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Comparison Jataka content between The red bamboo and Jataka commentary
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found that the red bamboo adding events and more detailed content than other forms. The
relationship with painting is to create images of Chuchock ,and related behavioral addiction
literature that focuses on the entertainment profane greater during the 24th Century onwards.
Vassantara Jataka murals relation on The life of

Worlds) , the murals
the group

of

from Wat

Na Saeng temple

at

(Three

Lampang is the best representation. Painting

Phra Bot is relationship with Pra Malai manuscript as well. The pattem of Phra Bot

Phra Yuan

correlated with the

first

of

Buddha and Trai - Phum

red

at

Lamphun and

that

Pong Sanuk

at

Lampang are the most of

bamboo manuscript. The development of painting Jataka Lanna in the

half of the 25th century

Rattanakosin art,

Wat

shown

that plural

art from Myanmar

-

Shan art and

seen from the Jataka paintings Lampang group reflection policies from

local elites in the formation of Bangkok - modernization. ln districts half century after the
will focus on modern style that reflects the creation of nation

-

25th

states ideology.

Operating in the rituals and beliefs about the great preachment (Thum Luang) are
pointing out the brief time of the worldview of people who can imagine the world of the Sri Ariya
Mettraiya. lncludes an integrated set of local knowledge in the bargaining power of discourse
Chuthut,this making Phra Bot paintings serve as a "visual language" in cultural communication.
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ั้
เพื่อความก้ าวล่วง ซึง่ ความโศก และความร่ าไรราพัน เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส”

( มหาสติปัฐฐานสูตร, พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์)
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บทที่ ๑
บทนำ
๑. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
“เวสสันดรชาดก” เป็ นหนึง่ ในวรรณกรรมนิบาตชาดก หมวดขุททกนิกาย ชาดก พระ
สุตตันตปิ ฎก พระไตรปิ ฎก จัดเป็ นชาดก ๑๐ เรื่ องสาคัญในจานวน ๕๔๗ หรื อเรี ยกว่า “ทศชาติ
ชาดก” โดยมี “เวสสันดรชาดก” เป็ นเรื่ องสุดท้ ายของทศชาติชาดกที่กล่าวถึงพระโพธิสตั ว์บาเพ็ญ
บารมีครบ ๑๐ ประการ๑ กล่าวเฉพาะ “เวสสันดรชาดก” ในวัฒนธรรมล้ านนา น่าจะปรากฏขึ ้น
ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็ นต้ นมา๒ หลักฐานสาคัญคือการประพันธ์เป็ นวรรณคดีบาลีคือ “
เวสันตรทีปนี” โดยพระศิริมงั คลาจารย์ ราว พ.ศ.๒๐๖๐๓ เวสสันดรชาดกยังถือเป็ นกลุม่
วรรณกรรมสาคัญที่นิยมนิพนธ์ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ จากการสารวจคัมภีร์ใบลานภาคเหนือใน
ทศวรรษ ๒๕๒๐ – ๒๕๓๐ พบกลุม่ เวสสันดรชาดก (มหาชาติชาดก) นี ้มากกว่า ๑,๔๒๔ ผูก๔ และ
พบว่ามีการนิพนธ์เวสสันดรชาดกไว้ มากกว่า ๑๕๐ สานวน อาทิ สานวนอุโมงค์ดา, อินท์ลงเหลา ,
สร้ อยสังกร, ไผ่แจ้ เรี ยวแดง เป็ นต้ น แต่ละสานวนจะแสดงลีลาและลักษณะเฉพาะพื ้นถิ่นเอาไว้
ด้ วย๕
เมื่อหันมาพิจารณาข้ อมูลงานจิตรกรรมฝาผนังล้ านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่
๒๕
พบว่านิยมเขียนภาพเวสสันดรชาดกมากกว่าทศชาติชาดกมาก (วาดทศชาติชาดกไม่ครบสิบชาติ)
และพบร่วมกับภาพพุทธประวัตหิ รื อชาดกหรื อวรรณคดีท้องถิ่น๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักฐานกลุม่
งานจิตรกรรมฝาผนังในเชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง (พื ้นที่ลมุ่ น ้าปิ งและวัง) อาทิ จิตรกรรมวัดบวก
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มหำเวสสันดรชำดกสำนวนเทศนำ ๑๓ กัณฑ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๔), ๑.
สิ ง ฆะ วรรณสัย , ปริ ทั ศ น์ วรรณคดี ล้ ำ นนำไทย (เชี ย งใหม่ : โครงการต าราคณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๓), ๗๑.
๓
อภิ รมย์ สีดาคา และ เสริ มศิลป์ สุภเมธี สกุล, “ วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย” ใน วรรณคดีบ ำลี
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๑๓๖.
๔
อุดม รุ่งเรืองศรี,วรรณกรรมล้ ำนนำ (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ๒๕๔๖), ๑๙๙.
๕
เอมอร ชิตตะโสภณ, ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงวรรณกรรมล้ ำนนำกับวรรณกรรมประจำชำติ (เชียงใหม่:
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๓), ๓๐.
๖
สน สีมาตัง, โครงสร้ ำงจิตรกรรมฝำผนังล้ ำนนำ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๖), ๓๙ – ๔๐.
๒

๑

๒
ครกหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, จิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง
เป็ นต้ น
นอกจากนันจิ
้ ตรกรรมเวสสันดรชาดกยังปรากฏในผืนผ้ าพระบฏอีกด้ วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการค้ นพบข้ อมูลใหม่ของพระบฏกลุม่ เมืองลาปาง คือ พระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง๗ พระบฏ
วัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ๘ โดยเฉพาะชิ ้นหลังนี ้เป็ นผืนผ้ าขนาดยาวและมีจารึกระบุไว้ วา่ คือ “ ผ้ าค่าว
เวสสันตระ” และ จารึกอายุการสร้ างไว้ พ.ศ.๒๔๔๒๙
ในด้ านการศึกษาวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับสานวนท้ องถิ่นนัน้
เราพบว่า
นักวิชาการด้ านภาษาและวรรณกรรม มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สานวนไผ่แจ้ เรี ยวแดง
พบร่องรอยของภาษาโบราณ ชี ้ให้ เห็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง เนื ้อหา และวิธีการเล่าเรื่ องที่
แตกต่างไปจากเวสสันดรชาดกในพระไตรปิ ฎก รวมทังมี
้ ความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นสานวนหลักหรื อ
้ ตฐิ านใหม่ที่นา่
แม่แบบที่นาไปสูก่ ารนิพนธ์หรื อขัดเกลาให้ เกิดสานวนอื่นๆ๑๐ นาไปสูก่ ารตังสมมุ
ตรวจสอบคือ เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกจะมีความสัมพันธ์กบั วรรณกรรม
เวสสันดรชาดกท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง นี ้ด้ วยเช่นกัน
ในด้ านประวัตศิ าสตร์ สงั คมล้ านนา ปรากฏการณ์ในสังคมร่วมสมัยในช่วงสถาปนารัฐ
ชาติในทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็ นต้ นมา วัดในภาคเหนือตอนบนหลายแห่งมีการจ้ างกลุ่มช่างจิตรกรมา
วาดจิตรกรรมเวสสันดรชาดกแบบสมัยใหม่ แม้ ว่าจะผ่านการปรับปรุงรูปแบบศิลปะแนวสมจริง
จากตะวันตกผ่านทางกรุงเทพฯ โดยช่างท้ องถิ่น แบบแผนของงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกชุด ส.
ธรรมภักดี เป็ นต้ นแบบ๑๑ กระทังท
้ าให้ เกิดวาทกรรมงานช่างแบบใหม่ในสังคมภาคเหนือปั จจุบนั
ซึง่ การศึกษาจิตรกรรมในระยะดังกล่าวก็ยงั ไม่ปรากฎมากนักเช่นกัน
เมื่อประมวลปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น อาจกล่าวได้ ว่าการศึกษาที่ผา่ นมา ยังไม่มีการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงองค์ความรู้เกี่ยวกับเวสสันดรชาดกที่เชื่อมโยงบนฐานวรรณกรรม
จิตรกรรม
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๗

ปงสนุก : คนตัวเล็กกับกำรอนุรักษ์ (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, ๒๕๕๐), ๙๗.
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ และคณะ, รำยงำนกำรวิจัยเรื่ อง กำรศึกษำเปรี ยบเทียบงำนศิลปกรรมทำงพุทธ
ศำสนำของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รั ฐฉำน สหภำพพม่ ำ และชุมชนแม่ ทะ จังหวัดลำปำง (เชียงใหม่: ศูนย์โบราณคดี
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒), ๙๗.
๙
สุรชัย จงจิตรงาม, “พระบฏวัดนาคตหลวง: การค้ นพบใหม่ของจิตรกรรมล้ านนา,” เมืองโบรำณ ๓๔, ๓
(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๑) : ๑ – ๖.
๑๐
มัชฌิมา วีรศิลป์, “การศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื่องเวสสันตรชาดก สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรียวแดง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), ๔๒.
๑๑
ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝำผนังล้ ำนนำ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), ๑๐๒.
๘

๓
ประวัติศาสตร์ และความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของคนในสังคม
ตลอดจนในความสัมพันธ์
๑๒
ระหว่างจิตรกรรมเวสสันดรชาดกกับประเพณีพิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
หรื ออาจกล่าวได้ วา่ ยังไม่
ปรากฏการศึกษาค้ นคว้ าในเชิงสหวิทยาการ ดังนัน้ การศึกษาจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในครัง้ นี ้ จึง
มุง่ หวังตรวจสอบและวิเคราะห์ภมู ิปัญญางานช่างโบราณ ด้ วยวิธีการแบบสหวิทยาการ เพื่อเป็ น
ส่วนสาคัญในสร้ างคุณค่าทางวิชาการในมุมมองใหม่
ตลอดจนเป็ นส่วนสาคัญในเติมเต็มองค์
ความรู้ทางด้ านล้ านนาศึกษา ด้ วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ
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๒.คำถำมกำรศึกษำ
๒.๑ ภายใต้ กรอบคิดในวัฒนธรรมพุทธศาสนา จิตรกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนา
สัมพันธ์กบั อรรถกถาเวสสันดรชาดก และวรรณกรรมเวสสันดรท้ องถิ่น ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงที่ถือว่า
เป็ นสานวนโบราณหรื อไม่ อย่างไร
๒.๒ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกกับพิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
สะท้ อนมโนทัศน์ทาง
วัฒนธรรมพุทธศาสนาในสมัยหัวเมืองประเทศราชล้ านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ อย่างไร
๒.๓ การปรับเปลี่ยนรูปแบบงานจิตรกรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เกิดขึ ้นภายใน
บริบทใดและสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงทางสังคมล้ านนาภายใต้ กรอบรัฐชาติอย่างไร
๓.วัตถุประสงค์ กำรศึกษำ
๓.๑. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งจิ ต รกรรมเวสสัน ดรชาดกกั บ อรรถกถา
เวสสันดรชาดก และวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
๓.๒ เพื่อศึกษาประติมาณวิทยาและการแสดงออกของงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก
กับกลุม่ จิตรกรรมชาดกในศิลปะล้ านนา และอิทธิพลศิลปะจากวัฒนธรรมใกล้ เคียง
๓.๓ เพื่ อศึกษาองค์ความรู้ ใหม่จากเวสสันดรชาดก เชิ งสหวิทยาการ บนพื น้ ฐาน
ความสัม พันธ์ ระหว่างจิตรกรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ พิธี กรรม ผ่านระเบียบวิธี วิจัยทาง
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ

๑๒

,๒๕๔๓), ๑๔.

ยุพิน เข็มมุกด์,บรรณาธิการ, ตัง้ ธรรมหลวง : เทศน์ มหำชำติล้ำนนำ (เชียงใหม่: บีเอสดี การพิมพ์

๔
๔.สมมุตฐิ ำนของกำรศึกษำ
๔.๑ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ล้ านนาได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั รัฐสยาม ชนชันปกครองของ
้
รัฐสยามได้ ฟืน้ ฟูวรรณกรรมทศชาติชาดกและเวสสันดรชาดกขึ ้น เช่นเดียวกับหัวเมืองล้ านนา ทา
ให้ ความนิยมในการสร้ างงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกร่วมกับชาดกอื่น ๆ ตามแบบแผนศิลปะ
รัตนโกสินทร์ แต่งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนากลับแสดงรูปแบบศิลปะที่รับอิทธิงานช่าง
หลากหลาย ทังจากศิ
้
ลปะรัตนโกสินทร์ ผสมผสานพม่า - ไทใหญ่
๔.๒ ในสังคมล้ านนา วรรณกรรมเวสสันดรชาดกมีการผลิตซ ้า และปรับปรุงใหม่
หลายสานวนตามกลุม่ วัฒนธรรมท้ องถิ่น ทาให้ เนื ้อหาและการแสดงออกทางจิตรกรรมเวสสันดร
ชาดกมีความหลากหลายตามเนื ้อหาเฉพาะวรรณกรรมด้ วย
แต่งานจิตรกรรมเหล่านี ้น่าจะ
แสดงออกใกล้ เคียงกบวรรณกรรมฉบับสาคัญคือ ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง มากกว่าอรรถกถาเวสสันดร
ชาดก
๔.๓ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกทังกลุ
้ ม่ จิตรกรรมฝาผนัง และกลุม่ พระบฏที่สร้ างขึ ้น
ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๕ มีการบันทึกภาพและเล่าเรื่ องวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ ้น สะท้ อน
การรวบรวมผู้คนหลังยุคฟื น้ ฟูบ้านเมือง และงานจิตรกรรมกลุม่ ที่สร้ างขึ ้นในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐
ได้ รับแบบแผนใหม่จากจิตรกรรมแบบสมจริง และหรื องานเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี โดยมี
กลุม่ ช่างชาวเชียงใหม่ ลาพูนและลาปาง เป็ นจุดเริ่มต้ นในการวาดและรับจ้ างผลิตงาน กระทัง่ เป็ น
ต้ นแบบสาคัญของงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกสมัยใหม่ในสังคมล้ านนาสมัยใหม่
๔.๔ กลุม่ จิตรกรรมพระบฏเวสสันดรชาดก ได้ รับความนิยมมากในกลุ่มช่างเชียงใหม่
– ลาพูน และกลุม่ ช่างลาปาง มีความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมและพิธีกรรมตังธรรม
้
หลวงพระบฏในฐานะสื่อของวรรณกรรม ผ่านพิธี กรรมเพื่ อ สื่ ออุดมการณ์ พุทธศาสนาที่ มี ส่วน
สาคัญในการเรี ยงร้ อยผู้คนในชุมชน บนฐานการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการอุปถัมภ์ จากเจ้ าเมือง
หรื อเจ้ านายท้ องถิ่น มาสู่กลุ่มพ่อค้ าคหบดี กระทัง่ งานจิตรกรรมสามารถเกิดระบบการตลาดที่
ช่างได้ รับการอุปถัมภ์จากชนชันกลางใหม่
้
มากขึ ้น
สะท้ อนการประวัติศาสตร์ สงั คมล้ านนาที่
ปรับเปลี่ยนอย่างยิ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
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๕
๕.กรอบแนวคิดกำรศึกษำ

วรรณกรรม
จิตรกรรม

ประวัติศำสตร์
สังคมล้ ำนนำ

เวสสันดร
ชำดก
มำนุษยวิทยำ
ศำสนำ

ประวัติศำสตร์
ศิลปะ

เศรษฐกิจ
กำรเมือง

๖.ขอบเขตของกำรศึกษำ
๖.๑ ศึกษาวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง ฉบับปริวรรตตรวจสอบ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรื องศรี
๖.๒ ข้ อมูลจิตรกรรมเวสสันดรชาดก ทังจิ
้ ตรกรรมฝาผนังและพระบฏ ที่สร้ างสรรค์
ขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในกลุม่ เชียงใหม่ ลาปาง และลาพูน โดยเน้ นข้ อมูลหลักฐานจากกลุม่
ลาปางเป็ นหลัก
๖.๓ ศึกษาจิตรกรรมเวสสันดรชาดก บนพื ้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
จิตรกรรม พิธีกรรม และกลุม่ ช่าง เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัตศิ าสตร์ ล้านนาในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕
๗.วิธีกำรศึกษำ
๗.๑ ทบทวนวรรณกรรมและสถานภาพองค์ความรู้จากภาคเอกสาร
๗.๒ ศึกษาข้ อมูลภาคสนามจากแหล่งที่ตงของงานจิ
ั้
ตรกรรม

๖
๗.๓ ศึกษาวรรณกรรมอรรถกถาเวสสันดรชาดก และเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว
แดง เพื่อสังเคราะห์ประเด็นเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับงานจิตรกรรม
๗.๔ ศึกษาจิ ตรกรรมเวสสันดรชาดกเพื่อวิเคราะห์ รูปแบบศิลปะ และประติม าณ
วิทยา เพื่อหาความสัมพันธ์กบั งานวรรณกรรม
๗.๕ ศึกษากรอบแนวคิดเพื่ อสร้ างวิธี การอธิ บายทางประวัติศาสตร์ สัง คมล้ านนา
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ผ่านงานจิตรกรรม
๗.๖ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรม และพิธีกรรม ร่ วมกับ
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๗.๗ นาเสนอประเด็น สรุปผลการศึกษา และเรี ยบเรี ยงผ่านรูปแบบวิทยานิพนธ์
๘.ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
๘.๑ สามารถสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภูมิปัญญางานช่าง
โบราณ ลักษณะเฉพาะทางงานช่าง และอิทธิพลทางศิลปะ
๘.๒ วิธีการศึกษาวิจยั ในแบบสหวิทยาการ ก่อให้ เกิดการบูรณาการองค์ความรู้จาก
ด้ านวรรณกรรม จิตรกรรม ประวัตศิ าสตร์ และพิธีกรรม
๘.๓ การเติมเต็มประวัตศิ าสตร์ สงั คมล้ านนา และสร้ างคุณค่าทางวิชาการให้ แก่ง าน
จิตรกรรมที่เป็ นส่วนสาคัญการสืบทอดประเพณีตงธรรมหลวง
ั้
๘.๔ นาไปสูก่ ารออกแบบงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกแบบล้ านนาแบบร่วมสมัย
๙.ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
๙.๑. ชื่อตัวละครในวรรณกรรมและจิตรกรรมเวสสันดรชาดก จะใช้ ชื่อต่อไปนี ้คือ พระ
เจ้ าสัญชัย,นางผุสดี,พระเวสสันดร,นางมัท รี ,กัณหา,ชาลี,พรานเจตตบุตร,อัจจุตฤาษี ,ชูชก,นาง
อมิตตดา
๙.๒ ชื่อกัณฑ์ ๑๓ กัณฑ์ จะใช้ ชื่อต่อไปนี ้ ทศพร, หิมพานต์, ทานกัณฑ์, วนปเวสน์,
ชูชก, จุลพน, มหาพน, กุมารบรรพ์, มัทรี , สักกบรรพ์, มหาราช, ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์
๙.๓ การอ้ างอิงเนื ้อหาที่คดั มาจากวรรณกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนา ฉบับไผ่แจ้
เรี ยวแดง อ้ างอิงจาก อุดม รุ่ งเรื องศรี . เวสสันตรชำดก ฉบับไม้ ไผ่ แจ้ เรี ยวแดง (เชียงใหม่:
สานักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน ในโครงการเครื อข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้ านนาของ
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้ านนา, ๒๕๔๕) โดยจะเรี ยกในงานศึกษานี ้ว่า “ฉบับไผ่ แจ้ เรียวแดง”

บทที่ ๒
เวสสันดรชาดก : องค์ ความรู้และการศึกษาที่ผ่านมา

“...ความใจบุญสุนทานอันไร้ อัตตาของพระเวสสันดร ผู้ทรงบริ จาคทุกสิ่งทุก
อย่าง แม้ กระทัง่ บุตรภรรยา เป็ นเรื่ องราวที่แพร่ หลายที่สุดในโลก พุทธศาสนา
เรื่ องราวนีเ้ ป็ นที่เล่าขานสืบทอดกันมาในภาษาพุทธศาสนาทุกภาษา ในวรรณคดี
ชัน้ สูง ในบทกลอนชาวบ้ าน มี การนาเสนอเรื่ องราวนี ใ้ นศิลปะของดินแดนพุทธ
ศาสนาทุกแห่งหน เรื่ องราวของพระเวสสันดรเป็ นแก่นแกนของบทเทศน์ นาฏกรรม
การร่ายรา และพิธีกรรมจานวนมากมายนับไม่ถ้วน ในดินแดนพุทธศาสนาอย่างศรี
ลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เด็ก ๆ ยังร่ าเรี ยนเรื่ องราวของพระเวสสันดรกันทุก
คน แม้ ชีวประวัตขิ องพระพุทธองค์เอง ก็ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีเท่าเรื่ องนี ้....”๑
จากข้ อสังเกตของ ศาสตราจารย์ ริ ชาร์ ด กอมบริ คท์ ได้ ชี ้ให้ เห็นเรื่ องราวของพระ
โพธิ สัตว์เ วสสันดรที่แพร่ หลายในโลกพุทธศาสนาทุกพืน้ ที่และถูกนาไปปรับใช้ กับงานทางพุทธ
ศาสนาต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับพุทธศาสนาในสังคมไทยทัง้ สมัยจารี ตและร่ วมสมัย เรื่ องราวพระ
เวสสันดรได้ ขยายวงกว้ างและถูกผลิต ซ า้ มากมาย ๒ อย่างน้ อยที่สุดอาจเห็นได้ จ ากการผลิตซ า้
วรรณกรรมเวสสันดรในคัมภีร์ใบลานของวัฒนธรรมล้ านนา
นอกเหนือองค์ความรู้จาก “ไตรภูมิ” ซึง่ ว่าด้ วยโลกและจักรวาลในทัศนะพุทธ และกลุ่ม
คัมภี ร์พุทธประวัติ เช่น ปฐมสมโพธิ กถา เป็ นต้ น ชุดความรู้ จากคัมภี ร์พุทธศาสนาที่นิยมอย่าง
ยาวนานในสังคมไทยและท้ องถิ่นอีกชุดหนึ่งนันคื
้ อ “เวสสันดรชาดก” เนื ้อแท้ ของเวสสันดรชาดกมี
ส่วนอย่างยิ่งต่ออุดมการณ์ พฤติกรรม และการแสดงออกของผู้คนในสังคม๓

๑

Margaret Cone and Richard F. Gombrich, The Perfect Generosity of Prince Vessantara (Oxford:
Clarendon Press, 1977), xv.
๒
Steven Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities: Utopias of Pali Imaginaries (Cambridge:
Cambridge University Press, 1998), 497 – 498.
๓
Patrick Jory, “A History of Thet Maha Chat and Its Contribution to a Thai Political Culture,”
(Doctorial Dissertation : Australian National University,1996)

๗

๘
ในบทนี ้จะประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงออกผ่านเวสสัน ดรชาดก ทังใน
้
ด้ านวรรณกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม พิธีกรรม พฤติกรรมและการแสดงออกในรู ปแบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยเน้ นที่ขอบเขตและความสาคัญของผู้คนในพื ้นที่ล้านนาเป็ นหลัก อันจะเป็ นฐานใน
การวิเคราะห์ในบทอื่นๆ ต่อไป ประกอบด้ วย
๑. วรรณกรรมเวสสันดรชาดก
๒. วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในล้ านนา
๓. จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในศิลปะล้ านนา
๔. เวสสันดรชาดกกับประเพณีตงธรรมหลวง(เทศน์
ั้
มหาชาติ)
๕. สถานภาพการศึกษาที่ผา่ นมา
๑.วรรณกรรมเวสสันดรชาดก
๑.๑ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในคัมภีร์กลุ่มอินเดีย – ศรีลังกา
“...ความเดิมพระเวสสันดรชาดกเป็ นเพียงคาถาสันๆ
้ เท่านันที
้ ่มีอยู่ใน
พระไตรปิ ฎก แต่ที่เรารู้ เรื่ องราวต่าง ๆ มากมายอย่างเช่นทุกวันนี ้ จนบางคนถึงกับ
เข้ าใจว่าเป็ นเรื่ องที่พระพุทธองค์เล่าไว้ โดยละเอียด พาลตาหนิการบริ จาคภรรยา บุตร
ของพระเวสสันดร และเกลียดชูชกเอามากๆ สิ่งที่ควรระลึกเสมอ...คือ ๑) พุทธศาสนา
สอนให้ ทาในสิ่งที่ตรงกันข้ ามกับความคิด สวนกระแสกิเลส ...แต่ในเรื่ องเวสสันดร
ยอมเสียสละภรรยา บุตรอันเป็ นที่รักของตน ...แต่ตงความหวั
ั้
งไว้ ที่โพธิญาณ เพื่อ
ช่วยเหลือสัตว์โลกให้ พ้นวัฎฎสงสาร ๒) เป็ นธรรมดาของวรรณคดี ที่ต้องสื่อให้ เห็นถึง
อารมณ์พื ้นฐานของตัวละคร สิ่งที่ไม่ควรมองข้ ามคือ เนื ้อหาที่แท้ จริ งของเรื่ องว่าท่าน
สอนอะไร...”๔
ชาดก มีที่มาจากคาว่า “ชาตกะ” (แปลตามรูปศัพท์หมายถึงเรื่ องที่เกิดขึ ้น) ชาดกหรื อ
ชาตกะเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในอดีตที่เสวยพระชาติตา่ งๆ ทังเป็
้ นมนุษย์
และสัตว์ (Buddhist Birth Stories)๕ ที่มาของเนื ้อเรื่ องชาดกมีทงจากนิ
ั้
ทานพืน้ บ้ านในอินเดีย
๔

พระธรรมปิ ฏก( ป.อ.ปยุตโต), ก้ าวไปในบุญ (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๒), ๘๑.
V. FausbÜll, Buddhist Birth Story, volume V. , Translate by T.W.Rhys Davids (London: Trbner
&Ludgate Hill, 1980), ii.
๕

๙
โบราณ อาจมาจากนิทานโบราณของกรี กและเปอร์ เซีย บางเรื่ องมีที่มาจากพระสูตรหรื อบางเรื่ องมี
ที่มาจากพระวินยั ๖รวมทังชาดกจ
้
านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ มีกาเนิดจากพุทธศาสนา และยังปรากฏการ
แหล่งรวบรวมในที่อื่นๆ ของอินเดียเช่น ในนิทานปั ญจตันตระ และกถาสริ ตสาคร เป็ นต้ น ๗ ชาดกไม่
จ ากัด อยู่เ ฉพาะพระไตรปิ ฎก แต่ยัง ปรากฏการนิ พ นธ์ แต่ง เพิ่ม เติม และปรั บเปลี่ ยนในชั น้ หลัง
อย่างไรก็ดี ชาดกที่มีที่มาจากการเทศนาหรื อระลึกชาติได้ นนั ้ มีการแต่งขึ ้นในชันหลั
้ ง (โดยวิธีการ
แต่ง ร้ อยแก้ วอธิ บ ายคาถาต่างๆ ) เรี ย กว่า “อรรถกถา” จะปรากฏในคัม ภี ร์พ ระไตรปิ ฏก พระ
สุตตันตปิ ฎก หมวดขุททกนิกาย๘
ชาดกในคาว่าประมวลชาดก (ชาตก สโมธาเนสิ) ไม่ได้ ประมวลเอาเฉพาะการเกิดของ
พระโพธิสตั ว์เท่านัน้ แต่ประมวลเอาการเกิดของบุคคลต่างๆ เข้ าไว้ ด้วย อาทิ การเกิดของพระเถระ
ที่เ กิ ดร่ วมกับพระพุทธเจ้ าในชาตินัน้ ๆ เป็ นต้ น เช่นเดียวกับ หลักฐานวรรณกรรมฝ่ ายบาลี เมื่ อ
กล่า วถึ ง เรื่ อ งราวในอดี ต ของพระพุท ธเจ้ า และของพระสาวก ตลอดถึ ง อุบ าสกและอุบ าสิ ก า
นอกจากใช้ คาว่าชาดกแล้ วยังมีคาอื่นๆ ที่ใช้ ดงั นี ้
จริยา
ดังที่ปรากฏคัมภีร์จริ ยาปิ ฎก ขุททกนิกาย เล่มที่ ๓๓ หมายถึงเฉพาะการ
บาเพ็ญ บารมี ต่างๆ ของพระพุทธเจ้ าแบ่ง เป็ น “ทานคือการให้ ” “ศีลคือการรั กษากายวาจาให้
เรี ยบร้ อย” และ “เนกขัมมะคือการออกบวช” (คัมภีร์ในล้ านนาเรี ยกว่า “ปารมีกฏู ”)
อปทาน ดังที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกอปทานเล่มที่ ๓๒ เป็ นการแสดงประวัติการ
บาเพ็ญคุณงามความดีตา่ งๆ ทังของพระพุ
้
ทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระสาวก เป็ นเรื่ องที่พระ
พุทธองค์เล่าถึงเรื่ องที่พระองค์เคยประพฤติปฏิบตั ใิ นอดีต มีทงที
ั ้ ่ประพฤติดีและประพฤติชวั่
วัตถุ
ดังที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกขุททกนิกายเล่มที่ ๒๖ เป็ นเรื่ องที่กล่าวถึงผล
กรรมที่ทาให้ บุคคลนันได้
้ เสวยสุขในสวรรค์ ความทุกข์ในการเกิดเป็ นเปรต เรี ยกว่า “วิมานวัตถุ”
และ “เปตวัตถุ” เรื่ องแรกมักเป็ นเรื่ องที่เทวบุตรตอบคาถามพระโมคคัลลานเถร ที่ถามถึงสาเหตุการ
ได้ ไปเกิดในสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ เรื่ องที่สอง เป็ นเรื่ องที่พระเถระบางรูปพบเปรตที่มีลกั ษณะอาการต่างๆ
และได้ ถามถึงสาเหตุนนๆ
ั ้ เปรตก็เล่าถึงผลกรรมในอดีต เป็ นต้ น
สาหรับวรรณกรรมฝ่ ายสันสฤตนัน้ เมื่อกล่าวถึงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั ว์ใน
อดีตชาติจะใช้ คาว่า “อวทาน” ซึ่งเน้ นการบาเพ็ญบารมี โดยการสละชีวิตของพระองค์เอง หรื อ
๖
๗

นิยะดา เหล่าสุนทร, ปั ญญาสชาดก (กรุงเทพฯ: แม่คาฝาง, ๒๕๓๘), ๑๘ – ๒๒.
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, นิทานพืน้ บ้ านเปรี ยบเทียบ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,

๒๕๓๓ ), ๒๑๗.
๘

สืบพงษ์ วรรณชาติ, วรรณคดีชาดก (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , ๒๕๔๒),๑.

๑๐
มิฉะนันก็
้ หมายถึงการที่สละสิ่งต่างๆ มีอฐั บริ ขารเป็ นต้ น หรื อกล่าวได้ ว่าเน้ นพฤติกรรมในอดีตของ
พระองค์เองเท่านันเป็
้ นสาคัญ
อย่างไรก็ดี “ชาดก” นันจะเน้
้
นเฉพาะพฤติกรรมในชาติต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า ไม่ว่า
จะอยู่ในสถานภาพเป็ นมนุษย์ เทวดา สัตว์ดิรัจฉาน เช่น วานร สุนขั อีแร้ ง เป็ นต้ น ในชาติทงหมด
ั้
นันพระโพธิ
้
สตั ว์มีบทบาทสาคัญในเรื่ อง ขณะเดียวกันบุคคลอื่นๆ ก็มีบทบาทรองลงไป แต่ก็เป็ น
บทบาทเสริ มเพื่อให้ พระโพธิสตั ว์ได้ บรรลุเป้าหมายตามที่พระองค์ทรงตังปณิ
้ ธานพระประสงค์ไว้
ชาดกในคัม ภี ร์ ฝ่ ายบาลี มั ก จะล าดับ พฤติ ก รรมของพระพุ ท ธเจ้ าเริ่ ม ตัง้ แต่ พ ระโพธิ สั ต ว์
เสวยพระชาติเป็ นสุเมธพรามหณ์จนถึงเสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดรชาดก เรี ยกว่า “ทูเรนิทาน” ,
ตังแต่
้ พระโพธิสตั ว์เสด็จประทับบนสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิตจนถึงการตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ า เรี ยกว่า “อวิทเู ร
นิทาน” และพุทธกิจต่างๆ ที่พระองค์ประกอบหลังจากตรัสรู้แล้ ว เรี ยกว่า “สันติเกนิทาน” ๙
องค์ประกอบของชาดกประกอบด้ วย
ปั จจุบันวัตถุ
คือเหตุการณ์เริ่ มต้ นซึ่งเป็ นสาเหตุที่พระพุทธเจ้ าหยิบยกเอา
เรื่ องราวในอดีตมาแสดง
คาถา คือคาประพันธ์ร้อยกรองภาษาบาลี
อดีตวัตถุ คือเรื่ องราวในอดีตของพระพุทธเจ้ าที่หยิบยกมาแสดง
สโมธาน คือการเชื่อมโยงปั จจุบนั วัตถุและอดีตวัตถุเข้ าด้ วยกัน โดยระบุว่าบุคคลใด
ในอดีตวัตถุเป็ นบุคคลใดในปั จจุบนั วัตถุ
ไวยากรณ์ คือ การอธิบายคาศัพท์ตา่ งๆ (ปรากฏเฉพาะในนิบาตชาดกเท่านัน)
้

๙

พิชิต อัคนิจและคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ปัญญาสชาดกฉบับล้ านนาไทย (เชียงใหม่: ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑), บทนา (๑๗) - (๑๘).

๑๑
“เวสสันดรชาดก” เป็ นหนึ่งในวรรณกรรมนิบาตชาดก มหานิบาตชาดก ชาดก ๑๐
เรื่ องสาคัญในจานวน ๕๔๗ หรื อเรี ยกว่า “ทศชาติชาดก” โดยมี “เวสสันดรชาดก” เป็ นเรื่ องสุดท้ าย
ของทศชาติชาดกที่กล่าวถึงพระโพธิสตั ว์บาเพ็ญบารมีครบ ๑๐ ประการ๑๐ อนึ่ง ในคัมภีร์ทางพุทธ
ศาสนาพบว่า มีการบันทึกวรรณกรรมเวสสันดรชาดกนี ้มาแล้ วในสมัยอินเดียโบราณ และปรากฏ
การกล่าวถึงอีกในคัมภีร์ชินมหานิทาน พุทธจริยา และพุทธตานาน๑๑
ที่มาของวรรณกรรมเวสสันดรชาดก น่าจะเป็ นเรื่ องเล่าหรื อนิทานของชาวพืน้ เมือง
อินเดียสมัยโบราณมาก่อน๑๒ จนผลิตเป็ นชาดกในพุทธศาสนา เห็นได้ จากกลุ่มภาพสลักเล่าเรื่ อง
เวสสันดรชาดกในสถูประยะแรกของศิลปะอินเดียคือ สถูปสาญจีและภารหุต๑๓ ภาพประติมากรรม
สลักหินซึ่งพบในแหล่งสถาปั ตยกรรมอินเดียโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๔ – ๕ ประกอบด้ วย
ประตูทางเข้ าสถูปสาญจี(ทิศเหนือ) แบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน ส่วนแรกสลักอยู่ปลายกรอบประตู เป็ น
ฉากพระเวสสันดรจูงพระชาลี พระนางมัทรี อ้ มุ พระกัณหา บาเพ็ญพรตในป่ าเขาวงกต ส่วนที่สอง
สลักเล่าเรื่ องจากด้ านซ้ ายไปขวาของภาพ (ต่อเนื่องจากส่วนแรก) ถัดมาขวาเป็ นฉากชูช กเดิน
ทางเข้ าป่ ามาขอกุมารทัง้ สอง กลางภาพเห็นฉากเทวดาแปลงกายเป็ นสิงห์, เสือ (และเสือดาว)
ขัดขวางพระนางมัทรี ด้ านล่างฉากนี ้จะเห็นภาพชูชกเดินเฆี่ยนสองกุมาร สุดท้ ายเป็ นฉากการเสด็จ
เข้ าสูเ่ มืองของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี (ภาพที่ ๑ )
อนึง่ เรายังพบความสืบเนื่องการสลักประติมากรรมเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดก ในศิลปะ
อินเดียสมัยมถุราและอมราวดีด้วย(ราวพุทธศตวรรษที่ ๗ – ๘ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่ เมือง
นาคารชุนโกณฑะ เมืองโกลิ โดยภาพรวมแล้ วมีรูปแบบการสลักเล่าเรื่ องติดต่อกันในแนวนอนหรื อ
เป็ นฉากเฉพาะตอน โดยให้ ความสาคัญกับกลุม่ ภาพอันเป็ นตัวแทนของเนื ้อหา

๑๐

มหาเวสสันดรชาดกสานวนเทศนา ๑๓ กัณฑ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๔), ๑.
สมหมาย เปรมจิตต์ , มหาเวสสันดรชาดกวิเคราะห์ ทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโต
โยต้ า , ๒๕๔๔), ๑๓๑ – ๑๔๐.
๑๒
ธนิต อยู่โพธิ์, ตานานเทศน์ มหาชาติ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์ ,๒๕๐๑), ๖.
๑๓
E.B. Cowell, The Jataka or Stories of the Buddha’s former Births (Delhi: Cosmo Publication,
1973), 102 – 104.
๑๑

๑๒

ภาพที่ ๑ ประติมากรรมสลักโตรณะประตูทางเข้ าสถูปสาญจี ศิลปะอินเดียโบราณ
ที่มา : C.B. Varma,The Sacrifice of Vessantara, accessed January 9,2014 available
from http://ignca.nic.in/jatak038.htm.
จากการตรวจสอบพัฒนาการระยะแรกของวรรณกรรม พบว่า “เวสสันดรชาดก”
(Vessantara jãtaka) เป็ นชื่อของเวสสันดรชาดกในคัมภีร์ภาษาบาลี (หรื อพุทธศาสนา นิกายเถร
วาท) ส่วนชื่อของเวสสันดรชาดกในคัมภีร์ภาษาสันสฤกตินนั ้ (หรื อพุทธศาสนานิกายมหายาน) มี
ชื่อว่า “วิศวันตระ - อวทาน” (Vissavantara Avatãna) คัมภีร์เวสสันดรชาดกภาษาสันสกฤต หรื อที่
เรี ยกว่า “วิศวันตร – อวทาน” สันนิษฐานว่ามีเนื ้อเรื่ องหลักเหมือนกับเวสสันดรชาดกภาษาบาลี แต่
อาจแตกต่างกันในบางอนุภาค(Motif) และรายละเอียด เช่น พราหมณ์ที่มาขอพระกุมารี กณ
ั หาและ
พระกุมารชาลี ในวิศวันตรอวทานไม่ปรากฏชื่อ แต่กลับเป็ นพราหมณ์ชื่อ “ชูชก” ในเวสสันดรชาดก
ภาษาบาลี เป็ นต้ น๑๔
สาหรับคัมภีร์เวสสันดรชาดก ภาษาบาลีในสุตตันตปิ ฎก (เล่มที่ ๒๘) ขุททกนิกาย เป็ น
คาสอนที่ มี ลักษณะเป็ นสุภ าษิ ต หรื อ ค าฉัน ท์ แต่ใ นตัว พระไตรปิ ฎกกลับ ไม่มี ก ารเล่า เรื่ อ งราว
ประกอบ รายละเอี ยดกลับไปปรากฏในอรรถกถา ขุททกนิกาย คือ “ชาตกัฏฐกถา” (jãtakatha
kathã) เชื่อว่าประพันธ์ขึ ้นโดยพระพุทธโฆษะเถระ (พระพุทธโฆษาจารย์) ในพุทธศาสนาศรี ลงั กา
ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ – ๑๑ (ความสาคัญของคัมภี ร์ชนั ้ อรรถกถาคือ พระไตรปิ ฎกบาง

๑๔

สมบัติ มัง่ มีสุขศิริ, “หากพระเวสสันดรไม่ได้ ประสูติกลางตลาด,”
มิถนุ ายน ๒๕๔๙) : ๑๗๐ – ๑๘๖.

ดารงวิชาการ ๕, ๑ (มกราคม -

๑๓
คัมภีร์ยงั ขาดความชัดแจ้ งในเนื ้อหา หรื อไวยากรณ์ หรื อรายละเอียด หรื อการตีความ จาเป็ นต้ องใช้
อรรถกถาเพื่อเกื ้อกูลให้ พระไตรปิ ฎกสมบูรณ์ขึ ้น)๑๕
อนึง่ กลุม่ คัมภีร์อรรถกถาชาดกได้ ถกู ชาระและจัดพิมพ์ขึ ้นในประเทศอังกฤษ ราวพ.ศ.
๒๔๒๐ โดยสมาคมบาลีปกรณ์ (The Pali Text Society) ได้ รวบรวมต้ นฉบับทังของลั
้
งกาและพม่า
จัดพิมพ์ขึ ้นในชื่อ JATAKATHAVANNANA ต่อมาทางสมาคมได้ นาต้ นฉบับที่พบในประเทศไทย
ทาให้ พิม พ์ชาตกัตฐวัณณนาฉบับอักษรโรมันจนครบใน พ.ศ.๒๔๓๐ และมีการแปลจากอักษร
โรมันไปสู่อกั ษรอังกฤษแล้ วพิมพ์จนครบใน พ.ศ๒๔๘๘ สาหรับประเทศไทยนัน้ เริ่ มแปลและพิมพ์
ชาดกจากภาษาบาลีเป็ นภาษาไทยตังแต่
้ ราว พ.ศ.๒๔๔๗ มีการแปลและพิมพ์อรรถกถาชาดกหรื อ
ชาตกัฏฐกถาจนครบ ๕๔๗ เรื่ องในพ.ศ. ๒๔๗๔๑๖
๑.๒ เวสสันดรในขุททกนิกาย นิบาตชาดก และเวสสันดรจริยา จริยาปิ ฎก
หลัก ฐานวรรณกรรมเวสสั น ดรที่ พ บในคัม ภี ร์ บ าลี สุ ต ตัน ตปิ ฎก พระไตรปิ ฎก
ประกอบด้ วย
๑.ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก พระไตรปิ ฎก
๒.ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก สุตตันตปิ ฎก พระไตรปิ ฎก
๓.อรรถกถาเวสสันดรชาดก ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก
๔.อรรถกถาเวสสันดรจริยา ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก สุตตันตปิ ฎก
เราให้ ค วามส าคัญ กับ เวสสัน ดรชาดกที่ พ บใน ขุท ทกนิ ก าย ชาดก สุต ตัน ตปิ ฎก
พระไตรปิ ฎก กับอรรถกถาเวสสันดรชาดก(ชาตกัฎฐกถา) เป็ นหลัก เนื่องจากคัมภีร์ทงสองมี
ั้
ส่ว น
สัมพันธ์ ในด้ านพัฒนาการการนิพนธ์ (รวมถึงเวสสันดรชาดกฉบับท้ องถิ่น ไผ่แจ้ เรี ยวแดงด้ วย)
ขณะที่คมั ภีร์อื่นๆ ในชันหลั
้ งนันจะกล่
้
าวอ้ างหรื อพาดพิงถึงเฉพาะบางประเด็นเท่านัน้ ดังกรณี เรา
พบการตี ค วามเนื อ้ หาเรื่ อ ง “ทานบารมี ” ของพระเวสสัน ดร ใน “คั ม ภี ร์ มิ ลิ น ทปั ญหา” เป็ น
วรรณคดีบาลี ที่ มี รูปแบบการเสนอหลักธรรมด้ วยลักษณะการวิเคราะห์เชิ งเหตุผล กล่าวกันว่า

๑๕

ศักดิ์ศรี แย้ มนัดดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

๒๕๔๓), ๓๒.
ธนิต อยู่โพธิ์, นิทานกถาพระพุทธประวัติตอนต้ น ฉบับพระพุทธโฆสเถระ (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดี
และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), ๑๗๕.
๑๖

๑๔
ประพันธ์โดยพระปิ ฏกจุฬาภัย ราวพุทธศตวรรษที่ ๕ มีลกั ษณะการอธิบายด้ วยวิธีการถาม-ตอบ๑๗
เนื ้อหาการตีความกล่าวถึงเวสสันดรปั ญหา (จัดอยู่ในเมณฑกปั ญหา คือกลุ่มปั ญหาสองเงื่อนขึ ้น
ไป) ประเด็นปั ญหาหลักคือการทาหน้ าที่ของพระเวสสันดรกับเป้าหมายทางสัมมาสัมโพธิญาณนัน้
เหมาะสมหรื อไม่ การบริ จาคภรรยาและบุตรแก่ผ้ มู าขอเป็ นทานบารมี เป็ นการปฏิบตั ิที่เห็นแก่ตวั
หรื อไม่
ตัวอย่างการถาม – ตอบ ความตอนหนึง่ พระเจ้ ามิลินท์ตรัสถามพระนาคเสนว่า
“...ข้ าแต่พระนาคเสน ทานที่พระเวสสันดรทรงกระทานัน้ เป็ นอติทาน
คือเป็ นทานอย่างยิ่ง เพราะพระเวสสันดรได้ ทรงให้ ทานพระอัครมเหสีของพระองค์
เพื่อให้ เป็ นภรรยาของผู้อื่น ทรงให้ ทานพระเจ้ าบุตรทัง้ ๒ เพื่อเป็ นทาสของพราหมณ์
ข้ าแต่พระนาคเสน อันธรรมดาการให้ ทานมากเกินไป ผู้ร้ ู ทัง้ หลายในโลกก็ตาหนิติ
เตียน เปรี ยบเสมือนเกวียนที่บรรทุกหนักเกินไป เพลาเกวียนก็หกั ...ข้ าแต่พระนาคเสน
พระเวสสันดรให้ ทานมากเกินไปก็ไม่มีผล...”
พระนาคเสนทูลตอบว่า “...ขอถวายพระพร อติทาน...พวกใดได้ ทาน
เช่นนัน้ พวกนันย่
้ อมได้ ความสรรเสริญในโลก...ฉันนันทานอั
้
นยิ่งของพระเวสสันดรนัน้
มีผ้ ูส รรเสริ ญ ทั่วหมื่ นโลกธาตุ เพราะทานอันยิ่ง นัน้ แหละ พระเวสสันดรจึง ได้ เป็ น
พระพุทธเจ้ าผู้ล ้าเลิศในมนุษยโลกและเทวโลก,,,”๑๘
ในส่วนแรกนี ้จะสรุปเฉพาะเวสสันดรชาดก ที่พบใน ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก
พระไตรปิ ฎก โดยแบ่งออกตามจานวนกัณฑ์ กล่าวคือ๑๙

๑๗

การโต้ ตอบปั ญหาของบุคคลสาคัญในคัมภีร์คือ “พระนาคเสน” กับ “พระเจ้ ามิลินท์ ” กษัตริ ย์ชาวโยนกหรื อ
ชาวกรีก คัมภีร์นี ้ถือเป็ นหลักการวินิจฉัยพระธรรมวินยั และคัมภีร์อรรถกถามาก่อนแล้ ว ดูใน มหามกุฏราชวิทยาลัย, มิลินท
ปั ญหาฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๕๕๒.
๑๘
ปุ้ย ฉายแสง, มิลินทปั ญหาฉบับพร้ อมด้ วยอรรถกถาฏีกา (กรุงเทพฯ: บุตร ส.ธรรมภักดี, ๒๕๑๘),
๓๔๔ – ๓๔๖.
๑๙
สรุปจาก ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก ดูใน มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย เล่มที่ ๒๘ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), ๔๔๗ – ๕๖๐.

๑๕
๑.๒.๑ ทศพร
นางผุสดีได้ รับพร ๑๐ ประการจากพระอินทร์ โดยข้ อที่ ๔ คือ
พึงได้ โอรสผู้ให้ สิ่งประเสริ ฐประกอบเกือ้ กูลยาจก และมิได้ ตระหนี่ และข้ อที่ ๑๐ นันปรารถนาไป
้
เป็ นอัครมเหสีพระเจ้ ากรุงสีพี
๑.๒.๒ หิมพานต์
เมื่อนางผุสดีเป็ นมเหสีของพระเจ้ าสัญชัยแห่งกรุงสีพี เมื่อทรง
ครรภ์ได้ ๑๐ เดือน เมื่อทรงทาประทักษิ ณพระนคร ก็ได้ ประสูติพระเวสสันดรท่ามกลางถนนของ
พ่อค้ า เมื่อมีพราหมณ์มาทูลของช้ างประจาเมือง กระทัง่ เป็ นเหตุให้ ชาวเมืองกราบทูลพระเจ้ าสัญ
ชัยให้ ขบั ไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง (ท้ ายความมีบทราพึงของนางมัทรี ที่มีตอ่ การเสด็จออกจาก
เมืองสีพี)
๑.๒.๓ ทานกัณฑ์ ก่อนเสด็จออกจากพระนคร พระเวสสันดรได้ เสด็จไปโรงทาน
มอบผ้ า เหล้ าและโภชนอาหาร พร้ อมกับทานช้ าง,ม้ า,ราชรถ,สตรี ,ทาสชาย,ทาสหญิ ง,แม่โคนม
จานวนอย่างละ ๗๐๐ จากนันพระเวสสั
้
นดรประทับราชรถพร้ อมกับนางมัทรี และสองกุมาร เสด็จ
ออกจากพระนครไปสูเ่ ขาวงกต มีพราหมณ์ ๔ คนเดินตามไปทูลขอม้ าสินธพเทียมราชรถ จากนันมี
้
ละมัง่ ทองเทียมราชรถ มีพราหมณ์อีก ๑ คนมาทูลขอราชรถ จนพระเวสสันดรอุ้มชาลี ส่วนนางมัทรี
อุ้มกัณหาเสด็จดาเนินต่อไป
๑.๒.๔ วนปเวสน์ สองกุมารทอดพระเนตรเห็นผลไม้ ที่อยู่สูงก็ทรงกรรแสง ทาให้
หมูแ่ มกไม้ โน้ มกิ่งมา
เทวดาย่นระยะทางให้ พระเวสสันดร นางมัทรี และสองกุมาร
เสด็จถึงเมืองเจตราชในเพียงวันเดียว เมื่อกษัตริย์เมืองเจตราชพบก็ทลู เชิญพระเวสสันดรครองนคร
แต่พระเวสสันดรปฏิเสธ จากนันกษั
้ ตริ ย์ก็บอกเส้ นทางเสด็จเข้ าสู่ เขาวงกต (โดยกล่าวถึงเขาคันธ
มาทน์,เขาเวปุลละ,แม่น ้าเกตุมดี, เขานาลิกะอันมีสระมุจลินทร์ และสระโบกขรณีอนั เป็ นสถานที่
สามารถสร้ างอาศรมได้ )
๑.๒.๕ ชูชก
พราหมณ์ชูชกแห่งเมืองกาลิงคะมีภรรยาชื่ออมิตตดา(อมิตต
ตาปนา) เหล่าพราหมณีรุมด่านางอมิตตดาจนทาให้ นางแนะนาให้ ชชู กเดินทางไปทูลขอสองกุมาร
จากพระเวสสันดรยังเขาวงกต เพื่อมาเป็ นทาสรับใช้ เมื่อชูชกกระทาประทักษิ ณนางอมิตตดาก็
เดินทางไป(พร้ อมกับไม้ เท้ า เครื่ องบูชาไฟ และเต้ าน ้า)
ระหว่างทางได้ พบพรานเจตบุตร
๑.๒.๖ จุลพน
ชูชกกล่าวกับพรานเจตบุตรโดยอ้ างว่าตนเป็ นทูตจากเมืองสีพี
เพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรเสด็จกลับ จากนันพรานเจตบุ
้
ตรมอบน ้าเต้ าและขาเนื ้อให้ ชชู กพร้ อมกับ
บอกทางไปสูเ่ ขาวงกต
ทัง้ นี พ้ รานเจตตบุต รได้ พ รรณนาถึง บรรดาแมกไม้ สัต ว์ ป่ า
รวมทังสภาพแวดล้
้
อมบริ เวณอาศรมพระเวสสันดร พร้ อมกับพระเวสสันดรที่ทรงเพศนักบวช นุ่ ง
ห่มหนังเสือ ทรงขอสอยผลไม้ เครื่ องบูชาไฟ และชฎา จากนันก็
้ กล่าวให้ เห็นว่าจะพบอัจจุตฤาษี ที่

๑๖
สามารถถามทางไปสูอ่ าศรมพระเวสสันดรบนเขาคันธมาทน์ได้ สุดท้ ายชูชกกระทาประทักษิณแล้ ว
เดินทางไปยังอาศรมอัจจุตฤาษี
๑.๒.๗ มหาพน
ชูชกสนทนากับอัจจุตฤาษี อัจจุตฤาษี เชือ้ เชิญให้ ชูชกเลือก
รับประทานผลไม้ อัจจุตฤาษี กล่าวว่าชูชกคงมาขอนางมัทรี หรื อไม่ก็สองกุมาร หรื อไม่ก็นาไปทัง้
สาม แต่ชชู กกล่าวว่าปราถนาจะเห็นพระอริ ยะ จากนันอั
้ จจุตฤาษี ก็กล่าวถึงทางไปสู่เขาคันธมาทน์
พร้ อมกับพรรณาถึงพรรณพฤกษา แมกไม้ สัตว์ป่าต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้ อมบริ เวณอาศรมพระ
เวสสันดร สุดท้ ายชูชกกระทาประทักษิณแล้ วเดินทางไปยังอาศรมพระเวสสันดร
๑.๒.๘ กุมารบรรพ์ พระเวสสัน ดรทานสองกุม ารให้ กับ ชูช ก พระเวสสันดรตรั ส
แนะนาให้ ชูชกนาสองกุมารไปให้ พระเจ้ าสัญชัยทอดพระเนตร พระเจ้ าสัญชัยก็จะพระราชทาน
ทรัพย์จานวนมากให้ แก่ชูชก แต่สองกุมารเมื่อได้ ยินบทสนทนานี ้ก็พากันหลบหนี แต่สุดท้ ายพระ
เวสสันดรก็ทรงตรัสในทางการสาเร็ จการบาเพ็ญเพียรทาน กระทัง่ พระองค์นาสองกุมารมาทาน
ให้ แก่ชชู ก (พระองค์ประคองอัญชลี) พราหมณ์ชชู กนาเชือกเถาวัลย์มามัดพระหัตถ์สองกุมารและ
ทุบตีเดินทางออกไป ไม่นานนักเชือกก็ขาดหลุดทาให้ สองกุมารวิ่งหนี พระชาลีกลับมาถวายบังคม
บาทพระเวสสันดรเพื่อกราบทูลขอให้ พบนางมัทรี ก่อน หากแต่พระเวสสันดรก็กลับเข้ าสู่อาศรมและ
ทรงกรรแสง เมื่อพราหมณ์ชูชกจับมัดด้ วยเชือกเถาวัลย์ได้ แล้ วก็นาสองกุมารเดินทางต่อไป สอง
กุมารราพึงในหทัยวอนให้ เทวดาดลใจให้ นางมัทรี ผ้ เู ป็ นมารดารี บเสด็จตามมาทัน
๑.๒.๙ มัทรี
เทวดาตรัสให้ เทพบุตรแปลงกายเป็ นราชสีห์ เสือเหลือง เสือ
โคร่ง เพื่อขวางทางมิให้ นางมัทรี เสด็จกลับอาศรม เมื่อนางอ้ อนวอนสัตว์ทงสามก็
ั้
หลีกทางให้ นาง
มัทรี เข้ าสู่อาศรมในเวลากลางคืนเห็นความเงียบสงัดจึงตรัสถามถึงสองกุมาร แต่ ก็พระเวสสันดรก็
มิได้ ตรัสตอบ กระทัง่ นางมัทรี เที่ยววิ่งหาสองกุมารไปในราตรี นนั ้ จนนางมัทรี คร่ าครวญล้ มลงแทบ
พระบาทพระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดรทรงวักน ้าประพรมกระทัง่ นางมัทรี ฟืน้ พระเวสสันดรจึง
ตรัสเล่าการทานสองกุมารให้ นางมัทรี ฟัง สุดท้ ายนางมัทรี ก็อนุโมทนาในการทานสองกุมารนี ้
๑.๒.๑๐ สักกบรรพ เมื่อราตรี พ้นพระอาทิตย์สว่างแล้ ว พระอินทร์ เนรมิตแปลงกาย
เป็ นพราหมณ์ทลู ขอนางมัทรี พระเวสสันดรกุมหัตถ์นางมัทรี จับน ้าเต้ าหลัง่ น ้าพระราชทานนางมัทรี
แก่พราหมณ์ จากนันพราหมณ์
้
ก็ถวายคืนนางมัทรี ให้ พระเวสสันดรพร้ อมกับถวายพระ ๘ ประการ
ให้ พระเวสสันดร
๑.๒.๑๑ มหาราช พระเจ้ าสัญชัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมาร(ชูชกเดินทางมาถึง
เมืองสีพีเป็ นคืนที่ ๑๕) พระเจ้ าสัญชัยไถ่สองกุมารจากชูชก ด้ วยทองคาแท่ง ๑,๐๐๐ แท่ง ช้ าง,ม้ า,
โคอสุภราช,ทาส,ทาสี, อย่างละ ๑๐๐ เมื่อสรงสนานสองกุมารเรี ยบร้ อยแล้ ว พระเจ้ าสัญ ชัยก็ตรัส

๑๗
ถามชาลีเรื่ องของพระเวสสันดรและนางมัทรี กระทัง่ พระเจ้ าสัญชัยตรัสให้ เตรี ยมกองพลช้ าง กอง
พลม้ า กองพลรถ กองพลราบ ชาวนิคม พราหมณ์ ปุโรหิต พร้ อมกับเหล่าทหารที่แต่งด้ วยผ้ าสีเขียว,
เหลือง,แดง,ขาว เดินทางไปยังเขาคันธมาทน์ มีพระชาลีเป็ นผู้นาทาง
๑.๒.๑๒ ฉกษัตริย์ พระเวสสันดรได้ สดับเสียงแห่งกองทัพก็ตกพระทัย เสด็จขึ ้นไป
เหนือเขาคันธมาทน์ เมื่อพระเวสสันดรเสด็จสูอ่ าศรมแล้ ว พระเจ้ าสัญชัยก็เสด็จโดยพระองค์เองเข้ า
สูอ่ าศรมนัน้ พระเวสสันดรและนางมัทรี ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ าสัญชัยก็ถวายอภิวาทกราบบาท
จากนันนางผุ
้
สดีก็เสด็จมายัง อาศรม พระเวสสันดรและนางมัทรี ก็ถวายอภิวาทกราบบาท จากนัน้
สองกุ ม ารก็ เ ดิ น ทางมาสู่ อ าศรม เมื่ อ กษั ต ริ ย์ ทั ง้ หกพบกั น ก็ บัน ดาลเกิ ด ฝนตก พร้ อมกั บ
ประชาราษฎร์ กราบทูลเชิญเสวยราชสมบัตใิ นพระนครสีพีสืบไป
๑.๒.๑๓ นครกัณฑ์ พระเวสสันดรทรงเพศเป็ นพระราชา เสด็จขึ ้นประทับช้ างปั จจัย
นาเคนทร์ ตรัสสัง่ ให้ นากลองนันทเภรี ไปตีค้ มุ ครองเขาวงกต เมื่อกษัตริ ย์ทงั ้ ๖ เสด็จเข้ าสู่พระนคร
พระเวสสันดรตรัสสัง่ ให้ ตีกลองประกาศปลดปล่อยสัตว์ทงปวงจากเครื
ั้
่ องพันธนาการ พระอินทร์
บันดาลให้ ฝนทองตกลงมา
สาหรับเวสสันดรจริ ยาในขุททกนิกาย จริ ยาปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก พระไตรปิ ฎกนัน้
เนื ้อเรื่ องเน้ นเรื่ องราวการบรรยาย มิได้ แบ่งออกเป็ นกัณฑ์ ดังนัน้ ในส่วนนี ้จะสรุปเฉพาะข้ อแตกต่าง
ที่เปรี ยบเทียบเนื ้อหากับพระไตรปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก โดยแบ่งออกเป็ น
กัณฑ์ตามพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก ดังตารางที่ ๑

๑๘
ตารางที่ ๑ เปรี ยบเทียบเนื ้อหาเวสสันดรระหว่างขุททกนิกาย ชาดก กับขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก
กัณฑ์
หิมพานต์

ขุททกนิกาย ชาดก
นางผุ ส ดี ก ระท าประทั ก ษิ ณนคร
ก ร ะ ทั่ ง ป ร ะ สู ติ พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
ท่ามกลางถนนพวกพ่อค้ า
ไม่ปรากฏ

ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก
พระเจ้ าสัญชัยกระทาประทักษิ ณนคร
กระทัง่ นางผุสดีประสูติพระเวสสันดร
ท่ามกลางถนนพวกพ่อค้ า
พระเวสสันดรจับงวงช้ างวางลงบนมือ
พ ร า ห ม ณ์ ที่ ม า ทู ล ข อ ช้ า ง ปั จ จั ย
นาเคนทร์
ให้ มหาทานเป็ นช้ าง,ม้ า,รถ,โค,ทาสี, ให้ มหาทานเป็ นช้ าง,ม้ า,รถ,โค,ทาสี ,
ทาส,และผ้ า พร้ อมกับเหล้ าและโภชน ทาส,และทรัพย์
อาหาร
ไม่ปรากฏ
พระอินทร์ ตรั สสั่งให้ วิสสุกรรมเนรมิ ต
บรรณศาลาเป็ นอาศรมพระเวสสันดร
แผ่นดินไหวจากการทาน
แผ่นดินไหว ๗ ครัง้ จากการให้ ทาน

ทานกัณฑ์

วนปเวสน์
นครกัณฑ์

๑.๓ เนื อ้ หาและเหตุก ารณ์ สาคัญในอรรถกถาเวสสันดรชาดกและอรรถกถาเวสสันดร
จริยา
“...(อรรถกถา)ยัง เป็ นที่ ป ระมวลความรู้ มหาศาลเกี่ ย วกับ ศาสนา สัง คม
เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพภูมิศาสตร์ ของอินเดียและลังกาในช่วงสมัยนันด้
้ วย ข้ อ
ที่ น่าสัง เกตคือเรื่ องราวของอินเดียมักปรากฏในงานของพระธรรมปาล ส่วนเรื่ อ ง
เกี่ ย วกับลัง กามัก ปรากฏในงานของพระพุท ธโฆษาจารย์ ...อรรถกถา ยัง เป็ นที่
ประมวลข้ อมูล เกี่ ย วกับ พระประวัติ ข องพระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง กระจัด กระจายอยู่ ใ น
พระไตรปิ ฎกและที่เปลี่ยนแปลงแตกความคิดไปในสมัย เข้ ามาไว้ ด้วยกันที่สาคัญ
รวมอยูใ่ นนิทานกถาในชาตกัฏฐกถา...”๒๐

๒๐

สุภ าพรรณ ณ บางช้ าง, ประวั ติว รรณคดี บ าลี ใ นอิ น เดี ย และลั ง กา (กรุ ง เทพฯ: จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ,๒๕๒๖), ๓๔๖ – ๓๔๙.

๑๙
ในส่วนต้ นนี ้จะชี ้ให้ เห็นข้ อแตกต่างทางรายละเอียดของอรรถกถาเวสสันดรชาดกในแต่
ละกัณ ฑ์ ที่ เ พิ่ ม เติม หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นจากชาดกในขุท ทกนิ ก าย ชาดก พร้ อมกับ การชี ใ้ ห้ เ ห็ น
ความสาคัญของการบาเพ็ญทานบารมีดงั นี ้
๑.๓.๑ ทศพร
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้ าเดินทางไปโปรดเหล่าประยูร
ญาติที่ใกล้ ฝั่งแม่นา้ โรหิณี วัดนิโคธาราม เมืองกบิลพัสดุ ตามคากราบทูลเชิญของพระกาฬุทายี
เถระ มีพระประยูรญาติบางส่วนไม่ยอมละทิฐิเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้ า เหล่าศาก
ยวงศ์ ไ ม่ถ วายอภิ ว าท พระพุทธเจ้ า จึง แสดงปาฏิ ห าริ ย์ แ ละมี ฝ นโบกขรพรรษตกลงมา เหล่า
พระสงฆ์สาวกทังหลายที
้
่เข้ าเฝ้าอยู่ ณ ที่นนั ้ ต่างพากันประหลายใจและพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่าไม่
เคยเห็นฝนชนิดนี ้ตกลงมาก่อนเลย พระพุทธเจ้ าจึงตรัสบอกว่าฝนนี ้เคยตกมาครัง้ หนึ่งแล้ วเมื่อตอน
ที่พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดร พุทธสาวกจึงอาราธนาให้ พระพุทธเจ้ าตรัสเล่า
เหตุการณ์ในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาตินนพระพุ
ั้
ทธองค์ได้ กล่าวถึง ในอดีตชาตินางมัทรี ได้ บชู า
อดีตพุทธเจ้ าวิปัสสี ด้ วยจรู ณแก่นจันทร์ แดง จึงได้ เกิดเป็ นมเหสีของพระอินทร์ กระทัง่ พระอินทร์
ทราบความว่านางผุสดีจะได้ จตุ ิ จึงนานางผุสดีไปยังสวนนันทวัน พร้ อมกับให้ พร ๑๐ ประการ
๑.๓.๒ หิมพานต์
เมื่อนางผุสดีทรงครรภ์ พระเจ้ าสัญชัยโปรดให้ เหล่าพราหมณ์
มาทานาย พราหมณ์ทลู พยากรณ์วา่ ราชบุตรจักไม่อิ่มในทานบริ จาค เมื่อนางผุสดีทรงครรภ์ได้ ๑๐
เดือน นางผุสดีประสงค์เสด็จดูรอบพระนคร จึงทรงรถพระที่ นงั่ ประทักษิ ณพระนคร เมื่อเสด็จถึง
ท่ามกลางถนนแห่งพ่อค้ านางก็ประสูติ พระเจ้ าสัญชัยโปรดให้ ตงพลั
ั ้ บพลาสาหรับประสูตแก่พระ
ราชเทวีทา่ มกลางถนนแห่งพ่อค้ านัน้
การบาเพ็ญทานบารมีครัง้ แรก เมื่อพระเวสสันดรประสูติจากครรภ์พระมารดา
ก็ทลู ขอพระราชทรัพย์เพื่อบาเพ็ญทาน พระนางผุสดีได้ พระราชทานทรัพย์มีคา่ ๑,๐๐๐ กหาปณะ
ให้ พระราชกุมารตามอัธยาศัย ต่อเมื่อพระเวสสันดรมีชนั ษา ๔ – ๕ พระชันษา พระเจ้ าสัญชัยพระ
ราชบิดาทรงรับสัง่ ให้ ช่างทองทาเครื่ องประดับมีคา่ กว่า ๑,๐๐๐ กหาปณะพระราชทานให้ พระราช
กุมาร พระเวสสันดรเมื่อรับแล้ วก็ทรงประทานให้ พระพี่ เลี ้ยง แม้ พระพี่เลีย้ งจะทรงถวายคืนพระ
กุมารก็ไม่รับ แม้ พระราชบิดาจะทรงให้ ช่างทองทาเครื่ องประดับอื่นอีก พระกุมารก็ทรงประทานให้
เป็ นทานอีก ตลอดระยะเวลาที่เป็ นทารกนันได้
้ ให้ ทานเช่นนี ้ถึง ๙ ครัง้
ในวันที่ประสูตินนมี
ั ้ ช้างพังเที่ยวไปในอากาศ นาช้ างเผือกเชือกหนึ่ งมาให้ ด้วยเช่นกัน
ชาวเมืองจึงเรี ยกช้ างนี ้ว่า “ปั จจัยนาค” และเมื่อพระเวสสันดรพระชนม์ได้ ๑๖ พรรษา จึงอภิเษกกับ
นางมัทรี กระทัง่ ประสูตสิ องกุมาร

๒๐
การพระราชทานช้ างปั จจัยนาค ทุกวันเพ็ญ ๑๕ ค่า พระเวสสันดรจะทรงช้ าง
ปั จจัยนาคไปยังโรงทานเพื่อทรงบาเพ็ญทาน วันหนึ่งขณะที่ทรงช้ างไปโรงทาน มีเหล่าพราหมณ์
ชาวกาลิงครัฐ ๘ คนเข้ ามากราบทูลขอช้ างปั จจัยนาค โดยอ้ างเหตุผลว่า กาลิ ง ครั ฐ นั น้ ฝนไม่
ตก เกิดทุพภิกขภัย ประชาชนอดอยาก ขอพระองค์ได้ โปรดพระราชทานช้ างมงคลตัวประเสริ ฐ พระ
เวสสันดรทรงมีพระราชศรัทธาและไม่หวัน่ ไหวในการบริ จาคช้ างนัน้ จึงเสด็จลงจากช้ างพระที่นงั่
แล้ ว จับ งวงช้ า งปั จ จัยนาควางลงบนมื อพราหมณ์ แ ล้ วทรงหลั่ง น า้ เต้ าทองลงบนมื อพราหมณ์
ขณะนัน้ ได้ เ กิ ด เหตุอัศ จรรย์ คื อ เขาสิเนรุ ร าชและป่ าหิ ม พานต์สั่น สะเทื อ นไปทั่ว ๒๑ ข่าวการ
พระราชทานช้ างปั จจัยนาคได้ แพร่ไปทัว่ เมืองสีพี ทาให้ ประชาชนไม่พอใจ เพราะช้ างปั จจัยนาคถือ
เป็ นสมบัติของนครสีพี เป็ นช้ างมลคลและเป็ นที่สกั การบูชาของชาวเมือง บรรดาชาวเมืองพากัน
ชุมนุมกล่าวโทษพระเวสสันดร เพราะเหตุที่ทรงพระราชทานช้ างตัวประเสริ ฐที่ฉลาดในยุทธหัตถี
เป็ นช้ างเผือกขาวผ่อง เป็ นช้ างพระราชพาหนะชันยอดที
้
่เปรี ยบเสมือนทรั พย์อนั ประเสริ ฐ ควรจะ
พระราชทานเพียงข้ าว น ้า ผ้ านุ่ง และที่นงั่ ที่นอน สิ่งเหล่านี ้สมควรพระราชทานให้ แก่พราหมณ์ ไม่
ควรพระราชทานช้ างตัวประเสริฐนัน้
จากนัน้ บรรดาชาวเมื อ งที่ ม าชุม นุ ม ได้ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ พระเจ้ า สัญ ชัย ขับ ไล่ พ ระ
เวสสันดรจากพระนครไปเขาวงกต ดังนันพระเจ้
้
าสัญชัยจึงแจ้ งมติของชาวเมืองให้ พระเวสสันดร
ทราบ พระเวสสันดรมีดารัสว่า “...การที่เราจะให้ หทัย จักษุ เงิน ทอง แก้ วมุกดาหรื อแก้ วมณี อัน
เป็ นทรัพย์ภายนอกของเรา จะเป็ นอะไรไปเล่า...”๒๒ พระเวสสันดรมิได้ ทรงคัดค้ าน แต่ขออนุญาต
ขยายเวลาไปอีก ๑ วัน เพื่อจะได้ บาเพ็ญทานอีกต่อไป ซึ่งสิ่งของที่จะบาเพ็ญทานในครัง้ ก่อนที่จะ
เสด็จไปประทับ ณ เขาวงกตนัน้ ล้ วนเป็ นสิ่งของมีคา่ และจัดสรรมาเป็ นอย่างดีเพื่อการบาเพ็ญทาน
ในครัง้ นี ้
๑.๓.๓ ทานกัณฑ์ เมื่อชาวเมืองต้ องการให้ พระเจ้ าสัญชัยลงโทษพระเวสสันดร
ก่อนการเนรเทศ ๑ วันพระเวสสันดรได้ กระทามหาทานคือ การบาเพ็ญสัตตสดกมหาททาน
การบาเพ็ญสัตสตกมหาทาน
หมายถึ ง การบริ จ าคทาน ๗ อย่า งๆละ ๗๐๐
เป็ นการบาเพ็ญทานก่อนที่พระเวสสันดรจะเดินทางไปสูเ่ ขาวงกต ประกอบด้ วย

๒๑

ขุทฺทกนิกาย จริ ยาปิ ฏก, พระไตรปิ ฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏก , เล่มที่ ๓๓ ( กรุ งเทพมหานคร: มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐), ข้ อที่ ๘๖ – ๘๗, ๕๙๒.
๒๒
ขุทฺ ทกนิ ก าย ชาดก, พระไตรปิ ฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏก , เล่มที่ ๒๘ ( กรุ งเทพมหานคร: มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐), ข้ อที่ ๑๗๐๓, ๓๑๓.

๒๑
๑. ช้ าง ๗๐๐ เชือก พร้ อมเครื่ องอลังการ นายควาญช้ างถือหอกซัดและขอ ขึน้
คอประจาการ
๒. ม้ า ๗๐๐ ตัว ม้ าสินธพ อาชาไนย ม้ าฝี เท้ าดี พร้ อมด้ วยเครื่ องอลังการและ
นายสารถีถือทวนธนูและธนูขึ ้นขี่ประจา
๓. รถ ๗๐๐ คัน ผูกสอดเครื่ องรบ ปั กธงชัย รถหุ้มด้ วยหนังเสือเหลืองและเสือ
โคร่ง มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ ้นขับขี่ พร้ อมด้ วยเครื่ องอลังการ
๔. สตรี ๗๐๐ คน ให้ นงั่ ประจาอยูใ่ นรถคันละ ๑ คน พร้ อมด้ วยเครื่ องแต่งตัวและ
เครื่ องประดับ
๕. แม่โคนม ๗๐๐ ตัว พร้ อมภาชนะเงินสาหรับรองรับน ้านมทุกตัว
๖. ทาสชาย ๗๐๐ คน
๗. ทาสหญิง ๗๐๐ คน๒๓
เมื่อให้ ทานเสร็ จแล้ ว พระเวสสันดรเสด็จไปทูลลาแล้ วขออนุญาตบรรพชา พร้ อมกับ
เจรจาเรื่ องการเสด็จไปสูเ่ ขาวงกตกับนางมัทรี และสองกุมาร จนรุ่งเช้ านางมัทรี ถวายบังคมนางผุสดี
และพระเจ้ าสัญชัยเสด็จออกประทับราชรถก่อน เมื่อพระเวสสันดรถวายบังคมนางผุสดีและพระ
เจ้ าสัญชัยก็เสด็จนานางมัทรี และสองกุมารไปยังเขาวงกต
การให้ ม้าและราชรถเป็ นทาน
รถม้ าพระที่ นั่ ง ซึ่ ง เที ย มด้ วยม้ า
สินธพ ๔ ตัว ออกจากพระนครสีพีม่งุ สู่เขาวงกต ระหว่างทางที่พระองค์เสด็จสู่เขาวงกตนัน้ ได้ มี
พราหมณ์จานวน ๕ คน เดินทางติดตามพระองค์ไป เมื่อได้ โอกาสพราหมณ์เหล่านันได้
้ ทูลขอม้ า
สินธพเทียมราชรถ พระองค์จึงพระราชทานม้ านันให้
้ ทงหมด
ั้
และพราหมณ์อีก ๑ คนทูลขอราชรถ
อีกก็ทรงพระราชทานให้ จนที่สดุ ทัง้ ๔ พระองค์เสด็จดาเนินด้ วยพระบาทเข้ าสูเ่ ขาวงกต๒๔
๑.๓.๔ วนปเวสน์
ระหว่างทางเดินพระเวสสันดรอุ้มพระชาลี นางมัทรี อ้ มุ กัณ
หา พระเนตรของสองกุมารมองยังผลไม้ บนต้ นไม้ เมื่อสองกุมารกรรแสงบรรดาต้ นไม้ ก็โน้ มเอียง
กระทัง่ เย็นก็ถึงเมืองมาตุลนคร แห่งเจตรัฐ ประทับศาลาใกล้ ประตูเมือง มีเหล่ากษัตริ ย์มาห้ อมล้ อม
และทูลเชิญพระเวสสันดรครองเมือง เมื่อพระเวสสันดรปฏิเสธ เหล่ากษัตริ ย์ก็ตกแต่งศาลานันให้
้
เป็ นที่ประทับ ๑ ราตรี รุ่ งเช้ าจึงพากันส่งเสด็จเข้ าสู่ประตูป่า ทังนี
้ ้เหล่ากษัตริ ย์ได้ ตรัสสัง่ ให้ พราน
๒๓

ขุทฺทกนิกาย ชาดก, พระไตรปิ ฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏก,เล่มที่ ๒๘, ข้ อที่ ๑๗๙๖ – ๑๘๐๖, หน้ า ๓๒๒
– ๓๒๓ และ ขุทฺทกนิกาย จริยาปิ ฏก, พระไตรปิ ฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏก,เล่มที่ ๓๓, ข้ อที่ ๙๒, ๕๙๓.
๒๔
ขุทฺทกนิกาย ชาดก,เรื่องเดิม, เล่มที่ ๒๘,ข้ อที่ ๑๘๕๙ – ๑๘๖๐ และ ๑๘๖๕ – ๑๘๖๘, ๓๒๘ – ๓๒๙.

๒๒
เจตตบุตร๒๕ อยูเ่ ฝ้ารักษาประตูป่าอันเป็ นทางไปสูเ่ ขาคันธมาทน์ มิให้ บคุ คลใดได้ เข้ าไปรบกวนพระ
เวสสันดร
พระเวสสันดรเดินทางถึงเขาคันธมาทน์ และเขาวิปลุ ละ ประทับนัง่ ที่ฝั่งแม่น ้าเกตุมดี
เสวยเนื ้อมีรสอร่อย ซึง่ นายพรานป่ าผู้หนึง่ ถวาย พระเวสสันดรจึงมอบเข็มทองคาแก่นายพรานผู้นนั ้
หลังจากสรงสนานแม่นา้ เกตุมดีแล้ ว เดินทางต่อไปยังเขานาลิก สระมุจลินทร์ และสระโบกขรณี
ตามลาดับ พระอินทร์ จึงตรัสสัง่ ให้ วิสสุกรรมเนรมิตบรรณศาลา ๒ หลัง และที่จงกรม ๒ แห่งขึน้
พร้ อมกับจารึ กอักษรว่า ท่านผู้หนึ่งผู้ใดใคร่ จะบวชก็จงใช้ บริ ขารนี ้ เมื่อพระเวสสันดรเสด็จเข้ าสู่
อาศรมจึงเปลี่ยนนุ่งห่มผ้ าเปลือกไม้ สีแดง พาดหนังเสือบนพระอังสา เกล้ ามณฑลชฎาทรงถือเพศ
เป็ นฤาษี พร้ อมกับธารพระกร กระทัง่ นางมัทรี และสองกุมารก็ทรงถือเพศฤาษีเช่นกัน
๑.๓.๕ ชูชก
ชูชกได้ ทวงคืนเงิน ๑๐๐ กหาปณะจากที่ฝากไว้ กบั พราหมณ์
แห่งหนึง่ พราหมณ์นาเงินไปใช้ หมด จนต้ องยกธิดาคือ นางอมิตตดา(อมิตตตาปนา) ให้ เป็ นภรรยา
ชูชก เมื่อนางปรนนิบตั ิชูชกอย่างที่ที่หมู่บ้านทุนนวิฎฐ แห่งกาลิงครัฐ ทาให้ เหล่าภรรยาพราหมณ์
อิจฉา พากันมาด่านางอมิตตดาที่ทา่ น ้า จนนางถือหม้ อน ้าเดินร้ องไห้ กลับบ้ าน พร้ อมกับบอกกล่าว
ว่าจะไม่ทางานอีกต่อไปและบังคับให้ ชชู กเดินทางไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรมาเป็ นทาสรับ
ใช้ กระทัง่ นางเตรี ยมเสบียงให้ ชชู ก ชูชกกระทาประทักษิณแล้ วลานางอมิตตดาเดินทางไป
ระหว่า งทางชูช กถูก ชาวเมื องรุ ม ท าร้ าย จนหนี ก ระเจิ ง หลงไปสู่ทางเข้ า เขาวงกต
กระทัง่ ถูกสุนขั พรานเจตตบุตรไล่รุมกัด ทาให้ พรานเจตบุตรหมายจะเอาชีวิต แต่ชชู กก็กล่าวว่าเรา
เป็ นทูตมาเชิญพระเวสสันดรกลับพระนคร กระทั่งพรานเจตตบุตรเชื่อจึงนาพรานลงจากต้ นไม้
พร้ อมกับให้ อาหาร มอบกระบอกน ้าผึ ้งและขาเนื ้อทรายเป็ นบรรณาการ พร้ อมกับบอกทางเข้ าสู่เขา
วงกต
๑.๓.๖ จุลพน
พรานเจตตบุตรบอกถึง สภาพแวดล้ อมของเส้ นทาง และ
กล่าวว่าทางนี ้เป็ นเส้ นทางเดินได้ คนเดียว ท่านจะพบกับอัจจุตฤาษีที่สามารถสอบถามทางต่อไปได้
๑.๓.๗ มหาพน
เมื่อชูชกสนทนากับอัจจุตฤาษี ชูชกนอนที่นนั ้ ๑ ราตรี รุ่งเช้ า
อัจจุตฤาษีได้ บอกเส้ นทาง พร้ อมกับสภาพแวดล้ อมของเส้ นทางและอาศรมพระเวสสันดร
๑.๓.๘ กุมารบรรพ์ ชูชกเดินทางไปถึงเย็นค่าจึงนอนใกล้ สระนา ขณะที่นางมัทรี
ทรงสุบิณร้ ายจึงให้ พระเวสสันดรทานายสุบิณ รุ่ งเช้ าชูชกทูลขอสองกุมาร สองกุมารได้ สดับการ

๒๕

ใน ขุททกนิกาย ชาดก และขุททกนิกาย จริ ยาปิ ฎก ไม่ปรากฏชื่อพรานเจตตบุตร นับเป็ นครัง้ แรกที่มีชื่อนี ้
ปรากฏในอรรถกถาชาดก และไม่มีในอรรถกถาเวสสันดรจริยาด้ วยเช่นกัน

๒๓
สนทนาจึงวิ่งหนีกระทัง่ หลบอยู่ในสระโบกขรณี เอาใบบัวบังพระเศียรไว้ กระทัง่ พระเวสสันดรตรัส
เรี ยกทาให้ พระชาลีเสด็จขึ ้นมาแทบพระบาทพระเวสสันดร กอดข้ อพระบาทไว้ มนั่ สุดท้ ายทรงจับ
น ้าเต้ าหลัง่ น ้าลงบนมือพราหมณ์เพื่อทานสองกุมาร
การให้ พระโอรสและพระธิดาเป็ นทาน
พระองค์ มี พ ระราชศรั ท ธาจะ
บริ จาคให้ ในที่สดุ พระองค์จึงตรัสให้ พระราชกุมารทังสองให้
้
แก่พราหมณ์ชูชก ด้ วยพระหฤทัยชื่น
บานใน “ปุตตกทานบารมี ” คือทานในการบริ จาคบุตร ยังผลให้ แผ่นดินหวั่นไหวและเกิดเสียง
สนัน่ ลืนลัน่ ไปทัว่ ๒๖
๑.๓.๙ มัทรี
เทวดาให้ เทพบุตรแปลงเป็ นราชสีห์ เสือเหลือง และเสือโคร่ง
มาขัดขวาง มัทรี ประคองอัญชลีอ้อนวอนจนสัตว์เหล่านันหลี
้ กทางไป นางเสด็จไปยังอาศรมในวัน
นัน้ เป็ นวัน บูร ณมี อุโ บสถ นางมัทรี เ สด็จ แล้ ว ไม่เ ห็ น สองกุม ารก็ ร าพึง ร าพัน ถึ ง สองกุม าร พระ
เวสสันดรก็มิได้ ตรัสตอบประการใด หากแต่กลับกล่าวหาว่านางกระทาความไม่ดี จากนันนางมั
้
ทรี
ก็เสด็จออกตามหาสองกุมารจนนางกลับมาสลบล้ มลงแทบพระบาทพระเวสสันดร พระเวสสันดร
เข้ าใจว่านางสินพระชมน์แล้ ว จึงวางพระหัตถ์เบื ้องขวาตรงกับพระหทัยของนางมัทรี จึงรู้ว่ายังหาย
พระหทัยอยู่ จึงนาน ้าจากพระเต้ า พร้ อมกับช้ อนพระเศียรนางมัทรี ขึ ้นวางบนพระเพลา ประพรม
ด้ วยน ้าลูบพระพักตร์ และพระหทัย กระทัง่ นางฟื น้ จึงตรัสเล่าให้ ฟัง นางมัทรี อนุโมทนา
๑.๓.๑๐ สักกบรรพ์ การให้ ภรรยาเป็ นทาน ท้ าวสักกเทวราชได้ แปลงเพศเป็ น
พราหมณ์ เสด็จมายังเขาวงกตและเข้ าเฝ้าพระเวสสันดรเพื่อทูลขอพระนางมัทรี พระเวสสันดรจึงมี
พระศรัทธาไม่หวัน่ ไหว จากนันจึ
้ งกุมพระหัตถ์พระนางมัทรี ไว้ ข้างอีก อีกข้ างหนึ่งทรงจับน ้าเต้ าเพื่อ
หลัง่ อุทกวารี พระราชทานพระนางให้ เป็ นทานแก่พราหมณ์ พระนางมัทรี ก็มิได้ ทรงขวยเขินหรื อพระ
กรรแสง พระนางกลับเชื่อถือว่าเป็ นสิ่งประเสริ ฐ การพระราชทานนี ้ถื อเป็ นการ “บาเพ็ญทารทาน
บารมี” ยังให้ แผ่นดินไหวสะเทือนไปทัว่ ท้ าวสักกเทวราชในเพศพราหมณ์ก็ทรงยินดีในการบาเพ็ญ
ทานครัง้ นี ้ แม้ พระอินทร์ พระพรหม ตลอดทวยเทพทังปวงก็
้
ทรงอนุโมทนา ลาดับนันพราหมณ์
้
จึง
แสดงตนว่าเป็ นท้ าวสักกเทวราชจึงถวายคืนพระนางมัทรี ให้ แก่พระเวสสันดรและได้ ตรัสให้ พร ๘
ประการ๒๗
๑.๓.๑๑ มหาราช
ระหว่างทางที่ชชู กนาสองกุมารมานัน้ พอถึงเวลาเย็นชูชกจะ
ผูกสองกุมารไว้ ใต้ ต้นไม้ ส่วนตนเองนันนอนอยู
้
บ่ นต้ นไม้ ทาให้ เทวบุตรแปลงกายเป็ นพระเวสสันดร

๒๖
๒๗

ขุทฺทกนิกาย ชาดก, พระไตรปิ ฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏก, เล่มที่ ๒๘, ข้ อที่ ๒๐๘๗, ๓๕๐ – ๓๕๓.
ขุทฺทกนิกาย ชาดก, พระไตรปิ ฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏก, เล่มที่ ๒๘, ข้ อที่ ๒๒๘๘ – ๒๒๙๐, ๓๗๐.

๒๔
และเทพธิดาแปลงกายเป็ นนางมัทรี มาอภิบาลสองกุมาร จนล่วงแล้ วครึ่งเดือนก็หลงทางเข้ าสู่นครสี
พี วันนันเวลาใกล้
้
รุ่งพระเจ้ าสัญชัยเห็นสองกุมาร จึงไถ่สองกุมารจากชูชก พร้ อมกับพระราชทาน
ปราสาท ๗ ชัน้ จากนัน้ พระเจ้ าสัญชัยโปรดให้ เตรี ยมทัพเสด็จไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี
พร้ อมกับสัง่ ให้ เตรี ยมราชมรรคตังแต่
้ เชตุดรนครสี พีไปถึงยังเขาวงกต กาลนันชู
้ ชกก็บริ โภคอาหาร
จนถึงกาลกริ ยา พระเจ้ าสัญชัยให้ ทาฌาปนกิจศพ ให้ ตีกลองใหญ่ประกาศถึงญาติ ให้ มารับทรัพย์
ของชูชก แต่ไม่มีผ้ ใู ดมาทรัพย์จึงตกเป็ นของคลังหลวงตามเดิม เมื่อจัดเตรี ยมกองทัพเป็ นเวลา ๗
วันก็ให้ พระชาลีนาทางเสด็จสูเ่ ขาวงกต
๑.๓.๑๒ ฉกษัตริย์ เมื่ อกษัตริ ย์ทงั ้ ๖ พบหน้ ากันนัน้ นางมัทรี ไ ด้ สลบวิสัญญี ก่อน
ฝ่ ายสองกุมารก็ส ลบวิสัญญี ตาม ต่อด้ วยพระเวสสันดร พระเจ้ าสัญชัยและนางผุสดี ตามลาดับ
กระทัง่ เหล่าเสนาอามาตย์ก็สลบวิสญ
ั ญีตามไปด้ วย ทาให้ พระอินทร์ บนั ดาลฝนโบกขรพรรษทาให้
กษัตริ ย์ทงั ้ ๖ ฟื น้ พระองค์เช่นเดียวกับเหล่าเสนาอามาตย์ เมื่อนันชาวสี
้
พีก็ประนมมือทูลเชิญพระ
เวสสันดรและนางมัทรี กลับครองราชย์สมบัติ
๑.๓.๑๓ นครกัณฑ์ เมื่อพระเวสสันดรเสด็จเข้ าสู่บรรณศาลา ทรงเปลื ้องเครื่ องฤาษี
ออก ก็ ทรงร าพึง ว่า สถานที่ นีไ้ ด้ บ าเพ็ ญ มา ๙ เดื อนครึ่ ง จึง กระท าประทัก ษิ ณ และกราบ
เบญจางค์ประดิษฐ์ ครัง้ นันเจ้
้ าพนักงานภูษามาลาก็เจริญพระเกศาและพระมัสสุ เปลี่ยนเครื่ องทรง
ถือเพศพระราชา เสด็จขึน้ ช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ส่วนนางมัทรี ประทับเหนือช้ างหนุ่ม ไม่นานนักก็
เสด็จกลับสูพ่ ระนคร
การบาเพ็ญทานบารมีช่วงสุดท้ าย เกิดขึ ้นภายหลังที่พระเวสสันดร เสด็จเข้ าสู่พระ
นครสีพีตามคากราบทูลของชาวเมือง เมื่อเสด็จเข้ าสู่พระนครนัน้ พระอินทร์ ทรงบันดาลให้ ฝนเงิน
ให้ ตกลงมาในขณะนันเพื
้ ่อให้ พระเวสสันดรบาเพ็ญทานบารมีตอ่ ไป๒๘
สาหรับอรรถกถาเวสสันดรจริ ยา จริ ยาปิ ฎกนัน้ ๒๙ จะกล่าวเฉพาะสิ่งที่ เหมือนกัน หรื อ
เพิ่มเติมหรื อปรับเปลี่ยนไปจากอรรถกถาเวสสันดรชาดก โดยมีประเด็นสาคัญดังสรุปไว้ ในตาราง
ที่ ๒

๒๘

ขุทฺทกนิกาย ชาดก, พระไตรปิ ฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏก, เล่มที่ ๒๘, ข้ อที่ ๒๔๓๙ - ๒๔๔๐, ๓๘๕.
สรุปจาก ขุทฺทกนิกาย อรรถกถาเวสสันตรจริ ยาที่ ๙ ดูใน มหามงกุฎราชวิทยาลัย, พระไตรปิ ฎกและ
อรรถกถา, เล่ม ๙(ภาค ๓), พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), ๑๖๒ – ๒๑๕.
๒๙

๒๕
ตารางที่ ๒ เปรี ยบเทียบเนื ้อหาอรรถกถาเวสสันดรระหว่างอรรถกถาชาดกกับอรรถกถา
เวสสันดรจริยา
กัณฑ์
ทศพร
หิมพานต์
วนปเวสน์

ชูชก
จุลพน
มัทรี
มหาราช

ฉกษัตริย์

อรรถกถาชาดก
พระอินทร์ นานางผุสดีมาที่ สวนนันทวันก่อนให้
พร ๑๐ ประการแล้ วไปจุติ
สัตตสดกมหาทาน
พรานเจตตบุตรเฝ้าประตูเข้ าสูเ่ ขาวงกต
พรานถวายน ้าผึ ้งและขาเนื ้อทราย พระเวสสันดร
พระราชทานเข็มทองคาให้
พระอิ น ทร์ จึ ง ตรั สสั่ ง ให้ วิ ส สุ ก รรมเนรมิ ต
บรรณศาลา ๒ หลัง และที่ จ งกรม ๒ แห่ ง ขึ น้
พร้ อมกับจารึ กอักษรว่า ท่านผู้หนึ่ง ผู้ใดใคร่ จ ะ
บวชก็จงใช้ บริขารนี ้
ชูชกถูกชาวเมืองรุมทาร้ ายด้ วยก้ อนดินและท่อน
ไม้ จนหนีกระเจิงหลงไปสูท่ างเข้ าเขาวงกต
พรานเจตตบุตรมอบน ้าผึ ้งและขาเนื ้อให้ ชชู ก
เทพบุตรแปลงเป็ นราชสีห์ เสือเหลือง เสือโคร่ ง
ขวางทางนางมัทรี ไม่ให้ เข้ าอาศรม
เทพบุตรแปลงพระเวสสันดร เทพธิดาแปลงเป็ น
นางมัทรี อภิบาลสองกุมารในยามราตรี เมื่อชูชก
นอนหลับอยูบ่ นต้ นไม้
ชูช กถึ ง กาลกริ ย า / ฌาปนกิ จ ศพชู ช ก และตี
กลองหาญาติชชู กมารับทรัพย์
พระอินทร์ บนั ดาลฝนโบกขรพรรษ

อรรถกถาจริยาปิ ฎก
ไม่ปรากฏ
ปรากฏ
ไม่ปรากฏ

ปรากฏ

ปรากฏ
ไม่ปรากฏ
เทพยาดาแปลงกายเป็ น
มฤคร้ าย
เทพธิดาแปลงกายเป็ นนาง
มัทรี คอยดูแลสองกุมาร
ไม่ปรากฏ
ปรากฏ

๒๖
๑.๔ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในสังคมไทย
“...ธรรมเนียมการนาเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก มาสวดแก่อบุ าสกอุบาสิกานัน้ มี
มาในสมัยสุโขทัยแล้ ว อย่างไม่มีปัญหา ...หากแม้ ว่าครัง้ หนึ่ง การสวดมหาเวสสันดร
ชาดกยังทาในภาษาบาลีแต่ในเวลาไม่นานหลังสมัยสุโขทัย หรื อแม้ อาจจะในสมัย
สุโขทัยเอง ที่บณ
ั ฑิตเหล่านี ้เริ่ มแปลภาษาบาลี ออกเป็ นภาษาไทย ปะปนไปกับภาษา
บาลี . ..เพื่ อ ให้ ผู้ ฟั งรู้ เรื่ อ ง ได้ อ รรถรสมากขึ น้ เหตุที่ ช วนให้ คิ ด เช่ น นี ้ ก็ เ พราะมี
พยานหลักฐานจากหนัง สือมหาชาติคาหลวง ซึ่งเป็ นหลักฐานฉบับแรกในรั ชสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ...”๓๐
หลักฐานจารึ กในสมัยสุโขทัยมีการกล่าวถึง “มหาชาติ”หรื อ “เวสสันดร” เห็นได้ จาก
จารึ กหลักที่ ๓ จารึ กนครชุม พ.ศ.๑๙๐๐ ความตอนหนึ่งกล่าวว่าในสมัยรัชกาลพระยาลิไท ธรรม
เทศนาอันเป็ นต้ นว่าพระมหาชาติหาคนสวดมิได้ เลย จารึกหลักที่ ๖ จารึกวัดป่ ามะม่วง พ.ศ.๑๙๐๕
ความตอนหนึง่ กล่าวถึงการสรรสเสริญพระยาลิไทว่าให้ ทานบารมีเหมือนพระเวสสันดร๓๑ อย่างไรก็
ตาม มีการสันนิษฐานกันว่า การสวดพระมหาชาติในวัฒนธรรมสุโขทัยนัน้ คงใช้ รูปแบบการสวด
คาถาภาษาบาลีหรื อที่เรี ยกว่า “คาถาพัน”๓๒
หลักฐานวรรณกรรมเวสสันดรชาดกที่ปรากฏเป็ นลายลักษณ์ อักษรนัน้ เชื่อว่า มีม า
ก่อนแล้ วในสมัยอยุธยาคือ “มหาชาติ คาหลวง” ประพันธ์ขึ ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ราวพ.ศ.๒๐๒๕ นับว่าเป็ นหลักฐานลายลักษณ์อกั ษรที่เก่าที่สดุ เท่าที่พบในสังคมไทย รูปแบบการ
ประพัน ธ์ ม หาชาติ ค าหลวงนี จ้ ะยกเอาคาถาภาษาบาลี ขึ น้ ตัง้ ก่ อ น แล้ ว แปลแต่ ง เป็ นกาพย์
ภาษาไทยสลับกันไป๓๓ และมีการนิพนธ์ร่ายยาว “กาพย์มหาชาติ” ขึ ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าทรง
ธรรม ราว พ.ศ.๒๑๔๕ – ๒๑๗๐ มีข้อสันนิษฐานว่าจุดมุ่งหมายในการแต่งกาพย์มหาชาตินี ้ต่าง
จากมหาชาติคาหลวง กล่าวคือ มหาชาติคาหลวงแต่งขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับสวด กาพย์มหาชาติแต่งขึ ้น
เพื่อใช้ เทศน์เป็ นทานอง

๓๐

นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่ และใบเรื อ (กรุงเทพฯ: แพรวสานักพิมพ์, ๒๕๓๘), ๓๖๖ – ๓๖๗.
ประชุมจารึกภาค ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๓๔.
๓๒
กรมศิลปากร, วรรณกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หตั ถศิลป์, ๒๕๒๘), ๒๖๔ – ๒๖๖.
๓๓
ดูใ น จุฑารัตน์ ไชยสวัสดิ์, “ มหาชหาติคาหลวง : การแปลเพื่อการรับสาร” (วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓)
๓๑

๒๗
อย่างไรก็ดี ต้ นฉบับมหาชาติคาหลวงฉบับ อยุธยานันได้
้ ประพันธ์ เป็ นกัณฑ์ตามแบบ
การเทศน์ แต่ในสมัยรั ตนโกสินทร์ รั ช กาลพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้ านภาลัย ราว พ.ศ.
๒๓๕๘ โปรดให้ นักปราชญ์ ราชบัณฑิตนิพนธ์ ขึ ้นใหม่เพิ่มเติมกัณฑ์ที่ขาดหายไปอีก ๖ กัณฑ์คือ
กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักกบรรพ และฉกษัตริย์๓๔
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีการประพันธ์ ร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก โดยมีผ้ ปู ระพันธ์หลายสานวน กล่าวคือ ๑) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
พระราชนิพนธ์ ๓ กัณฑ์คือ กัณฑ์วนปเวสน์,จุลพน และสักกบรรพ ๒) สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
ประพันธ์ ๕ กัณฑ์คือ กัณฑ์ทศพร,หิมพานต์,มหาราช,ฉกษัตริ ย์ และนครกัณฑ์ ๓)เจ้ าพระยาพระ
คลัง(หน) ๒ กัณฑ์คือ กัณฑ์กมุ าร และมัทรี ๔)พระเทพโมลี ๑ กัณฑ์คือ กัณฑ์มหาพน ๕)สานักวัด
ถนน ๑ กัณฑ์คือ ทานกัณฑ์ ๖.สานักวัดสังขจาย ๑ กัณฑ์คือ กัณฑ์ชชู ก๓๕
จากการค้ นคว้ าหลักฐานการประพันธ์ วรรณกรรมเวสสันดรชาดก โดยชนชันน
้ าทาง
การเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๒ – ๔ นี ้ พบว่ามีข้อมูลไม่ตรงกัน แต่บุคคลที่มีบทบาทมากที่ สุดคือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๔ (พระราชนิพนธ์ หนังสือมหาชาติ) และสมเด็จ
กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส (นิพนธ์ ร่ายยาวมหาชาติ) ดังเห็นได้ จากนโยบายการศึกษาของชาติ
ในช่วงทศวรรษ ๒๔๕๐ กรมศึกษาธิการ(กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ คดั เลือกมหาชาติที่มีสานวนการ
ประพันธ์ ที่ดีที่สุดเท่าที่มีในขณะนัน้ จัดพิมพ์เป็ นแบบเรี ยนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การ
ตังแต่
้ พ.ศ.๒๔๔๙หรื อที่ เรี ยกว่า “ร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก(ฉบับกรมศึ กษาธิ การ)” ต่อมา
ในช่วง พ.ศ.๒๔๖๒ คณะกรรมการหอสมุดวชิรญาณ ได้ รวบรวมมหาชาติกณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ที่มีสานวนดี
สาหรับใช้ เทศน์ โดยใช้ สานวนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และพระ
ยาปรมานุชิตชิโนรสเป็ นหลักหรื อที่เรี ยกว่า “มหาชาติฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ”๓๖

๓๔

ล้ อม เพ็งแก้ ว,คู่มือร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, ๒๕๒๗), ๕.
มหาเวสสันดรชาดก (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๑๗), ๙ – ๑๑.
๓๖
สุภาพรรณ ณ บางช้ าง, มหาชาติและประเพณีการเทศน์ มหาชาติ (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), ๔๑.
๓๕

๒๘
๒.วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในล้ านนา
๒.๑ เวสสันตรทีปนี
เวสสันดรชาดกในล้ านนา มีหลักฐานสาคัญคือ “เวสันตรทีปนี” แต่งขึ ้นโดยพระศิริมงั
คลาจารย์ ราว พ.ศ.๒๐๖๐ ๓๗ เป็ นวรรณกรรมบาลี ที่ นิพ นธ์ แ บบร้ อยแก้ ว เดิน เรื่ อ งผสมผสาน
กลมกลืนโดยนาข้ อความพระเวสสันดรมาอธิ บายตามลาดับหัวข้ อทัง้ ๑๓ กัณฑ์ เรื่ องที่อธิ บาย
ประกอบด้ วยเนื ้อหา หลักธรรมและหลักไวยากรณ์ของบาลี โดยนาคาหรื อข้ อความจากคัมภีร์
อื่น ๆ มาผสมกลมกลืนกัน
หากพิจารณาภูมิหลังของพระศิริมงั คลาจารย์ สันนิษฐานว่าเป็ นภิกษุชาวเชียงใหม่
นามเดิมว่าศรี ปิงเมือง บิดาเป็ นพ่อค้ าช้ าง มีภูมิลาเนาอยู่ในพื ้นที่หมู่บ้านตาหนัก ท่านได้ เป็ นหลัก
สาคัญ ในการนาชาวบ้ า นสร้ างวัดเวฬุว นาราม (ปั จ จุบันคื อวัดต าหนัก ต.แม่เหี ยะ อ.เมื อง จ.
เชียงใหม่) เชื่อว่าน่าจะได้ รับการศึกษาจากพระพุทธวีระซึ่งเป็ นพระภิกษุในนิกายสีหล ณ วัดมหา
โพธาราม (ปั จจุบนั คือวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่) ต่อมาท่านจึงได้ เป็ นอาจารย์ผ้ สู อนด้ าน
คัม ภี ร์ ท างพุท ธศาสนาและไวยากรณ์ บ าลี ที่ ส าคัญ ทัง้ ในวัด มหาโพธารามและวัด บุป ผาราม
(ปั จจุบนั คือวัดสวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
ผลงานระยะแรกของพระศิ ริ มัง
คลาจารย์พบว่าปรากฏอยู่ ๔ เรื่ องคือ
เวสสันตรทีปนี
รจนาเสร็จเมื่อ จ.ศ.๘๗๙ ตรงกับ
พ.ศ.๒๐๖๐
จักกวาฬทีปนี
รจนาเสร็จเมื่อ จ.ศ.๘๘๒ ตรงกับ
พ.ศ.๒๐๖๓
สังขยาปกาสกฏีกา
รจนาเสร็จเมื่อ จ.ศ.๘๘๒ ตรงกับ
พ.ศ.๒๐๖๓
มังคลัตทีปนี
รจนาเสร็ จเมื่อ จ.ศ.๘๘๖ ตรงกับ
พ.ศ.๒๐๖๗๓๘
เมื่อเราพิจารณาข้ อความตอนท้ ายเรื่ องของเวสสันตรทีปนี อันเป็ นผลงานชิ ้นแรก
ของพระสิริมงั คลาจารย์ ได้ กล่าวถึงผู้รจนา สมัยที่รจนา และสถานที่รจนาไว้ วา่
“...อิ ติ นวปุเ ร ปติ ฏฺ ฐิ ต สี ห ฬารามสฺ ส ทกฺ ขิ ณ ปจฬฉิ ม ทิ ส าย
ปติฏฺฐิ เตทยฺยภาสาย สฺวนฺขฺวนฺติ ปากฎนาเม วิหาเร วสนฺเตน มหุสฺสา
๓๗

อภิรมย์ สีดาคา และ เสริ มศิลป์ สุภเมธี สกุล, “ วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย” ใน วรรณคดีบาลี
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒),๑๓๖.
๓๘
ดูใน สุภ าพรรณ ณ บางช้ าง, วิวัฒ นาการวรรณคดีบ าลีสายสุตันตปิ ฎกที่แ ต่ ง ในประเทศไทย
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓)

๒๙
เหน ติปิฏกธเรน สทฺธพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สปราน โกสลฺลมิจฺฉนฺเตน
สิริมงฺ คโลติ ครู หิ คหิตนาเมน มหาเถเรน ปรเมนฺเท นวปุเร อิสฺสรสฺส
ลกวฺหยราชนตฺตุโน ราชาภิ ราชสฺส มนุชิ นฺทสฺ ส สพฺ พราชูน ติลกภูตสฺ ส
ปรมสทฺธสฺส ปตฺถิตสพฺพญฺ ญุตญาณสฺส พุทธสาสเน ปสนฺนสฺส กาเล
เอกูนาสีตาธิกฏฺฐสกสกฺราเช โควสฺเส กตา อย เวสฺสนฺตรทีปนี.”๓๙
คัมภีร์เวสสันตรทีปนีนี ้ พระมหาเถระผู้ซึ่งครู ทงหลายขนานนาม
ั้
ว่าสิริมงั คละ ผู้อยูใ่ นวิหารอันมีนามปรากฏในภาษาไทยว่า สวนขวัญ อัน
ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ของวัดสีหฬารามในเมืองเชียงใหม่ ผู้มี
ความอุตสาหะมากทรงพระไตรปิ ฎก ประดับด้ วยความศรัทธา ความรู้
และความเพียร ปรารภความฉลาดแห่งตนและผู้อื่น ได้ รจนาสาเร็ จแล้ ว
เมื่อปี ฉลู ศักราช ๘๗๙ ในรัชสมัยของพระจอมนระผู้เป็ นราชาเหนือราชา
ผู้เป็ นพระนัดดาของพระราชาผู้ทรงพระนามว่าท้ าวลก ผู้เป็ นเจ้ าในนคร
เชียงใหม่อนั เป็ นนครที่มีความเจริ ญอย่างยิ่ง ผู้เป็ นยอดแห่งราชาทังปวง
้
ผู้มีพระราชศรัทธาลาเลิศ ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาด้ วยประการฉะนี ้.๔๐
ความสาคัญของเวสสันตรทีปนี
วรรณกรรมบาลีที่เกี่ยวข้ องกับเวสสัน ดรชาดกในวรรณกรรมล้ านนาถือว่า เวสสันตร
ทีปนีเป็ นวรรณกรรมที่เก่าที่สุดเท่าที่พบหลักฐานในฐานะวรรณกรรมที่ผลิตขึ ้นภายในวัฒนธรรม
ล้ านนา อย่างไรก็ดี “เวสสันตรทีปนี” เป็ นวรรณกรรมบาลีที่รจนาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญคือ
ประกอบการศึกษาภาษาบาลีและวรรณคดีบาลี หรื ออาจกล่าวอีกทางหนึ่งว่าสามารถจัดอยู่ใน
กลุ่มวรรณคดีที่มิใช่พระไตรปิ ฎก ( Non – Canonical Literature) กล่าวคือเป็ นวรรณกรรมที่
อธิบายเรื่ องในพระไตรปิ ฎกอีกทีหนึง่ สามารถจัดอยูใ่ นกลุม่ คัมภีร์ประเภท “ทีปนี”

๓๙

Bhikku Nakorn Khemapãlì M.A.(Phra Rajratanamoli),The Critical Edition of the
Vessantaradìpanì, Research Scholar Nava Nalanda Mahavihara Nalanda (Bangkok:
Mahachulalongkornrajavidyalai University,2006).
๔๐
แม่ชีวิมตุ ิยา (สุภาพรรณ ณ บางช้ าง), จักกวาฬทีปน: ลักษณะเด่ น ภูมิปัญญา และคุณค่ า
(กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๔), ๑๓.

๓๐
การรจนาคัมภี ร์ประเภททีปนี คือ คาอธิบายเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในพระไตรปิ ฎกออกไป
อย่างพิสดาร โดยมีการอ้ างอิงคัมภีร์ตา่ งๆ เป็ นเครื่ องประกอบ ในเวสสันตรทีปนีฉบับของพระสิริมงั
คลาจารย์นี ้ แบ่งเนื ้อหาการรจนาออกเป็ น ๑๓ กัณฑ์ มีการอ้ างอิงคัมภีร์ประกอบถึง ๙๓ คัมภีร์ เช่น
จริ ยาปิ ฎก – อัฏฐกถา , ชาตกกฎีกา, ชาตกัฏฐกถา, มงคลสูตร เป็ นต้ น ๔๑ สาหรับด้ านโครงสร้ าง
วรรณกรรมของเวสสันตรทีปนีดงั กล่าวนี ้พบว่า มีความสมบูรณ์แบบตามบาลีลายลัก ษณ์ กล่าวคือ
ขึน้ ต้ นด้ วยปณามคาถาแล้ ววกเข้ าสู่เนื อ้ หาซึ่ง ล าดับเป็ นบท จบลงด้ วยการบอกชื่ อผู้แต่ง ทัง้ นี ้
วิธีการรจนาของพระสิริมงั คลาจารย์ได้ ยกเอา “อรรถกถาเวสสันดรชาดก” เป็ นที่ตงั ้ เมื่อเห็นว่าคา
ใดมีความหมายไม่ชดั เจนควรแก่การอธิบายความหมายก็หยิบยกคานันขึ
้ ้นมาอธิบาย ในด้ านการ
อ้ างอิงข้ อมูล ถ้ าข้ อมูลมีความเห็นแตกต่างกัน โดยแต่ละข้ อมูลมีเหตุผลในตนเอง พระสิริมงั คลา
จารย์จะเสนอข้ อมูลไว้ ทงหมดแล้
ั้
วยกให้ ผ้ อู ่านพิจารณาด้ วยตนเองว่า คาใด อธิบายเหมาะสมได้
กว่ากัน
เวสสัน ตรที ป นี ที่ มี ก ารปริ ว รรตเผยแพร่ ใ นสัง คมไทยปั จ จุ บัน คื อ “ฉบับ หอสมุ ด
แห่งชาติ” เป็ นคัมภี ร์ใบลาน จารด้ วยอักษรขอม ภาษาบาลี มีจานวนทังสิ
้ ้น ๑๙ ผูก ประเด็นที่
น่าสนใจคือในด้ านเนื ้อเรื่ องเวสสันตรทีปนีแบ่งออกเป็ น ๑๓ ปริ จเฉทหรื อ ๑๓ กัณฑ์ ตามที่ปรากฏ
ในขุททกนิกาย ชาดก และอรรถกถาชาดก คือ ๑)ทสวรคาถาปริ จเฉท ๒)หิมวันตกัณฑปริ จเฉท ๓)
ทานกัณฑปริ จเฉท ๔)วนัปปเวสกัณฑปริ จเฉท ๕)ชูชกกัณฑปริ จเฉท ๖)จูฬวนกัณฑปริ จเฉท ๗)
มหาวนกัณฑปริ จเฉท ๘)กุมารกัณฑปริ จเฉท ๙)มัทรี กัณฑปริ จเฉท ๑๐)สักกปั พพปริ จเฉท ๑๑)
มหาราชปั พพปริจเฉท ๑๒)ฉักขัตติยปริจเฉท๑๓) นครกัณฑปริจเฉท๔๒
๒.๒ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนาช่ วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕
แม้ วา่ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในล้ านนาฉบับเก่าที่สดุ คือ “เวสสันตรทีปนี” รจนาขึ ้น
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ แต่ทว่าหลักฐานวรรณกรรมส่วนใหญ่กลับมี อายุในช่วงพุทธศตวรรษที่
๒๔ – ๒๕ เท่าที่มีการสารวจพบมีมากกว่า ๑๕๐ สานวน แต่ละสานวนมิได้ ระบุชื่อผู้แต่งแต่ใช้
นามแฝง นามแฝงนี ้อาจมาจากตาแหน่งของผู้แปลภาษาบาลี เช่น สานวนสมเด็จเจ้ าข้ าวพ้ าน
สานวนราชครู เป็ นต้ น นามแฝงมาจากสถานที่แปล เช่น สานวนไผ่แจ้ เรี ยวแดง คืออาศัยร่มเงาป่ า

๔๑
๔๒

เวสสันตรทีปนี (กรุงเทพฯ: สานักราชเลขาธิการ, ๒๕๔๑), (๒) – (๔).
ศักดิ์ศรี แย้ มนัดดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ ไทย, ๓๘ – ๓๙.

๓๑
ไผ่เป็ นที่แปล เป็ นต้ น นามแฝงมาจากพื ้นที่หรื อภูมินามท้ องถิ่น เช่น สานวนเชียงของ คือแต่งขึ ้นใน
เมืองเชียงของ (อ.เชียงของ จ.เชียงราย)เป็ นต้ น๔๓
เวสสันดรชาดกที่เป็ นวรรณกรรมล้ านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ นิพนธ์ ขึน้
เป็ นร้ อยแก้ ว โดยยกบาลีขึ ้นแล้ วพรรณนาเป็ นร้ อยแก้ วหรื อแต่งปนร่าย เรี ยกลักษณะการนิพนธ์นี ้ว่า
ค่าวธรรม หรื อธรรมค่าวนัน้ ตัวอย่างเช่น นครกัณฑ์ ความตอนหนึ่งกล่าวถึงการแต่งกายให้ แก่พระ
เวสสันดรและนางมัทรี เมื่อทังสองเสด็
้
จกลับการบวชเป็ นฤาษี เข้ าสู่ราชบัลลัง ก์แห่งนครสีพี ความ
ว่า
“...สพฺเพ ชนา อันว่าฅนทังหลาย
้
ฝูงเปนเสนาแลพราหมณ์เทส
ค็เข้ ามาสรงเกสเกล้ าเกศีราชมทรี น ้าอบดีหลายหลาก...
...ประดับดีชื่นย้ าว
เข้ าเครื่ องท้ าวภูมินทร์
เบิกบายศรี อภิเษก
หื ้อเปนท้ าวเอกราชา
๔๔
ดุจจะดัง่ ขุนอินทาตราแหล่งหล้ า
เสวยฟากฟ้าดาวดิงส์นนแลนา....”
ั้
ในช่วงครึ่ งศตวรรษที่ผ่าน (ราวทศวรรษ ๒๕๐๐ – ๒๕๕๐) มีการค้ นพบเวสสัน ดร
ชาดกหลากหลายสานาน ดังปรากฏในงานศึกษาเรื่ อง “ มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่
เป็ นวรรณคดีท้องถิ่น”ของประคอง นิมมานเหมินท์ กล่าวสรุปไว้ ว่า เมื่อนารายชื่อสานวนต่างๆ ที่
ได้ จ ากการสารวจ ของศูนย์ วิจัยลานนา ๔ ครั ง้ กับที่ นายสิง ฆะ วรรณสัย พบเองและค้ นคว้ า
ร่วมกับนายฮารัลด์ ฮุนดีอสุ มาเปรี ยบเทียบกันและคัดสานวนที่ซ ้ากันออกแล้ ว จะได้ มหาชาติลาน
นาถึง ๑๒๒ สานวน (รวมทังฉบั
้ บย่อและฉบับลาวล้ านช้ าง) มหาชาติที่สารวจ พบนี ้บางสานวนก็มี
ครบ ๑๓ กัณฑ์ เช่น สานวนไม่ไผ่แจ้ เรี ยวแดง สานวนอินทร์ ลงเหลา และสานวนพระยาพื ้น เป็ นต้ น
ส่วนมากมีไม่ครบ ที่มีไม่ครบอาจเห็นเพราะหายไปบ้ าง ผู้แต่งหรื อผู้เกลาสานวนตังใจท
้ าเฉพาะกัน
บ้ าง ในด้ านอายุยงั ยากที่จะคานวณได้ มีบอกปี ที่ จารไว้ ไม่กี่สานวน และปี ที่จารนี ้เป็ นปี ที่แต่งหรื อ
เกลาใหม่หรื อปี ที่ เ พี ยงแต่คัดลอกอี กครัง้ หนึ่ง เท่านัน้ จะเห็นได้ จ ากบางส านวนบอกปี ที่ จ ารไม่
ตรงกันทังๆที
้ ่เป็ นสานวนเดียวกัน เช่น สานวนท่าแป้นริมคง เป็ นต้ น๔๕
๔๓

อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้ านนา, ๑๙๙.
มัช ฌิ ม า วี ร ศิ ล ป์ , “การศึ ก ษาวรรณกรรมล้ านนาเรื่ อ งเวสสัน ตรชาดก ส านวนไม้ ไ ผ่ แ จ้ เรี ย วแดง, ”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), ๔๒.
๔๕
ประคอง นิมมานเหมินทร์ , มหาชาติลานนา: การศึกษาในฐานะเป็ นวรรณคดีท้องถิ่น, ๑๐๗ – ๑๑๕.
๔๔

๓๒
การศึกษาของสิงฆะ วรรณสัย ทาให้ พบว่ามีการผลิตวรรณกรรมเวสสันดรชาดกใน
แบบร่ ายและสร้ างเป็ นชื่อสานวนมาก่อนแล้ วในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เช่น สานวนฉบับสมเด็จ
จ้ าวขาวพ้ าน พ.ศ.๒๒๕๕ เป็ นต้ น วรรณกรรมเวสสันดรในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ มีฉบับ
สานวนที่ได้ รับความนิยมอยู่ในระยะศตวรรษที่ผ่านมาคือ ๑) สานวนไผ่ แจ้ เรี ยวแดง ๒) สานวน
อินทร์ ลงเหลา ๓) สานวนพระยาพืน้ ๔)สานวนสร้ อยสังกร (ทัง้ นีส้ านวนสร้ อยสัง กรได้ รับ
ความนิ ย มในการเทศน์ ม หาชาติม ากในช่ ว งทศวรรษ ๒๔๘๐ - ๒๕๔๐ เนื่ อ งจากพิ ม พ์ เ ป็ น
อักษรไทยกลาง สะดวกแก่พระที่อ่านอักษรพื ้นเมืองไม่ออก รายละเอียดการเทศน์จะกล่าวต่อไป
ข้ างหน้ า) ในกลุม่ สานวนดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ พบว่าวรรณกรรมเวสสันตรชาดกฉบับ ไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง
มีลกั ษณะภาษา โครงสร้ าง เนื ้อหาที่นา่ จะเก่าแก่มากที่สดุ
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า จารี ตของการประพันธ์วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในพุทธศตวรรษที่
๒๔ – ๒๕ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ มี ก ารประพัน ธ์ ส านวนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประวัติ ศ าสตร์ สัง คมไว้ ด้ ว ย
กล่าวคือ ในระยะครึ่ ง หลัง พุท ธศตวรรษที่ ๒๕ (ราวทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๕๐๐ ) วรรณกรรม
เวสสันดรชาดกมีการใช้ ภาษา เนื ้อหา ฯลฯ สัมพันธ์กบั ปริ มณฑลอานาจของกรุงเทพฯ มากขึ ้น ดัง
ตัวอย่างของเวสสันดรชาดก “ฉบับเจ้าสุริยวงศ์” ซึง่ ประพันธ์ขึ ้นด้ วยแบบแผนวรรณกรรมเดิมที่นิยม
กันในขณะนัน้ หากแต่เปลี่ยนแปลงเนื อ้ หาและคาให้ สอดคล้ องกับเหตการณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๗ เสด็จประพาสเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๖๙ วรรณกรรมฉบับนี ้ได้
นาเสนอภาพของผู้คนในเหตุ การณ์ ดัง กล่าวสอดแทรกไว้ ในวรรณกรรมเวสสัน ดรชาดกอย่า ง
น่าสนใจ ดังตัวอย่างบางตอนเช่น
“...ริพลเนืองอเนก
ทหารไทยพรึกพราบ
...แอ่วซื ้อกินโซดาและบ่าหรั่น
วิสกี ้วางเปนถ้ อย
ของแคมหลายเหลือล้ น

ปานฝ้าเมฆหลัง่ หลามไหล
นายร้ อยดาบเดินแฝง...
เหล้ าอยากลัน่ เต็มพาง
เหล้ าโรงย้ อยเขาขาย
น ้าหวานป่ นโซดา...” ๔๖

วรรณกรรมข้ า งต้ น ชี ใ้ ห้ เ ห็น การนาคาจากภาคกลางเข้ าร่ ว มในการประพันธ์ ง าน
วรรณกรรมตามแบบจารี ต ภาษาท้ องถิ่น เช่น ยี่ห้อ,รถยนต์,องครักษ์ เป็ นต้ น และยังมีภาพเหต
การณ์บางประการที่ชี ้ให้ เห็นเข้ ามาของอิทธิพลตะวันตก เช่น รถยนต์ออสติน,ฟอร์ ด,โซดา เป็ นต้ น
๔๖

อุดม ร่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้ านนา,๒๑๗ – ๒๒๒.

