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 This research is to study local mural painting in central Isan by focusing on its 

unique style, origin and concept.  The areas of this study are in Roi Ed province, 

Mahasarakam province and Khon Kaen province. 

 The local mural painting in central Isan was dated around mid-late 20 Century 

A.D. and it was “real local work” which can be divided into 3 styles which are 1.Thai tradition 

painting style combined with local painting style. 2.Local painting style depicts the stories from 

local religion literatures. 3.Local painting style depicts the stories from local literatures. 

 The analysis found that all 3 groups of mural paintings at that period not only 

showed the influence from other arts such as Rattanakosin Art, Lao Arts in its story, 

composition, technique and art styles, but also showed the different styles of local painting.  

For example, the scene of servant Channa dressed in courtier uniform carrying decorations, 

the scene of Mara’s daughter (both young and old parts) and the scene of Choochok’s 

funeral.  It reflected the understanding of local artists towards local religion literatures such as 

Pathom Somphōthikatha and Vessantara Jataka in Isan version including local literatures 

which was popular at that time which is Sin Sai.   

 Moreover, in mural painting of Life of Buddha story, the Buddha was found both in 

sitting and standing positions, in meditating position and subduing mara position, dressing in 

royal attire.  This showed the close relationship between Lao people and local people on 

belief and remembrance of the Emerald Buddha as the Emerald Buddha used to be the 

important Buddha image in Lao.  Local mural painting in central Isan showed relationship with 

original local people that developed to culture such as language and local literatures as well.  

The local traditions which were believed to be important concept to make mural painting in 

central Isan Ubosot is “Boonphawade Festival” and “Phawade Cloth Painting” 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ในชวงเวลาสมัยรัตนโกสินทรหากกลาวถึงศิลปกรรมในสวนภูมิภาคอีสานหรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแลว สันติ เล็กสุขุม ไดเรียกศิลปกรรมที่เกิดในชวงเวลาของพ้ืนที่นี้วา “ศิลปะ
อีสาน” 1 
 ซึ่งวิบูลย ล้ีสุวรรณ ไดอธิบายลักษณะผลงานท่ีสรางในแหลงนี้วาเปนผลงานที่เกิดจาก
ชางทองถิ่น ซึ่งสรางข้ึนตามคติและวิธีการที่ถายทอดกันมา มีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น โดยมี
จุดประสงคเพื่อการใชสอยหรือการแลกเปล่ียนหรือตามความเช่ือถือความศรัทธาในศาสนาหรือ
ประเพณีของทองถิ่นนั้น ๆ2  
 โดยเฉพาะงานดานจิตรกรรมฝาผนังของสิมพื้นถิ่นในระยะเวลาที่ผานมา มีนักวิชาการ
หรือผูสนใจไดทําการศึกษาและเผยแพรไวบางแลว เชน ไพโรจน สโมสร และสุมาลี เอกชนนิยม 
เปนตน หากมีขอสังเกตวาการศึกษาที่ผานมาสวนมากเนนการตีความหมายของภาพและ
องคประกอบทางศิลปะเปนสําคัญ ประเด็นหลักมักกลาวคลายคลึงกันวารูปแบบงานจิตรกรรม
อีสานนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากจิตรกรรมไทยประเพณีทางภาคกลาง คือ มีรูปแบบ
โดยรวมที่เรียบงาย ไมมีแบบแผนที่ชัดเจนนัก ตําแหนงที่เขียนอาจพบไดทั้งผนังดานในและดาน
นอกของสิมหรือโบสถ สรางโดยชางเขียนหรือชางแตมทองถิ่นที่อาจเปนไดทั้งชาวบานหรือ
พระภิกษุที่พอมีฝมือทางดานการเขียนภาพและอาจไดรับการถายทอดกันมาในเครือญาติ หากมี

 

 1 ศิลปะลาวคงเริ่มตนในพุทธศตวรรษที่ 20-21 คงเร่ิมที่แองสกลนครกอนที่จะแพร
ขยายไปอีสานตอนลาง สวนศิลปะสองฝงโขง หรือศิลปะลาวในอีสานหมายถึงมีศูนยกลางอยูที่
นครเวียงจันทน ดูรายละเอียดใน  สันติ เล็กสุขุม, รายงานการสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 7-9. 
 2 วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, “ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน,” ใน  เอกสารการสอนรายวิชา หนวย 

8-15, พิมพคร้ังที่ 3 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2537), 908-923. 
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ทักษะความชํานาญสูงกวานั้นก็อาจเปนชางที่มีประสบการณเคยไปกรุงเทพฯ หรือไดอาจรับ
การฝกฝนมา ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับชางเขียนพบไดเพียงเล็กนอยเทานั้นที่ไดจากตัวอักษรจารึกไวบนฝา
ผนังและคําบอกเลาของคนในพื้นที่ เชน นายคําหมา แสงงาม ชางเขียนของวัดกลางม่ิงเมืองไดเคย
เรียนวิชาศิลปะการชางกับพระครูวิโรจนรัตโนบลที่วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้
ขอมูลบางสวนไดแสดงวาชางเขียนบางคนตัวอยางในจังหวัดรอยเอ็ดนั้น มีโอกาสเดินทางไปเขียน
ภาพจิตรกรรมในหลายสิมทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดของตนเองเชน จิตรกรรมฝาผนังที่วัดปาเรไรย
และวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม3 ประกอบดวยความขาดแคลนทางวัสดุอุปกรณในการสราง
ผลงานเชน พูกันและสีจากธรรมชาติ ดังนั้นประเด็นชางเขียนจึงนาจะสงผลสําคัญตอรูปแบบศิลปะ
ที่ปรากฏอยูในจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่นในแถบอีสานตอนกลาง เชนเดียวกับเร่ืองราวที่ใชแสดงออก 
คือ วรรณกรรมพุทธศาสนา ไดแก พุทธประวัติ ทศชาติ พระมาลัย นรกภูมิ เวสสันดรชาดก สวน
วรรณกรรมพื้นบาน เชน สินไซ พระราม สุริวงค กาละเกด ปาจิตตกุมารชาดก เปนตน4  
 ไพโรจน สโมสร ไดสํารวจงานจิตรกรรมฝาผนังอีสานจํานวนหนึ่งเมื่อป พ.ศ. 2525  
และกลาววาจิตรกรรมอีสานนั้นสามารถจําแนกลักษณะของชางเขียนออกเปน 3 กลุมหลัก คือ 1.
กลุมชางพื้นบานแท 2. กลุมที่ไดรับอิทธิพลจากชางหลวง 3. กลุมที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมลาน
ชางและกรุงเทพฯ 5 เม่ือพิจารณาทั้ง 3 กลุมชางที่อางในคร้ังนั้น ยังไมไดมีการอธิบายถึง
รายละเอียดของแตละกลุมอยางครอบคลุมและชัดเจน มีความคลุมเครือระหวางลักษณะเฉพาะ 
อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลตอรูปแบบศิลปะและพื้นที่ทางภูมิศาสตร 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมงานจิตรกรรมฝาผนังของชางพื้นบานที่ตองการศึกษาวิจัยนี้
กลาววามีลักษณะเปนศิลปะพื้นบานแท โดยระบุครอบคลุมพื้นที่อีสานตอนกลาง เชน จังหวัด
ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคามนั้น6  หากพิจารณาพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรกลุมจังหวัดดังกลาวของ

                                                            

 3 ชางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปาเรไรและวัดโพธาราม จงัหวัดมหาสารคามเปน
ชางจากเมืองรอยเอ็ด เปนตน ดูรายละเอียดใน  สํานกังานโบราณคดีและพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ ที ่
7 ขอนแกน,  สมิพื้นบานวหิารพื้นถ่ิน (อุดรธาน:ี วินิจการพิมพ, 2543), 42-48 (เอกสารอัดสําเนา). 
 4 ไพโรจน  สโมสร,  จิตรกรรมฝาผนังอีสาน  (ขอนแกน: ศูนยวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532), 38; สุมาลี เอกชนนยิม, ฮูบแตมในสิมอีสาน: งานศิลปสองฝง
โขง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 10-30. 
 5 เร่ืองเดียวกัน, 38-39. 
 6 เร่ืองเดียวกัน. 
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ชางพื้นบานอยูในแถบราบลุมน้ําชีที่มีความสัมพันธดานอาณาเขตติดตอกันแลว7 ในบริเวณนี้ยังมี
ความสําคัญโดยชวงเวลากอนปฎิรูปการปกครองใน พ.ศ.24638  หรือกอนมีชื่อเรียกเปนจังหวัด
ตาง ๆ อยางในปจจุบัน ในอดีตเคยเปนสวนหนึ่งอาณาจักรลานชางมากอน เอกสารทาง
ประวัติศาสตรกลาวถึงการต้ังบานแปงเมืองโดยท่ีประชาชนลาวที่เคล่ือนยายเขามาอยูบริเวณเขต
พื้นที่ในภาคอีสานที่เมืองสุวรรณภูมิ (อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดในปจจุบัน) ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 23 และตอมาเมื่อเมืองในดินแดนอีสานตางก็ข้ึนตรงตอกรุงรัตนโกสินทร หัวเมือง
ชั้นนอกในแถบอีสานกลางเชน เมืองรอยเอ็ดมีเมืองในปกครองหลายเมืองดวยกัน 9 ซึ่งในชวงสมัย
รัตนโกสินทรนี้เองไดเกิดชุมชนใหมจํานวนมาก10 ที่ภายหลังไดกอต้ังกลายเปนเมืองใหญ11 และ
เมืองสวนหนึ่งในอีสานตอนกลางนี้เกิดจากการแยกตัวจากเมืองรอยเอ็ดกอต้ังเปนอีกหลายเมือง
อ่ืนในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกนดังในปจจุบัน12  
 ดานวิถีชีวิตความเปนอยูของคนบริเวณอีสานตอนกลางนี้มีลักษณะคลายคลึงกับพื้นที่
อ่ืนในอีสาน ที่ในระยะแรกกลาวไดวาจึงมีความใกลชิดกับวัฒนธรรมลานชางหรือประเทศลาวใน

                                                            

 7 อีสานตอนกลางมีอาณาบริเวณกวางขวางกินพื้นที่ 3 ใน 4 ของอีสานทัง้หมด ใน    
อภิศักด์ิ โสมอินทร, ภูมศิาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ: พรศักด์ิแอนดแอสโซซิเอท, 2525), 6-7. 
 8 วัฒนา  อุนทรัพย, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน: เมอืงสุวรรณภูมิ,”  ศลิปากร 
50, 3 (พฤษภาคม-มิถนุายน 2550): 69-73. 
 9 ป พ.ศ.2448 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจัดการปฏิรูป
การปกครองสวนภูมิภาคใหเปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ เมืองรอยเอ็ดซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
มณฑลอีสานไดเปล่ียนเปนบริเวณเมืองรอยเอ็ด มีเมืองในปกครอง 5 เมือง คือ เมืองรอยเอ็ด เมือง
สุวรรณภูมิ เมืองมหาสารคาม เมืองกมลาไสย เมืองกาฬสินธุ เมืองสุวรรณภูมิ จึงมีฐานะเปนเมืองๆ 
หนึ่ง ข้ึนอยูกับบริเวณรอยเอ็ด  ดูรายละเอียดใน  เร่ืองเดียวกัน. 
 10 นอกจากนโยบายการต้ังเมอืงของพระมหากษัตริยแลว เหตุผลการแยกต้ังเมืองใหม
มีหลายประการ เชน เกิดความขัดแยงในกลุมผูนํา ดูรายละเอียดใน  ดารารัตน เมตตาริกานนท, 
ประวัติศาสตรทองถ่ิน (ขอนแกน: คลังนานาวทิยา, 2548), 111-115. 
 11 หมอมอมรวงษวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” เมืองในภาคอีสาน 
(กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ, 2516), 190-194. 
 12 ขอมูลนี้ยังกลาวถึงเจาเมืองและกลุมประชาชนของบางเมืองมาจากแหลงเดียวกัน 
เร่ืองเดียวกัน, 3-105. 
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ปจจุบันมีความคลายคลึงดานภาษา วรรณกรรม ตลอดจนความเช่ือตาง ๆ 13 รวมถึงขอมูล
การศึกษาชาติพันธุสรุปวาชาวอีสานของไทยมีความใกลชิดทางดานชาติพันธุกับชนชาติไทยใน
อาณาจักรลานชาง (ลาว) มากกวาชนชาติไทยในดินแดนลุมแมน้ําเจาพระยา14 กระทั่งในชวงเวลา
ตอมาเม่ือตกอยูใตการปกครองของกรุงรัตนโกสินทรแลวทั้งอํานาจการปกครอง15 และกระแส
ทางดานศิลปวัฒนธรรมของราชธานีไดเขาสูหัวเมืองอีสานอยางทั่วถึง16  
 ดวยบริบททางภูมิศาสตร สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและวรรณกรรมที่มี
ใกลเคียงกัน เม่ือพิจารณาตรวจสอบหลักฐานทางดานศิลปะเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังอีสานของ
กลุมชางพื้นบานจํานวนหนึ่งรวมกับหลักฐานดานอ่ืน ๆ อยางเชน สถาปตยกรรมและหลักฐาน
ตัวอักษรที่เขียนระบุระยะเวลาการสราง เบ้ืองตนอาจกลาวไดวาสวนมากแลวสรางข้ึนอยูในชวง
ระยะเวลาที่ไมตางกันมากนักต้ังแตกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 แตก็มีขอนาสังเกตวา
นอกจากรูปแบบศิลปะที่แสดงถึงทักษะความชํานาญที่แตกตางกันแลว ขอมูลการศึกษารวมถงึการ
สํารวจขอมูลเพียงเบ้ืองตนที่ผานมาจึงไมเพียงพอในการกลาวสรุปไดวา รูปแบบศิลปะใดภายใน
กลุมชางพื้นบานนั้นที่มี ลักษณะเฉพาะจนเปนเอกลักษณ  ยังมีความหลากหลายอันเปน
รายละเอียดภายใตรูปแบบศิลปะที่สะทอนเร่ืองราวทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของกลุมชาง
พื้นถิ่นนี้อีกมากที่ยังไมมีการกลาวถึง การแสดงออกภายในพื้นที่เดียวกันนี้มีทั้งลักษณะบาง
ประการที่คลายคลึงกันและแตกตางดวยเชนกันหรือที่ไมปรากฏในอีกแหงหนึ่งเลย ในขณะเดียวกนั
ก็เชื่อวาจิตรกรรมพื้นถิ่นในแถบกลางเองไมสามารถปฏิเสธความใกลชิดกับวัฒนธรรมลาวที่ยังคง
อยูและกระแสอิทธิพลทางศิลปะสมัยรัตนโกสินทรที่หล่ังไหลเขามาในภาคอีสานกลางแหงนี้ไดยอม
มีผลตอทั้งประติมานวิทยา รูปแบบ วิธีการ ของชางพื้นถิ่นไมตางจากชางแหลงอ่ืน หากแตรูปแบบ
ที่เกิดจากการรับและผสมผสานในสัดสวนที่มากนอยตางออกไป เหลานี้จึงอาจกอใหเกิดรูปแบบ
ศิลปะบางประการที่ตางออกไป และคงจะยึดถือเปนแนวปฏิบัติภายในกลุมของชางพื้นถิ่นในแถบ
อีสานกลางเอง  
                                                            

 13 ดูรายละเอียดใน  ธวัช  ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 
2522), 2-27. 
 14 สุเทพ  สุนทรเภสัช,  สังคมวิทยาของหมูบานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2511), 230. 
 15 ธวัช  ปุณโณทก,  “ประวัติศาสตรสังคมอีสาน สมัยรัตนโกสินทรตอนตน,” 
ศิลปวัฒนธรรม  3, 7 (พฤษภาคม 2525): 34-35. 
 16 สันติ  เล็กสุขุม,  รายงานการสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย, 7-9. 



 5

 ลวนเปนประเด็นที่ควรสนใจและรีบเรงในการศึกษาเพิ่มเติมเพราะดวยงานจิตรกรรม
ฝาผนังเหลานี้เทาที่สํารวจพบมีจํานวนลดนอยลงเร่ือยมา ที่มีอยูก็มีสภาพที่ทรุดโทรม ยิ่งไปกวานั้น
ปญหาของความไมเขาใจในการดูแลรักษา อีกทั้งชางเขียนรุนหลังไมนิยมสืบสานรูปแบบอยางเกา
กลับนิยมชมชอบกับรูปแบบอยางใหม อาจทําใหภาพจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่นอีสานที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นขาดการเรียนรูเผยแพรและตองสูญหายไปในที่สุด 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงการแสดงออกรูปแบบเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังอีสานฝมือชาง
ทองถิ่นในแถบอีสานตอนกลาง 
 2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบที่สัมพันธกันของงานจิตรกรรมฝาผนังอีสานฝมือชางทองถิ่น
ภายในแถบอีสานตอนกลางและอิทธิพลศิลปะจากวัฒนธรรมใกลเคียง 
 3. เพื่อวิเคราะหถึงที่มาความเชื่อและแนวความคิดในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
อีสาน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางจิตรกรรมอีสานกับวรรณกรรมในทองถิ่น  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 กลุมจังหวัดในแถบอีสานกลางสวนหนึ่งเกิดข้ึนจากการอพยพต้ังถิ่นฐานและขยายตัว
เปนเมืองของประชาชนจากฝงลาว ความใกลชิดทางดานเชื้อชาติ ประเพณี วรรณกรรม และ
ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตรทําใหผูคนในพื้นที่นี้ไดดํารงวัฒนธรรมจากแหลงเดิมของตนคือ
วัฒนธรรมลาวลานชางของตนเร่ือยมา 
 หลักฐานงานดานจิตรกรรมฝาผนังในสิมพื้นถิ่นแถบอีสานกลางที่เหลือพอศึกษาไดนั้น
ลวนแสดงเอกลักษณของงานชางเขียนทองถิ่นที่สรางข้ึนในชวงสมัยรัตนโกสินทรราวพุทธศตวรรษ
ที่ 25 ที่ไดสะทอนทั้งเร่ืองราวทางวรรณกรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่เชื่อถือมาแตเดิมอยางชัดเจน 
ในขณะเดียวกันรูปแบบบางสวนก็ปรากฏการผสมผสานอิทธิพลทางศิลปะสมัยรัตนโกสินทรที่มีอยู
ในภาคอีสานกลางแหงนี้ดวย การผสมผสานนี้จึงกอใหเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะตนที่ตางออกไป
แหลงตนแบบและยังสะทอนวิธีคิดความเปนทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติในกลุมของชางพื้น
ถิ่นในแถบอีสานกลาง 
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ขอบเขตของการศึกษา  
 ศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังของสิมพื้นถิ่น (ฝมือชางพื้นบาน) ที่พบในพื้นที่แถบอีสาน
กลาง ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแกน  
 
วิธีการศึกษา  
 1. รวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษา โดยแบงขอมูลเปน 3 ประเภท คือ  
  1.1 ขอมูลทางเอกสาร เอกสารเทาที่สามารถคนหาไดจากการศึกษาที่มีผูศึกษาไว 
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับจิตรกรรมฝาผนังอีสาน ขอมูลการบันทึกการซอมบูรณะของแหลงจิตรกรรม
ที่สําคัญ ซึ่งสามารถนํามารวมประกอบการวิเคราะห ประเภทของขอมูล ไดแก เอกสารช้ันตน  เชน 
จารึก จดหมายเหตุ ภาพถายเกา เอกสารชั้นรอง งานที่มีผูศึกษาไวแลว  
  1.2 ขอมูลภาคสนาม ไดจากการสํารวจภาคสนามโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารที่
คนความาแลว และสํารวจเพิ่มเติมดวยการ บันทึกภาพหรือรางภาพ 
  1.3 ขอมูลจาการสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ 
 2. จัดหมวดหมูขอมูลเบ้ืองตนที่ไดทั้งหมด ตรวจสอบรูปแบบและขอมูลงานจิตรกรรม
จากแหลงตาง ๆ วามีรูปแบบอยางไรและสัมพันธสอดคลองกันอยางไร โดยเปรียบเทียบจิตรกรรม
ภายในจังหวัดแตละจังหวัดเช่ือมโยงระหวางงานจิตรกรรมกับจังหวัดอ่ืนและประเภทที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา 
 3. ศึกษาวิเคราะหรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่นในแถบอีสานกลาง โดยพิจารณา
ดานประติมานวิทยา รูปแบบ เทคนิค ตัวอักษรที่เขียนประกอบ และความสัมพันธระหวางงาน
จิตรกรรม 
 4. ประมวลและนําเสนอผลความรู ความคิดเห็นที่ไดจากการวิจัย 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1. สิม หมายถึง อุโบสถพื้นบานในภาคอีสาน 

 2. จิตรกรรมพื้นถิ่น หมายถึง งานจิตรกรรมฝาผนังอีสานโดยฝมือชางพื้นบาน หรือ 
ภาษาทองถิ่นเรียก “ฮูปแตม” 
 3. อีสานกลาง หมายถึง บริเวณขอบเขตพื้นที่ใชในการศึกษา ประกอบไปดวยจังหวัด
รอยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแกน 
 4.  สกุลชาง หมายถึง รูปแบบทางศิลปะที่ปรากฏวามีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการ 
สรางสรรคงานอยางเปนระบบ และเปนลักษณะเฉพาะในงานชางกลุมนั้น 
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ประโยชนที่ไดรับ 
 1. เพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังอีสานฝมือ
ชางทองถิ่นในแถบอีสานตอนกลาง 
 2. เขาใจท่ีมา ความเช่ือ และแนวความคิดในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน
สกุลชางพื้นบานในเขตอีสานตอนกลาง 
 3. เปนสวนหนึ่งของการอนุรักษ และขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
ศิลปะพื้นถิ่น 
 
 



บทที่ 2 
 

ประวัติศาสตรศิลปะ ความเปนมา ประเพณี และวรรณกรรม 
ของภาคอีสานสมัยรัตนโกสินทร 

 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีพื้นที่ขนาดที่ใหญกวาภาคอ่ืน ๆ ประมาณ  
1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด1 ในปจจุบันประกอบไปดวย 20 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ 
นครพนม นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวลําภู บุรีรัมย มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร รอยเอ็ด 
เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และบึงกาฬ2 ดวยลักษณะ
ภูมิประเทศเปนที่ราบสูงแบบลูกคล่ืนแยกออกจากภาคกลางและภาคเหนือ ลักษณะพื้นที่คลาย
แองกระทะ ลาดเอียงสูพื้นที่ตอนกลางมีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน เชน แมน้ําชี แมน้ํามูลและอ่ืน ๆ  
หากแบงพื้นที่ตามลักษณะภูมิศาสตรจะประกอบดวย 2 แอง คือ แองสกลนครและแองโคราช   
โดยมีเทือกเขาภูพานกั้นระหวางพื้นที่ทั้งสองไว3  
 

                                                 
 1 รณสิทธิ์ แสงวสุวอ, “ภูมิศาสตรอีสาน,” ประวัติศาสตรและโบราณคดีอีสาน หนังสือ
ชุดความรูมรดกอีสาน วิทยาลัยครูมหาสารคาม (กรุงเทพ: เรือนแกวการพิมพ, 2522), 1. 
 2 จังหวัดบึงกาฬเปนจังหวัดที่ 20 ของภาคอีสาน และเปนจังหวัด 77 ในประเทศไทย จัดต้ัง
ข้ึนตามพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 อันมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 2554 
โดยแยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซพิสัย อําเภอบุงคลา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด 
อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย. 
 3 แองสกลนคร ประกอบดวย พื้นที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี นครพนม หนองคาย 
ขอนแกน หนองบัวลําภู และบึงกาฬ แองโคราชที่อยูบริเวณพ้ืนที่ดานลาง มีอาณาเขตกวางใหญ
ต้ังแตบริเวณอีสานใตแถบลุมแมน้ํามูล ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ ดูรายละเอียดใน  อภิศักด์ิ โสมอินทร, 
ภูมิศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ: พรศักด์ิแอนดแอสโซซิเอท, 2525), 1. 

8 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ภาพที่ 1 แผนที่ภาคอีสาน 
ที่มา: อีสานเกท, รูจกักับภาคอีสานของไทย, เขาถงึเมื่อ 16 สิงหาคม 2558, เขาถงึไดจาก 
http://www.isangate.com/isan/provinces.html 
 
 โดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคมีลักษณะเปนแองแบบกระทะหงายแถบบริเวณ
ราบลุมแมน้ําชี-แมน้ํามูล เปนที่ราบลุมที่มีอาณาบริเวณกวางขวางของเปนกลุมจังหวัดมีอาณาเขต
ติดตอกัน เปนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ มีประชากรหนาแนน อีกทั้งเปนแหลงที่ต้ังเมืองหรือชุมชน
สําคัญหลายแหง4 ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแกน (ภาพที่ 1) ดังจะกลาวตอไป
ในสวนหลัง 
 
1. คําจํากัดความของ ศิลปะลาวหรือศิลปะอีสาน  
 ตํานานและขอมูลทางประวัติศาสตรที่ผานมาบงบอกถึงประเทศลาวและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีความสัมพันธใกลชิด ความเกี่ยวของในตนกําเนิด เช้ือชาติ 
ประวัติศาสตรการเมืองปกครอง และวัฒนธรรมคลายคลึงกันต้ังแตอดีต อีกทั้งหลักฐานทางดาน
ศิลปกรรมที่คนพบในภูมิภาคลุมน้ําโขงยังสะทอนรูปแบบใกลเคียงกันกับในภาคอีสานหรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บางคร้ังจึงกลาวรวม “ศิลปะลาว” ไปทั้งหมด 

                                                 
 4 อภิศักด์ิ  โสมอินทร, ภูมิศาสตรอีสาน, 7. 
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 นักวิชาการที่ศึกษาเร่ืองศิลปะลาว เชน ศักด์ิชัย สายสิงห ไดอธิบายวา “ศิลปะลาว”  
คือศิลปะของชาวลาวทั้งที่พบในบริเวณประเทศลาวและประเทศไทยในปจจุบันโดยครอบคลุม
ทั้งหมดต้ังแตแรกเร่ิมที่มีหลักฐานทางศิลปกรรมมาจนถึงปจจุบัน สวน “ศิลปะลานชาง” นั้น 
เรียกช่ือตาม “อาณาจักรลานชาง” มีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24 และอาจใชกับศิลปกรรม
ในอดีตที่พบในประเทศไทย5 
 สวน “ศิลปะอีสาน” นั้น สันติ เล็กสุขุม ไดกลาววามีความหมายครอบคลุมตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 20 และคงเริ่มที่แองสกลนครกอนที่จะแพรขยายไปอีสานตอนลางหรือแองโคราชใน
ภายหลัง อาจเรียก “ศิลปะลาว” หรือ “ศิลปะสองฝงโขง” หรือ “ศิลปะลาวในอีสาน” ก็ไดเพราะ
การเรียก “ศิลปะลาว” หรือ “ศิลปะลาวในอีสาน” บงชี ้ว าศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมใน
ขณะนั้นอยูที่ นครเวียงจันท6  ซึ่งวิบูลย ล้ีสุวรรณ ไดอธิบายลักษณะผลงานที่สรางในภาคอีสานนี้
วาเปนผลงานที่เกิดจากชางทองถิ่นซึ่งสรางขึ้นตามคติและวิธีการ ที่ถายทอดกันมามีเอกลักษณ
เฉพาะทองถิ่น  โดยมีจุดประสงคเพื่อการใชสอยหรือการแลกเปลี่ยนหรือตามความเชื่อถือความ
ศรัทธาในศาสนาหรือประเพณีของทองถิ่นนั้น ๆ7 ดังนั้นดวยขอบเขตของพ้ืนที่การศึกษาศิลปกรรม
ครั้งนี ้อยู ในภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทยมีประวัติที ่มา และกําหนดสมัยการสรางไว
ในชวงสมัยรัตนโกสินทร เพื่อส่ือใหเห็นถึงความแตกตางไปจากศิลปะในประเทศลาวจึงมีความเห็น
สอดคลองที่ใชคําเรียก “ศิลปะอีสาน” ในการศึกษาศิลปกรรมบริเวณพื้นที่อีสานตอนกลางตลอด
ทั้งเอกสารนี้ 
 ดังที่กลาวมาบางในสวนกอนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอดีตกอนจะ
เปนภูมิภาคสวนหนึ่งของประเทศไทย ในอาณาบริเวณดังกลาวทั้งหมดมีความสําคัญเกี่ยวกับ
ความเปนมาในการต้ังถิ่นฐานเกี่ยวของกับคนที่อยูอาศัยดินแดนแถบลุมน้ําโขงนี้ แม”คนไทยใน
บริเวณลุมน้ําโขง” กลาววานาจะเร่ิมต้ังแตกอนประวัติศาสตรมาแลว8 หากแตการศึกษาหลักฐาน
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะที่นักวิชาการคนพบสามารถตีความแบงออกเปนสมัย
                                                 
 5 ศักด์ิชัย  สายสิงห, เจดีย พระพทุธรูป ฮปูแตม สมิ ศลิปะลาวและอีสาน (นนทบุรี: 
มิวเซียมเพรส, 2555), 17. 
 6 สันติ  เล็กสุขุม, โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2538), 2-7. 
 7 วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, “ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน,” ใน เอกสารการสอนรายวิชา หนวย 

8-15, พิมพคร้ังที ่3 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 908-923. 
 8 ตามตํานานเช่ือกันวาบานเมืองแถบภูมิภาคนี้เกิดข้ึนมานานแลว ดังปรากฏใน
ตํานานอุรังคธาตุ ดูรายละเอียดใน ธวัช ปุณโณทก, “ประวัติศาสตรสังคมอีสานสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน.” ศิลปวัฒนธรรม 3, 7 (พฤษภาคม 2525): 33. 
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ตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยขอสรุปภาพรวมของประวัติศาสตร งานชางทางศาสนาและศิลปกรรมดังนี้ คือ 
สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยวัฒนธรรมทวารวดี สมัยวัฒนธรรมเขมร สมัยวัฒนธรรมลานชาง  
และสมัยรัตนโกสินทรดังนี้ 
 สมัยกอนประวัติศาสตร 
 หลักฐานทางโบราณคดีบงช้ีวาการเติบโตของผูคน ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร ดังจะเห็นไดจากหลักฐานการคนพบ โครงกระดูก ภาพเขียนสี
ตามผนังถ้ําเปนภาพคน สัตว ตนไม เรขาคณิตและฝามือแดง ที่สําคัญเชน ผาแตม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี9 รวมทั้งวัฒนธรรมบานเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพัฒนาการของสังคมกอน
ประวัติศาสตรนาจะเร่ิมข้ึนกอนในบริเวณอีสานตอนบนตอมาอาจมีการเคลื่อนยายลงมาทางอีสาน
ลาง10 กอนเขาสูวัฒนธรรมศาสนาจากอินเดียสูภูมิภาคเอเซียอาคเนยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 
และแพรหลายในราวพุทธศตวรรษที่ 9 และ 1011 
 สมัยวัฒนธรรมทวารวดี 
 ตอมาในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-1612 เมื่อพุทธศาสนา
จากภาคกลางเขามาสูดินแดนแถบนี้13 โดยผานทางเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ลงสูที่ราบลุม
แมน้ําตางๆ14 จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงถึงทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตนตางไปจากทวารวดีภาคกลางและประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนวัฒนธรรมใน

                                                 
 9 กรมศิลปากร,  “ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร,”  ศิลปวัฒนธรรม  2, 12  
กันยายน 2524): 6-16. 
 10 สันติ  เล็กสุขุม,  โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย, 3. 
 11 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ.2000 (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย สํานักนายกรัฐมนตรี, 2522), 5. 
 12 ศักด์ิชัย สายสิงห ไดแบงศิลปกรรมทวารวดีในภาคอีสานเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรก
สมัยทวารวดีอยางแทจริง (รวมสมัยกับภาคกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 ครอบคลุมอีสานเหนือ
และสมัยทวารวดีทองถิ่นอีสาน ราวพุทธศตวรรษที่ 14-16) ครอบคลุมอีสานใต ดูรายละเอียดใน 
ศักด์ิชัย  สายสิงห,  ทวารวดี: ศิลปกรรมยุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 90. 
 13 เร่ืองเดียวกัน. 
 14 ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน: แฉหลักฐานโบราณคดีพลิกโฉมหนา
ประวัติศาสตรไทย, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2533), 140. 
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พุทธศาสนาแบบเถรวาทที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-1615 นั้น  
ดังไดพบหลักฐานทั้งเมืองโบราณขนาดใหญมีลักษณะคูน้ําคันดินลอมรอบ 16 หลักฐานทาง
ประติมากรรมประเภทใบเสมาหิน สมัยศิลปะสมัยทวารวดีที่กระจายตัวอยูทั่วพื้นที่ เชน ใบเสมา
ที่เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ใบเสมาที่บานกุดโงง จังหวัดชัยภูมิ พระพุทธรูปประทับยืน
ปางแสดงธรรมพบที่เมืองฝาย ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เปนตน นอกจากนี้แลวนักวิชาการยัง
ไดระบุวาแหลงสําคัญของศิลปะทวารวดีในภาคอีสานนั้นคือแหลง จังหวัดนครราชสีมาและ
กาฬสินธุ17 ขอมูลสําคัญทางศิลปกรรมเชน จารึกบออีกกาและจารึกหมายเลข 117 คนพบที่
อยุธยาแสดงถึงที่ตั้ง “อาณาจักรศรีจนาศะ” รวมสมัยกําหนดขอบเขตอยูบริเวณนครราชสีมา 
บุรีรัมย มีมาแลวต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 14 เปนอยางชา18 
 สมัยวัฒนธรรมเขมร 
 จากหลักฐานจารึกกลาวถึงชื่อเมือง พระนามของกษัตริยเขมรโบราณเกือบทุกพระองค
ไดแผขยายอํานาจเขาสูดินแดนของประเทศไทย19 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบศิลปกรรมมี
ลักษณะเชนเดียวกันกับศิลปกรรมในประเทศกัมพูชากําหนดอายุหลักฐานในชวงพุทธศตวรรษที่ 
12-18 ในการสื่อความหมายถึงพื้นที่อาจใชชื่อเรียกศิลปะเขมรในประเทศไทย20 ซึ่งไดพบหลักฐาน
เทียบเคียงกับศิลปะขอมในประเทศกัมพูชาต้ังแตสมัยกอนเมืองพระนครคือราวพุทธศตวรรษที่ 12 
ตัวอยางเชน ปราสาทภูมิโพน จังหวัดสุรินทร จนกระทั่งภายหลังศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร
แพรหลายในภาคอีสานในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 15 กอนจะแพรหลายเขาสูภาคกลางและภาคอ่ืน ๆ 
ต้ังแตราวคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 จนกระทั่งปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จึงเส่ือมลง21 หลักฐาน
จํานวนมากที่พบกระจายตัวอยูทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
                                                 
 15 รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” 

(วิทยานพินธปริญญาดุษฎี สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะไทย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2552), 19.  
 16 เร่ืองเดียวกัน. 
 17 สันติ  เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ), พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2538), 26. 
 18 ศักด์ิชัย สายสิงห, ทวารวดี: ศิลปกรรมยุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย, 99. 
 19 รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย: ความเปนมาและขอมูล
ดานประวัติศาสตรศิลปะ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 16. 
 20 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพคร้ังที ่12 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 4, 17. 
 21 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ), 62-65. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search%7ES0?/a%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d++%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d/a|c8d1a1b4d4ecaad1c2+cad2c2/1%2C1%2C34%2CB/frameset&FF=a|c8d1a1b4d4ecaad1c2+cad2c2cad4a7cbec&5%2C%2C34
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เชน ปราสาทหิน เทวรูป พระพุทธรูป และภาพสลักเลาเร่ือง สรางข้ึนทั้งในคติศาสนาพราหมณและ
พุทธศาสนามหายาน วัสดุที่ใชสรางหรือแกะสลักทําจากอิฐ หินทราย ศิลาแลง หรือไม22 การสรุป
ขอมูลการพบจารึก ศาสนาสถานวัตถุดังกลาวในลักษณะขอบเขตกระจายตัวกวางมากข้ึนยอม
แสดงใหเห็นวาในสมัยกอนเมืองพระนครทั้งอํานาจทางการเมืองและทางวัฒนธรรมของอาณาจักร
ขอมโบราณหนาแนนในเขตท่ีติดกับประเทศกัมพูชาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 
คร้ันเมื่อเขาสูสมัยพระนครยิ่งเขามามีบทบาทมากข้ึนกวาแตกอนมาก และยังพบความสําคัญวา
กษัตริยขอมบางพระองคสืบเช้ือสายจากราชวงศที่อยูในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
อีกดวย23 
 ชวงเวลาในราวปลายพุทธศตวรรษที่18 - ตนพุทธศตวรรษที่ 19 แมศิลปะเขมรหรือ
ขอมจะเส่ือมลงไปพรอม ๆ กับความเส่ือมสลายของอาณาจักรขอม แตกระนั้นหลักฐานศิลปกรรม
ของภูมิภาคนี้ก็ยังมีเคาของศิลปะเขมรสมัยบายน (หลัง พ.ศ.1720-ราว พ.ศ.1770) หลงเหลือ
ปรากฏอยูบาง แตก็เปนรูปแบบงานศิลปกรรมแบบทองถิ่นแลว24 ตัวอยางดังพระพุทธรูปที่พบ
หลายแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน “พระองคต้ือ”ที่ภูพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ กําหนดอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 18-1925 ซึ่งในชวงระยะเวลารวมสมัยเดียวกัน
นี้ในบริเวณลุมแมน้ําโขง “อาณาจักรลานชาง” เร่ิมปรากฏชัดข้ึนที่มีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 
ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 24 เมื่อเขาสูรัชสมัยพระเจาฟางุมที่ไดสถาปนานครเชียงดง เชียงทองเปน
ศูนยกลางของอาณาจักรและแผขยายอํานาจทางการเมืองครอบคลุมดินแดนลุมแมน้ําโขงและ
สวนหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

                                                 
 22 วัสดุประเภทไมเหลือหลักฐานใหเห็นนอยมากนิยมนํามาสรางปราสาทใชกับสวนที่
เปน บานประตู ฝาเพดาน พื้นไม เคร่ืองมุงหลังคา เปนตน ดูรายละเอียดใน  หมอมเจาสุภัทรดิศ 
ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา, 2539), 31. 
 23 ชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 17 เปนตนไปมีกษัตริยหลายพระองคครองราชยสมบัติ มี
บางพระองคเปนผูสืบเช้ือสายจากราชวงศมหิธรปุระ ซึ่งเปนราชวงศที่อยูในดินแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน พระเจาสูรยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1656 - หลัง พ.ศ.1688) ผูสรางปราสาทนคร
วัด ดูรายละเอียดใน รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย: ความเปนมาและ
ขอมูลดานประวัติศาสตรศิลปะ, 17-19. 
 24 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 47. 
 25 เร่ืองเดียวกัน. 
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 สมัยวัฒนธรรมลานชางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 หลังจากอํานาจของอาณาจักรขอมเส่ือมไปแลว พื้นที่ทางลุมแมน้ําโขงมีกลุมชนแถบนี้
จึงมีอิสระและสถาปนาอาณาจักรของตนเองข้ึน26 “อาณาจักรลานชาง” มีอายุระหวางพุทธศตวรรษ  
ที่ 19 ถึงตนพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งแมดินแดนแถบนี้จะปรากฏในตํานานอุรังคธาตุ27 กลาวถึง
บรรพบุรุษด้ังเดิมของชาวลาวเปนนาคเคลื่อนยายผูคนจากหนองแสในมณฑลยูนนานทางตอนใต
ของประเทศจีน ลองมาตามลําน้ําโขงและเขามาต้ังถิ่นฐานอยูตามที่ราบลุมของฝงแมน้ําโขงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งแตจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายลงไปถึงจังหวัด
อุบลราชธานี เกิดเปนบานเมือง ไดแก ศรีโคตรบูร เมืองหนองหานหลวง เมืองหนองหารนอย 
เมืองสาเกตหรือรอยเอ็ดประตูอยูบริเวณใกลเคียงกัน ชั้นแรกนับถือผีและบูชานาคเปนสําคัญ28 
แมตามขอมูลอาณาจักรนี้จะเร่ิมดวยปฐมกษัตริยดวย ขุนลอ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากขุนบรมราชาธิราช 
(พีลอโกะ) ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 13 (ยุคปรัมปราคติ ไมมีหลักฐานการยืนยันชัดเจน) มีการ
สืบเชื้อสายเร่ือยมา หากปรากฏชัดเจนข้ึนดวยตรงกับรัชสมัยพระเจาฟางุม (สมัยที่มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรสืบคนได) ที่ไดสถาปนานครเชียงดง เชียงทองเปนศูนยกลางของอาณาจักรในป 
พ.ศ.189629 ตัวอยางในสมัยของรัชกาลเจาฟางุมนั้น มีหลักฐานทางเอกสารกลาวถึงกลุมหัวเมือง
สําคัญทางดานใตของอาณาจักรลานชางซ่ึงต้ังอยูในประเทศไทยในปจจุบันมีดังนี้ คือ เมืองซาย
ขาว (บานทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย), เมืองหนองหานนอย (เมืองโบราณใน จังหวัด
อุดรธานี), เมืองภูวานเถา ภูวานปาว (ชุมชนในเขตที่ราบลุมแมน้ําพานและลําปาวอยูระหวาง
อําเภอกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ), เมืองบัวกอง (บ.กลาง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู, เวียง
บึงพระงาม (แถบลุมแมน้ําเชินหรือลุมแมน้ําพรมเขตติดตอระหวาง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
                                                 
 26 อาณาจักรที่อยูในเวลาใกลเคียงกัน อาณาจักรสุโขทัย (ราว พ.ศ. 1800) อาณาจักร
ลานนา (ในป พ.ศ. 1839) อาณาจักรอยุธยา (ในป พ.ศ.1893) และอาณาจักรเชียงดงเชียงทอง 
(อาณาจักรลานชาง) ดูรายละเอียดใน  ศักดชัย สายสิงห, “ศิลปะลาวหรือศิลปะลานชาง
โดยสังเขป,” ศิลปะในกลุมประเทศเอเชียอาคเนย (กรุงเทพ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), 87. 
 27 อุรังคธาตุ คือ พระบรมธาตุสวนอกของพระพุทธเจา ตามประวัติอางวาพระมหากัสส
ปะนํามาประดิษฐานไว ณ ภูกําพรา (พระธาตุพนม) ดูรายละเอียดใน ศรีศักร วัลลิโภดม,  แอง
อารยธรรมอีสาน: แฉหลักฐานโบราณคดีพลิกโฉมหนาประวัติศาสตรไทย, 10. 
 28 นอกจากนี้ยังมีแควนกุรุทนคร (อโยธยา) แควนจุลณี แควนอินทรปฐนคร และแควน
ราชคฤห ดูรายละเอียดใน  เร่ืองเดียวกัน, 11-13. 
 29 ทองสืบ ศุภะมารค, พงศาวดารลาว (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2528), 45. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search%7ES0?/a%7bu0E28%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E27%7d%7bu0E31%7d%7bu0E25%7d%7bu0E25%7d%7bu0E34%7d%7bu0E42%7d%7bu0E20%7d%7bu0E14%7d%7bu0E21%7d./a|c8c3d5c8d1a1c3+c7d1c5c5d4c0e2b4c1/-3,-1,0,B/browse
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และ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ), เวียงรอยเอ็ดประตู (กลุมเมืองโบราณแถบ จ.รอยเอ็ดและ
มหาสารคาม), เมืองลานเพี้ยศรีอยุธยา (เปนกลุมเมืองข้ึนของกรุงศรีอยุธยาในเขตอีสานตอนลาง 
เชน เมืองพิมาย เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา และเมืองพนมรุง จังหวัดบุรีรัมยเปนตน) 30 นับแต
นั้นมีเจาเมืองเปนผูปกครองและรวบรวมอาณาจักรเปนปกแผน เปนชวงระยะเวลาที่ลานชางแผ
ขยายอํานาจทางการเมืองครอบคลุมดินแดนลุมแมน้ําโขง และเร่ิมรับวัฒนธรรมจากอาณาจักร
ลานนาโดยเฉพาะรัชสมัยเจาไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2019-2114)31 จนกระทั่งถึงสมัยของพระวรวงศา
ธรรมิกราช (พ.ศ.2146-2156) และนับต้ังแตป พ.ศ.2106 มีศึกกับพมาเปนระยะ จนกระทั่งป พ.ศ. 
2117 อาณาจักรลานชางก็ตกเปนของพมาในรัชกาลพระสุมังคละโพธิสัตว (พ.ศ.2115-2119) จนถึง
รัชกาลของพระยาวรวงษาธรรมิกราช (พ.ศ.2141-2167) นี้ จึงประกาศเปนอิสระไมยอมข้ึนกับพมา32 
เมื่ออาณาจักรลานชางหลุดพนจากอํานาจของพมาแลว ภายในอาณาจักรลานชางเองนั้นเกิดความ
วุนวายเนื่องจากเกิดการแยงชิงอํานาจ โดยเฉพาะหลังรัชกาลพระพระยาสุริยวงศาธรรมมิราช 
(พ.ศ. 2181-2238) คร้ังเมื่อ ป พ.ศ. 2238 พระยาสุริยวงศาธรรมมิราชสวรรคตนั้น เกิดการแยงชิง
อํานาจของกลุมพระญาติพระวงศและขุนนางผูใหญลวนเปนสาเหตุไปสูการแบงแยกอาณาจักร ซึ่ง
แบงออกเปน 3 นครรัฐคือ หลวงพระบาง เวียงจันท และจําปาศักด์ิราว กลางพุทธศตวรรษที่ 2333 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณความวุนวายในชวงระยะเวลานี้ยังมีความสําคัญเกี่ยวของกับการ
อพยพกลุมคนเขามาต้ังถิ่นฐานเขาสูภาคอีสานหรือในประเทศไทยในปจจุบัน และตกอยูภายใต
การปกครองของธนบุรี - รัตนโกสินทรพรอมกันต้ังแตป พ.ศ.232234  
 ขอมูลทางเอกสารและหลักฐานบางประการกลาวถึงประวัติศาสตรบางชวงวา 
อาณาจักรลานชางมีความสัมพันธอันดีกับ กรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรลานนาตลอดมา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชา เชน 
                                                 
 30 สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว (กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ 
สถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2545), 49. 

 31 ความเห็นของ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล กลาววา การที่เจาฟางุมต้ังอาณาจักรลาว
โดยมีเวียงจันทเปนราชธานีในพุทธศตวรรษที่ 19 (1896) ไดนั้น เพราะดวยเหตุผลหนึ่งคือ อํานาจ
อาณาจักรสุโขทัยออนลง เพราะตอมาในป 1921 อาณาจักรสุโขทัยไดยอมออนนอมตออาณาจักร
อยุธยา ดูรายละเอียดใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.

2000 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย สํานักนายกรัฐมนตรี, 2522), 242. 
 32 สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 70. 
 33 เร่ืองเดียวกัน, 214. 
 34 มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, 107. 
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 ใน พ.ศ.2103 ทรงสถาปนาความสัมพันธทางพระราชไมตรีกับสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา และรวมกันรางพระธาตุศรีสองรักขึ้นเปนสักขีพยาน วา
กษัตริยท้ังสองพระองคทรงรักและสนิทสนมกันตามนามของพระธาตุองคนี้ที่ อําเภอดาน
ซาย จังหวัดเลย ตามความในศิลาจารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก35 
 ใน พ.ศ. 2106...สมเด็จพระไชยเชษฐาไดทูลขอพระราชธิดาสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิเปนมเหสี จึ่งไดพระราชทานพระเจาลูกเธอแกวฟาบุตรีแกกษัตริยลานชาง 
 และพ.ศ.2112 ทรงยกทัพมาชวยปองกันกรุงศรีอยุธยา แตถูกกองทัพของมหา
อุปราช สะโตมางจอ และพระราชบุตรเขยพระเจาหงสาวดีลอมตีจนแตกทัพแตทรงหนี
กลับลานชางได36  

 

 ดังที่กลาวในสมัยกษัตริยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) รัชกาลนี้มี
ความสัมพันธอันดีกับอาณาจักรลานนา37 นั้นศิลปกรรมสมัยลานชางกําหนดอายุระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 19 - ตนพุทธศตวรรษที่ 24 ภายในพื้นที่ภาคอีสานยังสามารถพบหลักฐานศิลปกรรม
ชวงเวลาพุทธศตวรรษที่ 21-22 ดวยเชนกัน ดังตัวอยางพบงานประติมากรรมคือ พระพุทธรูป
สําคัญมีศิลาจารึกที่คนพบแลวเปนจํานวนมากที่กลาวถึงพระองคเปนผูสรางเชน หลวงพอชมพู
องคต้ือ วัดศรีชมพูองคต้ือ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย (มีจารึกปที่สราง พ.ศ. 2105) รวมทั้ง
หลวงพอ พระสุก พระเสน เปนตน38 สวนพระพุทธรูปที่พบในประเทศไทยชวงพุทธศตวรรษที่ 24 
เร่ิมมีลักษณะเปนทองถิ่นมากข้ึน 

                                                 
 35 กรมศิลปากร, ลําดับกษัตริยลาว, 98. 
 36 เร่ืองเดียวกัน, 101. 
 37 ในรัชกาลพระเจาโพธิสารราช (พ.ศ. 2063 -2093) กษัตริยหลวงพระบาง พระองคได
ทรงขอพระไตรปฎกและพระสงฆจํานวนหนึ่งมาจากเชียงใหมในรัชกาลพระเมืองแกว นอกจากนีย้งั 
พระองคมีความสัมพันธทางสายเลือดกับราชวงศเชียงใหม โดยการอภิเษกกับเจานางยอดคําทิพย
ซึ่งเปนธิดาของพระเมืองเกษเกลาอีกดวย คร้ันเมื่อพระราชโอรสของพระเมืองเกษเกลาส้ินพระชนม
ลง ไมมีผูใดเหมาะสมกับราชบัลลังกเชียงใหม กลุมขุนนางจึงไดอัญเชิญพระเจาไชยเชษฐาธิราช 
พระโอรสของพระเจาโพธิสารซึ่งประสูติจากเจานางยอดคําทิพยไปครองนครเชียงใหมดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวา ลานนาและลานชาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในรัชกาลพรเจาโพธิสารราชและพระเจาไชย
เชษฐาธิราช จึงเปนอาณาจักรที่มีความสัมพันธกันอยางมากทั้งทางดานการเมืองและการศาสนา 
ดูรายละเอียดใน  สีลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, 46-81. 
 38 สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปะลาว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 2526), 90. 
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 อีกตัวอยางศิลปกรรมประเภทสถาปตยกรรมกลุมเจดียทรงดอกบัวเหลี่ยม พระธาตุศรี
สองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และที่วัดถ้ําสุวรรณคูหา บานคูหาพัฒนา ตําบลนาสี อําเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู39 ตัวโบราณสถานภายในวัดแบงออกเปน 3 เพิงถ้ําเรียงกัน   
ดานบนสุดเปนคูหาขนาดใหญเดิมคงใชเปนวิหาร  ขอมูลสําคัญอยูที่เพิงถ้ําดานลางเปนเพิงผา
แคบ ๆ มีจารึกวัดถ้ําสุวรรณคูหา 1 (อด.1) ปกอยูทางดานหลัง ศิลาจารึกหลักนี้มี 2 ดาน  
 

 ดานแรก จารึกขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2105 กลาวถึง
การกัลปนาท่ีดิน สรางพระพุทธรูปถวายขาโอกาสและนาจังหันแดวัดน้ี40 

 ดานหลัง จารึกข้ึนในรัชกาลพระยาสุมังคละโพธิสัตว เมื่อพ.ศ. 2115 กลาวถึงการ
ถวายเขตท่ีดินและนาท่ีสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชไดพระราชทานไวแตเดิมใหแกวัด41  
และภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนปางสมาธินาคปรกขนาดใหญ พระพุทธรูปในซุม
เรือนแกว มีธาตุทรงบัวเหล่ียมอยูทางดานหลัง42  

 

                                                 
 39 ต้ังอยูบริเวณเพิงผาถ้ําเทือกเขาหินปูน ภูผากบ ทางตะวันตกของแนวเทือกเขาภูพาน
คํา ใกลกับตนน้ําโมง และชองเขาผาแดง เหนือชองเขาสาร (ขาวสาร) ที่ใชเปนเสนทางการติดตอ
ระหวางเมืองเวียงจันทน เมืองพานและเมืองหนองบัว และเสนทางเดินทัพมาแตสมัยโบราณ  ดู
รายละเอียดใน  กรมศิลปากร, ลําดับกษัตริยลาว, 105. 
 40 ดานที่ 1 ออกพระนาม “อาชญามหาสมมุติเทวราช ตนเสวยพิภพในศรีสัตนาคนหุต
มหานครราชธานี นามช่ือ “ พระไชยเชษฐาธิราช” พระราชทางเขตแดนไรนากับวัดสุพัณณคุหา (วดั
ถ้ําสุวรรณคูหา) และกลาวถึงการสรางรูปพระสัพพัญูเจาแกพระธาตุบางควน (บังพวน) ในป 
พ.ศ.2105ดูรายละเอียดใน  เร่ืองเดียวกัน, 199. 
 41 ดานที่ 2 ออกพระนาม “อาชญาสมเด็จบพิตรพรเจาช่ือ สุมังคลโพธิสัตวไอยกศรราช
สิทธิเดชลือไชยไกร (ไตร) ภูวนาธิบดีศรีสุริยวงศาและบพิตรตนประโชตเสตรคัชอัสจันฑสุวรรณ
ขักครสาลราชกุมาร” ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาปละประกาศถวายเขตท่ีดินเดิมที่
สมเด็จพระไชยเชษฐาไดถวายไวกับวัสดุพัณณะคูหา ดูรายละเอียดใน  เร่ืองเดียวกัน, 125. 
 42 เร่ืองเดียวกัน. 
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 สวนกลุมตัวอยางของเจดียทรงปราสาทยอดในกลุมพระธาตุของภาคอีสาน เชน พระ
ธาตุพนม พระธาตุเรณู นาจะมีอายุต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมาแลว43 เปนตน 
 สถาปตยกรรมประเภทสิม หรืออุโบสถที่มีประวัติการสรางต้ังแตยุคอาณาจักรลานชาง
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 คือ วัดเชียงทอง สวนวัดอ่ืน ๆ สวนใหญสรางข้ึนต้ังแตราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 24 - ชวงตนพุทธศตวรรษที่ 25 อีกทั้งมีการบูรณะปฏิสังขรณอยางตอเนื่อง ประกอบดวย
รูปแบบดังนี้ สกุลชางหลวงพระบาง สกุลชางเวียงจันท สิมแบบไทล้ือและมีอิทธิพลศิลปะ
รัตนโกสินทร สําหรับในภาคอีสานกลุมงานประเภทนี้ไมพบงานรุนเกา  
 งานจิตรกรรมหรือฮูปแตมรุนเกาเหลือหลักฐานไมมากนักและเปนศิลปะลาวที่ไดรับ
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรแลว เกาที่สุดเชน จิตรกรรมในอุโบสถวัดสีสะเกด นครเวียงจันท เขียน
ขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ในสมัยของเจาอนุวงค ครั้งบูรณะซอมแซม เมื่อป 2361 แลว44 
ยังนิยมเขียนแบบไทยประเพณี เร่ืองหลักที่นิยมเขียน คือ พุทธประวัติและทศชาติ 
 สมัยรัตนโกสินทร 
 สืบเนื่องจากเนื้อหาสวนที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณความวุนวายภายใน
อาณาจักรลานชางเอง การแยงชิงอํานาจของกลุมพระญาติพระวงศและขุนนางผูใหญลวนเปน
สาเหตุไปสูการแบงแยกอาณาจักร ซึ่งแบงออกเปน 3 นครรัฐคือ หลวงพระบาง เวียงจันท และ
จําปาศักดิ์ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23 โดยมีกษัตริยปกครอง ไมขึ้นตอกัน45 และชวงเวลานี้ยังมี
ความสําคัญเกี่ยวของกับการอพยพกลุมคนเขามาตั้งถิ่นฐานเขาสูภาคอีสานหรือในประเทศไทย
ในปจจุบัน เมื่อหลวงพระบาง เวียงจันท และจําปาศักด์ิทั้ง 3 เมืองตกอยูภายใตการปกครองของ
ธนบุรี - รัตนโกสินทรพรอมกันต้ังแตป พ.ศ. 2322 โดยมีกษัตริยปกครองตนเอง แตตองสงดอกไม
เงินดอกไมทองไปถวายกษัตริยสยามกับยามสงครามก็ตองจัดกําลังทหารชวยรบดวย46 ตอมา 
พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยและฝร่ังเศส กรณีดินแดนฝงซายแมน้ําโขงและในที่สุดไทย
ตองยอมเสียดินแดนฝงซายแมน้ําโขงใหตกอยูใตอิทธิพลของฝร่ังเศส47 

                                                 
 43 องคพระธาตุพนมรูปแบบสันนิษฐานด้ังเดิมนาจะไดรับอิทธิพลจากศิลปะจาม มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 15 แตมีการบูรณะอีกหลายคร้ัง รูปแบบปจจุบันนาจะมีอายุต้ังแตพุทธศตวรรษ
ที่ 22 ดูรายละเอียดใน  ศักด์ิชัย สายสิงห, “ศิลปะลาวหรือศิลปะลานชางโดยสังเขป,”  ศิลปะใน
กลุมประเทศเอเชียอาคเนย, 98. 
 44 เร่ืองเดียวกัน, 104. 
 45 สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 214. 
 46 มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, 107. 
 47 สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 359. 
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2. การอพยพผูคนและการต้ังถ่ินฐานในหัวเมืองทางภาคอีสานสมัยรัตนโกสินทร 
 การเคล่ือนยายหรืออพยพคนลาวเขาสู ดินแดนในประเทศไทยนั้นตามประวัติที่
นักวิชาการกลาวไววามีหลายคร้ังหลายระลอก ซึ่งอาจกลาวไดวามีหลักฐานมาอยางนอยต้ังแตสมัย
อยุธยา48 และสมัยกรุงธนบุรี49 ซึ่งศรีศักด์ิ วัลลิโภดม กลาวไวสวนหนึ่งวาในระยะแรกต้ังแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนตนลงมากระจายตัวบริเวณริมฝงแมน้ําโขง ต้ังแต จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี 
สกลนคร จนถึงนครพนม ซึ่งในระยะนั้นจัดเปนพื้นที่สวนหนึ่งของอาณาจักรลานชาง แลวตอมา
กระจายตัวในเขตลุมแมน้ําชีในเขตจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม ชัยภูมิ และรอยเอ็ด ชั้น
หลังจ่ึงไดขยายไปยังจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี จนอาจกลาวไดวา บริเวณ ลุมแมน้ําโขงและ
แมน้ําชี ซึ่งจัดวาเปนอีสานตอนกลางและอีสานเหนือนั้น เปนทองถิ่นที่ชาวลาวต้ังหลักแหลงกระจาย
กันอยู โดยที่ชุมชนลาวในระยะแรก ๆ นั้น อาศัยแหลงชุมชนเดิมที่เคยเปนบานเมืองมาแลว กอน
สมัยพุทธศตวรรษที่ 18-19 เปนแหลงที่อยูอาศัย50 ในระยะหลัง ๆ การต้ังหลักแหลงจึงคอย ๆ เกิดข้ึน
ในทองถิ่นตาง ๆ ที่ไมเคยเปนชุมชนมากอน และไดมีการยกเปนบานเมืองข้ึนมากมายในสมัยรัชกาล
ที่ 3 และ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร51 รูปแบบการเขามาอยูอาศัยในดินแดนไทยของคนลาวน้ันอาจ
กลาวสรุปไดวาเขามาใน 2 ลักษณะ คือ อยางแรก เปนการอพยพเขามาล้ีภัยต้ังเปนบานเปนเมือง 
สวนใหญจะกระจายไปตามทองถิ่นตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางที่สอง คือ ถูกกวาด
ตอนเขามา สวนใหญจะถูกนํามาอยูทางภาคกลาง52 สําหรับการอพยพผูคนเขามาต้ังถิ่นฐานอีสาน
นั้นอาจจําแนกไดเปนกลุมหลักๆ ดังนี้ 

                                                 
 48 การยายเขามาตั้งถิ่นฐานในหัวเมืองชั้นในในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเพราะความ
ตองการเพิ่มพูนกําลังคน จึงมีเปนลักษณะเชลยศึกมีทั้งประชาชนและทหารจากกองทัพลาวยก
ทัพมารบกับกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ. 2112-2133) รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ (พ.ศ.2199-2231) ดูรายละเอียดใน บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541), 6-15. 
 49 ในสมัยธนบุรีคร้ังพระเจากรุงธนบุรีสงกําลังไปตีเมืองเวียงจันท เมื่อพ.ศ.2322 การ
ยึดเมืองเวียงจันทไดคร้ังนี้ทําใหมีการยายถิ่นของชนชาวลาวจากเมืองเวียงจันท เปนลักษณะเชลย
ศึกและมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีทั้งเจานาย เชื้อพระวงศและราษฎรถูกสงเขาไปต้ังหลักแหลงหัว
เมืองชั้นใน ดูรายละเอียดใน  บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร, 25-35. 
 50 ศรีศักร  วัลลิโภดม, “ลาวในเมืองไทย,” แองอารยธรรมอีสาน, พิมพคร้ังที ่4 
(กรุงเทพฯ: มติชน), 278-281. 
 51 เร่ืองเดียวกัน. 
 52 เร่ืองเดียวกัน. 
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 1. กลุมพระครูโพนสะเม็ก หลังสิ้นรัชกาลพระยาสุริยวงศาธรรมมิราชแลวนั ้น
บานเมืองเกิดความระสํ่าระสาย พระครูยอดแกววัดโพนเสม็ดพรอมดวยเจานางสุมังคละและ
เจาหนอกษัตริยไดรวบรวมผูคนราว 3, 000 คนเศษ อพยพมาสูนครกาลจําบากนาคบุรีศรี53 ดวย
ความเคารพนับถือของคนในพื้นที่ตอพระครูฯ จึงไดอาราธนาใหบัญชาการบานเมืองและสั่งสอน
พุทธศาสนา ตอมาเมื่อเกิดความบาดหมางในบานเมืองนั้น ในปพ.ศ.2256 ไดต้ังพิธีราชาภิเษกเจา
หนอกษัตริยขึ้นเปน “เจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูร” (พ.ศ.2256-2260) เจานครกาลจําบากนาค
บุรีศรีพรอมทั้งเปลี่ยนนามเมืองเปน “นครจําปาศักดิ์นาคบุรีศรี” จัดการบานปกครองบานเมือง
ตามจารีตแบบอยางนครเวียงจันท จัดสงขาหลวงไปปกครองบานเมืองตาง ๆ ดังนี้54  
 1. จารยหวดไปรักษาดอนโขง เปนเจาเมืองดอนโขง (ปจจุบันเรียก สีทันดร)  
 2. ทาวสุดตาเปนพระไชยเชษฐา ไปต้ังบานทางโคปากน้ําเซกอง ฝงตะวันออกคือ
เมืองเชียงแตง หรือสตึงแตง 
 3. ใหจารยแกว (เจาแกว มงคล)55 เปนเจาเมืองทง ต้ังเปนเมืองสุวรรณภูมิ 
 4. ใหทาวหม้ันไปปกครองบานโพน ต้ังเปนเมืองสาละวัน 
 5. ใหจารยเสียงเปนเจาเมืองศรีนครเขต (ในเขต จ.ศรีสะเกษ)  
 6. ทาวพรหมต้ังบานแกววาเริมเปนเมืองภายหลังเรียกวาเมืองคําทองหลวง 
 7. ใหจารยสุริวงศ ต้ังเมืองโพนสิม (เมืองตะโปน) เมืองพิณ เมืองนอง 
 8. ใหจารยโสม ต้ังเมืองอัตตะบือ 
 9. ทาวหลวงลูกชายพะละงุม รักษาและต้ังเปนเมืองโขงเจียม 
 10. ใหเจาโพธิสาร ต้ังบานทุงบัวศรีเปนเมืองศรีจําบัง56 
 

                                                 
 53 นครกาลจําบากนาคบุรีศรี นี้ตามตํานานกลาววาเปนชื่อเดิมของนครจําปาศักด์ิ. 
 54 สุรศักด์ิ  ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 328-333.  
 55 จารย คือ พระสงฆ ภาษาพื้นเมืองเรียก “เสด็จ” เมื่อไดทําพิธีฮดน้ําแลว ภายหลังได
ลาสิกขาออกไป เรียกวา “จาน” หรือ จารย ดูรายละเอียดใน สมพงษ เกรียงไกรเพชร, ประเพณี
ไทยโบราณ (พระนคร: แพรพิทยา, 2515), 652. 
 56 มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, 103. 
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 2. กลุมพระวอพระตา57 พระวรปตาหรือพระวอพระตา58 เสนาบดีนครเวียงจันท
ปกครองบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนปลาย และลุมแมน้ําโขง โดยเมื่อ พ.ศ.2302 ดวยเสนาบดีนคร
เวียงจันท เกิดความขัดแยงกับเจาสิริบุญสาร จึงไดพาไพรพล ญาติพี่นองและพรรคพวกมาอยูที่
บานหินโงม (อยูในเขตจังหวัดหนองคาย) และยายมาอยูที่เมืองหนองบัวลุมภู ซึ่งเปนเมืองเกาแลว
ยกเปนเมืองชื่อวา “นครเข่ือนขันธกาบแกวบัวบาน” เจาสิริบุญสารคิดวาพระวรนั้นคิดกบฏจึงสง
กองทัพไปปราบเปนเวลา 3 ป พระวรจึงเขาขอกําลังทางพมาชวยแตพมากลับเขารวมมือกับเจาสิริ
บุญสารจนเขาตีเมืองหนองบัวลุมภูแตก หลังจากนั้นไดรวบรวมญาติพี่นองพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
พระเจาองคหลวงไชยกุมารเจานคร จําปาศักด์ิ  
  และเม่ือ พ.ศ.2321 พระเจาองคหลวงไชยกุมารเจานครจําปาศักด์ิ และพระวรเกิด
ขัดแยงกันจึงอพยพครอบครัวไพรพลยายไปต้ังมั่นริมฝงแมน้ํามูลที่ “ดอนมดแดง”59 แขวงจําปา
ศักด์ิอีกคร้ังโดยคร้ังนี้มีหนังสือมายังเมืองนครราชสีมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช พระเจากรุงธนบุรี ขณะที่เจาสิริบุญสารแตงต้ังใหพระยาสุโพคุมกองทัพ
มาตีดอนมดแดง แลวประหารพระวรที่เวียงดอนกอง สวนทาวก่ําบุตรพระวรหนีออกจากวงลอมนํา
ความแจงแกเมืองนครราชสีมา ความทราบถึงสมเด็จพระเจาตากสินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกและพระยาสุรสีหยกกองทัพข้ึนไปเมืองเวียงจันท60 และ
สามารถยึดเมืองเวียงจันทไดสําเร็จวันจันทร เดือน 10 แรม 3 คํ่า ปกุน จุลศักราช 1411 (พ.ศ. 
2322)61 ทั้งเมืองเวียงจันท หลวงพระบางและจําปาศักด์ิตกอยูภายใตการปกครองภายหลังการส้ิน
สงครามนี้  
                                                 
 57 กลาววาเปนพระบิดาของพระยาวรษามหาธรรมิกราช ปรากฏชื่อในศิลาจารึกที่สอบ
คน 3 หลักตางกัน คือ จารึกวัดหมื่นนอยเมืองซายฟอง-พระวรศรีรัตนสังขจิตรธิราชพุทธางกูรฯ 
ศิลาจารึกวัดหวยโสก เมืองศรีสัตตะนาค เวียงจันท-พระยาราขานคร สมเด็จพระวรปตาธิราช และ
จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงินและทองที่องคพระธาตุบังพวน จ.หนองคายพระเจาตา ดูรายละเอียด
ใน  สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 147.  
 58 เอกสาร 2 ฉบับ  กลาวไวตรงกัน  ชื่อเรียกอ่ืน ๆ  เชน พระวรปตา พระวอพระตา 
พระวรราชวงศา พระวรราชภักดี  กลาววาเปนบุคคลเดียวกัน ดูรายละเอียดใน มหาสิลา วีระวงศ, 
ประวัติ ศาสตรลาว, 90; สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 235. 
 59 ปจจุบันคือจังหวัดอุบลราชธานี 
 60 สุรศักด์ิ  ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 241. 
 61 มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, 95. 
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 3. กลุมเจาผาขาว เจาโสมพมิตร เปนเช้ือสายมาจากเจาผาขาว ไดอพยพมาจาก
เวียงจันทในชวงเวลาเดียวกับพระเจาวอพระเจาตา ภายหลังหนองบัวลําภูแตกไดแยกยายอพยพ 
เจาผาขาวอพยพไปทางสกลนครต้ังรกรากอยูบริเวณบานผาขาว บานพันนากลุมนี้มทีัง้เช้ือพระวงศ 
ผูนําศาสนาและกรรมการเมือง ไดแก เจาผาขาว เจาโสมพะมิต ทาวอุปชา เมืองแสนหนาง้าํเปนตน 
เมื่อถูกรบกวนจากทางราชสํานักเวียงจันทจึงไดอพยพผูคนราว 3,000 กวาคนมาต้ังเมืองอยูบริเวณ
ลุมน้ําลําปาว กอนรับการยกฐานะต้ังเปนเมืองในป พ.ศ. 2336 เปนเมืองกาฬสินธุ โดยต้ังเจาโสมพ
มิตรเปนพระยาไชยสุนธรเจาเมือง ข้ึนกับราชสํานักกรุงเทพฯโดยตรงนับต้ังแตนั้นมา 
 4. กลุมทาวแล เปนชาวเวียงจันทไดอพยพผูคนเขามาอยูอาศัยที่บานหนองน้ําขุน 
หนองอีจาน (ปจจุบันเปนพื้นที่อยูใน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ตรงกับรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ซึ่งไมปรากฏสาเหตุการอพยพ ตอมาป พ.ศ. 2362 
อพยพมาอยูบานซีลอง (โนนน้ําออม) เม่ือมีผูคนจํานวนมากข้ึนก็ขยายเปนกลุม บานพันแสน บาน
บุงคลา กุดตม บอแก บอหลุบ ฯลฯ โดยทาวแลไดสงสวยไปยังเวียงจันท ขณะนั้นเจาอนุวงศ
ปกครองเมืองเวียงจันทและแตงต้ังใหทาวแลเปนขุนภักดีชุมพล และ พ.ศ. 2365 เนื่องจากเกิดภัย
แลงจึงไดยายมาต้ังบานเรือนใหมชื่อวา “บานหลวง” เมื่อเวียงจันทตกเปนประเทศราชของสยามจึง
งดสงสวยกับเวียงจันท โดยผานทางเจาเมืองนครราชสีมาทูลเกลาถวาย รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลายกใหบานหลวงเปนเมืองชัยภูมิ และต้ังใหทาว
แลเปนพระยาภักดีชุมพล เจาเมืองชัยภูมิ62 
 จากขอมูลการอพยพผูคนของกลุมหลักตาง ๆ เขาสูภาคอีสานที่กลาวมา โดยเฉพาะ
กลุมผูปกครองนครจําปาศักดิ์หรือกลุมพระครูโพนสะเม็ก ที่กลาวถึงการอพยพเขามาต้ังถิ่นฐาน
อยูในบริเวณลุมแมน้ําชีหรือบริเวณอีสานตอนกลาง ไดแก เมืองรอยเอ็ด มหาสารคาม และเมือง
ขอนแกน63  
 
 

                                                 
 62 เติม วิภาคพจนกิจ, ประวัติอีสาน, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2542), 293. 
 63 พระนครศรีบริรักษเจาเมืองขอนแกน หรือแตตําแหนงเดิม คือ เพี้ยเมืองแพน (ทาว
ศักด์ิ) เปนนายกอง บานชีโหลน เมืองสุวรรณภูมิ เปนหลานจารแกวหรือเจาแกวมงคล เจาเมือง
สุวรรณภูมิ ดูรายละเอียดใน  เติม วิภาคพจนกิจ, ประวัติอีสาน, 264. 
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3. ประวัติเมืองและการจัดต้ังเมืองของอีสานตอนกลาง 
 3.1 เมืองรอยเอ็ด 
  จังหวัดรอยเอ็ดต้ังอยูพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับช่ือเมือง
รอยเอ็ด64 ปรากฏคร้ังแรกในนิทานขุนบรมหรือที่กลาวถึงหัวเมืองทางตอนใตของเขตอาณาจักร
ลานชางซ่ึงต้ังอยูในประเทศไทยในสมัยเจาฟางุม กษัตริยในอาณาจักรลานชาง (ครองราชยราว 
พ.ศ. 1896-1936) ยกทัพไปตีเมืองรอยเอ็ดประตูกอนยกทัพไปรบกับกรุงศรีอยุธยา 65 และใน
ตํานานอุรังคธาตุกลาวถึงช่ือเดิมวาคือเมืองสาเกตุนคร โดยกลาวเพียงวาเปนเมืองที่มีความเจริญ
ในพุทธศาสนา66 ดังที่กลาวไวในสวนกอนแลววา เมื่อเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูรจึงไดสงจารย
แกวซึ่งเปนราชนัดดาของพระเจาไชยเชษฐาธิราชแหงเวียงจันทน และยังเปนศิษยของพระครูโพน
สะเม็ก มาสรางบานแปงเมืองข้ึนในดินแดนอีสานตอนกลางเรียกวา ”เมืองทุง” หรือ “เมืองทง”67 
(ปจจุบันอยูในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด) เมื่อป พ.ศ.2268  เจาแกวมงคลปวยถึงแก
กรรมแลวไดมีเจาเมืองสืบตอกันมา คือ ทาวมืด และทาวทน ระหวางที่ทาวทนเปนเจาเมืองนั้น68 
ไดเกิดความขัดแยงภายในเครือญาติ จึงไปขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภารกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา
ขณะนั้นคือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระเจาเอกทัศน) จึงโปรดใหพระยากรมทา และพระยา
พรหมเปนขาหลวงมาดําเนินการยุติการวิวาท เมื่อทาวทนตเห็นวามีกําลังจากกรุงศรีอยุธยา
ข้ึนมา ดังนั้นจึงยายผูคนจํานวนหนึ่งออกมาต้ังชุมชนใหมบริเวณบานดงเมืองจอก และเมืองทงจึง
ตกอยูในอํานาจของกรุงศรีอยุธยานับต้ังแตบัดนั้น ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช   
                                                 
 64 เกี่ยวกับที่มาของช่ือนั้นยังไมเปนขอสรุปที่แนชัด มีขอเสนอแตกออกเปนหลาย
ประเด็นเปนตนวาอาจมีที่มาจากจํานวนประตูเมืองหรือจํานวนหัวเมือง. 
 65 มีขอสันนิษฐานวานาจะเปนกลุมเมืองโบราณในเขตรอยเอ็ดและมหาสารคาม ดู
รายละเอียดใน สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 49; มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, 
33. 
 66 อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม), พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ, 
2537.  กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในการสัมมนาวิชาการเร่ืองวรรณกรรมสองฝงโขง วันที่ 30 
มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2537), 43. 
 67 ในคร้ังนั้นเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูรโปรดแตงต้ังเจาเมืองไปปกครองเมืองตาง ๆ 
พรอมกันอีกหลายเมือง ดูรายละเอียดใน มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, 103. 
 68 ทาวมืดถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2306 ดูรายละเอียดใน เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติ
อีสาน, 156. 
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ไดโปรดเกลาฯ ใหพระยากรมทา และพระยาพรหมเดินทางมาดูแล และจัดระเบียบหัวเมืองในภาค
อีสานอีกคร้ัง ประการแรกไดยกบานกุม (ที่ต้ังเมืองรอยเอ็ดในปจจุบัน) เปนเมืองรอยเอ็ด ทาวทน
ไดรับแตงต้ังเปนพระขัติยวงษา ในป พ.ศ. 2318 ประการที่สองไดยายเมืองทงมายังบริเวณดงเทา
สาร และต้ังเปนเมืองสุวรรณภูมิ โดยมีทาวเชียงเปนพระรัตนวงศา ตําแหนงเจาเมือง จึงอาจกลาว
ไดวาแมเมืองสุวรรณภูมินั้นเกิดข้ึนกอนเมืองรอยเอ็ดแตก็เจริญควบคูกันและมีผูปกครองเร่ือยมา 
ปจจุบันเมืองสุวรรณภูมิเปนอําเภอสุวรรณภูมิ ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
 3.2 เมืองมหาสารคาม 
  ประวัติเมืองมหาสารคามนั้น ในป พ.ศ. 2408 พระยาขัติยวงศา (สาร) เจาเมือง
รอยเอ็ด ซึ่งเปนผูกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขอรับพระราชทาน “บาน
ลาด กุดยางใหญ” เปนเมือง ขอทาวมหาชัย (กวด) เปนพระเจริญราชเดชวรเชษฐขัติยพงศ เปนเจา
เมืองมหาสารคาม ซึ่งเปนบุตรของอุปฮาด (สิงห) ของเมืองรอยเอ็ด และตําแหนงอ่ืน ๆ เชน อัคฮาด 
อัครบุตร มาจากบุตรหลานของจากเมืองรอยเอ็ด ในคราวนี้เมืองรอยเอ็ดแบงเลกให 4, 000 คน 
รวมทั้งสัมมะโนครัว 9, 000 คน โดยข้ึนกับเมืองรอยเอ็ด ตอมา พ.ศ.2412 ทรงโปรดเกลาฯใหเล่ือน
ฐานะเปนเมืองเอก เมืองมหาสารคามข้ึนตรงกับกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันก็ยกฐานะ
ตําแหนงอาญาส่ีตามฐานะเมืองใหญดวย69 
 3.3 เมืองขอนแกน 
  ในป พ.ศ. 2332 ทาวเพี้ยเมืองแพน ซึ่งเปนหลานของเจาแกวมงคล (จารแกว) ได
พาบุตรพรอมดวยผูคนประมาณ 330 ครอบครัว อพยพจากบานชีหลน (ชีโลน) แขวงเมืองสุวรรณ
ภูมิ (ปจจุบันอยูในเขตทองที่อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด) มาต้ังอยูที่บานบึงบอน บานเมือง
เกา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ปจจุบันนี้) เดิมข้ึนอยูกับพระยานครราชสีมา ตอมามีใบ
บอกลงมายังกรุงเทพฯและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีพระบรมราชโองการยก
ฐานะบานบึงบอนข้ึนเปน "เมืองขอนแกน" เมื่อ พ.ศ. 2340 ต้ังให "ทาวศักด์ิ" ซึ่งเปน "ทาวเพี้ยเมือง
แพน" เปนเจาเมืองขอนแกน มีนามวา "พระนครศรีบริรักษบรมราชภักดี" หรือผูวาราชการเมือง
ขอนแกนคนแรก ต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา70 

 

 
                                                 
 69 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, 180-185. 
 70 เร่ืองเดียวกัน, 264-265. 
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4. การเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร 
  ชวง พ.ศ.2325 สมัยกรุงรัตนโกสินทร เมืองสุวรรณภูมิ และเมืองรอยเอ็ด ตลอดจน
เมืองในดินแดนอีสานตางก็ข้ึนตรงตอกรุงรัตนโกสินทรต้ังแตคร้ังนั้นเปนตนมา ซึ่งแสดงใหเห็นวา
อํานาจการปกครองของราชธานีเขาสูหัวเมืองอีสาน การปกครองหัวเมืองประเทศราชและหัวเมือง
อีสานนั้น ราชธานีไมไดเขาไปกํากับกิจการภายใน คงปลอยใหปกครองกันเองตาม ธรรมเนียมเดิม
ของลานชาง ที่เรียกวา อาญาส่ี คือ เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร71  

 
 ระบบอาญาส่ีเปนระบบการปกครองหัวเมืองอีสานและอาณาจักรลานชาง ซึ่งเปน
ธรรมเนียมการปกครองแตด้ังเดิมท่ีเคยใชสืบทอดมาครั้งอยูใตอํานาจการปกครองของนคร
เวียงจันท เมื่อตกเปนเมืองในปกครองของธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรแลวก็คงใชระบบ
อาญาส่ีเร่ือยมาโดยมีอํานาจปกครองตนเอง สามารถแตงต้ังขุนนางระดับทาวเพี้ยท่ีตํ่ากวา
อาญาส่ี และมีหนาท่ีสงสวยตามที่หาไดในเมืองน้ัน ๆ สําหรับการแตงต้ังเจาเมือง อุปฮาด 
ราชวงศ ราชบุตร พระเจาแผนดินจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังคณะอาญาส่ี 
ประกอบดวย  
 เจาเมือง มีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารหรือส่ังการท้ังปวง แตถาเปนเมืองขึ้นกับ
เมืองใหญ จะไมมีสิทธิในบางเร่ือง เชน ตัดสินประหารชีวิต แตงต้ังถอดถอนกรรมการเมือง
ผูใหญ ไดแก อุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร เวนแตจะไดรับพระราชกระแสรับส่ัง 
 อุปฮาด หรืออุปราช 72 มีหนาท่ีปฏิบัติราชการหนาท่ีแทนเจาเมืองตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนท่ีปรึกษา ปฏิบัติหนาท่ีแทนเมื่อเจาเมืองไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
ราชการได 
 ราชวงค แปลวาเครือญาติหรือเชื้อพระวงคของเจาเมือง มีหนาท่ีเก่ียวกับอรรถคดี
ตัดสินถอยชําระความในการปกครองและมีหนาท่ีปฏิบัติตามคําส่ังของอุปฮาด 
 ราชบุตร แปลวาบุตรเจาเมือง แตก็ไมเสมอไปแตอาจเปนผูท่ีมีความสามารถอัน
สมควร พระเจาแผนดินทรงโปรดเกลาใหดํารงตําแหนง มีหนาท่ีควบคุมรักษาผลประโยชน
ของเมือง 

 

                                                 
 71 ธวัช  ปุณโณทก, “ประวัติศาสตรสังคมอีสาน สมยัรัตนโกสินทรตอนตน,” 
ศิลปวัฒนธรรม, 34-35. 
 72 เติม วิภาคพจนกิจ, ประวัติอีสาน, 293. 
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 นอกจากตําแหนงสําคัญสูงสุดของเมืองนี้ยังมีตําแหนงสําคัญอันดับรองลงมา
ตามลําดับข้ันอีกหลายตําแหนง เชน ตําแหนงผูชวยอาญาส่ี ตําแหนงข่ือบานขางเมือง ตําแหนงที่
แตงต้ังเปนพิเศษ และตําแหนงระดับตําบลหรือหมูบาน ตําแหนงที่กลาวมานี้ไดใชไปจนถึงป พ.ศ. 
2440 จึงไดยกเลิกเมื่อไดจัดระเบียบการปกครองแลว 
 พ.ศ. 2369 เกิดสงครามเจาอนุวงศ ไดยึดเมืองนครราชสีมา และตีหัวเมืองรายทางเขา
มาทางกาฬสินธุและสงพลเมืองไปยังเวียงจันท แลวยกทัพมาตีเมืองรอยเอ็ดกลาววาพระขัติยวงษา 
(สีลัง) เปนเจาเมืองขณะนั้นไดยกบุตรีทั้ง 3 คน ไดแก เจาอุปราชและเจาราชวงคที่คุมทัพมา แลว
เคล่ือนทัพมายังเมืองสุวรรณภูมิจนถึงเมืองนครราชสีมา 
 พ.ศ. 2386 ในปนั้นพระขัติยวงษา (สีลัง) ถึงแกกรรม เกิดความวุนวายในเมืองรอยเอ็ด
ความทราบถึงกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกลาฯ ใหมี ตุลา
การชําระความ และใน พ.ศ. 2392 จึงมีคําส่ังโปรดเกลาฯ ใหราชวงศอินทรเปนพระขัติยวงษา เจา
เมืองรอยเอ็ดคนตอไป 
 พ.ศ.2418 เกิดกบฏฮอที่เวียงจันทและหนองคาย เจาผูครองเมืองอุบลไดรับมอบหมาย
ใหเปนหัวหนายกกําลังไปปราบ โดยเกณฑกําลังพลจากหัวเมืองตะวันเฉียงเหนือไปชวยปราบกบฏ 
เมื่อกองทัพยกมาถึงเมืองรอยเอ็ด พระขัติยะวงษา (สาร) เจาเมืองรอยเอ็ดขณะนั้นไดรวมสมทบ
กําลังคร้ังนี้ดวย 
 พ.ศ. 2433 มีการปฏิรูปคร้ังใหญโดยรวมหัวเมืองตาง ๆ ในภาคอีสานแลวแบงเปน 3 
บริเวณ คือ หัวเมืองลาวกลาง หัวเมืองลาวกาว และหัวเมืองลาวพวนหัวเมือลาวกลางมีศูนยกลาง
ที่บริเวณเมืองนครราชสีมา หัวเมืองลาวพวนมีศูนยกลางบริเวณเมืองอุดรธานี และหวัเมอืงลาวกาว
มีศูนยกลางบริเวณเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีหัวเมืองภายใตการดูแลรวมทั้งเมืองรอยเอ็ดดวย73 
 พ.ศ. 2434-2437 รวมหัวเมืองฝายลาวตะวันออกกับหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียง 
เหนือเขาดวยกันเปน “หัวเมืองลาวกาว” และจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาลข้ึนทั่วพระราชอาณาจักร 
“มณฑลลาวกาว” ประกอบดวย อุบลราชธานี นครจําปาศักด์ิ ศรีษะเกษ สุรินทร รอยเอ็ด 

                                                 
 73 เขตปกครองท้ังส่ีนี้ ไทยไดแตงต้ังขาหลวงผูบังคับบัญชามาประจํา เขตละ 4 คน โดย
ข้ึนตอขาหลวงใหญสูงสุดอีกคนหนึ่ง ต้ังสํานักงานอยูที่นครจําปาศักด์ิ เมืองทุกเมืองเหลานี้มี เจา
เมืองทุกคนเปนคนลาวและไทยไดปกครองหัวเมืองลาวทั้งหมด ต้ังแตป พ.ศ.2322 - 2436 ดินแดน
ทางฝงซายแมน้ําโขงจึงตกเปนของฝร่ังเศส ดูรายละเอียดใน มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตร
ลาว, 125, 147. 
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มหาสารคาม และกาฬสินธุ โดยมีพระเจานองยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ทรงดํารง
ตําแหนงขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการมณฑล ตอมาไดเปล่ียนเปนมณฑลภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือและมณฑลอีสานตามลําดับ74 
 พ.ศ.2436 ประเทศไทยตองเสียดินแดนทางฝงซายแมน้ําโขงใหแกฝร่ังเศส จึงไดปฏิรูป
การปกครองหัวเมือง จัดแบงเปนมณฑล 3 มณฑล คือ มณฑลลาวกาว มณฑลลาวพวน และ
มณฑลลาวกลาง 
 พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหยกเลิกการ
ปกครองแบบเดิม คือ “ระบบกินเมือง” ซึ่งการปกครองภายในเมืองเปนแบบอาญาส่ี และโปรดให
ข้ึนกับกระทรวงมหาดไทย75 
 พ.ศ. 2448 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจัดการปฏิรูปการ
ปกครองสวนภูมิภาคใหเปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ เมืองรอยเอ็ดซึ่งเปนสวนหน่ึงของมณฑล
อีสานไดเปล่ียนเปนบริเวณเมืองรอยเอ็ดและมีเมืองในปกครอง 5 เมือง คือ เมืองรอยเอ็ด เมือง
สุวรรณภูมิ เมืองมหาสารคาม เมืองกมลาไสย เมืองกาฬสินธุ เมืองสุวรรณภูมิ จึงมีฐานะเปนเมืองๆ 
หนึ่ง ข้ึนอยูกับบริเวณรอยเอ็ด และแบงเขตปกครองเปน 6 อําเภอ คือ 1.อําเภออุดรสุวรรณภูมิ 2. 
อําเภอทักษิณสุวรรณภูมิ 3. อําเภอเกษตรวิสัย 4. อําเภอพนมไพรแดนมฤค (อําเภอพนมไพร) 5.
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 6. อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
 ใน พ.ศ. 2451 ไดมีประกาศใหยกเลิกการเรียกช่ืออําเภอที่ต้ังอยูตามทิศทางของเมือง 
หรือจังหวัดเสีย โดยใหเรียกชื่อแตละอําเภอใหตรงกับชื่อตําบลที่ต้ัง ดังนั้นอําเภออุดรสุวรรณภูมิ 
และอําเภอทักษิณสุวรรณภูมิ ซึ่งเรียกตามเสนทางของเมืองที่ต้ังอยู จึงรวมเปนอําเภอสุวรรณภูมิ
อําเภอเดียว 
 พ.ศ. 2453 บริเวณรอยเอ็ดไดรับการยกฐานะเปนมณฑลรอยเอ็ดมีเขตการปกครอง 3 
จังหวัด คือ จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ 
 พ.ศ.2463 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงปฏิรูปการปกครอง
สวนภูมิภาคใหม โดยโปรดเกลาฯ ใหยุบมณฑลรอยเอ็ดเปลี่ยนเปนจังหวัดรอยเอ็ด และหลัง 

                                                 
 74 มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, 145. 
 75 เรียกใหมดังนี้ คือ เจาเมือง = ผูวาราชการเมือง อุปราช = ปลัดเมือง ราชวงศ =
ยกกระบัตรเมือง ราชบุตร = ผูชวยราชการเมือง ดูรายละเอียดใน เร่ืองเดียวกัน, 170. 
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การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จังหวัดตาง ๆ เปล่ียนโอนอํานาจข้ึนกับกระทรวง 
มหาดไทย อําเภอสุวรรณภูมิ มีฐานเปนอําเภอหน่ึงในจังหวัดรอยเอ็ด76 
 จากประวัติความเปนมาดังที ่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงความเชื ่อมโยง
ทางดานการเมืองการปกครองและประชากรที่อยูอาศัยในทองถิ่นบริเวณอีสานตอนกลางนี้วา 
แมหัวเมืองเกาเชนเมืองรอยเอ็ดปรากฏต้ังแตสมัยเจาฟางุม ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 หากเร่ิม
ปรากฏชัดในการต้ังบานแปงเมืองโดยที่ประชาชนลาวที่เคล่ือนยายเขามาอยูบริเวณเขตพื้นที่ 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในราวพุทธศตวรรษที่ 23 คือ ตรงกับสมัยอยุธยา ดังนั้นชีวิต
ความเปนอยูของคนบริเวณนี้ในชวงแรกจึงกลาวไดวาจึงมีความใกลชิดกับวัฒนธรรมลานชาง
หรือประเทศลาวในปจจุบันมีความคลายคลึงดานภาษา วรรณกรรม ตลอดจนความเช่ือตาง ๆ77 
รวมถึงขอมูลการศึกษาชาติพันธนักมนุษยวิทยาสรุปวา ชาวอีสานของไทยมีความใกลชิดทางดาน
ชาติพันธุกับชนชาติไทยในอาณาจักรลานชาง (ลาว) มากกวาชนชาติไทยในดินแดนลุมแมน้ํา
เจาพระยา78 แมกระทั่งในชวงเวลาตอมาเมื่อตกอยูใตการปกครองของกรุงรัตนโกสินทรแลว อํานาจ
การปกครองของราชธานีเขาสูหัวเมืองอีสานอยางทั่วถึง แตอยูในลักษณะหัวเมืองข้ึนมากกวาเปน
รัฐประชาชาติเดียวกัน ดังจะเห็นไดวาและยังอนุโลมใหใชทําเนียมราชการที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา
แตโบราณ ตามธรรมเนียมเดิมของลานชาง ที่เรียกวา อาญาส่ี คือ เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ และราช
บุตร และหัวเมืองยังแตงต้ังทาวเพี้ยชวยราชการตามแบบแผนของตน หัวเมืองเหลานั้นมีหนาที่สง
บรรณาการและถวายความจงรักภักดีตอกษัตริยแหงราชธานีโดยตรง จนกระท่ังเมื่อป พ.ศ. 2440 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกลาฯใหยกเลิกธรรมเนียมนั้น79  
 
 

                                                 
 76 วัฒนา อุนทรัพย, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน: เมืองสุวรรณภูมิ,” ศิลปากร 
50, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2550): 69-73. 
 77 ธวัช  ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2522), 2-27. 
 78 สุเทพ สุนทรเภสัช, สังคมวทิยาของหมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (กรุงเทพฯ: 
คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2511), 230. 
 79 ธวัช ปุณโณทก, “ประวัติศาสตรสังคมอีสาน สมยัรัตนโกสินทรตอนตน,”  ศลิป 

วัฒนธรรม, 34-35. 
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5. การกอต้ังเมืองของภาคอีสานกอนปฏิรูปการปกครอง 
 สําหรับชาวลาวกลุมตาง ๆ ที่อพยพเขามาในภาคอีสานและอยูภายใตการปกครองของ
สยามนั้น กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดเขียนอธิบายไววา  

 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 1 มีพระราชประสงคจะต้ังหัวเมืองชั้นนอกใหเปนกําลังของเมือง
นครราชสีมา อยูในระหวางประเทศราชเวียงจันทนและนครจําปาศักด์ิ จึงโปรดฯใหเกล้ีย
กลอมพวกพระยาในทองท่ีใหไปต้ังภูมิลําเนาตามท่ีสมควรจะบํารุงใหเกิดประโยชนได ใคร
พาสมัครพรรคพวกไปต้ังอยูเปนหลักแหลง จนเปนท่ีประชุมชมเกิดขึ้น ณ ท่ีใด ก็โปรดฯให
ต้ังท่ีน่ันเปนท่ีเปนเมือง มีอาณาเขตปกครอง ทรงต้ังผูท่ีเปนหัวหนาใหเปนเจาพระยาหรือ
เปนเจาเมือง และทรงต้ัง ญาติวงศ ซึ่งชวยกันทํานุบํารุงทองท่ีน้ันเปนตําแหนงอุปราช 
ราชวงศและราชบุตรตามทําเนียบยศท่ีนิยมกันในเมืองลาวแตกอนมา ใหเมืองเหลาน้ีสง
สวยส่ิงของตาง ๆ อันหาไดจากเมืองน้ันมาใชราชการในกรุงเทพ...80  
 ดังน้ัน  การต้ังบานเมืองสมัยกอน เจาเมืองคนใดมีเลกต้ังแต 300 ครัวเรือนข้ึนไป ก็
สามารถขอพระราชทานยกบานข้ึนเปนเมืองได81 จากแนวความคิดดังกลาวเปนผลทําให
เกิดเมืองขึ้นจํานวนมากมายในภาคอีสาน ซึ่งมีท้ังเมืองท่ีเกิดข้ึนใหมและแยกตัวออกมา
จากจําปาศักด์ิ ทําใหเกิดเหตุท่ีวาเจาเมืองกับทาวพระยาแยงผูคนท่ีควบคุมกัน จึงมักมีทาว
พระยาของต้ังเมืองขึ้นใหมในท่ีวาง เพื่อรวบรวมผูคนของตนใหมีท่ีอยูเปนหมวดหมู แตเมื่อ
ถึงรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การขอต้ังเมืองกลายเปนอุบาย
พวกทาวพระยาแยงอาณาเขตและผูคนกันและกัน...คร้ันทรงทราบวาการต้ังเมืองกลับเปน
โทษ จึงโปรดเกลางดการน้ันแต พ.ศ. 242882 

 

                                                 
 80 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศและสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ, เลม 6 (กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2504-
2506), 244-245. 
 81 เติม วิภาคพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, 175. 
 82 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศและสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ, เลม 3 (กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2504-
2506), 30, อางถึงใน ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถ่ิน (ขอนแกน: คลังนานา
วิทยา, 2548), 7.  
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 เทาที่นักวิชาการไดรวบรวมจากหนังสือประวัติศาสตรอีสาน ของเติม วิภาคยพจนกิจ 
ไวดังจะเห็นไดวา  

 
 สมัยรัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.2325-2352) 
มีจํานวน 17 เมือง 
 สมัยรัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ.2352-2367) มี
จํานวน 6 เมือง 
 สมัยรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2367-2394) มีจํานวน 
37 เมือง 
 สมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2494-2411) มีจํานวน 
23 เมือง 
 สมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2411-2453) มี
จํานวน 30 เมือง83 

 
 สวนที่มาของเจาเมืองของหัวเมืองทางภาคอีสานสมัยนั้น จากขอมูลที่กลาวในสวน
กอนไดสะทอนเห็นวา นอกจากแนวคิดสนับสนุนยกฐานะของชุมชนต้ังเปนบานเปนเมืองจํานวน
มากในสมัยนั้นแลว พระมหากษัตริยจะทรงโปรดเกลาแตงต้ังใหคนทองที่เปนผูนําในชุมชนนั้น ๆ 
ดังนั้นจะเห็นไดวาเมืองข้ึนทุกเมืองทางภาคอีสานเหลานี้จะมีเจาเมืองทุกคนยังเปนคนลาวดังจะ
เห็นไดจากเจาเมืองรอยเอ็ด เมืองมหาสารคาม เมืองกาฬสินธุ และเมืองขอนแกน เปนตน แมภาค
อีสานจะประกอบไปดวยคนหลายเผาพันธุ84 ก็ตามแตเนื่องจากชนช้ันปกครองเปนชนชาติลาว 
ประกอบกับวัฒนธรรมลาวเปนวัฒนธรรมที่สูงกวาวัฒนธรรมอ่ืนจึงทําใหบริเวณดังกลาวรับ

                                                 
 83 เหตุผลการต้ังเมืองใหมอาจกลาวไดคือ 1. เกิดความขัดแยงภายในผูนํากลุม 2.
ตองการอํานาจและผลประโยชนในการขอตั้งเมืองใหม 3. กลุมผูนํามีความดีความชอบในราชการ
จึงเสนอต้ังเมืองใหม โดยใหลูกหลานเปนเจาเมือง 4. การขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยผานผูนํา
เมืองที่มีอํานาจหรือตําแหนงระดับสูงกวาในภาคอีสานจึง โปรดเกลาฯยกชุมชน ต้ังหลักแหลงให
เปนเมือง ดูรายละเอียดใน ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถ่ิน, 111. 
 84 ภูมิหลังประชากรในภาคอีสานประกอบไปดวย ชาวลาว กวย เขมร พูไท ยอ โยย 
กะเลิง กะโซ แสก เปนตน ดูรายละเอียดใน ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถ่ิน,  

7.  
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วัฒนธรรมลาวไปโดยปริยาย85 ทั้งนี้หัวเมืองกองตาง ๆ ทางไทยสงขาหลวงเขามาควบคุมดูแลอีกที
หนึ่ง86 นอกจากนี้จะเห็นไดวาเมื่อตรวจสอบไดจากเอกสารประวัตินามเมืองในภาคอีสานและ
กลาวถึงการต้ังเจาเมืองตาง ๆ เมืองเฉพาะอีสานตอนกลาง ระดับผูนําหรือเจาเมืองของแตละเมือง
ยังมีความสัมพันธใกลชิด ลักษณะเครือญาติ อีกดวย  
 
6. ประเพณีและความเชื่อทองถ่ินที่สําคัญ 
 ตามที่กลาวมาบางแลววาคนอีสานสืบทอดวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขงและมีความใกลชิด
ทางเชื้อชาติกับคนในอาณาจักรลานชาง มีความคลายคลึงกันทางดานภาษา ประเพณีวัฒนธรรม
ที่ถือ ปฏิบัติอยางเครงครัด คือ ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี87 
 6.1 ฮีตสิบสอง คําวา “ฮีต” แปลวา จารีต ขนบธรรมเนียม แบบแผน ความประพฤติดี
งามหรือประเพณี ซึ่งฮีตนั้นมี 12 อยาง หรือประเพณีทําบุญ 12 เดือน88  ซึ่งกําหนดไวอยาใหขาด 
เปนจารีตที่สืบทอดกันมาในวัฒนธรรมลุมน้ําโขงคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ภาคอีสานของไทยที่พึงปฏิบัติพรอมเพรียงกัน โดยแยกตามพิธีกรรมคือ 
  1. เดือนอาย บุญเขากรรม ภิกษุผูตองอาติสังฆาทิเสส ตองอยูกรรมจึงพนอาบัติ
ญาติโยมผูหวังบุญกุศลไปบริจาคทานรักษาศีล ฟงธรรมเกี่ยวกับการเขากรรมของภิกษุ วันที่นิยม
ทํากันคือวันข้ึน 15 คํ่า และเพราะมีกําหนดทําในเดือนอาย จึงมีชื่อเรียกอีกอยางวาบุญเดือนอาย  
  2. เดือนยี่ เปนการทําบุญหลังการเก็บเกี่ยวเรียกวา “บุญคูณลาน” เปนการ
แบงปนสวนที่เก็บเกี่ยวของตนทําบุญกุศล นําพระมาสวดมนตที่ลาดนวดขาว และถวายอาหาร 
บิณฑบาต สวนที่เหลือเล้ียงญาติพี่นองที่มาทําบุญ ประหนึ่งเปนการฉลองการเก็บเกี่ยว 
  3. เดือนสาม บุญขาวจ่ี ซึ่งเปนการนําเอาขาวเหนียวฤดูใหมมาปนโรยเกลือ ทําไข
ไก และจ่ีไฟใหสุก เรียกขาวจี่ เปนการละทานชนิดหนึ่ง หลังจากนั้นก็เทศนวรรณกรรมชาดกหรือ
นิทาน ตลอดวัน 

                                                 
 85 อุราลักษณ  สิถิรบุตร, “มณฑลอีสานและความสําคัญทางประวัติศาสตร,” 
(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2526), 17. 
 86 มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, 123. 
 87 คนอีสานออกเสียง “ฮ” แทน “ร”  ดูรายละเอียดใน  สิริวัฒน คําวันสา, อีสานคดี 

(แกไขเพิ่มเติม), พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ไพศาลศิริ, 2521), 79. 
 88 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 
2534), 57-154. 
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  4. เดือนสี่ บุญผะเหวด กระทําในเดือนส่ีบุญที่มีการเทศนพระเวสหรือมหาชาติ 
เรียก  “บุญผะเหวด” 
  5. เดือนหา บุญสรงน้ําหรือฮดสรง (บุญรดน้ําผูใหญ) การรดน้ําพระพุทธรูป 
พระสงฆและผูหลักผูใหญ เรียกสรงน้ําหรือวันตรุษสงกรานต 
  6. เดือนหก บุญบ้ังไฟ (ขอฝน) ทําเพื่อถวายเปนพุทธบูชาและขอฝนกอนที่จะลง
มือทํานา 
  7. เดือนเจ็ด บุญชําฮะคือ การทําบุญ บูชาเทดา อารักษ หลักบาน หลักเมือง  
  8. เดือนแปด บุญเขาพรรษา เปนการอยูในอาวาสแหงเดียวตลอด 3 เดือน มีการ
แหเทียนเขาพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน 
  9. เดือนเกา บุญขาวประดับดิน เปนการหออาหารและของเค้ียวเปนหอ ๆ แลว
นําไป ถวายทานบาง แขวนตามตนไมบาง เรียกขาวประดับดินเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกญาติมิตรที่
ลวงลับไปแลว 
  10. เดือนสิบ บุญขาวสาก (บุญสลากภัตต) ขาวสลาก หรือสลากภัตรเปนการ
อุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับเชนเดียวกับบุญประดับดิน  
  11. เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เวลาบาย “ชวงเฮือ” บุญพญานาค 15 ตระกูล มี
พิธีกรรมอีกหลายอยางในงานบุญเดือน 11 นี้ เชน “ใตประทีป” คือในคืนออกพรรษาจะทําเปนคลาย
รูปเรือดวยกาบกลวยสําหรับจุดเทียนเพื่อบูชา “ผาสาทผึ้ง” (ปราสาทผ้ึง) ในวันออกพรรษา นําหยวก
กลวยมาสรางเปนรูปปราสาทแลวประดับดวยดอกไมที่ทําดวยข้ีผ้ึง ภายในปราสาทบรรจุผลไม เคร่ือง
ปจจัยไทยทานถวายแดภิกษุ “การปลอยเรือไฟ” (ลอยกระทง) เพื่อบูชาแมน้ํา “สวงเฮือ” (แขงเรือ)  
  12. เดือนสิบสอง บุญกฐิน ถือวาเปนการทําบุญที่มีอานิสงสมาก 
 6.2 คองสิบสี่หรือ คลองสิบส่ี คือ ครองธรรม 14 อยาง เปนแนวทางที่ใชปฏิบัติ
ระหวางผูปกครองกับผูอยูใตปกครอง หรือระหวางคนธรรมพึงปฏิบัติตอกัน สําหรับผูปกครองมี 
“ฮีตเจา  คองเมือง”เปนแนวทางในการปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข ประกอบดวย 14 ขอ 
ดังนี้  
  1. ฮีตเจาคองขุน เปนหลักสําหรับผูปกครองในสมัยโบราณ 
  2. ฮีตทาวคองเพีย 
  3. ฮีตไพรคองนาย 
  4. ฮีตบานคองเมือง (ประเพณีของบานเมือง)  
  5. ฮีตปูคองยา 
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  6. ฮีตตาคองยาย 
  7. ฮีตพอคองแม 
  8. ฮีตไภคองเขย 
  9. ฮีตปาคองลุง 
  10. ฮีตลูกคองหลาน 
  11. ฮีตเถาคองแก 
  12. ฮีตปคองเดือน (คือฮีตสิบสอง)  
  13. ฮีตไพรคองนา 
  14. ฮีตวัดคองสงฆ 89 
  ตัวอยางประเพณีสําคัญในทองถิ่น เชน ประเพณีบุญผะเหวด บุญบ้ังไฟ เปนตน 
 6.3 บุญมหาชาติ บุญพระเวส หรือบุญผะเวด คือ บุญที่มีการเทศนพระเวส หรือ
มหาชาติ เรียกบุญผะเหวด ในหนังสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดก เปนหนังสือมี 14 ผูก บุญนี้มี
กําหนดทําข้ึนในเดือน 4 หรือมีอีกช่ือวาบุญเดือน 4 ซึ่งมีมูลเหตุเลาไวในมาลัยหม่ืนมาลัยแสนครั้น
ที่พระมาลัยข้ึนไปไวพระธาตุเกษแกวจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส พระศรีอาริยไดส่ังความกับ
พระมาลัยวาใหต้ังใจฟงมหาเวสสันดรชาดกใหจบในมื้อหนึ่งวันเดียว จะไดเกิดรวมและพบเห็น
พระองคอาศัยเหตุนี้ ประชาชนจึงพากันเอาบุญมหาชาติเปนประจําทุกป90 
  ประเพณีการเทศนมหาชาติของชาวอีสานมีแหลงที่มาคลาย ๆ กันกับการทําบุญ
มหาชาติของชาวพุทธในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย กลาวคือ การทําบุญผะเหวด ที่มาจากมหา
เวสสันดรชาดก ซึ่งเปนชาดกหรือเร่ืองราวพุทธประวัติของศาสนาพุทธ ชาวพุทธเชื่อกันวาการฟง
เทศนมหาชาติจะไดรับอานิสงสดังที่ปรากฏในมาลัยสูตร ในภาคอีสานประเพณี การทําบุญผะ
เหวด เปนสวนหน่ึงของประเพณีการทําบุญประจําเดือนของชาวอีสานที่เรียกวา “ฮีตสิบสอง” ซึ่ง
เปนฮีตที่ 4 เปนการทําบุญเดือน 4 ชวงเวลาทําบุญผะเหวด ของชาวอีสาน โดยทั่วไปจะทําในเดือน 
4 แตก็ไมไดกําหนดระยะเวลาตายตัว ข้ึนอยูกับการตกลงระหวางประชาชนกับทางวัด ซึ่งชาวบาน
ในภาคอีสานจะจัดบุญผะเหวด ภายหลังจากบุญขาวจี่ในเดือนสามแตตองจัดทํากอนเทศกาล
สงกรานตในเดือนหาและบุญบ้ังไฟในเดือนหก การที่ชาวบานเพิ่งเสร็จจากการเก็บขาวข้ึนยุงฉาง

                                                 
 89 สิริวัฒน  คําวันสา, อีสานคดี, 82. 
 90 ปรีชา  พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, 67. 
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และเปนชวงฤดูแลง บุญผะเหวด จึงเสมือนเปนการเฉลิมฉลองหลังฤดูการเก็บเกี่ยว91 โดยปกติจะ
จัดงาน 3 วัน วันแรกคือ “มื่อโฮม” คือชาวบานมารวมตัวกันเพื่อตระเตรียมงาน วันที่สอง แหขบวน
พระเวสสันดร มัทรี กัณหา ชาลี และวันที่สามก็คือ การฟงเทศนมหาชาติและแหกัณฑหลอน92 
นอกจากนี้ยังมีพิธีสําคัญอีก 3 อยาง คือ พิธีนิมนตพระอุปคุต พิธีแหพระเวสสันดรเขาเมือง และพิธี
แหขาวกอนพันในตอนกลางคืน (กอนพันคือ กอนขาวเหนียวปนเล็ก ๆ ทําเสียบไมใหไดจํานวน 1, 
000 กอน เพื่อบูชาคาถาพัน) ที่สําคัญพิธีการแหพระเวสสันดรเขาเมืองนั้น ตามความเช่ือที่วาพระ
เวสสันดรไดถูกเนรเทศออกจากเมืองไปสูปาหิมพานต จึงตองไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเขา
เมือง ขบวนแหประกอบดวย ดนตรีประโคม รําหนาขบวนแลว และผาผะเหวด ที่เขียนเปนเร่ืองพระ
เวสสันดรชาดก ชาวบานจะชวยกันถือเดินเรียงกันตามขบวนเขามาสูวัดและมณฑลพิธีและนํามา
ประดับที่ฝาผนังโรงพิธี  
  การทําบุญผะเหวด ของภาคอีสานน้ีอาจแตกตางไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ โดยนัก
มนุษยวิทยาตีความวา เปนประเพณีที่มีแนวความคิดเพื่อความอุดมสมบูรณของขาวและพืชพันธุ
ธัญญาหาร เสมือนวิงวอนขอประทานพรจากพระเวสสันดรรวมทั้งชางเผือกคูบารมีที่สามารถดล
บันดาลใหฝนตกตองตามฤดูกาล มีความอุดมสมบูรณได 93 
 6.4 ประเพณีการทําบุญบ้ังไฟ 
  การทําบุญบ้ังไฟ สาเหตุที่มาของบุญนี้สืบเนื่องมาจากพื้นดินแหงแลง พืชพันธุ
ธัญญาหารไมอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะขาวในนา จึงไดมีพิธีบวงสรวงแหบองไฟ เพื่อเปนการรองขอ
ตอแถนหรือพระอิศวรเมตตาบันดาลฟาฝนใหตกลงมา บางทานกลาววาบุญบ้ังไฟนี้เปนการสักการ
ระบูชาพระบรมสารีริกธาตุจุฬามณีในสวรรคชั้นดาวดึงส 
 

                                                 
 91 มหาวิทยาลัยขอนแกน, เอกสารประกอบนิทรรศการบุญผเวสของชาวอีสาน: 
การวิเคราะหและตีความหมายทางมานุษยวทิยา (ขอนแกน: หองปฏิบัติการทางมานุษยวทิยา
ของอีสาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควชิาสังคมวิทยาและมานษุยวทิยา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537), 19. 
 92 กัณฑหลอน คือ การรวบรวมเครื่องไทยทานหรือปจจัยจากชาวบานที่ศรัทธารวม
ทําบุญโดยไมเจาะจงวาเปนพระรูปใด โดยตองแหกัณฑหลอนจากหมูบานเขาวัด ดูรายละเอียดใน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, เอกสารประกอบนิทรรศการบุญผเวสของชาวอีสาน: การวิเคราะห
และตีความหมายทางมานุษยวิทยา, 32. 
 93 เร่ืองเดียวกัน, 36. 
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7. ความเชื่อของชาวอีสาน 
 1. ความเชื ่อในเรื่องกําเนิดโลกและจักรวาล โดยเชื่อวาสรรพสิ่งตาง ๆ ในโลกนี้  
พระยาแถนหรือแถนฟาหลวงเปนผูสรางและผูกําหนด มีอํานาจเหนือมนุษย กําหนดโชคชะตา 
และลมฟาอากาศในโลกมนุษย 
 2. ความเช่ือในเร่ืองผีสางเทวดา ยังฝงแนนอยูในวิถีชีวิต มีบทบาทตอสังคมและวิถี
ชีวิตชาวอีสานดังนี้  

 
 ความเชื่อในเร่ืองผีฟาผีแถน เชื่อด้ังเดิมท่ีวา เทวดาท่ียิ่งใหญท่ีสุดในสวรรคคือแถน 
เปนผูสรางโลกและสรรพส่ิงท้ังหลาย มีหลายองคและมีบทบาทหนาท่ีตางกัน เชน แถน
ฟาค่ืนเปนเทพสูงสุดแหงแถนท้ังหลาย บางครั้งเรียกพระยาแถนหรือพระยาแถนหลวง แถน
แตง เทพผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตาง ๆ ใหกับมนุษย เชนความรูในการเพาะปลูก 
เล้ียงไหม ตีเหล็ก ทําเคร่ืองมือและสถาปตยกรรมตาง ๆ แถนชั่ง เทพแหงความยุติธรรม 
พิจารณาความดีความชั่ว เปนตน ความเชื่อเร่ืองแถนน้ีปรากฏอยูในวรรณกรรม พิธีกรรม 
ขนบธรรมเนียมตาง ๆ เชนการแหบั้งๆไฟ ลําผีฟาแถน (รักษาโรค การเทศนเร่ือง พระยาคัน
คากตํานานแหบั้งไฟเปนตน)  
 ความเชื่อเร่ืองผีวีรบุรุษ ความเชื่อเร่ืองน้ีมีมาแลวต้ังแตสมัยลานชาง ผีวีรบุรุษเดิมเปน
คนท่ีเกงกลาสามารถ และมีคุณูปการแกชุมชนน้ัน ยกยองวาเปนผูกลาหาญ เมื่อตายไป
แลวคนยังนับถือเกรงกลัว ต้ังศาลบูชา ยกยองวาเปนผีอารักษประจําเมือง มีการเซน
บวงสรวงในฐานะผีวีรบุรุษ 
 ความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษ ซึ่งเปนความรูสึกนับถือบุพการี เชน บิดา มารดา เมื่อคน
เหลาน้ีตายไปจึงสมควรกราบไหวใหความเคารพ ในฐานะผีบรรพบุรุษ ผีบาน ผีเรือน ผี
ประจําตระกูล สวนระดับหมูบานจะมีศาลปูตาเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน 
 ความเชื่อ เ ร่ืองผีอื่น  ๆ  ซึ่ งในภาคอีสานมี เปนจํานวนมาก  ผีบางพวกไมกอ
คุณประโยชนจึงไมมีพิธีกรรมเซนไหว 

 
 3. ความเชื่อเร่ืองวีรบุรุษ ในพงศาวดารลานชางปรากฏนิทานเร่ือง ขุนบรมราชา
กลาวถึงวีระบุรุษ ชาวอีสานเช่ือวาขุนบรมซึ่งเปนเทพบนสวรรคเปนโอรสของแถนฟาค่ืน 
 4. ความเช่ือเร่ืองอ่ืน ๆ ไดแก ความเช่ือเร่ือง ผีสาง นางไม ฤกษยาม ลางสังหรณ  
ความเชื่อไสยศาสตร จํานวนมาก94 

                                                 
 94 ธวัช ปุณโณทก, “ความเชื่อพื้นบานอันสัมพันธกับวถิีชีวติในสังคมอีสาน,” ใน 
วัฒนธรรมพืน้บาน: คติความเชื่อ (กรุงเทพฯ: โครงการไทยคดีศึกษา ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2528), 350-386. 
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8. วรรณกรรมอีสาน 
 แมจะมีนักวรรณกรรมกลาวเอาไววา วรรณกรรมคือ การแสดงความนึกคิด จินตนาการ 
และประสบการณของมนุษย95 แตวัฒนธรรมประเพณีที่แตกตางกันไปยอมเปนส่ิงที่กําหนดขอบเขต
รูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมเหลานั้นดวย ดังนั้น นักวิชาการจึงแบงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับ
วรรณกรรมพื้นบานอีสานเปน 2 ทาง คือ อิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอก และอิทธิพลจากสภาพ
วัฒนธรรมทองถิ่นอีสานเอง96  
 วัฒนธรรมภายนอกที่เปนวัฒนธรรมไทยทางภาคกลาง ต้ังแตวัฒนธรรมสุโขทัย อยุธยา
ตลอดจน รัตนโกสินทร จัดไดวามีอิทธิพลตอภาคอีสานนอยมาก สวนใหญไดรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากลุมแมน้ําโขงมากกวาสวนกลางหรือกรุงเทพฯ97 ดังนั้นจึงไมปรากฏวัฒนธรรมภาค
กลางเขามามีอิทธิพลหรือบทบาททางวรรณกรรมอีสานมากนัก อาจเปนเหตุผลทางความใกลชิด
ของกลุมชน และภาคอีสานไดรับตนแบบอิทธิพลวัฒนธรรมจากแหลงอ่ืน98 เชน วัฒนธรรมจาก
อาณาจักรลานชางต้ังแตอดีตมา ทั้งที่เปนการถายทอดโดยตรงในเร่ืองวัฒนธรรมข้ันพื้นฐานดาน
ความเปนอยูในชีวิตประจําวัน จนถึงวัฒนธรรมข้ันที่ซับซอนมากข้ึน เชน ศิลปกรรม วรรณกรรม 
ดนตรี ฯลฯ 99  
 ลักษณะของวรรณกรรมอีสานนั้นเปนวรรณกรรมชาวบาน ผูอานและผูสรางมีวัดเปน
ศูนยกลางเก็บรักษาและเผยแพร วรรณกรรมอีสานจึงมีความเฉพาะตัวทางดาน รูปแบบ และ
เนื้อหา ภาษาสํานวนโวหาร ที่มุงเนนคุณคาอันไดแก ความงาม ความเชื่อ จริยธรรม100 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวรรณกรรมในทองถิ่นนั้น ๆ ยอมมีบทบาทสําคัญตอชุมชนนั้น ชาวบานจะรับรูเขาใจ
วรรณกรรมตาง ๆ ไดจากผูมีความรูที่จํากัดกลุมอยูในหมูผูนํา เชน พระภิกษุหรือผูผานการบวช
เรียนนํามาเทศนหรือสวดในงานพิธีตาง ๆ101 สามารถจําแนกวรรณกรรมตามประเภทของเนื้อหา
ของเร่ืองออกเปน 6 กลุมหลัก คือ  
                                                 
 95 จารุวรรณ ธรรมวัตร, วรรณกรรมทองถ่ิน: อีสาน-ลานชาง  (ม.ป.ท., 2538), 1. 
 96 กรมศิลปากร, ตํานานและนิทานพื้นบานอีสาน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2524), 
23-24. 
 97 ธวัช ปุณโนทก, วรรณกรรมอีสาน, 25. 
 98 กรมศิลปากร, ตํานานและนิทานพื้นบานอีสาน, 23-24. 
 99 เร่ืองเดียวกัน. 
 100 ธวัช ปุณโนทก, วรรณกรรมอีสาน, 14-15. 
 101 จารุวรรณ  ธรรมวัตร, วรรณกรรมทองถ่ิน: อีสาน-ลานชาง, 10. 
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 1. วรรณกรรมพุทธศาสนา ไดแก เร่ืองทางพุทธศาสนา ชาดก มหาชาติ ตํานานทาง
พุทธศาสนา มาลัยหมื่นมาลัยแสน นิทานคติธรรม ฯลฯ  
 2. วรรณกรรมประวัติศาสตร ไดแก เร่ืองราวของบุคคลสําคัญ ประวัติสถานท่ี และ
เหตุการณสําคัญ เชน ทาวฮุงขุนเจือง พื้นเวียง เปนตน 
 3. วรรณกรรมนิทานพื้นบาน เร่ืองราวท่ีเปนเร่ืองเลา เปนท่ีนิยมในภาคอีสาน
แพรหลายมากท้ังในฐานะท่ีเปนมหรสพ ใหความบันเทิง คติสอนใจ เชน สินไซ ล้ินทอง นาง
ผมหอม ทาวผาแดงนางไอ ฯลฯ 
 4. วรรณกรรมคําสอน ไดแก วรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเปนการส่ังสอนผูอานเก่ียวกับขอ
ปฏิบัติ ขอละเวน จริยธรรมตาง ๆ โดยยึดหลักของทางศาสนา เชน ธรรมดาสอนโลก พระ
ยาคํากองสอนไพร ฯลฯ 
 5. วรรณกรรมตํานานบาน ตํานานเมือง เปนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร เชนพระ
กิดพระพาน พระลักพระลาม ทาวปาจิตตนางอรพิมพ (ตํานานการสรางเมืองพิมาย)  
 6. วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด ไดแก วรรณกรรมท่ีเปนกลุมยอยไมสามารถจัดเขาประเภท
ได เชน บทสูดขวน (สูขวัญ) ผญา ฯลฯ102 

 
9. วรรณกรรมอีสานที่มีสําคัญในพื้นถ่ิน  
 ในสวนนี้จะขอยกตัวอยางบางสวนของวรรณกรรมที่มีความสําคัญตอคนอีสาน และ
นําเสนอขอมูลของวรรณกรรมที่เปนประเด็นสําคัญพอสังเขป เชน ปฐมสมโพธิกถา มหาชาติชาดก
หรือพระเวสสันดรชาดก พระมาลัยหมื่นมาลัยแสน สินไซ 
 9.1 ปฐมสมโพธิกถาฉบับทองถ่ินอีสาน  
  เร่ืองราวพุทธประวัติที่เปนที่รูจักแพรหลายทั่วไป คือ “พระปฐมสมโพธิกถา” พระ
นิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งหนังสือพุทธประวัติแบบคัมภีร
ปฐมสมโพธ์ิที่ปรากฏแพรหลายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทยน้ันมีจํานวนไมนอย 
เนื่องมาจากคัดลอกสืบทอดมาแตคร้ังโบราณทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาบาลี  
  สําหรับภาคในอีสานขอมูลที่ไดจากการสํารวจวรรณกรรมและคัมภีรใบลานในเขต
ภาคอีสานโดยวิทยาลัยครูมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมกันจัดทําโครงการสํารวจ
วรรณกรรมและคัมภีรวรรณกรรมและคัมภีรใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏวามีคัมภีร
ใบลานช่ือ “ปฐมสมโพธิ” กระจัดกระจายอยูตามวัดตาง ๆ ทั้งสมบูรณและฉบับชํารุดเสียหาย ลวน
มีขอมูลระบุที่มาการคัดลอกจากตนฉบับประเทศลาว ตัวอยางเชน  
                                                 
 102 ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, ตํานานและนิทานพื้นบานอีสาน, 27-28.  
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  1. ปฐมสมโพธิฉบับวัดใหมทองสวาง จังหวัดอุบลราชธานี จารข้ึนในป พ.ศ. 
2489 เสร็จในป 2490 คัมภีรฉบับนี้ไดคัดลอกมาจากตนฉบับเดิมซึ่งคัดลอกมาจากเวียงจันทอีกที
หนึ่ง103 
  2. ปฐมสมโพธิฉบับวัดบานบัว จังหวัดอุบลราชธานี จารข้ึนเมือป พ.ศ.2480  
และคัมภีรฉบับนี้นาจะคัดลอกมาจากประเทศลาว104 
  3. ปฐมสมโพธิฉบับวัดวัดบกนอย จังหวัดยโสธร จารข้ึนเมื่อป พ.ศ.2470 นาจะ
ไดคัดลอกมาจากตนฉบับของเกาในประเทศลาว105 
สวนในพื้นที่แถบอีสานกลางเอง ก็พบหลักฐานการจารคัมภีรใบลานปฐมสมโพธิอยางแพรหลาย
เชนเดียวกัน ขอยกตัวอยางเฉพาะที่ระบุชวงเวลาการจาร เชน  
  4. ปฐมสมโพธิฉบับวัดโพธาราม จังหวัดรอยเอ็ด จารข้ึนเมือป พ.ศ.2456 
  5. ปฐมสมโพธิฉบับวัดปทุมวนาราม จังหวัดมหาสารคาม จารข้ึนเมือป พ.ศ.
2470106 
  จุดประสงคของการจารหนังสือปฐมสมโพธิ คือ ผูสรางและผูจารตองการสราง
ไวเพื่อเปนสมบัติแกพุทธศาสนาดวยความเชื่อวาจะไดอานิสงสบุญมาก และเปนหนทางไปสู
นิพพาน ตลอดจนอุทิศสวนกุศลที่ไดนั้นใหแกผูลวงลับ อันไดแก พอแม ครูอาจารย และถือวา
ปฐมสมโพธิเปนหนังสืออันสูงสง ผูใดไดมีโอกาสไดศึกษา ไดอานเรืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
จะถือวาไดกุศลดวยกันทั้งส้ิน นอกจากนี้ยังใชเทศนาในวันสําคัญทางพุทธศาสนาและยังใชเปน
ตําราสอนภิกษุดวย107 

                                                 
 103 จรรยา คงเจริญ, “การศึกษาเร่ืองปฐมสมโพธิกถาฉบับทองถิ่นอีสานจากตนฉบับวัด
ใหมทองสวาง จังหวัดอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 79-81. 
 104 เร่ืองเดียวกัน. 
 105 เร่ืองเดียวกัน. 
 106 โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
การสํารวจรวบรวมเอกสารใบลาน, เขาถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2553, เขาถงึไดจาก  http://www. 
bl.msu.ac.th/gps/bl.php?page=2&P=&q=%E0%C7%CA%CA%D1%B9%B4%C3&q_ 
province=&ap=&tp=. 
 107 เร่ืองเดียวกัน. 
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  ปฐมสมโพธิฉบับที่ปรากฏในภาคอีสานทั่วไปมักนํามาใชเทศนในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา เนื่องจากมีความยาวมากไมสามารถเทศนวันเดียวจบได จึง
นําเฉพาะตอนท่ีสําคัญ และเหมาะสมมาใชเทศน และมีการรจนาใหมใหส้ันลงเพื่อใชเทศนในวัน
เดียวได หากวัดใดไมมีปฐมสมโพธิของตนเองก็จะมีการยืมวัดอ่ืนที่อยูใกลเคียงมาใชหรือคัดลอก
มา ดังนั้นจึงเปนสาเหตุของการที่เนื้อเร่ืองขาดหายและกระจัดกระจาย แตการคัดลอกก็ทําใหปฐม
สมโพธิมีอยูอยางแพรหลายในภาคอีสาน108 และเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของบทสังกาสในลํามหาชาติ
ดวย ดังจะกลาวสวนถัดไป 
 9.2 มหาชาติชาดก  
  มหาชาติชาดก หรือลํามหาชาติ คือ เรื่องพระเวสสันดรชาดกในภาคอีสานมี
เขียนไวเปนสํานวนอีสาน โดยยกคําบาลีมาแปลเปนภาษาอีสาน มักเขียนจารไวดวยอักษรธรรม
109  ปรากฏหลักฐานทางเอกสารกลาวไววาคงมีสํานวนหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมี
ตรวจสอบตนฉบับวรรณกรรมประเภทลายลักษณพบวา “มหาชาติชาดก” นี้สืบทอดมาจาก
วรรณกรรมลานชาง และคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือคนอีสานก็ยึดถือใชกันตอมาก็
ยึดถือสืบตอกันเรื่อยมา110 เจาคุณอริยาวัตร วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม กลาววามหาชาติ
ฉบับอีสานหลัก ๆ นาจะมี 3 ฉบับ คือ  
  1. ฉบับค่ัว คือ ฉบับพิสดาร ใชในจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณพื้นที่จังหวัด
ใกลเคียง  
  2. ฉบับกลาง พิมพเปนอักษรไทยเมื่อ พ.ศ. 2504 ชื่อวา “ลํามหาชาติ” ฉบับนี้
ใชเทศนกันแถบบริเวณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกลเคียง สํานักพิมพ ส.ธรรมภักดี ที่นาย
สม พวงภักดี นํามาพิมพดวยตัวหนังสือไทยภาคกลาง เม่ือ พ.ศ. 2504 ซึ่งแบบฉบับเทศนกันอยาง
แพรหลายในวัดของอีสานทั่วไป ขณะนี้ตนฉบับเดิมเปนฉบับหลวงที่มีที่มาจากอาณาจักรลานชาง 
  3. ฉบับกอม คือ ฉบับยอ คัดลอกเฉพาะแหลที่สําคัญแตละกัณฑเพื่อใชสําหรับ
เทศน ในบุญผะเหวดเทานั้น จึงเรียกวามหาชาติฉบับกอม111 
                                                 
 108 เร่ืองเดียวกัน. 
 109 อักษรธรรมเปนอักษรที่ใชอยูในกลุมชนแถบลุมแมน้ําโขง บางคร้ังเรียกวาอักษร
ขอมลาว อาจเปนเพราะอักษรขอมใชเขียนเรื่องราวทางศาสนาและเห็นวาเปนอักษรศักดิสิทธิ์  
ดูรายละเอียดใน ธวัช ปุณโนทก, วรรณกรรมอีสาน, 55, 77. 
 110 รายละเอียดใน  จารุวรรณ ธรรมวัตร, วรรณกรรมทองถ่ิน กรณีอีสานลานชาง, 18. 
 111 ธวัช ปุณโนทก, วรรณกรรมอีสาน, 138. 
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  นอกจากนี้ยังมีเวสสันดรชาดกสํานวนอีสาน ฉบับที่ไดรับความนิยมขอมูลกลาว
วาเขียนโดยพระภิกษุชาวอีสานที่ไดเขามาศึกษาในกรุงเทพ เขียนพิมพจําหนายเมื่อป พ.ศ. 
2496 โดยโรงพิมพเลี่ยงเชียง สําราญราษฎร ก.ท. ทานประสงคที่จะใชเปนอุปกรณเทศนแหล 
จึงไดตัดคําบาลีออกขยายเร่ืองใหเปนภาษาอีสานลวน เพื่อใหคนทองถิ่นเขาใจหลักธรรมไดดีกวา 
นักวิชาการทางดานวรรณกรรมอีสาน ไดกลาววาฉบับนี้รวบรัดเนื้อเร่ืองจนขาดสุนทรียทาง
วรรณกรรมไปมาก112 
  สําหรับเนื้อเร่ืองของตัวอยางฉบับกลาง พิมพเปนอักษรไทยเมื่อ พ.ศ. 2504 ชื่อวา 
“ลํามหาชาติ” ฉบับนี้ใชเทศนกันแถบบริเวณ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกลเคียงนั้น 
องคประกอบของเนื้อหาจะใชประกอบการเทศน มีสวนตาง ๆ ดังนี้  
  1. มะลัยหมื่น  
  2. มะลัยแสน (กลาวถึงพระมาลัยเสด็จสวรรคชั้นดาวดึงสเพื่อนมัสการเจดีย  
จุฬามณี)  
  3. สังกาส (กลาวถึงอายุของพุทธศาสนาและบางสวนของพุทธประวัติ)  
  4. เนื้อเร่ืองพระเวสสันดรเร่ิมที่กัณฑทศพรจวบจนถึงนครกัณฑ และ  
  5. ฉลอง (อานิสงฆของการฟงเทศน)113  
  สําหรับขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เชน เอกสารใบลานเร่ืองพระเวสสันดรชาดกมีอยาง
แพรหลาย เอกสารใบลานดังกลาวเหลานี้จะระบุชื่อเร่ือง แตโดยสวนมากท่ีพบจะไมระบุป พ.ศ.ที่
เขียนหรือจารรวมทั้งนามผูจารเองไวในเอกสารใบลาน พระเวสสันดรชาดกนี้เขียนไวดวยชื่อตางกัน 
ๆ เชน ลํามหาชาติ มหาชาติ มหาเวสสันดร ปกิณกะพระเวสสันดรชาดก เปนตน  เฉพาะในเขต
พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดหรือจังหวัดใกลเคียง หลักฐานเอกสารใบลานท่ีสํารวจพบโดยโครงการอนุรักษ
ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลมเกาสุดระบุปการสราง พ.ศ. 
2428  ชื่อ “มหาเวสสันดร” ของวัดโพธาราม จังหวัดรอยเอ็ด และพระเวสสันดร ฉบับลองรัก  
วัดสวางอรุณ จังหวัดรอยเอ็ด จารไวเมื่อ พ.ศ.2432 และยังปรากฏการจารเร่ือยมาดังปรากฏ
หลักฐานใบลานที่ระบุป พ.ศ. 2504114 หลักฐานเหลานี้ยอมแสดงใหเห็นทิศทางคานิยมวรรณกรรม
พุทธศาสนาอีสานเรื่องเวสสันดรชาดกอยางชัดเจน ซึ่งเวสสันดรชาดกนั้นในภาคอีสานยังนํามาใช
                                                 
 112 ธวัช ปุณโนทก, วรรณกรรมอีสาน, 138. 
 113 เร่ืองเดียวกัน, 139-140. 
 114 โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
การสํารวจรวบรวมเอกสารใบลาน, เขาถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://www. 
bl.msu.ac.th/gps/bl.php?page=2 &P=&q=%E0 % C7 % CA%CA%D1 % B9 % B4 % C3 &q_ 
province=&ap=&tp=. 
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เทศนประเพณี “บุญผะเหวด”หรือทางภาคกลางเรียก “เทศนมหาชาติ” ชาวบานจะไดรับรู
วรรณกรรมเร่ืองเวสสันดรชาดกผานการเทศนจากพระสงฆ115 งานประเพณีบุญมหาชาติ จะจัดข้ึน
ในเดือน 4 โดยมีความเช่ือวาเมื่อจัดงานบุญผะเหวดแลวจะไดรับอานิสงฆ คือ ฝนจะตกตองตาม
ฤดูกาล เกิดความสุขความรมเย็นแกชุมชนหรือบานแกเมืองของตน ในการจัดงานบุญนี้ มีพิธีที่
สําคัญคือ พิธีเชิญพระอุปคต พิธีแหพระเวสสันดรเขาเมือง การฟงเทศนมาลัยหมื่นมาลัยแสน พิธี
แหขาวพันกอน และการฟงเทศนพระเวสสันดรชาดก หากทําไมถูกตองตามตําราระบุไว หรือละเลย
ข้ันตอน ความเชื่อพื้นถิ่นกลาววาจะทําใหเกิดอาถรรพณหรือส่ิงที่ไมเปนมงคลเกิดข้ึนได116 
 9.3 มาลัยหมื่นมาลัยแสน  
  เร่ืองราวพระมาลัยเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปแพรหลายอยูในทองถิ่นตาง ๆ ใน
ประเทศไทยมีที่มาจากที่เดียวกัน คือไดเคามาจาก “คัมภีรมาเลยยสูตร”117 เร่ืองของพระมาลัย
ไดรับการถายทอดอยางกวางขวางโดยมีผูนํามาแตงเปนหลายสํานวน ดังปรากฏอยูทุกภาคของ
ประเทศ ในภาคอีสานเร่ืองพระมาลัยนี้เปนวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเร่ืองหนึ่งที่ไดรับความนิยม
มากใชชื่อเรียก “มาลัยหมื่น มาลัยแสน” เหมือนประเทศลาวและยังมีเนื้อหาไปทํานองเดียวกัน118 
โดยเร่ืองมาลัยหมื่น มีเนื้อหากลาวถึงพระมาลัยข้ึนไปบนสวรรคชั้นดาวดึงสเพื่อนมัสการพระธาตุ
จุฬามณีเจดียและไดพบกับพระอินทร พระศรีอาริยเมตไตย และไดสนทนาเรื่องบาป บุญกับ
พระศรีอาริยเมตไตย สวนเร่ืองมาลัยแสน เปนความที่ตอเนื่องจากมาลัยหม่ืน คือ พระมาลัยเสด็จ
กลับโลกมนุษย และไดนําความมาเลาส่ังสอนเร่ืองบาป และบุญ ซึ่งมีความสําคัญที่ใชสวดกอน
การเทศนมหาชาติในพิธีงานบุญผะเหวดเดือน 4119 อันเปนประเพณีสําคัญของภาคอีสานดังมีชื่อ
เรียกวา “บุญใหญ”120  

                                                 
 115 ไพโรจน สโมสร, จิตกรรมฝาผนังอีสาน (ขอนแกน: ศูนยวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532), 54. 
 116 มหาวิทยาลัยขอนแกน, เอกสารประกอบนิทรรศการบุญผเวสของชาวอีสาน: 

การวิเคราะหและตีความหมายทางมานุษยวิทยา, 61. 
 117 ปรมินท จารุวร, “พระมาลัย,” สารานุกรรมไทย ภาคกลาง  9, (2542): 4153. 
 118 สันทนี อาบัวรัตน, “การศึกษาวรรณกรรมอีสาน เร่ือง มาลัยหมื่นมาลัยแสน”, 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2528), 37. 
 119 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, 67. 
 120 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน, บุญผะเวสของ
ชาวอีสาน การวิเคราะหและตีความหมายทางมานุษยวิทยา, 7. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99.%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0
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 9.4 สินไซ121  
  สินไขเปนวรรณกรรมที่มีความสําคัญตอชาวอีสานเรื่องหนึ่ง มีบทบาทในการให
ความบันเทิงหลายรูปแบบ เชน อานในงานศพ ภาษาอีสานเรียกวา “งันเฮือนดี” หรือใชเทศนให
อุบาสกอุบาสิกาฟง รวมทั้งนําไปเลนหมอลํา เชน “ลําสินไซ” และหนังประโมทัย เปนตน ซึ่งใน
ภาคอีสานนิยมแพรหลายในรูปหนังสือผูก หรือหนังสือใบลานที่จารดวยอักษรธรรม และตัว
อักษรไทยนอย พบทั่วไปตามวัด ตาง ๆ ดังขอมูลการสํารวจเอกสารโบราณ ของศูนยวัฒนธรรม
วิทยาลัยครูมหาสารคาม ป พ.ศ. 2527 นั้นตัวยางในจังหวัดมหาสารคามนั้นมีถึง 131 ผูก และ
จากการตรวจสอบของ กัญญา บุรีรัตน กลาววาเรื่องนี้นาจะมีเคาโครงเรื่องจากประวัติศาสตร
ลานชาง ชวงป พ.ศ. 2176 –พ.ศ. 2233122 ระบุวาผูแตงคือทาวปางคํา เมื่อ พ.ศ.2193123 ปจจุบัน
มีความนิยมอยู 3 สํานวน คือ 1) มหาสีลา วีระวงส แหงประเทศลาว 2) สํานวนของ อ.ปรีชา พิณ
ทอง ที่อางวาปริวรรตมาจากตนฉบับของเมืองอุบลราชธานี ของคุณแมทองอินทร ภูริทัต และ 3) 
ฉบับของนายมั่น จงเรียน ที่นาจะปริวรรตตอจากฉบับลาวของมหาสีลา วีระวงส124 ซึ่งแตละ
สํานวนมีความยาวของเนื้อเร่ืองที่แตกตางกันไป ซึ่งยังมีอีกหลายสํานวน เชน สํานวนเมืองเว วิมล 
ชนะบุญเปนผูปริวรรต ซึ่งฉบับนี้เปนเนื้อเร่ืองภายหลังจากสินไซสวรรคตแลว125 
 
 
 

                                                 
 121 ชื่อ “สินไซ” นี้มีการเรียกและการเขียนหลายแบบ เชน สังขสินชัย, สินไซ, ศิลปชัย 
สินชัย ฯลฯ 

 122 กัญญา บุรีรัตน, “สังขศิลปชัย การวิเคราะหวิจารณเชิงประวัติ” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532), 
126. 
 123 ชอบ ดีสวนโคก, วรรณกรรมพื้นบาน สินไซ, พิมพคร้ังที่ 2 (ขอนแกน: งานดี งาน
สวย, 2550), 1. 
 124 อุดม บัวศรี, ฮูปแตมสินไซ (ขอนแกน: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2547), 27-29. 
 125 ศูนยขอมูลลาว มหาวิทยาลัยขอนแกน, สินไซสองฝงโขง (ขอนแกน: ศูนยขอมูล
ลาว มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2557), คําช้ีแจง. 
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ดียวกัน5 

                                                

บทที่ 3 
 

จิตรกรรมฝาผนังพื้นถ่ินในเขตอีสานตอนกลาง 
 
 หากกลาวถึงสถาปตยกรรมแบบพ้ืนถิ่นในภาคอีสานโดยทั่วไปแลวนั้น จะมี 3 ประเภท
หลัก คือ เรือนที่พักอาศัย เรือนคา และอาคารทางศาสนา1 สําหรับอาคารทางศาสนา หรือพุทธสถาน
ในเขตพุทธาวาสของพื้นที่ภาคอีสานนั้น อาจประกอบไปดวย สิม ศาลา หรือหอแจก พระธาตุ วิหาร 
หอไตร กุฏิ หอพระ หอกลอง ศาลาที่พักหนาสิม ลานวัด2 
 สถาปตยกรรมประเภทสิมนั้น ในความหมายของพจนานุกรมฉบับอีสาน-ภาคกลาง ได
ใหความหมายวา “สิม” มาจากคําวา “สีมา”3 คือ เขตแดนที่สมมติข้ึนเกี่ยวกับพื้นที่ เม่ือจะกําหนด
เขตสีมาเพื่อการต้ังหรือการสรางพระอุโบสถ จึงตองมีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา4 เพื่อกัน
เขตแดนใหเปนเขตเฉพาะหรือเปนเขตตางจากคามสีมา (ประเทศ หมูบาน ชุมชน) และ สีมายัง
แบงเปน  2 ประเภท คือ พัทธสีมา แปลวาผูกแลว สวนอพัทธสีมา หมายถึง แดนที่ยังไมไดผูกใชทํา
สังฆกรรมไดเชนเ
 

 
 1 อนุวิทย เจริญศุภกุล,  “จุดเดนในงานสถาปตยกรรมอีสาน,”  หนาจั่ว  7 (ตุลาคม-
พฤศจิกายน 2530): 25. 
 2 สุวิทย  จิระมณี, ศิลปะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี:  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 142-144. 
 3 สมเด็จมหาวีรวงค, พจนานุกรมภาคอีสาน-ภาคกลาง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2513), 
417. 
 4 วิสุงคามสีมา หมายถึง บริเวณที่ดินที่พระมหากษัตริยพระราชทานใหแกสงฆเพื่อ
สรางเปนวัด ดูรายละเอียดใน โชติ  กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปะ
เกี่ยวเนื่อง, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 458. 
 5 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข, เลม 3 (กรุงเทพฯ: 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2521), 12. 
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 จากการตรวจสอบขอมูลหลักฐานศิลปกรรมดานจิตรกรรมฝาผนังอีสานที่ผานมา    
จวบจนในปจจุบัน พบกระจายตัวในพ้ืนที่จังหวัดตาง ๆ ทางภาคอีสาน ยังคงมีหลงเหลือใหศึกษา
ในสภาพที่แตกตางกัน ดวยการสรางสรรคผลงานที่ผานชวงเวลาที่ยาวนานหลายสิบป ทําใหสภาพ
ที่พบในปจจุบัน จะเห็นวาโดยมากมีสภาพเส่ือมโทรมกวาระยะเร่ิมแรกที่มีการศึกษา แมจะมี
หนวยงานของรัฐ เชน กรมศิลปากรหนวยตาง ๆ ในพื้นที่เขามารับผิดชอบดูแลและซอมบํารุงอยาง
ถูกวิธีเพื่อปกปองภาพจิตรกรรมฝาผนังจากปญหาดินฟาอากาศ สภาพผุกรอนตามอายุงานของ
วัสดุ ตลอดจนการซอมบํารุงดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีดังเดิมนั้น แตก็ยังไมครอบคลุมทั้งหมดทุก
แหลงของจิตรกรรมที่กระจายตัวอยูตามแหลงตาง ๆ ทั้งในตัวเมืองและนอกตัวเมือง  
 จิตรกรรมอีสานหรืองานจิตรกรรมฝาผนังบนสิมพื้นถิ่น หรือภาษาทองถิ่นเรียก ฮูปแตม 
ในระยะเวลาที่ผานมามีนักวิชาการ หรือผูสนใจทั่วไปไดทําการศึกษาวิจัยไวบางแลว ตัวอยาง
ผลงานการศึกษารวบรวมขอมูลภาพจิตรกรรมอีสานของ ไพโรจน สโมสร นั้นไดทําการสํารวจงาน
จิตรกรรมฝาผนังอีสานเมื่อป พ.ศ.2525 นั้น ถือเปนนักวิจัยที่ไดบุกเบิกเร่ิมตนทําการศึกษา 
ประเด็นหลักกลาวถึงวา งานจิตรกรรมอีสานนั้นมีเอกลักษณ แตกตางจากรูปแบบจิตรกรรมไทย
ประเพณีทางภาคกลาง มีเนื้อหาพอสรุปไดพอสังเขป คือ  
 ดานเร่ืองราวหลักที่ใชแสดงออกเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ วรรณกรรมพุทธศาสนา 
ไดแก พุทธประวัติ ทศชาติ พระมาลัย นรกภูมิ เวสสันดรชาดก สวนวรรณกรรมพื้นบาน ไดแก     
สินไซ พระราม สุริวงค กาละเกด ปาจิตตกุมารชาดก เปนตน  
 ดานรูปแบบโดยรวมกลาวคือมีลักษณะที่เรียบงาย ไมมีกฏเกณฑที่ชัดเจนนักวาดหรือ
ระบายบนพื้นผนังสีออน ประกอบดวยจํานวนนอยสีมีที่มาจากธรรมชาติ เชน ตนคราม (สีคราม) 
ยางบง (สีแดง) ยางรง (สีเหลือง) เขมาไฟ (สีดํา) หอยกี้ (สีขาว) สวนสีเคมี ไดแกสีบรรจุซองตรา
สตางคแดง6 
 ตําแหนงการเขียนบนผนังสิม หรืออุโบสถ บางแหงอาจพบเพียงผนังดานในเพียงอยาง
เดียว หรือผนังดานนอกอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งขณะเดียวกันก็สามารถพบหลักฐานไดทั้งผนังดานใน
และดานนอกดวย ซึ่งประเด็นนี้ข้ึนเหตุผลหนึ่งคงข้ึนอยูกับความเหมาะสมของพื้นที่ในการเขียน
จิตรกรรม ซึ่งอาจมีเหตุผลของพื้นที่การเขียนและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในสวนของ
หลังคาที่เปนชายคาปกนก เชน ถาสิมนั้นมีหลังคาคลุม มีชายคาปกนกยืนออกมา ภาพจิตรกรรม

                                                 
 6 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (ขอนแกน: ศูนยวฒันธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532), 37. 
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จะเขียนไวภายนอกซ่ึงจะพบไดจํานวนหลายหลังในประเด็นนี้ เชน วัดกลางมิ่งเมือง วัดมาลาภิรมย 
เปนตน ตรงกันขามกันหาองคประกอบทางสถาปตยกรรมของสิมนั้นไมมีชายคาปกนกยื่นออก
จากตัวสิมแลว จิตรกรรมมักจะเขียนไวเพียงภายในอยางเดียว เชน วัดพุทธสีมา สิมวัดใตสูงยาง 
เปนตน 
 จิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแตมนั้นอีสานมัก พบวา สวนมากเขียนไวบริเวณผนังดานนอก
จึงเปนสาเหตุของความเส่ือมสภาพ ทั้งภัยจากธรรมชาติที่ไดจากลมฝน ซัดสาดลงผนัง จนเกิด
ความช้ืน ฮูปแตมจึงมีสภาพผุกรอน ผนังสีหลุดหรือสีซีดจางไปมาก จนเห็นรายละเอียดไมชัดเจน 
หรือภัยที่ไดจากมือมนุษยที่ไมทันไดตระหนักคิดถึงคุณคาของศิลปกรรมพื้นบาน ภาวะดังกลาวใน
ปจจุบันจึงเหลืองานฮูปแตมจํานวนไมมากแลว ดานเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้น
ประกอบไปดวย ปจจัยแรก คือ วัสดุอุปกรณในการเขียน อันเนื่องมาจากความขาดแคลนทางใน
การสรางผลงาน เชน พูกันและสี ลวนไดจากธรรมชาติ เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหภาพจิตรกรรมฝา
ผนังอีสานมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง อีกสวนหนึ่งคือชางเขียนหรือชางแตมในภาษาทองถิ่นนั้น
เปนชางภายในทองถิ่น อาจเปนไดทั้งชาวบานหรือพระภิกษุที่พอมีฝมือทางดานการเขียนภาพ 
และอาจไดรับการถายทอดกันมาในเครือญาติ หากมีทักษะความชํานาญสูงกวานั้นก็อาจเปนชาง
ที่มีประสบการณเคยไปกรุงเทพฯ และไดอาจรับการฝกฝนมาบาง”7 คร้ังนั้น ไดจําแนกลักษณะของ
ชางเขียนออกเปน 3 กลุมหลัก คือ  
 1. กลุมชางพื้นบานแท  
 2. กลุมที่ไดรับอิทธิพลจากชางหลวง  
 3. กลุมที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมลานชาง และกรุงเทพฯ  
 โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมงานจิตรกรรมฝาผนังของชางพื้นบานที่ตองการศึกษาวิจัยนี้
กลาววามีลักษณะเปนศิลปะพื้นบานแท โดยระบุครอบคลุมพื้นที่อีสานเขตตอนกลาง เชน จังหวัด
ขอนแกน รอยเอ็ด และมหาสารคาม8  
 

                                                 
 7 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 38; สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิม
อีสาน: งานศิลปสองฝงโขง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 10-30. 
 8 เร่ืองเดียวกัน. 
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ตอนท่ี 1 ประวัติวัดและงานจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดรอยเอ็ด 
 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังสิมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดนั้น เทาที่สํารวจพบมีอยูจํานวน
หนึ่ง บางสวนมีสภาพยังพอใหศึกษาได ขณะเดียวกันอีกสวนหนึ่งก็ชํารุดเลือนลางไปมากเกินกวา
จะศึกษาตีความไดและดวยลักษณะของงานจิตรกรรมฝาผนังโดยมากจึงพบกับสิมประเภทกอผนัง 
เชน วัดบานประตูชัย วัดกลางม่ิงเมือง วัดจักรวาลภูมิพินิจ เปนตน หากมีบางแตเปนเพียงสวนนอย
มากที่พบกับสิมโถง เชน วัดใตสูงยาง สาเหตุเชนนี้อาจเปนเพราะความเหมาะสมของพื้นที่ที่เปน
ผนังของสิมมีพื้นที่มากกวาประเภทอ่ืน เหมาะสมกับการสรางงานประเภทของจิตรกรรมที่จําเปนตอง
ใชพื้นที่เขียนภาพเลาเร่ืองตาง ๆ  
 เร่ืองราวที่พบใชแสดงออกในภาพรวมของจิตรกรรมอีสานทั่วไป หากแบงกลุมตาม
ลักษณะทางวรรณกรรม คือ กลุมที่เปนวรรณกรรมพุทธศาสนา ไดแก พุทธประวัติ ทศชาติ พระ
มาลัย นรกภูมิ เวสสันดรชาดก ปริศนาธรรม สวนวรรณกรรมพื้นบาน ไดแก สินไซ สวนภาพวิถีชีวิต
ตาง ๆ ที่แสดงถึงประเพณีทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ มักจะสอดแทรกไวสวนตาง ๆ ของภาพ 9 สันติ 
เล็กสุขุม ไดอธิบายถึงรูปแบบจิตรกรรมอีสานวาสวนใหญจะแสดงอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะ
จากกรุงเทพ แตดวยเปนชางฝมือพื้นบาน เนื้อหาที่นํามาวาดจึงมีอยูไมนอยที่นํามาจากวรรณกรรม
ทองถิ่น10 จุดประสงคสําคัญของการเขียนภาพจิตกรรมนั้นเพื่อสอดแทรกคําสอนทางศาสนา และ
ถายทอดนิทานพื้นบานไวใหคนรุนหลังไดดูเปนสําคัญ 11 
 ในจังหวัดรอยเอ็ดนั้นเฉพาะสิมพื้นถิ่นอีสานที่พบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังและ
ยังมีสภาพที่ดี พอใหศึกษารายละเอียดตาง ๆ ได จํานวน 8 วัด คือ 1.วัดกลางมิ่งเมือง 2.วัด
ประตูชัย 3.วัดพุทธสีมา 4.วัดจักรวาลภูมิพินิจ 5.วัดบานขอนแกนเหนือ 6.วัดไตรภูมิคณาจารย 
7.วัดใตสูงยาง และ 8.วัดราษฎรศิริ ดังจะกลาวรายละเอียดดังตอไปนี้ 

                                                 
 9 ไพโจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 41. 
 10 สันติ  เล็กสุขุม, รายงานสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย: โครงการวิจัยศิลปะ
ลาวในประเทศไทย ปที่ 1 สํารวจเก็บขอมูล มี.ค 2535-ต.ค. 2536 (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 9. 
 11 วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, ศิลปะนารูในสองศตวรรษ (กรุงเทพฯ: ปาณยา, 2525), 214. 
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1. วัดกลางมิง่เมือง 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดกลางมิ่งเมืองต้ังอยูเลขที่ 426 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ต้ังเมื่อ 
พ.ศ.2084 เดิมช่ือวาวัดกลาง เนื่องจากต้ังอยูใจกลางเมืองรอยเอ็ด สันนิษฐานวาวัดสรางมาต้ังแต
เมืองรอยเอ็ดอยูในการปกครองของขอมและไดเปล่ียนเปนวัดในพุทธศาสนา สวนการสรางอุโบสถ
หรือสิมนั้นพบหลักฐานที่เปนอิฐจารึกอักษรธรรมวา “ซาสิมปนดินจี่สรางสิมวัดกลาง ป 2090” และ
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.209012  
 รูปแบบสิม 
 เนื่องจากวัดกลางม่ิงเมืองนี้มีประวัติความเปนมาคอนขางยาวนานและเปนวัดที่มี
ความสําคัญหนึ่งของจังหวัดรอยเอ็ด และอุโบสถหรือสิมหลังดังกลาวไดใชตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน การบูรณะซอมแซมในชวงระยะเวลาตาง ๆ ยอมมีผลตอรูปแบบศิลปกรรมเดิม สําหรับ
ขอมูลทางเอกสารคอนขางไมชัดเจนนักดังเชน กลาววาสิมหลังนี้คร้ังในสมัยของพระยาขัติยวงศา 
(ทาวทนต) เปนเจาเมืองรอยเอ็ด (ราวพ.ศ.2318 -2326)13 เปนสิมขนาดเล็กมีผนังเพียงสามดาน 
และในระยะเวลาตอมากลาวกันวาเจาอนุวงษแหงนครเวียงจันทไดนําชางจากกรุงเทพมาบูรณะวัด
กลาง เพื่อสรางใหนางหมานุย บุตรีของพระยาขัติยวงศพิสุทธิบดี (สีลัง) เจาเมืองรอยเอ็ด (พ.ศ.
2326-2387) ตอมาในปพ.ศ.2458 ทําการเปล่ียนหลังคาเปนสังกะสี การบูรณะคร้ังใหญเมื่อป พ.ศ.
2483-2484 เปนผลสําคัญทําใหรูปแบบสถาปตยกรรมและจิตรกรรมเปล่ียนแปลงไป14 

                                                 
 12 สําหรับอิฐกอนนี้ ปจจุบันไดฝงติดกับแทนวิหารสุทรธรรมประพุทธ ดูรายละเอียดใน 
กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลมที่ 13 (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2537), 270. 
 13 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคม 
ศาสตรและมนุษยศาสตร, 2542), 157. 
 14 เนื้อความอางถึงคร้ังที่เจาอนุวงศสรางสิมวัดกลางนั้นวา มีหลังคามุงกระเบ้ืองไม มีชอ
ฟา ใบระกา หางหงส คันทวย และรวงผ้ึง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีการใชเขียนสีตัดเสนดวยสีทอง
กอนที่จะลบเขียนใหมในภายหลัง ซึ่งนางบุญมี คําบุศย บันทึกเร่ืองนี้ไวกอนอายุได 83 ป ซึ่งมีตน
ตระกูลเปนเจาเมืองรอยเอ็ด คือ พระยาขัติยวงศา (ทาวทนต) และพระยาขัติยวงศพิสุทธธิบดี (สีลัง) 
ดูรายละเอียดใน  บุญมี คําบุศย, “วัดกลางม่ิงเมือง,” ใน อดีตระลึก (รอยเอ็ด: นําอักษรการพิมพ, 
2543), 10. 
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 สภาพในปจจุบันรูปแบบโดยทั่วไปของสิมวัดกลางม่ิงเมืองนี้เปนสิมพื้นถิ่นประเภทสิม
ทึบมีขนาดใหญกวาหลังอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดเดียวกัน ทางดานรูปแบบทางสถาปตยกรรมของวัด
กลางมิ่งเมืองในปจจุบันนี้ถือวาเปนสิมพื้นถิ่นรุนเกาที่มีขนาดใหญที่สุดเพียงหลังเดียวของจังหวัด
รอยเอ็ด สรางดวยอิฐถือปูน มีผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 7.25 เมตร ยาว 16.71 เมตร และมี
ระเบียงรอบนอก 14 เมตร 24.60 เมตร15 หันหนาไปทางทิศตะวันออก พระพุทธรูปประธาน งาน
ปูนปนฝมือชางพื้นถิ่นปางมารวิชัย และหลักฐานอ่ืนที่เปนพระพุทธรูปสําริดสําคัญ “พระพุทธมิ่ง
เมือง”16 (ภาพที่ 2, 3) กลาวถึงปการสรางใน พ.ศ.2367 ดังจารึกที่ฐานพระพุทธรูปวา “ศักราช ๒ 
พัน ๓๖๗ พระวัสสา ป ฮับเปา เดือนยี่ แรม ๔ คํ่า ๔ มหาราชครูเจาทั้ง ๒ วัดกลางเมืองรอยเอ็ด ทั้ง
อันเตวาสิก แลมหาราชเจา แลกรมการ แลอุปาสก อุปาสิกา พรอมกันหลอพระพุทธรูปเจาไวเพือ่ให
เปนทีไหว แลบูชา แกคน แลเทพยดาทั้งหลาย”17 
 แมประวัติจะกลาวถึงรูปแบบทางสถาปตยกรรมจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หาก
พิจารณาจากหลักฐานสําคัญเปนภาพถายหอจดหมายเหตุ พ.ศ.2449 ผนวกกับประวัติการซอม
และบูรณะที่กลาวผานมา อาจแสดงใหเห็นวารูปแบบสิมขนาดใหญดังกลาวคงปรับเปลี่ยนครั้ง
พระยาขัติยวงศพิสุทธิบดี (สีลัง) เจาเมืองรอยเอ็ด (พ.ศ.2326-2387) หลักฐานงานประดับสวนที่
เปนรวงผ้ึงหรือฮังผ้ึงหนาบันในปจจุบัน18ยังคงเปนของดั้งเดิมที่นาจะใชประดับมาแลวตั้งแตกอน
ในชวงเวลานั้น หากตรวจสอบจากรูปแบบศิลปะ19 ซึ่งทําใหเปนเหตุผลสนับสนุนไดวาเปนสิม
รูปแบบนี้ที่นาจะสรางในชวงระยะเวลาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
 
