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 This study we found that the content of the previous Buddha, which was famous exhibited with 
the scene of previous Buddha sat under the tree surrounded by his disciples beside his throne, written on the 
wall in the ancient time, had been changed into displayed the description of many scenes and story which was 
originated from Tripitaka and relevant documents (The present Lord Buddha’s story), those was showed at 
the Vihara of Wat Suthatthepwararam in the reign of King Rama III  in order to teach the layman about their 
virtue and ethics in Thai society. 
 This mural painting of Wat Bawornsthansutthawas was derived the mural art forms from Wat 
Suthatthepwararam in the previous period by displayed the ancient context, Human’s characteristics and 
Ornaments and so on.  Which was the same style of King Rama III’s reign. But the usage of western technic 
obviously adapted into that work form by showing the prominent point from the castle’s scene, perspective 
method to display the real viewpoint and exhibited the reality scene of non display miracle scene at all.  These 
western methods and technics were emerged in this temple in transition period between the reign of King 
rama III and IV due to trading and exchanging some culture of Thai and Western countries that arrived in that 
time. 
 By the way, This must be become the new style of the traditional Thai mural painting, 
blended with Western technics until it was probably renamed it as “ THE EAST MEET WEST” 
definitely and completely.  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของการศึกษา 

จิตรกรรมฝาผนังท่ีเก่ียวข้องกับอดีตพุทธเจ้า นิยมเขียนเป็นรูปพระอดีตพุทธเจ้า
ประทบันัง่แสดงปางมารวิชยั บนพุทธบลัลงัก ์โดยมีพระสาวกนัง่ประคองอญัชลีอยูด่า้นขา้ง  เขียน
พระอดีตพุทธเจา้ประทบันั่งเรียงกนัเป็นแถว   พบภายในผนังและกรุของพุทธสถานทรงปรางค์1  
ปรากฏข้ึนตั้งแต่คร้ังสมยัอยุธยาหรือก่อนหน้านั้นเป็นจาํนวนมากพอควร   มีตวัอย่างเช่น    ผนัง
ภายในปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี     ภายในปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
ราชบุรี    ปรางคบ์ริวารมุมตะวนัตกเฉียงเหนือวดัพระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยา  และภายในปรางค์
ประธานและเจดียร์ายวดัราชบูรณะ    แมแ้ต่การเขียนภาพเทวดาพนมมือ นมสัการพระเจดียซ่ึ์งอาจ
เป็นสัญลักษณ์ของพระอดีตพุทธเจ้าท่ีวดัใหม่ประชุมพล  พระนครศรีอยุธยา2  ล้วนแต่แสดง
ความหมายของพระอดีตพทุธเจา้ท่ีนิยมเขียนข้ึนในยคุนั้น   

ต่อมาการเขียนภาพอดีตพทุธเจา้ดว้ยรูปแบบท่ีมีมาแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยา ไดป้รับเปล่ียน
การนาํเสนอไปในรูปแบบใหม่  ดว้ยการเขียนแสดงฉากต่างๆแบบเต็มผนัง เช่น ฉากเสด็จออก
ผนวช   ฉากตดัพระเกศา  ฉากเสด็จจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ฯลฯ   การเขียนดว้ยฉากท่ีเพิ่มข้ึนหลาย
ตอนเช่นน้ี  ยอ่มตอ้งการพื้นท่ีกวา้งใหญ่พอสมควร ดงัปรากฏท่ีผนงัวดัสุทศัน์เทพวรารามเป็นปฐม  
ถือเป็นการปรับเปล่ียนคร้ังสาํคญัของงานเขียนเร่ืองอดีตพทุธเจา้ในยคุรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ซ่ึงเป็น
ตน้แบบใหก้บัวดัทั้งในและนอกพระนคร เช่น วดัชุมพลนิกายาราม  พระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ 

สาํหรับพระอุโบสถวดับวรสถานสุทธาวาสท่ีไดรั้บการสถาปนาโดยกรมพระราชวงั
บวรมหาศกัดิพลเสพย ์  สร้างแลว้เสร็จในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั้น   ถือเป็น 

                                                 
1 พรสวรรค ์ อมัรานนท ์, “การศึกษาความสัมพนัธ์ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของไทย เร่ืองพระอดีต

พทุธเจา้กบัวรรณกรรมพทุธศาสนา”, ดาํรงวชิาการ,7,1(ม.ค.-มิ.ย. 51),45. 
2เสมอชยั พลูสุวรรณ, สัญลกัษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที ่19-24, (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2539),15. 
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พระอุโบสถทรงจตุัรมุขขนาดใหญ่พอสมควร    เม่ือเทียบกบัพระวิหารหลวงวดัสุทศัน์เทพวราราม    
ภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองอดีตพุทธเจา้ทั้งหมด 27 พระองคเ์ช่นเดียวกนั   เขียนเหนือ
ช่องหนา้ต่าง บนผนงัทั้งแปดดา้นของพระอุโบสถ  ซ่ึงถือว่ามีพื้นท่ีจาํกดักว่าวดัสุทศัน์เทพวราราม      
ทาํใหแ้สดงเพียงฉากสาํคญับางฉาก และจดัองคป์ระกอบภาพใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีจาํกดันั้น  

นอกจากน้ีการเขียนภาพในลกัษณะเสมือนจริงตามหลกัทศันียวิทยา    ซ่ึงเขา้มามี
อิทธิพลตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวนั้น ทาํให้การลาํดบัภาพและมุมมองของ
งานจิตรกรรมเปล่ียนไปจากเดิมเม่ือคร้ังสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัพอสมควร  
ประกอบกบัการแสดงฉากของอดีตพทุธเจา้ท่ีใหค้วามสาํคญักบัฉากชีวิตของอดีตพุทธเจา้ท่ีคลา้ยกบั
ชีวิตของปุถุชน คนธรรมดามากกว่าการแสดงพุทธภาวะท่ีมกัแสดงออกในทางอิทธิปาฏิหาริย์
เหมือนยคุก่อนหนา้  ซ่ึงไม่เคยเกิดภาพเขียนในลกัษณะน้ีมาก่อนนั้น  ถือเป็นการเปล่ียนแปลงทาง
ศิลปกรรมท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกบัแนวคิดการเขียนภาพจากคมัภีร์จากพระไตรปิฎกท่ี
นิยมในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัท่ีสืบทอดมายงัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั อีกทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นศาสนจกัรคร้ังสาํคญัในสมยัของพระองคคื์อการกาํเนิดข้ึนของ
ธรรมยติุกนิกาย  และอิทธพลตะวนัตกท่ีเขา้มาในสมยันั้น น่าจะเป็นมูลเหตุสาํคญัในการปรับเปล่ียน
ดา้นแนวคิด รูปแบบ และการแสดงออกท่ีสมควรอย่างยิ่งท่ีจะทาํการศึกษา วิเคราะห์ จิตรกรรมฝา
ผนงัเร่ืองอดีตพุทธเจา้ วดับวรสถานสุทธาวาสอย่างละเอียด  โดยหวงัว่าจะทาํให้ไดรั้บความรู้และ
เป็นประโยชน์ในจิตรกรรมฝาผนงัของไทยต่อไป 

                    
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนงัประวติัของอดีตพุทธเจา้ ในพระอุโบสถวดับวรสถาน
สุทธาวาสหรือวดัพระแกว้วงัหนา้ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการกาํหนดอายุ  ประติมานวิทยา  รูปแบบ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงออกของจิตรกรรม 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 

1. จิตรกรรมฝาผนังประวติัของอดีตพุทธเจา้วดับวรสถานสุทธาวาส สันนิษฐานว่า

น่าจะเขียนข้ึนในปลายสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือคร้ังอิทธิพลตะวนัตกแผเ่ขา้มาและเร่ิมเขม้ขน้ข้ึนในสมยั

รัชกาลท่ี 4 เม่ือคร้ังบูรณปฏิสงัขรณ์จนเสร็จสมบูรณ์   

2. จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอดีตพุทธเจา้ดังกล่าว น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจจากภาพ

ประวติัอดีตพุทธเจา้ ท่ีวดัสุทศัน์เทพวราราม ท่ีเขียนข้ึนสมยัรัชกาลท่ี 3 ดว้ยเป็นการเขียนประวติั
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อดีตพุทธเจ้าแบบเต็มผนัง โดยแบ่งเป็นฉาก   เป็นตอน  น่าจะได้แรงบนัดาลใจจากคมัภีร์ทาง

พระพทุธศาสนา เช่น พระบาลีสุตตนัตปิฎก   พระสูตรและอรรถกถาแปล  เป็นตน้   

3. ฉากต่างๆท่ีแสดงประวติัของอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองคน์ั้น  เป็นการผสมผสาน

งานเขียนทั้งท่ีแสดงแบบแผน  อยา่งไทยประเพณี ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไว ้  และเทคนิคตะวนัตกตาม

หลกัทศันียวิทยา(Perspective)และเทคนิคอ่ืนๆท่ีเขา้มาในสมยัรัชกาลท่ี 4    ทาํให้มุมมองหรือการ

มองภาพจิตรกรรมเปล่ียนไป       นอกจากน้ีการเลือกฉากท่ีแสดงจริยวตัรต่างๆของพระอดีตพุทธ

เจา้ผ่านงานเขียนท่ีแสดงความเป็นจริงทางโลกของปุถุชน  มากกว่าภาพแสดงปาฏิหาริยอ์ย่างไทย

ประเพณีแต่คร้ังก่อนกถื็อเป็นจุดเด่นท่ีต่างไปจากงานเขียนภาพอดีตพทุธเจา้ในสมยัก่อนหนา้     

ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอดีตพุทธเจ้าของวัดบวรสถานสุทธาวาส โดย
เปรียบเทียบกบังานจิตรกรรมเร่ืองเดียวกนั  ในยคุสมยัใกลเ้คียงกนั คือ สมยัรัชกาลท่ี 3 และ 4 โดย
เปรียบเทียบกบัวดัสุทศัน์เทพวราราม   วดัชุมพลนิกายาราม และวดัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   ในประเด็น
แนวคิด  การวางโครงเร่ือง  การเลือกฉากสําคญัต่างๆ  เทคนิคการวาดภาพต่างๆทั้ งแบบไทย
ประเพณีและแบบตะวนัตกวา่มีความเก่ียวเน่ืองกนัในดา้นใดบา้ง  
 
วธีิการศึกษา 

1. การสาํรวจและถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดัพระแกว้วงัหนา้ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลผลงานวิจยั หนังสือหรือบทความในวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ

จิตรกรรมอดีตพุทธในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ รวมทั้งประวติัการสร้างวดัพระแกว้วงัหนา้และ

งานจิตรกรรม  รวมไปถึงการศึกษาพทุธประวติัของอดีตพทุธเจา้ทั้ง ๒๗ องคต์ามคมัภีร์ทางศาสนา 

3. การนาํขอ้มูลทั้งหมด วิเคราะห์และเรียบเรียงเหตุการณ์ของพระอดีตพุทธเจา้ในแต่

ละพระองค์ว่ามีการนําเสนอ การจดัวางองค์ประกอบภาพอย่างไร  และสอดคลอ้งกับขอ้ความ 

เน้ือหาในคมัภีร์ทางศาสนาเหล่านั้นอยา่งไรบา้ง 

4. สรุปผลการศึกษาและนาํเสนอ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบ เทคนิคของงานจิตรกรรมคร้ังสาํคญัของไทย

ในสมยัรัชกาลท่ี 4 วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2. ทาํให้ทราบว่า ภาพอดีตพุทธเจา้ท่ีนิยมเขียนกนัมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนันั้น มี

วิวฒันาการ  อย่างไร   มีการปรับเปล่ียนงานเขียนไปในลกัษณะใด บา้ง ตามอิทธิพลและรสนิยม 

รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆเช่น การเมืองการปกครอง  การแลกเปล่ียนหรือการรับเอาวฒันธรรมจาก

ต่างประเทศเขา้มา นั้นมีผลอยา่งไรต่องานจิตรกรรมของวดัน้ี 

3. สามารถนําไปเช่ือมโยงกับงานเขียนในยุคสมยัเดียวกัน ถึงเทคนิค วิธีการ และ

รูปแบบต่างๆท่ีไดว้ิเคราะห์ไปวา่  เป็นไปในทิศทางใดไดบ้า้ง 
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บทที ่2   

ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัวดับวรสถานสุทธาวาส : 
        พระอุโบสถ  พระพุทธรูปประธานและจิตรกรรมฝาผนัง 

 
พระอุโบสถ 

วดับวรสถานสุทธาวาสหรือวดัพระแกว้วงัหนา้ (รูปท่ี1)   ตั้งอยูใ่นบริเวณสถาบนันาฏ
ดุริยางคศิลป์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี  เชิงสะพานพระป่ินเกล้า เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  (แผนผงัท่ี 1)    

วดัน้ีสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพย ์ กรมพระราชวงับวรสถานมงคล   ใน
รัชกาลท่ี 3 ทรงสร้างข้ึนจากพระดาํริในการบาํเพญ็พระราชกุศลและเพ่ือทรงแกบ้นเม่ือคร้ังเสด็จยก
ทัพไปปราบกบฏเวียงจันทร์ เม่ือ พ.ศ. 23681     บนพื้นท่ีอุทยานชั้ นนอกด้านทิศเหนือของ
พระราชวงับวรสถานมงคล2 แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ พระองคส์วรรคตเสียก่อน    กระทัง่พระบาทสมเด็จ
พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั กรมพระราชวงับวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี 4 ทรงสร้างต่อ แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ    
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดใหส้ร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์3 

 พระอุโบสถก่ออิฐถือปูนทรงจตุรมุข  เป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียม มีมุขยืน่ออกมาทั้งส่ีดา้น 
ตั้งอยูบ่นฐานไพทีขนาดใหญ่เป็นลานมีบนัไดทางข้ึนกวา้งใหญ่ทั้งส่ีดา้นซ่ึงตั้งซอ้นบนฐาน 3 ชั้น   

 
                                                 
  1ณฎัฐภทัร  จนัทวชิ, กรมพระราชวงับวรสถานมงคลกบังานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม 
(ศิลปกรรมสกุลช่างวังหน้า สมยัรัตนโกสินทร์), (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2545), 215. 

2 เดิมทีพ้ืนท่ีบริเวณน้ีกรมพระราชวงับวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาทไดโ้ปรดใหส้ร้างวดัชีหลวง 
ประทานแก่นกัชีผูเ้ป็นมารดาของนกัองคอี์ และนกัองคเ์ภา พระสนมเอกของพระองค ์ต่อมาสมยักรมพระราชวงั
บวรมหาเสนานุรักษ(์สมยัรัชกาลท่ี 2) โปรดฯใหร้ื้อวดัชีหลวงทาํเป็นสวนกระต่าย คร้ันสมยัสมเดจ็กรมพระราชวงั
บวรมหาศกัดิพลเสพยไ์ดท้รงสร้างวดับวรสถานสุทธาวาสเพ่ือเป็นพทุธบูชาและเพ่ือเฉลิมพระเกียรติท่ีไดย้กทพั
ไปปราบเวยีงจนั  อา้งใน สวรรค ์ตั้งตรงสิทธิกลุ “วดัพระแกว้วงัหนา้ และ โรงละครแห่งชาติ จิตวิญญาณร่วม (ณ 
วงัหนา้)” ศิลปวัฒนธรรม 23,9 (กรกฎาคม 2545),65.  และอา้งในสมบติั  จาํปาเงิน, “วดัพระแกว้วงัหนา้,”  เมอืง
โบราณ 4,1 (ก.ค.- ก.ย. 2518),15. 

     3 ณฎัฐภทัร  จนัทวชิ, กรมพระราชวงับวรสถานมงคลกบังานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม, 
215. 
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                            รูปท่ี 1  ภาพถ่ายเก่าสมยัรัชกาลท่ี 5  วดับวรสถานสุทธาวาส 
                            ท่ีมาภาพ : สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  สืบคน้วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555 
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        แผนผงัท่ี 1  แสดงแผนท่ีพระราชวงับวรสถานมงคลและตาํแหน่งวดับวรสถานสุทธาวาส 
        ท่ีมาภาพ  :  สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  สืบคน้วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555. 
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หนา้มุขทั้งส่ีมีพาไลยืน่ออกมา  เสาระเบียงขนาดใหญ่ทรงส่ีเหล่ียมลบมุม 5 ดา้นรองรับชายคา พาไล   
หลงัคาจตุัรมุข มุงกระเบ้ืองสี   หลงัคาทาํเป็นชั้นลดสองชั้น  หนา้จัว่จาํหลกัไมล้ายดอกพดุตานกา้น 
แยง่ลงรักปิดทองประดบักระจก  เหนือหนา้จัว่ประดบัดว้ยช่อฟ้าปากปลา คือปลายจงอยงอนข้ึน  ซ่ึง
จดัเป็นศิลปะของวงัหนา้    ใบระกา และหางหงส์เป็นนาคหา้เศียรแบบนาคปัก4 

ฐานพระอุโบสถชั้นล่างมีกาํแพงก่ออิฐถือปูน สร้างเป็นกาํแพงแกว้รอบพระอุโบสถ มี
บนัไดทางข้ึนดา้นละ 2 ขา้ง ตรงมุมสุดเป็นซุม้ทรงมณฑปมียอดเป็นปรางคท่ี์สลกัจากหิน  ตวับนัได
มีพนกับนัไดโคง้  ตรงพนกัล่างสุดตั้งสิงโตจีนเพศผูแ้ละเพศเมียขา้งละตวั  เสาตรงบนัไดทางข้ึนทาํ
เป็นเสาแบบหัวเม็ดทรงมณัฑ์ส่ีเหล่ียมลบมุมต่อด้วยแนวกาํแพงหลงัเจียด เจาะเป็นช่องประดับ
กระเบ้ืองเคลือบดินเผารูปดอกไมแ้บบจีน ฐานชั้นท่ีสอง มีบนัไดทางข้ึนดา้นละ 2 ทาง พนกับนัได 
กาํแพง เสาเหนือบนัไดมีลกัษณะเหมือนกนักบัชั้นท่ี 15 

แผนผงัพระอุโบสถเป็นแบบจตุรมุข  ความยาวจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก 49 
เมตร  ความกวา้งจากทิศเหนือไปทิศใต ้32 เมตร  ความสูง  25 เมตร  มีประตูทางเขา้ทั้งส่ีมุม  แต่ละ
มุขมี 3 ประตู  ประตูตรงกลางสูงกวา่ประตูขา้ง6  

เม่ือมีการประกาศยกเลิกตาํแหน่งวงัหน้า ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 5  วงัหน้าจึงถูกทอดท้ิงให้เก่า ชาํรุดทรุดโทรม   จนกระทัง่ทางราชการไดรั้บ
งบประมาณปรับปรุงคร้ังใหญ่  โดยจดัให้พื้นท่ีวงัหนา้กลายเป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ   ทาํให้
พื้นท่ีของวดับวรสถานสุทธาวาสหลงเหลือพระอุโบสถเพียงส่วนเดียว7  

ต่อมาสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตวัพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายจากแรงระเบิดท่ีตก
ในบริเวณใกลเ้คียง จึงถูกปล่อยท้ิงร้างไว ้  จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2502 ทางราชการดาํริท่ีจะให้สร้างโรง
ละครแห่งชาติข้ึนในบริเวณวงัหน้า     วดับวรสถานสุทธาวาสจึงไดรั้บการร้ือฟ้ืนการปฏิสังขรณ์
พระอุโบสถข้ึนอีกคร้ัง  โดยเร่ิมดาํเนินงานในปีพ.ศ. 2503 รวมระยะเวลาปฏิสงัขรณ์ราว 3 ปี8  

                                                 
4 ณฎัฐภทัร  จนัทวชิ,  กรมพระราชวงับวรสถานมงคลกบังานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม, 

216. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 216-217. 
6 เร่ืองเดียวกนั. 
7 สมบติั  จาํปาเงิน, “วดัพระแกว้วงัหนา้”  เมอืงโบราณ 4,1 (ก.ค.- ก.ย. 2518),15. 
8 สมบติั  จาํปาเงิน, “วดัพระแกว้วงัหนา้”,15. 
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พระพุทธรูปประธาน9 
ประดิษฐานภายในบุษบก ตั้ งอยู่กลางมุขทิศตะวันตกภายในพระอุโบสถ เป็น

พระพทุธรูปยนืแสดงปางหา้มสมุทร ขนาดสูง 6 ศอก หล่อโดยกรมพระราชวงับวรมหาศกัดิพลเสพ 
กรมพระราชวงับวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี 3 โปรดให้หล่อข้ึนแต่ยงัไม่แลว้เสร็จ  พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดใหด้าํเนินการต่อจนแลว้เสร็จ  

พระพุทธรูปประธานปางห้ามสมุทร แสดงพุทธลกัษณะ ยกพระหัตถ์ข้ึนเหนือพระ
อุระ  หันฝ่าพระหัตถอ์อก แสดงปางประทานอภยั  พระพุทธรูปมีพระพกัตร์รูปไข่  เมด็พระศกเล็ก 
พระนลาฏกวา้ง  พระปรางคสู์ง  พระขนงโก่ง  พระนาสิกเป็นสัน  พระโอษฐ์อ่ิม  พระเนตรทอด
มองตํ่า  พระรัศมีเป็นเปลว  ครองจีวรห่มเฉียง  สบงยาวถึงขอ้พระบาท  ดา้นหน้าจีบ  ทรงยืนบน
ฐานกลมรูปดอกบวั พิจารณาจากรูปแบบศิลปะแลว้ เป็นลกัษณะพระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยม
ในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3  (รูปท่ี 2) 

 

                                    
 
 

                                                 
9 ณฎัฐภทัร  จนัทวชิ, กรมพระราชวงับวรสถานมงคลกบังานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม

,217. และ สมบติั  จาํปาเงิน, วดัพระแก้ววงัหน้า,15. 

รูปท่ี 2 พระพทุธรูปประธานในพระอุโบสถ 
วดับวรสถานสุทธาวาส  แสดงปางหา้มสมุทร 
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จิตรกรรมฝาผนัง 
เหนือกรอบประตู และช่องหนา้ต่างภายในพระอุโบสถ  เขียนจิตรกรรมฝาผนงัแบบ

เต็มพื้นท่ี ประดบัผนังทุกดา้น  ดงัน้ี  เหนือกรอบประตูผนังสกดัมุขตะวนัออก   เขียนเป็นประวติั
พระพุทธสมณโคดมพระพุทธเจา้องค์ปัจจุบนั    ผนังสกดัมุขตะวนัตก เขียนเป็นวิมานเทวดาอยู่
ท่ามกลางปุยเมฆ  มีเทวดาเหาะลอยมาเพ่ือสักการบูชา   ดา้นขวาของพระประธานเขียนเป็นพระ
อาทิตยท์รงราชสีห์ในวงกลมสีแดง   ดา้นซ้ายเขียนรูปพระจนัทร์ทรงรถเทียมมา้ภายในวงกลมสี
เหลืองอ่อน  

เหนือขอบหน้าต่างของมุขทั้งส่ีด้านท่ีเหลือ เขียนเป็นภาพประวติัอดีตพุทธเจา้ 27 
พระองค ์ ระหว่างกรอบหนา้ต่างเขียนเป็นภาพตาํนานพระพุทธสิหิงคฉ์บบัพระโพธิรังษี10  ตาํนาน
นิทานไทยโบราณ  ประวติัพระคเณศและช้างอษัฏทิศ ภาพจากวรรณคดีเร่ืองอุณรุท รามเกียรต์ิ 
นารายณ์สิบปาง บานประตูเขียนภาพเทพเจ้าฮินดูและอมนุษย์ของอินเดียท่ีปรากฏในคัมภีร์
มหาภารตและคมัภีร์ปุราณะ11 

จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองอดีตพทุธเจา้ เขียนบนพื้นท่ีขนาดใหญ่  เหนือกรอบหนา้ต่างของ
พระอุโบสถทั้งส่ีมุข   บนผนังทั้งหมดแปดดา้น (ยกเวน้ผนังสกดัทิศตะวนัออก  ทิศตะวนัตก  ทิศ
เหนือ และทิศใต)้  เป็นภาพประวติัอดีตพระพุทธเจา้ 27 พระองค ์ ปรากฏจาํนวนพระอดีตพุทธเจา้
บนผนงัแต่ละดา้นเรียงตามลาํดบัตั้งแต่พระองคแ์รกไปจนพระองคสุ์ดทา้ย  เวียนทกัษิณาวตัร ดงัน้ี  
(แผนผงัท่ี 2) 
 

                                                 
10เขียนเป็นภาพเล่าเร่ืองตามพระราชพงศาวดารตอนสมเดจ็กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท 

ทรงมีชยัชนะเหนือเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเจา้ฟ้าอิศรพงศ ์ทรงเป็นแม่กองคดัเลือกช่างฝีมือในกรมของพระองคม์าเขียน 
เช่น พระอาจารยแ์ดง  จากวดัหงส์รัตนาราม และนายมัน่ เป็นตน้   อา้งใน ณฎัฐภทัร  จนัทวชิ, กรมพระราชวงับวร
สถานมงคลกบังานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม,221. 

11 สมบติั  จาํปาเงิน, “วดัพระแกว้วงัหนา้”,15. 
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แผนผงัท่ี 2  แผนผงัแสดงตาํแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองอดีตพุทธเจา้  ในพระอุโบสถวดับวรสถาน
สุทธาวาส 

ท่ีมาภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณวัดบวรสถานสุทธาวาส,
(กรุงเทพฯ : ศนูยบ์ริการวชิาการและการวจิยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2544),44. 

 
มุขทศิตะวนัออก   
ผนงัดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้(ผนงัดา้นท่ี 1) เขียนประวติัพระตณัหงักร  พระเมธงักร   

พระสรณงักร  พระทีปังกร และ พระโกณทญัญะ  รวมเป็น 5 พระองค ์
มุขทศิใต้ 
ผนังดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้(ผนังดา้นท่ี 2)  เขียนประวติัพระมงัคล และ พระสุมน    

จาํนวน 2 พระองค ์ 
ผนงัดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้ (ผนงัดา้นท่ี 3) เขียนประวติัพระพระเรวต และ พระโสภิต 

จาํนวน 2 พระองค ์
มุขทศิตะวนัตก 
ผนงัดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้ (ผนงัดา้นท่ี 4)  เขียนประวติัพระอโนมทสัสี   พระปทุม   

พระนารท  พระปทุมุตร และพระสุเมธ  จาํนวน 5 พระองค ์
ผนงัดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ (ผนงัดา้นท่ี 5) เขียนประวติัพระสุชาติ   พระปิยทสัสี   

พระอตัถทสัสี   พระธรรมทสัสี และ พระสิทธตัถะ  จาํนวน 5 พระองค ์
มุขทศิเหนือ 
ผนงัดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (ผนงัดา้นท่ี 6) เขียนประวติัพระติสส และ พระปุสส 

จาํนวน 2 พระองค ์
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ผนงัดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (ผนงัดา้นท่ี 7) เขียนประวติัพระวิปัสสี และ พระสิขี     
จาํนวน 2 พระองค ์

มุขทศิตะวนัออก  (ผนังด้านสุดท้าย)  
ผนงัดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ   (ผนงัดา้นท่ี 8)  เขียนประวติัพระเวสสภู  พระกกุ

สนัธะ  พระโกนาคม และพระกสัสปะ จาํนวน 4 พระองคสุ์ดทา้ย 
 

จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอดีตพุทธเจ้า 
พระอดีตพุทธเจา้ หมายถึง พระพุทธเจา้ซ่ึงเคยเสด็จอุบติัมาแลว้ก่อนหนา้พระพุทธเจา้

ศากยมุนี มีจาํนวนมากมาย จนไม่อาจประมาณได้12  ซ่ึงพระศากยมุนีเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นพระ
โพธิสัตว ์เคยศึกษาบาํเพญ็เพียรอยู่ในสาํนกัของเหล่าอดีตพุทธเจา้เหล่านั้น   มีทั้งท่ีเคยไดรั้บพุทธ
พยากรณ์วา่จะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้สมณโคดมเร่ิมตั้งแต่สมยัพระพุทธทีปังกรเร่ือยมาจนถึงพระกสัส
ปะ  รวมเรียกว่า ชุด 24 พระองค ์  หากนับรวมพระอดีตพุทธเจา้สามพระองคแ์รกท่ีมิไดป้ระทาน
พุทธทาํนายอนัประกอบดว้ย พระพุทธตณัหังกร พระพุทธเมธังกร และ พระพุทธสรณังกร  จะ
เรียกว่า ชุด 27 พระองค ์ ซ่ึงชุดหลงัน้ีเอง  ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวงวดั
สุทศัน์เทพวรารามเป็นตน้มา13 

 การเขียนจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองอดีตพระพุทธเจา้พบตวัอยา่งไดห้ลายแห่งเช่น  พบ
ภายในบริเวณปรางคบ์ริวารหมายเลข 16 ค. วดัพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี     ปรางคป์ระธานวดั
พระราม  พระนครศรีอยุธยา   ภายในปรางคบ์ริวารมุมทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ วดัพระศรีรัตนมหา
ธาตุอยุธยา  ลว้นเขียนเป็นพระอดีตพุทธเจา้จาํนวนมิอาจประมาณได ้ตามคติมหายาน อนัสัมพนัธ์
กับรูปแบบสถาปัตยกรรม  ด้วยแสดงการจาํลองจกัรวาลในรูปพุทธสถานกลางเมือง ตามแบบ
วฒันธรรมขอม14      

หรือภายในกรุปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะท่ีเขียนเป็นพระอดีตพุทธเจา้จาํนวน 24 
พระองค ์อาจเขียนข้ึนจากคติการบูชาพระบรมธาตุ ตามคติลงักา   และเจดียร์ายวดัราชบูรณะท่ีเขียน
อดีตพทุธเจา้จาํนวนมากกว่า 28 พระองคต์ามคติจกัรวาลแบบขอม15 ก็ตาม  ลว้นแต่แสดงความนิยม

                                                 
12 เสมอชยั  พลูสุวรรณ,สัญลกัษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที ่19-24,(กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2539), 187. 
13 สันติ เลก็สุขมุ,“จิตรกรรม(ณ ศนูยก์ลางจกัรวาล) : ปรัมปราคติ กบัการแสดงออกอยา่งใหม่,” 

งานวันพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552),76. 
14 เสมอชยั  พลูสุวรรณ,สัญลกัษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที ่19-24,15-49. 
15 เร่ืองเดียวกนั ,48. 
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เขียนบนผนงัพุทธสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา ไม่ว่าอาคารนั้นๆจะอยูใ่นสถานะใดหรือตามคติ
ของนิกายใด  

  ความนิยมท่ีต่อเน่ืองกนัของเร่ืองอดีตพุทธเจา้ถูกส่งผ่านมายงัจิตรกรรมฝาผนังใน
พระวิหาร และพระอุโบสถในยุครัตนโกสินทร์      โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏบนผนังพระวิหาร
หลวงวดัสุทศัน์เทพวราราม ท่ีสันนิษฐานว่าเขียนข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 3 ในยุคพระพุทธศาสนาเฟ่ืองฟู ดว้ยพระราชดาํริและพระราชประสงค์ท่ีจะทาํนุบาํรุง
พระพทุธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองดงัก่อน   

 ตัวอย่างงานจิตรกรรมสําคญับนผนังวิหารหลวงวดัสุทัศน์เทพวราราม เขียน
ประวติัพระอดีตพุทธเจา้จาํนวน 27 พระองค ์บนพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ของผนังเหนือกรอบประตูและ
หน้าต่างทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงอาจเป็นตน้แบบสําคญัให้งานเขียนจิตรกรรมอดีตพุทธเจา้วดับวรสถาน
สุทธาวาส ท่ีเร่ิมสร้างคร้ังแรกโดยกรมพระราชวงับวรมหาศักดิพลเสพ วงัหน้าในรัชกาลท่ี 3 
เช่นเดียวกนัได ้ 

 แนวคิดการเขียนภาพอดีตพุทธเจา้บนผนงัวิหารวดัสุทศัน์เทพวรารามนั้น คงเขียน
ข้ึนเพื่อให้สอดรับกบัการจาํลองเขาพระสุเมรุ ศูนยก์ลางจกัรวาล ดว้ยสอดรับกบังานสถาปัตยกรรม
และประติมากรรมท่ีประดบัโดยรอบ  ทาํใหง้านจิตรกรรมท่ีเขียนประดบัภายในทั้งหมดนั้นสะทอ้น
บรรยากาศของความเป็นสวรรคชั้นดาวดึงส์ ภพภูมิต่างๆ  ท่ีสาํคญัยงัเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปท่ีเรียก
กันว่าพระศรีศากยมุนีท่ีทาํหน้าท่ีเป็นตัวแทนของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ประดิษฐานเป็นพระ
ประธานในพระวิหาร  และทาํหนา้ท่ีเป็นองคแ์ทนพระพุทธเจา้องคปั์จจุบนัท่ีสอดรับกบัการเขียน
ภาพอดีตพุทธเจา้โดยรอบ ท่ีกล่าวถึงประวติัของพระองคเ์ม่ือคร้ังเป็นพระโพธิสัตวใ์นสํานักของ
พระอดีตพทุธเจา้เหล่านั้นอีกดว้ย 

พระอุโบสถวดับวรสถานสุทธาวาสแห่งน้ีก็เช่นเดียวกนั คงไดรั้บแนวคิดและคติการ
สร้างบางประการจากวดัสุทศัน์เทพวราราม ดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรมใน
ประเด็นศูนยก์ลางจกัรวาล หรือศูนยก์ลางฝ่ายศาสนจกัร  ตอ้งตามพระประสงคข์องกรมพระราชวงั
บวรสถานมงคลท่ีตอ้งการให้วดับวรสถานสุทธาวาสเป็นศูนยก์ลางของศาสนจกัรบนพื้นท่ีภายใน
ของพระราชวังหน้า ซ่ึงสร้างข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น
พระมหากษตัริยป์กครองพระราชธานีในยคุนั้น    กล่าวคือ การสร้างอาคารขนาดใหญ่เป็นศูนยก์ลาง
ของวดั  การทาํลานประทกัษิณ 2 ชั้น  การเขียนจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองประวติัอดีตพุทธเจา้เตม็ผนงั
ดว้ยเร่ืองเดียวกนั  ทาํให้เห็นว่าวดัสุทศัน์เทพวรารามนั้นสามารถเป็นตน้แบบสําคญัและสามารถ
ส่งผา่นงานศิลปกรรมดา้นต่างๆสู่วดับวรสถานสุทธาวาสไดอ้ยา่งดี 
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เม่ือจิตรกรรมอดีตพุทธเจา้ถูกสืบทอดจากตน้แบบวดัสุทศัน์เทพวราราม มาสู่วดับวร
สถานสุทธาวาสแลว้   การแบ่งจาํนวนพระอดีตพุทธเจา้เพื่อให้เกิดความลงตวัในการนาํเสนอจึงบงั
เกิดข้ึน  อนัเน่ืองมาจากขอ้สันนิษฐานท่ีว่า  จาํนวนพระอดีตพุทธเจา้ท่ีเขียนบนผนงัวดัสุทศัน์เทพว
รารามนั้นหนาแน่นกนัเกินไปหรือไม่ ทาํใหไ้ม่สามารถถ่ายทอดงานจิตรกรรมไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ
และง่ายต่อการชม   

เหตุน้ีรูปแบบอาคารทางสถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึนเป็นทรงจตุรมุข ท่ีมีมุขด้านทิศ
ตะวนัออก-ตก ยาวกว่าดา้นทิศเหนือ-ใต ้ จึงเขา้มาทาํหนา้ท่ีแกปั้ญหาเร่ืองการแบ่งจาํนวนของพระ
อดีตพทุธเจา้ใหล้งตวัดว้ยพื้นท่ีมากพอท่ีจะเขียนและขยายเน้ือหาไดม้ากกวา่แต่ก่อน 

การแบ่งจาํนวนพระอดีตพุทธเจา้ท่ีจดัเขียนข้ึนบนแต่ละผนังนั้น ไดช้ี้แจงไวแ้ลว้ใน
เบ้ืองตน้   ดว้ยการจดัแบ่งดว้ยระบบ  5-2-2-5-5-2-2-4  โดยเรียงลาํดบัจากผนงัดา้นท่ี 1-8    

พบวา่ ผนงัดา้นท่ีมีเน้ือท่ีจาํนวนมากคือ ผนงัดา้นท่ี 1,4,5 และ 8 เขียนพระอดีตพุทธเจา้
ดว้ยจาํนวน 5,5,5, และ 4   สาํหรับผนงัดา้นท่ีมีเน้ือท่ีนอ้ยท่ีสุดจาํนวน 4 ดา้นนัน่คือ ผนงัดา้นท่ี 2-3, 
6-7 เขียนในจาํนวนเท่ากนัดา้นละ 2 พระองค ์  การแบ่งลกัษณะน้ีจะสังเกตว่า จิตรกรไดค้าํนวณไว้
อยา่งดี  วา่จะเขียนดา้นละก่ีพระองค ์ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีของอาคารและรูปทรงทางสถาปัตย ์

 เหตุน้ีการปล่อยให้ผนังสุดทา้ยเขียนเพียง 4 พระองค์ จึงมิใช่เร่ืองเหนือความ
คาดหมาย หรือมิใช่เร่ืองบังเอิญของการจัดสรรพื้นท่ี  แต่เป็นความพยายามของจิตรกรท่ีจะ
แบ่งสรรปันส่วนให้สามารถเฉล่ียจาํนวนพระอดีตพุทธเจา้ทั้งหมดให้ลงตวัท่ีสุด ให้สอดคลอ้งกบั
เง่ือนไขของพ้ืนท่ีและรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมเป็นหลกันัน่เอง 

ดว้ยรายละเอียดของแต่ละผนงัท่ีจิตรกรเขียนข้ึนโดยมิไดใ้ชแ้ม่นํ้ าหรือเส้นสินเทาเป็น
ตวัแบ่งภาพดังเก่าก่อน  การแยกประวติัของพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงตอ้งศึกษาและ
พิจารณาถึงรายละเอียดของฉากเป็นตวัตดัสินว่า จะแบ่งประวติัของพระอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองค์
ไดอ้ยา่งไร    

ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดท้าํเส้นแบ่งประวติัพระอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองคโ์ดยพิจารณาจาก
ฉากท่ีเก่ียวขอ้งกับและองค์ประกอบอ่ืนร่วมด้วย จนสามารถแบ่งพระอดีตพุทธเจ้าทั้ งหมด 27 
พระองค ์พร้อมทั้งศึกษา  อธิบายฉากต่างๆท่ีประกอบกนัจนเป็นเร่ืองราวของอดีตพุทธเจา้พระองค์
นั้นๆ โดยอาศยัขอ้มูลจากพระไตรปิฎกเป็นสาํคญั ดงัไดแ้สดงไวด้งัน้ี 
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รูปที ่3 การแบ่งเร่ืองอดีตพุทธเจ้าบนผนังด้านที ่1  
 
 
มุขทิศตะวนัออกของพระอุโบสถ บนผนังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องพระอุโบสถ  ช่าง

เขียนเป็นอดีตพทุธเจา้จาํนวน 5 พระองค ์
 

1. พระพทุธตณัหงักร    (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 1) 
2. พระพทุธเมธงักร  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 2) 
3. พระพทุธสรณงักร (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 3) 
4. พระพทุธทีปังกร  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 4) 
5. พระพทุธโกณทญัญะ  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์5) 

 
 
 
 
 

2 
3 
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รูปที ่4  พระพุทธตัณหังกร อดีตพุทธเจ้าพระองค์ที ่1     
                                                                                                                                                

หมายเลข 1  ฉากพระพุทธตณัหังกรเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4  (แก่  เจบ็ ตาย    สมณะ) 
ดว้ยรถพระราชยานพร้อมเหล่าเสนา 

หมายเลข 2 ฉากเสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระมเหสีและพระโอรสในพระราชวงั 
หมายเลข 3  ฉากเสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์ดว้ยคชสารพร้อมเหล่าเสนา 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8  ฉากแสดงธรรม ? 

1 

2 

3 
4 

5 

6 7 
8 
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รูปที ่5  พระพุทธเมธังกร  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่2 

             
หมายเลข 1  พระเมธงักรเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 บนราชรถเทียมมา้พร้อม เหล่าบริวาร 
หมายเลข 2 ฉากเสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระมเหสีและพระราชโอรสในพระราชวงั 
หมายเลข 3 ฉากเสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์บนหลงัคชาธารพร้อมขา้ราชบริพาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 6 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 ฉากประทบันัง่พร้อมพระสาวกซา้ย ขวา แสดงพระธรรมเทศนาในปราสาท    
  (ยงั ไม่สามารถตีความไดแ้น่ชดั) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 7 8 
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                        รูปที ่6  พระพุทธสรณงักร  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่3 

 
หมายเลข 1 ฉากพระสรณังกรเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 บนราชรถเทียมมา้ พร้อมเหล่า

บริวาร 
หมายเลข 2 ฉากเสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระมเหสีและพระโอรสในพระราชวงั 
หมายเลข 3 ฉากเสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์บนหลงัคชาธาร พร้อมเหล่าบริวาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 ฉากแสดงพระธรรมเทศนา ? 

3 

4 

5 6 7 

8 

1 

2 
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                           รูปที ่7  พระพุทธทปัีงกร  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่4 
                   

หมายเลข 1 พระพทุธทีปังกรเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 บนราชรถเทียมมา้  พร้อมบริวาร 
     หมายเลข 2 ฉากเสดจ็เขา้ปราสาทในเมืองรัมมวดี ลํ่าลาพระนางปทุมาพระมเหสีและพระโอรส 

นามวา่ อุสภกัขนัธกมุาร  
หมายเลข 3 ฉากเสด็จออกผนวชดว้ยพญาช้างตน้ แสดงดว้ยภาพเคล่ือนไหวของช้างท่ี เห็น

เพียงทา้ยชา้งท่ีกาํลงัเดินผา่นกาํแพงเมือง กบันายทา้ย เท่านั้น 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี                             หมายเลข 5   ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา                 
หมายเลข 7 ฉากสุเมธดาบส   (พระพุทธเจา้องค์ ปัจจุบนัเม่ือคร้ังเป็นดาบส) นอนทอดกายให้พระพุทธทีปังกรและ

เหล่าพระสาวกเดินขา้มเปือกตม 

2 

5 6 

7 

3 

1 

4 

7 
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                  รูปที ่8 พระพุทธโกณทญัญะ  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่5 
 

หมายเลข 1 พระโกณทญัญะเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 นอกพระนครรัมมวดี  บนราชรถ 
หมายเลข 2 เสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระมเหสีนามวา่ รุจิเทวี  และพระโอรสนามวา่ ชีวิตเสน 
หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยรถราชยาน(เทียมมา้) พร้อมเหล่าบริวาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี ประกอบดว้ยพระพรหม(กายสีเน้ือ) ประทบันัง่ดา้นขา้ง ทรง

ถือผา้ไตรบนพานและบาตร  เหนือข้ึนไปเป็นพระอินทร์(กายสีเขียว) อยูใ่นท่าเหาะ 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 

 
 
 เน่ืองจากไม่มีภาพถ่ายท่ีชดัเจนและสามารถคลอบคลุมเน้ือหาของเร่ืองราวไดท้ั้ งหมด  พุทธประวติั

พระองคน้ี์จึงเกิดจากการนาํภาพถ่าย 3 ภาพมาเรียงต่อกนัในแนวตั้ง  เพ่ือใหส้ามารถแสดงฉากสาํคญัน้ีไดค้รบถว้น
สมบูรณ์ จึงอาจปรากฏการเหล่ือมกนัของภาพบา้ง 

1 

2 

3 

5 

6 
4 
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                  รูปที ่9  การแบ่งเร่ืองของอดีตพุทธเจ้าบนผนังด้านที ่2  
  
  มุขทิศใตข้องพระอุโบสถ บนผนังด้านทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพระอุโบสถ    

ช่างเขียนเป็นอดีตพทุธเจา้จาํนวน 2 พระองค ์
 

1. พระพทุธมงัคล  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 6)  
2.พระพทุธสุมน   (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 7)    

                      

6 

7 
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                  รูปที ่10 พระพุทธมังคล  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่6 

หมายเลข 1 พระพุทธมงัคล เสด็จออกนอกพระนครอุตระ เพื่อทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 (คน 
แก่  คนเจบ็ ซ่ึงทั้งสองอยูใ่นท่าประนมมือเหนือหวั กาํลงัไหวส้มณะ  และคนตาย) 

หมายเลข 2 ฉากเสด็จออกจากพลับพลาหน้าปราสาท    หลังจากลํ่าลาพระนางยศวดีและ 
พระโอรสสีวละ 

หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยอศัวราชยานตน้ (มา้) พร้อมเหล่าบริวาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 ฉากพระพุทธเจา้องคปั์จจุบนัเม่ือคร้ังเป็นพราหมณ์นามว่า สุรุจิ  เขา้เฝ้าและบูชา 

พระอดีตพทุธเจา้ดว้ยของหอมและดอกไม ้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
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               รูปที ่11  พระพุทธสุมน  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่7 
 

หมายเลข 1 พระพุทธสุมน เสด็จออกนอกพระนครเมขละ ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4  คนแก่  
คนเจบ็ คนตาย และ สมณะ  

หมายเลข 2 เสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระนาง วฎงัสกี และพระโอรสอนูปโม ในพระราชวงั 
หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยพระคชสารยานพระท่ีนัง่ตน้ พร้อมขบวนแห่ 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 7  พญานาคอตุละ(พระพุทธเจา้องคปั์จจุบนัในคร้ังกระนั้น) พร้อมดว้ยหมู่นาคพิภพ  

นาํดนตรี   ภตัตาหาร นํ้า และ ผา้  มาถวายพระสุมนเถระพทุธเจา้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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รูปที ่12  การแบ่งเร่ืองของอดีตพุทธเจ้า  บนผนังด้านที ่3 
                   
 มุขทิศใตข้องพระอุโบสถ บนผนงัดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องพระอุโบสถ  ช่าง

เขียนเป็นอดีตพทุธเจา้จาํนวน 2 พระองค ์ 
 

1. พระพทุธ เรวต  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 8)    
2. พระพทุธโสภิต ( พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 9)   

 

9 

8 
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                              รูปที ่13  พระพุทธเรวต  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่8 
 

หมายเลข 1 พระพทุธเรวต เสดจ็ออกพระนครสุธญัญกะ  ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 ไดแ้ก่ คน 
แก่  คนเจบ็ คนตาย และสมณะ 

หมายเลข 2 เสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระนางสุทสันา พระมเหสี  และพระโอรสนามวา่ วณุ   
หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยรถราชยาน อนัเป็นพระท่ีนัง่ตน้ พร้อมเหล่าขา้ราชบริภาร  
หมายเลข 4 ฉากทรงตัดพระเมาลี ประกอบด้วยบุคคลด้านขา้ง 2 คน ถือบาตรและผา้ไตร  

เหนือ เศียรเป็นพระอินทร์(กายสีเขียว) เหาะลงมารับพระเกศา 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากตรัสรู้ 

 
                                  

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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            รูปที ่14  พระพุทธโสภิต  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่9               

   
หมายเลข 1 พระพุทธโสภิต เสด็จออกนอกพระนครอนัมีนามว่า สุธรรม   ทอดพระเนตรเทว 

ทูตทั้ง 4 อนัไดแ้ก่ คนแก่  คนเจบ็ คนตาย(โครงกระดูก) และสมณะ  
หมายเลข 2 เสด็จเขา้ไปร่ําลาพระนาง มกิลา พระมเหสี  และพระโอรส สีหะ    ซ่ึงภายนอก 

ปราสาทเป็นภาพนางนักดนตรีกาํลงับรรเลงเพลงกล่อม  อีกส่วนของนางสนม
กาํลงัเคล้ิมหลบั 

หมายเลข 3 ภาพทรงตดัพระเมาลีและออกผนวชในปราสาท 
หมายเลข 4 ฉากรับขา้วมธุปายาสในปราสาท 
หมายเลข 5 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 6  ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 7 ฉากพระโพธิสัตวข์องเรา เม่ือคร้ังเป็นพราหมณ์ นามว่า สุชาติ อยู่ในท่านัง่คุกเข่า  

ไดถ้วายขา้ว และ นํ้าแด่พระโสภิตพทุธเจา้และพระสาวกทั้งในและนอกปราสาท 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
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               รูปที ่15  การแบ่งเร่ืองของอดีตพุทธเจ้าบนผนังด้านที ่4 
 
มุขทิศตะวนัตกของพระอุโบสถ  บนผนงัดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องพระอุโบสถ  (ใกล้

กบัดา้นขวาของพระประธาน)  ช่างเขียนเป็นอดีตพทุธเจา้จาํนวน  5  พระองค ์
 

1. พระพทุธอโนมทสัสี   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 10)  
2. พระพทุธปทุม   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 11) 
3. พระพทุธนารท   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 12) 
4. พระพทุธปทุมุตร   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 13) 
5. พระพทุธสุเมธ   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 14)  
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11 
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                       รูปที ่16 พระพุทธอโนมทสัสี  พระอดีตพุทธองค์ที ่10 
             

หมายเลข 1 พระพทุธอโนมทสัสี เสดจ็ออกนอกพระนครจนัทวดี  เพื่อทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง  
4 ไดแ้ก่ คนแก่  คนเจบ็ คนตาย และ สมณะ ดว้ยราชรถเทียมมา้พร้อมเหล่าบริวาร 

หมายเลข 2 เสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระนางสิริมา พระมเหสี และพระโอรสอุปสาละ ในพระตาํหนกั 
หมายเลข 3  เสดจ็ออกผนวชดว้ยวอทอง อนัประกอบดว้ยเหล่าขา้ราชบริพาร 

หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี* 

หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส* 

หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 ฉากพระโพธิสตัวเ์ม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นยกัษ ์ 

* ปรากฏฉากถวายขา้วมธุปายาส 2 คร้ัง และฉากทรงตดัพระเมาลี 2 คร้ัง  

1 
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รูปที ่17  พระพุทธปทุม  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่11 

                 
หมายเลข 1 พระพุทธปทุม เสด็จออกนอกพระนครจมัปกะ  เพื่อทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4   

ไดแ้ก่ คนแก่  คนเจบ็  คนตาย และสมณะ  
หมายเลข 2 เสด็จเขา้ไปร่ําลาพระนางอุตรา พระมเหสี และพระโอรสรัมมะ ท่ีบรรทมบนพระ 

แท่น ภายในพระราชมณเฑียร  หน้าห้องบรรทมประกอบดว้ยนางสนมนั่งหลบั
บา้ง นอนหลบับา้ง 

หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยพระราชรถ (เทียมมา้) พร้อมเหล่าขา้ราชบริพาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี โดยมีขนุนาง 4 นาย นัง่อยูด่า้นล่าง 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 พระโพธิสตัวเ์ม่ือคร้ังเป็นราชสีห์  ไดพ้าเหล่าราชสีห์เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 
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                        รูปที ่18  พระพุทธนารท   พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่12 

 
หมายเลข 1 พระพุทธนารท เสด็จออกนอกพระนครธญัญวดี  เพื่อทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4  

ไดแ้ก่ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะ 
หมายเลข 2 เสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระนางวิชิตเสนา พระมเหสี และพระโอรสนามวา่ นนัทุตตระใน 

พระราชมณเฑียร  ด้านนอกประกอบด้วยเหล่านางสนมบา้งก็หลบัใหล บา้งก็
ประโคมดนตรี มีกลอง ระนาด ฆอ้งวง เป็นตน้ 

หมายเลข 3 เสด็จออกผนวชดว้ยประทบับนราชรถเทียมมา้  ซ่ึงในพระสูตรและอรรถกถาแปล 
ระบุวา่ออกผนวชดว้ยการเสดจ็พระราชดาํเนินดว้ยพระบาท   

หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
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       รูปที ่19  พระพุทธปทุมุตร  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่ 13 
 

หมายเลข 1 พระพุทธปทุมเสด็จเขา้ไปร่ําลาพระนางสุลทตัตา พระมเหสี และพระโอรสอุตระ  
ในพระราชมณเฑียร  ดา้นหนา้ราชมณเฑียรแวดลอ้มดว้ยเหล่านางสนมท่ีหลบัใหล 

หมายเลข 2 ฉากเสด็จออกผนวช  ดว้ยการทรงราชรถเทียมมา้พร้อมเหล่าขา้ราชบริพาร ซ่ึงต่าง 
ไปจากคมัภีร์ ทีร่ะบุว่าพระองค์ทรงผนวชในปราสาท 

หมายเลข 3  ฉากทรงตดัพระเมาลีในปราสาท ตอ้งตรงตามคมัภีร์ 
หมายเลข 4 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 5 ฉากตรัสรู้ ประทบันัง่เหนือบลัลงักเ์ต้ียๆ  ไม่ไดอ้ยูใ่ตต้น้ไม ้
หมายเลข 6 ฉากพระพทุธเจา้ประทบันัง่สมาธิในปราสาท  พร้อมสาวก 3 ท่าน 

 
 
 
 
 
 

1 
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       รูปที ่20  พระพุทธสุเมธ  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่14 

            
หมายเลข 1 ฉากเสด็จออกนอกพระนครสุทสันะ แต่ไม่ปรากฏการทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4   

ในภาพปรากฏเพียงขบวนเสด็จของพระอดีตพุทธเจา้เม่ือคร้ังเป็นกษตัริย ์พร้อมขา้
ราชบริพาร  

หมายเลข 2 เสด็จเขา้ไปร่ําลาพระนางสุมนา และพระโอรสนามว่า ปุนัพพะ  ดา้นหน้าพระ 
มณเฑียร พบเหล่านางสนมนอนอยูบ่นฟกูหรือท่ีนอน ?  

หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยคชสาร (ชา้ง)  เขียนเป็นภาพชา้งลม้ลง พร้อมบริวารร่ําไห ้
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี    หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7        ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 (อาจเป็น) ฉากพระโพธิสัตวซ่ึ์งขณะนั้นเป็นมาณพนามว่าอุตรออกบวชหรือฉาก 

แสดงธรรม ?                

2 

1 

4 5 6 

7 
8 
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     รูปที ่21  การแบ่งเร่ืองของอดีตพุทธเจ้าบนผนังด้านที ่5 
 
  มุขทิศตะวนัตกของพระอุโบสถ  บนผนงัดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ 

(ใกลก้บัดา้นซา้ยของพระประธาน)  ช่างเขียนเป็นอดีตพทุธเจา้จาํนวน 5  พระองค ์
 

1. พระพทุธสุชาติ  ( พระอดีตพทุธองคท่ี์ 15) 
2. พระพทุธปิยทสัสี   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 16) 
3. พระพทุธอตัถทสัสี   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 17) 
4. พระพทุธธรรมทสัสี   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 18) 
5. พระพทุธสิทธตัถะ    (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 19)  

 
 
 
 
 
 

15 

16 
17 

18 
19 
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รูปที ่22 พระพุทธสุชาติ  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่15 

                           
หมายเลข 1 ฉากเสดจ็ออกจากนครสุมงัคละ ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 ประกอบดว้ย  

  คนแก่  คนเจบ็ คนตาย และ สมณะ  
หมายเลข 2 ฉากเสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระนางสิรินนัทา และพระราชโอรสนามวา่ อุปเสนะ 
หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยอศัวราชยานพระท่ีนัง่ตน้ (ทรงมา้) พร้อมเหล่าบริวาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 ฉากพระโพธิสตัวเ์สวยพระชาติเป็นพระจกัรพรรดิ เขา้ถวายบงัคมพระพทุธสุชาติ 

 
                   

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
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                    รูปที ่23  พระพุทธปิยทสัสี  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่16 
 

หมายเลข 1 เสด็จออกนอกพระนครสุธญัญะ  ดว้ยพระราชรถพร้อมเหล่าเสนา ทอดพระเนตร 
เทวทูตทั้ง 4 ประกอบดว้ย คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และ สมณะ 

หมายเลข 2 เสดจ็เขา้พระมณเฑียร  ร่ําลาพระมเหสีนามวา่ วมิลา และพระโอรส นามวา่  
  กญัจนาเวฬะ  

หมายเลข 3  เสดจ็ออกผนวชดว้ยราชรถทรง พร้อมเหล่าบริวาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 ฉากพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังเป็นมานพนามว่า กสัสปะ บริจาคทรัพยส์ร้างสังฆาราม 

ถวายพระพทุธเจา้? 
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                      รูปที ่24 พระพุทธอตัถทสัสี  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่17 
         

หมายเลข 1 เสด็จออกนอกพระนครโสภณะ ด้วย คชสาร พร้อมเหล่าเสนา ทอดพระเนตร      
เทวทูตทั้ง 4 ไดแ้ก่ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และ สมณะ 

หมายเลข 2 เสดจ็เขา้ไปร่ําลาพระนางวิสาขา พระมเหสี และพระโอรสเสละ 
หมายเลข 3 ฉากเสดจ็ออกผนวชดว้ยอศัวราชยาน พร้อมเหล่าเสนา  
หมายเลข 4 ฉากตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7  ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 ฉากพระพทุธเจา้ประทบันัง่ในวิหาร  (ยงัไม่สามารถตีความได)้ 
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       รูปที ่25 พระพุทธธรรมทสัสี  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่18 

                             
หมายเลข 1 เสดจ็ออกพระสรณะนคร  ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 ไดแ้ก่ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย  

และ สมณะ  
หมายเลข 2 เสด็จเขา้ไปร่ําลาพระนางวิจิโกสิ พระมเหสี และพระโอรสปุญญวฑัฒนะ ในพระ 

มหามณเฑียร 
หมายเลข 3 ทรงออกผนวชในปราสาท ดว้ยการตดัพระเมาลีในปราสาท 
หมายเลข 4 ฉากรับขา้วมธุปายาสในปราสาท 
หมายเลข 5 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 6 ฉากตรัสรู้ในปราสาท 
หมายเลข 7 ฉากทา้วปุรินททสักกเทวราช(พระพุทธเจา้องคปั์จจุบนั) ไดบู้ชาพระพุทธเจา้ดว้ย 

ของหอมมาลาและดนตรีทิพย ์? ดว้ยปรากฏภาพเทวดาองคสี์เขียวเหาะลงมา 
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              รูปที ่26 พระพุทธสิทธัตถะ  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่19 

                                  
หมายเลข 1 พระองคเ์สด็จออกจากเวภาระนคร  ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 ไดแ้ก่ คนแก่ คน 

เจบ็ คนตาย และ สมณะ  
หมายเลข 2 เสดจ็เขา้พระมณเฑียร ร่ําลาพระนางสุมนาพระมเหสี และพระอนูปมะราชโอรส 
หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยวอทอง พร้อมเหล่าเสนา 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี พร้อมหนา้เหล่าเสนาและเทวดา 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 

  
 
 

2 
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      รูปที ่27  การแบ่งเร่ืองของอดีตพุทธเจ้าบนผนังด้านที ่6 
 

           มุขทิศเหนือของพระอุโบสถ  บนผนงัดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ    
ช่างเขียนเป็นอดีตพทุธเจา้จาํนวน 2  พระองค ์คือ 

 
1. พระพทุธติสสะ   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 20) 
2. พระพทุธปุสสะ  (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 21) 

 
 

20 

21 
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              รูปที ่28  พระพุทธติสสะ  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่20 

               
หมายเลข 1 พระองคเ์สดจ็ออกนอกพระนครเขมกะ  ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4  ไดแ้ก่ คน    

แก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะ 
หมายเลข 2 เสดจ็สู่พระมณเฑียร ร่ําลาพระสุภทัทา มเหสี และพระอานนัทะราชโอรส  
หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยอศัวราชยาน (มา้) พร้อมเหล่าเสนา 
หมายเลข 4  ฉากทรงตดัพระเมาลี แวดลอ้มดว้ยเสนา   และพระพรหม 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 

                          
 

7 
6 5 

4 
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         รูปที ่29 พระพุทธปุสสะ  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่21 