๓๓
อาจกล่าวได้ ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการอานาจของสยามและล้ านนาในระยะกลางพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ นี ้เริ่มเข้ มข้ นและมีบทบาทมากขึ ้นต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมล้ านนา๔๗
๒.๓ การเปรี ย บเที ย บวรรณกรรมเวสสั น ดรชาดกฉบั บ ไผ่ แ จ้ เ รี ย วแดง กั บ อรรถกถา
เวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก
“...เมื่อนิทานจากสังคมหนึ่ง เข้ าไปอยู่ในสังคมหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงย่อม
เกิดขึ ้นเป็ นธรรมดา แต่จะเปลี่ยนช้ าหรื อเร็ ว หรื อเปลี่ยนไปอย่างไร ย่อมขึ ้นกับความ
เข้ มข้ นทางวัฒนธรรมของผู้รับเรื่ องด้ วย...”๔๘
“...เมื่อกวีล้านนา รับเอาเรื่ องเวสสันตรชาดกมาปรับเป็ นวรรณคดีท้องถิ่น ...กวี
ย่อมถ่ายทอดความเป็ นท้ องถิ่นสูง่ านวรรณกรรมนัน...”
้ ๔๙
การตรวจสอบเนื ้อหาของค่าวธรรมเวสสันดรชาดกนัน้ พบว่าสานวนที่นิยมมากที่สุด
คือ “ไม้ ไ ผ่แจ้ เ รี ยวแดง” ข้ อสัง เกตแรกเริ่ ม ของนักวรรณกรรมกลุ่ม แรกประกอบด้ วย ประคอง
นิมมานเหมินท์ และสิงฆะ วรรณสัย ซึ่งสันนิษฐานว่าสานวนนี ้น่าจะอายุไม่ต่ากว่า ๓๐๐ ปี และ
น่าจะเป็ นสานวนที่นาไปสู่การขัดเกลาในสานวนอื่นๆ จากการเปรี ยบเทียบชาระต้ นฉบับโดย อุดม
รุ่งเรื องศรี โดยใช้ สานวนวัดศาลาหลวง ต.ศาลาหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง จาร พ.ศ.๒๔๔๗, วัด
ปงสนุกใต้ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาปาง จาร พ.ศ.๒๔๕๑ และสานวนวัดนาคตหลวง ต.ป่ าตัน อ.
เมือง จ.ลาปาง จาร พ.ศ.๒๔๗๗ ร่วมกับการสอบทานจากสานวนสร้ อยสังกร ที่มีพระอุบาลีคณ
ุ ูป
มาจารย์(ฟู อัตตวิโส) ได้ ปริวรรตแล้ วจัดพิมพ์เผยแพร่ในชื่อ “มหาชาติภาคพายัพสานวนเอก ฉบับ
สร้ อยสังกร” พ.ศ.๒๕๐๘๕๐

๔๗

ชาญคณิต อาวรณ์ ,รายงานการวิจัยเรื่ องเศรษฐกิจการเมืองล้ านนาในศตวรรษที่ผ่ านมา : บท
วิพากษ์ ทางประวัติศ าสตร์ ว่ า ด้ ว ยการปรั บ ตั ว ของหมู่บ้ า น เมือง และภู มิภ าค พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๕๓๕ ( เชี ย งราย:
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓), ๑๒๗ – ๑๒๘.
๔๘
ศิราพร ฐิ ตะฐาน, ทฤษฎีการแพร่ กระจายของนิทาน(กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,๒๕๒๓),๒๐ – ๒๑.
๔๙
มัชฌิมา วีรศิลป์, “การศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื่องเวสสันตรชาดก สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรียวแดง,”,๓๒.
๕๐
อุดม รุ่ งเรื องศรี , เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ ไผ่ แจ้ เรี ยวแดง (เชียงใหม่: สานักงานกองทุนเพื่อสังคม
ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้ านนาของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้ านนา, ๒๕๔๕), ๑ – ๒.

๓๔
การศึก ษาของมัช ฌิ ม า วี ร ศิล ป์ ได้ เ ปิ ดพรมแดนความรู้ ไว้ อ ย่ า งน่ า สนใจว่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบเวสสันดรชาดกสานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงกับเวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก ขุททกนิกาย
พระไตรปิ ฎก พบว่ามีการปรับเปลี่ยนเนื ้อหาไว้ ๕ กรณี คือ
การเพิ่มเหตุการณ์ ในเนือ้ เรื่อง
หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ป รากฏในเวสสัน ดร
ชาดก สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง แต่ไม่ปรากฏในกับเวสสันดรชาดก นิบาตชาดก
การตัดเหตุการณ์ ในเนือ้ เรื่อง
หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ วสสั น ดรชาดก
สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง ตัดออกจากเหตุการณ์ในเวสสันดรชาดก นิบาตชาดก
การเพิ่มรายละเอียดของเนือ้ เรื่อง
การตัดรายละเอียดของเนือ้ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนือ้ เรื่อง
โดยมี ข้ อ น่า สัง เกตว่า ส านวนไผ่แจ้ เ รี ย วแดงไม่มี ก ารสลับ เหตุก ารณ์ กับ อรรถกถา
เวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก อาจเพราะเป็ นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่สาคัญกวี ล้านนาจึงไม่
สามารถสลับเหตุการณ์ได้ โดยมีตวั อย่างที่นา่ ศึกษาดังนี๕๑้ (ดูตารางที่ ๓)
๒.๓.๑ การเพิ่มเหตุการณ์ ในเนือ้ เรื่อง
“กัณฑ์มหาราช” อรรถกถาชาดก
นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนชูชกเสียชีวิตเพราะบริ โภคอาหารมากเกินไป ไว้ ว่า “ ...ฝ่ ายชูชกในกาล
นัน้ ได้ บริโภคโภชนาอาหารเกินประมาณ เมื่อไม่อาจทาให้ อาหารย่อยละลาย จึงได้ ทากาลกริ ยาใน
ทีเดียว...” แต่สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ เพิ่มอาการของการกินและอาการทุรนทุรายก่อนเสียชีวิต
ได้ อย่างเห็นภาพว่า
“ ...ท้ องพราหมณ์เถ้ าพรากมานาน มันก็กินตามตัณหาอันนัก อาหารคัดคัง่ ในไส้ ไฟ
ท้ องไหม้ บ่ทัน ลงเต็ม อกอ่นย่นพ้ นปาก...ท่านพราหมณ์ ยินลาบาก อุ้มท้ องรากครางครั่ ง ดังอะ
อืดอะอืดทังคื
้ น มันก็กลิ ้งไปพับผืนสาด มันขดหาชานก็บอ่ อก หวังจักถอกหื ้อเบาใจ ท้ องพรามณ์
เถ้ าคัดใค่ปมุ ปลิง...”
๒.๓.๒ การตัดเหตุการณ์ ในเนือ้ เรื่อง
“กั ณ ฑ์ ชู ช กะ” (ชู ช ก) อรรถกถา
ชาดก นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนก่อนพราหมณ์ชชู กจะออกเดินทางเข้ าป่ า เพื่อไปขอสองกุมารเป็ น
ทาสให้ แก่นางอมิตตดา ชูชกได้ กระทาประทักษิ ณภรรยาและสมาทานวัตรก่อนออกเดินทาง แต่
สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ ตดั เหตุการณ์นี ้ออกไป

๕๑

มัชฌิมา วีรศิลป์, “การศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื่องเวสสันตรชาดก สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรียวแดง”,๓๓ – ๙๘.

๓๕
๒.๓.๓ การเพิ่มรายละเอียดของเนือ้ เรื่ อง “กัณฑ์ชูชกะ” (ชูชก) อรรถกถาชาดก
นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนเหล่านางพราหมณีรุมด่านางอมิตตดา นางอมิตตดากลับบ้ านมาฟ้องชู
ชกสานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ เพิ่มรายละเอียดบุคลิกลักษณะเฉพาะของนางพราหมณีแต่ละท่าน
ไว้ อย่างน่าสนใจ ตอนหนึง่ ว่า
“ ...รอยว่าอีกาลกิณีจี ้หลี ้ตาสวดปากร้ ายโกรดหุมคา บ่อนก็
ั ้ อีตาดาปากกว้ าง...บ่มีก็อี
ผีพรายแม่ค้าเหมี ้ยง เกล้ ามันเกลี ้ยงดัว่ โพรงเลีย รู้วา่ อีตาเพรี ยเมียพราหมณ์อ้ายใส โป้งแข่งใหญ่ตา
หลวง รู้วา่ อีนางยวงเมียพราหมณ์ผ้ ตู าหลิ่ว แม่หน้ าปิ ว้ นมยาน ...บ่อนก็
ั ้ อีจอมจักเมียพราหมณ์น้อง
เกล้ ามันอัว่ จ้ องควี่รุยราย ...บ่มีก็ อีขี ้ขาก อีสพั พะแซะแม่ค้าส้ มค่าง มันช่างย่างถ่างถะขา...มาด่า
เมียกูแลกา...”
๒.๓.๔ การตัดรายละเอียดของเนือ้ เรื่อง
“กั ณ ฑ์ กุ ม ารบรรพ์ ” อรรถกถา
ชาดก นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนชูชกตีสองกุมารเมื่อออกเดินทางจากอาศรมของพระเวสสันดร
พระกุมารกัณหาและชาลีเอนกายรับการโบยตีแ ทนกันและกัน “ ...เวลาตาชูชกตีพระเจ้ าน้ อง พระ
ชาลีก็เอียงพระขนองเข้ าแทนรับ ตาชูชกหันกลับมาตีพระเจ้ าพี่ พระกัณหากุมารี ก็หนั พระขนองเข้ า
รับแทน...” แต่สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ ตดั รายละเอียดนี ้ออกไป
๒.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนือ้ เรื่ อง “กัณฑ์ฉกษัตริ ย์” (ฉักขัตติย์)
อรรถกถาชาดก นิ บ าตชาดก กล่า วถึ ง ตอนพระนางมัท รี ไ ด้ พ บสองกุม ารภายหลัง จากที่ พ ระ
เวสสันดรให้ สองกุมารเป็ นทานแก่ชชู กไว้ ว่ามีน ้านมไหลออกจากพระเต้ า แต่สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยว
แดงได้ กล่าวว่ามีน ้าตาไหลออกมาแทน ไว้ ว่า “ ...ตนนางไหวยะยัน่ คือดังผีเข้ าปั่ นหัวใจ มีน ้าตา
ไหลออกมาภายนอกตนนาง แถวถัง่ คางรอดท้ อง เยียะร้ องไห้ ก็เยียะไหลหลัง่ ลงไปวันนันแล...”
้

๓๖
ตารางที่ ๓ เปรี ยบเทียบเนื ้อหาวรรณกรรมเวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
กับอรรถกถาเวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก
กลวิธี
การเพิ่ม
เหตุการณ์ ใน
เนือ้ เรื่อง

กัณฑ์
ชูชก

เนือ้ หาและประเด็นสาคัญ
๑) ก่อนที่นางอมิตดาจะเป็ นภรรยาชูช ก ในนิบาตชาดกได้ นาง
อมิตดาเพราะบิดามารดาของนางยกให้ เพื่อใช้ หนี ้ ในสานวนไผ่
แจ้ เรี ยวแดงมีสาเหตุเดียวกันแต่เพิ่มเติมเรื่ องทักษะในการจูงใจ
เชิงจิตวิทยา ชูชกนามาเลี ้ยงดูเป็ นหลานก่อนเป็ นภรรยา
๒) นางอมิตดาถูกนางพราหมณี ด้ วยเหตุที่สามีเป็ นคนชรา ชูชก
ได้ ฟังแล้ วโกรธจึงจะไปฟ้องจ่าบ้ าน
กุมารบรรพ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อการอนุโมทนาทานเมื่อพระเวสสันดรให้
สองกุมาร กัณหาและชาลี เป็ นทานแก่ชชู ก
มหาราช
๑)ชูชกเสียชีวิตเพราะบริ โภคอาหารมากเกินไป ไผ่แจ้ เรี ยวแดง
พรรณนาอาการต่างที่เกิดขึ ้นเป็ นลาดับของชูชกจนกระทัง่ ทุรนทุ
รายเสียชีวิต ซึง่ ในนิบาตชาดกกล่าวเฉพาะการตาย(กาลกิริยา)
๒) เหตุการณ์พิธีศพชูชก ไผ่แจ้ เรี ยวแดงพรรณนาการทาศพชูชก
ฉกษัตริย์

นครกัณฑ์

เมื่อพระเวสสันดรได้ พบพระเจ้ าสัญชัยและไต่ถามถึงพระกัณหา
และชาลีสานวนไผ่แจ้ เรี ยวแดงเพิ่มเหตุการณ์ตอนพระเวสสันดร
อธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ ต้ องทานพระกั ณ หาและชาลี เ ป็ นทานแก่
พราหมณ์ชชู ก
๑) เมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับนครสีพี สานวนไผ่แจ้ เรี ยวแดง
เพิ่มเหตุการณ์ตอนที่ชาวเมืองเฉลิมฉลองระหว่างทางเสด็จ มีการ
บรรยายการละเล่นพื ้นบ้ านและมหรสพต่างๆ
๒)เมื่อพระเวสสันดรกลับนครสีพี แล้ ว มีการแต่งการให้ ทงั ้ พระ
เวสสันดรและนางมัทรี ซึ่งในนิบาตชาดกกล่าวเฉพาะการแต่งให้
พระเวสสันดรเท่านัน้

๓๗
ตารางที่ ๓ เปรี ยบเทียบเนื ้อหาวรรณกรรมเวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
กับอรรถกถาเวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก (ต่อ)
กลวิธี
การตัด
เหตุการณ์ ใน
เนือ้ เรื่อง

กัณฑ์
ชูชก

มหาราช

ก า ร เ พิ่ ม ทศพร
รายละเอี ย ด
ของเนือ้ เรื่อง หิมพานต์

ทานกัณฑ์

วนปเวสน์

ชูชก

เนือ้ หาและประเด็นสาคัญ
ก่อนชูชกจะเดินทางเข้ าป่ าเพื่อขอสองกุมารจากพระเวสสันดร
นิ บ าตชาดกกล่ า วว่ า ชู ช กได้ กระท าประทั ก ษิ ณ ภรรยาและ
สมาทานวัตรก่อนออกเดินทาง ไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงตัดตอนนี ้ออก
ตอนชูช กพาสองกุม ารกัณหาและชาลี ไปยังนครสี พี ไผ่แจ้ เรี ยว
แดงตัดเหตุการณ์ ตอนถวายนา้ บ้ วนพระโอษฐ์ และไม้ ชาระพระ
ทนต์แก่สองกุมารออกไป
นางผุ ส ดี ไ ด้ รั บ พรจากพระอิ น ทร์ ไผ่ แ จ้ เรี ย วแดงได้ เ พิ่ ม เติ ม
รายละเอียดของพรข้ อที่ ๑๐ คือการเพิ่มเติมพิณเพี๊ยะ
ไผ่แ จ้ เ รี ย วแดงเพิ่ ม เติม รายละเอี ย ดตอนพระนางมัท รี จุติจ าก
สวรรค์มาปฏิสนธิในครรภ์ของอัครมเหสีพระเจ้ ามัทราช คือระบุ
ระยะเวลาการตังครรภ์
้
๑๐ เดือน
๑) พระเวสสันดรเสด็จสู่โรงทานเพื่อพระราชทานสิ่งของต่างๆแก่
ผู้มารอรับทาน ได้ เพิ่มเติมอาหาร สิ่งของต่างๆ ตามแบบพื ้นบ้ าน
๒) ตอนพระเจ้ าสัญชัย กล่าวโน้ ม น้ าวจิตใจพระนางมัทรี ไ ม่ให้
สองกุมารไปด้ วย เพิ่มเติมอาหาร สิ่งของต่างๆ ตามแบบพื ้นบ้ าน
๑) เมื่ อ พระเวสสัน ดร นางมัท รี กัณ หาและชาลี เดิน ทางออก
มาถึงนครเจตรัฐอันเป็ นเมืองที่มงั่ คัง่ อุดมสมบูรณ์ สานวนไม้ ไผ่แจ้
เรี ยวแดงได้ พรรณนาเพิ่มเติมความอุดมสมบู รณ์มากกว่านิบาต
ชาดก
๒) ไผ่แจ้ เรี ยวแดงเพิ่มเติมเรื่ องเจ้ าเมืองเจตรัฐ เชิญพระเวสสันดร
ครองเมือง
๑) ตอนเหล่านางพราหมณีรุมต่อว่านางอมิตดา เมื่อนางอมิตดา
กลับบ้ านจึงเล่าให้ ชูชกฟั งว่ามีนางคนใดบ้ าง ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้
เพิ่มเติมชื่อ บุคลิกลักษณะนางพราหมณี เช่น อีสรี ผ้ ูมักชู้, อีจก
หลกแม่ค้าหมากถัว่ เน่า เป็ นต้ น

๓๘
ตารางที่ ๓ เปรี ยบเทียบเนื ้อหาวรรณกรรมเวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
กับอรรถกถาเวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก (ต่อ)
กลวิธี
การเพิ่ม
รายละเอียด
ของเนือ้ เรื่อง

กัณฑ์
ชูชก
(ต่อ)

เนือ้ หาและประเด็นสาคัญ
๒) ตอนชูชกกล่าวออกตัวว่าไม่มีความรู้ความสามารถ ไผ่แจ้ เรี ยว
แดงได้ พรรณนามากกว่านิบาตชาดก เช่น การเป่ ามนต์ เป็ นต้ น

๓) นางอมิตตดาเตรี ยมของใส่ยามให้ ชูชกไปขอสองกุมาร ไผ่แจ้
เรี ยวแดงพรรณนาอาหารและข้ าวของเครื่ องใช้ ในพื ้นบ้ านไว้ ด้วย
๔) ตอนชูชกเดินทางเข้ าป่ าเพื่อไปขอสองกุมาร ไผ่แจ้ เรี ยวแดง
พรรณนาบุคลิกลักษณะชูชกเพิ่มเติม คือถือไม้ เท้ าและถุง
๕) ไผ่แจ้ เรี ยวแดงพรรณนาบุคลิกลักษณะสุนขั แต่ละตัว เช่น ตัว
หนึง่ ชื่อมณีวณ
ั ณ์มีหางเป็ นลายพาดขวางชอบวิ่งไล่แมลง รวมถึง
พรรณาถึงตอนชูชกโอดครวญถึงข้ าวของเครื่ องใช้ ของตนที่สูญ
หายไประหว่างถูกสุนขั ไล่
มหาพน
ตอนพระฤษี บอกหนทางไปอาศรมพระเวสสันดร ไผ่แจ้ เรี ยวแดง
พรรณนาพืชพรรณต่างๆที่ขึ ้นใกล้ อาศรม
กุมารบรรพ ๑) ตอนพระนางมัทรี ฝันร้ าย จึงมาเคาะประตูอาศรมเรี ยกพระ
เวสสันดร พระเวสสันดรฟั งเสียงเคาะก็ร้ ูวา่ เป็ นใคร
๒) ตอนชูช กกาลัง เดินทางมาขอสองกุมาร ไผ่แจ้ เรี ยวแดงเพิ่ม
รายละเอียดอาการปี ติของพระเวสสันดรที่จะได้ ทาทาน รวมทัง้
ตอนที่ชชู กกล่าวอ้ างแม่น ้ามาเปรี ยบเทียบกับน ้าพระทัยของพระ
เวสสันดร
มทรี
มัทรี สลบแทบพระบาท พระเวสสันดรเข้ าใจว่านางตาย ไผ่แจ้
เรี ยวแดงเพิ่มรายละเอียดการเตรี ยมงานศพของพระนางไว้
สักกบรรพ์

พระอิ น ทร์ แ ปลงเป็ นพราหมณ์ ม าทูล ขอพระนางมัท รี กับ พระ
เวสสันดร สานวนไม่ไผ่แจ้ เรี ยวแดงเพิ่มการกล่าวเปรี ยบเทียบน ้า
พระทัยพระเวสสันดรกับแม่น ้าทัง้ ๕ คือแม่น ้าคงคา,ยมมุนา,อจิร
วดี,สรภู และมหิ

๓๙
ตารางที่ ๓ เปรี ยบเทียบเนื ้อหาวรรณกรรมเวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
กับอรรถกถาเวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก (ต่อ)
กลวิธี
การเพิ่ม
รายละเอียด
ของเนือ้ เรื่อง
(ต่ อ)

การตัด
รายละเอียด
ของเนือ้ เรื่อง

การ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
ของเนือ้ เรื่อง

กัณฑ์
มหาราช

เนือ้ หาและประเด็นสาคัญ
ไผ่แจ้ เรี ยวแดงเพิ่มเติมภาระประจาวันของพระนางมัทรี รวมทัง้
เพิ่ม เติม รายละเอี ยดการจัดกองทับไพร่ พ ลเดินทางไปรั บพระ
เวสสันดรและนางมัทรี เช่น จัดให้ ชา่ งขับซอและช่างฟ้อน เป็ นต้ น
นครกัณฑ์ ๑) ไผ่แจ้ เรี ยวแดงเพิ่มเติมรายละเอียดผ้ าทรงพระนางมัทรี เช่น
“ผ้ า อุทุม พรา” เป็ นลายช่ อ ง(ตาราง)ในแต่ล ะช่ อ งมี รู ป ต่า งๆ
ประดับภายใน เป็ นต้ น
๒) เหตุการณ์ พ ระเวสสันดรกลับถึง นครสีพี ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้
เพิ่มเติมเนื ้อหาเรื่ อง “วิบากกรรม”
หิมพานต์ เมื่อพระเวสสันดรประสูติ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ ตดั เรื่ องแม่นม
ทานกัณฑ์ เมื่ อ พระนางผุส ดี ก ล่ า วทัด ทานพระเจ้ า สัญ ชัย ไม่ ใ ห้ ขับ พระ
เวสสันดรออกจากนครสีพี ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ ตดั การอุปมาอุปไมย
ออกไป ๑ กรณี คือ “เหมือนหงส์มีขนปี กหลุดลาบากอยู่ในหนอง
น ้า” รวมทังการตั
้
ดเนื ้อหาเรื่ องวรรณะออกไปตอนที่พระเวสสันดร
ได้ ทานนางกษัตริย์
กุมารบรรพ์ ๑) พระเวสสันดรเห็นชูชกเดินมาถึงอาศรม ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ ตดั
การบรรยายถึงระยะเวลาที่พระเวสสันดรไม่ทาทานคือ ๗ เดือน
๒) เมื่อชูชกตีสองกุมารเมื่อเดินทางออกจากอาศรม ไผ่แจ้ เรี ยว
แดงได้ ตดั การบรรยายถึงพระกัณหาและชาลีเอนกายรับการโบย
ตีของชูชกแทนกันและกัน
ทศพร
เมื่อนางผุสดีได้ รับพรจากพระอินทร์ การตีความหมายของคาว่า
“มาคธ” แตกต่างกัน กล่าวคือ นิบาตชาดก กล่าวว่ามาคธคือ
“คนที่ มี แม่เป็ นขัติยานี มี บิดาเป็ นพ่อครั ว ” แต่ส านวนไม่ไ ผ่แจ้
เรี ยวแดงกล่าวว่า “เป็ นภาษา”

๔๐
ตารางที่ ๓ เปรี ยบเทียบเนื ้อหาวรรณกรรมเวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
กับอรรถกถาเวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก ขุททกนิกาย ชาดก สุตตันตปิ ฎก (ต่อ)
กลวิธี
การ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
ของเนือ้ เรื่อง

กัณฑ์
ทานกัณฑ์
(ต่อ)

ชูชก

สักกบรรพ์

มหาราช

ที่มา :

เนือ้ หาและประเด็นสาคัญ
๒) ตอนพระนางมัทรี กราบทูลพระเจ้ าสัญ ชัยว่าไม่ต้องการที่อยู่
ในนครที่เต็มไปด้ วยสุขหากไม่มี พระเวสสันดร กล่าวคือ นิบาต
ชาดก ว่าเพราะพระนางมัทรี ก็ไม่ต้องการความสุขนันเช่
้ นกัน แต่
สานวนไม่ไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวว่า หากพลัดพรากกันจะผูกคอตาย
นางอมิ ต ตดาแนะน าชูช กให้ ไ ปขอสองกุม าร ในนิ บ าตชาดก
กล่าวถึงสาเหตุที่นางอมิตตดาว่ามาจากเทวดาดลใจ แต่สานวน
ไม่ไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวว่าสาเหตุมาจากนางได้ ยินได้ ฟังมา
ตอนพระอินทร์ แปลงเป็ นพราหมณ์มาทูลของพระนางมัทรี มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลไม้ ที่พระเวสสันดรเชิญให้ พราหมณ์
รับประทาน
ตอนพระเจ้ าสัญชัยบัญชาให้ จดั กองทัพ ในนิบาตชาดกกล่าวถึง
การ จัดเหล่าทหารเป็ น ๔ สีเสือ้ แต่สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงจัด
ทหารเป็ น ๔ กลุม่ จานวน ๖ หมื่นคน

สรุปจากการวิเคราะห์ใน มัชฌิมา วีรศิลป์, “การศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื่ อง
เวสสันตรชาดก สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๙),๓๒ - ๙๘.

๔๑
๓.จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในศิลปะล้ านนา
“...งานจิตรกรรมฝาผนังล้ านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นี ้เป็ นงานที่อยู่ใน
แบบกึ่งคลาสสิคกึ่งพื ้นบ้ าน ...มีความนิยมรูปแบบภาพเล่าเรื่ องเป็ นหลัก ...เรื่ องราวที่
เขียนเป็ นคตินิยมเฉพาะของชาวล้ านนา...ที่นิยมมากที่สุดคือเวสสันดรชาดก ...มี
ลักษณะเด่นในการนาภาพวิถีชีวิตในสังคมขณะนันมาถ่
้
ายทอดเป็ นภาพเขียน ...คู่
สี หลักที่ นิย มใช้ ม ากที่ สุดคื อสี แดง –นา้ เงิ น ...กระบวนการสร้ างงาน มัก เป็ นใน
รูปแบบของช่างกลุ่มเล็กหรื อเฉพาะบุคคล ...ทาให้ ช่างมีโอกาสแสดงออกทางศิลปะ
เฉพาะตัวได้ คอ่ นข้ างมาก มีผลให้ งานแต่ละแห่งยิ่งมีความแตกต่างมากขึ ้น...”๕๒
งานจิ ต รกรรมล้ านนาส่วนใหญ่ มักปรากฏในภาพพุท ธประวัติหรื อชาดก มี ทัง้
ภาพเขี ยนสี บ นพื น้ ปูนหรื อไม้ เรี ยกว่า “รู ป แต้ ม ” และภาพลายฉลุปิดทองบนพื น้ ยางรั กหรื อ ที่
เรี ยกว่า “ลายคา” จิตรกรรมเวสสันดรชาดกแบ่งเป็ น ๒ กลุม่ คือ กลุม่ จิตรกรรมฝาผนังและกลุ่มพระ
บฏ จิตรกรรมฝาผนังนิยมวาดไว้ ภายในโบสถ์หรื อวิหาร โดยช่างที่เขียนนันมี
้ ทงฝี
ั ้ มือแบบช่างหลวง
และช่ า งชาวบ้ า น ช่า งหลวงมัก เน้ น เรื่ อ งราวทางศาสนาพุท ธที่ ลึ ก ซึ ง้ แต่ช่ า งชาวบ้ า นมัก จะ
สอดแทรกวิถีชีวิต และความขบขันด้ วย สีที่นิยมใช้ มกั จะได้ มาจากวัตถุธรรมชาติ๕๓
กลุ่มจิตรกรรมฝาผนัง นิยมวาดฉากเวสสันดรชาดกไว้ ร่วมกับพุทธประวัติ กล่าวคือ
มิได้ เน้ นฉากเฉพาะเรื่ องเวสสันดรชาดกเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น วิหารวัดบ้ านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
นับ เป็ นตัว แทนของงานจิ ต รกรรมแบบพื น้ บ้ า น สร้ างขึน้ ช่ว งราวทศวรรษ ๒๔๘๐ เขี ย นเรื่ อ ง
เวสสันดรชาดก หงส์หิน พรหมจักร ร่ วมกับพุทธประวัติตอนสัตตมหาสถาน ปริ นิพพาน ประชุ ม
เพลิงพุทธสรี ระ และแบ่งพระธาตุ เป็ นต้ น๕๔
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ วิหารวัดบวกครกหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดเด่นของจิตรกรรม
พระเวสสันดรชาดกที่ วัดบวกครกหลวง เขี ยนขึน้ ภายในวิหารที่ ขนาดค่อนข้ างใหญ่แต่เดิม ไม่มี
หน้ าต่างระบายอากาศแต่จะอาศัยช่องเปิ ดเหนือผนังด้ านข้ างโดยทาเป็ นลูกกลึงไม้ ตลอดแนว ๕๕ มี
๕๒

ภานุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๑),๖๓ – ๖๗.
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริ ภุญชัย – ล้ านนา , พิมพ์ ครัง้ ที่ ๕ (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ
,๒๕๕๐), ๗๑ – ๗๔.
๕๔
กลุ่มหน่อศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บ้ านก่ อ: ช้ างเผือกเมือง
ลาปาง( กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐)
๕๕
สน สีมาตรัง, “จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทยล้ านนาในฐานะเป็ นเพชรน ้าหนึ่งของวงการจิตรกรรมฝาผนัง
ไทยที่ถกู ลืม,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ๓, ๑ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๒๒) : ๔๙.
๕๓

๔๒
อายุอยูใ่ นช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ลักษณะเฉพาะชัดเจนที่น่าสนใจเช่นองค์ประกอบภาพการใช้
สี การแสดงทางศิลปะภาพที่สมั พันธ์ ตอ่ เนื่อ งเป็ นลาดับจากเรื่ องทศชาติชาดกต่อโดยพุทธประวัติ
นอกจากนัน้ จุดเด่นที่สาคัญอีกอย่างคือการระบายสีของช่างจะระบายสีค่ตู รงข้ าม แดง -คราม
สลับกันและจะเน้ นด้ วยเทคนิคการป้ายสีโดยเฉพาะสีแดงชาดที่จดั จ้ านรุนแรง และความกลมกลืน
แบบธรรมชาติ
วาดขึ ้นบนผืนผ้ าพระบฏ โดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าบรรจุ
กลุ่มพระบฏ
ฉากหรื อเรื่ องราวเป็ นผืน ๆ โดยการนามาแขวนเมื่อมีพิธีกรรม อาทิ พระบฏกลุ่มเมืองลาปาง เช่น
พระบฎวัด ทุ่ง คา อ.แจ้ ห่ ม พระบฏวัด ปงสนุก อ.เมื อ ง ๕๖ พระบฏวัด นาคตหลวง อ.แม่ ท ะ๕๗
โดยเฉพาะชิ ้นหลังนี ้เป็ นผืนผ้ าขนาดยาวและมีจารึ กระบุไว้ ว่าคือ “ ผ้ าค่าวเวสสันตระ” และ จารึ ก
อายุการสร้ างไว้ พ.ศ.๒๔๔๒๕๘
นอกจากนัน้ ยัง พบหลัก ฐานการวาดจิ ต รกรรมฝาผนัง เวสสัน ดรชาดกตามแบบ
แผนงานช่างรัตนโกสินทร์ – กรุงเทพฯ พบมากในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หรื อราวทศวรรษ
๒๔๔๐ – ๒๕๐๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื ้นที่เศรษฐกิจกลุม่ เมืองเชียงใหม่ – ลาพูน และลาปาง
อาทิ วัดเสาหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็ นต้ น ในระยะหลังทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็ นต้ นมา มีกลุ่มช่าง
จากกรุงเทพฯที่ได้ รับการอุปถัมภ์จากเจ้ านาย เข้ ามาวาดภาพตามแบบแผนกรุงเทพฯ ดังตัวอย่าง
ของวัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมือง จ.ลาปาง วาดโดยนายจันทร์ จิตรกร หรื อพระยาอนุศาสน์จิตรกร๕๙

๕๖

ปงสนุก: คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์,๒๕๕๐), ๙๗.
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบงานศิลปกรรมทางพุทธ
ศาสนาของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รั ฐฉาน สหภาพพม่ า และชุมชนแม่ ทะ จังหวัดลาปาง (เชียงใหม่: ศูนย์โบราณคดี
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒), ๙๗.
๕๘
สุรชัย จงจิตรงาม, “พระบฏวัดนาคตหลวง: การค้ นพบใหม่ของจิตรกรรมล้ านนา,” เมืองโบราณ ๓๔, ๓
( กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๑) : ๑ – ๖.
๕๙
วรรณิภา ณ สงขลา และคณะ, “รายงานการสารวจจิตรกรรมฝาผนัง,” ใน จิตรกรรมวัดบุญวาทย์ วิหาร
(มปท., ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชพระเจ้ าตนหลวง,วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒), ๒๒ – ๒๗.
๕๗

๔๓
๔.เวสสันดรชาดกกับประเพณีตงั ้ ธรรมหลวง(เทศน์ มหาชาติ)
“...ประเพณี การตัง้ ธรรมหลวงนัน้ นับเป็ นงานส าคัญยิ่ง งานหนึ่ง ในล้ านนา
นับตังแต่
้ ปี ๒๔๙๕ ย้ อนหลังไป มีความนิยมกันมาก...เมื่ อศรัทธาชาวบ้ านรับเป็ น
เจ้ าภาพกัณฑ์เทศน์แล้ ว เฉพาะกัณฑ์ที่ต้องมีการเทศนาไพเราะเช่น ชูชก,กุมาร,มัทรี ,
มหาราช,นครกัณฑ์ ก็จะไปนิมนต์พระภิกษุจากวัดอื่นที่มีชื่อเสียง
และมีความ
ชานาญในการเทศน์กัณฑ์นนั ้ ๆ ...ครัน้ ตกแต่งเครื่ องบูชาจัดสถานที่ เมื่อถึงเวลานัด
หมายก็จะเริ่มพิธี ....การเทศน์มหาชาตินนจะมี
ั้
ทงการขั
ั้
บร้ องที่ไพเราะเพื่อให้ ผ้ ูฟัง
เกิดจินตนาการในการฟั ง การสมมุตเิ หตุการณ์ทงสถานที
ั้
่และเรื่ องราว และการเข้ ามา
มีสว่ นร่วมของศรัทธาประชาชนที่รับฟั ง นอกจากผู้ฟังจะได้ รับความบันเทิง และดื่มด่า
ซาบซึ ้งกับเรื่ องราวแล้ ว ยังสืบโยงไปสู่บุญบารมีจากการรับฟั ง และเข้ าร่วมพิธีกรรม
นันด้
้ วย ....”๖๐
การถ่ายทอดเรื่ องราวเวสสันดรชาดกในสังคมล้ านนานัน้ คงปรากฏเป็ นวรรณคดี
ท้ องถิ่นประการหนึ่ง ที่ทาหน้ าที่จรรโลงใจ และถ่ายทอดความรู้ ที่มีผลต่อ ทัง้ ในแง่พฤติกรรมและ
ศีลธรรมของผู้คน ดังตัวอย่าง การนาวรรณกรรมเวสสันดรชาดกมาเป็ นเรื่ องเล่าหรื อนิทานของชน
ชันน
้ าในสังคมจารี ตล้ านนา ปรากฏใน “โคลงมังทรารบเชียงใหม่” นิพนธ์ขนราวพุ
ั้
ทธศตวรรษที่ ๒๒
ความตอนหนึ่งกล่าวว่า ผู้นิพนธ์กวี จาถูกกวาดต้ อนจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเมืองพม่า (พะโค – หง
สาวดี ) กวี จึง อยากนาวรรณกรรมชาดกที่ มี เนื อ้ หาการพลัด พรากจากบ้ านเมื อง เช่นเดียวกับ
วรรณกรรมเวสสันดรชาดกที่พระเวสสันดรต้ องนิราศจากเมืองไปเป็ นพระฤาษี มาเล่าให้ หญิงอัน
เป็ นที่รักฟั ง ความตอนหนึง่ กล่าวว่า
(๗๕)...เรี ยมชักวิบากเบื ้อง
วิทรุ ย์ยกั ษ์ปองปลิด
ชนกและบพิตร
ไปอยูว่ งกฎด้ าว
๖๐

สมภมิต
จากหย้ าว
พระเวส วันนัน้
ด่านโพ้ น เป็ นฤาษี ๖๑

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้ านนาไทย (เชียงใหม่: โครงการศูนย์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๒๙),๘๙ – ๙๒.
๖๑
สิงฆะ วรรณสัย, โคลงเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่ , พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์,๒๕๒๒),
๓๐.

๔๔
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้ าที่ในการเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา หรื อในวัฒนธรรมล้ านนาเรี ยกประเพณีการเทศน์วรรณกรรมเวสสันดรชาดกหรื อมหาชาตินี ้
ว่า “ตัง้ ธรรมหลวง”นิยมประกอบพิธีกรรมขึ ้นในช่วงเพ็ญเดือนสิบสอง หรื อ “ยี่เป็ ง” โดยสงฆ์นา
เนื ้อหาเวสสันดรชาดกมาเทศนา เริ่ มจากการเทศน์คาถาพัน คือบทบาลี ๑,๐๐๐ คาถาในเวสันดร
ชาดก ต่อด้ วยคัมภีร์ใบลานเรื่ อง “มาลัยเค้ า” ต่อด้ วย “มาลัยปลาย” “อานิสงส์มหาชาติ” “อานิสงส์
ผางประทีป” “พุทธาภิเสก” “ธัมมจักก์”และ “ปฐมสมโพธิ” จากนันจึ
้ งเริ่ มเทศนาเรื่ องทศพรไปจนถึง
นครกัณฑ์ เนื่องจากมีจานวนเนื ้อหาคัมภีร์มาก ในอดีตจึงจัดขึน้ มากกว่า ๓ วันต่อเนื่องกันเป็ น
เทศกาล
การจัดพิธีกรรมตังธรรมหลวงต้
้
องมีองค์ประกอบสาคัญหลายส่วน ส่วนสถานที่ต้องจัด
ให้ มีธรรมาสน์เทศ และจัดบรรยากาศให้ เหมือนกับเนื ้อเรื่ อง เช่น ประดับด้ วยรูปช้ าง ๑๐๐ ม้ า ๑๐๐
วัว ๑๐๐ ควาย ๑๐๐ ฯลฯ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์คา่ ไถ่ของพระเจ้ าสัญชัยที่ไถ่ตวั กัณหากุมารและชาลี
กุมารจากพราหมณ์ชชู ก หรื อ การจัดพื ้นที่ให้ เป็ นประตูป่า เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของป่ าและเขาวงกต
ของพราหมณ์เจตบุตรรักษาอยู่ เป็ นต้ น๖๒
ในสมัยจารี ต การสร้ างคัมภีร์โดยชาวบ้ านเพื่อเป็ นอานิสงส์ในการถวายคัมภีร์ใบลาน
ยังมีส่วนสาคัญที่ก่อให้ เกิดการผลิตซา้ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกอยู่ด้วย ดังปรากฏ “คาส่อ”
เปรี ยบเสมือนบทกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสร้ างหรื อการฟั งเทศน์มหาเวสสันดรชาดกไว้ ใน
คัมภีร์ใบลานฉบับหนึง่ กล่าวว่า
“...สังคายนาจารย์เจ้ าทังหลายกล่
้
าวดัง่ นี ้แล้ ว ก็กล่าวคาถามาว่า “ปูชา ปาเก เต
ชยนติ ทุคคติ เตน ปุญญสส ปาเก ดังนี ้ว่า อันว่าคนทังหลายฝู
้
งใด ได้ บชู ามหาเวสสันดรชา
ตก ผู้นนก็
ั ้ จะได้ เป็ นเจ้ าพระยาในเมืองคน ยศประวารบ่จนมีมาก ชางม้ าหากเนืองนันต์ มีกลอง
นันทเภรี เก้ าพันลูก เปี๊ ยะพิณผูกเก้ าพันเสียง สัททะสาเนียงชมชื่น สนุกต้ องตื่นทุกรวายตรี ทิวา
ทาสีทาสามีมาก พร้ อมอยู่แวดล้ อมเฝ้าปฏิบตั ิ ทิพพสัมปั ตติล ้าเลิศ ก็กลับเกิดมีตาม เล้ มเงิน
เล้ มคาและเสื ้อผ้ า ทังช้
้ างม้ าและเปลือกเข้ าสาร ก็จกั มีตามปรารถนาทุกเมื่อ จาเริ ญเชื่อมงคล
ยถา ในกาลเมื่อใดพระศรี อริยเมตไตรยมาตรัสประยาและปั ญญา เป็ นพระพายหน้ าบุญแก่กล้ าก็
จักได้ หนั หน้ าท่านบ่สงสัย เหตุได้ เป็ นปาเถยยะกับธัมม์เวสสันตระชาตกะ อันยกมาที่นี ้แล้ ว ก็จกั
เถิงเซิ ้งเวียงแก้ วยอดมหาเนรพาน บ่อย่าชะแล....”๖๓
๖๒
๖๓

๒๕๕๔.

ลมูล จันทน์หอม, ตัง้ ธรรมหลวง: เทศมหาชาติล้านนา (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง,๒๕๔๓),๔๓ – ๔๔.
“ประเพณีเทศน์มหาชาติล้านนา(ตังธรรมหลวง)
้
” ออนไลน์ใน www.i.lumphun.go.th, วันที่ ๙ มกราคม

๔๕
นอกจากนัน้ ยังมี การผนวกคติความเชื่อเรื่ อง “ชุธาตุ”หรื อ “ปี เปิ ้ง” นักษัตรประจาปี
เกิดไว้ ร่วมกับการสร้ างคัมภีร์หรื อเป็ นเจ้ าภาพในการเทศน์๖๔ ดังปรากฏในตารางที่ ๒.๒
ตารางที่ ๔ ระบบความเชื่อเรื่ องนักษัตรกับกัณฑ์เทศน์ในพิธีตงธรรมหลวง
ั้
ปี เกิด
ชวด
ไจ้
ฉลู
เป้า
ขาล
ยี
เถาะ
เหม้ า
มะโรง
สี
มะเส็ง
ไส้
มะเมีย
สง้ า
มะแม
เม็ด
วอก
สัน
ระกา
เล้ า
จอ
เส็ด
กุน
ไค่
ผู้ ที่ ม าฟั งเทศน์ ร่ วมกั น เป็ น
เจ้ าภาพ

๖๔

ปี เปิ ้ ง
หนู
วัว
เสือ
กระต่าย
งูใหญ่
งูเล็ก
ม้ า
แพะ
ลิง
ไก่
หมา
หมู
รวมทุกปี

กัณฑ์
ทศพร
หิมพานต์
ทานกัณฑ์
วนปเวสน์
ชูชก
จุลพน
มหาพน
กุมารบรรพ์
มัทรี
สักกบรรพ์
มหาราช
ฉกษัตริย์
นครกัณฑ์

ดูใน เธี ย รชาย อัก ษรดิษฐ์ , “ชุธาตุ : บทบาทและความหมายของพระธาตุ ในอนุภูมิภ าคอุษาคเนย์
กรณีศึกษาความเชื่อ เรื่ องพระธาตุปีเกิดในล้ านนา” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕)

๔๖
๕.สถานภาพการศึกษาที่ผ่านมา
จากการประมวลองค์ความรู้ที่กล่าวมาข้ างต้ น นัน้ เราจะพบว่ามีการศึกษาเวสสันดร
ชาดกไว้ ในหลายสาขาวิชา ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงผลงานสาคัญของการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดย
ขยายพรมแดนความรู้ ให้ ครอบคลุมสังคมไทยและล้ านนา พร้ อมกับลาดับเวลาของการผลิตหรื อ
เผยแพร่ โดยแบ่งออกเป็ นกลุม่ ตามสายวิชาการดังนี ้
งานศึกษาด้ านวรรณกรรม
งานศึกษาด้ านปรัชญาและพุทธศาสนา
งานศึกษาด้ านศิลปกรรมและจิตรกรรม
งานศึกษาด้ านสังคมและวัฒนธรรม
๕.๑ งานศึกษาด้ านวรรณกรรม
มณี พยอมยงค์ “วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบมหาชาติฉบับภาคกลาง ภาคอีสาน
ภาคเหนือและภาคใต้ ” การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเนื ้อหาวรรณกรรมเวสสันตรชาดกทัง้ ๔ ภาค
โดยใช้ เอกสาร ๔ ฉบับคือ มหาชาติฉบับภาคกลาง, มหาชาติภาคพายัพฉบับสร้ อยสังกร, มหาชาติ
ภาคอีสาน ฉบับพิมพ์โดย ส.ธรรมภักดี และพระมหาชาดกภาคใต้ มีประเด็นสาคัญในเรื่ องของการ
สื่อสารด้ วยภาษาท้ องถิ่นที่ทาให้ ผ้ คู นเข้ าใจและรับรู้ได้ ง่าย(มากกว่าศัพท์ภาษาบาลี สันสกฤตและ
ศัพท์สูงของภาคกลาง) โดยเฉพาะมหาชาติภาคเหนือและอีสานนัน้ วรรณกรรมได้ สะท้ อนสังคม
ชนบทมากที่สดุ ๖๕
ประคอง นิมมานเหมินทร์ “มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะเป็ นวรรณคดี
ท้ องถิ่น” ใช้ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนา ๕ สานวนคือ พระยาฟ้าฟื น้ , สร้ อยสังกร,ไม้ ไผ่แจ้
เรี ยวแดง และอินหลงเหลา มาศึกษาทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา และสุนทรี ยศาสตร์
แต่เน้ นนาเสนอในภาพสะท้ อนด้ านวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมที่สอดแทรกในงานวรรณกรรม๖๖
สมหมาย เปรมจิตต์ “เวสสั นดรชาดก : วิเคราะห์ ทางสังคมและวัฒนธรรม”
พบว่ามีเนื ้อความตรงตามต้ นฉบับเดิมในภาษาบาลี หากแต่ละสานวนแต่งขึ ้นโดยเพิ่มเนื ้อหาของ
ล้ านนา ในด้ านสังคมพบว่าเกี่ยวข้ องกับการเทศน์มหาชาติ ทังยั
้ งเป็ นแบบแผนในการทาบุญและมี
๖๕

มณี พยอมยงค์, “ วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบมหาชาติฉบับภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต้ ”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๑๙)
๖๖
ประคอง นิมมานเหมินทร์ , มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะเป็ นวรรณคดีท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช,๒๕๒๖)

๔๗
อิ ท ธิ พ ลต่ อ งานศิ ล ปกรรมล้ านนาทัง้ งานจิ ต รกรรมฝาผนัง หรื อ ผื น ผ้ า และการพิ ม พ์ ภ าพสี
ออกจาหน่ายทัว่ ไปอีกด้ วย๖๗
อุดม รุ่ งเรื องศรี “เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ ไผ่ แจ้ เรี ยวแดง” ศึกษาต้ นฉบับคัมภีร์ใบ
ล้ าน ๓ฉบับจากวัดศาลาหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง พ.ศ.๒๔๔๗, วัดปงสนุกใต้ อ.เมือง จ.ลาปาง
พ.ศ.๒๔๕๑ และวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง พ.ศ.๒๔๗๗ พบว่าสานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง
เป็ นสานวนเก่าแก่ มีการใช้ ภาษาโบราณ ทังยั
้ งพบว่ามีเนื ้อความบางตอนใกล้ เคียงกับสานวนสร้ อย
สังกร คือ กัณฑ์มหาพน และกัณฑ์กมุ าร๖๘
มัชฌิมา วีรศิลป์ “การศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื่ องเวสสันตรชาดก สานวนไม้
ไผ่ แจ้ เรียวแดง”
พบว่าวรรณกรรมเวสสันตรชาดก สานวนไม่ไผ้ แจ้ เรี ยวแดงนี ้ กวีมีการใช้
กลวิธีในการประพันธ์ ตามแบบนิบาตชาดก เมื่อเปรี ยบเทียบกับเนือ้ หาจากนิบาตชาดกพบว่ามี
วิธีการปรับเปลี่ยนเนื ้อหา ๕ วิธีคือ การเพิ่มเหตุการณ์ในเนื ้อเรื่ อง, การตัดเหตุการณ์ใ นเนื ้อเรื่ อง,
การเพิ่ ม รายละเอี ย ดของเนื อ้ เรื่ อ ง, การตัด รายละเอี ย ดของเนื อ้ เรื่ อ ง และการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอี ยด นอกจากนัน้ ยัง มี เ นื อ้ หาที่ สัม พันธ์ กับประเพณี ตงั ้ ธรรมหลวง ซึ่ง แต่เดิม สงฆ์ กลุ่ม
เชียงใหม่ – ลาพูน ใช้ สานวนสร้ อยสังกรในการเทศน์ แต่ปัจจุบนั หันมานิยมใช้ สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยว
แดง
๕.๒ ผลงานศึกษาด้ านปรัชญาและพุทธศาสนา
สยาม ราชวัตร “เวสสันตรปั ญหา : การวิเคราะห์ เชิงตรรกศาสตร์ แนวพุทธ” ใช้
เนื ้อหาเวสสันตรปั ญหาในคัมภีร์มิลินทปั ญหาเป็ นตัววิเคราะห์ โดยใช้ ประเด็นปั ญหาในเรื่ องการ
ปฏิบตั ิของพระเวสสันดรที่บริ จาคภรรยาตนให้ เป็ นภรรยาผู้อื่นและให้ บุตรเป็ นทาสแก่พราหมณ์
โดยชีใ้ ห้ เห็นวามสาคัญ ของทานบารมีในแนวทางของพุทธศาสนา บนพืน้ ฐานบริ บทของสังคม
อินเดีย ในขณะนัน้ สรุ ปว่า การบาเพ็ ญทานบารมี นัน้ มุ่ง เป้าหมายการบรรลุพ ระสัม มาสัม โพธิ
ญาณ๖๙

๖๗

สมหมาย เปรมจิตต์ , มหาเวสสันดรชาดกวิเคราะห์ ทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโต

โยต้ า ,๒๕๔๔)
๖๘

อุดม รุ่ ง เรื องศรี , เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ ไผ่ แ จ้ เรี ย วแดง (เชี ยงใหม่: สานักงานกองทุน เพื่อสัง คม
ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้ านนา ของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้ านนา, ๒๕๔๕)
๖๙
สยาม ราชวัตร, “เวสสันตรปั ญหา : การวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์ แนวพุทธ” มนุษยศาสตร์ สาร ๙ , ๒
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๑๒ – ๓๒.

๔๘
พระมหาบุญทัน อานันโท “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ องเวสสันดรชาดก ศึกษา
เฉพาะทานบารมี ” ศึกษาเกี่ยวกับการบาเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร ในฐานะที่พระองค์
เป็ นพระโพธิสตั ว์ผ้ ูบาเพ็ญบารมีเพื่อความเป็ นพระพุทธเจ้ า พบว่า การให้ ทานมีเป้าหมายอยู่ที่
“พระโพธิญาณ” หรื อการได้ ความเป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคต ในการบาเพ็ญทานบารมีของพระ
เวสสันดรนัน้ พบอีกว่า พระองค์มิได้ บาเพ็ญเฉพาะทานบารมีเท่านัน้ แต่พระองค์ได้ บาเพ็ญบารมี
ข้ ออื่น ๆ ด้ วย ถ้ าพระองค์ทรงบาเพ็ญเฉพาะทานบารมี พระองค์ก็จะไม่ได้ ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ า
เพราะคุณธรรมทังหลายที
้
่นาไปสู่ความเป็ นพระพุทธเจ้ ามี ๑๐ ประการ สาหรับอิทธิพลแห่งทาน
จริยาของพระเวสสันดรที่มีตอ่ สังคมไทยนัน้ พบว่า มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากกว่าชาดกเรื่ องอื่น ๆ
ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะว่า เรื่ องเวสสันดรชาดกถูกนามาเผยในลักษณะต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น การ
นาเอาเรื่ องเวสสันดรชาดก มาถ่ายทอดทางศิลปให้ เห็นเป็ นรูปธรรมตามที่ปรากฏในพระอุโบสถวัด
ต่าง ๆ จานวนไม่น้อย และการนาเอาเรื่ องเวสสันดรชาดกมาเทศน์ให้ พทุ ธศาสนิกชนไทยได้ ฟัง
กันเป็ นประจาทุกปี ตังแต่
้ ครัง้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ๗๐
สุวรรณา สถาอานันท์, “ เมตตาธรรม – ความเป็ นธรรมในเวสสันดรชาดก” การ
วิเ คราะห์ ก ารบ าเพ็ ญ ทานบารมี ข องพระเวสสันดรในกรอบวิ เ คราะห์ เ ศรษฐธรรมแห่ง การให้
ชีใ้ ห้ เห็นการถกเถี ยงทางปรัชญาว่าด้ วยศีลธรรม (moral justice) การให้ ทานบริ จาคบุตรและ
ภรรยานัน้ หากกาหนดกรอบตรรกะแห่งการแลกเปลี่ยนก็พบว่า การให้ ทานนี ้มุ่ งหวังผลการบรรลุ
โพธิ ญาณของพระองค์โดยใช้ ความทุกข์ของครอบครัว ดังนัน้ กรอบนี ้จึง “ไม่มีความเป็ นธรรมใน
ศีลธรรม” แต่หากใช้ กรอบตรรกะแห่งการให้ ทานก็พบว่า การให้ ทานเป็ นการชี ้นาให้ มนุษย์ได้ พ้น
ทุกข์ ดังนันความทุ
้
กข์ยากของครอบครัวจึงมีความหมายใหม่ในเงื่อนไขอีกชุดหนึ่งคื อเศรษฐธรรม
แห่งการให้ ๗๑

๗๐

พระมหาบุญทัน อานนฺโท (พาหา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องเวสสันดรชาดก ศึกษาเฉพาะทานบารมี, ”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐)
๗๑
สุวรรณา สถาอานันท์, เมตตาธรรม – ความเป็ นธรรมในเวสสันดรชาดก (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.),๒๕๕๑)

๔๙
๕.๓ ผลงานศึกษาด้ านศิลปกรรมและจิตรกรรม
สน สีมาตรัง “โครงสร้ างจิตรกรรมฝาผนังลานนา” ศึกษาครอบคลุมถึงเรื่ องราวที่
ปรากฏในจิ ตรกรรมฝาผนัง การจัดลาดับเรื่ องราวบนผนัง อาคาร เทคนิค การเขี ยน การจัด
องค์ประกอบภาพ การแก้ ปัญหาในงานของช่างศิลปะ การแสดงออกของช่างเขียน การจัดสกุลช่าง
– ฝี มือช่าง และความสัมพันธ์ ระหว่างจิตรกรรมฝาผนังกับสถาปั ตยกรรม ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
จิ ต รกรรมเวสสัน ดรชาดกนัน้ พบว่า นิ ย มวาดขึน้ ในวัด หลวงและวัด ส าคัญ ของชุม ชนในกลุ่ม
เชียงใหม่ – ลาพูน และลาปาง ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕๗๒
วิถี พานิชพันธ์ “จิตรกรรมบนผืนผ้ าที่วัดทุ่งคา อ.แจ้ ห่ม จ.ลาปาง” เป็ นการค้ นพบ
ครัง้ สาคัญของภาพพระบฏในฐานะจิตรกรรมพื ้นบ้ านกลุ่มเมืองลาปาง วาดบนผืนผ้ าขนาดใหญ่
ราว ๙๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร เป็ นชุดภาพมีมากกว่า ๒๗ ผืน มีรูปแบบและลักษณะคล้ ายคลึงกับ
จิตรกรรมฝาผนังที่พบในพื ้นที่เดียวกันคือวัดสบลี องค์ประกอบภาพเป็ นแบบเล่าเรื่ องมากยิ่งขึ ้น ตัว
ภาพและบรรยากาศของภาพสื่อถึงความสนุกสนาน เฮฮาและทะลึง่ ตามรสนิยมของชาวบ้ าน ทังยั
้ ง
แสดงให้ เห็นว่าชุดภาพพระบฏนีไ้ ด้ ใช้ ประกอบพิธีกรรมติดตังรอบพระวิ
้
หารด้ านนอกในงานตัง้
ธรรมหลวงอีกด้ วย๗๓
ภานุพงษ์ เลาหสม “จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา” ศึกษาพัฒนาการจิตรกรรมล้ านนา
โดยอธิ บายถึง ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ เทคนิ คและบริ บทงานช่าง ในส่วนที่ เกี่ ย วข้ องกับงาน
จิตรกรรมเวสสันดรชาดก พบว่า มี การนาเสนอทัง้ ในงานจิตรกรรมฝาผนังและพระบฏ ในด้ าน
จิตรกรรมฝาผนังนันมี
้ ทงงานช่
ั้
างแบบพม่า – ไทใหญ่ งานช่างแบบพม่า งานช่างแบบล้ านนา และ
งานช่างพื ้นบ้ าน ๗๔
สลิลทิพย์ ตียาภรณ์ “ งานช่ างไทใหญ่ : การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
วัดท่ าข้ าม อ.แม่ แตง จ.เชียงใหม่ ” พบว่ามีการวาดเวสสันดรชาดกไว้ ร่วมกับทศชาติชาดก
ร่วมกับพุทธประวัตทิ ี่เทียบเคียงกับคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ทังยั
้ งมีชาดกนอกนิบาตวรรณกรรมท้ องถิ่นคือเรื่ องแสงเมืองหลงถา้ ในด้ านรู ปแบบศิลปะพบว่า
สะท้ อนภาพชีวิตและสังคมของชาวพม่า – ไทใหญ่ ตลอดจนเสนอข้ อสันนิษฐานว่าช่างน่าจะเน้ น
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างพม่า – ล้ านนาในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ดังเห็นได้ จากฉากการ
๗๒

สน สีมาตรัง, โครงสร้ างจิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๖)
วิถี พานิชพันธ์, “จิตรกรรมบนผืนผ้ าที่วดั ทุ่งคา อ.แจ้ ห่ม จ.ลาปาง” จดหมายข่ าวล้ านนาคดีศึกษา ๒, ๑
(มกราคม – มีนาคม ๒๕๓๐) : ๒๔ – ๒๕.
๗๔
ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๑)
๗๓

๕๐
สัง คายนาพระไตรปิ ฏก ซึ่ ง เน้ น บริ บ ทภาพแบบพม่ า โดยเชื่ อ มโยงกั บ เหตุก ารณ์ สัง คายนา
พระไตรปิ ฎกของพระเจ้ ามินดง พ.ศ.๒๔๑๔ และพุทธประวัติตอนชมพูบดีที่น่าจะเกี่ ยวข้ องกับ
ตานานชมพูบดีของสงฆ์สายเถรวาทแบบมอญ ๗๕
ภูมิใจ ศุภพฤกษพงศ์ “จิตรกรรมฝาผนั งวัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลาปาง :
“ฝี มือศิษย์ ฝี มือครู ”กรณีศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ กับจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
วัดบุญวาทย์ วิหาร จังหวัดลาปาง” ศึกษาถึงการแสดงออกของนายจันทร์ จิตรกร ช่างหลวงจาก
กรุงเทพฯ ที่วาดภาพจิตรกรรมในอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร (ราว พ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๕๘ )และมีส่วน
สาคัญในการถ่ายทอดแบบแผนให้ กบั ช่างท้ องถิ่นคือนายปวน สุวรรณสิงห์ ผู้วาดภาพในอุโบสถวัด
เกาะวาลุการาม กล่าวเฉพาะภาพเวสสันดรชาดกนัน้ พบว่าในอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหารนันเป็
้ น
เวสสันดรชาดกทัง้ ๑๓ กัณฑ์ แต่ในอุโบสถวัดเกาะนันกลั
้ บวาดเวสสันดรชาดกเป็ นฉากหนึ่งในเรื่ อง
ทศชาติ ในด้ านการวิเ คราะห์ตัวภาพนัน้ พบว่ามี การแสดงวิถีชี วิ ตของชาวบ้ านในช่วงทศวรรษ
๒๕๗๐ – ๒๕๐๐ ไว้ อย่างชัดเจน อาทิ ในกัณฑ์ชชู ก แสดงภาพชูชกและนางอมิตตดาพายเรื อกลับ
บ้ าน เป็ นต้ น๗๖
กลุ่มหน่อศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่( ๒๕๕๐) “
บ้ านก่ อ : ช้ างเผือกเมืองลาปาง” ศึกษางานจิตรกรรมฝาหนังวัดบ้ านก่ อ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
ฝี มือการวาดของสามเณรคาป้อหรื อหลวงพ่อป้อ จิตรกรสงฆ์ที่วาดภาพเวสันดรชาดกร่วมกับภาพ
พุทธประวัติ วรรณกรรมท้ องถิ่นเรื่ องพรหมจักร ประเด็นที่น่าสนใจคืองานจิตรกรรมฝี มือหลวงพ่อ
ป้อนี ้ยังเชื่อมโยงกับจิตรกรรมกลุม่ พระบฎวัดทุง่ คา อ.แจ้ หม่ จ.ลาปางอีกด้ วย๗๗

๗๕

สลิลทิพย์ ตียาภรณ์, “ งานช่างไทใหญ่ : การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดท่าข้ าม อ.แม่แตง จ.
เชี ย งใหม่” (สารนิ พนธ์ ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณ ฑิตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๖)
๗๖
ภูมิใจ ศุภพฤกษพงศ์, “จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลาปาง: “ฝี มือศิษย์ ฝี มือครู ”กรณีศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ กบั จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลาปาง” (สารนิพนธ์ ปริ ญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙)
๗๗
กลุ่มหน่อศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บ้ านก่ อ: ช้ างเผือกเมือง
ลาปาง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ น้ ติ ้งแอนพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐)

๕๑
๕.๔ ผลงานศึกษาด้ านสังคมและวัฒนธรรม
สมบัติ จันทรวงศ์ “มหาชาติคาหลวง : ความหมายทางการเมือง,”๗๘ ศึกษา
วรรณกรรมพุทธศาสนาในฐานะเป็ นเครื่ องมือทางการเมือง โดยชี ้ให้ เห็นว่าเวสสันตรชาดกถูกทาให้
เป็ น “คาหลวง” ดังปรากฏเนื ้อหาคาประพันธ์ “มหาชาติคาหลวง”ที่กล่าวเน้ นย ้าตัวตนของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถไว้ ในกัณฑ์แรก(ทศพร)และกัณฑ์สุดท้ าย(นครกัณฑ์) ทัง้ ยังเป็ นการเน้ นยา้
บารมีของพระองค์ผ่านโลกทัศน์ของความเป็ นพระเวสสันดรอีกด้ วย นัยยะทางการเมืองดังกล่าวนี ้
เป็ นการสร้ างความชอบธรรมให้ กับชนชันปกครอง
้
และสัมพันธ์ กบั บริ บททางการเมืองของอยุธยา
ในขณะนัน้ ที่จาเป็ นต้ องใช้ นโยบายการผนวกสุโขทัยเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของอานาจทางการเมือง
นอกจากนัน้ การปรั บเปลี่ยนเนื อ้ หาวรรณกรรมยัง เกิ ดขึน้ ในระยะหลัง ด้ วย เห็นได้ จ าก “กาพย์
มหาชาติ” ซึ่งแต่งขึ ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้ าทรงธรรม(พ.ศ.๒๑๓๖ – ๒๑๗๑) มีลกั ษณะเป็ นตลาด
หรื อเป็ นของชาวบ้ านมากขึ ้นล่วงเลยถึงร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกซึ่งแต่งขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น ความหมายทางการเมื องยิ่ง เลือนร่ างไปมากขึน้ โดยเฉพาะการแอบอ้ างความสัมพันธ์
ระหว่างราชภาวะคือการเป็ นกษัตริย์กบั การเป็ นพระพุทธเจ้ านัน้ ไม่ปรากฏให้ เห็นอีกเลย
มงคล กลิ่นบุปผา “การเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่ องของรู ปแบบและการใช้
ภาพจิตรกรรมตามคติมหาชาติชาดกในเขตเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง” ศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนทางอุดมการณ์เชิงอานาจทางวัฒนธรรมในสมัยยุคศักดินา ยุคปฏิวตั ิ และยุคปั จจุบนั
พบว่าในยุคศักดินาวัฒนธรรมหลวงถือเป็ นวัฒนธรรมหลักทาให้ กลุ่มช่างหลวงสร้ างงานศิลปกรรม
มหาชาติชาดกรับใช้ เจ้ ามหาชีวิต ทังยั
้ งผสมกลมกลืนภาพพิมพ์ชดุ พระเวสสันดรของ ส.ธรรมภักดี
จากงานช่างไทยสมัยใหม่เข้ ามาผสมกลมกลืน เข้ าสูย่ คุ ปฏิวตั ิ ภาพพิมพ์ชดุ เวสสันดรชาดกถูกผลิต
ซ ้าเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการขยายตัวอานาจรัฐและรับใช้ สงั คมสมัยปั จจุบนั ซึ่งปรากฏในแบบเรี ยน
ตาราและพิธีกรรม๗๙
พระมหาพีระพงษ์ พยัคกาฬ “ความสัมพันธ์ ระหว่ างวัดกับชุมชนในการจัดการ
การเทศน์ มหาชาติของล้ านนา” เน้ นการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ ผ่านกรอบแนวคิดเรื่ อง

๗๘

สมบัติ จันทรวงศ์, “มหาชาติคาหลวง: ความหมายทางการเมือง,” ใน ความคิด ทางการเมืองกับ
สั ง คมไทย ,สมบัติ จัน ทรวงศ์ และชัย อนัน ต์ สมุ ท วณิ ช ,บรรณาธิ ก าร (กรุ ง เทพมหานคร: สถาบัน ไทยคดี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๒๓),๑๐๖ – ๑๒๔.
๗๙
มงคล กลิ่นบุปผา, “ การเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของรู ปแบบและการใช้ ภาพจิตรกรรมตามคติ
มหาชาติชาดกในเขตเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖)

๕๒
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและความเชื่อ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของ
ชาวบ้ าน พบว่าในช่วงราว พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๕๑๙ ประเพณีการเทศน์มหาชาติสมั พันธ์ กบั การผลิต
การเกษตร ทังยั
้ งเน้ นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและวัด เน้ นกิจกรรมในระดับชุมชนท้ องถิ่น
โดยในรอบปี มีการฟั งเทศน์มากว่า ๔ – ๕ ครัง้ ต่อปี ต่อมาราว พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๑ บทบาทของ
องค์กรภายนอกชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมมากขึ ้น แต่บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและวัดน้ อยลง
และกลายเป็ นพิธีกรรมที่เน้ นกิจกรรมหลักของเมืองหรื อสังคมเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั
บทบาทใหม่ของประเพณีพิธีกรรมคือการรับใช้ วาทกรรมเรื่ องการท่องเที่ยว๘๐
สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ “ การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเวดร้ อยเอ็ด ” ศึกษา
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับเวสสันดรหรื อที่เรี ยกว่าบุญผะเวด โดยมองในมุมโครงสร้ างหน้ าที่
และความสัมพันธ์เชิงอานาจทางการเมือง หรื อการเมืองวัฒนธรรม ( Cultural Political )โดยนา
เนื ้อหาและรู ปแบบพิธีกรรมมาสร้ างวาทกรรมใหม่ในสังคมร่ วมสมัย เน้ นบทบาทและอานาจของ
ข้ าราชการ นักการเมือง ผู้นาท้ องถิ่น ดังเห็นได้ จากการปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่ องการให้ ทาน มาเป็ น
เรื่ องของการบริจาคและการให้ ของชนชันน
้ าหรื อผู้มีอานาจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ๘๑

๘๐

พระมหาพีระพงษ์ พยัคกาฬ, “ ความสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการการเทศน์มหาชาติของ
ล้ านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
๒๕๔๙)
๘๑
สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเวดร้ อยเอ็ด (นครราชสีมา: ห้ องไทยศึกษา
นิทศั น์ สานักวิชาเทคโนโลยรสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี, ๒๕๔๓)

บทที่ ๓
จิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดก
“....จนกระทัง่ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ...สิ่งที่ศกึ ษาได้ จากงานจิตรกรรมในช่วงนี ้
คือกลุม่ ฝี มือช่างพื ้นบ้ านล้ านนา โดยรวมแล้ วอาจแบ่งได้ ตามอิทธิพลที่ปรากฏในงาน
เช่น กลุ่มล้ านนาที่มีอิทธิ พลจากกรุ งเทพฯ กลุ่มช่างไทใหญ่ กลุ่มช่างไทลือ้ ร่ วมทัง้
กลุม่ ที่มีอิทธิพลพม่าปรากฏอยู่ด้วย ..เรื่ องราวที่เขียนเท่าที่ ประมวลได้ คือพุทธประวัติ
และชาดกที่นิยมมากคือทศชาติชาดกและนิทานชาดก....”๑
จิตรกรรมฝาผนังล้ านนาในช่วงระยะพุทธศตวรรษที่ ๒๕ มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
การปรับเปลี่ยน “พื ้นที่” และ “ตัวตน” ของล้ านนา ทังในมิ
้ ตพิ ื ้นที่ทางสังคม พื ้นที่ทางวัฒนธรรม
รวมไปถึงตาแหน่งแห่งที่ของความเป็ นล้ านนา นักประวัติศาสตร์ ให้ ความเห็นว่า เมืองเชียงใหม่ –
ลาพูน และเมืองลาปางในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในฐานะเป็ นพื ้นที่หลักของการปรับเปลี่ยนพื ้นที่
และตัวตน อันเป็ นฐานสาคัญในฐานะพื ้นที่ทางเศรษฐกิจการเมืองหลักของล้ านนา นาไปสู่ “ความ
เป็ นสมัยใหม่ ” งานศึกษาของรัตนาพร เศรษฐกุล๒ เสนอมุมมองไว้ วา่ ล้ านนาภายใต้ ปริมณฑล
อานาจของสยามประเทศไทย ได้ เปลี่ยนโฉมวิถีชีวิตของชาวบ้ านในท้ องถิ่นล้ านนาแต่ทว่าไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน กล่าวคือวัฒนธรรมศักดินาแบบจารี ตยังคงอยู่ รวมถึงการครอบงา
และควบคุมวิถีชีวิตของผู้คนเอาไว้ เราอาจกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนวิถีวฒ
ั นธรรมของผู้คนโดยอาจ
แบ่งออกเป็ น ๒ ช่วงเวลาคือ ระยะแรก พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๗๕ ระยะที่สองคือ พ.ศ.๒๔๗๕ –
๒๕๐๔ เป็ นต้ นมา
การปรับเปลี่ยนวิถีวฒ
ั นธรรมนี ้ ส่งผลโดยตรงต่อการสร้ างสรรค์งานจิตรกรรม ในบทนี ้
จะพินิจพิเคราะห์ถึงข้ อมูลงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก กลุม่ ฝาผนัง โดยคัดเลือกตัวอย่างที่ใช้ ใน
การศึกษาจากเกณฑ์ของรูปแบบศิลปะ แบ่งออกเป็ น ๔ กลุม่ คือ

ศัก ดิ์ ชัย สายสิ ง ห์ , ศิ ลปะล้ า นนา (เอกสารคาสอนรายวิชา ๓๑๗ ๔๐๕) (กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช า
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๑๗.
๒
รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่ งเชียงใหม่ – ลาพูน (กรุงเทพฯ: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๒), ๒๔๙ – ๓๑๓ .
๑

๕๓

๕๔
๑.กลุม่ งานอิทธิพลศิลปะพม่า –ไทใหญ่
๒.กลุม่ งานผสมผสานศิลปะพม่า - รัตนโกสินทร์ – ล้ านนา
๓.กลุม่ งานแบบกรุงเทพฯ
๔.กลุม่ งานจิตรกรรมระยะหลัง พ.ศ.๒๔๗๕
ตารางที่ ๕ ข้ อมูลจิตรกรรมฝาผนังที่ใช้ ศกึ ษา
กลุ่มงานศิลปะ
กลุม่ งานอิทธิพล
ศิลปะพม่า
–ไทใหญ่

ข้ อมูลที่ใช้ ศึกษา
๑)วัดป่ าแดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒)วัดบวกครกหลวง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่

กลุม่ งานผสมผสาน ๑)วิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง
ศิลปะพม่า
อ.เกาะคา จ.ลาปาง
- รัตนโกสินทร์ –
๒)วัดแสงเมืองมา อ.เมือง จ.ลาปาง
ล้ านนา
๓)วัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง
กลุม่ งานแบบ
๑)วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมือง จ.ลาปาง
กรุงเทพฯ
๒)วัดช้ างเผือก อ.เมือง จ.ลาปาง

กลุม่ งานจิตรกรรม
ระยะหลัง
พ.ศ.๒๔๗๕

จารึก/ปี พ.ศ.ที่สร้ าง
พ.ศ.๒๔๓๑

เดือน ๙ ออก ๗ ค่า วัน
เสาร์ แต้ มแล้ วแล
พ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๕๙
พ.ศ.๒๔๖๔

๒)วิหารสุชาดาราม วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ อ.เมือง พ.ศ.๒๔๖๕
จ.ลาปาง
๓)วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลาปาง
พ.ศ.๒๔๖๙
๑)วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ศ.๒๔๗๕
๒)วิหารทิศ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๓)วัดชัยพระเกียรติ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๔)วัดบ้ านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
๕)วิหารหลวง วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย อ.เมือง จ.
ลาพูน

พ.ศ.๒๔๗๗ – ๒๔๗๙
พ.ศ.๒๕๐๔

๕๕
ในแต่ละกลุม่ จะกล่าวถึง ข้ อมูลสาคัญของงานจิตรกรรม , รูปแบบศิลปะ แนว
ทางการกาหนดอายุ
และในท้ ายบทจะวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างจิตรกรรมกับ
วรรณกรรม
๑. กลุ่มงานอิทธิพลศิลปะพม่ า – ไทใหญ่
๑.๑ กลุ่มเชียงใหม่ : วัดป่ าแดด อ.แม่ แจ่ ม จ.เชียงใหม่
วัดป่ าแดด หรื อชื่อในอดีตว่า “วัดใหม่เมืองแจ๋ม” พระยาเขื่อนแก้ ว เจ้ าปกครองแม่
แจ่มสมัยนันได้
้ ซื ้อกับเจ้ าของนาแล้ วไปนิมนต์ ครูบาขุณณาจากวัดอุโบสถ อ.สันป่ าตอง จ.
เชียงใหม่ มาเป็ นประธานสงฆ์ในการก่อสร้ างวัด เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๘ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดป่ า
แดด มีรูปแบบสะท้ อนงานช่างแบบพม่า – ไทใหญ่ มีองค์ประกอบเป็ นแบบกลุม่ ภาพย่อยภายใน
ห้ องภาพ วาดห้ องภาพสัมพันธ์ตอ่ เนื่องกันไปทังอาคาร
้
มี ๘ ห้ องภาพ จากการศึกษาของสน สีมา
ตรัง (พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๕) กล่าวว่าพบจารึกปี ที่เขียนภาพ พ.ศ.๒๔๓๑๓ ในห้ องภาพที่ ๒ (พุทธ
ประวัติตอนประสูต)ิ มีฉากเจ้ าชายสิทธัตถะประชุมเสนาอามาตย์ มีเสนาอามาตย์ทา่ นหนึง่ ถือ
กระดานและดินสอ ในกรอบสี่เหลี่ยมของกระดานนันเองที
้
่มีข้อความอักษรธรรมล้ านนาเขียนไว้ วา่
“จุฬสักกได้ ๑๓๕๐ ตัวปี เปิ กไจ้” สันนิษฐานว่าควรหมายถึงปี พุทธศักราช ๒๔๓๑ ปี ชวด สัมฤทธิ
ศก (ศกที่ลงท้ ายด้ วยเลข ๐)๔ ทาให้ สนั นิษฐานต่อไปว่าอาจหมายถึงปี ที่วาดจิตรกรมนี ้ก็อาจเป็ นได้
การวางผังงานจิตรกรรม การลาดับเรื่ องราว เริ่มจากผนังทิศเหนือทางด้ านหน้ า
วิหารวนไปรอบจนถึงผนังทิศใต้ ด้านหน้ าวิหารเช่นกัน เริ่มเรื่ องด้ วยห้ องภาพที่ ๑ – ๒ เวสสันดร
ชาดก, ห้ องภาพที่ ๒ พุทธประวัตติ งแต่
ั ้ ประสูตจิ นถึงประลองศร, ห้ องภาพที่ ๓ วิธูรบัณฑิตชาดก,
ห้ องภาพที่ ๔ – ๕ พุทธประวัติตอนเจ้ าชายสิทธัตถะเสด็จอุทยานพบเทวทูตทังสี
้ ่จนมาถึงการ
บาเพ็ญทุกรกิริยา,ห้ องภาพที่ ๖ จันทคาธชาดก, ห้ องภาพที่ ๗ พุทธประวัติตอนพุทธเจ้ าเสด็จไป
โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ นอกจากนี ้ ในบางตาแหน่งยังพบการวาดภาพที่อาจแปล
ความหมายเป็ นเรื่ องในท้ องถิ่นที่ร่วมกันในวัฒนธรรมพม่า ไทใหญ่ ล้ านนา คือภาพพระอุปคุต

๓

อ่านโดยนายไชย์ โอบอ้ อม ดูใน สน สีมาตรัง, โครงสร้ างจิตรกรรมาผนังล้ านนา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๕.
๔
ดูวิธีการศึกษาการแปลความหมายได้ ในกรรณิการ์ วิมลเกษม, “ศักราช ศก ปี วัน เดือน ฤกษ์ และยามใน
จารึกล้ านนา,” ใน ดารงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ๒๕๔๕ (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๔๕ ), ๒๙๕ – ๓๑๙.

๕๖
การจัดองค์ ประกอบและโครงสร้ างสี การออกแบบภาพให้ ฉายแบบตานกมองใน
แต่ละภายในกรอบผนัง ช่างวาดจึงจัดวางฉากหลักของเนื ้อหาหลักของเรื่ องให้ เป็ นกลุม่ ภาพ มีเส้ น
โครงสินเทาพื ้นดาแบบลายคลื่นกัน่ เป็ นระยะ น่าสนใจว่า รูปแบบการวางองค์ประกอบดังกล่าว
อาจมีที่มาจากการปั กผ้ าม่านที่นิยมสร้ างเป็ นกลุม่ ภาพบนผืนผ้ าเช่นกัน๕
รู ป แบบศิ ล ปะ การวาดภาพตัว เอกในวรรณะกษั ต ริ ย์ ให้ ส วมเสื อ้ แขนแขนยาว
ทรงกระบอก มีเครื่ องประดับที่เน้ นให้ เป็ นสีทอง เช่นเดียวกับกลุ่มภาพบุคคลชันสู
้ งที่นิยมวาดขึ ้นใน
เมืองเชียงใหม่ในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เช่น จิตรกรรมวิหารลายคา วัดพระสิงห์ เป็ นต้ น
หากเป็ นเหล่า เทวดานิ ย มทรงเครื่ อ งแบบกษั ต ริ ย์ พ ม่ า แต่ที่ น่า สัง เกตคื อ การสวมมงกุฎ และ
เครื่ องประดับเศียร เช่น กรรเจียกจร เป็ นต้ น วาดกรรเจียกจรโค้ งประกอบกลุ่มลายกนก ขณะที่
ในแบบพม่าจะปลายกรรเจียกจรทังด้
้ านบนและล่างจะม้ วนโค้ ง(มีความสูงยาวกว่ากรอบใบหน้ า)
รู ปแบบที่ พ บในจิ ตรกรรมวัด ป่ าแดดนี เ้ ป็ นแบบแผนที่ พ บในจิ ตรกรรมไทยในสมัยอยุธ ยาและ
รัตนโกสินทร์ มาก่อนที่จะส่งอิทธิพลต่อการวาดภาพในพม่า การพัฒนารู ปแบบนี ้น่าจะเกิดขึ ้นใน
พม่ามาก่อน คือในช่วงที่เกิดการกวาดต้ อนผู้คนจากที่ราบลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยาตอนกลางและผู้คน
จากล้ านนาไปไว้ ในแทบพม่าตอนกลาง เช่น เมืองสะกาย เป็ นต้ น ดังนั น้ หรื อที่เรี ยกว่า “ศิลปะโย
เดีย” เราจึงสันนิษฐานได้ วา่ ช่างไทใหญ่นี ้น่าจะได้ รับอิทธิพลบางประการตามสายธารการวาดภาพ
บุคคลชันสู
้ งดังกล่าวมาก่อนแล้ ว
เช่นเดียวกับรูปบุคคล พบว่านิยมให้ โครงสร้ างใบหน้ าเหลี่ยม วาดคิ ้วสูงกว่าระดับตา
เล็กน้ อย วางท่าแบบหันข้ าง(ไม่นิยมมองตรง) หากเป็ นชายส่วนใหญ่นิยมเน้ นวาดเส้ นหนวดให้
ชัดเจน เราพบว่าการวาดภาพบุคคลชายนันนิ
้ ยมวาดลายหมึกสัก หรื ออาวุธ หรื อการสวมเสื ้อ ฯลฯ
ตามแต่สถานภาพและช่วงชันอายุ
้ ของตัวภาพ หากเป็ นบุคคลหญิงชันสู
้ งจะคาดรัดอกและผ้ าคลุม
ไหล่ ผู้หญิงชันไพร่
้ หรื อทาส นิยมวาดให้ ไม่สวมเสือและมีมนุ่ มวยผมเกล้ า รูปแบบการวาดภาพ
บุคคลนี ้ พบได้ เช่นเดียวกันในงานจิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่ ในเมืองเชียงใหม่ทงที
ั ้ ่วดั บวกครก
หลวง วัดท่าข้ าม วิหารลายคาวัดพระสิงห์ เป็ นต้ น (ภาพที่ ๒)

๕

Gillian Green, "Verging on Modernity: A Late Nineteenth-Century Burmese Painting on Cloth
Depicting the Vessantara Jataka" Journal of Burma Studies, Volume 16.1 (Center for Burma Studies, Northern
Illinois University, 2012), 79 -121.

๕๗

เวสสันดรชาดกวัดบวกครกหลวง

เวสสันดรชาดกวัดป่ าแดด
ภาพที่ ๒ เปรี ยบเทียบจิตรกรรมเวสสันดรชาดกวัดบวกครกหลวงและวัดป่ าแดด

๕๘
๑.๒ การเปรี ยบเทียบรู ปแบบศิลปะจิตรกรรมเวสสันดรชาดกวัดบวกครกหลวงกับวัดป่ า
แดด
วัดบวกครกหลวง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ วัดนี ้เดิมชื่อ “วัดม่วงคา” ภายหลังเปลี่ยน
ชื่อตามชื่อหมูบ่ ้ านบวกครกหลวง แต่ไม่มีหลักฐานการสร้ างวัดที่ชดั เจน เจ้ าบุญประเสริฐ ณ
เชียงใหม่ อดีตเจ้ าอาวาสกล่าวไว้ วา่ เจ้ าราชภาคินยั (แผ่นฟ้า) บิดาของเจ้ าจามรี (ชายาเจ้ าแก้ วนว
รัฐ) เป็ นผู้สร้ าง หลักฐานจารึกที่ปรากฏบนหน้ าบันเขียนเลข ๒๔๖๘ ทาให้ สนั นิษฐานว่าวิหารแห่ง
นี ้ได้ รับบูรณะครัง้ ใหญ่ใน พ.ศ.๒๔๖๘ หรื อในสมัยเจ้ าแก้ วนวรัฐ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่คนที่ ๙
(พ.ศ.๒๔๔๕ – ๒๔๘๒ )๖
จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง
มีห้องภาพที่สมั พันธ์ตอ่ เนื่องกันไปทังอาคาร
้
จานวน ๑๔ ห้ อง โครงสร้ างสีใช้ สีน ้าเงิน แดง และขาว โดยเขียนลายล้ อมกรอบด้ านล่างเป็ นลาย
กรวยเชิง เขียนจบเป็ นเรื่ องในกรอบภาพ โดยลาดับเรื่ องเริ่มจากผนังทางทิศเหนือเป็ นภาพทศชาติ
ชาดก ต่อด้ วยพุทธประวัติ ( เริ่มตังแต่
้ ประสูตเิ จ้ าชายสิทธัตถะ ดาเนินเรื่ องไปจนถึงออกผนวช
ตรัสรู้ ) ไปจนสุดผนังทิศใต้ ที่นา่ สังเกตคือไม่พบการเขียนภาพเรื่ องทศชาติชาดกครบทัง้ ๑๐ ชาติ
หากเลือกมาเฉพาะเรื่ องที่นิยมกันเท่านัน้ สาหรับวัดป่ าแดดก็เช่นกัน มีทงหมด
ั้
คือ เตมียชาดก
สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก วิธูรบัณฑิตชาดก และเวสสันดรชาดก๗ (ภาพที่ ๒ )
อนึง่ ผังจิตรกรรมวัดบวกครกหลวง ในบางช่วงยังมีการสลับตาแหน่งหรื อปะปนกันอีก
ด้ วย ตัวอย่างสาคัญคือ การที่ชา่ งได้ นาเรื่ องเวสสันดรชาดกซึง่ เป็ นพระชาติสดุ ท้ ายมาเขียนแทรกไว้
ก่อน และหรื อมีการเขียนภาพตอนประสูติเจ้ าชายสิทธัตถะแทรกปนอยู่ในห้ องภาพเดียวกับเรื่ อง
วิทรู บัณฑิต รวมถึงการนาฉากเวสสันดรชาดกตอนพระเจ้ าสัญชัยยกขบวนไปทูลเชิญพระเวสสันดร
และพระนางมัทรี กลับนครสีพี ถูกนาไปแทรกไว้ ตอนล่างของภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้ าทรง
บาเพ็ญทุกรกิริยา เป็ นต้ น๘
เวสสันดรชาดกที่วดั บวกครกหลวง ลาดับเนื ้อหาจากด้ านบนมุมขวาของภาพเป็ นฉาก
พระเวสสันดรถวายช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ให้ กับเหล่าพราหมณ์ ถัดมาด้ านล่างเป็ นฉากพระราชวัง
พระเจ้ าสัญชัยและพระนางผุสดีกาลังแสดงความโศกเศร้ าที่ต้องขับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
ออกไป ต่อด้ วยฉากการถวายพระราชรถและดาเนินด้ วยพระบาทสู่เขาวงกต มุม ซ้ ายล่างของภาพ
เป็ นฉากพรานเจตบุต รไล่ ชู ช ก และมุม ซ้ ายบนของภาพเป็ นฉากอาศรมของพระเวสสัน ดร
๖

พระวัชรวีร์ วชิรเมธี, ประวัตแิ ละตานานวัดบวกครกหลวง ( เชียงใหม่: ดาวคอมพิวกราฟิ ก, ๒๕๕๐),๑๘

๗

ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), ๘๑.
สน สีมาตรัง, โครงสร้ างจิตรกรรมาผนังล้ านนา, ๑๐.

– ๔๖.
๘

๕๙
สังเกตเห็นภาพนางมัทรี ถกู สิงห์ เสือ และราชสีห์ สกัดไว้ ไม่ให้ เข้ าสู่อาศรมเพื่อพระเวสสันดรจะได้
ทานกัณหาและชาลีให้ แก่ชชู ก เราพบว่าเวสสันดรชาดกที่วดั ป่ าแดดไม่แสดงความเคลื่อนไหวของ
ฉากภาพในแต่ละตอนของเรื่ องเท่ากับวัดบวกครกหลวง แต่ฉากที่ถกู เน้ นมากทังสองแห่
้
งคือ การ
บริจาคช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ให้ กบั เหล่าพราหมณ์ทงั ้ ๘ จากเมือง
สาหรับตัวภาพบุคคลชาวบ้ านหรื อขุนนางในจิตรกรรมวัดป่ าแดด แสดงโครงสร้ าง
ใบหน้ าค่อนข้ างเหลี่ยม วาดคิ ้วสูง ขุนนางชายบางตัวแสดงเครื่ องแต่งกายเสื ้อคลุมยาวและสวม
หมวกแบบพม่า ขณะที่ตวั ภาพตัวภาพบุคคลชาวบ้ านหรื อขุนนางในจิตรกรรมวัดบวกครกหลวงไม่
แสดงความเป็ นพม่า – ไทใหญ่ในตัวภาพเหล่านี ้มากนัก สิ่งที่เหมือนกันคือ เน้ นความเป็ นพม่า –
ไทใหญ่ในเครื่ องแต่งกายของตัวภาพบุคคลชันสู
้ งมากกว่า
๑.๓ ลักษณะเฉพาะงานจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะพม่ า – ไทใหญ่
๑.๓.๑ การปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบงานจิต รกรรมพม่ า ในเมื องพม่ า เราพบว่า
เวสสันดรถูกสร้ างสรรค์เป็ นงานศิลปะพม่า – พุกาม และสมัยอื่นๆ ในระยะหลัง(ราชวงค์คองบอง,
นองยาน,อังวะ) อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสังเกตคือ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ งานระยะแรกเป็ น
งานประติมากรรมดินเผาหรื อเครื่ องเคลือบประดับโบราณสถาน ทาให้ กรอบภาพจากัดในช่อง
ตารางสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกับงานจิตรกรรมในระยะใกล้ เคียงที่นิยมเขียนเป็ นแบบตารางสี่เหลี่ยม
ด้ วย ในระยะต่อมาเราพบการเปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมแบบพม่าในเมืองพม่ า ตัวอย่างสาคัญคือ
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ในสมัยพระเจ้ าตลุนมิน (1628 – 1648 A.D.) แสดงงานจิตรกรรมที่มี
ร่องรอยของตัวอักษรกากับไว้ ถึง ๔ (อักษร)ภาษาคือ พม่า,มอญ,ล้ านนา และไทใหญ่๙ เช่นเดียวกับ
การผลิตงานวรรณกรรมพุทธศาสนาในระยะเวลาดังกล่าวนี ้ มีปรากฏการณ์ สาคัญคือ ในสมัย
ราชวงศ์นองยาน (Nyaung yan (1599 – 1752 A.D.)) มีกลุ่มภิกษุสาคัญที่ผลิตงานวรรณกรรม
พุทธศาสนาไว้ และพบว่าเวสสันดรชาดกได้ รับความนิยมในช่วงนี ้ด้ วยคือ The Weithandaya Pyo
(Vessantara Pyo)๑๐ กระทัง่ มีฉบับสาคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็ นต้ นมาต่อมาอีกมากมาย
โดยเฉพาะฉบับ Sayadaw U Obhasa และในสมัยพระเจ้ ามินดง(1853 – 1885 A.D.) มีการนิพนธ์
Vessatara Pyazat ฉบับ U Ponnya

๙

Than Tun,The Royal Order of Burma, Part 1(Kyoto: Center of South East Asia Studies, Kyoto
University,1983), 467 – 471.
๑๐
Khin Maung Nyunt, An Outline of History of Burma Literature: Pagan Period to Kan-Baung
Period (Michigan: Ca pe Biman, 1999), 31-32.

๖๐
จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในพม่าในช่วงนี ้มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย
เช่นกันนับตังแต่
้ การเคลื่อนย้ ายผู้ค นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓ เป็ นต้ นมา อย่างน้ อยที่สุด
สงครามระหว่างพม่ากับล้ านนาและอยุธ ยา ทาให้ เชลยเหล่านีถ้ ูกกวาดต้ อนไปไว้ ในแถบพม่า
ตอนกลาง และเส้ นทางการค้ าทางบก เป็ นต้ น ก็ทาให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ขึ ้น เช่นเดียวกับงานจิตรกรรม
พม่าในเมืองพม่าก็พบรู ปแบบการผสมผสานทั ง้ เรื่ องเล่าตามวรรณกรรมพุทธศาสนาที่นิยมใน
ล้ านนาและอยุธยา เช่น ปฐมสมโพธิกถา และปั ญญาสชาดก เป็ นต้ น๑๑
อย่างไรก็ดี
เนื่องจากเราไม่พบหลักฐานงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในจิตรกรรม
แบบไทใหญ่ดงเดิ
ั ้ มเลย อาจมีหลงเหลือบ้ างในเขตวัดแทบตองจี หรื อเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพ
พม่าในปั จจุบนั ทว่า เราพบงานเวสสันดรชาดกในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ที่นิยมทาเป็ นงาน
ลายคามากกว่างานจิตรกรรม
แต่รูปแบบที่ยงั คงอยู่คือ
การทาเป็ นกลุม่ ภาพและลดทอน
รายละเอียดลงเหลือเฉพาะตัวละครและหรื อฉากสาคัญเท่านัน้ ดังนัน้ เราจึงพบว่าจิตรกรรมแบบ
พม่า – ไทใหญ่นี ้ คงมีเส้ นทางการสร้ างสรรค์เป็ น ๒ ระยะคือ การผสมผสานแบบโยเดียในงาน
จิตรกรรมพม่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓ และการเดินทางเข้ ามาสร้ างสรรค์งานในล้ านนา
ของช่างชาวพม่า – ไทใหญ่ ช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ อันเป็ นการสะท้ อนกลับในเชิงรูปแบบ
และวิธีการเล่าเรื่ องงานจิตรกรรมสูล่ ้ านนาอีกครัง้ หนึง่
๑.๓.๒ การผสมผสานงานศิลปะพม่ า – ไทใหญ่ – ล้ านนา ประเด็นใหม่ที่นา่ สนใจ
ในกลุม่ งานจิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่นี ้คือ ใช้ โครงสร้ างสีและองค์ประกอบภาพในแบบพม่า –
ไทใหญ่ หากแต่ผสมผสานลักษณะตัวภาพและบริบทแวดล้ อมของล้ านนาไว้ กล่าวคือ การเพิ่มเติม
ตัวภาพชันรองที
้
่แสดงวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ ้น
แต่ยงั คงบันทึกภาพความเป็ นพม่าที่ชา่ งคุ้นเคย
เอาไว้ ในงานสถาปั ตยกรรม,เครื่ องแต่งกาย ฯลฯ หรื อแม้ แต่อารมณ์ของตัวภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายเรื่ องเล่า,ฉากและการวาดตัวภาพที่มากจนเต็มพื ้นที่นี ้
มิได้ ขึ ้นครัง้ แรกในล้ านนา หากแต่เกิด มาก่อนแล้ วในงานจิตรกรรมพม่าในเมืองพม่า ที่ได้ รับการ
ผสมผสานมาก่อนหน้ าพุทธศตวรรษที่ ๒๕ แล้ ว เพราะวิธีการขยายพื ้นที่งานจิตรกรรมให้ กว้ างขึ ้น
ในแนวนอนของผนัง รวมทังผสมผสานรู
้
ปแบบศิลปะอยุธยา ศิลปะไทใหญ่ ศิลปะล้ านนาในงาน
จิตรกรรม ตัวอย่างเช่น การนาตุงมาประกอบฉาก,การใช้ ทองคาเปลวเน้ นเครื่ องศิราภรของตัวภาพ
หรื อบุคคลชันสู
้ งในงานจิตรกรรม ก็พบมาก่อนแล้ วในพม่าเช่นกัน๑๒
๑๑

Elizabeth Guthrie, “A Study of the History and Cult of the Buddhist Earth Deity in Mainland
Southeast Asia” (Ph.D. Dissertation, University of Canterbury, Christchurch), 184 – 187.
๑๒
อเล็กซานด้ า กรีน, “ จากทองคาเปลวสูค่ มั ภีร์พทุ ธประวัติ: ความเกี่ยวข้ องกับภูมิภาคตะวันออกที่พบในงาน
จิตรกรรมพม่ายุคหลัง,” วิจติ รศิลป์ ๓, ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๑ – ๔๘.

๖๑
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า การลักษณะร่วมของตัวภาพในแบบพม่า – ไทใหญ่ในงาน
จิตรกรรมล้ านนาคือ นิยมวาดให้ ตวั ภาพกากชายนุง่ ผ้ าเตียว อาจแสดงรอยสักตามต้ นขา นิยมให้ มี
ผ้ าคล้ องไว้ ที่คอหรื อลาตัว ไว้ ผมสันคล้
้ ายแบบทรงมหาดไทย เราพบว่านิยมมากในกลุม่ งาน
จิตรกรรมในระยะครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕
๑.๓.๓ แนวทางการกาหนดอายุจิตรกรรม จากรูปแบบงานจิตรกรรมเวสสันดร
ชาดกในกลุม่ จิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่นี ้ เราพบว่าจิตรกรรมเวสสันดรชาดกที่วดั ป่ าแดด (พ.ศ.
๒๔๓๑)น่าจะสร้ างขึ ้นในราวต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในระยะเวลาใกล้ เคียงกับจิตรกรรมฝาผนังที่
วัดบวกครกหลวง ทังนี
้ ้มีความเป็ นไปได้ สงู ว่าจิตรกรรมกลุ่มพม่า – ไทใหญ่แห่งนี ้ คงเป็ นการวาด
โดยช่างท้ องที่มีความรู้ทางด้ านงานจิตรกรรมแบบชาวพม่า – ไทใหญ่ และหรื อช่างพม่า – ไทใหญ่
ที่มีความรู้ท้องถิ่นล้ านนา อย่างน้ อยที่สดุ การจารึกอักษรธรรมล้ านนา(ตัวเมือง)ประกอบการเล่า
เรื่ อง หรื อแสดงนามผู้อปุ ถัมภ์ หรื อแม้ แต่การบ่งบอกปี ที่สร้ าง ก็ชี ้ให้ เห็นแบบแผนของช่างท้ องถิ่น
อยูด่ ้ วย
หากให้ ประวัติศาสตร์ ล้านนาช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เล่าผ่านการค้ าเส้ นทาง
บกระหว่างล้ านนากับพื ้นที่ทางตอนเหนือในรัฐฉานของพม่า กับพื ้นที่ทางตอนใต้ ในเขตมะละแหม่ง
แตกต่างจากการเข้ ามาของคนพม่า – ไทใหญ่ในฐานะคนในบังคับของอังกฤษที่เข้ ามาทาไม้ แล้ ว
เราจะพบว่า กลุม่ คนท้ องถิ่นที่เข้ าไปปฏิสมั พันธ์กบั แบบแผนงานจิตรกรรมแบบพม่าในเมืองพม่า
ควรมีมาก่อนหน้ าแล้ ว แม้ เราไม่มีหลักฐานถึงการเล่าเรี ยนงานจิตรกรรมโดยตรง แต่ก็พบว่า มีการ
จ้ างช่างชาวไทใหญ่ไว้ ในคุ้มเจ้ าหลวง ดังบันทึกของคาร์ ล บ็อค(Carl Bock) นักธรรมชาติวิทยาชาว
นอร์ เวย์ที่เข้ ามาสารวจล้ านนาในช่วง พ.ศ.๒๔๒๔ – ๒๕๒๖ ก็กล่าวถึงเจ้ าหลวงเชียงใหม่ คือ เจ้ า
อินทวิชยานนท์ (ดารงตาแหน่งเจ้ าหลวง พ.ศ.๒๔๑๔ – ๒๔๔๐) ไว้ ตอนหนึง่ ว่า
“....เมื่อเราคุยกันถึงเรื่ องศิลปะซึ่งเจ้ าหลวงบอกว่าสนพระทัยมาก ได้ ทรงจ้ าง
ศิลปิ นฝี มือเยี่ยมที่สดุ ในราชอาณาจักรไว้ คนหนึง่ ....นายน้ อยเมตตา เป็ นชาวเงี ้ยวที่เจ้ า
หลวงเชียงใหม่ทรงจ้ างไว้ เป็ นช่างหลวงราว ๒๐ ปี มาแล้ ว และทรงไม่อนุญาตให้ ไป
รับจ้ างใครวาดภาพ เว้ นแต่จะรับคาสัง่ จากพระองค์ เครื่ องมือที่แกใช้ เป็ นของทาเอง
ทังสิ
้ ้น แปรงที่ใช้ ก็ทาด้ วยขนชะมดหรื อขนอะไรแข็งๆ ...เพราะขนบางและยาวมาก...สี
ที่ใช้ ก็เป็ นสีพื ้นเมืองชนิดที่เรี ยกว่าครั่ง เป็ นสีแดงเข้ ม สีเหลืองสดก็ใช้ รากไม้ ชนิดหนึ่ง

๖๒
ส่วนรงสีแดง สีเหลือง และสีครามอยูเ่ กือบทุกแห่ง เท่าที่ข้าพเจ้ าเห็นมีสีเดียวที่เป็ นของ
ต่างประเทศคือสีแดงคล ้าๆ ซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าทามาจากประเทศเยอรมนี...๑๓
แม้ วา่ โลกทัศน์งานบันทึกของคาร์ ล บ็อค จะมีความเป็ นโลกอาณานิคมอยูไ่ ม่น้อย แต่
หลักฐานบันทึกนี ้แสดงให้ เราเห็นว่า ชนชันปกครองเลื
้
อกที่จะยอมรับช่างไทใหญ่ แสดงให้ เห็นว่า
โลกทัศน์การแสดงออกในเชิงจิตรกรรมที่สมั พันธ์กบั โครงสร้ างปกครอง ผ่านระบบการจ้ าง และยัง
ทาให้ เราอนุมานได้ วา่ ปฏิสมั พันธ์ในทางรูปแบบศิลปะที่แสดงอิทธิพลศิลปะพม่านัน้
คงเป็ นการ
พยายามเลียนแบบโลกทัศน์ของเจ้ านายเช่นกัน กล่าวโดยสรุปงานอิทธิพลศิลปะพม่า – ไทใหญ่
กลุม่ เชียงใหม่นี ้ น่าจะมีอายุอยูใ่ นช่วงราวทศวรรษ ๒๔๔๐
๒.จิตรกรรมผสมผสานศิลปะพม่ า – รัตนโกสินทร์ – ล้ านนา
๒.๑ กลุ่มลาปาง : วัดพระธาตุลาปางหลวง อ.เกาะคา
แม้ วา่ วิหารหลวงอันเป็ นที่ตงของงานจิ
ั้
ตรกรรมจะสร้ างขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑
๑๔
แต่มีการบูรณะวิหารหลวงนี ้อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ศ.๒๔๖๖ โดยพระธรรม
จินดานายก เจ้ าคณะจังหวัดนครลาปางสมัยนัน้ ได้ บรู ณะโดยพยายามจะรักษารูปแบบดังเดิ
้ ม
เอาไว้ แต่ก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของวิหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนองค์ประกอบ
สถาปั ตยกรรม เช่น เปลี่ยนเสาแปดเหลี่ยมที่รับโครงสร้ างหลังคาส่วนบนตอนกลางวิหารมาเป็ น
เสากลม สร้ างเพดานและลายประดับเป็ นไม้ แกะสลักประดับกระจกสีภาพ ๑๒ ราศี ซึ่งแต่เดิมนัน้
วิหารหลวงไม่มีเพดาน เป็ นอาคารที่เปิ ดให้ เห็นโครงสร้ างหลังคาทังหมด
้
เป็ นต้ น
ภาพเขียนจิตรกรรมประดับอยูบ่ นแผงฝาหยาบด้ านข้ างทังสองด้
้
าน เขียนเรื่ องราว ทศ
ชาติชาดก พุทธประวัตแิ ละพรหมจักร ( รามเกียรติ์ ฉบับสานวนล้ านนา) จิตรกรรมบนแผงฝา
หยาบของวิหารหลวงมีทงสิ
ั ้ ้น ๒๔ แผ่น เริ่มจากทศชาติชาดกเรื่ องพระเตมีย์บนแผ่นที่ ๑ แผ่นที่ ๒
เขียนเรื่ อง พระมหาชนก แผ่นที่ ๓ - ๔ เขียนเรื่ อง สุวรรณสาม แผ่นที่ ๕เขียนเรื่ อง เนมียราช แผ่นที่
๖ - ๘ เขียนเรื่ อง พระมโหสถ แผ่นที่ ๙ - ๑๐ เขียนเรื่ อง พระภูมิทตั ถ์ แผ่นที่ ๑๑ เขียนเรื่ อง จันท
๑๓

คาร์ ล บ็อค, ท้ องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้ าหลวง, พิมพ์ครัง้ ที่ ๕, แปลโดย เสถียร พันธรังษี และอัมพร
ทีขะระ (กรุงเทพฯ: มติชน,๒๕๕๐), ๒๒๐ – ๒๒๑.
๑๔
ฮันส์ เพนส์ ,พรรณเพ็ญ เครื อไทย และชัปนะ ปิ่ นเงิน, “ จารึกวัดพระธาตุลาปางหลวง พ.ศ. ๒๐๔๖ ,”
ประชุมจารึ กล้ านนา เล่ ม ๗: จารึ กเมืองลาปาง (เชียงใหม่: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ๒๕๕๑) , ๓๙ –
๔๕.

๖๓
กุมาร และแผ่นที่ ๑๒ เขียนเรื่ อง พระนารถ ส่วนภาพจิตรกรรมฝาหยาบด้ านหน้ าสุดทางขวามือ
ของพระประธาน นับเป็ นแผ่นที่ ๑๓ เขียนเรื่ อง พระเวสสันดร ยาวต่อเนื่องไปจนถึงแผ่นที่ ๑๘ ส่วน
แผ่นที่ ๑๙ เขียนเรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตังแต่
้ แผ่นที่ ๒๐ - ๒๔ ซึง่ ถือเป็ นแผ่นสุดท้ ายเขียน
เรื่ องพรหมจักร (ภาพที่ ๓)
การวางผังงานจิตรกรรม สาหรับจิตรกรรมเวสสันดรชาดกนัน้ วาดเป็ นกลุม่ ภาพ
ต่อเนื่องกันไป(แผ่นที่ ๑๓ – ๑๘) ในแต่ละกลุม่ ภาพจะมีจารึกข้ อความกากับภาพไว้ โดยมิได้ แยก
เป็ นฉากหรื อตอนอย่างชัดเจน มีรายละเอียดสาคัญในแต่ละแผ่นดังนี ้ (ภาพที่ ๔ – ๗)
แผ่นที่ ๑๓ เป็ นฉากเวชยันต์ปราสาทของพระอินทร์ ผ้ ใู ห้ พร ๑๐ ประการแก่นางผุสดี
ภายในปราสาทปรากฏภาพนางผุสดีกาลังก้ มกราบไหว้ พระอินทร์ ในส่วนนี ้มีจารึก(ค่อนข้ างลบ
เลือน)กากับไว้ ว่า “เมืองตาวะติงสาชันฟ
้ ้ าพระญาอินทร์ ฯ นางผุสดีขอพรเจ้ าพระญาอินทร์ แลนาย
เหยฯ...” ควรหมายถึงเหตุการณ์ในกัณฑ์ทศพร ต่อด้ วยฉากปราสาทพระเจ้ าสัญชัย พระเจ้ านครสี
พี ต่อด้ วยกลุม่ ภาพพระเวสสันดรหลัง่ สิโณทกเพื่อถวายช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ให้ กบั เหล่าพราหมณ์
เมืองกลิงคะราชมีจารึกกากับไว้ วา่ “หิมพาน” ด้ านล่างเป็ นภาพราชรถพระเวสสันดรและพระนาง
มัทรี ที่ถกู เนรเทศออกเมืองไปควรหมายถึงเหตุการณ์ในตอนหิมพานต์

๖๔

ภาพที่ ๓ ผังตาแหน่งจิตรกรรมภายในวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง
ที่มา : ปรับปรุงจาก วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๔), ๙๗.

แผนที่ ๑๔ เป็ นฉากพระเวสสันดรและพระนางมัทรี อุ้มพระกัณหาและชาลีเดินทาง
ไปสู่ป่า ควรหมายถึงภาพต่อเนื่องจากแผ่นที่ ๑๓ ว่าเป็ นเหตุการณ์ ทานกัณฑ์ ต่อเนื่องไปมีภาพ
พระราชวังและกษัตริ ย์เจตราชทรงทูลเสด็จเข้ าสู่เมือง ควรหมายถึงเหตุการณ์กัณฑ์วนประเวศน์
ต่อด้ วยฉากพระเวสสันดรพบพรานเจตตบุตรถามทางไปสู่เขาวงกต ถัดไปเป็ นภาพหมู่บ้านเหล่า
พราหมณ์ โดยมีบ้านของชูชกพราหมณ์ที่ภายในวาดรูปนางอมิตตดาไว้ ด้านล่างภาพนี ้มีกลุ่มเหล่า
พราหมณีรุมด่านางอมิตตดาอยู่ ฉากนีค้ วรหมายถึงกัณฑ์ชูชก ต่อด้ วยภาพชูชกเข้ าไปเขาวงกต
โดนสุนขั ของพรานเจตตบุตรไล่

๖๕
แผนที่ ๑๕ – ๑๖ ฉากชูชกเดินทางผ่านป่ าตามเส้ นทางที่เจตบุตรแนะจนถึงที่อยูข่ อง
อัจจุตฤๅษี ได้ นอนอยูเ่ พื่อรอเวลาในการเข้ าไปทูลขอกัณหาและชาลี ควรหมายถึงกัณฑ์จนุ พนและ
มหาพน ต่อด้ วยภาพชูชกเข้ าสูอ่ าศรมพระเวสสันดร เหนือขึ ้นไปเป็ นภาพนางมัทรี ยกหัตถ์พนมกร
เหนือเศียรขอชีวิตกับเหล่าราชสีห์ เสือและสิงห์ ควรหมายถึงกัณฑ์มทั รี มีจารึกกากับไว้ วา่ “นางมัท
รี ” และ “นางมัทรี ถามพระญาเวส...” ด้ านล่างสุดเป็ นภาพพระเวสสันดรหลัง่ สิโณทกทานสองกุมาร
ให้ กบั ชูชก และการเดินทางของชูชกที่กาลังเฆี่ยนตีสองกุมาร ด้ านมุมบนขวาสุดเป็ นพระอินทร์
เนรมิตมาขอพระนางมัทรี ควรหมายถึงกัณฑ์สกั กบรรพ์
แผนที่ ๑๗ – ๑๘ แนวบนวาดเป็ นรูปขบวนพระเจ้ ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระชาลี
พระกัณหา เสด็จไปทูลเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรี กลับพระนคร ควรหมายถึงกัณฑ์ฉกัตริ ย์ มี
จารึกกากับไว้ ว่า “มหาลาดไพรับ” แนวล่างรูปขบวนพระเจ้ ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระชาลี
พระกัณหา พระเวสสันดร พระนางมัทรี เสด็จกลับพระนคร มีจารึกากับไว้ วา่ “เวสสันดรเข้ าเมือง”
น่าสนใจว่าพบปราสาทราชวังด้ านขวาสุดเป็ นพระเจ้ าสัญชัยและพระนางผุสดีไถ่สองกุมารควร
หมายถึงกัณฑ์มหาราช มีจารึกกากับไว้ วา่ “มหาลาด” วิธีการวาดโดยให้ ปราสาทราชวัง เป็ นทังจุ
้ ด
เริ่มและจบบนความต่อเนื่องของทังกั
้ ณฑ์มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์
การวางองค์ ประกอบและโครงสร้ างสี
วางกลุม่ ภาพโดยใช้ ฉากสาคัญเล่าเรื่ อง
ต่อเนื่องกันไปคล้ ายกับจิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่ในกลุม่ เมืองเชียงใหม่ สาหรับการใช้ สีก็มีอยู่
หลายแบบหลายชุดสีคละกัน เช่นเดียวกับลักษณะองค์ประกอบที่จะมีทงแบบแบนๆ
ั้
๒ มิติ แบบที่
เน้ นความลึกอย่างภาพ ๓ มิติ ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นโทนสีเย็น แต่บอ่ ยครัง้ จะใช้ สีสดๆ และไม่
นุม่ นวลได้ แก่ สีน ้าตาล สีคราม สีเหลือง สีเขียว สีขาว และสีดา แต่ไม่พบว่ามีสีแดงปรากฏอยูใ่ น
ภาพเลย
รู ปแบบศิลปะ ในด้ านรูปแบบจิตรกรรม จัดเป็ นงานผสมผสานที่ความเป็ นพื ้นบ้ าน
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากที่มีชา่ งหลายคน แต่ละคนมีแนวทางการเขียนแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี
ในส่วนของรายละเอียดนันก็
้ ยงั แสดงถึงลักษณะแบบพม่าชัดเจน อาทิ ภาพอาคารทรงประสาทที่มี
กรอบวงโค้ งพื ้นดาล้ อมอยูเ่ บื ้องหลัง ซึง่ เป็ นลักษณะที่นิยมทากันในงานแบบพม่า – ไทใหญ่ในกลุม่
เชียงใหม่ เช่น วัดบวกครกหลวง หรื อวัดป่ าแดด เป็ นต้ น นอกจากนี ้ก็มีตวั ภาพบุคคลชันสู
้ ง ได้ แก่
กษัตริ ย์และขุนนางที่อยูใ่ นชุดเครื่ องแต่งกายแบบพม่า ส่วนทหารจะเป็ นแบบเหมือนจริงในยุคนัน้
คือสวมชุดแบบตะวันตก เป็ นที่นา่ สังเกตว่า เฉพาะจิตรกรรมเวสสันดรชาดกเท่านัน้ ที่มีการจารึก
อักษรธรรมล้ านนาเขียนกากับการเล่าเรื่ องไว้ ในแต่ละตอน เพื่อให้ คนชมได้ อา่ นภาษาจิตรกรรม
ออกว่าเป็ นเหตุการณ์ในตอนใด

๖๖

ภาพที่ ๔ จิตรกรรมเวสสันดร วัดพระธาตุลาปางหลวง แผนที่ ๑

๖๗

ภาพที่ ๕ จิตรกรรมเวสสันดร วัดพระธาตุลาปางหลวง แผนที่ ๒

๖๘

ภาพที่ ๖ จิตรกรรมเวสสันดร วัดพระธาตุลาปางหลวง แผนที่ ๓

๖๙

ภาพที่ ๗ จิตรกรรมเวสสันดร วัดพระธาตุลาปางหลวง แผนที่ ๔

ภาพที่ ๘ จิตรกรรมเวสสันดร วัดแสงเมืองมา

๗๐

๗๑
๒.๒ วัดแสงเมืองมา อ.เมือง จ.ลาปาง
วิหารวัดแสงเมืองมา ผังอาคารทรงสี่เหลี่ยม(มิได้ ย่อมุม ยกเก็จด้ านหน้ าและหลังแบบ
วิหารล้ านนา) ผังวิหารแบ่งออกเป็ น ๕ ห้ อง โครงสร้ างหลังคาหน้ าจัว่ และปี กนก จากรูปแบบวิหาร
นีแ้ สดงให้ เ ห็นถึงความนิยมรู ปแบบหนึ่ง ในวิหารกลุ่มที่ ราบตอนกลางเมื องลาปางมาก่อนแล้ ว
ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เช่น วิหารวัดประตูป่อง อ.เมือง ซึ่งตังอยู
้ ่ใกล้ เคียงกับวิหารวัดแสง
เมืองมา เป็ นต้ น๑๕ ตาแหน่งจิตรกรรมเขียนบนแผ่นไม้ อยู่เหนือผนังปูนชิดกับโครงสร้ างหลังคาปี
กนกด้ านละ ๕ แผ่นตามช่วงห้ องวิหาร จิตรกรรมเขียนจบเรื่ องในแต่ละแผ่น เขียนเรื่ องทศชาติ เริ่ ม
จากชาดกจากด้ านในสุดย้ อนออกมาเป็ นลาดับคือ พระเตมี ย์,มหาชนก,สุวรรณสาม,เนมี ราช
และมโหสถ แล้ วจึง ข้ ามมาอี กฝั่ ง เขี ยนภาพภูริทัต, จันทกุม าร, พรหมนารถ, วิธู รบัณฑิต และ
สุดท้ ายคือ เวสสันดร(ภาพที่ ๘)
รูปแบบจิตรกรรมโดยรวมของวัดแสงเมืองมานี ้ แสดงรูปแบบการวาดตัวภาพที่ได้ รับ
อิทธิพลศิลปะพม่ายุคหลัง เน้ นให้ บุคคลชันสู
้ งและเสนาอามาตย์ในภาพแต่งกายและเครื่ องทรง
ตามแบบพม่า ผสมผสานกับภาพเหล่าทหารที่คล้ ายกับทหารของรัฐบาลสยาม ซึ่งได้ รับอิทธิพล
การแต่งกายมาจากตะวันตก โครงสร้ างสีมีหลากหลายทังสี
้ คราม แดง ชมพู น ้าตาล เหลือง เขียว
ขาว และดา จากการพิจ ารณาตาแหน่ง การวาดภาพจากด้ านในสุดย้ อนเข้ ามาด้ านนอก และ
รูปแบบทัว่ ไปคล้ ายกับจิตรกรรมวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปาง อ.เกาะคา จ.ลาปาง มีความเป็ นไป
ได้ วา่ ทังสองแห่
้
งน่าจะวาดโดยช่างคนเดียวกันหรื อกลุม่ เดียวกัน๑๖
กล่าวเฉพาะจิตรกรรมฉากเวสสันดรชาดกนัน้ เริ่ มจากทางด้ านซ้ ายมือของผู้ชมนัน้
วาดภาพรู ปบุคคลประทับนัง่ บนราชอาสน์ มีดาบแบบตะวันตกเป็ นเครื่ องประกอบยศ แวดล้ อม
ด้ วยเครื่ องราชูปโภคที่วางอยู่บนโต๊ ะ และเหล่าเสนาอามาตย์ ถัดไปเป็ นฉากเมืองและมีเสาธง
ตังอยู
้ ่ เราไม่ทราบว่า ฉากที่กล่าวมาข้ างต้ นหมายถึงเหตุการณ์ต อนใด อย่างไรก็ตาม ถัดจากนัน้
เป็ นภาพพระเวสสันดรทานช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ให้ กบั เหล่าพราหมณ์ ซึ่งมีอกั ษรธรรมล้ านนากากับ
ไว้ ในกรอบใต้ ภาพนี ้ว่า “หิมพานต์” ถัดไปเป็ นภาพการทานราชรถให้ กบั พราหมณ์ทงั ้ ๔ ถัดไปเป็ น
ฉากพระเวสสันดรและนางมัทรี ต่างอุ้มสองกุมารเข้ าสู่ป่า ถัดไปเป็ นภาพชูชกและพรานเจตบุตร
ด้ านบนของแต่ละฉากที่กล่าวมาจะใช้ พืน้ แสดงเป็ นโขดเขาหรื อป่ ากั่น เพื่อแสดงขบวนกลับนา
โดยกัณหาประทับม้ า พร้ อมกับอักษรธรรมล้ านนากากับไว้ ในกรอบภาพด้ านบนว่า “พญาเวสสันด
๑๕

วรรณา คาปวนบุต ร, “การศึก ษาวิห ารและอุโบสถในจัง หวัดลาปาง ตัง้ แต่พ.ศ.๒๔๔๒ – ปั จจุบัน ,”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), ๘๖๐ – ๘๖๘.
๑๖
ภานุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา, ๑๓๑ – ๑๓๔.

