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This research is aimed to compare the Buddha’s banner on the descent from 
Tavatinsa both of Lanna and Rattanakosin style. The conclusions can be summarized as 
follow; 

Lanna’s culture, dated in 16 Century A.D., civilized as the golden age because it 
communicated with other areas for product’s bartering and buddhist’s propagation. So, Lanna 
Art integrated under the idea of artist with various styles. As the Buddha’s banners on the 
descent from Tavatinsa seemed to have inspirations viz Ayuthaya, Sukhothai, Lanka and 
Chinese art. 

Buddha’s banners on the descent from Tavatinsa, both of Lanna and 
Rattanakosin art, created in same idea. The creators believed in religious worships. and 
made them for offering to Lord Buddha. The banners showed the picture of Buddha’s life and 
his doctrine. So, they became sacred object as buddha’s images. 

Although the purpose of banners are alike, they still had different details. Lanna’s 
banners depicted the largely Buddha’s image but Rattanakosin’s banners showed scripts of 
mortal dedication. It depended on design of artists in different period. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  (Statements and problematic of the problems) 
                  พระบฏสมัยลานนาซ่ึงสันนิษฐานกันวามีอายุสมัยเกาสุดในดินแดนไทย  พบภายในกรุ
เจดียวัดดอกเงิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม  เปนพระบฏท่ี ราวพุทธศตวรรษที่ 211  แสดงภาพพระพุทธเจา
เสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  ในลักษณะของพระอิริยาบถลีลา  ท่ีนักวิชาการบางทานให
ความเห็นวาคลายกับทาทางการกาวของพระพุทธรูปปางกดประทับรอยพระบาท  พุทธศตวรรษท่ี 
212  อีกท้ังถูกกลาวถึงในแงมุมองคประกอบของภาพพระบฏดังกลาววามีความพิเศษไมเคยพบท่ีใด
มากอน3  ความสําคัญจึงอาจจะอยูท่ีการนําเสนอเร่ืองราวในพุทธประวัติตอนดังกลาววามีความนิยม
เปนมาอยางไร   
                  การเขียนเร่ืองราวพุทธประวัติตอนดังกลาวลงบนพระบฏนาจะมีนัยสําคัญ  เม่ือพิจารณา
จากขนาดของพระบฏท่ีมีขนาดใหญ  รวมถึงการขุดคนพบที่ไดมาจากในกรุเจดีย  การคนพบเกิดข้ึน
เม่ือคร้ังมีการจะปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณนั้นเพื่อสรางเข่ือนภูมิพล  ใน พ.ศ.2503  ซ่ึงโดยท่ัวไปพระ
บฏมิไดทําไวเพื่อบรรจุอยูในเจดียหากแตจะเขียนพระบฏขึ้นเพื่อการสักการะบูชาพุทธศาสนา  เพื่อ
นําไปแขวนไวภายในอุโบสถหรือวิหาร  จึงควรท่ีจะทําการศึกษาถึงจุดมุงหมายของการสรางภาพ
พระบฏดังกลาววามีท่ีมาอยางไร  เหตุใดจึงมาบรรจุอยูในเจดีย 
                  การเลือกท่ีจะเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสใน
พระบฏ  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพุทธประวัติตอนดังกลาว ท่ีอาจไดรับความนิยมในสมัย
ลานนา  ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 และปรากฏหลักฐานการสรางพระบฏตอนดังกลาวอีกสมัยหนึ่งคือ
สมัยรัตนโกสินทร  ราวพุทธศตวรรษท่ี 24 – 25  

 
 

                                                 
1 ปจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป  ถ.เจาฟา  กรุงเทพมหานคร. 
2 ศักด์ิชัย  สายสิงห, “ศิลปะลานนา,” เอกสารประกอบวิชา 317 405  ศิลปะในประเทศไทยต้ังแตพุทธ

ศตวรรษที่ 19 – 21  ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. (อัดสําเนา) 
3 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 

2538), 237, 239. 
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  อยางไรก็ตาม  ในขณะท่ีสมัยสุโขทัย4  และสมัยอยุธยา5     พบเพียงหลักฐานทางจารึกท่ี
เปนลายลักษณอักษรแตตัวงานศิลปกรรมอาจยังไมปรากฏ  จึงทําใหไมอาจสรุปไดวาพระบฏ
ดังกลาวนี้เขียนข้ึนในตอนเดียวกันดวยหรือไม  อาจเปนเพราะพระบฏเขียนลงบนผา  ซ่ึงเปนวัสดุท่ี
ยอยสลายไดงาย  หากไมเก็บไวในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  ลักษณะดังกลาวนี้ทําใหการคนพบ
พระบฏที่เจดียวัดดอกเงินเปนหลักฐานการสรางพระบฏท่ีเกาสุดท่ีพบในดินแดนไทย  ก็เนื่องดวยวา
พระบฏดังกลาวถูกบรรจุอยูในเจดียนั่นเอง 

  สมัยรัตนโกสินทรมีหลักฐานวานิยมสรางพระบฏ  แตรูปแบบก็มีลักษณะท่ีแตกตางไป
จากพระบฏท่ีวัดดอกเงิน  เนื่องดวยการที่มีรูปแบบศิลปกรรมบางอยางท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
โดยพระบฏในสมัยรัตนโกสินทรมีการเขียนเร่ืองราวท่ีมากข้ึน  นอกจากเร่ืองพุทธประวัติ  ก็คือเร่ือง
ชาดก  แตอยางไรก็ตามมีพระบฏจํานวนหนึ่งท่ีจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หอศิลป  
สมัยรัตนโกสินทร  เปนภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  แตมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากภาพพระบฏวัดดอกเงิน  แมจะเขียนเร่ืองพุทธประวัติตอนเดียวกันก็ตาม 
                   อยางไรก็ตาม  ความนาสนใจประการหนึ่งคือทําใหเราทราบถึงความนิยมของพุทธ
ประวัติตอนดังกลาวไดเปนอยางดี  ซ่ึงอาจเกิดจากรูปแบบท่ีนิยมสืบเนื่องกันตอมา  หรือเปนความ
นิยมท่ีปรากฏอยูท่ัวไปไมวาจะเปนงานสรางในสมัยใดก็ตาม  เปนท่ีนาสังเกตวาการเขียนพระบฏ
ตอนดังกลาวในสมัยรัตนโกสินทรนั้นการจัดวางองคประกอบของภาพมีความใกลเคียงกับ
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถหรือวิหารในสมัยเดียวกัน   
                   การเปล่ียนแปลงของพระบฏตอนดังกลาวในสมัยรัตนโกสินทรมีความนาสนใจในแง
ของการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบศิลปกรรมรวมถึงวัตถุประสงคในการสรางท่ีอาจศึกษาไดถึงความ
แตกตางระหวางพระบฏตอนเดียวกันท่ีเปนงานสรางกอนหนา 
 
 
 

                                                 
4 ปรากฏในศิลาจารึกวัดชางลอม  ระบุปพุทธศักราช 1927  กลาวถึงนักบวชรูปหน่ึงช่ือวา “พนมไสดํา” 

สรางพระบฏขนาดใหญเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหแกพระมหาธรรมราชา.  อางจาก จารุณี อินเฉิดฉาย, “พระบฏ : ภูมิ
ปญญาไทยในจิตรกรรมไทยประเพณี,”  ศิลปากร  45, 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2545) : 24, 39. 

5 ปรากฏในตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  ซึ่งสันนิษฐานวาแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช  แหงกรุงศรีอยุธยา  โดยกลาวถึงชาวหงสาวดีนําพระบฏไปเมืองลังกา  แตโดยพายุพัดเรือสําเภาแตก  พระ
บฏจึงถูกนํามาไวที่ปากพนัง.  อางจาก  กรมศิลปากร,  พระบฏ  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2545.  พิมพใน
นิทรรศการพิเศษเน่ืองในวันอนุรักษมรดกไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป), 12. 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  (Goal and objective) 
                   1.  เพื่อศึกษาและทําความเขาใจสาเหตุของการเขียนพระบฏเร่ืองพุทธประวัติตอน
พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 
                   2.  เพื่อศึกษาและตรวจสอบเร่ืองพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ัน
ดาวดึงส  โดยอาศัยหลักฐานงานศิลปกรรมและหลักฐานดานเอกสาร 
                   3.  เพื่อศึกษาถึงสาเหตุแหงการเปล่ียนแปลงของพระบฏในศิลปะรัตนโกสินทร 
 
สมมติฐานของการศึกษา  (Hypothesis to be tested) 
                   1.  พระบฏจากเดิมท่ีอาจเขียนแตเร่ืองของพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนความหมายดั้งเดิมของคํา
วาพระบฏมาปรับเปล่ียนใหมีการเขียนเร่ืองราวท่ีหลากหลายมากข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร เชน  ชาดก  
และนิทานพื้นบาน  เปนตน   
                   2. การเขียนภาพพระบฏในสมัยระยะเร่ิมแรกน้ันอาจเขียนข้ึนเพ่ือเปนพทุธบูชา และเกิด
การเปล่ียนแปลงในสมัยตอมา  
                   3.  แมจะเปนการเขียนพระบฏตอนเดียวกนัแตก็มีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามแตละสมัย 

 
ขอบเขตของการศึกษา  (Scope of delimitation of the study) 
                   1.  ศึกษา คนควา ประวัติความเปนมาของภาพพระบฏในดินแดนไทย 
                   2.  ศึกษาความเปล่ียนแปลงดานรูปแบบศิลปกรรมและวัตถุประสงคความมุงหมายใน
การสรางพระบฏแตละสมัย 
                   3.  ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมของพระบฏในสมัยลานนาและสมัย
รัตนโกสินทร  ในพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 
 
ขั้นตอนการศึกษา  (Process of the study) 
                   1.  ศึกษาจากหลักฐานดานศิลปกรรมของพระบฏ  ซ่ึงจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร และภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร
ภายในวัดตางๆ  ท้ังศึกษาจากขอมูลจากนักวิชาการทานอ่ืนท่ีเคยทําการศึกษามาบางแลว  นํามา
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมระหวางกัน 
                  2.  ศึกษาและคนควาขอมูลดานเอกสารทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนํามาเปน
ขอมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห 
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                  3.  ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดรวบรวมมาท้ังขอมูลเอกสารและขอมูล
ภาคสนาม  เพื่อใหไดผลการศึกษา 

     4.  แสดงผลการศึกษา 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                  1.  สามารถอธิบายถึงรูปแบบเฉพาะและรูปแบบรวมกันของพระบฏแตละสมัยได 
                  2.  สามารถเขาใจถึงสาเหตุของความแตกตางของพระบฏท่ีแมจะเขียนเร่ืองเดียวกันใน
สมัยลานนาและสมัยรัตนโกสินทรได 

 
แหลงขอมูล 
                  ขอมูลทางศิลปกรรม  และขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตร  รวมถึงขอมูลทางภาคสนาม  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      ขอมูลทางเอกสาร 
                   1.  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ 
       2.  หอสมุดแหงชาติ  ทาวาสุกรี 
       3.  หอจดหมายแหงชาติ 

     ขอมูลภาคสนาม 
                   1.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หอศิลป 
       2.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร 
       3.  พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย 
       4.  วัดในสมัยรัตนโกสินทร 
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บทท่ี 2          

 การศึกษาท่ีผานมาเก่ียวกับพระบฏในดนิแดนไทย 
 
1.  คติความหมายของพระบฏ 
                   พระบฏเกิดข้ึนจากความศรัทธาในพุทธศาสนา  แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของชางไทย  
ท้ังยังสะทอนถึงแนวความคิดและการแสดงออกทางรูปแบบศิลปกรรมท่ีสําคัญ   
                   ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ใหคําจํากัดความของคําวา  บฏ  หมายถึง  ผา
ทอ  ผืนผา  มีรากศัพทมาจากภาษาบาลีวา  ปฏ  (อานวา  ปะ-ตะ)1          ดังนั้นพระบฏก็คือผืนผาท่ีมี
รูปพระพุทธเจา  พระบฏ จึงอาจหมายถึง  ผืนผาขนาดยาวท่ีเขียนภาพพระพุทธเจา  พุทธประวัติ  ทศ
ชาติ   

 
2.  จุดกําเนิดของพระบฏ 

      พระบฏวาจัดเปนจิตรกรรมประเภทหน่ึงในบรรดาพุทธศิลปประเภทตางๆ  เปนงานท่ีมี
อายุเกาท่ีสุดประเภทหนึ่ง  เช่ือวามีมาต้ังแตสมัยพุทธกาล  โดยอางอิงถึงคัมภีรพระสุตตันตปฎกท่ี
กลาววา  
                    “ดูกอน ภิกษุท้ังหลาย จิตรกรผูกระทําจิตรกรรมนั้น  เม่ือมีเคร่ืองเขียนและสีตางๆ 
พรอมแลว  เปนตนวา  คร่ัง  ขม้ิน  สีเขียว  สีแดง  จึงกระทําจิตรกรรม  เปนรูปบุรุษหรือสตรี  
ประกอบดวยอวัยวะนอยใหญ  ลงบนแผนกระดาษอันราบเรียบ  หรือท่ีฝาผนังหรือในแผนผา...”2     
                    อีกท้ังในคัมภีรพระวินัยปฎก  ไดกลาวถึงจิตตาคาร  หรืออาคารจิตรกรรมไววาในพระ
ราชอุทยานของพระเจาปเสนทิโกศล  มีลายภาพสวยงาม  ซ่ึงจิตรกรเขียนไวในหองภาพ  คนเปนอัน
มากพากันไปดูหองภาพเหลานั้น  แมภิกษุณี  เหลาฉัพพัคคีย  ก็ไดไปดูหองภาพ  ชาวบานพากันเพง
โทษ  จึงเปนเหตุใหมีพุทธบัญญัติข้ึนโดยหามเหลาภิกษุวาการไปดูโรงละครหลวง  อาคารประกวด
ภาพ  สถานท่ีหยอนใจ  อุทยาน  สระโบกขรณียเปนปาจิตตีย3 
                                                 

1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช 2525, พิมพครั้งที่ 6  (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญ
ทัศน, 2539), 458.   

2คงเดช  ประพัฒนทอง, เรียบเรียง,  พระบฏและสมุดภาพไทย  (กรุงเทพมหานคร : กองพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ กรมศิลปากร, 2527), 16. 

3 เรื่องเดียวกัน, 16. 
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                    เชนเดียวกับ สุรศักดิ์  เจริญวงศ  เช่ือวาท่ีมาของพระบฏนั้นเปนอิทธิพลจากอินเดีย  
ทิเบต  หรือลังกา  โดยอางจากเอกสารโบราณท่ีกลาวถึงตํานานการเขียนภาพลงบนผืนผาของอินเดีย
ท่ีมีมาแตพุทธกาล4 
                    1. พระเจาอชาตศัตรูทูลขอพระพุทธฉายของพระพุทธเจา  เพื่อมุงหวังจะเก็บไวบูชา  ซ่ึง
พระพุทธองคไดโปรดใหพระพุทธฉายประทับยืนบนผืนผาผืนหนึ่งดวยบุญฤทธ์ิ 
                    2. นางจิตรเลขา  ซ่ึงเปนชางเขียนของนางอุษา  ไดเขียนภาพเหมือนพระพักตรของเทพ
เจา  รวมท้ังภาพของพระอนิรุทธ์ิดวย  ซึงพระนางอุษาเคยทรงพระสุบินถึง  ตอมาเปนผลใหพระนาง
อุษาไดอภิเษกสมรสกับพระอนิรุทธ์ิ  จากน้ันจึงมีคําเรียกวา “จิตรกรรม”  หมายถึงความวิเศษ
มหัศจรรยของการสรางสรรครูปเขียนซ่ึงทําใหเกิดความปติยินดี 
                    จากตํานานดังกลาวกระบวนการเขียนจิตรกรรมของอินเดียโบราณไดสืบทอด
สรางสรรคตอเนื่องกันและแพรขยายไปยังดินแดนตางๆ  ตลอดจนวรรณกรรมทางศาสนาและนิยม
เขียนกันบนผนัง  กระดาษ  และผืนผา 
 
3.  พระบฏในดินแดนอ่ืนๆ  
                    การประดับภาพเขียนบนผืนผาตามอาคารศาสนสถานในอินเดียนั้นเปนคตินิยมในพุทธ
ศาสนา  ไดแพรความนิยมนี้ไปยังดินแดนท่ีนับถือพุทธศาสนามหายานดวย  เชน  จีน  ญ่ีปุน  เนปาล  
และทิเบต  เปนตน 

 
3.1  จีน 
       จิตรกรรมภาพมวนของจีนนับวาเปนงานศิลปกรรมท่ีไดรับความนิยม  วิวัฒนาการ

ของภาพมวนจีนอาจจะเร่ิมมีมากอนการประดิษฐคิดคนกระดาษหรือผาไหม  เพราะมีตัวอักษร
ปรากฏลงบนผืนผาดวย  เก็บรักษาโดยใชวิธีการมวนภาพลงบนไมไผ  จิตรกรรมภาพมวนอาจไดรับ
อิทธิพลการเขียนภาพลงบนธงผืนผาไหมของวัดในพุทธศาสนาของจีน  โดยอาจเร่ิมเกิดข้ึนราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 15  ซ่ึงเปนยุคสมัยท่ีจิตรกรรมจีนนิยมเขียนภาพวิวทิวทัศนท่ีใหความสําคัญกับฉาก
ธรรมชาติท่ียิ่งใหญ5  (ภาพท่ี 1) 

 
 

                                                 
4 สุรศักด์ิ  เจริญวงศ,  วีถีไทยในภาพพระบฏ  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2547), 25. 
5 Julia  Hutt,  Understanding  Fareastern  Art  (New York ; E.P. Dutton, 1987), 27-28. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 7 

 
 

ภาพท่ี 1  ภาพมวนจนี  แสดงเร่ืองราวทางพุทธศาสนา  พุทธศตวรรษท่ี 14 
               ปจจบัุนจัดแสดงอยูท่ี Bibliotheque Nationale  ปารีส  ฝร่ังเศส 
ท่ีมา  :  Miyako Murase,  Emaki  Narrative scrolls from Japan  (New York : Asia Society, 1983), 
21, fig.3. 

 
3.2  ญ่ีปุน 
       ญ่ีปุนมีหลักฐานของการเขียนภาพพระพุทธเจาบนผา  ในสมัยฮะกุโฮหรือราว

ปลายพุทธศตวรรษท่ี 12  เปนภาพปกบนผาไหม  เปนภาพพระพุทธเจาศากยมุนี  ประทับยืนบน
ดอกบัว  รายลอมดวยพระโพธิสัตวขางละ 7 พระองค  ดานหนาเปนพระสาวก  และพุทธศาสนิกชน  
ดานบนเปนนางฟาบรรเลงดนตรีอยูขางกลด  ดานลางเปนสิงโตหมอบ  เปนรูปแบบท่ีไดรับการ
ถายทอดจากอินเดียใหแกจีนในสมัยราชวงศสุยและราชวงศถัง  และจีนไดสงอิทธิพลตอไปยังสมัย
ฮะกุโฮของญ่ีปุน  ลักษณะฝมือชางในภาพปกไหมดังกลาวเขาใจวาเปนฝมือของชางชาวจีนในสมัย
ราชวงศถัง6 

       ในขณะน้ันความนิยมภาพมวนเร่ิมมีมากข้ึนในญ่ีปุน  บานสวนใหญมักจะมีพื้นท่ี
สําหรับแขวนหรือจัดแสดงภาพมวนหรืองานศิลปกรรมประเภทอ่ืนโดยเฉพาะ  จิตรกรรมภาพมวน
จะมีขนาดใดก็ได  แตโดยเฉล่ียท่ีนิยมกันคือความสูงประมาณ 0.5 – 3 เมตร  ท่ีปลายภาพจะมีไม  
สวนปลายดามมีสวนท่ียืดออกมาจากกระดาษมักจะทําเปนวัสดุงาชาง  กระดูก  หรือไมเนื้อแข็ง  
น้ําหนักของไมจะชวยในการทรงตัวของภาพไมใหปลิวไปตามลมได  เปนการมวนเก็บจาก
สวนลางงมาสูสวนบน    

       ในจีนและญ่ีปุนภาพมวนสวนใหญแตละภาพจะจัดแสดงแยกกัน  แตก็มีปรากฏ
บางในลักษณะท่ีจัดแสดงเปนกลุม 2 หรือ 4 ผืน  ท่ีเร่ืองราวของแตละภาพมีความสัมพันธกัน  หรือ
                                                 

6 ลักษณะฝมือชางในภาพปกไหมดังกลาวเขาใจวาเปนฝมือของชางชาวจีนในสมัยราชวงศถัง.  ดู มาลินี  
คัมภีรญาณนนท,  ประวัติศาสตรศิลปะญี่ปุน  (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 64. 
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มีการออกแบบจัดวางองคประกอบท่ีตอเนื่องกัน  บางกลุมอาจมีผืนหนึ่งท่ีมีขนาดเล็กกวาใชเขียน
โคลงกาพยกลอน 

 การแขวนภาพจะไมจัดแสดงหรือแขวนเปนระยะเวลานาน  แตจะแขวนแสดงเม่ือ
มีวาระพิเศษ  เชน  เม่ือมีแขกหรือเพื่อนมาเยี่ยมบาน  หรือเปนการเริ่มตนฤดูใหม  หรืออาจแลวแต
ความพอใจของเจาของบาน7   

 

 
 

ภาพท่ี 2  ภาพมวนญ่ีปุน  สมัยเฮอิอันตอนปลาย 
ท่ีมา  :  Miyako Murase,  Emaki  Narrative scrolls from Japan  (New York : Asia Society, 1983), 
18, fig.2. 