              
หมายเลข 1 พระองคเ์สด็จออกนครกาสิกะ  ดว้ยขบวนเสด็จ ทอดพระเนตรเทวทูต เขียนเพียง คน

ตายและสมณะเท่านั้น 
หมายเลข 2  เสดจ็เขา้พระมณเฑียรร่ําลาพระนางกีสาโคตมีพระมเหสีและพระอานนัทะราชโอรส 
หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยคชสารราชยาน พร้อมเหล่าเสนา บริวาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 6 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 ฉากพระโพธิสตัวเ์ม่ือคร้ังเป็นกษตัริยน์ามวา่ พระเจา้วิชิตะ สละราชสมบติัออกผนวช 

 

1 

2 
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42 
 

 
 

 
  รูปที ่30 การแบ่งเร่ืองของอดีตพุทธเจ้า  บนผนังด้านที ่7 

  
            มุขทิศเหนือของพระอุโบสถ  บนผนงัดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ    

ช่างเขียนเป็นอดีตพทุธเจา้จาํนวน 2  พระองค ์คือ 
 

1. พระพทุธวิปัสสี   (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 22) 
2. พระพทุธสิขี     (พระอดีตพทุธองคท่ี์ 23)  

 
 

22 

23 
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        รูปที ่31  พระพุทธวปัิสสี  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่22 
           

หมายเลข 1 พระองคเ์สด็จออกจาก พนัธุมดีนคร  ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 ไดแ้ก่ คนแก่ คน 
เจบ็ คนตาย และสมณะ 

หมายเลข 2 เสด็จเขา้พระราชวงั ร่ําลาพระนางสุทศันา พระมเหสี  และพระสมวตัตขนัธ์พระ 
ราชโอรส 

หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยราชรถพระท่ีนัง่ พร้อมขบวนเสดจ็ 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี                          หมายเลข 5        ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นอตุละนาคราช เขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  แลว้ถวายตัง่ 

ทองประดบัอาภรณ์แก่พระพุทธองค ์?      หรืออาจเป็นตอนพระพุทธเจา้โปรด
พระขณัฑกมุาร พระขนิษฐภาดาของพระองค ์ท่ามกลางบริวาร 

2 
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    รูปที ่32  พระพุทธสิขี  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่23 
   

หมายเลข 1 พระองคเ์สด็จออกจากอรุณวดีนคร ดว้ยราชรถ พร้อมเหล่าเสนา ขา้ราชการ  เพื่อ 
ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4  คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะ 

หมายเลข 2 เสด็จเขา้พระมหาปราสาท ร่ําลาพระมเหสีนามว่า สรรพกามา และพระโอรสนาม  
วา่ อตุละ 

หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยคชสารราชยาน พร้อมดว้ยเหล่าเสนา  
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี                                 หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
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 รูปที ่33  แสดงภาพการแบ่งเร่ืองของอดีตพุทธเจ้าบนผนังด้านที ่8 

             
            มุขทิศตะวนัออกของพระอุโบสถ  บนผนังดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระ

อุโบสถ  ช่างเขียนเป็นอดีตพทุธเจา้จาํนวน 4  พระองค ์คือ 
 

1. พระพทุธเวสสภู  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 24) 
2. พระพทุธกกสุนัโธ  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 25) 
3. พระพทุธโกนาคม  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 26) 
4. พระพทุธกสัสปะ  (พระอดีตพทุธเจา้องคท่ี์ 27)  
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           รูปที ่34  พระพุทธเวสสภู  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่24 

หมายเลข 1  พระองคเ์สด็จออกจาก อโนมะนคร ทรงราชรถเทียมมา้พร้อมเหล่าเสนา ขา้ราช 
บริพาร   เพื่อทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 ไดแ้ก่ คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และ สมณะ 

หมายเลข 2 เสด็จเขา้ไปในพระมหาปราสาท  ร่ําลาพระนางสุจิตราพระมเหสี และพระสุปป 
พทุธะพระราชโอรส 

หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยวอทอง พร้อมเหล่าขา้ราชการ  
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 7 ฉากตรัสรู้ 
หมายเลข 8 พระโพธิสตัวเ์ม่ือคร้ังเป็นกษตัริยน์ามวา่ พระเจา้สุทสัสนะ ? 
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                                  รูปที ่35 พระพุทธกกสัุนโธ  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่25 

หมายเลข 1 พระองค์เสด็จออกจากเขมวดีนคร ดว้ยราชรถพร้อมเหล่าขา้ราชบริพาร  แต่ไม่ 
ปรากฏภาพเหล่าเทวทูตทั้ง 4  

หมายเลข 2 เสด็จเขา้ไปในพระราชราชวงั เขา้ไปร่ําลาพระนางโรปินี พระมเหสี และพระราช 
โอรสนามวา่ อุตระ ท่ีกาํลงับรรทม 

หมายเลข 3 เสดจ็ออกผนวชดว้ยรถราชยาน พร้อมเหล่าขา้ราชบริพาร  
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี                                     หมายเลข 5  ฉากรับหญา้คา 
หมายเลข 6 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 7 พระอดีตพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิเหนือบลัลงัก์ แวดล้อมด้วยเทวดาและกลุ่ม 

บุคคล พร้อมคนกาํลงัจูงมา้ออกจากพุม่ไม ้สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นฉากตรัสรู้พร้อม
กบัฉากแสดงธรรม? 

หมายเลข 8 พระโพธิสตัวเ์ม่ือคร้ังเป็นกษตัริยน์ามวา่ เขมะ ทรงถวายทาน ? 
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รูปที ่36 พระพุทธโกนาคม  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่26 

              
หมายเลข 1 พระองค์เสด็จออกจากนครโสภวดี ด้วยราชรถเทียมมา้พร้อมด้วยบริวาร เพื่อ 

ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 อนัไดแ้ก่  คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และ สมณะ 
หมายเลข 2 เสด็จเขา้ไปในพระมหาปราสาท ร่ําลานางรุจิคตัตาพราหมณี ภรรยา และสัตถวา 

หะบุตรชาย 
หมายเลข 3 ออกผนวชดว้ยยานชา้ง  พร้อมเหล่าบริวาร 
หมายเลข 4 ฉากทรงตดัพระเมาลี 
หมายเลข 5 ฉากรับขา้วมธุปายาส 
หมายเลข 6 ฉากตรัสรู้  
หมายเลข 7 ฉากพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังเป็นมานพ นามว่า บรรพต เขา้เฝ้าพระพุทธเจา้พร้อม 

ถวายทาน 
  * ไม่ปรากฏฉากรับหญา้คา  
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           รูปที ่37 พระพุทธกสัสปะ  พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที ่27 
   

หมายเลข 1 พระองคเ์สด็จออกเมืองพาราณสี ดว้ยพระราชรถเทียมมา้ พร้อมเหล่าบริวาร เพื่อ 
ทอดพระเนตรเทวทูต ประกอบดว้ย  คนเจบ็? 2 คน  และสมณะ 

หมายเลข 2 พระองคเ์สด็จเขา้ไปประทบันัง่ในปราสาทองคห์ลงั  เขา้ใจว่าควรจะเป็นการเสด็จ 
เขา้ไปร่ําลาพระมเหสีและพระโอรสมากกวา่ 

หมายเลข 3 ฉากทรงตดัพระเมาลี ดว้ยพระองคป์ระทบันัง่ชนัเข่า  ณ ปีกดา้นขวาของปราสาท 
ดา้นขา้งมีพระพรหม (4หนา้) กระทาํอญัชลี พร้อมพานรอง 

หมายเลข 4  ฉากรับขา้วมธุปายาส  พระองคป์ระทบันัง่ในปราสาทหลงักลาง  ดา้นล่างมีสตรีสูง 
ศกัด์ิชูถาดอาหารเหนือศีรษะ  ด้านซ้ายของปราสาทปรากฏรูปบุรุษสูงศกัด์ินั่ง
กระทาํอญัชลี  พร้อมพานใส่ของเตรียมถวาย 
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บทที ่3 

         การวเิคราะห์ลกัษณะสําคญัของจิตรกรรมฝาผนังวดับวรสถานสุทธาวาส 
 
 จากการศึกษาคติการเขียนรูปพระอดีตพุทธเจา้และการนาํเสนองานจิตรกรรมของวดั
แห่งน้ีแลว้พบว่า  การเขียนภาพอดีตพุทธเจา้ดว้ยจาํนวน 27 พระองคน์ั้น มีตน้แบบมาจากงาน
จิตรกรรมฝาผนงัพระวิหาร วดัสุทศัน์เทพวราราม ทั้งคติศูนยก์ลางจกัรวาลท่ีตอ้งการให้วดัสุทศัน์
เทพวรารามอยู่ในลกัษณะดงักล่าว  สอดคลอ้งกบัวดับวรสถานสุทธาวาสท่ีตอ้งการสร้างให้เป็น
ศูนยก์ลางจกัรวาลของพระราชวงัหนา้เช่นกนั 
 ดว้ยเหตุน้ีการเขียนพระอดีตพุทธเจา้ดว้ยชุด 27 พระองคเ์ท่ากนั จึงแสดงลกัษณะร่วม
สาํคญับางประการ ทั้งคติ และแนวคิด   แต่หากพิจารณาดา้นเทคนิคการนาํเสนอของจิตรกรรมวดั
บวรสถานสุทธาวาสแล้วจะพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง  โดยเฉพาะการใช้เทคนิค
ตะวนัตกและแนวคิดบางอยา่งเขา้มา ทาํใหก้ารนาํเสนอเกิดความเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน  ซ่ึงอาจมี
ส่วนสมัพนัธ์กบัเทคนิคตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในยคุรัชกาลท่ี 4 กเ็ป็นได ้
 ในบทน้ี จึงใคร่ขอนําเสนอแนวคิดของงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดบวรสถาน
สุทธาวาส เร่ืองอดีตพุทธเจา้ ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคญัของการเขียนจิตรกรรมว่าเป็นเช่นไร  มีการ
แสดงออกอยา่งไร  จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดเด่นของการนาํเสนอภาพจิตรกรรมของวดัแห่ง
น้ีท่ีต่างไปจากท่ีอ่ืน โดยเฉพาะการจดัให้ฉากปราสาทมีความสาํคญัท่ีสุดและเป็นจุดศูนยก์ลางของ
ภาพ   การวิเคราะห์การจัดวางตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางของแต่ละผนัง   การใช้หลกัทศันียวิทยา 
(Perspective)   การวิเคราะห์รูปแบบงานเขียนแบบไทยประเพณีด้านตัวละคร ปราสาท และ
องคป์ระกอบต่างๆซ่ึงรวมถึงเส้นสินเทา   และสุดทา้ยวิเคราะห์ประเด็นการไม่นาํเสนอเร่ืองราว
อิทธิปาฏิหาริยท่ี์ปรากฏในงานจิตรกรรมของวดัแห่งน้ี 
 
1. ประวตัิของพระอดีตพุทธเจ้า 

การเขียนประวติัอดีตพุทธเจา้นั้น แต่เดิมนิยมเขียนแสดงรูปพระอดีตพุทธเจา้แต่ละ
พระองคป์ระทบันัง่ใตต้น้ไมท่ี้พระองคต์รัสรู้  คัน่แต่ละองคด์ว้ยพระสาวกองคส์าํคญัประคองอญัชลี
อยูด่า้นขา้ง   หลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้กล่าวถึงภาพอดีตพุทธเจา้ในเจดียท์รงปรางคท่ี์ไดรั้บแรงบนัดาล
ใจจากศิลปะขอม ซ่ึงน่าจะมีอายรุะหวา่งตน้พทุธศตวรรษท่ี 19-กลางพทุธศตวรรษท่ี 20 ยกตวัอยา่ง 
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เช่นจิตรกรรมภายในเรือนธาตุปรางคบ์ริวาร วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี    จิตรกรรมฝาผนงัขา้ง 
ภายในเรือนธาตุปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุราชบุรี      จิตรกรรมบนผนงัมุขยื่น ปรางค์
ประธานวดัพระราม พระนครศรีอยธุยา   จิตรกรรมบนผนงัเรือนธาตุดา้นทิศเหนือในปรางคทิ์ศวดั
พระศรีรัตนมหาธาตุ อยธุยา  และจิตรกรรมฝาผนงัในคูหาภายในพระเจดียร์าย ในวดัราชบูรณะ เป็น
ตน้1   

 แต่รูปแบบการนาํเสนอเร่ืองพระอดีตพุทธเจา้นั้น ถูกปรับเปล่ียนวิธีการนาํเสนอใหม่ 
ดว้ยการเขียนแสดงฉากเหตุการณ์ท่ีมีเน้ือหามากข้ึนกว่าวาดเป็นองคอ์ดีตพุทธประทบันัง่เพียงองค์
เดียว   

 การแสดงออกอยา่งใหม่นั้น สนันิษฐานว่าอาจไดแ้รงบนัดาลใจจากการเขียนภาพพุทธ
ประวติัพระสมณโคดม (พระพทุธเจา้องคปั์จจุบนั)   ดว้ยฉากพระพทุธสมณโคดมนั้น    เขียนแสดง 
จริยวตัรคือความสมบูรณ์ในการบาํเพญ็บารมี ดว้ยการ ออกมหาภิเนษกรมณ์ (ออกผนวช)  ตรัสรู้  
ปฐมเทศนา  ปรินิพพาน  รวมทั้งทรงมีพระอคัรสาวก  อคัรสาวิกา  พุทธอุปัฏฐาก2  มีตวัอยา่งสาํคญั
เช่นภาพพทุธประวติัท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  กรุงเทพฯ เป็นตน้    

เม่ือตรวจสอบจากหลกัฐานต่างๆแลว้พบว่า  การเขียนบรรยายฉากเหตุการณ์ตอน
ต่างๆของประวติัพระอดีตพุทธเจา้แบบเตม็ผนงันั้น   เขียนข้ึนคร้ังแรกในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลา้เจา้อยู่หัว   รัชกาลท่ี 3  ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง วิหารวดัสุทศัน์เทพวราราม  ดว้ย
เขียนบรรยายประวติัพระอดีตพุทธเจา้จาํนวน 27 พระองค ์แสดงฉากสาํคญัเช่น ฉากประสูติ  ฉาก
เสด็จทอดพระเนตรเทวทูต  ฉากออกมหาภิเนษกรมณ์ณ์  ฉากทรงตดัพระเมาลี  ฉากยมกปาฏิหาริย ์ 
ฉากเสดจ็จากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ฯลฯ   

การเขียนประวติัพระอดีตพทุธเจา้โดยเลือกประวติัชุด 27 พระองคข์องวดัสุทศัเทพวรา
รามนั้น อาจมีนยัสาํคญั  เก่ียวเน่ืองกบัวดับวรสถานสุทธาวาสไม่มากก็นอ้ย    กล่าวคือวดัสุทศัน์
เทพวรารามนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดเกลา้ฯให้สถาปนาข้ึนใน
ตาํแหน่งท่ีเป็นศูนยก์ลางของเกาะรัตนโกสินทร์ ดว้ยหมายให้เป็นวดัสําคญัใจกลางเมือง  แสดง
ความหมายเป็นศูนยก์ลางศาสนจกัร  อนัสอดคลอ้งกบัคติเขาพระสุเมรุ ศูนยก์ลางโลกและจกัรวาล
ตามคติไตรภูมิ     

วดับวรสถานสุทธาวาสท่ีสร้างข้ึนในพื้นท่ีวงัหน้านั้ น  แม้จะมิได้อยู่ในตาํแหน่ง
ศูนยก์ลางของวงั  แต่ก็คงสร้างข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนา  สาํหรับการบาํเพญ็พระ

                                                 
1เสมอชยั  พลูสุววรรณ, สัญลกัษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24 ,15-49. 
2 อดตีพุทธเจ้า.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531, 3. 

 



 
 
 

52 
 

ราชกศุลของพระบวรราชเจา้วงัหนา้  เฉกเช่นพระเจา้อยูห่วัในวงัหลวงท่ีมีวดัพระศรีรัตนมหาศาสดา
รามเป็นวดัในวงั และมีวดัสุทศัน์เทพวรารามเป็นวดัศูนยก์ลางเกาะรัตนโกสินทร์นัน่เอง  

ตาํแหน่งท่ีตั้งของวดับวรสถานสุทธาวาส จึงมิไดส้าํคญัมากไปกวา่ความเป็นศูนยก์ลาง
ของวดัในพระราชวงัของพระบวรราชเจา้ได ้ ดว้ยเหตุน้ีการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจา้ซ่ึงจิตรกร
สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 โปรดเกลา้ฯให้เขียนข้ึนในพระวิหารวดั
สุทศัน์ฯ จึงแสดงนยัดา้นการเป็นตน้แบบและส่งผา่นคติวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร(วงัหลวง)
ใหก้บัวดับวรสถานสุทธาวาส ศูนยก์ลางพทุธสถานของวงัหนา้ได ้  

เม่ือนาํฉากท่ีเขียนข้ึนในพระอุโบสถวดับวรสถานสุทธาวาส มาเทียบกบัฉากในพระ
วิหาร วดัสุทศัน์เทพวราราม  เร่ืองพระอดีตพุทธเจา้จาํนวน 27 พระองค์ในจาํนวนท่ีเท่ากนัแลว้ 
พบวา่ มีฉากท่ีเขียนเหมือนหรือคลา้ยกนัอยา่งนอ้ย 8 ฉาก (ดูตารางท่ี 1) 

 
 

วดัสุทศัน์เทพวราราม   วดับวรสถานสุทธาวาส 
1. ฉากประสูติ 1. ฉากเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ี 
2. ฉากเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูต 2. ฉากรํ่าลาพระมเหสีและพระโอรสในปราสาท 
3. ฉากออกมหาภิเนษกรมณ์ 3. ฉากเสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์ 
4. ฉากทรงตดัพระเมาลี 4. ฉากทรงตดัพระเมาลี 
5. ฉากรับขา้วมธุปายาส 5. ฉากรับขา้วมธุปายาส 
6. ฉากรับหญา้คา 6. ฉากรับหญา้คา 
7. ฉากปราบพญามาร 7. ฉากตรัสรู้ใตต้น้ไม ้
8. ฉากตรัสรู้แสดงดว้ยภาพมารผจญ 8. ฉากแสดงธรรมเทศนา 
9. ฉากแสดงธรรมเทศนา 9. ฉากพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังเสวยชาติในสํานัก

พระอดีตพทุธเจา้แต่ละพระองค ์
10. ฉากยมกปาฏิหาริย ์  
11. ฉากพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังเสวยชาติ
ในสาํนกัพระอดีตพทุธเจา้แต่ละพระองค ์

 

                 
  ตารางท่ี 1   เปรียบเทียบฉากอดีตพทุธเจา้วดัสุทศัน์เทพวราราม และวดับวรสถาน สุทธาวาส  

                ท่ีมาขอ้มูล :จากการสัมภาษณ์  ลดัดากร  เนียมประพนัธ์, สารนิพนธ์เร่ืองอดตีพุทธเจ้าวดัสุทศัน์เทพวรา    
                                     ราม,2555,10.    
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 พบว่ามีฉากท่ีเขียนเหมือนกนัมากถึง 8 ฉาก ในจาํนวน 9-11 ฉากหรือมากกว่านั้นท่ี
ปรากฏในวดัทั้งสอง  แสดงใหเ้ห็นว่า  ฉากท่ีแสดงทั้งหมดเขียนข้ึนเพื่ออธิบายเร่ืองราวประวติัพระ
อดีตพุทธเจา้ตามแนวคิด (Concept) เดียวกนั   แมร้ายละเอียดของการนาํเสนอจะผิดแผก แตกต่าง
กนัไปบา้งกต็าม  

ฉะนั้นงานเขียนประวติัพระอดีตพุทธเจา้ของวดัสุทศัน์เทพวราราม ซ่ึงเขียนข้ึนแลว้
เสร็จในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 3 โดยเลือกฉากสาํคญัตอนต่างๆ เขียน
แสดงจริยวตัร และเหตุการณ์ตอนต่างๆ สอดร้อย เรียบเรียงเร่ืองราวเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั จึงเป็น
พื้นฐานสาํคญัท่ีสามารถส่งผา่นจากช่างวงัหลวงสู่ช่างวงัหนา้ในสมยัต่อมาได ้

 จากแนวคิดเร่ืองประวติัพระอดีตพุทธเจา้ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้เบ้ืองตน้  นาํมาสู่การ
นาํเสนอในรูปแบบท่ีวิเคราะห์หรือสันนิษฐานว่า  อาจเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 ดว้ยจิตรกรท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดเทคนิคแบบไทยประเพณีจากสกุลช่างวงัหนา้สมยัรัชกาลท่ี 3  มีพฒันาการดา้น
การปรับใชเ้ทคนิคท่ีเขา้มาอยา่งเขม้ขน้จากตะวนัตกในสมยัรัชกาลท่ี 4 ทาํใหพ้บวิธีการนาํเสนองาน
จิตรกรรมในรูปแบบท่ีแปลกไปจากเดิม ดงัจะวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 
2.    ปราสาท  :  จุดกาํเนิด  จุดศูนย์กลาง และสถานะอนัยิง่ใหญ่ 

 จากการวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนงัของวดัน้ีพบว่า จิตรกรนาํเสนองานการเขียนให้
ปราสาท มีขนาดใหญ่ อลงัการเป็นอยา่งมาก  ดว้ยตอ้งการสร้างใหเ้ป็นจุดเด่นใหก้บัผูช้ม  ใหเ้ห็นได้
เด่นชดัข้ึน  ซ่ึงต่างไปจากงานจิตรกรรมรุ่นก่อน  ในประเด็นน้ี ผูศึ้กษาสามารถตีความแนวคิดและ
วตัถุประสงคข์องการเขียนฉากปราสาทดงักล่าวไดอ้ยา่งนอ้ย 3  ประเดน็คือ 
 

2.1  ปราสาท : จุดกาํเนิดของฉาก 
  ฉากปราสาทในท่ีน้ี มิได้หมายเพียงตัวอาคารท่ีใช้เ ป็นท่ีประทับสําหรับ

พระมหากษตัริย ์พระมเหสี พระโอรสเท่านั้น แต่ยงัรวมเอาส่ิงประกอบฉาก เช่น อาคารประกอบ
ต่างๆท่ีมีขนาดรองลงมา  กาํแพงพระนคร ป้อมปราการต่างๆ เหล่าขา้ราชบริพาร นางสนม ทั้งหมด
น้ีรวมเป็นองคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์ของฉากปราสาท  

 การเขียนให้ฉากปราสาทเป็นจุดเร่ิมตน้  มีนัยสําคญั เน่ืองดว้ยเก่ียวขอ้งกบัฉาก
แรก คือฉากเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4  นอกพระนครของพระอดีตพทุธเจา้เม่ือคร้ังเป็นกษตัริย ์ 
โดยมีปราสาทเป็นฉากหลงั (Background) ให้  เพราะกษตัริยถื์อเป็นสถานะหน่ึงในสองท่ีพระอดีต
พุทธเจา้ทรงเลือกท่ีจะอุบติัข้ึนตามคมัภีร์ และวรรณะกษติัรยน้ี์เองท่ีจิตรกรเลือกเขียนแสดงให้กบั
พระอดีตพทุธเจา้ทุกพระองค ์แทนท่ีจะเขียนใหต้อ้งตรงตามพระคมัภีร์ (ดูตารางท่ี 2)      
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นามพระ 
อดตีพุทธ วรรณะ 

ระยะ 
บาํเพญ็ 
เพยีร ต้นไม้ทีต่รัสรู้ 

ความสูง
พระ 

อดตีพุทธ ระยะรัศม ี
พระชนม์ 

(ปี) 

 

กปั  * 

1.พระทีปังกร กษตัริย ์ 10 เดือน ควงไมซึ้ก 18 ศอก 10 โยชน์ 100,000 
 
สารมณัฑกปั 

2.พระโกณทญัญะ กษตัริย ์ 10 เดือน สาละ  88 ศอก   100,000 สารกปั 
3.พระมงัคละ กษตัริย ์ 8 เดือน กากะทิง 80 ศอก แสนโลกธาตุ 90,000 สารมณัฑกปั 
4.พระสุมนะ กษตัริย ์ 10 เดือน กากะทิง 90 ศอก หม่ืนโลกธาตุ 90,000 สารมณัฑกปั 
5.พระเรวตะ กษตัริย ์ 7 เดือน กากะทิง 80 ศอก   60,000 สารมณัฑกปั 
6.พระโสภิตะ กษตัริย ์ 7 วนั กากะทิง 58 ศอก   90,000 สารมณัฑกปั 
7.พระอโนมทสัสี กษตัริย ์ 10 เดือน รกฟ้าขาว 58 ศอก   100,000 วรกปั 
8.พระปทุม กษตัริย ์ 8 เดือน ออ้ยชา้งใหญ่ 58 ศอก   100,000 วรกปั 
9.พระนารท กษตัริย ์ 7 วนั ออ้ยชา้งใหญ่ 88 ศอก 1 โยชน์ 90,000 วรกปั 
10.พระปทุมุตร กษตัริย ์ 7 วนั ไมส้น 58 ศอก 12 โยชน์ 100,000 สารกปั 
11.พระสุเมธ กษตัริย ์ 8 เดือน สะเดา 88 ศอก 1 โยชน์ 90,000 มณัฑกปั 
12.พระสุชาติ กษตัริย ์ 9 เดือน ไผใ่หญ่ 50 ศอก   90,000 มณัฑกปั 
13.พระปิยทสัสี กษตัริย ์ 6 เดือน ตน้กุ่ม 80 ศอก   90,000 วรกปั 
14.พระอตัถทสัสี กษตัริย ์ 8 เดือน จาํปา 80 ศอก 1 โยชน์ 100,000 วรกปั 

15.พระธรรมทสัสี กษตัริย ์ 7 วนั 
ติมพชาละ
(มะพลบั) 80 ศอก   100,000 

วรกปั 

16.พระสิทธตัถะ กษตัริย ์ 10 เดือน กรรณิการ์ 60 ศอก   100,000 สารกปั 
17.พระติสสะ กษตัริย ์ คร่ึงเดือน ไมป้ระดู่ 60 ศอก   100,000 มณัฑกปั 
18.พระปุสสะ กษตัริย ์ 7 วนั มะขามป้อม 58 ศอก   90,000 มณัฑกปั 
19.พระวิปัสสี กษตัริย ์ 8 เดือน ไมแ้คฝอย 80 ศอก 7 โยชน์ 80,000 สารกปั 

20.พระสิขี กษตัริย ์ 8 เดือน 
บุณฑริก 
(ไมกุ้่มบก) 70 ศอก 3 โยชน์ 70,000 

มณัฑกปั 

21.พระเวสสภ ู กษตัริย ์ 6 เดือน ออ้ยชา้งใหญ่ 60 ศอก   60,000 มณัฑกปั 
22.พระกกสุันโธ พราหมณ์ 8 เดือน ไมซึ้ก 40 ศอก 10 โยชน์ 40,000 ภทัรกปั 
23.พระโกนาคม พราหมณ์ 6 เดือน ไมม้ะเด่ือ 30 ศอก   30,000 ภทัรกปั 
24.พระกสัสปะ พราหมณ์ 7 วนั นิโครธ 20 ศอก   20,000 ภทัรกปั 

  
    ตารางท่ี 2   แสดงคุณลกัษณะเฉพาะของพระอดีตพทุธเจา้แต่ละพระองค ์
    ท่ีมา :  พระบาล ีสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ฉบบัสังคายนา ในพระบรมราชูปถมัภ ์ พทุธศกัราช 2530. 