๗๒
ระมาเมื อง” อันหมายถึง ฉากนครกัณฑ์ ดัง นัน้ วิธีการจัดวางฉากแรกสุด จึงน่าจะหมายถึง พระ
เวสสันดร โดยด้ านข้ างคือนางผุสดีและสองกุมาร ด้ านหลังแลเห็น พระเจ้ าสัญชัยและนางผุสดีใน
ฉากปราสาทแห่งนครสีพีนนั่ เอง (ภาพที่ ๘)
อาจกล่าวได้ ว่า ช่างวาดพยายามเน้ นเหตุการณ์ ส าคัญเท่านัน้ คือ เน้ นในเรื่ องการ
บาเพ็ญทาน(ทานช้ าง,ทานราชรถ) เน้ นบุคคลสาคัญของเรื่ อง พระเจ้ าสัญชัย,พระนางผุสดี,พราน
เจตบุตร,ชูชก ทังนี
้ ้น่าจะเป็ นเรื่ องข้ อจากัดของพื ้นที่ และการใช้ พื ้นหลังสีดาหรื อสีแดงเป็ นพื ้นของ
ฉากก็นบั ว่ามีความใกล้ เคียงกับวิธีการวาดงานจิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่อยู่มาก ดังพบว่านิยม
วาดมาก่อนแล้ วในงานจิตรกรรมพม่าช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔ ตัวอย่างที่ Laung U
Hmaw หมู่บ้าน Ywa Thit Gyi เป็ นต้ น๑๗ (ภาพที่ ๙) ประกอบกับฉากที่นิยมคือ นครกัณฑ์ สังเกต
ได้ ว่ามี การพยายามทาเม็ ดฝนห่าแก้ วที่ ตกเหนื อพระราชวัง พระเจ้ าสัญชัยแห่ง นครสี พี นับว่า
ใกล้ เคียงกับภาพจิตรกรรมวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวงด้ วย
มีข้อน่าสังเกตว่า จิตรกรรมได้ วาดพ้ นจากกรอบแผ่นไม้ ไปใช้ พื ้นที่เสาวิหารด้ วย ดังนัน้
มีความเป็ นไปได้ วา่ จะวาดขึ ้นหลังจากการสร้ างวิหาร ซึ่งอาจเป็ นคราวบูรณะในระยะใดระยะหนึ่ง
ทังนี
้ ้เราพบอักษรธรรมล้ านนาเขียนกากับไว้ ใต้ กรอบภาพภูริทตั ความตอนหนึ่งว่า “....เดือน ๙ ออก
๗ ค่า วันเสาร์ แต้ มแล้ วแล” หมายถึงวาดเสร็จในวันขึ ้น ๗ คา ตรงกับวันเสาร์ ราวเดือนพฤษภาคม
– มิถุนายน หากสามารถกาหนดกรอบทางเวลารหัสดังกล่าวได้ ดังจะพิจารณาในประเด็นการ
กาหนดอายุตอ่ ไป

๑๗

Alexandra Green, “Religions Networking and Upstream Buddhist Wall Painting in Seventeenth
– and Eighteenth – Century Burma, ” in Secondary Cities and Urban Networking in the Indian Ocean Realm,
Kenneth R. Hall, Editor (USA: Lexington Books, 2008), 259 – 285.

๗๓

จิตรกรรมเวสสันดร ศิลปะพม่า ที่ Laung U Hmaw หมูบ่ ้ าน Ywa Thit Gyi

เวสสันดรวัดแสงเมืองมา จ.ลาปาง

ภาพที่ ๙ เปรี ยบเทียบรูปแบบงานศิลปะพม่ากับงานจิตรกรรมวัดแสงเมืองมา
ที่มา : Green, Alexandra.“Narrative modes in late seventeenth to early nineteenth
century Burmese wall paintings,” in Burma: Art and Archaeology , Alexandra Green
and T, Richard Blurton ,Editer (Chicago : Art Media Resources, 2002), 71.

๗๔
๒.๓ เปรียบเทียบจิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวงกับจิตรกรรมวัดแสงเมือง
มา
ประเด็นแรก รู ปแบบศิลปะ การวาดตัวภาพบุคคลชันสู
้ งเช่น พระเจ้ าสัญชัย พระ
เวสสันดรเป็ นต้ น แสดงเครื่ องแต่งกายแบบกษัตริ ย์พม่ายุคหลังเหมือนกัน สิ่งที่เหมือนกันคือ การ
วาดภาพบุคคลหญิง ทังสองแห่
้
งนัน้ วาดให้ ตวั ภาพสวมเสื ้อคลุมแขนยาวสีฟ้าคราม เกล้ าผมกลาง
ศีรษะรัดด้ วยสาย (คล้ ายสร้ อยไข่มุก) นุ่งผ้ าซิ ้นลายคล้ ายผ้ านุ่งสตรี พม่า อาจเปรี ยบเทียบได้ กับ
เครื่ องแต่งกายสตรี ชนชันสู
้ งของพม่า(นิยมมากในสมัยมัณฑะเลย์) และคล้ ายกับนาฏลักษณ์ตาม
แบบจิตรกรรมพม่า ดังเห็นได้ จากการวาดแขนสตรี ให้ ข้างหนึ่งเหยียดแอ่นโค้ งอีกข้ างหนึ่งไขว่๑๘
เป็ นต้ น ส่วนภาพบุคคลชันสู
้ ง โดยเฉพาะบรรดาเสนาอามาตย์คล้ ายคลึงกับตัวภาพจิตรกรรมบน
ผืนผ้ าศิลปะพม่า ประดับไว้ ที่เจาง์ วดั ม่อนปู่ ยักษ์ อ.เมือง จ.ลาปาง ที่สนั นิษฐานว่านาเข้ ามาจาก
พม่า (งานช่างสมัยมัณฑะเลย์)๑๙ (ภาพที่ ๑๑, ๑๒)
ประเด็นที่สอง นอกเหนือจากฉากสาคัญตามวรรณกรรม ทัง้ สองแห่งมีฉากที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะของผู้วาด ดังเห็ นได้ จากฉากพระเวสสันดรประทับนัง่ ในปราสาทที่วดั แสงเมืองมา
และฉากพระเวสสันดรประทับยืนแสดงการครองเมืองสีพี ที่วดั พระธาตุลาปางหลวง การพยายาม
ถ่ายทอดความสมจริ ง ให้ เห็นพระราชอานาจของสถาบันกษัตริ ย์หรื อเน้ นย ้าความสาคัญของภาพ
บุคคลในงานจิตรกรรมนี ้เราพบเช่นกันทังในงานจิ
้
ตรกรรมไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ร่วมทัง้
สมัย พม่า ในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔ ด้ ว ย แต่ดูเ หมื อ นว่า บริ บ ทแวดล้ อ มของภาพใน
จิตรกรรมวัดพระธาตุลาปางหลวงจะชี ้ให้ เห็นความสัมพันธ์กับจิตรกรรมแบบพม่ามากกว่า อย่าง
น้ อยที่สดุ การเขียนภาพเครื่ องแต่งกายพระเวสสันดรเมื่อถือเพศกษัตริ ย์ก็นบั เนื่องใกล้ ชิดกับเครื่ อง
ทรงกษัตริ ย์แบบพม่า หรื อแม้ แต่ การเขี ยนอาคารทรงปราสาทหรื ออาคารหลัง คาคลุม ให้ เป็ น
หลังคาซ้ อนชันแบบพม่
้
า นอกจากนัน้ ความสมบูรณ์ของการวาดภาพที่วดั พระธาตุลาปางหลวงดู
จะยังมีหลายส่วนที่ช่างไม่ได้ วาดไว้ ยังทิ ้งให้ เห็นภาพร่างลายเส้ นไว้ อย่างชัดเจน(คล้ ายกับวาดยัง
ไม่เสร็จ)
ประเด็นที่สาม เนื่องจากทังสองแห่
้
ง วาดเล่าเรื่ องทศชาติชาดกเช่นเดียวกัน ทาให้
พบความคล้ ายกันในการแสดงออกใกล้ เคียงกันมาก ตัวอย่างสาคัญคือ การวาดให้ ตวั ภาพบุคคล
ชันสู
้ งนัง่ เก้ าอี ้(เช่นให้ พระเจ้ าพรหมทัตเจ้ ากรุ งพาราณสีในฉากตอนภูริทตั ชาดกประทับนัง่ เก้ าอี ้)

๑๘

U Aye Myint , Burmese Design Through Drawings, Edited by Sone Srimatrang (Bangkok: Silpakorn
University, 1993), 173.
๑๙
ภานุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา, ๑๒๒ – ๑๒๓.

๗๕
เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีมีความใกล้ เคียงกันในเชิงรูปแบบเท่านัน้ แต่ลกั ษณะฝี มืองานช่างแล้ วเราพบว่า
ที่วดั แสงเมืองมามีความแม่นยาในการแสดงออกมากกว่า (ภาพที่ ๑๐)
ประเด็นที่ส่ ี แนวทางการกาหนดอายุ เราพบว่าวิหารหลวงมีการซ่อมแซมครัง้ สาคัญ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ศ.๒๔๖๖ โดยพระธรรมจินดานายก เจ้ า
คณะจังหวัดนครลาปางสมัยนัน้ และหากพิจารณาภาพถ่ายเก่าเมื่อครัง้ สมเด็จฯ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ คราวเสด็จนครลาปาง พร้ อมด้ วยเจ้ าบุญวาทย์วงษ์ มานิต ตลอดจนเจ้ านายและผู้ตาม
เสด็จอื่นๆ ณ วัดพระธาตุลาปางหลวง คราวเสด็จมณฑลพายัพ พ.ศ.๒๔๖๔ ก็พบว่ามีการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนัน้ หากกาหนด
อายุอย่างกว้ างไว้ คือราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เช่นเดียวกับงานจิตรกรรมวัดแสงเมืองมา
จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบดังกล่าวข้ างต้ น เราจึงไม่อาจกล่าวได้ ง่ายนักว่าจิตรกรรมทัง้
สองแห่งเขียนขึ ้นโดยช่างคนเดียวกันหรื อกลุ่มเดียวกัน แต่ มีข้อสังเกตว่างานจิตรกรรมในเขตเมือง
ลาปางระยะครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ น่าจะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับนโยบายการสร้ างความ
ทันสมัยในสมัยเจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้ าผู้ครองนครลาปาง พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕

ภาพที่ ๑๐ การประทับนัง่ เก้ าอี ้แบบตะวันตกของตัวภาพในจิตรกรรมวัดแสงเมืองมา

๗๖
จิตรกรรมวัดแสงเมืองมา
อ.เมือง จ.ลาปาง

การแต่งกายสตรี พม่าเพื่อบันทึกภาพในสตูดโิ อ ทศวรรษ 1890’s
เปรี ยบเทียบกับภาพลายเส้ นงานจิตรกรรมพม่าช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕
ภาพที่ ๑๑ เปรี ยบเทียบเครื่ องแต่งกายสตรี พม่าแบบพม่ากับงานจิตรกรรมล้ านนา
ที่มา : Photographer: Felice Beato, accessed January 9,2014 available
from http://www.oldindianphotos.in/2011/05/burmese-lady-full-length-studio.html

๗๗

การแต่งกายเหล่าเสนาอามาตย์ จิตรกรรมแบบพม่าสมัยมัณฑะเลย์
วัดม่อนปู่ ยักษ์ จ.ลาปาง

เครื่ องแต่งกายเสนาอามาตย์ จิตรกรรมวัดแสงเมืองมา จ.ลาปาง
ภาพที่ ๑๒ แบบตัวภาพศิลปะพม่าที่พบในกลุม่ ลาปาง
ที่มา : ภานุพงษ์ เลาหสม,จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), ๑๒๓.

๗๘
๒.๔ วัดนาแส่ ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง
วัดนาแส่งตังอยู
้ ใ่ นริมท่าน ้าวังในพื ้นที่กลุม่ วัดพระธาตุจอมปิ ง หรื อรอยต่อที่ราบลุม่ น ้า
วังตอนใต้ สันนิษฐานว่าน่าจะมีการฟื น้ ฟูชมุ ชนหมูบ่ ้ านแห่งนี ้อีกครัง้ หนึง่ โดยกลุม่ คนเชียงแสนที่
อพยพหนี ้ภัยสงครามมาราวสองศตวรรษที่ผา่ นมา หรื ออาจเป็ นการกวาดต้ อนชาวเชียงแสนมาใน
สมัยพระเจ้ าหอคาดวงทิพย์ ราวพ.ศ.๒๓๓๗ – ๒๓๖๘ หลักฐานสาคัญในวัดนาแส่งคือวิหารที่
สันนิษฐานจากความทรงจาของพระครูคาปั น ประภากโร (พ.ศ.๒๔๖๗ – ๒๕๕๒ ) อดีตเจ้ าอาวาส
วัดนาแส่งกล่าวว่า วิหารหลังนี ้เจ้ าวังขวาแห่งนครลาปางเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ในการก่อสร้ าง ในยุคที่เจ้ า
วังขวามาทาไม้ สกั ที่ป่าแม่ต๋า โดยใช้ ชา่ งฝี มือจากบ้ านแม่สนั เมืองยาว (ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตอ.ห้ าง
ฉัตร จ.ลาปาง) มีการบูรณะครัง้ ใหญ่ในช่วง พ.ศ.๒๔๙๗ โดยต่อเติมหน้ ามุข มีสล่าพ่อหนาน
เมืองใจ๋ จันทร์ เรื อง และพ่อสล่าหนานเสาร์ ทองคาฟู เป็ นนายช่างใหญ่๒๐
การวางผังจิตรกรรม จิตรกรรมภายในวิหารเขียนบนแผ่นไม้ คอสอง(เหนือผนังและ
หน้ าต่าง) มีตาแหน่งจิตรกรรมดังนี ้ เริ่มจาก ผนังด้ านหลังวิหารเหนือพระพุทธรูปเขียนเป็ นภาพราช
รถพระอาทิตย์และพระจันทร์ ไว้ ด้านข้ าง แสดงเขียนแสดงการเกิดแก่เจ็บตาย ต่อด้ วยผนังทิศเหนือ
ของวิหารเขียนภาพเวสสันดรชาดกวนรอบไปทางผนังหน้ าวิหาร ผนังสกัดหน้ าวาดบนไม้ เป็ นรูป
เขาพระสุเมรุอยูก่ ลาง เหนือเขาพระสุเมรุ เป็ นภาพพระธาตุเกศแก้ วจุฬามณีบนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
ขนาบข้ างทังสองด้
้
านด้ วยพุทธภูมิและอบายภูมิที่วาดเป็ นฉากนรกหรื อการรับผลกรรมที่ได้ กระทา
จากนันวนมาทางทิ
้
ศใต้ ของวิหารเป็ นเรื่ องเวสสันดรชาดกต่อไปจนจบ (ภาพที่ ๑๓)
รู ปแบบศิลปะ ด้ านรูปแบบพบว่ามีลกั ษณะผสมผสานระหว่างศิลปะพม่า – ไทใหญ่
ร่วมกับศิลปะพื ้นบ้ านล้ านนาและแบบกรุงเทพฯ ใช้ สีขาวเป็ นพื ้นภาพ สีโทนฟ้าคราม เน้ นภาพหลัก
ด้ วยสีเหลือง สาหรับจิตรกรรมเรื่ องเวสสันดรชาดกนัน้ มีทงหมด
ั้
๑๒ ห้ อง มีรายละเอียดสาคัญใน
แต่ละห้ องภาพมีดงั นี ้
ห้ องภาพที่ ๑
แบ่งออกเป็ น ๒ กลุม่ ภาพคือวาดฉากพระอินทร์ ให้ พรพระนางผุ
สดี เหนือขึ ้นไปเป็ นฉากเหล่าพราหมณ์จากเมืองกลิงคราชทูลขอช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ฉากนี ้จึงควร
หมายถึงกัณฑ์ทศพรและต่อเนื่องถึงกัณฑ์หิมพานต์
ห้ องภาพที่ ๒
กลางภาพเป็ นฉากพระราชวังพระเจ้ ากรุงสัญชัย ด้ านซ้ ายเป็ น
กลุม่ ภาพย่อยต่อเนื่องจากห้ องภาพที่ ๑ คือด้ านบนเป็ นภาพเหล่าพราหมณ์นาช้ างกลับเมืองกลิง
คราช ด้ านล่างเป็ นภาพระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทกให้ ช้างแก่เหล่าพรามหณ์ มีจารึกกากับไว้ วา่
๒๐

หน่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมศิลปกรรมท้ องถิ่นจังหวัดลาปาง , สภาพแวดล้ อมแหล่ งศิลปกรรมในจังหวัด
ลาปาง ,พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (ลาปาง: วิทยาลัยครูลาปาง, ๒๕๔๓),๕๓ – ๕๕.

๗๙
“หิมพานสุดหนี ้เน้ อพี่น้อยพี่หนานเหย” ควรหมายถึงกัณฑ์หิมพานต์จบลง ถัดมาด้ านขวาเป็ นภาพ
พระเวสสันดรบริจาคทานช้ างและม้ าหมายถึงการทาน “สัตตสดกมหาทาน” มีจารึกากับว่า “ทาน
ขัน” ควรหมายฉากทานกัณฑ์
ห้ องภาพที่ ๓
ต่อเนื่องจากภาพห้ องที่ ๒ วาดภาพพระเวสสันดร พระนางมัทรี
พระกัณหาและพระชาลีถกู เนรเทศออกจากนครสีพี ควรหมายถึงฉากวนประเวสน์ มีจารึ กกากับว่า
“อามาตไพส่งเจ้ ามา” ถัดไปเป็ นภาพขบวนรถพระเจ้ าสัญชัย ด้ านล่างภาพเป็ นพราหมณ์มีจารึก
กากับว่า “พรามถามหาเจ้ าพระญาเวสสันดร” อนึง่ มีร่องรอยการวาดไม่เสร็จอย่างจงใจ
ห้ องภาพที่ ๔
ต่อเนื่องจากห้ องภาพที่ ๓ แบ่งออกเป็ น ๒ ระดับคือ แนว
ด้ านล่างวาดภาพราชรถของพระเวสสันดรเดินทางเข้ าสูเ่ ขาวงกต ถัดมาเป็ นภาพพระเวสสันดรทาน
ม้ าเทียมรถให้ พราหมณ์ ถัดไปเป็ นภาพเทวดาเนรมิตละมัง่ ทองเทียมรถเดินทางต่อไป แนวด้ านบน
เป็ นภาพเหล่าพราหมณ์มาทูลขอรถเทียมม้ านันไป
้
ถัดไปเป็ นภาพพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
อุ้มสองกุมารเดินทางไปยังเขาวงกตต่อไป ควรหมายถึงฉากวนประเวสน์
ห้ องภาพที่ ๕
ฉากกัณฑ์วนประเวสน์ตอ่
โดยเริ่มด้ วยฉากเมืองเจตราษฎร์
กษัตริ ย์เมืองเจตราษฎร์ ทลู เชิญให้ ครองราชย์แทน
ถัดมาเป็ นฉากพระเวสสันดรพระนางมัทรี
พระกัณหาและพระชาลีเดินทางด้ วยพระบาทต่อไปยังเขาวงกต น่าสังเกตว่าพระหัตถ์ของทังพระ
้
เวสสันดรพระนางมัทรี ถือฉัตร(แบบร่ม) ด้ านล่างวาดเป็ นภาพพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เมืองเจต
ราษฎร์ มอบหมายให้ เดินทางไปส่ง ถัดมาเป็ นภาพพรามณ์ชชู กถูกจับ ฉากนี ้ควรหมายถึงกัณฑ์จลุ
พน ถัดมาเป็ นภาพหมูบ่ ้ านเหล่าพราหมณ์และบ้ านของนางอมิตตดา ฉากนี ้ควรหมายถึงกัณฑ์ชชู ก
ห้ องภาพที่ ๖
กลุม่ ภาพห้ องนี ้สัมพันธ์กบั การวาดภาพในผนังปี กนก กล่าวคือ
ต้ องลาดับจากบนลงมา เริ่มจากภาพพราหมณ์เจตบุตรถูกชูชกหลอกถามทาง จนมาพบอัจจุตฤาษี
ฉากนี ้ควรหมายถึงกัณฑ์จลุ พน ในห้ องภาพเป็ นฉากป่ าไม้ ที่ชชู กพานักระหว่างทางและค้ างแรมที่
อาศรมอัจจุตฤาษี ถัดมาเป็ นภาพอาศรมของพระเวสสันดร ฉากนี ้ควรหมายถึงกัณฑ์มหาพน
ห้ องภาพที่ ๗
กลุม่ ภาพห้ องนี ้สัมพันธ์กบั การวาดภาพในผนังปี กนก กล่าวคือ
ต้ องลาดับจากบนลงมา เริ่ มจากชูชกพักอยูด่ ้ านนอกอาศรมพระเวสสันดร ถัดลงมาเป็ นภาพชูชก
ทูลขอสองกุมารกับพระเวสสันดร ในห้ องภาพเป็ นฉากพระเวสสันดรหลัง่ สิโณทกทานสองกุมาร
ให้ แก่ชชู ก ฉากนี ้ควรหมายถึงกัณฑ์กมุ าร
ห้ องภาพที่ ๘
เริ่ มจากชูชกนาสองกุมารออกจากอาศรมและชูชกเฆี่ ยนตีสอง
กุมาร ฉากนี ้ควรหมายถึงกัณฑ์กุมาร ต่อด้ วยภาพเทวดาสามตนที่พระอินทร์ มอบหมายให้ แปลง

๘๐
กายเป็ นเสือเหลือง เสือโครง และราชสีห์ขดั ขวางพระนางมัทรี ไว้ ไม่ ให้ เข้ าสู่อาศรม ควรหมายถึง
กัณฑ์มทั รี
ห้ องภาพที่ ๙
แบ่งออกเป็ น ๒ แนวคือ เริ่มจากมุมล่างเป็ นฉากนางมัทรี ร้องไห้
และสลบไป เมื่อพระเวสสันดรแก้ ไขให้ ฟืน้ แล้ วก็ทรงกล่าวความจริงแก่พระนางมัทรี ในภาพวาด
นางมัทรี พนมกร น่าจะหมายถึงการยินดีอนุโมทนาในปิ ยบุตรทาน ถัดไปเป็ นภาพพระอินทร์ แปลง
กายเป็ นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี และเวสสันดรหลัง่ ทักสิโณทกทานให้ แนวด้ านบนเป็ นภาพชู
ชกเดินหลงทางทางพาสองกุมารไปกรุงสีพี ในกลางคืนเทวดามาดูแล
ห้ องภาพที่ ๑๐
ชูชกนาสองกุมารเข้ าสูเ่ มืองสีพี กลางห้ องภาพเป็ นฉากชูชกเข้ า
เฝ้าพระเจ้ าสัญชัย ด้ านบนเป็ นกลุ่มภาพการทาอาหารเลี ้ยงชูชก ถัดมาเป็ นภาพความบันเทิงรื่ นเริง
มีการฟ้อนรา การเป่ าปี่ ควรหมายถึงกัณฑ์มหาราช
ห้ องภาพที่ ๑๑
เริ่ ม ด้ ว ยฉากพระเจ้ า สัญ ชัย และนางผุส ดี ไ ด้ อ้ ุม สองกุม ารใน
ปราสาท มี อัก ษรจารึ ก ก ากับ ว่า “มหาราชไถ่ เ อาสองกุม าร” ด้ า นล่า งปราสาทเป็ นภาพชูช ก
รั บประทานอาหาร และแสดงอาการอวกพร้ อมกับอุจ จาระจนกระทั่ง เสี ยชี วิต ถัดไปเป็ นภาพ
ขบวนการหามศพชูชก ต่อด้ วยภาพภิกษุชกั บังสุกลุ ศพชูชก ควรหมายถึงกัณฑ์มหาราช
ห้ องภาพที่ ๑๒
แบ่งออกเป็ น ๒ แนวด้ านล่างเป็ นขบวนเดินทางไปรับพระ
เวสสันดรและพระนางมัทรี โดยมีพระชาลีทรงช้ างปั จจัยนาเคนทร์ เป็ นทัพหน้ านาขบวนไปรับ ควร
หมายถึงฉากฉกษัตริย์ แนวด้ านบนเป็ นขบวนการเสด็จกลับนครสีพี มีขบวนดนตรี และฟ้อนรานา
ขบวน พร้ อมกับอักษรจารึกกากับว่า “นครเข้ ามาเมือง” ควรหมายถึงนครกัณฑ์
เราพบว่า จิตรกรรมวัดนาแส่งแห่งนี ้ ได้ ให้ ความสาคัญกับการเขียนเล่าเรื่ องเวสสันดร
ชาดก ดังนัน้ จึงเป็ นตัวแทนข้ อมูลที่สาคัญในการพิจารณาในประเด็นความสัมพันธ์กบั วรรณกรรม
เวสสันดรชาดก
ดังนันรายละเอี
้
ยดของภาพจะยกกล่าวไว้ ในบทนี ้
เรื่ องความสัมพันธ์กบั
วรรณกรรม

ภาพที่ ๑๓ ผังจิตรกรรมเวสสันดร วัดนาแส่ง

๘๑

๘๒
๒.๕ ลักษณะเฉพาะศิลปะพม่ า – รัตนโกสินทร์ – ล้ านนา
๒.๕.๑.อิทธิพลศิลปะพม่ า สามารถแบ่งออกเป็ น ๑) การวาดรูปบบุคคลชันสู
้ ง
โดยเฉพาะพระเวสสันดรในนันยั
้ งคงเครื่ องแต่งกายและเครื่ องศิราภรตามแบบศิลปะพม่า (โยเดีย)
อาจเปรี ยบเทียบได้ กบั เครื่ องแต่งกายกษัตริย์พม่าสมัยราชวงศ์คองบอง เช่นเดียวกับการวาดภาพ
บุคคลบรรดาเหล่าเสนาอามาตย์ หรื อภาพกาก ยังคงนาฏลักษณ์แบบพม่า โดยเน้ นการหันหน้ า
มองตรง ๒) ภาพอาคารสถาปั ตยกรรม ยังคงอาคารทรงปราสาทแบบพม่า (แม้ จะมีการผสมผสาน
อาคารทรงปราสาทแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ อยูบ่ ้ างก็ตาม) ๓) การใช้ พื ้นหลังสีดาหรื อสีแดงเป็ นพื ้น
หลังทาหน้ าที่เป็ นกรอบภาพ เพื่อเน้ นภาพเหตุการณ์ตอนสาคัญของเรื่ องเวสสันดรชาดก
๒.๕.๒.อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ เราพบว่าจิตรกรรมกลุม่ ลาปางนี ้ ได้ เพิ่มเติม
ฉากการเปลี่ยนสถานภาพพระเวสสันดรจากวรรณะกษัตริย์ไปผนวชเป็ นพราหมณ์ (เช่นเดียวกับ
นางมัทรี และกัณหา,ชาลี) ดังนัน้ เครื่ องแต่งกายในแบบพราหมณ์ที่นงุ่ ห่มหนังสัตว์ จึงแสดงออก
ในงานจิตรกรรมวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง เราไม่พบรูปแบบนี ้ในงานจิตรกรรมกลุม่ พม่า
– ไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ หรื อแม้ แต่ในพม่าเอง แต่พบว่าได้ รับความนิยมในกลุม่ งานจิตรกรรม
แบบอยุธยา – รัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับการเขียนวาดท่าทางของพระเวสสันดรให้ ถือดาบอุ้ม
ประคองชาลี พบมาก่อนในงานจิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นเช่นกัน ตัวอย่างเปรี ยบเทียบ
เช่น จิตรกรรมเวสสันดร วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ๒๑
๒.๕.๓.ลักษณะเฉพาะศิลปะล้ านนา เราพบลักษณะเด่นที่การวาดภาพโครงสร้ าง
ตัวบุคคล กล่าวคือ ให้ ใบหน้ าค่อนข้ างกลมหรื อไข่(ไม่นิยมโครงสร้ างใบหน้ าเหลี่ยม เขียนคิ ้วสูง
แบบอิทธิพลพม่า – ไทใหญ่) พยายามเลียนแบบโครงสร้ างการวาดตัวภาพหลัก โดยเฉพาะภาพ
พระเวสสันดร ให้ นาสิก(จมูก) แอ่นโค้ งตามแบบตัวพระในศิลปะรัตนโกสินทร์ อีกประการหนึง่ คือ
การบันทึกภาพผู้คนในมิติตา่ งๆ สอดแทรกไว้ ในงานจิตรกรรม

๒๑

สันติ เล็กสุขุม, จิต รกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ ๓: ความคิดเปลี่ย นการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๑๘ – ๑๙.

๘๓

ภาพที่ ๑๔ เปรี ยบเทียบเครื่ องแต่งกายในจิตรกรรม(วัดพระธาตุลาปางหลวง)
กับเครื่ องทรงกษัตริ ย์พม่า
๒.๕.๔ แนวทางการกาหนดอายุจิตรกรรมผสมผสานศิลปะพม่ า – รัตนโกสินทร์ –
ล้ านนา
ควรกล่าวก่อนว่า ร่ องรอยจารึ กจิตรกรรมฝาผนัง วิหารวัดแสงเมื องมา อ.เมื อง จ.
ลาปาง ทาให้ เราสามารถตรวจสอบตามปฏิทินโหราศาสตร์ พบว่านับตังแต่
้ พ.ศ.๒๔๐๐ จนถึง
๒๔๗๕ มีวนั ขึ ้น ๗ คา ตรงกับวันเสาร์ ราวเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน อยูด่ งั นี ้
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๐๐
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๐๓
๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๐๗
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๐
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๑
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๓
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๓๐
๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๓๔
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐
๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๕๔
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๗
๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๖๑
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔๒๒

๒๒

ตรวจสอบโดย อ.ดิเรก อินจันทร์ , ศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่,วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗.

๘๔
ประกอบกับสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก วิหารหลวงวัดพระธาตุลาปาง
หลวง ก็สามารถสามารถกาหนดอายุงานจิตรกรรมได้ ดังเห็นจากการวาด “ธงสยาม” เป็ นธงพื ้นสี
แดงประดับรูปช้ างเผือกไว้ ตรงกลางผืนสอดคล้ องกับรูปแบบธงชาติสยาม ที่เริ่มใช้ ในราว พ.ศ.
๒๓๙๘ ต่อมารัฐบาลสยามได้ ประกาศพระราชบัญญัตธิ ง ฉบับ พ.ศ.๒๔๓๔, ๒๔๔๐ และ๒๔๔๒
ธงช้ างเผือกนี ้ได้ ปรับเปลี่ยนอีกครัง้ จนเป็ นธงไตรรงค์ในสมัยรัชกาลที่ ๖๒๓ และหากเปรี ยบเทียบกับ
รูปแบบงานจิตรกรรมวิหารหลวงแห่งนี ้กับงานจิตรกรรมเวสสันดรกลุม่ พม่า – ไทใหญ่ในเชียงใหม่ที่
น่าจะวาดไว้ ในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ก็น่าจะมีอายุใกล้ เคียงกัน
หากเรานาเอาเวลาของธงช้ างเผือกที่มีไม่ก่อน พ.ศ.๒๓๙๘ การปรากฏสัญลักษณ์ธง
ในงานจิตรกรรมน่าจะเป็ นผลจากการประกาศใช้ พระราชบัญญัตธิ ง ฉบับ พ.ศ.๒๔๓๔, ๒๔๔๐
และ๒๔๔๒ หากเรากาหนดการประกาศใช้ เป็ นเพดานสูงสุดของอายุแล้ ว ร่วมกับหลักฐาน
ภาพถ่ายเก่าที่พบร่องรอยจิตรกรรมมาก่อนหน้ าแล้ วใน พ.ศ.๒๔๖๔ มีความเป็ นไปได้ วา่ จิตรกรรม
วิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง น่าจะสร้ างขึ ้นในช่วงทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๖๐
เมื่อหันมาพิจารณารูปแบบศิลปะจิตรกรรมวัดแสงเมืองมา ก็พบว่ามีความสัมพันธ์กบั
กลุ่มช่างที่วาดจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดพระธาตุลาปางหลวง ดังนันระยะเวลาที
้
่น่าจะเหมาะสม
ต่อ การก าหนดอายุจิ ต รกรรมวัด แสงเมื อ งมาให้ แ คบลงก็ ค วรเป็ นช่ว งที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน นั่น อาจ
หมายถึงสร้ างขึ ้นในช่วงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๓๔ หรื อ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗ ห รื อ
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐ หรื อ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๔ หรื อ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๗
หรื อ ๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๖๑ ก็มีความเป็ นไปได้ ในช่วงระยะเวลานี ้
ในระยะใกล้ เคียงกันในช่วงทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ นัน้ จิตรกรรมวัดน่าแส่งน่าจะ
วาดขึ ้นในช่วงระยะเวลานี ้ แต่แสดงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ มากกว่าที่วดั พระธาตุลาปางหลวง
และวัดแสงเมืองมา ทังยั
้ งให้ ความสาคัญกับเรื่ องเล่าตามวรรณกรรมเวสสันดรชาดกมากกว่าด้ วย
ดังนัน้ เราก็สนั นิษฐานได้ อย่างกว้ างว่ากลุม่ ที่ผสมผสานศิลปะพม่า – รัตนโกสินทร์ – ล้ านนา
โดยเฉพาะในกลุม่ ลาปางนี ้ น่าจะสร้ างขึ ้นในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕

๒๓

ชนิดา พรหมพยัคฆ์, “ธงไตรรงค์กบั การสร้ างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๕๒๐ ” ( วิทยานิพนธ์
ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ภาควิ ช าประวัติ ศ าสตร์ คณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ,๒๕๔๓)

๘๕
๓.กลุ่มงานเลียนแบบศิลปะกรุงเทพฯ
นอกจากอิทธิพลศิลปะพม่า – ไทใหญ่ และรัตนโกสินท์ในงานจิตรกรรมเวสสันดร
ชาดกแล้ ว เรายังพบว่าในระยะเวลาทศวรรษ ๒๔๗๐ เกิดกลุม่ งานจิตรกรรมที่วาดเลียนแบบศิลปะ
รัตนโกสินทร์ – กรุงเทพฯ ตัวอย่างศึกษาที่สาคัญคือ “กลุม่ ลาปาง” เราพบว่าเจ้ าบุญวาทย์วงศ์
มานิต เจ้ าผู้ครองนครลาปางได้ วา่ จ้ างให้ พระยาอนุศาสตร์ จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างหลวงจาก
กรุงเทพฯ ในราชสานักรัชกาลที่ ๖ วาดภาพประดับอุโบสถใหม่ของวัดหลวงกลางเวียงหรื อวัดบุญ
วาทย์ที่เจ้ าบุญวาทย์ฯ บูรณะขึ ้นในช่วง พ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๕๘
๓.๑ กลุ่มลาปาง : อุโบสถวัดบุญวาทย์ วรวิหาร อ.เมือง
เจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้ าผู้ครองนครลาปางองค์สดุ ท้ าย (ครองเมือง พ.ศ.๒๔๔๐ –
๒๔๖๕)ได้ ซอ่ มแซมวัดหลวงกลางเวียง หรื อวัดหลวงไชยสัณฐาน มีการสร้ างอุโบสถและหล่อพระ
เจ้ าตนหลวงองค์ใหม่ในอุโบสถ จากนันเปลี
้ ่ยนชื่อเป็ นวัดบุญวาทย์บารุง เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ –
๒๔๕๘ จากนันจึ
้ งถวายวัดแห่งนี ้เป็ นพระราชกุศลในรัชกาลที่ ๖ วัดบุญวาทย์บารุงจึงได้ รับการยก
ฐานะเป็ นพระอารามหลวงสามัญชันตรี
้ และได้ รับพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดบุญวาทย์วิหาร
รูปแบบอุโบสถแห่งนี ้มีโครงสร้ างที่เลียนแบบอุโบสถแบบรัตนโกสินทร์
เช่นเดียวกับรูปแบบงาน
จิตรกรรม เนื่องจากช่างจันทร์ จิตรกร ผู้เป็ นจิตรกรสาคัญที่สร้ างสรรค์งานลายเส้ นประกอบ
วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ ๖ และจิตรกรรมเล่าเรื่ องพระราชประวัตพิ ระนเรศวรมหาราช ณ วัด
สุวรรณดาราราม พระนครศรี อยุธยา มาก่อน๒๔ จิตรกรรมภายในแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน ส่วนแรก
เป็ นส่วนบนผนังบนเหนือกรอบหน้ าต่าง วาดเล่าเรื่ องพุทธประวัติ โดยวางผังตามงานจิตรกรรม
แบบรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ ผนังสกัดหลังเล่าเรื่ องมารผจญ ผนังสกัดหลังเล่าเรื่ องพระพุทธองค์
เสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ และเล่าเรื่ องพุทธประวัตจิ ากด้ านขวามือของพระประธานออกมา
ในแบบเวียนซ้ าย สาหรับผนังด้ านล่างระหว่างกรอบหน้ าต่างวาดเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดกไว้
เวสสันดรชาดกวาดไว้ ตามผนังด้ านแถวล่าง ระหว่างช่องบานหน้ าต่าง(แถวบนเป็ น
ภาพพุทธประวัต)ิ ไล่เรี ยงจากกัณฑ์ทศพรจนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์ เน้ นตัวภาพพระเวสสันดร รวมทัง้
บุคคลชันสู
้ ง เหล่าเทวดาด้ วยสีทอง ในแต่ละกัณฑ์มีอกั ษรภาษาไทยจารึกชื่อกัณฑ์และจานวน
คาถาประกอบไว้ ที่กลางแถวล่างสุดของกรอบภาพ มีลกั ษณะเด่นของภาพในแต่ละกัณฑ์ดงั นี ้ ๑)
ทศพร เน้ นอาคารทรงปราสาทคือไพชยนต์มหาปราสาทที่แสดงนางผุสดีได้ รับพร ๑๐ ประการจาก
๒๔

น. ณ ปากน ้า(นามแฝง), จิตรกรรมสมัยรั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๒๕), ๑๐๑.

๘๖
พระอินทร์ ๒)หิมพานต์ เน้ นฉากพระเวสสันดรมอบช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ให้ เหล่าพราหมณ์ทงั ้ ๘
จากเมืองกลิงคราฐ ๓)ทานกัณฑ์ เน้ นฉากการเสด็จออกจากเมืองสีพีที่มีพระเวสสันดร,พระนาง
มัทรี พร้ อมทังกั
้ ณหาและชาลี ทังหมดประทั
้
บนัง่ บนราชรถ และกลุม่ ผู้คนที่มารับบริจาคทาน ๔)วน
ปเวสน์ เน้ นฉากศาลาหน้ าเมืองเจตราชที่ทงหมดพั
ั้
กอยูร่ ะหว่างทาง และราชวังของพระเจ้ าเจตราช
๕)ชูชก เน้ นฉากหมูบ่ ้ านทุนวิฐคาม ที่แสดงท่าน ้า,บ้ านเรื อน,เหล่าพราหมณีที่รุมด่านางมัทรี อยู่บน
สะพาน ๘)กุมารบรรพ์ เน้ นฉากพระเวสสันดรในสถานะพราหมณ์ถวายกัณหาและชาลีให้ กบั ชูชก
๙)มัทรี เน้ นฉากมัทรี ร้องไห้ และเป็ นลมสลบลงเมื่อทราบถึงการถวายสองกุมาร ๑๑)มหาราช เน้ น
ฉากพระเจ้ าสัญชัยไถ่สองกุมารจากชูชก และการบาเรอชูชก(ในปราสาท)ด้ วยเหล่านางและอาหาร
๑๒)ฉกษัตริ ย์ เน้ นฉากการพบกันของพระเจ้ าสัญชัย,นางผุสดี, กัณหาและชาลี ในพระราชวังนครสี
พีเพื่อเตรี ยมไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี ๑๓)นครกัณฑ์ เน้ นฉากขบวนการเดินทางเข้ าเมือง
ของพระเวสสันดรและนางมัทรี
กล่าวกันว่าช่างปวน สุวรรณสิงห์ได้ รับการฝึ กฝนฝี มือในฐานะผู้ชว่ ยจากช่างจันทร์ ใน
งานครัง้ นี ้ และกล่าวกันว่าน่าจะได้ มีการบูรณะภาพเวสสันดรชาดกขึ ้นในระยะหลังอีกครัง้ ๒๕ งาน
ศึกษาชิ ้นหนึง่ ได้ สนั นิษฐานว่าภาพกากบางภาพปรากฏในฉากบางฉาก ตัวอย่างเช่น ฉากนคร
กัณฑ์มีการวาดชายแต่งกายแบบล้ านนา, ความนิยมระบายสีต้นไม้ สีส้มสลับกับสีเขียวอ่อนของ
ช่างปวน สุวรรณสิงห์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการระบายสีเขียวเข้ มของช่างจันทร์ จิตรกร เป็ นต้ น๒๖
จากการพิจารณาเฉพาะจิตรกรรมเวสสันดรชาดกนัน้ เราพบว่ามีเพียงตาแหน่งเดียว
เท่านันที
้ ่ชา่ งปวน สุวรรณสิงห์ จารึกชื่ออักษรภาษาไทยกากับไว้ ว่า “ป.สุวรรณสิงห์” คือ ฉากกัณฑ์
ชูชก
และเราพบว่ารูปแบบจิตรกรรมยังคงเค้ าโครงเรื่ องเล่าในแบบรัตนโกสินทร์ มากกว่า
ตัวอย่างเช่น ฉากชูชกพายเรื อพานางอมิตตดากลับบ้ าน พบมาก่อนแล้ วที่จิตรกรรมวัดสุวรรณา
ราม เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็ นต้ น (ภาพที่ ๑๖) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสิ่งที่เพิ่มเติมมา และไม่เคยปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกทังกลุ
้ ม่ อิทธิพลศิลปะ
พม่า – ไทใหญ่ และกลุม่ ผสมผสานศิลปะพม่า – รัตนโกสินทร์ – ล้ านนาคือ ฉากการอภิเษกกัณ
หาและชาลี และฉากการพระศพพระเวสสันดร จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ จะมีการวาดขึ ้นโดยช่าง
จันทร์ จิตรกร (ภาพที่ ๑๕) แต่ประเด็นการวาดเพื่อการซ่อมแซมนี ้ ยังน่าจะกล่าวได้ ไม่ชดั เจนนัก
แต่นา่ จะเป็ นผู้ชว่ ยสาคัญของนายช่างจันทร์ จิตรกร
๒๕

ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา, ๑๓๖.
๒๖
ภูมิใจ ศุภพฤกษพงศ์, “ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลาปาง : “ฝี มือศิษย์ ฝี มือครู
กรณีศกึ ษาเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ กบั จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบุญวาทย์วิห าร จังหวัดลาปาง,” (สารนิพนธ์ ปริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), ๓๘ – ๔๓.

๘๗

หิมพานต์

มหาราช

นครกัณฑ์
อภิเษกสองกุมารและงานศพพระเวสสันดร
ภาพที่ ๑๕ จิตรกรรมในอุโบสถวัดบุญวาทย์ฯ

๘๘

ชูชกพายเรื อนรับนางอมิตตดากลับเรื อนของตน จิตรกรรมวัดบุญวาทย์

ชูชกพายเรื อรับนางอมิตตดากลับยังหมูบ่ ้ านทุนนวิฎฐคาม
จิตรกรรมวัดสุวรรณารามฯ กรุงเทพฯ
ภาพที่ ๑๖ เปรี ยบเทียบฉากชูชกระหว่างวัดบุญวาทย์ฯกับศิลปะรัตนโกสินทร์
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์,ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุ งเทพฯ : แสดงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒), ๑๘๐.

๘๙
๓.๒ จิตรกรรมแบบนายช่ างปวน สุวรรณสิงห์ (ป.สุวรรณสิงห์ )
แม้ ไม่พบหลักฐานชัดเจนว่านายปวน สุวรรณสิงห์ ช่างวาดในพื ้นที่ลาปาง ได้ รับการ
ฝึ กหัดการวาดงานจิตรกรรมในระยะแรกอย่างไร แต่เราพบนาม “ป.สุวรรณสิงห์” ได้ ปรากฏหลาย
วัดในจังหวัดลาปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่ราบลุม่ น ้าวังตอนกลาง ทังวั
้ ดเกาะวาลุการาม,วัด
บุญวาทย์วิหาร,วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ อ.เมือง, วัดท่าแหน อ.แม่ทะ เป็ นต้ น และวัดสาคัญที่กล่าว
กันว่าเป็ นการสร้ างสรรค์งานจิตรกรรมแบบภาคกลางให้ กบั เจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิตคือ
วัด
ช้ างเผือก ต.ทุง่ ฝาย อ.เมือง จ.ลาปาง พ.ศ.๒๔๖๔๒๗ (หลังทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็ นต้ นมา เมื่อเจ้ าบุญ
วาทย์ฯ ถึงแก่พิราลัย ช่างปวน น่าจะผลิตงานป้ายชื่อห้ างร้ าน,งานออกแบบอื่นๆ แทน)
วัดเกาะวาลุการาม ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ย่านการค้ าของกลุ่มคหบดีชาวจีน ชาวพม่า ในย่าน
ตลาดท่าน ้าหรื อที่เรี ยกว่า “กาดกองต้ า” สร้ างขึ ้นในราว พ.ศ.๒๔๒๗ – ๒๔๔๙ อันเป็ นย่านการค้ า
ทางน า้ เชื่ อมโยงกับกลุ่ม พ่ อค้ าจากตาก กาแพงเพชร ปากน า้ โพธิ์ และนครสวรรค์ ดัง นัน้ งาน
ศิลปกรรมภายในวัดจึงผสมผสานตามกลุม่ ผู้อปุ ถัมภ์ ตัวอย่างเช่น เจดีย์เป็ นลักษณะทรงระฆังผสม
ระหว่างพม่าและรั ตนโกสิ นทร์ ศาลาการเปรี ยญและอุโบสถแบบรัตนโกสินทร์ เป็ นต้ น สาหรั บ
จิ ต รกรรมในอุ โ บสถนี ้ วางต าแหน่ ง คล้ า ยกับ จิ ต รกรรมอุ โ บสถวัด บุ ญ วาทย์ วิ ห าร เพี ย งแต่
ปรับเปลี่ยนฉากหลังให้ เล่าเรื่ องมารผจญในผนังสกัดหลัง ส่วนผนังสกัดหน้ าเล่าเรื่ องการทานุบารุง
วัดเกาะ เป็ นภาพเล่าเชิงประวัตศิ าสตร์ ผนังเหนือกรอบหน้ าต่างวาดพุทธประวัติไล่เรี ยงวนขวาของ
พระประธานตามแบบผังการเล่าเรื่ องจิตรกรรมอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร สิ่งที่แตกต่างกันคือ ผนัง
ระหว่างกรอบหน้ าต่างเล่าเรื่ องทศชาติชาดกครบ ๑๐ ชาติ และแทรกด้ วยการเล่าเรื่ องปลงอสุภะไว้
ประจาผนังมุมห้ องทังสี
้ ่ทิศ
เวสสันดรชาดกวัดเกาะวาลุการามในฐานะหนึ่งในทศชาติชาดกของงานจิตรกรรมใน
อุโบสถได้ เลือกวาดแสดงเฉพาะตอนนครกัณฑ์เท่านัน้ จากการเปรี ยบเทียบกับวัดบุญวาทย์วิหาร
พบว่ามีรูปแบบเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ว่าน่ าจะวาดขึ ้นโดยครูจนั ทร์ จิตรกรหรื อไม่
ก็ช่างปวน สุวรรณสิงห์ สิ่งที่น่าสนใจคือ การใช้ ภาพนครกัณฑ์ เป็ นตัวแทนของเวสสันดรชาดกนี ้
อาจเกี่ยวเนื่องกับการให้ ความสาคัญกับสถาบันกษัตริย์หรื อเจ้ านาย เนื่องจากว่า นครกัณฑ์ มีโครง
เรื่ องที่ชาวเมืองสีพีกราบทูลเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครและครองราชย์สมบัติ

๒๗

ชาญคณิต อาวรณ์, “จิตรกรรมสุภาษิตคาพังเพย วัดช้ างเผือก นครลาปาง : สยามและล้ านนาในกาลเวลา
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ,” ใน หมุดหมายประวัติศาสตร์ ล้ านนา, ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น และภูเดช แสนสา,บรรณาธิ การ
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก, ๒๕๕๖), ๑๕๑ – ๑๖๘.

๙๐
นอกจากนัน้ ยังมีการแทรกภาพประวัตศิ าสตร์ ไว้ ด้วย เราอาจพิจารณาได้ ว่า จิตรกรรม
วัดบุญวาทย์วิหารได้ กากับไว้ ในฐานะงานศิลปกรรมของเจ้ าหลวง ขณะที่จิตรกรรมวัดเกาะวาลุกา
รามเป็ นจิตรกรรมของคหบดีเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ ดังพบจารึกอักษรไทย ภาษาไทย จานวน ๒ หลัก ฝั งติด
ไว้ ด้านนอกผนังสกัดหลังเป็ นหลัก ลาดับที่ ๑ กล่าวถึงการแรกสร้ างอุโบสถใน พ.ศ. ๒๔๕๐ และ
หลักที่สองติดไว้ ด้านนอกผนังสกัดหน้ าเป็ นหลักลาดับที่ ๒ จารึ กอักษรไทย ภาษาไทย ผสมกับ
อักษรเขมร ภาษาเขมร กล่าวถึงการบูรณปฏิสงั ขรณ์เพิ่มเติมนาโดยหลวงกาจรวานิช พ.ศ.๒๔๖๙
จารึ กหลักลาดับที่ ๒ นี ้ แบ่งออกเป็ น ๒ ข้ าง ข้ างหนึ่งกล่าวถึงรายนามบุคคลผู้ร่วมบริ จ าคเป็ น
เจ้ าภาพ รวมถึงเจ้ าภาพจิตรกรรมด้ วย อีกข้ างหนึ่งกล่าวถึงรายจ่ายต่างๆ หนึ่งในนันระบุ
้ ไว้ อย่าง
ชัดเจนว่า “ จ้ างครูจนั ทร์ และนายปวน เขียนรูป ๒,๐๐๐ บาท”
สาหรับภาพการบันทึกประวัตศิ าสตร์ ในผนังสกัดหน้ านัน้ เราพบว่ามีการวาดถึงการ
ก่อสร้ างอาคารและถาวรวัตถุตา่ งๆ ภายในวัดอันเป็ นภาพหลัก แต่สิ่งที่นา่ สนใจคือ มีการวาดภาพ
ภารกิจต่างๆ ที่กากับไว้ ด้วยอักษรสยาม ภาษาไทยในแต่ละจุด เช่น “แจกอัฐให้ คนขอทาน”, “สร้ าง
สะพานเลือก ข้ ามน ้าแม่น ้าวัง”, “เผาผีไม่มีญาติ” เป็ นต้ น สอดแทรกอยูร่ ่วมกับภาพหลัก เรา
สันนิษฐานได้ โดยง่ายว่าน่าจะเป็ นการจารึกภาพภารกิจการทาบุญของผู้อปุ ถัมภ์งานจิตรกรรมหลัก
แห่งนี ้คือ “หลวงกาจรวานิช” สิ่งที่ยืนยันได้ ดีคือ ช่างพยายามวาดภาพบุคคลสวมเสื ้อราชประแทน
และสวมหมวกประกอบภาพเสมอ น่าจะหมายถึงภาพตัวแทนของหลวงกาจรวานิช ทังยั
้ งเน้ นย ้า
ชื่อคหบดีทา่ นนี ้ไว้ ด้านหน้ าอุโบสถแห่งนี ้ด้ วยว่า “หลวงกาจรวานิช(กิมเฉียน)” ผู้มีบทบาทสาคัญใน
เศรษฐกิจการเมืองของนครลาปาง ต้ นตระกูลสินานนท์ (ภาพที่ ๑๗)

๙๑

คาจารึกการอุทิศและเวสสันดรชาดก(เลือกกัณฑ์นครกัณฑ์มาสร้ างภาพแทน)

บันทึกการทาบุญและสาธารณะประโยชน์ของหลวงกาจรวานิช
ภาพที่ ๑๗ จิตรกรรมในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม

๙๒
จิตรกรรมฝี มือนายช่างปวน สุวรรณสิงห์ อีกแห่งหนึง่ คือ วิหารสุชาดาราม วัดพระแก้ ว
ดอนเต้ าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลาปาง (จิตรกรรมเขียนขึ ้นระยะหลังกว่าการสร้ างวิหาร) ผัง
จิตรกรรมเริ่มจากด้ านซ้ ายของพระประธานวนออกมาทางด้ านนอก ผนังส่วนนี ้วาดบนผนังไม้ ซึง่
น่าจะเป็ นโครงสร้ างเดิมของวิหาร มีทงหมดเริ
ั้
่มจากแผ่นที่ ๑ กัณฑ์ทศพร แผนที่ ๒ หิมพานต์และ
ทานกัณฑ์ แผ่นที่ ๓ วนประเวศน์และชูชก แผ่นที่ ๔ จุลพนและมหาพน แผ่นที่ ๕ กุมารบรรพ์
และมัทรี ต่อจากนันเป็
้ นการวาดภาพบนผนังไม้ กรอบโก่งคิ ้วใต้ แผงหน้ าจัว่ ปี กนกเป็ นภาพนรกภูมิ
จากนันเป็
้ นผนังปูนซึง่ น่าจะเป็ นการสร้ างเพิ่มภายหลัง ช่องแรกวาดเป็ นเรื่ องสักบรรพ์ ช่องต่อมา
คือมหาราช ฉกษัตริย์และนครกัณฑ์ตามลาดับ (ภาพที่ ๑๘)
จิตรกรรมแห่งนี ้สร้ างขึ ้นโดย ป.สุวรรณสิงห์ ดังมีจารึกอักษรสยาม ภาษาไทย ร่วมกับ
อักษรธรรมล้ านนา ไว้ วา่
“วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ จุลศักราช ๑๒๘๔ ตรง
กับปี จอ เดือน ๑๑ ขึ ้น ๗ ค่า ศรัทธาพระธรรมไชย เจ้ าอาวาส พร้ อมด้ วยพ่อเลี ้ยงส่า
งอริยะ แม่คาสุข ได้ สละทรัพย์สร้ างจ้ างนายปวน เขียนรูปภาพที่ในพระวิหาร รวมเป็ น
๑๖ ห้ อง ได้ สละทรัพย์จ้างเป็ นเงิน ๑๓๘ บาท ขอจงเป็ นผลสาเร็จแก่พระนิพพาน
ในอะนาคตกาล เบื ้องหน้ าโน้ นเทอญ”
จากข้ อความนี ้เราพบว่าจิตรกรรมแห่งนี ้ช่างปวน สุวรรณสิงห์ น่าจะวาดขึ ้นโดยไม่มี
นายช่างจันทร์ ร่วมด้ วย จึงทาให้ เราพบว่า แม้ รูปแบบจะเป็ นแบบแผนเดียวกันกับจิตรกรรมอุโบสถ
วัดบุญวาทย์วิหาร แต่มีรูปแบบบางประการที่แตกต่างออกไป ซึง่ ไม่ปรากฏในอุโบสถวัดบุญวาทย์ฯ
มีประเด็นสาคัญคือ ภาพกัณฑ์ชชู ก ได้ แสดงฉากเหล่าเมียพราหมณ์รุมด่านางอมิตตดาที่น ้าบ่อ
กัณฑ์จลุ พน ได้ แสดงฉากชูชกเจรจากับพรานเจตบุตรบนเรื อน กัณฑ์มหาราช แสดงฉากการหาม
ศพชูชกร่วม ฉากเหล่านี ้มีความใกล้ ชิดกับการรับรู้ของชาวบ้ านมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
วาดที่แสดงหลักการผิดไปจากขนบแบบรัตนโกสินทร์ ดังพบจากภาพกัณฑ์วนประเวศน์ ได้ เปลี่ยน
ให้ นางมัทรี ถือพระขรรภ์แทนพระเวสสันดร (ภาพที่ ๑๘ )

๙๓

วนประเวศน์

เหล่าพราหมณีรุมด่านางอมิตตดาในกัณฑ์ชชู ก

ขบวนหามศพชูชกในกัณฑ์มหาราช
ภาพที่ ๑๘ จิตรกรรมในวิหารสุชาดาราม วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ

๙๔
อีกแห่งหนึง่ คือ จิตรกรรมในอุโบสถวัดช้ างเผือกนัน้ จิตรกรรมเริ่มจากผนังสกัดหลัง
อุโบสถวาดเรื่ องวินยั สงฆ์และรูปช้ างเผือก รอบผนังวาดเล่าเรื่ องทศชาติชาดก รอบผนังไม้ คอสอง
วาดเวสสันดรชาดก ผนังสกัดหน้ าอุโบสถวาดเรื่ องพระมาลัย(เล่าเรื่ องนรกและสวรรค์) ผนังปี กน
กวาดพระมาลัยทังสองด้
้
านเช่นกัน บานประตูและหน้ าต่างวาดภาพประกอบสุภาษิตคาพังเพย
กากับด้ วยอักษรสยาม ภาษาไทย วัดแห่งนี ้ได้ รับการสถาปนาขึ ้นอันมีที่มาจากการน้ อมถวาย
“ช้ างเผือก” แด่รัชกาลที่ ๕ ในราวปี พ.ศ.๒๔๕๓ ของเจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้ าผู้ครองนคร
ลาปาง (ดารงตาแหน่งเจ้ าผู้ครองนครเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ ถึง พ.ศ.๒๔๖๕) ต่อมา พ.ศ.๒๔๖๔ จึงมี
การสถาปนาวัดช้ างเผือก ดังปรากฏในคาจารึกว่า
“เจ้ า บุญ วาทย์ ว งศ์ ม านิ ต ย์ เจ้ า ผู้ค รองนครล าปาง พร้ อมด้ ว ยโอรสและ
นัดดา มีพระไทยเลื่อมไสยในพระพุทธศาสนา ได้ ทรงบริ จาคทรัพย์ส่วนพระองค์ทรง
สร้ างอารามและพระอุโบสถ วัดช้ างเผือก ไว้ ในพุทธศาสนา เพื่อให้ พระสงฆ์จากจตุร
ทิศ ได้ อ าศรั ย แลลงอุโ บสถสัง ฆกรรม ขอพระพุท ธภูมิ ในอนาคตเบือ้ งหน้ าโน้ น
เทอ ส าเร็ จลงเมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มี น าคม พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๖๔ ตรงกั บ วั น
อาทิตย์ เดือน ๖ เหนือ ขึ ้น ๑๕ ค่า ปี ระกา จุลศักราช ๑๒๘๓”
กล่าวเฉพาะจิตรกรรมเวสสันดรชาดกนัน้ แสดงรู ปแบบงานแบบวัดบุญวาทย์ ฯ และ
วิหารสุชาดาราม วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ ตัวอย่างเช่น กัณฑ์มทั รี ยังแสดงภาพนางมัทรี พนมกรเบื ้อง
หน้ าของเสือเหลือง เสือโคร่ ง และราชสีห์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี เราพบว่ารายละเอียดต่างๆ ได้ ถูก
ลดทอนลงไปอย่างมาก ดังเช่น กัณฑ์หิมพานต์นนั ้ แม้ มีภาพพระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโนทกทานช้ าง
ปั จจัยนาเคนทร์ ให้ กบั พราหมณ์ทงั ้ ๘ แต่มิได้ แสดงรายละเอียดของฉัตรกันหรื
้ อเหล่าเสนาอามาตย์
เป็ นต้ น เหตุที่การลดทอดภาพเวสสันดรชาดกนี ้ เนื่องมาจากตาแหน่งของภาพมิได้ สมั พันธ์กบั การ
สื่อสารหลัก ดังเห็นว่าภาพทศชาติชาดกและภาพสุภาษิตได้ ถกู ทาให้ มีความสาคัญมากกว่า ปั จจัย
นี ้จึงส่งผลให้ จิตรกรรมเวสสันดรเหลือเพียงแต่หน้ าที่การประดับตามประเพณีมากกว่าการสื่อสาร
กับผู้ชม (ภาพที่ ๑๙ )
อนึง่
หากเราไล่เรี ยงงานช่างฝี มือของนายปวน สุวรรณสิงห์ ตามเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ จะพบว่าช่างปวนน่าจะเริ่มต้ นเรี ยนรู้การเขียนภาพตามแบบรัตนโกสิ นทร์ จากวัด
บุญวาทย์ฯ ราวพ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๕๘ จากนันท
้ างานให้ กบั เจ้ าหลวงบุญวาทย์ฯ ที่วดั ช้ างเผือก
พ.ศ.๒๔๖๔ ต่อด้ วยการรับจ้ างส่างอริยะและแม่คาสุข วาดภาพที่วิหารสุชาดาราม วัดพระแก้ ว

๙๕
พ.ศ.๒๔๖๕ และสุดท้ ายรับจ้ างหลวงกาจรวานิช วาดภาพที่วดั เกาะวาลุการาม พ.ศ.๒๔๖๙ (ดู
เส้ นทางเวลางานจิตรกรรมจากภาพที่ ๑๓๒, ๑๓๓)

มัทรี

สักกบรรพ์
ภาพที่ ๑๙ จิตรกรรมในอุโบสถวัดช้ างเผือก

๙๖
๔.กลุ่มจิตรกรรมระยะหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕
๔.๑ กลุ่มเชียงใหม่ : วัดบุพพาราม อ.เมือง
วัดบุพพาราม ตังอยู
้ ร่ ิมถนนท่าแพ ในย่านการค้ าสาคัญของเมืองเชียงใหม่ น่าจะเริ่ม
สถาปนาขึ ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ได้ รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง เช่น ภายหลังจากพระเจ้ ากา
วิโลรส รื อ้ หอในคุ้มหลวงแล้ ว ก็โปรดฯ ให้ เอาเสามาทาเป็ นเสาของวิหารหลังใหญ่ เป็ นต้ น ต่อมา
ครูบาหลานอินต๊ ะได้ นาศรัทธาประชาชนบูรณะอีกครัง้ ใน พ.ศ.๒๔๖๐
ภายในวิหารหลังใหญ่ที่สร้ างขึ ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นี ้มีจิตรกรรมฝาผนัง วาด
ไว้ ราว ๖๐ – ๗๐ ปี ที่ผา่ นมา โดยวาดไว้ เหนือระดับหน้ าต่าง แบ่งให้ ฝั่งขวาของพระพุทธรูป
ประธานเป็ นภาพพุทธประวัติ ส่วนฝั่ งซ้ ายเป็ นเรื่ องพระเวสสันดรชาดก รูปแบบของภาพจัดได้ วา่
เป็ น “แบบกรุงเทพฯ” แต่รายละเอียดหลายอย่างก็แสดงความเป็ นท้ องถิ่น ที่เห็นได้ ชดั ก็คือรูปแบบ
การแต่งกายของตัวภาพ โดยเฉพาะผู้หญิงมักแต่งกายแบบหญิงล้ านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
คือนุง่ ซิ่น เกล้ าผม นอกจากนี ้ยังมีคาบรรยายภาพที่เขียนด้ วยตัวอักษรล้ านนาอีกด้ วย นับว่าภาพ
เหล่านี ้เป็ นภาพสะท้ อนให้ เห็นวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ในอดีตได้ เป็ นอย่างดี
ที่นา่ สนใจคือ ผู้วาดได้ ลงนามชื่อตนเองกากับไว้ หลายแห่ง ทาให้ ร้ ูวา่ เป็ นผลงานของ
“ปั๋ น ช่างบ้ านฮ่อ” โดยได้ รับการสนับสนุนจาก “พ่อเถิ ้ม บ้ านฮ่อ” ซึง่ “บ้ านฮ่อ” ก็คือชื่อที่ชาวบ้ าน
ใช้ เรี ยกชุมชนย่านถนนช้ างคลาน ถิ่นอาศัยของชาวจีนฮ่อที่อพยพมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศ
จีน ตังแต่
้ พ.ศ.๒๔๕๘ การ "เซ็นชื่อ" ของผู้วาด กากับไว้ บนภาพของช่างวาดอย่างเช่น "ช่างปั๋ น"
นี ้ แสดงให้ เห็นถึงมโนทัศน์แบบใหม่ของสังคมไทยในช่วง ๑๐๐ ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ผิดไปจากเดิมที่จะ
ไม่มีการระบุชื่อผู้วาดลงบนภาพ มโนทัศน์แบบใหม่นี ้ก็คือ แนวคิดแบบ "ปั จเจกชน" ที่เริ่มก่อตัวขึ ้น
ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ ๕ และพัฒนาขยายตัวเรื่ อยมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ แนวคิดนี ้เชื่อมัน่ ใน
"ความสามารถ" ของมนุษย์ ว่ามีมนั สมองที่สามารถในการคิด สามารถผลิตหรื อสร้ างงานต่างๆ ให้
สาเร็จได้ ด้วยพลังของตนเอง
ผิดไปจากก่อนหน้ านันที
้ ่สงั คมไทยโดยรวมตกอยูภ่ ายใต้ ระบบ
อุปถัมภ์ ระบบมูลนายที่ต้องพึง่ พิงมูลนายเท่านันจึ
้ งจะมีชีวิตรอด ดังนันจิ
้ ตรกรรมฝาผนังในช่วง
ก่อนหน้ านี ้
จึงมักไม่มีการระบุชื่อผู้วาดไว้ บนภาพ แต่จะให้ ความสาคัญกับผู้อปุ ถัมภ์การวาด
มากกว่า
จิตรกรรมแบ่งออกเป็ น ๒ ด้ านคือ ผนังทิศใต้ เป็ นการเล่าเรื่ องพุทธประวัติ วาด
ต่อเนื่องกันเป็ นแนวยาวจากด้ านนอกวิหารเข้ าไปด้ านใน
เริ่มด้ วยภาพประสูติ
การออก
มหาภิเนษกรมณ์ การบาเพ็ญทุกรกริ ยา มารผจญ ตรัสรู้ สัตมหาสถาน ปฐมเทศนา ปรินิพพาน
และประชุมพุทธสรี สระ ผนังทิศเหนือวาดเป็ นห้ องจานวน ๑๓ ห้ องภาพด้ านนอกวิหารเข้ าไปด้ าน

๙๗
ในเช่นกันโดยเริ่มจากห้ องภาพมาลัย – ทศพร ไปจนถึงนครกัณฑ์ สุดท้ ายเป็ นห้ องภาพหลังสุด
(เหนือประตูด้านหลังวิหาร) เป็ นภาพตาแหน่งเมืองสาคัญตามพุทธประวัติ มีศนู ย์กลางเป็ นสัตตม
หาสถาน คือสถานที่เจ็ดแห่งที่พระพุทธเจ้ าบาเพ็ญหลังจากตรัสรู้
๔.๒ จิตรกรรมแบบนายช่ างบุญปั๋ น พงษ์ ประดิษฐ์
นายบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์ และนายจิตร ขันทปราบ ทังสองท่
้
านนี ้มีบทบาทอย่างมาก
้ ชว่ งทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็ นต้ นมา โดยเฉพาะ
ในการรับจ้ างเขียนภาพพื ้นที่เชียงใหม่ – ลาพูน ตังแต่
อย่างยิ่งงานของจิตร ขันทปราบที่มีอิทธิพลงานแบบกรุงเทพฯ(ตามแนวพระเทวาภินิมมิต)อย่าง
ชัดเจน ปั จจัยของการรับจ้ างวาดภาพนี ้เองทาให้ การวาดงานเวสสันดรชาดก(รวมถึงพุทธประวัติ
อื่นๆ) ได้ รับความนิยมมากขึ ้น๒๘ ในส่วนนี ้จะกล่าวเฉพาะงานของนายบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์
ผลงานที่ พ บส าคัญ ได้ แ ก่จิ ต รกรรมในวิ หารทิศ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ อ.เมื อง จ.
เชียงใหม่ น่าจะวาดไว้ ในช่วงราว พ.ศ.๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ วาดไว้ เต็มผนังเหนือกรอบประตู งานแห่งนี ้
ได้ แสดงออกถึงแนวสมจริ งหรื อสัจนิยมตามแบบศิลปะภาคกลางในช่วงระยะครึ่งหลังพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕ ดังเห็นได้ จากฉากการวาดเสือเหลือง,เสือโคร่ง และราชสีห์ที่ขวางนางมัทรี ให้ ดเู ป็ นสัตว์จริ ง
แต่ได้ ปรับเปลี่ยนตีความราชสีห์ใหม่เป็ นสิงโตแทน ประกอบกับเวลาและสถานที่ของเนื ้อเรื่ องก็ได้
แสดงให้ เห็นพระอาทิตย์ตกยามพลบค่า ที่มีนางมัทรี พนมกรอยู่บนเส้ นทางที่เป็ นถนนจริ ง เป็ นต้ น
สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ จะวาดในแนวสมจริ งแต่ก็ยังคงรู ป แบบนาฏลักษณ์ แบบจิตรกรรมล้ านนาใน
ระยะก่อนหน้ านันไว้
้ มาก ดังเช่นฉากเหล่านางพราหมณีรุมด่านางอมิตตดาที่ท่าน ้า ในกัณฑ์ชูชก
และฉากสุนขั ของพรานเจตบุตรจานวนมากมายกาลังไล่กดั ชูชก ในกัณฑ์จลุ พน เป็ นต้ น
การตีความหมายใหม่ของช่างบุญปั๋ น พงษ์ ประดิษฐ์ เห็นได้ จ ากกัณฑ์ ม หาราช ดัง
ตัวอย่าง ชูชกได้ รับประทานอาหารจากการป้อนของเหล่านางทาส ท่ามกลางพืน้ ที่ใหม่ที่จัดวาง
คล้ ายกับสวน แสดงให้ เห็นความสบายที่มิใช่เกิดขึน้ ในปราสาทที่พระเจ้ าสัญชัยโปรดให้ สร้ างขึน้
ตามที่เนื ้อหาวรรณกรรมกล่าวไว้ สะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมการกินในเชิงบริ โภคของสังคมสมั ยใหม่
สัง เกตได้ ว่ า ที่ ท้ องของชู ช กมี ร อยการปริ แ ตกและโลหิ ต ไหล นับ เป็ นความสมจริ ง มากหาก
เปรี ยบเทียบกับฉากเดียวกันในจิตรกรรมแบบประเพณีในระยะก่อนหน้ านี ้ เช่นเดียวกับฉากตอนชู

๒๘

เซบาสเตียน ตา – ยาค, “ศิลปะแนวแอนติมิสต์ : ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมดังเดิ
้ มใน
จิตรกรรมล้ านนาสู่รูปแบบอิทธิ พลของภาพพิมพ์จากกรุ งเทพมหานคร,” วารสารวิจิตรศิลป์ ปี ที่ ๓, ฉบับที่ ๑ (มกราคม –
มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ): ๑๕๕ – ๑๘๖.

๙๘
ชกตาย ให้ ร่างของชูชกนอนเหนือกองฟื นและมีการชักบังสุกุล ประชุมเพลิงชูชก การจัดการศพใน
แบบใหม่นี ้ ย่อมเกิดขึ ้นในสังคมเมือง (ภาพที่ ๒๐)
เราพบว่า จิตรกรรมเวสสันดรที่วดั พระธาตุดอยสุเทพฯ นี ้ ยังคงเป็ นต้ นแบบหรื อแสดง
ลักษณะเฉพาะของภาพเวสสันดรชาดกในแบบช่างบุญปั๋ น พงษ์ ประดิษฐ์ ดังพบที่วิหารวัดชัยพระ
เกียรติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังเปรี ยบเทียบจากกัณฑ์ชชู ก,กัณฑ์ จลุ พน เป็ นต้ น สิ่งที่น่าสนใจคือ แต่
ละช่องภาพ ได้ จารึ กนามผู้บริ จาคไว้ อย่างชัดเจน ทังจากข้
้
าราชการ พ่อค้ าชาวจีน เจ้ าของกิจการ
ฯลฯ แสดงให้ เห็นถึงการรับจ้ างวาดภาพให้ กบั เจ้ าภาพผู้อปุ ถัมภ์ รวมถึงการเกิดขึ ้นของชนชันน
้ าใหม่
ในสังคมอีกด้ วย

ภาพที่ ๒๐ กัณฑ์มหาราช จิตรกรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

ภาพที่ ๒๑ ตาแหน่งผังจิตรกรรมวิหารวัดบุพพาราม

๙๙

๑๐๐

ทศพร

หิมพานต์
ภาพที่ ๒๒ จิตรกรรมวัดชัยพระเกียรติ์

๑๐๑
๔.๓ กลุ่มลาปาง : วัดบ้ านก่ อ อ.วังเหนือ
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบ้ านก่ อ นับเป็ นงานจิตรกรรมฝาผนังเต็มรูปแบบที่สร้ างขึ ้น
โดยช่างพื ้นบ้ าน ตัวพระวิหารมีมขุ โถงด้ านหน้ า สร้ างจารึกบนผนังปูนไว้ ว่า “สร้ างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗
ฉลองเมื่อพ.ศ.๒๔๗๙ บูรณะพ.ศ.๒๕๒๐ ฉลองพ.ศ.๒๕๒๑” จิตรกรรมฝาผนังจะปรากฏให้ เห็นทัง้
ด้ า นนอกบริ เ วณมุข โถงนี แ้ ละส่ ว นภายในทัง้ สี่ ด้ า น วิ ธี ก ารแสดงออกเป็ นแบบภาพเล่า เรื่ อ ง
ต่อเนื่องกัน ไม่มีการแบ่งคัน่ เป็ นกรอบหรื อห้ องภาพ แต่จะใช้ ผนังแต่ละด้ านของอาคารแยกเรื่ อง
ออกจากกันเป็ นสัดส่วน คือ ผนังด้ านหลังพระประธานเขียนเรื่ องพุทธประวัติ มีภาพเหตุการณ์
สาคัญเรี ยงกันอยูต่ งแต่
ั ้ ประสูตจิ นกระทัง่ ปรินิพพานและถวายพระเพลิง ผนังด้ านหน้ าเป็ นเรื่ องพระ
มาลัยเป็ นฉากแสดงสภาพชีวิตในนรกขนาดใหญ่เต็มผนัง ผนังด้ านทิศเหนือเขียนเรื่ องเวสสันดร
ชาดกยาวตลอดแนว เช่นเดียวกับผนังด้ านทิศใต้ ที่เขียนเรื่ องพรหมจักรหรื อรามเกียรติ์ฉบับท้ องถิ่น
ล้ านนา ขณะที่ผนังด้ านนอกภายในมุขโถงเขี ยนเรื่ องหงส์หิน นอกจากนี ้ยังมีภาพบุคคลขนาดใหญ่
เขียนพื ้นบ้ านล้ านนาเช่นกัน นอกจากนี ้ยังมีภาพบุคคลขนาดใหญ่เขียนแทรกไว้ ตามส่วนต่างๆ ของ
อาคาร เช่น ภาพพระสงฆ์ ตารวจและผู้หญิง เป็ นต้ น
มีการบูรณะซ่อมแซมอาคารและ
ภาพจิตรกรรมครัง้ ล่าสุดเมื่อพ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ โดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่๒๙
สิ่ ง ที่ น่า สนใจในจิ ต รกรรมฝาผนัง แห่ง นี ้ ประการแรกคื อ ลัก ษณะบางประการที่
คล้ ายคลึงกันกับจิตรกรรมฝาผนังที่วดั สบลีและวัดทุ่งคา อ.แจ้ ห่ม จ.ลาปาง ไม่ว่าจะเป็ นการเขียน
ภาพคน สถาปั ตยกรรม ฉากธรรมชาติ การถ่ายทอดมุขตลกพร้ อมๆกับแง่มมุ รายละเอียดต่างๆของ
ชีวิตชาวบ้ า น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านเทคนิคการวาด ที่นิยมเขี ยนเส้ นและสี เฉพาะตัวภาพ
เท่านัน้ ขณะที่พื ้นภาพจะปล่อยว่างไว้ พื ้นหลังทังหมดจึ
้
งเป็ นสีขาวเดิมของผนังหรื อผืนผ้ า อันเป็ น
ลักษณะเฉพาะทางด้ านรูปแบบศิลปะที่มีอยูร่ ่วมกันในงานจิตรกรรมทังสามแห่
้
ง ซึ่งจะปรากฏอย่าง
เด่นชัดที่สุดในจิตรกรรมฝาผนังวัดบ้ านก่อนี ้ ประการที่สองคือ จุดเด่นของงานเหล่านี ้ก็คือ “เส้ น”
ภาพทังหมดจะอยู
้
่ภายใต้ การตัดเส้ นพู่กันสีดาขนาดค่อนข้ างใหญ่อย่างมีชีวิตชีวาและจัดเจนบน
พื ้นขาวของผนัง สีสดจานวนมาก อาทิ สีแดง เหลือง เขียว และครามจะถูกแต่งแต้ มบนตัวภาพเพื่อ
เพิ่มสีสนั ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ดู ดังนัน้ ลักษณะพื ้นฐานของจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี ้ ค่อนข้ าง
เป็ นงานจิตรกรรมวาดเส้ นมากกว่างานจิตรกรรมระบายสี๓๐
อนึง่ มีความเป็ นไปได้ อย่างยิ่งว่า ศิลปิ นผู้วาดจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบ้ านก่อแห่งนี ้
ควรเป็ น “สามเณรป้อ อุดหนุน” หรื อภายหลังผู้คนในชุมชนจะได้ ร้ ูวา่ ในนาม “หลวงพ่อป้อ” มี
๒๙
๓๐

กลุม่ หน่อศิลป์, วัดบ้ านก่ อ: ช้ างเผือกเมืองลาปาง (เชียงใหม่: อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง,๒๕๕๐)
ภานุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา, ๓๖.

๑๐๒
ภูมิลาเนาเดิมในเขตบ้ านทุง่ ฝูง ต.ร่องเคาะ อ.แจ้ หม่ จ.ลาปาง และเป็ นบุคคลเดียวกันกับที่วาด
งานจิตรกรรมฝาผนังไว้ ที่วดั สบลีและพระบฎวัดทุง่ คา อ.แจ้ หม่ จ.ลาปาง หลวงพ่อป้อได้ มรณภาพ
ในช่วงพ.ศ.๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ อายุราว ๘๐ – ๙๐ ปี ๓๑ อาจสันนิษฐานได้ วา่ จิตรกรรมวัดบ้ านก่อแห่ง
นี ้คงวาดขึ ้นในช่วงราวพ.ศ.๒๔๗๗ – ๒๔๗๙ หรื อในช่วงที่พระภิกษุป้อมีอายุราว ๖๐ ปี
สาหรับจิตรกรรมเรื่ องเวสสันดรชาดกนัน้ วาดต่อเนื่องเป็ นกลุม่ ภาพตลอดแนวผนัง
ภายในวิหารด้ านทิศเหนือ แต่ละกลุม่ ภาพมีอกั ษรธรรมล้ านนาอธิบายกากับไว้ บางแห่งมี
อักษรไทยภาษาไทยกากับไว้ เชื่อว่าบางตาแหน่งและบางอักษรภาษาไทยมีการเขียนเพิ่มเติมขึ ้น
ภายหลัง มีรายละเอียดสาคัญตามกลุม่ ภาพดังนี ้ (ภาพที่ ๒๓ , ๒๔)
ส่วนที่ ๑ เริ่มจากด้ านนอกสุด(ทิศตะวันออกเข้ าสูภ่ ายในวิหาร) เป็ นฉากเล่าเรื่ อง
พระมาลัย แสดงภาพพระมาลัยขึ ้นบนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์เพื่อโปรดเหล่าเทวดา มีอกั ษรธรรม
ล้ านนากากับไว้ วา่ “มาไรปลาย” “พระเกศแก้ ว อริ ยเมตไตย...”ถัดเข้ ามาเป็ นภาพพระพุทธเจ้ า
ประทับในปราสาท มีอกั ษรธรรมล้ านนากากับไว้ วา่ “ภายอโศกมาฟั งธรรมแล” และ “อานิสงส์
มหาชาติ” ฉากนี ้น่าจะหมายถึงการเทศนาเรื่ องเวสสันดรชาดกของพระพุทธเจ้ าที่มีตอ่ เหล่าศาก
ยวงศ์ ร่วมกับผลบุญของการฟั งธรรมเวสสันดรชาดกตามความเชื่อของชาวล้ านนา
ส่วนที่ ๒ ฉากเวชไชยยันต์ปราสาทของพระอินทร์ นางผุสดีขอพรจากพระอินทร์ มี
อักษรธรรมล้ านนากากับไว้ ว่า “ทสสพรกันเคล้ า นางผุสดีเจ้ าจักลงมาเอาปฏิสนธิ ” ด้ านล่างเป็ น
ฉากการทานช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ให้ ชาวเมืองกลิงครัฐ ต่อด้ วยฉากการทาสัตตสดกมหาทานและ
ฉากการเดินทางไปสูเ่ ขาวงกต (รวมฉากกัณฑ์ทศพร,หิมพานต์,ทานกัณฑ์)
ส่วนที่ ๓ ถัดจากกลุม่ ภาพที่ ๒ มีการทานกวางเทียมรถและเทวดาเนรมิตละมัง่
ทองมาให้ เป็ นที่นา่ สังเกตว่าการวาดละมัง่ ทองนี ้คล้ ายกับกวางในต่างประเทศ(กวางเรนเดียร์ ?)
ระหว่างทางไปสูเ่ ขาได้ มีเจ้ าเมืองเจตราษฎร์ มาเชิญให้ ครองเมือง มีอกั ษรธรรมล้ านนากากับไว้ ว่า
“วณณปเหวดเมืองเจตลาดมานิมนต์มหาเวสสันดร” อนึง่ ในฉากการเดินทางด้ วยพระบาทนันมี
้ การ
วาดสายรุ้งไว้ ด้วย หมายถึงกัณฑ์วนประเวสน์
ส่วนที่ ๔ ถัดจากภาพกลุม่ ที่ ๓ เป็ นฉากหมูบ่ ้ านเหล่าพราหมณ์ โดยแสดงตัวภาพ
สาคัญคัญชูชกและนางอมิตตดา เริ่มจากด้ านบนเป็ นฉากชูชกสนทนากับเพื่ อนพราหมณ์บนเรื อน
เรื่ องการนาเงินไปฝาก นางอมิตตดาโดนเหล่าพรามหณีรุมด่า หมายถึงกัณฑ์ชชู ก

๓๑

กลุม่ หน่อศิลป์, วัดบ้ านก่ อ: ช้ างเผือกเมืองลาปาง, ๒๔ – ๒๕.

๑๐๓
ส่วนที่ ๕ ชูชกเดินทางตามหาพระเวสสันดรได้ พบพราหมณ์เจตบุตรผู้ที่ปล่อยสุนขั
ไล่กดั อันหมายถึงกัณฑ์จลุ พน ติดกันนันเป็
้ นฉากชูชกพบอัจจุตฤาษีในอาศรมได้ ถามทางจนฤาษีชี ้
ทางไปเขาวงกตให้ อันหมายถึงกัณฑ์มหาพน
ส่วนที่ ๖ เป็ นฉากเขาวงกตและชูชกได้ รับทานสองกุมารจากพระเวสสันดร ชูชก
แสดงการเฆี่ยนตีสองกุมาร
ในฉากนี ้มีภาพชูชกหกล้ มและมีอกั ษรธรรมล้ านนากากับไว้ วา่
“ภามต่าวแล”อันควรหมายถึงกัณฑ์กมุ าร ไล่เรี ยงลงมาด้ านล่าง เป็ นฉากนางมัทรี ออกหาผลไม้
และถูกเทวดาแปลงกายเป็ นเสือเหลือง เสือโคร่ง และราชสีห์สกัดกันไว้
้ จนกระทัง่ เข้ าสูอ่ าศรมและ
ไม่พบสองกุมาร จนสลบไปบนตัก อันหมายถึงกัณฑ์มทั รี
ส่วนที่ ๗ ฉากพระอินทร์ เนรมิตเป็ นพราหมณ์ เดินทางมาขอนางมัทรี (ฉากตอนนี ้
ค่อนข่างลบเลือน)อันหมายถึงกัณฑ์สกบรรพ์
ส่วนที่ ๘ ต่อด้ วยฉากชูชกเดินทางหลงเข้ าเมืองสีพี พระเจ้ าสัญชัยและนางผุสดีอ้ มุ
สองกุมารไว้ ถัดไปเป็ นฉากชูชกบริ โภคอาหารที่ได้ รับการตอบแทน จากการไถ่ตวั สองกุมารคืน
จนกระทัง่ ถึงกาลกิริยา ต่อด้ วยภาพขบวนหามศพชูชกไปปลงศพ อันหมายถึงกัณฑ์มหาราช
ส่วนที่ ๙ ขบวนพระกั ณ หา ชาลี พระเจ้ าสัญ ชั ย พระนางผุ ส ดี เ สด็ จ รั บ พระ
เวสสันดร พระนางมัทรี จนเกิดความปิ ติโสมนัสจนสลบไป จนเกิดฝนโบกขรพรรษทาให้ ทกุ คนฟื น้
คืน อันหมายถึงกัณ ฑ์ ฉ กษัตริ ย์ ถัดมาเป็ นขบวนรับเสด็จ ของเหล่าประชาชน ข้ าราชการ ฯลฯ
ด้ านล่างเป็ นฉากงานรื่ นเริง มหรสพ กายกรรมต่างๆ เฉลิมฉลองด้ วย อันหมายถึงนครกัณฑ์

ภาพที่ ๒๓ ตาแหน่งผังจิตรกรรมวิหารวัดบ้ านก่อ
๑๐๔

๑๐๕

ภาพที่ ๒๔ กัณฑ์มหาพน วิหารวัดบ้ านก่อ

๑๐๖
๔.๓ กลุ่มลาพูน : วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภัญชัย อ.เมือง จ.ลาพูน
วัดพระธาตุหริภญ
ั ชัยเป็ นวัดหลวงสาคัญของเมืองลาพูน
และเป็ นศูนย์กลางพุทธ
ศาสนาสาคัญของบ้ านเมืองล้ านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ เมืองเชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง
งานจิตรกรรมปรากฏในวิหารหลวงซึง่ สร้ างขึ ้นใหม่แทนวิหารเดิมที่ได้ พงั ลงจากลมพายุพดั ในปี
พ.ศ.๒๔๕๖ และได้ รับการสร้ างใหม่ภายใต้ การนาโดยครูบาศรี วิชยั พ.ศ.๒๔๖๓ เป็ นวิหารก่ออิฐ
ถือปูนขนาดใหญ่แบ่งออกเป็ น ๕ ห้ อง ประกอบด้ วยระเบียงมุขหน้ า – หลัง ระเบียงรอบวิหาร๓๒
หนึง่ ในการแสดงออกที่เป็ นการเน้ นย ้า “ปารมี” ของครูบาศรี วิชยั คือการบูรณะ
ก่อสร้ างวัดสาคัญในล้ านนาในช่วง พ.ศ.๒๔๔๗ – ๒๔๘๑ น่าสังเกตว่าครูบาศรี วิชยั ได้ เดินทาง
บูรณะก่อสร้ างวัดสาคัญทังในเมื
้
องและชนบท (ปรากฏในช่วง พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๔๗๗) อันเป็ นช่วง
สาคัญที่กลับจากกรุงเทพฯ หลังจากที่ถกู ข้ ออธิกรณ์ โดยครูบาศรี วิชยั ได้ บรู ณะก่อสร้ างวิหาร
หลวง วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย จ.ลาพูน เป็ นแห่งแรก จากการสารวจข้ อมูลพบว่า วิหารหลวงวัดพระ
ธาตุหริภญ
ุ ชัย อาจเป็ นต้ นแบบสาคัญในวิหารหลวงแบบครูบาศรี วิชยั ดังปรากฏความต้ องการ
ของพระครูศรี วิราชวชิรปั ญญา เจ้ าคณะแขวงบริเวณเมืองพะเยา ซึง่ นิมนต์ครูบาศรี วิชยั เป็ น
ประธานการบูรณะก่อสร้ างวิหารหลวงวัดพระเจ้ าตนหลวง จ.พะเยา ว่า “ฮ่างหุน่ วิหารนัน...เปิ
้
งใจ๋
อย่างวิหารหลวงเมืองลาพูน...”๓๓
สาหรับจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในวิหารหลวงนี ้ วาดขึ ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๐๔ สาเร็จลงใน
วันที่ ๑๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๐๔ โดยมีคาจารึกอักษรไทย ภาษาไทย กากับไว้ วา่
“สร้ างภาพ
บรรจงภาพ
บรรยายภาพ
อักษรลิขิต

สกุลโนตานนท์
อาคม ไชยสิทธิ์
พระเทพมุนี
มงคล ฤทธิ์บรุ ี

ห้ างหุ้นส่วนอินทพานิชลาพูน
หนองช้ างคืน ลาพูน
เจ้ าอาวาส
ท่าขาม ในเมืองลาพูน”

ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เต็มผนังทังสามด้
้
าน โดยเริ่มจากผนังทิศใต้ ด้านใน
พระวิหาร เป็ นภาพเล่าเรื่ องทศชาติชาดกเริ่มจากเรื่ องเตมียชาดก เรี ยงออกมาทางด้ านนอกจนสุด
๓๒

ชาญณรงค์ ศรี สพุ รรณ, “วิหารที่สร้ างในกระบวนการครูบาศรี วิชยั ”( วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสาตร์ มหาบัณฑิต
สาขาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐), ๖๙ – ๗๐.
๓๓
ชาญคณิต อาวรณ์, “สัญลักษณ์ในหน้ าบันวิหารและอุโบสถสมัยครูบาศรีวิชยั : การเมืองวัฒนธรรมในสังคม
ล้ านนา พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๔๗๗” วารสารวิจิตรศิลป์ (ฉบับครบรอบ ๓๐ ปี ) (เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,๒๕๕๕)

๑๐๗
ผนังทิศใต้ เป็ นภาพเวสสันดรชาดก จากนันเริ
้ ่มผนังสกัดหน้ าเป็ นภาพเล่าเรื่ องที่มาของการเทศนา
เวสสันดรชาดก ถัดลงมาเป็ นกรอบภาพเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดก ๑๓ เริ่มจากกัณฑ์ทศพร หิมพานต์
ทานกัณฑ์ และเชื่อมต่อกับผนังทิศเหนือเริ่มจากวนประเวสน์จนไปสุดผนังทิศเหนือด้ านในเป็ นเรื่ อง
นครกัณฑ์ (ภาพที่ ๒๕) จุดเด่นของจิตรกรรมแห่งนี ้คือ การประพันธ์วรรณกรรมประเภทโคลงกากับ
ไว้ เป็ นคาอธิบายในแต่ละภาพด้ วย โดยมีโคลงกล่าวถึงการวาดจิตรกรรมชุดนี ้ไว้ ด้วยว่า
“บารมีภาพสร้ าง
สว่างสุขทุกข์วาย
ใดมุง่ จุงสมหมาย
ชาติสดุ รุดสูเ่ ส้ น

สินถวาย
วางเว้ น
มโนมาล
ส่องห้ องนฤพาน บารนี”

ในส่วนนี ้จะนาเสนอวรรณกรรมโคลงเล่าเรื่ องประกอบภาพเฉพาะเวสสันดรชาดก โดย
ลาดับจากที่มาของการเทศนาเวสสันดรชาดก ต่อด้ วยกัณฑ์ทศพรไปจนจบนครกัณฑ์ ดังนี ้
ที่มาของการเทศนาเวสสันดรชาดก
เอกองค์สมั พุทธเจ้ า
จอมไตร โลกเอย
พระเสด็จครรไล
ล่วงเข้ า
สูก่ บิลพัสดุ์กรุงไกร
คราวแรก เทียวแฮ
เพื่อโปรดศากยเจ้ า
โคตรเค้ า เครื อวงศ์
กัณฑ์ ทศพร
ผุสดีศรี สวัสดิส์ ร้ อย
ยามจะจุตจิ ร
ทูลอินทร์ ประทานพร
สักกะเผยโอษฐ์ อ้า

สายสมร อินทร์ อา
จากฟ้า
เพียงสิบ ประการแฮ
หลัง่ น ้า อานวย

กัณฑ์ หมิ พานต์
พราหมณ์กาลิงค์ร่วมเฝ้า ใฝ่ ขอ คเชนทร์ เวย
เผือกผ่องปั จจัยละออ
คูแ่ คว้ น
พระเวสส์บร่ ี รอ
สละแก่ พราหมณ์แฮ
ชาวนครเคืองแค้ น
เคียดให้ ขับไส

๑๐๘
ทานกัณฑ์
ปางพระเวสส์เสด็จดัน้
พรามหณ์สี่ขอรถอัศ
ธ บ่มีข้องขัด
กษัตริ ย์สี่เสด็จเยื ้อง

โดยรัถ ยานแฮ
-วราชเรื อ้ ง
ตรัสยื่น ยอนา
ยาตรเต้ า ตามวิถี

วนประเวสน์
ชาลีพระพ่อเจ้ า
ขนิฎฐะกัณหาจร
สี่กษัตริ ย์เดินดอน
บารมีบญ
ุ คุ้ม

จูงกร
แม่อ้ มุ
ดงเถื่อน
บ่แค้ น คับใด

อมิตดายอดสร้ อย
ชูชกเฒ่าเจ้ าฉวย
เออแก่ก็ยงั รวย
วัวเฒ่าเมาบดเอื ้อง

สาวสวย แม่เฮย
เฉี่ยวเยื ้อง
สาวหล่อ หนอพ่อ
อิ่มหญ้ า อ่อนหนา

กัณฑ์ ชูชก

กัณฑ์ จุลพน
เจตบุตรโก่งง้ าง
สุนขั เห่าเข้ ากรู
ชูชกยกกลักชู
เจตบุตรชะงักไว้

เงื ้อธนู
เกริ่นใกล้
สาสน์สงั่
นาท่าน
นึกแจ้ ง คาจริง

กัณฑ์ มหาพน
อจุตฤาษีแนะชี ้
ร่ านกไม้ ในกลาง
เล่าเขาสะเสือสาง
ทางสูอ่ าศรมสร้ าง

ชมทาง
ป่ ากว้ าง
ทุกสิ่ง
ดุม่ ได้ เดินเดียว

๑๐๙
กัณฑ์ กุมาร
สองกุมารหลบส้ อน
ใบบุษบงบังหัว
พระเวสส์เรี ยกหาตัว
สองหน่อดรุณให้

สระบัว
หับไว้
ตามอยู่
เหี่ยวละห้ อย โหยหา

มัทรี กายสัน่ สะท้ าน
สามสัตว์สกัดกราย
วิงวอนสัตว์ทงหลาย
ั้
โอ้ วา่ น้ องนี ้ข้ า

ปานวาย
กรี ดหน้ า
หลีกเถิด
ขาดไร้ ไกลนคร

กัณฑ์ มัทรี

กัณฑ์ สกบรรพ์
องค์สกั ริ นทร์ ปิ่นฟ้า
แปลงรูปเห็นพราหมณ์อนั
ทูลขอมัทรี กลั
พระหลัง่ อุทกให้

ฟากสวรรค์
ยากไร้
ยายอด
ห่อนข้ อง ขุน่ ใจ

กัณฑ์ มหาราช
ชูชกไต่ไม้ ผกู ผ้ านอน
ตะแกปล่อยสองบังอร
สองเทพเปลี่ยนกายจร
อุ้มกล่อมถนอนโทไท้

สบายเฮย
ละไว้
เฉกพ่อ และแม่
อีกทัง้ ถวายถัน

กัณฑ์ ฉกษัตริย์
หกกษัตริย์อดั อัน้
ยามเมื่อประสบดวง
โศกสลบทังปวง
้
โบกขรพัสหยาดน้ อม

ตันทรวง
พักตร์ พร้ อม
เงียบป่ า
หลัง่ น ้า นาผวา

๑๑๐
นครกัณฑ์
บุญใดพระก่อสร้ าง
บุญนันแหละบั
้
นดาล
พระเวสส์เสด็จคืนสถาน
ปวงประชาทัว่ ไซร้

ทางทาน
ส่งได้
สุขสถิต เสถียรแฮ
แซ่ซร้ องสาธุการ

ภาพที่ ๒๕ ตาแหน่งผังจิตรกรรมวิหารวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย

๑๑๑

๑๑๒
๔.๔ ลักษณะเฉพาะกลุ่มจิตรกรรมระยะหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕
๔.๔.๑ จิตรกรรมแนวสมจริงแบบศิลปะกรุงเทพฯ
ควรเข้ าใจก่อนว่า สังคมกรุงเทพฯ ได้ รับเปลี่ยนเป็ นสมัยใหม่มากขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔
– ๕ เป็ นต้ นมา นอกจากวิธีคิดแบบตะวันตกที่มีตอ่ พฤติกรรมการแสดงออกของชนชันน
้ าใน
สังคมไทยขณะนันแล้
้ ว ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ งานช่างปรับเปลี่ยนไปคือ วัสดุและเทคนิควิทยาการ
ตามแบบตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสิ่งพิมพ์,กล้ องถ่ายรูป,กระจก,เทคนิคการเขียนภาพแบบ
ตะวันตก ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝี มือขรัวอินโข่ง วัดราชบูรณะ,จิตรกรรมฝาผนังที่วดั บวรนิเวศวิหาร
เป็ นต้ น๓๔ รวมถึงการเข้ ามาของจิตรกรสมัยใหม่ เช่น นายโอยามะ ช่างเขียนภาพชาวญี่ปนุ่ รับจ้ าง
วาดภาพเหมือนให้ กบั บุคคลชันสู
้ งในกรุงเทพฯ , Mr.Charles Gardon Frazer, Mr. C. ligori เป็ น
ต้ น และที่สาคัญคือการเกิดขึ ้นของสถาบันการศึกษาศิลปะในสังคมไทย มีผลอย่างยิ่งต่อการ
สืบเนื่องงานแบบตะวันตกและการสร้ างสรรค์ศลิ ปะไทยแบบใหม่๓๕
รูปแบบสาคัญของจิตรกรรมไทยผสมผสานแบบตะวันตก คือเน้ นกรอบภาพและกรอบ
รูปในทรงสี่เหลี่ยม เนื ้อหาของแต่ละภาพจบลงในตัว ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมเวสสันดรชาดก วัด
ราชาธิวาส ออกแบบให้ เห็นความสมจริงตามหลักการวาดภาพแบบตะวันตก ลดทอนความ
ศักดิส์ ิทธิ์หรื อฉากที่เหนือจริ ง
จัดองค์ประกอบภาพใหม่และสร้ างมุมมองใหม่ในการอ่านงาน
จิตรกรรม ดังเห็นอิทธิพลนี ้จากการเปรี ยบเทียบภาพนครกัณฑ์จากวัดราชาธิ วาสกับนครกัณฑ์ใน
แบบ นายบุญปั๋ น พงษ์ ประดิษฐ์ ที่วดั ชัยพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ (ภาพที่ ๒๖ )
เราพบหลักฐานสาคัญจากกลุม่ งานจิตรกรรมที่ผสมผสานแบบกรุงเทพฯระยะแรก มี
การเขียนเลียนแบบหรื อปรับแบบ วางภาพตามกรอบสี่เหลี่ยม มีเนื ้อหาจบลงตามแบบในภาพ
สันนิษฐานว่า ต้ นแบบจิตรกรรมน่าจะมีที่มาจากจากหนังสือเวสสันดรชาดก ฉบับพิมพ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๔๔๖ และหรื ออิทธิพลจากการผลิตสิ่งพิมพ์ที่จดั พิมพ์ภาพเวสสันดร
ชาดกในแบบสมจริง ทังนี
้ ้เราจะพบว่าช่างหลวงและช่างราษฎร์ ที่กรุงเทพฯ ในระยะนัน้ ได้ หนั มา
สนใจจิตรกรรมแบบสมจริงอย่างมากนับตังแต่
้ รัชกาลที่ ๔ และ ๕ เป็ นต้ นมา ดังเห็นได้ จากผลงาน
ออกแบบลายเส้ นประกอบหนังสือเวสสันดรชาดกของสมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
ผลงานพระเทวาภินิมิต ผลงานเหม เวชกร เป็ นต้ น

๓๔

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ และสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ,สาสน์ สมเด็จ, เล่มที่ ๒๒ (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๔๙๙), ๖๐.
๓๕
อานาจ เย็นสบาย, ประวัตศิ าสตร์ ศิลปกรรมร่ วมสมัยของรั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมการฝึ กหัดครู,
๒๕๒๔), ๒๖.

๑๑๓
อย่างไรก็ดี อิทธิพลความสมจริงนี ้ คงมีบทบาทมากในด้ านรูปแบบการวาดภาพบุคคล
ภาพธรรมชาติ หรื อภาพสัตว์เป็ นส่วนใหญ่ หากว่าบางส่วนยังคงกลุม่ ภาพที่เป็ นความนิยมของ
ท้ องถิ่น ดังเห็นได้ จากการวาดฉากต่างๆ ของชูชก การวาดภาพเหล่าพราหมณีรุมด่านางอมิตตดา
เป็ นต้ น เราจะพบว่าจิตรกรรมหลังทศวรรษ ๒๔๗๐ ยังคงสื่อสารด้ วยอักษรภาษาไทยเป็ นหลัก
ร่วมกับอักษรธรรมล้ านนา
และตาแหน่งภาพเริ่มขยายใหญ่ตามโครงสร้ างอาคารแบบสยาม
เช่นเดียวกับหน้ าที่ของภาพจิตรกรรมได้ ทาหน้ าที่ประดับอาคารมากขึ ้น

นครกัณฑ์ วัดชัยพระเกียรติ์ ฝี มือช่างบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์

นครกัณฑ์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรง
เป็ นผู้ร่างภาพ และ ศ.ซี.ริ โกลี (C.Rigoli) จิตรกรชาวอิตาเลียนเขียน
ภาพที่ ๒๖ เปรี ยบเทียบรูปแบบฉากนครกัณฑ์
ที่มา : จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนักเรี ยนเก่าราชาธิวาส,
๒๕๔๖), ๕๕.

๑๑๔
๔.๔.๒ กรณีจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี
ภาพพิมพ์ชดุ ทศชาติชาดกและเวสสันดรชาดก ในแบบโปสการ์ ดและโปสเตอร์ ขนาด
ใหญ่ของ ส.ธรรมภักดี หรื อนายสม พ่วงภักดี ผู้บกุ เบิกสิ่งพิมพ์ทางพุทธศาสนาระยะแรก ได้ เริ่มผลิต
ภาพชุดดังกล่าวขึ ้นในช่วงพ.ศ.๒๔๙๕ – ๒๔๙๖ ประกอบด้ วยภาพชุดเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์
๑๔ ภาพ (รวมภาพพุทธประวัตอิ ีก ๓๒ ภาพ) โดยมีต้นแบบจากงานของพระเทวาภินิมิต (สี เทียม
ศิลป์ไชย) ซึง่ วาดไว้ บนฝาผนังมาก่อนหน้ าการจัดพิมพ์ ต่อมา ส.ธรรมภักดี จัดพิมพ์ขึ ้นด้ วยระบบ
การพิมพ์ที่ทนั สมัย(พิมพ์ที่ญี่ปน)
ุ่
ทังใช้
้ กลยุทธการตลาดที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสินค้ าทางพุทธ
ศาสนาในขณะนันมาสื
้ ่อสารกับสังคม ทาให้ ภาพพิมพ์ชดุ เวสสันดรชาดกสามารถตอบสนองความ
นิยมของสงฆ์ชนน
ั ้ าในทังกรุ
้ งเทพฯ และภูมิภาคต่างๆของไทยในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็ นต้ นมา๓๖
ตัวภาพและการจัดองค์ประกอบภาพของเวสสันดรชาดกในแบบสมัยใหม่ของล้ านนา – ภาคเหนือ
ตอนบน จึงสร้ างขึ ้นโดยมีแบบจากภาพพิมพ์ดงั กล่าว หลักฐานสาคัญในยุคแรกเริ่ มคือ จิตรกรรม
วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ลาพูน น่าเชื่อว่าเป็ นต้ นแบบให้ กบั การรับจ้ างวาดภาพให้ กบั วัด
ท้ องถิ่นต่างๆ ทัว่ ภาคเหนือตอนบนอีกด้ วย
งานจิตรกรรมแบบภาพพิมพ์กรุงเทพฯ
หรื องานจิตรกรรมแบบสมจริงตามแบบ
กรุงเทพฯในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐ – ๒๕๑๐ นัน้ มีกลุม่ ศิลปิ นหลายท่านผลิตงานเลียนแบบมากขึ ้น
ทังนี
้ ้ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากความนิยมของกลุม่ วัดในเขตศูนย์กลางอานาจ (เชียงใหม่ – ลาพูน ) ทาให้
เกิดช่างพื ้นบ้ านที่รับจ้ างทางานเฉพาะด้ านนี ้ ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนคือ นายบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์
และนายจิตร ขันทปราบ ทังสองท่
้
านนี ้มีบทบาทอย่างมากในการรับจ้ างเขียนภาพพื ้นที่เชียงใหม่ –
ลาพูน ตังแต่
้ ชว่ งทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็ นต้ นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของจิตร ขันทปราบที่มีอิทธิพล
งานแบบกรุงเทพฯ(ตามแนวพระเทวาภินิมมิต)อย่างชัดเจน ปั จจัยของการรับจ้ างวาดภาพนี ้เองทา
ให้ การวาดงานเวสสันดรชาดก(รวมถึงพุทธประวัตอิ ื่นๆ) ที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้น๓๗
หลังทศวรรษ ๒๔๗๕ – ๒๕๐๐ งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกได้ ให้ ความสาคัญกับ
การเขียนภาพตามแบบงานภาพพิมพ์กรุงเทพฯ ประเด็นที่นา่ สนใจคือ การเกิดขึ ้นของกลุม่ ช่างที่
ก้ าวข้ ามความเป็ นสล่ามาสู่โลกงานศิลปะอาชีพ หมายถึงการรับจ้ างวาดภาพงานจิตรกรรม ก่อน
เข้ าใจความคิดเชิงช่าง ควรเข้ าใจก่อนว่า ทศวรรษ ๒๔๖๐ ได้ เกิดสถาบันการศึกษาทางศิลปะขึ ้น
ในสยามประเทศคือ โรงเรี ยนเพาะช่าง ทศวรรษ ๒๔๘๐ เกิดมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ ้น โลกของงาน
๓๖

เอกริ นทร์ พึ่งประชา, “ส.ธรรมภักดี : อดีตราชาคลังพระพุทธธรรมแห่งสยามประเทศ ย่านถนนข้ าวสาร,”
ศิลปวัฒนธรรม ๒๔, ๗ (พฤษภาคม ๒๕๔๖), ๑๐๒ – ๑๑๓.
๓๗
เซบาสเตียน ตา – ยาค, “ศิลปะแนวแอนติมิสต์ : ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมดังเดิ
้ มใน
จิตรกรรมล้ านนาสูร่ ูปแบบอิทธิพลของภาพพิมพ์จากกรุงเทพมหานคร : ๑๕๕ – ๑๘๖.

