม,  พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมมิก 

จํากัด, 2540), 321. 
2สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน,  เลมที่ 2, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : มหา

มกุฎราชวิทยาลัย, 2524), 338. 
3กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ,  เลม 2  (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2541),  ดู

ประเภทของอาคารในสมัยโบราณ 
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 เมื่อพระพุทธเจามีพุทธานุญาตใหภิกษุสงฆรับอารามที่มีผูถวายใหเปนที่อยูอาศัยแลว  
ภายหลังผูมีจิตศรัทธาไดถวายอารามขึ้นพรอมกันอีกหลายหลัง  พระพุทธเจาทรงรับและอุทิศอาราม
เหลานั้นถวายเปน  “จาตุททิสสงฆ”  อันหมายถึง  ใหอารามนั้นเอื้อประโยชนแกภิกษุอ่ืนที่มาจากทศิ
ทั้ง 4 ทั้งผูที่มาแลวและที่ยังไมมา4 

จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาที่ประทับของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังยังทรงมีพระชนชีพเปน
เพียงที่ประทับแรมชั่วคราวซึ่งผูมีจิตศรัทธาไดสรางถวายคราวเสด็จไปสั่งสอนเวไนยสัตวตามเมือง
ตางๆของประเทศอินเดียเทานั้น  ตอมาภายหลังเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  พุทธ
สาวกพรอมทั้งคฤหัสถที่รําลึกถึงตางพากันไปเฝาแหนสังเวชนียสถานที่ทรงอนุญาต5จนเกิดเปน
สมาคมของพุทธบริษัทและภิกษุสงฆขึ้น  ภิกษุสงฆบางรูปไดสมัครใจอยูพํานักเพื่อบํารุงสังเวชนีย
สถานเหลานั้นโดยผูมีจิตศรัทธาไดรวมกันสรางอาคารถวายใหเปนที่อยูอาศัยถาวรเพื่อปฏิบัติภารกิจ
สวนตัวตามแบบสมณเพศดังที่รูจักกันทั่วไปวา “กุฏี” หรือ “กุฏิ”  สวนสังเวชนียสถานเหลานั้น
ตอมาไดกลายเปนวัดที่สมบูรณ  คือเปนศาสนสถานสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีภิกษุ
สงฆสืบทอดพุทธศาสนาอยูอาศัยเปนการถาวร6 

 

2.  ประเภทและขอกําหนดของการสรางกุฏิ   
ประเภทของกุฏิแบงตามประเภทของวัดไดดังนี้   
1.  “กุฏิวัดอรัญวาสี” วัดอรัญวาสีหรือวัดปา  คือวัดที่สรางขึ้นตามปาเขาสําหรับภิกษุ

สงฆที่มุงศึกษาทางปฏิบัติวิปสสนาธุระเปนสําคัญ  พระวินัยไดกําหนดเกี่ยวกับที่ตั้งของวัดอรัญวาสี
ไววา  ตองตั้งไมหางจากหมูบานที่ไกลที่สุดจนเกินไป  คือใหอยูในระยะประมาณ 500 ช่ัวคันธนู
หรือประมาณ 1 กิโลเมตรดวยคํานึงถึงการบิณฑบาตของภิกษุสงฆ7   

กุฏิของวัดประเภทนี้มักเรียกวาเสนาสนะปาหรือกุฏิปาตามสภาพที่ตั้งของวัด  เปนกุฏิที่
ภิกษุสงฆสามารถเลือกอยูไดอยางเอกเทศเนื่องดวยเปนพื้นที่ไมมีเจาของ  รูปแบบของกุฏิจึงมัก
สรางเปนอาคารหลังโดดขนาดเล็กสําหรับอยูอาศัยเพียงรูปเดียว  และโดยปกติจะใชอยูอาศัยเฉพาะ
เขาพรรษาเทานั้นหลังจากนั้นภิกษุมักออกธุดงคไปใชชีวิตในที่สงบเพื่อแสวงหาความวิเวกตอไป 
                                                           

4เรื่องเดียวกัน, 12 
5สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, เลม1 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 

2503), 4-11.  สังเวชนียสถานที่ทรงอนุญาตมี 4 อยางคือ  ธาตุเจดีย  สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  บริโภค
เจดีย  สถานที่ประสูติ  ตรัสรู  แสดงปฐมเทศนา  และปรินิพพาน  ธรรมเจดีย  สถูปที่ประดิษฐานพระธรรม  และ  
อุเทสิกเจดีย  สถานที่ซึ่งสรางขึ้นเพื่ออุทิศตอพระสัมมาสัมพุทธเจา 

6เรื่องเดียวกัน, 22-24. 
7โชติ  กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539), 89. 
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2.  “กุฏิวัดคามวาสี” วัดคามวาสีหมายถึง  วัดที่สรางขึ้นในเขตชุมชนเมือง  มุงเนน
ปฏิบัติดานพิธีกรรมทางศาสนาดวยมุงหมายจะรักษาพระไตรปฎกใหมั่นคงเปนสําคัญ  กุฏิของวัด
ประเภทนี้มักมีการกําหนดตําแหนง  รูปแบบสถาปตยกรรมคอนขางเปนแบบแผนชัดเจน  
โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 แบบเรือนมาตรฐาน  คือเรือนไทยทั่วไปมีลักษณะเชนเดียวกับเรือนพัก
อาศัยของฆราวาส  ดวยกุฏิบางหลังเคยเปนเรือนของฆราวาสกอนถวายใหเปนที่อยูอาศัยของภิกษุ
สงฆ8 

2.2 แบบเรือนแฝด  เปนรูปแบบที่นิยมในตางจังหวัด  ลักษณะเปนเรือน 2 
หลังติดตอกัน  มีโถงสําหรับพักผอนหรือรับแขกและพื้นที่ซ่ึงกั้นเปนหองมิดชิดสําหรับจําวัด   

2.3 คณะกุฏิ  คือหมูกุฏิสงฆตั้งอยูรวมกัน  พบมากในวัดชุมชนเมืองที่มีภิกษุ
สงฆจํานวนมาก  เชน  กุฏิแบบทิมแถวที่สรางเปนเรือนยาวกั้นเปนหองๆติดตอกัน  กุฏิแบบกลุมที่
จัดแผนผังลอมเปนรูปสี่เหล่ียมมีพื้นที่สวนกลางรวมกัน  เปนตน   

สําหรับขอกําหนดของการสรางกุฏิ  พระวินัยไดกําหนดเกี่ยวกับขนาดของกุฏิที่ภิกษุ
สงฆสามารถสรางขึ้นเอง  คือมีขนาดอยูอาศัยไดเพียงรูปเดียวประมาณ 3 x 1.75 เมตร (ยาวไมเกิน 12 
คืบและกวางไมเกิน 7 คืบ) โดยตองประกาศตอสาธารณะวาจะทําการสรางกุฏิ  และหากไมมีผู
คัดคานกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงดําเนินการสรางกุฏินั้นตอไปได   แตสําหรับกุฏิที่บุคคลสรางขึ้นหรือร้ือ
เรือนเดิมถวายใหเปนที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆดวยความศรัทธา  ภิกษุสงฆสามารถรับกุฏินั้นใช
ประโยชนไดตามสมควร9   

 

3.  กุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส 
วัดซึ่งมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส

ที่ศึกษาทั้งหมด  ลวนเปนวัดที่ตั้งอยูในสภาพแวดลอมของชาวไทยมุสลิม (บางวัดพระสงฆตองรับ
บิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนในหมูบานใกลเคียง)  ในอดีตวัดเหลานี้มีภิกษุสงฆไมมากนักจึงตอง
อาศัยอยูรวมกันทั้งหมด  ซ่ึงนอกจากเจาอาวาสจะดูแลใหภิกษุสงฆปฏิบัติตามพระวินัยไดอยาง
ใกลชิดแลวยังเปนการประหยัดงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดดวย  ดังนั้นกุฏิของวัดในบริเวณนี้จึงทํา
หนาที่เชนเดียวกับคณะกุฏิหรือหมูกุฏิของวัดในเขตเมือง  คือเปนที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆมากกวา 2 
รูปขึ้นไปนั่นเอง   

                                                           
8ฤทัย  ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพาณิช, 2520), 20. 
9สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน,  เลมที่ 1, 339-341.  กําหนดไวใน

สังฆาทิเสส 13 สิกขาบทที่ 6  
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ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสสวนใหญ
เปนอาคารไมที่ใชวิธีกอสรางแบบเรือนเครื่องสับทั้งหลัง10แมบางสวนไดถูกปรับเปลี่ยนดวยวิธีกอ
อิฐถือปูนในสมัยหลังแลวก็ตาม  เรือนเหลานี้มีรูปแบบไมตางจากเรือนไทยในภูมิภาคอื่นมากนัก  
กลาวคือ  เปนเรือนไมยกพื้นสูงประมาณเหนือศีรษะ (ไมเกิน 2 เมตร)  หลังคาสูงชายคายื่นยาว
เพื่อใหน้ําฝนไหลผานโดยสะดวก  ใตเพดานไมนิยมตีฝาทึบแตจะปลอยโลงใหอากาศถายเท  และ
มักทําระดับพื้นลดหล่ันกันเพื่อความเปนสัดสวน  สําหรับรายละเอียดที่แตกตางออกไปอันเปน
เอกลักษณของเรือนไทยภาคใต  คือการทําหลังคาลาดชันมากกวาภาคอื่นๆและการไมฝงเสาเรือนลง
ในดินแตจะวางเสาทุกตนบนไมทอนเนื้อแข็ง  วางบนกอนหิน  หรือซีเมนตหลอสูงที่เรียกวา “ตีน
เสา”  ลักษณะเฉพาะดังกลาวทําใหเรือนไทยภาคใตเปนเรือนเสาลอยเหนือพื้นดินที่สามารถ
เคลื่อนยายตัวเรือนไดสะดวกหากเกิดพายุหรือน้ําทวม11  นับเปนภูมิปญญาชาวบานที่ออกแบบจาก
การเรียนรูถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่มีความชื้นสูงและมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะ  

การศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆที่มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในเขต
จังหวัดปตตานีและนราธิวาสครั้งนี้  ศึกษาโดยจําแนกองคประกอบทางสถาปตยกรรมออกเปน 2 
สวนหลักๆ คือ 

1.  การวางผังพื้น  หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพในแนวระนาบของพื้นที่อันบงบอกถึง
ขนาด  ขอบเขต  และความสัมพันธของสวนประกอบตางๆของอาคาร   

2.  รูปแบบและโครงสรางทางสถาปตยกรรม  หมายถึง  สวนประกอบตางๆที่ประกอบ
เขาเปนตัวอาคาร  จําแนกเปน 3 สวนคือ  สวนหลังคา12 สวนตัวอาคาร  และสวนฐาน  

                                                           
10เรือนเครื่องสับ  คือเรือนไมกึ่งสําเร็จรูปที่ใชวิธีปลูกสรางและประกอบโครงสรางโดยการเจาะ  

บาก  เขาเดือย  ใสสลัก ฯลฯ โยงยึดติดกันดวยโครงสรางของตัวเรือนเองโดยไมใชวัสดุและอุปกรณในการยึดติด
อื่นๆ 

11มโน  พิสุทธิรัตนานนท  และครื่น  มณีโชติ, รายงานการศึกษาวิจัยเรือนไทยภาคใต (เฉพาะกรณี
เรือนไทยพุทธ  (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา, 2535), 25-29. 

12สมภพ  ภิรมณ  และคณะ, บานไทย  (กรุงเทพฯ : บริษัทหลักทรัพยกองทุนรวม  จํากัด (มหาชน), 
2538), 192. หลังคากุฏิสงฆในจังหวัดปตตานีและนราธิวาสมีหลายรูปแบบดวยกัน อาทิ  หลังคาจั่ว  หลังคา
ปนหยา  หลังคาจั่วมนิลาหรือหลังคาบลานอ (หลังคาจั่วและปนหยาผสมกันในหลังคาเดียว  เปนหลังคาที่นิยม
แพรหลายในปตตานีสมัยหลัง  จึงเรียกหลังคารูปแบบนี้เปนการเฉพาะวา “หลังคาแบบปตตานี”) และหลังคาแบบ
ผสมอื่นๆ  
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องคประกอบทางสถาปตยกรรมขางตนใช เปนหลักในการศึกษาลักษณะทาง
สถาปตยกรรมของกุฏิสงฆ ที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสดังจะ
กลาวในรายละเอียดตอไป 

สําหรับการศึกษากุฏิสงฆที่มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในครั้งนี้  เร่ิมศึกษาจากกุฏิสงฆ
ในเขตอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ตอเนื่องไปในเขตอําเภอตากใบ  จังหวัด
นราธิวาสตามลําดับ  ดังนี้ 

 

 3.1  กุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในเขตอําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 
3.1.1  กุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี (ภาพที่ 4) 

3.1.1.1  ประวัติวัด  วัดควนใน  ตั้งอยูเลขที่ 53  หมูที่ 3  ตําบลบานควน  
อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  สังกัดคณะสงฆมหานิกาย   

ตามประวัติที่ทางวัดแจงตอกรมการศาสนาระบุวา  วัดควนในเปนวัดเกาแกสรางขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. 2089 (หลักฐานจากเจดียเกาที่ไดร้ือออกไปแลว) และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ประมาณป พ.ศ. 210013  สําหรับความเปนมาที่ไมเปนลายลักษณอักษรทานอดีตเจาอาวาสไดเลา
เพิ่มเติมวา  คร้ังหนึ่งเคยพบแผนอิฐเกาที่ใชสรางอุโบสถจารึกวาภิกษุช่ือออนอยูบานมวงหรัด  สราง
วัดนี้ขึ้นจากพื้นที่ซ่ึงเปนที่นาโดยเรียกกันในครั้งนั้นวา “วัดควน” หรือ “วัดใน”14   

ปจจุบันวัดควนในมีขอบเขตตอเนื่องกับวัดควนนอกและมีการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาบางอยางรวมกัน  จากการบอกเลาของชาวบานในเรื่องนี้กลาววา  หลังจากสรางวัดควนได
ระยะหนึ่งภิกษุสงฆของวัด 2 รูปซึ่งชาวบานใหความศรัทธาทัดเทียมกันตางสอบไดเปรียญ 9 
ประโยคเชนเดียวกัน  ชาวบานถือวาภิกษุทั้ง 2 มีศักดิ์และสิทธิ์เสมอกัน  จึงเห็นสมควรใหแยกพื้นที่
วัดควนออกเปน 2 วัดเพื่อใหภิกษุทั้ง 2 รูปไดเปนเจาอาวาส  ในป พ.ศ. 2315 วัดควนจึงไดแยก
ออกเปน 2 วัด15  ชาวบานไดเรียกวัดที่ตั้งมาแตเดิมวา “วัดควนใน” สวนวัดที่แยกออกมาใหมเรียก 
“วัดควนนอก” วัดทั้งสองจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันมาจนปจจุบัน16 

                                                           
13กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม3  (กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2526), 890. 
14อางจาก  กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง  จังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  

(กรุงเทพฯ : งานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  กรมศิลปากร,  ม.ป.ป.), 3. 
15กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม3, 887-888. 
16สัมภาษณ, ชาวบานควน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี, 25 สิงหาคม 2546.  
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3.1.1.2  ประวัติกุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  เจาอาวาสวัด
ควนในรูปปจจุบันเลาวา  กุฏิสงฆที่มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแตเดิมเปนกุฏิที่อาศัยรวมของ
พระสงฆทั้งหมดภายในวัด  ตอมาไดใชเปนกุฏิสวนตัวของอดีตเจาอาวาสแตไมทราบความเปนมา
วาใชเปนกุฏิสวนตัวตั้งแตสมัยใด  ปจจุบันกุฏิหลังนี้ใชเปนเรือนสําหรับเก็บขาวของเครื่องใชตางๆ  

กุฏิสงฆหลังนี้ไมมีบันทึกบอกประวัติการสรางอยางชัดเจน  แตจากการสํารวจขึ้น
ทะเบียนวัดของกรมการศาสนาระบุวาสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2427 (สมัยรัชกาลที่ 5)17  อยางไรก็ตาม
รายงานการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดควนในของกรมศิลปากรเชื่อวารูปแบบและโครงสรางของ
กุฏินาจะสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 แลว18 
 3.1.1.3  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆ  

-  การวางผังพื้น  (แผนผังที่ 1)   
กุฏิหลังนี้มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  กวาง 3 ชวงเสาประมาณ 10 เมตร  และยาว 5 ชวง

เสาประมาณ 15 เมตร  ผังอาคารทอดยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก  ตัวอาคารหันไปทางทิศเหนือ  
พื้นที่ภายในแบงเปน 5 หองพัก  ตอนกลางระหวางหองพักทั้งสองขางเปนพื้นที่สวนโถง  โถงตอน
ในสุดเปนโถงสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  โถงสวนกลางเปนโถงรับรองพุทธบริษัทและ
สําหรับภิกษุสงฆและฆราวาสทํากิจกรรมทางศาสนา  โถงสวนนี้ตอเชื่อมกับชานพาไลอันเปนที่
รองรับพุทธบริษัทเชนเดียวกัน  โดยมีเฉลียงทางเขากออิฐถือปูนเชื่อมตอกับตัวอาคารดานหนาอีก
ตอนหนึ่ง19   

พื้นเรือนกุฏิปูดวยไมกระดานตางระดับโดยสวนหองพักมีระดับสูงกวาสวนโถง  ชาน
พาไล  และเฉลียงทางเขาตามลําดับ  พื้นเรือนทั้งหมดปูดวยไมกระดานเรียบชิดติดกันยกเวนสวน
ชานพาไลที่ปูแบบฟากเวนชองใหสามารถมองทะลุใตถุนได20  สวนเฉลียงทางเขาปูพื้นดวย
กระเบื้องแผนเรียบเปนลวดลายตอเนื่องกันโดยตลอด 

                                                           
17กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม3, 890. 
18กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ จังหวัด

ปตตานี (สงขลา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 10 สงขลา  สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร,  ม.ป.ป.)   

19สวนเฉลียงคงตอเติมขึ้นใหมจากสวนที่เปนมุขทางเขาเดิมซึ่งแตเดิมคงมีขนาดเพียงชวงเสาเดียว
ตอนกลางชานพาไลดานหนา  (จากรองรอยการบากเสาดานนอกเฉพาะคูกลางเทานั้น  :  ผูเขียน)  

20ปยาภรณ  ศรีทองใส, “ศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิและคติความเชื่อเกี่ยวกับกุฏิ  ใน
คาบสมุทรสทิงพระ  จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544), 64. 
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-  รูปแบบสถาปตยกรรม (ดูภาพที่ 4)  
กุฏิสงฆหลังนี้มีรูปแบบเปนเรือนไมช้ันเดียวทรงไทยแฝดขนาดกลางยกพื้นสูง  หลังคา

ทรงจั่วมุงดวยกระเบื้องดินเผาทอดยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก  มีรางรับน้ําฝนระหวางปลายจั่ว
แตละหลังและมีหลังคาปกนกลดชั้นทั้ง 4 ดานโดยดานจั่วทําปกนกยื่นยาวออกมามากกวาดานขาง  
ผนังตัวเรือนเปนฝาปะกนลูกฟกมีรองรอยการเขียนสีปรากฏชัดเจนโดยเฉพาะผนังภายใน หนาตาง
เรือนบานเปดคูแบบเปดเขาภายในตัวเรือนประดับดวยลูกกรงไมกลึง  และฐานเรือนเปน
ลักษณะเฉพาะของเรือนไทยภาคใต  คือวางเสาเรือนทุกตนบนตีนเสาคอนกรีตที่มีฐานตีนเสารองรับ
โดยรอบ 
 

3.1.2   กุฏิสงฆวัดหงสาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  (ภาพที่ 5)   
 3.1.2.1  ประวัติวัด  วัดหงสาราม  ตั้งอยูเลขที่ 25  บานทาขาม  หมูที่ 1  

ตําบลทาขาม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  สังกัดคณะสงฆธรรมยุตนิกาย  
วัดหงสารามตามประวัติของกรมการศาสนาระบุวา  สรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2200  เปนวัด

ธรรมยุตนิกายที่มีพระสงฆฝายธรรมยุตเขามาอาศัยราวป พ.ศ. 244521  ตามประวัติวัดกลาววาครั้ง
หนึ่งพระรัตนรัชมุนี (มวง  รตนธโช) จากจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมาจําพรรษาที่วัดนี้  ทานได
ตรวจดูแลคณะสงฆและสอบถามถึงประวัติของวัดแตไมมีผูใดทราบ  ทานจึงใหช่ือวัดตามสภาพภูมิ
ประเทศที่มีลําคลองขวางกั้นอยูวา “วัดทาขาม”22  ตอมาหลวงพอแดง  อินทวังโส  ไดเปลี่ยนชื่อวัด
เปน “วัดหงสาราม”  เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เมื่อดูโดยรวมมีลักษณะคลายตัวหงสขนาดมหึมา   ดวย
เหตุนี้หมูบานใกลเคียงนี้จึงไดช่ือตามลักษณะรูปหงสที่มองเห็นนั้นดวย  อาทิ  บานตาหงส  บาน
นองหงส ฯลฯ  รูปหงสจึงกลายเปนสัญลักษณสําคัญคูกับวัดและหมูบานแถบนี้มาจนปจจุบัน23 
 3.1.2.2  ประวัติกุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  กุฏิสงฆที่มี
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแตเดิมเคยเปนกุฏิที่อาศัยรวมของพระสงฆทั้งหมดภายในวัดกอนใชเปน
กุฏิสวนตัวของอดีตเจาอาวาส  ปจจุบันกุฏิหลังนี้ทางวัดไดจัดใหเปนที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆ 2 รูป

                                                           
21กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม3, 953-954. 
22เอกสารราชการมณฑลนครศรีธรรมราช  ในสมัยที่เจาพระยายมราช (ปน  สุขุม) เปนขาหลวง

เทศาภิบาล ร.ศ. 115-125 (พ.ศ. 2439-2449). ม.ป.ท.,  พระรัตนรัชมุนี  นาจะหมายถึงพระรัตนมุนี  วัดไชยพฤกษ
มาลา  ที่มีทองตราจากกรุงเทพฯโปรดเกลาฯใหมาเปนเจาคณะใหญเมืองนครศรีธรรมราช  มีหนาที่ตรวจตราวา
กลาวบังคับบัญชาพระสงฆและสามเณรในมณฑลนครศรีธรรมราช  

23สถาบันทักษิณคดีศึกษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ. 2529, เลม10 (สงขลา : สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2517), 3910. 
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ผูดูแลกุฏิและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร  กุฏิสงฆหลังนี้มี
ประวัติการสรางจารึกไวอยางชัดเจนดวยอักขระไทยชวงสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 6  ติดไวเหนือ
กรอบประตูหองพักที่ 2  ภายในตัวเรือน  (ภาพที่ 6)  ความวา   

 
“วัดใหมเมอืงยิริง  กฏินี้  คร้ังปลัดหนูเปนเจาอธิการไดจัดแจง     

เครอื่งไมปลุกขึ้นในณวัน ๓ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๓ ค่ํา ปฉลู  แลวเรยีบพื้นเสร็จก็
คางคาแคเพยีงนั้น  ปลัดหนูก็ถึงแกอนิจกรรมเสียในณวัน ๒  เดือน ๑๑  ป
เถาะ  ลําดับแตนั้นขาพเจาพระปลัดสูผูวาการคณะเมอืงยิริง  ก็ไดคิดจัดแจง
พรอมพระสงลูกวัด  ญาติโยมเชาบานอนุกูนโดยมากจัดหาเครอื่งก็ทําเพิ่มขึ้น
ใหม  แลไดปลุกเพิ่มหลังขวางขางตวันตกอีกดวย  กับทั้งพื้นอัทจันนอกชาน  
แลไดสละมูลคาซ่ือเครอื่งทาทั้งอิฐแลปูนของทุกอยางในการทํารวมทั้งมูลคา
กระเบอื้ง  จากครั้งปลัดหนูดวยรวมเงิ้น  ๙๕  เรยีนก็เปนการเสร็จแตณวัน   
๕ ฯ๑๐  ๘ ค่ํา  ตั้งงานฉลองขึ้นพรอมในณวันนั้นดวย  พุทธสักราชลวง  
๒๔๓๗  พรรษา  ๕  ฯ๑๐ ๘ ค่ําปมเมียเบญศก” 
 
จารึกขางตนทําใหทราบวา  วัดหงสารามแตเดิมนั้นเรียกวา “วัดใหมเมืองยิริง”  ดวยที่ตั้ง

ของวัดอยูในเขตพื้นที่เมืองยิริง (ยะหร่ิง) เมื่อคร้ังดินแดนบริเวณนี้ยังแยกเปน 7 หัวเมืองมลายู   กุฏิ
หลังนี้เร่ิมสรางขึ้นในปฉลู พ.ศ. 2431 คร้ันถึงปเถาะ พ.ศ. 2433 ไดทําเรือนหลังตะวันตกเพิ่มขึ้นอีก
หลังหนึ่ง  และสรางแลวเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2437 (สมัยรัชกาลที่ 5) 

3.1.2.3  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆ   
-  การวางผังพื้น  (แผนผังที่ 2)   
กุฏิหลังนี้มีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  กวาง 3 ชวงเสาประมาณ 9.4 เมตร  และยาว 7 ชวง

เสาประมาณ 13.4 เมตร  ผังอาคารทอดยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก  ตัวอาคารหันไปทางทิศใต  
พื้นที่ภายในแบงเปน 4 หองพัก  มีโถงกลางเชื่อมตอกับหองตางๆ  โถงตอนในสุดเปนโถงสําหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูป  โถงสวนกลางเปนโถงสําหรับรับรองพุทธบริษัทและปฏิบัติพิธีกรรมทาง
ศาสนาระหวางภิกษุสงฆและฆราวาส  โถงสวนนี้ตอเชื่อมกับชานพาไลและเรือนหลังตะวันตกที่
ปจจุบันใชเปนเรือนสําหรับรับรองพุทธบริษัทและเปนสวนพักผอนของกุฏิสงฆโดยเฉพาะ   

พื้นกุฏิปูดวยไมกระดานเรียบชิดติดกันทั้งหลัง  โดยปูตางระดับลดหลั่นกันตั้งแต
หองพัก  โถงประดิษฐานพระพุทธรูป  โถงสวนกลาง  ชานพาไลและเรือนหลังตะวันตกตามลําดับ   
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-  รูปแบบสถาปตยกรรม (ดูภาพที่ 5)    
กุฏิสงฆหลังนี้เปนเรือนไมแบบเรือนเครื่องสับทรงไทยแฝดชั้นเดียวยกพื้นสูงและมี

เรือนอีกหลังหนึ่งตอเชื่อมในแนวเดียวกันดานตะวันตก  เรือนทั้ง 3 หลังมีหลังคาทรงจั่วมุงดวย
กระเบื้องดินเผาทอดยาวในแนวเหนือ-ใตและมีหลังคาปกนกลดชั้นเชื่อมตอกัน  โดยระหวางเรือน
แฝดกับเรือนหลังตะวันตกทําหลังคาพาไลเชื่อมตอระหวางเรือน  ซ่ึงเพดานของชายคาพาไลนี้เปน
ที่ตั้งของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สําคัญ  ดังจะกลาวในบทถัดไป   

เรือนแฝดมีรางรับน้ําฝนระหวางปลายจั่วบรรจบกันและมีเสานางจรัลรับหลังคาปกนก
ตลอดแนว  ผนังเรือนเปนฝาปะกนลูกฟกเขียนสีสมแดงทั้งภายในและภายนอก  หนาตางเรือนบาน
เปดคูแบบเปดเขาภายในตัวเรือนประดับดวยลูกกรงไม  สวนฐานเรือนใชระบบวางเสาเรือนทุกตน
บนตีนเสาคอนกรีตหลอสูง 

เรือนหลังตะวันตก  หลังคาปกนกมุงดวยสังกะสีตางจากหลังคาจั่ว  สวนชายคามีค้ํายัน
โดยรอบ  ผนังเรือนตอนลางตีทึบดวยไมกระดานแบบซอนเกร็ดตามแนวนอน  ตอนบนทําเปนซี่ไม
แบบโปรง  เรือนหลังนี้มีรูปแบบแตกตางจากเรือนแฝดและตัวเรือนบางสวนใชวัสดุรวมสมัยซ่ึงคง
เปนงานที่ผานการซอมแซมในระยะหลังแลว 

อนึ่ ง   รูปแบบตัวเรือนของกุ ฏิแฝดวัดหงสารามมีโครงสรางและลักษณะทาง
สถาปตยกรรมใกลเคียงกับกุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  (ดูภาพที่ 4) 
 

3.1.3   กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  (ภาพที่ 7) 
3.1.3.1  ประวัติวัด  วัดมหิงษารามหรือวัดคอกควาย  ตั้งอยูเลขที่ 6  

บานคอกควาย  หมูที่ 1  ตําบลคอกกระบือ  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  สังกัดคณะสงฆ
มหานิกาย  

ประวัติความเปนมาของวัดมหิงษารามระบุวา  ไดตั้งขึ้นเปนวัดเมื่อประมาณป พ.ศ. 
2174  โดยท่ีตั้งวัดแตเดิมตั้งหางไปทางตะวันออกของที่ตั้งปจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตร24  จากการ
บอกเลาของชาวบานกลาววาที่ดินที่ตั้งวัดแตเดิมเปนที่นามีตนกกและตนกระจูดขึ้นอยูเต็มไปหมด  
ชาวบานไดรวมแรงรวมใจกันใชควายเหยียบย่ําปรับแตงพื้นที่เพื่อสรางเปนวัด  เมื่อสรางวัดแลว
เสร็จไดเรียกกันตอมาวา “วัดกลางนา” บาง “วัดคอกกระบือ” หรือ “วัดคอกควาย” บาง  ตอมาจึง
เปลี่ยนชื่อเปน “วัดมหิงสาราม” เพื่อเปนอนุสรณใหระลึกถึงควายสัตวซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการ
สรางวัดแหงนี้  

                                                           
24กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม3, 928. 
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3.1.3.2  ประวัติกุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  กุฏิที่มีภาพเขียน
จิตรกรรม ฝาผนังไมมีบันทึกบอกประวัติการสรางที่ชัดเจน  จากคําบอกเลาตอกันมาทราบเพียงวา
เคยเปนที่อาศัยรวมของพระสงฆทั้งหมดภายในวัดกอนปรับเปลี่ยนใหเปนกุฏิสวนตัวของอดีตเจา
อาวาส  ในปจจุบันกุฏิหลังนี้ไดใชเปนโรงธรรมสําหรับภิกษุสงฆและฆราวาสเสวนาพุทธธรรมและ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกัน 

3.1.3.3  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆ  
 -  การวางผังพื้น  (แผนผังที่ 3)  
กุฏิ 2 ช้ันหลังนี้มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาขนาดใหญ  กวางประมาณ 21 เมตร  และยาว

ประมาณ 25.5  เมตร  ผังกุฏิทอดยาวในแนวเหนือ-ใต  ตัวเรือนหันไปทางทิศตะวันออก  มีบันได
ทางขึ้นดานหนาและดานหลัง  ช้ันลางของตัวเรือนแบงเปน 7 หองพักมีโถงขนาดใหญเช่ือมตอกับ
ทุกหอง  โถงตอนในสุดเปนโถงประดิษฐานพระพุทธรูปและพระประธานของวัดมีพื้นที่ตอเนื่อง
กับโถงอันเปนอาสนสงฆสําหรับภิกษุสงฆพักผอนและประกอบพิธีการทางศาสนา  โถงตอนหนา
เปนโถงสวนกลางสําหรับรับรองพุทธบริษัท  สวนชั้นบนเปนพื้นโลงสําหรับเก็บขาวของเครื่องใช
ตางๆโดยเฉพาะเครื่องใชที่เกี่ยวของกับงานประเพณีประจําป 

พื้นเรือนกุฏิ  ช้ันลางแบงเปน 2 ระดับ  ตอนในสุดอันเปนหองพักและโถงอันเปนอาส
นสงฆสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปมีระดับสูงกวาโถงสวนกลางตอนหนา  สวนชั้นบนเปนพื้น
โลงระดับเดียวกันโดยตลอด  ปจจุบันกุฏิหลังนี้ไดตอเติมตัวเรือนดานตะวันตก (ดานหลัง)  เปน
เรือนสําหรับเจาอาวาสอยูอาศัย  โดยสรางตอเชื่อมกับบันไดดานหลังของตัวเรือนเดิม  สวนกุฏิหลัง
เดิมไดใชเปนโรงธรรมหรืออาคารเอนกประสงฆสําหรับรับรอง  เสวนาธรรม  และประกอบพิธีการ
ทางศาสนารวมกันระหวางภิกษุสงฆและพุทธบริษัท 

อนึ่ง  เนื่องจากกุฏิสงฆหลังนี้เปนเรือนไม 2 ช้ันขนาดใหญ  สวนฐานของกุฏิจึงตอง
เสริมเสารับน้ําหนักตลอดทุกๆชวงเสาหลักของเสาโครงสรางตัวเรือน 

-  รูปแบบสถาปตยกรรม (ดูภาพที่ 7) 
กุฏิสงฆหลังนี้มีรูปแบบเปนเรือนไมแบบเรือนเครื่องสับ 2 ช้ันขนาดใหญยกพื้นสูง  

หลังคาชั้นบนเปนหลังคาผสมระหวางหลังคาจั่วที่ทอดยาวในแนวเหนือ-ใตกับหลังคาปนหยาที่ทํา
เปนมุขยื่นออกมาดานหนา (ดานตะวันออก) ลดชั้นดวยหลังคาลาดตลอดแนวหลังคาดานตะวันออก   
ผนังตัวเรือนโถงสวนกลางเปนผนังไมแบบโปรง  ผนังสวนอื่นๆเปนผนังไมกระดานประดับดวย
กรอบไมทําเปนลูกตั้งและลูกนอน  หนาตางเรือนชั้นบนเปนแบบเปดออกภายนอกตัวเรือน  สวน
ช้ันลางเปดโลงประดับดวยลูกกรงไม  สวนฐานเรือนใชระบบวางเสาเรือนทุกตนบนตีนเสาสูงอัน
เปนรูปแบบเฉพาะของเรือนไทยภาคใต   
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3.2  กุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในเขตอําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี 
3.2.1  กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  (ภาพที่ 8) 

3.2.1.1  ประวัติวัด  วัดปทุมวารีตั้งอยูเลขที่ 69  บานเตราะบอน  หมูที่ 
1  ตําบลเตราะบอน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  สังกัดคณะสงฆมหานิกาย   

ช่ือวัด “ปทุมวารี”  พระครูอนุสารบุรีรักษ (เจาอาวาสรูปปจจุบัน) ช้ีแจงวา  ตามทะเบียน
ประวัติของกรมการศาสนาเขียนวา “ประทุมวารี” เปนชื่อที่ใชมาตั้งแตโบราณไมใชปทุมวารีที่
ปรากฏในปจจุบัน25  

กรมการศาสนาไดใหรายละเอียดของวัดเพิ่มเติมวา  พระเพชร  ชาวบานควน  อําเภอ   
ปะนาเระ จังหวัดปตตานี  เปนผูริเร่ิมสรางวัดนี้ขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2325  หลังจากสรางวัดแลว
เสร็จทานไดขึ้นเปนเจาอาวาสรูปแรกซึ่งในสมัยนั้นชาวบานยังเรียกวา “วัดกลาพอ” หรือ “วัดเตราะ
บอน” ตามชื่อหมูบาน  ตอมาในป พ.ศ. 2485 จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “วัดประทุมวารี”26 

3.2.1.2  ประวัติกุฏิสงฆท่ีเขยีนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ทานพระครูฯ
เลาวา  กุฏิที่มภีาพเขยีนจิตรกรรมฝาผนังหลังนี้  เดิมเปนที่อยูอาศัยรวมของพระสงฆทั้งหมดภายใน
วัด  ไดใชเปนกุฏิสวนตัวของอดีตเจาอาวาสในสมัยใดไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน  จากประวัติที่เลา
ตอกันมากลาววา  ทิดหมวกชาวบานเกาะสะทอนคือนายชางผูสรางและเขียนภาพจติรกรรมฝาผนัง
ทั้งหมด  โดยสรางกุฏิหลังนี้ขึ้นหลังจากสรางโรงธรรมที่อยูตรงขามแลวเสร็จราว 7 ป  ซ่ึงโรงธรรม
หลังดังกลาวมจีารึกบอกประวัติการสรางอยางชัดเจนดวยอักขระไทยชวงสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 
6 ที่มุมภาพจิตรกรรมดานหนึ่งของคอสอง  (ภาพที่ 9)  ความวา 

 
“สุพะมัศดุพุทศักะหราช  ลวงแลว  ๒๔๓๗  ภาวะศาปมะเมีย      

ฉอศกเดือน ๔ แรม ๖ ค่ํา  ทานอัทธิการแกวมีใจสัถทาเจตะนาคิดพรอมกัน  
ทามกลางพระลูกวัดทังผูอุปการพีนองเชาบาน  ทังหลายก็ไดโมทนาเปนอัน
มาก  ไดสมแปลงแตงโรงทรรมมะภาคะฝาผลาขึ้นที่ในวัดเกาะบรน  ขอให
เจริญพอน  ในทุกอิริยาบท  ไดกําหนดจําทํามาจนถึงสักะหราชลวงได  
๒๔๔๓ ภะวะสาปชวดโทศก เดือน ๗ ขึ้น ๑๑ ค่ํา  เปนกําหนดการนวหลวง
สมโพทโรงทรรมะภาคะฝาตลา  ผูอุปการะเชาบาน  ทานทังหลาย  ก็ได
โมทนาเปนอันมาก  ขอใหปราฐะปะจากยากและทุก  ขอใหไดเสวยสุก     

                                                           
25สัมภาษณ  พระครูอนุสารบุรีรักษ, เจาอาวาส  วัดปทุมวารี  ตําบลเตราะบอน  อําเภอสายบุรี  

จังหวัดปตตานี, 28 สิงหาคม 2546. 
26กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม3, 915-916. 
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สะบาย  ศัพสัตวอันราย  ที่ไมเชื่อถือในทรรมจ่ําใหโครตกะมา  ทั้งทาน
ผูสรางโรงทรรมศาหลาทังเหราผนุดังความปราฐกถอหนานี้  นิพภานังปถจะ
โยโหตุหนายะเต  แลขอใหเสวยสุขศมาชิาด”27 

 
จารึกขางตนทาํใหทราบวาโรงธรรมหลังนี้สรางขึ้นโดยอดีตเจาอาวาสชื่อ  ศรีแกว  ศรี-  

วรรณ (พระอธิการแกว) ในป พ.ศ.2437 แลวสมโภชยในป พ.ศ. 2443  ดังนั้นกุฏิหลังที่มีภาพเขียน
จิตรกรรมฝาผนังซ่ึงทานพระครูฯใหขอมลูวาสรางขึ้นหลังจากสรางโรงธรรมแลวสร็จราว 7 ปจงึ
นาจะเริ่มสรางขึ้นหลังจากสมโภชยโรงธรรมแลว 7 ปคอืราวป พ.ศ. 2450 (สมัยรัชกาลที่ 5) นั่นเอง 

3.2.1.3  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆ  
 -  การวางผังพื้น  (แผนผังที่ 4)   

กุฏิหลังนี้มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  กวาง 5 ชวงเสาประมาณ 11 เมตร  และยาว 5 ชวง
เสาประมาณ 13 เมตร  ผังอาคารทอดยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก  ตัวอาคารหันไปทางทิศเหนือ  
พื้นที่ภายในแบงเปน 4 หองพัก  มีโถงขนาดใหญตอเชื่อมกับหองพักทั้งสองขาง  โถงตอนในสุด
เปนโถงสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  ถัดมาเปนโถงสวนกลางสําหรับรับรองพุทธบริษัท  โถง
สวนนี้เลนระดับลดหล่ันจากโถงอันเปนอาสนสงฆดานขางของตัวเรือนอันเปนที่สําหรับพักผอน
ของภิกษุสงฆโดยเฉพาะ 

อนึ่ง  สภาพปจจุบันดานหนาของกุฏิหลังเดิมไดตอเติมอาคารกออิฐถือปูนขึ้นอีกหลัง
หนึ่งเชื่อมตอกัน  การตอเติมในครั้งนั้นทานพระครูฯเลาวา  ไดร้ือและเปลี่ยนแปลงบันไดทางขึ้น 2 
ขางของกุฏิที่มีบอน้ําอยูระหวางกลางทําเปนบันไดหลักขนาดใหญในตําแหนงของบอน้ําเดิมเพื่อให
ตอเนื่องกับตัวอาคารกออิฐถือปูนที่ตอเติมขึ้นใหม 

 -  รูปแบบสถาปตยกรรม (ดูภาพที่ 8)  
กุฏิสงฆหลังนี้เปนเรือนไมแบบเรือนเครื่องสับทรงไทยชั้นเดียวขนาดกลาง  หลังคาเมื่อ

มองจากดานบนมีรูปคลายเกือกมา ( U ) มุงดวยกระเบื้องดินเผาและมีหลังคาปกนกลดชั้นดานขาง  
ยอดจั่วประดับดวยปูนปนรูปหางหงสหรือหัวนาคสวนปลายจั่วทําเปนตัวเหงา  ผนังเรือนเขียนสีทั้ง
หลังโดยผนังตอนบนเปนผนังไมกระดานซอนเกร็ดตามแนวตั้งคั่นดวยกรอบไมลูกตั้ง   และผนัง
สวนลางเปนผนังไมกระดานซอนเกร็ดตามแนวนอนคั่นดวยกรอบไมลูกตั้งและลูกนอน  หนาตาง
เรือนบานเปดคูแบบเปดออกภายนอกตัวเรือนประดับดวยลูกกรงเหล็ก  สําหรับโครงสรางสวนฐาน

                                                           
27อางจาก  ปรุงศรี  วัลลิโภดม  และคณะ, วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและ

ภูมิปญญา จังหวัดปตตาน,ี 62-63. เนื่องดวยอักขระไดลบเลือนมากแลวในปจจุบัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

35

เรือนใชระบบวางคานตัวเรือนบนฐานเสาซีเมนตหลอสูงอันเปนรูปแบบโครงสรางที่นิยมในสมัย
หลังลงมาจากวางเสาเรือนไวบนตีนเสาสูง  (ลายเสนที่ 1) 
 