* คาํอธิบายกปั 
สารกปั     =   มีพระพทุธเจา้อุบติัเพียงพระองคเ์ดียว                      มณัฑกปั          = มีพระพทุธเจา้อุบติั 2 พระองค ์
วรกปั       =   มีพระพทุธเจา้อุบติั 3 พระองค ์                                 สารมณัฑกปั   = มีพระพทุธเจา้อุบติั 4 พระองค ์
ภทัรกปั    =   มีพระพทุธเจา้อุบติั 5 พระองค ์(ในยคุน้ีมีพระพทุธเจา้อุบติัแลว้ 4 พระองค ์คือ กกสุนัโธ โกนาคม กสัสปะ และ สมณโค    
                       ดม (พระพทุธเจา้องคปั์จจุบนั) ยงัเหลือพระศรีอาริยเมตไตย (พระพทุธเจา้องคท่ี์ 5) กาํลงัรออุบติั 
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มีพระอดีตพุทธเจา้อยู่ 3 พระองคท่ี์อยู่ในวรรณะพราหมณ์ตามพระคมัภีร์นัน่คือ 
พระกกุสันโธ พระโกนาคมและพระกสัสปพุทธเจา้  การเขียนให้พระอดีตพุทธเจา้อยู่ในสถานะ
กษตัริยท์ั้งหมด  แมจ้ะมิไดมี้อธิบายไวใ้นพระไตรปิฎกและพระอรรถกถา แต่สันนิษฐานว่าจิตรกร
อาจแสดงพระอดีตพุทธทั้ งสามพระองค์ให้คลา้ยกับพระสมณโคดม หรือ อาจเขียนให้เหมือน
ประวติัของพระพทุธทีปังกรซ่ึงอยูใ่นสถานะกษตัริย ์ เพราะมีอรรถาธิบายไวใ้นพระคมัภีร์ไดเ้ช่นกนั 

นอกจากน้ียงัมีฉากท่ีเก่ียวขอ้งกบัปราสาทอีกหลายตอนเช่น ฉากทอดพระเนตร
พระมเหสีและพระโอรสท่ีกาํลงับรรทมเหนือพระแท่นท่ีประทบั  ดา้นล่างแวดลอ้มดว้ยเหล่านาง
สนม กาํนันในท่ีทั้ งอยู่ในอิริยาบถนอนอย่างไม่ระแวดระวงัหรือในอิริยาบถอ่ืนๆ  ล้วนแสดง
เหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองมาจากฉากแรกไดเ้ป็นอยา่งดี  ฉากลาํดบัถดัมาคือการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
ดว้ยพาหนะออกจากพระนคร ดว้ยขบวนเสดจ็พร้อมเหล่าเสนามาตยจ์ากประตูดา้นขา้งกาํแพงพระ 
นคร แมจ้ะมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัปราสาท  แต่กส็ามารถอธิบายถึงเหตุผลและท่ีมาของการเสดจ็                               
ออก อนัเน่ืองมาจากฉากหรือเหตุการณ์ก่อนหนา้น้ีไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง เป็นเหตุเป็นผล  

 ฉากอ่ืนๆเช่น ฉากผนวช ฉากทรงตดัพระเมาลี  ฉากรับหญา้คา  และฉากรับขา้ว
มธุปายาสในปราสาท  ซ่ึงมีปรากฏในประวติัพระอดีตพุทธเจา้บางพระองค ์ลว้นแลว้เก่ียวขอ้งกบั
ปราสาทแทบทั้งส้ิน  

 ด้วยเหตุน้ีฉากปราสาทจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ทําหน้าท่ีเป็นอาคารเช่ือม
ความสมัพนัธ์ของฉากท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณะกษตัริยต์ั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงฉากลาํดบัถดัไปไดอ้ยา่งลงตวั 
ดว้ยปราสาทนั้นมิไดห้มายเพียงอาคารอยา่งท่ีเขา้ใจกนั แต่ยงัรวมบริบทแวดลอ้มอ่ืนๆเช่น อาคารชั้น
รอง กาํแพง ป้อมประตู และเหล่าขา้ราชบริพารท่ีอยูภ่ายใน  ลว้นเป็นตวัขบัเคล่ือนใหฉ้ากปราสาทดู
มีชีวิตชีวา ยิง่ใหญ่ สมพระเกียรติ อีกดว้ย 

 
         2.2   ปราสาท : จุดศูนย์กลางภาพ    

เน่ืองจากการเขียนภาพในยุคก่อนหน้าน้ี (ตน้กรุงรัตนโกสินทร์)  นิยมเขียนให้
ภาพบุคคลและอาคารมีขนาดใกลเ้คียงกนั   ทาํให้องคป์ระกอบโดยรวมและบรรยากาศของภาพดู
กลมกลืนกนัไปเกือบทั้งหมด    แมใ้นสมยัรัชกาลท่ี 3 จะมีการเขียนดว้ยวิธีผลกัให้เกิดระยะใกล ้
ไกลตามหลกัทศันียวิทยาบา้ง     แต่มิได้ตรงตามหลกัการแบบตะวนัตกเท่าใดนัก   อาจเพราะ
ตอ้งการใหผู้ช้มเกิดความสบายตาและใหค้วามเสมอภาคกบัทุกฉากอยา่งเท่าเทียมกนั    ดว้ยเหตุน้ีเรา
จึงเห็นงานจิตรกรรมฝาผนังในยุคนั้น เป็นภาพจิตรกรรมท่ีเขียนแบบกระจายตวัเต็มผนัง แสดง
ขนาดรูปบุคคลและอาคารเท่ากนัเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในตาํแหน่งใด  และมิไดเ้นน้ให้ฉากใด
ฉากหน่ึงโดดเด่นกวา่อีกฉากหน่ึง  
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แต่ท่ีวดับวรสถานสุทธาวาสแห่งน้ีต่างไปจากรูปแบบเดิม  พบว่าจิตรกรเขียนให้
ฉากปราสาทมีขนาดใหญ่โตกว่าฉากอ่ืนๆ เพราะตอ้งการให้ปราสาทนั้นทาํหนา้ท่ีเป็นจุดศูนยก์ลาง
ภาพของพระอดีตพทุธเจา้แต่ละพระองคน์ัน่เอง  

ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ  การเขียนให้ภาพทั้งหมดมีขนาดเท่ากนัอย่างสมยัอดีต  อาจ
สร้างความสับสนให้กบัผูช้มงานจิตรกรรมว่า  จะเร่ิมดูจากตรงไหน  แลว้จะแยกแยะไดอ้ย่างไรว่า 
ฉากน้ีเป็นของพระอดีตพุทธพระองคใ์ด   ดว้ยเหตุน้ี จิตรกร (ผูซ่ึ้งอาจไดรั้บการถ่ายทอดเทคนิค
แบบตะวนัตกมาแลว้)  แกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการสร้างจุดเด่นของภาพ โดยเลือกฉากปราสาท เขียน
ใหมี้ขนาดใหญ่โตกวา่ฉากอ่ืนๆเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว   

ความโดดเด่นของฉากปราสาทท่ีจิตรกรเขียนให้มีขนาดใหญ่  ทาํให้ผูช้มงาน
จิตรกรรมของวดัน้ี  หาจุดเร่ิมตน้ซ่ึงมกัอยูบ่ริเวณโดยรอบกาํแพงพระนครท่ีลอ้มปราสาทไดโ้ดยง่าย   
และสามารถคาดคะเนพ้ืนท่ีของเน้ือเร่ืองพระอดีตพทุธเจา้พระองคน์ั้นว่าควรมีอาณาเขตประมาณใด  
เน้ือเร่ืองควรจะมีทิศทางและดาํเนินไปอยา่งไร สะดวกต่อการชมและคาดคะเนมากกวา่แต่ก่อน 

 การเขียนให้ปราสาทมีเน้ือท่ีมากและมีขนาดใหญ่นั้น แมถู้กเขียนในตาํแหน่งท่ี
สูงข้ึนไปตามหลกัทศันียวิทยา(ดงัจะกล่าวในบทต่อไป)   แต่จิตรกรก็มิไดล้ะท้ิงแนวคิดปราสาท
ขนาดใหญ่ดงักล่าว   แต่ยงัคงแนวคิด (Concept) เร่ืองปราสาท : จุดศูนยก์ลาง ไวเ้ช่นเดิม โดยเขียน
ให้ปราสาทแสดงความสําคญัดว้ยขนาดใหญ่โตกว่าฉากอ่ืนๆ   เพื่อให้ฉากต่างๆ ร้อยเรียง ผ่านตวั
ปราสาทไปไดอ้ยา่งลงตวั 

 
2.3   ปราสาท :   แสดงสถานะอนัยิง่ใหญ่ของกษัตริย์ 

การออกเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์นั้น ถือเป็นการเปล่ียนสถานะจากวรรณะ
กษตัริย  ์ผูซ่ึ้งเสวยสุขอนัประมาณมิได้ในทางโลก ไปสู่การเป็นนักบวชผูต้อ้งดาํรงชีพด้วยการ
บิณฑบาต (ขอ) และอาศยัอยา่งสนัโดษในป่าเขาห่างไกลส่ิงอาํนวยความสะดวกและตดัขาดจากโลก
ภายนอกอย่างส้ินเชิง  ประเด็นน้ีช่างเขียนให้ประวติัพระอดีตพุทธเจา้ทุกพระองค์อยู่ในรูปของ
กษตัริยท์ั้งหมดซ่ึงมิไดถู้กตอ้งตามพระไตรปิฎก เพราะพระกกสุนัโธ พระโกนาคม และพระกสัสปะ 
ทั้งสามพระองคเ์กิดในตระกูลพราหมณ์  ดงักล่าวไวใ้นพระบาลีสุตตนัตปิฎกความว่า  “…นครช่ือวา่
เขมวดี  ในกาลนั้นเรามีช่ือวา่เขมะ เม่ือแสวงหาพระสัพพญัญุตญาณจึงออกบวชในสาํนกัของพระองค ์ พราหมณ์

นามวา่อคัคิทตัตะเป็นพุทธบิดา  นางพราหมณีช่ือวา่วิสาขาเป็นพุทธมารดา...”3   แต่จิตรกรเลือกเขียนใหท้ั้ง
สามพระองค์อยู่ในวรรณะกษตัริยด์ว้ยนัยยะบางประการ    ตามธรรมเนียมแลว้พระพุทธเจา้ทุก

                                                 
3 พระบาลีสุตตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย (กรุงเทพฯ : กรมการ

ศาสนา.  ฉบบัสังคายนา ในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช 2530), 525. 
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พระองคม์กัทรงเลือกอุบติัข้ึนให้ตอ้งตรงตามปัญจมหาวิโลกนะ4  หน่ึงในนั้นคือตอ้งอุบติัข้ึนใน
ตระกลูกษตัริยห์รือพราหมณ์เท่านั้น   

อาจกล่าวไดว้่า คงเพราะตอ้งการความสะดวกในการเขียน ดว้ยให้สอดคลอ้งกบั
พระอดีตพุทธองคอ่ื์นๆ ทาํใหง่้ายต่อการตีความภาพทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกนั   แต่เม่ือพิจารณา
ให้ละเอียดรอบคอบแลว้พบว่า ช่างเลือกแสดงวรรณะกษตัริยท์ั้งหมดแทนท่ีจะแสดงตามจริงใน
พระไตรปิฎก  อาจเพราะตอ้งการนาํเสนอความคลา้ยคลึงกนัของประวติัอดีตพุทธและประวติัพระ
สมณโคดมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัดว้ยประการหน่ึง   อีกประการอาจเขียนให้สอดคลอ้งกบั
ประวติัพระพทุธทีปังกร ซ่ึงเป็นพระอดีตพทุธเจา้ท่ีใหค้าํพยากรณ์กบัสุเมธดาบส  

ในฉากพระพุทธทีปังกรนั้น พระองคท์รงอยู่ในสถานะกษตัริย ์เสด็จออกผนวช
ด้วยคชาธาร แสดงความสมบูรณ์ของการบาํเพ็ญเพียรในสมยัของพระองค์ด้วยฉากต่างๆอย่าง
ครบถว้น  น่ีจึงอาจเป็นอีกหน่ึงแรงบนัดาลใจให้จิตรกรเลือกเขียนฉากพระอดีตพุทธเจา้ทั้งสาม
พระองคก่์อนหนา้ให้คลา้ยคลึงกบัพระพุทธทีปังกร เพราะสะดวกและตรวจสอบไดง่้ายกว่า อีกทั้ง
พระคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัพระอดีตพุทธเจา้นั้น ก็มกัเขียนโดยเร่ิมตน้จากพระพุทธทีปังกรเป็นพระองค์
แรก เหตุน้ีการเขียนพระอดีตพุทธเจา้สามพระองคแ์รกท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นพระคมัภีร์  จึงควรเขียนให้
เหมือนกบัพระพทุธทีปังกรนัน่เอง  

   
3 . การจัดเรียงตําแหน่งจุดศูนย์กลางฉาก  

เม่ือช่างกาํหนดให้ฉากปราสาทเป็นจุดศูนยก์ลางของประวติัพระอดีตพุทธเจา้แต่ละ
พระองคแ์ลว้ การจดัวางตาํแหน่งของพระอดีตพุทธเจา้บนแต่ละผนงัก็มีความสาํคญัเช่นกนั  ช่างได้
จดัแบ่งจาํนวนอดีตพุทธเจ้าท่ีเขียนบนผนังทั้ งหมดดังได้กล่าวแลว้ในบทท่ี 2   ในเบ้ืองตน้ ขอ
วิเคราะห์แนวการเรียงจุดศูนยก์ลางฉากบนผนงัหลกั 4  ดา้น  ดงัน้ี  

  3.1   ผนังด้านทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ของมุขตะวนัออก ผนังด้านที ่1 (รูปท่ี 38)   
      อยูใ่กลก้บัประตูทางเขา้  เขียนประวติัอดีตพุทธพระองคท่ี์ 1- 5 เรียงกนั โดยให้

ฉากพระราชวงัของพระอดีตพุทธเจา้พระองคท่ี์ 1 วางตวัอยูใ่นตาํแหน่งหน่ึงในสามของผนงัตาม
แนวกวา้ง ชิดขอบดา้นซา้ยของผนงั   แลว้เขียนเป็นแนวทแยงข้ึนไปเป็นพระอดีตพุทธองคท่ี์ 2 และ 
3 ตามลาํดบั   ทั้งสามพระองคกิ์นพื้นท่ีของผนงัตามแนวยาวไปกว่าร้อยละ 80   ทาํใหต้าํแหน่งของ

                                                 
4 คือส่ิงท่ีจะตอ้งเลือกใหญ่ 5ประการคือ กาล ทวีป ประเทศ ตระกลู และกาํหนดอายขุองมารดา   

อา้งใน วสุิทธชนวลิาสินี ,พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เล่มที ่8 ภาคที ่1, (กรุงเทพ : โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั, 2525), 103. 
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พระอดีตพุทธองคท่ี์ 4 (พระทีปังกร) ถูกเขียนให้อยูใ่นตาํแหน่งบนสุด  ดา้นขวามือของผนงั  ทาํให้
ดา้นล่างเกิดพื้นท่ีเหลือเพียงพอท่ีจะเขียนประวติัพระอดีตพทุธองคท่ี์ 5 ในตาํแหน่งล่างสุดได ้ 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
     

     รูปท่ี 38  แสดงแนวการเขียนจุดศนูยก์ลางของอดีตพทุธพระองคท่ี์ 1-5 บนผนงัดา้นท่ี 1  

 
    การจดัวางลกัษณะน้ี พบว่าช่างคงมิไดค้าํนึงถึงหรือให้ความสําคญักบัประวติั

พระพุทธทีปังกรดงัก่อน   เพียงแต่อาจเขียนข้ึนดว้ยการนาํคติอดีตพุทธเจา้ในดา้นจาํนวน  และ
จุดเร่ิมตน้ของประวติัอดีตพุทธเจา้จากวดัสุทศัน์เทพวรารามมาเป็นตน้แบบ ดว้ยเร่ิมจากพระตณัหัง
กร พระเมธังกร และ พระสรณังกร ไล่เรียงไปจนพระกัสสปะในลาํดับท่ี 27 เป็นองค์สุดทา้ย
เช่นเดียวกนั   

    จากการศึกษาพบวา่ ปราสาทของพระอดีตพทุธเจา้พระองคท่ี์ 1-3 ถูกเขียนใหเ้วน้
ระยะห่างกนัอยา่งมาก   ประกอบดว้ยตวัอาคารขนาดใหญ่ อาคารรอง  กาํแพง และแมกไมป้ระกอบ  
การเขียนลกัษณะน้ี สนันิษฐานวา่ จิตรกรคงยงัมิไดค้าํนึงถึงฉากประกอบอ่ืนๆท่ีเขียนกนัอยา่งแออดั
เหนือปราสาท ปล่อยพื้นท่ีว่างมากกว่าร้อยละ 30-50 ไวด้า้นล่าง เขียนฉากเสด็จทอดพระเนตรเทว
ทูต ซ่ึงเป็นความไม่สอดคลอ้งระหว่างจาํนวนฉากและพ้ืนท่ี   ทาํให้ประวติัพระพุทธทีปังกรตอ้ง
เขียนอยูมุ่มบนขวามือของผนงัท่ีมีเน้ือท่ีจาํกดัมากในการเขียนฉากท่ีครบถว้นทุกฉาก 

     จากการศึกษาผนังด้านน้ี พบว่า จิตรกรทราบแนวคิดการใช้ปราสาทเป็นจุด
ศูนยก์ลางท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงฉากต่างๆดงัวิเคราะห์ไปในบทท่ีแลว้  แต่การจดัวางตาํแหน่งบนผนงั
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ดา้นน้ี จิตรกรคลา้ยกบัเพิ่งเร่ิมดาํเนินการ จึงยงัมิไดว้ิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของการจดัเรียงลกัษณะน้ี 
ดว้ยฉากท่ีอยูด่า้นล่างปราสาทนั้นเขียนเพียงฉากเดียวคือ ฉากเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูต พบว่าเขียน
ให้อยูใ่นตาํแหน่งดา้นล่างของปราสาททั้ง 5 พระองค ์  เหตุน้ีการจดัเรียงปราสาทในแนวทแยงข้ึน  
ปล่อยเน้ือท่ีด้านล่างไวอ้ย่างมากมายแบบน้ี กลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดี กระนั้นจิตรกรก็ได้
ปรับเปล่ียนและพฒันาการจดัวางใหม่ในผนงัถดัไป 
                      

               
   รูปท่ี 39  แสดงแนวการเขียนจุดศนูยก์ลางของอดีตพทุธพระองคท่ี์ 10-14  บนผนงัดา้นท่ี 4  

 
 3.2  ผนังด้านทศิตะวนัตกเฉียงใต้ ของมุขตะวนัตก  ผนังด้านที ่4  (รูปท่ี 39)   

       ผนงัดา้นน้ีพบว่าจิตรกรวางตาํแหน่งจุดศูนยก์ลาง (ฉากปราสาท)  ต่างไปจาก
ผนงัดา้นแรกเลก็นอ้ยกล่าวคือ จดัใหฉ้ากปราสาทพระพุทธเจา้องคท่ี์ 10 อยูใ่นตาํแหน่งหน่ึงในสาม
ชิดผนังดา้นซา้ย  แลว้จดัให้พระอดีตพุทธองคท่ี์ 11 เล่ือนลงมาดา้นล่างเกือบติดขอบล่างของผนัง
ตามแนวทแยงลง   จากนั้นองคท่ี์ 12 – 13 เขียนใหท้แยงข้ึนคลา้ยผนงัแรก แลว้จดัใหอ้งคท่ี์ 14 เล่ือน
ลงมาอยูมุ่มล่างขวาของผนงั    ภาพรวมคลา้ยผนงัดา้นท่ี 1   

           ส่ิงท่ีปรับปรุงไปคือ จิตรกรปรับขยายให้ฉากปราสาทมีขนาดใหญ่กว่าเดิม 
แวดลอ้มดว้ยกาํแพงและแมกไมอ้ย่างชดัเจน   จดัให้ปราสาทเขียนอย่างใกลชิ้ดติดกนัมากว่าผนัง
แรก   ขยบัตาํแหน่งใหป้ราสาทเขียนค่อนลงมาทางดา้นล่างผนงั ดว้ยแกปั้ญหาเร่ืองพื้นท่ีดา้นล่างท่ีมี
มากเกินไปและไม่สมัพนัธ์กบัจาํนวนฉากท่ีจะเขียน   อีกทั้งการเขียนฉากเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูต
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ทั้งส่ีก็ถูกปรับให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี ดว้ยการเขียนไวด้า้นล่างหากมีพื้นท่ีเพียงพอ   และเขียนไว้
ดา้นขา้งหากมีพื้นท่ีจาํกดั  

      แต่ปัญหาก็ยงัตกอยู่กบัพระพุทธปทุมุตร (พระอดีตพุทธองคท่ี์ 13) ซ่ึงอยู่มุมบน
ขวามือของผนงั   เน่ืองจากพื้นท่ีในการเขียนมีจาํกดั อีกทั้งพระองคย์งัออกผนวชในปราสาท จิตรกร
จึงตอ้งเขียนปราสาทแยกอีกหลงัหน่ึง   ทาํใหป้ระวติัของพระองคมี์จาํนวนฉากท่ีนอ้ยกว่าพระอดีต
พทุธองคอ่ื์นๆ  
 

  
   

  รูปท่ี 40  แสดงแนวการเขียนจุดศนูยก์ลางของอดีตพทุธพระองคท่ี์ 15-19  บนผนงัดา้นท่ี 5  

 
 3.3   ผนังด้านทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  มุขทศิตะวนัตก ผนังด้านที ่5  (รูปท่ี 40) 

      จากการศึกษาพบว่าเป็นอีกหน่ึงพฒันาการของการจดัวางตาํแหน่งศูนยก์ลาง  
ท่ีสืบเน่ืองจากผนงัดา้นท่ี 4  ดว้ยจดัตาํแหน่งศูนยก์ลางภาพเป็นแนวสลบัฟันปลาข้ึนลงในองศาท่ีไม่
ชนัมาก   อีกทั้งตาํแหน่งดงักล่าวยงัเขียนให้ค่อนลงมาขอบล่างของผนงั ทาํให้มีพื้นท่ีดา้นบนมาก
พอท่ีจะเขียนฉากต่างๆ   ขนาดของปราสาทก็มิไดเ้ลก็กว่าผนงัดา้นท่ี 4 มากนกั  เขียนใหป้ราสาทชิด
ติดกนัมากกวา่ผนงัก่อนหนา้ 

             การจดัเรียงปราสาทของผนงัดา้นน้ี มีขอ้ดีประการหน่ึงคือ ฉากของพระพุทธ
ธรรมทสัสี (พระอดีตพุทธองคท่ี์ 18) จิตรกรสามารถเขียนให้พระองคเ์สด็จออกผนวชในปราสาทท่ี
เขียนแยกไปต่างหากไดอ้ยา่งชดัเจน   มิตอ้งไปแออดักนัเหมือนผนงัก่อนหนา้   

15 

16 18 
19 17 
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       แต่ขอ้เสียของผนงัดา้นน้ีคือ ทาํใหป้ระวติัพระพุทธสุชาติ (พระอดีตพุทธองค์
ท่ี 15)  ถูกจดัใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีสูงกว่าพระองคอ่ื์นๆ   แมป้ระวติัของพระองคจ์ะเขียนไวค้รบถว้น
ทุกฉากก็ตาม   อีกประการคือ ความแออดัของฉากปราสาท (ปราสาทหลงัท่ี 16-18) ท่ีเขียนติดกนั
มากเกินไป จนคลา้ยกบัเป็นเมืองเดียวกนั   อาจสร้างความสับสนใหผู้ช้มไดง่้ายกว่าการท้ิงระยะห่าง
และเขียนลอ้มรอบดว้ยกาํแพงและแมกไมใ้หเ้ห็นเด่นชดัดงัผนงัก่อนหนา้ 

 

 
   
    รูปท่ี 41  แสดงแนวการเขียนจุดศนูยก์ลางของอดีตพทุธพระองคท่ี์ 24-27  บนผนงัดา้นท่ี 8 

 
 3.4   ผนังด้านทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ  มุขทศิตะวนัออก ผนังด้านที ่8 (รูปท่ี 41)    
  เน่ืองดว้ยเป็นผนังใหญ่ดา้นสุดทา้ย ท่ีมิไดมี้ขอ้จาํกดัเร่ืองพื้นท่ีและจาํนวนพระ
อดีตพุทธเจา้  เพราะเหลือพระอดีตพุทธเจา้ท่ีจะเขียนเพียง 4 พระองคเ์ท่านั้น เหตุน้ีการจดัวาง
ตาํแหน่งปราสาทจึงค่อนขา้งมีอิสระและไร้แรงกดดนักวา่ผนงัแรกๆ   
        จากการศึกษาพบว่า ความกดดนัท่ีน้อยลง  ทาํให้การจดัวางตาํแหน่งปราสาทมี
ความเป็นอิสระข้ึน   ดว้ยการเลือกเขียนใหป้ราสาทมีขนาดใหญ่ แวดลอ้มดว้ยกาํแพง ป้อมค่าย แมก
ไมเ้ขียวขจี   อีกทั้งยงัวางตาํแหน่งของปราสาทใหมี้ระยะห่างกนัมากกว่าผนงัก่อนหนา้อยา่งชดัเจน    
จดัเรียงในลกัษณะฟันปลา (ข้ึน-ลง สลบักนั)   
  ขอ้ดีของความเป็นอิสระดงักล่าวคือ การเขียนใหพ้ระพทุธกสัสปะ(พระอดีตพุทธ
องคท่ี์ 27) เสด็จออกผนวชในปราสาทขนาดใหญ่ดา้นหนา้ ท่ีปรากฏปราสาทขนาดเล็กไวด้า้นหลงั 
(รูปท่ี 37)   เพื่อประหยดัเน้ือท่ีในการจดัแสดงและตอ้งตรงกบัพระคมัภีร์นัน่เอง  

26 
24 

27 
25 
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รูปท่ี 42  แสดงแนวการเขียนจุดศนูยก์ลางของอดีตพทุธพระองคท่ี์ 6-7   8-9   20-21 และ 22-23   
       บนผนงัดา้นท่ี 2-3 และ 6-7 ตามลาํดบั 

 
3.5  ผนังด้านทีม่ีเนือ้ทีแ่คบ ด้านที ่2-3 และ  6-7  (รูปท่ี 42)  
 สาํหรับผนงัดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ของมุขทิศใต ้(ผนงัดา้นท่ี 2)  ผนงัดา้นทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต ้  ของมุขทิศใต ้(ผนงัดา้นท่ี 3)    ผนงัดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ของมุขทิศเหนือ 
(ผนงัดา้นท่ี 6) และผนงัดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ของมุขทิศเหนือ (ผนงัดา้นท่ี 7) ซ่ึงทั้งหมด
ลว้นเป็นมุขสั้น มีพื้นท่ีวาดพระอดีตพุทธเจา้ไดเ้พียงดา้นละ 2 พระองคน์ั้น จึงไม่ค่อยเกิดปัญหาใน
การจดัวาง  ช่างใชว้ิธีการสบัหวา่งข้ึน-ลงไดอ้ยา่งลงตวั   เน้ือหาของแต่ละฉากกถู็กเขียนจากดา้นล่าง
ข้ึนไปดา้นบน  

8 

9 6 

7 

20 

21 

22 

23 
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จากการศึกษาพบว่า จิตรกรค่อยๆเร่ิมปรับแนวคิดและการจดัวางตาํแหน่งปราสาทให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆ  สังเกตจากผนงัดา้นท่ี 1 เขียนใหพ้ระอดีตพุทธเจา้สามพระองคแ์รกท่ีมิได้
ใหพ้ทุธทาํนาย อยูบ่นเน้ือท่ีขนาดใหญ่กวา่พระพทุธทีปังกรซ่ึงมีความสาํคญัมากกวา่ 

 แนวการเขียนทแยงข้ึนไป  ได้สร้างจุดนําสายตาให้กับผูช้มได้เป็นอย่างดี  แต่
ขณะเดียวกนัก็สร้างปัญหาเร่ืองพื้นท่ีสาํหรับการเขียนฉากและพื้นท่ีว่างเปล่าโดยรอบท่ีไม่สัมพนัธ์
กนั   กระนั้นปัญหาทั้งหมดก็ค่อยๆถูกพฒันาและปรับปรุง โดยการศึกษาจากขอ้ดี ขอ้เสีย ของการ
จดัวางตาํแหน่งดงักล่าว  ไปจนกระทัง่กลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนกนัของแต่ละผนงั 
         การแกปั้ญหา มิใช่คาํนึงเร่ืองพื้นท่ี  ฉากท่ีจดัแสดง  และการบริหารพื้นท่ีว่างเปล่า 
เพียงเท่านั้น  แต่หากยงัตอ้งคิดพิจารณาถึงความถูกตอ้ง ตรงตามพระคมัภีร์  อีกทั้งเทคนิคสาํคญัอีก
ประการท่ีเป็นตวักาํหนดขนาดและมุมมองให้กบังานจิตรกรรมของวดัแห่งน้ีนั่นคือการใช้หลกั
ทศันียวิทยานัน่เอง  
 
4 . การใช้หลกัทศันียวทิยาเป็นเกณฑ์ 

ภาพจิตรกรรมทั้งหมดของวดับวรสถานสุทธาวาส เขียนข้ึนโดยใชเ้ทคนิคทศันียวิทยา 
(Perspective) เป็นเกณฑ์   ดว้ยปรากฏการเขียนภาพแสดงระยะใกล ้– ไกลบนผนังทุกดา้น ทาํให ้ 
ภาพท่ีอยูใ่กลส้ายตาผูช้มจะมีขนาดใหญ่กว่าภาพท่ีอยูไ่กลออกไป  และมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆเม่ืออยู่
ไกลสายตา หรืออยูใ่นตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนไปเกือบบนสุดของผนงั 

การเขียนจิตรกรรมดว้ยเทคนิคดงักล่าว มีปรากฏข้ึนแลว้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เช่น  ภาพพระอดีตพุทธเจา้บนผนังวิหารน้อย วดักลัยาณมิตร เขียน
ประวติัพระพุทธทีปังกร ตามแบบแผนประเพณี แสดงการเขียนภาพแบบผลกัระยะ แต่กระนั้นก็
ยงัคงไม่แสดงความแตกต่างของรูปบุคคลระหว่างระยะใกลก้บัระยะไกลจนเกินไปนัก คงเพราะ
ตอ้งการส่ือใหผู้ช้มสามารถชมไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ในเน้ือเร่ืองท่ีนาํเสนออยา่งชดัเจน (รูปท่ี 43)  

แต่การเขียนภาพด้วยหลักทัศนียวิทยาดังกล่าว ปรากฏค่อนข้างชัดเจนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ยกตวัอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังวดับวรนิเวศ 
และวดับรมนิวาส  ท่ีโปรดให้ขรัว อินโข่ง จิตรกรเอกในยุคนั้นเป็นผูว้าด   เขียนเป็นภาพปริศนา
ธรรมท่ีวดับรมนิวาส เขียนเป็นฉากธรรมชาติเสมือนจริง  แสดงระยะใกล-้ไกลอยา่งเด่นชดั ถือเป็น
งานสร้างสรรคข์องจิตรกรสมยัใหม่ท่ีไดอิ้ทธิพลจากตะวนัตก 

เหตุน้ีภาพจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนบนผนงัวดับวรสถานสุทธาวาสเหนือช่องหนา้ต่าง  จึง
ถูกกาํหนดใหเ้ขียนข้ึนภายใตห้ลกัการน้ีทั้งหมด  มิไดมี้ขอ้จาํกดัแต่อยา่งใด   ยกตวัอยา่งผนงัดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ บนผนงัดา้นท่ี 1 (รูปท่ี 38 )  สังเกตปราสาทของพระอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองค ์
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เขียนให้มีขนาดต่างกนั ดว้ยสัมพนัธ์กบัระยะทาง   แมแ้ต่รูปบุคคลก็ยงัแสดงขนาดท่ีต่างกนัเม่ืออยู่
ในระยะห่างท่ีต่างกนัอยา่งชดัเจน   

 

     
            

        รูปท่ี 43  จิตรกรรมอดีตพทุธเจา้ทีปังกร วหิารนอ้ย วดักลัยาณมิตร กรุงเทพฯ 
                         ท่ีมาภาพ : สันติ เลก็สุขมุ, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที ่3 ความคดิเปลีย่น การแสดงออก 
                             กเ็ปลีย่นตาม หนา้ 178. 
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 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองประวติัอดีตพทุธเจา้ของวดับวรสถานสุทธาวาสน้ี จึงถือเป็น
งานจิตรกรรมท่ีผสมผสานแนวคิดปรัมปราคติท่ีบรรยายเร่ืองราวของประวติัอดีตพุทธเจ้า ใน
รูปแบบประเพณีโบราณ ผสมกบัเทคนิคการนาํเสนอดว้ยวิธีแบบตะวนัตกนัน่คือแสดงระยะใกล-้
ไกล ไดอ้ยา่งลงตวั  ใหค้วามรู้สึกเหมือนชมภาพไทยโบราณในอารมณ์แบบตะวนัตก 
 