๑๑๕
ศิลปะในขณะนันก็
้ เป็ นการถ่ายทอดความคิด รูปแบบจากอาจารย์หลายท่านรวมถึงผู้สร้ างภาพ
พิมพ์ชดุ เวสสันดรชาดกที่โด่งดังคือ ชุดภาพ ส.ธรรมยศ
ควรกล่าวด้ วยว่า ภาพพิมพ์ทวั่ ไปมีลกั ษณะเช่นเดียวกับจิตรกรรมและภาพถ่าย คือ
ตัวอย่างผลงานมีเพียง ๒ มิติ ภาพพิมพ์มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธีการ
สร้ างผลงานกล่าวคือ ภาพพิมพ์ชา่ งหรื อผู้สร้ างต้ องสร้ างแม่พิมพ์ขึ ้นมาเป็ นสื่อก่อน แล้ วจึงผ่าน
กระบวนการพิมพ์ ถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพที่ต้องการได้ ๓๘ ดังนัน้ จิตรกรรมแบบภาพพิมพ์จงึ มี
กรอบจากัดในแบบทรงสี่เหลี่ยม การลดทอนตัวภาพ รวมถึงการสร้ างฉากสมจริงในแบบ ๓ มิติ
(perspective)
การลดทอนรูปแบบและเนื ้อหานี ้เอง นาไปสู่การเลือกวาดเฉพาะเหตุการณ์สาคัญเพื่อ
สร้ างเป็ นภาพตัวแทน(representation)ของแต่ละกัณฑ์ในเวสสันดรชาดก อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบ
งานภาพพิมพ์กรุงเทพฯ กับจิตรกรรมเวสสันดรบางแห่ง ช่างได้ สร้ างสรรค์ฉากเหตุการณ์ภาพ
ตัวแทนไว้ แตกต่างกัน ตามความนิยมส่วนตัวของช่างและบริบทของสังคมพื ้นบ้ าน ประเด็นที่
น่าสนใจคือ การเปรี ยบเทียบระหว่างจิตรกรรมวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ กับภาพพิมพ์ชดุ ส.ธรรม
ภักดี ตัวอย่างฉากที่เหมือนกันคือ กัณฑ์จลุ พน รายละเอียดที่แตกต่างกันคือ จิตรกรรมวัดบุพพา
รามแสดงอารมณ์ตวั ภาพชูชกในแบบพื ้นบ้ านกับภาพสุนขั ที่มีจานวนมากกมายกว่าภาพพิมพ์ เป็ น
ต้ น ตัวอย่างฉากที่แตกต่างกันคือ กัณฑ์ชชู ก จิตรกรรมภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภักดี เน้ นตัวละคร
สาคัญของเรื่ องคือชูชกและนางมัทรี
แต่จิตรกรรมวัดบุพพารามวาดฉากนางอมิตดาโดนเหล่า
ภรรยาพราหมณ์รุมด่าและเดินทางกลับไปหาชูชก อันแสดงให้ เห็นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ เกิดการ
ทานบริจาคของพระเวสสันดร เป็ นต้ น

๓๘

ดูใน อิทธิพล ตังโฉลก,
้
ทศวรรษภาพพิมพ์ (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. ,๒๕๓๕)

๑๑๖
๕. ความสัมพันธ์ ระหว่ างวรรณกรรมกับจิตรกรรมฝาผนัง
จากการเปรี ยบเทียบจิตรกรรมฝาผนังที่ให้ ความสาคัญกับเวสสันดรชาดกแบบล้ านนา
มากที่สุด คือ จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง ,จิตรกรรมวัดบ้ านก่อ อ.วังเหนือ จ.
ลาปาง และ,จิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง ในส่วนนี ้จึงให้
ภาพวัดนาแส่งเดินเรื่ อง โดยเปรี ยบเทียบเนื ้อหาจากอรรถกถาชาดก และเวสสันดรชาดกล้ านนา
ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง โดยมีประเด็นสาคัญตามแต่ละตอนของเวสสันดรชาดกดังนี ้
๕.๑ ทศพร
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของเรื่ องในอรรถกถาชาดกกล่ าวไว้ แรกเริ่ มว่า “..พระศาสดา เมื่อเสด็จ
ประทับอยู่ ณ นิโครธาราม อาศัยกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานี ทรงปรารภฝนโบกขรพรรษ ตรัสพระธรรม
เทศนานี ้ว่า ผุสฺสตี วรวณฺณาเภ” ในกาลนันเหล่
้ าศากยวงศ์ถือตัวไม่ทาความเคารพพระพุทธเจ้ า
พระพุทธเจ้ า จึงทรงกระทาปาฏิหาริ ย์ “...ทรงเข้ าจตุตถฌานอันเป็ นบาทแห่งอภิญญา จาเดิมแต่
นัน้ ก็เสด็จขึ ้นสู่อากาศ เป็ นดุจโปรยละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรแห่งพระญาติเหล่านัน้ ทรงทา
ปาฏิหาริ ย์เช่นกับยมกปาฏิหาริ ย์ ณ ควงไม้ คณ
ั ฑามพพฤกษ์ ...” บันดาลให้ ฝนโบกขรพรรษตก ผู้
ต้ องการให้ เปี ยกก็เปี ยก ผู้ไม่ต้องการให้ เปี ยกก็ไม่เปี ยก หลังจากนันพระพุ
้
ทธเจ้ าก็ตรัสว่าเคยเกิด
ฝนโบกขรพรรษนีม้ าแล้ วในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดร เสร็ จแล้ วก็ประทาน
ธรรมเวสสันดรต่อ (ภาพที่ ๒๗)
จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดก ไม่พบว่ามีการสร้ างภาพเล่าเรื่ อง
เหตุการณ์ในฉากนี ้ พบเพียงสองแห่ง คือ จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้ านก่อ อ.เกาะคา จ.ลาปาง พ.ศ.
๒๔๗๗ – ๒๔๗๙ และวัดพระธาตุหริ ภุญชัย จ.ลาพูน พ.ศ.๒๕๐๔ อาจกล่าวได้ ว่า การสร้ างภาพ
ระยะหลัง พ.ศ.๒๔๗๕ นี ้ กระทาขึ ้นเพื่อความสมบูรณ์ของเนื ้อหาวรรณกรรมที่ถกู ถ่ายทอดออกมา
ให้ สมจริงในฐานะเป็ นภาพเล่าเรื่ องตามสมัยนิยมแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี
จุดเน้ นเรื่ องทศพรที่เห็นในจิตรกรรมคือ ฉากพระอินทร์ ประทานพร ๑๐ ประการให้ นาง
ผุสดี คือ ความเป็ นอัครมเหสีของพระเจ้ าสีวีราชเป็ นพรที่ ๑. ความมีตาดาเป็ นพรที่ ๒. ความเป็ นผู้
มีขนคิ ้วดาเป็ นพรที่ ๓. ชื่อว่าผุสดีเป็ นพรที่ ๔. การได้ พระโอรสเป็ นพรที่ ๕. มีครรภ์ไม่นนู เป็ นพรที่
๖. มีถนั ไม่คล้ อยเป็ นพรที่ ๗. ไม่มีผมหงอกเป็ นพรที่ ๘. มีผิวละเอียดเป็ นพรที่ ๙. สามารถปล่อย
นักโทษประหารได้ เป็ นพรที่ ๑๐ ฉากตอนนี ้แสดงออกเป็ นภาพไพชยนต์มหาปราสาทของพระ
อินทร์ ดังเช่น จิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง

๑๑๗
อีกภาพหนึง่ ที่พบการวาดไว้ น้อยมากคือ เหตุการณ์ตอนประสูตพิ ระเวสสันดร ในอรรถ
กถาชาดก กล่าวไว้ ตรงกันกับอรรถกถาจริยาปิ ฎก คือเมื่อนางผุสดีทรงพระครรภ์ครัน้ ๑๐ เดือน
บริบรู ณ์ มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนคร จึงกราบทูลพระราชสวามี พระเจ้ ากรุงสีวีจงึ ให้
ตกแต่งพระนครดุจเทพนคร ให้ พระราชเทวีทรงรถที่นงั่ อันประเสริฐทาประทักษิณพระนคร ในกาล
เมื่อพระนางเสด็จ ถึงท่ามกลางถนนแห่งพ่อค้ า ลมกรรมชวาตก็ป่วนปั่ น ราชบุรุษนาความกราบทูล
พระราชา พระราชาทรงทราบความ จึงให้ ทาพลับพลาสาหรับประสูตแิ ก่พระราชเทวี ในท่ามกลาง
วิถีแห่งพ่อค้ า แล้ วให้ ตงการล้
ั้
อมวงรักษาพระนางเจ้ าผุสดีประสูตพิ ระโอรส ณ ที่นนั ้
เราพบจิ ต รกรรมเพี ย งแห่ ง เดี ย วที่ ว าดฉากการประสู ติ บ นถนนแห่ ง พ่ อ ค้ า นี ค้ ื อ
จิตรกรรมวัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง แสดงเห็นฉากตอนนางผุสดีเสด็จออกพระนคร ด้ าน
ใกล้ เคียงกันแสดงเป็ นภาพคล้ ายพลับพลามีหลัง คา แสดงนางผุสดีประทับนอนด้ านในราชรถ
สันนิษฐานว่าน่าจะแสดงหมายถึงตอนประสูตพิ ระเวสสันดรนัน่ เอง (ภาพที่ ๒๘)

๑๑๘

วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย จ.ลาพูน
ภาพที่ ๒๗ ทศพร ตอนพระพุทธเจ้ าประทานธรรมเวสสันดร

ภาพที่ ๒๘ ทศพรและหิมพานต์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง

๑๑๙
๕.๒ หิมพานต์
เมื่อพระโพธิสตั ว์มีพระชนมพรรษาได้ ๑๖ ปี พระโพธิสตั ว์ได้ ทรงศึกษาศิลปทังปวง
้
สาเร็จ ครัง้ นัน้ พระราชบิดาทรงใคร่จะประทานราชสมบัตแิ ก่พระมหาสัตว์ก็ทรงปรึกษาด้ วยพระ
นางเจ้ าผุสดีผ้ พู ระมารดา
จึงนาราชกัญญานามว่า “มัทรี ” ผู้เป็ นราชธิดาของพระมาตุละ
แต่มทั ทราชสกุล ให้ ดารงอยู่ในที่อคั รมเหสี ให้ เป็ นใหญ่กว่าสตรี หมื่นหกพัน อภิเษกพระมหาสัตว์ใน
ราชสมบัติ พระมหาสัตว์ทรงสละทรัพย์หกแสน ยังมหาทานให้ เป็ นไปทุกวันๆ ครัง้ นันในกาลิ
้
งครัฐ
เกิดฝนแล้ ง ข้ าวกล้ าไม่สมบูรณ์ ชาวชนบทถูกทุพภิกขภัยเบียดเบียน ก็ประชุมกันติเตียนที่พระลาน
หลวง เมื่อพระราชาตรัสถามถึงเหตุ จึงกราบทูลเนื ้อความนัน้ พระราชาจึงให้ ประชุมชาวเมือง แล้ ว
รับสัง่ ถามว่า เราได้ สมาทานศีล รักษาอุโบสถศีลสิ ้น ๗ วัน ก็ไม่อาจยังฝนให้ ตกจะพึงทาอย่างไร
ชาวเมืองกราบทูลว่า ข้ าแต่สมมติเทพ ถ้ าพระองค์ไม่สามารถให้ ฝนตก พระราชโอรสของพระ
เจ้ าสญชัยในกรุงเชตุดรทรงนามว่า เวสสันดรนันทรงยิ
้
นดียิ่งในทาน มงคลหัตถีขาวล้ วน ซึง่ ไปถึงที่
ใดฝนก็ตกของพระองค์ ขอพระองค์สง่ พราหมณ์ทงหลายไปทู
ั้
ลขอ ช้ างเชือกนันน
้ ามา พระราชา
ตรัสว่า สาธุ แล้ วให้ ประชุมเหล่าพราหมณ์ เลือกได้ ๘ คน ชื่อรามะ ๑ ธชะ ๑ ลักขณะ ๑ สุชาติมนั
ตะ ๑ ยัญญะ ๑ สุชาตะ ๑ สุยามะ ๑ โกณฑัญญะ ๑ พราหมณ์ชื่อรามะเป็ นประมุขของพราหมณ์
ทัง้ ๗ ประทานเสบียงส่งไป ด้ วยพระราชบัญชาว่า ท่านทังหลายจงไปทู
้
ลขอช้ างพระเวสสันดร
นามา
จุดเน้ นของฉากอยูท่ ี่ตอนพระเวสสันดรถวายช้ าง ดังปรากฏในอรรถกถาชาดกว่า
“...พระองค์ทรงทาประทักษิณช้ าง ๓ รอบ เพื่อทรงตรวจที่
กายช้ างซึง่ ประดับแล้ ว ก็ไม่เห็นในที่ซงึ่ ยังมิได้ ประดับ จึงทรงจับพระเต้ า
ทองคา อันเต็มด้ วยน ้าหอมเจือดอกไม้ ตรัสกะพราหมณ์ทงหลายว่
ั้
า
ดูก่อนมหาพราหมณ์ทงหลาย
ั้
ท่านทังหลายจงมาข้
้
างนี ้ ทรงวางงวงช้ าง
ซึง่ เช่นกับพวงเงิน อันประดับแล้ วในมือแห่งพราหมณ์เหล่านัน้ หลัง่ น ้าลง
พระราชทานช้ างอันประดับแล้ ว อลังการที่ ๔ เท้ าช้ างราคา ๔ แสน
อลังการ ๒ ข้ างช้ างราคา ๒ แสน ข่ายคลุมหลัง ๓ คือข่ายแก้ วมุกดา ข่าย
แก้ วมณี ข่ายทองคา ราคา ๓ แสน กระดึงเครื่ องประดับที่ห้อย ๒ ข้ าง
ราคา ๒ แสน ผ้ ากัมพลลาดบนหลังราคา ๑ แสน อลังการคลุมกะพอง
ราคา ๑ แสน สายรัด ๓ สายราคา ๓ แสน พูเ่ ครื่ องประดับที่หทู งั ้ ๒ ข้ าง
ราคา ๒ แสน ปลอกเครื่ องประดับงาทัง้ ๒ ราคา ๒ แสน วลัย
เครื่ องประดับทาบที่งวงราคา ๑ แสน อลังการที่หางราคา๑ แสน

๑๒๐
เครื่ องประดับอันตกแต่งงดงามที่กายช้ าง ยกภัณฑะไม่มีราคารวมราคา
๒๒ แสน เกยสาหรับขึ ้นราคา ๑ แสน อ่างบรรจุของบริ โภคเช่นหญ้ าและ
น ้า ราคา ๑ แสน รวมเข้ าด้ วยอีกเป็ นราคา ๒๔ แสน ยังแก้ วมณีที่กาพู
ฉัตร ที่ยอดฉัตร ที่สร้ อยมุกดา ที่ขอ ที่สร้ อยมุกดาผูกคอช้ าง ที่กะพองช้ าง
และที่ตวั พระยาช้ าง รวม ๗ เป็ นของหาค่ามิได้ ได้ พระราชทานทังหมด
้
แก่พราหมณ์ทงหลาย
ั้
และพระราชทานคนบารุงช้ าง ๕๐๐ สกุลกับทัง้
ควาญช้ าง คนเลี ้ยงช้ างด้ วย...”
จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง อ.เกาะคา ได้ แสดงลาดับฉากการทานช้ างนี ้ไว้ ๒ แห่งคือ
ฉากพราหมณ์ยื่นมือทูลขอช้ าง ขณะที่พระเวสสันดรประทับเหนือคอช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ถัดไป
เป็ นฉากพระเวสสันดรจับงวงช้ างและหลัง่ น ้าสิโณทกตกลงบนมือพราหมณ์ นับว่าสอดคล้ องกับ
อรรถกถาเวสสันดรชาดก อย่างยิ่ง
จิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดก ได้ วาดเน้ นจานวนพราหมณ์ ๘ คนเรี ยงรายกันอยู่
ด้ านหน้ าพระเวสสันดรที่พระหัตถ์ข้างหนึง่ ถืองวงช้ าง อีกข้ างหนึง่ หลัง่ สิโณทกให้ แก่พราหมณ์ เมื่อ
พระเวสสันดรถวายทานช้ างปั จจัยนาคให้ แก่เหล่าพราหมณ์ ทาให้ ชาวเมืองสีพีไม่พอใจมาก กระทัง่
มีการเสนอให้ ขบั พระเวสสันดรออกจากพระนครเสีย ดังนัน้ “...พระโพธิสตั ว์ได้ ทรงสดับดังนัน้ จึงมี
พระราชดารัสว่า สาธุ เราจักไปโดยมรรคาที่เสด็จไปแห่งพระราชาทังหลายผู
้
้ รับโทษ ก็แต่ชาวเมือง
ทังหลายมิ
้
ได้ ขบั ไล่เราด้ วยโทษอื่น ขับไล่เราเพราะเราให้ คชสารเป็ นทาน เมื่อเป็ นเช่นนี ้ เราจัก
บริจาค สัตตสดก มหาทาน สักหนึง่ วัน ชาวเมืองจงให้ โอกาส เพื่อเราได้ ให้ ทาน สักหนึง่ วัน รุ่งขึ ้น
เราให้ ทานแล้ วจักไปในวันที่ ๓ ...”

๑๒๑

ภาพที่ ๒๙ หิมพานต์และทานกัณฑ์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง
๕.๓ ทานกัณฑ์
จิตรกรรมเวสสันดรชาดก ได้ วาดเน้ นเหตุการณ์ตอนประชุมเสนาอามาตย์ของเมืองใน
พระราชวังพระเจ้ าสัญชัย พร้ อมกับวาดช้ าง ม้ า ทาสชาย-หญิง ฯลฯ จานวน ๗ ประเภทๆ ละ ๑๐๐
(ช้ าง ๗๐๐ เชือก ม้ า ๗๐๐ ตัว รถ ๗๐๐ คัน สตรี ๗๐๐ คน โคนม ๗๐๐ ตัว ทาส ๗๐๐ คน ทาสี
๗๐๐ คน )อันเป็ นสัตตสดกมหาทานก่อนที่พระเวสสันดรจะเสด็จออกพระนครไป (ภาพที่ ๒๙)
เมื่อพระนางมัทรี ต้องการเสด็จไปพร้ อมกับพระเวสสันดร ร่วมถึงพระกัณหาและชาลี
สองกุมารด้ วย ทาให้ “...เหล่าสีพีกญ
ั ญาของพระเจ้ ากรุงสญชัยทังปวง
้
ได้ ยินเสียงคร่ าครวญของ
พระนางผุสดีเทวี ก็ประชุมกันร้ องไห้ ส่วนราชบริจาริ กานารี ทงหลายในพระราชนิ
ั้
เวศน์ของพระ
เวสสันดร ได้ ยินเสียงเหล่าราชบริจาริกาของพระเจ้ ากรุงสญชัยร้ องไห้ ต่างก็ร้องไห้ ไปตามกัน คน
หนึง่ ในราชสกุลทังสองที
้
่สามารถระทรงตนไว้ ได้ ไม่มีเลย ต่างทอดกายาร่ าพิไรราพัน ดุจหมูไ่ ม้ รัง
ต้ องลมย่ายีก็ล้มลงตามกัน ฉะนัน...”
้
เหตุการณ์ในจิตรกรรมจงใจวาดฉากที่เหล่าอามาตย์เตรี ยมรถม้ าสินธพ ๔ ตัวรอรับ
เสด็จที่ประตูพระราชวัง ครัง้ นัน้ มีพราหมณ์ ๔ คนมาไม่ทนั รับสัตตสดกมหาทานของพระเวสสันดร

๑๒๒
จึงไปสูพ่ ระนคร เมื่อนางมัทรี ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทงั ้ ๔ ตามมา จึงกราบทูลพระเวสสันดร
ว่า ยาจกทังหลายก
้
าลังมา พราหมณ์ทงั ้ ๔ คนเหล่านันมาทู
้
ลขอม้ าทังหลายที
้
่เทียมรถ
ประเด็นที่นา่ สนใจคือ หลังจากพราหมณ์ได้ รับพระราชทานถวายม้ าสินธพเทียมราช
รถ ๔ ตัวให้ พราหมณ์แล้ วนัน้ ในพระไตรปิ ฎกกล่าวไว้ เพียงว่า “...เชิญเทิดมัทรี ละมัง่ ทองร่าง
งดงาม ใครๆ ไม่เห็นเป็ นดังม้ าที่ชานาญทาง...” ในอรรถกถาชาดกกล่าวว่า “...ก็เมื่อพระเวสสันดร
พระราชทานม้ า ๔ ตัวไปแล้ ว งอนรถพระที่นงั่ ได้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นอากาศนัน่ เอง ครัง้ นัน้ พอพวกพราหมณ์
ไปแล้ วเท่านัน้ เทวบุตร ๔ องค์ จาแลงกายเป็ นละมัง่ ทอง มารองรับงอนรถที่นงั่ ลากไป.... ” ทาให้
จิตรกรรมฝาผนังบันทึกภาพ “ละมัง่ ทอง” ไว้ โดยพยายามวาดละมัง่ ให้ แตกต่างจากม้ าสินธพพร้ อม
กับพยายามลงสีทอง(สีเหลือง) หรื อวาดให้ ดแู ตกต่างตามจินตนาการของช่างวาด จิตรกรรมส่วนนี ้
สอดคล้ องกับวรรณกรรมพื ้นบ้ าน ดังพบในเวสสันดรชาดก ฉบับไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวไว้ ตอน
หนึง่ ว่า
“...ส่วนว่าหัวรถราชแก้ วบ่ตกดิน ยังตังอยู
้ อ่ ากาสสิ่งเดียวแล...ในกาละบัดนันยั
้ งมีเทวบุตร
สี่ตนก็มาเนรมิตรเพส พรัณณะวิเสสเหมือนดัง่ ละมัง่ ฅาสี่ตวั เอาหัวมาชอนแอก แบกหัวรถลากนา
ไพ...จักหื ้อน้ องแก้ วราชมัทรี ดดู งั่ อัน...อิ
้ งฺฆ มทฺทิ นิเสเมหิ ดูราราชมัทรี พี่ก็เตือนนางแล้ ว นางจุง่ เล็ง
ดูยงั ละมัง่ ฅาสี่ตวั ...ก็นาเอาหัวราชรถแก้ วลากนาไพ เป็ นประดุจจะดัง่ มล้ าอาชาไนยอันลาก นันแล
้
...” (ภาพที่ ๓๐)

๑๒๓

ภาพที่ ๓๐ ทานกัณฑ์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง
๕.๔ วนปเวสน์
เมื่อพระเวสสันดร พระนางมัทรี และกุมารทังสองเดิ
้
นทางเข้ าสูเ่ ขาวงกต อรรถกถา
เวสสันดรชาดก ได้ กล่าวไว้ ในช่วงนี ้ว่า การเดินทาง ระยะทางตังแต่
้ เชตุดรราชธานีถึงภูเขาชื่อ
สุวรรณคิรีตาละ ๕ โยชน์ ตังแต่
้ สวุ รรณคิรีตาละถึงแม่น ้าชื่อโกนติมารา ๕ โยชน์ ตังแต่
้ แม่น ้าโกนติ
มาราถึงภูเขาชื่ออัญชนคิรี ๕ โยชน์. ตังแต่
้ ภเู ขาอัญชนคิรีถึงบ้ านพราหมณ์ชื่อตุณณวิถนาลิทณ
ั ฑ์
๕ โยชน์ ตังแต่
้ บ้านพราหมณ์ตณ
ุ ณวิถนาลิทณ
ั ฑ์ถึงมาตุลนคร ๑๐ โยชน์ รวมตังแต่
้ เชตุดรนครถึง
แคว้ นนันเป็
้ น ๓๐ โยชน์ เทวดาย่นมรรคานัน้ กษัตริย์ทงั ้ ๔ พระองค์จงึ เสด็จถึงมาตุลนครในวัน
เดียวเท่านัน้
เมื่อเสด็จถึงเจตรัฐนคร เหล่าพระยาเจตราชทูลเชิญพระเวสสันดรครองราชย์ แต่พระ
เวสสันดรปฏิเสธ พระยาเจตราชทังหลายได้
้
ทาสักการะใหญ่แด่พระมหาสัตว์ พระมหาสัตว์ไม่

๑๒๔
ปรารถนาจะเสด็จเข้ าภายในพระนคร ครัง้ นัน้ พวกพระยาเจตราชจึงตกแต่งศาลานัน้ กันพระวิ
้
สตู ร
ตังพระแท่
้
นบรรทม ทังหมดช่
้
วยกันแวดล้ อมรักษา พระเวสสันดรพักแรมอยู่ ๑ ราตรี เหล่าพระยา
เจตราชเหล่านันสงเคราะห์
้
รักษา บรรทมที่ศาลา รุ่งขึ ้นสรงน ้าแต่เช้ า เสวยโภชนาหารมีรสเลิศต่างๆ
พระยาเจตราชเหล่านันแวดล้
้
อม เสด็จออกจากศาลา พระยาเจตราชหกหมื่นเหล่านัน้ โดยเสด็จ
ด้ วยพระเวสสันดร สิ ้นระยะทาง ๑๕ โยชน์ หยุดอยู่ที่ประตูป่า
จุดเน้ นสาคัญของจิตรกรรมเวสสันดร กัณฑ์วนปเวสน์คือ ภาพพรานเจตบุตร และ
ศาลาอาศรมที่พระวิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตบรรณศาลา ๒ หลัง ที่จงกรม ๒ แห่ง และที่อยู่
กลางคืน ที่อยูก่ ลางวัน แล้ วให้ มีกอไม้ อนั วิจิตรด้ วยดอกต่างๆ และดงกล้ วยในสถานที่นนๆ
ั ้ แล้ ว
ตกแต่งบรรพชิตบริขารทังปวง
้
พร้ อมกับจารึกอักษรไว้ วา่ “ท่านผู้หนึง่ ผู้ใดใคร่จะบวช ก็จงใช้ บริขาร
เหล่านี ้” ช่วงเวลานี ้เองที่พระเวสสันดรได้ เปลี่ยนเครื่ องนุง่ ห่ม อรรถกถาชาดกกล่าวไว้ ว่า
“...ทรงนุง่ ผ้ าเปลือกไม้ สีแดง พาดหนังเสือบนพระอังสา เกล้ ามณฑลชฎาทรงถือเพศ
ฤาษี ทรงจับธารพระกร เสด็จออกจากบรรณศาลา ยังสิริแห่งบรรพชิตให้ ตงขึ
ั ้ น้ พร้ อม ทรงเปล่ง
อุทานว่า โอ เป็ นสุข เป็ นสุขอย่างยิ่ง เราได้ ถึงบรรพชาแล้ ว เสด็จขึ ้นสูท่ ี่จงกรม เสด็จจงกรมไปมา
แล้ วเสด็จไปสานักพระราชโอรสธิดาและพระราชเทวี ด้ วยความสงบเช่นกับพระปั จเจกพุทธเจ้ า...”
(ภาพที่ ๓๑)

๑๒๕

ภาพที่ ๓๑ วนปเวสน์ ชูชก และจุลพน จิตรกรรมวัดนาแส่งและวัดบ้ านก่อ

๑๒๖
๕.๕ ชูชก
ฉากสาคัญในงานจิตรกรรมคือ
ภาพชูชกและนางอมิตตดาในหมูบ่ ้ านทุนนวิฏฐ
พราหมณ์คามในกาลิงครัฐ และฉากตอนเหล่าภรรยาพราหมณ์ทงหลายรุ
ั้
มด่านางอมิตตดาที่ท่าน ้า
เมื่อนางร้ องไห้ กลับเรื อน ชูชกจึงถามนางว่าเหตุใดร้ องไห้ นางอมิตตดาจึงบรรยายให้ ชชู กฟั ง ชูชก
จึงลองทานายถึงเหล่านางทังหลายให้
้
นางอมิตตดาฟั ง ดังที่เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้
ระบุรายละเอียดเหล่านางสาคัญที่มารุมด่าในครัง้ นันอย่
้ างน่าสนใจ ความตอนหนึง่ กล่าวว่า
“...บ่อนก็
ั ้ อีตาดาปากกว้ าง ผัวมันราดร้ างหลายที บ่อนก็
ั ้ อีสรี ผ้ มู กั ชู้...บ่มีก็อีผีพราย
แม่ค้าเหมี ้ยง เกล้ ามันเกลี ้ยงดังโพรงเลีย รู้วา่ อีตาเพรี ยเมียพพราหมณ์อ้ายใส โป้งแค่งใหย่ตาหลวง
อีนางยวงเมียพราหมณ์ผ้ ตู าหลิ่ว แม่หน้ าปิ ว้ นมยาน ...บ่อนก็
ั ้ อีจอมจักเมียพราหมณ์น้องเกล้ ามัน
อัว่ ช้ องควี่รุยราย ...รู้วา่ อีตามนเมียพราหมณ์ผ้ ตู าเหลือกสากกาก เป็ นขี ้ขากทังตั
้ ว ย่างหัวซอนไพ
หน้ า...”
จิตรกรรมฝาผนังที่บนั ทึกภาพเหตุการณ์ตอนหลังนี ้ไว้ อย่างน่าสนใจคือ วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพฯ และ วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จิตรกรเองแม้ จะได้ รับอิทธิพลจากงานแบบ
ภาพพิมพ์กรุงเทพฯ แต่ก็บรรจุฉากการรุมด่านี ้ไว้ ในฉากกัณฑ์ชชู กแทน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี ้ไม่พบ
ในกลุม่ ภาพพิมพ์กรุงเทพฯ ในระยะเวลาใกล้ เคียงกันเลย ลักษณะการแสดงเน้ นภาพฉากการรุมด่า
นางอมิตตดานี ้จึงมีความสาคัญในฐานะที่จะเป็ นต้ นเหตุสาคัญในการถวายทานสองกุมารของพระ
เวสสันดร ทังนี
้ ้ยังเป็ นภาพที่สะท้ อนสังคมผู้หญิงในท้ องถิ่นล้ านนาได้ อีกประการหนึ่งด้ วย (ภาพที่
๓๒)
เมื่อนางอมิตตดาแนะนาให้ ชชู กเดินทางไปนาเอาสองกุมารมาเป็ นทาสรับใช้ แทนตน
ชูชกก่อนออกจากบ้ านก็กระทาประทักษิณนางอมิตตดา ฉากสาคัญที่เน้ นคือ ภาพชูชกถูกฝูงสุนขั
ไล่จนต้ องหนีขึ ้นต้ นไม้ เมื่อพรานเจตบุตรพบเห็นจึงคิดว่าชูชกคงจะมาขอสองกุมาร จึงหมายเล็ง
หน้ าไม้ เพื่อฆ่าชูชกเสีย ชูชกจึงกล่าวอุบายว่าตนนันเป็
้ นราชฑูต จนพรานเจตบุตรบอกทางไปสู่เขา
วงกตแก่ชชู กในที่สดุ
เป็ นที่นา่ สนใจว่า จิตรกรรมเวสสันดรชาดกมักวาดจานวนของสุนขั ไว้ แตกต่างกัน ทังนี
้ ้
เวสสันดรชาดกล้ านนา ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง ได้ ขยายเนื ้อหาให้ เห็นภาพบุคลิกลักษณะของสุนขั แต่
ละตัว (มากกว่า ๓๒ ตัว) ยกตัวอย่างความตอนหนึง่ กล่าวว่า
“...ตัวหนึ่งชื่อผู้ตบู มันช่างแกว่นเชิงคบเชิงคาบ...ตัวหนึ่งชื่อผู้มอยดาปากห่างแล่น
ครั่งครางผับปลาเสีย้ งรวายตรี ...ตัวหนึ่งชื่อผู้แดงหุมเห่า...ตัวหนึ่งชื่อผู้ดาปลอดตาแหวน...ตัวหนึ่ง
ชื่อว่าอ้ ายลายตัวใหญ่ หันหัวล้ านไล่กระชังเรื อน...ตัวหนึ่งชื่อไฟเดือน ๖ หันยาจกไล่เลิยทัน...ตัว

๑๒๗
หนึ่งชื่ออ้ ายคาเครื อขบหยาบ คันคาบได้
้
บซ่ วาง ง้ างคางจิ่งออกได้ หันพราหมณ์เข้ าไปไกล้ ส ลึดขึ ้น
ขบถง...”
จิตรกรพยายามวาดฝูงสุนขั ให้ มากเท่ากับจานวน ๓๒ ตัวเช่นเดียวกับการวาดภาพ
บรรดาข้ าวของเครื่ องใช้ ของชูชกที่หล่นกระจายขณะถูกสุนขั ไล่กดั เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว
แดงบรรยายไว้ อย่างเห็นภาพว่า
“...หมาขี ้ดาบมาคันคาบถงคู
้
พราหมณ์พาโลนัง่ ฅ่าไม้ ใคร่หวั บี่ให้ หนั ครัวมันเรี่ ยรายลง
เตมเคล้ าไม้ ...หันผักบัว่ เรี่ ยรุยราย ค็มาเสียดายร้ องไห้ ...มันก็ร้องไห้ จม่ หาครัวว่าโอวยหนอ เข้ ายาคู
อันใส่น ้าหวานก็เสียไพ ชิ ้นส้ มเน่าอันจักกินทอนคูคเ็ สียไพ...ปลาซะลากแห้ งอย่างข่าได้ ๓ ปี ชิ ้นบ่มี
ยังเหลือแต่ก้างค็เสียไพ...”

วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่
ภาพที่ ๓๒ เหล่านางพราหมณีรุมด่านางอมิตตดา

วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จ.เชียงใหม่

๑๒๘
๕.๖ จุลพน
เมื่อพรานเจตบุตรให้ พราหมณ์ชชู กบริโภคแล้ ว ให้ กระบอกน ้าผึ ้งและขาเนื ้อย่างแก่ชู
ชก เพื่อเป็ นเสบียงเดินทาง พรานเจตตบุตรยืนอยูเ่ หนือหนทางพร้ อมกับยกมือเบื ้องขวาขึ ้น และ
พรรณนาถึงเส้ นทางไปหาพระเวสสันดร ตรงไปสูอ่ าศรมฤาษีอจั จุตฤาษี อรรถกถาชาดกกล่าวถึง
บุคลิกของอัจจุตฤาษีไว้ วา่ “...มีฟันเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ ทรงเพศเป็ นพราหมณ์ มีขอสาหรับสอย
ผลาผล ภาชนะสาหรับใช้ ในการบูชาเพลิง กับทังชฎา
้
ครองหนังเสือเหลือง นอนเหนือแผ่นดิน
นมัสการเพลิง” จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในทุกแห่ง ไม่เน้ นฉากเนื ้อหาของเหตุการณ์นี ้ มีเพียง
เฉพาะการวาดพรานเจตบุตรยืนใช้ มือขวาชี ้ทางเข้ าสูเ่ ขาวงกตให้ กบั ชูชก (อันนิยมรวมไว้ ในชูชก)
๕.๗ มหาพน
เมื่อชูชกพบอัจจุตฤาษี ก็ใช้ อุบายว่ามาหาพระเวสสันดร จนอัจจุตฤาษี เชื่อและเชื ้อ
เชิญให้ ชชู กนอนที่นี่และกินผลไม้ จนอิ่ม รุ่งขึ ้น เมื่อจะชี ้หนทาง จึงเหยียดมือขวาออกไปพร้ อมกับ
พรรณนาถึงเส้ นทางไปสู่เขาวงกต แม้ ว่าจุดเน้ นในวรรณกรรมเวสสันดรชาดกทังในอรรถกถาและ
้
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง จะบรรยายถึงพรรณพฤกษา สัตว์ป่า สระโบกขรณี สระมุจลิ
นทร์ ฯลฯ แต่จุดเน้ นในงานจิตรกรรมกลับพบว่าให้ ความสาคัญกับฉากการเข้ าพบอัจจุตฤาษี และ
อัจจุตฤาษี ชีท้ างให้ กับชูชก(พร้ อมกับการวาดเทือกเขาป่ าไม้ ) อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า การวาดภาพ
อัจจุตฤาษีนิยมเน้ นให้ มือซ้ ายถือพัดไว้ (ภาพที่ ๓๓)

๑๒๙

ภาพที่ ๓๓ มหาพน จิตรกรรมวัดบ้ านก่อ
๕.๘ กุมารบรรพ์
ฝ่ ายชูชก เดินทางไปจนถึงฝั่ งสระโบกขรณีตามทางที่พระอัจจุตดาบสบอก หากแต่วา่
เป็ นเวลาเย็นเกินไปเสียแล้ ว เกรงว่านางมัทรี จะกลับอาศรม จึงคิดว่าพรุ่งนี ้เวลาพระนางเสด็จไปป่ า
เราจึงไปสูอ่ าศรมบทเฝ้าพระเวสสันดร ทูลขอกุมารกุมารี ทงสอง
ั้
เมื่อพระนางยังไม่เสด็จกลับ ก็จกั
พาสองกุมารกุมารี นนหลี
ั ้ กไป ชูชกจึงขึ ้นสูเ่ นินภูผาแห่งหนึง่ ในที่ไม่ไกลสระนันนอน
้
ณ ที่มีความ
สาราญ
จุดเน้ นของเหตุการณ์ในงานจิตรกรรมคือ ตอนชูชกทูลขอสองกุมารกับพระเวสสันดร
พระเวสสันดรตรัสยินดี แต่ขอให้ รอจนถึงรุ่งเช้ าควรมาพาสองกุมารไปด้ วยเย็นนี ้พระนางมัทรี จะ
เดินทางกลับอาศรมตามกิจประจาวันของนาง เหตุการณ์ตอนนี ้นิยมวาดภาพชูชกพนมมืออยูเ่ บื ้อง
หน้ าพระเวสสันดร ลาดับต่อมาคือภาพสองกุมารหลบอยู่ในสระบัวหน้ าอาศรม อันเนื่องจากได้ ยิน
บทสนทนาของพระเวสสันดรและชูชก กระทัง่ รุ่งเช้ าชูชกเดินทางมาทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดร

๑๓๐
จึงตรัสเรี ยกให้ ขึ ้นจากสระบัวนัน้ ฉากที่สาคุญที่สดุ คือการถวายทานสองกุมารให้ แก่ชชู ก นิยมวาด
ภาพตอนพระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโนทกลงบนมือพราหมณ์ชชู ก สอดคล้ องกับเวสสันดรชาดก ฉบับ
ไผ่แจ้ เรี ยวแดง ความตอนหนึ่งกล่าวว่า
“....คันว่ามหาสัตว์เจ้ าตัดค่าลูกเต้ าแล้ ว ค็เล้ าโลมลูกแก้ วอยูใ่ นคา เจ้ าค็นาเอา ๒ ขา
เมือสูใ่ นกู่แก้ วอาราม แล้ วเจ้ าค็ถือน ้าต้ นคันทีมาไว้ ที่ไลก้ ตนคา เจ้ าค็กระทาเอายังประหญา
สัพพัญญูหื ้อหมัน้ รัดราดรัง้ กับตน จิ่งเรี ยกเอาพราหมณ์ผ้ เู ทียวหนมาไกล้ เจ้ าค็หื ้อ ๒ แก่นไธ้ เป็ น
ทานแก่ชชู กพราหมณ์เป็ นขนาดน ้าต้ นหยาดกฎหมาย ...เจ้ าก็ไหลหลัง่ ถัง่ น ้าตกเหนือมือพราหมณ์
แล้ วค็หื ้อลูกแก้ วเป็ นทาน....” (ภาพที่ ๓๔,๓๕ )
นอกจากนี ้ จุดเน้ นจิตรกรรมยังอยูท่ ี่ฉากชูชกนาสองกุมารเดินทางออกไปจากอาศรม
พร้ อมกับมัดมือสองกุมาร เฆี่ยนตีสองกุมาร แม้ ในเนื ้อหาวรรณกรรมจะกล่าวถึงความปริวิตกของ
พระเวสสันดรอยูช่ วั่ ขณะ อรรถกถาชาดกกล่าวว่า
“...ความปริ วิตกได้ เกิดขึ ้นแก่พระเวสสันดรมหาสัตว์ ด้ วยทรงสิเนหาในพระโอรสและ
พระธิดาอย่างนี ้ว่า พราหมณ์นี ้เบียดเบียน ลูกทังสองของเราเหลื
้
อเกิน เมื่อไม่อาจกลันความโศกไว้
้
ได้ ดงั นี ้ เราจักติดตามไปฆ่าพราหมณ์เสีย แล้ วนาลูกทังสองกลั
้
บมา แต่นนั ้ กลับทรงหวนคิดได้ วา่
การที่ลกู เราทังสองถู
้
กเบียดเบียน เป็ นความลาบากยิ่ง นัน่ ไม่ใช่ฐานะ การบริจาคปิ ยบุตรทานแล้ ว
จะเดือดร้ อนภายหลัง หาใช่ธรรมของสัตบุรุษไม่... ”
อย่างไรก็ดี เราพบว่างานจิตรกรรมก็มิได้ แสดงบรรยากาศนี ้ไว้ อันเป็ นความจงใจที่จะ
ชี ้ให้ เห็นทานบารมีอนั ยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดร
ควรกล่าวด้ วยว่า ในกัณฑ์กมุ ารบรรพ์นี ้ กล่าวถึงลักษณะบุรุษโทษ ๑๘ ประการของชู
ชกอรรถกถาชาดกกล่าวว่า
“... บทว่า พลงกปาโท ได้ แก่ ตีนแป บทว่า อทธนโข ได้ แก่ เล็บเน่า. บทว่า โอพทธปิ ณ
ฑิโก ได้ แก่ มีเนื ้อปลีแข้ งหย่อนลงข้ างล่าง บทว่า ทีโฆตตโรฏโฐ ได้ แก่ ประกอบด้ วยริมฝี ปากบน
ยาวยื่นปิ ดปาก บทว่า จปโล ได้ แก่ มีน ้าลายไหล บทว่า กฬาโร ได้ แก่ ประกอบด้ วยเขี ้ยวยื่นออก
เหมือนเขี ้ยวหมู บทว่า ภคคนาสโก ได้ แก่ ประกอบด้ วยจมูกหักคือไม่เสมอกัน บทว่า โลหมสสุ
ได้ แก่ มีหนวดมีสีเหมือนทองแดง บทว่า หริ ตเกโส ได้ แก่ มีผมสีเหมือนทองงอกหยิก บทว่า วลีน
ได้ แก่ หนังย่นเป็ นเกลียวทัว่ ตัว บทว่า ติลกาหโก ได้ แก่ เกลื่อนไปด้ วยกระดา บทว่า ปิ งคโล ได้ แก่
มีตาเหลือกเหลือง คือประกอบด้ วยตาทังสองคล้
้
ายตาแมว บทว่า วินโต ได้ แก่ มีคดในที่ ๓ แห่ง คือ
เอว หลัง คอ บทว่า วิกโฏ ได้ แก่ มีเท้ าลัน่ ท่านกล่าวว่า มีที่ตอ่ กระดูกมีเสียง ก็มี คือประกอบด้ วยที่
ต่อกระดูกมีเสียงดังเผาะๆ บทว่า พรหา ได้ แก่ ยาว....”

๑๓๑
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ แสดงไว้ เช่นกัน ความตอนหนึง่ กล่าวว่า
“...พลงกปาโท ตีนพราหมณ์หดเปนทูด เปนดังตีนช้ างอยู่ลนุ ยุน ...มีตนุ่ ชิ ้นอันยานลง
ทัดสะแอว ...ริมปากเส้ ายานยะยาบ ยานตาบคาบปกคาง ดังพราหมณ์ขดคดก้ อง เขี ้ยวงอนงอก
ปูนกลัว กุฏฺโฐ หลังมันดังหลังช้ าง ปุมป้างสวดทุนยุน อตฺโถ ตามันพายนอกมืนหิบยี่...โลหมส
หนวดมันแดงจักขี่ เป็ นดังหนวดกุ้งจี่เปลวไฟ วริน ตนมันเต็มไพด้ วยไฝดาไฝแดงแลมีกลิ่นอันเหม็น
ส้ ม...ตามันเหลื ้อมมะมาบ เหลื ้อมสากกากปูนกลัว วิเกนโต กระดูกมันลัน่ คะครุดคะคราด ...อชินา
นิจยทโธ หนังเสือหนาห่มห้ อย...อมนุสโส มันผู้นี ้บ่ใช่คนเคยคู.่ ..มันผู้นี ้รอยว่าเป็ นผีเสื ้อ..มสโลหิต
อาหารมันย่อมมีชิ ้นแกมเลือด...”๓๙

ภาพที่ ๓๔ กุมารบรรพ์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง
๓๙

อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่ แจ้ เรี ยวแดง, ๒๘๒.

๑๓๒

ภาพที่ ๓๕ กุมารบรรพ์และมัทรี จิตรกรรมวัดนาแส่ง
๕.๙ มัทรี
พระเวสสันดรราชฤาษีทรงบริ จาคปิ ยบุตรมหาทาน ทาให้ เกิดมหัศจรรย์ มหาปฐพี
บันลือลัน่ โกลาหลเป็ นอันเดียวกันตลอดถึงพรหมโลก เช่นเดียวกับเหล่าเทวดาสัง่ ให้ เทพบุตร ๓
องค์วา่ จาแลงกายเป็ นราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง กันทางเสด็
้
จพระนางมัทรี ไว้ แม้ พระนางวิงวอน
ขอทางก็อย่าให้ จนกว่าดวงอาทิตย์อสั ดงคต พึงจัดอารักขาให้ ดี เพื่อไม่ให้ ราชสีห์เป็ นต้ น
เบียดเบียนพระนางได้ จนกว่าได้ เสด็จเข้ าอาศรม ด้ วยแสงจันทร์
จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง จ.ลาปาง ได้ แสดงให้ เห็นภาพนางมัทรี ประทับนัง่ พนมอัญ
ชุลี เผชิญหน้ ากับราชสีห์ เสือเหลือง และเสือโคร่ง ขณะที่เหนือภาพต้ นไม้ แสดงรูปวงกลมสีเหลือง

๑๓๓
ที่นา่ จะหมายถึงพระจันทร์
ทังนี
้ ้น่าจะสัมพันธ์กบั วรรณกรรมในบทที่ว่าพระนางจะเสด็จเข้ าสู่
อาศรมด้ วยแสงจันทร์ เพื่อรอจนกว่าการทานสองกุมารจะสัมฤทธิ์ผลตามเจตนาของพระเวสสันดร
และอรรถกถาเวสสันดรชาดก กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในคืนนันเป็
้ นวันบูรณมี หมายถึง วัน
จันทร์ เพ็ญหรื อวันขึ ้น ๑๕ ค่า นัน่ เอง
จุดเน้ นงานจิตรกรรมอยูท่ ี่สญ
ั ลักษณ์ราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลืองมาขวางทางมัทรี
และฉากนางมัทรี ร้องไห้ คร่ าครวญหาสองกุมาร พร้ อมกับเดินเที่ยวไปในป่ ายามราตรี เพื่อค้ นหาสอง
กุมาร จนกระทัง่ รุ่งเช้ านางมัทรี ถึงกับสลบลงแทบพระบาทของพระเวสสันดร กระทัง่ พระเวสสันดร
ครองสติแล้ วใช้ น ้าลูบพระพักตร์ ให้ นางตื่นฟื น้ จึงกล่าวเหตุแห่งการทานบุตรทังสองให้
้
นางมัทรี ฟัง
นางจึงอนุโมทนาบุญทานนี ้ด้ วย (ภาพที่ ๓๖)
๕.๑๐ สักกบรรพ์
เมื่อนางมัทรี อนุโมทนาในการทานสองกุมารแล้ ว พระอินทร์ ดาริ ห์วา่ เมื่อวันวานนี ้ พระ
เวสสันดรมหาราชนี ้ได้ ประทานปิ ยบุตรแก่ชชู กพราหมณ์ แผ่นดินไหว บัดนี ้ ถ้ าจะมีคนต่าช้ าผู้หนึง่
ไปเฝ้าพระเวสสันดร ทูลขอพระนางมัทรี ไป พระเวสสันดรก็จะเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบตั ิ เราจะ
จาแลงเพศเป็ นพราหมณ์ ทูลขอพระนางมัทรี ให้ ถือเอาทานนันเป็
้ นยอดแห่งทานบารมี ทาให้ ไม่
ควรสละแก่ใครๆ แล้ วถวายพระนางเจ้ านันคื
้ นท้ าวเธอไว้ อีก แล้ วกลับเทวสถานของเรา พระอินทร์
จึงเสด็จไปสูส่ านักแห่งเวสสันดรในเวลาพระอาทิตย์ขึ ้น
จุดเน้ นงานจิตรกรรมอยูท่ ี่การวาดพระอินทร์ เหาะลงมาแปลงกายเป็ นพราหมณ์(ใช้ สี
เขียว)มาทูลขอนางมัทรี อีกฉากหนึง่ คือการหลัง่ น ้าสิโณทกให้ กบั พราหมณ์อนั แสดงสัญลักษณ์การ
ถวายทานนางมัทรี (ภาพที่ ๓๖)

๑๓๔

ภาพที่ ๓๖ มัทรี สักกบรรพ์ และมหาราช จิตรกรรมวัดนาแส่ง

๑๓๕

ภาพที่ ๓๗ มหาราช จิตรกรรมวัดนาแส่ง

๑๓๖

ภาพที่ ๓๘ มหาราช จิตรกรรมวัดนาแส่ง แผ่นที่ ๒
๕.๑๑ มหาราช
เมื่อพราหมณ์ชชู กพาพระชาลีพระกัณหาทังสององค์
้
เดินทาง ๖๐ โยชน์ เหล่าเทวดา
ได้ อารักขาพระกุมารกุมารี ฝ่ ายชูชก ครัน้ ดวงอาทิตย์อสั ดงคต ชูชกก็ผกู พระกุมารกุมารี ทงสองไว้
ั้
ที่
ใต้ ต้นไม้ ให้ สองกุมารบรรทมเหนือพื ้นดิน ตนเองขึ ้นต้ นไม้ นอนที่คา่ คบกิ่งไม้ จุดเน้ นงานจิตรกรรม
อยูท่ ี่ภาพชูชกนอนบนต้ นไม้
ขณะที่มีเทพเทวดาแปลงกายเป็ นพระเวสสันดรและนางมัทรี มา
อภิบาลสองกุมาร
ประเด็นที่นา่ สนใจคือ จิตรกรรมเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาราชนี ้ มีจดุ เน้ นหลากหลาย
มาก ทังการพบกั
้
นของสองกุมารกับพระเจ้ าสัญชัย การจัดเตรี ยมสาหรับอาหารเพื่อต้ อนรับพระ
เวสสันดรและนางมัทรี การจัดเตรี ยมการแสดงรื่ นเริงต่างๆ รวมถึงอาการอาหารไม่ยอ่ ยของชูชก
จนกระทัง่ ถึงแก่กาลกิริยาไปในที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง ได้
เพิ่มเติมเนื ้อหาการทาศพชูชกไว้ ด้วย ซึง่ ไม่ปรากฏกล่าวถึงพิธีกรรมนี ้ในอรรถกถาชาดก ส่วนหนึง่

๑๓๗
ของฉากงานพิธีศพชูชกปรากฏอย่างชัดเจนในจิตรกรรมวัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง และ
จิตรกรรมวัดบ้ านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง (ภาพที่ ๓๗,๓๘)
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวถึงบรรยากาศการจัดศพชูชกไว้ อย่าง
น่าสนใจ ความตอนหนึง่ กล่าวว่า
“...เขาจิ่งจากันว่า ยังมีที่หนึ่งเปนป่ าไม้ งิ ้ว เปนที่แร้ งมาจับอยูข่ ี ้เพียงกลางขา...ควรดี
หามเอาพราหมณ์เถ้ าลาวเกล่าไพทอดเสียที่นนั ้ ....เขาค็เท่าไพได้ พระคูลวาตน ๑ ด่าๆ ต่าทะห
ลึกขึก เอาหางแหรหึกมาแปลงสายสนุกบาตร มันก็เท่านุ่งผ้ าย้ อมฝาดอยูง่ ะงนงะงน ทังตัวมันเทียร
ย่อมเปนขี ้เขี ้ยนขี ้ขากบ่เว้ นที่ทางใด...มันร้ องว่าอุบาสกเฮิย อยูถ่ ้ าเราก่อน ว่าอันแล้
้ วค็ลวดเอาไม้
เท้ ามันต่อยโรงพราหมณ์ว่า กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา มึงพราหมณ์จงุ่ เบ่นหลังขึ ้นเมืองฟ้า มุง
จุง่ อว่ายหน้ าลงสูอ่ วิจีเทิอะเน้ อ...”
๕.๑๒ ฉกษัตริย์
เมื่อพระเจ้ าสัญชัยไถ่สองกุมาร ได้ โปรดให้ จดั ทัพเคลื่อนพลไปรับพระเวสสันดรและ
นางมัทรี เมื่อกองทัพไปถึงใกล้ เขตอาศรม พระเวสสันดรเข้ าใจว่า เหล่าปั จจามิตรของเราปลงพระ
ชนม์ พระชนกของเรา แล้ วมาเพื่ อ ต้ องการตัว พระองค์ จึ ง พาพระนางมั ท รี เ สด็ จ ขึ น้ ภู ผ า
ทอดพระเนตรดูกองทัพ กระทัง่ พระเจ้ าสัญชัยดาเนินพระบาทด้ วยพระองค์เดียวเข้ าสู่อาศรม จึงทา
ให้ เหตุการณ์ของกษัตริย์ทงั ้ ๖ พบกัน (ภาพที่ ๓๙)
จิตรกรรมที่เน้ นความสัมพันธ์ของทัง้ ๖ กษัตริย์เป็ นอย่างมากคือ จิตรกรรมฝาผนัง
วิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง กล่าวคือ ได้ แสดงฉากที่ไม่พบในแห่งใด
สอดคล้ องกับอรรถกถาชาดก ความตอนหนึง่ กล่าวว่า
“...พระนางมัทรี ทรงคร่ าครวญด้ วยพระสุรเสียงอันดัง พระกายสัน่ ถึงวิสญ
ั ญีภาพล้ ม
ลงเหยียดยาวเหนือปฐพี ฝ่ ายพระชาลีและพระกัณหาก็เสด็จมาโดยเร็วถึงพระชนนี ก็ถึงวิสญ
ั ญี
ภาพล้ มลงทับพระมารดา ในขณะนัน้ น ้านมก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัทรี เข้ าพระ
โอษฐ์ แห่งกุมารกุมารี ทงสองนั
ั้
น้ ... ฝ่ ายพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพระปิ ยบุตรบุตรี ก็ไม่อาจ
ทรงกลันโศกาดู
้
รไว้ ถึงวิสญ
ั ญีภาพล้ มลง ณ ที่นนเอง
ั้
แม้ พระชนกและพระชนนีแห่งพระเวสสันดร
ก็ถึงวิสญ
ั ญีภาพล้ มลงในที่นนั ้ เหมือนกัน เหล่าอามาตย์หกหมื่นผู้สหชาติของพระมหาสัตว์ เห็น
กิริยาของ ๖ กษัตริย์ดงั นัน้ ก็ถึงวิสญ
ั ญีภาพล้ มลง ณ ที่นนั ้ เหมือนกัน บรรดาราชบริพารทังหลายที
้
่
เห็นเหตุการณ์อนั น่าสงสารนัน้ แม้ คนหนึง่ ก็ไม่อาจดารงอยูไ่ ด้ โดยภาวะของตน อาศรมบททังสิ
้ ้นได้
เป็ นเหมือนป่ ารัง อันลมยุคนั ตวาตย่ายีแล้ ว ขณะนัน้ ภูผาทังหลายก็
้
บนั ลือลัน่ มหาปฐพีก็หวัน่ ไหว

๑๓๘
....ครัง้ นัน้ ท้ าวสักกเทวราชทรงดาริวา่ กษัตริย์ทงั ้ ๖ องค์ พร้ อมด้ วยราชบริ ษัทถึงวิสญ
ั ญีภาพ ไม่มี
ใครแม้ คนหนึง่ ที่สามารถจะลุกขึ ้น รดน ้าลงบนสรี ระของใครได้ เอาเถอะ เราจักยังฝนโบกขรพรรษ
ให้ ตกลงเพื่อชนเหล่านัน้ ในบัดนี ้ ดาริฉะนี ้ แล้ วจึงยังฝนโบกขรพรรษให้ ตกลง ณ สมาคมแห่ง
กษัตริ ย์ทงั ้ ๖ พระองค์ ชนเหล่าใดใคร่ให้ เปี ยกชนเหล่านันก็
้ เปี ยก เหล่าชนที่ไม่ต้องการให้ เปี ยก แม้
สักหยาดเดียวก็ไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเบื ้องบนแห่งชนเหล่านัน้ เพี ยงดังน ้ากลิ ้งไปจากใบบัว ฉะนัน้ ฝนโบกขร
พรรษนันเป็
้ นเหมือนน ้าฝนที่ตกลงบนใบบัว ด้ วยประการฉะนี ้ ในกาลนัน้ กษัตริย์ทงั ้ ๖ พระองค์ก็
กลับฟื น้ พระองค์ มหาชนทราบความมหัศจรรย์วา่ ฝนโบกขรพรรษตก ณ สมาคมพระญาติแห่งพระ
มหาสัตว์ และแผ่นดินไหว....”
๕.๑๓ นครกัณฑ์
ในวันเสด็จเข้ าพระนคร พระเวสสันดรทรงพระดาริ ในเวลาใกล้ รุ่งว่า พรุ่งนี ้ ครัน้ ราตรี
สว่างแล้ ว พวกยาจกรู้ว่าเรากลับมาแล้ ว ก็จกั พากันมา เราจักให้ อะไรแก่ยาจก ทาให้ พระอินทร์
ล่วงรู้ จึงบันดาลให้ ฝนรัตนะเจ็ดตกเป็ นราวกะฝนลูกเห็บ ให้ ตกในพระนครทังสิ
้ ้นสูงประมาณเข่า
วันรุ่งขึ ้น
พระเวสสันดรจึงโปรดให้ พระราชทานทรัพย์ที่ตกอยูใ่ นพื ้นที่ข้างหน้ าและข้ างหลังแห่ง
ตระกูลนันๆ
้ ว่า จงเป็ นของตระกูลเหล่านัน้ แล้ วให้ นาทรัพย์ที่เหลือขนเข้ าท้ องพระคลัง กับด้ วย
ทรัพย์ในพื ้นที่แห่งพระราชนิเวศน์ของพระองค์ แล้ วให้ เริ่มตังทานมุ
้
ข
เราพบว่า จิตรกรรมที่นาเสนอภาพที่สอดคล้ องกับนครกัณฑ์อย่างยิ่งคือ จิตรกรรมวัด
พระธาตุลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง และจิตรกรรมวัดบ้ านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง (ภาพที่
๓๙)

๑๓๙

ภาพที่ ๓๙ มหาราช ฉกษัตริ ย์ และนครกัณฑ์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง
และวัดพระธาตุลาปางหลวง

บทที่ ๔
จิตรกรรมเวสสันดรบนผืนผ้ าพระบฏ
สุตตันตปิ ฎก ในพระไตรปิ ฎก ได้ กล่าวถึงจิตรกรรมบนผืนผ้ าไว้ ตอนหนึง่ ว่า
“....ดูก่อนภิกษุ ทงั ้ หลาย จิตรกรผู้ทาจิตรกรรมนัน้ เมื่อมีเครื่ องเขียนพร้ อมสีต่างๆ
พร้ อมแล้ ว เป็ นต้ นว่าครั่ง ขมิ ้น สีเขียว สีแดง จึงกระทาจิตรกรรมเป็ นรูปบุรุษหรื อสตรี ประกอบด้ วย
อวัยวะน้ อยใหญ่ ลงบนกระดาษอันเรี ยนง่าย หรื อที่ฝาผนัง หรื อในแผ่นผ้ า...”๑
สันนิษฐานว่า จิตรกรรมบนผืนผ้ าคงมีปรากฏมาแล้ วในครัง้ พุทธกาล ในวัฒนธรรม
อินเดียและศรี ลงั กา๒
การวาดภาพบนผืนผ้ าประดับอาคารทางพุทธศาสนา เป็ นคตินิยมในพุทธศิลป์สาย
นิกายมหายาน๓ ในศิลปะไทย เราพบว่าได้ รับความนิยมและปรากฏหลักฐานมากที่สุดในสมัย
รัตนโกสินทร์ เป็ นต้ นมา สาหรับศิลปะล้ านนา เราพบหลักฐานที่มีอายุเก่าที่สดุ ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ – ๒๒ วาดเป็ นรู ปพระพุทธเจ้ า แสดงตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ในระยะหลังช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ นิยมวาดพุทธประวัติพุทธเจ้ า โดยเฉพาะเรื่ องทศชาติชาดก,เวสสันดร
ชาดก๔ สาหรับพระบฏที่วาดเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดกนัน้ สามารถแบ่งออกเป็ น ๒ รูปแบบคือ แบบ
แขวน วาดเป็ นผืนผ้ าเล่าเรื่ องแต่ละฉากหรื อกัณฑ์ และแบบผืนยาวคือวาดจิตรกรรมต่อ เนื่องกันไป
บนผืนผ้ าขนาดยาว
พระบฏที่ร้ ูจกั กันดีในศิลปะล้ านนา เช่น พระบฏวัดทุง่ คา อ.วังเหนือ จ.ลาปาง, พระบฏ
วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน เป็ นต้ น ในช่วงระยะพ.ศ.๒๕๕๐ เป็ นต้ นมา ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยอินเตอร์ เทค จ.ลาปาง และกลุม่ หน่อศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ ค้นพบภาพพระบฏอันเป็ นข้ อมูลใหม่จานวนมาก สาหรับข้ อมูลที่ใช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
๑

อ้ างถึงใน คงเดช ประพัฒน์ทอง, พระบฏและสมุดภาพไทย (กรุงเทพฯ: กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร,๒๕๒๗),๑๖.
๒
สุรศักดิ์ เจริญวงศ์, วิถีไทยในภาพพระบฏ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,๒๕๒๗),๒๕.
๓
มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะญี่ปนุ่ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒),
๑๗.
๔
จารุณี อินเฉิดฉาย, “พระบฏ : พุทธศิลป์บนผืนผ้ า,” เมืองโบราณ ๒๘, ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๕) : ๕๑
– ๖๑.

๑๔๐

๑๔๑
ตารางที่ ๖ ข้ อมูลพระบฏที่ใช้ ในการศึกษา
วัดและที่ตงั ้
วัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน
วัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลาปาง
วัดบ้ านสัก อ.เมือง จ.ลาปาง
วัดทุง่ คา อ.แจ้ หม่ จ.ลาปาง

ปี ที่สร้ าง/ช่ างที่วาด
พ.ศ.๒๔๔๒

หมายเหตุ
ผืนยาว ๑ ผืน
๒๕ ผืน
มี ๒ ชุด
๒๔ ผืน

หลวงพ่อป้อ(ป้อ อุดหนุน)

ในบทนี ้จึงใช้ พระบฏวัดนาคต อ.แม่ทะ จ.ลาปาง ซึง่ ระบุปีที่สร้ างไว้ พ.ศ.๒๔๔๒ เป็ น
ต้ นแบบในการวิเคราะห์ โดยแบ่งเนื ้อหาในบทเป็ น ๓ ส่วนคือ รูปแบบศิลปะและลักษณะเฉพาะ
ของพระบฏในแต่ละแห่ง ,ความสัมพันธ์กบั วรรณกรรม และบทบาทของพระบฏในพิธีกรรมทาง
ศาสนา
๑. ลักษณะเฉพาะของพระบฏ
๑.๑. พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ ทะ จ.ลาปาง
พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ท ะ นับเป็ นหลักฐานชิ น้ ส าคัญในพระบฏกลุ่ม ที่ ว าด
ต่อเนื่องกันไปบนผืนผ้ าขนาดยาว ๕ มีจารึ กระบุไว้ ว่าคือ “ ผ้ าค่าวเวสสันตระ” และ จารึกอายุการ
สร้ างไว้ พ.ศ.๒๔๔๒๖ จากจารึกอักษรธรรมล้ านนาพบว่า ได้ ถวายไว้ ในช่วง “วิสาขะบุณณมี...เดือน
๘ เพ็ง” และศรัทธาผู้สร้ างถวายคือ “พญาสีวิไ ชย” มุ่งหวังการถวายเพื่อคา้ ชูพุทธศาสนาให้ ถึง
๕,๐๐๐ พระวสา
โครงสร้ างสี ใช้ สีหลักคือ สีฟ้า-น ้าเงิน, สีแดง,สีเขียว,สีเหลือง วาดเป็ นกลุ่มภาพเล่า
เรื่ องตังแต่
้ พระมาลัย ทศพรไปจนถึงนครกัณฑ์ รู ปแบบแสดงให้ เห็นร่ องรอยของงานจิตรกรรม
แบบพื น้ บ้ า น ผสมผสานอิท ธิ พ ลศิลปะรั ตนโกสิน ทร์ ตัวอย่างเช่น การวาดภาพธงชาติสยาม
๕

เธียรชาย อักษรดิษฐ์ และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบงานศิลปกรรมทางพุทธ
ศาสนาของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รั ฐฉาน สหภาพพม่ า และชุมชนแม่ ทะ จังหวัดลาปาง (เชียงใหม่: ศูนย์โบราณคดี
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒), ๙๗.
๖
สุรชัย จงจิตรงาม, “พระบฏวัดนาคตหลวง : การค้ นพบใหม่ของจิตรกรรมล้ านนา,” เมืองโบราณ ๓๔, ๓
( กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๑) : ๑ – ๖.

๑๔๒
กล่าวคือ ธงสีแดงมีรูปช้ างเผือกอยูก่ ลางธง เป็ นต้ น และพม่า-ไทใหญ่ ตัวอย่างเช่น เครื่ องแต่งกาย
เป็ นต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเทียบเคียงได้ กบั จิ ตรกรรมในวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง
จ.ลาปาง
การจัดองค์ประกอบภาพนัน้ วาดเป็ นกลุม่ ภาพ โดยใช้ ตวั ละครหลักและตัวรองจัดเป็ น
กลุ่ม คั่นฉากด้ วยเส้ นสิ น เทาที่ นิยมแสดงเป็ นผื นดินหรื อ ภูเขา แทรกด้ วยสัตว์ นานาชนิ ด ด้ า น
รู ปแบบศิล ปะ ยัง คงวาดภาพพระเวสสันดร – นางมัทรี (ทัง้ ในแบบกษัต ริ ย์และทรงเพศฤาษี )
จุดเด่นของพระบฏหรื อผ้ าค่าวพระเวสนี ค้ ือ การแสดงฉากที่ เน้ นยา้ ลักษณะเฉพาะของฉากนัน้
ตัวอย่างเช่น ฉากพระเวสสันดรถวายช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ผู้ เขียนใช้ เพียงพระหัตถ์ซ้ายของพระ
เวสสันดรเกี่ยวคล้ องงวงช้ างไว้ พระหัตถ์ขวาประคองหลัง่ ทักษิ โณทกให้ เหล่าพราหมณ์ จากการ
เปรี ยบเทียบการตีความหมายฉากนี ้ จะพบว่าส่วนใหญ่วาดเป็ นการจับปลายงวงช้ าง ทังยั
้ งวาด
พราหมณ์ไว้ เพียง ๕ พราหมณ์ ทังที
้ ่ส่วนใหญ่วาดไว้ ๘ พราหมณ์ ตามเนื ้อหาวรรณกรรม เป็ นต้ น
(ภาพที่ ๔๐)

ภาพที่ ๔๐ หิมพานต์ พระบฏวัดนาคตหลวง
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

๑๔๓
๑.๒ พระบฏวัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน
พระบฏวาดเป็ นผืนแต่ละฉากครบ ๑๓ กัณฑ์ รวมทังเรื
้ ่ องพระมาลัยด้ วย จานวนรวม
๒๕ ผืน จากการศึกษาของนักวิชาการประจาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภญ
ุ ไชย กล่าวว่า น่าจะ
สร้ างราว พ.ศ.๒๔๐๐ - ๒๔๒๐ เป็ นสมบัตขิ องวัดมาแต่เดิมผู้ถวายทานให้ แก่วดั คือ พ่อหนานตา แม่คาป้อ อิสระ ชาวลาพูน ปรากฏหลักฐานการบอกเล่าใช้ งานหลังสุดในสมัยที่ พระคันธวงศ์
เถระ หรื อ ครูบาวงศ์ เป็ นเจ้ าอาวาส (ช่วง พ.ศ.๒๔๔๗-๒๔๖๙) และมีการใช้ งานครัง้ สุดท้ ายราว
พ.ศ.๒๕๐๖๗
การเขียนภาพวาดโครงร่างด้ วยเส้ นดินสอดาและระบายโดยสีฝนุ่ ใช้ คสู่ ีหลัก คือ สีน ้า
เงิน (ฟ้า) กับแดง(ส้ ม) ระบายสีคอ่ นข้ างเบาบาง เน้ นความสาคัญของลายเส้ น รูปทรง และรูปร่าง
ของการเขียนพื ้นดิน ทิวเขา ท้ องฟ้าด้ วยฝี แปรง และลายเส้ นคดโค้ งหรื อกรอบสินเทา ตอนล่างของ
พระบฏเป็ นลายกรวยเชิง คล้ ายจิตรกรรมที่แสดงอิทธิพลกลุ่มช่างพม่า - ไทใหญ่ ในขณะเดียวกันก็
คล้ ายคลึงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารวัดเก่าท่าช้ าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน ในแง่การจัด
องค์ประกอบศิลปะ (ภาพที่ ๔๑)
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า ลายกรวยเชิงในพระบฏนี ้ มีการสอดแทรกรูปคล้ ายผลสัปปะรด ซึ่ง
เราจะพบว่ามีความนิยมมากในงานไม้ แกะสลักประดับวิหารหรื ออุโบสถล้ านนาในระยะพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ ซึ่งน่าจะรั บอิทธิ พลจากกลุ่ม งานศิลปะพม่าที่รับปรับเปลี่ ยนแบบแผนลวดลาย
ตะวันตก อันเป็ นผลจากการล่าอาณานิคมของอังกฤษ ที่พม่าในสมัยปลายราชวงศ์คองบอง โดย
เฉพาะที่มณ
ั ฑเลย์ในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นัน้ พบว่ามีการ
เข้ ามาของกลุ่มศิลปิ น สถาปนิก สื่อสิ่งพิมพ์จากโลกตะวันตกเข้ ามาแล้ ว รวมถึงกลุ่มมิ ชชันนารี
หรื อ แม้ แ ต่ก ารก่ อ สร้ างอาคารแบบตะวัน ตก จึ ง ท าให้ เ กิ ด การผสมผสานรู ป แบบงานศิ ล ป ะ
สถาปั ตยกรรมแบบพม่าสมัยใหม่ขึ ้น เช่น การรับลายเถาองุ่น ลายผ้ าม่าน เป็ นต้ น ๘ รู ปแบบลาย
ประดับกรวยเชิงคล้ ายผลสัปปะรดในงานพระบฏวัดพระยืนนี ้ จึงเป็ นผลจากการปรับเปลี่ยนเช่นกัน
ในล้ านนา หรื อที่ภาษาท้ องถิ่นเรี ยกว่า “ลายตาบ่าขะนัด” จึงชี ้ให้ เห็นอายุงานว่าไม่ควรเก่าไปว่า
พุทธศตวรรษที่ ๒๕
รูปแบบอิทธิพลศิลปะพม่ามิได้ ปรากฏเฉพาะในภาพอาคารสถาปั ตยกรรมเท่านัน้ หาก
พิจารณาการวาดทรงผมหรื อการรัดเกล้ าผมของบุคคลสตรี ชนสู
ั ้ ง ดังเช่นฉากกัณฑ์ ฉกษัตริ ย์ จะ
๗

เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ และเพญจวรรณ พลประเสริ ฐ, ภาพพระบฏ วัดพระยืน(มปท.,มปป.)(เอกสาร

๘

ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์,ศิลปะในประเทศพม่ า (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔), ๓๐๘ – ๓๐๙.

อัดสาเนา)

๑๔๔
พบว่า มี ก ารสวมกรอบเครื่ อ งประดับศี ร ษะก่อ นจากนัน้ ชัก มุ่น มวยผมให้ เ ป็ นวงโค้ ง เหนื อยอด
รูปแบบนี ้ปรากฏมาก่อนแล้ ว ในงานศิลปะสมัยราชวงศ์คองบองตอนปลาย หรื อที่เรี ยกว่า “มัณฑ
เลย์ยะตะน่าโป่ ง” ตัวอย่างเช่น งานจิตรกรรมที่ purapaik เป็ นต้ น๙ (ภาพที่ ๔๑,๔๒)

เครื่ องประดับศีรษะและมวย
ผมพระบฏวัดพระยืน
จ.ลาพูน

เครื่ องประดับศีรษะและมวยผมในงานจิตรกรรมแบบพม่าสมัยปลายราชวงศ์มณ
ั ฑเลย์
ภาพที่ ๔๑ เปรี ยบเทียบการเกล้ ามวยผมแบบพม่ากับจิตรกรรมล้ านนา
ที่มา : Burmese Design Through Drawings, Edited by Sone Srimatrang
(Bangkok : Silpakorn University,1993,)pp.169.
๙

,1993), 169.

Burmese Design Through Drawings, Edited by Sone Srimatrang (Bangkok: Silpakorn University

๑๔๕

ภาพที่ ๔๒ ผ้ าปั กเล่าเรื่ องรามเกียรติ์ ศิลปะพม่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
ที่มา : accessed January 9,2014, available from
http://genevaanderson.wordpress.com/2009/12/28/

เนื ้อหาในภาพพระบฏวัดพระยืน แม้ จะเขียนเรื่ องราวในเวสสันดรชาดกที่เน้ นการเล่า
เรื่ อ งการบาเพ็ ญ ทานของพระเวสสัน ดร แต่ก็ป รากฏวิ ถี ชี วิ ต และสัง คมล้ า นนาได้ เ ป็ นอย่า งดี
ตัว อย่ า งที่ เ ห็ น อิ ท ธิ พ ลแนวคิ ด แบบพม่ า คื อ การวาดภาพนกฮู ก ประดั บ ไว้ เหนื อ อาคาร
สถาปั ตยกรรม ในภาพหอช้ างมงคลปั จจัยนาเคนทร์ กัณฑ์หิมพานต์ เนื่องจากว่าสัญลักษณ์รูปนก
ฮูกถือว่าแสดงความมัง่ คัง่ ๑๐ (ภาพที่ ๔๓ ) อย่างน้ อยที่สดุ หลักฐานการประดับรูปนกฮูกในอาคาร
ไม้ ทรงปราสาทที่สร้ างขึ ้นด้ วยช่างพม่าที่เข้ ามาสร้ างในเขตลุ่มน ้าปิ ง – วัง ราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕ ก็พบการสลักรูปนกฮูกประดับไว้ เช่นกัน
นอกจากนี เ้ รายังพบภาพบุคคลสวมเครื่ องแต่ง กายแบบฝรั่งแสดงให้ เห็นถึงการรั บ
อิทธิพลจากชาวต่างชาติที่เข้ ามาในสยามช่วงรัชกาลที่ ๕ โดยภาพการแต่งกายนุ่งซิ่นแบบหญิ ง
ชาวบ้ านล้ านนาหรื อภาพการสักของผู้ชายล้ านนาก็ยงั คงปรากฏให้ เห็นทัว่ ไปในภาพ
ทัง้ นี ท้ ุก
ผืนปรากฏอักษรธรรมล้ านนาเขียนกากับเนื ้อเรื่ องในจิตรกรรมพระบฏไว้ ด้วย

๑๐

ดูใน วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม, เรี ยนรู้ สังคมวัฒนธรรมพม่ า (พิษณุโลก: ตระกูลไทย,๒๕๕๑)

๑๔๖

ฉกษัตริ ย์

ลายเส้ นกัณฑ์หิมพานต์

ภาพที่ ๔๓ พระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภญ
ุ ไชย จ.ลาพูน

๑.๓ พระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลาปาง
พระบฏพบ ๒ ชุด โดยจะกล่าวถึงชุดแรกก่อนคือ วาดเป็ นผืนแต่ละฉากครบ ๑๓ กัณฑ์
รวมทังเรื
้ ่ องพระมาลัยด้ วย โครงสร้ างสี เน้ นสีสดใส ใช้ สีเขียว,น ้าเงิน,แดง เป็ นหลัก น่าสังเกตว่า
เทคนิ คการวาดภาพกลุ่ม ต้ น ไม้ แบบประแซมดอก(เขี ยว – แดง) อันเป็ นเทคนิค ที่ นิ ย มในงาน
จิตรกรรมตังแต่
้ ช่วงรัชกาลที่ ๓ และ ๔ ร่ วมกับการวาดเครื่ องทรงเหล่าเทวดามีเทริ ด,กรรเจียกจร,
ลายผ้ านุ่งตามแบบจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ สาหรับภาพนางอมิตตดาที่แต่งกายเป็ นแบบสไบห่ม
คลุม (มิใช่แบบคลุมไหล่ทงสองด้
ั้
าน ตามแบบอิทธิพลพม่าที่พบในเมืองลาปางดังเช่นเวสสันดร
ชาดกในวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง) แต่ยงั คงไว้ เกล้ าผมตามแบบพม่าอยู่ เช่นเดียวกับ
ฉากส าคัญ ในตอนเหล่า นางพราหมณี รุ ม ด่า นางอมิ ต ตดานัน้ ก็ ยัง คงแบบแผนที่ พ บได้ จ าก
จิตรกรรมวัดนาแส่ง อ.เมือง จ.ลาปาง หรื อวัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน

๑๔๗
พระบฏชุดแรกนี ้ ช่างได้ พยายามแสดงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ไว้ มาก โดยเฉพาะ
การวาดเส้ นรู ปบุคคลที่จงใจให้ โครงสร้ างใบหน้ าของบุคคลมีคิ ้วสูงซ้ อนกันสองชันตามแบบแผน
้
ช่างกรุงเทพฯ อีกประการคือ ตอนพระอินทร์ แปลงการมาเป็ นพราหมณ์เพื่อทูลขอนางมัทรี จากพระ
เวสสันดรนัน้ ช่างวาดเส้ นสินเทาล้ อมรอบพระอินทร์ ไว้ ให้ อยู่ในรูปวงรี คล้ ายเปลวเพลิง อาจเรี ยกได้
ว่า “เส้ นแผลง” เป็ นรู ปแบบเฉพาะที่ เน้ นตัวตนของตัวภาพส าคัญ ที่ สร้ างสรรค์ขึน้ ในแบบแผน
จิตรกรรมรั ตนโกสิ นทร์ ตัวอย่างเช่น ฉากพระอินทร์ เหาะอยู่เหนื อโทณพราหมณ์ ในจิตรกรรม
อุโบสถ วัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ เป็ นต้ น๑๑
อนึ่ง ฉากที่ ไ ม่เ คยพบมาก่ อ นในจิ ต รกรรมเวสสันดรชาดกทัง้ ในภาพพระบฎและ
จิตรกรรมฝาผนังคือ กัณฑ์มหาราช ฉากพระนางผุสดีและพระเจ้ าสัญชัยบายศรี รับขวัญกัญหาและ
ชาลี จากการตรวจสอบวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวว่า ภายหลังจากพระ
นางผุสดีและพระเจ้ าสัญชัยไถ่เอาสองกุมารแล้ ว ให้ สองกุมาร “อาบองค์สรงเกส” พระเจ้ าสัญชัย
อุ้มชาลีนงั่ เหนือตัก เช่นเดียวกับพระนางผุสดีอ้ มุ กัญหา ดังความตอนหนึ่งว่า “...ค็หื ้อหลานแก้ ว
แห่งตนเข้ าเครื่ องท้ าวอลังการวิเสส อภิเษกอุดม...กล่าวมังคละพรดีมวลหมู่ หื ้อหลานอยู่ทีฆาเถิง
เขต ผ้ าวิเสสหื ้อทรง เข้ าเครื่ องประดับงามอาจ ยัง ๒ เจ้ าท้ าวราชนริ นท์ ท้ าวค็หื ้อกินข้ าวน ้าโภชนา
อาการ อันมีรสหลายประการต่างๆ...”
อย่างไรก็ดี เราไม่พบว่าวรรณกรรมให้ ความสาคัญกับการบายศรี สขู่ วัญ เพียงแต่กล่าว
ว่า “...ปลางเมื่อท้ าวสัญชัย มาไถ่เอาหลานไธ้ กลิ่นแก้ ว เบิกบายแล้ วสมริ ทธิ์...”๑๒ ก่อนที่จะสัง่ ให้
เสนาอามาตย์เตรี ยมกองพลและขบวนออกไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ดังนัน้ ฉากนี ้จึง
เป็ นการตีความของช่างที่มีตอ่ การทาบายศรี สขู วัญอย่างยิ่ง
พระบฏชุดที่ ๒ วาดเป็ นผืนแต่ละฉากครบ ๑๓ กัณฑ์ รวมทังเรื
้ ่ องพระมาลัย การใช้ สี
ฉากเน้ นสีน ้าเงิน – แดง ตามแบบอิทธิพลศิลปะพม่า – ไท แม้ จะมีการเครื่ องทรงบุคคลชันสู
้ งและ
วาดพุ่ม ไม้ ใ นแบบสี เ ขี ย ว –แดง ตามแบบรั ต นโกสิ น ทร์ แต่รู ป แบบอาคารสถาปั ต ยกรรม,รู ป
เครื่ องนุ่งห่มนางสนมที่ เขียนให้ เห็นการคล้ องผ้ าพาดไหล่และเกล้ ามวยผมสูง อาจเทียบเคียงกับ
จิตรกรรมเวสสันดรชาดกกลุ่มลาปาง ดังตัวอย่างฉากเหตุการณ์กณ
ั ฑ์ ฉกษัตริ ย์ พบว่ามีการแสดง
ฝนโบกขรพรรษ พัดมาทาให้ พระเหล่ากษัตริ ย์ทงั ้ ๖ ฟื น้ คืนจากอาการ “สยบตาย” อันจากอาการ

๑๑

สันติ เล็กสุขุม,สันติ เล็กสุขุม,จิตรกรรมไทยสมัยรั ชกาลที่ ๓ : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๖๓.
๑๒
อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไผ่ แจ้ เรี ยวแดง, ๔๐๐.

๑๔๘
เศร้ าโศรกเสียใจจากการพลัดพราก (ภาพที่ ๔๔ ) เราพบว่ามีรูปแบบคล้ ายกับงานจิตรกรรมวิหาร
หลวง วัดพระธาตุลาปางหลวงเช่นกัน ( ไม่พบในพระบฏวัดปงสนุก ชุดแรก)

ฉกษัตริ ย์ พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒
กัณฑ์มหาราช พระบฏวัดปงสนุก ชุด ๑
ภาพที่ ๔๔ พระบฏวัดปงสนุก
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดปงสนุก
๑.๔ พระบฏวัดทุ่งคา อ.แจ้ ห่ม จ.ลาปาง
เขียนเป็ นผืนผ้ าเล่าเรื่ องแต่ละฉาก โดยไม่แสดงลายผ้ ากรวยเชิงดังเช่นพระบฏวัดพระ
ยืนและวัดปงสนุก ใช้ โครงสร้ างสีหลักคือสี สีฟ้า-น ้าเงิน พบพระบฏจานวน ๑๗ ผืน เป็ นกลุม่ ภาพ
เวสสันดรชาดกจานวน ๑๕ ผืนและเรื่ องชาดกพื ้นบ้ านอีก ๒ ผืน รูปแบบศิลปะแสดงให้ เห็น
ร่องรอยของงานจิตรกรรมแบบพื ้นบ้ านอย่างมาก โดยอาจเทียบเคียงได้ กบั งานจิตรกรรมฝาผนังวัด

๑๔๙
บ้ านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง กลุม่ หน่อศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สันนิษฐานว่า
จิตรกรรมทังสองแห่
้
งนี ้น่าจะเป็ นฝี มือช่างคนเดียวกัน แต่แตกต่างกันในด้ านพัฒนาการฝี มือของ
ช่าง อาจเป็ นไปได้ วา่ ผู้วาดน่าจะเป็ นสามเณรป้อที่ตอ่ มาจะเป็ นหลวงพ่อป้อ “สงฆ์ศลิ ปิ นแห่ง
ท้ องถิ่นลุม่ น ้าวังตอนบน” พระบฏนี ้จึงน่าจะวาดขึ ้นในช่วงทศวรรษ ๒๔๘๐
เทคนิคการวาดโดยวาดเส้ นแล้ วระบายสี การจัดองค์ประกอบภาพในแต่ละผืน ให้ มี
ความเคลื่ อนไหวของตัวภาพ ใช้ เ ส้ นสินเทากั่นฉากบนผืนผ้ าสีขาว กลุ่มภาพให้ ความหมายต่อ
เนือ้ หาวรรณกรรมมาก ทัง้ ยัง มีลักษณะที่คล้ ายคลึงกับการแสดงออกในพระบฏวัดนาคตหลวง
ตัวอย่างเช่น ฉากวนปเวสน์ พระเวสสันดรประคองอุ้มพระชาลีไว้ ด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวา
ถือดอกไม้ และใกล้ เคียงกับพระบฏวัดปงสนุก แสดงภาพดวงจันทร์ ไว้ ในกัณฑ์มทั รี (ภาพที่ ๔๕)

มัทรี
ภาพที่ ๔๕ พระบฏวัดทุง่ คา
ที่มา : ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

วนปเวสน์

๑๕๐
๑.๕ พระบฏวัดบ้ านสัก อ.เมือง จ.ลาปาง
พระบฏผืนผ้ าขนาดกลาง วาดภาพไว้ ในกรอบสี่เหลี่ยมด้ านล่างวาดลายเชิงในกรอบ
สามเหลี่ยมเลขาคณิตประดับไว้ รู ปแบบการวาดเน้ นการวาดลายเส้ นเป็ นหลัก ดังจะเห็นได้ จาก
การวาดโครงสร้ างอาคารสถาปั ตยกรรม ต้ นไม้ หรื อพุ่มไม้ หรื อภาพใบหน้ าบุคคล สาหรับการใช้ สี
เน้ นค่าสีอ่อน เช่น น ้าตาลอ่อน น ้าเงินหรื อสีครามอ่อน สีเขียว เป็ นต้ น โดยรู ปแบบการแสดงออก
นัน้ พยายามเลียนแบบงานศิลปะรัตนโกสินทร์ ที่เข้ ามามีอิทธิพลแล้ วในจิตรกรรมล้ านนา มีความ
เป็ นไปได้ ที่ชา่ งน่าจะได้ เห็นหรื อได้ แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมพระบฏกลุ่มลาปางที่เลียนแบบหรื อ
ได้ รับอิทธิพลจากศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ แล้ ว ตัวอย่างเช่น การพยายามเขียนภาพพระเวสสันดร
ในเครื่ องทรงแบบกษัตริ ย์สยาม แต่มิได้ แสดงเครื่ องประดับ เช่น กรองศอ, ทับทรวง หรื อ กรรเจียก
จร ฯลฯ ตามต้ นแบบตัวภาพศิลปะรัตนโกสินทร์ หากแต่เขียนเป็ นเพียงลายเส้ นเชิงเรขาคณิต ทับสี
ให้ เห็นแต่เพียงรู ปทรงของเครื่ องประดับเท่านัน้ เช่นเดียวกับการลดทอนรู ปทรงภาพอาคารงาน
สถาปั ตยกรรม (ภาพที่ ๔๖)
พระบฏวัดบ้ านสักนี ้ เริ่ มต้ นจากกลุ่มภาพพระมาลัย ไร่ เลียงไปถึงทศพรจนจบนคร
กัณฑ์ แต่ละภาพจะเน้ นการบรรยายภาพด้ วยอักษรธรรมล้ านนาตามจานวนผูกของวรรณกรรม
กล่าวคือ จะกากับอักษรธรรมล้ านนาไว้ วา่ พระบฏผืนนี ้เล่าถึงวรรณกรรมตามผูกที่เท่าไหร่ของธรรม
เวสสันดรชาดก ตัวอย่างเช่น “มหาพนใบเดียว” หมายถึงพระบฏผืนนี ้สาหรับสื่อถึงกัณฑ์มหาพนซึ่ง
มี ๑ ผูก เป็ นต้ น นอกจากนี ใ้ นฉากส าคัญบางผื นยัง คัดลอกหรื อตัดตอนเนื อ้ หาวรรณกรรมมา
บรรยายไว้ โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น “พระบฏ มัทรี ใบต้ น” ได้ เขียนบรรยายตอนเทวดาแปลงเป็ นเสือ
โคร่ง เสือเหลือง และราชสีห์กากับภาพไว้ ตอนหนึ่งว่า “เทวบุตร ๓ ตนวิเศส เนรมิตเพศแปลงเนื ้อ
เนต ๓ ตัว อันเพิงกลัวเคริ งคราบ เปนดังจักคนคาบแท้ ดีหลี ตน ๑ เปนดังราชสีปาวเปิ ป ตน ๑ ดัง
เสือโคร่งอาจอางเปนดังพญาช้ าง ตน ๑ เปนดังเสือเหลืองยิงปาวเปิ ปเข้ า”
รู ป แบบการวาดตัว ภาพให้ ค วามส าคัญ กับ “ภาพ” ที่ ช่า งเห็ น กล่ า วคื อ หาก
เปรี ยบเทียบภาพนางมัทรี และพระเวสสันดรในพระบฏผืนก่อนหน้ าที่กล่าวมาข้ างต้ น ดูจะเน้ น
ความเป็ นวรรณกษัตริย์หรื อวรรณพราหมณ์มากกว่าพระบฏวัดบ้ านสักนี ้ ตัวอย่างคือ ภาพนางมัทรี
ในฉากตอนดารงสถานะเป็ นพราหมณีในกัณฑ์ฉกษัตริ ย์ นางนุ่งห่มผ้ าซิ ้นแบบลายตามะนาว อัน
เป็ นผ้ าถุงที่นิยมมากของสตรี ในสมัยจารี ตประเพณี การเน้ นภาพที่ใกล้ กับวิถีชีวิตชาวบ้ าน เช่น
กัณฑ์กมุ ารบรรพ์วาดชูชกนอนและล้ างหน้ า พร้ อมกากับไว้ ด้วยอักษรธรรมล้ านนาว่า “....พราหมณ์
หลับหล้ มตื่นขวาย...” หมายถึงการนอนตื่นสาย หรื อแม้ แต่ฉากพระเวสสันดรทานสองกุมารให้ ชชู ก

๑๕๑
วาดเป็ นภาพใบหน้ าของสองกุมารอยู่ในวงแขนของพระเวสสันดรในขณะที่ กาลังหลัง่ น ้าสิโณทก
เป็ นต้ น ฉากที่กล่าวเป็ นอย่างนี ้ไม่ปรากฏมาก่อนในพระบฏผืนอื่นๆ ที่ใช้ ในการศึกษา
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ ภาพพระบฏวั ด บ้ านสั ก นี ้ ยั ง สอดแทรกภาพบุ ค คลต่ า งๆ ไว้
โดยเฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่นๆ ที่มิได้ ปรากฏในวรรณกรรม ตัวอย่างเช่น ภาพบุคคลนุ่งห่มเครื่ องแต่ง
กายคล้ ายกับชาวปกาเกอะญอ ทาหน้ าที่ตีฆ้องในขบวนฉากกัณฑ์นครกัณฑ์ เป็ นต้ น นับเป็ นการ
นิพ นธ์ ช าติพันธุ์ วรรณนาในสมัยรั ฐสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ กลุ่มชาติ
พันธุ์ปกาเกอะญอในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นับว่ามีบทบาทต่อการสร้ างบ้ านแปงเมืองในพื ้นที่
ราบลุ่มนา้ วัง ตัวอย่างเช่นศูนย์ กลางอานาจเฉกเช่นเมื องเชี ยงใหม่ พบว่ามี การค้ าทาสปกา
เกอะญอจากรัฐฉานของพม่ามาก่อนแล้ วในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔๑๓ เป็ นต้ น ในช่วงที่พทุ ธ
ศตวรรษที่ ๒๕ นี ้ ชาวปกาเกอะญอคงได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานในพื ้นที่ราบลุ่มน ้าวัง แล้ ว ดังบันทึกของ Carl
Bock นักธรรมชาติวิทยา ได้ บนั ทึกทังภาพและข้
้
อเขียนไว้ ตอนหนึ่งในการเดินทางสู่หวั เมืองเหนือ
และนครลาปางของเขาเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔ ไว้ ตอนหนึง่ ว่า “...ตามภูเขาทางตะวันออกของละคร(นคร
ลาปาง – ผู้วิจยั ) มีกะเหรี่ ยงอยูห่ มูห่ นึง่ บางครังพวกนี ้บางคนก็เข้ ามาในเมือง ข้ าพเจ้ าจึงถือโอกาส
วาดรูปเอาไว้ บ้าง...พวกผู้ชายกะเหรี่ ยงทางแถบลาปางมุ่นขมวดไว้ ตรงหน้ าผากแทนที่จะเอาไปไว้
ข้ างๆ...”๑๔
อนึ่ง มีความเป็ นไปได้ ว่า กลุ่มปกาเกอะญอที่คาร์ ล บ็อคพบนัน้ น่าจะหมายถึงกลุ่ม
ที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานในปั จจุบนั ตามเส้ นทางแม่เมาะ – งาว๑๕
ดังนัน้ การวาดภาพกลุ่มชาติพนั ธุ์
ปกาเกอะญอไว้ จึงนับเป็ นการรวมเอาความเป็ นพลเมืองของเขาไว้ ในอานาจของความเป็ นเมือง
นครลาปาง เช่นเดียวกับการรับรู้ตวั ตนของเขาในภาพจิตรกรรมด้ วย

๑๓

Nigel J.Brailey, “The Origin of the Siamese forward Movement in Western Laos 1850 - 1892”
(Ph.D. thesis ,University of London ,1968), 27.
๑๔
คาร์ ล บ็อค, ท้ องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้ าหลวง, เสถียร พันธรังสี และอัมพร ฑีขะระ ผู้แปล (กรุงเทพฯ:
มติชน,๒๕๕๐), ๒๒๓.
๑๕
Hallet, Holt S., A Thousand Miles on an Elephant in the Shan States (Bangkok: White
Lotus,1988), 252 – 254.

๑๕๒
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ชูชก

ภาพที่ ๔๖ พระบฏวัดบ้ านสัก
ที่มา : อ.อนุกลู ศิริพนั ธ์ และคณะ , วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง
๒. ความสัมพันธ์ ระหว่ างพระบฏกับวรรณกรรม
๒.๑ มาลัยสูตร(มาลัยเทวเถรวัตถุ – มาลัยเค้ า มาลัยปลาย)
ฉากที่นิยมวาดแบ่งเป็ น ๒ ตอนคือ ผืนแรกนิยมวาด พระมาลัยรับดอกบัว ๘ ดอกจาก
ชายทุคตะ แล้ วเสด็จสู่สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์เพื่อ ปรารถนาพบพระศรี อาริ ยะเมตไตรย ผืนที่สองนิยม
วาดเจดีย์จฬุ ามณี และพระมาลัยสนทนากับเหล่าเทวดา น่าสังเกตว่า เนื ้อหาวรรณกรรมพระมาลัย
ในแบบล้ านนา จะแบ่ง ออกเป็ น ๒ ผูก ผูกแรกเรี ยกว่า “มาลัยเค้ า ” หรื อมาลัยต้ น วรรณกรรม
กล่าวถึงตอนชายทุคตะผู้ประพฤติเลี ้ยงดูมารดาเป็ นนิจ ได้ เดินทางออกจากบ้ านเพื่อไปอาบน ้าที่
สระ เมื่อเห็นดอกบัวในสระจึงเก็บมา ระหว่างทางพบพระมาลัย ขณะเดินบิณฑบาต จึงถวายบอก
บัว เมื่อพระมาลัยอนุโมทนาแล้ ว จึงดาริ ห์นาดอกบัว ๘ ดอกนี ้ไปถวายบูชาพระธาตุเกศแก้ วจุฬา
มณี จึงเข้ าจตุตถญาณเหาะขึ ้นสู่อากาศ เมื่อถึงยังสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์แล้ ว จึงเดินประทักษิ ณและ
กราบสักการบูชาพระธาตุเจดีย์โดยรอบทัง้ ๘ ทิศ
ผูกที่สองคือ “มาลัยปลาย” วรรณกรรมกล่าวถึงพระอินทร์ นาเหล่าเทพบุตรและเทพ
อัปสรไปบูชาพระธาตุเกศแก้ วจุฬามณี พระมาลัยจึงได้ ถามพระอิ นทร์ ว่าพระศรี อาริ ยเมตไตรยะ

๑๕๓
เสด็จมานมัสการพระเจดีย์หรื อไม่ พระอินทร์ จึงแจ้ งว่าพระศรี อาริ ยเมตไตรยะจะเสด็จมาในวัน ๘
ค่า ๑๔ ค่า และ ๑๕ ค่า กระทัง่ พระมาลัยรอคอยจนพบพระศรี อาริ ยเมตไตรยะเสด็จมา และได้
สนทนาว่า เหล่ามนุษย์กระทาปรารถนาพบพระศรี อาริ ยเมตตไตรยะ พระศรี อาริ ยเมตตไตรยะ จึง
ตรัสว่าหากผู้ใดปรารถนาจะเกิดในยุคของพระองค์ ขอให้ ฟังมหาชาติเวสสันดรชาดกทังพั
้ นคาถา
ให้ จบในหนึ่งวัน และบูชาธรรมด้ วยเครื่ องบูชา ได้ แก่ประทีบ ฉัตร ธง ดอกไม้ ตา่ งๆ ให้ ครบถ้ วนสิ่ง
ละพัน เมื่อพระศรี อาริ ยเมตตไตรยะ ตรัสพยากรณ์ เรื่ องอนาคตยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรยะแล้ ว
พระมาลัยก็กลับสูม่ นุษยโลก ให้ กระทาบุญและฟั งธรรมมหาชาติ๑๖ (ภาพที่ ๔๗)
เราพบกลุ่มพระบฏทุกผืนจะวาดประกอบภาพพระมาลัยไว้ ผืนแรกนิยมแสดงภาพ
ชายทุคตะอาบน ้าในสระ ภาพชายทุคตะถวายดอกบัว ภาพพระมาลัยเหาะพร้ อมกับสะพายบาตร
ถือพัดและดอกบัว ตามวรรณกรรมมาลัยเค้ า ผืนที่สองนิยมแสดงเจดีย์จฬุ ามณี อันเป็ นสัญลักษณ์
สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์และเป็ นการเปลี่ยนพื ้นที่การเล่าเรื่ อง และแสดงพระมาลัยสนทนากับพระอินทร์
ตามวรรณกรรมมาลัยปลาย กล่าวโดยสรุปการแสดงออกที่นิยมให้ เห็นภาพ ๒ ฉากสาคัญ จึงน่าจะ
สอดคล้ องกับการแบ่งจานวนวรรณกรรม ทังนี
้ ้ยังมีส่วนสัมพันธ์ กบั การเทศนาธรรมในพิธีกรรมตัง้
ธรรมหลวง ที่จะมีบทเทศน์มาลัยเค้ าและมาลัยปลาย ก่อนการเทศน์มหาชาติอีกด้ วย

มาลัยเค้ า

มาลัยปลาย

ภาพที่ ๔๗ ลายเส้ นมาลัยเค้ าและมาลัยปลาย พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒
๑๖

สุภาพร มากแจ้ ง, “มาเลยยเทวตเถรวตถุ : การตรวจสอบชาระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์, ”(วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต แผนกภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), ๑๙๕ – ๒๑๖.

๑๕๔
พระมาลัยบางแห่งนุ่งห่มจีวรแบบศิลปะพม่า ตัวอย่างเช่น พระมาลัยในพระบฏวัดปง
สนุก(ชุดที่ ๒) แสดงริว้ จีวรพาดผ่านพระอังสาขวา เป็ นต้ น การตีความหมายของภาพพระมาลัยใน
อิทธิพลศิลปะพม่านี ้ อาจสอดคล้ องกับที่มาของการผลิตคัมภีร์มาลัยเทวเถรวัตถุที่นิยมมาก่อนใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบพม่า อีกประการหนึง่ คือ อิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะพม่าที่นาเข้ ามา
เป็ นพระประธานหรื อพระพุทธรูปสาคัญในวัดพม่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า – ไทใน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุม่ เมืองลาปาง ช่วงการค้ าไม้ ชว่ งราวทศวรรษ ๒๔๓๐ – ๒๔๖๐
กล่าวเฉพาะ พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง พ.ศ.๒๔๔๒ พบว่าเริ่ มเขียน
ภาพตอนพระพุทธเจ้ าเสด็จโปรดเหล่าศากยวงศ์ อันเป็ นที่มาของการเทศนาเรื่ องพระเวสสันดรให้
เหล่าศากยวงศ์ ในภาพแสดงพระพุทธเจ้ าประทับนัง่ บนบัลลังก์ ขนาบด้ วยเหล่าสงฆ์สาวกและศาก
ยวงศ์ มีภาพตัวแทนของศากยวงศ์ผ้ หู นึ่งชูขนั ดอกไม้ น่าจะหมายถึงการอัญเชิญให้ พระพุทธเจ้ า
โปรดแสดงธรรมเทศนา ภาพถัดมาแสดงรูปเจดีย์ ซึ่งน่าจะหมายถึงเจดีย์จฬุ ามณีที่พระมาลัยเสด็จ
ขึ ้นไปสนทนากับพระอินทร์ ต่อเนื่องด้ วยภาพเล่าเรื่ องพระมาลัยนัน่ เอง
มูลเหตุแห่งการเทศนาคือ เหล่าศากยวงศ์ไม่ได้ ไหว้ พระพุทธเจ้ า เมื่อพระพุทธองค์
กระทาปาฏิหาริย์ ทาให้ ฝนโบกขรพรรษตกลง เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว กล่าวว่า
“....น ้าฝนอันนันก็
้ แดงเป็ นดัง่ น ้าครั่ง มีเสียงอันดังร่วน ..คนทังหลายฝู
้
งใดมีใจใคร่ช่มุ
ใคร่ ร่ า คนทังหลายฝู
้
งนันก็
้ จิ่งได้ ช่มุ ได้ ร่ า คนทังหลายฝู
้
งใดบ่มกั ใคร่ ช่มุ ใคร่ ร่ า ก็บ่ช่มุ บ่ร่ า มาตรา
ต่อมน ้าหนึ่งก็บต่ งอยู
ั ้ ่ในคนแห่งคนทังหลายฝู
้
งนัน้ ก็กลับกลิ ้งตกไปพลันนัก เป็ นดัง่ ต่อมน ้าอันกลิ ้ง
ตกจากใบบัวนันแล...”
้
การเขียนภาพในพระบฏวัดนาคตหลวง (ภาพที่ ๔๘,๔๙) ทาให้ เห็นว่าสัมพันธ์ กับ
วรรณกรรมอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อฝนโบกขรพรรษตกแล้ ว พระพุทธองค์ได้ ประทับนัง่ เหนืออาสนะ
ก็ตรัสถึงเรื่ องฝนโบกขรพรรษที่เคยตกมาก่อนแล้ วในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดร
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว กล่าวว่า
“...พระพุทธเจ้ าก็ลีลาออกจากคันธกุฎีด้วยสรี พุทธลีลาองอาจดูวิลาสงามนัก ก็มานัง่
สถิ ตส าราญเหนื อพุทธอาสนะ ...เจ้ า ภกขุทัง้ หลายจิ่ ง ถวายอัญชลี กราบไหว้ ว่า ภัณเต ข้ าแด่
สัพพัญญูพ ระพุทธเจ้ าห่าฝนโบกขรพรรษ อันตกลงมาที่ชุมนุมญาติแห่งพระพุทธเจ้ าในกาล
เมื่อก่อนก็บ่ปรากฎแก่ข้าทังหลายเตื
้
่อแล ขอพระเป็ นเจ้ าจุ่งเทศนาหื ้อแจ้ งแก่ผ้ ูข้าทัง้ หลาย แด่
เทอะ..” จากนันพระพุ
้
ทธองค์จงึ่ เริ่มเทศนาเวสสันดรชาดก
อนึ่ง เป็ นที่น่าสังเกตว่า ฝนโบกขรพรรษ ในการโปรดเหล่าศากยวงศ์ในสมัยพระพุทธ
องค์เป็ นที่มาของการตรัสเล่าเรื่ องเวสสันดรด้ วย ทังยั
้ งเป็ นจุดเน้ นสาคัญในการแสดงสัญลักษณ์

๑๕๕
เม็ดฝนโบกขรพรรษในฉากฉกษัตริ ย์ อันเป็ นฉากที่เหล่า ๖ กษัตริ ย์ได้ รับฝนโบกขรพรรษพัดตกลง
มาให้ ฟืน้ คืนจากอาการสลบ

ภาพที่ ๔๘ พระพุทธเจ้ าโปรดเทศนาเวสสันดรให้ เหล่าศากยวงศ์ พระบฏวัดนาคตหลวง
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

ภาพที่ ๔๙ พระมาลัย พระบฏวัดนาคตหลวง
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

๑๕๖
๒.๒ ทศพร
ฉากที่นิยมวาดคือ พระนางผุสดีพนมกรรับพร ๑๐ ประการจากพระอินทร์ ในเวชยันต์
มหาปราสาท วรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบัไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวถึงฉากตอนที่พระอินทร์ ให้ พร
๑๐ ประการแก่นางผุสดีเพื่อไปจุติว่า “...คันว่าหื ้อพร ๑๐ ประการแก่นางผุสสดีแล้ ว ก็มีใจชมชื่น
ยินดี ก็อยูใ่ นปราสาทแก้ วเวไชยนต์แห่งตนก็มีวนั นันแล...”
้
สิ่งที่น่าสังเกตคือ การตีความรู ปแบบเวชยันต์ปราสาท แม้ ในวรรณกรรมเวสสันดร
ชาดกไม่ได้ กล่าวไว้ แต่รูปแบบนี ้ช่างวาดต้ องค้ นหาจากวรรณกรรมอื่น ดังพบว่ามีการบรรยายถึง
เวชยันต์ปราสาทไว้ ว่า สูง ๑,๐๐๐ โยชน์ มีเสาธงสูง ๓๐๐ โยชน์ปักไว้ โดยรอบ เราพบว่าเวชยันต์
ปราสาทที่ วาดให้ มี ธ งประดับนัน้ พบที่ พ ระบฏวัดปงสนุก อ.เมื อง จ.ล าปาง ที่ เ ดียวเท่านัน้ อี ก
ประการหนึง่ การเลือกวาดเศียรรองรับเวชยันต์ปราสาทบางแห่งวาด ๓ เศียร บางแห่งวาด ๗ เศียร
นัน่ หมายถึงการตีความหมายช้ างเอราวัณแตกต่างกัน กล่าวคือ ช้ างเอราวัณในฐานะเทวบุตรทา
หน้ าที่คอยเนรมิตเป็ นช้ างทรงของพระอินทร์ ช้ างเทวบุตรมี ๓๓ ตะพอง ตะพองกลางชื่อว่า สุทสั
สนะ ดังนันจ
้ านวนช้ างที่เป็ นที่นิยมวาดส่วนใหญ่จึงพบ ๓ เศียร อย่างไรก็ดีที่พระบฏวัดปงสนุก อ.
เมือง จ.ลาปาง นัน้ ได้ วาดช้ างจานวน ๗ เศียรเหนือแต่ละเศียรมีรูปดอกบัวประดับรับฐานปราสาท
อันเป็ นการแทนความหมายของการบรรยายดอกบัว ๗ กอที่อยู่ในสระโบกขรณีอนั เป็ นหนึ่งในแต่
ละงาของช้ างเอราวัณ (ภาพที่ ๕๐)
เราพบว่า พระบฏวัดพระยืน ได้ วาดฉากทศพร โดยมิได้ แสดงให้ เห็นไพชยนต์ปราสาท
ของพระอินทร์ กลับแสดงให้ นางผุสดีประทับบนราชรถยอดปราสาท แสดงการประคองทารกไว้ ที่
ตัก แวดล้ อมด้ วยเหล่านางสนมและนายสารถี นับว่าเป็ นฉากที่เน้ นความสาคัญของการประสูติ
พระเวสสันดรอย่างมาก กล่าวคือ เมื่อนางผุสดีทรงครรภ์ได้ ๑๐ เดือน นางจึงมีพระทัยเสด็จชมพระ
นคร ในระหว่างทางเสด็จนัน่ เอง ที่พระเวสสันดรได้ ประสูติบนถนนของพ่อค้ า ดังเวสสันดรชาดก
ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวไว้ วา่
“...สัญชัยก็ปลงอาชญาหื ้อแก่ อามาตย์ ทงหลายประดั
ั้
บประดาเวียงทัง้ มวล ดูวิลาส
องอาจนักหนา เหมือนดังเวียงทิพแห่งเทวดานัน้ แลยังนางผุสสดีเทวีขึ ้นขีรถเหล้ มประเสร็ ฐ มีเสนา
อามาตย์เป็ นบริ วาร แล้ วก็เสด็จไปเล็งดูเวียง หัน้ แล....เมื่อนางไปเถิงหนทางพ่อค้ านัน้ ลมกัมม
ชวาดอันอาจเพื่อหื ้อโพธิสตั ว์เจ้ าออกจากคัพภะก็สาแดงแก่ราชเทวี...๑๗

๑๗

เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรียวแดง กลับกล่าวไว้ ในกัณฑ์หิมพานต์ ดูใน อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก
ฉบับไผ่ แจ้ เรี ยวแดง, ๑๐๘.

๑๕๗

พระบฏวัดนาคตหลวง

พระบฏวัดพระยืน

ภาพที่ ๕๐ ทศพร
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภญ
ุ ไชย
จ.ลาพูน

๒.๒ หิมพานต์
จิตรกรรมฉากหิมพานต์ นิยมวาดฉากตอนพระเวสสันดร ทรงมอบช้ างปั จจัยนาเคนทร์
ให้ กบั เหล่าพราหมณ์ทงั ้ ๘ จากเมืองกลิงคราฎร์ ฉากวาดให้ พระเวสสันดรใช้ พระหัตถ์ซ้ายประคอง
งวงช้ าง พระหัตถ์ขวาถือเต้ าหลังสิโณทก มีเสนากางฉัตรกัน้ บางแห่งวาดพราหมณ์ครบจานวน ๘
พราหมณ์ อันหมายถึง ๑)พราหมณ์ธัชโช, ๒)ลักขโณ, ๓)โชติมนั โต, ๔)โกณฑัญโญ, ๕)วายโล ,๖)
ยัญโญ ,๗)สุยาโม, และ ๘)สุชาโต สอดคล้ องกับวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง ที่
กล่าวถึงเหตุการณ์ในฉากนี ้ว่า “...จิ่งถือน ้าตนอันเต็มไปด้ วยนา้ สุคนั โธ แล้ วก็เรี ยกพราหมณ์ มา
แล้ วก็ยกเอางวงช้ างอันขาวลวดเงินตังไว้
้ เหนือมือพราหมณ์ แล้ วหล่อตกลงเป็ นทักขิโณทกะ สละ
หื ้อช้ างแก้ วอุดมเป็ นทานแล...”
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า จะมีมือพราหมณ์มารองรับให้ เห็นถึงการหลัง่ น ้าอันเป็ นสัญลักษณ์
ของการรับทานช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ดังตัวอย่างพระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง และพระ
บฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลาปาง

๑๕๘
พระบฏบางแห่งได้ สอดแทรกฉากอื่ นในตอนหิม พานต์ไว้ ด้วย ตัวอย่างฉากโรงช้ าง
ปั จจัยนาเคนทร์ ในพระบฏวัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน ซึ่งมีอกั ษรธรรมล้ านนากากับไว้ ในภาพว่า
“โรงช้ างเผือกแก้ ว” เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวเหตุการณ์นี ้ไว้ ตอนหนึ่งว่า “...ในวัน
อันมหาสัตต์เจ้ าเกิดนัน้ ยังมีแม่ช้างตัวมีปักกติอนั จระเดินไพในอากาส นาเอาลูกช้ างตัว ๑ มีตวั อัน
ขาวทังมวล....มาตั
้
งไว้
้ ในสาลาโรงช้ างมังคละแล้ วหนีไปแล....”
อีกตัวอย่างคือฉากการขึ ้นขี่บนหลังช้ างของเหล่าพราหมณ์ทงั ้ ๘ คน เราพบว่าฉากนี ้
ปรากฏทังในพระบฏวั
้
ดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน และพระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลาปาง(รวมทัง้
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง) แต่ในวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้
เรี ยวแดง กลับกล่าวไว้ แต่เพียงว่า “...พราหมณ์ทงหลายได้
ั้
ช้างแก้ ว..ขึ ้นขี่ช้างตัวนัน”
้ ไม่ได้ กล่าว
อย่างชัดเจนว่าขึ ้นขี่ช้างพร้ อมกัน นับว่าเป็ นรูปแบบเฉพาะที่นิยมวาด (ภาพที่ ๕๑)

พระบฏวัดทุง่ คา
ภาพที่ ๕๑ หิมพานต์

ลายเส้ นพระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

๑๕๙
๒.๓.ทานกัณฑ์
ฉากที่ นิ ยมวาดประกอบด้ วย ๓ ฉากส าคัญ คื อ ๑)การอุทิศ มอบม้ า เที ยมรถให้ กับ
พราหมณ์ ๒)เทวบุตรเนรมิตละมัง่ คาให้ ขบั เคลื่อนราชรถ(แทนม้ าที่อทุ ิศไป) ๓) การอุทิศราชรถ จน
ทาให้ ทงั ้ ๔ พระองค์ต้องดาเนินพระบาทเข้ าสูเ่ ขาวงกต มีประเด็นสาคัญในแต่ละฉากคือ
๒.๓.๑ การอุทศิ มอบม้ าเทียมรถให้ กับพราหมณ์
นิยมวาดให้ เ ห็นภาพเหล่าเสนาอามาตย์ เดินทางไปส่งพระเวสสันดร พระนางมัทรี
พระกัณ หาและพระชาลี แต่ฉ ากที่เน้ นคือ ทัง้ สี่พ ระองค์ประทับเหนื อราชรถ โดยพระเวสสันดร
ประคองพระชาลี พระนางมัทรี ประคองพระกัณหา สาหรับฉากนี ้เป็ นตัวแทนตอนเหล่าพราหมณ์ ๔
ซึ่งมาไม่ทัน “สัตตสดกมหาทาน” จึงติดตามไปทูลขอม้ าเทียมรถ บางแห่งวาดม้ าจานวน ๔ ตัว
นิยมวาดภาพม้ าลายแทน ซึ่งสอดคล้ องกับวรรณกรรม ดังที่เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
กล่าวไว้ ตอนหนึง่ ว่า “..พราหมณ์เดินไปตามขอม้ า เจ้ าหล้ าลวดโอวยทาน พราหมณาจารย์ทงสี
ั ้ ่ ได้
ม้ าขี่คนตัว...ส่วนว่าหัวราชรถแก้ วบ่ตกดิน ยังตังอยู
้ อ่ ากาศสิ่งเดียว...” (ภาพที่ ๕๒)
๒.๓.๒ เทวบุตรเนรมิตละมั่งคาให้ ขับเคลื่อนราชรถ
เทวดาให้ เทวบุตรเนรมิตากายเป็ นละมัง่ ทองประคองราชรถแทนม้ าที่อทุ ิศไป พระบฏ
บางแห่งจะวาดให้ ราชรถตังอยู
้ ่ได้ โดยไม่มีม้า พระบฏบางแห่งตีความหมายวรรณกรรมที่กล่าวถึง
เทวบุตรเนรมิตตนเป็ นละมัง่ คา สอดคล้ องเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวเหตุการณ์
ตอนนี ้ไว้ วา่ “...มหาสัตต์เจ้ ารู้วา่ ละมัง่ คาสี่ตวั นันเป็
้ นเทวบุตรแล้ ว จักหื ้อน้ องแก้ วราชมัทรี ดดู งั่ อัน...
้
ก็นาเอาหัวราชรถแก้ วลากไปเปนประดุจดัง่ ม้ าอาชาไนยอันลาก นันแล...”
้
(ภาพที่ ๕๒)
๒.๓.๓ การอุทศิ ราชรถ
จิตรกรรมนิยมวาดฉากพราหมณ์ลากราชรถไป บางพระบฏวาดตอนพระเวสสันดร
หลัง่ ทักสิโณทก ถวายราชรถ สอดคล้ องเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวเหตุการณ์ตอนนี ้
ไว้ ว่า “...ท้ าวก็หนีลงจากรถ แล้ วจิ่งประสาทหื ้อรถแก้ วราชมงคลเปนทาน...ละมัง่ คาทังสี
้ ่ตวั นัน้
ก็อนทรายกลับหาย เมือสู่ชนฟ
ั ้ ้ าวิมานคาอันเปนที่อยู่แห่งตน...ท้ าวพระญามหากษัตริ ย์สี่ตนแม่ลกู
ก็เอากันเทียวทางไปต่อแผ่นแล่นเหนือดิน....” (ภาพที่ ๕๒)

๑๖๐

พระเวสสันดรทานม้ าเทียมราชรถ

เทวดาเนรมิตละมัง่ ทองและพระ
เวสสันดรทานราชรถ

ภาพที่ ๕๒ ลายเส้ นทานกัณฑ์ พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑

๒.๔ วนปเวสน์
ฉากที่นิยมวาดในกัณฑ์ วนปเวสน์ มักต่อเนื่ องจากกัณฑ์ ทานกัณฑ์ กล่าวคือ วาด
แสดงฉากตอนพระเวสสันดรดาเนินพระบาทอุ้มประคองพระชาลีนาหน้ าพระนางมัทรี ที่อ้ มุ ประคอง
พระกัณหา ดังเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง ในทานกัณฑ์กล่าวไว้ ตอนหนึง่ ว่า
“...ดูราราชมัทรี สรี ชื่นช้ อย เจ้ าจักอุ้มเอานางนาฎน้ อยกัณหาเกสสนาผู้น้อง ...กูพี่จกั
อุ้มเอาชาลีผ้ พู ี่ ก้ อนแก้ วขี่กางเพลา สรี นงเลายศยิ่ง ยังช้ อนคิงแควนหนัก...”
เป็ นที่ น่า สัง เกตว่า พระบฏกลุ่ม ล าปาง นิย มเขี ย นภาพดอกไม้ ไ ว้ ใ นหัตถ์ ของพระ
เวสสันดรและนางมัทรี น่าจะเป็ นสัญลักษณ์ ให้ เห็นถึงตอนที่เทวดาเนรมิตให้ เหล่าพรรณไม้ หรื อ
ผลไม้ ตา่ งๆให้ โน้ มลงสูม่ ือเพื่อเป็ นอาหารแก่สองกุมาร เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวไว้
ตอนหนึง่ ว่า

๑๖๑
“...อันว่าไม้ ทงหลายมี
ั้
มาก ตราบสองข้ างหนทาง ทรงดอกและลูกอันมาก สองอ่อน
น้ อยหากเล็งหัน ขาชวนกันร้ องไห้ เพราะว่าใคร่ ได้ ลูกไม้ ทงหลายนั
ั้
นแล
้
ที่นนเทวดาทั
ั้
งหลาย
้
อันอยายอยู่เหนือต้ นไม้ คภู่ ิมาน หัน ๒ หลานท้ าวปรัมสัญชัยร้ องไห้ ก็หื ้อกิ่งไม้ อ่อนน้ อมค้ อมลงมา
เถิงหัตถาประเทศเขตมือ หื ้อหยุบถือเอาได้ ยังลูกไม้ แก่กมุ ารทัง้ ๒ วันนันแล
้ ส่วนว่าราชมัทรี ตนอง
อาจก็ยนิ หันหลาก จิ่งออกปากเป็ นไป ยินอัศจรรย์ใจมากนัก ก็มีวนั นันแล...”
้
(ภาพที่ ๕๓)
นอกจากนี ้ ควรกล่าวถึงฉากสาคัญอื่นๆ ที่พบในวนปเวสน์ คือ
๒.๔.๑ ศาลาเมืองเมืองเจตตราษฎร์
หมายถึ ง ตอนกษั ต ริ ย์ แ ละเสนา
อามาตย์มาเชื ้อเชิญให้ ครองเมืองเจตนคร เป็ นที่น่าสังเกตว่า การวาดภาพฉากนี ้ไม่นิยมวาด
ปราสาทเมืองเจตตราษฎร์ แต่วาดเฉพาะศาลาหน้ าเมืองหรื อเฉพาะฉากการเชื ้อเชิญ เนื่องจากพระ
เวสสันดรไม่ประสงค์จะครองเมืองเจตตราษฎร์ เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวไว้ วา่
“...เหตุดงั อัน้ เครื่ องปูชาแขกอันใด เจ้ าทังหลายหากเวนเคนหื
้
้อแก่ เราดัง่ อัน้ เราก็บจ่ กั
เอาเครื่ องปูชาอันนันแล
้ เราก็จกั เข้ าป่ าไม้ หิมพานต์บดั นี ้ ชะแล ท่านทังหลายจุ
้
่งจักบอกที่อนั ไปอยู่
กระทาสมณธัมม์แก่เรากลันนักเทอะ...ตนแก้ วมหาสัตต์บม่ ีใจใคร่อยู่ เจ้ าก็บเ่ ข้ าสูใ่ นเวียงแล...”
๒.๔.๒ กษัตริย์เมืองเจตตนครสั่งพรานเจตตบุตร ให้ เดินทางไปดูแลด่านประตูป่า
ทางเข้ าสูเ่ ขาวงกต ดังตัวอย่างพระบฏวัดนาคตหลวง เขียนล้ อมภาพกษัตริ ย์เจตตนครไว้ ด้วยเส้ น
แผลง (ภาพที่ ๕๓)
๒.๔.๓ แม่ นา้ เกตุมดี พระบฏวัดนาคตหลวง แสดงภาพนางมัทรี และสองกุมาร ลง
สรงสนาน สอดคล้ องกับวรรณกรรมที่พรรณนาถึงเส้ นทางเข้ าสู่เขาวงกต ได้ กล่าวถึงแม่น ้านี ้ไว้ ว่า
”...คันมหาสัตว์เจ้ าข้ ามพ้ นไปแล้ ว ยังเขาแก้ ววิปลุ ลปั พพตา ก็จกั ได้ หนั ยังอาการปากถ ้าเป็ นแม่น ้า
ชื่อว่าเกตุมตั ตินที ก็ไหลมาแต่คีรีปากถ ้า เป็ นแม่น ้าใสเย็น มีปลาเป็ นชุมแกมเต่า ลอยเล่ นเล่าไป
มา ก็มีทา่ ราบเพียงดีปนู อาบ น ้านันหากใสงาม
้
ลูกเมียตามไปเป็ นเพื่อน อยูเ่ ถิงเถื่อนกลางไพร...”
ดังนัน้ แม้ วรรณกรรมจะกล่าวต่อไปว่า เมื่อพระเวสสันดรเดินทางสู่เขาวิปลุ ละแล้ วนัน้
ก็หยุดพักประทับนัง่ เสวยขาเนื ้อทรายริ มฝั่ งน ้าเกตุมดี หากแต่กล่าวไว้ แต่เพียงว่าพระเวสสันดรทรง
สรงน ้า แต่ทว่าจิตรกรรมพระบฏวัดนาคตกลับแสดงให้ เห็นว่า นางมัทรี และสองกุมารสรงสนาน
๒.๔.๔ บรรณศาลา อันเป็ นที่ประทับ ดังตัวอย่างบรรณาศาลาในภาพพระบฎวัดปง
สนุก บรรณศาลานี ้พระอินทร์ และวิศกุ รรมเทวบุตรได้ เนรมิตไว้ ๒ หลัง ภายในอาคารมีเครื่ องนุ่งห่ม
นักบวชแขวนราวไว้ ดังเวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวไว้ ว่า “...แล้ วก็เนรมิตยังกู่แก้ ว
ปั ณณสาลา ๒ หลัง ไว้ กลางป่ าไม้ หิมพานต์...แล้ วก็สาแดงไว้ ยงั ป่ าไม้ คมุ่ เครื อเขา แล้ วก็สาแดงยัง
ป่ ากล้ วยแลลูกไม้ อนั ประจิตดีงาม แล้ วก็จกั ตกแต่งไว้ ยงั ปริกขารนักบวชทังหลายไว้
้
พร้ อม...”