                                                 
 15 หางหุนสวนพรอนันตกอสราง, รายงานการบูรณะโบราณสถาน วัดกลางมิ่งเมือง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด (รอยเอ็ด: พรอนันตกอสราง, 2549), 1. 
 16 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 270. 
 17 คําแปล สรางข้ึนเม่ือวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2367 ผูสรางคือพระยาขัติยะวงษา (สีลัง) 
เจาเมืองรอยเอ็ดคนที่ 2 พรอมดวยมหาราชครูวัดกลางมิ่งเมือง กรมการเมือง อุบาสก อุบาสิกา 
เพื่อใหเปนที่เคารพ กราบไหว บูชาแกประชาชนและเทพยดาทั้งหลาย อานและแปลโดย  วมิล เขตตะ, 
พระพุทธรูปประจําจังหวัดรอยเอ็ด, เขาถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://203. 
157.184.6/Newaumpher/view.php?id=4608 

 18 รวงผ้ึงของวัดกลางม่ิงเมืองนี้เปนของด้ังเดิม การบูรณะซอมแซมเพียงทาสี . 
 19 นงนุช ภูมาลี, “สิมพื้นถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 49-51. 
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ภาพที่ 2 พระพุทธมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง 
 

 
 
ภาพที่ 3 จารึกที่ฐานพระพุทธมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  
 ภาพจิตรกรรมแตเดิมมีประวัติกลาวไววามีภาพเขียนทั้งดานในและดานนอก ดังที่
กลาวถึงการบูรณะคร้ังใหญเม่ือป พ.ศ.2483-2484 เปนผลสําคัญทําใหรูปแบบสถาปตยกรรมและ
จิตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปนั้น หลักฐานที่สําคัญใชประกอบการศึกษานี้นอกจากรูปถายเกาของหอ
จดหมายเหตุ เมื่อป พ.ศ.244920 (ภาพท่ี 4)  แลวยังมีขอมูลเอกสารจากหนังสืออนุสรณ “อดีต 
รําลึก” ที่ไดบรรยายถึงลักษณะเดิมของภาพจิตกรรมของวัดกลางม่ิงเมืองวา  
 

 
 

                                                 
 20 “ภาพถายวัดกลางม่ิงเมือง, 2449,” ภ 002 หวญ 47/30, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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  ...ทิศตะวันออกเปนภาพสวรรคชั้นดาวดึงส ตอนพระพุทธเจาโปรดเทศนา
พุทธมารดา มีเจดียจุฬามณีและช้ันพรหม  
  ทิศตะวันตก เปนภาพพุทธประวัติ ตอนประสูติ ตรัสรูและมารผจญ นาง
ธรณีบีบมวยผม ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ภาพนรก และภาพปริศนา  
  ทิศเหนือ เปนภาพเทพชุมนุม เปนแถวรูปใหญ จากตะวันออกมาทาง
ตะวันตก ถัดลงมาเปนเร่ืองรามเกียรต์ิ หลวิชัยคาวี และปาหิมพานต นารีผล 
คนธรรพ กินรี และเวสสันดรชาดก ตอนชูชกขอกัณหาและชาลี 
  ทิศใต บนสุดเปนเทพชุมนุมเหมือนทางทิศเหนือ ถัดลงมาเปนเร่ืองสังขศิลป
ชัย ตอนกุมภัณฑลักนางสุมุณฑา-กุมภัณฑตาย ถัดลงมาเปนพระเจาสิบชาติ ...
เคร่ืองแตงกายของบุคคลก็เขียนดวยลายทอง... 21 

 
 พ.ศ.2484 จิตรกรรมฝาผนังไดถูกลบทั้งหมดแลวเขียนข้ึนมาใหมโดย นายซงปด แซเตีย 
ไดบริจาคทรัพยในการซอมแซมโดยมีชางเขียนพื้นบาน คือ นายคําหมา แสงงาม (ศิลปนแหงชาติ
สาขาทัศนศิลป (ปนแกะสลัก) ประจําป 2529) และบุตรชาย22 ซึ่งพิจารณาจากประวัติแลวทําให
ทราบขอมูลหนึ่งที่สําคัญวา นายคําหมา แสงงาม  คร้ังสมัยบรรพชาเปนสามเณรไดรับการศึกษา
ทางดานพระธรรมวินัยและศิลปะการชางจากวัดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอยางยิ่งพระครู
วิโรจนรัตนโนบลที่วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีดวย23  

 
 

 

                                                 
 21 บุญมี คําบุศย, อดีตรําลึก, 9-11. 
 22 เร่ืองเดียวกัน, 54. 
 23 กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เมืองรอยเอ็ด, พิมพคร้ังที่ 2 (ขอนแกน: คลัง
นานาวิทยา, 2548), 121-123. 
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ภาพที่ 4 ภาพถายเกาอุโบสถดานหนา-หลัง และองคประกอบตกแตง 
ที่มา: “ภาพถายวัดกลางม่ิงเมือง, 2449,” ภ 002 หวญ 47/30, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 
 แมภายหลังวัดกลางม่ิงเมืองจะมีการซอมแซมอีกหลายคร้ังแตไมมีผลตอภาพ
จิตรกรรมโดยรวมแตอยางใด เชน พ.ศ.2504 ซอมบูรณะอีกคร้ังโดยเปล่ียนหลังคาเปนกระเบ้ือง
เคลือบ24 25 และการบูรณะคร้ังหลังสุด เมื่อป พ.ศ.2549 โดยสํานักศิลปากรที่ 10 จังหวัดรอยเอ็ด  
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

                                                

 เรื่องราวและตําแหนงของภาพ 
 ในปจจุบันภาพจิตรกรรมวัดกลางมิ่งเมืองนี้จะเขียนไวบริเวณผนังดานนอกของอุโบสถ 
หรือทั้งส่ีดานโดยกําหนดใชพื้นที่คร่ึงผนังดานบน หรือพื้นที่บริเวณเหนือประตูหนาตางจนถึง

 
 24 เนื้อความอางถึงคร้ังที่เจาอนุวงศสรางสิมวัดกลางน้ันวา มีหลังคามุงกระเบ้ืองไม มี
ชอฟา ใบระกา หางหงส คันทวย และรวงผ้ึง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีการใชเขียนสีตัดเสนดวยสี
ทองกอนที่จะลบเขียนใหมในภายหลัง ซึ่งนางบุญมี คําบุศย บันทึกเร่ืองนี้ไวกอนอายุได 83 ป ซึ่งมี
ตนตระกูลเปนเจาเมืองรอยเอ็ด คือ พระยาขัติยวงศา (ทาวทนต) และพระยาขัติยวงศพิสุทธธิบดี 
(สีลัง) ดูรายละเอียดใน บุญมี คําบุศย, “วัดกลางมิ่งเมือง,” ใน อดีตระลึก, 10. 
 25 หางหุนสวนพรอนันตกอสราง, รายงานการบูรณะโบราณสถาน วัดกลางมิ่งเมือง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด, 1-12. 
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บริเวณเพดาน ผนังดานลางปลอยโลง ภายในไมปรากฏมีภาพจิตรกรรม สําหรับเร่ืองราวหลักที่ใช
แสดงออกนั้นประกอบไปดวยภาพ ทศชาติ เทพชุมนุม และพุทธประวัติตอนมารผจญ บริเวณซุม
หนาตางเขียนภาพสิบสองนักษัตร (ภาพที่ 5)  
 การวางองคประกอบหลักของชาง คือ เฉพาะผนังทางดานทิศเหนือและทิศใต ชางแบง
พื้นที่ในลักษณะแนวนอนสองแถวแสดงเร่ืองตางกัน คือ แถวดานบนสุดเปนภาพเทพชุมนุมประทับ
นั่งหันหนาไปทางทิศตะวันออก ดานลางเขียนเปนภาพเลาเร่ืองทศชาติชาดก พระพุทธประวัติตอน
มารผจญ ภายในซุมหนาตางเขียนภาพสิบสองนักษัตร 
 สําหรับทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่ครึ่งผนังดานบนเหนือประตูถึงบริเวณจั่ว
จะเขียนเปนภาพเลาเรื่องแบบตอเนื่องกัน แตไมมีภาพเทพชุมนุม ภาพสิบสองนักษัตรเขียนไวใน
กรอบวงกลม  
 ทศชาติชาดกและพระเวสสันดรชาดกนี้ถือไดวาเปนเนื้อหาหลักของวัด เขียนไวครบทุก
พระชาติ ทุกกัณฑ โดยที่แตละตอนอาจมีมากกวาหนึ่งภาพ สวนเร่ืองอ่ืนที่กลาวมาจะแทรกไวใน
เนื้อหาหลัก การลําดับเร่ืองราวเร่ิมต้ังแตผนังทางดานทิศใต ทิศตะวันออก ทิศเหนือ จนกระทั่งถึง
ผนังดานทิศตะวันตกไดแสดงไวครบทั้ง 10 พระชาติดังจะอธิบายรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 5 ผังภาพจิตรกรรม วัดกลางมิ่งเมือง 
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ภาพที่ 6 ผนังดานทิศใต วัดกลางม่ิงเมือง 
 
 1. ผนังดานทิศใต  เร่ิมตนที่ทางดานขวาของผนังเขียนเร่ืองทศชาติชาดกต้ังแตเตมีย
ชาดกถึงมโหสถชาดก (ภาพที่ 6) 
  1.1 ทศชาติชาดก 
   1.1.1 เตมียชาดก ภาพไดเขียนไวสามตอน คือ  
    1.1.1.1 ภาพแรกแสดงถึงกลุมของปราสาทราชวัง อาจหมายความถึง
ตอนที่พระเจากาสิกราชผูครองเมืองพาราณสีออกวาราชการและทรงนําพระโอรสเสด็จไปดวยทุก
คร้ัง ขณะนั้นราชบุรุษนํานักโทษ 4 คนมายังพระที่นั่งใหทรงส่ังลงอาญา26 (ภาพที่ 7)  
 

  
 
ภาพที่ 7 เตมียชาดก 

 
                                                 
 26 ในการตีความภาพเดียวกันนี้จงรักษ พิสุทธิสมาน กลาววาเปนภาพในตอนหนึ่ง
ของมโหสถชาดก ซึ่งผูเขียนมีความเห็นตางไปดวยเหตุผลวาหากมองภาพรวมจะเห็นไดวา   
ชางเขียนไดออกแบบในการวางตําแหนงเร่ืองราวของชาดกไลเรียงกันเปนลําดับเร่ือยมา หากมี
สลับบางก็อยูในบริเวณใกลเคียงกัน จึงไมนาเปนไปไดวาชางนําเร่ืองมโหสถมาเขียนไวต้ังแต
จุดเร่ิมตนซึ่งเปนภาพแรกของผนัง 
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    1.1.1.2  ภาพนายสารถีสุนันทะรับพระราชโองการ โดยใหนําพระเตมีย
กุมารไปฝงใหส้ินพระชนมในปา ระหวางที่นายสุนันทะขุดหลุมอยู พระเตมียกุมารก็เลิกทําเปนใบ
และงอยแสดงพระองความีพระวรกายแข็งแรง (ภาพที่ 8)  
 

 
 
ภาพที่ 8 เตมียชาดก 
 
    1.1.1.3 ภาพแสดงในตอนที่เมื่อพระราชากาสิการาชและพระมเหสี   
จันทาเทวีทราบความจริงจึงทรงเสด็จออกมาขอรองใหพระเตมียกลับสูพระราชวัง แตพระองคก็
มิไดทรงมีจิตใจหวั่นไหวดวยปรารถนาจะดํารงชีพเยี่ยงนักบวชที่มุงแสวงหาแตความสงบ จึงทรง
ปฏิเสธและไดแสดงธรรมถวายพระราชบิดาและพระมารดาจนออกบวชตามรวมทั้งเหลาเสนา
อํามาตยดวย (ภาพที่ 9)  
 

 
 
ภาพที่ 9 เตมียชาดก 
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   1.1.2 มหาชนกชาดก ไดเขียนไวสองตอนคือ  
    1.1.2.1 แสดงถึงบรรยากาศภายในเมืองมิถิลา มีบุคคลอยูภายใน
ปราสาทพรอมดวยบุคคลช้ันสูงอีกจํานวนหน่ึง พระอริฎชนกและพระอริฎชนกพระโอรสสอง
พระองคของมหาชนกราชแหงกรุงมิถิลาซ่ึงไดแตงต้ังใหพระอริฎชนกผูเชษฐาเปนอุปราชและพระ
อริฎชนกเปนเสนาบดี (ภาพที่ 10)  
 

 
 
ภาพที่ 10 มหาชนกชาดก 
 
    1.1.2.2 ภาพแสดงในตอนที่พระมหาชนกเติบใหญทราบความจริงจาก
พระมารดา จึงทรงคิดจะไปชิงพระราชสมบัติของพระราชบิดาคืน ทรงคาขายทางเรือสําเภาเพื่อหา
ทุนสําหรับเปาหมายที่ต้ังไวเมื่อเดินทางไปในมหาสมุทรเมื่อเรือจมลงดวยกําลังคล่ืนจัด พระมหาชน
กวายน้ําอยู 7 วัน 7 คืน เทพธิดาเห็นความพยายามของพระองคจึงทรงอุมจากมหาสมุทรและนําสู
เมืองมิถิลา (มีอักษรเขียนกํากับวา “พระชะนกกุมารไปดวยเรือแตก”) (ภาพที่ 11)  
 

 
 
ภาพที่ 11 มหาชนกชาดก 
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   1.1.3 สุวรรณสามชาดก ภาพไดเขียนไวสองตอน คือ  
    1.1.3.1 พระเจาปลยักขราชแหงกรุงพาราณสี ผูโปรดการลาเนื้อและ
ทรงปรีชาสามารถในการยิงธนู พบสุวรรณสามที่ซึ่งออกหาอาหารเล้ียงดูบิดามารดาเพียงลําพังอยู
ทามกลางพวกกวางและเนื้อ ก็ยิงธนูไปโดยเขาใจผิดคิดวาสุวรรณสามจะไมใชมนุษยธรรมดา 
สุวรรณสามกอนส้ินใจไดกลาวฝากฝงบิดามารดาของตนที่พิการอยู (มีอักษรไทยเขียนกํากับภาพ
วา “ปุณณกะยักษยิงสุวรรณสาม”) (ภาพที่ 12)  
 

 
 
ภาพที่ 12 สุวรรณสามชาดก 
 
    1.1.3.2 ภาพถัดมาแสดงในตอนที่เมื่อสุวรรณสามอายุได 16 ป บิดา 
คือ ทุกุลดาบส มารดา คือ ปาริกาดาบสิณี ถูกพิษงูพนเขาตา ทั้งนี้เปนผลกรรมแตชาติปางกอนที่
ทั้งสองเปนหมอรักษาตาแตเมื่อคนไขไมมีคารักษาก็ชวยทําใหคนไขตาบอดอีก (ภาพที่ 13)  
 

 
 
ภาพที่ 13 สุวรรณสามชาดก 
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   1.1.4 เนมีราชชาดก เขียนไวสองตอนคือ  
    1.1.4.1 ภาพบุคคลภายในปราสาทราชวังอาจหมายถึงตอนพระเนมี
ราชทรงเปนกษัตริยที่ต้ังอยูในธรรม ทรงบริจาคทานและรักษาศีลเปนนิจ ทรงแสดงธรรมส่ังสอน
ประชาชนใหมั่นอยู ในศีลในธรรม  ภาพเขียนขอความระบุชื่อกรุงมิถิลาและรูปแบบของ
สถาปตยกรรมตางไปจากภาพปราสาทอ่ืนที่ คลายอาคารคลุม แบบพื้นบานไมสูงคลายศาลา แตก็
ผสมผสานกําแพงและซุมประตูทรงปราสาท จึงตางไปจากภาพปราสาทหลังอ่ืน ๆ (ภาพที่ 14)  
 

 
 
ภาพที่ 14 เนมีราชชาดก 
 
    1.1.4.2 ตอนที่ทาวสักกเทวราชจึงมีบัญชาใหมาตุลีเทพสารถีไปเชิญ
พระเนมีราชเม่ือมาตุลีไปถึงเมืองมิถิลาในคืนวันเพ็ญ พระเนมีราชทรงสมาทานอุโบสถศีลอยู จึง
เชิญพระเนมีราชเสด็จมายังเทวโลกเขียนอักษรกํากับวา “พระเนมีราชไปเยี่ยมสวรรค” แตมิไดวาด
การลงไปโปรดสัตวนรกไวดวย (ภาพที่ 15)  
 

 
 
ภาพที่ 15 เนมีราชชาดก 
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   1.1.5 มโหสถชาดก ผนังนี้ไดเขียนไวสองตอน คือ  
    1.1.5.1 ตอนมโหสถกุมารคร้ันต้ังแตคลอดจากครรภมารดานั้นพระ
อินทรไดมาวางทิพยโอสถแทงในมือ เมื่อมารดาเห็นแทงโอสถจึงถามพระโพธิสัตว จึงสงแทงทิพย
โอสถนี้แกมารดาและขอใหมารดาใหทิพยโอสถแกคนอาพาธทั้งหลายทําใหอาการปวยไดหายไป
ดวยอานุภาพของทิพยโอสถนั้น (มีคําบรรยายเขียนไววา “ศาลาโรงทาน”) (ภาพที่ 16)  
 

 
 
ภาพที่ 16 มโหสถชาดก 
 
    1.1.5.2 ตอนที่เทวัฎพราหมณออกอุบายใหพระเจาจุลนีที่ครองกรุงมิถิ
ลา โดยทําอุบายถวายพระธิดาแดพระเจาเทหราช (ภาพที่ 17)  
 

 
 
ภาพที่ 17 มโหสถชาดก 
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 2. ผนังดานทิศตะวันออก ผนังดานนี้มีภาพอยูสองเร่ือง คือ ภาพนักษัตรเขียนอยู
ภายในกรอบวงกลมดานลางทั้งสองขางประตู และภาพเลาเร่ืองทศชาติชาดกตอเนื่องจากผนังกอน 
ลักษณะการจัดวางองคประกอบภาพตางไปจากผนังดานทิศใตที่กลาวผานมา คือไมไดเรียงเปน
แถวลักษณะแนวนอน แตเปนแบงเปนกลุมภาพโดยใชพื้นที่วางและสถาปตยกรรมเปนตัวแบงเร่ือง
วางเรียงสลับไปมา โดยเร่ิมจากพื้นที่กึ่งกลางของผนังเร่ืองมโหสถชาดก แลวตอดวยดานทางซาย
ของผนังเขียนภูริทัตชาดก จันทรกุมารชาดก พรหมนารทชาดก (ภาพที่ 18)  
 

 

ชาดก 

วิธุระบัณฑิต 

ภูริทัตตชาดก 
มโหสถชาดก

พรหมนารท

 
ภาพที่ 18 ภาพจิตรกรรมของผนังดานทิศตะวันออก วัดกลางมิ่งเมือง 
 
  2.1 ทศชาติชาดก 
   2.1.1 มโหสถชาดก เปนตอนตอเนื่องจากผนังดานทิศใต ใชพื้นที่เพียงเล็กนอย
เหนือซุมประตูทางเขาเขียนไวเพียงตอนเดียว คือ ตอนที่มโหสถพาพระเจาจุลนีทอดพระเนตรอุโมงค 
พระองคทรงตกตลึงดวยความงามอยางมหัศจรรย มโหสถบัณฑิตจึงเงื้อมดาบขู พระเจาจุลนีจึงขอ
เปนไมตรีแลวกษัตริยสองนครก็ทรงเปนมิตรกันสืบมา ชางไดระบายพื้นสีเทาสรางใหมีบรรยากาศ
ของความเปนถ้ํา ในตอนนี้ใตภาพมีอักษรไทยเขียนกํากับเนื้อหาวา “มโหสถโกรธจะฆาพระเจาวิเทห
ราช” ซึ่งนาจะเปนความเขาใจผิดของชางเขียน (ภาพที่ 19)  
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ภาพที่ 19 มโหสถชาดก 
 
   2.1.2 ภูริทัตชาดก  ชางไดเขียนไวดังนี้ คือ 

    2.1.2.1 ตอนหนึ่งแสดงถึงภูริทัตบําเพ็ญเพียรรักษาศีลที่ริมฝงแมน้ําย
มุนา เมื่อถึงเวลาใกลรุงอรุณนางนาคทั้งหลายข้ึนมาปรนนิบัติแลวเชิญภูริทัตกลับไปยังเมือง
บาดาล (ภาพที่  20ก)  
    2.1.2.2 ภาพในปาหิมพานตตอนที่พญาครุฑที่แปลงรางเปนหนุมนอย
ไปสนทนาถึงอกุศลกรรมแลวไดมอบมนตอลัมพายนแกฤษี ตอมาภายหลังฤษีตนนี้ไดมอบ
มนตอลัมพายนแกพราหมณเนสารทอีกที (ภาพที่ 20ข)  
    2.1.2.3 นาคภูริทัตตไดรักษาศีลบนจอมปลวกใกลตนไทรริมแมน้ํายมุ
นา พรอมทั้งอธิษฐานบริจาคทานผิวหนัง กระดูก เลือดใหแกผูที่ตองการ คร้ังนั้นมีพราหมณเนสาท
และบุตรชายมาจับนาคภูริทัตตได (ภาพที่ 20ค)  
    2.1.2.4 เยื้องมาทางซายติดมุมผนัง เขียนภาพปราสาทประกอบไป
ดวยบุคคล อาจจะตีความหมายไดในสองตอนคือหนึ่งเปนตอนตอเนื่องกันกับที่ผานมากลาวถงึกรุง
พาราณสีในคราวที่พราหมณอลัมพายณไดจับพระภูริทัตตแลวจึงนําเอาไปแสดงถวายพระเจากรุง
พาราณสี มีอักษรไทยเขียนประกอบวา “เมืองพาราณสี” หรือสองอาจเปนตอนที่ภูริทัตตนาคราช
แสดงธรรมกถา แกนาคทั้งปวงเนื่องจากบุคคลสวนใหญของภาพตอนน้ีแสดงอากัปกิริยาของการ
พนมหัตถ (ภาพที่ 20ง)  
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 20 ภูริทัตชาดก 
 (ก) ภูริทัตบําเพ็ญเพียรที่ริมฝงแมน้ํายมุนา  
 (ข) ปาหิมพานต 
 (ค) นาคภูริทัตตไดรักษาศีลบนจอมปลวก 
 (ง) ภูริทัตนาคราช 
 
   2.1.3 จันทรกุมารชาดก ตําแหนงภาพอยูทางขวาของประตู แบงเขียนออกเปน 
3 ตอนสําคัญ คือ  
    2.1.3.1 ปุโรหิตชื่อกัณฑหาลมีนิ สัยที่ชอบรับสินบน  ไม ต้ังอยู ใน
ศีลธรรมและไมพอใจ พระจันทกุมารไดชวยตัดสินคดีดวยความยุติธรรมประชาชนจึงพากันช่ืนชม
สรรเสริญ วันหนึ่งพระราชาทรงหลงเช่ือในกลอุบายของพราหมณกัณฑหาล ทูลใหทําบุญและบูชา
ยัญดวยหมวดส่ีแหงบุคคลและสัตวคือ พระราชบุตร พระมเหสี ชาวนิคม ชางมงคลโคอุสุภราช มา
อาชาไนย (ภาพที่ 21, 22)  



 62

 
 
ภาพที่ 21 จันทรกุมารชาดก 
 
    2.1.3.2 ในกลุมภาพที่อยูมุมผนังดานลางเขียนเปนกลุมภาพปราสาท
หลายหลังอาจหมายความถึงตอนที่ พราหมณกัณฑหาลจึงไดโอกาสทูลใหทําบุญและบูชายัญดวย
หมวดส่ีแหงบุคคลและสัตวคือ พระราชบุตร พระมเหสี ชาวนิคม ชางมงคลโคอุสุภราช มา
อาชาไนย ฯลฯ พระราชาทรงหลงเชื่อในกลอุบายของพราหมณกัณฑหาล แตเมื่อมีผูทูลทัดทาน
และวิงวอนของพระราชทานชีวิตอยางมาก ก็ทรงสลดพระทัยแลวโปรดใหปลอยผูถูกบูชายัญ 
คร้ันเมื่อถูกพราหมณทูลเรงเราก็โปรดใหจับคืนมาอีกเปนดังนี้ถึง 3 คร้ัง (ภาพที่ 22)  

 

 

พรามหณกัณฑหาลทูลยุยง 

จันทกุมารและเหลากุมาร กุมารีทูล
วิงวอนขอพระเจาเอกราชไมให

ประกอบพิธีบูชายัญ 

ความทราบถึงพระชนกชนนี
ของพระเจาเอกราชทรงทูลทดั

ทานการบูชายัญ 

 
ภาพที่ 22 จันทรกุมารชาดก 
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    2.1.3.3 ถัดข้ึนมาดานบนเปนภาพตอนที่พระนางจันทาเทวีอัครมเหสี
ของพระจันทกุมารทรงทําสัจกิริยาขอพระเปนเจาชวยกําจัดภัยรายในการบูชายัญนั้น พระอินทร
ทรงประจักษในสัจกิริยานั้นจึงเสด็จมาพรอมดวยคอนเหล็กไฟ แลวทรงทําลายพิธีบูชายัญ (ภาพที่ 
23)  
 

   
 
ภาพที่ 23 จันทรกุมารชาดก 
 
   2.1.4 พรหมนารทชาดก ภาพในตอนนี้เขียนไวดานบนสุดเหนือชองประตูทางเขา 
แบงเขียนตอนสําคัญคือ (ภาพที่ 24)  
 

 
 
ภาพที่ 24 พรหมนารทชาดก 
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    2.1.4.1 พระเจาอังคติราชไดสดับคําสอนของคุณาชีวกทรงงดภารกิจ
ตางๆ มุงแตเสวยสุขในกามคุณ พระนางรุจาราชกุมารีเฝากราบทูลดวยกัลยาณต้ังแตเชาจนตลอด
คืนก็ไมสามารถปลดเปลื้องพระชนกจากมิจฉาทิฐิได (ภาพที่ 25)  
    2.1.4.2 ทาวมหาพรหมนารทะไดเสด็จมาทรงชวงปลดเปลื้องมิจฉาทิฐิ 
ของพระเจาอังคติราช โดยทรงแปลงเพศเปนบรรพชิตนําภาชนะทองและคนโทนํ้าแกวประพาฬมา
สูปราสาทของพระราชาแลวแสดงธรรม 4 ประการ คือสัจจะ ธัมมะ ทมะและจาคะ (ภาพที่ 26)  
 

 
 
ภาพที่ 25 พรหมนารทชาดก 
 

 
 
ภาพที่ 26 พรหมนารทชาดก 
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   2.1.5 วิธูรบัณฑิตชาดก (ภาพที่ 27) ตอนนี้เขียนไวดานบนทางซาย แบงเขียน
ออกเปน 3 ภาพตอเนื่องกัน คือ  
 

 
 
ภาพที่ 27 วิธูรบัณฑิตชาดก 
 
    2.1.5.1 ภาพปราสาทแสดงถึงเนื้อความในตอนที่ปุณกยักษไดไปทา
เลนสกากับพระเจาธนนชัยโกรพยโดยเอาแกวมณีจักรพรรด์ิและมาวิเศษเปนเดิมพัน เม่ือพระราชา
ก็ทรงแพพนันแลวปุณณกยักษจึงทูลขอวิธุระบัณฑิต (ภาพที่ 28)  
 

 
 
ภาพที่ 28 วิธูรบัณฑิตชาดก 
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    2.1.5.2 เมื่อปุณณกยักษไดวิธุรบัณฑิตมาแลว ตองการฆาใหตายดวย
สองมือของตน ไดจับวิธุระบัณฑิตทําทรมานตาง ๆ นานา เชน จะจับมาเค้ียวกิน จับปลายขาวิธุร
บัณฑิตกวัดแกวงไปไกลหลายคร้ังก็ไมตายจึงเปล่ียนเปน จับขอเทาจะฟาดกับภูเขา ฯลฯ แตพระ
วิธุระก็มิไดหวาดหวั่น (ภาพที่ 29)  
 

  
 
ภาพที่ 29 วิธูรบัณฑิตชาดก 
 
    2.1.5.3 พระวิธุระไดแสดงสาธุนรธรรมแกปุณณกยักษ ๆ จึงไดสติ  
และรูสึกผิดในความผิดของตน (ภาพที่ 30)  
 

 
 
ภาพที่ 30 วิธูรบัณฑิตชาดก 
 
 3. ผนังดานทิศเหนือ เปนภาพจิตรกรรมเร่ือง พระชาติสุดทาย เวสสันดร 10 กัณฑ 
โดยเร่ิมเร่ืองที่มุมผนังทางดานทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก 



 67

  3.1 ทศชาติชาดก 
   3.1.1 กัณฑทศพร (ภาพที่ 31) ภาพบรรยายในตอนที่พระนางผุสดีและพระ
อินทร ในตอนที่นางผุสดีขอพร 10 ประการกับพระอินทร (มีตัวอักษรกํากับดานลางวาเปนกัณฑ
ทศพร)  
 

 
 
ภาพที่ 31 กัณฑทศพร 
 
   3.1.2 กัณฑหิมพานต เขียนแสดงดังนี้ 
    3.1.2.1 ตอนที่พราหมณ 8 คน แหงแควนกาลิงครัฐมาทูลขอชาง
ปจจัยนาเคนทร และเม่ือทรงพระองคประทานแลวทรงหล่ังทักษิโณทกประทานชางพรอม
เคร่ืองประดับอันแลวดวยเงินแกวมณีมีคาเปนอันมาก แลวยังไดแสดงภาพมุมถัดมาเปนตอนที่
พราหมณกําลังนําปจจัยนาเคนทรกลับแควนกาลิงครัฐ (ภาพที่ 32)  
 

  
 
ภาพที่ 32 กัณฑหิมพานต 
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    3.1.2.1 ถัดมาชาวนครสีวีเกรงวาการบริจาคทานของพระองคนั้นจะทํา
ใหบานเมืองพินาศ จึงกราบทูลพระเจาสญชัยใหเนรเทศพระเวสสันดรไปจากพระนคร (ภาพที่ 33) 
 

 
 
ภาพที่ 33 กัณฑหิมพานต 
 
   3.1.3 ทานกัณฑ กัณฑนี้เขียนไว 2 ภาพ คือ 
    3.1.3.1 พระเวสสันดรไดทูลลาพระชนกชนนีออกบวชพรอมดวย
พระมัทรี กัณหา ชาลีก็เสด็จโดยราชรถเทียมมา เม่ือเสด็จออกจากพระนครก็มีพราหมณ 4 คนมา
ทูลขอมาและพระองคทรงประทานมาใหคร้ังหนึ่ง แลวเทวดาไดแปลงองคเปนละม่ังเทียมราชรถ
แทนมาพาพระองคเสด็จตอไป  
    3.1.3.2 พราหมณมาทูลขอราชรถ พระองคก็ไดประทานราชรถแด
พราหมณอีกคร้ังหนึ่ง และภาพถัดมาดวยพระองคทรงอุมประชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหาบาย
พระพักตรตรงไปสูเขาวงกตพระบาท (ภาพที่ 34)  
 

   
 
ภาพที่ 34 ทานกัณฑ 
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   3.1.4 กัณฑวนประเวศน  กัณฑนี้เขียนไวภาพเดียว คือ กลาวถึงพระเวสสันดร 
พระมัทรี กัณหาและชาลีเม่ือเสด็จมาถึงแควนเจตรัฐ พระยาเจตราชและพระญาติ พระวงศ
ทั้งหลายพากันทูลอัญเชิญใหทรงครองราชยในแควนเจตรัฐก็มิไดทรงรับ พระยาเจตราชทรงถวาย
การตอนรับอยางสมพระเกียรติ “เมืองเจตตะราช” (ภาพที่ 35)  
 

   
 
ภาพที่ 35 กัณฑวนประเวศน 
 
   3.1.5 กัณฑชูชก กัณฑนี้เขียนไว 2 ภาพ คือ  
    3.1.5.1 ภาพแสดงถึงนางอมิตดาปฏิบัติตอชูชกตามหนาที่ของภรรยา
ที่ดี จนเปนที่ริษยาของพราหมณหนุมทั้งหลายและกลาววาดาตี ภรรยาของตน เหลานางพราหมณี
จึงพากันมาบริภาสนางอมิตดา (ภาพที่ 36) 
    3.1.5.2 นางจึงออนวอนชูชกใหไป ขอพระชาลี และพระกัณหาเปน
ทาสรับใชนาง (ภาพที่ 36)  
 

   
 
ภาพที่ 36 กัณฑชูชก 
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   3.1.6 กัณฑจุลพน กัณฑนี้เขียนไวภาพเดียว คือ ชูชกหนีไปจนถึงปากทางปา
ซึ่งเปนเขาวงกต อันเปนเขตที่พรานเจตบุตรเฝารักษาทางปองกันผูที่รบกวนพระเวสสันดร ถูกสุนัข
รายของพรานเจตบุตรไล จึงตองหนีข้ึนไปอยูบนตนไม แลวไดกลาวลวงพรานเจตบุตรวา ตนเปน
ทูตมาจากพระเจาสญชัยจะไปเฝาพระเวสสันดร (ภาพที่ 37)  
 

 
 
ภาพที่ 37 กัณฑจุลพน ชางแสดงความเปนเอกลักษณเฉพาะพื้นถิ่นที่ยามชูชกมีลักษณะคลาย

งานจักสาน  
 
   3.1.7 กัณฑมหาพล (ภาพที่ 38) ภาพในตอนนี้ไดแบงเขียนเปน 2 ภาพ คือ  
    3.1.7.1 ชูชกออกเดินทางมาถึงอาศรมของอัจจุฤษี ไดชวนสนทนาและ
กลาวลวงจนหลงเชื่อ 
    3.1.7.2 อัจจุฤษี ชี้ทางไปเขาวงกตในภาพน้ีปรากฏอักษรเขียนวา 
“มหาพล 80 คาถา” และ “รัสสีบอกทาง” (ฤษีบอกทาง)  
 

   
 
ภาพที่ 38 กัณฑมหาพน 
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   3.1.8 กัณฑกุมาร ภาพในตอนนี้ไดแบงเขียนเปน 3 ภาพ คือ  
    3.1.8.1 ชูชกไดเขาเฝาพระเวสสันดรในชวงเวลาที่พระนางมัทรีไปหา
ผลไมในปา (ภาพที่ 39)  
    3.1.8.2 ถัดมาพระชาลีและพระกัณหาเมื่อรูวาพราหมณจะมาขอเอา
ไปรับใชก็หวาดกลัวจึงหนีไปซอนตัวในสระบัว พระเวสสันดรไดพรรณาคุณของทานบารมี (ภาพที่ 
39, 40)  
    3.1.8.3 หลังจากสองกุมารหนีกลับมาหาพระเวสสันดร หากแต
พระองคทรงต้ังมั่นในพระสัพพัญุตญาณ แมจะสงสารสองกุมารเทาใดแตก็ทรงดับความโกรธลง
ไดและปรารถนาที่จะบริจาคทานใหสําเร็จ เพื่อไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคตนั้น ในลํา
มหาชาติ ไดบรรยายกัณฑกุมารในบ้ันปลายวา  
 

 ...อันวาคําตริคะนิง หิงสนาธฺบาทอันหนึ่ง ก็ลวดเกิดมี แกเวสสันดรวรกษัตริยตน
วิเศษ เหตุผารภเซ่ิงลูกรัก ...จิ่งมีปริวิตักคาถาวา อาทู จาป คเหตฺวาน ขคฺคํ พนฺธิย 
วามโต ดังนี้เปนเคาเจามีพระราชจิตนดาวา มากูจักถือเอาธนูใหคัด ขัดพระขรรคชัย
ศรีก้ําซาย แลวแลไลไตตามยังพราหมณผูนี้ แลขาเสียแลว เอาลูกแกวกูคืนมาทอฤา 
?...27 (ภาพที่ 43)  

 

 
 
ภาพที่ 39 กัณฑกุมาร 
                                                 

ส.ธรรมภักดี [นามแฝง], ลํามามหาชาติ, 137.  27 
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ภาพที่ 40 กัณฑกุมาร พระชาลีและพระกัณหาซอนตัวในสระบัว 
 
   3.1.9 กัณฑมัทรี ภาพในตอนนี้ไดเขียนไวเพียงภาพเดียว คือ ภาพแสดงใน
ตอนที่พระมัทรีเสด็จกลับจากปาแลว คร้ันมิไดพบพระกุมารทั้งสองพระนางก็ยิ่งทรงโศกเศรา ทรง
ครํ่าครวญประหนึ่งวาดวงหทัยแตกสลายลงแลวก็ทรงถึงวิสัญญีภาพลง ณ พระบาทมูลของพระ
เวสสันดร ๆ ทรงนําน้ํามาประพรมจนพระนางทรงฟนข้ึนแลวไดแจงความจริงใหพระนางทราบ 
(ภาพที่ 41)  
 

 
 
ภาพที่ 41 กัณฑมัทรี 
 
 4. ผนังดานทิศตะวันตก  ภาพโดยรวมของผนังดานนี้ การจัดวางองคประกอบภาพ
อาจแบงเปน 3 สวน ในลักษณะเปนแถวแนวนอน คือ 
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  สวนแรกอยูบริเวณผนังดานลางชํารุดภาพบางสวนหายไปและคงเปนเนือ้หาตอจาก
ผนังกอนดานทิศตะวันออก โดยเร่ิมที่ผนังดานลางทศชาติชาดก คือกัณฑสักบรรพ กัณฑมหาราช 
และกัณฑฉกกษัตริย สวนที่สองอยูถัดข้ึนมาดานบนทั้งหมดเขียนกัณฑนครกัณฑตลอดแนว และ
สวนที่สามเปนพื้นที่กึ่งกลางผนังเขียนเปนภาพขนาดใหญเร่ืองพุทธประวัติตอนมารผจญ (ภาพที่ 
42)  
  

 

มารผจญ 

นครกัณฑกัณฑ 

กัณฑสักบรรพ 
กัณฑมหาราช 

กัณฑมหาราช 

 
ภาพที่ 42 ภาพจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตก 
 
  4.1 ทศชาติชาดก 
   4.1.1 กัณฑสักบรรพ เขียนแสดงไวภาพเดียวคือ พระอินทรทรงแปลงเปน
พราหมณชรามาทูลขอพระมัทรี ทรงประจักษในพระอัธยาศัยอันประณีตของดาบสทั้งสองพระองค
แลว จึงปรากฏใหทราบวาพระองคคือพระอินทรแปลงมา และถวายพระนางมัทรีคืนใหแกเวสสันดร
ตรัสใหทรงคูบุญบารมีกันสืบไปพรอมทั้งประสาทพร 8 ประการ ในภาพนี้สังเกตวาพราหมณนี้
ระบายสีลําตัวสีเขียว มีอักษรเขียนไววา “ทานเมีย” (ภาพที่ 43)  
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ภาพที่ 43 กัณฑสักบรรพ 
 
   4.1.2 กัณฑมหาราช ภาพในตอนนี้เขียนไวหลายภาพตอเนื่องกัน คือ  
    4.1.2.1 ภาพแรกเมื่อชูชกพาสองกุมารเดินทางในกลางปา (มีอักษรไทย
เขียนประกอบวา “นํากัณหาชาลีกลับ หลงทาง มา”) (ภาพที่ 44)  
    4.1.2.2 พอตกคํ่าชูชกก็ผูกสองกุมารไวโคนตนไม และชูชกไดผูกเปล
นอน (ภาพที่ 44, 45)  
    4.1.2.3 เทพบุตรและเทพธิดาจําแลงเปนพระเวสสันดรและพระนาง
มัทรีอภิบาล 2 กุมาร ทุกคํ่าคืน (ภาพที่ 44, 45)  
 

 
 
ภาพที่ 44 กัณฑมหาราช 
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ภาพที่ 45 ภาพขยายของกัณฑมหาราช 
 
    4.1.2.4 ถัดมาอีกฟากหนึ่งของผนังเปนกลุมภาพเลาเร่ืองขนาดใหญ 
ในเหตุการณตอนตอมาของกัณฑมหาราช เม่ือชูชกเดินทางมาถึงกรุงเชตุดรแลว พระเจาสญชัยได
ส่ังใหอํามาตยนําทั้ง 3 เขาเฝาแลวทรงไถ 2 กุมารคืนตามที่พระเวสสันดรต้ังราคาไวและใหอาหาร
อันดีแกชูชก ภาพนี้มีอักษรเขียนไววา “เรียกพราหมณเขาเมือง” “จะเอาหลาน....” (ภาพที่ 46)  
 

 
 
ภาพที่ 46 กัณฑมหาราช ชางเขียนบรรยายถึงเหตุการณตอนที่ชูชกอยางตอเนื่องต้ังแตเขาวัง  
 บริโภคจนทองแตก จวบจนการจัดงานพิธีศพ 
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ภาพที่ 47 ทางซายเปนตอนที่ชูชกเขาเฝาพระเจาสญชัย ทางขวาเปนภาพชูชกที่กําลังชื่นชม 
 กับรางวัลที่ไดรับ 
 
    4.1.2.5 ภาพถัดมาเมื่อชูชกไดรับรางวัลจ่ึงช่ืนชมในสมบัติของตน การ
บริโภคอาหารจนเกินประมาณจนทองแตกตาย (ภาพที่ 47) 
    4.1.2.6 ภาพจิตรกรรมฝาผนังยังไดเขียนถึงพระเจาสญชัยโปรดใหทํา      
“สงสะการ” 28 หรืองานศพและไดประกาศหาญาติของชูชกเพื่อมารับสมบัติ แตเมื่อไมมีผูใดมารับ
จึงเปนสมบัติเขาพระคลังหลวงข้ึนดวย มีอักษรเขียนไววา “พราหมณตาย” ซึ่งภาพในตอนนี้ไมใคร
พบในจิตรกรรมไทยประเพณี 29 ซึ่งมักกลาวถึงวาเปนรูปแบบเฉพาะที่นิยมในจิตรกรรมอีสาน 
นอกจากจิตรกรรมนี้แลวยังพบความนิยมอีกหลายแหงที่เขียนเร่ืองเวสสันดรชาดก เชน วัดบาน
ประตูชัย และวัดพุทธสีมา จ.รอยเอ็ด เปนตน (ภาพที่ 47)  
   4.1.3 กัณฑฉกษัตริย  คาดวานาจะเขียนตอเนื่องไวในพื้นที่สวนถัดไปอยู
บริเวณมุมผนัง แตพื้นที่บริเวณดังกลาวมีสภาพชํารุดภาพขาดหายมาก จึงไมสามารถคาดการณ
ไดวาเขียนเปนภาพอะไร (ภาพที่ 48)  

                                                 
 28 พิธีเผาศพของชาวอีสานนั้นแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเพณีเผาศพแบบชาวบาน 
และประเพณีเผาศพแบบเจาเมืองและพระสงฆผูใหญดูรายละเอียดใน  จรัส พยัคฆราชศักด์ิ, 

อีสาน 1 ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในทองถ่ิน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2534), 273-275. 
 29 สันติ เล็กสุขุม, “รายงานสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย: โครงการวิจัยศิลปะ
ลาวในประเทศไทย ปที่ 1 สํารวจเก็บขอมูล มี.ค.2535-ต.ค.2536,”  สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38. (อัดสําเนา)  
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   4.1.4 นครกัณฑ ถัดมาดานบนเปนพื้นที่สวนที่สองทั้งหมดเขียนกัณฑนคร
กัณฑตลอดแนว เนื้อเร่ืองแสดงถึงตอนท่ีพระเจากรุงสญชัยไดเสด็จไปทรงรับพระเวสสันดรและ
พระมัทรี ใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร พระเวสสันดรและพระมัทรีก็ทรงลาผนวช กษัตริยทั้ง 6 พระองค 
พรอมไพรพลจึงเดินทางกลับกลับพระนคร  
    องคประกอบของภาพจะเขียนวกถัดข้ึนมาแถวดานบนเปนพื้นที่สวนที่
สองของผนัง เร่ิมตนจากมุมหนึ่งของผนังสูอีกมุมหนึ่งของผนังซ่ึงเปนฉากกลุมปราสาทของกรุงเชตุ
ดร ซึ่งเปนทิศทางตรงกันขามกับภาพเลาเร่ืองในสวนที่กลาวผานมา เขียนเปนขบวนเสด็จของเหลา
กษัตริย โดยแสดงเปน 3 แถวยาวซอนกัน แถวกลางเปนขบวนเสด็จประกอบดวยชางและมา อีก 2 
แถวขนาบขาง เปนการแสดงรองทําทําเพลงและการละเลนตาง ๆ เชน หัวลานชนกัน ปลายทิศทาง
ของภาพนี้เช่ือมโยงดวยภาพกลุมปราสาท หมายถึงกรุงเชตุดรพรอมดวยเหลากษัตริย คือ พระเจา
กรุงสญชัย พระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหาและชาลี ภาพในตอนนี้จะเห็นไดวาเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับภาพเหตุการณและประเพณี องคประกอบภาพเต็มไปดวยตัวบุคคลมากกวาภาพอ่ืน ๆ 
(ภาพที่ 48,49,50)  
 

 
 
ภาพที่ 48 พื้นที่สวนที่สองของผนังดานทิศตะวันตก นครกัณฑ 
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ภาพที่ 49 ภาพขยายนครกัณฑ 
 

 
 
ภาพที่ 50 ภาพขยายนครกัณฑ 
 
  4.2 ภาพพุทธประวัติ  
   ตอนมารผจญ ภาพนี้จะเขียนอยูแถวบนสุดและอยูกึ่งกลางของผนังทิศ
ตะวันตก มีสัดสวนภาพขนาดใหญกวามากเมื่อเปรียบเทียบกับภาพอ่ืน  
   พระพุทธเจาประทับนั่งบนฐานกลีบบัว ปางมารวิชัย ครองจีวรหมเฉียง ภายใต
ซุมเรือนแกว พระยามารวัสวดีมารแตงพลเสนายกมาผจญพระโพธิสัตว จากทางเบื้องขวาของ
พระองค ถัดลงมาดานลางแมธรณีประทับนั่ง พระหัตถบีบน้ําออกจากมวยผมทวมเหลาเสนามาร
ทางดานซายของพระโพธิสัตว (ภาพที่ 51) กองทัพมารก็ไดแสดงถึงองคประกอบภาพเพยีงเลก็นอย 
มีเพียงบุคคลหลักของเร่ือง เชน พระพุทธเจา พระแมธรณี พระยามารวัสวดีและกองทัพยักษมาร
จํานวน 2-3 ตน เขียนไวใหพอเขาใจเนื้อความตอนนี้ได โดยที่ลักษณะการเขียนมิไดเขียน
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รายละเอียดเนนแสดงกําลังพลจํานวนมหาศาลแตอยางใด มีสัดสวนนอยกวามากเมื่อเทียบกับ
กลุมภาพทหารตอนนครกัณฑในผนังเดียวกัน รวมทั้งการเขียนไวผนังดานหลังพระประธานนี้ยัง
แตกตางไปจากระเบียบอยางที่เราคุนตาในจิตรกรรมไทยประเพณี แตจะพบตัวอยางจิตรกรรมได
อีกแหงที่ผนังดานในวัดทุงศรีเมือง จ.อุบลราชธานี (ภาพที่ 52)  

 

     
 
ภาพที่ 51 มารผจญผนังดานทิศตะวันตก 
 

 
 
ภาพที่ 52 ฉากมารผจญของวัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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  4.3 ภาพสิบสองนักษัตร  
   เขียนอยูภายในกรอบซุมหนาบันของหนาตางทุกบาน เรียงลําดับจากผนังดาน
ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตก ต้ังแตปชวดถึงปกุล ใตภาพจะมีอักษรเขียนกํากับ
ระบุปดวย ซึ่งภาพสิบสองนักษัตรนั้นเปนภาพเทพหรือเทวดา ทรงประทับนั่งบนหลังสัตวแตละชนิด 
ซึ่งเปนพาหนะในแตละปเปนคติความเช่ือของศาสนาพราหมณที่ไดนํามาผสมผสานกับศาสนา
พุทธจนบางคร้ังไมสามารถแยกออกได 30 (ภาพที่ 53)  
 

   

   

   

   
 
ภาพที่ 53 สิบสองนักษัตร 
 
 
 

                                                 
สมชาติ มณีโชติ, จิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2529), 119.  30 
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  4.4 ภาพเทพชุมนุม (ภาพที่ 54)  
   เขียนไวพื้นที่ดานบนของผนังทั้งทิศใตและทิศเหนือ ที่มีลักษณะเปนผนังดาน
ยาว เปนภาพไมมีรายละเอียดมากเหมือนดานลาง ไมมีเสนค่ันแบงภาพ แตวาดเปนบรรยากาศ
ทองฟา โดยไลคาน้ําหนักของสีใหมีความเขมออน โดยแตละชวงของผนังหนึ่งๆที่ค่ันโดยเสาจะวาด
เปนเทพชุมนุมจํานวน 2 องค  ผนังมี 5 ชวง รวม 10 องค เทพทุกองคประทับนั่ง พนมหัตถหันหนา
ไปทางทิศตะวันออก และค่ันดวยภาพตนไมอยางละหนึ่ง ผิวกายระบายดวยสีขาวและสีคราม
สลับกันไป มีเคร่ืองแตงกายเขียนตกแตงโดยรวมอยางบุคคลช้ันสูงในจิตรกรรมไทยประเพณี สวน
เทพบางองคที่เนนกายสีครามคงเจตนาใหเปนพระพรหม พระอินทร ยักษ อสูร พญาครุฑ 
พญานาคอยางใดอยางหนึ่งตามรายละเอียดของพุทธประวัติในตอนท่ีพระสมณโคดมตรัสรูเปน
พระพุทธเจา (พระปฐมสมโพธิสถา)  
   ซึ่งโดยทั่วไปแลวภาพเทพชุมนุมในจิตรกรรมฝาผนังนั้น มีหลักฐานวาเปน
เรื่องราวนิยมเขียนตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสืบมาจนถึงรัตนโกสินทรตอนตน เชน 
วัดใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี และ ภาพเทพชุมนุมภายในอุโบสถวัดสุวรรณาราม บางกอกนอย 
กรุงเทพ เปนตน ที่ชางเขียนใหความสําคัญกับสวนนี้มาก โดยวางตําแหนงของภาพเทพชุมนุมไว
บนผนังดานขางตอนบน ประทับนั่งพนมมือหันพระพักตรสูพระพุทธรูปประธาน สันติ เล็กสุขุม 
กลาววาหมายถึงเหตุการณเทพชุมนุมหมื่นพันจักรวาลภายหลังการตรัสรูของพระองค และ
พระพุทธรูปประธานในอุโบสถซ่ึงหมายถึงพระพุทธเจาสมณโคดมนั่นเอง31 ดังจะอธิบายตอไดวา
จิตรกรรมไทยประเพณีเขียนไวที่ผนังภายในพระอุโบสถ เร่ืองราว และตําแหนงของภาพ ซึ่งเปน
แบบแผนมีความหมายเฉพาะสอดรับสัมพันธกับองคพระประธาน ทั้งสวนที่เปนภาพเทพชุมนุมที่
ผนังรีหรือผนังดานขางที่กลาวผานมาแลว รวมทั้งภาพมารผจญที่ผนังสกัดดานหนา ผนังสกัด
หลังเขียนเปนภาพจักรวาล สวนผนังรีดานขางตอนลางระหวางชองหนาตางมักเขียนพุทธประวัติ
ทศชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก เปนตน ทั้งหมดมีนัยยะและแสดงคติแนวความคิดทางเนื่องใน
พุทธศาสนา เสมอชัย  พูลสุวรรณกลาววา องคประกอบที่สัมพันธดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
ความหมายในทางเลือกของมหาบุรุษ ระหวางการเปนพระพุทธเจาและการเปนจักรพรรดิและทรง
เลือกแนวทางที่ประเสริฐที่พระพุทธรูปหันพระพักตรสูภาพมารผจญ และหันปฤษฎางค (หลัง) สู

                                                 
 31 สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 177-178. 
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จักรวาล32 (ผนังสวนลาง) และบางคร้ังในภาพจักรวาลมีภาพพุทธประวัติตอนภาพเสด็จกลับเทศนา
ดาวดึงสกลับนั้น แสดงสถานะสูงสงของพระพุทธเจาซึ่งเหนือกวาสถานะแหงชีวิตทั้งมวลในอนันต
จักรวาล จิตรกรรมเร่ืองพุทธประวัติแสดงการตรัสรู 33 ซึ่งหากพิจารณาดูภาพเทพชุมนุมของภาพ
จิตรกรรมวัดกลางม่ิงเมืองแลว ทั้งการหันทิศทางตรงกันขามกับพระพุทธรูปประธานจึงแตกตางไป
ที่กลาวมา  
   รวมถึงตําแหนงการวางภาพจิตรกรรมเร่ืองมารผจญที่ผนังดานหลังพระ
ประธาน เปนฉากการตรัสรูของพระพุทธเจา ตอนมารผจญนี้ถือเปนแบบแผนในงานจิตรกรรมไทย
ประเพณี แตภาพของวัดกลางมิ่งเมืองนี้กลับเขียนไวในทิศตรงขามคือ เขียนไวผนังดานหลังพระ
ประธาน แตเปนผนังดานนอก 
   ประเด็นปญหาการวางองคประกอบและตําแหนงภาพเชนเดียวกันในสองเร่ือง
นี้ อาจสันนิษฐานไดวาชางเขียนพื้นถิ่นนําเพียงรูปแบบมาใชบางสวน อาจไมเขาใจถึงคติ และ
แนวคิดจากตนแบบ หรืออาจทําตามรูปแบบของขอมูลเดิมตามที่เคยกลาวมาจากคําบอกเลาคร้ัง
กอนบูรณะก็เปนได อีกอยางหนึ่งที่นาสนใจคือ นายคําหมา  แสงงาม ชางพื้นถิ่น34ที่เขียนภาพ
จิตรกรรมวัดกลางม่ิงเมืองนี้ ตามประวัติคร้ังสมัยบรรพชาเปนสามเณรไดรับการศึกษาทางดานพระ
ธรรมวินัยและศิลปะการชางจากวัดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอยางยิ่งพระครูวิโรจนรัตน
โนบลที่วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกําหนดอายุงานจิตรกรรมแหงนี้คงสรางในราวรัชกาล
ที่ 4 ซึ่งวัดนี้เขียนภาพมารผจญไวที่ผนังภายในอุโบสถดานหลังพระประธานเชนกัน โดยมีผูศึกษา
และใหคําอธิบายวาเปนเหตุผลเร่ืองลักษณะสถาปตยกรรมและจิตรกรรมมีความสอดคลองกับ
พระพุทธรูปประธานขนาดเล็กของสิมเปนปางมารวิชัย  

                                                 
 32 เสมอชัยเสนอความคิดวา ภาพจักรวาลดานหลังพระประธาน เขียนองคประกอบของ
จักรวาลเฉพาะสวนกามภูมิ 6 ชั้น ภาพจักรวาลวัดดุสิดาราม สมัยรัตนโกสินทรตอนตนดูรายละเอียด
ใน เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24 
(กรุงเทพฯ: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 114. 
 33 เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทยระหวางพุทธศตวรรษท่ี 

19 ถึง 24, 121. 
 34 นายคําหมา  แสงงาม ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป (ปนแกะสลัก) ประจําป 2529 
ดูรายละเอียดใน  สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, เมือง
รอยเอ็ด, พิมพคร้ังที่ 2 (ขอนแกน : โรงพิมพคลังนานาวิทยา, 2548), 121-123. 
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   ซึ่งคงเปนรูปแบบที่ปรากฏสรางมากอนที่จะสรางภาพจิตรกรรมวัดกลางม่ิง
เมือง ดังนั้นแนวคิดดังกลาวกับการที่ชางเขียนเคยไดศึกษาพระธรรมวินัยของชางเขียนที่วัดกลาง
มิ่งเมืองนี้ จึงอาจเปนที่มาของแนวคิดหนึ่งในกําหนดตําแหนงภาพตอนมารผจญที่ผนังดานหลัง
พระประธานของวัดกลางม่ิงเมือง35 นอกจากนี้ยังพบวายังมีบางวัดที่วาดจิตรกรรมที่ผนังดานนอก
ของสิมในฉากมารผจญนี้บนผนังหุมกลองดานหลังพระประธาน เชน วัดมาลาภิรมย จ.รอยเอ็ด วัด
ทาเรียบจังหวัดบุรีรัมย วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคามดวย 

 

 
 
ภาพที่ 54 ภาพเทพชุมนุม 
 

ลักษณะการเขียน   
 ดวยที่วัดกลางม่ิงเมืองนี้มีประวัติความเปนมาคอนขางยาวนานและเปนวัดที่มี
ความสําคัญหนึ่งของจังหวัดรอยเอ็ด ประวัติการสรางวัดและโบราณวัตถุ กลาวถึงความสําคัญของ
ผูสรางฐานะเจาเมืองรอยเอ็ด และปจจุบันนี้ถือวาเปนสิมพื้นถิ่นรุนเกาที่มีขนาดใหญที่สุดเพียงหลัง
เดียวใชตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันและเปนศาสนาสถานสําคัญของจังหวัด แมจะไมทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมในอดีตมากพอที่จะวิเคราะหรูปแบบ แตขอมูลเดิมจากคําบอก
เลานั้นซ่ึงหากเช่ือมโยงกับประวัติของวัดกลางมิ่งเมืองที่อางถึงความเกี่ยวของกับพระเจาไชย

                                                 
 35 ยุทธนาวรากร แสงอราม, “พื้นถิ่นอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุงศรีเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตรศิลปะมหาวทิยาลัย
ศิลปากร, 2551), 100. 
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เชษฐาธิราชที่ 5 หรือเจาอนุวงศ (พ.ศ.2347 -2370)36 กษัตริยนครเวียงจันทที่นําชางจากกรุงเทพ
มาบูรณะวัดแหงนี้เมื่อรัชสมัยของพระยาขัติยวงศพิสุทธิบดี (สีลัง) เจาเมืองรอยเอ็ด (พ.ศ.2326 -
2387) ซึ่งขณะนั้นตรงกับรัชกาลที่ 2 และ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร หากเปนเชนที่กลาวมาไมไดเปน
ชางหลวงเอง เนื่องจากชางหลวงฝมือดียอมเปนการสวนพระองคไมพระราชทานใหออกมาเขียน
ภาพตามหัวเมืองโดยงาย37 ดังนั้นอาจเปนที่เคยทํางานหรือฝกฝนฝมือมาจนชํานาญพอที่จะรับ
งานตามหัวเมืองได จึงไดยึดถือรูปแบบบางประการจากตนแบบ เชน การเขียนและระบายดวยสี
ทอง และเร่ืองที่เขียน ซึ่งมีเร่ืองหลักพุทธประวัติ ทศชาติ รามเกียรต์ิ ไตรภูมิ เทพชุมนุม เปนตน 
 เมื่องานจิตรกรรมแหงนี้ ไดรับการเขียนใหมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ.2484 ตรงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แหงราชวงคจักรี โดยชางเขียน
พื้นบาน คือ นายคําหมา แสงงามและบุตรชายนั้น เม่ือพิจารณาแลวในชวงระยะเวลาดังกลาว
รูปแบบงานศิลปกรรมขณะน้ันทุกแขนงเปล่ียนแปลงไปมากแลวเพราะรับกระแสรูปแบบอิทธิพล
วัฒนธรรมตะวันตก งานแนวจิตรกรรมไทยประเพณีไมไดรับความนิยมเชนสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน การที่ชางเขียนพื้นถิ่นจะยังนิยมเขียนภาพเลาเร่ืองทางศาสนา เชน พุทธประวัติ ตอนมาร
ผจญ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม ถือไดวาเปนความตองการยอนไปทําแบบอยางเกา เพราะ
เปรียบเทียบเร่ืองราวเดิมกอนบูรณะแลวจะเห็นวาเขียนเร่ืองเดิม เชน พุทธประวัติ ตอนมารผจญ 
ทศชาติชาดก เทพชุมนุม เนนภาพมารผจญยังคงเขียนไวผนังทิศตะวันตกและเร่ืองเวสสันดรยังคง
เนนการเขียนเปนเนื้อหาหลัก โดยเฉพาะพระเวสสันดรชาดกนั้นชางใหความสําคัญมากกวาตอน
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะนครกัณฑ ภาพขบวนแหพระเวสสันดรกลับวังจะที่ใชพื้นที่มากที่สุดกวาทุกกัณฑ 
แลวยังเต็มไปดวยรายละเอียดที่แสดงเก่ียวกับ วิถีชีวิตพื้นบาน ประเพณีตาง ๆ เชน การแตงกาย 
การละเลนหัวลานชนกัน การเผาศพ เปนรายละเอียดที่จะกลาวตอไปสวนหลัง 
 สี เทคนิคที่ใชวัดกลางมิ่งเมืองนี้ โดยทั่วไปใชสีจํานวนนอยสีแบบจิตรกรรมอีสาน
ทั่วไป ตัดเสนดวยสีดํา ระบายสีภาพดวย สีน้ําเงิน เขียว โทนน้ําตาล เหลือง พื้นสีออน ๆ บางสวน
ของผนังสรางเปนสีของบรรยากาศ เชน สีฟาคราม โดยเฉพาะสีเหลืองอมน้ําตาล ซึ่งใชมากกวาสี
อ่ืนในการสรางบรรยากาศ ทําใหภาพโดยรวมออกเปนโทนน้ําตาล ซึ่งตางจากจิตรกรรมแหลงอื่น
ที่มักไมเนนสรางบรรยากาศสวนพื้นของผนัง นอกจากนี้ชางพื้นบานยังภูมิปญญาชางทําเปน
กระบอกไมไผเจาะรู ภาษาทองถิ่นเรียก “บั้งพุง” หรือ”บั้งเดียก” ใชกระทุงสําหรับสรางเทคนิคพน
                                                 
 36 สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, 249. 
 37 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก
ก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 270. 
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สีใหเปนฝอยลงพื้นผนังเชนสวนที่เปนทองฟาหรือพื้น (ภาพที่ 55) สวนสีที่ใชนั้นที่นี่นาจะเปนสี
เคมีรวมดวยแลวโดยเฉพาะสีน้ําเงินคราม ไดแก สีบรรจุซอง ตราสตางคแดง และสีผงฝุนผสมกับ
ตัวเชื่อมประสานสี เชน ยางบงและยางมะตูม38 ภาพไมเนนแสงเงาที่ชัดเจนนัก อยางไรแลวสวน
หลักและสวนประธานของภาพเลาเร่ืองยังคงเปนภาพปราสาทขนาดใหญ ใชที่วาง ตนไมเปนแนว
แบงเรื่องราวยอยออกจากกัน นอกจากนี้ที่นี่พบการแบงภาพโดยใชคําบรรยายภาพจะเห็นไดวา
คําบรรยายภาพเขียนดวยอักษรไทยซึ่ง คาดวาเปนการเขียนเพิ่มเติมภายหลัง39  
 

 
 
ภาพที่ 55 การสรางบรรยากาศทองฟากระบอกไมไผเจาะรู 
 
 ภาษาทองถิ่นเรียก “บั้งพุง” หรือ”บั้งเดียก” 
 การวางตําแหนงภาพจิตรกรรมของวัดกลางม่ิงเมืองนี้โดยเร่ิมจากผนังทางดานทิศใต 
ทิศตะวันออก ทิศเหนือและทิศตะวันตก จะเห็นไดวาชางเขียนไดใชเหตุผลจากรูปแบบผนังในการ
กําหนดโครงสรางของตําแหนงเร่ืองราวที่ผนังดานนอกทั้งหมดเขียนเรื่องทศชาติของวัดกลางม่ิง
เมือง หรือจะกลาววาการจัดองคประกอบภาพของเร่ืองเปนไปตามรูปแบบของผนัง เชน การวาง

                                                 
 38 สัมภาษณ เมธา คําบุศย, วิธีการเขียนภาพจิตรกรรม อางถึงใน จงรักษ พิสุทธิมาน, 
“จิตรกรรมฝาผนังวัดกลางมิ่งเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด,” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535), 142. 
 39 จงรักษ พิสุทธิมาน, จิตรกรรมฝาผนังวัดกลางม่ิงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด,” 
144. 
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ตําแหนงองคประกอบของผนังทิศใตซึ่งมีพื้นที่เปนส่ีเหล่ียมผืนผาแนวนอนเวนพื้นที่ชองหนาไวการ
วางเร่ืองจึงเรียงลําดับมาจากดานซายเปนลําดับ จึงตางจากผนังดานทิศตะวันออกซ่ึงเปนพื้นที่
แนวต้ังโดยรวมยึดถือฉากและสถานที่ในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่เดียวกันแตเขียนรวมไว
หลายตอนจึงทําใหการลําดับเร่ืองคอนขางจะสับสนมากกวาแบบแรก 
 1. ภาพทิวทัศน  
  ดังที่กลาววาโดยรวมยังยึดถือฉากและสถานที่ในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่
เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน สวนรูปแบบการเขียนภาพทิวทัศนนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการ
เขียนพื้นที่สวนมากยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนัง ดังนั้นจึงทําใหภาพ
จิตรกรรมโดยรวมดูคอนขางสวาง โปรงไมหนาแนน แมจะเปนฉากในปาที่ตองมีตนไมหนาทึบ
จํานวนมาก แตชางเขียนก็เขียนเพียงตนไมเปนตนหลัก ๆ ตนไมในภาพจิตรกรรมนี้ก็เหมือนเปน
หนาที่เสริมตัวภาพหรือทําหนาที่แทรกระหวางภาพเทานั้น  
  1.1 ตนไม  รูปแบบของตนไมทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ โดยรวมของวัดกลาง
มิ่งเมืองนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย สวนมากแยกชนิดไมไดแตก็มีบางเปนสวนนอยที่เขียน ตนกลวย 
ตนมะพราว ตนตาลแทรกภาพไวบาง จึงอาจจําแนกเปนสองกลุมคือ  
   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท มีหลายขนาดท้ังเล็กและใหญ รวมถึง
ไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยวิธีการไมสม่ําเสมอ เชน บางตนรองสีพื้นดวยสีออนแลวใชวิธี
กระทุงแปรงหรือเทคนิคพนสีใหเปนฝอยลงพื้นผนังใหเปนกลุมหรือพุมใบ สวนใบจะใชพูกันหรือ
แปรงแตะเปนกลุมใบเปนสีเขียว บางก็ใชวิธีคลายการพนเปนละอองฟุงสีฟาครามไปรอบ ๆ ของตน
และใบเหลานั้น สวนของใบใชกลุมสีเชน สีคราม สีเขียว บางตนเพิ่มเทคนิคใสน้ําหนักเงาสีดําสราง
แสงเงา อาจมีทั้งตัดเสนและไมตัดเสนใบ สวนลําตนมีกิ่งกานเขียนไวอยางอิสระแบบธรรมชาติ
อยางสมจริงทําใหภาพตนไมมีขนาดหลากหลาย สวนลําตนและระบายดวยสีเขมอาจตัดเสน
หรือไมก็ไมเสมอกันทั้งภาพ ชางเพิ่มความสมจริงยิ่งข้ึนที่มิไดตัดเพียงเสนรอบนอกอยางที่คุนตาแต
มีการขีดเสนส้ัน เพื่อสรางพื้นผิวไมบริเวณลําตนดวย (ภาพที่ 56)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทได ที่พบไดมากในจิตรกรรมนี้ เชน ตนมะพราว
หรือตนตาลจะเขียนดวยกลวิธีตาง ๆ กันที่พบมากคือ รองพื้นดวยสีออน ใบขนาดเล็กอยางเชน 
ใบมะพราวจะตวัดพูกันดวยสีเขมกวาสรางเปนใบขนาดเล็กในทิศทางอิสระอยางสมจริง (ภาพที่ 
57)  
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ภาพที่ 56 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท 
 

   
 
ภาพที่ 57 ตนไมที่จําแนกประเภทได 
 
  1.2 ทองฟา ของจิตรกรรมฝาผนังวัดกลางม่ิงเมืองนี้ชัดเจนที่สุดที่ตําแหนงสวนบน
ของผนังเขียนเร่ืองเทพชุมนุม แมใชสีขาวนวลของผนังเปนฉากทองฟา แตชางไดใชกลวิธีคลายการ
พนเปนละอองฟุงสีฟาครามสลับกับการใชเทคนิคแปรงหรือพูกันปาดสีเหลืองในทิศทางแนวนอน
รวมลงในพื้นที่นั้นแบบไมหนาทึบเพราะยังสามารถเห็นสวนของพื้นผนังอยูมาก กลวิธีเดียวนี้ใช
รวมถึงบรรยากาศทั่วไปและพื้นดินของภาพดวย (ภาพที่ 58ก)  
  1.3 โขดหิน เล็กหรือใหญเปนประเภทเขามอ กอนหินสีเทา ดํา ชางใชวิธีระบายเรียบ
ไลน้ําหนักเขมออนหรือบางที่ระบายเรียบเปนพื้นสีเทาใหเขาใจไมใชพื้นดินทั่วไปแตเปน พื้นหิน 
  1.4 ภาพผืนน้ํา ที่ปรากฏตามทองเร่ืองหมายถึงผืนน้ําของทะเลและบงึ ทัง้สองแบบ
ชางไมเนนขอบเขตหรืออาณาพื้นที่ดวยการตัดเสนรอบวงอยางชัดเจน เพราะสวนที่เปนพื้นผิวดิน
ใชวิธีการระบายแบบแทรกสี สรางเปนน้ําหนักเขมออน ภาพผืนน้ําระบายดวยสีออนกวา ชางมัก
ใชกลวิธีอยูสองแบบดวยกันคือ แบบแรกภาพผิวน้ําที่สงบนิ่งจะระบายสีเรียบดวยสีครามแบบ
ธรรมชาติ แบบที่สอง ภาพผืนน้ําที่เปนระลอกคลื่นอยางประดิษฐ ชางจะเขียนหรือตัดเสนสีเขม
แทรกสีออนลากเปนเสนโคงไปมายาวทับซอนกันแบบไมเรียงเปนระเบียบนัก ทั้งสองรูปแบบใช
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รวมกันในภาพจิตรกรรมแหงนี้ (ภาพที่ 58ข) การระบายสีน้ําแบบสมจริงไดเร่ิมนิยมกันแลวในสมัย
รัชกาลที่ 340 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 58 ภาพทิวทัศน 
 (ก) ภาพทองฟา  (ข) ภาพผืนน้ํา 
 
 2. ภาพบุคคล  
  การเขียนบุคคลช้ันสูงโดยทั่วไปของภาพจิตรกรรมวัดกลางม่ิงเมืองนั้น เห็นไดวา
เทคนิควิธีการเขียนในกลุมภาพบุคคลชั้นสูงกลุมของ กษัตริย มเหสี พระอินทร ยักษ ชางวาดบุคคล
กลุมนี้แสดงออกในลักษณะอุดมคติแนวไทยประเพณี กลาวคือจะแสดงเสนรอบนอกที่ออนไหว ไม
แสดงอายุหรือวัย สวนมากไมแสดงอารมณบนใบหนาแตแสดงออกดวยอากัปกิริยาแบบนาฎ
ลักษณ (Dramatic) หรือทาละคร โครงรางโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่ตัวพระ
                                                 
 40 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก
ก็เปลี่ยนตาม, 156. 
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หรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองบอกสถานะของตัว
ละครนั้น ๆ ใชวิธีการตัดเสนลงสีเฉพาะสวนที่เปนเคร่ืองประดับและอาภรณ ผิวกายเปนสีของผนัง 
แตยกเวนตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะเชน พระอินทรอาจจะระบายสีผิวใหตางไปจากตัวอ่ืน กลวิธี
การเขียนเคร่ืองประดับสวนตาง ๆ ซึ่งเปนรูปแบบจะเปนเคาโครงอยางใหพอเขาใจถึงเคร่ืองประดับ
นั้น เชน อาจลดลวดลายกนกลงโดยเขียนเพียงเสนโคงซอนกัน เปนตน เชน สังวาลย มงกุฎ กรอง
ศอ เปนตน สวนเคร่ืองแตงกายหากไมตัดเสนเปนลวดลายเรียบ ๆ ก็จะระบายสี หรือทั้งสองอยาง
รวมกัน (ภาพที่ 59ข)  
  2.1 ภาพพระพุทธเจา ที่วัดมิ่งเมืองนี้เขียนเปนภาพขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดสวนภาพอ่ืน พระพุทธเจาประทับนั่งภายใตซุมเรือนแกว บนฐานกลีบบัว ปางมารวิชัย ครองจีวร
หมเฉียง ตัดเสนดวยสีเขม ระบายสีเรียบ ผิวกายเปนสีขาวนวลของผนัง จีวรและรัศมีระบายดวยสี
เหลืองเขม พระเศียรระบายดวยสีเขียว (ภาพที่ 59ก)  
  2.2 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางสนมกํานัล ชาวบาน 
ปรากฏในภาพที่สอดแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะเขียนรายละเอียดการแตงกาย
แตกตางกันไปตามบุคคลิกในทองเร่ืองนั้น  
  2.3 ขาราชบริพารขุนนางช้ันสูงที่มีความสําคัญกับเนื้อหาหลักที่วัดกลางมิ่งเมืองนี้ 
ทั้งบุรุษและสตรีเนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระ ไมแสดงอารมณบนใบหนาแต
แสดงออกดวยอากัปกิริยาแบบนาฎลักษณ เปลือยทอนบน สวมใสเคร่ืองประดับมากชิ้น เชน ใส
กรอบหนานาง สังวาลย กรองศอ ทองกร ฯลฯ ซึ่งคลายกลุมบุคคลช้ันสูงแตแตกตางที่ไมสวมมงกุฎ 
เชน นายสุนันทสารถีกําลังขุดหลุมฝงพระเตมี เปนตน นางอมิตดาก็อยูในการแตงกายนี้เชนกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับนางพราหมณที่แตงกายอยางธรรมดา สวนขาราชบริพารหญิงทั่วไปไมสวม
เคร่ืองประดับ รวบผมมวย ใสเส้ือคอกลมแขนยาว คาดทับดวยผาแถบไขวคลองคอ นุงผาซิ่น ไม
สวมรองเทา (ภาพที่ 59ค, 59ง)  
  2.4 ภาพพราหมณ สําหรับจิตรกรรมที่วัดกลางมิ่งเมืองนี้จะเกลาผมมวยรวบไวที่
ทายทอย นุงโจงกระเบน ไมสวมรองเทา การเขียนรูปรางสรีระแบบสมจริงอยางคนทั่วไป โดยมาก
สีผิวเปนสีของพ้ืนผนัง แตก็มีบางที่ระบายเปนสีเทา สวนอ่ืนที่จะระบายคือสีผานุง เชน พราหมณ
ในตอนที่มาขอชางปจจยานาเคนทร (ภาพที่ 59จ) แตที่ดูจะเนนบุคลิกมีความเฉพาะดูนาสนใจ
มาก คือ พราหมณชูชกเนนการตกแตงรูปรางและสีใหโดดเดนกวาพราหมณอื่น ๆ และแตกตาง
ไปจากตัวละครอื่น เชน สะพายยาม มีสีผิวสีเขม มีสรีระรางกายเนนกลามเนื้อตางจากคนทั่วไป 
(ภาพที่ 60ก)  
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

(จ) 
 
ภาพที่ 59  ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพพระพุทธเจา 
 (ข) ภาพบุคคลชั้นสูง 
 (ค) ภาพขาราชบริพาร ขุนนางชั้นสูง 
 (ง) ภาพขาราชบริพารหญิงทั่วไป 
 (จ) ภาพพราหมณ 
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  2.5 ดาบสหรือฤาษี จะสวมเครื่องแตงกายแบบหนังเสือระบายสี ตัดเสนดวยสี
เหลือง (ภาพที่ 60ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 60  ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพชูชก 
 (ข) ดาบสหรือฤาษี 
 
  2.6 ภาพขบวนทหาร จะปรากฏแนชัดในขบวนเสด็จ ซึ่งมักพบเห็นวาจะเขียนไว
อยางสวยงาม โดยจัดเรียงเปนแถวเปนแนวอยางมีระเบียบ ที่วัดกลางม่ิงเมืองนี้ แสดงรายละเอียด
ของแถวทหารเดินเทาที่ประทับอาวุธประจําตัว รวมทั้งมีภาพทหารชาวตางชาติรวมขบวนดวย การ
แตงกายของภาพขบวนทหารของสิมนี้แสดงออกแบบผสม คือ  
   แบบที่หนึ่ง คือ ทหารที่สวมหมวกมีปกปดหู ใบหนาคอนขางกลม สวมเคร่ือง
แตงกาย ดวยเสื้อคอกลมแขนยาวมีสาบที่คอและอก ปลอยชายเส้ือ มีแถบรังดุมกลางอก สวม
กางเกงขายาวคาดผาที่เอว บางคนอาจประทับอาวุธบางอยาง อาจสวมรองเทาหรือไมก็ได อาจ
เปนกลุมทหารที่เดินเทาหรือควบคุมชาง ทหารมา (ภาพที่ 61ก)  
   แบบที่สอง เปนทหารตางชาติพบเขียนแทรกในขบวนทหารอื่น ๆ ควบมา 
บุคลิก ใบหนาและการแตงกายไปจากกลุมแรกที่กลาวมา เนนใบหนาดานขาง จมูกที่โดงกวา ผม
หยิกยาวถึงตนคอ สวมหมวกมีปก เส้ือคอกลมบริเวณสาบเสื้อกลางตัวหรืออาจเปนเคร่ืองประดับ
ตรงกลางอกอยางใดอยางหนึ่ง นุงโจงยาวหรือกางเกงยาว และสวมรองเทา ไมพกอาวุธ ทั้งนี้
สังเกตวามาที่ควบอยูนั้นมีทวงทาและลีลาต่ืนตัว มีหางอันขวัดแขวง ซึ่งตางไปตัวอ่ืนที่เดินอยาง
เนิบเฉ่ือย (ภาพที่ 61ข)  
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(ก) 

(ข) 
 
ภาพที่ 61 ภาพขบวนทหาร 
 (ก) ทหารแบบที่หนึ่ง 
 (ข) ทหารแบบที่สอง 
 
 3. ภาพสถาปตยกรรม  
  ในภาพจิตรกรรมไดแกอาคาร ประเภทปราสาทราชวัง กําแพงเมือง ศาลา พลับพลา 
และเรือนพื้นถิ่น ซึ่งส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญสังเกตไดชัดเจนที่สุด แตก็เปนเพยีงสวน
เสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ สถานที่ โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความเปนจริงเกี่ยวกับ ความ
สมดุลยระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตองของมุมมองทางทัศนียภาพ 
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญที่สุด แบบแรกมีรูปแบบอยางอุดมคติ 
ในลักษณะ 2 มิติ เปนอาคารทรงจ่ัวหันดานหนาออก สวนบนคือหลังคาจั่วซอนชั้น ตอยอดสัน
หลังคาดวยปราสาทยอด ตกแตงดวยงานประดับหลังคา เชน หนาบัน โหง ปานลม แผนหลังคาตัด
เสนลงสีเปนวงโคงทับซอนคลายรูปแบบมุงเกล็ดเตา ตัวอาคารแสดงโครงสรางเสาสูงรองรับอาคาร
ทั้งหมด ปราสาทบางหลังเขียนเปนลักษณะซุมวงโคงรวมดวย พื้นที่ระหวางเสาตกแตงผามานที่รูด
เก็บคลองไวกับเสา ตัวอาคารต้ังอยูบนฐานรองรับอีกชั้นหนึ่ง รูปแบบปราสาทดังกลาวดูจากเคา
โครงยอมคุนตาแบบอยางในจิตรกรรมไทยประเพณี แตรายละเอียดสวนยอย เชน ลวดลายประดับ
ตกแตงสวนตาง ๆ อาจจะรวบรัดหรือลดทอนใหเรียบงายไปมาก (ภาพที่ 62ก) แบบที่สอง เปน
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ปราสาทที่มีผนังกออิฐถือปูน และมีซุมประตูวงโคง ผสมกับสวนที่เปนหลังคาทรงจ่ัว ชางพยายาม
เขียนมิติต้ืนลึกของตัวอาคาร ดานระยะหนาใหญ ขางหลังเล็ก แตไมสอดคลองกับสวนอ่ืน ทําให
ทัศนียภาพดูขัดตาบาง (ภาพที่ 62ข)  
  3.2 กําแพงเมือง โดยทั่วไปคลายคลึงกันที่เปนกําแพงสีขาวกออิฐถือปูน ลอมรอบ
พื้นที่ปราสาทหรือวัง มีประตูทางเขาทางออกเปนซุมประตูยอด (ภาพที่ 63ก)  
  3.3 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงมาไมสูงนัก เปนอาคารโถงท่ี
วาดแยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาอาคารทรงจั่วมีเสารองรับ ตั้งอยูบนฐานรองรับ 
(ภาพที่ 63ข)  
  3.4 เรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูกสรางสวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพง พบนอยกวารูปแบบ
อ่ืนๆ ซึ่งเปนที่อยูของชาวบาน โครงสรางไมซับซอนนัก เปนอาคารทรงจ่ัว แตละหลังขนาดไมใหญ ทํา
จากไม ไมมีฐานรองรับ ลอมร้ัวดวยเสาเต้ียอยางงาย เชน หมูบานพราหมณ (ภาพที่ 63ค)  
 

   
(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 62 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ภาพปราสาทแบบที่หนึ่ง (ข) ภาพปราสาทแบบที่สอง          
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 63 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ซุมประตูยอด 
 (ข) พลับพลาหรือศาลา 
 (ค) เรือนพื้นถิ่น 
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 4. ภาพสัตว  
  4.1 กลุมแรกเปนสัตวที่มีตามทองเรื่อง และเกี่ยวของกับบุคคลช้ันสูงกลุมของ
กษัตริย เทพยดา ยอมจะเปนสัตวประเภทชาง มา ละมั่ง เปนตน ภาพตัวสัตวจะเขียนแบบสองมิติ
ดวยโครงสรางแบบเรียบงายไมเนนกลามเนื้อความเปนจริงทางกายวิภาค ตัดเสนดวยสีเขม เชน สีดํา 
ระบายสีเรียบดวย สีคราม สีเหลือง หรือเปนสีขาวนวลของผนัง เขียนทาทางของสัตวเหลานี้จะ
เคล่ือนไหวแบบเรียบนิ่ง และคลายคลึงกัน ไมแสดงอากัปกิริยาอึกทึก หรือสมจริงอยางธรรมชาติ 
(ภาพที่ 64ก)  
  4.2 ภาพสัตวทั่วไปที่ไมมีกลาวตามเนื้อเร่ือง แมจะเปนสัตวในกลุมแรก ชางจะ
เขียนแทรกเพื่อเสริมสวนตาง ๆ ภาพไวสวนตาง ๆ สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตซ่ึงเปนสัตว
ทั่วไปเชน นก ลิง เขียนกิริยาทาทางไดสมจริงกวาแบบแรก (ภาพที่ 64ข)  
 

   
(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 64 ภาพสัตว 
 (ก) ภาพสัตวที่มีตามเนื้อเร่ือง 
 (ข) ภาพสัตวทั่วไปที่ไมมีกลาวตามเนื้อเร่ือง 
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 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
  ภาพในหัวขอนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยของตอนตาง ๆ ในเนื้อเร่ืองพระ
เวสสันดรชาดกเปนสวนมาก โดยเฉพาะในฉากนครกัณฑ แทรกอยูในสวนขบวนแถวนั้นดวย เชน 
การเลนดนตรีพื้นเมืองประเภท แคน การฟอนรายรํา วัฒนธรรมถือรม การสักขา เปนตน หรือ ภาพ
งานศพ (ภาพที่ 65 ก-ง)  
 

  
(ก) 

 
(ข) 

       
 (ค)            (ง) 

 
ภาพที่ 65 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต 
 (ก) นักดนตรี  (ข) ภาพบางสวนของขบวนเสด็จของพระเวสสันดร 
 (ค) การละเลนหัวลานชนกัน (ง) งานศพชูชก 
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 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมด ภาพจิตรกรรมที่ผนังสิกลางมิ่งเมองนี้ เสนแบงภาพที่ใชอาจ
จําแนกได คือ  
  6.1 การแบงภาพตามรูปแบบผนังสิม คือ ภาพจิตรกรรมนี้เขียนไวคร่ึงผนังบน และ
ชางยังออกแบบพื้นที่บางสวนแบงออกเปน 2 สวนหลัก บนและลาง การจําแนกพื้นที่ใชงานสวนบน
ออกจากสวนลาง ชางใชลักษณะเสนแถบตรงหนาสีเหลือง 
  6.2 แบงเร่ืองในสวนรายละเอียดของภาพ 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ ชางเวนที่วางรอบเนื้อเร่ืองดวยพื้นที่วางของ
ภาพซ่ึงเปนสีขาวนวลของพ้ืนผนังหรือไลน้ําหนักของสีออน คลายเปนทางเดิน กลุมตนไมใหญและ
เงาตนไม ตนไมเขียนจํานวนนอย เบาบางแตเมื่อพนรอบโครงสรางเปนเงาสีครามทําใหลวงตาผูดู
วาภาพตนไมมีความหนาแนนมาก (ภาพที่ 18) 
   6.2.2 โขดหิน ที่เขียนเปนกลุมกอน ระบายไลน้ําหนักเปนสีเทาดํา หรือระบาย
เปนพื้นเรียบชวงระหวางภาพเปนอันเขาใจวาพื้นที่นั้นเปนกอนหิน (ภาพที่ 27) 
   6.2.3 เสนค่ันเร่ือง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ืองนี้ใชมากในผนังทิศตะวนัตกโดยดวย
รูปแบบการขีดเปนแนวเสนทึบยาว เปนแถบหนาหรือบางไมเทากัน มีสีออนเขมดวยสีครามหรือสี
เทาออน โดยเฉพาะผนังนี้เขียนเปนแถวยาวหลายเสนเพื่อค่ันภาพขบวนเสด็จในตอนนครกัณฑ ทํา
ใหองคประกอบโดยรวมมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว บางจุดเสนโคงมาบรรจบกัน
กลายเปนชองเฉพาะเร่ืองราวนั้น ขณะเดียวกันเสนที่เขียนค่ันไวในแนวระนาบยาวน้ันอาจมี
ความหมายทดแทนพ้ืนดิน โขดหินและภูเขาดวย  (ภาพที่ 48) 
 
2. วัดประตูชยั (บานคําไฮ) 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง  
 วัดประตูชัย (บานคําไฮ) (ภาพที่ 66) ต้ังอยูบานประตูชัย ถนนแจงสนิท หมูที่ 7 ตําบล
นิเวศน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด ต้ังเมื่อพ.ศ.2441 ชื่อเดิมคือ วัดบานคําไฮ ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.252541 มีขอมูลกลาววาวัดบานประตูชัยต้ังข้ึนภาย
หลังจากการต้ังหมูบานคําไฮไมนานนัก พรอมกับมีการสรางกุฏิ อุโบสถในเวลาใกลเคียงกัน ซึ่ง

                                                 
 41 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 467. 
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รูปแบบอุโบสถเดิมนาจะกอสรางดวยวัสดุที่เปนไม ภายหลังมีการปฏิสังขรณจึงเปนกออิฐสอดิน42 
จึงมีนักวิชาการไดสันนิษฐานวาสิมของวัดบานประตูชัยแหงนี้แตเดิมอาจจะเปนรูปแบบสิมโปรงมา
กอน43 สวนพระพุทธรูปประธานเปนงานปูนปนปางมารวิชัยอาจจะสรางข้ึนมาพรอมกับอุโบสถ
ดวยรูปแบบของฐานชุกชีที่กอติดกับผนังดานหลังอุโบสถ หากแตทั้งหมดไมมีประวัติการสรางที่
ชัดเจน มีเพียงหลักฐานที่บริเวณดานหลังพระประธานจารึกวา  

                                                

 
  ปมะเมียสมฤทธิศก พ.ศ.2461 พระครูพรมและพรสงฆ สามเณร ท้ังอุปะสก อุปสีกา
ไดพรอมกันปนท่ีดินกี่ปฏิสังขรโบดข้ึนไวในพระพุทธสาสนาใหถึงนิพพาน” และ“พระครู
พรมสรางพระบทอุทิดกุศลใหแกบิดา ในพ.ศ.2461  
 

 รูปแบบสิม  
 ปจจุบันเปนสิมทึบพื้นถิ่น แบบที่มีเสาพาไลรองรับหลังคาปกนก อิทธิพลชางญวณ หัน
หนาไปทางทิศตะวันออก กอดวยอิฐฉาบปูน ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ฐานรองรับอาคาร
เปนฐานปทมสูงราว 0.90 เมตร44 ผนังหรือตัวอาคารเจาะเปนชองหนาตางดานละ 2 บาน มีประตู
ทางเขาทางดานหนาเพียงดานเดียว สวนมุขทางเขาดานหนากอเปนผนังสูงถึงอกไกและเจาะเปน
ซุมโคงเช่ือมตอกับบันไดทางข้ึน หลังคาซอนลดหล่ันกัน 3 ชั้น ปจจุบันหลังคามุงดวยสังกะสี สวน
ภาพจิตกรรมฝาผนังเขียนไวหลายสวนทั้งผนังทางดานในและผนังดานนอก (ภาพที่ 66) 
 

 
 42 หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, 
สถาปตยกรรมพุทธสถานพื้นถ่ินอีสาน (รอยเอ็ด: ประสานการพมิพ, 2545), 12-13. 
 43 หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, 
สถาปตยกรรมพุทธสถานพื้นถ่ินอีสาน, 88. 
 44 สุวิทย จิระมณี, “สิมพื้นถ่ินอีสานตอนกลาง,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2533), 262. 
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ภาพที่ 66 รูปแบบสิมวัดบานประตูชัย 
 
 จิตรกรรมฝาผนัง 
 เรื่องราวตําแหนงของภาพ 
 จิตรกรรมฝาผนังของวัดประตูชัยนี้ขอมูลเดิมกรมศิลปากรระบุวาเขียน โดย “นายสี 
ละมุด และนายสุย สุมมาตย” วาดเมื่อ พ.ศ.246145 หากจารึกที่พบบริเวณเหนือประตูทางเขาสิ
มเขียนไววา “นายสีสะมุด เปนชางและนายจารยซาหอม วาดเมื่อพ.ศ.2464” (ภาพที่ 67) ซึ่งขอมูล
ดังกลาวแตกตางที่ตัวเลขป พ.ศ.และช่ือชางเขียนกลาวไวไมตรงกัน สวนงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สามารถจําแนกออกเปน 3 สวน คือ 1. จิตรกรรมผนังทางเขาดานหนาบริเวณซุมวงโคง 2. 
จิตรกรรมผนังดานในอาคาร และ 3.จิตรกรรม ผนังดานนอกรอบตัวสิม(ภาพที่ 68) 
 

 
 
ภาพที่ 67 จารึกที่พบบริเวณเหนือประตูทางเขา 

                                                 
 45 กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย, 2533), 159. 
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ภาพที่ 68 ผังภาพจิตรกรรม วัดประตูชัย 
 
 1. ผนังทางเขาดานหนาบริเวณซุมวงโคง  ที่กอเปนผนังสูงถึงอกไกนั้นมีจิตรกรรมที่
ผนังทั้งสองดาน  

46  1.1 ดานหนา  มีสภาพเลือนรางมากเปนภาพเจดียจุฬามณี  พระมาลัยโปรดสัตว
นรก (ภาพที่ 69) การวาดภาพที่ผนังดานนอกของจิตรกรรมอีสานนี้กลาววาอาจจะไดรับอิทธิพล
จากจิตรกรรมลาวหลวงพระบางในชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งตําแหนงการวาดจิตรกรรมฝา
ผนังที่พบเปนหลักคือ บนผนังหุมกลองบริเวณมุขโถงดานหนาอาคาร47 ซึ่งเปนรูปแบบที่พบไดกับ

                                                 
 46 สันติ เล็กสุขุม, “รายงานสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย: โครงการวิจัยศิลปะ
ลาวในประเทศไทย ปที่ 1 สํารวจเก็บขอมูล ม.ีค.2535-ต.ค.2536”, 131. 
 47 ภานุพงษ  เลาหสม, “การศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังในเมืองเชียงใหมและ
หลวงพระบาง,” ใน ความสมัพันธระหวางลานนา ลานชาง: กรณศีึกษาศิลปกรรมในเมือง
เชียงใหมและหลวงพระบาง, (เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544), 
153-154. 
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สิมภาคอีสานดวยรูปแบบสถาปตยกรรมขนาดเล็ก จึงเช่ือวามีผลตอการสรางจิตรกรรม สวนการ
วาดภาพไตรภูมิโดยเฉพาะเร่ืองราวของนรกภูมิมักพบผนังดานนอก ผนังดานประตูทางเขานั้นมี
จุดมุงหมายแสดงใหเห็นวา กามภูมิ ประกอบดวยทุคติภูมิ ที่มีเฉพาะเปรตภูมิและนรกภูมิเทานั้น 
และสุคติภูมิเฉพาะสวรรคชั้นดาวดึงสซึ่งประดิษฐานเจดียจุฬามณี พระอินทร เทพบุตรและ
เทพธิดา48 
 

   
 
ภาพที่ 69 ผนังทางเขาดานหนาบริเวณซุมวงโคง 
  
  1.2 ดานใน เขียนเปนกลุมภาพพระพุทธเจาปางแสดงธรรม ประทับยืนอยูภายใต
กรอบซุมเรือนแกวและพระสาวก แยกกลุมภาพไดจํานวน 4 กลุม (ภาพท่ี 70-72) เร่ิมจากผนัง
ทางซายเปนรูปพระพุทธเจา 4 พระองค, พระพุทธเจา 5 พระองค, พระพุทธเจา 1 พระองคพรอม 
สาวก 1 องค และพระพุทธเจา 1 พระองคพรอม สาวก 2 องค ทางดานซายและขวาพนมพระหัตถ 
สังเกตจากลักษณะการเขียนโดยรวมและการวางองคประกอบภาพนาจะเปนชางเขียนคนเดียวกัน 
แตเขียนคนละชวงเวลาโดยไมไดวางแผนการเขียนใหเสร็จในคราวเดียวกันทั้งหมด ภาพจึงเวน
จังหวะกลุมภาพแบบไมสมดุลยกับพื้นผนัง ซึ่งมีพระพุทธเจา 5 พระองค เขียนไวกึ่งกลางพ้ืนที่
นาจะเขียนข้ึนเปนภาพแรก รูปแบบการเขียนภาพพระพุทธเจาทั้งหมด ประทับยืนภายใตกรอบซุม
เรือนแกว พระเศียรเขียนรัศมีเปลวขนาดใหญและสูง พระพักตรรูปไข เขียนเสนกรอบพระพักตร
คลายใสกะบังหนา กรรเจียกจร สวมกุณฑล กรองศอ พระวรกายเพรียวบาง ครองจีวรหมเฉียง  
ชายสังฆาฎิเปนแผนยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง สวนบริเวณแขนตกแตงลวดลายเปนเสนโคง
หลายเสนซอนติดกันเวนเปนระยะๆ ทําใหเขาใจไดวาชางตองการแสดงถึงการประดับตกแตงดวย

                                                 
 48 พิทกัษ  นอยวงัคลัง, รายงานการวิจัยเรือ่งคานิยมไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนัง
อีสาน (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 87. 
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เคร่ืองประดับเชน สวมพาหุรัด ทองขอพระกร นุงสบงมีจีบหนานาง สวมปนเหนงรูปดอกไม และ
สวมรองพระบาทเชิงงอนดวย ซึ่งรูปแบบการแตงกายมีรูปแบบเดียวกับผนังภายใน และการแตง
กายคลายคลึงกับพระพุทธเจาที่วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัดรอยเอ็ด สวนทางดานซายบนสุด
ของผนังมีจารึก วา “นามกรทิดเคน สรางพระโตไปหา (พระพุทธเจา) พระอิน พระพรหม ขออยูดีมี
แฮง ก็ขาเทอญพระยา” (ภาพที่ 72)  
 

   
 
ภาพที่ 70 ผนังมุขดานใน เขียนเปนกลุมภาพพระพุทธเจาและพระสาวก 
 

 
 
ภาพที่ 71 พระพุทธเจา 5 พระองค 
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ภาพที่ 72 จารึกผนังมุขดานใน 
 
 2. จิตรกรรมฝาผนังผนังดานใน เขียนภาพพระพุทธเจาไวทั้งส่ีผนัง  
  2.1 ผนังดานทิศตะวันตก ผนังดานหลังพระประธานเขียนพระพุทธเจาประทับ
ยืนแสดงปางแสดงธรรม 3 องคและปางเปดโลก 1 องค พรอมดวยภาพเหลาเทวดาหรือเทพชุมนุม 
ดานหลังพระประธานมีจารึก วา “ ปมะเมียสมฤทธิศก พ.ศ.2461 พระครูพรมและพรสงฆ สามเณร 
ทั้งอุปะสก อุปสีกาไดพรอมกันปนที่ดินกี่ปฏิสังขรโบดข้ึนไวในพระพุทธสาสนาขอใหถึงนิพพาน” 
และ “พระครูพรมสรางพระบทอุทิดกุศลใหแกบิดา ในพ.ศ.2461” (ภาพที่ 73)  
 

   
 
ภาพที่ 73 จารึกดานหลังพระประธาน 
 
  2.2 ผนังทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศใต แตละผนังขอบบนสุดเขียนตกแตงลาย
หนากระดาน ถัดลงมาแบงพื้นที่เปนสองแถว เขียนภาพพระบถเทาอายุของผูสราง โดยมีจารึกของ
วา “ หลวงสารพลสรางพระบถครบอายุเกิด วัดพุฒ เดือนแปด พ.ศ.2383 ฉลูโทศก” ภาพพระบถ
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จึงเขียนต้ังแตปฉลู ซึ่งเปนปเกิดของผูสราง จวบจนไปถึงปที่สรางพระบถ ซึ่งมีอายุ ครบ 77 ป จึงมี
ภาพพระบถพรอมทั้งลําดับปเกิดทั้งหมด 77 ภาพ  รูปแบบการเขียนรายละเอียดมีลักษณะ
คลายคลึงกันกับผนังดานหลังพระประธาน และผนังมุขดานหนาสิมดังที่กลาวมาแลว ภาพ
พระพุทธเจายกพระหัตถข้ึนทั้งสองระดับพระอุระคลายกับแสดงปางหามสมุทร ประทับนั่งบน
ฐานรองรับภายใตกรอบซุมเรือนแกว เนนภาพพระพุทธเจาแตละพระองคใหเดนชัดยิ่งข้ึนดวยพื้น
หลังดวยสีคราม ที่วางระวางบางองคเขียนแทรกดวยชอดอกบัว และเนื่องจากมีจํานวนมาก
พระองคจึงมีปญหาในการจัดวางภาพใหสม่ําเสมอ เชน ผนังดานหนาจึงมีลักษณะการวาง
ตําแหนงภาพเล่ือมซอนกัน (ภาพที่ 74, 75)  
 

   
 
ภาพที่ 74 ผนังดานขวา ดานหลังและดานซายพระประธาน 
 

 
 
ภาพที่ 75 ผนังดานหนาพระประธาน 
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 3. จิตรกรรมฝาผนังผนังดานนอก  ผนังรอบนอกทั้งหมด สวนมากผนังดานลางของ
แตละดานชํารุดเกือบคร่ึงผนัง แตละผนังเขียนกรอบลวดลายหนากระดานท่ีขอบของผนังแตละ
ผนัง ซึ่งเขียนไวแตกตางกัน พื้นที่ตรงกลางเขียนภาพเลาเร่ืองคือ ดานทิศตะวันออกและผนังดาน
ทิศเหนือเขียนเร่ืองพระเวสสันดรชาดก และผนังทิศตะวันตกและทิศใตเขียนเร่ืองสินไซ เวนพื้นที่
เฉพาะบริเวณประตูหนาและหนาตาง เหนือซุมประตูและหนาตางมักเขียนตกแตงเปนภาพเจดีย
หรือลวดลายภายในกรอบสามเหล่ียมตกแตงเปนซุมหนาบัน เนื้อเร่ืองโดยรวมไมไดเรียงลําดับที่
ตอเนื่องกันตามทองเร่ือง บางฉากมีเหตุการณที่เกิดข้ึนเนนไวมากกวาเหตุการณเดียว เขียนบนพื้น
ผนังสีออนหรือสีขาวนวล ตัดเสนทึบสีเขม ระบายสีจํานวนไมมากสี ใชค่ันภาพแตละตอนดวยแนว
กําแพงเมือง ตนไมและโขดหิน สามารถลําดับเร่ืองไดดังนี้ 
  3.1 ผนังดานทิศตะวันออก (ภาพที่ 76) เร่ืองพระเวสสันดรชาดกที่บริเวณผนัง
ดานหนาทางทิศตะวันออกประกอบไปดวยกลุมภาพหลายกลุมเขียนกัณฑหิมพานต ทานกัณฑ 
จํานวนหลายภาพ เร่ิมที่มุมดานขวาบนของผนังจนถึงสวนกลาง และทางซายของผนัง การลําดับ
เร่ืองราวเร่ิมตนที่กลุมปราสาทขนาดใหญและภาพบุคคลนาจะกลาวถึงเมืองเชตุดร ภาพอยูที่
ดานบนและตรงกลางของผนังเปนเหตุการณตอนที่พราหมณของแควนกาลิงครัฐเดินทางมาทูล
ขอชางปจจัยนาเครนทร พระองคประทานใหแลวทรงหล่ังทักษิโณทกประทานชาง และเขียนถึงการ
เล้ียงดูพระกุมารทั้ง 2 สองยามที่อยูในแควนสีวี  
 

   
 
ภาพที่ 76 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันออก 
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  ในภาพกลาวถึงตอนที่พระเวสสันดรพรอมดวยพระนางมัทรีอุมพระชาลี พระกัณหา 
เสด็จออกจากวัง เสด็จโดยราชรถเทียมมา เมื่อออกจากเมืองก็มีพราหมณมาทูลขอมา ภาพในพืน้ที่
ทางซายของประตูชํารุดเปนวงกวางจนไมสามารถตีความได และพื้นที่บางมุมของผนังนี้กลาววา
นาแทรกการเขียนเร่ือง มฆมานพ49 
  3.2 ผนังดานทิศเหนือ (ภาพที่ 77)  
   โดยรวมผนังทิศเหนือนี้พื้นที่ผนังบริเวณขอบดานลางและกลางผนังบางกลุม 
ภาพเลือนลางชํารุดเสียหายมาก เวนพื้นที่เจาะหนาตาง 2 บานขนาดเล็กและเหนือบานหนาตาง
ข้ึนไปเขียนเปนกรอบสามเหลี่ยมใสลวดลายตกแตงเปนซุมหนาบัน ซึ่งเขียนไวแตกตางซุมหนาตาง
อื่นของวัดประตูชัยที่เขียนเปนรูปเจดียแบบตาง ๆ การลําดับเร่ืองราวของพระเวสสันดรในผนังนี้ตอ
จากผนังดานทิศตะวันออก มีการจะพบไดวามีการแบงหองภาพตามชวงเสา เร่ิมที่ผนังดานขวาสุด 
ตรงกลางผนัง แบงพื้นที่สวนแรกออกเปน 4 แถวในแนวนอน ใชตัดเสนดวยสีเขมค่ันไว ดูคลาย
ลักษณะแนวพื้นดินที่มีระดับสูงตํ่าตางกันเปนรายละเอียดในตอนทายของเร่ือง ใกลเคียงกัน
ทางดานลางสุดของผนังภาพชํารุดเลือนลางเปนพื้นที่กวาง แตก็มีเคาโครงบางภาพท่ีเหลือเคาลาง
พบการเขียนถึงชูชกในหลายตอนดวยกันหากแตองคประกอบที่เปนเร่ืองราวแวดลอมขาดหาย 
(ภาพที่ 77, 78)  
 

 
 
ภาพที่ 77 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือ 

 

                                                 
 49 สันติ  เล็กสุขุม, “รายงานสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย: โครงการวิจัยศิลปะ
ลาวในประเทศไทย ปที่ 1 สํารวจเก็บขอมูล ม.ีค.2535-ต.ค.2536, 131. 
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ภาพที่ 78 จิตรกรรมผนังที่เลือนลางคาดวานาเปนกลุมภาพชูชก 
 
   ลําดับตอมาดานบนตรงกลางของผนัง เปนรูปภาพพระเวสสันดร พระนางมัทรี 
กัณหาและชาลี ประทับราชรถที่เทียมดวยละมั่ง คือ เทวดาที่แปลงองคมา ถัดมาในแถวเดียวกนัค่ัน
ดวยแนวตนไม แสดงถึงตอนถัดไปเม่ือพระองคบริจาคทานเปนราชรถแกพราหมณแลวจึงเสด็จสู
ปาดวยพระบาท พระเวสสันดรทรงอุมพระชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหา แลวหันพระพักตรไปสู
เขาวงกต (ภาพที่ 79ก-ข)  
 

   
 (ก) (ข) 

 
ภาพที่ 79 พระเวสสันดรชาดก 
 (ก) พระเวสสันดรพระนางมัทรี กัณหาและชาลีประทับราชรถ 
 (ข) พระเวสสันดร พระมัทรี พระชาลี พระกัณหาไปเขาวงกต 
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   ภาพบางชวงของผนังระหวางบานหนาตางขาดหายไป ทั้งสภาพที่เลือนลาง
และการซอมบูรณะผนังของกรมศิลปากร จึงขอกลาวถึงภาพในลําดับตอมาที่ปรากฏเปนภาพ
ชัดเจนได คือ เปนเหตุการณพระเวสสันดร พระมัทรี ชาลี กัณหาไดหันพระพักตรสูทิศอุดรเสด็จ
ผานวิบูลบรรพตแมน้ําเกตุมณี นาสิกบรรพรต และสระโบกขรณี ทรงเปลื้องพระขรรคและทรงอธิ
ฐานเพศบรรพชิตครองผาคากรอง แลวสถิตในบรรณศาลา นางอมิตดาภรรยาคนสวยของชูชก 
(ภาพที่ 80ง) เทพยดาไปสกัดกั้นพระนางมัทรีไวมิใหกลับถึงอาศรมเร็ว จึงแปลงเปนราชสีห เสือ
โครงและเสือเหลือง ไปขวางทางพระนางไว (ภาพที่ 80ก) มีภาพในตอนที่พระอินทรแปลงรางเปน
พราหมณทูลขอพระนางมัทรี (ภาพที่ 80ข) และภาพชูชกในตอนที่เดินทางมาถึงเมืองเชตุดร พระ
เจาสัญชัยทรงโปรดใหไถตัวพระกุมารทั้งสองตามจํานวนที่พระเวสสันดรทรงต้ังไว และเม่ือชูชก
ไดรับพระราชทานรางวัล จึงชื่นชมสมบัติขอตนจนลืมตัว บริโภคอาหารเกินประมาณจนทองแตก
ตาย (ภาพที่ 80ค)  
   สวนตอนของ (ภาพที่ 77) ขาดหายไปจากการตีความขางตน เช่ือวานาที่จะ
เขียนมีอีกหลายภาพดวยกัน ดังจะเห็นไดจากพื้นที่วางเปลาจากการซอมบูรณะผนัง ที่ยังแสดง
สวนประกอบบางสวนบางตอนของฉากนั้น ๆ อยางเลือนลาง เชน ภาพสระบัวนาจะเปนตอนที่สอง
กุมารหลบหนีจากชูชกไปซอนตัวในสระบัว ภาพสองกมุารอาจเปนตอนที่ชูชกใชเถาวัลยมัดมือลาก
สองกุมาร เปนตน  
   กลุมภาพตอมาเปนกลุมภาพที่มีขนาดใหญมีรายละเอียดมากที่สุดของผนัง 
เปนภาพขบวนเสด็จเหลากษัตริย สังเกตโดยรวมจะเห็นไดวามีอยูสองขบวนทิศทางมุงหนาไปแบบ
ตรงกันขามกัน ขบวนแรกหันหนาไปทางซายของผนังหรือทิศตะวันตก องคประกอบของภาพเนน
เขียนเปนขบวนเสด็จแนวนอนถึง 3 แถว ประกอบไปดวยชาง มาและไพรพลจํานวนมาก เดินทาง
ไปบรรณศาลาเพื่อไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับคืนสูเมืองเชตุดร ขบวนเสด็จที่
ผสมผสานระหวางรูปแบบขบวนเสด็จในแบบประเพณี ทหารมาประทับปนยาวสวมเคร่ือง
แบบอยางตะวันตก รวมถึงภาพทหารตางชาติ (ภาพที่ 80จ)  
   สวนอีกขบวนหนึ่งหันหนาไปทางขวาหรือทางทิศตะวันออก เขียนยาวจนถึงขอบ
ของผนัง นาจะเปนภาพขบวนเสด็จในตอนกลับสูเมืองเชตุดรของกษัตริยทั้ง 6 พระองค ประกอบไป
ดวยชาง มาและไพรพลเชนเดียวกันกับขบวนแรก แตมีจํานวนนอยกวาหากแตมรีายละเอียดยอยสวน
อ่ืน ๆ ที่ผสมไวอยางนาสนใจ เชน ภาพแถวทหารที่ชาวตางชาติ ภาพวิถีชีวิตพืน้บานแสดงออกในเร่ือง
การแตงกาย การละเลนแบบตาง ๆ ขบวนของการรองรําทําเพลง (ภาพที่ 81) คนสักขาลาย การเลน
ดนตรีพื้นบาน เชน แคน โดยเฉพาะภาพกลุมหญิงสาวนุงซิ่นกางรมที่มีทวงทาออนชอย ภาพสวนนี้
คอนขางมีรายละเอียดมาก แตไดแสดงทักษะฝมือของชางเขียนอยางชัดเจน  (ภาพที่ 80จ) 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

  
(จ) 

 
ภาพที่ 80 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดานทิศเหนือ 
 (ก) ราชสีห เสือโครงและเสือเหลือง ไปขวางทางพระนาง 
 (ข) พระอินทรแปลงรางเปนพราหมณทูลขอพระนางมัทรี 
 (ค) ชูชกบริโภคจนทองแตกตาย 
 (ง) ชูชกและนางอมิตดา 
 (จ) ภาพวิถีชีวิต คนสักขาลาย การเลนดนตรีพื้นบาน 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 81 ภาพขบวนทหาร 
 (ก) ภาพขบวนทหารกลุมที่แรก 
 (ช) ภาพขบวนทหารกลุมที่สอง 
 
  3.3 ผนังดานทิศใต ผนังดานทิศใตนี้เขียนวรรณกรรมพื้นบานเร่ืองสินไซจะแบง
ออกเปนตอนที่เรียกวา “บั้น”  เร่ิมตนอธิบายดังนี้ 
   3.3.1 ผนังชวงแรก บริเวณดานบนฝงทิศตะวันออกเขียนไว 4 ภาพ เร่ิมที่ทา
วกศุราชครองเมืองเปงจาล มีนองสาวช่ือนางสุมณฑา ยักษกุมภกัณฑซึ่งอดีตชาติเคยเปนสามีของ
นางสุมณฑาไดมาลักพาตัวนางสุมณฑาไปจากสวนดอกไมเพื่อไปเปนชายา (ภาพที่ 80ก) ภาพใน
ตอนถัดมาทาวกศุราชมีชายาทั้งส้ิน 8 คน ดวยความอิจฉาเกิดความแตกแยกในหมูชายาของทา
วกศุราชลูกเศรษฐีนันททั้ง 6 คน ใสรายวาลูกของนางจันทามเหสีและนางลุนซึ่งเปนชายาคน
สุดทายเปนกาลากินี ลูกของนางจันทามีรูปรางเปนคชสีหข่ือวา “สีโห” และลูกของนางลุนทั้งสอง
คน คนพี่ชื่อ “สินไซ” มีดาบและธนูเปนอาวุธ สวนคนนองเปนหอยสังข ชื่อวา”สังขทอง” ถัดมากุมภ
กัณฑชื่อชายาทั้ง 6 จําตองขับไลนางจันทาเทวีและนางลุนออกจากเมืองพรอมโอรสทั้งหมด
เดินทางไปตามปาเขา (ภาพที่ 80ข-ค)  
 



 111

  
(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 82 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานทิศใต 
 (ก) กุมภกัณฑลักพาตัวลักตัวนางสุมณฑา 
 (ข) เกิดความแตกแยกในหมูชายาของทาวกศุราชลูกเศรษฐีนันททั้ง 6 คน  
 (ค) นางจันทาเทวีและนางลุนออกจากเมือง 
 
   3.3.2 ผนังชวงที่สองมีพื้นที่กวางเปนเนื้อเร่ืองตอนตอเนื่องจากผนังชวงแรก 
เมื่อนางจันทาเทวีและนางลุนเดินทางไปตามปาเขาเปนเวลาเดือนเศษไดพบปราสาทที่พระอินทร
เนรมิตไวใหพักอาศัย และเม่ือกุมาร 6 คน อายุได 7 ป ทาวกศุราชใหออกเรียนวิชาเพื่อตามหา และ
พานางสุมณฑากลับเมือง เมื่อพบสินไซกลางปาจึงรวมออกอุบาย และเจรจาใหสินไซออกตามหา
นางสุมณฑา (ภาพที่ 83ก) สินไซและกุมารทั้ง 6  คนเดินทางไปตามสุมณฑากลับเมืองระหวางทาง
ไดพบวิทยาธร ชางปา หญิงสาว ไดชมดอกนารีผลและเดินทางขามแมน้ําหลายโยชน (ภาพที่ 80ข) 
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สินไซไดพบตัวนางสุมณฑา สินไซจึงไดสูรบกับยักษกุมภภัณฑที่มาชิงตัวนางสุมณฑาจนฆายักษ
กุมภภัณฑตาย (ภาพที่ 80ค) ทาวเวสสุวรรณไดชุบชีวิตยักษกุมภภัณฑข้ึนใหม และขอใหเลิก
ติดตามนางสุมณฑาเสีย แตยักษกุมภภัณฑไมยอมเชื่อฟง (ภาพที่ 80ง)  
 

 

(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 83 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานทิศใต 
 (ก) ทาวกศุราชส่ังกุมารทั้ง 6 คนใหออกเรียนวิชาเพื่อตามหานางสุมณฑากลับเมือง 
 (ข) สินไซเดินทาง 
 (ค) สินไซฆายักษกุมภภัณฑตาย 
 (ง) ทาวเวสสุวรรณไดชุบชีวิตยักษกุมภภัณฑ 
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   3.3.3 ผนังชวงที่สามน้ีคอนขางมีสภาพชํารุดเปนบริเวณกวางมากกวาจุดอ่ืน 
มีภาพจิตรกรรมเหลือใหเห็นอยูสองกลุม มุมบนเปนตอนที่สินไซผลัดตกเหวดวยกลอุบายจากกุมาร
ทั้ง 6 คน มุมลางทางขวาสินไซตอสูกับวิทยาธรแยงมักรีผล (ภาพที่ 84ก) และภาพมุมทางซายของ
เจดียเหนือบานหนาตางปรากฏภาพตอนหน่ึงกลาวถึง บนเขาเวละบาดนี้มีตนกาลพฤกษ เปน
ตนไมที่พระอินทรเนรมิตไวมีดอกเปนเส้ือผาอาภรณสีสวยงามดังเคร่ืองทรงของเทพ สินไซได
ผลัดเปล่ียนเคร่ืองทรงใหมแลวเดินทางตอไป ภาพตนกัลปพฤกษนี้ชางเขียนเปนเสาสูง มีสวนบน
เปนพุมคลายกลีบบัวและมีชอยื่นเปนแฉกรอบทิศ แตละชอเขียนเปนรูปรางคลายหีบหรือกลอง50 
โดยมีสินไซถืออาภรณอยูบริเวณเดียวกัน (ภาพที่ 84ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 84 ภาพจิตกรรมฝาผนังดานทิศใต 
 (ก) สินไซผลัดตกเหว 
 (ข) ตนกัลปพฤกษ 
 
 

                                                 
50 คัมภีรโอกาสโลกทีปนี นอกจากระบุวาตนกัลปพฤกษเปนตนไมประจาํอุตรกุรุทวีปแลว 

ตนกัลปพฤกษยังเปนตนไมในสวรรคชั้นดาวดึงสอีกดวย ใน ยทุธนาวรากร แสงอราม, ศิลปากร 
55, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555): 20-35. 
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  3.4 ผนังดานทิศตะวันตก ผนังดานนี้มีสภาพชํารุดเชนผนังอ่ืน (ภาพที่ 85) ฝาผนัง
ดานนี้ยังกลาวถึงวรรณกรรมเร่ืองสินไซในตอนตอจากผนังดานทิศใต เปนกลุมภาพขนาดใหญ
กลาวถึงการเดินทางของสินไซสูเมืองอโนราช ภาพแรกตอนที่สินไซไดนางเกียงคําซึ่งเปนธิดาของ
พระยาที่ปกครองเหลานางกินรีเปนเมีย และเม่ือสินไซจะออกเดินทางนางเกียงคําไดมอบเหลานาง
กินรี 500 นางใหเปนนางสนม (ภาพที่ 86ก) ภาพขบวนราชรถของสินไซ สินไชส่ังสังขทองดูตนทาง 
ณ เมืองอโนธราชบุรี ยักษกุมภัณฑนอนหลับ นางสุมณฑาเกิดลางรายและขอใหยักษกุมภัณฑไม
ออกปา แตไมสําเร็จ (ภาพที่ 86ก) สวนภาพบุคคลอีกกลุมหนึ่งไมแนชัดวาเปนตอนใด อาจ
หมายความถึงนางสุมณฑาเจรจายังไมยอมกลับเมืองเปงจาลเพราะเปนหวงยักษ กุมภัณฑ? หรือ
ตอนที่เมื่อยักษกุมภัณฑ สินไซมารับนางสุมณฑากลับนครเปงจาล? (ภาพที่ 86ค)  
 

 
 
ภาพที่ 85 ภาพจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 



 115

 
(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 86 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานทิศใต 
 (ก) สินไซและเหลากินรี 
 (ข) นางสุมณฑาเจรจากับสินไซ ยังไมยอมกลับเมืองเปงจาลเพราะเปนหวงยักษ  
  กุมภัณฑ  
 (ค) เมืองอโนราชยักษกุมภัณฑนอนหลับ นางสุมณฑาเกิดลางราย 
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ลักษณะการเขียน   
 เนื่องดวยภาพจิตรกรรมของผนังทั้ง 4 ดาน ไมไดเปนเร่ืองเดียวกันทั้งหมด ดังที่กลาววา
ไวขางตนวาแบงเขียนเปนสองเร่ืองหลักคือ พระเวสสันดรชาดก 2 ผนัง และสินไซ 2 ผนัง 
 สําหรับภาพจิตรกรรมที่วัดบานประตูชัยนี้ จะพบไดวามีการเขียนกลุมภาพแบงหอง
ภาพตามชวงเสา การลําดับเร่ืองราวนั้นยึดถือตามฉากหรือสถานที่วาเหตุการณนั้นเกิดข้ึนที่ไหน
แลวจึงจัดองคประกอบที่เปนเร่ืองราว ภาพบุคคลตามเนื่องเร่ืองปรากฏตอนนั้นลงไป ทิศทางการ
ดําเนินเร่ืองจึงออกจะสับสนไมปะติดปะตอมากนัก การดําเนินเนื้อเร่ืองของทั้งสองเร่ืองคอนขางมี
ทิศทางยอนแยงกัน คือ สินไซดําเนินเร่ืองลักษณะเวียนขวา พระเวสสันดรชาดกดําเนินเร่ือง
ลักษณะเวียนซาย หรือกลาวไดวาดําเนินเร่ืองในทิศทางตรงกันขามกัน 
 สําหรับพระเวสสันดรชาดกที่ดําเนินเนื้อเร่ืองในลักษณะเวียนซาย เร่ิมจากผนัง
ดานหนาทิศตะวันออก ไปสูผนังทิศเหนือ เร่ิมที่มุมดานขวาบนของผนังจนถึงสวนกลางจนกระทั่ง
ถึงทางซายของผนังและวกกลับมาทางขวาอีกคร้ัง ผนังภายนอกทั้งสองมีสภาพเชนเดียวกันคือ
ภาพบางตอนที่ชํารุดไปเปนพื้นที่กวาง จึงอาจมีบางประเด็นที่นาสนใจ เพราะเคาโครงของภาพท่ี
เหลืออยูแบบเลือนรางเชน เร่ืองเวสสันดรชาดกที่ผนังดานทิศเหนือเห็นเคาโครงการเขียนถึงตัว
ละคร”ชูชก”ไวหลายตอนกระจายอยูบนผนัง หากแตองคประกอบที่เปนเร่ืองราวแวดลอมขาด
หายไปจึงเปนการคาดการณไมสามารถระบุชี้ชัดถึงเนื้อเร่ืองตอนใดตอนหนึ่งได  
 เทคนิควิธีทางจิตรกรรม การเขียนบนพื้นผนังสีออนหรือสีขาวนวล ตัดเสนทึบสีเขม 
ระบายสี การใชกลุมสีจะแตกตางจากผนังภายในบางเพราะเปนภาพพระพุทธเจา ซึ่งแตจะใชสี
ประเภทฝุนจํานวนนอยสี เชน สีเขียว สีฟาคราม น้ําเงิน น้ําตาลเขมออน และสีดําเปนสีหลัก ซึ่ง
เปนเทคนิคทางเชิงชางที่พบไดทั่วไปของชางเขียนพื้นบานในงานจิตรกรรมอีสาน  
 

 N

 
ภาพที่ 87 แผนผังจิตรกรรมภายนอกวัดประตูชัย 
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 1. ภาพทิวทัศน  
  ดังที่กลาววาโดยรวมยึดถือฉากและสถานที่ในตอนน้ัน ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่
เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน สวนรูปแบบการเขียนภาพทิศทัศนนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการ
เขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนัง ดังนั้นจึงทําใหภาพจิตรกรรมโดยรวมดู
คอนขางสวาง โปรงไมหนาแนน แมจะเปนฉากในปาที่ตองมีตนไมหนาทึบจํานวนมาก แตชางเขยีน
ก็เขียนเพียงตนไมเปนตนหลัก ๆ จํานวนไมมาก ตนไมในภาพจิตรกรรมนี้ก็เหมือนเปนหนาที่เสริม
ตัวภาพหรือทําหนาที่แทรกระหวางภาพเทานั้น 
  1.1 รูปแบบตนไม  รูปแบบของตนไมทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ โดยรวมดู
คลายคลึงกันแยกชนิดไมได แตก็มีสวนนอยที่เขียน ตนกลวย ตนมะพราวแทรกภาพไวบาง จึงอาจ
จําแนกเปนสองกลุม คือ  
   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท มีหลายขนาดท้ังเล็กและใหญ รวมถึง
ไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยวิธีการไมสม่ําเสมอ เชน บางตนรองสีพื้นดวยสีออนแลวใชวิธี
กระทุงแปรงใหเปนกลุมหรือพุมใบ บางแบบใชวิธีจุดทีละจุด สรางใหเปนใบ บางภาพก็ขามข้ันตอน
แรกในการรองพ้ืนไปเลยก็มี ใชสีเชน สีคราม สีเหลือง สีเขียว บางตนใสน้ําหนักเงาสีดํา สวนลําตน
มีกิ่งกานอยางอิสระแบบธรรมชาติและระบายดวยสีเขมอาจตัดเสนหรือไมก็ไมเสมอกันทั้งภาพ 
(ภาพที่ 88ก)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทไดเขียนไวอยางสมจริง เชน ตนกลวย ตน
มะพราว จะเขียนดวยกลวิธีตาง ๆ กันที่พบมากคือ รองพื้นดวยสีออน กรณีใบใหญใชสีเขมตัดเสน
รอบนอก เชน ตนกลวย ถาเปนใบขนาดเล็กอยางเชน ใบมะพราวจะตวัดพูกันดวยสีเขมกวาสราง
เปนทิศทางอิสระของใบที่ใกลเคียงธรรมชาติ (ภาพที่ 88ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 88 การเขียนตนไม 
 (ก) การเขียนตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท 
 (ข) การเขียนตนไมที่จําแนกประเภทได 



 118

  1.2 ทองฟาและผืนน้ําของผนังภายนอกนี้ใชสีขาวนวลของผนังเปนฉากทองฟา   
ไมระบายสี สวนภาพผืนน้ํา ชางมักใชกลวิธีอยูสองแบบดวยกันคือ แบบแรกภาพผิวน้ําที่สงบนิ่ง
จะระบายสีเรียบดวยสีคราม หรือสีเขียว (ภาพที่ 85,89) แบบที่สอง ภาพผืนน้ําที่เปนระลอกคลื่น
อยางประดิษฐ ชางจะเขียนหรือตัดเสนสีเขมเปนเสนโคงยาว คลายเกล็ดปลาซอนกัน และขัดไป
มาไมเรียงเปนระเบียบนัก ทั้งสองรูปแบบใชรวมกันบนผนัง ขอสังเกตวาผนังทางทิศใตจะแสดง
การตัดเสนสีดําเพื่อเนนเสนขอบเขตของผืนน้ําชัดเจนกวาผนังอื่น ใชลักษณะหยักโคงไปมาจน
เปนเหลี่ยมเปนมุม มีเสนหนาบาง ซอนสองชั้น คลายแสดงมิติลวงตา แบบหนาบางของขอบผิว
น้ํา (ภาพที่ 89ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 89 ภาพทองฟาและผืนน้ํา 
 (ก) ภาพผิวน้ําที่สงบนิ่ง 
 (ข) ภาพผืนน้ําที่เปนระลอกคลื่นอยางประดิษฐ 
 
 2. ภาพบุคคล  
  การเขียนภาพบุคคลของวัดประตูชัยนี้ แตจะเห็นไดวาเทคนิควิธีการเขียนในกลุม
ภาพบุคคลช้ันสูง ชางวาดบุคคลกลุมนี้แสดงออกอางอิงไดกับลักษณะอุดมคติแนวไทยประเพณี 
กลาวคือจะแสดงเสนรอบนอกท่ีออนไหว ไมแสดงอายุหรือวัย สวนมากไมแสดงอารมณบนใบหนา
แตแสดงออกดวยอากัปกิริยาแบบนาฎลักษณ (Dramatic) หรือทาละคร โครงรางโดยรวมจึง
คลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ รวมทั้งตําแหนง
องคประกอบทางเร่ืองบอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ ใชวิธีการตัดเสนลงสีเฉพาะสวนที่เปน
เคร่ืองประดับและอาภรณ ผิวกายเปนสีของผนัง แตยกเวนตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ เชน พระ
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อินทรอาจจะเนนระบายสีผิวของรางกายใหตางไปจากตัวอ่ืน กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับสวนตาง 
ๆ ซึ่งเปนรูปแบบจะเปนเคาโครงอยางใหพอเขาใจถึงเครื่องประดับนั้น เชน อาจลดทอนลวดลายกนก 
โดยเขียนเพียงเสนโคงซอนกัน เปนตน เชน สังวาลย มงกุฎ กรองศอ เปนตน สวนเคร่ืองแตงกายหาก
ไมตัดเสนเปนลวดลายเรียบ ๆ ก็จะระบายสี หรือทั้งสองอยางรวมกัน (ภาพที่ 90)  
 

 
 
ภาพที่ 90 รูปแบบการเขียนภาพบุคคลชั้นสูง 
 
  2.1 ภาพพระพุทธเจา จะพบเขียนที่ผนังมุขดานหนาและผนังภายใน รูปแบบการ
เขียนภาพพระพุทธเจาทั้งหมดเปนรูปแบบทรงเคร่ืองในลักษณะคลายคลึงกัน จะตางกันที่การ
แสดงปาง ทาประทับ ซึ่งอยูภายใตกรอบซุมเรือนแกว พระเศียรเขียนรัศมีเปลวขนาดใหญและสูง 
พระพักตรรูปไข เขียนเสนกรอบพระพักตรคลายใสกะบังหนา กรรเจียกจร สวมกุณฑล กรองศอ 
พระวรกายเพรียวบาง ครองจีวรหมเฉียง ชายสังฆาฎิเปนแผนยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง สวน
บริเวณแขนตกแตงลวดลายเปนเสนโคงหลายเสนซอนติดกันเวนเปนระยะๆ บางภาพเขียนไวมาก
จนเกือบเต็มแขน ทําใหเขาใจไดวาชางตองการแสดงถึงการประดับตกแตงดวยเคร่ืองประดับเชน 
สวมพาหุรัด ทองขอพระกร นุงสบงมีจีบหนานาง สายรัดองค สวมปนเหนงรูปดอกไม และสวมรอง
พระบาทเชิงงอนดวย ประทับบนฐานรองรับ เนนภาพพระพุทธเจาแตละพระองคใหเดนชัดยิ่งข้ึน
ดวยพื้นหลังดวยสีครามหรือสีเขียว ตัดเสนสีเขมดํา พระเศียรระบายดวยสีดํา จีวรระบายดวยสีสม 
และเคร่ืองประดับ ระบายดวยสีเหลืองแทนที่สีทอง สวนผิวพระวรกายระบายบางรูปใชสีขาวหรือสี
ของพื้นผนัง (ภาพที่ 91)  
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 91 ภาพพระพุทธเจา 
 (ก) ภาพพระพุทธเจาปางเปดโลก และปางแสดงธรรม 
 (ข) ภาพพระพุทธเจาประทับนั่ง 
 
  2.2 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ  เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางสนมกํานัล ชาวบาน 
หรือเรียกภาพกลุมนี้วา “ภาพกาก” 51 นั้น ปรากฏในภาพวิถีชีวิตที่สอดแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่
ไมใชภาพหลัก จะเขียนรายละเอียดการแตงกายแตกตางกันไปตามบุคคลิกในทองเร่ืองนั้น  
   2.2.1 ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย ใสเส้ือคอกลมมีทั้งแขนส้ันและยาว มีแถบ
เส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน บางมีสักลายที่
โคนขา (ภาพที่ 92)  
   2.2.2 ขาราชบริพารสตรี อาจแบงไดสองแบบ กลุมหนึ่ง เปนนางกํานัลในวัง 
มักเปลือยอก นุงผาซิ่นมีชายผา รวบผมมวย มีผาสไบพาดบาหรือคลองคอ เชน นางอมิตดา กลุม
สอง คือ ใสเส้ือคอกลมแขนยาว มีแถบเส้ือผากลางนุงผาซ่ินรวบผมมวย (ภาพที่ 92ก)  

                                                 
 51 จะพบไดมากเปนลําดับต้ังแตจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงจิตรกรรมสมัย
รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรซึ่งเปนชวงที่ชางเขียนภาพกากไดอยางมีชีวิตชีวา ตามอากัปกิริยา
ในชีวิตประจําวัน  ดูเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม, งานชาง คําชางโบราณ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2553), 187. 
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   2.2.3 ชาวบานทั่วไป แตงกายเรียบงาย ผูชายมีทั้งใสและไมใสเสื้อ นุงโจง
กระเบนหรือกางเกงขาส้ันอยางใดอยางหนึ่ง ผาคาดเอว ทรงผมสั้น มีลักษณะใบหนาคลายคลึง
กัน (ภาพที่ 92ค)  
 

(ก) 

    
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 92 ภาพบุคคล 
 (ก) การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล 
 (ข) การเขียนภาพบุคคล ขาราชบริพาร 
 (ค) การเขียนภาพชาวบาน 
 
  2.3 ภาพพราหมณ ทั่วไปจะเกลาผมมวยไวที่ทาทอย ไมสวมเสื้อ หมสไบ นุงโจง
กระเบน แตที่ดูเหมือนจะเนนใหบุคลิกมีความเฉพาะดูนาสนใจมากคือ พราหมณชูชกจะเนน
การตกแตงรูปรางและสีใหโดดเดนกวาพราหมณอื่น ๆ และแตกตางไปจากตัวละครอื่น เชน 
สะพายยาม มีสีผิวสีเขม มีรางกายเนนกลามเนื้อผิดสัดสวน และปูดโปน สรางความรูสึกนา
เกลียดนากลัว 
  2.4 ดาบสหรือฤาษี จะสวมเครื่องแตงกายแบบหนังเสือ เชน ภาพนางมัทรี 
(ภาพที่ 93)  
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ภาพที่ 93 การเขียนภาพพราหมณ ดาบส พราหมณชูชก 
 
  2.5 ภาพขบวนทหารเหลานี้จะปรากฏแนชัดในขบวนเสด็จพระเวสสันดร ซึ่งมัก
พบเห็นวาจะเขียนไวอยางสวยงามและจัดเปนระเบียบมาก ที่วัดประตูชัยนี้แสดงถึงระดับฝมือ
ของชางแตมที่มีความชํานาญมากกวาที่อ่ืน สังเกตไดจากทักษะตัดเสนเล็กอยางสม่ําเสมอและมี
ความปราณีต แสดงรายละเอียดของทหารเดินเทาที่ประทับอาวุธประจําตัว รวมทั้งมีภาพทหาร
ชาวตางชาติรวมขบวนดวย การแตงกายของภาพขบวนทหารของสิมนี้แสดงออกแบบผสม คือ  
   แบบที่หนึ่ง คือ ทหารที่สวมหมวกมีปก มีเคร่ืองแตงกาย ดวยเส้ือคอกลมแขน
ยาวมีสาบที่คอและอก ปลอยชายเส้ือ มีแถบรังดุมกลางอก สวมกางเกงขายาวคาดผาที่เอว อาจ
ประทับอาวุธบางประเภท เชน ดาบ หอก ทวน ทั้งหมดมักไมสวมรองเทา (ภาพที่ 94ก)  
   แบบท่ีสอง คือ ทหารที่สวมเคร่ืองแบบดูคลายขาราชการทหาร กลุมแรกเปน
ทหารมาเขียนรายละเอียดคลายวา สวมหมวกมีปกคลายทรงหมอตาล สวมเส้ือคอกลมแขนยาว มี
สาบที่คอและอก ปลอยชายเส้ือ และสวมกางเกงขายาว รองเทาหนังทรงสูง มีเข็มขัดสายโยงหรือ
สายกระบ่ีคาดทับเส้ืออีกที ประทับอาวุธที่เปนปนยาว (ภาพที่ 94ข) กลุมที่สอง แตงตัวคลายกลุม
แรก แตตางที่คาดเข็มขัดทับเส้ือนอก รองเทาหนังหุมขอเทา เขียนลายละเอียดเหมือนการพันสนับ
แขงของทหารดวยการตัดลายเสน เดินเทาประทับอาวุธพรอมกับเดินถือรม (ภาพที่ 94ข) และอีก
กลุมเปนทหารเดินเทาประทับปนเปนอาวุธอีกกลุม แตงตัวโดยรวมคลายสองกลุมที่ผานมาแตตาง
ไปสวมหมวกเหล็กที่เขียนลวดลายหนาหมวกคลายตราสัญลักษณบางอยางและไมสวมรองเทา 
(ภาพที่ 94ค)  
   แบบที่สาม เปนทหารตางชาติพบเขียนแทรกในขบวนทหารอ่ืน ๆ ควบมา 
บุคคลิกและการแตงกายไปจากกลุมที่กลาวมาทั้งหมด ใบหนาที่กลมเนนรอยหยักที่คาง รูปราง
อวนใหญ สวมหมวกปดหู ลักษณะคลายสวมเส้ือหลายชั้น ชั้นนอกคลุมบา ชั้นดานในถัดไปเปน
แขนยาวอยางหลวม ๆ ตกแตงดวยสาบคอปกและสาบเส้ือ หรืออาจเปนเคร่ืองประดับตรงกลางอก
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อยางใดอยางหนึ่ง นุงทับสวมกางเกงขายาว และสวมรองเทา (ภาพที่ 94ง) ทั้งนี้สังเกตวามาที่ควบ
อยูนั้นมีทวงทาและลีลาต่ืนตัว มีหางอันขวัดแขวง ซึ่งตางไปตัวอ่ืนที่เดินอยางเนิบเฉ่ือย 
 

(ก) 

 
(ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 94 ภาพทหาร 
 (ก) ภาพทหารกลุมที่หนึ่ง 
 (ข) ภาพทหารกลุมที่สอง 
 (ค) ภาพทหารกลุมที่สองเดินเทา 
 (ง) ภาพทหารกลุมที่สามหทารตางชาติ 
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 3. ภาพสถาปตยกรรม  
  สถาปตยกรรมที่พบ ไดแก อาคาร ประเภทปราสาทราชวัง กําแพงเมือง ศาลา 
พลับพลา และเรือนพื้นถิ่น ซึ่งส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญสังเกตไดชัดเจนที่สุด แตก็
เปนเพียงสวนเสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ สถานที่ เหลานี้โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความ
เปนจริงเกี่ยวกับ ความสมดุลยระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตองของมมุมอง
ทางทัศนียภาพ 
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญที่สุด มีรูปแบบอยางอุดมคติที่แสดง 
ออกในลักษณะ 2 มิติ เปนอาคารทรงจ่ัวหันดานหนาออก สวนบนคือหลังคาจ่ัวมีปานลมหรือ
ปนลมยอดแหลมสามจ่ัวเรียงซอนตอกัน มุมมองดานขางซอนกันยิ่งกวา หลังคาตัดเสนลงสีเปนวง
โคงทับซอนคลายรูปแบบมุงเกล็ดเตาและขีดเปนเสนแบบมุงกระเบ้ือง ตัวอาคารแสดงโครงสราง
เสาสูงรองรับอาคารทั้งหมดอยูบนฐานรองรับอีกช้ันหนึ่ง บางภาพดานหนามีอาคารหลังคาจ่ัว
ขนาดเล็กกวาตอยื่นจากอาคารหลักคลายกับจตุรมุข พื้นที่ระหวางเสาขีดเขียนลวดลายเปนเสน
แบบตาง ๆ ไมไดเปนระเบียบเดียวกันทั้งหมดจึงไมแนชัดวาเปนผนังหรือผามาน รูปแบบปราสาท
ดังกลาวดูจากเคาโครงยอมคุนตาแบบอยางจิตรกรรมไทยประเพณี แตรายละเอียดสวนยอย เชน 
ลวดลายประดับตกแตงสวนตาง ๆ อาจจะรวบรัดหรือลดทอนใหเรียบงายไปมาก (ภาพที่ 95ก)  
  3.2 กําแพงเมือง โดยทั่วไปคลายคลึงกันที่เปนกําแพงสีขาว ลอมรอบพื้นที่ปราสาท 
มีประตูทางเขาทางออกเปนซุมประตูแบบเกงจีน (ภาพที่ 95ข)  
  3.3 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงมาไมสูงนัก เปนอาคารโถงที่วาด
แยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาอาคารทรงจ่ัวมีเสารองรับ (ภาพที่ 95ค)  
  3.4 เจดีย ที่วัดประตูชัยนี้วัดเจดียไวสามภาพมีรูปแบบไมซ้ํากัน เขียนอยูเหนือ
ประตูทางเขาทางทิศตะวันออกและวาดไวเหนือกรอบหนาตางทิศใต (ภาพที่ 95ง-จ) ภาพเจดียที่
วาดบนผนังนี้สวนมากเปนเจดียทรงกลม มีฐานสูงเปนช้ันลดหล่ัน ตกแตงลวดลายหรือระบายดวย
สีเขียว บางเจดียเรือนธาตุทรงคลายดอกบัวตูม มียอดแหลม บางรูปเขียนเรือนธาตุกลมขนาดใหญ
คลายเจดียหมากโม ของประเทศลาว เนื่องจากวาเนื้อหาประกอบมีบางรูปทางทิศใตเทานั้นเขียน
ตนกัลปพฤกษ ซึ่งคงหมายถึงเปนเปนเจดียจุฬามณีและตนไมในสวรรคชั้นดาวดึงส และอีกสวน
หนึ่งที่เขียนไวโดยไมมีเนื้อหาสวนอ่ืนเกี่ยวของ ชางจึงนาจะเปนการเขียนประดับตกแตงซุมประตู
หรือหนาตาง  
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(ก) (ข) 

(ค) 

  
(ง) (จ) 

 
ภาพที่ 95 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ปราสาทราชวัง 
 (ข) ภาพซุมประตู 
 (ค) ภาพศาลา 
 (ง) ภาพเจดีย  ผนังทิศตะวันออก 
 (จ) ภาพเจดีย  เหนือกรอบหนาตาง ผนังทิศทิศใต 
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 4. ภาพสัตว  
  4.1 เปนสัตวที่มีตามทองเร่ือง เชน ครุฑ สิงห ชาง มา ละมั่ง เปนตน ภาพตัวสัตว
จะเขียนแบบสองมิติดวยโครงสรางแบบเรียบงายไมเนนกลามเนื้อความเปนจริงทางกายวิภาค ตัด
เสนดวยสีเขม เชน สีดํา ระบายสีดวย สีคราม น้ําตาล หรือเปนสีขาวนวลของผนัง เขียนแบบ
ทาทางของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบเรียบนิ่ง และคลายคลึงกัน ไมแสดงอากัปกิริยาอึกทึก 
(ภาพที่ 94ข)  
  4.2 สวนสัตวอ่ืน ๆ เขียนแทรกเสริมภาพไวในแตละตอนในจะพบเพียงแค นก  ปลา 
ซึ่งเปนสัตวทั่วไปที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิต เขียนทาทางไดหลากหลายกวา (ภาพที่ 82ค)  
 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
  ภาพในหัวขอนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยของตอนตาง ๆ ในเนื้อเร่ืองพระ
เวสสันดรชาดกเปนสวนมาก ภาพวิถีชีวิตอ่ืนเล็ก ๆ นอย ๆ ชางมักจะพบเขียนใสแทรกไวในฉาก
นครกัณฑ แทรกอยูในสวนขบวนแถวน้ันดวย เชน การเลนดนตรีพื้นเมืองประเภท แคน การฟอน
รายรํา การถือรม การสักขา เปนตน (ภาพที่ 92)  
 6. การแบงเรื่อง (ภาพที่ 96)   
  ดังที่กลาวมาทั้งหมด ภาพจิตรกรรมที่ผนังสิมดานในของวัดประตูชัยนั้นเสนแบง
ภาพที่ใชอาจจําแนกได คือ  
  6.1 การแบงเร่ืองตามรูปแบบผนังสิม คือ จะเห็นไดชัดวาภาพจิตรกรรมผนัง
ภายนอกเขียน 2 เร่ือง แบงเปนเร่ืองละ 2 ผนังอยางชัดเจน ซึ่งถือวาเปนการแบงภาพโครงสราง
ใหญวิธีหนึ่ง  
  6.2 การแบงเร่ืองในสวนรายะเอียดของภาพ ชางจะใชที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ 
กําแพง ตนไมใหญ และโขดหินที่ไมสูง เขียนเปนเสนคดโคงตอเนื่องกันเปนแถว เปนแนวยาว 
บางคร้ังคลายพื้นดินที่ขรุขระ การใชค่ันภาพแตละตอนดวยแนวกําแพงเมือง ตนไมและโขดหินเปน
แบบอยางที่พบไดในรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี โดยเฉพาะการใชโขดหินหรือเขามอแยก
เร่ืองราวสวนตาง ๆ ของภาพนั้นนิยมใชในจิตรกรรมไทยประเพณีต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 352 ดวย
เชนกัน หากแตจะแตกตางบางที่ที่งานจิตรกรรมอีสานตัวอยางวัดประตูชัยนี้จะเขียนโขดหินยาว
ตอเนื่องกันจนเหมือนเปนแถวเปนแนวยาวค่ันไว ขณะเดียวกันมีความหมายคลายเนินเดินและ
พื้นดินลักษณะขรุขระ (ภาพที่ 96ก)  

                                                 
 52 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม, 39. 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 96 การแบงเร่ือง 
 (ก) การแบงเร่ืองผนังดานทิศเหนือ 
 (ข) การแบงเร่ืองผนังดานทิศใต 
 
 7. การตกแตงอ่ืน ๆ  
  ที่นาสนใจการตกแตงซุมหนาตาง พื้นที่สามเหล่ียมดานบนของบานหนาตางไมสอง
บานทางทิศเหนือเขียนไวลวดลายที่ตางกัน ใชวิธีตัดเสนลงสีเรียบตกแตงใหเปนซุมบรรพแถลง    
ซึ่งกรอบสามเหลี่ยมรูปจ่ัว อันเปนรูปสัญลักษณของเรือนฐานันดรแบบหนึ่ง นอกจากประดับใหเกิด
ความงดงามแลว ยังเปนสัญลักษณของฐานันดรสูง เปนสัญลักษณซอนอยูในฐานันดรจริง53 
ออกแบบลวดลายภายในกรอบสามเหล่ียมไวแตกตางกัน เคาโครงโดยรวมดูคลายคลึงกับรูปแบบ
หนาบรรพอุโบสถและวิหารแบบพระราชนิยมที่สรางดวยปูนปนดังในสมัยรัชกาลที่ 354 (ภาพที่ 97)  
                                                 
 53 ดูเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม, งานชาง คําชางโบราณ, 87. 
 54 หนาบันหรือหนาบรรพ ในสมัยพระราชนิยมมีโครงสรางแบบกออิฐถือปูนทั้งหมด ไม
มีชอฟา ใบระกา หางหงส ตามแบบไทยประเพณี ดูรายละเอียดใน ศักด์ิชัย สายสิงห, พุทธศิลป
สมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ีปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: ฟสิกซเซ็น
เตอร, 2556), 162. 
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ภาพที่ 97 การเขียนตกแตงซุมหนาตางของวัดบานประตูชัย 
 
 
3. วัดพุทธสีมา (วัดเปลือยใหญ)  
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดพุทธสีมา (วัดบานเปลือยใหญ) ต้ังอยูบานเปลือยใหญ หมูที่ 1 ตําบลชางเผือก 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด วัดต้ังเมื่อ พ.ศ.2464 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.
2470 55 

รูปแบบสิม   
56 เปนสิมทึบพื้นบานขนาดเล็ก สรางโดยชางญวณ  หันหนาไปทางทิศตะวันออก (ภาพ

ที่ 98ก) กออิฐถือปูนทรงสูง ไมมีมุขหนา หลังคาทรงจ่ัวสองชั้น ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 
8 เมตร มีประตูทางเขาทางเดียว บานประตูแกะสลักไมเปนลายกานขด เหนือกรอบประตูเปนซุม
ลายโคงแตงลวดลาย ภายในซุมกลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาบดานขางทั้งซาย
และขวาเปนซุมขนาดเล็กลงมา ไวประดิษฐานพระพุทธปางประทานพรขางละหนึ่ง รอบกําแพง
แกวรอบนอกบริเวณกรอบประตูแกะสลักไววา “อุปฌาย คณะสงฆ กํานัน ผูใหญบาน ราษฎร 
ตําบลเปอย มีศรัทธาบริจาคทรัพยสรางพัทธสีมา พ.ศ.71 เสร็จ พ.ศ.75 ส้ินปจจัย 832 บาท” 57

บริเวณผนังขางทําชองหนาตางขางละสามชอง เหนือบานหนาตางประดับซุมโคงเปนลายกนกสาม
แฉกเล็กใหญตางกัน สวนหนาตางคูสุดทายกอทึบเจาะเปนซุมโคงมีพระพุทธรูปปูนปนปางมารวชิยั

                                                 
 55 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 489. 
 56 ชวลิต อธิปตยกุล, สิมญวณในอีสาน (อุดรธาน:ี เตาโล, 2556), 286. 
 57 หนวยอนุรักษสงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, สิมที่ม ี

ฮูปแตมจังหวัดรอยเอ็ด (รอยเอ็ด: ประสานการพมิพ, 2543), 113. 
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ดานละหนึ่งองค อีกสองชองทําเปนบานหนาตางแกะสลักเปนลายกานขด ชุดฐานบัวเปนบัว
ลูกแกวอกไก ประดับลวดลายหนากระดานบน กําแพงแกวรอบนอกเจาะเปนทางเขาประดับสิงห
ขางละหนึ่ง สวนกําแพงแกวดานหนาประดับดวยยักษปูนปนขางละหนึ่งเชนกนั ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปนปางมารวิชัย (ภาพที่ 98ข) ฝมือชางพื้นบานคงสรางมาพรอมกับการสรางโบสถ
58 ผนังดานในเขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองเวสสันดรชาดกและนรกภูมิ 
  

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 98 วัดพุทธสีมา (วัดเปลือยใหญ)  
 (ก) อุโบสถวัดพุทธสีมา 
 (ข) พระพุทธรูปและจิตกรรมภายในวัดพุทธสีมา 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานใน (ภาพที่ 99)  

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เขียนไวทุกดาน มีสภาพอายุยาวนานทําใหภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเกิดสภาพชํารุดบางสวน ขอมูลกลาววาชางสุดใจ อุทรวง คนทองถิ่นอําเภอสุวรรณภูมิเปนคน
เขียนภาพน้ีข้ึน สีผนังขาวนวลที่ไดจากชาวบานชวยกันไปขุดหอยกี้ที่ทุงกุลามาตําทําปูนและเอา
                                                 
 58 หนวยอนุรักษสงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, สิมที่ม ี

ฮูปแตมจังหวัดรอยเอ็ด, 113. 
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59ยางบงมาคลุกผสม  สีสวนใหญใชสีเหลือง เทา น้ําเงิน แดง เขียว และดํา ใชสีเขม เชน สีดํา สีน้ํา
เงิน แตภาพบางสวนที่ไมใชวิธีการการตัดเสนเลยก็มี เชน ปราสาทราชวัง โครงสรางการวาง
องคประกอบภาพที่การแบงเปนแถวดวยเสนสีน้ําเงิน มีทั้งแนวเสนตรงและเสนหยัก โคงไปมา โอบ
ลอมเปนกรอบบางก็มี  
 

 
 
ภาพที่ 99 ผังภาพจิตรกรรม วัดพุทธสีมา (วัดเปลือยใหญ)  

 
 1. พระเวสสันดรชาดก   
  เร่ิมที่ผนังดานหลังพระประธาน/ทิศตะวันตก ภาพในสวนตนนี้คอนขางวางไว สลับ
ไปมาระหวางผนังทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศตะวันออก สามารถอธิบายดังนี้ 
  1.1 กัณฑทศพร ภาพเร่ิมตนที่ผนังดานซายที่มุมดานลาง เขียนไวหนึ่งตอน 
กลาวถึงเนื้อความตอนที่นางผุสดีเปนอัครมเหสีของพระอินทร เมื่อถึงเวลาจุติยังโลกมนุษยไดขอพร 
10 ประการจากพระอินทร ภายในปราสาทภาพบุคคลบางสวนเขียนรัศมีไวส่ือความหมายถึงพระ
อินทรในตอนนี้ (ภาพที่ 100)  

                                                 
 59 หนวยอนุรักษสงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, สิมที่ม ี

ฮูปแตมจังหวัดรอยเอ็ด, 113. 
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ภาพที่ 100  กัณฑทศพร 
 
  1.2 กัณฑหิมพานต คร้ังนั้นไดเกิดทุพภิกขภัยข้ึนในแควนกาลิงครัฐ พระราชาแหง
แควนกาลิงครัฐจึงทรงใหพราหมณ 8 คน มาทูลขอชางปจจัยนาเคนทร เพราะถาชางนี้ไปสูที่
กันดารจะทําใหเกิดฝนตกขจัดทุพภิกขภัยไปได เมื่อพราหมณทั้ง 8 มาทูลขอชางปจจัยนาเคนทร 
(ภาพที่ 101)  

 

 
 
ภาพที่ 101 กัณฑหิมพานต 
 
  1.3 ทานกัณฑ พระเวสสันดรไดทรงบริจาคทานคร้ังยิ่งใหญ แลวไดทูลลาพระชนก
ชนนีขอออกบวชและเสด็จเขาสูเขาวงกตปฏิบัติธรรมอยู ณ ที่นั้น แลวพระเวสสันดรพรอมดวย
พระมัทรี กัณหา ชาลีก็เสด็จโดยราชรถเทียมมา 4 ตัว เมื่อเสด็จออกจากพระนครก็มีพราหมณ 4 
คน มาทูลขอมา เมื่อพระองคประทานมาแกพราหมณแลว เทวดาไดแปลงองคเปนละมั่งเทียมราช
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รถแทนมาพาพระองคเสด็จตอไป และมีพราหมณผูหนึ่งมาทูลขอราชรถ พระองคไดประทานราชรถ
แดพราหมณนั้น แลวเสด็จสูปาดวยพระบาทพระองคทรงอุมพระชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหา
หันพระพักตรตรงไปสูเขาวงกต (ภาพที่ 102)  
 

 
 
ภาพที่ 102  ทานกัณฑ 
 
  1.4 กัณฑวนประเวศน ทั้ง 4 พระองคเสด็จสูปาโดยพระบาท พระเวสสันดรทรงอุม
พระชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหา ทั้งส่ีพระองคเสด็จถึงแควนเจตรัฐ พะยาเจตราชและพระวงค 
ไดทูลเชิญใหครองราชย ในแควนเจตรัฐก็มิไดทรงรับ (ภาพที่ 103)  
 

 
 
ภาพที่ 103 กัณฑวนประเวศน 
 
  1.5 กัณฑชูชก ที่กลาวถึงนางอมิตดาภรรยาคนสวยของชูชกระหวางเดินทางไปตัก
น้ํา ถูกภรรยาพราหมณกวากลาวและดาตี เม่ือกลับบานไดแสดงถึงชูชกที่รอรับหาบน้ํานางอมิตดา



 133

ชี้นิ้วมาทางภริยาพราหมณและออนวอนชูชกใหไปขอพระกัณหาและชาลีมาเปนทาสรับใชนาง   
(ภาพที่ 104)  
 

 
 
ภาพที่ 104 กัณฑชูชก 
 
  1.6 กัณฑจุลพน ที่กลาวถึงบริเวณเขาวงกตอันเปนเขตของพราหมณเจตบุตรเฝา
รักษา ชูชกโดนสุนัขรายของเจตบุตรไล (ภาพที่ 105)  
 

 
 
ภาพที่ 105 กัณฑจุลพน 
 
  1.7 กัณฑมหาพน เร่ิมเร่ืองที่ชูชกเดินทางสูเขาวงกต ผนังดานทิศตะวันออก เหลือ
ภาพจิตรกรรมอยูนอยกวาผนังอ่ืนอยูสวนบนของผนัง ชางไดบรรยายภาพถึงระหวางการเดินทางสู
เขาวงกตของชูชกและการใชชีวิตของชูชกในปากอนเดินทางถึงอาศรมพระเวสสันดร (ภาพท่ี 106-
107)  
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ภาพที่ 106 กัณฑมหาพน 
 

 
 
ภาพที่ 107 กัณฑมหาพน 
 
  1.8 กัณฑกุมาร ชูชกไดแอบเขาเฝาพระเวสสันดรตอนนางมัทรีไปหาผลไมในปา 
เพื่อทูลขอสองกุมารเมื่อสองกุมารรูวาพราหมณชูชกมาขอเอาไปเปนทาสรับใชก็หวาดกลัวจึงหนีไป
ซอนในสระบัว พระเวสสันดรไดพรรณนา คุณของทานบารมีและอุปมากุมาร แกกุมารในสระบัวจึง
ยอมข้ึนจากสระบัว (ภาพที่ 108) เมื่อพระเวสสันดรมอบสองกุมารใหชูชกแลว ชูชกก็รีบมัดมือเทา
รีบพาไปโดยเร็ว (ภาพท่ี 109) ระหวางเดินทางเม่ือชูชกเหยียบหินล่ืน สองกุมารก็รีบหนีกลับมาหา
พระเวสสันดร ตอนนี้ชางไดแทรกอารมณขบขันลงไปดวยการวาดภาพชูชกที่ผานุงหลุดดวยอาการ
นาขบขัน (ภาพที่ 109)  
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ภาพที่ 108 กัณฑกุมาร สองกุมารหวาดกลัวจึงหนีไปซอนในสระบัว 
 

  
 
ภาพที่ 109 กัณฑกุมาร 
 
  1.9 กัณฑมัทรี กลาวถึงตอนเมื่อพระเวสสันดรบริจาคทานแลว นางมัทรีรีบเดินทาง
กลับอาศรมโดยเร็วเพราะทรงพระสุบินเปนลางราย ระหวางทางทรงพบพญานามฤคราชที่เกิดจาก
เทพบุตรจําแลงมาทั้งสามกั้นทางอยูมิอาจผานไปได และนางมัทรีกลับถึงอาศรม มิไดพบกับสอง
กุมารก็ทรงเศราโศกหนัก ทรงครํ่าครวญ รํ่าไหประหนึ่งวาดวงหทัยแตกสลายและก็ทรงถึงแก
วิสัญญีภาพลง พระนางทรงฟนข้ึนอีกคร้ังดวยเมื่อพระเวสสันดรทรงนําน้ํามาประพรม (ภาพที่ 
110)  
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ภาพที่ 110 กัณฑมัทรี 
 
  1.10 กัณฑสักบรรพ (ตอนน้ีสภาพคอนขางเลือนลาง) เห็นเปนเคาโครง ของบุคคล
สองคนในศาลานั่นคืออาศรมของพระเวสสันดรกลาวคือ คร้ันเม่ือพระอินทรเกิดเกรงวาหากมีผูมาขอ
พระมัทรีพระเวสสันดรก็จะประทานอีกจึงแปลงเปนพราหมณชรามาทูลขอเสียกอน คร้ันเม่ือพระมัทรี
ก็ทรงยินยอม พระอินทรทรงประจักษในเจตนาของดาบสทั้งสองพระองคแลวจึงปรากฏพระองคให
ทราบวาคือพระอินทรแปลงมา แลวถวายพระนางมัทรีคืนพระเวสสันดร (ภาพที่ 111)  
 

 
 
ภาพที่ 111 กัณฑสักบรรพ 
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  1.11 กัณฑมหาราช เขียนเปนกลุมภาพดังนี้ (ภาพที่ 112) 
   1.11.1 ชูชกและสองกุมารเดินทางในปา เมื่อตกคํ่า ชูชกก็ก็ผูกเปลนอนบน
ตนไม แตมัดสองกุมาไวโคนตน  
   1.11.2 เทพบุตรและเทพธิดาก็จําแลงตนเปนพระเวสสันดรและกระนางมัทรี
มาบริบาลสองกุมารทุกราตรี (ภาพที่ 113)  
   1.11.3 ชูชกเดินทางหลงเขาไปจนถึงกรุงเชตุดร พระเจาสญชัยทอดพระเนตร
เห็นพระกุมารทั้งสองจึงโปรดเขาเฝา และไถตัวตามราคาที่พระเวสสันดรตั้งไว พรอมทั้ง
พระราชทานปราสาท 7 ชั้นและอาหารอันดีแกชูชก  
   1.11.4 ชูชกนั้นก็ลืมตัวในทรัพยสมบัติ กินอาหารเกินประมาณจนทองแตก
ตาย (ภาพที่ 114)  
   1.11.5 พระเจาสญชัยไดประกาศหาญาติของชูชกมารับสมาบัติ แตไมมีผูใด
มาจึงเก็บเขาพระคลังหลวงไว ในจิตรกรรมอีสานไดเขียนถึงพระเจาสญชัยจัดงานศพชูชก (ภาพที่ 
114)  
 