 3.2.2.  กุฏิสงฆวัดจุฬามณี อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี (ภาพที่ 10) 

3.2.2.1  ประวัติวัด  วัดจุฬามณี  ตั้งอยูเลขที่ 1  หมูที่ 6  ตําบลบานแปน  
อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  สังกัดคณะสงฆมหานิกาย   

วัดจุฬามณีตามประวัติของกรมการศาสนาระบุวา  ริเร่ิมสรางขึ้นราวป พ.ศ. 2370 โดย
หลวงปูเสา (เจาอาวาสรูปแรก) และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาราวป พ.ศ. 2395  วัดแหงนี้เดิม
ชาวบานเรียกกันตามชื่อหมูบานวา “วัดบานแปน” ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อเปนวัดจุฬามณี28 

 3.2.2.2  ประวัติกุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  กุฏิที่มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังหลังนี้เคยมีประวัติการสรางจารึกไวบนผิวระฆังที่แขวนอยูหนากุฏิ  แตปจจุบัน
จารึกลบเลือนมากสวนสําคัญที่บอกถึงการสรางไมสามารถอานได  (ภาพที่ 11)  อยางไรก็ตามจาก
การสัมภาษณคุณลุงปรีชา  แซแต  ผูดูแลกุฏิและดูแลวัดไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา  กุฏิหลังนี้
พระสงฆและชาวบานชวยกันสรางขึ้นกวา 100 ปมาแลว  เดิมเปนกุฏิที่เจาอาวาส  พระสงฆ  และ
ชาวบานใชประโยชนรวมกัน  โดยพื้นที่ซ่ึงกั้นเปนหองมิดชิดใชเปนที่จําวัดและปฎิบัติภารกิจ
สวนตัวของภิกษุสงฆ  สวนโถงและพื้นที่โลงตอนกลางเปนที่รับรองพุทธบริษัท  ตอมาเมื่อมีการ
สรางกุฏิเพิ่มขึ้นอีกหลายหลัง  กุฏิสงฆหลังนี้จึงถูกปลอยใหชํารุดทรุดโทรมกอนที่คุณลุงจะเขามา
พักอาศัยและรับหนาที่ดูแลเชนในปจจุบัน29 

3.2.2.3  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆ 
 -  การวางผังพื้น  (แผนผังที่ 5)   

กุฏิหลังนี้มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  กวาง 4 ชวงเสาประมาณ 10 เมตร  และยาว 7 ชวง
เสาประมาณ 19 เมตร  ผังอาคารทอดยาวในแนวเหนือ-ใต  ตัวอาคารหันไปทางทิศตะวันออก   ตัว
เรือนกุฏิแบงเปน 2 หลัง  มีชานแลนกออิฐถือปูนตอนกลางเชื่อมระหวางเรือนแตละหลัง  เรือนหลัง
ทิศเหนือแบงพื้นที่ภายในเปน 3 หองพัก  สวนเรือนหลังทิศใตแบงเปน 2 หองพักโดยสวนหนาทํา
เปนโถงสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  เรือนทั้ง 2 หลังปูพื้นดวยไมกระดานตางระดับโดยสวน
หองพักและโถงประดิษฐานพระพุทธรูปมีระดับสูงกวาชานพาไลสําหรับรับรองพุทธบริษัทและ
ชานแลนที่เชื่อมตอตัวเรือนทั้ง 2 ตามลําดับ   

                                                           
28กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม3, 893-894. 
29สัมภาษณ  ลุงปรีชา  แซแต, ชาวบานแปน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี,  27 สิงหาคม 2546. 
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-  รูปแบบสถาปตยกรรม (ดูภาพที่ 10)   
กุฏิสงฆหลังนี้มีรูปแบบเปนเรือนไมทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูง 2 หลังแยกออกจากกันมี

ชานแลนกออิฐถือปูนตอนกลางเชื่อมระหวางเรือนแตละหลัง  หลังคาเรือนทั้ง 2 หลังเปนหลังคา
ทรงจั่วมุงดวยกระเบื้องดินเผาทอดยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตกมีหลังคาปกนกลดชั้นและมีค้ํา
ยันรับชายคาโดยรอบ  ยอดจั่วยังปรากฏรองรอยการประดับดวยปูนปนรูปสิงหคาบแตการประดับ
สวนอ่ืนๆไดหลุดหายไปหมดแลว  ผนังเรือนเปนฝาไมกระดานประดับดวยกรอบไมลูกตั้งและลูก
นอนโดยผนังภายนอกมีการตกแตงดวยไมแกะสลักเปนลวดลายมงคลจีน  อาทิ  ลายนกคู  ลาย
ดอกไม  แจกันดอกไม  เปนตน  (ภาพที่ 12)  สวนฐานเรือนใชระบบวางเสาเรือนที่มีการถากเปนรูป 
8 เหล่ียมบนตีนเสาหลอสูงที่สภาพปจจุบันตีนเสาอยูเสมอกับระดับดินแลว 
 

3.3  กุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในเขตอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
   3.3.1.  กุฏิสงฆวัดโคกมะเฟอง  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  (ภาพที่ 13) 
 3.3.1.1  ประวัติวัด  วัดโคกมะเฟอง  ตั้งอยูบานโคกมะเฟอง  หมูที่ 1  
ตําบลศาลาใหม  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  สังกัดคณะสงฆมหานิกาย   

ประวัติความเปนมาของวัดโคกมะเฟองกลาวไวในสวนหนึ่งของประวัติวัดชลธารา-    
สิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ความวา  วัดโคกมะเฟองเปนวัดเกาแกริเร่ิมสรางขึ้น
ประมาณป พ.ศ. 2417 โดยนายไชย  พรหมสกุล  เมื่อสรางวัดแลวเสร็จนายไชยไดนมัสการพระ
ธรรมวินัย (จุย) จากวัดชลธาราสิงเหใหมาเปนเจามาวาสรูปแรก30  แตในประวัติบุคคลสําคัญของ
จังหวัดนราธิวาสกลาวแตกตางออกไปวา  วัดโคกมะเฟองสรางขึ้นโดยพระครูโอภาษพุทธคุณ (พุด  

                                                           
30วรรณิภา  ณ  สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ชุดที่ 002, เลมที่ 3 วัดชลธาราสิงเห  

(กรุงเทพฯ : ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่  กองโบราณคดี  กรมศิลปากร, 2535), 66, 75.  
เกี่ยวกับพระธรรมวินัย (จุย)  อางจาก  อรายันต  เลาสัตย, “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
: การศึกษาในดานอิทธิพลรวม,”  วารสารศึกษาศาสตร 4, 12 (มิถุนายน-กันยายน 2531) : 47-59.  จากการ
สัมภาษณพระสมุหคลิ้งโอภาโส  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2529  (เจาอาวาสในขณะนั้น)  พระธรรมวินัยเปนชาวบาง
ขุนทอง  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เดิมเปนภิกษุอยูวัดบางเตย  อําเภอตากใบ  กอนยายมาจําพรรษาที่วัดชล
ธาราสิงเห  วัดโคกเคียนและไดรับนมัสการใหเปนเจาอาวาสวัดโคกมะเฟองตามลําดับ พระธรรมวินัยเปนผูช่ืน
ชอบงานชางมาแตเยาววัยไดฝกฝนแกะสลักและวาดภาพดวยตัวเองไมไดเลาเรียนจากที่ใดแตมีฝมือเปนเลิศจน
ไดรับยกยองใหเปนนายชางและจิตรกรเอกของจังหวัดนราธิวาส   
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อินทโชโต) ขณะเปนเจาอาวาสวัดชลธาราสิงเห  หลังจากสรางวัดแลวเสร็จจึงแตงตั้งใหพระไชยขึ้น
เปนเจาอาวาส31 

3.3.1.2   ประวัติกุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  กุฏิสงฆที่มี
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังไมทราบประวัติและความเปนมาจึงขอไมกลาวไวในที่นี้ 

3.3.1.3  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆ   
 -  การวางผังพื้น  (แผนผังที่ 6)  

กุฏิสงฆหลังนี้เปนกุฏิ 2 ช้ันขนาดใหญมีผังเปนรูปตัว T หันทางเขาไปทางทิศตะวันออก  
ตัวเรือนกวางประมาณ 20 เมตร  และยาวประมาณ 22 เมตร (รวมปกอาคาร)  ช้ันลางตอนในสุดของ
ตัวเรือนแบงเปน 3 หองพัก  สวนหองพักนี้อยูในพื้นที่สวนเดียวกับโถงอันเปนอาสนสงฆโดยแบง
พื้นที่บางสวนกั้นเปนหองสําหรับประดิษฐานพระพุทธ  โถงสวนกลางและปกอาคารถัดออกมาเปน
ที่สําหรับเสวนาธรรมและรับรองพุทธบริษัท   

พื้นกุฏิปูดวยไมกระดานเรียบชิดติดกัน  โดยปูลดระดับจากตอนในสุดในสวนโถงอัน
เปนอาสนสงฆ  โถงสวนกลาง และปกอาคารตามลําดับ  สวนช้ันบนทําเปนพื้นโลงสําหรับเก็บขาว
ของเครื่องใชตางๆ   

-  รูปแบบสถาปตยกรรม (ดูภาพที่ 13)  
กุฏิสงฆหลังนี้เปนเรือนไมทรงไทยแบบตรีมุข 2 ช้ันขนาดใหญ  หลังคาตอนบนทรงจั่ว

ซอน 2 ช้ันมีหลังคาปกนกลดชั้นโดยรอบ  จั่วหลังคาทอดยาวในแนวเหนือ-ใตเชื่อมตอกับมุขจั่วปก
อาคารดานตะวันออก  โดยมีมุขจั่วลดระดับทอดรับกับบันไดทางขึ้นอีกชั้นหนึ่ง  ยอดจั่วประดับดวย
ปูนปนลายเครือเถาทรงแหลม  ปลายจั่วซอน 2 ช้ันประดับดวยตัวเหงา  สวนปลายหลังคาปกนก
ประดับปูนปนรูปหางหงสหรือหัวนาค  ผนังตัวเรือนตอนบนทําเปนชองลมฉลุลายสําหรับระบาย
อากาศ  ผนังตอนลางเปนฝาไมกระดานแบบตีซอนเกล็ดตามแนวนอนประดับดวยไมแกะสลักฉลุ
ลายตอนกลางของผนังระหวางชองหนาตางในแตละบาน32  หนาตางเรือนบานเปดคูแบบเปดเขา
ภายในตัวเรือน  เหนือหนาตางประดับดวยซุมหลังคาจําลอง  สําหรับโครงสรางสวนฐานใชระบบ

                                                           
31ปรุงศรี  วัลลิโภดม  และคณะ, วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา 

จังหวัดนราธิวาส (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2545), 169.   

32อรายันต  เลาสัตย, “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต : การศึกษาในดาน
อิทธิพลรวม,”  วารสารศึกษาศาสตร 4, 12 (มิถุนายน - กันยายน 2531) :47-59.  การประดับผนังเชนนี้เปน
ลักษณะรวมของศิลปมุสลิม 
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วางคานตัวเรือนบนฐานเสาซีเมนตหลอสูงอันเปนรูปแบบโครงสรางที่นิยมในสมัยหลังลงมาจาก 
วางเสาเรือนบนตีนเสาสูง 
 

3.3.2   กุฏิสงฆวัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  (ภาพที่ 14–
15) 

3.3.2.1  ประวัติวัด  วัดชลธาราสิงเห  เปนวัดประจําอําเภอตากใบ  
ตั้งอยูระหวางแมน้ําตากใบกับพรุบางนอย  บานทาพรุ  หมูที่ 3  ตําบลเจะเห  อําเภอตากใบ  จังหวัด
นราธิวาส  สังกัดคณะสงฆมหานิกาย   

ประวัติวัดชลธาราสิงเหและวัดอื่นๆในละแวกนี้มีการบันทึกไวเปนหลักฐานในสมุด
บันทึกประจําอําเภอ  บันทึกตั้งแตป พ.ศ. 2504 โดยนายแดง  ฉิมรัตน  เมื่อคร้ังยังเปนนักการภารโรง
ของอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  กลาวโดยสรุป  ดังนี้ 

วัดชลธาราสิงเห  สรางขึ้นปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 
4) ในปวอก พ.ศ. 2403  เปนวัดที่ 3 ที่พระอธิการพุฒ (พุด  อินทโชโต) (เดิมเปนเจาอาวาสวัดบางเตย  
ตําบลบางขุนทอง  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส) สรางขึ้นพรอมทั้งดํารงตําแหนงเจาอาวาสรูป
แรก  

พระอธิการพุฒไดเดินทางไปขอที่ดินปาซองแมวและปาจากเพื่อสรางวัดตอพระยา      
เดชานุชิต  พระยารัฐกลันตัน33  กอนตั้งอําเภอตากใบขึ้นราว 49 ป  โดยครั้งนั้นพื้นที่บริเวณตากใบ
ยังอยูภายใตการปกครองของรัฐกลันตัน  เมื่อสรางวัดแลวเสร็จจึงเรียกกันตอมาวา “วัดทาพรุ” หรือ 
“วัดเจะเห”  ตามภูมิประเทศและชื่อหมูบานที่ตั้งวัด  สําหรับชื่อ “ชลธาราสิงเห” เปนชื่อใหมที่ตั้งขึ้น
ราวป พ.ศ.2452  หลังจากพระครูโอภาษพุทธคุณ (พระอธิการพุฒ)34มรณภาพแลว  โดยขุนสมาน
ธาตุวิสิทธิ์ (เปลี่ยน  กาญจนรัตน) นายอําเภอตากใบคนแรก  เปนผูตั้งชื่อวัดชลธาราสิงเหดวยเห็นวา
วัดแหงนี้ตั้งอยูติดกับแมน้ําตากใบ  ประกอบกับพระครูโอภาษพุทธคุณผูสรางวัดเปนภิกษุสงฆที่
ชาวบานเลี่อมใสศรัทธาและเปนที่เกรงขามเปรียบดังพญาราชสีห  จึงนําเอาความหมายของวัดริม
แมน้ําที่สรางขึ้นโดยภิกษุสงฆผูมีบุญฤทธิ์ประดุจพญาราชสีหมาผสมกันเปน  วัดชลธาราสิงเห35  

                                                           
33วรรณิภา  ณ  สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ชุดที่ 002, เลมที่ 3 วัดชลธาราสิงเห, 8.  
34กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัด

นราธิวาส (สงขลา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 10 สงขลา  สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร, ม.ป.ป.) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดแตงตั้งพระอธิการ
พุฒเปน “พระครูโอภาษพุทธคุณ”  เจาคณะเมืองกลันตันมีสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรในป พ.ศ. 2443   

35ครื่น  มณีโชติ, “วัดชลฯในอดีต,”  ทักษิณคดี 1,2 (ตุลาคม 2524) : 22-27. 
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วัดชลธาราสิงเหเปนวัดสําคัญในภาคใตตอนลางของประเทศไทย  ไดรับสมญานามวา 
“วัดพิทักษแผนดินไทย”  ดวยมีบทบาทสําคัญในการรักษาดินแดนบริเวณอําเภอตากใบใหอยูภายใต
การปกครองของประเทศไทย  จากเหตุการณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 5) ที่ฝายไทยตองยกดินแดนในแหลมมลายูใหแกมลายูของอังกฤษ36  โดยครั้งนั้นอังกฤษ
ไดสํารวจปกปนเขตแดนลวงลํ้าจากเขตแดนปจจุบันเขาไปประมาณ 30 กิโลเมตร  พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงทักทวงโดยใหฝายอังกฤษพิจารณาศิลปกรรมของวัดชลธาราสิงเห
และวัดอ่ืนๆในละแวกนี้ที่เปนศิลปกรรมไทยอยางแทจริงและเปนมรดกทางวัฒนธรรมในพุทธ
ศาสนาจึงควรอยูภายใตการพิทักษรักษาของประเทศไทย  ฝายอังกฤษยอมรับในเหตุผลและเห็น
พองวาหากพุทธศิลปกรรมที่ทรงคุณคาตองอยูภายใตการปกครองของมลายูอาจถูกทอดทิ้งหรือถูก
ทําลายเทากับเปนการสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา  อังกฤษจึงเลื่อนปกปนเขตแดนถอย
ลงไปโดยใชแนวแมน้ําตากใบ  สุไหงโก-ลกเปนพรมแดนในครั้งนั้นแทน  พื้นที่แถบอําเภอตากใบ  
อําเภอสุไหงโก-ลก  และอําเภอแวงบางสวนที่เคยอยูในการปกครองของรัฐกลันตันจึงอยูภายใตการ
ปกครองของประเทศไทยมาจนปจจุบัน 
 3.3.2.2   ประวัติกุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง   
 กุฏิสงฆที่มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดชลธาราสิเหมีดวยกันหลายหลัง  แตที่สําคัญ
และตรงตามขอบเขตของการศึกษามีดวยกัน 2 หลัง  ดังนี้   

1. กุฏิเจาอาวาส  (ดูภาพที่ 14) 
 -  ประวัติความเปนมา 

กุฏิเจาอาวาส  บางวาสรางโดยพระครูนราเขตสังฆกิจ (พระศรีทอง) ระหวางที่เปนเจา
อาวาสวัดชลธาราสิงเห (พ.ศ. 2451-2455)37  บางวาสรางโดยพระครูพินิจสมณการ (พระปลัดเสาร) 
                                                           

36ลักรรจ  จันทรัตน, “ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียอาคเนยที่มีตอคาบสมุทรมลายู  
ระหวางพุทธศตวรรษที่ 25,”  ทักษิณคดี 1,2 (ตุลาคม 2524) : 48-57. เหตุที่ไทยตองยกดินแดนในแหลมมลายู  
ประกอบดวย  รัฐกลันตัน  ไทรบุรี  ตรังกานู  ปลิส  รามันหตอนใต  รวมทั้งหมูเกาะลังกาวีใหแกมลายูของอังกฤษ  
เปนผลมาจากการทําสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนกับ “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” คือการใหคนในบังคับอังกฤษทั้ง
ยุโรปและเอเชียที่ทําผิดในราชอาณาจักรไทยขึ้นตรงตอศาลไทย  และเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับที่ทําไวกับมลายูของ
อังกฤษตั้งแตป พ.ศ. 2440 โดยไทยตองไดรับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษ ณ. กรุงลอนดอนอยางเปนลาย
ลักษณอักษรกอนใหสิทธิตอชาติมหาอํานาจอื่นที่เขามาลงทุนในแหลมมลายู  ฝายไทยไดขอยกเลิกสัญญาทั้ง 2 
ฉบับเพื่อแลกกับพื้นที่ดังกลาวโดยไดลงนามกันเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2452 (ร.ศ. 127) ที่กรุงเทพฯ  

37เอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติงานประกอบการขออนุมัติงวดเงิน  ประจําปงบประมาณ 2545 
โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานสถาปตยกรรมไทยพื้นบานนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 10  สงขลา  สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร 
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(อดีตเจาอาวาส พ.ศ. 2463-2475)  โดยสรางขึ้นหลังจากสรางกุฏิเจาอาวาสวัดฉัททันตสนาน  
ตําบลพรอน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  และเมื่อสรางกุฏิเจาอาวาสหลังนี้แลวเสร็จพระครู
พินิจสมณการไดยายไปดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดนราธิวาสจําพรรษา ณ. วัดบางนรา  จังหวัด
นราธิวาสในป พ.ศ. 2471 38 

กุฏิหลังนี้มีขนาด  รูปแบบ  และโครงสราง  เชนเดียวกับกุฏิเจาอาวาสวัดฉัททันตสนาน  
(ภาพที่ 16)  กุฏิทั้ง 2 หลังจึงควรจะสรางขึ้นโดยฝมือของนายชางคนเดียวกัน  คือพระครูพินิจ-     
สมณการ (พระปลัดเสาร)  เมื่อคร้ังยังเปนเจาอาวาสวัดชลธาราสิงเหกอนยายไปดํารงตําแหนงเจา
คณะจังหวัดในป พ.ศ. 2471 (สมัยรัชกาลที่ 7) 

กุฏิหลังนี้ไดรับการบูรณะครั้งใหญในปพ.ศ. 2503 นําโดยพระครูพิพัทกาลัญู (ทาน
แบน)  (อดีตเจาอาวาสวัดชลธาราสิงเห พ.ศ. 2520-2525)  และอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระครูปจจันต-
เขตคณารักษ (พระปลัดยิ้ม) เจาอาวาสรูปปจจุบัน 

-  ลักษณะทางสถาปตยกรรม   
 -  การวางผังพื้น  (แผนผังที่ 7)  
 กุฏิหลังนี้เปนกุฏิ 2 ช้ันขนาดใหญมีผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผากวาง 7 ชวงเสา  ประมาณ 

19 เมตร  และยาว  7 ชวงเสาประมาณ 20.8 เมตร  ผังอาคารทอดยาวในแนวเหนือ-ใต  ตัวอาคารหัน
ไปทางทิศตะวันออก  ตัวเรือนชั้นลางแบงเปน 4 หองพักมีโถงขนาดใหญเชื่อมตอกับหองตางๆ   
โถงตอนในสุดสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  มีพื้นที่ตอเนื่องกับโถงอันเปนอาสนสงฆ  ถัด
ออกมาเปนโถงสวนกลางสําหรับรับรองพุทธบริษัท  ซ่ึงเชื่อมตอกับเฉลียงทางเขากออิฐถือปูนที่ทํา
มุขจั่วรับทางเขาหลักตอนกลางและทําซุมประตูรับทางเขารองระหวางเฉลียงทั้ง 2 ขาง  สวนชั้นบน
เปนโถงโลงสําหรับเก็บขาวของเครื่องใชตางๆ   

พื้นกุฏิปูดวยไมกระดานตางระดับ  ช้ันลางสวนในสุดของตัวเรือนในพื้นที่สวนโถงอัน
เปนอาสนสงฆมีระดับสูงกวาโถงสวนกลางและมุขทางเขาตอนหนา 

-  รูปแบบสถาปตยกรรม (ดูภาพที่ 14)   กุฏิหลังนี้เปนเรือนไม 2 ช้ันขนาดใหญ
แบบเรือนขนมปงขิง39  หลังคาปนหยาชั้นบนทอดยาวในแนวเหนือ-ใตมีหลังคาปกนกลดชั้น
โดยรอบและมีหลังคาลาดจากตัวเรือนชั้นบนลงมาอีกชั้นหนึ่ง   ดานหนากุฏิทํามุขจั่วรับทางเขาหลัก  
                                                           

38วรรณิภา  ณ  สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ชุดที่ 002, เลมที่ 3 วัดชลธาราสิงเห, 20-21.  
39ประยูร  อุลุชาฏะ [ณ. น ปากน้ํา], แบบแผนบานเรือนในสยาม : เรือนไทย  เรือนปนหยา  เรือน   

มะนิลา  เรือนขนมปงขิง (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2535), 249.  เรือนขนมปงขิงหรือเรือนมนิลานาจะมาจากชื่อ
บานแบบตะวันตก (เมืองหลวงของประเทศฟลิปปนสเมื่อครั้งเปนอาณานิคมตะวันตก)  เปนเรือนที่มีการประดับ
ตกแตงดวยลวดลายฉลุอยางวิจิตรบรรจงหรูหรา  อันเปนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5- รัชกาลที่ 7 
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สวนทางเขารองทําซุมเหนือประตูซอน 3 ช้ันแบบซุมยอดมงกุฎ  ผนังกุฏิตกแตงเหนือหนาตางดวย
ซุมซอน 3 ช้ันรูปแบบเดียวกับซุมประตูทางเขารอง  ชองหนาตางแคบยาวแบบเปดเขาภายในตัว
เรือน  และสวนฐานใชระบบวางคานตัวเรือนบนเสาซีเมนตหลอสูงโดยทําฐานตีนเสาในแบบลดชั้น 

2. กุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครูสิทธิสารวิหารวัตร  (ภาพที่ 15) 
 -  ประวัติความเปนมา 

ประวัติวัดชลธาราสิงเหกลาวถึงกุฏิหลังนี้วา  เดิมเปนอาคารไมทั้งหลัง  สรางขึ้นโดย
พระครูสิทธิสารวิหารวัตร (พระวินัยธร) เมื่อคร้ังเปนเจาอาวาสวัดชลธาราสิงเห (พ.ศ. 2484- 2502)  
ตอมากุฏิทั้งหลังไดพังทลายลง  ทางวัดจึงสรางขึ้นใหมแตรูปแบบแตกตางไปจากเดิมมาก  กุฏิหลังที่
สรางขึ้นใหมตอมาไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากรใหเปน “พิพิธภัณฑสถาน
วัดชลธาราสิงเห”  เปนศาสนสถานสําหรับเก็บโบราณวัตถุที่สําคัญของวัดชลธาราสิงเห 

-  รูปแบบสถาปตยกรรม  (ดูภาพที่ 15) 
เนื่องจากกุฏิหลังเดิมพังทลายลงแลวทั้งหลัง  จึงจําเปนตองอางอิงภาพถายเกาใน

การศึกษา  รวมท้ังรูปแบบที่มีการสํารวจไวซ่ึงกลาวถึงกุฏิหลังนี้วา  เปนอาคารไมช้ันเดียวยกพื้นสูง  
ขนาดกวางประมาณ  19.35 เมตร  ยาวประมาณ 22.60 เมตร  หลังคาเปนทรงปนหยาซอนหลายชั้น  
มุงดวยกระเบื้องดินเผา  บันไดดานหนาเปนบันไดกออิฐถือปูน  มีการทําพนักบันไดเปนรูปตัวนาค
ปลายหางโคงงอนรับกับมุขหลังคา  ยอดหลังคาตกแตงดวยปูนปนลายเครือเถา  สวนมุมหลังคาทํา
รูปคลายหางหงสหรือหัวนาค40   
 
4.  สรุปลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ในเขตจังหวัดปตตานี
และจังหวัดนราธิวาส 

ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆในพื้นที่นี้ทั้งการวางผังพื้น  รูปแบบและ
โครงสรางตัวเรือน  สามารถบอกถึงสังเขปพัฒนาการของกุฏิได  กลาวคือ  เรือนไมช้ันเดียวเปน
รูปแบบที่นิยมสรางมากอนเรือน 2 ช้ันซ่ึงขนาด  สัดสวนและโครงสรางมีความซับซอนกวาอัน
แสดงถึงระยะเวลาที่ผานการเรียนรูสืบทอดมาระยะหนึ่งแลว  โดยเรือนชั้นเดียวที่ทําผนังแบบฝาปะ
กนลูกฟกมีหนาตางเปดเขาภายในตัวเรือนเปนรูปแบบเรือนไทยดั้งเดิมที่ตองอาศัยความพิธีพิถัน  
ความชํานาญเฉพาะตัวของชางสูงกวาเรือนผนังไมกระดานแบบตีซอนเกร็ดและผนังแบบอื่นๆซึ่ง
สวนใหญมักทําหนาตางเปดออกภายนอกตัวเรือนตามความนิยมในสมัยหลังลงมา 

                                                           
40รูปแบบทั้งหมดอางจาก  วรรณิภา  ณ  สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ชุดที่ 002, เลมที่ 3 

วัดชลธาราสิงเห, 21.  
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นอกจากนี้รูปแบบหลังคาและโครงสรางสวนฐานเรือนอันเปนเอกลักษณของเรือนไทย
ภาคใตยังใชเปนขอสังเกตุการกําหนดอายุของกุฏิในเบื้องตนได  กลาวคือ  หลังคาทรงจั่วเปนหลังคา
ที่นิยมในอาคารบานเรือนของชาวภาคใตระยะแรกเริ่มกอนรับอิทธิพลตะวันตกพัฒนาปรับเปลี่ยน
จนเกิดหลังคาปนหยา  หลังคาบรานอและหลังคาผสมแบบอื่นๆ  เชนเดียวกับโครงสรางสวนฐาน
เรือนที่ใชระบบวางเสาเรือนทุกตนบนตีนเสาสูงเปนระบบที่ตอมาไดคล่ีคลายเปนวางคานตัวเรือน
บนฐานเสาซีเมนตหลอสูงเพื่อกระจายน้ําหนักของตัวเรือนแทนโครงสรางระบบเดิม 

รูปแบบและโครงสรางทางสถาปตยกรรมดังกลาวแมไมสามารถกําหนดอายุที่แนนอน
ของกุฏิหลังนั้นๆได  ทั้งนี้ตองศึกษางานประดับภายในตัวเรือนและภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบ
กันดวยดังจะกลาวในบทถัดไป  อยางไรก็ตามภาพรวมลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆที่
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  สามารถสรุปนัยสําคัญไดดังนี้ 

 
4.1  การวางผังพื้น 
จากการศึกษาพบวา  การจัดวางแผนผังกุฏิสงฆของวัดในพื้นที่นี้ไมมีการกําหนดทิศทาง

ที่เครงครัดตายตัว  กุฏิสงฆจึงสามารถสรางหันทางเขาไปในทิศตางๆไดยกเวนทิศตะวันตกซึ่งถือ
เปนทิศอวมงคล  โดยทั่วไปจะไมสรางศาสนสถานและอาคารบานเรือนใหหันไปในทิศนี้ 

การวางแผนผังของกุฏิสงฆแสดงใหเห็นวา  กุฏิของวัดในพื้นที่นี้ไมไดใชสําหรับจําวัด
และปฏิบัติภารกิจสวนตัวของภิกษุสงฆเพียงอยางเดียว  แตเปนศาสนสถานที่ใชสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนารวมกันระหวางภิกษุสงฆและฆราวาสดวย  การจัดวางแผนผังจึงใหความสําคัญ
กับพื้นที่สวนโถงของตัวเรือนเปนพิเศษ  โดยแบงพื้นที่สวนหนึ่งสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
หรือ    พระประธานของวัด  อีกสวนหนึ่งเปนพื้นที่สวนกลางสําหรับเสวนาธรรมและรับรองพุทธ
บริษัท   

 
4.2  รูปแบบสถาปตยกรรม 
แมกุฏิสงฆของวัดในแถบนี้มีลักษณะเปนเรือนหลังโดดหรือเรือนแฝดแตทําหนาที่

เชนเดียวกับคณะกุฏิ  คือเปนที่อยูอาศัยรวมของพระสงฆทั้งหมดภายในวัด  ดังนั้นขนาดของกุฏิที่
คอนขางใหญจึงเปนลักษณะเฉพาะของกุฏิในพื้นที่นี้ที่ตางไปจากกุฏิสงฆในภูมิภาคอื่นๆ กลาวคือ 
หากเปนเรือนหลังโดดจะมีขนาดเล็กสําหรับเปนเรือนพักอาศัยเฉพาะบุคคล และหากเปนคณะกุฏิ
มักมีการจัดศาสนสถานอื่นๆประกอบกันเปนเขตสังฆาวาสที่สมบูรณ 

จากการศึกษากุฏิสงฆที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ในเขตอําเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปตตานี  พบวา  สวนใหญสรางแบบเรือนไมช้ันเดียวขนาดกลาง  ผนังเรือนเปนแบบฝาประกนลูก
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ฟกโดยทําหนาตางเปดเขาภายในตัวเรือน  (ยกเวนกุฏิสงฆวัดมหิงสารามที่เปนเรือน 2 ช้ันขนาด
ใหญ)  รูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบของเรือนไทยทั่วไปที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5–รัชกาลที่ 6   

สวนกุฏิสงฆในเขตอําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  เปนกุฏิสงฆในระยะตอมา  ที่มีการ
ประยุกตผนังของตัวเรือนเปนแบบฝาไมกระดานโดยทําหนาตางแบบเปดออกภายนอกตัวเรือน  
และโครงสรางสวนฐานเรือนมีการประยุกตจากใชเสารับน้ําหนักโดยตรงเปนการถายน้ําหนักลงสู
คานกอนกระจายน้ําหนักลงบนตีนเสาอีกทอดหนึ่ง 

สําหรับกุฏิสงฆในเขตอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  มีรูปแบบอันเกิดจากการพัฒนา
จนเปนเรือน 2 ช้ันขนาดใหญที่มีความซับซอนของโครงสราง  และมีการประดับตัวเรือนอันถือเปน
เอกลักษณเฉพาะ  อาทิ  การประดับดวยไมแกะสลักฉลุลายที่ผนังภายนอกตัวเรือน  เหนือกรอบ
ประตูหนาตาง  และประดับเปนชองลมสวนบนสุดของผนัง   การประดับดวยปูนปนสวนหลังคา
ของตัวเรือน  เปนตน  รูปแบบของการประดับตัวเรือนดังกลาวสวนใหญปรากฏในอาคารที่สรางขึ้น
หลังสมัยรัชกาลที่ 6 ลงมาแลว  เชน  กุฏิเจาอาวาสวัดคันธาริการาม  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  
(ภาพที่ 17)  กุฏิพระครูวิมลฐาปกิจ  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  (ภาพที่ 18) 

นอกจากนี้ยังจําแนกไดวากุฏิสงฆที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในเขตจังหวัดปตตานีซ่ึง
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5–รัชกาลที่ 6 นั้น  ใหความสําคัญกับงานประดับภายในตัวเรือนเปนพิเศษ  
ขณะที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดนราธิวาส  ซ่ึงสรางขึ้นหลังสมัยรัชกาลที่ 6  ลงมาใหความสําคัญกับ
งานประดับภายนอกตัวเรือน  สอดคลองกับความนิยมรูปแบบเรือนแบบขนมปงขิง 

อนึ่ง  เปนที่นาสังเกตวา  บานเรือนของชาวบานทั่วไปในพื้นที่นี้  ทั้งชาวไทยมุสลิมชาว
ไทยพุทธ  และชาวไทยเชื้อสายจีน  ลวนมีรูปแบบของงานประดับสถาปตยกรรมที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับงานประดับกุฏิสงฆ  อันแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่สงผลตอการ
สรางสรรคงานศิลปกรรมของผูคนบริเวณนี้แมวาจะนับถือศาสนาแตกตางกันก็ตาม   

นอกจากนี้ยังเปนที่นาสังเกตุวากุฏิสงฆหลายหลังจะทําชายคายื่นคลุมโถงทางเขาต่ํากวา
ระดับศีรษะออกมามาก  (ระดับต่ํากวาตัวเรือนทั่วไป)  ซ่ึงนอกจากเปนการออกแบบเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกโดยเฉพาะแลว  การคอมศีรษะกอนเขาภายในกุฏิสงฆอาจ
มีนัยอันแสดงถึงการเคารพตอสถานที่  เคารพตอภิกษุสงฆเจาของสถานที่  และเคารพตอองค
สัมมาสัมพุทธเจาที่ประดิษฐานภายในกุฏิและบนภาพจิตรกรรมฝาผนังดวย 
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บทที่ 4 
การตีความภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ 
ในเขตจังหวดัปตตานีและจังหวัดนราธิวาส 

 
จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆซ่ึงเขียนขึ้นในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาสที่

ศึกษาในครั้งนี้  เปนจิตรกรรมฝาผนังในดินแดนแถบใตสุดของประเทศไทย  ดวยความหางไกลจาก
แมแบบราชธานีและอยูภายใตสภาพสังคมของชาวไทยมุสลิม  ทําใหความเครงครัดในระเบียบแบบ
แผนตางๆผอนคลายลงไป 

อยางไรก็ตาม  ความเปนพื้นบานและความหางไกลจากราชธานีนี้เอง  ทําใหจิตรกรรม
ในพื้นที่นี้ยังคงยึดถือแนวเรื่องจากคัมภีรหรือวรรณกรรมทางศาสนาอยางตายตัว  แมวาความเจริญ
และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยสงผลตอการปรับเปลี่ยนสภาพทางสังคม ขนบประเพณี  
ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวไทยในเมืองหลวงอยางมากแลวก็ตาม 

การศึกษาจิตรกรรมพื้นบานซึ่งทําไดยากในการกําหนดอายุและลําดับพัฒนาการ  จึง
จําเปนตองใหความสําคัญกับการตีความหมายของเรื่องราว  การศึกษาทางดานรูปแบบและฝมือชาง  
การวิเคราะหความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องราวนั้นๆ  ตลอดจนวิเคราะหภาพสะทอนสังคม  ประเพณี  
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานในพื้นที่แถบนี้ 

สําหรับการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในบทนี้  ลําดับการศึกษาเริ่มจากกุฏิ
สงฆในเขตอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ตอเนื่องไปในเขต  อําเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส  เชนเดียวกับลําดับการศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆในบทที่ 3 

 
1.  จิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆในเขตอําเภอปะนาแระ  จังหวัดปตตานี 

1.1.  กุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 
  1.1.1  ประวัติจิตรกรรม  ตามประวัติที่เลาตอกันมากลาววา  จิตรกรรมฝาผนังที่
กุฏิสงฆหลังนี้เปนฝมือของภิกษุสงฆช่ือสุ  ทานไดเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยที่กรุงเทพฯ
ประมาณ 10 ป  เมื่อเดินทางกลับมายังบานเดิมที่ปะนาเระจึงไดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมด
ดง   
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ขึ้นเปนพุทธบูชา1 
แตลุงพรม  แสงมณี  ชางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดควนใน2  ไดใหขอมูล

ที่แตกตางออกไปโดยเลาวา  จิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดเปนฝมือของพระครูวิทยาภิรมณ (ทานนุย)  
อดีตเจาอาวาสวัดบานกลางเทพนิมิตร  (อาจารยผูสอนเขียนภาพใหกับคุณลุง)  สวนจิตรกรรม       
ฝาผนังในอุโบสถวัดบานกลางเทพนิมิตร  ทิดศรีพรม  ชาวบานดอน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปตตานี  (อาจารยของพระครูวิทยาภิรมณอีกทอดหนึ่ง)  เปนผูเขียนขึ้น 

สําหรับรายงานการสํารวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดควนในของสํานักงานโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 10 จังหวัดสงขลา  ไมไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจิตรกรผูเขียนภาพ
จิตรกรรม  แตใหขอมูลในการกําหนดอายุวานาจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สอดคลองกับรูปแบบ
และลักษณะทางสถาปตยกรรม3   

1.1.2  ท่ีตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบใน
งานจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  เขียนประดับตัว
เรือนกุฏิในสวนตางๆ  ดังนี้  

 -  จิตรกรรมที่หนาบันจั่วของตัวเรือน 
-  จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง 
-  จิตรกรรมที่โถงสวนกลางของตัวเรือน 

การลําดับเร่ืองราว  (แผนผังที่ 8)   
-  จิตรกรรมที่หนาบันจั่วของตัวเรือน  เขียนขึ้นเฉพาะจั่วดานตะวันออกของตัว

เรือนเทานั้น  จิตรกรรมสวนนี้เขียนภาพปาหิมพานตซ่ึงอยูเชิงเขาพระสุเมรุตามทองเรื่องใน
                                                           

1ปรุงศรี วัลลิโภดม และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา
จังหวัดปตตานี (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2542), 60. 

2จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดควนใน  ไมไดบันทึกปที่เขียนเปนลายลักษณอักษร  ลุงพรม  แสง
มณี  จิตรกรผูเขียนภาพไดใหสัมภาษณวา เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยเขียนมาแลวไมตํ่ากวา 50 ป (ปที่ให
สัมภาษณ พ.ศ. 2529)  อางจาก  อรายันต  เลาสัตย, “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต : 
การศึกษาในดานอิทธิพลรวม,”  วารสารศึกษาศาสตร 4, 12 (มิถุนายน - กันยายน 2531) :47-59.  อางในการ
สัมภาษณ ลุงพรม  แสงมณี, ที่บานเลขที่ 6  หมู 6  ตําบลควน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี, 25  มิถุนายน  
2529. 

3กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ จังหวัด
ปตตานี (สงขลา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 10 สงขลา  สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร,  ม.ป.ป.)   
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วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิ4  ปาหิมพานตประกอบดวย   ตนไมและสัตวนานาชนิด  อาทิ  ตนนารีผล  
(ตนไมซ่ึงออกผลเปนหญิงสาว)  ลิงหรือชะนี  เสือ  นก ฯ เปนตน  (ภาพที่ 19)  ความอุดมสมบูรณ
ของปาหิมพานตไดจูงใจใหพรานปาเขามาลาสัตว  เชนเดียวกับนักสิทธิ์หรือวิทยาธรที่แวะเวียนมา
ช่ืนชมตนนารีผล (ภาพที่ 20) นักสิทธ์ิตนหนึ่งไดเก็บเกี่ยวผลสุกของตนนารีผลไปเชยชมทามกลาง
มาเหมี่ยวคูหนึ่งที่กําลังหยอกลอกัน (ภาพที่ 21)   

-  จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง  แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
1.  ฝาประจันทางเขาหองพักที่ 1 และ 5  จิตรกรรมสวนนี้เขียนขึ้นภายในชองลูกฟกเปน

ลวดลายมงคลจีนเหมือนกันทั้ง 2 หอง  อาทิ  รูปกิเลนแทรกดวยลายตนไมใบไม  (เหนือกรอบ
ประตู)  รูปแจกันดอกไม  รูปตนไม  ดอกไม (ดอกโบตั๋น)  เปนตน  (ภาพที่ 22) 

2.  ฝาประจันโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  ฝาประจันสวนนี้ทําเปนชองลูกฟกขนาด
แตกตางกัน  โดยชองลูกฟกกลางผนังมีขนาดใหญที่สุดเขียนภาพเทวดาหรือโพธิสัตวทรงเครื่องทรง
อยางกษัตริย  ประทับสมาธิบนรัตนบัลลังกภายใตพื้นหลังสีแดงสด  โดยมีการปดทองตลอดทั้งสวน
องคและบัลลังก   

ลักษณะทางประติมานวิทยาของเทวดาหรือโพธิสัตวทรงเครื่องทรงอยางกษัตริยในที่นี้
คงหมายถึงพระศรีอารยเมตไตรย  พระโพธิสัตวท่ีจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคตอไปตามความ
นิยมท่ีแพรหลายในวรรณกรรมและจิตรกรรรมท่ีจารหรือเขียนไวในสมุดขอยท่ีภาษาถิ่นใตเรียกวา  
“หนังสือบุด”  ซ่ึงเนื้อหาสาระสวนใหญเก่ียวของกับพระมาลัยและพระศรีอารยเมตไตรยอันแสดง
ถึงความมุงหมายของการทําบุญเพื่อมุงสูแดนสวรรคและพบกับพระศาสนาขององคพระศรีอาริย5 
(ภาพที่ 23)   
 -  จิตรกรรมที่โถงสวนกลางของตัวเรือน  โถงสวนนี้แบงออกเปน 2 หอง  แต
ละหองเขียนภาพจิตรกรรมประดับไวที่แผงไมคอสองและเพดาน  ดังนี้ 

1. จิตรกรรมที่แผงไมคอสอง  แบงเปน 2 หอง  หองที่ 1 (ดานตะวันออก)  เขียนเรื่อง
องคุลีมาล  สวนหองที่ 2 (ดานตะวันตก)  เขียนเรื่องพุทธประวัติ 

                                                           
4ไตรภูมิเปนวรรณกรรมทางศาสนา  กลาวถึงภูมิทั้ง 3 คือ  กามภูมิ (แดนที่ยังของเกี่ยวกับเรื่องกาม)  

รูปภูมิ (แดนอันปราศจากเรื่องกาม) และอรูปภูมิ (แดนของพรหมซึ่งไมมีรูป) และพรรณาถึงที่อยูของเทวดา  
มนุษย  สัตว  อสุรกายฯ  ดูรายละเอียดใน พระธรรมปรีชา [แกว], ผูเรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ 2 
(ไตรภูมิฉบับหลวง), เลม 1  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520)   

5สุธิวงศ  พงศไพบูลย, “หนังสือบุดภาคใต  :  เนื้อหาสาระและจิตรกรรม,”  เมืองโบราณ 13, 1 
(มกราคม-มีนาคม  2530) : 64-74.    
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จิตรกรรมท่ีคอสองโถงสวนกลางหองที่ 1  เขียนเร่ืององคุลีมาล6   
เนื้อเรื่องยอเรื่ององคุลีมาล  :  อหิงสกะกุมารเปนบุตรของนางพราหมณีและพราหมณ

ราชปุโรหิตแหงเมืองสาวัตถี  เมื่อถือกําเนิดเกิดนิมิตของอาวุธตางๆแผรัศมีไปทั่วทั้งเมือง  พราหมณ
ปุโรหิตบิดาไดทํานายนิมิตตามหลักโหราศาสตรรูวา  บุตรของตนหากเติบใหญขึ้นจะเปนผูสังหาร
ผลาญชีวิตมนุษยเปนจํานวนมาก  จึงไดนําความขึ้นกราบทูลกษัตริยใหทรงทราบถึงพื้นดวงของ
ทารกกอนตั้งชื่อเพื่อขมดวงชะตาวา “อหิงสกะ” ในความหมายวาผูไมเบียดเบียน   

เมื่อเติบใหญอหิงสกะเขารับการศึกษายังสํานักตักสิลา  ดวยความเปนคนหนุมผูมุมานะ  
ขยันศึกษาเลาเรียนเปนอยางดีจึงเปนที่รักใครของอาจารย  เปนเหตุใหศิษยอ่ืนๆเกิดความอิจฉาริษยา
ไดพรอมใจกันนําความใสรายปายสี 

อาจารยหลงเชื่อคํายุยงของศิษยเหลานั้นจึงคิดรายตออหิงสกะ  โดยแสรงบอกอุบายให
อหิงสกะออกฆาคน 1,000 คนเพื่อจะบรรลุการศึกษาขั้นสูงสุด  ดวยหวังวาอสิงสกะจะถูกฆาตายใน
คราวนั้น 

อหิงสกะเชื่อในอุบายของอาจารยจึงออกสังหารชีวิตผูคนแลวตัดเอานิ้วมือทําเปน
พวงมาลัยคลองคอจนไดช่ือวา “องคุลีมาล” นับแตนั้นเปนตนมา 

นางพราหมณีและพราหมณราชปุโรหิตเมื่อทราบขาวการกระทําอันโหดเหี้ยมของ
บุตรชาย  ทั้งสองไดปรึกษาหารือกันยับยั้งการกระทํานั้น  ในที่สุดนางพรามหมณมณีมารดาจึง
ตัดสินใจเดินทางไปพบองคุลีมาลเพียงลําพัง  ซ่ึงในเวลาเดียวกันนั้นองคุลีมาลไดสังหารชีวิตผูคน
ไปแลวถึง 999 คน  เหลืออีกเพียงคนเดียวก็จะบรรลุการศึกษาตามอุบายของอาจารย 

ครั้งนั้นพระพุทธเจาทรงเล็งญาณพิจารณาดูองคุลีมาล  เห็นวามีบารมีแกกลาสามารถ
สําเร็จอรหันตไดผูหนึ่ง  แตหากกระทําอนันตริยกรรมสังหารมารดาของตนก็เทากับปดหนทาง
บรรลุธรรม  พระพุทธองคจึงเสด็จไปพบองคุลีมาล  

ในทันทีที่องคุลีมาลเห็นพระพุทธเจา  ไดพยายามไลติดตามสังหาร  พระพุทธเจาก็
บันดาลใหบังเกิดแมน้ําและปาเขากวางใหญขวางกั้นสลับกันเปนระยะๆทําอยางไรก็ไมสามารถตาม
ทันพระองคได  จนกระทั่งองคุลีมาลหมดเรี่ยวแรงจะติดตามตอไป  พระพุทธองคจึงหยุดเสวนา
สัทธรรมเทศนาประทาน  

หลังจากองคุลีมาลสดับพุทโธวาสแลวก็ไดสติรําลึกถึงการกระทําของตนจึงวาง      
ศาสตราวุธเขากราบแทบยุคลบาททูลอาราธนาใหพระพุทธเจาประทานธรรมเทศนาและทูลขอ

                                                           
6พระธรรมปรีชา [แกว], ผูเรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ 2 (ไตรภูมิฉบับหลวง), เลม 1, 

429-452.  ดูรายละเอียดในเรื่องวาดวยเมืองโสฬสที่ 8 เมืองตักศิลา-เรื่ององคุลิมาล   
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บรรพชาเปนภิกษุสงฆในพุทธศาสนา  นับแตนั้นเปนตนมาจอมโจรองคุลีมาลไดกลับตัวกลับใจ
ครองผากาสาวพัสตรบําเพ็ญกุศลอยางแนวแนจนบรรลุนิพพานเปนพระองคุลีมาลอรหันต  พระ
สาวกสําคัญในจํานวนพระอสีติมหาสาวก (พระสาวกผูใหญ 80 รูป)  

 1.1.  จิตรกรรมที่คอสองโถงหองที่ 1  ซ่ึงเขียนเรื่ององคุมาล  เขียนบนแผนไม
คอสองดานตะวันออก  ดานใตและดานตะวันตก  ลําดับภาพตามเข็มนาฬิกาตอเนื่องกันทั้ง 3 แผน  
มีอักขระไทยโบราณกํากับไวในแตละตอนของภาพอยางชัดเจน  เร่ิมจาก 

แผนไมที่ 1 (ดานตะวันออก)  (ภาพที่ 24)  มีกลุมภาพสําคัญ 3 ตอน คือ 
1.1 “ที่ ๑ เมื่อปราสูดเจาอะหิงทกกุมาร” 
1.2 “ที่ ๒  เมื่อปะโรหิศกราบทูลแกพระมหากะสัตว”  
1.3 “ที่ ๓   เมื่อสิทธปรึกษากันๆ”   

แผนไมที่ 2 (ดานใต)  (ภาพที่ 25)  มีกลุมภาพสําคัญ 2  ตอนตอจากแผนไมที่ 
1   คือ 

1.4 “ที่ ๔  เมื่ออาจาริยเชื่อคํามานพเขยีนไชใหฆามนุช ๑๐๐๐ ดวยอุบาย”   
1.5 “ที่ ๕  องคคุลิมาลฆามนุษๆ”   

แผนไมที่ 3 (ดานตะวันตก)  (ภาพที่ 26)  มีกลุมภาพสําคัญ 3  ตอนตอจาก
แผนไมที่ 2   คือ 

1.6 “เมื่อนางพราหมมะมุณีกับพราหมปะโรหิดคิชกรอมใจยถึ้งบุตรเปน
ที่ยิ่งฯ”   

1.7 “เมื่อองคุลิมาลวายน้ําตามพระพุทธธิเจา”   
1.8 “นี้เมื่อองคุลิมาลเขาขอบรรพฌายแกพระพุทธะเจา” 

การลําดับภาพจิตรกรรมสวนนี้  เร่ิมตั้งแต 
ตอนท่ี 1  กําเนิดอหิงสกะ (ภาพที่ 27)  พราหมณราชปุโรหิตและนางพราหมณีกําลัง

ปอนอาหารอหิงสกะอยูบนชานเรือนหนาบาน  ในภาพอหิงสกะกําลังบีบถันของนางพราหมณีที่
แสดงใหเห็นถึงอารมณขันของชางเขียน  ตัวเรือนของพราหมณทั้ง 2 เปนเรือนไทยแฝดแบบฝาประ
กนลูกฟกชั้นเดียวยกพื้นสูง  หลังคาตัวเรือนเปนหลังคาจั่ว  มีหลังคาปกนกลดชั้นโดยรอบ  ซ่ึง
รูปแบบตัวเรือนดังกลาวมีลักษณะเชนเดียวกับตัวเรือนกุฏิสงฆที่เขียนภาพจิตรกรรมแหงนี้ดวย  (ดู
ภาพที่ 4)   

ตอนที่ 2  พราหมณปุโรหิตกราบทูลพระราชาใหทรงทราบวาบุตรของตนเกิดในฤกษ
โจร (ภาพที่ 28) พราหมณปุโรหิตนั่งขัดสมาธิราบบนพื้นกําลังกราบทูลพระราชาซึ่งประทับบน 
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พระเกาอ้ีแบบมีพนัก  มีเด็กชาย-หญิงและกําแพงอันเปนสัญลักษณแทนขอบเขตพระราชวังเปนฉาก
หลัง 

พระราชาในที่นี้ไมไดประทับนั่งบนพระเกาอ้ี  แตแสดงอากัปกริยากึ่งนั่งกึ่งยืนโนม
ลําตัวไปยังพราหมณปุโรหิตเพื่อฟงความ  นับเปนกริยาเชิงนาฏลักษณที่งดงามและพบไดไมบอยนัก   

ตอนที่ 3  เหลาศิษยวางแผนคิดทําลายอหิงสกะ (ภาพที่ 29) ศิษย 3 คนสวมเสื้อสีออน
บางแนบตัว  นุงโจงกระเบนดวยผาลายดอกสีฉูดฉาดกําลังนั่งวางแผนใสความอหิงสกะในกริยา
แตกตางกัน  เบื้องหลังมีเด็กคนหนึ่งแงมประตูอันเปนฉากหลังแทนขอบเขตพระราชวังในภาพ
ตอนตนคอยแอบฟงความ  สวนเด็กไวผมแกละอีกคนหนึ่งกําลังเลนอยูบนสันกําแพง  ซ่ึงปจจุบัน
ภาพเด็กบนแนวกําแพงนี้ไดลบเลือนไปมากแลว   

ตอนที่ 4  อาจารยบอกอุบายใหอหิงสกะออกฆาคน 1,000  คน (ภาพที่ 30) อาจารยซ่ึงนั่ง
อยูบนเกาอี้มีเทาแขนและพนักแบบโปรงบอกอุบายตออสิงสกะที่นั่งอยูเบื้องหนา  มีศิษยทั้ง 3 คน
นั่งใสความชี้มือมายังอหิงสกะอยูเบื้องหลัง  

ตอนที่ 5  องคุลีมาลออกฆามนุษย (ภาพที่ 31) ภาพองคุลีมาลวิ่งไลสังหารชาวบานชาย
หญิงจนผาผอนหลุดลุยกระจัดกระจายภาพนี้แสดงถึงอารมณและการเคลื่อนไหวไดเปนอยางดี  โดย
กอนหนาที่องคุลีมาลจะพบกับชาวบานคูนี้ไดฆาคนตายมากอนแลว  เห็นไดจากภาพซากศพที่ถูก
แรงการุมจิกกินในตอนตนของภาพ   

ตอนที่ 6  นางพราหมณีและพราหมรราชปุโรหิตปรึกษาหารือกันระงับการกระทําอัน
เหี้ยมโหดขององคุลีมาล (ภาพที่ 32)  ภาพนางพราหมณีนุงโจงกระเบนดวยผาลายดอกมีผาแถบคาด 
อกนั่งชันเขายกมือขางหนึ่งขึ้นเกยหนาผาก  ฝายพราหมณปุโรหิตนุงโจงกระเบนขาว  ไมสวมเสื้อ
นั่งอยูเคียงกัน  กริยาทาทางและสีหนาของพราหมณทั้ง 2 แสดงใหเห็นถึงอาการกลุมอกกลุมใจได
เปนอยางดี   

ตอนที่ 7  พระพุทธเจาเขาขัดขวางการกระทําอนันตริยกรรมขององคุลีมาล (ภาพที่ 33)  
จิตรกรไดเขียนถึงความพยายามขององคุลีมาลในการวายน้ําฝาคลื่นลูกนอยใหญ  ซ่ึงเขียนดวยเสน
คดโคงในลักษณะเกล็ดปลาแบบจิตรกรรมประเพณี  โดยมีพระพุทธเจาผินพระพักตรมองกลับมายัง
องคุลีมาล   

อนึ่ง  พระพุทธเจาซ่ึงทรงครองจีวรสีน้ําตาลไหมในภาพนี้  ชางเขียนคงยังไมไดปดดวย
แผนทองคําเปลว  ดวยจีวรของพระพุทธเจาในบางภาพมีการปดดวยแผนทองคําเปลวอยางสวาง
สุกใส 

ตอนที่ 8  องคุลีมาลไดสติกลับตัวกลับใจขอบรรพชาเปนภิกษุสงฆในพุทธศาสนา  
(ภาพที่ 34)  องคุลีมาลไดวางศาสตราวุธ  พวงมาลัยนิ้วมือ  พรอมทั้งปลงผมนั่งถวายอัญชลีตอ
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พระพุทธเจาเคียงขางเครื่องอัฐบริขาร  ฝายพระพุทธเจาประทับนั่งบนโขดหินประทานธรรมเทศนา
โปรดองคุลีมาล   

จิตรกรรมท่ีคอสองโถงสวนกลางหองที่ 2  เขียนเร่ืองพุทธประวัต7ิ   
พุทธประวัติ  เร่ิมเรื่องตั้งแตปริเฉทที่ 1 เร่ือยไปจนถึงปริเฉทที่ 29  ดังจะกลาวถึง

รายละเอียดแตละปริเฉทโดยยอตามลําดับ  ดังนี้ 
ปริเฉทที่ 1  วิวาหมงคลปริวรรต  กลาวถึงความเปนมาของวงศทางพระชนกและ      

พระชนนีของเจาชายสิทธัตถะ  คือพระเจาสุทโธทนะ (ศากยวงศ)  และพระนางศิริมหามายา           
(โกลิยวงศ) เปนลําดับ  จนถึงตอนอภิเษกสมรสของทั้ง 2 พระองค 

ปริเฉทที่ 2  ดุสิตปริวรรต  กลาวถึงเทพยดาทั้งหลายอันมีทาวมหาพรหมเปนประธานได
อัญเชิญโพธิสัตวจุติลงสูพระครรภของพระนางศิริมหามายา 

ปริเฉทที่ 3  คัพภานิกขมนปริวรรต  กลาวถึงพระนางศิริมหามายาประสูติพระราชโอรส  
ณ. สวนลุมพินีวันพรอมดวยสหชาติทั้ง 7  คือ  นางพิมพา (อัครมเหสี)  พระอานนท (พุทธอุปฏฐาก)  
นายฉันนะ (ผูนําเสด็จออกผนวช)  มากัณฐกะอัศวราช (มาที่นําเสด็จออกผนวช)  ไมมหาโพธ์ิ 
(ตนไมที่พระพุทธเจาประทับตรัสรู)  ขุมทองทั้ง 4  และกาฬุทายีอํามาตย (ผูอัญเชิญพระพุทธเจา
เสด็จโปรดพุทธบิดา) 

ปริเฉทที่ 4  ลักขณปริคคาหกปริวรรต  กลาวถึงสิทธัตถะกุมารทรงทําปาฏิหารยเสด็จขึ้น
ไปยืนบนชฎาของกาฬเทวิลดาบสหลังประสูติได 5 วัน  ตอมาพระราชบิดาไดเชิญพราหมณผูทรง
วิชา 8 คนมาทํานายลักษณะของพระกุมาร  การทํานายในครั้งนั้นพราหมณ 7 คนไดทํานายเปนอยาง
เดียวกันวา  หากพระกุมารอยูในเพศฆราวาสจะไดเปนพระมหาจักพรรดิ์แตหากบรรพชาจะไดตรัสรู
เปนพระศาสดา  มีโกณฑัญญะพราหมณผูเดียวที่ถวายคําทํานายเปนอยางเดียววาพระกุมารจะเสด็จ
ออกผนวชและไดบรรลุโพธิสมภาณ 

ปริเฉทที่ 5  ราชาภิเษกปริวรรต   กลาวถึงการสิ้นพระชนมของพระราชมารดาของ
เจาชายสิทธัตถะหลังประสูติได 7 วันแลวไดบังเกิดบนสวรรคช้ันดุสิตตามประเพณีของพุทธมารดา  
พระเจาสุทโธทนะซึ่งตั้งพระทัยจะใหสิทธัตถะกุมารไดเปนพระมหาจักพรรดิ์จึงบํารุงบําเรอ
ความสุขทุกประการตอโอรส  โดยสรางปราสาท 3 ฤดูประทานและไดตรัสขอพระราชธิดาจากพระ
ญาติให  เมื่อเจาชายมีพระชนมายุได 16 พรรษาไดประลองศิลปศาสตรใหเปนที่ประจักตอพระญาติ

                                                           
7ดูรายละเอียดใน  กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

การศาสนา, 2505)   
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ทั้งหลาย  ทั้งหมดจึงพรอมใจกันยกพระราชธิดารวม 40,000 นางใหเปนชายา  เจาชายสิทธัตถะได
ยกพระนางพิมพาขึ้นเปนพระอัครมเหสี 

ปริเฉทที่ 6  มหาภินิกขมณปริวรรต  เมื่อเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 29 พรรษา ได
เสด็จประพาสอุทยานพบกับคนแก  คนเจ็บ  คนตาย  และสมณะที่เทวดานิมิต  ทรงสังเวชพระทัยจึง
ตัดสินใจออกผนวชในคืนวันนั้น  กอนออกผนวชพระองคไดเสด็จไปทอดพระเนตรพระราหุล
โอรสที่เพิ่งประสูติและพระนางพิมพาพระชายาแลวจึงเสด็จพรอมดวยนายฉันนะและมากัณฐกะ  
เมื่อถึงริมฝงแมน้ําเนรัญชราจึงไดตัดพระเกศาลาเพศฆราวาส  พระอินทรจึงอัญเชิญพระเกศานั้นไป
ประดิษฐานยังเจดียจุฬามณีบนดาวดึงสสวรรค  ฝายทาวฆฎิกาพรหมไดนําอัฐบริขารทั้ง 8 มาถวาย
พรอมทั้งอัญเชิญพระภูษาไปประดิษฐานยังทุสสเจดียบนพรหมโลก 

ปริเฉทที่ 7  ทุกรกิริยาปริวรรต  นายฉันนะและมากัณฐกะนําอาภรณของสิทธัตถะกลับ
กรุงกบิลพัสดุแตมากัณฐกะอกแตกตายดวยความเศรากอนถึงพระนคร   

ขางฝายพระสิทธัตถะไดเขาศึกษายังสํานักตางๆแตไมพบหนทางตรัสรู  จึงเสด็จไปยัง
ตําบลอุรุเวลาพบกับพราหมณทั้ง 5  คือ  โกณฑัญญะ  วัปปะ  ภัททิยะ  มหานามะ  และอัสสชิ  
พราหมณทั้ง 5 ไดปรนนิบัติพระองคขณะที่ทรงกระทําทุกรกิริยาเปนเวลา 6 พรรษา  แตดวยการ
กระทําที่ตึงจนเกินไปนี้พระอินทรจึงไดดีดพิณ 3 สายถวายเพื่อช้ีใหเห็นถึงทางสายกลาง  คร้ันเมื่อ
พระพุทธองคเลิกกระทําทุกรกริยาแลวพราหมณทั้งหมดจึงละทิ้งพระองคไป 

 ปริเฉทที่ 8  พุทธบูชาปริวรรต  กลาวถึงนางสุชาดาและบริวารไดหุงขาวมธุปายาสถวาย
ตอพระสิทธัตถะ   หลังจากพระพุทธองคเสวยแลวไดทรงลอยถาดที่ใสของถวายพรอมทั้งตั้งอธิฐาน
จิตหากไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขอใหถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ํา  ถาดนั้นไดลอยทวนกระแสน้ํา
ตามที่ทรงอธิษฐานราว 80 ศอกจึงจมลงสูวิมานของพระยานาคราชกระทบกับถาดของพระอดีต
พุทธเจาทั้ง 3 พระองคที่เคยอธิษฐานไวเชนเดียวกัน 

ปริเฉทที่ 9  มารวิชัยปริวรรต  พระยาวัสดีมารไดยกกองทัพมารมาสําแดงอิทธิฤทธ์ิ
นานัปการจนเทวดาที่มาเฝาแหนชื่นชมบารมีตางหลบหนีไปสิ้น  พระสิทธัตถะจึงเหยียดนิ้วพระ
หัตถลงธรณีเรียกพระแมธรณีขึ้นมาเปนพยานการประกอบทานบารมีของพระองคในอดีตชาติ  พระ
แมธรณีจึงปรากฏเฉพาะพระพักตรบิดเอาน้ําจากพระโมฬีที่สิทธัตถะเคยหลั่งทักษิโณทกใหลทวม
จนกองทัพมารแตกพายไป 

ปริเฉทที่ 10  อภิสัมโพธิปริวรรต  พระสิทธัตถะทรงประทับสมาธิใตตนพระศรีมหา
โพธ์ิในวันเพ็ญเดือน 6  ยามปฐมยาม  มัชฌิมยาม  และปจฉิมยาม  พิจารณาญาณตางๆจนตรัสรู
อริยสัจ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

52

ปริเฉทที่ 11  โพธิสัพพัญูปริวรรต  ภายหลังตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระ
พุทธองคทรงเสวยวิมุติสุข  ณ. สัตตมหาสถานทั้ง 7  แหง  แหงละสัปดาห  ดังนี้   

สัปดาหที่ 1  ประทับบนรัตนบัลลังกใตตนพระศรีมหาโพธิ์ทามกลางเทพยดา
ที่มาชื่นชมบารมี 

สัปดาหที่ 2  ประทับลืมพระเนตรพิจารณามหาโพธิบัลลังก (อนิมิสเจดีย) 
สัปดาหที่ 3  ประทับจงกรม 
สัปดาหที่ 4  ประทับนั่งในเรือนพิจารณาหลักธรรมจนบังเกิดฉัพพรรณรังสี

รอบพระวรกาย 
สัปดาหที่ 5  ประทับเสวยวิมุติสุขใตตนอัชปาลนิโครธ (ตนไทร)  ในครั้งนี้ธิดา

พระยาวัสดีมารไดเขายั่วยวนดวยกิเลสทั้งปวงแตพระพุทธองคทรงขับไลจนแตกพายไป 
สัปดาหที่ 6  ประทับเสวยวิมุติสุขใตตนมุจลินท (ตนจิก)  คร้ันประทับอยูฝนได

ตกลงมาอยางหนัก  พระยานาคมุจลินทจึงขึ้นมาแผพังพานปกคลุมพระวรกาย  หลังฝนหยุดตกแลว
จึงแปลงกายเปนหนุมนอยถวายอัญชลีตอพระพุทธองค 

สัปดาหที่ 7  ประทับเสวยวิมุติสุขใตตนราชายตนะพฤก  พระอินทรไดลงมา
ถวายผลสมออันเปนทิพยโอสถ   และในสัปดาหนี้พานิช 2 พี่นองคือ  ตปุสสะและภัลลิกะไดนํา   
สตุกอนและสตุผงมาถวาย  พระพุทธองคทรงรับสตุนั้นดวยบาตรที่ทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 ไดนํามา
ถวายโดยสมานใหเปนใบเดียว 

ปริเฉทที่ 12  พรหมัชเฌสนปริวรรต  ทาวสหัมบดีพรหมและเหลาเทวดาลงมาอาราธนา
พระพุทธองคแสดงธรรมโปรดสัตวทั้งหลาย 

ปริเฉทที่ 13  ธัมมจักกปริวรรต  พระพุทธองคเสด็จสูปาอิสิปตนมฤคทายวันในวันขึ้น 
15 ค่ํา  เดือน 8  ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีจนบรรลุโพธิญาณ 

ปริเฉทที่ 14  ยสบรรพชาปริวรรต  กลาวถึงยสะบุตรของเศรษฐีผูหนึ่งซึ่งเกิดความเบื่อ
หนายในกามคุณ  ไดดําเนินไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวันพบกับพระพุทธองคที่กําลังจงกรมอยู  พระ
พุทธองคไดเทศนาอริยสัจ 4 โปรดยสะจนไดดวงตาเห็นธรรมขอบรรพชาเปนพระสงฆสาวกใน
พุทธศาสนา  ฝายบิดาของพระยสะไดออกตามหาบุตรคร้ันเห็นรองเทาวางอยูในที่ประทับของพระ
พุทธองคจึงเขาไปอภิวาท  พระพุทธเจาไดแสดงธรรมโปรดบิดาแหงพระยสะจนบรรลุโสดาบัน  
บิดาของพระยสะจึงประกาศตนเปนปฐมอุบาสกในพุทธศาสนา    

เศรษฐีไดอาราธนาพระพุทธเจาและพระยสะเขาไปฉันอาหารยังเคหะสถาน  คร้ังนั้น
พระพุทธเจาไดเทศนาโปรดมารดา  ภรรยา  และเหลาสหายของพระยสะจนบรรลุโสดาบัน  มารดา
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และภรรยาของพระยสะจึงประกาศตนเปนปฐมอุบาสิกาคูแรก  ฝายสหายของพระยสะตางบรรพชา
เปนสาวกของพระพุทธองค 

ปริเฉทที่ 15  อุรุเวลคมนปริวรรต  กลาวถึง  พระพุทธองคทรงโปรดชฎิล 3 พี่นอง  คือ  
อุรุเวลกัสสปะ  นทีกัสสปะ  และคยากัสสปะ  ชฎิลท้ัง 3 ลวนมีทิฐิตอพระพุทธองคจึงทรงแสดง
ปาฏิหาริยปราบจนทั้ง 3 ยอมแพขออุปสมบทพรอมดวยเหลาบริวาร 

ปริเฉทที่ 16  อัครสาวสกบรรพชาปริวรรต  ครั้งนั้นอุปติสะกับโกลิตะบุตรพราหมณได
เล่ือมใสในพุทธศาสนาจึงพากันมาพรอมดวยบริวารเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อขออุปสมบท  ภายหลัง
อุปสมบทแลวอุปติสไดนามวาพระสารีบุตร  สวนโกลิตะไดนามวาพระโมคคัลลานะ  พระที่บวชใน
คราวนั้นลวนแตบรรลุอรหันตกอนทั้งหมด  ยกเวนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่บรรลุใน
ภายหลัง 

ปริเฉทที่ 17  กปลวัตถุคมณปริวรรต  เมื่อพุทธบิดาสุทโธทนะทราบขาวพระพุทธองค
ทรงตรัสรู  จึงไดสงอํามาตยพรอมดวยบริวารมาอาราธนาทูลเชิญพระพุทธเจาเสด็จกรุงกบิลพัสดุถึง 
9 ครั้ง เนื่องดวยอํามาตยและบริวารเหลานั้นตางศรัทธาในพุทธศาสนาขออุปสมบทเสียทุกครั้ง  ใน
คร้ังที่ 9  กาฬุทายีอํามาตยพรอมบริวารก็ไดอุปสมบทเชนเดียวกันแตหลังจากอุปสมบทแลว 7 วันได
ทูลเชิญพระพุทธเจาเสด็จกรุงกบิลพัสดุเพื่อโปรดพุทธบิดา  พระพุทธองคไดตรัสพระธรรมเทศนา
เร่ืองมหาเวสสันดรชาดกประทานพุทธบิดาและเหลาประยูรญาติ 

ปริเฉทที่ 18  พิมพาพิลาปปริวรรต  พระนางพิมพาไดช้ีแนะใหพระราหุลโอรส
ทอดพระเนตรพุทธบิดาขณะกําลังบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ  พระเจาสุทโธทนะทราบดังนั้นจึงทูล
เชิญพระพุทธเจาเขาบิณฑบาตภายในเคหะสถาน  นางพิมพาทรงนอยพระทัยที่พระพุทธองคทอดทิง้
จึงไมออกมาเขาเฝา  พระพุทธองคจึงแสดงธรรมเทศนาจันทกินรชาดกโปรดนางพิมพาจนบรรลุ
โสดาบัน 

ปริเฉทที่ 19  สักยบรรพชาปริวรรต  เหลาประยูรญาติของพระพุทธจา  ทั้งพระอานนท
พุทธอนุชา  พระราหุลโอรส  พระเทวทัตตและอีกหลายพระองคไดทูลขออุปสมบท  ตอมาพระ  
เทวทัตตคิดรายตอพระพุทธองคกล้ิงหินลงมาจากเขาคิชกูฏจนขอพระบาทหอพระโลหิต  อีกทั้งยัง
ปลอยชางนาฬาคีรีประทุษรายขณะทรงบิณฑบาต  ทายที่สุดพระเทวทัตตจึงถูกแผนดินสูบจม
หายไป 

ปริเฉทที่ 20  เมตตไตยพยากรณปริวรรต  พระเมตไตยโพธิสัตวซ่ึงถือกําเนิดเปนโอรส
ของพระเจาอชาตศัตูมีนามวาอชิตกุมาร  ตอมาไดอุปสมบทและไดรับพยากรณจากพระพุทธเจาวา
จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคตอไป 
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ปริเฉทที่ 21  พุทธปตุนิพพานปริวรรต  ครั้นเมื่อพระพุทธเจาทราบวาพุทธบิดาประชวร
หนักจึงเสด็จไปเยี่ยมและแสดงธรรมถวายจนบรรลุอรหันตกอนนิพพาน  ตอมาพระพุทธองคทรงมี    
พุทธานุญาติใหสตรีสามารถอุปสมบทเปนภิกษุณีไดจากการทูลออนวอนขอของพระอานนท 

ปริเฉทที่ 22  ยมกปาฎิหารยปรวรรต  เศรษฐีแหงกรุงราชคฤหไดประกาศทาใหพระ
ผูสําเร็จอรหันตเหาะขึ้นไปเอาบาตรที่แขวนอยูบนยอดไม  พวกเดียรถียไดขันอาสาแตไมสามารถ
เหาะได  พระบิณโฑลภารทวาชและพระโมคคัลลานะจึงไดแสดงปาฏิหาริยเหาะนําบาตรนั้นลงมา  
เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึงทรงหามปรามไมใหภิกษุสงฆแสดงปาฏิหารยอีกตอไป 

ฝายเดียรถียซ่ึงเหาะไมไดแตไดพูดโออวดตนไมลดละ  พระพุทธเจาจึงตรัสจะกระทํา
ปาฏิหาริยใหประจักษในวันเพ็ญเดือน 8  ใตตนมะมวง ณ. กรุงสาวัตถี  เมื่อถึงกําหนดพระพุทธองค
จึงเสด็จจงกรมกระทํายมกปาฏิหาริยปราบเหลาเดียรถียจนหลบหนีไป 

ปริเฉทที่ 23  เทศนาปริวรรต  พระพุทธองคเสด็จขึ้นไปยังดาวดึงสสวรรคเพื่อรอพระ
อินทรอัญเชิญพุทธมารดาลงมาจากสวรรคช้ันดุสิต  แลวจึงแสดงธรรมเรื่องสัตตปกรณาภิธรรม

โปรดพุทธมารดาจนบรรลุโสดาบัน 
ปริเฉทที่ 24  เทโวโรหนปริวรรต  พระพุทธองคทรงจําพรรษาบนดาวดึงสสวรรคเปน

เวลา 3 เดือนจึงเสด็จลง  ในครั้งนั้นพระอินทรไดเนรมิตบันไดเงิน  บันไดทอง  และบันไดแกวพาด
จากยอดเขาพระสุเมรุลงสูเมืองสังกัสสะ และเสด็จพรอมดวยพระพรหมและเทวดาทั้งหลายมาสง
เสด็จ 

ปริเฉทที่ 25  อัครสาวกนิพพานปริวรรต  ในพรรษาที่ 45 ของพระพุทธองค  พระ       
สารีบุตรไดกราบลากลับบานเกิดเพื่อเยี่ยมเยียนพระมารดาและทูลขอนิพพาน  ฝายพระโมคคัลลานะ
ไดประสบกรรมเกาถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแหลกจึงทูลลานิพพานตอพระพุทธองคเชนเดียวกัน 

ปริเฉทที่ 26  มหาปรินิพพานปริวรรต  เมื่อพระพุทธองคมีพระชนม 80  พรรษา  พระ
ยาวัสดีมารไดทูลอาราธนาใหเสด็จสูนิพพาน  พระพุทธองคตรัสรับนิพพานนั้น  เมื่อครบกําหนด 3 
เดือนจึงเสด็จนิพพาน ณ. กรุงกุสินาราในวันเพ็ญเดือน 6 

ปริเฉทที่ 27  ธาตุวิภัชนนปริวรรต  ในวาระที่ถวายเพลิงพระศพของพระพุทธองคไม
สามารถจุดไฟใหติดได  จนกระทั่งพระมหากัสสปะไดมากราบพระบาทไฟจึงจุดติด  หลังถวาย
เพลิงพระศพแลว  โทณพราหมณทําหนาที่แบงพระธาตุใหกับกษัตริยทั้งหลายแตตนเองกลับ       
ซุกซอนพระเขี้ยวแกวเบื้องขวาไวที่มวยผม  พระอินทรจึงลอบหยิบพระเขี้ยวแกวนั้นอัญเชิญไป
บรรจุไวในพระจุฬามณีเจดียบนดาวดึงสสวรรคซ่ึงบรรจุพระเกษาของพระพุทธองคคร้ังทรงผนวช 

ปริเฉทที่ 28  มารพันธปริวรรต  พระมหากัสสปะเกรงวาพระสารีริกธาตุจะมีอันตรายจึง
ปรึกษากับพระเจาอชาตศรัตรูสรางเจดียครอบไว  หลังจากนั้นอีก 218 ป  พระเจาอโศกมหาราชจึง
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ไดร้ือสถูปและนําพระธาตุนั้นแจกจายไปประดิษฐานตามเมืองตางๆพรอมทั้งสรางเจดียบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุสวนที่เหลือ  พระยาวัสดีมารจะเขาทําลายพิธีเหลาภิกษุสงฆจึงอัญเชิญพระอุปคุปต
มาปราบปราม 

ปริเฉทที่ 29  ธาตุอันตรธานปริวรรต  กลาวถึงการเสื่อมสูญของพุทธศาสนาอันเกิดจาก
สาเหตุ 5 ประการ คือ 

1. ภิกษุทั้งหลายขัดสนดวยจตุปจจัย  พระไตรปฎกไมมีใครเรียนรู 
2. ภิกษุเกิดความเหนื่อยหนายที่จะรักษาศีลใหบริสุทธิ์ 
3. เมื่อการปฏิบัติเสื่อมลงจะไมมีผูใดบรรลุโสดาบัน 
4. เมื่อภิกษุเส่ือมสูญมารยาท  ผูคนสิ้นความเลื่อมใสตองหันไปประกอบอาชีพ

อ่ืน 
5.  เมื่อความศรัทธาเสื่อมถอยไปหมดไมมีใครบูชาพระธาตุที่ประดิษฐานใน

สถูปเจดียตางๆ 
 

 1.2  จิตรกรรมที่คอสองโถงหองที่ 2  ซ่ึงเขียนพุทธประวัติ  แสดงเรื่องราว
ประวัติของพระยสะและภาพพระอัครสาวก  บนแผนไมดานตะวันออกและดานใต  ลําดับภาพตาม
เข็มนาฬิกาตอเนื่องกันทั้ง 2 แผน  เร่ิมจาก 

แผนไมที่ 1 (ดานตะวันออก)  (ภาพที่ 35)  มีกลุมภาพสําคัญ 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ภิกษุยสะบรรลุธรรมหลังสดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา (มุมซายภาพ
ที่ 35)  ภิกษุยสะประทับนั่งสมาธิราบถวายอัญชลีตอพระพุทธเจาที่ประทับปางมารวิชัยบน         
รัตนบัลลังก  การสดับพระธรรมเทศนาของพระยสะในครั้งนี้  ชางเขียนอาจแสดงถึงการบรรลุ
โพธิญาณ  ดวยมีการเขียนประภามณฑลเหนือเศียรของพระยสะเชนเดียวกับพระพุทธเจาดวย  

ตอนที่ 2  พระพุทธเจาและพระยสะเสด็จรับบิณฑบาตยังเคหะสถานของเศรษฐีบิดาแหง
พระยสะ (มุมขวาภาพที่ 35)  เคหะสถานของเศรษฐีในที่นี้เขียนเปนหมูสถาปตยกรรมมีร้ัวรอบ  มี
ซุมประตูประดับตกแตงอยางสวยงาม  หมูเรือนอันเปนที่อาศัยของขาทาสบริวารคงเปนเรือนที่ไมมี
การประดับตกแตงสวนหลังคาตัวเรือน  สวนเรือนของเศรษฐีและครอบครัวมีการตกแตงตัวอาคาร
โดยเฉพาะสวนหลังคาอยางวิจิตรบรรจง  ภาพในตอนนี้นอกจากแสดงความโอโถงของเคหะสถาน
ของเศรษฐีโดยตรงแลว  ยังสอดแทรกอารมณขันของชางเขียนผานพฤติกรรมของแมวที่กําลังจอง
จับนกอยูบนหลังคาอีกดวย   

 แผนไมที่ 2 (ดานใต)  (ภาพที่ 36)  มีกลุมภาพสําคัญ 4 ตอนตอจากแผนไมที ่1  
คือ 
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ตอนที่ 3  พระพุทธเจาประทับจงกรมโปรดเศรษฐีบิดาแหงพระยสะซึ่งนั่งชันเขาถวาย
อัญชลีอยูเบื้องลาง  (ภาพที่ 37)   

ตอนที่ 4  พระพุทธเจาประทับบนพระแทนประทานธรรมเทศนาโปรดมารดา  ภรรยา  
และสหายแหงพระยสะ  (มุมซายภาพที่ 38)   

ตอนที่ 5  พระพุทธเจาประทับสมาธิบําเพ็ญพุทธกริยาใตตนไม (มุมขวาภาพที่ 38)   ใน
ภาพนี้ชางเขียนไดเขียนลวดลายประดับในสวนจีวร (สังฆาฏิ) ของพระพุทธเจาที่อาจแสดงถึงการ
ครองจีวรดวยผาลายดอกของพระสงฆฝายธรรมยุตนิกายที่นิยมเขียนในจิตรกรรมปลายสมัยรัชกาล
ที่ 3 ลงมา  
  ตอนที่ 6  พระพุทธเจาประทับในซุมเรือนแกวประทานธรรมเทศนาโปรดภิกษุ 2 รูป  
ซ่ึงคงหมายถึงพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร  พระอัครสาวกเบื้องซายและเบื้องขวา  (ภาพที่ 
39)   

จะเห็นวาจิตรกรรมในสวนนี้ใหความสําคัญกับเรื่องราวของพระยสะเปนพิเศษดัง
ปรากฏอยูบนแผนไมคอสองถึง 4 ตอน  สวนการบําเพ็ญพุทธกริยาของพระพุทธเจาและเรื่องของ
พระอัครสาวกเปนเพียงสวนประกอบจึงแสดงเพียงเรื่องละหนึ่งตอนเทานั้น  

 
2. จิตรกรรมที่เพดานโถง  เขียนสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา8 ดวยสีครามสดเหมือนกันทั้ง 

2 หอง  แตละหองมีรายละเอียดแตกตางกัน  ดังนี้ 
 -  เพดานโถงหองที่ 1 (ดานตะวันออก) (ภาพที่ 40)  ภาพพระจันทรเทพบุตร
ประทับอยูในวิมานหรือปราสาทแบบจตุรมุขภายในวงกลมสีขาว  มีทาวจตุโลกบาลประทับภายใน
ปราสาทประจํามุมทั้ง 4  และเหลาเทวดา  นางฟา  ฟอนรํากระจายอยูโดยรอบ   
 -  เพดานโถงหองที่ 2 (ดานตะวันตก) (ภาพที่ 41)  ภาพพระอาทิตยเทพบุตร
ประทับอยูในวิมานหรือปราสาทแบบจตุรมุขภายในวงกลมสีแดง  มีทาวจตุโลกบาลประทับประจํา
มุมทั้ง 4 เชนเดียวกับภาพพระจันทร  แตเทวดา  นางฟา  จะรําฟอนเกี้ยวกันเปนคูๆ  ซ่ึงภาพในสวน 

                                                           
8พระมหาธรรมราชาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง  พระราชนิพนธพระมหาธรรมราชาที่ 1 

พญาลิไทย  ฉบับตรวจสอบชําระใหม, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 128-133.  สวรรคช้ันจาตุ
มหาราชิกาเปนสวรรคช้ันแรกในกามภูมิที่อยูเหนือมนุษยโลกขึ้นไป  สวรรคช้ันนี้เปนที่อยูของทาวจตุโลกบาลทั้ง 
4 คือทาวธตรฐ (ปกครองดูแลทิศตะวันออก)  ทาววิรูปกษ (ปกครองดูแลทิศตะวันตก)  ทาววิรุฬหก (ปกครองดูแล
ทิศใต)  และทาวไพศพ (ปกครองดูแลทิศเหนือ)  มีพระอาทิตย  พระจันทร  พระนพเคราะห  และเหลาเทพดารากร
โคจรอยูเหนือยอดเขายุคนธรรอบเขาพระสุเมรุเพื่อใหรูวัน  เดือน  ป  ฤดูกาล  เหตุการณดีรายตางๆ  โดยมีพระ
อินทรเปนเทพราชาบดี 
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นี้ชางเขียนไดสอดแทรกลักษณะเชิงสังวาสภาพเทวดาโลมนางฟาไวดวย  (ภาพที่ 42)   
1.1.3  การใชสีและเทคนิคในงานจิตรกรรม   จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆแหงนี้