๑๖๒
จากการสังเกตภาพพระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑ พบว่ามีอกั ษรธรรมล้ านนาเขียนกากับ
ไว้ ว่า “ผู้ใดจักบวชเป็ นรสี ก็บวชจุ่ง บวชเทอะ” หาได้ หมายถึงการจารึ กไม่ แต่เป็ นการถ่ายทอด
เนื ้อหาวรรณกรรมอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวไว้
ว่า “...แล้ วเจ้ าก็เขียนหนังสือใส่ไว้ วา่ บุคคละผู้ใดมักใคร่บวช จุ่งเอาเครื่ องบริ ขารฝูงบวชนี ้เทอะ....”
(ภาพที่ ๕๔)
นอกจากนัน้ การวาดภาพเครื่ องทรงของพระเวสสันดรและนางมัทรี (ร่วมทังกั
้ ณหาและ
ชาลี)จะเปลี่ยนจากเครื่ องทรงกษัตริ ย์เป็ นเครื่ องนุ่งห่มนักบวชฤาษี เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว
แดง กล่าวเครื่ องนุง่ ห่มไว้ วา่ “...เจ้ าก็นงุ่ ยังผ้ าย้ อมฝาดอันเป็ นเครื่ องรสี กระทายังหนังเสือดีไว้ ในบ่า
เล่า ขอดเกล้ าไว้ เป็ นชฎา...แล้ วเจ้ าก็หยุบถือไม้ เท้ าอันมีวณ
ั ณะเหลืองเรื องงามเหมือนดังหมากกระ
ตุมสุกใหม่...” น่าสนใจว่า พระบฏวัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน วาดฉากเหตุการณ์นี ้ไว้ ละเอียดที่สดุ
กล่าวคือ พระเวสสันดรเปลี่ยนเป็ นเพศรสีก่อนนางมัทรี พระเวสสันดรยืนถือไม้ เท้ าขณะที่พระนาง
มัทรี ในชุดเดิมพนมกรก้ มกราบ สอดคล้ องกับเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงตอนนี ้อย่างยิ่งคือ
“...แล้ วตนแก้ วก็ออกไปนอกศาลา ปรากฏรุ่ งเรื องงามด้ วยสรี อันเป็ นนักบวช...ส่วน
ราชมัทรี ก็เล็งแลดู ก็แขวดกฎหมายรู้มหาสัตต์เจ้ าแล้ ว นางแก้ วก็ก้มกราบแทบปาทายุคละทังคู
้ แ่ ห่ง
มหาสัตต์เจ้ า แล้ วก็ร้องไห้ ไว้ ผวั ตน แล้ วก็เอายังลูกแก้ วทัง้ ๒ เข้ าไปสู่อสั สศาลา...บวชเป็ นรสีณี ทรง
เพศ ผูกเกล้ าเกศเป็ นชฎา...เมื่อพายลูนท้ าวทังสองพ่
้
อแม่ก็บวชยังกุมารทัง้ ๒ หื ้อเป็ นรสีหน้ อย ก็มี
วันนันแล...”
้
ฉากที่ไม่เคยปรากฏในพระบฎผืนใดมาก่อนแต่พบในพระบฎวัดพระยืน คือ พระ
เวสสันดรประทับยืนและยื่นสิ่งของบางประการมอบให้ กับพรานเจตบุตร พร้ อมกับมีอกั ษรธรรม
ล้ านนากากับไว้ วา่ “ถอด….หื ้อตาน” จากการศึกษาเวสสันดรชาดก ไผ่แจ้ เรี ยวแดง พบว่าหมายถึง
ฉากที่พระเวสสันดร พระนางมัทรี และสองกุมาร เดินทางตามแนวเขาวิปลุ ลปั พตะ มาหยุดอยู่เหนือ
ข้ างฝั่ ง แม่นา้ ยอดเขาเกตุมัตติน าที หลัง จากเสวยเนื อ้ ทรายที่ พ รานเจตบุตรถวายให้ แล้ ว พระ
เวสสันดรก็มอบปิ่ นคาให้ แก่พรานเจตบุตร เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวไว้ ตอนหนึ่งว่า
“...เจ้ าก็ถอดปิ่ นคาดวง ๑ หื ้อแก่นายพรานอันรักษาหนทางนันแล...”
้
ดังนัน้ ข้ อความจารึ กที่ลบ
เลือนไปจึงน่าจะอ่านได้ วา่ “ถอดปิ่ นหือ้ ตาน” (มอบปิ่ นให้ ) (ภาพที่ ๕๔)

๑๖๓

เหล่าเสนาอามาตย์เมืองเจตราษฎร์ อญ
ั เชิญพระเวสสันดรเข้ าสูเ่ มือง
และพระเจ้ าเจตตราษฎร์ สงั่ ให้ พรานเจตตบุตรเฝ้าทางเข้ าสูเ่ ขาวงกต
พระบฏวัดนาคตหลวง

พระบฏวัดปงสนุก ชุด ๒

พระบฏวัดพระยืน

ภาพที่ ๕๓ เปรี ยบเทียบภาพกัณฑ์วนปเวสน์
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,นายฐาปกรณ์ เครื อระยา
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภญ
ุ ไชย จ.ลาพูน

๑๖๔

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑

ลายเส้ นวนปเวสน์ พระบฏวัดพระยืน

ภาพที่ ๕๔ กัณฑ์วนปเวสน์
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์วดั ปงสนุก จ.ลาปาง

๒.๕ ชูชก
ต้ องเข้ าใจก่อนว่า ในเวสสันดรชาดกนัน้ ภาพชูชกปรากฏอยู่หลายเหตุการณ์ กล่าว
เฉพาะฉากที่นิยมวาดในกัณฑ์ชชู กคือ
๒.๕.๑ การได้ รับนางอมิตตดา ดังตัวอย่างพระบฎวัดปงสนุก วาดเป็ นเรื อนเครื่ องผูก
แสดงชูชกเจรจาขอเงิน ๑๐๐ กหาปณะ คืนจากสองพราหมณ์ผ้ ยู ากไร้ ในหมู่บ้านทุนนวิฏฐคาม ดัง
พบจารึ กอักษรธรรมล้ านนากากับว่า “เอาเงินกูมา ๑,๐๐๐...” ในเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว
แดงได้ ขยายความจานวนเงินไว้ วา่ “...ผิจกั เป็ นอัตถะแท้ ได้ พนั เงินตรา จักจาลาดับแต่ต้นได้ ๔๐ กา
จิ่งได้ ชื่อว่ากหาปณะ บาทเงินตรา ๔ พันกา จิ่งได้ ชื่อว่าร้ อยกหาปณะแล...” และจารึกอีกว่า “บ่มีสงั
จักหื ้อ มีแต่ลูกสาวชื่อนางอมิตตา” โดยวาดให้ ชชู กอยู่ด้านซ้ ายของภาพ เจรจากับพ่อและแม่นาง
อมิตตดาอยูซ่ ้ ายสุดของภาพ

๑๖๕
อนึง่ การวาดเรื อนชูชกให้ ดไู ม่สมสัดส่วนของเรื อนที่อยูอ่ าศัย เนื่องจากเวสสันดรชาดก
ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ บรรยายถึงสภาพเรื อนไว้ ตอนหนึง่ ว่า “...ส่วนเรื อนท่านพราหมณ์ก็มีสี่เสา เอา
ไม้ เปล้ าหนุม่ มาแปงย่องแย่ง แม่นว่าหมาขึ ้นแกว่งหางก็ไกว...”(ภาพที่ ๕๕)
๒.๕.๒ เหล่ าพราหมณีรุมด่ านางอมิตตดา ด้ วยความที่ชชู กได้ ภรรยาสวยกว่าเหล่า
พราหมณีในหมู่บ้านจึงพากันไม่พอใจนาง ด้ วยเพราะสามีของเหล่านางทังหลายนั
้
นล้
้ วนแต่ชมชื่น
ในความงามและวัตรปฏิบตั ิของนางอมิตตดาที่มี ต่อชูชก ไม่นานนักความเกลียดชังก็ทาให้ เหล่า
นางพราหมณีทงหลายรุ
ั้
่ มดานางอมิ ตตดา เหตุการณ์นี ้ช่างวาดนิยมให้ เห็นบุคลิกลักษณะเฉพาะ
ของเหล่า พราหมณี โดยให้ น างอมิ ต ตดาอยู่ก ลางภาพ แวดล้ อ มด้ ว ยอาการต่า งๆ ของเหล่ า
พราหมณี ดังตัวอย่างพระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง วาดนางอมิตดาใช้ มือขวาแสดง
อาการคล้ ายการปาดนา้ ตาร้ องไห้ มื อซ้ ายจับหม้ อที่ เทินอยู่เหนื อศรี ษะ ด้ านข้ างวาดเหล่านาง
พราหมณีถือไม้ คานหาบชูขึ ้นพร้ อมกับชี ้ไปที่นางอมิตดา บ้ างก็ถลกผ้ าซิ ้นที่สวมขึ ้น (ภาพที่ ๕๕)
การเน้ นภาพเหล่านางพราหมณีนนั ้
เราสามารถชี ้ลักษณะเฉพาะเป็ นบางภาพที่ตรง
ตามการบรรยายในวรรณกรรม ดังตัวอย่างจากพระบฏวัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน นางผู้หนึง่ วาด
ให้ หวั นมใหญ่ น่าจะหมายถึง
“...ผู้หนึง่ นันแควนบ่
้
ดีสกั หยาด สากน ้าฝาดมันมี จาบุบตีอยูบ่ ย่ งั ้ นุง่ ซิ่นบังก่
้ านลายเสือ
ซ ้าแอวเคื ้อก้ นกึ่ง หัวนมตึง่ เปนหนาม เหน็บดอกครามซ้ าห้ อม นุง่ ซิ่นก้ อมปากเสียงแข็ง...” และน่าจะ
สอดคล้ องกับจารึกในภาพคือ “ผืนนี ้ชูชกแล อีผ้ นู นริ
ั ้ มปากมันเบี ้ยว ดังมันจ๋อง มันจัง่ มาขายหนัง
ปองกับตังผักแคบผักข้ าว ตัวมันเฒ่ายิ่งกว่ามึง พราหมณ์เข้ ามาถามจ่มด่าว่า จ๋ากูหนีอี ้ผู้นนั ้ แคว่น
บ่ดีเหลือขนาด สากน ้าหยาดมันมี มันมาจ๋าบุบตี๋บห่ ยัง้ อีผ้ หู นึง่ นันนุ
้ ่งซิ่นบังก้
้ านลายเสือ ซ ้าแอว
เครื อ ก้ นกึ่ง หัวนมตึง่ จ ้าเป๋ นหนาม เหน็บดอกคามจ้ าฮ่อม นุง่ ซิ่นก้ อมเปี ยงหางเต่า ปากมันเศร้ า
ใจมันก็แข็ง ตุ้มผ้ าแดงน ้าย้ อมแล…”
มีข้อสังเกตว่า สิ่งของที่ถือในมือของเหล่านางพราหมณีที่พบส่วนใหญ่คือ ไม้ หาบคาน
และกระบวย น่าจะเป็ นการตีความนางพรามหณีผ้ หู นึง่ ในวรรณกรรม ดังที่เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่
แจ้ เรี ยวแดง กล่าวไว้ ตอนหนึ่งว่า “...ผู้หนึง่ เยียะคางหวิดคิ ้วโก่ง ซ ้าเขี ้ยวโซ่งนมยาน แบกไม้ คานย่อน
เยิ ้อ ว่าจักแก้ เสื ้อรุมตี....”
นอกจาก ๒ ฉากดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมีการวาดฉากอื่นๆ ตามความสนใจของช่าง
ตัวอย่างเช่น ฉากตอนชูชกเดินทางไปออกไปทูลของพระกัณหาและพระชาลีจากพระเวสสันดร ใน
ฉากนี ้นิยมวาดให้ เห็นการสื่อสารระหว่างนางอมิตตดากับชูชก ดังตัวอย่างพระบฏวัดปงสนุก อ.
เมือง จ.ลาปาง วาดให้ ชชู กใช้ มือขวาบีบถันนมของนางอมิตตดา มือซ้ ายถือไม้ เท้ า ไหล่ข วาสะพาย

๑๖๖
ถุงสีขาว “...ว่าอันแล้
้ วก็สบุ สอดเกิบในเรื อน แล้ วก็สะพายถงอันใหญ่ สัพพะของกินใส่ชอุ นั ก็ผันมือ
เมียมันกล่าวจะใจ้ เยียะร้ องไห้ ก็เยียะลงเรื อนไปวันนัน้ แลนา....” ภาพชูชกร้ องไห้ ในตอนนี ้พบใน
พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง แม้ วา่ จะแตกต่างกันเล็กน้ อยในเรื่ องบุคลิกของชูชกที่เพิ่ม
การสวมหมวกและสายกระบอกน ้าไว้ ด้วย
สิ่งที่นา่ สนใจคือ การวาดบุคลิกชูชก เราจึงน่าจะพิจารณาในงานวรรณกรรมเวสสันดร
ชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงก่อน เนื่องจากบรรยายภาพบุคลิกชูชกไว้ หลายตอน “...เฒ่าพรักพร้ อย ๓
ซาว....พราหมณ์เฒ่า ฟั นวุม่ เว้ าสันหลังโค..หัวสัน่ งันๆ ซ ้ามา เหม็นขี ้ฟั นแลขี ้เขี ้ยว ปากเบี ้ยวกอดคอ
นอน...”
ผู้แต่งเวสสันตรชาดกไผ่แจ้ เรี ยวแดง ให้ ภาพสติปัญญาของชูชกไว้ อย่างน่าสนเท่ห์ เห็น
ได้ จากเมื่อนางอมิตตดาถูกรุมดาแล้ วร้ องไห้ มาบอกชูชกนัน้ ชูชกถึงกับจะ “..กูจกั ไปชูเถิงจ่าบ้ าน กู
จักชักขึ ้นกว้ านหื ้อจ่าเมืองฟั ง...กันคากูหลางแพ้ กกู ็จกั ไหม เอาเหล็กไฟแลบอกขี ้ร้ า กูจกั ไหมเอาม้ าก็
กลัวม้ ามันขบ เหตุบจ่ บด้ วยเชิงขี่ กูจกั ไหมเอาปี่ ก็บช่ า่ งอ้ าปากแลอวายลม...” สรุปคือถ้ าชนะคดี
ความก็จะขอปรับไหมเอาเพียงเหล็กไฟและกระบอกปลาร้ า ทังนี
้ ้ชูชกไม่ได้ ร่ าเรี ยนศาสตร์ และศิลป์
อันใดมาเลย ดังความตอนหนึง่ ว่า
“...แม่นจักแส้ งน ้าแต้ มขีดเป็ นลาย กูพี่ก็บไ่ ด้ เรี ยน มีแต่นอนหงานคู้เข่านอนอ้ อมข้ างเตา
ไฟ เยียะไอขะขุกขะขาก ฝูงนี ้หากเป็ นการเกล่า ยังเคยชานาญสะน่อย แม่นว่าเชิงฟ้อนย่างลายเลิง
...ตบเชิงพราบๆ แลเชิงลา กูพี่ก็บไ่ ด้ เรี ยน...มนต์ตามเทียนลนดาน ้าซ ้าแควนไกล หัดเหล็กไฟ กูพี่ก็บ่
ได้ เรี ยน มีแต่มนต์เป่ าไฟหื ้อเรื่ อ กูพี่ก็ได้ เชื ้อมาแล้ ว ก็บร่ ้ ายสังดังเก่า...ใส่ค้องเต่าก็บเ่ ป็ น ใส่ค้องเหน
ก็บช่ า่ ง ใส่ค้างค่างก็หล้ างจักพอยังแควน ....กูพี่นี ้เป็ นคนลอดมอก” กล่าวโดยสรุปที่ผ้ แู ต่งให้ ชชู กมี
ความสามารถคือ การนอนข้ างเตาไฟ,การเป่ าไฟให้ แดงเรื่ อ,การดักค่าง
๒.๕.๓ ชูชกถูกชาวเมืองสีพีรุมไล่ ตี เนื่องจากชูชกเดินหลงทางไปสูเ่ มืองสีพีเพื่อไต่
ถามถึงพระเวสสันดร กระทัง่ ชาวเมืองเห็นว่าพวกพราหมณ์ทงหลายได้
ั้
ม้าและราชรถไปจากพระ
เวสสันดรแล้ ว จึงเห็นว่าพราหมณ์ชชู กคงจะกระทาเช่นเดียวกัน จึงพากันมารุมไล่ตีชชู ก ดังตัวอย่าง
พระบฏวัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน ได้ วาดชาวเมืองขว้ างก้ อนหินไล่ชชู ก เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้
เรี ยวแดง กล่าวไว้ ตอนหนึง่ ว่า “...แล้ วคนทังหลายเขาก็
้
มีมือถือไม้ ฆ้อนก้ อนดิน ไล่ทบุ บุบตีพราหมณ์
ผู้นน...”
ั ้ (ภาพที่ ๕๖)

๑๖๗

เหล่านางพราหมณีรุมด่านางอมิตตดา

ชูชกและเรื อนของชูชก
ภาพที่ ๕๕ ชูชก พระบฏวัดนาคตหลวง
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

๑๖๘
๒.๕.๔ ชูชกถูกสุนัขของพรานเจตบุตรรุมกัด เมื่อชูชกเดินหลงทางสู่ป่าหิมพานต์ก็
พบกับพรานเจตบุตร พรานหนุม่ ผู้ได้ รับคาสัง่ ให้ เฝ้าประตูทางเข้ าสูป่ ่ าเขาวงกตไว้ ทาให้ สนุ ขั ของ
พรานเจตบุตรไล่กดั ชูชก แต่ชชู กก็ใช้ ไหวพริบของตนอ้ างว่าเป็ นราชทูตจากเมืองเชตุตรนคร นครสีพี
จนพรานหลงเชื่อเพียงเพราะแค่กลักปลาร้ าที่นามาติดตัวคิดว่าเป็ นตราสาร จนพรานเจตบุตรบอก
ทางไปเขาวงกตแก่ชชู ก บอกว่าหากพบกับฤาษีชื่ออัจจุตฤาษีแล้ วก็คงได้ รายละเอียดเพิ่มขึ ้น
ช่างวาดจิตรกรรม เน้ นให้ ชชู กวิ่งหนีขึ ้นต้ นไม้ ด้ านล่างมีสนุ ขั รายรอบ วาดพรานเจต
บุตรประทับกงธนูเล็งไปที่ชชู ก การวาดฉากสุนขั ของพรานเจตบุตรไล่กดั ชูชกนี ้ นับว่าช่างวาดได้
พยายามจาลองจานวนของสุนขั บุคลิกของสุนขั แต่ละตัว ดังตัวอย่างในภาพพระบฏวัดปงสนุก อ.
เมือง จ.ลาปาง ใช้ อกั ษรธรรมล้ านนากากับชื่อสุนขั บางชื่อไว้ ด้วยคือ ผู้ตบู ,ผู้แดงบงบ่าง,ผู้ตาบ,แม่
ดาหางก่าน เราสามารถตรวจสอบชื่อนี ้ได้ จากเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง พบว่าวรรณกรรม
ได้ ให้ รายชื่อไว้ ๓๒ ตัว โดยเริ่มจากสุนขั ที่ชื่อผู้ตบู ก่อน “...ตัวหนึง่ ชื่อผู้ตบู มันช่างแกว่นเชิงขบเชิง
คาบ ตัวหนึง่ ชื่อผู้ตาบมันช่างสาบชอมรอย...ตัวหนึง่ ชื่อผู้แดงหุมเห่า..ตัวหนึง่ ชื่อมณีวณ
ั ณ์หางก่าน
หันหมูเ่ มงแลหมูม่ า่ น หันขาก่านย่อมชัง ไล่ตามหลังขบหลาบ....”
เมื่อชูชกขึ ้นต้ นไม้ เพื่อหนี ้สุนขั (ต้ นไม้ มอกแขน หมายถึง มีต้นไม่ใหญ่มากนัก ) ข้ าว
ของเครื่ องใช้ อาหารฯลฯ จากถุงยามของชูชกก็แตกกระจัดกระจาย
“...หมาเสือขบเสือลากเถ็กเถ็ก หมาขี ้ดาบมาคัน่ คาบถงกู พราหมณ์พาโลนัง่ ฅาไม้ ใคร่
หัวปี่ ให้ หนั ครัวมันเรี่ ยรายลงเต็มเคล้ าไม้ พราหมณ์ร้องไห้ วา่ โอวยๆ ...หันผักบัว่ เรี ยรุยราย...เข้ ายาคู
อันใส่น ้าหวานอันใส่น ้าหวานก็เสียไป หร่อน ้าตาลเขี ้ยวขุ้นกูก็เสียไป ชิ ้นส้ มเน่าอันกูเอาไว้ กินตอนกู
ก็เสียไป แกงบอนลาใส่ส้มหมากขามกูก็เสียไป พลูแคงกับหาดแห้ งกูก็เสียไป ปลาสะลากแห้ งย่าง
ข่าได้ ๓ ปี ชิ ้นบ่มียงั เหลือแต่ก้างกูก็เสียไป บอกยาไอกับก้ อนขี ้ไก่อนั จักไว้ ทาฝี เปนยาดีหาอยากกูก็
เสียไป พากน้ อยตักแกงบอนลากูก็เสียไป พริกพรายกับขิงแห้ งกูก็เสียไป ข้ าวแข้ นกับข้ าวผงกูก็เสีย
ไป ต้ นปูนแดงก้ นรั่วมีฝาหับบ่แทบ ทังแหนบน้
้
อยขาหักกูก็เสียไป บอกน ้าผักกับน ้าส้ มหน่อไม้ อัน
กูหร่อไว้ กินเมินกูก็เสียไป หัวจักไคกับหัวข่าแห้ ง อันเมียกูหากแส้ งไว้ หื ้อเปนของกินลา เสียทังเขา
้
ควายคาและบอกควัน่ หมาก.....เสียทังผ้
้ าพอกหัวผืนทอใหม่ เสียทังงุ
้ นไม้ ไผ่ไว้ ตีหลัง ...เสียทังกุ
้ บ
ตาเหลวบ้ างเกิ่ง ยังเกิ่ง กูจกั ไว้ งาหัวกู ก็เสียไป....มาตรามีดน้ อยกูจกั ไว้ ปากเล็บมือก็เสียไป หมาก
คาอ้ งไกล่จกั ไว้ นบั คาเข้ ากูก็เสียไป สลุงทองแดงปากบ่างกูก็เสียไป งาช้ างกับคาผง เพ็กจาคงของ
แต่เช่นปู่ หม่อนกูก็เสียไป เสียเหล็กไฟลูกน้ อยดาขะมิกขิก...ถงยากูอนั ทอใหม่ได้ ๓ ปี กูก็เสียไป เบ้ า
ยาดินคิน่ ปากบ้ างกูก็เสียไป...บอกไขอันกูจกั ไว้ ทาหน้ าแค่ง ทังหมอแอ่
้
งอันจักไว้ แช่ข้าวกินหนทางกู
ก็เสียไป.....”

๑๖๙
ดังตัวอย่างพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน ได้ กากับอักษรธรรมล้ านนาไว้ กบั สุนขั บางตัว
คือ “เกิบตีนพราหมณ์, มูยา(กล้ องสูบยา),กุบ,หม้ อแกง” ช่างวาดพยายามวาดข้ าวของเครื่ องใช้
ตามที่บรรยายไว้ แม้ จะไม่มีอกั ษรกากับไว้ แต่เราสามารถสังเกตเห็นได้ ชดั ดังตัวอย่างพระบฏวัด
ปงสนุก ได้ วาดพัด,ต้ นปูน,แหนบ,ทัพพี,ตะบันหมาก เป็ นต้ น
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า พระบฏหลายผืนนิยมวาดต้ นไม้ ที่พราหมณ์ชชู กหลบหนีสนุ ขั พราน
เจตตบุตรให้ มีรวงผึ ้งไว้ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระบฏกลุ่ม ลาปางคือ พระบฏวัดปงสนุก,พระ
บฏวัดทุง่ คา เราไม่พบในกลุม่ อื่นๆ (ภาพที่ ๕๗ )
๒.๕.๕ พรานเจตบุตรมอบขาเนือ้ ทรายให้ แก่ ชูชก เมื่อชูชกเจรจากับพรานเจตต
บุตร โดยอ้ างว่าตนนันเป็
้ น “คนใช้ สืบคาเมือง” คือเป็ นผู้อญ
ั เชิญราชสารมานาพระเวสสันดร นาง
มันทรี กัณหาและชาลีกลับนครสีพีดงั เดิม กระทัง่ พรานเจตตบุตรเชื่อ จึงปลอยชูชกและมอบของให้
ชูชกคือ “...น ้าเผิงอันนีด้ ีใสบอกใหม่ ทัง้ ขาเนือ้ ทรายสุกดี...” จากนันจึ
้ งใช้ มือขวาชี ้ทางเข้ าสู่เขา
วงกตให้ ชชู ก เราพบว่าฉากนี ้ไม่เป็ นที่นิยมเท่าใดนัก ยกเว้ นในกลุ่มลาปาง ช่างวาดนิยมวาดให้ เห็น
ฉากการมอบขาเนื ้อทราย ดังตัวอย่างพระบฏวัดปงสนุก,วัดนาคตหลวง เป็ นต้ น (ภาพที่ ๕๖)

ชูชกถูกชาวเมืองสีพีไล่ตี

พรานเจตตบุตรนากระบอกน ้าและขาเนื ้อทราย
พร้ อมกับชี ้ทางเข้ าสูเ่ ขาวงกตให้ กบั ชูชก

ภาพที่ ๕๖ ชูชกและจุลพน พระบฏวัดบ้ านสัก
ที่มา : อ.อนุกลู ศิริพนั ธ์ และคณะ วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง

๑๗๐

พระบฏวัดปงสนุก ชุด ๑

พระบฏวัดปงสนุก ชุด ๒
ภาพที่ ๕๗ ชูชก พระบฏวัดปงสนุก
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

๑๗๑
๒.๖ จุลพน
ฉากที่ชา่ งนิยมวาดคือพรานเจตบุตรใช้ มือขวาชี ้ทางเข้ าสูเ่ ขาวงกตให้ ชชู ก กล่าวคือ
วรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง ได้ ให้ ฉากนี ้ไว้ ตอ่ เนื่องจากกัณฑ์ชชู ก “...แล้ วจิ่งยอ
หัตถาแขนขึ ้นแลวก็เหยียดชี ้ไปภายหน้ าแก่พราหมณ์ปเฒ่
ู่ า อันจักเข้ าไปสูอ่ าสรม...” เราพบว่าช่าง
วาดเหตุการณ์ตอนนี ้แทน ทังนี
้ ้เนื่องจากเนื ้อหาวรรณกรรมในจุลพนส่วนใหญ่บรรยายถึงธรรมชาติ
และพรรณไม้ ตา่ งๆ อันจะต่อเนื่องไปถึงกัณฑ์มหาพน เราพบว่าจิตรกรรมภาพพระบฏมักกากับ
อักษรธรรมล้ านนาในฉากพรานเจตบุตรใช้ มือขวาชี ้ทางเข้ าสูเ่ ขาวงกตให้ ชชู กว่าจุลพนเสมอ ทังพระ
้
บฏวัดนาคตหลวง,วัดปงสนุก จ.ลาปาง และวัดพระยืน จ.ลาพูน (ภาพที่ ๕๘ )

ภาพที่ ๕๘ ลายเส้ นกัณฑ์จลุ พนและมหาพน พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒
๒.๗ มหาพน
ฉากที่นิยมวาดไว้ คือ พราหมณ์ชชู กพบอัจจุตฤาษีในอาสรม และอัจจุตฤาษีชี ้ทางไปสู่
เขาวงกต อย่างไรก็ตาม การตีความหมายฤาษีเพื่อแสดงเครื่ องแต่งกายฤาษีแตกต่างกัน ดังเห็นว่า
จิตรกรรมพระบฏวัดพระยืนได้ วาดอัจจุตฤาษีให้ เหมือนนักบวชในพุทธศาสนา ขณะที่พระบฏในแห่ง
อื่นๆ ได้ วาดเครื่ องแต่งกายนุง่ ห่มหนังเสือ บางแห่งวาดอัจจุตตฤาษี ถือพัดไว้ ด้วย แม้ จะไม่มีการ
บรรยายเครื่ องแต่งกายของอัจจุตฤาษี ไว้ โดยตรง
แต่เราสามารถเทียบเคียงให้ เห็นภาพจากการ
บรรยายเครื่ องแต่งกายของพระเวสสันดรในกัณฑ์มหาพนนี ้ได้ คือ “...หมวดเกล้ าไว้ เป็ นชฎา หนังเสือ
หนาลายลวาด ห่มห้ อยพาดเทียมตน...” (ภาพที่ ๕๘, ๕๙)

๑๗๒
๒.๗.๑ พราหมณ์ ชูชกพบอัจจุตฤาษีในอาสรม ช่างวาดอาศรมให้ อจั จุตตฤาษี นงั่
เด่น มีพราหมณ์ชชู กพนมมือ บางแห่งสังเกตเห็นอัจจุตรฤาษี มอบผลไม้ ให้ ชชู ก ดังพบว่าเวสสันดร
ชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ บรรยายไว้ วา่
“...ดูราพราหมณ์หมากคับทองอันนี ้กินฝาด หมากหาดส้ มกินอย่างหมากซางกินหวาน
ปานใฝ่ แตงใหญ่น้อยกินลา เรานามาทุกสิ่ง หวานยิ่งอ้ อยเมืองคน...คือว่าหมากซางสุกใสบ่เส้ า
ม่วงไข่เต่าแลแตงเครื อ ...เชิญท่านพราหมณ์จงึ่ กินอย่าเลิกเคี ้ยว ทังเปลื
้ อกก็เป็ นยา ...”
นอกจากนี ้ เราพบว่าฉากรอบอาศรมอัจจุตตฤาษี ยงั นิยมวาดสัตว์ต่างๆ เพื่อเน้ นยา้
ความหมายของป่ าให้ เห็นชัดขึ ้น อัจจุตฤาษีเมื่อเชื่อคาชูชกแล้ วจึงเชิญให้ ชชู กนอนพัก ๑ คืนก่อนที่
จะบอกทางไปสูเ่ ขาวงกต
๒.๗.๒ อัจจุตตฤาษีชีท้ างไปสู่เขาวงกต ช่างวาดให้ เห็นการเคลื่อนไหว โดยเปลี่ยน
ให้ อจั จุตตฤาษียืนชี ้ทางไปสูเ่ ขาวงกต เช่นเดียวกับชูชกยืนอยู่เหมือนกับมีการสนทนาถึงทางกัน “...
ตกวันลูนรุ่งเช้ าแจ้ งผ่อง ตาวันส่องเขาคา จิ่งจักนาพราหมณ์ไปสู่ ไปตังอยู
้ ่มคั คา ยอมือขวาสุดศอก
อันจักบอกหาทางเทียว ไปเขาเขียวกู่แก้ ว ยืนอยูแ่ ล้ วจาพราหมณ์...” (ภาพที่ ๕๙)

พระบฏวัดทุง่ คา

พระบฏวัดพระยืน

ภาพที่ ๕๙ มหาพน
ที่มา : ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภญ
ุ ไชย จ.ลาพูน

๑๗๓
๒.๘ กุมารบรรพ์
ฉากที่นิยมวาดคือ พระเวสสันดรเรี ยกสองกุมารขึ ้นจากสระน ้า,พระเวสสันดรถวาย
ทานกัณหาและชาลีให้ ชชู ก, ชูชกนาสองกุมารเดินทางไปในป่ า กล่าวคือ
๒.๘.๑ พระเวสสันดรเรียกสองกุมารขึน้ จากสระนา้
เมื่อชูชกเดินทางไปถึงใกล้ อาศรมพระเวสสันดรในเวลาพลบค่า จึงนอนรอ ๑ คืนก่อน
เพื่อรอให้ พระนางมัทรี เดินทางออกไปหาผลไม้ ในวันใหม่นนั ้ เมื่อพระเวสสันดรล่วงรู้ด้วยญาณพร้ อม
กับการทานายฝั นให้ กบั นางมัทรี แล้ ว รุ่งเช้ าจึงออกมานัง่ ภาวนาที่หน้ าอาศรม กระทัง่ พราหมณ์ได้
ทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร เมื่อสองกุมารได้ ยินคาเจรจาดังกล่าวจึงชักชวนกันหนี ไปสูส่ ระนา
ช่างวาดพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน วาดสระน ้ารูปสี่เหลี่ยมเห็นสองกุมารอยูใ่ ต้ ใบบัว และมีพระ
เวสสันดรยืนเรี ยกสองกุมารขึ ้นจากสระนา สอดคล้ องกับเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงที่กล่าว
ไว้ ตอนหนึง่ ว่า “...เถิ่งท่าน ้าโปกขรณี เจ้ าชาลีเอามาคาด ผ้ าย้ อมฝาดกับตน เอากันลงลี ้อยู่ ที่น ้าเลิก
คูเ่ พียงคอ พอยอหัวออกได้ เอาใบบัวงาหัวไว้ อยู่....”
ขณะที่ชา่ งวาดพระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปาง แสดงการเคลื่อนไหว้ ของสองกุมารจากสระ
นาไปสูฉ่ ากที่สองกุมารขึ ้นจากสระแล้ วพนมกรกราบพระเวสสันดร สอดคล้ องกับเวสสันดรชาดก
ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงที่กล่าวไว้ ตอนหนึง่ ว่า “...ไพทวยหา ๒ ปุตตางามแง่ เทียวตามแต่รอยตีน...ดู
ราชาลีลกู อ้ ายพ่อ เจ้ าจุง่ มาม่อตามคาพ่อฉับพลัน...ว่าอัน้ แล้ วก็เบิกใบบัว อันกังบนหั
้
วแห่งตนเสีย
แล้ วก็ออกมาจากสระเท่าตนเดียว เทียวมาหาตนพ่อ ร้ องไห้ ตอ่ นมัสการ เจ้ ายินผานกราบไหว้ ...”
(ภาพที่ ๖๐)
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ช่างวาดพระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปางในฉากนี ้ ได้ เน้ นที่พระชาลี
เพียงคนเดียว มิได้ แสดงให้ เห็นเป็ นคูต่ ามแบบจิตรกรรมวัดพระยืน ทังนี
้ ้สอดคล้ องกับวรรณกรรม
อย่างยิ่ง กล่าวคือ เนื ้อหาวรรณกรรมเวสสันดร ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงก็ ได้ ให้ เห็นภาพพระชาลีเป็ นคน
แรกที่ขึ ้นมาจากสระน ้าเนื่องจากได้ ให้ สญ
ั ญากับพระกัณหาไว้ ว่าจะไม่มีการบอกให้ พระเวสสันดร
ทราบ กระทัง่ พระเวสสันดรได้ กล่าวถึงอานิสงส์ที่ตนจะสร้ างขึ ้นทาให้ พระกัณหาขึ ้นมาจากสระนา
“...เจ้ าจุ่งมาช่วยกูพ่อสร้ างก่อปารมีธัมม์แด่ หื ้อเต็มแก่หวั ใจพ่อ...เจ้ าจุ่งเป็ นสะเพลาคาเหล้ มใหญ่
เอาพ่อใส่แล้ วบ่หวัน่ ไหวในสมุทรสาคร คือภวสงสาร หื ้อเถิงฝั่ งกล่าหน้ าคือนิพพาน...”

๑๗๔

พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๒

พระบฏวัดพระยืน
ภาพที่ ๖๐ ลายเส้ นกัณฑ์กมุ ารบรรพ์

๑๗๕
๒.๘.๒ พระเวสสันดรถวายทานกัณหาและชาลีให้ ชูชก
เมื่ อ พระเวสสัน ดรน าพระกัณ หาและชาลี เ ข้ า สู่อ าศรมเพื่ อ ทานสองกุม ารแด่ชูช ก
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวว่า “...จิ่งเรี ยกเอาพราหมณ์ผ้ เู ทียวหนมาใกล้ เจ้ าก็หื ้อ ๒
แก่นไท้ เปนทานแก่ชชู กพราหมณ์เป็ นขนาด น ้าต้ นหยาดกฎหมาย...” ฉากที่ช่างนิยมวาดตอนนี ้คือ
แสดงพระเวสสันดรประทับนัง่ ในอาศรม หลัง่ นา้ สิโณทกรดบนมือพราหมณ์ชูชก แต่รายละเอียด
ต่างๆ อาจแตกต่างกันไปเล็กน้ อย เช่น พระบฏวัดนาคตหลวง แสดงสองกุมารถูกพราหมณ์ชชู กมัด
มือ นัง่ อยูเ่ บื ้องหลังชูชกที่กาลังรองรับน ้าสิโณทก , พระบฎวัดปงสนุก จ.ลาปาง แสดงสองกุมารนัง่
พนมกรประคองอัญชุลีขนาบข้ างพระเวสสันดรเพื่อแสดงถึงการอนุโมทนาบุญครัง้ นี ้ เป็ นต้ น
เป็ นที่ น่าสัง เกตว่า พระบฏวัดพระยื น จ.ล าพูนนั น้ แสดงเพิ่ม เติม ให้ ว่า ในมื อชูช ก
ประคองหอยสังข์รองรับน ้าสิโณทก เช่นเดียวกับพระเวสสันดรเอื ้อมมืออีกข้ างหนึ่งจับมือทังสอง
้
ของสองพระกุมารไว้ ซึ่งอาจเทียบเคียงได้ กบั การแสดงออกในเหตุการณ์ตอนเดียวกัน ในจิตรกรรม
พม่า ตัวอย่างคือ จิตรกรรมในถ ้า Powin Taung๑๘ กล่าวคือ การแสดงอารมณ์ให้ เห็นถึงการอุทิศ
ถวายลูกนัน้ ถือเป็ นมหาบุญที่ซ้อนทับความโศกเศร้ าและความปี ติ เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว
แดงกล่าวว่า “...กูรักลูกกูยงั หนุม่ หน้ อย กูรักร้ อยเท่าหัวใจ...เหตุนนกู
ั ้ จิ่งจูงแขนลูกเต้ า ทานแก่เฒ่าชี
พราหมณ์..”
เมื่อชูชกได้ รับสองกุมารแล้ ว ก็นาเชือกไม้ เถาวัลย์มามัดสองกุมาร “...เอามาผูกชาลี
แขนขวากับมือนางกัณหาเบื ้องซ้ าย รัดร้ ายคาดกับกัน พันพวงเป็ นเกลียว ๑ เงื่อน ๑ ก็เอามาตีหลัง
สองหน่อแก้ ว ลากลงนาไปวันนันแล...”
้
การมัดเชือกที่ตรงตามวรรณกรรมมากที่สดุ คือ พระบฏวัด
พระยืน (ภาพที่ ๖๐, ๖๑)
๒.๘.๓ ชูชกนาสองกุมารเดินทางไปในป่ า
วรรณกรรมเวสสันดรชาดก ไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวว่า ชูชกนาสองกุมารออกจากอาศรม
โดยให้ พระชาลีเดินนาหน้ า พร้ อมกับไล่เฆียนตีสองกุมาร เมื่อมาถึงกลางป่ าชูชกเดินสะดุดหกล้ ม
ทาให้ เชือกมัดสองกุมารขาดจนทาให้ สองกุมารพยายามหนีมาหาพระเวสสันดร “...ปู่ จัญไรกลิง้
ท่าว ฟื น้ หงกหง่าวลุกบ่ทนั เครื อเขาอันมันผูก ก็หลุดออกจากมือเจ้ ากุมารทัง้ ๒...” ทาให้ สองกุมาร
พยายามวิ่ ง หนี ไ ปหาพระเวสสัน ดร ฉากนี พ้ ระบฏวัด ปงสนุก จ.ล าปาง ชุด ที่ ส องได้ บัน ทึก ไว้
ในขณะที่ชดุ ที่หนึง่ ไม่มีเหตุการณ์ตอนชูชกสะดุดหกล้ มและสองกุมารพยายามหนี

๑๘

Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals,Volume 1 – Epigraphic Corpus
of the Powin Taung Caves (Thailand: White Lotus, 2007), 51 – 54.

๑๗๖
วรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวต่อไปว่า พระชาลีนนั ้ “....๒ ตา
เต็มไปด้ วยน ้าตาชูก่ ล่า ๒ เจ้ าน้ องฟั่ งผละหนี...” ความโศกทุกข์ของพระเวสสันดรถูกตังค
้ าถามผ่าน
สายตาของพระชาลี เช่นเดียวกับพระเวสสันดรจนทาให้ เกิดอาการวิตก ประวิงถึงการกระทาทาน
ครัง้ นี ้ “...กูจกั ถือเอากงธนูกล่าซ้ าย คระคร้ ายวาดยิงพราหมณ์ กูจกั ถอดสรี กญ
ั ชัยเถี่ยนกล้ า ไปไล่
ฆ่า ชี พ ราหมณ์ มันมาขอลูก ญิ ง ชายงาม บ่ซื อ ...” กระทั่ง พระองค์ คิด ทบทวนใหม่ด้ว ยกระท า
สมาทานอธิษฐานจิตให้ หมัน่ จนพระองค์ตดั พระทัยรักและชูชกจับสองกุมารเดินทางไปอีกครัง้ ใน
ที่สดุ
๒.๙.มัทรี
ฉากสาคัญประกอบด้ วย เทวดาแปลงกายเป็ นสัตว์ขวางพระนางไว้ , พระนางมัทรี สลบ
๒.๙.๑ เทวดาแปลงกายเป็ นสัตว์ ขวางพระนางไว้
ชูช กนาสองกุม ารเดินทางเข้ าสู่ป่าเพื่ อนาไปเป็ นทาสใช้ แก่นางมัทรี กัณหาได้ พ ร่ า
พรรณาไหว้ วอนให้ เหล่าเทวดานาข่าวสารไปบอกกล่าวแก่พระนางมัทรี ซึ่งเดินทางออกไปหาผลไม้
ตามกิจวัตร เผื่อว่าแม่จะได้ รีบกลับมา เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กัณฑ์กุมารบรรพ์ ได้
กล่าวไว้ ตอนหนึง่ ว่า
“..อโห วตฺต ชฎีนี โอวยหนอ อินดูแม่มทั รี ผ้ ขู ้ า ขอดเกศาไว้ เป็ นชฎา แม่เท่ ามัวเมาหา
ลูกไม้ หวังได้ ชวู่ นั ชะแล แม่ก็เที่ยงว่าจักได้ เอาหัวมันมาละไว้ เสียเปล่า...แม่พระญาวันนี ้ล่วงเวลากา
ละอันค่า ตาวันตกต่าแล้ วแม่ก็บม่ า...ขอแม่มายามค่า เขียวมาพร่ าด้ วยเดือนดาวเทอะ...”
เหตุที่พระนางมัทรี ไม่กลับมาตามเวลาปรกตินนั ้ เนื่องจากเหล่าเทวดาได้ เ นรมิตเทว
บุตร ๓ ตนให้ เป็ นราชสีห์,เสือโคร่ง และเสือเหลือง ดังเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กัณฑ์มทั
รี กล่าวไว้ ตอนหนึง่ ว่า
“...เทวดาจากันฉันนี ้แล้ ว ก็บงั คับเทวบุตร ๓ ตนวิเสส ว่าเจ้ าทังหลายจุ
้
่งไปเนรมิตเพศ
เป็ นเนือ้ เนต ๓ ตัว มีรูปเพิงกลัวเคริ งขาบ เยียะเป็ นดังจักคันคาบแท้
้
ดีหลี ตนหนึ่งเป็ นราชสีห์มี
อานาจ ตนหนึ่งเป็ นเสือโคร่งอาจอ้ างตน ตนหนึ่งเป็ นเสือเหลือง ไปนอนเนืองไขว่ขวาง ยังพ่างข้ าง
หนทาง ทัดที่นางราชมัทรี จกั เทียวท่อง..”
เมื่อพิจารณาจากงานจิตรกรรม เราพบว่าการวาดฉากนี ้จะแสดงให้ เห็นว่าพระนางมัท
รี ไ ด้ หาผลไม้ กระทั่ง เวลาพลบค่ ายามดึก แต่สิ่ง ที่ ถูกเน้ น มากคื อ พระนางมัทรี อยู่ในอาการนั่ง
ประคองมือไว้ เหนือเศียร หันหน้ าประจญกับเหล่าสัตว์ที่เทวดาเนรมิตตนมาขวางไว้ อย่างไรก็ดี เรา
พบว่า การวาดรูปสัตว์นนมี
ั ้ ลกั ษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พระบฏวัดนาคตหลวง และพระบฏวัด
ปงสนุก(ชุดที่ ๑) จ.ลาปาง วาดเสือไว้ ๒ ตัวและราชสีห์ ๑ ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้ นสีเหลือง

๑๗๗
ให้ กบั เสือเหลือง แต่ประเด็นที่นา่ สนใจคือ พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๒ นัน้ ราชสีห์กลับแสดงงาช้ างไว้
ด้ วย จากการตรวจสอบเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กัณฑ์มัทรี พบว่ามีการขยายความ
เพิ่มเติมลักษณะสาคัญของราชสีห์และเสือไว้ อีกว่า “...ตน ๑ เป็ นราชสีห์เปล่าเปิ ปช้ าง ตน ๑ เป็ น
ดัง่ เสือโคร่ งอาจอ้ างเอาตน ตนหนึ่งเป็ นดังเสือเหลือง มานอนเนืองอยู่ถ้า ทัดส่องหน้ าที่มคั คา...”
ดังนัน้ นับว่าการวาดราชสีห์ให้ มีงาดังช้ างนี ้ จึงสอดคล้ องกับการตีความวรรณกรรมมากที่สดุ
อนึ่ ง ส าหรั บ รู ป ราชสี ห์ ใ นพระบฏวัด พระยื น นัน้ น่ า จะเลี ย นแบบสิ ง ห์ แ บบพม่ า
เช่นเดียวกับการวางเท้ าของราชสีห์ในพระบฏวัดปงสนุก (ชุดที่ ๑) พยายามเลียนแบบราชสีห์ใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ (ภาพที่ ๖๑)
เราพบว่าจิตรกรรมพระบฏพระบฏวัดปงสนุกทังสองชุ
้
ด ได้ เพิ่มสัญลักษณ์เหตุการณ์
ดังกล่าวมาข้ างต้ นนี ้ด้ วยรู ปวงกลมที่ภายในมีรูปกระตายด้ วย นอกจากจะหมายถึงเวลาของการ
เกิดเหตุการณ์ในตอนค่าหรื อพลบค่าแล้ ว อาจจะหมายถึงเหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นตรงกับวันเพ็ญด้ วย
จากการตรวจสอบเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กัณฑ์มัทรี กล่าวว่ า “...ตทา จ ปุณณมี
อุโบสถ ในวันนันก็
้ เป็ นวันอุโบสถศีล เดือนเพ็งแจ้ งได้ ๑๕ ค่า นางท้ าวพร่ าเกยหัน ยัง ๒ จอมธัมม์
งามแง่ แล่นต้ อนแม่แต่ไกลมา นางก็เล็งหาบ่อยู่ ก็บห่ นั ๒ เจ้ าเป็ นคูเ่ รี ยงกัน นางก็ร้องไห้ อยู่อาลัย
...” (ภาพที่ ๖๑, ๖๒)
เมื่อนางมัทรี เดินทางถึงอาศรม ก็ร้องไห้ ราพึงราพันถึงแต่สองกุมาร เช่นเดียวกับพระ
เวสสันดรก็ไม่ได้ แสดงอาการใดๆ ตอบสนองต่อคาถามและเสียงเรี ยกร้ องหาสองกุมาของพระนาง
มัทรี ทาให้ พระนางมัทรี ปริ วิตกไปนานา “...รู้ว่าเจ้ าจาไปหาท้ าวสัญชัยตนปู่ หื ้อถือหร้ างหมู่มาเอา
รู้ว่าเจ้ าจานงเลาพี่น้อง ไปสืบส้ อ งคาเมือง แลรื อรู้ว่า ๒ บุญเรื องตายแล้ ว พายนอกแก้ วศาลา รู้ว่า
ไปขงขวายหาเครื่ องเล่น กาฝุ่ นเต้ นแล้ วลวดลืมมา อันชะรื อ....รู้ว่านกหัสดีลิงค์ลงล่า ยับเอาลูกแก้ ว
แม่กว่ากินไกล รู้ว่าสัตว์ตวั ใดมาแสวงสอด ยับเอาลูกแก้ วกอดกลมไป อันชะรื
้ อ...” ไม่นานนักพระ
เวสสันดรก็ ออกมากล่าวโทษนางมัทรี ว่ามาในตอนเวลาดึกเช่นนีเ้ นื่ องจากมี ช้ ู กระทั่ง นางต้ อง
เดินทางออกไปตามหาสองกุมารเอง จนต้ องร้ องไห้ กลับมาที่อาศรมดังเดิม เราพบว่าจิตรกรรมพระ
บฏวัดพระยืน จ.ลาพูน ได้ วาดให้ นางมัทรี ใช้ แขนปาดเช็ดน ้าตา พร้ อมกับกากับด้ วยอักษรธรรม
ล้ านนาว่า “...นางมัทรี ไปหาลูกแลนายเหย” เพื่อย ้าให้ เห็นความทุกข์ระทมของการเล่าฉากนี ้

๑๗๘

พระบฏวัดบ้ านสัก

พระบฏวัดพระยืน

พระบฏวัดปงสนุก

พระบฏวัดนาคตหลวง

ภาพที่ ๖๑ เปรี ยบเทียบการการตีความหมายสัตว์ที่มาขวางนางมัทรี

๑๗๙
๒.๙.๒ นางมัทรีสลบวิสัญญี
กระทัง่ รุ่งเช้ าพระนางร้ องไห้ จนสลบไปต่อหน้ าพระเวสสันดร เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่
แจ้ เรี ยวแดง กัณฑ์มทั รี กล่าวว่า “...พอรวายตรี คืนนันแลรุ
้ ่ง พระสุริยะพุ่งสายแสง ตานางแดงดัง
เดือด ให้ บ่เหือดสักยาม เพราะว่าหา ๒ นงรามบ่ได้ นางท้ าวร้ องไห้ หอดหิวตาย ท่าวลวงหงาย
ตระแบ่น ใกล้ ท้องแท่นธรณี เพราะว่าหา ๒ สรี บ่ได้ นางท้ าวให้ ขาดใจตายไปแล...” เราพบว่า
จิตรกรรมพระบฏส่วนใหญ่ได้ วาดให้ นางมัทรี ประทับนอนราบสลบบนพระเพลาของพระเวสสันดร
สอดคล้ องกับคาประพันธ์ที่ได้ ให้ ภาพคาว่า “ท่าวลวงหงาย” อันน่าจะหมายการล้ มลงทังยื
้ นในท่า
นอนหงาย เช่นเดียวกับพระเวสสันดรจะวาดให้ เห็นอาการประคองพระนางมัทรี ไว้ บนเพลา (พร้ อม
กับ ใช้ มื อ วางไว้ เ หนื อ อก) สิ่ ง ที่ น่ า สัง เกตคื อ มัก แสดงให้ เ ห็ น หม้ อ น า้ กุณ ฑี ใ นฉากนี ้ จากการ
ตรวจสอบวรรณกรรมพบว่า เมื่อพระเวสสันดรเห็นพระนางมัทรี สลบลงไปต่อหน้ าก็คิดว่าพระนาง
ได้ เสียชีวิตแล้ ว จึงนาน ้ามาชาระพระพักตร์ ของนางมัทรี ดังที่ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวไว้ วา่
“...แล้ วเจ้ าก็เอามือวางไว้ เหนืออกน้ องแก้ ว ร้ องไห้ แล้ วผ่อดอมดาย ว่าฅิงคนตายนี ้
หนาเย็น ฅิง คนเป็ นนี ห้ นาอุ่น ยินมะมุ่นต้ องมือ ท้ าวก็ถือเอานา้ ต้ นคันทีม าผะผายลูบหน้ า เมี ย
กาพร้ าแห่งตน...อสฺสุปณ
ุ เณหิ เจ้ าก็ มีหน้ าอันเต็มไปด้ วยนา้ ตา ก็ยอเอาหัวนางพิมพาแก่นไธ้ ขึน้
พาดไว้ เหนือตัก...ท้ าวก็นงั่ เฝ้าดอมดูใจเมีย เมื่อวันนันแลนา...”
้
เมื่อพระนางมัทรี ฟืน้ จากการสลบ พระเวสสันดรก็บอกความจริ งให้ กบั นางทราบ นาง
มัทรี ยินดีกบั การถวายสองกุมารครัง้ นี ้เป็ นอย่างยิ่ง (ภาพที่ ๖๒)

๑๘๐

เทวดาเนรมิตเป็ นราชสีห์,เสือเหลือง และ
เสือโคร่ง ขวางนางมัทรี ไว้

นางมัทรี เป็ นลมสลบแทบพระบาท
พระเวสสันดร

ลายเส้ นกัณฑ์มทั รี พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒
ภาพที่ ๖๒ มัทรี พระบฏวัดปงสนุก
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดปงสนุก

๑๘๑
๒.๑๐ สักบรรพ์
พระอินทร์ ได้ ตระหนักว่า เมื่อพระเวสสันดรได้ ถวานทานสองกุมารให้ พราหมณ์ ชูชก
แล้ ว หากมีบคุ คลใดมาขอนางมัทรี อีก จะทาให้ พระเวสสันดรอยู่บาเพ็ญเพียงผู้เดียวและขาดผู้ดแู ล
จึงเนรมิตกายเป็ นพราหมณ์เพื่อไปทูลขอนางมัทรี ลงมาด้ านหน้ าอาศรมพระเวสสันดรในยามรุ่งเช้ า
“...ในเมื่อเสี ้ยงรวายตรี กลางคืนอันนันแลรุ
้ ่ ง สายฟ้าพุ่งพระพราย เสด็จผายผ่านขึน้ เรื องเรื่ อพืน้
แผ่นดิน พระญาอินทร์ ตนวิเสศ กลายกลับเพศเป็ นพราหมณ์ เข้ าสู่อารามเจ้ าหล้ า ยืนส่องหน้ า
ปรากฏแก่แว่นฟ้า ๒ สรี มาสูพ่ ระรสีแก่นไธ้ เข้ าใกล้ เมื่อปฐมยาม...”
จิตรกรรมพระบฏส่วนใหญ่จะแสดงตอนพระอินทร์ เสด็จลงมาและพระเวสสันดรหลัง่
นา้ สิโณทก ต่อหน้ าพราหมณ์ มีข้อสังเกตว่าการตีความหมายเหตุการณ์ ตอนนีแ้ ตกต่างกัน เรา
พบว่าพระบฏวัดนาคตหลวง จ.ลาปางนัน้ มือขวาพระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทก มือซ้ ายถือแขนนาง
มัทรี ไว้ อันเป็ นเครื่ องหมายของการให้ ส่วนพระบฎวัดปงสนุก จ.ลาปาง นางมัทรี พนมมือยินดีใน
การถวายทานครัง้ นี ้ ส่วนพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน นางมัทรี ได้ สลับตาแหน่งมานัง่ หลังพราหมณ์
ที่กาลังรับน ้าสิโณทก จากการตรวจสอบวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวว่า
“...ก็เอามายังน ้าต้ นคัณฑีคา อันบอระพ่าเพ็งเต็มไปด้ วยน ้าอบน ้าหอมมาแล้ ว ก็หยาด
น ้าตกเหนือมือพราหมณ์...ท้ าวก็ประสาทหื ้อนางราชมทรี เป็ นทานแก่อินทา เสียงลือชาขรา้ เขรื อก...
แผ่นดินดานไหวก้ อง นันทัว่ ท้ องจักรวาล...อันว่านางมัทรี ศรี วิเสศ นางก็บเ่ คริ งเคียดโกธา นางก็บม่ ี
น ้าตาไหลอาบหน้ า...นางก็เท่าเล็งดูพระเวสสันดรอยู่บป่ าก..นางแก้ วก็บม่ ีกลั ป์วงเคียดกล้ า นางก็
ไหว้ เจ้ าฟ้าจิ่งถวายสาร ว่าข้ าแต่พระบัวบานเหยเจ้ าข้ อย จักเล็งดูหน้ าข้ าม่อนน้ อยเหตุฉันใด...นาง
ราชมทรี ศรี อะม่อย เจียรจากับด้ วบพระยอดส้ อยจอมใจ สั่งบัวไขเจ้ าฟ้า อันจักอว่ายหน้ าพราก
ศาลา นางก็อาลาสัง่ ไว้ ...”
ดังนัน้ จึง มีความเป็ นไปได้ ที่ช่างวาดจะเลื อกตีความหมายของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่
กล่าวมานี ้มานาเสนอ กล่าวคือ ตอนพระนางมัทรี พนมมือ หรื อนางมัทรี นงั่ หลังพราหมณ์และหัน
หน้ าเข้ าสู่อาศรม ส่วนพระบฏวัดนาคตหลวง จ.ลาปางนัน้ มือขวาพระเวสสันดรหลั่ งน ้าสิโณทก
มื อซ้ ายถื อ แขนนางมัท รี ไ ว้ นัน้ น่าจะเป็ นการเลี ย นแบบการถวายทานในฉากถวายช้ า งปั จ จัย
นาเคนทร์ เพื่อแสดงให้ เห็นความสมจริงของการถวายทานมากขึ ้น (ภาพที่ ๖๓)
สาหรับพระบฏวัดพระยืนนัน้ ได้ แสดงลาดับเวลาของภาพที่น่าสนใจยิ่ง กล่าวคือหาก
เราพิจารณาจากด้ านล่างสุดของภาพขึน้ ด้ านบน พบว่า แสดงภาพนางมัทรี นั่งหลังพราหมณ์ ที่
กาลังรับน ้าสิโณทก ถัดขึ ้นมาด้ านบนแสดงภาพพระอินทร์ (แปลงจากพราหมณ์) และสลับให้ นาง
มัทรี นงั่ หลังพระเวสสันดร อันหมายถึงการส่งมอบคืน จากการตรวจสอบวรรณกรรมพบว่า พระ

๑๘๒
อินทร์ แ สดงเจตนาฝากพระนางมัทรี ไว้ คอยดูแลพระเวสสันดรต่อไปเพื่อมิให้ ใครมาขออีก พระ
เวสสันดรทูลขอพร ๘ ประการเมื่อพระอินทร์ ประทานพรให้ กบั พระเวสสันดรแล้ วก็เหาะกลับสวรรค์

พระบฏวัดนาคตหลวง

ลายเส้ นกัณฑ์สกั กบรรพ์
พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒
ภาพที่ ๖๓ สักกบรรพ์

ลายเส้ นกัณฑ์สกั กบรรพ์
พระบฏวัดพระยืน

๑๘๓
๒.๑๑ มหาราช
ฉากสาคัญประกอบด้ วย เทวดาแปลงกายเป็ นพระเวสสันดรและนางมัทรี เพื่อดูแลสอง
กุมาร,พระเจ้ าสัญชัยไถ่สองกุมาร, อภิเษกสองกุมาร, ชูชกรับพระราชทานเลี ้ยงอาหารจนถึง
กาลกิริยาและพิธีศพชูชก,เคลื่อนพลไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี
๒.๑๑.๑ เทวดาแปลงกายเป็ นพระเวสสันดรและนางมัทรีเพื่อดูแลสองกุมาร
เมื่อชูชกได้ รับพระราชทานสองกุมารจากพระเวสสันดรแล้ วก็พาเดินทางในป่ าเพื่อจะ
กลับบ้ าน ค่าลงที่ไหนก็ผกู สองกุมารไว้ กบั โคนต้ นไม้ ส่วนชูชกขึ ้นไปนอนอยู่บนต้ นไม้ เพื่อให้ พ้นภัย
จากสัตว์ร้าย เทพบุตรและเทพธิดาเห็นจึงเกิดความสงสารจึงแปลงกายเป็ นพระเวสสันดรและพระ
นางมัทรี มาอุ้มทังสองกุ
้
มารให้ ปลอดภัยตลอดการเดินทาง (ภาพที่ ๖๔) ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าว
ไว้ วา่
“...แล้ วก็เข้ ามาแก้ ปลดปล่อยยังกุมารทัง้ ๒ พี่น้องหื ้อพ้ นจากบ่วงคล้ องเครื อเขา...แล้ ว
ก็สรงเกศเกล้ าเกศี ....แล้ วก็หื ้อเสวยข้ าวน ้าโภชนอาหารทิพย์...ในเมื่อรวายตรี คืนนันแลงรุ
้
่ง สายฟ้า
พุ่งขึ ้นมา เทพดาก็หื ้อกุมารทัง้ ๒ พี่น้อง เข้ าสู่บว่ งคล้ องเครื อเขา หื ้อนอนอยู่ด้วยอาการอันเก่า ดัง
พราหมณ์ผ้ เู ฒ่าผูกไว้ ...”
พระบฏวัดปงสุนก(ชุด ๒) จ.ลาปาง ได้ แบ่งฉากออกเป็ น ๓ ส่วน กล่าวคือ มุมซ้ ายบน
แสดงฉากนางมัทรี (เทวดา) อุ้มพระกัณหาให้ นอนบนตัก เคียงข้ างกับพระเวสสันดร(เทวดา) อุ้ม
พระชาลีให้ นอนบนตักเช่นกัน ด้ านขวาแสดงชูชกนอนบนต้ นไม้ ที่ด้านล่างผูกสองกุมารไว้ ส่วน
มุมซ้ ายล่างแสดงการออกเดินทางไป การแสดงภาพนี ้จะสัมพันธ์ กับเวลาของการเล่าเรื่ องที่ซ ้าไป
กับวรรณกรรมกล่าวคือ ในทุกราตรี เทวดาจะมาดูแลสองกุมารแล้ วก่อนใกล้ รุ่งจะผูกสองกุมารไว้
ดังเดิม
ส่วนพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน ได้ นาเหตุการณ์ในฉากตอนชูชกลื่นไถลในกัณฑ์ชชู ก
มาซ ้าไว้ ในฉากกัณฑ์มหาราชนี ้ด้ วย น่าสังเกตว่าช่างวาดได้ เพิ่มเติมที่นอนไว้ ในฉากตอนเทวดาทัง้
สองอุ้มกุมารให้ นอนบนตัก ซึ่งสอดคล้ องกับเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวว่า “...แล้ วก็
นวดฟั น้ คันพระบาทที
้
่เจ็บที่เมื่อย หื ้อหายเหนื่อยที่พราหมณ์ตี...แล้ วก็นอนเหนืออาสนาอันเปนสุข
สวัสดี...” การตีความหมายตรงนี ้น่าสนใจยิ่งว่า จิตรกรรมกลับเลือกวาดไม่ให้ นอนบนอาสนา(ที่
นอน) แต่กลับแสดงให้ เ ห็นการนอนบนตักซึ่ง สัม พันธ์ กับปรกติชี วิตของผู้เป็ นพ่อและแม่ทั่วไป
มากกว่า
๒.๑๑.๒ พระเจ้ าสัญชัยไถ่ สองกุมาร
ชูชกนาชาลีและกัณหามาหลงทางสู่นครสีพี พระเจ้ าสัญ ชัยได้ ให้ พราหมณ์ ปุโรหิต
ทานายฝั น ได้ ความว่าจะได้ พ บญาติที่พ ลัด พรากจากกัน ไปนาน “...แล้ วก็ เ ข้ า ไปนั่ง อยู่ใ นโรง

๑๘๔
พิจารณาคาหันแล
้ เทพดาทังหลายก็
้
นาเอากุมารทัง้ ๒ กับชิณพราหมณ์เข้ าไปตังในข่
้ วงหลวงหัน้
แล...” พระเจ้ าสัญชัยสัง่ ให้ อามาตย์นาสองกุมารและพราหมณ์ชชู กเข้ าสู่พระราชฐาน เมื่อตรัสถาม
ชูชกได้ ความแล้ วพระชาลีก็เล่าบรรยายถึงพระเวสสันดรและพระนางมัทรี และพระชาลีกล่าวถึงค่า
ไถ่ที่พระเวสสันดรได้ กล่าวไว้ ให้ พระเจ้ าสัญชัยฟั ง จากนันพระเจ้
้
าสัญชัยจึงเบิกพระราชทรัพย์ไถ่ตวั
ชาลีและกัณหาจากชูชก (ภาพที่ ๖๕)
พระบฏวัดนาคตหลวง จ.ลาปาง แสดงฉากในห้ องพระโรงและลานข่วงหลวง โดยวาด
ให้ พระชาลีประทับนัง่ บนพระเพลาพระเจ้ าสัญชัย พระกัณหาประทับนัง่ บนพระเพลาพระนางผุสดี
พร้ อมกับปุโรหิตจัดการค่าไถ่แก่ชชู ก ส่วนพระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปางนัน้ พระเจ้ าสัญชัยประทับนัง่
บนราชอาสน์ในพระราชฐาน โดยให้ ภาพสองกุมาร,ชูชก,เสนาอามาตย์ อยู่ในระดับฐานราชอาสน์
และมีนางผุสดีและเหล่านางรับใช้ พนมมืออยู่ด้านหลังภาพ นับได้ ว่าการตีความหมายฉากนี ้ มี
ระดับ ของความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง อ านาจอัน สัม พัน ธ์ กั บ อิ ท ธิ พ ลรู ป แบบของพระราชอ านาจจาก
รัตนโกสินทร์ อย่างมาก

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

พระบฏวัดพระยืน

ภาพ ๖๔ กัณฑ์มหาราช
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายฐาปกรณ์ เครื อระยา
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภญ
ุ ไชย จ.ลาพูน

๑๘๕

ภาพที่ ๖๕ มหาราช พระบฏวัดนาคตหลวง
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

๒.๑๑.๓ อภิเษกสองกุมาร
เมื่อไถ่สองกุมารแล้ ว พระเจ้ าสัญชัยก็จดั การอภิเษกหลานทังสอง
้
“...ก็หื ้อหลานแก้ ว
แห่งตนเข้ าเครื่ องท้ าวอลังการวิเสส อภิเษกอุดม อภิรมย์ทวั่ เท้ า ทัง้ ๒ เจืองเจ้ านงสรี กล่าวมังคละ
พรดีมวลหมู่ หื ้อหลานท้ าวอยู่ฑีฆาเถิงเขต ผ้ าวิเวศหื ้อทรง...ท้ าวก็หื ้อกินข้ าวน ้าโภชนอาหาร อันมี
รสหลายประการต่างๆ ชูอ่ นั เมื่อนันแล...”
้
เราพบว่าพระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปาง (ภาพที่ ๖๖) เป็ น
แห่งเดียวเท่านันที
้ ่เลือกตีความหมายการอภิเศกนี ้เป็ นการจัดบายศรี ให้ กบั สองกุมาร โดยเปลี่ยนให้
สองกุม ารแต่ง กายวรรณะกษั ต ริ ย์ ป ระทับ นั่ง บนเพลาของพระนางผุส ดี แ ละพระเจ้ า สัญ ชัย
ท่ามกลางบายศรี สามชัน้ และเหล่าเสนาอามาตย์ โดยกากับด้ วยอักษรธรรมล้ านนาว่า “ บายศรี
สามชันท
้ าขวัญหลาน”

๑๘๖

พระเจ้ าสัญชัยไถ่สองกุมาร

บายศรี รับขวัญสองกุมาร

ภาพที่ ๖๖ ลายเส้ นกัณฑ์มหาราช พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดปงสนุก
๒.๑๑.๔ ชูชกรั บพระราชทานเลีย้ งอาหารจนถึงกาลกิริยาและพิธีศพชูชก
เมื่อพระเจ้ าสัญชัยไถ่เอาสองกุมารจากชูชก ตามจานวนค่าที่พระเวสสันดรได้ กาหนด
เอาไว้ บรรดาทรัพย์และทรัพย์สินที่ชชู กได้ นนั ้ เวสสันดรชาดก สานวนไผ่แจ้ เรี ยวแดงสรุปรวมไว้ ว่า
“...ปราสาทหลังหนึง่ มีพื ้นกับห้ องได้ ๗ ชัน...มี
้ นางใช้ เด็กหญิงชาย ช้ างมล้ าอยายเป็ นถ้ อย พอร้ อยคู่
เนืองนัน ยัสสปริวารเหลือแหล่ พราหมณ์ เถ้ าแก่หลอนเป็ นดี ก็มีใจชมชื่น...แล้ วก็กินข้ าวโพดนา
อาหาร อันนางทังหลายหากแต่
้
งดาหื ้อนัน้ เป็ นอันเหลือล้ นพ้ นประมาณ.....” จากการตรวจสอบ
กัณฑ์มหาราช อรรถกถาชาดก นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนชูชกเสียชีวิตเพราะบริ โภคอาหารมาก
เกินไป ไว้ ว่า “ ...ฝ่ ายชูชกในกาลนัน้ ได้ บริโภคโภชนาอาหารเกินประมาณ เมื่อไม่อาจทาให้ อาหาร
ย่อยละลาย จึงได้ ทากาลกริ ยาในทีเดียว...”
พระบฎวัดนาคตหลวง และพระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปาง ได้ แสดงฉากปราสาทไว้ เป็ น
ฉากหลังของภาพ ตรงกลางแสดงท่าชูชกนอนเสวยสุราและอาหาร แวดล้ อมด้ วยเหล่านางใช้ พระ
บฏวัดปงสนุก (ชุด ๒) ได้ เพิ่มเติมฉากตอนชูชกอาเจียนและอุจจาระ ส่วนพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน

๑๘๗
ได้ วาดความต่อเนื่องจากฉากชูชกกินอาหารและฉากชูชกตาย สิ่งที่น่าสนใจคือ กริ ยาการตายของชู
ชกได้ รับการนิพนธ์เพิ่มเติมให้ เห็นภาพอย่างยิ่ง เวสสันดรชาดก ฉบับไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงได้ เพิ่มอาการ
ของการกินและอาการทุรนทุรายก่อนเสียชีวิตได้ อย่างเห็นภาพว่า
“ ...ชูชโกปิ ...มันก็กินข้ าวน ้าโภชนาอาหารล่วงล้ นพ้ นประมาณ ตามตัณหาอันกลันอั
้ น
อยาก ท้ องพราหมณ์เถ้ าพรากมานาน มันก็กินตามตัณหาอันนัก อาหารคัดคัง่ ในไส้ ไฟท้ องไหม้ บท่ นั
ลงเต็มอกอ่นย่นพ้ นปาก...ท่านพราหมณ์ยินลาบาก อุ้มท้ องรากครางครั่ง ดังอะอืดอะอืดทังคื
้ น มันก็
กลิ ้งไปพับผืนสาด มันขดหาชานก็บอ่ อก หวังจักถอกหื ้อเบาใจ ท้ องพรามณ์เถ้ าคัดใค่ปมุ ปลิง มันก็
ซะบิงซะบายแข้ งข่ม เท่าลุกห่มเห่าอยู่ยะแยก...ซะเหลดขึ ้นติดรูคอ ปลานงัวมอซะซ้ าว หายใจเข้ า
คางกับ ตาบ่หลับผ่อขึ ้น ตาเหลือกฟื น้ เมือบน ตาตกลงตีนมือโงงเป็ นเกี่ยว อยูบ่ ดั เดียวรางา เสี ้ยง
สัญญาไปบ่ขาด....”
เมื่อชูชกถึงกาลกิริยาแล้ ว เราพบว่ากัณฑ์มหาราช อรรถกถาชาดก ในนิบาตชาดกไม่
กล่าวถึงการทาศพชูชก แต่เวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวการจัดศพชูชกโดยใช้ คนทุกพล
ภาพหามศพไปไว้ ยงั ต้ นงิ ้วที่มีแร้ งอาศัยอยู่
“...เมื่ อนัน้ เขาไปหาคนผู้ต าทุบหื อ้ มาตีกลอง ..ไปหาคนปากแหว่ง ภายใต้ หือ้ มา
เปล่าปลี่แต้ แตรคา...ไปหาคนตาฟางมาแบกไม้ แคร่ กองว่าจักแว่ก็บแ่ ว่ กองว่าจักไปก็บไ่ ป...กันว่า
เราไปเสียที่ จักใกล้ แม่นา้ เราก็ จักไว้ หากินปลา จักเอาไปเสียที่ ใกล้ เขตแดนนาไร่ นา ก็ จักไว้ กิน
เหนี ้ยวแลรวก...เราจักเอาไปเสียที่ไกลเราก็ขี ้คร้ าน...เขาจิ่งจากันว่าจักมีป่าแห่งหนึ่งเป็ นป่ าไม้ งิว้
เป็ นที่แร้ งมาจับอยู.่ ..เขาก็รุมกันติ ้วพราหมณ์เฒ่าไปทอดเสียที่นนั่ แล...”
พระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปาง เลือกวาดขบวนแห่ศพชูชกไปในพื ้นที่ดงแร้ ง เช่นเดียวกับ
พยายามวาดภาพบุคคลที่มาร่วมหามหรื อแห่ ให้ แสดงอาการผิดปรกติด้วย (ภาพที่ ๖๗)
นอกจากนันยั
้ งบรรยายถึงการนิมนต์พระสงฆ์จากหลายแห่งมารับบังสุกลุ ศพชูชก แต่
ก็มีแต่คาปฏิเสธด้ วยเหตุผลต่างๆ กระทัง่ มีพระแขก-ฝรั่ง(พระคูลวา) มากระทาพิธีให้
“....เขาก็ไปนิมนต์พระชีมา่ นตน ๑ ก็วา่ บ่คอ่ งบ่คอ่ ง...ไปหาพระปู่ ล้ านช้ างก็วา่ บ่มา
เขาก็เท่าไปได้ พระคูลวาตน ๑ ดาๆ ต่าทะลึกขึก เอาหางแหรหึกมาแปลงสายสนุกบาตร มันก็เท่า
นุง่ ผ้ าย้ อมฝาดอยูง่ ะงนงะงน ทังตั
้ วมันเทียรย่อมเป็ นขี ้เขี ้ยนขี ้ขากบ่เว้ นที่ทางใด หน้ ามันก็เป็ นไฝ
ตามันก็เป็ นตาตุม่ ...ว่าอันแล้
้ วมันก็ลวดเอาไม้ เท้ ามันต่อยโรงพราหมณ์วา่ กุสลาธัมมา อกุสลาธัม
มา มึงพราหมณ์จงุ่ เป่ นหลังขึ ้นเมืองฟ้าจุง่ อว่ายหน้ าลงสูอ่ วีจีเทิอะเนอ....” (ภาพที่ ๖๗)
การพยายามสร้ างความเป็ นอื่ น ให้ กับพระที่ แสดงความชาติพันธุ์ เราพบตัวอย่า ง
สาคัญจากพระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลาปาง วาดกลุม่ พระสงฆ์ที่กากับไว้ ด้วยอักษรธรรมล้ านนา

๑๘๘
ว่า ตุ๊มองยาง,ตุ๊คลู า ,ตุ๊หลังก่อง หากเปรี ยบเทียบกับวรรณกรรมแล้ วพบว่า จิตรกรรมนี ้ได้ เพิ่มเติม
ภาพ “ตุ๊มองยาง”อันหมายถึงปกาเกอะญอนัน่ เอง การอธิ บายไม่ได้ ด้วยเรื อนร่ างทางวัฒนธรรม
(cultural body) แต่เป็ นการอธิบายผ่านภาพตัวแทนทางศิลปะ
อนึ่ง จากการสังเกตพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน มีการแทรกฉากคนตีกลองไว้ ในมุม
ขนาดเล็กด้ านขวาบนของภาพ อาจสอดคล้ องกับการตีกลองเพื่อร้ องหาญาติชชู กให้ มารับทรัพย์
สมบัติอนั เป็ นมรดก จนไม่มีผ้ ใู ดมารับไว้ บรรดาทรัพย์สมบัติเหล่านี ้จึงตกเป็ นของราชทรัพย์ดงั เดิม
“....คนทังหลายก็
้
ตีกลองปานดัง่ หน้ ากลองไชยจักขาด ก็บห่ นั หน้ าเชื่อชาติพราหมณ์สกั คนแล เมื่อ
นันข้
้ าวของทังมวลคั
้
กว่าบ่มีผ้ เู ฝ้า เชื่อชาติพราหมณ์เฒ่าเปล่าสูญเสีย ก็ยงั คืนมามูนมัง่ ในราชโกฏิ
ฉางหลวงแห่งท้ าวปรัมสัญเชยย์ดงั่ เก่าเล่าแล...”
๒.๑๑.๕ เคลื่อนพลไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี
พระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน ได้ วาดฉากไว้ ๒ ส่วนคือขบวนเหล่าพลโยธาและราชรถ
ขบวนราชรถในจิตรกรรมแสดงให้ เห็นถึงรู ปแบบตะวันตกผสมยอดทรงพม่า โดยเฉพาะการบรรจุ
บุคคลไว้ มากมายนัน้ น่าจะสอดคล้ องกับวรรณกรรมเนื่องจากขบวนราชรถถือเป็ นขบวนสุดท้ ายที่
พระเจ้ าสัญชัยโปรดให้ จดั ไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
กล่าวว่า “...ถัดนันรถไชยชุ
้
มแต่งหร้ าง เหล้ มกว้ างเท่าภิมานปราสาท ทรงทุมพานเพ็กพาด ข่มข้ าง
คาดหวายหาง...เครื่ องรถใส่เหลือหลาย หนังสือลายหุ้มภายนอก...ทรงปราสาทโขงไข กางทุงไชย
วะวาด...” นอกจากนัน้ ยังแสดงอาการเคลื่อนไหวของราชรถด้ วยการวาดให้ ยอดปราสาทปลิวไหว
อีกด้ วย(ภาพที่ ๖๗)

๑๘๙

ชูชกรับพระราชทานเลี ้ยงจนถึงกาลกริยาและขบวนศพชูชก พระบฏวัดปงสนุก
พระบฎ

ขบวนรับพระเวสสันดรและนางมัทรี พระบฏวัดพระยืน
ภาพที่ ๖๗ กัณฑ์มหาราช
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภญ
ุ ไชย จ.ลาพูน

๑๙๐
๒.๑๒ ฉกษัตริย์
เหตุการณ์นี ้ในพระบฏวัดนาคตหลวง จ.ลาปาง ได้ วาดเป็ น ๒ ฉากวางองค์ประกอบใน
แนวนอน กล่าวคือ ด้ านบนเป็ นฉากการเคลื่อนพลไปรับ ด้ านมุมซ้ ายเป็ นฉากฉกษัตริย์ วกลง
ด้ านล่างเป็ นฉากการเคลื่อนพลนาพระเวสสันดรและนางมัทรี กลับ
อันหมายถึงว่าเป็ นความ
ต่อเนื่องของวรรณกรรมตังแต่
้ การจัดทัพเตรี ยมพลและเตรี ยมการฉลองในกัณฑ์มหาราช ไปจนถึง
กัณฑ์ฉกัษตริย์ และวกกลับมาที่พระราชวังอันหมายถึงกัณฑ์นครกัณฑ์ รูปแบบนี ้จะปรากฏเฉพาะ
ในงานจิตรกรรมฝาผนังกลุม่ ลาปางเท่านัน้ (วัดพระธาตุลาปางหลวง,วัดนาแส่ง,วัดนาคตหลวง)
เมื่อเราพิจารณา พระบฏวัดนาคตหลวง ในส่วนแรกนี ้จะกล่าวให้ เห็นภาพการเคลื่อนพลเคลื่ อนพล
ไปรับก่อน พบว่าเหล่าทหารได้ แต่งกายตามสีตา่ งๆ คือ สีดา,สีเขียว,สีแดง,สีน ้าเงิน แต่สิ่งที่ถกู เน้ น
มากที่สดุ คือ ฉากการนาขบวนของพระชาลี “...ส่วนเสนาโยธาแห่งท้ าวปรัมสัญเชยย์ก็มาประสุม
ชุมนุมกันในวันถ้ วน ๗ ส่วนสมเด็จท้ าวปรัมสัญเชยย์ก็กระทาเจ้ าชาลีสรี ยวุ ราชกุมมารอันเป็ นหลาน
แห่งตน หื ้อเป็ นเจ้ านาพลไปก่อนหน้ า ....”
ฉากสาคัญในฉกษัตริ ย์นี ้คือ ๖ กษัตริย์ พบกันที่อาศรม เมื่อขบวนพระเจ้ าสัญชัย
พร้ อมด้ วยเสนาอามาตย์พระราชทานอภัยต่อพระเวสสันดรและเชิญสึกจากเพศฤๅษี พร้ อมทังคื
้ น
พระยศ กลับไปครองเมืองดังเดิม พระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน แสดงให้ เห็นภาพพระเวสสันดรพนม
กรไว้ พระเจ้ าสัญชัยและนางมัทรี ไหว้ พระนางผุสดี อย่างไรก็ดี เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
กล่าวเป็ นลาดับว่าพระเจ้ าสัญชัยนาเข้ าไปหาทังสองก่
้
อนหน้ าสองกุมารและนางผุสดี ดังนันเมื
้ ่อ
พระเวสสันดรและนางมัทรี เห็นพระเจ้ าสัญชัยและนางผุสดีตามลาดับก็ “...ขอไหว้ ตีนพ่อเป็ นเจ้ า
ตามคลองเล่าแลนา...” พร้ อมกับกัณหาและชาลีได้ เดินตามหลังมาด้ วย
พระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปาง ได้ แสดงฉากที่กษัตริย์ทงั ้ ๖ แสดงอาการนอนสลบ
พร้ อมกับเหล่าเสนาอามาตย์นนั ้ น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ขณะที่นางมัทรี เห็นสองกุมารเดินเข้ ามา
อาศรม นางมัทรี ก็รีบลุกเดินไปกอดลูก เช่นเดียวกับพระเวสสันดร กระทัง่ กษัตริย์ทงั ้ ๖ เกิดอาการ
ร้ องไห้ ด้วยการพบหน้ าจากความพลัดพราก
“....ในขณะกาละเมื่อ ๒ เจ้ ากุมารงามแง่ กลิ ้งเกลือกเหนืออกแม่ ทัง้ ๒ ทุกข์ตระหนอม
ใจแหบ น ้านมแตกหนองไหล...ผิวา่ น ้านมบ่ไหลเข้ าสูป่ ากเจ้ าทัง้ ๒ แดนว่าหัวใจหมองแห้ งแล้ ว ๒
หน่อแก้ วแดนตาย...ส่วนตนพระหน่อแก้ วเวสสันดร หันลูกรัตนสยบเมือมรณ์ทา่ วแล้ ว...ท้ าวก็เข้ าไป
ใกล้ แล้ วท่าวสยบตายไปแล....อันว่าพ่อแม่แห่งโพธิสตั ว์เจ้ า หันลูกเต้ าแลหลานตนสยบท่าวไปนัน้
...ก็ร้องไห้ สยบท่าวไปวันนันแล...อั
้
นว่าคนทังหลายอั
้
นเข้ าไปสูใ่ นอาศรมบทที่นัน้ แม่นว่าบุคคละ
ผู้ใดผู้ ๑ จักตังตนอยู
้
ไ่ ด้ ด้วยสภาวะแห่งตนก็ บไ่ ด้ ก็เป็ นอันท่าวไปทังมวล....อิ
้
นท์เทพท้ าวไธ้ คเ็ วทนา

๑๙๑
ควรกูอินทาหดหล่อ หื ้อฝนตกต่อเสนากับทังกระสั
้
ตตราหน่อท้ าว...ค็เนรมิตฝนตกลงมาซะซวาด
หื ้อเป็ นโปกขรวัสส์ตกลงทัว่ ด้ าว...ในเมื่อฝนตกต้ อง ทุกแห่งห้ องอาสรม คนฝูงใดมีใจมักใคร่ชมุ่ เม็ด
ฝนค็ตกชุม่ ตามใจ คนฝูงใดบ่มกั ใคร่ชมุ่ เม็ดฝนอันนันค็
้ บร่ ุมจับตน...” (ภาพที่ ๖๘ )
เราพบว่าการเขียนเม็ดฝนโปกขรพรรษอันเป็ นฝนที่ทาให้ กษัตริย์ทงั ้ ๖ คืนจากการ
สลบนัน้ เป็ นที่นา่ สังเกตว่า การเขียนภาพ ๖ กษัตริย์ในตอนนี ้ได้ เน้ นความหมายของกษัตริ ย์โดย
เครื่ องแต่งกายเหมือนกันทังหมด
้
ทังที
้ ่ความจริงแล้ วพระเวสสันดรและนางมัทรี ยงั คงอยูใ่ นฤาษีเพศ
พระบฏวัดนาคตหลวง จ.ลาปาง แสดงฉากไว้ เฉพาะพระเจ้ าสัญชัยและเสนาอามาตย์
อาราธนาพระเวสสันดรและนางมัทรี เสด็จกลับเมือง อันสอดคล้ องกับเหตุการณ์หลังจากฝนโปกขร
พรรษ์ เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวว่า “....ราธนาพระทัสสพลตนหนุม่ เหน้ า ข้ าขอราธ
นาลูกเต้ าท่านเมือเมือง นันเนืองด้ วยเสียงไหว้ กราบ...ว่าพระปิ ตตาเหยตนวิเสศ เจ้ าจุง่ ละเพศอัน
เปนรสี...เจ้ าจุง่ เมือทรงเป็ นพระญาเสวยราช...”
นอกจากนัน้ ฉากที่ไม่เคยพบมาก่อนคือ “การปลงผม” พบเฉพาะพระบฏวัดพระยืน จ.
ลาพูนแสดงช่างตัดผมกาลังปลงเกศาพระเวสสันดรที่นงั่ อยูบ่ นเก้ าอี ้ ด้ านข้ างมีเหล่าเสนาอามาตย์
นัง่ หันหน้ าไปทางพานรองชฎามงกุฎ วรรณกรรมกล่าวไว้ วา่ เมื่ออาราธนาพระเวสสันดรไปครอง
เมืองแล้ ว พระเวสสันดรได้ เปลื ้องเครื่ องทรงเพศฤาษีและให้ ชา่ งตัดผมมาปลงเกศา จากนันก็
้ เป็ น
การสรงเกศาและเปลี่ยนเครื่ องทรงเป็ นกษัตริ ย์ก่อนจะเสด็จกลับ เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว
แดงกล่าวไว้ วา่
“...พระปั ณณศาลาที่นี ้ เป็ นที่กอู ยูส่ ร้ างโพธิสมภาร ได้ ๗ เดือนนานซะล่า ได้ ๑๕ ค่า
เดือนเพ็งเต็มฤดู...ท้ าวตนแก้ วนรินทร์ ประทักษิณ ๓ รอบ ไหว้ นบนอบสัง่ อาลา...ยามนัน้ ช่างตัด
ผมผู้ฉลาด เขาก็มาแปลงเกล้ าราชตัดผม ๒ คิ ้วดากลมก่อง แปลงแหยมสองเฉลียว ๒ ตาเขียวงาม
มาก แลนา...” นับได้ วา่ พระบฏผืนนี ้ได้ ให้ ความหมายของพิธีกรรมการเปลี่ยนผ่านสถานภาพได้
อย่างดี พร้ อมกับสัญลักษณ์ของการเข้ าสู่อานาจหรื อสถานะใหม่คือ “ชฎามงกุฎ” (ภาพที่ ๖๘)

๑๙๒

พระบฏวัดทุง่ คา

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ลายเส้ นกัณฑ์ฉกษัตริย์พระบฏวัดพระยืน
ภาพที่ ๖๘ ฉกษัตริย์
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดปงสนุก
และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

๑๙๓
๒.๑๓ นครกัณฑ์
ในขบวนเสด็จกลับสูเ่ มืองนัน้ พระเวสสันดรได้ ประทับเหนือช้ างปั จจัยนาเคนทร์ อีกครัง้
เนื่องจากชาวเมืองกลิงครัฐนากลับมาถวายคืน เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กล่าวไว้ ตอน
หนึง่ ว่า “...เขาก็ประดับช้ างแก้ วราชเรื องราย นาเอามาถวายพระบาทไธ้ ไว้ ในที่ไกลัอคั ครนรินท์
พระภูมินทร์ เลิศแล้ วสะพายดาบด ้าแก้ วสรี กญ
ั ชัย รังสีใสมะมาบ ข้ าเสิกก็กราบขอวาง ปลางพระ
ภูบาลผ่านแผ้ ว สระเด็จขึ ้นขี่ช้างแก้ วอัคคราชพลายสาร โยธาหาน ๖ หมื่น หน้ าช้ อยชื่นเชียงคาน
ประดับตนตัวงามใช่ช้า เข้ าเครื่ องง้ าอลังการ เขาก็มาเป็ นบริวารแหนแห่ เต็มทุกแง่มคั คา เมื่อนัน้
แลนา...”
พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒ ในนครกัณฑ์นี ้ ได้ แสดงให้ เห็นภาพบุคคลชายชันสู
้ งขี่ม้า
ด้ านล่างเป็ นราชรถที่มีภาพสตรี ชนสู
ั ้ งประทับอยู่ ๓ คน น่าจะหมายถึงการจัดลาดับขบวนเสด็จ
กลับ เนื่องจากในกัณฑ์มหาราชก่อนหน้ านี ้ พระชาลีเป็ นผู้ประทับเหนือคอช้ างปั จจัยนาเคนทร์ นา
ขบวนพระเจ้ าสัญชัยและนางผุสดีไปรับพระเวสสันดร ในขบวนเสด็จกลับ พระเวสสันดรประทับคอ
ช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ส่วนพระชาลีก็นาขบวนเสด็จกลับพระนครเช่นกัน (ภาพที่ ๖๙)
เช่นเดียวกับ พระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปาง (ชุด ๑ ) ได้ แสดงภาพพระชาลีขี่ม้า กากับไว้
ด้ วยอักษรธรรมล้ านนาว่า “เจ้ าชาลีเป็ นมัคคุเทศก์นาทาง” , ถัดมาเป็ นภาพนางกัณหาประทับบน
ราชรถ กากับไว้ ด้วยอักษรธรรมล้ านนาว่า “รถนางกัณหาจักเข้ าเวียงเจตตุตรนครแล” , ถัดมาเป็ น
ภาพพระเจ้ าสัญชัยประทับเหนือช้ าง กากับไว้ ด้วยอักษรธรรมล้ านนาว่า “ช้ างพระเจ้ าสัญไชยราช”
,ถัดมาเป็ นภาพราชรถนางผุสดี กากับไว้ ด้วยอักษรธรรมล้ านนาว่า “รถนางผุสดี”, ถัดมาเป็ นภาพ
ขบวนกลองและเครื่ องดนตรี กากับไว้ ด้วยอักษรธรรมล้ านนาว่า “หมู่กลองชุมแห่พญาเวสสันดรเข้ า
เมือง”
การแสดงภาพย่อยเป็ นแต่ละผืนดังกล่าวข้ างต้ นนัน้
เป็ นการลาดับภาพขบวนตาม
วรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงกล่าวว่า “...หมูฆ่ ้ องกลองฅุมชุม คนตีนหลามไหล
หลัง่ หมูม่ ้ าถัง่ แถวไป หมูช่ ้ างไชยไสเลยแล่น...หมูช่ มุ ขุนหื ้อไว้ ท่ากลาง หมูเ่ จ้ าชาลีนาทางไปก่อน
หน้ า หมูน่ างแก้ วตนกัณหาไปชอม หมูเ่ วสสันดรตนผ่านแผ้ ว...หมูร่ าชมัทธีนาฏไธ้ ไปชอม...หมูพ่ ระ
ภูธรตนปู่ มีอามาตย์เฒ่าตนส่าเพียงไปถัด หมูน่ างผุสดีตนแม่ไปชอม...๖ พระบาทท้ าวมาเมืองแล
นา...” เช่นเดียวกับ พระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน ได้ วาดภาพการละเล่นและขบวนแห่ พร้ อมกับ
เครื่ องดนตรี อันแสดงถึงการแสดงความยินดีด้วย น่าสังเกตว่าเครื่ องดนตรี ที่เน้ นมากในพระบฏ(ทัง้
วัดพระยืน,วัดปงสนุก) คือ กลองชุม

๑๙๔
พระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปาง ทังสองชุ
้
ดได้ แสดงฉากพระเวสสันดรประทับเหนือราช
อาสน์ พร้ อมกับนางมัทรี กัณหา และชาลี ท่ามกลางฉากหลังแสดงปราสาทและเม็ดฝน อัน
หมายถึง การขึ ้นครองเมืองของพระเวสสันดร และ “ฝนห่าแก้ ว” กล่าวคือ เมื่อพระเวสสันดรเสด็จ
เข้ าสูเ่ มืองก็มีการประกาศให้ ทาน พระอินทร์ จงึ เนรมิตเม็ดฝนให้ ตกลงมาเป็ นแก้ วที่มีคา่ หากตกใน
พื ้นที่ของบุคคลใดย่อมเป็ นสมบัตขิ องบุคคลนัน้ เวสสันดรชาดกกล่าวว่า “...อินทาก็ผายหื ้อฝนห่า
แก้ ว ๗ ประการ ...ย่อมแก้ วอุดมทุกสิ่ง ย่อมแก้ วยิ่งแควนแพง บ่ชดั บ่แหงแตกม้ าง ตกเต็มคุ้มพระ
เจ้ าช้ างประมาณเพียงแอว...ในเวียงดายบ่เปล่า เพียงหัวเข่าคนยืน...ยังแก้ วทังหลายฝู
้
งนัน้ อันตก
ในท้ องเทศเขตของผู้ใด จุง่ จักไว้ หื ้อแก่ทา่ นทังหลายในที
้
่นนเต๊
ั ้ อะ...”

๑๙๕

พระเวสสันดรประทับเหนือ
ช้ างปั จจัยนาเคนทร์ พระบฏวัดพระยืน

พระชาลีประทับม้ า นาขบวนเสด็จกลับสู่
พระนคร พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑

ราชรถนางมัทรี ในขบวนเสด็จกลับสูพ่ ระ
นคร พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑

พระเวสสันดรเสด็จครองเมือง
พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑

ภาพที่ ๖๙ นครกัณฑ์
ที่มา : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดปงสนุก
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภญ
ุ ไชย จ.ลาพูน

๑๙๖
๓.บทบาทของพระบฏในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
เทคนิคการทาภาพจิตรกรรมบนผืนผ้ าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั ้ วัฒนธรรมจีนได้
สร้ างสรรค์งานบนผืนผ้ าม้ วน ในระยะแรกนิยมวาดภาพธรรมชาติ และหรื อร่วมกับการเขียนบท
กลอนหรื อบทกวี เราพบรูปแบบนี ้ที่อาจสัมพันธ์กบั หลักปรัชญาของจีนและญี่ปนสมั
ุ่ ยโบราณ ๑๙
รูปแบบการทาจิตรกรรมผืนผ้ าเนื่องในศาสนา คงปรากฏในระยะ โดยนิยมแสดงเป็ นภาพรูปเคารพ
ในศาสนาหรื อเทพเจ้ า ที่ปรากฏในกลุม่ คติมหายานเป็ นกระแสหลัก ในศิลปะไทย ผืนผ้ าพระบฏถูก
ออกแบบการติดตังให้
้ มีชอ่ งสอดไม้ สาหรับแขวน
เนื ้อหาทางพุทธศาสนาที่นิยมเขียนได้ แก่ฉาก
เหตุการณ์สาคัญพุทธประวัติ เช่น เสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ เป็ นต้ น รวมทังเรื
้ ่ องชาดก
หากมองงานจิตรกรรมในฐานะภาษาหนึง่ ในวัฒนธรรมพุทธศาสนา
การถ่ายทอด
เรื่ องราวต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จาเป็ นต้ องมีการผลิตซ ้าเพื่อให้ เห็นภาพของโลกทัศน์ของพุทธ
ศาสนา กล่าวคือ “วงจรวัฒนธรรม” ที่ประกอบสร้ างจากการผลิต(produced) การบริโภค
(consumed) การควบคุมจัดการ(regulated) ผสมผสานกับการสร้ างความหมาย( creating
meaning) และการสร้ างภาพตัวแทน(symbolic system of representation)๒๐ ก็จะพบว่า งาน
จิตรกรรมเป็ นภาพตัวแทนประการหนึง่ ในกระบวนการดังกล่าว ที่จาเป็ นต้ องใช้ พิธีกรรมเป็ นตัว
ควบคุมจัดการและสื่อความหมาย ดังจะกล่าวต่อไป
๓.๑ เวสสันดรชาดกกับพิธีกรรมตัง้ ธรรมหลวง
นัยยะของประเพณี “ตังธรรมหลวง”
้
หรื อการฟั งเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกของ
ล้ านนานัน้ จากหลักฐานการตังธรรมหลวงในเอกสารทางประวั
้
ติศาสตร์ สันนิษฐานว่าคงมีมาแล้ ว
ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็ นต้ นมา ดังตัวอย่างในเอกสารชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวถึงการจัด
เทศน์มหาชาติในสมัยพระเมืองแก้ ว ณ วัดเจ็ดยอดมหาโพธาราม เมืองเชียงใหม่ (ช่วงราว พ.ศ.
๒๐๖๒ – ๒๐๖๓) ความตอนหนึง่ กล่าวว่า
“...ปี เถาะ จุลศักราช ๘๘๑ แต่พอถึงวันขึ ้น ๘ ค่า พระสงฆ์นิกายสีหลได้
กระทาอุโบสถ....ตังแต่
้ วนั ขึ ้น ๘ ค่า ถึงวันเพ็ญเดือน ๗ พระราชาธิราช พร้ อมด้ วยราช
ทูตานุทตู ของเจ้ าประเทศราชทังหลาย
้
ได้ สรงน ้าพระสีหลปฏิมา แล้ วสละเงินหลาย

๑๙
๒๐

Julia Hutt, Understanding Far eastern Art (New York : E.P. Dutton,1987),pp. 27 – 30.
ฉลาดชาย ระมิตานนท์, “ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง,”(เอกสารอัดสาเนา)

๑๙๗
หมื่นเพื่อตกแต่งมหาบริเวณ แล้ วทรงสดับนิทานเรื่ องมหาเวสสันดรและธรรมบรรยาย
ชื่อมหาเวสสันดรซึง่ พระองค์โปรถให้ เขียนคัดไว้ ...๒๑
นัยยะของเอกสารชินกาลมาลีปกรณ์นี ้ กล่าวถึงเอกสารไว้ ๒ ชนิดคือ “นิทานมหา
เวสสันดร” และ “ธรรมบรรยายชื่อมหาเวสสันดร” หากเป็ นเอกสารชนิดเดียวกัน น่าจะกล่าวไว้ แต่
เพียงเวสสันดร เราอาจสันนิษฐานได้ ว่า “นิทานมหาเวสสันดร” น่าจะหมายถึงบทบรรยายที่เน้ น
ภาษาที่เข้ าใจง่ายอันอาจหมายถึงที่มาของเวสสันดรชาดกที่ใช้ เทศนากันในระยะหลัง ส่วน “ธรรม
บรรยายชื่อมหาเวสสันดร” น่าจะหมายถึง “เวสสันตรทีปนี” อันเป็ นการนิพนธ์คาถาบาลีของพระ
สิริมงั คลาจารย์ในช่วง พ.ศ. ๒๐๖๐ และเป็ นบุคคลเดียวกับผู้รจนาชินกาลมาลีปกรณ์ นอกจากนัน้
ยังชี ้ให้ เห็นว่าประเพณีการเทศน์มหาชาติหรื อตังธรรมหลวงที
้
่กระทาโดยชนชันปกครองนั
้
น้
ได้
กาหนดเวลาไว้ ในช่วงเดือน ๗ หรื อราวเดือนเมษายน
เอกสารตานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ ได้ กล่าวถึงการฟั งธรรมเวสสันดรชาดก ในช่วงสมัย
พระเจ้ ากาวิละ ราว พ.ศ. ๒๓๔๖ ความตอนหนึง่ กล่าวว่า
“...เถิงวันเดือน ๕ เพ็ง เม็งวัน ๑(๒๕ มกราคม ๒๓๔๖) สมเด็จพระเป็ นเจ้ าก็ได้
สดับรับฟั งธัมม์เทศนาพระพุทธเจ้ าตังแต่
้ เตมีย์ ชนก ลาดับทัง้ ๑๐ ชาติ เถิงเวสสันตร
แล ได้ ปชู าแลหื ้อทานเถิงแก่พระตรี ไตรรัตน์เจ้ าทัง้ ๓ ด้ วยเครื่ องไทยทานเป็ นอันมาก
...”๒๒
งานเทศนาธรรมครัง้ นี ้ ช่วยให้ เราเห็นภาพว่า ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จกั รี ได้ แต่งตังให้
้ พระเจ้ ากาวิละได้ รับเป็ น “เจ้ าขัณฑสีมา
พระนครเชียงใหม่ราชธานี” นับเป็ นการราชาภิเษกครัง้ ที่ ๒ ภายหลังจากการแต่งตังโดยพระเจ้
้
า
ตากสิน ประกอบกับมิได้ มีเฉพาะการเทศนาเวสสันดรเท่านัน้ หากแต่ได้ รวมเอาทศชาติชาดกเข้ าไว้
ด้ วย หลักฐานตานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ชิ ้นนี ้

๒๑

พระรัตนปั ญญาเถระ,ชินกาลมาลีปกรณ์ ,แสง มณวิทูร ผู้แปล,(มปท,๒๕๑๐) (พิมพ์เนื่องในวันเปิ ดตึก
คนไข้ พิเศษ “นิมมานเหมินท์ – ชุติมา” โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๐), ๑๕๙.
๒๒
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค.วัยอาจ,ตานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ,พิมพ์ครัง้ ที่ ๒(เชียงใหม่ : ซิลค์
เวอร์ มบุคส์,๒๕๔๗), ๑๗๓.

๑๙๘
เมื่อเราเปรี ยบเทียบหลักฐานจากชินกาลมาลีปกรณ์ และตานานพื ้นเมืองเชียงใหม่
ปั ญหาที่น่าพิจารณาคือ เอกสารในชันหลั
้ งนิยมให้ ภาพเดือนยี่เป็ งหรื อราวเดือนพฤศจิกายน เป็ น
หมุดหมายของการเริ่มงานเทศน์มหาชาติ แต่จากการตรวจสอบเอกสารทังสองชิ
้
้นพบว่า ชินกาล
มาลีปกรณ์ กล่าวถึงการทาพิธีในช่วงเพ็ญเดือน ๗ (เหนือ) และตานานพื ้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึง
การทาพิธีในช่วงเพ็ญเดือน ๕ (เหนือ) จึงมีข้อที่น่าตังค
้ าถามว่า เราได้ รับความเชื่อที่วา่ การตัง้
ธรรมหลวงของชาวบ้ าน น่าจะนิยมทาในช่วงเพ็ญเดือน ๑๒ หรื อเดือนยี่เป็ ง อาจจะต้ องทาความ
เข้ าใจใหม่ ทังนี
้ ้หลักฐานที่สนับสนุนให้ เห็นได้ ชดั เจนคือ การอุทิศถวายภาพพระบฏวัดนาคตหลวง
อ.แม่ทะ จ.ลาปาง จารึกบอกว่าวิสาขะบูชา (เดือน ๘ เหนือ)อันหมายถึง การอุทิศภาพเขียนพระ
บฏนี ้ในช่วงเดือน ๘ เพ็งของภาคเหนือ ดังนัน้ เราอาจสันนิษฐานได้ วา่ ความนิยมในการเทศน์
มหาชาติ มีการบรรจุไว้ ในงานบุญหลายงาน มิใช่เพียงแค่เดือนยี่เป็ ง การกาหนดหมุดหมายให้ นิยม
ในช่วงเดือนยี่เป็ ง อาจเกิดขึ ้นในพื ้นที่ศนู ย์กลางอานาจการปกครอง กล่าวคือ หากเป็ นงานตังธรรม
้
หลวงที่สถาปนาขึ ้นของชนชันปกครอง
้
อาจจะกาหนดขึ ้นตามวาระทางการเมือง ทังยั
้ งช่วยให้ เรา
สันนิษฐานได้ วา่ พิธีกรรมตังธรรมหลวงนี
้
้ ชนชันปกครองใช้
้
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสิทธิธรรมใน
การปกครอง อีกด้ วย (ประเด็นดังกล่าวน่าจะมีการพิจารณากันในงานศึกษาต่อไป)
ในระยะหลังโลกทัศน์ของตังธรรมหลวงได้
้
ปรับเปลี่ยนไปตามการสร้ างคัมภีร์เรื่ อง
“มาลัยเถรวัตตถุ” เพื่อสร้ างคุณค่าและแรงจูงใจให้ กบั การสดับฟั งธรรมหลวง โดยเชื่อว่าเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของอาริยะเมตไตรย ให้ ครบ ๑,๐๐๐ คาถาให้ จบในหนึง่ วันหนึง่ คืน พร้ อมกับให้
บูชาด้ วยประทีป ธูป ธง ฉัตร ดอกไม้ ตา่ งๆ ให้ ครบจานวนสิ่งละพัน การเกิดขึ ้นของโลกทัศน์พระศรี
อาริยเมตไตรย โดยดาเนินเรื่ องตามพระมาลัยนี ้ ก็น่าจะนิพนธ์ขึ ้นในล้ านนาในระยะใกล้ เคียงกับ
การนิพนธ์เวสสันตรทีปนีในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑๒๓
สิ่งที่นา่ พิจารณาคือ
งานบุญตังธรรมหลวงนี
้
้จาเป็ นต้ องจัดปริมณฑลและ
องค์ประกอบที่หลากหลาย คาว่า “ตัง”้ น่าจะแปลความหมายได้ ๒ นัยยะคือ ตังแปลว่
้
า การจัด
องค์ประกอบพิธีกรรม และแปลว่าเริ่มต้ น หมายถึงการเริ่ มต้ นสดับพระธรรมเทศนาจากคัมภีร์ที่จาร
ขึ ้นใหม่เป็ นครัง้ แรกด้ วย กล่าวคือ หากมองในด้ านความเชื่อในเรื่ องการสร้ างเขียนธรรมใบลาน
ถวายเป็ นทาน เวสสันดรชาดกได้ ถกู ผลิตซ ้าเสมอผ่านงานประเพณีตงธรรมหลวงนี
ั้
้ ในบางพื ้นที่มี
คตินิยมว่า ในวัดหนึ่งนันปี
้ ใดที่จดั งานทานสลากภัตก็จะไม่จดั งานตังธรรมหลวง
้
และปี ใดที่จดั งาน

๒๓

สุภาพรรณ ณ บางช้ าง,วิวัฒนาการวรรณคดีพระสุตตันตปิ ฎกที่แต่ งในประเทศไทย(กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๓๓),๓๑๙.

๑๙๙
ตังธรรมหลวงก็
้
จะไม่จดั งานทานสลากภัต เพราะสองงานนี ้ต้ องใช้ ความเสียสละความร่วมมือจาก
ศรัทธาชาวบ้ านอย่างมาก
องค์ ประกอบส่ วนแรก คือวรรณกรรม การผลิตวรรณกรรมเวสสันดรชาดก หากเป็ น
ธรรมเวสสันดรชาดกฉบับใหม่หรื อนิพนธ์คดั ลอกใหม่ ก็จาเป็ นต้ องสถาปนาให้ เกิดความศักดิส์ ิทธิ์
ก่อนด้ วยการถวายทานธรรม สาหรับผู้เทศนาธรรมนัน้ เจ้ าของกัณฑ์เทศน์หรื อชาวบ้ านจะนิมนต์
พระที่เทศน์เฉพาะกัณฑ์นนๆมาเทศน์
ั้
เรี ยกว่า “เทศน์กินกัณฑ์” ทานองที่ใช้ เทศน์แบบพื ้นเมือง
เรี ยกตามแบบล้ านนาว่า “ระบา” ในกลุม่ เชียงใหม่ – ลาพูนกล่าวว่าสานวนที่นิยมอย่างมากได้ แก่
ฉบับ “สร้ อยสังกร” แต่งโดยพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (ฟู อัตฺตสิโว) ได้ รวมเอากัณฑ์ที่เด่นๆของฉบับ
ต่างๆมารวมกัน เป็ นฉบับใหม่ เป็ นต้ น
คัมภีร์ที่ใช้ เทศน์ประกอบเริ่มด้ วยคาถา ๑,๐๐๐ คัมภีร์มาลัยต้ น มาลัยปลายและ
อานิสงส์เวสสันตระ และธัมม์ไขวิบากเวสสันตระก่อนจะไล่เรี ยงลาดับแต่ละกัณฑ์ของเวสสันดร
ชาดก กล่าวโดยสรุปคือ
คาถาพัน หรื อสหัสสคาถา คือคาบาลีที่แต่งด้ วยฉันทลักษณ์ตา่ งๆ กล่าวเรื่ องย่อของ
พระเวสสันดรตังแต่
้ ต้นจนจบ
คัมภีร์มาลัยต้ น กล่าวถึงพระมาลัยเถร พระสงฆ์ชาวลังกาเป็ นพระอรหันต์ เดินทาง
ไปเยี่ยมนรก ได้ พบพญายมราชและเห็นสัตว์นรกจานวนมาก พญายมราชบอกกับพระมาลัยว่า
การทาบุญทาทาน การฟั งเทศน์ และอุทิศส่วนกุศลให้ กบั ผู้ตายนัน้ อาจทาให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นนรกพ้ นจาก
ความทุกข์ได้
คัมภีร์มาลัยปลาย กล่าวถึงพระมาลัยเดินทางไปสวรรค์ ได้ พบพระอริยะเมตไตรเทว
บุตร ผู้ซงึ่ จะมาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าองค์ตอ่ ไป พระมาลัยถามว่า ทาอย่างไรจะได้ ร่วมศาสนากับ
พระศรี อริยะเมตไตร ได้ คาตอบว่า ผู้ที่ได้ สดับฟั งการเทศมหาชาติตงแต่
ั ้ ต้นจนจบจะได้ พบกับ
ศาสนาพระศรี อริ ยะเมตไตรพุทธเจ้ า
ธัมม์ อานิสงส์ เวสสันตระและธัมม์ ไขวิบากเวสสันตระ กล่าวถึงอานิสงส์ตา่ งๆของ
การฟั งเทศน์มหาชาติ รวมถึงการได้ อยูร่ ่วมพระศาสนาของพระศรี อริ ยะเมตไตร และชาติตา่ งๆของ
พระเวสสันดร นางมัทรี กัณหา ชาลี ชูชก จึงทาให้ เกิดเป็ นเรื่ องราวพระเวสสันดรชาดกชาติสดุ ท้ าย
ก่อนเกิดเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในยุคปั จจุบนั

๒๐๐
องค์ ประกอบส่ วนที่สอง คือการจัดปริมณฑล ชาวบ้ านและคณะสงฆ์จดั แต่งเครื่ อง
บูชาครบตามที่คตินิยมที่มาจากคัมภีร์มาลัยเถรวัตถุและอานิสงส์เวสสันดร คือดอกบัวเผื่อน ดอก
ปี บ ธูป เทียน ข้ าวตอกให้ ครบพัน เพื่อบูชาพันคาถาในเรื่ องนี ้ เตรี ยมวางไว้ หน้ าพระประธานใน
วิหาร ส่วนรูปช้ างม้ าที่เป็ นของทานแห่งพระยาเวสสันดรนัน้ ส่วนมากทาด้ วยแผ่นเงินตอกเป็ นรูป
นูนด้ านหนึง่ มัดแขวนไว้ ที่ค้างเหมือนฉัตร รูปภาพอาจกระทาเป็ นเชิงสัญลักษณ์รูปช้ าง รูปม้ า บน
ผ้ าหรื อกระดาษแขวนไว้ ตามผาผนัง ส่วนดอกบัวเผื่อนนันจะลอยบนกระถางน
้
้าก็ได้ ส่วนดอกปี บ
ทาเป็ นแผง ๆใช้ ดอกไม้ แห้ งทาถึงแม้ ดอกบัวเผื่อนจะทาเช่นนี ้ก็ได้ สิ่งของเหล่านี ้เน้ นภาพเชิงการ
บูชา
อีกส่วนหนึง่ เน้ นการจาลองภาพเหตุการณ์ตา่ งๆ ในเนื ้อเรื่ องเวสสันดรชาดก กล่าวคือ
ทาซุ้มประตูวดั เรี ยกกันว่าซุ้มประตูป่า สมมุตวิ ่าเป็ นประตูเข้ าสูป่ ่ าหิมพานต์ อันเป็ นด่านที่พรานเจต
บุตรคอยเฝ้าระวังมิให้ คนใดผ่านเข้ าไปรบกวนพระเวสสันดร ต่อจากประตูวดั เข้ าไปจะทาราชวัตร
ปลูกกล้ วยอ้ อยประดับช่อทุงและฉัตร บริเวณลานวัดจะผังค้ างโคมแขวน โคมทาด้ วยกระดาษ โครง
ทาด้ วยไม้ ไผ่หกั เป็ นเหลี่ยมเป็ นมุม หุ้มรอบป้องกันมิให้ ลมพัดไฟดับ ด้ านล่างของโคมจะใช้ กระดาษ
ตัดขนาดเท่าผ่ามือ ยาวเหมาะสมกับโคมนัน้ ทาเป็ นชายห้ อยลงมาหลายชาย เวลาแขวนอยูบ่ น
ค้ างชายโคมนี ้จะถูกลมพัดพริว้ น่าดูมาก หน้ าวิหารจะมีโคมกระดาษรูปร่างแปลก ๆ แขวนเป็ นระยะ
ถ้ ามีโคมมากก็จะแขวนถึงในวิหาร ส่วนในวิหารนันประดั
้
บด้ วยธงราวและเครื่ องบูชามหาชาติ บาง
แห่งอาจสร้ างทางคดเคี ้ยวเพื่อจาลองภาพเส้ นทางสูเ่ ขาวงกตก็ได้
องค์ ประกอบส่ วนที่สาม คืองานจิตรกรรม จากการที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ เห็นได้ ว่า
ประเพณีตงธรรมหลวง
ั้
เป็ นความสาเร็จยิ่งของการสร้ างปริมณฑลพื ้นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ขึ ้นมา เพื่อนาเอา
วรรณกรรมมาถ่ายทอด พร้ อมกับการสร้ าง “สื่อแห่งสาร” ผ่านองค์ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนัน้
การสร้ างความเข้ าใจให้ กบั พิธีกรรมมากขึ ้นคือ “งานจิตรกรรม”กล่าวคือ งานจิตรกรรมทาหน้ าที่เล่า
เรื่ องและผลิตซ ้าความทรงจาเพื่อความเข้ าใจเนื ้อหาวรรณกรรมมากขึ ้น อย่างไรก็ดี จิตรกรรมที่ใช้
ในการศึกษาพบว่า ไม่ใช่งานจิตรกรรมาฝาผนังทุกแห่งจะทาหน้ าที่ร่วมกับงานพิธีกรรมตังธรรม
้
หลวง หากแต่มีข้อสังเกตว่า หากจิตรกรรมวาดเรื่ องเวสสันดรชาดกไว้ เป็ นการเฉพาะหรื อมีพื ้นที่ใน
การเล่าเรื่ องมากกว่าเรื่ องอื่นๆ
จิตรกรรมฝาผนังแห่งนันควรท
้
าหน้ าที่ร่วมในพิธีกรรมนันด้
้ วย
ดังเช่นจิตรกรรมวิหารวัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง เป็ นต้ น
พระบฏได้ ตอบสนองความใหม่ของงานจิตรกรรม กล่าวคือ วัดบางแห่งไม่ปรากฏการ
วาดจิตรกรรมฝาผนัง(ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็แล้ วแต่) แต่กลับพบจิตรกรรมภาพพระบฏ ช่างวาดอาจ
เป็ นได้ ทงภิ
ั ้ กษุหรื อสล่า พร้ อมกับควรมีการถวายพระบฏพร้ อมกับการถวานทานธรรมใหม่ด้วย

๒๐๑
หน้ าที่ที่เฉพาะของพระบฏประการสาคัญคือ
การเล่าเรื่ องและสร้ างความตื่นตาตื่นใจให้ กบั
ชาวบ้ านในพิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
พระบฏที่วาดเรื่ องเวสสันดรชาดกนัน้ เราอาจแบ่งออกเป็ น ๒
กลุม่ คือ กลุม่ ที่เป็ นผืนผ้ าขนาดยาว และกลุม่ ที่แยกเป็ นผืน มีประเด็นที่นา่ สนใจคือ
ประเด็นแรก การออกแบบจิตรกรรมพระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลาปาง แม้ แยก
เขี ยนเป็ นผื น แต่สิ่ งที่ น่าสังเกตคือ ทุกผืนจะเหลื อพื น้ ที่ ปลายผ้ าเพื่อแสดงลายเป็ นเส้ นแฉกผ้ า
แนวตังคล้
้ ายปลายของตุง มีความเป็ นไปได้ ว่า คติโบราณของผ้ าพระบฏนี ้น่าจะสัมพันธ์ กับการ
สร้ างถวายตุง หรื อรับแนวคิดมาจากการออกแบบตุง๒๔ รูปแบบเช่นนี ้ยังพบในพระบฏวัดพระยืน จ.
ลาพูน ด้ ว ย หากพิ จ ารณารู ป แบบการวาดลายปลายผ้ า ของพระบฏวัด พระยื น แล้ ว ก็ สามารถ
เทียบเคียงได้ กับลายกรวยเชิง ของภาพจิ ตรกรรมฝาผนังงานจิ ตรกรรมกลุ่มที่ได้ รับอิทธิ พลจาก
ศิลปะพม่า – ไทใหญ่ ดังเช่นจิตรกรรมวัดบวกครกหลวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก็น่าจะรับอิทธิพลจากภาพ
ปั กผ้ าเล่าเรื่ องในศิลปะพม่า – ไทใหญ่เช่นกัน ดังนัน้ รูปแบบพระบฏกลุม่ นี ้อาจเรี ยกได้ อีกกรณีหนึ่ง
คือ “ตุงพระบฏ”
ประเด็น ที่ ส อง เนื อ้ เรื่ อ งที่ ว าดบนพระบฏที่ แ ยกเป็ นผื น นัน้ จะพบการถ่ า ยทอด
ออกเป็ น ๒ เรื่ องเล่าสาคัญคือ เรื่ องพระมาลัยและเรื่ องเวสสันดรชาดก อาจมีความต่อเนื่องกันเป็ น
ชุดภาพ ดังเช่นพระบฏวัดปงสนุก จ.ลาปาง เป็ นต้ น หากเปรี ยบเทียบกับ สิ่งที่น่าสนใจคือ การ
ติดตังพระบฏดั
้
งกล่าวนี ้ น่าจะมีเฉพาะช่วงสาคัญอันสัมพันธ์ กับหน้ าที่ของพระบฏ กล่าวคือ การ
ออกแบบพิธีกรรมที่สมั พันธ์ กับการใช้ ภาพพระบฏนัน้ น่าจะเกี่ยวข้ องกับการติดตังในงานเทศน์
้
มหาชาติหรื องานตังธรรมหลวงอย่
้
างชัดเจน
ประเด็นที่สาม น่าสังเกตว่า กลุม่ ที่เป็ นผืนผ้ าขนาดยาว ดังเช่นพระบฏวัดนาคตหลวง
จ.ลาปาง ซึ่งจารึ กไว้ ชดั เจนว่า “ผ้ าค่าวพระเวส” การจารึ กชื่อเฉพาะนี ้ มีนัยยะสาคัญทางภาษา
กล่าวคือ คาว่า “ค่าว”เป็ นการเรี ยบเรี ยงภาษาที่มีลกั ษณะสัมผัสถ้ อยคาเหมือนห่วงโซ่ รูปแบบการ
ประพันธ์ อาจใช้ ทงแบบกลอน
ั้
หรื อร่ าย โดยพบว่าเกี่ ยวข้ องกับทางศาสนาคือ “ค่าวธรรม” หรื อ
“ธรรมค่าว” อาจเกี่ยวข้ องกับเรื่ องพุทธศาสนาโดยตรง หรื อนิทานธรรม หรื อมีคติในเชิงการสัง่ สอน
ส่วนค่าวในทางโลกีย์ของชาวบ้ าน มักถูกนาไปใช้ ในการสื่อสารต่างๆ เช่น ค่าวซอ, ค่าวฮ่า เป็ น
ต้ น๒๕ดังนัน้ ผ้ าค่าวพระเวส จึงมีนยั ยะ ๒ ประการคือ การเรี ยงร้ อยภาพให้ สมั พันธ์กนั ในแบบภาษา
และหรื อ การเรี ยงร้ อยภาพให้ สมั พันธ์กบั ภาษาของวรรณกรรม เราจะพบว่าผ้ าคาวพระเวส หรื อตุง
๒๔

วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, “พระบฏ : จิตรกรรมไทยที่ถกู ลืม,” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๗, ๑
(๒๕๒๖ – ๒๕๒๗) : ๑๓๗ – ๑๓๘.
๒๕
มณี พยอมยงค์, ประวัตแิ ละวรรณคดีล้านนาไทย (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา,๒๕๒๕),๔๔.