 
 
ภาพที่ 112 กัณฑมหาราช 
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ภาพที่ 113 กัณฑมหาราช 

 

 
 
ภาพที่ 114 พระเจาสญชัยจัดงานศพชูชก 
 
  1.12 กัณฑฉกษัตริย ในตอนที่กษัตริยทุกพระองคทรงพบหนากันที่อาศรมของพระ
เวสสันดรและพระนางมัทรีและแถวดานบนของผนังขางนี้ เปนรูปปราสาท 3 หลังเรียงกัน โดยท่ี
หลังแรกมีเนื้อหากลาวถึง ปราสาทราชวังภายในปราสาทมีบุคคลจํานวนมาก (ภาพที่ 115)  
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ภาพที่ 115 กัณฑฉกษัตริย 
 
  1.13 นครกัณฑ ที่กลาวถึงพระเจากรุงสญชัยไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
ซึ่งลาผนวชกลับมายังกรุงเชตุดร และข้ึนครองราชย (ภาพที่ 116)  
 

 
 
ภาพที่ 116 ขบวนเสด็จในนครกัณฑ 
 
 2. ภาพนรกภูมิ 
  ภาพนี้เขียนไวผนังดานลางทางทิศใต พิจารณาจากลักษณะการเขียนจึงดูแตกตาง
จากสวนกอนอยางมาก เขียนแยกสวนออกมา โดยไมตอเนื่องจากภาพในผนังเดียวกัน ซึ่งภาพ
ถัดไปในบริเวณเดียวกันกลาวถึงเร่ืองเวสสันดร อีกทั้งดวยฝมือ และความชํานาญทางดานศิลปะจึง
คาดวานาจะเปนคนละชางกันกับพื้นที่สวนใหญ จึงอาจเปนไดวาวาภาพนี้อาจเขียนเสริมข้ึนใน
คราวหลัง หรือเขียนคราวเดียวกันนั้นแตคนละชางกันที่แบงพื้นที่ในการทํางาน 
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  ภาพนรกภูมิและการลงโทษสัตวนรก โดยมีคําบรรยายเปนอักษรไทยประกอบในแต
ละภาพ เขียนเปนคําอธิบายไวใตภาพเปนอักษรไทย เชน “ลักกินของวัดเกิดเปนหนอไมเกิดกลาง
หัว” และ คําบรรยายใตภาพสัตวนรกปนตนงิ้ว วา “เลนชูกับผัวเลนเจาหัวกับเผ่ิน” เปนตน ใช
เทคนิควิธีการเขียนแบบตัดเสนไมระบายสี  
   โดยทั่วไปในจิตรกรรมอีสานมักพบภาพเร่ืองนรกภูมินี้จะเปนองคประกอบรวม
ตอนหนึ่งในเร่ืองพระมาลัย และเจดียจุฬามณี ซึ่งไพโรจน   สโมสร ไดกลาวไวในแนวคิดเดียวนี้วา 
ชาวอีสานนั้นไมรูจักเร่ืองไตรภูมิพระรวง ภาพนรกภูมินาจะเปนอิทธิพลจากเร่ืองพระมาลัยมากกวา 
60 ซึ่งความคิดนี้ก็สอดคลองกับ พิทักษ  นอยวังคลังที่กลาววาการเขียนเก่ียวกับเปรตภูมิ นรกภูมิ 
สวรรคชั้นดาวดึงสนั้นเปนการถายทอดเนื้อเร่ืองพระมาลัย61 การแยกเขียนยอมแสดงถึงการไมมี
ขอจํากัดและอิสระของชางพื้นถ่ิน 
 ลักษณะการเขียน  
 จากประวัติการสรางสิมโดยชางญวน แตไมทราบแนชัดวาชางเขียนภาพเปนใคร เปน
ชางญวณดวยหรือไม แตภาพจิตรกรรมของวัดพุทธสีมานี้รูปแบบโดยรวมดูจะแตกตางจากสมิวดัอ่ืนๆ 
ที่กลุมสีที่ใชเปนสีสดใสจากแดงเหลือง เทา น้ําเงิน แดง เขียว และดําบนพื้นสีขาวนวล เนนเร่ืองเขียน
พระเวสสันดรเพียงเร่ืองเดียว แมจะมีเร่ืองนรกภูมิมาแทรก เปนสวนเล็กนอยจากผนังทั้งหมด  
 การวางภาพ ผนังดานในสิมของวัดพุทธสีมานั้น มีภาพจิตรกรรมเพียงคร่ึงผนังดานบน
ของทุกดาน แสดงเปนวรรณกรรมศาสนาเร่ืองเวสสันดร ชาดก ทั้ง 13 กัณฑจนครบและโดย
ละเอียด การเรียงลําดับเร่ืองราวต้ังแตผนังดานหลังพระประธานหรือผนังทิศตะวันตก ทิศใต ทิศ
ตะวันออก และทิศเหนือ  
 การเรียงลําดับภาพหรือตอนในชวงแรกคอนขางสับสับไปมา ทําใหยากตอการ
เชื่อมโยงความเขาใจ แมในแตละผนังดูเหมือนจะแบงเปนแถวแนวนอนดวยเสนค่ันภาพ อาจ
แบงเปน 1-3แถว วิธีการเลาเร่ืองเรียงกันจากแถวดานลางทางซายและเร่ิมแถวใหมที่แถวบน
ดานซายเชนกัน แตก็เปนไปอยางไมสม่ําเสมอ การเลาเร่ืองแตละกัณฑอาจมีการเนนรายละเอียด
มากบางนอยบางไมเทากันทุกกัณฑ แตจะเห็นไดชัดวาภาพเวสสันดรในจิตรกรรมอีสานมักจะเนน
หรือจะตองเขียนฉากงานการจัดพิธีศพของชูชกเปนสําคัญและเนนขบวนเสด็จอยางยิ่งใหญในนคร
กัณฑเสมอ 
                                                 
 60 ไพโรจน  สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 60. 
 61 พิทกัษ  นอยวงัคลัง, รายงานวิจัยเรื่องคานิยมไตรภูมใินจิตรกรรมฝาผนัง
อีสาน, 87. 
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 สวนรูปแบบการเขียนโดยรวม ทั้งสถาปตยกรรม ภาพบุคคลชั้นสูง และทิวทัศน จะยังมี
เคาโครงของจิตรกรรมไทยประเพณีอยูบางแตก็ไดคล่ีคลายเปนพื้นบานไปมากแลว ทั้งแสดงออก
ทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ และการตกแตงเคร่ืองประดับตาง ๆ ดวยลวดลายกนก ซึ่งเปนเคาโครง
คราว ๆ เชน สังวาลย มงกุฎ กรองศอ ระบายดวยสีเหลือง สีผิวสีระบายดวยสีเหลืองออน สวนการ
เขียนใบหนา มีลักษณะคอนขางกลม ไมเนนการแสดงอารมณทางใบหนานัก ใชทาทางในการสื่อ 
จะจําแนกสถานะความสําคัญของบุคคลดวยเคร่ืองแตงกายและสีผิว สวนสถาปตยกรรมจะจําแนก
ดวยขนาดและรายละเอียด การแบงเร่ืองแตละตอนออกจากกันใชที่วางและเสนทึบที่มีทั้งเสนตรง
และเสนโคงไปมา การเขียนตนไมไมมีบทบาทในการแบงภาพออกจากกัน จึงเห็นภาพตนไมไดนอย 
ฉะนั้นภาพที่วัดพุทธสีมานี้จึงดูโปรงและโลงไปดวยสีออนของผนัง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ภาพทิวทัศน  
  ดังที่กลาววาโดยรวมยึดถือฉากและสถานที่ในตอนน้ัน ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่
เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน สวนรูปแบบการเขียนภาพทิศทัศนนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการ
เขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนัง ดังนั้นจึงทําใหภาพจิตรกรรมโดยรวมดู
คอนขางสวาง โปรงไมหนาแนน แมจะเปนฉากในปาที่ตองมีตนไมหนาทึบจํานวนมาก แตชางเขยีน
ก็เขียนเพียงตนไมเปนตนหลัก ๆ ตนไมในภาพจิตรกรรมนี้ก็เหมือนเปนหนาที่เสริมตัวภาพหรือทํา
หนาที่แทรกระหวางภาพเทานั้น 
  1.1 รูปแบบตนไม  รูปแบบของตนไมมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ สวนมากดู
คลายคลึงกันแยกชนิดไมได จึงอาจจําแนกเปนสองกลุมคือ  
   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท มีหลายขนาดท้ังเล็กและใหญ รวมถึง
ไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยวิธีการ เชน บางตนรองสีพื้นดวยสีออนแลวตัดเสนใบกลมที
ละใบใชสี เชน สีคราม สีเหลือง สีเขียว บางตนสรางน้ําหนักเขมออนของใบดวยการแบงระบายสี
แตละกลุมใบดวยตางสี สวนลําตนมีกิ่งกานนั้นที่วัดนี้ออกแบบอยางอิสระ สมจริงตามธรรมชาติ 
โดยที่กิ่งไมใหญจะขดเค้ียวไปมา และระบายดวยสีเขม เชน น้ําตาล สีคราม อาจมีตัดเสนรวมดวย
หรือไมก็ไมเสมอกันทุกผนัง (ภาพที่ 117ก)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทไดและพบมากที่จิตรกรรมฝาผนังวันนี้คือ ตน
มะพราว จะเขียนดวยกลวิธีคือ ลําตนรองพื้นดวยสีออนเนนรายละเอียดดวยสีเขมกวาใบมีขนาด
เล็กอยางเชน ใบมะพราวชางจะพูกันตวัดสีเขมกวาสรางเปนทิศทางอิสระของกลุมใบที่ใกลเคียง
ธรรมชาติ (ภาพที่ 117ข)  
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(ก) 

  
(ข) 

 
ภาพที่ 117 ภาพตนไม 
 (ก)   ภาพตนไมทั่วไป  
 (ข)   ตนไมที่จําแนกประเภทได 
 
  1.2 ทองฟา ของผนังภายนอกนี้ใชสีขาวนวลของผนังเปนฉากทองฟา ไมระบายสี
(ภาพที่ 117ก)  
  1.3 ภาพผืนน้ํา ชางเขียนไวเปนสวนนอยตัวอยางในตอนที่พระชาลี พระกัณหาหนี
ชูชกลงในสระบัว ใชกลวิธีระบายสีเรียบดวยสีคราม ระบายเปนภาพผิวน้ําที่สงบนิ่ง (ภาพที่ 108)  
 2. ภาพบุคคล  
  2.1 บุคคลชั้นสูง (ภาพที่ 118) โดยทั่วไปการเขียนคนของวัดพุทธสีมานั้น จะมี
เคาโครงของจิตรกรรมไทยประเพณีนอยกวาที่อื่นมาก จนคลายเปนเอกลักษณของชางที่นี่เอง 
เพราะไดลดทอนและคลี่คลายรายละเอียดทั้งหลายไปมากแลว ทั้งการเชน แสดงเสนรอบนอกท่ี
ออนไหว แตยังไมแสดงอายุหรือวัย คนในวัยเด็กเขียนขนาดเล็กลง สวนมากไมแสดงอารมณบน
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ใบหนาแตแสดงออกดวยอากัปกิริยาแบบนาฎลักษณ (Dramatic) หรือทาละคร โครงรางโดยรวม
จึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ รวมทั้ง
ตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองบงบอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ เขียนใบหนาตัวละครกลม 
ทั้งหมดใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่ เปนเคร่ืองประดับและอาภรณ กลวิธีการเขียน
เคร่ืองประดับตกแตงรางกายสวนตาง ๆ ซึ่งเปนรูปแบบจะเปนเคาโครงเรียบอยางใหพอเขาใจถึง
เคร่ืองประดับนั้น เชน เชน สังวาลย มงกุฎ กรองศอ เปนตน ระบายดวยสีเหลือง สีผิวสีระบายดวย
สีเหลืองออน หากไมตัดเสนหรือจุดสรางเปนลวดลายเรียบ ๆ ก็จะระบายสี หรือทั้งสองอยาง
รวมกัน ขอสังเกตสําหรับภาพผูหญิงในวัง เชน พระนางมัทรี จะแตงกายดวยทอนบนเปลือยอก 
สวมเคร่ืองประดับ เชน ไร ขอมือ-เทา รัดแขน รัดเกลา ผมคลายมีชฎาแตเขียนเปนแทงรัศมี 
 

 
 
ภาพที่ 118 ภาพบุคคลชั้นสูง 
 
  2.2 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางสนมกํานัล ชาวบาน 
ปรากฏในภาพวิถีชีวิตที่สอดแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะเขียนรายละเอียดการแตง
กายแตกตางกันไปตามบุคคลิกในทองเร่ืองนั้น  
   2.2.1 ขาราชบริพารขุนนางผูชาย ใสเส้ือคอกลมมีทั้งแขนส้ันและยาว มีแถบ
เส้ือผากลางอก นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน (ภาพที่ 119ก)  
   2.2.2 ขาราชบริพารสตรี หรือชาวบาน แตงกายคลายกัน เปนนางกํานัลในวัง 
มักเปลือยอก นุงผาซ่ินมีชายผา รวบผมมวย มีผาสไบคลองคอ เชน นางอมิตดา (ภาพที่ 119ข)  
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  2.3 ภาพพราหมณ สําหรับจิตรกรรมที่วัดพุทธสีมานี้จะเกลาผมมวยไวที่ทาทอย 
สวมเส้ือแขนสั้น หมสไบ นุงโจงกระเบน ไมสวมรองเทา การเขียนรูปรางสรีระแบบทั่วไป ภาพจะ
ระบายสีที่เส้ือผาอาภรณ ตาง ๆ กันดวยสีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน เชน พราหมณในตอนที่มาขอชาง
ปจจยานาเครนทรเปน แตที่ดูจะเนนไวตางไปและเหมือนชางจะเนนใหบุคลิกมีความเฉพาะดู
นาสนใจมาก คือ พราหมณชูชกเนนการตกแตงรูปรางและสีใหโดดเดนกวาพราหมณอ่ืน ๆ และ
แตกตางไปจากตัวละครอ่ืน เชน สะพายยาม มีสีผิวสีเขม มีสรีระรางกายเนนกลามเนื้อตางจากคน
ทั่วไป (ภาพที่ 120ก,ข)  
  2.4 ดาบสหรือฤาษี จะสวมเครื่องแตงกายแบบหนังเสือระบายสี ตัดเสนดวยสี
เหลือง (ภาพที่ 120 ค)  
 

 

  
(ก) 

 

  
(ข) 

 

 
ภาพที่ 119 ภาพบุคคล 
 (ก)   ขาราชบริพารขุนนางผูชาย 
 (ข)   ขาราชบริพารสตรี 



 145

 
(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 120 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพพราหมณ 
 (ข) ชูชก 
 (ค) ดาบสหรือฤาษี 
 
  2.5 ภาพขบวนทหารเหลานี้จะปรากฏแนชัดที่สุดในขบวนเสด็จ ซึ่งมักพบเห็นวาจะ
เขียนไวอยางสวยงามและจัดเปนระเบียบมากเหมือนกับทุกสิมมีในตอนนี้ ที่วัดพุทธสีมาแสดง
รายละเอียดของขบวนทหารทั้งที่ข่ีชางมา และเดินเทาประทับอาวุธประจําตัว การแตงกายของ
ภาพขบวนทหารของสิมนี้แสดงออกแบบผสม คือ  
   แบบที่หนึ่ง คือ ทหารที่ไมสวมหมวก มีเคร่ืองแตงกายดวยเส้ือคอกลมแขนส้ัน
มีสาบที่คอและอก มีแถบรังดุมกลางอก สวมกางเกงขาส้ันแคเขาหรือนุงโจงส้ัน คาดผาที่เอว อาจ
ประทับอาวุธบางประเภท เชนดาบ หอก ทวน ทั้งหมดมักไมสวมรองเทา (ภาพที่ 121ก)  
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   แบบที่สอง คือ ทหารที่สวมหมวกมีปกคลายทรงหมอตาล มีเคร่ืองแตงกาย
ดวยเส้ือคอกลมแขนส้ันมีสาบที่คอและอก มีแถบรังดุมกลางอก สวมกางเกงหรือนุงโจงยาวกวา
แบบแรกคาดผาที่เอว อาจประทับอาวุธบางอยางในมือประเภทดาบ หอก ทวน ทั้งหมดมักไมสวม
รองเทา และเหน็บอาวุธที่เอว (ภาพที่ 121ข)  
   แบบที่สาม คือ ที่เขียนไวตางจากที่อ่ืนคาดวานาจะเปนภาพของตํารวจจํานวน 
1 นาย ปรากฏเดินอยูทายขบวนชาง มา มีลักษณะการแตงกายดังนี้ สวมหมวกมปีก ใสเส้ือคอกลม
แขนยาวมีสาบที่คอและอกมีกระเปาเส้ือบริเวณหนาอกทั้งสองขาง บนบาประดับอินทธนู สวม
กางเกงขายาว คาดเข็มขัดและสวมรองเทาสีดํา พกอาวุธ 2 อยางคือ ดาบยาวและเหน็บอาวุธ
ลักษณะสวมปลอกคาดที่เอวไว (ภาพที่ 121ค)  
 

 
(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 121 ภาพทหาร 
 (ก) ภาพทหารแบบที่หนึ่ง 
 (ข) ภาพทหารแบบที่สอง 
 (ค) ภาพทหาร/ตํารวจ 
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 3. ภาพสถาปตยกรรม  
  ภาพจิตรกรรมไดแกอาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และศาลา พลับพลา ซึ่งส่ิง
เหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญสังเกตไดชัดเจนที่สุด แตก็เปนเพียงสวนเสริมภาพบุคคล เพื่อ
บอกสถานะ สถานที่ เหลานี้โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความเปนจริงเกี่ยวกับ ความสมดุลย
ระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตองของมุมมองทางทัศนียภาพ  
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญที่สุด เขียนไวตําแหนงใดของภาพน่ัน
มีความหมายถึงปราสาทราชวังหรือเมืองใดเมืองหนึ่ง จะเนนขนาดใหญและการซับซอนของรูปทรง
แบบสองมิติ กึ่งอุดมคติแตก็ไมเหมือนสมจริงนัก แตการตกแตงกระจายออกทางดานขาง ไมเนน
ตอยื่นมุขดานหนา เปนอาคารทรงไมสูงนัก ต้ังอยูบนฐาน ตัวอาคารแสดงรายละเอียดที่เปนเสาตอ
จากหนาจั่วแหลมหลายจ่ัวตกแตงดวยเคร่ืองไม แบงภายในเปนหอง หลักคาและเสามักใชสีระบาย
ดวยสีเหลือง หลังคาทําเปนลวดลายคลายเกล็ดเตาแบบภาคกลาง ภายในปราสาทฉากหลังมัก
ตกแตงดวยผามานหรือระบายดวยสีเรียบเพื่อเนนตัวละครดานหนาใหเดนชัดข้ึน รูปแบบเรียบงาย
กวามากจึงเปนขอที่ตางไปการเขียนภาพปราสาทหรือวังในจิตรกรรมไทย (ภาพที่ 122ก)  
 

   
(ก) 

   
(ข) 

 
ภาพที่ 122 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ปราสาทราชวัง  (ข) ศาลาหรือพลับพลา 
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  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงกวา ทรงไมสูงนัก ทรงโถงที่วาด
แยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาทรงจั่วมีเสารองรับ มีความหมายตามทองเร่ืองคือ 
อาศรมของเวสสันดรหรืออาศรมของฤษี นั้น แสดงลักษณะโดยรวมคลายกับลักษณะอาคารขนาด
ใหญ แตตางกันที่ขนาดและลดความซับซอนของรายละเอียดการตกแตงลงอีก เปนอาคารโถงมี
เพียงหลังคาทรงจั่วเสารองรับอาคารลอมรอบ ทั้งสองแบบมักระบายดวยสีเหลือง ซึ่งทั้งสองแบบที่
กลาวมายอมแสดงถึงรูปแบบที่ถูกลดทอนรายละเอียดใหเหลือวิธีคิดการเขียนรูปราสาท มีความ
คล่ีคลายมี ลักษณะเฉพาะของทองถิ่นที่แตกตางจากการเขียนสถาปตยกรรมในลักษณะจิตรกรรม
ไทยประเพณีอยางชัดเจน (ภาพที่ 122ข)  
 4. ภาพสัตว  
  ภาพสัตวที่ปรากฎ เชน ชาง มา ละมั่ง สุนัข เปนสัตวที่เขียนไวตามทองเร่ือง ไมใช
สัตวในจินตนาการ โดยเฉพาะชางและมาที่เปนองคประกอบที่ความสําคัญหนึ่งในฉากขบวนเสด็จ 
สังเกตวาชางจะเขียนไวอยางต้ังใจ ใสใจและประณีต สัตวดังกลาวเคล่ือนไหวอยางเนิบชา ไม
แสดงทาทางอยางสมจริง  
 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
  ภาพในหัวขอนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยของตอนตาง ๆ ในเนื้อเร่ืองพระ
เวสสันดรชาดกเปนสวนมาก โดยเฉพาะสวนสําคัญ เชน ภาพพิธีงานศพชูชกที่กลาววามักนิยม
เขียนในจิตรกรรมอีสาน ดังที่กลาวมาวาชางไดใหความสําคัญเขียนภาพขยายเนื้อหาตอนนี้ไว
หลายฉาก โดยเฉพาะสังเกตวาภาพในตอนชูชกตายนั้นไดเขียนรายละเอียดถึงพิธีงานศพไวอยาง
เปนข้ันเปนตอน ที่คนอีสานเรียกวา “สงสงการ” ซึ่งภาพในตอนนี้มักพบนิยมในจิตรกรรมอีสาน 
ประเพณีการเผาศพของชาวอีสานนั้นแบงเปน 2 ประเภท คือประเพณีเผาศพแบบชาวบาน และ
ประเพณีเผาศพแบบเจาเมืองและพระสงฆผูใหญ ดังในภาพจิตรกรรมนี้เปนการแสดงภาพงานศพ
แบบชาวบาน ตามประเพณีอีสานจะเผาศพ ตอหีบหรือใสโรง ใสศพหรือที่เรียกวา “สงสะการ” บาง
คนที่บานยากจนก็ใชแครที่ทําดวยไมไผบาน 2 ลํา เอาโลงต้ังขันชเนาะหามขางละ 3-4 คน เอาเทา
ศพไปกอน ใชดายหรือเชือกจูงศพ มีพระสงฆหรือเณรนําเขาปาชา เมื่อออกจากบานมีการหวาน
ขาวสารหรือขาวตอกไปตลอดทาง ผูรวมขบวนบางคนถือธง 4 อันเพื่อนําไปปกบูชาพระภูมิเจาที่ 
ทั้ง 4 ทิศ บางคนถือผลน้ําเตาบรรจุน้ําหอมไวภายในเพื่อนําไปราดศพกอนเผา บางคนเมื่อถึงที่เผา
จะหาฟนมากองรวมกันเรียกวา”กองฟอน” ปกธง 4 หลักที่มุมทั้งส่ีเรียกวา “หลักสะกอน”หามศพ
เวียนซายรอบกองฟอน 3 คร้ังกอนทําการเผา62 (ภาพที่ 123)  

                                                 
 62 จรัส พยัคฆราชศักด์ิ, อีสาน 1 ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในทองถ่ิน, 
(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2534) 273-275.  
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  สวนภาพวิถีชีวิตอ่ืน ๆ ชางมักจะเขียนแทรกไวในฉากของนครกัณฑ เชน การเลน
ดนตรีพื้นเมืองประเภทแคน การฟอนรายรํา เปนตน  
 

 
 
ภาพที่ 123 งานศพชูชก 
 
 6. การแบงเรื่อง (ภาพที่ 124)  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมด ภาพจิตรกรรมที่ผนังสิมดานในของวัดพุทธสีมานี้ เสนแบง
ภาพที่ใชอาจจําแนกได คือ  
  6.1 การแบงเร่ืองตามรูปแบบผนังสิม คือ ภาพจิตรกรรมนี้เขียนไวคร่ึงผนังบน และ
ชางยังออกแบบพ้ืนที่บางสวนแบงออกเปน 2 สวนหลัก บนและลาง การจําแนกพื้นที่ใชงานออก
จากกันนี้ชางใชลักษณะการตัดเสนตรงหนาลากเปนแนวยาวในทุกผนัง และกรณีที่ตองการแบงพื้น
งานจิตรกรรมเปนแถวยอยสวนบนลางอยางชัดเจนอีกคร้ังหนึ่ง 
  6.2 การแบงเร่ืองในสวนรายะเอียดของภาพ ชางจะใชที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ 
ตนไมใหญ โขดหินและเสนค่ันเร่ือง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ืองนี้ใชมากในทุกผนังโดยมีรูปแบบการตัด
เสนทึบดวยสีน้ําเงินเปนแถบหนาหรือบางไมเทากัน เสนที่หยักคดโคงไปมาอยางไมเปนวงโคง
สมํ่าเสมอกัน บางที่โอบรอบเร่ืองราวเพื่อจํากัดเนื้อหาแตละตอนนั้น หรือบางที่ก็ลากเสนยาวเปน
ระนาบ อยางแนชัดวาเสนเหลานี้ทําหนาที่ในการค่ันเร่ืองราวแตละฉากออกจากกัน ขณะเดียวกัน
เสนที่เขียนค่ันไวอาจมีความหมายทดแทนพ้ืนดิน โขดหินและภูเขาดวย 
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(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 124 การแบงเร่ือง 
 (ก) การแบงเร่ืองตามลักษณะผนัง 
 (ข) เสนแบงเร่ืองที่หยักคดโคงไปมา ไมเปนวงโคงสม่ําเสมอกัน 
 
4. สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ 
 ประวัติและที่ต้ัง 
 วัดจักรวาลภูมิพินิจ ต้ังอยูบานหนองหม่ืนถาน หมูที่ 5 ต.หนองหม่ืนถาน อ.อาจ
สามารถ จ.รอยเอ็ด วัดนี้ต้ังเมื่อ พ.ศ.2330 และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือวันที่ 19 
กุมภาพันธ พ.ศ.2451 63 โดยมีประวัติกลาววานายสิงห  เสนา เดิมอยูบานหนองแลง แขวงเมือง
สุวรรณภูมิ ไดพาครอบครัวและญาติมาต้ังหมูบานใหมและตอมาชักชวนชาวบานต้ังวัดข้ึน 64   
กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2544   เลม
ที่ 118  ตอนพิเศษ 124ง 65 

                                                 
 63 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัร, 301. 
 64 หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, แหลงศลิปกรรม 
จังหวัดรอยเอ็ด (รอยเอ็ด: ประสานการพมิพ, 2540), 228. 
 65 กรมศิลปากร สํานักโบราณคดี, การขึ้นทะเบียนโบราณสถานจังหวัดรอยเอ็ด, 
เขาถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://www.archae.go.th/ monument/Eastern/ 
Roid.asp    
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ภาพที ่125  สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ 

 

 
 
ภาพที ่126 ผังภาพจิตรกรรม วัดจักรวาลภูมิพินิจ 
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 รูปแบบสิม (ภาพที่ 125)  
 สําหรับอาคารที่เปนสิมของวัดจักรวาลภูมิพินิจนี้กลาวไววาสรางเมื่อ พ.ศ.244266   
และไดใชตอเนื่องจนในปจจุบัน มีประวัติการซอม คือ เม่ือ พ.ศ.2482  สมัยพระปลัดอาน  บุตรโท 
เปนเจาอาวาสไดทําการตอเติมบันไดทางข้ึนและทําสิงหตัวมอมบริเวณบันได ตอมาเมื่อ พ.ศ.2510 
สมัยอธิการลือ  สุวรณโณ ไดเปล่ียนหลังคาจากแปนไมเปนสังกะสี สรางหลังคาคลุมบันได และ
บูรณะอีกคร้ังป พ.ศ.2542  โดยสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 8 อุบลราชธานี 67 
 ลักษณะโดยทั่วไปของสิมวัดจักรวาลภูมิพินิจนี้เปนสิมพื้นถิ่นประเภทสิมทึบอิทธิพล
ศิลปะลาว กออิฐถือปูน มีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 5.30 เมตร ยาว 7.85 เมตร  หันหนาไป
ทางทิศตะวันออก  มีมุขดานหนา และมีทางเขาสิมมีเพียงดานหนาดานเดียว โดยทําเปนบันไดทาง
ข้ึนและกออิฐฉาบปูนเปนราวบันไดรูปสิงห มีเพียงหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทําสังฆกรรม   
ภายในสิมที่บริเวณผนังดานหลังชางกออิฐฉาบปูนเปนแทนยาวตลอดแนว ชิดติดกับผนังดานหลัง
เปนฐานชุกชี โดยที่พระพุทธรูปประธานท่ีมีอยูเดิมไดซึ่งไดสูญหายไปนานแลว สวนงานจิตรกรรม
ฝาผนังเทาที่ปรากฏพบจําแนกออกเปน 2 สวนคือ  จิตรกรรมฝาผนังภายใน  และ จิตรกรรมฝาผนัง
ภายนอก (ภาพที่ 126)  
 ก. จิตรกรรมฝาผนังภายใน  ผนังที่มีจิตรกรรมทั้งหมดเขียนเปนเร่ืองเดียวคือเร่ือง
สังขศิลปไชยหรือสินไซหลายตอนดวยกัน เขียนไวในตําแหนงคร่ึงผนังดานบนเพียงสามผนงั ยกเวน
ผนังตรงขามพระประธานในทิศตะวันออก การเรียงลําดับเนื้อเร่ืองโดยเริ่มจากผนังดานหลังพระ
ประธานหรือทิศตะวันตก และตอเนื่องดวยผนังดานทิศใต สวนอีกผนังดานทิศเหนือจะมีภาพ
ปรากฏอยูบริเวณมุมผนังเพียงเล็กนอยเทานั้น ตําแหนงและเร่ืองราวสามารถลําดับไดดังนี้ 
 1. ผนังทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน (ภาพที่ 127ก) การลําดับ
เร่ืองราวกลาวโดยสรุปดังนี้ 
  1.1 สินไซ 
   1.1.1 เร่ิมตนที่ผนังดานบนทางขวา แสดงภาพอุทยานในนครเปงจาล ซึ่งนคร
แหงนี้มีพระยากุศราชเปนเจาเมืองมีมเหสีนามวา จันทาเทวี และมีกนิษฐาที่ทรงพระศิริโฉมพระ
นามวา นางสุมนฑาซึ่งชื่นชอบความงามแหงพฤกษาชาติสวนดอกไมในราชอุทยาน ดวยความที่
ยักษกุมภภัณฑเจาเมืองอโนราธใครไดนางสุมณฑามาเปนมเหสีนั้นจึงแอบซอนตัวในอุทยานและ

                                                 
 66 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัร, 301. 
 67 หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, “การบูรณะวัดจักรวาล
ภูมิพินิจ,”  สิมที่มีฮูปแตมในจังหวัดรอยเอ็ด (รอยเอ็ด: ประสานการพิมพ, 2543), 156-190. 
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รายมนตคาถาขับไลเทวดาอารักษใหหลีกหนีไปส้ิน จากนั้นเขาจูโจมอุมนางสุมนทาเหาะข้ึนสู
อากาศกลับสูเมืองอโนราช (หมายเลข 1)  
   1.1.2 ลําดับตอมาเมื่อทาวกศุราชทราบความดังกลาวก็ทรงโทมนัส ดวย
ความรักที่มีตอนางสุมนฑา จึงสละราชสมบัติและออกบวชเพื่อตามหานางสุมนฑา เมื่อมาถึงนคร
จําปาไดพบลูกสาวเศรษฐีทั้ง 7คนเกิดจิตปฏิพัทธ  จึงกลับนครเปงจาลลาสิกขาบทแลวสงขุนอา
มาตยยกขันหมากมาสูขอนางทั้งเจ็ดเพื่ออภิเษกเปนมเหสี ทาวกศุราชจัดพิธีอยางยิ่งใหญ จึง
เปนอันวาพระองคมีมเหสีรวม 8 องค (หมายเลข 2)  
   1.1.3 ถัดมาบริเวณมุมลางของผนังแสดงกลุมคนจํานวนหนึ่งประกอบดวย
หญิงและชายภายในอาคาร นั่งลอมรอบลักษณะคลายวากําลังประกอบพิธีกรรม ภาพนี้อาจ
หมายความถึงเนื้อความตอนท่ีทาวกศุราชรับส่ังวาใครมีโอรสที่มีฤทธิ์กลาแกรงจะยกใหเปนเอก
อัครมเหสี จากน้ันนางทั้งแปดต้ังใจสมาทานศีล บําเพ็ญภาวนานอมจิตอธิษฐานออนวอนอินทาธิ
ราชขอผูมีบุญมาเกิดกับตน68 (หมายเลข 3)  
   1.1.4 ภาพกลางผนังดานหลังพระประธาน พระอินทรส่ังใหเทพทั้งสามองคลง
มาเกิด โดยที่องคหนึ่งมาเกิดกับนางจันทา อีกสององคลงมาเกิดกับนางลุนซึ่งเปนลูกสาวคน
สุดทองของเศรษฐี เมื่อนางทั้งแปดก็ต้ังทองและคลอดลูก นางจันทาคลอดบุตรเปนคชสีหชื่อ สีโห 
สวนนางลุน (ลูกสาวคนสุดทองของเศรษฐี) คลอดบุตรฝาแฝดเปนสังข ชื่อสังข อีกหนึ่งเปนมนุษยที่
มีพระขรรคติดตัวมาดวย ชื่อสินไซ สวนมเหสีทั้งหกนั้นคลอดเปนบุตรชายธรรมดา (หมายเลข 4)  
   1.1.5 ตอมาเกิดความริษยาในหมูมเหสีดวยกัน มเหสีทั้งหกแอบติดสินบนโหร
โดยใหทํานายวากุมารทั้งสามเปนกาลกิณี ทาวกศุราชเชื่อคําทํานาย ทั้งหมดคือ นางจันทา นางลุน 
สีโห สังข สินไซ จึงถูกเนรเทศออกจากนครเปงจาล (หมายเลข 5, หมายเลข 6)  
   1.1.6 ภาพถัดไปเขียนซอนไวในผนังและปราสาทหลังเดียวกันของภาพตอนที่
ผานมา เนื้อเร่ืองเปนเหตุการณในภายหลังที่ซึ่งไมตอเนื่องกับสวนกอน ภาพแรกแสดงตอนท่ี นาง
สุมนทาและนางสีดาจันทรพรอมโอรสทั้งหกคนเดินทางกลับมาถึงเมืองเปงจาลพรอมโอรสทั้ง 6 ก็
รีบเขากราบทูลเพื่อขอความดีความชอบ ประกอบดวยผนังนี้มีอักษรธรรมเขียนไวมีความหมายวา “ 
ทั้ง ๖ เอานางสุมณฑาเขามาเมืองแล” (หมายเลข 7)  

                                                 
 68 ภาพนี้อาจแปลไดอีกหนึง่ความหมายในตอน นางทัง้ 6 จางวานหมอเสนหยาแฝด 
ทําเสนหใหทาวกศุราชหลงรัก 
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   1.1.7 หลังจากยักษกุมภัณฑถูกสินไซฆาแลวดวยความชวยเหลือจากทาว
เวสสุวรรณจึงฟนคืนชีพ จากนั้นจึงมุงหนาแสวงหานางสุมนทาจนกระทั่งถึงนครเปงจาลแปลงเปน
แมลงวันเขียวเขาไปลักพาตัวเอานางสุมนทาพรอมกับนําสินไซไปดวย69 อักษรธรรมเขียนไว
ระหวางมีความหมายวา “บั้น (ตอน) กุมพันเขามาเอาสุมณฑาแล” (หมายเลข 8)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 127 จิตรกรรมบนผนังทิศตะวันตก 
 (ก) ผนังดานหลังพระประธาน  
 (ข) อักษรธรรม 
 
 

                                                 
 69 ปจจุบันมีผูปริวรรตตนฉบับหนังสือนี้ประมาณ 3 คน สํานวนตางกันมีเพียงฉบับของ
อาจารยปรีชา  พิณทองที่อางวาปริวรรตมาจรากตนฉบับของเมืองอุบลราชธานีเทานั้นมีเร่ืองยาว
มากวา ฉบับอ่ืนจบสํานวนในตอนหรือบ้ันที่ 15 นาคสะดุง ดูเพิ่มเติมใน อุดม บัวศรี, ฮูปแตมสิน
ไซ (ขอนแกน: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2547), 27-29. 
 

 (9)  

 (5) 
 (8)  (1)  

(2)  
(7)  (6)  

 (4) 
(3) 
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 2. ผนังทิศใต หรือ ผนังดานขางทางขวามือพระประธาน (ภาพที่ 128-129) ผนังดาน
นี้เขียนไวคร่ึงผนังดานบนเชนเดียวกัน การจัดองคประกอบของผนังนี้โดยแบงเปนกลุมภาพ โดย
ขอบลางของภาพมีเสนแถบหนาสีน้ําเงินสลับแดงเขียนเปนแนวยาวเชื่อมสองตอจากผนังกอนเปน
แนวกําแพง ดังนี้ 
  2.1 การลําดับเร่ืองราวเริ่มตนที่ผนังดานบนของชวงเสาแรก แสดงบรรยากาศใน
ตอนที่นางจันทาและนางลุน สีโห สังขและสินไซ ถูกเนรเทศออกจากนครเปงจาล ทั้งหมดเดินทาง
ไปตามปาเขาไดรับความทุกขทรมานอยูหนึ่งเดือนเศษ พระอินทรจึงเนรมิตปราสาทใหพํานักอาศัย 
สวนโอรสทั้ง 6 คนตองออกตามหานางสุมนทากลับคืนมาตามคําส่ังของบิดาจนไดมาพบกับกลุม
ของสินไซในกลางปา และมีครุฑ นาค สัตวรายนานาชนิดอยูแวดลอมเปนบริวาร และใชเพทุบาย
หลอกใหสินไซสั่ง สัตวราย ตางๆ เหลานั้นเขาไปปรากฏที่เมืองเปงจาล แลวกราบทูลทาวกศุราช วา
เปนฤทธิ์เดชของตน (หมายเลข 9)  
  2.2 ภาพตอมาเขียนเปนภาพขนาดใหญอยูในผนังดานบนของชวงเสาถัดไปหรือ
ชวงเสาท่ีสองของผนังทิศนี้กลาวถึงการสูรบและการผจญภัยในระหวางการเดินทางของสีโห สังข 
และสินไซ  เชน รบกับงูซวงหรืองูพิษขนาดใหญ (หมายเลข 10) 
  2.3 ภาพถัดมาเขียนเปนแนวนอนเปนขบวนราชรถในตอนที่สินไซพานางสุมนทา
กลับนครเปงจาล (หมายเลข11) ผนังนี้มีอักษรธรรมเขียนดวยดินสอลาง ๆ ไวระหวางภาพซุมประตู
มีความหมายวา “โอวาท” 
 

 

(11) 
(10) 

 
ภาพที่ 128  ผนังดานขางทางขวามือพระประธาน 
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(9) (11) 

 
ภาพที่ 129 ผนังดานขางทางขวามือพระประธาน 
 
 3. ผนังทิศเหนือ หรือผนังทางซายพระประธาน มีภาพจิตรกรรมปรากฏที่บริเวณมุม
ของผนังเพียงเล็กนอยเทานั้น นาจะเปนตอนที่ทาวกศุราชตัดสินพระทัยออกบวชเพื่อสืบหานาง
สุมณทา เมื่อถึงเมืองจําปาขณะที่ออกบิณฑบาตไดพบกับลูกสาวนันทะเศรษฐี ชางเขียนภาพ
พระภิกษุกับหญิงชาวบานสองคน ดูจากลักษณะรูปแบบการเขียนนาจะเปนการเขียนขึ้นในคราว
เดียวกันกับผนังอื่น ๆ เนื่องจากเปนเนื้อหาที่ตอเนื่องกันภายในพื้นที่ผนังดานทิศตะวันตก ชาง
เขียนคงตองการเสริมเพิ่มเติมเนื ้อหาสวนนี ้ลงไปดวย สวนที ่เปนพื ้นที ่วางของผนังสอบถาม
ชาวบานที่ดูแลสิมกลาววาสภาพดังกลาวเปนเชนนั้นมานานแลวมิไดมีการลบทับภายหลังแต
อยางใด (ภาพที่ 130)  
 

 
 
ภาพที่ 130 ทาวกศุราชตัดสินพระทัยออกบวช 
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  จิตรกรรมฝาผนังดานในนี้เนนใหความสําคัญ โดยการเขียนเร่ืองสินไซไวเพียงเร่ือง
เดียวทั้ งสามผนัง  ส่ิงที่ โดดเดนและนาสนใจของผนังดานในนี้ คือ  เทคนิคการเขียนเชน 
สถาปตยกรรม ตัวบุคคล ทิวทัศน แมจะยึดถือตนแบบมีเคาโครงการเขียนภาพโดยรวมในรูปแบบ
จิตรกรรมไทยประเพณี แตดวยเปนวรรณกรรมพื้นถิ่นก็ดูไมเครงครัด คล่ีคลาย ลดทอนรายละเอียด
ลงใหเรียบงาย ลวดลายกนกเหลือไวเพียงเสนโคงเวาจนเปนรูปแบบของชางพื้นบานเอง เชน การ
เขียนภาพบุคคลช้ันสูง สถาปตยกรรม ทิวทัศน ตนไม ชางเขียนไดออกแบบแปลกตาออกไปจากที่
เคยเห็น ตัดเสนและระบายเปนวงกลม ตวัดวนเล็ก มีการใชวิธีการที่หลากหลายมากกวาภาพผนัง
ดานนอกมาก โดยเฉพาะการใชสีในกลุมของ แดงสด น้ําเงินสด เหลืองสด โดยไมลดคาความจัด
ของสีลง สีแดงเปนสีพบไดนอยในงานจิตรกรรมอีสานแตที่นี่นํามาใชหลายสวนของภาพแบบไม
เฉพาะเจาะจง เสนแบงเร่ืองเขียนคลายเสนปะที่เกิดจากการใชพูกันแตมแตะหรือสะบัดปลายให
เปนเสนๆ เวนจังหวะหาง มีทั้งเสนเฉียง เสนโคง รวมทั้งใชพื้นที่วางเวนจังหวะของภาพดวย 
นอกจากนี้ยังมีเขียนอักษรกํากับจึงถือเปนการแบงภาพอีกอยางหนึ่งดวย 
  สรางความสมจริงที่การระบายสีแดงเปนสีของเลือดในตอนสีโหรบกับพญานาค 
ภาพวิถีชีวิตยังเปนส่ิงที่แสดงถึงบรรยากาศเปนจริงเต็มไปดวยอารมณที่สนุกสนาน เชน ฉากวง
ดนตรีประกอบดวยฆอง ระนาด กลอง กรับ ป และเคร่ืองดนตรีของพื้นถิ่น เชน แคนและยังแสดง
ขอมูลวาชวงเวลานั้นในวงดนตรีมีนักดนตรีที่เปนผูหญิงประกอบดวยได (ภาพที่ 131)  
 

 
 
ภาพที่ 131 วงดนตรีมีนักดนตรีที่เปนผูหญิง 
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 ข. จิตรกรรมฝาผนังภายนอก เขียนไวผนังเดียวอยูทางเขาทิศตะวันออกซึ่งเปนผนัง
ดานหนาสิมและเขียนไวเพียงคร่ึงผนังดานบนเหนือประตูทางเขา องคประกอบโดยรวมเขียนไว
คอนขางหนาแนนกวาผนังดานในอาจเพราะภายในผนังเดียวกันตองเขียนหลายเร่ืองราวดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
 1. กลุมภาพที่ตําแหนงสวนบนสุดของผนัง ใตหลังคาจั่วเปนพื้นที่รูปสามเหลี่ยม 
(หมายเลข 1) ภายในเขียนเปนภาพมาลัยหมื่นมาลัยแสน แสดงองคประกอบในตอนที่พระมาลัย
เสด็จบนสวรรคเพื่อบูชาเจดียจุฬามณี ภาพเจดียจุฬามณีเขียนไวบริเวณกึ่งกลางของภาพ อยูบน
ฐานบัวลูกแกวขนาดใหญ เรือนธาตุรูปแบบทรงคลายเจดียทรงระฆังแตยืดเรือนธาตุสูง ระบายดวย
สีน้ําตาล สวนยอดภาพคอนขางเลือนลางระบายดวยสีเหลือง สําหรับรูปแบบเจดียจุฬามณีนั้น 
สันติ  เล็กสุขุมกลาววา ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมาเมื่อความนิยมสรางเจดียที่ทรงเคร่ืองจาง
ลง มีพระราชนิยมยอนกลับไปนํารูปแบบของเจดียทรงระฆังเอามาปรับปรุงสรางใหม แมแตการ
เขียนรูปเจดียจุฬามณีก็เปนทรงระฆังความนิยมนี้แพรหลายไปสูภาคอีสานดวย70 (ภาพที่ 132)  
 

 
 
ภาพที่ 132 พระมาลัยเสด็จบนสวรรคเพื่อบูชาเจดียจุฬามณี 
 
 2. กลุมภาพตอมาทั้งทางดานซายและขวาเจดีย (ภาพที่ 132) มีพระสงฆในมือถือตาล
บัตร โดยนั่งหันหนาเขาสูเจดียจุฬามณี ซึ่งทั้งคู ยอมหมายความถึงพระมาลัยโดยเฉพาะมีอักษร
ธรรมเขียนกํากับวาไว “พระมาไลแล” 71 ดานขางมีเคร่ืองบูชา ถัดลงมาดานลางเปนภาพพระอินทร 
                                                 
 70 สันติ  เล็กสุขุม, ลีลาไทย, 131. 
 71 การที่ชางวาดภาพซํ้ากันสองภาพ อาจมีความหมายถงึขางใดขางหนึ่งอาจหมายถึง
เนื้อความในตอนอ่ืน ๆ เชน พระมาลัยกาํลังเหาะข้ึนมาบนสวรรคชั้นดาวดึงส 
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เขียนและระบายดวยรูปแบบเดียวกันคือมีกายสีเขียวดานขางมีอักษรธรรมกํากับวาไวดานขางผนัง
วา “พระอินทร” ภาพดานลางเขียนเปนกลุมเทพชุมนุม อักษรธรรมเขียนประกอบไวมีความหมาย
วา “พระเมตไตเทพบุตร เทพดามาไหวพระบาทเกศแกว” ที่อยูทางซาย 5 องค ทางขวา 4 องค โดย
ที่เทพแตละองคในมือประกอบดวยดอกบัว 2 ดอก หันพระพักตรสักการะเจดียจุฬามณีซึ่งเปน
ศูนยกลางของภาพ เทพยดาเหลานี้คงหมายถึงเทพบริวารจํานวนมากถึงแสนโกฏิที่เสด็จมา
นมัสการพระจุฬามณีเจดีย (หมายเลข 1) สวนดานลางของภาพในพื้นที่สวนนี้ค่ันหรือแบงภาพดวย
เสนปะระบายสีน้ําเงินเขียนในแนวนอน การเขียนลักษณะนี้มีความคลายคลึงกับรูปแบบเสนแบง
ภาพของผนังดานใน  
 

 

(1) 

 (2) (3) 

(4) 

(5) 

(6)  
(7)  

(8)  (9)  

 (10)  

 
ภาพที่ 133 ตําแหนงภาพจิตรกรรมผนังดานหนาสิม 
 
 3. กลุมภาพสวนกลาง ถัดจากพื้นที่สวนบนลงมาเปนพื้นที่ขนาดใหญที่สุดของผนัง 
องคประกอบสวนนี้คอนขางแนน แบงได 2 เร่ืองหลัก คือ พุทธประวัติและนรกภูมิ ดังรายละเอียด 
คือ พื้นที่ชวงกลางผนังสวนใหญผนังเขียนเปนเร่ืองพุทธประวัตินั้นเขียนไว 2 ตอน คือ ตอนออก
มหาภิเนษกรมณ และมารวิชัยปริวัตต  
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  3.1 พุทธประวัติ 
   3.1.1 พุทธประวัติ ตอนมหาภิเนกขมนปริวัตต (หมายเลข 2) (ภาพที่133)  
    3.1.1.1 เร่ิมตนตรงที่บริเวณผนังดานขวาเยื้องไปทางดานบนของพื้นที่
สวนนี้ เขียนพุทธประวัติตอนมหาภิเนกขมนปริวัตตหรือออกมหาภิเนษกรมณ แสดงรายละเอียด
บรรยากาศยามคํ่าคืนที่พระโพธิสัตวสิทธัตถะตัดสินพระทัยที่จะครองเพศบรรพชิต ปราศจากความ
อาลัยในราชสมบัติ เสด็จไปยังหองบรรทมแหงพระนางพิมพาราชเทวี ทรงประทับที่พระทวาร
ทอดพระเนตรนางพิมพาและพระราหุลราชโอรส ทรงกําหนดพระหทัยระงับความเสนหหาในพระ
ราชโอรส ทรงตัดอาลัยในเบญจกามคุณ ต้ังพระทัยจะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ แลวก็เสด็จจาก
พระทวารไปยังที่มากัณฐกะยืนอยู ภาพพระราชวังที่ภายในประกอบไปดวยนางสนมกํานัลที่กําลัง
นอนหลับไหล ประกอบดวยการฟอนรําและการบรรเลงดนตรี เชน กลอง ระนาด ฆองวง ฯลฯ นาย
ฉันนะที่กําลังนั่งหมอบรอพรอมดวยมากัณฐกะอยูดานนอก อักษรธรรมเขียนประกอบไวมี
ความหมายวา “บั้นศรีธาต (ตอนสิทธัตถะ) ”  
    3.1.1.2 เหตุการณลําดับตอมา (หมายเลข 3) เขียนไวอยางตอเนื่อง
แบบชิดติดกันกับภาพกอนโดยไมมีเสนแบงหรือเวนที่วางคลายวาเปนเร่ืองเดียวกัน ภาพเลือนลาง
บางสวน แตสังเกตวาไดฉากสวนนี้ไดแสดงภาพของมามีแสดงทาทางเหาะบริเวณเทามามีสอง
ภาพรูปบุคคลชั้นสูง นอกจากนี้แลวไมไดแสดงรายเอียดอ่ืน เขียนประกอบดวยอักษรธรรมไววา 
“พระพรหมโจม (ยก) ตีนมาแล” ลักษณะที่กลาวมาจึงเช่ือวานาจะเปนภาพมากัณฐกะและทาวจตุ
โลกบาลประจําเทา เปนการกลาวความตอจากสวนกอนในยามค่ําคืนที่โพธิสัตวสิทธัตถะมุงหนา
ไปสูแมน้ําอโนมา จตุโลกบาลไดเสด็จมารองรับเทาทั้ง 4 ของมากัณฐกะ (ภาพที่ 134)  
 

  
 
ภาพที่ 134 ภาพขยายหมายเลข 3 
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    3.1.1.3 ฉากตอมาเปนพุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณเชน 
เดียวกัน แตแยกเขียนไวสวนลางของฉากมารผจญ ในตอนท่ีสิทธัตถะโพธิสัตวเดินทางถึงริมฝง
แมน้ําอโนมาแลวทรงตัดโมฬีดวยพระขรรค พระโมฬีและพระภูษาโพกพระเศียรของพระองคนั้น
พระอินทรไดอัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไวในเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส มีอักษรธรรม
เขียนไววา “พระอินทรถือไตรทองคําลงมารับกับพระพรหมแลเจาเอย”และ“ พระเจาตัดเกศแลเจา
เอย ” (หมายเลข 4) ภาพสิทธัตถะโพธิสัตวภาพนี้เนนใหมีขนาดใหญชัดเจน เขียนไวอยูภายใน
กรอบส่ีเหล่ียมวาดสอดรับกับภาพที่อยูดานบนเปนฉากมารผจญ ประกอบดวยเทพสององค
ทางซายและขวา องคหนึ่งอยูทางซายมีกายเขียวคือ พระอินทรรอเก็บพระโมฬีธาตุ สวนรูปเทพ
ทางขวาผิวกายขาวเนื่องจากมิไดระบายสีกําลังเก็บพระภูษาโพกพระเศียรของพระองค 72 ทางซาย
มีนายฉันนะและมากัณฐกะยืนเศราโศกสลด มีอักษรธรรมเขียนไววา “นายมาแกว (นายฉันนะ) 
รองไหดวยเจาชายสิทธัตถะ” (หมายเลข 4) (ภาพที่ 135)  

 

 
 
ภาพที่ 135 พุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ 

                                                 
 72 ในพุทธประวัติกลาวถึงพระอินทรอัญเชิญทั้งพระโมฬีและพระภูษาโพกพระเศียรไป
ประดิษฐานบรรจุไวในเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงสของพระองค และจะเห็นกลวิธีการเขียน
ภาพซํ้าสองขางพบได 3 ตําแหนง คือ 2 ตําแหนงเร่ืองพระมาลัยหมื่นมาลัยแสน และ1 ตําแหนง
พุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ ทั้งหมดนาจะเปนเทคนิคการออกแบบของชางเขียนพื้นถิ่น
ตองการความสมดุลยทางองคประกอบศิลปะ 
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    หากนาสังเกตวาฉากพุทธประวัติในตอนนี้ของวัดจักรวาลภูมิพินิจที่
กลาวมาน้ีมีรูปแบบการเขียนหลายประการที่ตางไปจากภาพที่เคยพบในงานจิตรกรรมที่เขียนเร่ือง
เดียวกัน การนําภาพของพุทธองคในตอนนี้มาไวบริเวณกึ่งกลางผนัง เนนเขียนขนาดใหญยอม
หมายถึงชางผูเขียนคงตองใหความสําคัญเปนพิเศษ และถูกเนนมากยิ่งข้ึนดวยเขียนไวภายใน
กรอบเสมือนวาเปนอาคารตอจากสวนบนที่เปนฉากในตอนมารวิชัย อีกทั้งเจาชายสิทธัตถะ
โพธิสัตวทรงครองจีวรหมที่มีรูปแบบการครองจีวรที่เปดไหลซาย พาดสังฆาฏิบาขวา นั้นเปน
ลักษณะที่ตางไปจากพุทธลักษณะที่เปนระเบียบแบบแผนปฏิบัติ 73 ลักษณะการเขียนเชนเดียวกับ
ภาพจิตรกรรมที่วัดยางทวง จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 135-136)  
    เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับภาพตัวอยางจิตรกรรมไทยประเพณีที่
เครงครัดระเบียบแบบแผนกวายอมไมพบลักษณะเดียวกันนี้ โดยเฉพาะภาพพุทธประวัติของ
จิตรกรรมฝาผนังทางภาคกลางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้นกลาววาไดนําเคาโครงมาจาก
วรรณกรรมเร่ืองพระปฐมสมโพธิกถาฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 74 
ดังตัวอยางเนื้อความของพุทธประวัติในพระปฐมสมโพธิกถา ในตอนนี้บรรยายวา 
 

 ...พระโพธิสัตวเมื่อตัดสินพระทัยที่จะครองเพศบรรพชิต จึงมุงหนาสูแมน้ําอโน
มาที่ซึ่งมีพรหมแดนแหงนครททั้ง 3 คือ กรุงกบิลพัสดุ เมืองสาวัตถี และเมืองเวสาลี 
ทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค พระหัตถซายทรงจับพระเกศา พระหัตถขวาทรงจับ
พระขรรค 75 พระองคเพียงทรงเปลื้องอาภรณสงใหนายฉันทะแตยังมิไดทรงจีวรอยาง
สมณเพศ จวบจนเมื่อพระองคไดตัดโมฬีแลวนั้นจึงทรงเห็นวาภูษาที่ทรงอยูไม
เหมาะสมแกสมณเพศ พระพรหมจึงไดนําเอาบริขารทั้ง 8 ถวาย...76  

                                                 
 73 การครองจีวรเฉียงเปดบาขวาพาดสังฆาฏิที่บาซาย . 
 74 กมลา กองสุข, “ภาพมารวิชยัในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานพินธ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2534), 88. 
 75 เกี่ยวกับทาทางตัวอยางงานจิตรกรรมภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร ตัวอยางที่ วัดราช
สิทธาราม วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร ก็แสดงออกทิศทางที่แตกตางกันไป  
 76 ทรงเปล้ืองพระภูษาที่พระองคทรงแตยังเปนคฤหัสถมอบใหแกพระพรหมแลว
อัญเชิญข้ึนบรรจุไวในทุสเจดีย ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2530), 96-
99. 
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    แมในพระปฐมโพธิกถา ฉบับลานชางเองก็กลาวไวในลักษณะเดียวกัน 
รูปแบบที่แปลกตาอาจเกิดจากความไมเขาใจของชางเขียนยอมสะทอนลักษณะงานชางพื้นถิ่น 
 

 
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 136 ภาพพระพุทธเจา 
 (ก) พระพุทธเจาทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค วัดจักรวาลภูมิพินิจ ตอนมารวิชัยปริวัตต 
 (ข) พระพุทธเจาครองจีวรในพุทธประวัติฉากตัดพระโมฬี วัดยาง  จังหวัดมหาสารคาม 
 
   3.1.2 พุทธประวัติ มารวิชัยปริวัตตหรือมารผจญ 
    เหตุการณลําดับตอมาเขียนเปนภาพขนาดใหญสุดหรืออาจจะกลาวได
วาเปนภาพประธานของผนัง มีรายละเอียดมาก คือ พุทธประวัติตอนมารวิชัยปริวัตตหรือมารผจญ 
ซึ่งเหตุการณตอนน้ี สันติ  เล็กสุขุมกลาววา ชางทุกสํานัก ทั้งกรุงเทพและหัวเมืองใหความสําคัญ
อยางยิ่ง77 ที่บริเวณกึ่งกลางของผนังพระพุทธเจาประทับเหนือแทนวัชรอาสนภายใตเรือนแกว
ลอมรอบพระวรกาย เบ้ืองลางลงมามีภาพแมพระธรณีกําลังบีบน้ําออกจากมวยผม ดานขางเขียน
อักษรธรรมประกอบแตสภาพเลือนลางมากจึงไมสามารถแปลความหมายได (หมายเลข 5) ภาพ
พระพุทธเจานี้ชางไดแสดงเหตุการณใน 3 ตอน ซึ่งเขียนไว ณ บริเวณเดียวกัน คือ  
    3.1.2.1 พระโพธิสัตวทรงผจญธิดาพระยามารทั้ง 3 คือ นางตัณหา 
นางอรดี นางราคา ซึ่งอาสาพระยามารผูเปนบิดา เขาไปประโลมพระโพธิสัตวดวยมายาการตาง ๆ 

                                                 
 77 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม, 324. 
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เพื่อจะมิใหพระองคบรรลุอนุตรสัมโพธิญาณได  แตพระโพธิสัตวมิไดใยดีตอมารกัญญาทั้ง 3 นาง
แตอยางใด และมารกัญญาทั้ง 3 ไดกลายเปนหญิงชราถือไมเทา 78 (หมายเลข 6)  
    3.1.2.2 จากนั้นจึงแสดงเหตุการณในตอนที่พระยามารวัสวดีมาแตง
พลเสนายกมาผจญพระโพธิสัตวจากทางเบื้องซายของพระโพธิสัตว ประกอบดวยอมนุษยและสัตว
รายมีเพศพรรณมาก รวมกันสําแดงอิทธิฤทธิ์นานับปการ เพื่อขัดขวางการตรัสรูของพระพุทธเจา มี
อักษรธรรมเขียนไวมีความหมายวา “บั้น (ตอน) พญามารรบกับพระพุทธเจา” และพระยามารวัส
วดีพายแพ แมพระธรณีบีบน้ําออกจากมวยผมทวมเหลามารทางดานขวาของพระโพธิสัตว  ที่มุม
ดานลางชางไดแทรกภาพการละเลนหัวลานชนกันรวมในภาพนี้ดวย 79 (หมายเลข 7)  

 
 ...หมูมารเสนาทั้งหลายมิอาจดํารงกายอยูได ก็ลอยไปตามกระแสนํ้าปลาตนา
การไปส้ิน สวนคีรีเมขละคชินทรที่นั่งทรงองคพระยาวัสวดีก็มีบาทาอันพลาดมิอาจต้ัง
กายตรองอยูได ก็ลอยตามชลธารไปตามเทาที่มหาสาคร อันระเบียบแหงฉัตรธวัช
จามรทั้งหลายก็หักทบเทาทําลายลอมเกล่ือนกลาด....หมูมารทั้งหลายตางตระหนก
ตกประหมากลัวพระเดชานุภาพแพพาย แตกขจัดขจายหนีไปทิศานะทิศทั้งปวงมิได
เศษ และพระยามารก็กลัวเดชพระคุณพระมหาบุรุษจึงทิ้งเสียซ่ึงสรรพาวุธประนม
หัตถ 2 พัน อัญชลีกรนมัสการ...80 (หมายเลข 8)  
 

                                                 
 78 พระปฐมโพธิกถา ฉบับลานชาง กลาวถึงเนื้อความพระโพธิสัตวผจญธิดามารทั้ง 3 
ตางไปจากฉบับของภาคกลาง ที่กลาววาเมื่อธิดาพระยามารทั้งหลายไมอาจนําพระองคมาสู
อํานาจแหงตนไดแลวจึงพากันกลับไปสูสํานักพระบิดา แตฉบับลานชางจะอธิบายรายละเอียดวา
ไดกลายเปนหญิงชรา หลังโกง และถือไมเทา  ดูรายละเอียดใน พระมหาชนะ ธมฺมธโช, ผูปริวรรต, 
โคลงสารปถมสมโพธิกถาฉบับลานชาง (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2542), 114. 
 79 ประเพณีหัวลานชนกัน เปนประเพณีการเลนด้ังเดิมของภาคกลางและภาคใตและ
ภาคอีสาน ในภาคอีสานการเลนหัวลานชนกันนิยมเลนในงานขัตฤกษโดยเฉพาะในเทศกาล
สงกรานต บางทองที่หัวลานชนกันยังเปนสวนหน่ึงของพิธีขอฝน ภาพหัวลานชนกันยังปรากฏใน
จิตรกรรรมอีกหลายจังหวัดเชน วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม วัดพุทธสีมา จงัหวดันครพนม วดั
โพธชัยนาพึง เลย เปนตน ดูรายละเอียดใน  ไพโรจน  สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 101. 
 80 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, 144-145. 
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ภาพที่ 137 มารผจญ 
 
    3.1.2.3 ภาพหนึ่งทีเขียนไวทางขวาสุดของผนังถัดจากมารพาย ภาพ
แสดงถึงบุคคลกลุมหนึ่งทั้งชายและหญิงอยูภายในอาคาร ภาพบุคคลหนึ่งประทับนั่งบนแทนอาสน 
พรอมดวยนางสนมกํานัล 5 นางนั่งรวมดวย ถัดไปมียักษมีกรหลายกร รางกายสีเขียว ไมทราบวา
ชางตองการสื่อถึงเร่ืองใดอยางแนชัด คาดวาอาจจะกลาวถึงตอนที่ธิดาทั้งสามของพระยามารเม่ือ
พายตอพุทธองคจึงคืนกลับสูสํานักพระบิดา หากดูจากลักษณะรูปแบบการเขียนแลวคลายกับ
จิตรกรรมฝาผนังดานในทั้งการเขียนภาพบุคคลและการใชสีสด (หมายเลข 9) (ภาพที่ 138)  

 

 
 
ภาพที่ 138 ภาพธิดาพญามารเดินทางกลับมาหาพญามาร 
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 2. นรกภูมิ 
 ดานลางของผนังเขียนเปนภาพนรกภูมิไวบริเวณผนังทางขวาของประตูทางเขา 
แบงเปนกลุมภาพไดเปน 4 กลุม คือ ตําแหนงดานลางของภาพ แสดงการตัดสินโทษหรือคดีความ
ของยมบาล เขียนอักษรธรรมประกอบความวา “บั้น (ตอน) นายบัญชีอานถวายนายยมบาลแล” 
ภาพตอมาสัตวนรกไดรับการลงโทษตาง ๆ ไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส เชน นายนิรบาลกําลังใช
เล่ือยหัว สัตว และภาพสัตวนรกกําลังปนตนไม (ตนงิ้ว) ที่มีใบคลายมีดหรือเคียว ตามกิ่งไมมีนกตัว
ใหญคอยจิกศรีษะและรางกายของสัตวนรก  และภาพสัตวนรกหลายตนอยูในกระทะรอนและถูก
ทรมานดวยการมัดตามรางกายนอนอยูใตกระทะ กระนั้นมีนายนิรบาลสองตนคอยถือหอกหรือ
ดามแหลม ทิ่มแทงพรอมกับมีสัตวที่มีปากแหลมเหมือนนกจิกกินสัตวนรกน้ันอีกดวยเขียนอักษร
ธรรมประกอบความวา “ บั้น (ตอน) นรก หนอนกัดกนกบในนรกแล” และอีกขอความหนึ่งเขียนไว
ใตภาพกะทะทองแดง ตัวอักษรมีสภาพเลือนลาง สังเกตไดวาภาพดังกลาวจะเปนการเขียน
บทลงโทษโดยทั่วไป ไมไดระบุอยางชัดเจนวาเปนการเขียนถึงภูมิใดภูมิหนึ่ง (ภาพที่ 139)  
 

 
 
ภาพที่ 139 นรกภูมิ 
 

ลักษณะการเขียน  
 จากที่อธิบายรายละเอียดขางตนของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในและภายนอกของวัด
จักรวาลภูมิพินิจนี้มีการเขียนเร่ืองราวและเนื้อหาแตกตางกัน แบงแยกพื้นที่เขียนภายใน ภายนอก
ชัดเจน รูปแบบพื้นที่ของผนังที่เขียนภาพจึงเปนตัวกําหนดโครงสราง การวางตําแหนงภาพ การจัด
องคประกอบภาพใหแตกตางกันชัดเจน นอกจากนี้จะเห็นไดวาจิตรกรรมฝาผนังทั้งสองสวนของวัด
จักรวาลภูมิพินิจนี้ยังมีเทคนิค และกลวิธีการเขียนภาพที่ตางกันอีกดวย จึงคาดวาชางเขียนนาจะมี
มากกวาหนึ่งคนทํางานรวมกัน 
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 ภาพผนังภายนอก คือ พระมาลัย พุทธประวัติ และนรกภูมิ ลักษณะการเขียนโดยรวม
ของภาพผนังดานนอกคอนขางมีสัดสวนหรือขนาดใหญกวาผนังดานใน มีองคประกอบที่หนาแนน
กวา แตพื้นหลังไมเนนการเขียนตกแตงพื้นภาพใหเปนบรรยากาศทําใหภาพสวาง ชางคงคํานึงถึง
ความสมดุลยในจัดองคประกอบภาพเปนสําคัญ โดยมีกลวิธีเนนภาพหลักไวกึ่งกลางผนังเหนือชอง
ประตู เชน พุทธประวัติตอนมารผจญ และตอนออกมหาภิเนษกรมณเฉพาะตอนตัดพระโมฬีเปน
ประธานของผนังในแนวต้ังและแบงเร่ืองราวยอย ๆ ลงมา กระจายโดยรอบขางดานซายและ
ดานขวา จะเห็นวาหลายตําแหนงมีการเขียนเนนภาพเดียวกันไวสองขาง หรือลักษณะการหันมวย
ผมไปคนละดานของพระแมธรณีและภาพพระพุทธเจาในตอนออกมหาภิเนษกรมณ แทรกภาพวิถี
ชีวิตประเพณีเพียงเล็กนอยเทานั้น  ขณะที่จิตรกรรมภายในเลาเร่ืองตามจะพบไดวามีการแบงหอง
ภาพตามชวงเสา การลําดับเร่ืองราวนั้นยึดถือตามฉากหรือสถานที่วาเหตุการณนั้นเกิดข้ึนที่ไหน
แลวจึงจัดองคประกอบที่เปนเร่ืองราว ภาพบุคคลตามเนื่องเร่ืองปรากฏตอนนั้นลงไป 
 เทคนิควิธีทางจิตรกรรม ภาพรวมการเขียนบนพื้นผนังสีออนหรือสีขาวนวล สีที่ใช
ประเภทสีฝุนจํานวนนอยสีหรือเปนกลุมสีเฉพาะกลุม คือ ตัดเสนดวยสีดํา ระบายสีเรียบแบนดวย 
น้ําเงินเขียว คราม ดํา น้ําตาล เปนสีหลัก ซึ่งเปนเทคนิคทางเชิงชางที่พบไดทั่วไปของชางเขียน
พื้นบานในงานจิตรกรรมอีสาน หากแตผลทางสายตาที่เห็นจึงแตกตางอยางชัดเจนวาผนังภายใน
ใชสีสดตัดกัน เชน แดงสด ครามและเหลืองสด ในสัดสวนที่มากกวา  
 1. ภาพทิวทัศน  
  ผนังภายในเขียนไวชัดเจนกวา ดังที่กลาววาโดยรวมยึดถือฉากและสถานท่ีในตอน
นั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน สวนรูปแบบการเขียนภาพทิศทัศน
นั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการเขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนงั ดังนัน้จงึทาํ
ใหภาพจิตรกรรมโดยรวมดูคอนขางสวาง โปรงไมหนาแนน แมจะมีรายละเอียดคอนขางมากที่ผนัง
ภายนอกก็ตาม ฉากในปาเชนผนังภายในที่ตองมีตนไมหนาทึบจํานวนมาก แตชางเขียนก็เขียน
เพียงตนไมเปนตนหลัก ๆ ตนไมในภาพจิตรกรรมนี้ก็เหมือนเปนหนาที่เสริมตัวภาพหรือทําหนาที่
แทรกระหวางภาพเทานั้น 
  1.1 รูปแบบตนไม  มีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ โดยรวมดูคลายคลึงกันแยก
ชนิดไมได แตก็มีสวนนอยที่เขียน ตนกลวย ตนมะพราวแทรกภาพไวบาง จึงอาจจําแนกเปนสอง
กลุม คือ  
   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท มีหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ รวมถึง
ไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยวิธีการไมสม่ําเสมอ เชน บางตนรองสีพื้นดวยสีออนแลวตัด
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เสนใบดวยสีเขม สรางใหเปนใบ สวนลําตนมีกิ่งกานอยางอิสระแบบธรรมชาติและระบายดวยสี
เขมอาจตัดเสนหรือไมก็ไมเสมอกันทั้งภาพ และมีที่ผนังภายในมีวิธีการสรางภาพตนไมโดยใชสี
ดําตัดเสนกิ่งกานอยางอิสระ ใบไมใชสีสดระบายเรียบเปนวงกลมเล็กใหญซอนทับกันเปนพุมใบ 
(ภาพที่ 140ก)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทได กลุมนี้จะแสดงรายละเอียดภาพอยางสมจริง
อยางธรรมชาติ ที่ลําตน ใบ ผล เปนตนไมที่พบไดในทองถิ่น เชน ตนกลวย ตนมะพราว จะเขียน
ดวยกลวิธีตาง ๆ กันที่พบมากคือ รองพื้นดวยสีออน กรณีใบใหญใชสีเขมตัดเสนรอบนอก เชน ตน
กลวย ถาเปนใบขนาดเล็กอยางเชน ใบมะพราวจะตวัดพูกันดวยสีเขมกวาสรางเปนทิศทางอิสระ
ของใบที่ใกลเคียงธรรมชาติ (ภาพที่ 140ข)  
 

   
(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 140 ภาพตนไม  
 (ก) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท  
 (ข) ตนไมที่จําแนกประเภทได 
 
  1.3 ทองฟาและผืนน้ํา ของผนังภายนอกและภายในนี้ใชสีขาวนวลของผนังเปน
ฉากทองฟา หรือใชเพียงสีดําตัดเสนหยักโคงเปนกอนเมฆวาดเปนกอนกลมสีขาว ไมระบายสี สวน
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ภาพผืนน้ํา พ ภาพผืนน้ําที่เปนระลอกคลื่นอยางประดิษฐ ชางจะเขียนหรือตัดเสนสีเขมเชนสีดํา
เปนเสนโคงส้ันยาว คลายเกล็ดปลาซอนกัน และขัดไปมาไมเรียงเปนระเบียบนัก (ภาพที่ 141)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 141 ภาพทองฟาและผืนน้ํา 
 (ก) ทองฟา   (ข) ผืนน้ําระลอกคลื่น 
 
 2. ภาพบุคคล  
  2.1 ภาพบุคคลช้ันสูงของวัดจักรวาลภูมิพินิจนี้ โดยรวมทั้งสองผนังจะเห็นไดวา
เทคนิควิธีการเขียนในกลุมภาพบุคคลช้ันสูง ชางวาดบุคคลกลุมนี้แสดงออกอางอิงที่มาไดกับ
ลักษณะอุดมคติแนวไทยประเพณี กลาวคือจะแสดงเสนรอบนอกที่ออนไหว ไมแสดงอายุหรือวัย 
สวนมากไมแสดงอารมณบนใบหนาแตแสดงออกดวยอากัปกิริยาแบบนาฎลักษณ (Dramatic) 
หรือทาละคร โครงรางโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระ
และเคร่ืองประดับ รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองบอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ ใชวิธีการ
ตัดเสนลงสีเฉพาะสวนที่เปนเคร่ืองประดับและอาภรณ ผิวกายเปนสีของผนัง แตยกเวนตัวละครทีม่ี
ลักษณะเฉพาะเชน พระอินทรอาจจะเนนระบายสีผิวของรางกายใหตางไปจากตัวอ่ืน กลวิธีการ
เขียนเคร่ืองประดับสวนตาง ๆ ซึ่งเปนรูปแบบจะเปนเคาโครงอยางใหพอเขาใจถึงเคร่ืองประดับนั้น 
เชน อาจลดลวดลายกนกลงโดยเขียนเพียงเสนโคงซอนกัน เปนตน เชน ชฎามงกุฎ สังวาลย กรอง
ศอ เปนตน สวนเคร่ืองแตงกายหากไมตัดเสนเปนลวดลายเรียบ ๆ ก็จะระบายสี หรือทั้งสองอยาง
รวมกัน (ภาพที่ 142ก, ข) หากแตรูปแบบการเขียนของผนังภายในจะลดทอนรายละเอียดสวน
ตางๆ  มีความเปนพื้นถิ่นมากกวา 
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(ก) 

  
(ข) 

 
ภาพที่ 142 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพบุคคลชั้นสูงที่ผนังภายนอก (ข) ภาพบุคคลชั้นสูงที่ผนังภายใน 
 
  2.2 พระพุทธเจา เขียนสัดสวนใหญกวาภาพสวนอ่ืน ตัดเสนดวยสีเขม ไมระบาย
ผิว จีวรระบายเรียบดวยสีเหลือง  
   ภาพพระพุทธเจาในภาพจิตรกรรมผนังดานนอกนี้จะพบการเขียนอยูสองภาพ
ในพุทธประวัติสองตอนดวยกัน คือ ภาพแรกตอนออกมหาภิเนษกรมณ ซึ่งไดกลาวถึงไวบางแลวใน
เนื้อหาสวนกอนถึงประเด็นรูปแบบการครองจีวรของพระพุทธองค ที่นาจะเปนความไมเขาใจของ
ชางทองเขียนพื้นถิ่นเอง และอีกภาพหนึ่งในตอนมารวิชัยปริวัตตหรือมารผจญ สังเกตจากเคร่ือง
แตงกายจะเห็นวาบางภาพคลายสวมชฎามงกุฏ กรรเจียกจร สวมกุณฑล กรองศอ พระวรกาย
เพรียวบาง ครองจีวรหมเฉียง  ชายสังฆาฎิเปนแผนยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง คาดรัดประคด
ทับการตกแตงดวยรายละเอียดเชนนี้คลายคลึงกับลักษณะการเขียนภาพพระพุทธเจาปางเปดโลก
ที่วัดบานประตูชัย จังหวัดรอยเอ็ดดวย 
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   ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งบนบัลลังค พระอิริยาบทนั่งขัดสมาธิราบ พระองค
มิไดแสดงปางมารวิชัย81 หากแตพระหัตถซายวางไวเหนือเขาเบ่ียงไปทางดานขาง พระหัตถขวา
ยกข้ึนระดับอก ในสวนของนิ้วพระหัตถไมชัดเจน หากพิจารณาเคาโครงภาพหงายฝาพระหัตถออก มี
บางนิ้วที่โคงงอลงแตมีขนาดใหญอยางผิดสัดสวน ชางเขียนอาจหมายถึงปางแสดงธรรม (?)82 (ภาพที ่
143)  
 

   
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 143 ภาพพระพุทธเจา 
 (ก) ภาพพระพุทธเจา 
 (ข) พระพุทธเจาครองจีวรและมีผาคาดประคดอก วัดยางทวง จังหวัดมหาสารคาม 

ง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะเขียนรายละเอียดการ
แตงกายแตกตางกันไปตามบุคคลิกในทองเร่ืองนั้น  
                                                

 
  2.3 83การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางสนมกํานัล ชาวบาน  
นั้น ปรากฏในภาพวิถีชีวิตที่สอดแทรกอยูในตอนตา

 
 81 ภาพพระพุทธเจาในตอนมารผจญนี้ในจิตรกรรมไทยประเพณี นอกจากพบแสดง
ปางมารวิชัยแลวยังพบวาแสดงปางอ่ืน ๆ เชน ปางสมาธิดวย เชน วัดเกาะแกวสุทธาราม เพชรบุรี  
พระที่นั่งวัดพุทไธสวรรย วัดดุสิดาราม และวัดสุวรรณาราม กรุงเทพ เปนตน 

 82 หากปางแสดงธรรมนี้ในพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถซายมักวางหงายบนพระเพลา 
ดูรายละเอียดใน ศักด์ิชัย สายสิงห, พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลปในดินแดนไทย 
(กรุงเทพฯ: ฟสิกซเซ็นเตอร), 37. 
 83 จะพบไดมากเปนลําดับต้ังแตจิตรกรมสมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงจิตรกรรมสมัย
รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรซึ่งเปนชวงที่ชางเขียนภาพกากไดอยางมีชีวิตชีวา ตามอากัปกิริยา
ในชีวิตประจําวัน  ดูรายละเอียดใน สันติ เล็กสุขุม, งานชาง คําชางโบราณ, 187. 
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   2.3.1 ขาราชบริพารขุนนางผูชาย ใสเส้ือคอกลมมีทั้งแขนส้ันและยาว มีแถบ
เส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน (ภาพที่ 144ก)  
   2.3.2 ขาราชบริพารสตรี อาจแบงไดสองแบบ กลุมหนึ่ง เปนนางกํานัลในวัง 
มักเปลือยอก นุงผาซ่ินมีชายผา รวบผมมวย มีผาสไบพาดบาหรือคลอง กลุมสอง คือ ใสเส้ือคอ
กลมแขนยาว มีแถบเส้ือผากลางนุงผาซ่ินรวบผมมวย สวมเคร่ืองประดับ เชนกําไร ทั้งหมดไมสวม
รองเทา (ภาพที่ 144ข)  
  2.4 ชาวบานทั่วไป แตงกายเรียบงาย ผูชายมีทั้งใสและไมใสเส้ือ นุงโจงกระเบน
หรือกางเกงขาส้ันอยางใดอยางหนึ่ง ผาคาดเอว ทรงผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน (ภาพที่ 
144ค, ง)  
 

    
(ก) (ข) 

      
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 144 ภาพบุคคล 
 (ก) ขาราชบริพารขุนนางผูชาย (ข) ขาราชบริพารสตรีผนังภายใน 
 (ค) ชาวบานทั่วไปชาย (ง) ชาวบานทั่วไปหญิง 
  
  2.5 ทหาร ทหารจะแตงคลายคลึงกัน คือ ผมส้ัน หรือสวมหมวกมีปก มีเคร่ืองแตง
กาย ดวยเส้ือคอกลมแขนยาวมีสาบที่คอและอก ปลอยชายเส้ือ มีแถบรังดุมกลางอก สวมกางเกง
ขายาวคาดผาที่เอว อาจประทับอาวุธบางอยางในมือประเภทดาบ หอก ทวน ทั้งหมดมักไมสวม
รองเทา (ภาพที่ 145)  
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ภาพที่ 145 ภาพทหาร 
 
 3. ภาพสถาปตยกรรม 
  ไดแก อาคารประเภทปราสาทราชวัง กําแพงเมือง ศาลา พลับพลา และเรือนพื้นถิ่น 
ซึ่งส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญสังเกตไดชัดเจนที่สุด แตก็เปนเพียงสวนเสริมภาพบุคคล 
เพื่อบอกสถานะ สถานที่ เหลานี้โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความเปนจริงเกี่ยวกับ ความสมดุลย
ระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตองของมุมมองทางทัศนียภาพ  
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญที่สุด เขียนไวตําแหนงใดของภาพน่ัน
มีความหมายถึงปราสาทราชวังหรือเมืองใดเมืองหนึ่ง จะเนนขนาดใหญและการซับซอนของรูปทรง
แบบสองมิติ กึ่งอุดมคติแตก็ไมเหมือนสมจริงนัก การตกแตงกระจายออกทางดานขาง ไมเนนตอ
ยื่นมุขดานหนา เปนอาคารทรงไมสูงนัก ต้ังอยูบนฐาน ตัวอาคารแสดงรายละเอียดที่เปนเสาตอ
จากหนาจั่วแหลมหลายจ่ัวตกแตงดวยเคร่ืองไม แบงภายในเปนหอง หลังคาทําเปนลวดลายคลาย
เกล็ดเตาแบบภาคกลาง ภายในปราสาทฉากหลังไมระบายสี มีรูปแบบเรียบงาย (ภาพที่ 146ก)  
  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงกวา ทรงไมสูงนัก ทรงโถงที่วาด
แยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบแสดงโครงสรางอยางเรียบงายหลังคาทรงจั่วมีเสารองรับ 
หลังคาที่ประดับดวยโหง และการมุงหลังคาดวยเกล็ดเตา แสดงลักษณะโดยรวมคลายกับ
ลักษณะอาคารขนาดใหญ แตตางกันที่ขนาดและลดความซับซอนของรายละเอียดการตกแตง
ลงอีก (ภาพที่ 146ข)  
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(ก) (ข) (ค) 
 
ภาพที่ 146 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ภาพปราสาทขนาดใหญ 
 (ข) ศาลาหรือ พลับพลา 
 (ค) เจดียจุฬามณี 
 
  3.3 เจดีย ที่ปรากฏในผนังดานหนานี้มีความหมายถึงเจดียจุฬามณี มีเพียงภาพ
เดียวเขียนอยูดานบนสุดของผนังตรงพื้นที่บริเวณจั่วแหลม เปนเจดียทรงกลม ต้ังอยูบนฐานเปนชั้น 
เรือนธาตุคลายทรงระฆังทรงสูงเพรียว ยอดแหลม ระบายเรือนธาตุดวยสีน้ําตาล (ภาพที่ 146ค)  
 4. ภาพสัตว  
  ชางเขียนวัดจักรวาลภูมิพินิจนี้ดูเหมือนมีความถนัดเร่ืองการเขียนภาพสัตวสังเกต
ไดจากภาพสัตวหลายภาพ เขียนไวมีจํานวนมากกวาสิมหลังอ่ืน ๆ หากแบงเปนสองกลุมคือ  
  4.1 กลุมแรกเปนสัตวที่มีตามทองเร่ืองและเกี่ยวของกับบุคคลช้ันสูงกลุมของ
กษัตริย เทพ ยอมจะเปนสัตวประเภท ครุฑ พระยานาค  ชาง มา ละมั่ง เปนตน ภาพตัวสัตวจะ
เขียนแบบสองมิติดวยโครงสรางแบบเรียบงายไมเนนกลามเนื้อความเปนจริงทางกายวิภาค ตัดเสน
ดวยสีเขม เชน สีดํา ระบายสีเรียบดวย สีคราม น้ําเหลือง หรือเปนสีขาวนวลของผนัง เขียนทาทาง
ของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบเรียบนิ่ง และคลายคลึงกัน ไมแสดงอากัปกิริยาอึกทึก สมจริง
อยางธรรมชาติ ยกเวนภาพพระยานาคในเรื่องสินไซที่ผนังดานในที่แสดงความสมจริงดวยการใชสี
แดงแทนสีของเลือด (ภาพที่ 147ก)  
  4.2 ภาพสัตวทั่วไปที่ไมมีกลาวตามเนื้อเร่ือง แมจะเปนสัตวในกลุมแรก ชางจะเขียน
แทรกเพื่อเสริมสวนตาง ๆ ภาพไวสวนตาง ๆ สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตซ่ึงเปนสัตวทั่วไปเชน 
หมู ลิง เสือ เขียนกิริยาทาทางไดสมจริงกวาแบบแรก (ภาพที่ 147ข)  
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 147 ภาพสัตว 
 (ก) สัตวที่มีตามทองเร่ือง (ข) ภาพสัตวทั่วไป 
 
 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
  ภาพในหัวขอนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยของตอนตาง ๆ เชน ภาพนัก
ดนตรีแสดงถึงบรรยากาศที่สนุกสนาน วงดนตรีประกอบดวยฆอง ระนาด กลอง กรับ ป และมี
เคร่ืองดนตรีของพื้นถิ่น เชน แคน ป นอกจากนี้ยังแสดงวาในวงดนตรีมีนักดนตรีที่เปนผูหญิง
ประกอบดวยได (ภาพที่ 148ก, ข)  
  นอกจากนี้พบภาพหัวลานชนกันซึ่ง เปนประเพณีการเลนดั้งเดิมของภาคกลาง
และภาคใตและภาคอีสาน หัวลานในที่นี้เปนการนําคนหัวลานมาชนกัน ในภาคอีสานการเลน
หัวลานชนกันนิยมเลนในงานขัตฤกษโดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต ชาวอีสานมักอางวา การ
เลนชนิดนี ้มีที ่มาจากเรื ่อง เซี ่ยวเมี ่ยง ตอนพนันชนหัวลานเอาบานเอาเมือง นอกจากเปน
การละเลนนี้แลว บางทองที่หัวลานชนกันยังเปนสวนหนึ่งของพิธีขอฝน ภาพหัวลานชนกันยังนิยม
ทั่วไปเขียนไวจิตรกรมอีกหลายที่ดวยกัน เชน ที่ วัดกลางม่ิงเมือง จังหวัดรอยเอ็ด วัดโพธาราม 
จังหวัดมหาสารคาม วัดพุทธสีมา จังหวัดนครพนม วัดโพธชัยนาพึง จังหวัดเลย เปนตน 84 

                                                 
 84 ไพโรจน  สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 101. 
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(ก) 

  
(ข) 

 
ภาพที่ 148 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต 
 (ก) นักดนตรี   (ข) ประเพณีหัวลานชนกัน 
 
 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมด ภาพจิตรกรรมที่ผนังสิมวัดจักรวาลภูมิพินิจนี้ เสนแบงภาพที่
ใชอาจจําแนกได คือ  
  6.1 การแบงตามรูปแบบโครงสรางผนังสิม ชางออกแบบพื้นที่เขียนภาพจิตรกรรม
แบงออกเปน 2 สวนหลักแนวบนและลาง และตามชวงเสา มักจะพบไดกับจิตรกรรมที่เขียนไวกับ
พื้นที่ผนังดานขาง (ภาพที่ 149)  
  6.2 การแบงเร่ืองในสวนรายะเอียดของภาพ ชางจะใชวิธี ดังนี้คือ 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ จิตรกรรมที่วัดจักรวาลภูมิพินิจนี้คอนขาง
หนาแนน แตชางไดพยายามเวนที่วางรอบเนื้อเร่ืองดวยพื้นที่วางของภาพซึ่งเปนสีขาวนวลของพื้น
ผนังหรือไลน้ําหนักของสีออน คลายเปนทางเดิน  
   6.2.2 แบบเสนค่ันเร่ือง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ืองประกอบไปดวยลักษณะเสน
จุดหรือเสนประเปนแนวยาว เกิดจากการใชพูกันแตมแตะเวนจังหวะหางมีทั้งสีน้ําเงินหรือสีเหลือง
คดโคงไปรอบองคประกอบภาพ พบวาใชกับผนังทั้งสองดาน อาจใชสีเดียวหรือสลับสี (ภาพที่ 
149ข)  
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(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 149 การแบงเร่ืองหรือภาพ 
 (ก) การแบงตามรูปแบบโครงสรางผนังสิม 
 (ข) เสนค่ันเร่ืองแบบจุดหรือเสนประ 
 

วัดบานขอนแกนเหนือ 5. 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดขอนแกนเหนือ ต้ังอยูบานขอนแกนเหนือ หมูที่ 3 ต.ขอนแกน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด วัด
นี้ต้ังเมื่อ พ.ศ.2334 ปรากฏหลักฐานระบุปการสรางวัดเปนอักษรไทยนอยที่ตัวสิมวาสรางข้ึนเมื่อ
จุลศักราช 124785 86 (พ.ศ.2428) ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2537  
กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2544    
เลมที่ 118 ตอน 124ง87 (ภาพที่ 150)  
 รูปแบบสิม 
 ลักษณะโดยทั่วไปของสิมวัดบานขอนแกนนี้เปนสิมทึบพื้นบานสรางดวยอิฐถือปูน มี
แผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หันหนาไปทางทิศตะวันออก  มีมุขดานหนา
เหมือนสิมทึบโดยทั่วไป มีมุขดานโถงหนา ระหวางเสาพาไลมีพนัก และเวนพนักเปนชองบันได 
(ภาพท่ี 150) สวนทางเขาสิมมีเพียงดานหนาดานเดียวโดยทําเปนบันไดทางข้ึนและกออิฐฉาบปูน
                                                 
 85 บริษัท พรอนนัทการชาง, รายงานการบูรณะอุโบสถวดับานขอนแกนเหนือ 

ต.ขอนแกน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด (รอยเอ็ด: พรอนันทการชาง, 2549), 1. 
 86 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัร, 684. 
 87 สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, การขึน้ทะเบียนโบราณสถานจังหวัดรอยเอ็ด, 
เขาถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://www.archae.go.th/monument/Eastern/ 
Roid.asp    
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เปนรูปพญานาคทอดลําตัวเปนราวบันได (ภาพที่ 150) มีหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทําสังฆกรรม 
ผนังภายในดานหลังสิมชางกออิฐฉาบปูนกอยื่นตรงกลางผนังเปนฐานชุกชี โดยฐานตกแตงเปน
ฐานบัวคว่ํา บัวหงายเพิ่มมุมเวนทองไมคาดลูกแกวอกไกและมีลายกลีบบัวคว่ําบัวหงายรองรับ
พระพุทธรูปปูนปนปางมารวิชัย ที่บริเวณผนังดานหลังรอบพระวรกายประดับดวยซุมเรือนแกวที่
เปนงานจิตรกรรม ภาพจิตรกรรมเขียนไวผนังมุขดานหนา (ภาพที่ 151, 152)  
 

 
 
ภาพที่ 150 อุโบสถวัดบานขอนแกนเหนือ  
 
 จากเอกสารกลาวถึงประวัติการบูรณะสิมหลังนี้คร้ังแรกเมื่อป พ.ศ.2504 คร้ังทีส่องในป 
พ.ศ.250588  ซึ่งมีหลักฐานเขียนไวที่ฝาผนังดานในสิมทางขวามือดังนี้  
  แถวที่ 1  ขาพเจาพระวันดี ธมมทร พรอมคณะสงฆ 
  แถวที่ 2 นายอวม สมณสิงห พรอมชาวบานไดทํา 
  แถวที่ 3  การกอสรางกําแพงรอบโบสถ พระเจดียได 
  แถวที่ 4 บูรณะพระอุโบสถและเจดียใหมีสภาพถาวรข้ึนได 
  แถวที่ 5 ป พ.ศ.2504-2505 จึงเสร็จฯ 
  แถวที่ 6 ส้ินเงิน 12,002.50 บาท 
  แถวที่ 7 ขอใหพวกขาพเจาทั้งหลายนี้ต้ังความปรารถนาไว 
  แถวที่ 8 ดวยส่ิงใดขอสงอันนั้นสําเร็จทุกประการ เทอญ 
  แถวที่ 9  นิพพาน ปจจโยโหตุ  
                                                 
 88 ลักษณา จนิดาวงษ, “สิมวัดบานขอนแกนเหนือ,” สิม หอแจก หอไตร ในจังหวัด
รอยเอ็ด (ม.ป.ท., ม.ป.ป), ไมปรากฏเลขหนา. 
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 และการบูรณะคร้ังลาสุดเมื่อป พ.ศ.2549 โดยสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ 10 จังหวัดรอยเอ็ด89  
 จิตรกรรมฝาผนัง 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดบานขอนแกนเหนือนี้เขียนไวผนังมุขดานหนาทางทิศ
ตะวันออกเขียนเปนเร่ืองเจดียจุฬามณี พระมาลัยและพุทธประวัติ  ผนังภายในสิมมีเพียงเล็กนอย
เขียนตกแตงเปนซุมเรือนแกวรอบพระพุทธรูปประธาน โดยที่ภาพจิตรกรรมที่ผนังมุขดานหนาหลัง
การบูรณะคร้ังสุดทายโดยกรมศิลปากร ยังคงพอศึกษาในสวนคร่ึงผนังบน มีอักษรไทยนอยจารึก
บอกขอมูลปการสรางและประวัติเปนจุลศักรราช 1247 (พ.ศ.2428) 90ซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 5 แหง
ราชวงคจักรี แบงพื้นที่เปนสวนดังนี้ 
 

  
 
ภาพที่ 151 ผนังมุขหนาอุโบสถวัดบานขอนแกนเหนือและพระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย 
 

                                                 
 89 บริษัทพรอนนัทการชาง, รายงานการบูรณะอุโบสถวดับานขอนแกนเหนือ ต.

ขอนแกน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด, 1-130. 
 90 หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, สิมท่ีมีฮปูแตมใน
จังหวัดรอยเอ็ด, 77 
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ภาพที่ 152 ผังภาพจิตรกรรม วัดบานขอนแกนเหนือ 

 
 การวางภาพและตําแหนงของจิตรกรรมวัดบานขอนแกนเหนือ อาจอธิบายตามกลุม
ภาพไดดังนี้ 
 1. ภาพราหูอมพระอาทิตย พื้นที่ดานบนสุดของผนัง 
 2. ภาพพระมาลัยเสด็จบูชาเจดียจุฬามณี ทั้งสองภาพนี้มีเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของกันที่
กลาวถึงสวรรคชั้นดาวดึงส  ชางแตมไดวาดสวรรคชั้นดาวดึงสนี้ใหมีกําแพง ลอมรอบเต็มพื้นที่
สามเหล่ียมเปนเสนแบงภาพ ประกอบเขากับซุมประตูอยางศิลปะจีน ซึ่งเปนลักษณะที่พบไดเสมอ
กับภาพสถาปตยกรรมในงานจิตรกรรมอีสานซ่ึงเปนรูปแบบจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 และ
จิตรกรรมแถบหัวเมือง 91  
 ภายในเนนภาพเจดียจุฬามณีเปนประธานมีขนาดใหญ เปนเจดียทรงกลมคลาย
ดอกบัวขนาดใหญตกแตงดวยลายเสนแนวต้ังคลายอธิบายวาเปนเจดียนี้เปนทรงเหล่ียม ระบาย
ดวยสีเขียว ต้ังเปนศูนยกลางอยูตรงกลางภาพ  ดานขางมีปราสาทเปนที่ประทับของเหลาเทพ
เทวดาในสวรรคที่ลวนนําเครื่องสักการะมาบูชาเจดียนี้ ภาพพระมาลัยกําลังสนทนาธรรมกับพระ

                                                 
 91 สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยน การแสดงออก
ก็เปลีย่นตาม, 254. 



 181

อินทร  นอกกําแพงแสดงเปนสองชวงคือ หนึ่งคือทางดานซายของผนังแสดงในตอนเสด็จข้ึนบน
สวรรคชั้นดาวดึงสดวยอาการการเหาะพระมาลัยจะเขียนเปนเสนกรอบรัศมีลอมเนนความสําคัญ
ไว 92เหาะทามกลางเหลาขบวนธงของเทพยดา เทพธิดา ลอมหมูเมฆอยางจีนบูชาเจดียจุฬามณี 
(ภาพที่ 153)  

 

 
 
ภาพที่ 153 ภาพจิตรกรรมเร่ืองพระมาลัย 
 
 3. ถัดลงมาตําแหนงกึ่งกลางของภาพตอนนี้ชางแตมวาดเปนวงกลม ระบายสีดํา ลอย
อยูกลางทองฟาระหวางขบวนของเทพ ภายในเขียนเปนภาพบุคคล ทั้งชายและหญิง ชางอาจ
แสดงถึงพระอาทิตยหรือพระจันทรอยางใดอยางหนึ่ง (ภาพที่ 154)  
 

                                                 
 92 เขียนเปนเสนกรอบรัศมีลอมเนนความสําคัญของภาพ นี้มีชื่อเรียกทางเชิงชางวา 
“เสนแผลง” สันติ  เล็กสุขุม อธิบายวามีความหมายตรงกับสินเทาหรือลายฮอ สําหรับภาพนี้ของ
บานขอนแกนเหนือจึงถือวาเปนการยอนไปทําอยางเกาในจิตรกรรมอีสานมักพบการเขียนกับภาพ
พระมาลัย เชนที่ วัดมาลาภิรมย จังหวัดรอยเอ็ด  ดูรายละเอียดใน สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทย
สมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, 63. 
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ภาพที่ 154 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระมาลัย 
 
 4. งานตกแตงหนาบันประตูทางเขาเปน ภาพราหูจะพบไดถึงสองสวนในงานจิตรกรรม
นี้คือ พื้นที่สวนบนสุดคือใตหลังคาท่ีไดกลาวไปแลว และอีกสวน คือ หนาบันประตูทางเขาโดยวาด
ไวภายในกรอบพื้นที่สามเหล่ียม พื้นที่สวนกรอบประดับดวยลายกนก ภายในเขียนเปนภาพราหูอม
จันทรในลักษณะหอยตัวลงมาจากดานบน มีเทพสององคพนมมือทั้งซายขวา ที่พื้นประดับลาย
ดอกไมใบไม ขดวนกึ่งกลางภาพการตกแตงทั้งหมดในสวนนี้ดูเหมือนเนนความพิถีพิถันมาก ทั้ง
เสน ลวดลาย การวางตําแหนงลักษณะสมดุลย แสดงถึงความต้ังใจของชางเขียนในการวางแผน
กําหนดตําแหนงไวกอนแลว (ภาพที่ 155)  
 

 
 
ภาพที่ 155 ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่หนาบันประตูทางเขา 
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 5. พุทธประวัติ 
  5.1 ออกมหาภิเนษกรมณ 
   5.1.1 เ ร่ิมตนสวนลางทางขวาของประตูทางเขาภาพสวนหนึ่งมีสภาพ
คอนขางชํารุดและเลือนลางมาก เปนภาพของกลุมปราสาทภายในนั้นมีบุคคลถือพระขรรคแตง
องคทรงเครื่องอยางกษัตริย อาจเปนตอนเร่ิมตนของตอนมหาภิเนกขมนปริวัตต นี้คือ พุทธประวัติ
ยามดึกของคืนที่สิทธัตถะโพธิสัตวจะออกผนวช พระองคทรงเสด็จทอดพรพะเนตรนางพิมพาและ
ราหุลโอรส ซึ่งตางกําลังบรรทมสนิท (ภาพที่ 156ก)  
   5.1.2 ตอเนื่องที่บริเวณถัดไปดานบนเหนือกลุมภาพปราสาท มีสภาพ
เลือนลางมากเชนเดียวกัน แตอาจพอมองเห็นเปนเคาโครงไดวา บุคคลจํานวนหนึ่งเช่ือวาเปนทาว
จตุโลกบาลประจําเทา เหลาเทวดา พระอินทรและพระพรหมหอมลอมเปนขบวน กลาวถึงพุทธ
ประวัติตอนกลางดึกเมื่อเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวทรงออกผนวช พระองคทรงมากัณฐกะ โดยมีเทา
จัตุโลกบาลประจําเทามา เทพยาดา พระอินทร และพระพรหมเหาะดวยอากัปกิริยาของตัวละคร
ปรัมปราคติ หอมลอมเปนขบวน มุงหนาไปสูแมน้ําอโนมา (ภาพที่ 156ข)  
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 156 ภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนออกมหาภิเนษกรมณ  
 (ก) จิตรกรรมฝาผนังตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ข) โพธิสัตวทรงออกผนวช พระองคทรงประทับมากัณฐกะ 
 
   5.1.3 ถัด ข้ึนไปดานบนเปนภาพตอ เนื่ องจากเนื้ อหาสวนกอนแสดง
รายละเอียด คือ ตอนที่เจาชายสิทธัตถะโพธิสัตว ทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค (เจาชายสิทธัตถะ
โพธิสัตวทรงผนวช ทรงตัดเกศาทามกลางเหลาเทวดา มีนายฉันทะในทาโศกซบหลังมากัณฐกะ 
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โดยพระโมฬีและผาโพกพระเศียรของพระองค พระอินทรเสด็จมาอัญเชิญพระเกศาข้ึนไป
ประดิษฐานในเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส (ภาพที่ 157ก, ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 157 ภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนออกมหาภิเนษกรมณ  
 (ก) ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ข) นายฉันนะแบกเครื่องทรง 
 
   5.1.4 ในกลุมภาพเดียวกันนี้ยังกลาวถึงเนื้อเร่ืองตอจากสวนกอนเปนภาพ
นายฉันทะที่แบกเคร่ืองทรงของพระโพธิสัตวกลับวัง (ภาพที่ 15ข) ซึ่งตามเนื้อความในพุทธประวัติ 
เมื่อพระโพธิสัตวผนวชแลวไดรับส่ังใหนายฉันทะนั้นนํา เคร่ืองประดับและอาภรณกลับไปยังกรุง
กบิลพัสดุ เพื่อแจงขาวการออกผนวชของพระองคแกบิดาและนางพิมพา นายฉันทะจําตองกลับ
กรุงกบิลพัสดุตามรับส่ังดวยความเศราโศก ดวยความจงรักภักดีระหวางเดินทางกลับพรอมกับมา
กัณฐกะมีความเศราโศกทวมทนจนดวงหฤทัยสลาย นายฉันทะจึงตองเดินทางกลับกรุงกบิลพัสดุ
โดยลําพัง เพื่อนําความกราบทูลตามรับส่ัง  ในปฐมสมโพธิกถากลาวไวใน ปริเฉทที่ 6 มหาภินิก
ขมนปริวัตต  กอนตัดพระเกศาวา “ ทานจงนําเอาเคร่ืองประดับของอาตมากับมากัณฐกะสินธพ
กลับพระนครเถิด เราจะบรรพชาในที่นี้ “และในปริเฉทที่ 7 ทุกกรกิริยาปริวัตต ดังวา “...กาลเมื่อ
พระมหาสัตวทรงบรรพชาแลว จึงดํารัสนายฉันนามาตนวา “ทานจึงรับเปนภารธุระ ชวยนําอาภรณ
ของอาตมากลับเขายังกรุงกบิลพัสดุ...”   93 สวนในฉบับลานชาง กลาววา “...เม่ือนั้นนายฉันน  นบ
เนงนอม รับเคร่ืองสังวาลยกับทัง อานพาชี ที่พระองควางไว...”  

                                                 
 93 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, 98, 100. 
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ภาพที่ 158 ภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังอุโบสถวัดไชยทิศ เขตบางกอกนอย กรุงเทพ ฯ 
 
  5.2 พุทธบูชาปริวัตต 
   ภาพถัดไปเยื้องไปทางมุมขวา แสดงพระโพธิสัตวครองจีวรประทับนั่งปางมาร
วิชัยบนแทนฐานหรือบัลลังค ดานลางของภาพแสดงลักษณะของคล่ืนน้ําในสภาพรายละเอียดที่
เลือนลางมาก ดังกลาวนั้นจึงอาจเปนตอนปริเฉทที่ 8 พุทธบูชาปริวัตต กลาวคือพระโพธิสัตวเมื่อ
เสวยขาวมธุปายาดที่นางสุชาดาใสถาดทองมาถวาย ทรงอธิษฐานลอยถาดนั้นใหทวนกระแสน้ํา
ลอยถาดก็ได ซึ่งภาพในตอนนี้พบไดนอย แตส่ิงที่นาสนใจภาพพระพุทธเจาแสดงครองจีวร เขียน
เคร่ืองประดับไวเปนกรองศอ รัดแขน ขอพระกร จํานวนหลายเสนบนแขน ซึ่งลักษณะการเขียน
ดังกลาวยังพบไดกับภาพพระพุทธเจาอีกหลายแหลงในจิตรกรรมอีสาน เชน วัดบานประตูชัยเปน
ตน (ภาพที่ 159)  
 

   
 
ภาพที่ 159 พุทธบูชาปริวัตต 
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  5.3 ตอนมารผจญ แบงเปนกลุมภาพหลักดังนี้ 
   5.3.1 ภาพเขียนไวที่ตําแหนงเยื้องทางซายของประตู ภาพพระพุทธเจา
ประดิษฐานในเรือนแกว ลักษณะของการตกแตงหนาบันที่ตกแตงดวยลวดลายดอกไม แบบพระ
ราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3ดานลางเปนภาพแมธรณีบีบมวยผม รอบพระวรกายของพระโพธิสัตว
นั้นประดับดวยดอกบัวที่ยื่นมาจากผนังหรือเสาดานขาง ทางขวาแสดงกองทัพมาร แสดงการนาํทพั
โดยพญาวัสวดีพรอมดวยทหารและสัตวนานาชนิด เชน ชาง หมู นก กวาง ซึ่งตรงกับพุทธประวัติ
ในตอนนี้ที่กลาวถึงความชุลมุนของกองทัพ สัตวนานาชนิด ประกอบดวยอมนุษยและสัตวรายมี
เพศพรรณมากรวมกันสําแดงอิทธิฤทธิ์นานัปการเพื่อขัดขวางการตรัสรูของพระโพธิสัตว ฝงตรง
ขามของภาพมารผจญหรือตําแหนงกึ่งกลางเหนือบริเวณชองประตูเปนภาพมารพายโดยแสดง
บรรยากาศที่มีภาพน้ําทวมหอมลอมดวยภูเขา เหลามารที่กําลังหนีแหวกวาย และด้ินรนใหพนจาก
การถูกสัตวน้ํากัดกิน เนื้อหาสวนนี้ตอเนื่องจากสวนกอน อันเกิดจากน้ําจํานวนมหาศาลจากมวย
ผมของแมธรณีซึ่งรวบรวมไวเมื่อพระโพธิสัตวในอดีตชาติทรงหล่ังน้ําลงบนพ้ืนดินหลังจากทรง
บริจาคทานอันนับคร้ังไมถวน น้ําจํานวนมหาศาลน้ันทําใหทวมเหลามารเปนเหตุใหมารตองยอม
พายแกพระโพธิสัตว 
    ภาพพระพุทธเจาตอนมารผจญนี้ประทับนั่งไมไดทําทาปางมารวิชัยแต
ดูเหมือนเปนปางสมาธิมากกวา ซึ่งกรณีนี้ก็สามารถพบไดตัวอยางในจิตรกรรมไทยประเพณีในเขต
ภาคกลางได เชน วัดดุสิดาราม บางกอกนอยกรุงเทพแมภาพจะเลือนลางโดยไมไดแสดง
รายละเอียดที่ชัดเจน เคาโครงจุดสังเกตของภาพนี้คือ พระเศียรของพระโพธิสัตวคลายทรง
ชฎามงกฏ (ภาพที่ 160)  
 

  
 
ภาพที่ 160 ภาพพระพุทธเจาในตอนมารผจญ 
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   5.3.2 ในพื้นที่ใกลกันนั้นเขียนเปนธิดาพระยามารท้ัง 3 คนเขามาผจญพระองค
ทั้งสภาพเปนสาวสวย (เลือนลาง) และตอนกลายรางเปนหญิงชราอยูพื้นที่ใกลกัน (ภาพที่ 161) 
โดยเฉพาะธิดาพระยามารตอนเปนหญิงชรา 3 คน นั้นชางเขียนเนนรายละเอียดอยางสมจริง ความ
แตกตางจากคนหนุมสาวโดยท่ีแสดงออกถึงวัย สรีระที่ผิดแผกไป เชน รางกายที่เดินคอมตัวกมหัวลง 
ผิวหนังคลํ้าและหยอนยาน ผมหงอกโดยวิธีตัดเสนไมระบายสี ถือไมเทาประคอง (ภาพที่ 161)  
    ในพระพระปฐมสมโพธิกถา กลาววากอนที่พระพุทธเจาจะเผชิญกับ
กองทัพมาพญามาร ในปริเฉทที่ 9 มารวิชัยปริวัตต  นั้นพระพุทธเจาตองเผชิญกับการลอลวงของ
พญามาร โดยสงลูกสาวทั้ง 3 องค คือ นางตัณหา นางราคา และนางอรดี มายั่วยวนไมใหพระองค
บรรลุธรรมนั้น จริงแลวไมใชดังที่อางมาแตเปนตอนหลังจากที่มารไดพายและพระองคทรงตรัสรู
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวนั้น ในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที่ 10  โพธิสัพพัญญปริวัตต  พระ
ยามารซึ่งไดพิจารณาเหตุ 16 ประการ ซึ่งตนมิไดปฏิบัติดังพระพุทธเจา จึงมิไดตรัสรูเหมือนดัง
พระองค ขณะนั้นธิดาพระยามารทั้ง 3 ดังกลาว ก็มาเฝาพระบิดาเม่ือทราบสาเหตุของการปริวิตก
จึงอาสาไปปราบใหพระพุทธเจาตกอยูอํานาจแหงตนแลวเนรมิตกายใหมีรูปอันงาม ตาง ๆ กัน 
กระทําอิตถีมายาเลาโลมแวดลอมอยูโดยรอบพระองค แตพระองคซึ่งทรงตัดกิเลสดับส้ินแลว จึงไม
มีอํานาจกิเลสใดๆ ครอบงําพระองคไดอีก ธิดาพระยามารทั้งหลายไมอาจนําพระองคมาสูอํานาจ
แหงตนไดแลวจึงพากันกลับไปสูสํานักพระบิดา94  
 

  
 
ภาพที่ 161 ธิดาพระยามารทั้ง 3 ตน 

                                                 
 94 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, 129-166. 
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 ลักษณะการเขียนการวางตําแหนงภาพ   
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดบานขอนแกนเหนือนี้เขียนไวผนังมุขดานหนาทางทิศ
ตะวันออกเขียนเปนเร่ืองเจดียจุฬามณี พระมาลัยและพุทธประวัติ  กําหนดใชพื้นที่คร่ึงผนังดานบน
ผนังดานลางปลอยโลง การวางองคประกอบของชางคือ การแบงแยกพ้ืนที่ของสวรรคที่มีเจดียจุฬา
มณีไวสวนบนสุดของผนังของพื้นที่ใตหนาจ่ัวอยางชัดเจน พื้นที่ดานลางเปนเร่ืองพุทธประวัติตอน
ตาง ๆ  ซุมประตูเขียนภาพบูชาพระราหู 
 การจัดเรียงลําดับภาพไมตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน ยึดถือฉากและสถานท่ีในตอน
นั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน การวางตําแหนงภาพหลักขาด
ความสมดุลยกับพื้นที่ เห็นไดจากที่ภาพมารวิชัยที่ไมไดอยูตําแหนงศูนยกลางของผนัง เยือ้งออกไป
ทางดานขาง  จัดองคประกอบภาพไมนาแนนนัก  
 1. ภาพทิวทัศน  
  สวนรูปแบบการเขียนภาพทิวทัศนนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการเขียนพื้นที่สวนมาก
ยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนัง ดังนั้นจึงทําใหภาพจิตรกรรมโดยรวมดู
คอนขางสวาง โปรงไมหนาแนน แมจะเปนฉากในปาที่ตองมีตนไมหนาทึบจํานวนมาก แตชางเขยีน
ก็เขียนเพียงตนไมเปนตนหลัก ๆ ตนไมในภาพจิตรกรรมนี้ก็เหมือนเปนหนาที่เสริมตัวภาพหรือทํา
หนาที่แทรกระหวางภาพเทานั้น  
  1.1 รูปแบบของตนไม (ภาพที่ 162) ทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ โดยรวมของวัด
บานขอนแกนนี้มีรูปแบบไมหลากหลายนัก เปนการเขียนรูปแบบตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท มี
หลายขนาดทั้งเล็กและใหญ รวมถึงไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยวิธีการไมสม่ําเสมอมี 
วิธีการแสดงออกสองแบบ คือ  
   1.1.1 ตนไมที่เปนตนใหญ มีลําตนสูง เขียนเปนสีครามหรือสีฟาน้ําเงินมี
รูปรางของก่ิงกานแบบอิสระไมซ้ําแบบกันในของสวนใบ ระบายดวยสีเขียวเปนพื้นและจะใชตัดเสน
โคงหรือวงรีทับซอนกันเปนพุมใบ ใชสีดําเนนเพื่อแสดงถึงแสงและเงาของตนไม วิธีการเชนนี้ดู
เหมือนชางเขียนตองการถายทอดเร่ืองแสงเงาในภาพ แตไมเขาใจเร่ืองแสงเงาแทจริง จึงเห็นไดวา
มักนําสีดําแตมแตะไวดานบนหรือโดยรอบของกลุมใบไมมากกวาที่จะเนนสีดําของเงาไปตาม
ระบบแสงธรรมชาติ  ตามทิศทางของแสงที่สองมา ความไมเขาใจนี้จึงเห็นวาบางครั้ง บางสวนของ
ภาพตนไมเนนสีดําของเงามากจนเปนวงรอบมากกวาทางใดทางหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งคือแตมเปนรอย
ของทีแปรง โดยไมตัดเสนที่พุมใบ สวนลําตนมีกิ่งกานเขียนไวอยางอิสระแบบธรรมชาติอยาง
สมจริงทําใหภาพตนไมมีขนาดหลากหลาย สวนลําตนและระบายดวยสีเขมอาจตัดเสนหรือไมก็ไม
เสมอกันทั้งภาพ 
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   1.1.2 สวนตนไมกลุมแบบที่สอง เปนตนไมที่มีลักษณะเต้ียหรือเปนพุมใบ ไม
มีลําตนจะใชวิธีการรองพื้นดวยสีเขียวและใชพูกันแตมเปนรองรอยของทีแปรงทั้งหมด ไมตัดเสน 

 

 
 
ภาพที่ 162 รูปแบบการเขียนตนไมทั่วไปไมเจาะจงประเภท 
 
  1.2 ทองฟาและผืนน้ํา (ภาพที่ 163) นอกจากเวนพื้นที่วางของพื้นผนังกําหนดให
เปนทองฟาแลว ชางเขียนกอนเมฆเปนเสนขดวนคลายเฆมอยางจีนในภาพทองฟาตอนพระมาลัย
เหาะไปสวรรค สวนภาพผืนน้ํา ที่ปรากฏตามทองเร่ืองหมายถึงผืนน้ําของทะเลและบึง ตัดเสนสีน้ํา
เงินเปนวงโคง เรียงซอนสลับกันเปนคลื่น มีลักษณะคลายเกล็ดปลาเปนผืนน้ําที่เปนระลอกคล่ืน
อยางประดิษฐ เชน ภาพคล่ืนน้ําซัดกองทัพพระยามาร  
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 163 ภาพทิวทัศน 
 (ก) ทองฟาและกอนเฆม  (ข) ภาพผืนน้ํา 
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  1.3 ภูเขา/กอนหินเล็กหรือใหญเปนประเภทเขามอ กอนหินสีเทา ดํา  วิธีการคือ
ระบายสีเทาบาง ๆ เปนการไลน้ําหนักเขมออนเปนกอนเหมือนเขามอแลวใชสีดําตัดเสนหนา มี
รูปทรง และขนาดตาง ๆ กันอยางอิสระ หากเปนรูปภาพอ่ืนทั่วไปชางแตมจะใชการตัดเสนในขนาด
เล็กเทากัน (ภาพที่ 164)  

 

 
 
ภาพที่ 164 ภูเขา/กอนหิน 
 
 2. ภาพบุคคล  
  2.1 การเขียนบุคคลชั้นสูง โดยทั่วไปของภาพจิตรกรรมวัดบานขอนแกนเหนือนั้น 
มีทักษะความชํานาญระดับดี เห็นไดวาเทคนิควิธีการเขียนในกลุมภาพบุคคลชั้นสูงกลุมของ 
กษัตริย มเหสี พระอินทร ยักษ ชางวาดบุคคลกลุมนี้แสดงออกในลักษณะอุดมคติแนวไทย
ประเพณี กลาวคือจะแสดงเสนรอบนอกที่ออนไหว ไมแสดงอายุหรือวัย สวนมากไมแสดงอารมณ
บนใบหนาแตแสดงออกดวยอากัปกิริยาแบบนาฎลักษณ (Dramatic) หรือทาละคร โครงราง
โดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเครื่องประดับ 
รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเรื่องบอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ ใชวิธีการตัดเสนสีเขม คมชัด 
ลงสีเฉพาะสวนที่เปนเคร่ืองประดับดวยสีเหลือง และอาภรณเปนสีตาง ๆ  ผิวกายบางตัวละครเปน
สีของผนัง แตยกเวนตัวละครนั้น ๆ จะมีลักษณะเฉพาะเชน พระอินทรอาจจะระบายสีผิวเปนสี
เขียวใหตางไปจากตัวอ่ืน กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับสวนตาง ๆ ซึ่งเปนรูปแบบจะเปนเคาโครง
อยางใหพอเขาใจถึงเคร่ืองประดับนั้น เชน อาจลดลวดลายกนกลงโดยเขียนเพียงเสนโคงซอนกัน 
เปนตน เชน สังวาลย มงกุฎ กรองศอ ทัดทรวง เปนตน (ภาพที่ 165)  
 



 191

  
 
ภาพที่ 165 การเขียนบุคคลชั้นสูง 
 
  2.2 ภาพพระพุทธเจา ที่วัดบานขอนแกนเหนือนี้ เขียนรูปแบบแตงกายอยาง
ทรงเคร่ืองดวยเคร่ืองประดับเพียงบางอยาง เชน กรองศอ รัดแขน  ขอพระกร ปนเหนง ไวในตอน
พุทธบูชา หรือภาพพระพุทธเจาทรงสวมชฎาในตอนมารผจญ (ภาพที่ 166ก) โดยเฉพาะมีขอสังเกต
วาการตกแตงในสวนที่เปนรัดแขนและขอพระกรนั้น ชางจะเขียนไวหลายชวง หลายชั้นจนเหมือน
เต็มแขน สวนพระสงฆและอริยสงฆในจิตรกรรมแหงนี้ไดแกพระมาลัย นั้นเขียนนุงหมจีวร ถือตาล
บัตร  ทั้งหมดตัดเสนสีเขม ระบายสีจีวรดวยสีน้ําตาล หากมีเคร่ืองประดับจะระบายสีดวยสีเหลือง 
(ภาพที่ 166ข)  
 

   
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 166 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพพระพุทธเจา  
 (ข) พระมาลัย 
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  2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ ที่วัดบานขอนแกนนี้ไมชัดเจนนัก เนื่องจากภาพ
ชํารุดไมสามารถยกรายละเอียดอธิบายได เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล ซึ่งมักจะ
ปรากฏในภาพที่สอดแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะเขียนรายละเอียดการแตงกาย
แตกตางกันไปตามบุคคลิกในทองเร่ืองนั้น  ชาวบานทั่วไป มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน แตงกาย
เรียบงาย ผูชายมีทั้งใสและไมใสเส้ือ นุงโจงกระเบนหรือกางเกงขาส้ันอยางใดอยางหน่ึง ผาคาด
เอว สวนมากไมสวมรองเทา ความสมจริงปรากฏชัดในการเขียนภาพคนชรานั้น ชางเขียนจะเนน
รายละเอียดอยางสมจริง มีลักษณะทาทางที่แตกตางจากคนวัยหนุมสาวชัดเจน โดยที่แสดงรายะ
เอียดทางกายภาพที่มี ผิวหนังที่ไมสดใส หยอนยาน ผมอันหงอก รางกายที่คอมตัวลง ถือไมเทา
คํ้ายัน (ภาพที่ 167)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 167 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพชาวบาน 
 (ข) ภาพหญิงชรา 
 
  2.4 ทหาร  ภาพนี้พบเพียงเล็กนอยการแตงกาย คือ ศีรษะใสหมวกมีปก สวมเส้ือ
แขนยาวมีแถบรังดุมดานหนาของเส้ือ ใสกางเกงหรือโจงกระเบน มักไมสวมรองเทา ในมือมีอาวุธ
เปนดาบ หอก  ขวาน เนนรายละเอียดแตกตางจากกลุมที่เปนบุคคลชั้นสูง แสดงอากัปกิริยา
ทาทางที่แตกตางกัน (ภาพที่ 168)  
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ภาพที่ 168 ภาพทหาร 
 
 3. ภาพสถาปตยกรรม  
  ในภาพจิตรกรรมไดแกอาคาร ประเภทปราสาทราชวัง กําแพงเมือง ศาลา พลับพลา 
และเรือนพื้นถิ่น ซึ่งส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญสังเกตไดชัดเจนที่สุด แตก็เปนเพยีงสวน
เสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ สถานที่ เหลานี้โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความเปนจริงเกี่ยวกับ 
ความสมดุลยระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตองของมุมมองทางทัศนียภาพ 
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญที่ สุด มีรูปแบบอยางอุดมคติที่
แสดงออกในลักษณะ 2 มิติ เปนอาคารทรงจ่ัวหันดานหนาออกการแสดงถึงความพยายามของชาง
ที่ตองการถายทอดความงามอยางอุดมคติโดยเขียนใหมีลักษณะของเรือนยอดหรือทรงปราสาท ซึง่
มีมุมมองการเขียนคลายกับจิตรกรรมภาคกลาง มากกวาแสดงลักษณะสถาปตยกรรมตามแบบ
พื้นบาน  
   ตัวอาคารแสดงโครงสรางเสาสูงรองรับอาคารทั้งหมดอยูบนฐานรองรับอีก
ชั้นหนึ่ง สถาปตยกรรมไดแสดงลักษณะสําคัญ คือสวนของหนาบันที่มีโครงสรางแบบอิฐถือปูน 
รายละเอียดของหนาบันไมมีชอฟา ใบระกา หางหงส และมีหนาบันที่เปนแบบอยางจีน ที่มี
ลวดลายอยางจีน  ลวดลายดอกไมจีน  ลายหนาบันแบบหนึ่งในพระราชนิยม  ซึ่งภาพปราสาทใน
ผนังหนึ่งหากมีหลายหลังก็จะเขียนในลักษณะคลายคลึงกัน (ภาพที่ 169ก)  
  3.2 หอกลอง (ภาพที่ 169ข) เปนอาคารกออิฐ ทรงสูงซอนสอง-สามชั้น เปนอาคาร
ที่แสดงถึงอิทธิพลจีน แสดงรายละเอียดการใชกระเบ้ืองลอนมุงหลังคา และยอดของหลังคาชั้น
บนสุดเปนหัวเม็ด 
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 169 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ปราสาทราชวัง  (ข) หอกลอง 
 
  3.3 ศาลาหรือพลับพลา เปนอาคารทรงจ่ัวยกพื้น ไมมีกั้นฝา แสดงโครงสรางที่
ประกอบ ดวยเสาส่ีตน ไมมีผนัง บางหลังอาจตกแตงดวยผามาน มุงหลังคาดวยวัสดุ บางหลัง  
อาจมุงดวยกระเบ้ืองลอนและกระเบื้องเกล็ดเตาอยางใดอยางหนึ่งหรือ ในหลังเดียวกัน (ภาพที่ 
170ก)  
  3.4 นอกจากนี้ยังมี กําแพงและซุมประตู กําแพงเมือง โดยทั่วไปคลายคลึงกันที่
เปนกําแพงสีขาว ลอมรอบพื้นที่ปราสาท มีประตูทางเขาทางออกเปนซุมประตูแบบเกงจีน ซึ่งกออิฐ
ถือปูนมีแบบอยางศิลปะจีน ดังจะเห็นไดจากภาพของกลุมปราสาทราชวัง ชางเขียนไวหลากหลาย
รูปแบบ (ภาพที่ 170ข, 170ค)  
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 170 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ศาลาหรือพลับพลา (ข) ภาพซุมประตู 
 (ค) ภาพกําแพงเมือง และซุมประตู 
 
  3.5 เจดียจุฬามณี แสดงเปนรูปเจดียทรงกลมต้ังอยูบนฐานแอวขัน สูง เรือนธาตุ
กลมอวบอวนรูปทรงคลายดอกบัว เขียนเสนตกแตงเปนลวดลายแนวต้ัง โดยใชเสนดวยสีแดง และ
ระบายสีบางสวนของเจดียดวยสีเขียว (ภาพที่ 171)  

 

 
 
ภาพที่ 171 เจดียจุฬามณี 
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 4. ภาพสัตว  
  4.1 สัตวที่มีตามทองเร่ือง และเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญตามทองเร่ือง เชน ชาง มา 
เปนตน ภาพตัวสัตวจะเขียนแบบสองมิติดวยโครงสรางแบบเรียบงายไมเนนกลามเน้ือความเปน
จริงทางกายวิภาค ตัดเสนดวยสีเขม เชน สีดํา ระบายสีดวย สีคราม น้ําตาล หรือเปนสีขาวนวลของ
ผนัง เขียนแบบทาทางของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบเรียบนิ่ง และคลายคลึงกัน ไมแสดง
อากัปกิริยาอึกทึก (ภาพที่ 172ก)  
  4.2 สวนสัตวอ่ืน ๆ จะเขียนแทรกเสริมภาพไวในแตละตอน เชน ตอนกองทัพมาร 
ซึ่งเปนสัตวทั่วไปที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิต ชางเขียนอากัปกิริรยาทาทางไดอยางสมจริง
หลากหลายกวาสัตวในกลุมแรก (ภาพที่ 166ข)  
 

   
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 172 ภาพสัตว 
 (ก) ภาพสัตวที่มีตามทองเร่ือง (ข) สัตวเสริมภาพ 
 
 5. การแบงเรื่อง   
  การแบงเร่ืองหรือภาพในแตละเร่ืองแตละตอนของภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบาน
ขอนแกนเหนือนั้น ชางเขียนใชที่วางของพื้นผนังบริเวณรอบกลุมภาพ กําแพง กลุมแนวตนไมใหญ 
และโขดหินที่ไมสูง การแบงค่ันภาพแตละตอนดวยแนวกําแพงเมือง ตนไมและโขดหินเปน
แบบอยางที่พบไดในรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี โดยเฉพาะการใชโขดหินหรือเขามอแยก
เร่ืองราวสวนตาง ๆ ของภาพนั้นนิยมใชในจิตรกรรมไทยประเพณีต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 395 (ภาพที่ 
153)  

                                                 
 95 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม, 39. 
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6. วัดไตรภูมิคณาจารย 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดไตรภูมิคณาจารย ต้ังอยูเลขที่ 141 บานตากแดด หมูที่ 2 ตําบลหัวโทน อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด วัดนี้ต้ังเมื่อ พ .ศ. 2341 ชาวบานเรียกวัดนี้วา “วัดตากแดด”  โดยมี
หลวงปูหลักคํา (ปจจุบันคือตําแหนงเจาคณะจังหวัด) เปนประธานฝายสงฆพรอมดวยชาวบานได
รวมกันสรางวัดข้ึน สันนิษฐานวาวัดไตรภูมิไดยายจากวัดใตซึ่งเกิดโรคระบาดและเปนวัดรางใน
เวลาตอมา วัดไตรภูมินี้ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 253096 กรมศิลปากร
ประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2540 เลมที่ 114 ตอน
พิเศษ 80ง97 และไดดําเนินการบูรณะซอมแซมเมื่อ พ.ศ.254198  
 รูปแบบสิม 
 ลักษณะโดยทั่วไปของสิมวัดไตรภูมิคณาจารยนี้เปนสิมทึบพื้นบานอิทธิพลศิลปะลาว 
ขนาดเล็กหันหนาไปทางทิศตะวันออก สรางดวยอิฐถือปูน มีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีมุข
ดานหนาและทางเขามีเพียงดานหนาดานเดียว ตัวสิมมีเพียงหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทําสังฆ
กรรม จากหลักฐานภาพถายเกาเคยประดิษฐานพระไมปางมารวิชัย ขนาดหนาตักกวาง 40 
เซนติเมตร99  ปจจุบันไมพบพระพุทธรูปดังกลาวมีเพียงพระพุทธรูปขนาดเล็กหลายองควางเรียง
รายอยู (ภาพที่ 173)   
 

                                                 
 96 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 351-352. 
 97 สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, การขึน้ทะเบียนโบราณสถานจังหวัดรอยเอ็ด, 
เขาถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://www.archae.go.th/monument/ 
Eastern/Roid.asp  
 98 หางหุนสวนจํากัดฐานอนุรักษ, รายงานการบูรณะโบราณสถานวดัไตรภูมิ
คณาจารย บานตากแดด ต.หัวโทน อ.สุวรรณภมูิ จ.รอยเอ็ด (รอยเอ็ด : หางหุนสวนจํากัด 
ฐานอนุรักษ, 2541), 1-131. 
 99 วิโรฒ  สีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธโิตโยตา, 2536), 234-237. 
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ภาพที่ 173 สิมวัดไตรภูมิคณาจารย 
 
 ผนังดานขางทั้งสองเจาะเปนชองหนาตางขนาดเล็กดานละสองชองเปนแบบบานเปด-
ปดสองขางไมมีลวดลาย  ผนังดานหลังกอทึบเวนพื้นที่ใตจั่วสําหรับประดับตกแตงหนาบันเคร่ืองไม 
ผนังดานหนาทําเปนทางเขามีประตูไมเปนบานเปด-ปดไมมีลวดลายเชนเดียวกัน  ดานหนาเปนมุข
หนา ใตหลังคาจ่ัวประดับตกแตงดวยเคร่ืองไมเชนเดียวกัน คือ หนาบันเคร่ืองไมถัดลงมาเปนรวงผ้ึง 
(ภาพที่ 173) ผนังดานในปรากฏ ภาพฮูปแตมหรืองานจิตรกรรมฝาผนังปจจุบันมีจํานวน 3 ดาน 
คือผนังดานทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใตสวนใหญมีสภาพชํารุดและลบเลือน  

 

 
 
ภาพที่ 174 ผังภาพจิตรกรรม วัดไตรภูมิคณาจารย 
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 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 สภาพจิตรกรรมที่วัดไตรภูมิคณาจารยหรือวัดบานตากแดดนี้ไมตางจากสิมอ่ืน แมกรม
ศิลปากรจะเขามาบูรณะแลวแตสภาพปจจุบันก็ยังสภาพชํารุด จิตรกรรมฝาผนังดานในมีสภาพ
โดยรวมเลือนลางไปมาก จนบางภาพมีรายละเอียดภาพนอยจนไมสามารถตีความได  มีผู
สันนิษฐานวาอาจเปนชางที่มาจากภาคกลางหรือเปนชางลาว100  จิตรกรรมฝาผนังปจจุบันพบ
เขียนไวเพียง 3 ดาน คือ ผนังดานทิศตะวันตก ผนังดานทิศใต และทิศเหนือ (ภาพที่ 174)  
 ภาพจิตรกรรมทั้งหมดแบงเร่ืองตามชวงของผนัง โครงสีที่ใชดูแปลกตากวาทุกหลังที่กลาวมา คือ 
คลุมโทนสีบรรยากาศของภาพทั้งหมดไวดวยสีแดง สวนสีอ่ืน ๆ  เชน สีเขียว  น้ําตาล สีขาวตกแตง
รายละเอียด ตัดเสนดวยสีแดงและสีดํา  
 1. ผนังดานทิศตะวันตกหรือผนังหลังพระประธาน ผนังนี้เลือนรางคอนขางมาก 
เขียนเปนภาพยักษประทับภายในปราสาทแวดลอมดวยขาราชบริพาร มีขอสันนิษฐานวาเปนบาง
ตอนของเร่ืองรามเกียรต์ิ101 (ภาพที่ 175)  
 

  
 
ภาพที่ 175 ภาพจิตรกรรมเร่ืองรามเกียรต์ิ 
 

                                                 
 100 หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, สิมที่มีฮปูแตมใน
จังหวัดรอยเอ็ด, 103. 
 101 หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดรอยเอ็ด, สิมที่มีฮปูแตมใน
จังหวัดรอยเอ็ด, 109. 
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 2. ผนังดานทิศใต แบงเปน 2 ชวงเสา 
  2.1 ชวงเสาแรก คาดวาเปนภาพพุทธประวัติในตอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม
โปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสมีเหลาเทพยดา  พระอินทร นําดอกไมมาสักการะบูชา โดย
พระพุทธเจาประทับอยูในปราสาทกึ่งกลางของผนัง ภาพชํารุดมากเห็นพระหัตถเลือนราง ทําทา
ปางสมาธิ สวนทางขวาของภาพเปนภายบุคคลแตงองคทรงเคร่ืองอยางบุคคลชั้นสูง อยูใน
ปราสาทที่มีขนาดเล็กกวา และมีเหลาเทวดานั่งสักการะที่บริเวณพื้นดานลางนําโดยพระอินทรที่
ชางแตมระบายผิวกายดวยสีเขียว (ภาพที่ 176) กลาวคือ เมื่อพระพุทธเจาหลังการแสดงยมก
ปาฏิหาริยแลว ตามประเพณีพระพุทธเจาทุกพระองคในอดีตทรงมีพระจิริยาวัตรตามประเพณีที่
ปฏิบัติกันมา คือเสด็จไปยังสวรรคชั้นดาวดึงส เทวโลกเพ่ือเทศนาโปรดพุทธมารดา พระพุทธเจา
ของเราก็เสด็จข้ึนโปรดพุทธมารดาเชนกัน ซึ่งพุธมารดาสถิต ณ ดุสิตสวรรค เหนือข้ึนไปจากสวรรค
ชั้นดาวดึงส พระอินทรไดอัญเชิญพระนางเสด็จลงมาเพื่อสดับพระธรรมของพระพุทธเจา 102 (ภาพ
ที่ 169)  
 

 
ภาพที่ 176 ภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค 
 ชั้นดาวดึงส 
 

                                                 
 102 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 212-
214. 
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  2.2 ชวงเสาที่สอง ผนังดานนี้เปนกลุมภาพขนาดใหญ มีสภาพเลือนลาง กึ่งกลาง
ผนังเหนือชองหนาตางเปนภาพปราสาทแวดลอมดวยขาราชบริพารและกําแพงเมือง ทางซายและ
ขวามีภาพกองทัพทหารและชางหันหนาเขาสูปราสาท ไมสามารถตีความไดวาวาผนังดานนี้เขียน
เปนภาพอะไร บางทานวาเปนมารผจญ ?103 (ภาพที่ 178)  
 

 
 
ภาพที่ 177 ผนังชวงเสาที่สอง 
 

                                                 
 103 ไพโรจน  สโมสร และคณะ, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 126. 
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ภาพที่ 178 รายละเอียดผนังชวงเสาที่สอง 
 
 3. ผนังทิศตะวันออก  พื้นที่ทั้งหมดลบเลือนไปหมดแลว (ภาพที่ 179)  

 

 
 
ภาพที่ 179 ผนังทิศตะวันออก 
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 4. ผนังดานทิศเหนือ แบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนเชนเดียวกัน  
  4.1 ชวงเสาแรก ดานลางของผนังเลือนลาง ดานบนเปนภาคสวรรค พระมาลัย
และการบูชาเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส พระมาลัยสนทนาธรรมกับพระอินทร เหลาเทพย
ดาบูชาเจดียจุฬามณี เจดียจุฬามณีลอมรอบดวยกําแพงสีแดง มุมกําแพงมีหัวเสาเปนหัวเม็ด  
รูปแบบเจดียที่นี่แตกตางจากที่อ่ืน เปนอาคารกออิฐสีขาว ยอดแหลม (ภาพที่ 180)  
  4.2 ชวงเสาที่สอง เปนภาพพุทธประวัติ ตอนออกมหาภิเนษกรมณ เปนกลุมภาพ
ปราสาทขนาดใหญเปนศูนยกลางภาพ กลาวถึงตอนที่กลางดึกแหงการตัดสินพระทัย ตอนเจาชาย
สิทธัตถะเสด็จไปทอดพระเนตรพระนางพิมพาบรรทมอยูกับพระโอรสราหุลแลวจึงเสด็จออกพรอม
ดวยมากัณฐกะและนายฉันนะรอตามเสด็จ (ภาพที่ 180ข)  
   และภายในผนังเดียวกันที่ดานลาง บริเวณมุมปราสาทของเร่ืองพุทธประวัติ
ตอนที่กลาวผานมา เขียนเปนยักษสองตนกําลังสูรบในเร่ืองรามเกียรต์ิ 104 (ภาพที่ 180ข)  
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 180 ภาพจิตรกรรมชวงเสาที่สอง ผนังทิศเหนือ 
 (ก) พระมาลัยและการบูชาเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส 
 (ข) พุทธประวัติ ตอนออกมหาภิเนษกรมณและรามเกียรต์ิ 
 

                                                 
 104 ไพโรจน  สโมสร และคณะ, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 126. 
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 ลักษณะการเขียน 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมไตรภูมิคณาจารยนี้ ภาพจิตรกรรมเขียนไวตําแหนงผนัง
ดานในอยางเดียว มีสภาพทรุดโทรม บางผนังไมเหลือภาพจิตรกรรมใหเห็น สวนผนังที่มีอยูก็สภาพ
คอนขางเลือนลางมาก  สามารถตีความไดบางภาพบางตอน  เชน พุทธประวัติตอนออก
มหาภิเนษกรมณ  โปรดพุทธมารดาและพระมาลัยเสด็จบูชาเจดียจุฬามณี และบางสวนที่ไม
สามารถตีความได  สวนรูปแบบภาพจิตรกรรมของผนังภายในนี้คอนขางแตกตางไปจากสมิหลังอ่ืน 
ๆ ที่การใชโครงสีแดงระบายพื้นภาพและตัวภาพ ในสัดสวนคอนขางมาก มีรูปแบบการเขียนภาพ
บุคคล และเทคนิควิธีการเขียนตัวภาพตาง ๆ การตัดเสนเล็ก เขียนภาพบุคคลไดสัดสวน ทวงทา
ออนหวาน หากพิจารณารูปแบบโดยรวมแลวคอนขางเปนชางพื้นถิ่นที่มีฝมือคอนดีกวาสิมหลังอ่ืน
ในพื้นที่เขตใกลเคียง   
 การวางตําแหนงเร่ืองนั้น ภาพจะเขียนไวที่ผนังดานบนจรดขอบหนาตางลางบางผนัง
ยังแสดงเสนสีแดงขีดยาวตลอดเปนแนวกั้นแบงผนังดานลางที่ปลอยโลง  และดวยสภาพพื้นที่ผนัง
อาคารที่แบงออกเปนชวงเสา มีแนวเสากั้นกํากับไวเปนชวงอยางชัดเจนคลายทําหนาที่แบงค่ัน
ภาพและเร่ือง การวางตําแหนงเร่ืองนั้นอาจพิจารณาไดยากเพราะภาพจิตรกรรมเลือนหาย แต
ภายในผนังเดียวกันดูเหมือนไมมีกฏเกณฑในกลุมชางพื้นถิ่น ไมไดเรียงลําดับกันอยางเปนระบบ
ทั้งภายในผนังเดียวกัน จะวางเร่ืองโดยเนนสถานที่เปนสําคัญ หมายถึงฉากสถานที่เดียวสามารถมี
หลายเหตุการณอยูรวมกัน 
 1. ภาพทิวทัศน   
  ดวยปญหาสภาพผนังดังที่กลาวมา ภาพทิวทัศนบางจําพวก เชน ตนไม จึงมี
ตัวอยางปรากฏใหเห็นไดนอยเพียงกลุมตนไมที่จําแนกประเภทได เชน ตนมะพราว เขียน
รายละเอียด ตัดเสน ใบ ผลระบายสี เลียนแบบธรรมชาติ ภาพผืนน้ําเขียนตัดเปนเสนโคงซํ้า สวน
ภาพอ่ืนๆ ปรากฏไมชัด (ภาพที่ 181)  
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ภาพที่ 181 ภาพตนไม 
 
 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลชั้นสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายชั้นสูง ยักษ โดยทั่วไปการเขียนภาพ
บุคคลของสิมนี้ไมแตกตางจากจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมกีาร
แสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ โครงรางโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่
ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราว เชน
สถานที่ เพื่อบงบอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ โดยรวมใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่เปน
เคร่ืองประดับและอาภรณ กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับตกแตงรางกายเขียนเปนเคาโครงเรียบ 
ระบายสีใหพอเขาใจถึงเครื่องประดับตกแตงสวนตาง ๆ เชน มงกุฎ สังวาลย กรองศอ เปนตน 
(ภาพที่ 178,183ก)  
  2.2 พระภิกษุสงฆ เชน พระมาลัย มีลักษณะคลายกัน บุคลิกสํารวม ศีรษะโลน  
ครองจีวรหมเฉียง บางองครัดประคดอก ถือตาลปตร (ภาพที่ 182)  

 

 
 

ภาพที ่182 ภาพพระสงฆ 
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  2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล 
ชาวบาน นั้น จะแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะวาดเปนกลุมและกลุมเดียวกันจะ
แตงตัวคลายกัน อิริยาบถแสดงซ้ํากัน  
   2.3.1 ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย นุงโจงกระเบน ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนา
คลายคลึงกัน ไมสวมรองเทา เชน นายฉันนะ (ภาพที่ 184ก)  
   2.3.2 ขาราชบริพารสตรี ไมสวมเส้ือ คลองหรือพาดสไบ นุงผาซ่ินมีชายผา 
รวบผม ไมสวมรองเทา (ภาพที่ 183ช)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 183 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพบุคคลชั้นสูง  (ข) ขาราชบริพารสตรี 
 
  2.4 ภาพขบวนทหาร มีทหารเดินเทา ภายในกลุมเดียวกันจะเขียนลักษณะ
เหมือนกัน การแตงกายทหารของสิม นี้ คือ ทหารที่สิมหลังนี้แตงตัวคลายขาราชบริพารชายแตมี
อาวุธ เชน หอก (ภาพที่ 184ข)  
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 184 ภาพบุคคล 
 (ก) นายฉันทะ   
 (ข) ทหาร 
 
 3. สถาปตยกรรม  หมายถึง  ส่ิงกอสรางในภาพจิตรกรรม ไดแก อาคาร ประเภท
ปราสาทราชวัง และศาลา พลับพลา  
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 
ภาพที่ 185 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ปราสาทราชวัง  
 (ข) ศาลาหรือพลับพลา 
 (ค) เจดียจุฬามณี 
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  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญ มักมีกําแพงอิฐลอม เนนการซับซอน
ของรูปทรงแบบสองมิติ มีฐานสูง อิงรูปแบบจิตรกรรมไทย แสดงโครงสรางหลังคาซอนช้ัน มีเสาตอ
จากหนาจั่วแหลมหลายจ่ัวตกแตงดวยเคร่ืองไม หลังคาทําเปนลวดลายคลายเกล็ดเตา ระบายสี
เหลืองบริเวณงานประดับตกแตงเครื่องหลังคา เชน โหง ลํายอง หางหงส ภายในแบงเปนหอง 
บางคร้ังเปนอาคารเปดโลง (ภาพที่ 175ก)  
  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงกวา ไมสูงนัก เปนทรงโถงที่วาด
แยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาทรงจ่ัวมีเสารองรับ ลดความซับซอนของรายละเอียด
หลังคาและ การตกแตงลง คลายศาลาทรง (ภาพที่ 175ข)  
  3.3 เจดีย ที่นี่พบวาชางเขียนภาพเจดียที่มีฐานอันสูง เรือนธาตุ มีชองประตู และ
ยอดแหลมซอนลดหล่ัน ตกแตงดวยงานประดับตาง ๆ ลอมรอบดวยกําแพง ระบายสีขาว หมายถึง
เจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส (ภาพที่ 175ค)  
 4. สัตว  
  ภาพสัตวที่มีตามทองเร่ืองเก่ียวของกับบุคคลระดับกษัตริย เจานายชั้นสูง เทพยดา 
เชน ชาง มา โดยทั่วไปจะตัดเสน ระบายสี เนนการตกแตงรายละเอียดอยางประดษิฐ ชางจะไมเนน
กลามเนื้อทางกายวิภาค การเคลื่อนไหว ทาทางของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบซํ้าๆ คลายๆ กัน
และเรียบนิ่ง (ภาพที่ 186)  
 

   
 
ภาพที่ 186 ภาพสัตว 
 
 5. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดไตรภูมิคณาจารยนี้มีลักษณะแบง
ภาพแบงตอนที่อาจจําแนกได คือ 
  5.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม คือ แบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน ชวงเสา
แตละชวงเสา การแบงลักษณะนี้เปนการแบงภาพที่ไมไดมีเสนขีดเขียนใหเห็นทางกายภาพ แตเปน
การแบงหรือวางเนื้อหาตามโครงสรางของอาคารโดยมีชางเปนผูกําหนด  
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  5.2 การแบงเร่ืองในสวนรายละเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบใดจะใช
อยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ 
   5.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ ชางเขียนใชรูปแบบนี้จะใชมาก ชางใชกล
วิธีการใชภาพบุคคลและสถานที่สําคัญเปนศูนยกลางของเร่ือง จึงเวนที่วางรอบเนื้อเร่ืองคอนขาง
ไมชัดเจน บางคร้ังเนื้อเร่ืองปะปนกันเปนเร่ืองเดียวกันหรือเปนองคประกอบใหญทั้งผนัง ทําใหยาก
ตอการทําจําแนกเร่ืองและเกี่ยวของกับความเขาใจของผูดู 
   5.2.2  กําแพง มักเขียนลอมรอบภาพปราสาท เจดีย ที่เปนศูนยกลางภาพเพื่อ
แสดงเปนอาณาบริเวณเขตเมืองหรือสถานที่สําคัญ (ภาพที่ 180)  
 
7. วัดใตสูงยาง  
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดใตสูงยาง ต้ังอยูบานสูงยาง หมูที่ 7 ตําบลคูเมือง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 
วัดใตสูงยางนี้ต้ังเมื่อ พ.ศ.2392 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2532105  
 รูปแบบสิม (ภาพที่ 187ก)  
 ลักษณะโดยทั่วไปของสิมวัดใตสูงยาง เปนสิมพื้นถิ่นประเภทสิมโถงหรือสิมโปรงแบบ
ไมมีเสารับปกนก มีขนาดเล็ก สิมประเภทนี้ถือเปนงานชางพื้นบานแท106 กําแพงลอมรอบคงสราง
ข้ึนภายหลัง หันหนาไปทางทิศตะวันออก ฐานรองรับอาคารเปนฐานบัวที่มีลวดบัวงอน107 ผนังกอ
อิฐถือปูนโดยมีผนังเพียงสามดาน คือ ดานซาย ดานขวา และดานหลังพระประธาน ดานหนาเปด
โลง ผนังดานขางทําเปนข้ันบันไดลดหล่ัน 4-5 ข้ัน มีพนักปูนกั้นเปนมุขหนาเวนเปนทางเขาสิมมี

                                                 
 105 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 350. 
 106 เปนสิมที่สรางข้ึนแสดงถึงความสมถะ ในการใชสอยตามครรลองของวิถีชีวิตของคน
อีสาน ดูรายละเอียดใน  วโิรฒ ศรีสุโร,  สมิอีสาน, 99. 
 107 ลักษณะของลวดบัวคว่ํา บัวหงายประกบกันของฐานปทม มีการงอนสวนปลายข้ึน
นี้คงมาจากศิลปะลานนาราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21และเกิดข้ึนคร้ังแรกในศิลปะลานชางที่พระ
ธาตุศรีสองรักและไดรับความนิยมสืบมาซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบฐานบัวในศิลปะอีสานที่มี
ลักษณะของลวดบัวงอนนั้น ภาพรวมยังคงลักษณะแบบอยางเกาในศิลปะลานชางตางกันที่
รายละเอียดของลวดบัวที่มีการเพิ่มจํานวนมากข้ึนและเพิ่มความโคงงอนในลวดบัวอ่ืน ๆ ดู
รายละเอียดใน ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสมัยลานชางที่พบในประเทศไทย (ระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 19-23) (ม.ท.ป., 2551), 50. 
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เพียงดานหนาดานเดียว โดยทําเปนบันไดทางข้ึนไมมีราวบันได หลังคาทรงจั่วแตเดิมคงมุงดวย
แปนเกล็ดแตปจจุบันมุงสังกะสี108 ภายในผนังดานหลังสิมชางกออิฐฉาบปูนกอยื่นเปนฐานชุกชี 
โดยฐานตกแตงเปนฐาน ”แอวขัน” หรือฐานบัวคว่ํา บัวหงายเพิ่มมุมเวนทองไมคาดลูกแกวอกไก
รองรับพระพุทธรูปประธาน(ภาพที่ 187ข)  ซึ่งปจจุบันกอฐานชุกชีใหมประดิษฐานพระพุทธหลอปูน
ปางสมาธิ ผนังดานในทั้งสามดานตกแตงดวยภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองเวสสันดรชาดก  
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 187 สิมโถงวัดใตสูงยาง 
 (ก) สิมโถงวัดใตสูงยาง 
 (ข) ภายในสิมโถงวัดใตสูงยาง 
 

จิตรกรรมฝาผนัง  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดใตสูงยางนี้ ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับผูเขียนและระยะเวลา
การสราง ทุกผนังสภาพปจจุบันคอนขางเลือนลางมาก รองรอยที่เหลือแสดงใหเห็นวาภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเขียนไวที่ผนังดานในทั้งสามผนัง เขียนเร่ืองเวสสันดรชาดกไวหลายตอน มี
ตําแหนงดานหลังพระประธานที่พอตีความไดคือ ตอนทานกัณฑ ตอนนครกัณฑ (ภาพที่ 187-188)  
 
 
 

                                                 
 108 วิโรฒ ศรีสุโร,  สิมอีสาน, 99. 
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ภาพที่ 188 ทานกัณฑ 
 

  
 
ภาพที่ 189 นครกัณฑ 
 
 จิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดร 
 1. ทานกัณฑ พระเวสสันดรไดทูลลาพระชนกชนนี ออกบวชพรอมดวยพระมัทรี กัณ
หา ชาลีก็เสด็จโดยราชรถเทียมมา เมื่อเสด็จออกจากพระนครก็มีพราหมณ 4 คนมาทูลขอมาและ
พระองคทรงประทานมาให เขียนไวในตําแหนงดานหลังทางขวาพระประธาน ประกอบไปดวยกลุม
ภาพของพระเวสสันดรเสด็จโดยราชรถเทียมมา ทรงหล่ังทักษิโณทกประทานและมีภาพเหลา
พราหมณทั้งหลายนั่งรายลอม (ภาพที่ 188)  
 2. นครกัณฑ คร้ังนั้นเมื่อพระเจากรุงสญชัยไดเสด็จไปทรงรับพระเวสสันดรและ
พระมัทรี ใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร พระเวสสันดรและพระมัทรีก็ทรงลาผนวชและเสด็จกลับพระ
นคร และเสด็จข้ึนครองราชย เขียนเปนขบวนยาวต้ังแตขอบผนังทิศเหนือ จนถึงขอบของผนัง
ดานซายพระประธาน นาจะกลาวถึงขบวนเสด็จในตอนกลับสูเมืองเชตุดรของกษัตริยทั้ง 6 
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พระองค ประกอบไปดวยชาง มาและไพรพล มีรายละเอียดยอยสวนอ่ืน ๆ ที่ผสมไวอยางนาสนใจ 
เชน ภาพขบวนแถวทหารและภาพวิถีชีวิตพื้นบาน (ภาพที่ 189)  
 ลักษณะการเขียน  
 ผนังดานในสิมของวัดใตสูงยางนั้น มีภาพจิตรกรรมทุกทุกดาน แตดวยสภาพชํารุด
เลือนลางเกือบหมด เหลือรองรอยบางแสดงเปนวรรณกรรมศาสนาเร่ืองเวสสันดรชาดกในหลาย
ตอน ดวยสิมขนาดเล็กมีพื้นที่ของผนังไมมากเคาโครงของภาพท่ีเหลือเขียนอยางตอเนื่องกันคาด
วานาจะเขียนเพียงเร่ืองเดียว แตสภาพเลือนรางการเรียงลําดับภาพเร่ืองราวจึงไมสามารถระบุได
อยางชัดเจน จิตรกรรมที่ผนังสิมวัดใตสูงยางนี้ใชสีนอยมีเพียง สีดํา และสีครามเปนหลักซ่ึงทั้งสอง
สีนํามาใชทั้งการตัดเสนและระบายสี 

 1. ภาพทิวทัศน โดยรวมทั่วไป การเขียนภาพทิวทัศนของชางแตมอีสานไมเนนการ
ระบายสีพื้นของภาพ ปลอยใหเปนพื้นสีขาวนวลของผนัง ดังนั้นจึงทําใหภาพดูคอนขางโปรง ไม
หนาแนนดวยกลุมตนไม ชางเขียนก็เขียนเพียงตนไมไมกี่ตนเปนตนหลัก ๆ ไมหนาทึบ และไมเนน
ฉากหลัง เชน ภูเขา ปาไม ทองฟาและอ่ืน ๆ กลาวคือ  
  1.1 ตนไม การเขียนตนไมชางตัดเสนดวยสีน้ําเงินคราม ทีละใบ ตัดเสนเปนใบ
กลมรวมกันเปนพุม ไมระบายสีจําแนกสีสวนของลําตนดวยตัดเสนสีดํา และไมระบายสี
เชนเดียวกัน 
  1.2 ทองฟา ภายในสิมนี้ไมแสดงลักษณะทองฟาชัดเจนนัก เนื่องจากเขียนภาพ
ทิวทัศนของชางแตมอีสานไมเนนการระบายสีพื้น และสีของภาพ ปลอยใหเปนพื้นสีขาวนวลของ
ผนังที่เขาใจวาเปนทองฟาเพราะชางไดเขียนนกเปนสวนหนึ่งของภาพไว (ภาพที่ 190)  
 

 
 
ภาพที่ 190 ภาพทองฟาและนก 



 213

 2. ภาพบุคคล  
  2.1 บุคคลช้ันสูง โดยทั่วไปการเขียนคนของวัดใตสูงยางไมแตกตางจากจิตรกรรม
อีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี แตก็ไดคล่ีคลายไปทางพ้ืนบานมาก คงไวใน
การแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ และการตกแตงเคร่ืองประดับตาง ๆ ดวยลวดลายกนก 
ซึ่งเปนเคาโครงอยางคราว ๆ เชน สังวาลย มงกุฎ กรองศอ ฯลฯ (ภาพที่ 191)  
  2.2 บุคคลธรรมดา ขาราชบริพาร ะปรากฏในภาพวิถีชีวิตที่สอดแทรกในตอนตาง ๆ 
นุงโจงกระเบนสีพื้นมีสีเขียว สีคราม ผาคลองบา ไวผมส้ันสีดํา มีใบหนาคลาย ๆ กัน สวนพราหมณ
ตกแตงใหตางไปดวยผมมวย ตกแตงลวดลายผานุงตกแตงดวยการเขียนเสนลายตารางประดับ
อยางงาย  
 

  
 
ภาพที่ 191 ภาพบุคคล 
 
  2.3 ภาพทหาร  สิมนี้ไมตางจากสิมหลังอ่ืนที่นิยมเนนเขียนขบวนทหารไดปราณีต
สวยงาม เปนระเบียบ ในตอนเดียวกันคือ นครกัณฑ ดวยภาพทหารของสิมนี้เทาที่เหลืออยูแสดง 
การแตงกาย ดวยเส้ือคอกลม มี นุงโจงยาว ทหารเหลานี้ผมส้ันสีดํา บางสวมหมวกปก ในมือถือแส
ควบคุมมาหรืออาวุธที่เปนดามยาวที่นาจะเปนปนยาว ทั้งหมดเดินเทาเปลา ระบายผานุงสีคราม
คลายกัน (ภาพที่ 190)  
 3. สถาปตยกรรม อธิบายจากภาพที่เหลืออยูเห็นวาสถาปตยกรรมที่นี่ จะปรากฏเปน
สองแบบดวยกัน คือ  
  3.1 อาคารขนาดใหญที่แทนความหมายของปราสาทราชวังมีกําแพงลอมรอบ 
จะเนนขนาดใหญแสดงความซับซอนของรูปทรงและการตกแตง เปนอาคารทรงไมสูงนักตางกับ
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ภาพปราสาทหรือวังในจิตรกรรมไทย ต้ังอยูบนฐาน แสดงรายละเอียดที่เปนเสาค่ันแบงเปนหอง มี
หลายหนาจั่วแหลมหลาย ๆ อันเหมือนเปนอาคารที่มีมุขยื่นจํานวนมาก มักใชระบายสีคราม หลังคา
ทําเปนลวดลายคลายเกล็ดเตาแบบภาคกลาง  
  3.2 สถาปตยกรรมขนาดเล็กที่นี้มีความหมายถึงอาศรมของเวสสันดรหรืออาศรม
ของฤษี นั้น อาคารหลังคาทรงจ่ัวที่ไดลดความซับซอนของรายละเอียดการตกแตงและขนาดลงให
เปนอาคารขนาดเล็ก  
 4. สัตว  เชน ชาง มา เปนสัตวที่มีตามทองเร่ืองไมใชสัตวในจินตนการเขียนลักษณะ
จิตรกรรมไทยประเพณี สวนสัตวเสริมบรรยากาศเนื้อเร่ืองเชน นก  
 5. การแบงเรื่อง  ที่ผนังสิมดานในของวัดใตสูงยางนี้กําหนดขอบเขตพื้นที่งาน
จิตรกรรมที่ขอบผนังดานลางตัดเสนสีเขมเปนแนวยาวกั้นพื้นที่ผนังสวนบนและลางออกจากกัน
สวนเสนแบงเร่ืองในภาพจิตรกรรม นอกจากใชแนวกําแพง และเวนที่วางของเปนสวนมาก  
 6. ขอสังเกตบางประการ จิตรกรรมที่วัดใตสูงยางนี้เขียนข้ึนในสิมประเภทสิมโปรงที่
ถือวาเปนงานชางพื้นบานแทนั้น แมภาพจิตรกรรมจะชํารุดไปมาก เหลือเพียงสวนนอย รองรอยที่
เหลือใหเห็นบงบอกถึงความสําคัญทางเร่ืองราวทางศาสนาในพระชาติสุดทาย คือ พระเวสสันดร
ชาดก หากจะกลาวถึงความชํานาญของขางเขียนเม่ือเปรียบเทียบกับสิมหลังอ่ืน ๆ ในจังหวัด
รอยเอ็ดแลว สิมที่นี่นาจะเปนชางพื้นถิ่นกวามาก สังเกตจากการลดทอนรูปแบบระเบียบตาง เปน
เปนความเรียบงายกวาไมมีแบบแผนชัดเจนนัก ดังจะปรากฏอยูในการใชสีที่มีนอยสีเพยีง 3 สี ทีว่ดั
ใตสูงยางนี้เนนการเขียนภาพเหตุการณหรือภาพเลาเร่ืองตอนนั้น ๆ เขียนเก่ียวกับภาพบุคคล
มากกวาทิวทัศนอยางอ่ืน 
 