เขียนดวยสีฝุนผสมกาวบนพื้นไม  โดยรางโครงภาพบนรองพื้นสีขาวกอนลงสี  ตัดเสน  หรือปด
ดวยแผนทองคําเปลวแลวตัดเสนดวยสีแดงเพื่อเนนความสุกสวางของเนื้อทอง  การตัดเสนไมไดทํา
ตลอดทั้งตัวภาพแตเนนเฉพาะจุดที่ตองการใหเกิดความโดดเดนจากสีพื้นเทานั้น     

จิตรกรรมที่กุฏิสงฆหลังนี้ใชสีคอนขางนอย  สีหลักไดแก  สีแดง  น้ําตาลแดง  น้ําเงิน
สด (คราม)  ขาว  เขียว  และสีเหลืองซึ่งใชในสวนเครื่องประดับของกษัตริย  เทพยดา  และจีวรของ
พระพุทธเจา   สีสวนใหญเจือดวยสีดําและสีขาว  เนื้อสีจึงคอนขางหมนและความสดของสีไม
สม่ําเสมอกัน   เชน  สีพื้นดินในเรื่ององคุลีมาลตอนที่ 1-3  (ดูภาพที่ 24)  เปรียบเทียบกับตอนที่ 6-8 
(ดูภาพที่ 26)  เปนตน 

สําหรับการเขียนฉากหลังของภาพ  โดยทั่วไปใชสีหลัก 2 สีคือ  สีน้ําเงินสดเขียนเปน
ทองฟาไลน้ําหนักจากสวนบนสุดของภาพสูกลางภาพซึ่งเปนสีขาว  และสีน้ําตาลแดงเขียนเปน
พื้นดิน  ไลน้ําหนักจากสวนลางสุดของภาพสูกลางภาพเชนเดียวกัน  เทคนิคการไลน้ําหนักสี
ดังกลาวชวยใหภาพเกิดมิติความลึกมากกวาเขียนพื้นหลังดวยสีสม่ําเสมอเหมือนฉากกั้นที่นิยมใน
จิตรกรรมราชธานีกอนสมัยรัชกาลที่ 3  นอกจากนี้ยังใชสีแดงสดเขียนเปนฉากหลังสวนที่ตองการ
แสดงมิติของภาพมากหรือตองการเนนความสําคัญเปนพิเศษ เชน  ฉากหลังภายในวิมานหรือ
ปราสาทที่ประทับของกษัตริยและเทพยดา  เปนตน 

1.1.4  รายละเอียดในฉากจิตรกรรม  จําแนกเปน 2 สวนหลักๆ  ดังนี้ 
1.  ภาพชีวิตผูคน 

-  ภาพพระราชา นางกษัตริย  และเหลาเทพยดา  เขียนจากอุดมคติปรัมปรามี
กริยาออยชอยเชิงนาฏลักษณ  แตงกายอยางตัวละคร  คือสวมใสเสื้อผามีลวดลายระยิบระยับ  
ทรงเครื่องทรงและเครื่องถนิมพิมพาภรณอยางพิถีพิถันสมฐานะอันเปนแบบแผนจิตรกรรมไทย
แนวประเพณีที่สืบทอดมาแตเดิม 
 -  ภาพชาวบานทั่วไป (ภาพกาก)  ภาพชาวบานนอกจากชวยเติมแตงรสชาติและ
บรรยากาศใหฉากเหตุการณแลวยังชวยใหทราบถึงการแตงกายและการดําเนินชีวิตในชวงเวลานั้นๆ
ดวย  โดยชวงเวลาที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆแหงนี้อาจสันนิษฐานไดวา  ผูชายนิยมตัด
ผมสั้นที่เรียกวาผมมหาดไทย  นุงผาโจงกระเบนลายดอกสีสดใส  สวมเสื้อบางๆหรือไมสวมเสื้อ 
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สวนผูหญิงบางปลอยผมยาวประบา  บางรวบผม  มีผาแถบคาดอก  นุงโสรงหรือโจงกระเบนดวย
ผาลายดอกสีสดใสเชนเดียวกับผูชาย  และเด็กมักไวผมจุกกลางศีรษะ  เปนตน  

2.  ภาพสถาปตยกรรม  ภูมิประเทศและสภาพแวดลอม 
 -  ภาพปราสาทราชวัง  และวิมานของเทพยดา  เขียนตามอุดมคติไมคํานึงถึง
สัดสวนความสมจริง  โดยแสดงดานขางของตัวอาคารดวยการกลับหนาตรง  มีการประดับประดา
อยางพิถีพิถันงดงามเชนเดียวกับปราสาทราชวังในจิตรกรรมแบบแผนประเพณีทั่วไป   
 -  ภาพอาคารบานเรือน  แบงเปน 2 ระดับ  ระดับเคหะสถานของเศรษฐีจะมีร้ัว
รอบขอบชิด  ประดับตกแตงตัวเรือนโดยเฉพาะสวนหลังคาอยางสวยงาม  สวนเรือนของชาวบานมี
ลักษณะเชนเดียวกับตัวเรือนกุฏิ  คือ  เปนเรือนไทยแฝดแบบฝาประกนลูกฟกยกพื้นสูงมีหลังคา     
ปกนกลดชั้นและชานเรือนลดระดับดานหนา  รูปแบบลักษณะเดียวกันนี้อาจสันนิษฐานไดวา  กุฏิ
สงฆคงใหอิทธิพลตอท่ีอยูอาศัยของชาวบานในพื้นท่ีนี้  ดวยกุฏิสงฆเปนเรือนท่ีสรางขึ้นอยางคงทน
ถาวรจากการรวมแรงรวมใจกันของชาวบานกอนนิยมสรางเปนเรือนพักอาศัยของฆราวาสซึ่งแต
เดิมยังเปนเรือนพักอาศัยก่ึงถาวร 

3   ภาพภูเขา  ตนไม  ทองน้ํา  กอนเมฆ ฯ  สวนใหญเขียนแบบประดิษฐ  ภาพตนไม
เขียนคอนขางแข็ง  ไมเปนธรรมชาติ  คือเขียนพุมใบรูปทรงคลายพัดแตมสีเขียวเปนกลีบใบแลวตัด
เสนเปนกิ่งกานดวยสีน้ําตาล  ภาพทองน้ํา  เขียนลักษณะเกล็ดปลาดวยเสนคดโคงเปนลูกคลื่น  สวน
กอนเมฆเขียนอยางภาพเขียนจีน  คือ  เขียนดวยสีน้ําเงินตัดเสนเปนขอบมวนดวยสีขาว  เปนตน 

1.1.5  ลวดลายประดับภายในกุฏิ (ภาพที่ 43)  กุฏิหลังนี้มีงานจําหลัก  ฉลุไม  
และเขียนสีประดับตกแตงสวนตางๆของตัวเรือน  ดังนี้ 

1.  เหนือกรอบประตูหองพัก  จําหลักไมแบบนูนต่ําและเขียนสีเปนรูปมังกรคูกําลัง
แหวกวายอยูกลางมหาสมุทรแทรกดวยกอนเมฆนอยใหญ   

2.  ซุมทางเขาโถงสวนกลาง  จําหลักไมฉลุเปนลวดลายและเขียนสี  ลวดลายที่จําหลัก
เหนือกรอบทางเขาเปนลวดลายพันธ ุพฤกษา  กรอบขางตอนบนสลักเปนทวารบาลรูปเทวดาถือ
อาวุธ  กรอบขางตอนลางสลักเปนลวดลายมงคลจีน  เชน  ลายแจกันดอกไม  ลายดอกไม  ลายผลไม  
และลายสัตวตางๆ   

3.  ซุมทางเขาโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  จําหลักไมฉลุเปนลวดลายพันธุพฤกษาโดย
ระบายดวยสีเขียวทั้งกรอบทางเขาและกรอบขางทั้ง 2 ดาน   

 งานจําหลักและฉลุไมเปนลวดลายประดับที่กุฏิสงฆหลังนี้  มีลักษณะผสมผสาน
ท้ังลวดลายแบบไทยพุทธ  เชน  รูปเทวดาถืออาวุธ  ลวดลายมงคลจีน  และลายพันธุพฤกษา  ลาย
เรขาคณิตที่นิยมของชาวไทยมุสลิม  โดยลายพันธุพฤกษาและลายเรขาคณิตเปนลวดลายที่นิยม
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แพรหลาย  พบทั้งประดับศาสนสถานและอาคารบานเรือนของชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  และ
ชาวจีน   

1.1.6  วิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปตตานี   

1.  วิเคราะหจิตรกรผูเขียนภาพจิตรกรรม  แมประวัติความเปนมาและคําบอกเลาถึง  
จิตรกรผูเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆวัดควนในจะตางกันออกไป  แตจากอากัปกริยาเชิง
นาฎลักษณของภาพบุคคลชั้นสูงที่เขียนไดอยางงดงามสมสัดสวน  แสดงใหเห็นวาจิตรกรคงได
ศึกษาหรือเรียนรูงานจิตรกรรมในเมืองหลวงเปนอยางดี  รูปแบบการแสดงออกจึงแตกตางจาก
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดบานกลางเทพนิมิตรซึ่งแสดงความเปนพื้นบานอยางชัดเจน  (ภาพที่   
44)  ดังที่ลุงพรม  แสงมณี  ไดอางถึงความสัมพันธในฐานะอาจารยของจิตรกรผูเขียนภาพจิตรกรรม
ที่กุฏิสงฆแหงนี้  

หลักฐานเกี่ยวกับจิตรกรผูเขียนภาพจิตรกรรมทั้งหมดและเหตุผลขางตน  ผูวิจัยเชื่อวา  
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆวัดควนในนาจะเปนฝมือของภิกษุสงฆช่ือสุ  ผูเดินทางไปศึกษา  
พระธรรมวินัยที่กรุงเทพฯกวา 10 ป  กอนเดินทางกลับมาเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆแหงนี้  ดัง
ประวัติที่ไดกลาวแลวในตอนตน 

2. วิเคราะหรูปแบบและฝมือชาง  จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆวัดควนใน  มีรูปแบบ
ผสมผสานทั้งความเปนพื้นบานและระเบียบแบบแผนที่สืบทอดจากราชธานี  กลาวคือ  ความเปน
พื้นบานแสดงออกโดยการใชสีสดตัดกันอยางชัดเจน  การจัดองคประกอบที่ใหความสําคัญกับภาพ
บุคคลจนแทบไมแสดงรายละเอียดของสภาพแวดลอม  อันถือเปนรสชาติของจิตรกรรมพื้นบานที่
ตองการสื่อความหมายของเรื่องราวโดยตรง  อีกทั้งยังเปนการแกปญหาขอจํากัดของพื้นที่  สําหรับ
ความเปนแบบแผนที่สืบทอดจากราชธานีแสดงจากการวางโครงสี  การใชเสนที่แสดงความงดงาม
ของโครงราง  ลีลา  อากัปกริยาเชิงนาฏลักษณของภาพบุคคล  โดยเฉพาะบุคคลชั้นสูงและ
องคประกอบที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  อาทิ  ภาพกษัตริย  เทพยดา  ปราสาทราชวัง  วิมานของเทพยดา  
นางฟา  เปนตน  

3.  วิเคราะหความเชื่อของการเขียนภาพจิตรกรรม   ฝาประจันโถงประดิษฐาน
พระพุทธรูปซึ่งเขียนภาพพระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตวประดิษฐานไว  ถือเปนสวนสําคัญที่สุดของ
กุฏิสงฆ  ดวยเปนใจกลางที่เชื่อมตอระหวางพระพุทธเจา (พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายใน)  กับ
ภิกษุสงฆและฆราวาส  จิตรกรรมสวนนี้จึงสะทอนถึงความเชื่อสําคัญ  คือ  ความเชื่อเรื่องการเวียน
วายตายเกิด  การบําเพ็ญกุศลเพื่อใหไดเกิดบนสวรรคและพบกับพระศรีอารยเมตไตรยพระพุทธเจา
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ที่จะมาตรัสรูในอนาคต  โดยเชื่อวาในสมัยของพระองคลวนมีแตคนดี  ผูคนมีความสุขอยางถวน
หนา  จิตรกรจึงเขียนภาพพระศรีอารยเมตไตรยประดิษฐานไวในสวนนี้ 

ความเชื่อดังกลาวยังสอดคลองกับจิตรกรรมที่เขียนบนเพดานโถงสวนกลาง  ภาพ
สวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา (ภาพพระอาทิตยและพระจันทร)  สวรรคช้ันแรกสุดที่อยู ถัดจาก
มนุษยโลกซึ่งรอผูสรางสมความดีขึ้นไปบังเกิดตามเชื่อในพุทธศาสนา   

 
1.2.  กุฏิสงฆวัดหงสาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 

1.2.1  ประวัติจิตรกรรม   กุฏิสงฆหลังนี้มีจารึกอักขระไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
กลาวถึงการสรางและการประดับตัวเรือนกุฏิวา  ไดทําเพิ่มเติมจากผูริเร่ิมจนแลวเสร็จและไดสราง
ตัวเรือนเชื่อมตอข้ึนอีกหลังหนึ่งระหวางป พ.ศ. 2433-24379  แตไมไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจิตรกร
ผูเขียนภาพจิตรกรรม 

จากคําบอกเลาของพอขุนรักธุรราษ อดีตกํานันตําบลทาขาม อําเภอปะนาเระ จังหวัด
ปตตานีซ่ึงทางวัดไดพิมพเผยแพรติดไวที่ซุมทางเขาโถงสวนกลางของตัวเรือนไดใหรายละเอียดที่
บอกถึงความศรัทธาของการสรางกุฏิเพิ่มเติม  ความวา  กุฏิหลังนี้สรางขึ้นจากการรวมแรงรวมใจกัน
ของชาวบานตําบลบานนอกและภิกษุสงฆกวา 30 รูป  เร่ิมตั้งแตขนยายทอนซุงจากตําบลควนขาม
ทุงนามายังตําบลดอน  และตําบลบานนอกตามลําดับ  จนกระทั่งสรางแลวเสร็จซ่ึงใชเวลากวา 5 ป  
โดยมีทิดสุและทิดหนูเปนนายชางคนสําคัญ  

สําหรับลุงพรม  แสงมณี  ชางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดควนใน  อําเภอ
ปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  ไดใหขอมูลที่แตกตางออกไป  โดยเลาวา  ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิ
สงฆหลังนี้เปนฝมือของอาจารยผูสอนเขียนภาพใหกับคุณลุงและเปนคนเดียวกับผูเขียนภาพ
จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนใน  คือพระครูวิทยาภิรมณ (ทานนุย)  ดังไดกลาวแลวในประวัติ
จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนใน   

 1.2.2  ท่ีตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบใน
งานจิตรกรรม   จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดหงสาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  เขียนประดับตัว
เรือนกุฏิในสวนตางๆ  ดังนี้   

-  จิตรกรรมที่โถงสวนกลางของตัวเรือน 
-  จิตรกรรมที่ชานพาไลเชื่อมตอระหวางตัวเรือน 

 

                                                           
9ดูจารึกซึ่งอางแลวในบทที่ 3 หนา 30. 
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การลําดับเร่ืองราว  (แผนผังที่ 9)   
 -  จิตรกรรมที่โถงสวนกลางของตัวเรือน  โถงสวนนี้แบงออกเปน 2 หอง  แต
ละหองเขียนภาพจิตรกรรมประดับไวที่แผงไมคอสอง  โดยบางตอนของภาพมีอักขระไทยบรรยาย
ประกอบอยูดวยแตตัวอักษรลบเลือนมากจนไมสามารถอานได  

1.  จิตรกรรมที่แผงไมคอสองโถงหองที่ 1  เขียนพุทธประวัติกอนตรัสรูของสิทธัตถะ
โพธิสัตวบนแผนไมดานใต  ดานตะวันออกและดานเหนือ  ลําดับภาพทวนเข็มนาฬิกาตอเนื่องกัน
ทั้ง 3 แผน  ดังนี้ 

 แผนไมที่ 1 (ดานใต)  (ภาพที่ 45)  มีกลุมภาพสําคัญ 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  โพธิสัตวสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  (ภาพที่ 46)  สิทธัตถะโพธิสัตว

เสด็จพรอมดวยนายฉันนะและมากัณฐกะ  มีพระอินทรทรงนําเสด็จพรอมพระพรหมและเหลา
เทวดา  สวนทาวจตุโลกบาลคอยประคองเทามาทั้ง 4 ขาง   ฝายพระยาวัสดีมารยืนหามบรรพชาอยู
เบื้องหนาขบวน  ขบวนเสด็จในภาพนี้แมมีองคประกอบเชนเดียวกับจิตรกรรมแบบแผนประเพณี
ทั่วไป  แตลีลาทาทางของบุคคลในภาพแสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวไดเปนอยางดี   

ตอนที่ 2  โพธิสัตวทรงตัดพระเกศาลาเพศฆราวาส ณ. ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา  (ภาพที่ 
47)  ในครั้งนั้นพระอินทรทรงอัญเชิญผอบมารับพระเกศาขึ้นไปประดิษฐานยังเจดียจุฬามณีบน
ดาวดึงสสวรรค  มีนายฉันนะนั่งประคองอัญชลี  และมากัณฐกะนอนเศราโศกอาลัยอยูเบื้องลาง   

ตอนที่ 3  ตอเนื่องกับภาพตอนที่ 2  แตมีกรอบไมกั้นแยกภาพออกจากกัน  แสดงภาพ
พระพรหมนําเครื่องอัฐบริขารมาถวาย  สิทธัตถะทรงรับบริขารนั้นครองผากาสาวพัสตรเปนภิกษุ
สงฆ  (ภาพที่ 48)   

แผนไมที่ 2 (ดานตะวันออก)  (ภาพที่ 49)  มีกลุมภาพสําคัญ 4 ตอนตอจาก
แผนไมที่ 1  คือ 

ตอนที่ 4  ภิกษุสิทธัตถะบําเพ็ญทุรกริยาอยางแนวแน  พระยาวัสดีมารจึงเขาขัดขวางเพื่อ
ไมใหบรรลุธรรม (มุมขวาภาพที่ 50)    
 ตอนท่ี 5  พระอินทรดีดพิณ 3 สายถวายภิกษุสิทธัตถะเพื่อช้ีใหเห็นถึงทางสายกลาง  
(มุมซายภาพที่ 50) ในภาพนี้นาสังเกตวาพิณของพระอินทรมีลักษณะแปลกไปจากพิณ 3 สายทั่วไป  
คือไมมีกระโหลกพิณมีแตเฉพาะตัวดามเทานั้น   

ตอนที่ 6  นางสุชาดาพรอมบริวารถวายขาวมธุปายาสในถาดทอง (มุมขวาภาพที่ 51)   
ตอนที่ 7  ภิกษุสิทธัตถะทรงรับหญาคา 8 กําจากโสตถิยะพราหมณ  (มุมซายภาพที่ 51)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

62

 
 

แผนไมที่ 3 (ดานเหนือ)  มีกลุมภาพสําคัญ 3 ตอนตอจากแผนไมที่ 2  คือ 
ตอนที่ 8  เหลาเทพยดาเหาะมาชื่นชมภิกษุสิทธัตถะกอนผจญมาร (ภาพที่ 52)  เหลา

เทวดาเหาะอยูบนกอนเมฆแบบจีน  แหงนหนามองไปยังภิกษุสิทธัตถะที่ประทับผจญมารอยูในซุม
เรือนแกวของภาพตอนถัดไป   

ตอนที่ 9  ผจญมาร (ภาพที่ 53)   พระยาวัสดีมารประทับบนหลังคชสารพรอมดวยเหลา
เสนามารจํานวนมากซึ่งจําแลงกายและใบหนาใหมีรูปพรรณสัณฐานตางๆนานาไดใชอาวุธเขารุมทํา
รายพระสิทธัตถะที่ประทับในซุมเรือนแกวใตตนพระศรีมหาโพธิ์  พระสิทธัตถะไดตั้งอธิฐานจิตใช
นิ้วพระหัตถแตะธรณีเรียกพระแมธรณีขึ้นมาเปนพยานการประกอบทานบารมีในอดีตชาติของ  
พระองค  

ตอนที่ 10  ชนะมาร (ภาพที่ 54)   พระแมธรณีขึ้นมาปรากฏกายบิดน้ําออกจากมวยผม
ซ่ึงโพธิสัตวเคยหล่ังทักษิโณทกในอดีตชาติใหลทวมจนกองทัพมารแตกพาย  ตางพนมอัญชลีเหนือ
ศีรษะใหกับพระพุทธเจาที่ทรงตรัสรูในกาลตอมา   

อนึ่ง  ภาพในตอนที่ 9  และ 10  ซ่ึงมีเนื้อเร่ืองตอเนื่องกัน แตชางเขียนไดแยกออกเปน 2 
ชองภาพ  โดยแสดงภาพผจญมารชองหนึ่งและทรงชนะมารอีกชองหนึ่ง  การแยกภาพลักษณะ
เชนนี้นอกจากแสดงความสําคัญของพุทธประวัติตอนนี้แลวยังเปนการแกปญหาขอจํากัดทางดาน
กวางของพื้นท่ีซ่ึงโดยทั่วไปมักเขียนภาพพระแมธรณีบิดมวยผมอยูเบื้องลางของพระพุทธเจา   

 
2.  จิตรกรรมที่แผงไมคอสองโถงหองที่ 2  เขียนพุทธประวัติหลังสิทธัตถะโพธิสัตว

ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาบนแผนไมดานใตและดานตะวันออก  ลําดับภาพทวนเข็มนาฬิกา
ตอเนื่องกับโถงหองที่ 1 ดังนี้ 

 แผนไมที่ 1 (ดานใต)  (ภาพที่ 55)  มีกลุมภาพสําคัญ 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 11  พระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคี  ณ.ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 

โดยมีเหลาเทวดารวมสดับพระธรรมเทศนา  (ภาพที่ 56)   
ตอนที่  12  พระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยโปรดเหลาประยูรญาติ   (ภาพที่  57)  

พระพุทธเจาเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุตามคําเชิญของพุทธบิดาเพื่อโปรดเหลาประยูรญาติ  คร้ังนั้น
พระญาติวงศยังไมมีความเชื่อถือตอพระพุทธองคอยางแทจริง  พระองคจึงเสด็จขึ้นจงกรมกลาง
อากาศพรอมทั้งแสดงธรรมเทศนาโปรดจนพระญาติวงศทุกพระองคลดทิฏฐิถวายบังคมอยางถวน
หนา 
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ชางเขียนไดผูกลายกนกปลายสะบัดเปนเสนคดโคงเขียนเปนประภามณทลรอบพระ
วรกายของพระพุทธเจาที่ประทับอยูกลางอากาศทามกลางภิกษุสงฆ 5 รูปซึ่งเขียนจีวรออน-แก
สลับกันนั่งประคองอัญชลีอยูดานหนึ่ง  อีกดานหนึ่งเปนเหลาประยูรญาติพรอมดวยโอรสธิดานั่ง
ถวายบังคม   

ตอนที่ 13  พระนางพิมพาชี้แนะใหราหุลโอรสทอดพระเนตรพุทธบิดาขณะกําลัง
บิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ (ภาพที่ 58)   พระพุทธองคเสด็จนําหนาเหลาภิกษุรับคําเชิญบิณฑบาต
จากพระเจาสุทโธทนะพุทธบิดา  และรับบิณฑบาตจากชาวเมืองกบิลพัสดุ  โดยมีนางพิมพาและ
ราหุลแอบทอดพระเนตรอยูภายในเขตราชวัง 

ชางเขียนแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาที่ไมอาจแยกชนชั้นวรรณะ  ทั้ง
กษัตริย  ขาราชบริภาร  และชาวบานสามัญตางเฝาชื่นชมโพธิสมภารอยางพรอมเพรียงริมกําแพง
พระราชวัง   

 แผนไมที่ 2 (ดานตะวันออก)  (ภาพที่ 59) 
ตอนที่ 14   พระพุทธเจาเสด็จโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงสสวรรค (ดูภาพท่ี 59) เปน

ภาพจิตรกรรมตอนเดียวที่เขียนเต็มความยาวของแผนไมคอสอง  พระพุทธเจาทรงประทานธรรม
เทศนาบนรัตนบัลลังกที่ตกแตงอยางสวยงาม  ทรงโปรดพุทธมารดา  ทาวสักเทวราชและเทวดา
นางฟาที่รวมสดับพระธรรมเทศนาซึ่งนั่งเรียงเปนแถวขนาบทั้ง 2 ขาง โดยชองวางระหวาง
พระพุทธเจากับพุทธมารดาและทาวสักเทวราชชางเขียนไดเขียนตนไมสวรรคออกดอกสีแดงบาน
สะพรั่งประดับแทรกไวดวย  (ภาพที่ 60)   

จะเห็นไดวาจิตรกรรมสวนนี้  ใหความสําคัญกับเหตุการณกอนตรัสรูของสิทธัตถะ
โพธิสัตว  โดยเขียนไวบนแผนไมคอสองโถงหองท่ี 1 จํานวน 10 ตอน ขณะที่เหตุการณหลังตรัสรู
เขียนไวบนแผนไมคอสองโถงหองท่ี 2 เพียง 4 ตอน  อยางไรก็ตามเหตุการณหลังตรัสรูตอนโปรด
พุทธมารดาบนดาวดึงสสวรรคเปนตอนที่ชางเขียนใหความสําคัญเปนพิเศษจึงเขียนไวเต็มความ
ยาวของแผนไมคอสอง 
  -  จิตรกรรมที่เพดานชายคาพาไล  (ชายคาเชื่อมตอระหวางเรือนแฝดกับเรือน
หลังตะวันตก)  เขียนเรื่องประวัติพระอินทร (เร่ืองมฆมานพและเทวาสุรสงคราม)   

เร่ืองมฆมานพและเทวาสุรสงคราม10   

                                                           
10ดูรายละเอียดใน  กรมศิลปากร, นิบาตชาดก, เลม 1 (เอกนิบาต) (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540),105-110. 
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เรื่องมฆมานพและเทวาสุรสงคราม  เปนเรื่องราวในกุลาวกชาดก  ชาดกเรื่องที่ 31 ใน
เอกนิบาตชาดก   กลาวถึงโพธิสัตวเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนมฆมานพ (อดีตชาติของพระอินทร)  
เนื้อเร่ืองตอเนื่องกับเรื่องเทวาสุรสงคราม  คือการทําสงครามระหวางฝายเทวดากับอสูร  จากสาเหตุ
ที่พระอินทรลักพาธิดาหัวหนาอสูรไปเปนชายาบนดาวดึงสสวรรค 

เร่ืองมฆมานพ  กลาวถึงพระอินทรเมื่อคร้ังกําเนิดเปนมนุษยมีช่ือวามฆมานพ  มฆมานพ
เปนผูประพฤติตั้งมั่นอยูในวัตรบททั้ง 7  ประการ  คือ  อุปการะบิดามารดา  ประพฤติตนออนนอม
ตอผูใหญ  มีวาจาออนหวาน  พูดจาสมานสามัคคี  ไมมีความตระหนี่  ขมความโกรธได  มีความ
จริงใจตอตนเองและผูอ่ืน  และเปนผูตั้งมั่นอยูในศีลทานบารมี  

มฆมานพบําเพ็ญวัตรปฏิบัติตางๆเพื่อประโยชนตอสวนรวมอยูเสมอ  วันหนึ่งได
ชักชวนภรรยาทั้ง 4 คือ  นางสุธรรมา  สุนันทา  สุจิตรา  และสุชาดา  รวมทั้งชาวบานรวม 33 คน
ชวยกันปลูกสรางศาลาเปนโรงทาน  แตการกระทําในครั้งนี้กลับถูกนายบานใสความกลาวหาวาสอง
สุมผูคนคิดกอการกบฏ  เจาเมืองจึงส่ังใหจับตัวมฆมานพและสหายทั้งหมดไปใหชางเหยียบแตทํา
อยางไรชางก็ไมยอมเหยียบ  เจาเมืองเกิดความอัศจรรยใจจึงใหไตสวนความ  คร้ันทราบความจริงจึง
ประทานทรัพยสิน  ผูคน  และชางตัวนั้นตอบแทนมฆมานพ  มฆมานพและสหายจึงกลับไปสราง
โรงทานตอจนแลวเสร็จ  

การสรางโรงทานในครั้งนั้น นางสุธรรมาไดชวยทําชอฟาศาลา  นางสุนันทาชวยขุดบอ
ทําสระโบกขรณี  นางสุจิตราชวยสรางสวนดอกไมประดับตกแตงศาลา  และเหลาสหายตาง
ชวยเหลือการงานตางๆเปนอยางดี  มีนางสุชาดาเพียงผูเดียวที่ไมไดทําส่ิงใดไวเปนทาน  

คร้ันเมื่อตายไปผลแหงกุศลบุญสงผลใหชาติตอมามฆมานพไดเกิดเปนพระอินทรเคียง
ขางชายาทั้ง 3  คือนางสุธรรมา  สุนันทา  และสุจิตรา  โดยมีเหลาสหายเปนเทพบริวาร  สวนชางที่
ไมทํารายมฆมานพในครั้งนั้นไดเกิดเปนเทพบุตรชื่อเอราวัณ  คราใดที่พระอินทรและเทพบริวาร
เสด็จยังที่ใดเทพบุตรจะจําแลงกายเปนชางเอราวัณมี 33 เศียรเปนพาหนะใหเทพทั้ง 33 องคประทับ 

 ฝายพระอินทรองคเดิมและเหลาเทพบริษัทไดจัดงานเลี้ยงตอนรับเหลาเทวดาที่มาจุติ
ใหม  ตางพากันดื่มสุราจนเมามายไมไดสติ  จึงถูกมฆมานพและสหายจับโยนลงมาจากยอดเขา  
พระสุเมรุไปอยูในพิภพอสูร   มฆมานพจึงดํารงตําแหนงพระอินทรและครอบครองดาวดึงสสวรรค
นับแตนั้นเปนตนมา 

ขางฝายนางสุชาดาภรรยาอีกผูหนึ่งของมฆมานพที่ไมไดชวยทําความดีใดๆในอดีตชาติ  
คร้ันตายไปตองชดใชกรรมเกิดเปนนางนกกระยางขาวชาติหนึ่ง  พระอินทรสงสารจึงคอยติดตาม
ชวยเหลือส่ังสอนใหนางรักษาศีล 5 และไดพานางขึ้นไปเที่ยวชมทิพยสมบัติบนดาวดึงสสวรรคพบ
กับชายาทั้ง 3 องคของพระองค  นางนกกระยางขาวรักษาศีลอยางตั้งมั่นจนตายไปไดไปเกิดเปนธิดา
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ของชางปนหมออีกชาติหนึ่ง  พระอินทรยังคอยติดตามชวยเหลือส่ังสอนใหนางรักษาศีลตอไป  
จนกระทั่งนางไดไปเกิดเปนธิดาของทาวเวปจิตาสูรหัวหนาของเหลาอสูร  คร้ังนั้นพระอินทรได
จําแลงกายเปนอสูรแกลองใจนางในพิธีเลือกคู  เมื่อนางเลือกอสูรแกผูนั้นเปนคูครองแลว  พระ
อินทรไดกลับกลายรางที่แทจริงพานางไปเปนชายาบนดาวดึงสสวรรค  เปนเหตุใหฝายอสูรโกรธ
แคนยกทัพติดตามเพื่อชวงชิงนางกลับคืนจนเกิดการสูรบกับเหลาเทวดาไดช่ือวาเทวาสุรสงคราม  

การลําดับภาพ  (ดูแผนผังที่ 9)  เร่ืองมฆมานพและเทวาสุรสงครามในสวนนี้  ลําดับภาพ
เปน 4 ชองภาพ เร่ิมจากตอนลางชายคาหองที่ 2 สูตอนบนชายคาหองที่ 1 ตามลําดับ  ดังนี้ 

ชองภาพที่ 1 (แถวลางภาพที่ 61)  มฆมานพพรอมภรรยาและเหลาสหายชวยกันปลูก
สรางศาลาเปนโรงทาน (กลางภาพและมุมขวาตอนลางของภาพ) แตกลับถูกใสความหาวาซองสุม  
ผูคนคิดกอการกบฏ  เจาเมืองจึงสั่งใหเพชฌฆาตนําตัวทั้งหมดไปประหารชีวิต  แตคร้ังนั้นดาบใน
มือเพชฌฆาตกลับออนพับไมสามารถทําอันตรายใดๆตอพวกมฆมานพได11 (มุมขวาตอนบนของ
ภาพ)  หลังจากเจาเมืองไตสวนความจนทราบความจริงแลว  มฆมานพและสหายจึงกลับไปสราง
ศาลาตอจนแลวเสร็จ   การสรางศาลาในครั้งนี้ประกอบกับการทํากรรมดีในชาติอ่ืนๆสงผลให     
มฆมานพไดไปเกิดเปนพระอินทร  สวนภรรยาและสหายทั้งหมดที่รวมสรางศาลาลวนไดเกิดเปน
ชายาและเทพบริวารของพระอินทร  มีเพียงนางสุชาดาภรรยาผูหนึ่งของมฆมานพที่ไมไดทําความดี
ใดๆตองไปเกิดเปนนางนกกระยางขาวชดใชกรรม พระอินทรสงสารจึงคอยติดตามชวยเหลือ  โดย
แนะนํานางนกกระยางขาวใหรักษาศีล 5 อยางตั้งมั่น (มุมซายของภาพ) 

ชองภาพที่ 2 (แถวบนภาพที่ 61)  หลังจากพระอินทรแนะนํานางนกกระยางขาวให
รักษาศีล 5 แลว  พระอินทรไดพานางขึ้นไปเที่ยวชมทิพยสมบัติบนดาวดึงสสวรรคพบกับชายาทั้ง 3  
ของพระองค (มุมขวาของภาพ) สําหรับมุมซายของภาพเปนสวนหนึ่งของเรื่องเทวาสุรสงคราม  
แสดงการสูรบระหวางเหลาพระอินทรที่มาอยูใหมกับพวกอสูรผูครอบครองดาวดึงสสวรรคมาแต
เดิม  

ชองภาพที่ 3 (แถวลางภาพที่ 62)  แสดงการชดใชกรรมในชาติตางๆของนางสุชาดา  
หลังจากเกิดเปนนางนกกระยางขาวชาติหนึ่งแลว  ชาติถัดมาไดเกิดเปนธิดาของชางปนหมอ (มุม
ขวาของภาพ) และเกิดเปนธิดาของทาวเวปจิตาสูรตามลําดับ  โดยครั้งที่เกิดเปนธิดาของหัวหนาอสูร
นั้น  ทาวเวปจิตาสูรไดจัดพิธิเลือกคูใหกับบุตรสาว  พระอินทรจึงจําแลงกายเปนอสูรแกรวมพิธีเพื่อ
ลองใจนาง  (มุมซายของภาพ) 
                                                           

11เนื้อเรื่องตอนนี้ไมตรงกับ  กรมศิลปากร, นิบาตชาดก, เลม 1 (เอกนิบาต)  ที่กลาววากษัตริยนําตัว
มฆมานพและสหายทั้งหมดไปใหชางเหยียบ 
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ชองภาพที่ 4 (แถวบนภาพที่ 62)  หลังจากธิดาอสูรเลือกพระอินทรจําแลงเปนคูครอง
แลว  พระอินทรไดคืนรางที่แทจริงพานางกลับดาวดึงสสวรรค (มุมซายของภาพ) สวนมุมขวาของ
ภาพเปนสวนตอเนื่องของเรื่องเทวาสุรสงคราม  แสดงเรื่องราวกอนที่พระอินทรและเทพบริวาลองค
ใหมจะครอบครองดาวดึงสสวรรคไดจับเหลาอสูรที่เมามายดวยพิษสุราโยนลงจากยอดเขาพระสุเมรุ  

การลําดับเรื่องราว  ภาพเรื่องมฆมานพและเทวาสุรสงครามในสวนนี้  เขียนเปนกลุม
ภาพไมไดลําดับเนื้อเร่ืองใหตอเนื่องกัน  ภาพบางตอนไมมีการคั่นภาพแตบางตอนใชแนวตนไมแยก
ตอนของภาพออกจากกัน  ในที่นี้จะกลาวตามลําดับของเนื้อเร่ือง  เร่ิมจากเรื่องมฆมานพตอเนื่องไป
ในเรื่องเทวาสุรสงคราม  ดังนี้ 

เร่ืองมฆมานพ 
  ตอนที่ 1  มฆมานพพรอมภรรยาและเหลาสหายชวยกันปลูกสรางศาลาเปนโรงทาน 
(ภาพที่ 63-64) มฆมานพไวผมทรงหลักแจว  สวมเสื้อสีออนบางแนบตัว  นุงโจงกระเบนลายดอก
นั่งอยูบนแทนทามกลางภรรยาและสหายที่ชวยกันขุดดิน  ถอนตนไม  สหายอีกสวนหนึ่งชวยกออิฐ
สรางศาลา  ในขณะที่ภรรยาผูหนึ่งกําลังรับดอกบัวที่เก็บจากสระโบกขรณีไปถวายพระ   

ศาลาที่มฆมานพและเหลาสหายสรางขึ้นมีการประดับประดาอยางพิถีพิถัน เปนศาลา
โถง 4 เสา  หลังคาทรงจั่วมีหลังคาปกนกลดชั้นโดยรอบ  สวนบนหลังคามีการประดับยอดจั่วดวย
ชอฟา  ปลายจั่วประดับดวยหางหงสหรือหัวนาค  ตัวหลังคามุงดวยกระเบื้องซอนเกร็ดเรียงรายกัน
อยางเปนระเบียบ  สวนฐานเปนฐานบัวลูกฟกกออิฐฉาบปูน  ลักษณะศาลาขางตนแสดงใหเห็นถึง
ความศรัทธาของเหลามฆมานพในการสรางศาลาที่ดีที่สุดเพื่ออุทิศใหเปนทาน   

ตอนที่ 2  กษัตริยใหนําตัวมฆมานพและเหลาสหายไปประหารชีวิต (ภาพที่ 65)    
กษัตริยประทับนั่งชันเขาขางหนึ่งบนพระแทนฟงคําใสความของนายบานที่นั่งอยูเบื้องลาง (สวม
โจงกระเบนลายดอก) มีเพชฌฆาตนั่งพนมมือรับบัญชาอยูเคียงกัน   

หลังรับบัญชาเพชฌฆาตไดนําตัวพวกมฆมานพทั้งหมดไปประหารชีวิต   ภาพในตอนนี้
มีการเขียนแนวตนไมเพื่อแยกภาพออกจากตอนที่ 1 (แถวลางของภาพ)  มฆมานพในภาพนั่งนําหนา
เหลาสหายซึ่งนั่งเรียงเปนแถวตอกัน  ทุกคนถูกมัดแขนไวอยางแนนหนาเพื่อรอการประหาร  แต
ขณะที่เพชฌฆาตเงื้อดาบสังหารมฆมานพนั้น  ดาบที่อยูในมือกลับออนพับไมสามารถทําอันตราย
ใดๆได   

ตอนที่ 3  พระอินทรแนะนํานางนกกระยางขาวภรรยาในอดีตชาติใหรักษาศีล 5  อยาง
ตั้งมั่น (มุมซายภาพที่ 64)   

ตอนที่ 4  พระอินทรพานางนกกระยางขาวขึ้นไปเที่ยวชมทิพยสมบัติบนดาวดึงสสวรรค  
(ภาพที่ 66) พระอินทรประทับนั่งบนราชอาสนในอุทยานบุญฑริกวันใกลตนปาริชาตกัลปพฤกษที่
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ออกดอกสีแดงสะพรั่ง  มีชายาและเหลาสนมกํานัลออกจากปราสาทที่ประทับมารวมเสวนากับนาง
นกกระยางขาว   

ไพชยนตมหาปราสาทอันเปนที่ประทับของพระอินทรในภาพนี้   เขียนเปน
สถาปตยกรรมมีร้ัวรอบ  แสดงมิติตัวอาคารดวยเสนหยักแบบเสนฟนปลา  ตัวอาคารมีหลังคาซอน
หลายชั้น  มีการประดับตกแตงสวนตางๆอยางวิจิตรบรรจงเชนเดียวกับปราสาทที่ประทับของ
กษัตริยหรือเทพยดาในจิตรกรรมแบบแผนประเพณี   

ตอนที่ 5  นางสุชาดาเกิดเปนธิดาของชางปนหมอ (มุมขวาภาพที่ 67) นางสุชาดาในภาพ
กําลังเสวนากับพราหมณบิดาอยูหนาชานเรือน  มีชาวบานกลุมหนึ่งนั่งปนหมออยูบนพื้นและสุนัข
เหาหอนอยูถัดออกไป  ภายในตัวเรือนของนางสุชาดามีเด็กคนหนึ่งถือไมกําลังวิ่งไลตีสุนัขอยูบน
ชานเรือนหนาบาน   

ตอนท่ี 6  นางสุชาดาเกิดเปนธิดาของหัวหนาอสูร (ภาพที่ 68) ภาพในตอนนี้เปนพิธี
เลือกคูของนางสุชาดาซึ่งนั่งอยูบนแทนเคียงขางหัวหนาอสูรบิดา  นางสุชาดากําลังเสี่ยงพวงมาลัย
มายังเหลาอสูรที่รอรับเลือกอยูเบื้องลาง   

 ตอนที่ 7  พระอินทรพานางสุชาดากลับดาวดึงสสวรรคโดยมีพระมาตุลีขับรถเทียมมา
มารอรับเสด็จ (ภาพที่ 69)   

เร่ืองเทวาสุรสงคราม 
ตอนที่ 1  แสดงการสูรบระหวางพวกเทวดากับเหลาอสูรบนดาวดึงสสวรรค (ภาพที่ 70)    

ซ่ึงภาพในตอนนี้เขียนรวมกับภาพดาวดึงสสวรรคตอนที่พระอินทรพานางนกกระยางขาวขึ้นไป
เที่ยวชมทิพยสมบัติ  

ตอนที่ 2  พระอินทรและเหลาเทวดาที่จุติใหมไดจับพวกอสูรที่เมามายดวยพิษสุราโยน
ลงมาจากยอดเขาพระสุเมรุ (ภาพที่ 71)   