 
 ภาพมวนของจีนและญ่ีปุนมีท้ังภาพท่ีเขียนตามแนวยาวลงมา  และภาพท่ีเขียนตาม

แนวขวาง  (ภาพท่ี 2)  ในขณะท่ีดินแดนไทยจะเขียนเปนแนวยาวลงมา  อีกท้ังแมจะเปนการเขียน
ภาพลงบนผืนผาเหมือนกันแตรายละเอียดเร่ืองราวก็เปนไปตามความนิยมและความเช่ือทางศาสนา
ของผูคนในดินแดนนั้นๆ  พระบฏสวนใหญของจีนและญ่ีปุนมักเขียนภาพทิวทัศนธรรมชาติท่ีอาจ
แฝงไปดวยแนวคิดทางศาสนาหรือลัทธิท่ีดินแดนเหลานั้นนับถือ  เชน  ภูเขาหรือแมน้ํา  ในขณะท่ี 
พระบฏของไทยเปนงานท่ีเกิดข้ึนเนื่องในพุทธศาสนาอยางโดยแทจริง  จึงมักเขียนภาพหรือ
เร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธเจาอยางชัดเจนตรงไปตรงมา 
 
4. พระบฏในดินแดนไทย 
                  ในสาสนสมเด็จระบุวาการเขียนภาพจิตรกรรมบนผา  มีมากอนจิตรกรรมฝาผนังนั้นโดย
กลาววา 
                                                 

7 Julia  Hutt,  Understanding  Fareastern  Art, 28. 
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     “เร่ืองเขียนฝาผนังวัดนั้นหมอมฉันคิดเห็นยังมีสาขาคดีท่ีจะทูลตอไปจะทูลยอนสัตย
กอนวาไตรภูมิโลกสัณฐานนั้นเปนเร่ืองท่ีเก็บความมาจากพระบาลี  จึงนับเขาในทางพระศาสนา  
รูปภาพวัดยมก็เขียนกระบวนเสด็จพยุหยาตรากฐินนับเนื่องในพระศาสนาเหมือนกัน  สาขาคดีท่ีจะ
ทูลนั้นคือชางเขียนแตกอนมีแต 2 จําพวก  คือชางหลวงจําพวก 1  พระชางเขียนจําพวก 1  ชางหลวง
สําหรับราชการ  พระชางเขียนนาจะถือกันวาสําหรับการกุศล  เชนเขียนผนังวัดและเขียนตูใสพระ
ธรรม  เปนตน  อางการกุศลคุมละเมิดสิกขาบทท่ีหามมิใหพระภิกษุประกอบจิตรกรรม  อีกขอ 1  
อยากจะวาพิเคราะหตามตัวอยางท่ีพึงรูได  วาการเขียนผนังนอกจากวัด  เขียนแทนท่ีผูกมาน

ท้ังนั้น”8 
 

     4.1  ลักษณะหนาท่ีการใชงานของพระบฏ 
      พระบฏเปนงานศิลปกรรมท่ีสามารถเคล่ือนยายไดไมใชแบบติดท่ีแบบจิตรกรรมท่ี

เขียนลงบนฝาผนัง  จึงเช่ือวายอมมีจุดประสงคในการทําข้ึนเปนพิเศษ  พระบฏจะใชสําหรับหอย
แขวนภายในอาคารทางพุทธศาสนา  เชน  อุโบสถ  วิหาร  หรือศาลาการเปรียญ  ดวยเหตุนี้จึงมักทํา
ดวยผาผืนยาวและมักจะเขียนภาพทางแนวต้ัง  ผืนผาจะมีหลายขนาดขนาดกวางประมาณ 1 - 2 เมตร 
และยาวประมาณ 3 - 5 เมตร  หรือขนาดใหญเทาผนังระหวางชองหนาตาง  หรือมีขนาดเล็กตาม
เจตนาของผูสราง  ความเหมาะสมจําเปนของพ้ืนท่ีผนัง  อีกท้ังข้ึนอยูกับเร่ืองราวท่ีตองการจะเขียน  
ขนาดแตกตางกันไปนั้นก็อาจเปนไปตามคติและความนิยมท่ีแตกตางกันในแตละยุคสมัย  โดยใน
ระยะหลังเชนสมัยรัตนโกสินทรพระบฏมีขนาดเล็กลง   

      พระบฏใชเทคนิควิธีการตรึงภาพ  โดยการเหลาไมใหกลม  เย็บติดผาขางบนและ
ขางลางของผืนผา  เพื่อมิใหผานั้นหอตัวหรือยน  แลวเอาเสนเชือกผูกหัวทายของไมอันบนเพื่อ
แขวนภาพ  สามารถใชแสดงช่ัวคราวหรือถาวรก็ได  เม่ือตองการเก็บก็ใชวิธีมวนเพื่อความสะดวก   
 
   4.2  จุดมุงหมายของการสรางพระบฏ 

      ในคติดั้งเดิมการสรางพระบฏก็เพื่อการประดับโดยแขวนภายในอาคารศาสนสถาน  
อาจหอยแขวนเปนการถาวรสําหรับผนังท่ีโลงเปลา  หรือใชงานเปนคร้ังคราวเม่ือมีงานประเพณี
และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  เพื่อส่ังสอนแกพุทธศาสนิกชนและเปนการถายทอดเร่ืองราวในพุทธ
ศาสนาเชนเดียวกับจิตรกรรมฝาผนัง  แตพระบฏเปนงานท่ีสามารถเคล่ือนยายไดจึงอาจมีความ
สะดวกมากกวาในการนําติดตัวไปในสถานท่ีตางๆ   
                                                 

8  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ,  สาสนสมเด็จ,  เลม 23  (กรุงเทพมหานคร : องคการคาของคุรุสภา, 2505), 4. 
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พระบฏสรางข้ึนโดยเปนคติความเชื่อท่ีตองการสืบทอดพระศาสนาและอุทิศบุญ
กุศลใหแกผูท่ีลวงลับ  ท้ังเพื่อเปนอานิสงสแกตนเองและบุคคลในครอบครัว  เม่ือลวงลับไปแลวจะ
ไดข้ึนสวรรค  และอยูในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ท่ีดานลางของผืนผาพระบฏ  จึงมักปรากฏ
ขอความกลาวถึงผูสรางและปท่ีสราง  หรือบางคร้ังก็เขียนข้ึนเปนคติส่ังสอนใหคนกระทําแตความ
ดี9 

 
     4.3  พระบฏในดินแดนไทย 

                          4.3.1  สมัยสุโขทัย 
                       ในดินแดนไทยมีหลักฐานท่ีเกาท่ีสุดพบวามีการกลาวถึงพระบฏคือสมัย

สุโขทัย  ในศิลาจารึกหลักท่ี 106 (จารึกวัดชางลอม) (ภาพท่ี 3) เรียกวา  จารึกพนมไสดํา  พ.ศ.1927  
กลาวถึงประวัติของพนมไสดํา  สามีของแมนมเทศ  ผูใกลชิดพระมหาธรรมราชาท่ี 1  (พระยาลิไท)  
ไดกระทํากุศลดวยถาวรวัตถุตางๆ ไวในพระพุทธศาสนา  ดังขอความในจารึกท่ีระบุวา 

                “ศักราชแตพระเจาเนียรพานได  พันเการอยยี่สิบเจ็ด  ในปชวด  เดือน 6  
บวรณมี  พุทธพารพนมไสดํา  เอาใจต้ัง  สบรรธา  หรรษาดิเรก  อเนกไมตรี  ศรีสักยะ  เพ่ือจักใคร
ขามจากสงสาร  เม่ือเนียรพานท่ีม่ัน  อันพรรณนาเถิงศีล  เพียร  ประหญา  ฯลฯ”10 

                “...แตงท้ังกุฎี  ชีบวช  แลวจึงมาต้ังกระทํา  หอพระปฎกธรรมสังวรใจ  บูชา
พระอภิธรรม  กับดวยพระบดจีนมาไว  ไดปลูกท้ังพระศรีหาโพธิ  อันเปนจอมบุญจอมศรียอ...พระ

บดอันหนึ่ง  ดวยสูง 14  ศอก  กระทําใหบุญไปแกสมเด็จมหาธรรมราชา...” 
 

                                                 
9 ดูรายละเอียดใน   ธนิต  อยูโพธิ์,  “จิตรกรรมบนผืนผาหรือพระบฏ,”  ศิลปากร  3, 4  (2501) : 43. 
10  ประชุมศิลาจารึกภาค 4  ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศ

ไทย  (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร  สํานักนายกรัฐมนตรี, 2513), 127. 
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ภาพท่ี 3  ศิลาจารึกวดัชางลอม 
ท่ีมา  :  ประชุมศิลาจารึกภาค 4  ประมวลจารึกท่ีพบในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกและภาคกลางของ
ประเทศไทย  (พระนคร : คณะกรรมการจดัพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร  สํานักนายกรัฐมนตรี, 
2513), 124, ภาพท่ี 22 ก. 
 

                จากขอความท่ีระบุในศิลาจารึกทําใหเช่ือวา  พระบฏในสมัยสุโขทัยมีขนาด
ใหญ  สรางข้ึนเพื่ออุทิศใหแกบุคคลท่ีลวงลับไปแลว  นอกจากน้ีมีการกลาวถึงพระบฏจีน  อาจเปน
พระบฏที่เขียนข้ึนในพุทธศาสนามหายาน  ซ่ึงเปนความนิยมของจีน  หรืออาจเปนหลักฐานที่แสดง
วาพระบฏในสมัยสุโขทัยอาจไดรับอิทธิพลมาจากจีน11  เพียงแตเปนการเขียนข้ึนในนิกายของพุทธ
ศาสนาท่ีแตกตางกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสมัยสุโขทัยท่ีมีการติดตอคาขายกับจีน  หลักฐานอีก

                                                 
11 กรมศิลปากร, พระบฏ, 11. 
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ประการหน่ึงก็คือเครื่องสังคโลก  ท้ังนี้คงเดช  ประพัฒนทอง  ไดสันนิษฐานถึงคําท่ีเรียกวา “พระ
บดจีน” นั้นอาจเปนชางชาวจีนเขียน  หรือเขียนตามแบบอยางการเขียนภาพลงบนผาของจีน12 

                สวนขนาดท่ียาวหรือสูง 14 ศอก  หรือประมาณ 7 เมตร  ซ่ึงนับวาเปนพระ
บฏท่ีมีขนาดใหญและนาจะมีความสําคัญ  ผูสรางก็นาจะมีฐานะดวยเชนกัน  แตอยางไรก็ตามส่ิงท่ี
เราไมอาจทราบไดก็คือเร่ืองท่ีเขียนลงบนพระบฏวาเปนเร่ืองใด  แตก็คงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนาอยางแนแท 

 
      4.3.2  สมัยอยุธยา 

         ในสมัยอยุธยา มี เอกสารกล าว ถึงพระบฏในตํานานพระบรมธา ตุ
นครศรีธรรมราช  ซ่ึงสันนิษฐานวาแตงข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ  สมัยอยุธยาตอนปลาย  
กลาววา 

                “...คร้ังนั้น  ยังมีผขาวอริยพงษ  อยูเมืองหงษาวดีกับคน 100 หนึ่ง พาพระบต
ไปถวายพระบาทในเมืองลงกา  ตองลมรายสําเภาแตกซัดข้ึนท่ีปากพนัง  พระบตซัดข้ึนท่ีปากพนัง  
ชาวปากน้ําพาข้ึนมาถวาย  ส่ังใหเอาพระบตกางไวท่ีทองพระโรง  แลผขาวอินทพงษ 10 คน ซัดข้ึน
ปากพูนเดินตามริมชเล  มาถึงปากน้ํา  พระญานอยชาวปากน้ําพาตัวมาเฝา  ผขาวเห็นพระบต  ผขาว
ก็รองไห...”13 

                จากขอความในจารึกแสดงใหเห็นวาพระบฏดังกลาวทําข้ึนโดยมีจุดประสงค
เพ่ือเปนพุทธบูชา  เร่ืองราวท่ีเขียนคงเปนเร่ืองเกี่ยวกับพุทธศาสนา  แตไมอาจทราบรายละเอียดได
วาเปนเร่ืองอะไร 
 
5.  การศึกษาท่ีผานมาเก่ียวกับพระบฏในดินแดนไทย 

     การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระบฏในดินแดนไทย  ไดมีผูใหความสนใจศึกษาหลายทาน
ดวยกัน  ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีความเขาใจแนวคิดและขอสันนิษฐานซ่ึงเปนงานศึกษากอนหนา  
จากการศึกษานั้นพบวานักวิชาการสวนใหญมีแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานรวมกัน  คือการสรางข้ึน
เพ่ือเปนพุทธบูชาและอุทิศสวนกุศลใหแกผูสรางหรือครอบครัวของผูสราง  รวมถึงไดมีการศึกษา
ในเร่ืองการจัดวางเร่ืองราวท่ีเขียนในพระบฏ  โดยแบงเร่ืองราวท่ีเขียนเปนประเภทตางๆ คลายคลึง
กับงานจิตรกรรมฝาผนัง 
                                                 

12 คงเดช  ประพัฒนทอง, เรียบเรียง,  พระบฏและสมุดภาพไทย, 26. 
13 กรมศิลปากร,  เรื่องเมืองนครศรีธรรมราช  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ม.ป.ป..  พิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพนายแยม  ณ นคร  วัดเทพศิรินทราวาสฯ  27 กุมภาพันธ  2505), 83.  
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 5.1  การศึกษาถึงแนวความคิดคติในการสรางพระบฏ   
 พระบฏไทยอาจเปนแบบอยางท่ีไดรับอิทธิพลมาจากท่ีอ่ืน14    โดยมีนักวิชาการ

บางทานสันนิษฐานวาพระบฏในดินแดนไทยมีลักษณะหนาท่ีการใชงานคลายกับภาพเขียนจีนหรือ
ญ่ีปุน ท่ีเรียกวา “ภาพมวน” (scroll painting)  โดยภาพเขียนดังกลาวนี้กําเนิดข้ึนท่ีจีนซ่ึงนิยมเขียน
ภาพในลักษณะภาพทางยาวจากดานบนลงลาง  หรืออาจไดความคิดมาจากการทําตุงในภาคเหนือ15  
ซ่ึงก็เปนพุทธบูชาเชนเดียวกัน  แตมีเนื้อหาเร่ืองราวของภาพที่แตกตางไปจากพระบฏ  โดยตุงเขียน
ภาพที่แสดงถึงสัญลักษณของทองถ่ินนั้นๆ แตพระบฏคือการเขียนภาพท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธเจา
แสดงออกอยางชัดเจนมากกวาตุง   

 สําหรับผาท่ีนํามาเขียนพระบฏในคติดั้งเดิมมักใชผาท่ีผูตายใชสอยเปนประจําหรือ
ผาขาวสําหรับคลุมหีบศพ  การนําผาดังกลาวมาเขียนภาพก็เช่ือวาเปนการอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย  
ผาท่ีขนาดแตกตางกันเปนเพราะเกิดจากเร่ืองของศรัทธาและความตองการของผูสราง  และเปนการ
คํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานท่ีท่ีจะนําพระบฏไปแขวนดวย  มีขอสันนิษฐานท่ีนาสนใจเกี่ยวกับ
ขนาดของผาวา  ผาท่ีไมใหญมากอาจเปนผาท่ีผูตายใชสอย  แตผาท่ีมีขนาดใหญนั้นอาจเปนผาท่ีทํา
ข้ึนเปนพิเศษ16  ซ่ึงก็อาจยกตัวอยางไดกับพระบฏท่ีเจดียวัดดอกเงิน  ซ่ึงก็คงเปนผาท่ีทําข้ึนเนื่องใน
โอกาสพิเศษและคงมีวัตถุประสงคในการสรางท่ีสําคัญอยางใดอยางหนึ่ง 

 กอนหนาท่ีจะมีการคนพบหลักฐานพระบฏที่วัดดอกเงินนั้น  มีความเช่ืออยูในวง
วิชาการกลุมหนึ่งวาพระบฏท่ีมีอายุสมัยเกาสุดในดินแดนไทยน้ันมีอายุอยูในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย หรือสมัยรัตนโกสินทรตอนตน17  โดยอางหลักฐานจากที่วัดจันทราวาส  เพชรบุรี  จาก
การสํารวจเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม  พ.ศ.2501  ธนิต อยูโพธ์ิ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร รวมกับ
ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  อางจากคําบอกเลาของพระสงฆในวัดนั้นกลาววาแขวนพระบฏผืนนั้น
มาราว 4 – 5 ช่ัวสมภารแลว   

                                                 
14 ธนิต  อยูโพธิ์,  “จิตรกรรมบนผืนผาหรือพระบฏ,”  : 39 – 48. 
15 วิบูลย  ลี้สุวรรณ,  “พระบฏ : จิตรกรรมไทยที่ถูกลืม,”  วารสารอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  7, 

1 (2526 – 2527) : 137 - 138. 
16  เรื่องเดียวกัน, 139. 
17 เชนเดียวกับความคิดเห็นของ ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  ที่วาพระบฏเพิ่งมีขึ้นในสมัยอยุธยาตอน

ปลาย  หรือสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  หรือนาจะเริ่มเมื่อมีการเขียนสมุดภาพไตรภูมิ  สมัยอยุธยา  ทั้งทานยังเห็น
วาการเขียนพระบฏนาจะมาจากความคิดของฝรั่งที่เขียนรูปพระเยซูติดอยูบนปฏากในวัดคาทอลิกทั่วไป  อางจาก  
ธนิต  อยูโพธิ์, “จิตรกรรมบนผืนผาหรือพระบฏ,” : 44. 
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โดยท้ัง 2 ทานเช่ือวาพระบฏท่ีวัดจันทราวาสเปนฝมือเกา18   ซ่ึงภายหลังจากการ
คนพบพระบฏที่วัดจันทราวาสเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป  จึงมีการคนพบพระบฏจากเจดียวัดดอก
เงิน ใน พ.ศ.2503  และไดรับการยอมรับในวงวิชาการวาพระบฏท่ีเจดียวัดดอกเงินนั้นมีอายุสมัยราว
พุทธศตวรรษท่ี 21-22  ซ่ึงเกาท่ีสุดในดินแดนไทย 
 

5.2  การศึกษาถึงเร่ืองราวในพระบฏ 
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับพระบฏสวนใหญมีความเห็นรวมกันอยูแนวทางหนึ่งท่ี

จะพยายามจัดแบงประเภทของเรื่องราวท่ีถูกเขียนลงบนพระบฏ  โดยใชหลักการท่ีใหความสําคัญ
กับองคประกอบหลักเปนพื้นฐาน  คือพระพุทธเจาเชนเดียวกับงานจิตรกรรมฝาผนัง  เชน การเขียน
ภาพพระพุทธเจา  มีท้ังนั่งและยืนอยูภายในซุมเรือนแกว  บางผืนก็มีพระอัครสาวกประกอบอยูท้ัง
สองขาง  โดยอธิบายวาถาพระพุทธรูปประทับนั่ง  พระอัครสาวกก็จะนั่ง  แตถาพระพุทธรูปประทับ
ยืน  พระอัครสาวกก็จะยืน  นอกจากน้ีพระบฏบางผืนเขียนเร่ืองชาดกอยูดานลาง  และเขียนภาพ
เทวดาและวิมานอยูดานบน  ซ่ึงจะเห็นวาภาพพระพุทธเจาก็ยังคงเปนองคประกอบหลัก  การใชภาพ
ชาดกเปนองคประกอบท่ีรองลงไป   พระบฏในดินแดนไทยอาจเขียนข้ึนไวเปนพุทธบูชา
เชนเดียวกับพระพุทธรูป  โดยพิจารณาจากรูปแบบท่ีเขียนเปนรูปพระพุทธเจายืน  พระบฏบางผืน
เขียนภาพอัครสาวกประกอบอยูท้ัง 2 ขาง ซ่ึงใกลเคียงกับการจัดวางพระพุทธรูปซ่ึงบูชากันภายใน
อุโบสถ19 

จารุณี  อินเฉิดฉาย ไดทําการศึกษารวบรวมเร่ืองราวท่ีเขียนในพระบฏสมัย
รัตนโกสินทร  เห็นวาการเขียนภาพพุทธประวัติ  มีท้ังแบบเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนเดียว  และ
แบบเขียนหลายตอนในผาผืนเดียวกัน  โดยมีการลําดับเร่ืองต้ังแตตอนพระพุทธเจาประสูติ  จนเสด็จ
ปรินิพพาน  ภาพเจดียจุฬามณี  ภาพพระมาลัย  ภาพชาดก  มีท้ังเขียน 10 เร่ืองในพระบฏผืนเดียวกัน

                                                 
18 อน่ึง  พระบฏที่วัดจันทราวาสน้ัน  ศาสตราจารยศิลป  ไดสันนิษฐานวาพระบฏที่เขียนเรื่องทศชาติน้ัน  

อาจเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลที่ 3)  หรือหลังจากน้ันเล็กนอย  สวน
พระบฏอีกผืนหน่ึงเขียนเรื่องพุทธประวัติ  ต้ังแตประสูติจนถึงปรินิพพาน  อาจเปนงานเขียนกอนหนาในสมัย
รัชกาลที่ 3  อน่ึง ศาสตราจารยศิลป  ไดใหความคิดเห็นวาสามารถเปรียบเทียบไดกับจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
ที่น่ังพุทไธสวรรย  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน. อางจากเรื่องเดียวกัน, 39, 44.   