๒๐๒
ค่าวพระเวส มักนาภาษาของวรรณกรรมมาถ่ายทอดไว้ ด้วยในบางจุด ดังตัวอย่างของ พระบฏวัด
พระยืน จ.ลาพูน เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ ว่า การเน้ นย ้าความหมายของภาพกับภาษาของวรรณกรรม
เป็ นความพยายามในเชิงออกแบบการสื่อสารให้ ผ้ คู นได้ เข้ าใจสาระสาคัญของเวสสันดรที่ม่งุ กากับ
ในโลกทัศน์ผา่ นการสื่อสารเชิงพิธีกรรมในประเพณีตงธรรมหลวง
ั้
ดังจะกล่าวต่อไป
ประเด็นที่ส่ ี พระบฏกลุม่ ที่เป็ นผืนผ้ าขนาดยาว มีรูปแบบเช่นเดียวกับผ้ าพระเวสใน
ศิลปะลาวที่สืบเนื่องในงานเทศน์มหาชาติในวัฒนธรรมอีสานของไทย
แตกต่างกันตรงที่ใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาภาคอีสาน ได้ สถาปนาให้ เห็นภาพความสาคัญของภาพพระบฏใน “งาน
บุญพระเหวด” โดยแห่ผ้าพระเวสหรื อผ้ าพระเหวด เข้ าประกอบเป็ นสิ่งสาคัญในงานบุญของชาวนา
ซึง่ นิยมทาในช่วงงานบุญเดือน ๔ ตามปฏิทินวัฒนธรรมคือ “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่”๒๖ แม้ วา่ เราไม่
พบหลักฐานว่ามีการแห่ผ้าค่าวพระเวสในล้ านนาหรื อไม่ แต่อย่างน้ อยรูปแบบการวาดภาพเล่าเรื่ อง
เวสสันดรชาดกประกอบในพิธีกรรมนี ้ สะท้ อนให้ เห็นหน้ าที่สาคัญของพระบฏที่สามารถเคลื่อนย้ าย
เป็ นการเฉพาะในพิธีกรรม
๓.๒ พระบฏกับการสื่อสารเชิงพิธีกรรม
หากมองประเพณีตงธรรมหลวงเป็
ั้
นการสถาปนา “พื ้นที่” เราจะพบว่าในประเพณีแห่ง
นี ้ ได้ รวมเอา “พื ้นที่ทางสังคม” ในฐานะเป็ นกระบวนการสร้ างปฏิสมั พันธ์ของผู้คนในชุมชนให้ เข้ า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของพิธีกรรม ผ่านการนัดหมายตามปฏิทินเวลาทางวัฒนธรรม
อันเป็ นที่รับรู้ กันว่าในช่วงระยะเวลาเดือนยี่เป็ งเป็ นช่วงที่เหมาะสมที่จะกาหนดหมุดหมายของ
ปฏิบตั ิการนี ้ ร่ วมผสมทับซ้ อนกับ “พื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์” ผ่านการจัดองค์ประกอบทังในมิ
้ ติบุคคล มิติ
ของวัต ถุ ดัง เห็ น ได้ จ ากการนิ ม นต์ พ ระนัก เทศน์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต สื่ อ เสี ย ง การสร้ าง
สัญลักษณ์ในพิธีกรรม เช่น การจาลองซุ้มประตูป่า เป็ นต้ น
การทับซ้ อนกันของพื ้นที่ทางสังคมและพื ้นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์นี ้ โครงสร้ างการสื่อสารจะแสดง
ปฏิสมั พันธ์กนั ๕ ส่วนคือ “สงฆ์” “วรรณกรรม” “อุดมการณ์” “งานจิตรกรรม” และ “ผู้คน” เรา
พบว่าปฏิบตั กิ ารทางการสื่อสารเช่นนี ้ มีช่องทางการสื่อสารมากกว่าสองทาง ไม่มีการผูกขาดการ
ส่งหรื อรับสารตายตัว ตัวอย่างเช่น ปู่ อาจารย์ผ้ ทู าหน้ าที่เชื ้อเชิญพระสงฆ์ขึ ้นเทศนานัน้ น้ องจาก
การกล่าวบทอาราธนาเทศน์โดยทัว่ ไปแล้ ว ยังนิยมใช้ กาพย์ทาหน้ าที่เป็ นบทย่อหรื อบทนาให้ กบั
พระสงฆ์ด้วย จึงแสดงว่าต่างฝ่ ายต่างมี “สาร” เพื่อทาหน้ าที่ “สื่อ” ในช่องทางของตน เป็ นต้ น อาจ
สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเหวดร้ อยเอ็ด (นครราชสีมา: สานักวิชา
เทคโนโลยีสงั คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี, ๒๕๔๓), ๕ – ๑๐.
๒๖

๒๐๓
กล่าวได้ ว่าการสื่อสารเชิงพิธีกรรมในการตังธรรมหลวงนี
้
้ เน้ นการสร้ างความหมายร่วมกันและเน้ น
เนื ้อหาของสารมากกว่าช่องทางการสื่อ๒๗
การเน้ นย ้าเนื ้อหาพบได้ ในพระบฏที่กากับด้ วยอักษรธรรมล้ านนา แต่เป็ นข้ อความที่
คัดลอกหรื อมีต้นแบบมาจากวรรณกรรมคือบทเทศน์ เราพบหลักฐานอย่างชัดเจนในพระบฏวัด
พระยืน จ.ลาพูน และพระบฏวัดบ้ านสัก จ.ลาปาง ดังตัวอย่างข้ อความพระบฏวัดบ้ านสัก
กัณฑ์มทั รี กล่าวว่า (ภาพที่ ๗๐)
“เทวบุตรตนวิเสส เนรมิตเพศเป็ นเนื ้อเนต ๓ ตัว อันเปิ งกลัวเคิง
คราบ เป็ นดัง่ จักคมคาบแท้ ดีหลี ตน ๑ เป็ นดัง่ ราชสีห์ป่าวเปิ ป ตน ๑ ดัง่
เสือโคร่งองอาจ ..... ตน ๑ เป็ นดังเสือเหลืองยงป่ าวเปิ ปเข้ า... ”
เราสามารถเปรี ยบเทียบกับวรรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดงที่กล่าวถึง
ตอนเทวดาเนรมิตรเป็ นราชสีห์,เสือโคร่ง และเสือเหลือง เพื่อขวางทางนางมัทรี มิให้ เข้ าสูอ่ าศรมใน
ขณะที่พระเวสสันดรได้ ทานสองกุมารให้ พราหมณ์ชชู ก ในวรรณกรรมกล่าวไว้ วา่
“....เทวบุตร ๓ ตนวิเสส เจ้ าทังหลายจุ
้
ง่ ไปเนรมิตเพสเป็ นเนื ้อเนต
๓ ตัว มีรูปเพิงกลัวเคริงขาบเยียะเป็ นดัง่ จักคันคาบแท้
้
ดีหลี...ตน ๑ เป็ น
ดัง่ ราชสีห์ป่าวเปิ ปช้ าง ตน ๑ เป็ นดัง่ เสือโครงอาจอ้ างเอาตน ตนนึง่ เป็ น
เสือเหลือง....”๒๘
อีกข้ อความหนึง่ ในพระบฏวัดบ้ านสัก กากับถึงฉากตอนนางมัทรี สลบลงแทบพระบาท
พระเวสสันดร กระทัง่ พระเสสันดรได้ ร้องเรี ยกขวัญนางมัทรี กล่าวว่า
“ท้ าวก็มาร้ องไห้ เรี ยกขวัญนางว่า ลุกมาเต๊ อะยอดบุญขวางเหย เมีย
มิ่งลุกมาเต๊ อะเมียรักคิงเสมอตาว่าโอวย ๓๒ ขวัญนางมา อย่าไปล่าดง
หนาเถียนถ้ อง ขวัญนางอย่าไปล่าประเทศท้ องพนาลัย ขวัญนางอย่าไป
๒๗

กาญจนา แก้ วเทพ, ศาสตร์ แห่ งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ : เอดิสนั เพรสโปรดักส์,๒๕๔๔),

๓๐ – ๓๓.
๒๘

อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไผ่ แจ้ เรี ยวแดง, ๓๐๗ – ๓๐๘.

๒๐๔
อยูด่ อยดงไฟป่ ากว้ าง ขวัญนางอย่าไปคัดคัง่ แค้ นเมามัว กูพี่ตนเป็ นผัว
แห่งเจ้ าเรี ยกร้ องขวัญนางนาภน้ องจุง่ เรี ยบเทียวมาแล”
จากการเปรี ยบเทียบเนื ้อหาในส่วนนี ้กับวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยว
แดง มิได้ ปรากฏการเรี ยกขวัญนางมัทรี แต่อย่างใด ข้ อสันนิษฐานที่นา่ พิจารณาคือ ความ
หลากหลายของเวสสันดรชาดกฉบับแต่ละท้ องถิ่น สัมพันธ์กบั การนาข้ อความไปสื่อไว้ ในพระบฏ

กล่าวถึงตอนเทวบุตรแปลงเป็ นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง ขวางนางมัทรี

กล่าวถึงตอนพระเวสสันดรเรี ยกขวัญนางมัทรี
ภาพที่ ๗๐ ธรรมล้ านนา กากับไว้ ในพระบฏวัดบ้ านสัก กัณฑ์มทั รี

๒๐๕
๔.แนวทางการกาหนดอายุพระบฏ
จากข้ อมูลพระบฏที่มีจารึกคือ พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง พ.ศ.๒๔๔๒
เราสามารถกาหนดอายุกลุม่ พระบฏจากการเปรี ยบเทียบรูปแบบศิลปะ ร่วมกับงานจิตรกรรมฝา
ผนัง และหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ แวดล้ อมได้ ดงั นี ้
๔.๑ พระบฏวัดพระยืน
เมื่อพิจารณาจากรู ปแบบศิลปะที่ปรากฏในพระบฏพบว่ามีส่วนสัมพันธ์ กับรู ปแบบ
ศิลปะพม่า – ไทใหญ่อยู่มาก ดังเห็นได้ จากตัวภาพกลุ่มเทวดาที่แสดงลักษณะเฉพาะนาฏลักษณ์
แบบพม่า – ไทใหญ่ ร่วมถึงโครงสร้ างอาคารทรงปราสาทยอดแบบพม่า เราพบว่าอิทธิศิลปะแบบ
พม่า – ไทใหญ่ในเมืองลาพูนนี ้มีปรากฏในงานจิตรกรรมชิ ้นสาคัญคือ หอไตรวัดหนองเงือก มีจารึก
อักษรธรรมล้ านนากากับไว้ ว่า สร้ างขึ ้นราว พ.ศ.๒๔๖๐ (จุลศักราช ๑๒๗๙) นอกจากนันยั
้ งพบใน
งานการสร้ างเจดีย์ การประดับรูปประติมากรรมเทวดาแบบพม่าอีกด้ วย๒๙ สิ่งที่น่าสนใจคือ วัดพระ
ยืน ก็ยงั คงได้ รับร่องรอยการบูรณปฏิสงั ขรณ์เจดีย์โดยการออกแบบให้ มีอิทธิพลศิลปะพม่าในสมัย
ของเจ้ าอินทยงยศโชติ(เจ้ าน้ อยหมวก) เจ้ าผู้ครองนครลาพู น พ.ศ.๒๔๓๘ – ๒๔๕๔ ในช่วงราว
พ.ศ.๒๔๔๓๓๐
แน่นอนว่า บทบาทของงานศิลปะพม่า – ไทใหญ่ในช่วงนี ้ เป็ นผลจากการปฏิสมั พันธ์
ภายใต้ กลไกการค้ าไม้ ของกลุ่มคนพม่าในบังคับอังกฤษ รวมถึงการคมนาคมการค้ าทางบกของ
กลุม่ พ่อค้ าวัวต่าง ม้ าต่างด้ วย จากการเปรี ยบเทียบกับกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังวัดป่ าแดดและวัดบวก
ครกหลวง ในพื ้นที่เมืองเชียงใหม่จะพบว่า รู ปแบบศิลปะในพระบฏวัดพระยืนนี ้ได้ ผสมผสานกับ
แบบแผนศิลปะจากภาคกลางไว้ มากกว่า ดังเห็นได้ จากการวาดภาพกากที่ให้ เครื่ องแต่งกายเสนา
อามาตย์ สวมเสือ้ นอกคล้ ายสูทแบบตะวันตก หรื อทหารที่สวมเครื่ องแบบของรัฐบาลสยาม จุด
สังเกตสาคัญคือ สัญลักษณ์รูปธงช้ างเผือก ซึ่งได้ กล่าวไว้ แล้ วว่า ตาม พระราชบัญญัติธงสยามฯ
นันสั
้ ญลักษณ์ นี ้ไม่ควรปรากฏก่อน พ.ศ.๒๔๓๕ ซึ่งเราพบมาก่อนแล้ วในจิตรกรรมฝาผนังวิหาร
หลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง และพระบฏวัดนาคตหลวง จ.ลาปาง เช่นกัน
ภายหลังการฟื น้ ฟูเมืองลาพูนใหม่ในช่วงราว พ.ศ.๒๓๔๘ พระยาบุรีรัตน์คาฟั่ น เจ้ าผู้
ครองนครลาพูน เจ้ าบุญมา เจ้ าอุปราชลาพูน รวบรวมไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่และเมืองลาปาง
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานการวิจัยเรื่ องเมืองลาพูนจากหลักฐานทางโบราณคดี ศิลปะ และเอกสาร
ทางประวัตศิ าสตร์ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๒), ๒๐๖
๓๐
A.B.Griswold, Wat Pra Yun Reconsidered (Bangkok: Siam Society under Royal Patronage,
1975), 78 – 52.
๒๙

๒๐๖
รวมทังกลุ
้ ่มคนจากเมืองยอง (ในพื ้นที่รัฐฉานของพม่าในปั จจุบนั ) ดังนัน้ กลุ่มคนแรกเริ่ มในเมือง
ลาพูนจึงมีความหลากหลาย รวมทัง้ มีการนาเอาครอบครัวของเจ้ านายชาวยองมาตังถิ
้ ่นฐานใน
พื ้นที่แอ่งลาพูนด้ วย๓๑ รัฐบาลสยามได้ จดั การปกครองเมืองลาพูนอีกครัง้ หนึ่งในสมัยการสถาปนา
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตังแต่
้ ราว พ.ศ.๒๔๓๗ – ๒๔๔๙ ลาพูนถือเป็ นเมืองแรกที่รัฐบาลสยาม
จัดการปกครองภายในก่อนเมืองอื่นในหัวเมืองล้ านนา โดยส่งพระยาศรี สหเทพ (เส็ง วิริยะศิริ)
ขึ ้นมาจัดแบ่งการปกครองออกเป็ น ๒ แขวงคือ แขวงในเมือง-นอกเมืองลาพูน และแขวงเมืองลี๓๒้
เมื่อภาพจิตรกรรมได้ บนั ทึกภาพกลุ่มผู้คนที่แสดงสัญลักษณ์ที่นบั เนื่องกับวัฒนธรรม
แบบสยามแล้ ว ดังนัน้ งานจิตรกรรมนี ้ก็คงไม่ควรมีอายุเก่าไปกว่า พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๔๔๒ อันเป็ นปี
ที่มีการประกาศใช้ พรบ.การจัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล ๓๓ ทัง้ นีจ้ ากคาบอกเล่ายังพบว่า
น่าจะมีการใช้ งานพระบฏนี ้ในวัดพระยืน มาแล้ วอย่างน้ อยสมัย พระคันธวงศ์เถระ หรื อ ครูบาวงศ์
เป็ นเจ้ าอาวาส (ช่วง พ.ศ.๒๔๔๗-๒๔๖๙)๓๔ เมื่อประมวลหลักฐานแวดล้ อมแล้ วอาจกล่าวได้ ว่า
พระบฏชุดนี ้น่าจะสร้ างในช่วงราวปลายทศวรรษ ๒๔๔๐ ถึงทศวรรษ ๒๔๕๐
๔.๒ พระบฏวัดปงสนุก
การอพยพโยกย้ ายผู้คนจากเมืองเชียงแสน และเมืองพะเยาเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน ในช่วง
ราว พ.ศ.๒๓๔๖ ทาให้ เกิดภูมินามของพื ้นที่นี ้ ตามภูมินามเดิมของแผ่นดินแม่ ดังเห็นได้ จากชื่อ วัด
ศรี จอมไคล , วัดเชียงภูมิ,วัดดอนแก้ ว,วัดพะยาว(พะเยา) และวัดปงสนุก การบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ปง
สนุกแห่งนี ้เกิดขึ ้นครัง้ สาคัญในราว พ.ศ.๒๔๒๙ – ๒๔๓๐ ดังปรากฏในบันทึกของครูบาอาโนชัย
ธรรมจินดามุนี๓๕
เราพบว่าพระบฏ ๒ ชุดนี ้มีความแตกต่างกันในด้ านรูปแบบ ชุดแรกเน้ นภาพและการ
แสดงออกที่ใกล้ ชิดกับงานศิลปะรัตนโกสินทร์ ชุดที่สองเน้ นภาพและการแสดงออกที่ใกล้ ชิดกับ
๓๑

สุรพล ดาริ ห์ กุล, ข่ ว งเมืองและวัด หัวข่ วง: องค์ ป ระกอบสาคัญของเมืองในดินแดนล้ า นนา
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), ๔๘.
๓๒
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานการวิจัยเรื่ องเมืองลาพูนจากหลักฐานทางโบราณคดี ศิลปะ และเอกสาร
ทางประวัตศิ าสตร์ , ๒๓.
๓๓
ดูใน เตช บุนนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๔๕๘,พิมพ์ครัง้ ที่ ๒.
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๘)
๓๔
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ และเบญจวรรณ พลประเสริฐ,ภาพพระบฏวัดพระยืน (เอกสารอัดสาเนา)
๓๕
พระครูพทุ ธิธรรมโสภิต, ประวัตวิ ัดปงสนุกเหนือ และประวัติ บันทึก ครู บาอาโนชัยธรรมจินดามุนี
( มปป : มปท,๒๕๕๐) (พิมพ์เป็ นที่ระลึกในคราวบูรณะวิหารพระเจ้ าพันองค์ วัดปงสนุกเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาปาง )
, ๗.

๒๐๗
ศิลปะพื ้นบ้ าน ในด้ านอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ นนพบว่
ั้
า การวาดรูปบุคคลชันสู
้ ง เป็ นแบบตัว
ภาพแบบกรุงเทพฯ รวมทังนาฏลั
้
กษณ์แบบรัตนโกสินทร์ ดังตัวอย่าง การเปรี ยบเทียบฉากในสมุด
ภาพไตรภูมิฉบับอยุธยา – ธนบุรี จุดสังเกตที่นา่ สนใจคือ จิตรกรรมภาคกลางนิยมวาดการนุง่ ห่ม
หนังเสือในเพศฤาษีของพระเวสสันดรและนางมัทรี ให้ หนังเสือคลุมพากไหล่ทงสองข้
ั้
าง หรื อการ
วาดภาพช้ างให้ แสดงการยกขาหน้ า เพื่อให้ เห็นความเคลื่อนไหว การวาดราชสีห์ในฉากที่เทวดา
เนรมิตให้ มาขวางทางนางมัทรี เป็ นต้ น หรื อแม้ แต่การเปรี ยบเทียบการใช้ สญ
ั ลักษณ์ของตัวภาพ ดัง
กรณีของการแสดงฤาษี อจั จุตฤาษีให้ ถือพัดเสมอ อันเป็ นแบบแผนศิลปะรัตนโกสินทร์
รูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ที่นา่ สนใจอีกประการหนึ่งคือ การแสดงนาฏลักษณ์
ในการจัดวางภาพตาแหน่งของบุคคลชัน้ สูงให้ ประทับเหนือแท่นหรื อบัลลังก์ เห็นได้ จากกัณฑ์
มหาราชที่ แ สดงพระเจ้ า สัญ ชัย ประทับ เหนื อ ราชบัล ลัง ก์ นาฏลัก ษณ์ ดัง กล่า วนี ้ สัม พัน ธ์ กับ
โครงสร้ างพระราชอานาจของสถาบันกษัตริ ย์ที่สืบราชประเพณีมาจากอยุธยา - รัตนโกสินทร์ และ
เป็ นการแสดงสถานภาพ “ชัน้ ของตัว ภาพ” ที่ สัม พัน ธ์ กับ ชัน้ ของโครงสร้ างศัก ดิน าจารี ต ดัง
เปรี ยบเที ย บกั บ ต าแหน่ ง แห่ ง ที่ ข องตั ว ภาพในฉากทศพรจากพระบฏที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี ซึ่งมีการลาดับตาแหน่งชัน้ ของตัวภาพ
ตามฐานันดรอย่างชัดเจน เป็ นต้ น๓๖ ความใกล้ เคียงกับแบบแผนศิลปะรัตนโกสินทร์ ของพระบฏชุด
นี ้ จึงแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์กบั รัฐบาลสยามอย่างแนบแน่น
นอกจากนัน้ เราพบรูปแบบการวาดภาพเวสสันดรชาดกที่ใกล้ เคียงกับพระบฏวัดปง
สนุกชุดที่ ๑ นี ้ที่วิหารหลวงวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา (ภาพที่ ๗๑) ดังเห็นร่องรอยได้ จากการ
เกล้ าผมของสตรี ชนสู
ั ้ ง ฉากพราหมณ์แบกราชรถที่พระเวสสันดรทานให้ การวาดตัวพราหมณ์ชชู ก
ให้ จมูกโค้ งปลายจมูกโด่ง หรื อการวาดราชรถให้ มีโครงสร้ างอาคารทรงยอดจัว่ เป็ นต้ น
อ.อนุกลู ศิริพนั ธ์ นักวิชาการคนสาคัญได้ กล่าวว่า พระบฏทังสองชุ
้
ดนี ้ น่าจะสร้ างขึ ้น
ในสมัยครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี เนื่องจากว่าท่านเป็ นมีภมู ิเดิมอยู่บ้านปงสนุก ยังได้ รับการ
แต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าอาวาสวัดปงสนุกในช่วงราว พ.ศ.๒๓๘๙ – ๒๔๕๔ ทังยั
้ งได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
เจ้ าคณะเมืองนครลาปาง(เจ้ าคณะจังหวัด) รูปแรกของนครลาปางในขณะนัน้ ๓๗ ครูบาอาโนมี
บทบาทสาคัญในกิจการด้ านพระพุทธศาสนา และบารุงซ่อมแซมวัดปงสนุกเหนือแห่งนี ้ ดังปรากฏ
ความตอนหนึง่ กล่าวไว้ ใน ราวพ.ศ.๒๔๒๙ – ๒๔๓๐ ว่าได้ สร้ างวิหารหลังมียอด(มณฑป) ก่อซุ้ม
๓๖

จารุณี อินเฉิดฉาย และ ขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ (กรุ งเทพฯ : สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ,๒๕๔๕), ๒๒ – ๓๔.
๓๗
ข้ อสันนิษฐานของนักวิชาการ อ.อนุกลู ศิริพนั ธุ์, วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง จ.ลาปาง

๒๐๘
ประตูโขง สร้ างอาสนา หีบธรรม แท่นแก้ ว จองเบิก หล่อพระพุทธรูปพิมพาจานวน ๑,๐๐๐ องค์
เพื่อติดมณฑป ได้ ทาการฉลองโดยนิมนต์พระสงฆ์มารับไทยทานจานวน ๓๐๐ รูป มีศรัทธา
อุปถัมภ์สาคัญคือเจ้ าหลวงสุริยะจางวาง เจ้ านครลาปาง พร้ อมด้ วยเจ้ านรนันชัยชวลิต๓๘
เราพบว่า ครูบาอาโน ในฐานะเจ้ าคณะเมืองนครลาปางนัน้ มีอานาจทางการปกครอง
สงฆ์ในพื ้นที่เมืองพะเยา และเมืองงาวด้ วย ดังเห็นได้ จากบันทึกของพระครูศรี วิราชวชิรปั ญญา ได้
เดินทางจากเมื อ งพะเยามารายงานกิ จ การสงฆ์ และปั ญหาจากเหตุก ารณ์ ก บฏเงี ย้ วในพ.ศ.
๒๔๔๕๓๙ จากบันทึกของพระครูศรี วิราชวชิรปั ญญา ทาให้ พบว่าภายหลังจากครูบาน้ อย วัดหลวง
ราชสัณฐาน มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๙ ทาให้ พระครู วิราชวชิรปั ญญา วัดราชคฤห์ ได้ รับการ
แต่ง ตัง้ ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นเจ้ า คณะแขวงเมื อ งพะเยา ในช่ว งราว พ.ศ.๒๔๕๑ – ๒๔๗๓ ๔๐ หาก
ความสัมพันธ์ ของทางคณะสงฆ์ระหว่างเมืองพะเยากับเมืองนครลาปางในสมัยครูบาอาโนชัย กับ
พระครู ศรี วิราชวชิรปั ญญานี ้มีความใกล้ ชิดกันแล้ ว ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ว่ารู ปแบบศิลปะ
เวสสันดรชาดกทังสองแห่
้
ง น่าจะมีการสร้ างขึ ้นโดยกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกันหรื อส่งอิทธิพลให้ ตอ่ กัน
ในระยะความสัมพันธ์ นี ้ ทาให้ อายุงานจิตรกรรมที่วดั หลวงราชสัณฐานก็ไม่ควรต่ากว่าทศวรรษ
๒๔๗๐ และอายุพระบฏวัดปงสนุกก็ไม่ควรเก่าไปว่าทศวรรษ ๒๔๓๐
น่าพิจารณาต่อไปว่า พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑ และจิตรกรรมวัดหลวงราชสัณฐานนี ้
ปรากฏรูปแบบความใกล้ ชิดกับงานแบบรัตนโกสินทร์ มากกว่าจิตรกรรมกลุม่ ลาปางในแห่งอื่นๆ ทัง้
ที่วิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง หรื อแม้ แต่ที่วิหารวัดนาแส่ง วิหารวัดแสงเมืองมา ประกอบ
กับการพบหลักฐานพระบฏถึง ๒ ชุด หากสร้ างขึ ้นในระยะเวลาเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกันก็นา่ จะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองครัง้ ใหญ่ หรื อเป็ นงานเทศน์มหาชาติครัง้ ใหญ่ของวัด
ดังนัน้ เราอาจกาหนดอายุพระบฏทังสองไว้
้
อย่างกว้ างได้ วา่ น่าจะสร้ างขึ ้นในช่วง
ทศวรรษ ๒๔๓๐ – ๒๔๖๐ นับว่าเป็ นช่วงสาคัญที่ใกล้ เคียงกับการเข้ ามามีอิทธิพลของงานศิลปะ
แบบกรุงเทพฯ ในช่วงระยะการปกครองของเจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้ าผู้ครองนครลาปาง
รายละเอียดจะกล่าวต่อไปในบทที่ ๖

๓๘

พระครูพทุ ธิธรรมโสภิต, ประวัตวิ ัดปงสนุกเหนือ และประวัติ บันทึก ครู บาอาโนชัยธรรมจินดามุนี

,๑๗.
๓๙

เรื่องเดิม, ๖.
พระเทพวิสทุ ธิเทวี, “ประวัติพระครูศรีวิราชวชิรปั ญญา อดีตเจ้ าคณะแขวงเมืองพะเยา” ใน ประวัติศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา,สุจิตต์ วงษ์ เทศ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๘), ๔๖๙.
๔๐

๒๐๙

พระเวสสันดรทานราชรถให้ พราหมณ์
ราชรถทรงปราสาท
จิตรกรรมวิหารวัดหลวงราชสัณฐาน อ.เมือง จ.พะเยา

พระบฏวัดปงสนุก
ภาพที่ ๗๑ เปรี ยบเทียบรูปแบบงานจิตรกรรมพระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑
กับจิตรกรรมวิหารวัดหลวงราชสัณฐาน
ภาพจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิช์ ยั สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๑๐
๔.๓ พระบฏวัดบ้ านสัก
การคงความหมายเดิมของพระบฏในรูปแบบตุง โดยแสดงสัญลักษณ์วาดเป็ นลาย
เรขาคณิตด้ านล่างของกรอบภาพ การวาดภาพโดยเน้ นรูปตัวภาพเช่นเดียวกับพระบฏวัดนาคต
หลวง หรื อวัดปงสนุก ตัวอย่างเช่น การวาดต้ นไม้ ที่แสดงกลุม่ นกจับต้ นไม้ การวาดตัวภาพพระ
เวสสันดรและนางมัทรี อุ้มสองกุมารในกัณฑ์วนปเวสน์ เป็ นต้ น หากแต่ชา่ งวาดพระบฏวัดบ้ านสัก
แสดงน ้าหนักของภาพด้ วยลายเส้ นมากกว่า
นอกจากนัน้
หากมองด้ านการแสดงออก เราพบว่ามีกลุม่ ภาพหลายกลุม่ ที่น่า
เทียบเคียงกับจิตรกรรมในกลุม่ ลาปาง อาทิ การวาดภาพชูชกนอนรอก่อนถึงรุ่งเช้ า ใกล้ เคียงกับ
จิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวงที่มีอายุในช่วงราวทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๖๐
เป็ นต้ น รวมถึงการแสดงออกในแบบช่างพม่า – ไทใหญ่ที่นิยมให้ ฉากตอนสักบรรพ์ แสดงนางมัทรี
นัง่ ด้ านหลังพราหมณ์ชชู กในขณะที่พระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทก อันเป็ นการแสดงสัญลักษณ์ให้
เห็นว่าได้ ทานนางมัทรี แล้ ว อาจเทียบได้ กบั ฉากเดียวกันในพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน
อาจกล่าวได้ วา่ รูปแบบของงานจิตรกรรมพระบฏวัดบ้ านสักนี ้คงเป็ นงานในระยะหลัง
ทศวรรษ ๒๔๖๐ มาแล้ ว ทังนี
้ ้พิจารณาได้ จากการวาดฉากฉกษัตริย์ที่แสดงให้ เห็นเส้ นสายฝน
โบกขรพรรษในแบบสมจริง มากกว่าเม็ดฝนในแบบที่นิยมของจิตรกรรมกลุม่ ลาปางในช่วงทศวรรษ
๒๔๔๐ – ๒๔๖๐ ดังพบที่ฉากฉกษัตริย์วิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง อันเป็ นกระแสความ
นิยมความสมจริงตามแบบจิตรกรรมสมัยใหม่ในช่วงทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็ นต้ นมา(ภาพที่ ๗๒)
หากพิจารณาในบริ บทของพื ้นที่ตงวั
ั ้ ดบ้ านสัก บนเส้ นทางสายบ้ านเอื ้อม ก็จะพบว่าวัด
แห่งนี ้มีความสาคัญในสายคณะสงฆ์ในช่วงครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี เจ้ าคณะเมืองนครลาปาง
ด้ วยดังปรากฏบันทึกของครูบาอาโนไว้ ว่า๔๑ การที่พระบฏชุดนี ้ปรากฏในบริเวณชายขอบของเมือง
ก็ทาให้ เราสันนิษฐานได้ วา่ การขยายตัวของเครื อข่ายการค้ าภายหลังจากการมาของเส้ นทางรถไฟ
สายเหนือถึงนครลาปาง ช่วงราว พ.ศ.๒๔๕๙ ทาให้ เกิดเครื อข่ายเส้ นทางการค้ าที่ดงึ เอาทรัพยากร
จากท้ องถิ่นให้ เชื่อมโยงกับเส้ นทางการค้ าในเขตพื ้นที่เวียงหรื อเมืองลาปางมากขึ ้น ตังแต่
้ ทศวรรษ
๒๔๖๐ เป็ นต้ นมา
ในพระบฏวัดบ้ านสักนี ้ เราพบวัตถุทางวัฒนธรรมที่มาพร้ อมกับเส้ นทางรถไฟ คือ “รถ
ม้ า” โดยในระยะแรกทศวรรษ ๒๔๖๐ เป็ นยานพาหนะของชนชันน
้ าในเวียงหรื อเมืองนครลาปาง

๔๑

พระครูพทุ ธิธรรมโสภิต, ประวัตวิ ัดปงสนุกเหนือ และประวัติ บันทึก ครู บาอาโนชัยธรรมจินดามุนี, ๖.

๒๑๑
กระทัง่ เป็ นยานพาหนะของผู้คนทัว่ ไปในช่วงทศวรรษ ๒๔๙๐ เป็ นต้ นมา๔๒ พระบฏวัดบ้ านสักได้
ตีความหมายราชรถในขบวนเสด็จกลับนครของพระเวสสันดรเป็ นแบบรถม้ าแล้ ว โดยวาดภาพการ
นาเอาวัตถุทางวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์นี ้ ช่วยให้ เรากาหนดอายุได้ อย่างมีนยั ยะสาคัญว่า พระบฏ
นี ้น่าจะเขียนขึ ้นในช่วงทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๘๐

ฉกษัตริ ย์

นครกัณฑ์

ภาพที่ ๗๒ ภาพสมัยใหม่ในพระบฏวัดบ้ านสัก
ที่มา : อ.อนุกลู ศิริพนั ธ์ และคณะ วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง

๔๒

ดูใน ชัยวัฒน์ ศุภดิลกลักษณ์ . “พ่อค้ ากับการพัฒนาการเศรษฐกิจลาปาง พ.ศ.๒๔๕๙-๒๕๑๕,” (ภาค
นิพนธ์การศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .๒๕๔๑)

๒๑๒
๔.๔ พระบฏวัดทุ่งคา
รูปแบบพระบฏวัดทุ่งคา มีแบบแผนการแสดงออกคล้ ายคลึงกับพระบฏชุดที่ ๒ ของ
วัดปงสนุกเมืองลาปาง ดังตัวอย่างสาคัญที่ไม่พบในแห่งอื่น แต่พบเฉพาะสองแห่งนี ้คือ การวาด
ฉากทศพระที่ขนาบข้ างไพชยนต์มหาปราสาทของพระอินทร์ ด้วยนางเทวดาร่ ายรา การแสดง
สัญลักษณ์ พระจันทร์ ในฉากเทวดาเนรมิตเป็ นราชสีห์,เสือโคร่ ง และเสือเหลืองขวางนางมัทรี ใน
กัณฑ์ มัทรี เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยัง มี รูปแบบที่ สัม พันธ์ กับงานจิ ตรกรรมฝาผนังกลุ่ม ลาปาง ดัง
ตัวอย่างสาคัญที่พบร่วมกันคือ ฉากชูชกแสดงอาการอาเจียนและอุจจาระออกทางทวารในกัณฑ์
มหาราช ซึง่ พบทังในจิ
้ ตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง และพระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฉากการทาศพชูชกที่แสดงขบวนศพชูชก โดยไล่เรี ยงจากคนหามศพขึ ้นไปด้ านบนของภาพที่แสดง
พระสงฆ์เดินทางมาชักบังสุกลุ ใต้ ต้นไม้ มีเหล่ากาหรื อแร้ งสีดาบินเหนือศพชูชก บางตัวแสดงการ
จิกศพชูชกด้ วย นับว่าเป็ นลักษณะร่วมกันอย่างยิ่ง (ภาพที่ ๗๓)
บันทึกของครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี เจ้ าอาวาสวัดปงสนุก และเจ้ าคณะเมืองนคร
ลาปาง ได้ ชี ้ให้ เห็นความเกี่ยวเนื่องกับกิจการคณะสงฆ์ของเมืองแจ้ ห่ม เมืองปาน ในช่วงทศวรรษ
๒๔๒๐ – ๒๔๕๐ ไว้ หลายเหตุการณ์ อาทิ การสร้ างพระพุทธรู ปที่วดั บ้ านขอ พ.ศ.๒๔๑๑,สร้ าง
พระธาตุผาแดงที่วัดผาแดง พ.ศ.๒๔๒๒, ยกฉัตรยอดเจดีย์วัดพระธาตุดอยอักโขชัยคีรี พ.ศ.
๒๔๔๐ เป็ นต้ น ๔๓
อย่างไรก็ดี เราพบว่าการเน้ นภาพบุคคลเป็ นลายเส้ นมีรูปแบบที่คล้ ายคลึงกับการวาด
จิตรกรรมในระยะหลัง อาจเทียบเคียงได้ กับพระบฏวัดบ้ านสัก ตัวอย่างเช่น การวาดตัวภาพพระ
เวสสันดร การวาดตัวภาพชูชก เป็ นต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบฏวัดทุ่งคานี ้ได้ แสดงภาพฝน
สัตตรัตนะหรื อฝนห่าแก้ วในฉากนครกัณฑ์ แสดงเป็ นสายเส้ นฝนผสมผสานกับเม็ดฝน ซึ่งการวาด
เส้ นฝนนี ้ปรากฏมาก่อนแล้ วที่พระบฏวัดบ้ านสัก ดังนันแบบนี
้
้จึงช่วยให้ เรากาหนดอายุได้ แคบลง
กลุม่ หน่อศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สันนิษฐาน
ว่าภาพจิตรกรรมพระบฏวัดทุ่งคาและจิตรกรรมฝาผนังวัดบ้ านก่อนี ้ น่าจะเขียนขึ ้นโดย “หลวงพ่อ
ป้อ” หากแต่แตกต่างระยะเวลากัน ๔๔ จากการเปรี ยบเทียบการแสดงออกของทังสองแห่
้
ง พบว่ามี
ความใกล้ เคียงกันอย่างยิ่ง นอกจากนันในบริ
้
เวณลุ่มนา้ วังตอนบน ในพื ้นที่ อ.แจ้ ห่ม อ.วังเหนือ
หรื อ ต.แจ้ ซ้อน อ.เมืองปาน ในปั จจุบนั นี ้ ยังคงมีจิตรกรรมฝี มือคล้ ายคลึงกันนี ้อีกแห่งหนึ่งคือ พระ
๔๓

พระครูพทุ ธิธรรมโสภิต, ประวัตวิ ัดปงสนุกเหนือ และประวัติ บันทึก ครู บาอาโนชัยธรรมจินดามุนี

๔๔

ดูใน กลุ่มหน่อศิลป์,วัดบ้ านก่ อ: ช้ างเผือกเมืองลาปาง (เชียงใหม่: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง

, ๑๗ – ๑๘.
,๒๕๕๐)

๒๑๓
บฏวัดศรี ดอนมูล อ.แจ้ ห่ ม จ.ล าปาง และวิหารวัดสบลี ต.แจ้ ซ้ อน อ.เมื องปาน ซึ่ง มี รูปแบบที่
คล้ ายคลึงกัน
ความเกี่ยวเนื่องกับสังคมเวียงหรื อเมืองลาปางในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ภายหลังจาก
การค้ าทางรถไฟมีบทบาทแทนที่การค้ าทางบกของพ่อค้ าคาราวานและการค้ าทางเรื อ ๔๕ดังความ
ทรงจาของคุณย่าแดง พานิชพันธ์ ( พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๕๒๘) แม่ค้าที่มีบทบาทมากในเมืองนคร
ลาปางในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ได้ กล่าวถึงแพเมี่ยงและแพยาสูบจากแจ้ ห่มล่องน ้าแม่วงั
เข้ ามาค้ าขายในเมืองนครลาปาง ๔๖ความทรงจาของพระครู อภิวงค์ อภิวโส อดีตเจ้ าอาวาสวัดศรี
หลวง อ.แจ้ ห่ม ( มรณะภาพแล้ ว) กล่าวว่าเจ้ าผู้ครองนครลาปางได้ ส่งให้ ญาติวงศ์มาประจาอยู่
เมืองแจ้ หม่ เพื่อทาหน้ าที่เก็บส่วยเมี่ยงและส่วยขี ้ผึ ้ง๔๗
เมื่อประมวลจากรู ปแบบศิลปะของพระบฏวัดทุ่งคา และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก็
กล่าวไดว่า จุดสกัดการกาหนดอายุของพระบฏวัดทุ่งคาคือ ไม่ควรเก่าไปกว่ากลุ่มพระบฏวั ดปง
สนุก และน่าจะมีรูปแบบร่ วมกับอายุพระบฏวัดบ้ านสักในช่วงทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๘๐ ดังนัน้
พระบฏวัดทุง่ คานี ้คงวาดขึ ้นในช่วงราวทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐

๔๕

มาร์ โก วี. พาเทล, “ ประวัติและพัฒนาการของการค้ าขายในลาปาง ตังแต่
้ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึง
ค.ศ. ๑๙๓๙ ” ,แปลโดย เครือมาศ วุฒิการณ์ ใน ลาปางเมื่อห้ วงหนึ่งศตวรรษ, ๒๕.
๔๖
วิถี พานิชพันธ์ , “ คุณย่าเล่าว่า ” ใน ลาปางเมื่อห้ วงหนึ่งศตวรรษ (ลาปาง: สานักศิลปวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏลาปาง, ๒๕๔๔), ๑๑๒.
๔๗
พระครู อภิ วงค์ อภิ วโส, ต านานเมืองแจ้ ห่มและประวัติวัด อักโขชัยคีรี โดยย่ อ (ม.ป.ท.,เอกสารอัด
สาเนา), ๑๒.

๒๑๔

พระบฏวัดทุง่ คา

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ภาพที่ ๗๓ เปรี ยบเทียบขบวนศพชูชก พระบฏกลุม่ ลาปาง
ที่มา : อ.อนุกลู ศิริพนั ธ์ และคณะ, นายฐาปกรณ์ เครื อระยาวิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง

บทที่ ๕
การวิเคราะห์ ทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
๑. การออกแบบจิตรกรรมฝาผนังกับงานสถาปั ตยกรรม
ควรกล่าวก่อนว่า จิตรกรรมล้ านนาในระยะก่อนหน้ าพุทธศตวรรษที่ ๒๕ อาจแบ่งออก
๒ กลุม่ ใหญ่คือ กลุ่มแรก เป็ นงานจิตรกรรมฝาผนัง ทังผนั
้ งปูนเช่น จิตรกรรมถ ้าอุโมงค์ วัดอุโมงค์
เถรจันทร์ เชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เป็ นต้ น หรื อผนังไม้ ในวิหาร เช่น จิตรกรรมวิหารน ้าแต้ ม วัด
พระธาตุลาปางหลวง เป็ นต้ น การออกแบบงานจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องชาดกมิได้ ออกแบบเป็ น
ห้ องภาพอย่างลงตัวกับอาคาร หากแต่นิยมเขียนให้ ตอ่ เนื่องกันไปบนพื ้นที่ ส่วนการเขียนผืนผ้ า
แบบพระบฏ เช่น พระบฏพบในกรุเจดีย์วดั ดอกเงิน เมืองฮอด จ.เชียงใหม่ เป็ นต้ น นิยมเป็ นภาพ
พระพุทธเจ้ าที่ยน่ ย่อการเล่าเรื่ องของพุทธประวัตมิ ากกว่าการเล่าเรื่ องชาดก กลุ่มที่สอง นิยม
สร้ างด้ วยเทคนิคการลงรักปิ ดทองประดับโครงสร้ างหรื อผนังอาคารหรื อผนังกรุเจดีย์
ที่เรี ยกว่า
“งานลายคา” ก็นิยมคัดเลือกเฉพาะกลุม่ ภาพสาคัญมาเล่าเรื่ องพุทธประวัติ เช่น ลายคาเล่าเรื่ อง
สัตตมหาสถาน วัดปราสาท เชียงใหม่ เป็ นต้ น แทบไม่พบงานจิตรกรรมที่เขียนเล่าเรื่ องและหรื อมี
การออกแบบให้ ภาพเล่าเรื่ องสัมพันธ์กบั อาคารโดยตรงมาก่อนหน้ าพุทธศตวรรษที่ ๒๕
จากการศึกษาโครงสร้ างวิหารล้ านนาพุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕ พบว่ามีรูปแบบมีการ
สืบทอดแบบแผนวิหารมาจากระยะก่อนหน้ า ทังในแบบวิ
้
หารหักจ๊ อก วิหารป๋ วยหรื อวิหารมีปาง
เอก๑ เป็ นต้ น แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ เรายังไม่พบหลักฐานงานจิตรกรรมที่ถูกออกแบบมาพร้ อมกับ
วิหาร หากเปรี ยบเทียบกั บการออกแบบในวัฒนธรรมอยุธ ยาและรัตนโกสินทร์ จะพบว่ามี สาย
พัฒนาการการออกแบบจิตรกรรมให้ สมั พันธ์กบั โครงสร้ างสถาปั ตยกรรมอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น การ
ออกแบบการประดิษฐานพระพุทธรู ปในอุโบสถ การวาดจิตรกรรมภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ
การวาดภาพจักรวาลหรื อภาพไตรภูมิจกั รวาล เพื่อองค์ประกอบทังหมดสั
้
มพันธ์กบั ความหมายของ
คติจกั รวาลหรื อศูนย์กลางจักรวาล หรื อการเน้ นย ้าคติสญ
ั ลักษณ์ในเชิงความเป็ นจักรพรรดิราชย์
ของพระพุทธเจ้ า เป็ นต้ น๒

๑

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๔), ๒๒ – ๓๐.
เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ ในงานจิตรกรรมไทยระหว่ างพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึง ๒๔ (กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๓๙), ๑๒๑.
๒

๒๑๕

๒๑๖
เรายังไม่พบหลักฐานงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในจิตรกรรมฝาผนังล้ านนาที่มีอายุ
เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ดังนัน้ จึงไม่อาจเปรี ยบเทียบผังจิตรกรรมงานช่างได้ อย่างไรก็ดี
ข้ อสันนิษฐานที่น่าสนใจคือ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในล้ านนาในช่วงหลังทศวรรษ ๒๔๔๐ เป็ น
ต้ นมา มีแนวโน้ มการวางผังคล้ ายคลึงการออกแบบผังจิตรกรรมแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ
สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นนิยมวาดเวสสันดรชาดกไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของทศชาติชาดก โดยไม่นิยม
ขยายตอนเวสสันดรชาดกให้ มีความสาคัญมากกว่า เนื่องจากความนิยมประกอบภาพเล่าเรื่ องเทพ
ชุมนุม,พุทธประวัติ,ทศชาติชาดก,ไตรภูมิโลกสัณฐาน ตามแบบแผนที่มีมาก่อนหน้ านันในศิ
้ ลปะ
อยุธยา – ธนบุรี
ผังจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น นิยมวาดทศชาติชาดกและเวสสันดรชาดก ไว้
ทางด้ านซ้ ายและขวาของผนังอาคาร ตัวอย่างเช่น ผนังซ้ ายของวิหารวาดทศชาติชาดก ผนังขวา
วิหารวาดเวสสันดรชาดก เป็ นต้ น นิยมวาดพุทธประวัตมิ ารผจญ – ชนะมารไว้ ผนังสกัดหน้ า
ตัวอย่างเช่น ภาพพระพุทธเจ้ าประทับนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาชี ้ลงสูพ่ ระแม่ธรณี ให้ ปรากฏกาย
ขึ ้นมาบีบมวยผมเป็ นอุทกธารา ท่วมเหล่าพระยามารและพระยาวัสวตีมาร เป็ นต้ น นิยมวาดไตร
ภูมิโลกสัณฐานไว้ ผนังสกัดหลังพระประธาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพเขาพระสุเมรุ เขาสัตตบริ
ภัณฑ์ และนิยมวาดภาพเทพชุมนุมไว้ เหนือผนังด้ านบนสุด ๓ (ภาพที่ ๗๔ )
นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ ว กล่าวว่า คติการวางผังจิตรกรรมดังกล่าวมาข้ างต้ นนัน้ มี
ความสัมพันธ์กบั องค์พระประธาน โดยเฉพาะภาพพุทธประวัตแิ ละภาพชาดก (ทศชาติชาดกและ
เวสสันดรชาดก) แสดงถึงการบาเพ็ญบุญบารมีมาอย่างยาวนานของพระพุทธองค์ หนุนเสริมความ
เป็ นพุทธเจ้ าด้ วยฉากมารผจญ – ชนะมาร คือการตรัสรู้ ๔ ดังตัวอย่างผังจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
สุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น
จากการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังเวสสันดร จึงพบว่ามี พื ้นที่ของการวาดจิตรกรรม
ฝาผนังในระยะพุทธศตวรรษที่ ๒๕ จึงแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่มคือ การวาดบนผนังของวิหารที่มีมา
ก่อนหน้ า (ผนังไม้ ) น่าจะพบเพียงสองคือ จิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง ,วิหาร
สุชาดาราม วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ จ.ลาปาง นอกนันเป็
้ นการการวาดบนผนังของวิหารหรื ออุโบสถที่
ออกแบบมาในแรกสร้ างหรื อระยะใกล้ เคียงกับการสร้ างวิหารหรื ออุโบสถ ส่วนผังการวาดก็แบ่ง
ออกเป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ วาดร่วมกับทศชาติชาดกหรื อพุทธประวัติ ส่วนที่เน้ นความสาคัญของ
๓

สัน ติ เล็ก สุขุม , จิต รกรรมไทยสมัย รั ชกาลที่ ๓ : ความคิด เปลี่ย นการแสดงออกก็เ ปลี่ย นตาม
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๑๘ – ๑๙.
๔
นิพทั ธ์ พร เพ็งแก้ ว,ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพุทธศาสนา พ.ศ.๒๐๐๐ – ๒๔๐๐ (กรุ งเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ๒๕๕๒), ๗๔ – ๗๖.

๒๑๗
ภาพเวสสันดรชาดกร่ วมกับวรรณกรรมอื่นๆ และกลุ่มที่วาดเฉพาะเวสสันดรชาดก เราพบว่ากลุ่ม
แรกมีความนิยมมากที่สดุ
อย่างไรก็ ดี เราพบว่าการปรั บเปลี่ ยนความหมายของวิหารให้ เป็ นอุโบสถ และให้
อุโบสถเป็ นพื ้นที่สาคัญของวัด ได้ รับความนิยมมากในระยะพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ดังจะพบได้ จาก
อุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร และอุโบสถวัดช้ างเผือก ทังสองแห่
้
งสถาปนาขึ ้นโดยเจ้ าบุญวาทย์วงศ์
มานิต โดยใช้ รูปแบบและคติอโุ บสถตามแบบแผนราชสานักกรุงเทพฯ อย่างน้ อยที่สดุ เราจะพบได้
จากการประดับเสมาประดับ ผนัง และวางอาคารให้ เป็ นศูนย์ ก ลางของวัด การปรั บเปลี่ ย น
ความหมายและความนิยมอุโบสถนี ้เองที่ทาให้ เกิดการออกแบบงานจิตรกรรมที่ต้องอาศัยขนบการ
ออกแบบจิตรกรรมตามแบบแผนกรุงเทพฯ นัน่ คือ การวางผังการเล่าเรื่ องพุทธประวัติให้ สมั พันธ์กบั
ทศชาติ และพระพุทธรูปในฐานะภาพแทนของพระพุทธเจ้ า
๑.๑ วรรณกรรมกับการออกแบบผังจิตรกรรม
เราอาจสันนิษฐานได้ วา่ จิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดกนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ภาพ
จิตรกรรมอื่นด้ วยโดยอาจลาดับให้ เห็นเรื่ องราวได้ ดงั นี ้
พุทธประวัติ การถ่ายทอดเนื ้อหาตังแต่
้ การประสูตเิ จ้ าชายสิทธัตถะ ตระกูลศาก
ยวงศ์ การออกมหาภิเนษกรมณ์ การบาเพ็ญทุกรกริ ยา จนไปถึงปรินิพพานน่าสังเกตว่า การวาด
ภาพพุทธประวัตใิ นจิตรกรรมฝาผนังล้ านนานัน้ มักปรากฏในระยะหลังทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็ นต้ นมา
โดยเฉพาะจิตรกรรมพื ้นบ้ านในเขตท้ องถิ่นต่างๆ ตาแหน่งภาพพุทธประวัติ ส่วนใหญ่ปรากฏใน ๒
แบบวาดร่วมกับภาพทศชาติชาดก และวาดเป็ นฉากหลังพระประธาน ในตาแหน่งหลังนี ้นิยมมาก
ในงานระยะหลัง
ทศชาติชาดก
การถ่ายทอดเฉพาะชาติสาคัญเท่านัน้ ไม่นิยมวาดครบทุก
ชาติ ทังนี
้ ้น่าจะมีปัจจัยมาจากพื ้นที่ในการวาด และความนิยมเฉพาะบารมีที่สาคัญ ตัวอย่างเช่น
มโหสถชาดก มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการใช้ ปัญญา พบว่ามีการประพันธ์มาก่อนแล้ วอย่างน้ อยในช่วง
ราวพ.ศ.๒๑๙๓ – ๒๒๒๖ ทังยั
้ งได้ ใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการบันทึกประกอบกฎหมายมังรายศาสตร์
เป็ นต้ น๕ ในด้ านตาแหน่งนัน้ เราไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ามีการใช้ ด้านขวาหรื อซ้ ายของผนังอาคาร
ในการวาด เช่น จิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง วาดทศชาติชาดกไว้ ด้านซ้ ายของ
วิหาร ,จิตรกรรมวิหารวัดบวกครกหลวง วาดทศชาติชาดกไว้ ในด้ านขวาของวิหาร เป็ นต้ น
๕

ชัปนะ ปิ่ นเงิน, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรรมชาดกล้ านนาเรื่ องมโหสถชาดก,”(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), ๖๘.

๒๑๘
เวสสันดรชาดก
จากข้ อมูลที่ศกึ ษาพบว่าปรากฏใน ๒ ตาแหน่ง คือวาดเป็ น
ส่วนหนึง่ ของทศชาติชาดก เช่น จิตรกรรมวัดบวกครกหลวง จ.เชียงใหม่ ,จิตรกรรมวิหารหลวงวัด
พระธาตุลาปางหลวง จ.ลาปาง เป็ นต้ น และวาดขยายเป็ นกัณฑ์หรื อเฉพาะเวสสันดรชาดก เช่น
จิตรกรรมวัดนาแส่ง จ.ลาปาง เป็ นต้ น การปรับผังจิตรกรรมเวสสันดรชาดกให้ จบในช่องสี่เหลี่ยม
ได้ พบในกลุม่ จิตรกรรมแบบใหม่ เช่น จิตรกรรมวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่,วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย จ.
ลาพูน เป็ นต้ น ผังรูปแบบหลังนี ้จะสัมพันธ์กบั ภาพจิตรกรรมและภาพพิมพ์ตามแบบแผนงาน
สมัยใหม่ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานสิ่งพิมพ์ของ ส.ธรรมภักดี
ไตรภูมิโลกสัณฐาน เป็ นภาพของ ๓ ภูมิคือกามภูมิ,รูปภูมิและอรูปภูมิ มีเขาพระ
สุเมรุและเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์เป็ นศูนย์กลางจักรวาล แต่สิ่งที่พบมากในงานจิตรกรรมฝาผนังคือ การ
เน้ นกามภูมิ โดยสะท้ อนถึงผลกรรมต่างๆ ที่ได้ กระทาปละได้ รับในนรกภูมิ ตาแหน่งของภาพ
เหล่านี ้มักปรากฏใน ๒ ตาแหน่งคือ ผนังสกัดหน้ าวิหาร เช่น จิตรกรรรมวัดนาแส่ง จ.ลาปาง เป็ น
ต้ น และพบร่วมกับฉากพระมาลัย เช่น จิตรกรรมวัดบ้ านก่อ จ.ลาปาง เป็ นต้ น
ชาดกท้ องถิ่น การเลือกวรรณกรรมชาดกท้ องถิ่นมาถ่ายทอดร่วมกับภาพเล่าเรื่ อง
อื่นๆ ดังกล่าวข้ างต้ น มักเป็ นวรรณกรรมที่ผลิตขึ ้นในระยะหลัง ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังวิหาร
หลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง จ.ลาปาง และวัดบ้ านก่อ จ.ลาปาง นาเรื่ องพรหมจักร เป็ น
วรรณกรรมที่นาโครงเรื่ องรามเกียรติม์ าดัดแปลง๖
สันนิษฐานว่าน่าจะประพันธ์ขึ ้นในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔

๖

ดูใน ประคอง กระแสชัย, “วรรณกรรมล้ านนาไทยเรื่ องพรหมจักร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔)

วัดบวกครกหลวง

วัดราชสิทธาราม

ภาพที่ ๗๔ เปรี ยบเทียบการวางผังจิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดก

๒๑๙

วัดพระธาตุลาปางหลวง

๒๒๐
คติการจัดวางองค์ประกอบนีพ้ บว่าเป็ นแบบแผนมาก่อนแล้ วในงานจิตรกรรมสมัย
อยุธ ยา - รั ตนโกสิ นทร์ รวมถึง ในจิ ตรกรรมพม่าด้ วย ซึ่ง ในแบบแผนจิ ตรกรรมสมัยอยุธ ยา รัตนโกสินทร์ นนระบบการวางผั
ั้
งจิตรกรรมดังกล่าว มีความสัมพันธ์อย่างเป็ นเอกภาพกับองค์พระ
ประธาน โดยเฉพาะภาพพุทธประวัติ และภาพชาดก แสดงถึงการบาเพ็ญสัง่ สมบารมีมาอย่าง
ยาวนานของพระพุทธองค์ กระทัง่ พระพุทธองค์ได้ กระทาการบาเพ็ญบารมีในคืนสุดท้ ายก่อนตรัสรู้
คือ พระแม่ธรณีบีบมวยผมท่วมกองทัพพญามารให้ พา่ ยพ้ นไป กระทัง่ พระพุทธองค์ตรัสรู้ ๗
แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่า การออกแบบจิตรกรรมฝาผนังล้ านนา มิได้ เน้ นย ้าความหมาย
หรื อความสาคัญของศูนย์กลางจักรวาลตามคติแบบอยุธยา - รัตนโกสินทร์ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
โครงสร้ างศักดินาจารี ตของเจ้ านายท้ องถิ่นที่มิได้ อ้างอิงอยู่บนฐานโลกทัศน์ของความเป็ นกษัตริ ย์
หรื อจักรพรรดิราชเฉกเช่นศูนย์กลางอานาจของรัฐสยาม หรื อแม้ แต่การออกแบบโดยช่างจาก
กรุงเทพที่มาสร้ างสรรค์งานในหัวเมืองล้ านนา ก็มิได้ ผลิตตามแบบราชสานักกรุงเทพฯ อันสะท้ อน
ฐานันดรของเจ้ านายหัวเมืองกับพระมหากษัตริ ย์แห่งรัฐบาลสยามในขณะนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า การ
ออกแบบจิตรกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนาจึงเป็ นการฉายภาพที่เน้ นความสาคัญของเนื ้อหาของ
เรื่ องราวทางวรรณกรรมพุทธศาสนามากกว่า
๑.๒ ข้ อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการออกแบบผังจิตรกรรม
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตในด้ านเนื อ้ หาของจิตรกรรมเวสสันดรที่อาจสอดคล้ องกับการ
วางผังงานจิตรกรรม โดยแบ่งออกเป็ น ๒ รูปแบบคือ
๑.๒.๑ ความสัมพันธ์ กับพุทธประวัติและทศชาติชาดก
จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้ านก่อ จ.ลาปาง,วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ เน้ นการเล่าเรื่ องพุทธ
ประวัติ ก่ อ น แล้ วจึ ง วาดเวสสัน ดรชาดก น่ า จะสื่ อ ให้ เห็ น ว่ า พระชาติ สุ ด ท้ ายก่ อ นการเป็ น
พระพุทธเจ้ านัน้ คือ การเสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดร ส่วนจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดพระ
ธาตุลาปางหลวง จะลาดับให้ เห็นทศชาติ เพื่อย ้าให้ เห็นการบาเพ็ญพระชาติก่อนเสวยพระชาติเป็ น
พระเวสสันดร จากนันจึ
้ งเล่าเรื่ องพระชาติที่เกิดเป็ นพระพุทธเจ้ า
น่าสัง เกตว่า ในคัม ภี ร์ป ฐมสมโพธิ กถา(ทัง้ ฉบับ ภาคกลางและล้ านนา) กบิลวัต ถุ
คมนปริ วัต ต์ ก็ ก ล่า วไว้ ต ามพุท ธประวัติว่า เมื่ อ พระเจ้ า สุท โธธทะ พระราชบิด า ทราบข่า วว่า
พระองค์ ตรั ส รู้ แล้ วจึง โปรดให้ ก าฬุทายี อ ามาตย์ ไ ปทูลเชิ ญ เสด็จ พระพุทธองค์เ สด็จ ไปยัง กรุ ง
กบิลพัสดุ์ เมื่อพระพุทธเจ้ าพร้ อมด้ วยสาวกสองหมื่นรู ป ประทับที่นิโคธารามใกล้ กรุ งกบิลพัสดุ์
๗

นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ ว, ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพุทธศาสนา พ.ศ.๒๐๐๐ – ๒๔๐๐, ๗๖.

๒๒๑
บรรดาเหล่ากษัตริย์ศากยะวงศ์ผ้ เู ป็ นใหญ่มีทิฎฐิ มานะแรงกล้ า ไม่ยอมมาไหว้ พระพุทธเจ้ า กระทัง่
พระพุทธเจ้ าตรัสเทศนาธรรมมหาเวสสันดร ทาให้ เหล่าศากยวงศ์ยอมรับความเป็ นพระพุทธเจ้ า
จนบัง เกิ ดฝนโบกขรพรรษเช่นเดียวกับในตอนที่พ ระองค์เสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดร ๘ ใน
เนื ้อความตอนท้ ายของอรรถกถาเวสสันดรชาดก และเวสสันดรชาดกล้ านนา ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง ก็
กล่าวถึงอดีตชาติของเหล่าศากยวงศ์ที่เกิดร่วมสหชาติเดียวกับพระเวสสันดรเช่นกัน ดังนันการเน้
้
น
ย ้าลาดับเนื ้อเรื่ องเวสสันดรชาดก จึงมีนยั ยะต่อพุทธประวัติ
๑.๒.๒ ความสัมพันธ์ กับไตรภูมิโลกสัณฐาน
ควรกล่าวก่อนว่า เทวทูตสูตร มิชฌิมนิกาย สุตตันตปิ ฎกในไตรปิ ฎก รวมถึงเนมิราช
ชาดกในขุททกนิกายและอรรถกถาเนมิราช และพรหมนารทชาดกในขุททกนิกายและอรรถกถา
พรหมนารทก็ได้ กล่าวถึงนรกภูมิไ ว้ การจัดลาดับขุมนรกนันเกิ
้ ดขึ ้นในคัมภีร์พุทธศาสนาสายบาลี
เป็ นหลัก แม้ ไม่ปรากฏว่าในคัมภีร์ได้ กล่าวถึงสัตว์นรกในรูปแบบใด แต่การแสดงทางรูปแบบศิลปะ
นัน้ จะแบ่งสัตว์นรกออกเป็ น ๓ ประเภทคือ ๑) เขียนเป็ นรูปมนุษย์ ๒)เขียนเป็ นร่างมนุษย์แต่มีหวั
เป็ นรูปสัตว์ประเภทต่างๆ และ ๓)เขียนเป็ นรูปมนุษย์ที่ห้อยสัญลักษณ์รูปสัตว์ไว้ ที่คอ๙
จิตรกรรมวัดนาแส่ง อ.เกาะคา ได้ วาดฉากสาคัญไว้ ที่ผนังสกัดหน้ าคือ เขาพระสุเมรุ
โดยนาเสนอให้ เห็นฉากนรกภูมิ โดยเน้ นตัวภาพบุคคลที่ถกู ลงโทษทัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ น่าจะ
หมายถึงตัวแทนของภาพนรกในขุมต่างๆ ทัง้ ๘ ขุม ตัวอย่างเช่น การลงโทษในนรกขุมอเวจีมหา
นรก ร่วมกับเหล่าสัตว์นรกที่มีร่างกายเป็ นมนุษย์กาลังปี นป่ ายเขาพระสุเมรุ อันหมายถึง “ขุมโล
กันตนรก” (ภาพที่ ๗๕, ๗๖)
ความสัมพันธ์กบั ภาพนรกนี ้ น่าจะเป็ นการเน้ นย ้าถึงนรกในจิตรกรรมที่มกั พบร่วมกับ
เวสสันดรชาดกเสมอคือ “พระมาลัย”ในเนื ้อหาพระมาลัยได้ เน้ นให้ ผ้ คู นกระทาฤทธิไปโปรดสัตว์ใน
นรกแล้ วนาข่าวความทุกข์ของสัตว์นรกมาแจ้ งแก่ญาติ เพื่อให้ ญาติทาบุญกุศลไปให้ จนสัตว์นรก
พ้ นจากอบายไปสูส่ วรรค์ รวมถึงการบรรยายขยายความรูปแบบการลงทัณฑ์ เช่น ในนรกโลหกุมภี
มีหม้ อเคี่ยวน ้าเหล็กต้ มกายเพราะใช้ สงฆ์ทาการงาน, คนทาบาปโกงวัดขนาดที่ดินจะเกิดแผ่นดิน
เพลิงและภูเขาเพลิงแผดเผาทัง้ ๔ ทิศ, คนบาปดื่มน ้าเมาก็จะถูกยมบาลกรอกน ้าแสบ เป็ นต้ น ๑๐
๘

สมหวัง อินทร์ ไชย, “การศึกษาเปรียบเทียบปฐมสมโพธิกถาภาษาบาลีฉบับล้ านนากับฉบับภาคภาคกลาง,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้ านนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
,๒๕๔๔), ๑๓๗.
๙
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ,”(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๒), ๒๔๙ – ๒๕๗.
๑๐
เด่นดาว ศิลปานนท์, แกะรอย...พระมาลัย (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส,๒๕๕๓), ๘ – ๙.

๒๒๒
การเน้ นยา้ ภาพนรกภูมินี ้ นอกจากจะให้ เห็นภาพการมีอยู่จริ งของโลกภูมิในโลกทัศน์ทางพุทธ
ศาสนา เพื่อเชื ้อเชิญให้ ผ้ คู นเห็นภาพของสวรรค์ – นรก อันเป็ นการสร้ างแรงจูงใจที่มีตอ่ ความเชื่อ
และพฤติกรรมในการสดับรับฟั งพระเวสสันดรชาดก
ประเด็นการวางผังและตาแหน่งงานจิตรกรรมาฝาผนังเวสสันดรชาดกนัน้ พบว่ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ ทศชาติช าดก พุท ธประวัติ และไตรภูมิ จัก รวาล น่า สนใจว่า การจัด วางผัง
จิ ต รกรรมฝาผนัง แบบล้ านนานัน้ มี ต าแหน่ ง ที่ ใ กล้ เคี ย งกั บ จิ ต รกรรม ภาคกลางในศิ ล ปะ
รั ต นโกสิ น ทร์ นอกจากนัน้ ปรากฏการณ์ ที่ น่ า จะเกิ ด ร่ ว มกัน คื อ ต าแหน่ง ของภาพขึ น้ อยู่กับ
ความสัมพันธ์ ของภาพเล่าเรื่ องอื่นๆ ด้ วย รวมถึงการเกิดขึ ้นของวรรณกรรมใหม่ เช่น พรหมจักร
เป็ นต้ น
ควรกล่าวด้ วยว่า การวางผังจิตรกรรมที่สมั พันธ์ กันดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ เป็ นรู ปแบบ
สาคัญที่พบในกรณีของล้ านนานัน้ น่าพิจารณาว่า เป้าหมายสาคัญของการฉายภาพจิตรกรรม
ทางพุทธศาสนาอาจมีนยั ยะ ๒ ประการ
ประการแรกคือ สถานการณ์ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ต้ นพุทธศตวรรษที่
๒๕ นัน้ การหล่อเลี ้ยงผู้คนที่แตกต่างกันในทางชาติพนั ธุ์และภูมิ อันเป็ นผลกระทบจากการกวาด
ต้ อนผู้คนและการเคลื่อนย้ ายที่ดินทากินในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔ และหล่อหลอมให้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของพลเมือง ภายใต้ แผ่นดินของเจ้ านายแต่ละท้ องถิ่นท้ องถิ่น การผลิตซ ้าอุดมการณ์ว่า
ด้ วย “บุญ” และ “กรรม” จึงมีสาคัญต่อการธารงความชอบธรรมของสถาบันเจ้ านาย ในฐานะผู้มี
บุญอันได้ กระทากรรมอันชอบธรรมต่อบรรดาไพร่พลเมือง เช่นเดียวกัน โครงสร้ างทางเศรษฐกิจที่
ไม่เอื ้ออานวยต่อการหนุนนาชีวิตให้ มีสิทธิในกรรมสิทธิ์ของทรัพยากร
บรรดาไพร่ พลเมืองทังหลาย
้
ที่มีทรัพยากรส่วนหนึ่งจะถูกเจ้ านายท้ องถิ่นจัดการใน
ฐานะผู้มีบุญและสิทธิอนั ชอบในสถานภาพ ดังที่บนั ทึกของมิชชันนารี ท่านหนึ่งบันทึกถึงชาวบ้ าน
คนหนึ่งที่มาขอยา โดยไม่มีสิ่งใดมาแลกเปลี่ยน เมื่อมิชชันนารี ถามถึงเงิน,กล้ วย,มะพร้ าว ฯลฯ
ชาวบ้ านเล่าว่า ผลผลิตนี ้ไม่เคยตกถึงมือเขา เพราะเจ้ าจะให้ คนมาเก็บผลไม้ จากต้ นทันที ที่ออกผล
มากไปกว่านัน้ บรรดาไพร่ ที่มีฐานะจะแสดงตนยาก เพราะหากเจ้ าทราบก็จะต้ องมีการส่งคนมา
ทาบทามหยิบยืมเงิน หากเจ้ าได้ รับการปฏิเสธ พวกเจ้ าจะไม่เลิกรา แต่จะจัดการด้ วยการสร้ าง

๒๒๓
กระแสให้ คนในหมู่บ้านประณามกล่าวหาว่าคนผู้นี ้และครอบครัวเป็ นผีกะ จะทาให้ เกิดการตังข้
้ อ
รังเกียจและชาวบ้ านจะขับไล่ไปในที่สดุ ๑๑
จิตรกรรมได้ ฉายภาพของ “ความกลัว” ผ่านโลกทัศน์ของพุทธศาสนา ที่จะเป็ น
เครื่ องมือหนึง่ ในการกากับพฤติกรรม เพื่อให้ เป็ นการปลูกฝั งต่อการกระทาทางสังคม นอกจากนัน้
จิตรกรรมยังได้ ฉายภาพของ “ความหวัง” ที่จะได้ เห็นโลกหน้ าที่กากับไว้ ด้วยความสมบูรณ์ของ
ชีวิต อันหมายถึงโลกพระศรี อาริยเมตตไตรย
ประการที่สอง ความสัมพันธ์ของจิตรกรรมเวสสันดรชาดกกับเนื ้อหาต่างๆ ในทาง
พุทธศาสนา เป็ นวิธีการสถาปนาพื ้นที่ชดุ ความรู้ทางพุทธศาสนา กล่าวคือ ปรัชญาเกี่ยวกับ
นิพพาน, จักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ, และพุทธประวัติ หากแต่มีการปรับเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศ/
ภูมิความรู้ในแต่ละพื ้นที่๑๒ เช่นเดียวกับการพยายามปรับภาพจิตรกรรมให้ มีความสัมพันธ์กบั ผู้คน
มากขึ ้น บรรดากฎเกณฑ์การวางผังจิตรกรรมนี ้ มิได้ เคร่งครัดในความหมายของคาว่า “จิตรกรรม
ประเพณี” (ในแบบกรุงเทพฯ) หากแต่วา่ ปรับเปลี่ยนไปตาม “พุทธศาสนาแบบชาวบ้ าน” (มากกว่า
การเข้ าถึงนิพพานหรื อการเข้ าใจโลกและจักรวาล) ในระยะหลังมีการปรับปรุงผังจิตรกรรมให้ เป็ น
แบบแผนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ทาให้ จิตรกรรมเวสสันดรชาดก
มีตาแหน่งการจัดผังอย่างชัดเจน เน้ นเฉพาะภาพจิตรกรรมแต่ละกัณฑ์ของเวสสันดรชาดก ทังยั
้ ง
เหมาะสมต่อการผลิตซ ้าเลียนแบบ คานวณต้ นทุนการผลิต ผ่านเงื่อนไขของการรับจ้ างวาดของ
ช่าง อีกด้ วย

๑๑

อ้ างถึงใน วราภรณ์ เรื องศรี , “ การค้ ากับเครื อข่ายความสัมพันธ์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในล้ านนาก่อนการ
สถาปนาระบบเทศาภิ บ าล,” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาประวัติ ศ าสตร์ คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๐), ๑๕๔.
๑๒
Frank E. Reynolds and Mani B. Reynold, Three World According to King Ruang: A Thai
Buddhist Cosmology (Berkeley: University of California Press, 1982), 11 – 22.

๒๒๔

ภาพที่ ๗๕ เขาพระสุเมรุและภาพจาลองนรก สวรรค์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง

๒๒๕

วัดบ้ านก่อ อ.วังเหนือ

วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ
ภาพที่ ๗๖ ภาพนรกและการลงทัณฑ์ จิตรกรรมฝาผนังกลุม่ ลาปาง

๒๒๖
๒.รู ปแบบศิลปะ
หากย้ อนไปศึกษางานจิตรกรรมล้ านนาก่อนหน้ านัน้ พบว่า โลกทัศน์งานจิ ตรกรรม
ถ่ายทอดความจริงเชิงอุดมคติตามแบบแผนงานจิตรกรรมประเพณี
ตัวอย่างงานในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๓ คือ จิตรกรรมฝาผนังวิหารน ้าแต้ ม วัดพระธาตุลาปางหลวง จ.ลาปาง (แสดงถึง
อิทธิพลรูปแบบศิลปะจากงานพม่าในระยะเดียวกันนี ้) วาดภาพในเชิง ๒ มิตใิ นระนาบแบน จานวน
ภาพบุคคลมีน้อย แต่เน้ นภาพตามตัวเอกของเนื ้อเรื่ องคือ “พระอินทร์ ” เช่นเดียวกับงานจิตรกรรม
ไทยในแทบภาคกลางในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ตัวอย่างสาคัญคือ งาน
จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้ พยายามให้ ความสมจริงกับการถ่ายทอดเรื่ องราวมากขึ ้น เช่น การ
วาดคลื่นและสายน ้าในจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ มิได้ ตดั เส้ นน ้าเป็ นลอน
คลื่นโค้ งแบบจิตรกรรมไทยประเพณีในก่อนหน้ านัน้ หากแต่แสดงคลื่นสายน ้าเป็ นจริงหรื อใกล้ เคียง
กับความจริงมากขึ ้นเช่นเดียวกับการพยายามลดความสาคัญของเส้ นสินเทาที่กนฉากต่
ั้
างๆ ๑๓ เป็ น
ต้ น
ปรากฏการณ์นี ้ นักวิชาการทางด้ านประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ ได้ ให้ คาอธิบายในเรื่ องความ
สมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล อันเป็ นผลกระทบจากแนวคิดสัจนิยมแบบตะวันตกซึง่ ให้ ความสาคัญ
กับความเป็ นเหตุเป็ นผล อย่างน้ อยที่สดุ จิตรกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี ้ได้ แสดงออกถึงแนวคิด
ดังกล่าว โดยนิยมวาดฉากวิถีชีวิตผู้คนหรื อการเล่าเรื่ องที่ตรงตามเนื ้อหา เช่นเดียวกับการใช้ สีที่เน้ น
การไล่น ้าหนักสีตวั อย่างงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ ตอนฉกษัตริ ย์ แม้
จะมีการใช้ สีทองที่แสดงความเป็ นกษัตริย์อนั เป็ นขนบจารี ต แต่การแสดงอารมณ์ตามเนื ้อเรื่ องที่
เน้ นความโศกเศร้ าเคล้ าปี ติในการพบกันนัน้ ตัวภาพได้ แสดงให้ เห็นการยกกรจรดพระนลาฏ พระ
พักตร์ ก้มต่า พระเนตรหรี่ ลงต่า เป็ นต้ น๑๔
การให้ ความสมจริ งดูเหมือนจะชัดเจนมากขึ ้นในงานจิตรกรรมไทย ช่วงสมัยรัชกาลที่
๔ ดัง กรณี ก ารเขี ย นฉากทิ ว ทัศ น์ ใ นจิ ต รกรรมฝาผนัง วัด บวรนิ เ วศวิ ห าร กรุ ง เทพฯ โดยให้
ความสาคัญกับความจริ งของภาพและความจริ งของเวลา กล่าวคือ การวาดต้ นไม้ ในลักษณะลา
ต้ น ก้ าน กิ่ง และใบในรูปแบบใกล้ เคียงกับข้ อมูลจริง การวาดเวลาของภาพที่แสดงให้ เห็นการรับรู้ที่
เป็ นกลางวันหรื อกลางคืน๑๕ การถ่ายทอดในลักษณะนี ้สะท้ อนให้ เห็นแนวคิดเรื่ อง “ความจริ งเชิง
๑๓

สันติ เล็กสุขมุ ,จิตรกรรมไทย สมัยรั ชกาลที่ ๓ : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, ๗๘

๑๔

สันติ เล็กสุขมุ ,เรื่องเดิม, ๘๖.
วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากล สกุลช่ างขรั วอินโข่ ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๒๒), ๑๗ –

– ๗๙.
๑๕

๒๒.

๒๒๗
ประจักษ์ ”(Empiricism) อย่างน้ อยที่สุดแนวคิดนีไ้ ด้ สะท้ อนให้ เห็นการเลือกกาหนดเนื ้อเรื่ องและ
การปรับเปลี่ยนเนื ้อเรื่ องในงานจิตรกรรมโดยให้ ความสาคัญกับ “พืน้ ที่และเวลา” ที่มนุษย์รับรู้ได้
โดยประสาทสัมผัสกล่าวคือ การจะพิสูจน์อะไรจริ งหรื อไม่จริ งนัน้ นอกจากจะต้ องสัมผัสได้ ด้วย
ประสาทสัมผัสแล้ ว ยังเป็ นความจริงในลักษณะที่ตวั ความจริ งมีข้อเท็จจริ ง(fact) หรื อจริ งแบบวัตถุ
(object)รองรับความจริ งนัน้ ดังจะเห็นว่างานจิตรกรรมไทยในแทบภาคกลางของไทย ช่วงหลัง
รัชกาลที่ ๔ เป็ นต้ นมานัน้ ภาพเทวดา มาร รู ปบุคคล หรื อแม้ แต่ภาพแสดงปาฏิห าริ ย์หรื อความ
ศักดิส์ ิทธิ์ของตัวภาพถูกลดความสาคัญลง๑๖
๒.๑ แบบแผนอิทธิพลศิลปะพม่ า – ไทใหญ่
ประเด็นแรก ปั ญหาของการแยกรูปแบบระหว่างศิลปะพม่า – ศิลปะไทใหญ่นนั ้
ยังคงไม่ชดั เจนในเรื่ องรูปแบบ แต่อย่างไรก็ดี จิตรกรรมวัดป่ าแดด ได้ แสดงร่องรอยอย่างชัดเจนใน
ด้ านการวาดภาพตัวบุคคลที่เน้ นใบหน้ าโค้ งเหลี่ยม เน้ นการเขียนคิ ้วปลายชี ้เป็ นเส้ นยกสูง อันเป็ น
รูปแบบที่ใกล้ เคียงกับภาพจริงของบุคคลพม่า-ไทใหญ่อย่างมาก เราจึงไม่สามารถบ่งชี ้ได้ ชดั เจนว่า
รูปแบบใดควรเป็ นแบบไทใหญ่ รูปแบบใดควรเป็ นแบบพม่า
ประเด็นที่สอง จากการศึกษาพระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง (พ.ศ.
๒๔๔๒) พบว่า นิยมใช้ ภาพภูเขาหรื อทิวทัศน์เป็ นตัวคัน่ ฉาก ประกอบกับแสดงภาพภูเขาหรื อโขด
หินที่ใช้ เส้ นสีดาม้ วนโค้ งปลายยอดเป็ นปลายยอด ทับซ้ อนเส้ นสีแดง สีน ้าเงิน และสีดาให้ เห็นความ
ซ้ อนของชัน้ นับว่าใกล้ เคียงกับแบบแผนจิตรกรรมพม่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕๑๗ เราจะพบว่าลักษณะการวาดภูเขาหรื อโขดหินแบบนี ้ เป็ นเครื่ องช่วยชี ้ให้ เห็นถึง
การอธิบายถึงอิทธิพลศิลปะพม่าได้ สว่ นหนึง่ ดังพบในพระบฏวัดพระยืน อ.เมือง จ.ลาพูน รวมถึง
จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ ด้ วย ทังนี
้ ้หากเราพิจารณารูปภูเขา
หรื อโขดหิน หรื อทิวทัศน์ในแบบอื่นๆ จะพบว่านิยมวาดเป็ นภูเขาให้ เห็นเป็ นลูกหรื อวาดผสมกับโขด
หินหรื อผสมผสานกับพุม่ ไม้
อันเป็ นแบบแผนที่ใกล้ ความจริงตามแบบจิตรกรรมรัตนโกสินทร์
มากกว่า(ภาพที่ ๗๗)

๑๖

สุรชัย จงจิตงาม, “แนวคิดเรื่ องความจริ งในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘), ๒๒๐ – ๒๒๘.
๑๗
Alexandra Green, “Narrative modes in late seventeenth to early nineteenth – century Burmese
wall painting,” in Burma: Art and Archeology, Edited by Alexandra Green and T. Richard Blurton (UK: Cambridge
University Press, 2002), 67 -76.

๒๒๘

พระบฏวัดนาคตหลวง

กัณฑ์มหาราช กัณฑ์กมุ าร และกัณฑ์มทั รี สมุดภาพไตรภูมิสมัยธนบุรี เล่มที่ ๑๐ ก
ภาพที่ ๗๗ เปรี ยบเทียบการเขียนภาพโขดหิน ภูเขาและแม่น ้า
ที่มา : กรมศิลปากร,สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุ งศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๔๒), ภาพที่ ๑๑๘.

๒๒๙
ประเด็นที่สาม พระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลาปาง แสดงรูปพระมาลัยที่จดั วางริว้
จีวรพับทบมาเหนืออังสาขวา เช่นเดียวกับพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน รูปแบบนี ้คล้ ายคลึงกับการ
ครองจีวรของพระพุทธรู ปหรื อพระสาวกในศิลปะพม่าที่นิยมมาอย่างน้ อยตังแต่
้ ศิลปะพม่า สมัย
พุกาม ส่วนเครื่ องแต่งกาย พระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน แสดงเครื่ องแต่งกายของเหล่ากษัตริ ย์ให้ น่งุ
ผ้ าโสร่ งมีลายแบบคลื่น ดังพบมาก่อนแล้ วเช่นกันในจิตรกรรมฝาผนัง อิทธิพลศิลปะพม่าในเมือง
เชียงใหม่ ดังตัวอย่างที่วิหารลายคา วัดพระสิงห์ฯ เป็ นต้ น ลักษณะเฉพาะที่พบมากคือ การห่มผ้ า
คลุมไหล่ทงสองด้
ั้
าน การเกล้ าผมเป็ นมุ่นมวยโค้ งสูง การแสดงตัวภาพให้ เน้ นเครื่ องแต่งกายแบบ
พม่านี ้ ชี ้ให้ เห็นว่าช่างวาดน่าจะต้ องการเน้ นความสมจริ งของตัวภาพตามโลกทัศน์ของช่าง เพื่อ
แสดงให้ เห็นอานาจที่เหนือกว่าในการแสดงออก
ประเด็นที่ส่ ี การวาดสถาปั ตยกรรมทรงปราสาทแบบพม่าหรื อเปี ย์ตดั๊ ( Pyathat )
รายละเอียดจะกล่าวต่อไปในบทที่ ๖ ประเด็นที่นา่ สนใจคือ เราพบว่าอาคารในงานจิตรกรรมนิยม
วาดผ้ าม่านประกอบไว้ เสมอ มักจะแสดงการม้ วนชายผ้ าผูกไว้ กบั เสาอาคาร หรื อขึงไว้ ในแบบกัน้
(ภาพที่ ๗๘) นิยมแสดงเป็ นผ้ าลายดอก เราพบว่ารูปแบบนี ้แสดงให้ เห็นความนิยมมาก่อนแล้ วใน
ศิลปะพม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยราชวงศ์คองบอง กลุม่ อมรปุระ ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ทังยั
้ ง
มีการนาเข้ าภาพจิตรกรรมบางชิ ้นจากพม่ามาในล้ านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในระยะที่คนพม่า
เข้ ามาทากิจการป่ าไม้ และสถาปนาวัดขึ ้น ดังตัวอย่างจิตรกรรมฝี มือช่างพม่า วัดม่อนปู่ ยักษ์ อ.
เมือง จ.ลาปาง เป็ นต้ น๑๘

๑๘

ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), ๑๒๒.

๒๓๐

สถาปั ตยกรรมแบบพม่า จิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง

สถาปั ตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดนาแส่ง
ภาพที่ ๗๘ เปรี ยบเทียบรูปแบบอาคารสถาปั ตยกรรมในงานจิตรกรรม

๒๓๑
ประเด็นที่ห้า นาฏลักษณ์แบบพม่า การวาดภาพแสดงอารมณ์ในแบบพม่า – ไท
ใหญ่นนั ้ พบว่าจิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่ นิยมแสดงตัวภาพสาคัญโดยเน้ นให้ เห็นภาพใบหน้ า
บุคคลแบบหน้ าตรง หากเป็ นตัวภาพสาคัญจะจัดวางตาแหน่งให้ อยูส่ ่วนกลางของกรอบภาพ จาก
การศึกษา จิตรกรรมพม่าในสมัยปลายราชวงศ์คอนบอง พบว่า การเน้ นความสมจริงของตัวภาพใน
สมัยนี ้คือ การให้ ตวั ภาพมีความเป็ นมนุษย์มากกว่าจิตรกรรมพม่าในสมัยจารี ต เน้ นการวาดภาพ
เชิงเล่าเรื่ องทางประวัตศิ าสตร์ ดังผลงานของสย่าชง (Saya Chone)๑๙ (ภาพที่ ๗๙)
การเขี ย นภาพประวัติ ศ าสตร์ ใ นฐานะงานจิ ต รกรรมนัน้ ท าหน้ า ที่ ค ล้ า ยกับ การ
บันทึกภาพจากเทคโนโลยีงานศิลปะสมัยใหม่ซงึ่ มาพร้ อมกับโลกตะวันตกในช่วงการล่าอาณานิคม
ดังพบได้ จากภาพพิมพ์สี หรื อแม้ แต่ภาพถ่ายจากรัฐบาลอังกฤษที่เข้ ามาใช้ ชีวิตในเมืองอาณานิคม
พม่า๒๐ ภาพถ่ายหรื อภาพวาดหรื อภาพพิมพ์เหล่านี ้ มีผลอย่า งยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
เขียนภาพตามจารี ตประเพณี กล่าวคือ สายตาของโลกตะวันตกที่มีตอ่ อาณานิคมคือ การพยายาม
ค้ นหาความจริงของเจ้ าอาณานิคมเพื่อง่ายต่อการจัดรูปแบบการกากับพฤติกรรมและใช้ ทรัพยากร
การปะทะประสานกันของการสร้ างภาพดังกล่าวจึงปรากฏเสมอ แม้ ในรัฐบาลสยามหรื อหัวเมือง
ล้ านนาซึง่ อยูใ่ นวงล้ อมของเจ้ าอาณานิคมก็ปรากฏเช่นกัน
ประเด็นที่หก การวาดภาพบุคคลชันสู
้ งให้ ทรงเครื่ องยศแบบพม่า เราพบว่าจิตรกรรม
ฝาผนังวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง ได้ แสดงภาพบุคคลชันสู
้ งให้ สวมเครื่ องทรงแบบพม่า
สตรี ชนสู
ั ้ งให้ นงุ่ ผ้ านุง่ แบบลุนตยา สิ่งที่นา่ สนใจคือ แบบแผนเครื่ องแต่งกายนี ้เปิ ดช่องให้ ชา่ งวาด
แทนที่ความหมายของเครื่ องแต่งกายบุคคลชันสู
้ งที่มิใช่แบบแผนราชสานักกรุงเทพฯ ดังนัน้ การ
เลือกรับหรื อแทนที่รูปแบบศิลปะพม่าในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ จึงยังคงสะท้ อนภาพแบบ
แผนความนิยมรูปแบบศิลปะพม่าอยู่ แม้ รัฐบาลสยามจะเข้ ามาทาการปกครองแล้ วก็ตาม ตัวอย่าง
สาคัญคือ ช่างวาดเลือกแสดงองค์ประกอบบางส่วนให้ เป็ นแบบพม่า ผสมผสานกับอิทธิพลศิลปะ
รัตนโกสินทร์ ดังตัวอย่างในพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน
ในระยะต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นัน้ นโยบายการปกครองหัวเมืองประเทศราชล้ านนา
ของรัฐบาลสยาม ยังคงให้ อิสระต่อเจ้ านายท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของเจ้ านายท้ องถิ่นกับกษัตริ ย์
พม่าก็ยงั คงมีอยู่ อย่างน้ อยที่สดุ เราอาจอนุมานจากหลักฐานการติดต่อระหว่างราชสานักพม่ากับ
ราชสานักเชียงใหม่ สมัยพระเจ้ ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ผ่านเจ้ าเมืองนายซึง่ เป็ นเมืองไทใหญ่ในรัฐฉาน
๑๙
๒๐

Co.,1907), 3 -10.

Andrew Ranard, Burma Painting: Linear and Lateral History (Bangkok: Silkworm Books,2009)
V.C. Scott O’conner, Mandalay and Other Cities of The Past in Burma (London: Hanchison &

๒๓๒
ตะวันออก
มีการส่งช้ างจากเจ้ าหลวงเชียงใหม่ไปถวายแก่พระเจ้ ามินดง
พระเจ้ ามินดง
พระราชทานทรัพย์เป็ นการต่างตอบแทน๒๑ ในระยะหลังการทาไม้ ของคนพม่าในฐานะคนบังคับ
รัฐบาลอังกฤษ ความสัมพันธ์ยิ่งมีมากขึ ้นในเมืองเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง การจัดรูปองค์กรการทา
ป่ าไม้ การใช้ แรงงานกลุม่ คนพม่า ทาให้ เกิดชนชันน
้ าใหม่ในกลุม่ คนพม่า เกิดการสถาปนาวัดและ
นาเข้ าช่างฝี มือจากพม่าอีกด้ วย
ประเด็นที่เจ็ด
การเข้ ามาของกลุม่ ช่างพม่าและการเลียนแบบงานช่างแบบ
พม่า ควรเข้ าใจก่อนว่า ในสมัยปลายราชวงศ์คอนบอง จารี ตการอุปถัมภ์งานช่างของสถาบัน
กษัตริ ย์พม่ายังคงดารองอยู่ ดังตัวอย่างการพระราชทานเครื่ องยศและฐานันดรศักดิใ์ ห้ กบั เหล่าช่าง
ในสมัยปลายยุคมัณฑเลย์เป็ นราชธานีมีการมอบค่าตอบแทนเป็ นเหรี ยญเงินมากขึ ้น (มากกว่าการ
มอบวัว,โสร่ง,ผ้ าคลุมไหล่,วัตถุสิ่งของฯลฯ) กลุม่ ช่างนับว่าเป็ นชนชันทางสั
้
งคมที่สาคัญในสังคม
พม่าในระยะนี ้ มีการจัดองค์กรในระบบ “สะยา” หรื อสานักครู เพื่อทาหน้ าที่ถ่ายทอดและผลิตองค์
ความรู้เชิงช่าง รวมถึงช่างจิตรกรรมด้ วย ดังตัวอย่างของสะยาชงได้ เข้ าเรี ยนวิชาช่างจิตรกรรมกับ
สะยาซาซึง่ เป็ นจิตรกรราชสานัก จนกระทัง่ สะยาชงได้ เข้ ารับราชการในราชสานักพระเจ้ าสีป้อมิ น
ตลอดมา การจัดองค์กรช่างหลวงในราชสานักพม่าให้ สงั กัดในกระทรวงการคลังและกระทรวงวัง
โดยกลุม่ จิตรกรหรื อช่างวาดนัน้ เรี ยกว่า “เซเยปะชี” ได้ วาดเพื่อการสื่อสารภาพตามประเพณีใน
ราชสานัก ทังเรื
้ ่ องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก รวมถึงการวาดภาพประดับอาคารทางพุทธ
ศาสนาอื่นๆ๒๒
ในรัชกาลพระเจ้ ามินดงมิน พม่าตกเป็ นเมืองขึ ้นจากการล่าอาณานิคมของอังกฤษ
และหลังรัชกาลพระเจ้ าสีป้อมิน โครงสร้ างการอุปถัมภ์ชา่ งของราชสานักก็ลดลง ทาให้ กลุม่ ช่าง
ต่างๆ ทยอยสังกัดกลุม่ บรรดาเจ้ านายลูกหลานที่ผนั ไปสูโ่ ครงสร้ างอาชีพใหม่ หรื อช่างบางกลุม่ หัน
มารับใช้ บรรดาพ่อค้ าคหบดี หรื อแม้ แต่นกั บวช ดังตัวอย่างของฤาษี อคู นั ดี ผู้ธารงความเป็ นราช
สานักพม่าด้ วยการอุปถัมภ์ชา่ งเพื่อให้ สร้ างภาพแนวประเพณีผา่ นงานจิตรกรรม หรื อตัวอย่างการ

๒๑

วสิน ทับวงศ์, “คามสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ – สยาม – พม่า พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๑๓”(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๙๑ – ๙๗.
๒๒
สิทธิพร เนตรนิยม, “งานประดับกระจกในมัณฑเลย์ : ภาพสะท้ อนความสัมพันธ์ และความเปลี่ยนแปลง
ทางสัง คมและวัฒนธรรมพม่าระหว่างสมัย ราชวงศ์ ค อนบองตอนปลายถึง สิ น้ สมัย อาณานิ คม (พ.ศ.๒๓๖๐ – ๒๔๙๑)”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), ๒๐
– ๒๒.

๒๓๓
รับจ้ างวาดภาพเหมือนบุคล( Portrait) ของสย่าเอ Saya Aye ผู้เป็ นศิษย์ Saya Chone แห่งราช
สานักพม่า เป็ นต้ น๒๓

การสละราชสมบัตขิ องพระเจ้ าธีบอ

พระเจ้ าธีบอเสด็จฯ ออกจากพระราชวังมัณฑเลย์
ภาพที่ ๗๙ งานจิตรกรรมของ Saya Chone ราชสานักพม่าสมัยอาณานิคม
ทีมา : accessed January 9,2014, available from http://commons.wikimedia.org .
๒๓

2009), 70–76

Andrew Ranard, Burmese Painting: A Linear and Lateral History (Bangkok: Silkworm Books,

๒๓๔
๒.๒ แบบแผนศิลปะรัตนโกสินทร์
ประเด็นแรก การวาดตัวภาพที่เน้ นเครื่ องแต่งกายของกษัตริย์หรื อเทวดา ใน
จิตรกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนา หลายภาพได้ แสดงการสวมชฎา กรองศอ พาหุรัด ทับทรวง
สังวาล โดยเฉพาะการแสดงภาพชายผ้ านุง่ ลายผ้ าดอกไม้ มีแบบชายไหว ชายแครง ฉลองพระบาท
เชิงงอน ฯลฯ นับเป็ นการวาดเลียนแบบตัวภาพในงานจิตรกรรมไทยภาคกลางอย่างเห็นได้ ชดั ดัง
ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ พระบฏวัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลาปาง (ชุดที่ ๑) เราพบว่า การวาดเครื่ องสูง
ประกอบฉาก ดังเช่น ฉัตร ๓ ชัน้ แสดงถึงสัญลักษณ์ของวรรณะกษัตริย์ , การวาดภาพพราหมณ์
ที่มาทูลขอช้ าง,ราชรถและม้ านัน้ ได้ แสดงความสมจริงของวรรณะพราหมณ์ กล่าวคือ ไม่สวมเสื ้อ
เกล้ ามวยผม และนุง่ โจงกระเบน อันมีรูปแบบใกล้ เคียงกับพราหมณ์ในจิตรกรรมวัดนางแส่ง อ.
เกาะคา จ.ลาปางด้ วย ทังนี
้ ้ต้ องเข้ าใจว่าโครงสร้ างสังคมรัตนโกสินทร์ นนั ้ กลุม่ พราหมณ์ราชสานัก
มีบทบาทยิ่งต่องานพระราชพิธีและคติความเชื่อทางศาสนา ดังจะเห็นว่า แม้ ในงานจิตรกรรม
สมัยใหม่ในพระที่นงั่ อนันตสมาคม โดยช่างชาวอิตาลี นามว่ากาลิเลโอ คินี (Galileo chini) และ
นายคาร์ โล ริโกลี ได้ บนั ทึกภาพพราหมณ์ราชสานักที่ยงั คงมุน่ มวยผมไว้ กลางศีรษะด้ วย๒๔ (ภาพที่
๘๐)

ภาพที่ ๘๐ พราหมณ์ราชสานักรัตนโกสินทร์ จิตรกรรมพระที่นงั่ อนันตสมาคมฯ
๒๔

๒๒.

หนึ่งฤดี โลหผล,กาลิเลโอ คินี กับสีสันตะวันออก (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, ๒๕๔๗),

๒๓๕
ประเด็นที่สอง ฉากประดิษฐ์ ที่ให้ พระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทกโดยประทับเหนือคอ
ช้ างปั จจัยนาเคนทร์ น่าจะเป็ นฉากที่นิยมมากในศิลปะอยุธยา – รัตนโกสินทร์ ดังเห็นได้ จาก
จิตรกรรม สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา – ธนบุรี (ภาพที่ ๘๑) และการสืบเนื่องมายังรัตนโกสินทร์
เช่น วัดอรุณราชวรราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น เราพบรูปแบบเช่นเดียวกันนี ้ในจิตรกรรมาฝาผนังวิหาร
วัดนาแส่ง จ.ลาปาง ด้ วย ที่วดั นาแส่ง พระเวสสันดรถือขอช้ าง มีข้าบริพารกางฉัตรกัน้ ด้ านหน้ า
ช้ างมีรูปพราหมณ์จานวน ๘ พราหมณ์ยืนแสดงการขอช้ าง วิธีการแสดงออกในรูปแบบนี ้ชี ้ให้ เห็น
ความสัมพันธ์กบั การปรับเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ของพระเวสสันดร เพื่อเน้ นบารมีของพระเวสสันดร
อันมีสว่ นสัมพันธ์ยิ่งกับโครงสร้ างอานาจของสถาบันกษัตริย์ในราชประเพณี อย่างไรก็ดี เราพบว่า
จิตรกรรมวัดนาแส่งแห่งนี ้ แสดงให้ เห็นการเลือกรับฉากแบบรัตนโกสินทร์ ผสมผสานกับฉากการ
หลัง่ น ้าสิโณทกโดยพระหัตถ์จบั งวงช้ างไว้ ข้าหนึง่ อีกข้ างหนึง่ หลัง่ น ้าสิโณทก

ภาพที่ ๘๑ ทานกัณฑ์ สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เล่มที่ ๖
ที่มา : กรมศิลปากร,สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุ งศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ภาพที่ ๗๑.

๒๓๖

พระเจ้ าสัญชัยประทับนัง่ เหนือราชบัลลังก์ นาฏลักษณ์แบบรัตนโกสินทร์
พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑

พระเจ้ าสัญชัยรับสัง่ ให้ นาพราหมณ์ชชู กและสองกุมารเข้ าเฝ้า
กัณฑ์มหาราช จิตรกรรมวัดนายโรง กรุงเทพฯ
ภาพที่ ๘๒ เปรี ยบเทียบนาฏลักษณ์แบบรัตนโกสินทร์ ในงานจิตรกรมล้ านนา
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒),๒๒๙.

๒๓๗
นอกจากนัน้ เรายังพบว่า ฉากมหาราช พระบฏวัดปงสนุกนัน้ ได้ แสดงนาฏลักษณ์ที่
เน้ นย ้าพระราชอานาจของพระเจ้ าสัญชัย กล่าวคือ การแสดงให้ พระเจ้ าสัญชัยประทับนัง่ เหนือราช
อาสน์ ใช้ พระหัตถ์ชี ้ไปที่พราหมณ์ชูชก สะท้ อนให้ เห็นถึงสิทธิธรรมตามแบบแผนพระราชอานาจ
ของสถาบันกษัตริ ย์ในแบบรัตนโกสินทร์ ที่สืบทอดมาจากอยุธยา นอกจากนัน้ การประกอบขบวน
โดยวาดทหารให้ สวมหมวกปี กกว้ างแบบชาวตะวันตก เราพบรู ปแบบการวาดนี ้ในความรับรู้ ของ
ช่างจิตรกรรมอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ อย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ ๘๒) เป็ นต้ น
ประเด็นที่สาม
องค์ประกอบฉาก เราจะพบว่าบรรดาอาคารสถาปั ตยกรรม
ในแบบจิ ต รกรรมรั ต นโกสิ น ทร์ นัน้ แสดงออกเป็ นอาคารทรงจั่ว หลัง คาสูง มี โ ครงสร้ างช่อ ฟ้ า
ใบระกา และหางหงส์ประดับตามแบบแผนสถาปั ตยกรรมแบบอยุธยา – รัตนโกสินทร์ ๒๕ ข้ อสังเกต
ที่นา่ พิจารณาคือ ในกรอบหน้ าบันหรื อกรอบสามเหลี่ยมของอาคารในงานจิตรกรรมแบบภาคกลาง
นี ้นิยมวาดลวดลายดอกไม้ พรรณพฤกษาประดับไว้
ลักษณะการผสมผสานโครงสร้ างหลังคาทรงจัว่ แบบรัตนโกสินทร์ ผสมกับอาคารทรง
ปราสาทยอดแบบพม่าหรื อโครงสร้ างหลังคาทรงจัว่ แบบรัตนโกสินทร์ ผสมกับอาคารทรงปราสาท
ยอดแบบล้ านนา ก็พบในงานจิตรกรรมกลุ่มเชียงใหม่ อาทิ ฉากปราสาทในจิตรกรรมเรื่ องสุวรรณ
สังข์ วิหารลายคา วัดพระสิงห์ เป็ นต้ น (ภาพที่ ๘๓) เราพบรู ปแบบนี ้เช่นกันที่พระบฏวัดปงสนุก
แนวทางการแสดงออกในรูปแบบนี ้ น่าพิจารณาว่า สถาปั ตยกรรมที่มีอยู่จริ งกับสถาปั ตยกรรม
ในขนบการวาดจิตรกรรมประเพณี เราพบว่าช่างสามารถเลือกรับปรับเปลี่ยนไปได้ บางแห่งยังคง
ใช้ สถาปั ตยกรรมในขนบการวาดจิตรกรรม บางแห่งผสมผสานรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่มีอยู่จริ ง จึง
สะท้ อนให้ เห็น “ทางเลือก” ของช่างที่สามารถผสมผสานรูปแบบทังจากรั
้
ตนโกสินทร์ และพม่า – ไท
ใหญ่ อันเป็ นลักษณะการแสดงออกเฉพาะของงานจิตรกรรมล้ านนาในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕

๒๕

๒๕๔๔)

ดูใน สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พุทธสถาปั ตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,

๒๓๘

สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสาน
รัตนโกสินทร์ และล้ านนา วิหารลายคา
วัดพระสิงห์ฯ เชียงใหม่

สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสาน
รัตนโกสินทร์ และล้ านนา
พระบฏวัดปงสนุก

ภาพที่ ๘๓ เปรี ยบเทียบรูปแบบอาคารสถาปั ตยกรรมในจิตรกรรม
ประเด็นที่ส่ ี บรรดาอาคารสถาปั ต ยกรรมหรื อ แม้ แ ต่ตัว ภาพส าคัญ นิ ย มปิ ดทอง
โดยเฉพาะจิ ต รกรรมที่ ช่ า งวาดน่ า จะมาจากการศึ ก ษาจิ ต รกรรมแบบภาคกลางโดยตรง
ตัวอย่างเช่นจิตรกรรมวัดเสาหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, จิตรกรรมวัดบุญวาทย์ฯ อ.เมือง จ.ลาปาง
เป็ นต้ น แต่งานจิตรกรรมเวสสันดรที่พบส่วนใหญ่ ไม่แสดงการปิ ดทอง ทังนี
้ ้น่าจะสัมพันธ์กบั ต้ นทุน
ในการสร้ างสรรค์และการอุปถัมภ์งานจิตรกรรมที่มาจากชนชันน
้ าของชาวบ้ านเป็ นส่วนใหญ่
กล่าวเฉพาะจิตรกรรมเวสสันดรชาดก กลุม่ ลาปางนัน้ น่าสนใจว่าการเข้ ามาเขียนงาน
ของช่างจันทร์ จิตรกร ที่วดั บุญวาทย์วิหารในช่วงทศวรรษที่ ๒๔๖๐ น่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นสาคัญใน
การวางภาพเลียนแบบจิตรกรรมไทยรัตนโกสินทร์ เฉกเช่นฝี มือของช่างปวน สุวรรณสิงห์ นอกจาก
จะเขียนตามแบบแผนจิตรกรรมไทยภาคกลางแล้ ว เขายังน่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของช่างชาวบ้ านที่รับ
ความรู้ใหม่ในแบบกรุงเทพฯ ที่มีผลต่องานจิตรกรรมลาปางอยูไ่ ม่น้อย

๒๓๙
๒.๓ แบบแผนจิตรกรรมเลียนแบบกรุงเทพฯ และงานระยะหลังทศวรรษ ๒๔๗๐
ควรกล่าวก่อนว่า การนาช่างฝี มือทางด้ านศิลปะและสถาปั ตยกรรมเข้ าสู่ ราชสานัก
สยามในช่ ว งต้ น พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๕ ก่ อ ให้ เกิ ด กระบวนทัศ น์ ก ารท างานศิ ล ปกรรมที่ เ น้ น
ความหมายของโลกตะวันตก หรื อ “ศิลปะเพื่อศิลปะ” แต่ก็ยงั ทาภายใต้ โครงสร้ างการรับใช้ สถาบัน
ในสัง คมไทย ความพยายามในการสร้ าง “รสนิย ม” ทางศิลปะสมัยใหม่เริ่ ม ปรากฏขึน้ ในช่ว ง
ทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพระบรมราชูปถัม ภ์ รั ช กาลที่ ๖ กระทั่ง เกิ ด
สถาบันการศึกษาศิลปะ ก่อเกิดกระแสธารงานศิลปะแนวสมจริงตามแบบตะวันตก
ในศูนย์กลางอานาจที่กรุ งเทพฯ ชนชันน
้ าได้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดจิตรกรรมเวสสันดร
ชาดกให้ สมจริงตามแบบตะวันตกนัน้ มีตวั อย่างสาคัญคือ วัดราชาธิวาส ออกแบบภาพโดยสมเด็จ
ฯเจ้ าฟ้า กรมพระยานริ ศรานุวัดติวงศ์ ลงสีภาพโดยนายคาร์ โล ริ โกลี เขียนทุกอย่างสมจริ งตาม
ธรรมชาติ มี การจัดสี ให้ มี ความคมชัด น้ อยลงตามระยะใกล้ ไ กล จิ ตรกรรมเวสสันดรชาดกที่ นี่
หลีกเลี่ยงการแสดงสิ่งเหนือธรรมชาติ หรื อการแสดงพลังของเทพเจ้ า ดังปรากฏในกัณฑ์ทศพร ซึ่ง
เล่าเรื่ องการรับพรสิบประการจากพระอินทร์ ของพระนางผุสดี ถูกเขียนซ่อนไว้ ในกลีบเมฆอย่าง
เลื อนรางในพื น้ ที่ ของกัณ ฑ์ หิม พานต์ หรื อกัณฑ์ สักบรรพ ซึ่ง ในจิ ตรกรรมไทยประเพณี มักวาด
พราหมณ์มาทูลขอพระนางมัทรี แล้ วกลับกลายเป็ นพระอินทร์ เหาะขึ ้นด้ านบน แต่ที่วดั ราชาธิวาสนี ้
แสดงเพียงภาพพระเวสสันดรหลัง่ ทักษิโณทกให้ พราหมณ์เท่านัน้
การแสดงกั ณ ฑ์ ต่ า งๆออกเป็ นภาพนอกจากการไม่ พึ ง แสดงออกถึ ง พลัง เหนื อ
ธรรมชาติแล้ ว ยังคงยึดถือแนวประเพณีเป็ นเกณฑ์ จุดมุง่ หมายคงจะเพื่อให้ ผ้ ชู มรับรู้ได้ ทนั ทีว่าเป็ น
ตอนของกัณ ฑ์ ใ ด แต่ก็ มี ร ายละเอี ยดปลี กย่อ ยซึ่ง ท่านผู้วาดได้ กระทาไว้ ซึ่ง แตกต่างจากแนว
ประเพณีที่เป็ นแบบแผนอยู่บ้าง เช่นการรวมกัณฑ์ชูชก กับจุลพนไว้ ด้วยกัน โดยเขียนต่อเนื่องกัน
ภาพชูชกหนีสนุ ขั ขึ ้นต้ นไม้ เป็ นตัวแทนของกัณฑ์ชชู ก ส่วนภาพพรานเจตบุตรเป็ นตัวแทนของกัณฑ์
จุล พน หรื อ การรวมกัณ ฑ์ ท ศพรและหิ ม พานต์ ไ ว้ ใ นฉากใหญ่ ฉ ากเดี ย ว แม้ ว่า จะเป็ นกัณ ฑ์ ที่
ต่อเนื่องกัน แต่เวลาของเหตุการณ์ทงสองต่
ั้
างกันมาก ซึ่งเป็ นลักษณะของการนาเวลาของภาพมา
รวมให้ เป็ นเวลาเดียวกัน เพื่อเหมาะสมต่อการสื่อสาร( narrative continued) ๒๖
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาลสมัย จอมพล. ป.พิบลู สงคราม
มีความพยายามสร้ าง “รสนิยม” อีกครัง้ หนึ่ง โดยกากับเชิงคาสัง่ ด้ วยรัฐนิยมให้ ประชาชนใช้ เวลา
ว่างในตอนคาไปชมศิลปะ รัฐบาลก็ส่งเสริ มการสร้ างสรรค์งานศิลปะของรัฐหรื ออาจเรี ยกว่า “รัฐ
๒๖

๑๖.

จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนักเรี ยนเก่าราชาธิวาส, ๒๕๔๖), ๔ –

๒๔๐
ศิลปกรรม ” ภายใต้ อุดมการณ์ แบบนีโอฟาสซิสต์ ( Neo-Fascist) ขณะเดียวกันพลเมืองของรัฐ
บางส่ว นก็ ไ ด้ รั บ การศึก ษาทางศิล ปะจากสถาบัน ศิล ปะที่ เ กิ ด ขึน้ ใหม่ใ นช่ว งนี ้ เกิ ด ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางศิลปะสมัยใหม่เพิ่มขึ ้นในทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐๒๗ กระแสธารศิลปะในทศวรรษ
นี ้น่าจะเป็ นส่วนสาคัญที่สร้ าง “รสนิยม” สมัยใหม่ให้ กบั องค์กรสงฆ์และกลุ่มสงฆ์ ทงในส่
ั ้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
จากการที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ น่าจะส่งอิทธิพลถึงงานออกแบบภาพพิมพ์ในชุด ส.ธรรม
ภักดีอยู่ไม่น้อย เช่นเดียวกับความพยายามวาดภาพพระเวสสันดรให้ สมจริ งโดยช่างท้ องถิ่นเมือง
เชียงใหม่เห็นได้ จากงานเวสสันดรชาดก วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วาดโดยช่างปั๋ น พ.ศ.
๒๔๗๕ ความสมจริ งอาจเห็นได้ จากเหตุการณ์ตอนเหล่านางพราหมณีรุมดานางอมิตตดา แม้ จะ
เป็ นฉากที่นิยมในจิตรกรรมแบบประเพณีล้านนา แต่ทว่าการทาให้ ภาพเหล่าสตรี ทงหลายแต่
ั้
งกาย
ในแบบชาวบ้ านทั่วไปนัน้ คื อวิ ธี การถ่า ยทอดความจริ ง เชิ ง ประจัก ษ์ ไ ด้ เ ป็ นอย่างดี เราพบว่า
จิตรกรรมเวสสันดรที่ วัดอุปคุต อ.วัดชัยพระเกี ยรติ และวัดพระธาตดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ นนั ้ มี
รู ป แบบคล้ า ยคลึ ง กับ วัด บุพ พาราม และวาดโดยช่ า งบุญ ปั๋ น พงษ์ ป ระดิ ษ ฐ์ ดัง นัน้ หากเรา
เปรี ยบเทียบภาพนครกัณฑ์จากวัดชัยพระเกียรติกับฉากเดียวกันที่วดั ราชาธิวาสจะพบว่า แสดง
ขบวนช้ างเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ข้ อสันนิษฐานที่เป็ นไปได้ คือ ช่างวาดจิตรกรรมสมัยใหม่น่าจะรับ
อิทธิพลจากภาพเวสสันดรแบบสมจริงจากกรุงเทพฯ ก่อนนิยมภาพพิมพ์ชดุ ส.ธรรมภักดี โดยน่าจะ
กาเนิดขึ ้นในเชียงใหม่ – ลาพูน ลาปาง ก่อน (ภาพที่ ๘๔)

๒๗

พิริยะ ไกรฤกษ์ และเผ่าทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง พ.ศ.๒๔๗๕ (กรุ งเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๒๕), ๒๓ – ๓๐.