5.   วเิคราะห์พืน้หลงั  สี  สัดส่วนคนกบัสถาปัตยกรรม และเส้นสินเทา  

สีพื้นหลงัของงานเขียนจิตรกรรมวดัแห่งน้ี  เขียนดว้ยสีโทนเขม้ เช่นสีดาํ สีแดงเขม้           
สีนํ้ าตาลเขม้ และสีครามนํ้ าเงิน การเนน้ให้พื้นหลงัเป็นสีเขม้       รูปบุคคล อาคาร ท่ีระบายดว้ยสี
อ่อน และสีทอง ทาํใหภ้าพบุคคลและอาคารสถานท่ีเหล่านั้นดูโดดเด่น น่าสนใจ และง่ายต่อการทาํ
ความเข้าใจ     การเขียนสีพื้นหลังเข้มลักษณะน้ีคล้ายคลึงกับงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 3 
ตวัอยา่งเช่น งานจิตรกรรมฝาผนงัประวติัพระอดีตพุทธเจา้กกุสันธะ ในพระวิหารวดัสุทศัน์เทพวรา
ราม เป็นตน้  

รูปกษตัริยก่์อนออกผนวชเป็นพระอดีตพุทธเจา้  พระมเหสี พระโอรส ประดบัดว้ย
ทองคาํ แสดงท่าทางนาฏลกัษณ์แบบไทยประเพณีท่ีสืบทอดมาแต่คร้ังตน้กรุงรัตนโกสินทร์   ขุน
นางท่ีปรากฏในขบวนเสด็จสวมเคร่ืองทรงอย่างไทย ดว้ยเส้ือผา้โทนสีแดง  เขียวอ่อน ฟ้า และนํ้ า
เงินเขม้   นอกจากน้ียงัพบว่าช่างเขียนรูปทหารทรงเคร่ืองอยา่งตะวนัตก สวมหมวกทรงสูง สะพาย
ปืนยาว มีสายรัดรูปกากบาทคาดดา้นหลงั ซ่ึงมิใช่ทหารอย่างไทย   สันนิษฐานว่าคงเป็นทหาร
ตะวนัตก  เขียนแทรกดา้นหนา้หมู่ทหารไทยโบราณของภาพพระเมธงักร (พระอดีตพุทธองคท่ี์ 2) 
บนผนงัดา้นท่ี 1  ซ่ึงพบเพียงภาพเดียว  (รูปท่ี 44)  

 

       
                

        รูปท่ี 44  ภาพทหารตะวนัตก ในฉากของพระพทุธเมธงักร บนผนงัดา้นท่ี  1  
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ภาพทหารตะวนัตกท่ีปรากฏนั้น พบว่าเคยเขียนข้ึนในวิหารวดัสุทศัน์เทพวรารามดว้ย
เคร่ืองแต่งกายคล้ายคลึงกัน  ชาติตะวนัตกนั้ นมีการติดต่อกับสยามประเทศตั้ งแต่ปลายสมัย
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 แลว้  โดยเฉพาะพระวชิรญาณภิกขแุละสมเด็จพระ
ป่ินเกลา้ฯ ซ่ึงโปรดวิชาการทางฝ่ังตะวนัตกอย่างมาก ทรงเรียนรู้ภาษาองักฤษ  และเทคโนโลยี
ตะวนัตกในหลายแขนงอย่างเช่ียวชาญ  จึงเป็นไปได้ท่ีภาพทหารตะวนัตกอาจถูกเขียนข้ึนจาก
กระแสวฒันธรรมในยคุล่าอาณานิคมดงักล่าว   แต่จะเขียนข้ึนในสมยัใดยงัไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดั  
เน่ืองจากจาํนวนภาพท่ีปรากฏมีเพียงฉากเดียว ของพระเมธงักรเพียงพระองคเ์ดียว   จึงสันนิษฐาน
ในเบ้ืองตน้ว่าอาจเขียนในคราวเดียวกบัการเขียนผนงัดา้นท่ี 1 เพราะปรากฏอยูบ่นผนงัดา้นแรกสุด 
นอกจากน้ีสีท่ีใชย้งัดูกลมกลืนกบัสีเคร่ืองแต่งกายของทหารไทยดา้นหลงัอยา่งมาก      

หมู่ปราสาท ราชวงั อาคาร ป้อม ค่าย เขียนทั้งอย่างไทย จีน และตะวนัตก ผสมกนั 
แสดงมิติ ดา้นความกวา้ง ยาว ลึก ไดส้ัดส่วน ไม่บิดเบ้ียว  สอดรับกบัขนาดบุคคลท่ีอยูใ่นอาคารท่ีมี
ขนาดเลก็ ไดส้ดัส่วน ไม่ใหญ่จนคบัหรือผดิรูปผดิร่างอยา่งสมยัก่อน  ลว้นเขียนใหต้อ้งตรงตามหลกั
ทศันียวิทยาโดยแท ้    สีท่ีใชป้ระดบัตกแต่งปราสาท ราชวงั  เขียนดว้ยสีแดง เขียว นํ้ าเงินคราม ดาํ 
และประดบัดว้ยทองคาํเปลว  หลงัคาประดบักระเบ้ืองหลงัเต่า      ภายในปราสาท เขียนลบัแล (ฉาก
กั้น) เพื่อลดช่องวา่งของขนาดระหว่างปราสาทกบับุคคล ไม่ใหมี้มากเกินไป  ลว้นเป็นเทคนิคท่ีมีมา
ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3    

ตน้ไมเ้ขียนอยา่งเป็นธรรมชาติ ดว้ยการใชก้า้นกระดงังาทุบให้แตก จุ่มสี แตม้เป็นพุ่ม 
เป็นกอ  ลาํตน้เขียนตรงบา้ง คดโคง้บา้งเลียนแบบธรรมชาติ  มีการเพิ่มแสงเงาให้ลาํตน้และพุ่มไม้     
ภูเขา  ระบายสีอ่อน แก่ ไล่ระดับ เน้นสีอ่อนบนพื้นท่ีแสงตกกระทบด้วยเลียนแบบธรรมชาติ   
ทั้งหมดลว้นไม่นิยมการตดัเสน้  

องค์ประกอบทั้งหมด เขียนกระจายตวักนัไปอย่างอิสระ โดยไม่มีเส้นสินเทา หรือ 
แม่นํ้าเป็นเสน้คัน่ระหว่างประวติัแต่ละพระองคเ์ช่นวดัสุทศัน์เทพวราราม    การประดบัตกแต่ง  รูป
บุคคล ปราสาทพระราชวงั  ตน้ไม ้ภูเขา ลว้นเป็นบรรยากาศท่ีคุน้เคยดว้ยเทคนิคท่ีไดรั้บความนิยม
มาแลว้ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทั้งส้ิน    ทาํใหส้ันนิษฐานไดว้่า เทคนิคต่างๆ
เหล่านั้น อาจถูกนาํมาใชห้รือถูกถ่ายทอดใหจิ้ตรกรรุ่นต่อมา นาํมาใชก้บังานจิตรกรรมวดับวรสถาน
สุทธาวาสแห่งน้ีกเ็ป็นได ้     

ลกัษณะเด่นอีกประการของจิตรกรรรมวดับวรสถานสุทธาวาส นัน่คือการเลือกเขียน
ฉาก อนัมีท่ีมาและตน้แบบจากวดัสุทศัน์เทพวราราม ดว้ยตอ้งการเขียนบรรยายประวติัพระอดีต
พุทธเจา้ให้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัประวติัพระสมณโคดม  จึงเลือกฉากต่างๆมาเขียนให้เกิดความ
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ต่อเน่ือง  และกาํหนดใหจุ้ดเร่ิมตน้ของฉากท่ีเขียนแสดงไวใ้นงานจิตรกรรมแห่งน้ี มีความแตกต่าง
ดา้นแนวคิดและการนาํเสนอท่ีต่างไปจากงานตน้แบบอยา่งส้ินเชิง  (ดูตารางท่ี 3)   

 

นามอดตี
พระพุทธเจ้า 

ฉากพบ
เทวทูต 

ฉากใน
ปราสาท 

ฉากออก
ผนวช 

ฉากทรง
ตัดพระ
เมาล ี

ฉากรับข้าว
มธุปายาส 

ฉากรับ
หญ้าคา 

ฉาก 
ตรัสรู้ 

ฉากพบพระ
โพธิสัตว์ 

ฉากแสดง
ธรรม 

1.ตณัหงักร              ? 

2.เมธงักร              ? 

3.สรณงักร                

4.ทีปังกร                

5.โกณทญัญ               

6.มงัคล                

7.สุมน                

8.เรวต              

9.โสภิต               

10.อโนมทสัสี               

11.ปทุม                

12.นารท                

13.ปทุมุตร                ? 

14.สุเมธ         ?                     ? ? 

15.สุชาติ                

16.ปิยทสัสี                

17.อตัถทสัสี                      ?   

18.ธรรมทสัสี                      ?   

19.สิทธตัถะ                 

20.ติสสะ                 

21.ปุสสะ                 

22.วปัิสสี                 

23.สิขี                 

24.เวสสภู                      ?   

25.กกสุนัโธ                      ?   

26.โกนาคม                 

27.กสัสปะ                 

 
?  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ฉากนั้นวา่ใช่หรือไม่ใช่  /         หมายถึง  แสดงฉากนั้นซํ้ ากนั 2 คร้ัง บนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั
ตารางท่ี 3   แสดงฉากและเหตุการณ์สาํคญัตอนต่างๆของอดีตพทุธเจา้แต่ละพระองค ์    วดับวรสถานสุทธาวาสห 
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6.  การแสดงลกัษณะภาพแบบสัจนิยม (Realistic) และการไม่นําเสนอเร่ืองราวอทิธิปาฏิหาริย์ 
ปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวักาํหนดการเลือกฉากของวดัแห่งน้ีใหต่้างไปจากวดัสุทศัน์เทพวรา

รามนั่นคือ แนวคิดแบบสัจนิยม นั่นเอง  แนวคิดน้ีตอบสนองความเป็นจริงทางสังคมด้วยการ
นาํเสนอภาพของความเป็นจริงท่ีสัมผสัไดท้างสายตาและเขา้ใจในอรรถรสนั้นๆ  ซ่ึงต่างไปจากฉาก
หรือเน้ือหาแบบไทยประเพณีโบราณท่ีนิยมแสดงเร่ืองราวทางอิทธิปาฏิหาริยม์ากกวา่ 

ดว้ยเหตุน้ีการเลือกฉากท่ีจะนาํเสนอทั้งหมด จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการนาํเสนอ
ความเป็นจริงทางสังคม อีกทั้งยงัตอ้งเลือกให้สอดคคลอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีมีอยูจ่ริงในพระคมัภีร์อีก
ด้วย  เหตุน้ีเองทาํให้งานจิตรกรรมแห่งน้ีกลายเป็นงานผสมผสานระหว่างไทยประเพณีและ
ตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั 

 
6.1   รูปแบบอย่างไทยประเพณ ีแต่นําเสนอผ่านแนวคดิตะวนัตก 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยทัว่ไป มกัเขียนดว้ยเร่ืองราวจากปรัมปราคติ นิทาน 
และคติธรรมท่ีมกัแฝงภาพแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์เช่น ภาพเหาะเหิน เดินอากาศ เทวดา นางฟ้า 
ฯลฯ เพื่อสัง่สอนคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูค้นในสงัคมไดน้อ้มนาํไปประพฤติปฏิบติั  เช่น สอนคน
ให้ทาํความดี เพื่อจะไดข้ึ้นสวรรค ์ หากทาํความชัว่จะตอ้งตกนรก  โดยผ่านงานเขียนท่ีแสดงอตั
ลกัษณ์ไทย ดว้ยรูปบุคคลทรงเคร่ืองอยา่งกษตัริยท่ี์แสดงท่าทางอยา่งนาฏลกัษณ์ อ่อนชอ้ย งดงาม มี
ปราสาท ราชวงั กาํแพง ป้อมค่าย  แมกไม ้สิงสาราสตัวต่์างๆประกอบครบครัน  

จิตรกรรมของวดับวรสถานสุทธาวาสก็มิได้แสดงรูปแบบท่ีต่างไปเท่าใดนัก  
ยงัคงยึดถือ เอารูปแบบสําคญัท่ีสืบทอดมาแต่คร้ังโบราณกาล ถ่ายทอดลงบนผนังเหนือช่องบาน
หนา้ต่างของวดัภายใตรู้ปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี   เพื่อทาํหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนและให้ความรู้ 
แก่ผูเ้ขา้มาใชง้านในอาคาร เป็นงานจิตรกรรมสาํหรับรับใชง้านดา้นพระพทุธศาสนาเป็นหลกั 

แต่การนาํเสนองานจิตรกรรมผ่านแนวคิดและเทคนิคตะวนัตกนั้น ปรากฏอย่าง
เขม้ขน้ในเกือบทุกอณูของงานจิตรกรรมวดัแห่งน้ี  ทั้งการแสดงภาพระยะใกล ้ไกล และท่ีสาํคญัคือ
การเขียนภาพท่ีไม่แสดงภาพอิทธิปาฏิหาริยข์องพระอดีตพุทธเจา้แต่อย่างใด ผ่านกระบวนการ
คดัเลือกฉากท่ีเขียนใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดดงักล่าว 

การเลือกฉากของประวติัพระอดีตพุทธเจ้าของวดับวรสถานสุทธาวาสนั้ น 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดสัจนิยมตะวนัตก ซ่ึงเป็นกระแสท่ีเกิดข้ึนในยุคนั้น โดยให้ความสนใจกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกนั5   ดว้ยความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลดงักล่าว 
                                                 

5 สันติ เลก็สุขมุ, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที ่3 ความคดิเปลีย่น การแสดงออกกเ็ปลีย่นตาม
(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2548),78. 
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อาจตีความในลกัษณะท่ีตอ้งการนาํเสนอความเป็นจริงของผูค้นและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 
ผ่านงานศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น  งานประติมากรรม การสร้างพระสัมพุทธพรรณี  พระ
นิรันตรายในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4  ท่ีสร้างใหค้รองจีวรเป็นร้ิวตาม
ธรรมชาติ  แลว้แสดงลกัษณะทางกายภาพขององคพ์ระพุทธรูปเป็นอยา่งปุถุชนธรรมดา เช่น การไม่
มีอุษณีษะ(กะโหลกนูนเหนือศรีษะ) การทาํพระกรรณใหย้าวเท่ากบัคนธรรมดา หรือกลา้มเน้ือพระ
สรีระให้คลา้ยคนจริง6     แมล้กัษณะบางประการของพระพุทธรูปกลุ่มดงักล่าวจะมิไดป้รับเปล่ียน
ให้ต่างไปจากแนวคิดปรัมปราคติเดิมอย่างส้ินเชิง  แต่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนก็สอดคลอ้งกบั
แนวคิดสจันิยมท่ีเนน้การนาํเสนองานดว้ยรูปแบบท่ีเป็นจริงมากกวา่แนวอุดมคติ ปรัมปรา 

รูปถ่ายวิวทิวทัศน์ท่ีแผ่เข้ามาในยุคสมัยนั้ น ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรคง์านศิลปกรรมไม่มากก็น้อย ดว้ยเทคนิคการเขียนแบบตะวนัตกท่ีเน้นภาพเสมือนจริง  
ผูค้นในอากัปกิริยาต่างๆ ต้นไม้ วิวทิวทัศน์ ท้องฟ้า แสง และเงาท่ีถูกบรรจงถ่ายทอดลงบน
ภาพเขียนและภาพถ่ายเหล่านั้น ลว้นเป็นมูลเหตุในการสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัศิลปินหรือจิตรกร
ในยคุนั้นได ้ดว้ยเหตุน้ีการเลือกใชเ้ทคนิคตะวนัตกเขา้มาผสมผสานในงานจิตรกรรมไทยจึงเร่ิมตน้
ข้ึนอย่างจริงจงั และพบว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งการผสมผสานเทคนิคดงักล่าวร่วมกบังานเขียนแบบ
ปรัมปราคติ 

แนวคิดดงักล่าว  เป็นแนวทางให้จิตรกรผูส้ร้างสรรคง์านศิลปกรรม เลือกเฟ้น
ฉากสาํคญัท่ีเคยเขียนข้ึนในอดีตนาํมาจดัแสดงตามแนวคิดน้ี ดว้ยการตดัทอนฉากหรือเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปาฏิหาริยต่์างๆของพระอดีตพุทธเจา้ออกทั้งหมด เหลือเพียงฉากท่ีตอ้งการเขียนเพื่อทาํ
หนา้ท่ีบรรยายเร่ืองราวประวติัของพระอดีตพทุธเจา้ใหเ้ป็นไปตามแนวทางสจันิยมเท่านั้น  ดงัฉากท่ี
ปรากฏในตารางท่ี 3  

 
6.2   แนวคดิสัจนิยมทีมี่ผลต่อการเลอืกฉาก 

เน่ืองจากการเขียนฉากพระอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองค์นั้น มกัเขียนให้มีตอน
ต่างๆท่ีคลา้ยกนัเช่น  ฉากเสด็จทอดพระเนตรเทวทูต  ฉากลํ่าราในปราสาท         ฉากเสด็จออกมหา
ภิเนษกรม  เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นฉากหลกัท่ีผูค้นมกัคุน้กนัมาแต่ก่อน  เหตุน้ีการคดัเลือกฉากท่ีจะ
เขียนทั้งหมดจึงจาํเป็นและตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดสจันิยมแบบตะวนัตก    

                                                 
6 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปสําคญัและพุทธศิลป์ในดนิแดนไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์มือง

โบราณ, 2554), 356. 
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แนวคิดสัจนิยมตะวนัตกท่ีให้ความสนใจในความเป็นเหตุเป็นผลกนั ความเป็น
จริงทางสังคม เช่น พระพุทธเจา้เคยเป็นมนุษยท่ี์บงัเกิดข้ึนจริงในโลก   เหตุน้ีพระพุทธองคจึ์งมีวิถี
ชีวิตแบบมนุษย ์   ฉากท่ีเขียนถึงพระพุทธองคจึ์งตอ้งแสดงลกัษณะความเป็นมนุษยห์รือใกลเ้คียง
ความเป็นมนุษยใ์หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

 ความเป็นเหตุเป็นผลแบบน้ีถือเป็นเง่ือนไขสาํคญัในการเลือกนาํเสนอฉากท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวอิทธิปาฏิหาริยห์รือหากเป็นไปได ้  ก็คงพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะแสดงใหเ้ห็น
ถึงส่ิงเหนือธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด  ดว้ยเหตุน้ีการเขียนฉากในลาํดบัแรกของเร่ืองจึงเป็นความทา้ทาย
ของจิตรกร ในการเฟ้นหาฉากสาํคญันั้นๆท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัทั้งหมดของจิตรกรรม 

การเลือกฉากเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 ของวดับวรสถานสุทธาวาสเป็น
ฉากเปิดเร่ือง  อาจเป็นเพราะตอ้งการเขา้ประเด็นของมูลเหตุแห่งการออกผนวชคือ  การรับรู้ความ
เป็นจริงทางโลกท่ีมิใช่มีแค่ความสุขในเพียงพระราชวงัเพียงอยา่งเดียว   แต่ปุถุชนทัว่ไปนั้นมี ความ
แก่ ความเจบ็ และความตายท่ีพระองคมิ์เคยทรงรับรู้มาก่อน  การแสวงหาทางออกเพ่ือการระงบัเหตุ
แห่งความทุกขท์ั้งปวงดว้ยการเห็นสมณะ  ถือเป็นแรงผลกัดนัใหพ้ระพุทธองคป์ระสงคท่ี์จะหาทาง
ดบัทุกขท่ี์อาจเกิดข้ึนกบัพระองคเ์องในอนาคต   ดงันั้นการเขียนบรรยายเหตุการณ์ดงักล่าวผา่นงาน
จิตรกรรมของวดัแห่งน้ี จึงมิใช่เร่ืองยากเพราะมิไดมี้เน้ือหาตอนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวเหนือ
ธรรมชาติเลย  แต่กลบัเป็นการเขียนบรรยายเหตุการณ์ คลา้ยจริยวตัรทัว่ไปของพระอดีตพุทธเจา้เม่ือ
คร้ังเป็นกษตัริย ์เสดจ็ออกนอกพระนครดว้ยขบวนเสดจ็พร้อมเหล่าเสนา  

กอปรกบัเน้ือหาของฉากดงักล่าวมีเขียนระบุไวใ้นพระไตรปิฎกและคมัภีร์ต่างๆ 
ทาํใหจิ้ตรกรสามารถหยบิยกเน้ือหาดงักล่าวข้ึนมาเป็นฉากแรกของพระอดีตพุทธเจา้ไดต้อ้งตรงตาม
พระคมัภีร์    ต่างไปจากฉากเปิดเร่ืองของวดัสุทศัน์เทพวรารามท่ีเร่ิมตน้ดว้ยฉากประสูติ  เขียนข้ึน
โดยมีตน้แบบจากพทุธประวติัพระสมณโคดมท่ีมีกล่าวถึงรายละเอียดในพระปฐมสมโพธิกถา  

เหตุน้ี การเลือกฉากทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 ของประวติัพระอดีตพุทธเจา้วดั
บวรสถานสุทธาวาส จึงเหมาะสมเข้ากับแนวคิดหลัก (Concept) โดยรวมและต้องตรงตาม
พระไตรปิฎก อีกทั้งยงัเขียนแสดงภาพดว้ยเร่ืองราวท่ีเสมือนจริยวตัรจริงของกษตัริยต์ามโบราณราช
ประเพณี  ถือเป็นความเหมาะสมหลายประการของฉากเปิดตวัพระอดีตพุทธเจา้ ทั้งในแง่ความ
ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์ และความสมจริงอยา่งมีเหตุและผลตามแนวคิดสจันิยม 

ความล่ืนไหลของฉาก แสดงความต่อเน่ืองภายใตเ้ง่ือนไขความสมจริงทางสังคม 
ทาํให้ฉากในลาํดบัถดัมาแสดงเหตุและผลของการเสด็จออกไปในคร้ังนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน  ดว้ยการ
เสด็จเขา้ไปทอดพระเนตรพระมเหสีและพระโอรสในปราสาทเม่ือทรงเบ่ือหน่ายโลก  และพร้อมท่ี
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จะลาบุคคลท่ีพระองครั์กยิง่ออกแสวงหาโมกธรรม พระองคจึ์งพร้อมแลว้สาํหรับการเสด็จออกนอก
พระนครเพ่ือออกมหาภิเนษกรมณ์ มุ่งหนา้สู่บรรพตท่ีสงบเงียบ    

ฉากทรงตดัพระเมาลี เป็นฉากลาํดบัถดัไป  ซ่ึงโดยมากในอดีตมกัเขียนเทวดาเช่น 
พระพรหม และ พระอินทร์ ถือส่ิงของประกอบ บา้งก็แสดงในลกัษณะเหาะเหินอยู่ดา้นขา้งเยื้องๆ
พระพุทธเจา้บา้ง  แต่ท่ีวดัแห่งน้ี  จิตรกรเคร่งครัดต่อแนวคิดเบ้ืองตน้ จึงมิไดป้รากฏภาพลกัษณะ
เหนือธรรมชาติแต่อยา่งใดเลย    

เม่ือทรงดาํรงพระองคเ์ป็นบรรพชิตแลว้  การรับขา้วมธุปายาส  การรับหญา้คา ก็
แสดงเหตุของการเดินสายกลางและแสดงความพร้อมสาํหรับพระภารกิจอนัยิง่ใหญ่ นัน่คือการตรัส
รู้ในเบ้ืองหนา้  โดยจิตรกรเขียนแสดงภาพพระอดีตพุทธเจา้ประทบันัง่เหนือบลัลงัก ์ภายใตต้น้ไม้
ขนาดใหญ่  ไร้ผูค้นแวดลอ้ม  เป็นการแสดงเร่ืองราวตามความจริงของพระพุทธเจา้เม่ือทรงประทบั
นัง่ใตต้น้ไมร้อการบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ต่างไปจากฉากตามมโนคติแบบปรัมปราท่ีเหล่า
พญามารและสาวกมุ่งหน้าเขา้มาทวงสิทธิ ยบัย ั้งการบรรลุแห่งพระพุทธองค ์ จนกระทัง่ยอมสยบ
ดว้ยมวลนํ้ ามหาศาล พยานสาํคญัของการบาํเพญ็เพียรอนัเอกอุของพระพุทธองค ์ท่วมทน้หมู่มาร 
ใหป้ราศวินาศไป  

การเขียนใหพ้ระอดีตพทุธเจา้แต่ละพระองคป์ระทบันัง่ใตต้น้ไม(้ต่างประเภทกนั)
ตามลาํพงัเพียงองคเ์ดียว สมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัแนวคิดสัจนิยมในระดบัองคร์วมมากกว่า
การเขียนให้พระอดีตพุทธเจา้แวดลอ้มดว้ยเหล่าพญามารในแบบปรัมปราคติ (ดูวิเคราะห์เร่ืองฉาก
ตรัสรู้)  

ฉากแสดงธรรมเทศนา และฉากพระพุทธเจา้องคปั์จจุบนัเม่ือคร้ังเสวยพระชาติ
ต่างๆในสํานักพระอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองค์  ลว้นแสดงพระภารกิจสําคญัหลงัตรัสรู้ แมฉ้าก
แสดงธรรมเทศนาจะมีเพียงฉากเดียว ปรากฏในประวติัพระสรณังกร แต่ความสาํคญัของฉากมิได้
อยูท่ี่ผูช้มจะเขา้ใจฉากนั้นได ้ เพราะจิตรกรรมทั้งหมดของวดันั้น ไดท้าํหนา้ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของ
การบาํเพญ็เพียรของพระพุทธเจา้องคปั์จจุบนัท่ีเคยมีพระชนมแ์ละทรงบาํเพญ็เพียรอยูใ่นสาํนกัพระ
อดีตพทุธเจา้เหล่านั้น ผา่นประวติัพระอดีตพทุธเจา้ท่ีทรงมีพระจริยวตัรคลา้ยกนัในทุกพระองค ์  

ฉากทั้งหมดท่ีจิตรกรคดัสรร นาํมาเขียนไวท่ี้วดับวรสถานสุทธาวาสแห่งน้ี จึง
เขียนไดต้อ้งตรงตามพระคมัภีร์  อีกทั้งยงัสอดรับกบัแนวคิดสัจนิยมตะวนัตก ซ่ึงถือเป็นกุญแจ
สําคญัในการดาํรงไวซ่ึ้งบรรยากาศและหลกัการ (Theme) เร่ืองทั้งหมดไว ้ การคดัเลือกฉากและ
เขียนบรรยายเร่ืองราวเหล่านั้นจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆดงัท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมด  
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    บทที ่4 
           วเิคราะห์ฉากสําคญัตอนต่างๆ 
 

ฉากและเน้ือหาในฉากท่ีจิตรกรเลือกสรรนาํมาเขียนนั้น ถือว่าเป็นหัวใจหลกัของการ
ส่ือถึงเร่ืองราวการบาํเพญ็เพียรของพระอดีตพุทธเจา้และพระโพธิสัตวซ่ึ์งต่อมาคือพระสมณโคดม 
พระพุทธเจา้องคปั์จจุบนั  ดว้ยตอ้งการส่ือให้ผูช้มเห็นถึงวิถีการดาํเนินชีวิตของเหล่าพระอดีตพุทธ
เจ้าแต่ละพระองค์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน อีกทั้ งยงันําเสนอเร่ืองราวความพากเพียรของพระ
โพธิสตัวต่์อการขวนขวาย บาํเพญ็เพียรขององคเ์อง  

จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาของฉากท่ีนาํมาเขียนนั้น สัมพนัธ์กบัพระคมัภีร์สาํคญัใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 โดยใชค้มัภีร์เช่น พระไตรปิฎก  พระอรรถกถาต่างๆเช่น มธุรัตถวิลาสินี วิสุทธชน
วิลาสินี  พระปฐมสมโพธิกถา  เป็นตน้  ลว้นตอ้งการให้งานจิตรกรรมเหล่านั้นแสดงถึงความ
ถูกตอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนาซ่ึงมีท่ีมาจากพระคมัภีร์เช่นเดียวกนั 

แต่กระนั้น การเขียนอธิบายฉากแต่ละฉากซ่ึงแมจ้ะคาํนึงถึงความถูกตอ้งในพระคมัภีร์
แลว้กต็าม   แต่การแสดงออกของจิตรกรกย็งัพบวา่มีมุมมองและวิธีการนาํเสนอท่ีแตกต่างกนัไป แต่
ทั้งน้ีกย็งัยดึถือความถูกตอ้งในพระคมัภีร์เป็นหลกั ดงัจะวิเคราะห์ฉากสาํคญัต่างๆดงัน้ี  
 

4.1   ฉากเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ี (รูปท่ี 45) 
เป็นฉากลาํดบัแรกของจิตรกรรมประวติัอดีตพุทธเจา้ของวดัแห่งน้ี  แสดงดว้ย

ภาพพระอดีตพุทธเจา้เม่ือคร้ังเป็นกษตัริย ์ประทบันัง่บนราชรถเทียมมา้ เสด็จเลียบพระนครพร้อม
ดว้ยเหล่าขา้ราชบริพารเป็นจาํนวนมาก  เพื่อทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ี ไดแ้ก่ คนแก่  คนเจ็บ  คน
ตาย และ สมณะ  ในการเสด็จออกเพ่ือทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ีนั้น  มีทั้งเสด็จดว้ยขบวนพยุหยา
ตราขบวนใหญ่ และขบวนเลก็แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัขนาดพ้ืนท่ี  

ฉากการเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ี  ณ อุทยานนั้น มีกล่าวไวใ้นพระบาลี
สุตตนัตปิฎก ด้วยขอยกตวัอย่างจากโกณทญัญพุทธวงศ์ท่ีกล่าวเพียง “...พระองค์ทรงเห็นนิมิต 4 

ประการแล้ว  เสดจ็ออกผนวชดว้ยคชสารยานพระท่ีนัง่ตน้  ทรงบาํเพญ็เพียรอยู ่10 เดือนเตม็...” 1 