      อยางไรก็ตาม  การท่ีนักวิชาการทั้ง 2 ทาน  ไดสันนิษฐานถึงการกําหนดอายุพระบฏที่วัดจันทราวาส  
เราไมอาจทราบไดถึงเหตุผลที่ชัดเจนวาผูศึกษาไดใชหลักฐานรูปแบบศิลปกรรมหรือหลักฐานอื่นใดมาเปนตัว
วิเคราะห  เพราะไมไดกลาวถึงในรายละเอียด. 

19 วิบูลย  ลี้สุวรรณ,  “พระบฏ : จิตรกรรมไทยที่ถูกลืม,” : 137. 
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หรือเขียนเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง  ซ่ึงอาจจัดวาเปนงานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับพระบฏสมัย
รัตนโกสินทรท่ีคอนขางสมบูรณในเร่ืองของการจัดแบงประเภทเร่ืองราวของพระบฏอยางชัดเจน20    

 
6.  การคนพบพระบฏท่ีเจดียวัดดอกเงิน  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม 

 จะเห็นไดวาการสรางพระบฏนับวาเปนความนิยมที่เกิดข้ึนในดินแดนไทยมาเปน
เวลานานนับต้ังแตสมัยสุโขทัย   ดังไดพบหลักฐานจากจารึก  และการปรากฏหลักฐานอีกคราวหนึ่ง
ในตํานานเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยอยุธยา  แตจากหลักฐานวัตถุท่ีเกาท่ีสุดนั้น  คือพระบฏท่ี
คนพบภายในเจดียวัดดอกเงิน  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม  การคนพบเกิดข้ึนเม่ือมีการขุดคนบริเวณพื้นท่ีท่ี
จะสรางเข่ือนภูมิพล  ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.250321   
                  เจดียวัดดอกเงินเปนเจดียทรงระฆัง  ฐานสูงแบบท่ีนิยมในเจดียศิลปะลานนา  ไดมีการ
สันนิษฐานในเบ้ืองตนวานาจะสรางข้ึนภายหลังการสรางเจดียวัดศรีโขง  ใชเวลาขุด 2 วัน  จึงคนพบ
กรุบรรจุส่ิงของมีตั้งแตยอดเจดียลงมาจนถึงกลางองคเจดีย  แตสวนมากเปนกรุเล็กๆ  กรุขนาดใหญ
อยูท่ีกลางองคเจดียมี 4 กรุ  แตถูกลักลอบขุดไปแลวกรุหนึ่ง   
                  โบราณวัตถุท่ีไดจากกรุเจดียองคนี้มีพระพุทธรูปสําริด  พระแกว  ถวยชาม  ตลับทองคํา  
เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ดทําดวยทองคําและเงิน  (ภาพท่ี 4)   

 
 

                                                 
20 ดูรายละเอียดใน  กรมศิลปากร, พระบฏ, 37 - 54. 
21 กรมศิลปากร,  สมบัติศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล,  พิมพครั้งที่ 3  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

พระจันทร, 2515.  พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสดสุข  กาญจนาคม  วัดเทพศิรินทราวาสฯ  12  กันยายน  
2515), 5. 
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ภาพท่ี 4   โบราณวัตถุท่ีไดจากกรุเจดียในเมืองฮอด  จ.เชียงใหม 
ท่ีมา  :  สมลักษณ  เจริญพจน,  44 พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 164. 

 
ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากเจดียองคนี้คือ  พระบฏซ่ึงบรรจุอยูในหมอดิน22  เขียนเปน

รูปภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส (ภาพท่ี 5)  พระบฏมีขนาดยาว 
3.40 เมตร  ขนาดกวาง 1.80 เมตร 

 

                                                 
22 เรื่องเดียวกัน, 11.   
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ภาพท่ี 5  พระบฏ  พบท่ีกรุเจดียวดัดอกเงิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม 
                แสดงภาพพุทธประวัติตอนเสดจ็ลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  ศิลปะลานนา 

  ปจจุบันจดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ หอศิลป 
  (ภาพจาก  พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป) 

 
                  เปนภาพพระพุทธเจาท่ีอยูในอิริยาบถเดินหรือท่ีเรียกกันวา ปางลีลา  เขียนดวยสีฝุน  ปด
ทองคําเปลว  มวนกลมใสในหมอดินกอนท่ีจะบรรจุลงในกรุของเจดีย   การคนพบพระบฏดังกลาว
ในคร้ังแรกนั้น  มีสภาพชํารุด  รอยขาดผากลาง  สันนิษฐานวาเปนการชํารุดท่ีมีมากอนจะนําไป
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บรรจุในหมอดิน23  การท่ีนําพระบฏมาบรรจุในเจดียก็ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพระบฏ
ผืนนี้  อีกท้ังเพื่อเปนพุทธบูชา  เชนเดียวกับพระพุทธรูปหรือส่ิงของมีคาอ่ืนๆ ท่ีพบวาบรรจุอยู
ภายในกรุของเจดียดวยเชนเดียวกัน  การกําหนดอายุสมัยของพระบฏผืนนี้  จึงถูกจัดใหอยูใน
สมัยกอนการสรางเจดีย  หรือกอนพุทธศตวรรษท่ี 2224 
 
7.  การศึกษาท่ีผานมา : กรณีพระบฏวัดดอกเงิน 

                 ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  สันนิษฐานวาพระบฏท่ีคนพบท่ีวัดดอกเงินนี้มีอายุกอนการ
สรางเจดียประมาณสองถึงสามรอยป25  กลาวถึงรูปแบบของเทวดาวานาจะไดรับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะลังกาโดยตรงหรืออาจผานเขาทางศิลปะสุโขทัย26  ทานไดใหขอคิดเห็นในเร่ืองรูปแบบ
ศิลปกรรมโดยการใชความงามตามแบบสุนทรียศาสตรมาเปนตัวกําหนดโดยกลาววาชางเขียนมี
ความชํานาญในการเขียนรูปขนาดเล็กตามแบบประเพณี  สวนรูปพระพุทธเจาซ่ึงมีขนาดใหญนั้น
ฝมือออนมาก  แสดงออกซ่ึงลักษณะศิลปะแบบเร่ิมแรก  ลักษณะของพระพักตรอาจไดแรงบันดาล
ใจจากพระพุทธรูปในภาคเหนือ  สวนพระกรขวาคลายคลึงกับลักษณะของพระพุทธรูปศิลปะ
สุโขทัย  อยางไรก็ตามแตท้ังสวนสัดและการเคล่ือนไหวของพระวรกายไมมีความสัมพันธกับศิลปะ
สุโขทัยเลย27  และเห็นวาถาการกําหนดอายุถูกตองแลวนั้นจะทําใหภาพพระบฏท่ีวัดดอกเงินเปน
ภาพเขียนพหุรงคท่ีเกาแกท่ีสุด  หรืออยางนอยก็สมัยเดียวกับภาพเขียนเร่ืองไตรภูมิสมัยอยุธยา28 
                  คงเดช  ประพัฒนทอง  ตั้งขอสังเกตวาการท่ีนําพระบฏมาบรรจุไวในเจดีย  นาจะมีเหตุ
ปจจัยบางประการ  เพราะโดยท่ัวไปแลวพระบฏมิไดทําไวเพื่อบรรจุกรุ  แตจะเขียนเพื่อนําไปแขวน
ไวตามศาสนสถานเพื่อการเคารพบูชา  โดยเม่ือมีพิธีกรรมทางศาสนาก็นํามาแขวนไวเปนคร้ังคราว
ไป  พระบฏที่คนพบที่กรุเจดียวัดดอกเงิน  จากสภาพที่คนพบนั้นมีรอยขาดผากลาง  ทานต้ัง
ขอสังเกตวาลักษณะการชํารุดอาจจะเกิดข้ึนกอนท่ีจะนํามาบรรจุอยูในเจดีย  ซ่ึงทานเช่ือวาเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหพระบฏผืนนี้ถูกนํามาบรรจุอยูในเจดีย29  ยอมแสดงใหเห็นวาพระบฏผืนดังกลาวใน

                                                 
23 วรรณิภา  ณ สงขลา,  จิตรกรรมไทยประเพณี  ชุดที่ 001  เลมที่ 1  จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2533), 191. 
24 กรมศิลปากร, พระบฏ, 12. 
25 ศิลป  พีระศรี,  “พระบฏในกรุพระเจดียวัดดอกเงิน”  ใน  สมบัติศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล, 34. 
26 เรื่องเดียวกัน, 35. 
27 เรื่องเดียวกัน, 36. 
28 เรื่องเดียวกัน, 38. 
29 คงเดช  ประพัฒนทอง, เรียบเรียง,  พระบฏและสมุดภาพไทย, 27. 
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อดีตนาจะเคยมีความสําคัญ  อาจเปนดวยความเล่ือมใสศรัทธาของผูคนในสมัยนั้น  ดังนั้นจึงนํามา
บรรจุอยูในเจดียจึงนาจะเหมาะสมมากกวาท่ีจะถูกท้ิง  แตก็เปนท่ีนาสังเกตวาเปนพระบฏเพียงผืน
เดียวท่ีถูกนํามาบรรจุอยูในเจดีย   
                  ในเร่ืองของการกําหนดอายุพระบฏ  ทานสันนิษฐานวานาจะแตกตางกัน  โดยพิจารณา
จากสภาพท่ีชํารุดของพระบฏ  นาเช่ือวามีมากอนการสรางเจดียไมนอยกวา 100 ป30  โดยรูปแบบ
ของเจดียนั้นจัดอยูในศิลปะลานนา  ราวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23  โดยพิจารณาจากรูปแบบของเจดีย
ท่ีเปนแปดเหล่ียม ยอมุม (เพิ่มมุม)  ตั้งอยูบนฐานลวดบัวคว่ําบัวหงาย     ตอนลางสุดทําเปนหนา
กระดานฐานเขียงซอนลดหล่ันกัน 3 ช้ัน  เปนองคระฆังกลม  แลวจึงเปนบัลลังก  ปลองไฉน  ปลี
ยอด  ตามลําดับ  ดังนั้นถาเจดียมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 แลว  พระบฏดังกลาวควรจะมีอายุ
อยูในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 21 - 2231  
                  ศ.ดร.สันติ  เล็กสุขุม  กลาวถึงดอกไมท่ีโปรยปรายเปนฉากหลังของภาพน้ันนาจะ
เกี่ยวของกับรูปดอกในศิลปะจีน32  การจัดวางองคประกอบของภาพพระบฏดังกลาวนี้นับวามีความ
พิเศษท่ีไมเคยพบมากอนในจิตรกรรมสมัยอ่ืน33 
                  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห  กลาวถึงพระบฏวัดดอกเงินวาการเขียนภาพพระพุทธเจาท่ี
กําลังยางกาวเดิน  โดยการยกสนพระบาทขวาในทาลีลา  ลักษณะการแสดงทากาวนี้คลายกับ
พระพุทธรูปปางกดประทับรอยพระบาท  ศิลปะลานนาท่ีมีจารึกท่ีฐานวาสรางข้ึนในป พ.ศ.202534 
                   ท้ังศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  และ อ.คงเดช  ประพัฒนทอง  พิจารณาการกําหนดอายุ
พระบฏวัดดอกเงิน  โดยใชรูปแบบของเจดียวัดดอกเงินเปนหลัก  ในขณะท่ี ศ.ดร.สันติ  เล็กสุขุม  
และ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห  พิจารณาการกําหนดอายุโดยการคํานึงถึงตัวหลักฐานรูปแบบ
ศิลปกรรมของพระบฏมากกวา  

                                                 
30 หนาเดียวกัน. 
31 หนาเดียวกัน. 
32 สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา,  237. 
33 เรื่องเดียวกัน, 239. 
34 ศักด์ิชัย  สายสิงห,  “ศิลปะลานนา,”  เอกสารประกอบวิชา 31 7405  ศิลปะในประเทศไทยต้ังแตพุทธ

ศตวรรษที่ 19-21, 116. 
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บทท่ี 3 

บทวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางพระบฏที่แสดงภาพพทุธประวัติ 
ตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส  จากวัดดอกเงิน ศิลปะลานนา 

และศิลปะรัตนโกสินทร 
 

    พระบฏที่สันนิษฐานวามีอายุเกาสุดท่ีพบในดินแดนไทยคือพระบฏท่ีเจดียวัดดอกเงิน อ.
ฮอด  จ.เชียงใหม  เขียนเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  และพระบฏอีกผืน
หนึ่งท่ีคนพบในบริเวณใกลเคียงกัน  คือท่ีวัดเจดียสูง  ก็ยังเขียนในตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงมาถึง
โลกมนุษยแลว  ซ่ึงเปนตอนท่ีตอเนื่องและสัมพันธกัน  การเลือกท่ีจะเขียนตอนดังกลาวในพระบฏ
นั้น   ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพุทธประวัติตอนดังกลาว   ท่ีไดรับความนิยมในสมัย
ลานนา พุทธศตวรรษท่ี 21   ปรากฏหลักฐานการสรางพระบฏตอนดังกลาวอีกสมัยหนึ่งคือสมัย
รัตนโกสินทร  ราวพุทธศตวรรษท่ี 24 - 25    

    ในขณะท่ีการคนพบจารึกซ่ึงกลาวถึงพระบฏสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาน้ัน  ไมได
กลาวถึงในรายละเอียดวาเขียนเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  หรือเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนดังกลาวแบบ
เดียวกันดวยหรือไม  จึงไมอาจยืนยันถึงความนิยมหรือศึกษาถึงวิวัฒนาการของความตอเนื่องทาง
อายุสมัยของพระบฏในชวงเวลาดังกลาวได   

 อยางไรก็ตาม  แมวาจะปรากฏหลักฐานพระบฏอีกคร้ังหนึ่งสมัยรัตนโกสินทร  แตท้ังนี้ก็
ไมอาจยืนยันไดวาเปนความนิยมอยางแทจริงเทาใดนัก  เนื่องดวยจากการศึกษาพบหลักฐานการ
เขียนพระบฏตอนดังกลาวเพียง 2 ผืนเทานั้น  อีกท้ังดวยความท่ีปรากฏหลักฐานพระบฏยิ่งกวาสมัย
ใด  จึงพบวามีการเขียนเร่ืองราวท่ีหลากหลายท้ังในพุทธประวัติตอนสําคัญอ่ืนๆ  รวมถึงชาดกดวย
เชนเดียวกัน 
 
1. ความสําคัญของงานศิลปกรรมเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส 

 
                   1.1  พุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดงึส 

      ปฐมสมโพธิกถาในเทโวโรหนปริวรรต ปริจเฉจท่ี 24  กลาวถึงพุทธประวัติ
เหตุการณหลังจากท่ีพระพุทธเจาเสด็จเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรคช้ันดาวดึงสแลวนั้น  เปน
ตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสวา  
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                          “...คร้ังถึงวันอัสสยุชปุณณมีเพ็ญเดือน 11 สมเด็จพระศาสดาทรงปวารณาพระวัสสา
แลว  จึงตรัสบอกแกสมเด็จอัมรินทราวา ดูกรทาวเทวาธิราชตถาคตจะลงไปสูมนุษยโลกในเวลาวนันี ้ 
ทาวโกสียกน็ฤมิตซ่ึงบันไดทิพยท้ัง 3 ลงจากเทวโลก  คือบันไดทองอยู ณ เบ้ืองขวา  บันไดเงนิอยู ณ 

เบ้ืองซาย  บันไดแกวประดษิฐานอยูในทามกลาง  แลเชิงบันไดท้ัง 3 นั้นลงจดพ้ืนภมิูภาคปฐพี  ณ ท่ี
ใกลเมืองสังกสัสนคร  แลศีรษะบันไดเบ้ืองบนจดยอดเขาพระสิเนรุราช  อันเปนท่ีตั้งแหงดาวดงึส
พิภพ  แลบันไดทองซายขวาน้ันเปนท่ีลงแหงหมูเทพยดาอันจะตามสงเสด็จ  บันไดเงินนั้นเปนท่ีลง

แหงหมูพรหมท้ังหลายอยูฝายวามภาค  บันไดแกวในทามกลางน้ันเปนทางเสด็จพระสัพพัญู...” 1  
และบรรยายถึงเหตุการณขณะเสดจ็ลงวา  “...อันวาเทวโลกแลพรหมโลกท้ังหลายก็

แลตลอดโลง  เปนลานอันเดียวกันท้ังส้ิน  แลวทอดพระเนตรลงไปฝายทิศอโธภาคเบ้ืองต่ํา  ในขณะ

นั้น  อันวาอโธทิศก็แลโลงเปนลานอันเดียวตลอดถึงอเวจีเปนท่ีสุด  แลวก็ทอดพระเนตรไปในทิศเบ้ือง

ขวางท้ัง 8 ทิศ  อันวาพันแหงจักรวาลท้ังหลายเปนอันมากก็แลโลงตลอดไปเปนลานอันเดียวกัน  ใน

กาลนั้นสวรรคแลมนุษยกับท้ังนรกก็แลเห็นกันปรากฏท่ัวท้ังส้ินมิไดมีท่ีปดบังท้ังหม่ืนโลกธาตุ...เทพย
ดาท้ังหลายในหม่ืนจกัรวาฬนี้เพื่อจะทัศนาการพระชินสีห  อันทรงกระทําพระโลกววิรณปาฏิหาริย
กาลเสด็จลงจากเทวโลก  ลวนทรงเพศดจุเลนมหรสพกับท้ังอเนกนิกรทานพคนธรรมพกินนรนาค

สุบรรณ  สรรพนักสิทธ์ิวิทยาธรท้ังหลายก็มาสโมสรประชุมตามสงเสดจ็พระบรมโลกนาถตางๆ ถวาย

อภิวาทโสมนสับูชาโถมนาการ  สรรเสริญพระเดชานภุาพพุทธภูมิบารมีญาณ...ตางรองประกาศนฤ
นาทศัพทสนัน่บันลือโลก...” 2 

 
1.2  พระบฏเร่ืองพุทธประวตัิตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดงึส 

 หากจะยึดถือตามเน้ือเร่ืองในพุทธประวัติท่ีกลาวบรรยายเหตุการณตอนเสด็จลง
จากสวรรคช้ันดาวดึงสแลวนั้น  การสรางงานศิลปกรรมเร่ืองพุทธประวัติดังกลาว  มักจะแสดงภาพ
ตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงบันไดมาจากสวรรคช้ันดาวดึงสท่ีซ่ึงพระองคข้ึนไปแสดงอภิธรรมโปรด
พุทธมารดา  ปลายบันไดคือสังกัสสะนคร  ท่ีซ่ึงพระพุทธเจาเสด็จลงมาถึง  แสดงใหเห็นบันได 3 
อัน   พระพุทธเจาเสด็จโดยใชบันไดแกว  เปนบันไดที่อยูตรงกลาง  พระอินทรเสด็จโดยใชบันได
ทองท่ีอยูดานขวาของพระพุทธเจา  และพระพรหมเสด็จโดยใชบันไดเงินท่ีอยูดานซายและถือฉัตร
กางกั้นถวายแดพระพุทธเจา  มีเหลาเทวดาตามมาสงเสด็จดวย 

                                                 
1 กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, พิมพครั้งที่ 3  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

การศาสนา, 2523), 410. 
2 เรื่องเดียวกัน, 411. 
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พระบฏวัดดอกเงินก็เขียนเร่ืองราวในลักษณะดังกลาว  แตการเขียนตําแหนงของ
พระอินทรและพระพรหมของพระบฎวัดดอกเงิน   มีความแตกตางกับเร่ืองราวท่ีบรรยายในพุทธ
ประวัติ  โดยเขียนพระอินทรใหอยูดานซายมือ  และพระพรหมอยูดานขวามือ   

 
                  เราไมอาจทราบไดวาพระบฏผืนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาเดียวกันกับพระบฏวัดดอกเงิน
นั้น  จะเขียนพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสเชนเดียวกัน  หรืออาจจะเขียนเร่ืองราว
ตอนอ่ืนท่ีแตกตางกันหรือไม    

     อยางไรก็ตาม  การคนพบหลักฐานพระบฏอีกผืนหนึ่งซ่ึงเปนการคนพบในแหลงพื้นท่ีท่ี
ใกลเคียงกัน  คือท่ีวัดเจดียสูง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม (ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เชียงใหม)  (ภาพที่ 6)  ไดมีการสันนิษฐานวาคือภาพเหตุการณตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงมายังเมือง
สังกัสสะแลว3   อันเปนตอนท่ีตอเนื่องมาจากตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  ในเร่ืองของการ
กําหนดอายุนั้นไดมีนักวิชาการบางทานสันนิษฐานวานาจะเปนงานในศิลปะเชียงใหมตอนตน  ท่ี
ไดรับอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย4   