8. วัดราษฎรศิริ 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 ต้ังอยูเลขที่ 258 ถนนผดุงพาณิช ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด วัดนี้ต้ังเมื่อ พ.ศ.
2340 ชื่อเดิม วัดบานแขก เพราะต้ังอยูกลางเมืองมีแขกมาขายแลวมาพักที่นี่เปนจํานวนมาก 

ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2505 โดยเฉพาะอาคารเสนาสนะที่เปนอุโบสถเกาที่ใชอยู
ในปจจุบัน สรางเมื่อ พ.ศ.2505 กวาง 12 เมตร ยาว 20 เมตร109 

                                                 
 109 กรมการศาสนา, ประวัติวดัทั่วราชอาณาจกัร, 551. 
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  รูปแบบสิม  
  สิมวัดราษฎรศิริเปนสิมทึบขนาดใหญ ที่ระบุปการสราง พ.ศ.2505 รูปแบบเปน
อาคารทรงโรงแบบไมมีมุขหนา หันหนาไปทางทิศตะวันออก มีชุดฐานบัวรองรับอาคาร ผนังกออิฐ
ถือปูน หลังคาคลุมปจจุบันมุงดวยกระเบ้ือง หนาจั่วประดับดวยลายตะวัน มีประตูทางเขาสามทาง 
ทางหลักคือดานหนาที่ประดับดวยซุมประตูยอด และทางเขาดานซายและดานขวา เจาะเปน
หนาตางไมบานเปด ทุกผนังประดับดวยกรอบหนาบันปูนปน และเหนือหนาตางมีชองแสงส่ีเหล่ียม
แนวต้ังทุกผนัง ภายในสรางฐานชุกชีที่ประดับดวยฐานสิงห กอชิดติดกับผนังดานหลังประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปนฝมือชางพื้นบานเปนปางมารวิชัยขนาดใหญ (ภาพที่ 192)  
 

 

 
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 192 สิมวัดราษฎรศิริ  
 (ก) สิมวัดราษฎรศิริ   
 (ข) ภายในสิมวัดราษฎรศิริ 
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จิตรกรรมฝาผนัง  
 กรมศิลปากรบันทึกขอมูลวา ชางเขียนจิตรกรรมแหงนี้คือ “นายออน” เขียนเมื่อ พ.ศ.
2504110 ซึ่งไมตรงกับขอมูลอักษรที่เขียนที่กรอบเหนือประตูทางเขาดานหนา ระบุวาเขียนเมื่อ 1 พ.ย.
2508 โดย “ชางมานิตย” ซึ่งจากการสอบถามผูดูแลวัดวาภาพเหลานี้เปนจิตรกรรมที่มีอยูเดิม ผนัง
ภายในสิมแหงนี้แตละผนังแบงเปนชวงหรือเปนหอง ผนังดานขางทางซายและขวาแบงผนังดานละส่ี
หองตามแนวเสา สวนผนังหุมกลองดานหนาและดานหลังแบงเปนสามหองภาพตามแนวเสาเชนกัน 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังยังสามารถแบงยอยออกเปนสองสวนคือ บนและลาง เขียนเร่ืองราวตางกัน 
สวนบนเขียนเร่ืองพระเวสสันดรชาดกต้ังแตตนจนจบ เร่ิมที่มุมผนังดานซายพระประธานจนมาบรรจบ
ที่ผนังเดิม ดานลางเขียนพุทธประวัติตอนตอนออกมหาภิเนษกรมณ ตอนมารผจญ และพระมาลัย 
แถวลางเขียนไวไมครบทุกผนังและเขียนไวพุทธประวัติบางตอน ที่ใตภาพจิตรกรรมฝาผนังเกือบทุก
ภาพมีกรอบช่ือภาพและผูสรางอุทิศถวาย ดังจะอธิบายรายละเอียดตอไปนี้ (ภาพที่ 193-194)  
 

 
 
ภาพที่ 193 จารึกภายในสิมวัดราษฎรศิริ 
 
 
 

                                                 
 110 กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย, 2533), 159. 
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ผนังดานซายพระประธาน (หมายเลข 1,11-13,15-16) 
 บน - มหาราช (11) ฉกกษัตริย (12) นครกัณฑ 

(13) กัณฑทศพร (1)  
 ลาง - มารผจญ (16) ออกมหาภิเนษกรมณ (15) 
ผนังดานขวาพระประธาน (หมายเลข 5-9,14)  
 บน - กัณฑชูชก  (5) กัณฑจุลพล  (6) กัณฑ

มหาพน (7) กัณฑกุมาร (8) กัณฑมัทรี (9)  
 ลาง -  ระมาลัย (14)  
ผนังดานหลังพระประธาน (หมายเลข 9-10)  

บน - กัณฑมัทรี (9) กัณฑสักบรรพ (10)   
ผนังดานหนาพระประธาน (หมายเลข 2-4,14-15)  
 บน - หิมพานต  (2) ทานกัณฑ  (3) กัณฑวน

ประเวศ (4)  
 ลาง - ออกมหาภิเนษกรมณ (15) พระมาลัย (14) 
 

N

 
ภาพที่ 194 แผนผังจิตรกรรมวัดราษฎรศิริ 
   
 1. ทิศเหนือ ผนังดานซายพระประธาน (หมายเลข 1,11-13,15-16)  
  แถวบน  
  1.1 พระเวสสันดรชาดก 
   1.1.1 กัณฑทศพร (1) กลาวถึงเทพธิดาชื่อผุสดี ไดเปนอัครมเหสีของพระ
อินทร เมื่อถึงเวลาไปจุติยังโลกมนุษยไดขอพร 10 ประการจากพระอินทร ชวงผนังบนเขียนเพียง
เร่ืองเดียว ภาพบรรยากาศของสรวงสวรรคที่ประกอบไปดวยวิมานและเหลาเทพธิดา มวลเฆม 
กอนกลม ขดวนอยางศิลปะจีนเขียนไวเต็มพื้นที่ ภาพจัดองคประกอบอยางไมหนาแนนหนัก ไดเลา
ต้ังแตนางผุสดีไดรับพรจากพระอินทรมุมหนึ่งแลวกําลังจุติจากสวรรคมาเปนพระธิดาของพระ
เจามัทราช ทรงพระนามวา ผุสดี ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “กัณฑทศพร 19 คาถา” (ภาพที่ 
195)  
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ภาพที่ 195  กัณฑทศพร 
 
   1.1.2 กัณฑมหาราช (11) ภาพเขียนไวเต็มผนังบน แบงเปน 3 กลุมภาพหลัก 
คือ  
    1.1.2.1 ชูชกสองกุมารเดินทางมาในปา เมื่อตกคํ่าชูชกก็ผูกแปลนอน
บนตนไม แตมัดสองกุมารไวโคนตนไมเทพบุตรและเทพธิดาก็จําแลงเปนพระเวสสันดรและพระมัท
รีมาบริบาลกุมารทั้งสองทุกราตรี  
    1.1.2.2 เวลาเชาชูชกพาเดินทางตอไปจนหลงทางเขาไปถึงกรุงเชตุดร 
พระเจาสญชัยทอดพระเนตรเห็นกุมารทั้งสองและชูชก จึงโปรดใหอํามาตยนําตัวทั้งสามมาเขาเฝา 
และโปรดใหไถตัวพระกุมารทั้งสองตามจํานวนที่พระเวสสันดรทรงต้ังไว  
    1.1.2.3 ชูชกไดรับรางวัลและช่ืนชมในสมบัติของตนจนลืมตัว บริโภค
อาหารเกินประมาณจนไมอาจยอยไดทองแตกตายในที่บริโภคอยูนั่นเอง  
    1.1.2.4 งานศพชูชก ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “กัณฑมหาราช 
69 คาถา” ภาพทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนไวเปนกลุมภาพ โดยยึดถือฉากและสถานที่เปนสําคัญ แบง
ภาพออกดวยที่วางของพื้นผนัง และภาพตนไมแบบประปราย สังเกตวาภาพในตอนชูชกตายนั้นได
เขียนรายละเอียดถึงพิธีงานศพไวดวย ที่คนอีสานเรียกวา “สงสงการ” ซึ่งภาพในตอนนี้มักพบนิยม
ในจิตรกรรมอีสาน ประเพณีการเผาศพของชาวอีสานนั้นแบงเปน 2 ประเภท คือประเพณีเผาศพ
แบบชาวบาน และประเพณีเผาศพแบบเจาเมืองและพระสงฆผูใหญ ดังในภาพจิตรกรรมนี้เปนการ
แสดงภาพงานศพแบบชาวบาน ตามประเพณีอีสานจะเผาศพ ตอหีบหรือใสโรง ใสศพหรือที่
เรียกวา “สงสะการ” บางคนที่บานยากจนก็ใชแครที่ทําดวยไมไผบาน 2 ลํา เอาโลงต้ังขันชเนาะ
หามขางละ 3-4 คน อาเทาศพไปกอน ใชดายหรือเชือกจูงศพ มีพระสงฆหรือเณรนําเขาปาชา เม่ือ
ออกจากบานมีการหวานขาวสารหรือขาวตอกไปตลอดทาง ผูรวมขบวนบางคนถือธง 4 อันเพื่อ
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นําไปปกบูชาพระภูมิเจาที่ ทั้ง 4 ทิศ บางคนถือผลน้ําเตาบรรจุน้ําหอมไวภายในเพื่อนําไปราดศพ
กอนเผา บางคนเมื่อถึงที่เผาจะหาฟนมากองรวมกันเรียกวา”กองฟอน” ปกธง 4 หลักที่มุมทั้งส่ี
เรียกวา”หลักสะกอน”หามศพเวียนซายรอบกองฟอน 3 คร้ังกอนทําการเผา111 (ภาพที่ 195ก,ข)  
 

(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 196 กัณฑมหาราช 
 (ก) กัณฑมหาราช 
 (ข) รายละเอียดกัณฑมหาราช งานศพชูชก 
 
   1.1.3 ฉกกษัตริย (12) ภาพเขียนไวเต็มผนังบน แบงเปน 2 กลุมภาพหลัก คือ  
    1.1.3.1 เมื่อกระบวนเสด็จของพระเจาสญชัยและพระชาลี พระกัณหา
มาใกลจะถึงอาศรม พระเวสสันดรทรงสดับเสียงอึงคนึงสนั่นหวั่นไหวก็เกรงจะมีภัย จึงพาพระมัทรี
หนีข้ึนไปอยูบน  
    1.1.3.2 พระเวสสันดรและพระมัทรีก็รีบเสด็จออกมารีบดวยความปติ
ยินดี และพระนางผุสดีเสด็จตามเขามา ทั้งสองพระองครีบเสด็จไปถวายอภิวาท คร้ันพระมัทรี
ทอดพระเนตรเห็นพระชาลี พระกัณหาตามเสด็จมาก็ดีพระทัย รีบเสด็จไปรับขวัญและบังเกิด
                                                 
 111 อางถงึใน จรัส พยัคฆราชศักด์ิ,  อีสาน 1 ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในทองถ่ิน  
(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2534), 273-275.  
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ความปติต้ืนตัน จนมิอาจกล้ันไวได จึงถึงแกวิสัญญีภาพลงดวยกันทั้งหมด แมเหลาเสนาขาราช
บริพารไดเห็นความโศกเศราของกษัตริยทั้งหก ก็ไมอาจกล้ันโศกไวไดตางก็ส้ินสติลมสลบลงตาม
กันไปทังส้ินหก คร้ันนั้นพระอินทรจึงทรงบันดาลใหฝนโบกขพรรษตกลงมาประพรหมชโลมกษัตริย
ทั้งหกและเหลาเสนาขาราชบริพารทั้งปวงใหไดสติฟนข้ึนและตางก็ไดทูลอันเชิญพระเวสสันดร
เสด็จกลับสูกรุงเชตุดร ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “กัณฑฉกกษัตริย 36 คาถา คุณอุเทน ลูก
ชายแมกิมกี่ผูสรางกัณฑนี้” ภาพท้ังหมดในกัณฑนี้เขียนไวเปนกลุมภาพ โดยยึดถือฉากและ
สถานที่เปนสําคัญ แบงภาพออกดวยที่วางของพื้น ภูเขาและตนไมแบบประปราย ดังนั้นจึงทําให
ภาพโปรงโลงและ สวางดวยสีพื้นของผนัง (ภาพที่ 197)  
 

 
 
ภาพที่ 197 กัณฑฉกษัตริย 
 
   1.1.4 นครกัณฑ (13) ภาพเขียนไวเต็มผนังบนในตอนที่ พระเจากรุงสญชัยได
เสด็จไปทรงรับพระเวสสันดรและพระมัทรี ใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร พระเวสสันดรและพระมัทรีก็
ทรงลาผนวชและเสด็จกลับพระนคร และเสด็จข้ึนครองราชย ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา 
“กัณฑนครกัณฑ 48 คาถา แมกิมกี่ผูสรางกัณฑนี้” ภาพทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนเปนขบวนเสด็จเปน
กลุมภาพแนวนอน โดยยึดถือฉากและสถานที่เปนสําคัญ แบงภาพออกดวยที่วางของพื้น ภูเขาและ
ตนไมเด่ียวแบบประปราย เปนอีกตอนหนึ่งที่ถือวามีความสําคัญโดยชางเขียนอีสานมักจะโชว
ฝไมลายมือไวในฉากตอนนี้ มักพบเห็นไดในจิตรกรรมอีสานเร่ืองเดียวกันหลายแหง (ภาพที่ 198)  
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ภาพที่ 198 นครกัณฑ 
 
 แถวลาง 
 2. พุทธประวัติ 
  2.1 มารผจญ (16) พุทธประวัติตอนนี้กลาวถึง  
   2.1.1 พญามารวัสวดียกกองทัพมารประกอบดวยอมนุษยและสัตวรายมีเพศ
พรรณมาก รวมกันสําแดงอิทธิฤทธิ์นานับปการ เพื่อขัดขวางการตรัสรูของพระพุทธเจา แตพระองค
ไมทรงหวั่นไหว ทรงเหยียดพระหัตถเบ้ืองขวาพาดไวที่พระชงฆ นิมิตหมายใหแมพระธรณีเปน
พยานวาพระองคถึงพรอมที่จะตรัสรู แมธรณีปรากฏกายจากพื้นดิน บิดน้ําจํานวนมหาศาลออก
จากมวยผม ซึ่งรวบรวมไวเมื่อพระโพธิสัตวในอดีตชาติทรงหล่ังลงพื้นดินหลังจากทรงบริจาคทาน
อันนับคร้ังไมถวน น้ํามหาศาลทวมเหลามารเปนเหตุใหพญามารยอมแพแกพระโพธิสัตว ทิ้งอาวุธ
และประนมมือถวายอภิวาท ซึ่งเหตุการณตอนนี้ สันติ  เล็กสุขุมกลาววา ชางทุกสํานัก ทั้งกรุงเทพ
และหัวเมืองใหความสําคัญอยางยิ่ง112 ภาพในตอนนี้ชางวาดพระพุทธเจาประทับนั่งสมาธิภายใน
ซุมเรือนแกว ตอกันดานลางมีภาพแมธรณีแบบมวยผม กองทัพหมูมารผจญพระพุทธองคทาง

                                                 
 112 สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก
ก็เปลีย่นตาม, 324. 
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ดานซาย มีน้ํามหาศาลทวมเหลามาร ภาพกองทัพมารของวัดราษฎรศิริหรือหลายวัดในจิตรกรรม
อีสานจะแสดงเพียงองคประกอบหลัก มีรายละเอียดไมมาก (ภาพที่ 199)  
   2.1.2 อีกภาพหนึ่งของผนังเขียนไวในบริเวณใกลเคียงของตอนมารผจญนี้ คือ  
ฉากธิดาพญามารท้ัง 3 นาง คือ นางตัณหา นาราคา และนางอรดี ตามพุทธประวัติกลาววามา
กระทําการยั่วยวนไมใหพระองคบรรลุธรรม โดยพบทั้งสองรูปแบบคือ ในตอนสาวสวย แตงกาย
ดวยลักษณะบุคคลช้ันสูงและตอนกลายรางเปนหญิงชรา 3 ตน แตงกายแบบบุคคลธรรมดาหรือ
ชาวบาน ไมใสเส้ือ นุงผาซิ่น มีหลังอันคอม เดินถือไมเทาคํ้ายัน จิตรกรรมแหลงนี้เขียนไวจํานวน
สามเทากันทั้งกอนและหลัง ในบางที่เขียนจํานวนสองหรือสามบางไมแนนอน (ภาพที่ 199)  
 

  
 
ภาพที่ 199 ภาพมารผจญ 
 
  2.2 ออกมหาภิเนษกรมณ (14) ผนังดานซายพระประธานและผนังดานหนาพระ
ประธานแถวลางเขียนภาพพุทธประวัติตอนออกผนวชหรือออกมหาภิเนษกรมณไว 5 ภาพ  
   2.2.1 ตอนที่พระโพธิสัตวทรงมีพระทัยปรารถนาที่จะครองเพศบรรพชิต 
ปราศจากความอาลัยในจักรพรรดิราชสมบัติ จึงโปรดใหนายฉันนะเตรียมกัณฐกะอัศวราชไว เพื่อ
พระองคจะเสด็จออกจากพระราชวัง แลวเสด็จไปยังหองบรรทมแหงพระนางพิมพาราชเทวี   
   2.2.2 ทรงตัดอาลัยในเบญจกามคุณ ต้ังพระทัยจะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 
แลวก็เสด็จจากพระทวารไปยังที่มากัณฐกะยืนอยู 
   2.2.3 ในยามดึกเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จข้ึนทรงมากัณฐกะเพ่ือเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ ขณะนั้นเทาจตุโลกบาลทั้ง 4 เสด็จแวดลอมประจําเทาทั้ง 4 ของมากัณฐกะ 
ทาวมหาพรหมทรงกางก้ันฉัตรทิพย เทพทั้งหลายอัญเชิญเคร่ืองสักการะบูชา นายฉันนะยึดหางตาม
ไปทางเบื้องหลัง พระองคทรงขับมาพระที่นั่งเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ 
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    2.2.4 ขณะนั้นพระยาวัสวดีมารก็เหาะมาเบ้ืองพระพักตร หามและทูลใหอยูใน
ราชสมบัติ แตพระองคประสงคมุงไปสูพระอตมนิพพาน แลวทรงขับมาพระที่นั่งเสด็จตอไปสูแมน้ําอ
โนมา 5) เม่ือเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวทรงขับมาพระที่นั่งมาถึงริมฝงแมน้ําอโนมาแลว ทรงสถิต
เหนือกองทรายทรงเปลื้องเคร่ืองทรงและอาภรณ มอบใหนายฉันนะอัญเชิญกลับไปพรอมมา
กัณฐกะ แลวทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค สมเด็จพระอมรินทราธิราชอัญเชิญผอบแกวมณีรองรับ
พระโมฬีธาตุไปประดิษฐานในจุฬามณีเจดียที่ดาวดึงสเทวโลก (ภาพที่ 200)  
 

 
(ก)  

 
(ข) 

 
ภาพที่ 200 ภาพตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ก) ออกมหาภิเนษกรมณที่ผนังดานซาย    
 (ข) ออกมหาภิเนษกรมณที่ผนังดานหนา 
 
   ภาพพุทธประวัตินี้เร่ิมเขียนไวที่ผนังดานหนาพระประธานเรียงลําดับมาถงึผนงั
ดานซายพระประธานซ่ึงจะเปนการวางตําแหนงภาพและการเลาเร่ืองในทิศทางตรงกันขามกับพระ
เวสสันดรชาดกที่อยูผนังดานบน เนื่องจากพื้นที่ของผนังชวงนี้เวนชองหนาตางและประตูทําใหการ
แบงภาพจึงอยูภายใตขอกําหนดของพ้ืนที่โดยปริยาย การวางองคประกอบการเขียนในแตและตอน
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คลายตัวอยางภาพในจิตรกรรมไทยประเพณีอยางคุนเคย มีแทรกเสริมรายละเอียดตางไปบางที่มี
ภาพนายฉันนะในชุดขาราชบริพารอัญเชิญเคร่ืองทรงและอาภรณ กลับวังพรอมมากัณฐกะไวมุม
หนึ่ง ของผนังดวย  
 2. ผนังทิศตะวันออก ผนังดานหนาพระประธาน (แผนผังหมายเลข 2-4,14-15)  
  แถวบน 
  2.1 พระเวสสันดรชาดก 

   2.1.1 หิมพานต (2) ภาพเขียนไวเต็มผนังบน แบงเปน 4 กลุมภาพ คือ  
    2.1.1.1 พระอินทรอัญเชิญพระโพธิสัตวใหจุติเปนพระเวสสันดร 
    2.1.1.2 พระเวสสันดรประทานขอชางปจจัยนาเคนทร แกพราหมณ 8 
คน ของแควนกาลิงครัฐแลวทรงหล่ังทักษิโณทกประทานชางพรอมเคร่ืองประดับอันแลวดวยเงินแกว
มณีมีคาเปนอันมาก  
    2.1.1.3 พราหมณทั้ง 8 คน นําชางปจจัยนาเคนทรเดินทางกลับสูแควน
กาลิงครัฐ  
    2.1.1.4 ชาวนครสีวีกราบทูลพระเจาสญชัยใหเนรเทศพระเวสสันดรไป
จากพระนคร พระเวสสันดรจึงบริจาคทานครั้งใหญกอนเสด็จออกจากพระนคร ภาพทั้งหมดในกัณฑ
นี้เขียนไวอยางกระจายตัวเปนกลุมภาพ โดยยึดถือฉากและสถานท่ีนครเชตุดร แควนสีวีเปนหลัก 
แบงภาพออกดวยที่วางของพื้น ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “กัณฑหิมพานต 134 คาถา” 
(ภาพที่ 201)  
 

 
 
ภาพที่ 201 กัณฑหิมพานต 
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   2.1.2 ทานกัณฑ (3) ภาพเขียนไวเต็มผนังบน แบงเปน 3 กลุมภาพ คือ  
    2.1.2.1 พระเวสสันดรไดทูลลาพระชนกชนนีขอออกบวชและเสด็จเขาสู
เขาวงกต พรอมดวยพระมัทรี กัณหา ชาลีก็เสด็จโดยราชรถเทียมมา 4 ตัว เม่ือเสด็จออกจากพระ
นครก็มีพราหมณ 4 คน มาทูลขอมา  
    2.1.2.2 หลังจากนั้นเทวดาไดแปลงองคเปนละมั่งเทียมราชรถแทนมา
พาพระองคเสด็จตอไป ตอมามีพราหมณผูหนึ่งมาทูลขอราชรถ พระองคไดประทานราชรถแด
พราหมณนั้น และ  
    2.1.2.3 แลวเสด็จสูปาดวยพระบาทพระองคทรงอุมประชาลี พระมัทรี
ทรงอุมพระกัณหาหันพระพักตรตรงไปสูเขาวงกต ภาพทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนเปนกลุมภาพ ดําเนิน
เร่ืองจากทางซายสูทางดานขวา โดยยึดถือฉากและสถานที่ในปาเขาเปนหลัก แบงภาพออกดวย
ตนไมที่วางของพื้นใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “3 ทานกัณฑ 209 คาถา” กึ่งกลางภาพเหนือ
ประตูทางเขาลอมดวยกรอบภาพส่ีเหล่ียมตกแตงลายแถบ ภายในวาดเปนพระฤาษีประทับนั่งสมาธิ
ภายในถํ้าหิน หากแตไมทราบวาเปนเนื้อเร่ืองในตอนใด (ภาพที่ 202)  
 

 
 
ภาพที่ 202 ทานกัณฑ 
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   2.1.3 กัณฑวนประเวศ (4) ภาพเขียนไวเต็มผนังบน แบงเปน 2 กลุมภาพ คือ  
    2.1.3.1 พระยาเจตราชและพระญาติ พระวงศทั้งหลายพากันทูล
อัญเชิญใหพระเวสสันดรทรงครองราชยในแควนเจตรัฐแตก็มิไดทรงรับ พระยาเจตราชทรงถวาย
การตอนรับอยางสมพระเกียรติ  
    2.1.3.2 ใหเจตบุตรผูมีความสันทัดจัดเจนทางปาอยูรักษาทางไวเพื่อ
ปองกันบุคคลอื่น ๆ ไมใหติดตามไปรบกวนพระองคได พระเวสสันดร พระมัทรี ชาลี กัณหาไดหัน
พระพักตรสูทิศอุดร ภาพทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนเปน 2 กลุมภาพ ดําเนินเร่ืองจากทางดานซายสู
ดานขวา โดยยึดถือฉากและสถานที่แควนเจตรัฐเปนหลัก แบงภาพออกดวยตนไม และที่วางของ
พื้นใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “4 กัณฑ วนปเวศน 57 คาถา” ภาพสถาปตยกรรมมมีติิต้ืนลกึ 
ทิวทัศนมีความสมจริงมากข้ึนดวยการระบายทองฟาเปนสีฟา ตนไมและภูเขาใกลเคียงธรรมชาติ
มาก (ภาพที่ 203)  
 

 
 
ภาพที่ 203 กัณฑวนประเวศน 
 
  แถวลาง 
  2.2 พุทธประวัติ 
   2.2.1 ออกมหาภิเนษกรมณ (15) กลาวรวมไวในเนื้อหาสวนกอนที่ตําแหนง
ผนังดานซาย พระประธาน (ภาพที่ 204)  
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ภาพที่ 204 ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 
  2.3 พระมาลัย (14) ภาพเขียนไวเต็มผนังสวนลางตอเนื่องไปถึงผนังถัดไป คือ ผนัง
ดานขวาพระประธาน แบงเปน 2 กลุมภาพ คือ  
   2.3.1 พระเถระองคหนึ่ง ชื่อพระมาลัยในลังกาทวีปเปนพระอรหันตมีฤทธ์ิ
เสมอดวยพระโมคคัลลานะมักไปโปรดสัตวนรกเสมอ วันหนึ่งเมื่อออกบิณฑบาต ไดพบชายผูหนึ่ง
เปนผูมีความกตัญูกตเวทีเกิดความเล่ือมใสจึงไดถวายดอกบัวพระมาลัย  
   2.3.2 เม่ือรับดอกบัวพระลัยก็เหาะข้ึนสูสวรรคเพื่อนําดอกบัวนั้นถวายพระ
จุฬามณีเจดีย ในเวลานั้น พระอินทรไดนําหมูเทวดามาไหวพระจุฬามณี แลวพากันไหวพระมาลัย 
ระหวางที่พระมาลัยคอยพบพระศรีอาริยเมไตรยก็มีเทวดามากมายทยอยกันมานมัสการพระจุฬา
มณีเจดีย พระอินทรไดเลาถึงกุศลที่เทวดาแตละองคไดประกอบไวคร้ังเปนมนุษย  
   2.3.3 เมื่อพระมาลัยไดพบพระศรีอาริยเมไตรยแลวก็กลับยังโลกมนุษย 
สังเกตไดวาเร่ืองพระมาลัยนั้นจะถายทอดเนื้อหาและเร่ืองแบงเปน 3 ภาค คือ ภาคนรก ภาค
สวรรค และภาคพระศรีอาริย เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลแหงการประกอบกรรมดีและกรรมชั่วเสมอกัน  
โดยจะเนนภาคสวรรคและภาคนรกเปนฉากสําคัญในภาพจิตรกรรม  
   2.3.4 แสดงการตัดสินโทษหรือคดีความของยมบาล และถัดมาสัตวนรกไดรับ
การลงโทษไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส เชน ภาพสัตวนรกกําลังปนตนไมที่มีใบคมคลายมีดหรือ
เคียว ตามกิ่งไมนั้นมีนกตัวใหญคอยจิกศีรษะและรางกายของสัตวนรก   
   2.3.5 ภาพสัตวนรกหลายตนอยูในกะทะรอน บางถูกทรมานดวยการมัดตาม
รางกายนอนอยูใตกระทะ กระนั้นมีนายนิรบาลสองตนคอยถือหอกหรือดามแหลม ทิ่มแทงพรอม
กับมีสัตวที่มีปากแหลมเหมือนนกจิกกินสัตวนรกนั้นอีกที สังเกตไดวาภาพดังกลาวจะเปนการเขียน
บทลงโทษโดยทั่วไป ไมไดระบุอยางชัดเจนวาเปนการเขียนถึงภูมิใดภูมิหนึ่ง (ภาพที่ 205)  



 228

  
(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
ภาพที่ 205 ภาพพระมาลัย  
 (ก) พระมาลัย  
 (ข) ภาพพระมาลัยที่ผนังดานขวาพระประธาน 

 (ค) ภาพพระมาลัย 
 (ง) ภาพพระมาลัยที่ผนังดานขวาพระประธาน 

 
   นอกจากนี้ภาพท่ีบริเวณผนังขางประตูทางเขาทั้งเขียนเปนทวารบาลอยู
ภายใตซุมประตู สวมเคร่ืองแบบทหารและประทับปนยาว (ภาพที่)  
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 3. ผนังทิศใต ผนังดานขวาพระประธาน (แผนผังหมายเลข 5-9,14)  
  แถวบน 
  3.1 พระเวสสันดรชาดก 
    3.1.1 กัณฑชูชก (5) ภาพเขียนไวเต็มผนังบน แบงเปน 3 กลุมภาพ ดังนี้คือ  
    3.1.1.1 ชูชกขอทานผูมีทรัพยมากแตไมอาจรักษาไวไดจึงฝากเพื่อน
พราหมณไวแลวจึงนําทรัพยของชูชกไปใชหมด ตอมาจึงยกธิดาชื่อนางอมิตดาใหเปนภรรยา  
    3.1.1.2 นางอมิตดาปฏิบัติตอชูชกตามหนาที่ของภรรยาท่ีดี จนเปนที่
ริษยาของพราหมณหนุมทั้งหลายและกลาววาดาตี ภรรยาของตน นางพราหมณีเหลานั้นจึงพากัน
มาบริภาสนางอมิตดา  
    3.1.1.3 นางจึงออนวอนชูชกใหไป ขอพระชาลี พระกัณหาเปนทาสรับ
ใชนาง เมื่อไมสามารถปฏิเสธนางอมิตดาไดจึงเดินทางไปกรุงเชตุดร ก็ถูกประชาชนขับไลดวย
ความรังเกียจ ภาพทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนเปน 3 กลุมภาพ ดําเนินเร่ืองคอนขางวกไปมาตางจาก
ภาพอ่ืน โดยยึดถือฉากและสถานที่บานทุนนวิฐติดกับแควนกาลิงครัฐเปนหลัก แบงภาพออกดวย
ตนไม โขดหิน และที่วางของพ้ืนใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “5 กัณฑชูชก 39 คาถา” ภาพนี้
เห็นถึงเทคนิควิธีการเขียนของชางแสดงมิติต้ืนลึก มีระยะใกลไกล ของทิวทัศนที่มี ภูเขา ตนไม 
โดยเฉพาะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นแสดงรายละเอียดที่สมจริงมากกวาที่ผานมา ขอบของบอน้ําที่
แสดงมิติความกลมของบอ และสัตวเล้ียงตาง ๆ ที่มีในวิถีชีวิติจริง เปนตน (ภาพที่ 206)  
 

 
 
ภาพที่ 206 กัณฑชูชก 
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   3.1.2 กัณฑจุลพล (6) ภาพเขียนไวเต็มผนังบนแบงเปน 2 กลุมภาพ ดังนี้คือ  
    3.1.2.1 ชูชกหนีไปจนถึงปากทางปาซ่ึงเปนเขาวงกต อันเปนเขตที่
พรานเจตบุตรเฝารักษาทางปองกันผูที่รบกวนพระเวสสันดร จนถูกสุนัขรายของพรานเจตบุตรไล 
จึงหนีข้ึนไปอยูบนตนไม แลวจึงลวงพรานเจตบุตร  
    3.1.2.2 พรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงเชิญไปสูเรือนและตอนรับเปนอยางดี 
ภาพทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนเปน 2 กลุมภาพ ดําเนินเร่ืองจากซายไปขวา โดยยึดถือฉากและ
สถานที่เปนสําคัญ แบงภาพชวงตอนดวยตนไม โขดหิน และที่วางของพื้นผนัง ใตภาพมีกรอบ
อักษรไทยเขียนวา “6 กัณฑจุลพน 35 คาถา” ภาพนี้เห็นถึงเทคนิควิธีการเขียนของชางแสดงมิติต้ืน
ลึก ระยะใกลไกล ของทิวทัศนดานหนาและดานหลัง มี ภูเขา ตนไม แสดงรายละเอียดที่สมจริง
มากกวาที่ผานมาดวยการไลน้ําหนักเขมออนที่ตนไมและโขดหิน ทองฟา ภูเขาและน้ํา เปนตน 
(ภาพที่ 207)  
 

 
 
ภาพที่ 207 กัณฑจุลพน 
 
   3.1.3 กัณฑมหาพน (7) ภาพเขียนไวเพียงคร่ึงหนึ่งของพื้นที่สวนบนในชวง
เสานี้ สวนอีกคร่ึงเปนกัณฑกุมาร กัณฑมหาพนแบงเปน 2 กลุมภาพ ดังนี้คือ  
    3.1.3.1 ชูชกเดินทางตอมาถึงอาศรมของอัจจุตฤาษีแลวไดชวน
สนทนา อัจจุตฤษีหลงเช่ือในกลลวงของชูชก  
    3.1.3.2 เมื่อถึงเวลาเชาอัจจุตฤษีจึงพาชูชกไปช้ีทางไปสูเขาวงกต ภาพ
ทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนเปน 2 กลุมภาพ ดําเนินเร่ืองจากลางไปบน โดยยึดถือฉากและสถานที่เปน
สําคัญ แบงภาพออกดวยตนไม โขดหิน และที่วางของพื้นผนัง ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “7 
กัณฑมหาพน 80 คาถา” ภาพนี้เห็นถึงเทคนิควิธีการเขียนของชางแสดงมิติต้ืนลึกโดยการไล
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น้ําหนักเขมออน ขนาดเล็กใหญเพื่อสรางระยะใกลไกลของทิวทัศนที่มี ภูเขา ตนไม ยังเสริมดวย
ภาพสัตวในจินตนาการลงไปในสวนนี้ดวย (ภาพที่ 208)  

 

 
 
ภาพที่ 208 กัณฑมหาพน 
   3.1.4 กัณฑกุมาร (8) กัณฑนี้เขียนไวสองภาพหลักดังนี้คือ  
    3.1.4.1 ชูชกไดเขาเฝาพระเวสสันดรในชวงเวลาที่พระนางมัทรีไปหา
ผลไมในปา พระชาลีและพระกัณหาเมื่อรูวาพราหมณจะมาขอเอาไปรับใชก็หวาดกลัวจึงหนีไป
ซอนตัวในสระบัว พระเวสสันดรทรงต้ังราคาคาตัวของสองกุมารใหพระกัณหามีคาตัวสูงกวา
เพราะวาเปนสตรีมีอันตรายมากกวา  
    3.1.4.2 ชูชกก็ใชเถาวัลยมัดมือสองกุมารแลวลากไปโดยเร็ว ลากไป
เฆ่ียนไป จนหลังแตกเลือดอาบไดรับทุกขเวทนายิ่งนัก คร้ันเมื่อชูชกเดินเหยียบหินลมลง สองกุมาร
ไดทีก็รีบกลับมาหาพระเวสสันดร ภาพทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนเปน 2 ฉากแยกออกจากกันโดยที่มี
เสาก้ัน การดําเนินเร่ืองจากทางซายไปขวา โดยยึดถือฉากและสถานท่ีเปนสําคัญ แบงภาพออก
ดวยตนไม โขดหิน ภูเขาและที่วางของพ้ืนผนัง ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “8 กัณฑกุมาร 
101 คาถา” (ภาพที่ 209)  
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ภาพที่ 209  กัณฑกุมาร 
 
   3.1.5 กัณฑมัทรี (9) กัณฑนี้เขียนไวสองฉากตอกันที่ผนังดานขวาและผนัง
ดานหลังพระประธาน ดังนี้คือ  
    3.1.5.1 เมื่อพระเวสสันดรบริจาคทานแลว เมื่อพระมัทรีเสด็จกลับไป
หาผลไมในปา ดวยพระหทัยหวาดหวั่นเพราะนอกจากทรงมีพระสุบินเปนลางรายแลว เกรงจะเกิด
ภัยอันตรายแกสองกุมารและพระสวามี  
    3.1.5.2 จึงรีบเรงกลับสูอาศรม ก็ทรงพบพญานาคมฤคราชทั้งสามกั้น
ทางอยูไมอาจผานทางได พระนางรออยูจนคํ่า เทพบุตรที่จําแลงเปนสัตวทั้งสามจึงหลีกทางให  
    3.1.5.3 พระนางจึงเสด็จกลับถึงพระอาศรม คร้ันมิไดพบพระกุมารทั้ง
สองพระนางก็ยิ่งทรงโศกเศรา พระเวสสันดรไดสดับฟงคํารําพันของพระนาง ก็แสรงตัดพอวานาง
กลับมามืดคํ่ามิไดทรงหวงใยในพระองคและบุตรธิดา  
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    3.1.5.4 พระมัทรียิ่งเสียพระทัยเสด็จเขาไปในปาชัฎเที่ยวรองเรียกหา
กุมารทั้งสองจนทั่วแลวกลับมาทรงคร่ําครวญประหนึ่งวาดวงหทัยแตกสลายลงแลวก็ทรงถึงวิสัญญี
ภาพ พระเวสสันดรทรงนําน้ํามาประพรมจนพระนางทรงฟนข้ึน ภาพทั้งหมดในกัณฑนี้เขียนเปน 2 
กลุมภาพ ดําเนินเร่ืองจากซายไปขวา โดยยึดถือฉากและสถานท่ีปาเปนสําคัญ แบงภาพออกดวย
ตนไม โขดหิน และที่วางของพื้นผนัง ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “ กัณฑมัทรี” ภาพนี้เห็นถึง
เทคนิควิธีการเขียนของชางแสดงมิติต้ืนลึกโดยการไลน้ําหนักเขมออน แบงพื้นที่ของพ้ืนดินและ
ระยะไกลเปนทองฟา ภาพมีขนาดเล็กใหญเพื่อสรางระยะใกลไกลของทิวทัศนที่มี ภูเขา ตนไม 
(ภาพที่ 210)  
 

 

 
 
ภาพที่ 210 กัณฑมัทรี 
 
  แถวลาง 
  3.2 พระมาลัย (14) ไดกลาวรวมไวกับสวนของผนังตรงขามพระประธาน (ภาพที่ 
211)  
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ภาพที่ 211 ภาพพระมาลัย 
 
 4. ผนังทิศตะวันตก ผนังดานหลังพระประธาน (แผนผังหมายเลข 9-10)  
  แถวบน   
  4.1 พระเวสสันดรชาดก 

   4.1.1 กัณฑมัทรี (9) ไดยกภาพสวนนี้กลาวรวมไวในสวนผนังดานขวาพระ
ประธานแลว  
   4.1.2 กัณฑสักบรรพ (10) ภาพในตอนนี้เขียนไวที่ผนังดานหลังพระประธาน
เยื้องมาทางซายชิดขอบผนังอีกดาน แสดงถึงตอนที่ พระอินทรทรงแปลงเปนพราหมณชรามาทูล
ขอพระมัทรี พระเวสสันดรก็ทรงประทานใหดวยทรงปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ พระอินทรทรง
ประจักษในพระอัธยาศัยอันประณีตของดาบสทั้งสองพระองคแลว จึงปรากฏใหทราบวาพระองค
คือพระอินทรแปลงมา และถวายพระนางมัทรีคืนใหแกเวสสันดรตรัสใหทรงคูบุญบารมีกันสืบไป
พรอมทั้งประสาทพร 8 ประการแกทั้งสองพระองค ภาพทั้งหมดโดยยึดถือฉากและสถานที่ปาเปน
สําคัญ แบงภาพออกดวยตนไม โขดหิน และท่ีวางของพื้นผนัง ใตภาพมีกรอบอักษรไทยเขียนวา “ 
10 กัณฑสักบรรพ 47 คาถา” ภาพนี้เห็นถึงเทคนิควิธีการเขียนของชางแสดงมิติตื้นลึกโดยการไล
น้ําหนักเขมออน แบงพื้นที่ของพื้นดิน แมน้ําและระยะไกลเปนทองฟา ภาพมีขนาดเล็กใหญเพื่อ
สรางระยะใกลไกลของทิวทัศนที่มี ภูเขา ตนไม (ภาพที่ 212)  
 

 
 
ภาพที่ 212 กัณฑสักบรรพ 
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  ลักษณะการเขียน  
  ผนังดานในสิมของวัดราษฎรศิรินั้น ดังที่กลาวแลววามีภาพจิตรกรรมฝาผนังทุก
ดาน เนื่องจากเปนสิมที่มีอายุการสรางไมยาวนานมากและยังใชงานอยูในปจจุบัน ทําใหสิมไดรับ
การดูแลไมปลอยใหรกราง ภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงยังอยูในสภาพที่ดีแมจะมีรองรอยคราบสกปรก
จากมูลของนกจะกระจายไปทั่วทุกผนังบางก็ตาม ตามรายละเอียดขางตนที่กลาวมาแลว ภาพ
จิตรกรรมวัดนี้เนื้อเร่ืองหลักคือ เร่ืองพระเวสสันดรชาดกเขียนไวทุกกัณฑต้ังแตตนจนจบ เร่ืองพระ
มาลัย และเร่ืองพุทธประวัติบางตอน ดวยเหตุหนึ่งเปนสิมขนาดใหญกวาที่อ่ืนจึงมีพื้นที่ของผนัง
มากกวา ชางจึงสามารถจัดสัดสวนเนื้อหาที่ตองการเขียนไดอยางไมแออัดนัก แบงเปนแถวบนและ
แถวลางเปนเร่ืองราวตางกันอยางชัดเจน แตทั้งนี้จึงแสดงใหเห็นถึงระดับความสําคัญบางประการ
ของเร่ืองที่ชางนํามาเขียนกับตําแหนงหรือพื้นที่ของสิมดวย ถึงแมการวางเร่ืองราวและตําแหนงอาจ
ดูเหมือนไมมีระเบียบอะไรแนชัด หากสังเกตการกําหนดองคประกอบแถวบนซ่ึงเปนเร่ืองพระ
เวสสันดรชาดก ชางจัดแบงพื้นผนังและเนื้อเร่ืองทุกตอนครบถวนและใหบรรจบกันพอดีที่ผนัง
เร่ิมตนโดยไมแบงพื้นที่ใหกับเร่ืองอ่ืน ๆ มาแทรก โดยเขียนเวียนไปทางทิศขวา ขณะที่เร่ืองที่เขียน
แถวลางกําหนดเขียนใหเปนสองเร่ืองคือ พุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ มารผจญ และพระ
มาลัยในลักษณะเวียนซายซ่ึงเปนการดําเนินเร่ืองในทิศทางตรงกันขามกัน 
 จิตรกรรมที่ผนังสิมวัดราษฎรศิรินี้ เขียนเม่ือ 1 พ.ย. พ.ศ.2508 แมจะเปนจิตรกรรมในสิ
มพื้นถิ่นรุนหลังที่สรางมาในชวง 50 กวาปที่ผานมานี้ แตชางพื้นถิ่นยังคงระเบียบกลวิธีใชสี
แบบเดิมคือ ใชจํานวนนอยสีคือ สีดํา สีเหลืองและสีครามเปนหลัก ซึ่งสีดําจะใชทั้งการตัดเสนและ
ระบายสี เทคนิควิธีการระบายสีนั้นแตกตางไปจากการระบายเรียบอยางที่เปนมา เพิ่มเติมใชวิธีไล
สีสรางน้ําหนักสีเขม-ออน แมจะยังคงปลอยใหสีขาวนวลของผนังเปนพื้นหลังของภาพทั่วไป แต
ชางก็เลือกระบายสีใหจําแนกความแตกตางจากพื้นผนังในสวนทองฟาและพื้นน้ําดวยสีคราม 
ระบายสีของภูขาดวยสีเทาดํา การเขียนองคประกอบอ่ืน ๆ อาจอธิบายไดดังนี้  
 1. ภาพทิวทัศน  โดยรวมยึดถือฉากและสถานที่ในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่
เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน สวนรูปแบบการเขียนภาพทิศทัศนนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการ
เขียนเสมือนจริงมากกวาแตกอน กําหนดระยะ มิติใกลไกล กําหนดใหระยะหนาเปนเนื้อเร่ืองหลัก 
ระยะหลังมักเปนสวนเสริมเชน ภูเขาและทองฟา ยังคงปลอยใหเปนพื้นสีขาวนวลของผนงั ดังนัน้จงึ
ทําใหภาพดูคอนขางสวางและโปรงไมหนาแนน ตนไมเขียนขนาดแตกตางกัน รูปแบบของตนไมทั้ง
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ โดยรวมดูคลายคลึงกันแบบเจาะจงชนิดไมได ใชวิธีกระทุงแปรงหรือจุด
สี แตก็มีสวนนอยที่เขียนระบุคลายวาเปนตนกลวย ตนมะพราวแทรกไวบาง กลวิธีชางพื้นถิ่นใน
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การเขียนทิวทัศนอยางหนึ่งแมจะเปนฉากในปาที่ตองมีตนไมหนาทึบจํานวนมาก แตชางเขียนก็
เขียนเพียงตนไมเปนตนหลัก ๆ เขียนแบบเด่ียว  
  1.1 รูปแบบการเขียนตนไม ตนสูงใหญหรือเปนพุมมีกิ่งกานและใบอยางอิสระแบบ
ธรรมชาติ แตวาไมวาจะเปนการเขียนแบบใด ตนไมในภาพจิตรกรรมนี้ก็เหมือนเปนหนาที่เสริมตัว
ภาพหรือทําหนาที่แทรกระหวางภาพเทานั้น วิธีการการระบายลําตนสีเขม สวนใบแตมพูกันเปนพุม
หนาใชสีเชน สีคราม สีเหลือง บางตนใสน้ําหนักเงาสีดํา (ภาพที่ 210) 
  1.2 ทองฟาภายภายในสิมนี้เขียนรูปแบบทองฟาเปนสองลักษณะ คือ ทองฟาที่มี
กอนเมฆอยางอุดมคติเปนขดวน กอนกลม ดังในตอนพระมาลัยเสด็จสักการะเจดียจุฬามณี และ
อีกแบบใกลเคียงธรรมชาติ ระบายสีฟาไลน้ําหนักเขมออนเปนกลุมกอนเมฆ รวมถึงระบายสีเรียบ
มักใชกับฉากทองฟาเปนระยะหลังหรือมิติไกลของภาพทั่วไป (ภาพที่ 212) 
 2. ภาพบุคคล  การเขียนบุคคลโดยท่ัวไปของภาพจิตรกรรมวัดราษฎรศิรินั้นทั้งบุคคล
ชั้นสูงและขาราชบริพารตาง ๆ แสดงลักษณะทางกายภาพคลายคลึงกันที่ แสดงรูปราง มัด
กลามเนื้อที่ใกลเคียงความเปนจริง ไมบอบบาง ออนชอยแบบจิตรกรรมประเพณี  
  2.1 บุคคลช้ันสูงอยางกษัตริยจะมีเคาโครงที่มาจากจิตรกรรมไทยประเพณีมากแต
ก็ไดคลี่คลายไปมากแลว ทั้งแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ ไมเนนการแสดงอารมณทาง
ใบหนานัก ใชทาทางในการสื่อสาร สวนการเขียนใบหนา มีลักษณะคอนขางกลม ไมระบายสีผิว
และการตกแตงเครื่องประดับตาง ๆ ดวยลวดลายกนก ซึ่งเปนรูปแบบเคาโครงอยางคราว ๆ เชน 
สังวาลย มงกุฎ กรองศอ ระบายดวยสีเหลืองแทนสีทอง (ภาพที่ 205ก) 
  2.2 ภาพพระพุทธเจา พระภิกษุสงฆ แสดงลักษณะทางกายภาพคลายคลึงกันที่ 
แสดงรูปราง มัดกลามเนื้อที่ใกลเคียงความเปนจริง ครองจีวรร้ิวแบบธรรมชาติ สําหรับภาพดาบส
นั้นทั้งชายและหญิงนุงหมหนังเสือ สวมชฎา (ภาพที่ 213)  
  2.3 บุคคลธรรมดา นอกจากการเขียนสรีระใหสมจริงแลว จําพวกขาราชบริพาร 
ชาวบานจะปรากฏในภาพวิถีชีวิตที่สอดแทรกอยูในตอนตาง ๆ ไมใชเนื้อหาหลัก เชน กลุมนาง
กํานัลในวังและนางชาวบาน มักเปลือยอก นุงผานุงรวบผมมวย มีผาสไบพาดบาหรือคลองคอ เชน 
นางอมิตดา และเหลานางพราหมณ สวนผูชายใสเส้ือแขนส้ันมีแถบเส้ือผากลาง บางนุงโจง
กระเบน ไวผมสั้น ใบหนาคลาย ๆ กัน เวนแตชูชกจะมีการเขียนลักษณะใหพิเศษกวา ระบายผิว
ดวยสีเทา นุงโจงกระเบนสั้นสีขาวอยางพราหมณ สะพายยาม ไมสวมรองเทา (ภาพที่ 198) 
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ภาพที่ 213 ภาพพระพุทธเจา พระภิกษุสงฆ และดาบส 
 
  2.4 ทหารสิมนี้ไมตางจากสิมหลังอ่ืนที่คอนขางเนนการเขียนเร่ืองของขบวนทหาร
เขียนไวไดปราณีตสวยงาม มีกิริยาอาการอยางเปนธรรมชาติ ไมซ้ํากัน การแตงกายของภาพขบวน
ทหารของสิมนี้แสดงออกแบบผสม คือ  
   แบบที่หนึ่ง คือ ทหารที่ยังคงสวมเคร่ืองแตงกายแบบอยางด้ังเดิม ดวยเส้ือคอ
กลม มีแถบรังดุมกลางอก กางเกงขายาวคาดผาที่เอว บางก็เอาคาดผานั้นมาพาดที่บา ทหาร
เหลานี้บางคนสวมหมวกมีลักษณะคลายหมวกหูกระตาย ตัวอยางนายฉันทะสวมหมวกทรงสูง
คลายหมวกทรงประพาส อาจถืออาวุธบางอยางประเภทดาบ หอก ทั้งหมดมักไมสวมรองเทา 
(ภาพที่ 214) 
   แบบที่สองคือ สวมเคร่ืองแบบตามแบบความเปนจริงของขาราชการทหาร
ในชวงสมัยนั้น เชน ทหารมา ทหารเดินเทาบางกลุม แสดงขอมูลบางประการวา สวมหมวกเหล็ก
หรือหมวกหมอตาล เส้ือและกางเกงขายาว รองเทาหนังทรงสูง คาดเข็มขัดทับเส้ือนอก มีเข็มขัด
สายโยงหรือสายกระบ่ีคาดทับเส้ืออีกที ประทับอาวุธที่เปนปนยาวหรือดาบ สวนภาพบุคคลอ่ืนใน
สวนที่เปนเร่ืองนรกภูมินั้นจะเขียนไวแตกตางจากกลุมที่ผานมาชางจะเนนรายละเอียดทาง
กายภาพและกําหนดสี เกินกวาความเปนจริง เพื่อใหเกิดความรูสึกนากลัวตามจินตนาการของชาง 
(ภาพที่ 197) 
 3. สถาปตยกรรม ดังที่กลาววาเทคนิคการเขียนภาพรวมของจิตรกรรมแหงนีน้ัน้สราง
มิติลวงตาใหดูต้ืนลึกกวาแตกอน สถาปตยกรรมที่นี่ก็เชนเดียวกันจะปรากฏเปนสองแบบดวยกัน 
คือ  
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  3.1 ขนาดใหญที่แทนความหมายของปราสาทราชวัง จะเนนรูปรางขนาดใหญ 
แสดงความซับซอนของรูปทรงและการตกแตงประดับประดา เปนอาคารทรงไมสูงนักตางกับภาพ
ปราสาทหรือวังในจิตรกรรมไทย ต้ังอยูบนฐาน แสดงรายละเอียดที่เปนเสาค่ันแบงเปนหอง มี
ผามาน มีหลายหนาจั่วแหลมหลายจ่ัวเหมือนเปนอาคารที่มีมุขยื่นจํานวนมาก มักใชระบายดวยสี
เหลือง หลังคาทําเปนลวดลายคลายเกล็ดเตาแบบภาคกลาง มีกําแพงลอมรอบ  (ภาพที่ 201) 
  3.2 ขนาดเล็กที่นี้มีความหมายถึงอาคารขนาดเล็กลง เชน อาศรมของเวสสันดร
หรืออาศรมของฤาษี นั้น ลักษณะการตกแตงโดยรวมคลายกับลักษณะอาคารขนาดใหญ แต
ตางกันที่ไดลดความซับซอนของรายละเอียด และลดขนาดลงใหเปนอาคารขนาดเล็ก มีเพียงเสา
ดานขางลอมรอบ ทั้งสองแบบมักระบายดวยสีกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ภาพบางตอนยังแทรกการ
เขียนส่ิงกอสรางลักษณะแบบทองถิ่นหรือและเรือนพื้นถิ่นไว ดวยเชน ที่อยูอาศัยของนางอมิตดา
และชูชก สรางจากวัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติเชน ผนังไม มุงหลังคาดวยใบไม ลอมร้ัวอยางงาย  
 4. สัตว  
  4.1 เปนสัตวที่มีตามทองเร่ือง เชน ชาง มา ละมั่ง เสือ สิงห (ภาพที่ 198) 
  4.2 สัตวอ่ืน ๆ เขียนแทรกเสริมภาพไวในแตละตอน เชน นก ไก หมู ซึ่งเปนสัตวที่
สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่น (ภาพที่ 206) 
 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
  ภาพในหัวขอนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยของตอนตาง ๆ ในเนื้อเร่ืองพระ
เวสสันดรชาดกเปนสวนมาก โดยเฉพาะสวนสําคัญ เชน ภาพพิธีงานศพชูชกที่กลาววามักนิยม
เขียนในจิตรกรรมอีสาน สวนภาพวิถีชีวิตอ่ืนเล็ก ๆ นอย ๆ ชางมักจะพบเขียนใสแทรกไวในฉาก
นครกัณฑ การเลนดนตรีพื้นเมือง เชน แคน การฟอนรายรํา การฉลองดวยการด่ืมกินสุรา เปนตน 
(ภาพที่ 198) 
 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมด ภาพจิตรกรรมที่ผนังสิมดานในของวัดราษฎรศิริเสนแบงภาพ
ที่ใชอาจจําแนกได คือ  
  6.1 การแบงเร่ืองตามสภาพผนังสิม คือ ภาพจิตรกรรมแบงเปน 2 สวนหลัก บน
และลาง และยังแบงตอนยอยแตละตอนตามแนวเสา โดยเขียนเขียนอักษรกํากับตอนแตละตอนไว
ซึ่งถือวาเปนการแบงภาพวิธีหนึ่ง (ภาพที่ 198) 
  6.2 การแบงเร่ืองในสวนรายะเอียดของภาพ ชางจะใชที่วางบริเวณรอบกลุม
ภาพ ตนไมใหญ และโขดหิน (ภาพที่ 198) 



 239

ตอนท่ี 2 ประวัติวัดและงานจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดมหาสารคาม 
 
1.  วัดโพธาราม 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดโพธาราม ต้ังอยูหมูที่ 5 บานดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ตามประวัติกลาววาเปนวัดที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันท 
แตเดิมสิม หลังเกาเปนประเภทสิมน้ํา เม่ือชํารุดจึงสรางสิมหลังใหมข้ึนเปนสิมบกดังในปจจุบัน
สรางและออกแบบข้ึนโดยพระครูจันดี เจาอาวาสองคที่ 45 และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใน
ป พ.ศ.2451113 ขณะเดียวกันไดรับชื่อวัดวา “วัดโพนทอง” และตอมาในภายหลัง ปพ.ศ.2458 ได
เปล่ียนช่ือเปน “วัดโพธาราม” ดังปจจุบัน114 (ภาพที่ 214ก)  
 

 
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 214 สิมวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม   
 (ก) สิมวัดโพธาราม 
 (ข) บันไดทางเขาสิมวัดโพธาราม  
 

                                                 
 113 พิทักษ นอยวังคลัง, คานิยมไตรภูมิในงานจิตรกรรมอีสาน (มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 30. 
 114 สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 จังหวัดขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน (อุดรธานี: วินิจการพิมพ, 2543), 46. 
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 รูปแบบสิม 
 ลักษณะโดยท่ัวไปของสิมวัดบานขอนแกนนี้เปนสิมทึบพื้นบานสรางดวยอิฐถือปูนหัน
หนาไปทางทิศตะวันออก มีชุดฐานบัวสูงที่ประดับลวดบัวงอนซอนลดหล่ันสองชุด (ภาพที่ 215)  
ตัวอาคารมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 4.47 เมตร ยาว 7.35 เมตร หันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก หลังคาทรงจ่ัวดวยมุงกระเบื้องดินเผาแบบมีเสารองรับชายคาปกนกรอบตัวอาคาร 
กลาววาวัสดุมุงหลังคาเดิมนั้นเปนแบบแปนเกล็ด 115 มีเคร่ืองประดับหลังคา เชน โหง ชอฟา
กลางสันหลังคา ลํายอง หางหงส หนาบันเรียบไมมีลวดลาย ผนังดานขางเจาะชองหนาตางขนาด
เล็กดานละ 2 ชอง เปนบานเปดปดแผนไมเรียบ ไมมีซุมหนาตาง มีประตูทางเขาทางดานหนาดาน
เดียว บานประตูแผนไมเรียบประดับอกเลา กรอบประตูประดับดวยลวดลายประจํายามและ
ประดับดวยกระจกสี หากแตมีสภาพชํารุดไปมาก ไมมีซุมประตู บันไดดานหนากออิฐฉาบปูน ราว
บันไดรูปพระยานาคทอดลําตัวเปนราวบันได (ภาพที่ 214ข) ภายในอาคารมีหองเดียวไวสําหรับ
พระสงฆทําสังฆกรรม ผนังภายในอาคารดานหลังสิมชางกออิฐฉาบปูนเปนชุดฐานบัวเปนฐานชุกชี
ยาวตลอดแนวผนังประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน (ภาพที่ 216, 217) ผนังดานนอกและดานใน
เขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก พระมาลัย อดีตพุทธ และสินไซ 
 

  
 
ภาพที่ 215 ภาพขยายชุดฐานสองช้ันของสิมวัดโพธาราม 
 

                                                 
 115 สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 จังหวัดขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 47. 
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ภาพที่ 216 พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมภายในสิมวัดโพธาราม 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้เขียนไวทุกผนังทั้งผนังดานนอกและดานใน กรมศิลปากร
ระบุวา ชางเขียนของวัดโพธาราม คือ นายสิงห และจารยซาลาย116 ซึ่งเปนชางพื้นบานที่อาศัยอยู
ในอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีภูมิลําเนาเดิมเปนคนอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด และตามเอกสารกลาววาเปนชางคนเดียวที่เขียนจิตรกรรมฝาผนังของวัดปาเรไร จังหวัด
มหาสารคามอีกดวย117 ลักษณะภาพจิตรกรรมนี้ตัดเสนสีลงบนผนังสีขาวนวล สีที่ใชสวนใหญเปน 
สีฟาคราม สีเขียว น้ําตาล ดํา ขาว ตัดเสนดวยสีแดง สีดําหรือน้ําเงิน ระบายสีที่ตัวภาพบุคคล สัตว 
ทิวทัศน สถาปตยกรรม โดยเฉพาะผิวภาพบุคคลเปนสีขาวที่ผนังบางสวน อธิบายภาพบางสวน
ดวยอักษรไทยนอย ภาพจิตรกรรมฝาผนังสามารถจําแนกออกพื้นที่เปน 2 สวน คือ 1. ผนังดาน
นอก 2. ผนังดานใน ดังนี้ 
 

                                                 
 116 กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี, เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร, 2533), 163. 
 117 นอกจากนี้ชางสิงห ยังมีบุตรชาย คือ ชางลี วงศวาด เปนผูชวยเขียนจิตรกรรมวัดโพ
ธารามและวัดปาเรไร ดูรายละเอียดใน สุมาลี  เอกชนนิยม,  ฮูบแตมในสิมอีสาน: งานศิลปสอง 
ฝงโขง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 23; สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 จังหวัด
ขอนแกน,  สิมพื้นบานวิหารพื้นถ่ิน, 48. 
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ภาพที่ 217 แผนผังจิตรกรรมวัดโพธาราม 
 
 1. จิตรกรรมฝาผนังดานนอก พื้นที่ทั้งหมดส่ีดานเขียนภาพจิตรกรรมไวเต็มทุกผนัง 
แตละผนังเขียนกรอบลวดลายหนากระดานที่ขอบของผนังทั้งส่ีดาน พื้นที่ตรงกลางเขียนภาพเลา
เร่ือง เวนพื้นที่เฉพาะบริเวณประตูหนาและหนาตาง สามารถลําดับเร่ืองไดดังนี้ 
  1.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายของพระประธานนี้ สภาพงานจิตรกรรม
โดยรวมยังอยูในสภาพดี มีเพียงผนังสวนบนที่สีซีดจางเพราะน้ําฝนจากหลังคาร่ัวลงมา รวมทั้ง
ปญหาคราบสกปรกจากมูลสัตว ทําใหภาพชํารุดไปมากกวาสวนอ่ืน พื้นที่ผนังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา
เวนชองหนาตางสองชองเขียนเร่ืองหลักเปนภาพเลาเร่ืองพระเวสสันดรชาดก อาจแทรกเร่ืองยอย
บาง เชน ภาพยักษที่มุมผนังดานขวาบน มีอักษรไทยนอยเขียนวา “อันนี้ไวยุราสแล” โดยเฉพาะ
ลักษณะภาพเลาเร่ืองรูปแบบที่ชางอีสานที่มักใชฉากหรือสถานที่เปนสําคัญ จึงทําใหภาพสถานที่
หนึ่ง ๆ เชน ปราสาทราชวังในผนังนี้ที่หมายถึงนครเชตุดร อาจเขียนภาพที่ มีเหตุการณรวมสถานที่
เดียวกันหลายตอนปะปนกันไวเชน กัณฑหิมพานต ทานกัณฑ นครกัณฑ การพิจารณาจึงแบงเปน
กลุมภาพไดดังนี้ (ภาพที่ 217)  
   1.1.1 พระเวสสันดรชาดก 
    1.1.1.1 กัณฑทศพร ภาพแสดงที่ในตอนน้ีเปนกลุมภาพบุคคลขนาด
เล็กสองภาพ อยูเหนือกลุมภาพปราสาทดานลางมีอักษรไทยนอยเขียนไวสองประโยควา “อันนี้อยู
ไฟ” และ“อันนี้ออกหันลูก” อาจจะกลาวถึงเนื้อตอนหนึ่งความในกัณฑทศพรและภาพบุคคลอาจ
กลาวถึง พระนางผุสดีหรือพระนางมัทรี คร้ังคลอดพระโอรส พระธิดา (ภาพที่ 218)  
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ภาพที่ 218 กัณฑทศพร 
 
    1.1.1.2 กัณฑหิมพานต แสดงถึงตอนที่พระเวสสันดรพระราชทาน
ชางปจจัยนาเคนทรแกพราหมณทั้ง 8 ของแควนกาลิงครัฐ บางภาพมีอักษรไทยนอยเขียนบรรยาย
ประกอบส้ัน ๆ ในตอนน้ีมีสองกลุมภาพที่ กลาวถึง คือ 1. ภายในปราสาทใหญทางซายของผนังที่
หมายถึงนครเชตุดร แควนสีวี เขียนลําดับเหตุการณต้ังแตพราหมณของแควนกาลิงครัฐเขาเมือง
เพื่อทูลขอชาง ถัดมาดวยพระเวสสันดรทูลลาพระชนกชนนีขอออกบวช และ 2. สวนอีกตอนเขียน
ไวดานบนของผนังมีสภาพเลือนรางมากกลาวถึงในตอนที่พระเวสสันดรพระราชทานชางปจจัย
นาเคนทรแกพราหมณแลว (ภาพที่ 219ก, 220ก)  
    1.1.1.3 ทานกัณฑ ภาพแถบดานบนของผนังสภาพเลือนรางมาก
เชนกันกลาวถึงเมื่อพระเวสสันดรไดทูลลาพระชนกชนนีขอออกบวชและเสด็จเขาสูเขาวงกต เมื่อ
เสด็จออกจากพระนครก็มีพราหมณมาทูลขอมา ตอมาเทวดาไดแปลงองคเปนละมั่งเทียมราชรถ
แทนมาพาพระองคเสด็จตอไป และมีพราหมณผูหนึ่งมาทูลขอราชรถ พระองคไดประทานราชรถแด
พราหมณนั้น แลวเสด็จสูปาดวยพระบาทพระองคทรงอุมประชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหาไปสู
เขาวงกต (ภาพที่ 220ข, ค, ง)  
    1.1.1.4 วนประเวศน ภาพนี้เขียนไวที่ผนังดานขวาเปนกลุมภาพ
ปราสาทขนาดใหญ แวดลอมดวยกําแพงเมืองแควนเจตรัฐ พระเวสสันดร พระมัทรี กัณหาและชาลี
เสด็จมาถึงแควนเจตรัฐ พระยาเจตราชและพระญาติ พระวงคทั้งหลายพากันทูลอัญเชิญใหทรง
ครองราชยในแควนเจตรัฐก็มิไดทรงรับและถวายการตอนรับอยางสมพระเกียรติ (ภาพที่ 220จ)  
    1.1.1.5 นครกัณฑ ภาพนี้เขียนมีองคประกอบหลายสวน เร่ิมที่บริเวณ
กึ่งกลางผนังเปนภาพขบวนเสด็จของกษัตริยทั้งหกพาดผานจากกึ่งกลางผนัง วกเขาประตูเมือง
ทางมุมผนังซาย และทอดขบวนยาวลงดานลางของภาพปราสาทขนาดใหญที่แวดลอมดวยกําแพง
เมืองกรุงเชตุดร จะเห็นไดวาดวยเหตุการณตอนนี้ใชสถานที่หรือฉากเดียวทับซอนกบัเนือ้ความสวน
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กอนในกัณฑหิมพานต ภาพจึงมีรายละเอียดคอนมากและสับสน ขบวนเสด็จของกษัตริยทั้งหก
องคประกอบเต็มไปดวยภาพบุคคลที่เปนกษัตริยขาราชบริพารชายหญิง ประชาชน พรอมดวยวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีมากมาย เชน ประเพณีฮดสรง สูขวัญ เปนตน ฉากนี้มีอักษรไทยนอย
เขียนวา “บั้นพระเวสโอมนางมัทรีแหเมือ (กลับ) เมืองแล” ซึ่งเนื้อความยอในตอนนี้ กลาวถึง พระเจา
กรุงสญชัยไดเสด็จไปทรงรับพระเวสสันดรและพระมัทรี ใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร (ภาพที่ 221ก-ง)  
    สวนพื้นที่ระหวางชองหนาตางเปนผนังตรงกลางขนาดกวางสมควร วาง
ตําแหนงภาพไวอยูระหวางภาพปราสาทที่มีความหมายถึงกรุงเชตุดรและแควนเจตรัฐ เขียนภาพ
วิถีชีวิตเปนกลุมภาพขนาดใหญกระจายตัวเต็มพื้นที่ ทั้งที่พักอาศัย วิถีชีวิต การทาํบุญ การเกีย้วพา
ราสี การทอผา การเล้ียงสัตว เปนตน (ภาพที่ 222)  
 

 
(ก) 

(ข) (ค) 
 
ภาพที่ 219 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายของพระประธาน 
 (ข) ภาพยักษ 
 (ค) กัณฑหิมพานต 
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(ก) (ข) 

(ค) 

(

 
(

ง) 

จ) 

 
ภาพที่ 220 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) กัณฑหิมพานต 
 (ข) เวสสันดรพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรแกพราหมณ 
 (ค) พระเวสสันดรพระราชทานมาและราชรถแกพราหมณ 
 (ง) พระเวสสันดรทรงอุมพระชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหาไปสูเขาวงกต 
 (จ) พระเวสสันดร พระมัทรี กัณหาและชาลีเสด็จมาถึงแควนเจตรัฐ 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 221 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) นครกัณฑ 
 (ข) นครกัณฑ 
 (ค) ประเพณีสูขวัญพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี 
 (ง) ประเพณีฮดสรง 
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ภาพที่ 222 ภาพประเพณีบริเวณระหวางชองหนาตาง 
 
  1.2 ผนังดานทิศตะวันออก หรือผนังตรงขามพระประธาน เดนชัดที่ชางเขียนวาง
ภาพเขียนขนาดใหญสองภาพไวทั้งสองขางของผนัง ฝงขวาเปนภาพเกี้ยวพาราสีของทหารชาย
และหญิงสาว และทางฝงซายเปนภาพราหู สวนภาพเลาเร่ืองเขียนไวสองเร่ืองหลัก คือ พระ
เวสสันดรชาดก และพระมาลัย สามารถแบงเปนกลุมภาพ 3 กลุม (ภาพที่ 223ก) ดังนี้  
   1.2.1 พระเวสสันดรชาดก 
    1.2.1.1 ทานกัณฑ ตําแหนงที่เขียนบริเวณฝงขวาตอนบนสุดของผนัง 
เขียนขบวนเสด็จตามแนวผนังดานบน แตการตีความยังไมสามารถระบุแนชัดวาเปนสวนหนึ่งของ
ตอนทานกัณฑนี้ดวยหรือไม ถัดลงมาดานลางเปนภาพในตอนท่ีพระเวสสันดรไดทูลลาพระชนก
ชนนีออกบวชพรอมดวยพระมัทรี พระกัณหา พระชาลี เมื่อพระองคก็ไดประทานราชรถแด
พราหมณไปแลวจึงเสด็จสูปาดวยพระบาท พระองคทรงอุมประชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหา
บายพระพักตรตรงไปสูเขาวงกตพระบาท (ภาพที่ 223ข)  
    1.2.1.2 กัณฑชูชก ตําแหนงที่เขียนบริเวณฝงขวาครึ่งผนังดานลาง 
เขียนเร่ืองราวเปนลําดับกลาวคือ ชูชกซึ่งเปนพราหมณชราและนางอมิตดา ผูซึ่งปฏิบัติตอชูชกตาม
หนาที่ของภรรยาที่ดี จนเปนที่ริษยาของพราหมณหนุมทั้งหลายและกลาววาดาตี ภรรยาของตน 
นางพราหมณีเหลานั้นจึงพากันมาบริภาสนางอมิตดา นางจึงออนวอนชูชกใหไป ขอพระชาลี 
พระกัณหาเปนทาสรับใชนาง ภาพเขียนสวนนี้วาดไวอยางกระจายตัวเสมอกันโดยไมเวนที่วางรอบ
กลุมภาพมากนัก โดยรวมยึดถือฉากและสถานที่คือหมูบานพราหมณในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือ 
สถานที่เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน ทําใหมีภาพบุคคลคนเดียวในหลายเหตุการณอยูรวมใน
พื้นที่ภาพเดียวกัน (ภาพที่ 224ก)  
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   1.2.2 พระมาลัยและนรกภูมิ(ภาพที่ 224ข) 
    1.2.2.1 พระมาลัยและนรกภูมิที่ผนังดานฝงซายรวมถึงบริเวณเหนือ
ประตูทางเขา เขียนเปนเร่ืองพระมาลัยและนรกภูมิเต็มพื้นที่ โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน สวรรค 
โลกมนุษยและนรกภูมิ โดยเร่ิมเร่ืองจากพื้นที่บนสุดของผนังกลาวถึงพระมาลัยเสด็จบูชาเจดียจุฬา
มณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส ไดพบกับพระอินทร พระศรีอาริยเมตไตรย และไดสนทนาเร่ืองบาป บุญ
กับพระศรีอาริยเมตไตย  
    1.2.2.2 ผนังสวนกลางพระมาลัยนําเทวโองการจากพระศรีอาริยเมต
ไตรยมาแจงแกชาวชมพูทวีป และไดนําความมาเลาส่ังสอนเร่ืองบาปและบุญ 
    1.2.2.3 สวนผนังตอนลางเขียนตอนพระมาลัยเสด็จลงนรกภูมิเพื่อ
โปรดสัตวนรก แสดงการตัดสินโทษหรือคดีความของยมบาล สัตวนรกไดรับการลงโทษไดรับ
ทุกขเวทนาแสนสาหัส เชน ภาพนายนิรบาลกําลังใชเล่ือยศีรษะ บางกําลังปนตนไมที่มีใบคมคลาย
มีดหรือเคียว ตามกิ่งไมนั้นมีนกตัวใหญคอยจิกศีรษะและรางกาย บางอยูในกะทะรอน โดยมีนาย
นิรบาลสองตนคอยถือหอกหรือดามแหลมทิ่มแทง เปนตน  
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที ่223 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) พระมาลัยและนรกภูม ิ (ข) ภาพขยายจิตรกรรมผนงัดานทิศตะวนัออก ทานกัณฑ 



 249

(ก) (ข) 
 
ภาพที ่224 จิตรกรรมผนังดานทิศตะวนัออก 
 (ก) ภาพขยายจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันออก กัณฑชูชก 
 (ข) ภาพขยายจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันออกเขียนเร่ืองพระมาลัย  
 
  1.3 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานขวาพระประธาน (ภาพที่ 225ก) สภาพของงาน
จิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพพอใชเนื่องจากมีเพียงผนังหลายสวนที่สีซีดจางไปมาก ขอบผนัง
สามดานเขียนลายกรอบหนากระดานที่ผนังดานลางและดานขางทั้งสองดาน เวนพื้นที่ชอง
หนาตางสองชอง บริเวณกรอบเขียนประดับดวยลวดลายกนก และเหนือชองหนาตางตกแตงซุม
หนาบันทรงโคงตอยอดแหลม ซึ่งสวนนี้ชางจะออกแบบแตกตางกันไปในแตละผนังซ่ึงไมถือวาเปน
ระเบียบที่ไมสม่ําเสมอนัก ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ทั้งหมดเขียนภาพเลาเร่ืองหลักเปนในวรรณกรรม
พื้นบานเร่ืองสินไซไวหลายตอนดวยกัน เนื้อเร่ืองเร่ิมจากผนังดานซายและกระจายตัวไปตามสวน
ตาง ๆ ของผนัง เขียนในตอนสําคัญสามารถแบงอธิบายเปนกลุมภาพไดดังนี้ 
   1.3.1 สินไซ 
    1.3.1.1 ตําแหนงผนังดานดานซายเหนือซุมประตูเปนภาพยักษอุม
สตรีนางหนึ่ง แสดงถึงตอนที่ยักษกุมภกัณฑซึ่งอดีตชาติเคยเปนสามีของนางสุมณฑาไดมาลักพา
ตัวนางสุมณฑาเปนชายา มีอักษรเขียนบรรยายวา “กุมภัณฑเอาสุมุณฑาแล” (ภาพที่ 225ค)  
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    1.3.1.2 ถัดข้ึนมาดานบนตําแหนงผนังมุมดานดานซายนาจะเปนตอน
ที่ทาวกศุราชตัดสินพระทัยออกบวชเพื่อสืบหานางสุมณทา ขณะที่ออกบิณฑบาตไดพบกับลูก
สาวนันทะ 7 คน เศรษฐีเมืองจําปา มีอักษรเขียนบรรยายวา “บานเศรษฐีแล” (ภาพที่ 255ก)  
    1.3.1.3 ตําแหนงมุมดานลางซายของผนังแสดงภาพกลุมปราสาทและ
ภาพบุคคลกลาวถึงเหตุการณในเมืองเปงจาล พระเจากศุราชหลงเชื่อชายาทั้ง 6 ของตน จาํตองขับ
ไลนางจันทาเทวี (มเหสีคนที่ 1) มเหสี และนางลุน (ปทุมามเหสีคนที่ 8) ออกจากเมืองพรอมโอรส
ทั้งหมดเดินทางไปตามปาเขา (ภาพที่ 225จ)  
    1.3.1.4 ตําแหนงชวงกลางผนังแสดงภาพอาคารและภาพบุคคลที่
ประกอบไปดวยกุมารทั้ง 6 คนออกเดินทางเรียนศาสตรศิลปจนไดพบสินไซ และสีโห ทั้งหมดจ่ึงไป
ตามสุมณฑากลับเมือง (ภาพที่ 225ง)  
    1.3.1.5 ตําแหนงภาพที่ผนังดานขวาบนสุดของผนัง สินไซเดินทางมา
พบตัวนางสุมณฑาแลว สินไซจึงไดสูรบกับยักษกุมภัณฑที่มาชิงตัวนางสุมณฑาจนฆายักษ
กุมภัณฑตาย (ภาพที่ 32)  
    1.3.1.6 ตําแหนงตรงกลางขอบผนังดานบนเขียนตอนท่ีทาวเวสสุว
รรณไดชุบชีวิตยักษกุมภัณฑข้ึนใหม และขอใหเลิกติดตามนางสุมณฑาเสีย แตยักษกุมภัณฑด้ือร้ัน
ไมยอมเชื่อฟง (ภาพที่ 226จ)  
    1.3.1.7 ตําแหนงของกลุมปสาทกลางผนัง เหนือกลุมภาพการสูรบใน
ดานชาง เปนภาพปราสาทที่ตกแตงดวยเหลาพระยานาคประดับจํานวนมาก ซึ่งแสดงถึงสถานที่
อันหมายถึงเมืองบาดาล ตอนที่สินไซเลนสกาชนะทาววรุณนาคแลวไดรับนางสีดาจันทรคืนสูเมือง
มนุษย (ภาพที่ 226ง) นอกจากนี้บริเวณเดียวกันภาพยังเขียนถึงตนกาลพฤกษบนเขาเวละบาดซึ่ง
หมายถึงตนไมที่พระอินทรเนรมิตไวมีดอกเปนเส้ือผาอาภรณสีสวยงามดังเคร่ืองทรงของเทพดวย 
แตภาพนี้เขียนเพียงตนไมที่มีดอกไมบานเปนชอและมีอักษรบรรยายวา “สินไซฮอด (ถึง) ตนกัลป
พฤกษาแล (ภาพที่ 226ฉ)  
    1.3.1.8 ภาพบนผนังฝงทางขวาโดยสวนมากเขียนเลาเร่ืองเหตุการณ
ระหวางการเดินทางตามหานางสุมณฑาวาสินไซตองพบอุปสรรคดานตาง ๆ เขียนเปนฉากสูรบ 
เชน ดานงูซวง ดานยักษกันดารหรือวรุณยักษ ดานชาง ดานยักษ 4 ตน ดานตอสูกับวิทยาธรแยง
นารีผล เปนตน (ภาพที่ 226ช)  
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
(ง) (จ) 

 

ภาพที ่225 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต หรือผนังดานขวาพระประธาน 
 (ข) ทาวกศุราชออกบิณฑบาตไดพบกับลูกสาวนันทะเศรษฐีทั้ง 7 คน 
 (ค) ยักษกุมภกัณฑลักพาตัวนางสุมณฑา 
 (ง) กุมารทั้ง 6 คนเดินทางมาเรียนศาสตรศิลปไดพบสินไซและสีโห 
 (จ) พระเจากศุราชขับไลนางจันทาเทวีและนางลุน 
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(ข) 

 
(  

(ก) ค) 

  
(ง) (จ) 

  
(ฉ) (ช) 

 
ภาพที ่226 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต 
 (ก) สินไซ สีโห กุมารทั้ง 6 คนออกตามหานางสุมณฑา และภาพสินไซรบกับงูซวง 
 (ข) ดานยักษ    
 (ค) สินไซฆายักษกุมกัณฑตาย 
 (ง) สินไซรบกับทาววรุณนาคเมืองบาดาล 
 (จ) ทาวเวสสุวรรณชุบชีวิตและสั่งสอนยกัษกมุภกัณฑ 
 (ฉ) สินไซและตนกัลปพฤกษบนเขาเวละบาด 
 (ช) สินไซรบกับพญาธรแยงนางกินรี 
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  1.4 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน สภาพงานจิตรกรรม
โดยรวมยังอยูในสภาพดี มีเพียงผนังสวนบนที่สีซีดจางและมีคราบสกปรกจากมูลสัตวไมตางจาก
ผนังอ่ืน ๆ และสังเกตไดวาชางยังเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสวนนี้ไมเสร็จสมบูรณนัก เพราะ
เร่ืองราวบางชวงตอนยังแสดงรองรอยเพียงการรางภาพดวยดินสอหรือตัดเสน โดยท่ียังไมได
ระบายสี เชน ภาพหนึ่งในตอนพิมพาพิลาปปริวัตต (ภาพที่ 227ก) พื้นที่ทั้งหมดของผนังดานขาง
ทางทิศตะวันออกนี้เขียนเปนกลุมภาพเลาเร่ืองพุทธประวัติ ในตอนตาง ๆ สามารถอธิบายไดดังนี้  
   1.4.1 พุทธประวัติ 
    1.4.1.1 ตอนออกมหาภิเนษกรมณ เขียนไวบริเวณพื้นที่สวนใหญผนัง
ทางดานซาย และโอบลอมบางสวนของบริเวณขอบผนังขวาดานบนใตหลังคา เขียนไวหลายตอน
ประกอบดวยฉากตาง ๆ ดังนี้  
     1.4.1.1.1 ตําแหนงกึ่งกลางผนังเขียนเปนกลุมภาพบุคคล
ขนาดเล็ก แสดงตอนที่เมื่อพระโพธิสัตวมีพระชมนได 28 พรรษาทรงออกประพาสอุทยานไดพบคน
แก คนเจ็บ คนตายและนักบวชจึงทรงสังเวชพระทัย และทรงเลือกจะออกบวช118 (ภาพที่ 227ข)  
     1.4.1.1.2 กลุมภาพปราสาทขนาดใหญทางดานซาย แสดง
พุทธประวัติกลาวถึงตอนที่กลางดึกแหงการตัดสินพระทัย ตอนเจาชายสิทธัตถะเสด็จไป
ทอดพระเนตรพระนางพิมพาบรรทมอยูกับพระโอรสราหุลแลวจึงเสด็จออกพรอมดวยมากัณฐกะ
และนายฉันนะตามเสด็จ (ภาพที่ 38)  
     1.4.1.1.3 เหนือภาพกลุมปราสาทเปนกลุมบุคคล แสดงใน
ยามดึกเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จข้ึนทรงมากัณฐกะเพื่อเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ขณะนั้น
เทาจตุโลกบาลทั้ง 4 เสด็จแวดลอมประจําเทาทั้ง 4 ของมากัณฐกะ ทาวมหาพรหมทรงกางกั้นฉัตร
ทิพย เทพทั้งหลายอัญเชิญเคร่ืองสักการะบูชา ขณะน้ันพระยาวัสวดีมารก็เหาะมาเบ้ืองพระพักตร 
หามและทูลใหอยูในราชสมบัติ แตพระองคประสงคมุงไปสูพระอตมนิพพาน 119 ซึ่งภาพในตอนนี้
พบวาเขียนไวอีกภาพหนึ่งในลักษณะเดียวกัน กึ่งกลางผนังดานบน ซึ่งชางอาจหมายถึงลําดับชวง
เหตุการณตอมาของการเดินทางสูแมน้ําอโนมา และเพื่อเปนการสรางภาพเช่ือมเหตุการณสูภาพ
ถัดไปอีกพื้นที่หนึ่งของผนัง (ภาพที่ 227ค)  

                                                 
 118 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานชุิตชิโนรส,  พระปฐมสมโพธิกถา, 53. 
 119 เร่ืองเดียวกัน, 66-67. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E15%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E42%7d%7bu0E19%7d%7bu0E23%7d%7bu0E2A%7d%2C+%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E40%7d%7bu0E14%7d%7bu0E47%7d%7bu0E08%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E13%7d%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E49%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%2C+2333-2396/a|bbc3c1d2b9d8aad
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     1.4.1.1.4 ตําแหนงขอบผนังบนดานขวา แสดงถึงตอนที่เมื่อ
เจาชายสิทธัตถะเสด็จมาถึงริมฝงแมน้ําอโนมาแลว ทรงสถิตเหนือกองทรายทรงเปลื้องเคร่ืองทรง
และอาภรณแลวทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค สมเด็จพระอมรินทราธิราชอัญเชิญผอบแกวมณี
รองรับพระโมฬีธาตุไปประดิษฐานในจุฬามณีเจดียที่ดาวดึงส 120 (ภาพที่ 228ก-ง)  
    1.4.1.2 ตอนทุกรกิริยาปริวัตต เขียนไวบริเวณแถวดานบนสุดของผนัง 
สภาพเลือนลางมากแตยังพอเห็นเคาโครงภาพบุคคล อาจตีความหมายไดดังนี้ 
     ถัดจากภาพกอนมาพื้นที่แนวผนังดานบนยังกลาวถึงสถานที่ 
ณ แมน้ําอโนมา ในตอนที่หลังจากเจาชายสิทธัตถะออกบวชแลวจึงมอบเคร่ืองทรงและอาภรณให
นายฉันนะอัญเชิญกลับไปพรอมมากัณฐกะกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ มากัณฐกะจึงเหลียวมองไป
ทางเจาชายสิทธัตถะ พอลับสายตาไป มากัณฐกะเศราโศกเสียใจจนดวงใจแตกสลาย แลวไปจุติใน
สวรรคชั้นดาวดึงสมีนามวา “กัณฐกเทพบุตร”121 (ภาพที่ 229ก) โดยเฉพาะภาพนายฉันนะลักษณะ
ทําทาแบกคานสอดเคร่ืองทรงและอาภรณ เพื่ออัญเชิญกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ มักพบใน
จิตรกรรมอีสานหลายแหง  
    1.4.1.3 ตอนมารวิชัยปริวัตต เขียนไวบริเวณฝงขวาของผนัง เปนกลุม
ภาพขนาดใหญใชพื้นที่เกือบคร่ึงหนึ่งของผนัง ภาพบางตอนชางเขียนมากกวาหนึ่งภาพในผนังเพื่อ
ลําดับเหตุการณ เชน ภาพกองทัพพญามาร ธิดาพญามาร จึงดูเหมือนวาชางแตมหรือชางเขียน
ทองถิ่นเองไดใหความสําคัญกับเร่ืองในตอนนี้คอนขางมาก ประกอบไดดวยฉากตาง ๆ สองกลุม
ภาพ ดังนี้ 
     1.4.1.3.1 พุทธประวัติตอนนี้กลาวถึง พญามารวัสวดียก
กองทัพมารเพ่ือขัดขวางการตรัสรูของพระพุทธเจา แตพระองคไมทรงหวั่นไหว เรียกแมพระธรณี
เปนพยานวาพระองคถึงพรอมที่จะตรัสรู แมธรณีปรากฏกายจากพ้ืนดิน บิดน้ําจํานวนมหาศาลออก
จากมวยผม น้ํามหาศาลทวมเหลามารเปนเหตุใหพญามารยอมแพแกพระโพธิสัตว ภาพทั้งกองทัพ
มารเขาผจญพุทธองคและพายนั้นทิศทางฝงขวาของพุทธองคเชนเดียวกัน ซึ่งเหตุการณตอนมาร
ผจญนี้ สันติ เล็กสุขุมกลาววา ชางเขียนทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองใหความสําคัญอยางยิ่ง122   
(ภาพที่ 229ข-ค)  
                                                 
 120 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส,  พระปฐมสมโพธิกถา, 66-67. 
 121 เร่ืองเดียวกัน. 
 122 สันติ เล็กสุขุม, ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2548), 324. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E15%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E42%7d%7bu0E19%7d%7bu0E23%7d%7bu0E2A%7d%2C+%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E40%7d%7bu0E14%7d%7bu0E47%7d%7bu0E08%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E13%7d%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E49%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%2C+2333-2396/a|bbc3c1d2b9d8aad
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     1.4.1.3.2 ภาพอีกกลุมหนึ่งพบวาเขียนไวในบริเวณใกลเคียง
หรือรวมฉากเดียวกับตอนมารผจญที่ตําแหนงกึ่งกลางผนังกลาวมาขางตน ในปริเฉทที่ 11 โพธิ
สัพพัญญปริวัตต ของ พระปฐมสมโพธิกถาฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส123 เปนเหตุการณภายหลังที่พระองคไดผจญเหลาพญามาร และทรงตรัสรูแลว124 กลาวถึง
ธิดาพญามารทั้ง 3 นาง คือ นางตัณหา นางราคะ และนางอรดี โดยที่ชางวัดโพธารามนี้ก็ไดเขียน
เนนไวหลายภาพ ลําดับเหตุการณอยางละเอียดตอเนื่องกัน รูปแบบทั้งในตอนสาวงามแตงกาย
ดวยลักษณะบุคคลชั้นสูงมากระทําการยั่วยวนไมใหพระองคบรรลุธรรม แตพระองคซึ่งทรงตัดกิเลส
ดับส้ินแลว จึงไมมีอํานาจกิเลสใด ๆ ครอบงําพระองคไดอีก และเมื่อไมอาจนําพระองคมาสูอํานาจ
แหงตนไดแลว จึงกลายรางเปนหญิงชรา 3 ตน มีผิวกายสีเขม แตงกายแบบบุคคลธรรมดาหรือ
ชาวบาน ไมใสเส้ือ นุงผาซิ่น มีหลังคอม เดินถือไมเทาคํ้ายัน แลวพากันกลับไปสูสํานักพระบิดาที่
เขียนเปนกลุมปราสาทขนาดใหญมุมหนึ่งของภาพ ซึ่งมักพบความนิยมการเขียนตอนนี้ใน
จิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ดวย (ภาพที่ 229ค-ง)  
    1.4.1.4 อภิสัมโพธิปริวัตต เปนกลุมภาพบุคคลที่เขียนไวตําแหนง
กลางผนัง มีรายละเอียดไมมากนัก ดังนี้ ภาพพระพุทธเจาประทับใตตนมหาโพธิพรอมดวยเหลา
เทพยดา ตางมาสักการะบูชาพระองค คงมีความหมายถึงในตอนที่พระองคทรงประทับนั่งใตตน
มหาโพธิ์ วันเพ็ญเดือน 6 ผานปฐมยาม มัชฌิมยามและปจฉิมยาม ทรงพิจารณาญาณตาง ๆ เปน
ลําดับจนตรัสรูอริยสัจส่ี ในตอนรุงอรุณ โดยมีเหลาเทพยดาทั้งหมื่นจักรวาลพากันมาชื่นชมยินดี125 
(ภาพที่ 230ข)  
    1.4.1.5 พิมพาพิลาปปริวัตต กลุมภาพที่ประกอบไปดวยพระพุทธเจา
เสด็จพรอมเหลาสาวก เบ้ืองหนามีภาพบุคคลชั้นสูงทั้งชายหญิง โดยเฉพาะมีภาพบุคคลชั้นสูง
เชนเดียวกันแตมีรูปรางเล็กกวาบุคคลอ่ืนกําลังกมลงกราบพระบาท สภาพเลือนลางมาก อาจ
หมายถึงพระนางพิมพาในตอนที่พระพุทธองคเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุ (ภาพที่ 230ก)  
                                                 
 123 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 105-
106. 
 124 นอกจากนี้ยังปรากฏใน ปฐมสมโพธิฉบับลานนา ลลิตวิสตร พุทธประวัติฝาย
มหายานในธิเบต กลาวในชวงตอนตางกัน ดูรายละเอียดใน กมลา กองสุข, “ภาพมารวิชัยใน
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 88. 
 125 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 102. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E15%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E42%7d%7bu0E19%7d%7bu0E23%7d%7bu0E2A%7d%2C+%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E40%7d%7bu0E14%7d%7bu0E47%7d%7bu0E08%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E13%7d%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E49%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%2C+2333-2396/a|bbc3c1d2b9d8aad
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E15%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E42%7d%7bu0E19%7d%7bu0E23%7d%7bu0E2A%7d%2C+%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E40%7d%7bu0E14%7d%7bu0E47%7d%7bu0E08%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E13%7d%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E49%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%2C+2333-2396/a|bbc3c1d2b9d8aad
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 227 ภาพจิตรกรรมผนังดานนอก ทิศตะวันตก 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน 
 (ข) ภาพจิตรกรรมพระโพธิสัตวทรงออกประพาสอุทยานพบคนแก คนเจ็บ คนตาย

และนักบวช 
 (ค) ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 228 ภาพจิตรกรรมผนังดานนอก ดานทิศตะวันตก 
 (ก) ตอนออกมหาภิเนษกรมณ (ข)  ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ค) ตอนออกมหาภิเนษกรมณ (ง)  ตัดพระโมฬี ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
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(ก) 

(ข) (ค) 

   

 
(ง) 

 
ภาพที่ 229 ภาพจิตรกรรมผนังดานนอก ดานทิศตะวันตก 
 (ก) มากัณฐกะและนายฉันนะ ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ข) กองทัพพญามารในตอนมารวิชัย 
 (ค) ตอนมารวิชัย 
 (ง) ภาพขยายธิดาพญามารตอนตาง ๆ 
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(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 230 ภาพจิตรกรรมผนังดานนอก ดานทิศตะวันตก 
 (ก) ตอนพิมพาพิลาป  (ข) ตอนตรัสรู 
 
 2. จิตรกรรมฝาผนังดานใน ภาพจิตรกรรมเขียนไวบริเวณตําแหนงคร่ึงผนังบน 
ดานลางปลอยผนังโลง ที่ขอบดานลางของภาพเขียนตกแตงดวยลายหนากระดานตลอดทุกแนว 
ผนังดานขางแบงออกเปนสามชวงเสา การวางตําแหนงภาพจึงเปนตามลักษณะของผนังสิม และ
เนื้อเร่ืองผนังดานในนี้สวนใหญตอเนื่องมาจากผนังดานดวยนอก แมสีที่ใชสวนใหญโดยรวม
คลายคลึงกับผนังดานนอกคือ สีฟาคราม สีเขียว น้ําตาล ดํา ขาว แตผนังภายในเนนใชสีสมแดงใน
การตัดเสนและระบายภาพบุคคลหลายสวน ทําใหภายผนังภายในมีโครงสีโทนของวรรณะรอน 
และไมมีการเขียนคําบรรยายประกอบเหมือนผนังภายนอก 
  2.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน แบงตามแนวเสาของผนัง
ออกเปน 3 ชวงเสา ทั้งหมดเขียนเร่ืองพระเวสสันดรชาดก โดยที่ที่เร่ิมจากแถวดานลางของผนังมี
ลายหนากระดานแลวยังมีแถบคดโคงขนาดใหญตามแนวนอน ระบายสีเขมออน คลาย “ลายฮอ”
ในจิตรกรรมไทยอิทธิพลศิลปะจีนยาวตลอดแนวผนัง ดวยลักษณะที่ชางเขียนไวขอบดานลางจึง
เหมือนไมไดทําหนาที่แบงเนื้อเร่ืองของภาพ แตทําหนาที่ซ้ําซอนคลายเสนแถบแบงเนื้อเร่ืองออก
จากดานลางของผนังหรืองานประดับตกแตง 
   2.1.1 ชวงเสาแรก แบงเปนกลุมภาพ 3 กลุม คือ (ภาพที่ 231ก) 
    2.1.1.1 กัณฑมัทรี ตอนพระนางมัทรีออกหาอาหารในปา เทวดาแปลง
เปนเสือ สิงโตขวางทางดําเนินไวจึงไมอาจเดินทางกลับถึงอาศรมได  
    2.1.1.2 กัณฑสักบรรพ ตอนที่พระอินทรแปลงกายเปนพราหมณโดยที่
มีกายสีเขียวทูลขอพระนางมัทรี ตอมาภายหลังจึงถวายพระนางมัทรีคืนใหแกพระเวสสันดร 
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ในตอนนี้ชางเขียนอธิบายไวหลายภาพอยางเปนลําดับตอเนื่องกัน จากแถวลางสูบนโดยใชสถานที่
อาศรมเปนศูนยกลางสําคัญของกลุมภาพ และ  
    2.1.1.3 พระเจากรุงสัญชัยโปรดจัดขบวนไปรับพระเวสสันดร พระนาง
มัทรีคืนสูพระนคร ในภาพแสดงตอนที่เมื่อทั้งสองพระองคไดพบกับพระกัณหาและพระชาลีตาง
ทรงกันแสง (รองไห) และเปล่ียนเคร่ืองทรงคืนสูพระนคร  
   2.1.2 ชวงเสาที่สอง  เปนพื้นที่ตรงก่ึงกลางผนัง ภาพเร่ิมเนื้อเร่ืองตอจากสวน
กอนที่ผนังดานลางและตอเนื่องข้ึนขางบนเชนเดียวกัน แบงเปนกลุมภาพ 3 กลุม คือ  
    2.1.2.1 แสดงเนื้อเ ร่ืองในกัณฑกุมาร  ตอนที่ชูชูกได เขาเฝาพระ
เวสสันดรเพื่อทูลขอพระชาลีและพระกัณหา เม่ือทั้งสองกุมารรูวาพราหมณจะมาขอเอาไปรับใชจึง
หวาดกลัวแลวหนีไปซอนตัวในสระบัว เมื่อพระเวสสันดรมอบสองกุมารใหแลว ชูชกก็ใชเถาวัลยมัด
มือสองกุมารแลวพาไปโดยเร็ว คร้ันระหวางการดินทางทางชูชกเดินพลาดเหยียบหินลมลง สอง
กุมารจึ่งหนีกลับมาหาพระเวสสันดร แตดวยพระองคทรงต้ังมั่นในพระสัพพัญุตญาณ ชูชกก็รีบ
มาพาสองกุมารเดินทางไปอีกคร้ัง และแสดงเนื้อเร่ืองในบางตอนกัณฑมัทรีตอนท่ีเมื่อพระนางจึง
เสด็จกลับถึงพระอาศรม คร้ันมิไดพบพระกุมารทั้งสองพระนางก็ยิ่งทรงโศกเศรา เสด็จเขาไปใน
ปาชัฎเที่ยวรองเรียกหากุมารทั้งสองจนทั่ว ทรงครํ่าครวญประหน่ึงวาดวงหทัยแตกสลาย แลวก็ทรง
ถึงวิสัญญีภาพลง พระเวสสันดรทรงนําน้ํามาประพรมจนพระนางทรงฟนข้ึนแลวไดแจงความจริง
ใหพระนางทราบ  
    2.1.2.2 ภาพในกัณฑมหาราช ชูชกสองกุมารเดินทางมาในปา เม่ือตก
คํ่าชูชกก็ผูกแปลนอนบนตนไม แตมัดสองกุมารไวโคนตนไมเทพบุตรและเทพธิดาก็จําแลงเปนพระ
เวสสันดรและพระมัทรีมาบริบาลกุมารทั้งสองทุกราตรี และพาเดินทางตอไปจนหลงทางเขาไปถึง
กรุงเชตุดร โปรดใหไถตัวพระกุมารทั้งสองตามจํานวนที่พระเวสสันดรทรงต้ังไว พรอมทั้ง
พระราชทานรางวัลและอาหารอันดี  ชูชกหลงช่ืนชมในสมบัติของตนจนลืมตัว  บริโภคอาหารเกิน
ประมาณจนทอง แตกตาย  
    2.1.2.3 ตอนพระเจาสญชัยไดประกาศหาญาติของชูชกมารับสมบัติ 
แตไมมีผูใดมาจึงเก็บเขาพระคลังหลวงไว ในตอนนี้จิตรกรรมอีสาน วัดโพธารามนี้ก็ไดเขียนถึงจัด
งานศพชูชกดวยเชนกัน (ภาพที่ 231ข-ค)  
   2.1.3 ชวงเสาที่สาม ภาพแบงเปนกลุมภาพ 2 กลุม คือ  
    2.1.3.1 สวนลางแสดงเนื้อเร่ืองพระเวสสันดรในกัณฑมหาพนซึ่งเปน
ตอนตอจากผนังชวงเสาที่สองกลาวถึงเหตุการณระหวางการเดินทางของชูชกเพื่อมาอาศรมพระ
เวสสันดร เมื่อชูชกเดินทางตอมาถึงอาศรมของอัจจุตฤาษี ชูชกไดใชเลหกลหลอกอัจจุตฤษีจน
หลงเช่ือและยอมช้ีทางไปสูเขาวงกต  
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    2.1.3.2 คร่ึงผนังบนเปนขบวนเสด็จในตอนนครกัณฑ อาจดวยพื้นที่
ผนังมีจํากัด ภาพในตอนนี้เขียนไวไมมากนักแตก็เนนรายละเอียดจนเขาใจวาสําคัญ (ภาพที่ 231ง)  
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 231 ภาพจิตรกรรมผนังดานใน ผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือชวงเสาแรก 
 (ข) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่สอง 
 (ค) ภาพขยายงานศพชูชกที่จิตรกรรมผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่สอง 
 (ง) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่สาม 
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  2.2 ผนังดานทิศตะวันออก หรือผนังตรงขามพระประธาน (ภาพที่ 232ก) เวน
พื้นที่วางใตจั่วหลังคา ดานลางเปนสวนผนังเปนพื้นที่ผนังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา คร่ึงผนังบนเขียนเปน
ภาพจิตรกรรม ดานลางปลอยโลง บริเวณผนังเหนือประตูทางเขาเขียนตกแตงเปนซุมหนาบันทรง
สามเหลี่ยมมีซอนชั้นตอยอดแหลมขึ้นไปลักษณะคลายเจดีย สวนภาพเลาเรื่องผนังนี้แบงเปน
กลุมภาพ 3 กลุม คือ  
   2.2.1 ทางมุมซายติดผนังทิศเหนือเขียนกัณฑชูชก โดยกลาวถึงลักษณะ
บุคคลิกของชูชกซึ่งเปนที่นารังเกียจของชาวบานไวหลายภาพติดตอกัน แสดงลักษณะ เชน ชูชก
สุนัขไลกวด ชาวบานขับไล เขียนไวเต็มคร่ึงผนังทางซาย (ภาพที่ 232ข) 
   2.2.2 มุมขวาดานบนผนังเขียนเปนภาพพระพุทธองคประทับนั่งบนฐานบัว
วาดใหมีขนาดใหญกวาภาพอื่น ๆ ซึ่งเขียนเปนภาพประวัติพระพุทธเจาในตอนใดตอนหนึ่งที่
ประกอบดวยภาพพุทธองคประทับนั่งพรอมดวยภาพบุคคลจํานวนหนึ่งนอมสักการะ (ภาพท่ี 
233ก) 
   2.2.3 มุมขวาดานลางเปนกลุมภาพวิถีชีวิต เปนลักษณะของตลาดที่มีการซื้อ
การขายสินคาประเภทเคร่ืองนุงหม ประเภทเส้ือและกางเกง ซึ่งลักษณะการจัดแสดงสินคา
คลายคลึงกับสมัยปจจุบันแลว (ภาพที่ 233ข)  
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 232 ภาพจิตรกรรมผนังดานใน ผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันออก 
 (ข) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันออก แสดงกัณฑชูชก 
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(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 233 ภาพจิตรกรรมผนังดานใน ผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) ขยายจิตรกรรมภาพประวัติพระพุทธเจา 
 (ข) ขยายจิตรกรรมภาพวิถีชีวิตแสดงตลาดที่มีการซื้อการขาย  
 
  2.3 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานขวาของพระพุทธรูปประธานทั้งหมดเขียนเร่ือง
ประวัติพระพุทธเจา สามารถแบงตามแนวเสาของผนังออกเปน 3 ชวงเสาตามแนวของผนัง ดังนี้  
   2.3.1 ชวงเสาแรก  ผนังนี้แบงเปนกลุมภาพ 3 กลุม คือ 
    2.3.1.1 เขียนแสดงพุทธประวัติในตอนที่เสด็จปรินิพพาน ณ เมืองกุสิ
นารา ภาพแสดงถึงเหตุการณคร้ังนั้นและบรรยากาศความเศราโศกของเหลาพระสาวกทั้งหลาย 
(ภาพที่ 234 ก-ข)  
    2.3.1.2 ภาพจิตรกรรมตอเนื่องจากกลุมแรกท่ีเขียนถึงพุทธประวัติ
หลังจากเสด็จปรินิพพาน ภาพพลับพลาประทับพระบรมศพ แวดลอมดวยเหลาเทวดา พระสาวก 
เสด็จมาอยางพรอมเพรียงกันในวาระการถวายพระเพลิงพระบรมศพ หากแตไมสามารถจุดติดไฟ
ได จนกระทั่งพระมหากัสสปะไดเดินทางมากราบพระบาท ซึ่งแสดงปาฏิหารยยื่นพระบาทออกมา
นอกหีบทอง จึงจุดไฟถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระได126 ขอสังเกตที่นาสนใจคือ การตกแตงภาพ
พลับพลาพระบรมศพจัดตกแตงไวสวยงาม และภาพไดแสดงสมจริงบางประการของงานตกแตง
ผามานที่คลองพันเสาไว โดยชางเขียนไวเกือบทุกภาพบนผนัง และนอกจากนี้ประดับดวยเสาหงส 
(ภาพที่ 234ค) 

                                                 
 126 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 253. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E15%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E42%7d%7bu0E19%7d%7bu0E23%7d%7bu0E2A%7d%2C+%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E40%7d%7bu0E14%7d%7bu0E47%7d%7bu0E08%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E13%7d%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E49%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%2C+2333-2396/a|bbc3c1d2b9d8aad
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    2.3.1.3 ตําแหนงดานลางของผนังเปนเปนกลุมภาพนักดนตรีประเภท
กลอง ระนาด ฆองวงเปนตน (ภาพที่ 234ข)  
   2.3.2 ชวงเสาที่สอง (ภาพที่ 234ง-จ) ผนังกลางนี้ภาพจิตรกรรมสามารถแบง
ออกเปนกลุมภาพ 4 กลุมหลัก จากผนังดานลางสุด คือ  
    2.3.2.1 ภาพพุทธประวัติแสดงในตอนท่ีพระพุทธองคออกบิณฑบาตร
พรอมดวยเหลาสาวกจํานวนหนึ่ง เบ้ืองหนามีภาพบุคคลรอถวายภัตราหาร และถวายเคร่ืองพุทธ
บูชา เบ้ืองหลังภาพบุคคลเปนภาพปราสาทขนาดใหญ ถาพิจารณาจากภาพที่ แวดลอมบริเวณ
ผนังพื้นที่ใกลเคียงในเนื้อความตอนทรงพระประชวรและปรินิพพาน อาจเปนเนื้อความในตอนหน่ึง
ในพุทธประวัติ กลาวถึงตอนปจฉิมบิณฑบาต กลุมภาพบุคคลที่ถวายภัตราหารนั้นคงหมายความ
ถึงอัคคทานของนายจุนทะ เมื่อพระพุทธองครับถวายภัตราหารคร้ังนั้นก็บังเกิดพระอาพาธโลหิต
ปกขันทิกโรคและปรินิพานในเวลาตอมา127 จึงสอดคลองกับภาพพุทธประวัติในผนังเดียวกันและ
ผนังตอไป (ภาพที่ 234จ) 
    2.3.2.2 มุมผนังดานขวากึ่งกลางผนัง แสดงพุทธประวัติในตอนลอย
ถาด ซึ่งกลาวถึงพระพุทธเจาทรงเสวยขาวมธุปายาสที่นางสุชาดานํามาถวายและทรงอธิฐานวา
หากพระองคจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ขอใหถาดที่ใสของถวายนั้นลอยทวนกระแสนํ้าข้ึนไปราว 
80 ศอก จึงจมลงกระทบกับถาดอดีตพุทธซ่ึงเคยอธิษฐานไวเชนเดียวกัน128  
    2.3.2.3 มุมผนังดานซายกึ่งกลางผนัง ภาพพระพุทธเจาประทับนั่ง
พรอมดวยเหลาสาวกในพระหัตถตางถือบาตร คงเปนภาพพุทธประวัติภายหลังการตรัสรูในตอนที่
ทาวจตุโลกบาลถวายบาตรพระพุทธองคเพื่อใหทรงรับซ่ึงขาวสัตตุของสองพาณิชพี่นอง129  
    2.3.2.4 มุมผนังดานบนของแสดงในตอนที่พระพุทธองคทรงพระ
ประชวรหนักขอน้ําเสวย ภาพพระพุทธเจาและเหลาสาวกที่คอยเฝาปรนนิบัติ ทั้งหมดประกอบดวย
อาการวิตกกังวลในการประชวรของพระพุทธองค (ภาพที่ 234จ) 
   2.3.3 ชวงเสาที่สาม (ภาพที่ 235) ผนังนี้แบงเปนกลุมภาพ 2 กลุมหลัก 
เรียงลําดับจากผนังดานลาง คือ  
 
 
                                                 
 127 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 238. 
 128 เร่ืองเดียวกัน, 78. 
 129 เร่ืองเดียวกัน, 109. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E15%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E42%7d%7bu0E19%7d%7bu0E23%7d%7bu0E2A%7d%2C+%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E40%7d%7bu0E14%7d%7bu0E47%7d%7bu0E08%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E13%7d%7bu0E40%7d%7bu0E08%7d%7bu0E49%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%2C+2333-2396/a|bbc3c1d2b9d8aad
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) 

 
ภาพที่ 234 ภาพจิตรกรรมผนังดานใน ผนังดานทิศใต 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต  
 (ข) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใตชวงเสาแรก 
 (ค) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใตชวงเสาแรก 
 (ง) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใตชวงเสาที่สอง 
 (จ) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใตชวงเสาที่สอง  
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    2.3.3.1 กลุมปราสาทขนาดใหญแวดลอมดวยกําแพงพระราชวัง และ
ขาราชบริพารมากมาย แสดงพุทธประวัติในตอนที่พระเจาสุทโธทนะสงอํามาตยมาทูลเชิญพุทธองค
เสด็จยังกรุงกบิลพัสดุเพื่อโปรดพุทธบิดา และภาพพุทธองคเสด็จบิณฑบาตในเมืองกรุงกษิลพัสดุ 
โดยบรรยายถึงขาราชบริพารตางรอรับเสด็จ (ภาพที่ 234ข) 
    2.3.3.2 ถัดข้ึนไปดานบนของผนัง ภาพเขียนพุทธประวัติในตอนพุทธ
องคบวชพระสาวกจํานวนหนึ่ง ซึ่งสาวกนี้อาจหมายถึงเนือ้ความในตอนภาพเขียนกอนหนาทีอํ่ามาตย
และบริวารตาง ๆ คร้ังทูลเชิญเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุตางเกิดศรัทธาจึงไดขออุปสมบท (ภาพที่ 235ค) 
 

 
(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 235 ภาพจิตรกรรมผนังดานใน ผนังดานทิศใต 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาที่สาม  
 (ข) ภาพขยายจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาที่สาม 
 (ค) ภาพขยายจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาที่สาม 
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  2.4 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ผนังนี้เวนพื้นที่วางใต
จั่วหลังคา ดานลางเปนสวนผนังเปนพื้นที่ผนังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา คร่ึงผนังบนเขียนเปนภาพ
จิตรกรรม ดานลางปลอยโลง ดานลางเหนือลายหนากระดาน สามารถแบงเปนกลุมภาพ 3 กลุม 
(ภาพที่ 236) คือ  
   2.4.1 กึ่งกลางของผนังเขียนเปนภาพจักรวาล เขียนภาพเจดียจุฬามณี เขียน
เปนเจดียขนาดใหญทรงระฆัง มีฐานสูง ระบายสีเขียว สวนเรือนธาตุ เหนือภาพเจดียจุฬามณีเขียน
นางเมขลา และรามสูร  
   2.4.2 ผนังทางซายเปนเร่ืองพุทธประวัติในตอนที่เสด็จประทับปาลิไลยกมีชาง
และลิงคอยอุปฏฐาก ในปฐมสมโพธิกถากลาวถึงในพรรษาที่ 10 หลังการตรัสรู นั้นกลาวถึงเพียง
พญาชางชื่อปาลิไลยทําวัตรปฏิบัติ โดยไมไดกลาวถึงลิง สวนนี้ศาสตราจารยไขศรี ศรีอรุณ กลาว
วาเร่ืองลิงนํารวงผึ้งมาถวาย พญาชางถวายน้ําอุนใหพระพุทธองคสรงและเสวยนั้นปรากฏใน
หนังสือ “Dictionary of Pali Proper Name” และสาเหตุที่พระพุทธองคเสด็จมาประทับเสวยวิเวก 
ณ ปาแหงนี้เพราะมีพระประสงคจะหลีกใหพนจากหมูภิกษุที่ทะเลาะวิวาทกัน130  
   2.4.3 มุมขวาของผนังเขียนเปนภาพพระพุทธเจาจํานวนสองภาพ ประทับนั่ง
ปางมารวิชัย รูปหนึ่งและ ปางสมาธิ ค่ันดวยภาพแจกันดอกบัว คาดวาเปนภาพอดีตพุทธ ซึ่งการ
ค่ันแจกันดอกบัวระหวางภาพอดีตพุทธนี้ สันติ เล็กสุขุม กลาววาเกี่ยวของกับอิทธิพลศิลปะลานนา
ที่นิยมเชนเดียวกันนี้131 (ภาพที่ 237) 
 

  
 
ภาพที่ 236 ภาพจิตรกรรมผนังดานใน ผนังดานทิศตะวันตก 

                                                 
 130 ไขศรี ศรีอรุณ, พระพุทธรูปปางตาง ๆ ในสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2546), 34-35. 
 131 สันติ เล็กสุขุม, รายงานสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย, 78. 
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ภาพที่ 237 จิตรกรรมผนังดานใน ผนังดานทิศตะวันตก 
 

ลักษณะการเขียน  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดโพธารามจากขอมูลที่กลาวมาขางตนเขียนไวทุกผนัง
ทั้งดานนอกดานใน แมชางจะนําเร่ืองราววรรณกรรมศาสนามาเขียนเร่ืองพุทธประวัติอยูหลายฉาก
หลายตอน แตดูเหมือนชางจะใหความสําคัญกับตอนออกมหาภิเนษกรมณ ตอนมารผจญ ธิดา
พญามาร มากกวาตอนอ่ืน ๆ สวนทศชาติชาดกจะเนนเขียนพระชาติสุดทายเร่ืองพระเวสสันดร
เพียงเร่ืองเดียว แมจะเขียนไวหลายกัณฑแตก็ไมไดเรียงลําดับตอเนื่องกัน ดูเหมือนจะเนนเขียน
มากในตอนนครกัณฑและชูชก ทั้งหมดสังเกตจากตําแหนง เชน ตอนมารผจญที่ผนังดานหลังพระ
ประธาน สัดสวนพื้นที่การวาด ความใสใจกับรายละเอียดที่ประกอบดวยกลุมภาพทีเปนฉากยอย ๆ 
อีกหลายฉาก สวนไตรภูมิในงานจิตรกรรมแหงนี้เปนภาพที่ กลาวถึงในเร่ืองพระมาลัย สวน
วรรณกรรมพื้นบานเนนมากที่เร่ืองสินไซเพียงเร่ืองเดียวเต็มผนัง การอธิบายภาพดวยอักษรไทย
นอยเขียนไวเพียงผนังดานนอกดานเดียว 
 ตําแหนงการวางภาพ หรือการวางตําแหนงเร่ืองของผนังเนื่องจากเขียนไวทุกผนังทั้ง
ดานนอกดานใน ลักษณะการเลาเร่ืองไมไลเรียงลําดับเหตุการณตามทองเร่ือง อาจสลับไปมา
ระหวางผนังภายในและภายนอก และพื้นที่ของผนังเดียวกัน ไมมีระเบียบแบบแผนใดชัดเจน ภาพ
ไมเรียงลําดับตอเนื่องกันไปตามแนวของผนัง การตีความของผูดูจึงเช่ือวาคอนขางสับสน เพราะ
ชางแบงเร่ืองหนึ่ง เชน พุทธประวัติ และเวสสันดรชาดก เปนชวงเปนตอนแลวแบงเขียนไวทั้งผนัง
ดานนอกและดานใน และประเด็นสวนหนึ่งคือรูปแบบการวางเรื่องโดยที่เนนสถานที่เปนสําคัญ 
หมายถึงฉากสถานที่เดียวสามารถมีหลายเหตุการณอยูรวมกัน สวนภาพขนาดใหญที่เขียนบริเวณ
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ผนังดานนอก เขียนเปนภาพเด่ียวแทรกตามจุดตาง ๆ ของผนังแบบไมมีที่มาหรือสัมพันธกับเนื้อ
เร่ืองโดยรอบ อีกทั้งวางไวในตําแหนงที่ไมสมดุลยกับองคประกอบโดยรวมของผนัง เชน ภาพคน
เกี้ยวพาราสี ราหู ยักษ เปนตน เปนลักษณะที่พบไดในจิตกรรมอีสานทั่วไป  
 โดยรวมสีที่ใชสวนใหญเปน สีฟาคราม สีเขียว น้ําตาล ดํา ขาว ตัดเสนดวยสีเขม เชน
ดํา ระบายลงบนสีขาวนวลของผนัง แตมีสวนแตกตางไปบางที่ผนังขางในคอนขางเปนสีกลุมสุดใส
มากกวาผนังภายนอก สวนหนึ่งอาจเปนเพราะผนังดานในอาคารไมโดนทําลายจากแสงแดด ลม 
น้ําฝน สีจึงคงสภาพความสดของสีไวไดมากกวา แตที่นาสนใจที่ผนังภายในสิมบางพื้นที่ใชเทคนิค
วิธีการตัดเสนภาพบุคคลดวยสีแดงเฉพาะกลุมบุคคลชั้นสูง เชน พระพุทธเจา พระสาวก และ
กษัตริย เสนคมชัดปราณีตมีทักษะความชํานาญสูงกวาผนังอ่ืน ๆ อีกทั้งภาพจิตรกรรมที่ผนังดาน
ในโดยรวมจึงสังเกตไดวามีความแตกตางไปจากผนังภายนอก ทั้งรูปแบบการเขียน รสนยิมการใชสี 
ดังนั้นทักษะความชํานาญในการเขียนที่ไมสม่ําเสมอทุกผนังนี้ จึงอาจบงบอกความสอดคลองของ
ขอมูลชางเขียนขางตนที่นามีมากกวาหนึ่งคนข้ึนไป  
 1. ภาพทิวทัศน   
  ดังที่กลาวมากอนวาภาพจิตรกรรมของชางพื้นถิ่นอีสานโดยรวมยึดถือฉากและ
สถานที่ในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน สวนรูปแบบการ
เขียนภาพทิวทัศนส่ิงแวดลอมนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการเขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปน
สีขาวนวลของผนัง ดังนั้นจึงทําใหภาพจิตรกรรมโดยรวมดูคอนขางสวาง โปรงไมหนาแนน แมจะ
เปนฉากในปาที่ควรแสดงตนไมหนาทึบจํานวนมาก แตชางเขียนก็เขียนเพียงตนไมเปนตนหลัก ๆ 
นอยตน เพราะตนไมในภาพจิตรกรรมนี้นอกจากบงบอกสถานที่ก็มีหนาที่เสริมตัวภาพหรือทํา
หนาที่แทรกระหวางภาพดวย  
  1.1 รูปแบบตนไมรูปแบบของตนไมมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ สวนมากจะดู
คลายคลึงกันแยกชนิดไมได จึงอาจจําแนกเปนสองกลุม คือ ภาพตนไมทั่วไปแบบไมเฉพาะเจาะจง 
และภาพตนไมที่จําแนกประเภทได  
   1.1.1 ภาพตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท มีหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ 
รวมถึงไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยหลายวิธีการ เชน  บางตนรองสีพื้นดวยสีออนแลวตัด
เสนลําตน ใบกลมทีละใบ ใชสี เชน สีคราม สีเหลือง สีเขียว บางตนสรางน้ําหนักเขมออนของใบ
ดวยการแบงระบายสีแตละกลุมใบดวยตางสี สวนลําตนมีกิ่งกานนั้นเขียนใหขดเค้ียวสมจริงตาม
ธรรมชาติ และระบายดวยสีเขม เชน น้ําตาล สีคราม อาจมีตัดเสนรวมดวยหรือไมก็ไมเสมอกันทุก
ผนัง (ภาพที่ 238ก)  
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   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทไดและมีอยูจริงตามทองถิ่น พบมากที่จิตรกรรม
ฝาผนังวัดนี้คือ ตนกลวย ตนมะมวง ตนมะพราว ตนขนุน เปนตน เชนตน มะพราวจะเขียนดวย
กลวิธีคือ ลําตนรองพื้นดวยสีออนเนนรายละเอียดดวยสีเขมกวาใบมีขนาดเล็กอยางเชน ใบ
มะพราวชางจะพูกันตวัดสีเขมกวาสรางเปนทิศทางอิสระของกลุมใบที่ใกลเคียงธรรมชาติ (ภาพ
ที่ 238ค)  
  1.2 ทองฟา สวนมากฉากทองฟาทั่วไปใชสีขาวนวลของผนัง ไมระบายสี มีบาง
บางสวนใชเสนขดวนซํ้า ๆ มักเขียนไวเปนกอนเฆมในสวนที่เปนสวรรค (ภาพที่ 239ก)  
  1.3 ภาพผืนน้ํา ชางเขียนไวเปนสวนนอย ตัวอยางผืนน้ําในตอนที่มารพาย ชาง
กําหนดขอบเขตผืนน้ํากวางหรือแคบ โดยมากชางใชกลวิธีตัดเสนโคงทับซอนกันคลายเกล็ดปลา 
บางภาพอาจระบายสีพื้นสีออนเปนพื้นน้ํา ไมมีรูปแบบชัดเจน (ภาพที่ 239ข)  
  1.4 ภูเขาหรือโขดหิน เขียนขนาดไมใหญทับซอน ไลระดับสีเขมออนดวยสีน้ําตาล 
สีดําคลายกอนหินที่มีอยูในธรรมชาติ (ภาพที่ 239ข)  
 

    
(ก) (ข) 

    
(ค) 

 
ภาพที่ 238 ภาพทิวทัศน   
 (ก) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท  (ข) ภูเขาหิน  
 (ค) ภาพตนไมที่จําแนกประเภทได 
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(ก) (ข) 
  
ภาพที่ 239 ภาพทิวทัศน   
 (ก) ภาพทองฟา  (ข) ภาพผืนน้ํา 
 
 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลชั้นสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายช้ันสูง โดยท่ัวไปโดยทั่วไปการเขียน
ภาพบุคคลของสิมนี้ไมแตกตางจากจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี 
มีการแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ โครงรางโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตาง
กันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราวเพื่อ
บงบอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ โดยรวมใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่เปนเคร่ืองประดับและ
อาภรณ กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับตกแตงรางกายเขียนเปนเคาโครงเรียบ ระบายดวยสีเหลือง 
ใหพอเขาใจถึงเคร่ืองประดับนั้น เชน สังวาลย มงกุฎ กรองศอ เปนตน เฉพาะบางผนังที่ฝงดานขวา
พระประธานดานใน ภาพบุคคลกลุมกษัตริยและเทพยดามีผิวกายระบายดวยสีขาว ตัดเสนภาพ
บุคคลดวยสีแดง ยังแสดงเทคนิควิธีการมีความชํานาญสูงกวาภาพสวนอ่ืน ๆ (ภาพที่ 240ก)  
  2.2 ภาพพระพุทธเจา รูปแบบการเขียนภาพพระพุทธเจาสวนมากเขียนและระบาย
สีแตกตางจากภาพบุคคลกลุมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะที่ผิวกายระบายดวยสีขาว แตที่สิมนี้พบหลายรูปมี
ลักษณะคลายคลึงกันที่การแตงพระองค ดังนี้ พระเศียรสวมชฎามงกุฏที่มีลักษณะยอดแหลมและ
กรรเจียก หรือบางภาพที่ สวนบริเวณแขนตกแตงลวดลายเปนวงโคงหลายเสน เวนเปนระยะ ๆ ชาง
อาจตองการแสดงถึงการประดับตกแตงดวยเคร่ืองประดับเชน สวมพาหุรัด ทองขอพระกรเปนตน 
อีกลักษณะหน่ึงที่พบคือ สวนพระเศียรของภาพเขียนใหแปลกตาไปบาง คือ สวนที่ถัดลงมาจาก
รัศมีแหลมดานบน ชางไมไดเขียนตกแตงเปนเม็ดพระศก หากแตตัดเสนระบายสี คลายเปนพุม
กอนเกศา สวนที่เหลือระบายสีคราม และสวมกะบังหนา อีกสวนหน่ึง การครองจีวรหมเฉียงของ
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กลุมภาพพระพุทธเจาและสาวกมีทั้งเปดพระอังสะขวาและซาย ซึ่งรูปแบบนี้ก็พบไดเชนกันในสิมห
ลังอ่ืน ๆ ซึ่งนาจะเปนความเขาใจผิดของชางเขียนเอง (ภาพที่  240ข-ค)  
   2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล ชาวบาน 
นั้น ปรากฏในภาพวิถีชีวิตที่สอดแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะเขียนรายละเอียดการ
แตงกายแตกตางกันไปตามบุคคลิกในทองเร่ืองนั้น  
   2.3.1 ขาราชบริพารขุนนางผูชาย ใสเส้ือคอกลมมีทั้งแขนส้ันและยาว มีแถบ
เส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน ตัวอยางภาพนาย
ฉันนะแตงกายแบบขาราชบริพารทั่วไปเชนกัน (ภาพที่ 240ง, 241ก)  
   2.3.2 ขาราชบริพารสตรี ใสเส้ือคอกลมแขนยาว คลองสไบ นุงผาซิ่นหรือโจง
กระเบน รวบผม (ภาพที่ 241ข)  
   2.3.3 ชาวบานทั่วไป แตงกายเรียบงาย ไมสวมใสเคร่ืองประดับ มีลักษณะ
ใบหนาคลายคลึงกัน ผูชายมีทั้งสวมและไมสวมเส้ือ นุงโจงกระเบนหรือกางเกงขาส้ันอยางใดอยาง
หนึ่ง ผาคาดเอว ทรงผมส้ัน สวนสตรีจะไมสวมเส้ือ อาจคลองสไบบาง นุงผาซ่ินนุงโจงกระเบน รวบ
ผมมวย (ภาพที่ 241ฉ. ซ)  
   2.3.4 ดาบสหรือฤาษี จะสวมเคร่ืองแตงกายที่ขีดเขียนดวยเสนสรางลวดลาย
อยางงายเลียนแบบลายหนังเสือ เชน ภาพนางมัทรี (ภาพที่ 241ญ)  
   2.3.5 พระภิกษุสงฆ บุคลิกสํารวม ศีรษะโลน ครองจีวรหมเฉียงระบายสีสม
แดง เชน ภาพพระมาลัย (ภาพที่ 241ช)  
   2.3.6 สวนภาพพราหมณ เชน พราหมณชูชกจะเนนการตกแตงรูปรางและสี
ใหโดดเดนกวาพราหมณอ่ืน ๆ มีรางกายที่เนนกลามเนื้อผิดสัดสวนและปูดโปน มีผิวกายสีคลํ้า ไม
ใสเส้ือ ผมมวย นุงโจงกระเบน สรางความรูสึกนาเกลียดนากลัว (ภาพที่ 241ฌ)  
  2.4 ภาพขบวนทหาร เหลานี้จะปรากฏแนชัดเจนที่สุดในขบวนเสด็จ ซึ่งมักพบเห็น
วาจะเนนเขียนไวอยางสวยงามและจัดเปนระเบียบมาก ซึ่งจิตรกรรมอีสานนิยมฉากตอนนี้มาก 
โดยเขียน มีทหารทั้งที่ข่ีชางมา และเดินเทา กิริยาอาการแตกตางกัน การแตงกายทหารของสิมนี้
แสดงออกแบบผสม คือ (ภาพที่ 241ก)  
   แบบที่หนึ่ง คือทหารที่ยังคงสวมเคร่ืองแตงกายแบบอยางด้ังเดิม ดวยเส้ือคอกลม 
มีแถบรังดุมกลางอก กางเกงขายาวคาดผาที่เอว ทหารเหลานี้บางคนสวมหมวก มักไมสวมรองเทา  
   แบบที่สอง คือคาดวาสวมเคร่ืองแบบตามแบบความเปนจริงของขาราชการ
ทหาร ตํารวจในชวงสมัยนั้น เชน ทหารมา ทหารเดินเทาบางกลุม แสดงขอมูลบางประการวา สวม
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หมวกเหล็กหรือหมวกหมอตาล เส้ือและกางเกงขายาว สวมรองเทาหนังทรงสูง คาดเข็มขัดทับเส้ือ
นอก ประทับอาวุธที่เปนปนยาว (ภาพที่ 241ค )  
  2.5 สวนภาพบุคคลอ่ืน ๆ ในประเภทอ่ืน เชน สัตวนรก นั้นจะเขียนไวมีลักษณะ
แตกตางจากกลุมที่ผานมาชางจะเนนรายละเอียดทางกายภาพ มีอวัยวะยืดยาวออก เชน คอ แขน 
ขา และกําหนดสีผิวหลากหลายสี ตามจินตนาการของชางเขียน เพื่อสรางใหเกิดความรูสึกนากลัว 
(ภาพที่ 241ง)  
 

    
(ก) (ข) 

    
(ค) 

  
(ง) 

  
ภาพที่ 240 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพบุคคลชั้นสูง   (ข) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใตชวงเสาที่สอง  
 (ค) ภาพพระพุทธเจา  (ง) ภาพนายฉันนะ 
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(ก) (ข) 

     
(ค) (ง) 

         
 (จ)  (ฉ) 

          
 (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) 

 
ภาพที่ 241 ภาพบุคคล 
 (ก) ขาราชบริพารชาย  (ข) ขาราชบริพารสตรี  
 (ค) ทหารหรือตํารวจ (ง) สัตวนรก 
 (จ) ทหารมา  (ฉ) ชาวบานและพราหมณ 
 (ช) พระภิกษุสงฆ (ซ) หญิงชาวบาน 
 (ฌ)  ชูชก  (ญ)  นางมัทรี 
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 3. สถาปตยกรรม 
  หมายถึงสิ่งกอสรางในภาพจิตรกรรมไดแกอาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และ
ศาลา พลับพลา ซึ่งสิ่งเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญสังเกตไดชัดเจนที่สุด แตก็เปนเพียง
สวนเสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ สถานที่ เหลานี้โดยไมไดคํานึงเรื่องสัดสวนความเปนจริง
เกี่ยวกับ ความสมดุลยระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตองของมุมมองทาง
ทัศนียภาพ  
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญ ปราสาทราชวัง เขียนไวตําแหนงใด
ของภาพนั่นมีความหมายถึงเมืองใดเมืองหนึ่ง โดยรวมจะเนนขนาดใหญและการซับซอนของ
รูปทรงแบบสองมิติ ที่วัดโพธารามจะมีสองรูปแบบหลัก คือ แบบแรกจะอิงลักษณะภาพปราสาท
หรือวังในจิตรกรรมไทย กึ่งอุดมคติแตก็ไมเหมือนสมจริงนัก ตัวอาคารแสดงรายละเอียดที่เปน
ฐานสูง มีเสาตอจากหนาจั่วแหลมหลายจั่วตกแตงดวยเครื่องไม หลังคาทําเปนลวดลายคลาย
เกล็ดเตา แบงภายในเปนหอง สวนที่พบวาเปนลักษณะเฉพาะของภาพสถาปตยกรรมที่ปราสาท
ราชว ังของสิมว ัดโพธาราม  คือหากเข ียนประดับตกแตงด วยผามาน  จะพันคลองเสาไว 
ตัวอยางเชน จิตรกรรมฝาผนังดานใน สวนแบบที่สอง เปนแบบพื้นถิ่นมากกวา ตัวอาคารแสดง
รายละเอียดที่เปนอาคารหลังคาคลุมตอยอดแหลมขึ้นไปหลายยอด มีผนังขางเจาะชองหนาตาง 
บางเขียนมีใตถุนสูง งานลวดลายประดับแบบเรียบงาย เนนเคาโครงหลักและขนาดใหญ (ภาพที่ 
242ก, ค)  
  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงกวา ทรงไมสูงนัก ทรงโถงที่วาด
แยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาทรงจั่วมีเสารองรับ ลดความซับซอนของรายละเอียด
การตกแตงลง บางไมมีผนัง หรือกั้นบางผนัง (ภาพที่ 242จ)  
  3.3 เรือนพื้นถิ่น สิ่งปลูกสรางสวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพง ซึ่งเปนที่อยูของ
ชาวบาน เปนอาคารขนาดเล็กหลังคาทรงจั่ว มีโครงสรางไมซับซอนนัก สรางดวยไม ไมมี
ฐานรองรับ อาจพบไดทั้งใตถุนสูงหรือไมมีใตถุน (ภาพที่ 242ง)  
  3.4 เจดีย มักพบวาสิมหลังหนึ่งชางเขียนไวรูปแบบแตกตางกัน มีฐานสูง เรือน
ธาตุกลมอาจมีตกแตงหรือระบายดวยสีเขียว สวนยอดแหลม มักเปนเจดียที่ประดิษฐานอยู ณ 
สรวงสวรรค และมีความหมายถึงจุฬามณีในสวรรคชั้นดาวดึงสตัวอยางในเร่ืองพระมาลัย (ภาพที่ 
242ฉ)  
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

     
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 242  ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ภาพปราสาทราชวังอิงจิตรกรรมไทยประเพณี (ข) รูปแบบซุมประตู 
 (ค) ภาพปราสาทราชวังแบบพื้นถิ่น (ง) บานเรือนที่พักอาศัย 
 (จ) ศาลาหรือพลับพลา  (ฉ) เจดียจุฬามณี 
 
 4. สัตว  
  จากรูปแบบสามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ  
  4.1 เปนสัตวที่มีตามทองเร่ืองหรือสัตวในจินตนาการ เชน ชาง มา ละมั่ง เสือ สิงห 
หงส เขียนทาทางของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบเรียบนิ่ง (ภาพที่ 243ก)   
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  4.2 สัตวอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่นเขียนแทรกเสริม
ภาพวิถีชีวิติไวในแตละตอน เชน นก ไก ควาย สุนัข คางคาว เขียนกิริยาทาทางไดสมจริงกวาแบบ
แรก (ภาพที่ 243ข)  
 

   
(ก) 

   
(ข) 

 
ภาพที่ 243 ภาพสัตว 
 (ก) สัตวที่มีตามทองเร่ือง 
 (ข) สัตวที่มีจริงตามทองถิ่น 
 
 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
  ซึ่งโดยทั่วไปจะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยประกอบในตอนตาง ๆ ในเร่ือง
เวสสันดรชาดก สิมวัดโพธารามจะเนนเขียนยิ่งมากข้ึน โดยเนนเขียนเปนฉากใหญเต็มผนัง แสดง
ถึงภาพวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางนาสนใจหลายภาพเชน การทํานา หาปลา ฟอนรายรํา การเล้ียงลูก 
การใชรม การทอผา การลงขวง การเสพสังวาส เปนตน 
  ที่มักพบเสมอในจิตรกรรมอีสานเร่ืองพระเวสสันดร คือ ภาพงานศพในตอนงานศพ
ชูชก อีกสวนหนึ่งที่พบเขียนถึงวัฒนธรรมประเพณีในราชวัง เชน ประเพณีการสรงน้ําพระหรือ “ฮด
สรง” การสูขวัญ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับคลอด เปนตน (ภาพที่ 244ก-ช)  
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

  
(ง) (จ) 

   
(ฉ) (ช) 

 
ภาพที่ 244 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต 
 (ก) ตัวอยางภาพวิถีชีวิตทองถิ่น  (ข) ประเพณีเกี่ยวกับการคลอดและอยูไฟ 
 (ค) ประเพณีสูขวัญพระเวสกับมัทรี (ง) ประเพณีฮดสรง 
 (จ) ภาพงานศพชูชก  (ฉ) การเสพสังวาส 
 (ช) เกี้ยวพาราสีของหนุมสาว 
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 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดโพธารามนี้ใชเสนแบงภาพที่ อาจ
จําแนกได คือ  
  6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม (ภาพที่ 245) มีสองรูปแบบ คือ  
   6.1.1 แบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน ผนังแตละดาน ผนังภายใน
ภายนอก ชวงเสาแตละชวงเสา การแบงลักษณะนี้เปนการแบงภาพที่ ไมไดเสนขีดเขียนใหเห็นทาง
กายภาพ แตเปนการแบงหรือวางเน้ือหาตามโครงสรางของอาคารโดยมีชางเปนผูกําหนด ซึ่งยังผล
สูการแบงเร่ืองของผนังภายในและภายนอก 
   6.1.2 พื้นที่ผนังที่ชางแบงพื้นที่คร่ึงผนังบนและลาง โดยชางใชลายหนา
กระดานเปนตัวแบงพื้นที่ภาพออกจากผนังดานลางที่ปลอยโลง ซึ่งยังผลสูการแบงเร่ืองของผนัง
ภายในและภายนอก 
 

   
 
ภาพที่ 245 แบงเร่ืองตามผนังสิม 
 
  6.2 การแบงเร่ืองในสวนรายะเอียดของภาพ (ภาพที่ 246) 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ ชางเขียนเวนที่วางรอบเนื้อเร่ือง ซึ่งเปนสี
ขาวนวลของพ้ืนผนัง  
   6.2.2 ตนไม ที่มีทั้งแบบพุมกอน หรือตนเด่ียว  
   6.2.3 โขดหิน ที่เขียนเปนกลุมกอน ระบายไลน้ําหนักเปนสีเทาดํา หรือระบาย
เปนพื้นเรียบชวงระหวางภาพเปนอันเขาใจวาพื้นที่นั้นเปนภูเขา เนินเขา  
   6.2.4 กําแพงเมือง ลอมรอบอาณาบริเวณเขตเมืองนั้น  
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   6.2.5 การแบงเร่ืองแบบเสนค่ันเร่ือง เสนแถบคดโคง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ือง
ประเภทนี้ใชมากในทุกผนังและพบมากในจิตกรรรมอีสานอ่ืน ๆ เชนกัน คือ มีรูปแบบการขีดหรือ
ระบายเปนเสนทึบยาว มีทั้งเขียนในทิศทางแนวนอนและหยักโคงไปมา บางเสนอาจใชเพียงแคตัด
เสนเล็ก ๆ หรือเสนหนาไลน้ําหนักสีเขมออนเปนแถบหนาหรือบางไมเทากัน มักใชสีคราม สีขาว
หรือสีเทาออน ซึ่งเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้ทําใหเกิดองคประกอบภาพท่ี คลายจุดนําสายตาไปสู
เร่ืองราวตอนตาง ๆ เมื่อมีหลายเสนบนผนังเดียวกันจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว 
ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพเลาเร่ืองเหลานี้นอกจากจะค่ัวเร่ืองราวออกจากกันยังมีความหมาย
ทดแทนพื้นดิน ทางเดิน โขดหิน เนินเขาและภูเขาดวย (ภาพที่ 246ค)  
 

 
(ก) (ข) 

   
(ค) 

 
ภาพที่ 246 แบงเร่ืองตามผนังสิม 
 (ก) แบงเร่ืองดวยประเภทตนไม (ข)  แบงเร่ืองดวยกําแพงเมืองและโขดหิน 
 (ค) แบงเร่ืองแบบเสนแถบคดโคง 
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2. วัดปาเรยไรย จังหวัดมหาสารคาม 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 ประวัติวัดปาเรไรย132 ต้ังอยูหมูที่ 5 ที่บานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เดิมเปนสํานักสงฆ ตอมาชาวบานชวยกันสรางวัดข้ึนใหชื่อวา “วัดบานหนองพอก” 
สิมสรางเมื่อป พ.ศ.2400133 ตอมาเมื่อป พ.ศ.2485 จึงไดเปล่ียนช่ือเปนวัดปาเรไรย134 ไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 
พ.ศ.2460 และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน โดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
110 ตอนที่ 217 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ป พ.ศ.2536135 (ภาพที่ 247)  
 รูปแบบสิม 
 เปนอาคารศาสนสถานที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบพื้นบานอีสาน เรียกวา สิม 
แบบเดียวกับวัดโพธาราม เปนสิมทึบพื้นบาน ตัวอาคารแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 3.84 เมตร 
ยาว 6 เมตร หันหนาไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเขาดานหนาเพียงดานเดียว หลงัคาทรงจ่ัวชัน้
เดียวมีปกนกคลุมรอบอาคาร มีเสารองรับช้ันหลังคา มุงดวยสังกะสี เคร่ืองบนประดับดวยโหง และ
หางหงสไมสีแดงจากการบูรณะใหมตามรูปแบบเดิมที่สรางไว สวนหนาบันไมมีการตกแตง
ลวดลายใด ตัวอาคารยกพื้นสูงประกอบดวยชุดฐานบัวสูงประมาณ 1 เมตร ผนังดานขางเจาะชอง
หนาตางขนาดเล็กดานละ 2 ชอง เปดโลง เขียนตกแตงดวยลวดลายประดับกรอบซุมหนาบัน กรอบ
ประตูเขียนประดับดวยลวดลายกนก บันไดดานหนากออิฐฉาบปูน ราวบันไดรูปพระยานาคทอด
ลําตัวเปนราวบันได (ภาพที่ 24ข) ภายในอาคารมีหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทําสังฆกรรม ผนัง
ภายในอาคารดานหลังสิมชางกออิฐฉาบปูนเปนฐานชุกชียาวประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน 
(ภาพที่ 247ค) ผนังดานนอกและดานในเขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก พระ
มาลัย อดีตพุทธ และพระลักพระลาม 

                                                 
 132 ชื่อไมตรงกันบางใช “วัดปาเรไร” และปายช่ือวัดบริเวณซุมประตูโขง ใชชื่อวา “วัด
ปาเลไลย” ดูรายละเอียดใน สํานักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  โครงการอนุ
กรักษจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแตม), (มหาสารคาม: โรงพิมพมหาสารคามการพิมพ, 2551), 47.  
 133 พิทกัษ นอยวังคลัง, คานิยมไตรภูมิในจิตรกรรมอีสาน (มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 36. 
 134 สํานักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  โครงการอนุกรักษจิตรกรรม
ฝาผนัง(ฮูปแตม), 47. 
 135 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 42. 
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 247 สิมวัดปาเรยไรย 
 (ก) สิมวัดปาเรยไรย 
 (ข) บันไดทางเขาวัดปาเรยไรย 
 (ค) พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมภายในสิมวัดปาเรยไรย 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ภาพที่ 248)   

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้เขียนไวทุกผนังทั้งผนังดานใน และดานนอก กรมศิลปากร
ระบุวา ชางเขียนของวัดโพธาราม คือ นายสิงห136 ซึ่งเปนชางพื้นบานที่อาศัยอยูในอําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีภูมิลําเนาเดิมเปนคนอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และตาม

                                                 
 136 กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี, 163. 
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137เอกสารกลาววาเปนชางคนเดียวกันกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดปาโพธาราม  โดยที่เขียนวัดโพ
ธารามแลวเสร็จ ตอมาจึงเดินทางเขียนภาพที่ วัดปาเลยไลยนี้138 ภาพหลายสวนของสิมแหงนีย้งัไม
เสร็จสมบูรณนัก ซึ่งทิ้งรองรอยการรางภาพดินสอที่ยังไมลงสีไว เนื่องจากชางยายที่พักอาศัยไป
เสียกอน 139 ลักษณะภาพจิตรกรรมแหงนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดจึงมีลักษณะโดยรวมที่
คลายคลึงกันหลายประการทั้งเร่ืองราวที่นํามาเขียน การวางภาพ และเทคนิคการเขียนภาพ ซึ่งใช
การตัดเสนลงสีบนผนังสีขาวนวล สีที่ใชสวนใหญเปน สีฟาคราม สีน้ําเงิน สีเขียว น้ําตาล ดํา ขาว 
ตัดเสนดวย สีแดง สีดําหรือน้ําเงิน ระบายสีที่ตัวภาพบุคคล สัตว ทิวทัศน สถาปตยกรรม โดยเฉพาะ
การระบายสีผิวภาพบุคคลดวยสีขาว อธิบายภาพบางสวนดวยอักษรไทยนอย ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สามารถจําแนกออกพื้นที่เปน 2 สวน คือ 1. ผนังดานนอก  2. ผนังดานใน ดังนี้ 
 

 

N

 
ภาพที่ 248 แผนผังจิตรกรรมวัดปาเรยไรย 
                                                 
 137 นอกจากนี้ชางสิงห ยังมีบุตรชาย คือ ชางลี วงศวาด เปนผูชวยเขียนจิตรกรรมวัดโพ
ธาราม และวัดปาเรไร ดูเพิ่มเติมใน สุมาลี  เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน: งานศิลปสองฝง
โขง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 23; สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 จังหวัด
ขอนแกน, สิมพื้นบานวิหารพื้นถ่ิน, 48. 
 138 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 44. 
 139 เร่ืองเดียวกัน. 
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 1. จิตรกรรมฝาผนังดานนอก พื้นที่ผนังทั้งหมดส่ีดานเขียนภาพจิตรกรรมไวเต็มทุก
ผนัง สภาพงานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดี พบปญหาภาพบางสวนของผนัง เชน สวนบนที่
สีซีดจางเพราะน้ําฝนจากหลังคาร่ัวลงมา รวมทั้งปญหาคราบสกปรกจากมูลสัตว ทําใหภาพ
จิตรกรรมชํารุดไปมากกวาสวนอื่น และสังเกตไดวาชางยังเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายนอกน้ี
ไมเสร็จสมบูรณนัก เพราะเรื่องราวบางชวงตอนหรือบางภาพยังแสดงรองรอยเพียงการรางภาพ
ดวยดินสอหรือตัดเสน โดยที่ยังไมไดระบายสีใด ๆ พื้นที่ผนังทั้งหมดเวนเฉพาะชองประตูทางเขา 
และหนาตาง กรอบซุมเขียนตกแตงเปนหนาบันรูปกลีบบัว แตละผนังเขียนกรอบลวดลายหนา
กระดานที่ขอบของผนังดานลางและดานขางทั้งสองดาน ตรงกลางเขียนภาพเลาเรื่อง สามารถ
ลําดับเร่ืองไดดังนี้ 
  1.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน (ภาพที่ 249)  
   สภาพงานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดี พื้นที่ผนังเวนชองหนาตางสอง
ชอง บริเวณกรอบและเหนือชองหนาตางเขียนตกแตงประดับหนาบันรูปกลีบบัว ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังนี้เขียนเร่ืองหลักเปนภาพเลาเร่ืองพระลักพระลาม หรือพระรามชาดกเปนชาดกนอกนิบาต 
ดวยที่มีเนื้อหาคลายคลึงแตมีรายละเอียดแตกตางจากรามเกียรต์ิภาคกลางจึงมีนักวิชาการเช่ือวา
พระลักพระลามนี้เปนเร่ืองที่ใชเขียนจิตรกรรมฝาผนังอีสาน140 สามารถอธิบายไดดังนี้ 
   พระลักพระลาม 
   1.1.1 กลุมภาพเปนรูปปราสาทขนาดใหญอยูมุมซายของผนัง กลุมภาพโหร 
อํามาตย และทหารดานลางแสดงถึงตอนทาวพิบพีและทาวอินทชีเฝาทาวฮาบมะนาสวน 
(ราพณาสูร) เพื่อทํานายฝนนางจันทา มีคําบรรยายอักษรธรรมวา“ทาวพิบพีดูหูร (โหรา) แล”  
(ภาพที่ 249ข)  
   1.1.2 ภาพนางจันทาเมื่อคลอดนางสีดาไดมีทหารอุมอยูดานลางของผนัง   
ถัดมาในบริเวณเดียวกันภายในปราสาทภาพนางจันทาสงนางสีดาใหทาวฮาบมะนาสวน 
(ราพณาสูร) ซึ่งในมือนางสีดามีมีดเพื่อสรางความถึงคํานายวานางเกิดมาเพื่อฆาทาวฮาบมะนา
สวน (ราพณาสูร) (ภาพที่ 249ช)  
   1.1.3 ฉากตอนที่ทาวฮาบมะนาสวน (ราพณาสูร) ใหเอานางสีดาไปลอยน้ํา 
เปนเร่ืองราวเมื่อทาวฮาบมะนาสวน ( (ราพณาสูร) ) ไดฟงคําทํานายเกี่ยวกับพระธิดาของพระองค
จึงส่ังใหนํานางสีดาไปลอยน้ํา ฉากนี้แสดงตอนที่ขาราชบริพารนําพระธิดาไปลอยในแพท่ีมีหลังคา 
ซึ่งภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแพนางสีดาจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง จนถึงมีนาคและรูปบุคคลอุม

                                                 
 140 สํารวย เย็นเฉ่ือย, “รามารยณะลาวในจิตรกรรมฝาผนังอีสานตอนกลาง,” วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  2, 1 (มกราคม-มีนาคม 2553): 49-50. 
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นางสีดา มีคําบรรยายอักษรธรรมวา ”เขาเอานางสีดาใสแพไหลน้ําหนีหั้นแล” และ”ราพณาศวรให
เอาลูกสาว (นางสีดา) ไปดวง (ถวง) น้ําแล” (ภาพที่ 250ก)  
   1.1.4 เม่ือพระยานาคแปลงกายเปนคนมารับนางสีดาไปเล้ียง มีคําบรรยาย
อักษรธรรมวา “พญานาคกลับเพศเปนคนเอานางสีดาไปไวเมืองแหงตนแล” (ภาพที่ 250ก) 
   1.1.5 การสูรบระหวางกองทัพพระลามพระลักกับกองทัพทาวฮาบมะนาสวน 
(ราพณาสูร) กองทัพพระลาม มีสองแถว บนและลาง แถวบนเปนชาง 3 เชือก มีคําบรรยายอักษร
ธรรมวา “พระยาลามะราชรบกันที่นี่แล” (ภาพที่ 250ข)  

 

 
(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 249 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก  ผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) ผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน 
 (ข) ทาวฮาบมะนาสวน (ราพณาสูร) ฟงคําทํานาย 
 (ค) พระยานาคแปลงกายเปนคนมารับนางสีดาไปเล้ียง 
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(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 250 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก  ผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) นางสีดาไปลอยน้ํา 
 (ข) กองทัพพระลามพระลัก 
 
  1.2 ผนังดานทิศตะวันออก หรือผนังดานหนาพระประธาน (ภาพที่ 251) สภาพ
งานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดีมีชํารุดบางบางสวน พื้นที่ผนังเวนเวนชองประตูทางเขา 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เขียนเรื่องหลักเปนภาพเลาเรื่องพระลักพระลาม สามารถแบงเปนสาม
กลุมภาพคือ อธิบายไดดังนี้ 
   พระลักพระลาม 
   1.2.1 กลุมภาพทางขวาบนของผนัง กลาวถึงตอนที่ พระยาพาลีตอสูกับควาย
ทรพี มีอักษรธรรมบรรยายวา “ทอระพีชนพอแล” (ภาพที่ 251ข)  
   1.2.2 กลุมภาพเหนือประตูทางเขา เปนพลับพลาที่ประทับของพระลักผูกมา
เอาไวรอพระลามซ่ึงกินผลนิโครธแลวกลายเปนลิง ปนข้ึนตนไม มีอักษรธรรมบรรยายวา “พระรัก 
(ลัก) บอง (บอน) พระลามอยูตนไมมณีโคตรแล” “พระลามกับพระรักมาเถิงตนมะณีโคตรแล”  
และ “พระลามกินหมากมณีโคตรเปนลิงอยูที่นี่แล” (ภาพที่ 251ค)  
   1.2.3 กลุมภาพมุมลางของผนังทางซาย  กลาวถึงตอนที่พระลามตามหานาง
สีดา และขอนางสีดากับฤษีเลี้ยงดูไว (ภาพที่ 251ค)  
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
(ง) 

 
ภาพที่ 251 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก  ผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
 (ข) พระยาพาลีตอสูกับควายทรพี 
 (ค) พระลามซ่ึงกินผลนิโครธแลวกลายเปนลิง 
 (ง) พระลามขอนางสีดากับฤษี 
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  1.3 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน (ภาพที่ 252) เขียน
กรอบลวดลายหนากระดานที่ขอบของผนังดานลางและดานขางทั้งสองดาน ตรงกลางเขียนภาพ
เลาเร่ือง 

 

 
 
ภาพที่ 252 ภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังดานทิศตะวันตก 
 
   ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เขียนเร่ืองหลักเปนภาพเลาเร่ืองพระเวสสันดรชาดก 
สามารถแบงอธิบายตามลําดับไดดังนี้ 
   พระเวสสันดรชาดก 
   1.3.1 ทานกัณฑ ตําแหนงภาพอยูเกือบกึ่งกลางผนังเปนภาพบุคคล กลาวถึง
หลังจากพระเวสสันดรประทานราชรถแดพราหมณไปแลวจึงเสด็จสูปาดวยพระบาท พระองคทรง
อุมประชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหามุงหนาเขาวงกตพระบาท (ภาพที่ 253ก)   
   1.3.2 กัณฑจุลพน ตําแหนงภาพทางมุมดานซายของผนัง แสดงในตอนท่ีชูชก
เดินทางไปถึงปากทางปาซึ่งเปนเขาวงกตไดพบกับพรานเจตบุตรและสุนัขรายขับไลจนตองหนีข้ึน
ไปอยูบนตนไม พรอมทั้งไดกลาวลวงพรานเจตบุตรจนหลงเช่ือวาเปนทูตมาจากพระเจาสญชัยจะ
ไปเฝาพระเวสสันดร จึงไดรับการตอนรับเปนอยางดี (ภาพที่ 253ข)  
   1.3.3 กัณฑมหาพน ตําแหนงของภาพอยูขอบดานลางของผนังถัดมาทางขวา
จากภาพกอนหนา ตอนน้ีค่ันภาพดวยสระบัวเปนภาพในตอนที่ชูชกเดินทางตอมาถึงอาศรมของ
อัจจุตฤาษีซึ่งหลงเชื่อในกลลวงของชูชกชี้ทางไปสูเขาวงกตใหกับชูชก (ภาพที่ 252)   
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   1.3.4 กัณฑกุมาร ตําแหนงของภาพอยูขอบผนังทางขวา เปนกลุมภาพ
สถาปตยกรรมที่ลอมรอบดวยแนวกําแพงพรอมดวยภาพสระบัวกลาวถึงสถานที่อาศรมพระ
เวสสันดร ในฉากนี้มีภาพเหตุการณเขียนรวมกันไวหลายตอนดังนี้ คือ  
    1.3.4.1 กลาวในตอนท่ีชูชกเดินทางมาถึงอาศรมแลวรอเวลาท่ีพระ
นางมัทรีไปหาผลไมในปาจึงเขาเฝาพระเวสสันดรเพื่อทูลขอสองกุมาร  
    1.3.4.2 เมื่อพระชาลีและพระกัณหารูถึงเหตุการณจึงเกิดความ
หวาดกลัวแลวหนีไปซอนตัวในสระบัว  
    1.3.4.3 ตําแหนงของภาพขามมาอยูขอบผนังทางซาย แถวกลางของ
ผนัง เขียนเปนฉากกลางปาเลาถึงเร่ืองราวของชูชกและสองกุมารคือ ระหวางเดินทางชูชกเดินงก
เงิ่นจนเหยียบหินจนลมลง ยามคํ่าคืนชูชกก็ผูกแปลนอน เทพบุตรและเทพธิดาบริบาลกุมาร (ภาพ
ที่ 253ข)  
   1.3.5 กัณฑมัทรี ยอนกลับมาที่ตําแหนงผนังดานขวาและกึ่งกลางผนัง
ดานลางเปนฉากปาเขาวงกตอาศรมพระเวสสันดรและแนวกําแพง ภาพจิตรกรรมมีสภาพชํารุด
หลายจุดพรอมกับทิ้งรองรอยภาพรางดินสอที่ตัวภาพบุคคลบางภาพกลาวถึงดังนี้  
    1.3.5.1 นอกบริเวณภาพกําแพงอาศรมมีภาพเสือโครงและเสือเหลือง
จําแลงไปขวางทางสกัดกั้นพระนางมัทรีไวมิใหกลับถึงอาศรม  
    1.3.5.2 เมื่อพระนางจึงเสด็จกลับถึงพระอาศรม มิไดพบพระกุมารทั้ง
สองพระนางก็ยิ่งทรงโศกเศราประหน่ึงวาดวงหทัยแตกสลาย แลวก็ทรงถึงวิสัญญีภาพลง พระ
เวสสันดรทรงนําน้ํามาประพรมจนพระนางทรงฟนข้ึน ภาพสวนนี้มีสภาพเลือนราง ชางใชเทคนิค
เขียนภาพบุคคลซ้ํา ๆ หลายภาพภายในฉากเดียวกันเพื่อลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
(ภาพที่ 252)  
   1.3.6 กัณฑสักบรรพ ตําแหนงภาพเดียวกันกับเนื้อหาสวนกอนแสดงถึงตอนที่
พระอินทรทรงแปลงเปนพราหมณชรามาทูลขอพระมัทรี และถวายพระนางมัทรีคืนใหแกเวสสันดร
ในภายหลัง (ภาพที่ 253ค)  
   1.3.7 กัณฑมหาราช ยอนกลับมาที่ตําแหนงผนังดานซายของผนัง เปนฉากใน
ปาแสดงภาพชูชกพาสองกุมารเดินทางมาในปา เมื่อตกคํ่าชูชกก็ผูกแปลนอนบนตนไม แตมัดสอง
กุมารไวโคนตนไมเทพบุตรและเทพธิดาก็จําแลงเปนพระเวสสันดรและพระมัทรีมาบริบาลกุมารทั้ง
สองทุกราตรี (ภาพที่ 253ข)  
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 253 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก  ผนังดานทิศตะวันตก 
 (ก) พระเวสสันดรทรงอุมประชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหามุงหนาสูเขาวงกตพระบาท 
 (ข) ภาพชูชกพาสองกุมารเดินทางมาในปา 
 (ค) พระอินทรจําแลงเปนพราหมณขอประทานนางมัทรี 
 (ง) ฉากอาศรมพระเวสสันดร 
 (จ) ประเพณีฮดสรง 
 (ฉ) ภาพนักดนตรี 
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   1.3.8 นครกัณฑ สําหรับผนังนี้เขียนเปนฉากขบวนเสด็จในตอนนครกัณฑ 
โดยตําแหนงภาพใชพื้นที่เกือบคร่ึงผนังดานบนทั้งหมดเขียนเปนกลุมภาพขนาดใหญเรียงแถว
แนวนอนสองแถว แถวบน ในทิศทางภาพจากขอบผนังทางขวาหรือจากแนวทางทิศเหนือสูทิศใต 
เปนขบวนพระที่นั่งของทั้งหกกษัตริย สวนแถวลางหันหนาขบวนในทิศทางตรงกันขามเปนขบวนขา
ราชบริพาร ภาพนี้ถอืวาปนภาพนาสนใจภาพหน่ึง ที่ชางเขียนพื้นถิ่นไดแสดงฝไมลายมือของตนเอง
ไว เพราะถือเปนฉากสําคัญในเร่ืองพระเวสสันดร ชางคอนขางใหความสําคัญจึงใชพื้นที่สรางสรรค
คอนขางมาก รายละเอียดหลักประกอบไปดวยทั้งภาพบุคคลกลุมกษัตริย ทหารชาง ทหารมา 
ทหารเดินเทา ขาราชบริพารชายหญิง และสัตวพาหนะตาง ๆ สวนภาพที่ เสริมขบวนจะมักแสดง
กลุมภาพประเพณีและวัฒฯธรรมตาง ๆ เชน การเลนดนตรีพื้นบาน การสักขาลาย การใชรมและ
การแตงกายของหญิงสาว เปนตน และเพิ่มเติมเฉพาะที่สิมวัดปาเรยไรยนี้คือ ภาพประเพณีฮดสรง 
ทั้งหมดแสดงเนื้อความกลาวถึงพระเจากรุงสญชัยไดเสด็จไปทรงรับพระเวสสันดรและพระมัทรีที่
ทรงขอใหลาผนวชใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร (ภาพที่ 254)  
 

 
 
ภาพที่ 254 ขบวนเสด็จในตอนนครกัณฑ 
 
  1.4 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน สภาพงานจิตรกรรมโดยรวม
ยังอยูในสภาพดี มีเพียงผนังสวนบนที่สีซีดจางเพราะนํ้าฝนจากหลังคาร่ัวลงมา พื้นที่เวนชอง
หนาตางสองชอง  บริเวณกรอบและเหนือชองหนาตางเขียนประดับหนาบันรูปกลีบบัว ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังนี้เขียนเร่ืองหลักเปนภาพเลาเร่ืองพระเวสสันดรชาดกสามารถอธิบายตามลําดับ
ไดดังนี้ (ภาพที่ 255)  
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ภาพที่ 255 ภาพจิตรกรรมผนังดานนอก ผนังดานทิศใต 
 
   พระเวสสันดรชาดก 
   1.4.1 กัณฑทศพร ตําแหนงทางซายของผนัง ภาพแสดงถึงภาพบุคคลอยู
ภายในปราสาทลอมรอบดวยกําแพง กลาวถึงในตอนที่เทพธิดาชื่อผุสดีซึ ่งอัครมเหสีของพระ
อินทร เมื่อถึงเวลาไปจุติยังโลกมนุษยจึ่งไดขอพรจากพระอินทร 10 ประการ (ภาพที่ 256ก)  
   1.4.2 กัณฑหิมพานต ถัดลงมาดานลางของผนังเขียนไวหลายฉาก ดังนี้ คือ  
    1.4.2.1 พระนางผุสดีใหการประสูติพระเวสสันดร โดยที่ชางเขียนรูป
พระนางผุสดีนั่งคุกเขายกแขนทั้งสองขางขึ้น มีภาพขาราชบริพารขนาบขาง และมีนายทหารยืน
กางรม (ภาพที่ 256ข) 
    1.4.2.2 กลุมภาพบริเวณติดกันเขาใจวาเปนตอนตอเนื่องจากสวน
กอนที่ ขาราชบริพารนําพระเวสสันดรซึ่งเปนทารกกลับสูเมืองโดยใสพานแบกใสบาไว (ภาพที่ 
256ข) 
    1.4.2.3 ตําแหนงผนังดานบนสุดระหวางชองหนาตาง แสดงถึงตอนที่
พระเวสสันดรพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรแกพราหมณทั้ง 8 ของแควนกาลิงครัฐ (ภาพที่ 
256ค)  
    1.4.2.4 ถัดลงมาดานลางระหวางชองหนาตางเปนกลุมภาพปราสาท
ขนาดใหญประกอบไปดวยภาพกษัตริยและขาราชบริพาร กลาวถึงเหตุการณตอนที่ชาวนครสีวี
เกรงวาการพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรของพระเวสสันดรจะทําใหบานเมืองพินาศ จึงกราบทูล
พระเจาสญชัยใหเนรเทศพระเวสสันดรไปจากพระนคร ภาพไดบรรยายถึงชวงตอนที่พระเวสสันดร 
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พระนางมัทรี พระกัณหา พระชาลี กราบทูลลาขอออกบวช ในปราสาทหลังเดียวกันไดภาพพิธี
บายศรีสูขวัญอีกมุมหนึ่งของปราสาทดวย (ภาพที่ 255)  
   1.4.3 ทานกัณฑ กลุมภาพนี้เขียนอยูตําแหนงทางขวาของผนัง เขียนเปนภาพ
ในลักษณะแถวแนวนอนจากก่ึงกลางผนังพาดถึงขอบผนังทางขวา ดังนี้ 1) พระเวสสันดรพรอม
ดวยพระมัทรี กัณหา ชาลีก็เสด็จโดยราชรถเทียมมา 4 ตัว เมื่อเสด็จออกจากพระนครมีพราหมณ 4 
คน มาทูลขอมา 2) เมื่อพระองคประทานมาแกพราหมณแลว เทวดาไดแปลงองคเปนละม่ังเทียม
ราชรถแทนมาพาพระองคเสด็จตอไป ตอมามีพราหมณผูหนึ่งมาทูลขอราชรถ พระองคไดประทาน
ราชรถแดพราหมณนั้น (ภาพที่ 255)  
   1.4.4 กัณฑชูชก ตําแหนงกลุมภาพที่ เขียนอยูบริเวณฝงขวาติดผนังดานลาง 
เปนกลุมภาพที่ ประกอบไปผูคนและที่พักอาศัยเปนลักษณะหมูบานพราหมณ มีกลุมอาคารที่พัก
อาศัยแบบพื้นถิ่น เขียนเรื่องราวกลาวถึงชูชกเปนลําดับดังนี้คือ ชูชกซึ่งเปนพราหมณชราและนาง
อมิตดาผูซึ่งปฏิบัติตอชูชกตามหนาที่ของภรรยาท่ีดี จนเปนที่ริษยาของพราหมณหนุมทั้งหลายและ
กลาววาดาตี ภรรยาของตน นางพราหมณีเหลานั้นจึงพากันมาบริภาสนางอมิตดา นางจึงออนวอน
ชูชกใหไปขอพระชาลี พระกัณหาเปนทาสรับใชนาง เม่ือไมสามารถปฏิเสธนางไดจึงเดินทางไป
กรุงเชตุดร (ภาพที่ 255,257ก)  
   1.4.5 กัณฑมหาราช ตําแหนงถัดข้ึนเหนือจากกลุมภาพในตอนทานกัณฑใน
บริเวณผนังเดียวกันสามารถแบงเปนกลุมภาพในกัณฑมหาราช ไดดังนี้ 1) ตอนที่ชูชกพาสองกุมาร
เดินทางจนหลงทางเขาไปถึงกรุงเชตุดร พระเจาสญชัยโปรดใหอํามาตยนําตัวชูชกและกุมารทั้งสอง
เขาเฝาพรอมทั้งไถตัวพระกุมารทั้งสอง นาสังเกตวาภาพชูชกในตอนน้ี ชางใชเทคนิคเขียนภาพ
บุคคลซํ้า ๆ หลายภาพ คงเพื่อเนนย้ําถึงอากัปกิริยาชูชกในชวงเวลาที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องภายใน
เหตุการณอํามาตยนํานําตัวชูชกเขาเฝา เทคนิคคลายภาพเคลื่อนไหว (ภาพที่ 256ง,257ข,ค) 2) 
ถัดข้ึนไปดานบนสุดของผนัง เขียนในตอนที่เจาสญชัยโปรดพระราชทานรางวัลและอาหารอันดีแก
ชูชก ซึ่งหลงช่ืนชมในสมบัติของตนจนลืมตัว บริโภคอาหารเกินประมาณจนไมอาจยอยไดทองแตก
ตาย 3) เนื้อความตอเนื่องที่หลังจากชูชกตายพระเจาสญชัยไดประกาศหาญาติของชูชกมารับ
สมบัติ แตไมมีผูใดมาจึงเก็บเขาพระคลังหลวงไว ในตอนน้ีจิตรกรรมอีสานที่วัดปาเลยไลยนี้ก็ได
เขียนภาพบรรยายยังไมเสร็จสมบูรณถึงพิธีจัดงานศพชูชกไวดวยเชนกัน (ภาพที่ 257ค)  
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 256 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก  ผนังดานทิศใต 
 (ก) พระนางผุสดีขอพร 10 ประการจากพระอินทร 
 (ข) ประสูติพระเวสสันดร)  
 (ค) พระเวสสันดรพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรแกพราหมณ 
 (ง) เทคนิคการเขียนภาพชูชก 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 257 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก  ผนังดานทิศใต 
 (ก) ทานกัณฑ กัณฑชูชก 
 (ข) ชูชกบริโภคอาหารจนทองแตกตาย 
 (ค) งานศพชูชก 
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 2. จิตรกรรมฝาผนังดานใน  
  สภาพงานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดี ภาพจิตรกรรมทั้งหมดเขียนไวบริเวณ
ตําแหนงคร่ึงผนังบน ดานลางปลอยผนังโลง ที่ขอบดานลางของภาพเขียนตกแตงดวยลายหนา
กระดานยาวตลอดทุกผนัง นอกจากนี้หลายผนังดานในจัดองคประกอบในการวางตําแหนงภาพ
ยอยแบงออกเปนสองแถวบนลางโดยตัดเสนแนวนอนค่ันแบงพื้นที่ออกชัดเจน ผนังดานขางทั้งสอง
แบงออกเปนสามชวงเสา การวางตําแหนงภาพเปนไปตามรูปแบบของผนังสิมหนึ่งเร่ืองตอหนึ่งชวง
เสา ภาพมีสัดสวนใหญชัดเจน องคประกอบจึงไมหนาแนนแยกเปนสัดสวนชัดเจน แมสีที่ใชสวน
ใหญโดยรวมคลายคลึงกับผนังดานนอกคือ สีฟาคราม สีเขียว น้ําตาล ดํา ขาว แตดวยที่ผนัง
ภายในเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ชางจึงใชเทคนิคสีสมแดงในการตัดเสนและระบายสี
ภาพบุคคลตาง ๆ ในสัดสวนที่มากกวาผนังดานนอก จึงทําใหจิตรกรรมฝาผนังภายในนี้มีโครงสี
โทนสีสมแดงของวรรณะรอนตางไปจากดานนอก (ภาพที่ 258)  
  

 
  
ภาพที่ 258 พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมภายในสิมวัดปาเรยไรย 
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  2.1 ผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน แบงตามแนวเสาของผนัง
ออกเปน 3 ชวงเสา ทั้งหมดเขียนเร่ือง พุทธประวัติ อดีตพุทธและพระมาลัย 
   2.1.1 ชวงเสาแรก แบงออกเปนสองแถวบนและลาง สามารถแบงเปนสอง
กลุมภาพ คือ  
    2.1.1.1 พุทธประวัติ  ดานบนเขียนสองฉากรวมกันคือ  ฉากแรก
ภาพเขียนพุทธประวัติตอนพระพุทธองคทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยู 6 พรรษา คราวนั้นพระอินทรได
ลงมาทํานิมิตหมายโดยดีดพิณสามสาย และฉากตอมาดานลางกลุมภาพเดียวกันมีพุทธเองคเปน
ศูนยกลางภาพ แสดงตอนที่นางสุชาดาหุงขาวมธุปายาสใสถาดทองถวาย (ภาพที่ 259ก) 
    2.1.1.2 อดีตพุทธ ดานลางเขียนเปนภาพพระพุทธเจาจํานวน 3 
พระองค ประทับนั่งปางสมาธิ ผนังนี้แตละพระองคค่ันแจกันและดอกไม ซึ่งภาพอดีตพุทธของผนัง
นี้เปนสวนหนึ่งที่ตอเนื่องจากผนังดานอ่ืน ๆ ที่กลาวมาแลวผนังละ 6 พระองค และมีจํานวนทั้งหมด 
18 พระองค (ภาพที่ 259ก)  
   2.1.2 ชวงเสาที่สอง ตรงกึ่งกลางผนังแบงออกเปนสองแถวบนและลาง    
(ภาพที่ 259ข) 
    2.1.2.1 พระมาลัย ดานบนศูนยกลางภาพคือ เจดียจุฬามณี เปนเจดีย
ทรงกลม ฐานสูง เรือนธาตุและสวนยอดแหลมระบายดวยสีเขียว มีเหลาเทพยดา นางฟา ลอมรอบ
ดวยกําแพงอิฐ ทองฟาตัดเสนเปนเมฆกลมลอยสรางบรรยากาศสรวงสวรรค กลาวถึงพระมาลัย
เสด็จบูชาเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส ไดพบกับพระอินทร พระศรีอาริยเมตไตย และได
สนทนาเร่ืองบาป บุญกับพระศรีอาริยเมตไตย  
    2.1.2.2 อดีตพุทธ ตําแหนงดานลางเขียนเปนภาพพระพุทธเจาจํานวน 
3 พระองค ประทับนั่งปางสมาธิ ผนังนี้แตละพระองคค่ันแจกันและดอกไมคลายกับผนังดานขวา
พระประธานดังที่กลาวรายละเอียดไวแลว  
   2.1.3 ชวงเสาที่สาม (ภาพที่ 260) เปนภาพเลาเร่ืองพระมาลัยเพียงเร่ืองเดียว 
มีเนื้อความตอเนื่องจากชวงเสาท่ีผานมา และในผนังตอไปทางทิศตะวันออกมีอักษรเขียนบรรยาย
วา “พระมาลัยเขาเมืองนรก” องคประกอบของภาพทั้งหมดแบงเปนสองตอน คือ  
    2.1.3.1 ตอนแรกดานบนนาจะเปนตอนที่พระมาลัยสนทนาธรรมกับ
พระอินทร 
    2.1.3.2 ภาพปราสาทและบุคคลแสดงถึงเมืองยมโลกที่มียมบาลกําลัง
ตัดสินโทษหรือคดีความของผูกระทําผิด  
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 259 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานใน  ผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) จิตรกรรมที่ฝาผนังดานทิศเหนือ ชวงเสาแรก 
 (ข) จิตรกรรมที่ฝาผนังดานทิศเหนือ ชวงเสาที่สอง 

 

 
 
ภาพที่ 260  จิตรกรรมที่ฝาผนังดานทิศเหนือ ชวงเสาที่สาม 
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  2.2 ผนังดานทิศตะวันออก หรือผนังดานหนาพระประธาน (ภาพที่ 261) เวน
พื้นที่วางใตจั่วหลังคา ดานลางเปนสวนผนังเปนพื้นที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา คร่ึงผนังบนเขียนเปนภาพ
จิตรกรรม ดานลางปลอยโลง บริเวณผนังเหนือประตูทางเขาเขียนตกแตงเปนซุมหนาบันคดโคงรูป
กลีบบัว สวนภาพเลาเร่ืองผนังนี้เรียงลําดับจากทางดานซายของพระประธานแบงเปนกลุมภาพ 3 
กลุม คือ  พระมาลัย และพุทธประวัติ 
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 261 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานใน  ผนังดานทิศตะวันออก 

 (ก) ภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังดานทิศตะวันออก 
 (ข) ตอนพระมาลัยเสด็จลงนรกภูมิ 
 
   2.2.1 พระมาลัย  ตอนพระมาลัยเสด็จลงนรกภูมิเพื่อโปรดสัตวนรก ภาพสัตว
นรกทั้งหลายไดรับการลงโทษไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส เชน ภาพนายนิรบาลกําลังโยนเหลาสัตว
นรกลงในกะทะรอน บางกําลังปนตนงิ้วที่มีหนามแหลมและมีนกตัวใหญคอยจิกศีรษะและรางกาย 
มีอักษรธรรม เขียนบรรยายวา “พระมาลัยโปรดสัตวนรก แล เจาเอย” (ภาพที่ 261ข)  
   2.2.2 พุทธประวัติ 
    2.2.2.1 ภาพชางเจ็ดเศียรขนาดใหญอยู ตําแหนงเหนือซุมประตู
ทางเขา ถาภาพชางนี้ชางเขียนมีเจตนาใหสัมพันธเกี่ยวของกับเร่ืองและกลุมภาพถัดไปของผนังคือ 

141ฉากกองทัพมารจึงอาจหมายถึงชางคีรีเมขล อันเปนคชสารพาหนะของพญามารวัสวดี   

                                                 
 141 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 85. 
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    2.2.2.2 ภาพกองทัพมาร ถัดมาตําแหนงทางขวา ชางเขียนแบง
องคประกอบภาพโดยขีดเสนค่ันแบงออกเปนสองแถว ซึ่งภาพสวนนี้เปนสวนทายของภาพกองทัพ
มารซึ่งตอเนื่องมาจากศูนยกลางภาพอยูที่ผนังทางดานขวาของพระประธานในตอนมารผจญดังจะ
กลาวตอไป (ภาพที่ 261ก)  
  2.3 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน(ภาพที่ 262)  เวนพื้นที่
วางใตจั่วหลังคา ดานลางเปนสวนผนังเปนพื้นที่ผนังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา คร่ึงผนังบนเขียนเปนภาพ
จิตรกรรม ดานลางปลอยโลง ผนังบนที่มีภาพจิตรกรรรมจัดองคประกอบในการวางภาพแบงออกเปน
สองแถวบนลางโดยตัดเสนแนวนอนค่ันภาพแบงพื้นที่ชัดเจน แบงภาพไดเปน 2 กลุมภาพดังนี้  
   2.3.1 พุทธประวัติ  ตอนปรินิพพาน พื้นที่ผนังในแนวนอนเขียนแสดงพุทธ
ประวัติในตอนที่เสด็จปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา ภาพแสดงถึงเหตุการณและบรรยากาศความ
เศราโศกของเหลาพระสาวกทั้งหลายที่ตอเนื่องไปยังผนังดานขางทางซายอีกเล็กนอย 
องคประกอบคลายคลึงกับภาพตอนเดียวกันนี้ที่วัดโพธาราม ประกอบไปดวยภาพพุทธองคเสด็จ
ปรินิพพาน ลอมรอบดวยเหลาเทพยดา สาวก แตกตางที่ตําแหนงผนังที่เขียน สัดสวนพื้นที่ผนัง
มากกวาจึงมีรายละเอียดตัวบุคคลมากกวา  
   2.3.2 อดีตพุทธ  เขียนเปนภาพพระพุทธเจาจํานวน 6 พระองค ประทับนั่ง
ปางสมาธิ เฉพาะผนังนี้แตละพระองคค่ันระหวางภาพดวยเทพยดาบนสรวงสวรรคนําดอกไม
สักการะบูชาพระพุทธองค ซึ่งภาพอดีตพุทธของผนังนี้เปนสวนหนึ่งที่ตอเนื่องจากผนังทางซาย 6 
พระองค และขวาของพระประธาน 6 พระองค มีจํานวนทั้งหมด 18 พระองค  
 

 
 
ภาพที่ 262 ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานทิศตะวันตก 
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  2.4 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานขวาพระประธาน แบงออกเปน 3 ชวงเสา เขียน
เร่ืองพุทธประวัติ และอดีตพุทธ แบงภาพไดดังนี้ (ภาพที่ 263) 
   2.4.1 ชวงเสาที่แรก  ภาพแบงออกเปนสองแถวบนและลาง ดานบนภาพเขียน
พระพุทธองคพระสาวก ภาพพระพุทธเจาประทับยืนพรอมดวยเหลาสาวกในพระหัตถตางอุมบาตร 
ดานบนสุดของผนังมีเหลาเทพยดา คงเปนภาพพุทธประวัติภายหลังการตรัสรูในตอนที่ทาวจตุ
โลกบาลถวายบาตรพระพุทธองคเพื่อใหทรงรับซ่ึงขาวสัตตุของสองพาณิชพี่นอง142 สวนดานลาง
เขียนเปนภาพอดีตพุทธจํานวน 3 ภาพ ซึ่งผนังนี้ค่ันแจกันดอกบัวระหวางภาพอดีตพุทธนี้ สันติ เล็ก
สุขุม กลาววาเกี่ยวของกับอิทธิพลศิลปะลานนาที่นิยมเชนเดียวกัน143  
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 263 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานใน  ผนังดานทิศใต 
 (ก) ผนังดานทิศใตหรือผนังดานขวาพระประธาน 
 (ข) ภาพจิตรกรรมชวงเสาแรกที่ผนังดานขวาพระประธาน 
 
   2.4.2 ชวงเสาที่สอง แบงเปนสองแถวบนและลาง ดานบนภาพเขียนพระพุทธ
องค มีนายพานิช 2 คนกําลังถวายภัตราหาร รายลอมไปดวยขบวนเกวียนและฝูงวัว กลาวถึงพุทธ
ประวัติในตอนที่พาณิชสองพี่นองมีนามวา ปุสสะและภัลลิกะ ซึ่งพาหมูเกวียนบรรทุกสินคา 500 
เลมเมื่อไดพบกับพุทธองคประทับอยูรมไมเกดเกิดความศรัทธาจึ่งไดนําขาวสัตตุกอนสัตตุผงถวาย

                                                 
 142 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 109. 
 143 สันติ เล็กสุขุม, รายงานสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย, 78. 
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144 มีอักษรบรรยายวา “ชายพระริพา (ปริพาชก) 2 พี่นองเอาขาวสะตุกระยาสะถวายพระเจาแล” 
(ภาพที่ 264)  
 

 
 
ภาพที่ 264 ภาพชวงเสาที่สองของผนังทิศใต 
 
   2.4.3 ชวงเสาที่สาม พุทธประวัติ ตอนมารผจญ เขียนไวตอนหลักตอนเดียว
เปนภาพพญามารวัสวดียกกองทัพมารเขาประชิดทางดานขวาและซาย เพื่อขัดขวางการตรัสรูของ
พระพุทธเจา แตพระองคไมทรงหวั่นไหว เรียกแมพระธรณีเปนพยานวาพระองคถึงพรอมที่จะตรัสรู 
แมธรณีปรากฏกายจากพื้นดิน บิดน้ําจํานวนมหาศาลออกจากมวยผม ภาพน้ํามหาศาลทวมเหลา
มารทางดานลางของผนังหรือใตภาพแมธรณีเปนเหตุใหพญามารยอมแพแกพระโพธิสัตว เขียนไว
เปนกลุมภาพขนาดใหญใชพื้นที่เต็มผนังของชวงเสานี้ และภาพสวนทายขบวนของกองทัพพญา
มารตอเนื่องไปยังผนังดานทิศตะวันออก ดังที่กลาวไปสวนกอนแลว (ภาพที่ 265)  
 

                                                 
 144 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 108. 