๒๔๑

ภาพที่ ๘๔ เปรี ยบเทียบฉากชูชกและจุลพนระหว่างจิตรกรรมวัดบุพพาราม
กับภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภักดี

๒๔๒
๓.ลักษณะเฉพาะการออกแบบภาพจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในแต่ ละกัณฑ์
๓.๑ ทศพร
ฉากที่นิยมเริ่ มแรกในการวาดและเป็ นจุดเด่นของกัณฑ์คือ ฉากพระอินทร์ ให้ พรนางผุ
สดี โดยวาดให้ นางมัทรี พนมกรประคองอัญชุลี ต่อหน้ าพระอินทร์ ในไพชยนต์มหาปราสาท การ
ขยายรายละเอียดรู ปแบบของฉากนี ้ นิยมให้ ไ พชยนต์มหาปราสาทแตกต่า งกันไปตามรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ หรื อพม่า – ไทใหญ่ รวมทังอาจแวดล้
้
อมด้ วยเหล่านางเทวดาเพื่อ
แสดงให้ เห็นความสาคัญของพื ้นที่สวรรค์ของพระอินทร์ หรื อการแสดงความยินดีในการจุติของนาง
ผุสดีผ้ จู ะเป็ นมารดาของพระโพธิสตั ว์เวสสันดร (ภาพที่ ๘๕)

จิตรกรรมฝาผนัง วิหารหลวง
วัดพระธาตุลาปางหลวง

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ภาพที่ ๘๕ เปรี ยบเทียบฉากไพชยนต์มหาปราสาท กัณฑ์ทศพร
สัญลักษณ์ที่ปรากฏร่วมกันทาให้ เห็นว่า เหตุการณ์ในภาพกาลังเล่าเรื่ องถึงสวรรค์ชนั ้
ดาวดึงส์คือ การวาดรูปเจดีย์จฬุ ามณี ดังปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ หรื อ
การวาดต้ นปาริ ชาติ ดังปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง ซึ่งต้ นปาริ
ชาตินี ้ ปรากฏในอุทยานทิพย์ปณ
ุ ฑริ กวัน อันมีบริ เวณกว้ างขวาง มีกาแพงล้ อมรอบ ๔ ด้ าน ตังอยู
้ ่
กลางสวนนัน้ หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า “กัลปพฤกษ์ ” ซึ่งเป็ นต้ นไม้ ทิพย์หรื อต้ นกัลปพฤกษ์ นี ้ ๑๐๐ ปี ถึง

๒๔๓
จะออกดอกครัง้ หนึ่ง เมื่อถึงคราวนัน้ ดอกไม้ ในสวรรค์นี ้ก็จะบานสะพรั่ง เหล่าเทพบุตร เทพธิดา ก็
จะพากันมารื่ นเริง ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาเฝ้าจนกว่าดอกไม้ จะบาน เมื่อดอกไม้ สวรรค์บานแล้ ว จะ
ปรากฏแสงรุ่งเรื องงดงามยิ่งนัก รัศมีดอกปาริ ชาติจะส่องรัศมีรุ่งเรื องไปไกลหลายหมื่นวา เมื่อลม
ราเพยพัดพาไปในทิศใด ย่อมส่งกลิ่นหอมไปในทิศนัน้ เป็ นระยะไกลแสนไกล ดอกไม้ นีจ้ ะบาน
สะพรั่งไปทุกกิ่งก้ านทัว่ ทังต้
้ น ถ้ าเทพบุตรเทพธิดาองค์ใดปรารถนาจะได้ ดอกปาริ ชาตก็จะตกลงมา
ในมือดัง่ รู้ ใจ ถ้ ายังไม่ได้ รับในมือ ดอกก็ยังไม่ทนั ตกลงดิน โดยมีลมชนิดหนึ่ง จะพัดชูดอกไว้ ใน
อากาศ จนกว่าเทพดาผู้ใดประสงค์ก็จะมารับเอาไป๒๘
ฉากที่พบในเวสสันดรชาดกอีกประการหนึ่งพบเฉพาะที่จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่งคือ
นางผุสดีประทับราชรถ จากนันแสดงภาพบุ
้
คคลประทับนอนเหนืออาสนามีหลังคาคลุม อาจแปล
ความหมายภาพนี ้ได้ ๒ กรณีคือ กรณีแรก น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ตอน พระอินทร์ นานางผุสดี
ไปยังนันทวันอุทยาน นานางผุสดีบรรทมบนที่นอนสิริ แล้ วพระอินทร์ ประทับข้ างพระนาง ก่อนที่จะ
มอบพร ๑๐ ประการให้ เราพบหลักฐานการสร้ างฉากนี ้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมวัดใหญ่อิน
ทาราม จ.ชลบุรี๒๙ กรณีที่สอง น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ตอน นางผุสดีทรงพระครรภ์ในเดือนที่ ๑๐
ปรารถนาจะประภาสชมพระนคร พระราชสวามีจึงตกแต่งพระนคร เมื่ อขบวนพระนางผุสดีเสด็จ
ประทักษิณเวียนรอบพระนคร เสด็จไปตามถนนหลวงที่มีเหล่าพ่อค้ าประชุมกัน พระนางผุสดี ก็ทรง
ประชวรพระครรภ์ พระนางก็ประสูตพิ ระราชกุมารในพลับพลาที่สร้ างขึ ้นในสถานที่พอ่ ค้ าเหล่านัน้
ช่างจิตรกรรมผู้เขียนพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน ได้ แสดงให้ เราเห็นว่า พระนางผุสดี
ประสูติราชกุมารบนราชรถที่แสดงยอดด้ วยปราสาทแบบพม่า พร้ อมกับกากับอักษรธรรมไว้ ว่า
“ประสูติลูก ” ทาให้ เราสันนิษฐานได้ ว่า เป็ นการเน้ นเหตุการณ์ การเกิดบนถนนหรื อการเกิ ดบน
พลับพลา ซึง่ แบบแผนของการวาดฉากนี ้พบว่าได้ รับความนิยมมากจากงานจิตรกรรมแบบพม่า ดัง
ตัวอย่างจากจิตรกรรมในกลุ่ม Powin Taung งานจิตรกรรมสมัยราชวงศ์คอนบอง ราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔ แสดงภาพพร้ อมจารึกอักษรพม่า ภาษาพม่า กากับไว้ ว่าเป็ นฉากตอนนาง
ผุสดีเสด็จชมพระนคร๓๐ (ภาพที่ ๘๖)
๒๘

มลฤดี สายสิงห์, “จิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง,” ใน วัดพระ
ธาตุลาปางหลวง, ศักดิ์ชัย สายสิงห์ บรรณาธิ การ (กรุ งเทพฯ: สานักศิลปากรที่ ๗ น่าน กรมศิลปากร, ๒๕๕๕), ๑๔๑ –
๑๕๒.
๒๙
ดูใน สุช าติ เถาทอง,จิต รกรรมฝาผนั งริ มฝั่ งทะเลตะวันออกของไทย (กรุ ง เทพฯ: สานัก พิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๔)
๓๐
Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals, Vol. 1: Epigraphic Corpus of the
Powin Taung Caves (Bangkok : White Lotus,2007), 228.

๒๔๔

พระบฏวัดพระยืน

นางผุสดี ประทับราชรถเสด็จประพาสรอบเมืองเชตตุดรนครสีพี
จิตรกรรมถ ้า Po Win Taung ศิลปะพม่า ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓
ภาพที่ ๘๖ เปรี ยบเทียบฉากนางผุสดีเสด็จประทักษิณพระนคร
หรื อเหตุการณ์ประสูติพระเวสสันดร กัณฑ์ทศพร
ที่มา : Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals, Vol. 1: Epigraphic
Corpus of the Powin Taung Caves (Bangkok: White Lotus, 2007), Fig 390.

๒๔๕
ดัง้ นัน้ เราอาจสันนิ ษ ฐานได้ ว่า จิ ต รกรรมเหตุก ารณ์ ที่ มี รู ป บุค คลประทับนอนบน
อาสนามี หลังคาคลุม นี ้ น่าจะหมายถึงการเล่าเรื่ องตอน พระนางเสด็จ ประทักษิ ณ ชมพระนคร
จากนัน้ พระนางผุสดีก็ทรงประชวรพระครรภ์ พระนางก็ประสูติพระราชกุมารในพลับพลาที่สร้ าง
ขึ ้นในสถานที่พ่อค้ าเหล่านัน้ น่าจะมีความเป็ นไปได้ มากกว่า และรูปแบบศิลปะแล้ ว น่าจะใกล้ ชิด
กับแบบแผนความนิยมในศิลปะพม่ามากกว่ารัตนโกสินทร์
พระบฏวัดพระยืน แสดงภาพพระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหาและชาลี ทูลลาพระ
เจ้ าสัญ ชัยและนางผุส ดี เราพบว่าฉากนี ป้ รากฏทัง้ ในจิ ตรกรรมพม่าและรั ตนโกสินทร์ แต่สิ่ง ที่
แตกต่างกันคือ พระบฏวัดพระยืนแสดงตัวภาพเสนาอามาตย์เหล่านางสนม แสดงอาการร้ องไห้
เศร้ าโศก ซึง่ แบบแผนนี ้เป็ นที่นิยมในนาฏลักษณ์แบบรัตนโกสินทร์
รูปแบบที่แตกต่างกันไปจากนี ้ พบได้ ที่จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดแสงเมืองมา จ.ลาปาง
เนื่องจากเริ่มต้ นด้ วยภาพพระเวสสันดรเป็ นประธานภาพ ด้ านหลังเป็ นปราสาทเมืองเชตุดรนครสีพี
และมี ภาพพระนางผุส ดีและพระเจ้ าสัญชัยอยู่เบือ้ งหลัง หลักการออกแบบนี ค้ งสื่อให้ เห็นการ
เริ่ มต้ นของเรื่ องจากปั ญหาของพระเวสสันดรทานช้ างและสุดท้ ายก็กลับเข้ าสู่พระนครครองเมือง
แทนพระราชบิดา วิธีการเล่าเรื่ องแบบวนกลับนี ้ น่าจะเป็ นแบบเฉพาะของจิตรกรรมแห่งนี ้
สาหรับจิตรกรรมที่นาแบบแผนจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ มาวาดไว้ โดยช่างในวัฒนธรรม
ดังพบที่วัดบุญวาทย์วิหาร ยังให้ นางผุสดีได้ รับพรจากพระอินทร์ โดยพระอินทร์ หลัง่ นา้ สิโณทก
ท่ามกลางเหล่านางเทวดา พร้ อมกับแสดงความสมจริ งด้ วยการสร้ างกลุ่มเมฆให้ เห็นว่าเป็ นพื ้นที่
หรื อเวลาที่อยู่บนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ รู ปแบบนีช้ ่างปวน สุวรรณสิงห์ เลียนแบบไปวาดที่ฝาผนัง
วิหารสุชาดาราม วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ เช่นกัน
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไป จะเกิดขึ ้นในระยะก่อนหน้ าทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐ ดังเห็น
ได้ จากกั ณ ฑ์ ท ศพรในจิ ต รกรรมของช่ า งปั๋ น ณ วิ ห ารวั ด บุ พ พาราม มี รู ป แบบการน าเอา
ลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ มาใช้ กล่าวคือ ให้ พระอินทร์ ประทับเหนือบัลลังก์ (ไม่
แสดงภาพไพชยนต์มหาปราสาท) พร้ อมกับแสดงภาพสัญลักษณ์พระธาตุจฬุ ามณี รูปแบบนี ้อาจ
เปรี ยบเทียบได้ กับจิตรกรรมวัดราชสิทธาราม กรุ งเทพฯ เป็ นต้ น ควรกล่าวด้ วยว่า แบบแผนของ
ฉากสวนนันทวันนี ้ ได้ รับการออกแบบเช่นกันในภาพพิมพ์กณ
ั ฑ์ทศพร แบบ ส.ธรรมภักดี นับว่าเป็ น
การชี ใ้ ห้ เ ห็นกรอบพัฒ นาการของฉากนี ไ้ ด้ ว่า การเลื อกก าหนดภาพกัณ ฑ์ ท ศพรในระยะหลัง
ทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็ นต้ นมา (ภาพที่ ๘๗)

๒๔๖

เจดีย์เกศแก้ ว จุฬามณี และสวนนัททวัน
จิตรกรรมวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่

พระอินทร์ ประทานพร ๑๐ ประการ
ณ สวนนันทวัน กัณฑ์ทศพร
จิตรกรรมวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๘๗ เปรี ยบเทียบรูปแบบกัณฑ์ทศพร
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒) , ๑๔๙ .

๓.๒ หิมพานต์
ฉากเด่นของการวาดกัณฑ์นี ้คือ
พระเวสสันดรทานช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ให้ เหล่า
พราหมณ์ รูปแบบศิลปะทังรั้ ตนโกสินทร์ พม่า และล้ านนา ล้ วนชี ้ให้ เห็นการวาดตามวรรณกรรม
กล่าวคือ พระเวสสันดรใช้ พระหัตถ์จบั งวงช้ างไว้ ข้างหนึง่ ข้ างหนึง่ หลัง่ น ้าสิโณทก (ยกเว้ นการ
ประดิษฐ์ ตาแหน่งให้ พระเวสสันดรประทับเหนือขอช้ างตามแบบอยุธยา – รัตนโกสินทร์ ในงาน
จิตรกรรมบางแห่ง) การวาดรายละเอียดอื่นๆ นันมี
้ ข้อสังเกตได้ ว่า ๑) การวาดจานวนพราหมณ์ให้
ครบ ๘ พราหมณ์ หรื อการวาดพราหมณ์ประคองมือแสดงการรับมอบช้ างหรื อรองรับการหลัง่ นา
สิโณทก ๒)นิยมแสดงข้ าราชบริพารกางฉัตรกันให้
้ พระเวสสันดร (ภาพที่ ๘๘)
ฉากที่เสริมเข้ ามาคือ การวาดช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ในโรงช้ างเผือก ดังพบในพระบฏวัด
พระยืน พร้ อมกับภาพช้ างอีกเชือกหนึง่ ซึง่ น่าจะแสดงตอนที่แม่ช้างพังเที่ยวอยูก่ ลางอากาศแล้ วได้

๒๔๗
คลอดช้ างเผือกเชือกนี ้พร้ อมกับตอนที่พระเวสสันดรประสูติ เมื่อแม่ช้างพังได้ นาช้ างมาไว้ ยงั โรงช้ าง
แล้ ว แม่ช้างก็คืนสู่ป่า การเน้ นสัญลักษณ์ของช้ างเผือกหรื อช้ างปั จจัยนาเคนทร์ นี ้ เป็ นการเน้ นย ้าให้
เห็นว่าเป็ นช้ างคูพ่ ระนครและจะเป็ นเหตุแห่งทานบารมีอีกครัง้ หนึง่ ของพระเวสสันดร
ฉากที่นิยมวาดไว้ อีกฉากหนึ่งคือ บรรดาเหล่าพราหมณ์ขึ ้นขี่ช้าง เราพบทังพระบฏวั
้
ด
พระยืน วัดปงสนุก จิตรกรรมวัดนาแส่ง และวัดบ้ านก่อ รูปแบบดังกล่าวนี ้เป็ นลักษณะที่นา่ จะ
ร่วมกันกับศิลปะรัตนโกสินทร์ ตัวอย่างเช่นวัดอรุณราชวรราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น (ภาพที่ ๘๙)
แม้ วา่ ในวรรณกรรมจะไม่ปรากฏว่าได้ บรรยายเหตุการณ์นี ้ แต่ลกั ษณะนี ้เป็ นส่วนเสริมให้ เห็นถึง
ที่มาของการขับไล่พระเวสสันดรจากเมือง อันเนื่องมาจากชาวเมืองเชตุดร นครสีพี ได้ พบเห็น
พราหมณ์นาช้ างออกจากเมือง นอกจากนัน้ ยังแฝงไว้ ด้วยอารมณ์ขนั อีกมุมมองหนึง่ ด้ วย

พระเวสสันดรประทับเหนือคอช้ าง
จิตรกรรมวัดนาแส่ง

พระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทก ประทับเหนือ
คอช้ างในกัณฑ์หิมพานต์
จิตรกรรมวัดอรุณราชวรรามฯ กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๘๘ เปรี ยบเทียบรูปแบบกัณฑ์หิมพานต์
ที่มา : นิดดา หงษ์วิวฒ
ั น์,ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒) , ๑๕๙ .

๒๔๘

ภาพที่ ๘๙ ลายเส้ นกัณฑ์หิมพานต์ พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒
สาหรับจิตรกรรมที่นาแบบแผนจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ มาวาดไว้ โดยช่างในวัฒนธรรม
ดังพบที่วดั บุญวาทย์วิหาร ก็เน้ นรู ปแบบพระเวสสันดรใช้ พระหัตถ์จบั งวงช้ างไว้ ข้างหนึ่ง ข้ างหนึ่ง
หลัง่ น ้าสิโณทก รูปแบบนี ้ช่างปวน สุวรรณสิงห์ เลียนแบบไปวาดที่ฝาผนังวิหารสุชาดาราม วัดพระ
แก้ วดอนเต้ าฯ เช่นกัน
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไป เห็นได้ จากกัณฑ์ทศพรในจิตรกรรมของช่างปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์
ณ วิหารวัดบุพพาราม มีรูปแบบการนาเอาลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ มาใช้ ให้ พระ
เวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทกเมื่อประทับเหนือคอช้ าง โดยเน้ นภาพฉากหลังให้ เป็ นเมืองเชตุดรนคร
(ภาพที่ ๙๐) ควรกล่าวด้ วยว่า แบบแผนของฉากนี ้ได้ รับการออกแบบเช่นกันในภาพพิมพ์กณ
ั ฑ์
หิมพานต์แบบ ส.ธรรมภักดี

๒๔๙

จิตรกรรมวัดบุพพาราม

จิตรกรรมวัดบุพพาราม

ภาพที่ ๙๐ เปรี ยบเทียบการออกแบบฉากกัณฑ์ทานกัณฑ์ จิตรกรรมล้ านนา
ระยะหลัง พ.ศ.๒๔๗๕

๓.๓ ทานกัณฑ์
ฉากเหตุการณ์สาคัญที่นิยมเขียนไว้ มากที่สดุ คือ พระเวสสันดรและนางมัทรี ,กัณหา
และชาลีประทับราชรถเสด็จออกจากเมือง จุดที่น่าสังเกตคือ การเขียนรูปราชรถ เราพบว่าพระบฏ
วัดนาคตหลวง (พ.ศ.๒๔๔๒) แสดงราชรถขนาบด้ วยรูปตัวนาคที่ฐานแท่น กลางราชรถมีฉัตรหลวง
ปั กกางกัน้ ไว้ ด้ านหน้ าคล้ ายราชรถในแบบรัตนโกสินทร์ (ประดับธงไว้ ด้านหน้ า) ราชรถในพระบฏ
วัดนาคตนี ้ยังคงแสดงให้ เห็นกายภาพที่คล้ ายเกวียนที่ใช้ ในวิถีชีวิตของผู้คนในระยะนันได้
้ มากกว่า
ดังจะพบว่าล้ อของราชรถในงานจิตรกรรมในระยะหลัง จะปรับเปลี่ยนให้ เห็นชัดเจนว่ามีความ
ใกล้ เคียงกับกับรถลากหรื อรถม้ า เช่น พระบฏวัดพระยืน แสดงราชรถให้ มีล้อหน้ าและล้ อหลัง โดย
วาดให้ ซี่ล้อมีจานวนมากและเป็ นเส้ นคล้ ายเหล็กมากกว่าไม้ เป็ นต้ น (ภาพที่ ๙๑)

๒๕๐

พระบฏวัดนาคตหลวง

พระบฏวัดพระยืน
ภาพที่ ๙๑ เปรี ยบเทียบรูปแบบราชรถ กัณฑ์ทานกัณฑ์

สิ่งที่นิยมจะแสดงร่วมกันอีกฉากหนึง่ คือ “บาเพ็ญสัตตสดกมหาทาน” พบไม่มากอาทิ
วัดนาแส่ง ,พระบฏวัดทุง่ คา และวัดบุญวาทย์ฯ ในกลุม่ ลาปาง เป็ นต้ น ตัวอย่างที่วดั นาแส่ง ได้ วาด
รูปช้ าง ม้ า และวัว เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการทานช้ าง ม้ า วัวนม อย่างละ ๗๐๐ (รวมถึงรถ ทาส
ทาสี และนารี อย่างละ ๗๐๐) ทังนี
้ ้ยังแสดงภาพขุนนางมอบผ้ าสีขาวให้ ก็แสดงให้ เห็นว่า “ผ้ า”
เป็ นหนึง่ ในการบาเพ็ญสัตตสดกมหาทานเช่นกัน (ภาพที่ ๙๒)
สาหรับสัตตสดกมหาทานในแบบรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏในวิหารวัดบุญวาทย์วิหาร
นัน้ วัตถุสิ่งของตามวรรณกรรมเฉกเช่นที่แสดงไว้ ที่วิหารวัดนาแส่งนัน้ ได้ ปรับเปลี่ยนไปเป็ นภาพ

๒๕๑
ของการให้ ในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ แสดงเป็ นภาพคนเทินหม้ อ คนเทินกล่องใส่ของ เสนาอามาตย์
นัง่ แจกวัตถุสี่เหลี่ยม เป็ นต้ น การแสดงออกของภาพนี ้ ชวนให้ เห็น “การให้ ” ในสังคมสมัยใหม่ ดัง
พบในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ อาทิ วัดอรุณราชวรราราม กรุงเทพฯ วาดขึ ้นแทนของใหม่ในสมัย
รัชกาลที่ ๕๓๑

การทานผ้ า ช้ าง ม้ า ฯลฯ
จิตรกรรมวัดนาแส่ง

การบริจาคอาหาร ในกัณฑ์หิมพานต์
จิตรกรรมวัดสุวรรณดาราราม อยุธยาฯ

ภาพที่ ๙๒ เปรี ยบเทียบฉากบาเพ็ญสัตตสดกมหาทาน ทานกัณฑ์
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒),๑๕๖.

ฉากที่สาคัญที่เน้ นการทานบารมีคือ
พระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทกทานม้ าให้ กบั
พราหมณ์และทานราชรถ มีประเด็นที่นา่ พิจารณาคือ
ฉากทานม้ าเทียมราชรถ
ช่ า งบาง แห่ ง นิ ย มวาดให้ เห็ น ภาพเหล่ า
พราหมณ์ จานวน ๔ พราหมณ์ ขี่ ม้าออกไป เราพบในพระบฏวัดพระยื น พระบฏวัดทุ่งคา และ
จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง รู ปแบบนี ้พบเช่นกันในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ เช่น วัดราชสิทธาราม
กรุ งเทพฯ (ภาพที่ ๙๓) เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังพบความนิยมวาดภาพละมั่ง ซึ่งในวรรณกรรม
กล่าวถึงเทวดาเนรมิตเป็ นละมัง่ ทองมาเทียมราชรถให้ ช่างหลายแห่งจึงตีความละมัง่ โดยวาดเป็ น

๓๑

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๘), ๑๕๐ – ๑๕๑.

๒๕๒
ทังแบบมี
้
เขาและไม่มีเขา เราพบรู ปแบบนี เ้ ช่นกันในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ เช่น วัดใหม่เทพนิมิต
เป็ นต้ น
ฉากทานราชรถ นิยมแสดงให้ เห็นพราหมณ์แบกราชรถ โดยที่พระเวสสันดร นางมัทรี
และสองกุมารดาเนินพระบาท
รูปแบบนี ้เราพบว่าเป็ นแบบแผนที่นิยมมากในงานจิตรกรรม
เวสสันดรระยะครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕

จิตรกรรมวัดนาแส่ง

จิตรกรรมวัดราชสิทธารามฯ กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๙๓ เปรี ยบเทียบฉากพราหมณ์ขี่ม้าที่ได้ รับพระราชทาน ทานกัณฑ์
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์,ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง(กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒),๑๖๙.
สาหรับงานจิตรกรรมในระยะหลังนัน้ (ภาพที่ ๙๔ ) นิยมแสดงเน้ นภาพเฉพาะพระ
เวสสันดรประทับราชรถหลัง่ น ้าสิโณทกให้ พราหมณ์
เราพบว่าที่จิตรกรรมวัดบุพพาราม(พ.ศ.
๒๔๗๕) ยังคงแสดงภาพพราหมณ์ขี่ม้าไว้ ด้วย ทังยั
้ งวาดละมัง่ ทองไว้ ด้วยเช่นจิตรกรรมวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ รูปแบบนี ้ปรากฏเช่นกันในจิตรกรรมภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภักดี ณ วัดพระธาตุหริภญ
ุ
ขัย(พ.ศ.๒๕๐๔) เป็ นที่น่าสังเกตว่า มีการลดจานวนของม้ าลงจาก ๔ ตัวเป็ น ๒ ตัวเพื่อให้
เหมาะสมต่อการออกแบบ

๒๕๓

จิตรกรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพ

จิตรกรรมวัดบุพพาราม

ภาพที่ ๙๔ เปรี ยบเทียบฉากทานกัณฑ์ ฝี มือนายช่างบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์
๓.๔ วนปเวสน์
ฉากที่นิยมแสดงคือ พระเวสสันดรอุ้มพระชาลี นางมัทรี อ้ มุ พระกัณหา ดาเนินพระ
บาทสูป่ ่ าหิมพานต์ ลักษณะของป่ าหิมพานต์ในแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ นิยมแสดงให้ เห็น
ว่าต้ นไม้ นนมี
ั ้ ผลไม้ สีแดง หรื อแสดงอาการพระเวสสันดรให้ พระหัตถ์เหนี่ยมผลไม้ หรื อถือพระขรรค์
ดังพบในพระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑ พระบฏวัดบ้ านสัก เป็ นต้ น แต่ทว่ารูปแบบในแห่งอื่น เช่น พระ
บฏวัดนาคตหลวง วัดปงสนุกชุด ๒ เป็ นต้ น กลับนิยมให้ พระเวสสันดรถือพวกดอกไม้ (ภาพที่ ๙๕)
หรื อแม้ แต่รูปแบบใหม่ที่ให้ พระเวสสันดรและนางมัทรี กางร่ม เช่น พระบฏวัดพระยืน เป็ นต้ น
ฉากศาลาหน้ าเมืองเจตตนคร นิยมแสดงให้ พระเวสสันดร นางมัทรี และสองกุมาร
ประทับในศาลา พร้ อมกับเหล่ากษัตริย์และเสนาอามาตย์เมืองเจตตนครทูลเชิญให้ เข้ าสูเ่ มือง หรื อ
นาวัตถุสิ่งของมาต้ อนรับ บางแห่งแสดงขันเชิญในแบบล้ านนา อันเป็ นสัญลักษณ์ของการเชิญ
เสด็จครองเมืองเจตตนคร ดังปรากฏที่พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๒ เป็ นต้ น
ฉากกษัตริย์ตรัสสัง่ ให้ พรานเจตตบุตรเฝ้าประตูทางเข้ าสูเ่ ขาวงกตไว้ ฉากนี ้จิตรกรรม
บางแห่งวาดให้ เห็นสระน ้า ดังเช่นพระบฏวัดพระยืน น่าจะหมายถึงสระโบกขรณี เนื่องจากมีทรง

๒๕๔
สี่เหลี่ยมบางแห่งวาดให้ เห็นนางมัทรี และสองกุมารลงเล่นในสระนา ดังเช่นพระบฏวัดนาคตหลวง
น่าจะหมายถึงสระมุจจลินหรื อแม่น ้าเกตุวดีที่สรงสนาน
เราพบว่าที่พระบฏวัดพระยืนนัน้
เป็ นแห่งเดียวที่ตีความหมายเหตุการณ์ฉากสระ
โบกขรณีอนั เป็ นระยะทางสุดท้ ายที่พรานเจตตบุตรได้ สง่ เสด็จพระเวสสันดร นางมัทรี และสองกุมาร
ดาเนินพระบาทเข้ าสู่ป่าหิมพานต์ ทังยั
้ งวาดพระเวสสันดรมอบสิ่งของให้ กบั พรานเจตตบุตรคือ
“ปิ่ น” ตามนัยยะของเวสสันดรชาดกในแบบล้ านนา

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑

วนปเวสน์
สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เล่มที่ ๖

ภาพที่ ๙๕ เปรี ยบเทียบฉากวนปเวสน์
ที่มา : กรมศิลปากร,สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุ งศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๔๒),ภาพที่ ๗๐.

๒๕๕

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑

พระบฏวัดทุง่ คา

ภาพที่ ๙๖ เปรี ยบเทียบฉากวนปเวสน์
ฉากพระอินทร์ สงั่ ให้ พระวิสสุกรรมเนรมิตบรรณศาลา จุดเด่นคือ ศาลานี ้นิยมวาดให้
เห็นเครื่ องนุง่ ห่มหนังเสืออันเป็ นสัญลักษณ์ของเพศฤาษี
ฉากนี ้ยังเป็ นจุดเปลี่ยนผ่านให้ พระ
เวสสันดร นางมัทรี และสองกุมารทรงเปลี่ยนสถานภาพเป็ นเพศฤาษี เราพบว่าที่พระบฏวัดพระยืน
และจิตรกรรมวัดนาแส่ง วัดบ้ านก่อ ได้ วาดให้ เน้ นเนื ้อหานี ้อย่างมาก (ภาพที่ ๙๖)
จิตรกรรมที่ได้ รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ ในระยะหลังนิยมวาดเฉพาะพระเวสสันดร นาง
มัทรี และสองกุมาร เสด็จดาเนินเข้ าสูป่ ่ าหิมพานต์ เน้ นภาพฉากของป่ าไม้ ปรับเปลี่ย นกริยาของตัว
ภาพนางมัทรี ให้ ถือกระเช้ าดอกไม้ ดังเช่นวัดชัยพระเกียรติ์ หรื อวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เชียงใหม่
เป็ นต้ น ซึง่ น่าจะเป็ นการประดิษฐ์ ภาพใหม่ของช่างบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์ อย่างไรก็ดี ไม่พบว่า
กริยาของตัวภาพให้ ถือกระเช้ าดอกไม้ ปรากฏในภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภักดี แต่อย่างใด (ภาพที่
๙๗)

๒๕๖

วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

วัดชัยพระเกียรติ์

ภาพที่ ๙๗ เปรี ยบเทียบฉากวนปเวสน์ ภาพประดิษฐ์ ของนายช่างบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์
๓.๕ ชูชก
แม้ วา่ จิตรกรรมหลายแห่งจะมิได้ เริ่มต้ นฉากบ้ านของนางอมิตตดา อันเป็ นที่มาของ
การการดาเนินเรื่ องชูชก แต่จิตรกรรมส่วนหนึง่ ได้ เริ่มต้ นให้ เห็นบ้ านของนางอมิตตดา การวาดฉาก
นี ้นิยมให้ เห็นการเจรจาของชูชกกับบิดามารดาของนางอมิตตดา ดังตัวอย่างพระบฏวัดพระยืน
เป็ นต้ น สาหรับพระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๑ นี ้ยังได้ แสดงความเคลื่อนไหวให้ นางอมิตตดาถือร่ม
นาหน้ าชูชก ขณะที่ชชู กหาบของ อันแสดงให้ เห็นถึงการนานางอมิตตดาไปเป็ นภรรยายังหมูบ่ ้ าน
ทุนนวิฏฐคาม รูปแบบพระบฏวัดปงสนุกนี ้ยังแสดงให้ เห็นเช่นกันที่พระบฏวัดทุง่ คา (ภาพที่ ๙๘ )
ฉากหมูบ่ ้ านทุนนวิฏฐคามที่ตงเรี
ั ้ ยงรายบ้ าน น่าจะพบเฉพาะที่จิตรกรรมฝาผนังวิหาร
วัดพระธาตุลาปางหลวง สาหรับบ้ านของชูชกนันนิ
้ ยมวาดเป็ นสี่เสาไม่แสดงรายละเอียดมากมาย
เราพบว่า พระบฏวัดทุง่ คาได้ เพิ่มเติมฉากนางอมิตตดาพัดวีบาเรอชูชกพราหมณ์ ขณะที่มือชูชกอีก
ข้ างหนึง่ ได้ บีบถันนางอมิตตดาไว้ นับว่าเป็ นอารมณ์พื ้นบ้ านที่ชวนสร้ างอารมณ์ขนั ได้ ผ่านผัสสะ
ทางเพศสภาพได้ เป็ นอย่างดี

๒๕๗
ฉากที่นิยมที่สดุ คือ เหล่านางพราหมณีรุมดานางอมิตตดาที่ทา่ น ้า ช่างวาดหลายแห่ง
นิยมแสดงบุคลิกของเหล่าพราหมณีให้ แตกต่างไปตามลักษณะที่อปั ลักษณ์ แสดงอาการต่างๆ
ของผู้หญิง เช่น ถลกผ้ าถุง ถือกระบวย ถือไม้ หาบ ถือกระบุง ถันยาน ฟั นยื่นเหยิน เป็ นต้ น แสดง
อาการด่าห้ อมล้ อมนางอมิตตดาไว้ ตรงกลาง (ภาพที่ ๙๘ ) สาหรับรายละเอียดของนางอมิตตดา
ในแต่ละแห่งจะแตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย เช่น พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๒ และพระบฏวัดนาคตหลวง
วาดให้ นางอมิตตดาถือหม้ อน ้า (เทินเหนือหัว) ส่วนพระบฏวัดพระยืน และวัดบ้ านสัก นางอมิตต
ดาถือคานหาบน ้า (น ้าถุ้ง) เป็ นต้ น
ฉากต่อเนื่องกันคือ ฉากชูชกลานางอมิตตดาเพื่อไปขอสองกุมารของพระเวสสันดรมา
รับใช้ ตามคาสัง่ ของนางอมิตตดา อาการลาที่แสดงการฝากวัตถุสิ่งของลงไปในถุงย่ามของชูชก ดู
เหมือนจะพบเฉพาะที่พระบฏวัดบ้ านสักเท่านัน้ ส่วนอาการลาที่น่าขบขันคือ ชูชกจับถันนางอมิตต
ดาก่อนลาก็พบเพียงแห่งเดียวที่พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒ ลักษณะนี ้เป็ นอารมณ์แบบช่างพื ้นบ้ าน
ฉากที่พบน้ อยอีกฉากหนึง่ คือ ชูชกถูกชาวเมืองนครสีพีรุมทาร้ าย โดยพบเพียง ๒ แห่ง
คือพระบฏวัดพระยืนและพระบฏวัดบ้ านสัก โดยแสดงภาพชายชาวเมืองถือไม้ หรื อธนูกาลังจะทุบตี
หรื อถือก้ อนหิน ก้ อนดิน ขว้ างไปที่ชชู ก ฉากนี ้ปรากฏเป็ นที่นิยมเช่นกันในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์
ด้ วย ดังตัวอย่างในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา – ธนุบรี ด้ วย (ภาพที่ ๙๙ )

ภาพที่ ๙๘ ลายเส้ นกัณฑ์ชชู ก พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

๒๕๘

พระบฏวัดพระยืน

พระบฏวัดทุง่ คา
ภาพที่ ๙๙ เปรี ยบเทียบฉากบ้ านชูชกและฉากรุมด่านางอมิตตดา กัณฑ์ชชู ก
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภญ
ุ ไชย จ.ลาพูน และนายฐาปกรณ์ เครื อระยา

๒๕๙
ฉากเด่นอีกฉากของกัณฑ์ชชู กคือ ฉากชูชกถูกเหล่าสุนขั ของพรานเจตตบุตรรุมกัด สิ่ง
ที่แสดงเหมือนกันเป็ นส่วนใหญ่คือ วาดให้ ชชู กขึ ้นอยูเ่ หนือบนต้ นไม้ มีสนุ ขั รายล้ อมด้ านล่างแสดง
อาการเห่าไล่ ส่วนพรานเจตตบุตรยืนประทับหน้ าไม้ ชี ้ไปทางชูชก รายละเอียดที่แตกต่างกันจะอยูท่ ี่
จานวนสุนขั วัตถุสิ่งของที่ตกกระจัดกระจายออกจากย่ามของพราหมณ์ชชู ก ดังเช่นพระบฏวัดพระ
ยืนและพระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑ เป็ นต้ น นอกจากนี ้เรายังพบว่าหลายแห่งนิยมเขียนต้ นไม้ ให้ มี
รวงผึ ้งเกาะไว้ ที่ปลายไม้ ด้านหน้ าชูชกด้ วย ดังพบที่พระบฏวัดปงสนุกทัง้ ๒ ชุด และพระบฏวัดทุง่
คา เป็ นต้ น (ภาพที่ ๙๙ )
สาหรับจิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ ดงั พบที่วิหารวัดบุญวาทย์ฯ นัน้ เน้ นฉากบ้ านนาง
อมิตตดาที่อยูต่ ิดท่าน ้า ถัดไปเป็ นหมู่บ้านทุนนวิฏฐคามที่แสดงภาพบรรดาเหล่าพราหมณ์กาลังรุม
ทาร้ ายนางพราหมณี แสดงความโกลาหลต่อเนื่องมาถึงฉากเหล่านางพราหมณีดา่ นางอมิตตดาที่
สะพานข้ ามท่าน ้า รูปแบบนี ้พบมาก่อนแล้ วในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ เช่น วัดสุวรรณดาราราม
อยุธยา เป็ นต้ น เราพบที่จิตรกรรมวัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ เช่นกันเพียงแต่ลดทอนเหลือเฉพาะฉาก
เหล่าพราหมณีรุมดานางอมิตตดา และเปลี่ยนจากท่าน ้าเป็ นที่น ้าบ่อ
ส่วนจิตรกรรมวัดบุพพาราม(พ.ศ.๒๔๗๕) เลือกวาดฉากเหล่านางพราหมณีรุมด่านาง
อมิตตดาเป็ นภาพเอก ส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพและวัดชัยพระเกียรตินนั ้ (ภาพที่ ๑๐๐ ) แสดง
ภาพบ้ านชูชกตังอยู
้ ห่ า่ งจากผู้คนในหมู่บ้าน ขณะที่ชชู กร้ องเรี ยกนางอมิตตดาท่ามกลางเหล่านาง
พราหมณีรุมดานางที่ทา่ น ้า น่าสังเกตว่าจิตรกรรมทังสามแห่
้
งที่กล่าวมาในย่อหน้ านี ้ ยังคงแบบ
แผนของกริ ยาการด่าไว้ ใกล้ เคียงกับจิตรกรรมในระยะครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ดังกล่าวมา
ข้ างต้ น ทังนี
้ ้น่าจะเป็ นเพราะมีความสัมพันธุ์กบั อารมณ์ของชาวบ้ านมาก จึงยังคงสื่อสารภาพหลัก
นี ้ไว้ ให้ ผ้ ชู ม
ส่วนจิตรกรรมแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดีนนั ้ พบว่าแสดงให้ เห็นความยินดีของชูชกที่
มีตอ่ การได้ นางอมิตตดา โดยแสดงให้ ชชู กเดินจูงมือนางอมิตตดา เราจึงพบว่าในระยะใกล้ เคียงกัน
นี ้ ช่างพื ้นถิ่นยังคงนิยมภาพหลัก ไม่นิยมวาดโครงภาพกระแสใหม่นี ้แต่อย่างใด เราจึงพบเพียงแห่ง
เดียวที่เลียนแบบภาพ ส.ธรรมภักดีคือ วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยเท่านัน้

๒๖๐

ภาพที่ ๑๐๐ กัณฑ์ชชู ก จิตรกรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพ

๓.๖ จุลพน
ฉากต่อเนื่องคือ วาดให้ พรานเจตตบุตรได้ มอบกระบอกน ้า(น ้าผึ ้ง)ให้ กบั ชูชก ความ
นิยมการวาดภาพนี ้คือ ให้ พรานเจตตบุตรนัง่ พร้ อมกับถือกระบอกน ้าผึ ้งอยูค่ กู่ บั ชูชก รูปแบบนี ้
ปรากฏเช่นกันในจิตรกรรมอยุธยา - รัตนโกสินทร์ ตัวอย่างเช่น วัดช่องนนทรี และสมุดภาพไตรภูมิ
สมัยธนบุรี๓๒ เป็ นต้ น แม้ จิตรกรรมอยุธยา – รัตนโกสินทร์ จะวาดเพียงกระบอกน ้า แต่เราพบว่า
จิตรกรรมกัณฑ์จลุ พนในล้ านนาบางแห่งนิยมวาดส่วนของขาเนื ้อทรายไว้ ด้วย เป็ นไปตามเนื ้อหา
ของวรรณกรรม ดังพบในพระบฏวัดปงสนุกทัง้ ๒ ชุด พระบฏวัดบ้ านสักและวัดทุง่ คา รวมถึง
จิตรกรรมวัดบ้ านก่อด้ วย ฉากที่ตอ่ เนื่องกันคือ พรานเจตบุตรชี ้นิ ้วบอกทางสู่ป่าหิมพานต์ให้ ชชู ก
สาหรับจิตรกรรมที่ได้ รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ โดยตรงดังพบวิหารวัดบุญวาทย์ฯ นัน้
นิยมนาฉากชูช กถูกสุนัข พรานเจตตบุตรมาไว้ ในกัณฑ์ จุลพน (แทนที่ จ ะอยู่ในกัณฑ์ ชูช ก)นาฏ
ลักษณ์ที่เป็ นแบบแผนของภาคกลางคือ นิยมให้ ชูชกใช้ มือป้องห้ ามพรานเจตตบุตรมิให้ ยิงหน้ าไม้
อันเนื่องมาจากชูชกกาลังคิดโวหารหลอกล่อให้ พรานเจตตบุตรเชื่อว่าตนนันเป็
้ นผู้นาราชสาส์นมา
ทูลเชิญพระเวสสันดรเสด็จกลับพระนครเชตตุดร เราพบรูปแบบนี ้อีกในจิตรกรรมวัดพระแก้ วดอน
เต้ าสุชาดาราม (ภาพที่ ๑๐๑)

๓๒

, ๒๑๐.

กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุ งศรี อยุธยา – สมัยธนบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,๒๕๔๒)

๒๖๑
ทังนี
้ ้สิ่งที่เพิ่มเติมมาและไม่เคยปรากฏมาก่อนในจิตรกรรมล้ านนาคือ ฉากชูชกเจรจา
กับ พรานเจตบุต รในเรื อ นพรานเจตบุต ร เราพบว่า ฉากนี ค้ งเป็ นการประดิษ ฐ์ ขึน้ ใหม่ใ นสมัย
รัตนโกสินทร์ น่าจะเกิดขึ ้นในระยะรัชกาลที่ ๔ – ๕ ดังพบตัวอย่างในจิตรกรรมวัดอรุณราชวรรามฯ
กรุ งเทพฯ (ภาพที่ ๑๐๑ ) เราพบการแสดงออกเช่นนีท้ ี่วดั บุญวาทย์ฯ และวัดพระแก้ วดอนเต้ า
สุชาดารามเช่นกัน

จิตรกรรมวัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ
ฝี มือช่างปวน สุวรรณสิงห์

พรานเจตตบุตรเชิญชูชกรับประทานอาหาร
ในเรื อน จิตรกรรมวัดอรุณราชวรราม
กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๑๐๑ เปรี ยบเทียบฉากเรื อนพราหมณ์เจตตบุตร
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์,ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒),๙๘.
น่า สนใจว่า การแทนที่ กัณ ฑ์ จุล พนด้ ว ยภาพชูช กถูก สุนัข พรานเจตตบุต รไล่กัด นี ้
ปรากฏเป็ นแบบแผนงานจิตรกรรมเวสสันดรแบบกรุงเทพฯ ในระยะหลังทศวรรษ ๒๔๘๐ ดังพบที่
วัดบุพพาราม (พ.ศ.๒๔๗๕) วัดพระธาตุดอยสุเทพ และวัดชัยพระเกียรติ์ เราพบแบบแผนนี ้เช่นกัน
ในกลุม่ จิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี

๒๖๒
การแทนที่ ภ าพฉากจุ ล พนด้ วยภาพชู ช กถู ก สุ นั ข พรานเจตตบุ ต รไล่ กั ด นี ้ อาจ
ตีความหมายได้ วา่
ประการแรก ภาพกัณฑ์ชูชกในจิตรกรรมแบบสมจริ งได้ เกิดขึ ้นใหม่ เห็นได้ ชดั เจน
จากวัดราชาธิวาส แสดงตัวภาพกัณฑ์ชชู ก เน้ นภาพชูชกในฐานะการเป็ นมนุษย์นิยมมากกว่าการ
เป็ นพราหมณ์ตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณี (ภาพที่ ๑๐๒ ) แต่ก็ยงั คงเครื่ องแต่งกายใน
แบบไทยประยุกต์มากขึ ้น ตามแบบแผนของกลุ่มช่างครูเฉกเช่นงานในสมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยา
นริ ศรานุวัดติวงศ์ ณ วัดราชาธิ วาส สร้ างสรรค์ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็ นต้ น๓๓ การปรับเปลี่ยน
บุคลิกของชูชกจึงน่าจะเกิดขึน้ ในขนบของราชสานักหรื อในกลุ่มศิลปิ นชัน้ นาที่รับแบบแผนงาน
ตะวันตก เพื่อยกระดับภาพของชูชกจากความเป็ นพราหมณ์ของชาวบ้ านให้ เหมาะสมต่อระดับของ
การแสดงออก ดังนันภาพชู
้
ชกจึงถูกนาเสนอไว้ ทงั ้ ๒ กัณฑ์ตอ่ เนื่องกันคือกัณฑ์ชูชกและกัณฑ์จุล
พน เราจึงพบว่าชูชกในแบบ ส.ธรรมภักดี ได้ แสดงความฉลาดไว้ ในตอนพรานเจตตบุตรเล็งหน้ าไม้
ไปที่ชูชก โดยในมือของชูชกจะแสดงวัตถุหนึ่งไว้ เสมอ อาจเป็ นแท่งรูปสี่เหลี่ยมหรื อทรงกลมแสดง
สัญลักษณ์ กลักเกลือที่ชูช กอ้ างว่านั่นคือ พระราชสาส์นที่ พระเจ้ าสัญชัยทรงนามาทูลเชิ ญพระ
เวสสันดรกลับพระนคร จนทาให้ พรานเจตตบุตรเชื่อ ลักษณะนี ้คือวิธีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ
ของชูชกที่เกิดขึ ้นเพื่อสร้ างภาพใหม่ให้ กบั ผู้ชม อันแสดงความฉลาดของชูชกมากกว่าอาการขบขัน
ประการที่ ส องคื อ คงความบัน เทิ ง ของภาพชูช กให้ ลื่ น ไหลไปตามวรรณกรรม
กล่าวคือเหตุการณ์ตอนชูชกถูกสุนขั พรานเจตบุตรนี ้ นับว่าเป็ นที่นิยมมากของนักเทศน์และผู้ฟังที่
จะสามารถจดจาบุคลิกชูชกได้

สุรศักดิ์ เจริญวงศ์, สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ “สมเด็จครู ” นายช่ างใหญ่ แห่ งกรุ ง
สยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๓๑๒ – ๓๒๒.
๓๓

๒๖๓

จุลพน จิตรกรมวัดบุพพาราม

มหาพน จิตรกรมวัดชียพระเกียรติ์

กัณฑ์ชชู กและกัณฑ์จลุ พน วัดราชาธิวาส
ภาพที่ ๑๐๒ เปรี ยบเทียบภาพชูชกในแบบนายช่างบุญปั๋ นกับจิตรกรรมวัดราชาธิวาส

๒๖๔
๓.๗ มหาพน
ฉากที่นิยมคือ ชูชกพบอัจจุตตฤาษี ในอาศรม โดยวาดภาพอัจ จุตตฤาษี ประทับอยู่
ด้ านหน้ าอาศรม มีชชู กนัง่ อยู่ด้านหน้ าอัจจุตตฤาษี ประเด็นที่น่าสนใจคือ จิตรกรรมล้ านนาในฉาก
นี ้ส่วนใหญ่นิยมวาดให้ ชชู กรับพวงผลไม้ จากอัจจุตตฤาษี ดังพบในพระบฏวัดนาคตหลวง พระบฏ
วัดปงสนุกชุดที่ ๑ และจิตรกรรมฝาผนังวัดบ้ านก่อ หากเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ ใน
กลุม่ ภาคกลางนิยมให้ ชชู กพนมมือมากกว่า ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิต กรุงเทพฯ เป็ น
ต้ น หรื อไม่ก็แสดงกริ ยาอัจ จุตตฤาษี ชีน้ ิว้ บอกทางเข้ าสู่บรรณศาลาของพระเวสสันดร (ภาพที่
๑๐๓)
ฉากต่อเนื่ องกัน คือ ฉากอัจ จุต ตฤาษี ชี ท้ างไปสู่เ ขาวงกต แตกต่า งกันเล็ กน้ อยคื อ
จิตรกรรมล้ านนานิยมให้ อจั จุตตฤาษี ยืนชี ้ และนิยมวาดภาพ ๒ ส่วนคือ อัจจุตตฤาษี ประทับอยู่
ด้ านหน้ าอาศรม มีชชู กนัง่ อยู่ด้านหน้ าอัจจุตตฤาษี ไว้ ร่วมกับฉากต่อเนื่องนี ้เสมอ ขณะที่จิตรกรรม
แบบภาคกลางในระยะหลัง นิ ย มให้ ก ารชี ก้ ับ การพบกัน ของชูช กและอัจ จุต ตฤาษี ร วมไว้ เ ป็ น
เหตุการณ์ ตอนเดียวกัน เราพบว่ารู ปแบบหลัง นี ใ้ นจิ ตรกรรมวัดบุพ พาราม พระบฏวัดบ้ านสัก
รวมถึงจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ด้ วย

พระบฏวัดบ้ านสัก
ภาพที่ ๑๐๓ เปรี ยบเทียบฉากมหาพน

จิตรกรรมวัดใหม่เทพนิมิต กรุงเทพฯ

๒๖๕
๓.๘ กุมารบรรพ์
ฉากเริ่ มต้ นที่ไม่พบความนิยมมากนักคือ ฉากชูชกนอนรอเข้ าพบพระเวสสันดรในรุ่ ง
เช้ าเราพบที่จิตรกรรมวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง พระบฏวัดบ้ านสัก และพระบฏวัดทุ่งคา
โดยรู ปแบบแล้ วนิยมให้ ชชู กนอนราบ อาจแตกต่างกันบ้ างในรายละเอียดเช่นชูชกชาระล้ างหน้ าที่
ท่าน ้ามุจจลินในตอนรุ่งเช้ า พบที่พระบฏวัดบ้ านสัก เป็ นต้ น จิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ ก็แสดงออก
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น วัดสุวรรณดาราราม อยุธยา หรื อวัดอรุณราชวรรามฯ เป็ นต้ น นับว่ารูปแบบนี ้
นอกจากจะสร้ างความต่อเนื่องให้ กับการเล่าเรื่ องในภาษาจิตรกรรมแล้ ว ยังเป็ นการเน้ นให้ เห็น
ตัวตนของชูชกอีกมิติหนึ่ง ที่แม้ แต่การนอนก็ยงั ให้ ภาพการนอนแบบใช้ มือเทินเหนือหน้ าผาก เท้ า
ไขว่ห้าง อันน่าจะสัมพันธ์กบั ลักษณะบุรุษโทษ ๑๘ ประการของชูชก๓๔ (ภาพที่ ๑๐๔)

พระบฏวัดบ้ านสัก

พระบฏวัดทุง่ คา

ภาพที่ ๑๐๔ เปรี ยบเทียบฉากชูชกนอนรอขอสองกุมาร
ที่มา : อ.อนุกลู ศิริพนั ธ์ และคณะ,วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง
๓๔

ชัปนะ ปิ่ นเงิน, “ บุรุษโทษ ๑๘ ประการกับค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง,” ใน นพีสีเชียงใหม่ , มิ่งสรรพ์ ขาว
สะอาด และชัปนะ ปิ่ นเงิน, บรรณาธิการ (เชียงใหม่: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๔๖), ๑๘๓ – ๑๘๖.

๒๖๖
ฉากที่พบอีกฉากคือ ฉากสองกุมารหลบหนีอยู่ในสระ นิยมวาดให้ เห็นสองกุมารอยู่ใน
สระรูปเรขาคณิต เราพบที่ จิตรกรรมาฝาผนังวิหารวัดนาแส่ง พระบฏวัดพระยืน พระบฏวัดปงสนุก
ทังสองชุ
้
ด และพระบฏวัดทุ่งคา เราพบรูปแบบในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ เช่น วัดภาวนาภิรตาราม
กรุงเทพฯ เป็ นต้ น สิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้ อยคือ ฉากพระชาลีกราบพระบาทพระเวสสันดรริ มสระน ้า
รูปแบบนี ้ใกล้ เคียงกับแบบแผนงานจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ เป็ นอย่างมาก ดังตัวอย่างจิตรกรรมวัด
สุวรรณาดาราม อยุธยา เป็ นต้ น (ภาพที่ ๑๐๕ )

ลายเส้ นพระบฏวัดปงสนุก ชุด ๑

จิตรกรรมวัดสุวรรณาดาราม อยุธยาฯ

ภาพที่ ๑๐๕ เปรี ยบเทียบฉากพระชาลีออกจากสระมากราบพระบาทพระเวสสันดร
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง(กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒), ๒๐๘.

ฉากที่เด่นที่สุดคือ พระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทกทานสองกุมารแก่ชูชกที่หน้ าอาศรม
รายละเอียดจะแตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย โดยมีจดุ ที่น่าสังเกตคือ ในคตินิยมแบบพม่านัน้ นิยมให้
พระเวสสันดรประคองข้ อพระกรหรื อพระหัถต์ของกุมารทังสองในขณะหลั
้
ง่ น ้าสิโณทก เราพบเพียง
แห่งเดียวในพระบฏวัดพระยืน อาจเทียบได้ กับนาฏลักษณ์ แบบจิตรกรรมพม่า ที่กลุ่มถา้ Powin

๒๖๗
Taung สมัยราชวงศ์คองบอง ๓๕ (ภาพที่ ๑๐๖ ) แบบแผนที่พบทัว่ ไปอาจแบ่งออกเป็ น ๒ รูปแบบ
คือ ๑) สองกุมารประคองอัญชลีพนมกรแสดงสัญลักษณ์ความยินดีในการทานนี ้ ๒) สองกุมารถูก
เชือกเถาวัลย์พนั ข้ อพระกรทังสอง
้
ประทับนั่งอยู่ด้านหลังชูชก นอกจากนี ้อาจแสดงความอิสระใน
การออกแบบใหม่คือให้ สองกุมารซ่อนอยู่ใต้ วงพระหัตถ์ของพระเวสสันดร ดังพบที่พระบฏวัดบ้ าน
สัก ฉากต่อเนื่องคือ ชูชกมัดสองกุมารด้ วยเถาวัลย์เดินทางออกจากป่ าและเฆี่ยนตีสองกุมาร นับว่า
เป็ นฉากเด่นอีกฉากหนึง่ แต่ฉากที่นบั ว่านิยมมากในจิตรกรรมล้ านนาคือ เชือกเถาวัลย์ขาด ทาให้ ชู
ชกหกล้ ม นิยมวาดเน้ นภาพการหกลื่นล้ ม ไม่นิยมในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ ดังพบที่พระบฏวัดพระ
ยืน วัดปงสนุกชุดที่ ๒ เป็ นต้ น
สาหรับจิตรกรรมที่ได้ รับอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์ ดงั พบที่วดั บุญวาทย์ฯ และวัดพระ
แก้ ดอนเต้ าสุชาดารามนัน้ ได้ แสดงนาฏลักษณ์แบบขนบภาคกลางคือ ให้ สองกุมารทรงกรรแสงเมื่อ
ชูชกมัดเชือกเถาวัลย์ออกห่างไกลจากพระเวสสันดร นาฏลักษณ์นี ้ส่งอิทธิพลถึงงานฉากเดียวกันใน
กลุม่ งานแบบนายช่างปวน สุวรรณสิงห์และกลุม่ ลาปาง ดังที่กล่าวมาข้ างต้ นด้ วย
ส่วนจิตรกรรมในระยะหลังเช่นวัดบุพพาราม(พ.ศ.๒๔๗๕) เน้ นฉากพระเวสสันดรหลัง่
นา้ สิโณทกทานสองกุม าร แต่ยัง คงแสดงรายละเอียดบรรดาเครื่ องเล่นไม้ ของสองกุมารไว้ เป็ น
สัญลักษณ์ อธิบายตอนสองกุมารราพึงถึงเครื่ องเล่นต่างๆ ตามวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่
แจ้ เ รี ย วแดง ดัง ได้ ก ล่าวแล้ วในบทที่ ๔ แต่ก็มี ภ าพพระชาลี หรื อ สองกุม ารกราบพระบาทพระ
เวสสันดรตามแบบแผนความนิยมในภาคกลาง อย่างไรก็ดี เราพบว่าฉากกราบพระบาทนี ้ได้ เป็ น
ภาพตัวแทนของกัณฑ์กุมารบรรพ์น่าจะเกิดขึ ้นจากขนบศิลปะรัตนโกสินทร์ ผ่านการปรับปรุงแบบ
สมัยใหม่ในงานจิตรกรรมวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ (ภาพที่ ๑๐๗) ต่อเนื่องมาถึงจิตรกรรมเลียนแบบ
ภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดีด้วย

๓๕

Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals, Vol. 1: Epigraphic Corpus of the
Powin Taung Caves, 210

๒๖๘

พระบฏวัดพระยืน

จิตรกรรมถ ้า Po Win Taung
ศิลปะพม่า

ภาพที่ ๑๐๖ เปรี ยบเทียบฉากการทานสองกุมาร
ที่มา : Christophe Munier and Myint Aung, Burmese Buddhist Murals,Volume 1 –
Epigraphic Corpus of the Powin Taung Caves (Bangkok: White Lotus, 2007), Fig 275.

จิตรกรรมวัดบุพพาราม

จิตรกรรมวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๑๐๗ เปรี ยบเทียบฉากกุมารบรรพ์
ที่มา : จารุณี อินเฉิดฉาย,ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส
(กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรี ยนเก่าราชาธิวาส, ๒๕๔๖), ๔๑ – ๕๕.

๒๖๙
๓.๙ กัณฑ์ มัทรี
ฉากเริ่มต้ นคือ แสดงภาพนางมัทรี หาผลไม้ ในป่ า เราพบแบบแผนนี ้ในจิตรกรรมสมัย
อยุธยา - รัตนโกสินทร์ เช่นกัน ดังเช่น จิตรกรรมวัดช่องนนทรี วัออรุณราชวรรามฯ เป็ นต้ น แต่ฉากที่
พบน้ อยมากคือ แสดงภาพเทวบุตรสามตนที่จะเนรมิตกายมาเป็ นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง
เราพบบางแห่งเท่านันคื
้ อ จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง พระบฏวัดบ้ านสักและวัดทุง่ คา
ฉากที่เด่นที่สดุ คือ ภาพนางมัทรี ประคองอัญชลีพนมกรอยูเ่ บื ้องหน้ าราชสีห์ เสือโคร่ง
และเสือเหลือง เราพบในจิตรกรรมสมัยอยุธยา – รัตนโกสินทร์ เช่นกัน ดังเช่น สมุดภาพไตรภูมิสมัย
อยุธยา – ธนบุรี และจิตรกรรมวัดภาวนาภิรดาราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น ยังมีความต่อเนื่องถึงการ
แสดงภาพนางมัทรี ตรัสถามหาสองกุมารต่อพระเวสสันดร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงภาพนาง
มัทรี ร้องไห้ ตามหาสองกุมาร นับว่าเป็ นนาฏลักษณ์ที่พบได้ เสมอในงานจิตรกรรมภาคกลาง ฉากที่
เด่นอีกฉากหนึง่ คือ พระเวสสันดรประคองร่างนางมัทรี ที่สลบแทบพระบาท ลักษณะที่แตกต่างกัน
เล็กน้ อยคือ พระเวสสันดรประคองร่างนางมัทรี ที่สลบพร้ อมกับหลัง่ น ้าจากกุณฑล การแสดงฉากนี ้
ให้ นบั ว่ามีนยั ยะต่อการสะเทือนอารมณ์ (ภาพที่ ๑๐๘ )

พระบฏวัดนาคตหลวง

จิตรกรรมวัดสุวรรณาดาราม อยุธยาฯ

ภาพที่ ๑๐๘ เปรี ยบเทียบฉากมัทรี สลบวิสญ
ั ญี
ที่มา : นิดดา หงษ์วิวฒ
ั น์, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒), ๒๒๐.

๒๗๐
จิตรกรรมระยะหลังที่ได้ รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ มักแสดงภาพตัวแทนของกัณฑ์นี ้ด้ วย
ภาพนางมัทรี ประคองอัญชลีพนมกรอยูเ่ บื ้องหน้ าราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลื อง หรื อภาพนางมัท
รี สลบแทบพระบาทพระเวสสันดร แต่สิ่งที่จิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ นิยมคือ นางมัทรี ประคอง
อัญชลีอนุโมทนาบุญในการทานสองกุมาร
เมื่อพระเวสสันดรตรัสเล่าความจริงให้ นางมัทรี ฟัง
สาหรับจิตรกรรมระยะหลังทศวรรษ ๒๔๗๐ นัน้ ก็มกั จะเลือกแสดงภาพตัวแทนของกัณฑ์นี ้ด้ วย
ภาพนางมัทรี ประคองอัญชลีพนมกรอยูเ่ บื ้องหน้ าราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง ไว้ มากกว่า ดัง
พบที่วดั บุพพาราม วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดชัยพระเกียรติ์ หรื อแม้ แต่จิตรกรรมเลียนแบบภาพ
พิมพ์ ส.ธรรมภักดี มีข้อน่าสังเกตว่า นิยมเปลี่ยนตัวราชสีห์ให้ เป็ นสิงโต (หรื อสัตว์ที่มีอยูจ่ ริง) ซึง่ พบ
มาก่อนแล้ วที่จิตรกรรมวัดราชาธิวาส (ภาพที่ ๑๐๙ ) ทังยั
้ งปรับเปลี่ยนกริ ยาของสัตว์นี ้ให้ มีความ
สมจริงของธรรมชาติสตั ว์ด้วย

จิตรกรรมวัดบุพพาราม
ภาพที่ ๑๐๙ เปรี ยบเทียบฉากกัณฑ์มทั รี

จิตรกรรมวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ

๒๗๑
๓.๑๐ สักกบรรพ์
ฉากเริ่มต้ นที่นิยมมากคือ แสดงพระอินทร์ เหาะลงมาแปลงกายเป็ นพราหมณ์ แม้ วา่
นาฏลักษณ์ของพระอินทร์ จะแตกต่างกันบ้ าง เช่น พนมกร หรื อแสดงอาการเหาะแบบพื ้นบ้ าน(ไม่
เหมือนกับความเป็ นเทพศักดิส์ ิทธิ์ในแบบอุดมคติของวัฒนธรรมภาคกลาง) เป็ นต้ น เป็ นที่นา่
สังเกตว่ารูปแบบการแสดงพระอินทร์ จะมี ๓ รูปแบบคือ ๑) ให้ พระอินทร์ อยูท่ า่ มกลางหมูเ่ มฆ ดัง
พบที่จิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง เป็ นต้ น ๒) พระอินทร์ แสดงอาการเหาะ
แบบพื ้นบ้ าน ดังพบที่พระบฏวัดนาคตหลวง วัดพระยืน และวัดบ้ านสัก เป็ นต้ น ๓) พระอินทร์ มี
เส้ นแผลงล้ อมรอบเพื่อแสดงสถานภาพความศักดิส์ ิทธิ์ พบที่พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑ และพระบฏ
วัดทุง่ คา เป็ นต้ น
ฉากที่เด่นคือ พระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทกทานนางมัทรี แก่พราหมณ์ (พระอินทร์ ใน
ภาพของพราหมณ์) ในฉากนี ้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้ อยกล่าวคือ ๑) กลุม่ ที่แสดงให้ เห็น
ว่าพระเวสสันดรจับมือนางมัทรี เมื่อหลัง่ น ้าสิโณทก เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง และพระบฏวัด
นาตหลวง เป็ นต้ น ๒) กลุม่ ที่แสดงให้ เห็นว่านางมัทรี นงั่ อยูห่ ลังพราหมณ์ขณะที่พระเวสสันดรหลัง่
น ้าสิโณทก (นางมัทรี อาจจะประคองอัญชลียินดีในการทานครัง้ นี ้) เช่น พระบฏวัดพระยืนและวัด
บ้ านสัก เป็ นต้ น จากการเปรี ยบเทียบข้ อสังเกตนี ้กับจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ ก็พบว่ามีการแสดงออก
ที่ปะปนกันทังสองลั
้
กษณะ ตัวอย่างเช่น พระเวสสันดรจับมือนางมัทรี เมื่อหลัง่ น ้าสิโณทก พบที่
จิตรกรรมวัดคงคาราม จ.ราชบุรี เป็ นต้ น นางมัทรี ประคองอัญชลียินดีในการทานครัง้ นี ้ พบที่
จิตรกรรมวัดอรุณราชวรรามฯ กรุงเทพฯ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี จิตรกรรมบางแห่งจะแสดงให้ เห็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องถึงพระอินทร์
ถวายคืนนางมัทรี ให้ พระเวสสันดร ดังพบที่จิตรกรรมวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง และพระ
บฏวัดพระยืนและวัดทุง่ คา
โดยวาดให้ เห็นว่าตาแหน่งของนางมัทรี ประทับนัง่ อยูด่ ้ านหลังพระ
เวสสันดร ด้ านหน้ าเป็ นภาพพระอินทร์ (ภาพที่ ๑๑๐)
จิตรกรรมวัดบุญวาทย์ฯ และวัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ แสดงความศักดิส์ ิทธิ์ของพระอินทร์
ตามขนบวัฒนธรรมภาคกลางสมัยใหม่ กล่าวคือ สร้ างแสงรอบวรกายพระอินทร์ ตามแบบไทย
ประดิษฐ์ ดังเช่น งานจิตรกรรมแบบสมเด็จครู สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ เป็ นต้ น
ส่วนจิตรกรรมวัดบุพพารามแสดงฉากพระอินทร์ เหาะอยูเ่ หนือเมฆ พระเวสสันดรหลัง่ น ้าสิโณทกลง
บนมือพราหมณ์ นางมัทรี ประคองอัญชลี เช่นเดียวกับที่วดั พระธาตุดอยสุเทพ และวัดชัยพระ
เกียรติ รูปแบบนี ้นับว่าคล้ ายคลึงกับแบบแผนที่พบในจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี

๒๗๒

พระบฏวัดทุง่ คา

จิตรกรรมวัดบุพพาราม
ภาพที่ ๑๑๐ เปรี ยบเทียบฉากสักกบรรพ์

จิตรกรรมวัดบุญวาทย์ฯ

จิตรกรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

๒๗๓
๓.๑๑ กัณฑ์ มหาราช
ฉากที่นิยมเริ่มมากที่สดุ คือ ให้ ชชู กนอนอยูบ่ นต้ นไม้ ด้ านล่างต้ นไม้ นิยมแสดงภาพ
เทวดาเนรมิตตนมาเป็ นพระเวสสันดรและนางมัทรี เพื่อดูแลสองกุมารในยามคาคืนที่ชชู กนอนหลับ
ระหว่างเดินทาง (ตามวรรณกรรมกล่าวว่าจานวน ๑๕ ราตรี ) รายละเอียดจะแตกต่างกันเล็กน้ อย
คือ บางแห่งแสดงรูปสองกุมารถูกมัดข้ อพระกรผูกติดไว้ ที่โคนต้ นไม้ ดังพบที่พระบฏวัดปงสนุกชุดที่
๒ เป็ นต้ น กริยาของเทวดาที่ดแู ลสองกุมาร นิยมให้ เห็นภาพว่าเทวดาชายอุ้มพระชาลีไว้ ที่ตกั
เช่นเดียวกับเทวดาหญิงอุ้มพระกัณหาไว้ ที่ตกั เป็ นที่นา่ สังเกตว่า รูปแบบการแสดงออกตัวภาพ
เทวดาพบว่าวาดเป็ น ๒ สถานภาพ คือ วาดเป็ นภาพเทวดา อันเป็ นแบบที่นิยมมากที่สดุ ดังพบที่
จิตรกรรมวัดนาแส่ง พระบฏวัดพระยืน เป็ นต้ น และวาดเป็ นภาพพระเวสสันดรและนางมัทรี ใน
เครื่ องทรงเพศฤาษี ดังพบที่พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๒ พระบฏวัดบ้ านสัก เป็ นต้ น มีความเป็ นไปได้
ว่า การวาดเป็ นภาพเทวดา อันเป็ นแบบที่นิยมมากที่สดุ นัน้ น่าจะมีแบบแผนร่วมกันกับศิลปะ
รัตนโกสินทร์ เทียบได้ กบั จิตรกรรมวัดสุวรรรณาราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น (ภาพที่ ๑๑๑ )

พระบฏวัดพระยืน

จิตรกรรมวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๑๑๑ เปรี ยบเทียบฉากเทวดาแปลงเป็ นพระเวสสันดรและนางมัทรี ดแู ลสองกุมาร
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒), ๒๒๙.

๒๗๔
ฉากต่อเนื่องคือ พระเจ้ าสัญชัยและนางผุสดี ประทับในปราสาทเมืองเชตตุดร นครสีพี
มีเสนาอามาตย์นาชูชกและสองกุมารเข้ าเฝ้า รายละเอียดจะแตกต่างกันเล็กน้ อย กล่าวคือ กลุ่ม
แรก พระบฏวัดนาคตหลวง แสดงให้ เห็นภาพพระชาลีประทับนัง่ บนพระเพลาพระเจ้ าสัญชัย
พระกัณหาประทับนัง่ พระเพลานางผุสดี ด้ านหน้ ามีเสนาอามาตย์กาลังแสดงค่าไถ่ตวั สองกุมาร
รูปแบบนี่คล้ ายคลึงกับพระบฏวัดพระยืน กลุ่มที่สอง จิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดพระธาตุ
ลาปางหลวง แสดงให้ สองกุมารพนมกรอัญชลีประทับอยู่ด้านนอกหน้ าปราสาท เช่นเดียวกับพระ
บฏวัดปงสนุกชุด ๒ กลุ่มสาม จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง แสดงชูชกพนมกรอยู่ด้านนอกปราสาท
ด้ านหลังชูชกแสดงให้ สองกุมารพนมกรอัญชลี เช่นเดียวกับพระบฏวัดบ้ านสัก ส่วนพระบฏวัดปง
สนุกชุดที่ ๑ แสดงพระเจ้ าสัญชัยประทับเหนือราชอาสน์ กลางปราสาท ชูชกและสองกุมารประทับ
เบื ้องล่าง อันใกล้ เคียงกับแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ เทียบเคียงได้ กบั จิตรกรรมวัดนายโรง กรุงเทพฯ
เป็ นต้ น (ภาพที่ ๑๑๒)

ภาพที่ ๑๑๒ ลายเส้ นกัณฑ์มหาราช พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ฉากที่นิยมมากอีกฉากหนึง่ คือ ชูชกได้ รับพระราชทานปราสาท ทาส ทาสี นางสนม
และพระราชทานอาหารเลี ้ยง โครงภาพจะแสดงใกล้ เคียงกันคือ ชูชกอยูใ่ นปราสาทท่ามกลาง
เหล่านางสนมที่คอยบาเรอ ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มแรก ดังพบที่พระบฏวัด
นาคตหลวง และพระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๒ ชูชกอยู่ในปราสาทท่ามกลางเหล่านางสนมที่คอย

๒๗๕
บาเรอ สังเกตจากการจัดองค์ประกอบภาพแล้ ว ใกล้ เคียงกับจิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ เทียบได้
กับจิตรกรรมวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น กลุ่มที่สอง มีโครงภาพใกล้ เคียงกับกลุม่ แรก แต่
จะเพิ่มเติมภาพชูชกถึงกาลกริยา พบที่จิตรกรรมวิหารวัดนาแส่ง พระบฏวัดพระยืน พระบฏวัดปง
สนุกชุดที่ ๒ พระบฏวัดทุง่ คา จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบ้ านก่อ
ฉากชูชกถึงกาลกริยานี ้ มีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้ อย ในจิตรกรรมกลุม่ ลาปาง
นิยมวาดเป็ นสัญลักษณ์วา่ ทวารทังห้
้ าของชูชกเปิ ดก่อนกระทัง่ ถึงกาลกริยา ส่วนแห่งอื่นๆ คือ พระ
บฏวัดพระยืน แสดงอาการตายของชูชกในแบบปรกติ พระบฏวัดบ้ านสัก แสดงให้ ท้องของชูชกปริ
แตกเป็ นรอยแยก
การเน้ นรายละเอียดงานศพชูชก นิยมวาดให้ เห็นภาพชูชกนอนในโลงศพ ดังพบที่พระ
บฏวัดบ้ านสัก หรื อแวดล้ อมไปด้ วยเหล่าภิกษุนานาชาติพนั ธุ์ที่เข้ ามาชักบังสุกลุ ดังพบที่พระบฏวัด
ปงสนุกชุดที่ ๑ หรื อแสดงขบวนหามศพชูชก ดังพบที่จิตรกรรมวัดนาแส่ง พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่
๒ พระบฏวัดทุง่ คา รายละเอียดของภาพบุคคลที่หามศพชูชกนี ้ นิยมแสดงใกล้ เคียงกันคือ เป็ น
บุคคลพิการหรื อทุพพลภาพ เช่น ตาโต ปากแหว่ง เป็ นต้ น เราพบว่าการเพิ่มเติมฉากงานศพชูชก
ไม่เป็ นที่นิยมในจิตรกรรมของวัดหลวงหรื อวัดที่เจ้ านายอุปถัมภ์ น่าจะนับเนื่องจากการสงวนภาพนี ้
ไว้ เพื่อให้ เหมาะสมต่อกรอบความคิดที่เน้ นภาพทานบารมีของพระเวสสันดรมากกว่า เช่นเดียวกัน
เราไม่พบว่าในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ ได้ สร้ างสรรค์ฉากนี ้ไว้
นอกจากนัน้ รายละเอียดต่างๆ ช่างอาจแต่งเติมเข้ าไปเพื่อให้ เหมาะสมต่อการชม เช่น
การทาอาหารเลี ้ยงชูชก, การแสดงดนตรี ระบาราฟ้อน อันเป็ นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง หรื อ
แม้ แต่ภาพช้ าง ม้ า ข้ าทาส และของที่ใช้ ไถ่สองกุมาร เป็ นต้ น
ควรกล่าวด้ วยว่า ที่พระบฏวัดปงสนุกชุด ๒ ได้ เพิ่มเติมฉากการบายศรี สขู วัญสอง
กุมาร อาจได้ รับแบบแผนมาจากฉากการบายศรี ในจิตรกรรมแบบอยุธยา – รัตนโกสินทร์ ดัง
ตัวอย่าง จิตรกรรมวัดคงคาราม จ.ราชบุรี วาดฉากการบายศรี ในพุทธประวัตติ อนประสูติ
พระพุทธเจ้ า หรื อตอนทาขวัญพระเวสสันดรและนางมัทรี ในฉากนครกัณฑ์ ๓๖ เป็ นต้ น (ภาพที่
๑๑๓)

๓๖

ดูใน จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๕๔), ๗๖.

๒๗๖

พระบฏวัดปงสนุก ชุด ๑

จิตรกรรมวัดคงคาราม ราชบุรี

ภาพที่ ๑๑๓ เปรี ยบเทียบฉากบายศรี ในแบบศิลปะรัตนโกสินทร์
ที่มา : จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๕๔), ๗๖.
ฉากที่ตอ่ เนื่องกันคือ ฉากการเคลื่อนพลไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี จิตรกรรม
ส่วนใหญ่แสดงภาพไพร่พล กองทหารในแบบต่างๆ สังเกตได้ จากการจัดกลุม่ ทหารจากสีของ
เครื่ องแต่งกาย และพาหนะที่พบทังกองช้
้
าง กองม้ า และพลราบ อย่างไรก็ดี จิตรกรรมวัดนาแส่งได้
แสดงให้ เห็นว่าพระชาลี ทรงช้ างปั จจัยนาเคนทร์ นาขบวน เราพบรูปแบบนี ้เช่นกันที่พระบฏวัดบ้ าน
สัก มีรูปแบบที่ร่วมกับงานจิตรกรรมอยุธยา – รัตนโกสินทร์ ดังเช่น จิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิฉบับ
อยุธยา – ธนบุรี จิตรกรรมวัดอรุณราชวรรามฯ เป็ นต้ น สิ่งที่แตกต่างไปจากแห่งอื่น คือ จิตรกรรม
พระบฏวัดพระยืนที่แสดงขบวนราชรถ
จิตรกรรมที่รับอิทธิพลแบบกรุงเทพฯ ยังคงภาพเทวดาแปลงกายเป็ นพระเวสสันดร
และนางมัทรี ดแู ลสองกุมาร ขณะที่ชชู กนอนอยูบ่ นต้ นไม้ ร่วมกับฉากชูชกได้ รับพระราชทานเลี ้ยง
อาหารท่ามกลางเหล่านางสนมในปราสาท เป็ นที่นา่ สังเกตว่า จิตรกรรมวัดบุญวาทย์ฯ ได้ เพิ่มเติม
ฉากชูชกถึงกาลกริ ยาไว้ ด้านหน้ าปราสาทด้ วย และจิตรกรรมวัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ ได้ เพิ่มฉากหาม
ศพชูชกไว้ เช่นกัน รูปแบบนี ้น่าจะเป็ นการประสานตัวภาพแบบคตินิยมล้ านนาผสมผสานกับแบบ
รัตนโกสินทร์

๒๗๗
สาหรับจิตรกรรมวัดบุพพาราม
เลือกเฉพาะภาพภาพเทวดาแปลงกายเป็ นพระ
เวสสันดรและนางมัทรี ดแู ลสองกุมาร ขณะที่ชชู กนอนอยูบ่ นต้ นไม้ เป็ นภาพตัวแทนของกัณฑ์
มหาราช เช่นเดียวกับจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภักดี ขณะที่วดั พระธาตุดอยสุเทพ
และวัดชัยพระเกียรติ์ มีการประดิษฐ์ ภาพใหม่ให้ ชชู กนอนทานอาหาร ท่ามกลางเหล่านางสนม แต่
ยังคงแสดงรอยปริแตกแยกที่ท้อง ทังยั
้ งแสดงฉากการเผาศพชูชก แสดงให้ เห็นว่า ฉากชูชกในระยะ
หลังทศวรรษ ๒๔๙๐ นี ้ยังคงนับเนื่องกับฉากแบบพื ้นบ้ านมากกว่าฉากแบบกรุงเทพฯ (ภาพที่
๑๑๔)

ภาพที่ ๑๑๔ กัณฑ์มหาราช จิตรกรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

๓.๑๒ ฉกษัตริย์
ฉากเริ่มต้ นที่นิยมคือ พระเวสสันดรและนางมัทรี ประทับเหนือเขาวงกตเล็งดูเหล่าริพล
โยธา ดังพบที่พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑ น่าจะเป็ นรูปแบบที่นิยมร่วมกับศิลปะรัตนโกสินทร์ ดังเช่น
จิตรกรรมวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น ฉากที่นิยมอีกฉากหนึง่ คือ หกกษัตริย์พบกันในอาศรม
นาฏลักษณ์ในแบบล้ านนาที่นิยม แสดงสัญลักษณ์พานดอกไม้ ธูปเทียน หรื อที่เรี ยกว่า “ขันเชิญ”
อันหมายถึง การเชื ้อเชิญให้ พระเวสสันดรและนางมัทรี เสด็จกลับพระนคร เราพบที่พระบฏวัดนาคต
หลวง พระบฏวัดบ้ านสัก และพระบฏวัดพระยืน (ภาพที่ ๑๑๕)
ฉากต่อเนื่องคือ หกกษัตริย์เป็ นลมสลบอันเนื่องจากความเศร้ าโศกกรรแสง นิยมแสดง
ภาพอาการสลบ แสดงภาพพระอินทร์ เสด็จลงมาพัดฝนโบกขรพรรษ เป็ นที่นา่ สังเกตว่า การแสดง

๒๗๘
สัญลักษณ์ของฝนโบกขรพรรษ ทังในแบบเม็
้
ดฝน และสายฝน เราพบว่ารูปแบบนี ้เป็ นที่นิยมมาก
ในจิตรกรรมกลุม่ ลาปาง
สาหรับจิตรกรรมอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ดงั พบที่วิหารวัดบุญวาทย์ฯ และวัดพระแก้ ว
ดอนเต้ าฯ นิยมแสดงฉากหกกษัตริย์ประทับในอาศรม มีนาฏลักษณ์ใช้ พระหัตถ์ป้องพระเนตร
แสดงอาการกรรแสง เช่นเดียวกับเสนาอามาตย์เหล่านางสนมที่แวดล้ อม เทียบเคียงได้ กบั
จิตรกรรมวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็ นต้ น ส่วนจิตรกรรมวัดบุพพารามเลือกเฉพาะพระเวสสันดร
และนางมัทรี ประทับเหนือเขาวงกตเล็งดูเหล่าริพลโยธา ขณะที่จิตรกรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพและ
วัดชัยพระเกียรติย์ แสดงการผสมผสานทังฉากพระเวสสั
้
นดรและนางมัทรี ประทับเหนือเขาวงกต
เล็งดูเหล่าริพลโยธา และหกกษัตริ ย์เป็ นลมสลบ ซึง่ มีนาฏลักษณ์ใกล้ เคียงกับจิตรกรรมเลียนแบบ
ภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดีเช่นกัน (ภาพที่ ๑๑๖)

ภาพที่ ๑๑๕ ลายเส้ นกัณฑ์ฉกษัตริ ย์ พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

๒๗๙

ฉกษัตริ ย์

หกกษัตริย์เศร้ าโศกพระทัยจนสลบไป
จิตรกรรมวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๑๑๖ เปรี ยบเทียบฉากฉกษัตริย์
ที่มา : นิดดา หงษ์ วิวฒ
ั น์, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก,
๒๕๕๒), ๒๔๕.
๓.๑๓ นครกัณฑ์
นิยมแสดงภาพ ขบวนหกกษัตริ ย์เสด็จเข้ าสูเ่ มืองเชตุดรนครสีพี แวดล้ อมไปด้ วยเหล่า
ประชาราษฎร์ ที่มารับพระเวสสันดรเข้ าสูพ่ ระนคร แม้ จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย แต่
โครงภาพที่เหมือนกันคือ แสดงพระเวสสันดรประทับช้ างปั จจัยนาเคนทร์ เสด็จเข้ าสูเ่ มือง มีบรรดา
ทหารกองช้ าง กองม้ า พลราบตามเสด็จ (คล้ ายกับฉากมหาราช) รวมถึงขบวนฆ้ องกลอง อันเป็ น
สัญลักษณ์ของการแห่ขบวน ฉากเฉพาะอาจพบได้ ในบางแห่ง ได้ แก่ ๑) พระชาลีขี่ม้านาขบวนเข้ า
สูเ่ มือง พบที่พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑ ๒) ราชรถนางผุสดีและราชรถนางกัณหา พบที่พระบฏวัด
ปงสนุกชุดที่ ๑ และพระบฏวัดบ้ านสัก
ฉากที่แสดงสัญลักษณ์การครองเมือง นับเป็ บจุดเด่นที่พบได้ น้อย ส่วนใหญ่แสดงภาพ
พระเวสสันดร นางมัทรี และสองกุมาร ในปราสาท เราพบว่าที่จิตรกรรมวิหารหลวงวัดพระธาตุ
ลาปางหลวงเท่านันที
้ ่วาดให้ พระเวสสันดรประทับยืนในปราสาท ท่ามกลางเหล่าเสนาอามาตย์

๒๘๐
จุดเด่นที่พบน้ อยเช่นกันคือ
การแสดงสัญลักษณ์ฝนสัตตรัตนะหรื อฝนห่าแก้ ว
นับว่าเป็ น
ลักษณะเฉพาะในจิตรกรรมกลุม่ ลาปาง
สาหรับสาหรับจิตรกรรมอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ดงั พบที่วิหารวัดบุญวาทย์ฯ และวัดพระ
แก้ วดอนเต้ าฯ เน้ นฉากขบวนเข้ าเมืองเป็ นอย่างยิ่ง เราพบมาก่อนหน้ าแล้ วในงานจิตรกรรมวัด
ราชาธิวาส กรุงเทพฯ ที่เน้ นพื ้นที่ฉากนครกัณฑ์ให้ ยิ่งใหญ่กว่าฉากอื่นๆ สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปเล็กน้ อย
คือ การเน้ นให้ พระเวสสันดรประทับนัง่ คูก่ บั พระชาลีเหนือกูบช้ าง เช่นเดียวกับพระนางมัทรี ประทับ
คูพ่ ระกัณหา ด้ านหน้ าขบวนเป็ นฉากข้ าราชการตังพานแว่
้
นฟ้ารับอยู่ด้านหน้ าประตูพระนคร มี
ข้ อสังเกตว่า ขบวนเสด็จเข้ าเมืองนี ้ หากเป็ นการแสดงประทับนัง่ เหนือช้ างของงานจิตรกรรมใน
ระยะร่วมหรื อหลังจากทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐ บางแห่งนิยมรับแบบแผนการประทับนัง่ แบบเป็ น
คูเ่ หนือช้ างนี ้ ดังพบพระบฏวัดบ้ านสัก
ส่วนจิตรกรรมวัดบุพพาราม แสดงพระเวสสันดรประทับเหนือช้ างนาขบวนเสด็จเข้ าสู่
เมืองส่วนจิตรกรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพและวัดชัยพระเกียรติน์ นั ้ ขบวนช้ างด้ านหน้ ากาแพงประตู
พระนคร ซึง่ น่าจะมีต้นแบบมาจากนครกัณฑ์ในแบบวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ (ภาพที่ ๑๑๗)

พระบฏวัดบ้ านสัก
ภาพที่ ๑๑๗ เปรี ยบเทียบฉากนครกัณฑ์

จิตรกรรมวัดชัยพระเกียรติ์

๒๘๑
๔.ลักษณะเฉพาะจิตรกรรมเวสสันดรชาดกกลุ่มลาปาง
ควรกล่าวก่อนว่า หากแบ่งข้ อมูลหลักฐานงานจิตรกรรมในลุม่ น ้าวังออกตามที่ราบลุม่
น ้า สามารถแบ่งออกเป็ น ๓ พื ้นที่คือ๓๗
พืน้ ที่ล่ ุมนา้ วังตอนกลาง (ครอบคลุมพื ้นที่ อ.เมือง ,อ.เกาะคา,อ.ห้ างฉัตร, อ.แม่ทะ,อ.
แม่เมาะ ในปั จจุบนั ) เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางอานาจการเศรษฐกิจการเมืองในรัฐศักดินาจารี ต วัดจึง
ได้ รับการอุปถัมภ์โดยเจ้ าเมืองและขุนนาง ทาให้ งานศิลปกรรมหลายแห่งยังคงอยูจ่ นปั จจุบนั เราพบ
งานจิตรกรรมที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ดังตัวอย่างจิตรกรรมวิหารน ้าแต้ ม วัดพระธาตุ
ลาปางหลวง แสดงความเกี่ยวเนื่องกับศิลปะพม่า สมัยคองบองอย่างเด่นชัด๓๘ งานจิตรกรรมใน
พื ้นที่นี ้ยังคงมีอยู่ตอ่ เนื่องในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕
พืน้ ที่ล่ ุมนา้ วังตอนล่ าง (ครอบคลุมพื ้นที่ อ.เถิน ,อ.เสริมงาม, อ.สบปราบ, อ.แม่พริก
,ในปั จจุบนั ) ในฐานะเป็ นกลุม่ เมืองหน้ าด่านในสมัยจารี ตล้ านนา และเป็ นกลุม่ วัดเครื อข่ายงาน
พุทธศิลป์ของวัดพระธาตุลาปางหลวงด้ วย เราพบหลักฐานที่แสดงความเกี่ยวเนื่องกับงานกลุม่
พื ้นที่ลาน ้าวังตอนกลางมาอย่างน้ อยในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒ อาทิ วัดเวียง เป็ นต้ น สาหรับ
งานจิตรกรรมนัน้ พบว่ามีการเขียนขึ ้นโดยเลียนแบบจากภาคกลางในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่
๒๕ ดังพบในหอจาศีล วัดอุมลอง อ.เถิน โดย “ป.เทพสิงห์” หรื อนายปวน เทพสิงห์ พ.ศ.๒๔๗๐
อุปถัมภ์งานจิตรกรรมโดยนานหนานป้องและครอบครัวเครื อญาติ โดยรูปแบบศิลปะแล้ ว มีความ
คล้ ายคลึงมากกับฝี มือนายช่างปวน สุวรรณสิงห์ ดังตัวอย่างภาพการปลงอสุพะกรรมฐานพบว่ามี
รูปแบบเช่นเดียวกับวิหารวัดเกาะวาลุการามซึง่ ช่างปวน สุวรรณสิงห์เขียนขึ ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙
เช่นเดียวกับฉากนครกัณฑ์ เวสสันดรชาดก เป็ นต้ น
พืน้ ที่ล่ ุมนา้ วังตอนบน (ครอบคุลมพื ้นที่ อ.แจ้ หม่ ,อ.วังเหนือ,อ.เมืองปาน,อ.งาว ใน
ปั จจุบนั ) ปรากฏร่องรอยหลักฐานงานพุทธศิลป์พื ้นบ้ านในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ เป็ น
จานวนมาก เราพบว่างานจิตรกรรมมีรูปแบบลักษณะเฉพาะกลุม่ อาทิ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด
สบลี อ.เมืองปาน เขียนเรื่ องทศชาติชาดก และนิทานพื ้นบ้ านเรื่ องบัวรวงศ์หงส์อามาต์ , จิตรรรม
วิหารวัดศรี หลวง อ.แจ้ หม่ เขียนรูปพระธาตุประจาปี เกิด (ปี เปิ ง้ ) ราวทศวรรษ ๒๔๗๐ เป็ นต้ น
๓๗

ชาญคณิต อาวรณ์ , “สถานภาพศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะในลุ่มนา้ วัง,” มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ปริทศั น์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ๑ , ๑ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๖๙ – ๑๐๓.
๓๘
สมพงศ์ คัน ธสายบัว, “บทวิจัยและวิท ยานิพนธ์ ที่น่าสนใจ : ภาพเขียนสีภายในวิห าร น า้ แต้ มวัดพระ
ธาตุ ลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง” เมืองโบราณ ๑๑ , ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๒๘) : ๑๐๙ – ๑๑๗.

๒๘๒
เราอาจเห็นพัฒนาการงานจิตรกรรมในกลุม่ ลาปางได้ วา่
ในระยะแรกเริ่มมี
ความสาคัญในพื ้นที่ลมุ่ น ้าวังตอนกลาง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ แล้ วพบงานจิตรกรรมเพิ่มขึ ้นใน
พื ้นที่ราบลุม่ น ้าวังตอนใต้ และตอนเหนือ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าในระยะเวลาดังกล่าว ปริมณฑลของ
ความเป็ นพื ้นที่ปกครองของเจ้ าหลวงได้ ดงึ ทรัพยากรจากท้ องถิ่นเพิ่มมากขึ ้น ขณะเดียวกันการ
ขยายตัวของการค้ าภายหลังเส้ นทางรถไฟก็เร่งสร้ างปฏิสมั พันธ์ของผู้คนมากขึ ้น ดังตัวอย่างกรณี
ของพื ้นที่ราบลุม่ น ้าวังตอนบน ดังจะกล่าวต่อไป
เมื่อประมวลรูปแบบศิลปะ เพื่อหาลักษณะเฉพาะกลุม่ งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก
กลุม่ ลาปาง โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจคือ
๔.๑ การผสมผสานจิตรกรรมแบบพม่ า - รัตนโกสินทร์ ในกลุ่มพืน้ ที่ล่ ุมนา้ วังตอนกลาง
จิตรกรรมวิหารวัดพระธาตุลาปางหลวงและวัดแสงเมืองมา มีการวางผังจิตรกรรทศ
ชาติชาดกครบ ๑๐ เรื่ องเหมือนกัน มีรูปแบบการวาดหลายตอนที่ใกล้ เคียงกัน ดังพบในเรื่ องวิธูร
บัณ ฑิ ต สิ่ ง ที่ น่า สนใจคื อ ทัง้ สองแห่ง ได้ น าเทคนิ ค การวาดตัวภาพแบบงานจิ ต รกรรมพม่า มา
ผสมผสานกับศิลปะรัตนโกสินทร์ ดังเห็นนาฏลักษณ์พระยากบิลยักขราชแผลงศร เป็ นต้ น
กล่าวเฉพาะจิ ตรกรรมเวสสันดรชาดก เราที่ วิหารวัดพระธาตุล าปางหลวง เน้ นตัว
อาคารสถาปั ตยกรรมที่มีรูปแบบอาคารทรงปราสาทยอดแบบพม่า ร่ วมกับอาคารหลังคาคลุ่มที่
เป็ นทรงจัว่ ลดชันในแบบพม่
้
า ขณะที่ตวั ภาพเน้ นวรรณะกษัตริ ย์ของพระเวสสันดรทรงเครื่ องแบบ
พม่า แต่สิ่งที่เหมือนกันหรื อเป็ นความนิยมมากปรากฏในการวาดภาพบุคคลสตรี ที่ให้ เครื่ องแต่ง
กายผ้ าคลุมไหล่นิยมเกล้ ามุน่ มวยผมในแบบต่างๆ อย่างใกล้ เคียงกับวัฒนธรรมพม่ามาก
การเลื อกรั บปรั บเปลี่ ยนให้ แบบแผนของพม่ายัง คงอยู่ และเลื อกใช้ แบบแผนของ
ศิลปะรัตนโกสินทร์ นี ้ ชี ้ให้ เห็นว่าช่างหรื อผู้อปุ ถัมภ์งานช่างมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจแสดงออก
ทังนี
้ ้เราจะพบว่าบทบาทงานศิลปะพม่าในเมืองลาปางในระยะครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นัน้ มา
พร้ อมกับการอุปถัมภ์ของกลุ่มคนพม่าในฐานะคนบังคับของอังกฤษ ทาให้ เกิดการเคลื่อนไหวของ
ั นธรรมรัตนโกสินทร์ ก็นบั เนื่องอยู่กบั ชน
ผู้คนที่นบั เนื่องอยู่กบั กลุ่มช่างพม่าโดยตรง ๓๙ ในขณะที่วฒ
ชัน้ น า พร้ อมกั บ การเคลื่ อ นไหวของผู้ คนในกลุ่ ม ข้ าราชการและพ่ อ ค้ า ดัง พบว่ า ภาพถ่ า ย

๓๙

Chotima Chaturawong, “The architecture of Burmese buddhist monasteries in upper Burma and
northern Thailand : the biography of trees ” (Thesis (Ph.D.)--Cornell University, 2003 )

๒๘๓
เค้ าสนามหลวง อั น เป็ นที่ ท าการของข้ าราชการที่ ม าจากเจ้ านายท้ องถิ่ น ๔๐ ก็ มี รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ อย่างชัดเจน
ลักษณะทวิลกั ษณ์ในงานจิตรกรรมยังพบอีกที่พระบฏวัดปงสนุก กล่าวคือ พระบฏชุด
แรกมีแบบแผนศิล ปะนับเนื่ องกับศิลปะรั ต นโกสินทร์ อย่างมาก แต่ก็ยังคงสอดแทรกแบบแผน
ศิลปะล้ านนาที่ได้ รับการปรับปรุ งจากพม่ามาแล้ ว เห็นได้ จากการเลือกเขียนวรรณะกษัตริ ย์ของ
พระเวสสันดรให้ เป็ นแบบรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับนางมัทรี และสองกุมารที่รัดเกล้ าคล้ ายไว้ จุก
สวมทับด้ วยเครื่ องประดับหรื อพวงดอกไม้ ตามขนบบุตรหลานเจ้ านายในราชสานักกรุงเทพฯ๔๑ หรื อ
หรื อการเขียนภาพนางอมิตตดาที่ไว้ ทรงผมรัดเกล้ าแบบพม่าแต่นงุ่ ห่มผ้ าสไบ เป็ นต้ น
เราพบว่าจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในพื น้ ที่ลุ่มนา้ วังตอนกลางในช่วงครึ่ ง หลัง พุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ ไม้ เน้ นขนบตามแบบการเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี หากแต่ยงั คงสืบทอด
แบบแผนที่ได้ รับการผสมผสานจนกระทัง่ เป็ นลักษณะเฉพาะไปแล้ ว ดังพบที่พระบฏวัดบ้ านสัก วัด
ทุง่ คา เป็ นต้ น
๔.๒ รู ปแบบเฉพาะกัณฑ์
๔.๒.๑ กั ณ ฑ์ ท ศพร ฉากที่ พ บว่ า เป็ นแบบแผนจิ ต รกรรมเวสสัน ดรชาดก ทัง้ ใน
จิตรกรรมฝาผนังและพระบฏ เราพบว่าฉากทศพร แสดงพระอินทร์ ประทานพรนางผุ สดีในปราสาท
ที่รองรับด้ วยเศียรช้ าง เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่พบจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปาง
หลวง พระบฏวัดนาคตหลวง พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑ และ ๒ จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้ านก่อ และ
พระบฏวัดทุ่ง คา ที่ ม าของการแสดงออกนี ้ น่าจะมาจากคติการจ าลองปราสาทไพชยนต์ม หา
ปราสาท และเน้ นย ้าความสาคัญของพระอินทร์ ในฐานะเทพสูงสุดในพุทธศาสนา
เราพบว่าฉากทศพรนี ้ ซึ่งแสดงออกเหมือนหรื อใกล้ เคียงกันมากอีกประการหนึ่งคือ
แสดง เทวดาฟ้อนราขนาบข้ างปราสาทและการบรรเลงดุริยะดนตรี เราพบเพียง ๒ แห่งเท่านันคื
้ อ
พระบฏวัดปงสนุกชุด ๒ และพระบฏวัดทุ่งคา จึงเป็ นที่มาของข้ อสันนิษฐานว่า พระบฏวัดปงสนุก
(ทัง้ ชุด ๑ และ ๒) น่าจะเป็ นต้ นแบบให้ กับพระบฏวัดทุ่ง คาและหรื อจิตรกรรมวิหารวัดบ้ านก่อ
รวมถึงพระบฏวัดบ้ านสักด้ วย

๔๐

ดูใน เธียรชาย อักษรดิษฐ์ , หอคา คุ้มแก้ ว: มณีแสงแห่ งนคราศิลป์สถาน ขัตติยา ธานี (เชียงใหม่:
โชตนา, ๒๕๔๘), ๓๙.
๔๑
ดูใน สาระ มีผลกิจ, ราชสานักฝ่ ายในสมัยรั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๑)

๒๘๔
๔.๒.๒ กัณฑ์ วนปเวสน์ การเปลี่ยนภาพเหตุการณ์การทานม้ าเทียมราชรถ ให้ เห็น
กลุ่ม พราหมณ์ จ ากเมื องกลิ ง ครั ฐ ประคองมื อรองรั บ การทานจากพระเวสสันดร ต่อ เนื่ องจาก
พราหมณ์แบกราชรถ และพระเวสสันดรและนางมัทรี ดาเนินพระบาท อุ้มสองกุมาร ถือพวงดอกไม้
ในพระหัตถ์ ก่อนเสด็จสู่บรรณศาลาเมืองเจตตราษฎร์ โดยนิยมแสดงสัญลักษณ์ “ขันเชิญ” เป็ น
ภาพทานฉากเหล่าเสนาอามาตย์และเจ้ าเมืองทูลเชิญให้ พระเวสสันดรครองเมืองเจตตราษฎร์
(ภาพที่ ๑๑๘)

พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ภาพที่ ๑๑๘ เปรี ยบเทียบฉากวนปเวสน์ เวสสันดรชาดกกลุม่ ลาปาง
๔.๒.๓ กัณฑ์ ชูชก นิยมวาดฉากบ้ านนางอมิตตดา ชูชกขอนางอมิตตดา เหล่านาง
พราหมณีแสดงอากับกริ ยาแบบหญิงชาวบ้ านรุมดานางอมิตตดา โดยนิยมแสดงสัญลักษณ์เครื อง
ใช้ ของเหล่าแม่ค้า เช่น คานหาบ,กระบวย เป็ นต้ น นางอมิตตดาใช้ มือป้องหน้ าร้ องไห้ มาหาชูชกที่
หน้ าเรื อน ชูชกแสดงกริ ยาอาลานางอมิตตดาเพื่อไปขอสองกุมาร รวมทังภาพพรานเจตบุ
้
ตรเล็ง
หน้ าไม้ ไปที่ชูชกขณะชูชกอยู่บนต้ นไม้ ที่ นิยมให้ เห็นรวงผึ่ง และพรานเจตบุตรมอบขาเนือ้ ทราย
ให้ กบั ชูชก (ภาพที่ ๑๑๙)

๒๘๕

พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ภาพที่ ๑๑๙ เปรี ยบเทียบฉากชูชก เวสสันดรชาดกกลุม่ ลาปาง
๔.๒.๔ กัณฑ์ กุมารบรรพ์ นิยมแสดงภาพสองกุมารขึ ้นมาจากการหลบอยู่ในสระรู ป
เรขาคณิต( สระโบกขรณี) แสดงพระชาลีก้มกราบพระบาทพระเวสสันดร รวมทังภาพชู
้
ชกมัดสอง
กุมารด้ วยเชือกเพื่อเดินทางออกจากป่ าหิมพานต์ นิยมแสดงให้ เห็นความดุร้ายของชูชกด้ วยการเงื ้อ
ไม้ ตีสองกุมาร รวมทังภาพชู
้
ชกหกคะเมนจากเชือกที่ผูกมัดสองกุมารขาหลุดระหว่างทาง(ภาพที่
๑๒๐)
๔.๒.๕ กัณฑ์ มัทรี จุดเด่นคือราชสีห์ที่เทวดาแปลงมาขวางนางมัทรี นนั ้ นิยมแสดง
คล้ ายคชสีห์มากกว่า เช่นเดียวกับนาฏลักษณ์การประคองอัญชลีเหนือเศียรของนางมัทรี ในฉากนี ้
จะแสดงสัญลักษณ์รูปพระจันทร์ เปล่งล้ อมด้ วยเส้ นรัศมีเพื่อให้ ความหมายว่าเกิดขึ ้นในเพ็ญขึ ้น ๑๕
ค่า รวมทังภาพพระเวสสั
้
นดรประคองร่างนางมัทรี จากอาการสลบ (ภาพที่ ๑๒๑)
๔.๒.๖ กัณฑ์ มหาราช แสดงภาพชูชกรับประทานอาหารในปราสาท ท่ามกลางเหล่า
นางสนมภาพทวารของชูชกเปิ ดก่อนถึงกาลกริยา ขบวนปลงศพชูชก นาศพไว้ ที่ใต้ ต้นไม้ มีเหล่าแร้ ง
มาบินตอมศพ จุดเด่นคือนิยมให้ เห็นภาพบุคคลผู้ทลุ ลภาพหรื อพิการทาหน้ าที่ตา่ งๆ ในชบวนศพ
เช่นเดียวกับภาพภิกษุนอกรี ตที่รับหน้ าที่ปลงศพชูชก อาจกล่าวได้ ว่า ภาพการปลงศพชูชกถือว่า
ได้ รับความนิยมมากทังในพระบฏและจิ
้
ตรกรรมฝาผนังกลุม่ ลาปาง (ภาพที่ ๑๒๒)

๒๘๖

พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ภาพที่ ๑๒๐ เปรี ยบเทียบฉากกัณฑ์กมุ ารบรรพ์ เวสสันดรชาดกกลุม่ ลาปาง

พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ภาพที่ ๑๒๑ เปรี ยบเทียบฉากกัณฑ์มทั รี เวสสันดรชาดกกลุม่ ลาปาง

๒๘๗

พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๑

พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

ภาพที่ ๑๒๒ เปรี ยบเทียบฉากกัณฑ์มหาราช เวสสันดรชาดกกลุม่ ลาปาง

๔.๒.๗ กัณฑ์ ฉกษั ตริ ย์ แสดงภาพเหล่ากษัตริ ย์ทงั ้ หก พบกันด้ านหน้ าอาศรมพระ
เวสสันดร สัญลักษณ์เม็ดฝนโบรขรพรรษที่พระอินทร์ เนรมิตมาให้ เหล่าหกกษัตริ ย์ฟืน้ จากอาการ
เศร้ าโศกจนเป็ นลมสลบไป
๔.๒.๘ นครกัณฑ์ แสดงพระชาลีทรงม้ านาขบวน ลาดับให้ เห็นการแยกส่วนประกอบ
ของกษัตริย์ทงหกตามล
ั้
าดับ โดยมีพระเวสสันดรประทับช้ างปั จจัยนาเคนทร์ เข้ าสู่เมืองเชตุดรนครสี
พี (ภาพที่ ๑๒๓) สิ่งที่นิยมร่วมกันทังในงานจิ
้
ตรกรรมฝาผนังและพระบฏคือ แสดงสัญลักษณ์แถว
เม็ ดฝนสัตตรั ตนะ(ฝนห่าแก้ ว) ตกลงสู่ปราสาทที่ประทับ โดยมี พระเวสสันดร ประทับนั่ง กลาง
ปราสาท พระหัตถ์ถือทรงดาบ “สรี กญ
ั ไชย” อันเป็ นสัญลักษณ์มงคลของกษัตริย์

๒๘๘

ภาพที่ ๑๒๓ ลายเส้ นนครกัณฑ์ พระบฏวัดปงสนุก ชุดที่ ๒

๔.๓ ข้ อสังเกตเฉพาะพระบฏวัดทุ่งคาและจิตรกรรมวัดบ้ านก่ อ
จากการพิจ ารณาพระบฏวัดทุ่ง คาและจิ ตรกรรมวัดบ้ านก่อ เราพบว่าแม้ เขี ยนขึน้
ในช่ว งทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๕๐๐ แต่มี รู ป แบบที่ อ าจสื บ เนื่ อ งไปถึ ง ต้ น แบบในกลุ่ม ลุ่ม น า้ วัง
ตอนกลาง ว่าเราพบว่าวิธีการเขียนภาพเน้ นลายเส้ น จุดสังเกตคือ เขียนภูเขาหรื อโขดหินเป็ นเส้ น
โค้ งม้ วนปลายซึ่งน่าจะคลี่คลายมาแล้ วในระยะหลังพระบฏวัดนาคตหลวง(พ.ศ.๒๔๔๒) ดังพบที่
พระบฏวัดปงสนุกชุดที่ ๒ เช่นกัน
การสอดแทรกตัวภาพพราหมณ์หรื อภาพข้ าราชบริ พาร ให้ สวมเสื ้อและโพกหัว น่าจะ
หมายถึงกลุม่ ไทใหญ่ที่เข้ ามาพร้ อมกับกลุ่มชนพม่าในสมัยค้ าไม้ หรื อก่อนหน้ านัน้ (เราพบเช่นกันที่
พระบฏวัดพระยืน เมืองลาพูน) ตัวภาพบุคคลที่คลุมผ้ าทัง้ ตัวให้ เห็นแต่ใบหน้ า เราพบร่ วมกับ
จิตรกรรมฝาผนังวัดสบลี หรื อแม้ แต่วิธีการขยายภาพเขียนให้ เป็ นแบบการเล่าเรื่ อง โดยเน้ นกลุ่ม
ภาพบุค คลจ านวนมาก แสดงกริ ย าต่า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเล่ า เรื่ อ งหรื อ เหตุก ารณ์ ท าง
ประวัตศิ าสตร์ เราพบว่าพระบฏวัดทุ่งคา แสดงภาพบุคคลชายนอนสูบฝิ่ น เป็ นต้ น อีกอารมณ์หนึ่ง
ในพระบฏคือ ภาพสังวาสหรื อการแสดงภาพเปล่าเปลือยส่วนล่างหรื อแสดงให้ เห็นอวัย วะเพศ เป็ น
ต้ น เราจะไม่พบมาก่อนในกลุ่มจิตรกรรมในพื ้นที่ล่มุ น ้าวังตอนกลางหรื อจิตรกรรมที่อุปถัมภ์โดย
เจ้ านายหรื อพ่อค้ าคหบดี ในพื ้นที่ศนู ย์กลางเศรษฐกิจการเมือง

๒๘๙
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า กลุ่มงานจิตรกรรมพื ้นบ้ านหลายแห่งในลุ่มน ้าโขง ๔๒ ที่ห่างไกลจาก
ขอบเขตศูนย์กลางอานาจ ก็นบั เนื่องกับวิธีการแสดงออกดังกล่าว เราสามารถตีความได้ ว่า ๑) วิธี
คิดแบบเพศ อันเป็ นปรกติวิสยั เชิงโลกีย์สามารถสื่อสารให้ ผ้ คู นได้ วา่ ความสนุกเรื่ องเพศเป็ นบ่อเกิด
แห่งกิเลศตัณหา ๒) เรื่ องเล่าเชิงโลกีย์วิสยั เป็ นสื่อทาให้ ผ้ คู นสนใจคดีธรรม เป็ นการผนวกเอาคดี
โลกมาไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของคดีธรรม เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ เกิดจุดผ่อนคลายทางสายตา
นอกจากนัน้ การบันทึกภาพการแสดงการละเล่นต่างๆ ไว้ ดังเห็นจากการไต่ราวเชือก,
การตีลงั กาเสาเดียว, การตาครกบนหน้ าอก, การเป่ าเรื อ ฯลฯ เราพบว่ารูปแบบนี ้น่าจะสัมพันธ์กบั
วรรณกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนา เราพบว่าอรรถกถาเวสสันดรชาดก กัณฑ์นครกัณฑ์ นิบาต
ชาดกไม่กล่าวถึงการจัดงานรื่ นเริงเมื่อพระเวสสันดรกลับเข้ าเมืองสีพี แต่เวสสันดรชาดกฉบับไผ่แจ้
เรี ยวแดงกล่าวถึงการละเล่นพื ้นเมืองไว้ “...บางพร่ องก็คาบฆ้ อนลืน บางพร่องก็กลืนเรื อใหย่ บาง
พร่องก็ไต่สะเดียงหนัง...บางพร่องก็บา่ วชานดาบ...” ๔๓ (ภาพที่ ๑๒๔)
สาหรับการละเล่นยวนหกนัน้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นการละเล่นพื ้นบ้ าน (กายกรรม
บนพื ้นที่สูง) มีการบันทึกการเล่นยวนหกมาก่อนแล้ วในเหตุการณ์ตอนฉลองพระธาตุหริ ภุญไชย
เมืองลาพูน ปรากฏในวรรณกรรมโคลงนิราศหริ ภุญไชย อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑๔๔ และมีการ
บันทึกเป็ นภาพจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิฉบับล้ านนา อักษรธรรมล้ านนา อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๔ เช่นกัน๔๕
จากการพิจารณารูปแบบดังกล่าวข้ างต้ น มีความเป็ นไปได้ สงู ว่า จิตรกรรมทังสองแห่
้
ง
น่าจะเขียนขึ ้นโดยบุคคลเดียวกันหรื อกลุม่ เดียวกัน หากเป็ นไปได้ เช่นกันว่าน่าจะเขียนขึ ้นโดยหลวง
พ่อป้อจิตรกรรมทังสองแห่
้
งนี ้ชี ้ให้ เห็นว่า ขนบจิตรกรรมพื ้นบ้ านในช่วงทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๕๐๐
นัน้ ยังคงมีบางส่วนที่ไม่เลือกรับแบบภาคกลางหรื อเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี

๔๒

ติ๊ก แสนบุญ, “ เพศ...วิถี ที่ศิลปะงานช่าง,” ศิลปวัฒนธรรม ๓๓, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๕๔) : ๖๐ – ๖๓.
อุดม รุ่ งเรื องศรี , เวสสันตรชาดก ฉบับ ไม้ ไผ่ แจ้ เรี ย วแดง (เชี ยงใหม่: สานัก งานกองทุนเพื่อสังคม
ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้ านนาของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้ านนา, ๒๕๔๕),๔๙๓.
๔๔
เกรี ยงไกร เกิดศิริ, “โคลงนิราศหริ ภุญไชย : ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่และเมือง
ลาพูน,” ใน ๑๐๐ เอกสารสาคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ ไทย, เล่มที่ ๓ (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั , ๒๕๕๒), ๖๖.
๔๕
กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้ านนาและอักษรขอม (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, ๒๕๔๗)
๔๓

๒๙๐

จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้ านก่อ

สมุดภาพไตรภูมิอกั ษรธรรมล้ านนา
ภาพที่ ๑๒๔ เปรี ยบเทียบภาพการละเล่นยวนหกและการเป่ าเรื อ
ที่มา : กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้ านนาและอักษรขอม (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, ๒๕๔๗),ภาพที่ ๗๗.

๒๙๑
๔.๔ การออกแบบฉากนครกัณฑ์
ลักษณะเฉพาะนี ้พบในกลุม่ จิตรกรรมฝาผนังลาปาง กล่าวคือ ภาพฉากนครกัณฑ์ แบ่ง
ออกเป็ น ๒ ระนาบคือแนวนอนด้ านบนเป็ นฉากการเดินทางไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี
แนวนอนด้ านล่างเป็ นฉากการเดินทางกลับของกษัตริย์ทงั ้ ๖ พระองค์ ลักษณะเด่นคือการวาดภาพ
ฝนโบกขรพรรษ เป็ นแนวช่องเส้ นตรงภายในวาดรูปวงกลมเรี ยงต่อเนื่ องจากบนลงล่าง เป็ น
สัญลักษณ์ของฝนโบกขรพรรษเมื่อครัง้ กษัตริย์ทงหมดพบกั
ั้
นและเข้ าในพระราชวังนครสีพี เป็ นต้ น
ลักษณะเด่นของฉากนครกัณฑ์ในจิตรกรรมฝาผนังกลุม่ ลาปางนี ้
พบว่ามีลกั ษณะร่วมกันทังใน
้
จิตรกรรมวัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง อีกด้ วย (ภาพที่ ๑๒๕)
มีข้อสันนิษฐานว่า ฉากนครกัณฑ์ของกลุม่ ลาปางนี ้ สัมพันธ์อย่างยิ่งกับการออกแบบ
จิตรกรรมของกลุม่ ศิลปะลังกา
ในประเด็นของการวางภาพเป็ นบนกรอบสี่เหลี่ยมและแสดง
เหตุการณ์ตามแบบแนวนอนต่อเนื่องเป็ นลาดับ ทังนี
้ ้ไม่พบรูปแบบนี ้ในจิตรกรรมเวสสันดรของกลุม่
เชียงใหม่
สาหรับกลุม่ เชียงใหม่นนั ้ จิตรกรรมวัดบวกครกหลวง และวัดป่ าแดดมีลกั ษณะร่วมกัน
คือ เป็ นกลุม่ ภาพขนาดเล็กภายในกรอบสี่เหลี่ยม อันเป็ นลักษณะเด่นที่อาจรับอิทธิพลจากงานปั ก
ผ้ าแบบพม่า-ไทใหญ่ รวมถึงจิตรกรรมแบบพม่าด้ วย ซึ่งอิทธิพลจิตรกรรมแบบพม่านี ้จะพบร่วมกัน
กับจิตรกรรมวัดพระธาตุลาปางหลวงด้ วย กล่าวคือ มีการใช้ เส้ นสินเทาขนาดใหญ่(สีดา) กันเป็
้ น
กลุม่ ภาพต่างๆ
ในขบวนรับพระเวสสันดรและนางมัทรี กลับพระนครสีพีนนั ้ เวสสันตรชาดก(ฉบับไผ่แจ้
เรี ยวแดง) ได้ บรรยายถึงรูปขบวนไว้ วา่ “...โอโรธา จ กุมารา จ ฝูงหมูก่ มุ มารไปก่อนหน้ า หลานแก้ ว
กาพร้ าชื่อว่ากัณหาชาลี...”๔๖
หมายถึงในขบวนนันเป็
้ นการให้ พระกัณหาและชาลีนาหน้ าขบวน
นอกจากนันยั
้ งกล่าวถึงเครื องดนตรี ชนิดหนึง่ ในขบวนว่า “...หมู่ค้องกลองฅุบชุม...” หมายถึงกลอง
ชุม อันเป็ นกลองประกอบขบวนของชนชันน
้ าในล้ านนาสมัยจารี จ จิตรกรรมฝาผนังกลุม่ ลาปางได้
แสดงความหมายของฉากนี ้ไว้ อย่างชัดเจน (วัดน่าแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง) (ภาพที่ ๑๒๖,๑๒๗)
อนึง่ ขอขยายความเรื่ อง “กลองชุม” ในฐานะที่วรรณกรรมและจิตรกรรมได้ กล่าวบันทึก
ไว้ อันมีความสาคัญต่อการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ดนตรี พบว่าเป็ นวงกลองชนิดประกอบขบวนที่นิยม
ในล้ านนา อย่างน้ อยที่สดุ มีหลักฐานว่า เคยใช้ ประกอบขบวนรับเสด็จพระราชายาเจ้ าดารารัศมี เมื่อ

๔๖

อุดม รุ่งเรืองศรี,เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ ไผ่ แจ้ เรี ยวแดง, ๔๖๐.

๒๙๒
ครัง้ เยือนนครเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๕๑ และการรับเสด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรี ชากร
เยือนนครลาปาง๔๗

ภาพที่ ๑๒๕ พระกัณหานาขบวนเสด็จเข้ าสูเ่ มือง จิตรกรรมวัดนาแส่ง

๔๗

ยุทธพร นาคสุข, “ วงกลองคุม(วงกลองชุม) : วงกลองที่ถกู ลืม,” ใน ซาวห้ าขวบเข้ า หมู่เฮาชาวพืน้ บ้ าน
ล้ านนา, ภูเดช แสนสา,บรรณาธิการ (เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์,๒๕๕๔), ๑๐๑ – ๑๑๐.