ตอนท่ี 3  เหลาอสูรที่ถูกจับโยนลงมาจากยอดเขาพระสุเมรุตกลงไปอยูในพิภพอสูรตาง
ตะเกียกตะกายแหวกวายอยูกลางทะเล (มุมซายภาพที่ 67)   

1.2.3  การใชสีและเทคนิคในงานจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดหงสารามใช
เทคนิคการเขียนภาพเชนเดียวกับที่กุฏิสงฆวัดควนใน  คือเขียนดวยสีฝุนผสมกาวบนพื้นไม  โดยราง
ภาพบนรองพื้นสีขาวกอนลงสี  ตัดเสน  หรือปดดวยแผนทองคําเปลวแลวตัดเสนเนนความสําคัญ
ของภาพ   

สีที่ใชมีความหลากหลายแตสดใสนอยกวาสีจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนใน  สีหลัก
ไดแก  สีแดงสด  น้ําเงิน  ขาว  ดํา  น้ําตาล  น้ําตาลแดง ฯ 
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สําหรับเทคนิคการเขียนฉากหลังของภาพแบงเปน 2 ลักษณะ  กลาวคือ  เขียนฉากหลัง
โดยไลน้ําหนักสีทองฟาดวยสีน้ําเงินจากสวนบนสุดของภาพสูกลางภาพ  และสีน้ําตาลแดงเขียน
เปนพื้นดิน  ไลน้ําหนักจากสวนลางสุดของภาพสูกลางภาพเชนเดียวกับเทคนิคการเขียนฉากหลัง
ของจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนใน  สวนอีกวิธีหนึ่งเปนการเขียนฉากหลังโดยใชสีสีเดียวเขียน
สม่ําเสมอกันทั้งภาพ  เชน  ฉากหลังสีแดงสด  ตอนนางพิมพาช้ีแนะใหราหุลทอดพระเนตรพุทธ
บิดาขณะกําลังบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ  (ดูภาพที่ 58)  ฉากหลังสีน้ําเงินที่เขียนแทนทองฟา  ตอน
โพธิสัตวสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  (ดูภาพที่ 46)  เปนตน 

1.2.4  รายละเอียดในฉากจิตรกรรม  โดยทั่วไปมีลักษณะและองคประกอบ
เชนเดียวกับจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนใน  แตกุฏิสงฆวัดหงสารามมีการใชแผนทองคําเปลว
ประดับตกแตงมากกวา  พิถีพิถันกวา  และมีรายละเอียดที่หลากหลายออกไป  คือ 

ภาพชีวิตผูคน  มีการแตงกายหลากหลายรูปแบบ  กลาวคือ  ชาวบานผูชายมีทั้งตัดผมสั้น
แบบทรงมหาดไทย  และไวผมแสกกลางแบบทรงหลักแจว  ผูหญิงไวผมยาวประบา  บุคคลสําคัญ
ของภาพ  เชน  มฆมานพ  ภรรยาของมฆมานพ ฯ นุงโจงกระเบนดวยผาลายดอก  สวนบุคคลทั่วไป
นุงโจงกระเบนดวยผาสีพื้นเปนหลัก  ในขณะทํางานผูชายไมสวมเสื้อนุงโจงถกสั้นเหนือเขาที่
เรียกวา “นุงถกเขมร”  มีผาอีกผืนหนึ่งคาดทับขอบผาดานหนา  สวนการนุงผาในการทํางานหนัก  
คือ “นุงเลาะเตี๊ยะ” เปนการนุงผาแบบโจงสั้นจากดานหนาออมระหวางขาไปดานหลัง12   

 1.2.5  ลวดลายประดับภายในกุฏิ  (ภาพที่ 72-73)  กุฏิหลังนี้มีงานจําหลัก  ฉลุไม  
และเขียนสีประดับตกแตงสวนตางๆของตัวเรือน  ดังนี้   

1.  ฝาประจันหองพักที่ 1  จําหลักไมแบบนูนต่ําและเขียนสีเปนลวดลายมงคลจีน
ประดับภายในชองลูกฟก  โดยตําแหนง  รูปแบบและลวดลายมีลักษณะเชนเดียวกับที่กุฏิสงฆวัด
ควนใน  เชน  รูปมังกรคูกําลังแหวกวายในมหาสมุทรทามกลางกอนเมฆนอยใหญ  รูปดอกโบตั๋น  
รูปแจกันดอกไม  เปนตน  ดูเปรียบเทียบกับกุฏิสงฆวัดควนใน  (ภาพที่ 22 และ 43) 

2.  ฝาประจันหองพักที่ 2 และ 4  ผนังสวนนี้ตกแตงเปนชองลูกฟกขนาดแตกตางๆกัน  
ภายในชองลูกฟกเขียนสีพื้นสีแดงสด  กรอบลูกฟกประดับดวยไมแกะสลักฉลุเปนลวดลาย  ภายใน
กรอบลูกฟกตอนบนตอนกลางและตอนลางของผนังจําหลักไมแบบนูนต่ําเปนลวดลายมงคลจีน  
อาทิ  ลายเกราะไมไผ  ลายดอกไม (ดอกโบตั๋น)  ลายผลไม (ผลทับทิม)  ลายแจกันดอกไม  เปนตน  

                                                           
12กรมศิลปากร, สมุดภาพวิวัฒนาการแตงกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กองจดหมายเหตุ

แหงชาติ  กรมศิลปากร, 2525), 4, 27. 
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สวนกรอบประตูฉลุไมเปนลวดลายพันธุพฤกษา  เหนือกรอบประตูมีจารึกบอกถึงประวัติการสราง
ประดับดวยไมฉลุเปนลวดลายพันธุพฤกษาโดยรอบ  

3.  ซุมทางเขาโถงสวนกลางของตัวเรือน  กรอบซุมจําหลักไมฉลุเปนลวดลายพันธุ
พฤกษา  ลูกฟกตอนบนผนังเหนือกรอบซุมจําหลักไมแบบนูนต่ําเปนลายดอกไมใบไมตอเนื่องกัน 
กรอบขางตอนบนจําหลักเปนทวารบาลรูปเทวดาถือพระขรรคและเทวดาจีนประทับเหนือสัตว
พาหนะ (เซี่ยวกาง)  ตอนลางของทวารบาลจําหลักเปนรูปสัตวตางๆ  อาทิ  กิเลน  ราชสีห  แพะหรือ
แกะ  เปนตน   

4. ซุมทางเขาโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  กรอบซุมจําหลักไมและฉลุเปนลวดลายพันธุ
พฤกษา  กรอบขางตอนบนทั้ง 2 ดานจําหลักลวดลายรูปมังกรคูแทรกดวยลายเมฆแบบจีน  กรอบ
ขางตอนลางจําหลักไมเปนรูปกิเลนและแจกันดอกไม  

1.2.6  วิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆวัดหงสาราม  อําเภอปะนาเระ  
จังหวัดปตตานี   

1.  วิเคราะหรูปแบบและฝมือชาง  รูปแบบ  ลวดลาย  ตําแหนงที่ตั้งรวมทั้งฝมือชางของ
จิตรกรรมและงานประดับที่กุฏิสงฆวัดหงสารามใกลเคียงกับกุฏิสงฆวัดควนในเปนอยางมาก  ผูวิจัย
จึงเชื่อวาภาพจิตรกรรมและงานประดับที่กุฏิสงฆของวัดทั้ง 2 เปนฝมือของจิตรกรหรือนายชางคน
เดียวหรือกลุมเดียวกัน  ซ่ึงบันทึกคําบอกเลาของพอขุนรักธุรราษ  อดีตกํานันตําบลทาขาม  อําเภอ
ปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  ไดกลาวถึงทิดสุและทิดหนูวา  เปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางกุฏิสงฆ
วัดหงสาราม  จึงอาจเปนไปไดวา  ทิดสุหรือภิกษุสงฆช่ือสุซ่ึงเชื่อวานาจะเปนผูเขียนภาพจิตรกรรม
ที่กุฏิสงฆวัดควนในคือคนเดียวกัน  และเปนผูที่ไดเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยที่กรุงเทพกวา 10 
ป  กอนเดินทางกลับมายังบานเกิดแลวเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆวัดควนใน  หลังจากลา
สิกขาบทแลวจึงไดเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดหงสารามเปนลําดับ  ทั้งนี้จิตรกรรมและงาน
ประดับที่กุฏิสงฆวัดหงสารามคงมีเวลาในการดําเนินงานมากกวาจึงแสดงรายละเอียดไดครบถวน
และพิถีพิถันกวาที่กุฏิสงฆวัดควนใน 

2.  กําหนดอายุจิตรกรรมและลวดลายประดับสถาปตยกรรม  จารึกที่จารไวเหนือกรอบ
ประตูหองพักของภิกษุสงฆทําใหทราบวา  กุฏิสงฆหลังนี้สรางเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2437 (สมัย       
รัชกาลที่ 5)  ดังนั้นภาพจิตรกรรมและงานประดับสถาปตยกรรมก็ควรทําขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน
หรือหลังลงมาเล็กนอย  โดยคงเขียนหรือทําขึ้นหลังจากกุฏิสงฆวัดควนในแลวเสร็จ (หลังภิกษุช่ือสุ
ลาสิกขาบท)  สอดคลองกับผลการสํารวจเพื่อข้ึนทะเบียนวัดควนในของกรมการศาสนาที่ระบุวา  
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กุฏิสงฆหลังนี้สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 242713  และสอดคลองกับลักษณะทางสถาปตยกรรมที่เปนเรือน
ไทยแฝดแบบฝาประกนลูกฟก  ยกพื้นสูง  ตัวเรือนมีชานดานหนา  อันเปนรูปแบบอาคารที่นิยมใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เชนเดียวกับกุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 

3.  วิเคราะหความเชื่อของการเขียนภาพจิตรกรรม  นอกจากความเชื่อในอิทธิปาฏิหารย
ขององคสัมมาสัมพุทธเจาในจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติแลว  ความเชื่อสําคัญที่ปรากฏในจิตรกรรม
แหงนี้คือความเชื่อเร่ืองการเวียนวายตายเกิด  การสะสมความดีเพื่อใหไดเกิดบนสวรรค  ดังภาพ
จิตรกรรมเรื่องมฆมานพและเทวาสุรสงคราม  อันเปนผลของการทําความดีของพระอินทรและเหลา
เทวดากอนบังเกิดบนสวรรค 

 
1.3  กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี   

1.3.1  ประวัติจิตรกรรม  พระครูพิบูลธรรมยุต (เจาอาวาสรูปปจจุบัน)  เลาถึง
จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆและภาพจิตรกรรมบนฉากไมประดับไวที่คอสองของศาลาดิน (ศาลา
สําหรับฟงสวดศพ)  วาทั้งหมดเปนฝมือของทิดหมวกชาวบานเกาะสะทอน  อําเภอปะนาเระ  
จังหวัดปตตานี  (ศิษยเอกของพระครูบี้  อินทุสโร อดีตเจาอาวาสรูปที่ 3 ของวัดมหิงษาราม)   

อยางๆไรก็ตาม  ลุงพรม  แสงมณี  ชางเขียนภาพจิตรกรรมในอุโบสถวัดควนใน  ไดให
ขอมูลผูเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดมหิงษารามแตกตางออกไปวา  ครั้งหนึ่งพระครูวิทยาภิรมณ 
(อาจารยผูสอนเขียนภาพใหกับคุณลุง)  เลาใหลุงพรมฟงวา  ทานเปนเพื่อนสนิทกับพระไชยและ
พระธรรมวินัย (จุย)  เจาอาวาสวัดโคกมะเฟอง  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ทานทั้ง 2 ได
เดินทางจากอําเภอตากใบมาเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิแหงนี้ใหกับพระครูพิพัฒนสมณกิจ (ทานบุญ) 
เมื่อคร้ังเปนเจาอาวาสรูปที่ 2  ของวัดมหิงษารามขณะดํารงตําแหนงเจาคณะเมืองปตตานีในสมัย
รัชกาลที่ 514 

 1.3.2  ท่ีตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบใน
งานจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  เขียนประดับ
ตัวเรือนกุฏิในสวนตางๆ  ดังนี้ 
 -  จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง 
 -  จิตรกรรมที่โถงประดิษฐานพระพุทธรูป 
                                                           

13กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม3  (กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2526), 890. 

14อางจาก  อรายันต  เลาสัตย, “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต : การศึกษาใน
ดานอิทธิพลรวม,”  จากการสัมภาษณ ลุงพรม  แสงมณี, 25  มิถุนายน  2529 
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การลําดับเร่ืองราว  (แผนผังที่ 10) 
 -  จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง (ฝาประจันหองพักที่ 4 หลังพระประธาน)  

จิตรกรรมสวนนี้แบงเปน 2 ตอน  ตอนบนเขียนภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์  สวนตอนลางเขียน
เร่ืองฉัททันตชาดก  (ภาพบางสวนถูกขาวของเครื่องใชและตูประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญบด
บังไวไมสามารถนําเสนอไดทั้งหมด) ในที่นี้ขอกลาวเฉพาะภาพจิตรกรรมที่สามารถศึกษา
รายละเอียดไดเปนสําคัญ  

จิตรกรรมท่ีฝาประจันก้ันหอง (ฝาประจันหลังพระประธานตอนบน)  เขียนภาพจับ
เร่ืองรามเกียรติ1์5 

วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์มีดวยกันหลายฉบับ  แตฉบับที่สมบูรณที่สุดและถือเปนตน
เคาของฉบับอื่นๆ  คือฉบับพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
(รัชกาลที่ 1)  เปนฉบับที่ยาวที่สุดในภาษาไทย  แบงออกเปน 5 ภาค  กลาวโดยสรุปในแตละภาค  
ดังนี้ 

ภาคที่ 1  เริ่มตนดวยการสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช  พระราชดําริที่ทรงพระราชนิพนธเร่ืองรามเกียรติ์  แลวจึงเริ่มเรื่องดวยกําเนิดราชวงศของ
พระราม  กลาวถึงการสรางกรุงศรีอยุธยาโดยมีทาวอโนมาตันเปนปฐมกษัตริย  กําเนิดของทศกัณฐ
เร่ิมดวยการสรางกรุงลงกา  นนทกไดถือกําเนิดเปนทศกัณฐ  กําเนิดของพวกวานรคือ  พาลี  สุครีพ
และหนุมาน  ตอจากนั้นเปนกําเนิดของนางมณโฑมเหสีของทศกัณฐ  กําเนิดองคตลูกของพาลีกับ
นางมณโฑ  กําเนิดอินทรชิต  ตอมาจึงกลาวถึงนนทกาลถูกพระอิศวรสาปลงมาเปนควายชื่อทรพา  
เรื่องนางไกยเกษีเอาแขนสอดแทนเพลารถของทาวทศรถเมื่อคร้ังรบกับปทูตทันตทําใหทาวทศรถ
ตรัสจะประทานทุกสิ่งตามที่นางตองการ  ตอมาฤษี 5 รูปไดทําพิธีขอโอรสใหกับทาวทศรถจึงเกิด
ขาวทิพย 4 ปน นางมณโฑหอมกลิ่นขาวทิพย  ทศกัณฐจึงใหนางกากนาสูรแปลงเปนกาโฉบขาว
ทิพยมาไดคร่ึงกอน  จากนั้น  พระราม  พระพรต  พระลักษมณ  และพระสัตรุตจึงถือกําเนิด  
(พระรามคืออวตารของพระนารายณ  สวนพระพรต  พระลักษมณ  และพระสัตรุต  คืออวตารของ
อาวุธและบัลลังกนาคของพระนารายณ)  นางมณโฑคลอดลูกเปนนางสีดา  (อวตารของพระลักษมี
ชายาของพระนารายณ)  พิเภกทํานายวานางสีดาเปนกาลกิณีแกกรุงลงกาจึงถูกใสผอบลอยน้ําไป  
พระชนกฤษีพบผอบนั้นจึงนําไปเลี้ยงดู 

                                                           
15ดูรายละเอียดใน  อรสา  สายบัว  และดาวรัตน  ชูทรัพย, ผูจัดทํา, บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ  พระราช

นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, 
2540) 
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ภาคที่ 2  เปนการเริ่มเรื่องรามเกียรติ์อยางแทจริง  กลาวถึงทาวชนกลาผนวชนํานาง       
สีดากลับกรุงมิถิลา  พระรามยกศรไดจึงไดอภิเษกกับนางสีดา  แลวจึงยอนเรื่องกลับไปที่ทรพีฆา 
ทรพาควายผูเปนพอตาย  ฝายพาลีฆาทรพีได  พาลีคิดวาสุครีพอยากแยงราชสมบัติจึงขับออกจาก
เมืองขีดขิน  ตอมากลาวถึงทาวทศรถเตรียมจัดพิธีราชาภิเษกพระรามเปนกษัตริยปกครองกรุงศรี
อยุธยา  นางกุจจีคอมที่เคยถูกพระรามกลั่นแกลงไดยุยงนางไกยเกษีใหขอราชสมบัติใหกับพระพรต
บุตรของตนแทนพระราม  โดยใหพระรามออกเดินปาเปนเวลา 14 ป  พระราม  พระลักษมณและ
นางสีดาจึงออกเดินปาไปดวยกัน  ทาวทศรถเสียพระทัยในเรื่องนี้จนสิ้นพระชนม  พระพรต  พระ
สัตรุต  นางไกยเกษีมเหสีของทาวทศรถจึงขอใหพระรามกลับเมืองแตพระรามขอถือคําสัตยที่ถวาย
ตอทาวทศรถออกเดินปาตอไป  ขางฝายกรุงลงกา  ทศกัณฐไดออกประพาสปาโดยใหชิวหาผูเปน
นองเขยอยูดูแลเมือง  ชิวหานอนหลับไปแตไดใชล้ินปกคลุมเมืองไว  เมื่อทศกัณฐกลับมาไม
สามารถเขาเมืองไดจึงขวางจักรฆาชิวหาตาย  นางสํามนักขาโศกเศราเสียใจจึงขอไปประพาสปาพบ
กับพระรามและเกิดหลงรักจึงเขาทํารายนางสีดา  พระลักษมณไดตัดหูตัดจมูกนางสํามนักขาเปน
การทําโทษ  นางสํามนักขากลับไปฟองทศกัณฐพรอมกลาวชมโฉมนางสีดาจนทศกัณฐหลงรักจึง
ใหมารีศแปลงเปนกวางทองไปลอพระรามออกจากอาศรม  แลวจึงลักพานางสีดาไปไวในสวนกรุง
ลงกา 

ฝายพระราม  พระลักษมณตามหานางสีดาไมพบแตไดขาวจากนกสดายุ  ตอมาหนุมาน
ไดสวามิภักดิ์ตอพระรามและพาสุครีพมาถวายตัว  พระรามไดฆาพาลีตายตามคําสาปของพระอิศวร  
จากนั้นพระรามไดกองทัพลิงมาชวยรบ  ซ่ึงในชั้นตนพระรามไดใหหนุมาน  องคต  และชมพูพาน
ไปสืบหานางสีดา  จากนั้นจึงใหยกทัพไปเมืองลงกา  ขางฝายกรุงลงกา  ทศกัณฐฝนรายพิเภก
แนะนําใหสงนางสีดาคืน  ทศกัณฐโกรธไดขับพิเภกออกจากเมือง พิเภกจึงมาสวามิภักดิ์ตอพระราม  
พระรามใหจองถนนขามไปยังกรุงลงกาจึงเกิดการรบพุงกันหลายครั้ง  เปนเหตุใหญาติและมิตรของ
ทศกัณฐถูกฆาตายเปนจํานวนมาก  สุดทายทศกัณฐไดถูกพระรามฆาตายดวยเชนเดียวกัน  พระราม
จึงไดนางสีดากลับคืน  แตนางสีดาขอลุยไฟพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน  หลังจากนั้นพระรามได
อภิเษกพิเภกครองกรุงลงกากอนยกทัพกลับกรุงอยุธยา 

ภาคที่ 3  เร่ิมเรื่องนางมณโฑประสูติไพนาสุริยวงศลูกของทศกัณฐแตพิเภกเขาใจผิดคิด
วาเปนลูกตน  เมื่อไพนาสุริยวงศทราบวาทศกัณฐเปนพอที่แทจริงจึงไปหาทาวจักรวรรดิสหายของ
ทศกัณฐ  ทาวจักรวรรดิไดยกทัพประชิดกรุงลงกาและจับตัวพิเภกได  อสุรผัดลูกของหนุมานกับ
นางเบญจกายลูกสาวพิเภกจึงออกตามหาหนุมาน  เมื่อพระรามทราบเรื่องจากหนุมานจึงโปรดให
พระพรต  พระสัตรุต  ยกทัพไปตีกรุงลงกาและกรุงมลิวันของทาวจักรวรรดิ  พระพรต  พระสัตรุตตี
ไดกรุงลงกากอนประหารไพนาสุริยวงศแลวยกทัพไปตีกรุงมลิวันฆาทาวจักรวรรดิตาย 
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ภาคที่ 4  เริ่มเรื่องเมื่อพระราม  พระลักษมณออกประพาสปา  นางยักษิณีอดูลญาติของ
ทศกัณฐไดปลอมเปนนางกํานัลขอใหนางสีดาเขียนรูปทศกัณฐ  แตรูปกลับไมสามารถลบออกได  
พระรามมาพบรูปนั้นโกรธมากจึงสั่งใหพระลักษมณนํานางสีดาไปประหาร  พระลักษมณไม
สามารถฆานางสีดาไดจึงปลอยตัวไป  นางสีดาไดไปอาศัยอยูกับฤษีจนประสูติพระมงกุฎ  พระฤษี
ไดชุบพระลบขึ้นมาอีกองคหนึ่งเพื่อเปนเพื่อนพระมงกุฎ  วันหนึ่งพระมงกุฎและพระลบออก
ประพาสปา  พระมงกุฎลองศรเกิดเสียงดังสนั่นไดยินไปถึงพระราม  พระรามจึงทําพิธีปลอยมาอุป
การโดยใหพระพรต  พระสัตรุต  และหนุมานติดตามไป  พระมงกุฎและพระลบสามารถจับมาอุป
การได  พระพรตและพระสัตรุตก็สามารถจับพระมงกุฏไดเชนกันแตพระลบไดชวยจนหนีออกไป
ได  พระรามยกทัพตามมาจนเกิดรบพุงกันจึงรูวาพระมงกุฎและพระลบเปนโอรส  หลังจากนั้น
พระรามไดตามงอนงอนางสีดากลับกรุงอยุธยา  แตนางสีดาใหพระมงกุฎและพระลบไปอยูกับ
พระรามสวนนางยังไมยอมกลับ  พระรามจึงออกอุบายลวงนางสีดาวาพระองคส้ินพระชนม  นางสี
ดาจึงกลับมายังกรุงอยุธยา  คร้ันทราบจริงวาเปนอุบายของพระรามจึงโกรธหนีลงไปอาศัยยังเมือง
บาดาล  พิเภกเห็นวาพระรามยังมีเคราะหจึงใหออกเดินปาเปนเวลาอีก 1 ป  ในที่สุดพระอิศวรได
เกลี้ยกลอมใหพระรามและนางสีดาคืนดีกันโดยจัดพิธีอภิเษกใหอีกครั้งหนึ่ง 

ภาคที่ 5  ซ่ึงเปนภาคสุดทาย  เริ่มเรื่องดวยยักษทาวคนธรรพไปตีเมืองไกยเกษซึ่งเปน
เมืองของพระอัยกา (ตา) ของพระพรตได  พระรามจึงมีรับสั่งใหพระพรต  พระสัตรุต  พระมงกุฎ  
และพระลบยกทัพไปปราบปรามและตีเมืองไกยเกษกลับคืนมาได 

สําหรับตอนทายของเรื่อง  เปนการสรรเสริญพระราม  และบอกถึงปที่ทรงพระราช
นิพนธ (การประชุมเหลากวีชวยกันแตงประกอบพระราชนิพนธ)  ในป พ.ศ. 2340 

 
1. จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง (ฝาประจันหลังพระประธานตอนบน) (ภาพที่ 74)  

เขียนภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์  เปนภาพจับแสดงอากัปกริยาของตัวละคร  ไมไดผูกเปนเรื่องราว
และเขียนรูปลักษณตรงตามระเบียบแบบแผนที่นิยมในราชธานี  ในที่นี้จึงไมอาจระบุไดชัดเจนวา
หมายถึงตัวละครตัวใดหรือแสดงเนื้อเรื่องตอนใดในวรรณกรรม  จิตรกรรมสวนนี้เขียนขึ้นภายใน
ชองลูกฟกเรียงตอกันในแนวตั้ง  แบงออกเปน 6 ชองภาพ  กลาวตามลําดับจากชองลูกฟกดาน
ซายมือไปยังขวามือของผนัง  ดังนี้ 

ชองลูกฟกที่ 1  (ชองลูกฟกซายมือภาพที่ 75)  ภาพยักษมีกายสีเขียวถือศรเปนอาวุธ
ประทับอยูบนหลังเสือ  ภาพนี้ยังไมสามารถตีความไดวาหมายถึงยักษตนใด  ดวยลักษณะและ
พาหนะไมตรงตามแบบแผนที่นิยมในจิตรกรรมราชธานี  ในเบื้องตนสันนิษฐานวาชางเขียนอาจ
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แสดงถึงทศกัณฐ  โดยเขียนใหมีพาหนะแตกตางไปจากตัวละครอื่น  เนื่องจากภาพอื่นๆสวนใหญ
แสดงลักษณะตรงตามแบบแผนตัวละครในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์   

ชองลูกฟกที่ 2  (ชองลูกฟกขวามือภาพที่ 75)  ภาพเทพบุตรถือคันศรประทับอยูบนหลัง
มา    ลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพบุตรทรงมาโดยทั่วไปหมายถึงพระจันทรเทพบุตร  ที่
กลาวตามคัมภีรทักษาปกรณวา  พระอิศวรทรงสรางพระจันทรจากนางฟา 15 นาง โดยรายพระเวท
ใหนางทั้ง 15 ละเอียดแลวหอดวยผาสีนวล  พรมดวยน้ําอมฤตจนเกิดเปนพระจันทรมีมาสีนวลเปน
พาหนะ  

ชองลูกฟกที่ 3  (ชองลูกฟกซายมือภาพที่ 76)  ภาพเทพบุตรถือคันศรประทับอยูบนหลัง
พญาราชสีห  ลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพบุตรทรงราชสีหโดยทั่วไปหมายถึงพระอาทิตย
เทพบุตร  ซ่ึงตามคติโหราศาสตรคัมภีรทักษาปกรณกลาววา พระอาทิตยจะประทับนั่งบนราชสีห  
โดยอาจมีที่มาจากการที่พระอิศวรเอาราชสีห 6 ตัวมาปนหอดวยผาแดง  แลวพรมดวยน้ําอมฤตจน
เกิดเปนพระอาทิตยขึ้น16   

อนึ่ง  ภาพเทพบุตรทรงมาและเทพบุตรทรงราชสีหในชองลูกฟกท่ี 2 และ 3 ขางตนนี้  
ชางเขียนอาจแสดงถึงพระรามและพระลักษมณตัวเอกในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ก็ได  เนื่องจาก
ภาพอื่นๆในองคประกอบเดียวกันลวนเปนภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์ท้ังสิ้น 

ชองลูกฟกที่ 4  (ชองลูกฟกขวามือภาพที่ 76)  เขียนภาพหนุมานสูกับยักษ  ลักษณะของ
ยักษมีหนาและกายสีเขียว  ตาโพลง  ปากแสยะ  มีเขี้ยวแหลมโงว  สวมกระบังหนาไมสวมมงกุฎใน
ที่นี้ตรงกับลักษณะของยักษกุมภกรรณนองชายของทศกัณฐผูมีหอกโมกขศักดิ์เปนอาวุธประจําตัว  
ภาพจับในตอนนี้คงแสดงถึงการสูรบคราวที่หนุมานแยงตัวสุครีพคืนจากกุมภกรรณ  ครั้งที่       กุม
ภกรรณลวงใหสุครีพถอนตนรังแลวถือโอกาสจับสุครีพหนีบรักแรกลับกรุงลงกา  

ชองลูกฟกที่ 5 และ 6  (ดูชองลูกฟกที่ 5 และ 6 ภาพที่ 74)  เขียนภาพยักษปากแสยะ  
หนาและกายสีเขียว  ประทับอยูบนหลังชาง 3 เศียร (ชางเอราวัณ)  ซ่ึงยักษที่สามารถประทับอยูบน
หลังชางเอราวัณในที่นี้คงหมายถึงอินทรชิตหรือรณพักตรโอรสของทศกัณฐกับนางมณโท  ที่คร้ัง
                                                           

16ประยูร  อุลุชาฏะ [พูลหลวง], เทวโลก พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ , 2538), 35,40,73.  
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระจันทรและพระอาทิตยดูเพิ่มเติมใน  พระสิทธรรมโฆษะเถระ, โลกบัญญัติ  
(กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ  กรมศิลปากร, 2528), 42.  เกรียงศักดิ์  ไทยคุรุพันธ, “โลกัปทีปกสารปริเฉทที่ 1 และ 
2 : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต : แผนกวิชาภาษาตะวันออก  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ, 2522), 265-267.  พระธรรมปรีชา [แกว], ผูเรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจ
ฉยกถา ฉบับที่ 2 (ไตรภูมิฉบับหลวง), เลม 1, 61-62.  กรมศิลปากร, โลกุปปตติ  อรุณวดีสูตร  ปฐมมูล  ปฐมกัป  
และมูลตันไตรย  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 176-177.  เปนตน 
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หนึ่งเคยอาสาทศกัณฐขึ้นไปรบกับพระอินทรและสามารถเอาชนะพระอินทรไดจึงไดช่ือวา  “อินทร
ชิต” (ผูพิชิตพระอินทร)  อินทรชิตจึงเปนยักษที่สามารถประทับอยูเหนือชางเอราวัณพาหนะของ
พระอินทร 

จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง  (ฝาประจันหลังพระประธานตอนลาง)  เขียนเรื่องฉัท
ทันตชาดก17   

ฉัททันตชาดก  เปนชาดกเรื่องที่ 514 ในนิบาตชาดก  เลาถึงอดีตชาติของพระพุทธเจา
เมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนโพธิสัตวชางเผือกนามวาฉัททันต 

พญาช างฉัททันตเปนพญาชางที่มีคชลักษณตองตามชางมงคลตระกูลหนึ่งที่พระพรหม
สรางขึ้น  เปนชางที่บําเพ็ญศีลบารมีเปนกิจวัตร  อาศัยอยูในปาหิมพานตพรอมบริวารจํานวน 
99,000  เชือก  พญาชางมีชายา 3 เชือก  ชายาใหญช่ือ  “มหาสุพัทรา”  ชายารองชื่อ  “เกศสุพัทรา”  
และชายาที่ 3 ช่ือ  “จุลสุพัทรา”  พญาชางและเหลาบริวารอาศัยอยูในปาดวยความสงบเรื่อยมา
จนกระทั่งวันหนึ่งพญาชางไดใชงวงของตนเก็บผลมะเดื่อใหชายาทั้ง 3  แตไดทํารังมดแดงตกใส
นางชางจุลสุพัทราชายาที่ 3  นางกลาวหาวาพญาชางรักนางไมเทาเทียมชายาอื่นจึงกลั้นใจตายดวย
ความนอยใจ  โดยกอนตายนางไดตั้งจิตอธิษฐานขอผูกพยาบาทอาฆาตพญาชางในทุกๆชาติ 

ชาติตอมานางชางจุลสุพัทราไดเกิดเปนธิดาของพระเจาพรหมทัตแหงแควนพาราณสี  
คืนวันหนึ่งนางฝนวาไดบรรทมอยูบนพระแทนที่สลักตกแตงดวยงาชางขนาดใหญเปลงประกาย
รังสีสวยงาม  นางจึงประสงคจะครอบครองงาชางนั้น  เมื่อทราบวางาชางนั้นเปนของพญาชาง
ฉัททันตซ่ึงเปนใหญเหนือชางทั้งปวงในปาหิมพานต  นางจึงตั้งสินรางวัลเปนจํานวนมากแกผูนํา
งาชางนั้นมาถวาย  โดยครั้งนั้นพราน “โสอุดร” ไดเปนผูขันอาสา 

พรานโสอุดรไดเดินทางสูปาหิมพานตนุงหมผากาสาวพัสตรดวยหมายจะใหพญาชาง
เล่ือมใสศรัทธาไมทําอันตรายใดๆ  เมื่อสบโอกาสจึงลอบทํารายพญาชางจนไดรับบาดเจ็บสาหัส  
พญาชางพยายามอดกลั้นความเจ็บปวดและระงับความโกรธไมทํารายพรานปาแตกลับชวยปกปอง
ไมใหเหลาบริวารทําอันตรายใดๆ 

หลังจากพญาชางไตสวนจนทราบความประสงคที่แทจริงของพรานปาแลวก็ทราบ
ในทันทีวาผูตองการงาของตนแทจริงแลวในอดีตชาติคือชายาจุลสุพัทรา  พญาชางจึงเลาความใน
หนหลังทั้งหมดใหพรานปาฟงพรอมทั้งชวยพรานผูนั้นเลื่อยงาทั้ง 2 ขางของตนมอบใหโดยดี  
                                                           

17ดูรายละเอียดใน  กรมศิลปากร, นิบาตชาดก, เลม 6  (ปกิณกนิบาต  วีสตินิบาต  ติงสนิบาต) 
(กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), 313-330.  และวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 
พระยาฉัททันต (นครศรีธรรมราช : ศูนยวัฒนธรรมภาคใต  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  และมูลนิธิโตโยตาแหง
ประเทศญี่ปุน, 2527). 
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ตอมาพญาชางไดส้ินใจตายดวยความเจ็บปวดโดยกอนส้ินใจไดตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีทานในครั้ง
นี้ใหไดบังเกิดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในภพชาติตอไป 

ฝายพรานปาไดนํางาที่พญาชางฉัททันตมอบใหไปถวายพระเจากรุงพาราณสีดวยความ
รันทดใจ  โดยไดเลาถึงการหักหาญเอางานั้นมา  ความเจ็บปวดทรมานและความเสียสละอันยิ่งใหญ
ของพญาชางเพื่อลบลางความพยาบาทของนางชางจุลสุพัทราในชาติปางกอน  เมื่อนางจุลสุพัทรา 
ละลึกชาติไดก็สํานึกในบาปอันมหันตที่ตนไดกอขึ้น  นางโศกเศราเสียใจจนขาดใจตายตองทนทุก
ทรมานในนรกเชนเดียวกับพรานโสอุดรและพระเจาพรหมทัตกษัตริยผูส่ังการในเวลาตอมา 

ขางฝายพญาชางซึ่งส่ังสมความดีมาเปนเวลาแสนกัปแสนกัลป  เมื่อตายไปจึงไดถือ
กําเนิดเปนโคตมะสิทธัตถะโพธิสัตวไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในเวลาตอมา  ฝายพราน   
โสอุดรถือกําเนิดเปนพระมหาเถรเทวทัต  พระเจาพรหมทัตถือกําเนิดเปนพระเจาอชาติศัตรู  นาง
ชางจุลสุพัทราถือกําเนิดเปนนางจิญจมาณวิกา (ผูใสความวาพระพุทธเจาเปนเหตุใหนางตั้งครรภ)  
นางชางสุพัทราถือกําเนิดเปนนางวิสาขา  และนางชางเกศสุพัทราถือกําเนิดเปนนางอุบลวรรณา  
(ภิกษุณีผูเล่ือมใสในพุทธศาสนา)  ตามผลกรรมในอดีตชาติของแตละคน 

 
2. จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง  (ฝาประจันหลังพระประธานตอนลาง)  เขียนเรื่องฉัท

ทันตชาดกภายในชองลูกฟกเรียงตอกันตามแนวตั้ง  ในที่นี้ขอกลาวเพียง 4 ชองภาพที่ถูกตู
ประดิษฐานพระพุทธรูปสรางปดทับไวเพียงบางสวน  ดังนี้ 

ชองลูกฟกที่ 1  เขียนภาพปาหิมพานตอันเปนที่อาศัยของชางตระกูลฉัททันต  มีตนไม  
โขดหินนอยใหญเรียงรายเปนระยะๆ (ชองลูกฟกซายมอืภาพที่ 77)  ตอนลางของชองลูกฟกเขียน
ภาพพญาชางฉัททันตกําลังใชงวงเก็บผลมะเดื่อใหชายาทั้ง 3 ที่ยนือยูเคียงกัน  โดยมีเหลาชางบริวาร
หมอบนอนถดัออกไป  ภาพในตอนนี้ชางเขียนสามารถแสดงอิริยาบถของชางไดเปนอยางดี  (ภาพที่ 

78) 
ชองลูกฟกที่ 2  (ชองลูกฟกขวามือภาพที่ 77)  พญาชางฉัททันตรูวาตนถูกลอบทําราย  

แตกลับใหเหลาชางบริวารออกไปจากบริเวณนั้นเพื่อจะไดเสวนากับผูลอบทํารายตน  พรานโสอุดร
จึงออกจากที่ซอน  และหลังจากทราบความทั้งหมดแลวจึงลงมือเล่ือยงาของพญาชางที่มอบใหแต
โดยดี   

พรานโสอุดร  นุงโจงกระเบนดวยผาลายตาราง  มีผาคลุมศีรษะอีกผืนหนึ่งซึ่งมีสีและ
ลายคลายจีวรของพระสงฆกําลังนั่งเลื่อยงาของพญาชางริมสระบัวที่อาจใชเปนที่ซอนตัวในคราว
แรก  โขลงชางบริวารเดินหางออกไปอีกทางหนึ่ง  ภาพนี้เขียนใหเห็นทัศนียภาพดานหลังของโขลง
ชางไดอยางสวยงาม  
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ชองลูกฟกที่ 3  (ภาพที่ 79-80)  มีเสาไมของตัวตูประดษิฐานพระพุทธรูปปดทับกลาง
ภาพอันเปนตอนที่พรานโสอุดรนํางาของพญาชางฉัททันตกลับกรุงพาราณสี   
หลังจากไดงาของพญาชางแลว  พรานโสอุดรเก็บสัมภาระ  อันประกอบดวยกระบอก

น้ํา  กระติกใสอาหาร  และปนยาว  เดินสูบบุหร่ีสะพายคานหาบกลับกรุงพาราณสี  ขางฝายพญาชาง
ฉัททันตที่ส้ินใจตายดวยพิษบาดแผล  เหลาชางบริวารไดจัดการเผาศพดวยความโศกเศรา  

ชองลูกฟกที่ 4  (ชองลูกฟกขวามือภาพที่ 80)  พรานโสอุดรออกจากกรุงพาราณสี
หลังจากถวายงาของพญาชางฉัททันตตอนางจุลสุพัทราธิดาของพระเจาพรหมทัต 

ภาพเมืองพาราณสีมีปราสาทเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นใน  เขตพระราชฐานชั้นนอกมี
เสาธง  หอกลองบอกเวลาและเตือนภัย  เปนหอกลอง 3 ช้ัน  สรางตามประเพณี  คือ  ช้ันลางตีบอก
เวลา  ช้ันกลางตีบอกอัคคีภัย  และชั้นบนตีบอกภัยสงคราม18  ภาพนี้คงแสดงมหานครพาราณสีได
อยางสมบูรณหากไมถูกตูประดิษฐานพระพุทธรูปบดบังไว   

 
-  จิตรกรรมที่เพดานโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  เขียนสวรรคช้ันจาตุมหารา  

ชิกาดวยสีครามสด แตสภาพปจจุบันสีไดซีดจางลงมากแลว  ภาพจิตรกรรมสวนนี้แบงออกเปน 2 
หอง  ดังนี้ 

1.  เพดานโถงหองที่ 1  (ดานตะวันออก) (ภาพที่ 81)  เขียนภาพพระอาทิตยเทพบุตร
ประทับนั่งบนราชรถเทียมดวยราชสีห19ภายในวงกลมสีแดง  มีหงสและดวงดาราโคจรอยูในมุมทั้ง 
4  

ภาพพระอาทิตยเทพบุตรนั่งชักราชรถเทียมราชสีหภาพนี้เปนการแสดงดานขางของตัว
ภาพ  แตจิตรกรพยายามเขียนในแบบทัศนียภาพใหเห็นมิติความลึกในลักษณะภาพซอนทับเหล่ือม
กัน   

                                                           
18วรรณิภา  ณ  สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ชุดที่ 002, เลมที่ 3 วัดชลธาราสิงเห  

(กรุงเทพฯ : ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่  กองโบราณคดี  กรมศิลปากร, 2535), 50. 
19วิไลรัตน  ยังรอต, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 96-100.  การวาดพระอาทิตยทรงราชรถ  นาจะไดความเชื่อจากศาสนาฮินดู ที่
ระบุวา พระอาทิตยทรงประทับอยูบนราชรถ มีสารถีช่ืออรุณเทพบุตรคอยชักรถเทียมดวยมาเพื่อใหพระอาทิตย
เสด็จโคจรมาในเวลากลางวัน แตโดยทั่วไปมักวาดราชรถของพระอาทิตยเทียมดวยราชสี  สวนราชรถของ
พระจัทรเทียมดวยมา  อางจาก ประยูร  อุลุชาฏะ  [พูลหลวง], เทวโลก,33. 
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2.  เพดานโถงหองที่ 2 (ดานตะวันตก) (ภาพที่ 82)   เขียนภาพหงสคูหนึ่งสถิตอยูภายใน
ดวงจันทรแทรกดวยลายกอนเมฆแบบจีน  มีดวงดาราโคจรอยูในมุมทั้ง 4  

โดยทั่วไป  หากวาดพระอาทิตยทรงราชรถเทียมราชสีห ก็มักวาดพระจันทรทรงราชรถ
เทียมมาควบคูกัน  แตในที่นี้กลับวาดหงสสถิตอยูภายในดวงจันทรซ่ึงแปลกไปจากการวาด
พระจันทรแบบแผนประเพณีท่ัวไปซ่ึงหากไมประทับบนราชรถเทียมมาดังไดกลาวมาแลว  ก็มัก
วาดกระตายสถิตอยูภายใน   ในเบื้องตนสันนิษฐานวาจิตรกรรมที่ เพดานโถงประดิษฐาน
พระพุทธรูปนี้นาจะเคยผานการซอมแซมครั้งใดครั้งหนึ่งหลังจากวาดครั้งแรกแลว  สีจิตรกรรมจึง
ไมสม่ําเสมอและสดกวาสีท่ีเพดานโถงหองท่ี 1  สวนการวาดหงสสถิตภายในดวงจันทรนาจะ
เก่ียวของกับความเชื่อเร่ืองหงสเปนสัตวตระกูลสูงอันเปนสัญลักษณของทองฟาหรือสวรรค
นั่นเอง20 