 303

 
 
ภาพที่ 265  ภาพชวงเสาที่สามของผนังทิศใต 
 

ลักษณะการเขียน  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดปาเรยไรยจากขอมูลที่กลาวมาขางตนเขียนไวทุกผนัง
ทั้งดานนอกดานใน ภาพจิตรกรรมที่วัดปาเรยไรยนี้จําแนกและจัดสรรเร่ืองราวเปนสัดสวนได
ชัดเจนระหวางผนังภายใน ภายนอก เชน ผนังดานในเขียนเร่ืองพุทธประวัติ อดีตพุทธและพระ
มาลัย ผนังดานนอกเขียนเร่ืองพระเวสสันดรชาดกและพระลักพระลาม ๆ ไมปะปนกัน สวนผนัง
ภายในก็แบงชวงแบงตอนตามชวงเสาของผนัง สวนผนังที่มีเร่ืองหลายฉากนั้นไมไลเรียงลําดับ
เหตุการณตามทองเร่ือง อาจสลับไปมาภายในพื้นที่ของผนัง การวางเร่ืองโดยที่เนนสถานท่ีเปน
สําคัญ หมายถึงฉากสถานที่เดียวสามารถมีหลายเหตุการณอยูรวมกัน เชน เร่ืองพระเวสสันดรของ
ผนังทิศใต 
 แตละกลุมเร่ืองที่นํามาเขียน แมชางจะนําเร่ืองราววรรณกรรมศาสนาเร่ืองพุทธประวัติ
มาเขียนอยูหลายฉากหลายตอน เนนเขียนเฉพาะตอนสําคัญ ๆ แสดงองคประกอบหลัก ๆ ตาม
ทองเร่ือง เชน ตอนมารผจญ ปรินิพพาน สวนทศชาติชาดกที่วัดปาเรยไรยนี้จะเนนเขียนพระชาติ
สุดทายเร่ืองพระเวสสันดรเพียงเร่ืองเดียว แมจะเขียนไวจํานวนหลายกัณฑก็ตาม แตก็ไมได
เรียงลําดับอยางตอเนื่องภายในผนังเดียวกัน ฉากการทําทานของพระเวสสันดร เร่ืองชูชก และ
ขบวนทหารในนครกัณฑ ที่ดูเหมือนมีรายละเอียดและใชพื้นที่มากกวาภาพตอนอ่ืน ๆ ที่ชางจะ
เขียนองคประกอบหลักตามเหตุการณ แตเขียนภาพเหตุการณยอยของแตละตอนอยางละเอียด
เพิ่มเติม พรอมทั้งแทรกเนื้อหาเสริมที่เปนวิถีชีวิตพื้นถิ่นของตนไวดวย 
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 โดยรวมสีที่ใชสวนใหญเปน สีฟาคราม สีเขียว น้ําตาล ดํา เทา ขาว ตัดเสนดวยสีเขม 
เชน ดํา ระบายผิวกายสีขาว ทั้งหมดระบายลงบนสีขาวนวลของผนัง แตมีขอแตกตางไปบางที่
เทคนิคการเขียนของผนังดานในที่ภาพมีสัดสวนภาพบุคคลใหญกวาภาย สีคอนขางสดใสมากกวา
ผนังภายนอก สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเขียนเร่ืองราวประวัติพระพุทธเจาซึ่งเปนตัวกําหนดโครงสี
โดยรวมของผนังภาพทั้งหมดที่ใชเทคนิควิธีการระบายสี ตัดเสนภาพบุคคลดวยสีสมแดง เฉพาะ
กลุมบุคคลชั้นสูง เชน พระพุทธเจา พระสาวก และกษัตริย อีกทั้งผนังดานในอาคารไมโดนทําลาย
จากแสงแดด ลม น้ําฝน จึงคงสภาพความสดของสีไวไดมากกวาผนังภายนอก  

1. ทิวทัศน   
  ดังที่กลาวมากอนวาภาพจิตรกรรมของชางพื้นถิ่นอีสานโดยรวมยึดถือฉากและ
สถานที่ในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน สวนรูปแบบการ
เขียนภาพทิวทัศนส่ิงแวดลอมทั่วไปนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการเขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉาก
หลังเปนสีขาวนวลของผนัง ดังนั้นจึงทําใหภาพจิตรกรรมโดยรวมดูคอนขางสวาง โปรง ไมหนาแนน 
แมจะเปนฉากที่มีรายละเอียดตาง ๆ มากก็ตาม เชน ฉากในปาเขาที่ควรแสดงบรรยากาศตนไม
หนาทึบจํานวนมาก แตชางเขียนก็เขียนเพียงภาพตนไมนอยตน เพราะภาพทิวทัศนในจิตรกรรม
อีสานนี้นอกจากบงบอกสถานที่ก็มีหนาที่เสริมตัวภาพหรือทําหนาที่แทรกระหวางภาพในแตละ
ตอนดวยดวย  
  1.1 ตนไม  สําหรับรูปแบบตนไมรูปแบบของตนไมมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ 
สวนมากจะดูคลายคลึงกันแยกชนิดไมได จึงอาจจําแนกเปนสองกลุม คือ  

   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทมีลักษณะคลายคลึงกัน มีหลายขนาด
ทั้งเล็กและใหญ รวมถึงไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยหลายวิธีการ เชน บางตนรองสีพื้น
ดวยสีออนแลวตัดเสนสวนของ ลําตน ใบกลมทีละใบดวยสีเขม บางตนใชวิธีสรางน้ําหนักเขมออน
ของใบดวยการแบงช้ันระบายสี แตะสี แตละกลุมใบดวยตางสี สวนลําตนที่มีกิ่งกานนั้นเขียนใหมี
ลักษณะ แยกกาน คดเค้ียวสมจริงตามธรรมชาติ และระบายดวยสีเขม เชน น้ําตาล เทา สีคราม 
อาจตัดเสนหรือไมก็ไมเสมอกันทุกภาพทุกผนัง (ภาพที่ 266ก)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทได ลักษณะเลียนแบบธรรมชาติและมีอยูจริง
ตามทองถิ่น พบมากกับประเภท ตนกลวย ตนมะพราว บัว เปนตน (ภาพที่ 266ค)  
  1.2 ทองฟา สวนมากฉากทองฟาทั่วไปใชสีขาวนวลของผนัง ไมระบายสี สิมนี้
เพิ่มเติมดวย กอนเฆม พระอาทิตยหรือพระจันทร เทคนิควิธีการเขียนภาพพระอาทิตยพระจันทร
นั้นใชกลุมสีเดียวกับภาพอ่ืน ๆ เชน สีเขียว สีครามและขีดเสนเปนประกายแสง สวนกอนเฆมใชวิธี
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ตัดเสนขดวนซํ้า ๆ หรือเสนหยักซํ้า ๆ ซึ่งมักเขียนกอนเฆมไวในสวนที่ตองการเปนสวรรค (ภาพที่ 
266ข)  
  1.3 ภาพผืนน้ํา ชางจะกําหนดอาณาเขตผืนน้ําดวยการตัดเสนหรือไลน้ําหนักเขม
ออนเปนขอบน้ํา ตรงกลางเปนผืนน้ําโดยมากใชเพียงวิธีการตัดเสนสีครามใหโคงทับซอนกันคลาย
เกล็ดปลา อาจมีบางที่ระบายสีพื้นเปนสีครามกอนตัดเสนรวมดวย (ภาพที่ 266ค,267ก)  
  1.4 ภูเขาหรือโขดหิน เขียนขนาดไมใหญมากเปนกอนทับซอน ระบายสีไลระดับสี
เขมออนดวยสีน้ําตาล และสีดํา คลายกอนหินที่มีอยูในธรรมชาติ (ภาพที่ 267ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 266 ภาพทิวทัศน  
 (ก) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท  (ข)  ภาพทองฟา 
 (ค) ภาพตนไมที่จําแนกประเภทได 
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 267 ภาพทิวทัศน  
 (ก) ภาพผืนน้ํา  (ข)  ภูเขาหิน 
 
 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลชั้นสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายชั้นสูง ยักษ โดยทั่วไปการเขียนภาพ
บุคคลของสิมนี้ไมแตกตางจากจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมกีาร
แสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ โครงรางโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่
ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ สําหรับภาพพระโอรสพระธิดาเขียนสัดสวนรางกาย
ใหเล็กกวา รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราวเพื่อบงบอกสถานะของตัวละครนัน้ ๆ โดยรวม
ใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่เปนเครื่องประดับและอาภรณ กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับ
ตกแตงรางกายเขียนเปนเคาโครงเรียบ ระบายดวยสีเหลือง ใหพอเขาใจถึงเคร่ืองประดับตกแตง
สวนตาง ๆ เชน มงกุฎ สังวาลย กรองศอ เปนตน (ภาพที่ 268ก)  
  2.2 ภาพพระพุทธเจา โดยทั่วไปดวยรูปแบบการเขียนภาพพระพุทธเจาจะเขียน
และระบายสีมีแตกตางจากภาพบุคคลกลุมอ่ืน ๆ อยูแลว เชน ครองจีวรหมเฉียง เนนผิวกายระบาย
ดวยสีขาว แตชางเขียนจิตรกรรมอีสานมักเนนสวนพระเศียรของภาพใหแปลกตาไปบาง คือ สวนที่
ถัดลงมาจากรัศมีแหลมดานบน ชางไมไดเขียนตกแตงเปนเม็ดพระศก หากแตตัดเสนระบายสีดํา 
คลายเปนพุมกอนเกศา สวนที่เหลือระบายสีคราม และบางภาพเขียนคลายสวมกะบังหนา เชน
ภาพพระอดีตพุทธ (ภาพที่ 268ข)  
  2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล 
ชาวบาน นั้น ปรากฏภาพที่ สอดแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะเขียนรายละเอียดการ
แตงกายแตกตางกันไปตามบุคคลิกในทองเร่ืองนั้น 
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   2.3.1 ขาราชบริพารขุนนางผูชาย ใสเส้ือคอกลมมีทั้งสวมแขนสั้นและยาวมี
แถบเส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน ไมสวม
รองเทา (ภาพที่ 268ค)  
   2.3.3 ขาราชบริพารสตรี ใสเส้ือคอกลมแขนยาว คลองหรือพาดสไบ นุงผาซ่ิน
หรือโจงกระเบน รวบผม ไมสวมรองเทา (ภาพที่ 268จ)  
   2.3.4 ชาวบานทั่วไป แตงกายเรียบงาย ไมสวมใสเคร่ืองประดับ ผูชายมีทั้ง
สวมและไมสวมเส้ือ นุงโจงกระเบนหรือกางเกงขาส้ันอยางใดอยางหนึ่ง ผาคาดเอว ทรงผมสั้น สวน
สตรีอาจไมสวมเส้ือ คลองสไบบาง นุงผาซ่ิน นุงโจงกระเบน รวบผมมวย โดยเฉพาะวัยเด็ก วัยชรา 
จะเขียนลักษณะอยางสมจริง ทั้งหมดไมสวมรองเทา (ภาพที่ 268ง)  
   2.3.5 ดาบสหรือฤาษี จะสวมเคร่ืองแตงกายสวมชฎายอดฤษี นุงหมหนังสัตว 
ที่ขีดเขียนดวยเสนสรางลวดลายอยางงายเลียนแบบลายหนังเสือ (ภาพที่ 269ง)  
   2.3.6 พระภิกษุสงฆ มีบุคลิกสํารวม ศีรษะโลน ครองจีวรหมเฉียงระบายสีสม
แดง เชน ภาพพระมาลัย (ภาพที่ 269จ)  
   2.3.7 สวนภาพพราหมณ เชน พราหมณชูชกจะเนนการตกแตงรูปรางและสี
ใหโดดเดนกวาพราหมณอ่ืน ๆ เนนลักษณะของบุรุษโทษ มีรางกายท่ีเนนกลามเนื้อผิดสัดสวนและ
ปูดโปน มีผิวกายคลํ้า ไมสวมเส้ือเสื้อ นุงโจงกระเบน ผมมวย สรางความรูสึกนาเกลียดนากลัว 
(ภาพที่ 269ค)  
   02.3.8 ชาวตางชาติ จะแตงกายไปตามวัฒนธรรมของตน เชน ชาวจีน สวมเส้ือ
แขนยาว นุงกางเกงขายาว สวมรองเทา สวนชาวมุสลิมสวมหมวกกะปเยาะ ใสเส้ือแขนยาว นุง
โสรงลาย ไมสวมรองเทา คนตางชาติที่ปรากฏจะมีทวงทาอากัปกิริยาแตกตางไปจากบุคคลทั่วไป 
เชน ทานั่งเกาอ้ี (ภาพที่ 269ข)  
  2.4 ภาพขบวนทหาร เหลานี้จะปรากฏแนชัดเจนมีจํานวนมากที่สุดในขบวนเสด็จ
ตอนนครกัณฑ ซึ่งมักพบเห็นวาชางจะเนนเขียนจัดเปนแถวระเบียบไวอยางสวยงามและ จนกลาว
ไดวาหากจิตรกรรมอีสานหากเขียนเร่ืองพระเวสสันดรก็จะตองเขียนฉากตอนนี้ดวย โดยเขียนรูป
ขบวนทหารเปนแบบผสมคือ มีทหารทั้งที่ข่ีชางมา และเดินเทา ภายในกลุมเดียวกันเขียนลักษณะ
เหมือนกัน การแตงกายทหารของสิมนี้ คือ (ภาพที่ 269ก,ข)  
   แบบที่หนึ่ง คือ ทหารที่ยังคงสวมเคร่ืองแตงกายแบบอยางด้ังเดิม ดวยเส้ือคอ
กลม มีแถบรังดุมกลางอก กางเกงขายาวคาดผาที่เอว ทหารเหลานี้บางคนสวมหมวก ใชดาบเปน
อาวุธ และมักไมสวมรองเทา (ภาพที่ 269ก)  
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   แบบที่สอง คือ คาดวาสวมเคร่ืองแบบตามแบบความเปนจริงของขาราชการ
ทหารในชวงสมัยนั้น เชน ทหารมา ทหารเดินเทาบางกลุม สวมหมวกเหล็กหรือหมวกหมอตาล เส้ือ
และกางเกงขายาวสีแตกตางกันออกไป สวมรองเทาหนังทรงสูง คาดเข็มขัดทับเส้ือนอก ประทับ
อาวุธที่เปนปนยาว (ภาพที่ 269ข)  
   2.5 สวนภาพบุคคลอ่ืน ๆ ในประเภทอื่น เชน สัตวนรกนั้นจะเขียนไวมีลักษณะ
แตกตางจากกลุมที่ผานมาชางจะเนนรายละเอียดทางกายภาพ มีอวัยวะยืดยาวออก เชน คอ แขน 
ขา และกําหนดสีผิวหลากหลายสี ตามจินตนาการของชางเขียน เพื่อสรางใหเกิดความรูสึกนากลัว 
(ภาพที 270ก)  
 

  
(ก) (ข) 

 
(ค) 

  
(ง) (จ) 

 
ภาพที่ 268  ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพบุคคลชั้นสูง (ข) ภาพพระพุทธเจา 
 (ค) ขาราชบริพารชาย (ง) ชาวบาน  
 (จ) ขาราชบริพารสตรี 
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(ก) 

 
(ข) 

             
(ค) (ง) (จ) 

 
ภาพที่ 269 ภาพบุคคล 
 (ก) ทหาร (ข) ทหารมา 
 (ค) ภาพพราหมณชูชก (ง) ภาพดาบส 
 (จ) พระภิกษุสงฆ 
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 270 ภาพบุคคล 
 (ก) สัตวนรก 
 (ข) ชาวตางชาติ 
 
 3. สถาปตยกรรม 
  หมายถึงส่ิงกอสรางในภาพจิตรกรรมไดแกอาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และ
ศาลา พลับพลา ซึ่งส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญเปนจุดสังเกตไดชัดเจนที่สุดในผนัง แต
ก็เปนเพียงสวนเสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ สถานที่ เหลานี้โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความ
เปนจริงเกี่ยวกับ สัดสวน ความสมดุลยระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตอง
ของมุมมองทางทัศนียภาพ  
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญ ลอมรอบดวยกําแพงเมืองที่มีซุม
ประตูกออิฐ ใบเสมาเรียงบนสันกําแพง เขียนไวตําแหนงใดของภาพน่ันมีความหมายถึงเมืองใด
เมืองหนึ่ง โดยรวมจะเนนขนาดใหญและเนนการซับซอนของรูปทรงแบบสองมิติ อิงลักษณะภาพ
ปราสาทหรือวังในจิตรกรรมไทย ตัวอาคารแสดงรายละเอียดที่เปนฐานสูง มีเสาตอจากหนาจ่ัว
แหลมหลายจั่วตกแตงดวยเคร่ืองไม หลังคาทําเปนลวดลายคลายเกล็ดเตา แบงภายในเปนหอง
ลวนประดับตกแตงดวยผามาน (ภาพที่271ก)  
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 271 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ปราสาทราชวัง 
 (ข) ซุมประตู 
 
  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงกวา ทรงไมสูงนัก ทรงโถงที่วาด
แยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาทรงจ่ัวมีเสารองรับ ลดความซับซอนของรายละเอียด
การตกแตงลง บางกั้นบางผนัง หรือไมมีผนัง มีทั้งเปนศาลาทรงไทย และเกงจีน (ภาพที่ 272)  
 

 
 
ภาพที่ 272 ศาลาหรือพลับพลา 
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  3.3 เรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูกสรางสวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพง ซึ่งมักเปนที่อยูของ
ชาวบาน เปนอาคารขนาดเล็กหลังคาทรงจั่วแบบจิตรกรรมไทยประเพณีที่มีโครงสรางไมซบัซอนนกั 
สรางดวยไม ไมมีฐานรองรับ อาจพบไดทั้งใตถุนสูงหรือไมมีใตถุน และแบบพื้นถิ่น หลังคาทรงจ่ัว มี
ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง โครงสรางดวยไม ไมซับซอน (ภาพที่ 273ก-ข)  
  3.4 เจดีย มักพบวาชางเขียนเปนเจดียทรงกลม มีฐานสูง เรือนธาตุกลมระบาย
ดวยสีเขียว สวนยอดแหลม มีความหมายถึงเจดียจุฬามณีในสวรรคชั้นดาวดึงสดังตัวอยางในเร่ือง
พระมาลัย (ภาพที่ 273ค)  
 

 
(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 273 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) บานเรือนที่พักอาศัย 
 (ข) เรือนพื้นถิ่น 
 (ค) เจดียจุฬามณี 
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 4. สัตว  
  4.1 สัตวที่มีตามทองเร่ือง หรือเปนสัตวในจินตนาการ เชน ชาง มา ละมั่ง เสือ สิงห 
หงส มังกร เปนตน โดยเขียนเนนตกแตงดวยลวดลายประดิษฐ ไมเนนกลามเนื้อ ทาทางของสัตว
เหลานี้ จะเคล่ือนไหวแบบเรียบนิ่ง (ภาพที่ 274ก)  
  4.2 กลุมสัตวอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่นจะเขียน
แทรกเสริมภาพวิถีชีวิตไวในแตละตอน เชน นก ไก ควาย สุนัข คางคาว เขียนรายละเอียดทาง
กายภาพและกิริยาทาทางไดเปนธรรมชาติและสมจริงกวาแบบแรก (ภาพที่ 274ข)  
 

 

   
(ก) 

   

   
(ข) 

 
ภาพที่ 274 ภาพสัตว 
 (ก) สัตวที่มีตามทองเร่ือง 
 (ข) สัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
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 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
  ซึ่งโดยทั่วไปจะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยประกอบในตอนตาง ๆ มักพบมาก
ในเร่ืองเวสสันดรชาดก แสดงถึงภาพวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางนาสนใจหลายภาพเชน บายศรีสูขวัญ 
การลาสัตว การคาขาย การทําอาหาร การเล้ียงสัตว การเลนดนตรีของหมอแคน ภาพการเกีย้วของ
หนุมสาวโดยสวมกอด ภาพงานศพในตอนงานศพชูชก อีกสวนหนึ่งที่พบที่วัดนี้เขียนถึงวัฒนธรรม
ประเพณีในราชวัง การสูขวัญ เปนตน (ภาพที่ 275ก-จ)  
 

 
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
(จ) 

 
ภาพที่ 275 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
 (ก) การลาสัตว (ข) ภาพการสวมกอดของชายหญิง 
 (ค) ภาพนักดนตรี หมอแคน  (ง) ประเพณีฮดสรง 
 (จ) ภาพงานศพในตอนงานศพชูชก 
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 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดปาเรยไรยนี้มีลักษณะการแบงภาพ
แบงตอนที่อาจจําแนกได คือ  
  6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม มีสองรูปแบบ คือ  
   6.1.1 แบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน ผนังแตละดาน ผนังภายใน
ภายนอก ชวงเสาแตละชวงเสา การแบงลักษณะนี้เปนการแบงภาพที่ ไมไดมีเสนขีดเขียนใหเห็น
ทางกายภาพ แตเปนการแบงหรือวางเนื้อหาตามโครงสรางของอาคารโดยมีชางเปนผูกําหนด 
   6.1.2 พบมากกับผนังภายในอาคารที่ชางจะแบงพื้นที่ผนังแตละผนังออกเปน
สองสวนคือคร่ึงผนังบนและลาง โดยชางใชลายหนากระดานเปนตัวแบงพื้นที่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ออกจากผนังดานลางที่ปลอยโลง 
  6.2 การแบงเร่ืองจะอยูในสวนรายะเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบใด
จะใชอยางไร มีรูปแบบดังนี้คือ 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ ชางเขียนเวนที่วางรอบเนื้อเร่ือง ซึ่งเปนสี
ขาวนวลของพ้ืนผนัง รูปแบบนี้ดูเหมือนจะไมมีความชัดเจนนัก ในกรณีที่ชางเขียนภาพรายละเอียด
กระจาย ที่วางของรอบกลุมภาพมีนอยจนบางคร้ังเหมือนเปนเร่ืองเดียวกันหรือเปนองคประกอบ
ใหญทั้งผนัง ทําใหยากตอการทําจําแนกเร่ืองและเกี่ยวของกับความเขาใจของผูดู 
   6.2.2 ตนไมทุกประเภท ที่มีทั้งแบบพุมกอน หรือตนเด่ียว เขียนค่ันหรือแบง
ชวงตอนของเนื้อเร่ือง 
   6.2.3 โขดหิน ที่เขียนเปนกลุมกอน ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ระบายไล
น้ําหนักเปนสีเทาดํา หรือระบายเปนพื้นนูนขุรขระ ชวงระหวางภาพเปนอันเขาใจวาพื้นที่นั้นเปน
ภูเขา เนินเขา 
   6.2.4 กําแพงเมืองเขียน มักเขียนลอมรอบภาพปราสาทหรือภาพเจดียที่เปน
ศูนยกลางภาพเพื่อแสดงเปนอาณาบริเวณเขต 
   6.2.5 แบบเสนค่ันเร่ือง แบบเสนแถบคดโคง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้
ใชมากในทุกผนังและพบมากในภาพจิตกรรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ เชนกัน คือ มีรูปแบบการขีดหรือ
ระบายเปนเสนทึบส้ันและยาว มีทั้งเขียนในทิศทางแนวนอนและหยักโคงไปมา บางเสนอาจใช
เพียงแคตัดเสนเล็กบางหรือเสนหนาที่เกิดจากการไลน้ําหนักสีเขมออนเปนแถบหนาหรือบางไม
เทากัน มักใชสีคราม สีขาวหรือสีเทาออน ซึ่งเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้ทําใหเกิดองคประกอบภาพที่ 
คลายจุดนําสายตาไปสูเร่ืองราวตอนตาง ๆ เม่ือมีหลายเสนบนผนังเดียวกัน ภาพจึงมีลักษณะของ
แถวแนวนอนหลายแถว ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพเลาเร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราว
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ออกจากกันแลวยังมีความหมายทดแทนพ้ืนดิน ทางเดิน โขดหิน เนินเขาและภูเขาดวย (ภาพที่ 
257,263, 275จ,)  
 
ความสัมพันธระหวางจิตรกรรมฝาผนังวัดปาเรยไรยและวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม 
 จากขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัดและชางเขียนของทั้งสองวัดคือ วัดปาเรย
ไรยและวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม ขอมูลเบื้องตนของกรมศิลปากรกลาววาเปนชางเขียน
หลักคนเดียวกัน คือ นายสิงห145 ซึ่งเปนชางพื้นบานที่อาศัยอยูในอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม และมีภูมิลําเนาเดิมเปนคนอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดนั้น146 โดยที่ขอมูลอ่ืน ๆ 
ของจิตรกรรมวัดโพธารามยังระบุตอวามีชางมากกวาหนึ่งคนรวมเขียนภาพจิตรกรรมแหงนี้ สวนที่
วัดปาเรยไรยขอมูลไมไดระบุขอมูลที่กลาวถึงชางเขียนรวมคนอ่ืน ๆ  
 จากการวิเคราะหรูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดโพธารามผานมามีความ
สอดคลองกับขอมูลชางที่รวมสรางงานนี้นาจะมีมากกวาหนึ่งคน เพราะเมื่อพิจารณาเทคนิควิธีการ 
การจัดองคประกอบที่แตกตางกัน รวมทั้งจะเห็นไดวาชางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ยังแสดงถึง
ทักษะความชํานาญที่แตกตางกันไปในแตละผนังดวย ดังนั้นหมายความวาการสรางงานจิตรกรรม
ในครั้งนั้น ๆ คงมีการแบงสัดสวนในการสรางงานหรือแบงเร่ืองหรือพื้นที่เขียน ที่เห็นไดชัดเจนมาก
ตัวอยางภาพพุทธประวัติของผนังภายในใชเทคนิคกลวิธีการระบายสี ตัดเสน การจัดองคประกอบ 
ที่ตางไปจากผนังดานนอกชัดเจน สําหรับภาพจิตรกรรมที่สิมวัดปาเรยไรยเองหากพิจารณา
รายละเอียดทั้งหมดทุกผนังก็นาจะพอคาดไดวา ชางที่รวมกันสรางสรรคงานของสิมแตละหลัง
ไมไดมีเพียงคนเดียวเหมือนกัน  
 สวนจากขอมูลกลาววาสิมทั้งสองแหลงของจังหวัดมหาสารคามนี้มีชางเขียนคน
เดียวกันคือ “นายสิงห” ซึ่งหากพิจารณาจากขอมูลชางเบ้ืองตนก็มีความเปนไปไดเพราะสถานที่
ของสิมทั้งสองหลังนี้อยูไมระยะทางไกลกันมาก คืออยูภายในพ้ืนที่ใกลเคียงจังหวัดเดียวกันที่ 
ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การเดินทางไปทํางานจึงมีความเปนไปไดมาก สวน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งสองสถานที่ปรากฏแสดงใหเห็นขอมูลประการที่สอดคลองกัน ดังนี้ 

                                                 
 145 กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี, 163. 
 146 นอกจากนี้ชางสิงห ยังมีบุตรชาย คือ ชางลี วงศวาด เปนผูชวยเขียนจิตรกรรมวัด 
โพธาราม และวัดปาเรไร ดูรายละเอียดใน สุมาลี  เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน: งานศิลป
สองฝงโขง, 23. และ สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 จังหวัดขอนแกน, สิมพื้น
บานวิหารพื้นถ่ิน, 48. 
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N

 
ภาพที่ 276 แผนผังเปรียบเทียบจิตรกรรมวัดปาเรยไรยและวัดโพธาราม 
 
 1. เน้ือเรื่อง ทั้งสองวัดนี้มีเนื้อเร่ืองหลักเกี่ยวกับพระพุทธประวัติเขียนไวหลายตอน 
แสดงฉากหลักคลายคลึงกันคือ (โดยเฉพาะปรินิพพาน มารผจญ ทาวจตุโลกบาลถวายบาตร)  
พระเวสสันดรชาดก (เขียนหลายกัณฑ) อดีตพุทธค่ันดอกแจกันดอกไม และพระมาลัย (บูชาเจดีย
จุฬามณี นรกภูมิ) รวมทั้งภาพประเพณีบางอยางที่พบไดไมมากในสิมหลังอ่ืนเชน การฮดสรง การสู
ขวัญ เปนตน (ภาพที่ 276) 
 2. ตําแหนงและการจัดวางองคประกอบ เฉพาะสวนที่ตรงกันคือ การจําแนกเร่ือง
พุทธประวัติและ อดีตพุทธเขียนไวที่ตําแหนงไวผนังดานในบริเวณดานหลังพระประธาน และพระ
เวสสันดรเขียนไวที่บริเวณผนังภายนอก สวนวรรณกรรมพื้นบานแมจะเขียนคนละเร่ืองกันแตก็
เลือกเขียนไวที่ผนังภายนอกเชนเดียวกัน  
 3. เทคนิควิธีการ โดยเฉพาะประเด็นนี้ตองควรพิจารณามาก ดวยวาขอมูลที่วิเคราะห
ผานมาถึงรายละเอียดของภาพจิตรกรรมในเชิงเทคนิคการเขียนภาพแตละสิมแสดงใหจะเห็นวา
ประกอบไปดวยชางหลายคนรวมกันทํางานตอหนึ่งสิม ดังนั้นเช่ือวางานจิตรกรรมจึงมีความเหล่ือม
ลํ้ากันดานทักษะความชํานาญ รวมทั้งประเด็นชางเขียนพื้นถิ่นไมมีระเบียบกฎเกณฑในการสราง
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งานที่ชัดเจนนัก แตเมื่อพิจารณาในเร่ืองเทคนิควิธีการเชิงชางทั้งสองสิมนี้ยังมีที่จุดรวมที่นาสนใจ
และมีความสอดคลองกันมาก ดังตัวอยางการเขียนภาพกลุมคนช้ันสูง เชน กษัตริย พระพุทธเจา 
พระสาวก เปนตน ใชเทคนิควิธีการตัดเสนสีแดง ระบายผิวกายสีขาว หมจีวรสีน้ําตาลหรือสมแดง 
นเดียวกัน

ระบายสีคราม สวน

ี่รับผิดชอบเขียนภาพทั้งวัดโพธารรามและวัดปาเรยไรย ตามที่
อมูลเอกสารกลาวไวขางตน  

 

เช  
 โดยเฉพาะอยางภาพอดีตพุทธประทับนั่งบนฐานบัว ค่ันดวยแจกันดอกไม ถึงมีจํานวน
ที่เขียนไวตางกัน ตางปาง แตมีรูปแบบและวิธีการที่คลายคลึงกันมาก จุดสังเกตสวนพระเศียรถัด
ลงมาจากรัศมีแหลมดานบน ชางไมไดเขียนตกแตงเปนเม็ดพระศก หากแบงเปนสองสวน ตัดเสน
ระบายสี สวนหนึ่งคลายเปนพุมกอนเกศาระบายดวยสีเขมเชนสีดํา สวนที่เหลือ
กรอบรอบพระพักตรตัดเสนระบายสีเหลืองคลายสวมกะบังหนา (ภาพที่ 277)  
 ดังที่กลาวมาทั้งสองสิมนี้มีความคลายคลึงกันหลายประการทั้งเร่ืองราว ตําแหนง และ
เทคนิคกลวิธีการเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังดังตัวอยางที่กลาวไว แตดวยขอมูลไมมีระบุวาชางคน
ไหนรับผิดชอบสวนไหนบาง เร่ืองอะไร ดังนั้นการตรวจสอบภาพจิตรกรรมของสิมหลังประกอบดวย
ชางเขียนหลายคนรับหนาที่ในการทํางานสัดสวนแตกตางกันไปนั้นและในจํานวนทั้งหมด จึงนาจะ
มีบางคนที่อาจเปนคนเดียวกันท
ข

   
 
ภาพที่ 277 ภาพอดีตพุทธของวัดโพธารามและวัดปาเรยไรย 
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3. วัดบานย าม 

มด และ
อสรางดวยการผนังข้ึนใหมแลวเขียนจิตรกรรมฝาผนังข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง148 (ภาพที่ 278ก)  

 

าง จังหวัดมหาสารค
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดบานยาง ต้ังอยูหมูที่ 5 ตําบลบานยาง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม147 วัดบาน
ยางประกาศต้ังเปนวัดเมื่อ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2410 และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2485 ซึ่งในป พ.ศ.2464 ไดมีการทุบผนังสิมหลังเกาออกห
ก

 
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 278 สิม วัดบานยาง 
 (ก) สิมวัดบานยาง (ข) พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมภายในสิมวัดบานยาง 

ล

                                                

 

 รูปแบบสิม 
 เปนอาคารศาสนสถานที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบพ้ืนบานอีสาน ประเภทสิม
ทึบพื้นบานขนาดคอนขางใหญ ตัวอาคารมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 5.80 เมตร ยาว 9.30 
เมตร หันหนาไปทางทิศตะวันออก ห ังคาทรงจั่วซอนลดหลั่นสองช้ัน มีเสารองรับชั้นหลังคาปกนก
คลุมรอบอาคาร มุงดวยกระเบ้ือง เคร่ืองประดับหลังคา โหง ใบระกา และหางหงส มีทางเขา

 
 147 ผูกอต้ังชุมชนบานยางคือ นายกอง นางชุม มาจากบานหานนก อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด ดูรายละเอียดใน เพ็ญผกา นันทดิลก, “จิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก 
สิมวัดบานยาง ตําบลบานยาง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” (วิทยานิพนธปริญญามหา 
บัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541), 31. 
 148 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สมิพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 50. 
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ดานหนาเพียงดานเดียว บานประตูทางเขาประดับเปนกระจังไมประดับเหนือประตู ตัวอาคารกอ
ผนังทึบ เจาะชองหนาตางดานละ 2 ชองเปนบานไมมีลวดลาย ราวบันไดประดับดวยปูนปนรูป
ผูชายและสิงหขางละหน่ึง มีกําแพงแกวลอมรอบ ภายในอาคารมีหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทํา
สังฆกรรม ผนังภายในดานหลังสิมตรงกลางชางกออิฐฉาบปูนเปนฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป
ประธาน (ภาพที่ 278ข) ผนังดานนอกและดานในเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ เวสสันดร
าดก พระม รม และปาจิตต นางอรพิน 

าผนังสามารถจําแนกออกพื้นที่เปน 2 สวน คือ 1.
ผนังดานนอก 2. ผนังดานใน ดังนี้ (ภาพที่ 279)  

 

ช าลัย อดีตพุทธ ปริศนาธร
 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้เขียนไวทุกผนังทั้งผนังดานใน และดานนอก กรมศิลปากร
ระบุวา ชางเขียนของวัดบานยาง คือ ชางหนาย และคนอ่ืน ๆ เชน ญาคูทวง หลวงพอผุย ครูกอง 
อาจารยหลง อาจารยหื่น ขอมูลระบุถึงวาชางหนายเปนผูรางภาพ แลวเขียนภาพใชสีน้ํามัน149 ตัด
เสนสีลงบนผนังสีขาวนวล สีที่ใชสวนใหญเปน สีฟาคราม สีเขียว น้ําตาล แดง สม เหลือง ดํา ขาว 
ตัดเสนดวย สีดําหรือน้ําเงิน ระบายสีที่ตัวภาพบุคคล สัตว ทิวทัศน สถาปตยกรรม โดยเฉพาะการ
ระบายสีผิวภาพบุคคลดวยสีขาว ภาพจิตรกรรมฝ

 

ภาพที่ 279 แผนผังภาพจิตรกรรมวัดบานยาง 

                                                

 

 
 149 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สมิพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 52. 
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 1. จิตรกรรมฝาผนังดานนอก พื้นที่ผนังทั้งหมดส่ีดานเขียนภาพจิตรกรรมไวเต็มทุก
ผนัง สภาพงานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดี พื้นที่ผนังทั้งหมดเวนเฉพาะชองประตูทางเขา 
และหนาตาง  
  1.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน เวนพื้นที่บริเวณหนาตาง 2  
ชอง ผนังดานลางมีสภาพสีภาพซีดจางไปมาก แตละชวงเสาเขียนตกแตงกรอบลวดลายหนา
กระดานตามแนวเสาและตลอดแนวขอบบนของผนัง ตรงกลางเขียนภาพเลาเร่ืองพระเวสสันดร
ชาดก ปาจิตต อรพิม โดยเฉพาะชางเขียนแบงพื้นที่เทา ๆ กันของผนังทุกผนังในแนวเดียวกันเขียน
เปนเร่ือง ปาจิตต อรพิม ทั้งหมดสามารถลําดับเร่ืองราวไดดังนี้ (ภาพที่ 280)  
 

 
 
ภาพที่ 280 ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน 
 
   ชวงเสาแรก (ติดกับผนังดานทิศตะวันออก)  
   1. ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวดานลางของผนัง ดังที่กลาววาชางเขียนแบง
พื้นที่เทาๆ กันของผนังดานลางทุกผนังเขียนเปนภาพเลาเร่ือง ปาจิตต อรพิม สําหรับชวงเสาน้ี
สามารถแบงเปนสองกลุมภาพได คือ  
    1.1 กลุมภาพทางซายของผนัง กลาวถึงเนื้อความตอนที่ทาวปาจิตตเปน
โอรสเจาเมืองอินทปตถาออกเดินทางเพื่อแสวงหาคูครอง พบกับหญิงทองแกผูหนึ่ง ตามคํานาย
ของโหรจึงรูวาในทองของนางเปนผูมีบุญ ทาวปาจิตจึงขออาศัยและชวยเหลือการงานทําไรไถนา
ทุกอยาง และก็เอยขอวา ถาคลอดออกมาเปนผูหญิง จะขอไปเปนชายา ในที่สุดก็คลอดออกมา
เปนผูหญิงจริง ๆ ทาวปาจิตต้ังชื่อใหวา" อรพิม "  
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    1.2 อีกกลุมภาพทางซายรูปอาคารส่ิงกอสราง ชางและบุคคลนั้น กลาวถึง
ตอนที่ ทาวพรหมทัตเกิดความหลงใหลผมของนางอรพิมที่ลอยตามน้ํามา จึงส่ังใหทหารออกตาม
หาเจาของเสนผม และจับตัวนางอรพิมไปถวาย ระหวางทางนางอรพิมคิดถึงทาวปาจิตจึงรองไหไม
ยอมเดินทางตอ (ภาพที่ 281)  
   2. เวสสันดรชาดก แบงเปน 4 กลุมภาพ ดังนี้ 
    2.1 ทานกัณฑ ภาพอยูเหนือบริเวณขอบหนาตาง กลาวถึงตอนที่พระเวส 
สันดรพรอมดวยพระมัทรี กัณหา ชาลีกําลังเดินทางดวยพระบาทเสด็จไปสูเขาวงกต (ภาพที่ 282ก)  
    2.2 กัณฑชูชก ถัดลงมาจากสวนกอน ตําแหนงกลุมภาพที่ เขียนอยูบริเวณ
กึ่งกลางผนังติดชองหนาตาง เปนกลุมภาพที่ กลาวถึงเร่ืองราวชูชก บอกเลาเหตุการณต้ังแตเพื่อน
พราหมณมอบลูกสาว คือ นางอมิตดาใหเปนภรรยาชูชกแทนการใชหนี้  นางอมิตดาผูซึ่งปฏิบัติตอ
ชูชกตามหนาที่ของภรรยาท่ีดี จนเปนที่ริษยา นางพราหมณีเหลานั้นจึงพากันมาบริภาสนางอมิต
ดาดวยทาทางดูถูกดูแคลนตาง ๆ นานา นางจึงออนวอนชูชกใหไปขอพระชาลี พระกัณหาเปนทาส
รับใช กลุมภาพประกอบไปผูคนและที่พักอาศัยของหมูบานพราหมณ ภาพนี้บรรยายถึงการดาทอ 
เสียดสีอยางออกรส สวนอาคารบานเรือนของหมูบานพราหมณซึ่งเขียนดวยรูปแบบพื้นถิ่น (ภาพที่ 
282ค)  
    2.3 กัณฑมหาราช ภาพอันดับตอมาบริเวณใกลเคียงกับกลุมภาพกอน
หนาเปนภาพบุคคลอยูภายในอาคาร และภาพชูชกมัดมือสองกุมารแลวลากพาผานไป นาจะ
หมายถึงในตอนที่พระเจาสญชัยทราบขาวเร่ืองชูชกและสองกุมารจึงโปรดใหอํามาตยนําตัวทั้งสาม
มาเขาเฝา และใหไถตัวพระกุมารทั้งสองตามจํานวนที่พระเวสสันดรทรงต้ังไว (ภาพที่ 282ข)  
    2.4 นครกัณฑ  ถัด ข้ึนมาดานบนสุดของผนังในชวง เสาแรกเปน
ภาพตอเนื่องยาวไปจนตลอดผนังดานทิศเหนือ แสดงเปนภาพขบวนเสด็จสองแถวมีรายละเอียด
หลักประกอบไปดวยทั้งภาพบุคคลกลุมกษัตริย ทหารชาง ทหารมา ทหารเดินเทา ขาราชบริพาร
ชายหญิง และสัตวพาหนะตาง ๆ กลาวถึงในตอนนครกัณฑ พระเจากรุงสญชัยไดเสด็จไปทรงรับ
พระเวสสันดรและพระมัทรีที่ทรงขอใหลาผนวชใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร (ภาพที่ 282ง)  
 

 

ภาพที่ 281 กลุมภาพแถวลางสุดของผนังชวงเสาแรกเขียนเร่ือง ปาจิตต อรพิม 
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
าพที่ 282 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานทิศตะวันออก  ชวงเสาแรก 

าช 

  ชวงเสาที่สอง (ผนังชองกลาง)  
านลางของผนังชวงเสานี้สภาพเลือนรางไป

ภ
 (ก) ทานกัณฑ (ข) กัณฑมหาร
 (ค) กัณฑชูชก (ง) นครกัณฑ 
 
 
   1. ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวด
มาก องคประกอบเก่ียวกับการทํานาในเร่ือง ปาจิตต อรพิม ซึ่งกลุมภาพไดกลาวถึงเนื้อความตอนท่ี
โหรไดทํานายถึงเนื้อคูทาวปาจิตตนั้นมีบุญอยูทางทิศบูรพา ทาวปาจิตตจึงออกเดินทางตามหาหญิง
สาวที่เปนเนื้อคู ขออาศัยอยูกับหญิงทองแกและชวยเหลือการงานทําไรไถนา (ภาพที่ 283, 284ก)  
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ภาพที่ 283 ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่สอง 

 ดังนี้(ภาพที่ 284ข) 
   2.1 กัณฑหิมพานต ถัดข้ึนมาจากแถวดานลางของผนังเขียนไวหลายฉาก 

ในตอนที่พระนางผุสดีประทับนั่งคุกเขายกแขนทั้งสองขางข้ึนยึดดานบน ดานขางราย
ดวยมีน

ถึงในกัณฑเดียวกัน ตอนที่พราหมณ 8 คนเดินทางมาจากแควนกาลิงค
ื่อมาทู

า  

ณผูหนึ่งมาทูลขอราชรถ 
องคไดประทานราชรถแด

าพเขียนไวทามกลางผูคนมากกมาย คงหมายถึงชูชก
พาสองกุมารจนหลงทางเขาไปสูกรุงเชตุดร (ภาพที่ 285ข)  

 
   2. เวสสันดรชาดก แบงเปน 4 กลุมภาพ
 
ดังนี้คือ  
     2.1.1 พระนางผุสดีใหการประสูติพระเวสสันดร โดยที่ชางเขียนรูป
เหตุการณ
ลอม างสนมกํานัล  
     2.1.2 ถัดมาแถวดานบนเหนือภาพในตอนกอนอยูแถวขางขวาและ
ซายของชองหนาตาง แสดง
รัฐเพ ลขอชางปจจัยนาเคนทร และภาพไดแสดงตอนที่พราหมณทั้ง 8 ไดรับพระราชทานชาง
ปจจัยนาเคนทรจากพระเวสสันดรนั้นแลวกําลังนําชางเดินทางกลับสูแควนกาลิงครัฐ ซึ่งเปนตอน
ตอเนื่องมาจากผนังในชวงเสาที่สาม ดังจะกลาวถึงตอไป (ภาพที่ 284ค) 
    2.2 ทานกัณฑ กลุมภาพนี้เขียนถัดข้ึนมาอยูตําแหนงเหนือชองหนาตาง 
เขียนเปนกลุมภาพในลักษณะแถวแนวนอนดังนี้ (ภาพที่ 285ก) 
     2.2.1 พระเวสสันดรพรอมดวยพระมัทรี กัณหา ชาลีก็เสด็จโดยราชรถ
เทียมมา 4 ตัว เม่ือเสด็จออกจากพระนครมีพราหมณ 4 คน มาทูลขอม
     2.2.2 เม่ือพระองคประทานมาแกพราหมณแลว เทวดาไดแปลงองค
เปนละมั่งเทียมราชรถแทนมาพาพระองคเสด็จตอไป ตอมามีพราหม
พระ พราหมณนั้น  
    2.3 กัณฑมหาราช ตําแหนงทางขวาติดชองหนาตางในตอนที่ชูชกเอา
เชือกผูกลากพาสองกุมารออกเดินทาง ซึ่งภ
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    2.4 นครกัณฑ  ถัด ข้ึนมาดานบนสุดของผนั ง เปนภาพขบวนที่ ต อ
เนื่องมาจากชวงเสาแรก แสดงเปนภาพขบวนทหารหนึ่งแถวดานบน และขาราชบริพารทัง้ชายหญิง 
นักดนตรีจํานวนอีกหนึ่งแถวหันหนาเดินเรียงกันไปสูชวงแถวที่สามของผนัง (ภาพที่ 285ก)  
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 284 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานทิศตะวันออก  ชวงเสาที่สอง 
 (ก) กลุมภาพแถวลางสุดของผนังช าสองเขียนเร่ือง ปาจิตต อรพิม 

(ข) กัณฑหิมพานต พระนางผุสดีใหการประสูติพระเวสสันดร 
วงเส

 
 (ค) พราหมณแควนกาลิงครัฐทูลขอชางปจจัยนาเคนทร 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 285 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานทิศตะวันออก  ชวงเสาที่สอง 
 (ก)  ทานกัณฑและนครกัณฑ  (ข)  กัณฑมหาราช 

สานี้สภาพเลือนรางไป

 
   ชวงเสาที่สาม  
   1. ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวดานลางของผนังชวงเ
มากเชนกัน เขียนภาพเลาเร่ือง ปาจิตต อรพิม ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ทาวปาจิตตตองจากนาง
อรพิมเสด็จกลับเมืองเมืองอินทปตถา เพื่อเยี่ยมเยียนพระราชบิดาและพระราชมารดาของตนและ
จะกลับมาอีกคร้ังพรอมขันหมากสูขอ (ภาพที่ 287ก)  
   2. เวสสันดรชาดก แบงเปน 3 กลุมภาพ ดังนี้ 
    2.1 กัณฑหิมพานต เขียนไวตําแหนงแถวที่สองผนังทางดานซาย ภาพ
แสดงในตอนที่พระเวสสันดรทรงหล่ังทักษิโณทกพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรแกพราหมณทั้ง 8 

าวไปแลว (ภาพที่ 287ข)  ของแควนกาลิงครัฐ ซึ่งตอนตอไปไดเขียนไวในชวงเสาที่สอง ดังที่กล



 327

    2.2 กัณฑมหาราช เป กลุมภาพสถาปตยกรรมสามหลังเรียงตอกนั วาดที่
ไวตําแหนงกึ่งกลางผนังของชวงเสานี้ สามารถแบงเปนกลุมเร่ืองในกัณฑมหาราช ไดคือ (ภาพท่ี 
287ค, ง) 

น

องเขาเฝาพระเจาสญชัยเพื่อทั้งไถตัวพระกุมารทั้งสอง  

เสาท่ีสองเปนภาพขบวนส้ัน ๆ และเมื่อมองจากรูปขบวนทั้งหมด
ทหารส

     2.2.1 บริเวณแถวที่สองทางซายของผนังวาดไวบริเวณนอกกําแพง
เมือง ตอนที่ชูชกพาสองกุมารเดินทางจนหลงทางเขาไปถึงกรุงเชตุดร อํามาตยกําลังนําตัวชูชกและ
กุมารทั้งส
     2.2 2 ถัดข้ึนไปภาพภายในปราสาทเขียนในตอนที่เจาสญชัยโปรด
พระราชทานรางวัลและอาหารอันดีแกชูชก ซึ่งหลงชื่นชมในสมบัติของตนจนลืมตัว บริโภคอาหาร
เกินประมาณจนทองแตกตาย  
    2.3 นครกัณฑ ถัดข้ึนมาดานบนสุดของผนัง เปนภาพขบวนทหารจํานวน
สองแถวหันหนาในทิศทางตางกัน แถวลางเปนทหารแสดงอากัปกิริยาทาทางเหมือนกันจํานวน
หนึ่งเดินเทาตอเนื่องมาจากชวง
ภาพ วนนี้อาจจะเปนของภาพตนขบวนเสด็จของหกกษัตริยกลับสูกรุงเชตุดร สวนแถว
ดานบนแสดงเปนภาพขบวนทหารที่หันหนารูปขบวนในทิศทางตรงกันขาม กับกลุมกอนหนา 
กลาวคือหันหนาไปยอนกลับทางชวงเสาที่สอง คงหมายถึงเนื้อความในนครกัณฑนี้หรือขบวนเสด็จ
ของพระเจาสญชัยและพระชาลี พระกัณหา ตอนที่กําลังเสด็จไปทรงรับพระเวสสันดรและพระมัทรี 
ใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดรในกัณฑฉกษัตริย (ภาพที่ 287จ)  
 

 
 
ภาพที่ 286 ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 
ภาพที่ 287 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานทิศตะวันออก  ชวงเสาที่สอง 
 (ก) กลุมภาพแถวลางสุดของผนังชวงเสาสามเขียนเร่ือง ปาจิตต อรพิม 
 (ข) พระเวสสันดรทรงหล่ังทักษิโณทกพระราชทานชางปจจัยนาเคนทร 
 (ค) ภาพขยายกัณฑมหาราช 
 (ง) กัณฑมหาราช 
 (จ) ขบวนเสด็จในนครกัณฑ 
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  1.2 ผนังดานทิศตะวันออก หรือผนังดานหนาพระประธาน  พื้นที่ผนังดานหนา
แบงเปนสามชวงเสา เวนพื้นที่ตรงประตูทางเขาตกแตงเปนลายหนากระดานและสัตว เชน ลิง งู 
จระเข จิ้งจก เปนตน เหนือกรอบประตูบนเขียนสัตวสองประเภทคือ ภาพเตา และหงสขาว กลาววา
เปนภาพปริศนาธรรม150 ซึ่งนิยมมักอยูในอีสานตอนกลางเปนสวนใหญ 151สวนผนังทั้งสองขาง
ประตูในบางฉากเปนเร่ืองราวตอเนื่องกันสามารถอธิบายได ดังนี้ (ภาพที่ 288)  
 

     
 
ภาพที่ 288 ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
 
   1.2.1 ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวดานลางของผนังทิศตะวันออกนี้ เขียนเปน
ขบวนชาง ทหาร ขาราชบริพารหญิงเดินเปนแถวเรียงในมือถือพาน คงเลาเร่ือง ปาจิตต อรพิมพ ใน
ตอนที่เมื่อนางอรพิมอายุได 16 ป ทาวปาจิตตจึงขอลากลับบานเมืองและกลับมาพรอมขบวน
ขันหมากสูขอนางอรพิมเปนชายา (ภาพที่ 289)  
 

                                                 
 150 เพ็ญผกา นันทดิลก, “จิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก สิมวัดบานยาง 
ตําบลบานยาง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม,” 59. 
 151 ต๊ิก แสนบุญ [นามแฝง], “ทวงคืน คันทวย ศิลปะไทยบานอีสาน ของวัดศรีฐาน 
เมืองรอยเอ็ด,” ศิลปวัฒนธรรม 30, 11 (กันยายน 2552): 48-51. 
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ภาพที่ 289 กลุมภาพแถวดานลางของผนังทิศตะวันออก 
 
   1.2.2 เวสสันดรชาดก แบงเปน 3 กลุมภา  ดังนี้ 

   1.2.2.1 วนประเวศน ภาพนี้เขียนไวที่ผนังดานซายขางประตูทางเขา 
ร พระมัทรี กัณ

าและชาลีเสด็จมาถึงแควนเจตรัฐ พระยาเจตราชและพระญาติ พระวงคทั้งหลายพากันทูล

ารณในตอนที่ชูชกพาสองกุมารเดินทางไปถึงปาก
างปาซ่ึงเปนเขาวงกตไดพบกับพรานเจตบุตรและสุนัขรายขับไลจนตองหนีข้ึนไปอยูบนตนไม 

พรอมทั้งไดกลาวลวงพรานเจตบุตรจนหลงเช่ือวาเปนทูตมาจากพระเจาสญชัยจะไปเฝาพระ
เวสสันดร จึงไดรับการตอนรับเปนอยางดี (ภาพที่ 290ข,ค)  
    1.2.2.3 กัณฑมหาพน ตําแหนงของภาพถัดข้ึนมาจากภาพกอน
ดานบน อยูตําแหนงทางดานขวาของประตู ค่ันภาพออกจากตอนกอนหนาดวยระลอกของเนินเขา
หลายเนินเปนภาพในตอนที่ชูชกเดินทางตอมาถึงอาศรมของอัจจุตฤาษีผูซึ่งหลงเชื่อในกลลวงของ
ูชก ยอมชี้ทางไปสูเขาวงกตใหกับชูชก (ภาพที่ 291ก)  

านบนสุดของผนังชางแบงเขียนไวละ
วงแถวและสองแถวแสดงเปนภาพบางสวนของขบวนเสด็จในตอนนครกัณฑที่เขียนตอเนื่อง

ทหารมา ขาราชบริพารสตรี 

ขนาดภาพบุคคลเล็กใหญไมสม่ําเสมอ องคประกอบสูง ๆ ตํ่า ๆ เหมือนกับวาชางไมไดมีวาง

พ
 
เปนกลุมภาพปราสาทขนาดใหญสองกลุม กลาวถึงเมืองแควนเจตรัฐ พระเวสสันด
ห
อัญเชิญใหทรงครองราชยในแควนเจตรัฐก็มิไดทรงรับและถวายการตอนรับอยางสมพระเกียรติ 
(ภาพที่ 290ก)  
    1.2.2.2 กัณฑจุลพน ภาพในตอนนี้ เขียนไวทั้งสองขางของประตู
ทางเขา เขียนไวหลายฉากเพื่อบรรยายภาพเหตุก
ท

ช
    1.2.2.4 นครกัณฑ ถัดข้ึนมาด
ช
ภายในผนังเดียวกัน และตอเนื่องกับผนังดานทิศเหนือประกอบไดดวย 
นักดนตรี ภาพขบวนในตอนนี้จะเห็นไดวา แตละผนังชางจะเขียนภาพแบงออกเปนสองแถวบนลาง
เรียงกัน แมจะอยูในผนังเดียวกัน แตค่ันดวยชวงเสาของผนัง เสนค่ันหรือเสนพื้นตางระดับไปมา 
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แผนการเขียนรูปขบวนเสด็จของนครกัณฑอยางตอเนื่องทั้งหมดในครั้งแรกคร้ังเดียว แตเปนการ
วาดในคนละครั้งทีละสวนของผนัง (ภาพที่ 288,291ค)  
   1.2.3 ภาพอ่ืน ๆ ตําแหนงมุมทางขวาของผนังแทรกภาพการเกี้ยวพาราสีของ
ชายหญิงไว แมไมไดอยูในจุดสําคัญ แตชางเนนเขียนสัดสวนใหญกวารูปอ่ืน ๆ โดยเปนรูปเด่ียวที่
ไมมีเนื้อหาสัมพันธกับผนังสวนอ่ืน ซึ่งเปนลักษณะที่พบไดเสมอ (ภาพที่ 291ข)   
 

  
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 290 ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
 (ก) กัณฑวนประเวศน (ข) กัณฑจุลพน (ค) กัณฑจุลพน 
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 (ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 291 ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
 (ก) กัณฑมหาพน (ข) เกี้ยวพาราสีชายหญิง 
 (ค) ขบวนเสด็จในนครกัณฑ 
 
  1.3 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน พื้นที่ผนังดานหลัง
แบงเปนสองชวงเสา แตละชวงเสาเขียนตกแตงกรอบลวดลายหนากระดานตกแตงตามแนวเสา
และตลอดแนวขอบบนของผนัง พื้นที่ตรงกลางเขียนภาพเลาเร่ืองหลักคือ พุทธประวัติ เวสสันชาดก 
และปาจิตต อรพิมพ ผนังสวนนี้ภาพบางสวนซีดจางมาก และบางสวนยังไม ็จสมบูรณ ทิ้ง
รองรอยการรา ดับตกแตงตัวพระ ตัวนาง
หลายภาพ เนื้อเร่ืองสามารถอธิบายไดดังนี้ (ภาพที่ 292)  
   ชวงเสาแรก (ผนังทางขวาติดกับผนังดานทิศเหนือ) ภาพผนังดานนี้คอนขาง
เขียนภาพไวอยางหนาแนนมาก องคประกอบโดยรวมแบงเปนกลุมภาพที่ มีลักษณะเปนแถวภาพ 
3-4 แถวใหญ และแบงเปนกลุมภาพยอยภายในอีก ซอนเรียงกันสามารถอธิบายไดดังนี้ 

เสร
งดินสอไวในหลายภาพบนผนัง เชนในสวนของเครื่องประ
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   1. ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวดานลางของผนังทิศตะวันออกนี้ เขียนเปน
ขบวนเสด็จประกอบไปดวยชาง ทหาร ขาราชบริพารชายและหญิงเดินเปนแถวเรียงกัน คงเลาเร่ือง
ปาจิตต อรพิม ในตอนที่เมื่อทาวปาจิตตและนางอรพิมไดพบกัน นางอรพิมจึงลาสิกขาบทกลับคืน
เปนหญิงแลวเดินทางกลับเมืองของทาวปาจิตตและอยูรวมกันอยางมีความสุข (ภาพที่ 292ก)  
   2. เวสสันดรชาดก แสดงตอนดังนี้ 
    งานศพชูชก กลุมภาพงานศพของชูชกนี้เขียนไวถัดข้ึนมาจากกลุมภาพแรก 
และเขียนแยกเร่ืองราวออกมาจากกลุมภาพเร่ืองพระเวสสันดรในผนังอ่ืน บรรยายเร่ืองราวของชูชก
หลังจากบริโภคอาหารเกินพอดี ทําใหทองแตกตาย ภาพงานศพชูชกของผนังนี้เ เรียงอยาง
เปนลําดับข้ันตอน ถือวาแสดงรายละเอียดถึงแสดงประเพณีการเผาศพอยางชาวบานหรือที่เรียกวา 
สงสะการ” อยางละเอียด โดยมีภาพพระสงฆหรือเณรนําเขาไปปาชา ผูรวมขบวนบางคนถือธง

แตก แสดงการ
รือพลิกศพกอนจะ

ิกา เมื่อเสร็จพิธีจึงพาเดินทางกลับ (ภาพที่ 292ข)  
  3. พุทธประวัติ แบงเปนสองกล

ยในปราสาทแลวจึงเสด็จออกพรอมดวย

ที่ในยาม

งที่
ทธประวัติในตอนที่พระเจาสุทโธทนะสง

ขียนไล

“
เพื่อนําไปปกบูชาพระภูมิเจาที่ บางคนถือน้ําเตา บางคนหวานขาวสารหรือขาวตอก
หามศพ จูงศพไปปาชาดวยพระและเณร เมื่อนําข้ึนกองฟอนแลวลางหนาศพห
มาติกาบังสุกุลศพ แลวนิมนตพระสวดมาต
 ุมภาพดังนี้ 
    3.1 ตอนออกมหาภิเนษกรมณ แถวถัดมาดานบนเปนกลุมภาพในตอน
ตาง ๆ โดยแสดงสถานที่ของเมืองกบิลพัสดุ ดังนี้ คือ  
     3.1.1 กลุมภาพปราสาทเมืองกบิลพัสดุหลังแรกกลาวถึงพุทธประวัติ
ตอนที่ในกลางดึกแหงการตัดสินพระทัยออกบวช ตอนเจาชายสิทธัตถะเสด็จไปทอดพระเนตรพระ
นางพิมพาบรรทมอยูกับพระโอรสราหุล และบรรยากาศภา
มากัณฐกะและนายฉันนะตามเสด็จ (ภาพที่ 293ก) 
     3.1.2 เหนือภาพกลุมปราสาทเมืองกบิลพัสดุหลังที่สองอยูสวนบนสุด
ของผนัง แสดงบรรยากาศทองฟามี พญาครุฑ เทพยดา แสดงภาพเหตุการณตอนตอมา
ดึกเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จข้ึนทรงประทับมากัณฐกะเพื่อเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 
ภาพเขียนสวนนี้มีองคประกอบทาวจตุโลกบาลเพียงสองประจําที่เทาทั้งสองของมากัณฐกะเทานั้น 
(ภาพที่ 292ค)  
    3.2 กบิลวัตถุคมนปริวัตต กลุมภาพตอมาเปนบริเวณปราสาทหลังที่สอ
ยังคงกลาวถึงสถานที่ในเมืองกบิลพัสดุ เขียนแสดงพุ
อํามาตยมาทูลเชิญพุทธองคเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุเพื่อโปรดพุทธบิดา และโอกาสนั้นไดทรงแสดง
ปาฎิหาริยเหาะข้ึนสูอากาศใหหมูพระญาติวงศประจักษ (ภาพที่ 293ข)  
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(ก) 

 
(ข) 

  
(ค) (ง) 

 
(จ) 

 
ภาพที่ 292 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ชวงเสาแรก 
 (ก) กลุมภาพแถวดานลางของผนัง ะวันตก (ข)  งานศพชูชก 
 (ค) พุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ (ง)  ภาพขยายงานศพชูชก 
 (จ) ภาพขยายงานศพชูชก 

ทิศต
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 293 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ชวงเสาแรก 
 (ก) พุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ข) พุทธองคเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุเพื่อโปรดพุทธบิดา 
 
   ชวงเสาที่สอง (ผนังกลาง) ภาพผนังดานนี้คอนขางเขียนรายละเอียดภาพไว
อยางหนาแนนมาก นอ ชางเขียนจิตกรรมอีสานใชฉากสถานท ศูนยกลางเร่ือง โดยที่มี
เหตุการณหลายเหตุการณรวมในภาพสถานที่เดียวแลวภาพในผนังนี้ชางยังใชกลวิธีภาพบุคคล
สําคัญเปนศูนยกลางเขียนเหตุการณรวมหลายฉากในภาพเดียวกัน องคประกอบโดยรวมแบงเปน
กลุมภาพที่ มีลักษณะเปนแถวภาพ 3 แถวภาพใหญ และแบงเปนกลุมภาพยอยภายในอีก ซอน
เรียงกันจากลางสูบน สามารถอธิบายไดดังนี้(ภาพที่ 294) 

กจาก ี่เปน

   1. ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวดานลางชวงเสาที่สองของผนังทิศตะวันออกนี้ 
เขียนเปนสองกลุมภาพ คือ กลุมภาพทางขวาของผนัง กลาวถึงตอนที่เมื่อนางอรพิมในรางผูชาย
เดินทางมาถึงเมืองพาราณสี และไดชวยชุบชีวิตเจาหญิงของเมืองที่ถูกงูกัดจนส้ินพระชนม จน
ประชาชนรองไหกันถวนทั่ว เจาเมืองยกเจาหญิงและแบงเมืองใหครองคร่ึงหนึ่งเปนการตอบแทน นาง
อรพิมไมรับแตขอลาบวช และกลุมภาพทางซายที่มีภาพธาตุเจดีย กลาวถึงตอนที่วันหนึ่งมีทหารแจง
นางอรพิมวามีชายแปลกหนายืนรองไหจนสลบ นางจึงส่ังใหนําตัวเขาพบซึ่งคือทาวปาจิตต ดังนั้น
นางก็อธิษฐานขอคืนรางกลับเปนหญิง ซึ้งเนื้อความในตอนหลังกลาวถึงนางอรพมิเขียนจารึกเร่ืองราว
ขอนตนไวที่ศาลา แตชางเขียนในภาพตอนนี้เปนภาพธาตุเจดียจํานวนมาก (ภาพที่ 294ข)  
   2. ภาพพุทธประวัติ แถวที่สองถัดมาดานบน แสดงกลุมภาพพุทธประวัติ
เรียงลําดับจากผนังดานขวามาซายดังนี้ (ภาพที่ 295) 
    2.1 ตอนปจฉิมบิณฑบาต ภาพบุคคลที่ถวายภัตราหารนั้นคงหมายความ
ถึงอัคคทานของนายจุนทะ  
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    2.2 เม่ือพระพุทธองครับถวายภัตราหารคร้ังนั้น กิดพระอาพาธโลหิต
กขันทิกโรคและปรินิพานในฉากตอมา  

พุทธองคทรงพระ
างประกอบดวยอาการวิตกกังวลในการ

   2.4  ภาพถัดมาทางขวากลาวถึงพุทธประวัติตอนท่ีพระยามารวัสวดีมารเขา

ที่ 295ก)  

ที่ทาวจตุ

ัง (ภาพที่ 296)  

ลว แลวทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค สมเด็จพระอมรินทราธิราชเหาะ
านบน 

จีวรแลว (ภาพที่ 295ค)  

ก็บังเ
ป
    2.3  ภาพถัดมาในแถวเดียวกันแสดงในตอนท่ีพระ
ประชวรหนัก เหลาสาวกที่คอยเฝาปรนนิบัติทั้งหมดต
ประชวรของพระพุทธองค  
 
มาทูลอาราธนาเพื่อใหเสด็จสูมหาปรินิพพาน เม่ือพระองคพิจารณาและตรัสความนี้แกพระสาวก  
    2.5 ภาพจิตรกรรมกลุมสุดทายของแถวนี้เขียนถึงพุทธประวัติหลังจาก
เสด็จปรินิพพานแลวแสดงภาพพลับพลาประทับพระบรมศพ แวดลอมดวยเหลาพระสาวกเสด็จมา
อยางพรอมเพรียงกันในวาระการถวายพระเพลิงพระบรมศพ สังเกตวาภาพสาวกที่ประกอบในภาพ
พระบรมศพพระพุทธองคนี้ ภาพบุคคลกลุมหนึ่งชางเขียนไวในมุมมองแบบนั่งหันหลัง ซึ่งเปน
รูปแบบที่แปลกตาไปจากมุมมองดานตรงและดานขาง (ภาพ
    2.6 ตําแหนงแถวดานบนเปนพื้นที่กวางกวาสองแถวแรกที่กลาวมาแลว 
แสดงกลุมภาพที่ มีรายละเอียดคอนขางมาก ศูนยกลางภาพตรงกลางผนังเปนพุทธประวัติตอน
มารผจญ แตแวดลอมเร่ืองเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนอ่ืน ๆ ไวหลายฉากหลายตอนในผนังเดียวกัน 
ภาพบุคคลสําคัญไดแกภาพพระพุทธเจาเปนศูนยกลาง จึงมีเหตุการณรวมหลายฉากในภาพ
เดียวกัน การแบงเร่ืองแตละตอนไมชัดเจน การเรียงลําดับเหตุการณคอนขางสับสนไปมา พอ
อธิบายไดดังนี้ สวนบนสุดของผนังแสดงบรรยากาศทองฟามี พญาครุฑ เทพยดา ราหู แสดงภาพ
เหตุการณตอเนื่องมาจากผนังชวงเสาแรกตอนท่ีในยามดึกเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จข้ึนทรง
ประทับมากัณฐกะเพื่อเสด็จ ออกมหาภิเนษกรมณ ภาพเขียนนี้มีองคประกอบเชนเดียวกัน
โลกบาลเพียง 2 ประจําที่เทาทั้ง 2 ของมากัณฐกะ และเพิ่มเติมภาพนายฉันนะยึดหางตามไปทาง
เบ้ืองหลัง ปรากฏพญามารยืนขวางพระองคอีกฟากหนึ่งของผน
    2.7 ตําแหนงมุมซายของผนังเมื่อเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวทรงมาพระที่
นั่งมาถึงริมฝงแมน้ําอโนมาแ
มาด อัญเชิญผอบแกวมณีรองรับพระโมฬีธาตุไปประดิษฐานในจุฬามณีเจดียที่ดาวดึงสเท
วโลก สังเกตวาในภาพนี้พระองคทรงครอง
    2.8 เมื่อทรงเปล้ืองเคร่ืองทรงและอาภรณ มอบใหนายฉันนะอัญเชิญกลับ
เมือง มีภาพมากัณฐกะนอนส้ินใจเศราโศกเสียใจจนดวงใจแตกสลาย ภาพนายฉันนะแบกคาน
สอดเคร่ืองทรง อาภรณ และอานมา กลับไปยังเมืองกบิลพัสดุนั้น มักพบมากในจิตรกรรมอีสาน
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หลา บนผนังนี้ชางแยกมาเขียนไวหางจากฉากตัดพระโมฬี แตวางภาพอยูใกลกลุมภาพมาร
ผจญที่บริเวณกึ่งกลางผนัง (ภาพที่ 295ง)  

ยแหง 

    2.9 มุมผนังดานขวาพื้นที่กึ่งกลางผนัง มีปราสาทหลังใหญ อักษรบรรยาย 
“เศรษฐีผัวเมีย” ไมแนใจวาภาพในตอนน้ีแสดงพุทธประวัติในเนื้อความตอนพระพุทธเจาทรงแสดง
ธรรมเทศนาโปรดแด “ยสกุลบุตร” จนไดดวงตาเห็นธรรม (ภาพที่ 295จ)  
    2.10 ตอนที่พระพุทธองคทรงรับหญาคา 8 กําจากโสถิยพราหมณ ภาพ
ในตอนนี้เขียนไวคอนขางสับสน เพราะใชศูนยกลางภาพเดียวกันนี้ คือภาพพุทธองคแตมี

ประกอ

สาที่สอง ดังที่กลาว
ปนเหต ว

ตรัสรู แมธรณีปรากฏกายจาก
ิน บิดน

โดยที่ชางวัดบานยางนี้ก็ไดเนนเขียนไวหลายภาพ อยู
ฉากทั้ง

ทั้งในตอนสาวงามแตง

องค บรวมกับฉากอ่ืนอีกทั้งตอนมารผจญและธิดามาร ภาพพุทธองคทรงประทับนั่งบนหญา
คาทําปางมารผจญ ดานลางหญาคาเปนแมธรณีบีบมวยผม ทางซายเขียนเปนโสถิยพราหมณ 
เหนือข้ึนไปเปนธิดามาร ทางขวาเปนกองทัพมารที่เขาผจญพระองคดังกลาวรายละเอียดตอไป 
(ภาพที่ 296ข)  
    2.11 ภาพกลุมนี้เขียนไวชิดผนังทางดานซายแสดงพุทธประวัติในสองตอน 
โดยมีภาพพระพุทธองคประทับนั่งปางมารวิชัยเปนศูนยกลางของภาพ ตอนหนึ่งเขียนไวทางขวา 
กลาวถึงพระอินทรไดลงมาทํานิมิตดีดพิณสามสาย และพระองคทรงประจักษในนิมิตนั้น อีกตอน
หนึ่งเขียนไวทางซายของพระองค กลาวถึงพระพุทธเจาทรงรับถวายขาวมธุปายาสที่นางสุชาดา
นํามาถวาย (ภาพที่ 296ก)  
    2.12 ภาพกลุมนี้เขียนไวบริเวณก่ึงกลางผนังของชวงเ
มาเ ุการณร มฉากเดียวกันกับตอนพระพุทธองคทรงรับหญาคาท่ีกลาวมาแลวสวนกอน 
ภาพพระพุทธองคประทับนั่งทําทาปางมารวิชัยเปนศูนยกลางของภาพ ภาพพญามารวัสวดียก
กองทัพมารเพื่อขัดขวางการตรัสรูของพระพุทธเจาเขาผจญทางขวาของพระองค แตพระองคไม
ทรงหวั่นไหว เรียกแมพระธรณีเปนพยานวาพระองคถึงพรอมที่จะ
พื้นด ้ําจํานวนมหาศาลออกจากมวยผม น้ํามหาศาลทวมเหลามารเปนเหตุใหพญามารยอม
แพแกพระโพธิสัตวนั้น ภาพกองทัพมารเขาผจญพุทธองคเขียนไวเพียงองคประกอบหลัก ๆ เชน 
พญามาร พญาชางและเหลามารอีกสองสามตน และภาพมวลน้ําทวมเหลามารจนพายนั้นอยู
ทิศทางฝงขวาของพุทธองคก็เชนเดียวกัน (ภาพที่ 296ค)  
    2.13 ภาพธิดามาร 
รวม ตอนมารผจญนี้และภาพใกลเคียง ตามเนื้อหาปฐมสมโพธิกถาเปนเหตุการณภายหลังที่
พระองคไดผจญเหลาพญามาร และทรงตรัสรูแลว กลาวถึงธิดาพญามารทั้ง 3 นาง คือ นางตัณหา 
นางราคะ และนางอรดี ลําดับเหตุการณอยางละเอียดตอเนื่องกัน รูปแบบ
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กาย ษณะบุคคลช้ันสูงมากระทําการยั่วยวนไมใหพระองคบรรลุธรรม แตพระองคซึ่งทรงตัด
กิเลสดับส้ินแลว จึงไมมีอํานาจกิเลสใด ๆ ครอบงําพระองคไดอีก และเมื่อไมอาจนําพระองคมาสู
อํานาจแหงตนไดแลว จึงกลายรางเปนหญิงชรา 3 ตน มีผิวกายสีเขม แตงกายแบบบุคคลธรรมดา
หรือชาวบาน ไมใสเส้ือ นุงผาซิ่น มีหลังคอม เดินถือไมเทาคํ้ายัน หันหลังใหพระพุทธองคเพื่อ
กลับไปหาพญามาร (ภาพที่ 296ง)  
 

ดวยลัก

 
(ก) 

 
(ข) 

 
 ภาพที่ 294 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ชวงเสาที่สอง 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน 
 (ข) กลุมภาพแถวดานลางชวงเสาที่สองของผนังทิศตะวันออก 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
(ง) (จ) 

 
ภาพที่ 295 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ชวงเสาที่สอง 
 (ก) พุทธประวัติตอนปจฉิมบิณฑบาต, พุทธองคทรงพระประชวรหนัก และ 
  เสด็จปรินิพพาน 
 (ข) เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ค) เจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค 
 (ง) นายฉันนะแบกคานสอดเครื่องทรง อาภรณ และอานมากลับเมืองกบิลพัสดุ 
 (จ) แสดงธรรมเทศนาโปรดแดเศรษฐียสกุลบุตร 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 296 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ชวงเสาที่สอง 

า 
ณ 

(ค) ตอนมารผจญ 
 (ง) ธิดาพญามาร 
 
  1.4 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน พื้นที่ผนังดานทิศใตแบงเปน
สามชวงเสา แตละชวงเสาเขียนตกแตงกรอบลวดลายหนากระดานตกแตงตามแนวเสาและตลอด
แนวขอบบนของผนัง เวนพื้นที่หนาตางที่ตกแตงกรอบเปนลายกนก ตรงกลางเขียนภาพเลาเร่ือง
หลัก คือ พระมาลัย พระเวสสันดร และปาจิตต อรพิม เนื้อเร่ืองสามารถอธิบายไดดังนี้ (ภาพที่ 
297)  

 (ก) พระอินทรนิมิตดีดพิณสามสายและทรงรับถวายขาวมธุปายาสของนางสุชาด
 (ข) พระพุทธองคทรงรับหญาคาจากโสถิยพราหม
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ภาพที่ 297 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน 
 

  ชวงเสาแรก (ผนังทางขวาติดกับผนังดานทิศตะวันตก) โครงสรางหลักของ
นอนจากเสาหนึ่ง

 

ผนังชวงเสาแรก องคประกอบโดยรวมชางแบงพื้นที่ภาพทั้งหมดดวยแนวเสนแนว
สูเสาหนึ่งออกเปนสามสวนแตเขียนเปนสองเร่ือง ดังนี้คือ (ภาพที่ 298) 
   1. ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวดานลางชวงแรกของผนังทิศใตนี้ เขียนเปน
สองกลุมภาพ คือ  
    1.1 กลุมภาพทางซายของผนังเปนทิวทัศนแมน้ํา ภาพบรรยายถึง
เหตุการณที่เกิดข้ึนหลายตอนดังนี้ เมื่อปาจิตต อรพิมพเดินทางมาถึงแมน้ําใหญแหงหนึ่งไม
สามารถจะขามไปได เมื่อเห็นเณรพายเรือผานมาจึงขอใหชวย แตเณรกลับหลงใหลนางอรพิม จึง
ออกอุบายวาสงทาวปาจิตตกอน แตเณรกลับไมทําตามท่ีพูดไปสงนางอรพิมที่เดียวกัน เมื่อนาง
อรพิมเห็นความไมซื่อของเณรจึงออกอุบายใหเณรหลงเชื่อวาอยากกินผลมะเด่ือ เม่ือเณรจึงปนข้ึน
ไปเก็บให นางจึงเอาหนามมาสุมไวที่โคนตนมะเด่ือ แลวพายเรือไปหาทาวปาจิต เณรลงมาไมไดจึง
กลายเปนแมลงหวี่อยูที่ตนมะเด่ือตลอดมา (ภาพที่ 299)  
    1.2 อีกกลุมภาพหนึ่งอยูทางขวาของผนังเขียนภาพนางอรพิมสัดสวนใหญ
กวาทุกภาพ กลาวถึงเนื้อเร่ืองตอนที่นางอรพิมตามหาทาวปาจิตตไปถึงศาลาโรงทานของเศรษฐี 
ซึ่งในโรงทานนี้มีศพนางปทุมเกษรเปนธิดาเศรษฐี นางอรพิมจึงเอารากไมวิเศษน้ันชุบชีวิตข้ึน นาง
ปทุมเกษรจึงขอเดินทางติดตามนางอรพิมไป ทั้งสองเปนหญิงและเกรงกลัวอันตราย นางอรพิมจึง
อธิษฐานขอใหตนกลายรางเปนชาย (ภาพที่ 299) 
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ภาพ ภาพจิตรกรรมฝาผนังทิศใตที่ชวงเสาแรก ที่ 298 
 

 
 
ภาพที่ 299 กลุมภาพแถวดานลางชวงแรกของผนังทิศใต 
 
   2. พระมาลัย ตําแหนงของผนังสวนนี้มีบริเวณกวาง ผลมุมมองทางสายตาผูดู
อาจมองเปนสองชองจากการขีดเสนแบงเร่ือง แตทั้งหมดเขียนเร่ืองพระมาลัยผูมีฤทธ์ิและญาณอัน
สูงสุดสามารถเดินทางไปเทวโลกและยมโลกไดดวยกําลังแหงฤทธิ์และนําเร่ืองราวความสุขในเท
วโลกและความทุกขในยมโลกแจงแกมนุษยโลก ภาพไดแสดงถึงภาคสวรรค มนุษยและนรกภูมิดัง
มีฉากตอไปนี้ 
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    2.1 ตําแหนงพื้นที่บนสุดของผนังแสดงภาคสวรรคชั้นดาวดึงนี้มีภาพเจดีย
จุฬามณีเปนศูนยกลางหรือประธานภาพ รายลอมดวยพระมาลัย พระอินทรและเหลาทวยเทพยดา 
เทพธิดา ฉากพระมาลัยเยือนสวรรค เปนเร่ืองราวเมื่อพระมาลัยเสด็จสวรรคชั้นดาวดึงสและได
สนทนาธรรมกับพระอินทรพรอมทั้งถามถึงพระศรีอาริยเมตไตรย (ภาพที่ 300)  
    2.2 ตําแหนงถัดลงมาจากสวนกอน บริเวณกึ่งกลางผนัง แสดงกลุมภาพ
บุคคล สถาปตยกรรม พระภิกษุ และชายชาวบาน กลาวถึงพระมาลัยรับดอกบัวจากชายยากจน 
เปนเร่ืองกอนที่พระมาลัยจะเสด็จสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่งไดพบกับชายยากจนไดเก็บดอกบัว 8 ดอก
และเกิดความเล่ือมใสจึงต้ังจิตอธิษฐานแลวถวายดอกบัวนั้นแกพระมาลัย พระมาลัยรับอนุโมทนา
กอนเหาะไปในอากาศ (ภาพที่ 300ก) 
 

 
(ข) 

 
(ก) 

  
 (ค) 

 
ภาพที่ 300 ภาพจิตรกรรมฝาผนังทิศใตที่ชวงเสาแรก 
 (ก) พระมาลัย    

(ข) พระมาลัยโปรดสัตวนรก 
 (ค) ชายยากจนถวายดอกบัว 8 ดอกแกพระมาลัย 
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    2.3 ตําแหนงทางซายของสวนที่สอง ภาพพระมาลัยถือตาลปตรอิริยาบถนั่ง 
มีชาวบานนั่งขนาบซายขวา แสดงถึงหลังจากพระมาลัยเสด็จลงจากสวรรคแลว นําเทวโองการจาก
พระศรีอาริยเมตไตรมาแจงแกชาวชมพูทวีป ส่ังสอนเร่ืองบาปและบุญแกคนทั้งหลาย (ภาพที่ 300ค)  
    2.4 สวนลางใชพื้นที่มากกวาตอนอ่ืน ๆ แสดงรายละเอียดมากถงึในตอนที่

มาลัยเส

ย บางอยูในกะทะรอน โดยมีนายนิรบาลถือหอกหรือดาม
หลมทิ่มแทง เปนตน (ภาพที่ 300ข)  

   ชวงเสาที่สอง (ผนังกลาง) (ภาพที่ 301)  
 

พระ ด็จลงนรกภูมิเพื่อโปรดสัตวนรก นําขาวความทุกขทรมานมาแจงแกญาติเพื่ออุทิศสวน
กุศลไปให ภาพพระมาลัยถือตาลปตรดวยอิริยาบถเหาะไปตามสวนตาง ๆ ของนรกภูมิที่มีการ
ตัดสินโทษหรือคดีความของยมบาล สัตวนรกไดรับการลงโทษไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส เชน 
ภาพนายนิรบาลกําลังใชเล่ือยศีรษะ บางกําลังปนตนไมที่มีใบคมคลายมีดหรือเคียว ตามกิ่งไมนั้น
มีนกตัวใหญคอยจิกศีรษะและรางกา
แ

 
 
าพที่ 301 ภาพจิตรกรรมฝาผนังทิศใตที่ชวงเสาที่สอง 

ลักของผนังชวงเ นังกลาง เวนพื้นที่ชองหนาตาง 
มดดวยแนวเสนแนวนอนขีดแบงจากเสาหนึ่งสูเสาหนึ่ง

ภ
 
   โครงสรางห สาที่สองหรือผ
องคประกอบโดยรวมชางแบงพื้นที่ภาพทั้งห
ออกส่ีสวนแตเขียนเปนสองเร่ือง ดังนี้คือ 
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   1. ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวดานลางชวงเสาที่สองของผนังทิศใตนี้ ภาพ
เหตุการณเรียงลําดับจากทางซายเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนในปาระหวางการหลบหนี ชางแบงเขียน
เปนสองกลุมภาพ คือ (ภาพที่ 302ก) 
    1.1 กลุมภาพทางซายกลาวถึงเมื่อทั้งทาวปาจิตต อรพิมพากันหนีออก
จากปราสาทแลวถูกทหารออกติดตาม หลังจากนั้นเมื่อนายพรานปามาพบจึงยิงธนูสกัดเอาไวแตไป
ถูกกลางหลังของทาวปาจิตตจนทาวปาจิตส้ินใจ เมื่อพรานปาพานางข้ึนหลังควาย เมื่อนางไดโอกาส
จึงใชดาบฟนคอนายพรานจนขาดลงแลวโดดหนีลงจากหลังควาย กอดศพสามีรํ่าไหจนสลบไป  
    1.2 กลุมภาพทางขวาเปนเหตุการณตอเนื่องมาที่จากเหตุดังกลาวรอนถึง
พระอินทรไดชวนพระวิษณุแปลงกายเปนงูกับพังพอนกัดกันอยูใกล ๆ นาง เมื่องูถูกพังพอนกัดตาย 
พังพอนก็ไปกัดรากไมมาพนใหงูจนฟน แลวก็สลับกันตาย สลับกันกัดรากไมพนแลวฟน ทําใหนาง
อรพิมทราบสรรพคุณวิเศษของรากไมนั้น นางจึงใชรากไมนั้นทําใหทาวปาจิตตฟนข้ึนมา (ภาพที่ 
02ก)  

 
3

 
(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 302 ภาพจิตรกรรมฝาผนังทิศใตที่ชวงเสาที่สอง 
 (ก) กลุมภาพแถวดานลางชวงเสาที่สองของผนังทิศใต (ข) นครกัณฑ 
 (ค) พระเวสสันดรและพระมัทรีก็ทรงลาผนวชเปลี่ยนอาภรณ 
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   2. เวสสันดรชาดก แบงเปนกลุมภาพ ดังนี้ 
    2.1 ตอนนครกัณฑ ตําแหนงทางซายของชองหนาตาง ชางแบงภาพเปน
สามแถว แถวแรกเปนชางสองเชือกหมอบ ถัดขึ้นมาเปนแถวของภาพทหารประทับปน และแถว

นกลุม

2ข)  

 จนสองกุมารไดรับทุกขเวทนายิ่งนัก คร้ันระหวางเดินทางชูชกเหยียบหินลมลง สองกุมาร
นีกลับมาหาพระเวสสันดร (ภาพที่ 303ค)  

     2.2.1 กัณฑกุมาร ตําแหนงเหนือชองหนาตาง ศูนยกลางภาพ คือ 
สถานที่อาศรมแหงพระเวสสันดร ภาพจิตรกรรมเขียนภาพเลาเร่ืองถึงเหตุการณในตําแหนงภาพ
ทางขวาของอาศรม กลาวถึงเนื้อความในกัณฑกุมาร ตอนที่ชูชกไดเขาเฝาพระเวสสันดรเพื่อทูลขอ
สองกุมารในชวงเวลาที่พระนางมัทรีไปหาผลไม  (ภาพที่ 303ค)  
    2.3 กัณฑมัทรี ตําแหน ายสวนบนสุดของผนัง เปนฉากปาเขาเต็มไป
ดวยสัตวจําพวกสัตวปา เชนเสือ กลาวถึงเนื้อความในกัณฑมัทรี เมื่อพระเวสสันดรบริจาคทานแลว 
เทพทั้งหลายพิจารณาวาควรจะไปสกัดกั้นพระนางมัทรีไวมิใหกลับถึงอาศรมเร็ว จึงแปลงเปน
ราชสีห เสือโครงและเสือเหลือง ไปขวางทางพระนางไว (ภาพที่ 303ค,ง) ตําแหนงภาพเขียนไว
ภายในอาศรมกลาวถึงเนื้อความในกัณฑมัทรีหลายตอน  
     2.3.1 ต้ังแตตอนที่พระนางจึงเสด็จกลับถึงพระอาศรม คร้ันมิไดพบ
พระกุมารทั้งสองพระนางก็ยิ่งทรงโศกเศรา แลวเสด็จเขาไปในปาชัฎเที่ยวรองเรียกหากุมารทั้งสอง
จนทั่ว  
   2.3.2 ทรงครํ่าครวญประหน่ึงวาดว แตกสลายลงแลวก็ทรงถึง
ิสัญญีภาพลง และ   

น้ํามาประพรมจนพระนางทรงฟนข้ึนแลว

บนเป ภาพหกกษัตริยและเหลาขาราชบริพาร ภาพตัวพระตัวนาง ตรงกลางในมือถืออาภรณ
หนังเสือ ทั้งหมดนาจะกลาวถึงเร่ืองพระเวสสันดรในตอนนครกัณฑ พระเจากรุงสญชัยไดเสด็จไป
ทรงรับพระเวสสันดรและพระมัทรี ใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร พระเวสสันดรและพระมัทรีก็ทรงลา
ผนวช เปล่ียนอาภรณและเสด็จกลับพระนคร ซึ่งเปนตอนตอเนื่องจากภาพในอาศรมดานบน (ภาพ
ที่ 30
    2.2 กัณฑกุมาร ตําแหนงทางขวาของหนาตางภาพอัดแนนแทบไมมีชองวาง 
ประกอบไปดวยภาพสัตวสระบัวและชูชก กลาวถึงเนื้อความในกัณฑกุมาร สองฉากคือเมื่อพระชา
ลีและพระกัณหาเม่ือรูวาพราหมณจะมาขอเอาไปรับใชก็หวาดกลัวจึงหนีไปซอนตัวในสระบัว และ
พระเวสสันดรพระราชทานสองกุมารแกพราหมณชูชกแลว ชูชกก็ใชเถาวัลยมัดมือสองกุมารลากไป
เฆ่ียนไป
ห

ในปา
งฝงซ

  งหทัย
ว
     2.3.3 พระเวสสันดรทรงนํา
ไดแจงความจริงใหพระนางทราบ  
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
ภาพที่ 303  ภาพจิตรกรรมฝาผนังทิศใตที่ชวงเสาที่สอง 

มัทรี, กัณฑสักบรรพและนครกัณฑ 
 (ง) กัณฑมัทรี และนครกัณฑ 

 (ก) กัณฑกุมาร   (ข) กัณฑสักบรรพ 
 (ค) กัณฑกุมาร, กัณฑ
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    2.4 กัณฑสักบรรพ  ตําแหนงมุมทางซายของอาศรมเขียนกลาวถึง
เนื้อความในกัณฑสักบรรพ เปนเนินเขา กลาวถึงตอนที่ พระอินทรทรงแปลงเปนพราหมณชรามา
ทูลขอพระมัทรีภายหลังก็ทรงถวายพระนางมัทรีคืนใหแกเวสสันดร ตรัสใหทรงคูบุญบารมีกันสืบไป 
ภาพในตอนนี้เขียนลําดับเหตุการณต้ังแตพระอินทรแปลงเปนพราหมณชราทูลขอพระนางมัทรีจาก
พระเวสสันดร แลวพานางมัทรีไปจากอาศรม จวบจนคืนรางเปนพระอินทรแลวพาพระนางมัทรีคืน
สูพระเวสสันดร (ภาพที่ 303ข)  
    2.5 ตอนนครกัณฑ ตําแหนงทางซายภายในปราสาทคงกลาวถึ วน
ในตอนนครกัณฑ พระเจาก ชัยไดเสด็จไปทรงรับพระเวสสันดรและพระมัทรี ใหเสด็จกลับสู
กรุงเชตุดร พระเวสสันดรและพระมัทรีก็ทรงลาผนวช เปล่ียนอาภรณและเสด็จกลับพระนคร ซึ่งเปน
ตอนตอเนื่องจากภาพแถวดานลางที่กลาวมาแลว (ภาพที่ 302ข)  
   ชวงเสาที่สาม (ผนังซาย) (ภาพที่ 304) โครงสรางหลักของผนังชวงเสาที่สาม 
เวนพื้นที่ชองหนาตาง องคประกอบโดยรวมชางแบงพื้นที่ภาพดวยลักษณะเสนแนวนอนคดโคง ขีด
แบงจากแนวเสาหน่ึงสูเสาหนึ่ง พื้นที่จึงเหมือนถูกแบงค่ันออกเปนหลายแถวแตทั้งหมดเขียนเปน
สองเร่ือง ดังนี้คือ 
   1. ปาจิตต อรพิม กลุมภาพแถวดานลางชวงเสาที่สามของผ งทิศใตนี้ ภาพ

งบางส
รุงสญ

นั
เหตุการณไมไดเรียงลําดับตามเนื้อความ ชางแบ นสองกลุมภาพ คือ (ภาพที่ 305ก) 
     1.1 กลุมภาพทางขวาเขียนเปนปราสาทขนาดใหญมากดวยผูคน กลาวถงึ
ทาวปาจิตตและนางอรพิมวางแผนมอมเหลาทาวพรหมทัต และเหลาทหาร พอตกคํ่านางอรพิมก็
ลอบปลงพระชนม โดยตัดคอทาวพรหมทัตขาด 
    1.2 กลุมภาพทางซายกั้นจากภาพกอนดวยเสนแถบกั้นภาพ ภาพบรรยาย
ถึงศาสนสถานท่ีมีพระพุทธรูปองคใหญพรอมดวยพระสงฆ ขาราชบริพารชายหญิง ในเนื้อเร่ืองตอนที่
หลังจากพลัดพรากจากทาวปาจิตตแลว นางอรพิมไดแปลงเปนชายเดินทางมาเมืองพาราณสีไดชวย
เจาหญิงของเมืองฟนคืน นางไมสนใจในรางวัลที่ไดกลับขอลาบวช บวชอยูนานจนเปนพระสังฆราช
แหงเมืองพาราณสี ในภาพบรรยายถึงนางอรพิมในรางพระสังฆราช กําลังสรงน้ําพระพุทธรูป  
   2. เวสสันดรชาดก แบงเปนกลุมภาพ ดังนี้ 
    2.1 กัณฑกุมาร ตําแห างขวาของชองหนาตาง ตอนหนึ่งคร้ันระหวาง
ินทางชูชกเหยียบหินลมลง สองกุมารหนีกลับมาหาพระเวสสันดร ภาพแสดงบรรยากาศทาม 

05ข)  
ัณฑ หาราช ตําแ หนาตาง เขียนกลาวถึง

ลางปา เมื่อตกคํ่าชชูกกผู็ก
นไมเทพบุตรและเทพธิดาก็จําแลงเปนพระเวสสันดร

งเขียนเป

นงท
เด
กลางปาเขา และอากัปกิริยาของชูชกตอนลมลง (ภาพที่ 3
     2.2  ก ม หนงทางซายของชอง
เนื้อความในตอนหนึ่งของกัณฑมหาราช ชูชกและสองกุมารเดินทางมาก
แปลนอนบนตนไม แตมัดสองกุมารไวโคนต
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และพระมัทรีมาบริบาลกุมารทั้งสองทุกราตรี ภาพตอนนี้เขียนแบงเปนสองแถวและแบงเหตุการณ
เลาสองฉากเพื่อแสดงถึงเทพบุตรและเทพธิดามาบริบาลสองกุมารในตอนนี้ (ภาพที่ 305ค)  
    2.4 นครกัณฑ ตําแหนงเหนือชองหนาตาง ถัดข้ึนมาดานบนสุดของผนัง
ชางแบงเขียนเปนสองแถวหลักแสดงเปนภาพขบวนเสด็จของหกกษัตริยในตอนนครกัณฑ แตสอง
แถวนี้หันทิศทางสวนทางกัน แถวบนหันหนาไปทางทิศตะวันออก แถวลางหันหนาไปทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งมีองคประกอบขบวนคลายกันที่ ขบวนชางพระที่นั่งของกษัตริย ทหารมา ขาราช

กเปนสองแถวหลัก คือ บนและ

ีขนาดเล็กใหญไมสม่ําเสมอ องคประกอบสูง ๆ ตํ่า ๆ ทั้งสามผนังที่เขียนขบวน

ะสวน

บริพารชายและสตรี  ซึ่งภาพขบวนเสด็จในตอนนครกัณฑนี้ไดกลาวอธิบายมาแลวในสวนกอนวา
เขียนไวทั้งทิศใต ผนังดานทิศตะวันออก และทิศเหนือ ยกเวนเพียงผนังทิศตะวันตกผนังเดียว
เทานั้น ลักษณะภาพขบวนจะเห็นไดวา แตละผนังชางจะกําหนดเขียนไวตําแหนงสวนบนสุดของ
ผนัง ใชพื้นที่กวางมีองคประกอบมากกวาภาพอ่ืน ๆ ภาพแบงออ
ลางซอนเรียงภายในผนังเดียวกันก็มีทั้งหันหนาไปทางเดียวและตางทิศทางตางกนั แมจะอยูในผนงั
ทิศเดียวกันแตอาจมีชวงเสาของผนังค่ันไว หรือภาพชวงเสาเดียวกันแตชางก็เขียนเสนค่ันหรือมเีสน
ค่ันเปนพื้นตางระดับไปมา รูปขบวนท้ังหมดของทุกผนังจึงไมอยูแนวเดียวกันหรือระนาบทั้งหมด 
ขนาดภาพบุคคลม
เสด็จในตอนนครกัณฑเหมือนกับวาชางไมไดมีวางแผนการเขียนรูปขบวนเสด็จของนครกัณฑของ
ทุกผนังอยางตอเนื่องทั้งหมดในคร้ังแรกคร้ังเดียว แตเปนการวาดในคนละคร้ังตามพื้นที่ทีล
ของลักษณะผนัง (ภาพที่ 305ง,306)  
 

 
 
ภาพที่ 304 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน ที่ชวงเสาที่สาม 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
(ง) 

 
ภาพที่ 305  ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน ที่ชวงเสาที่สาม 

 (ก) กลุมภาพแถวดานลางชวงเสาที่สามของผนังทิศใต 
 (ข) กัณฑกุมาร 
 (ค) กัณฑมหาราช 
 (ง) ขบวนเสด็จนครกัณฑ 
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ภาพที่ 306 ภาพขบวนเสด็จในตอนนครกัณฑผนังดานทิศใต ทิศตะวันออก และทิศเหนือ 
 
 2. จิตกรรมฝาผนังดานใน สภาพงานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดี เขียนไวที่
บริเวณตําแหนงคร่ึงผนังบน ดานลางปลอยผนังโลง ไมมีเสนกั้นขอบดานลางของภาพ ผนังดานขาง
ทั้งสองแบงออกเปนสามชวงเสา การวางตําแหนงภาพจัดสรรตามรูปแบบของผนังสิม ภาพ
จิตรกรรมทั้งหมดไมไดเขียนเปนภาพเลาเร่ืองแตเขียนตกแตงเปนภาพบุคคลมีขนาดและสัดสวน
คอนขางใหญกวาผนังดานนอกมาก องคประกอบจึงไมหนาแนนแยกเปนสัดสวนชัดเจน สวนสีที่ใช
สวนใหญโดยรวมจะเปนกลุมสีคลายคลึงกับผนังดานนอกคือ สีฟาคราม สีเขียว น้ําตาล ด  ขาว 
แตดวยที่ผนังภายในเ าพพระพุทธเจา ชางจึงใชกลุมสีสมแดงใ รระบายสีภาพบุคคลตาง 
ๆ ในสัดสวนที่มากกวาผนังดานนอก จึงทําใหจิตรกรรมฝาผนังภายในนี้มีโครงสีออกโทนสีสมแดง
ของวรรณะรอนตางไปจากผนังดานนอก (ภาพที่ 307)  
  2.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน แบงตามแนวเสาของผนัง
ออกเปน 3 ชวงเสา สองชวงเสาแรกเขียนภาพอดีตพุทธ พระพุทธองคประทับยืนปางถวายเนตร 
แบงจังหวะชวงเสาละ 3 พระองค เวนระยะหางเทา ๆ กัน ค่ันดวยภาพแจกันดอกไมขางละสอง 
สวนชวงเสาสุดทายเขียนภาพพระพุทธเจาประทับอิริยาบถนอน ภายใตรม ดานขางประกอบดวย
พระสาวกสองพระองค ค่ันจังหวะภาพดวยแจกันดอกไม 5 กระถาง เวนระยะหางเทา ๆ กัน (ภาพที่ 
307ข)  
  2.2 ผนังดานทิศตะวันออก นังดานหนาพระประธาน ผนังนี้คอนขางโลง
ียนเปนรูปภาพเด่ียวขนาดใหญ ไมมีเร่ืองราวประกอบคือ เหนือชองประตูทางเขาเขียนเปนรูป

ดใหญยืนขางละสอง
าวสีแตกตางกันออกไป สวม

ก ถืออาวุธคลายดาบ (ภาพที่ 307ก )  

ํา
ขียนภ นกา

หรือผ
เข
ครุฑกางปก ทางดานซายและขวาของประตูเขียนทวารบาลเปนรูปทหารขนา
คน แสดงอากัปกิริยาไวตางกัน สวมหมวก ใสเส้ือและกางเกงขาย
รองเทา คาดเข็มขัดทับเส้ือนอ
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  2.3 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ทั้งหมดเขียนอดีตพุทธ 
พระพุทธองคประทับยืนปางถวายเนตร 5 พระองค เวนระยะหางเทา ๆ กัน ค่ันดวยภาพแจกัน
ดอกไมขางละสอง ดานลางทางซายและขวาเขียนรูปเสือประดับ  
  2.4 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานขวาพระประธาน แบงตามแนวเสาของผนัง

เปน 3 ชวงเสา สองชวงเสาแรกเขียนภาพอดีตพุทธ ประทับยืนปางถวายเนตร ชวงเสาละ 3 
ายเขียน 
งค ค่ัน

ออก
พระองค เวนระยะหางเทา ๆ กัน ค่ันดวยภาพแจกันดอกไมขางละสอง สวนชวงเสาสุดท
ภาพพระพุทธเจาประทับอิริยาบถนอนภายใตรม ดานขางประกอบดวยพระสาวกสองพระอ
จังหวะภาพดวยแจกันดอกไม 5 กระถาง เวนระยะหางเทา ๆ กัน (ภาพที่ 307ค)  
  ดวยที่ภาพผนังภายในทั้งหมดเขียนไวรูปแบบไวคลายคลึงกันที่ภาพอดีตพุทธ 
ประทับยืนปางถวายเนตร152 และภาพพระพุทธเจาประทับอิริยาบทนอน คือ พระเศียรสวมมงกุฎ 
ประดับกรรเจียกจร และสองขางทัดดอกไมสีฟา ลืมพระเนตร พระพักตรเหมือนกันทุกพระองค พระ
กรรณส้ัน ทรงครองจีวรหมเฉียงขีดเขียนเสนใหมีร้ิวจีวรอยางสมจริงยืนปลายเทาแยกออกดานขาง 
แจกันดอกไมที่ ค่ันภาพมีสวนนอยตกแตงดวยลายดอกโบต๋ัน สวนภาพพระพุทธเจาประทับ
อิริยาบถนอนเขียนไวเหมือนกันกันสองผนังคือผนังทางดานทิศเหนือและทิศใต ที่ชวงเสาท่ีสามซ่ึง
เปนทั้งทางผนังดานซายและขวาของพระประธานนั้น พระองคประทับอิริยาบถนอนหันพระเศียรไป
ทางผนังทิศตะวันออก ลืมพระเนตรพระกรขางหนึ่งทอดทาบไปตามพระวรกาย พระกรอีกขางจับ
หมอนหนุนพระองค ซึ่งหมอนนั้นเขียนลักษณะเปนแบบหมอนขิดส่ีเหล่ียมแบบพื้นถิ่นอีสาน 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 152 ปางถวายเนตร พระอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสองประสานกันอยูที่ขางหนาพระ
เพลา ลืมพระเนตร ปางนี้มีความหมายกลาวถึงสัปดาหแรกหลักการตรัสรูพระพุทธองคประทับ
เสวยธรรมปติที่รัตนบัลลังก ครั้นยางเขาสัปดาหที่สอง พระพุทธองคทรงประทับยืน ลืมพระเนตร
บูชาพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธองคประทับตรัสรูตลอดสัปดาหที่สองนั้น โดยมิไดกระพริบพระ
เนตรเลย สถานที่แหงนั้นเรียกวาอนิมมิสเจดีย ดูรายละเอียดใน ไขศรี ศรีอรุณ, พระพุทธรูปปาง
ตาง ๆ ในสยามประเทศ, 21. 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

  
(ง) (จ) 

 
ภาพที่ 307  จิตรกรรมที่ฝาผนังทิศตะวันออก 
 (ก) จิตรกรรมที่ฝาผนังทิศตะวันออกดานหนาพระประธาน 
 (ข) จิตรกรรมที่ฝาผนังดานขางทิศเหนือ (ค)  จิตรกรรมที่ฝาผนังทิศใต 
 (ง) แจกันลายดอกโบต๋ัน (จ) ภาพขยายพระพุทธเจาทรงมงกฏ 
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 ลักษณะการเขียน 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดบานยางจากขอมูลที่กลาวมาขางตนมีชางเขียนรวมกนั
หลายคน ภาพจิตรกรรมเขียนไวทุกผนังทั้งดานนอกดานใน ที่วัดบานยางนี้จําแนกและจัดสรร
เร่ืองราวระหวางผนังภายในเปนเร่ืองอดีตพุทธ ผนังภายนอกเขียนทั้งวรรณกรรมศาสนาเชน พุทธ
ประวัติ พระเวสสันดรชาดกและพระมาลัย สวนวรรณกรรมพื้นบานนั้นเขียนผนังภายนอกเพยีงเร่ือง
เดียวคือ ปาจิตต อรพิม สวนรูปแบบภาพจิตรกรรมของผนังภายในและภายนอกนี้คอนขางมีขอ
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางมากหลายประการ เชน เร่ืองราว ขนาดสัดสวน การใชสี รูปแบบ
การเขียนภาพบุคคล และเทคนิควิธีการเขียนจนคาดวานาจะเปนชางท บผิดชอบเขียนคนละคน
กันกับชางเขียนผนังภายนอก 
  การวางตําแหนงเร่ืองนั้น ดวยสภาพพื้นที่ผนังอาคารวัดบานยางที่แบงออกเปนชวงเสา 
มีแนวเสากั้นกํากับไวเปนชวงอยางชัดเจนคลายทําหนาที่แบงค่ันภาพและเร่ือง การวางตําแหนง
เร่ืองนั้นอาจดูเหมือนไมมีกฏเกณฑในกลุมชางพื้นถ่ิน ไมไดเรียงลําดับกันอยางเปนระบบทั้งภายใน
ผนังเดียวกัน และผนังตามทิศตาง ๆ คอนขางสลับไปสลับมา แตก็อาจสังเกตความต้ังใจบาง
ประการที่นามีการวางแผนออกแบบกอนที่จะลงมือเขียน เชน ชางจะใหความสําคัญกับโครงสราง
การวางเร่ืองวรรณกรรมกลุมพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติเขียนไวผนังดานทิศตะวันตกหรือผนัง
ดานหลังพระประธาน โดยเฉพาะตําแหนงอยูเกือบกึ่งกลางผนังเปนภาพมารผจญ พระเวสสันดร
นั้นชางจัดสรรเขียนไวเกือบทุกกัณฑและเกือบทุกผนัง แตที่เนนเขียนมากอยางชัดเจนคือ ภาพ
ขบวนเสด็จในนครกัณฑ สว เร่ืองราวงานศพชูชกของวัดบานยางน ยกเขียนออกเปนภาพ
ใหญ สวนวรรณกรรมพื้นบานแมจะดูเขียนในสัดสวนที่นอยกวาเร่ืองอ่ืน ๆ แตชางออกแบบโดยวาง
ตําแหนงที่ขอบลางของทุกผนังอยางเสมอกัน ภาพเลาเร่ืองโดยเฉพาะวรรณกรรมทางศาสนาชาง
จะเนนเขียนเฉพาะฉากสําคัญแสดงองคประกอบหลักตามเหตุการณ ยกเวนเร่ืองเพระเวสสันดร
บางตอน เชน นครกัณฑ ชูชก และในกลุมวรรณกรรมพื้นบาน ที่จะเพิ่มเติมสวนที่เร่ืองยอย ๆ ภาพ
วิถีชีวิตเปนพื้นถิ่นของตนไวดวย โดยทั่วไปที่พบชางเขียนพื้นถิ่นจะวางเร่ืองโดยเนนสถานที่เปน
สําคัญ หมายถึงฉากสถานที่เดียวสามารถมีหลายเหตุการณอยูรวมกัน วัดบานยางนี้มีกลวิธี
เพิ่มเติมที่ใชภาพบุคคลเปนศูนยกลางของเหตุการณรวมเดียวกัน ประสานการเข นการวาง
องคประกอบภาพที่ วัดบานยางนี้จะหนาแนนกวาที่อ่ืน จึงทําใหการเรีย ับภาพคอนขางสับสน
นการตีความ 

คนิคการวาดภาพระบายสีตางกัน โดยรวมสีที่ใชสวน
คราม สีเขียว น้ําตาล แดง 

ถาปตยกรรม 

ี่รั

นอีก ี้ไดแ

ีย
งลําด

ใ
 ดังที่กลาวมาผนังภายในและนอกเท
ใหญ ตัดเสนสีเขมลงบนผนังสีขาวนวลของผนัง สีที่ใชสวนใหญเปน สีฟา
สม เหลือง ดํา ขาว ตัดเสนดวย สีดําหรือน้ําเงิน ระบายสีที่ตัวภาพบุคคล สัตว ทิวทศัน ส
โดยเฉพาะการระบายสีผิวภาพบุคคลดวยสีขาว  
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 1. ทิวทัศน   
  ดังที่กลาวมากอนวาภาพจิตรกรรมของชางพื้นถิ่นอีสานโดยรวมยึดถือฉากและ
สถานที่ในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่เดียวกันแตเขียนรวมไวหลายตอน สวนรูปแบบการเขียน
ภาพทิวทัศนส่ิงแวดลอมทั่วไปนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการเขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสี
ขาวนวลของผนัง แตดวยการเขียนองคประกอบที่วัดบานยางนี้จะหนาแนนกวาที่อ่ืน แตก็ยังทําให
ภาพจิตรกรรมโดยรวมดูคอนขางสวาง โปรง ไมหนาแนน แมจะเปนฉากทิวทัศนที่ควรบรรยายถึงมี
รายละเอียดตาง ๆ มากก็ตาม เชน ฉากในปาเขาที่ควรแสดงบรรยากาศตนไมหนาทึบจํานวนมาก แต
ชางเขียนก็เขียนเพียงภาพตนไมนอยตน เพราะภาพทิวทัศนในจิตรกรรมอีสานนี้นอกจากบงบอก
สถานที่ก็มีหนาที่เสริมตัวภาพหรือทําหนาที่แทรกระหวางภาพในแตละตอนดวยดวย  
  1.1 ตนไม  สําหรับรูปแบบตนไมรูปแบบของตนไมมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ 
สวนมากจะดูคลายคลึงกันแยกชนิดไมได จึงอาจจําแนกเปนสองกลุม คือ  

   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทมีลักษณะคลายคลึงกัน มีหลายขนาด
ทั้งเล็กและใหญ รวมถึงไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยหลายวิธีการ เชน วิธีแรกรองสีพื้น
ดวยสีออนแลวตัดเสนสวนของ ลําตน ใบกลมทีละใบดวยสีเขม อีกวิธีบางตนใชวิธีสรางน้ําหนักเขม
ออนของใบดวยการแบงช้ันระบายสี แตะสี แตละกลุมใบดวยตางสี สวนลําตนที่มีกิ่งกานนั้น ชาง
เขียนใหมีลักษณะสมจริงตามธรรมชาติ โดยแยกกาน คดเค้ียว และระบายดวยสีเขม เชน น้ําตาล 
เทา สีคราม อาจตัดเสนหรือไมก็ไมเสมอกันทุกภาพทุกผนัง (ภาพที่ 308,309ก)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทได ลักษณะสมจริงเลียนแบบธรรมชาติและมีอยู
ตามทองถิ่น พบเขียนประเภทเชน ตนตาล ตนมะพราว เปนตน (ภาพที่ 309ข)  
 

     
 
ภาพที่ 308 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทใชเทคนิคแตะสี 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 309 ภาพทิวทัศน 
 (ก) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทใชเทคนิคการตัดเสนใบ 
 (ข) ภาพตนไมที่จําแนกประเภทได 
 
  1.2 ทองฟา สวนมากฉากทองฟาทั่วไปใชสีขาวนวลของผนัง ไมระบายสี สิมนี้ใช
เทคนิควิธีการระบายสีใชสีเดียวกับภาพอ่ืน ๆ เชน สีครามระบายเปน แผน กอน ของเฆมลอยไวใน
สวนที่ตองการเปนสวรรค (ภาพที่ 310ก)  
  1.3 ภาพผืนน้ํา ชางจะใชสองวิธีการคือ กําหนดอาณาเขตผืนน้ําดวยการตัดเสน
หรือไลน้ําหนักเขมออนและระบายสีพื้นน้ําดวยสีคราม อีกวิธีการหนึ่งคือตัดเสนสีครามใหโคงทับ
ซอนกันคลายเกล็ดปลา (ภาพที่ 310ข)  

1.4 ภูเขาหรือโขดหิน สําหรับสิมวดบานยางนี้คอน งเขียนไวหลายภาพมี
ับซอนสลับไปมา ระบายสีพื้นดวยสี
ลายกอนโขดหินที่มีอยูในธรรมชาติ 

(ภาพที่ 310ค) 

  ั ขา
ลักษณะเฉพาะท่ีเขียนขนาดไมสูงใหญมากเปนกอนโคงตํ่าท
คราม เทา น้ําตาล และตัดเสนสีดําแทรกตนไมระหวางกอนค
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 310 ภาพทิวทัศน 

ระดับ สําหรับภาพพระโอรสพระธิดาเขียนสัดสวนรางกาย

มงกุฎ สังวาลย กรองศอ เปนตน (ภาพที่ 311ก)  

 (ก)  ภาพทองฟา  (ข) ภาพผืนน้ํา (ค) ภูเขา เนินหิน 
 
 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลชั้นสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายชั้นสูง ยักษ โดยทั่วไปการเขียนภาพ
บุคคลของสิมนี้ไมแตกตางจากจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมกีาร
แสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ โครงรางโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่
ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองป
ใหเล็กกวา รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราวเพื่อบงบอกสถานะของตัวละครนัน้ ๆ โดยรวม
ใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่เปนเครื่องประดับและอาภรณ กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับ
ตกแตงรางกายเขียนเปนเคาโครงเรียบ ระบายดวยสีเหลือง ใหพอเขาใจถึงเคร่ืองประดับตกแตง
สวนตาง ๆ เชน 
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  2.2 ภาพพระพุทธเจา โดยทั่วไปดวยรูปแบบการเขียนภาพพระพุทธเจาจะมี
ลักษณะเฉพาะตัดเสนและระบายสีใหมีรูปแบบที่แตกตางจากนักบวช พระสงฆหรือภาพบุคคลใน
กลุมอ่ืน ๆ อยางชัดเจนเชน พระเศียรมีรัศมี พระกรรณยาว ครองจีวรสีสมหรือสีน้ําตาล เปนตน แต
ชางเขียนจิตรกรรมอีสานที่วัดบานยางนี้สังเกตวาเขียนไวสองแบบดวยกัน คือ  
   แบบแรกที่สวนพระเศียรสวมชฎามงกุฏที่มีลักษณะยอดแหลม และประดับ
กรรเจียก ดังเชน ภาพพระอดีตพุทธในผนังดาน ี่ 307จ,311ข)  
   แบบท่ีสองท่ีผนังดานนอกทางทิศตะวันตกทุกภาพ พบวา สวนพระเศียรของ
พระพุทธเจามีอุษณีษะแตไมเขียนรัศมีแหลม และการครองจีวรของพระพุทธเจามีรูปแบบคลาย
การครองจีวรของพระสงฆ เชน พระมาลัย โดยมีลักษณะการครองจีวรหมเฉียงและคาดรัดประคด
อก แมแตภาพพระโพธิสัตวตอนตัดพระโมฬีก็ใชนุงหมครองจีวรแลว (ภาพที่ 259)  ซึ่งถากลาวตาม
พุทธประวัติเกี่ยวกับการแตงกายของพระองคตอนนี้ไดกลาวไววา “...เมื่อทรงเปล้ืองอาภรณสงให
นายฉันทะแตยังมิไดทรงจีวรอยางสมณเพศ จ นพระองคไดตัดโมฬีแลวนั้นทรงเห็นวาภูษาที่
ทรงอยูไมเหมาะสมแกสมณเพศ พระพรหมจึงไดนําเอาบริขารทั้ง 8 ถวาย...”153 ดังนั้นจึงเห็นวา
ประเด็นนี้จึงนาจะเกี่ยวของกับความไมเขาใจของชางเขียนพื้นบานเอง พบไดอีกตัวอยางหนึ่งกับ
ภาพพระพุทธเจาตอนออกบวชที่วัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดรอยเอ็ด (ภาพที่ 312)  
 

ใน (ภาพท

วบจ

   
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 311 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพบุคคลชั้นสูง (ข) ภาพพระพุทธเจาสวมมงกฏ 

                                                 
 153 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 63-64. 
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(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 312 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพพระพุทธเจาครองจีวรหมเฉียงรัดประคดอก 
 (ข) พระพุทธเจาตอนตัดพระโมฬี 
 
  2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล 
ชาวบาน นั้น จะแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะวาดเปนกลุมและกลุมเดียวกันจะ
ตงตัวคลายกัน อิริยาบถแสดงซํ้ากัน ซึ่งจะเขียนรายละเอียดการแตงกายแตกตางกันไปตาม
บุคคลิกในทองเรื่องนั้น การเขียนภาพบุคคลนอกจากมุมมองดานตรงและดานขางแลวยังเขียน
มุมมองขางหลัง บางภาพมีชาวตางชาติรวมในฉากดวย เชน ชาวจีน 
   2.3.1 ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย แบบด้ังเดิมใสเส้ือคอกลมมีทั้งสวมแขนส้ัน
และยาวมีแถบเส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน ไม
สวมรองเทา เชน นายฉันนะ (ภาพที่ 313ก)  
   2.3.2 ขาราชบริพารสตรี บางคนไมสวมเส้ือ บางคนใสเส้ือคอกลมแขนยาว 
คลองหรือพาดสไบ นุงผาซ่ินหรือโจงกระเบน รวบผม ไมสวมรองเทา (ภาพที่ 313ข)  
   2.3.3 วบานทั่วไป จะเขียนไวนอกปราสาท แตงกายเรียบงาย ไมสวมใส
ร่ืองประดับ ผูชายมีทั้งสวมและไมสวมเส้ือ นุงโจงกระเบนหรือกางเกงขาส้ันอยางใดอยางหนึ่ง ผา

ตรีอาจไมสวมเส้ือ คลองสไบบาง นุงผาซิ่น นุงโจงกระเบน รวบผมมวย 
ักษณะอยาง

สมจริง ทั้งหมดไมสวมรองเทา (ภาพที่ 313ฉ)  

แ

ชา
เค
คาดเอว ทรงผมส้ัน สวนส
บางคนมีลายสักขา โดยเฉพาะแสดงอายุวัยตางกันเชน วัยเด็ก วัยชรา จะเขียนล
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   2.3.4 ดาบสหรือฤาษี  เชน  พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  จะยังคงสวม
เคร่ืองประดับบางช้ิน สวมมงกุฎ ใสกรองศอ ทองกรเปนตน นุงหมหนังสัตว ที่ขีดเขียนดวยเสน
สรางลวดลายอยางงายเลียนแบบลายหนังเสือ (ภาพที่ 313ค)  
   2.3.5 พระภิกษุสงฆ มีบุคลิกสํารวม ศีรษะโลน ครองจีวรหมเฉียงรัดประคด
อก มือถือตาลปตร ระบายจีวรดวย สีสมแดง เชน ภาพพระมาลัย (ภาพที่ 313ง)  
   2.3.6 สวนภาพพราหมณ เชน พราหมณชูชกจะเนนการตกแตงรูปรางและสี
ใหโดดเดนกวาพราหมณอ่ืน  เนนลักษณะของบุรุษโทษ ม างกายท่ีเนนกลามเนื้อผิดสัดสวนและ
ปูดโปน มีสีผิวกายคล้ํา ไมสว  นุงโจงกระเบน ผมมวย สรางความรูสึกนาเ ดนากลัว (ภาพ
ี่ 313จ)  

 ๆ ีร
มเส้ือ กลีย

ท
   12.3.7 ชาวตางชาติ จะแตงกายไปตามวัฒนธรรมของตน เชน ชาวจีน สวมเส้ือ
แขนยาว นุงกางเกงขายาว ไมสวมรองเทา (ภาพที่ 314ก)  
  2.4 ภาพขบวนทหาร  เหลานี้จะปรากฏแนชัดเจนมีจํานวนมากที่สุดในขบวนเสด็จ
อนนครกัณฑ ซึ่งมักพบเห็นวาชางจะเนนเขียนจัดเปนแถวระเบียบไวอยางสวยงามและ จนกลาว

างคนสวมหมวก ใชดาบเปน

ทาบางกลุม สวมหมวกเหล็กหรือหมวกหมอตาล เส้ือ

 

ต
ไดวาหากจิตรกรรมอีสานหากเขียนเร่ืองพระเวสสันดรก็จะตองเขียนฉากตอนนี้ดวย โดยเขียนรูป
ขบวนทหารเปนแบบผสมคือ มีทหารทั้งที่ข่ีชางมา และเดินเทา ภายในกลุมเดียวกันจะเขียน
ลักษณะเหมือนกัน การแตงกายทหารของสิมนี้ คือ  
   แบบที่หนึ่ง คือ ทหารที่ยังคงสวมเคร่ืองแตงกายแบบอยางด้ังเดิม ดวยเส้ือคอ
กลม มีแถบรังดุมกลางอก กางเกงขายาวคาดผาที่เอว ทหารเหลานี้บ
อาวุธ และมักไมสวมรองเทา (ภาพที่ 314ข)  
   แบบที่สอง คือ คาดวาสวมเคร่ืองแบบตามแบบความเปนจริงของขาราชการ
ทหารในชวงสมัยนั้น เชน ทหารมา ทหารเดินเ
และกางเกงขายาวสีแตกตางกันออกไป สวมรองเทาหนังทรงสูง คาดเข็มขัดทับเส้ือนอก ประทับ
อาวุธที่เปนปนยาว (ภาพที่ 314ค)  
  2.5 สวนภาพบุคคลอ่ืน ๆ ในประเภทอ่ืน เชน สัตวนรก นั้นจะเขียนไวมีลักษณะ
แตกตางจากกลุมบุคคลที่กลาวผานมา ชางจะเนนรายละเอียดทางกายภาพ มีอวัยวะทีย่ดืยาวออก 
เชน คอ แขน ขา และกําหนดสีผิวคลํ้าหลากหลายสี ตามจินตนาการของชางเขียนเพื่อสรางใหเกิด
ความรูสึกนากลัว (ภาพที่ 314ง)  
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(ก) 

   
(ข) (ค) 

  
(ง) (จ) 

  
(ฉ) 

 
ภาพที่ 313 ภาพบุคคล 
 (ก) ขาราชบริพารชาย  (ข) ขาราชบริพารสตรี 

(ค) ดาบส ฤษี พราหมณ (ง) พระสงฆ 
 (จ) ภาพพราหมณชูชก  (ฉ) ชาวบานทั่วไป 
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

  
(ง) 

 
ภาพที่ 314 ภาพบุคคล 
 (ก)  ชาวจ (ข) ภาพทหาร  
 (ค) ภาพทหาร (ง) สัตวนรก 
 
 3. สถาปตยกรรม 
  หมายถึงส่ิงกอสรางในภาพจิตรกรรมไดแกอาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และศาลา 
พลับพลา ซึ่งส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญเปนจุดสังเกตไดชัดเจนที่สุดในผนัง แตก็เปน
เพียงสวนเสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ สถานที่เหลานี้โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความเปน
จริงเกี่ยวกับความสมดุลยระหวางปราสาทกับภ ุคคล และเหตุผลความถูกตองของมุมมองทาง
ัศนียภาพ  

าทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญ เนนการซับซอนของรูปทรงแบบสอง
รายละเอียด บบ บางสวนอิงรูปแบบ

อีสานที่มีหนาจั่วตกแตงเคร่ืองไม

ีน 

าพบ
ท
  3.1 ปราส
มิติ ที่วัดบานยางนี้ตัวปราสาทแสดง ที่เปนฐานสูงมีสองรูปแ
จิตรกรรมไทย แสดงโครงสรางหลังคาซอนช้ัน บางสวนคลายเรือน
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เปนรูปตะวัน มีเสาตอจากหนาจั่วแหลมหลายจั่วตกแตงดวยเคร่ืองไม หลังคาทําเปนลวดลายคลาย
เกล็ดเตา แบงภายในเปนหอง บางคร้ังเปนอาคารเปดโลง หรือกั้นฝาเปนหอง (ภาพที่ 315ก)  
  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงกวา ไมสูงนัก เปนทรงโถงที่วาด
แยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาทรงจั่วมีเสารองรับ ลดความซับซอนของรายละเอียด
การตกแตงลง บางกั้ ผนัง หรือไมมีผนัง มีทั้งแบบศาลาทรงไทยและรูปแบบเรือนอีสาน 
(ภาพที่ 315ข)  
  3.3 เรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูกสรางสวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพงเมือง อาจเขียนอยู
เปนกลุมหรือหลังเด่ียว ซึ่งมักเปนที่อยูของชาวบาน เปนอาคารแบบพื้นถิ่นขนาดเล็กหลังคาทรงจ่ัว
มีโครงสรางไมซับซอนนัก สรางดวยวัสดุไม ไมม รองรับ ยกพื้นใตถุนสูง มีทั้งกั้นม องหนาตาง 
หรือปลอยโลง (ภาพที่ 316ก)  
 

นบาง

ีฐาน ีช

  
(ก) 

  
(ข) 

 
ภาพที่ 315 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ปราสาทราชวัง  
 (ข) ศาลา หรือพลับพลา 
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  3.4 เจดีย พบวาชางเขียนภาพเจดียที่มีฐานอันสูง เรือนธาตุ และยอดแหลมซอน
ลดหลั่น ตกแตงดวยงานประดับตาง ๆ เจดียนี้ไมไดระบายสีเขียว แตก็มีความหมายถึงเจดียจุฬา
มณีในสวรรคชั้นดาวดึงส ดังภาพตัวอยางในเร่ืองพระมาลัย (ภาพที่ 316ข)  
 

 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 316 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) เรือนพื้นถิ่น (ข) เจดียจุฬามณี 
 
 4. สัตว  
  สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ  
  4.1 สัตว ที ่ม ีตามทองเรื ่อง  เช น  ชาง  มา  ละมั ่ง  เส ือ  สิงห  หรือเปนสัตว ใน
จินตนาการ หงส มังกร นกยูง เปนตน โดยตัดเสนระบายสีเนนตกแตงรายละเอียดอยางประดิษฐ 
ไมเนนกลามเนื้อทางกายภาพ ทาทางของสัตวเหลานี้จะเคลื่อนไหวแบบซํ้า ๆ และเรียบนิ่ง (ภาพ
ที่ 317ก)  

 4.2 สัตวอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่นจะเขียนแทรก
 เชน นก ควาย สุนัข คางคก เขียนรายละเอียดทางกายภาพและ

 
เสริมภาพวิถีชีวิตไวในแตละตอน
กิริยาทาทางไดเปนธรรมชาติและสมจริงกวาแบบแรก (ภาพที่ 317ข)  
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(ก) 

  
(ข) 

 
ภาพที่ 317 ภาพสัตว 
 (ก)  ภาพสัตวที่สามารถพบเห็นไดจ ิถีชีวิตพื้นถิ่น 

(ข)  สัตวที่มีตามท ื่องหรือสัตวในจินตนาการ 

ะวิถีชีวิต   
บในตอนตาง ๆ มักพบ

ื่องเวสสันดรชาดก และวรรณกรรมพื้นบานปาจิตต อรพิมพ 
ใจหลายภาพเชน การทําบุญ การลาสัตว การคา

ริงในว
 
 

องเร

 5. ภาพประเพณีแล
  ซึ่งวัดบานยางนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยประกอ
มากวรรณกรรมพุทธศาสนาเฉพาะในเร
ซึ่งเปนแสดงถึงภาพวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางนาสน
ขาย การทําอาหาร การเล้ียงสัตว การเลนดนตรีของหมอแคน ประเพณีหัวลานชนกัน ภาพการ
เกี้ยวพาราสีของหนุมสาว ภาพงานศพในตอนงานศพชูชก (ภาพที่ 318-319)  
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 318 ภาพประเพณีและวิถีขีวิต 
 (ก)  การเลนดนตรี   
 (ข)  หัวลานชนกัน 
 

(ก) (ข) 
  
าพที่ 319 ภาพประเพณีและวิถีขีวิต 

(ก) พิธีการสรงน้ําพระ   
(ข) ภาพขยายงานศพชูชก 

 
 

ภ
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 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดบานยางนี้มีลักษณะแบงภาพแบง
ตอนที่อาจจําแนกได คือ 
  6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม คือ แบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน ผนังแต
ละดาน ผนังภายในภายนอก ชวงเสาแตละชวงเสา การแบงลักษณะนี้เปนการแบงภาพที่ ไมไดมี
เสนขีดเขียนใหเห็นทางกายภาพ แตเปนการแบ วางเนื้อหาตามโครงสรางของอาคารโดยมีช ง
เปนผูกําหนด (ภาพที่ 298)  
  6.2 การแบงเร่ืองจะอยูในสวนรายละเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบใด
จะใชอยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ ชางเขียนวัดบานยางนี้ใชรูปแบบนี้ไมมีความ 
ชัดเจนนัก เพราะชางใชกลวิธีการใชภาพบุคคลและสถานท่ีสําคัญเปนศูนยกลางของเร่ือง จึงเ
ี่วางรอบเนื้อเร่ืองคอนขางนอยมากจนบางครั้งเน ื่องปะปนกัน บางคร้ังเหมือนเปนเร่ืองเดียวกัน

หยากตอการทําจําแนกเร่ืองและเกี่ยวของกับความเขาใจ

ทดังที่ก าในสวนของภาพทิวทัศน ที่มีทั้งแบบพุม
บงชวงตอนของเนื้อเร่ือง หรือเขียนปกคลุมเพื่อเนนสถาปตยกรรม

หโดดเดนข้ึนจากพื้นหลังก็มี 
   6.2.3 โขดหิน ที่อาคารนี้มีลักษณะแตกตางไปจากการเขียนโขดหินแบบเขา
มอ แตเขียนเปนกลุมเนินขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางวางสลับซับซอนไปมา ระบายสีเรียบ สลับสีแต
ละกอนโดยใชสีเทา น้ําตาล เปนอันเขาใจวาพื้นที่นั้นเปนภูเขาหรือเนินเขา  
   6.2.4 กําแพง พบเพียงเล็กนอย มักเขียนลอมรอบภาพปราสาทที่ เปน
ศูนยกลางภาพเพื่อแสดงเปนอาณาบริเวณเขต  
   6.2.5 แบบเสนค่ันเร่ืองแบบลากเสนตรง แถบคดโคง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ือง
ประเภทนี้ใชมากในทุกผน ะพบมากในภาพจิตกรรรมวัดบานยาง  

นตรง ชางเขียนวัดบานยางมักใชวิธีตัดเส
าตาง ผนังระหวางชองหนาตาง และประตูออกเปนพื้นที่

ภาพรวมของทุกผนังมีการวางภาพคลายกัน (ภาพที่ 305ง)  
ักโคง รูปแบบการขีดหรือระบายเปนเสนทึบส้ันและยาว 
ือเสนหนาที่เกิดจากการไลน้ําหนักสีเขมออนเปนแถบหนา

รือบางไมเทากัน มีทั้งเขียนในทิศทางแนวนอนและหยักโคงไปมา มักใชสีคราม สีเทา ซึ่งเสนค่ัน
ื่องประเภทนี้ทําใหเกิดองคประกอบภาพที่ คลายจุดนําสายตาไปสูเร่ืองราวตอนตาง ๆ เมื่อมี

งหรือ า

วน
ท ื้อเร
หรือเปนองคประกอบใหญทั้งผนัง ทําใ
ของผูดู  
   6.2.2 ตนไมทุกประเภ ลาวม
กอน หรือตนเด่ียว เขียนค่ันหรือแ
ใ

ังแล
แบบเส    นตรงแนวนอนระยะ

ส้ันหรือยาวตามลักษณะพื้นที่เชน ใตหน
ส่ีเหล่ียม หรือเปนชองส่ีเหล่ียม จึงทําให
    แบบเสนหย
บางเสนอาจใชเพียงแคตัดเสนเล็กบางหร
ห
เร
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หลายเสนบนผนังเดียวกัน ภาพจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพ

ละภูเขาดวย (ภาพที่ 318ก)  

ยูที่ หมู 10 บานโคกกลาง ตําบลเขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

าววาสิมหลังนี้หลวงปูสังฆราชจากจังหวัดอุบลราชธานี

เลาเร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมีความหมายทดแทนพ้ืนดิน 
ทางเดิน โขดหิน เนินเขาแ
 
4.  วัดตาลเรือง จังหวัดมหาสารคาม 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดตาลเรืองต้ังอ
มหาสารคาม วัดนี้ต้ังเมื่อ พ.ศ.2320 โดยชาวบานรวมกันสราง ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2391 ตามประวัติกล
เปนผูควบคุมการกอสราง พรอมทั้งสรางผลงานแกะสลักหนาบันที่สิมหลังนี้ดวย นอกจากนี้ทานยัง
นําชาวบานจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดรอยเอ็ดมาต้ังเปนหมูบานแหงนี้154 (ภาพที่ 320ก)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 320 วัดตาลเรือง จังหวัดมหาสารคาม 
 (ก) สิมวัดตาลเรือง จังหวัดมหาสารคาม 
 (ข) ภายในสิมหลังเกาวัดตาลเรือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

                                                 
 154 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 52. 
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 รูปแบบสิม 
 จากขอมูลการสํารวจในป พ.ศ.2539 ของสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ 7 จังหวัดขอนแกน กลาววา ต้ังแตป พ.ศ.2528 ทางวัดไดร้ือสวนของหลังคาเหลือแต
นังสิมทั้งส่ีดาน และคราวเดียวกันกอสรางพระอุโบสถหลังใหมครอบสิมหลังเดิมไว โดยเวนชองวาง

ระมาณ 1 เมตร ใหสามารถเดินชมได ขอมูลทางเอกสาร
ารสํารวจ นสิมทึบแบบพื้นบาน ต้ังบนฐานสูง หลังคามุงดวยแปนเกล็ด 
ลังคาประ

ผ
ระหวางผนังสิมเกาและอุโบสถหลังใหมป
ก ระบุวา สิมหลังเดิมเป
ห ดับดวยรวงผ้ึงระหวางชวงเสามุขหนาสลักลวดลายราหูและลายกานขด ตัวอาคารมี
ทางเขาทางดานหนาดานเดียว แตเดิมมีราวบันไดรูปพญานาค155 (ภาพที่ 320,321)  
 

  
(ก) (ข) 

 
าพที่ 321 ภาพจิตรกรรมวัดตาลเรือง จังหวัดมหาสารคาม 

เรือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

                                                

ภ
 (ก) ผนังภายในสิมหลังเกาวัดตาล
 (ข) ภาพจิตรกรรมภายในสิมหลังเกาวัดตาลเรือง จังหวัดมหาสารคาม

 
 155 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 52. 
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ภาพที่ 322 ผังภาพจิตรกรรมวัดตาลเรือง จังหวัดมหาสารคาม 
 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้เขียนไวเฉพาะผนังดานนอกทั้งสี่ดาน ชางเขียนเปนชาง
พื้นบาน คือ นายแหวน ลักษณะภาพจิตรกรรมนี้พื้นที่สวนมากตัดเสนสีแดงและดํา ลงบนผนังสี
ขาวนวล สีที่ใชสวนใหญเปน สีที่ใชสีฝุนไดแก สีน้ําตาลแดง สีดํา สีเหลือง สีเขียวเขม และสีขาว
ระบายสีที่ตัวภาพบุคคล สัตว ทิวทัศน สถาปตยกรรม โดยเฉพาะผิวภาพบุคคลเปนสีขาวที่ผนัง
บางสวน อธิบายภาพบางสวนดวยอักษรไทยนอย เนื่องจากสภาพสิมที่ถูกสรางครอบ และสภาพ
ความชํารุดของจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้ที่มีเพิ่มมากข้ึน การเก็บขอมูลสถ ี่จริงและรวบรวมจาก
ขอมูลที่เปนเอกสารท ีความจึงมีอุปสรรคมากสามารถกระ เพียงบางสวน ภาพ
ิตรกรรมฝาผนังวัดตาลเรืองสามารถจําแนกดังนี้ (ภาพที่ 322) 

ธาน จากสภาพจริงที่พบคร้ังเดินทาง
ไปมากแลว จนไมแทบ

                                                

านท
ทําไดําใหการต

จ
 1. ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประ
ไปสํารวจ ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือมีสภาพคอนขางชํารุดเลือนราง
มองไมเห็น ขอมูลทางเอกสารระบุวาผนังดานนี้เขียนเร่ืองพระเวสสันดร156 

 
 156 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 52. 
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 2. ผนังดานทิศตะวันออก หรือผนังดานหนาพระประธาน สภาพงานจิตรกรรม
โดยรวมสภาพเลือนลางไปมากเชนกัน มีสีซีดจาง รวมทั้งสังเกตวาภาพจิตรกรรมยังไมเสร็จ
สมบูรณดีนัก เพราะในบางภาพตัดเสนทิ้งรอยไวโดยยังมิไดระบายสี และมีบางกลุมภาพเทานั้นที่
สามารถตีความได พื้นที่ผนังทั้งหมดเวนพื้นที่ประตูทางเขาเขียนภาพจิตรกรรมดังนี้คือ  
  2.1 พุทธประวัติ 
   2.1.1 ตอนมารผจญ ตําแหนงบริเวณกึ่งกลางผนัง ภาพพระพุทธเจาประทับ
นั่งปางสมาธิบนบัลลังค ภาพดานขางทางซายเหลือองคประกอบเพียงภาพพญามารข่ีชางกําลัง
เขาผจญพระองค (ภาพที่ 323ก)  
   2.2.2 ตอนออกมหาภิเนษกรมณ แถวถัดมาดานลางทั้งทางดานและขวา เปน
กลุมภาพในตอนตาง ๆ ดังนี้ คือ  
    2.2.2.1 ตําแหนงทางขวาเขียนเปนกลุมภาพปราสาทเมืองกบิลพัสดุ 
ลาวถึงพุทธประวัติตอนที่ในกลางดึกแหงการตัดสินพระทัยออกบวช ตอนเจาชายสิทธัตถะเสด็จ