                                                 
1 พระบาลีสุตตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย . กรุงเทพฯ : กรมการ

ศาสนา.  (ฉบบัสังคายนา ในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช 2530), 461. 
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              รูปท่ี 45  ฉากเสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ีของพระเมธงักร  บนผนงัดา้นท่ี 1 

 
ขอ้ความลกัษณะน้ีระบุไวเ้หมือนกนัหมดทุกพระองค ์ ดว้ยกล่าวถึงการเสด็จออก

พบนิมิตส่ีประการ  แต่มิไดใ้หร้ายละเอียดของการเสดจ็ออกทอดพระเนตรว่าเสด็จออกอยา่งไร ทรง
พาหนะใดมีใครตามเสด็จบา้ง   แมค้มัภีร์ชั้นอรรถกถาก็ยงัระบุเช่นเดียวกนัว่า  “...ทรงเห็นนิมิตทั้ง 4 

เสดจ็ออกอภิเนษกรมณ์ดว้ยยานคือ รถทรง พระชินเจา้ทรงบาํเพญ็เพียรอยู ่10 เดือนเตม็...” 2 
ตรวจสอบกบัพุทธประวติัพระสมณโคดมของฉากเดียวกนั ในอวิทูเรนิทานกถา 

อธิบายความว่า  “.. อยูม่าวนัหน่ึง พระโพธิสัตวมี์พระประสงคจ์ะเสดจ็ไปยงัอุทยานภูมิ จึงตรัสเรียกนายสารถี
มาแลว้ตรัสวา่  จงเทยีมรถ.  นายสารถีนั้นรับพระบญัชาแลว้ ประดบัรถชั้นสูงสุดอนัควรค่ามาก ดว้ยเคร่ืองประดบั

ทั้งปวงแลว้เทียมมา้สินธพท่ีเป็นมงคล 4 ตวั...” 3  
เป็นการเสด็จออกเพียงพระองค์เองกับสารถีด้วยรถเทียมม้าเท่านั้ น ยงัมิได้

กล่าวถึงขบวนเสด็จแต่อย่างใด   แต่การประดบัตกแต่งอย่างวิจิตร อลงัการปรากฏในประวติัพระ 
สมณโคดม จากพระปฐมสมโพธิกถาในฉากเดียวกนัดงัน้ี   

                                                 
2 พระสูตรและอรรถกถาแปล  ขทุทกนิกาย  พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที ่2.  กรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการ

พิมพ ์(พิมพเ์น่ืองในวโรกาสครบ 200 ปีแห่งพระราชจกัรีวงศ ์กรุงรัตนโกสินทร์ 2525), 310. 
3 วสุิทธชนวลิาสินี, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เล่มที่ 8 ภาคที ่1, (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2525), 122. 
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 อยูม่าวนัหน่ึง สมเดจ็พระมหาสัตวมี์พระทยัปรารถนาจะเสดจ็ไปประพาสพระอุทยาน 
     จึงตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งวา่   ท่านจงตกแต่งรถ เราจะไปสู่อุทยานภมิู นายสารถีรับสั่งแลว้กม็า 
     ตกแต่งอุดมรถพระท่ีนัง่  ทรงขจิตไปดว้ยแกว้ 7 ประการ   แลหุม้ดว้ยหนงัสีหพยคัฆทีปิชาติงาม 
     สะอาดรุ่งเรือง มีพรรณประดุจอุทยัทิพากรจาํรัสประดบัดว้ยเคร่ืองลาดอนัพิจิตรโอฬารแลสรรพ 
     อลงการอนัเศษบริบูรณ์ทุกส่ิง เทียมดว้ยมงคลวรสินธพทั้ง 4 มีสีดงัดอกโกกนุทปทุมบุปผาชาติ 
      ...ทรงข้ึนสถิตบนบลัลงัก ์ พระท่ีนัง่มงคลราชรถอนัปรากฏรุ่งเรือง   จาํรัสทดัเทียมอมรพิมาน 

     แวดล้อมด้วยดเิรก โยธาหาญ ออกจากพระนครจะไปสู่อุทยานภมิูประเทศ 4 

 
ดว้ยเหตุน้ีฉากการเสด็จออกทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 บนราชรถอย่างวิจิตร

พร้อมเหล่าเสนามาตยข์องวดับวรสถานสุทธาวาส จึงสอดคลอ้งกบัเน้ือความของพุทธประวติัพระ
สมณโคดมในพระปฐมสมโพธิกถามากกวา่ ทาํใหเ้ขา้ใจวา่ การเขียนฉากเสด็จทอดพระเนตรเทวทูต
ทั้ง 4 ของพระอดีตพทุธเจา้ทุกพระองคน์ั้นจิตรกรเขียนใหต้อ้งตรงกบัพระคมัภีร์ชั้นอรรถกถา  เน่ือง
ดว้ยมีการขยายเน้ือหาเพ่ิมเติมใหย้ิง่ใหญ่ สมพระเกียรติแก่ฐานานุศกัด์ิโดยไดต้น้แบบจากเหตุการณ์
ในพทุธประวติัพระสมณโคดมในพระปฐมสมโพธิมาปรับใชน้ัน่เอง 

  สรุปว่าฉากเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 นอกพระนครและพระราชอุทยาน
นั้น  แสดงถึงความยิง่ใหญ่ สมพระเกียรติแห่งฐานานุศกัด์ิของพระอดีตพุทธเจา้ในทุกพระองคก่์อน
หนา้พระสมณโคดม    ฉากน้ีจิตรกรเขียนไวใ้นประวติัพระอดีตพุทธเจา้จาํนวน 25 พระองคด์ว้ยกนั  
องคท่ี์มิไดเ้ขียนไวน้ัน่คือ พระปทุมุตรพุทธเจา้ และพระสุเมธพุทธเจา้ เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ี
และการจดัวาง  

 
ผลการวเิคราะห์ฉากเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 

ใช่ว่าขบวนเสด็จทอดพระเนตรนั้นจะตอ้งประทบันั่งบนบุษบกเหนือราชรถพร้อม
ขบวนเสด็จอย่างยิ่งใหญ่เบ้ืองตน้เพียงอย่างเดียว  บางคร้ังจิตรกรเขียนให้พระโพธิสัตวป์ระทบันัง่
เพียงมา้ตวัเดียว  ดังภาพพระพุทธสุเมธ พระอดีตพุทธเจา้องค์ท่ี 14  (รูปท่ี 46)    และพระพุทธ
ธรรมทตัสี พระอดีตพุทธเจา้องคท่ี์ 18 (รูปท่ี 47) นอกจากน้ียงัพบพาหนะท่ีต่างกนัไปดงัปรากฏใน
ประวติัพระพุทธอตัถทสัสี พระอดีตพุทธเจา้องคท่ี์ 17    ท่ีเสด็จดว้ยพระคชาธาร (ชา้ง)  พร้อมเหล่า
ขา้ราชบริพารจาํนวนมาก (รูปท่ี 48)   

  

                                                 
4 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส,  สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา : วรรณคดี

พระพุทธศาสนาพากย์ไทย คมัภีร์แสดงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้า (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2552),85. 
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รูปท่ี 46 ฉากพระสุเมธพทุธเจา้เสดจ็บนหลงัมา้ 
พร้อมเหล่าขา้ราชบริพาร 
 เสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 ? 

รูปท่ี 47 ฉากพระธรรมทตัสีเสดจ็บนหลงัมา้
พร้อมเหล่าบริพาร เสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูต
ทั้ง 4 
 

รูปท่ี 48  พระอตัถทสัสี เสดจ็บนหลงัคชาธารพร้อม
เหล่าบริพาร เพ่ือทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4   



 
 
 

76 
 

การเสดจ็บนพาหนะท่ีแตกต่างกนัน้ี สนันิษฐานวา่ช่างคงตอ้งการหลีกหนีความจาํเจใน
การเขียนให้ตอ้งเหมือนหรือคลา้ยกนัไปในทุกพระองค ์ จึงไดจ้ดัให้พาหนะมีความแตกต่างกนัไป
บา้ง ตามความประสงคข์องจิตรกร  ดงัพบวา่บางพระอดีตพทุธเจา้ พบเพียงราชรถเทียมมา้ขนาดเลก็
มาก พร้อมเหล่าบริพารจาํนวนไม่มาก     บางฉากปรากฏขบวนเสด็จยิง่ใหญ่แต่ไม่ปรากฏเทวทูตทั้ง 
4 ในระหว่างทางเสด็จแต่อยา่งใด (รูปท่ี 49)  อาจเป็นไปไดว้่าบริเวณดงักล่าวมีเน้ือท่ีจาํกดัมาก จิตร
กรจึงไม่สามารถเขียนเทวทูตแทรกลงไปได ้ จึงอนุโลมให้ขบวนเสด็จนอกพระนครดงักล่าวส่ือ
แทนความหมายถึงการเสดจ็ออกพบเทวทูตดงัเช่นพระอดีตพทุธเจา้องคอ่ื์นๆเช่นกนั 

 

                 
 
                          รูปท่ี 49  พระกกสุันโธ เสดจ็ออกพระอุทยานนอกเมือง แต่ไม่ปรากฏเทวทูตทั้ง 4 

 
ยิ่งกว่านั้นคือการเขียนเทวทูตทั้ง 4 ซ่ึงมกัปรากฏดว้ยภาพ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ

สมณะนั้นก็แสดงความแตกต่างในภาพให้ปรากฏเช่น  ภาพคนตายโดยมากเป็นภาพบุคคลนอนน่ิง
ราบไปกบัพื้นธรรมดาบา้ง  พบว่ามีลาํไส้ทะลกัออกมาบา้ง   เขียนเป็นรูปโครงกระดูกซ่ึงปรากฏ
เพียงภาพเดียว เขียนอยู่ในประวติัพระโสภิต พระอดีตพุทธองคท่ี์ 9 (รูปท่ี 50)      ภาพพระสมณะ
กาํลงัชกัผา้บงัสุกุลจาํนวน 2 ภาพคือ ประวติัพระตณัหังกร พระอดีตพุทธองคท่ี์ 1 (รูปท่ี 51)  และ
พระติสสะ พระอดีตพุทธองคท่ี์ 20 (รูปท่ี 52)  รวมถึงภาพท่ีเขียนเพียงคนตายและสมณะยืนในท่า
ภาพการปลงอสุภกรรมฐานในประวติัพระปุสสะ พระอดีตพทุธองคท่ี์ 21  เป็นตน้ (รูปท่ี 53)   
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                       รูปท่ี 50  ภาพคนตายในสภาพเหลือแต่โครงกระดูก บนพทุธประวติัพระโสภิตะ 

 
 
 

                 
              
                          รูปท่ี 51  ภาพสมณะกาํลงัชกัผา้บงัสุกุลจากศพ บนพทุธประวติัพระตณัหงักร 
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                        รูปท่ี 52 สมณะกาํลงัชกัผา้บงัสุกลุจากศพ บนพทุธประวติัพระติสสะ 
 
                         

                    
 
            รูปท่ี 53  ภาพพระปุสสะพทุธเจา้ เสดจ็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ี ท่ีเขียนเพียงคนตายและสมณะ 
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กล่าวโดยรวมสาํหรับฉากเสด็จทอดเทวทูตทั้ง 4 นั้น ช่างไดเ้ขียนขยายความจากพระ
ไตรปิฏกและอรรถกถาท่ีกล่าวถึงการพบเพียงเทวทูตทั้ง 4 มาเป็นภาพเขียนท่ีประกอบไปดว้ยเหล่า
ขบวนเสด็จ พาหนะ ขา้ราชบริพาร อยา่งสมพระเกียรติ ยิง่ใหญ่   แมว้่าจะมีความแตกต่างกนัไปบา้ง 
ไม่ตอ้งตรงตามพระไตรปิฎกและอรรถกถาเท่าใดนักในบางพระองค์  แต่การนาํเสนองานเขียน
ลกัษณะน้ีถือเป็นความคิดนอกกรอบท่ีมิตอ้งการให้เกิดความซํ้ าซาก จาํเจ     เพิ่มสีสันและความ
หลากหลายในมิติการชมมากกว่าการเขียนให้เหมือนกันหมดทุกพระองค์ตามคมัภีร์ แต่ยงัคง
ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ของฉากดงักล่าวไวอ้ยา่งครบถว้นนัน่เอง 
 

4.2   ฉากพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าไปกล่าวลาพระมเหสีและพระโอรสในปราสาท 
เป็นตอนท่ีพระโพธิสัตวท์รงเบ่ือหน่ายหลงัจากเสด็จทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 

นอกพระนคร    เสด็จเขา้มาเพ่ือกล่าวลาพระมเหสีและพระโอรสในปราสาท  ฉากดงักล่าวมกั
เขียนแสดงภาพพระโพธิสตัวท์รงเคร่ืองอยา่งกษตัริย ์เสดจ็เขา้ไปในพระมหาปราสาท  ประทบัยนื
ดว้ยท่าทางนาฏลกัษณ์อยูท่างดา้นหลงัพระมเหสีและพระโอรสท่ีกาํลงับรรทมอยูภ่ายในพระแท่น
บรรทม  ดา้นล่างพระแท่นปรากฏภาพนางสนม นกัดนตรี กาํลงันอนหลบัใหลอยา่งไม่รู้สติ   

ฉากน้ีจิตรกรเขียนปราสาทให้มีขนาดใหญ่ สมจริง สัมพนัธ์กบัขนาดบุคคลท่ีมี
ขนาดเล็กอย่างเห็นไดช้ดั  ช่างแกปั้ญหาช่องว่างระหว่างปราสาทกบัรูปบุคคลดว้ยการเขียนฉาก
ลบัแลกั้นเพื่อลดช่องวา่งดงักล่าว ทาํใหรู้ปบุคคลและปราสาทดูกลมกลืนไดส้ดัส่วนกนั    ลวดลาย
ท่ีเขียนประดบัตกแต่งลบัแลมกัเขียนเป็นลายพรรณพฤกษา    ทาํใหล้บัแลดงักล่าวทาํหนา้ท่ีทั้งตวั
คัน่ สาํหรับลดช่องว่างและเป็นลายประดบัตกแต่งภายในพระมหาปราสาทท่ีสะทอ้นผ่านลบัแล
ไดอี้กดว้ย 

ฉากน้ีไม่ปรากฏในพระบาลีสุตตนัตปิฎกแต่อย่างใด  ดงัขอยกตงัอย่างจากทีปัง
กรพทุธวงศ ์ความวา่ 

 
 พระนครช่ือรัมมวดี พระชนกนาถของพระทีปังกรบรมศาสดาเป็นพระมหากษตัริย ์ 

ทรงพระนาม วา่สุเทพ  พระชนนีทรงพระนามวา่สุเมธา .....พระพิชิตมารทรงครอบครองอาคาร 
สถานอยูห่ม่ืนปี       ....มีปราสาทอนัประเสริฐ 3 ปราสาท มีนางสนมนารีกาํนลัใน 3 แสน ลว้น 

ประดบัประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวา่ปทุมา พระราชโอรสพระนามวา่อุสภขนัธกมุาร5  
 

                                                 
5 พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย ,457-458. 
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แต่ลกัษณะของภาพดงักล่าวปรากฏในอวิทูเรนิทานกถา ประวติัของพระพุทธ
สมณโคดม ความวา่ 

ฝ่ายพระโพธิสัตวเ์สด็จข้ึนสู่ปราสาทของพระองค์   ดว้ยพระสิริโสภาคยอ์นัยิ่งใหญ่
เสด็จบรรทมบนพระท่ีสิริไสยาสน์   ในทนัใดนั้นเอง   เหล่าสตรีนกัฟ้อนผูป้ระดบัประดาดว้ย
เคร่ืองอลงัการทั้งปวง ผูศึ้กษามาดีแลว้ในการฟ้อนและการขบั ทั้งงามเลิศดว้ยรูปโฉม ประดุจ
นางเทพกัญญา ถือดนตรีนานาชนิดมา แวดลอ้มทาํพระโพธิสัตว์ให้อภิรมยย์ินดีต่างพากัน
ประกอบการฟ้อนรําขบัร้องและการบรรเลง....พระโพธิสัตวท์รงต่ืนบรรทม ทรงนัง่ขดัสมาธิ
บนหลงัพระท่ีบรรทมไดท้อดพระเนตรเห็นสตรีเหล่านั้นนอนหลบัทบัเคร่ืองดนตรีอยู ่   บาง
พวกมีนํ้าลายไหล มีตวัเปรอะเป้ือนนํ้าลายบางพวกกดัฟัน   บางพวกนอนกรน   บางพวกละเมอ   
บางพวกอา้ปาก บางพวกผา้หลุดลุ่ยปรากฏอวยัวะเพศอนัน่าเกลียด.....ฝ่ายพระโพธิสัตวเ์สดจ็ไป
ยงัท่ีอยูข่องพระมารดาพระราหุลทรงเปิดประตูห้อง   ขณะนั้นมารดาพระราหุล  ทรงบรรทม
วางพระหัตถเ์หนือเศียรพระโอรสบนท่ีบรรทมอนัเกล่ือนกล่นดว้ยดอกมะลิซ้อนและดอกมะลิ
ลาเป็นตน้  พระโพธิสัตวป์ระทบัยนืวางพระบาทบนธรณีประตู ทอดพระเนตรดูแลว้ทรงดาํริวา่    
ถา้เราจักเอามือพระเทวีออกแลว้จับลูกของเราไซร้  พระเทวีก็จักต่ืนบรรทม เม่ือเป็นเช่นน้ี  
อนัตรายจกัมีแก่เรา  เราจกัเป็นพระพทุธเจา้ เสียก่อนจึงจกัมาเยีย่มดูลกู 6 
 

ความดา้นบน กล่าวไวโ้ดยละเอียดถึงลกัษณะของตวัละครท่ีอยู่ในปราสาทของ
ประวติัของพระสมณโคดมในอวิทูเรนิทาน   เน้ือหาดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัฉากสาํคญัของ
พระอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองค์ในจิตรกรรมฝาผนังวดับวรสถานสุทธาวาส  จึงอาจกล่าวไดว้่า 
เน้ือหาใน 

อวิทูเรนิทานของพระสมณโคดมนั้น  เป็นตน้แบบให้กบัฉากพระโพธิสัตวเ์สด็จ
เขา้ไปร่ําลาพระมเหสีและพระโอรสของพระอดีตพทุธเจา้วดับวรสถานสุทธาวาสไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดว้ยเหตุน้ี ฉากดงักล่าว จึงถือว่าเป็นฉากสาํคญัท่ีให้อารมณ์ต่อเน่ืองมาจากฉาก
แรก และเขียนข้ึนในพระอดีตพุทธเจา้ถึง 26 พระองคด์ว้ยกนั  มีเพียงพระองคเ์ดียวคือ พระกสัสปะ
พทุธเจา้ท่ีมิไดเ้ขียนไว ้เพราะขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ี  
 
ผลการวเิคราะห์ฉากในปราสาท 

ฉากท่ีแสดงความแตกต่างกนัของเร่ืองราวในปราสาทนั้น  ปรากฏอยูใ่นพระอดีตพุทธ
เจา้ 2 พระองค ์คือ  พระมงัคละพทุธเจา้ ซ่ึงเขียนภาพพระมงัคละเสด็จลงจากศาลาท่ีมีพระมเหสีและ
พระโอรสบรรทมอยู ่ ดา้นหลงัศาลาเขียนภาพปราสาทท่ีถูกแมกไมข้นาดใหญ่บดบงั  เหลือ 

                                                 
6 อวทิูเรนิทานกถา, พระสูตรและอรรถกถาแปล  ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที ่1,126-128. 
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ปรากฏเพียงยอดปราสาทเท่านั้น (รูปท่ี 54) การเขียนใหพ้ระมเหสีและพระโอรสบรรทมอยูใ่นศาลา
ขนาดใหญ่เช่นนั้น อาจตอ้งการหนีความจาํเจท่ีตอ้งบรรทมอยู่แต่ในพระมหาปราสาทเพียงอย่าง
เดียวกเ็ป็นได ้เพราะในประวติัพระมงัคละพทุธเจา้นั้นกค็ลา้ยคลึงกบัพระอดีตพทุธองคอ่ื์นๆ 

อีกฉากหน่ึงเป็นภาพของพระเรวตะพทุธเจา้ขณะกาํลงัเสด็จออกจากปราสาท หลงัจาก
ทอดพระเนตรพระมเหสีและพระโอรสเรียบร้อยแลว้  ฉากน้ีมีความพิเศษตรงท่ี จิตรกรไม่เขียนลบั
แลในปราสาท เพราะจิตรกรรู้ว่าลบัแลทาํหน้าท่ีลดช่องว่างระหว่างรูปบุคคลในอิริยาบถยืน  กบั
ความสูงภายในปราสาท    ดว้ยเหตุน้ีภาพพระเรวตะพุทธเจา้กาํลงัเสด็จลงบนัไดดา้นขา้งปราสาท  
ช่างจึงเวน้การเขียนลบัแลไวเ้พราะพระเรวตะมิไดอ้ยูใ่นปราสาท    แต่ระบายเพียงสีแดงท่ีบ่งบอกถึง
บรรยากาศในปราสาทเท่านั้น (รูปท่ี 55)   

    

   

    

รูปท่ี 54  ฉากพระมงัคลพทุธเจา้ เสดจ็ลงจากศาลา
หลงัจากทอดพระเนตรพระมเหสีและพระโอรส
เป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนออกบรรพชา 
 

รูปท่ี 55  พระเรวตะพทุธเจา้ กาํลงัเสดจ็ลงจาก
ปราสาท หลงัจากเขา้ไปทอดพระเนตรพระมเหสี
และพระโอรสในปราสาท โดยไม่ปรากฏการเขียน
ลบัแล  
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4.3   ฉากเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 
เป็นฉากสาํคญัอีกฉากหน่ึงท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์ แสดงภาพพระโพธิสัตวเ์สด็จ

ออกผนวชดว้ยพาหนะท่ีแตกต่างกนัไป    แวดลอ้มดว้ยเหล่าขา้ราชบริพาร เพื่อมุ่งหนา้ไปหาท่ีสงบ
สาํหรับบรรพชานัน่กคื็อ ป่า นัน่เอง   ยกตวัอยา่งจากทีปังกรพทุธวงศ ์ความวา่  “…เสดจ็ออกผนวชดว้ย

พระคชสารยานพระท่ีนัง่ตน้ ...” 7  นัน่คือพระทีปังกรทรงออกผนวชดว้ยคชสาร คือ ชา้ง นัน่เอง ตอ้งตรง
ตามคมัภีร์  แมค้มัภีร์ชั้นหลงัอย่างอรรกถา เช่นในพระสูตรและอรรถกถาแปล  ขุททกนิกาย พุทธ
วงศ ์ก็กล่าวไวเ้ช่นเดียวกนั ความว่า   “…เสด็จออกทรงผนวชดว้ยพระยานคือ พระยาชา้งตน้...” 8   ซ่ึง
เน้ือหาของฉากดงักล่าว จิตรกรค่อนขา้งเคร่งครัด ดว้ยเขียนให้ตอ้งตรงตามคมัภีร์  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น 
ความผดิพลาดของการเขียนฉากดงักล่าวกย็งัเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 
 
ผลการวเิคราะห์ฉากออกมหาภิเนษกรมณ์ 

เกิดข้ึนในประวติัของพระนารทพุทธเจา้  (รูปท่ี 56)  เสด็จออกผนวชดว้ยราชรถเทียม
มา้พร้อมบริวาร    ตรวจสอบจากเอกสารหลกัคือพระบาลีสุตตนัตปิฎก พบว่ามิไดก้ล่าวถึงวิธีการ
ออกผนวชของพระนารทพุทธเจา้แต่อยา่งใด ดงัขอ้ความว่า   “… พระองคผ์ูเ้ป็นบุรุษอุดมทรงเห็นนิมิต 4 

ประการ จึงเสด็จออกผนวช ทรงบาํเพญ็เพียรอยู ่7 วนั ...” 9   ในพระบาลีกล่าวเพียงมีการออกผนวชเท่านั้น 
แต่มิไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ทรงออกผนวชดว้ยวิธีใด 

 

  
                                                 

7พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย, 458. 
8มธุรัตถวลิาสีนี, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที ่9 ภาคที่ 2,126-128. 
9พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย, 485. 

รูปท่ี 56. พระนารถพทุธเจา้ เสดจ็ออก
ผนวชดว้ยราชรถเทียมมา้ ซ่ึงมิตอ้งตรง
ตามคมัภีร์ในชั้นอรรถกถาท่ีระบุวา่ทรง
ออกผนวชดว้ยดาํเนินโดยพระบาท 
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แต่วิธีการออกผนวชนั้น มีกล่าวไวใ้นคมัภีร์ชั้นอรรถกถา ความวา่   “…พระยอดบุรุษทรง

เห็นนิมิต 4  เสดจ็ออกอภิเนษกรมณ์ โดยดาํเนินด้วยพระบาท ทรงบาํเพญ็เพียร 7 วนั …”10    จะเห็นว่าคมัภีร์ชั้น
หลงันั้นระบุให้พระนารทเสด็จออกผนวชดว้ยการดาํเนินดว้ยพระบาท ซ่ึงมิใช่การเสด็จบนหลงั
พาหนะดงัเช่นรถเทียมมา้ดงัภาพท่ีปรากฏท่ีวดับวรสถานสุทธาวาส   

ด้วยเหตุน้ีการเขียนให้พระนารถพุทธเจ้าประทับนั่งบนราชรถเทียมม้า เพื่อออก
มหาภิเนษกรมณ์นั้น จึงเป็นการเขียนผิดไปจากคมัภีร์ทั้งในพระไตรปิฎกและพระอรรถกถาอย่าง
ส้ินเชิง   หากช่างตอ้งการให้เหตุผลหรืออา้งเหตุแห่งการเขียนฉากดงักล่าว เพียงเพราะใชข้อ้อา้งว่า 
มิไดก้ล่าวไวใ้นพระบาลีนั้น  ก็มิอาจสมเหตุสมผล  เน่ืองจากฉากดงักล่าวของพระอดีตพุทธเจา้องค์
อ่ืนๆนั้น  ช่างเขียนใหต้อ้งตรงตามพระไตรปิฎกและอรรถกถาแทบทั้งส้ิน    

หากวิเคราะห์ไปในแนวทางท่ีอาจเป็นไปได้ อาจเป็นเพราะราชรถเทียมมา้พร้อม
ขบวนแห่นั้นปรากฏค่อนขา้งมากกว่าพาหนะอ่ืนๆซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีพระองค ์ ประกอบกบัการจดัวาง
ตาํแหน่งของฉากปราสาทกบัตาํแหน่งฉากทรงตดัพระเมาลีซ่ึงตอ้งมีฉากเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
คัน่กลาง  มีระยะห่างกนัมากพอสมควร อีกทั้งช่องวา่งระหวา่งทางยงัตอ้งเขียนภาพตน้ไมป้ระดบั
ไปรอบทางเดิน  ช่างจึงอาจเกรงว่า หากเขียนให้พระโพธิสัตวเ์สด็จออกผนวชดว้ยการดาํเนินดว้ย
พระบาทพร้อมขบวนเสด็จตามคัมภีร์อรรถกถา  อาจทําให้พระโพธิสัตว์ถูกบดบังไปด้วย
องคป์ระกอบอ่ืนๆเช่นตน้ไม ้ปราสาท ซ่ึงเด่นและสูงกว่า   และดว้ยระยะห่างกนัพอสมควรนั้น หาก
เขียนให้พระโพธิสัตวด์าํเนินอยู่ในขบวนเสด็จ อาจเป็นการลดความสง่างามของพระโพธิสัตวท่ี์
ดาํรงพระยศเป็นถึงพระมหากษตัริยล์งได ้ ช่างจึงเลือกพาหนะท่ีเป็นท่ีนิยมเขียนของพระอดีตพุทธ
เจา้องคอ่ื์นๆนัน่คือ ราชรถเทียมมา้ เขา้มาเขียนแทน  ซ่ึงการเขียนข้ึนลกัษณะน้ี มิไดเ้ขียนผิดไปจาก
พระไตรปิฎกเพราะมิไดร้ะบุไวว้่าทรงออกผนวชดว้ยพาหนะใด  ดว้ยเหตุน้ีช่างจึงอาจเลือกเขียน
ฉากดงักล่าวตามความเหมาะสม 

 นอกจากน้ียงัพบว่าฉากท่ีคิดว่าผูช้มจะไม่สามารถสังเกตได ้อย่างเช่น ฉากเสด็จออก
ผนวชของพระทีปังกร (รูปท่ี 57)   พระองคเ์สด็จออกผนวชดว้ยทรงคชาธาร  ตอ้งตรงตามพระ
คมัภีร์ทั้งสอง  ช่างแสดงให้ผูช้มเห็นเพียง ท้าย(ก้น)ช้าง  ท่ีมีนายทา้ยห้อยท้ิงตวัอยู่หลงัชา้งพร้อม
หางท่ีสะบดั  อนัแสดงใหเ้ห็นว่า  จิตรกรผูว้าดนั้น เอาใจใส่กบัรายละเอียดของฉากเสด็จออกผนวช
น้ีเป็นอยา่งมาก แมเ้น้ือท่ีของพระทีปังกรจะมีปริมาณนอ้ยกวา่พระอดีตพทุธองคอ่ื์นๆกต็าม 

 
 

                                                 
10มธุรัตถวลิาสีนี, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที ่9 ภาคที่ 2, 443. 
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                      รูปท่ี 57  ภาพพระคชาธารของพระทีปังกร  แสดงใหเ้ห็นเพียงนายทา้ยนัง่อยูท่ี่ส่วน 
                      ทา้ยของชา้ง ขณะกา้วออกนอกพระนคร  ของฉากออกมหาภิเนษกรมณ์ 

 
 

 ด้วยเหตุน้ี ฉากออกผนวชนั้น จึงถือว่ามีความสําคญัอย่างมาก ท่ีเป็นฉากของการ
เปล่ียนสถานะจากกษตัริยไ์ปสู่เพศบรรพชิต(นกับวช)  พบว่าเขียนข้ึนถึง 25 พระองค ์ยกเวน้เพียง 2 
พระองคเ์ดียวท่ีมิไดเ้ขียนข้ึน นัน่คือในประวติัของพระโสภิตพุทธเจา้ กบั พระธรรมทสัสีพุทธเจา้ 
เพราะทรงออกผนวชในปราสาทดว้ยกนัทั้งสองพระองค ์