1.3.3  การใชสีและเทคนิคในงานจิตรกรรม   ภาพจิตรกรรมเรื่องฉัททันตชาดก
เขียนโครงสีดวยสีวรรณะอุน  บรรยากาศของสีออกไปในโทนสีน้ําตาล (สีดิน)  สีที่ใชไดแก สี
น้ําตาล  เหลือง  เขียว  แดง  เทา  และน้ําเงินที่ใชเขียนเปนทองฟา  จิตรกรไดเขียนตัวภาพลงบนพื้น
สีน้ําตาลที่บางใส  ไลน้ําหนักของบรรยากาศแบบเทคนิคตะวันตกทําใหภาพดูมีมิติแมเขียนดวย
โครงสีก็ตาม 

การตัดเสนเนนความคมชัดของภาพใชสีเขมในโทนเดียวกันเปนหลัก  ภาพจึงไมโดด
ออกจากบรรยากาศโดยรวม  แตกลับกลมกลืนดูเปนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น   

สําหรับภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์  ชางเขียนไดใชสีขาวเขียนเปนพื้นหลังทับสีน้ําเงินที่
ระบายเต็มกรอบลูกฟกเดิมกอนรางภาพแลวลงสีตัดเสนเนนความสําคัญของภาพ   

1.3.4  รายละเอียดในฉากจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดมหิงษารามตางจาก
กุฏิสงฆวัดควนในและวัดหงสารามที่เนนภาพทิวทัศนและบรรยากาศมากกวาภาพบุคคล 

ทิวทัศนและบรรยากาศของจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  เขียนตามทฤษฏีแสงเงา
แบบตะวันตกผสมผสานกับแบบแผนประเพณีที่สืบทอดมาแตเดิม  กลาวคือ  ภาพตนไม  เขียนเปน
พุมใบโดยใชแปรงจุมสีแตมเปนแถบพุมใบดวยสีเขมกอนใชสีออนปดทับเพื่อใหเกิดปริมาตรของ
พุมใบ  ภาพทองฟา  เขียนมิติใกลไกลโดยวิธีเกล่ียสีทองฟาและพื้นดินมาบรรจบกันที่เสนขอบฟา  
ภาพภูเขา  เขียนเปนชั้นๆเลียนแบบภูเขาธรรมชาติ  สวนภาพน้ํายังคงเขียนแบบประดิษฐดวยเสน 
คดโคงเหนือผิวน้ํา  เปนตน   

                                                           
20กัญญรัตน   เวชชศาสตร , การศึกษาเรื่องหงสจากศิลปกรรมในประเทศไทย   (นครปฐม  : 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 184-185. 
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ภาพชีวิตผูคน  แมปรากฏนอยมากในจิตรกรรมแหงนี้  แตภาพกาก (พรานโสอุดร) 
แสดงใหเห็นถึงการแตงกายของผูชายในพื้นที่นี้ไดเปนอยางดีคือ  มีการโพกผาเหนือศีรษะ  นุง
ผาลายตาราง (ผาขาวมา?) แลวใชผาอีกผืนหนึ่งมวนเปนเกลียวคาดทับขอบผากอนเหน็บกริช (อาวุธ
ประจํากาย) ไวใตเกลียวผา (ภาพที่ 83)   

1.3.5  ลวดลายประดับภายในกุฏิ  (ภาพที่ 84)  กุฏิหลังนี้มีงานจําหลัก  ฉลุไม  
และเขียนสีประดับตัวเรือนกุฏิตางไปจากงานประดับที่กุฏิสงฆวัดควนในและวัดหงสาราม  คือ  มี
การประดับตกแตงขื่อโครงสรางของตัวเรือนดวยการเขียนสีมวนขดเปนลวดลายตอเนื่องกันตลอด
แนว  และการจําหลักไมฉลุเปนลวดลายประดับใตชองลมของตัวเรือน  สําหรับลวดลายที่นิยม
นอกจากลายพันธุพฤกษา  ลายเรขาคณิต  และลายมงคลจีนแลว  ยังนิยมลายประแจจีนซ่ึงประยุกต
จากตัวมังกรผูกเปนลวดลายอีกดวย    

1.3.6   วิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  
จังหวัดปตตานี   

1.  วิเคราะหรูปแบบและฝมือชาง  จิตรกรผูเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆแหงนี้คงมิใช
คนเดียวกับจิตรกรผูเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนในและวัดหงสาราม  ทั้งนี้เนื่องดวยฝมือ
การเขียนที่แสดงความชํานาญในภาพทิวทัศนบรรยากาศและภาพสัตวมากกวาภาพบุคคล  โดยจัด
วางองคประกอบของภาพไดอยางงดงาม  สมสัดสวน  และเปนธรรมชาติ  ในขณะที่ภาพบุคคลยัง
แสดงสัดสวนและอากัปกริยาไดไมงดงามเทาที่ควร  นอกจากนี้มีการใชเทคนิคตะวันตกเขียนผลัก
ระยะของภาพทิวทัศน  ขณะที่วัดควนในและวัดหงสารามยังใชเทคนิคจิตรกรรมแนวประเพณีแบบ
ดั้งเดิม 

2.  วิเคราะหจิตรกรผูเขียนภาพจิตรกรรม  ภาพจิตรกรรมสวนหนึ่งซ่ึงเขียนเรื่องพระ
มาลัยใสกรอบประดับไวที่คอสองของศาลาดินวัดเดียวกันนี้  พระครูพิบูลธรรมยุตยืนยันวาเปนฝมือ
ของทิดหมวก  ชาวบานเกาะสะทอน  อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี  ภาพขางตนเขียนโครงสีใน
วรรณะอุน  ใหบรรยากาศไปในโทนสีน้ําตาลแดง  เขียนทิวทัศนในเทคนิคแบบตะวันตก  และเขียน
ภาพบุคคลอยางงายๆไมสมสัดสวนมากนัก  (ภาพที่ 85-86)   ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะฝมือชางที่
มีรูปแบบเชนเดียวกับภาพจิตรกรรมเรื่องฉัททันตชาดกซึ่งเขียนที่กุฏิสงฆของวัดมหิงษาราม  ดังนั้น
จิตรกรรมทั้ง 2 ที่จึงนาจะเปนฝมือของจิตรกรคนเดียวกัน (ทิดหมวก?)  สวนภาพจับในเรื่อง
รามเกียรติ์สามารถเทียบเคียงไดกับภาพจับเรื่องรามเกียรติ์ที่กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  อําเภอสายบุรี  
จังหวัดปตตานี  ที่จารึกชื่อทิดหมวกเปนจิตรกรผูเขียนภาพ  ดังจะกลาวในวัดถัดไป 

 
2.  จิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆในเขตอําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี 
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2.1.  กฏิสงฆวัดปทุมวารี  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี   
2.1.1  ประวัติจิตรกรรม  พระครูอนุสารบุรีรักษ (เจาอาวาสรูปปจจุบัน)  เลาถึง

นายชางผูสรางและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงหแหงนี้วาเปนฝมือของทิดหมวก  ชาวบาน
เกาะสะทอน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี21  โดยกุฏิหลังนี้สรางขึ้นหลังจากสรางโรงธรรมหลัง
ที่อยูตรงขามแลวเสร็จราว 7 ป  ซ่ึงโรงธรรมหลังดังกลาวมีจารึกประวัติการสรางระบุวา  สรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2437  แลวสมโภชในป พ.ศ. 2443  (สมัยรัชกาลที่ 5)  ดังนั้นกุฏิซ่ึงสรางขึ้นหลังจากสราง
โรงธรรม 7  ปจึงนาจะเริ่มสรางขึ้นหลังสมโภชยโรงธรรมแลวราวป พ.ศ. 2450  สวนจิตรกรรมและ
งานประดับก็คงเขียนและทําขึ้นในชวงเวลาเดียวกันหรือหลังลงมาเล็กนอย  คือราวปลายสมัย       
รัชกาลที่ 5 – ตนรัชกาลที่ 6   

นอกจากคําบอกเลาขางตนไดกลาวถึงทิดหมวกเปนผูสรางและเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิ
สงฆแหงนี้แลว  ภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์ที่ฝาประจันทางเขา (ฝาประจันเชื่อมตอกับตัวเรือนที่ตอ
เติมใหม) ยังจารึกชื่อทิดหมวกไวเปนหลักฐานของการเขียนภาพจิตรกรรมดวย   

2.1.2  ท่ีตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบใน
งานจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  เขียนประดับตัว
เรือนกุฏิในสวนตางๆ  ดังนี้  

-  จิตรกรรมที่หนาบันจั่วของตัวเรือน 
-  จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง 
-  จิตรกรรมที่โถงประดิษฐานพระพุทธรูป 

การลําดับเร่ืองราว  
-  จิตรกรรมที่หนาบันจั่วของตัวเรือน  เขียนขึ้นเฉพาะจั่วดานทิศเหนือของตัว

เรือนเทานั้น  โดยหนาบันจั่วหลังตะวันออกเขียนภาพพระอินทรประทับในมหาปราสาทบนหลัง
พญาชางเอราวัณแทรกดวยลายใบไม  ดอกไม  และนางฟาขนาบอยูทั้ง 2 ขาง  (ภาพท่ี 87)  สวนหนา
บันจั่วหลังตะวันตกเขียนภาพพระอินทรประทับในไพชยนมหาปราสาทเคียงคูชายาทั้ง 2 คือ นาง 
สุชาดาเทวี  (ประทับเบื้องขวา)  และนางสุธรรมมาเทวี  (ประทับเบื้องซาย)22 แทรกดวยลายกนกคาบ
ขบ  (ภาพที่ 88) 

                                                           
21สัมภาษณ  พระครูอนุสารบุรีรักษ, เจาอาวาส  วัดปทุมวารี  ตําบลเตราะบอน  อําเภอสายบุรี  

จังหวัดปตตานี, 28 สิงหาคม 2546. 
22พระมหาธรรมราชาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง  พระราชนิพนธพระมหาธรรมราชาที่ 1 

พญาลิไทย  ฉบับตรวจสอบชําระใหม, 214.  สําหรับชายาของพระอินทรอีก 2 องค  คือ  สุนันทาเทวีจะประทับอยู
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-  จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง  แบงเปน 2 สวน  ดังนี้ 
1.  ฝาประจันทางเขา  (ฝาประจันเชื่อมตอกับตัวเรือนที่ตอเติมใหม)  (ภาพที่ 89)  

ตอนลางของฝาประจันเขียนทวารบาลคูหนึ่งถืองาวเปนอาวุธประทับยืนอยูเหนือสิงหโตแบบจีน  
ทวารบาลมีหนาตาเปนยักษแตมีหนวดเครายาวสวมเสื้อและแผงเกราะอยางนักรบจีน  (ภาพที่ 90)  
ตอนบน  ฝาประจันเขียนภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์  ภาพหนุมานหักคอชางของอินทรชิตที่มีจารึก
ช่ือทิดหมวกไวบนตัวชาง  (ภาพที่ 91)  และภาพกษัตริยตอสูกับยักษที่ไมอาจระบุไดวาชางเขียน
ตองการแสดงถึงกษัตริยและยักษคนใดในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์  (ภาพที่ 92) 

2.  ฝาประจันกั้นหองภายในตัวเรือน   เขียนภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์  อาทิ  ภาพนาง
ยักษิณี  ปากแสยะ  ตาโพลง  สวมกระบังหนาไมสวมมงกุฎ  อันตรงกับลักษณะของนางยักษ       
สํามนักขานองสาวของทศกัณฐผูเปนตนเหตุใหทศกัณฐแยงชิงนางสีดาจากพระราม  (ภาพที่ 93)  
ภาพยักษซ่ึงเขียนขึ้นใหมจากโครงรางและสีเดิม  ผิวกายสีเขียว  ปากขบ  เขี้ยวงอ  สวมมงกุฎยอด
สะบัด  มีศรและกระบองเปนอาวุธ  อันตรงกับลักษณะของอินทรชิต  ยักษผูพิชิตพระอินทร  (ภาพท่ี 
94)  ภาพวานรเผือกแทรกดวยลายใบไมดอกไม  ที่คงแสดงถึงหนุมานทหารเอกของพระราม  (ภาพ
ที่ 95)  ภาพกษัตริยหรือเทวดาประทับยืนอยูเหนือกิเลนแทรกดวยลายใบไม  ดอกไม  ที่อาจแสดงถึง
พระรามตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ ิ   (ภาพที่ 96) โดยอาจเทียบเคียงไดกับเทพบุตรประทับเหนือ
ราชสีหที่ตรงกับลักษณะทางประติมานวิทยาของพระอาทิตยเทพบุตรแตอาจตีความไดถึงพระราม
ในเรื่องรามเกียรติ์เมื่อเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมในตําแหนงอื่นๆ  จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆวัด
มหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  (ดูชองลูกฟกซายมือภาพที่ 76)  และภาพยักษกายสี
มวงออน  ตาจระเข  ปากขบ  เขี้ยวโงง  สวมมงกุฎยอดกนก  กําลังโอบตนไม  ที่ตรงกับลักษณะของ
ยักษไมยราพ  ผูมีกลองยาสะกดและกระบองเปนอาวุธ23  (ภาพที่ 97) 

-  จิตรกรรมที่เพดานโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  จิตรกรรมสวนนี้เขียนภาพ
กระตายสถิตในดวงจันทรแทรกดวยลายดอกไมรวงและดวงดาราประจํามุมทั้ง 4  (ภาพที่ 98) 

การเขียนกระตายอยูในดวงจันทร  คงมีที่มาจากเนื้อความที่กลาวไวในพระไตรปฏ
กเรื่อง  “สสปณฑิตชาดก”  ชาดกเรื่องที่ 6 ในปุจิมันวรรค  ซ่ึงพระพุทธองคทรงตรัสเลาไววา  ครั้ง
หนึ่งโพธิสัตวถือกําเนิดเปนกระตายปา  มีลิง  สุนัขจิ้งจอก  และนากเปนสหาย  วันหนึ่งโพธิสัตว
มองดูดวงจันทรก็รูวาพรุงนี้เปนวันพระ  จึงกําชับใหสหายทั้ง 3 หาอาหารที่ดีที่สุดบริจาคทานตอ
                                                                                                                                                                      
ดานหลังเบื้องขวา  และสุจิตราเทวีจะประทับดานหลังเบื้องซาย  ถัดจากนั้นจึงเปนที่ประทับของเหลานางฟานาง
สนม 

23ดูลักษณะตัวละครเรื่องรามเกียรต์ิเพิ่มเติมใน  รื่นฤทัย  สัจจพันธุ,  นามานุกรมรามเกียรต์ิ  ประวัติ
ความเปนมา  ตัวละคร  สถานที่  พิธี  อาวุธ ฯลฯ (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2546). 
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ยาจก  สหายทั้ง 3 ไดออกไปหาอาหารตามปกติ  ฝายกระตายเมื่อคิดไดวาตัวเองมีเพียงหญาแพรก
เทานั้นเปนอาหารที่ดีที่สุดจึงคิดสละรางกายของตนเปนอาหาร  พระอินทรทราบความจึงเนรมิตกอง
เพลิงเพื่อลองใจ  ครั้งนั้นโพธิสัตวไดอุทิศรางกายของตนกระโดดเขากองเพลิง  แตเปลวเพลิงนั้น
กลับเย็นสบายไมทําอันตรายใดๆ  การสละตนเองของโพธิสัตวในคราวนี้พระอินทรไดตรัสชมเชย
วา  ขอใหคุณในครั้งนี้ปรากฏอยูตลอดไป  แลวจึงบีบบรรพตเขียนลักษณะของกระตายไวในดวง
จันทร24 

2.1.3  การใชสีและเทคนิคในงานจิตรกรรม  สีหลักที่ใชในจิตรกรรมแหงนี้  
ไดแก  สีน้ําเงิน  แดง  เหลือง  เขียว  น้ําตาล ฯ  โดยมีการผสมสีใหเกิดน้ําหนักออนแกกอนระบายลง
บนภาพจิตรกรรม 

จิตรกรรมที่หนาบันจั่วของตัวเรือน  ใชสีแดงสดเขียนเปนฉากหลังแสดงถึงดาวดึงส
สวรรคที่สถิตของพระอินทรและเทพบริวาร  อันเปนรูปแบบการเขียนฉากสวรรคที่สืบทอดจาก
จิตรกรรมแบบแผนประเพณี  สําหรับจิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหองซึ่งเขียนภาพจับในเรื่อง
รามเกียรติ์ใชสีน้ําเงินออน (ฟา) เขียนเปนฉากหลังสม่ําเสมอกัน  กอนเขียนตัวภาพแลวตัดเสนให
เกิดความโดดเดนเชนเดียวกับภาพจับที่กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 

2.1.4  ลวดลายประดับภายในกุฏิ  (ภาพที่ 99)  กุฏิหลังนี้จัดวามีความโดดเดน
ในเรื่องลวดลายประดับเปนอยางมาก  โดยทั้งจิตรกรรมและลวดลายประดับตางผสมผสานกันได
อยางกลมกลืนในตําแหนงตางๆ  ดังนี้ 

1.  กรอบซุมทางเขา  (สวนตอเชื่อมกับตัวเรือนที่ตอเติมใหม)  จําหลักไมฉลุเปนลวดลาย
ดอกไมและเขียนสีตอเนื่องกันจนเต็มกรอบซุม  ฝาประจันขางกรอบซุมจําหลักไมฉลุเปนลวดลาย
หนายักษคายดอกไมใบไม  และลายดอกไมใบไมแทรกดวยลายสัตว (นก และผีเสื้อ)  เปนตน  

2.  กรอบซุมโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  จําหลักและฉลุไมเปนลวดลายกนกคาบขบ
ตอเนื่องกันจนเต็มพื้นที่กอนลงสีตัดเสนเนนมิติของลวดลาย  งานจําหลักไมฉลุลวดลายในสวนนี้จัด
วามีความงดงาม  กลมกลืน  และแสดงมิติของตัวลายไดเปนอยางดี   

3.  หัวเสาและขื่อโครงสรางตัวเรือน  เขียนลายไทยตกแตงตลอดแนวขื่อและหัวเสา  
สวนมุมเสาที่บรรจบกับขื่อประดับเปนปกสามเหลี่ยมดวยไมแกะสลักฉลุลายและเขียนสีเปน
ลวดลายตางๆ  อาทิ ลายมังกร  ลายดอกไมใบไมแทรกดวยเทวดานางฟา  เปนตน  
                                                           

24วิไลรัตน  ยังรอต, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ในเขตกรุงเทพมหานคร, 98-99.  อางจาก มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา  แปล  พระสุตตันตปฎก  
ขุททกนิกาย  ชาดก,  เลมที่ 3,  ภาคที่ 4 (ม.ป.ท., 2525), 481-489.   
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2.1.5  วิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆวัดปทุมวารี  อําเภอสายบุรี  จังหวัด
ปตตานี   

วิเคราะหรูปแบบและฝมือชาง  รูปแบบของจิตรกรรมที่กุฏิสงฆแหงนี้จําแนกออกเปน 2 
ลักษณะ  คือ  ลักษณะที่สืบทอดจากจิตรกรรมแบบแผนประเพณี  เขียนไวที่หนาบันจั่วของตัวเรือน  
ภาพพระอินทรเทพราชาบดีบนดาวดึงสสวรรค  โดยเขียนเสน  โครงภาพ  อากัปกริยาและพื้นหลังสี
แดงสดในรูปแบบที่สืบทอดมาแตโบราณ  และลักษณะอันเปนพื้นบาน เขียนไวที่ฝาประจันกั้นหอง
เปนภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์ที่มีการคิดลีลา  ลวดลาย  และอากัปกริยาแตกตางออกไปจากที่นิยม
ในราชธานี 

 
2.2.  กฏิสงฆวัดจุฬามณี  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี   

2.2.1  ประวัติจิตรกรรม  กุฏิหลังนี้ไมทราบประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการ
สรางและเขียนภาพจิตรกรรม  จึงไมขอกลาวไวในที่นี้ 

2.2.2  ท่ีตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบใน
งานจิตรกรรม  กุฏิสงฆหลังนี้เคยถูกปลอยทิ้งรางมาระยะเวลาหนึ่งกอนที่ทางวัดจะใหคุณลุงปรีชา  
แซแต  เขามาอาศัยและดูแล  สภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในกุฏิจึงชํารุดทรุดโทรมตามสภาพของตัว
เรือนดวย 

จิตรกรรมอันเปนสวนหนึ่งของลวดลายประดับของกุฏิสงฆหลังนี้ปรากฏที่ฝาประจัน
โถงประดิษฐานพระพุทธรูปในสวนตางๆ  กลาวคือ  ชองลูกฟกตอนบนเหนือกรอบซุม  จําหลักไม
แบบนูนต่ําและเขียนสีเปนรูปดอกไมตอเนื่องกันโดยตลอด  สวนกรอบซุมทางเขาฉลุไมแบบโปรง
เปนลวดลายดอกไมและใบไม  (ภาพที่ 100)  กรอบขางตอนบนจําหลักไมแบบนูนต่ําและเขียนสี
เปนทวารบาลจีนประทับอยูบนสัตวพาหนะ (สิงหหรือกิเลน) (ภาพที่ 101)  ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ
รูปแบบไดกับงานจําหลักรูปทวารบาลที่กุฏิสงฆวัดหงสาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  (ดู
ภาพที่ 72 ลวดลายประดับซุมทางเขาโถงสวนกลาง)  สวนกรอบขางตอนลาง (ใตทวารบาล)  
จําหลักไมแบบนูนต่ําและเขียนสีเปนภาพจับลิงและยักษ  ซ่ึงคงแสดงตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกียรติ์  (ภาพที่ 102)  เชนเดียวกับตูพระไตรปฎกที่หนาบานตูเขียนภาพพระราม  พระลักษมณ
และยักษในเรื่องรามเกียรติ์ซ่ึงเก็บรักษาไวภายในกุฏิ (ภาพที่ 103)  อยางไรก็ตามภาพจับลิงและยักษ
ขางตนลบเลือนมากจนไมสามารถระบุไดวาตรงกับลักษณะของตัวละครใดในวรรณกรรม   

2.2.3  การใชสีและเทคนิคในงานจิตรกรรม  ภาพจิตรกรรมทั้งหมดเปนงาน
เขียนสีลงบนพื้นไมที่ผานการจําหลักแบบนูนต่ําเปนลวดลายตางๆ  สีที่ใชไดแก  สีแดง  เขียว  
เหลือง  น้ําเงิน  ขาว  เปนตน  สีแดงเปนสีที่ใชโดดเดนมากที่สุด  สวนสีน้ําตาลตามธรรมชาติของ
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เนื้อไมใชแทนฉากหลังของภาพ  สําหรับภาพบนหนาบานตูพระไตรปฎกใชสีตางออกไป  คือ  ใชสี
ดําของตัวตูแทนฉากหลังของภาพ  สวนสีเหลืองใชในสวนเครื่องประดับ  และสีแดง  สีน้ําตาล  สี
ขาว ใชเขียนเปนลวดลายประดับตางๆ 

 
3.  จิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆในเขตอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

3.1.  กุฏิสงฆวัดโคกมะเฟอง  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
3.1.1  ประวัติจิตรกรรม  กุฏิสงฆหลังนี้ไมทราบประวัติความเปนมาในการ

สรางที่ ชัดเจน  แตมีการเลาตอกันมาถึงจิตรกรผู เขียนภาพจิตรกรรมและจําหลักงานประดับ
สถาปตยกรรมวา  เปนฝมือของเจาอาวาสรูปแรกของวัดโคกมะเฟอง  คือพระธรรมวินัย (จุย)  โดย
นาจะวาดและจําหลักขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2417 ลงมา  อันเปนปที่พระธรรมวินัยไดเริ่มสรางสรรคพุทธ
ศิลปกรรมตางๆเปนศาสนสมบัติใหกับวัดโคกมะเฟองตามที่มีการบันทึกไว  ไดแก  มณฑปพระพุทธ
บาทที่ประดิษฐานภายในกุฏิ  พระประธานและฐานชุกชีในอุโบสถ  หนาบันปูนปนที่อุโบสถ  และใบ
เสมา25  เปนตน 

3.1.2  ท่ีตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบใน
งานจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดโคกมะเฟอง  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เขียนประดับ
ตัวเรือนกุฏิในสวนตางๆ  ดังนี้ 

-  จิตรกรรมสวนโถงอันเปนอาสนสงฆ 
-  จิตรกรรมที่โถงสวนกลางของตัวเรือนและมุขปกอาคาร 

การลําดับเร่ืองราว  (แผนผังที่ 11)  
 -  จิตรกรรมสวนโถงอันเปนอาสนสงฆ  จิตรกรรมสวนนี้เขียนบนแผนไมคอ
สองกั้นหองพักที่ 1 ,2  และ 3  ซ่ึงบางสวนของภาพถูกมณฑปพระพุทธบาทปดทับไว  กลาวโดย
ลําดับ  ดังนี้ 

1.  จิตรกรรมที่คอสองกั้นหองพักที่ 1  เขียนเร่ืองพุทธประวัติ  มีกลุมภาพสําคัญ 3 ตอน  
(ภาพที่ 104)  คือ 

ตอนที่ 1  พระนางศิริมหามายาใหกําเนิดสิทธัตถะกุมาร (มุมซายภาพที่ 104)  พระนาง  
ศิริมหามายาทรงพระครรภแกครบทศมาศจึงเดินทางไปคลอดบุตรยังเมืองของบิดามารดาตามธรรม
เนียม  กลางทางระหวางกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะพระนางทรงมีพระประสูติกาลในพระอาการ
พระหัตถขวาทรงเหนี่ยวกิ่งตนสาละที่คอมกิ่งลงมา  มีสนมกํานัลนั่งพับเพียบคอยปรนนิบัติอยูเบื้อง

                                                           
25วรรณิภา  ณ  สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ชุดที่ 002, เลมที่ 3 วัดชลธาราสิงเห, 66.   
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ลาง  คร้ังนั้นพระกุมารประสูติจากครรภพระมารดาแลวทรงแสดงปาฏิหาริยดวยการกาวพระบาท
ไป 7 กาวเปนนิมิตหมายวาพระองคจะประกาศรัศมีแหงธรรมไปใน 7 ชนบท  มีเทวดานั่งพับเพียบ
ถวายอัญชลีพระกุมารอยูมุมภาพ  

ตอนที่ 2   สิทธัตถะทรงประลองศิลปศาสตร (มุมขวาภาพที่ 104)  สิทธัตถะเสด็จสถิต
บนราชบัลลังกทามกลางเหลาเสนาอํามาตยและชาวเมืองกบิลพัสดุที่นั่งคุกเขารอชมบารมี  พระองค
ทรงยกธนูที่ตองใชกําลังบุรุษถึงกวา 1,000 คนใหเปนที่ประจักแกผูมาชุมนุมอยางถวนหนา  

ตอนที่ 3  สิทธัตถะทรงพบกับเทวทูตทั้ง 4 ที่พระอินทรเนรมิต คือ  คนแก  คนเจ็บ  คน
ตาย  และสมณะ (ภาพที่ 105) การเสด็จประพาสอุทยานของสิทธัตถะในจิตรกรรมตอนนี้ทรงประทับ
อยูบนรถยนต  4 ลอ 2 ตอนแบบไมมีหลังคา  อันสะทอนถึงพาหนะสมัยใหมที่แพรหลายเขามาใน
สมัยนั้น   

2.  จิตรกรรมที่คอสองกั้นหองพักที่ 2 (หลังพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในกุฏิ)  เขียนพุทธ
ประวัติตอเนื่องจากคอสองกั้นหองพักที่ 1  มีกลุมภาพสําคัญ 5 ตอน  (ภาพที่ 106)  คือ 

ตอนที่ 4  สิทธัตถะโพธิสัตวประทับบนหลังมากัณฐกะเพื่อเสด็จออกผนวช  มีนาย     
ฉันนะประคองเทามาอยูเบื้องลาง  และพระยาวัสดีมารเหาะเขาขัดขวางการบรรพชา (ภาพที่ 107) 

ตอนที่ 5  โพธิสัตวทรงตัดพระเกศาลาเพศฆราวาส ณ.ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา (ภาพที่ 
108) พระอินทรนําผอบเหาะมารับพระเกศาขึ้นไปประดิษฐานในเจดียจุฬามณีบนดาวดึงสสวรรค  
พระพรหมเหาะนําเครื่องอัฐบริขารมาถวาย  นายฉันนะเดินอยูมุมหนึ่งของภาพสวนมากัณฐกะนอน
เศราโศกอาลัยอยูเบื้องลาง   

ตอนที่ 6  ภิกษุสิทธัตถะกระทําทุรกริยาโดยมีปญจวัคคียเฝาปรนนิบัติ (ภาพที่ 109)  ซ่ึง
ภาพในตอนนี้จิตรกรไมไดเขียนปญจวัคคีย 5 ทานแตเขียนเพียง 4 ทานเทานั้น   

ตอนที่ 7  นางสุชาดาและบริวารถวายขาวมธุปายาสตอภิกษุสิทธัตถะที่ประทับนั่งบน
รัตนบัลลังกใตตนไม  (ภาพที่ 110) 

ตอนที่ 8  ภิกษุสิทธัตถะทรงเสี่ยงบารมีลอยถาด (ภาพที่ 111) หลังจากทรงเสวยขาว
มธุปายาสที่นางสุชาดานํามาถวายแลว  พระมหาบุรุษไดนําถาดทองบรรจุของถวายนั้นเสด็จไปยัง
แมน้ําเนรัญชราทรงประทับนั่งหอยพระบาทอยูบนโขดหินริมแมน้ํา  กอนเสี่ยงบารมีลอยถาดนั้น
ทวนกระแสน้ําแลวจมลงสูนาคพิภพซ่ึงเขียนเปนยอดปราสาทโผลขึ้นมากลางลําน้ํา   

3.  จิตรกรรมที่คอสองกั้นหองพักที่ 3  เขียนพุทธประวัติตอเนื่องจากคอสองกั้นหองพัก
ที่ 2  มีกลุมภาพสําคัญ 3 ตอน  (ภาพที่ 112)  คือ 

ตอนที่ 9  ธิดาพระยาวัสดีมารทั้ง 3 ไดเขายั่วเยาพระพุทธเจาระหวางทรงเสวยวิมุตติสุข
ในสัปดาหที่ 5  หลังตรัสรู (ภาพที่ 113) พระพุทธองคประทับนั่งบนดอกบัวเหนือแทนหินใตตนไม
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ใหญ  พระหัตถซายวางอยูบนพระชงฆ  พระหัตถขวายกขึ้นแสดงปางประทานอภัยเผชิญหนากับ
ธิดาพญามารทั้ง 3 ที่กระทํายั่วยวนดวยวิธีการตางๆ  

ตอนที่ 10  พระพุทธเจาประทานปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคี ณ. ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
(ภาพที่ 114) ในภาพนี้จิตรกรไดเขียนจํานวนปญจวัคคียถึง 6 รูปนั่งแวดลอมพระพุทธองคที่ประทับ
สมาธิอยูบนรัตนบัลลังก   

ตอนที่ 11  ตอนปาเลไลยก  (ภาพที่ 115) ในพระวัสสาที่ 10 เมื่อภิกษุสงฆไมปรองดอง
กัน  พระพุทธองคไดเสด็จโดยลําพังไปอาศัยอยูในปาเลไลยกไดชางและลิงคอยทําวัตรปฏิบัติ 

ภาพในตอนนี้เขียนดวยรูปแบบที่นิยมทั่วไป  คือ  พระพุทธองคประทับนั่งบนโขดหิน  
หอยพระบาทลงทั้ง 2 ขาง  พระหัตถซายคว่ําอยูบนพระชานุซาย  พระหัตถขวาทอดลงพระชานุ
เบื้องขวาในกิริยาทรงรับ  มีชางหมอบถวายน้ําและลิงถวายรวงผึ้งอยูเบื้องพระพักตร  

จะเห็นไดวาจิตรกรรมที่กุฏิสงฆแหงนี้  ชางเขียนไมไดคํานึงถึงความถูกตองในเรื่อง
จํานวนมากนัก  ดังภาพในตอนปญจวัคคียเฝาอุปถากภิกษุสิทธัตถะที่เขียนปญจวัคคียเพียง 4 รูป  
และตอนพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีท่ีเขียนภิกษุสงฆในที่นั้นถึง 6 รูป 

-  จิตรกรรมที่เพดานโถงสวนกลางของตัวเรือนและมุขปกอาคาร  จิตรกรรม
สวนนี้แบงเปน 2 แถว  แถวละ 6 ชอง  รวม 12 ชอง  ทั้ง 12 ชองเขียนสีน้ําเงินออน (ฟา) เปนพื้นหลัง
แทนทองฟา  มีดวงดาราอยูตรงกลางและมีผีเสื้อประดับกลางภาพในมุมทั้ง 4  สวนขื่อโครงสราง
เขียนลายไทยในลักษณะลายผาประดับตลอดแนวอยางสวยงาม  (ภาพที่ 116) 

3.1.3  การใชสีและเทคนิคในงานจิตรกรรม    จิตรกรรมที่กุฏิสงฆหลังนี้ใชสี
คอนขางสด  สีหลักที่ใชมี 4 สี  คือ  สีแดง  เหลือง  น้ําเงิน  และสีขาว  สีแดงและสีเหลืองเปนสีที่ใช
โดดเดนมากที่สุดบรรยากาศของภาพจึงออกไปในโทนรอน  โดยสีแดงใชเขียนเปนฉากหลังของ
ภาพแทนสีพื้นดินสวนสีน้ําเงินใชเขียนเปนฉากหลังแทนทองฟา  สีเหลืองใชเขียนเปนอาภรณและ
เครื่องประดับ  สีขาวใชเขียนเปนตนไมนอยใหญ  และสีน้ําเงินใชเขียนลวดลายประดับและ
รายละเอียดของภาพ 

เทคนิคการเขียนภาพ  ไมไดคั่นภาพแยกออกเปนตอนๆอยางชัดเจน  แตมีการเขียนแนว
ตนไมลอมพื้นที่แสดงอาณาบริเวณในแตละตอน  สําหรับการแสดงความลึกของภาพนอกจากเขียน
ไลน้ําหนักสีของฉากหลังแลวยังแสดงแนวภูเขาระยะไกล  เขียนผลักระยะของภาพอีกระดับหนึ่ง
ดวย 

3.1.4  รายละเอียดในฉากจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆหลังนี้เขียนขึ้นอยาง
งายๆตรงไปตรงมา  เนนสาระของเรื่องราวโดยไมคํานึงถึงรายละเอียด  จึงไมแสดงรายละเอียดให
ศึกษามากนัก 
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ภาพบุคคลชั้นสูงแมเขียนในเชิงนาฏลักษณแตกิริยาไมออนชอย  งดงามและไมมีการ
ประดับดวยแผนทองคําเปลวเชนเดียวกับบุคคลชั้นสูงในจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนในและวัดหงสา
ราม  ภาพหญิงชาวบานไวผมบอบยาวราวตนคอ  ติดเครื่องประดับบนศีรษะ บางปลอยผมยาวประ
บา  นุงโจงกระเบนดวยผาสีพื้นหมสไบเฉียงลําตัว  สวนผูชายไมแสดงรายละเอียดใหศึกษา 

ภาพสถาปตยกรรมปรากฏเฉพาะตอนพระพุทธเจาทรงเสี่ยงบารมีลอยถาด  เขียนเปน
ยอดปราสาทโผลขึ้นมาเหนือผิวน้ําโดยไมแสดงรายละเอียดอ่ืนใด  สวนภาพอาคารบานเรือนไม
ปรากฏอยูเลยในจิตรกรรมแหงนี้  สําหรับภาพภูเขา  ตนไม  ทองน้ําฯ เขียนคอนขางแข็ง  ภาพตนไม
ใชสีเขม (เทา) เขียนเปนเงาไมกอนใชแปรงจุมสีขาวแตะเปนพุมใบและตัดเสนเปนกิ่งกาน  สวน
ภาพทองน้ํายังเขียนดวยเสนคดโคงในลักษณะเกล็ดปลา 

3.1.5  ลวดลายประดับภายในกุฏิ  ลวดลายประดับที่นาสนใจของกุฏิสงฆหลังนี้
ปรากฏอยูตอนบนสุดของผนังทั้งภายนอกและภายในตัวเรือนเปนงานประดับไมฉลุลายและเขียนสี
ทําเปนชองลมลวดลายตางๆ (ภาพที่ 117) นอกจากนี้ ยังประดับดวยลายไทยตามโครงสรางของตัว
เรือน  เชน มุมเสา  ขื่อ เปนตน   

3.1.6  วิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆวัดโคกมะเฟอง  อําเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส 

1.  วิเคราะหรูปแบบและฝมือชาง  จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆวัดโคกมะเฟองมีรูปแบบที่
แสดงความเปนพื้นบานอยางชัดเจน  เห็นไดจากการจัดองคประกอบอยางงายๆ  การใชสีสดตัดกั้น
อยางรุนแรง  การเขียนเฉพาะสาระสําคัญของภาพโดยไมแสดงรายละเอียดอื่นใด  การแสดงออก
ของเสน  ลีลา  และอากัปกริยาของภาพบุคคลที่ไมออยชอยงดงามและสมสัดสวนเทาที่ควร  จึง
นับเปนงานจิตรกรรมที่สรางสรรคโดยชางพื้นบานอยางแทจริง 

2.  วิเคราะหการกําหนดอายุ  ภาพการแตงกายของหญิงชาวบานที่ไวผมบอบติด
เครื่องประดับบนศีรษะ  เปนทรงผมและความนิยมตกแตงผมที่นิยมอยางมากในสมัยรัชกาลที่ 6 – 
รัชกาลที่ 7 ซ่ึงอาจใชกําหนดอายุของภาพจิตรกรรมในเบื้องตน  สอดคลองกับภาพรถยนต 4 ลอ 2 
ตอนแบบไมมีหลังคาในจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติตอนสิทธัตถะทรงพบกับเทวทูตทั้ง 4 อันเปน
พาหนะที่แพรหลายนอกราชธานีหลังสมัยรัชกาลที่ 5 ลงมาแลว 

 
3.2.  กุฏิสงฆวัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
กุฏิสงฆที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดชลธาราสิงเหมีดวยกันหลายหลัง  แตที่ตรงตาม

วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา  คือเขียนขึ้นกอนสมัยรัชกาลปจจุบันที่สําคัญมี 2 หลัง  คือ  
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กุฏิเจาอาวาสในปจจุบัน  และกุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครูสิทธิสารวิหารวัตร  กลาว
ตามลําดับ  ดังนี้ 

 
1.  กุฏิเจาอาวาสวัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

  1.1. ประวัติจิตรกรรม  ภาพจิตรกรรมที่คอสองของกุฏิเจาอาวาสหลังนี้เลา
ตอกันมาวาเปนฝมือของพระธรรมวินัย (จุย)26  ซ่ึงนาจะเขียนขึ้นขณะยังจําพรรษาอยูวัดชลธาราสิง
เหกอนรับนมัสการไปเปนเจาอาวาสรูปแรกของวัดโคกมะฟอง  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  
โดยคงเขียนขึ้นราวป พ.ศ. 2416 - 2426 (สมัยรัชกาลที่ 5)  อันเปนปที่พระอธิการพุฒ (พระครูโอ
ภาษพุทธคุณ)  เจาอาวาสรูปแรกของวัดชลธาราสิงเหไดใหสรางอุโบสถกออิฐถือปูนขึ้นแทนนที
สีมาที่ชํารุดทรุดโทรม  แลวมอบหมายใหพระไชยแหงวัดเกาะสะทอนเปนนายชางและเขียนภาพ
จิตรกรรมในอุโบสถ  โดยทิดมีชาวสงขลาและพระธรรมวินัยชวยกันเขียนภาพจิตรกรรมในอุโบสถ
และในกุฏิ  กับสรางพระประธานและกําแพงแกวลอมรอบพระอุโบสถแลวขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาราวป พ.ศ. 242627 

อยางไรก็ตามประวัติความเปนมาและรูปแบบของกุฏิเจาอาวาสหลังนี้เชื่อวานาจะสราง
ขึ้นโดยพระครูพินิจสมณการ  ในสมัยดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดชลธาราสิงเหกอนยายไปดํารง
ตําแหนงเจาคณะจังหวัดนราธิวาสในป พ.ศ. 2471 (สมัยรัชกาลท่ี 7)28  ดังนั้นภาพจิตรกรรมท่ีคอ
สองของกุฏิหลังนี้จึงอาจเปนภาพที่ยายมาจากกุฏิหลังเดิม  หรือเขียนขึ้นใหมซ่ึงอาจไมใชฝมือของ
พระธรรมวินัยดังคําท่ีเลาตอกันมาก็ได 

1.2.  ท่ีตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบ
ในงานจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิเจาอาวาสวัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   เขียน
ประดับตัวเรือนกุฏิในสวนตางๆ  ดังนี้ 

-  จิตรกรรมที่มุขทางเขาตัวเรือน 
-  จิตรกรรมที่โถงสวนกลางของตัวเรือน 
-  จิตรกรรมสวนโถงประดิษฐานพระพุทธรูป 

การลําดับเร่ืองราว  (แผนผังที่ 12) 

                                                           
26วรรณิภา  ณ  สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ชุดที่ 002, เลมที่ 3 วัดชลธาราสิงเห , 65.   
27เรื่องเดียวกัน, 7-8 
28ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หนา 40. 
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 -  จิตรกรรมที่มุขทางเขาตัวเรือน  เขียนภาพจิตรกรรมที่มุขทางเขาหลัก
ตอนกลางของตัวเรือนและซุมประตูทางเขารองทั้ง 2 ขาง 