ะบรรยากาศภายในปราสาทแลว
ึงเสด็จออกพร ันนะที่รอตามเสด็จ (ภาพที่ 323ข,ค)  

นรกจํานวนมากไดรับการ
ลงโทษและทุกขเวทนาแสนสาหัส บางตนมีสวนหัวเปนสัตว บางตนมีรางกายสีแดง ภาพนายนิร
บาลกําลังใชเล่ือยศีรษะ บางกําลังปนตนไมที่มีใบคมคลายมีดหรือเคียว ตามกิ่งไมนั้นมีนกตัวใหญ

ก
ไปทอดพระเนตรพระนางพิมพาบรรทมอยูกับพระโอรสราหุล แล
จ อมดวยมากัณฐกะและนายฉ
    2.2.2.2 ถัดมาดานลางทางขวากลุมปราสาทเมืองกบิลพัสดุ แสดง
บรรยากาศทองฟาแสดงภาพเหตุการณตอนตอมาที่ในยามดึกเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จข้ึน
ทรงประทับมากัณฐกะเพื่อเสด็จออกมหาภิเนษกรมณพญามารยืนขวางพระองค ภาพเขียนสวนนีม้ี
องคประกอบทาวจตุโลกบาล นายฉันนะเกาะหางมากัณฐกะ (ภาพที่ 323ง)  
    2.2.2.3 ตําแหนงมุมซายของผนังถัดจากเนื้อเร่ืองตอนกอนกลาวถึงเมื่อ
เจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวทรงมาพระที่นั่งมาถึงริมฝงแมน้ําอโนมาแลว แลวทรงตัดพระโมฬีดวย
พระขรรค ภาพเลือนลางมากแลวมีเพียงภาพพระโพธิสัตวอิริยาถือพระขรรคตัดพระโมฬีกับมา
กัณฐกะหมอบอยูใกลในกลุมภาพนี้ (ภาพที่ 324ก)  
  2.2 พระมาลัย 
   2.2.1 พระมาลัยเสด็จนรกภูมิ ภาพตอนนี้เขียนไวเต็มผนังขางซายและขาง
ขวาของประตูทางเขา ทางขวาของผนังภาพพระมาลัยถือตาลปตรดวยอิริยาบถเหาะไปตามสวน
ตาง ๆ ของนรกภูมิที่มีการตัดสินโทษหรือคดีความของยมบาล มีสัตว
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คอยจิกศีรษะและรางกาย บางอยูในกะทะรอน โดยมีนายนิรบาลถือหอกหรือดามแหลมทิ่มแทง 
เปนตน (ภาพที่ 324ข, ค)  
 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
 
ภาพที่ 323 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดานทิศตะวันออก 
 (ก) พุทธประวัติตอนมารผจญ 

ิเนษกรมณ  (ข) ตอนออกมหาภ
 (ค) นายฉันนะและมากัณฐกะ ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ง) ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 324 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดานทิศตะวันออก 
 (ก) ตอนออกมหาภิเนษกรมณ  
 (ข) พระมาลัย  
 (ค) พระมาลัย 
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 3. ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ขอมูลทางเอกสารระบุวา
ผนังดานนี้เขียน ภาพกินรี157 
 4. ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน จิตรกรรมคอนขางชํารุดเลือนลาง
มาก สามารถเก็บขอมูลและตีความไดบางภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  4.1 สินไซ 
   4.1.1 ภาพยักษอุมสตรีนางหนึ่ง แสดงถึงตอนที่ยักษกุมภกัณฑซึ่งอดีตชาติ
เคยเปนสามีของนางสุมณฑาไดมาลักพาตัวนางสุมณฑาเปนชายา (ภาพที่ 325ก)  
   4.1.2 ทาวกศุราชตัดสินพระทัยออกบวชเพื่อสืบหานางสุมณทา ขณะท่ีออก
บิณฑบาตไดพบกับลูกสาวนันทะ 7 คน เศรษฐีเมืองจําปา (ภาพที่ 325ข)  
   4.1.3 ภาพกลุมปราสาทและภาพบุคคลกลาวถึงเหตุการณในเมืองเปงจาล 
พระเจากศุราชหลงเช่ือชายาทั้ง 6 ของตน จําตองขับไลนางจันทาเทวี (มเหสีคนที่ 1) มเหสี และ
นางลุน (หรือนางปทุมามเหสีคนที่ 8) ออกจากเมืองพรอมโอรสทั้งหมดเดินทางไปตามปาเขา (ภาพ
ที่ 326)  
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 325 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดานทิศใต 
 (ก) ยักษกุมภกัณฑลักพาตัวนางสุมณฑาเปนชายา 

บวช 

                                              

 (ข) ทาวกศุราชตัดสินพระทัยออก
 
   
 157 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 52. 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 326 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดานทิศใต 
 (ก) พระเจากศุราชหลงเชื่อชายาทั้ง 6 ของตน จําตองขับไลนางจันทาเทวีมเหสี 
  และนางลุน 
 (ข) นางจันทาเทวีมเหสีและนางลุนโดนขับไลออกจากเมืองเปงจาล 
 
 ลักษณะการเขียน 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดตาลเรืองนี้ เนื่องจากปญหากายภาพของอาคาร สภาพ
ิตรกรรม ทําใหการสํารวจเก็บขอมูลนั้นเปนไปดวยความยากลําบาก ขอมูลภาพอาจไดมาไม

ิเวณผนังดานหนาทางทิศตะวันออก เขียนเร่ืองพทุธ
สินไซ ผนังดานทิศเหนือหรือผนัง

ูลระบุเปนฝมือชางชาวบานช่ือ แหวน จาก
อมูลทั้งหมดเทาที่มีแมจะไมเหลือองคประกอบภาพใหเห็นมาก สามารถวิเคราะหไดจะเห็นวา 
ชางพื้นถิ่นนี้คงใหความสําคัญกับวรรณกรรมกลุมพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติเขียนไวผนังดานทศิ
ะวันออกหร

จ
ครบถวนในการตีความ ขอมูลที่ชัดเจนที่สุดที่บร
ประวัติและพระมาลัยเสด็จเยือนนรกภูมิ ผนังดานทิศใตเขียนเร่ือง
ดานซายพระประธาน เขียนเร่ืองพระเวสสันดร ขอม
ข

ต ือผนังดานหนาพระประธาน โดยเฉพาะวางไวที่ตําแหนงอยูเกือบกึ่งกลางผนังเปน
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ภาพตอนมารผจญ และพระมาลัยเสด็จเยือนนรกภูมินั้นเขียนไวทางดานลางของผนัง เทคนิคการ
วาดภาพระบายสี โดยเฉพาะการระบายสีผิวภาพบุคคลดวยสีขาวและตัดเสนดวยสีแดงนั้น นั้นพบ
ไดในจิตรกรรมแหลงอ่ืน ๆ ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดรอยเอ็ดดวย 

1. ทิวทัศน  
  เนื่องจากองคประกอบไมครบถวน ที่คงเหลือไวบางสวนมีไมมาก จึงสามารถ
วิเคราะหไดวา จากรูปแบบทั่วไปการเขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนัง 
พรอมทั้งการเขียนองคประกอบที่วัดตาลเรืองนี้ไมหนาแนนหนัก ทําใหภาพโปรงโลง และมี
องคประกอบของทิวทัศนดังนี้ 
  1.1 ทองฟา สวนมากฉากทองฟ สีขาวนวลของผนัง ไมระบายสี มีบางบางสวน
ใชเสนขดวนซํ้า ๆ มักเขียนไวเปนกอนเฆมในสวนสถานที่หมายถึงสวรรค  
  1.2 ภูเขาหรือโขดหิน เขียนขนาดไมใหญทับซอนกัน ไลระดับสีเขมออนดวยเพียงสี
เดียว เชน สีขาว น้ําตาล และสีคราม รูปรางโคงมนคลายกอนหินที่มีอยูในธรรมชาติ (ภาพที่ 323ค)  
 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลช้ันสูง กษัตริย เทว านายช้ันสูง ยักษ โดยทั่วไปการเขียนภาพ
ุคคลของสิมนี้ไมแตกตางจากจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมกีาร

างโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่
ื่อบง

 โดยรวมใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่เปนเคร่ืองประดับและ
 ตัดเสนลวดลาย 

บายดวยสีเหลือง ใหพอเขาใจถึงเครื่องประดับตกแตงสวนตาง ๆ เชน มงกุฎ สังวาลย กรองศอ 
นตน (ภา

าใช

ดา เจ
บ
แสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ โครงร
ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราวเพ
บอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ
อาภรณ กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับตกแตงรางกายเขียนเปนเคาโครงเรียบ
ระ
เป พที่ 326ก)  
  2.2 ภาพพระพุทธเจา ในฉากมารผจญพบวามีลักษณะคลายคลึงกันที่พระเศียร
สวมชฎามงกุฏที่มีลักษณะยอดแหลมและกรรเจียกทั้งหมดระบายสีเหลือง (ภาพที่ 323ก)  
  2.3 ขาราชบริพารชาย เชน นายฉันนะทั้งตอนรอพุทธองคเสด็จออกผนวช และ
เกาะหางมากัณฐกะไปยังแมน้ําอโนมานั้น เขียนการแตงกายไวสองรูปแบบแตกตางกัน คือ 
เหตุการณแรกเขียนแต กายแบบขาราชบริพารชายทั่วไปคือ ไมสวมเสื้อ นุงโจงกระเบน ไวผมส้ัน 
ไมสวมรองเทา อีกเหตุการณหนึ่ง แตงกายอยางเจานายช้ันสูง(ภาพที่ 323ค) 
  2.4 ชาวบานทั่วไป เชน นางจันทาเทวีตอนโดนขับไลออกจากวัง แตงกายเรียบงาย 
ไมสวมใสเคร่ืองประดับ ไมสวมเส้ือ คลองสไบบาง นุงผาซิ่น นุงโจงกระเบน รวบผมมวย (ภาพที่ 

ง

326ข)  
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  2.5 พระภิกษุสงฆ เชน ภาพพระมาลัย แสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณแม
ภาพจะเลือนลาง แตพระเศียรสวนบนแสดงใหเห็นวาประดับดวยรัศมีแหลมตอดวยกระพุมสีดํา
คลายกอนผม ศีรษะโลน ตัดเสนคลายสวมใสกรองศอ ครองจีวรหมเฉียง มือถือตาลปตร ระบาย
จีวรด ี่ 324ข)  

ูมิ ทั้งสองแสดงใหเห็นรูปแบบอิงลักษณะภาพปราสาทหรือวังใน

ลายจั่วซอนชั้น ตกแตง

วยสีเหลืองน้ําตาล (ภาพท
 3. สถาปตยกรรม  
  สิ่งกอสรางในภาพจิตรกรรม ไดแก อาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และศาลา 
พลับพลา ตัวอยางที่พบไดแก ภาพปราสาทกรุงกบิลพัสดุในตอนที่พระโพธิสัตวออกผนวช และ
ปราสาทของยมบาลในนรกภ
จิตรกรรมไทย กึ่งอุดมคติแตก็ไมเหมือนสมจริงนัก ลดรายละเอียดที่เปนลวดลายประดับลงแสดง
เคาโครงตัวอาคารรายละเอียดที่เปนฐานสูง มีเสาตอจากหนาจั่วแหลมห
ดวยเครื่องไม หลังคาทําเปนลวดลายคลายเกล็ดเตา แบงภายในเปนหองเขียนประดับตกแตง
ดวยผามานลักษณะพันคลองเสาไว ภายนอกลอมรอบดวยกําแพงกออิฐ (ภาพที่ 324ค)  
 4. สัตว  
  พบในงานจิตรกรรมวัดตาลเรืองนี้สามารถแบงได 2 ลักษณะ เปนสัตวที่มีตาม
ทองเร่ืองเชน ชาง มา ตัวอยางเชน มากัณฐกะ ตัดเสนระบายสีเนนตกแตงรายละเอียดอยาง
ประดิษฐ ไมเนนกลามเนื้อทางกายภาพ ทาทางของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบซ้ํา ๆ หรือเรียบ
นิ่ง (ภาพที่ 258) และอีกกลุมคือ สัตวอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่นจะ
เขียนแทรกเสริมภาพวิถีชีวิตไวในแตละตอน เชน ควาย เปนตน (ภาพที่ 327)  
 

 
 
ภาพที่ 327 สัตวที่มีในพื้นถิ่น 
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  เชน คอ แขน ขา และระบายสีผิวใหหลากหลายสี เชน 
ตนาการของชางเขียนเพื่อสรางใหเกิดความรูสึกนากลัวตามเนื้อ

างกัน 
อกเขียนเรื่องพุทธประวัติ พระมาลัย การแบงลักษณะนี้เปนการแบง

างในรูปแบบนี้ เนื่อง
ตวาไมมีความชัดเจนนักเพราะองคประกอบสวนใหญเลือนลาง ไมครบถวน จึงไมทราบขอบเขต
หรือองคประกอบภาพที่ สมบูรณ ทําใหยากตอการจําแนกพื้นที่ตอนหนึ่งจากอีกตอนหนึ่ง  
   6.2.2 โขดหิน ที่เขียนเปนกลุมกอนคดโคง ตัดเสนระบายไลน้ําหนักเขมออน
ของสีเทา สีขาว สีคราม 
   6.2.3 กําแพง พบเพียงเล็กนอย มักเขียนเปนกําแพงอิฐลอมรอบภาพปราสาท
ที่มีความหมายตามทองเร่ืองคือกรุงกบิพัสดุเพื่อแสดงเปนอาณาบริเวณเขตเมือง  
   6.2.4 แบบเสนหยักโคง ใชรูปแบบการขีดหรือระบายเปนเสนทึบมีทั้งส้ันและ
ยาว บางเสนอาจใชเสนเล็กบางหรือเสนหนาไมเทากัน ขีดหยักโคงไปมาค่ันภ ออกจากกัน วัด
าลเรืองนี้มักใชสีคราม เสนค่ันที่วัดตาลเรืองนี้ไมประณีตนัก ดูจากเสนและสีที่ ผานแตละเสน

มีการเวนจังหวะหรือที่วางพอดีกับภาพและเสนค่ัน แตเสนค่ันภาพ
าเร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมีความหมายทดแทนพ้ืนดิน 

ทางเดิน โขดหิน เนินเขาและภูเขาดวย (ภาพที่ 324ค)  

 5. สวนภาพบุคคลอ่ืนๆ ในประเภทอ่ืน  
  เชน สัตวนรก นั้นจะเห็นไดวาจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้เขียนไวจํานวนมากมีลักษณะ
แตกตางจากกลุมบุคคลที่กลาวผานมาชัดเจนทางกายภาพ ชางจะเนนรายละเอียดสวนของมี
อวัยวะตาง ๆ ของรางกายที่ยืดยาวออก
เทา แดง มีศรีษะเปนสัตว ตามจิน
เร่ือง (ภาพที่ 324ข,ค)  
 6. การแบงเรื่อง  
  การวิเคราะหในสวนนี้นั้นอาจไมสมบูรณดวยขอมูลภาพจิตรกรรมในแตละผนัง
เลือนหายไปมาก แตดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดตาลเร่ืองนี้มีลักษณะการจัด
องคประกอบในการดําเนินเร่ืองอาจใชเสนแบงภาพที่ อาจจําแนกได คือ 
  6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม คือ ตามขอมูลที่ไดจากทางเอกสารและการ
สํารวจเห็นวาแบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน ผนังแตละดานของวัดนี้เขียนเรื่องราวต
เชน ผนังดานหนาทิศตะวันอ
ภาพที่ ไมไดมีเสนขีดเขียนใหเห็นทางกายภาพ แตเปนการแบงหรือวางเนื้อหาตามโครงสรางหลัก
ของอาคารโดยมีชางเปนผูกําหนด  
  6.2 การแบงเร่ืองจะอยูในสวนรายะเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบใด
จะใชอยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ คาดวานาจะมีการใชบ
แ

าพ
ลากต

คลายทําเพิ่มเติมในภายหลังไม
เล
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ตอนท่ี 3 ประวัติวัดและงานจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดขอนแกน 
 
1.  วัดมัชฌิมวิทยาราม จังหวัดขอนแกน 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดมัชฌิมวิทยาราม ต้ังอยู หมูที่ 4 บานลาน ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน ต้ังวัดเมื่อป พ.ศ.2412 โดยพระอาจารยโคงมาจากอําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคามไดมาต้ังวัดนี้ข้ึน และ ไดรับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2527 สวนสิมหลัง
ปจจุบันนี้สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2470158 และเมื่อป พ.ศ.2504 มีการบูรณะปฏิสังขรณและสรางรั้ว
ข้ึนใหม159 
 รูปแบบสิม 
 เปนอาคารศาสนสถานที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบพ้ืนบานอีสาน ประเภทสิม
ทึบฝมือชางญวณ160 ตัวอาคารมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 5 เมตร ยาว 7.30 เมตร ชุดฐาน
บัวสูง หันหนาไปทางทิศตะวันออก หลังคาทรงจั่วซอนลดหล่ันสองชั้น มีเสารองรับชัน้หลังคาปกนก
คลุมรอบอาคาร มุงดวยกระเบ้ือง เคร่ืองประดับหลังคา โหง ใบระกา และหางหงส มีทางเขา
ดานหนาเพียงดานเดียวเปนบานไมแกะสลักลวดลายและรูปพระพุทธเจาโดยผูมีจิตศรัทธาสราง
อุทิศถวายภายหลัง ตัวอาคารกอผนัง เจาะชองหนาตางดานขางละ 2 ชอง ดานหนา 2 ชอง เปนวง
โคงไมใสบานหนาตางเชนเดียวกัน ราวบันไดประดับดวยรูปนาคทอดลําตัวเปนราวบันได ภายใน
อาคารมีหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทําสังฆกรรม ผนังภายในดานหลังสิมตรงกลางชางกออิฐ ปู
แผนกระเบ้ืองเปนฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ผนังดานนอกและดานในเขียนเปน
ภาพจิตรกรรมดังนี้ (ภาพที่ 328)  
 

                                                 
 158 ปนั้นพระอาจารยบุญมาไดพาญาติโยมปนดินจ่ี แลววาจางนายองฮาย ชาวเวียดนาม 
มาจากอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน มาเปนชางปูน ดูรายละเอียดใน ธีรพงศ สารภัญญ, 
“จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดมัชฌิมวิทยาราม อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน,” 96. 
 159 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 21. 
 160 ชวลิต อธิปตยกุล, ฮูปแตมอีสาน มุมมองทางดานประวัติศาสตรพื้นถ่ิน บน
แผนดินอีสาน (อุดรธานี: เตา-โล, 2555), 34. 
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(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 328 สิมวัดมัชฌิมวิทยาราม และพระพุทธรูป 
 (ก) สิมวัดมัชฌิมวิทยาราม 
 (ข) พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมภายใน 

 

 
 
ภาพที่ 329 ผังภาพจิตรกรรม วัดมัชฌิมวิทยาราม 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ภาพที่ 329)  

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้ผนังดานนอกเขียนไวทุกผนัง สวนผนังดานในเขียนไวที่ผนัง
ดานหลังพระประธาน ชางเขียน คือ จารยสุวรรณ บิวสาร ที่มาจากบานขา ตําบลขอนแกน อําเภอ
เมือง จังหวัดรอยเอ็ด และมีชางลี แสนทวี ชางมุม บิวสาร เปนชางผูชวย กลาววาภาพจิตรกรรมนี้
ใชระยะเวลาทํางาน 8-9 เดือนจึงเขียนเสร็จ161 โดยจิตรกรรมผนังวัดนี้มีโทนสีทั้งหมดเปนสีคราม 
เพราะชางระบายสีพื้นหลังดวยสีครามทับลงบนผนังสีขาวนวลเดิม สีภาพที่ ใชสวนใหญเปน สีฟา
คราม สีเขียว เหลือง ดํา ขาว ตามลําดับ ตัดเสนดวย สีดําหรือน้ําเงิน ระบายสีที่ตัวภาพบุคคล สัตว 
ทิวทัศน สถาปตยกรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนังสามารถจําแนกออกพื้นที่เปน 2 สวน คือ 1. 
จิตรกรรมผนังดานนอก 2. จิตรกรรมผนังดานใน ดังนี้ 
 1. จิตรกรรมฝาผนังดานนอก  
  พื้นที่ผนังทั้งหมดส่ีดานเขียนภาพจิตรกรรมไวเต็มทุกผนัง สภาพงานจิตรกรรม
โดยรวมยังอยูในสภาพดี พื้นที่ผนังทั้งหมดเวนเฉพาะชองประตูทางเขา และหนาตางทั้งหมดเขียน
เร่ืองพระเวสสันดร 
  1.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน เวนพื้นที่บริเวณหนาตาง 2 
ชองแบงเปน 3 ชวงเสา แตละชวงเสากอเปนเสานูนเขียนตกแตงกรอบลวดลายหนากระดานตาม
แนวเสาของผนัง ตรงกลางผนังเขียนภาพเลาเร่ือง พระเวสสันดรชาดก ทั้งหมดสามารถลําดับ
เร่ืองราวไดดังนี้ (ภาพที่ 330)  
 

 
 
ภาพที่ 330 ผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน 

                                                 
 161 ธีรพงศ สารภัญญ, ”จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดมัชฌิมวิทยาราม อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน”, 96. 
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   ชวงเสาแรก (ติดกับผนังดานทิศตะวันออก) เวนพื้นที่ชองหนาตางภาพ
สามารถแบงยอยเปนสามกลุมดังนี้ คือ (ภาพที่ 331ก) 
   1. พระเวสสันดรชาดก 

    1.1 ทานกัณฑ  
     1.1.1 ทางขวาของขอบหนาตาง ตอนที่พราหมณทั้ง 8 ไดรับ
พระราชทานชางปจจัยนาเคนทรจากพระเวสสันดรแลวกําลังนําชางเดินทางกลับสูแควนกาลิงครัฐ  
     1.1.2 เหนือบริเวณขอบหนาตางบน กลาวถึงในตอนที่หลังจากพระ
เวสสันดรประทานมาแกพราหมณ พระเวสสันดรพรอมดวยพระมัทรี กัณหา ชาลีกําลังออกเดินทาง
ดวยพระบาทเสด็จไปสูเขาวงกต  
     1.1.3 ทางซายของขอบหนาตางกลาวถึงพราหมณตอนที่ได รับ
พระราชทานราชรถเทียมมาจากพระเวสสันดรกําลังออกเดินทางไป  
 

 
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 331 ภาพจิตรกรรมผนังทิศเหนือ 
 (ก) ภาพจิตรกรรมชวงเสาแรกทางทิศเหนือ 
 (ข) ภาพจิตรกรรมชวงเสาที่สองทางทิศเหนือ 
 
   ชวงเสาที่สอง (ผนังชองกลาง) (ภาพที่ 331ข) 
   1. พระเวสสันดรชาดก 

    1.1 ทานกัณฑ เวนพื้นที่ชองหนาตาง ภาพจิตรกรรมสามารถแบงยอยเปน
สามกลุมดังนี้คือ  
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     1.1.1 เมื่อพระองคประทานมาแกพราหมณแลว เทวดาไดแปลงองค
เปนละมั่งเทียมราชรถแทนมาพาพระองคเสด็จตอไป ตอมาไดมีพราหมณผูหนึ่งมาทูลขอราชรถ 
พระองคไดประทานราชรถแดพราหมณนั้นอีกคร้ัง แลวพระเวสสันดรพรอมดวยพระมัทรี กัณหา ชา
ลีกําลังเดินทางดวยพระบาทเสด็จไปสูเขาวงกต  
     1.1.2 ทางซายของขอบชองหนาตางเปนภาพพราหมณกําลังนั่งราช
รถเทียมละมั่งที่ไดรับพระราชทานมาออกเดินทางไป เสริมดวยทางขวาของขอบหนาตางเขียนเปน
ภาพบรรยากาศทามกลางปาและนารีผล คงกลาวถึงบรรยากาศเสริมระหวางการเดินทาง  
   ชวงเสาที่สาม  
   1. พระเวสสันดรชาดก 

    1.1 วนประเวศน ภาพนี้เขียนเปนกลุมภาพปราสาทขนาดใหญสองกลุม 
กลาวถึงตุลนครในแควนเจตรัฐ แบงเปนกลุมยอย ดังนี้ 
     1.1.1 เมื่อพระยาเจตราชทรงทราบวาพระเวสสันดรเดินทางผาน
มาถึงตุลนครในแควนเจตรัฐ 
     1.1.2 พระเวสสันดร พระมัทรี กัณหาและชาลีเสด็จมาถึงแควนเจตรัฐ 
พระยาเจตราชและพระญาติ พระวงคทั้งหลายพากันทูลอัญเชิญใหทรงครองราชยในแควนเจตรัฐก็
มิไดทรงรับและถวายการตอนรับอยางสมพระเกียรติ และขอใหแนะเสนทางไปเขาวงกต กอนจะ
ออกเดินทางตอไป (ภาพที่ 332)  
 

 
 
ภาพที่ 332 ภาพจิตรกรรมที่ผนังของชวงเสาที่สามทางทิศเหนือ 
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  1.2 ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน ผนังดานนี้จิตรกรรม
สวนลางของผนังชํารุดเลือนลางไปมาก พื้นที่ผนังดานหนาเวนพื้นที่ตรงประตูทางเขาเสาสองขาง
ตกแตงเปนลายหนากระดานและ สวนผนังทั้งสองขางประตูเปนเร่ืองราวตอเนื่องกันสามารถ
อธิบายได ดังนี้ (ภาพที่ 333)  

 

 
 
ภาพที่ 333 ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
 
   1.2.1 พระเวสสันดรชาดก 

    1.2.1.1 กัณฑทศพร ตําแหนงแถวดานบนเหนือกรอบประตูเปนภาพ
เจดียจุฬามณี พระอินทร และเหลาเทพยดาในดาวดึงสพิภพ กลาวถึง ตอนที่เทพธิดาช่ือผุสดี อัคร
มเหสีของพระอินทร เมื่อถึงเวลาไปจุติยังโลกมนุษยไดขอพร 10 ประการจากพระอินทร  
    1.2.1.2 กัณฑหิมพานต เปนภาพกลุมยอยดังนี้ 
     ถัดลงมาแถวดานลางสุดของผนังทางซาย แสดงตอนท่ี
พราหมณ 8 คนเดินทางมาจากแควนกาลิงครัฐเพื่อมาทูลขอชางปจจัยนาเคนทร  
     ถัดข้ึนมาดานบนทางซายของผนังเชนเดียวกัน กลาวถงึ ตอนที่
ชาวนครสีวีเกรงวาการบริจาคทานของพระองคจะทําใหบานเมืองพินาศ จึงกราบทูลพระเจาสญชัย
ใหเนรเทศพระเวสสันดร (ภาพที่ 334ก)  
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    1.2.1.3 กัณฑมหาราช บริเวณดานลางทางขวาของประตูเปนกลุม
อาคารรูปแบบพื้นถิ่นกลุมใหญ สภาพเลือนรางมาก มีภาพบุคลผิวกายสีดําคลํ้าคลายลักษณะของ
พราหมณชูชกอยูในทานอน คาดวาจะเปนชูชกในกัณฑมหาราช ตอนที่ชูชกหลงช่ืนชมในสมบัติ
ของตนจนลืมตัว บริโภคอาหารเกินประมาณจนไมอาจยอยไดทองแตกตาย162 (ภาพที่ 334ข)  
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 334 ภาพจิตรกรรม ผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) กัณฑหิมพานต (ข) กัณฑมหาราช 
 
  1.3 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน พื้นที่ผนังดานทิศใตแบงเปน
สามชวงเสา แตละชวงเสาเขียนตกแตงกรอบลวดลายหนากระดานตามแนวทั้งเสาส่ีตน เวนพื้นที่
ชองหนาตางสองบาน ตรงกลางเขียนภาพเลาเร่ืองหลักคือ พระเวสสันดร สวนลางของผนังทุกชวง
เสามีสภาพชํารุด สีซีดจางไปมาก โดยรวมสามารถอธิบายไดดังนี้ (ภาพที่ 335)  
 

                                                 
 162 สอดคลองกับขอมูลที่ทําการสํารวจขอมูลไวกอนป 2537 กลาววาเปนภาพชูชกทอง
แตกตาย ดูรายละเอียดใน ธีรพงศ สารภัญญ,” จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดมัชฌิมวิทยาราม อําเภอ
บานไผ จังหวัดขอนแกน”, 200. 



 386

 
 
ภาพที่ 335 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน 
 
   ชวงเสาแรก (ผนังทางขวาติดกับผนังดานทิศตะวันตก) โครงสรางหลักของ
ผนังชวงเสาแรก มีองคประกอบโดยรวมกลาวถึงสถานที่อันเปนอาศรมของพระเวสสันดร แบงเปน
กลุมภาพไดดังนี้ (ภาพที่ 336) 
   1. พระเวสสันดรชาดก 
    1.1 กัณฑกุมาร เปนภาพกลุมยอยดังนี้ 
     1.1.1 มุมขวาลาง ภาพเลือนลางเปนภาพชูชกกําลังเขาเฝาพระ
เวสสันดรในชวงเวลาที่พระนางมัทรีไปหาผลไมในปาเพื่อขอพระราชทานสองกุมาร  
     1.1.2 มุมขวาล างถัด ข้ึนมาด านบนเล็กนอย  เมื่ อชู ชกได รับ
พระราชทานสองกุมารชูชกก็ใชเถาวัลยมัดมือสองกุมารแลวลากไปเฆ่ียนไป จนหลังแตกเลือดอาบ
ไดรับทุกขเวทนาย่ิงนัก  
    1.2 กัณฑมัทรี เปนภาพกลุมยอยดังนี้ 
     1.2.1 ตําแหนงดานลางของผนัง สภาพเลือนราง พระนางมัทรีเสด็จ
กลับมายังอาศรมไมพบสองกุมาร จึงทรงครํ่าครวญประหน่ึงวาดวงหทัยแตกสลายลงแลวก็ทรงถึง
วิสัญญีภาพลง ณ พระบาทมูลของพระเวสสันดร พระเวสสันดรทรงนําน้ํามาประพรมจนพระนาง
ทรงฟนข้ึน    
     1.2.2 ถัดข้ึนมาเปนภาพเหตุการณในปราสาทกลาวถึงเมื่อพระนาง
ทรงฟนขึ้น พระเวสสันดรไดแจงความจริงทั้งหมดใหพระนางทราบ และขอใหยินดีในการเสียสละ
ในการบริจาคมหาทานนี้  
    1.3 กัณฑสักบรรพ ภาพนี้เขียนไวสองฉากดังนี้ 
     1.3.1 ภาพในปราสาทกลาวถึงตอนที่ พระอินทรทรงแปลงเปน
พราหมณชรามาทูลขอพระมัทรี 
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     1.3.2 ภาพนอกปราสาท กลาวถึงพราหมณ พระเวสสันดร และพระ
นางมัทรี ชางอาจเขียนตอนถัดมาที่พระเวสสันดรพระราชทานพระนางมัทรีแกพราหมณ  
    1.4 กัณฑฉกษัตริย  ตําแหนงเดียวกันกับภาพตอนที่แลว  กลาวถึง
กระบวนเสด็จของพระเจาสญชัย พระนางผุสดี พระชาลี และพระกัณหามาถึงอาศรม พระ
เวสสันดรและพระมัทรีก็รีบเสด็จออกมารีบดวยความปติยินดี  
   ชวงเสาที่สอง (ผนังกลาง) โครงสรางหลักของผนังชวงเสาที่สองและสาม เวน
พื้นที่ชองหนาตาง องคประกอบโดยรวมแตละชวงเสาแบงออกเปนสองกลุมภาพหลัก เปนกระบวน
เสด็จสองขบวนที่หันหนาทิศทางสวนทิศกัน อาจอธิบายได คือ (ภาพที่ 337)  
   1. พระเวสสันดรชาดก 
    1.1 กัณฑฉกษัตริย ตําแหนงภาพดานลาง อาจกลาวถึงกระบวนเสด็จของ
พระเจาสญชัย พระนางผุสดี พระชาลี และพระกัณหา ตอนขาไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
ที่อาศรม 
    1.2 นครกัณฑ ตําแหนงภาพดานบน อาจกลาวถึงตอนที่พระเจากรุงสญ
ชัยไดเสด็จไปทรงรับพระเวสสันดร พระมัทรีพรอมดวยสองกุมาร เสด็จกลับสูกรุงเชตุดร  

 

 
 
ภาพที่ 336 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาแรก 
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ภาพที่ 337 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาที่สอง 
 
   ชวงเสาที่สาม (ผนังซาย) โครงสรางหลักของผนังชวงเสาที่สาม เวนพื้นที่ชอง
หนาตาง องคประกอบโดยรวมอาจอธิบายได คือ (ภาพที่ 338)  
   1. พระเวสสันดรชาดก  
    1.1 นครกัณฑ  
     1.1.1 ดานบนเปนภาพการละเลน สนุกสนานของชาวบาน อาจ
กลาวถึง ความดีใจที่พระเวสสันดรกลับสูเมือง 
     1.1.2 ดานลาง เปนภาพขบวนเสด็จที่หันหนาทิศทางเดียวกับชวงเสา
กลางจึงนาจะเปนภาพที่ ตองการแสดงความตอเนื่องกันประกอบดวยขบวนชาง ขาราชบริพารถือ
เคร่ืองสูง เชน ฉัตร มีการเลนดนตรีพื้นบานประกอบ เชน แคน 
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ภาพที่ 338  ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาที่สาม 
 
  1.4 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน (ภาพที่ 339) 
   พื้นที่ผนังดานหลังแบงเปนชวงเสาเดียว เสาดานขางทั้งสองเขียนตกแตงกรอบ
ลวดลายหนากระดาน พื้นที่ตรงกลางเขียนภาพเลาเร่ืองหลักคือ เวสสันชาดกกลุมภาพบางสวน
ชํารุดเลือนลาง สามารถแบงเปนกลุมภาพเรียงมาจากผนังทางดานขวาสามารถอธิบายไดดังนี้ 
   พระเวสสันดรชาดก 
   1. กัณฑชูชก  
    1.1 ตําแหนงกลุมภาพที่ เขียนอยูบริเวณดานลางมุมทางขวาของผนงั เปน
กลุมภาพบานเรือนและผูคน หมายถึงหมูบานพราหมณทุนนวิฎฐ เลาเหตุการณคร้ังนางอมิตดาผู
ซึ่งปฏิบัติตอชูชกตามหนาที่ของภรรยาท่ีดีจนเปนที่ริษยา  
    1.2 ถัดมาดานลาง เหลานางพราหมณีนั้นจึงพากันมาบริภาสนางอมิตดา
ดวยทาทางดูถูกดูแคลนตาง ๆ นานา ทั้งเปดผาซ่ิน วาราย และเสียดสีอยางออกรส 
    1.3 ถัดมาดานขางเกือบกึ่งกลางผนัง นางจึงออนวอนชูชกใหไปขอพระชา
ลี พระกัณหาเปนทาสรับใช กลุมภาพประกอบไปผูคนและที่พักอาศัยของหมูบานพราหมณ ภาพนี้
บรรยายถึงการดาทอ เสียดสีอยางออกรส  
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   2. กัณฑจุลพน  
  2.1 ภาพในตอนนี้เขียนไวมุมผนังทางซาย เขียนบรรยากาศในปาเขาไวสองฉาก 
เพื่อบรรยายภาพเหตุการณในตอนที่ชูชกเดินทางไปถึงปากทางปาเขาวงกตไดพบกับพรานเจตบตุร
และสุนัขรายขับไลจนตองหนีข้ึนไปอยูบนตนไม  
  2.1 เหตุการณตอมาไดกลาวลวงพรานเจตบุตรจนหลงเชื่อวาเปนทูตมาจากพระ
เจาสญชัยจะไปเฝาพระเวสสันดร จึงไดรับการตอนรับเปนอยางดี  
 3. กัณฑมหาพน  
  ตําแหนงของภาพถัดข้ึนมาจากภาพกอนดานบน อยูตําแหนงทางดานซาย ค่ันภาพ
ออกจากตอนกอนหนาดวยระลอกของเนินเขาเปนภาพอาศรมฤษีและปาเขา แสดงในตอนท่ีชูชก
เดินทางตอมาถึงอาศรมของอัจจุตฤาษีผูซึ่งหลงเชื่อในกลลวงของชูชก ใหที่พักยอมช้ีทางไปสูเขา
วงกตใหกับชูชก  
 4. กัณฑมหาราช  
  แถวกลางของผนัง เปนบรรยากาศปาเขากลาวถึง ชูชกมัดลากสองกุมารเดินทางมา
ในปา เมื่อตกคํ่าชูชกก็ผูกแปลนอนบนตนไม แตมัดสองกุมารไวโคนตนไมเทพบุตรและเทพธิดาก็
จําแลงเปนพระเวสสันดรและพระมัทรีมาบริบาลกุมารทั้งสองทุกราตรี (ภาพที่ 333)  
 5. กัณฑกุมาร  
  ตําแหนงมุมผนังซาย เขียนเปนภาพสระบัวและพระเวสสันดรดาบส กลาวถึงตอนที่
พระชาลีและพระกัณหาเมื่อรูวาพราหมณจะมาขอเอาไปรับใชก็หวาดกลัวจึงหนีไปซอนตัวในสระ
บัว (ภาพที่ 340)  
 6. กัณฑมัทรี 
  ตําแหนงแถวบนสุดของผนัง กลาวถึงบรรยากาศปาเขาวงกต สัตวปาและพระนาง
มัทรี ในตอนที่พระนางมัทรีออกไปหาผลไมในปา เมื่อพระเวสสันดรบริจาคทานสองกุมารแกชูชก
แลว เทพทั้งหลายเห็นควรวาควรจะไปสกัดกั้นพระนางมัทรีไวมิใหกลับถึงอาศรมเร็ว จึงแปลงเปน
ราชสีห เสือโครงและเสือเหลือง ไปขวางทางพระนางไว  
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ภาพที่ 339 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตกหรือผนังดานหลังพระประธาน 
 

 
 
ภาพที่ 340 พระชาลีและพระกัณหาหนีไปซอนตัวในสระบัว  
 
 2. จิตกรรมฝาผนังดานใน จิตรกรรมที่ฝาผนังดานในปรากฏงานจิตรกรรมเพียงผนัง
ดานหลังพระประธานเพียงผนังเดียว เขียนภาพอดีตพุทธจํานวนสองภาพอยูเบ้ืองซายและเบ้ือง
ขวาพุทธองค ประทับนั่ง พระกรขางขวายกข้ึนเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถเปนวงกลมเปนปาง
แสดงธรรม ดานลางเขียนลายพรรณพฤกษา ซึ่งมีอักษรเขียนพระนามใตภาพในสภาพเลือนวา 
“พระกักกุสนธ” คงหมายถึงพระนามของอดีตพุทธ “พระกกุสันธพุทธเจา “ สวนภาพตนโพธ์ินั้นควร
เปนงานเขียนข้ึนใหมไมนาน (ภาพที่ 341-342)  
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 ภาพอดีตพุทธสองภาพของผนังดานในนี้มีกลวิธีที่แตกตางไปที่เฉพาะสวนพระพักตร
นั้นใชวิธีการตัดเสนระบายสี ไลน้ําหนักแสงเงา สรางมิติลวงตา เนนกลามเนื้อใหสมจริงทาง
กายภาพ เชน จมูก ปากแสดงถึงอายุและวัย ขณะที่สวนอ่ืนเชน เคร่ืองแตงกาย พระหัตถ ยังคงตัด
เสนระบายสีเรียบสองมิติเหมือนจิตรกรรมอ่ืน ๆ  
 

 
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 341 อดีตพุทธ 
 (ก) อดีตพุทธตําแหนงทางซายของผนัง    (ข) อดีตพุทธตําแหนงทางขวาของผนัง 
 

 
 
ภาพที่ 342 อักษรเขียนพระนามใตอดีตพุทธ “พระกกุสันธพุทธเจา “ 
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 ลักษณะการเขียน 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดวัดมัชฌิมวิทยาราม จากขอมูลที่กลาวมาขางตนมีชาง
เขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้รวมกันหลายคน โดยมีชางหลักหรือหัวหนาชางคือ จารยสุวรรณ บิวสาร 
ตามประวัติเดินทางมาจากจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งภาพจิตรกรรมนี้อายุการเขียนแนนอนวาคงเขียน
หลังจากสรางสิมเมื่อ พ.ศ.2470 ไปแลว163 สวนภาพจิตรกรรมเขียนไวทุกผนังทั้งดานนอก เขียน
เร่ืองเดียวคือเร่ืองพระเวสสันดร สวนผนังดานใน มีเพียงเล็กนอยคือเร่ืองอดีตพุทธ ซึ่งดูจากเทคนิค
กลวิธีการเขียนภาพแลว ผนังภายนอกซึ่งมีโทนสีทั้งหมดเปนสีคราม จากการระบายสีพื้นหลังทับ
ลงบนผนังสีขาวนวล ดังที่กลาวนาจึงจะเปนชางที่รับผิดชอบเขียนคนละคนกันกับชางเขียนผนัง
ภายในดวย และลักษณะการลงสีพื้นนี้ยังแตกตางจากจิตรกรรมแหลงอ่ืน ๆ ดวย 
 การวางตําแหนงเร่ืองนั้น ดวยสภาพพื้นที่ผนังอาคารวัดนี้ที่แบงออกเปนชวงเสา มีแนว
เสาก้ันกํากับไวเปนชวงอยางชัดเจนคลายทําหนาที่แบงค่ันภาพและเร่ือง การวางตําแหนงเร่ืองนั้น
แมมีเพียงเร่ืองเดียว แตคอนขางสลับไปมา แมจะเขียนเร่ิมตนกัณฑทศพรที่ผนังดานทิศตะวันออก 
แตดวยที่ชางใชเทคนิคยึดถือฉากและสถานที่ในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือ สถานที่เดียวกันแตเขียน
รวมไวหลายตอน เชน กัณฑมัทรีในตอนที่พระนางมัทรีออกไปหาผลไมในปาเขียนเรียงไวใน
ตําแหนงพื้นที่ภาพใกลกันกับเนื้อหาของกัณฑมหาพน กัณฑมหาราชที่กลาวถึงฉากปาเชนเดียวกัน
ในผนังดานทิศตะวันตก ขณะเดียวกันที่กัณฑมหาราช ตอนที่ชูชกบริโภคทองแตกตายนั้นกลับ
เขียนไวอยูผนังดานทิศตะวันออก และสังเกตวาภาพจิตรกรรมที่วัดนี้ไมมีการเขียนถึงเร่ืองราวใน
งานศพชูชก  
 1. ทิวทัศน  
  ดังที่กลาวมาผนังภายในและนอกเทคนิคการวาดภาพระบายสีตางกัน กลวิธีการ
เขียนภาพแลวผนังภายนอกมีโทนสีทั้งหมดเปนสีคราม จากการระบายสีพื้นหลังทับลงบนผนังสี
ขาวนวล แมจะใชสีอ่ืน ๆ รวม เชน สีเขียว เหลือง ดํา ขาว ตามลําดับ แตดวยสัดสวนการใชสีคราม
มีมากกวาทําใหผนังไมโปรงโลงหรือสวาง จึงทําใหภาพทิวทัศน ส่ิงแวดลอมทั่วไปน้ันจะเห็นไดวา
คอนขางหนาแนนและทึบ รูปแบบจึงตางจากสิมหลังอ่ืน  
  1.1 ตนไม สําหรับรูปแบบตนไมรูปแบบของตนไมมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ 
สวนมากจะดูคลายคลึงกันแยกชนิดไมได จึงอาจจําแนกเปนสองกลุม คือ 
 

                                                 
 163 ธีรพงศ สารภัญญ, ”จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดมัชฌิมวิทยาราม อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน”,  96. 
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   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทมีลักษณะคลายคลึงกัน มีหลายขนาด
ทั้งเล็กและใหญ รวมถึงไมพุมเต้ีย ชางไดสรางสรรคข้ึนไวดวยหลายวิธีการและใชมากในจิตรกรรม
แหงนี้ เชน วิธีแรกรองสีพื้นดวยสีออนแลวตัดเสนสวนของใบทีละใบดวยสีเขมกวา และอีกวิธีสราง
น้ําหนักเขมออนของใบดวยการแบงช้ันระบายสี แตะสี แตละกลุมใบดวยตางกลุมสี เชน เขียว ดํา 
สวนลําตนที่มีกิ่งกานนั้นชางเขียนใหมีลักษณะสมจริงตามธรรมชาติ โดยแยกกาน คดเค้ียว และ
ระบายดวยสีเขม เชน เทา (ภาพที่ 343ก,ข)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทได ลักษณะสมจริงเลียนแบบธรรมชาติและมี
อยูตามทองถิ่น ณ ที่นี่พบเขียนนอยกวาประเภทแรก เชน ตนมะพราว ตนกลวย เปนตน (ภาพที่ 
343ค)  
 

   
(ก) 

     
 (ข) (ค) 

 
ภาพที่ 343 ภาพตนไม 
 (ก) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทแบบแตมกลุมสี 
 (ข) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทแบบตัดเสนทีละใบ 
 (ค) ตนไมที่จําแนกประเภทได 
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  1.2 ทองฟา สวนมากฉากทองฟาทั่วไปใชสีเดียวกับสีครามของพื้นหลัง (ภาพที่ 
344ก)  
  1.3 ภาพผืนน้ํา ชางระบายสีพื้นกําหนดอาณาเขตผืนน้ําเปน บอน้ํา หรือสระน้ํา 
แลวตัดเสนสีเขมเปนเสนโคงทับซอนกันคลายเกล็ดปลา (ภาพที่ 344ข)  
  1.4 ภูเขาหรือโขดหิน สําหรับสิมนี้คอนเขียนไวหลายฉากหลายตอน ลักษณะเปน
กอนคอนขางกลมโคงตํ่าเรียงยาวเปนแนว ระบายสีพื้นดวยสีคราม เทา และตัดเสนสีเขมเนนผิว
ดานบน ลักษณะคลายกอนโขดหินที่มีอยูในธรรมชาติ (ภาพที่ 344ค)  
 

 
(ก) 

 
(ข) 

  
(ค) 

 
ภาพที่ 344 ภาพทิวทัศน 
 (ก) ทองฟา  (ข) ผืนน้ํา (ค) กอนหิน ภูเขา 
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 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลช้ันสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายช้ันสูง ยักษ โดยทั่วไปการเขียนภาพ
บุคคลของสิมนี้ไมแตกตางจากจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มี
การแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ โครงรางโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตาง
กันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ สําหรับภาพพระโอรสพระธิดาเขียนสัดสวน
รางกายใหขนาดเล็กกวา รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราวเพื่อบงบอกสถานะของตัวละคร
นั้น ๆ โดยรวมใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่เปนเครื่องประดับและอาภรณ กลวิธีการเขียน
เคร่ืองประดับตกแตงรางกายเขียนเปนเคาโครงเรียบ ระบายดวยสีเหลือง ใหพอเขาใจถึง
เคร่ืองประดับตกแตงสวนตาง ๆ เชน มงกุฎ สังวาลย กรองศอ เปนตน (ภาพที่ 345ก)  
  2.2 ภาพพระพุทธเจา ชางเขียนภาพพระอดีตพุทธที่ผนังดานใน มีรูปแบบแตง
พระองคดวยเคร่ืองประดับ พระรัศมีแหลม ถัดลงมาใตพระรัศมีรูปแบบคลายกอนมุนผม และเกศา
ระบายดวยสีดํา รอบพระพักตรตัดเสนลงสีเหลืองเปนเคร่ืองประดับกะบังหนา ประดับกรรเจียกจร 
สวมกรองศอ และทองกร ครองจีวรหมเฉียง เฉพาะพระพักตรเขียนใหมีรูปแบบสมจริง ดังที่อธิบาย
สวนกอนแลว (ภาพที่ 345ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 345 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพบุคคลชั้นสูง 
 (ข) ภาพพระพุทธเจา 
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  2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล 
ชาวบาน นั้น โดยรวมจะแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะวาดเปนกลุมและกลุมเดียวกัน
จะแตงตัวคลายกัน มุมมองภาพ อิริยาบถแสดงซ้ํากัน ซึ่งจะเขียนรายละเอียดการแตงกายแตกตาง
กันไป 
   2.3.1 ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย แบบด้ังเดิมใสเส้ือคอกลมมีทั้งสวมแขนส้ัน
และยาวมีแถบเส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน ไม
สวมรองเทา (ภาพที่ 346ก)  
   2.3.2 ขาราชบริพารสตรี บางคนไมสวมเส้ือ บางคนใสเส้ือคอกลมแขนยาว 
คลองหรือพาดสไบ นุงผาซ่ินหรือโจงกระเบน ผมส้ัน แสกผม หรือรวบผม ไมสวมรองเทา หากเขียน
เปนกลุมจะมีอิริยาบถคลาย ๆ กัน (ภาพที่ 346ข)  
   2.3.3 ชาวบานทั่วไป จะเขียนไวนอกปราสาท แตงกายเรียบงาย ไมสวมใส
เคร่ืองประดับ ผูชายมีทั้งสวมและไมสวมเส้ือ นุงโจงกระเบน ผาคาดเอว ทรงผมส้ัน บางคนสวม
หมวก เชน พรานเจตบุตร สวนสตรีอาจไมสวมเส้ือ คลองสไบบาง นุงผาซ่ิน นุงโจงกระเบน รวบผม
มวย ไมสวมรองเทา ทั้งหมดแสดงอิริยาบถอยางสมจริง เชน ภริยาพราหมณ (ภาพที่ 346ค)  
   2.3.4 ดาบสหรือฤาษี  เชน  พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  จะยังคงสวม
เคร่ืองประดับบางช้ิน เชน สวมมงกุฎ ชฎา ใสกรองศอ นุงหมอาภรณมีสีเหลืองเพื่อส่ือแสดงถึงหนัง
สัตว (ภาพที่ 346ค)  
   2.3.5 สวนภาพพราหมณ เชน พราหมณชูชกจะเนนการตกแตงรูปรางและสี
ใหโดดเดนกวาพราหมณอื่น ๆ เนนลักษณะของบุรุษโทษ มีรางกายที่เนนกลามเนื้อผิดสัดสวน
และปูดโปน มีสีผิวกายคล้ํา ไมสวมเสื้อ นุงโจงกระเบน ผมมวย สรางความรูสึกนาเกลียดนากลัว 
(ภาพที่ 346จ)  
   02.3.6 ชาวตางชาติ ที่จิตรกรรมฝาผนังแหงนี้แตงกายตางไปจากกลุมที่กลาว
มา สวมหมวก ใสเส่ือปดคอ กางเกงขายาว นาจะเปนชาวจีน ไมสวมรองเทา (ภาพที่ 346ง)  
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

  
(ง) (จ) 

 
ภาพที่ 346 ภาพบุคคล 
 (ก) ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย (ข) ขาราชบริพารตรี 
 (ค) ชาวบานทั่วไป (ง) ดาบสหรือฤษี 
 (จ)  ชาวตางชาติ (ฉ) พราหมณ 
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  2.4 ภาพขบวนทหาร เหลานี้จะปรากฏแนชัดเจนมีจํานวนมากที่สุดในขบวนเสด็จ
ตอนนครกัณฑ ซึ่งมักพบเห็นวาชางจะเนนเขียนจัดเปนแถวระเบียบไวอยางสวยงามและ ภาพ
จิตรกรรมเร่ืองพระเวสสันดรมักไมเคยขาดภาพของฉากตอนนี้บนผนัง โดยเขียนรูปขบวนทหารเปน
แบบผสมคือ มีหลายกลุมทหารทั้งที่ข่ีชางมา และเดินเทา ภายในกลุมเดียวกันจะเขียนลักษณะ
คลายคลึงกันทั้งทาทาง การแตงกาย สวนการแตงกายทหารที่พบมากของสิมนี้ คือ คาดวาสวม
เคร่ืองแบบตามแบบความเปนจริงแบบอยางขาราชการทหารในชวงสมัยนั้น เชน ทหารมา ทหาร
เดินเทาบางกลุม สวมหมวกเหล็กหรือหมวกหมอตาล เส้ือและกางเกงขายาวสีแตกตางกันออกไป 
ประดับยศ สวมรองเทาหนังทรงสูง คาดเข็มขัดทับเส้ือนอก (ภาพที่ 347)  
 

 
 
ภาพที่ 347 ภาพทหาร 
 

สถาปตยกรรม  3. 
  ส่ิงกอสรางในภาพจิตรกรรมไดแก อาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และศาลา 
พลับพลา ซึ่งส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญเปนจุดสังเกตไดชัดเจนที่สุดในผนัง เนนดวย
ตําแหนงภาพ ขนาด รายละเอียด สี แตก็เปนเพียงสวนเสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ สถานที่
เหลานี้โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความเปนจริงเกี่ยวกับ สัดสวน ความสมดุลยระหวางปราสาท
กับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตองของมุมมองทางทัศนียภาพ  
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญลอมรอบดวยกําแพงกออิฐ เชน 
ปราสาทนครเชตุดร แควนสีวี เนนการซับซอนของรูปทรงแบบสองมิติ ตัวปราสาทแสดง
รายละเอียดที่เปนฐานสูงมีสองรูปแบบ บางสวนอิงรูปแบบจิตรกรรมไทย แสดงโครงสรางหลังคา
ซอนช้ัน มีเสาตอจากหนาจ่ัวแหลมหลายจ่ัวตกแตงดวยเคร่ืองไม หลังคาทําเปนลวดลายคลาย
เกล็ดเตา แบงภายในเปนหอง บางคร้ังเปนอาคารเปดโลง หรือกั้นฝาเปนหอง ภายในอาคาร
แบงเปนหองมักพบการประดับผามานที่รวบพันคลองเสาแตละขางไว เชน (ภาพที่ 348ก)  
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  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา อิงรูปแบบศาลาทรงไทยเชน อาศรม พระเวสสันดร เปน
อาคารขนาดเล็กลงกวา ไมสูงนัก เปนทรงโถงที่วาดแยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาทรง
จั่วมีเสารองรับ ลดความซับซอนของหลังคา และรายละเอียดการตกแตงลง บางกั้นผนัง หรือบาง
ผนังตกแตงเปนลวดลายตารางหรือเลขาคณิตหรือไมมีฝาผนัง (ภาพที่ 348ค)   
  3.3 เรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูกสรางสวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพงเมือง อาจเขียนอยู
เปนกลุมหรือหลังเด่ียว ซึ่งมักเปนที่อยูของชาวบาน เชน บานชูชก เปนอาคารแบบพื้นถิ่นขนาดเล็ก
หลังคาทรงจั่วมีโครงสรางไมซับซอนนัก สรางดวยวัสดุไม ไมมีฐานรองรับ ยกพื้นใตถุนสูง มีทั้งกั้นมี
ชองหนาตาง หรือปลอยโลง (ภาพที่ 348ง)  
  3.4 เจดีย พบวาชางเขียนภาพเจดียที่มีฐานอันสูง เรือนธาตุและสวนยอดซอน
ลดหล่ัน ตกแตงดวยงานประดับตาง ๆ ระบายสีสลับสีเขียว สีเหลือง มีความหมายถึงเจดียจฬุามณี
ในสวรรคชั้นดาวดึงส ดังภาพตัวอยางเจดียในกัณฑทศพร (ภาพที่ 348ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 348  ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ภาพปราสาท (ข) เจดีย 
 (ค) ศาลา (ง) เรือนพื้นถิ่น 
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 4. สัตว  สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ  
  4.1 สัตวที่มีตามทองเร่ืองเวสสันดร หรือเปนสัตวในจินตนาการ เชน ชาง มา ละมั่ง 
เสือ สิงห หงส เปนตน สัตวจําพวกนี้มักเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญของเร่ืองที่เปนบุคคลชั้นสูง เชน 
กษัตริย เจานาย เทพยดา เปนตน โดยตัดเสนระบายสีเนนตกแตงรายละเอียดอยางประดิษฐ ไม
เนนกลามเนื้อทางกายภาพ ทาทางของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบซ้ํา ๆ หรือคลาย ๆ กันและ
เรียบนิ่ง (ภาพที่ 349ก)  
  4.2 สัตวอื่น ๆ ซึ่งเปนสัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่น และเกี่ยวของ
กับกลุมบุคคลธรรมดาเชน ชาวบาน จะเขียนแทรกเสริมภาพวิถีชีวิตไวในแตละตอน เชน นก สุนัข 
เขียนรายละเอียดทางกายภาพและกิริยาทาทางไดเปนธรรมชาติอยางสมจริงกวาแบบแรก (ภาพ
ที่349ข)  
 

  

   
(ก) 

  
(ข) 

 
ภาพที่ 349 ภาพสัตว 
 (ก) สัตวที่มีตามทองเร่ือง หรือเปนสัตวในจินตนาการ 
 (ข) สัตวอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
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 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต  
  ซึ่งวัดมัชฌิมวิทยารามนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยประกอบในตอนตาง ๆ 
มักพบมากในเรื่องเวสสันดรชาดก ตอนที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวของกับชูชก แทรกขบวนเสด็จตอนนคร
กัณฑ ซึ่งเปนแสดงถึงภาพวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางนาสนใจหลายภาพเชน การเล้ียงสัตว การเลน
ดนตรีพื้นถิ่น การทะเลาะถกเถียง หัวลานชนกัน ภาพการเกี้ยวพาราสีของหนุมสาว (ภาพที่ 350)  
 

(ก) (ข) (ค) 
 
ภาพที่ 350 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต 
 (ก) การเกี้ยวพาราสี (ข) หัวลานชนกัน 
 (ค) การเลนดนตรีพื้นบาน 
 
 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดมัชฌิมวิทยาราม นี้มีลักษณะการจัด
องคประกอบในการดําเนินเร่ืองอาจใชเสนแบงภาพ ที่อาจจําแนกได คือ 
  6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม กลาวคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้แบงตาม
ลักษณะของผนังอาคาร เชน ผนังแตละดาน ผนังภายในภายนอก ชวงเสาแตละชวงเสา การแบง
ลักษณะนี้เปนการแบงภาพที่ ไมไดมีเสนขีดเขียนใหเห็นทางกายภาพ แตเปนการแบงหรือวาง
เนื้อหาตามโครงสรางของอาคารโดยมีชางเปนผูกําหนด  
  6.2 การแบงเร่ืองจะอยูในสวนรายะเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบใดจะ
ใชอยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ ดวยกลวิธีของชางเขียนวัดมัชฌิมวิทยาราม
ที่ใชระบายสีพื้นหลังดวยสีครามทับลงบนผนังสีขาวนวล พรอมทั้งโครงสีภาพที่ ใชสวนใหญเปน สี
ฟาครามทําใหภาพทึบและไมโลงโปรง ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพจึงเปนสีคราม ซึ่งเปนสี
บรรยากาศกลมกลืนทั่วไปอาจไมชัดเจนเทากับสิมหลังที่ไมระบายสีพื้นหลัง  
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   6.2.2 ตนไมทุกประเภทดังที่กลาวมาในสวนของภาพทิวทัศน ที่มีทั้งแบบพุม
กอน หรือตนเด่ียว ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้คอนขางใชภาพตนไมแบงหรือค่ันเนื้อเร่ืองภาพใน
สัดสวนที่มาก โดยเฉพาะกลุมตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท ใชเขียนทั้งค่ันหรือแบงชวงตอนของ
เนื้อเร่ืองออกจากกัน หรือเขียนปกคลุมเพื่อเนนสถาปตยกรรมหลังหนึ่ง ๆ ใหโดดเดนข้ึนจากพื้น
หลัง ตัวอยางฉากปาเขาวงกต พระนางมัทรีออกหาอาหาร ฉากนั้นเขียนตนไมไวเปนกลุมอยางหนา
ทึบจึงรูสึกถึงบรรยากาศอยางสมจริงในปาเขา  
   6.2.3 โขดหิน ที่วัดมัชฌิมวิทยาราม ดังที่กลาวมานี้มีลักษณะการเขียนโขด
หินแบบกึ่งสมจริง โดยเขียนเปนกอนกลมมีเสนวงโคงแบบซํ้า ๆ เกิดเปนรูปกอนหินขนาดตางกัน
วางเปนแถวเปนแนวยาวหรือกลุมกอนใหญ ใชกั้นภาพแตละฉากละตอนและแสดงถึงทิวทัศนที่
เปนปาเขา  
   6.2.4 กําแพง พบสวนนี้เพียงเล็กนอย มักเขียนลอมรอบภาพปราสาทที่เปน
ศูนยกลางภาพเพื่อแสดงเปนอาณาบริเวณเขต เชน กําแพงเมืองนครเชตุดร แควนสีวี  
   6.2.5 แบบเสนค่ันเร่ืองแบบลากเสนตรง แถบคดโคง เสนแถบเล็กใหญไม
เสมอกันทุกเสน ถาเสนใหญบางคร้ังมีไลน้ําหนักสีเขมออน โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้ใชมาก
ในทุกผนังนอกจากค่ันภาพแลวยังมีความหมายแทนพ้ืนดินดวย  
    แบบเสนตรง ชางเขียนวัดมัชฌิมวิทยาราม มักใชวิธีลากหรือตัดเสนตรง
แนวนอนระยะส้ันหรือยาวขนานกับแนวผนัง ซึ่งแบบนี้พบไดนอยกวาแบบเสนคดโคง ตัวอยางภาพ
ชวงเสาที่สามของผนังดานทิศเหนือขีดค่ันระหวางเร่ืองดานบนและดานลาง  
    แบบเสนหยักโคง รูปแบบการขีดหรือระบายเปนเสนทึบส้ันและยาว บาง
เสนอาจใชเพียงแคตัดเสนเล็กบางหรือเสนหนาที่เกิดจากการชางใชแปรงไลน้ําหนักสีเขมออนเปน
แถบหนาหรือบางไมเทากัน มีทั้งเขียนในทิศทางแนวนอนและหยักโคงไปมา ที่วัดมัชฌิมวิทยาราม
นี้ชางมักใชสีคราม สีเขียว สีเทา และสีดํา ขีดเสนลัดเลาะไปตามแนวพุมไมที่ทําหนาที่แบงภาพไป
แลวระดับหนึ่ง การขีดเสนนี้จึงเปนการย้ําขอบเขตภาพเลาเร่ืองตอนนั้น ๆ ใหหนักแนนขัดเจนยิ่งข้ึน 
ทั้งยังทําใหเกิดคลายจุดนําสายตาไปสูเร่ืองราวตอนตาง ๆ เมื่อมีหลายเสนบนผนังเดียวกัน ผนัง
หนึ่งจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหรือเสนทะแยงหลายแถวบนผนัง ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพเลา
เร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมีความหมายทดแทนพ้ืนดิน 
ทางเดิน โขดหิน เนินเขาและภูเขาดวย (ภาพที่ 351)  
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ภาพที่ 351 เสนแบงเร่ืองแบบคดโคง 
 
2. วัดสระบัวแกว จังหวัดขอนแกน 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดสระบัวแกวต้ังอยูที่หมู 4 บานวังคูน ตําบลหนองเม็กอําเภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนแกน ตามประวัติวัดสระบัวแกวไดกอต้ังเปนวัดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2460 และไดรับ

164พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2482  กลาววา บานวังคูณ เปนชุมชนอายุ
มากกวารอยปประชากรเปนชาวไทย-ลาวสองกลุมใหญ กลุมแรกอพยพมาจากอําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด และอําเภอวาปประทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุมที่สองมาจากบานนาโพธิ์ บาน

165 หนองวา บานหนองจุก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
รูปแบบสิม  

 เปนอาคารศาสนสถานที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบพื้นบานอีสาน ประเภทสิม
ทึบ ตามประวัติกลาววา สิมวัดสระบัวแกวหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ.2475 โดยใชรูปแบบสิมวัดบานยาง 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม166 ตัวอาคารมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผากวาง 10 เมตร ยาว 18 
เมตร หลังคาทรงจั่วซอนลดหล่ันสองช้ัน มีเสากลมรองรับชั้นหลังคาปกนกคลุมรอบอาคาร มุงดวย

                                                 
 164 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 39. 
 165 หอพุทธศิลป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ วิทยาเขตขอนแกน,  
วัดสระบวัแกว, เขาถงึเมื่อ 20 กันยายน 2558,  เขาถงึไดจาก http://www.mcukk.com/ 
buddhasilpa/buddha.php?select=16  
 166 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 39. 
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กระเบื้อง หนาบันไมทําลวดลายตาเวน (ตะวัน) เครื่องประดับหลังคา โหง ใบระกา และหางหงส 
มีทางเขาดานหนาเพียงดานเดียว ตัวอาคารกอผนังทึบ เจาะชองหนาตางดานละ 2 ชองเปนบาน
ไมมีลวดลาย บานประตูทางเขาประดับเปนกระจังไมประดับเหนือประตู ราวบันไดประดับดวยรูป
หมอบและรูปผูชายหอยขาอีกหนึ่งคู ภายในอาคารมีหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทําสังฆกรรม 
ผนังภายในดานหลังสิมตรงกลางชางกออิฐเปนฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ผนัง
ดานนอกและดานในเขียนเปนภาพจิตรกรรมเร่ือง พุทธประวัติ สินไซ พระลักพระลาม ดังนี้ (ภาพ
ที่ 352ก-ค)  
 

  
(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 352 สิม วัดสระบัวแกว 
 (ก) สิม วัดสระบัวแกว  
 (ข) ราวบันไดดานหนาสิม 
 (ค) พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมภายในสิมวัดสระบัวแกว 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้เขียนไวทุกผนังทั้งผนังดานในและดานนอก กรมศิลปากร
ระบุวา ชางเขียนของวัดสระบัวแกวนี้ คือ จารยจึ จารยทองมา จารยนอย (บานโศกธาตุ ไมทราบ
อําเภอ) จารยพรหมา (อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม)167 โดยจิตรกรรมผนังวัดนี้มีโทนสี
ทั้งหมดเปนสีคราม สีเขียว เหลือง น้ําตาลแดง ดํา ขาว ตามลําดับ ตัดเสนดวยสีดํา ระบายสีที่ตัว
ภาพบุคคล สัตว ทิวทัศน สถาปตยกรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนังสามารถจําแนกออกพื้นที่เปน 2 
สวน คือ 1.ผนังดานนอก 2.ผนังดานใน ดังนี้ (ภาพที่353) 

 

 
 
ภาพที่ 353 ผังภาพจิตรกรรม วัดสระบัวแกว 
 

                                                 
 167 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 
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 1. จิตรกรรมฝาผนังดานนอก  
  พื้นที่ผนังทั้งหมดส่ีดาน ทุกแนวเสาตกแตงดวยลวดลายประดับแตกตางกัน เวน
พื้นที่ชองหนาตางและประตูทางเขา ภาพจิตรกรรมเขียนไวเต็มทุกผนัง เขียนรายละเอียดไวอยาง
หนาแนนจนเปนองคประกอบผืน เร่ืองราวคอนขางเรียงลําดับสลับไปมาจนยากตอการตีความ 
สภาพโดยรวมมีปญหาที่สีและรายละเอียดของผนังดานนอกคอนขางซีดจางไปมาก เขียนเร่ืองพระ
ลักพระลาม และพระมาลัย พออธิบายไดดังนี้168 

  1.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน เขียนเร่ืองพระลักพระลาม 
แบงเปนกลุมภาพดังนี้ (ภาพที่ 354ก)  
   1.1.1 เมืองอินทรปตถ ทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) ลักนางจันทา (ภาพที่ 
354ข)  
   1.1.2 พระลามออกติดตามพี่สาวมาถึงแมน้ํา สูรบกับบริวารของทาวราพณ 
(ทาวฮาบมะนาสวน) อันไดแก ครุฑ นาค ชาง เสือ (ภาพที่ 354ค)  
   1.1.3 รบกับทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) ยอมคืนนางจันทา 
  1.2 ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน เวนพื้นที่ชองประตู
ทางเขา พระลักพระลามและมีภาพพระราหูอมจันทร แบงเปนกลุมภาพดังนี้ (ภาพที่ 354ง)  
   1.2.1 พระลาม พระลักกลับเมือง (รูปรถนาคติดกงจักร)  
   1.2.2 ทาวธตรฐ จัดการอภิเษกพระลามใหข้ึนครองเมือง (เปนรูปฮดสงตาม
แบบประเพณีอีสาน) (ภาพที่ 355)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 168 ดูการตีความเพิ่มเติมใน ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (กรุงเทพฯ: 
อมรินทรพร้ินต้ิง, 2532), 63-66. 
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(ก) 

 
(ข) (ค) 

 
(ง) 

 
ภาพที่ 354 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก 
 (ก) ผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน 
 (ข) ทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) ลักนางจันทา 
 (ค) สูรบกับบริวารของทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน)  
 (ง) ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
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ภาพที่ 355 ทาวธตรฐ จัดการอภิเษกพระลามใหข้ึนครองเมือง 
 
  1.3 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน เขียนเร่ืองพระลักพระ
ลาม และพระมาลัย แบงเปนกลุมภาพดังนี้ (ภาพที่ 356)  
 

 
 
ภาพที่ 356 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน 
 
   1.3.1 พระลักพระลาม 
    1.1.3.1 พระลามไดนางคําซาว  พระลักไดนางแอกไค  ลูกสาว
พญานาคเปนชายา 
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    1.1.3.2 พระลามพระลักข่ีมาตามหานางสีดา พระลามโกรธพระลักจน
อยากฆา แตคิดไดเม่ือเห็นพระลักกอไฟหุงขาว เห็นกอนเสา 3 กอน คิดเปรียบเทียบความสัมพันธ
ของทั้งสามคน (ตนไมใหญ รูปสัตวนานา พระรามยืน) (ภาพที่ 357ก)  
    1.1.3.3 พระลามกินผลนิโครธ กลายเปนลิง พระลักกับมามณีกาบจึง
สรางศาลาอยูเฝาพระลาม 
    1.1.3.4 นางแพงสีถูกแมกวางตกภูเขา เดินปามาพบตนนิโครธและกิน
ผลจนกลายเปนลิง ตอมาไดสมสูกับพระลาม จนเกิดลูกชื่อ หุลละมาน (องคประกอบเปนตนนโิครธ 
มีลิงใหญเกาะตนไม)  
    1.1.3.5 พระลามกลายเปนคนเมื่อหมดกรรม (แสดงเปนรูปพระลามข่ี
มามณีกาบลงจากตนนิโครธ)  
    1.1.3.6 พระลามยกทัพไปตามนางสีดา 
    1.1.3.7 ชิวหาแลบล้ินเปนสะพานเช่ือมเมืองลงกากับชมพูทวีป เม่ือ
ทหารเดินขามก็พลิกล้ินใหลวงตกทะเล หุลละมานและขวัญเทาฟาชวยทหารขึ้นจากน้ํา หุลละมาน
ถีบโคนล้ินชิวหาขาด (ภาพที่ 357ข)  
    1.1.3.8 พระสัตตพระยาหอบภูเขาไปทําสะพาน หุลละมานและขวัญ
เทาฟาชวยกันสรางสะพาน 
    1.1.3.9 พญานาคปดตะลุมลักพระลามไปขังที่ เมืองบาดาล หุล
ละมานตามลงไปทําลายที่ขังพระลาม 
    1.1.3.10 ศึกทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) กับพระลาม ทาว
ราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) แตงตั้งใหกุมารทั้ง 9 ลูกนางสุดโทเปนแมทัพไปรบกับพระลาม แลว
ถูกศรพระลามตาย 
    1.1.3.11 ทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) ยิงปนถูกพระลาม หุล
ละมานเหาะไปบนภูเขาเอายาสมุนไพรแลวรีบไปขอมูลโคอุสุภราช พรอมทั้งจับรถพระอาทิตย
ขวางไปทางทิศตะวันออกดําลงไปกลางมหาสมุทรเพื่อไปพบพญานาคเพื่อนํามาปรุงเปนยา
รักษาพระลาม 
    1.1.3.12 หุลละมานเอาปนมาใหพระลามยิงทาวราพณ (ทาวฮาบ- 
มะนาสวน)  
   1.2.2 พระมาลัยเสด็จนรกภูมิ  
    ชางตัดเสนบางกั้นภาพที่ บริเวณมุมผนังดานขวา สภาพจิตรกรรมซีด
จาง มีอักษรธรรมเขียนไวบางสวน กลุมภาพใหญทั้งหมดแสดงตอนที่พระมาลัยรับดอกบัวจากชาย
ยากจน และเสด็จลงนรกภูมิเพื่อโปรดสัตวนรก ภาพพระมาลัยประทับยืนถือตาลปตร นรกภูมิที่มี
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การตัดสินโทษหรือคดีความของยมบาล สัตวนรก เปรต ไดรับการลงโทษไดรับทุกขเวทนาแสน
สาหัส เชน ภาพนายนิรบาลกําลังตัดสินคดีบางใชเล่ือยศีรษะ บางกําลังปนตนไมที่มีใบคมคลาย
มีดหรือเคียว ตามกิ่งไมนั้นมีนกตัวใหญคอยจิกศีรษะและรางกาย บางอยูในกระทะรอน โดยมีนาย
นิรบาลถือหอกหรือดามแหลมทิ่มแทง เปนตน (ภาพที่ 357ค)  
 

  
(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 357  ผนังดานทิศตะวันตก 
 (ก) พระลักกอไฟหุงขาว 
 (ข) ชิวหาแลบล้ินเปนสะพานเช่ือมเมืองลงกากับชมพูทวีป 
 (ค) พระมาลัยเสด็จเยือนนรกภูมิ 
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  1.4 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธานเขียนเร่ืองพระลักพระลาม 
แบงเปนกลุมภาพดังนี้ (ภาพที่ 358)  
   1.4.1 พระอินทรชุบตัวลุนลูใหมมีหนาตาเหมือนคนธรรมดาแลวสงมาเกิดใหม
เปนทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน)  
   1.4.2 ทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) ประพฤติตัวเกเร พญาตับปรเมศรจึง
พาครอบครัวไปอยูเขายุคนธร พระอินทรเอาธนูมาให 
   1.4.3 ทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) สรางเมืองลังกา นางจันทาคลอด
นางสีดา 
   1.4.4 ทาวราพณ ใหเอานางสีดาลอยน้ํา 
   1.4.5 พระฤษีอุมนางสีดาออกจากแพ เนรมิตปราสาทใหอยูกับนางคอม   
(ภาพที่ 358ก)  
   1.4.6 ทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) มาขอนางสีดาจากฤาษี ใหเส่ียงดาบ
และธนู 
   1.4.7 ทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) ยกไมไดจึงลาพระฤษีกลับ 
   1.4.8 พระลามเส่ียงยกศร ไดนางสีดา (ภาพที่ 358ข)  
   1.4.9 พระลามพระลักพานางสีดาข่ีมามณีกาบกลับเมือง พบกวางคําทาว
ราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) เนรมิตมาลอ นางสีดาอยากไดจึงขอใหพระลามจับให พระลามฝาก
นางไวกับพระลักแลวตามกวางไป แผลงศรถูกกวาง 
   1.4.10 พระลักฝากนางไวกับแมธรณีแลวตามไปดูพระลาม 
   1.4.11 ทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน) เนรมิตแทงหินรูปคนอุมนางสีดา
กลับเมือง 
   1.4.12 พญาครุฑพบทาวราพณ (ทาวฮาบมะนาสวน)  
   1.4.13 ตอนกําเนิดสังคีพ พลีจัน 
   1.4.14 พระฤษีตนหนึ่งชุบนางจากเหงื่อไคลของตนและเอาเปนภริยาชื่อวา
นางไคสี มีลูกสาวชื่อแพงสี 
   1.4.15 พระฤษีสอนศิลปะศาสตรใหสองกุมาร จนเกงกลามาก 
   1.4.16 พระฤษีเส่ียงลูกโดยโยนเด็กลงน้ํา 3 คน อธิษฐานวาถาคนใดเปนลูก
แทใหวายน้ํากลับมา ปรากฏวามีนางแพงสีที่วายน้ํากลับมา 
   1.4.17 สังคีบ พะลีจัน ลอยน้ําไปถึงเกาะกลางนํ้าต้ังเมืองข้ึน สังคีบไดชายา
ชื่อนางคตตะราช (องคประกอบเปนรูปปราสาท นางคตตะราชอุมลูก)  
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   1.4.18 ทรพีทาสังคีบ พะลีจัน ทั้งคูจึงไดสูรบกัน สังคีบใหพะลีจันเฝาปากถ้ํา 
   1.4.19 พระลามพระลักพบพะลีจันนั่งรองไหน้ําตากลายเปนหวย 
   1.4.20 พะลีจันรบกับสังคีบนางคตตะราชชวยสังคีบจึงถูกปลายดาบของพะ
ลีจันตาบอดทั้งสองขาง 
   1.4.21 พระลามยิงศรใสสังคีบและยิ่งใหเปนธาตุครอบศพสังคีบ 
   1.4.22 พระลามพบนางคตตะราชและชวยรักษาตาใหหายดี 
   1.4.23 พะลีจันปาวประกาศหาคนอาสาไปลงกา พบขวัญเทาฟาและนาง
คตตะราช 
   1.4.24 หุลละมานลงไปเมืองบาดาลเพื่อเอาธนูแกววชิรเพชรไปใหพระราม
ตอสูกับผียักษที่รักษาธนู 
 

 
(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 358 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานอนก ผนังดานทิศใต 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน 
 (ข) พระฤษีอุมนางสีดาออกจากแพ 
 (ค) พระลามเส่ียงยกศร ไดนางสีดา 
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 2. จิตกรรมฝาผนังดานใน 
  สภาพงานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดี เขียนเรื่องพระพุทธประวัติและสินไซ
ไวที่บริเวณตําแหนงคร่ึงผนังบน ดานลางปลอยผนังโลง มีเสนแถบกั้นขอบดานลางของภาพ ผนัง
ดานขางทั้งสองแบงออกเปนสามชวงเสา แตมิไดวางตามลักษณะนี้ แตการวางตําแหนงภาพ
จัดสรรตามรูปแบบของผนังสิมทั้งหมด ภาพจิตรกรรมที่เขียนเปนภาพเลาเร่ือง แตมีองคประกอบที่
ไมหนาแนนแยกเปนสัดสวนชัดเจน สวนสีที่ใชสวนใหญโดยรวมจะเปนกลุมสีตางไปจากผนังดาน
นอกที่ผนังภายในเขียนเรื่องพระพุทธประวัติ ชางจึงใชกลุมสีเหลือง น้ําตาลในการระบายสีภาพ
บุคคลตาง ๆ ในสัดสวนที่มากกวาผนังดานนอก จึงทําใหจิตรกรรมฝาผนังภายในนี้มีโครงสีออก
โทนสีเหลืองแดงของวรรณะรอนตางไปจากผนังดานนอกจะเปนโทนเย็น ดังนี้  
  2.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน ผนังเปนพื้นที่ผืนผาตาม
แนวยาวไมไดแบงเร่ืองตามชวงเสา สามารถอธิบายไดดังนี้(ภาพที่ 359ก) 
   2.1.1 อดีตพุทธ 
    พื้นที่สวนคร่ึงแรกของผนัง ตําแหนงติดกับพระประธานเปนภาพอดีต
พุทธ 5 พระองค สลับดวยแจกันดอกไมที่มีรูปแบบแตกตางกัน พระพุทธองคประทับยืนปางถวาย
เนตร โดยที่พระหัตถสองขางประสานกันอยูที่หนาพระเพลาลืมพระเนตร169 เปนปางเดียวกันกับ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานในวัดบานยาง ระบายผิวพระวรกายสีเหลืองออน สวนรูปแบบครองจวีรสี
ขาวนั้น คร้ังแรกคาดวาภาพยังไมเสร็จสมบูรณ เพราะยังอยูในข้ันตอนของการรางภาพ โดยชาง
เขียนยังคงทิ้งรอยรางดินสอไว แตเม่ือพิจารณาผนังตรงขามที่สมบูรณแลวทั้งตัดเสน ระบายสีขาว 
ยอมแสดงใหเห็นเจตนาที่ชางคงตองการระบายสีรูปแบบนี้ (ภาพที่ 359ก) 

                                                 
 169 ปางถวายเนตร พระอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสองประสานกันอยูที่ขางหนาพระเพลา 
ลืมพระเนตร ปางนี้มีความหมายกลาวถึงสัปดาหแรกหลักการตรัสรูพระพุทธองคประทับเสวย
ธรรมปติที่รัตนบัลลังก คร้ันยางเขาสัปดาหที่สอง พระพุทธองคทรงประทับยืน ลืมพระเนตรบูชา
พระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธองคประทับตรัสรูตลอดสัปดาหที่สองนั้น โดยมิไดกระพริบพระเนตรเลย 
สถานที่แหงนั้นเรียกวาอนิมมิสเจดีย ดูเพิ่มเติมใน ไขศรี ศรีอรุณ, พระพุทธรูปปางตาง ๆ ใน
สยามประเทศ, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: พิคเณศพร้ินต้ิง, 2546), 21. 
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   2.1.2 พุทธประวัติ แบงเปนกลุมภาพตาง ๆ ดังนี้ 
    2.1.2.1 ตอนคัพภานิกขมน  
     กลุมภาพขนาดเล็กอยูมุมภาพปราสาท ลอมพื้นที่ภาพเปนวง 
กลาวถึงพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส ณ ชายปาตําบลลุมพินี 
    2.1.2.2 ตอนออกมหาภิเนษกรมณ อธิบายเปนกลุมภาพไดดังนี้ 
     2.1.2.2.1 ตําแหนงกลุมภาพปราสาทขนาดใหญ เขียนเปน
กลุมภาพรถมาพระที่นั่งออกจากปราสาท ดานหนามีนักบวช คนแก คนเจ็บนอนลมอยู แสดงตอน
ที่เมื่อพระโพธิสัตวมีพระชนมได 28 พรรษาทรงออกประพาสอุทยานไดพบคนแก คนเจ็บ คนตาย
และนักบวชจึงทรงสังเวชพระทัย และทรงเลือกจะออกบวช170 (ภาพที่ 359ข)  
     2.1.2.2.2 ตําแหนงติดกับผนังดานหนาพระประธาน เปน
กลุมภาพปราสาทขนาดใหญเปนศูนยกลางภาพ กลาวถึงตอนที่กลางดึกแหงการตัดสินพระทัย 
ตอนเจาชายสิทธัตถะเสด็จไปทอดพระเนตรพระนางพิมพาบรรทมอยูกับพระโอรสราหุลแลวจึง
เสด็จออกพรอมดวยมากัณฐกะและนายฉันนะรอตามเสด็จ (ภาพที่ 359ข) 
     2.1.2.2.3 เหนือภาพกลุมปราสาทเปนทองฟาแหงเมือง
กบิลพัสดุ แสดงภาพเหตุการณตอนตอมาที่ในยามดึกเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จข้ึนทรง
ประทับมากัณฐกะเพื่อเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ภาพเขียนสวนนี้มีองคประกอบทาวจตุโลกบาล
เพียงสองประจําที่เทาทั้งสองของมากัณฐกะ (ภาพที่ 359ข) 
     2.1.2.2.4 ตําแหนงกึ่งกลางผนังภาพเขียนกลาวถึงตอนที่เม่ือ
เจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวทรงมาพระที่นั่งมาถึงริมฝงแมน้ําอโนมาแลว ทรงเปลื้องเคร่ืองทรงและ
อาภรณ มอบใหนายฉันนะอัญเชิญกลับเมือง มีภาพมากัณฐกะนอนส้ินใจเศราโศกเสียใจจนดวงใจ
แตกสลาย (ภาพที่ 359ก) 
     2.1.2.2.5 ภาพเหตุการณถัดมาบริเวณเดียวกัน ภาพนายฉัน
นะกําลังแบกคานสอดเคร่ืองทรง อาภรณ และอานมา ของพระพุทธองคกําลังเดินทางกลับไปยัง
เมืองกบิลพัสดุนั้น ซึ่งมักพบมากในจิตรกรรมอีสานหลายแหง (ภาพที่ 359ค)  
 
 
 
 
                                                 
 170 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 53. 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 359 ภาพจิตกรรมฝาผนังดานใน ผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) ผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน 
 (ข) ตอนออกมหาภิเนษกรมณ 
 (ค) นายฉันนะแบกคานสอดเครื่องทรง อาภรณ และอานกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ 
 
  2.2 ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน เวนพื้นที่ใตจั่วหลังคา
เปนพื้นที่ผนังส่ีเหล่ียมผืนผาตามแนวยาว แบงเขียนเปนสองแถว สองเร่ือง อธิบายไดดังนี้       
(ภาพที่ 360ก) 
   ตําแหนงเหนือประตูทางเขาในตอนนี้เขียนลําดับไวคอนขางสับสน เพราะชาง
เขียนใชกลวิธี คือ ภาพพระพุทธองคเปนศูนยกลางภาพ เขียนพุทธประวัติในตอนตาง ๆ รวมไว
ดังนี้คือ 
   2.2.1 ภาพพุทธประวัติ  
    2.2.1.1 ตอนพุทธบูชา ตําแหนงภาพเขียนไวใตบัลลังค กลาวถึงพระ
พุทธองคทรงรับหญาคา 8 กํา จากโสถิยพราหมณ (ภาพที่ 360ก) 
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    2.2.1.2 ตอนมารวิชัย ดังที่กลาวมาเขียนภาพเปนเหตุการณรวมฉาก
เดียวกันกับสวนกอน ภาพพระพุทธองคประทับนั่งทําทาปางสมาธิเปนศูนยกลางของภาพ ภาพ
พญามารวัสวดียกกองทัพมารเพื่อขัดขวางการตรัสรูของพระพุทธเจาเขาผจญทางขวาของพระองค 
มีอักษรไทยนอยเขียนวา “อันนี้มารมาประจญพระเจาแล” แตพระองคไมทรงหวั่นไหว เรียกแมพระ
ธรณีเปนพยานวาพระองคถึงพรอมที่จะตรัสรู แมธรณีปรากฏกายจากพื้นดิน บิดน้ําจํานวน
มหาศาลออกจากมวยผม น้ํามหาศาลทวมเหลามารเปนเหตุใหพญามารยอมแพแกพระโพธิสัตว
นั้น ภาพกองทัพมารเขาผจญพุทธองคเขียนไวมีเพียงองคประกอบหลัก ๆ เชน พญามาร พญาชาง
และเหลามารอีกส่ีถึงหาตน และสวนตอนมารพายเขียนไวสองกลุมภาพ คือ กลุมแรกพญามาร
พรอมดวยธิดาพญามาร 4 นาง พนมหัตถทางฝงซายของพระพุทธองค มีอักษรไทยนอยเขียนวา 
“พญามารยอมแล” อีกกลุมภาพเปนมวลน้ําจากมวยผมพระแมธรณีทวมเหลามารจนพายนั้นอยู
ทิศทางฝงขวาใตภาพทัพพญามารผจญ (ภาพที่ 360ก,ข) 
    2.2.1.3 ตอนโพธิสัพพัญู171 ภาพธิดามารมีถึง 4 นาง เขียนไวในสอง
ตอนคือ กอนและหลังกลายรางจากหญิงสาวสวยเปนหญิงชราหลังคอม 4 ตนมีผิวกายสีเขม แตง
กายแบบบุคคลธรรมดาหรือชาวบาน ไมใสเส้ือ นุงผาซ่ิน มีหลังคอม เดินถือไมเทาคํ้ายัน หันหลังให
พระพุทธองคเพื่อกลับไปหาพญามาร โดยที่ชางวัดสระบัวแกวนี้ก็ไดเขียนไวใกลฉากตอนมารผจญ
พรอมดวยอักษรธรรมบรรยายวา “นางท้ัง ๔ นี้ลูกสาวพญามาร มาขอพระองคไปเปนผัวแลพระ
พุทธองคบยินนําก็เลยเปนคนเฒาแลกลับออกมานี้เนอ” ตามเนื้อหาปฐมสมโพธิกถาเปนเหตุการณ
ภายหลังที่พระองคไดผจญเหลาพญามาร และทรงตรัสรูแลว กลาวถึงธิดาพญามารทั้ง 3 นาง คือ 
นางตัณหา นางราคะ และนางอรดี มากระทําการยั่วยวนไมใหพระองคบรรลุธรรม แตพระองคซึ่ง
ทรงตัดกิเลสดับส้ินแลว จึงไมมีอํานาจกิเลสใด ๆ ครอบงําพระองคไดอีก และเมื่อไมอาจนํา
พระองคมาสูอํานาจแหงตนไดแลว (ภาพที่ 360ค) 
    2.2.1.4 ธัมมจักกปริวิตต พระพุทธองคทรงประทับยืนทามกลาง
ทิวทัศนปาเขา ที่มุมผนังดานซายเพียงองคเดียวไมมีภาพอ่ืน ๆ มีอักษรธรรมเขียนวา “อันนี้
พระพุทธเจาเดินไปโผด (โปรด) ปญจวัคคีทั้ง ๕ แล” คงกลาวถึงเนื้อความในตอนที่พระองคกําลัง
เสด็จสูปาอิสิปตนมฤคทายวัน (ปากวาง) ในวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 8 เพื่อทรงแสดงปฐมเทศนา
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแกปญจวัคคียทั้ง 5 องคที่เคยปรนนิบัติคร้ังยังไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ (ภาพที่ 360ง) 
                                                 
 171 เร่ืองธิดามารกลาวไวในตอนโพธิสัพพัญูปริวรรต ดูเพิ่มเติมใน  สมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระปรมานุชติชิโนรส, พระปฐมสมโพธกิถา, 105. 
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(ก) 

 
(ข) (ค) (ง) 

 
ภาพที่ 360 ภาพจิตiกรรมฝาผนังดานใน ผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
 (ข) กองทัพมาร 
 (ค) ธิดามาร 
 (ง) พระพุทธองคโปรดแกปญจวัคคียทั้ง 5 องค 
 
    2.2.1.5 ตําแหนงผนังทางขวา เขียนเปนภาพปราสาทหลังใหญ 
ภายในปราสาทเขียนอักษรไทยไววา “อันนี้พระยาสีสุดโทกับนางสีหามะญาแมพระพุดทะเจาแล” 
คงกลาวถึงความเปนมาตอนตนเร่ืองของพุทธประวัติของพระโพธิสัตวพระชนกคือ พระเจาสุทโธท
นะ และพระชนนี คือ พระนางสิริมหามายา (ภาพที่ 360ก) 
   2.2.2 สินไซ  
    บริเวณผนังดานลางตอจากพุทธประวัติที่กลาวมา แบงออกเปน 3  
กลุมภาพ คือ 
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    2.2.2.1 ตําแหนงผนังดานซาย เขียนรูปสีโห สินไซพรอมดวยโอรส 6 
พระองค กลาวถึงตอนท่ีทั้งหมดเดินทางเรียนศาสตรศิลปจนไดพบสินไซ และสีโห ทั้งหมดจ่ึง
ออกไปตามสุมณฑากลับเมือง  
    2.2.2.2 ติดประตูทางซาย เขียนภาพเหตุการณระหวางการเดินทาง
ตามหานางสุมณฑาวาสินไซตองพบอุปสรรคดานตาง ๆ เขียนเปนฉากสูรบ เชน ดานงูซวง ภาพสิน
ไซรบกับงูซวง  
  2.3 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน ผนังดานนี้เปนพื้นที่แนว
ส่ีเหล่ียมผืนผาตามแนวยาวไมไดแบงเร่ืองตามชวงเสา เขียนเร่ืองพุทธประวัติ อดีตพุทธ และสินไซ 
สามารถอธิบายไดดังนี้ 
   2.3.1 พุทธประวัติ แบงเปนกลุมภาพตาง ๆ ดังนี้ 
    2.3.1.1 ธัมมจักกปริวัตต ตําแหนงดานขวาของผนัง ภาพพระพุทธองค
ประทับนั่งบนบัลลังคอยูทามกลางเหลาสาวกจํานวนหน่ึง เปนภาพตอนตอเนื่องจากผนังดานทิศ
ตะวันออกกลาวถึง วันข้ึน 15 คํ่าเดือน 8 เพื่อทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
แกปญจวัคคียทั้ง 5 องคที่เคยปรนนิบัติคร้ังยังไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ มีอักษรธรรมเขียน
วา “อันนี้บอน (ที่) โผด (โปรด) ปญจวัคคีทั้ง ๕ แล” (ภาพที่ 361)  
    2.3.1.2 ยสบรรพชาปริวัตต พระพุทธองคประทับนั่ง และสาวกเบ้ือง
หนา มีอักษรธรรมเขียนวา “พระพุทธองคมาโผดพระยสะแล” กลาวถึงตอนที่ กุลบุตรช่ือ ยสกลุบุตร
และสหาย บุตรเศรษฐีไดฟงธรรมเทศนาจากพระพุทธองคจึงเกิดศรัทธาขอบวช และไดบรรลุ
อรหันต (ภาพที่ 66)  
   2.3.2 สินไซ (ภาพที่ 361) 
     เขียนเปนภาพเหตุการณระหวางการเดินทางของสินไซและสีโห เพื่อ
ตามหานางสุมณฑาและตองพบอุปสรรคดานตาง ๆ ดังนี้  
    2.3.2.1 สินไซเดินปา เขียนเปนภาพเล็กใกลกับภาพพุทธประวัติเปน
ภาพบุคคล สินไซถือธนูเดินปา มีอักษรธรรมเขียนวา มีอักษรธรรมเขียนวา “นี้ทาวสินไซ” 
    2.3.2.2 สินไซเดินผานขามแมน้ํา ลําธาร เขียนไวที่ดานลางริมผนัง
ทางซาย เปนภาพสินไซกําลังนั่งเรือขามน้ํา มีอักษรธรรมเขียนวา “สินไซขามแมน้ําโยชน ๑ แล“ 
    2.3.2.3 สินไซรบ ดานชาง มีอักษรธรรมเขียนวา “สินไซเลวชางแล” 
    2.3.2.4 สินไซรบ ดานยักษกันดาร เขียนไวในแนวถัดมา มีอักษรธรรม
เขียนวา “ทาวสินไซเลวยักษกันดารแล นี่ยักษกันดาร “ 
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   2.3.3 อดีตพุทธ 
    พื้นที่สวนที่สองของผนัง ภาพอดีตพุทธ 4 พระองค สลับดวยแจกัน
ดอกไมที่ตกแตงลวดลายมีรูปแบบแตกตางกัน พระพุทธองคประทับยืนปางถวายเนตร โดยที่พระ
หัตถสองขางประสานกันอยูที่หนาพระเพลาลืมพระเนตร ซึ่งเปนปางเดียวกันกับจิตรกรรมฝาผนัง
ดานในวัดบานยาง ระบายผิวพระวรกายสีเหลืองเขมกวาผนังตรงขาม สวนรูปแบบครองจีวรสีขาว
ผนังนี้ไดตัดเสนดวยสีเขมเสร็จสมบูรณแลว ตอดานทายเขียนรูปผูชายนั่งหันพนมมือเขียนไวดวย
หนาตาทาทางสมจริงกวาสวนอ่ืน มีตัวอักษรไทยเขียนกํากับวา “รูปนายพานบุญ รักสาศีลดี”  
(ภาพที่ 361)  
 

 
 
ภาพที่ 361 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน 
 
  2.4 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน เวนพื้นที่วางใตจั่ว
หลังคา ดานลางเปนสวนผนังเปนพื้นที่ผนังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา คร่ึงผนังบนเขียนเปนภาพจิตรกรรม 
ดานลางปลอยโลง ผนังบนที่มีภาพจิตรกรรรมจัดองคประกอบในการวางภาพแบงออกเปนสองแถว
บนและลางโดยตัดเสนแนวนอนค่ันภาพแบงพื้นที่ชัดเจน แบงภาพไดเปน 2 กลุมดังนี้  
   2.4.1 พุทธประวัติ(ภาพที่ 362) 
    2.4.1.1 ตอนมหาปรินิพพานปริวัตต เขียนไวสามฉาก คือ  
     2.4.1.1.1 ส ว น ภ าพมุ ม ผ นั ง ด า น ข ว า เ ป น ก ลุ ม ภ า พ
พระพุทธเจาและภาพบุคคลเปนเหตุการณตอนตอเนื่องกันถึงปจฉิมบิณฑบาต ในตอนอัคคทานข
องนายจุนทะ  
     2.4.1.1.2 เมื่อพระพุทธองค รับถวายภัตราหารคร้ังนั้นก็
บังเกิดพระอาพาธโลหิตปกขันทิกโรคและปรินิพานในเวลาตอมา มีอักษรธรรมเขียนไวสองประโยค
วา “ พระพุทธเจาฉันหมูงวน จากนายจุนทะ” และ “พระพุทธเจามาบิณฑบาต พระพุทธเจาราก
เลียด (เลือด) สูที่นี้แล” และ 
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     2.4.1.1.3 ศูนยกลางภาพพื้นที่ผนังในแนวนอนเขียนพุทธ
ประวัติในตอนที่เสด็จปรินิพพานใตตนสาละคู ณ เมืองกุสินารา ภาพแสดงถึงเหตุการณและ
บรรยากาศความเศราโศกของเหลาพระสาวกทั้งหลาย เชน พระโมคคัลลาน สวนพระกัสสปะ เขียน
นั่งประทับอยูเบื้องพระบาทพุทธองค พรอมนี้ดวยพระอินทรและเทพยดาทั้งมวลที่เขียนเหาะ   
มาดานบนของผนัง องคประกอบคลายคลึงกับภาพตอนเดียวกันนี้ที่วัดโพธาราม วัดปาเรยไรย 
จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 362)  
    2.4.1.2 ตอนมารพันธปริวัตต ตําแหนงภาพอยูมุมซายของผนังมอัีกษร
ธรรมเขียนไววา “พระอานนท” และ“พระธรรมาโศกเขามานมัสการพระพุทธเจา” หากรูปนี้หมายถึง
พระอานนทชางไดเขียนใหมีรูปแบบเดียวกับพระพุทธเจาที่พระเศียรประดับดวยพระรัศมีแหลม คง
หมายถึงตอนที่หลังพระพุทธองคปรินิพพาน และหลังจากการสรางพระบรมธาตุแลวเสร็จ 218 ป 
พระเจาอโศกมหาราชจะใหขุดสถูปและนําพระธาตุข้ึนแจกจายไปประดิษฐานตามเมืองตาง ๆ 
(ภาพที่ 362)  

 

 
 
 ภาพที่ 362 จิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน 
 
    2.4.1.3 ศูนยกลางภาพแถวลางนี้เปนพระแทนบรรทมสี่เหล่ียมของ
เร่ืองที่อยูแถวบน ทางซายและขวาเปนแจกันดอกบัวขางละ 4-5 ใบแทรกดวยภาพบุคคลมีขนาด
เล็กแตงตัวแบบขาราชบริพารชาย ผมส้ัน ใสเส้ือคอกลมแขนยาว ผาอก นุงโจงกระเบน ไมสวม
รองเทานอมกราบสักการะพุทธองคจํานวน 3 ภาพ เขียนอิริยาบทไวแตกตางกัน เชน นั่ง คุกเขา 
และหันหลัง (ภาพที่ 362)  
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 ลักษณะการเขียน 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดสระบัวแกว จากขอมูลที่กลาวมาขางตนเขียนโดยกลุม
ชางพื้นบานที่รวมกันเขียนหลายคนซ่ึงลวนเคยผานการบวชเรียนมาแลวไดแก จารยจึ จารยทองมา 
จารยนอย (บานโศกธาตุ ไมทราบอําเภอ) จารยพรหมา (อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม) 172 
ภาพจิตรกรรมเขียนไวทุกผนังทั้งดานนอกดานใน ดานในเปนเร่ืองพุทธประวัติ อดีตพุทธ ดานนอก
ชาดกนอกนิบาต เร่ืองพระลักพระลาม และพระมาลัย  
 ดวยลักษณะกายภาพของผนังอาคารของท้ังสองผนังดานในและดานนอกนั้น จึงมัก
พบวาชางมีกลวิธีกับตําแหนงการวางภาพที่ แตกตางกันดวย เชน ผนังดานในจะเขียนไวในพื้นที่
ผนังดานบนเทานั้น ซึ่งมีพื้นที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังแตละผนังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา การเรียงลําดับ
เร่ืองราวจึงเปนลักษณะแถวแนวนอนตามลักษณะกายภาพของผนังอาคาร ดวยที่ผนังวัดนี้ไมมีมี
แนวชวงเสาก้ัน ภาพเขียนจึงถูกวางแบบตอเนื่องกันเปนองคประกอบแผนยาว แบบตอขยายออก
ทางดานขาง หากตองการเปล่ียนเร่ืองเขียนใหม ก็เวนที่วางของผนัง และเขียนเร่ิมเร่ืองได โดยที่ไม
ใชเสนแนวต้ังขีดค่ันภาพ เชน ผนังดานทิศเหนือ อาจมีบางตําแหนงของผนังที่ชางแบงสัดสวนการ
เขียนยอยของผนังออกเปนแถวบน แถวลางเชนผนังดานหลังพระประธาน เพื่อเพิ่มเร่ืองราวในตอน
ที่ตาง ๆ กัน กลุมสีที่ใชเปนโทนรอนคือ สมเหลืองเปนหลัก 
 สวนผนังภายนอกน้ันมีพื้นที่ผนังเปนผืนกวางกวา เขียนภาพเลาเร่ืองเต็มพื้นที่ทั้งส่ีดาน 
แตละผนังออกแบบตกแตงลายเสาลอมทุกตน การวางตําแหนงเร่ืองนัน้อาจดูเหมอืนไมมกีฎเกณฑแน
ชัดในกลุมชางพื้นถิ่น ไมไดเรียงลําดับกันอยางเปนระบบทั้งภายในผนังเดียวกัน และผนังตามทิศ
ตางๆ คอนขางสลับไปสลับมา โดยเฉพาะผนังภายนอกนี้เวนชองวางรอบภาพนอย องคประกอบภาพ
จะเหมือนเปนแผนใหญและเขาใจยาก ขณะที่กลุมโทนสีที่ใชดานนอกจะเปนโทนเย็น ของสีคราม 
เขียว เปนหลัก เมื่อพิจารณาจากภาพรวมแมภาพจิตรกรรมนี้จะเขียนหลายเร่ืองโดยมากเนนตอน
สําคัญ ฉากสําคัญ แตที่ดูชางเนนเปนหลักเขียนไวละเอียดนาจะเปนเร่ืองพระลักพระลาม 

1. ทิวทัศน   
  ดวยลักษณะการเขียนภาพของทั้งสองผนังดานในและผนังดานนอกมีความ
แตกตางกันมาก ดานในเนนเฉพาะองคประกอบหลัก ตัวละครสําคัญ ในฉากสําคัญ ผนังจึง
คอนขางโปรงและโลง ไมเนนเขียนภาพบรรยากาศทิวทัศนและรายละเอียดประดับมากนัก ตรงกัน
ขามขณะที่ผนังดานนอกองคประกอบหนาแนนมากกวามากทั้งเร่ืองราวมากตอน ตัวละครจํานวน
มาก บรรยากาศทิวทัศนหลากหลาย อีกทั้งที่วางของภาพมีนอย กลวิธีการเขียนภาพทั้งสองผนังจึง
                                                 
 172 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 39. 
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มีความตางมาก อาจย้ําความเขาใจในสวนนี้ไดวาชางเขียนนั้นคนละคนกันการพิจารณาจึงดูจาก
ภาพรวมภาพทิวทัศนของสิมนี้จึงอาจจําแนกตนไมเปนสองกลุม คือ  
  1.1 ตนไม 
   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทมีลักษณะคลายคลึงกัน มีหลายขนาด
ทั้งเล็กและใหญ รวมถึงไมพุมเต้ีย ชางพื้นบานที่นี้ไดสรางสรรคข้ึนไวดวยหลายวิธีการ คือ 1) อาจ
รองสีพื้นดวยสีออนหรือไมก็ได แลวใชแปรงแตะสีเขม ออนเปนพุมใบ เรียงกันเปนแถวเวนจังหวะ
หางเทา ๆ กัน อาจใชสีเดียวหรือสลับผสมสีตางกันก็มี 2) ระบายสีพื้นและตัดเสนรายละเอียดทีละ
ใบแบบสมจริงตามธรรมชาติ สวนลําตน กิ่งกานนั้นทั้งสองวิธี ชางเขียนใหมีลักษณะสมจริง โดย
แยกกาน คดเค้ียว และระบายดวยสีเขม เชน เทา น้ําตาล อาจตัดเสนหรือไมก็ไมเสมอกันทุกภาพ
ทุกผนัง (ภาพที่ 363, 364ก)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทได เขียนรายละเอียด ตัดเสน ใบระบายสี 
เลียนแบบธรรมชาติและมีอยูตามทองถิ่น พบเขียนมากในประเภท เชน ตนตาล ตนมะพราว ตน
กลวย เปนตน (ภาพที่ 364ข)  
  1.2 ทองฟา ผนังภายในสวนมากฉากทองฟาใชสีขาวนวลของผนัง ไมเนน
รายละเอียด เราสามารถทําสวนผนังภายนอก จะตัดเสนเด่ียวหรือคูมวนตวัดเปนระยะ เปนตน 
(ภาพที่ 364ค)  
  1.3 ภาพผืนน้ํา ชางจะใชวิธีการ คือ 1) ระบายสีพื้นน้ําเรียบดวยสีคราม 2) ตัดเสน
สีครามใหโคงทับซอนกันคลายเกล็ดปลา 3) ทั้งระบายสีพื้นเรียบและตัดเสนโคง (ภาพที่ 364ง)  
  1.4 ภูเขาหรือโขดหิน สําหรับสิมนี้เขียนขนาดไมสูงใหญมากเปนกอนโคงกลม
ทับซอนสลับไปมา เรียงเปนแถวระบายดวยสีเขมออนดวย สีดํา แทรกสีเนนดวยเทาหรือเขียว 
(ภาพที่ 361)  
 

   
 
ภาพที่ 363 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทวิธีที่หนึ่ง 
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

  

 
(ง) 

 
ภาพที่ 364 ภาพทิวทัศน 
 (ก) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทวิธีที่สอง (ข) ตนไมที่จําแนกประเภทได 
  (ค) ทองฟา  (ง) ภาพผืนน้ํา  
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 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลช้ันสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายช้ันสูง ยักษ โดยทั่วไปการเขียนภาพ
บุคคลของสิมนี้ พระเวสสันดร พระนางมัทรี สินไซ ไมแตกตางจากจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิง
รูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมีการแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ ไมแสดงอารมณ โครง
รางโดยรวมจึงคลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระ สีผิวและ
เคร่ืองประดับ รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราวเพื่อบงบอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ 
โดยรวมใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่ เปนเคร่ืองประดับและอาภรณ กลวิธีการเขียน
เคร่ืองประดับตกแตงรางกายเขียนเปนเคาโครงเรียบ ระบายดวยสีเหลือง ใหพอเขาใจถึง
เคร่ืองประดับตกแตงสวนตาง ๆ เชน มงกุฎ สังวาลย กรองศอ เปนตน (ภาพที่ 365ก)  
  2.2 ภาพพระพุทธเจา สิมวัดนี้ปรากฏเขียนไวที่ผนังดานในเรื่องพุทธประวัติและ
อดีตพุทธ ส่ิงที่เปนลักษณะเฉพาะตางไปจากที่อ่ืน คือ บริเวณพระเศียรใตรัศมี เขียนเปนกอน
กระพุมนูนข้ึนสองขางบางระบายดวยสีคราม ดํา หรือสีอ่ืน ๆ กรอบพระพักตรคลายสวมใส
เคร่ืองประดับประเภทกะบังหนา มีกรรเจียกจร เพราะระบายดวยสีเหลืองแตกตางจากสีผิวกาย 
บั้นพระองคสวมผาคาด สวนภาพอดีตพุทธนั้นทรงครองจีวรมีสีขาว (ภาพที่ 365ข)  
 

 
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 365 ภาพบุคคล 
 (ก) ภาพบุคคลชั้นสูง (ข) ภาพพระพุทธเจา 
 
  2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล ชาวบาน 
นั้น จะแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะวาดเปนกลุม และภายในกลุมเดียวกันจะแตงตัว
คลายกัน อิริยาบถแสดงซํ้ากัน ยกเวนชาวบานที่จะหลากหลายกวา 
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   2.3.1 ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย แบบด้ังเดิมใสเส้ือคอกลมมีทั้งสวมแขนส้ัน
และยาวมีแถบเสื้อผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน ตัวอยางเชน นายฉันนะ (ภาพที่ 
366ก)  
   2.3.2 ขาราชบริพารสตรี บางคนไมสวมเส้ือ บางคนใสเส้ือคอกลมแขนยาว 
คลองหรือพาดสไบ นุงผาซ่ินมีชายผา รวบผม ไมสวมรองเทา โดยเฉพาะขาราชบริพารที่ผนังดาน
นอกเขียนรายละเอียดการตกแตงลายผาซ่ินอยางงดงามแตกตางกันออกไป (ภาพที่ 366ข)  
   2.3.3 ชาวบานทั่วไป จะเขียนไวนอกปราสาท แตงกายเรียบงาย ไมสวมใส
เคร่ืองประดับ ผูชายมีทั้งสวมและไมสวมเสื้อ นุงโจงกระเบนหรือส้ันอยางใดอยางหนึ่ง ผาคาดเอว 
ทรงผมส้ัน สวนสตรีอาจไมสวมเส้ือ คลองสไบบาง นุงผาซิ่น นุงโจงกระเบน รวบผมมวย แสดง
กิริยา ทวงทา หลากหลาย อยางสมจริง ทั้งหมดไมสวมรองเทา แสดงอายุหรือวัย เชน ภาพธิดา
พญามาร ผมขาว มีหลังคอม ผิวหนังคลํ้า เหี่ยวยน (ภาพที่ 366ง)  
   2.3.4 ดาบสหรือฤาษี จะยังคงสวมมงกุฎ อาภรณเคร่ืองนุงหมระบายดวยสี
เหลืองแทนความหมายนุงหมหนังสัตว (ภาพที่ 366ค)  
   2.3.5 พระภิกษุสงฆ เชน ภาพพระสาวก มีลักษณะคลายๆกัน บุคลิกสํารวม 
ศีรษะโลน บางภาพตัดเสนคลายมีผม ครองจีวรหมเฉียง บางองครัดประคดอก (ภาพที่ 366ฉ)  
  2.4 ภาพขบวนทหาร มีทหารทั้งที่ข่ีชางมา และเดินเทาโดยเขียนรูปทหารเปนแบบ
ผสม ภายในกลุมเดียวกันจะเขียนลักษณะเหมือนกัน การแตงกายทหารของสิมนี้ คือ 
   แบบที่หนึ่ง คือ ทหารที่ยังคงสวมเคร่ืองแตงกายแบบอยางด้ังเดิม ดวยเสื้อคอ
กลม มีแถบรังดุมกลางอก กางเกงขายาวหรือนุงโจงกระเบน ใชดาบเปนอาวุธ และมักไมสวม
รองเทา (ภาพที่ 366ช)  
   แบบที่สอง คือ คาดวาสวมเคร่ืองแบบตามแบบความเปนจริงของขาราชการ
ทหารในชวงสมัยนั้น เชน ทหารเดินเทาบางกลุม สวมหมวกเหล็กหรือหมวกหมอตาล เส้ือและ
กางเกงขายาวสีแตกตางกันออกไป ประดับยศ คาดเข็มขัดทับเส้ือนอก มักพบสวมรองเทาหนังทรง
สูง ประทับอาวุธที่เปนปนยาว (ภาพที่ 366ซ)  
  2.5 สวนภาพบุคคลอ่ืนๆ ในประเภทอื่น เชน สัตวนรก นั้นจะเขียนไวมีลักษณะ
แตกตางจากกลุมบุคคลที่กลาวผานมา เปลือย มีอวัยวะที่ยืดยาวออก เชน คอ แขน ขา และ
กําหนดสีผิวคลํ้าหลากหลายสี (ภาพที่ 366จ)  
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(ก) (ข) (ค) 

 
(

 
(ง) จ) 

  
(

  
(

ช) 

  
(

ฉ) 

ซ) 
 
ภาพที่ 366 ภาพบุคคล 
 (ก) ขาราชบริพารชาย นายฉันนะ (ข) ขาราชบริพารสตรี (ค) ดาบส ฤษี  
 (ง) ชาวบานทั่วไป (จ) ภาพสัตวนรก (ฉ) พระภิกษุสงฆ 
 (ข) ทหารแบบที่หนึ่ง (ซ) ทหาร  
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 3. สถาปตยกรรม  
  ส่ิงกอสรางในภาพจิตรกรรมไดแกอาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และศาลา 
พลับพลา ส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญเปนจุดสังเกตไดชัดเจนที่สุดในผนัง แตก็เปน
เพียงสวนเสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ บอกสถานที่ สถานที่เหลานี้โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวน
ความเปนจริงเกี่ยวกับ ความสมดุลยระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผลความถูกตองของ
มุมมองทางทัศนียภาพ 
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญ มีกําแพงอิฐลอม มีซุมประตู เนนการ
ซับซอนของรูปทรงแบบสองมิติ มีฐานสูง อิงรูปแบบจิตรกรรมไทย แสดงโครงสรางหลังคาซอนชั้น 
มีเสาตอจากหนาจ่ัวแหลมหลายจ่ัวตกแตงดวยเคร่ืองไม หลังคาทําเปนลวดลายคลายเกล็ดเตา 
ระบายสีเหลืองบริเวณงานปะรดับตกแตงเคร่ืองหลังคา เชน โหง ลํายอง หางหงส ภายในแบงเปน
หอง บางคร้ังเปนอาคารเปดโลง หรือกั้นฝาเปนหอง ประดับดวยผามานที่คลองพันเสาไว (ภาพที่ 
367ก)  
  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารขนาดเล็กลงกวา ไมสูงนัก เปนทรงโถงที่วาด
แยกจากปราสาทใหญ มักมีรูปแบบหลังคาทรงจ่ัวมีเสารองรับ ลดความซับซอนของรายละเอียด
หลังคาและ การตกแตงลง คลายศาลาทรงไทย ภาพศาลาที่วัดสระบัวแกวนี้ประดับดวยผามานสวน
ปลายที่คลองพันเสาไว (ภาพที่ 367ค) 
  3.3 เรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูกสรางสวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพงเมือง อาจเขียนอยู
เปนกลุมหรือหลังเด่ียว ซึ่งมักเปนที่อยูของชาวบาน หลังคาทรงจั่วมีโครงสรางไมซับซอนนัก สราง
ดวยวัสดุไม ไมมีฐานรองรับ ยกพื้นใตถุนสูง (ภาพที่ 367ข)  
  3.4 เจดีย พบวาชางเขียนภาพเจดียที่มีฐานอันสูง เรือนธาตุ และยอดแหลมซอน
ลดหล่ัน ตกแตงดวยงานประดับตาง ๆ ลอมรอบดวยกําแพง ระบายสีเขียว อยูทามกลางหมูเฆ
มลอย ลอมรอบ มักหมายถึงเจดียที่ประดิษฐานในสรวงสวรรค (ภาพที่ 367ง)  
 4. สัตว ในงานจิตรกรรมแหงนี้สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ  
  4.1 สัตวที่มีตามทองเร่ืองเกี่ยวของกับบุคคลระดับกษัตริย เจานายชั้นสูง เชน ชาง 
มา ละมั่ง เสือ สิงห หรือเปนสัตวในจินตนาการ หงส พญานาค ครุฑ เปนตน โดยทั่วไปจะตัดเสน 
ระบายสี เนนการตกแตงรายละเอียดอยางประดิษฐ ชางจะไมเนนกลามเนื้อทางกายภาพ การ
เคล่ือนไหว ทาทางของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบซ้ํา ๆ คลาย ๆ กันและเรียบนิ่ง เฉพาะบาง
ภาพที่ วัดสระบัวแกวนี้เชน ภาพพญาครุฑ ชางจะเขียนอากัปกิริยาเคล่ือนอยางเปนธรรมชาติ 
(ภาพที่ 368ก, ข)  
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  4.2 สัตวอ่ืน ๆ ซึ่งภาพวาดของสิมหลังนี้พบไดไมมาก ซึ่งเปนสัตวที่สามารถพบเห็น
ไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่น แทรกเสริมภาพวิถีชีวิตไวในแตละตอน เชน นก ไก สุนัข ตัดเสนระบายสีมี
ทาทางไดเปนธรรมชาติและสมจริงกวาสัตวในกลุมแรก (ภาพที่ 368ค)  
 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต    
  ซึ่งวัดบานยางนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยประกอบในตอนตาง ๆ ที่วัดสระ
บัวแกวนี้มักพบมากพระลักพระลาม ซึ่งเปนแสดงถึงภาพวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางนาสนใจหลาย
ภาพเชน การทํานา การเล้ียงสัตว การเล้ียงลูก การเลนดนตรีของหมอแคน เปนตน (ภาพที่ 369)  
 

   
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 367 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ภาพปราสาท (ข)  ศาลาหรือพลับพลา   
 (ค)  เรือนพื้นถิ่น (ง) เจดีย 
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(ก) (ข) 

    
(ค) 

 
ภาพที่ 368 ภาพสัตว 
 (ก) สัตวที่มีตามทองเร่ือง (ข) ภาพพญาครุฑเร่ืองพระลักพระลาม 
 ค) สัตวพบเห็นไดในวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
 

  
(

(

ก) 

(ข) 

ค) 

 
ภาพที่ 369 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต 
 (ก) นักดนตรี   (ข) วิถีชีวิต  (ค) การทํานา 
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 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดสระบัวแกวนี้มีลักษณะแบงภาพแบง
ตอนที่อาจจําแนกได คือ 
  6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม คือ แบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน ผนังแต
ละดาน ผนังภายในภายนอก ชวงเสาแตละชวงเสา การแบงลักษณะนี้เปนการแบงภาพที่ ไมไดมี
เสนขีดเขียนใหเห็นทางกายภาพ แตเปนการแบงหรือวางเนื้อหาตามโครงสรางของอาคารโดยมชีาง
เปนผูกําหนด  
  6.2 การแบงเร่ืองจะอยูในสวนรายละเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบใด
จะใชอยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ ชางเขียนวัดสระบัวแกวนี้ใชรูปแบบนี้จะใช
มากท่ีผนังดานใน สวนดานนอกไมมีความชัดเจนนัก เพราะชางใชกลวิธีการใชภาพบุคคลและ
สถานที่สําคัญเปนศูนยกลางของเร่ือง จึงเวนที่วางรอบเนื้อเร่ืองคอนขางนอยมากจนบางครั้งเนื้อ
เร่ืองปะปนกัน บางคร้ังเหมือนเปนเร่ืองเดียวกันหรือเปนองคประกอบใหญทั้งผนงั ทาํใหยากตอการ
ทําจําแนกเร่ืองและเกี่ยวของกับความเขาใจของผูดู 
   6.2.2 ตนไมทุกประเภทดังที่กลาวมาในสวนของภาพทิวทัศน ที่มีทั้งแบบพุม
กอน หรือตนเด่ียว เขียนค่ันหรือแบงชวงตอนของเนื้อเร่ือง หรือเขียนปกคลุมเพื่อเนนสถาปตยกรรม
ใหโดดเดนข้ึนจากพื้นหลังก็มี  
   6.2.3 โขดหิน ที่สิมวัดสระบัวแกวนี้มีลักษณะเรียบงายกวาการเขียนโขดหิน
แบบเขามอ กึ่งเหมือนจริง ที่เขียนกอนขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางวางสลับซับซอนไปมา ระบายสี
เรียบ สลับสีแตละกอนโดยใชดําเทา กั้นภาพตอนยอย ๆ  
   6.2.4 กําแพง  พบเพียงเล็กนอย  มักเขียนลอมรอบภาพปราสาทที่ เปน
ศูนยกลางภาพเพื่อแสดงเปนอาณาบริเวณเขตเมืองหรือสถานที่สําคัญ  
   6.2.5 การแบงเร่ืองแบบ เสนตรง แถบคดโคง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้
ใชมากในทุกผนังและพบมากในภาพจิตรกรรรม 
    แบบเสนตรง (ภาพที่ 362) ตัวอยางพบกับผนังดานในใชแบงผนังออก
สวนบนและลาง ชางเขียนระบายแถบหนาสีครามแลวตัดเสนขอบ แถบสีนี้มีความหนาเสมอกัน 
ตามแนวนอนของผนัง หรือใชแบงสวนยอยในพื้นที่เขียนภาพออกเปนแถว 
    แบบเสนหยักโคง(ภาพที่ 355) เสนรูปแบบนี้พบไดทั่วไป ขีดหรือระบาย
เปนเสนทึบมีทั้งขนาดสั้นและยาว บางเสนอาจใชเพียงแคตัดเสนเล็กบางหรือเสนหนาเสนเดียว 
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บางเสนเกิดจากการไลน้ําหนักสีเขมออนเปนแถบหนาหรือบางไมเทากัน มีทั้งเขียนในทิศทาง
แนวนอนและหยักโคงไปมา มักใชสีคราม สีเทา ซึ่งเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้ทําใหเกิดองคประกอบ
ภาพที่ คลายจุดนําสายตาไปสูเร่ืองราวตอนตาง ๆ เมื่อมีหลายเสนบนผนังเดียวกัน ภาพจึงมี
ลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพเลาเร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือ
ค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมีความหมายทดแทนพ้ืนดิน ทางเดิน โขดหิน เนินเขาและภูเขาดวย  
 
3. วัดสนวนวารีพัฒนาราม จังหวัดขอนแกน 
 ประวัติวัดและที่ต้ัง 
 วัดสนวนวารีพัฒนาราม ต้ังอยู หมูที่ 1 บานหัวหนอง ตําบลหัวหนอง จังหวัดขอนแกน 
เดิมชื่อวัดโนนงิ้ว ต้ังเมื่อ พ.ศ.2465 และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 
2469 ตัวอาคารประเภทสิมสรางเม่ือ พ.ศ.2466 โดยชางญวนช่ือนายทองผา 173สวนจิตรกรรม
เขียนโดย ชางหยวกและชางแดง174  
 รูปแบบสิม 
 เปนอาคารศาสนสถานที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบพ้ืนบานอีสาน ประเภทสิม
ทึบฝมือชางญวน ตามประวัติกลาววาสิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม หลังนี้สรางเม่ือ พ.ศ.2466 โดย
ชางญวนช่ือ นายทองผา ตัวอาคารมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 5.0 เมตร ยาว 7.30 เมตร หัน
หนาไปทางทิศตะวันออก หลังคาทรงจ่ัว มีเสารองรับช้ันหลังคาปกนกคลุมรอบอาคาร มุงดวย
กระเบ้ือง เคร่ืองประดับหลังคา โหง ใบระกา และหางหงสแบบพ้ืนบาน ชุดฐานรองรับอาคารเปน
ฐานบัวลูกแกว สูงประมาณ 1 เมตร ราวบันไดประดับดวยตัวนาค ผนังสิมกออิฐ ดานหลังทึบ แต
ละผนังตกแตงดวยการเจาะชองลูกกรงส่ีเหล่ียม ยกระดับแนวเสาใหนูนข้ึน เจาะชองหนาตางเปน
ซุมโคงกออิฐฉาบปูนใหมีระดับนูนตํ่าเหล่ือมกัน ตกแตงดวยลวดลายแตกตางกันไป มีทางเขา
ดานหนาเปนประตูวงโคงเพียง 1 ชอง ภายในอาคารมีหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทําสังฆกรรม 
ผนังดานหลังสิมตรงกลางชางกออิฐฉาบปูนเปนฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปประธานฝมือชาง
พื้นบาน ผนังดานนอกและดานในเขียนภาพจิตรกรรมเร่ือง พระเวสสันดรชาดก สินไซ และนรกภูมิ 
(ภาพที่ 370ก, ข)  
 

                                                 
 173 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 24. 
 174 เร่ืองเดียวกัน. 
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(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 370 วัดสนวนวารีพัฒนาราม 
 (ก) สิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม 
 (ข) พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมภายในสิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ภาพที่ 371)  

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้เขียนไวทุกผนังทั้งผนังดานใน และดานนอก เขียนโดย ชาง
หยวกและชางแดง175 โดยจิตรกรรมผนังวัดนี้มีโทนสีทั้งหมดเปนสีคราม สีเขียว เหลือง น้ําตาลแดง 

                                                 
 175 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 24. 
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เทา ดํา ขาว ตามลําดับ ตัดเสนดวยสีดํา ระบายสีที่ตัวภาพบุคคล สัตว ทิวทัศน สถาปตยกรรม 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังสามารถจําแนกออกพื้นที่เปน 2 สวน คือ 1.ผนังดานนอก 2.ผนังดานใน   
ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 371 ผังภาพจิตรกรรม วัดสนวนวารีพัฒนาราม 
 
 1. จิตรกรรมฝาผนังดานนอก พื้นที่ผนังทั้งหมดส่ีดานเขียนภาพจิตรกรรมไวเต็มทุก
ผนัง เวนพื้นที่ผนังชองหนาตาง ดวยที่พื้นผนังสิมไมเปนแผนเรียบและไมเปนแผนกวาง หากแตผนงั
ยกระดับพื้นนูนสูงบริเวณแนวเสาและกรอบชองหนาตางเขียนตัดเสนระบายสีลวดลายประดับ
รูปแบบแตกตางกันไปคือกลุมลาย ลายกานขด ลายชอ เปนลายหนากระดาน และกลุมภาพสัตว 
เชน พญานาค โดยไมมีระเบียบการวางลายท่ีชัดเจน ตําแหนงเดียวกันมีลายตางกัน พื้นที่ในการ
เขียนภาพเลาเร่ืองจึงลดนอยลงและเนื้อหาขาดความตอเนื่อง 
  โดยรวมสีและรายละเอียดของผนังดานนอกใชกลุม สีคราม สีเขียว เหลือง ดํา ตัด
เสนดวยสีเขม เชน สีครามหรือสีดํา ภาพเลาเร่ืองสินไซเขียนอยูที่ตําแหนงของผนังดานบน ชางแบง
ภาพออกเปนเหตุการณสําคัญในแตละตอน เขียนองคประกอบหลัก สามารถอธิบายตามลําดับได
ดังนี้ 
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  1.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน ผนังดานทิศเหนือนี้ใน
ระหวางภาพจะมีแนวเสานูนตางระดับ จะพบภาพซํ้า ๆ เชน พญานาคขดกระหวัด และสินไซใน
อากัปกิริยาเดินทามกลางปา หรือนั่งเรือคือสังขแปลงรางสลับไปมาระหวางตอน นั่นหมายความถึง
การออกเดินทางหลังจากเสร็จการรบจากดานหนึ่งสูดานหนึ่งจํานวนทั้งหมด 9 ดานดวยการเดิน
หรือนั่งเรือขามแมน้ํา 6 สาย แมน้ําแตละสายจะมีความกวางตางกันตามเนื้อเร่ือง สวนที่เปน
ลวดลายตามพื้นที่ตาง ๆ จะตกแตงดวยลายพรรณพฤกษา ซึ่งจะไมซ้ํากัน (ภาพที่ 372ก)  
   1.1.1 ชวงเสาแรก (ติดกับผนังดานทิศตะวันออก) (ภาพที่ 372ข) 
    1.1.1.1 สินไซรบในดานวรุณยักษหรือยักษกันดารเปนยักษที่มีนิสัยช่ัว
ชาสามารและกักขระ (ภาพที่ 98)  
    1.1.1.2 สินไซขามมหาสมุทรหรือแมน้ํา โดยสังขทองแปลงเปนเรือ  
    1.1.1.3 สินไซเดินทางไปกับสังข  
    1.1.1.4 บริเวณหนาตางทึบบานแรกเขียนเปนรูปบุคคลมีหนวดสวม
เคร่ืองประดับศรีษะประเภทกรรเจียกเพียงขางเดียว สวมหมวก สวมเสือ้ มีสรอยสังวาล สวม
กางเกงขายาว ไมสวมรองเทา ยนืถือดอกไมอยูไมทราบวาชางตองการสื่อถึงตัวละครหรือผูใด 
   1.1.2 ชวงเสาที่สอง (ผนังชองกลาง) (ภาพที่ 372ค) 
    1.1.2.1 สินไซรบในดานชาง ชางฝูงนี้กลาววามีมากหลายแสนตัวมี
พระยาฉัททันตเปนหัวหนาโขลง คร้ันเห็นคนแปลกหนาเขามาลวงลํ้าเขต จะแสดงความโกรธ มี
ดวงตาแดงกลํ่า และจะจับสินไซกิน  
    1.1.2.2 สินไซ ผานดานยักขินี ผูซึ่งมากไปดวยราคะ แปลงเปนหญิง
งามหวังหลอกลอใหลุมหลง แตสินไซไมสนใจออกเดินทางตอไป ภาพนี้เขียนเพียงภาพหญิงสาว 
และตนไมเพียง 2-3 ตน วางภาพบริเวณมุมผนัง “นางโพงนําสินไซ”  
   1.1.3 ชวงเสาที่สาม (ภาพที่ 372ง) 
    1.1.3.1 สินไซรบในดานยักษ ดานนี้กลาววามียักษอยูส่ีตนลวนมีฤทธิ์
เดช เมื่อปราบยักษแลวจึงเดินทางตอไป อักษรธรรมบรรยายวา “บอน (ที่นี่) สินไซเลวยักษ ๔ ตัว”  
    1.1.3.2 สินไซในดานที่หกคือนารีผล กลาววาดานนี้ซึ่งถือเปนรมณีย
สถานของหมูมวลผูแสวงวิทยาความรูเปนตนไมมีดอกสีสม คร้ันกลีบดอกหลนก็เกิดเปนผลมรูีปราง
เหมือนหญิงสาวที่สวยงาม มีอายุเพียงสัปดาหเดียวก็เหี่ยวเฉา สินไซและหมูวิทยาธรไดเหาะมาชม
นารีผลจึงเกิดการยื้อแยงและสูรบเกิดข้ึน  
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
(ง) 

 
ภาพที่ 372 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก ผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน 
 (ข) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่หนึ่ง 
 (ค) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่สอง 
 (ง) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่สาม 
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  1.2 ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน ผนังดานทิศเหนือนี้ใน
ระหวางภาพเลาเร่ือง พื้นที่ระหวางทางเขาเขียนรูปทวารบาลเปนนายทหารสองคน สวนที่เปน
ลวดลายตามพื้นที่ตาง ๆ จะตกแตงดวยลายพรรณพฤกษา ออกแบบไวไมซ้ํากัน (ภาพที่ 373) 
 

 
 
ภาพที่ 373 ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
 
   1.2.1 ชวงเสาแรก (ผนังทางขวาติดกับผนังดานทิศเหนือ)  
    สินไซพบกับดานเทพกินรี ณ ผาจวงถ้ําแอนมีหมูกินรีรางเปนคน 
สามารถใสปกติดหาง บินเหาะเหินเดินอากาศได ซึ่งที่นี่สินไซไดพบและเกี้ยวพาราสีนางเกียงคํา
เปนเมีย อักษรธรรมเขียนวา”สินไซยชมนางกินรี” (ภาพที่ 374ก) 
   1.2.2 ชวงเสาที่สอง (ผนังกลาง)  
    สินไซและสังขออกเดินทางตอไปทามกลางปาเขา และขามแมน้ําอักษร
ธรรมเขียนวา ”สังขกลับเพศเปนเริย (เรือ) ” (ภาพที่ 374ข)  
   1.2.3 ชวงเสาที่สาม  
    สินไซกับดานยักษกุมกัณฑ ซึ่งถือเปนดานสุดทายและสําคัญของการ
ผจญภัย กลาวคือเมื่อสินไซเดินทางมาถึงเมืองอโนราชเพื่อพานางสุมณฑากลับเมืองเปงจาล มี
อักษรธรรมเขียนวา “บอน (ที่นี่) สินไซยเขามาเถิงอา” (ภาพที่ 374ค)  
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 374 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก ผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) ผนังดานทิศตะวันออกชวงที่หนึ่ง 
 (ข) ผนังดานทิศตะวันออกชวงที่สอง 
 (ค) ผนังดานทิศตะวันออกชวงที่สาม 
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  1.3 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ผนังดานทิศตะวันตก 
พื้นที่หลักแบงออกเปนสองชวงเสา ระหวางผนังเปนเสานูนสามเสาตกแตงดวยลายพรรณพฤกษา 
ออกแบบไวไมซ้ํากัน (ภาพที่ 375) 
 

 
 
ภาพที่ 375 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตกหรือผนังดานหลังพระประธาน 

   1.3.1 ชวงเสาแรก (ผนังทางขวาติดกับผนังดานทิศใต)  
    1.3.1.1 แถวบนตําแหนงชวงกลางผนังแสดงภาพอาคารและภาพ
บุคคลที่ประกอบไปดวยสินไซ สีโห สังขทอง และกุมารทั้ง 6 คน ที่มีเนื้อหาอยูสวนตนเร่ืองกลาวถึง
ออกเดินทางเรียนศาสตรศิลปและการเร่ิมตนตามสุมณฑากลับเมืองเปงจาล (ภาพที่ 376ก)  
    1.3.1.2 แถวลาง สินไซรบในดานยักษกุมภกัณฑ ซึ่งเปนมหาสงคราม
ดานสุดทายครั้งยิ่งใหญของสินไซ ซึ่งหลังจากยักษกุมภกัณฑถูกสินไซฆาแลวฟนคืนชีพข้ึน จึงคิด
ออกติดตามนางสุมณฑาที่สินไซพากลับไป จึงเกิดศึกใหญข้ึน คร้ังนี้รอนถึงพระอินทรตองลงมา
หามทัพและตัดสินใหยักษกุมภกัณฑคืนนางสุมณฑา ภาพนี้แสดงการรบในมหาสงครามดวยภาพ
ยักษจํานวนหลายตนจนเต็มผนัง วาดภาพสินไซและสีโหตอสูอยูทามกลางมหาสงครามนั้น     
(ภาพที่ 376ข)  
   1.3.2 ชวงเสาที่สอง (ผนังทางขวาติดกับผนังดานทิศเหนือ)  
    1.3.2.1 แถวบน  สินไซรบกับดานงูซวง  ซึ่ง เปนดานรบดานแรก 
กลาวคือ ระหวางเดินทางตามหานางสุมณฑา พบงูซวงเปนงูขนาดใหญ มีตาแดงด่ังอาทิตยพนพิษ
ทาวทั้งหกคนเกิดความหวาดกลัวจึงขอเดินทางกลับเมืองในที่สุดก็เอาชนะปราบงูซวงไดสําเร็จแลว
เดินทางตอไป ภาพสินไซ สีโหทําการสูรบ ฟนงูจนขาดเปนทอน มุมหนึ่งมีภาพกุมารหรือทาวทั้งหก
นั่งดู ถัมามุมขวาเปนภาพสินไซนั่งเรือขามแมน้ําเดินทางตอไป (ภาพที่ 376ค)  
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    1.3.2.2 แถวลาง พื้นที่สวนนี้คอนขางชํารุดและเลือนรางมาก ดูโครงราง
ของภาพที่ปรากฏเหลือเพียงบางสวนเปนภาพของสัตวนรกท่ีมีรางกายเปลือย สีผิวสีคลํ้า มีอักษร
เขียนไววา “นี้เร้ียงตอนไก” กําลังถูกลงทัณฑ เชน โดนเล่ือย โดนคีมบีมอวัยวะเพศ ถูกนายนิรบาลจับ
โยนลงกระทะรอน  
 

(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 376 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก ผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตกชวงเสาแรกดานบน 
 (ข) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตกชวงเสาแรกดานลาง 
 (ค) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตกชวงเสาที่สอง 
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  1.4 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน ผนังดานทิศตะวันตก พื้นที่
หลักแบงออกเปนสามชวงเสา ระหวางผนังเปนเสานูนสามเสาตกแตงดวยลายพรรณพฤกษา 
ออกแบบไวไมซ้ํากัน (ภาพที่ 377) 
 

 
 
ภาพที่ 377 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน 
 
   1.4.1 ชวงเสาแรก (ผนังทางขวาติดกับผนังดานทิศตะวันตก) (ภาพที่ 378ก) 
    แสดงภาพกลุมปราสาทและภาพบุคคลหญิงชาย กลาวถึงเหตุการณใน
เมืองเปงจาล มีพระราชาชื่อพระเจากศุราชและชายาทั้ง 8 คน แตดวยหลงเชื่อชายาทั้ง 6 ของตน 
จําตองขับไลนางจันทาเทวี (มเหสีคนที่ 1) มเหสี และนางลุน (ปทุมามเหสีคนที่ 8) ออกจากเมือง
พรอมโอรสทั้งหมดเดินทางไปตามปาเขา มีอักษรไทยเขียนบรรยายวา “เร่ืองสินไชยลูกพะยากุสะ
ราช นางเอก นางลุน แมสินไซยหนีแลว”  
   1.4.2 ชวงเสาที่สอง (ผนังกลาง) (ภาพที่ 378ข) 
    เหนือภาพกลุมชาวเมืองเปงจาลกําลังเศราโศกเสียใจ เปนภาพยักษอุม
สตรีนางหนึ่ง แสดงถึงตอนที่ยักษกุมภกัณฑ ซึ่งอดีตชาติเคยเปนสามีของนางสุมณฑาไดมาลักพา
ตัวนางสุมณฑาไปเปนชายา มีอักษรไทยเขียนบรรยายวา “ยักอุมนางสุมุณฑา”  
   1.4.3 ชวงเสาที่สาม (ผนังซาย) (ภาพที่ 378ค) 
    1.4.3.1 แสดงภาพอาคารส่ิงกอสราง ภาพบุคคลและสัตวปาเชนกวาง 
นก งู อยูทามกลางปาเขาและประกอบไปดวยกุมารทั้ง 6 คนซึ่งแสดงในตอนที่พระเจากศุราชส่ังให
กุมารทั้งหมดออกเดินทางลาสัตวในปา และเมื่อพบสินไซกําลังแผลงศรเรียกสัตวปามาชมเลน 
อักษรไทยเขียนบรรยายวา “นี้บอน (ที่นี้) พระยาขับแมทาวกับทาวออกหนีอยูในดอย”  
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    1.4.3.2 อีกภาพหน่ึงภายในชองหนาตางทึบเขียนรูปพระพุทธเจา
ประทับนั่งปางสมาธิบนบัลลังค สองขางประดับดวยแจกันดอกไม ดานหลังมีสัปทนเล็ก พระพุทธ
องคแตงกายดวยเคร่ืองประดับ พระเศียรมีแถบระบายสีเหลืองระหวางพระเกศาสีดําคลายเปน
เคร่ืองประดับ พระพักตรกลม ลืมพระเนตร พระวรกายสวมเคร่ืองประดับเชน กรองศอ ขอพระกร 
พาหุรัดเปนตน มีอักษรไทยเขียนบรรยายวา “รูปพระโคดม นายยวกเปนผูทํา ขอใหไดบุญมาก ๆ 
แดเทิด” 
 

 
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 378 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานนอก ผนังดานทิศใต 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาที่หนึ่ง 
 (ข) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาที่สอง 
 (ค) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต ชวงเสาที่สาม 
 (ง) ภาพพระพุทธเจาที่ชองหนาตางชวงเสาที่หนึ่ง 
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 2. จิตรกรรมฝาผนังดานใน สภาพงานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดี เขียนภาพ
เลาเร่ืองที่มีรายละเอียดไมหนาแนนมากนัก ดูแลวคอนขางโปรงโลง และเขียนไวที่บริเวณตําแหนง
คร่ึงผนังบน ดานลางปลอยผนังโลง การวางตําแหนงภาพจัดสรรตามรูปแบบของผนัง ที่ผนัง
ดานขางทั้งสองเร่ืองราวจะแบงออกเปนสามชวงเสา ภาพจิตรกรรมทุกผนังชางจะเขียนเปนแถบ
ลายแนวนอนยาวตลอดทุกผนัง กั้นขอบดานลาง และเสนที่สองตรงบริเวณกึ่งพื้นที่ผนังแนวนอน 
เพื่อแบงสวนยอยของภาพออกเปนสวนบนสวนลางของภาพ ทั้งสองเสนนี้เปนแนวตอเนื่องกันทุก
ผนัง บางภาพของแตละผนังอาจมีเสนแถบลายแนวต้ัง แบงยอยพื้นที่ลงอีกดวย สําหรับผนังดาน
ในเขียนภาพเลาเร่ืองพระเวสสันดรชาดก และสินไซซึ่งเขียนเพียงเล็กนอยสามารถอธิบายไดดังนี้  
  2.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน แบงตามแนวเสาของผนัง
ออกเปน 3 ชวงเสา(ภาพที่ 379) 
   2.1.1 ชวงเสาแรก (ติดกับผนังดานทิศตะวันออก) (ภาพที่ 380ก) 
    2.1.1.1 พระเวสสันดรชาดก แบงเปนกลุมภาพดังนี้ 
     2.1.1.1.1 กัณฑทศพร ตําแหนงทางซายของผนัง ภาพแสดง
ถึงภาพบุคคลอยูภายในปราสาทลอมรอบดวยกําแพง กลาวถึงในตอนที่เทพธิดาช่ือผุสดีอัครมเหสี
ของพระอินทร เมื่อถึงเวลาไปจุติยังโลกมนุษยจึ่งไดขอพรจากพระอินทร 10 ประการ  
     2.1.1.1.2 ทานกัณฑ ถัดมาตําแหนงเดียวกันค่ันดวยเสนสอง
เสนทางขวาแสดงถึงตอนที่พระเวสสันดรหล่ังน้ําพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรแกพราหมณ
แควนกาลิงครัฐ  
    2.1.1.2 สินไซ  เปนภาพเด่ียวโดยไมมีเร่ืองประกอบ เชน ราหูอมจันทร 
สิงห (สีโห ตัวละครเร่ืองสินไซ) และรูปครุฑประดับกรอบวงโคงหนาตาง พรอมทั้งอักษรเขียนวา 
“นายหยวกเปนผูเรียบเรียงตามความประสงค” สวนภาพราหูอมจันทรนั้นนาจะเกี่ยวขอกับสินไซ
ตอนที่ฝนถึงราหูวา หลังจากกุมภกันณฟนคืนชีพยังไมลมความต้ังใจในการเอานางสุมณฑา
กลับคืนมา สินไซเองก็ฝนสิ่งแปลกประหลาด 6ประการ หนึ่งในนั้นคือฝนวาราหูอมจันทร 
   2.1.2 ชวงเสาที่สอง (ผนังชองกลาง) (ภาพที่ 380ข) 
    2.1.2.1 พระเวสสันดรชาดก แบงเปนกลุมภาพดังนี้ 
     2.1.2.1.1 ทานกัณฑ  เ ขียนฉากไวรวมกันดังนี้  คือ  พระ
เวสสันดรพรอมดวยพระมัทรี กัณหา ชาลีก็เสด็จโดยราชรถเทียมมา 4 ตัว เม่ือเสด็จออกจากพระ
นครมีพราหมณ 4 คน มาทูลขอมา และเม่ือพระองคประทานมาแกพราหมณแลว เทวดาไดแปลง
องคเปนละมั่งเทียมราชรถแทนมาพาพระองคเสด็จตอไป ตอมามีพราหมณผูหนึ่งมาทูลขอราชรถ 
พระองคไดประทานราชรถแดพราหมณนั้น  
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    2.1.2.2 สินไซ  ยักษกุมภกัณฑ และสินไซ เขียนเปนภาพเด่ียวไมมี
เร่ืองประกอบของ ทั้งสองประดับตกแตงดวยลวดลายพรรณพฤกษาเกาะเกี่ยวตามรางกาย  

2.1.3 ชวงเสาที่สาม (ภาพที่ 380ค) 
    2.1.3.1 พระเวสสันดรชาดก แบงเปนกลุมภาพดังนี้ 
     2.1.3.1.1 วนประเวศน เขียนเปนกลุมปราสาทใหญของ
แควนเจตรัฐ สองฉาก คือ   หลังจากพระเวสสันดรประทานราชรถแดพราหมณไปแลวจึงเสด็จสูปา
ดวยพระบาท พระองคทรงอุมประชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหามุงหนาเขาวงกตพระบาท (ภาพ
ที่ 116)  และเม่ือพระเวสสันดร พระมัทรี กัณหาและชาลีเสด็จมาถึงแควนเจตรัฐ พระยาเจตราช
และพระญาติ พระวงคทั้งหลายพากันทูลอัญเชิญใหทรงครองราชยในแควนเจตรัฐก็มิไดทรงรับ
และถวายการตอนรับอยางสมพระเกียรติมีอักษรธรรมบรรยายภาพวา “วันพระเวสบอน (ที่นี้) 
พระเวสลงเดินไปเถิงเมืองเจตตราส”  
     2.1.3.1.2 กัณฑฉกษัตริย แสดงเปนกลุมภาพส่ิงกอสราง 
และกลุมคนเดินเปนขบวนกลาวในตอนที่ กระบวนเสด็จของพระเจาสญชัย พระนางผุสดี และพระ
ชาลี พระกัณหาเดินทางถึงอาศรมทูลอันเชิญพระเวสสันดรเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร มีอักษรธรรม
บรรยายภาพวา“สักกัติบั้นเชิญพระเวสเขาเมือง”  
 

 
 
ภาพที่ 379 ผนังดานทิศเหนือหรือผนังดานซายพระประธาน 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 380 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานใน ผนังดานทิศเหนือ 
 (ก) ผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่หนึ่ง (ข) ผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่สอง 
 (ค) ผนังดานทิศเหนือชวงเสาที่สาม 
 
  2.2 ผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน ภาพจิตรกรรมอยูตรง
พื้นที่เหนือประตูทางเขาแบงเปนสองแถว สวนบนและสวนลาง อธิบายไดดังนี้ (ภาพที่  381ก)  
   2.2.1 พระเวสสันดรชาดก แบงเปนกลุมภาพดังนี้ 
    2.2.1.1 กัณฑมหาราช ทางซายของผนังเขียนเปนทิวทัศนปาเขาแสดง
ตอนที่ชูชกสองกุมารเดินทางมาในปา เมื่อตกคํ่าชูชกก็ผูกแปลนอนบนตนไม แตมัดสองกุมารไวโคน
ตนไมเทพบุตรและเทพธิดาก็จําแลงเปนพระเวสสันดรและพระมัทรีมาบริบาลกุมารทั้งสองทุกราตรี  
    2.2.1.2 กัณฑมหาราช ตําแหนงกลางผนังเปนอาคารหลังใหญมีร้ัว
รอบ ภายในนั้นประกอบดวยสองกษัตริยและกุมารทั้งสอง นาจะเปนเนื้อความในกัณฑเดียวกัน
ตอนที่พระเจาสญชัยโปรดใหไถตัวพระกุมารทั้งสองแลว พรอมส่ังพระราชทานปราสาททั้ง 7 ชั้น 
และอาหารอันดีแกชูชก  
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    2.2.1.3 กัณฑมหาราช ทางขวาของผนังสวนบนเปนภาพศาลาใตถุน
สูง ชูชกกําลังนอนกินอาหาร และชาวบานจํานวนหลายคนในเหตุการณนั้นกําลังหาบหรือขน
ส่ิงของเพื่อนํามามอบแดชูชก ซึ่งเปนเนื้อเร่ืองกลาวถึงตอนที่ ชูชกชื่นชมในสมบัติของตนจนลืมตัว 
บริโภคอาหารเกินประมาณจนไมอาจยอยไดทองแตกตาย มีอักษรไทยเขียนบรรยายวา “มะหาราช
บอนทองพรามแตกตุมตาย” (ภาพที่ 381ข,ค) 
   2.2.2 สินไซ  เปนพญานาค 6 ตนเขียนไวที่ตําแหนงแถวดานลางเขียนพรอม
ดวยลายพรรณพฤกษาเกี่ยวกระหวัดไปมาประดับเหนือชองประตูทางเขาและชองหนาตางอาจ
หมายถึงเนื้อความเร่ืองสินไซ(ภาพที่  381ก) 
 

 
(ก) 

 
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 381 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานใน ผนังดานทิศตะวันออก 
 (ก) ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน 
 (ข) ชูชกทองแตกตาย  (ค) กัณฑมหาราช 
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  2.3 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานขวาพระประธาน แบงตามแนวเสาของผนัง
ออกเปน 3 ชวงเสาคือ (ภาพที่ 382ก)  
   2.3.1 ชวงเสาแรก เขียนพระเวสสันดรชาดก แบงเปนกลุมภาพดังนี้ 
    2.3.1.1 กัณฑกุมาร ภาพอาศรมพระเวสสันดรและพระนางมัทรี เบ้ือง
หนามีพราหมณ กลาวถึงในตอนที่คํ่าคืนกอนการบริจาคทางสองกุมาร พระนางมัทรีทรงเกิดนิมิตร
ราย ผวาต่ืนพระเวสสันดรทรงทราบคําทํานายนั้นวาจะมีพราหมณขอทานสองกุมารไป มีอักษร
เขียนวา “กุมมารผูก ๘ บั้นนางมัทรีแกความฝน”  
    2.3.1.2 กัณฑกุมาร ในแถวบนเชนเดียวกันกั้นภาพดวยเสนแถบ
ประดับลวดลายสีคราม กลาวในตอนที่ชูชกรอเวลาเพื่อไดเขาเฝาพระเวสสันดรในชวงที่พระนางมัท
รีไปหาผลไมในปา ภาพตอนนี้เขียนไวมีองคประกอบไมตางจากภาพแรก ประกอบดวยบรรยากาศ
อาศรม มีชูชกนั่งพนมมือดานหนา และมีสระบัวดานหลัง กลาวถึงตอนที่ชูชกขอสองกุมารกับพระ
เวสสันดร เมื่อพระชาลีและพระกัณหารูถึงเหตุการณจึงเกิดความหวาดกลัวแลวหนีไปซอนตัวใน
สระบัว  
    2.3.1.3 นครกัณฑ แสดงเปนกลุมอาคารขนาดใหญมีผูคนภายใน 
อากัปกิริยาย้ิมแยมและพักผอนดวยการละเลน นาจะกลาวถึงตอนที่พระเวสสันดรและพระมัทรีลา
ผนวชเสด็จกลับยังพระนครเชตุดร แลวเสด็จข้ึนครองราชย มีอักษรเขียนวา “แตงเร่ืองมหาชาติ
หมดแลว” และ “แหพระเวสเถิงเมืองแลวแตเรียง (เร่ือง) มหาชาติหมดแลว” ภาพน้ียังมีสวนตอ
เนื่องมาจากขบวนเสด็จที่ผนังดานหลังพระประธาน  
   2.3.2 ชวงเสาที่สอง เขียนแบงเปนสองเร่ือง แบงกลุมภาพดังนี้ 
    2.3.2.1 พระเวสสันดรชาดก 
     2.3.2.1.1 กัณฑกุมาร เม่ือชูชกไดสองกุมารก็ใชเถาวัลยมัด
มือสองกุมารแลวลากไปโดยเร็ว ลากไปเฆี่ยนไป จนหลังแตกเลือดอาบไดรับทุกขเวทนายิ่งนัก ภาพ
ตอนนี้เขียนไวสองฉาก ฉากหนึ่งชางเขียนภาพอิริยาบทเดินลากสองกุมาร และอีกฉากนาจะ
หมายถึงชูชกเดินงกเงิ่นจนผานุงหลุดแสดงใหเห็นเพศชาย  
     2.3.2.1.2 กัณฑมัทรี วางในตําแหนงถัดมากลาวถึงตอนที่
เมื่อพระนางมัทรีเสด็จกลับถึงพระอาศรม คร้ันมิไดพบพระกุมารทั้งสองพระนางก็ยิ่งทรงโศกเศรา 
ทรงครํ่าครวญประหนึ่งวาดวงหทัยแตกสลายลงแลวก็ทรงถึงวิสัญญีภาพลง ณ พระบาทมูลของ
พระเวสสันดร ๆ ทรงนําน้ํามาประพรมจนพระนางทรงฟนขึ้นแลวไดแจงความจริงใหพระนาง
ทราบ  
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    2.3.2.2 สินไซ ภาพยักษสูรบพญานาค 2 ตน มีผูตีความวาเปนภาพใน
เร่ืองสินไซ ยักษกุมภกัณฑและวรุณนาค176 พรอมดวยลายพรรณพฤกษาเก่ียวกระหวัดไปมาอยู
เหนือชองประตูทางเขาและชองหนาตาง  
   2.3.3 ชวงเสาที่สาม  
    2.3.3.1 พระเวสสันดรชาดก 
     2.3.3.1.1 กัณฑมัทรี ชองแรกทางซายแสดงตอนที่ กลาวถึง
ตอนที่พระนางมัทรีออกไปหาอาหารในปา เทพทั้งหลายพิจารณาวาควรจะไปสกัดกั้นพระนางมัทรี
ไวมิใหกลับถึงอาศรมเร็ว เพราะหากไมทรงเห็นพระกุมารทั้งสองก็จะเสด็จติดตามไปจึงแปลงเปน
ราชสีห เสือโครงและเสือเหลือง ไปขวางทางพระนางไว  
     2.3.3.1.2 กัณฑสักบรรพ ถัดมาจากพื้นที่สวนกอนที่กั้นดวย
แถบลาย แสดงถึงตอนที่พระอินทรทรงแปลงเปนพราหมณชรามาทูลขอพระมัทรี และนําถวายพระ
นางมัทรีคืนใหแกเวสสันดรในภายหลัง ภาพสวนตอนน้ีลํ้าไปพื้นที่ผนังดานทิศตะวันออก ค่ันดวย
แถบลายกั้นไวไมใหปะปนกัน 
    2.3.3.2 สินไซ   สิงหและเสือสูรบกัน สวนปลายหางทั้งสองแปลงเปน
ลายพรรณพฤกษา ขดวนไปมาจากดานขางสูกลางภาพ  
 

 
 
ภาพที่ 382 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศใต หรือผนังดานขวาพระประธาน 
 

                                                 
 176 ชอบ ดีสวนโคก, วรรณกรรมพื้นบานเรื่องสินไซ, พิมพคร้ังที่ 2 (ขอนแกน: งานดี, 
2550), 48. 
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  2.4 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน ภาพจิตรกรรมอยูตรง
พื้นที่ดานหลังพระประธานเขียนแบงพื้นที่เขียนภาพเปนสองแถวบนและลางเขียนเร่ืองพระเวสันดร
ชาดก อธิบายไดดังนี้ (ภาพที่ 383)  
   2.4.1 พระเวสสันดรชาดก 
    2.4.1.1 กัณฑชูชก ทางซายของผนัง กลาวถึงตอนที ่ช ูชกซึ ่งเปน
พราหมณชราและนางอมิตดาผูซึ่งปฏิบัติตอชูชกตามหนาที่ของภรรยาที่ดี จนเปนที่ริษยาของ
พราหมณหนุมทั้งหลายและกลาววาดาตี ภรรยาของตน นางพราหมณีเหลานั้นจึงพากันมาบริ
ภาสนางอมิตดา นางจึงออนวอนชูชกใหไปขอพระชาลี พระกัณหาเปนทาสรับใชนาง เมื่อไม
สามารถปฏิเสธนางไดจึงเดินทางไปกรุงเชตุดร มีอักษระไทยบรรยายวา “บอน (ที่นี่) นางอมิตต
ดาไปตักน้ําเขาหยอเขาหยัน“ และอักษรธรรมเขียนบรรยายวา “ชูชกผูก ๕ บอน (ที่นี่) พรามณสั่ง
นางอามิตตดา”  
    2.4.1.2 กัณฑจุลพน ชูชกเดินทางจนถึงปากทางปาซ่ึงเปนเขาวงกต 
ถูกสุนัขรายของพรานเจตบุตรไลทํารายจึงตองหนีข้ึนไปอยูบนตนไม หลังจากนั้นไดใชกลอุบายลวง
พรานเจตบุตรเพื่อใหบอกทางไปอาศรมพระเวสสันดร  
    2.4.1.3 กัณฑมหาพน ถัดมาพื้นที่ทางขวากลาวถึงตอนที่ชูชกเดินทาง
ตอมาถึงอาศรมของอัจจุตฤาษีไดหลงเชื่อในกลลวงของชูชก จึงตอนรับเปนอยางดี พรอมช้ีเสนการ
เดินทางไปสูเขาวงกต  
    2.4.1.4 กัณฑกุมาร ภาพบรรยายถึงบรรยากาศทิวทัศนปาเขาและชู
ชกนอนพักบนเนินหิน กลาวถึงชูชกนอนพักแรมที่เนินผาใกลอาศรมกลางปา รอเวลาทีพ่ระนางมัทรี
ออกหาอาหาร ดานลางมีเส้ือรายรออยู อักษรธรรมบรรยายวา “กุมมารผูก ๘ บอนพรามหณนอน
อยูเทิงดอย” 
    2.4.1.5 นครกัณฑ  ในตอนนี้แบงออกเปนสองแถวยอยค่ันดวย
เสนหยักคดโคงตลอดแนวผนัง แสดงถึงภาพขบวนเสด็จสองแถวหันหนาไปทิศทางเดียวกันตลอด
แนวผนังพาดจากทางซายสูทางขวาและไปเช่ือมตอกับเร่ืองราวแถวลางของผนังทิศใต แถวลางใน
ตอนนครกัณฑ ขบวนนี้ประกอบไปดวยแถวบนจะเปนเหลากษัตริย ทหารชาง ทหารมา ทหารเดิน
เทา แถวลานลาง ขาราชบริพารชายและหญิง การละเลนตาง ๆ เชน หมอรํา ดนตรีพื้นบาน 
ประเพณีหัวลานชนกัน  
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ภาพที่ 383 ภาพจิตรกรรมผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน 
 

ลักษณะการเขียน  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม เขียนไวทุกผนังทั้งดานนอกดาน
ใน จากขอมูลที่กลาวมาขางตนเขียนโดยชางพื้นบานคือ ชางหยวกและชางแดง งานจิตรกรรมของ
ที่สิมนี้แยกออกเปนประเภทงานลวดลายประดับและภาพเลาเร่ือง จากการสังเกตรูปแบบและ
เทคนิควิธีการเขียนนาจะมีการแบงปนหนาที่ในการทํางาน แบบแยกประเภทรูปแบบเขียน  
 บริเวณแนวเสาและกรอบชองหนาตางเขียนตัดเสนระบายสีลวดลายประดับรูปแบบ
แตกตางกันไปคือ กลุมลาย ลายกานขด ลายชอ สรางเปนลวดลายหนากระดาน 177และกลุมภาพ
สัตว เชน พญานาค โดยไมมีระเบียบการวางลายท่ีชัดเจน ตําแหนงเดียวกันมีลายตางกัน พื้นที่ใน
การเขียนภาพเลาเร่ืองจึงลดนอยลงและเนื้อหาขาดความตอเนื่อง 
 สําหรับวรรณกรรมที่นํามาเขียนเปนภาพจิตรกรรมมีจํานวนสองเร่ือง ชางจึงจําแนก
และแบงสัดสวนไดงายและชัดเจนกวา 
 ตําแหนงการวางภาพ ไวในพื้นที่ผนังดานบน โดยเฉพาะผนังภายในมีพื้นที่จิตรกรรมฝา
ผนังแตละผนังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา เรียงภาพเปนลักษณะแถวแนวนอนตามลักษณะกายภาพ
ของผนังอาคารที่แบงออกเปนชวงเสา มีแนวเสากั้นกํากับไวเปนชวงๆ คลายทําหนาที่แบงค่ันภาพ