     พระบฏดังกลาวเปนพระบฏท่ีขนาดใหญเชนเดียวกับพระบฏท่ีวัดดอกเงิน  ดวยเร่ืองราว
ท่ีมีความสัมพันธกัน  จึงทําใหมีการต้ังขอสังเกตวาท้ังสองตอนดังกลาวนี้เปนตอนท่ีนิยมในงาน
ศิลปกรรมหากจะแสดงถึงพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส5   นอกจากนี้ยังเปนเร่ือง
ควรพิจารณาวาเหตุใดพระบฏที่เขียนเกี่ยวกับเร่ืองเหตุการณพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ัน
ดาวดึงสท้ัง 2 ผืนนี้  จึงถูกนํามาบรรจุอยูในเจดีย  ท้ังนี้อาจเปนเร่ืองบังเอิญท่ีสอดคลองกัน  ซ่ึงพระ
บฏท้ัง 2 ผืน  คงอยูในสภาพชํารุดเชนเดียวกัน  โดยเห็นวาเปนพระบฏผืนสําคัญเม่ือมีสภาพชํารุด จึง
ควรคาแกการนํามาบรรจุอยูในเจดีย  ถาเปนเชนนั้นแลวพระบฏผืนอ่ืนๆ นั้นเขียนเร่ืองอะไรบาง  
เหตุใดจึงไมถูกนํามาบรรจุอยูภายในเจดียดวย   

     อยางไรก็ตาม  แมเราอาจจะยังหาคําตอบไมไดในเร่ืองดังกลาว  ส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญคือพระ
บฏ 2 ผืนดังกลาวนี้นาจะเคยมีความสําคัญกับดินแดนหรือชุมชนท่ีอยูในบริเวณน้ีมากอน   อีกท้ัง
การที่เร่ืองราวเนื้อหาของพุทธประวัติตอนดังกลาวนี้ปรากฏอยูในพระบฏ  จึงสะทอนถึงความเช่ือ

                                                 
3 สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา,  239. 
4 ประยูร  อุลุชาฏะ  [น. ณ ปากนํ้า],  “มรดกวัฒนธรรมลานนา,”  เมืองโบราณ,  14, 2  (เมษายน – 

มิถุนายน 2551) : 91-94. 
5 ศักด์ิชัย  สายสิงห,  ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม,  พิมพครั้งที่ 

2  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 135. 
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แนวคิดและสังคมของชาวเมืองเชียงใหมในชวงพุทธศตวรรษท่ี 21  ท่ีแตกตางไปจากเนื้อหาในเร่ือง
อดีตพระพุทธเจาท่ีเขียนกันมากอนหนานี้6   

 

 
 
ภาพท่ี 6  พระบฏ คนพบที่วดัเจดยีสูง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม  ศิลปะลานนา 
    (ภาพจาก  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห) 
 

                                                 
6 สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะเชียงแสน  (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย  (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 91. 
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                 การเลือกที่จะเขียนพุทธประวัติตอนดังกลาวนาจะเปนการบงช้ีถึงความสําคัญของตอนน้ี
ในดินแดนลานนาไดเปนอยางดี  โดยอาจเปนการสืบทอดความนิยมทางรูปแบบแนวความคิดมา
จากงานศิลปกรรมสมัยกอนหนาคือศิลปะสุโขทัย  ท่ีแมจะไมปรากฏหลักฐานท่ีเปนพระบฏ  แต
ปรากฏในงานศิลปกรรมประเภทอ่ืนท่ีมีความนิยมในชวงเวลากอนหนานั้น    ดังเชนงาน
ประติมากรรมปูนปนภาพเลาเร่ืองตอนเดียวกันนี้ในศิลปะสุโขทัย  ท่ีซุมดานทิศใตของมณฑปวัด
ตระพังทองหลาง   ซ่ึงสันนิษฐานวาไดรับรูปแบบมาจากศิลปะลังกา   
                 อีกท้ังภาพจิตรกรรมตอนดังกลาวก็ปรากฏในจิตรกรรมศิลปะพมาดวยเชนเดียวกัน  
เพียงแตมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน   
 
                   1.3  งานศิลปกรรมเรื่องพุทธประวัติตอนเสดจ็ลงจากสวรรคชั้นดาวดงึส 
                          1.3.1 ศิลปะลังกา 
 สันนิษฐานกันโดยท่ัวไปวาจิตรกรรมท่ีเขียนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลง
จากสวรรคช้ันดาวดึงสท่ีวิหารติวังกะ  ลังกาแหงนี้  (ลายเสนท่ี 1)  คือตนแบบหรืออิทธิพลท่ีสง
ใหแกการสรางพระพุทธรูปลีลาในศิลปะสุโขทัย  เห็นไดจากงานปูนปนตอนเดียวกันนี้ท่ีซุมดานทิศ
ใตของมณฑปวัดตระพังทองหลาง  จ.สุโขทัย  ดวยลักษณะองคประกอบภาพ  การเลาเร่ือง  ท่ีสําคัญ
คือรูปแบบของพระพุทธเจา  ในเรื่องของการแสดงปางท่ีพระหัตถขวาแสดงปางวิตรรกะ  พระกร
ซายวางลงขางพระวรกาย  แตในศิลปะสุโขทัยจะวางสลับขางกัน  กลาวคือ  พระพุทธรูปลีลาศิลปะ
สุโขทัย  แสดงปางวิตรรกะที่พระหัตถซาย  พระกรขวาวางทอดยาวลงขางพระวรกาย  แตลักษณะ
จะวางทอดยาวมากกวาศิลปะลังกา  สวนลักษณะท่ีคลายคลึงกันมากคือพระบาทขวาท่ียกข้ึนคลาย
กับการกาว  พระบาทซายวางราบกับพื้น  พระพุทธเจาเอ้ียวพระวรกายไปทางดานซายแบบเดียวกัน 
 พระพรหมอยูดานขวามือของพระพุทธเจา  ถือฉัตรถวายแดพระพุทธเจา  
พระอินทรอยูดานซายมือของพระพุทธเจา  ซ่ึงแตกตางกับศิลปะสุโขทัยท่ีตําแหนงดังกลาวจะสลับ
ดานกัน 
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ลายเสนท่ี 1  จติรกรรมพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 
วิหารตวิังกะ (Tivanka)  ศิลปะลังกาสมัยโปลนนารุวะ  พุทธศตวรรษท่ี 18  

ท่ีมา  :  Charles Edmund, Mural at Tivanka Pilimage  (Ceylon : Archaeologial Department, 1969), 
38, fig.8. 
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1.3.2 ศิลปะพมา   
 ภาพจิตรกรรมแสดงเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  
ปรากฏในศิลปะพมาดวยเชนกัน  ตัวอยางเชนท่ี Lokahteikpan,  Thingayaza,  Payathonzu,  
Payangazu  และ วิหาร หมายเลข 449, 480, 496  โดยเมื่อพิจารณาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ี 
Myinkaba วิหาร Kubyaukkyi  (ภาพท่ี 7)  แสดงใหเห็นภาพพระพุทธเจาทรงแสดงปางวิตรรกะท่ี
พระหัตถซาย  พระกรขวาทอดยาวในลักษณะท่ีคลายกับการแกวงไกว   พระบาททั้งสองขางวางราบ
กับพื้น  โดยมีดอกบัวรองรับพระบาท  พระอินทรพนมมืออยูดานขวาของพระพุทธเจา  และพระ
พรหมถือฉัตรอยูดานซายของพระพุทธเจา 

 

 
 

ภาพท่ี 7  จิตรกรรมภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 
 Myinkaba  Kubyaukkyi  Temple   ศิลปะพมา  สมัยพุกาม  พุทธศตวรรษท่ี 17-18  

ท่ีมา  :  Toru-Ono, Mural Painting of the Buddhist Temples in Burma (Japan : Kodansha, 1978) 
35, fig.30.  
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 ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสของพมา  
บางแหงเขียนตอนพระพุทธเจากําลังเสด็จข้ึนสูสวรรคช้ันดาวดึงสดวย  เชนท่ี  Temple No.496  
พุทธศตวรรษท่ี 18-19  (ภาพท่ี 8)  พระพุทธเจาทรงแสดงปางวิตรรกะที่พระหัตถซาย  พระกรขวา
อยูในลักษณะแกวงไกว  พระพุทธเจาเอ้ียวพระวรกายไปทางดานขวา  พระบาทท้ังสองขางวางราบ
เสมอกัน  มีดอกบัวรองรับพระบาท  พระรัศมีรอบพระวรกาย  พระพรหมอยูดานซายกางฉัตรถวาย
แดพระพุทธเจา  พระอินทรอยูดานขวา  โดยเขียนบันไดใหเห็นเพียงบันไดเดียว   
 เปนท่ีนาสังเกตวาการเขียนโดยวางตําแหนงใหพระพรหมอยูดานซายและ
พระอินทรอยูดานขวาของศิลปะพมานั้น  มีลักษณะเชนเดียวกับศิลปะสุโขทัยเขียนพระพรหมอยู
ดานซาย  พระอินทรอยูดานขวา  สอดคลองตามคัมภีรทางพุทธศาสนา  แตแตกตางกับศิลปะลังกาท่ี
เขียนใหพระพรหมอยูดานขวา  พระอินทรอยูดานซาย  เชนเดียวกับพระบฏวัดดอกเงิน  ศิลปะ
ลานนา   

 

 
 

ภาพท่ี 8 จิตรกรรมภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  Temple No.496   
 ศิลปะพมา สมัยพุกาม พุทธศตวรรษท่ี 18-19 

ท่ีมา  :  Toru-Ono, Mural Painting of the Buddhist Temples in Burma (Japan : Kodansha, 1978) 
34, fig.29.  
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 ในภาพจิตรกรรมท่ีวิหาร Nadamannya  และวิหารหมายเลข 480 แสดงภาพ
ภิกษุนั่งคุกเขาท่ีปลายของบันได  สันนิษฐานวาอาจจะเปนพระสารีบุตร  พระสาวกองคสําคัญของ
พระพุทธเจาองคหนึ่ง7  

 
1.3.3 ศิลปะสุโขทัย 

 ภาพประติมากรรมปูนปนเลาเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ัน
ดาวดึงส  ท่ีซุมดานทิศใตของมณฑปวัดตระพังทองหลาง  จ.สุโขทัย  (ภาพที่ 9)  อาจจะสงแรง
บันดาลใจใหกับพระบฏวัดดอกเงิน  ศิลปะลานนา  ในเร่ืองแนวคิดของการนิยมสรางภาพเลาเร่ือง
พุทธประวัติตอนดังกลาว  การจัดวางองคประกอบภาพ  และท่ีสําคัญคือการสรางพระพุทธรูปลีลา  
แตอยางไรก็ตามพระบฏวัดดอกเงินก็ยังมีรูปแบบศิลปกรรมบางประการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากศลิปะ
สุโขทัย   
 พระพุทธเจาเสด็จลงมาโดยใชบันได  อยูในอิริยาบถท่ีกําลังกาวเดิน  พระกร
ขวาทอดยาวขางพระวรกาย  พระหัตถซายนาจะยกข้ึนแสดงปาง (ปจจุบันพระหัตถหักหายไปแลว)  
พระบาทซายวางราบกับพื้น  พระบาทขวาอยูในทาทางการเขยงพระบาทกําลังจะกาวเดิน  พระ
พรหมอยูดานซายถือฉัตรถวายแดพระพุทธเจา  พระอินทรตามเสด็จอยูดานขวา  เหลาเทวดาเรียง
รายกันอยูท้ัง 2 ขาง  มีภาพของข้ันบันไดแกวซ่ึงพระพุทธเจาเสด็จลงมาเปนฉากหลัง 

        
 

                                                 
7  Toru-Ono,  Pagan mural Paintings of the Buddhist temples in Burma  (Japan : Kodansha, 

1978), 217. 
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ภาพท่ี 9  ประติมากรรมปูนปนเลาเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 
 ซุมดานทิศใต มณฑปวัดตระพังทองหลาง  ศิลปะสุโขทัย  พุทธศตวรรษท่ี 20 

ท่ีมา  : Betty Gosling, Sukhothai Its History, Culture, and  Art  (Oxford : Oxford University, 
1991), 92, fig.73. 

 
ดังนั้นจึงควรพิจารณาศึกษาวาภาพพระบฏที่คนพบภายในกรุเจดียวัดดอกเงิน อ.ฮอด    

จ.เชียงใหม  ควรจะไดรับมาอิทธิพลทางศิลปะมาจากท่ีใด     
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2. รูปแบบศิลปกรรมของพระบฏวัดดอกเงิน 
พระบฏที่วัดดอกเงินนับวามีขนาดใหญและคอนขางยาว  จึงอาจสันนิษฐานไดวา  หาก

มีการติดตั้งไวท่ีอาคารอาจเปนอุโบสถหรือวิหาร ยอมแสดงวาอาคารหลังนั้นๆ นาจะเปนมี
ความสําคัญและมีขนาดใหญ  ดวยลักษณะของผาท่ีเปนแนวยาวลงมาน้ัน  จึงอาจเปนการเหมาะสม
ท่ีจะเขียนเรื่องราวพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  ท้ังดวยเนื้อหาและการจัดวาง
องคประกอบภาพท่ีมีลักษณะสอดคลองเหมาะสมกัน  โดยท่ีอาจเปนการเลือกเรื่องท่ีจะเขียนกอน  
หรือเปนการพิจารณาตามความเหมาะสมของผาและพื้นท่ีผนังอาคารวาจะเขียนเร่ืองอะไร 

 
2.1  องคประกอบภาพ 

 การคนพบพระบฏผืนดังกลาวท่ีวัดดอกเงินนี้นับวาเปนหลักฐานสําคัญใน
การศึกษาถึงงานจิตรกรรมในศิลปะลานนาสมัยแรกเร่ิม   แต ส่ิงท่ีสําคัญกวานั้นกลับอยู ท่ี
องคประกอบภาพท่ีมีลักษณะพิเศษไมเหมือนกับท่ีใด    

      พระบฏวัดดอกเงินเขียนรูปพระพุทธเจาขนาดใหญอยูกลางภาพ  ในอิริยาบถกําลัง
กาวเดิน  พระพุทธเจาเสด็จลงมาโดยใชบันไดกลาง  พระพรหมอยูเบ้ืองขวากางฉัตรถวายแด
พระพุทธเจา  พระอินทรอยูเบ้ืองซาย  ดานบนแสดงภาพสวรรคช้ันดาวดึงสท่ีพระพุทธเจาเสด็จจาก
มาหลังจากทรงเทศนาพระอภิธรรมถวายพระพุทธมารดา  มีพระเจดียจุฬามณีซ่ึงเทวดากําลัง
นมัสการ  ภาพปราสาทไพชยนตของพระอินทร  เขียนภาพพระจันทรและพระอาทิตย  ซ่ึงแสดงถึง
การโคจรเหนือยอดเขาพระยุคันธรอันเปนหนึ่งในเขาสัตบริภัณฑ  ซ่ึงอยูต่ํากวาเขาพระสุเมรุ           
โดยเขาพระสุเมรุเปนท่ีอยูของสวรรคช้ันดาวดึงส8 

บริเวณกลางภาพเขียนภาพเหลาเทวดากําลังสักการบูชาพระพุทธเจา  เหลา
คนธรรพกําลังขับกลอมบรรเลงดนตรีสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค  ภาพดานลางซายเขียนภาพ
เหลาพระสาวก  อีกดานหนึ่งเขียนภาพกษัตริยบุคคลช้ันสูง  กําลังรอรับเสด็จพระพุทธองค  ดาน
ลางสุดเขียนรูปพญานาคที่มีหนาเปนคน  มีดอกไมโปรยปรายลงมาเปนฉากหลัง  เขียนจารึกอยู
ดานลาง 

 
2.2  รูปแบบของพระพุทธเจา 

 พระบฏวัดดอกเงินเขียนรูปพระพุทธเจาขนาดใหญกวาบุคคลอ่ืนๆ ในภาพ  เขียน
จีวรสีแดง  โดยอาจเปนการเขียนข้ึนตามคัมภีรท่ีระบุสีจีวรของพระพุทธเจาวา “รัตกัมพล”  ซ่ึง
                                                 

8 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน  (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย, 88. 
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แปลวา  ผาจีวรสีแดง9    และเทคนิคการปดทองท่ีองคพระพุทธเจา  รวมถึงการตัดเสนรอบพระ
วรกาย  ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนเชนเดียวกับท่ีวัดราชบูรณะ  ศิลปะอยุธยาตอนตน  พุทธศตวรรษท่ี 
19   

อนึ่ง  การเขียนภาพพระพุทธเจาขนาดใหญอาจเปนความตองการท่ีจะแสดงใหเห็น
ถึงการเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดในเร่ืองราวท่ีเขียน  หรืออาจเกิดจากการตีความตามพุทธประวัติท่ีเช่ือ
วาพระพุทธเจามีขนาดของพระวรกายท่ีใหญ  ซ่ึงจากเอกสารชินกาลมาลีปกรณของลานนาท่ี
รวบรวมข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร  กลาวบรรยายถึงพุทธประวัติตอนนี้วา 

“...สมเด็จพระพุทธองคจึงยกพระบาทเบ้ืองขวาเหยียบยอดไมคันฑามพพฤกษ  ยก
พระบาทคํารบสองเหยียบยอดเขายุคุนธร  ยกพระบาทเปนคํารบสามเหยียบยอดเขาพระสุเมรุ  เปน

ยกพระพุทธบาทสามยางส้ินทางหกหม่ืนแปดพันโยชนก็ถึงพิภพดาวดึงส  จึงเสด็จนั่งเหนือ
บัณฑุกัมพลศิลาอาสนทามกลางเทวดา  ปรารภพระพุทธมารดา  จึงตรัสพระธรรมเทศนาพระสัตตป
กรณาภิธรรม  เนื่องไปท้ังไตรมาสสามเดือนโปรดพระพุทธมารดา  คร้ันออกพระวรรษาเปนวันมหา
ปวารณา  อัศยุชนักขัตฤกษเพ็ญเดือนสิบเอ็ด  พระองคเสด็จลงจากดาวดึงสพิภพแทบประตูเมือง
สังกัสสนคร...”10 

 
อีกทั้งในปฐมสมโพธิกถา  ก็บรรยายถึงเหตุการณนี้ในทํานองเดียวกันดวยวา 
“...ในขณะนั้นพระชินสิหก็เสด็จอุฏฐาการจากพระรัตนบัลลังก  อันต้ังเหนือ

ยอดคัณฑาพฤกษชาติ  ยกยางพระทักษิณบาทเหยียบยอดไมคัณฑามพฤกษนั้น  ในขณะนั้น  อันวา
ปริภัณฑบรรพตท้ังสอง  คือ  ยุคันธรแลอิสินธรคีรี  มีครุวนาดุจรู  กราบทูลวา  ขาแตพระบรม
โลกนาถ  พระองคจงอยาไดลําบากพระบาทซ่ึงจะยกยางพระบาทยุคล  ขาพระพุทธเจาท้ังสองคนนี้  
ตั้งม่ันมิหวั่นไหว  สูงใหญกวาบรรพตอ่ืนๆ   บัดนี้พายแพแกพระบรมโพธิสมภาร...ก็นอมยอดเขา
ประชุมเปนคูเคียงเรียงรับพระบงกชบาทอันยางเปนทุติยวาร  สมเด็จพระพิชิตมารก็ยกตติยบาทพุทธ
ลีลาศสืบไป   ในขณะน้ัน   อันวาขุนเขาสิเนรุราชก็นอมยอดลงมารับพระบาท  แลวก็กลับ
ประดิษฐานยังท่ีเกาดุจกอน...แลสมเด็จพระพุทธมุนินทรเสด็จพระพุทธดําเนิน 3 ยาง  ลวงวิถีทาง

                                                 
9 ประยูร  อุลุชาฏะ  [น. ณ ปากนํ้า],  จิตรกรรมอยุธยา  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 

2543), 34. 
10 กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร,  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม 4  ชินกาลมาลี

ปกรณ  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2539), 59. 
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อากาศกําหนดถึง 68 โยชนเปนประมาณ  ก็ทรงนิสัชนาการเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน  ณ ภายใต

ปาริฉัตตรุกขชาติ  อันเปนธงชัยเฉลิมดาวดึงสเทวโลก...”11 
จากเน้ือเร่ืองนั้นเปนการกลาวบรรยายถึงตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จข้ึนสูสวรรคช้ัน

ดาวดึงสวาพระพุทธเจาทรงกาวพระบาทเพียง 3 กาว  ก็เสด็จถึงสวรรคแลว  อาจจะอนุมานไดวา
พระพุทธเจาทรงแสดงอภินิหารยบารมีบุญญาธิการซ่ึงเปนชวงระยะเวลาหนึ่งของเหตุการณนี้  
หลังจากนั้นพระองคก็กลับสูสภาวะเชนเดิมคือมีขนาดรางกายเทาคนปกติ  ซ่ึงในปฐมสมโพธิกถา
บรรยายถึงพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสในเหตุการณนี้ชวงหนึ่งเพียงวา “...
สมเด็จพระศาสดาจารยก็เสด็จพระพุทธลีลาศลงมาโดยลําดับแหงโสปาณมณี...”12  ซ่ึงเปนการเสด็จ
ลงมาทางบันไดเทานั้น  ไมไดกลาวบรรยายในทํานองเดียวกับการเสด็จข้ึน 