มุขทางเขาหลัก  เขียนจิตรกรรมที่หนาบันจั่วเปนรูปครุฑยุดนาคประดับดวยลวดลาย
พันธุพฤกษา (ภาพที่ 118)  เหนือกรอบประตูทางเขาหลักทําเปนชองลมประดับดวยไมแกะสลักฉลุ
ลายและเขียนสีรูปเทพพนมประทับนั่งบนดอกบัว  สวนกรอบขางประดับลวดลายแจกันดอกไม  
(ภาพที่ 119)  เพดานมุขแบงออกเปน 3 ชอง  ชองที่ 1 (ชองซายมือ)  เขียนภาพดวงดาราแทรกดวย
ลายดอกไมรวง  ชองที่ 2 (ชองกลาง)  เขียนภาพพระอาทิตยเทพบุตรทรงราชรถเทียมราชสีห  และ
ชองที่ 3 (ชองขวามือ)  เขียนภาพพระจันทรเทพบุตรทรงราชรถเทียมมา  โดยชองที่ 2 และ 3 ภาพ
พระอาทิตยและพระจันทรเขียนผีเสื้อ  หงส และดอกไมรวงประดับแทรกอยูดวย  (ภาพที่ 120)  
สวนมุขทางเขารอง  เขียนจิตรกรรมที่เพดานซุมประตูเปนภาพดวงดาราแทรกดวยผีเส้ือและดอกไม
รวงเชนเดียวกับที่ประกอบในพระอาทิตยและพระจันทรที่มุขทางเขาหลัก 

-  จิตรกรรมที่โถงสวนกลางของตัวเรือน  เขียนภาพจิตรกรรมในสวนตางๆ  
ดังนี้ 

1.  จิตรกรรมที่เพดานโถง  เขียนภาพดวงดารา  มีหงส  นก  ผีเสื้อ  และดอกไมรวง
ประดับตลอดทั้งเพดาน  (ภาพที่ 121) 

2. จิตรกรรมที่ขื่อโครงสรางและมุขเสา  เขียนลายไทยและลายพันธุพฤกษาผสมผสาน
กัน  โดยตอนบนระหวางหัวเสาและขื่อบรรจบกันมีการประดับดวยไมฉลุเปนลวดลายและเขียนสี
เปนรูปตางๆโดยตลอด  (ภาพที่ 122) 

-  จิตรกรรมสวนโถงประดิษฐานพระพุทธรูป   
1.  จิตรกรรมที่เพดานโถง  แบงออกเปน 2 หอง  หองที่ 1 เขียนภาพพระอาทิตยทรงราช

รถเทียมราชสีห  (ภาพที่ 123)  สวนหองที่ 2 เขียนภาพพระจันทรทรงราชรถเทียมมา  (ภาพที่ 124)  
โดยทั้ง 2 หองภาพเขียนเมขลาและรามสูรประดับอยูในมุมทั้ง 4 ดวย   

2.  จิตรกรรมที่คอสองโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  เขียนภาพพระมาลัยข้ึนไปบูชาเจดีย
จุฬามณีบนดาวดึงสสวรรค  (ภาพที่ 125)   
 

จิตรกรรมท่ีคอสองโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  เขียนเร่ืองพระมาลัย29   

                                                           
29ดูรายละเอียดใน  อริยธรรม,  ผูแปล, ฎีกามาลัยเทวสูตร (พระนคร : โรงพิมพธรรมบรรณาคาร, 

2514) 
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เนื้อเร่ืองยอ  :  พระมาลัยเปนพระอรหันตรูปหนึ่งอาศัยอยู  ณ.โรหชนบท  ในลังกาทวีป  
พระมาลัยเปนพระสงฆผูตั้งมั่นอยูในศีล  มีปญญา  และสําเร็จอภิญาณสมาบัติมีฤทธ์ิดุจดังพระ   
โมคคัลลานเอกอัครสาวกของพระพุทธเจา  พระมาลัยไดลงไปโปรดสัตวนรกโดยเนรมิตฝนดับไฟ
ในนรก  ทําใหสัตวนรกพนจากความทุกขทรมานไปชั่วขณะหนึ่ง  บรรดาเปรตและอสุรกาย
ทั้งหลายตางดีใจพากันกราบไหวบอกพระมาลัยถึงความลําบากของตน  และขอใหพระมาลัยนํา
ความไปบอกตอญาติพี่นองในเมืองมนุษยใหเรงทําบุญรักษาศีลอุทิศสวนกุศลมาใหพวกตน  
หลังจากพระมาลัยเสด็จกลับไปแลวไฟนรกจึงลุกขึ้นตามเดิม 

เรื่องพระมาลัยอีกตอนหนึ่งกลาววา  พระมาลัยออกบิณฑบาตไดรับถวายดอกบัว 8  
ดอกจากชายเข็ญใจ  จึงนําดอกบัวนั้นไปบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรคไดพบกับพระอินทรและ
เหลาเทวดา  พระมาลัยไดสนทนากับพระอินทรและแถลงถึงผลบุญของเทวดาทั้งหลาย  ตอมาพระ
มาลัยไดพบและสนทนากับพระศรีอาริยเมตไตรยถึงกุศลกรรมของเหลานางฟา 4 ฝายที่หอมลอม
พระองคและปรารถนาขอเกิดทันพระศาสนาของพระศรีอาริย   พระศรีอาริยถามถึงความเปนอยู
ของชาวชมพูทวีป  พระมาลัยไดแถลงใหฟงวามีทั้งคนดี  คนเลว  คนร่ํารวย  คนจน  คนรูปงาม  คน
รูปอัปลักษณ  คนสวนใหญมักประกอบกรรมชั่วและอายุส้ัน  หลังจากพระมาลัยสนทนากับพระ  
ศรีอาริยจบ  พระศรีอาริยก็เสด็จกลับสวรรคช้ันดุสิต  พระมาลัยเสด็จกลับโลกมนุษยโปรดชาวชมพู
ทวีปใหเรงสรางกุศลตามที่พระศรีอาริยส่ังไว  ชาวชมพูทวีปเมื่อไดฟงตางมีใจยินดีชวนกันทําบุญ
กุศลดวยมุงหมายจะไดไปสวรรคและพบกับพระศรีอาริย  สวนชายผูถวายดอกบัวเมื่อตายไปก็ได
บังเกิดบนสวรรคไดอยูในวิมานประดับดวยดอกบัวหอมฟุง  ฝายพระมาลัยไดโปรดสัตวทั่วทั้งชมพู
ทวีปกอนเสด็จสูนิพพาน 

 
ภาพพระมาลัยข้ึนไปบูชาเจดียจุฬามณีบนดาวดึงสสวรรคจิตรกรรมที่คอสองโถง

ประดิษฐานพระพุทธรูป  (ภาพที่ 125)  มุมขวาของภาพเขียนพระมาลัยประทับนั่งใตตนไม  มีพระ
อินทร (กายสีเขียว)  พระศรีอาริยเมตไตรย  ประทับนั่งถวายอัญชลีอยูเบื้องลางทามกลางเหลา
นางฟา  ตอนกลางของภาพเขียนพระเจดียจุฬามณี  เปนเจดียแกวอินทนิลที่องคเจดียประดับดวย
ชุมสายแกว  เงิน  และทอง  เจดียมีกําแพงลอมรอบ  มีธง  ฉัตร  ดอกไม  และเครื่องบูชาโดยรอบ  
สวนมุมซายของภาพเขียนเหลานางฟาทั้ง 4 ฝายที่หอมลอมพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งตางทําอัญชลี
ตอพระเจดียจุฬามณี  โดยเหลานางฟาในที่นี้เขียนเฉพาะครึ่งองคทอนบน  สวนทอนลางเขียนแนว
ตนไมและกอนเมฆปดบังเอาไว  (ภาพที่ 126)   

1.3  การใชสีและเทคนิคในงานจิตรกรรม  จิตรกรรมที่เพดานโถง  เขียน
ภาพดวงดาราใชสีขาวเปนสีพื้น  สวนหงส  นก  ผีเสื้อ  และดอกไมรวงเขียนดวยสีสันที่มีการผสม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

91

ใหเกิดน้ําหนักออนแกหลากหลายระบายสลับกัน  จิตรกรรมที่ขื่อและมุขเสาเขียนดวยสีสดตัดกับสี
เพดาน  เชนสีสมแดงคูกับสีน้ําเงิน  สีเหลืองคูกับสีน้ําเงิน ฯ  สวนภาพจิตรกรรมอื่นๆ  เชน  ภาพ
พระอาทิตย  พระจันทร  และพระมาลัยเขียนสีฟาใสแทนสีทองฟาเปนบรรยากาศโดยรวมของภาพ 

จิตรกรรมที่กุฏิสงฆหลังนี้ไดใชเทคนิคการปรุลายในลวดลายที่ซํ้าๆกัน  อาทิ  ดวงดารา  
นก   หงส  ดอกไมรวงฯ ประดับในสวนตางๆที่เขียนภาพจิตรกรรมดวย 

  1.4  รายละเอียดในฉากจิตรกรรม  ภาพบุคคลในจิตรกรรมที่กุฏิหลังนี้
ปรากฏเฉพาะบุคคลชั้นสูง อาทิ  เทวดา  นางฟา  ภิกษุสงฆ ฯ  ไมปรากฏภาพชาวบานอยูเลย  ภาพ
บุคคลชั้นสูงเขียนอยางแบบแผนประเพณี  มีกิริยาเชิงนาฏลักษณทรงเครื่องทรงพิถีพิถันที่ปดดวย
แผนทองคําเปลวสวางไสว  ภายใตฉากหลังสีออนที่แสดงบรรยากาศโดยรวมของภาพ 
 

2.  กุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครูสิทธิสารวิหารวัตร 
2.1  ประวัติจิตรกรรม  กุฏิหลังนี้สรางขึ้นใหมหลังจากกุฏิหลังเดิมที่พระ

ครูสิทธิสารวิหารวัตรสรางขึ้นระหวางดํารงตําแหนงเจาอาวาส  (พ.ศ. 2484-2502)  ไดพังทลายลง
ทั้งหลัง  แมกุฏิหลังเดิมไดพังทลายลงแลว  แตมีการร้ือภาพจิตรกรรมที่เคยเขียนประดับตัวเรือนกุฏิ
มาประดับยังกุฏิหลังใหม  แตเนื่องดวยตําแหนงที่นํามาประดับไมตรงตามตําแหนงเดิมจึงอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการตีความหมายของเรื่องราวจึงจําเปนตองอางอิงตําแหนงของภาพจิตรกรรม
ที่กุฏิหลังเดิมจากภาพถายเกาประกอบการศึกษา  โดยจะกลาวเฉพาะภาพจิตรกรรมที่ทราบตําแหนง
เดิมอยางชัดเจนเปนสําคัญ 

2.2  ที่ตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบ
ในงานจิตรกรรม  จิตรกรรมที่กุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครูสิทธิสารวิหารวัตร  วัดชลธารา
สิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   เขียนประดับตัวเรือนกุฏิในสวนตางๆ  ดังนี้ 
 -  จิตรกรรมที่ผนังภายนอกตัวเรือน  
 -  จิตรกรรมที่คอสองภายในตัวเรือน 

การลําดับเร่ืองราว   
-  จิตรกรรมที่ผนังภายนอกตัวเรือน  แบงเปน 2 ตอน  ดังนี้ 

1. ผนังภายนอกตัวเรือนตอนบน  (ภาพที่ 127)  เขียนภาพพระสงฆประคองบาตรยืน
เรียงเปนแถวบรรจบกับพระพุทธเจาตอนกลางของภาพ  พระพุทธเจาทรงครองจีวรหมเฉียง  พระ
หัตถซายแนบพระวรกาย  พระหัตถขวายกขึ้นแนบพระอุระหงายฝาพระหัตถออกภายนอก  ทรง
ประทับจงกรม  มีพระสงฆยืนขนาบซายขวาถวายอัญชลี  และมีเหลาพระสงฆสาวกประคองบาตร
ยืนเรียงเปนแถวอยูทั้ง 2 ขาง  พระสงฆที่ยืนถวายอัญชลีขนาบซายขวาของพระพุทธเจาคั่นแถว
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พระสงฆสาวกประคองบาตรในที่นี้คงแสดงถึงพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร  พระอัครสาวก
เบื้องซายและเบื้องขวาซึ่งเขียนตางไปจากพระสงฆสาวกรูปอื่นๆ  คือ  ครองจีวรหมเฉียง  มี
ประภามณฑลรอบพระเศียร  และมีพุมฉัตรกั้นกลางระหวางองคพระพุทธเจากับองคพระอัครสาวก   

สวนแถวพระสงฆสาวกประคองบาตร (ภาพที่ 128)  เขียนครองจีวรหมคลุม  มีผาอีกผืน
หนึ่งพาดไหลขางขวา  เบื้องหลังเขียนรูปตนไมและนกกาเกาะอยูบนตนไมสลับกับองคพระสาวก
ตลอดแนว  ภาพตนไมในที่นี้คงเปนตนไมประดับฉากหรือคั่นภาพทั่วไป  สวนนกกาที่เกาะบน
ตนไมอาจเขียนขึ้นเพื่อแสดงความมีชีวิตของตนไมตนนั้นๆ30   

2. ผนังภายนอกตัวเรือนตอนลาง (ภาพที่ 129)  เขียนภาพบุคคลยืนเรียงเปนแถว  
รายละเอียดของบุคคลคอนขางลบเลือน  ลักษณะมือทั้งสองกุมประสานกันหนาลําตัว (กุมปน?) 
สวมเครื่องแบบสีและลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมด  และสวมหมวกบนศีรษะ  

 -  จิตรกรรมที่คอสองภายในตัวเรือน (ภาพที่ 130)  เขียนภาพพระสงฆประคอง
บาตรยืนเรียงเปนแถวบรรจบกับพระพุทธเจามีพระอัครสาวกขนาบซายขวาเชนเดียวกับจิตรกรรมที่
ผนังตอนบนภายนอกตัวเรือน  แตเขียนประดับคอสองจึงมีขนาดภาพเล็กกวาและรายละเอียดลด
นอยลงไป   

ภาพพระพุทธเจามีเหลาพระสงฆสาวกยืนประคองบาตรขนาบทั้ง 2 ขางของจิตรกรรม
ท่ีผนังภายนอกตัวเรือนตอนบนและคอสองภายในตัวเรือนของกุฏิสงฆหลังนี้  เขาใจวาคงแสดงถึง
ประเพณี “ตักบาตรพระหารอย” ประเพณีสําคัญท่ีจัดขึ้นที่วัดชลธาราสิงเห  เพื่อรวมทําบุญและเปน
กําลังใจในการสอบนักธรรมประจําปหลังออกพรรษาใหกับภิกษุสงฆในอําเภอตากใบ31  ดังจะกลาว
รายละเอียดในภาพสะทอนขนบประเพณีในบทถัดไป  สําหรับภาพบุคคลยืนเรียงเปนแถวตอนลาง
ของผนังภายนอกตัวเรือนอาจเปนแถวตํารวจที่มารวมหรืออํานวยการในพิธีนี้  หรือเขียนขึ้นเพื่อ
แสดงภาพสังคมชวงเวลาที่เขียนภาพจิตรกรรมซึ่งตํารวจมีหนาท่ีดูแลรักษาความสงบ  ดังนิยม
เขียนในภาพจิตรกรรม  และเขียนเปนทวารบาลของศาสนสถานจิตรกรรมหลังสมัยรัชกาลที่ 6  

 
ภาพจิตรกรรมจากภาพถายเกาที่มีจํานวนจํากัดและอยูในสภาพลบเลือนมาก  ทําใหไม

สามารถศึกษารายละเอียดของการใชสีและเทคนิควิธีการเขียนภาพไดอยางชัดเจน  เชนเดียวกับ
ลวดลายประดับที่ไมอาจศึกษาไดเนื่องจากกุฏิหลังเดิมไดพังทลายลงแลวจึงไมไดกลาวไวในที่นี้ 

                                                           
30ขอคิดเห็นของ  นันทนา  ชุติวงศ, อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร  และผูเช่ียวชาญทางดานประ

ติมานวิทยา, 31 กรกฏาคม 2546. 
31อุดม  หนูทอง, “เที่ยววัดชลธาราสิงเห,”  ทักษิณคด ี1,2 (ตุลาคม 2524) : 12-19.   
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การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาสขางตน  

เปนการศึกษาจิตรกรรมที่กุฏิสงฆแตละหลังในดานตางๆอยางเปนเอกภาพ  ทั้งประวัติจิตรกรรม 
ที่ตั้ง  การตีความหมายเรื่องราว  การลําดับภาพและจัดองคประกอบ  เทคนิควิธีและการใชสี  
ตลอดจนรายละเอียดในฉากจิตรกรรม  ลวดลายประดับ  และวิเคราะหจิตรกรรมที่กุฏิสงฆในแตละ
หลัง  เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นถึงภาพรวม  ความสัมพันธ  การศึกษาเปรียบเทียบ  การจัดกลุมรูปแบบ  
และสภาพสังคม  ความเปนอยู  ขนบประเพณี  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในพื้นที่นี้ที่สะทอน
ผานภาพจิตรกรรมดังจะกลาวรายละเอียดในบทถัดไป 
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บทที่ 5 
วิเคราะหภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ 
ในเขตจังหวดัปตตานีและจังหวัดนราธิวาส 

 
ใบบทนี้ศึกษาวิเคราะหถึงภาพรวม  บทบาทความสําคัญของกุฏิสงฆ  ความสัมพันธของ

เรื่องราวจิตรกรรม  วรรณกรรม  และตําแหนงการเขียนภาพจิตรกรรมกับเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตร  การจัดกลุมรูปแบบฝมือชาง  ความสัมพันธของจิตรกรรม  งานประดับ  และ
สถาปตยกรรม  รวมถึงวิเคราะหสภาพสังคม  ขนบประเพณี  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตความเปนอยูที่
สะทอนผานภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสที่ทําการศึกษา
จํานวน 7 วัด  ไดแก  กุฏิสงฆวัดควนใน  วัดหงสาราม  วัดมหิงษาราม  ในอําเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปตตานี  กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  วัดจุฬามณี  ในอําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  และ กุฏิสงฆวัด      
โคกมะเฟอง  วัดชลธาราสิงเห  ในอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  โดยไดแยกกลาวรายละเอียด
อยางเปนเอกภาพของกุฏิสงฆแตละหลังในแตละวัดแลวในบทที่ 3 และบทที่ 4  

 
1.  วิเคราะหบทบาท  ความสําคัญ  และประโยชนใชสอยของกุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและ
จังหวัดนราธิวาส 

กุฏิสงฆโดยท่ัวไปไมวาจะเปนเรือนหลังโดด  เรือนแฝด  หรือหมูเรือน  จะมีพื้นที่ใช
สอยหลักกั้นเปนขอบเขตมิดชิดสําหรับภิกษุสงฆและสามเณรใชจําวัดและปฏิบัติภารกิจสวนตัว  
โดยอาจมีพื้นที่สวนโถงรวมถึงชานเรือนและระเบียงไวปฏิบัติภารกิจสวนรวมประกอบดวย 

กุฏิที่สรางเปนหมูเรือนหรือคณะกุฏิ  อาจมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มเติมจากพื้นที่สําหรับจําวัด  
ประกอบดวย  ภัตตัคค (หอฉัน)  เปนเรือนสําหรับภิกษุสงฆใชฉันอาหารรวมกัน  หรืออาจแปลงเปน
หอสวดมนตใชเปนที่สวดมนตทําวัตร  และอาจใชเปนอาคารเอนกประสงคสําหรับทําวัตรปฏิบัติ
อ่ืนๆตามสมควร  กัปปยกุฏิ  เปนเรือนสําหรับเก็บอาหารรวม  เปนตน 

กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสที่ศึกษาทั้งหมด  ลวนเปนเรือนหลังโดดและ
เรือนแฝดแตทําหนาที่เชนเดียวกับคณะกุฏิ  คือใชเปนที่อาศัยของภิกษุสงฆทั้งหมดภายในวัด  
ลักษณะทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆในพื้นที่นี้จึงแตกตางจากเรือนหลังโดดหรือเรือนแฝดทั่วไป
ที่มักเปนอาคารไมหรืออาคารกออิฐถือปูนชั้นเดียวขนาดเล็ก  สําหรับใชเปนเรือนพักอาศัยเฉพาะ
บุคคล  
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บุคคล  แตกุฏิสงฆในพื้นที่นี้สรางเปนเรือนไมช้ันเดียวหรือ 2 ช้ันขนาดคอนขางใหญที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับเรือนของคหบดี 

ขนาดที่คอนขางใหญของกุฏิสงฆในพื้นที่นี้  เกิดจากการจัดสรรพื้นที่ใชประโยชน
ภายในที่แตกตางจากกุฏิสงฆในภูมิภาคอื่นๆ  กลาวคือ  การแบงพื้นที่ ช้ันลางภายในตัวเรือน
ประมาณครึ่งหนึ่งกั้นเปนหองมิดชิดสําหรับใชเปนที่จําวัด  พื้นที่อีกประมาณครึ่งหนึ่งตอนกลาง
ของตัวเรือนกั้นในลักษณะกึ่งโลง  คือไมไดปดกั้นเปนขอบเขตมิดชิดในทุกๆดาน  พื้นที่สวนนี้เปน
สวนสําคัญที่สุดและเปนตัวแปรหลักที่ทําใหกุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสมีรูปแบบ
เปนเอกลักษณตางจากกุฏิสงฆในภูมิภาคอื่นๆ   

พื้นที่ช้ันลางตอนกลางของตัวเรือนประมาณครึ่งหนึ่งอันเปนสวนสําคัญที่สุด  แบงเปน
ที่สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประมาณ 10–20 % พื้นที่สวนนี้ไมไดปดกั้นมิดชิดในทุกดานอาจ
ดวยตองการใหอากาศถายเทขณะจุดธูปเทียน  หรือเพื่อสะดวกในการนมัสการพระพุทธรูปที่
ประดิษฐานภายใน  พื้นที่อีกประมาณ 30–40 % เปนชานเรือนและโถงสวนกลางขนาดใหญใชเปน
ที่รับรองพุทธบริษัท  โดยกุฏิสงฆบางหลังมีสวนโถงอันเปนอาสนสงฆแยกออกเปนสัดสวนเฉพาะ
ดวย  ไดแก  กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  อําเภอ
สายบุรี  จังหวัดปตตานี  กุฏิสงฆวัดโคกมะเฟอง  และกุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส   

โถงประดิษฐานพระพุทธรูป  เปนสวนสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระ
ประธานของวัด  สําหรับใชเปนที่สวดมนตพิจารณาธรรมของภิกษุสงฆ  สําหรับภิกษุสงฆแสดง
ธรรมและฆราวาสรับฟงธรรม  สําหรับภิกษุสงฆประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกัน  และยังใช
เปนที่ทําสังฆกรรมเมื่อครั้งยังไมมีอุโบสถ1  สําหรับโถงสวนกลางของตัวเรือนเปนสวนสําหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกันระหวางภิกษุสงฆและฆราวาส  โถงทั้ง 2 สวนอันเปนพื้นที่
ตอนกลางของตัวเรือนในระยะแรกสรางวัดซึ่งยังไมมีอุโบสถจึงทําหนาที่ไมตางจากอุโบสถและ
วิหาร  ความสําคัญของพื้นที่สวนนี้จึงนิยมเขียนภาพจิตรกรรมประดับตกแตงในสวนตางๆ
เชนเดียวกับการเขียนภาพจิตรกรรมประดับในอุโบสถหรือวิหารที่ปรากฏทั่วไป 

สําหรับกุฏิสงฆ 2 ช้ัน  พื้นที่ช้ันบนของกุฏิจะไมสูงมากนักมักปลอยเปนที่โลงสําหรับใช
เก็บขาวของเครื่องใชตางๆ  ไดแก  กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  กุฏิสงฆ
วัดโคกมะเฟอง  และกุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   

                                                           
1สัมภาษณ  พระครูอนุสารบุรีรักษ, เจาอาวาส  วัดปทุมวารี  ตําบลเตราะบอน  อําเภอสายบุรี  จังหวัด

ปตตานี, 28 สิงหาคม 2546. อางจากคําบอกเลาของอดีตเจาอาวาส 
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จากประโยชนใชสอยของกุฏิสงฆที่เอ้ือการใชงานในหลายสถานะขางตนโดยเฉพาะ
นอกเหนือจากเปนที่จําวัดของภิกษุสงฆแลว  ยังทําหนาที่ใกลเคียงกับอุโบสถและวิหาร  กุฏิสงฆจึง
กลายเปนอาคารเอนกประสงคที่นับไดวามีความสําคัญที่สุดอยางหนึ่งในจํานวนศาสนสถานที่สราง
ขึ้นในวัดเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  กอนความจําเปนและปจจัยอ่ืนๆสงผลใหอุโบสถและ
วิหารกลายเปนอาคารที่มีความสําคัญและไดสรางแยกออกจากกุฏิสงฆเปนสัดสวนเฉพาะ    กุฏิสงฆ
หลังเดิมจึงกลายเปนเพียงที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆกอนถูกปลอยทิ้งรางใหทรุดโทรมตามกาลเวลา 

 
2.  วิเคราะหวรรณกรรม  เร่ืองราวจิตรกรรมกับตําแหนงการเขียนภาพ  และความสัมพันธของภาพ
จิตรกรรมกับเหตุการณทางประวัติศาสตร  (ตารางที่ 1) 

การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสทั้ง 7 วัด  
จํานวน 8 หลัง  พบวามีความหลากหลายของเรื่องราวที่เขียนภาพจิตรกรรมเชนเดียวกับความ
หลากหลายของตําแหนงการเขียนภาพ  ในที่นี้จะกลาวลําดับวรรณกรรมอันเปนแรงบันดาลใจของ
เรื่องราวที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมตามลําดับความนิยมจากมากไปนอย  พรอมทั้งสมมุติฐานของ
ความนิยมเรื่องราวนั้นๆ  ประกอบกับเหตุการณทางประวัติศาสตรที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน
ตามลําดับ  ดังนี้ 

 
2.1  วรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนธรรม  เร่ืองไตรภูมิพระรวงหรือไตรภูมิโลกยวินิจฉัย   
ภาพจิตรกรรมจากวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิที่กุฏิสงฆในพื้นที่นี้ทั้งหมดไมปรากฏการ

แสดงความหมายของจักรวาลหรือภูมิทั้ง 3 (กามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิ)  ตามใจความสําคัญของ
วรรณกรรมเชนที่ปรากฏในจิตรกรรมแบบแผนประเพณีที่นิยมเขียนบนผนังสกัดหลังของศาสน-
สถาน (หลังพระประธาน) ในสมุดไทย  และลายประดับบนตูพระธรรม  แตเรื่องไตรภูมิที่ปรากฏใน
ที่นี้แสดงเรื่องราวเพียงตอนหนึ่งตอนใดในวรรณกรรมเทานั้น  เชน  แสดงสวรรคช้ันจาตุมหาราชกิา  
อันเปนสวรรคช้ันแรกสุดที่อยูถัดจากมนุษยโลก  แสดงภาพพระอินทร  ผูครอบครองดูแลจาตุมหา
ราชิกาและดาวดึงสสวรรคซ่ึงอยูเหนือข้ึนไปจากสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา  แสดงภาพทองฟา  ดวง
ดารา  อันเปนองคประกอบของสรวงสวรรค  แสดงภาพปาหิมพานตที่อยูเชิงเขาพระสุเมรุแกนกลาง
ของจักวาล  เปนตน 
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สวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา  เปนเรื่องราวที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมมากที่สุด  โดย
ทั้งหมดเขียนไวในสวนของเพดานกุฏิ  ไดแก  เพดานโถงประดิษฐานพระพุทธรูป   กุฏิสงฆวัด        
มหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  
และกุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เขียนที่เพดานโถงสวนกลาง
ของตัวเรือน  กุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  และเขียนที่เพดานมุขทางเขา
หลักของตัวเรือน  กุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส    

ภาพสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาขางตน  ปรากฏทั้งที่แสดงองคประกอบเต็มรูปแบบ  คือ
แสดงภาพพระอาทิตย  พระจันทร  ทาวจตุโลกบาล  พระนพเคราะหและดวงดารานอยใหญ  ไดแก  
จิตรกรรมที่เพดานโถงสวนกลาง  กุฏิสงฆวัดควนใน  ปรากฏเฉพาะภาพพระอาทิตย  พระจันทร  
และดวงดารา  ไดแก  จิตรกรรมที่เพดานโถงประดิษฐานพระประธาน  กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  และ
เพดานมุขทางเขาหลักกับโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  กุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  และปรากฏ
เฉพาะภาพพระจันทรเพียงองคประกอบเดียว  ไดแก  จิตรกรรมที่ เพดานโถงประดิษฐาน
พระพุทธรูป  กุฏิสงฆวัดปทุมวารี   

ภาพพระอาทิตยและพระจันทร  อันเปนองคประกอบสําคัญของสวรรคชั้นจาตุมหา  
ราชิกาที่ปรากฏในจิตรกรรมที่กุฏิสงฆพื้นที่นี้  มีรูปแบบหลากหลายแตกตางกัน  อาทิ  พระอาทิตย
และพระจันทรเทพบุตรประทับภายในวิมานหรือปราสาท  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนใน  พระ
อาทิตยเทพบุตรประทับบนราชรถเทียมดวยราชสีห  และพระจันทรเทพบุตรประทับบนราชรถเทียม
ดวยมา  จิตรกรรมที่เพดานมุขทางเขาหลักกับเพดานโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  กุฏิเจาอาวาส  วัด
ชลธาราสิงเห  ภาพกระตายสถิตในดวงจันทร  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  และภาพหงสสถิต
ในดวงจันทร  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม   

รูปแบบของพระอาทิตยและพระจันทรดังกลาวปรากฏในจิตรกรรมแบบแผนประเพณี
มาแลวตั้งแตสมัยอยุธยา  เชน  พระอาทิตยทรงราชรถเทียมราชสีหและพระจันทรทรงราชรถเทียม
มา  จิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา  เลขที่ 8 (ภาพที่ 131)  ภาพนกยูงสถิตในดวง
อาทิตยและกระตายสถิตในดวงจันทร  จิตรกรรมในอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม  จังหวัดเพชรบุรี  
(ภาพที่ 132)  

เปนท่ีนาสังเกตวาจิตรกรรมท่ีกุฏิสงฆในพื้นท่ีนี้ไมปรากฏภาพนกยูงสถิตในดวงอาทิตย
อยูเลย  ขณะเดียวกันการวาดหงสสถิตในดวงจันทรเปนรูปแบบที่แทบไมปรากฏในจิตรกรรมแหลง
อ่ืนๆ  แตกลับปรากฏที่กุฏิสงฆแถบจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  จึงอาจถือเปนรูปแบบอันเกิดจาก
การสรางสรรคของชางพื้นท่ีนี้อยางแทจริง 
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สําหรับสมมุติฐานความนิยมเขียนสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาไวบนเพดานกุฏิที่ไมไช
หองพักสวนตัวของภิกษุสงฆ  อาจเพราะสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาเปนสวรรคช้ันแรกสุดของ
สวรรคทั้งหมดที่ซ่ึงมนุษยสามารถสัมผัสถึงความสุขในชาติภพถัดไปหากประกอบกรรมดีเพียงพอ  
อยางไรก็ตามภาพสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาในที่นี้อาจไมไดแสดงความหมายเพียงสวรรคในชั้นนี้
เทานั้น  แตอาจแสดงถึงภาพรวมของทองฟาหรือสวรรคทั้งหมดที่อยูเหนือข้ึนไปจากมนุษยโลก  ดัง
ความหลากหลายของภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวของกับสวรรคนอกเหนือจากสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา  
อาทิ  ภาพพระอินทร  จิตรกรรมที่หนาบันจั่ว  กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  
ภาพทองฟา  ดวงดารา  จิตรกรรมที่เพดานโถงสวนกลาง  กุฏิสงฆวัดโคกมะเฟอง  และจิตรกรรมที่
เพดานมุขทางเขารองกับเพดานโถงสวนกลาง  กุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส  โดยภาพรวมของทองฟาหรือสวรรคดังกลาว  ไดสะทอนถึงความเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับดินฟาอากาศ  โดยเขียนภาพเมขลา-รามสูรตนเหตุของการเกิดฟาแลบ-ฟาผาตามตํานานดั้งเดิม
ประกอบอยูดวย  ดังจิตรกรรมที่เพดานโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  กุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  
อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   

 
สําหรับภาพ  ปาหิมพานต  อันเปนสวนหนึ่งในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิ  ปรากฏที่กุฏิ

สงฆในพื้นที่นี้เพียงแหงเดียว  คือที่หนาบันจั่ว  กุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  
เปนภาพจิตรกรรมแสดงรายละเอียดของปาหิมพานต  อันประกอบดวยสัตวหิมพานตและตนไม
นานาพันธุ 

 
สวนเร่ือง  ประวัติองคุลีมาล  เร่ืองราวสวนหนึ่งในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา  ฉบับที่ 2 

(ไตรภูมิฉบับหลวง)  (เรื่องวาดวยเมืองโสฬสที่ 8 เมืองตักศิลา–เร่ืององคุลิมาล)  
ภาพองคุลีมาลที่ปรากฏในศาสนสถานทั่วไปมักประกอบแทรกอยูในเรื่องราวประวัติ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจา  หรือเร่ืองฎีกาพาหุง  อันเปนเรื่องราวการโปรดผูกระทําผิด 8 ประการ 
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ของพระพุทธเจา2  เชน  ภาพองคุลีมาลในพระที่นั่งพุทไธสวรรย  ในพิพิธพัณฑสถานแหงชาติพระ 
นคร  กรุงเทพฯ (ภาพที่ 133)  สวนภาพจิตรกรรมอันแสดงเรื่องราวประวัติขององคุลีมาลโดยเฉพาะ  
แทบไมปรากฏมีการเขียนขึ้นกอนสมัยรัชกาลปจจุบันมากอน  จิตรกรรมอันแสดงประวัติองคุลีมาล
ที่คอสองโถงสวนกลาง  กุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  ซ่ึงเขียนขึ้นราวปลาย
สมัยรัชกาลที่ 5  จึงอาจถือเปนหลักฐานของภาพแสดงประวัติองคุลีมาลในระยะแรกๆกอนนิยม
อยางแพรหลายในปจจุบัน  

สําหรับสมมุติฐานของการเขียนภาพจิตรกรรมแสดงประวัติองคุลีมาล  นอกจากเปน
เร่ืองที่ชาวบานรูจักเปนอยางดีแลว  อาจมีนัยในการชี้นํา  ส่ังสอน  ผูประพฤติตนเปนโจรใหกลับตัว
กลับใจเปนคนดี  สอดคลองกับเหตุการณทางประวัติศาสตรชวงเวลาที่เขียนภาพจิตรกรรม  อันเปน
ชวงเวลาที่ภาคใตตอนลางจัดเปนพื้นที่อันตรายและมีโจรผูรายชุกมากพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย3 

ดวยเหตุที่เปนพื้นที่อันตรายและมีโจรผูรายชุกมาก  แตเดิมภิกษุสงฆที่อาศัยอยูใน
บริเวณนี้จึงตองพกพาอาวุธ  เชน  หอก  กริช  ดาบ ฯ  ติดตัวเมื่อออกรับนิมนตหรือออกนอกวัดเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจตางๆ  จนกระทั่งสมเด็จเจาเทพ (บานเดิมอยูกลันตันแตไดบวชเรียนและจําพรรษาใน
กรุงเทพฯจนแตกฉานในพระธรรมวินัย) ไดรับคําส่ังจากสมเด็จพระสังฆราชใหมาจัดระเบียบวินัย
พระสงฆทางภาคใตใหม  ในครั้งนั้นสมเด็จเจาเทพไดเรียก “จอมพระ” หรือ “จอมวัด”  อันเปนชื่อที่
ใชเรียกเจาอาวาสที่ทําการอุปชฌายขึ้นมาเองในสมัยนั้นมาอบรมระเบียบวินัยในพุทธศาสนา  กอน
ทําการอุปสมบทพระเหลานั้นขึ้นใหมทั้งหมด  แลวออกกฎหามภิกษุสงฆพกพาอาวุธเยี่ยงฆราวาส

                                                           
2เรื่องการโปรดผูกระทําความผิด 8 ประการในฎีกาพาหุง  ประกอบดวย 

1. ทรงทรมานพระยาวัสดีมารและเสนามารกอนตรัสรู 
2. ทรงปราบอาฬวกยักษซึ่งสําแดงฤทธิ์ถีบเขาไกรลาศ 
3. ทรงทรมานชางนาฬาคีรี 
4. ทรงโปรดองคุลิมาล 
5. ทรงโปรดนางจินจมานวิกาที่กลาวหาวาพระพุทธเจาเปนเหตุใหนางตั้งครรภ 
6. ทรงโปรดสัจกนิครนถบุตร  ผูถือตนวามีความรูมาก 
7. ทรงโปรดพญานันโทปนันทนาคซึ่งโกรธที่พระพุทธเจาเหาะขามศีรษะ 
8. ทรงโปรดทาวผกาพรหมและเหลาพรหม 1,000  ที่ใชวาจาแข็งกระดาง 

3เอกสารราชการมณฑลนครศรีธรรมราช  ในสมัยที่เจาพระยายมราช (ปน  สุขุม) เปนขาหลวง
เทศาภิบาล  รศ. 115-125 (พ.ศ. 2439-2449)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, 2520), 88.  เหตุที่มีโจรผูรายชุกมาก  
ขาหลวงเทศาภิบาลจึงขอใชสูตรนารายณจับโจรในพื้นที่นี้คือ  ขออนุญาตเขาจับโจรที่หนีขามเขต  โดยใหอายัติตัว
ไวในเมืองที่จับไดกอนแจงความตอผูวาราชการเมืองหรือนายอําเภอ  กํานัน แลวจึงมีหนังสือแจงไปยังกลางเมือง 
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อีกตอไป  หลังการอุปสมบทใหมในครั้งนั้นแลวชาวบานจึงเปลี่ยนจากเรียกจอมพระหรือจอมวัดมา
เรียกพระสงฆตราบจนปจจุบัน4 

 
2.2  วรรณกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ  เรื่องพระปฐมสมโพธิกถา 
พระปฐมสมโพธิกถาเปนวรรณกรรมที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆเขตจังหวัด

ปตตานีและนราธิวาสรองจากวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิ  ภาพจิตรกรรมเร่ืองพุทธประวัติที่ปรากฏใน
พื้นที่นี้ทั้งหมดลวนเขียนขึ้นที่คอสองของกุฏิสงฆ  ไดแก  คอสองโถงสวนกลาง กุฏิสงฆวัดควนใน  
และวัดหงสาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  คอสองสวนโถงอันเปนอาสนสงฆ  กุฏิสงฆวัด
โคกมะเฟอง  อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

การศึกษาเรื่องพุทธประวัติจากจิตรกรรมที่กุฏิสงฆทั้ง 3 หลังขางตนพบวา  เรื่องราวที่
เขียนไมครบทุกปริเฉท  อีกทั้งกุฏิแตละหลังยังใหความสําคัญกับเหตุการณตอนตางๆแตกตางกัน  
กลาวคือ  พุทธประวัติที่กุฏิสงฆวัดควนใน  ใหความสําคัญกับเรื่องราวของพระยสะ  มีเร่ืองการ
บําเพ็ญพุทธกริยาของพระพุทธเจาและการแสดงธรรมเทศนาโปรดพระอัครสาวกเปนเหตุการณ
ประกอบ  ขณะพุทธประวัติที่กุฏิสงฆวัดหงสารามใหความสําคัญกับเหตุการณกอนตรัสรูของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา  สวนเหตุการณหลังตรัสรูมุงใหความสําคัญกับตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค
ดาวดึงส  นอกจากนี้พุทธประวัติที่กุฏิสงฆวัดหงสารามยังแสดงเหตุการณที่แทบไมปรากฏใน
จิตรกรรมทั่วไป  ไดแก  ตอนมหาบุรุษสิทธัตถะทรงครองผากาสาวพัสตรเปนภิกษุสงฆ  และตอน
เหลาเทวดาเฝาชื่นชมโพธิสัตวกอนหลบหนีไปสิ้นเมื่อพระองคผจญมาร  สําหรับพุทธประวัติที่กุฏิ
สงฆวัดโคกมะเฟอง  ใหความสําคัญกับเหตุการณในแตละตอนเทาเทียมกัน  โดยมีเหตุการณบาง
ตอนซํ้ากับพุทธประวัติที่กุ ฏิสงฆวัดหงสาราม   ไดแก   ตอนมหาบุรุษสิทธัตถะเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ   ตอนทรงตัดพระเกศาลาเพศฆราวาส  ตอนนางสุชาดาถวายขาวมธุปายาส  และ
ตอนแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย   

เร่ืองพุทธประวัติเปนเรื่องที่แพรหลายและรูจักเปนอยางดีของพุทธศาสนิกชน  จึงเปน
เรื่องหนึ่งที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในพื้นที่นี้  อยางไรก็ตาม  เปนท่ีนาสังเกตวา
พุทธประวัติท่ีกุฏิสงฆวัคควนใน  ซ่ึงใหความสําคัญกับเร่ืองราวประวัติของพระยสะ  โดยเขียนภาพ
จิตรกรรมตอเนื่องกันถึง 4 ตอนในจํานวน 6 ตอน  แทบไมปรากฏในงานจิตรกรรมแบบแผน
ประเพณีมากอน  โดยอาจมีความมุงหมายของการเขียนเชนเดียวกับภาพประวัติองคุลีมาลที่คอสอง
โถงสวนกลางของตัวเรือนอันมีนัยเพื่อนอมนําใหมุงสูความสงบใตรมผากาสาวพัสตรเชนเดียวกัน 

                                                           
4ครื่น มณีโชติ, “วัดชลฯในอดีต,”  ทักษิณคดี 1, 2 (ตุลาคม 2524) : 22-27.   
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2.3   วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ 
รามเกียรติ์เปนวรรณกรรมที่ไดรับความนิยมในจิตรกรรมที่กุฏิสงฆพื้นที่นี้ควบคูกับ

เร่ืองพุทธประวัติ  โดยนิยมเขียนไวที่ฝาประจันกั้นหองภายในตัวเรือนเปนการเฉพาะ  ไดแก         
ฝาประจันกั้นหอง  กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  และกุฏิสงฆวัดปทุม
วารี  วัดจุฬามณี  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี 

ภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏในพื้นที่นี้ทั้งหมดไมไดผูกเปนเรื่องราว
ตอเนื่องกัน  แตเขียนเปนลักษณะของภาพจับแสดงอากัปกริยาของตัวละครโดยไมมีหลักฐานระบุ
ถึงตัวละครหรือเนื้อเรื่องตอนใดเปนการเฉพาะ  จึงยากตอการตีความวาจิตรกรตองการแสดงถึงตัว
ละครตนใดหรือเนื้อเร่ืองตอนใดในวรรณกรรม 

ภาพจับเรื่องรามเกียรติ์ซ่ึงนิยมแพรหลายในพื้นที่นี้ราวปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ลงมา  เปน
ความนิยมในชวงเวลาเดียวกับความนิยมสะสมรูปรามเกียรติ์ที่บรรจุอยูในซองบุหร่ีที่คนในสมัยนั้น
เรียกวา “รูปยาซิกาแร็ต” หรือ “รากาแร็ต” ซ่ึงมีลักษณะเปนการดหรือภาพพิมพสอดสีขนาด
ประมาณ 1.5 x 2 นิ้ว  ที่บริษัทบุหร่ีจัดทําขึ้นเปนชุดๆสอดไวในซองบุหร่ีซองละ 1 ภาพเพื่อเปนของ
แถม  ซ่ึงตอมาไดกลายเปนของสะสมและแลกเปลี่ยนซ้ือขายราวป พ.ศ. 24505  

ภาพจับเรื่องรามเกียรติ์จิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆในพื้นท่ีนี้กับภาพจับในรูปยาซิกา   
แร็ตกวา 160 ภาพอันเปนของสะสมที่แพรหลายในเมืองหลวงขณะนั้น  ไมปรากฏการผูกลาย  ลีลา
ทาทาง  และอากัปกริยาของตัวละครท่ีซํ้ากันเลยท้ังที่อยูในความนิยมชวงระยะเวลาเดียวกัน  จึงอาจ
สันนิษฐานไดวารูปแบบของภาพจับเรื่องรามเกียรติ์ซ่ึงนิยมเขียนที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานี
และนราธิวาส  เกิดจากการสรางสรรคของชางพื้นท่ีนี้อยางแทจริง  โดยนาจะไดรับอิทธิพลหรือแรง
บันดาลใจจากเรื่องรามเกียรติ์ในประเทศใกลเคียง  คือประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย  ซ่ึงเชื่อวา
นาจะเปนตนเคาใหกับเรื่องรามเกียรติ์ของไทยมากกวาความนิยมท่ีแพรหลายลงมาจากราชธานี
โดยตรง  ดังคติความเชื่อเร่ืองรามเกียรติ์ของชาวใตตอนลางที่แตกตางไปจากภาคอื่นๆของประเทศ
ไทย 

ชาวใตตอนลางมีความเชื่อวา  เร่ืองรามเกียรติ์เปนเรื่องขลัง  ศักดิ์สิทธิ  สําคัญ  และ
ยิ่งใหญ  ดวยเปนเรื่องของเทวดาอวตารลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย  เร่ืองรามเกียรติ์จึงเปนเรื่อง
                                                           

5เฉลิมศักดิ์  รามโกมุท,  สารคดีบอกเลาดวยรูปและเรื่อง  เกิดกลางกรุง  ชุดรามเกียรต์ิ  (กรุงเทพฯ : 
แพรว, 2537)  รูปยาซิกาแร็ตชุดรามเกียรต์ิเปนภาพชุดแรกในชุดวรรณคดีไทย  ที่บริษัทบุหรี่จัดทําขึ้นเพื่อเปด
ตลาดการคาในไทย  โดยจางใหพระลักษณะ  พิมพร (เปลี่ยน  พิมพโกวิทย)  ชางหลวงจากกองชางมหาดเล็กใน 
รัชกาลที่ 5 เปนแมกอง  มีพระเทพรจนา  พระวาดวรรณวิจิตร  หลวงวิทยวรรณกร  เปนคณะเขียนภาพ  กอนสงไป
จัดพิมพในตางประเทศ 
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ที่ไดรับความนิยมแพรหลายกวานิทานหรือเร่ืองอื่นใดในสมัยเดียวกัน  จนเกิดการอานเขียน  
คัดลอก  แตงขึ้นใหม  และจารไวในหนังสือบุดภาคใตในรูปของวรรณกรรมทองถ่ินอยางกวางขวาง  
อีกทั้งยังมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของชาวใตอยางใกลชิด  โดยเฉพาะปรากฏชัดเจนที่สุดทางดาน
อิทธิพลที่มีตอการละเลนพื้นบาน  ดังความนิยมเลนหนังตะลุงดวยเรื่องรามเกียรติ์  ทางดาน
พิธีกรรม  เชน  การแกบน  ซ่ึงแตเดิมถือเปนหลักปฏิบัติอยางตายตัววาตองทําการแกบนดวยหนัง
ตะลุงเรื่องรามเกียรติ์  อิทธิพลตอความเชื่อเร่ืองโชคลาง   การสั่งสอนจริยธรรมและคานิยม  เปนตน 
6 

ดวยการยกยองและใหความสําคัญกับเรื่องรามเกียรติ์  ทําใหเรื่องรามเกียรติ์เปนที่นิยม
ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆพื้นที่นี้ไมนอยไปกวาวรรณกรรมในพุทธศาสนาเรื่อง
อ่ืนๆ 

 
2.4   วรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนนิทานหรือชาดก  เร่ืองนิบาตชาดก 
ภาพจิตรกรรมจากเรื่องราวในนิบาตชาดกปรากฏที่กุฏิสงฆเขตจังหวัดปตตานีและ

นราธิวาสเพียง 2 หลัง  คือ  เร่ืองกุลาวกชาดก  จิตรกรรมที่เพดานชายคาพาไล  กุฏิสงฆวัดหงสาราม  
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี  และเรื่องฉัททันตชาดก  จิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง  กุฏิสงฆวัด
มหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี   

กุลาวกชาดก  เปนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพระอินทร (เรื่องมฆมานพและเทวาสุร-
สงคราม)  ปรากฏมาแลวในจิตรกรรมที่คอสองดานทิศเหนือของวิหารน้ําแตม  วัดพระธาตุลําปาง
หลวง  จังหวัดลําปาง  (ภาพที่ 134)  และจิตรกรรมฝาผนังดานทิศเหนือของหอซาย  หอไตร  วัด
ระฆังโฆษิตตาราม  กรุงเทพฯ  (ภาพที่ 135)  โดยประวัติพระอินทรในจิตรกรรมทั้ง 2 แหลงขางตน
ลวนแสดงภาพจักรวาล  อันมีเขาพระสุเมรุ  เขาสัตตบริภัณฑ  ทวีปทั้ง 4 ฯลฯ ประกอบอยูสวนใด
สวนหนึ่งในฉากจิตรกรรม  แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของพระอินทรกับจักรวาลที่อาจเชื่อมโยง
ถึงอํานาจของพระอินทรในฐานะผูปกครองจักรวาล7  ในขณะที่เร่ืองประวัติพระอินทร  จิตรกรรมที่
เพดานชายคาพาไล  กุฏิสงฆวัดหงสาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  มีลักษณะแตกตาง
ออกไป  กลาวคือ  ไมไดแสดงองคประกอบของจักรวาลหรือมีนัยแสดงถึงความยิ่งใหญของพระ

                                                           
6ฉันทัส  ทองชวย, รามเกียรต์ิกับวรรณกรรมในทองถิ่นภาคใต  (สงขลา : โครงการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ  สงขลา, 2522), 27,161.   
7วิไลรัตน  ยังรอต , “จักรวาลกับพระอินทรในจิตรกรรมฝาผนัง,”  เมืองโบราณ 22, 4 (กรกฏาคม – 

ธันวาคม, 2539) : 81-88.   
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อินทรในฐานะผูปกครองจักรวาล  แตมุงหมายแสดงถึงความเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด  การทํา
ความดี  การสะสมความดี  เพื่อใหไดไปเกิดในชาติภพที่ดีเปนสําคัญ 

สําหรับจิตรกรรมเรื่อง  ฉัททันตชาดก  ที่ฝาประจันกั้นหอง  กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  
อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  อาจไดแรงบันดาลใจในการเขียนภาพจากเรื่องฉัททันตชาดก  
จิตรกรรมในอุโบสถวัดเทพนิมิตร  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  จิตรกรรมฝมือชางพื้นบานที่
เขียนขึ้นกอนสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงปรากฏหลักฐานเพียงไมกี่แหงในพื้นที่นี้  (ภาพที่ 136)  โดยความ
มุงหมายของการเขียนแสดงถึงความเชื่อในผลของการเบียดเบียนจองเวร  ความเชื่อเร่ืองการเวียน
วายตายเกิด  เชนเดียวกับเรื่องกุลาวกชาดกจิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดหงสาราม   

 
2.5   วรรณกรรมเกี่ยวกับสาวกประวัติ  เรื่องพระมาลัยคําหลวง 
ความเชื่อเรื่องพระมาลัยและความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตวเปนความ

เชื่อที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  อันเปนความเชื่อที่แพรหลายและนิยมอยางมากในหนังสือบุดภาคใต  
วรรณกรรมทองถ่ิน  และจิตรกรรมในอุโบสถหรืออาคารเสนาสนะที่ทําหนาที่เกี่ยวเนื่องกับ
พิธีกรรมเผาศพ  แตจากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาส
พบวา  เร่ืองพระมาลัยและพระศรีอาริยเมตไตรยไมเปนที่นิยมมากนัก  โดยปรากฏที่กุฏิสงฆเพียง 2 
หลังหลังละ 1 ภาพ  ไดแก  ภาพพระมาลัยขึ้นไปบูชาเจดียจุฬามณีบนสวรรคไดพบและสนธนา
ธรรมกับพระศรีอาริยเมตไตรย  จิตรกรรมที่คอสองโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  กุฏิเจาอาวาส  วัด
ชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  และภาพเฉพาะองคของพระศรีอาริยเมตไตรย  
จิตรกรรมที่ฝาประจันโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  กุฏิสงฆวัดควนใน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปตตานี   

สมมุติฐานของการเขียนเรื่องพระมาลัยและพระศรีอาริยเมตไตรยในที่นี้  คงสะทอนถึง
ความเชื่อในเรื่อง  บุญ  บาป  สวรรค  นรก  และโลกหรือพระศาสนาของพระศรีอาริย  โดยมุงหมาย
นอมนําใหผูคนประกอบกรรมดีเพื่อไดพบความสุขในแดนสวรรคหรือไดเกิดในพระศาสนาของ
พระศรีอาริยเมตไตรโพธิสัตว   

 
นอกจากเรื่องราวจากวรรณกรรมในพุทธศาสนาดังกลาวขางตนแลว  จิตรกรรมฝาผนัง

ที่กุฏิสงฆในพื้นที่นี้ยังปรากฏเรื่องราวปลีกยอยอ่ืนๆ  อาทิ  ภาพทวารบาล  ภาพเทพพนม  ภาพครุฑ
ยุดนาค  ลวดลายประดับและลวดลายมงคลจีน  ภาพพระสงฆยืนเรียงแถวประคองบาตรขนาบ
ระหวางพระพุทธเจา  และภาพบุคคลยืนเรียงแถวภายใตแถวพระสงฆ  อันสะทอนถึงขนบประเพณี  
และวัฒนธรรมทองถ่ินดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป 
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3.  วิเคราะหความสําคัญของตําแหนงการเขียนภาพจิตรกรรม 
ผลการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสพบวา  พื้นที่

ตอนกลางของตัวเรือนเปนตําแหนงที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมมากที่สุด  พื้นที่ดังกลาวประกอบดวย
พื้นที่หลัก  2 สวนหลัก  คือ  โถงสวนกลางของตัวเรือน  และโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  โดยมี
หนาบันจั่วเปนตําแหนงที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมรองลงมา  สวนตําแหนงอ่ืนๆ  ไดแก  พื้นที่สวน
โถงอันเปนอาสนสงฆ  ชานพาไล  และผนังภายนอกตัวเรือน  มีการเขียนภาพจิตรกรรมเพียง
ตําแหนงละหนึ่งหลังเทานั้น  

ความสําคัญของการเขียนภาพเลาเรื่องในพุทธศาสนาที่แฝงไวดวยหลักธรรมคําสั่งสอน  
จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  โดยเฉพาะจิตรกรรมที่โถง
สวนกลางของตัวเรือน  อันเปนพื้นที่สําหรับภิกษุสงฆและฆราวาสทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน  
และโถงประดิษฐานพระพุทธรูป  อันเปนพื้นที่สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระประธาน
ของวัดซ่ึงถือเปนใจกลางของกุฏิ  ภาพจิตรกรรมในตําแหนงดังกลาวจึงเขียนขึ้นเพื่อนอมนําใหเกิด
ศรัทราในพุทธศาสนาเชนเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถหรือวิหารที่มีพระพุทธรูป
ประดิษฐานเปนประธานของวัด 

 
4.  วิเคราะหรูปแบบ  ฝมือชางของงานจิตรกรรมที่กุฏิสงฆเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส  
และความสัมพันธของจิตรกรรมกับสถาปตยกรรม 

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวาทั้งประวัติ  รูปแบบ  และฝมือชางของจิตรกรรมฝาผนัง
ที่กุฏิสงฆในพื้นที่นี้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  กลาวคือ  มีการสืบทอดคติ  องคประกอบ  
รูปแบบและฝมือชางในการเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆสืบตอกันเปนรุนๆ  โดยจิตรกรคนเดียว
หรือกลุมเดียวกันจะสรางสรรค ฝมือไวที่กุฏิสงฆของวัดละแวกเดียวกัน  กอนความนิยมดังกลาวได
แพรหลายในพื้นที่ใกลเคียงจนกลายเปนความนิยมเฉพาะถิ่น 

4.1  วิเคราะหฝมือชางที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆเขตจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส  สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมรูปแบบ  คือ 

กลุมท่ี 1  กลุมรับอิทธิพลชางหลวงผสมผสานกับความเปนพื้นบาน  อิทธิพลชางหลวง
หรือแบบแผนที่สืบทอดจากราชธานีแสดงออกโดยการใชเสนที่แสดงถึงความงดงามของโครงราง  
ลีลา  อากัปกริยาในเชิงนาฎลักษณของภาพบุคคล  ความงดงามของสัดสวนและองคประกอบภาพ  
ผสมผสานกับความเปนพื้นบานแสดงออกโดยการใชสีสดตัดกันอยางชัดเจน  การวางองคประกอบ
ที่เนนสื่อความหมายของเรื่องราวมากกวาใหความสําคัญกับบริบทอื่นๆ  จิตรกรรมกลุมนี้ถือเปน
กลุมหลักที่ปรากฏมากที่สุดในพื้นที่นี้  ไดแก  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดควนใน  วัดหงสาราม  วัด
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มหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  วัดจุฬามณี  อําเภอ
สายบุรี  จังหวัดปตตานี  และจิตรกรรมที่กุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

กลุมท่ี 2  กลุมพื้นบานอยางแทจริง  ภาพจิตรกรรมในกลุมนี้มักแสดงองคประกอบอยาง
งายๆ  ใชสีสดตัดกันอยางรุนแรง  ใหความสําคัญเฉพาะสาระของภาพโดยไมแสดงรายละเอียดอื่น
ใด  การแสดงออกของเสน  ลีลา  อากัปกริยาของภาพบุคคลไมออนชอย งดงาม  สมสัดสวนเชน
จิตรกรรมในกลุมแรก  และเรื่องราวที่เขียนหรือรูปแบบตางจากจิตรกรรมแบบแผนประเพณีอันเกิด
จากการสรางสรรคของชางพื้นที่นี้โดยเฉพาะ  จิตรกรรมที่จัดอยูในกลุมนี้ปรากฏที่กุฏิสงฆเดนชัด
เพียง 2 หลัง  ไดแก  จิตรกรรมที่กุฏิสงฆวัดโคกมะเฟอง  และกุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครู
สิทธิสารวิหารวัตร  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

ทางดานสถาปตยกรรม  กุฏิสงฆในพื้นที่นี้มีลักษณะเฉพาะของเรือนพื้นถ่ินภาคใตทั้ง
รูปแบบตัวเรือน  หลังคา  โครงสรางสวนฐานเรือนที่ใชระบบวางเสาเรือนทุกตนบนตีนเสาหรือวาง
คานตัวเรือนบนฐานเสาซีเมนตหลอสูง  อันเปนลักษณะรวมที่ปรากฏในเรือนไทยภาคใตจังหวัด
อื่นๆดวย 

4.2  วิเคราะหความสัมพันธของจิตรกรรมกับสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆในพื้นที่นี้  
สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมหลักๆ  คือ 

กลุมท่ี 1  กลุมจิตรกรรมไมเก่ียวเนื่องสัมพันธกับสถาปตยกรรม  คือจิตรกรรมกลุมรับ
อิทธิพลชางหลวงซึ่งเขียนบนตัวเรือนกุฏิแบบเรือนพื้นถ่ินภาคใต  ไดแก  กุฏิสงฆวัดควนใน  วัดหง
สาราม  วัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  กุฏิสงฆวัดปทุมวารี  วัดจุฬามณี  อําเภอ
สายบุรี  จังหวัดปตตานี  และกุฏิเจาอาวาส  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 กลุมท่ี 2  กลุมจิตรกรรมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับสถาปตยกรรม  คือจิตรกรรมกลุม
พื้นบานอยางแทจริงซ่ึงเขียนบนตัวเรือนกุฏิอันมีรูปแบบเฉพาะของเรือนพื้นถ่ินภาคใต  ไดแก  กุฏิ
สงฆวัดโคกมะเฟอง  และกุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครูสิทธิสารวิหารวัตร  วัดชลธาราสิงเห  
อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

เหตุที่สถาปตยกรรมในพื้นที่นี้คงลักษณะความเปนพื้นบาน  ขณะที่จิตรกรรมกลับไดรับ
อิทธิพลจากชางหลวงมากกวาความเปนพื้นบาน  เนื่องจากการสรางงานสถาปตยกรรมอยูภายใต
เงื่อนไขของการเรียนรูสืบตอกันของชางในพื้นที่  โดยสรางสรรครูปแบบสถาปตยกรรมที่ผานการ
ประยุกตจนเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกโดยเฉพาะ  สวนจิตรกรรม
เปนเรื่องของการประดับตกแตง  เปนเรื่องของรสนิยม  จิตรกรรมแบบแผนประเพณีอันเปนแมแบบ
ของงานประดับตกแตงศาสนสถานจึงมีอิทธิพลตอจิตรกรรมในพื้นที่นี้  แตดวยระยะทางพื้นที่
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ชายแดนภาคใตของประเทศไทยหางไกลจากราชธานีอยางมาก  แบบแผนบางอยางจึงถูกประยุกต
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับรสนิยมของคนในทองถ่ิน 

 
5.  วิเคราะหงานจําหลักไมและลวดลายเขียนสีท่ีประดับภายในกุฏิ 

งานประดับที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  โดยเฉพาะงานประดบัภายใน
ตัวเรือนกุฏิ  สวนใหญเปนงานจําหลักไมแบบนูนต่ํา  งานฉลุไมเปนลวดลายตางๆ  และงานเขียนสี
ประดับตกแตงตามลวดลายที่จําหลักหรือฉลุอีกชั้นหนึ่ง 

ลวดลายที่นิยมประดับตกแตงภายในตัวเรือนกุฏิ  สวนใหญเปนลวดลายมงคลจีน  
ประกอบดวยลายสัตวมงคล  อาทิ  กิเลน  มังกร  สิงหโตจีน  หงส  ผีเส้ือ  คางคาว  ลวดลายตนไม
และดอกไมมงคล  อาทิ  ลายแจกันดอกไม  ลายผลไม (ผลทับทิม)  ลายดอกไม (ดอกโบตั๋น)  ลาย
เกราะไมไผ ฯ เปนตน  ลวดลายดังกลาวลวนแฝงไวดวยความหมายมงคล  อันแสดงถึงความเปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ความสงบ  ความสมบูรณ  มั่งคั่ง  ความงาม  ความสุข  ความสําเร็จ  คุณธรรม 
ฯลฯ 

นอกจากลวดลายมงคลจีนเปนลวดลายที่นิยมประดับตกแตงภายในตัวเรือนกุฏิสงฆมาก
ที่สุดแลวยังปรากฏลวดลายที่นิยมตามคติของชาวไทยพุทธ  เชน  รูปเทวดาซึ่งสลักเปนทวารบาล
ของศาสนสถาน  ลายสัตวหิมพานต  ไดแก  ราชสีห  และกนกลายไทยตางๆ  นอกจากนี้ยังปรากฏ
ลวดลายที่นิยมในหมูชาวไทยมุสลิม  ไดแก  ลายพันธุพฤกษา  ลายเรขาคณิต  ลวดลายขางตนมีการ
ประยุกตผสมผสานจนเปนลวดลายเฉพาะในพื้นที่นี้ที่นิยมทั้งชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  และ
ชาวไทยเชื้อสายจีน  โดยลวดลายดังกลาวยังใหอิทธิพลตอลวดลายประดับเรือนพักอาศัยของ
ชาวบานทุกเชื้อชาติในพื้นที่นี้ดวย 

เนื่องจากลวดลายมงคลจีนเปนลวดลายประดับที่นิยมแพรหลายมากที่สุด  อีกทั้งยังมี
รูปแบบที่ใกลเคียงกับแมแบบในศิลปะจีน  จึงอาจสันนิษฐานไดวา  กุฏิสงฆโดยเฉพาะงานประดับ
ที่กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสสวนหนึ่งคงเปนงานที่เกิดจากการสรางสรรคของชาง
ชาวจีน  ดวยชาวจีนเปนชางฝมือที่มีความชํานาญในงานชางแขนงตางๆมากอน  โดยไดสรางสรรค
ศิลปกรรมสําคัญระยะแรกๆไวในดินแดนแถบนี้เปนจํานวนมาก   
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6.  วิเคราะหสภาพสังคม  ขนบประเพณี  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีสะทอนผานภาพ
จิตรกรรมฝาผนังท่ีกุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส 

ในการศึกษากุฏิสงฆทั้ง 8 หลังพบวาภาพจิตรกรรมอันสะทอนขนบประเพณีของผูคน
บริเวณนี้ไดชัดเจนที่สุด  ปรากฏที่กุฏิสงฆเพียงหลังเดียว  คือ  กุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครู
สิทธิสารวิหารวัตร  วัดชลธาราสิงเห  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

จิตรกรรมที่กุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครูสิทธิสารวิหารวัตร  ไมไดเขียนเรื่องราว
วรรณกรรมในพุทธศาสนา  แตเขียนภาพแถวพระสงฆสาวกยืนประคองบาตรขนาบระหวาง
พระพุทธเจา  พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร  จิตรกรรมที่คอสองโถงสวนกลางและผนัง
ภายนอกตัวเรือนตอนบน  สวนผนังภายนอกตัวเรือนตอนลางเขียนภาพบุคคล (ตํารวจ?) ยืนเรียง
เปนแถวขนานกับแถวพระสงฆสาวกตอนบนของผนัง 

ความหมายของแถวพระสงฆประคองบาตรขางตนคงเกี่ยวของกับกิจวัตรการบิณฑบาต
ของภิกษุสงฆ  ดังภาพจิตรกรรมในอุโบสถ  วัดชลธาราสิงเห  ซ่ึงเขียนแถวพระสงฆประคองบาตร
ออกรับบิณฑบาตเบื้องหลังองคสัมมาสัมพุทธเจาในตอนตางๆ  (ภาพที่ 137)   

สําหรับภาพแถวพระสงฆประคองบาตรขนาบองคพระพุทธเจาที่กุฏิสิทธิสารประดิษฐ
หรือกุฏิพระครูสิทธิสารวิหารวัตร  คงไมไดแสดงความสําคัญเกี่ยวกับการบิณฑบาตของภิกษุสงฆ
เชนจิตรกรรมในอุโบสถเพียงอยางเดียว  แตการใหความสําคัญกับแถวพระสงฆสาวกและแถว
บุคคล (ตํารวจ?) โดยเขียนเปนภาพขนาดใหญบนผนังภายนอกตัวเรือนและที่คอสองภายในตัวเรือน
โดยไมเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องอ่ืนๆประกอบไวดวย  คงมีความมุงหมายเพื่อสะทอนถึงประเพณี  
ทําบุญตักบาตรเชื่อมความสัมพันธระหวางชาวไทยพุทธในรัฐกลันตันกับชาวไทยพุทธในอําเภอ
ตากใบที่ตอมารูจักกันในนามของ “ประเพณีตักบาตรพระหารอย”  อันเปนประเพณีสําคัญหนึ่งใน
สามที่จัดขึ้นที่วัดชลธาราสิงเห8 

งานประเพณีตักบาตรพระหารอย  เปนงานใหญที่จัดขึ้นในเดือน 9 ของทุกป  จัดขึ้นเพื่อ
รวมทําบุญและเปนกําลังใจในการสอบของพระที่เรียกวา  “ทําบุญเลี้ยงพระสอบไล”  อันเปนการ
สอบนักธรรมประจําปหลังออกพรรษา  ซ่ึงแตเดิมจะปลูกปะรําตั้งแตประตูอุโบสถไปจนถึงโรงฉัน
ริมแมน้ําระยะประมาณ 100 เมตรเศษ  แลวใหพระสงฆยืนเรียงแถวรับบิณฑบาตตลอดปะรําโดยมี
การปดภาพพระพุทธรูปตอเนื่องกันตลอดแนวปะรําเปนสัญลักษณตางพระสงฆจริงซึ่งไมสามารถ

                                                           
8อุดม  หนูทอง, “เที่ยววัดชลธาราสิงเห,”  ทักษิณคดี 1,2 (ตุลาคม 2524) : 12-19.  งานประเพณีสําคัญ 

3 งาน  ไดแก  งานโกศ (งานทําบุญกระดูก)  งานบังสุกุลบัว (งานทําบุญใหผูลวงลับและผูสูงอายุ)  และงานตัก
บาตรพระหารอย 
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นิมนตมารับบิณฑบาตไดครบทั้ง 500 รูป9  ดังนั้นแถวพระสงฆประคองบาตรขนาบพระพุทธเจาที่
กุฏิสิทธิสารประดิษฐหรือกุฏิพระครูสิทธิสารวิหารวัตรขางตน  จึงนาเชื่อวาเขียนขึ้นเพื่อแสดงถึง
ประเพณีนี้  สวนภาพบุคคล (ตํารวจ?) ยืนเรียงเปนแถวตอนลางของแถวพระสงฆอาจเปนสัญลักษณ
ตัวแทนของชาวบานที่มารวมทําบุญตักบาตร  หรือแสดงสภาพสังคมหลังสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ตํารวจมี
บทบาทในการดูแลความสงบใหกับสังคม 

ประเพณีตักบาตรพระหารอย  หรืองานทําบุญเลี้ยงพระสอบไล  ถือเปนงานเทศกาล
ประจําปที่มีความสําคัญนอกจากเปนการสืบทอดพุทธศาสนาโดยตรงแลว  ยังเปนงานรื่นเริงที่ชวย
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  ดังมีการแสดงการละเลนพื้นบาน  เชน  หนังตะลุง  มโนราห ฯลฯ  
เพื่อเฉลิมฉลอง  อีกทั้งยังเปนการรวมตัว  เปนการกระชับความสัมพันธระหวางชาวไทยพุทธใน
อําเภอตากใบกับชาวไทยพุทธในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียที่คร้ังหนึ่งเคยอาศัยอยูภายใตการ
ปกครองเดียวกัน 

สําหรับภาพจิตรกรรมที่สะทอนสภาพสังคม  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวบานในพื้นที่นี้   ปรากฏชัดเจนที่ สุดที่กุ ฏิสงฆเพียงแหงเดียวเชนเดียวกับภาพสะทอน
ขนบประเพณี    คือจิตรกรรมที่ฝาประจันกั้นหอง  กุฏิสงฆวัดมหิงษาราม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปตตานี  จิตรกรรมอันเปนสวนหนึ่งของเรื่องฉัททันตชาดก  แสดงภาพพรานโสอุดรเหน็บกริช 
(อาวุธประจํากาย) ไวใตขอบผานุง (สะเอว) ขณะออกลาพญาชางฉัททันตในปาหิมพานต  (ดูภาพท่ี  
83)  

ภาพการเหน็บกริชไวใตขอบผานุงของพรานโสอุดร  สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการ
ใชกริชของชวาหรือมัชปาหิต  อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมฮินดูและชวา-มลายู  ที่มีคติความเชื่อ
เกี่ยวเนื่องกับลัทธิไศวนิกายในศาสนาฮินดูผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  จนเปนเปนวัฒนธรรม
รวมของผูคนภาคใตตอนลาง  ชวา  มลายู  บาหลี  และกลุมชนในภูมิภาคใกลเคียง   

การใชกริชสําหรับพกพาติดตัว  เกิดจากความเชื่อที่วา  กริชเปนศาสตราวุธประจําองค
ของพระศิวะ  เปนอาวุธที่มีมเหศักดิ์  มีมหิทธานุภาพ  ศักดานุภาพ  และพลานุภาพ  การพกพากริช
หรือมีไวประจําบานจึงเสมือนมีพระผูเปนเจาคอยคุมครองปองกันภัย10 

นอกจากนี้ชาวใตตอนลางยังเชื่อวา  การมีกริชประจําตัว  ประจําครอบครัว  หรือใชใน
การประกอบพิธีกรรมลวนกอใหเกิดสวัสดิมงคลแคลวคลาดจากสิ่งอวมงคลทั้งปวง  กริชจึง
กลายเปนอาวุธที่นิยมแพรหลายทั้งชาวไทยมุสลิม  ชาวไทยพุทธ  และชาวไทยเชื้อสายจีน  ซ่ึงตอมา
                                                           

9เรื่องเดียวกัน. 
10สุธิวงศ  พงศไพบูลย, สมบูรณ  ธนะสุข  และ พิชัย  แกวขาว, กะเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชาวใต

ตอนลาง (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543), 81.  
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การใชกริชไดมีบทบาททางวัฒนธรรมยิ่งกวาเปนเพียงอาวุธปองกันตัว  โดยไดกลายเปนเครื่องราง
ทางวัฒนธรรม  เปนสัญลักษณอันเสริมสถานภาพทางสังคม  อีกทั้งยังเปนสัญลักษณอันแสดง
สถานภาพบงถึงความเปนชายชาตรี11  นอกจากนี้ยังใหอิทธิพลตอการเลนหนังตะลุงพื้นบาน  โดย
ตัวหนังตะลุงของชาวใตตอนลางจะมีกริชเปนศาสตราวุธตางจากหนังตะลุงในภาคใตตอนกลางที่ใช
พระขรรคแทนกริช   

วัฒนธรรมฮินดูและชวา-มลายูที่ปรากฏในภาคใตตอนลางของประเทศไทยนอกจาก
วัฒนธรรมการใชกริชแลว  ยังปรากฏในวัฒนธรรมการละเลนพื้นบานที่สําคัญ  คือ  การเลนหนัง
ตะลุงซ่ึงนิยมเรื่องรามเกียรติ์เปนการเฉพาะ  ปรากฏในพิธีกรรมตางๆ  ทั้งการแกบน  พิธีขับไล
อุบาทว  การไหวภูมิเจาที่   การสั่งสอนจริยธรรมและคานิยมของคนในสังคม  วัฒนธรรมดังกลาว
สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของชาวใตตอนลางที่มีตอผูคนเชื้อสายเดียวกันในประเทศใกลเคียง
ไดเปนอยางดี 

                                                           
11เรื่องเดียวกัน, 4. 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
จิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆแถบจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  โดยเฉพาะ

จังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส  แสดงถึงฝมือการเขียนภาพอันประณีตงดงามไมดอยไปกวา
จิตรกรรมแบบแผนประเพณี  อีกทั้งยังมีความเขาใจเรื่องราววรรณกรรมในพุทธศาสนาเปนอยางดี  
ดวยจิตรกรสวนใหญเปนภิกษุสงฆที่อาศัยอยูในกุฏิหลังนั้นๆหรือเคยผานการเรียนรูพระธรรมวินัย
ในฐานะเพศบรรพชิตมากอน  สวนลวดลายประดับที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นอันเกิดจากการผสมผสาน
ลวดลายตามคติของชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  และชาวไทยเชื้อสายจีน  ถายทอดผานการ
จําหลัก  ฉลุลาย  กอนเขียนภาพจิตรกรรมประดับตกแตงอยางสวยงามอีกช้ันหนึ่ง  ยอมอธิบายไดถึง
ความศรัทธา  การรวมแรงรวมใจกันของชาวบานและภิกษุสงฆในพื้นที่นี้ที่สรางสรรคผลงานศิลปะ
อยางดีที่สุดอุทิศถวายใหพุทธศาสนาเพื่อกุศลบุญ 

ดังไดกลาวไปแลววา  กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาสนอกจากเปน   
ศาสนสถานใชเปนที่พักอาศัยรวมของภิกษุสงฆทั้งหมดภายในวัดแลว  ยังเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปหรือพระประธานของวัด  เปนที่สําหรับทําวัตรสวดมนตและพิจารณาธรรมของภิกษุ
สงฆ  เปนที่แสดงธรรมและรับฟงธรรมของฆราวาส  และยังเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
รวมกันระหวางภิกษุสงฆและฆราวาส  กุฏิสงฆในพื้นที่นี้เมื่อยังไมมีอุโบสถจึงทําหนาที่ไมตางจาก
อุโบสถและวิหารของวัด  จึงเปนที่มาหรือเปนแรงบันดาลใจของความนิยมเขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่กุฏิสงฆ  ซ่ึงนอกจากเขียนขึ้นเพื่อประดับตกแตงสถาปตยกรรม  เพื่อบอกเลาเรื่องราวและ
นอมนําใหผูพบเห็นเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาโดยตรงเชนเดียวกับจิตรกรรมในอุโบสถหรือวิหาร
แลว  การเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆยังเปนสวนหนึ่งของการฝกจิต  สรางสมาธิ  เพื่อใหจิตรกร
ซ่ึงสวนใหญเปนภิกษุสงฆที่อาศัยอยูในกุฏิเกิดความสงบ  เกิดปญญา  อันเปนผลตอบแทนของ
เจตนาหรือแรงศรัทธาที่อุทิศใหศาสนา   นอกจากนี้ภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆยังเปนแหลงความรู
ใหกับภิกษุสงฆทั้งหมดที่อาศัยอยูรวมกันดวย  แมตอมาความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไดสงผลให
การเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆกลายเปนคานิยมอันเปนสัญลักษณแสดงสมณศักดิ์และ
ความสําคัญของภิกษุสงฆเจาของกุฏิก็ตาม  

นอกจากกุฏิสงฆและภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆเอื้อประโยชนตอภิกษุสงฆที่อยูอาศัย
โดยตรงแลว  กุฏิสงฆในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาสยังเปนเสมือนศูนยรวมของชาวไทยพุทธ 
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สวนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆเปนเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวและนอมนําจิตใจใหพุทธศาสนิกชน
ใกลชิดพุทธศาสนาและองคสัมมาสัมพุทธเจา   

ความนิยมเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆของวัดในเขตจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  
สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อดั้งเดิมของการเขียนภาพจิตรกรรมภายในที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆที่
ปรากฏหลักฐานในประเทศอินเดียมาตั้งแตสมัยพุทธกาลสืบตอมาในประเทศศรีลังกา  พมา  และ
ประเทศไทย  แตในประเทศไทยคติดังกลาวไมเปนที่นิยมมากนักดวยหลักฐานที่เหลืออยูคอนขาง
จํากัดและไมสามารถศึกษาไดถึงลําดับพัฒนาการ 

อยางไรก็ตามหลักฐานการเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆในพื้นที่ภาคใตตอนลางของ
ประเทศไทย  โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส  แสดงใหเห็นถึงการสืบทอด
คติของการเขียนภาพจิตรกรรมในที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆจนอาจถือเปนประเพณีที่มีการสืบทอด
ปฏิบัติตอกันมาอยางตอเนื่อง  แมวาความเชื่อ  รูปแบบ  จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและยุค
สมัยแลวก็ตาม 

หลักฐานของกุฏิสงฆและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆศาสนสถานสําคัญของวัดแถบ
จังหวัดปตตานีและนราธิวาส  โดยเฉพาะที่ปรากฏในเขตอําเภอปะนาเระ  อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี  และอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ยอมอธิบายถึงความศรัทธาและความเหนียวแนนของ
กลุมคนชาวไทยพุทธที่อาศัยกระจายอยูในพื้นที่นี้  ในขณะที่พื้นที่เขตตัวเมืองอันเปนที่อาศัยของ
ชาวไทยมุสลิมปรากฏหลักฐานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาอิสลามเปนสําคัญ  นอกจากนี้ประเพณีการ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆซ่ึงสืบทอดตอกันมายังสะทอนใหเห็นวา  แตเดิมผูคนที่อาศัยอยู
ในบริเวณนี้มีการปฏิสัมพันธ  พึ่งพาอาศัย  และรวมตัวกันอยางเหนียวแนน  แมตอมามีการแบงแยก
การปกครองแยกพื้นที่สวนนี้ออกเปน 3 จังหวัดก็ตาม 

อนึ่ง  ศิลปกรรมในพุทธศาสนา  ศิลปกรรมในศาสนาอิสลาม  ศิลปกรรมตามคติความ
เชื่อแบบจีน  รวมถึงบานเรือนของชาวบานทั่วไปในพื้นที่นี้มีรูปแบบเฉพาะถิ่นอันเกิดจากการ
ผสมผสานศิลปกรรมของผูคนแตละเชื้อชาติเขาดวยกัน  ยอมอธิบายไดถึงการผสมกลมกลืนของ
กลุมคนเชื้อชาติตางๆที่อาศัยในบริเวณนี้อยางสันติจากอดีตมาจนปจจุบันไดเปนอยางดี  แมปจจุบัน
พื้นที่สวนนี้มีเหตุการณรุนแรงอันเกิดจากกลุมแนวคิดแบงแยกดินแดน  ขบวนการโจรกอการราย  
และความขัดแยงของประชาชนกับเจาหนาที่รัฐบาล1  ลวนเปนความขัดแยงทางการเมืองหาใชความ

                                                           
1แสงเพชร [นามแฝง], ปมประวัติรัฐปตตานี  ไฟใตไมเคยดับ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวันชนะ, 

2547), 9-10.  อางจากการสํารวจขอมูลของรัฐบาลเพื่อกําหนดยุทธศาสตรแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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แตกตางทางเชื้อชาติและศาสนา  ดวยรูปแบบงานศิลปกรรมในแตละศาสนาที่ปรากฏไมแสดงถึง
ความแปลกแยกแตทั้งหมดลวนผสมผสานกลมกลืนกันเปนอยางดี 

แมวาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ไมสามารถศึกษาถึงความมุงหมายหรือแรงบันดาลใจของ
การเขียนภาพจิตรกรรมที่กุฏิสงฆจากตัวจิตรกรไดโดยตรง  เปนเพียงการศึกษาจากขอมูลท่ีเปน
ขอเท็จจริง  คือศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏกับหลักฐานเอกสารที่คอนขางจํากัด  กระนั้นก็ตามผูวิจัย
ไดพยายามศ ึกษาดวยความระมัดระวังเพื่อผลการศึกษาวิจัย  โดยยังรอการตรวจสอบ  ปรับปรุง  
หรือคําชี้แนะในประเด็นใหมๆเพื่อการศึกษาคนควาตอไป 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาจิตรกรรมที่กุฏิสงฆในพื้นที่อ่ืนๆ  เพื่อเชื่อมโยงถึงคติ  ความเชื่อ และ

สังเขปพัฒนาการของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ  อันอาจนํามาซึ่งความชัดเจนของ
ภาพจิตรกรรมที่ตําหนักพระพุทธโฆษาจารย  วัดพุทไธสวรรย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงยังไม
อาจสรุปไดแนชัดวาตําหนักดังกลาวเคยเปนกุฏิที่อาศัยของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  พระเถระ
ช้ันผูใหญในสมัยอยุธยามากอนจริง 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยกลุมจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือของประเทศไทย  อันเปนความนิยมในสมัยรัชกาลปจจุบันเปรียบเทียบกับความนิยมกอนสมัย
รัชกาลปจจุบันที่เขียนขึ้นในพื้นที่ภาคใตตอนลางของประเทศไทย 
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หะสัน  หมัดหมาน  และมะหามะซากี  เจะเห.  ปตตานี : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทร
รัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี, 
2541.   

อุดม  หนูทอง. “เที่ยววัดชลธาราสิงเห.”  ทักษิณคดี 1,2 (ตุลาคม 2524) : 12-19. 
เอกสารราชการมณฑลนครศรีธรรมราช  ในสมัยที่เจาพระยายมราช  (ปน  สุขุม)  เปนขาหลวง

เทศาภิบาล  ร.ศ. 115-125 (พ.ศ. 2439-2449). ม.ป.ท.  
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เอกสารรายงานป 2540. สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตการศึกษา2 และ3 :สวน
ทะเบียนทั่วไป  กรมการปกครอง, 2540.  

เอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติงานประกอบการขออนุมัติงวดเงิน  ประจําปงบประมาณ 2545 . 
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสถาปตยกรรมไทยพื้นบานนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  
: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 10  สงขลา  สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร, 2545. 

 
ภาษาตางประเทศ 
Noriah,  Mohamed. Hikayat  Panji  Semirang.  Kuala  Lumpur :  Dewan  Bahasa  dan Rustaka,  

1992. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวจอมขวัญ  สุวรรณรัตน 
ที่อยู 178 / 80  หมูที ่6  ถนนพระราม 2   แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร  10150  โทรศัพท  (02)  8934597 
 183 / 33  หมูบานจุฬากาญจน  หมูที่ 1  ถนนเพชรเกษม  ตําบลคอหงส 
 อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  90110  โทรศัพท  (074) 344718 
ที่ทํางาน 57  อาคารจุติ 1 ช้ัน 1  ถนนจุติอุทิศ 3  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  

90110 
 
ประวัติการศกึษา 

พ.ศ.  2543 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ  วิชาเอก
สถาปตยกรรมภายใน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

พ.ศ.  2544 ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2544-ปจจุบัน นักออกแบบตกแตงภายในและใหคําแนะนําออกแบบแนวศิลปะไทย 
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