                                                 
 177 ลายหนากระดาน มีลักษณะประดับเปนชุดตอเนื่องกันบนแถบแบนคลาย
แผนกระดาษ สามารถแยกยอยอีกหลายลักษณะ ดูรายละเอียดใน สันติ เล็กสุขุม, กระหนกใน
ดินแดนไทย, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545), 73. 
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เร่ืองในแตละตอน นอกจากนี้ในแตละชวงเสายังแบงยอย เปนแถวบน แถวลาง และแบงเปนหอง
ภาพใหเปนส่ีเหล่ียมเล็กตามองคประกอบเร่ือง 
 การลําดับเร่ืองทั้งสองเปนไปในทิศทางตรงกันขาม ผนังภายในเปนเร่ืองพระเวสสันดร 
การลําดับเร่ืองเวียนซายของผนัง เร่ิมตนเร่ืองที่ผนังดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศใต และทิศ
ตะวันออกและวกกลับมาที่ผนังทิศตะวันตกอีกคร้ังกับขบวนเสด็จของหกกษัตริยในนครกัณฑ  
 สวนผนังดานนอกเขียนวรรณกรรมพื้นบานเร่ืองสินไซ เพียงเร่ืองเดียวเชนเดียวกัน การ
เรียงลําดับเนื้อเร่ืองเวียนขวาของผนัง แตคอนขางจะสับสนมากกวาผนังดานใน เนนเฉพาะตอน
สําคัญ ฉากสําคัญ ตัวละครหลัก เกี่ยวกับการผจญภัยของสินไซ  
 1. ภาพทิวทัศน  
  รูปแบบการเขียนภาพทิวทัศนส่ิงแวดลอมทั่วไปนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการเขียน
ยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนัง แตดวยการเขียนองคประกอบที่วัดนี้ไม
หนาแนน ภาพจิตรกรรมโดยรวมดูคอนขางสวาง โปรง ฉากทิวทัศนที่ควรบรรยายถึงมีรายละเอียด
ตาง ๆ จํานวนมาก เชน ฉากในปาเขาที่ควรแสดงบรรยากาศตนไมหนาทึบจํานวนมาก แตชาง
เขียนก็เขียนเพียงภาพตนไม ตนเด่ียว หรือจํานวนนอยแบบบางตา ภาพทิวทัศนในจิตรกรรมอีสาน
นี้นอกจากบงบอกสถานที่ก็มีหนาที่เสริมตัวภาพหรือทําหนาที่แทรกระหวางภาพในแตละตอนดวย
ดวย  
  1.1 ตนไม สําหรับรูปแบบตนไมรูปแบบของตนไมมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ 
สวนมากจะดูคลายคลึงกันแยกชนิดไมได ภาพทิวทัศนของสิมนี้จึงอาจจําแนกเปนสองกลุม คือ  

   1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภทมีลักษณะคลายคลึงกัน มีหลายขนาด
ทั้งเล็กและใหญ รวมถึงไมพุมเต้ีย ชางพื้นบานที่นี้ไดสรางสรรคข้ึนไวดวยหลายวิธีการ คือ 1) รองสี
พื้นดวยสีออนแลวใชแปรงแตะสีเขมกวาเปนใบกลม ๆ เรียงกันเปนแถวเวนจังหวะหางเทา ๆ กัน 
อาจใชสีเดียวหรือผสมสีตางกันก็มี 2) ระบายกลุมใบโดยแบงชั้นสีเขมออนสลับ 3) ระบายสพีืน้แลว
ตัดเสนทีละใบซึ่งใบนั้นคลายดอกบัว สวนลําตนที่มีกิ่งกานนั้น ชางเขียนใหมีลักษณะสมจริงตาม
ธรรมชาติ โดยแยกกาน คดเค้ียว และระบายดวยสีเขม เชน สีคราม น้ําตาล เทา อาจตัดเสนหรือไม
ก็ไมเสมอกันทุกภาพทุกผนัง (ภาพที่ 384ก)  
   1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทได เขียนรายละเอียด ตัดเสน ใบระบายสี 
ใกลเคียงลักษณะสมจริงแบบธรรมชาติและมีอยูตามทองถิ่น พบเขียนประเภท เชน ตนตาล ตน
มะพราว เปนตน (ภาพที่ 384ข) 
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  1.2 ทองฟา สวนมากฉากทองฟาใชสีขาวนวลของผนัง ไมระบายสี เราสามารถทํา
ความเขาใจวาบริเวณผนังนั้นเปนทองฟาใหดูจากส่ิงแวดลอม หรือองคประกอบในภาพ เชน เทวดา
เหาะ นก หงส เปนตน  
  1.3 ภาพผืนน้ํา ชางจะใชวิธีการคือ ระบายสีพื้นน้ําเรียบดวยสีคราม (ภาพที่ 384ค)  
  1.4 ภูเขาหรือโขดหิน สําหรับสิมนี้คอนขางเขียนไวเรียบงายมีลักษณะเฉพาะที่
เขียนขนาดไมสูงใหญมากเปนกอนโคงกลมทับซอนสลับไปมา อาจระบายสีพื้นดวยสีคราม เทา
แลวตัดเสนดวยสีเขมกวา หรือบางภาพใชวิธีแคตัดเพียงเสนอยางเดียว (ภาพที่ 384ง) 
 

 
(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
ภาพที่ 384 ภาพทิวทัศน 
 (ก) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท (ข) ภาพตนไมที่จําแนกประเภทได 
 (ค) ภาพผืนน้ํา  (ง) ภูเขา เนินหิน  
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 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลช้ันสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายช้ันสูง ยักษ โดยทั่วไปการเขียนภาพ
บุคคลของสิมนี้ พระเวสสันดร พระนางมัทรี สินไซ ไมแตกตางจากจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ ที่อิง
รูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมีการแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ โครงรางโดยรวมจึง
คลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ สําหรับภาพ
พระโอรสพระธิดาเขียนสัดสวนรางกายใหเล็กกวา รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราวเพือ่บง
บอกสถานะของตัวละครนั้น ๆ เชน สินไซจะถือดาบยาวหรือคันธนู โดยรวมใชวิธีการตัดเสนลงสี 
เฉพาะสวนที่เปนเคร่ืองประดับและอาภรณ กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับตกแตงรางกายเขียนเปน
เคาโครงเรียบ ระบายดวยสีเหลือง ใหพอเขาใจถึงเคร่ืองประดับตกแตงสวนตาง ๆ เชน มงกุฎ 
สังวาลย กรองศอ เปนตน (ภาพที่ 385ก) 
  2.2 ภาพพระพุทธเจา สิมวัดนี้ปรากฏเขียนไวเพียงหนึ่งภาพที่ ชองหนาตางผนัง
ดานทิศใต พระพุทธองคแตงกายดวยเคร่ืองประดับ พระเศียรมีแถบระบายสีเหลืองระหวางพระ
เกศาสีดําคลายเปนเคร่ืองประดับ พระพักตรกลม ลืมพระเนตร พระวรกายสวมเคร่ืองประดับ เชน 
กรองศอ ขอพระกร พาหุรัดเปนตน ดังมีอักษรไทยเขียนบรรยายวา “รูปพระโคดม นายยวกเปนผูทาํ 
ขอใหไดบุญมาก ๆ แดเทิด” การวาดรูปพระพุทธเจานี้ เปรียบเสมือนชางเขียนไดสรางกุศลดวย 
(ภาพที่ 385ข)  
 

   
(ก) (ข) (ค) 

 
ภาพที่ 385 ภาพบุคคล 
 (ก)  ภาพบุคคลชั้นสูง (ข)  ภาพพระพุทธเจา  (ค)  ดาบส ฤษี 
 
  2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ทหาร นางกําสนมกํานัล ชาวบาน 
นั้น จะแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะวาดเปนกลุม และภายในกลุมเดียวกันจะแตงตัว
คลายกัน อิริยาบถแสดงซ้ํากัน ยกเวนชาวบานที่จะหลากหลายกวา 
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   2.3.1 ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย แบบด้ังเดิมใสเส้ือคอกลมมีทั้งสวมแขนส้ัน
และยาวมีแถบเส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนาคลายคลึงกัน ไม
สวมรองเทา ตัวอยางเชน ขาราชบริพารเมืองเปงจาล เร่ืองสินไซ(ภาพที่ 386ก) 
   2.3.2 ขาราชบริพารสตรี บางคนไมสวมเส้ือ บางคนใสเส้ือคอกลมแขนยาว 
คลองหรือพาดสไบ นุงผาซ่ินหรือโจงกระเบน รวบผม ไมสวมรองเทา เขียนไวคลายกันในกลุมภาพ
ชาวบาน ตัวอยางเชน ขาราชบริพารเมืองเปงจาล เร่ืองสินไซ (ภาพที่ 386ก) 
   2.3.3 ชาวบานทั่วไป จะเขียนไวนอกปราสาท แตงกายเรียบงาย ไมสวมใส
เคร่ืองประดับ ผูชายมีทั้งสวมและไมสวมเส้ือ นุงโจงกระเบนหรือกางเกงขาส้ันอยางใดอยางหนึ่ง ผา
คาดเอว ทรงผมส้ัน สวนสตรีอาจไมสวมเส้ือ คลองสไบบาง นุงผาซิ่น นุงโจงกระเบน รวบผมมวย 
แสดงกิริยา ทวงทา หลากหลาย อยางสมจริง ทั้งหมดไมสวมรองเทา เชน ภริยาพรามหณ (ภาพที่ 
386ข) 
   2.3.4 ดาบสหรือฤาษี เชน พระนางมัทรี จะยังคงสวมเคร่ืองประดับบางช้ิน 
สวมชฎา มงกุฎ ใสกรองศอ ทองกรเปนตน คลายแตงกายอยางตัวนางแตอาภรณเปล่ียนเปนสี
เหลืองแทนความหมายนุงหมหนังสัตว เทานั้น สวนพระเวสสันดรที่สิมแหงนี้สวมมงกฏ ครองจีวร
หมคลุม และถือตาลปตร ลักษณะคลายพระสงฆ (ภาพที่ 385ค)  
   2.3.5 สวนภาพพราหมณ เชน พราหมณชูชกจะเนนการตกแตงรูปรางและสีให
โดดเดนกวาพราหมณอ่ืน ๆ เนนลักษณะของบุรุษโทษ มีรางกายที่เนนกลามเนื้อผิดสัดสวนและปูด
โปน ที่สําคัญมีสีผิวกายคล้ํา ผมมวย ไมสวมเส้ือ นุงโจงกระเบน ไมสวมรองเทา (ภาพที่ 386ค) 
  2.4 ภาพขบวนทหาร เหลานี้จะปรากฏแนชัดเจนและมีจํานวนมากที่สุดในขบวน
เสด็จตอนนครกัณฑ ซึ่งมักพบเห็นวาชางจะเนนเขียนจัดเปนแถวระเบียบไวอยางสวยงามและ จน
กลาวไดวาหากจิตรกรรมอีสานหากเขียนเร่ืองพระเวสสันดรก็จะตองเขียนฉากตอนนี้ดวย โดยเขียน
รูปขบวนทหารเปนแบบผสมคือ มีทหารทั้งที่ข่ีชางมา และเดินเทา ภายในกลุมเดียวกันจะเขียน
ลักษณะเหมือนกัน การแตงกายทหารของสิมนี้ คือ 
   แบบที่หนึ่ง คือ ทหารที่ยังคงสวมเคร่ืองแตงกายแบบอยางด้ังเดิม ดวยเสื้อคอ
กลม มีแถบรังดุมกลางอก กางเกงขายาวหรือนุงโจงกระเบน คาดผาที่เอว ทหารเหลานี้บางคนสวม
หมวก ใชดาบ พลอง เปนอาวุธ และมักไมสวมรองเทา (ภาพที่ 386จ) 
   แบบที่สอง คือ คาดวาสวมเคร่ืองแบบตามแบบความเปนจริงของขาราชการ
ทหารในชวงสมัยนั้น เชน ทหารมา ทหารเดินเทาบางกลุม สวมหมวกเหล็กหรือหมวกหมอตาล เส้ือ
และกางเกงขายาวสีแตกตางกันออกไป ประดับยศ คาดเข็มขัดทับเส้ือนอก มักพบสวมรองเทาหนัง
ทรงสูง ประทับอาวุธที่เปนปนยาว (ภาพที่ 386ฉ) 
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  2.5 สวนภาพบุคคลประเภทอ่ืน เชน สัตวนรก นั้นจะเขียนไวมีลักษณะแตกตางจาก
กลุมบุคคลที่กลาวผานมา ชางจะเนนรายละเอียดทางกายภาพ ไมสวมเสื้อผา เปลือย มีอวัยวะที่ยืด
ยาวออก เชน คอ แขน ขา และกําหนดสีผิวคล้ําหลากหลายสี ตามจินตนาการของชางเขียน  
 

 
(ก) 

 
(

 
(

 
(ข) ค) ง) 

 
(จ) 

 
(ฉ) 

 
ภาพที่ 386 ภาพบุคคล 
 (ก) ขาราชบริพารชายและสตรี (ข) ชาวบานทั่วไป 
 (ค) ภาพพราหมณชูชก (ง) สัตวนรก 
 (จ) ทหารสวมเคร่ืองแตงกายแบบอยางด้ังเดิม 
 (ฉ) ทหารสวมเคร่ืองแบบตามสมัยจริง 
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 3. สถาปตยกรรม 
  ภาพจิตรกรรมไดแกอาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และศาลา พลับพลา ซึ่งวัดนี้
เขียนไวจํานวนหลายภาพ ส่ิงเหลานี้แมเปนภาพเขียนที่ขนาดใหญเปนจุดสังเกตไดชัดเจนที่สุดใน
ผนัง แตก็เปนเพียงสวนเสริมภาพบุคคล เพื่อบอกสถานะ บอกสถานที่ สถานที่เหลานี้โดยไมได
คํานึงเร่ืองสัดสวนความเปนจริงเกี่ยวกับ ความสมดุลยระหวางปราสาทกับภาพบุคคล และเหตุผล
ความถูกตองของมุมมองทางทัศนียภาพแตที่วัดนี้ ชางไดพบพยามสรางมิติลวงตา ระยะต้ืน ระยะ
ลึกกับภาพส่ิงกอสรางของตนในบางสวน เชน ร้ัวไมที่โอบลอมปราสาท บันไดที่มีระยะต้ืนลึก  
  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญ เนนการซับซอนของรูปทรงมากกวา
กลุมส่ิงกอสรางอ่ืน ที่วัดนี้เขียนเปนอาคารรูปแบบพื้นบาน สรางจากไม แสดงโครงสรางเสา ใตถุน
สูง มีบันได ตกแตงเคร่ืองประดับหนาบันลายตะวัน มีระเบียงไม และร้ัวไมลอมรอบ แทนกําแพงอิฐ 
ซึ่งรูปแบบดังกลาวมีความสมจริงกับรูปแบบทองถิ่น ไมอิงรูปแบบปราสาทอยางจิตรกรรมไทย
ประเพณี (ภาพที่ 387ก)  
  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา เปนอาคารพื้นถิ่นขนาดเล็กกวา เปนหลังเด่ียว ใตถุนไม
สูงนัก ลดความซับซอนของรายละเอียดการตกแตงลง ปราสาทและศาลา มีความตางเพียงเร่ือง
ขนาดเล็กหรือใหญเทานั้น เชน อาศรมพระเวสสันดร (ภาพที่ 387ข)  
  3.3 เรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูกสรางสวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพงเมือง อาจเขียนอยู
เปนกลุมหรือหลังเด่ียว ซึ่งมักเปนที่อยูของชาวบาน เชน บานที่พักของชูชกและนางอมิตดา เปน
อาคารแบบพื้นถิ่นขนาดเล็ก หลังคาทรงจ่ัวมีโครงสรางไมซับซอนนอยกวากลุมภาพศาลาหรือ
พลับพลา สรางดวยวัสดุไม ไมมีฐานรองรับ ยกพื้นใตถุนสูง มีบันได (ภาพที่ 387ค)  
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 
ภาพที่ 387 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ปราสาทราชวัง  (ข)  ศาลา หรือพลับพลา  (ค)  เรือนพื้นถิ่น 
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 4. สัตว  ในงานจิตรกรรมแหงนี้สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ 
  4.1 สัตวที่มีตามทองเร่ืองเกี่ยวของกับบุคคลระดับกษัตริย เจานายช้ันสูง เชน ชาง 
มา ละมั่ง เสือ สิงห หรือเปนสัตวในจินตนาการ หงส พญานาค ครุฑ เปนตน โดยตัดเสนระบายสี
เนนตกแตงรายละเอียดอยางประดิษฐ ชางจะไมเนนกลามเนื้อทางกายภาพ การเคล่ือนไหว 
ทาทางของสัตวเหลานี้จะเคล่ือนไหวแบบซ้ํา ๆ คลาย ๆ กันและเรียบนิ่ง (ภาพที่ 388ก)  
  4.2 สัตวอ่ืน ๆ ซึ่งภาพวาดของสิมหลังนี้พบไดนอยกวาแบบแรก ซึ่งเปนสัตวที่
สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่น แทรกเสริมภาพวิถีชีวิตไวในแตละตอน เชน นก ไก ตัดเสน
ระบายสีมีทาทางไดเปนธรรมชาติและสมจริงกวาแบบแรก (ภาพที่ 388ข)  
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 388 ภาพสัตว 
 (ก) สัตวที่มีตามทองเร่ืองหรือสัตวในจินตนาการ 
 (ข) สัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
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 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต   
แทรกไวเปนรายละเอียดยอยประกอบในขบวนเสด็จ   ซึ่งศาสนสถานนี้จะพบไดนอย 

เชน การเลนดนตรีของหมอแคน การฟอนรํา เปนตน (ภาพที่ 389 ก-ค)  
 

(ก) 

(ข) 

 
(ค) 

 
าพที่ 389 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต ภ

 



 459

 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดสนวนวารีนี้มีลักษณะแบงภาพแบง
ตอนที่อาจจําแนกได คือ 
  6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม คือ แบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน ผนังแต
ละดาน ผนังภายในภายนอก ชวงเสาแตละชวงเสา การแบงลักษณะนี้เปนการแบงภาพที่ ไมไดมี
เสนขีดเขียนใหเห็นทางกายภาพ แตเปนการแบงหรือวางเนื้อหาตามโครงสรางของอาคารโดยมชีาง
เปนผูกําหนด (ภาพที่ 143)  
  6.2 เสนแบงเร่ืองจะอยูในสวนรายละเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบใด
จะใชอยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ 
   6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ จิตรกรรมฝาผนังแหงนี้ แตละตอน แตละ
ฉากเนนเขียนแตตัวละครหรือองคประกอบสําคัญเปนหลัก โดยท่ัวไปผนังจะโลงไปดวยพื้นที่วาง 
ภาพดูเหมือนกระจายตัวเทา ๆ กัน รูปแบบนี้จึงมีบางแตไมมีความชัดเจนนัก  
   6.2.2 แบบเสน ไดแก เสนหยักคดโคง และแถบลาย โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ือง
ประเภทนี้ใชมากในทุกผนังและพบมากในภาพจิตกรรรม   
    6.2.2.1 แบบเสนหยักโคง รูปแบบการขีดหรือระบายเปนเสนทึบ ส้ัน
และยาว บางเสนอาจใชเพียงแคตัดเสนเล็กบางหรือเสนหนา เขียนในทิศทางแนวนอนและหยักโคง
ไปมาอยางอิสระ มักใชสีคราม ซึ่งเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้ใชกรณีตองการแบงตอนหรือรายละเอียด
ในภาพใหชัดข้ึน ทําใหเกิดองคประกอบภาพที่ คลายจุดนําสายตาไปสูเร่ืองราวตอนตาง ๆ เมื่อมี
หลายเสนบนผนังเดียวกัน ภาพจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพ
เลาเร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมีความหมายทดแทนพ้ืนดิน 
ทางเดิน โขดหิน เนินเขา (ภาพที่ 383, 390) 
    6.2.2.2 แบบแถบลาย ตัวอยางเชน จิตรกรรมที่ผนังดานใน เกิดจาการ
ตัดเสนขนานเปนกรอบ ตรงกลางเขียนลวดลาย ขนาดไมใหญ แถบลายนี้มีสองลักษณะ คือ แถบ
แนวนอน และแนวต้ัง 
     แถบแนวนอน แถบหนึ่งจะใชกั้นขอบเขตพื้นที่ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังออกจากผนังโลงและอีกแถบใชค่ันกลางภาพเพื่อแบงพื้นที่ออกเปนแถวแนวนอนสองแถว 
ทั้งหมดเชื่อมตอกันทุกผนังเปนแนวเดียวกัน(ภาพที่ 382, 390) 
     แถบแนวต้ัง จากพื้นที่ส่ีเหล่ียมผืนผาในการแบงแถบลายใน
แบบแรก ใชลักษณะเดียวกันแตเปนแนวต้ัง แบงหรือค่ันภาพเนื้อเร่ืองแตละตอนออกจากกัน แทน
การใชตนไม ภูเขาและที่วาง (ภาพที่ 383, 390) 
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ภาพที่ 390 การแบงเร่ืองแบบเสนหยักโคง และแถบลาย 
 
4. วัดไชยศรี จังหวัดขอนแกน 

ประวัติวัดและที่ต้ัง  
 วัดไชยศรี ต้ังอยูหมูที่ 8 บานสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ต้ังเมื่อ 
22 มีนาคม พ.ศ.2408 และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2460178  

รูปแบบสิม  
 เปนอาคารศาสนสถานที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบพ้ืนบานอีสาน ประเภทสิม

179ทึบฝมือชางญวน  โดยมีหลวงปูออนสา เจาอาวาสรูปแรกของวัดนี้ เปนผูออกแบบและพาญาติ
180โยมสรางข้ึน  ตัวอาคารมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา การซอมแซมบูรณะหลายคร้ังทําใหปจจุบัน

หลังคาทรงจ่ัวซอนลดหล่ันและเคร่ืองตกแตงแบบหลังคาโบสถทางภาคกลาง มีเสารองรับชั้น
หลังคาปกนกคลุมรอบอาคาร มุงดวยกระเบ้ือง ราวบันไดรูปนาคทอดลําตัวยาว 

                                                 
 178 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สมิพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 6. 
 179 ชวลิต อธิปตยกุล, ฮูปแตมอีสาน มมุมองทางดานประวัติศาสตรพืน้ถ่ิน     
บนแผนดินอีสาน, 30. 
 180 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สมิพื้นบาน
วิหารพื้นถ่ิน, 8. 
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 ผนังดานขางเจาะชองหนาตางขนาดเล็กดานละ 1 ชอง ตกแตงดวยกรอบซุมหนาบัน
สามเหล่ียมดวยงานปูนปนพระพุทธเจาปางมารวิชัย ประตูทางเขาดานหนาเพียงดานเดียว เหนือ
กรอบประตูเขียนประดับหนาบันสามเหล่ียมดวยงานปูนปนพระพุทธเจาปางมารวิชัย ฐานสวนลาง
และผนังเปนแบบกออิฐฉาบปูน ผนังสิมแหงนี้มิไดสรางเปนพื้นที่เรียบกวาง บริเวณ เสา ประตู 
กรอบประตู หนาตาง กรอบหนาตาง ประดับตกแตงดวยการกออิฐฉาบปูน ยกระดับระนาบของผิว
ผนังสวนดังกลาวเปนระดับลดหล่ัน  
 ภายในอาคารมีหองเดียวไวสําหรับพระสงฆทําสังฆกรรม ผนังภายในอาคารดานหลัง
สิมชางกออิฐฉาบปูนเปนฐานชุกชียาวประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนแบบพื้นบานปางมารวิชัย 
โดยสิมนี้มีขอหามสตรีเขาดานใน ผนังดานนอกและดานในเขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองหลักคือ อดีต
พุทธ สินไซ และนรกภูมิ (ภาพที่ 391ก,ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 391 วัดไชยศรี 
 (ก) สิมวัดไชยศรี (ข)  พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมภายใน 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้เขียนไวทุกผนังทั้งผนังดานใน และดานนอก โดย ฝมือชาง
เขียนภาพพ้ืนบานชื่อ นายทอง ทิพยชา เปนชาวอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และรวมกับ

181คณะชางเขียนหรือขางแตมพื้นถิ่นอีกหลายคน เชน ชางเคน นามตะ  โดยการเขียนภาพนี้ เขียน
                                                 
 181 หอพุทธศิลป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน,  
วัดไชยศรี, เขาถึงเมื่อ 18 กนัยายน 2558,  เขาถึงไดจาก  http://www.mcukk.com/ 
buddhasilpa/buddha.php?select=13 
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ตามที่หลวงปูออนสา เจาอาวาสในชวงเวลานั้นเปนผูกําหนด ผนังดานในเขียนภาพหลักเร่ือง อดีต
พุทธ สินไช มนุษยและสัตวตางๆ สวนผนังดานนอกเขียนภาพสินไซ นรกเจ็ดขุม ดวยรูปแบบผนัง
สิมแหงนี้มิไดสรางเปนพื้นที่เรียบ แบน กวาง บริเวณ เสา ประตู กรอบประตู หนาตาง กรอบ
หนาตาง ประดับตกแตงดวยการกออิฐฉาบปูน ยกระดับระนาบของผิวผนังสวนดังกลาวใหมีระดับ
ลดหล่ัน ผนังพื้นของภาพงานจิตรกรรมทั้งหมดของสิมนี้จึงบรรจุอยูในพื้นที่มีลักษณะเปนช้ัน ชอง 
เหล่ียม มุม ซึ่งอาจเปนลักษณะเฉพาะของที่นี่คือ ภาพจิตรกรรมเขียนไวเต็มแนนมากไมเวนแมแต
ซอกมุมตาง ๆ สวนตัวภาพไมวาเปนภาพบุคคล คือ ตัวพระ ตัวนาง กษัตริย ยักษ ชาวบาน เขียนไว
หลายขนาดต้ังแตเล็กจนถึงขนาดใหญ แสดงทาทางเคล่ือนไหวกลาววาเปนไปอยางโลดโผน อยู
ภายในพื้นที่ผนังตางระดับนั้น ใชสีฝุนโทนวรรณะเย็น คือ สีคราม สีเหลือง สีขาว สีเขียว สีน้ําตาล 
และสีดํา สามารรถอธิบายไดดังนี้ 
 1. จิตรกรรมฝาผนังดานนอก พื้นที่ผนังทั้งหมดส่ีดานเขียนภาพจิตรกรรมไวเต็มทุก
ผนัง ตามที่พิจารณา ผนังดานนอกชางเขียนสินไซ ภาพนรกภูมิ เปนเร่ืองหลัก ภาพจิตรกรรมมี
ลักษณะสีซีดจากไปบาง ซึ่งเขียนอยูภายในพื้นที่ผนังแบบตางระดับของสิมที่กลาวมา แตละพื้นที่
ของการเขียนภาพมีขนาดเล็กและแคบ ทําใหภาพรวมของจิตรกรรมแหงนี้มีลักษณะตางไปจาก
ภาพเลาเร่ืองที่เปนฉากใหญมีองคประกอบจํานวนมากอยางในสิมหลังอ่ืน ๆ รูปแบบจิตรกรรมทีสิ่ม
นี้มีสองลักษณะ คือ (ภาพที่ 392) 
  1.1 ลวดลาย ซึ่งจะเขียนประดับไวบริเวณที่แคบเชน ขอบประตูและหนาตาง 
ออกแบบเปนลวดลายอยางงายคลายรูปทรงเลขาคณิต ระบายสีสลับไปมาวางจังหวะให
สอดคลองกับระนาบของพื้นที่ผนังสวนนั้น ๆ  
  1.2 ภาพเลาเร่ือง ดวยลักษณะกายภาพของผืนผนังดังที่กลาวมา ชางเขียนที่นี่ตอง
ใชเทคนิคในการเขียนภาพดวยลักษณะของการตัดเนื้อหา นําเอาชวงเหตุการณสําคัญ เฉพาะตัว
ละครสําคัญอาจมีหนึ่งหรือสองคนตอหนึ่งภาพ เปนภาพบางสวนจากตอนยอยในตอนหนึ่ง ๆ มา
เขียนลงในพื้นที่เหลานั้น เพื่อที่จะนํามาออกแบบ จัดสรร ใหเกิดความลงตัวเกิดความพอดีกับพื้นที่
แตละชอง เชน สินไซกับสังข สินไซกับยักษ และพบวาแมภาพจะอยูรวมในผนังทิศ ชวงเสาเดียวกัน 
การดําเนินเร่ืองหรือลําดับเหตุการณจึงมีลักษณะกระจายตัว ไมมีความเปนเอกภาพ สามารถแยก
อธิบายเนื้อหาตอนหลักไดดังนี้ คือ  
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ภาพที่ 392 ผังภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศเหนือ 

  1.1 ผนังดานทิศเหนือ หรือผนังดานซายพระประธาน มีทั้งหมดสามชวงเสา   
หนึ่งชองหนาตางและสองหนาตางหลอก เหนือหนาตางตกแตงดวยซุมหนาบันประดับงานปูนปน
ระบายสีรูปพระพุทธเจา (ภาพที่ 393)  
 

 
ภาพที่ 393 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศเหนือ 
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   1.1.1 สินไซ เขียนเปนกลุมภาพดังนี้ 
    1.1.1.1 สินไซขามแมน้ํา  
    1.1.1.2 พระอินทรเนรมิตปราสาทใหกลางปาแวดลอมดวยหมูผีและ
นกกรวีก (ภาพที่ 395ก)  
    1.1.1.3 สินไซผานดานยักษทั้งส่ี และดานหมูผีหลอก (ภาพที่ 394ข)  
    1.1.1.4 สินไซลักนางสุมณฑาจากนครเปงจาล (ภาพที่ 394ก)  
    1.1.1.5 สินไซผานดานยักขินี ผูซึ่งมากไปดวยราคะ แปลงเปนหญิง
งามหวังหลอกลอ (ภาพที่ 395ข) 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 394 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศเหนือ 
 (ก) ยักษกุมภกัณฑลักนางสุมณฑาและสินไซ 
 (ข) ภาพสินไซฆายักษทั้ง 4 ตนและดานหมูผีหลอก 
 
   1.1.2 พระพุทธเจา  
    ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิและปางมาวิชัย (พระหัตถซาย) 
เปนงานปูนปนระบายสี ตกแตงที่หนาบันรูปพญานาคซอนกันสามชั้นเหนือซุมหนาตางทั้งสาม 
(ภาพที่ 395ค) 
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 395 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศเหนือ 
 (ก) ปราสาทยักขิณี สินไซขามแมน้ํา และพระอินทรเนรมิตปราสาทใหกลางปา 
  แวดลอมดวยหมูผีและนกกรวีก 
 (ข) ผาสาทยักขินีแล (ปราสาทยักษี)  
 (ค) สินไซลักนางสุมณฑา 
 
  1.2 ผนังทิศตะวันออกหรือผนังดานหนาพระประธาน ผนังสวนนี้แบงออกเปน
ผนังทางเขาดานหนา และผนังมุขหนาดานขาง มีประตูทางเขาและสองประตูหลอกดานขาง 
นอกเหนือจากหนาตางตกแตงดวยซุมหนาบันสามเหลี่ยมประดับงานปูนปนรูปพระพุทธเจาแลว
สวนอ่ืน ๆ ทั้งที่อยูผนัง เสา ก็ยังมีประดับ ขนาดเล็กลดหล่ันมา ทั้งหมดมีระดับผนังลดหลั่นกัน 
(ภาพที่ 396) เขียนเปนกลุมภาพดังนี้ 
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   1.2.1 พระพุทธเจา  
    ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางมารวิชัย หนาบันหลักรูปพญานาคซอน
กันสามช้ันเหนือซุมประตูทางเขา และหนาบันประตูหลอกดานขาง  
   1.2.2 สินไซ เขียนเปนกลุมภาพดังนี้ 
    1.2.2.1 พระเจากศุราชตอนออกบวช (ภาพที่ 397ก)  
    1.2.2.2 นางจันทาเทวี นางลุน โดนขับไลออกจากเมืองเปงจาลพรอม
กุมารทั้งสอง  
    1.2.2.3 สินไซกับดานยักษกุมกัณฑ ซึ่งถือเปนดานสุดทายและสําคัญ
ของการผจญภัย กลาวคือเมื่อสินไซเดินทางมาถึงเมืองอโนราชเพื่อพานางสุมณฑากลับเมืองเปง
จาลและฆายักษกุมภกัณฑตาย (ภาพที่ 397ก) 
    1.2.2.4 สินไซเดินทางขามแมน้ํา สินไซในอากัปกิริยาเดินทามกลาง
ปา หรือนั่งเรือก็คือสังขแปลงรางสลับไปมาระหวางตอนพบซ้ําหลายคร้ังนั่นหมายความถึงการออก
เดินทางหลังจากเสร็จการรบจากดานหนึ่งสูดานหนึ่งจํานวนทั้งหมด 9 ดานดวยการเดินหรือนั่งเรือ
ขามแมน้ํา 6 สาย ตามเนื้อเร่ืองแมน้ําแตละสายจะมีความกวางตางกัน(ภาพที่ 397ค) 
   1.2.3 นรกภูมิ เขียนเปนกลุมภาพดังนี้ 
    เขียนเมืองนรก ยมบาลกําลังตัดสินโทษ รูปสัตวนรกโดนลงโทษ เขียน
องคประกอบหนาแนนมากภายในพื้นที่ผนังมุขดานทิศตะวันออก มีอักษรไทยนอยกํากับดังเชน 
สัตวนรกโดนลงโดนโดยเอาคีมหนีบเพศ มีอักษรบรรยายวา “จักไดเอา คีมคีบหํา แล” (ภาพที่ 398)  
 

 
 
ภาพที่ 396 ภาพจิตรกรรมที่ผนังทิศตะวันออก 
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(ข) 

   
(ก) (ค) 

 
(ง) 

 
ภาพที่ 397 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศตะวันออก 
 (ก) พระเจากศุราชตอนออกบวช และนางจันทาเทวี นางลุน โดนขับไลออกจาก 
  เมืองเปงจาลพรอมกุมารทั้งสอง 
 (ข) สินไซกับดานยักษกุมกัณฑ 
 (ค) สินไซและสังขเดินทางขามแมน้ํา 
 (ง) พระพุทธเจาซุมหนาบันเหนือประตูทางเขาดานหนา 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 398 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศตะวันออก 
 (ก) ภาพจิตรกรรมที่ผนังมุขทางเขาดานหนาฝงขวา 
 (ข) ภาพจิตรกรรมที่ผนังมุขทางเขาดานหนาฝงซาย 
 (ค) นรกภูมิ 
 (ง) หองตัดสินโทษของยมบาลและสัตวนรกที่กําลังถูกลงโทษ 
 
  1.3 ผนังดานทิศตะวันตก หรือผนังดานหลังพระประธาน มีทั้งหมดสามชวงเสา 
และสามหนาตางหลอก  เหนือหนาตางตกแตงดวยซุมหนาบันประดับเปนงานปูนปนรูป
พระพุทธเจาเหมือนกับผนังอ่ืน ๆ มีระดับผนังลดหล่ันกัน สินไซในอากัปกิริยาเดินทามกลางปา 
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หรือนั่งเรือคือสังขแปลงรางสลับไปมาระหวางตอน ภาพซ้ํากับผนังอ่ืนนั่นหมายความถึงการออก
เดินทางหลังจากเสร็จการรบจากดานหนึ่งสูดานหนึ่งจํานวนทั้งหมด 9 ดานดวยการเดินหรือนั่งเรือ
ขามแมน้ํา 6 สาย แมน้ําแตละสายจะมีความกวางตางกันตามเนื้อเร่ือง สามารถอธิบายไดดังนี้ 
(ภาพที่ 399)  
   1.3.1 สินไซ เขียนเปนกลุมภาพดังนี้ 
    1.3.1.1 พระเจากศุราชส่ังใหกุมารทั้งหมดออกเดินทางลาสัตวในปา 
(ภาพที่ 400ข) 
    1.3.1.2 สินไซรบดานงูซวง (ภาพที่ 400ก)  
    1.3.1.3 สินไซขามแมน้ํา  
    1.3.1.4 สินไซและกุมารทั้ง 6 คน ที่มีเนื้อหาอยูสวนตนเร่ืองกลาวถึง
ออกเดินทางเรียนศาสตรศิลปและการเร่ิมตนตามสุมณฑากลับเมืองเปงจาล (ภาพที่ 400ค) 
    1.3.1.5 สินไซโดนผลักตกหนาผา (ภาพที่ 400ง,401ก,ค) 
   1.3.2 พระพุทธเจา ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางมารวิชัย (มีทั้งรูปแบบ
พระหัตถซายและขวาพาดพระชงฆ) เปนงานปูนปนระลายสีตกแตงที่หนาบันรูปพญานาคซอนกัน
สามชั้นเหนือซุมหนาตาง และชองสามเหล่ียมตามแนวเสาตนละสององค (ภาพที่ 399)  
 

 
 
ภาพที่ 399 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศตะวันตก 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 400 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศตะวันตก 
 (ก) สินไซรบดานงูซวง 
 (ข) พระเจากศุราชส่ังใหกุมารทั้งหมดออกเดินทางลาสัตวในปา 
 (ค) สินไซและกุมารทั้ง 6 คน ออกเดินทางเรียนศาสตรศิลป 
 (ง) ทาวทั้งหกลวงสินไซผลักตกเหว 
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(ก) (ข) (ค) 

  
(

 
(ง) จ) 

 
ภาพที่ 401 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศตะวันตก 
 (ก) สินไซตกเหว (ข) สินไซผานดานยักษกันดาร 
 (ค) สินไซตกเหว (ง) สินไซขามแมน้ํา 
 (จ) ภาพพระพุทธเจาปูนปนปางมารวิชัย (พระหัตถซาย)  
  ระบายสีตกแตงหนาบันผนังทิศตะวันตก 
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  1.4 ผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธาน มีทั้งหมดสามชวงเสาและผนัง
มุขหนา หนึ่งชองหนาตางและสองหนาตางหลอก เหนือหนาตางตกแตงดวยซุมหนาบันรูป
พญานาคซอนกันสามชั้น ประดับงานปูนปนรูปพระพุทธเจาปางสมาธิ ทั้งหมดมีระดับผนัง
ลดหล่ันกัน (ภาพที่ 402)  

 

 
 
ภาพที่ 402 ภาพจิตรกรรมที่ผนังทิศใต 
 
   1.4.1 สินไซ 
    1.4.1.1 นางสุมณฑาชมสวน (ภาพที่ 403ก)  
    1.4.1.2 ยักษดูแลเอาใจใสนางสุมณฑา (ภาพที่ 403ข) 
    1.4.1.3 สินไซฝนถึงราหู หลังจากกุมภกันณฟนคืนชีพยังไมลมความ
ต้ังใจในการเอานางสุมณฑากลับคืนมา สินไซฝนส่ิงแปลกประหลาด 6 ประการ หนึ่งในนั้นคือฝน
วาราหูอมจันทร (ภาพที่ 403ค) 
    1.4.1.4 ขบวนแหสินไซ อาจเปนตอนที่ทั้งหมดกลับสูเมืองเปงจาล 
(ภาพที่ 403จ) 
   1.4.2 พระพุทธเจา    
    ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางมารวิชัย (พระหัตถซายพาดพระชงฆ) 
เปนงานปูนปนระลายสีตกแตงที่หนาบันรูปพญานาคซอนกันสามชั้นเหนือซุมหนาตาง 3 บาน จริง 
1 บาน หลอก 3 บาน (ภาพที่ 403ง) 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
(จ) 

 
ภาพที่ 403 ภาพจิตรกรรมดานนอกที่ผนังทิศใต 
 (ก) นางสุมณฑาชมสวน (ข) ยักษดูแลนางสุมณฑา 
 (ค) สินไซฝนถึงราหูอมจันทร (ง) ภาพพระพุทธเจาปางมารวิชัย (พระหัตถซาย)  
 (จ) ขบวนแหสินไซเขาเมือง 



 474

 2. จิตรกรรมฝาผนังดานใน  
  สภาพงานจิตรกรรมโดยรวมยังอยูในสภาพดี ภาพจิตรกรรมทั้งหมดเขียนไวบริเวณ
ตําแหนงคร่ึงผนังบน ดานลางปลอยผนังโลง มีเสนขอบแบงพื้นที่ชัดเจน (ภาพที่ 117-179)  
  2.1 ภาพอดีตพุทธ182 มีจํานวนหลายพระองคนั้นเขียนไวที่ผนังดานหลังพระประธาน 
ภาพใหญจํานวนหนึ่งภาพอยูชิดที่ผนังดานซาย นอกนั้นประดิษฐานภายในโครงสรางที่เปน
ปราสาทขนาดใหญ หลังคาจั่ว ซอนชั้นตอข้ึนดานบน ในจํานวนชองหรือหอง มีรูปพระอินทร ยักษ 
สังข ชาง พญานาค ทั้งลักษณะการเขียน และประเภทของตัวละครตาง ๆ คลายตัวละครในเร่ืองสิน
ไซ สวนภาพอดีตพุทธที่ผนังดานในนั้นเขียนไวดวยรูปแบบเดียวกับกับปูนปนเขียนสีที่หนาบัน
หนาตางรอบอาคาร (ภาพที่ 404) 
  2.2 สินไซ ตําแหนงผนังดานหนา ดานซายและดานขวาพระประธาน (ภาพที่ 405
ก-ค) เขียนเปนภาพขนาดใหญเต็มผนัง องคประกอบภาพแนนขนัดไปดวยภาพบุคคล และ
ส่ิงกอสราง เชน ดานขวาพระประธานเปนภาพยุทธหัตถี ทางซายเปนฉากสงครามการสูรบระหวาง
นาคและชาง มีตัวอยางอักษรไทยนอย เขียนวา … 
   “พญานาคซิไปเลนหมาซะกา (สกา) แล”  
   “ขุนสานตะวันหอบผาจวงมาใสไชยลาส” 
   “ขุนยมพิบาลแล อุนเนื้อนงคแพงหอบผาจวงมาถิ้มใสไชยาลาสแล” 
   “พญาครุฑเอาบวงบาศกผูกพญานาคแกไปแล” 
   “พระยาไชยลาส (ไชยราช) ชนชางกันกับทั้ง ๖ แล” (ทั้ง ๖ ชนชางกับไชยลาสแล)  
   คําอธิบายดวยตัวอักษรไทยนอยดังกลาวแทรกภาพตาง ๆ ไวหลายภาพ ดังที่
กลาวมา ดังนั้นจึงพิจารณาแลววา จากรูปแบบ เหตุการณ ชื่อ นาม ไมนาจะใชเร่ืองเวสสันดร
ตามที่เอกสารกลาวถึง แตนาจะเปนเนื้อเร่ืองของสินไซ แตเปนเนื้อหาระหวางเมืองเปงจาลและ
เมืองสาเกตในบ้ันหลังจากที่ทาวสินไซสวรรคต เกี่ยวกับเร่ืองราวของบรรดารุนลูกสินไซและทาวทั้ง
หก เปนตน183 

                                                 
 182 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบาน
วิหารพื้น, 6. 
 183 นักวิชาการมักกลาวถึงสินไซฉบับที่ชาวบานนิยมคือเปนสํานวนของ สิลา วีระวงส 
ปรีชา พิณทอง วรรณกรรมเร่ืองนี้ยังมีอีกหลานสํานวน ดูรายละเอียดใน ศูนยขอมูลลาว 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, สินไซสองฝงโขง (ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ, 2557), ไมปรากฏ. 
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 ในบ้ันสองหรือภาคสองนี้กลาวถึงวาเมื่อสินไซเสวยราชสมบัติครองเมืองเปงจาลได
เปล่ียนช่ือเปน “พระเจาชัยราช” มีโอรสชื่อ “พระเจาศรีสังยะราช” เมื่อสินไซสวรรคต หกกุมาร
เดินทางไปหลอกลอเจาเมืองสาเกตวาโดนเนรเทศและไดเปนเขยเมืองสาเกตทั้งหก ตอมาเมื่อมีลูก
ไดส่ังลูกไปเอาเมืองเปงจาลที่ถูกพระเจาชัยราชโกงไป จึงเปนที่มาของการสูรบ และฉากการสูรบ
ดังกลาว  
 รวมทั้งภาพอดีตพุทธดานหลังพระประธานอาจจะเก่ียวของกับการมวนชาดกทายเร่ือง
ลงที่วา ตัวละครสําคัญทั้งหมดในเร่ืองสินไซคือ บุคคลในพุทธประวัติของพระพุทธเจาศรีศากยมุณี 
เชนวา พระยากุศราชก็คือพระเจาสุทโธทนะ นางลุนคือนางสิริมหามายา นางสุมณฑาคือนางชาป
ดีโคตมี สังขคือพระอานนท พระยาครุฑคือมหากัสสัปปะ พระยานาคคือพระสีวลี และพระเจาชัย
ราช (สินไซ) คือพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง184 ดังนั้น ภายในปราสาทซอนชั้นจึงมีทั้ง 
ยักษ สังข ชาง พญานาค ลวนเปนตัวละครสําคัญของเรื่องอยูรวมกับภาพอดีตพุทธ ดังนั้นภาพ
จิตรกรรมเร่ืองสินไซที่ปรากฏภายนอกเปนเนื้อหาสวนบ้ันตน สวนภายในเปนบ้ันสอง 
 

 
 
ภาพที่ 404 ภาพจิตกรรมที่ฝาผนังทิศตะวันตกดานหลังพระประธาน 
 
                                                 
 184 เนื้อหาสวนตอนน้ีเปนสํานวนเมืองเว (เรณูนคร) จารึกเมื่อป พ.ศ.2413 โดยเจา
ขวัญ คัมภีรปญญา เจาคําสอน บานสองคอนเปนคนจารึกเปนผูกที่มีเนื้อหาสมบูรณ ดูรายละเอียด
ใน ปริวรรต, วิมล ชนะบุญ, หนังสือผูกเรื่องสังขศิลปชัย (ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ, 2539), 
203-215. 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 405 ภาพจิตรกรรมฝาผนังดานใน 
 (ก) ภาพจิตกรรมที่ฝาผนังทิศใตหรือดานขวาพระประธาน 
 (ข) ภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังทิศเหนือหรือดานซายพระประธาน 
 (ค) ภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังทิศตะวันออกหรือดานหนาพระประธาน 
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 ลักษณะการเขียน 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสิมวัดไชยศรี จากขอมูลที่กลาวมาขางตนชางเขียนเปนชาง
พื้นบานมาจากนอกพื้นที่และเขียนตามคําแนะนําของเจาอาวาสขณะนั้น รูปแบบโดยรวมคอนขาง
มีลักษณะเฉพาะมีความเปนพื้นถิ่นสูง และแตกตางจากสิมหลังอ่ืน ๆ เขียนไวทุกผนังทั้งดานนอก
ดานใน ประการหนึ่งดวยผนังสิมแหงนี้มิไดสรางเปนพื้นที่เรียบกวาง บริเวณ เสา ประตู กรอบประตู 
หนาตาง กรอบหนาตาง ประดับตกแตงดวยการกออิฐฉาบปูน ยกระดับระนาบของผิวผนังสวน
ดังกลาวเปนระดับลดหล่ัน ผนังพื้นของภาพงานจิตรกรรมทั้งหมดของสิมนี้จึงบรรจุอยูในพื้นที่มี
ลักษณะเปน ชอง เหล่ียม มุม อาจเปนลักษณะเฉพาะของที่นี่คือ ภาพจิตรกรรมเขียนไวเต็มแนนมา
ไมเวนแมแตซอกมุมตาง ๆ ไมวาเปนภาพบุคคล คือ ตัวพระ ตัวนาง กษัตริย ยักษ ชาวบาน เขียนไว
หลายขนาดต้ังแตเล็กจนถึงขนาดใหญ แสดงทาทางเคลื่อนไหวอยางโลดโผน อยูภายในพ้ืนที่ผนัง
ตางระดับนั้น รวมถึงชางเองออกแบบใหตัวภาพเลนกับตัวอาคารดวย เชน ภาพงูซวงบริเวณ
หนาตางหลอกเลื้อยพันกับแกนหนาตางหรือระดับพื้นของผนัง โดยใชสีฝุนโทนวรรณะเย็น คือ สี
คราม สีเหลือง สีขาว สีเขียว สีน้ําตาล และสีดํา มักเนนตัดเสนดวยสีเขม เชนสีดํา มากกวาระบาย
สีทึบลงบนผนังสีขาวนวล 
 สําหรับวรรณกรรมท่ีนํามาเขียนเปนภาพจิตรกรรมมีจํานวนสองเร่ืองหลักคือ อดีตพุทธ 
สินไซ และนรกภูมิ ดูเหมือนวาเร่ืองสินไซนั้นชางจะใหความสําคัญเนนเขียนไวที่ผนังทั้งสองดานทั้ง
ภายในภายนอกดวยชวงตอนที่ตางกัน 
 ตําแหนงการวางภาพ ผนังภายในมีระเบียบคลายกันในทุกที่คือ ตําแหนงคร่ึงผนัง
ดานบน ดานลางปลอยโลง สวนผนังภายนอกดังที่กลาวมาสําหรับเหตุผลดานนอกเปนไปตาม
สภาพผนังสิม แตละพื้นที่ของมีขนาดเล็กและแคบ จึงมีลักษณะตางไปจากภาพเลาเร่ืองที่เปนฉาก
ใหญมีองคประกอบจํานวนมากอยางในสิมหลังอ่ืน ๆ และประกอบดวยสองลักษณะ คือ  
 1. ลวดลาย ซึ่งจะเขียนประดับไวบริเวณขอบประตูและหนาตาง ออกแบบเปน
ลวดลายอยางงายคลายรูปทรงเลขาคณิต ระบายสีสลับชองสอดคลองกับระนาบของพืน้ทีผ่นงัสวน
นั้น ๆ สวนหนาบันประดับซุมหนาตาง ชองสามเหล่ียมตามเสาเปนภาพพระพุทธเจาประทบันัง่มทีัง้
ปางมารวิชัย (ทั้งสองพระหัตถ) และปางสมาธิ (ภาพที่ 188)  
 2. ภาพเลาเร่ือง ดวยลักษณะกายภาพของผืนผนังดังที่กลาวมา จึงตางไปจากผนังอ่ืน
ที่ใชแกหรือสถานที่เปนสําคัญ ชางเขียนที่นี่ใชพื้นที่ผนังสิมเปนตัวกําหนด ตองใชเทคนิคในการ
เขียนภาพดวยลักษณะของการตัดเนื้อหานําเอาชวงเหตุการณสําคัญเปนจุดสนใจของเร่ือง จึงมี
เฉพาะตัวละครสําคัญ อาจมีหนึ่งหรือสองคนตอหนึ่งภาพ ชางออกแบบจัดสรรใหลงตัวเกิดความ
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พอดีกับพื้นที่แตละชอง เชน สินไซกับสังข สินไซกับยักษ และพบวาแมภาพจะอยูรวมในผนังทิศ 
ชวงเสาเดียวกัน การดําเนินเร่ืองหรือลําดับเหตุการณจึงมีลักษณะแยกสวน ไมมีกฏเกณฑที่ชัดเจน 
เร่ืองสินไซอาจเร่ิมตนกลาวถึงนครเปงจาลที่ผนังผนังดานทิศใต หรือผนังดานซายพระประธานใน
ตอนตนเร่ือง แตผนังเดียวกันก็ยังแสดงเร่ืองราวตอนทายรวมดวยอยูในพื้นที่ใกล ๆ ดวย  
 1. ภาพทิวทัศน  
  รูปแบบการเขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนัง แตดวยการ
เขียนองคประกอบที่หนาแนนเปนดวยผูคน แตภาพจิตรกรรมโดยรวมยังดูคอนขางสวาง โปรง ฉาก
ทิวทัศนที่ควรบรรยายถึงมีไมมากหรืออาจกลาวไดวามีตามความจําเปน อาจอธิบายไดดังนี้ 
  1.1 ตนไมทั่วไป ที่ไมเจาะจงประเภท พบมากมีลักษณะคลายคลึงกันที่มีหลาย
ขนาดทั้งเล็กและใหญ ชางพื้นบานที่นี้เนนการตัดเสนเปนหลัก มีวิธีการคือ 1) ตัดเสนเปนกลุมเปน
กอนใบ ไมเนนรายละเอียดภายใน 2) ตัดเสนทีละใบ เนนลายละเอียดของใบแบบสมจริง (ภาพที่ 
406 ก)  
  1.2 ทองฟา สวนมากฉากทองฟาใชสีขาวนวลของผนัง ไมระบายสีพื้น แตจะ
ระบายเปนกอนเมฆหยักรี หลายกอนหมายถึงเมฆบนสวรรค (ภาพที่ 406 ข) 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 406 ภาพทิวทัศน 
 (ก) ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท 
 (ข) ทองฟา 
 



 479

  1.3 ภาพผืนน้ํา ชางจะใชวิธีการเดียว คือ ตัดเสนสีครามซอนกันคลายเกล็ดปลา 
ตามทองเร่ืองชางเขียนไวหลายภาพมากของทุก ๆ ผนังจนคลายวาเปนลักษณะเฉพาะ และเปน
ภาพที่ โดดเดนเฉพาะของสิมนี้ (ภาพที่ 407 ก) 
  1.4 ภูเขาหรือโขดหิน สําหรับสิมนี้คอนขางเขียนไวเรียบงาย เขียนขนาดไมสูงใหญ
มากเปนกอนโคงกลมเนียน ทับซอน สลับไปมา อาจระบายสีพื้นดวยดํา เทา แลวตัดเสนดวยสีเขม 
(ภาพที่ 407 ข) 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 407 ภาพทิวทัศน 
 (ก) ผืนน้ํา    
 (ข) โขดหินหรือภูเขา 
 
 2. ภาพบุคคล 
  2.1 บุคคลช้ันสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายช้ันสูง ยักษ โดยทั่วไปการเขียนภาพ
บุคคลของสิมนี้คอนขางมีลักษณะเฉพาะมาก มีความเปนพื้นถิ่นชัดเจนกลุม กษัตริย เทวดา 
เจานายช้ันสูง ยังจะอิงรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมีการแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ
บาง เนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระและเคร่ืองประดับ โครงรางโดยรวมจึง
คลายคลึงกัน แตเนนตัวละครเอกที่มีบุคคลิกเฉพาะเชน สินไซจะถือดาบยาวหรือคันธนูเปนอาวุธ 
แตที่โดดเดนของสิมนี้คือการเขียน ยักษ เชน กุมภกัณฑ รูปแบบพื้นถิ่นหางไกลจากยักษในภาพ
จิตรกรรมไทยมาก คงไวแตรูปแบบการแตงกายสวมใสเคร่ืองประดับอยางบุคคลชั้นสูง สวนยักษ
ทั่วไปจะแสดงถึงรูปแบบเฉพาะตนชัดเจนยิ่งกวา (ภาพที่ 406 ก-ค) 
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(ก) (ข) (ค) 

 
ภาพที่ 408 ภาพบุคคล 
 (ก) สินไซ (ข)  ยักษกุมภกัณฑ  (ค)  ยักษกันดาร 
 
  2.2 ภาพพระพุทธเจา สิมวัดนี้ปรากฏเขียนภาพพระพุทธองคไวที่ผนังดานใน และ
งานปูนปนผนังดานนอก ตามซุมหนาบันสามเหล่ียมขนาดตาง ๆ กัน ทั้งหมดมีลักษณะแตงกาย
ดวยเคร่ืองประดับบางชิ้นคลายพระทรงเคร่ือง เชน พระเศียรสวนตอจากรัศมีแหลมลงมา มีเสน
แถบรอบพระพักตรมักระบายดวยสีเหลืองในจิตรกรรมอีสานคือแทนคาสีทอง คลายกะบังหนา 
พระกรรณประดับมีกรรเจียกจร พระพักตรกลม ลืมพระเนตร พระวรกายสวมเคร่ืองประดับ เชน 
กรองศอ ขอพระกร พาหุรัดเปนตน มีอักษรไทยนอย เขียนกํากับไวหลายภาพ วา “เทพพะดาไหว
พระเจา” หรือ “พระเจาแล” ที่วัดไชยศรีนี้ การแสดงพระอิริยาบถมีทั้ง ปางสมาธิ และมารวิชัย ซึ่ง
อยางหลังงานปูนปนประดับกรอบซุมหนาบันรอบสิม หลายองคปางมารวิชัยแสดงดวยพระหัตถ
ซาย (ภาพที่ 409)  
 

   
 
ภาพที่ 409 ภาพพระพุทธเจา 
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  2.3 การเขียนภาพบุคคลอ่ืน ๆ เชน ขาราชบริพาร ชายหญิง ทหาร นางกําสนม
กํานัล ชาวบาน นั้น จะแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่ไมใชภาพหลัก จะวาดเปนกลุม และภายในกลุม
เดียวกันจะแตงตัวคลายกัน ที่สิมนี้แสดงอิริยาบถแสดงหลากหลาย แตกตางกันไป 
   2.3.1 ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย ยังคงแตงแบบด้ังเดิมใสเส้ือคอกลมมีทั้ง
สวมแขนส้ันและยาวมีแถบเส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไวผมส้ัน มีลักษณะใบหนา
คลายคลึงกัน ไมสวมรองเทา (ภาพที่ 401)  

 

 
 

ภาพที่ 410 ขาราชบริพาร ขุนนางผูชาย 
 
   2.3.2 ขาราชบริพารสตรี บางคนไมสวมเส้ือ บางคนใสเส้ือคอกลมแขนยาว 
คลองหรือพาดสไบ นุงผาซิ่น รวบผม ไมสวมรองเทา กางรม ตัวอยางเชน ขาราชบริพารเมืองเปง
จาล เร่ืองสินไซ (ภาพที่ 411ก)  
  2.4 ภาพขบวนทหาร กลุมภาพนี้จะปรากฏแนชัดเจนและมีจํานวนมากที่สุดใน
ขบวนทหาร ซึ่งมักพบวาชางจะเนนเขียนจัดเปนแถวระเบียบไวอยางสวยงาม โดยเขียนรูปขบวน
ทหารหลากหลายประเภท มีทหารทั้งที่ข่ีชางมา และเดินเทา ภายในกลุมเดียวกันจะเขียนลักษณะ
เหมือนกัน การแตงกายทหารของสิมนี้ คือ 
   สวมเคร่ืองแบบตามแบบความเปนจริงของขาราชการทหารในชวงสมัยนั้น เชน 
ทหารเดินเทาบางกลุม กลุมเดียวกันแตงตัวคลายกัน สวมหมวกเหล็กหรือหมวกหมอตาล เส้ือและ
กางเกงขายาวสีแตกตางกันออกไป เข็มขัดทับเส้ือนอก มักพบสวมรองเทาหนังทรงสูง ประทับอาวธุ
ที่เปนปนยาวหรือดาบ (ภาพที่ 411ข)  
  2.5 สวนภาพบุคคลประเภทอ่ืน เชน ชาวบาน จะเขียนรูปแบบไวอยางนาสนใจ 
แสดงอารมณใบหนาแตกตางกัน เชน ยิ้ม หัวเราะ เขียนอวัยวะที่เปน ตา ปาก ริมฝปาก เหงือกและ
ฟน อยางสมจริง (ภาพที่ 411ค) 
  2.6 สัตวนรก นั้นจะเขียนไวมีลักษณะแตกตางจากกลุมบุคคลที่กลาวผานมา ชาง
จะเนนรายละเอียดทางกายภาพ ไมสวมเส้ือผา เปลือย มีอวัยวะบางสวนตามรางกายทีย่ดืยาวออก 
เชน คอ แขน ขา และมีสีผิวคลํ้าหลากหลายสี กําลังไดรับความทุกขทรมานจากการถูกลงโทษ
หลายรูปแบบ ตามจินตนาการของชางเขียน เชน เล่ือย หนีบ (ภาพที่ 411ง) 
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(ก) (ข) 

 
 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 411 ภาพบุคคล 
 (ก) ขาราชบริพารสตรี (ข) ทหาร 
 (ค) ชาวบานทั่วไป (ง) สัตวนรก 
 
 3. สถาปตยกรรม 
  อาคาร ประเภทปราสาทราชวัง และศาลา พลับพลา ซึ่งวัดนี้เขียนไวจํานวนหลาย
ภาพ มีขนาดใหญเปนจุดสังเกตไดชัดเจนที่สุดในผนัง ดวยลักษณะพื้นผนัง ซับซอน และความเปน
พื้นถิ่นคอนขางมาก รูปแบบสถาปตยกรรมของสิมหลังนี้จึงมีความนาสนใจที่ชางลดรายละเอียด
ความซับซอนดานรูปทรงและลวดลายออก เหลือแตความเขาใจเร่ืองของขนาดและความสําคัญ
เพื่อบอกสถานะ สถานที่ โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความเปนจริงเหตุผลความถูกตองของมุมมอง
ทางทัศนียภาพ 
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  3.1 ปราสาทราชวัง เปนกลุมภาพขนาดใหญที่ชางเขียนโครงสรางแบบเลขาคณิต
ประกอบดวย สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม และออกแบบใหสัดสวนพอเหมาะพอดีกับพื้นที่ผนัง
สวนนั้นๆ เชน เสา โดยใหตัวอาคารแสดงรายละเอียดที่เปนฐานสูง มีเสาตอจากหนาจั่วแหลม
หลายจ่ัว หลังคา หนาบัน ทําเปนลวดลายคลายเกล็ดเตา ภายในมีซุมประตูทางเขา แบงเปนหอง
ขนาดตาง ๆ และมีรูปบุคคลภายใน (ภาพที่ 412ก)  
  3.2 ศาลา หรือ พลับพลา มีโครงสรางเลขาคณิตเชนเดียวกันแต เปนอาคารขนาด
เล็กลงกวา ทรงไมสูงนัก วาดแยกจากปราสาทใหญ ลดความซับซอนของรายละเอียดการตกแตง
ลง (ภาพที่ 412ข)  
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 412 ภาพสถาปตยกรรม 
 (ก) ปราสาท (ข) ศาลาหรือพลับพลา 
 
 4. สัตว ชางที่สิมหลังนี้ดังที่กลาวเปนชางพื้นถิ่น เบ้ืองตนรูปแบบไมอิงกับรูปแบบ
จิตรกรรมไทยประเพณีนักหรือนอยมาก รูปแบบงานเขียนภาพสัตวคอนขางเปนไปอยางอิสระไม
ตางจากภาพลักษณะอื่น แตก็อาจจําแนกได 2 ลักษณะคือ  
  4.1 สัตวที่มีตามทองเร่ืองหรือเปนสัตวในจินตนาการรวมทั้งเกี่ยวของกับบุคคล
ชั้นสูง เชน ชาง มา พญานาค งู ปลา เปนตน โดยเขียนเนนตกแตงดวยลวดลายประดิษฐ ไมเนน
กลามเนื้อ แตทาทางของสัตวเหลานี้ จะเคล่ือนไหวกวา กลุมเดียวกันกับสิมหลังอ่ืน ๆ (ภาพที่ 413)  
  4.2 สัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่นสิมหลังนี้พบไดนอยกวาแบบแรก 
อาจมีบาง เชน นก เปด ไก คางคาว อาจเพราะตองเนื้อเร่ืองมีภาพสัตวตองเขียนมากหลายชนิดอยู
แลว (ภาพที่ 414)  
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ภาพที่ 413 สัตวที่มีตามทองเร่ืองหรือสัตวในจินตนาการ 
 

   

   
 
ภาพที่ 414 สัตวที่สามารถพบเห็นไดจริงในวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
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 5. ภาพประเพณีและวิถีชีวิต (ภาพที่ 415) 
185  ศาสนสถานนี้จะพบไดเชน พิธีงานศพกุมภกัณฑ การขอขมาศพ  การละเลน การ

ดูดกัญชา การอุปสมบท อีกสวนจะแทรกไวเปนรายละเอียดยอยประกอบในขบวนเสด็จของสินไซ
กลับเมืองเปงจาล อักษรไทยนอยเขียนวา “แหสินไซเขาเมืองแล” หรือ “สังขทองแล สินไซแล” ดัง
ปรากฏในลักษณะเชน การแตงกายของสตรี ซึ่งรูปขบวนแหของบุคคลช้ันสูง เชน กษัตริย นี้มัก
พบวาเขียนประกอบไปดวยขบวนชาง ทหารมา ทหารเดินเทา ขาราชบริพาร ชายหญิง เปนกลุม
ภาพซํ้าคลายๆ กัน จนบางคร้ังอาจทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนวาเปนเนื้อเร่ืองพระเวสสันดร
ชาดกในตอนนครกัณฑ อักษรไทยนอยบรรยายวา“ยอดเหม (เมรุ?) แล” และ “เผยหีบ (โลง) กุมพัน
แล” 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 415 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต 
 (ก) งานศพกุมภกัณฑ 
 (ข) งานอุปสมบท 
 
 

                                                 
 185 อุดม บัวศรี, ฮูปแตมสินไซ (ขอนแกน: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2547), 43. 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 416 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต 
 (ก) การขอขมาศพ 
 (ข) ดูดกัญชา 
 (ค) ขบวนแหสินไซกลับเมืองเปงจาล 
 (ง) การเลนดนตรี ประเภท ฆอง 
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 6. การแบงเรื่อง  
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดภาพจิตรกรรมของสิมวัดไชยศรีนี้มีลักษณะแบงภาพแบงตอน
ที่อาจจําแนกได คือ 
  6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม คือ แบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน ผนังแต
ละดาน ผนังภายในภายนอก ชวงเสาแตละชวงเสา เชน สินไซ บั้นตนเขียนที่ผนังภายนอก บั้น
ปลายเขียนผนังภายใน ซึ่งดังที่กลาวมาวาเหตุปจจัยของผนังอาคาร ระนาบของผิวผนังลดหล่ัน 
ผนังพื้นของภาพงานจิตรกรรมทั้งหมดจึงบรรจุอยูในพื้นที่มีลักษณะเปน ชอง เหล่ียม มุม ซึ่งส่ิงนี้
เองก็เปนสวนในการแบงภาพแตละตอนยอยออกจากกันดวย 
  6.2 การแบงเร่ืองจะอยูในสวนรายละเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบใด
จะใชอยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ การแบงเร่ืองแบบเสนตรง แนวนอนสีเหลืองน้ําตาลทึบ 
ขีดค่ันแบงตามแนวเสา แนวผนัง เปนเสนไมยาว เพราะพื้นที่ผนังแตละสวนแคบ ใชมากในทุกผนัง 
เมื่อมีหลายเสนบนผนัง หรือบนเสาเดียวกัน ภาพจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว 
ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพเลาเร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมี
ความหมายคลายพื้นดิน ทางเดิน  
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บทที่ 4 
 

วิเคราะหรปูแบบจิตรกรรมฝาผนังพื้นถ่ินอีสานกลาง 
 
 ขอมูลเร่ิมตนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาอันเปนรากฐานด้ังเดิมของผูคนในพื้นที่อีสาน
ตอนกลางกลาวไวอยางพอสังเขป บริเวณลุมแมน้ําโขง และแมน้ําชีจัดวาเปนพื้นที่อีสานตอนกลาง
เปนทองถิ่นที่ชาวลาวอพยพมาต้ังหลักแหลงอยางกระจายกันอยู โดยที่ชุมชนลาวในระยะแรก ๆ 
นั้น อาศัยแหลงชุมชนเดิมที่เคยเปนบานเมืองมาแลว กอนสมัยพุทธศตวรรษที่ 18-19 เปนแหลงที่
อยูอาศัย1 ในระยะหลังการต้ังหลักแหลงจึงคอยเกิดเพิ่มข้ึนในทองถิ่นตาง ๆ ที่ไมเคยเปนชุมชนมา
กอน และไดมีการยกเปนบานเมืองข้ึนจํานวนมากในสมัยรัชกาลที่ 3 และ รัชกาลที่ 4 แหงกรุง
รัตนโกสินทร 2  
 สําหรับการต้ังบานแปงเมืองในเขตอีสานกลาง โดยเฉพาะจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดขอนแกน ตามประวัติศาสตรกลาวถึงการอพยพเคลื่อนยายผูคนในครั้ง
ที่เดินทางเขามากลุมพระครูโพนสะเม็กโดยมีเจาแกว มงคล (เปนราชนัดดาของพระเจาไชย
เชษฐาธิราชแหงเวียงจันทน)3 ไดเขามาเริ่มตั้งเมืองทง (หรือเมืองทุง ปจจุบันคือ อําเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด) เปนที่แรก เมื่อป พ.ศ. 2268 และระยะเวลาตอมาบุตรหลานของเจาเมือง
รอยเอ็ดนําผูคนจํานวนหนึ่งแยกยายกันไปต้ังเปนบานเปนเมืองตาง ๆ เชน เมืองขอนแกน (ป พ.ศ. 
2332) และเมืองสารคาม (ป พ.ศ. 2408)4 ดังนั้นชีวิตความเปนอยูของคนบริเวณนี้ในชวงแรกจึง
กลาวไดวาจึงมีความใกลชิดกับวัฒนธรรมลานชางเดิมหรือประเทศลาวในปจจุบัน มีความ

 
 1 ศรีศักร วัลลิโภดม, “ลาวในเมืองไทย,” ใน แองอารยธรรมอีสาน, พิมพคร้ังที่ 4 
(กรุงเทพฯ: มติชน), 278-281. 
 2 เร่ืองเดียวกัน. 
 3 ในคร้ังนั้นเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูรโปรดแตงต้ังเจาเมืองไปปกครองเมืองตาง ๆ 
พรอมกันอีกหลายเมือง ดูรายละเอียดใน มหาสิลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว (เชียงใหม: 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535), 103. 
 4 สุรศักด์ิ  ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว (กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ-
สถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2545), 328-333.  
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คลายคลึงดานภาษา วรรณกรรม ตลอดจนความเช่ือตาง ๆ5 แมกระทั่งชาติพันธุ6 ความเขาใจใน
ความเกี่ยวของหรือความสัมพันธทางดานเชื้อชาติของผูคน การอพยพต้ังถิ่นฐาน การตั้งเมือง และ
วัฒนธรรมประเพณีของคนในพื้นที่ อีสานตอนกลางนั้น เพื่อนํามาเชื่อมโยงกับรูปแบบงาน
ศิลปกรรมทางศาสนาที่ตองการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนในงานจิตรกรรมฝาผนังของชางทองถิ่น จากสิมพื้นถิ่นใน
เขตอีสานตอนกลาง ที่ยังมีสภาพใหพอศึกษาไดจํานวนทั้งส้ิน 16 วัด ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 
8 วัด จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 4 วัด และจังหวัดขอนแกน จํานวน 4 วัด เกี่ยวกบัขอมลูทางดาน
ประวัติวัด รูปแบบอุโบสถหรือสิม เร่ืองราวที่ปรากฏในภาพ ลักษณะภาพของจิตรกรรมฝาผนัง
อีสานหรือฮูปแตมในภาษาทองถิ่น ของสิมพื้นถิ่นอีสานกลาง จากการศึกษาขอมูลของภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ขอมูลทั่วไปโดยรวมไดดังนี้วา 
 
1. รูปแบบและอายุของสิมพื้นถ่ินอีสานกลางที่มีภาพจิตรกรรม 
 จากการศึกษาหลักฐานทางดานเอกสารเกี่ยวกับประวัติการตั้งวัดเฉพาะของสิมพื้นถิ่น
ในเขตอีสานตอนกลางที่มีงานจิตรกรรมฝาผนังนั้น แมประวัติความเปนมาจะบอกขอมูลถึง
ชวงเวลาการกอต้ังวัดที่ซึ่งเปนศูนยรวมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม อันเปนวิถีชีวิตของ
ชุมชนคนอีสานนั้นแลว แตในสวนของศาสนสถาน ที่เปนอาคารส่ิงกอสรางสําคัญของวัด เชน สิ
มพื้นถิ่นพบจํานวนไมมากนักที่มีการจดบันทึก ระบุระยะเวลาการสรางสิมไวที่อยางชัดเจน ดังนั้น
การศึกษาขอมูลทางเอกสารจากหนวยงานหลักของกรมศิลปากร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ศูนย
ขอมูลแหลงโบราณคดี พุทธสถานของชุมชน รวมไปถึงกลุมผูที่ริเร่ิมทําการศึกษาและนําเสนอ
ขอมูลในชั้นแรกจึงถือเปนคุณาปการยิ่งแกผูศึกษารุนตอมาที่จะตอยอดการศึกษาวิเคราะหขอมูล
ตอไป 
 เอกสารขอมูลกลาวถึงอายุของศาสนสถานประเภทสิมพื้นบานที่เกาแกที่สุดอยูในชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 หรือในสมัยอยุธยาตอนกลางมีจํานวนวัดเดียวเทานั้นแตก็ผานการบูรณะ 
ร้ือ สรางหลายคร้ังจนสภาพในปจจุบันเปล่ียนแปลงไปมาก คือ วัดกลางม่ิงเมือง อ.เมือง จังหวัด
รอยเอ็ด กลุมชวงอายุตอมาที่พบมีประวัติการต้ังวัดในราวพุทธศตวรรษที่ 24 คือ กลุมสิมพื้นถิ่น
จํานวนหลายวัดต้ังอยูภายในเขตจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก วัดไตรภูมิคณาจารย วัดบานขอนแกนเหนอื 

                                                 
 5 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2522), 2-27. 
 6 สุเทพ สุนทรเภสัช, สังคมวิทยาของหมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: 
คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2511), 230. 
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วัดจักรวาลภูมิพินิจ เปนตน และกลุมชวงอายุถัดมาที่มีประวัติการต้ังวัดราวพุทธศตวรรษที่ 25 
ไดแก กลุมสิมพื้นถิ่นภายในเขตจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแกน เชน วัดโพธาราม 
วัดมัชฌิมวิทยาราม วัดสระบัวแกว วัดสนวนวารี วัดไชยศรี    
  รูปแบบสิมอีสานพื้นถิ่นสวนมากจะมีลักษณะเฉพาะที่มีโครงสรางอาคารขนาดเล็ก 
เพราะการกอต้ังวัดคร้ังแรกหากไมไดสรางในเมืองหรือชุมชนใหญหรือเปนวัดสําคัญของชุมชน 
ดังเชน สิมขนาดใหญของวัดกลางมิ่งเมือง ที่มีประวัติกลาววาผูสรางมีความสําคัญระดับเจาเมือง
ในรัชสมัยของพระยาขัติยวงศพิสุทธิบดี (สีลัง) เจาเมืองรอยเอ็ด (พ.ศ.2326-2387)7 แตเกิดจาก
การแยกตัวมาจากชุมชนเดิมเพื่อสรางชุมชนใหม การสรางศาสนสถาน และขนาดของสิมจึงมี
เหตุผลสอดคลองกับขนาดชุมชนนั้น ๆ เชน วัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดรอยเอ็ด และวัดไชยศรี 
จังหวัดขอนแกน เปนตน 
 เฉพาะสิมพื้นถิ่นในเขตอีสานตอนกลางที่มีจิตรกรรรมฝาผนังนั้น เกือบทั้งหมดที่มี
ประวัติการสรางชัดเจนอยูในชวงราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 หรือราวรัชสมัยรัชกาลที่ 5 
แหงกรุงรัตนโกสินทรลงมาแลว เชน วัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดรอยเอ็ด สรางเม่ือป พ.ศ. 2442, 
วัดบานยาง สรางเมื่อป พ.ศ. 2464 และวัดสระบัวแกว สรางเมื่อป พ.ศ. 2475 สวนประเด็นที่กลาว
วามีศาสนสถานบางแหงมีประวัติการต้ังเกาที่สุดและยังใชงานตอเนื่องมาในปจจุบันในกลุมสิมพื้น
ถิ่นเขตอีสานตอนกลาง คือ วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดรอยเอ็ดนั้น สามารถอธิบายไดวา ศาสนา
สถานที่มีอายุการสรางยาวนานเชนนี้ มักพบเสมอวาไดรับการบูรณะและผานการซอมบํารุงอยู
หลายครั้ง ซึ่งแตละคร้ังอาจมีผลตอรูปแบบศิลปกรรม เชนเดียวกับอุโบสถหรือสิมของวัดกลางม่ิง
เมืองที่ไดนําเสนอขอมูลไปสวนประวัติวัดและรูปแบบสิมในตอนตนแลววา จากหลักฐานสําคัญเปน
ทางภาพถายเกาแสดงถึงโบราณวัตถุและงานศิลปกรรมด้ังเดิมของวัด สามารถกําหนดอายุการ
สรางราวป พ.ศ. 2367 แตดวยหลักฐานประวัติซอมและบูรณะตัวอาคารในระยะหลังในป พ.ศ. 
2483-2484 และคร้ังนั้นทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอรูปแบบสถาปตยกรรม โดยเฉพาะงาน
จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนข้ึนมาใหม สืบเนื่องดังในปจจุบันจึงไดถือเอาขอมูลรูปแบบศิลปกรรมที่เปน
ปจจุบันจัดอยูในกลุมสิมที่มีอายุการสรางศิลปกรรมในชวงราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 
แลว โดยมีรูปแบบอาคารแตกตางกัน คือ  
 1. สิมพื้นถิ่นอิทธิพลศิลปะลาวอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ไดแก สิมในจังหวดัรอยเอ็ด 
เชน วัดกลางมิ่งเมือง สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ วัดไตรภูมิคณาจารย วัดบานขอนแกนเหนือ เปนตน
(ภาพที่ 4, 150)   
                                                 
 7 ซึ่งชวงเวลาขณะนั้นตรงกับรัชกาลที่ 2 และ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร  
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 2. สิมพื้นบานขนาดเล็ก สิมในกลุมนี้อาจเปนไดทั้งประเภทสิมโถงและสิมทึบ ทั้งที่มี
โครงสรางหลังคาแบบมีหรือไมมีชายคาปกนก ไดแก สิมในจังหวัดรอยเอ็ด เชน วัดใตสูงยาง, สิมใน
จังหวัดมหาสารคาม เชน วัดปาเรยไรย วัดโพธาราม วัดบานยาง, สิมในจังหวัดขอนแกน เชน 
วัดมัชฌิมวิทยาราม วัดสระบัวแกว เปนตน (ภาพที่ 187ก, 214ก) 
 3. สิมอิทธิพลชางญวณ (ภาพที่ 370, 391ก)  ไดแก สิมในจังหวัดรอยเอ็ด วัดประตูชัย 
เชน สิมในจังหวัดขอนแกน สิมวัดสนวนวารี และสิมวัดไชยศรี 
  
2. ชางเขียนหรือชางแตมพื้นถ่ินในเขตอีสานตอนกลาง 
 ชางแตมหรือชางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานโดยทั่วไป อาจารยไพโรจน สโมสรซึ่ง
กลาวไววาสามารถแบงออกตามกลุมอิทธิรูปแบบทางศิลปะไดกลุมหลัก ๆ ได 3 กลุม คือ   
1. อิทธิพลศิลปะกรุงเทพ (อิทธิพลชางหลวง) 2. อิทธิพลศิลปะกรุงเทพผสมลานชาง 3. แบบ
พื้นบาน ซึ่งชางเหลานั้นมีทั้งพระภิกษุ และฆราวาส การถายทอดความรูในระบบเครือญาติ และมี
ชางแตมทํางานรวมกันหลายคนตออาคารหนึ่งหลัง ชางที่มีความชํานาญอาจไดเปนหัวหนางาน
คอยดูแลกํากับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้น 8 และยังระบุวากลุมชางเขียนบริเวณอีสาน
ตอนกลางนี้เปนกลุมชางที่เรียกไดวาเปนลักษณะ “ชางพื้นบานแท” 9 
 ดังนั้น จากขอมูลทั้งหมดที่ไดกลาวไวในรายเอียดสวนขอมูลประวัติของสิมเกี่ยวกับ
ขอมูลชางเขียนหรือชางแตมของสิมหลังตางๆ ที่ไดรับผิดชอบทํางานในเขตอีสานกลางในจํานวน 
16 หลัง ซึ่งสามารถสรุปถึงลักษณะของชางเขียนพื้นถิ่นที่มีทั้งสวนที่สอดคลองและเพิ่มเติมได  
ดังนี้ คือ 
 1. ชางเขียนพื้นถิ่นมีลักษณะการเดินทางหมุนเวียนเพื่อไปรับงานตามสิมแหลงตาง ๆ 
ในพื้นที่ใกลเคียง เชน นายทอง ทิพยชาเปนชาวอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไดรับการ
วาจางมาดําเนินการเขียนภาพจิตรกรรมวัดไชยศรี จังหวัดขอนแกน 10 และนายสิงหเปนชาง
พื้นบานที่อาศัยอยูในอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีภูมิลําเนาเดิมเปนคนอําเภอ

                                                 
 8 ไพโรจน สโมสร และคณะ, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (ขอนแกน: ศูนยวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2538), 38. 
 9 เร่ืองเดียวกัน, 142. 
 10 หอพุทธศิลป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน,  
วัดไชยศรี, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558,  เขาถึงไดจาก http://www.mcukk.com/buddhasilpa/ 
buddha.php?select=13 
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สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดเดินทางรับงานเขียนของวัดโพธาราม และวัดปาเรยไรย11 และจารย
สุวรรณ บิวสาร อยูบานขา ตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ไดเดินทางมารับงานเขียน
จิตกรรมฝาผนังที่วัดมัชฌิมวิทยาราม จังหวัดมหาสารคาม  
 2. การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังหนึ่งหลังใชระยะเวลาทํางานคอนขางนานกวาจะ
เสร็จเรียบรอย ตัวอยางเชน 8-9 เดือน หรือมากกวานั้น ดังนั้นจึงพบวาสิมบางหลังงานจิตรกรรมฝา
ผนังสิมยังทิ้งรองรอยการทํางานคางคาไวหลายแหง สิมหลังหนึ่งจึงจะประกอบไปดวยชางเขียน
จํานวนหลายคน แตละคนมีทักษะความชํานาญในระดับที่แตกตางกัน ดังนั้นภายในกลุมชางเขียน
จึงคาดวามีระบบหัวหนาชางและผูชวย เชน วัดมัชฌิมวิทยาราม จังหวัดมหาสารคาม ชางเขียนคือ 
จารยสุวรรณ บิวสาร โดยมีชางลี แสนทวี ชางมุม บิวสาร เปนชางผูชวย12 และขอมูลของวัดบาน
ยาง จังหวัดมหาสารคาม  กลาววาชางหนายเปนหัวหนาชางมีหนาที่ในการรางภาพแลวเขียน
ภาพสีน้ํามัน 13 
 3. จากจํานวนชางทั้งหมดอาจเปนพระสงฆภายในวัดที่มีฝมือเปนชางเขียนภาพ
จิตรกรรมวัดนั้นเอง เชน หลวงพอผุยเขียนภาพจิตรกรรมที่วัดบานยาง จังหวัดมหาสารคาม14 หรือ
มักจะพบวาเปนชางผูที่เคยผานการบวชเปนพระมาแลว เชน จารยจึ และจารยนวย15 ชางเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสระบัวแกว จังหวัดขอนแกน  
 

                                                 
 11 กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี, เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร, 2533), 163. 
 12 ธีรพงศ สารภัญญ, “จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดมัชฌิมวิทยาราม อําเภอบานไผ   จงัหวดั
ขอนแกน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรี-   นครินทรวิ
โรฒ, 2541), 96. 
 13 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบานวิหาร
พื้นถ่ิน (อุดรธานี: วินิจการพิมพ, 2543), 52. 
 14 เร่ืองเดียวกัน. 
 15 จารย ในภาษาอีสานใชเรียกช่ือผูที่เคยบวชเรียนเปนเวลานานและสึกออกมา 
พระสงฆ ภาษาพื้นเมืองเรียก “เสด็จ”เมื่อไดผานทําพิธีฮดน้ําแลว ภายหลังไดลาสิกขาออกไป 
เรียกวา “จาน” หรือจารย  ดูรายละเอียดใน สมพงษ เกรียงไกรเพชร, ประเพณีไทยโบราณ (พระ
นคร: แพรพทิยา, 2515), 652. 
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 4. นอกจากชางจะมีการศึกษาเรียนรู ถายทอดกันอยูภายในทองถิ่นแลว ขอมูลยัง
ระบุถึงมีการเรียนรูจากชางนอกพื้นที่ดวย เชน ชางเขียนของวัดกลางมิ่งเมือง นายคําหมา แสง
งาม คร้ังสมัยบรรพชาเปนสามเณรไดรับการศึกษาทางดานพระธรรมวินัยและศิลปะการชางจาก
วัดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอยางยิ่งพระครูวิโรจนรัตนโนบลที่วัดทุงศรีเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 16 
 5. ชางเขียนรับหนาที่เขียนภาพจิตรกรรมตามแนวคิดของเจาอาวาส และพระสงฆใน
วัด เชน ภาพจิตรกรรมที่วัดไชยศรี จังหวัดขอนแกน เขียนตามที่หลวงปูออนสา เจาอาวาสใน
ชวงเวลานั้นเปนผูกําหนด17 สวนผูมีจิตศรัทธาอ่ืน ๆ ที่มีกําลังทรัพยก็สามารถวาจางชางพื้นถิ่น
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อสรางอานิสงฆบุญใหแกตนเองและญาติผูลวงลับไดเชนกัน ตัวอยาง
สิมวัดประตูชัย จังหวัดรอยเอ็ดพบจารึกที่ฝาผนังเขียนไววา  “พระครูพรมสรางพระบทอุทิดกุศล
ใหแกบิดา ในพ.ศ. 2461” และ “ หลวงสารพลสรางพระบถครบอายุเกิด วัดพุฒ เดือนแปด พ.ศ. 
2383 ฉลูโทศก” 
 6. พบหลักฐานวาโดยสวนมากชางจะไมนิยมจารึกช่ือตนเองลงบนจิตรกรรมแหลง
นั้นๆ หากพบไดก็มีจํานวนนอยที่จารึกช่ือหรือนามตนเองภาพพระพุทธเจาพรอมดวยเขียนคําอุทิศ
ถวายโดยเช่ือวาการเขียนรูปพระพุทธเจานี้จะไดบุญกุศลมาก เชน  
  วัดประตูชัย จังหวัดรอยเอ็ด เขียนวา “นามกรทิดเคน สรางพระโตไปหา (พระพทุธเจา) 
พระอิน พระพรหม ขออยูดีมีแฮง ก็ขาเทอญพระยา”  
  วัดสนวนวารี จังหวัดขอนแกน เขียนวา “รูปพระโคดม นายยวกเปนผูทํา ขอใหได
บุญมาก ๆ แดเทิด” 

                                                 
 16 นายคําหมา แสงงาม ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป (ปนแกะสลัก) ประจําป 2529, 
สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ; กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, เมืองรอยเอ็ด, พิมพคร้ังที่ 2 
(ขอนแกน: คลังนานาวิทยา), 121-123. 
 17 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน, สิมพื้นบานวิหาร
พื้นถ่ิน, 6. 
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3. รูปแบบโดยรวมของจิตรกรรมฝาผนังสิมพื้นถ่ินอีสานกลาง 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานและรายละเอียดทั้งหมดขางตน อาจกลาวรวมถึง
ลักษณะรวมทั้งหมดวาเปนผลงานของชางเขียนพื้นบานแทได และจากขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ระบุปการสรางสามารถกําหนดอายุเบ้ืองตนของภาพจิตรกรรมอีสานกลางนี้ที่ราวกลาง-ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 25  
 จากขอมูลหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังของสิมตาง ๆ ในเขตอีสานตอนกลาง ตําแหนง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังพบวาเขียนไวทั้งผนังภายใน และผนังภายนอก หรือเขียนไวทั้งสองผนัง ซึง่ อ.
ไพโรจน สโมสร ไดใหเหตุผลเก่ียวกับตําแหนงหรือพื้นที่การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้วา เนื่อง
ดวยสิมอีสานมีขนาดเล็ก มีแสงสวางลอดผานไดนอย ภายในอาคารมีพื้นที่เฉพาะพระภิกษุสงฆ
เพียง 10 รูป ประกอบสังฆกรรมเทานั้น ดังนั้นถาหากภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังอยูภายใน 
ชาวบานหรือ คนทั่วไปมิอาจไดชมภาพ โดยเฉพาะคําสอนทางศาสนาเกี่ยวกับบาปบุญ จึงนิยม
รูปแบบที่จะเขียนไวที่ผนังภายนอก18 
 ซึ่งประเด็นพื้นที่การเขียนภาพนี้ เม่ือพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดของรูปแบบศาสนา
อาคารและงานจิตรกรรมฝาผนังจะเห็นเหตุผลหนึ่งที่มีความสําคัญ สามามารถอธิบายถึงความ
เหมาะสมของการกําหนดพื้นที่ผนังภายในหรือภายนอกในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของชาง
พื้นถิ่นไดสามลักษณะคือ  
 1. ความสัมพันธสอดคลองขององคประกอบสําคัญทางสถาปตยกรรมในสวนของ
หลังคาคลุมนั้นนาจะเปนเหตุผลสําคัญ หลังคาที่ยื่นคลุมออกจากผนังตัวอาคารเรียก “ชายคาปก 
นก” หากสิมที่มีโครงสรางหลังคาคลุมเชนนี้มักจะพบภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ภายนอก ไดแก วัด
กลางมิ่งเมือง วัดโพธาราม วัดบานยาง เปนตน  
 2. หากองคประกอบทางสถาปตยกรรมไมมีโครงสรางหลังคาแบบชายคาปกนกยืน่
คลุมออกจากตัวผนังสิมรอบแลว ภาพจิตรกรรมฝาผนังมักจะพบวาเขียนไวผนังภายในอยางเดียว 
เชน วัดพทุธสีมา สิมวัดใตสูงยาง เปนตน  

 3. หากมีหลังคาคลุมเฉพาะสวนมุขดานหนาสิมก็มักพบภาพจิตรกรรมในสวนนี้ไดเชน 
วัดบานขอนแกนเหนือ เปนตน 
 สําหรับพื้นที่การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังและการเก็บขอมูลจึงปญหาหนึ่งที่นักวิจัย
มักพบเสมอเก่ียวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน คือ ถาภาพจิตรกรรมแหลงที่ใดก็ตามเขียนไว
บริเวณผนังดานนอก ปญหาความเส่ือมสภาพ ทั้งภัยจากธรรมชาติที่ไดจากลมฝน ซัดสาดลงสูผนัง 
                                                 
 18 ไพโรจน สโมสร และคณะ, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 35. 
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จนผนังเกิดความช้ืน ภาพจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่นจึงมีสภาพผุกรอน ผนังสีหลุดหรือสีซีดจางไป
มากกวาผนังดานใน โดยเฉพาะบริเวณสวนบนใตหลังคา และพื้นที่บริเวณขอบลางของผนัง จนทํา
ใหเห็นรายละเอียดไมชัดเจน หรือภัยอ่ืน ๆ ที่ไดรับจากฝมือมนุษย ขีด ขูด โดยไมทันไดตระหนัก
คิดถึงคุณคาของศิลปกรรมพื้นบาน  ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ผนังดานนอกนั้นสวนมากจะใชพื้นที่
เต็มผนังเวนพื้นที่เฉพาะชองหนาตางและประตูทางเขา สวนผนังภายในโดยมากเขียนไวที่ใน
ตําแหนงคร่ึงผนังบนเหมือนกัน ไมมีกฏระเบียบชัดเจนในเร่ืองการกําหนดตําแหนงเร่ืองราวกับผนัง
สิม การดําเนินเร่ืองเวียนซายบาง เวียนขวาบาง หรือสลับไปสลับมา คาดวาคงวางตําแหนงเร่ือง
ตามความเหมาะสมและการแบงหนาที่ทํางานของชางเอง 
 1. วัตถุประสงค  การสรางจิตรกรรมฝาผนังในชวงเวลานั้นนอกจากตองการ
สอดแทรกคําสอนทางศาสนา เกี่ยวกับบาปบุญ คุณโทษแลว จากตัวอักษรที่เขียนจารึกไวบนผนัง 
เชนที่ วัดประตูชัย จังหวัดรอยเอ็ด ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังแหงนั้นวา 
ชาวบานผูมีจิตศรัทธาไดมีสวนรวมในการสรางจิตรกรรมฝาผนังเพื่อสรางบุญกุศลแกตนเองและ
เพื่อใหถึงนิพพาน พรอมทั้งอุทิศบุญกุศลนี้แกญาติพี่นองผูลวงลับ 
 2. สีในงานจิตรกรรม งานจิตรกรรมฝาผนังมักพบเทคนิคการใชสีในลักษณะ
คลายคลึงกันที่เปนสีจากธรรมชาติ เชน  สีครามจากตนคราม, สีเหลืองจากยางรง, สีแดงและสี
น้ําตาลจากสีฝุนของดินแดงประสานจากยางบง, สีเขียวเกิดจากการผสมระหวางสีครามและสี
เหลือง, สีดํามาจากเขมาไฟหรือหมึกจีน สีขาวจากหอยก้ี และประเภทสีเคมี เชน สีบรรจุซองตรา
สตางคแดง19 และสีน้ํามัน โดยนํากลุมสีที่นํามาจากธรรมชาติผสมกับยางบง ยางมะตูม หรือไขสัตว 
สวนอุปกรณการนั้นใชดินสอรางภาพ พูกันใชรากดอกเกด ทุบปลายใหเปนเสนใยบาน20  หรือ
กระบอกไมไผเจาะรูภาษาทองถิ่นเรียก “บั้งพุง” หรือ “บั้งเดียก”21 ระบายสีตัวภาพดวยกลุมสีคราม 
สีเขียว สีเทา สีเหลือง สีขาว สีดํา และกลุมสีเขมจําพวกสีดําและสีครามตัดเสนบนผนังสีขาวนวล 

                                                

  สวนสีแดงนั้นพบวาใชในปริมาณนอย นํามาใชเฉพาะกลุมภาพพระพุทธเจา 
กษัตริย พระสาวก เชน ภาพจิตรกรรมผนังดานในของวัดโพธาราม วัดปาเรยไรย จังหวัด
มหาสารคาม ฉะนั้นจะพบวาถาหากชางไดแบงพื้นที่เขียนเร่ืองราวอยางเปนสัดสวน โดยที่ผนัง

 
 19 ไพโรจน สโมสร และคณะ, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 37. 
 20 ไพโรจน สโมสร และคณะ, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 37. 
 21 สัมภาษณ เมธา คําบุศย, อางถึงใน จงรักษ พิสุทธิมาน, “จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง
มิ่งเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535), 142. 
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ภายใน และผนังภายนอกเปนเร่ืองที่แตกตางกัน ดังที่วัดโพธาราม วัดปาเรยไรยเขียนพุทธประวติัไว
ผนังภายใน จึงเปนผลใหโครงสีภาพจิตรกรรมมีความแตกตางกับภายนอกอยางชัดเจน เนื้อเร่ืองจึง
เปนสวนหนึ่งที่กําหนดโครงสีภาพวาเปนโครงสีของวรรณะเย็นหรือรอนอีกดวย 
  สวนกรณีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดไตรภูมิคณาจารย จังหวัดรอยเอ็ดใชโครงสีตาง
ไปจากสิมหลังอ่ืน โดยมีโครงภาพรวมเปนสีแดงเปนหลัก ทั้งตัดเสนและระบายสีพื้นภาพดวยสีแดง 
ไมมีขอมูลเกี่ยวกับชางแตมของสิมวัดนี้ แตดังที่กลาวมาวาอายุภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานกลาง
สวนใหญนั้นอยูในชวงราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 แลวเกือบทั้งส้ินดังนั้น จึงถือไดวากลวิธี
การระบายพื้นหลังสีแดงเปนการยอนไปใชกรรมวิธีการระบายสีอยางเกาอยางจิตรกรรมสมัย
อยุธยา และในภาคอีสานเองนั้นมีตัวอยางการระบายสีพื้นหลังสีแดงใหเห็นบางไมมากเชนที่ 
อุโบสถวัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีกําหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนังในราวรัชกาลที่ 4-5 มี
ลักษณะการใชพื้นหลังดวยสีน้ําเงินคราม สีแดง ตัดกันเปนลักษณะเฉพาะของวัดทุงศรีเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี22 
  ซึ ่งประเด็นนี ้ม ีบางขอมูลแสดงถึงความเชื ่อมโยงที ่น าสนใจระหวางจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดรอยเอ็ดในชวงเวลานั้นคือ ตั้งแตในสมัยของพระอุบาลีคุณูปมาจารย 
(จันทร สิริจนฺโท 2463-2475) ซึ่งเปน เจาคณะมณฑลอีสาน จนกระทั่งสมเด็จมหาวีรวงค (อวน 
ติสฺโส 2410-2499) ซึ่งเปนพระสังฆานายกรูปแรกของไทยมีบทบาทการศึกษาในภาคอีสานจน
จังหวัดอุบลราชธานีไดกลายเปนศูนยกลางการศึกษา ตลอดจนไดปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ 
เชน ยกเลิกพิธีฮดสรงเพื่อเลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆในภาคอีสาน23 และนอกจากนี้ พ.ศ.2465 
                                                 
 22 ยุทธนาวรากร แสงอราม, “พื้นถิ่นอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุงศรีเมือง 
จ.อุบลราชธานี,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), 51. 
 23 พิธีเถราภิเษกหรือฮดสรง ในสมัยโบราณเปนพิธีเล่ือนสมณศักด์ิแกพระสงฆตาม
ประเพณี ซึ่งมีความสําคัญขลังและศักด์ิสิทธิ์ เพราะบางชั้นสมณศักด์ิจะไดรับการเถราภิเษกฮดสรง
จากพระมหากษัตริย และพิธีการสรงน้ํานี้ยังเปนที่นิยมปฏิบัติสําหรับชาวเมืองโดยทั่วไปดวย 
ชาวบานในหัวเมืองตาง ๆ อาจจะจัดทําพิธีข้ึนเองในงานบุญตามประเพณี เชน บุญบ้ังไฟซ่ึงนิยม
ทําในเดือนหก เปนตน ผูดําเนินการอาจะเปนเจาผูครองเมืองพรอมดวยทาวเพีย หรือตาแสง นาย
บาน สวนพิธีเถราภิเษกโดยพระมหากษัตริยแตงต้ังโดยพระองคเองเทานั้น จะมีพิธีใหญโตและจัด
บริขารเคร่ืองยศถวายเปนพิเศษ ดูรายละเอียดใน ศูนยวัฒนธรรมอีสาน, อีสานฉบับพุทธศาสนา 
(ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน), 13, 22. 
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ผูรั ้งตําแหนงเจาคณะมณฑลรอยเอ็ด24 ซึ่งตามประวัติของเจาอาวาสวัดไตรภูมิคณาจารย25 มี
ตําแหนงเปนพระครูหลักคํา หรือเทียบไดกับตําแหนงเจาคณะจังหวัดในปจจุบัน26 ซึ่งการปกครอง
คณะสงฆอีสานในชวงเวลานั้นอาจเปนผลที่วัดไตรภูมิคณาจารยนี้อาจไดอิทธิพลทางรูปแบบ
ศิลปะจากศูนยกลางการปกครองทางศาสนาในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้ดวย 
 3. เนื้อเรื่อง ที่นํามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองในงานจิตรกรรมฝาผนังอีสานกลางนี้ จาก
ขอมูลขางตนจะเห็นไดวานิยมเขียนเร่ืองราววรรณกรรมทางศาสนา เชน พุทธประวัติ พระเวสสันดร
ชาดก พระมาลัย อดีตพุทธ สวนวรรณกรรมพื้นบานนิยมมากที่สุดไดแก สินไซ สวนเร่ืองพระลาม
พระลัก และปาจิตต อรพิม ซึ่งอยางหลังพบไดเล็กนอยมาก 
 4. ลักษณะภาพ โดยรวมชางเขียนจะเนนเนื้อหาในฉากหรือตอนสําคัญ เขียนเฉพาะ
องคประกอบหลักที่ระบุตามเนื้อเร่ืองอยางตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาที่นํามาเขียน
จากกลุมวรรณกรรมศาสนา เนนที่ตัวละครหลักเชน ตัวพระ ตัวนาง ในเหตุการณสําคัญเปนตัว
ดําเนินเร่ือง บางตอนอาจมีฉากยอยมากกวาหนึ่งฉาก เชน พุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ
เขียนเหตุการณต้ังแตคํ่าคืนของการตัดสินใจออกบวช จนกระทั่งตัดพระโมฬี หรือฉากการเดินทาง
ของชูชกสูอาศรมพระเวสสันดรแบงออกเปนเหตุการณยอยหลายภาพ เปนตน แตชางพื้นถิ่นจะไม
เสริมจินตนาการเพิ่มลงไปหรือสอดแทรกประเด็นรองสวนตัวอ่ืน ๆ ลักษณะการเขียนภาพแบบตรง
ประเด็นตามทองเร่ืองนั้นเปรียบเทียบไดแบบอุดมคติลักษณะขนบนิยมแบบโบราณ สวนเรื่องหรือ
ภาพวิถีชวีิตตาง ๆ ที่วาดสอดแทรกไวในจิตรกรรมฝาผนังนั้น ซึ่งจะเร่ิมเดนชัดมากในจิตรกรรมสมัย
รัชกาลที่ 3 เปนตนมาแลว 27 อีกประเด็นหนึ่งคืออาจเปนผลจากมีชางทํางานรวมกันหลายคน สิม
                                                 
 24 “ประกาศกรมธรรมการ เร่ืองต้ังผูร้ังตําแหนงเจาคณะมณฑล,” ราชกิจจานุเบกษา  
เลม 39, 0ง (7 พฤษภาคม 2465): 317- 8. 
 25 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลมที่ 13 (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 
2537), 351-352. 
 26 คูหลักคํา (ครูหลักคํา) เปนตําแหนงยศ ซึ่งปกครองคณะสงฆในเขตกวาง ประกอบ
กับผูมั่นคงในพระธรรมเปนหลักในการประกอบศาสนกิจเทียบไดกับหลักหลอดวยทองคํา บางที
เรียกวา เจาหัวคูหลวง คงจะเนื่องจากไดรับแตงต้ังจากหลวงหรือพระมหากษัตริย ตําแหนงนี้เทียบ
ไดกับคณะจังหวัดเพราะเมืองหน่ึงมีไดเพียงรูปเดียว ดูรายละเอียดใน ศูนยวัฒนธรรมอีสาน, 
อีสานฉบับพุทธศาสนา, 13-22. 
 27 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยน การแสดงออก
ก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 38. 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/D/317.PDF
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บางหลังที่มีการวางภาพตางเนื้อเร่ืองในพื้นที่เดียวกัน ทําใหขนาดตัวภาพเล็กใหญไมสม่ําเสมอกัน
หรือบางที่อาจแทรกเปนตัวภาพเด่ียวโดยไมมีเนื้อเร่ืองประกอบก็มี และยึดถือฉากและสถานที่ใน
ตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ กลาวคือ สถานที่เดียวกันแตเขียนรวมเหตุการณรวมไวหลายตอน ทําใหการ
เรียงลําดับเร่ืองคอนขางสลับไปมา 
  4.1 ภาพทิวทัศน ดังที่กลาวมาภาพจิตรกรรมของชางพื้นถิ่นอีสานกลาง โดยรวม
ยึดถือฉากและสถานท่ีเปนสําคัญ ในการเขียนภาพทิวทัศนส่ิงแวดลอมทั่วไปนั้นจะเห็นไดวา 
รูปแบบทั่วไปที่พบมีเทคนิคการเขียนยังคงปลอยใหเปนพื้นฉากหลังเปนสีขาวนวลของผนัง ดังนั้น
ผลทางสายตาจึงทําใหภาพจิตรกรรมโดยรวมดูคอนขางสวาง โปรง ไมหนาแนน แมจะเปนฉากที่
ควรมีรายละเอียดตาง ๆ มากก็ตาม เชน ทิวทัศนในปาเขาที่ควรแสดงบรรยากาศตนไมหนาทึบ
จํานวนมาก แตชางเขียนก็เขียนเพียงภาพตนไมเบาบาง ไมหนาแนน เพราะเขาใจวาภาพทิวทัศน
ในจิตรกรรมอีสานนี้ นอกจากทําหนาที่บงบอกสถานที่วาคือสถานท่ี เชน ปาเขา นอกเมืองแลวก็มี
หนาที่เสริมตัวภาพ เชน ภาพปราสาทราชวังตาง ๆ ใหเดน และทําหนาที่แทรกระหวางภาพในแต
ละตอนดวย  
   4.1.1 ตนไม  ที่ชางเขียนไวในภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นมีทั้งขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญ สวนลําตนนั้นจะเขียนคลายกันที่มีกิ่งกาน แยกกาน คดเค้ียวสมจริงตามธรรมชาติ และ
ระบายดวยสีเขม เชน น้ําตาล เทา สีคราม อาจตัดเสนหรือไมก็ไมก็ได จะตางกันที่สวนของการ
เขียนใบ อาจจําแนกเปนสองกลุม คือ  

    4.1.1.1 ตนไมทั่วไปที่ไมเจาะจงประเภท (ภาพที่ 56)  หลายสิมมี
เทคนิควิธีการคลายคลึงกัน จนแยกชนิดไมได มีหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ รวมถึงไมพุมเต้ีย ชาง
ไดสรางสรรคข้ึนไวดวยหลายวิธีการ  
     รองสีพื้นดวยสีออนแลวตัดเสนสวนของลําตน และใบกลมที
ละใบๆ เรียงซอนกันดวยสีเขมกวา 
     แบงกลุมสีระบายเปนชั้นสี โดยวิธีแตะสี ทีละช้ัน ทีละกลุมใบ
สรางน้ําหนักเขมออนของใบดวยดวยตางสี บางที่ใสน้ําหนักเงาสีดําสรางความสมจริงแสงเงา   
    4.1.1.2 ตนไมที่จําแนกประเภทได มีลักษณะเลียนแบบตามธรรมชาติ
ทั้งลําตนและใบ และมีอยูจริงตามทองถิ่น พบมากกับประเภท ตนกลวย ตนตาล ตนมะมวง ตน
มะพราว บัว เปนตน เนนเขียนรายละเอียดใบมีรายละเอียดแตกตางกันแตละชนิด เชน ตนมะพราว 
ใบมะพราวจะตวัดพูกันดวยสีเขมกวาสรางเปนใบขนาดเล็กในทิศทางอิสระ ใบกลวยระบายสีตัด
เสนใบใหญเปนแฉก หากเปนประเภทที่มีผลจะแสดงถึงรายละเอียดสวนนั้นดวย (ภาพที่ 57) 
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   4.1.2 ทองฟา สวนมากฉากทองฟาในงานจิตรกรรมอีสานจะใชสีขาวนวลของ
ผนัง เราสามารถทําความเขาใจวาบริเวณผนังนั้นเปนทองฟาใหสังเกตจาก เร่ือง ส่ิงแวดลอม หรือ
องคประกอบในภาพ เชน เทวดาเหาะ นก หงส เปนตน หรือเขียนกอนเมฆ พระอาทิตย พระจันทร 
ซึ่งชางมักเขียนกอนเมฆไวในพื้นที่สวนที่ตองการเนนเร่ืองหรือสถานที่เปนสวรรค เทคนิควิธีการ
เขียนภาพพระอาทิตยพระจันทรนั้นใชกลุมสีเดียวกับภาพอ่ืน ๆ ในผนัง เชน สีเขียว สีครามและขีด
เสนเปนประกายแสงรูปแบบกอนเมฆใชวิธีตางกันไป เชน 
    ระบายสีพื้นทองฟาดวยสีครามไลน้ําหนักเขมออน พบไดมากนักเชน 
วัดกลางม่ิงเมือง วัดมัชมัชฌิมวิทยาราม (ภาพที่ 344) 
    ตัดเสนขดวนซํ้าหรือเสนหยักซ้ํา (ภาพที่ 154) 
    กอนเมฆอิทธิพลอยางศิลปะจีน เชน วัดบานขอนแกนเหนือ วัดราษฎร-
ศิริ (ภาพที่ 154, 212) 
    กอนลอย แผนยาวรี ระบายสีเรียบหลาย เชน วัดไชยศรี วัดสนวนวารี 
(ภาพที่ 406 ข) 
   4.1.3 ภาพผืนน้ํา โดยชางจะกําหนดอาณาเขตผืนน้ําดวยการตัดเสนหรือไล
น้ําหนักเขมออนลอมรอบ ตรงกลางเปนผืนน้ําจะพบอยูสองวิธีการคือ ระบายผิวน้ําเรียบ และการ
ตัดเสนสีครามใหโคงทับซอนกันไปมาคลายเกล็ดปลา อาจมีบางที่ใชสองวิธีผสมกันคือ ระบายสี
พื้นเปนสีครามกอนตัดเสนรวมดวย (ภาพที่ 266ค, 267ก) 
   4.1.4 ภูเขาหรือโขดหิน เขียนขนาดไมใหญมากเปนกอนทับซอน ระบายสีไล
ระดับสีเขมออนดวยสีน้ําตาล และสีดํา คลายกอนหินที่มีอยูในธรรมชาติ รูปแบบภาพกอนหินนี้ถา
ชางมีฝมือความชํานาญจะเนนเขียนใหมีรูปรางสูงตํ่า ขนาดเล็กใหญแตกตางกันไป วางทับซอน
อยางสมจริง เชน วัดบานขอนแกนเหนือ (ภาพที่ 164)  แตถาเปนงานชางพื้นถิ่นมากจะเปนเพียง
รูปทรงกลมโคงแบบเรียบทับซอนกัน เชน วัดไชยศรี  (ภาพที่ 407 ข) 
  4.2 ภาพบุคคล ประกอบไปดวยดังนี้ 
   4.2.1 ภาพบุคคลช้ันสูง เชน กษัตริย เทวดา เจานายช้ันสูง ยักษ ชางจะให
ความสนใจและความสําคัญมาก โดยทั่วไปการเขียนภาพบุคคลของสิมพื้นถิ่นนี้ไมแตกตางกันที่อิง
รูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมีการแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ โครงรางโดยรวมจึง
คลายคลึงกัน เนนความแตกตางกันที่ตัวพระหรือตัวนางดวยสรีระเคร่ืองประดับ และอาวุธ ตัว
ละครที่มีลักษณะพิเศษ เชน สินไซจะถือดาบหรือธนูประจํากาย สําหรับภาพพระโอรสพระธิดา
เขียนสัดสวนรางกายใหเล็กกวา รวมทั้งตําแหนงองคประกอบทางเร่ืองราวเพื่อบงบอกสถานะของ
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ตัวละครนั้น ๆ แตดวยเปนชางพื้นบานจึงทักษะความชํานาญในระดับที่แตกตางกันไป แตโดยรวม
ใชวิธีการตัดเสนลงสี เฉพาะสวนที่เปนเครื่องประดับและอาภรณ กลวิธีการเขียนเคร่ืองประดับ
ตกแตงรางกายเขียนเปนเคาโครงเรียบ และระบายดวยสีเหลืองใหพอเขาใจถึงเครื่องประดับ
ตกแตงสวนตาง ๆ เชน มงกุฎระบายสีเหลืองมียอดแหลมประดับกรรเจียกจร  (ภาพที่ 90) 
    เฉพาะเคร่ืองประดับตกแตงเศียรของตัวนางที่พบไดบอยคร้ัง เชน ภาพ
ตัวนางสุมณฑาที่วัดพุทธสีมา วัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดรอยเอ็ด (ภาพที่ 118)  บนเกศาสวมยอด
ชฎาแหลม สวมกะบังหนาบางในบางภาพ พระกรรณบางภาพอาจประดับกรรเจียก โดยเฉพาะรอง
ผมที่แสกปดออกสองขางมักพบเสมอวาชางมักตองระบายดวยสีเหลืองเชนเดียวกับสวน
เคร่ืองประดับอ่ืน รูปแบบนี้มักพบไดในหลายวัด แมแตภาพพระพุทธเจาของสิมในบางหลังดังจะ
กลาวในหัวขอตอไป  
   4.2.2 ภาพพระพุทธเจาในเร่ืองพุทธประวัติ ภาพอดีตพุทธ โดยทั่วไปดวย
รูปแบบการเขียนภาพพระพุทธเจา ชางจะใหความสําคัญเขียนรูปแบบ บุคคลิกตรงตามเนื้อเร่ือง
นั้นอยางตรงไปตรงมา การตกแตงและระบายสียอมจะจําแนกใหแตกตางจากภาพบุคคลกลุมอ่ืน
อยางชัดเจน จากขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดที่กลาวผานมา มักพบเขียนแสดงไวดังนี้ 
    กลุมที่ 1 พระพุทธเจาประทับนั่ง-ยืน พบทั้งปางสมาธิและปางมาร
วิชัย ทรงเคร่ืองประดับมงกุฏ สวนเคร่ืองประดับอ่ืน ๆ มีบางในบางรูป และใสเพียงนอยชิ้น เชน 
กรองศอ ทองกร พาหุรัด แตไมเนนเทาเคร่ืองประดับพระเศียร เขียนไวทั้งในเร่ืองภาพอดีตพุทธ 
และพุทธประวัติหลายตอน พบมากเกือบทุกวัด สิมจังหวัดรอยเอ็ด เชน วัดบานขอนแกนเหนือ วัด
จักรวาลภูมิพินิจ สิมจังหวัดมหาสารคาม เชน วัดโพธาราม วัดบานยาง วัดปาเรยไรย วัดตาลเรือง 
และสิมจังหวัดขอนแกน เชน วัดสระบัวแกว วัดไชยศรี วัดสนวนวารี วัดมัชฌิมวิทยาราม โดยแยก
เปนสองลักษณะดังนี้คือ  
    แบบที่หนึ่ง ทรงสวมชฎามงกฏแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มียอด
แหลม ประดับกรรเจียกจร ชางพื้นบานอาจตัดเสนลวดลายกนกประดับเปนเคาโครงแบบคราว ๆ 
บางภาพอาจทําแคระบายสีเหลืองเรียบ พอใหเขาใจ (ภาพที่ 417) 
    แบบที่สอง พระเศียรเขียนรัศมีแหลม ถัดลงมาดานลางชางเขียนเปน
กระพุมกอนนูนคลายอุษณีษะ หรือคลายมุนผมเพราะชางระบายสีดําบาง สีครามบาง รวบรัดดวย
เคร่ือง ประดับที่ระบายดวยสีเหลืองและเขียนกรอบพระพักตรเปนกะบังหนา สวนพระกรรณทรง
ประดับกรรเจียกจร รูปแบบนี้คลายคลึงกับเคร่ืองประดับเศียรของตัวพระ ตัวนางอ่ืนๆ แตรูปแบบ
พื้นถิ่นมากกวา  (ภาพที่ 118, 418ง) 
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    ทั้งสองแบบที่กลาวมาถือไดวาเปนลักษณะการสวมเคร่ืองประดับหรือ
ทรงเคร่ือง  ซึ่งในแบบแรกนั้นยังจะพบความนิยมมากกับจิตรกรรมฝาผนังสิมพื้นถิ่นอีสานแหลงอ่ืน 
ๆ ดวย เชน วัดโพธิ์ชัยนาแหว จังหวัดเลย, วัดอุดมประชาราษฎรรังสรรย จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน 
ดังนั้นเบ้ืองตนจึงเชื่อไดวารูปแบบดังกลาวนั้นยอมไมใชมาจากความเขาใจผิด หรือการคิด
ออกแบบเพิ่มเติมของชางเขียนพื้นถิ่น แตนาจะเปนระเบียบที่ชางนํามาปฏิบัติตอกัน จะแตกตาง
กันที่ความชํานาญ ความเขาใจ การลดทอนการเขียนลวดลายประดับเทานั้น ความเชื่อหรือแนวคิด
เกี่ยวกับพระพุทธรูปสวมเคร่ืองประดับพระเศียรนี้ ไมมีหลักฐานอ่ืนที่แนชัดยืนยัน แตรูปแบบ
ดังกลาวทําใหนึกถึงพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิ หรือปางมารวิชัย ที่มีรูปแบบเคร่ืองประดับทอง
ครอบพระเศียร และกรรเจียก ซึ่งเปนที่รูจักและศรัทธาในกลุมคนลาวและคนภาคอีสานมาชานาน 
คือ กลุมพระพุทธรูปพระแกวมรกต ซึ่งมีคติสําคัญ คือ การจําลองพระแกวมรกตที่เคยเปน
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิคูบานคูเมืองของชาวลาว จึงมีการจําลองอยางแพรหลาย หลักฐานตัวอยาง
สําคัญที่พบในภาคอีสาน คือ พระพุทธปฏิมาบุษรัตน วัดมหาธาตุ เมืองยโสธร และพระแกว
บุษราคัม วัดศรีอุบล เมืองอุบลราชธานี28 ซึ่งผูคนแถบอีสานกลางนี้ดังที่กลาวมาวาเปนกลุมคนที่มี
ประวัติความเปนมาความสัมพันธทางดานเชื้อชาติกับคนลาวมากอน ดังนั้นเปนไปไดที่ความเช่ือ 
ความศรัทธาและความระลึกถึงนี้ยังคงตกทอดมาสูผูคนอีสานตอนกลาง ในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 
นี้ดวย แตหากถายทอดความศรัทธานี้ลงสูรูปแบบของงานจิตรกรรม (ภาพที่ 421)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 28 ศักด์ิชัย  สายสิงห, ศิลปะสมัยลานชางที่พบในประเทศไทย (ม.ป.ท., ม.ป.ป),  
96 -97. 
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(ก) (ข) 

  

(ค) (ง) 
 
ภาพที่ 417 ภาพพระพุทธเจาทรงเคร่ืองประดับ  
 (ก) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม  
 (ข) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม  
 (ค) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดรอยเอ็ด 
 (ง) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดตาลเรือง จังหวัดมหาสารคาม 
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    กลุมที่ 2 ภาพพระพุทธเจาทรงเคร่ืองประทับยืนปางเปดโลก เชน 
พระพุทธเจา 5 พระองคที่ วัดประตูชัย (ภาพที่ 419) ภาพจิตรกรรมของวัดบานประตูชัยที่มีจารึก
เขียนข้ึนราว พ.ศ. 2461-2464 เฉพาะภาพพระพุทธเจาของวัดประตูชัยทั้งผนังดานในและผนังมุข
หนาดานนอกสิม เมื่อพิจารณาจากลักษณะการเขียนคาดวานาจะเปนชางคนเดียวกันทั้งผนัง
ภายนอกและภายใน โดยภาพพระพุทธเจาดังกลาวมีความหมายถึง อดีตพุทธ ทั้งหมดตางกนัเพยีง
การแสดงพระหัตถและการประทับนั่งและยืน แตภาพทั้งหมดเขียนในรูปแบบการทรงเคร่ืองที่
คลายคลึงกันมาก ซึ่งจะพบทั้ง ปางเปดโลก29 ปางประทานอภัย30 และปางแสดงธรรม31นอกจากนี้
ยังพบในแหลงอ่ืนๆ เชน วัดบานนาควาย จังหวัดอุบลราธานีและวัดวัดแพงศรี จังหวัดรอยเอ็ด 
(ภาพที่ 419ข,ค)  
    มีรูปแบบ พระเศียร ประดับดวยรัศมีใหญแบบศิลปะลาว 32 รอบพระ
พักตรเขียนเปนเสนกรอบคลายกระบังหนาที่ดูเหมือนมีสวนครอบพระเศียรไว ประดับกรรเจียกจร 
กุณฑล พระวรกายประดับดวย กรองศอแผนใหญ ทองกร พาหุรัด ครองจีวรหมเฉียง โดยท่ี
มีสังฆาฎิพาดทับกรองศอยาวจรดพระนาภีเสมอ จีบหนานางขนาดใหญ อยูในแนวเดียวกัน
กับสังฆาฎิ โดยเฉพาะรัดประคดนอกจากจะเปนแผนขนาดใหญแลวยังเนนการตกแตงเปน
ลวดลายกนกและสวมรองพระบาท จะเห็นไดวาการเขียนรูปแบบรัดประคดและเนนการเขียนทอง
กรหรือพาหุรัดเปนเสนจํานวนมากนั้นคลายคลึงกับการเขียนรูปแบบพระพุทธเจาประทับนั่งที่วัด
จักรวาลภูมิพินิจในกลุมแรกที่กลาวมาดวย (ภาพที่ 417ค)  
 

                                                 
 29 พระอิริยาบถประทับยืน พระกรสองขางทอดกางออกไปขางพระวรกาย นิ้วพระหัตถ
กางเล็กนอย แสดงมุทราทรงเปด ความวาเมื่อพระพุทธองคจะเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส 
หลังจากเสด็จโปรดพุทธมารดาแลว ทรงแสดงปาฏิหาริยเปดโลกทําใหชาวโลกมนุษย สวรรค และ
นรกตางเห็นกันโดยตลอด 

 30 โดยมีพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ ยกพระหัตถทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระ 
ฝาพระหัตถหันออก 

 31 พระอิริยาบถประทับยืน พระกรขางขวายกข้ึนเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถเปน
วงกลม พระกรซายทอดยาวดานขาง 
 32 รัศมีลักษณะประดิษฐแบบพระพุทธรูปศิลปะลาว ดูรายละเอียดใน สงวน รอดบุญ, 
พุทธศิลปลาว, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545), 170. 
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    สําหรับแนวความคิดเร่ืองการสรางพระพุทธรูปทรงเคร่ืองนั้น ศักด์ิชัย 
สายสิงห ไดกลาวไววามีอยูหลายประการดวยกัน เชน เช่ือวาพระพุทธเจาทรงเคยเปนเจาชายมา
กอนจึ่งมีศักด์ิที่สามารถทรงเคร่ืองอยางจักรพรรดิได33 เฉพาะศิลปะไทยนั้นปรากฏมาแลวต้ังแต
สมัยอยุธยาตอนกลางเปนพระพุทธรูปทรงเคร่ืองนอย ตอมาในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงนิยมทํา
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญ 34 สําหรับในสมัยรัตนโกสินทรตอนน้ันไมปรากฏหลักฐานคติการสราง
ที่ชัดเจน อาจหมายถึงคติหลายประการ คือ คติระหวางมหาชมพูบดีสูตร พระศรีอาริยเมตไตรย 
หรือรูปแบบศิลปกรรมที่มีการสืบตอกันมาดานการประดับตกแตงพระพุทธรูปเพื่อใหเกิดความ
งดงามทางศิลปะ หรือเปนพระราชกุศลอุทิศถวายบรรพมหากษัตริย รูปแบบการสรางพระพุทธรูป
ทรงเคร่ืองตนอยางจักรพรรดินั้นมีความนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 335  
    สวนพระพุทธรูปทรงเคร่ืองปางเปดโลกนั้น ศักด์ิชัย สายสิงห กลาววามี
ความนิยมมากในศิลปะลาว โดยเฉพาะชวงรัชกาลที่ 1-3 ที่อาณาจักรลาวข้ึนกับกรุงรัตนโกสินทร 
(พุทธศตวรรษที่ 24-25) ลักษณะสําคัญของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองศิลปะลาวนี้ คือ สวมมงกฏมีทรง
สูงมากที่ครอบเฉพาะสวนบนของพระเศียร ชายไหวชายแครงท่ีไมออนไหวเทาศิลปะอยุธยา พระ
พักตรนิ่งอยางหุน พระโอษฐแบนแบบเรือประทุนใกลเคียงกับลักษณะพระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่ 3 
โดยเฉพาะกลุมพระพุทธรูปปางเปดโลกที่โรงราชรถวัดเชียงทอง (ภาพที่ 419ง)  การครองจีวรที่มี
เสนรัดประคดและผาจีบหนานางเนนขนาดใหญมาก บางคร้ังมีการตกแตงลวดลายดวย36  
    นอกจากงานประติมากกรรมแลว ที่หอไตร โรงราชรถของวัดเชียงทอง
ยังพบงานศิลปกรรมขนาดเล็ก มีทั้งประเภทจิตรกรรมสองมิติและงานปกผาใสกรอบไมแกะสลัก
ลวดลายไวหลายช้ิน (ภาพที่ 420)  ขณะนี้ไมทราบที่มาและอายุการสราง เปนรูปพระพุทธเจา
ทรงเครื่อง พระหัตถบางชิ้นทําปางแสดงธรรมหรือบางช้ินทําปางเปดโลก ประกอบดวยสาวกเบื้อง

                                                 
 33 เช่ือวาพระพุทธเจาเปนจักรพรรดิราชาธิราชคือ ราชาแหงพระราชาทั้งหลาย เชื่อวา
พระพุทธเจาเปนจักรพรรดิราชหรือพระพุทธเจาสูงสุด (อาทิพุทธเจา) อันเปนคติที่เกี่ยวกับนิกาย
มหายาน เร่ืองชมพูบดีสูตร หรือเร่ืองพระพุทธเจาปางทรมานพญามหาชมพู และเช่ือวา
พระพุทธเจาทรงเคร่ืองหมายถึงพระอนาคตพุทธเจาคือพระศรีอาริยเมตไตรย ดูรายละเอียดใน    
ศักด์ิชัย สายสิงห, งานชางสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 235. 
 34 เร่ืองเดียวกัน, 236. 
 35 เร่ืองเดียวกัน. 
 36 ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสมัยลานชางท่ีพบในประเทศไทย, 61. 
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ซายและขวา รูปแบบศิลปะท่ีสําคัญคือ พระเศียรสวมมงกุฎ กระบังหนา (ไมชัด) กรรเจียกจร 
กุณฑล พระวรกายประดับดวย กรองศอแผนใหญ ทองกร พาหุรัด ครองจีวรโดยที่มีสังฆาฎิยาว
จรดจีบหนานางขนาดใหญ วาดอยูในแนวเดียวกันกับสังฆาฎิ โดยเฉพาะรัดประคดนอกจากจะเปน
แผนขนาดใหญแลวยังเนนการตกแตงเปนลวดลายกนกอยางเรียบงาย ประดับทองบาทและสวม
ฉลองบาท สังเกตวาบางช้ินไมนิยมเขียนสวมทับทรวงและสวนที่เปนชายไหวชายแครงแบบ
พระพุทธรูปทรงเคร่ือง เนนการเขียนทองกรและพาหุรัดมีจํานวนหลายเสน  
    ซึ่งรูปแบบงานศิลปะดังกลาว เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอีสานแลว มีลักษณะสอดคลองกับภาพจิตรกรรมที่เขียนพระพุทธเจาทรงเคร่ืองปางเปดโลก
หลายภาพที่วัดบานประตูชัย โดยเฉพาะงานปกผาภาพพระพุทธเจาในแบบทรงเครื่อง ไมนิยม
เขียนประดับทับทรวงและสวนที่เปนชายไหวชายแครง แตเนนการเขียนรัดประคดนอกจากจะเปน
แผนขนาดใหญแลวยังเนนการตกแตงเปนลวดลายกนก แตรูปแบบที่เปนลักษณะตางออกไป ควร
จะเปนเร่ืองการผสมผสานรูปแบบพื้นถิ่นบางสวนเพิ่มเติม คือ พระพุทธรูปปางเปดโลกในจิตรกรรม
อีสานตัวอยางที่วัดประตูชัย ไมการนิยมเขียนสวมมงกฏ แตชางเขียนกรอบพระพักตรคลายกะบัง
หนาและมีสวนครอบอุษณีษะหรือมุนผม ประดับทองกร พาหุรัดเขียนจํานวนหลายเสน (ภาพที่ 
419ก) 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 418 ภาพพระพุทธเจาทรงเคร่ืองประดับ  
 (ก) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดโพธ์ิชัย จังหวัดเลย 
 (ข) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดอุดมประชาราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ 
 (ค) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดปาเรยไรย จังหวัดมหาสารคาม 
 (ง) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม 



 507

 
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที ่419 ภาพพระพทุธเจาทรงเคร่ืองประดับ ปางเปดโลก  
 (ก) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดประประตูชัย จังหวัดรอยเอ็ด 
 (ข) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดแพงศรี จังหวัดรอยเอ็ด 
 (ค  พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดบานคําไฮ จังหวัดอุบลราชธานี 
 (ง) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดเชียงทอง หลวงพระบาง 
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(ก) (ข) 

 
ภาพที ่420 ภาพพระพทุธเจาเคร่ืองเคร่ืองประดับ วัดเชยีงทอง หลวงพระบาง 
 (ก) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง งานปกผา วัดเชียงทอง หลวงพระบาง 
 (ข) พระพุทธเจาทรงเคร่ือง วัดเชียงทอง หลวงพระบาง 
 
    กลุมที่ 3 ภาพพระพุทธเจาการครองจีวรและคาดรัดประคดอก (ภาพ
ที่ 422ค)  ปรากฏหลักฐานเขียนในภาพพุทธประวัติในตอนออกมหาภิเนษกรมณ ฉากตัดพระโมฬี 
ตัวอยางที่วัดบานยาง จังหวัดมหาสารคาม และวัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งแสดง
รูปแบบการครองจีวรแลวคาดรัดประคดอกในพุทธประวัติตอนนี้สามารถแยกอธิบายได สอง
ประเด็น คือ  
    ประเด็นแรก ภาพเหตุการณพระโพธิสัตวทรงครองจีวรตอนตัดพระโมฬี 
ของที่วัดบานยาง และวัดจักรวาลภูมิพินิจ นั้นพบไดเปนสวนนอย นาจะเปนความคลาดเคล่ือนหรือ
เขาใจผิดของชางเขียนเก่ียวกับเนื้อความของพุทธประวัติซึ่งในตอนนี้วา  “พระโพธิสัตวทรงเปล้ือง
อาภรณสงใหนายฉันทะ ยังมิไดทรงจีวรอยางสมณเพศ จวบจนพระองคไดตัดโมฬีแลวนั้นทรงเห็น
วาภูษาที่ทรงอยูไมเหมาะสมแกสมณเพศ พระพรหมจึงไดนําเอาบริขารทั้ง 8 ถวาย 37  

                                                 
 37 สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: อํานวยสาสน, 
2549), 98-99. 
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    ประเด็นที่สอง ลักษณะการครองจีวรแบบมีคาดรัดประคดอกมักพบใน
ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีมักพบไดกับกลุมภาพของ พระมาลัย พระอริยบุคคล 8 พวก เปนตน
38 ในขณะที่รูปแบบการครองจีวรแบบเดียวกันนี้ในศิลปะอีสานเองก็มักพบความนิยมรูปแบบการ
ครองจีวรแบบมีคาดรัดประคดอกกับกลุมงานประเภทประติมากรรมโดยฝชางทองถิ่นที่มีอายุ
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงปจจุบัน เปนงานกออิฐปนปูน พระพุทธรูปไม39 เชน พระรูปประธาน
งานปูนป นฝมือชางพื ้นบานภายในสิมวัดโพธิ์ชัย (พ.ศ.2464) จังหวัดกาฬสินธุ  และในกลุม
พระพุทธรูปไมหลายองค เชน วัดศรีสวาง บานหนองโก อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน (ภาพที่ 
423 ก, ข)  
 

 
 
ภาพที่ 421 พระแกวบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม 
ที่มา: ไกดอุบล, พระแกวบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม, เขาถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2558, เขาถึง
ไดจาก http://guideubon.com/news/view.php?t=18&s_id=54&d_id=54&page=2&start=1 
 

                                                 
 38 พระอริยบุคคล 8 พวก คือ พระอรหัตตมาค พระอรหัตตผล พระอนาคามิมรรค พระ
อนาคามิผล พระสกทาคามิมร พระสกทาคามิผล พระโสดาปตติมาร พระโสดาปตติผล. 
 39 ศักด์ิชัย สายสิงห, พระพุทธรูปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2556), 
500. 
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(ก) (ข) (ค) 

 
ภาพที่ 422 ภาพพระพุทธเจา  
 (ก) วัดจักรวาลภูมิพินิจ 
 (ข) วัดจักรวาลภูมิพินิจ 
 (ค) พระพุทธเจาครองจีวร มีผาคาดประคดอก วัดยางทวง จังหวัดมหาสารคาม 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 423 พระพุทธรูปคาดรัดประคดอก 
 (ก) พระประธาน วัดโพธ์ิชัย บานหนองหาง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 
 (ข) พระพุทธรูปไม วัดศรีสวาง บานหนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน 
ที่มา: นิยม วงคพงษคําและคณะ, พระไมอีสาน (จังหวัด: โรงพิมพ, พ.ศ.2545), 29. 
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   4.2.3 ภาพขาราชบริพาร ทหาร นางสนมกํานัล ชาวบาน  ปรากฏเปนภาพที่
สอดแทรกอยูในตอนตาง ๆ ที่เปนภาพหลัก ชางเขียนใสรายละเอียดการแตงกายแตกตางกันไป เนน
บุคคลิกตามทองเร่ืองนั้น  
    4.2.3.1 ขาราชบริพาร ผูชายลักษณะตางจากทหารคือแตงตัวแบบ
แบบด้ังเดิมใสเส้ือคอกลมมีทั้งสวมแขนส้ันและยาวมีแถบเส้ือผากลาง นุงโจงกระเบนผาคาดเอว ไว
ผมส้ัน ตัวอยางเชน นายฉันนะ สวนขาราชบริพารผูหญิงจะแตงกาย บางคนไมสวมเส้ือ บางคนใส
เส้ือคอกลมแขนยาว คลองหรือพาดสไบ นุงผาซิ่นมีรายละเอียดการตกแตงลายผาซิ่นและชายผา
แบบอีสาน อยางงดงามแตกตางกันออกไป รวบผม ไมสวมรองเทา เขียนใหมีอากัปกิริยาคลายกัน  
(ภาพที่ 313 ก, ข) 
    4.2.3.2 ชาวบานทั่วไป จะเขียนไวนอกเขตปราสาท แตงกายเรียบงาย 
ไมสวมใสเคร่ืองประดับ ผูชายมีทั้งสวมและไมสวมเส้ือ นุงโจงกระเบนหรือส้ันอยางใดอยางหนึ่ง ผา
คาดเอว ทรงผมส้ัน สวนสตรีแตงตัวคลายขาราชบริพารในวังแตจะแสดงกิริยา ทวงทา อยางสมจริง 
ทั้งหมดไมสวมรองเทา เกี่ยวกับวัฒนธรรมการสวมรองเทาในอดีตจะพบวานิยมสวมใสกันเฉพาะใน
หมูขาราชการ ชาวบานทั่วไปจะเดินเทาเปลา เพราะเช่ือวารองเทานั้นเปนเคร่ืองหมายของความมียศ 
ตําแหนง 40 และยิ่งแสดงถึงความเปนลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นดวยตัวภาพกลุมนี้ซึ่งจะเขียนไวชัดเจน
มากในเร่ืองพระเวสสันดร สวนบางภาพที่มักแสดงอายุหรือวัยเสมอ เชน ภาพธิดาพญามาร ผมขาว 
ถือไมเทา มีหลังคอม ผิวหนังคลํ้า เหี่ยวยน (ภาพที่ 144ค, ง) 
   4.2.4 ดาบสหรือฤาษี โดยมากจะพบในเรื่องเวสสันดรชาดกจะยังคงสวม
มงกุฎ อาภรณเคร่ืองนุงหมระบายดวยสีเหลืองแทนความหมายนุงหมหนังสัตว (ภาพที่ 108,     
269ง, 314ข) 
   4.2.5 พระภิกษุสงฆ เชน ภาพพระสาวก พระมาลัย มีลักษณะคลายๆกัน 
บุคลิกสํารวม ศีรษะโลน บางภาพตัดเสนคลายมีผม ครองจีวรหมเฉียงซ่ึงอาจมีบางที่พบวาสลับขาง 
บางองคเขียนรัดประคดอก หากเฉพาะเจาะจงบุคคลิกเชนพระมาลัยจะตางไปที่มักอยูในทาเหาะ 
และถือตาลปตร (ภาพที่ 235ค ) 
   4.2.6 พราหมณ โดยเฉพาะภาพพราหมณชูชก ภาพจิตรกรรมทุกที่จะเนนการ
เขียนใหมีบุคคลิกเฉพาะ ตกแตงรูปรางและสีใหโดดเดนกวาพราหมณอ่ืน และตัวละครอื่น เชน มีสี
ผิวกายสีเขม รางกายมีกลามเนื้อผิดสัดสวน สะพายยามคลายเคร่ืองจักสาน คงหมายถึงรูปลักษณ
                                                 
 40 ดูรายละเอียดใน, กอ สวัสด์ิพาณิชย, อีสานเมื่อวันวาน (กรุงเทพฯ: พี.วาทิน 
พับลิเคชั่น, 2546), 258-259. 
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ที่อัปลักษณ 18 ประการของพราหมณชูชก ความอัปลักษณ 18 ประการ เชน ผมโหรงเหรง ตาเหล 
จมูกหัก หนวดเคราหยาบ ริมฝปากบนปดริมฝปากราง เข้ียวงอกเหมือนเขี้ยวหมู เนื้อยน ทองปอง 
รางกายคดคอม เทาใหญและคดทั้งสองขาง เล็บกุดทุกเล็บ เปนตน41 ทุกฉากของชูชกชางจะเนน
แบงเขียนไวเปนตอนยอยหลายภาพ อยูในเนื้อเร่ืองต้ังแตกัณฑชูชก กัณฑจุลพน กัณฑมหาพน 
กัณฑกุมาร โดยเฉพาะกัณฑมหาราช เนื้อความหลังจากที่ชูชก บริโภคอาหารเกินประมาณจนไม
อาจยอยไดทองแตกตาย ชางเขียนภาพประเพณีงานศพชูชกไวเกือบทุกสิม เชน วัดกลางม่ิงเมือง 
วัดโพธาราม วัดปาเรยไรย (ภาพที่ 231ค, 244จ, 257ค ) 
   4.2.7 ทหาร กลุมภาพน้ีจะปรากฏชัดเจนในขบวนเสด็จพระเวสสันดร ซึ่งมัก
พบวาทุกวัดจะเนนเขียนไวอยางสวยงาม จัดองคประกอบเปนลักษณะเรียงแถวยาวสองแถวบน
ลางอยางเปนระเบียบ บางสิมวาดไวเปนขบวนยาวตอเนื่องกันหลายผนัง จึงตางไปจากการวาง
ภาพองคประกอบและการดําเนินเร่ืองในตอนอ่ืนที่เปนกลุมภาพ อาจกลาวไดวาทุกสิมที่เขียนเร่ือง
พระเวสสันดรในตอนนครกัณฑนี้จะมักตองมีรูปขบวนเสด็จ ที่ประกอบดวย ขบวนพลชาง พลมา 
พลรถ พลบทจร ตามเนื้อเร่ืองกลาววาประกอบไปดวยจํานวนทัพละแปดหม่ืนส่ีพัน42 ติดตามดวย
ขาราชบริพารชาย หญิงจํานวนมาก ซึ่งภาพทหารมีลักษณะการแตงกายเปนแบบผสม กลาวคือ 
ทหารที่ยังคงสวมเคร่ืองแตงกายแบบอยางด้ังเดิมและสวมเครื่องแบบตามแบบความเปนจริงของ
ขาราชการทหารในชวงสมัยนั้น (ภาพท่ี 241ค, 307ก, 314ข)  เชน ทหารเดินเทาบางกลุม สวม
หมวกเหล็กหรือหมวกหมอตาล เส้ือและกางเกงขายาวสีแตกตางกันออกไป ประดับยศ คาดเข็มขัด
ทับเส้ือนอก มักพบสวมรองเทาหนังทรงสูง ประทับอาวุธที่เปนปนยาว นอกจากนี้มักเสริมดวยภาพ
วัฒนธรรมประเพณีในพื้นถิ่นดังจะกลาวในสวนหลัง  
  4.3 ภาพสถาปตยกรรม หมายถึง ส่ิงกอสรางในภาพจิตรกรรมฝาผนังไดแก
อาคาร ประเภทปราสาทราชวัง กําแพงเมือง ศาลา พลับพลา เจดีย และเรือนพื้นถิ่น ซึ่งส่ิงเหลานี้
แมเปนภาพเขียนเปนกลุมภาพขนาดใหญ เปนจุดเดนที่สังเกตไดชัดเจนที่สุด แตภาพสิ่งกอสรางก็
เปนเพียงสวนเสริมภาพบุคคลเพื่อบอกสถานะ สถานที่ โดยไมไดคํานึงเร่ืองสัดสวนความเปนจริง
เกี่ยวกับ ความสมดุลยของภาพปราสาทกับภาพบุคคลและเหตุผลความถูกตองของมุมมองทาง
ทัศนียภาพ รูปแบบปราสาทเขียนอางอิงตามแบบไทยประเพณี (ภาพที่ 156, 235ก)  โดยที่วาด
                                                 
 41 ความอัปลักษณ 18 ประการ เชน เทาใหญและคดทั้งสองขาง เล็บกุดทุกเล็บ จมูก
หัก เนื้อยน รางกายคดคอม เปนตน. 
 42 สมหมาย เปรมจิตต, มหาเวสสันดร วิเคราะหทางสงัคมและวัฒนธรรม 
(เชียงใหม: มิ่งเมือง, 2544), 93. 
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โครงสรางอาคารเทาที่เปนไปได มีเสา หลังคาทรงจั่วซอนชั้น มุงดวยเกล็ดเตา ลวดลายประดับ
ประดา บริเวณหนาบรรพ กรอบหนาบรรพ ภายในแบงเปนหอง บางหองสังเกตวาตกแตงดวย
ผามานที่มักพบวานิยมลักษณะการพันคลองเสาแบบเกลียว 2-3 รอบไว สวนกําแพงเมืองกออิฐถือ
ปูน มักมีซุมประตู และปอมปราการรูปแบบศิลปะจีน (ภาพที่ 169ข) 
   ภาพสถาปตยกรรมที่เปนฝมือชางพื้นถิ่นมากรายละเอียดตาง ๆ จะยิ่งลดทอน
รายละเอียดไปยิ่งกวา จนเหลือโครงสรางสําคัญ เชน อาคารหลังใหญ แสดงถึงการทับซอนของจ่ัว
หลังคาแหลม มีเสาจํานวนมากจนบางครั้งคลายรูปทรงเลขาคณิตซอนตอกัน เชน วัดพุทธสีมา วัด
สนวนวารี เปนตน กลุมนี้จึงมีความตางและคล่ีคลายไปจากตนแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมาก 
สันติ เล็กสุขุม กลาววา แมสวนนี้ในจิตรกรรมไทยประเพณีเองดานรูปแบบมีพัฒนาการนอยเพราะ
ผูกพันกับแบบอยางขนบธรรมเนียม43 ขณะที่กลุมภาพที่เปนเรือนอาศัยพื้นถิ่นมีรูปแบบเฉพาะตาง
ไปชัดเจนที่ เขียนไวนอกเขตกําแพงเมือง เนนตกแตงเรียบงาย รูปรางและวัสดุพื้นบาน มีลักษณะ
ความสมจริงกวา เชน ใตถุนสูง มีบันไดทางข้ึน ร้ัวลอมดวยไม (ภาพที่ 273ก,ข) 
   สําหรับรูปแบบผามานมวนพันคลองเสาแบบเกลียวที่กลาวไวคือ ภายในภาพ
ปราสาทหลังใหญแบงเปนหลายหองนั้น แตละหองมักเขียนประดับดวยผามานทั้งสองฝงที่รวบพัก
ไวโดยทั่วไปจะพบลักษณะที่สวนปลายชายผาบางสวนปลอยทิ้งชายลงดานลาง อีกแบบหนึ่งคือ 
ชายผามานมวนพันเปนเกลียวไวกับโคนเสาของปราสาท ซึ่งรูปแบบศิลปะของผามานพันเปน
เกลียวนี้พบวาเปนรูปแบบที่นิยมแพรหลายในงานจิตรกรรมพื้นถิ่นอีสานกลาง ตัวอยางเชน วดัตาล
เรือง วัดมัชฌิมวิทยาราม วัดโพธาราม วัดสระบัวแกว ซึ่งเปนรูปแบบที่แตกตางไปจากการรวบ
ผามานในจิตรกรรมแหลงอ่ืน ๆ (ภาพที่ 423ข-ง)  
   ภาพเจดีย ในงานจิตรกรรมอีสานมักมีความหมายถึงเจดียจุฬามณีในเร่ืองพระ
มาลัย ลวนมีรูปทรงแตกตางกัน เชน เจดียทรงเคร่ือง ทรงบัวเหล่ียม  ทรงกลม เชน วัดโพธาราม 
และอีกหลายแบบที่จําแนกประเภทไมได ทั้งหมด มีฐานอันสูง เรือนธาตุ และยอดแหลมซอน
ลดหล่ัน ตกแตงดวยงานประดับตาง ๆ ลอมรอบอาณาเขตดวยกําแพงแกว ระบายดวยสีเขียวที่
เรือนธาตุหรือสวนใดสวนหนึ่งของเจดีย มักจะหมายถึงเจดียที่ประดิษฐานในสรวงสวรรค เชน ภาพ
เจดียจุฬามณี ของวัดประตูชัย จ.รอยเอ็ด (ภาพที่ 132, 236, 273) 
  4.4 ภาพสัตว หากเปนสัตวที่มีตามทองเร่ืองหรือสัตวในจินตนาการ เชน ชาง มา 
ละมั่ง พญานาค หงส ครุฑ จะเขียนรูปแบบสองมิติ ตัดเสนลงสีดวยโครงสรางแบบเรียบงายไม
                                                 
 43 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยน การแสดงออก
ก็เปลี่ยนตาม, 106. 
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เนนกลามเนื้อความเปนจริงทางกายวิภาค เสริมเติมแตงลวดลายประดับอยางประดิษฐ แสดง
ทาทางเคลื่อนไหวคลายคลึงกันดวยทวงทานิ่ง หรือเคลื่อนไหวอยางเนิบชา หากเปนสัตวที่ชาง
เขียนแทรกเสริมจากเนื ้อเรื ่องหลัก มักเปนสัตวที ่มีอยู จริงหรือสัตวเลี้ยงในพื้นถิ ่นนั ้น ๆ จะมี
ลักษณะทางกายภาพ ทาทาง อาการ รายละเอียดที่สมจริงมากกวา เชน นก เปด ควาย คางคาว 
สุนัข ไก เปนตน  (ภาพที่ 243ข, 274ค) 
  4.5 ภาพประเพณีและวิถีชีวิต หัวขอนี้ ดังที่กลาวไววาจะพบแทรกไวเปน
รายละเอียดยอยของภาพตอนตาง ๆ ซึ่งลักษณะการเขียนภาพแบบตรงประเด็นตามทองเร่ืองแบบ
นั้นเปนแบบอุดมคติเปนลักษณะขนบนิยมแบบโบราณ สวนฉากหรือภาพวิถีชีวิตที่วาดสอดแทรก
ไวในจิตรกรรมฝาผนังนั้น เร่ิมเดนชัดมากในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา44 โดยเฉพาะได
กลาวไวสวนกอนวาพบแทรกเสริมในเร่ืองพระเวสสันดรชาดกเปนสวนมาก เชน ภาพงานศพชูชก 
และภาพวิถีชีวิตพื้นถิ่นอ่ืนชางมักจะเขียนแทรกไวในสวนขบวนเสด็จของเหลากษัตริยในตอนหนึ่ง
ของฉากนครกัณฑ เชน 
   4.5.1 ภาพงานศพชูชก หรือ “สงสะการ” หรือ ประเพณีการเผาศพของชาว
อีสานนั้นแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเพณีเผาศพแบบชาวบาน และประเพณีเผาศพแบบเจาเมือง
และพระสงฆผูใหญ ประเพณีเผาศพชูชกในภาพจิตรกรรม นั้นเปนการแสดงภาพงานศพแบบ
ชาวบาน ตามประเพณีอีสานจะเผาศพ ตอหีบหรือใสโรง ใสศพหรือที่เรียกวา “สงสะการ” คน
ยากจนก็ใชแครที่ทําดวยไมไผบาน 2 ลํา เอาโลงต้ังขันชเนาะหามขางละ 3-4 คน อาเทาศพไปกอน 
ใชดายหรือเชือกจูงศพ มีพระสงฆหรือเณรนําเขาปาชา เมื่อออกจากบานมีการหวานขาวสารหรือ
ขาวตอกไปตลอดทาง ผูรวมขบวนบางคนถือธง 4 อันเพื่อนําไปปกบุชาพระภูมิเจาที่ ทั้ง 4 ทิศ บาง
คนถือผลน้ําเตาบรรจุน้ําหอมไวภายในเพื่อนําไปราดศพกอนเผา บางคนเมื่อถึงที่เผาจะหาฟนมา
กองรวมกันเรียกวา”กองฟอน” ปกธง 4 หลักที่มุมทั้งส่ีเรียกวา ”หลักสะกอน” หามศพเวียนซายรอบ
กองฟอน 3 คร้ังกอนทําการเผา45 นี้ ซึ่งภาพในตอนนี้ไมพบในจิตรกรรมไทยประเพณี 46ตัวอยาง
ขอความบางสวนวา (ภาพที่ 275จ, 244จ ) 
                                                 
 44 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยน การ
แสดงออกก็เปลี่ยนตาม, 38. 
 45 จรัส พยัคฆราชศักด์ิ, อีสาน 1 ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในทองถ่ิน (กรุงเทพฯ: 
โอเดียนสโตร, 2534), 273-275. 
 46 สันติ เล็กสุขุม, “รายงานสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย : โครงการวิจัยศิลปะ
ลาวในประเทศไทย ปที่ 1 สํารวจเก็บขอมูล มี.ค.2535-ต.ค.2536,” (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536) 38. (อัดสําเนา)  
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 ...เขาไปอาราธนา พระสังฆราชาเพิ่น เพื้นก็วาเจ็บทอง ไปไหวเจาหัวพี่นอง เพื่อนกวา
บสําบาย...” และ “...มหาเถรเจาจึงสูตรกุสลาธัมมา หลับตาเห็นคะยุม ๆ เปนเสียงดังอีลุม
และนกเคา พระตาเฒาเสียงบดี สูตรกรณีก็บได ไมเทาตอยตีโลง วาอีตาลุงพราหมณเอย 
เจาอยาไดหลองกองบุญกองทานข้ึนเมืองฟา ใหกมหนาตออเวจีเนอ อีตาลุงพราหมณเอย 
อยาไดคิดถึงนางผูดีแกนเหงา อยาไดคิดถึงเมียมิ่งเจาอมิตตา มันจําลุงมาตาย ในท่ีบ
ประกอบดวยคองธรรม มันบยําคําลุงสอนส่ัง...47 

 
   4.5.2 ประเพณีหัวลานชนกัน ซึ่งหัวลานชนกันเปนประเพณีการเลนด้ังเดิม
ของภาคกลางและภาคใตและภาคอีสาน หัวลานในที่นี้เปนการนําคนหัวลานมาชนกัน ในภาค
อีสานการเลนหัวลานชนกันนิยมเลนในงานขัตฤกษโดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต บางทองที่
กลาววาพิธีหัวลานชนกันนั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับพิธีขอฝน โดยมีประเพณีในเดือน 7 ภาพหัวลานชน
กันยังปรากฏในภาพจิตรกรรรมที่ วัดกลางม่ิงเมือง จังหวัดรอยเอ็ด วัดโพธาราม จังหวัด
มหาสารคาม เปนตน48 (ภาพที่ 114ค,148ข) 
   4.5.3 การสักขาลาย มักพบภาพผูชายมีรอยสักที่บริเวณขาท้ังสองขางข้ึนไป 
แทรกในภาพขบวนของตอนนครกัณฑ การสักขาลายในอดีตมีความนิยมกันมากนั้นมีมูลเหตุ 2 
ประการ คือ 1. เพื่อความสวยงาม กลาววาผูชายที่สักขาลายสามารถเขาสังคมในกลุมผูชาย
ดวยกันได 2.เพื่อเปนเครื่องทดสอบความเปนชาย หรือความอดทน มีความเขมแข็ง สามารถเปน
ผูนําครอบครัวได มักพูดวา “ขากบขาเขียดยังลาย ขาผูชายบลายคือเพิ่นขอยบมักเจาดอก” สวนที่
มักตองสักไดแกบริเวณใตหัวเขาข้ึนไป ถึงบ้ันเอว ไมนิยมสักไปถึงพุง เชน ชาวไทยเหนือ เปนเหตุให
มีชื่อเรียกชาวไทอีสานวา “ลาวพุงขาว” สวนคนไทยภาคเหนือเรียกวา “ลาวพุงดํา” หากมีการสักใน
อวัยวะอื่น ๆ บางก็เปนสวนนอย เชนที่ แขน แกม เปนตน49 การสักนั้นสักทีละขาเนื่องจากมีความ
เจ็บปวดมาก ตองกินฝนชวยระงับ ลวดลายที่นิยมเปนลายสิงหโต ลายนกขอด ลายดอกไม50 ซึ่ง
ปจจุบันนี้เลิกนิยมแลว 
   4.5.4 การเลนดนตรีพื้นบาน ซึ่งภาพนักดนตรีเลนดนตรีในจิตรกรรมอีสานนั้น
มักจะเขียนไวรวมเหตุการณในฉากปราสาทราชวังหรือ แทรกขบวนเสด็จนครกัณฑ มีเคร่ืองดนตรี

                                                 
 47 ส. ธรรมภักดี, ลํามหาชาติ (กรุงเทพฯ: ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), 192-194. 
 48 ไพโรจน สโมสร และคณะ, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 101. 
 49 กอ สวัสด์ิพาณิชย, อีสานเมื่อวันวาน, 258-259. 
 50 สิริวัฒน คําวันสา, อีสานปริทัศน (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ, 2523), 24. 
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มากช้ิน เชน ระนาด ฆองวง กลอง แคน ป และนอกจากนี้ยังพบ การเลนเด่ียวประเภทแคน อยูตาม
ขบวน โดยปกติเคร่ืองดนตรีที่ชาวบานนิยมที่สุดไดแก แคน เปนเคร่ืองดนตรีทองถิ่นที่เลนไดในทุก
โอกาส สวนการเลนประสมวง เปนการบรรเลงเปนวงของราชสํานัก แบงออกเปน 2 ชนิด คือ เสพ
นอยและเสพใหญ เสพนอยเปนการบรรเลงวงเล็กประกอบดวย ลางนาด(ระนาด) ฆองวงและแคน
ใชเลนโอกาสทั่วไป สวนเสพใหญ จะเพิ่มเติมที่กลองใหญและปซึ่งใชพิธีหลวงและพิธีทางศาสนา51 
(ภาพที่ 131,148ก )โดยเฉพาะเคร่ืองดนตรีประเภทกลองและฆองนี้ใชเฉพาะในงานกุศล ถือเปน
ดนตรีในพระธรรมวินัย ตีข้ึนคร้ังใดเปนการปาวประกาศศีลธรรมของพระพุทธเจาที่ถือเปนจารีต
ชาวอีสานสืบมาอีกดวย52  
   4.5.5 ประเพณีการลงขวง ขวง คือสถานที่ที่ปลูกยกสูงจากพื้นประมาณ 1 
ศอก กวาง 6 ศอก ยาว 8 ศอก ปูพื้นไมกระดาน ไมมุงหลังคา หรือใชเสื่อปูรอบกองไฟ สรางไว
เพื่อผิงเตาไฟแกหนาว เปนประเพณีการทํางานของหนุมสาวชาวอีสานในฤดูหนาว หญิงสาว
หลายคนจะรวมตัวจะมานั่งผิงไฟ งานที่ทําไดแก การปนฝาย ทอผา ทอเสื้อ ซึ่งจะทําในเวลา
กลางคืน ชายหนุมก็จะเลนดนตรี เปาแคน ตีเกราะ เคาะไม เกี้ยวพาราสีกัน ชวงฤดูการลงขวง
ประมาณ 4-5 เดือน53(ภาพที่ 244 ก ) 
   4.5.6 พิธีฮดสรง พิธีเถราภิเษกหรือฮดสรง ในสมัยโบราณเปนพิธีเล่ือนสมณ
ศักด์ิแกพระสงฆตามประเพณี ซึ่งมีความสําคัญ และศักด์ิสิทธิ์ เพราะบางชั้นสมณศักด์ิจะไดรับ
การเถราภิเษกฮดสรงจากพระมหากษัตริย และพิธีการสรงน้ํานี้ยังเปนที่นิยมปฏิบัติสําหรับ
ชาวเมืองโดยทั่วไปดวย ชาวบานในหัวเมืองตาง ๆ อาจจะจัดทําพิธีข้ึนเองในงานบุญตามประเพณี 
เชน บุญบ้ังไฟซึ่งนิยมทําในเดือนหก เปนตน ผูดําเนินการอาจะเปนเจาผูครองเมืองพรอมดวยทาว
เพีย หรือตาแสง นายบาน สวนพิธีเถราภิเษกโดยพระมหากษัตริยแตงต้ังโดยพระองคเองเทานัน้ จะ
มีพิธีใหญโตและจัดบริขารเคร่ืองยศถวายเปนพิเศษ54 เชนภาพที่ วัดสระบัวแกว และที่วัดโพธาราม 
จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 244 ก ) 
                                                 