 
 
 



 
 
 

85 
 

 4.4   ฉากทรงตัดพระเมาล ี
เป็นฉากสาํคญัท่ีต่อเน่ืองมาจากฉากเสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์ มกัแสดงภาพพระ

โพธิสัตวป์ระทบันัง่เหนือบลัลงัก์บา้ง บนโขดหินบา้ง  อยู่ในท่าพระหัตถห์น่ึงกาํมวยผม  อีกพระ
หตัถถื์อพระขรรค ์ในท่ากาํลงัตดัมวยผม  ดา้นล่างมีบริวารแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นมนุษย ์หรือ เทวดา เป็น
ตน้ 

ฉากน้ีมกัเขียนไวบ้ริเวณตาํแหน่งดา้นบนของเน้ือเร่ือง และกาํหนดให้อยูภ่ายใต้
หลกัทศันียวิทยา จึงทาํให้มีขนาดค่อนขา้งเล็ก กลมกลืนไปกบัฉากอ่ืนๆของภาพ จนบางคร้ังไม่
สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยง่าย 

ฉากทรงตดัพระเมาลีน้ีไม่ปรากฏในพระบาลี สุตตนัตปิฏก  แต่ปรากฏในคมัภีร์
ชั้นอรรถกถาโดย  สันนิษฐานว่าช่างน่าจะไดแ้รงบนัดาลใจของฉากดงักล่าวจากพุทธประวติัพระ
สมณโคดมมากกว่า  ดงัปรากฏฉากทรงตดัพระเมาลีของพระสมณโคดม ในอวิทูเรนิทานกถา ความ
วา่  

 
    ลาํดบันั้นจึงทรงดาํริวา่  เราจกัเอาพระขรรคต์ดัดว้ยตนเองทีเดียว   จึงเอาพระหตัถ ์

ขวาจบัพระขรรค ์  เอาพระหตัถซ์า้ยจบัพระจุฬา (จุก)  พร้อมกบัพระเมาลี (มวยผม) แลว้จึงตดั 
พระเกศาเหลือประมาณ 2 องคุลี  เวยีนขวาแนบติดพระเศียร 11 

 
เน้ือหาในอวิทูเรนิทานกถานั้น อธิบายวิธีการตดัพระเมาลีไวอ้ย่างละเอียด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัภาพเขียนพระอดีตพุทธเจา้ในวดับวรสถานสุทธาวาสเช่นกนั    อีกทั้งฉากน้ียงัไดรั้บ
ความนิยมในการเขียนให้ครบทั้ง 27 พระองคอี์กดว้ย  นัน่แสดงให้เห็นว่า ฉากน้ีถือเป็นฉากสาํคญั
ท่ีสุดฉากหน่ึงท่ีจิตรกรตอ้งเขียนใหก้บัพระอดีตพทุธเจา้ทุกพระองค ์
 
ผลการวเิคราะห์ฉากทรงตัดพระเมาล ี

เกิดข้ึนกบัฉากของพระอดีตพทุธเจา้นามวา่  อโนมทสัสี  บนผนงัดา้นท่ี 4     พบวา่จิตร
กรเขียนภาพตดัพระเมาลีน้ีซํ้ ากนัถึง 2 คร้ัง ในระยะใกลก้นั (รูปท่ี 58)    สันนิษฐานว่า อาจเกิดจาก
ความสับสนของตวัจิตรกรเอง  ในประเด็นเน้ือเร่ืองในฉากของพระอดีตพุทธเจา้ท่ีตนเองวาดและ
พระอดีตพทุธเจา้องคก่์อนท่ีปรากฏบนผนงัก่อนหนา้ ดงัจะขออธิบายดงัน้ี 
                     
 

                                                 
11 อวทิูเรนิทานกถา, พระสูตรและอรรถกถาแปล  ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที ่1, 132.  
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                      รูปท่ี 58  ฉากทรงตดัพระเมาลีซํ้ ากนั 2 คร้ัง ในฉากของพระพทุธอโนมทสัสี  บนผนงัดา้นท่ี 4 
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                           รูปท่ี 59  แสดงความต่อเน่ืองของกาํแพง  ปราสาท  บนผนงัดา้นท่ี 3 และ 4   

ผนังด้านที ่3 ผนังด้านที ่4 
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บนผนงัดา้นท่ี 4 พระอโนมทสัสีทรงออกผนวชดว้ย วอทอง ซ่ึงจิตรกรเขียนไดต้อ้ง
ตรงตามคมัภีร์ในพระไตรปิฎกแลว้   แต่ประเด็นปัญหาคือ  การเขียนฉากน้ีซํ้ ากันสองคร้ังใน
ตาํแหน่งใกลเ้คียงกนั   ขอยอ้นกลบัไปท่ีผนงัก่อนหนา้น้ีคือผนงัดา้นท่ี 3 (ผนงัของมุขทิศใต)้ บน 
ฉากของพระโสภิตะซ่ึงเป็นพระอดีตพุทธเจา้ก่อนหน้า   ในประวติัพระองค์ทรงออกผนวชใน
ปราสาท12  ซ่ึงจิตรกรผูรั้บผดิชอบดา้นน้ีกเ็ขียนไดต้อ้งตรงตามพระไตรปิฎกแลว้   

ความสับสนอาจเกิดข้ึนจาก ช่างท่ีเขียนผนังด้านท่ี 4 นั้น คงไม่มิได้ตรวจสอบว่า
พระโสภิตะท่ีเขียนบนดา้นก่อนหน้านั้น(ผนังดา้นท่ี 3) เขียนไดถู้กตอ้งตรงตามคมัภีร์แลว้ จึงเกิด
ความสบัสนและเขียนฉากดงักล่าวเพิ่มเขา้ไปอีก ทาํใหก้ลายเป็นฉากซํ้าบนผนงัเดียวกนั     

ขอ้สนันิษฐานดงักล่าวมีความน่าจะเป็นไปได ้ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอภาพของผนงัดา้นท่ี 
3 และ 4 ท่ีถ่ายไวโ้ดยปรากฏภาพปราสาทของพระโสภิตะ บนผนงัดา้นท่ี 3 (ภาพดา้นซา้ยมือ) เขียน
ปราสาทขนาดใหญ่ มีฉากตดัพระเมลีอยู่ดา้นซ้ายของปราสาท   และฉากรับขา้วมธุปายาสอยู่ใน
ปราสาทหลงัเลก็ดา้นขวา   กบัภาพปราสาทของพระอโนมทสัสี บนผนงัดา้นท่ี 4 (ภาพดา้นขวามือ) 
(รูปท่ี 59)  

จากภาพพบว่า มีแนวกาํแพงของผนงัดา้นหลงั (เส้นประสีขาวในวงรี) ท่ีดูคลา้ยเกือบ
เป็นกาํแพงร่วมกนัของพระอดีตพุทธทั้งสองพระองค ์ ซ่ึงแมจ้ะเขียนกนัคนละผนงัแต่เม่ือสังเกตให้
ดีจะพบว่ามีความอยู่ใกลชิ้ดติดกันพอสมควร  พอท่ีจะทาํให้เกิดความสับสนได้    สําหรับแนว
กาํแพงตามลูกศรสีแดงนั้น  คลา้ยทาํหนา้ท่ีแบ่งปราสาทดา้นซา้ยใหเ้ป็นของพระโสภิตะอยา่งชดัเจน  
แต่กย็งัแสดงความคลุมเครือหากมองเพียงผวิเผนิ  

น่ีอาจเป็นประเด็นท่ีทาํให้จิตรกรผูรั้บผิดชอบบนผนังด้านท่ี 4  เม่ือมองเห็นแนว
กาํแพงท่ีเกือบจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเกิดความสับสนในฉากของผนงัก่อนหนา้   จึงไดบ้รรจง
เขียนฉากทรงตดัพระเมาลีเพิ่มข้ึนบนผนงัของตน  กลายเป็น 2 ฉากซํ้ ากนับนผนงัดา้นท่ี 4  ดงักล่าว
มาเบ้ืองตน้ 

ขอ้สันนิษฐานดงักล่าวยงัมิใช่บทสรุปของการเขียนฉากทรงตดัพระเมาลีซํ้ ากนั 2 คร้ัง
บนผนงัเดียวกนั อาจมีความจาํเป็นหรือเหตุผลอ่ืนบางประการท่ีผูศึ้กษายงัหาเหตุผลมาอธิบายไดไ้ม่
ครบถว้นรอบดา้น  จาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป  
 
 
 
 
                                                 

12พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย, 475 
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4.5   ฉากรับข้าวมธุปายาส 
เขียนต่อเน่ืองข้ึนไปจากฉากทรงตดัพระเมาลี   แสดงดว้ยภาพของพระอดีตพุทธ

เจา้ประทบันัง่บนโขดหินใตต้น้ไมบ้า้ง  ในปราสาทบา้ง   มีภาพของหญิงสาวสวมเคร่ืองทรงอยา่งผู ้
มีฐานะกาํลงัประคองถาดบรรจุขา้วมธุปายาสอยูใ่นท่ากาํลงัประเคน  ดา้นหลงัหรือดา้นขา้งเป็นภาพ
หญิงรับใชซ่ึ้งจะมีหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัเน้ือท่ีและการจดัวางองคป์ระกอบเป็นหลกั 

ฉากถวายขา้วมธุปายาสนั้น ตรวจสอบกบัพระคมัภีร์แลว้พบว่ามีปรากฏในชั้น
อรรถกถา กล่าวถึงตอนให้ค ําพุทธทํานายแด่พระโพธิสัตว์ว่า “…จักได้เป็นพระพุทธเจ้า  ออก
มหาภิเนษกรมณ์ ประทบันัง่ใตต้น้อชปาลนิโครธ ประคองรับมธุปายาส  เสวยมธุปายาสท่ีริมฝ่ังแม่นํ้ าเนรัญชรา

แลว้จกัเขา้ไปท่ีโคนโพธิพฤกษ.์.. ” 13   ซ่ึงเป็นเน้ือหาจากทีปังกรพทุธวงศ ์
ตรวจสอบกบัอีกคมัภีร์หน่ึงคือ อวิทูเรนิทานกถา ในวิสุทธชนวิลาสินี กล่าวถึง

เน้ือความในฉากน้ีวา่ 
 
  นางสุชาดา...เราจกัใส่ขา้วปายาสในถาดทอง นางมีความประสงคจ์ะใหน้าํถาดทอง 
               ราคาหน่ึงแสนมาเพื่อใส่ขา้วปายาสในถาดทองนั้น ...ทูนถาดทองนั้นบนศีรษะไปยงัโคนตน้

ไทร เห็นพระโพธิสัตวแ์ลว้เกิดความโสมนสัเป็นกาํลงั สาํคญัว่าเป็นรุกขเทวดา  ...นางสุชาดา

วางขา้วปายาสพร้อมทั้งถาดลงบนพระหตัถข์องพระมหาบุรุษ14 

 
 เน้ือความในคมัภีร์ชั้นอรรถกถาทั้งสองลว้นสอบรับและขยายความให้จิตรกร

เขียนฉากดงักล่าวให้สอดคลอ้งตอ้งตรงตามพระคมัภีร์  ประกอบกบัฉากน้ี จิตรกรเขียนข้ึนมิใช่
เพราะตอ้งการให้ถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร์เท่านั้น  แต่ตวัเน้ือหาและความหมายท่ีแฝงอยู่ในฉาก
ต่างหากท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงฉากน้ี ไปสู่ฉากลาํดบัถดัไป จนกระทัง่ถึงฉากสาํคญัท่ีสุดนัน่คือ ฉาก
ตรัสรู้     

 และน่ีถือเป็นพทุธจริยวตัรหน่ึงในหลายประการท่ีจิตรกรเลือกท่ีจะเขียนแสดงให้
ครบในพระอดีตพทุธเจา้ทุกพระองคบ์นงานจิตรกรรมของวดับวรสถานสุทธาวาสแห่งน้ีซ่ึงพบเพียง 
1 ใน 2 ของฉากท่ีแสดงทั้งหมด ซ่ึงอาจหมายถึง ช่างใหค้วามสาํคญักบัฉากดงักล่าวในลกัษณะของ
ฉากท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมต่อเพื่อความสมบูรณ์ของจริยวตัร  และเป็นฉากท่ีใชพ้ื้นท่ีในการเขียนนอ้ยกว่า
ฉากอ่ืนๆกเ็ป็นได ้

 

                                                 
 13 วงศที์ปังกรพทุธเจา้ท่ี 1,พระสูตรและอรรถกถาแปล  ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที ่9 ภาคที่ 2, 262. 
 14 อวทิูเรนิทานกถา, พระสูตรและอรรถกถาแปล  ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที ่1, 140. 
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ผลการวเิคราะห์ฉากรับข้าวมธุปายาส  (รูปท่ี 60) 
 ปรากฏในประวติัพระอดีตพุทธเจา้นามว่า อโนมทสัสี  เช่นเดียวกบัฉากทรงตดัพระ
เมาลี   
เพราะฉากรับขา้วมธุปายาสนั้น ช่างจาํเป็นตอ้งเขียนให้กบัพระอดีตพุทธเจา้ในทุกพระองคด์งัท่ีได้
กล่าวมาแลว้เบ้ืองตน้    ช่างอาจมิไดส้งัเกตว่าผนงัก่อนหนา้ (ผนงัดา้นท่ี 3)  จิตรกรท่ีดูแลรับผดิชอบ
ดา้นนั้นไดเ้ขียนให้ฉากรับขา้วมธุปายาสนั้น กระทาํข้ึนในปราสาทขา้งๆกนั  จึงอาจทาํให้จิตรกรท่ี
เขียนบนผนงัดา้นท่ี 4 เกิดความสับสนว่ายงัไม่มี  จึงไดเ้ขียนข้ึนซํ้ าอีกคร้ังบนเน้ือท่ีว่างของผนงัดา้น
ท่ี 4 ซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกบัฉากทรงตดัพระเมาลีนัน่เอง  
 

     
 
                     รูปท่ี 60  แสดงภาพซํ้ากนัของฉากถวายขา้วมธุปายาส บนผนงัดา้นท่ี 4  
 
 4.6  ฉากทรงรับหญ้าคา (รูปท่ี 61) 
 แสดงดว้ยภาพพระอดีตพุทธเจา้ประทบันัง่บา้ง ยืนบา้ง อยูใ่นท่าโคง้พระวรกาย 
ยืน่พระหตัถท์รงรับหญา้คา  ท่ีบุรุษผูท่ี้บางคร้ังแสดงดว้ยวรรณะพราหมณ์  หรือ มานพหนุ่ม  อยูใ่น
อิริยาบถนัง่ชนัเข่า บา้ง หรือนัง่พบัเพียบราบไปกบัพื้นบา้ง  ทาํท่ายืน่หญา้คาส่งใหพ้ระพทุธเจา้  
 ฉากน้ีไม่ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก  แต่มีคาํอธิบายฉากทรงรับหญา้คาน้ี ใน
ชั้นอรรถกถา ดงัปรากฏในอวิทูเรนิทานกถา  ท่ีเขียนบรรยายฉากตอนพระสมณโคดมพทุธเจา้ ท่ีทรง
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รับหญา้คา 8 กาํมือจากโสตถิยะพราหมณ์ เพื่อนาํมารองนัง่ใตต้น้โพธิพฤกษเ์ท่านั้นเอง 15 จึงเป็นไป
ไดว้่า การเขียนฉากทรงรับหญา้คาของวดัแห่งน้ีคงไดแ้บบอย่างมาจากเน้ือหาของพระสมณโคดม
นัน่เอง   
 
ผลการวเิคราะห์ฉากทรงรับหญ้าคา  

ฉากทรงรับหญา้คาน้ี จิตรกรมิไดเ้ขียนใหป้รากฏส่ิงผดิปกติแต่อยา่งใด   อาจเป็น
เพราะฉากน้ีกล่าวเพียงแค่พระอดีตพุทธเจา้และพราหมณ์เท่านั้น  แมห้ลายฉากจะมิไดเ้ขียนเป็น
พราหมณ์   แต่เขียนเป็นภาพมานพหนุ่มแทน   คงเพราะตอ้งการหลีกหนีความจาํเจของเน้ือเร่ืองมิให้
ซํ้ ากนั  และเน่ืองจากมิไดร้ะบุไวใ้นพระคมัภีร์  จิตรกรแสดงออกไดอ้ยา่งอิสระ  สามารถแสดงภาพ
ดว้ยพราหมณ์กไ็ด ้ หรือมานพกไ็ด ้โดยมิไดข้ดักบัพระคมัภีร์ 

  ดว้ยเหตุท่ีฉากทรงรับหญา้คาเขียนข้ึนเพื่อแสดงความสมบูรณ์ในการบาํเพญ็เพียร
และทาํหน้าท่ีเช่ือมโยงประวติัพระอดีตพุทธเจา้ให้ครบถว้นเช่นเดียวกบัประวติัพระสมณโคดม  
จิตรกรจึงเขียนฉากน้ีไวถึ้ง 23 พระองคด์ว้ยกนั   สาํหรับองคท่ี์มิไดเ้ขียนข้ึนนั้น  ก็เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดั
ดา้นพื้นท่ีเป็นหลกันัน่เอง 

 

       
                                              

  
 

                                                 
 15 อวทิูเรนิทานกถา, พระสูตรและอรรถกถาแปล  ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที ่1, 140. 

รูปท่ี  61   ฉากพระอโนมทสัสีรับหญา้ 
                 คาจากพราหมณ์ 
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 4.7   ฉากตรัสรู้ (รูปท่ี 62)      
 เขียนเป็นภาพพระอดีตพุทธเจา้ประทบันัง่เหนือพระรัตนบลัลงักใ์ตต้น้ไม ้ลาํพงั

เพียงพระองคเ์ดียว ไม่มีบุคคลประกอบ  แสดงปางสมาธิ  สนันิษฐานวา่อาจเป็นฉากตรัสรู้  
 
ผลการวเิคราะห์ฉากตรัสรู้ 

 เน่ืองจากในอดีต การเขียนฉากตรัสรู้ของพระอดีตพทุธเจา้ มกัแสดงดว้ยภาพพระ
อดีตพุทธประทบันั่งบนพระรัตนบลัลงัก์ ภายใตต้น้ไมท่ี้แตกต่างกนั มีฉัตรและพระสาวกกระทาํ
อญัชลี ดงัตวัอยา่งเช่น   ภาพพระอดีตพุทธเจา้  บนผนงัเรือนธาตุดา้นทิศเหนือของปรางคบ์ริวารมุม
ตะวนัตกเฉียงเหนือวดัพระศรีรัตนมหาธาตุอยธุยา16เป็นตน้  ทาํใหส้ันนิษฐานว่า พระอดีตพุทธเจา้ท่ี
ประทบับนรัตนบลัลงักใ์ตต้น้ไมเ้หล่านั้น ยอ่มแสดงเหตุการณ์ก่อนหรือหลงัตรัสรู้แลว้เช่นกนั    

 

      
 

 เหตุการณ์ช่วงตรัสรู้นั้ น อาศัยอรรถาธิบายจากพุทธประวติัพระสมณโคดม 
บรรยายความโดยละเอียดตั้งแต่เม่ือคร้ังรับหญา้คา อธิษฐานเป็นรัตนบลัลงัก์ ไปจนกระทัง่วสัวดี
มาราธิราชพร้อมเหล่าเสนามารโยธาทพัเขา้มาทวงถามความชอบธรรมในรัตนบลัลงัก์   พระพุทธ
องค์แสดงอรรถาธิบายถึงเหตุแห่งความชอบธรรมนั้ น ทรงยกพระดัชนีช้ีเฉพาะพ้ืนมหิทรา   

                                                 
    16  เสมอชยั พลูสุวรรณ, สัญลกัษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที ่19-24 ,42. 

 รูปท่ี  62  พระโสภิตะประทบันัง่บนบลัลงัก ์ใต ้ 
 ตน้ไมใ้หญ่ สันนิษฐานวา่อาจเป็นฉากตรัสรู้ 
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จนกระทัง่พระแม่ธรณีมิสามารถดาํรงกายอยู่ได ้ จึงปรากฏกายเฉพาะพระพกัตร์ ทูลกล่าวถึงพระ
บารมีท่ีไดส้ั่งสมมาแต่กาลก่อนว่านํ้ าทกัษิโณทกตกลงชุ่มอยู่ในเกศามากกว่ามากจนประมาณมิได ้  
จึงบิดกระแสอุทกธารานั้นให้ประจกัษแ์ก่หมู่มาร17  แสดงเหตุการณ์ต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมรับหญา้คา 
มารผจญ และสาํเร็จณาณโดยลาํดบั 
 แสดงว่าช่วงท่ีพระพุทธองคป์ระทบันั่งเหนือรัตนบลัลงัก์ก่อนเกิดมารผจญนั้น 
ทรงประทบันั่งใน ท่าปางสมาธิ  และเม่ือเหตุการณ์มารผจญท่ีเป็นบุคคลาธิษฐานของเหล่ามาร
เกิดข้ึน พระพุทธองคแ์สดงอยู่ในท่ายา้ยพระหัตถข์วาออกมาจากท่าสมาธิ น้ิวช้ีไปท่ีพื้นพสุธา เกิด
เป็นปางท่ีต่อมานิยมเรียกกนัวา่ ปางมารวชัิย หรือ ปางผจญมาร  และเม่ือขจดัมารร้ายส้ินไปแลว้  จึง
กลบัมาสู่ปางสมาธิเช่นเดิม ประทบันัง่เช่นน้ีไปจนกระทัง่สาํเร็จเป็นพระสมัมาสาํพทุธเจา้   
 แสดงให้เห็นว่าฉากท่ีเขียนข้ึนของพระอดีตพุทธเจ้าท่ีแสดงเหตุการณ์ตอน
ประทบันัง่บนรัตนบลัลงัก์ใตต้น้ไมน้ั้น  มีถึง 2 เหตุการณ์สาํคญักล่าวคือ การประทบันัง่ใตต้น้ไม้
ก่อนและหลงัการตรัสรู้  กบัตอนมารผจญ  การตีความฉากน้ีวา่ควรเป็นช่วงเวลาใดนั้น ตอ้งพิจารณา
ถึงแนวคิดท่ีช่างกาํกบัใชก้บังานเขียนของวดัน้ีประกอบ นัน่คือแนวคิดตะวนัตก ในประเด็นการไม่
แสดงเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยป์ระกอบดว้ย เพราะแนวคิดหลกัของงานจิตรกรรมวดัน้ีทาํหนา้ท่ีคดักรอง
ฉากต่างๆท่ีจะเขียนอยา่งเขม้ขน้   

 เหตุน้ี ฉากมารผจญ ซ่ึงเดิมเคยเป็นท่ีนิยมนาํมาเขียนให้ผูช้มเขา้ใจถึงเหตุการณ์
ในช่วงตรัสรู้และกลายเป็นค่านิยมอนัมีอิทธิพลต่องานจิตรกรรมในยุคต่อมาว่าเป็นฉากตรัสรู้นั้น 
อาจถูกตดัออกไปหากพิจารณาร่วมกบัแนวคิดหลกัแบบตะวนัตกท่ีใชป้ระกอบในงานจิตรกรรมวดั
น้ี 

 จึงเหลือเพียง ฉากประทับน่ังใต้ต้นไม้ก่อนและหลังตรัสรู้ เท่านั้ นท่ีสามารถ
ตีความให้เป็นฉากตรัสรู้ของพระอดีตพุทธเจา้ตามแนวทางน้ีได ้เพราะมิไดมี้ส่วนหน่ึงส่วนใดท่ี
กล่าวถึงเร่ืองราวเหนือธรรมชาติตามแนวคิดตะวนัตกเลย 

 ฉากตรัสรู้ในอดีตนั้น จิตรกรจะให้ความสําคญักับฉากน้ีเป็นอย่างมาก ถึงกับ
เขียนข้ึนอย่างวิจิตรพิสดาร และถูกจัดวางในตาํแหน่งท่ีผูช้มสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
แตกต่างจากงานเขียนของวดัแห่งน้ี ท่ีฉากดงักล่าว ทาํหนา้ท่ีเพียงแสดงถึงจริยวตัรสําคญัของการ
บรรลุเป็นพระอดีตพุทธเจ้าและถูกจัดวางในตาํแหน่งท่ีไม่สามารถสังเกตได้โดยง่าย  เพราะ
เน่ืองมาจากการนาํเสนอผ่านแนวคิดตะวนัตกท่ีเขม้ขน้นั่นเอง  แต่กระนั้น จิตรกรก็ยงัเขียนฉาก

                                                 
 17พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย, 150. 
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ดงักล่าวมากถึง 22 พระองคเ์ลยทีเดียว  สาํหรับองคท่ี์มิไดป้รากฏนั้น  เป็นเพราะมีขอ้จาํกดัเร่ืองเน้ือ
ท่ีท่ีมิสามารถสอดแทรกเขา้ไปไดน้ัน่เอง 

 
 4.8   ฉากพระโพธิสัตว์เม่ือคร้ังอยู่ในสํานักของพระอดีตพุทธเจ้า 
  กล่าวถึงพระพุทธสมณะโคดม เม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นกษตัริย ์ มานพ  ชฎิล  
และสัตวต่์างๆ ในสาํนกัของพระอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองค ์เพื่อทรงบาํเพญ็บารมีธรรมอนัยิง่ใหญ่
และทรงรับคาํพยากรณ์จากพระอดีตพุทธเจา้เหล่านั้น  โดยเร่ิมตน้ในสมยัพระทีปังกรพุทธเจา้เป็น
พระองคแ์รก 
 
ผลการวเิคราะห์ฉากพระโพธิสัตว์พบพระอดีตพุทธเจ้าเพือ่รับคาํทาํนาย   

การปรากฏข้ึนของพระสมณโคดมเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็น สุเมธดาบส ถือเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการรับคาํพยากรณ์ในสาํนกัพระทีปังกรพุทธเจา้ ไล่เรียงเป็นลาํดบัมาจวบจนกระทัง่
ถึงสมยัของพระกสัสปพุทธเจา้ รวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์ ปรากฏในพุทธวงศ ์ เร่ิมตั้งแต่ สุเมธปัตถ
นากถา กล่าวถึงสุเมธดาบส ผูบ้รรลุอภิญญาและพละ อาศยัอยู่ใตโ้คนไมบ้าํเพ็ญเพียร จนกระทัง่
ทราบข่าวว่าพระทีปังกรพุทธเจา้อุบติัข้ึนในโลกแลว้  แลเห็นหมู่ชนช่วยกนัแผว้ถางทางดาํเนินให้
พระพุทธเจา้ จึงลงมือช่วย  แต่ทางนั้นยงัไม่เสร็จ พระทีปังกรและพระสาวกก็เสด็จมาพอดี  สุเมธ
ดาบสจึงสยายผมตนเองลาดลงบนเปือกตม นอนควํ่าหนา้ลง ณ ท่ีนั้น  ดว้ยคิดว่าพระพุทธเจา้และ
พระสาวก จงเหยียบเราขา้มไป อย่าไดเ้หยียบเปือกตมนั้นเลย  พร้อมอธิษฐานว่าเหตุท่ีเราทาํเช่นน้ี
เพื่อเก้ือกลูใหไ้ดบ้รรลุสพัพญัญุตญาณ  ช่วยเปล้ืองหมู่สตัวแ์ละเทวดาใหข้า้ม หลุดพน้ไป18   

 

     
                                                 

 18สุเมธปัตถนากถา,พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย,436-442. 
 

  รูปท่ี  63  สุเมธดาบสนอนทอดกายเหนือ  
  เปือกตม ใหพ้ระทีปังกรและเหล่า พระสาวก 
  เดินขา้มไป 
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ฉากน้ีเร่ิมเขียนข้ึนบนผนงัดา้นท่ี 1 ในประวติัของพระทีปังกรพุทธเจา้ สังเกตจากภาพ
ฤาษีนอนทอดกายให้พระพุทธเจา้เดินเหยียบขา้มไป (รูปท่ี 63)  ซ่ึงตีความไดไ้ม่ยากเพราะจิตรกร
เขียนไดต้อ้งตรงกบัคมัภีร์พุทธวงศ ์แต่ปัญหาคือการตีความฉากพระโพธิสัตวใ์นพระอดีตพุทธเจา้
องคอ่ื์นๆนั้น  ค่อนขา้งยากพอสมควร เพราะจิตรกรเขียนโดยอาศยัเน้ือความตามพุทธวงศ ์ตีความ 
แลว้นาํเสนอดว้ยความคิดของตนเอง   ประกอบกบัไม่มีเอกสารอา้งอิงใดท่ีระบุถึงฉากท่ีจิตรกรใช้
ในการเขียนว่ามาจากเน้ือความตอนใด  ดว้ยเหตุน้ีการตีความจึงใชว้ิธีวิเคราะห์จากคมัภีร์พุทธวงศ์
ตรวจสอบกบัภาพจิตรกรรมว่าตอ้งตรงกนัหรือไม่    ภาพในฉากน้ีท่ีสามารถระบุไดอ้ย่างเด่นชดั
นอกจากฉากของพระสุเมธดาบสแลว้  ยงัมีอีก 2 ฉากท่ีวิเคราะห์วา่ถูกตอ้งตรงตามพทุธวงศน์ัน่คือ 

 
 4.8.1.  ฉากของพระอโนมทสัสี (รูปท่ี 64)   

      จิตรกรเขียนภาพพระพุทธเจา้สมณะโคดมเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นเจา้
แห่งยกัษ ์มีฤทธ์ิมาก ประทบันัง่พนมมือไหวพ้ระพุทธเจา้ท่ีประทบันัง่ในอาคาร  ดา้นนอกอาคาร 
แสดงภาพยกัษ ์2 ตนอยูใ่นท่านัง่คุยกนั มีกล่าวไวใ้นพทุธวงศค์วามวา่  
 

  สมยันั้นเราเป็นยกัษมี์ฤทธ์ิมาก  เป็นใหญ่  ปกครองยกัษห์ลายโกฎิใหอ้ยูใ่น 
   อาํนาจ     แมค้ร้ังนั้น  เรากไ็ดเ้ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐ  ผูท้รงแสวงหาคุณใหญ่หลวง 

   พระองคน์ั้นแลว้    ไดถ้วายขา้วและนํ้าใหพ้ระองคเ์สวยพร้อมดว้ยพระสงฆฉ์นัจนพอเพียง19 
 

                                          
  
 
                                                 

 19พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย, 447. 