 
                พระบฏวัดดอกเงินเขียนรูปพระพุทธเจาทรงครองจีวรหมเฉียง  มีลักษณะรองรอยของชาย
สังฆาฏิท่ีคาดวานาจะยาวลงมาจรดพระนาภี  แสดงใหเห็นถึงการไดรับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย  เขียน
ภาพพระพุทธเจาใหอยูในอิริยาบถขณะกําลังกาวเดิน  เอ้ียวพระวรกายไปทางดานขวา  พระกรทั้ง
สองขางวางทอดยาวขางลําตัวคลายกับกําลังแกวงไกวแบบธรรมชาติ  พระบาทซายยกข้ึนใน
ลักษณะท่ีกําลังกาว  พระบาทขวาวางราบกับพื้น   

    การที่เขียนเปนรูปแบบของพระพุทธรูปลีลานั้น  อาจมีความเปนไปไดวาชวงเวลาของ
การสรางนั้นยังเปนยุคสมัยท่ีดินแดนลานนานาจะนิยมสรางพระพุทธรูปลีลา  ท่ีแพรหลายความนิยม
มาจากศิลปะสุโขทัย  สันนิษฐานและยอมรับในวงวิชาการวาพระพุทธรูปลีลาปรากฏรูปแบบข้ึนใน
ศิลปะสุโขทัยชวงพุทธศตวรรษท่ี 19   
                ลักษณะของการท่ีพระบาทซายอยูในทาทางของการยกสนพระบาทข้ึน  สวนพระบาท
ขวาวางราบกับพื้น  ลักษณะดังกลาวนี้คลายกับพระพุทธรูปปางกดประทับรอยพระบาท  ศิลปะ
ลานนา  (ภาพท่ี 10)  ท่ีมีจารึกท่ีฐานวาสรางข้ึนในป พ.ศ.202513  รัชกาลพระเจาติโลกราช   
                ในขณะท่ีความแตกตางกับพระพุทธรูปลีลาในศิลปะสุโขทัย  (ภาพท่ี 11)   พระพุทธรูปจะ
เบ่ียงพระองคซาย  คลายกับการกาวเดินโดยยกสนพระบาทขวาข้ึน  พระบาทซายวางราบกับพื้น  แต
อิทธิพลของศิลปะสุโขทัยก็ยังคงปรากฏอยู  เชนชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี  และขอบจีวรขมวดที่
ปลายดานลางท้ัง 2 ขาง 
                                                 

11 กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 395. 
12 เรื่องเดียวกัน, 413. 
13 Jean Boisselier,  Thai Painting  (Tokyo : Kadansha International, 1976),125.  และ ศักด์ิชัย  สายสิงห, 

“ศิลปะลานนา,”  เอกสารประกอบวิชา 317 405 ศิลปะในประเทศไทยต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 19-21, 116. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 33

 
 

ภาพท่ี 10  พระพุทธรูปปางกดประทับรอยพระบาท  ศิลปะลานนา 
   จารึกท่ีฐานระบุวาสรางใน พ.ศ. 2025  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

ท่ีมา  :  ศักดิ์ชัย  สายสิงห,  ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะหงานศิลปกรรมรวมสมัยกับหลักฐานทาง
โบราณคดี  และเอกสารทางประวัติศาสตร  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2551), 210, ภาพที่ 
86. 
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ภาพท่ี 11  พระพุทธรูปลีลา  ศิลปะสุโขทัย  วัดเบญจมบพิตรฯ   
ท่ีมา  :  Betty Gosling,  Sukhothai Its History, Culture, and  Art  (Oxford : Oxford University, 
1991), 91, fig.72. 

 
2.3 รูปแบบของเทวดา   

ในภาพพระบฏท่ีวัดดอกเงินนี้เขียนเทวดาท้ังหมด 33 องค14  ซ่ึงเปนจํานวนของ
เทวดาท่ีสถิตยอยูสวรรคช้ันดาวดึงส15  พระพรหมอยูดานขวาของพระพุทธเจาถือฉัตรถวายแด
พระพุทธเจา  สังเกตไดจากรองรอยของกานฉัตรท่ีโผลข้ึนมา พระอินทรตามเสด็จอยูดานซายของ
พระพุทธเจา  ซ่ึงตําแหนงของพระอินทรและพระพรหมในพระบฏวัดดอกเงินนี้คลายคลึงกับศิลปะ

                                                 
14 Jean Boisselier,  Thai Painting  (Tokyo : Kadansha International, 1976), 125.  
15 Nandana Chutiwongs,  Paintings of Sri Lanka Telvatta  (Colombo : Arhaeological Survey of Sri 

Lanka Centenary Publications, 1990), 108. 
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ลังกา  กลาวคือ  พระอินทรอยูดานซาย  พระพรหมอยูดานขวาของพระพุทธเจา   ในขณะท่ีศิลปะ
พมาและศิลปะสุโขทัยนั้น  พระอินทรอยูดานขวา  พระพรหมอยูดานซายของพระพุทธเจา   

อยางไรก็ตามแมจะมีการเขียนภาพของพระอินทรและพระพรหม  ซ่ึงเปนเทวดา 2 
องคท่ีมีความสําคัญในพุทธประวัติตอนนี้  แตก็ปะปนอยูกับเทวดาองคอ่ืนๆ ท่ีลงมาสงตามแตละ
ข้ันบันได  รวมถึงบันไดเงินบันไดทองท่ีพระพรหมและพระอินทรใชเสด็จลงมาน้ัน  อยูดานขางมี
ขนาดเล็กกวาบันไดแกวท่ีอยูตรงกลางซ่ึงพระพุทธเจาเสด็จลงมา  ท้ังนี้อาจเปนเพราะการเขียนรูป
พระพุทธเจาท่ีมีขนาดใหญ  จึงเขียนขนาดของบันไดใหเหมาะสม  เหลาเทวดาช้ันสูงและคนธรรพ16 
จะประกอบอยูตามแตละข้ันบันได  พื้นท่ีถัดออกไปดานขางเขียนภาพเทวดาช้ันรองท่ีเหาะตามมา
สงในขบวนเสด็จ 

 

 
 

ภาพท่ี 12  ปูนปนรูปเทวดา และลายพนัธพฤกษา  
   วิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด)  จ.เชียงใหม 

                 ศิลปะลานนา  พทุธศตวรรษท่ี 21 
 

การแตงกายของเหลาเทวดาในภาพพระบฏวัดดอกเงินนั้นมีความหลากหลาย
แตกตางกัน  คลายกับปูนปนรูปเทวดาท่ีวัดเจ็ดยอด  (ภาพท่ี 12)  รวมถึงเทวดาก็มีท้ังอยูในอิริยาบถ
การยืนและนั่งหรือเหาะดวยเชนเดียวกัน   ลักษณะทานั่งของเทวดาในพระบฏวัดดอกเงิน  มีท้ังกลุม
                                                 

16 คนธรรพอาศัยอยูในปาหิมพานต  เมื่อมีเหตุการณที่นายินดี  คนธรรพจะทําหนาที่ขับกลอมดนตรีให
ความสําราญ. 
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ท่ีนั่งขัดสมาธิคลายกับท่ีวัดเจ็ดยอด  (ภาพท่ี 13, ลายเสนท่ี 2)  และกลุมท่ีทานั่งแตกตางกับวัดเจ็ด
ยอดคือยกขาซายข้ึนขางหนึ่ง  (ภาพที่ 14, ลายเสนท่ี 3)  ซ่ึงเปนทาทางของการเหาะอยางชัดเจน  
คลายกับรูปเทวดาท่ีจิตรกรรมภายในกรุปรางควัดราชบูรณะ  ศิลปะอยุธยาตอนตน  พุทธศตวรรษท่ี 
19   ในขณะที่เทวดาวัดเจ็ดยอดอยูในทาทางการนั่งไมไดยกขาขางหนึ่งข้ึน  แตอาจแทนความ
หมายถึงการเหาะเหมือนกันก็ได    

 

                       
 

ภาพท่ี 13  ลักษณะทานั่งขัดสมาธิของเทวดา ลายเสนท่ี 2  ลักษณะทานั่งขัดสมาธิของเทวดา 
    พระบฏวัดดอกเงิน  ศิลปะลานนา         พระบฏวดัดอกเงิน  ศิลปะลานนา 
 

             
 
 ภาพท่ี 14  ทาทางการเหาะของเทวดา                  ลายเสนท่ี 3  ทาทางการเหาะของเทวดา 

     พระบฏวัดดอกเงิน  ศิลปะลานนา          พระบฏวดัดอกเงิน  ศิลปะลานนา 
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การเขียนผาทรงของคนธรรพนามวาปญจสิขะในพระบฏวัดดอกเงินนั้น  (ภาพท่ี 
15)  คลายกับลักษณะของผาทรงของเทวดากลุมหนึ่งท่ีวัดเจ็ดยอด  ซ่ึงมีนักวิชาการไดเรียกลักษณะ
การนุงผาทรงเชนนี้วา  การตกแตงดวยชิ้นผาคลายชายไหวโคงยาวออกไปดานขาง17  โดยไดเคย
ปรากฏในศิลปะสุโขทัยมากอน  คือท่ีภาพลายเสนรูปยักษและรูปบุคคลบนแผนหินชนวน  
ตอนปญจวุธชาดก  ภายในอุโมงควัดศรีชุม (ลายเสนท่ี 4)  และปูนปนรูปเทวดาประดับฐานเจดีย  
วัดเจดียส่ีหอง  จ.สุโขทัย 18 (ภาพท่ี 16) 

 

 
 

ภาพท่ี 15  แสดงรายละเอียดรูปคนธรรพช้ันสูง  (ปญจสิขะ)19   
                 ฉากหลังมีดอกไมท่ีกําลังโปรยปรายอยู   

    พระบฏวัดดอกเงิน  ศิลปะลานนา 
ท่ีมา  :  Jean Boisselier, Thai Painting  (Tokyo : Kadansha International, 1976), 127. 
                                                 

17 ฉัตรแกว  สิมารักษ,  “ประติมากรรมปูนปนรูปเทพชุมนุมประดับผนังวิหารเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด (มหา
โพธาราม) จังหวัดเชียงใหม.”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 68. 

18 ฉัตรแกว  สิมารักษ,  เลมเดียวกัน, 70. 
19 ในปฐมสมโพธิกถามีการกลาวบรรยายถึง  ปญจสิขะคันธัพพเทพบุตร วามีผิวพรรณดังผิวผลมะตูมสุก  

ดีดขับรองนําเสด็จพระพุทธเจาไปในเบื้องหนา  พิณทิพยสีทองประดับดวยแกวอินทนิลมีหนา. ดู  กรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 412. 
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เปนท่ีนาสังเกตวาพระบฏวัดดอกเงินใหความสําคัญกับเทวดา  คลายคลึงกับท่ีวัด
เจ็ดยอด  ท้ังนี้ อาจมีความเปนไปไดหรือไมวาปูนปนรูปเทวดาท่ีวัดเจ็ดยอดอาจจะสงอิทธิพล
ทางดานรูปแบบและแรงบันดาลใจในการสรางเทวดาเพ่ือใชประกอบเร่ืองราวในพุทธประวัติตอน
สําคัญ  ซ่ึงเทวดาปูนปนประดับโบราณสถานก็เปนท่ีนิยมในศิลปะลานนาในชวงระยะเวลานั้น  ซ่ึง
หากเปนไปตามขอสันนิษฐานดังกลาวแลวก็อาจทําใหใชเปนหลักฐานประการหนึ่งท่ีชวยสามารถ
กําหนดอายุของพระบฏวัดดอกเงินวาคงมีอายุชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 21 
 

 
 

ลายเสนท่ี 4  ภาพลายเสนเร่ืองปญจวุธชาดก  อุโมงควัดศรีชุม  จ.สุโขทัย 
ท่ีมา  :  บรรลือ  ขอรวมเดช,  “รูปแบบศิลปะบนภาพจารึกลายเสนเร่ืองชาดกของวัดศรีชุม  จังหวัด
สุโขทัย,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 408, ลายเสนท่ี 45.  
 

 
 

ภาพท่ี 16  มนุษยนาคปนูปน  ประดับฐานเจดียวัดเจดียส่ีหอง  ศิลปะสุโขทัย 
ท่ีมา  :  หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล,  ศิลปะสุโขทัย  (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย, 2522),  
60,  ภาพที่ 22. 
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อีกท้ังมีขอท่ีนาสังเกตวาจํานวนเทวดาท่ีปรากฏในภาพพระบฏวัดดอกเงินและ
จํานวนเทวดาปูนปนของวิหารวัดเจ็ดยอด  มีสัดสวนจํานวนท่ีอาจมีความเกี่ยวของกัน  กลาวคือ  
พระบฏวัดดอกเงินเขียนภาพเทวดาจํานวนท้ังส้ิน 33 องค  ซ่ึงเปนจํานวนของเทวดาท่ีสถิตอยูท่ี
สวรรคช้ันดาวดึงส  สวนเทวดาปูนปนวัดเจ็ดยอดนั้นมีสัดสวนเปน 2 เทา  คือ 66 องค20  แตท้ังนี้ก็
อาจเปนเร่ืองของความบังเอิญท่ีสอดคลองกันก็ได  เพราะจากการศึกษาในเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
เร่ืองราวในพุทธประวัติตอนท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรูนั้น  ไมไดมีการระบุถึงจํานวนของเทวดาวามี
จํานวนเทาใด 

ทางดานลางมีการแบงภาพออกเปน 2 สวน คือ  กลุมของพระสาวก  สวนอีกดาน
เปนกลุมกษัตริยและบุคคลช้ันสูงยืนรอรับเสด็จท่ีเมืองสังกัสสะ  ตอนลางสุดเปนรูปพญานาคท่ี
ปรากฏกายดวยรูปคน  เรียกวา “มนุษยนาค”  อาจมีความเกี่ยวของกับอิทธิพลศิลปะลังกาซ่ึงปรากฏ
การสรางรูปมนุษยนาคคร้ังแรกในศิลปะลังกา  และอาจสงอิทธิพลใหแกศิลปะสุโขทัย  ท่ีวัดเจดียส่ี
หอง  โดยรวมของภาพแสดงใหเห็นถึงฉากของสวรรค  มนุษย  และบาดาล  การเปดโลกท้ังสามน้ี
ตรงตามเน้ือเร่ืองในพุทธประวัติ 

 
2.4  รายละเอียดอ่ืนๆ  

 2.4.1  ลวดลายของดอกไมท่ีเปนฉากหลัง 
 ส่ิงท่ีสําคัญของพระบฏวัดดอกเงินซ่ึงเราไมอาจละเลยไดนั้นคือการเขียน

ภาพดอกไมหลากหลายชนิดท่ีกําลังโปรยปรายลงมาจากสวรรค  ซ่ึงองคประกอบของภาพดังกลาวนี้
ก็ปรากฏเชนเดียวกับพระบฏท่ีวัดเจดียสูง  อันนาจะเปนความนิยมในงานศิลปะลานนาชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี 21  เชนเดียวกับงานประดับผนังวิหารวัดเจ็ดยอด  ในเรื่องขององคประกอบภาพท่ีมีการ
โปรยปรายดอกไมเชนนี้คลายกับประติมากรรมปูนปนท่ีวิหารวัดเจ็ดยอด  ท่ีเปนเร่ืองของเหลา
เทวดาท่ีรวมแสดงความยินดีกับการตรัสรูของพระพุทธเจา21  ท่ีไดรับอิทธิพลจากลวดลายของ
ดอกไมในวัฒนธรรมจีน   

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีวัดดอกเงินและวัดเจดียสูง    มีการคนพบเคร่ืองถวยจีน
สมัยราชวงศ หมิง22 ภายในกรุเดียวกันกับพระบฏ  (ภาพท่ี 17)  เปนหลักฐานสําคัญประการหนึ่งท่ี
ชวยสนับสนุนการกําหนดอายุพระบฏที่พบภายในกรุเดียวกันนี้  อีกประเด็นท่ีสําคัญคือลวดลาย
                                                 

20 จากการสํารวจจํานวนเทวดาของ  ฉัตรแกว  สิมารักษ,  “ประติมากรรมปูนปนรูปเทพชุมนุม...”, 57.  
21 สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา, 179. 
22 ณัฏฐภัทร  จันทวิช,  เครื่องถวยจีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย  (กรุงเทพมหานคร : กรม

ศิลปากร, 2537), 171. 
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ดอกไมบนเคร่ืองถวยเหลานั้น  ยังแสดงถึงความเกี่ยวของกับลวดลายของดอกไมท่ีปรากฏในพระ
บฏท้ัง 2 ผืน  คือท่ีพระบฏวัดดอกเงิน  และพระบฏวัดเจดียสูงอีกดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 17  เคร่ืองถวยลายเขียนสีของจีน  สมัยราชวงศหมิง 
   พุทธศตวรรษที่ 21  พบในกรุวัดเจดียสูง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม 

ท่ีมา  :  ณัฏฐภทัร  จันทวิช,  เคร่ืองถวยจีนท่ีพบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย  
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2537), 171. 
 

ลวดลายของดอกไมท่ีปรากฏบนเคร่ืองถวยจีนสมัยราชวงศหยวนและ
ราชวงศหมิง23  (ภาพท่ี 18)  ถูกนํามาใชในงานศิลปกรรมของลานนา  ซ่ึงเปนความนิยมที่เกิดข้ึนใน
ชวงเวลานั้นราวพุทธศตวรรษท่ี 21  การพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีเวียงทากาน  จ.ลําพูน  ได
คนพบเคร่ืองถวยจีนสมัยราชวงศหยวน (ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20)  และสมัยราชวงศหมิง (พุทธ
ศตวรรษที่ 20-22)  เปนจํานวนมาก  ซ่ึงศิลปะลานนาไดนําลายเคร่ืองถวยเหลานี้ไปดัดแปลงใชเปน
ลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรม24  เชน  การประดับผนังท่ีวัดเจ็ดยอดดวยลวดลายดอกไมจีน
เหลานั้น 
                                                 

23 สันติ  เล็กสุขุม,  ความสัมพันธจีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
เมืองโบราณ, 2550), 47. 

24 เสนอ  นิลเดช,  “อิทธิพลศิลปะจีนในประเทศไทย,”  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ฉบับภาค
การศึกษาตน 2529),  31-32.   
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ภาพท่ี 18  เคร่ืองถวยจีน (แจกัน)  ท่ีผลิตเพือ่สงออก 
   ศิลปะจีน  สมัยราชวงศหยวน  พุทธศตวรรษท่ี 19-20 

ท่ีมา  :  S.J. Vainker,  Chinese Pottery and Porcelain  (London : British Museum Press, 1960), 
138, fig.101. 