 51 ไพโรจน สโมสรและคณะ, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 102. 
 52 พระมหาปรีชา ปริญญาโณ, ประเพณีโบราณอีสาน (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟ
เซ็ท, 2534), 234-235. 
 53 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (ม.ป.ท., ม.ป.ป), ไมปรากฏเลข
หนา. 
 54 เคร่ืองประกอบการฮดสรงเชน โฮงฮดหรือรางสําหรับรดน้ํา เทียนกิ่ง เทียนกาบ 
บายศรี น้ําหอม ดูเพิ่มเติมใน ศูนยวัฒนธรรมอีสาน, อีสานฉบับพุทธศาสนา, 13, 22. 
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   4.5.7 การเกี้ยวพาราสีของหนุมสาว กลุมภาพนี้จะแทรกไว โดยมากจะเปน
แสดงโดยการโอบกอด ไมคอยพบการเสพสังวาสนัก 
  4.6 การแบงเรื่อง ดังที่กลาวมาทั้งหมดมีลักษณะการแบงภาพแบงตอนที่ในงาน
จิตรกรรมอีสานอาจจําแนกได คือ 
   4.6.1 การแบงตามรูปแบบผนังสิม คือ แบงตามลักษณะของผนังอาคาร เชน 
ผนังแตละดาน ผนังภายในภายนอก ชวงเสาแตละชวงเสา การแบงลักษณะนี้เปนการแบงภาพที่
ไมไดมีเสนขีดเขียนใหเห็นทางกายภาพ แตเปนการแบงหรือวางเนื้อหาตามโครงสรางของอาคาร
โดยมีชางเปนผูกําหนด  
   4.6.2 แบงเร่ืองจะอยูในสวนรายละเอียดของภาพ ไมมีกฎชัดเจนวาภาพแบบ
ใดจะใชอยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ 
    4.6.2.1 ที่วางบริเวณรอบกลุมภาพ ชางเขียนใชรูปแบบนี้จะใชมากใน
กรณีที่เนื้อหาภาพสวนนั้นไมหนาแนน ชางพื้นถิ่นใชกลวิธีการใชสถานที่สําคัญ เชน ภาพปราสาท 
หรือ ภาพบุคคลสําคัญของเนื้อเร่ืองเปนศูนยกลางของภาพ บางคร้ังการใชภาพบุคคลเปน
ศูนยกลางจึงเวนที่วางรอบเนื้อเร่ืองคอนขางนอยมากจนบางคร้ังเนื้อเร่ืองปะปนกัน จนบางคร้ัง
เหมือนเปนเร่ืองเดียวกันหรือเปนองคประกอบใหญทั้งผนัง ทําใหยากตอการทําจําแนกเร่ือง และ
เกี่ยวของกับการทําความเขาใจของผูดู 
    4.6.2.2 ตนไมทุกประเภทดังที่กลาวมาในสวนของภาพทิวทัศน ที่มีทั้ง
แบบพุมกอน หรือตนเด่ียว เขียนค่ันหรือแบงชวงตอนของเนื้อเร่ือง บางกลุมภาพใชตนไมเพียงเดียว
ค่ันหรือเขียนปกคลุมเพื่อเนนสถาปตยกรรมใหโดดเดนข้ึนจากพื้นหลังก็มี  
    4.6.2.3 โขดหิน เขียนลักษณะเรียบงายกวาการเขียนโขดหินแบบเขา
มอ กึ่งเหมือนจริง ที่เขียนกอนขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางวางสลับซับซอนไปมา ระบายสีเรียบ 
สลับสีแตละกอนโดยใชดําเทา อาจใชกั้นภาพตอนยอย ๆ  
    4.6.2.4  กําแพง มักเขียนลอมรอบภาพปราสาทราชวัง เจดีย ที่เปน
ศูนยกลางภาพเพื่อแสดงเปนอาณาบริเวณเขตเมือง หรือสถานที่สําคัญ  
    4.6.2.5 เสนค่ันเร่ืองแบบลากเสนตรง แถบคดโคง โดยเฉพาะเสนค่ัน
เร่ืองประเภทนี้ใชมากในทุกผนังและพบมากในภาพจิตรกรรรม(ภาพที่ 285 ก,287จ ) คือ 
    แบบเสนตรงมักพบกับผนังดานในใชแบงผนังแนวยาวออกสวนบนและ
ลาง ชางเขียนอาจระบายแถบหนาสีครามแลวตัดเสนขอบ แถบสีนี้มีความหนาเสมอกัน ตาม
แนวนอนของผนัง หรือใชแบงสวนยอยในพื้นที่เขียนภาพออกเปนแถว (ภาพที่ 262,264) 
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    แบบเสนหยักโคง(ภาพที่ 291ค)  เสนรูปแบบนี้พบไดทั่วไปในงาน
จิตรกรรมอีสาน ขีดหรือระบายเปนเสนทึบมีทั้งขนาดส้ันและยาว บางเสนอาจใชเพียงแคตัดเสน
เล็กบางหรือเสนหนาเสนเดียว บางเสนเกิดจากการไลน้ําหนักสีเขมออนเปนแถบหนาหรือบางไม
เทากัน มีทั้งเขียนในทิศทางแนวราบและหยักโคงไปมา มักใชสีคราม สีเทา ซึ่งเสนค่ันเร่ืองประเภท
นี้ทําใหเกิดองคประกอบภาพที่คลายจุดนําสายตาไปสูเร่ืองราวตอนตาง ๆ เม่ือมีหลายเสนบนผนัง
เดียวกัน ภาพจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพเลาเร่ืองเหลานี้
นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมีความหมายแทนพื้นดิน ทางเดิน โขดหิน เนิน
เขาและภูเขาดวย ซึ่งรูปแบบวิธีอยางหลังนี้เปนที่นิยมและเช่ือวาเปนลักษณะเฉพาะของงานชาง
พื้นถิ่น  
 
4. การวิเคราะหแบงกลุมภาพจิตรกรรมฝาผนังพื้นถ่ินในอีสานกลาง 
 ดังการวิเคราะหภาพรวมลักษณะรวมของจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดที่กลาวผานมา หาก
พิจารณาจาก รูปแบบ เร่ืองราว รวมถึงลักษณะการเขียนบางประการยังสามารถจําแนกตาม
ลักษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมฝาผนังชางพื้นถิ่นในแถบอีสานตอนกลาง ไดเปน 3 
กลุมหลักดังนี้ คือ 
 1. รูปแบบอิทธิพลจิตรกรรมไทยประเพณีผสมรูปแบบพื้นบาน    
  ตัวอยางเชน ภาพจิตรกรรมของวัดกลางม่ิงเมือง จังหวัดรอยเอ็ด(ภาพที่ 6) ซึ่งตาม
ประวัติเปนพุทธสถานเกาแกต้ังอยูกลางใจเมือง มีความสัมพันธเกี่ยวของกับผูสรางที่ความสําคัญ
เชน เจาเมือง ตัวอาคารเปนสิมทึบพื้นถิ่นที่มีอิทธิพลรัตนโกสินทรมีขนาดคอนขางใหญมีเพียงหลัง
เดียวในจังหวัดรอยเอ็ด และชางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนชางพื้นถิ่นที่ไดมีการศึกษาเรียนรู
งานชางจากภายนอกทองถิ่น 
  จากขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ระบุปการสรางสามารถกําหนดอายุเบ้ืองตนของ
ภาพจิตรกรรมอีสานกลางน้ีที่ราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งตรงกับกรุงรัตนโกสินทรในสมัย
รัชกาลที่ 6 เปนตนมา ซึ่งชวงเวลาขณะนั้นกระแสอารยธรรมตะวันตกที่หล่ังไหลเขามาสงผลตอ
ความเปล่ียนแปลงรูปแบบศิลปะทุกแขนง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม สวนของ
จิตรกรรมพื้นถิ่นในอีสานตอนกลางนี้ แมจะสรุปขอมูลเบ้ืองตนทั้งหมดไดวาเปนชางพื้นถิ่นแทก็
ตาม แตก็ไมสามารถปฏิเสธความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธกับอิทธิพลภายนอกอยางจิตรกรรม
ไทยประเพณีไดเลย อาจจําแนกไดเปน สองประเด็น คือ เร่ืองราวและรูปแบบ 
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  เร่ืองราว ของภาพเลาเร่ืองบนจิตรกรรมฝาผนังมีทั้งวรรณกรรมศาสนา และ
วรรณกรรมพื้นบาน วรรณกรรมทั้งสองกลุมที่นํามาถายทอดสะทอนความเปนทองถิ่นอีสานท่ียัง
สัมพันธใกลชิดกับวัฒนธรรมคนลุมน้ําโขงของตนออกมาอยางชัดเจน จึงทําใหรูปแบบศิลปะที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากจิตรกรรมไทย เชน งานศพชูชกในเรื่องเวสสันดรชาดก สําหรับ
เร่ืองราวที่สะทอนความสัมพันธทางภาคกลางหรืองานจิตรกรรมไทยประเพณีนั้น นั้นในเขตอีสาน
กลางมีตัวอยางใหเห็นไดนอยมากดังตัวอยางในจิตรกรรมฝาผนังของชางพื้นบานในกลุมที่ 1 นี้ใน
เร่ืองทศชาติชาดก เทพชุมนุม ในจิตรกรรมฝาผนังของวัดกลางม่ิงเมือง จังหวัดรอยเอ็ด แตดวยเปน
ฝมือชางพื้นถิ่น การนําเร่ืองทศชาติมาเขียนเปนภาพเลาเร่ือง จึงถูกแบงเปนสองสวนคือ 1. พระ
ชาติที่ 1-9 แสดงเร่ืองราวและรูปแบบเปรียบเทียบฉากและตอนสําคัญไดกับรูปแบบจิตรกรรมไทย 
และ 2.พระชาติสุดทาย พระเวสสันดรชาดกแสดงเร่ืองราวสอดคลองในมหาชาติฉบับอีสาน จึง
สะทอนคานิยมในพื้นถิ่นชัดเจน บางเร่ืองชางนําเพียงรูปแบบมาใชแตอาจไมเขาใจเชิงคติ เชน เทพ
ชุมนุม55 ที่วัดกลางม่ิงเมือง เทพทุกพระองคไมไดหันพระพักตรเขาสูพระประธาน (ภาพที่ 54)  
  เร่ืองราวและตําแหนงที่เขียนบริเวณผนังดานนอก บริเวณผนังเหนือชองหนาตาง 
รูปแบบมีความละมายคลายคลึง อางอิงไดกับระเบียบการเขียนภาพเร่ืองจิตรกรรมทศชาติชาดก
ในจิตรกรรมไทยประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ตัวอยางเชน วัดสุวรรณาราม 
(ภาพที่  436)โดยจิตรกรรมที่วัดกลางม่ิงเมืองนี้มีการลําดับเร่ืองราวเร่ิมต้ังแตผนังทางดานทิศใต 
ทิศตะวันออก ทิศเหนือ จนกระทั่งถึงผนังดานทิศตะวันตก เนนองคประกอบหลักของภาพที่เปนตัว
บุคคล และการเลือกชวงหรือตอนสําคัญ คือ 
  1. เตมียชาดก แสดงภาพตอนที่ นายสารถีสุนันทะรับพระราชโองการใหนําพระ
เตมียกุมารไปฝงใหส้ินพระชนมในปา ระหวางที่นายสุนันทะขุดหลุมอยู พระเตมียกุมารก็เลิกทํา
เปนใบและงอยแสดงพระองความีพระวรกายแข็งแรง  
  2. มหาชนกชาดก ภาพแสดงในตอนที่พระมหาชนกเติบใหญทรงคาขายทางเรือ
สําเภา เมื่อเรือจมลงดวยกําลังคล่ืนจัด พระมหาชนกวายน้ําอยู 7 วัน 7 คืน เทพธิดาเห็นความ
พยายามของพระองคจึงทรงอุมจากมหาสมุทรและนําสูเมืองมิถิลา  
  3. สุวรรณสามชาดก ภาพไดเขียนไวตอนที่ สุวรรณสามที่ซึ่งออกหาอาหารเลี้ยงดู
บิดามารดาพระเจาปลยักขราชยิงธนูไปโดยเขาใจผิดคิดวาสุวรรณสามจะไมใชมนุษยธรรมดา  
                                                 
 55 โดยทั่วไปหมายถึง อมนุษยจากหมื่นจักรวาล พากันมาชื่นชมยินดีที่พระโพธิสัตว
ตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจา ดูรายละเอียดใน สันติ เล็กสุขุม, งานชาง คําโบราณ(กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2553), 112. 
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  4. เนมีราชชาดก ภาพไดเขียนไวตอนที่ทาวสักกเทวราชจึงมีบัญชาใหมาตุลีเทพ
สารถีไปเชิญพระเนมีราชเมื่อมาตุลีไปถึงเมืองมิถิลาในคืนวันเพ็ญ พระเนมีราชทรงสมาทานอุโบสถ
ศีลอยู จึงเชิญพระเนมีราชเสด็จมายังเทวโลก  
  5. มโหสถชาดก ภาพไดเขียนไวตอนที่มโหสถบัณฑิตจึงเงื้อมดาบขู พระเจาจุลนี
จึงขอเปนไมตรีแลวกษัตริยสองนครก็ทรงเปนมิตรกันสืบมา  
  6. ภูริทัตชาดก ภาพไดเขียนไวตอนที่นาคภูริทัตตไดรักษาศีลบนจอมปลวกใกลตน
ไทรริมแมน้ํายมุนา พราหมณเนสาทและบุตรชายมาจับนาคภูริทัตตได  
  7. จันทรกุมารชาดก ภาพไดเขียนไวตอนที่พระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระ
จันทกุมารทรงทําสัจกิริยาขอพระเปนเจาชวยกําจัดภัยรายในการบูชายัญนั้น พระอินทรทรง
ประจักษในสัจกิริยานั้นจึงเสด็จมาพรอมดวยคอนเหล็กไฟ แลวทรงทําลายพิธีบูชายัญ  
  8. พรหมนารทชาดก ภาพไดเขียนไวตอนที่ ทาวมหาพรหมนารทะไดเสด็จมาทรง
ชวงปลดเปล้ืองมิจฉาทิฐิ ของพระเจาอังคติราช โดยทรงแปลงเพศเปนบรรพชิตนําภาชนะทองและ
คนโทน้ําแกวประพาฬมาสูปราสาทของพระราชาแลวแสดงธรรม 4 ประการ  
  9. วิธูรบัณฑิตชาดก ภาพไดเขียนไวตอนที่ ปุณณกยักษไดวิธุรบัณฑิตมาแลว 
ตองการฆาใหตายดวยสองมือของตน ไดจับวิธุระบัณฑิตทําทรมานตาง ๆ นานา  
  10. เวสสันดรชาดก พระชาตินี้ไดเขียนไว 13 กัณฑ เขียนไวสองผนังต้ังแตผนงัดาน
ทิศเหนือ และผนังดานทิศตะวันตก ต้ังแตกัณฑทศพรจนถึงนครกัณฑ ดังตัวอยางคือ  
   10.1 กัณฑทศพร แสดงในตอนท่ีพระนางผุสดีจะลงมาจุติบนโลกมนุษยไดขอ
พร 10 ประการจากพระอินทร  
   10.2 กัณฑหิมพานต แสดงในตอนที่ พระราชทานชางแกพราหมณ 8 คน และ
ภาพพราหมณกําลังนําปจจัยนาเคนทรกลับสูแควนกาลิงครัฐ  
   10.3 ทานกัณฑ แสดงในตอนที่เมื่อพระเวสสันดรไดทูลลาพระชนกชนนีขอ
ออกบวชและเสด็จเขาสูเขาวงกต เมื่อเสด็จออกจากพระนครก็มีพราหมณมาทูลขอมา ตอมาเทวดา
ไดแปลงองคเปนละมั่งเทียมราชรถแทนมาพาพระองคเสด็จตอไป และมีพราหมณผูหนึ่งมาทูลขอ
ราชรถ พระองคไดประทานราชรถแดพราหมณนั้น แลวเสด็จสูปาดวยพระบาทพระองคทรงอุม
ประชาลี พระมัทรีทรงอุมพระกัณหาไปสูเขาวงกต  
   10.4 กัณฑวนประเวศน แสดงในตอนที่ พระเวสสันดร พระมัทรี กัณหาและชา
ลีเมื่อเสด็จมาถึงแควนเจตรัฐ พระยาเจตราชและพระญาติ พระวงศทั้งหลายพากันทูลอัญเชิญให
ทรงครองราชยในแควนเจตรัฐ     
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   10.5 กัณฑชูชก แสดงในตอนที่นางอมิตดาปฏิบัติตอชูชกตามหนาที่ของ
ภรรยาที่ดี จนเปนที่ริษยาของพราหมณหนุมทั้งหลาย และกลาววาดาตี ภรรยาของตน เหลานาง
พราหมณีจึงพากันมาบริภาสนางอมิตดา และภาพในตอนท่ีนางออนวอนชูชกขอพระชาลี และ
พระกัณหาเปนทาสรับใชนาง  
   10.6 กัณฑจุลพน แสดงไวหลายฉากเปนฉากยอยในตอนท่ีชูชกเดินทางไป
จนถึงปากทางปาซึ่งเปนเขาวงกต อันเปนเขตที่พรานเจตบุตรเฝารักษาทางปองกันผูที่รบกวนพระ
เวสสันดร ชูชกถูกสุนัขรายของพรานเจตบุตรไล จึงตองหนีข้ึนไปอยูบนตนไม แลวไดกลาวลวง
พรานเจตบุตรวาตนเปนทูตมาจากพระเจาสญชัย  
   10.7 กัณฑมหาพน แสดงแบงเขียนเปน 2 ภาพ คือ ชูชกออกเดินทางมาถึง
อาศรมของอัจจุฤษี ไดชวนสนทนา และกลาวลวงจนหลงเชื่อและช้ีทางไปเขาวงกต  
   10.8 กัณฑกุมาร แสดงในตอนที่ชูชกไดเขาเฝาพระเวสสันดรในชวงเวลาที่
พระนางมัทรีไปหาผลไมในปาและพระชาลีและพระกัณหาเมื่อรูวาพราหมณจะมาขอเอาไปรับใชก็
หวาดกลัวจึงหนีไปซอนตัวในสระบัว  
   10.9 กัณฑมัทรี แสดงในตอนที่เมื่อพระเวสสันดรบริจาคทานสองกุมารแกชู
ชกแลว เทพทั้งหลายเห็นควรวาควรจะไปสกัดกั้นพระนางมัทรีไวมิใหกลับถึงอาศรมเร็ว จึงแปลง
เปนราชสีห เสือโครงและเสือเหลือง ไปขวางทางพระนางไว และตอนที่ พระมัทรีเสด็จกลับจากปา
แลว คร้ันมิไดพบพระกุมารทั้งสองพระนางก็ยิ่งทรงโศกเศรา ทรงครํ่าครวญประหน่ึงวาดวงหทัย
แตกสลายลงแลวก็ทรงถึงวิสัญญีภาพลง ณ พระบาทมูลของพระเวสสันดร ๆ ทรงนําน้ํามา
ประพรมจนพระนางทรงฟนข้ึนแลวไดแจงความจริงใหพระนางทราบ  
   10.10 กัณฑสักบรรพ แสดงในตอนท่ีพระอินทรทรงแปลงเปนพราหมณชรา
มาทูลขอพระมัทรี ทรงประจักษในพระอัธยาศัยอันประณีตของดาบสทั้งสองพระองคแลว จึง
ปรากฏใหทราบวาพระองคคือพระอินทรแปลงมา และถวายพระนางมัทรีคืนใหแกเวสสันดร  
   10.11 กัณฑมหาราช แสดงไวหลายตอนเปนลําดับดังนี้ 1.ชูชกเอาเชือกผูก
ลากพาสองกุมารออกเดินทางในกลางปา 2.พอตกคํ่าชูชกก็ผูกสองกุมารไวโคนตนไม และชูชกได
ผูกเปลนอน เทพบุตรและเทพธิดาจําแลงเปนพระเวสสันดรและพระนางมัทรีอภิบาลสองกุมารทุก
คํ่าคืน 3.ชูชกพาสองกุมารเดินทางจนหลงทางเขาไปสูกรุงเชตุดร ในตอนที่เจาสญชัยโปรด
พระราชทานรางวัลและอาหารอันดีแกชูชก ซึ่งหลงชื่นชมในสมบัติของตนจนลืมตัว บริโภคอาหาร
เกินประมาณจนทองแตกตาย และ 4. งานศพชูชก  
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   10.12 กัณฑฉกกษัตริย เร่ืองราวในตอนนี้จะแสดงออกคลายกับนครกัณฑที่
แสดงถึงขบวนเสด็จของกษัตริยที่เดินทางจากกรุงเชตุดรไปอาศรมพระเวสสันดร ซึ่งภาพจะหันหนา
ในทิศทางตางกัน  
   10.13 นครกัณฑ แสดงในตอนที่ พระเจากรุงสญชัยไดเสด็จไปทรงรับพระ
เวสสันดรและพระมัทรี ใหเสด็จกลับสูกรุงเชตุดร พระเวสสันดรและพระมัทรีก็ทรงลาผนวช กษัตริย
ทั้ง 6 พระองค พรอมไพรพลจึงเดินทางกลับกลับพระนคร  
   โดยเร่ืองพระเวสสันดรนี้แตละกัณฑยกเอาเฉพาะเนื้อความในตอนสําคัญ ๆ 
บางตอนอาจมีมากกวาหนึ่ง โยเฉพาะฉากขบวนเสด็จในนครกัณฑที่เขียนไวยาวเหยียดเต็มไปดวย
รายละเอียด จํานวนมาก โดยเฉพาะเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชูชกหลายตอนมักเปนที่นาสนใจของ
ชาง เขียนตอนแยกยอยไวหลายภาพ และฉากที่มักกลาวถึงที่เปนลักษณะเฉพาะที่ไมพบใน
จิตรกรรมไทยประเพณี แตพบมากในจิตรกรรมอีสาน คือ ภาพงานศพชูชก ซึ่งไดกลาวไปถึงบาง
แลวเร่ืองประเพณีการเผาศพแบบชาวบานในสวนกอน  
   ดังที่กลาวมาวาลักษณะงานที่เดนชัดของกลุมนี้คือการเขียนเรื่อง ทศชาติ
ชาดกหรือพระเจาสิบชาติ เปนชาดกในมหานิบาตชาดกที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน56 เนื้อหากลาวเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจา ซึ่งพระองคเสวยพระชาติ
ตางกันเชนเปนคนบาง สัตวบาง เทวดาบาง เปนนิทานอิงธรรม หรือนิทานภาษิตในแตละชาติก็จะ
แสดงใหเห็นหลักธรรมและความเชื่อในพระพุทธศาสนาท่ีแตกตางกันออกไป57 กับจิตรกรรมพื้นถิ่น
อีสานตอนกลางพบหลักฐานการเขียนไดเพียงที่เดียวและมีรูปแบบอิงไดกับจิตรกรรมไทยประเพณี 
หากพิจารณาตรวจสอบขอมูลประกอบสวนที่วรรณกรรมทองถิ่น เร่ืองทศชาติเปนวรรณกรรม
ศาสนากลุมชาดกที่ไมไดรับความนิยมนัก เนื่องจากเปนวรรณกรรมภาคกลาง58 นําไปเขียนเปน
ภาพเลาเร่ืองบนฝาผนังสิมในเขตพื้นที่นี้  
   ในขณะที่เร่ืองพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเปนพระชาติอันดับสุดทายในเร่ืองทศ
ชาติชาดกมีบทบาทกับทองถิ่นมากที่สุด และนิยมเขียนและจารไวอยางแพรหลายมากกวา เพื่อใช
สวด อบรมธรรมะแกประชาชนในเดือนส่ีในงานประเพณีภายในทองถิ่น “บุญผะเหวด” ซึ่งอานิสงฆ

                                                 
 56 ทรัพย ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2527), 11. 
 57 ทรัพย ประกอบสุข, วรรณคดีชาดก, 11. 
 58 เร่ืองเดียวกัน. 
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บุญการฟงเทศนมหาชาติครบภายในวันเดียวจะไดรับอานิสงฆไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย59 
ดังนั้นในสวนภาพเลาเร่ืองตอนงานศพชูชกที่พบวาเขียนในหลายสิมเปนรูปแบบตางไปจาก
จิตรกรรมไทยประเพณี จึงสะทอนถึงคานิยมวัฒนธรรมทางวรรณกรรมอีสานเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถิ่น60แลวยังสะทอนไปถึงประเพณีวัฒนธรรมภายในทองถิ่นอีกดวย 
 ลักษณะการเขียน เม่ือพิจารณาถึงงานจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบปจจุบันของสิมวัด 
กลางมิ่งเมืองนี้ที่มาจากการบริจาคทรัพยในการซอมแซมของผูมีจิตศรัทธาในชุมชน เมื่อป พ.ศ.
2484 เหตุผลหนึ่งเกี่ยวกับสถาปตยกรรมที่มีขนาดใหญตางจากสิมพื้นถิ่นหลังอ่ืนในแหลงเดียวกัน
ที่มีขนาดเล็กคลายคลึงกัน ขนาดพื้นที่ของผนังยอมมีผลกับองคประกอบภาพ เพราะเม่ือพื้นที่ผนัง
กวางขวางเพียงพอสําหรับชางเขียนที่สามารถวางองคประกอบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไวอยางครบถวน  
โดยภาพและเร่ืองจัดวางแบบไมแออัดนัก และอีกเหตุผลหนึ่งประกอบการพิจารณา คือหลักฐาน
ทางเอกสารเดิมที่กลาวถึง ภาพเลาเร่ืองของจิตรกรรมฝาผนังเดิมกอนมีการบูรณะเปล่ียนแปลงเคย
เขียนเรื่องทศชาติไวเชนเดียวกัน จึงคาดวาอาจเปนความตองการของผูวาจางหรือชางเขียนเองท่ี
ตองการยอนกลับไปทํารูปแบบอยางเกาที่มีมากอนหรือไม เพราะหากเทียบชวงเวลา เมื่อป พ.ศ. 
2484 ขณะนั้นตรงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ศิลปกรรม
ทุกแขนงเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมเพราะรับกระแสรูปแบบอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกที่
หล่ังไหลเขามา งานแนวจิตรกรรมไทยประเพณีจึงไมไดรับความนิยมเชนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ที่ผานมา หรือความเปนไปไดอีกชองทางหนึ่งที่ชางเขียนเปนชางพื้นถิ่นไดนําความรูจากการฝกฝน
งานฝมือมาจากแหลงอ่ืน เชน จากครูวิโรจนรัตนโนบล จังหวัดอุบลราชธานี มาถายทอดที่สิมแหงนี้
เปนเหตุผลสวนหนึ่งสนับสนุนแนวคิดในการนําไปเขียนเปนภาพเลาเร่ืองบนฝาผนังสิมในเขตพื้นนี้  
 รูปแบบการเขียนดังที่กลาวมาโดยรอบของผนังดานนอกแบงสัดสวนเทากันระหวาง
เร่ืองทศชาติชาดกและเวสสันดรชาดก การจัดองคประกอบของเร่ืองโดยรวมยึดถือฉากและสถานที่
ในตอนนั้น ๆ เปนสําคัญ คือสถานที่เดียวกันอาจประกอบไปดวยหลายเหตุการณ เทคนิคการใชสีที่
ใชวัดกลางม่ิงเมืองนี้ โดยทั่วไปใชสีจํานวนนอยสีแบบจิตรกรรมอีสานทั่วไป ตัดเสนดวยสีดํา 
ระบายสีภาพดวย สีน้ําเงิน เขียว โทนน้ําตาล เหลือง พื้นผนังสีออน เทคนิคการใชสี โครงสีหลัก
โดยรวมของจิตรกรรมพื้นถิ่นคือ โทนสีคราม และใชสีที่ไดจากธรรมชาติ ระบายบนพื้นสีขาวนวล
ของผนังสิม อาจระบายถมสีพื้นหลังบางดวยสีคราม  
                                                 
 59 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (ม.ป.ท.: ม.ป.ป), ไมปรากฏเลขหนา. 
 60 ปจจุบันมีมหาชาติสํานวนอีสานหลายสํานวนที่เปนที่รูจักเผยแพรในระยะเวลาที่
ใกลเคียงกัน เชน เวสสันดรชาดกภาคอีสาน ชําระโดย พ.ส.ท.พิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ.2496 
เวสสันดรคําโคลง โดยปรีชา พิณทอง และมหาชาติสํานวนอีสาน. 



 524

 รูปแบบการเขียนอาจแตกตางกันที่ทักษะฝมือของชางพื้นถิ่น แตทั้งหมดโดยรวมจะ
ปรากฏชัดอิทธิพลรูปแบบจิตกรรมไทยประเพณีที่การเขียนตัวภาพที่เกี่ยวของกับตัวละครหลัก ตัว
ภาพหลักที่ เกี่ยวของกับบุคคลช้ันสูง ตัวพระตัวนาง เชน กษัตริย เจานายช้ันสูง เทพยดา 
พระพุทธเจา มีแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ มีการแตงกายเคร่ืองประดับตกแตงสวนตาง 
ๆ เชน มงกุฎ สังวาลย กรองศอ และขาราชบริพาร ทหาร ภาพสถาปตยกรรมที่เปนปราสาทราชวัง 
ศาลา พลับพลา กําแพงเมือง ซุมประตูแบบศิลปะจีนผสม รวมถึงการเขียนภาพทิวทัศน ในกลุมรูป
ตนไมทั่วไปท่ีไมสามารถระบุประเภทได ภูเขา ผิวน้ํา กลุมสัตวที่มีตามทองเร่ือง เชน ชาง มา ซึ่งอิง
รูปแบบไดกับจิตรกรรมไทยประเพณี (ภาพที่ 55-60) 
 สวนรูปแบบที่เปนพื้นบานนั้นจะปรากฏอยูในรายละเอียดของเนื้อหาหลักของเร่ือง ซึ่ง
ในกลุมนี้จะอยูในภาพจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเปนฉบับทองถิ่นดังที่กลาวมาแลวและ
จะปรากฏในภาพตาง ๆ ดังนี้  1.ภาพทิวทัศน ในกลุมภาพตนไมที่ระบุประเภทไดมีอยูจริงในพื้นถิ่น
เชน ตนกลวย มะพราว   2.เคร่ืองแตงกายของบุคคลในกลุมของขาราชบริพารชายหญิง ชาวบาน  
เชน ขาราชบริพารหญิงทั่วไปไมสวมเครื่องประดับ รวบผมมวย ใสเส้ือคอกลมแขนยาว คาดทับ
ดวยผาแถบไขวคลองคอ นุงผาซิ่น ไมสวมรองเทา  3.กลุมภาพสัตวที่มีอยูจริง เชน  วัว ควาย นก 
สุนัข ไก เปด (ภาพที่ 64)  4.กลุมภาพสถาปตยกรรมประเภทเรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูกสราง สวนนี้พบ
เขียนไวนอกแนวกําแพง พบนอยกวารูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งเปนที่อยูของชาวบาน โครงสรางไมซับซอนนัก 
เปนอาคารทรงจ่ัว แตละหลังขนาดไมใหญ ทําจากไม ไมมีฐานรองรับ ลอมร้ัวดวยเสาเต้ียอยางงาย 
เชน หมูบานพราหมณ (ภาพที่ 63ค) และ 5.ภาพประเพณีและวิถีชีวิต ภาพในหัวขอนี้จะพบแทรกไว
เปนรายละเอียดยอยของตอนตาง ๆ ในเนื้อเร่ืองพระเวสสันดรชาดกเปนสวนมาก โดยเฉพาะใน
ฉากนครกัณฑ แทรกอยูในสวนขบวนแถวนั้นดวย เชน การเลนดนตรีพื้นเมืองประเภท แคน การ
ฟอนรายรํา วัฒนธรรมถือรม การสักขา เปนตน หรือ ภาพงานศพของชูชก (ภาพที่ 65ง) ซึง่ลักษณะ
ที่ชางเขียนไดใชเทคนิควิธีการเขียนภาพแบบสมจริงนี้เปนเทคนิควิธีการที่ไดเร่ิมนิยมกันแลวต้ังแต
สมัยในสมัยรัชกาลที่ 3 61 ดังนั้นภาพเลาเร่ืองของชางพื้นถิ่นกลุมนี้เนนเขียนภาพเลาเร่ืองกลุม
ชาดก ไดแสดงใหเห็นรูปแบบ ภูมิปญญาชางพื้นถิ่นในการเลือกที่จะรับทั้งรูปแบบที่เปนคานิยม
ภายนอกอยางจิตรกรรมไทยประเพณี และคานิยมทองถิ่นมาปรับผสมเปนงานจิตรกรรรมฝาผนัง
ในกลุมนี้ 

                                                 
 61 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลี่ยนตาม(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 156. 
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 2. รูปแบบพื้นบานเนนเขียนภาพเลาเรื่องจากวรรณกรรมศาสนาฉบับทองถ่ิน 
ตัวอยางภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พบในสิมในกลุมนี้คอนขางพบจํานวนมากกวากลุมอ่ืน คือ จังหวัด
รอยเอ็ด ไดแก วัดจักรวาลภูมิพินิจ  วัดไตรภูมิคณาจารย วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัด
มหาสารคาม ไดแก วัดปาเรยไรย วัดโพธาราม วัดบานยาง วัดตาลเรือง จังหวัดขอนแกน ไดแก 
วัดมัชฌิมวิทยาราม วัดสระบัวแกว  
  เร่ืองราวที่นํามาเขียนเปนภาพเลาเร่ืองของสิมกลุมนี้คือ พระเวสสันดรชาดก พุทธ
ประวัติ พระมาลัย และอดีตพุทธ ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 
  2.1 พระเวสสันดรชาดก มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมแรกไดเขียนไว 13 กัณฑ 
โดยเขียนภาพไมเรียงลําดับตามทองเร่ือง อาจสลับไปมา โดยแตละกัณฑยกเอาเฉพาะเนือ้ความใน
ตอนสําคัญ ๆ บางตอนอาจมีมากกวาหนึ่ง เนนฉากขบวนเสด็จในนครกัณฑ และเร่ืองราวของชูชก
หลายตอน โดยเฉพาะนิยมเขียนบรรยายภาพงานศพชูชก 

  2.2 พุทธประวัติ ตัวอยางจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่นอีสานตอนกลางนี้พบวาเขียนไว
หลายตอนที่พบมาก คือ ตอนออกมหาภิเษกรมณ  ดังนี้คือ 
   2.2.1 ตอนออกมหาภิเษกรมณ   
    2.2.1.1 พุทธประวัติตอนที่ในกลางดึกแหงการตัดสินพระทัยออกบวช 
ตอนเจาชายสิทธัตถะเสด็จไปทอดพระเนตรพระนางพิมพาบรรทมอยูกับพระโอรสราหุล และ
บรรยากาศภายในปราสาทแลวจึงเสด็จออกพรอมดวยมากัณฐกะและนายฉันนะตามเสด็จ เชน วัด
บานขอนแกนเหนือ  จังหวัดรอยเอ็ด (ภาพที่ 277ค) 
    2.2.1.2 ในยามดึกเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จข้ึนทรงประทับมา
กัณฐกะเพื่อเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทาวจตุโลกบาลประจําที่เทาทั้งส่ีของมากัณฐกะมีนายฉัน
นะเกาะหางมา มีพระอินทรนําหนา เชน วัดบานยาง จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 288ข) 
    2.2.1.3 เมื่อเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวทรงมาพระที่นั่งมาถึงริมฝง
แมน้ําอโนมาแลว แลวทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค สมเด็จพระอมรินทราธิราชเหาะมาดานบน 
อัญเชิญผอบแกวมณีรองรับพระโมฬีธาตุไปประดิษฐานในจุฬามณีเจดีย (ภาพที่ 228ง) 
    2.2.1.4 เมื่อทรงเปล้ืองเครื่องทรงและอาภรณ มอบใหนายฉันนะ
อัญเชิญกลับเมือง มีภาพมากัณฐกะนอนส้ินใจเศราโศกเสียใจจนดวงใจแตกสลาย ภาพนายฉันนะ
แบกคานสอดเครื่องทรง อาภรณ และอานมา กลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ มักพบมากในจิตรกรรม
อีสานหลายแหง (ภาพที่ 229ก, 359ค) 
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   2.2.2 ตอนมารวิชัยปริวัตต และธิดาพญามาร  
    2.2.2.1 พญามารวัสวดียกกองทัพมารเพื่อขัดขวางการตรัสรูของ
พระพุทธเจาขาผจญทางขวาของพระองค แตพระองคไมทรงหว่ันไหว เรียกแมพระธรณีเปนพยาน
วาพระองคถึงพรอมที่จะตรัสรู แมธรณีปรากฏกายจากพ้ืนดิน บิดน้ําจํานวนมหาศาล เชน บาน
ขอนแกนเหนือ วัดจักรวาลภูมิพินิจ วัดบานยาง จังหวัดมหาสารคาม(ภาพที่ 228ค) 
    2.2.2.2 ธิดาพญามารทั้ง 3 นาง คือ นางตัณหา นางราคะ และนาง
อรดี ลําดับเหตุการณอยางละเอียดตอเนื่องกัน รูปแบบทั้งในตอนสาวงามแตงกายดวยลักษณะ
บุคคลชั้นสูงมากระทําการย่ัวยวนไมใหพระองคบรรลุธรรม แตพระองคซึ่งทรงตัดกิเลสดับส้ินแลว 
จึงไมมีอํานาจกิเลสใดๆ ครอบงําพระองคไดอีก และเมื่อไมอาจนําพระองคมาสูอํานาจแหงตนได
แลว จึงกลายรางเปนหญิงชรา 3 ตน มีผิวกายสีเขม แตงกายแบบบุคคลธรรมดาหรือชาวบาน ไม
ใสเส้ือ นุงผาซิ่น มีหลังคอม เดินถือไมเทาคํ้ายัน หันหลังใหพระพุทธองคเพื่อกลับไปหาพญามาร 
เชน วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 360ค) 
   2.2.3 มหาปรินิพพานสูตรปริวัตติ  แสดงพุทธประวัติในตอนที่เสด็จปรินิพพาน 
ณ เมืองกุสินารา ภาพแสดงถึงเหตุการณและบรรยากาศความเศราโศกของเหลาพระสาวก เชน วดั
โพธาราม วัดปาเรยไรย และบางวัดจะแสดงในฉากถวายพระเพลิง เชน วัดบานยาง จังหวัด
มหาสารคาม(ภาพที่ 362) 
    ซึ่งเร่ืองพุทธประวัตินั้นคนทั่วไปจะรูจักกันในช่ือของ “พระปฐมโพธิกถา” 
รูจักกันในดินแดนตาง ๆ ของแหลมอินโดจีนและลังกามาต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 9-1162 ฉบับที่รูจัก
อยางแพรหลายกันคือ “พระปฐมโพธิกถา” พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส สวนในภาคอีสานนั้น คัมภีรปฐมสมโพธิเขียนนั้นเปนที่รูจักและนิยมจารกันอยาง
แพรหลายในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 โดยคัดลอกตนฉบับจากประเทศลาว จุดประสงคของการจาร
หนังสือปฐมสมโพธิ คือ สรางไวเพื่อเปนสมบัติแกพุทธศาสนาดวยความเช่ือวาจะไดอานิสงสเปน
หนทางไปสูนิพพาน ตลอดจนอุทิศสวนกุศลที่ไดนั้นใหแกผูลวงลับ อันไดแก พอแม ครูอาจารย 63 
ซึ่งกลาวถึงประวัติของพระพุทธเจาโดยเร่ิมต้ังแตพระโพธิสัตวจุติจากสวรรคชั้นดุสิตไปจนถึงพุทธ
พยากรณพระพุทธเจาในอนาคต  
                                                 
 62 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม, 321. 
 63 จรรยา  คงเจริญ, “การศึกษาเร่ืองปฐมสมโพธิฉบับทองถิ่นอีสานจากตนฉบับ วัด
ใหมทองสวาง จังหวัดอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 80-81. 
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    ตําแหนงที่เขียนภาพจิตรกรรมนั้นดูเหมือนไมมีเปนกฏเกณฑอะไรบงชี้
แนชัด มีทั้งเขียนตําแหนงผนังภายในหรือภายนอก บางฉากบางตอน และตําแหนงที่ดูเหมือน
สําคัญสอดคลองสัมพันธกับจิตรกรรมไทยประเพณีที่ตําแหนงดานหนาพระประธานอาจพบ
บอยคร้ังวาถูกวางเร่ืองตอนมารผจญ เชน ผนังดานหนาสิมวัดบานขอนแกนเหนือ ซึ่งตนแบบทาง
ภาคกลางระเบียบนี้ไดหมดความนิยมไปต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 
    การเขียนรายเอียดตัวภาพ เทคนิคการวาดของแตละฉากนั้นอาจเทียบ
ไดกับแบบแผนการวาดพุทธประวัติในจิตรกรรมไทยประเพณี แตดวยลักษณะเฉพาะของชางเขียน
พื้นถิ่นจะถือเอาความเขาใจโครงสรางเนื้อหาโดยรวม เนนตัวละครหลักสําคัญของเร่ือง สวนตัว
ละครประกอบเร่ืองนั้นจํานวนบุคคลอาจมีแบบครบถวน เพิ่มหรือลดลงได  เชน ตอนออก
มหาภิเนษกรมณ ในคืนออกบวช ทาวจตุโลกบาลประจําเทามากัณฐกะอาจเขียนไมครบทั้งส่ี ตอน
มารวิชัยปริวัตตกองทัพพญามารอาจมีเพียง พญามาร และเหลามารเพียง 4-5 ตน เปนตน หากมี
ขอสังเกตในกลุมภาพพุทธประวัติที่มีภาพบางฉากที่พบไดบอยกับภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานที่
กลาวมาและตางไปจากจิตรกรรมไทยคือ ภาพนายฉันนะแบกเครื่องประดับกลับวัง และภาพธิดา
พญามาร 
   2.2.4 ภาพนายฉันนะแบกเครื่องประดับกลับวัง  
    ภาพนายฉันนะแสดงทาทางแบกคานสอดเคร่ืองทรง อาภรณ และอาน
มา ของพระพุทธองคกําลังเดินทางกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุนั้น ซึ่งมักพบมากในภาพจิตรกรรม
อีสานหลายแหง เชน สิมวัดบานยาง วัดสระบัวแกว วัดบานขอนแกนเหนือ เปนตน (ภาพที่184ก, 
240ง, 424ฉ, ช) รวมทั้งจิตรกรรมอีสานแหลงอ่ืน ๆ เชน วัดพุทธสีมา จังหวัดนครพนม (ภาพที่ 424
จ) ซึ่งปรากฏในเนื้อความของพุทธประวัติตอนที่หลังจากเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวทรงมาพระที่นั่ง
มาถึงริมฝงแมน้ําอโนมาแลว ทรงตัดพระโมฬีดวยพระขรรค เปล้ืองเคร่ืองทรงและอาภรณ มอบให
นายฉันนะอัญเชิญกลับเมือง มากัณฐกะนอนส้ินใจเศราโศกเสียใจจนดวงใจแตกสลาย ในปฐม
สมโพธิกถาฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เขียนไววา   
 

   ...กาลเมื่อพระมหาสัตวทรงบรรพชาแลว จึงดํารัสนายฉันนามาตนวา ทาน
จึงรับเปนภารธุระ ชวยนําอาภรณของอาตมากลับเขายังกรุงกบิลพัสดุ... 64 

 
  สวนเนื้อหาปฐมสมโพธิของลาว เชน โคลงสารปถมสมโพธิ ฉบับลานชาง ไดกลาว
ไวเชนเดียวกัน   

                                                 
 64 สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, 98, 100. 
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   ...เมื่อน้ันนายฉันน นบเนงนอม  รับเคร่ืองสังวาลย 
   กับทัง อานพาชี   ท่ีพระองควางไว... 65 
 
   แมปฐมสมโพธิของทั้งสองฉบับที่ยกมาจะกลาวไวเชนเดียวกัน แตหาก
พิจารณาภาษาที่อธิบายรายละเอียดของปฐมสมโพธิของลาว จะชี้ชัดถึงประเภทหรือส่ิงของที่นาย
ฉันนะตองนํากลับวังอยางชัดเจนกวา เชน เคร่ืองทรง สังวาลย อานมา ดังนั้นจึงเปนไปไดที่ชางพื้น
ถิ่นมีความเขาใจเนื้อความของพุทธประวัติในตอนนี้ แลวนิยมนําไปเขียนเปนภาพฉากหนึ่งของ
พุทธประวัติตอนออกมหาภิเษกรมณในจิตรกรรมอีสาน 
   สืบเนื่องในภาพตอนเดียวกันรวมถึงตอนอ่ืน ๆ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา รูปแบบ
ศิลปะของนายฉันนะที่เปนลักษณะรวมเดียวในจิตรกรรมพื้นถิ่นอีสานอีกอยางคือ เคร่ืองการแตง
กาย เขียนแสดงในรูปแบบของขาราชบริพารทั่วไปแบบเดียวกันทั้งหมด เมื่อนํามาเปรียบเทียบจึง
เห็นความแตกตางไปจากรูปแบบนายฉันทะโดยทั่วไปที่เคยพบเห็นในจิตกรรมไทยประเพณี เชน 
ภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังอุโบสถวัดไชยทิศ เขตบางกอกนอย กรุงเทพ ฯ ที่นายฉันทะมักจะไดรับการ
ยกยองดวยการเคร่ืองแตงกายเชนเดียวกับพระโพธิสัตวและเหลาเทวดา แตงองคทรงเครื่องอยาง
พระราชามหากษัตริยในปรัมปราคติ เชน ทรงภูษาเหนือสนับเพลา มีเจียระบาดพรอมชายไหว  
ชายแครง วรกายทอนบนประดับเคร่ืองทรง ปดทอง ตัดเสนที่กรองศอ สังวาล มงกุฎ กรรเจียกจร 
พาหุรัด และทองพระกร เปนตน66 
   สวนภาพจิตรกรรมฝาผนังในศิลปะลาว เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนังของ วัด
รองคูน หลวงพระบางเองก็นิยมเขียนภาพนายฉันนะแสดงทาทางแบกคานสอดเครื่องทรง 
อาภรณ และอานมา ของพระพุทธองคกําลังเดินทางกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ ในรูปแบบ
เชนเดียวกัน (ภาพที่ 424ก) รวมทั้งมักพบภาพตอนนี้ของนายฉันนะไดกับวัดในแถบภาคกลางท่ีมี
ประวัติที ่เกี ่ยวของกับคนลาวสรางและชางเขียนเปนคนลาว เชน วัดหนอพุทธางกูร จังหวัด
สุพรรณบุรี 67 (ภาพที่ 424ข)  
                                                 
 65 พระมหาชนะ ธมฺมธโช, ผูปริวรรต, โคลงสารปถมสมโพธิกถาฉบับลานชาง 
(กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2542), 82-83. 
 66 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยน การแสดงออก
ก็เปลี่ยนตาม, 31. 
 67 กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดสุพรรณบุรี (นนทบุรี: ไซเบอรรอก เอเยนซ่ี 
กรุป, 2548), 21. 
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(ก) (ข) 

               
  (ค)     (ง)    (จ) 

  
(ฉ) (ช) 

 
ภาพที่ 424 ภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนนายฉันนะแบกเครื่องประดับ 
 (ก) วัดรองคุน หลวงพระบาง ประเทศลาว 
 (ข) วัดหนอพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (ค) วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัดรอยเอ็ด 
 (ง) วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 (จ) วัดพุทธสีมา จังหวัดนครพนม 
 (ฉ) วัดบานยางทวง จังหวัดมหาสารคาม 
 (ช) วัดสระบัวแกว จังหวัดมหาสารคาม 
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   2.2.5 ธิดาพญามาร  
    ภาพธิดาพญามารทั้ง 3 นาง คือ นางตัณหา นางราคะ และนางอรดี ใน
จิตรกรรมอีสานมักพบเขียนไว บางภาพอยูรวมฉากตอนมารผจญ หรือแยกเขียนไวบริเวณพื้นที่
ผนังใกลเคียง จะแสดงลักษณะไวในสองภาพ คือ กอนและหลังกลายรางจากหญิงสาวสวยเปน
หญิงชราหลังคอมถือไมเทา จํานวนหญิงสาวหรือภาพคนแกที่ปรากฏในภาพ ชางเขียนพื้นถิ่นบาง
แหงอาจจะมีมากหรือนอยกวา 3 นาง แตแสดงถึงลักษณะเฉพาะอยางชัดเจนโดยเฉพาะตอน
กลายรางเปนคนแกนั้น มีหลังอันคอม ผิวหนังเหี่ยวยน เดินหลังคอม ถือไมเทา เดินเปนแถวเรียง
กัน (ภาพที่ 426ข-ง)  
    ตัวอยางภาพในจิตรกรรมที่วัดพุทธไธสวรรย กรุงเทพนั้น (ภาพที่ 426ก) 
แมจะเขียนไวทั้งสองภาค นางทรงเคร่ืองอยางกษัตริย เขาผจญดานหนึ่งของพระโพธิสัตว และเมื่อ
พายแพแกพุทธองคกลายเปนหญิงชราอีกดานหนึ่ง แตภาคหญิงชรานั้นชางเขียนใหเปล่ียนเพยีงวยั
บนใบหนายังคงแตงกายแบบบุคคลช้ันสูงเชนเดิม และเนื้อความของปฐมสมโพธิกถา ฉบับสมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จบเนื้อความลงโดยไมไดกลาวบรรยายถึงการกลาย
รางกลายเปนคนแกแตอยางใด แตฉากนี้ในจิตรกรรมอีสานนั้น เมื่อกลายรางเปนคนแก มีเคร่ือง
แตงกายอยางชาวบานทั่วไปแลวยังแสดงความสมจริงทางกายภาพจึงเปนลักษณะที่แสดงตางไปที่
กลาวถึงในตอนเดียวกัน 
    สําหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังในประเทศลาว เชน วัดลองคูน และวิหาร
วัดเชียงทอง หลวงพระบางก็พบความนิยมภาพธิดาพระยามารตอนกลายรางกลายเปนคนชราหลัง
โกงถือไมเทาเชนเดียวกัน (ภาพที่ 425ก, ข)68  
    เนื้อความในปฐมสมโพธิของลาว เชน  โคลงสารปถมสมโพธิ ฉบับลาน
ชาง พระมหาชนะธมฺมธโช เปนผูปริวรรตนั้น ซึ่งสันนิษฐานไววาคงแตงข้ึนกอน พ.ศ. 2411 หลาย
สิบป69 ไดกลาวถึงการผจญธิดาพญามาร ทั้ง 3 ตน เชนกัน แสดงภาษาถิ่นดังนี้ 
 
                                                 
 68 ปฐมสมโพธิฉบับลานนาปรากฏการเขียนถึงตอนธิดาพญามารเชนเดียวกันกับโคลง
สารปถมสมโพธิกถาฉบับลานชาง อาจเปนเพราะการศึกษาดานวรรณกรรมแลวพบวาอาณาจักร
ลานชางไดรับอิทธิพลจากอาณาจักรลานนาไทย จึงนาเช่ือวามีการสืบทอดวัฒนธรรมลานนาเขาสู
ภาคอีสานของไทยโดยผานอาณาจักรลานชาง ดูเพิ่มเติมใน ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน, 
35. 
 69 พระมหาชนะ ธมฺมธโช, ผูปริวรรต, โคลงสารปถมสมโพธิกถาฉบับลานชาง, 8. 
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    เมื่อน้ัน พระบาทเจา เลยถมเขฬา 
   ลายรดหัว หนอนาง  สามนอย 
   อันวา กุมมารีนอย นางสามออน 
   บังเกิด เปนยาเถา คางว้ําดังลิง 
   ยกยางยาย ตีนส่ัน มือไกว 
   ทัณทังถือ ไตทาง จูงน้ิว 
   เอากันฟาว เมื่อสวรรค ทูลพอ 
   สับเสียดยอง ยวงถอยใสพระองค  แทแลว 70 
 
    สวนคัมภีรปฐมสมโพธิในทองถิ่นอีสานที่คัดลอกมาจากประเทศลาว
เผยแพรในทองถิ่น เชนฉบับของวัดใหมทองสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เขียนบรรยายไววา 
 

  ...ตัวทานหากเปนคนชั่วฮาย อยามาตานตอแย อันวากายเน้ือตน ตัวของทานเปน
แตของเนาแท เหม็รฮายย่ิงกั่วผี มีแตหนอนเจาะ  หมรกีนในปานซากผี หาส่ิงใดก็เปนตา
หนายแท อยามาเวาตอแย  แตน้ันมานกทนบอได ความอายมีมาก เลยเลากับเปนคนแก
เถา นมน้ันเลายาน  มือถือไมเทาคานไป ท้ังส่ันหัวหงอกซ้ํา ทังแขวหลนเส้ียงผีสบ มุมคาง
เน้ิง เปนตาหนาย...” 71 

 
    สวนหลักฐานดานวรรณกรรมฉบับอ่ืนที่มีเนื้อหากลาวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติเปนฉบับที่นิยมใชกันในนิยมในพื้นที่แถบอีสานตอนกลาง เชน  ในบทสวดมหาชาติ72   

                                                 
 70 พระมหาชนะ ธมฺมธโช, ผูปริวรรต, โคลงสารปถมสมโพธิกถาฉบับลานชาง, 
 71 ปฐมสมโพธิที่แพรหลายในภาคอีสานน้ัน กวีอีสานมีธรรมเนียมการแตงเลียนแบบ
กันเมื่อพิจารณาจากสํานวนตาง ๆ ดูแลวพบวามีการแตงแบบ “ เขาแบบ” คือ แตงตามแบบกวีรุน
เกา ตัวอยางปฐมสมโพธิ ฉบับวัดใหมทองสวาง จ.อุบลราชธานี จารข้ึนในปพ.ศ. 2489 เสร็จในป 
2490 ฉบับวัดบานบัว จ.อุบลราชธานี จารข้ึนเมือป พ.ศ. 2480 ฉบับวัดวัดบกนอย จ.ยโสธร จาร
ข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2470 ดูรายละเอียดใน จรรยา คงเจริญ, “การศึกษาเร่ืองปฐมสมโพธิฉบับทองถิ่น
อีสานจากตนฉบับวัดใหมทองสวาง จังหวัดอุบลราชธานี,” 82-86, 109. 
 72 มหาชาติสํานวนอีสานมีหลายสํานวน เชน มหาชาติสํานวนอีสาน รวบรวมและตรวจ
ชําระโดย ประภาส สุรเสน (2531) และ ลํานํามหาชาติ ฉบับของสํานักพิมพ ส.ธรรมภักดี ดู
รายละเอียดใน มณี  พยอมยงค, การวิเคราะหเปรียบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน และภาคใต, 81; ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 
2522), 138. 
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73    บทสวดมหาชาติสวนของบทสังกาส  ซึ่งตอนท่ีกลาวถึงธิดาพญามาร
ไดเขียนบรรยายไวในเนื้อหากอนพุทธประวัติตอนมารผจญเชนเดียวกับฉบับของประเทศลาว เชน 
ลํามหาชาติ ฉบับของ ส.ธรรมภักดี ซึ่งนายสม พวงภักดี ไดนํามาจากตนฉบับที่เดิมเปนฉบับหลวง
ในอาณาจักรลานชางมาพิมพดวยตัวหนังสือไทยภาคกลาง เมื่อ พ.ศ. 2504 คือ 
 

  ...พระพุทธเจาตนวิเศษ หลิงเห็นเหตุเปนอัศจรรย เปนอนันตังหลากหลาย เจาจิ่ง
มีพระราชโอวาทวา อิตถีเฮย ตัวสูทังหลายน้ีนา ต้ังแมนวาซากผีสามโกฐาส ใชอันฮายแล
อันดี สูสังวาจักเอาตนกูพระมุนีน่ังเกลา เมือเปนเจาแลเปนผัวสูสัง น้ีจา ครันวาพระพุทธิ
เจากลาวทอน้ันแลว นางนาฏแกวทังสาม ก็ลวดอยูบปาก กมหนาหากละอาย เลยเลากลับ
กลายเปนยาเถา คางวํ้าเวาหุยหาย หาแฮงไปแฮงมาบได เปนประดุจด่ังไขส่ันทังคิงติงตน
หนีบได จับไมเทาไตเทียวทาง ทังตาฟางหลงพลัดพิ่ง หัวหงอกส่ิงปานเลา สามนางครวญ
เถาหับแหว แขวหลอนออกจําฟน เน้ือหนังยานดูกล่ัน ตันมือส่ันไปมา ถันนานมทังสองเตา 
เลามายานอยูตวายชวาย - ตวายชวาย... 74 

 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 425 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตอนธิดาพญามาร 
 (ก) วัดรองคุน หลวงพระบาง ประเทศลาว  
 (ข) วัดเซียงทอง หลวงพระบาง ประเทศลาว 

                                                 
 73 บทสังกาส คือ การเทศนบอกศักราช กลาวถึงอายุกาลของพุทธศาสนาที่ลวงมา
ลําดับ และตอนทายมีลักษณะพุทธทํานาย ในสวนหนึ่งของบทนี้กลาวถึงพุทธประวัติอยางยอ ใน
ตอน ออกบวช มารผจญ ธิดาพญามาร แมธรณี ดูรายละเอียดใน ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรม
อีสาน, 139. 

ส.  ธรรมภักดี [นามแฝง],  ลํามหาชาติ.  ม.ป.ท.: ม.ป.ป., 270.  74 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 426 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตอนธิดาพญามาร 
 (ก) พระที่นั่งพุทไธสวรรย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 (ข) วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม 
 (ค) ภาพธิดาพระยามาร และพระพุทธเจาครองจีวรตอนตัดพระโมฬี วัดยางทวง 
  จังหวัดมหาสารคาม 
 (ง) ธิดาพระยามาร วัดสระบัวแกว จังหวัดมหาสารคาม 
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  2.3 พระมาลัย หรือมาลัยหมื่น มาลัยแสน  
   ภาพพระมาลัยนี้จะปรากฏเขียนเปนภาพเลาเรื่องไวดังนี้คือ พระมาลัยรับ
ดอกบัวจากชายยากจน พระมาลัยเยือนสวรรค พระมาลัยเทศนสั่งสอนชาวบาน และพระมาลัย
เสด็จเยือนนรกภูมิซึ่งภาพจิตรกรรมทั้งหมดที่กลาวมานั้น อาจไมไดเขียนรวมไวในฉากเดียวกัน
หรือภายในผนังเสียทั้งหมด และเขียนครบทุกภูมิ สวรรค โลกมนุษย และนรก บางที่อาจแยก
เขียนเพียงฉากสวรรคตอนพระมาลัยเสด็จบูชาเจดียจุฬามณี อีกฝากหรือมุมหนึ่งของผนังเขียน
เรื่องนรก หรือบางผนังเขียนเพียงเรื่องนรกภูมิ บรรยายถึงสัตวนรกไดรับการลงโทษอยางเดียว 
เชน วัดไชยศรี จังหวัดขอนแกน  (ภาพที่ 398) 
   2.3.1 ภาพเจดียจุฬามณีในสวรรคชั้นดาวดึงส จะเขียนไวบริเวณกึ่งกลางเปน
ประธานของกลุมภาพ รูปแบบเจดียจะมีความแตกตางกันในแตละภาพและแตละสิมต้ังแต
องคประกอบสวนฐาน เรือนธาตุและสวนยอด และเพื่อใหทราบไดวาเปนพระเจดียจุฬามณี ชาง
แตมมักจะลงสีสวนยอดของเจดียเปนสีเขียวเหตุเพราะแกวอินทนิลเปนแกวสีเขียว ประดิษฐานอยู
ภายในกําแพงแกว เพื่อกําหนดใหเปนบรรยากาศของสวรรคชั้นดาวดึงส เขียนปราสาทราชมณ
เทียรหรือศาลาเปนที่ประทับของเทพที่สถิตในสรวงสวรรค สําหรับภาพเทพยดาและเทพธิดา จะ
เขียนไวจํานวนมากแสดงอากัปกิริยาตาง ๆ กัน บางเหาะมาทามกลางกลุมเมฆ หรือประทับนั่ง ซึ่ง
คงหมายถึงเทพบริวารจํานวนมากถึงแสนโกฏิที่เสด็จมานมัสการพระจุฬามณีเจดีย นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวยเคร่ืองสักการะมาบูชาตาง ๆ เชน แจกันดอกไม กระถางธูป เปนตน (ภาพที่ 273ค) 
   2.3.2 พระมาลัยที่มักพบในการเขียนในภาพจิตรกรรมกลุมนี้จะแสดงในรูป
ของพระสงฆ ครองจีวร พระหัตถถือตาลปตร โดยแสดงเปนลําดับเหตุการณคือ ในตอนเสด็จข้ึนบน
สวรรคชั้นดาวดึงสดวยอาการการเหาะทามกลางหมูเมฆไปนมัสการพระธาตุจุฬามณีเจดีย และ
สนทนาธรรมกับพระอินทรหรือพระศรีอาริยเมตไตรย โดยเฉพาะการแสดงอากัปกิริยาของพระ
มาลัย ที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แขนขวาเหยียดลง ฝามือวางคว่ําเหนือตักดานซาย และมือซาย
ยกข้ึนช้ีไปยังเบ้ืองบนเชน ตอนสนทนาธรรมกับทาวสักกะเทวราช มีเนื้อความสําคัญกลาวถึงกุศล
กรรมของเหลาเทวดาที่เหาะมายังเบ้ืองบนเพื่อบูชาเจดียจุฬามณีนั้น พระมาลัยอยูในอากัปกิริยา 
นั้นคลายคลึงกับภาพพระมาลัยที่พบในจิตรกรรมฝาภาคกลาง (ภาพที่ 269จ, 324ข) 
   2.3.3 ภาพนรกภูมิ มักเขียนภาพไวที่บริเวณดานลางของผนัง ตําแหนงที่วาง
อาจทําใหถึงความสอดคลองกับในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยในเขตวัฒนธรรมอยุธยาและ
รัตนโกสินทร ที่ชางเขียนไดกําหนดใหผนังสวนลางคือ ผนังที่อยูระหวางประตูหลังสองประตูนี้นิยม
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75กําหนดใชแสดงเร่ืองนรกภูมิ  ดังตัวอยาง ภาพจิตรกรรมวัดจักรวาลนี้แสดงการตัดสินโทษหรือคดี
ความของยมบาล และสัตวนรกไดรับการลงโทษไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส เชน ภาพนายนิรบาล
กําลังใชเล่ือยศีรษะ ภาพสัตวนรกกําลังปนตนไมที่มีใบคมคลายมีดหรือเคียว ตามกิ่งไมนั้นมีนกตัว
ใหญคอยจิกศีรษะและรางกายของสัตวนรก และภาพสัตวนรกหลายตนอยูในกะทะรอน บางถูก
ทรมานดวยการมัดตามรางกายนอนอยูใตกระทะ กระนั้นมีนายนิรบาลสองตนคอยถือหอกหรือ
ดามแหลม ทิ่มแทงพรอมกับมีสัตวที่มีปากแหลมเหมือนนกจิกกินสัตวนรกนั้นอีกที สังเกตไดวา
ภาพดังกลาวจะเปนการเขียนบทลงโทษโดยทั่วไป ไมไดระบุอยางชัดเจนวาเปนการเขียนถึงภูมิใด
ภูมิหนึ่ง นอกจากน้ีไมมีการแสดงภาพมหานรกแสดงสัณฐานส่ีเหล่ียมเรียงกันเชนเดียวกับ
จิตรกรรมภาคกลาง เชน วัดดุสิดาราม (ภาพที่ 427)  
 

 
 
ภาพท ี427 ภาพสัณฐานนรกกลองสี่เหล่ียมคือ มหานรก (นรกใหญ) และอุสสุทนรก (นรกบริวาร)  
 ของวัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ 
 

                                                 
 75 สน สีมาตรัง, “สัญลักษณและวิวัฒนาการภาพไตรภูมิและจักรวาลตามคติพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนังไทย,” ใน อาษา (เมษายน 2541): 32-38. 
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 สําหรับเรื่องพระมาลัยนี้อยูในพระสูตรนอกพระไตรปฏก โดยไมปรากฏชื่อผู แตง 
และสมัยที่แตง76 แตเชื่อวาที่มาของวรรณกรรมเร่ืองพระมาลัยที่แพรหลายอยูในทองถิ่นตาง ๆ ใน
ประเทศไทยมีที่มาจากที่เดียวกัน คือไดเคามาจาก “คัมภีรมาเลยยสูตร”77 เร่ืองของพระมาลัยไดรับ
การถายทอดอยางกวางขวางโดยมีผูนํามาแตงเปนหลายสํานวน ดังปรากฏอยูทุกภาคของประเทศ  
 ในภาคอีสานเรื ่องพระมาลัยนี ้เปนวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเรื่องหนึ ่งที ่ไดรับ 
ความนิยมมากใชชื่อเรียกมาลัยหมื่น มาลัยแสนเหมือนประเทศลาว และยังมีเนื้อหาสอดคลอง
ไปทํานองเดียวกัน 78 โดยเรื ่องมาลัยหมื ่น มีเนื ้อหากลาวถึงพระมาลัยขึ้นไปบนสวรรคชั ้น
ดาวดึงสเพื่อนมัสการพระธาตุจุฬามณีเจดียและไดพบกับพระอินทร พระศรีอาริยเมตไตย และ
ไดสนทนาเร่ืองบาป บุญกับพระศรีอาริยเมตไตย  

                                                

 สวนเร่ืองมาลัยแสน เปนเนื้อความที่ตอเนื่องจากมาลัยหมื่น คือ พระมาลัยเสด็จกลับ
โลกมนุษย และไดนําความมาเลาส่ังสอนเร่ืองบาป และบุญ มีความสําคัญที่นําไปใชสวดกอนการ
เทศนมหาชาติในพิธีงานบุญพระเวสเดือน 479 เปน“บุญใหญ”80 และประเพณีสําคัญของภาค
อีสาน ดังนั้นเร่ืองพระมาลัยนี้จึงเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในภาคอีสาน ไพโรจน สโมสร ได

 
 76 ธนิต อยูโพธ, ตํานานเทศนมหาชาติ (พระนคร: พระจันทร, 2501), 26. 
 77 ปรมินท จารุวร, “พระมาลัย,” สารานุกรรมไทย ภาคกลาง 9, (2542): 4153. 
 78 สันทนี อาบัวรัตน, “การศึกษาเร่ืองวรรณกรรมอีสานเร่ือง มาลัยหม่ืนมาลัยแสน” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, 2528), 37 

 79 บุญพระเวส คือ บุญที่มีการเทศนพระเวสหรือมหาชาติ เรียกบุญพระเวส หนังสือ
มหาชาติหรือเวสสันดรชาดก เปนหนังสือมี 14 ผูก บุญนี้มีกําหนดทําข้ึนในเดือน 4 หรือมีอีกช่ือวา
บุญเดือน 4 ซึ่งมีมูลเหตุเลาไวในมาลัยหมื่นมาลัยแสนคร้ันที่พระมาลัยข้ึนไปไวพระธาตุเกษแกว
จุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส พระศรีอาริยไดส่ังความกับพระมาลัยวาใหต้ังใจฟงมหาเวสสันดรให
จบในม้ือหนึ่งวันเดียว จะไดเกิดรวมและพบเห็นพระองคอาศัยเหตุนี้ ประชาชนจึงพากันเอาบุญ
มหาชาติเปนประจําทุกป ดูรายละเอียดใน ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน 

(อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2534), 67. 
 80 ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน, บุญผะเวสของชาว
อีสาน การวิเคราะหและตีความหมายทางมานุษยวิทยา (ขอนแกน: หองปฏิบัติการทาง
มนุษยวิทยาของอีสาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย 
วิทยา, 2534), 7. 
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กลาวไวในแนวคิดเดียวนี้วา คนอีสานนั้นไมรูจักวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระรวง ภาพนรกภูมิ
นาจะเปนอิทธิพลเรื่องพระมาลัยมากกวา81 ซึ่งความคิดนี้ก็สอดคลองกับ พิทักษ นอยวังคลังที่
กลาววาการเขียนเกี่ยวกับเปรตภูมิ นรกภูมิ สวรรคชั้นดาวดึงสนั้นเปนการถายทอดจากเนื้อเรื่อง
พระมาลัยสวนการแยกเร่ืองเปนภูมินั้นแสดงถึงการไมมีขอจํากัดและอิสระของชางพื้นถิ่นเอง82  
 

 
 
ภาพที่ 428 ภาพนรกภูมิ วัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดรอยเอ็ด 
 
 หากกลาวความเขาใจเร่ืองนรกภูมิของคนอีสาน จากขอมูลในวรรณกรรมมาลัยหมื่น 
มาลัยแสน มีกลาวถึงไวเพียงเล็กนอย คือ ตอนโปรดสัตวนรก และตอนนําขาวสัตวนรกทั้งหลาย
บอกแกญาติโยม ระบุชื่อมหานรกจํานวน 6 ขุมดวยกัน คือ สัญชีนรก กาลสุตนรก สังฆาตนรก โรรุ
วนรก ตาปนรกและมหาตาปนรก สวนที่ไมไดกลาวถึงเลย คือ มหาโรรุวนรกและอเวจีนรก ทั้งหมด
นี้เปนการกลาวเพียงช่ือของนรกภูมิ แตไมไดกลาวถึงรายละเอียดของขุมนรกภูมิและรายละเอียด
ของการทํากรรมชั่ว83 จึงเปนสวนที่แตกตางจากมาลัยกลอนสวดทางภาคกลางและกาพยมาลัยนั้น
มีเนื้อหาเนนสวนนรกภูมิเกินคร่ึงหนึ่งของเร่ืองราวทั้งหมด ไดบรรยายถึงสัตวนรก เปรตอยาง
ละเอียด และจําแนกการทําบาปไวดวย  

                                                 
 81 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 60. 
 82 พิทักษ นอยวังคลัง, รายงานวิจัยเรื่องคานิยมไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
(มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 87. 
 83 สันทนี อาบัวรัตน, “การศึกษาเร่ืองวรรณกรรมอีสานเร่ือง มาลัยหมื่นมาลัยแสน”, 176. 
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 ดังนั้นหากพิจารณาเนื้อหาที่กลาวถึงรายละเอียดของขุมนรกภูมิของวรรณกรรมมาลัย
หมื่น มาลัยแสนเพียงที่มีเล็กนอยดังที่กลาวไป อาจจะมีรายละเอียดไมเพียงพอที่จะสรางความ
เขาใจแกชางเขียนพื้นถิ่นนําไปเปนเคาโครงภาพฉากการลงโทษในนรกภูมิ 
 สําหรับไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ของพระยาธรรมปรีชา (แกว)84 ที่ไดกลาวถึงรายละเอียด
ตาง ๆ เกี่ยวกับนรกภูมิไวมากเชนเดียวกัน ซึ่งในแตละขุมไดบรรยายลักษณะและจําแนกการลง
ทัณฑที่แตกตางกันอยางชัดเจน 85 โดยเฉพาะจากการศึกษาของนักวิชาการที่ผานมา วรรณกรรม
ดังกลาวดูเหมือนวามีอิทธิพลทางเนื้อหาหรือเคาโครงการเขียนภาพนรกภูมิทั้งในสมุดภาพไตรภูมิ
86 และจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังนั้นคาดวานาจะไดรูปแบบ
มาจากสมุดภาพไตรภูมิอีกทีหนึ่งดวย 87  

                                                 
 84 วรรณกรรมทั้ง 2 เลมนี้ มีการระบุรายละเอียดเร่ืองของนรกภูมินั้นแตกตางกัน ไตร
ภูมิโลกวินิจฉยกถาจะกลาวถึงนรกทุกขุม, ตําแหนง, ชื่อ, สภาพของสัตวนรกขุมตาง ๆ ไดละเอียด
กวาไตรภูมิกถา ดูเพิ่มเติมใน วิไลพร วงศสุรักษ, “จิตรกรรมเร่ืองนรกภูมิในสมุดภาพไตรภูมิฉบับ
กรุงธนบุรี พุทธศักราช 2319” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 13-19. 
 85 นรกภูมิ หรือ นิริยโลกนั้น หมายถึง แดนอันเปนที่อยูของสัตวนรก ต้ังอยูใตแผนดิน
ชมพูทวีปนั้น ประกอบดวยนรกทั้งส้ิน 456 ขุม มหานรก 8 ขุม อุสสทนรก (นรกบริวาร) 128 ขุม 
และยมโลกิกะนรก 320 ขุม หากนับโลกันตนรกซ่ึงอยูนอกจักรวาลอีก 1 ขุม ก็เปนจํานวนทั้งส้ิน 
457 ขุม ดูรายละเอียดใน สนธิวรรณ อินทรลิบ, อภิธานศัพทจิตรกรรมไทยเนื่องในพุทธ
ศาสนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2536), 458.  
 86 วิไลพร วงศสุรักษ, “จิตรกรรมเร่ืองนรกภูมิในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี 
พุทธศักราช 2319” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 13-19. 
 87 ในอดีตมักจะเชื่อกันวาไตรภูมิพระรวงเปนที่มาของเนื้อหาภาพโลกสัณฐานในฉาก
จิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธาน รวมทั้งคติจักวาลที่ปรากกฎในศิลปกรรมแขนงตาง ๆ รูปแบบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธานนั้นนาจะมาจากสมุดภาพไตรภูมิ ดูรายละเอียดใน รุงโรจน 
ภิรมยอนุกูล, “วิวัฒนาการและประติมานวิทยา: จิตรกรรมโลกสัณฐานเบ้ืองหลังพระประธาน,”  
เมืองโบราณ  29, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546): 29. 
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ภาพที ่429 ภาพสัญชีพนรก สมุดภาพไตรภูมิฉบับที่ 10 
 
 และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับภาพในจิตรกรรมอีสาน โดยมากคลายคลึงกับภาพที่
เขียนไวสวนที่ลอมรอบนอกนรกใหญแตละขุมของจิตรกรรมทางภาคกลาง และเมื่อมาตรวจสอบ
กับเนื้อหาของวรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ของพระยาธรรมปรีชา (แกว) นั้น จะเห็นได
วาตรงกับเนื้อหาที่ระบุการลงโทษในยมโลกิกะนรก88 ดังนี้คือ 
 โลหะกุมภีนรก ตามคัมภีรวา “...จะแสดงโลหะกุมภีนรก กอนตามพระบาลีในเนมีราช
ชาดก อธิบายวาโลหะกุมภีนรกนั้นประกอบดวยหมอเหล็กอันใหญหลวง ปากกวางได 60 โยชน 
กลมรอบขอบปากนั้นได 140 โยชน เต็มไปดวยน้ําเหล็กอันเดือดพลาน รุงเรืองเปนเปลวเพลิงต้ังอยู
นานส้ินกับหนึ่ง...สัตวนรกทั้งหลายนั้นก็ปนปวนอยูในหมอเหล็กมีครุวนาดุจขาวสารอันปนปวนอยู
ในหมอขาวอันเดือดพลาน...”89 90  เมื่อคร้ังยังที่เปนมนุษยไดทํารายพระพุทธเจาหรือพระสงฆ
                                                 
 88 นรกภูมิ ประกอบดวย 456 ขุม มหานรก 8 ขุม อุสสทนรก (นรกบริวาร) 128 ขุม  
และยมโลกิกะนรก 320 ขุม หากนับโลกันตนรกซ่ึงอยูนอกจักรวาลอีก 1 ขุม ก็เปนจํานวนทั้งส้ิน 
457 ขุม สวนยมโลกิกะนรก คือ นรกที่ลอมรอบนอกนรกใหญแตละขุม ในทิศทั้ง 4 ดานละ 10 ขุม
เรียงตามลําดับคือ โลหะกุมภีนรก สิมพลีวนะนรก อโยทกะนรก ถุสนรก สุนขะนรก มิสสกปพพ
ตกะนรก ตัมโพทกะนรก อโยคุฬนรก อสิอาวุธนรก และยันตปาสาณะนรก มีทัง้ 4 ดานเหมอืนกนั ดู
รายละเอียดใน สนธิวรรณ อินทรลิบ, อภิธานศัพทจิตรกรรมไทยเนื่องในพุทธศาสนา 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2536), 458. 
 89 พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี 2 (ไตรภูมิฉบับหลวง) 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2520), 134. 
 90 เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], เลาเรื่องไตรภูมิ, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช, 2547), 13. 
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 สิมพลีวนะนรก ตามคัมภีรวา “...แลสิมพลีวนะนรกที่ 2 นั้นแสดงตามพระบาลีพรหม
นารทะชาดกวา สิมพลีวนนะนรกนั้นเต็มไปดวยไมงิ้วตนใหญ ๆ สูงล่ิวลอยเลหประหนึ่งวาจอมเมฆ 
มีหนามอันยาวได 16 องคลี...นายนิริยบาลทั้งหลายผูทําตามบังคับแหงพญายม ยอมจับหอกใหญ 
ๆ ไลทิ่มแทงขับตอน ใหปนข้ึนไปบนตนงิ้ว...”91 92 เมื่อคร้ังยังที่เปนมนุษยไดเปนชูดวยเมียเขา   
 สวนภาพที่ไมพบการกลาวถึงในวรรณกรรม เชน เคร่ืองทรมานดวยการหนีบตาม
รางกายและภาพเล่ือยศีรษะสัตวนรกนั้น แตพบวาทั้งในสมุดภาพไตรภูมิ และจิตรกรรมภาพนรก
ภูมิบริเวณผนังดานหลังพระประธานในสมัยรัตนโกสินทร  (ภาพที่430,431 ) เปนตน ก็มักแสดง
ภาพการลงโทษในนรกภูมิขุมที่กลาวมาเชนกัน 93  

 

 
 
ภาพที่ 430 ภาพกาลสุตตนรก สมุดภาพไตรภูมิฉบับที่ 10 

                                                 
 91 พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ 2 (ไตรภูมิฉบับหลวง), 
134-135. 
 92 เสฐียรโกเศศ, เลาเรื่องไตรภูมิ, 13. 
 
 93 เดนดาว ศิลปานนท, “จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระมาลัยในภาคกลางของประเทศ
ไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2549), 34. 
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ภาพที ่431 นายนิรยบาลสองตนกาํลังเล่ือยศีรษะสัตวนรก สุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 
 
 สําหรับในจิตรกรรมฝาผนังของศิลปะลาว พบที่จิตรกรรมฝาผนังพบเพียงลายฟอกคําที่
ผนังวัดเซียงทอง หลวงพระบาง ภาพนรกภูมินี้ที่เปนงานบูรณะใหมในราวพุทธศตวรรษที่ 25 94   
ซึ่งเปนชวงเวลาที่อยูภายใตการปกครองของกรุงรัตนโกสินทรแลว ลักษณะการเขียนของวัดเซียง
ทองไมเนนรูปแบบสัณฐานกลองส่ีเหล่ียมของมหานรกและอุสสทนรก (นรกบริวาร) เชนเดียวกัน 
แสดงแยกเปนสวนในการลงโทษ เชน ภาพกระทะเหล็กใบมหึมา ขางใตมีไฟสุมลุกโชติชวง ใน
กะทะเต็มไปดวยศีรษะสัตวนรกโผลลนออกมาเหนือน้ําเดือดพลานลุกเปนไฟ (โลหะกุมภีนรก) 
ภาพไมงิ้วตนใหญลําตนประกอบไปดวยหนามมีนายนิริยบาลจับหอกไลทิ่มแทงสัตวนรก (สิมพลีว
นะนรก) ภาพนายนิรยบาลกําลังเอาขวานจามรางสัตวนรก การเล่ือยศีรษะ เปนตน (ภาพที่ 438ง)  
 ดังนั้นเร่ืองนรกภูมินั้นเช่ือวาคนอีสานอาจมีความเชื่อเร่ืองบาปบุญ และรูจักคุนเคยจาก
วรรณกรรมพื้นถิ่น เร่ืองพระมาลัยหม่ืน มาลัยแสนได แตสําหรับรูปแบบนรกภูมิที่นํามาเขียนเปน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงอางอิงไดกับรูปแบบจิตรกรรมประเพณีทางภาคกลาง 
 สําหรับภาพจิตรกรรมในกลุมที่สองนี้พบวาภาพจิตรกรรมกลุมหนึ่งนิยมเขียนไวที่
ตําแหนงผนังดานหนาโดยกําหนดใชพื้นที่บนสุดของผนัง เชน วัดบานขอนแกนเหนือ และวัด
จักรวาลภูมิพินิจ หรืออีกกลุมหนึ่งจะเขียนไวบริเวณผนังสวนอ่ืนของสิม อาจจะพิจารณาไดคือ 
 
 
 

                                                 
 94 จิรศักด์ิ เดชวงญา, “การศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังเชียงใหมและหลวงพระ
บาง,” ใน ความสัมพันธระหวางลานนา ลานชาง กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม
และเมืองหลวงพระบาง (เชียงใหม: นพบุรี, 2544), 144-154. 
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  2.4 อดีตพุทธ  
   อดีตพุทธหมายถึง พระพุทธเจาที่มีจํานวนอันนับมิไดที่อุบัติลงมาตรัสรูกอน
พระศรีศากยมุณี 95 ซึ่งจํานวนที่กลาวถึงในคัมภีรพุทธวงคมีทั้งหมด 28 พระองค ซึ่งเร่ืองนี้เปนอีก
เร่ืองหนึ่งที่มักพบเขียนในจิตรกรรมอีสานกลุมนี้ ตัวอยางเชน วัดประตูชัย (ภาพที่ 74)  วดัโพธาราม
(ภาพที่ 237)  วัดปาเรยไรย (ภาพที่ 258)  โดยมากพบเขียนไวดานใน ในลักษณะเรียงแถวกัน มีทั้ง
ประทับนั่ง ยืน แสดงปางตาง ๆ กัน เชน มารวิชัย ปางสมาธิ และแตละที่ยังแสดงในจํานวนที่
แตกตางกันไปดวย เชน วัดประตูชัย ผนังดานในเขียนไว 77 องค วัดโพธาราม 2 องค และวัดปา
เรยไรย 18 องค เร่ืองนี้ ชวลิต อธิปตยกุลได เสนอไววา เร่ืองอดีตพุทธในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน นัน้
นาจะมีที่มาเกี่ยวของกับเร่ืองพระมาลัยในสวนที่ พระมาลัยเสด็จนมัสการเจดียจุฬามณี ไดตรัส
ถามพระอินทรถึงเร่ืองอดีตพุทธเจา และพุทธประวัติตามลําดับ และเร่ืองอดีตพุทธจึงนาจะสัมพันธ
เกี่ยวของกับสวนที่เปนวรรณกรรมมหาชาติสํานวนอีสานดวย96 สวนรูปแบบการเขียนอดีตพุทธนั้น
มีรูปแบบทรงเคร่ืองซึ่งไดกลาวรายละเอียดไวในสวนกอนของหัวขอรูปแบบโดยรวมของจิตรกรรม
พื้นถิ่นอีสานกลางแลว 
   ลักษณะการเขียน  
   จากการวิเคราะหแบงกลุมรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังของสิม ดังจะเห็นไดวา
โดยเฉพาะจิตรกรรมชางพื้นบานในกลุมที่สองที่เนนเขียนเปนกลุมวรรณกรรมพุทธศาสนาเชน พระ
เวสสันดรชาดก พุทธประวัติ พระมาลัย และอดีตพุทธ ถึงแมในสิมบางหลังจะเขียนภาพแสดงเร่ือง
ตาง ๆ ไมครบถวน  เชน อาจเขียนพระเวสสันดรชาดกเพียงเร่ืองเดียว เชน วัดพุทธสีมา หรือ
วัดมัชฌิมวิทยาราม ที่เขียนเพียงพระเวสันดรชาดกและอดีตพุทธ และไมเรียงลําดับกันอยางเปน
ระบบ แตองคประกอบของเร่ืองราวทั้งหมดนี้จะเห็นวาภาพจิตรกรรมเร่ืองพระเวสสันดรชาดก คือ
เนื้อหาหลักสําคัญของรูปแบบกลุมชางพื้นบาน โดยชางเขียนจะเนนภาพเลาเร่ืองพระเวสสันดร
อยางความสําคัญมากกวาวรรณกรรมเร่ืองอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันสังเกตไดจากสัดสวนพื้นที่การ
เขียน จํานวนฉาก และตอนที่มักพบวาเขียนไวอยางครบถวนทุกกัณฑ ในขณะที่เร่ืองอ่ืน ๆ อยูใน
ระดับความสําคัญรองลงมา สัดสวนการใหความสําคัญทางเนื้อหาของพระเวสสันดรดังกลาวและ
มีเร่ืองพุทธประวัติ พระมาลัย และอดีตพุทธ เปนเร่ืองรอง จึงมีลักษณะคลายคลึงกับองคประกอบ
ของจิตรกรรมบนผืนผาผะเหวดที่ใชในพิธีแหพระเวส และนอกจากนี้ยังสอดคลองการเทศน

                                                 
 95 สันติ เล็กสุขุม, งานชาง คําโบราณ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 159. 
 96 ชวลิต อธิปตยกุล, ฮูปแตมอีสาน: มุมมองทางดานประวัติศาสตรศิลปะพื้นถ่ิน
บนแผนดินอีสาน (อุดรธานี: เตาโล, 2555), 142-147. 
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มหาชาติชาดกของสํานวนอีสานที่มีเนื้อหาของบทสวดที่ใชประกอบการเทศนมหาชาติสํานวน
อีสานในประเพณีเดือน 4  อันจะประกอบไปดวย 1. มะลัยหม่ืน 2. มะลัยแสน (กลาวถึงพระมาลัย
เสด็จสวรรคชั้นดาวดึงสเพื่อนมัสการเจดียจุฬามณี) 3. สังกาส (กลาวถึงอายุของพุทธศาสนาและ
บางสวนของพุทธประวัติ) 4. เนื้อเร่ืองพระเวสสันดรเร่ิมที่กัณฑทศพร-นครกัณฑ 5. ฉลอง (ภาษา
ถิ่นเรียกกัณฑ “สลอง”คือกลาวอานิสงฆของการฟงเทศน) อีกดวย 
   สวนตําแหนงที่เขียนภาพจิตรกรรมกลุมเร่ือง พุทธประวัติ พระมาลัยอาจพบ
บางที่พบมีลักษณะเดียวกันคือ 

   1. ตําแหนงดานหนาพระประธานหรือผนังหุมกลองดานหนา 
    มีภาพจิตรกรรมที่พบในกลุมนี้ไดแก วัดบานขอนแกนเหนือและวัดจักรวาล
ภูมิพินิจ สองสิมมีรูปแบบโดยรวมและตําแหนงการวางที่คลายคลึงกันมากตางกันเพียงความ
ชํานาญ โดยเขียนโดยภาพเจดียจุฬามณี และพระมาลัยอยูดานบนสุดของผนังสวนพื้นที่ดานลางที่
เหลือเปนภาพพุทธประวัติตอนตอนตาง ๆ (ภาพที่ 432, 433) 
 

 
 
ภาพที่ 432 ภาพจิตรกรรมผนังดานหนา วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัดรอยเอ็ด 
 
    สําหรับภาพจิตรกรรมที่เขียนไวที่บริเวณผนังดานนอกอาคาร เหตุผลที่อางอิง
ถึงบอยคร้ังวาฆราวาสโดยเฉพาะผูหญิงจะตองรวมพิธีทางศาสนาอยูดานนอกสิม และภาพจิตรกรรม
ที่เขียนอยูดานนอกทําหนาที่เสมือนสั่งสอนประชาชนทั่วไปนั้น 97 เทาที่สํารวจขอมูลโดยมากภาพ
จิตรกรรมอีสานอาจพบการเขียนไวทั้งผนังดานใน –นอกหรืออาจพบอยางใดอยางหนึ่งก็ได  

                                                 
 97 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 35. 



 544

 
 
ภาพที่ 433 ภาพจิตรกรรมผนังดานหนา วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัดรอยเอ็ดวัดจักรวาลภูมิ-

พินิจ จังหวัดรอยเอ็ด 
 
    ดังที่กลาวมาแลวผูเขียนเห็นวาโครงสรางหลังคาก็คงเปนสวนสําคัญอยาง
หนึ ่งในการกําหนดตําแหนงภาพจิตรกรรมดวยเชนกัน 98 ในศิลปะลาว จิรศักดิ์ เดชวงญา 
กลาวถึงเร่ืองนี้วา จิตรกรรมที่เขียนผนังหุมกลองดานหนาอาคารจะพบในกลุมหลวงพระบางเปน
งานคล่ีคลายจากระยะแรกจากกลุมอิทธิพลรัตนโกสินทร ราวคร่ึงหลัง พุทธศตวรรษที่ 25 อธิบาย
วาเปนเสมือนตัวแบงคั่นระหวางพื้นที่ของโลกภายนอกและภายในที่เปนพุทธประวัติและเชื่อวา
ศิลปะอีสานคงไดรับอิทธิพลการเขียนเชนนี้อยางศิลปะลาวดวย ดังพบตัวอยางการวาดที่ผนังหุม
กลองหนากับวัดที่มีประวัติเกี่ยวของกับชาวลาวหรือเปนถิ่นอาศัยชาวลาว เชน วัดหนอพุทธางกูร 
จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 434)  วัดศรีมงคล บานนาทราย อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 
(ภาพที่ 435 ) 99 
 
                                                 
 98 จากหลักฐานรูปทรงสิมและหลังคาจะสัมพันธกับตําแหนงงานจิตรกรรมดังจะเห็นวา
สิมที่มีการเขียนที่มีจิตรกรรมรอบมักมีชายคาปกนกคลุมอาคาร หรือหากคลุมแคมุขหนาก็จะพบ
แคเพียงสวนนั้น 
 99 สันติ เล็กสุขุม, รายงานการสํารวจศิลปะลาวในประเทศไทย : โครงการวิจัย
ศิลปะลาวในประเทศไทย ปที่ 1 สํารวจเก็บขอมูล มี.ค.2535 -ต.ค. 2536, 382. 
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    สําหรับภาพจิตรกรรมอีสานที่มีรูปแบบการวางฉากสวรรคไวบนสุดกับฉาก
นรกภูมิที่อยูผนังดานลางของผนังนั้นดังตัวอยางเดียวกันเชน บานขอนแกนเหนือและวัดจักรวาล
ภูมิพินิจนั้น (ภาพที่ 428) อาจเปนรูปแบบที่พบมากกับฉากไตรภูมิโลกสัณฐานที่บริเวณผนัง
ดานหลังพระประธานในจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เชน จิตรกรรมที่อุโบสถวัด
สุวรรณาราม (ภาพที่ 436) แตสําหรับเหตุผลที่ ไพโรจน สโมสร กลาววาคนอีสานอาจไมรูจัก
วรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิ 100 เบ้ืองตนอาจเช่ือตามแนวคิดนั้นไดเพราะนอกจากสวรรคชั้นดาวดึงสที่
ประดิษฐานภาพเจดียจุฬามณี สวรรคชั้นดุสิตที่ประทับของพระศรีอาริยเมตไตรย และภาพนรกภูมิ
ที่กลาวในเร่ืองมาลัยหมื่น มาลัยแสนแลวไมพบความนิยมการเขียนภาพจิตรกรรมโลกสัณฐานใน
ชั้นภูมิอ่ืน ๆ ซึ่ง สันทนี อาบัวรัตน ไดกลาวในลักษณะที่คลายกันวา คนอีสานอาจจะมองภาพ
สวรรคเปนภาพรวม ซึ่งไมมีการจําแนกระดับชั้น ส่ิงที่จะจําแนกเทวดาใหแตกตางกันคือเร่ือง
จํานวนบริวารและปราสาทที่มีลักษณะตางกัน101 
    สวนเร่ืองตําแหนงภาพฉากมารผจญของจิตรกรรมกลุมนี้ที่มักพบวา
กําหนดเขียนผนังสกัดตรงขามกับพระประธานนั้นทั้งหมดอาจทําใหนึกถึงความสอดคลองเดียวกับ
รูปแบบจิตรกรรมฉากมารผจญสมัยรัชกาลที่ 3 เชน ตัวอยาง วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ  
 

 
 
ภาพที่ 434 ภาพจิตรกรรมผนังดานหนา วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัดรอยเอ็ดวัดหนอพุทธางกูร  
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
                                                 
 100 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 43.  
 101 สันทนี อาบัวรัตน, “การศึกษาเร่ืองวรรณกรรมอีสานเร่ือง มาลัยหมื่นมาลัยแสน”, 
178. 
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ภาพที ่435 ภาพจิตรกรรมผนังดานหนา วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัดรอยเอ็ดวัดศรีมงคล 
จังหวัดเพชรบรูณ 

ที่มา: เรือนไทย, วัดศรมีงคล, เขาถงึเมื่อ 25 กันยายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.reurnthai. 
com/ndex.php?topic=2976.0 
 

 
 
ภาพที ่436 ภาพจิตรกรรมที่อุโบสถวัดสุวรรณาราม 

ที่มา: บลอคแกงค, วัดสุวรรณาราม, เขาถึงเมื่อ 12 มนีาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www. 
bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=07-2013&date=07&group=65& 
gblog=114 
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    2. ตําแหนงผนังอ่ืนๆ แบบไมกําหนดทิศชัดเจน 
     ภาพเขียนในกลุมนี้จะไมมีการกําหนดระเบียบผนังทิศ ผนังดานชัดเจน
พบตัวอยางไดมากกวาแบบแรกมาก  
     กรณีเฉพาะฉากฉากมารผจญ เม่ือสืบคนขอมูลงานจิตรกรรมฝาผนัง
เดิมของวัดกลางม่ิงเมือง หลักฐานจารึกที่ปรากฏบริเวณฐานของพระพุทธรูปประธาน กําหนดอายุ
การสรางราวรัชกาลที่ 3 นั้น ขอมูลเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเดิมแหงนี้ เคยเขียนภาพพุทธ
ประวัติหลายตอนดวยกัน ตําแหนงที่เขียนบริเวณผนังดานนอกทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
เขียนภาพมารผจญ สวนในศิลปะลาวที่นิยมเขียนฉากมารผจญนี้ก็มีเชนกัน เชน จิตรกรรมลาย
ฟอกคําที่วัดเชียงทองงานบูรณะราวพุทธศตวรรษที่ 25 ภาพจิตรกรรมวัดรองคุน (ภาพท่ี437ก,ข 
439) ที่เขียนข้ึนราวพ.ศ. 2412102 เมืองหลวงพระบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วัดรองคุน รูปแบบการ
เขียนโดยรวมและเร่ืองราวที่เขียนทศชาติ พุทธประวัติ อาจกลาวไดวามีอิทธิพลจิตรกรรม
รัตนโกสินทร แตสําหรับฉากมารผจญแลว ถึงแมจะเขียนอยูผนังสกัดดานหนาพระประธาน แตเม่ือ
สังเกตจะเห็นไดวาตําแหนงของฉากนี้ไมไดอยูกึ่งกลางของผนัง ระเบียบการวางองคประกอบภาพ
แตกตางออกไป ในสวนพระแมธรณีไมไดอยูใตรัตนบัลลังค แตวางองคประกอบใหเยื้องหางออกไป
อีกมุมของภาพ สําหรับวัดเชียงทองฉากมารผจญลายฟอกคําจะเขียนไวฝาผนังดานซายของพระ
ประธาน แมภาพพระแมธรณีจะอยูใตรัตนบัลลังคของพระพุทธเจา แตภาพกองทัพพระยามารและ
ฉากมวลน้ําทวมอยูขางเดียวกัน  
     ซึ่งตัวอยางจิตรกรรมฝาผนังในศิลปะลาวดังที่กลาวมายอมแสดงใหเหน็
วา ตัวอยางภาพจิตรกรรมกลุมหนึ่งที่เขียนเร่ืองราวพุทธประวัติแมภาพรวมรูปแบบศิลปะจะไดรับ
อิทธิพลจิตรกรรมไทยประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร แตสําหรับฉากมารผจญแลวในศิลปะลาวและ
ศิลปะอีสานที่กําหนดอายุการสรางในชวงเวลารวมสมัยเดียวกันนี้ จะเห็นไดวาไมไดรับเอาระเบียบ
ในเร่ืองการกําหนดตําแหนงผนังดานหนาพระประธานและการวางองคประกอบเร่ืองราวแบบ
ศิลปะในสมัยรัตนโกสินทรทั้งหมด 
 
 

                                                 
 102 จิรศักด์ิ เดชวงญา, “การศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังเชียงใหมและหลวงพระ
บาง,” ใน ความสัมพันธระหวางลานนา ลานชาง กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม
และเมืองหลวงพระบาง, 147, 152. 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 437 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ธิดาพระยามาร 
 (ก) วัดรองคุน หลวงพระบาง ประเทศลาว 
 (ข) วัดเซียงทอง หลวงพระบาง  ประเทศลาว 
 (ค) พระที่นั่งพุทไธสวรรย  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพฯ 
 (ง) วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 438 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ธิดาพระยามาร และลายฟอกคํา 
 (ก) ธิดาพระยามาร วัดสระบัวแกว จังหวัดมหาสารคาม 
 (ข) ภาพธิดาพระยามาร และพระพุทธเจาครองจีวรตอนตัดพระโมฬี วัดบานยาง  
  จังหวัดมหาสารคาม 
 (ค) ธิดาพระยามาร วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัดรอยเอ็ด 
 (ง) ลายฟอกคํา วัดเชียงทอง หลวงพระบาง 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 439 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฉากมารผจญ 
 (ก) วัดบานขอนแกนเหนือ จังหวัดรอยเอ็ด (ข) วัดจักรวาลภูมพิินิจ จังหวัดรอยเอ็ด 

 (ค) วัดรองคุน หลวงพระบาง (ง) วัดเชียงทอง หลวงพระบาง 
 (จ) วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ฉ) วัดนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี 
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   การจัดองคประกอบของเร่ืองโดยรวมยึดถือฉากและสถานท่ีในตอนนั้น ๆ เปน
สําคัญ คือสถานท่ีเดียวกันอาจประกอบไปดวยหลายเหตุการณ เทคนิคการใชสีโดยทั่วไปใชสี
จํานวนนอยสีแบบจิตรกรรมอีสานทั่วไป ตัดเสนดวยสีดํา ระบายสีภาพดวย สีน้ําเงิน เขียว เหลือง 
พื้นผนังสีออน เทคนิคการใชสี โครงสีหลักโดยรวมของจิตรกรรมพื้นถิ่นคือ โทนสีคราม และใชสีที่
ไดจากธรรมชาติ ระบายบนพื้นสีขาวนวลของผนังสิม สวนรูปแบบการเขียนตัวภาพนั้นกลุมที่สอง
ไมแตกตางจากกลุมอ่ืน ความแตกตางทางรูปแบบเกิดจากทักษะฝมือของชางพื้นถิ่นที่ลดทอน
รายละเอียดดานลวดลายในสวนงานประดับจนเหลือแตโครงสราง แตทั้งหมดโดยรวมยังจะปรากฏ
ชัดถึงที่มาของอิทธิพลรูปแบบจิตกรรมไทยประเพณีที่การเขียนตัวภาพที่เกี่ยวของกับตัวละครหลัก 
ตัวภาพหลักที่เกี่ยวของกับบุคคลช้ันสูง ตัวพระตัวนาง เชน กษัตริย เจานายช้ันสูง เทพยดา 
พระพุทธเจา มีแสดงออกทางทาทางที่เปนนาฏลักษณ มีการแตงกายเคร่ืองประดับตกแตงสวนตาง 
ๆ เชน มงกุฎ สังวาลย กรองศอ และขาราชบริพาร ทหาร ภาพสถาปตยกรรมที่เปนปราสาทราชวัง 
ศาลา พลับพลา กําแพงเมือง ซุมประตูแบบศิลปะจีนผสม รวมถึงการเขียนภาพทิวทัศน ในกลุมรูป
ตนไมทั่วไปท่ีไมสามารถระบุประเภทได ภูเขา ผิวน้ํา กลุมสัตวที่มีตามทองเร่ือง เชน ชาง มา ซึ่งอิง
รูปแบบไดกับจิตรกรรมไทยประเพณี   
   สวนรูปแบบที่เปนพื้นบานนั้นจะปรากฏอยูในรายละเอียดของเนื้อหาหลักของ
เร่ือง ซึ่งในกลุมนี้จะอยูในภาพจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวัติ พระเวสสันดรชาดก พระมาลัยซ่ึงตัว
ภาพสะทอนความสอดคลองกับวรรณกรรมศาสนาฉบับทองถิ่นดังที่กลาวมาแลวในสวนกอน และ
ในรายละเอียดยอยปรากฏในภาพตาง ๆทั่วไปไมแตกตางจากกลุมแรก ดังนี้  1. ภาพทิวทัศน ใน
กลุมภาพตนไมที่ระบุประเภทไดมีอยูจริงในพ้ืนถิ่นเชน ตนกลวย มะพราว   2. เคร่ืองแตงกายของ
บุคคลในกลุมของขาราชบริพารชายหญิง ชาวบาน  เชน ขาราชบริพารหญิงทั่วไปไมสวม
เคร่ืองประดับ รวบผมมวย ใสเส้ือคอกลมแขนยาว คาดทับดวยผาแถบไขวคลองคอ นุงผาซิ่น ไม
สวมรองเทา  3.กลุมภาพสัตวที่มีอยูจริง เชน  วัว ควาย นก สุนัข ไก เปด ภาพวิถีชีวิต 4.กลุมภาพ
สถาปตยกรรมประเภทเรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูกสราง สวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพง พบนอยกวา
รูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งเปนที่อยูของชาวบาน โครงสรางไมซับซอนนัก เปนอาคารทรงจั่ว แตละหลังขนาดไม
ใหญ ทําจากไม ไมมีฐานรองรับ ลอมร้ัวดวยเสาเต้ียอยางงาย เชน หมูบานพราหมณ และ 5.ภาพ
ประเพณีและวิถีชีวิต ภาพในหัวขอนี้จะพบแทรกไวเปนรายละเอียดยอยของตอนตาง ๆ ในเนื้อเร่ือง
พระเวสสันดรชาดกเปนสวนมาก โดยเฉพาะในฉากนครกัณฑ แทรกอยูในสวนขบวนแถวนั้นดวย 
เชน การเลนดนตรีพื้นเมืองประเภท แคน การฟอนรายรํา วัฒนธรรมถือรม การสักขา ประเพณีลง
ขวง หัวลานชนกัน ภาพงานศพของชูชกที่จะตองพบอยูเสมอ เปนตน หากมีลักษณะสําคัญที่ควร
กลาวถึงคือ รูปแบบการแบงเร่ือง 
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  การแบงเร่ือง ดังที่กลาวมาทั้งหมดมีลักษณะการแบงภาพแบงตอนที่ในงาน
จิตรกรรมอีสานอาจจําแนกได คือ 1. การแบงตามรูปแบบผนังสิม  2. แบงเร่ืองจะอยูในสวน
รายละเอียดของภาพ ซึ่งในกลุมนี้จะมีความนาสนใจยิ่งข้ึนโดยเฉพาะลักษณะการแบงเร่ืองในแบบที่
สอง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ืองแบบลากเสนตรง แถบคดโคง โดยเฉพาะเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้ใชมาก
ในทุกผนังและไดพบมาก คือ 
  แบบเสนตรง มักพบกับผนังดานในใชแบงโครงสรางภาพหลัก พื้นที่การเขียนภาพ
ใหญที่เปนแนวยาวออกสวนบนและลาง ชางเขียนอาจระบายแถบหนาสีครามแลวตัดเสนขอบ เปน
แถบสี รวมทั้งใสลวดลายมีความหนาเสมอกันตามแนวนอนของผนัง และโครงสรางรองในภาพ
หรือใชแบงเนื้อเร่ืองสวนยอยออกเปนแถวหลายแถว มีทั้งเสนส้ันและเสนยาว เชน จิตรกรรมที่วัด
บานยาง (ภาพที่ 263)   
  แบบเสนหยักโคง(ภาพที่ 257ก,ค)  เสนรูปแบบนี้พบไดทั่วไปในงานจิตรกรรมอีสาน
กลุมที่สองนี้  กลวิธีขีดหรือระบายเปนเสนทึบมีทั้งขนาดสั้นและยาว บางเสนอาจใชเพียงแคตัดเสน
เล็กบางหรือเสนหนาเสนเดียว บางเสนเกิดจากการไลน้ําหนักสีเขมออนเปนแถบหนาหรือบางไม
เทากัน มีทั้งเขียนในทิศทางแนวราบและหยักโคงไปมาแตไมโอบลอมภาพเปนวง มักใชสีคราม สี
เทา ซึ่งเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้ทําใหเกิดองคประกอบภาพที่คลายจุดนําสายตาไปสูเร่ืองราวตอนตาง 
ๆ เมื่อมีหลายเสนบนผนังเดียวกัน ภาพจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว ขณะเดียวกันเสน
คั่นภาพเลาเร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมีความหมายแทน
พื้นดิน ทางเดิน โขดหิน เนินเขาและภูเขาดวย ซึ่งรูปแบบวิธีอยางหลังนี้เปนที่นิยมใชมาก และเช่ือ
วาเปนลักษณะเฉพาะของงานชางพื้นถิ่น วัดสระบัวแกว วัดมัชฌิมวิทยาราม วัดตาลเรือง วัดพุทธ
สีมา ซึ่งรูปแบบการแบงภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งสองแบบในผนังเดียวกัน 
 3. รูปแบบพื้นบาน โดยเนนเขียนภาพเลาเรื่องจากวรรณกรรมพื้นบาน 
  ตัวอยางเชน วัดไชยศรี วัดสนวนวารี (ภาพที่ 370,391)ดวยที่รูปแบบสิมในของ
จิตรกรรมชางพื้นถิ่นกลุมนี้เปนประเภทสิมทึบฝมือชางญวน103 และเร่ืองราวของภาพจิตรกรรมฝา
ผนังกลุมนี้มีลักษณะเฉพาะกลุมที่นิยมเขียนและเนนเขียนและใหความสําคัญเร่ืองวรรณกรรม
พื้นบานเรื่อง สินไซ โดยเฉพาะพบวาเขียนไวผนังดานนอกเปนหลัก ซึ่งวรรณกรรมเร่ือง “สินไซ” 
กลาววาเปนวรรณคดีที่เขียนข้ึนในอาณาจักรลานชาง104 แมจารุบุตร เรืองสุวรรณกลาววา เคาโครง
                                                 
 103 ชวลิต อธิปตยกุล, ฮูปแตมอีสาน, 30. 
 104 กลาววาเขียนโดยกวีราชสํานักชื่อ ทาวปางคํา ดูเพิ่มเติมใน จารุวรรณ ธรรมวัตร, 
วรรณคดีทองถ่ิน กรณีอีสานลานชาง (ม.ป.ท., 2538), 146. 
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ของวรรณคดีอีสานนั้นสวนใหญมาจากเร่ืองนิทานชาดกของพุทธองค และเร่ืองสังขศิลปชัยนี้ก็เปน
เร่ืองหน่ึงในพระเจา 50 ชาติหรือปญญาสชาดก 105แตก็มีผูขัดแยงและเสนออีกแนวทางวา สินไซ
นาจะเปนนิทานที่มีเคาโครงจากเร่ืองประวัติศาสตร ลานชาง ชวงป พ.ศ. 2176 –พ.ศ. 2233106 
อยางไรก็ตามวรรณกรรมสินไซเปนที่รูจักและแพรหลายในอีสานมาก ชาวอีสานนิยมนํามาอานใน
งันเฮือนดี (งานศพ) โดยเฉพาะนําไปแสดงละเลนเพื่อความร่ืนเริง เชน หมอลํา หนังประโมทัย107 
วรรณกรรมเร่ืองสินไซมีการปริวรรตตนฉบับหนังสือถึง 3 สํานวนดวยกัน และฉบับที่นิยม คือ ฉบับ
ของมหาสีลา วีระวงส, ฉบับ นายม่ัน จงเรียน108และฉบับ สํานวนของ อ.ปรีชา พิณทอง และแบง
ตอนทั้งหมดเปน 28 ตอน 109  
  ดวยเนื้อหาทางวรรณกรรมแตละสํานวนมีลักษณะส้ันยาวตางกัน การเขียนภาพ
จิตรกรรมของตัวอยางกลุมนี้ แมกลาวจุดเร่ิมตนเร่ืองแสดงคลายกันที่กลาวถึงเมืองเปงจาลและ
ยักษกุมภกัณฑลักตัวนางสุมณฑา ทุกที่เนนฉากสูรบของสินไซกับดานตาง ๆ เชน ดานยักษ ดานงู 
ดานกินรี แลวตองขามแมน้ําหลายสาย การเดินทาง ภาพเขียนเนนชวงหรือตอนสําคัญเปนชวง ๆ 
จิตรกรรมฝาผนังทุกที่ที่เขียนจึงดําเนินเร่ืองเปนจังหวะ อาจไมไดดําเนินเร่ืองต้ังแตตนจนจบทุกสิม 
สวนของวรรณกรรมจึงนาจะมีผลตองานจิตรกรรมฝาผนังเหลานี้ดวย เชน วัดสนวนวารี จังหวัด
ขอนแกน เขียนถึงเพียงแคสังหารยักษกุมภกัณฑ ขณะที่วัดไชยศรี จังหวัดขอนแกน (ภาพที่ 405)  
เขียนเร่ืองราวจนจบแสดงภาคตอ ซึ่งเปนเนื้อเร่ืองหลังจากที่สินไซสวรรคต และกลาวความถึง
สงครามรุนลูกแลว ซึ่งเปนเนื้อเร่ืองสวนนี้มักจะไมเปนที่กลาวถึงนัก 

                                                 
 105 จารุบุตร เรืองสุวรรณ, “สังขศิลปชัย วรรณคดีอมตะ,” ใน อีสานปริทัศน (อีสาน
คดี 2), พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 87. 
 106 กัญญา บุรีรัตน, “สังขศิลปชัย การวิเคราะหเชิงประวัติ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532), 126. 
 107 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน, 458. 
 108 ฉบับนี้เหมือนกับมหาสีลา วีระวงษและจบตอนเดียวกันที่นาคสะดุง นาจะปริวรรต
ตอจากฉบับลาวของมหาสีลา วีระวงษ  ดูเพิ่มเติมใน  ชอบ ดีสวนโคก, ฮูปแตมสินไซ (ขอนแกน: 
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2547), 17-29. 
 109 ที่อางวาปริวรรตมาจากตนฉบับของเมืองอุบลราชธานีของคุณแมทองอินทร ภูริทัต 
มีเนื้อความตรงมากกับ ฉบับของ มหาสิลา วีระวงส แตมีเนื้อหายาวกวามากฉบับอ่ืนโดยแบงตอน
ทั้งหมดเปน 28 ดูเพิ่มเติมใน ปรีชา พิณทอง, สังขศิลปชัย (อุบลราชธานี: ศิริธรรม, 2524), 1-440. 
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  จึงเปนขอสังเกตหน่ึงไดวาการที่ผนังสิมกลุมนี้ เ ขียนเปนภาพเลาเ ร่ืองจาก
วรรณกรรมพื้นบานเร่ืองสินไซ โดยเนนและใหความสําคัญดวยการแบงสัดสวนพื้นที่การเขียน
จํานวนมากนั้น สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวรรณกรรมสินไซที่นํามาเขียนนั้นเปนที่นิยมมีการดําเนิน
เร่ืองสนุก มีฉากสูรบ และอภินิหารหลายตอน ชางเขียนหรือพระภิกษุสงฆอาจตองการใหประชาชน
ผูมาวัดไดอรรถรสเร่ืองสินไซนี้ไมตางกับการชมการละเลนหรือชมการแสดงประเภทอ่ืนที่นิยมกัน
ขณะนั้น และการที่หมูบานสาวัตถี เปนหมูบานที่มีหมอลําอยูอาศัยจํานวนมากมาต้ังแตอดีตจวบ
จนปจจุบัน110จนอาจจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญทําใหเกิดรูปแบบงานจิตรกรรมนี้ได  
  และหากพิจารณาวาแมสินไซจะไดรับความนิยมมากเพียงไร แตก็ไมพบสิมหลังใด
เชนกันในชวงระยะเวลานี้ที่นําวรรณกรรมพื้นบานเขียนเปนจิตรกรรมฝาผนังสิมไวเพียงเร่ืองเดียว 
แตยังเขียนคูกับวรรณกรรมทางศาสนาเร่ืองอ่ืน ๆ เชน เวสสันดรชาดก นรกภูมิ เปนตน  
  อีกประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับภาพเลาเร่ืองพระเวสสันดรชาดกที่เขียนข้ึนในกลุมที่
สามตัวอยางวัดสนวนวารี จังหวัดขอนแกน คือ แมผนังดานในทั้งส่ีดานจะเขียนภาพเลาเร่ืองพระ
เวสสันดรชาดกไวทุกกัณฑจํานวน 13 กัณฑโดยลําดับเร่ืองเวียนซายของผนัง เร่ิมตนเร่ืองกัณฑทศ
พรที่ผนังดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศใต และทิศตะวันออกและวกกลับมาที่ผนังทิศตะวันตกอีก
คร้ังกับขบวนเสด็จของหกกษัตริยในนครกัณฑ แตส่ิงที่สังเกตวาภาพเวสสันดรชาดกของสิม ตัว 
อยางที่วัดสนวนวารีนี้แตกตางไปจากกลุมที่ผานมาที่ไมไดปรากฏภาพตอนงานศพชูชก หรือที่วัด
ประตูชัยก็ไมพบตอนนี้เชนเดียวกัน 
  มีขอมูลบางสวนที่นาสนใจและนํามาประกอบการพิจารณาคือ จากหลักฐาน
เอกสารวรรณกรรมเวสสันดรชาดก กลาววาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 เปนตนมา กลาวถึงวา
มีจุดประสงคเพียงใชการเทศนแหลใหจบภายในหนึ่งวัน จึงตัดภาษาบาลีออกหมด และดําเนิน
เร่ืองอยางรวบรัด เนื้อหาเวสสันดรชาดกในยุคนี้ จึงขาดสุนทรียแหงวรรณกรรมไปมาก111 เชน ”
เวสสันดรฉบับภาคอีสาน” 112 และยังมีเอกสารฉบับอ่ืน ๆ เมื่อตรวจดูเนื้อความในกัณฑมหาราช 
ไมไดกลาวรายละเอียดถึงการจัดงานศพชูชกเชนเดียวกัน ซึ่งชาวบานจะไดรับรูวรรณกรรมเร่ือง
                                                 

110 สัมภาษณ พระครูบุญชยากร เจาอาวาสวดัไชยศรี บานสาวัตถ ีต.สาวะถี อ.เมือง จ.
ขอนแกน, 5 สิงหาคม 2557. เร่ืองประวัติหมูบานสาวัตถ ี

 111 ธวัช ปุณโนทก, วรรณกรรมอีสาน, 138. 
 112 ตัวอยาง เชน เวสสันดรฉบับภาคอีสาน ฉบับนี้เขียนข้ึนใหมเม่ือ พ.ศ. 2496 โดย
พระภิกษุชาวอีสานคงศึกษาที่กรุงเทพฯ และ มหาเวสสันดรคํากลอนภาคอีสาน คัดลอกจาก
ตนฉบับเดิมเมื่อ พ.ศ. 2470. 
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เวสสันดรชาดกผานการเทศนจากพระสงฆ113 ดังนั้นอาจเปนไปไดเชนกันที่ชางเขียนกลุมที่สามนี้มี
ความรูความเขาใจเร่ืองเวสสันดรมาจากการเทศนแหลฉบับใดฉบับหนึ่ง 
  ลักษณะการเขียน  
  จากรูปแบบสิมที่กลาวมา ลักษณะของชางญวณนั้นกลาวไดวามีความสามารถใน
งานกอสรางอาคารแบบกออิฐถือปูน  โดยเฉพาะผนังสิมภายนอกที่ชางตกแตงสวนของ
องคประกอบสถาปตยกรรมบริเวณหนาตาง ประตู เสา ใหมีระดับลดหล่ันใน ลักษณะผนังที่ไม
เรียบเสมอกันเปนแผนกวาง อยางผนังในสิมรูปแบบอ่ืน จึงเปนตัวแปรสําคัญสวนหนึ่งสงผลใหชาง
พื้นถิ่น ปรับเปล่ียนกลวิธีการสรางงานจิตรกรรมจากแบบพื้นผนังราบมาเปนผนังลดหล่ัน ปรับ
วิธีการเขียนเรื่องราวภาพเลาเร่ืองใหเหมาะกับสภาพผืนผนังที่ไมสามารถเขียนเปนองคประกอบ
ใหญตอเนื่องกันได การใสลวดลายประดับแบบตาง ๆ และคัดเลือกฉาก ตอนหรือตัวภาพ ที่สําคัญ
หลัก ๆ เปนกลุมภาพขนาดไมใหญ จึงนาเปนการแกปญหาพื้นที่ของชางอยางหนึ่ง จนทําใหเกิด
เอกลักษณของภาพจิตรกรรมฝาผนังเฉพาะกลุมนี้  
  ตัวอยางจิตรกรรมกลุมนี้ที่ วัดไชยศรี วัดสนวนวารี จังหวัดขอนแกน(ภาพที่ 399)  
ดวยทักษะฝมือ และรูปแบบเทคนิควิธีการตางๆ คอนขางจะมีรูปแบบความเปนพื้นถิ่นมากกวาสอง
กลุมแรกที่กลาวผานมา นอกจากปจจัยจากรูปแบบผนังอาคารแลว ตามประวัติวาสวนหนึ่ง
พระภิกษุสงฆของวัดมีสวนรวมในการคิดออกแบบงานจิตรกรรมฝาผนังและพาญาติโยมสรางข้ึน 
เชน หลวงปูออนสาเปนผูออกแบบและพาญาติโยมสรางวัดไชยศรีข้ึน114 และมีชางรวมกันเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายคน ในสวนชางกอสรางสิมที่เปนชางญวณ เชน “องทองผา”เปนชาง
กอสรางสิมของวัดสนวนวารี แตทั้งนี้จิตรกรรมของทั้งสองแหงไมมีขอมูลระบุวาชางญวณหรือ
คนญวณมีสวนหรือเปนชางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังดวยหรือไม แตมีขอมูลที่นําพิจารณา
ประกอบไดวา บริเวณพื้นที่อีสานตอนกลางนี้เชน จังหวัดขอนแกน ก็เปนพื้นที่หนึ่งที่กลุมคนญวณ
อพยพและเขามาต้ังถิ่นฐาน 115 ซึ่งจะกลาวถึงลักษณะเฉพาะที่ตางจากลุมอ่ืนดังนี้ 

                                                 
 113 ไพโรจน สโมสร, จิตกรรมฝาผนังอีสาน (ขอนแกน: ศูนยวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532), 54. 
 114 หอพุทธศิลป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน,  
วัดไชยศรี, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558,  เขาถึงไดจาก http://www.mcukk.com/buddhasilpa/ 
buddha.php?select=13 

 115 ขจัดภัย บรุษพัฒน, ญวณอพยพ (กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2521), 40-43. 
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 เทคนิคการใชสีโดยทั่วไปใชสีจํานวนนอยสีลง โครงสีหลักที่ชัดเจนของภาพจิตรกรรม
กลุมนี้ คือ โทนสีครามเหลือง ตัดเสนระบายสีพื้นผนังสีออน  
 การเขียนภาพบุคคลในกลุมที่สามนี้แตกตางจากกลุมอ่ืนที่ผานมา รูปแบบการเขียนตัว
ภาพเกี่ยวของกับตัวละครหลัก ที่เกี่ยวของกับบุคคลช้ันสูง ตัวพระตัวนาง เชน กษัตริย เจานาย
ชั้นสูง เทพยดา พระพุทธเจานั้น ลดทาทางที่เปนนาฏลักษณมีความสมจริงมากข้ึน ลดทอน
รายละเอียดดานลวดลายในสวนงานประดับเคร่ืองแตงกายสวนตาง เชน มงกุฎ สังวาลย กรองศอ 
จนเหลือแตโครงสรางแบบเรียบงายกวามาก แตถึงกระนั้นก็ยังพอจะปรากฏเคาโครงถึงที่มาของ
อิทธิพลรูปแบบจิตกรรมไทยประเพณี  
  โดยเฉพาะกลุมภาพสถาปตยกรรมที่เปนปราสาทราชวัง ศาลา พลับพลา กําแพงเมือง 
รวมถึงการเขียนภาพทิวทัศนนั้นชางพื้นถิ่นเขียนใหตางไปจากกลุมที่ผานมา คือ เปนอาคารรูปแบบ
พื้นบาน สรางจากไม แสดงโครงสรางเสา ใตถุนสูง มีบันได ตกแตงเคร่ืองประดับหนาบันลายตะวัน 
มีระเบียงไม และร้ัวไมลอมรอบ แทนกําแพงอิฐ ซึ่งรูปแบบดังกลาวมีความสมจริงกับรูปแบบ
ทองถิ่น ไมอิงรูปแบบปราสาทอยางจิตรกรรมไทยประเพณีอยางที่ผานมา สวนเรือนพื้นถิ่น ส่ิงปลูก
สรางสวนนี้พบเขียนไวนอกแนวกําแพงเมือง อาจเขียนอยูเปนกลุมหรือหลังเด่ียว ซึ่งมักเปนที่อยู
ของชาวบาน เชน บานที่พักของชูชกและนางอมิตดา เปนอาคารแบบพ้ืนถิ่นขนาดเล็ก หลังคาทรง
จั่วมีโครงสรางไมซับซอนนอยกวากลุมภาพปราสาท สรางดวยวัสดุไม ไมมีฐานรองรับ ยกพื้นใตถุน
สูง มีบันได โดยเฉพาะภาพสถาปตยกรรมของวัดไชยศรีที่ลดทอนไปจนคลายโครงสรางรูปทรงเลขา
คณิตซอนตอกัน 
 การแบงเร่ือง ดวยเหตุที่สิมวัดไชยศรี และวัดสนวนวารีที่เฉพาะผนังภายนอกที่มีการ
ตกแตงสถาปตยกรรมบริเวณตาง ๆ เชน หนาตาง ประตู เสา ใหมีระดับลดหล่ันกัน จึงเปนตัวแปร
สําคัญสวนหนึ่งสงผลใหชางพื้นถิ่น ตองปรับเปล่ียนกลวิธีการสรางงานจิตรกรรมจากแบบพื้นผนัง
ราบมาเปนผนังลดหล่ัน ปรับวิธีการเขียนกลุมเร่ืองราวภาพเลาเร่ืองใหเหมาะกับสภาพผืนผนังที่ไม
สามารถรองรับการเขียนเปนองคประกอบใหญตอเนื่องกันได จึงรวมถึงลักษณะแบงภาพแบงตอน
ที่อาจจําแนกได คือ 
 1. การแบงเร่ืองที่อยูในสวนรายละเอียดของภาพ ซึ่งดังที่กลาวมาวาเหตุปจจัยของ
ผนังอาคารเฉพาะดานนอกของกลุมมีระนาบของผิวผนังลดหล่ัน งานจิตรกรรมทั้งหมดจึงบรรจุอยู
ในพื้นที่จํากัด มีลักษณะเปน ชอง เหล่ียม มุม แคบ ซึ่งส่ิงนี้เองก็เปนสวนสําคัญในการแบงภาพแต
ละตอนยอยออกจากกันดวย 
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 2. การแบงเร่ืองรูปแบบอ่ืน ๆ คอนขางมีรูปแบบหลากหลาย ไมมีกฎชัดเจนวาภาพ
แบบใดจะใชอยางไร ที่ปรากฏมีรูปแบบดังนี้คือ การแบงเร่ืองแบบเสนตรง แนวนอนสีเหลืองน้ําตาล
ทึบ ขีดค่ันแบงตามแนวเสา แนวผนัง เปนเสนไมยาว เพราะพื้นที่ผนังแตละสวนแคบ ใชมากในทุก
ผนัง เมื่อมีหลายเสนบนผนัง หรือบนเสาเดียวกัน ภาพจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว 
ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพเลาเร่ืองเหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมี
ความหมายคลายพื้นดิน ทางเดิน  
 3. การแบงเร่ืองที่ผนังภายในของสิมวัดสนวนวารี แบบแถบลายที่เกิดจาการตัดเสน
ขนานเปนกรอบ ตรงกลางเขียนลวดลาย ขนาดไมใหญ แถบลายนี้มีสองลักษณะ คือแถบแนวนอน 
แถบหนึ่งจะใชกั้นขอบเขตพื้นที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังออกจากผนังโลงและอีกแถบใชค่ันกลางภาพ
เพื่อแบงพื้นที่ออกเปนแถวแนวนอนสองแถว ทั้งหมดเชื่อมตอกันทุกผนังเปนแนวเดียวกัน (ภาพที่ 
382,390)  แถบแนวต้ัง จากพื้นที่ ส่ีเหล่ียมผืนผาในการแบงแถบลายในแบบแรก ใชลักษณะ
เดียวกันแตเปนแนวต้ัง แบงหรือค่ันภาพเนื้อเร่ืองแตละตอนออกจากกัน แทนการใชตนไม ภูเขา
และที่วาง(ภาพที่ 383,390) ซึ่งการแบงภาพดวยลักษณะนี้คลายคลึงกับการแบงภาพในผาผะ
เหวดอีกดวย 
 
5. ความสัมพันธสอดคลองระหวาง งานบุญผะเหวด ผาผะเหวด และงานจิตรกรรมฝาผนัง 
 5.1 งานบุญผะเหวด  
  ในภาคอีสานประเพณีงานบุญที่ถือวาเปนบุญใหญมีความสําคัญมาก คือ บุญ
มหาชาติ หรือ ภาษาถ่ินเรียกวาบุญผะเหวด อาจมีชื่อเรียกแตกตางไปวา ผะเหวด, ผะเวส หรือ
พระเวส แตก็มีความหมายเดียวกันคือ พระเวสสันดรนั่นเอง เปนประเพณีประจําเดือน 4 ของชาว
อีสานท่ีเรียกวา “ฮีตสิบสอง” ชวงเวลาของการจัดงานคือ ภายหลังที่ชาวบานเพิ่งเสร็จจากการ
เก็บเกี่ยวขาวข้ึนยุงฉางและเปนชวงฤดูแลง บุญนี้จึงถือไดวาเปนสัญญาณการเฉลิมฉลองของ
ชาวบานหลังฤดูการเก็บเกี่ยวดวย116  
 5.2 ผาผะเหวด ก็คือ ผาที่ใชเขียนภาพเลาเร่ืองพระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ ในงาน
เทศนมหาชาติ หรืองานบุญผะเหวด ใชประกอบในสวนพิธีแหพระเวสเขาเมือง117 ซึ่งจะจัดกอน
หนึ่งวันที่จะมีพิธีเทศนมหาชาติ ซึ่งพิธีการแหพระเวสเขาเมืองนั้น ชาวอีสานมีแนวคิดสําคัญวา เมือ่

                                                 
 116 หองปฏิบัติการทางมนุษยวิทยาของอีสาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, 
บุญผเวสของชาวอีสาน, 20. 
 117 เร่ืองเดียวกัน, 37. 
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พระเวสสันดร พระนางมัทรี ตองเดินทางออกจากบานจากเมืองไปบําเพ็ญเพียรภาวนา ณ เขา
วงกต ดังนั้นจึงตองทําพิธีแหพระเวสกลับเขาเมืองดวย ซึ่งการแหพระเวสเขาเมืองเสมือนวาชาว
อีสานไดโยงภาพจินตนาการหรืออุดมคติที่ไดรับมาจากเรื่องราวทางศาสนากับพื้นที่ความเปนจริง
ในโลกปจจุบัน118 โดยจะเลือกกําหนดประกอบพิธีตรงพื้นที่บริเวณรมร่ืน มีตนไมใหญ ระบุใหมี
ความหมายถึงเขาวงกต มีภิกษุนําขบวนพิธี มีชาง (หมายถึงปจจัยนาเคนทรที่ดลบันดาลฝนตก
ตองตามฤดูกาล พืชพันธธัญญาหารอุดมสมบูรณ) สวนผาผะเหวดนี้จะอยูศูนยกลางขบวนแห ใช
กิ่งไมผูกติดกับผา ผูรวมขบวนคอยปะพรมนํ้ามนตใหแกกันและกัน ใหมีความหมายเหมือนฝน
โบกขรพรรษ บางคนก็ใชมือจับถือผารวมกันและยกข้ึนโยงแหไปตามความยาวของผารองรําทํา
เพลงอยางสนุกสนาน เดินเปนขบวนแหมายังงานพิธี บางทีก็นํามาโอบลอมอุโบสถไว119 

                                                

  ซึ่งลักษณะเฉพาะของผาผะเหวด คือ ผืนผาทอดวยผาฝาย หรือเปนผาสีขาว หนา
กวางประมาณ 60-80 ซม.ยาวประมาณ 10 -30 เมตร ตัวอยาง ผาผะเหวด บานทามวง อําเภอเสล
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด(ภาพที่ 440)  ฝมือชางทองถิ่นอีสาน ไมทราบปที่เขียน ตามประวัติกลาววา
ไดมาจากบานกุดขาวปุน อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนํามาไวที่วัดปาศักดาราม 
และวัดเหนือ แลวจึงนํามาเก็บรักษาที่วัดทามวง ยุทธนาวรากร แสงอราม ภัณฑารักษปฏิบัติการ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดรอยเอ็ดในขณะนั้นใหขอมูลวา ไดกําหนดอายุผาผะเหวดผืนนี้วา 
ควรเขียนราวคร่ึงแรกพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งผาผะเหวดผืนนี้มีสภาพไมสมบูรณเต็มผืน เพราะสวน
ถูกโจรกรรมไปในราวป พ.ศ. 2525120 ที่เหลืออยูเปนสวนปลายมีเพียงกัณฑที่ 1-9 ยังมีสวนตนที่
ขาดหายเปนสวน เลาเร่ืองสวนของ มาลัยหมื่น มาลัยแสน พุทธประวัติตอนตรัสรู (สังกาศ) และ
ฉลอง ในกัณฑมหาราช (บางสวน) และกัณฑหิมพานต (บางสวน) (ภาพที่ 440) 
  ซึ่งลักษณะรูปแบบศิลปะโดยรวมของผืนผาผะเหวด ที่เปนผืนผาสีขาวมี ความ
ยาว ชายผาดานบนดานลางเขียนลายแถบหนากระดานเปนลวดลายยาวตลอดแนวผา การเลา
เร่ืองจัดองคประกอบเปนไปตามลักษณะแนวยาวของผืนผา แตดวยลักษณะของชางพื้นถิ่นมีกลวิธี
ลําดับเร่ืองราวโดยใชสถานที่เปนสําคัญ สถานที่เปนคลายศูนยกลางเรื่อง จึงมีภาพหลาย
เหตุการณที่เกี่ยวของอยูรวมกันในภาพสถานท่ีเดียว จึงมีลักษณะเปนกลุมภาพ ทําใหการลําดับ

 
 118  หองปฏิบัติการทางมนุษยวิทยาของอีสาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, 
บุญผเวสของชาวอีสาน, 39. 
 119 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 36. 
 120 สุรจิตต แกนพิมพ, การพัฒนาผาผะเหวดของวัดทามวง จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อ
การพัฒนาผลงานจิตรกรรม (ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 15. 
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เร่ืองราวแตละกัณฑจึงสลับไปมา ไมไดไลเรียงตามเหตุการณที่เกิดข้ึนหรือลําดับตามกัณฑ ฉากแต
ละตอนเรียงกันในลักษณะองคประกอบแนวนอน วาดแผขยายไปทางซายและขวาของผืนผา ภาพ
มีอักษรธรรมบรรยายเปนชวงเปนฉาก จากตัวอยางหลักฐานผาผะเหวด บานทามวง อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ดนี้ แมจะแสดงเนื้อหาไมครบถวนสมบูรณ แตสวนที่เหลือภาพที่แสดงเนื้อหาสําคัญ
เกี่ยวกับงานศพชูชก เชนเดียวกับในงานจิตรกรรมฝาผนังสิมที่สะทอนความเปนพื้นถิ่นแตกตางไป
จากจิตรกรรมไทยประเพณีดวย 
 

 
 
ภาพที่ 440 ผาผะเหวด บานทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
 
  ซึ่ง ไพโรจน สโมสร ไดเคยกลาวไวตอนหนึ่งวา จิตรกรรมฝาผนังสิมนั้นอาจได
อิทธิพลรูปแบบมาจากผาผะเหวดที่นํามาประดับศาลา121 ซึ่งเมื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการจัด
องคประกอบภาพ จากตัวอยางของการเขียนผาผะเหวด ลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะพื้นที่ผนังดานในสิม ที่มีโครงสรางการจัดองคประกอบตางไปจากผนัง
ดานนอก เชน จิตรกรรมฝาผนังที่ วัดโพธาราม (ภาพที่ 236) วัดปาเรยไรย (ภาพที่ 258) คือ 1.การ
จัดภาพในลักษณะแถวแนวนอนหรือเปนลักษณะผืนยาว 2.รูปแบบการแบงพื้นที่ระหวางภาพและ
ผนังออก โดยตัดเสนแนวนอนค่ันแบงพื้นที่ผนังบน - ลางออกจากกัน บางที่อาจใชเสนแถบทึบ
เล็กๆ หรือบางที่เขียนเปนลายหนากระดานจึงคลายเปนเสนขอบของผาผะเหวด 3. เทคนิคการ
เขียนโดยใชสถานที่เปนสําคัญ ทําใหเนื้อเร่ืองไมเรียงลําดับ ดังที่กลาวรูปแบบการเขียนภาพเลา
เชนนี้นอกจากเร่ืองเวสสันดรชาดกแลวยังนําไปใชในภาพเลาเร่ืองอ่ืน ๆ ดวยเชน พุทธประวัติ    
เปนตน 
 
 

                                                 
 121 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 36. 
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  นอกจากนี้ จากการสํารวจเคยพบตัวอยางหลักฐานบางสวนของผาผะเหวดที่วัด
ภูเขาลาด จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 441) ถึงสภาพที่พบอาจชํารุดหลุดลอกไปมากแลว แตยัง
เห็นวาชางใชวิธีการนําผาผะเหวดเกาติดบนแผนไมแลวยึดติดประดับกับผนังศาสนสถานที่เปน
ไมอีกทีหนึ่ง ในลักษณะที่เปนแนวยาวไป หรือกระทั่งการพบเห็นวาเคยมีการนําผาผะเหวดมา
โอบลอมอุโบสถ122 ซึ่งเหตุผลเหลานี้จึงอาจเห็นสอดคลองถึงความสัมพันธระหวางผาผะเหวด 
และจิตรกรรมฝาผนังตามนั้นได  
  อีกประเด็นหนึ่ง คือ ผาผะเหวดที่ใชในขบวนแหพระเวสเขาเมือง จากหลักฐาน
ขอมูล ผาผะเหวด บานทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ฝมือชางทองถิ่นอีสาน นอกจากจะ
เขียนเร่ืองพระเวสสันดรเปนหลักแลว ยังมีสวนประกอบของผืนผาตอนตนเขียนภาพเลาเร่ืองมาลัย
หมื่น มาลัยแสน พุทธประวัติตอนตรัสรู (สังกาศ) ซึ่งจะเห็นไดวาองคประกอบเร่ืองราวเนื้อหาสวน
ตนที่ขาดหายไปเหลานั้นของผาผะเหวดบานทามวง ทําใหนึกถึงความสอดคลองสัมพันธกับกลุม
ชางพื้นบานที่เนนเขียนภาพเลาเร่ืองกลุมวรรณกรรมศาสนา เชน พระเวสสันดรชาดก พุทธประวัติ 
พระมาลัย และอดีตพุทธอีกดวย 
 

 
 
ภาพที่ 441 ผาผะเหวดเกาบนไมอัดของวัดภูเขาลาด จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

                                                 
 122 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 36. 
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6. ลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมสกุลชางพื้นถ่ินในเขตอีสานตอนกลาง 
 ผลงานที่ เกิดจากชางพื้นถิ่นซ่ึงสรางข้ึนตามคติและวิธีการ ที่ถายทอดกันมามี
เอกลักษณเฉพาะทองถิ่น โดยมีจุดประสงคเพื่อการใชสอยหรือการแลกเปลี่ยนหรือตามความ
เชื่อถือความศรัทธาในศาสนาหรือประเพณีของทองถิ่นนั้น ๆ 123 สําหรับจิตรกรรมสกุลชางอีสาน
กลางทั้งสามกลุมที่กลาวมา ลวนเปนงานที่สรางโดยชางพื้นถิ่นแท มีระดับทักษะความชํานาญที่
แตกตางกันไป งานชางฝมือดีอาจเปนงานที่ไดรับอิทธิพลจากแหลงอ่ืน ในขณะที่งานฝมือในระดับ
รองหรือพื้นบานมาก ๆ อาจมีรูปแบบศิลปะที่นิยมภายในทองถิ่นจนถือเปนแนวปฏิบัติ การ
ถายทอดความรูงานชางในระบบเครือญาติหรือภายในทองถิ่น ยอมทําใหรูปแบบศิลปะที่มาจาก
ความเขาใจและยึดถือปฏิบัติในของชางพื้นถิ่นเอง 
 1. ความสัมพันธระหวางภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผาผะเหวด และบุญผะเหวด 
จากการวิเคราะหแบงกลุมรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังของสิม ดังจะเห็นไดวาโดยเฉพาะจิตรกรรมชาง
พื้นบานในกลุมที่ 2 รูปแบบพื้นบานที่นิยมเขียนภาพเลาเร่ืองจากวรรณกรรมศาสนาฉบับทองถิ่น 
เขียนภาพเลาเร่ืองเปนกลุมวรรณกรรมพุทธศาสนาฉบับทองถิ่นเชน พระเวสสันดรชาดก พุทธ
ประวัติ พระมาลัย และอดีตพุทธ จากเร่ืองทั้งหมดนี้จะเห็นวาเร่ืองพระเวสสันดรชาดก คือเนื้อหา
หลักสําคัญของกลุมชางพื้นบาน โดยชางเขียนจะเนนเขียนเรื่องพระเวสสันดรโดยใหความสําคัญ
มากกวาวรรณกรรมเร่ืองอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกัน ทั้งสัดสวนพื้นที่การเขียน จํานวนฉาก และตอนที่
มักพบวาเขียนไวอยางครบถวนทุกกัณฑ ในขณะท่ีเร่ืองอ่ืน ๆ อยูในระดับความสําคัญรองลงมา 
การใหความสําคัญทางเนื้อหาของพระเวสสันดรดังกลาว และมีเร่ืองพุทธประวัติ พระมาลัย และ
อดีตพุทธ เปนเร่ืองรอง จึงมีลักษณะคลายคลึงกับภาพจิตรกรรมบนผืนผาผะเหวดที่ใชในพิธีแห
พระเวส และท้ังสองลักษณะนี้ยังสอดคลองการเทศนมหาชาติชาดกของสํานวนอีสานในงานบุญ
ผะเหวดอีกดวย  
  ความสัมพันธที่สอดคลองนี้จนอาจเขาใจไดวาทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกัน 
กลาวคือ ผูที่ไดชมผาผะเหวด หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีโครงเร่ืองวรรณกรรมทางศาสนากลุมนี้ 
ต้ังแตตนจนจบนั้นคงมีนัยยะเดียวกันกับการฟงเทศนมหาชาติวันเดียวจบในงานบญุผะเวด ยอมได
อานิสงส ผลบุญ สูยุคพระศรีอาริยเมตไตรย  
 

                                                 
 123 วิบูลย ล้ีสุวรรณ, “ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน,” เอกสารการสอนรายวิชา หนวย 8-

15, พิมพคร้ังที่ 3 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2537), 908-923. 
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  นอกจากนี้เหตุผลของผลบุญกุศลที่จะไดแลว งานบุญผะหวดซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับ
ของความอุดมสมบูรณของขาวและพืชภัณฑธัญญาหาร ดังปรากฏสัญลักษณตางๆ ที่ปรากฏใชใน
งานพิธี เชน ชางปจจัยนาเครนที่ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ ดังนั้นภาพจิตรกรรมบนผืนผาผะ
เหวดและจิตรกรรมฝาผนังยังเปรียบเหมือนสัญลักษณของการเชื่อมโยงทางศาสนาใหเขากับ
วิถีทางโลกของคนอีสานยอมมีความหมายถึง เปนการเฉลิมฉลองพืชพันธธัญญาหารใหม และ
ความอุดมสมบูรณของคนอีสานที่กําลังจะเร่ิมข้ึนอีกดวย 
 2. รูปแบบผามานมวนพันคลองเสาแบบเกลียว คือ ภายในภาพปราสาทหลังใหญ
แบงเปนหลายหอง แตละหองประดับดวยผามานสองฝงที่รวบพักไวโดยทั่วไปจะพบแบบหน่ึงที่
สวนปลายชายผาบางสวนปลอยทิ้งชายลงซึ่งเปนแบบที่พบไดในจิตรกรรมทั่วไป เชน วัดศรีมหา
โพธ์ิ จ.มุกดาหาร วัดทาเรียบ จังหวัดบุรีรัมย (ภาพที่ 443ก,442ก) อีกแบบหนึ่งคือ ชายผามานมวน
พันเปนเกลียวไวกับโคนเสาของปราสาท ซึ่งรูปแบบศิลปะของผามานพันเปนเกลียวนี้พบวานิยม
เขียนมากในงานจิตรกรรมพื้นถิ่นอีสานกลาง ตัวอยางเชน วัดตาลเรือง วัดมัชฌิมวิทยาราม วัดโพ
ธาราม วัดสระบัวแกว (ภาพที่ 443ข-ง)  
  ในเร่ืองผามานมวนพันเสานี้มีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมในจังหวัด
อุบลราชธานี เชน วัดทุงศรีเมืองและวัดนาควาย (ภาพที่ 442ข,ค) โดยที่มีขอสรุปวา ลักษณะการ
มวนพันผามานนั้นพบลักษณะที่ผามานมวนปลายแลวตลบทับมาดานบน ทิ้งชายผาลงดานลาง มี
ความตางออกไปรูปแบบจิตรกรรมประเพณีและเปนลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 124 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบของผามานที่พบในแถบอีสานกลางนี้ แตกตางที่มี
ผามานทั้งสองขาง แหวกกึ่งกลางแลวมวนพันเปนเกลียวลง 2-3 รอบแบบหลวม ๆ พักไวกับโคน
เสาโดยไมแสดงถึงหวงรูดบนเสนลวดดานบน ถาตามลักษณะเปนจริง ผามานพันเกลียวแบบนี้คง
หลุดไมสามารถพักไวกับเสาได จึงมีรูปแบบที่ตางไปจากท่ีกลาวมา และเปนรูปแบบที่นิยมวาดกัน
ในทองถิ่นนี้  
 3. เสนแบงเรื่องแบบตรง,หยักโคง ชางพื้นถิ่นใชกลวิธีการใชภาพบุคคลและสถานที่
สําคัญเปนศูนยกลางของเร่ือง บางคร้ังใชภาพบุคคลเปนศูนยกลางจึงเวนที่วางรอบเนื้อเร่ือง
คอนขางนอยมากจนบางคร้ังเนื้อเร่ืองปะปนกัน บางคร้ังเหมือนเปนเร่ืองเดียวกันหรือเปน

                                                 
 124 ยุทธนาวรากร แสงอราม, “พืน้ถิน่อีสานในงานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวัดทุงศรี
เมือง จ.อุบลราชธาน”ี (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวชิาประวัติศาสตรศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 62. 
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องคประกอบใหญทั้งผนัง ทําใหยากตอการทําจําแนกเร่ืองราว เทคนิคกลวิธีการแบงภาพที่นิยมใช
อยางแพรหลายในงานจิตรกรรมคือเสนแบงเร่ืองแบบตรงและหยักโคง  
  แบบเสนตรง รวมถึงเสนแถบลวดลายลายมักพบกับผนังดานในใชแบงผนังออก
สวนบนและลาง ชางเขียนระบายแถบหนาสีครามแลวตัดเสนขอบ แถบสีนี้มีความหนาเสมอกัน 
ตามแนวนอนของผนัง หรือใชแบงสวนยอยในพื้นที่เขียนภาพออกเปนแถว ซึ่งรูปแบบเสนแบงเร่ือง
นี้สามารถเชื่อมโยงไปสูจิตรกรรมผืนผาผะเหวด 
  แบบเสนโคง เสนหยัก รูปแบบนี้พบไดมาก ชางอาจขีดหรือระบายเปนเสนทึบมีทั้ง
ขนาดส้ันและยาว บางเสนอาจใชเพียงแคตัดเสนเล็กบางหรือเสนหนาเสนเดียว บางเสนเกิดจาก
การไลน้ําหนักสีเขมออนเปนแถบหนาหรือบางไมเทากัน มีทั้งเขียนในทิศทางแนวนอนและหยักโคง
ไปมา มักใชสีคราม สีเทา ซึ่งเสนค่ันเร่ืองประเภทนี้นอกจากแบงเร่ืองราวตาง ๆ ใหเกิดความชัดเจน
แลว ยังทําใหเกิดองคประกอบภาพท่ีคลายจุดนําสายตาไปสูเร่ืองราวตอนตาง ๆ เมื่อมีหลายเสน
บนผนังเดียวกัน ภาพจึงมีลักษณะของแถวแนวนอนหลายแถว ขณะเดียวกันเสนค่ันภาพเลาเร่ือง
เหลานี้นอกจากจะแบงหรือค่ันเร่ืองราวออกจากกันแลวยังมีความหมายทดแทนพื้นดิน แนวทาง
เดิน  โขดหิน  เนินเขาและภูเขาดวย  ซึ่ง รูปแบบวิธีอยางหลังนี้ เปนที่นิยมและเชื่อวาเปน
ลักษณะเฉพาะของงานชางพื้นถิ่น 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
ภาพที่ 442 จิตรกรรมฝาผนังผามานพันเสา 
 (ก) วัดศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดมุกดาหาร 
 (ข) วัดนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี 
 (ค) วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
ภาพที่ 443 ภาพจิตรกรรมฝาผนังผามานพันเสา 
 (ก) วัดทาเรียบ จังหวัดบุรีรัมย 
 (ข) วัดมัชฌิมวิทยาราม จังหวัดขอนแกน 
 (ค) วัดสระบัวแกว จังหวัดขอนแกน 
 (ง) วัดโพธาราม จังหวัดขอนแกน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 
 

 การอพยพเคล่ือนยายผูคนคร้ังสําคัญที่เกี่ยวของกับพื้นที่ทางอีสานตอนกลางคือ กลุม
พระครูโพนสะเม็กโดยมีเจาแกว มงคล ไดเขามาเร่ิมต้ังเมืองทง(หรือเมืองทุง ปจจุบันคืออําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด)เปนที่แรก เมื่อป พ.ศ.2268 และตอมาไดกอรางสรางเมืองในบริเวณ
พื้นที่ใกลเคียง โดยบุตรหลานของเจาเมืองรอยเอ็ดนําผูคนจํานวนหนึ่งแยกยายกันไปต้ังเปนบาน
เปนเมืองตาง ๆ  เชน เมืองขอนแกน ป พ.ศ.2332 และเมืองสารคาม ป พ.ศ.2408 ดังนั้นชีวิตความ
เปนอยูของคนบริเวณนี้ในจึงกลาวไดวาจึงมีความสัมพันธใกลชิดประเทศลาวในปจจุบัน ทั้ง
ทางดานภาษา วรรณกรรม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อตาง ๆ 
 โดยเฉพาะวรรณกรรมภายในทองถิ่นที่เปนแรงบันดาลใจในการสรางงานจิตรกรรมฝา
ผนังของชางพื้นถิ่น นิยมเขียนและจารกันอยางแพรหลายบนใบลานในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 ลวน
คัดลอกมาจากตนฉบับของประเทศลาว เชน ปฐมสมโพธิกถา มหาชาติ เปนตน ซึ่งมีเนื้อหา
บางสวนบางตอนที่เปนสวนรายละเอียดตางไปจากวรรณกรรมทางภาคกลาง ชางพื้นบานจึงนํามา
เปนแรงบันดาลใจถายทอดเปนงานจิตรกรรมฝาผนัง  
 จากขอมูลการวิเคราะหจิตรกรรมฝาผนังของสิมพื้นถิ่นในเขตอีสานตอนกลาง จํานวน
ทั้งส้ิน 16 วัด ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 8 วัด  จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 4 วัด และจังหวัด
ขอนแกน จํานวน 4 วัด อายุการสรางอยูในชวงราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 หรือราวรัชสมัย
รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรแลว รูปแบบสิมพื้นถิ่นมีทั ้ง อิทธิพลศิลปะลาวอิทธิพลศิลปะ
รัตนโกสินทร สิมพื้นบานและสิมอิทธิพลชางญวณ  
 ชางเขียนในแถบอีสานกลางนี้เปน “ชางพื้นบานแท” มีลักษณะการทํางาน โดยเดินทาง
หมุนเวียนเพื่อไปรับงานแหลงตาง ๆ ภายในพื้นที่ระแวกใกลเคียง การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ของแตละสิม ชางอาจเขียนจะทําตามคําบอกเลาของเจาอาวาสหรือ ผูมีจิตศรัทธาสรางถวาย สิม 
หลังหนึ่งจะประกอบไปดวยชางเขียนจํานวนหลายคน มีทักษะความชํานาญในระดับที่แตกตางกัน 
ภายในกลุมชางจึงมีระบบหัวหนาชางและผูชวย คนที่เปนชางเขียนอาจเปนชาวบานที่มีฝมือดี เปน
พระสงฆ หรือเปนฆราวาสผูผานการบวชเรียนมาแลว อาจศึกษาถายทอดความรูกันเองหรือฝกฝน
จากชางผูฝมือดีในตางถิ่น และไมนิยมจารึกชื่อตนเองลงบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  
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 เมื่อวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมฝาผนังชางพื้นถิ่นในแถบอีสานตอนกลาง 
สามารถกําหนดอายุราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 และจําแนกไดเปน 3 กลุมหลักดังนี้ คือ 
 1. รูปแบบอิทธิพลจิตรกรรมไทยประเพณีผสมพื้นบาน โดยพบตัวอยางไดจํานวนนอย 
ตัวอยางเชน วัดกลางม่ิงเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนสิมที่มีความสําคัญในพ้ืนที่ เพราะตามประวัติ
เกี่ยวกับผูสรางที่มีความสําคัญเชน เจาเมือง มีอายุเกาแกกวาสิมหลังอ่ืนในพื้นที่เดียวกัน  ชาง
เขียนพื้นถิ่นที่ได รับฝกฝนงานฝมือมาจากแหลงอ่ืน เชน จากครูวิโรจนรัตนโนบล จังหวัด
อุบลราชธานี รูปแบบงานจิตรกรรมที่ปรากฏจึงเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบอิทธิพลจิตรกรรม
ไทยประเพณีทั้งเนื้อเร่ืองและรูปแบบเทคนิคการเขียน แตไดแสดงความเปนพื้นถิ่นที่รายละเอียด
ของภาพเลาเร่ืองตาง ๆ เชน ภาพบรรยายงานศพชูชกและภาพวิถีชีวิตในเร่ืองเวสสันดรชาดก ซึ่ง
แสดงใหเห็นภูมิปญญาชางพื้นถิ่นในการเลือกที่จะรับทั้งรูปแบบที่เปนคานิยมภายนอก และ
คานิยมทองถิ่นมาปรับผสมเปนงานจิตรกรรรมฝาผนังของตน 
 2. รูปแบบงานพื้นบานที่นิยมเขียนภาพเลาเร่ืองจากวรรณกรรมศาสนาฉบับทองถิ่น 
เชน พระพุทธประวัติ  เวสสันดรชาดก มาลัยหมื่น มาลัยแสน และอดีตพุทธ กลุมนี้พบไดจํานวน
มากกวากลุมอ่ืน ๆ ในบริเวณอีสานตอนกลาง เชน วัดจักรวาลภูมิพินิจ วัดปาเรยไรย วัดโพธาราม 
มีลักษณะเฉพาะที่องคประกอบเร่ืองราว รูปแบบศิลปะสําคัญ เชน ภาพงานศพชูชก ภาพธิดาพระ
ยามาร นายฉันนะแบกเครื่องทรง สะทอนเนื้อเร่ืองสอดสัมพันธกับวรรณกรรมท่ีนิยมภายในทองถิ่น
อยาง “มหาชาติสํานวนอีสาน”  และการจัดองคประกอบภาพ การแบงค่ันตอนดวยลักษณะเสน
แบงภาพทั้งเสนตรงเสนหยัก และเสนโคง ทั้งหมดยังสามารถเช่ือมโยงสานสัมพันธไปถึงประเพณี
สําคัญภายในทองถิ่นอยาง ประเพณีบุญเดือนส่ีหรือ “การเทศนมหาชาติในงานบุญผะเหวด” และ
ผาผะเหวด เปรียบเทียบจากเร่ืองราว และองคประกอบแลวจนคลายวาทั้งหมดนี้คือเปนส่ิงเดียวกนั 
กลาวคือผูที่ไดชมผาผะเหวด หรืองานจิตรกรรมฝาผนังที่มีโครงเร่ืองวรรณกรรมทางศาสนากลุมนี้ 
ต้ังแตตนจนจบนั้นคงมีนัยยะเดียวกันกับการฟงเทศนมหาชาติวันเดียวจบในงานบุญผะเหวด ยอม
ไดอานิสงส ผลบุญ สูยุคพระศรีอาริยเมตไตรย เชนเดียวกัน นอกจากนี้ งานบุญเดือนสี่ “บุญผะ
เหวด” เปนชวงเวลาที่ชาวบานเพิ่งเสร็จจากการเก็บขาวข้ึนยุงฉางและเปนชวงฤดูแลง คนอีสานมี
ประเพณีที่มีแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับของความอุดมสมบูรณของขาวและพืชภัณฑธัญญาหารของคน
ภายในทองถิ่น ดังปรากฏสัญลักษณตางๆ ที่ปรากฏใชในงานพิธีบุญผะเหวดเพื่อพิธีขอฝน ก็
ปรากฏเชนเดียวกันกับงานจิตรกรรม เชน ชางปจจัยนาเครนที่ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ ภาพ
หัวลานชนกัน เปนตน ดังนั้นภาพจิตรกรรมบนผืนผาผะเหวดและจิตรกรรมฝาผนังยังเปรียบเหมือน
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สัญลักษณของการเชื่อมโยงทางศาสนาใหเขากับวิถีทางโลกของคนอีสานยอมมีความหมายถึง 
เปนการเฉลิมฉลองพืชพันธธัญญาหารใหม และความอุดมสมบูรณที่กําลังจะเร่ิมข้ึนอีกดวย 
 3. รูปแบบงานพื้นบานที่นิยมเขียนภาพเลาเร่ืองจากวรรณกรรมพื้นบาน รูปแบบที่
ปรากฏแสดงคานิยมที่ปรับเปลี่ยนไปตามชุมชนจากวรรณกรรมศาสนาเปนเร่ืองหลักสูวรรณกรรม
พื้นบาน ตัวอยางเชน วัดสนวนวารี วัดไชยศรี จังหวัดขอนแกน โดยเฉพาะเร่ือง สินไซ มักนิยมเขียน
ไวที่ผนังดานนอกซึ่งนอกจากเปนวรรณกรรมที่รูจักกันอยางแพรหลายในทองถิ่นแลว เพราะมีโครง
เร่ืองใหอรรถรส ความต่ืนเตนและเราอารมณในฉากตอนตอสูและผจญภัย จึงนิยมนํามาอานในงัน
เฮือนดี (งานศพ) นําไปแสดงละเลนเพื่อความร่ืนเริงอ่ืน เชน หมอลํา หนังประโมทัย มีความนิยม
มากในชุมชนดังเชน หมูบานสาวัตถี เปนหมูบานที่มีหมอลําอยูอาศัยจํานวนมากมาต้ังแตอดีตจวบ
จนปจจุบัน และหากในกลุมนี้หากพบเขียนภาพเร่ืองเวสสันดรชาดกรวมดวยมักไมพบวามีเขียนใน
ตอนงานศพชูชก  
  ตัวแปรสําคัญสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดเอกลักษณของภาพจิตรกรรมฝาผนังเฉพาะกลุม
นี้ คือ รูปแบบสิมที่กอสรางโดยชางญวนสวนผนัง หนาตาง ประตู เสา ออกแบบใหมีความหนานูน 
ยกระดับลดหลั่น พื้นที่การเขียนภาพจึงไมใชผนังเรียบกวางเหมือนผนังสิมในกลุมอื่น การแกปญหา
พื้นที่การเขียนภาพของชางจึงมีผลตอรูปแบบศิลปะ มีลักษณะเปนกลุมภาพขนาดเล็ก แตละกลุม
ภาพมีองคประกอบตัวละครหลัก เขียนตอนสําคัญ จึงเปนผลทําใหรูปแบบความเปนพื้นถิ่น
มากกวาสองกลุมแรก 
  นอกจากนี้ยังพบรูปแบบศิลปะที่นาสนใจสะทอนที่มาและความใกลชิดของกลุมชน
ในเขตอีสานกลางที่ตัวอยางหลักฐานภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพระพุทธเจาในเร่ืองพระพุทธ
ประวัติ โดยเฉพาะประทับนั่งพบทั้งปางสมาธิและปางมารวิชัย ทรงเคร่ืองประดับมงกุฏ ซึ่งรูปแบบ
ศิลปะน้ีพบวานิยมแพรหลายในทองถิ่นอีสาน อาจเปนแนวความคิดเดียวกันกับความนิยมจําลอง
พระแกวมรกต ไดแก พระพุทธปฏิมาบุษรัตน วัดมหาธาตุ เมืองยโสธร และพระแกวบุษราคัม วัดศรี
อุบล เมืองอุบลราชธานี  พระพุทธเจาทรงเคร่ืองปางสมาธิและปางมารวิชัย จึงแสดงถึงความ
เปนไปไดถึงความเช่ือ ความศรัทธาและความระลึกถึงพระแกวมรกตที่เคยเปนพระพุทธรูปศักด์ิ
สิทธิคูบานคูเมืองของชาวลาว ที่ยังคงตกทอดมาสูผูคนอีสานตอนกลาง ในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 
แตหากถายทอดความศรัทธานี้ลงสูรูปแบบของงานจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่น รวมทั้งพระพุทธเจา
ทรงเครื่องประทับยืนปางเปดโลก เชน วัดประตูชัย เช่ือมโยงสูพระพุทธรูปทรงเคร่ืองปางเปดโลกที่
มีนิยมมากในศิลปะลาว โดยเฉพาะชวงรัชกาลที่ 1-3 แตไดปรับเปล่ียนดวยการคล่ีคลายรูปแบบ
พื้นถิ่นดวยไมนิยมเขียนสวมมงกฏ แตชางเขียนเปนกรอบพระพักตรคลายกะบังหนาและมีสวน
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ครอบอุษณีษะหรือมุนผมซึ่งเปนรูปแบบคลายคลึงกันกับภาพพระพุทธเจาทรงเคร่ืองในพุทธประวัติ 
อีกทั้งตกแตงพระวรกาย ประดับทองกร พาหุรัดมีจํานวนหลายเสน ซึ่งเปนรูปแบบการทรง
เคร่ืองประดับที่กระจายไปในการเขียนพระพุทธเจาในรูปแบบอ่ืน ๆ ดวย 
  สวนรูปแบบศิลปะประเด็นยอยอ่ืน เชน ภาพนายฉันนะแตงตัวแบบขาราชบริพาร
แบกเคร่ืองประดับกลับวัง และภาพธิดามารทั้งตอนหญิงสาวและหญิงชรามีหลังคอม สะทอน
ความเขาใจของชางเขียนพื้นบาน ผานปฐมสมโพธิกถาฉบับอีสาน และแสดงรูปแบบเฉพาะความ
เปนทองถิ่นอีสานกลางท่ีงานประดับตกแตงภาพสถาปตยกรรมดวยภาพผามานมวนพันเสาแบบ
เกลียว กลวิธีการแบงภาพดวยรูปแบบเสนตรงและคดโคงหลายเสน ซึ่งพบวาเปนรูปแบบเฉพาะ
สกุลชางพื้นถิ่นอีสานกลาง 
  จิตรกรรมฝาผนังของสิมพื้นถิ่นในเขตอีสานตอนกลาง อายุการสรางอยูในชวงราว
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 หรือราวรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร งานจิตรกรรม
สะทอนอิทธิพลทางรูปแบบจากศูนยกลาง เชนกรุงเทพ ขณะเดียวกันงานศิลปกรรมก็แสดง
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับ รากฐานทางวัฒนธรรมเดิมของกลุมชน หลอหลอมสูความเปนพื้นถิ่น 
ดวยงานศิลปกรรมทางศาสนาเชื่อมโยงใหเขากับวิถีทางโลกของคนอีสานสูความเชื่อแนวคิดความ
อุดมสมบูรณในอีสานตอนกลาง  
  สําหรับผูที่สนใจและมีโอกาสศึกษางานศิลปกรรมพื้นถิ่น นอกจากงานจิตรกรรมฝา
ผนังแลวยังมีรูปแบบศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ที่นาสนใจเชน ลวดลายประดับอีสาน เปนตน แตควรเรงรีบ
ศึกษาเนื่องจากเปนงานที่สรางโดยพื้นบาน นับวันจะยิ่งชํารุดและสูญหาย  
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