รูปท่ี 64   พระพุทธเจา้เม่ือคร้ัเสวยพระชาติเป็นพญายกัษ ์ในสมยัของพระอโนมทสัสี 
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 4.8.2  ฉากพระปทุม  (รูปท่ี 65) 
    จิตรกรเขียนภาพพระพุทธเจา้สมณะโคดมเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นพญา
ราชสีห์  โดยเขียนแสดงพญาราชสีห์ยืน / หมอบอยูห่นา้ปากถํ้า แวดลอ้มดว้ยเหล่าราชสีห์อีก 7 ตวั  
วิ่งเขา้มาหาพระปทุมพทุธเจา้ซ่ึงประทบัยนืทอดพระเนตรอยู ่กล่าวไวใ้นพทุธวงศค์วามวา่    
 
“...สมยันั้นเราเป็นราชสีห์เป็นใหญ่กวา่ฝงูมฤค ไดพ้บพระพิชิตมารซ่ึงกาํลงัเจริญวิเวกอยูใ่นป่าใหญ่ เราถวายบงัคม
พระยคุลบาทดว้ยเศียรเกลา้  กระทาํประทกัษิณสีหนาท 3 คร้ัง  บาํรุงพระพิชิตมารอยู ่7 วนั... ”20 
 

                           
       

    รูปท่ี 65  พระพทุธเจา้เม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นพญาราชสีห์ ในสมยัของพระปทุม 
 

  เหตุท่ีวิเคราะห์ว่าเขียนไดต้อ้งตรงตามพุทธวงศ์ เพราะเป็นเพียง 2 ฉากท่ีพระ
สมณโคดมเคยเสวยพระชาติเป็นอสูรและราชสีในยคุพระอโนมทสัสีและพระปทุม  จึงสงัเกตไดง่้าย
กวา่ฉากอ่ืนๆ   
  กระนั้นฉากพบพระโพธิสัตวน้ี์ จากการวิเคราะห์อย่างคร่าวๆ ก็พบว่า มีความ
นิยมเขียน  ให้ปรากฏในประวติัพระอดีตพุทธเจา้ถึง 16 พระองค์ ในจาํนวนน้ีมีท่ีไม่แน่ใจอยู่ 5 
พระองค ์ แต่ทั้งน้ีการวิเคราะห์ทั้งหมด ก็เกิดจากการตีความจากเหตุการณ์ท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์พุทธ
วงศต์รวจสอบกบัภาพจิตรกรรมท่ีปรากฏโดยผูว้ิจยัเองเท่านั้น  หาใช่เป็นบทสรุปท่ีแน่นอนของฉาก
เหล่านั้นวา่ตอ้งเป็นไปตามนั้นไม่  ยงัคงตอ้งหาบทสรุปและการวิเคราะห์ท่ีละเอียดต่อไป  
 

                                                 
 20พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย,, 480. 
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 4.9    ฉากแสดงธรรม 
  การตีความฉากแสดงธรรมนั้นค่อนขา้งยาก   เพราะภาพจิตรกรรมเขียนแสดง

รายละเอียดท่ีไม่ค่อยชดัเจน  บางคร้ังอาจตีความสลบักบัฉากพระโพธิสัตวพ์บพระอดีตพุทธเจา้ใน
หวัขอ้ 4.8 ได ้ 

 ฉากแสดงธรรมน้ี  มีระบุไวใ้นพุทธวงศส์ั้นๆโดยขอยกตวัอยา่งจาก ทีปังกรพุทธ
วงศ์ ท่ีกล่าวว่า  “...ตรัสรู้พระสัมโพธิญาณ พระมหาวีรชนเจา้ อนัพรหมทูลอาราธนาแลว้ ทรงประกาศพระ

ธรรมจักร   แลว้ประทบันัง่อยูใ่นนนัทารามประทบันัง่ท่ีควรไมซึ้ก  ทรงปราบปรามเดียรถีย.์..”21 ระบุให้ทราบ
ถึงพทุธกิจหลกัสาํคญัดว้ย 
 
ผลการวเิคราะห์ฉากแสดงธรรม 

 ขอ้ความส้ันๆ แมจ้ะระบุสถานท่ีท่ีพระองคป์ระทบัและพระภารกิจอ่ืนๆ แต่จิตร
กรก็มิไดใ้หค้วามสาํคญักบัภารกิจนั้นเท่าท่ีควร  กลบัเขียนใหพ้ระอดีตพุทธเจา้ประทบันัง่ในอาคาร 
แวดลอ้มดว้ยเหล่า พระสาวก  กษตัริย ์ อุบาสก ฯลฯ   มากกว่าจะเป็นการปราบปรามเหล่านกับวช
นอกศาสนา    

 ตาํแหน่งของฉากน้ีมกัเขียนอยู่ในตาํแหน่งบนสุดและมักปะปนกับฉากพระ
โพธิสตัวพ์บพระอดีตพทุธเจา้ ซ่ึงยากต่อการตีความมาก    จากการศึกษาพบวา่ มีฉากท่ีสนันิษฐานวา่
น่าจะเป็นฉากแสดงธรรมน้ีอยู่ด้วยกัน 5 ฉาก  ในจาํนวนน้ีมีเพียงฉากเดียว ท่ีรูปแบบค่อนขา้ง
สมบูรณ์และสอดคลอ้งกบัการแสดงธรรมของพระสมณโคดม ปรากฏในประวติัของพระสรณังกร 
(รูปท่ี 66) นัน่เอง  

 

                               
                          
                                                 
21 พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ,์ พระไตรปิฎกภาษาไทย, 458. 

รูปท่ี 66   พระสรณงักรทรงแสดงธรรมใหเ้หล่าพระสาวก 
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       จึงพอสรุปได้ว่า ฉากแสดงธรรม  แม้จะประกอบด้วยภาพพระอดีตพุทธเจ้า 
ประทบันั่งในอาคาร แวดลอ้มด้วยกลุ่มบุคคลต่างประเภทกันก็ตาม แต่การวิเคราะห์ฉากน้ีก็คง
เป็นไดย้ากเพราะปัจจยัดา้นขอ้มูลท่ีมิไดมี้ระบุไวใ้นเอกสารและจารึก และเน้ือหาของภาพท่ีสามารถ
อธิบายให้เป็นหลายเหตุการณ์ในประวติัอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองค ์ซ่ึงลว้นมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
การแสดงธรรมทั้งส้ิน เพียงแต่จิตรกรเลือกท่ีจะเขียนฉากใดหรือเหตุการณ์ตอนใด หรือไม่ อยา่งไร 
ดว้ยเหตุน้ีฉากแสดงธรรมจึงถือว่าเป็นฉากท่ีตีความยากท่ีสุดซ่ึงตอ้งการการวิเคราะห์และการศึกษา
อยา่งละเอียดในลาํดบัต่อไป 
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   บทที ่5  
                 บทสรุป 
  
 จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของงานจิตรกรรมวดับวรสถานสุทธาวาสพบว่า 
งานเขียนเร่ืองประวติัพระอดีตพุทธเจา้ดงักล่าว สันนิษฐานว่าน่าจะไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากวดั
สุทศัน์เทพวรารามท่ีสร้างแลว้เสร็จในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว  และจากอิทธิพล
ทางออ้มผา่นกระแสวฒันธรรมต่างชาติท่ีเขา้มามีบทบาทในปลายสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจ้าอยู่หัวต่อยุคตน้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ วฒันธรรมจีนและวฒันธรรม
ตะวนัตก ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งไม่ขาดสายในยคุนั้น  พอสรุปไดด้งัน้ี 
 
 การถ่ายแบบจากวดัสุทศัน์เทพวราราม  : แนวความคดิ และรูปแบบศิลปกรรม 

 แนวคิดเร่ืองศูนยก์ลางจกัรวาลของวดัสุทศัน์เทพวราราม  ท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลท่ี1) ทรงโปรดให้สร้างข้ึน ประสงคใ์ห้เป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่จกลางพระ
นคร      จนกระทัง่ปรากฏเป็นรูปธรรมสมบูรณ์แบบมากข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้
เจา้อยูห่วั(รัชกาลท่ี3)  ถือเป็นแรงบนัดาลใจสาํคญัในการสร้างพุทธสถานใจกลางพระนครและเป็น
ตน้แบบใหว้ดับวรสถานสุทธาวาสไดเ้ป็นอยา่งดี  

 แนวคิดของพุทธสถานกลางพระนคร(อนัหมายถึงพระราชวงัหลวง)  สู่ศูนยก์ลางของ
พุทธสถานในเขตพระราชวงัหนา้  ไดรั้บการถ่ายทอดทั้งแนวคิดและงานศิลปกรรมสู่วดับวรสถาน
สุทธาวาส ดว้ยแบบอย่างของงานท่ีผสมผสานความเป็นไทยประเพณีและแบบพระราชนิยมจีนใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว  ซ่ึงสอดคลอ้งกับประวติัการสร้าง   ท่ีสถาปนาโดยกรม
พระราชวงับวรมหาศกัดิพลเสพย ์หรือวงัหนา้สมยัรัชกาลท่ี  3  ดว้ยเอกลกัษณ์สาํคญัของงานช่างใน
สมยันั้นคือ การประดบัรอบอาคารดว้ยเสาพาไลขนาดใหญ่เพ่ือรองรับเคร่ืองบนของหลงัคาโดยไม่
จาํเป็นตอ้งมีคนัทวยแกะสลกัเพื่อมารองรับชายคาอีกต่อไป   การประดบัหน้าบนัดว้ยกระเบ้ือง
เคลือบสีตามแบบอิทธิพลจีน และการเขียนภาพจิตรกรรมประวติัพระอดีตพุทธเจา้ ลว้นแสดง
รูปแบบงานศิลปกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน  ส่ือความหมายของการเป็นศูนย์กลางพุทธจักรในเขต
พระราชวงัหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 แมง้านดา้นสถาปัตยกรรมจะมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัก็ตามที  แต่เม่ือพิจารณา
ถึงรูปแบบของงานจิตรกรรมท่ีปรากฏ กลบัพบว่ามีความแตกต่างกนัพอสมควร  ในท่ีน้ีจะขอสรุป
ประเดน็ความเหมือนและความต่างท่ีทาํใหง้านจิตรกรรมท่ีทาํใหว้ดัแห่งน้ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  
 
 5.1   ความเหมือนของงานจิตรกรรมทีป่รากฏในวดับวรสถานสุทธาวาส 

 ปรากฏผา่นงานเขียนภาพประวติัพระอดีตพุทธเจา้ท่ีเขียนข้ึนเพื่อแสดงความเป็น
ศูนยก์ลางจกัรวาลตามแบบอย่างวดัสุทศัน์ฯ  เขียนแสดงประวติัพระอดีตพุทธเจา้ ดว้ยรายละเอียด
ของฉากสาํคญัต่างๆตามแบบอยา่งของจริยวตัรพระสมณโคดม โดยไดรั้บการกลัน่กรอง ศึกษาอยา่ง
ละเอียดจากคมัภีร์ชั้นพระไตรปิฎกเช่น พระบาลีสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พุทธวงศ ์ ชั้นอรรถกถา 
เช่น มธุรัตถวิลาสินี  พระปฐมสมโพธิ วิสุทธชนวิลาสินี เป็นตน้  เอกสารเหล่าน้ี ทาํหน้าท่ีช่วย
ตรวจสอบ เพิ่มเติมใหง้านจิตรกรรมเขียนข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามพุทธประวติัของพระอดีตพุทธ
เจา้มากยิ่งข้ึน  เพื่อความบริสุทธ์ิแห่งพุทธประวติัท่ีจะปรากฏสืบไป   อีกทั้งภาพจิตรกรรมยงัทาํ
หนา้ท่ีอบรมสั่งสอนผูค้นในสังคมให้อยูใ่นศีลธรรมอนัดี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชภ้าพจิตรกรรมท่ีถูกตอ้ง
ตรงตามคมัภีร์ทาํหนา้ท่ีส่ือความหมายใหค้นในสงัคมรับทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย 

  การเขียนฉากแสดงเหตุการณ์ตอนต่างๆของพระอดีตพทุธเจา้นั้น   ถือ เ ป็นการ
ปฏิวติังานจิตรกรรมไทยเร่ืองการเขียนอดีตพุทธเจา้ก็ว่าได ้เน่ืองจากเดิมรูปแบบเดิมเขียนให้พระ
อดีตพุทธเจา้ประทบันั่งเหนือรัตนบลัลงัก์ ใตต้น้โพธ์ิ มีพระสาวกนั่งกระทาํอญัชลีดา้นขา้ง  ได้
ปรับเปล่ียนมาเป็นการเขียนบรรยายเร่ืองราว เหตุการณ์สําคญัของพระองค์ ผ่านพุทธประวติัท่ี
คลา้ยคลึงกนักบัพระสมณโคดม  จนอาจเรียกใหม่วา่  เป็นการเขียนภาพแสดง ประวตัิพระอดีตพุทธ
เจ้า  แทนแบบเดิมท่ีเรียกว่า ภาพอดีตพุทธเจ้า เพราะเขียนขยายรายละเอียดในส่วนประวติั เพ่ิมเติม
ดว้ยฉาก - เหตุการณ์สําคญัตอนต่างๆ ตั้งแต่ ประสูติ ออกมหาภิเนษกรมณ์  ตดัพระเกศา  รับขา้ว
มธุปายาส  รับหญา้คา  ตรัสรู้  ปฐมเทศนา  ทาํหนา้ท่ีขยายเน้ือหา ดว้ยภาพท่ีผูค้นเขา้ใจไดโ้ดยง่าย   

 การสืบสานงานจิตรกรรมดว้ยรูปแบบไทยประเพณีจากคร้ังตน้กรุงรัตนโกสินทร์
ถือเป็นความนิยมและคงเอกลกัษณ์งานจิตรกรรมไทยไวอ้ย่างรู้คุณค่า และสืบทอดไปรุ่นต่อรุ่น
เร่ือยมาเป็นลาํดบั การปรับเปล่ียนในดา้นรูปแบบของงานจิตรกรรมเป็นไปค่อนขา้งนอ้ย ยกตวัอยา่ง
เช่น รูปกษตัริย ์บุคคลชั้นสุง เช้ือพระวงศ ์ขนุนาง ขา้ราชบริพาร พระมหาปราสาทพระราชวงั เป็น
การนาํเสนองานจิตรกรรมดว้ยรูปแบบไทยประเพณีดั้งเดิมท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุงใหเ้ขา้กบัยคุ
สมยัและอิทธิพลจากต่างประเทศ เช่นการเขียนกาํแพงใหมี้มิติมากข้ึนกว่าเก่า ป้อมค่าย ประตูก็เขียน
ตามอยา่งอิทธิพลจีนและตะวนัตกท่ีเขา้มามีบทบาทในยคุนั้น     
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 การปรับเปล่ียนท่ีสําคญัในสมยัรัชกาลท่ี 3 คือการลดการใช้เส้นแบ่งฉากหรือ
สินเทาใหน้อ้ยลง จนกระทัง่ไม่ปรากฏเลยท่ีวดับวรสถานสุทธาวาส    ใชธ้รรมชาติรอบตวัเช่น  แมก
ไม ้ ทิวเขา  หรือแมก้าํแพงพระราชวงัทาํหน้าท่ีแบ่งฉากอย่างคร่าวๆ แบบไม่จงใจให้เห็นเด่นชดั   
เวน้ระยะระหวา่งฉากของแต่ละพระองคอ์ยา่งลงตวั  ดูไม่สบัสน  

 การเขียนดาํเนินเร่ืองจากดา้นล่างของผนงั ไล่ระดบัข้ึนไปดา้นบน เป็นเทคนิคท่ี
ใช้มาแล้วแต่คร้ังต้นกรุงรัตนโกสินทร์และสืบทอดมาถึงงานจิตรกรรมของวดัแห่งน้ีเช่นกัน  
องคป์ระกอบของสี มีความคลา้ยคลึงกนัมากกบังานสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีนิยมพื้นเป็นสีแดงเขม้  ตวั
อาคารเขียนเป็นแบบมีมิติ สมจริง   แมกไมดู้เป็นธรรมชาติ มีแสง เงา ตกกระทบท่ีลาํตน้และก่ิงใบ
เสมือนของจริง อีกประการสาํคญัคือการเร่ิมมีการใชสี้ครามนํ้ าเงินมากข้ึนกว่ายคุสมยัก่อน ปรากฏ
บนผนงัทา้ยๆ 

 การแสดงความรุ่งเรืองของภาพบุคคล เคร่ืองประดบั และอาคารสถานสาํคญั ดว้ย
การใช้ทองคาํเปลวประดบัส่วนต่างๆเหล่านั้น ถือเป็นรสนิยมของจิตรกรท่ีจะแสดงความมัง่คัง่ 
รุ่งเรืองของงานจิตรกรรมท่ีนอกเหนือจากการสร้างจุดเด่นใหก้บังานของตนเองแลว้  

 เหล่าน้ีลว้นแสดงให้เห็นถึงความสืบเน่ืองของงานช่างหลวง จากคร้ังตน้กรุง
รัตนโกสินทร์ปรับเขา้สู่ยุคแห่งความเฟ่ืองฟูทางพระพุทธศาสนาในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีจิตรกรยงัคงอนุรักษรู์ปแบบงานจิตรกรรมสําคญัเอาไว ้แต่ยงัสามารถสร้างสรรค ์
ปรับเปล่ียนงานศิลปกรรมของตน้เองใหเ้ขา้กบัแนวคิดและกระแสอิทธิพลจากภายนอกท่ีเขม้ขน้ ใน
รูปแบบท่ีเป็นอิสระและเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  

 
 5.2   ความแตกต่างของงานจิตรกรรมทีป่รากฏในวดับวรสถานสุทธาวาส 
 การปรับเปล่ียนคร้ังสาํคญัของงานจิตรกรรม สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดข้ึนในช่วง
ปลายสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวท่ีกระแสอิทธิพลตะวนัตกเร่ิมหลัง่ไหลเขา้มา จนมี
บทบาทโดยทัว่ไปในพระนคร แมก้ระทัง่งานจิตรกรรมกไ็ดรั้บอิทธิพลดว้ยเช่นกนั  
 กระแสวฒันธรรมตะวนัตกท่ีเขา้มามีบทบาทต่อวดับวรสถานสุทธาวาสนั้น สร้าง
ความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในงานจิตรกรรม  สรุปไดด้งัน้ี 
 

  5.2.1   นําเสนอด้วยเทคนิคภาพแบบตะวนัตก 
         หลกัทศันียวิทยา (Perspective)  ถือเป็นเง่ือนไขหลกัของการบงัคบัให้

จิตรกรตอ้งตระหนักไวเ้สมอในงานจิตรกรรมของวดัแห่งน้ี เพราะถือเป็นหัวใจหลกัของการส่ือ
ความหมายของภาพต่อผูช้มอย่างยิ่ง กล่าวคือทุกอณูของฉาก เร่ืองราว บุคคล ถูกกาํหนดให้อยู่
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ภายใตก้ฎเกณฑข์อ้น้ี ไม่มีขอ้ยกเวน้ แต่นั้นหลกัเกณฑน้ี์ก็มิสามารถใชเ้ป็นหลกัใหญ่ของจิตรกรรม
แห่งน้ีไดท้ั้งหมด ช่างยงัตอ้งคาํนึงถึงหลกัอ่ืนๆประกอบกนัดว้ย 

 
 5.2.2   การสร้างจุดเด่นของเร่ืองด้วยฉากปราสาท 
    เป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขท่ีจิตรกรเลือกใชเ้พื่อสร้างจุดเด่นของเร่ืองในประวติั

พระอดีตพุทธเจา้แต่ละพระองค ์ เพราะในอดีตฉากทั้งหมดถูกเขียนให้มีความสําคญัเท่าเทียมกนั
เกือบทั้ งหมด (โดยสังเกตจากขนาดท่ีใกล้เคียงกัน)  แต่การสร้างจุดเด่นด้วยการเขียนให้ฉาก
ปราสาท ท่ีมีฉากสัมพนัธ์กบัปราสาท มีขนาดใหญ่กว่าฉากอ่ืนๆอย่างชดัเจน  แมจ้ะถูกบงัคบัดว้ย
หลกัทศันียวิทยาก็ตาม  แต่ฉากปราสาทท่ีโดดเด่นน้ี ก็สามารถสร้างจุดสนใจให้ผูช้มไดเ้ป็นอย่าง
มาก  อีกทั้งยงัถือเป็นจุดท่ีผูช้มสามารถสืบหาจุดกาํเนิดของทอ้งเร่ืองหรือฉากเร่ิมตน้ซ่ึงอยู่ละแวก
ปราสาทไดโ้ดยง่าย    ถือเป็นความชาญฉลาดของจิตรกรท่ีนาํเทคนิคตะวนัตกเขา้มาผสมกบัแนวคิด
การสร้างจุดเด่นใหก้บังานจิตรกรรมของวดัแห่งน้ี 

 
 5.2.3   การไม่นําเสนอเร่ืองราวอทิธิปาฏิหาริย์ 
    เน้ือเร่ืองพุทธประวติัของวดัแห่งน้ี ถูกนาํเสนอผา่นงานเขียนดว้ยเทคนิค

ตะวนัตกท่ีนิยมแสดงเร่ืองราวความเป็นจริงทางสังคม มิใช่เขียนข้ึนเพื่อตอบสนองความกระหาย 
ใคร่รู้และการโน้มน้าวผูค้นดว้ยส่ิงมหัศจรรย ์อิทธิปาฏิหาริย ์เหาะเหิรเดินอากาศ หรือเร่ืองเหนือ
ธรรมชาติท่ีมกัปรากฏในงานเขียนแบบปรัมปราคติอยา่งไทย  แต่กลบัสรรคส์ร้างงานเขียนของตน
ใหส้อดรับกบัวฒันธรรมตะวนัตกท่ีแผเ่ขา้มา  มิใช่ว่าชาติตะวนัตกจะไม่มีความเช่ือในเร่ืองส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ  แต่หากเป็นเพราะจิตกรไทยยคุนั้นไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพเขียนแบบตะวนัตกท่ีแผ่
เขา้มา ดว้ยภาพบา้นเรือนแบบยุโรป ผูค้นท่ีแต่งตวักนัอย่างศิวิไลซ์ นาํเสนอภาพเสมือนจริง ดว้ย
ระยะใกลไ้กล มีแสงเงาตามธรรมชาติ  น่ีเองท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัศิลปินไทยในยุคนั้นคิดหา
วิธีการเขียนเพื่อเลียนแบบในส่ิงท่ีตนเองประสบพบมา  

       ความเป็นเหตุเป็นผลและวิถีชีวิตแบบตะวนัตกถูกสอดแทรกเขา้มา 
สร้างเป็นแนวคิดสะทอ้นผา่นงานจิตรกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระพทุธเจา้หรือพระอดีตพทุธเจา้ต่าง
กล็ว้นเคยมีพระชนมชี์พอยูบ่นโลกใบน้ี เป็นปุถุชน คนธรรมดาเดินดิน มีชีวิตไม่ต่างอะไรกบัมนุษย์
โดยทัว่ไป แมพ้ระอดีตพทุธเจา้จะบงัเกิดในชาติตระกลูท่ีสูงส่งดว้ยอยูใ่นวรรณะกษตัริย ์แต่จริยวตัร
และวิถีชีวิตของพระองคก์มิ็ต่างอะไรกบัปุถุชนธรรมดาเลย ดว้ยเหตุน้ีการเขียนเน้ือหาของฉากต่างๆ
ใหส้อดคลอ้งกบัพระคมัภีร์นั้น จิตรกรจึงคาํนึงถึงความหมายในส่วนน้ีประกอบ     ทาํใหพ้บว่า ภาพ
โดยส่วนใหญ่  มากกว่าร้อยละ 99 นั้น ไม่มีส่วนใดเก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งกับเร่ืองราว
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อิทธิปาฏิหาริยเ์ลย   มีเพียงส่วนนอ้ยไม่ถึงร้อยละ 1  ของภาพจิตรกรรมทั้งหมด   ท่ีมีภาพเทวดาเหาะ
อยู่เหนือพระอดีตพุทธเจา้หรือตามพุ่มไมบ้า้ง ซ่ึงการเขียนข้ึนนั้น ก็มิไดแ้สดงความหมายหรือให้
ความสาํคญักบัส่ิงนั้นแต่ประการใด  อาจเขียนข้ึนเพราะความคุน้เคยหรือตอ้งการให้เห็นถึงความ
สืบเน่ืองของงานในรูปแบบเดิม  สอดแทรกลงไปในงานจิตรกรรมเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
  

 5.2.4   การเลอืกฉากทีต่่างกนั 
    การคดัสรรคฉ์ากต่างๆเพ่ือแสดงจริยวตัรของพระอดีตพุทธเจา้นั้น จิตร

กรตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้เบ้ืองตน้เป็นสําคญั อีกทั้งยงัตอ้งสอดรับกบั
แนวคิดหลกั (Concept) ของจิตรกรรมวดับวรสถานสุทธาวาสเพ่ือใหเ้ป็นไปแนวทางเดียวกนัอีกดว้ย   
เพราะฉากท่ีจะเขียนนั้น ตอ้งทาํหนา้ท่ีแสดงเน้ือหา  สะทอ้นภาพเหตุการณ์ และสร้างความต่อเน่ือง
ให้กบังานจิตรกรรมโดยสอดประสานรูปแบบไทยประเพณีและแนวคิดตะวนัตกให้สมบูรณ์แบบ
และลงตวัมากท่ีสุด 

      เหตุน้ีฉากท่ีเลือกนาํเสนอจึงมิไดซ้บัซอ้นและยากต่อการตีความของผูช้ม  
ดว้ยการนาํตน้แบบของฉากทั้งหมดมาจากวดัสุทศัน์เทพวราราม แต่ปรับกระบวนการคดัสรรคใ์หม่
ให้เขา้กบัแนวคิดตะวนัตก โดยเขียนฉากเสด็จออกนอกพระนครเพื่อทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4  
เป็นฉากแรก เพราะเก่ียวโยงกบัศูนยก์ลางภาพคือตวัปราสาท(ดงัวิเคราะห์ไวใ้นบทท่ี 3)  แลว้ต่อดว้ย
ฉากเสด็จเขา้ไปในปราสาท ฉากเสด็จออกผนวช ฉากตดัพระเกศา ฉากรับขา้วมธุปายาส ฉากรับ
หญา้คา ฉากตรัสรู้ ฉากพบพระโพธิสตัว ์และฉากเทศนาธรรม ตามลาํดบั  

     อาจกล่าวไดว้า่ โดยเน้ือแทแ้ละความหมายของแต่ละฉากท่ีถูกคดัสรรคม์า
นั้น ลว้นตรงกบัแนวคิด (Concept) การไม่แสดงออกทางอิทธิปาฏิหาริยต์ามแบบตะวนัตก  อีกทั้งยงั
เป็นฉากท่ีเคยเขียนข้ึนมาแลว้ท่ีวดัอ่ืนๆ มิใช่การคิดข้ึนเองของจิตรกร ประกอบกับทุกฉากนั้น
ถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร์ดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ไปแลว้ จึงทาํให้ฉากท่ีเขียนข้ึนนั้น ทาํหนา้ท่ีของตนเอง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
      สรุป 

 งานจิตรกรรมวดับวรสถานสุทธาวาสน้ี ถือเป็นจุดนดัพบของงานศิลปกรรมแบบไทย
ประเพณีกบัเทคนิคแบบตะวนัตกท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั ดว้ยงานเขียนท่ียงัคงเอกลกัษณ์แบบ
ไทยประเพณีดั้งเดิมเม่ือคร้ังตน้กรุงรัตนโกสินทร์ไวเ้กือบทั้งหมด แมจ้ะมีการปรับเปล่ียนไปบา้งใน
องคป์ระกอบยอ่ย เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และอิทธิพลในยคุนั้น แต่ดว้ยเทคนิคท่ีเขา้มาทาํ
หนา้ท่ีกาํกบัใหรู้ปแบบท่ีปรากฏเป็นไปตามวิถีแห่งธรรมชาติในมุมมองตะวนัตกนั้น เขม้ขน้ จริงจงั 
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และเคร่งครัดต่อเทคนิคท่ีใชโ้ดยรวม จึงทาํให้ภาพรวมของงานจิตรกรรมเกิดความแปลกใหม่ใน
แบบท่ีไม่เคยมีมาก่อนคือการสอดแทรกแนวคิดสัจนิยมแบบตะวนัตก ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งในช่วง
ตน้สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว(รัชกาลท่ี 4) ดังปรากฏจิตรกรเอกท่ีใช้แนวคิด
ตะวนัตกนาํเสนองานเขียนตามแบบตะวนัตกแต่ใหค้วามหมายในเชิงอุปมาในแนวปรัมปราคติ เช่น
จิตรกรขรัว อินโข่ง   

 ดว้ยเหตุน้ีการเขียนจิตรกรรมแนวปรัมปราคติเร่ืองประวติัอดีตพระพุทธเจา้แห่งน้ี จึง
สะทอ้นงานศิลปกรรมด้วยโครงเร่ืองอย่างไทย แต่ใช้เทคนิคแบบตะวนัตก ท่ีสอดประสานจน
กลายเป็นงานเขียนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัประวติัวดับวร
สถานสุทธาวาสท่ีสร้างแลว้เสร็จในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ซ่ึงเป็นยุคอิทธิพล
ตะวนัตกแผอิ่ทธิพลเขา้มาอยา่งมากมายจากการแลกเปล่ียนวฒันธรรม การคา้และการลงทุนจากชาติ
ตะวนัตก  และน่ีเองท่ีอาจทาํให้งานจิตรกรรมวดับวรสถานสุทธาวาสแห่งน้ี ถูกขนานนามให้เป็น
งานจิตรกรรมแบบ “ตะวนัตกพบตะวนัออก” หรือ “East meet West” ท่ีสอดประสานกนัดว้ยความ
ลงตวัอยา่งแทจ้ริง  
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