 
อนึ่ง  การเขียนภาพดอกไมโปรยปรายเปนฉากหลังของพระบฏวัดดอกเงิน

และวัดเจดียสูงนี้  ลักษณะดังกลาวอาจเปนเทคนิคทางจิตรกรรมท่ีชวยลดพื้นท่ีวางของภาพ  ซ่ึงเปน
เทคนิคท่ีปรากฏอยูในงานจิตรกรรมท่ัวไป  เชนงานจิตรกรรมสมัยอยุธยา  แตมีความแตกตางกันอยู
ในเร่ืองของชนิดดอกไม  และท่ีสําคัญคือการใชสีในดอกไมชนิดตางๆ โดยพระบฏศิลปะลานนามี
การใชสีอยางหลากหลาย  ในขณะท่ีจิตรกรรมศิลปะอยุธยามักจะเขียนดอกไมโดยใชสีขาว (ภาพท่ี 
19)  ซ่ึงการใชสีท่ีมากมายเหลานี้ของพระบฏลานนาอาจเปนสีท่ีเกิดจากการติดตอคาขายกับจีน  โดย
อาจนําเขามาพรอมๆ กับเคร่ืองถวยจีนท่ีพบในบริเวณนี้  เปนท่ีนาสังเกตวาการเขียนภาพดอกไมของ
ศิลปะลานนาดูจะมีความใกลเคียงกับดอกไมจริงมากกวาการเขียนดอกไมในศิลปะอยุธยาท่ีเขียน
ดอกไมแบบคลายลายประดิษฐ  (ภาพท่ี 20) 
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ภาพท่ี 19  ภาพดอกไมรวง  จิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม  จ.เพชรบุรี 
   ศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

 

 
 

ภาพท่ี 20  แสดงรายละเอียดของดอกไมตางๆ ในพระบฏวัดเจดียสูง  ศิลปะลานนา 
   (ภาพจาก  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห) 
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โดยท่ีชนิดของดอกไมในพระบฏวัดดอกเงินอาจมีความเก่ียวของกับดอกไม
ในศิลปะจีน25  เชน  ดอกโบต๋ัน  ดอกเบญจมาศ (ฉางโซวฮา)  ดอกบัว (ฝูหรงหรือเหลียน)  เปนตน26   

การเขียนลายดอกโบต๋ันนับวาเปนลวดลายประดับในวัฒนธรรมจีนท่ีนิยม
กันมายาวนานที่สุดประเภทหน่ึงของจีน27  มีมาต้ังแตสมัยราชวงศสุยและราชวงศถัง  ดวยรูปทรง
ของดอกโบต๋ันท่ีมีขนาดใหญและสวยงาม  แสดงถึงสัญลักษณการเปนดอกไมของชนช้ันสูง28 (ภาพ
ท่ี 21)  รวมถึงดอกเบญจมาศก็มีการกลาวถึงในบทกวีของจีนเร่ือง “เตาหยวนหมิง”  ไววา  “...ดอก
เบญจมาศแหงฤดูใบไมรวงท่ีมีสีสัน  ชอแรกแยมของมันเปรียบดวยน้ําคางอมฤต...”29  ดอกไมท่ีมี
ความหมายท่ีดีเหลานี้จึงมักนํามาใชในการเขียนลวดลายประดับในงานศิลปกรรมของจีนอยู
บอยคร้ัง   

 

 
 

ภาพท่ี 21  ดอกโบต๋ัน 
   (ภาพจาก  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห) 

 
การเขียนลายดอกไมรวงนั้นนอกจากจะเปนเร่ืองของเทคนิคแลว  ก็ยังชวย

สนับสนุนบรรยากาศเร่ืองราวของภาพเหตุการณดังกลาวไดเปนอยางดี  การเลือกท่ีจะเขียนดอกไม
                                                 

25 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา, 237.  
26 สันติ  เล็กสุขุม, ความสัมพันธจีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 51. 
27 เรื่องเดียวกัน, 22. 
28  Chow Su-sing,  Flowers of the Four Seasons  (Taipei : Art Book, 1986), 2. 
29  ประยูร อุลุชาฏะ [น. ณ ปากนํ้า],  ศิลปะจีนและคนจีนในไทย  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมือง

โบราณ, 2530), 55. 
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มงคลของจีนมาใชกับการเขียนภาพพระบฏตอนอันเปนมงคลในศิลปะลานนา  นับวาเปนการ
เหมาะสมกับเร่ืองราวและส่ือความหมายไดชัดเจน  ท้ังยังแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในพุทธประวัติ
ตอนดังกลาวในดินแดนลานนาไดเปนอยางดี   

กลาวคือองคประกอบของภาพท่ีมีดอกไมทิพยตกลงมาจากสวรรค  การ
ปรากฏกายของเหลาเทวดาท้ังหลาย  รวมท้ังส่ิงมหัศจรรยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นไดเกิดข้ึนคลายๆ กัน  
ตามวาระเหตุการณตางๆ ในพุทธประวัติ  เชน  เม่ือพระโพธิสัตวจุติจากเทวโลกลงสูพระครรภของ
พุทธมารดา  เม่ือทรงประสูติ  เม่ือทรงเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  เม่ือทรงตรัสรู  เม่ือทรงแสดงพระ
ธรรมจักกัปวัฒนสูตร  เม่ือทรงแสดงยมกปาฏิหารย  เม่ือทรงเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  เม่ือ
ทรงปลงอายุสังขาร  และเม่ือเสด็จปรินิพพาน  รวม 9 วาระ30 

อยางไรก็ตาม  จากการพิจารณาพบวาพระบฏท่ีวัดดอกเงินเขียนภาพดอกไม
เปนดอกเดี่ยวๆ เปนสวนใหญ  แตกตางกับท่ีวิหารวัดเจ็ดยอดมักทําเปนดอกและมีกิ่งกานดวยแบบที่
เรียกวาลายพันธุพฤกษา  ซ่ึงนิยมในศิลปะลานนา  ราวพุทธศตวรรษที่ 21  แตเนื่องจากเปนงาน
ศิลปกรรมตางประเภทกัน  งานจิตรกรรมก็อาจจะไมเหมาะแกการเขียนลายพันธุพฤกษา
เชนเดียวกัน  กลาวคือหากจะเขียนเปนลายพันธุพฤกษาแบบงานปูนปน  ภาพจิตรกรรมของพระบฏ
อาจจะมีความสับสนและทับซอนกับภาพท่ีเปนองคประกอบหลักไดเนื่องจากเปนงานท่ีเปนสองมิติ     

 
2.4.2  รูปแบบของปราสาทไพชยนต 

ส่ิงท่ีนาสังเกตเพิ่มเติมคือภาพปราสาทท่ีอยูดานบนขวาของภาพ  (ลายเสนท่ี 
5)  ซ่ึงสันนิษฐานวานาจะเปนปราสาทไพชยนตของพระอินทรนั้น  จากการศึกษาพบวามีรูปแบบ
คลายกับกู31 หรือปราสาทในศิลปะลานนา  การมีภาพกูปรากฏอยูนั้นเปนการแสดงใหเห็นถึงวาพระ
บฏวัดดอกเงินก็ควรจะมีอายุสมัยอยูในชวงเวลาเดียวกับรูปแบบศิลปกรรมของกูท่ีปรากฏในพระ
บฏดวย  ซ่ึงพบวามีรูปแบบคลายคลึงกับกูพระแกนจันทน  วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) จ.
เชียงใหม  (ลายเสนท่ี 6)  ท่ีเปนรูปแบบของการผสมผสานองคประกอบระหวางทรงปราสาทหลังคา
เอนลาดกับหลังคาช้ันลด  ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนพัฒนาการของเจดียทรงปราสาทศิลปะลานนาใน
พุทธศตวรรษท่ี 2132   

                                                 
30 ฉัตรแกว  สิมารักษ,  “ประติมากรรมปูนปนรูปเทพชุมนุม...,” 54. 
31  กูคือที่บรรจุอัฐิบุคคลสําคัญหรอืสรางเพ่ือเปนอนุสรณ  และยังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือ

พระอัฐิธาตุพระพุทธเจา.  ดู อรณุรัตน  วิเชียรเขียว,  โบราณวัตถุ โบราณสถานในวัดลานนา  (เชียงใหม : แสงศิลป
, 2549), 150 - 151. 

32 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา, 165.  
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ลายเสนท่ี 5  แสดงรูปแบบของเจดียจุฬามณี  และปราสาทไพชยนตของพระอินทร 
       พระบฎวดัดอกเงิน  ศิลปะลานนา 

ท่ีมา  :  สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะภาคเหนือ...,  237, ลายเสนท่ี 16. 
 

 
 

ลายเสนท่ี 6  กูพระแกนจนัทน  วัดมหาโพธาราม (วัดเจด็ยอด)  จ.เชียงใหม 
       ศิลปะลานนา  พุทธศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา  :  จิรศักดิ์  เดชวงศญา,  พระเจดยีเมืองเชียงใหม  (เชียงใหม : วรรณรักษ, 2541), 153. 
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                2.5  เทคนิคทางจิตรกรรม 
 ตามท่ีไดกลาวไปในขางตนแลววาการเขียนพระพุทธเจาท่ีมีพระวรกายขนาดใหญ  

อาจเปนคติความเช่ือของพุทธประวัติตอนนี้ในดินแดนลานนา  แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาในอีก
มุมหนึ่งก็อาจเปนเร่ืองของเทคนิคทางจิตรกรรมมากกวา  โดยท่ีแมจะไมปรากฏการเขียนรูป
พระพุทธเจาขนาดใหญในงานจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองเดียวกันท่ีเปนงานกอนหนาคือท่ีศิลปะลังกา  
ศิลปะพมา   และงานปูนปนศิลปะสุโขทัย   หรือพุทธประวัติตอนอ่ืนก็ตาม  ท่ีสังเกตไดวา
พระพุทธเจาก็มีขนาดเทาๆ กับพระอินทรและพระพรหมท่ีประกอบอยูดานขาง   

ทําใหสันนิษฐานไดวาจุดประสงคของการสรางพระบฏยอมจะมีความสําคัญมากกวา
ท่ีจะเปนภาพเลาเร่ือง  หรืองานประดับฝาผนัง  กลาวคือการสรางพระบฏทําข้ึนเพื่อเปนพุทธบูชา
และดวยตัวของพระบฏเองก็สรางข้ึนเพื่อการบูชาเปนสําคัญอีกดวย33  จึงมุงเนนความสําคัญของ
พระพุทธเจาเปนหลัก  โดยการส่ือออกมาทางภาพจิตรกรรม  ลักษณะดังกลาวก็ปรากฏในพระบฏ
ของทิเบตดวยเชนเดียวกัน (ภาพท่ี 22)  ท่ีเขียนรูปบุคคลสําคัญขนาดใหญ 

 

 
 

ภาพท่ี 22  พระบฏ  ศิลปะทิเบต  พุทธศตวรรษท่ี 21 
   แสดงภาพพระพุทธเจาอมิตาภะขนาดใหญอยูกลางภาพ 
   Collection Zimmerman, New York 

ท่ีมา  :  Anne Chayet,  Art et Archaeologie du Tibet  (Paris : Pichard, 1994), 175, fig.18. 
                                                 

33 ความคิดเห็นของ รศ.ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห  วันที่  4 มีนาคม 2553.  
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จากการพิจารณาพบวาพระบฏวัดดอกเงินอาจมีการจัดวางองคประกอบภาพ  โดยยึด
ตามเสนตรงของบันไดเปนหลัก  และแบงภาพออกจากกันเปนสวนๆ  อาจเปนเทคนิคประการหนึ่ง
ของชางเขียนท่ีทําใหเราสามารถแบงแยกฉากหรือกลุมบุคคลไดงายข้ึน  เชน  การเขียนเสนค่ันตรง
จากแนวบันไดดานบนเปนฉากของสวรรคช้ันดาวดึงส  เสนดานลางก็เปนฉากของบาดาล  เสนรอบ
นอกของบันไดดานขางเปนภาพเทวดาชั้นรอง  สวนข้ันบันไดเขียนภาพเทวดาช้ันสูงและคนธรรพ  
เปนตน   

พระบฏวัดดอกเงินเขียนโดยใชสีหลายสีจัดอยูในประเภทพหุรงค  เชน  สีเขียว        
สีน้ําเงิน  สีดินเหลือง  สีขาว  สีแดง  และสีดํา  เปนตน  นับวามีการท่ีใชสีท่ีหลากหลายมากข้ึน
กวาเดิมจัดอยูในสีโทนรอนเปนสวนใหญ  ดวยการใชสีเหลืองจนถึงสีเหลืองออกน้ําตาล  ท้ังนี้อาจม
เปนไปไดวาชางเขียนนาจะใชสีเดียวหรืออาจทําการผสมสี  สันนิษฐานวาการใชสีท่ีมากมายเชนนี้
ไมเคยปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังกอนพุทธศตวรรษท่ี 2334 

ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย  มีการส่ังซ้ือสีมาจากเมืองจีน35  แต
การเขียนพระบฏผืนนี้ซ่ึงเช่ือวานาจะมีอายุเกากวาสมัยอยุธยาตอนปลาย  โดยอาจจัดเปนภาพ
จิตรกรรมประเภทพหุรงคท่ีเกาท่ีสุดในดินแดนไทย36  จึงอาจมีความเปนไปไดวาสีจากจีนอาจเขามา
ในดินแดนลานนาอยูกอนแลว 

การเขียนรูปพระพุทธเจาตัดเสนเปนรูปรางดวยสีแดงหรือสีดํา  ปดทองเฉพาะท่ีองค
พระพุทธเจา   เปนความตองการท่ีจะแสดงถึงการเปนบุคคลสําคัญของภาพ  ซ่ึงเปนลักษณะท่ี
ปรากฏรวมกันในพระบฏวัดเจดียสูงดวย  การปดทองเฉพาะท่ีองคพระพุทธเจาก็ยังปรากฏในงาน
จิตรกรรมสมัยอยุธยาดวยเชนเดียวกัน เขียนคล่ืนน้ําเปนเกลียวคล่ืนและตัดเสน  (ภาพท่ี 23)  อันเปน
ลักษณะท่ีพบในจิตรกรรมสมัยอยุธยา  (ภาพท่ี 24)  แสดงใหเห็นถึงเทคนิคซ่ึงเปนงานท่ีรวมสมัย
ใกลเคียงกัน 

 

                                                 
34 Jean Boisselier, Thai Painting, 125. 
35  จิตรกรรมไทยในสมัยแรกเริ่มเปนสีที่ทํากันในพื้นเมือง  เรียกวาสีเอกรงค  สีดําทําจากเขมา  สีขาวจาก

ฝุนขาว  สีแดงจากดินแดง  สีเหลืองจากดินเหลือง.  ดู  ประยูร อุลุชาฏะ  [น. ณ ปากนํ้า],  ถาม-ตอบศิลปะไทย  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2549),  250. 

36 Jean Boisselier, Thai Painting, 125. 
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ภาพท่ี 23  การเขียนคล่ืนน้ํา  พระบฏวัดดอกเงิน  ศิลปะลานนา 
 

 
 

ภาพท่ี 24  เทคนิคการเขียนคล่ืนน้ํา  จิตรกรรมสมัยอยูธยา 
   วิหารพุทธโฆษาจารย  วัดพุทไธสวรรย  จ.อยุธยา 

ท่ีมา  :  Jean Boisselier,  Thai Painting  (Tokyo : Kodansha International, 1976), 79,  fig.46. 
 

การจัดวางองคประกอบภาพของพระสาวกท่ีอยูทางดานลางซายของพระบฏวัดดอก
เงิน  (ภาพท่ี 25)  นับวามีความคลายคลึงกับท่ีจิตรกรรมท่ีกรุปรางควัดราชบูรณะ จ.อยุธยา  สมัย
อยุธยาตอนตน  พุทธศตวรรษท่ี 19  (ภาพท่ี 26)  ซ่ึงก็เขียนพระสาวกยืนเรียงแถวพนมมือและเขียน
จีวรดวยสีแดง  ตัดเสนสีดํา  ฉากหลังเขียนระบายดวยพื้นสีแดง   
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ภาพท่ี 25  การเขียนภาพพระสาวก                   ภาพท่ี 26  การเขียนภาพพระสาวก 
   พระบฏวัดดอกเงิน                       กรุปรางควัดราชบูรณะ จ.อยธุยา 

   ท่ีมา  :   ประยูร  อุลุชาฏะ [น. ณ ปากน้ํา],    
จิตรกรรมอยุธยา  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2543), 35. 

 
3. วิเคราะหการกําหนดอายุของพระบฏวัดดอกเงิน 
                พระบฏวัดดอกเงินคงจะไดรับแรงบันดาลใจการสรางพุทธประวัติตอนเสด็จลงจาก
สวรรคช้ันดาวดึงสมาจากศิลปะสุโขทัย  ซ่ึงมีตนแบบมาจากศิลปะลังกา  แตในสวนของการเขียน
พระพุทธเจาอยูในอิริยาบถลีลาดังกลาวนี้นาจะเปนรูปแบบท่ีเกิดข้ึนเองในศิลปะลานนา  ท่ีอาจ
ตองการแสดงใหเห็นถึงความเหมือนจริงของลักษณะการกาวเดินตามข้ันบันได  สังเกตไดจากพระ
กรท้ัง 2 ขางท่ีกําลังแกวงไกวก็คลายกับลักษณะของการเดินจริงๆ  ซ่ึงลักษณะดังกลาวไมใชลักษณะ
ของพระพุทธรูปลีลาในศิลปะสุโขทัย  กลาวคือพระพุทธรูปลีลาศิลปะสุโขทัยนั้น  มีเพียงพระกร
ขวาขางเดียวเทานั้นท่ีวางทอดพระวรกายในลักษณะท่ีคลายกับการแกวงไกว  สวนพระหัตถซาย
ยกข้ึนแสดงปางวิตรรกะ  พระบฏวัดดอกเงินพระพุทธรูปกาวเดินโดยยกพระบาทซาย  พระพุทธรูป
ลีลาศิลปะสุโขทัยกาวเดินโดยยกสนพระบาทขวา  ซ่ึงเปนลักษณะของพระบาทท่ียกสลับขางกัน 
                พระบฏวัดดอกเงินจึงนาจะเปนลักษณะของความเปนงานพื้นเมืองท่ีเกิดข้ึนในศิลปะ
ลานนา  ท้ังในเร่ืองของทาทางของพระหัตถและพระกรท่ีทอดยาวในลักษณะแกวงไกวของพระบฏ
วัดดอกเงิน  และลักษณะของพระบาทท่ีพระบาทซายอยูในทาทางของการยกสนพระบาทขึ้น  สวน
พระบาทขวาวางราบกับพื้น  ลักษณะดังกลาวนี้คลายกับพระพุทธรูปปางกดประทับรอยพระบาท  
ศิลปะลานนา  ท่ีมีจารึกท่ีฐานวาสรางข้ึนในป พ.ศ.202537   

                                                 
37 Jean Boisselier,  Thai Painting, 125.  และ ศักด์ิชัย  สายสิงห,  “ศิลปะลานนา,”  เอกสารประกอบวิชา 

317 405 ศิลปะในประเทศไทยต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 19-21, 116. 
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                สันนิษฐานวาพระบฏวัดดอกเงินนาจะไดรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยในเร่ืองแนวคิดการ
สรางพระพุทธรูปลีลา  รวมถึงการสรางพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสดวย  แต
จากรายละเอียดศิลปกรรมโดยรวมของพระบฏวัดดอกเงินแลวนั้นอาจเกิดจากการผสมผสานท่ี
หลากหลายท้ังในความเปนพื้นเมืองท่ีนาจะเปนพัฒนาการของศิลปะลานนาเองในเร่ืองของการส่ือ
ความหมายอยางตรงไปตรงมา  เชน  การเสด็จเดินลงบันไดโดยการกาวเดินลงมาจริงๆ  และการ
เขียนภาพเทวดา 33 องค  ซ่ึงเปนจํานวนจริงของเทวดาท่ีสถิตยอยูในสวรรคช้ันดาวดึงส  รวมถึงการ
ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมในดินแดนอ่ืนดวย  เชน  อิทธิพลจีนและลังกา 

    ชวงเวลาของการสรางพระบฏวัดดอกเงินนั้น  นาจะเปนชวงเวลาหลังจากความนิยม
สรางพระพุทธรูปลีลาสมัยสุโขทัยท่ีอาจเกิดข้ึนกอนแลวในชวงพุทธศตวรรษท่ี 1938  ท้ังยังอาจ
แพรกระจายความนิยมข้ึนมาท่ีภาคเหนือของดินแดนไทย   เชน   พระพุทธรูปลีลาท่ีนาน  
พระพุทธรูปปางกดประทับรอยพระบาท  ราวพุทธศตวรรษท่ี 21  เนื่องจากเปนการสรางในกลุมคน
ในดินแดนตางกัน  และชวงเวลาท่ีหางกันพอสมควร  จึงอาจทําใหรูปแบบมีความแตกตางกับ
ตนแบบศิลปะสุโขทัย  เชนลักษณะของพระเศียรและพระพักตรท่ีเปนแบบแผนของศิลปะลานนาท่ี
คล่ีคลายอยูในยุคนั้น 
                พระบฏวัดดอกเงินอาจมีอายุอยูในชวงเวลาเดียวกันกับการสรางประติมากรรมปูนปน
วิหารวัดเจ็ดยอด  คือราวพุทธศตวรรษท่ี 21  รวมถึงรูปแบบของเหลาเทวดาท่ีจากการตรวจสอบน้ัน
พบวามีรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน  ในเร่ืองของมงกุฎและผาทรงของเทวดาในพระบฏวัดดอกเงินอาจ
เปนอิทธิพลศิลปะลังกาท่ีอาจจะรับมาโดยตรงหรือผานมาทางศิลปะสุโขทัย  และเม่ือพิจารณาถึง
การวางตําแหนงพระอินทรและพระพรหมก็พบวาถูกจัดวางตําแหนงในลักษณะแบบเดียวกับศิลปะ
ลังกา 

    รูปแบบของดอกไมท่ีเปนฉากหลังนาจะไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายดอกไมของจีน
ท่ีปรากฏในเคร่ืองถวยจีนสมัยราชวงศหมิง  ราวพุทธศตวรรษท่ี 21  ท่ีคงแพรหลายอยูในดินแดน
ลานนาในขณะน้ัน  และไดกลายมาเปนลวดลายประดับท่ีนิยมและปรากฏอยูท่ัวไปในศิลปะลานนา  
สีท่ีใชมีความหลากหลายมากข้ึนจัดอยูในสีประเภทพหุรงคซ่ึงจัดวามีอายุเกาท่ีสุดในดินแดนไทย  มี
การใชสีฟา และสีน้ําเงิน   สีท่ีแปลกใหมเหลานี้สันนิษฐานวาอาจนําเขามาจากจีนในชวงเวลา
เดียวกับการเขามาของเคร่ืองถวยจีน 

    ดังจะเห็นไดวาพระบฏวัดดอกเงินมีความหลากหลายของอิทธิพลทางศิลปกรรมจาก
หลายแหงปะปนกันอยู  อันยอมแสดงใหเห็นถึงการเปนศูนยกลางทางศิลปวัฒนธรรมของดินแดน
                                                 

38 ดูการกําหนดอายุพระพุทธรูปลีลาในศิลปะสุโขทัย ที่  สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะสุโขทัย  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2540), 73. 
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ลานนาในชวงเวลานั้น  การเลือกท่ีจะรับและนํามาปรับปรุงเปนของตนเอง  ประเด็นตางๆ เหลานี้
ทําใหมีเหตุผลท่ีพอจะสันนิษฐานไดวาพระบฏวัดดอกเงินคงจะมีอายุการสรางอยูในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวนั้นกลาวกันวาเปนยุครุงเรืองของศิลปกรรมลานนา 
                การสรางพระบฏวัดดอกเงินซ่ึงเปนพระบฏท่ีมีขนาดใหญ  แสดงใหเห็นวาคงเปนพระบฏ
ท่ีสําคัญ  อาจสรางโดยเจาเมืองหรือชนช้ันสูง  โดยเลือกชางท่ีมีความชํานาญดานฝมือ  ซ่ึงนาจะ
ไมใชชางทองถ่ินธรรมดา  และยอมหมายรวมไปถึงวาสังคมบานเมืองในขณะนั้นนาจะมีความอยูดี
มีสุข  การคาขายดี  ผูคนใสใจในพุทธศาสนา   
 
                ตามท่ีไดกลาวไปในขางตนแลววานอกจากจะปรากฏพระบฏท่ีเขียนรูปพุทธประวัติตอน
เสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสสมัยลานนาแลวนั้น  ยังปรากฏรูปแบบตอนเดียวกันนี้ท่ีพระบฏสมัย
รัตนโกสินทรดวย  แสดงใหเห็นถึงความนิยมในพุทธประวัติตอนนี้ท่ีมีมาตอเนื่อง  แตก็พบวา
รูปแบบศิลปกรรมและแนวความคิดมีท้ังการสืบทอดเช่ือมโยงและแตกตางกัน  
 
4. พระบฏแสดงภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส  สมัยรัตนโกสินทร 

    พระบฎสมัยรัตนโกสินทรมีการเขียนเร่ืองราวท่ีหลากหลายทั้งพุทธประวัติตอนตางๆ  
ทศชาติ  และเร่ืองราวทางพุทธศาสนาอ่ืนๆ  ปรากฏหลักฐานภาพพระบฏสมัยรัชกาลท่ี 3 มากยิ่งกวา
สมัยใด39  รวมถึงการเขียนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสตอนเดียวกับสมัย
ลานนา  ในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาถึงพระบฏสมัยรัตนโกสินทร  ท่ีแสดงภาพพุทธประวัติตอน
เสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  ซ่ึงพบหลักฐานพระบฏเพียง 2 ผืน  ผืนแรก  ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  (ภาพท่ี 27)  และผืนท่ี 2  ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป (ภาพท่ี 28)  

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

39 Shiv Kumar Sharma,  Painted Scrolls of Asia  (New Delhi : Intellectual Publishing House, 1994), 
47. 
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4.1  พระบฏ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 

       
 

ภาพท่ี 27  พระบฏ  ตอนเสดจ็ลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส ศิลปะรัตนโกสินทร 
ท่ีมา  :  กรมศิลปากร, พระบฏ  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2545. จัดพิมพในนิทรรศการ
พิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย  ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป  วันท่ี 19 เมษายน 2545), 
63. 
 

4.1.1  รูปแบบศิลปกรรม 
                พระบฏผืนนี้ดานบนแสดงเหตุการณตอนท่ีพระพุทธเจาเทศนาโปรดพุทธ

มารดาบนสวรรคช้ันดาวดึงส  โดยมีพระอินทรและเหลาเทวดาช้ันสูงเขาเฝาดวย  พระพุทธเจา
ประทับอยูท่ีปราสาท  ตรงกลางภาพแสดงเหตุการณขณะท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงมาจากสวรรคช้ัน
ดาวดึงส  โดยใชบันไดแกวซ่ึงอยูตรงกลาง  มีพระพรหมที่อยูดานซายถือฉัตรกางกั้นถวายแด
พระพุทธเจา  พระอินทรอยูดานขวา  ภาพสวนลางแสดงภาพเหตุการณท่ีชาวเมืองสังกัสสะมาเฝารอ
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รับเสด็จพระพุทธองค  พระพุทธเจาทรงครองจีวรหมเฉียง  แสดงปางวิตรรกะท่ีพระหัตถขวา  และ
พระกรซายวางยาวทอดขางพระวรกาย  คลายกับองคประกอบภาพพระบฏอีกผืนหนึ่ง  เพียงแตพระ
บฏผืนนี้เขียนภาพพระพุทธเจา  และองคประกอบภาพอยางอ่ืนเชนบันไดในลักษณะท่ีออนชอย
มากกวา   และยังแสดงใหเห็นถึงงานจิตรกรรมแบบสมัยรัชกาลท่ี 3   การเขียนรูปเทวดาแทรกอยู
ตามหมูเมฆ  อันเปนลักษณะท่ีพบในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4     
 
                 4.2  พระบฏ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 

 

     

ภาพท่ี 28  พระบฏตอนเสดจ็ลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  ศิลปะรัตนโกสินทร 
   (ภาพจาก  พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป) 

 
4.2.1  รูปแบบศิลปกรรม 

   ดานบนแสดงเหตุการณตอนท่ีพระพุทธเจาเทศนาโปรดพุทธมารดาบน
สวรรคช้ันดาวดึงส  โดยมีพระอินทรและเหลาเทวดาช้ันสูงเขาเฝาดวย  พระพุทธเจาประทับอยูท่ี
ปราสาท  ตรงกลางภาพ  การเขียนภาพสถาปตยกรรมปราสาทน้ัน  แสดงถึงการไดรับอิทธิพลจาก
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ภาพจิตรกรรมแบบตะวันตกในเร่ืองการใชหลักทัศนียวิทยา (perspective)  แสดงเหตุการณขณะท่ี
พระพุทธเจาเสด็จลงมาจากสวรรคช้ันดาวดึงส  โดยใชบันไดแกวซ่ึงอยูตรงกลาง  มีพระพรหมท่ีอยู
ดานซายถือฉัตรกางกั้นถวายแดพระพุทธเจา  พระอินทรอยูดานขวา  และมีภิกษุพนมมือสงเสด็จ  
รวมกับเทวดาท่ีเขียนใหเรนกายอยูตามกอนเมฆ  ภาพสวนลางแสดงภาพเหตุการณท่ีชาวเมืองสังกัส
สะมาเฝารอรับเสด็จพระพุทธองค  พระพุทธเจาทรงครองจีวรหมเฉียง  แสดงปางวิตรรกะท่ีพระ
หัตถขวา  และพระกรซายวางยาวทอดขางพระวรกาย   

แบงองคประกอบภาพเปน 3 สวนหลักคือ ฉากของสวรรคช้ันดาวดึงส  ฉาก
ของทองฟาขณะท่ีพระพุทธเจากําลังเสด็จลงทางบันได  และฉากพ้ืนดินตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จลง
มาถึงแลว  แบงฉากแตละตอนโดยการใชฉากของธรรมชาติ  เชน  เสนแนวขอบฟาหมูกอนเมฆ  
เสนของแนวพุมไมหรือตนไม   

การเขียนภาพปราสาทท่ีนาจะมีการใชหลักทัศนียวิทยา (perspective)  มีการ
ใชเสนนําสายตา  ทําใหภาพปราสาทดูมีปริมาตร  การเขียนทองฟาท่ีทําเปนหมูกอนเมฆจับตัวกัน
เปนกลุม  และการลงสีใหดูมีน้ําหนักเชนนี้  คลายกับเทคนิคท่ีไดรับอิทธิพลจากการเขียน
ภาพเหมือนจริงแบบตะวันตกท่ีเร่ิมเขามามีอิทธิพลในจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4    รวมถึงการใชสี
ของภาพท่ีหลากหลายมากข้ึนดวย  เชน  สีน้ําเงินท่ีอาจมาจากยุโรป40 

ดังนั้นจึงสันนิษฐานวาพระบฏ 2 ผืนดังกลาวนี้อาจมีอายุสมัยท่ีไมนาจะเกา
ไปกวาสมัยรัชกาลท่ี 4  แตหากจะวิเคราะหวาถาเปนงานท่ีสรางข้ึนในรัชกาลท่ี 5  จากการศึกษาก็
พบวาการสรางพระบฏในสมัยรัชกาลท่ี 5  มีขนาดเล็ก  และพระบฏก็ไมเปนท่ีนิยมสรางเทาใดนัก  
แตจะทําข้ึนเพื่อการคามากกวา  แตจะเปนไปไดหรือไมวาพระบฏดังกลาวอาจสรางข้ึนในวาระ
พิเศษ  ท่ีแมจะไมสามารถกําหนดอายุสมัยไดอยางแนนอนวาเปนชวงสมัยรัชกาลใด  แตก็อาจไดรับ
อิทธิพลทางรูปแบบสวนหนึ่งมาจากการเลียนแบบภาพเขียนเหมือนจริงแบบตะวันตกในสมัย
รัชกาลท่ี 4  โดยเร่ืองราวท่ีเขียนก็ยังคงยึดตามแบบประเพณีอยูเชนเดิม41 
  
 
 
 

                                                 
40 ปรีชา  เถาทอง,  จิตรกรรมไทยวิจักษ  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2549),  24. 
41 การเขียนภาพแบบประเพณีเชนพุทธประวัติหรือชาดก  เริ่มหมดความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4  ซึ่งถูก

แทนที่ดวยภาพปริศนาธรรมหรือนิทานพ้ืนบาน  เปนตน. 
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5.  วิเคราะหเปรียบเทียบพระบฏศิลปะลานนาและศิลปะรัตนโกสินทร 
 

    5.1  แนวความคิด 
    พระบฏวัดดอกเงินใหความสําคัญโดยเขียนเต็มเร่ืองในตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ัน

ดาวดึงส   แตพระบฏตอนเดียวกันสมัยรัตนโกสินทร   เขียนตอนดังกลาวเหมือนกับวาเปนฉากหนึ่ง
ท่ีตอเนื่องจากเหตุการณเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรคช้ันดาวดึงส  ซ่ึงอาจไมไดเปนการเนน
ความสําคัญของเหตุการณในขณะเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสก็อาจเปนได 

    การที่พระบฏตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสสมัยรัตนโกสินทรไมเขียน
พระพุทธรูปลีลาแลวนั้นสวนหนึ่งอาจมาจากเพราะสมัยรัตนโกสินทรไมนิยมสรางพระพุทธรูปลีลา
เทาใดนัก  แตกตางกับศิลปะสุโขทัยและศิลปะลานนา  อีกท้ังดวยระยะเวลาที่หางกันมากพอสมควร
ระหวางสมัยสุโขทัยและสมัยรัตนโกสินทร  รวมถึงการไมนิยมสรางพระพุทธรูปลีลาในสมัยอยุธยา
ดวย   

    อีกท้ังสวนหนึ่งท่ีสําคัญอาจมาจากการไดรับอิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังใน
ชวงเวลาเดียวกัน  ในเร่ืองของการแสดงภาพและองคประกอบของเร่ืองราวท่ีคลายคลึงกัน 
 
                5.2  รูปแบบศิลปกรรม 

     5.2.1  รูปแบบของพระพุทธเจา 
   จากการศึกษานั้นพบวาแมจะเปนพุทธประวัติตอนเดียวกันแตก็มีรูปแบบ
ศิลปกรรมท่ีแตกตางกันไปตามยุคสมัย  กลาวคือ  ศิลปะลานนาทําเปนรูปพระพุทธเจาอยูในพระ
อิริยาบถลีลา  ในขณะท่ีศิลปะรัตนโกสินทรทําเปนดอกบัวมารองรับพระบาท  ไมไดมีลักษณะของ
การกาวเดินแตอยางใด 
   ลักษณะการเดินของพระพุทธเจาในพระบฏวัดดอกเงิน ศิลปะลานนา  นั้น
เปนการกาวเดินอยางเหมือนจริง  ในขณะท่ีหากเม่ือเปรียบเทียบกับดอกบัวท่ีรองรับพระบาทใน
สมัยรัตนโกสินทรก็อาจเปนแนวคิดในเชิงอุดมคติ  ซ่ึงคลายกับเปนลักษณะของอาการเล่ือนลงหรือ
การเหาะ  การแสดงอภินิหารยหรืออาจเปนไปตามคัมภีรของมหาบุรุษลักษณะ 
   รูปแบบของการมีดอกบัวมารองรับพระบาทในพุทธประวัติตอนดังกลาว  
มักปรากฏในศิลปะลังกา  ศิลปะพมา  แตไมปรากฏในพระบฏวัดดอกเงิน  พบวาเปนลักษณะท่ี
ปรากฏอยูท่ัวไปในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรท่ีใชกับทาทางการเหาะของพระพุทธเจา  
หรือมักเขียนรวมกันกับการเขียนรูปพระพุทธเจาอยูแลว   ไมไดถูกจํากัดอยูแคใชกับตอน
พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสเทานั้น  ซ่ึงแตกตางกับพระอิริยาบถลีลาของพระบฏวัด
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ดอกเงิน  ศิลปะลานนา  ท่ีนาจะเลือกใชรูปแบบในพุทธประวัติตอนดังกลาว  ท่ีส่ือความหมายถึง
การเดิน   
   พระพุทธรูปลีลาอาจถูกจํากัดความนิยมเพียงชวงระยะเวลาหน่ึงในสมัย
สุโขทัยและลานนา  สําหรับศิลปะสุโขทัยนั้นพระพุทธรูปลีลาถือเปนเอกลักษณเฉพาะอีกดวย  
ในขณะท่ีศิลปะรัตนโกสินทรซ่ึงเปนยุคสมัยท่ีหางไกลกันมากแลว  ในศิลปะอยุธยาแมจะมีการ
สรางอยูบางแตก็อาจไมจัดวาเปนความนิยมเทาใดนัก   
   ดังนั้นเม่ือมีการเขียนเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  
ชางสมัยรัตนโกสินทรก็อาจไมเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองเขียนการกาวเดินจริงๆ เพียงแตอาจเห็น
วาการนําดอกบัวมารองรับพระบาทนาจะดูเหมาะสมมากกวา  และทําหนาท่ีส่ือความหมายในการ
เคล่ือนไหวแบบกาวเดินอยางเดียวกัน (ภาพท่ี 29) 

 

 
 

ภาพท่ี 29   ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพุทธประวัตติอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 
    ภายในอุโบสถ วัดทองธรรมชาติฯ  ศิลปะรัตนโกสินทร42 
 

                                                 
42  สันนิษฐานวาจิตรกรรมฝาผนังที่วัดแหงน้ีไดรับการซอมแซมในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลที่ 4)  แตองคประกอบสวนใหญยังคงเดิมแบบงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลที่ 3). ดู ประยูร  อุลุชาฏะ [น. ณ ปากนํ้า],  ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย  วัด
ทองธรรมชาติ  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2525), 61.   
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5.2.2  รูปแบบของเทวดา 
   การเขียนรูปเทวดาในพระบฏสมัยรัตนโกสินทร   เ ขียนในรูปแบบ

เชนเดียวกันกับจิตรกรรมฝาผนังในสมัยเดียวกัน  ท่ีเขียนเปนลักษณะตัวพระ43 ตามแบบประเพณี  
เขียนใหเห็นหนาดานขาง  ใบหนานั้นมีแบบแผนตายตัว  ไมแสดงความรูสึก  แตจะส่ืออารมณตางๆ 
ผานการเคล่ือนไหวของทาทาง  และแสดงทาทางคลายกันทุกองค  ซ่ึงแตกตางกับพระบฏวัดดอก
เงิน  ศิลปะลานนาท่ีในขณะน้ันไดรับอิทธิพลการเขียนรูปเทวดามาจากศิลปะลังกาท่ีอาจผานมาทาง
ศิลปะสุโขทัย  ท่ีเขียนเทวดาแบบหนาตรง  และมีอิริยาบถท่ีหลากหลายมากกวา 

พระบฏ  2 ผืนในสมัยรัตนโกสินทร ท่ีนํามาศึกษานั้น   มีการจัดวาง
องคประกอบของตําแหนงพระอินทรและพระพรหมท่ีประกอบอยูดานขางของพระพุทธเจา  ท่ี
เปนไปในลักษณะเดียวกัน  กลาวคือ  พระพรหมอยูดานซายมือของพระพุทธเจา  พระอินทรอยูดาน
ขวามือของพระพุทธเจา  ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีความแตกตางกับพระบฏวัดดอกเงินท่ีพระพระพรหม
อยูดานขวามือของพระพุทธเจา  สวนพระอินทรอยูดานซายมือของพระพุทธเจา  ซ่ึงตรงตามเอกสาร
เร่ืองพระปฐมสมโพธิกถา  ท่ีระบุวา  บันไดทองอยูเบ้ืองขวาเปนท่ีเสด็จของพระอินทร  บันไดเงิน
อยูเบ้ืองซายเปนท่ีเสด็จของพระพรหม  อันเปนเร่ืองราวท่ีตรงกับพระบฏสมัยรัตนโกสินทร  ซ่ึงอาจ
มีความเปนไปไดวางานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร  อาจอางอิงจากเอกสารดังกลาว 

ส่ิงท่ีนาสังเกตอีกประการหนึ่งของภาพพระบฏวัดดอกเงิน  คือการท่ีมีเหลา
คนธรรพและเทวดาจํานวนมาก  ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของคนธรรพและเทวดา  ท่ี
นอกเหนือไปจากพระอินทรและพระพรหม  การเขียนภาพเทวดาและคนธรรพในแตละข้ันบันได
เปนจํานวนมากน้ีแตกตางจากพระบฏศิลปะรัตนโกสินทร  ซ่ึงพื้นท่ีตรงสวนบันไดจะเปนสําหรับ
พระอินทรและพระพรหมเทานั้น  และเทวดาก็มีจํานวนไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับพระบฏวัด
ดอกเงิน 

แตท้ังนี้ก็อาจเปนเร่ืองของพื้นท่ีและองคประกอบของภาพก็ได  เนื่องจาก
ภาพพระบฏที่วัดดอกเงินนั้นเขียนรูปพระพุทธเจาขนาดใหญก็ยอมแสดงถึงความสําคัญอยางชัดเจน
อยูแลว  และประกอบกับอาจมีความตองการที่จะเขียนรูปเทวดาประกอบดวยเพื่อความสมบูรณของ
ภาพและความถูกตองตามเร่ืองราวในพุทธประวัติ  แตเนื่องจากการเขียนรูปพระพุทธเจาท่ีมีพระ
วรกายขนาดใหญ  จึงทําใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนกับขนาดของเทวดาประกอบซ่ึงมีขนาด
เล็ก  แตท้ังนี้ก็ไมไดหมายความวาเทวดาประกอบจะไมมีความสําคัญ  ตรงกันขามดวยองคประกอบ
                                                 

43 ภาษาชางเรียกวา “ตัวพระ”  คือการเขียนภาพพระราชามหากษัตริยทรงเครื่องอยางกษัตริย  กิริยา
งดงามดังตัวละคร  หมายรวมถึงภาพเทวดาดวย. ดู  สันติ  เล็กสุขุม,  จิตรกรรมไทย-แบบประเพณีและแบบสากล  
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 2535), 165. 
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ดังกลาวนี้กลับเช่ือวาพระบฏวัดดอกเงินใหความสําคัญกับเทวดาประกอบมากกวาพระบฏศิลปะ
รัตนโกสินทร 

ในขณะที่พระบฏศิลปะรัตนโกสินทร   อาจเปนการเนนย้ํ า เฉพาะ
ความสําคัญญเฉพาะบุคคลสําคัญเทานั้น   เทวดาท่ีอยูตรงบันไดจะประกอบดวยพระอินทรและพระ
พรหม  สวนเหลาเทวดาองคอ่ืนๆ จะถูกเขียนใหรวมไปอยูดานขาง  อยางไรก็ตามคงตองคํานึงถึง
องคประกอบของภาพอยางอ่ืนดวย  ท่ีอาจเปนเทคนิคของการใหความสําคัญแกพระพุทธเจาในอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีในเมื่อการเขียนภาพพระพุทธเจามีขนาดเล็กเทากับบุคคลอ่ืนๆ ในภาพ บุคคลท่ี
ประกอบอยูดานขางของพระพุทธเจาจึงมีเพียงพระอินทรและพระพรหมเทานั้น 

อนึ่ง  เปนท่ีนาสังเกตวาพระบฏอีกผืนหนึ่งท่ีวัดเจดียสูงก็มีการจัดวาง
องคประกอบดังกลาวท่ีคลายคลึงกับพระบฏจํานวนหนึ่งท่ีนิยมในสมัยรัตนโกสินทร  (ภาพที่ 30)  
เพียงแตอาจเปนเร่ืองราวในตอนท่ีแตกตางกัน  โดยสันนิษฐานวากอนท่ีจะมาเขียนภาพพระพุทธเจา
ขนาบขางดวยพระอัครสาวกซายขวานั้น44  ไดเขียนภาพพระพุทธเจาเพียงองคเดียวมากอน45  สมเด็จ
ฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ  ทรงวินิจฉัยวาเปนตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จออกจากเมืองเว
สาลี  ทรงหยุดและหันพระพักตรทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเปนคร้ังสุดทาย46   

 

                                                 
44 พระอัครสาวก 2 องคคือ  พระโมคคัลลานะ  พระอัครสาวกเบ้ืองซาย  เปนพระเอตทัคคะหรือผูเปน

เลิศทางมีฤทธิ์  และพระสารีบุตร  พระอัครสาวกเบื้องขวา  เปนพระเอตทัคคะหรือผูเปนเลิศทางปญญา.   
45 กรมศิลปากร,  พระบฏ,  37. 
46 หนาเดียวกัน. 
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ภาพท่ี 30  พระบฏ  ศิลปะรัตนโกสินทร 
   (ภาพจาก  พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป) 

   
ดังท่ีไดกลาวไปในขางตนแลววานอกจากการคนพบพระบฏวัดดอกเงินแลวยังมีการ

คนพบพระบฏอีกผืนหนึ่งท่ีวัดเจดียสูง  ซ่ึงอยูบริเวณใกลเคียงกัน  นักวิชาการสันนิษฐานวาพระบฏ
ดังกลาวเขียนเร่ืองราวเหตุการณตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงมาถึงเมืองสังกัสสะแลว  ซ่ึงเปนตอนท่ี
ตอเนื่องจากเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส  ดวยองคประกอบภาพท่ีพระพุทธเจาอยูตรงกลาง  มี
พระสาวกพนมมือประกอบอยูดานขาง  คลายกับภาพปูนปนท่ีวัดตึก  จ.สุโขทัย  ศิลปะสุโขทัย  
(ภาพท่ี 31)  แตกตางกันท่ีศิลปะสุโขทัยพระสาวกอยูในทาทางการกาวเดินดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60

 
 

ภาพท่ี 31  ภาพปูนปนท่ีวัดตึก  จ.สุโขทัย  ศิลปะสุโขทัย   
ท่ีมา  :  ศักดิ์ชัย  สายสิงห,  ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม, 
พิมพคร้ังท่ี 2  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),  135, ภาพท่ี 175. 

 
   5.2.3  รายละเอียดอ่ืนๆ 

   นอกจากนี้พระบฏศิลปะรัตนโกสินทรยังมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ  เชน
ขนาดของบันได  ท่ีบันไดแกวซ่ึงอยูตรงกลาง  ท่ีพระพุทธเจาใชเสด็จลงมามีขนาดใหญกวาบันได
เงินและบันไดทองท่ีอยูดานขาง  ลักษณะดังกลาวนี้นับวาคลายคลึงกับพระบฏวัดดอกเงิน  แต
อยางไรก็ตาม  เร่ืองดังกลาวก็อาจเปนความบังเอิญมากกวาท่ีจะเปนการสืบทอดกันมา  ซ่ึงอาจเปน
เทคนิคการเขียนจิตรกรรมท่ีตองการเขียนโดยถายทอดใหเห็นวาส่ิงใดมีความสําคัญท่ีสุด   

   นอกจากจะเขียนขนาดของบันไดที่แตกตางกันแลวนั้น  ส่ิงหนึ่งท่ีสามารถ
ถายทอดลงไปในงานจิตรกรรมไดนั้นคือการเขียนสีใหแตกตางกัน  แมจะไมใชสีของแกว  สีเงิน 
หรือสีทอง  แตอยางนอยก็ทําใหเราเห็นถึงความพยายามที่จะส่ือความบันไดท้ังสามน้ันแทน
ความหมายท่ีแตกตางกัน 

ส่ิงท่ีนาสังเกตอีกประการหนึ่งคือลักษณะของรมหรือฉัตรท่ีพระพรหมถือ
กางกั้นถวายแดพระพุทธเจานั้น  ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งท่ีแสดงถึงความแตกตางระหวางพระบฏวัด
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ดอกเงินกับพระบฏสมัยรัตนโกสินทร  กลาวคือ  พระบฏวัดดอกเงินทําเปนรมท่ีมีเพียงช้ันเดียว  อาจ
จัดเปนรูปแบบของงานศิลปกรรมท่ีปรากฏรวมกันในยุคสมัยกอนหนานี้  เชน ในศิลปะลังกา  ศิลปะ
พมา  และศิลปะสุโขทัย  สวนพระบฏสมัยรัตนโกสินทรทําเปนฉัตรท่ีมีหลายช้ัน  ซ่ึงนาจะเปน
ลักษณะเฉพาะของพระบฏศิลปะรัตนโกสินทร  ท้ังยังปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังตอนเดียวกัน
และสมัยเดียวกันดวย  (ภาพท่ี 32) 

 

 
 

ภาพท่ี 32  ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพุทธประวัตติอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 
   ภายในอุโบสถ  วัดไชยทิศฯ  ศิลปะรัตนโกสินทร47 

 
พระบฏในศิลปะรัตนโกสินทรตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสนั้นไม

เขียนภาพของดอกไมท่ีโปรยปรายลงมาจากสวรรค  อาจเปนเพราะการเขียนภาพที่เนนการเลาเร่ือง
เปนหลัก  จึงอาจละเลยบรรยากาศของตอนใดตอนหน่ึงลงไป  นาจะเปนการใหความสําคัญกับ
องคประกอบภาพโดยรวมในแตละเร่ืองราวมากกวา  หรือหากมองในอีกมุมหนึ่งวาชางอาจจะ
                                                 

47 สันนิษฐานวาวัดไชยทิศเปนวัดเกาสมัยอยุธยา  ไดรับการซอมแซมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน.  
ดู  ประยูร  อุลุชาฏะ  [น. ณ ปากนํ้า],  ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย  วัดไชยทิศ  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2534), 10.   
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คํานึงถึงวาหากจะเขียนภาพดอกไมรวงแลวจะทําใหภาพเหตุการณดูสับสน  ซ่ึงการเขียนภาพ
ดอกไมรวงอาจเปนเทคนิคท่ีชวยลดพื้นท่ีวางของงานจิตรกรรม  ดังนั้นเม่ือเห็นวาภาพดังกลาวนั้น
ไมมีพื้นที่วางก็อาจเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองเขียนก็อาจเปนได     

อยางไรก็ตาม  จากการศึกษาในขณะนี้ก็ยังไมพบวาภาพตอนเสด็จลงจาก
สวรรคช้ันดาวดึงสในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรยังไมพบวามีการเขียนลายดอกไมรวงประกอบ  
ท้ังท่ีก็เปนพุทธประวัติท่ีอางถึงเหตุการณการมีดอกไมทิพยโปรยปรายลงมาจากสวรรค  แตมักจะ
ปรากฏวาจะใชกับพื้นท่ีวางของจิตรกรรมบางตอนเทานั้น  เชน  พุทธประวัติตอนมารผจญ  วัดคงคา
ราม  จ.ราชบุรี  เปนตน  (ภาพที่ 33)  แตรูปแบบของดอกไมก็เขียนตามแบบแผนคือมักจะเปนดอก
ชนิดเดียวกันท้ังหมด  หรือจิตรกรรมบางแหงก็เขียนดอกไมไมกี่ชนิด   และจัดวางอยูในพ้ืนท่ีวางท่ีมี
การเวนระยะอยางเปนจังหวะมีระเบียบ  ในขณะท่ีการเขียนดอกไมรวงในพระบฏศิลปะลานนา  
ดอกไมมีหลากหลายชนิด  และจัดวางอยางผสมผสานกัน  คลายกับตองการส่ือวารวงหลนแลวพล้ิว
ไปตามธรรมชาติ  ดอกไมเหลานี้เปนดอกไมของจีน       ท่ีนาจะไดรับแรงบันดาลใจทางรูปแบบมา
จากเคร่ืองถวยจีนสมัยราชวงศหมิงตามท่ีไดกลาวไปแลว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33  ภาพลายดอกไมรวง  จิตรกรรมพุทธประวัติตอนมารผจญ 
                 วัดคงคาราม  จ.ราชบุรี  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

   (ภาพจาก  ปทมา  จูเจี่ย) 
 

วัตถุประสงคของการสรางพระบฏในสมัยลานนาและสมัยรัตนโกสินทร
อาจมีความแตกตางกัน  พระบฏวัดดอกเงินคงสรางข้ึนเพื่อเปนพุทธบูชาอยางแทจริง  ท่ีให
ความสําคัญกับการเขียนภาพพระพุทธเจาขนาดใหญ  ในขณะท่ีพระบฏศิลปะรัตนโกสินทรนั้นอาจ

 

ภาพ
ขยาย 
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เขียนข้ึนเพื่อเนนการเลาเร่ืองเปนหลัก  ซ่ึงอาจไดรูปแบบการเขียนมาจากภาพพุทธประวัติในตอน
เดียวกันจากจิตรกรรมฝาผนังในชวงเวลาเดียวกันนี้ก็อาจเปนได  ท่ีเปนเชนนี้เพราะจากการศึกษา
พบวามักเขียนและใหความสําคัญกับภาพเหตุการณขณะพระพุทธเจาเสด็จโปรดแสดงอภิธรรมแก
พุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส  เชนเดียวกับตอนขณะเสด็จลงมาจากสวรรคช้ันดาวดึงส  มีพระ
อินทรและพระพรหมลงมาสงเสด็จ  อันเปนองคประกอบภาพท่ีมักปรากฏอยู ท่ัวไปในงาน
จิตรกรรมฝาผนังตอนเดียวกัน  กลาวคือ  พระบฏสมัยรัตนโกสินทรอาจใหความสําคัญภาพ
เหตุการณขณะเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสเทากับการเทศนาโปรดพุทธมารดาขณะกําลังอยูบน
สวรรค  ซ่ึงมักปรากฏฉากดังกลาวควบคูกันเสมอ 

ซ่ึงหากเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับพระบฏวัดดอกเงินแลวนั้น  การแสดง
ฉากขณะอยูบนสวรรคนั้นถูกเขียนโดยการถายทอดใหเห็นเพียงการแสดงสัญลักษณเทานั้น  
ในขณะท่ีการเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสเขียนเปนภาพเต็ม  ส่ือถึงเร่ืองราวเหตุการณตอนนี้อยาง
ชัดเจน  เชนเดียวกับศิลปะสุโขทัย  ท่ีรับอิทธิพลจากศิลปะลังกาก็พบวามีองคประกอบของการเลา
เร่ืองท่ีส่ือถึงตอนขณะท่ีพระพุทธเจากําลังเสด็จลงมาเปนสําคัญ 

 
                 แมวาพระบฏและจิตรกรรมฝาผนังจะเปนงานศิลปกรรมท่ีอยูในแขนงของงานประเภท
จิตรกรรมเชนเดียวกันก็ตาม และถูกจัดวางใหอยูภายในอาคารทางพุทธศาสนาเหมือนกัน  แตงาน
ท้ัง 2 ประเภทก็ยังคงถูกแบงแยกกันอยางชัดเจน  เนื่องจากพระบฏเปนงานจิตรกรรมท่ีเขียนลงบน
ผืนผา  จึงถูกจัดใหอยูในประเภทจิตรกรรมท่ีเคล่ือนท่ีได  ในขณะท่ีจิตรกรรมฝาผนังเปนงานท่ีเขียน
ลงบนฝาผนัง  จึงจัดเปนประเภทจิตรกรรมท่ีเคล่ือนท่ีไมได   
                 การเขียนภาพพระบฏจะกําหนดวางแนวเร่ือง  และองคประกอบภาพแบบจบส้ินในผืน
เดียวซ่ึงเปนพื้นท่ีจํากัด  เชนเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังท่ีก็ตองสรางองคประกอบและเร่ืองราวแตละ
ตอนใหมีจังหวะเร่ืองราวท่ีตอเนื่องกัน  แตดวยรูปแบบและเทคนิคของพระบฏสมัยรัตนโกสินทร
และจิตรกรรมฝาผนังสมัยเดียวกันนั้นกลับมีความสัมพันธกัน 

 
                 พระบฏวัดดอกเงินมีการจัดวางองคประกอบภาพท่ีอาจดูแลวไดอารมณรวมและ
สอดคลองกับภาพเหตุการณมากกวางานพระบฏตอนเดียวกันในสมัยรัตนโกสินทร  ซ่ึงมีความเปน
แบบแผนตามแบบจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร  ท่ีอาจจะไมเห็นถึงลักษณะเฉพาะหรือ
จุดประสงคดั้งเดิมของงานพระบฏ  โดยพระบฏสมัยรัตนโกสินทรอาจถูกงานจิตรกรรมฝาผนังเขา
แทนที่ความสําคัญ  อาจจะดวยแนวความคิดท่ีวาจิตรกรรมฝาผนังเขาถึงพุทธศาสนิกชนไดดียิ่งกวา
พระบฏ  ท่ีมักจะสรางข้ึนดวยจุดประสงคเฉพาะในเร่ืองของการอุทิศสวนกุศลตามวาระโอกาส  
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และกอนที่ในท่ีสุดจะเปนเร่ืองของการคาพาณิชยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
(รัชกาลท่ี 5)48 

                                                 
48 ดูรายละเอียดใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชวิจารณเทียบลัทธิทางพุทธศาสนา

ฝายหีนยานกับมหายาน  (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2471). 
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บทท่ี 4 

บทสรุปและผลท่ีไดจากการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบพระบฏแสดงภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจาก
สวรรคช้ันดาวดึงสในศิลปะลานนาและรัตนโกสินทรนี้นอกจากจะไดวิเคราะหถึงรูปแบบ
ศิลปกรรมแลวนั้น  ส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญและสะทอนออกมาจากงานศิลปกรรม  คือสภาพสังคมของยุค
สมัยท่ีแตกตางกันพอสมควร  แมจะมีการรับวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาสืบตอกันมาก็ตาม  ซ่ึงผลท่ี
ไดจากการศึกษาอาจวิเคราะหเปรียบเทียบไดดังน้ี 

 
1. วัตถุประสงคของการสราง 

พระบฏวัดดอกเงินเขียนเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสอันเกิด
จากความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในดินแดนลานนา   คงสรางข้ึนเพื่อเปนพุทธบูชาดวย
เชนเดียวกับสมัยสุโขทัยท่ีพบหลักฐานจากขอความในศิลาจารึกวัดชางลอม  กลาวถึงการสรางพระ
บฏเพื่ออุทิศบุญกุศลการสรางใหแกบุคคลท่ีลวงลับไปแลว  และในสมัยอยุธยาท่ีสรางพระบฏข้ึน
เพื่อถวายรอยพระพุทธบาทท่ีลังกา  แตเปนท่ีนาเสียดายวาการไมปรากฏหลักฐานพระบฏสมัย
สุโขทัยและสมัยอยุธยา  จึงไมทราบวาพระบฏสมัยนั้นเขียนเร่ืองอะไร 

การเลือกท่ีจะเขียนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสของพระบฏ
สมัยลานนา  คงเปนพุทธประวัติตอนท่ีนิยมในดินแดนลานนา  การสรางพระบฏสมัยลานนาก็คือ
การสรางพระพุทธรูปองคหนึ่งเชนเดียวกัน  โดยตัวของพระบฏเองก็เปนส่ิงท่ีผูคนเคารพบูชาดวย
เชนเดียวกับพระพุทธรูปรวมถึงคงสรางข้ึนเพื่อเปนพุทธบูชาดวยเชนเดียวกับสมัยสุโขทัย  ซ่ึงหาก
จะพิจารณาถึงการเขียนรูปพระพุทธเจาขนาดใหญ  ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
พระพุทธเจาท่ีอยูในพระบฏมากกวาจะเปนการเลาถึงเร่ืองราวของพุทธประวัติตอนนี้เพียงอยางเดียว   

ลวงผานกาลเวลามายังสมัยรัตนโกสินทร  การสรางพระบฏเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จ
ลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสอาจสรางข้ึนเพื่อเปนพุทธบูชาเชนเดียวกัน  แตตัวพระบฏเองอาจจะไมได
หมายถึงการเปนส่ิงท่ีเคารพแบบเดิมอีกตอไป  พระบฏในสมัยรัตนโกสินทรอาจไดรับอิทธิพลการ
เลาเร่ืองมาจากจิตรกรรมฝาผนังในสมัยเดียวกัน  จึงทําใหอาจมองไมเห็นถึงเอกลักษณแทจริงของ
พระบฏเทาใดนัก  อยางไรก็ตามก็อาจจะสะทอนถึงสังคมสมัยรัตนโกสินทรไดระดับหนึ่งในแงมุม
ท่ีวาการเขียนพระบฏก็เปนพุทธบูชาเชนเดียวกับจิตรกรรมฝาผนัง   
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ส่ิงท่ีนาสนใจประการหน่ึงก็คือในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนคงมีการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังกันอยางแพรหลายซ่ึงก็คงสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา  เนื่องดวยในสมัยกอนเปน
การเขียนภาพภายในคูหาปรางค  เชน  จิตรกรรมปรางควัดราชบูรณะ  สมัยอยุธยาตอนตน  มาเปน
การเขียนรูปในอุโบสถหรือวิหาร  ทําใหมีผลตอพื้นท่ีในการสรางเร่ืองราวทางจิตรกรรมมากข้ึน  
ผูคนที่เขามาประกอบพิธีกรรมรวมกันในวันสําคัญทางศาสนาอยางเชนงานบุญผะเหวด  ในภาค
อีสาน  ซ่ึงเปนการเทศนเร่ืองเวสสันดรชาดก  ดังนั้นเม่ือพระสงฆจะเทศนเร่ืองนี้ก็จะนําพระบฏท่ี
เขียนเร่ืองเวสสันดรชาดกมาแขวนไวที่ผนังอุโบสถหรือวิหาร  เชนนี้แลวจะเห็นไดวาพระบฏใน
สมัยรัตนโกสินทรมีวัตถุประสงคของการเร่ืองและสรางข้ึนเพื่อเปนพุทธบูชาอยางแทจริง   

 
2. รูปแบบศิลปกรรม 

เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบศิลปกรรมของพระบฏลานนาก็เห็นถึงการยอมรับและการเลือก
รับวัฒนธรรมจากดินแดนตางๆ ท่ีหลากหลาย     แสดงใหเห็นถึงการเปนสังคมบานเมืองท่ีมีความ
เจริญรุงเรือง  มีการติดตอคาขายกับดินแดนอ่ืน  ท่ีสําคัญเชน  สุโขทัย  อยุธยา  และจีน  และจากการ
วิเคราะหถึงการกําหนดอายุทําใหสันนิษฐานไดวาพระบฏวัดดอกเงินนาจะมีอายุคงไมเกาไปกวา
พุทธศตวรรษท่ี 21  อันเปนชวงเวลาท่ีกลาวกันวาเปนยุครุงเรืองของศิลปกรรมในดินแดนลานนา     

อยางไรก็ตาม  การเขียนเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสท้ังพระ
บฏสมัยลานนาและรัตนโกสินทร  ก็อาจแสดงใหเห็นถึงความนิยมของพุทธประวัติตอนดังกลาวได
เปนอยางดีท่ีมาต้ังแตอดีต  ท้ังนี้อาจเปนความนิยมท่ีสืบตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  หรืออาจเปน
ความนิยมท่ีแพรหลายอยูท่ัวไปไมวาจะเปนงานสรางในสมัยใดก็ตาม  โดยอาจเปนความสัมพันธท่ี
ปรากฏอยูรวมกันกับจิตรกรรมฝาผนัง  ซ่ึงก็มีการเขียนพุทธประวัติตอนดังกลาวดวยเชนกัน   

กลาวคือพุทธประวัติตอนดังกลาวนับวาเปนตอนท่ีสําคัญหากภาพจิตรกรรมฝาผนังใน
ท่ีแหงนั้นจะเขียนเร่ืองพุทธประวัติ   จึงอาจมีความเปนไปไดหรือไมวาในเม่ือจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัตนโกสินทรจะนิยมเขียนเร่ืองพุทธประวัติและชาดกควบคูกันแลวก็อาจจะสงผลความนิยมมายัง
การเขียนพระบฏดวย  เพราะจากหลักฐานพระบฏในสมัยรัตนโกสินทรนั้นก็นิยมท้ังพุทธประวัติ
และชาดก  รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ เชน พระมาลัย  พระสงฆปลงอสุภกรรม  ซ่ึงเปนเร่ืองราวที่นิยมเขียน
ในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 4  โดยจากการศึกษาพบวาพระบฏที่เขียนเร่ืองชาดกจะมีจํานวน
มากกวา  ซ่ึงอาจมีความเปนไปไดวาเร่ืองราวภาพจิตรกรรมฝาผนังนาจะสัมพันธกับการเขียน
เร่ืองราวของพระบฏในสมัยเดียวกัน  รวมถึงเม่ือพิจารณาถึงองคประกอบภาพก็มีความใกลเคียงกัน 

โดยจิตรกรรมฝาผนังจะเกิดข้ึนภายในวัด  มีพระมหากษัตริยหรือขุนนางเจานายเปนผูท่ี
สนับสนุนในการสราง  ประชาชนท่ัวไปที่อาจไมมีกําลังทรัพยมากพอถึงเพียงนั้นก็อาจจะวาจางชาง
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เขียนพระบฏ  แลวถวายใหวัดเพ่ือเปนพุทธบูชาและสรางกุศลใหกับตนเอง  จึงอาจเปนเหตุผล
ประการหน่ึงท่ีทําใหพระบฏในชวงเวลานั้นมีความหลากหลายของเร่ืองราว  และกอนท่ีพระบฏจะ
แปรเปล่ียนจากการสรางเพื่อเปนพุทธบูชากลายเปนเร่ืองการคาพาณิชยในสมัยรัชกาลท่ี 5 
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