๒๙๓

๓
๒
๑
๓
๒
๑
ภาพที่ ๑๒๖ เปรี ยบเทียบการออกแบบฉากนครกัณฑ์ จิตรกรรมกลุม่ ลาปาง

ภาพที่ ๑๒๗ ฝนสัตตะรัตนะในฉากนครกัณฑ์ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกลุม่ ลาปาง

๒๙๔
๕.ตัวภาพสาคัญของเรื่องและการแสดงออก
๕.๑ พระเจ้ าสัญชัย และพระนางผุสดี
โดยทัว่ ไปจะวาดให้ ทงสองพระองค์
ั้
ทรงเครื่ องวรรณะกษัตริย์ โดยผสมผสานรูปแบบ
ระหว่างศิลปะพม่า - ไทใหญ่กบั รัตนโกสินทร์ การวาดบุคคลชายชันสู
้ งในรูปแบบนี ้ พบเช่นกันใน
จิตรกรรมล้ านนาในระยะเวลาใกล้ เคียงกัน เช่น จิตรกรรมวิหารลายคา วัดพระสิงห์ฯ เชียงใหม่ เป็ น
ต้ น ส่วนนางมัทรี นนยั
ั ้ งคงนุ่งห่มตามแบบจารี ต โดยนิยมแสดงให้ เห็นความเป็ นสตรี เพศ โดยนุง่
ผ้ าถุงหรื อผ้ าซิ่น สัมพันธ์กบั การนุง่ ผ้ าในชีวิตประจาวันของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ในลุม่ น ้าโขง ที่เน้ นผ้ านุง่ ใช้ สาหรับช่วงล่างของร่างกาย ส่วนช่วงบนอาจมีผ้าห่มหรื อ
ผ้ าแถบพันหรื อผูกหรื อคลุมร่างกายส่วนบนเอาไว้ สาหรับการวาดเสมือนจริงนิยมวาดผ้ าซิ่นสตรี ให้
ั้
การเกล้ าผมมุน่
เป็ นลายขวาง หรื อที่เรี ยกว่า “ลายต๋า” ๔๘ บางแห่งแสดงผ้ าคลุมไหล่ทงสองและมี
มวยเช่นเดียวกับที่พบในจิตรกรรมพม่าราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔
๕.๒ พระเวสสันดรและพระนางมัทรี
สถานภาพของพระเวสสันดรในฐานะวรรณะกษัตริ ย์ นิยมวาดให้ มีรูปแบบเช่นเดียวกับ
พระเจ้ าสัญชัย ดังกล่าวมาข้ างต้ น นิยมวาดให้ มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระก็นิยมวาดให้ เห็นการนุง่ ห่ม
หนังเสือ โดยนุง่ คลุม่ ร่างกายส่วนบนแบบเฉียงพระอังสาขวา สวมหมวกคล้ ายลอมพอกแบบเพศ
ฤาษี ส่วนนางมัทรี ในฐานะวรรณะกษัตริย์นิยมวาดให้ มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระนางผุสดี นิยมวาด
ให้ มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระก็มีรูปแบบใกล้ เคียงกับพระเวสสันดร
เราพบว่า การเกล้ าผมสตรี เพศในงานจิตรกรรมล้ านนา อาจแบ่งออกเป็ น ๔ รูปแบบ๑)
เกล้ าผมในแบบจิตรกรรมพม่า อาจเกล้ าเป็ นทรงสูงปล่อยชายผมให้ โค้ งลง หรื ออาจครอบสวมยอด
ทรงกรวย นิยมในชนชันสู
้ งของพม่า ๒)เกล้ ารัดผมให้ ปอยผมเป็ นห่วง(มีวงโค้ ง) อันเป็ นแบบแผน
หนึง่ ของสตรี ล้านนา หรื อที่เรี ยกว่า “เกล้ าวิดหว้ อง” ๓ ) เกล้ าผมช้ อง คือ การนาผมปลอมปอยหนึง่
(เรี ยกว่าช้ องหรื อจ้ อง) ไปเสริ มให้ มนุ่ มวยผมมีขนาดใหญ่ขึ ้น หรื อที่เรี ยกว่า “เกล้ าผมอัว่ จ้ อง”๔)เกล้ า
ผมแบบญี่ปนุ่ เป็ นการเกล้ าเลียนแบบสตรี ญี่ปนุ่ ดังพบว่านิยมมากในช่วงสมัยพระราชชายาเจ้ า
ดารารัศมี(ราวทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๕๐๐)๔๙(ภาพที่ ๑๒๘)

๔๘

วิถี พานิชพันธ์, เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชาสิ่งถักทอและผ้ าไท (เชียงใหม่: ภาควิชาศิลปะ
ไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), ๑๗ – ๑๙.
๔๙
ดูใน จิรชาติ สันตะยศ,พระราชชายาเจ้ าดารารั ศมี (กรุงเทพฯ: มติชน,๒๕๕๑)

๒๙๕
เราพบร่องรอยการวาดภาพนางมัทรี ไว้ ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้ านนา อายุราว
พุทธศตวรรษที่ ๒๔๕๐ แสดงมัทรี หาบกระปุงและเสียม นางมัทรี แต่งกายผ้ านุ่งลายดอก ห่มผ้ าพาด
บ่า สวมชฎาฤาษี รู ปแบบชฎานีค้ งได้ รับอิทธิ พลศิลปะรั ตนโกสินทร์ ม าแล้ วอย่างชัดเจน (ภาพที่
๑๒๙)สะท้ อนให้ เห็นแบบแผนที่สืบทอดภาพมัทรี ในงานจิตรกรรมล้ านนาในระยะพุทธศตวรรษที่
๒๕

ผู้หญิงแม่ค้าหาบของไปตลาด

การเกล้ าผมสตรี

ภาพที่ ๑๒๘ บุคลิกสตรี คนเมืองล้ านนา
ที่มา : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕๐

กรมศิลปากร,สมุดภาพไตรภูมฉิ บับอักษรธรรมล้ านนาและอักษรขอม, ๗๘.

๒๙๖

พระบฏวัดปงสนุก ชุด ๒

นางมัทรี ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรม
ล้ านนาและอักษรขอม

ภาพที่ ๑๒๙ เปรี ยบเทียบภาพนางมัทรี
ที่มา : กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,๒๕๔๒), ภาพที่ ๕๑.
๕.๓ พระกัณหาและชาลี
เนื่องจากสองกุมารมีสถานภาพเช่นเดียวกับพระเวสสันดรและนางมัทรี ดังนันการเขี
้
ยน
สถานภาพผ่านเครื่ องแต่งกายจึงกาหนดได้ ง่ายว่าอยูใ่ นเพศฤาษีหรื อวรรณะกษัตริย์
หากแต่
แตกต่างไปตามรูปแบบศิลปะที่ได้ รับอิทธิพลมาเช่นกัน อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าการเน้ นบุรุษเพศใน
งานวรรณกรรมและจิตรกรรมจะให้ พระชาลีเป็ นโครงสร้ างหลักเสมอ ทังในตอนกราบพระบาทพระ
้
เวสสันดร การนาขบวนช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ไปรับพระเวสสันดร การทรงม้ านาขบวนพระเวสสันดร
และนางมัทรี เข้ าสูพ่ ระนคร
ควรกล่าวด้ วยว่า แนวคิดชายเป็ นใหญ่(Patriarchy) เป็ นพื ้นฐานสาคัญของสังคม
อินเดียโบราณ การประกอบสร้ างแนวคิดนี ้ เราเห็นคติของความเป็ นหญิงนี ้ได้ คอ่ ยๆมีพฒ
ั นาการ
ผ่านการส่งต่อระหว่างวัฒนธรรม ในสังคมที่เพศชายเป็ นใหญ่ มีรากฐานทางความคิดแบบคูต่ รง
ข้ าม(Binary opposition) มันได้ สร้ างกลไกและกระบวนการต่างๆที่จะคอยกดทับและสร้ างวาท

๒๙๗
กรรมการเป็ นรองของสตรี เพศอยู่ตลอดเวลา๕๑ เราจึงพบว่าสองกุมารนี ้ ฉากวรรณกรรมได้ แสดงให้
เห็นถึงการช่วยเหลือของพระชาลีที่มีตอ่ พระกัณหาในระหว่างที่ชชู กนาสองกุมารเข้ าป่ า จิตรกรรม
เวสสันดรชาดกบางแห่งจึงเลือกนาเสนอพระชาลีมากกว่าพระกัณหา
๕.๔ นางอมิตตดาและชูชก
ชูชกอยูใ่ นวรรณะพราหมณ์ วรรณกรรมบรรยายไว้ ตรงกันว่าไม่สวมเสื ้อ มีถงุ และไม้ เท้ า
หน้ าตาอัปลักษณ์ รายละเอียดบางประการแตกต่างกัน เช่น บางแห่งสวมหมวกและคล้ องสาย
ประคา เป็ นต้ น ส่วนนางอมิตดานันจิ
้ ตรกรรมแบบประเพณียงั คงรูปแบบเช่นเดียวกับสตรี ใน
วัฒนธรมพม่า อย่างไรก็ดีเมื่อวัฒนธรรมการแต่งกายและรสนิยมเปลี่ยน ภาพนางอมิตตดาอันเป็ น
หญิงที่สวยที่สดุ ในหมูบ่ ้ านก็เปลี่ยนตาม เช่น นางอมิตดาในจิตรกรรมวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่
พ.ศ.๒๔๗๕ แสดงภาพรสนิยมความงามแบบสมัยใหม่คือ นุง่ ซิ่น สวมเสื ้อคอกระเช้ า เป็ นต้ น
การกาหนดรสนิยมโดยให้ กรุงเทพฯ เป็ นศูนย์กลางการกาหนดความงามสมัยใหม่นนั ้
สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้คนในชุมชนท้ องถิ่นในช่วงทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็ นต้ นมา เป็ นผลจากกการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างอานาจแบบจารี ตไปสูร่ ะดับปั จเจก ที่ผ้ คู นเริ่มมีตวั ตนมากขึ ้นสามารถเลือกรับ
รสนิยมได้ นับว่าสื่อและการตลาดที่เริ่มเข้ าถึงผู้คนเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทาให้ “ภาพ” นางอมิตตดา
เปลี่ยน แต่สิ่งที่ไม่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและบริ บทใดเลยในการสร้ างตัวภาพคือ “ชูชก”
นอกจากนัน้ การคงความเป็ นพื ้นบ้ านตามขนบยังคงอยูเ่ สมอท่ามกลางการผสมผสาน
รู ปแบบจิตรกรรมพม่า – รัตนโกสินทร์ เราเห็นได้ ชัดเจนจากภาพเล่าเรื่ องชูชก ตั ง้ แต่กัณฑ์ชูช ก
เรื่ อยไปจนถึงกัณฑ์มหาราช สิ่งที่นา่ สังเกตคือ นาฏลักษณ์ชชู ก ได้ ถกู เน้ นความสาคัญ(แม้ ในแง่ลบ)
มากขึ ้นในจิตรกรรมตังแต่
้ ชว่ งกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็ นต้ นไป กล่าวคือ มิได้ แสดงลักษณะของ
วรรณะพราหมณ์ หากแต่แสดงลักษณะชาวบ้ านผู้เป็ นบุรุษโทษมากกว่า(ภาพที่ ๑๓๐)
๕.๕ พรานเจตตบุตรและอัจจุตฤาษี
ภาพพรานเจตตบุตรในสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้ านนา อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๔ นุง่ ผ้ าเตี่ยว ถือหน้ าไม้ เราพบว่าการเขียนภาพพรานเจตบุตรจะแสดงอาวุธประจากายนี ้เสมอ
อาจแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้ อย ดังพบการแต่งกายที่ใช้ ผ้าโพกศรี ษะคล้ ายกับกลุม่ พม่า –

๕๑

จักรกฤษ กมุทมาศ, “การบาเพ็ญตบะของสตรี เพศ หนทางสู่ความสมบูรณ์แห่งตัวตน,” วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal ๖ , ๓ (เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๒๔๘ – ๒๖๒.

๒๙๘
ไทใหญ่ นิยมวาดให้ เห็นร่องรอยการสักหมึกที่ขา ส่วนอัจจุตตฤาษี นุง่ ห่มหนังเสือ สวมชฎา ช่าง
เขียนบางแห่งแสดงการถือผัด หรื อคล้ องสายลูกประคา

ภาพที่ ๑๓๐ นางอมิตตดาในงานจิตรกรรมระยะหลัง พ.ศ.๒๔๗๕

๕.พัฒนาการจิตรกรรมเวสสันดรชาดก
เมื่อเราเปรี ยบเทียบจิตรกรรมฝาผนังกับจิตรกรรมพระบฏ พบว่าเป็ นงานที่เขียนขึ ้นไม่
เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หากมองถึงแหล่งที่ตงของงานจิ
ั้
ตรกรรมพบว่ามีความนิยมมากใน
พื ้นที่เชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง ในมิตขิ องพื ้นที่นี ้ยังสัมพันธ์กบั การเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
กล่าวคือ จิตรกรรมในระยะแรกส่วนใหญ่พบในเขตพื ้นที่เวียงหรื อพื ้นที่เมือง นอกเหนือจากการเป็ น
หมุดหมายของชนชันน
้ าของเมืองในแบบจารี ตประเพณีแล้ ว เวียงหรื อเมืองยังทาหน้ าที่เป็ น “ศูนย์
วัฒนธรรม”(Cultural core)๕๒ ปฏิสมั พันธ์นี ้ยังคงมีกบั เครื อข่ายทางเศรษฐกิจการเมืองกับพื ้นที่ของ
ชาวบ้ านทาให้ วฒ
ั นธรรมเมือง ไม่สามารถแยกจากวัฒนธรรมราษฎร์ ได้
ศูนย์วฒ
ั นธรรม จะทาหน้ าที่ผลิตแบบแผนงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกเพื่อให้ เป็ น
ต้ นแบบ เห็นได้ จากการที่จิตรกรรมเวสสันดรชาดกพบในวัดหลักของเมือง หรื อวัดที่ชนชันน
้ าแบบ
ศักดินาจารี ตอุปถัมภ์อยูน่ นั ้ ทาให้ รูปแบบศิลปะมีความสัมพันธ์กบั ฐานการแสดงออกเชิงอานาจ
ดังตัวอย่าง จิตรกรรมวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลาปาง ซึง่ ได้ รับการอุปถัมภ์โดยเจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิต
๕๒

Franz Boas, Race, Language and Culture (New York : The Free Press,1966), 23 – 25.

๒๙๙
เจ้ าผู้ครองนครลาปาง ทาให้ การแสดงออกได้ นบั เนื่องอยูก่ บั ศูนย์วฒ
ั นธรรมหลักของรัฐ คือ แบบ
แผนจากราชสานักกรุงเทพฯ เป็ นต้ น ส่วนจิตรกรรมที่ปรากฏในวัดของชาวบ้ านหรื อวัดที่สถาปนา
โดยชนชันน
้ าในท้ องถิ่นนันก็
้ แสดงความสัมพันธ์กบั งานจิตรกรรมของวัฒนธรรมเมือง ดังเห็นได้
จากจิตรกรรมเวสสันดรกลุม่ ลุม่ น ้าวังตอนบน ดังตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังวัดบ้ านก่อ อ.วังเหนือ
และพระบฏวัดทุง่ คา อ.แจ้ ห่ม เป็ นต้ น
ในมิตขิ องเวลาทางประวัติศาสตร์ นนั ้ เราพบว่าการรวมศูนย์อานาจทางการปกครอง
ภายใต้ รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีผลสาคัญต่อเวลาของงานจิตรกรรม กล่าวคือระยะหลัง
ทศวรรษ ๒๔๕๐ เป็ นต้ นมา แบบแผนงานจากกรุงเทพฯ มีอิทธิพลต่อจิตรกรรมในหัวเมืองอย่าง
มาก และหลังทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็ นต้ นมา การรวมศูนย์ภายใต้ การสร้ างรัฐชาติไทย ทาให้ งาน
จิตรกรรมแบบสมจริงจากกรุงเทพฯ เข้ ามาแทนที่จิตรกรรมแบบพื ้นบ้ าน
ในส่วนนี ้จะแบ่งพัฒนาการของงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก ออกเป็ น ๓ ระยะ
ประกอบด้ วย(ภาพที่ ๑๓๒,๑๓๓)
๕.๑ ทศวรรษ ๒๔๑๐ – ๒๔๗๐
จิตรกรรมเวสสันดรชาดกระยะนี ้มีการแสดงรูปแบบศิลปะสาคัญ ๒ แบบแผน คือ แบบ
รัตนโกสินทร์ และแบบพม่า – ไทใหญ่ จิตรกรรมในระยะต้ นทศวรรษ ๒๔๔๐ นัน้ เราพบหลักฐาน
สาคัญในพื ้นที่เมืองเชียงใหม่ ดังเช่น จิตรกรรมวัดป่ าแดด อ.แม่แจ่ม และวัดบวกครกหลวง อ.สัน
กาแพง ซึง่ มีลกั ษณะแบบพม่า – ไทใหญ่ โดยเฉพาะ กรณีแรกนี ้อาจกล่าวได้ วา่ ความนิยมแบบแผน
ศิลปะพม่า-ไทใหญ่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกในเชิงวัฒนธรรมพุทธศาสนาอยูม่ ากในพื ้นที่ชายขอบ
ของเมืองเชียงใหม่ดงั เห็นได้ จาก การออกแบบจิตรกรรมให้ สมั พันธ์กบั งานปั กผ้ าแบบพม่า – ไทใหญ่
การคงรูปตัวภาพในนาฏลักษณ์แบบพม่า – ไทใหญ่ หรื อแม้ แต่การวาดอาคารสถาปั ตยกรรมที่เน้ น
อาคารทรงปราสาทแบบพม่า – ไทใหญ่
จุดเด่นของวิธีการออกแบบกลุม่ ภาพแบบพม่า – ไทใหญ่คือ การเน้ นความสาคัญของ
ฉากที่สะท้ อนเรื่ องเล่าในเชิงปารมีหรื อการบาเพ็ญทานปารมีของพระเวสสันดร ดังเปรี ยบเทียบได้
จากจิตรกรรมพระบฏวัดนาคตหลวง จ.ลาปาง วาดขึ ้น พ.ศ.๒๔๔๒ ก็จะเน้ นเฉพาะฉากสาคัญ ไม่
วาดรายละเอียดของภาพกากหรื อภาพบุคคลให้ มากมายแบบรัตนโกสินทร์ หากเปรี ยบเทียบงาน
จิตรกรรมกลุม่ พม่า – ไทใหญ่กบั งานจิตรกรรมในศูนย์กลางเวียงเชียงใหม่ ดังเช่น จิตรกรรรมวัดพระ
สิงห์ฯ จะพบว่า แม้ จะมีรูปแบบนับเนื่องกับงานจิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่เช่นกัน แต่นาฏลักษณ์
หลายส่วนของจิตรกรรมวัดพระสิงห์ ได้ ปรับเปลี่ยนเป็ นแบบรัตนโกสินทร์ ดังเช่นการเพิ่มจานวน
กลุม่ ภาพกากให้ มากขึ ้น เป็ นต้ น

๓๐๐
จิตรกรรมที่มีอายุในช่วงทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๕๐ น่าจะได้ แก่ จิตรกรรมวัดป่ าแดด อ.
แม่แจ่ม, วัดบวกครกหลวง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่, พระบฏวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง มี
ข้ อสังเกตว่า หลักฐานเหล่านี ้ชี ้ให้ เห็นว่ามีความคงอยูข่ องเวสสันดรแบบชาวบ้ านมากกว่าเวสสันดร
แบบในเวียง รูปแบบศิลปะนิยมแสดงแบบทวิลกั ษณ์คือการเลือกผสมผสานศิลปะพม่า – ไทใหญ่
กับศิลปะรัตนโกสินทร์
การผสมผสานแบบแผนทวิลกั ษณ์ดงั กล่าว
จะเกิดขึ ้นเมื่อชนชันน
้ าล้ านนาได้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจโดยเปิ ดการสัมปทานป่ าไม้ กบั อังกฤษ ทาให้ กลุม่ คนพม่าในฐานะ
คนในบังคับอังกฤษเดินทางเข้ ามาทาหน้ าที่ในการผลิตดังกล่าวเริ่มอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ
๒๔๐๐ ต่อมาจึงเกิดปั ญหาในระบบสัมปทาน เกิดความขัดแย้ งของชนชันน
้ าในพื ้นที่เชียงใหม่
ลาพูน และลาปาง กระทัง่ ทาให้ รัฐบาลสยามเข้ ามาแทรกแซงในผลประโยชน์นี ้ และได้ ผนวกล้ านนา
เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของศูนย์กลางสยามในช่วงทศวรรษ ๒๔๒๐ – ๒๔๕๐๕๓
นอกจากนัน้
การตีความวรรณกรรมเพื่อสร้ างสรรค์ฉากใหม่ที่ไม่พบมาก่อนในแบบ
จารี ตแบบพม่า – ไทใหญ่ หรื อแม้ แต่รัตนโกสินทร์ ก็พบได้ ในพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน ถึงแม้
รูปแบบศิลปะจะเป็ นแบบพม่า – ไทใหญ่อยูม่ าก เห็นได้ จากฉากการปลงเกศาพระเวสสันดรเมื่อ
คราวจะเสด็จกลับพระนครในกัณฑ์ฉกษัตริ ย์เป็ นต้ น ช่วยให้ เราเห็นภาพการเข้ าสู่ความจริงหรื อการ
เข้ าใกล้ ความจริงมากขึ ้น กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบฉากนี ้พบเช่นกันที่จิตรกรรมวัดพระธาตุ
ลาปางหลวง เห็นได้ จากการ วาดฉากนครกัณฑ์ เมื่อพระเวสสันดรเสด็จขึ ้นครองเมืองเชตุดรนคร
วาดให้ พระเวสสันดรประทับยืน อันสะท้ อนอานาจของพระเวสสันดร ที่เน้ นอานาจของ “การยืน”
ตามแบบแผนตะวันตก มากกว่าการเน้ นให้ พระเวสสันดรนัง่ ตามแบบแผนจิตรกรรมประเพณี
อานาจของการนัง่ ตามแบบแผนจิตรกรรมประเพณี หมายถึงการวางตัวภาพให้ นงั่ บน
ราชบัลลังก์หรื อประทับนัง่ บนแท่นปรากฏมาก่อนแล้ วในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยา – รัตนโกสินทร์
ส่วนจิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่นนั ้ การนัง่ แบบจารี ตประเพณีคือ การนัง่ บนผ้ าหรื อไม่มีวตั ถุ
รองรับ แต่การนัง่ ที่แสดงอานาจแบบใหม่คือ “การนัง่ แบบเก้ าอี ้” อันมิใช่แบบแผนชีวิตประจาวันของ
ผู้คนทัว่ ไป หากแต่เป็ นท่วงท่าของชนชันสู
้ งในราชสานักทังที
้ ่กรุงเทพฯ และเจ้ านายหัวเมือง เราจึง
เห็นว่าตัวภาพสาคัญในงานจิตรกรรมมักปรากฏร่องรอยการนัง่ เก้ าอี ้อยูด่ ้ วย ดังในพระบฏวัดพระยืน
จ.ลาพูน และจิตรกรรมฝาผนังวัดแสงเมืองมา จ.ลาปาง
๕๓

,๒๕๕๕), ๔๗๖.

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้ านนา, พิมพ์ครัง้ ที่ ๗ (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง

๓๐๑
การเน้ นความจริ งเชิ ง ประจักษ์ ของตัวภาพ ผ่านเครื่ องแต่งกายของชนชัน้ ต่างๆ ทัง้
บรรดาเหล่าทหารที่เน้ นการวาดเครื่ องยศให้ สมจริ ง การวาดเครื่ องแต่งกายของเหล่าเสนาอามาตย์
ให้ เ ป็ นเครื่ อ งแต่ง กายของข้ าราชการจากสยาม สะท้ อนให้ เห็นว่า “ภาพที่ ตาเห็น ” กับ “ภาพที่
ถ่ายทอดจากตา” นันได้
้ ประสานความจริ งเชิงประจักษ์ ของสังคมด้ วย ความจริ งเชิงประจักษ์ นี ้ ยัง
เข้ ามาแทนที่การสื่อสารความหมายด้ วย ดังเห็นได้ จากการปรับเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ของตัวภาพ
สาคัญให้ เป็ นภาพของข้ าราชการสยามด้ วย ดังเช่น ฉากพระอินทร์ แปลงกายเป็ นพราหมณ์มาทูลขอ
นางมัทรี ในกัณฑ์สกั กบรรพ์ พระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูนนัน้ พระอินทร์ ในความหมายของพราหมณ์
ได้ เปลี่ยนไปเป็ นพระอินทร์ ในความหมายของข้ าราชการสยามแทน เป็ นต้ น (ภาพที่ ๑๓๑)
อาจกล่าวได้ ว่า รูปแบบงานจิตรกรรมในระยะทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๗๐ นี ้ ได้ ชี ้ให้ เห็น
ว่า บทบาทของงานศิลปะรัตนโกสินทร์ มีอิทธิพลมากกว่าศิลปะพม่า-ไทใหญ่ ทังนี
้ ้เนื่องจากภายหลัง
การประกาศจัดตังมณฑลเทศาภิ
้
บาล ทาให้ หวั เมืองประเทศราชล้ านนา มีศนู ย์กลางอานาจ ๒ ศูนย์
คือ เจ้ านายท้ องถิ่นกับกษัตริ ย์ ทาให้ โครงสร้ างการบริ หารราชการในหัวเมืองล้ านนามี ผ้ ูคนจาก
กรุงเทพฯเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ ้น

ภาพที่ ๑๓๑ พระอินทร์ ในความหมายข้ าราชการสยาม กัณฑ์สกั กบรรพ์ พระบฏวัดพระยืน

๓๐๒
๕.๒ ทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕ มีคุณูปการประการหนึ่งคือ
การเกิ ดฐานชนชัน้ กลางใหม่ อันสัมพันธ์ กับคุณูปการสาคัญประการหนึ่งของการปฏิ วัติ พ.ศ.
๒๔๗๕ คือการสานต่อความคิดเรื่ องการปกครองท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการจัดตัง้
"เทศบาล" ( พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ , พ.ศ. ๒๔๘๑ และ พ.ศ. ๒๔๘๖ )
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ระบบการปกครองท้ องถิ่นนี ้เองที่อาจมีส่วนส่งเสริ มให้ ราษฎร
เริ่ ม มี ส่ว นมี เ สี ย งในการปกครองท้ อ งถิ่ น ของตน เห็ น ได้ จ ากนโยบายการจัด ตัง้ สภาจัง หวัด (
พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ) ที่ประกอบด้ วยสมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑
ได้ แก่ บุคคลที่พลเมืองเลือกตัง้ และประเภทที่ ๒ ผู้ท่ รี ัฐบาลแต่ งตัง้ โดยเน้ นไปที่คณ
ุ สมบัติของ
บุคคลอันเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสภาเทศบาล หรื อไม่ก็ดึงกลุ่มอานาจท้ องถิ่นเก่าและผู้นา
ชุมชน ซึ่งทางภาคเหนืออาจจะเป็ นตระกูลเชื ้อสายเจ้ านายเก่า ข้ าราชการ และหรื อผู้มีอิทธิพล –
บารมีในท้ องถิ่น
เมื่ อ พื น้ ที่ ท้ อ งถิ่ น ได้ เ ชื่ อ มโยงกับ พื น้ ที่ ก ารปกครองแบบรั ฐ ราชการจากศูนย์ ก ลาง
กรุงเทพฯช่างเขียนภาพจิตรกรรมที่มิได้ อยู่ภายใต้ โครงสร้ างศักดินาจารี ต จึงมีอิสระสูงในการเลือก
รับปรับเปลี่ยนงานจิตรกรรมให้ เป็ นสมัยใหม่มากขึ ้น เรายังพบว่าการจัดองค์กรรัฐชาติสมัยใหม่ได้
เกิดนโยบายการสร้ างชาติที่ใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื่ องมือ และมีอานาจนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพุทธ
ศิลป์ของชาติอีกด้ วย ดังเห็นได้ จากความนิยมสร้ างอาคารอุโบสถในแบบที่กาหนดโดยรัฐ ในสมัย
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร รับมอบนโยบายโดยกรมศิลปากร
เพื่อให้ เกิดมาตรฐานเดียวกันทังประเทศในช่
้
วงทศวรรษ ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐๕๔ ความพยายามทาให้
งานพุทธศิลป์เป็ นแบบแผนเดียวกันก็จะค่อยๆ เพิ่มบทบาทมากขึ ้นในงานจิตรกรรมด้ วย แม้ เราไม่
พบหลักฐานการสัง่ การให้ งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกเป็ นแบบแผนเดียวกันเช่นเดียวกับอุโบสถ
แต่ก ลไกของเครื อ ข่า ยสงฆ์ แ ละร้ านค้ า สัง ฆภัณ ฑ์ ก็ เ ป็ นตัว หนุน น าให้ เ กิ ด การเลี ย นแบบงาน
จิตรกรรมแบบกรุงเทพฯ ไปโดยปริยาย
เราพบว่า จิ ต รกรรมเวสสันดรชาดกที่ เริ่ ม รั บอิ ทธิ พ ลจากจิ ต รกรรมสมัย ใหม่แ บบ
กรุงเทพฯ เน้ นการแสดงตัวภาพที่เป็ นเพียงตัวแทนของกัณฑ์ ลดทอนรายละเอียดภาพกากลง เพิ่ม
ความสมจริ งกับสายตาในการชมมากขึน้ และนิยมเขียนให้ ขนาดใหญ่ แบ่งช่องเป็ นพื ้นที่ตาราง
๕๔

ดูใน ชวลิต อธิปัตยกุล, “ รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ช่วงพ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๓๐ กับการสืบเนื่องทาง
งานช่าง,” (วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร,๒๕๕๒), ๘๐ – ๙๒

๓๐๓
ตามผนังวิหารหรื ออุโบสถ ทังยั
้ งเขียนเป็ นแบบแผนเดียวกันในแต่ละแห่ง สามารถเห็นได้ ชดั ใน
กลุ่มจิตรกรรมแบบช่างบุญปั๋ น พงษ์ ประดิษฐ์ ในเมืองเชียงใหม่ อาทิ วัดบุพพาราม,วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพฯ วัดชัยพระเกียรติย์ เป็ นต้ น
สาหรับจิตรกรรมเวสสันดรที่ยงั คงสืบทอดแบบแผนจารี ต พบว่า ช่างเขียนโดยหลวง
พ่อป้อ หรื อกลุ่มจิ ตรกรรมวัดบ้ านก่อและพระบฏวัดทุ่งคา ในพื น้ ที่ ราบลุ่มนา้ วัง ตอนบน ยัง คง
ลอกเลี ย นแบบแผนจากการเขี ย นเวสสัน ดรชาดกในเวี ย งนครล าปาง มิ ไ ด้ รั บ แบบแผนจาก
จิตรกรรมแบบกรุงเทพฯ แต่อย่างใด ทังนี
้ ้เนื่องจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างสงฆ์กับผู้คนได้ เคลื่อนไหว
บนเส้ นทางการประสานพื น้ ที่ ต ามเส้ นทางการค้ ารถไฟ ในกรณี นีเ้ ราพบว่าพื น้ ที่ ร าบลุ่ม นา้ วัง
ตอนบน โดยเฉพาะในเขต อ.แจ้ ห่ม อ.วัง เหนื อ อ.เมื องปาน ในปั จ จุบันนัน้ หลักฐานในสมัย
รัตนโกสินทร์ ยังกล่าวถึงความสมบูรณ์ของป่ าไม้ และสินค้ าของป่ าในชุมชนแจ้ ห่มไว้ พอสมควร
ดังสะท้ อนในบันทึกของพระครู อาโนชัย ธรรมจินดามุนี วัดปงสนุก กล่าวว่า “ ...จุลศักราชได้
๑๑๘๑ ( พ.ศ. ๒๓๖๒ ) ...เมืองเชียงใหม่ และเมืองแจ้ ห่ม พากันคล้ องช้ างเผือกได้ เมืองละ ๑ ตัว
...” ๕๕
ในความทรงจ าของคุณย่าแดง พานิ ช พัน ธ์ ( พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๕๒๘) แม่ค้า ที่ มี
บทบาทมากในเมืองนครลาปางในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ได้ กล่าวถึงแพเมี่ยงและแพยาสูบ
จากแจ้ หม่ ล่องน ้าแม่วงั เข้ ามาค้ าขายในเมืองนครลาปาง๕๖ ความทรงจาของพระครูอภิวงค์ อภิวโส
อดีตเจ้ าอาวาสวัดศรี หลวง อ.แจ้ ห่ม ( มรณะภาพแล้ ว) กล่าวว่าเจ้ าผู้ครองนครลาปางได้ ส่งให้
ญาติวงศ์มาประจาอยู่เมืองแจ้ ห่ม เพื่อทาหน้ าที่ เก็บส่วยเมี่ยงและส่วยขี ้ผึ ้ง ๕๗ อาจย ้าให้ เห็นถึง
สินค้ าและการค้ าของป่ าในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็ นอย่างน้ อย และยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ดังที่
นายอินสม อาวรณ์ พ่อค้ าในแจ้ หม่ ในช่วงราวพ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๕๑๐ เล่าว่า
“...ชาวบ้ านจะนาหนังสัตว์ ครั่ง ยาสูบ ฯลฯ มาขายให้ ( รวมถึง
ของสงวน เช่น งาช้ าง) จากนันจะรวบรวมสิ
้
นค้ าไปขึ ้นแพที่สบวังล่องไป
ตามน ้าแม่วงั และขึ ้นบกที่บ้านแลงในเวียง ( นครลาปาง ) ก่อนเดินทาง
๕๕

พระครูพทุ ธิธรรมโสภิต, ประวัตวิ ัดปงสนุกเหนือ และประวัต,ิ บันทึกครู บาอาโนชัยธรรมจินดามุนี ( ม.
ป.ท.,๒๕๕๐ ), ๑๐.
๕๖
วิถี พานิชพันธ์ , “ คุณย่าเล่าว่า ” ใน ลาปางเมื่อห้ วงหนึ่งศตวรรษ ( ลาปาง : สานักศิลปวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏลาปาง, ๒๕๔๔), ๑๑๒.
๕๗
พระครู อภิ วงค์ อภิ วโส, ต านานเมืองแจ้ ห่มและประวัติวัด อักโขชัย คีรีโดยย่ อ ( ม.ป.ท.,เอกสารอัด
สาเนา), ๑๒.

๓๐๔
ด้ วยเกวียน รถจักรยาน หรื อรถยนต์ไปค้ าขายกับพ่อค้ าในเขตวัดพระแก้ ว
ดอนเต้ า สบตุ๋ย บ้ า นฟ่ อน บ้ า นชมพู เป็ นต้ น ขากลั บ จะน าปูน
สังกะสี ฯลฯ มาขายในแจ้ หม่ ด้ วย...”๕๘
การค้ าทางน ้าและทางบก ระหว่างแช่หม่ กับเมืองนครลาปางที่เจริญขึ ้นในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ นัน้ ส่วนหนึง่ คงเป็ นผลจากเส้ นทางรถไฟที่ตดั เข้ าสูน่ ครลาปางในช่วง พ.ศ.
๒๔๕๙ อีกส่วนหนึง่ คงเป็ นผลจากการทาไม้ สกั ในนครลาปางที่มีกลุม่ พ่อค้ าคนจีน ไทย พม่า
และคนพื ้นเมืองภายในเวียงนครลาปางที่มีบทบาทด้ านการค้ าขายมาก่อนแล้ ว๕๙
กล่าวโดยสรุป จิตรกรรมในระยะทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ นี ้ มี ๒ รูปแบบคือ การ
สืบทอดแบบแผนจิตรกรรมในระยะก่อนหน้ า
และการรับอิทธิพลจิตรกรรมแนวสมจริงแบบ
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตรกรรมที่เลียนแบบภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภักดี นอกจากนี ้เรายัง
พบการประดิษฐ์ ฉากใหม่ที่เน้ นให้ เห็นการเป็ นอิสระของช่างเขียน
อันเป็ นผลจากการเปลี่ยน
โครงสร้ างสังคมในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕
๕.๓ ระยะหลัง ๒๕๐๐ เป็ นต้ นมา
ความนิ ย มจิ ต รกรรมเลี ย นแบบภาพพิ ม พ์ ส.ธรรมภัก ดี ที่ มี ม าก่ อ นหน้ า ทศวรรษ
๒๕๐๐ เป็ นจุดเริ่ มต้ นสาคัญพร้ อมกับ กลไกของวัดหลวงหรื อวัดที่ มีผ้ ูนาสงฆ์ ตัวอย่างจากงาน
จิตรกรรมเวสสันดรชาดก วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย จ.ลาพูน ชี ้ให้ เห็นว่า การนาภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรม
ภักดี ใส่กรอบประดับไว้ ในวิหารหลวง ร่วมกับการขยายพื ้นที่งานจิตรกรรมให้ มีขนาดใหญ่เต็มครึ่ง
ห้ องผนัง พร้ อมกับการนาบทกวี “โคลง” ที่เพิ่มเติมเข้ าไปในภาพจิตรกรรมชวนให้ ผ้ คู นอ่านและทา
ความเข้ าใจเนื ้อหาภาพและภาษาไปพร้ อมกัน
จิตรกรรมสมัยใหม่ช่วงระยะทศวรรษ ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ เป็ นต้ นมา นิยมเป็ นการร่ วม
ทาบุญ โดยมี เ จ้ าภาพ เช่นเดียวกับการเกิ ดระบบการรั บจ้ าง มี ช่างที่ ไ ด้ รับความนิยมจากพื น้ ที่
เชียงใหม่ – ลาพูน ก่อนจะเกิดช่างท้ องถิ่นในพื ้นที่ต่างๆ รับจ้ างวาดโดยมีการคิดราคาเป็ นตาราง

๕๘

สัมภาษณ์ นายอินสม อาวรณ์ ( พ.ศ. ๒๔๖๔ – ปั จจุบนั ) อายุ ๘๖ ปี , วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๐. อ้ างถึงใน
ชาญคณิต อาวรณ์, “ แจ้ ห่ม ( แช่ห่ม ) และชุมชุนในเขตที่ราบลุ่มน ้าแม่วงั ตอนบน : อีกมุมมองหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม
นครลาปาง, ” วารสารเมืองโบราณ ๓๔ , ๔ ( ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๑ ) : ๘๙ – ๙๘.
๕๙
มาร์ โก วี. พาเทล, “ ประวัติและพัฒนาการของการค้ าขายในลาปาง ตังแต่
้ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึง
ค.ศ. ๑๙๓๙ ” , แปลโดย เครือมาศ วุฒิการณ์ ใน ลาปางเมื่อห้ วงหนึ่งศตวรรษ, ๒๕.

๓๐๕
เมตร หรื อแล้ วแต่การตกลงว่าจ้ าง มีการกาหนดโครงภาพที่ชดั เจน สามารถผลิตซ ้าได้ ในแต่ละแห่ง
มีการลงนามผู้เขียน (อาจพร้ อมเบอร์ โทรศัพท์หรื อนามแฝง)
ควรกล่าวด้ วยว่า การนิยมภาพเขียนในฐานะเป็ นศิลปะสาเร็ จรูป สัมพันธ์กบั เวลาของ
ผู้คนที่ได้ รับการปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับกระแสทุนนิยมโลก กล่าวคือ เวลาของการรับจ้ างสัมพันธ์กบั
เวลาของการแบ่งปั นการทางานเพื่อรองรับต่อกระบวนการผลิตสมัยใหม่ เราพบว่าการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ( Cash Crop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ าวโพด มันสาปะหลัง ถัว่ ยาสูบ เป็ นต้ น ซึ่งมีอตั รา
การขยายตัวมากกว่าร้ อยละ ๕๐ ในช่วงพ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๓ การขยายเครื อข่ายระบบคมนาคม
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สิ น ค้ า การเกษตรจากแหล่ง ผลิ ตหลั่ง ไหลเข้ า สู่ศูน ย์ ก ลางและตลาดใน
กรุ งเทพฯ กระตุ้นให้ เกษตรกรในชนบทในภูมิภาคผลิตสินค้ าการเกษตรเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลถึงการ
บุกเบิกพื ้นที่และชนิดของการผลิตด้ วย แน่นอนว่า นโยบายการพัฒนาในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ นัน้
ก่อให้ เกิดความแตกต่างระหว่างศูนย์กลางและภูมิภาค ร่ วมทัง้ เขตเมืองหลักและชนบท๖๐ การ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วในช่วงนี ้จึงส่งผลต่อการปรับตัวทางด้ านประเพณีพิธีกรรมและโลกทัศน์
ทางพุทธศาสนาที่ทาให้ งานจิตรกรรมดารงอยู่ในสถานะวัตถุทางศาสนาที่ต้องการความรวดเร็ ว
สาเร็จรูป รวมถึงเป็ นวัตถุที่เปิ ดพื ้นที่ให้ ปัจเจกกระทาบุญได้ ผา่ นระบบการเป็ นเจ้ าภาพ

๖๐

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ระบบเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปั ญหา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,๒๕๒๕), ๗๒ – ๑๐๒.

ภาพที่ ๑๓๒ เส้ นทางเวลาจิตรกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนา

๓๐๖

ภาพที่ ๑๓๓ เส้ นทางเวลาประวัติศาสตร์ กบั จิตรกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนา

๓๐๗

บทที่ ๖
เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมกับประวัตศิ าสตร์ สังคมล้ านนา
“....มนุษย์เป็ นสัตว์(คล้ ายแมงมุม) ที่ห้อยตัวอยู่ในสายใยแห่งความหมายที่เขา
ทักทอขึ ้น...วัฒนธรรมคือสายใยเหล่านัน้ ...การที่เราจะรู้จกั และเข้ าใจวัฒนธรรมได้ ก็
ด้ วยการตีความหมาย แปลหรื อดึงเอาความหมายที่ซอ่ นอยูใ่ นสัญลักษณ์ที่คนได้ สร้ าง
ออกมาเพื่อที่จะใช้ ในการสื่อสาร ...สัญลักษณ์คืออะไรก็ตามที่ใช้ สื่อแทนแนวความคิด
แนวความคิดนันคื
้ อความหมายของสัญลักษณ์...การกระทาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็ นการ
สร้ างความเข้ าใจ ...ความหมายของสัญลักษณ์เหล่านัน้ ก็ต้องเป็ นที่ร้ ู จักในกลุ่ มคน
เหล่านัน....”
้ ๑
การปรั บ เปลี่ ยนเนื อ้ หางานวรรณกรรมเวสสัน ดรชาดกในสัง คมล้ านนาช่ว งพุท ธ
ศตวรรษที่ ๒๔ หรื อ ก่อนหน้ านัน้ น่าจะเป็ นสัญลัก ษณ์ ประการหนึ่ง ที่ สะท้ อนการปรั บเปลี่ ย น
โครงสร้ างสังคมล้ านนา เช่นเดียวกับการแสดงภาพเวสสันดรให้ สอดคล้ องกับวรรณกรรมในช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ก็นา่ จะทาหน้ าที่สื่อสารเชิงอุดมการณ์ในบางประการ เพื่อนาไปสู่ภาพสะท้ อน
บริ บทและปรากฏการณ์ ในบทนี ้ เราจะเสนอให้ เห็นภาพความเคลื่อนไหวของงานจิตรกรรมใน
ฐานะเป็ น “ภาษา” หนึง่ ของสังคม
๑.เวสสันดรชาดก : โครงสร้ างและความสัมพันธ์ เชิงอานาจ
การก่อรูปกลุ่มอานาจใหม่ในช่วงฟื น้ ฟูบ้านเมืองล้ านนาในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๔
ทาให้ สัง คมล้ า นนาในฐานะหัว เมื อ งประเทศราชแห่ง ราชอาณาจัก รสยาม จ าเป็ นต้ อ งอาศัย
กาลัง คน ทัง้ ในการผลิ ตและการทหาร นโยบายการกวาดต้ อนผู้คนในช่วงราว พ.ศ.๒๓๒๕ –
๒๓๕๙ ทาให้ จาเป็ นต้ องมีเครื่ องมือในการผสานผู้คนที่มี ความหลากหลาย อย่างน้ อยที่สุดการ
ฟื ้นฟูวัดและพุทธศาสนาในพื น้ ที่ราบแอ่งเชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง จึง ทาให้ สถานภาพของ

๑

อคิน รพีพฒ
ั น์, วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ ด เกียร์ ซ (กรุงเทพฯ: ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๕๑), ๗๑ – ๘๐.

๓๐๘

๓๐๙
เจ้ านายสายเชื ้อเจ็ดตนมีบทบาทยาวนานมากจนกระทัง่ ได้ รับผลกระทบจากการจัดการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาลในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ในวรรณกรรม
เวสสันดรชาดกในระยะพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๔ คงสัมพันธ์ กับอรรถกถาเวสสันดร
ชาดก เนื่องจากคงแสดงสานวนภาษาบาลี อันยากต่อการทาความเข้ าใจของผู้คนทัว่ ไป น่าจะมี
ความพยายามสร้ างสานวนอื่นๆ ที่ ลดทอนคาถาบาลีลง ใช้ ฉันทลักษณ์แบบชาวบ้ าน โดยเฉพาะ
ประเภทร่ าย เพื่อให้ ง่ายต่อการรับรู้ เช่นเดียวกับการสื่อสารภาษาในใบลานผ่านการเทศน์ให้ เป็ น
ท่วงทานองต่างๆ เพื่อเป็ น “การเล่า” ให้ ชาวบ้ านทัว่ ไปรับรู้มากกว่า “การอ่าน”
ในกรณี ของเวสสันดรชาดกในวัฒ นธรรมอยุธ ยา ก็ พบการคลี่ คลายจากการเทศน์
คาถาพันอันเป็ นคาถาบาลีในสมัยอยุธยาตอนต้ น ก็มีการแต่งกาพย์มหาชาติขึน้ ในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ จาก “มหาชาติคาหลวง” อันเป็ นแบบแผนของหลวงหรื อราช
สานัก ก็คงปรับให้ เป็ นของราษฎร์ มากขึ ้น นับตังแต่
้ มีกาพย์มหาชาติและน่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
การเทศน์ทว่ งทานองต่างๆ ประจากัณฑ์ด้วย๒
ในสังคมต้ นรั ตนโกสินทร์ ก็พบว่า มีรูปแบบวรรณคดีสองชันตามโครงสร้
้
างสังคมคือ
กลุ่มเจ้ านายและกลุ่มไพร่ (แบบหลวง – แบบราษฎร์ ) แต่ชาวบ้ านดูจะใกล้ ชิดกับเรื่ องเล่าการเล่า
เรื่ อง เราจึงพบว่ามีการผลิตวรรณกรรมเชิงโลกีย์ที่เน้ นความบันเทิงเป็ นหลัก เราจึงพบว่าเวสสันดร
ชาดกในสมัยต้ นรัตนโกสิ นทร์ ก็เ น้ นความสาคัญนี เ้ ช่นกัน กล่าวคือ พฤติกรรมของตัวละครใน
เวสสันดรหรื อมหาชาติมิใช่เป็ นเพียงเครื่ องมือในการสร้ างแรงจูงใจให้ พระโพธิสตั ว์ได้ สร้ างบาเพ็ญ
บารมีเท่านัน้ หากแต่ได้ เพิ่มเติมรายละเอียดแก่การกระทาของตัวละครต่างๆ เพิ่มมากขึ ้นด้ วย ดัง
พบใน “มหาชาติกลอนเทศน์”๓
การเล่าเรื่ องด้ วยการเทศน์วัฒนธรรมภาคกลางในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ เน้ นความ
บันเทิงมาก จนเป็ นเหตุให้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ทรงตรากฎสงฆ์ว่า
ด้ วยห้ ามเทศน์มหาเวสสันดรชาดกด้ วยความคึกคะนอง โดยโปรดให้ มีพระบรมราโชบายดังนี ้

ธนิต อยู่โพธิ์, ตานานเทศน์ มหาชาติ (กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๔), ๑๙ – ๒๐.
๓
นิ ธิ เอีย วศรี วงศ์ , ปากไก่ แ ละใบเรื อ : รวมความเรี ย งว่ า ด้ วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ต้ น
รั ตนโกสินทร์ , พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, ๒๕๕๕), ๖๕ – ๖๘.
๒

๓๑๐
“....แลทุกวันนี ้ อนาประชาราษฎรทังปวง
้
ลางบ้ างให้ มีพระมหาเวศสันดรชาดก
นี ้ มิ ไ ด้ มี ค วามเลื่ อ มใสเป็ นธรรมคารวะ ฟั งเอาแต่ ถ้ อยค าตลกขะนอง อัน หา
ผลประโยชน์มิได้ พระสงฆ์ผ้ สู าแดงนัน้ บางจาพวกมิได้ เล่าเรี ยนพระไตรปิ ฎก ได้ แต่
เนื ้อความแปลร้ อยเป็ นกาพกลอนแล้ วก็นามาสาแดงเป็ นถ้ อยคาตลกขะนองหยาบช้ า
...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ....สัง่ ว่าบัดนี ้สืบไปเมื่อหน้ าให้ พระสงฆ์ผ้ สู าแดงธรรม
เทศนาและราษฎรผู้จะฟั งมหาชาติชาฎกนัน้ สาแดงแลฟั งตามวาระพระบาฬีแลอรรถ
กถาฎีกาให้ บริบรู ณ์ด้วยผลอานิสงส์นน...”
ั้ ๔
ในสังคมล้ านนายุคฟื น้ ฟูบ้านเมืองเป็ นต้ นมา เราพบว่า เวสสันดรชาดกหลายสานวน
ได้ แสดง “ภูมินาม” ของสถานที่ไว้ บางส่วน ตัวอย่างเช่น น่านเก่า,เมืองสอง,เชียงแสน,ป่ ากล้ วย
เมืองปั ว เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นการกระจายตัวของโลกทัศน์ทางพุทธศาสนาที่มีต่อพื ้นที่ต่างๆ อัน
น่าจะสัมพันธ์กบั โครงสร้ างการปกครองแบบรัฐจารี ตล้ านนาในระยะฟื น้ ฟูบ้า นเมือง กล่าวคือ แม้
เมืองเชียงใหม่จะเป็ นศูนย์กลางของอานาจที่มีสิทธิธรรมสูงในทางการเมือง แต่อานาจของเจ้ านาย
ในแต่ล ะเมื อ งก็ มี บ ทบาทเหนื อ อาณาเขตของตนเอง จึ ง ท าให้ อิ ส ระต่อ การสร้ างสรรค์ ง าน
วรรณกรรมเวสสันดรขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ นอกจากนัน้ เราพบว่ายังมีสานวนอื่นๆ ที่สะท้ อนภูมินาม
การอพยพเคลื่อนย้ ายจากการกวาดต้ อนผู้คนมาไว้ ในล้ านนาด้ วย เช่น เมืองเลน, ยอดสร้ อย
เมืองมาง เป็ นต้ น
เมื่ อ ค านึง ถึ ง ว่ า วรรณกรรมทัง้ หลายย่ อ มมี ผ้ ูเ ขี ย น ผู้อ่า น และผู้ใ ช้ แม้ ก ารผลิ ต
เวสสันดรสานวนต่างๆ ที่มีโครงสร้ างเนือ้ หามาจากที่เดียวกัน แต่มิได้ สะท้ อ นโลกทัศน์ ค่านิยม
และความรู้ สึกนึกคิดของผู้เขียนเพียงคนเดียว แต่การถ่ายทอดย่อมอยู่บนเงื่อนไขทางสังคมที่มี
ปฏิสมั พันธ์กนั ด้ วย ดังจะเห็นว่า มหาเวสสันดรชาดกในแถบที่ราบลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยาในช่วงสมัย
ปลายอยุธยา ได้ ให้ รายละเอียดของตัวละครต่างๆ เพิ่มขึน้ มหาชาติกลอนเทศน์ที่แต่งในระยะที่
ใกล้ เคียงกับการสถาปนาเมืองประเทศราชล้ านนานัน้ วรรณกรรมของราชสานักเริ่ มใกล้ ชิดกับ
วรรณกรรมของราษฎรมากขึ ้น กล่าวคือ ชาวบ้ านสัมผัสกับเรื่ องเล่าได้ ดีกว่า จึงทาให้ ภาษาของชน
ชัน้ สูงและสงฆ์ปัญญาชนได้ ปรับเปลี่ยนไป ทาให้ เวสสันดรชาดกเป็ นวรรณกรรมนิ ยายมากขึน้
ด้ วย๕
๔

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน: จัดพิมพ์ ตามต้ นฉบับหลวง,
เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐), ๑๐๐๗.
๕
นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ , ปากไก่ และใบเรื อ : รวมความเรี ย งว่ า ด้ วยวรรณกรรมและประวัติศ าสตร์ ต้ น
รั ตนโกสินทร์ , ๖๕ – ๖๘.

๓๑๑
เมื่อมีการจัดองค์กรรัฐขึ ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ นาเวสสันดร
ชาดกหลายสานวนที่นิยมอยู่ในเขตภาคกลางขณะนัน้ ตีพิมพ์เป็ นหนังสือมหาเวสสันดรชาดก ๑๓
้ าและข้ าราชการ ใน
กัณฑ์ เพื่อนาไปเป็ นแบบเรี ยนวรรณคดี ใน พ.ศ.๒๔๔๕๖ น่าสนใจว่า ชนชันน
รัฐบาลสยาม รวมทังผู
้ ้ คนทัว่ ไปในขณะนัน้ มีความนิยมสดับฟั งเวสสันดรชาดกอย่างยิ่ง ดังปรากฏ
ในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ ในสมเด็จฯ เจ้ าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบาราบปรปั กษ์ กล่าวไว้
ตอนหนึง่ ว่า
“...มหาชาติชาวบ้ านชอบ ฟั งเสนาะ
หาพระที่เสียงเพราะ
แจ่มแจ้ ว
มัทรี กมุ ารเจาะ
จงเลือก สรรเอย
พระนัน้ พลันรวย...”๗
แม้ วา่ ชนชอบแล้ ว
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ความนิยมฟั งเรื่ องเล่าเวสสันดรชาดกนัน้ ก่อให้ เกิดกระบวนการ
ผลิตสานวนต่างๆ ขึ ้นทังในวั
้ ฒนธรรมภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยามใน
ระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแบบเรี ยนเพื่อส่งเสริ มอุดมคติของรัฐ ผ่าน
สถาบันการศึกษาที่ เริ่ ม เป็ นแบบแผนขึน้ ในรัฐบาลกลางนัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่ากลไกการสื่ อสาร
อุดมการณ์ผา่ นสถาบันทางพุทธศาสนา เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ เกิดการปลูกฝั งความชอบธรรมของ
รัฐที่สถาปนาการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยรองรับด้ วยโลกทัศน์ของพระเวสสันดร
การปรั บ เปลี่ ยนเนื อ้ หาวรรณกรรมให้ ใ กล้ ชิ ด กับ โลกทัศ น์ ส มัยใหม่ใ นล้ า นนาช่ว ง
สมบูรณาญาสิทธิราชย์นนั ้ เราพบว่า เวสสันดรชาดก “ฉบับเจ้ าสุริยวงศ์” ซึ่งประพันธ์ ขึ ้นด้ วยแบบ
แผนวรรณกรรมเดิม ที่ นิยมกันในขณะนัน้ หากแต่เปลี่ ยนแปลงเนือ้ หาและคาให้ สอดคล้ องกับ
เหตุการณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๗ เสด็จประพาศเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.
๒๔๖๙ วรรณกรรมฉบับ นี ไ้ ด้ น าเสนอภาพของผู้ คนในเหตุก ารณ์ ดัง กล่ า วสอดแทรกไว้ ใน
วรรณกรรมเวสสันดรชาดกอย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่างบางตอนของเรื่ องนครกัณฑ์ กล่าวว่า
....ธงทหารนาก่อนหน้ า
เดินไหลหลามใช่ช้า
๖

เคิยแกว่งท้ าสงคราม
ขบวนหน้ ากว่าอักโข

ชนิดา สีหามาตย์, “ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก สานวนเจ้ าพระยาพระคลัง(หน) : การแปลเพื่อการรับรู้สาร
,”(วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๔.
๗
สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบาราบปรปั กษ์ , โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ (พระนคร: ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๐๙), ๘๘.

๓๑๒
นายพลโทแลนายพันเอก
....ใส่หมวกขนการเวก
...รัตวัตถาผูกฅองามแดงร่า
ห้ อยฅอมีนกหวีด
เปนทหารเสือป่ า
...มหาดเล็กราชกะเกณฑ์
ไพชะลาชะเลก
หอกยองสนพูห่ ้ อย
แบกเดินนาสะสู่

ขี่ม้าเทศนาพล
ติดตราเอกวราภรณ์
แต่งเครื่ องผ้ ากากี
แอวขัดมีดทาการ
สาหรับผ่าตัดฟื น
ใส่เสื ้อบานเย็นเข้ มขาบ
ปานฝ้าเมฆไหลบน
จามรี ย้อยหอกคา
องครักษ์ คเู่ ทียมแฝง๘

และตัวอย่างการพรรณนาอาหารในเรื่ องเวสสันดรชาดก “ฉบับเจ้ าสุริยวงศ์” เช่นกัน
ซึง่ ชี ้ให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมพื ้นฐานของผู้คนในชุมชนและหมูบ่ ้ านในขณะนัน้ ตลอดจน
สินค้ าชนิดใหม่ในระบบการค้ า(อาหารและเครื่ องอุปโภคบริโภค) ดังนี ้
...แอ่วซื ้อกินโซดาและบ่าหรั่น
วิสกี ้วางเปนถ้ อย
...มีทงั น ้าชาแลเข้ าแฝ่
มีทงั น ้านมใส่แลเนิยนอก
...บางพร่องขายสาฅูแลหัวงุ้นต้ ม
ขายกะบองแลถัว่ เน่า
ม่านขายผักเตงเฅงแลชิ ้นอย่าง
ม่านขาลายเขาชอบ
เช็คขายผักกาดแดงแลกะหล่า
โฮเต็ลขายสลัดใส่บา่ เขือส้ ม
กับเนื ้อหมูแลไก่อย่าง
ทังปลาซาร์ ดีนแลตับห่าน
จอกเหล้ าแอมแชมเป้น
๘

๒๑๗ – ๒๑๘.

เหล้ าอยากลัน่ เต็มพาง
เหล้ าโรงย้ อยเขาขาย
อิดยังแว่
้ ตามใจ
(กาแฟ)
มีทงั ใส้ กรอกแลหมูแนม (เนย)
พวกเงี ้ยวขายเข้ าคันชิ ้นส้ มแลหนังพอง
พวกเงี ้ยวเก่าซื ้อกันเอง
ใส่ลกู จ้ างหาบเทียวขาย (ยอดกระเจี๊ยบแดง)
ซื ้อได้ หอบไพแกง
หัวบ่ต่าหลายอัฐ
(เจ๊ ก หรื อชาวจีน)
มัทงั ซุปต้ มสายชู
พวกนายห้ างชอบกิน
ช้ อนส้ อมหว่านจานแบน
ปั กเต็นท์เด่นริมทาง...๙ (แชมแปน)

อุดม รุ่งเรื องศรี , วรรณกรรมล้ านนา (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๔๘) ,

๓๑๓
วรรณกรรมข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นการนาคาจากแบบแผนภาคกลางเข้ าร่วมในการประพันธ์
งานวรรณกรรมตามแบบจารี ต เช่น ยี่ห้อ,รถยนต์,องครักษ์ เป็ นต้ น และยังมีภาพเหตุการณ์บาง
ประการที่ชี ้ให้ เห็นเข้ ามาของอิทธิพลตะวันตก เช่น รถยนต์ออสติน,ฟอร์ ด เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอานาจของสยามและล้ านนาในระยะกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นี ้
เริ่มเข้ มข้ นและมีบทบาทมากขึ ้นต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมล้ านนา
๑.๒ ภาษากับงานจิตรกรรม
ภาษากับการอ่านออกเขียนได้ ในสมัยจารี ต ถูกผูกขาดไว้ กับวัดในฐานะเป็ นแหล่ง
ผลิตนักบวชและฝึ กฝนการอ่านออกเขียนได้ รวมทังการปลู
้
กฝั งอุดมการณ์ทางสังคมและศาสนา
นักบวชเหล่านี ้ยังทาหน้ าที่เป็ นผู้สื่อสารวรรณกรรมผ่านการเทศน์ด้วย นักบวชในฐานะเพศสภาพ
(ชาย)จึงมีโอกาสเข้ าถึงการเรี ยนรู้ ภาษาดังกล่าวนีม้ ากกว่าเพศหญิ ง เมื่อนักบวชลาสิกขาจาก
สมณะเพศเป็ นส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคม พวกเขาจึงมีการอ่านออกเขียนได้ มากกว่าเพศหญิง ดัง
พบว่าบทคร่าวใช้ ของพญาพรหมโวหาร มหากวีล้านนา ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ก็กล่าวถึง
บทกวีแก่หญิงผู้เป็ นที่รักของตนว่า ต้ องให้ ชายอื่นที่เป็ นผู้ผ่านการบวชเรี ยนอันเรี ยกว่า หน้ อยหรื อ
หนาน(ขนาน) เป็ นผู้อา่ นให้ นางฟั ง ความตอนหนึง่ กล่าวไว้ วา่
“....อย่ามีโมโห โกธาขุน่ ช ้า จงเคียดหน้ านินทา
เหตุพี่นี ้ มีสิเนหา
หลายนัยยา หลายเยื่ยงหลายข้ อ
ขอเชิญนาย แม่ไหมแพรข้ อ
รับกลอนคาซอคร่าช้ อย
หื ้อฝูงขนาน ชาวบ้ านธิดน้ อย ไขอ่านถ้ อยซอยาว
ขอนุชนาฎน้ อง เพื่อนพ้ องพิงหนาว ฟั งกลอนแนวนาว คาทุกข์โสกเส้ า
ปูนงึดหัวใจ แม่บวั ไหวเหง้ า สังเมาภาดพัง....”
้ ๑๐

๙

อุดม ร่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้ านนา, ๒๑๙ – ๒๒๒.
อุดม รุ่งเรื องศรี , คร่ าวสี่บท ฉบับสอบทาน และคาจ่ มของพระญาพรหมโวหาร (เชียงใหม่: สานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ๕๙.
๑๐

๓๑๔
เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาเขียนต้ องทาหน้ าที่สื่อสาร
ในงานพุทธศาสนา ข้ อสันนิษฐานที่น่าสนใจคือ เราพบว่าจิตรกรรมพระบฏเวสสันดร หลายแห่งมี
การใช้ “ภาษา” (อักษรธรรมล้ านนา)ที่ถูกคัดหรื อตัดความมาจากคัมภีร์ใบลาน มาเขียนได้ ด้วย
แสดงให้ เห็นว่า ผู้ชมที่ไม่ร้ ูภาษาจิตรกรรมสามารถได้ รับการแปลหรื อการอ่านจากข้ อความนันได้
้
เช่นเดียวกันภาษาจิตรกรรมก็ทาหน้ าที่เป็ นสื่อของเนื ้อหาเวสสันดรชาดกเช่นกัน
งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก จึงเป็ นภาษาหนึ่งที่ถกู กากับไว้ โดยโครงสร้ างภาษาทาง
ศาสนาเป็ นชันหนึ
้ ง่ ภาษาจิตรกรรมจะถูกกากับไว้ ด้วย “แบบ” อันสัมพันธ์กบั ต้ นแบบภาษาครู อัน
เป็ นจารี ตของการรั กษางานให้ เ ป็ นขนบของครู ช่าง ภาษาจิ ตรกรรมแบบประเพณี จึง อาจมิ ช า
“ศิลปะในฐานะเป็ นศิลปะ” ตามความหมายของโลกตะวันตก หากแต่ กากับไว้ ด้วยหน้ าที่ทงใน
ั้
ศาสนาหรื อโครงสร้ างสังคม ดังนัน้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ โลกทัศน์สงั คมเปลี่ยนเพื่อโน้ ม
นาข้ าใกล้ คาอธิบายจากโลกตะวันตกมากขึ ้น การตีความหมายภาษาจิตรกรรมจึงมีความพยายาม
ค้ นหาวิธีการอธิบายผ่าน “แบบ” ที่ซ้อนทับไว้ ด้วยโลกทัศน์ทางศาสนาและการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์
ของสังคม ยิ่งภาษาจิตรกรรม(ที่ทางานร่ วมกับภาษาอื่ นๆ) ถูกควบคุมด้ วยกฎระเบียบมากขึน้
เท่าใด การควบคุมทางสังคมต่อสมาชิกที่ใช้ ภาษานัน้ ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเท่านัน้ ๑๑
การประกาศใช้ พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ทาให้ การศึกษาภาษาไทย
กลางขยายเข้ ามาสูท่ ้ องถิ่นมากขึ ้น๑๒ และเริ่มจัดการศึกษาที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ การ
เรี ยนภาษาไทยกลางถูกนาไปใช้ ทงโรงเรี
ั้
ยนสามัญและการเรี ยนของสงฆ์ แต่การเรี ยนในวัดยังคง
เน้ นการศึกษาอักขรวิธีล้านนา เพราะต้ องใช้ ในการเตรี ยมตัวบวชเรี ยน อิทธิพลของการศึกษาแบบ
จารี ตด้ านอักขรวิธีที่สืบทอดมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔๗๐ แสดงให้ เห็นถึงความสืบเนื่องของ
การศึกษาในวัด ยังมีการนาเอาเทคนิคการพิมพ์สมัยใหม่มาใช้ โดยมิชชันนารี ใช้ พิมพ์พระคัมภีร์
ไบเบิลเพื่อสอนศาสนา และได้ มีการจัดพิมพ์หนังสือตารับตาราและวรรณกรรมพื ้นบ้ านเป็ นภาษา
ล้ านนา ความนิยมอ่านหนังสืออักษรล้ านนานี ้ยังคงมีอยู่จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ ก็ยงั มีการ
พิมพ์หนังสือด้ วยตัวอักษรล้ านนา

๑๑

ดูใน ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ภาษาของจิต รกรรมไทย: การศึกษารหัสของภาพและ
ความหมายทางสัง คมวั ฒนธรรมของจิต รกรรมพุทธศาสนาต้ นรั ต นโกสินทร์ (กรุ ง เทพฯ: สถาบัน ไทยคดีศึก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๓๖), ๒๗ – ๖๙.
๑๒
ปฐม ตาคะนานันท์, คณะสงฆ์ สร้ างชาติสมัยรั ชกาลที่ ๕ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑), ๑๖๐ – ๑๖๑.

๓๑๕
เราพบว่า จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในแบบช่างปวน สุวรรณสิงห์ มีการผสมผสาน
ระหว่างอักษรธรรมล้ านนากับอักษรสยามหรื อภาษาไทยอยูเ่ สมอ (ภาพที่ ๑๓๔ ) สะท้ อนให้ เห็นว่า
ภายหลังจากการจัดตังสถาบั
้
นการศึกษาในแบบแผนขึ ้นโดยรัฐ และเจ้ านายท้ องถิ่นได้ สถาปนา
โรงเรี ยนแบบแผนของกรุงเทพฯขึ ้น การรับรู้ภาษาราชการจึงเริ่มมีขึ ้นเพื่อสะท้ อนสถานภาพทางชน
ชันในท้
้ องถิ่น ดังนันการสื
้
่อสารภาษาในงานจิตรกรรมจึงแสดงออกเป็ น ๒ ภาษาดังกล่าว เรา
พบว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ยงั ดาเนินควบคูก่ บั การปฏิรูปการศึกษา (
พระราช บัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ) ซึง่ กระบวนการดังกล่าวขับเคลื่อนต่อมาในช่วง
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ แน่นอนว่าส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
และวัฒนธรรมในหลายประการ อย่างน้ อยที่สดุ ก็มีผลต่อความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างการสัง่
การจากส่วนกลาง เพื่อบังคับต่อส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการสร้ างรัฐ
ชาติ สร้ างความเป็ นสยาม ผ่านนโยบายการศึกษา ในรัชกาลที่ ๖ รัฐบาลสยามได้ เน้ นความคิด
เรื่ องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเน้ นทางด้ านชาติไทย ดังเห็นได้ จากการสร้ างเครื่ องมือ
กล่อมเกลาได้ แก่ ตาราเรี ยนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ธงชาติไทย ๑๓
ทังนี
้ ้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้ าฟ้ามหาวชิราวุธทรงเห็นว่า “...ถ้ าประสงค์จะให้
พวกลาวเชื่อง จะฝึ กหัดในทางอื่นไม่ดีเท่ากวาดเด็กเข้ าโรงเรี ยนจะได้ ดดั สันดานและความคิดเสีย
แต่ยงั เยาว์...” นอกจากนี ้ข้ าราชการที่ไปจัดการศึกษาในมณฑลพายัพ ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่เย่อหยิ่งและดู
ถูกคนพื ้นเมือง แต่ต้องทาให้ “...พวกลาวรู้สึกว่าเป็ นข้ าราชการ ฤาเปนพลเมืองอย่างเดียวกันกับ
คนไทย..” ๑๔

๑๓

สรัสวดี อ๋องสกุล, “ การปฏิรูปการศึกษาในล้ านนา : การสร้ างเอกภาพแห่งชาติ,” ศึกษาศาสตร์ สาร ๑๐,
๒ – ๔ ( ตุลาคม ๒๕๒๔ – กันยายน ๒๕๒๕) : ๒๙ – ๔๘.
๑๔
ดูใน วิทูลย์ ทานุชิต, “การปฏิรูปการศึกษาในมณฑลพายัพ ( พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๗๖ ) ” ( วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๘ ), ๓๐.

๓๑๖

ภาพที่ ๑๓๔ จารึกคาประกาศการทาบุญจิตรกรรมในวิหารวัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ
๑.๓ เจ้ าบุญวาทย์ วงศ์ มานิตกับการสร้ างสรรค์ งานจิตรกรรมในกลุ่มลาปาง
กล่าวก่อนว่า บรรดาเจ้ านายท้ องถิ่นในนครลาปาง มีความพยายามเรี ยนรู้แบบแผน
จากราชสานักกรุงเทพฯ รวมทังแบบแผนตะวั
้
นตก ดังปรากฏในบันทึกของคาร์ ล บ็อค (พ.ศ.
๒๔๒๔)ตอนหนึง่ ว่า
“...พอกลับถึงบ้ านก็มีชายหนุ่มคนหนึง่ มาหา เมื่อจับมือด้ วยก็ทาให้
ข้ าพเจ้ าคิดว่าเขาต้ องเป็ นเจ้ าชายอะไรองค์หนึง่ เพราะผู้คนในเขตลาปาง
นี ้ แม้ จะเป็ นเจ้ านายหรื อข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ก็ตาม น้ อยคนนักที่จะรู้
เรื่ องการจับมือตามธรรมเนียมยุโรป ....เพราะผู้ที่มาเยี่ยมนี ้เป็ นโอสรองค์
รองของเจ้ าหลวง...เจ้ าได้ ออกมาต้ อนรับจับมือข้ าพเจ้ าอีก ทังยั
้ งอธิบาย
ให้ ข้าพเจ้ าฟั งด้ วยว่าได้ ไปรับรู้เรื่ องการจับมือมาจากรุงเทพฯ….”๑๕
ขณะที่คาร์ ล บ็อค เดินทางถึงลาปางนัน้ คงเป็ นสมัยเจ้ าพรหมาภิพงษธาดา เป็ นเจ้ าผู้
ครองนคร(ดารงตาแหน่งราว พ.ศ.๒๔๑๖ – ๒๔๓๕) ข้ อมูลนี ้ช่วยให้ เราสันนิษฐานได้ วา่
ความสัมพันธ์ของชุดความรู้แบบตะวันตกส่วนหนึง่ คงมาจากกรุงเทพฯ และมีการปฏิบตั กิ นั ในกลุม่
๑๕

คาร์ ล บ็อค, ท้ องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้ าหลวง, เสถียร พันธรังสี และ อัมพร ทีขะระ ผู้แปล (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๕๐), ๑๓๗.

๓๑๗
เจ้ านายมาก่อน เช่นเดียวกับการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความทันสมัยของ เจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้ าผู้
ครองนครลาปาง(ดารงตาแหน่ง พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕) อยูใ่ นช่วงเปลี่ยนผ่านการสถาปนารัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีคณ
ุ ปู การต่อการสร้ าง “ความทันสมัย” ในขณะนันให้
้ กบั สังคมเมือง
ลาปาง ทังการเริ
้
่มสร้ างกองทหาร โรงเรี ยน คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ าสูโ่ รงเรี ยนใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย อุปถัมภ์การเล่าเรี ยนสงฆ์ในสานักวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ริเริ่มก่อสร้ าง
สะพานและถนนที่เชื่อมโยงกับการค้ าเส้ นทางรถไฟ๑๖
ความใกล้ ชิดระหว่างเจ้ าบุญวาทย์ ฯ กับเจ้ านายรัฐบาสยาม (รวมทังเจ้
้ านายท้ องถิ่น)
ได้ แสดงให้ เห็นในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
นิพนธ์ขึ ้นเมื่อครัง้
ดารงพระราชอิสริ ยศเป็ น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้าฯ มหาวชิราวุธ ในครัง้ ที่พระองค์เสด็จ
ประพาสหัวเมืองฝ่ ายเหนือครัง้ แรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๘ ทรงใช้ พระนามแฝงว่า “หนานแก้ ว
เมืองบูรพ์”
ซึง่ ในปี นันรั
้ ฐบาลสยามได้ มีการสร้ างรถไฟสายเหนือสาเร็จจนถึงเมืองนครสวรรค์
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ฯ ได้ เสด็จไปเปิ ดรถไฟที่สถานีบ้านพาชีแล้ วเลยเสด็จ
ประพาสเมืองลพบุรี และมณฑลนครสวรรค์) ในการเสด็จเปิ ดทางรถไฟนี ้ได้ โปรดฯ ให้ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เสด็จไปประพาสหัวเมืองมณฑลพายัพ โดยมีพระราชประสงค์จะให้ ทรงคุ้นเคยกับ
ราชการหัวเมืองประเทศราชที่หา่ งไกล
ลิลิตพายัพให้ ภาพล้ านนาในช่วงระยะสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ เป็ นอย่างดี กล่าวคือ
ให้ ภาพของเส้ นทางจากนครสวรรค์ผา่ นพิจิตร พิษณุโลก เข้ าสูเ่ ขตเมืองแพร่ เมืองลาปาง เข้ าสู่
เมืองพะเยา เมืองเชียงราย แล้ วย้ อนกลับเข้ าสู่ เมืองเชียงใหม่ เมืองลาพูน ในการเสด็จครัง้ นัน้ ทรง
เปิ ดโรงเรี ยน โรงทหาร เยี่ยมชมคณะมิชชันนารี พร้ อมกับการถวายการต้ อนรับเสด็จของเจ้ านาย
เจ้ าเมืองท้ องถิ่น ตลอดจนบรรยายถึงความเคลื่อนไหวของผู้คนในล้ านนาได้ เป็ นอย่างดีฯลฯ ดัง
ตัวอย่างสาคัญเช่น
“๏ ..รุ่งขบวนคชคลาดข้ าม
แพร่นคเรศ์บงั คม
กล่าวแสดงจิตต์นิยม
จุดธูปเทียนดอกไม้

๑๖

สันพนม พรึงพ่อ
หน่อไท้
ปราโมทย์
นอบเกล้ า ทูลถวายฯ

สายฝน น้ อยหีด, เจ้ าพ่ อบุญวาทย์ กับวิวัฒนาการเมืองลาปาง พ.ศ.๒๔๐๐ – ๒๔๖๕ (ลาปาง: สมาคม
นักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย, ๒๕๕๐), ๑ – ๓๙.

๓๑๘
๏...ที่สิบเก้ าประทับร้ อน
สูงเม่นราษฏรทยาน
เข้ าตอกบุพพาตระการ
ปราโมทย์โอษฐ์ โห่ร้อง
๏...กระบวนบ้ องไฟจัดล้ วน
รูปสัตว์ผกู ชอบกล
ดนตรี ฉาบกลองอน
พิศพิศพิจิตร์ แท้

ริมศาล อาเภอแฮ
เบียดจ้ อง
โปรยเกลื่อน
แซ่ซร้ อง ถวายชัยฯ
ควรยล
มากแล้
อึงมี่
ประหลาดล้ วน ควรดูฯ....”๑๗

ประเด็นสาคัญจากการเสด็จเมืองแพร่คือ ชี ้ให้ เห็นอานาจใหม่ของรัฐสยามที่ผกู พันกับ
หัวเมืองประเทศราช มณฑลพายัพ รวมถึงการขยายตัวของหน่วยงานราชการแบบใหม่ โดยมีพระ
บริรักษ์ โยธี(เวท) ผู้วา่ ราชการเมืองแพร่ในขณะนัน้ (ภายหลังเป็ นพระยาพิริยวิชยั ) ถวายการ
ต้ อนรับ พร้ อมกับการแสดงออกถึงวัฒนธรรมพื ้นฐานของผู้คนล้ านนา(เมืองแพร่) ตามจารี ต คือ
การโปรยข้ าวตอกดอกไม้ รับเสด็จ หลังจากนันพระองค์
้
ทรงบรรยายถึงการทอดพระเนตรวัดพระ
ธาตุชอ่ แฮ และเสด็จเข้ าสูเ่ มืองลาปาง ซึง่ มีเจ้ าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้ าเมืองลาปางในขณะนัน้
ถวายการต้ อนรับ
“๏...ครัน้ ขบวนถึงที่กนั ้
ระหว่างแพร่ลาปางประเทศ
เจ้ าบุญวาทก้ มเกศ
แสดงพจน์เชิญหน่อไท้
๏...ถึงกาลกาหนดเจ้ า
นาธูปเทียนถวายนาถ
อัญเชิญยุคลบาท
พระรับคาโปรดให้

๑๗

ปั นเขตต์
ราชไซร้
เกล้ า ประณต
ผ่านเข้ า สิมาขัณฑ์
บุญวาท วงศ์นา
หน่อไท้
เข้ าสู่ เวียงแฮ
เคลื่อนคล้ อย ขบวนดลฯ

หนานแก้ วเมืองบูรพ์ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หัว) ,ลิลิตพายัพ,พิมพ์ในการกุศลเมื่อพระ
ตารวจเอก เจ้ าพระยาศุภนิมิตรถึงอสัญกรรมมาถึงปั ญญาสมวาร วัน ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทย,
๒๔๗๒), ๔๐ – ๑๖๗.

๓๑๙
ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นว่า การที่เจ้ านายจากรัฐบาลสยาม เสด็จฯ หัวเมืองฝ่ าย
เหนือ น่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการจัดเตรี ยมพิธีการ สถานที่ ต่างๆ เพื่อสร้ างให้ เกิดการถวาย
ความจงรักภักดี ดังพบว่ามีการทูลเกล้ าฯ ถวายสะพานรัษฎา เพื่อน้ อมถวายเป็ นพระราชกุศลใน
รัชกาลที่ ๕ เนื่องในพระราชพิธีรัษฎาภิเศกที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ ๒๕ ปี พ.ศ.๒๔๓๗ ข้ อ
สันนิษฐานที่เป็ นไปได้ สงู มากเกี่ยวกับงานจิตรกรรมในเมืองลาปางในระยะนี ้คือ งานจิตรกรรมฝา
ผนังวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง น่าจะจัดเตรี ยมขึ ้นไว้ เพื่อรับเสด็จรัชกาลที่ ๖ ในช่วง
ดังกล่าวนี ้ด้ วย เนื่องจากพระองค์ได้ เสด็จวัดพระธาตุลาปางหลวง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๔๔๘ ดังกล่าวไว้ ในลิลิตพายัพว่า
“...ที่ซาวแปดเพลา
สองนาฬิกาล่วงแล้ ว
ทรงสินธพเพริดแพร้ ว
พยศเยื ้องดาเนิรขบวนฯ
บริวารวารห้ อมแห่สล้ าง เสด็จนมัส ณ วัดอ้ าง
ชื่อชี ้ลาปางหลวงฯ....”๑๘
เราพบว่า การสร้ างงานสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพุทธศิลป์ของเจ้ า
ผู้ครองนครในหัวเมืองประเทศราชล้ านนาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ เกิดประเพณีการถวายเป็ นพระราช
กุศลเสมอ นอกจากในเมื องนครล าปางของเจ้ าบุญวาทย์ ฯ แล้ ว เรายัง พบว่า เจ้ าเมื องน่านได้
บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั หลวงสาคัญของเมือง ดังพบหลักฐานจากหน้ าบันหอไตรปิ ฎก วัดพระธาตุช้าง
ค ้าวรวิหาร อ.เมือง จ.น่าน สร้ างขึ ้นราว พ.ศ.๒๔๕๓ มีพระสมุห์อินเป็ นนายช่างใหญ่๑๙ หน้ าบันเป็ น
ไม้ แกะสลักมีรูปครุฑอยู่กลางแวดล้ อมด้ วยลวดลายพรรณพฤกษาและใต้ หน้ าบันมีรูปครุฑอีกองค์
หนึง่ เหนือรูปครุฑองค์ที่สองนัน้ มีจารึกว่า “ พ.จ.น.พ.ร.ช.ก.ศ.ถ. พ.พ.ธ.จ.ล.ฯะ” สันนิษฐานว่า
อาจหมายถึง “ พระเจ้ าน่ าน พระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชย นันทบุรมหาราช
วงศาธิบดี ถวาย พระพุทธเจ้ าหลวงฯ” หรื อกล่าวได้ ว่า พระเจ้ าสุริยพงษ์ ฯ สร้ างถวายพระราช
กุศลพระพุทธเจ้ าหลวง รัชการที่ ๕๒๐ ปฏิสมั พันธ์ของพระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริ ตเดช เจ้ าผู้ครองนครน่าน
ร่ วมกับพระยาศรี สหะเทพ ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ,พระยาสุนทรนุรักษ์ ข้ าหลวง
๑๘

หนานแก้ วเมืองบูรพ์, ลิลติ พายัพ, ๔๐ – ๑๖๗.
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ , ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และภานุพงษ์ เลาหสม, ลวดลายพุทธศิลป์น่ าน (เชียงใหม่:
โครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูศิลปกรรมดังเดิ
้ มในพุทธสถานจังหวัดน่าน, ๒๕๕๑) ,๕๒ – ๕๓.
๒๐
สานักศิลปากรที่ ๗ น่าน, รายงานเบือ้ งต้ นภูมหิ ลังเมืองน่ าน (น่าน: โครงการสืบค้ นแหล่งวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น ้าน่าน – แม่น ้าว้ า โดยประชาชนมีสว่ นร่วม, ๒๕๔๙), ๑๖๒.
๑๙

๓๒๐
ประจาเมื องน่าน เป็ นแกนนาสาคัญในการจัดการปกครองเมื องน่านใหม่ตามพระราชบัญญัติ
ปกครองท้ องที่ ร.ศ.๑๑๖ สะท้ อนให้ เห็นว่าเจ้ านายท้ องถิ่น ในฐานะชนชันน
้ าในการเปลี่ยนแปลง
งานพุทธศิลป์ร่วมกับแบบแผนขนบของชนชันน
้ าจากรัฐบาลสยาม
กระบวนการสร้ างความเป็ นกรุงเทพฯ นัน้ จะเข้ มข้ นมากขึ ้นภายหลังเหตุการณ์ที่สร้ าง
ความกลัวต่อรัฐบาลสยามที่ถกู ขนานนามเหตุการณ์นี ้ใหม่ว่า “กบฏเงี ้ยว” ในต้ นทศวรรษ ๒๔๕๐
เช่นเดียวกับ “นโยบายเกี ้ยวลาว” ส่วนหนึ่งได้ รับการตอบรับจากบรรดาเจ้ านายท้ องถิ่นเป็ นอย่าง
ดี เราพบว่า ในทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๖๐ นัน้ สถานการณ์ ก ารบริ ห ารราชการแบบมณฑล
เทศาภิบาล ดูเหมือนจะไปได้ ดีมากในพื ้นที่นครลาปาง
ความดีความชอบและความภักดีในสายตาพระมหากษัตริ ย์สยามต่อเจ้ าบุญวาทย์
อาจเห็นได้ จ ากกรณี เ หตุการณ์ กบฏเงี ย้ วเมื องแพร่ พ.ศ.๒๔๔๕ มีการกล่าวหาเจ้ าผู้ครองนคร
ลาปางเป็ นขบถสบคบคิดร่วมในเหตุการณ์ครัง้ นี ้ เมื่อมีการถวายรายงานกราบบังคมทูลฯ ในหลวง
รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้ าฯ มีพระบรมราชวินิจฉัยทางโทรเลขถึงกรมหลวงดารงราชนุภาพ ลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๔๔๕ ความตอนหนึง่ ว่า “...อย่างเจ้ านครลาปาง เป็ นคนเลี ้ยงได้ แท้ ...”๒๑
ในข้ อมูลหนังสือประวัตริ ับราชการกระทรวงมหาดไทยของเจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิตนัน้
พบว่าเจ้ าบุญวาทย์ ฯ เริ่ มรับราชการเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๘ ในตาแหน่งพนักงานกองมหาดไทย น่าจะ
สะท้ อ นการผนวกเจ้ า นายบุต รหลานเข้ า เป็ นข้ า ราชการท้ อ งถิ่ น นั่น เอง และก่ อ นหน้ า การรั บ
ตาแหน่งเจ้ าผู้ครองนครนัน้ เจ้ าบุญวาทย์ฯ มีบทบาทสาคัญในการแสดงปฏิสมั พันธ์ กับรัฐบาล
สยาม เช่น เป็ นผู้แ ทนเจ้ า ผู้ค รองนครล าปาง ถวายเครื่ องบรรณาการ เป็ นต้ น ต่อ มาได้ ดารง
ตาแหน่ง เจ้ าราชสัม พันธวงศ์ใน พ.ศ.๒๔๓๓ เจ้ าอุปราช พ.ศ.๒๔๓๘ ตามลาดับ กระทั่ง เมื่ อ
เจ้ านรนันทไชยชวลิต เจ้ าผู้ครองนครลาปางถึงแก่พิราลัย พ.ศ. ๒๔๓๘ รัฐบาลสยามจึงได้ แต่งตัง้
ให้ ดารงตาแหน่งเจ้ าผู้ครองนครลาปาง พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕
อาจกล่าวได้ ว่า งานจิตรกรรมวัดสาคัญในที่ราบลุ่มน ้าวังตอนกลางนัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจิตรกรรมวิหารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง น่าจะจัดขึ ้นในสมัยเจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิต
เราจะพบว่าจิตรกรรมแบบพม่าที่นาช่างจากพม่าเข้ ามาเขียนในวัดของกลุ่มชนพม่าก็ได้ รับการ
อุปถัมภ์หรื ออนุญาตจากเจ้ าหลวงบุญวาทย์ฯ เช่นกัน ดังกรณีของเจาง์วดั ม่อนปู่ ยักษ์ เป็ นต้ น หาก
จะชี ้ให้ เห็นปรากฏการณ์สาคัญนี ้ ก็อาจจะรวมงานจิตรกรรมวัดแสงเมืองมา ดังได้ กล่าวมาแล้ วใน
บทที่ ๓ ว่าด้ วยการกาหนดอายุจิตรกรรมวัดแสงเมืองมาจากจารึ กอักษรธรรมล้ านนาที่ว่า น่าจะ
อ้ างถึงใน ศัก ดิ์ รัตนชัย , “ประวัติพ่อเจ้ าผู้ครองนครลาปางองค์ สุดท้ าย” ใน จิต รกรรมวัดบุญวาทย์
(กรุงเทพฯ: บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๓๒) , ๒๙.
๒๑

๓๒๑
สร้ างขึ ้นในช่วงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๓๔ หรื อ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗
ห รื อ
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐ หรื อ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๔ หรื อ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๗
หรื อ ๑ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๖๑ ก็มีความเป็ นไปได้ ในช่วงระยะเวลานี ้
เ ว ล า ที่ เ ป็ น ไ ป ไ ด้
ดังกล่าวนี ้ ล้ วนอยู่ในช่วงสมัยเจ้ าบุญวาทย์ ฯ ดารงตาแหน่งเจ้ าผู้ครองนคร พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕
(ภาพที่ ๑๓๕)
นอกจากนี ้ เจ้ าบุญ วาทย์ ฯ ยัง เป็ นต้ นแบบสาคัญในการนาช่างจันทร์ จิตรกร ช่าง
หลวงแบบราชส านัก กรุ ง เทพฯ เข้ ามาเขี ย นงานจิ ต รกรรมในล าปาง เราพบว่า ช่า งจันทร์ เ ป็ น
ข้ าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๖ หากพิจารณารูปแบบพระบฏวัดปงสนุก
ชุดที่ ๑ ซึง่ มีรูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ – กรุงเทพฯ อยู่มาก อย่างน้ อยที่สดุ ในสายตาของ
ข้ าราชการที่สยามส่งมาในเมืองลาปาง ก็กล่าวว่าประชาชนในเมืองลาปางนันมี
้ แบบอย่างของการ
ใช้ ชีวิตตามแบบชนชันกลางในกรุ
้
งเทพฯ ดังรายงานของสมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้ากรม
หลวงนครราชสีมา (ราว พ.ศ.๒๔๖๐)ความตอนหนึง่ กล่าวว่า
“....คนในเมื อ งล าปางนี ้ ทั่ว ไปรู้ สึ ก ว่ า อยากประพฤติ อ ย่ า งชาว
กรุงเทพฯ ทุกอย่าง ขนบธรรมเนียมอย่างใด ถ้ าไม่เหมือนคนกรุงเทพฯ
ควรเลิกได้ เป็ นเลิกหมด เช่น การแต่งกาย เสื ้อกางเกงน ้าเงินของผู้ชาย
พลเมืองที่แพร่ ที่น่าน เห็นทัว่ ไปทุกแห่ง ที่ลาปางไม่มีเลย เปลี่ยนเป็ น
นุง่ ผ้ า นุง่ กางเกงจีน และอื่น ๆ…”๒๒
ดังนัน้ ข้ อสันนิษฐานที่นา่ สนใจคือ งานจิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง,
จิตรกรรมวัดแสงเมืองมา หรื อแม้ แต่พระบฏวัดปงสนุก ก็น่าจะเขียนขึ ้นในระยะที่เจ้ านายท้ องถิ่นมี
ปฏิสมั พันธ์ ต่องานศิลปะของกรุ งเทพฯ หรื ออาจจะกล่าวอีกทางหนึ่งว่า แสดงให้ เห็นถึงการสร้ าง
ความศรี วิไลในหัวเมืองให้ ทดั เทียมกับกรุงเทพฯ

๒๒

อ้ างถึงใน พรรนิภา อพิญชพงศ์ , “เจ้ าไพร่กบั การเปลี่ยนแปลงในสังคมล้ านนา ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๗ –
๒๔๗๖,” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ๒๕๓๕ ) , ๑๗๗ .

๓๒๒

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ฉายพร้ อมเจ้ าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้ านาย
และผู้ตามเสด็จอื่นๆ ณ วัดพระธาตุลาปางหลวง คราวเสด็จมณฑลพายัพ พ.ศ.๒๔๖๔

เจ้ าบุญวาทย์ฯ และวงโยธวาทิตคุ้มหลวง ราว พ.ศ.๒๔๕๓
ภาพที่ ๑๓๕ เจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิตกับประวัติศาสตร์ สงั คมลาปาง
ที่มา : สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ,เทศาภิบาล (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๑๑๘.
และโรงเรี ยนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลาปาง

๓๒๓
๑.๔ การปรับเปลี่ยนตาแหน่ งงานจิตรกรรมเวสสันดร : กรณีวัดช้ างเผือก เมืองลาปาง
เมื่อสยามสถาปนาการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ ้นในทศวรรษ ๒๔๔๐ ๒๔๕๐ ก่อให้ เกิดการแทรกแซงอานาจต่อเจ้ านายท้ องถิ่นในหัวเมืองเหนือ การประนีประนอม
อานาจจึงเกิดขึ ้น
อย่างน้ อยที่สดุ การถวายเครื่ องบรรณาการตามจารี ตประเพณีจากเจ้ านาย
ท้ องถิ่น ดังเช่นการถวาย “ช้ างเผือก” ในปี พ.ศ.๒๔๕๓ ของเจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้ าผู้ครองนคร
ลาปาง (ดารงตาแหน่งเจ้ าผู้ครองนครเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ ถึง พ.ศ.๒๔๖๕) ต่อมา พ.ศ.๒๔๖๔ จึงมี
การสถาปนาวัดช้ างเผือก ดังปรากฏในคาจารึกว่า
“เจ้ าบุญวาทย์วงศ์มานิตย์ เจ้ าผู้ครองนครลาปาง พร้ อมด้ วยโอรส
และนัดดา มีพระไทยเลื่อมไสยในพระพุทธศาสนา ได้ ทรงบริ จาคทรัพย์
ส่วนพระองค์ทรงสร้ างอารามและพระอุโบสถ วัดช้ างเผือก ไว้ ในพุทธ
ศาสนา
เพื่อให้ พระสงฆ์จากจตุรทิศได้ อาศรัย แลลงอุโบสถ
สังฆกรรม ขอพระพุทธภูมิ ในอนาคตเบื ้องหน้ าโน้ นเทอญสาเร็ จลงเมื่ อ
วั น ที่ ๑ ๒ มี น า ค ม พ ร ะ พุ ท ธ ศั ก ร า ช ๒ ๔ ๖ ๔ ต ร ง กั บ
อาทิตย์ วัน เดือน ๖ เหนือ ขึ ้น ๑๕ ค่า ปี ระกา จุลศักราช ๑๒๘๓”
จิตรกรรมเริ่มจากผนังสกัดหลังอุโบสถวาดเรื่ องวินยั สงฆ์และรูปช้ างเผือก รอบผนัง
วาดเล่าเรื่ องทศชาติชาดก รอบผนังไม้ คอสองวาดเวสสันดรชาดก ผนังสกัดหน้ าอุโบสถวาดเรื่ องเขา
พระสุเมรุ(เล่าเรื่ องนรกและสวรรค์) บานประตูและหน้ าต่างวาดภาพประกอบสุภาษิตคาพังเพย
ด้ วยอักษรสยาม(ภาษาไทย) กากับไว้ สาหรับจิตรกรรมสุภาษิตบนผนังบานประตู-หน้ าต่างนัน้ มี
องค์ประกอบสาคัญคือตัวภาพใช้ ภาพชาวบ้ าน “ผู้ชาย” เป็ นผู้แสดงอาการท่าทางต่างๆ ประกอบ
ตามสุภาษิตคาพังเพยนัน้ ตัวอย่างเช่น “ชายสองคนแสดงการหามจัว่ ” กากับไว้ ด้วยอักษรสยาม
ภาษาไทยว่า “รักดีหามจัว่ ” ฉากหลังนิยมวาดเป็ นภูเขา,ต้ นไม้ หรื อป่ าไม้ เป็ นต้ น อันเป็ นวิธีการ
ลดทอนนาไปสูก่ ารเลือกวาดเฉพาะเหตุการณ์สาคัญเพื่อสร้ างเป็ นภาพตัวแทน (representation)
ประกอบคาสุภาษิตพังเพย (ภาพที่ ๑๓๖)
ตาแหน่งของจิตรกรรมสุภาษิ ตและทศชาติชาดก ได้ ทาหน้ าที่สื่อสารสาคัญในพื ้นที่
อุโบสถ ขณะที่จิตรกรรมเวสสันดรชาดก ถูกกาหนดไว้ ในพื ้นที่คอสอง ซึ่งไม่เหมะสมต่อการสื่อสาร
เนื ้อหาเวสสันดร อาจกล่าวได้ ว่า การออกแบบภาพจิตรกรรมแห่งนี ้ให้ ความสาคั ญของจิตรกรรม
ทศชาติชาดกและจิตรกรรมสุภาษิต (แบบกรุงเทพ)มีความหมายมากกว่า “จิตรกรรมเวสสันดร” ซึ่ง

๓๒๔
ไม่สามารถสื่อสารต่อพิธีกรรมเทศน์มหาชาติหรื อตังธรรมหลวงได้
้
อีกต่อไป แน่นอนว่า การจะระบุ
ว่า “อะไรวาดได้ ” “อะไรวาดไม่ได้ ” เพื่อทาหน้ าที่ในการสื่อสารในพื ้นที่สาธารณะเช่นนี ้ ย่อมถูก
สลายแนวคิดมาก่อนหน้ าแล้ วในจิตรกรรมวัดหลวงแบบกรุ งเทพฯ กล่าวคือ การทาให้ ภาพชีวิต
สามัญชนธรรมดาเข้ าใกล้ หรื อเปิ ดเผยต่อสาธารณะมากขึ ้นอันสัมพันธ์กบั การเกิดของกระฎมพี
ุ ใน
กรุงเทพฯ๒๓
การแทนตาแหน่งภาพจิตรกรรมเวสสันดรชาดกนี ้ อาจตีความหมายให้ เราเห็นได้ วา่
ประการแรก ความศักดิส์ ิทธิ์ของภาพจิตรกรรมสุภาษิต จึงไม่จาเป็ นต้ องเชื่อมโยงกับ
พิธีกรรม หากแต่ต้องอาศัยอานาจอื่นที่เหมาะสมต่อรัฐรวมศูนย์ เราจะพบว่า สุภาษิตทาหน้ าที่ “คา
สอน”การเปิ ดพื ้นที่ตอ่ การรับรู้คาสอนจึงต้ องอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ที่ถือว่าทันสมัยที่สดุ ในยุคนัน้ ความ
ศักดิส์ ิทธิ์ของสิ่งพิมพ์ไม่ได้ อยูท่ ี่ตวั อักษรหรื อภาษา แต่หากอยูท่ ี่ความหมายที่ได้ ใส่ลงไปในการ
พิมพ์ การวาดจิตรกรรมสุภาษิตนี ้ไว้ ที่นครลาปางจึงเท่ากับเป็ นการผลิตซ ้าภาพจากกรุงเทพฯ สูห่ วั
เมือง รวมถึงการผลิตซ ้าคาสอนของชนชันน
้ าอีกด้ วย
ประการที่สอง การทับซ้ อนผ่านพื ้นที่ทางความคิดภายใต้ “นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา” นับว่ามีบทบาทอย่างมาก กล่าวคือ มีเป้าหมายสาคัญในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของ
ราษฏรในภูมิภาคและสร้ างสานึกความเป็ นประชาชนในชาติ ผ่านโครงสร้ าง “สถาบันการศึกษา”
ร่วมกับอุดมการณ์ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยผลิตเครื่ องมือกล่อมเกลาได้ แก่ ตารา
เรี ยนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ธงชาติไทย ฯลฯ การเริ่มต้ นในระดับหัวเมืองจึงควรทาให้
เจ้ านายบุตรหลานรับรู้ “ความเป็ นสยาม” พร้ อมๆ กับแบบเรี ยนที่ผลิตโดยระบบการพิมพ์สมัยใหม่
จากสยามขึ ้นในทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๖๐ ดังสะท้ อนในพระดาริห์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ ตอนหนึง่ ว่า “ ...รัฐบาลมีอานาจตกแต่งนิไสยใจคอไพร่บ้านพลเมืองได้ ด้ วยแต่งหนังสือ
สอนเด็กนักเรี ยน...”๒๔ นอกเหนือจากเจ้ านายบุตรหลานในท้ องถิ่นแล้ ว กลุม่ เป้าหมายต่อไปจึงเน้ น
หลักสูตรประถมศึกษาวิชาสามัญสาหรับเด็กนักเรี ยน๒๕
เจ้ าบุญวาทย์ฯ ได้ สถาปนาโรงเรี ยนบุญวาทย์ฯ ขึ ้น ชี ้ให้ เห็นถึงการตอบรับนโยบาย
ดังกล่าว จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของการใช้ ระบบการศึกษาเพื่อสร้ างคน “ลาว” ล้ านนา ให้ เป็ น “คนไทย”
๒๓

นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่ และใบเรื อ: รวมความเรี ยงว่ าด้ วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ต้น
รั ตนโกสินทร์ , ๒๓๗ – ๒๙๗.
๒๔
เตือนใจ ไชยศิลป์, “ล้ านนาในการรับรู้ของชนชัน้ ปกครองสยาม พ.ศ.๒๔๓๗ – ๒๔๗๖” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๓๖), ๑๙๐.
๒๕
เนื ้ออ่อน ขรัวทองเขียว, “ บทบาทของสิ่งพิมพ์ในการรวมล้ านนาเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของรัฐสยาม,” วารสาร
ไทยศึกษา ๗, ๑ (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๕๔ ) : ๑ – ๓๑.

๓๒๕
ระบบการศึกษาสมัยใหม่ได้ ขยายจากเมืองศูนย์กลางไปสู่ชนบท เป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ระบบการศึกษายังทาหน้ าที่กล่อมเกลาให้ คนในหัวเมืองสานึกใน
“ความเป็ นพลเมือง” ของรัฐ อย่างน้ อยที่สดุ วรรณกรรมคาสอนในด้ านสุภาษิตคาพังเพยนี ้ เป็ นส่วน
สาคัญในวิชาจรรยาที่ถกู ผลิตในตาราเรี ยนมูลฐานในทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๖๐ โดยเริ่มจาก
คุณธรรมเบื ้องต้ น เช่น การไม่พาลเกเร,ความพากเพียร,ความกตัญญู เป็ นต้ น(ร่วมกับวิชา
ภาษาไทย) เพื่อให้ เกิดการเชื่อฟั ง ยอมรับอานาจรัฐและความจงรักภักดี๒๖
ประการที่สาม ความทันสมัยในแบบกรุงเทพ(ความเป็ นสยาม) จึงมีบทบาทมากต่อ
สังคมใน “เวียง” อาจกล่าวได้ วา่ จิตรกรรมสุภาษิตคาพังเพย เป็ นเครื่ องมือที่ชนชันปกครองในหั
้
ว
เมืองรับความทันสมัยมาสู่ท้องถิ่นเพื่อสร้ าง “สานึกร่วม” ต่อรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จิตรกรรม
สามารถทาหน้ าที่ “สื่อ” ร่วมกับแบบเรี ยนและการศึกษาสมัยใหม่ได้ กระทัง่ “ความศักดิส์ ิทธิ์” ของ
เนื ้อหาจิตรกรรมตามแบบแผนประเพณีได้ ถกู แทนที่ด้วย “อุดมการณ์” จิตรกรรมจึงเป็ นเครื่ องมือ
สอดรับกับวรรณกรรม(แบบเรี ยน) ที่เรี ยงรัดให้ ผ้ คู นรู้สกึ ถึงการดารงอยูข่ องตนเองในแบบกรุงเทพฯ
ภายในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อันเป็ นการย ้าการเป็ น “อาณานิคมภายใน”(Internal Colonail)
ได้ อีกมิตหิ นึง่ ๒๗

๒๖

ปวีณา วังมี. “รัฐไทยกับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรี ยนในช่วง พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๔๘๗,”.
(วิท ยานิ พนธ์ ปริ ญญาอัก ษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอัก ษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย ,
๒๕๔๓), ๒๑ – ๒๖.
๒๗
ชาญคณิต อาวรณ์ , “จิตรกรรมสุภาษิ ตคาพังเพย วัดช้ างเผือก นครลาปาง: สยามและล้ านนาใน
กาลเวลาทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ,” ใน หมุด หมายประวัติศาสตร์ ล้ า นนา, ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น และภูเดช แสนสา
,บรรณาธิการ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตะวันออก, ๒๕๕๖) : ๔๙ – ๖๖.

๓๒๖

ตาแหน่งจิตรกรรมเวสสันดรชาดก

จิตรกรรมสุภาษิต
ภาพที่ ๑๓๖ จิตรกรรมสุภาษิตในอุโบสถวัดช้ างเผือก จ.ลาปาง

๓๒๗
๒.ความหลากหลายของภาพ : โลกทัศน์ ช่างและความเคลื่อนไหวทางพุทธศาสนา
๒.๑ ความจริงเชิงประจักษ์
การปรับเปลี่ยนโลกทัศน์งานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ – ๔ พบว่ามีการเขียนภาพ
ให้ สอดคล้ องกับสิ่งที่ตาเห็นมากขึ ้น เช่น การลดทอนรูปแบบเส้ นสินเทาแล้ วขยายเป็ นภาพเล่าเรื่ อง
ที่ต่อเนื่ อ งกันแทน หรื อบางแห่ง ก็ ล ดทอนความศักดิ์สิทธิ์ ของตัวภาพให้ เ ห็นเป็ นในสิ่ง ที่ ม นุษย์
สามารถสื่ อ สารได้ ใ กล้ ชิ ด ขึน้ เป็ นต้ น ในจิ ต รกรรมแบบราชส านัก กรุ ง เทพฯ เราพบว่ า มี ก าร
ปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนภาพให้ ใกล้ เคียงกับความจริ งมากขึน้ ตัวอย่างสาคัญคือ การเขียนภาพ
ทิวทัศน์ ภูเขา ก้ อนเมฆ ให้ แสดงปริมาตรและแสงเงาใกล้ เคียงกับสิ่งที่ตาเห็น สิ่งที่น่าสนใจคือ การ
ทาหน้ าที่งานจิตรกรรมกับภาพถ่ายหรื อภาพพิมพ์ที่นาเข้ ามาจากตะวันตกก็เป็ นส่วนสาคัญที่เน้ น
ย ้าการเขียนภาพแนวสมจริงด้ วย๒๘
เราพบว่าจิตรกรรมฝาผนังล้ านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ แม้ จะยังคงสืบทอดคติ
แบบงานจิตรกรรมประเพณีอยู่ แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ การปรับเปลี่ยนนาฏลักษณ์ตวั ภาพให้ มีกริ ยา
ในแบบมนุษย์นิยม จิตรกรรมเวสสันดรชาดกจึงผสมผสานตัวภาพกากที่เป็ นมนุษย์มากขึ ้น ดังจะ
เห็นว่า บรรดาเสนาอามาตย์หรื อเหล่าทหาร ตามแบบจิตรกรรมประเพณีได้ ถกู ปรับเปลี่ยนให้ เป็ น
ภาพข้ าราชการสยามดังตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่งและพระบฏวัดพระยืน เป็ นต้ น
ควรกล่าวด้ วยว่า เทคโนโลยี การภาพถ่าย คือเครื่ องมื อต่อการสร้ างความจริ ง เชิ ง
ประจัก ษ์ ผ่า นกรอบแว่น ของชนชัน้ น าสยาม ๒๙ การที่ ผ้ ูค นปรั บ เปลี่ ย นการมองภาพจากงาน
จิตรกรรมไปสูก่ รอบภาพถ่าย ทาให้ การชมภาพปรับเปลี่ยนเป็ นการอ่านภาพ กล่าวคือ ภาพถ่ายทา
ให้ องค์ประกอบภาพสร้ างให้ ภาพสมจริงตามหลักการวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อการสร้ างความจริ ง
ขององค์ประกอบภาพในงานจิตรกรรมด้ วย การที่สายตาของคนล้ านนาหรื อช่างวาดปรับเปลี่ยน
ไปสูก่ ารจัดองค์ประกอบภาพใหม่นี ้ คือการอ่านภาพใหม่ตามกรอบแว่นของชนชันน
้ าที่สร้ างความ
จริงเชิงประจักษ์ผา่ นภาพถ่าย
ความจริ ง เชิ ง ประจักษ์ นี ้ ยัง สัม พันธ์ กับการมี อิส ระต่อความจริ ง ที่ ช่างเขี ยนมี ด้ว ย
กล่าวคือ ภายหลังจากการปลดปล่อยทาสและการสลายโครงสร้ างศักดินาแบบจารี ต ได้ เกิดตัวตน
ของช่า งท้ อ งถิ่ น มากขึน้ กล่า วคื อ สัง คมล้ า นนาที่ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ นส่ว นหนึ่ง ของรั ฐ ชาติส ยาม
สมัยใหม่ในทศวรรษ ๒๔๘๐ ก็ให้ เกิดระบบการรวมศูนย์กลางภายใต้ คติชาตินิยม พร้ อมกับ การ
ขยายตัวทางการค้ าทาให้ เมืองต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในเส้ นทาง
๒๘

สุรชัย จงจิตรงาม,”แนวคิดเรื่ องความเป็ นจริ งในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ , ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘), ๑๙๐ – ๑๙๔.
๒๙
อเนก นาวิกมูล, ประวัตกิ ารถ่ ายรู ปยุคแรกของไทย (กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, ๒๕๔๕), ๗๑.

๓๒๘
การค้ าเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เมืองที่เป็ นศูนย์กลางการค้ าสาคัญ
ประกอบด้ วยผู้คนหลากหลายชาติพนั ธุ์ นอกจากคนพื ้นเมืองแล้ วยังมีชาวไทใหญ่ พม่า จีน อินเดีย
และชาวยุโรปมาอาศัยอยู่ ทาให้ เมืองมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเข้ ามาของคนเหล่านี ้
ทาให้ มีการนาเข้ าสินค้ าต่างประเทศมาสนองความต้ องการในเมืองแล้ วค่อยๆ ขยายไปสู่ท้องถิ่น
อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ นันส่
้ วนใหญ่ยงั เป็ นระบบการผลิตเพื่อยัง
ชีพที่กาลังปรับตัวเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจการค้ า ๓๐ การค้ าขายในชนบทที่ห่างไกลมักแลกเปลี่ยน
สินค้ าเป็ นสาคัญ มีการใช้ เงินน้ อยมาก ดังนันระบบภาษี
้
เงินสดจึงสร้ างปั ญหาให้ กบั ชาวบ้ านที่ไม่มี
เงิน ผลักดันให้ ราษฎรจาต้ องเข้ าสู่เศรษฐกิจแบบตลาด ขายแรงงานและผลผลิตของตนแลกกับ
เงิน๓๑
เราจึงพบว่างานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในระยะ๒๔๗๐ – ๒๔๙๐ เป็ นต้ นมานี ้ มีการ
ผสมผสานความจริ งตามแบบสายตาของชาวกรุงเทพฯ ตัวอย่างสาคัญคือ ผลงานของช่ างบุญปั๋ น
พงษ์ ประดิษฐ์ ความจริ งเชิงประจักษ์ ที่ เน้ นการจารึ กชื่อผู้เขียน เน้ นการเขียนภาพที่ใกล้ เคียงกับ
ความจริ งของสังคม จึงเป็ นการสะท้ อนปฏิสมั พันธ์ กับผู้คนที่ปรับเปลี่ยนการนิยามความจริ งใน
ชีวิตประจาวันของเขาเหล่านันให้
้ เป็ นไปตามกลไกเศรษฐกิจการเมืองของรัฐชาติ
อย่างไรก็ตาม ความจริงเชิงประจักษ์นี ้ก็ถกู กลไกของรัฐสร้ างขึ ้นเช่นกัน กล่าวคือ
ความจริงเชิงประจักษ์ที่สร้ างบนฐานชาติไทยหรื อความเป็ นไทยในสมัยทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๔๙๐
เห็นได้ ชดั เจนในสมัยรัฐนิยม รัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงคราม การสร้ างรัฐชาติผ่านการนิยาม
ความหมายของ “ความเป็ นไทย” จิตรกรรมเวสสันดรชาดกแบบภาพ ส.ธรรมภักดี จึงได้ แสดงให้
เห็นว่า ความจริงเชิงประจักษ์ที่เรี ยงร้ อยความเป็ นไทยไว้ นนั ้ เหมาะสมต่อการขยายตัวของรัฐไทย
ในชุมชนท้ องถิ่นของส่วนภูมิภาคอย่างยิ่ง
๒.๒ แนวคิดพระศรีอาริย์และอานิสงส์ เวสสันตระ : พุทธศาสนาแบบชาวบ้ าน
ควรกล่าวก่อนว่า โลกทัศน์ทางพุทธศาสนามีแนวความเชื่อว่าพุทธศาสนาจะเสื่อม
และสูญหายไป ดังปรากฏคติปัญจอันตรธาน ๕ ประกอบด้ วย ๑) อธิคมอันตรธาน คือ การหายไป
ของปฏิเวธสัทธรรม ๒)ปฏิบตั ิอนั ตรธาน คือ การหายไปของข้ อปฏิบตั ิ ๓)ปริ ยตั ิอนั ตรธาน คือ การ
หายไปของพุทธพจน์หรื อพระไตรปิ ฎก ๔)ธาตุอนั ตรธาน คือ การหายไปของพระธาตุสูญไปด้ วย
๓๐

Carle C. Zimmerman, Siam Rural Economic Survey, 1930-1931 (Bangkok: White Lotus, 1999),

287.
๓๑

เข้ ม มฤคพิทักษ์ , “นโยบายภาษี กับการเข้ าสู่ระบบการค้ าของชาวนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๗๖”
(วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๐), ๒๗.

๓๒๙
เตโชธาตุ ๕) ลิงคอันตรธาน คือ การหายไปของเครื่ องหมายแสดงสมณเพศ ๓๒ ในส่วนของปริ ยตั ิ
อันตรธานนัน้ ได้ แสดงให้ เห็นลาดับเวลาของการหายไปของบรรดาหมวดคาสอนหรื อพุทธประวัติ
หนึง่ ในนันคื
้ อ มหาชาติหรื อเวสสันดรชาดก
เราพบว่า ตานานมูลศาสนา ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาล้ านนา ได้
กล่าวถึงปริยตั ติอนั ตรธาน และการเสื่อมสูญหายไปของเวสสันดรชาดกไว้ ตอนหนึง่ ว่า
“...คันเมี ้ยนสาสนากัสสปะเจ้ าแล้ ว อายุสตั ว์ทงหลายถอยลงมาเถิ
ั้
ง
๑๐ ปี แล้ ว...พระพุทธเจ้ าเราควรเป็ นพระแท้ ดีหลีแล...เจ้ าตนมีบญ
ุ ก็ทวน
เทียวในสงสารก็ไ ป่ นิยมได้ ม าต่เท่าเถิงชาติอันเป็ นพระญาเวสสันตระ
อายุแห่งคนทังหลายได้
้
๒ ร้ อยปี วันนัน...”
้
“....ล ้าปิ ฏกะทัง้ ๓ ก่อนนัน้ อภิธมั มะ ๗ คัมภีร์นี ้จักเสียก่อนชะแล ล ้า
๗ คัมภี ร์นี ้ มหาปั ฎฐานจัดเสียก่อน เหตุว่าหาผู้ร้ ู บ่ได้ ....คันว่าอภิธัมมา
หากเสียแล้ วสุตตันตะจักหายถัดนัน้ เล่าชะแล...ล ้าขุททกนิกายหายไป
แล้ ว มหาเวสสันตระเจ้ าหายแล้ ว วิธูระจักหาย ถัดนัน้ นารทชาตกะจัก
หาย...ถัดนันจั
้ นทชตกะจักหาย ถัดนันเตมิ
้ ยะชาตกะจักหาย…๓๓
เราจึงเห็นว่าในการเทศน์มหาชาติ นอกจากจะทาหน้ าที่ถ่ายทอดวรรณกรรมและโลก
ทัศ น์ ที่ มี ต่อพฤติก รรมของผู้ค นแล้ ว การเทศน์ ม หาชาติยัง ท าหน้ า ที่ ผ นวกกลุ่ม คนให้ เ กิ ด การ
ธารงอัตลักษณ์ทางศาสนาของตนเองไว้ เราจึงพบว่าการผลิตคัมภีร์พระมาลัยที่เกี่ยวข้ องกับ การ
สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ คู นเข้ ามามีสว่ นร่วมในพิธีกรรมนัน้ ได้ เกิดการอ้ างอิงถึง “โลกหน้ า” อันเป็ นโลกที่
“บุญ” ได้ ถกู ฝั งไว้ ด้วยปฏิบตั ิการทางพิธีกรรม เราจึงพบว่าในการตังธรรมหลวงหรื
้
อเทศน์มหาชาติ
ของล้ านนาจะเทศนาบทมาลัยเค้ า และมาลัยปลาย โดยโครงสร้ างของเนือ้ เรื่ อง เน้ นให้ เห็นว่า
ทุคตะ ในฐานะเป็ นภาพแทนของผู้ยากไร้ เป็ นผู้บูชาพระมาลัย เน้ นอธิบายการปลดปล่อยความ
ทุกข์ยากได้ ด้วยการไปเกิดในโลกใหม่ที่ปลดปล่อยความทุกข์ยากได้
โลกหน้ าที่ชาวบ้ านทั่วไปสามารถจินตนาการได้ คือ โลกของพระศรี อาริ ยะเมตไตรย
เราพบว่าชุดความเชื่อในเรื่ อง พระศรี อาริ ย์ และพระมาลัย ถูกนาไปสร้ างความชอบธรรมและโยง
๓๒

พระเกรียงไกร สุทฺธมฺโน, “การศึกษาวิเคราะห์ปัญจอันตรธานในพุทธศาสนาเถรวาท,”(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
พุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓),๒๐ – ๒๙.
๓๓
บาเพ็ญ ระวิน , มูลศาสนาสานวนล้ า นนา (เชีย งใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่,
๒๕๓๘), ๓๕ และ ๑๗๙.

๓๓๐
ยึ ด กลุ่ ม ต่ อ ต้ านอ านาจรั ฐ สมั ย จารี ต โดยที่ ผ้ ู น ากบฏย่ น ระยะเวลาของโลกหน้ าให้ เข้ าสู่
ปรากฏการณ์ ภายใต้ ภาวะการนาของผู้มีบุญหรื อผู้วิเศษ เพื่อปฏิบตั ิการให้ เห็นว่าผู้นาสามารถ
ปลดปล่อยความทุกข์ยาดที่ถกู กดขี่จากอานาจรัฐ๓๔
บรรดาความทุกข์ยากนี ้ คงเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีตอ่ การสร้ างสานึกร่วมในพิธีกรรม เรา
จึงพบว่านักปราชญ์ ล้านนา ได้ ผลิตกลุ่มคัมภีร์อานิสงส์ อันเป็ นแนวทางกาหนดคุณค่าต่อรู ปแบบ
การทาบุญ ประกอบด้ วย อานิสงส์ของการสร้ าง เช่น การสร้ างเจดีย์ การสร้ างพระพุทธรูป เป็ นต้ น
อานิสงส์การประพฤติปฏิบตั ิ เช่น การสงเคราะห์ศพ การดูแลบิดามารดา เป็ นต้ น อานิสงส์เกี่ยวกับ
การบาเพ็ญบุญ เช่น อานิสงส์เข้ าพรรษา เป็ นต้ น๓๕
เราพบว่า บรรดาคัมภีร์อานิสงส์จานวนมาก จะมีกลุ่มที่เกื ้อหนุนการสร้ างแรงจูงใจต่อ
กัน ดัง เช่น อานิ ส งส์ เ ขี ย นธรรม ก็ จ ะสัม พันธ์ กับการผลิตเอกสารหรื อคัดลอกเอกสาร ร่ วมกับ
อานิสงส์การฟั งธรรม ก็สมั พันธ์กบั การนาเอกสารนันมาถ่
้
ายทอดให้ ผู้ฟัง เป็ นต้ น สิ่งที่น่าสนใจคือ
แม้ ยัง ไม่ส ามารถระบุการเกิ ด ความนิ ย มผลิ ตกลุ่ม คัม ภี ร์ อ านิ ส งส์ เ หล่า นี ไ้ ด้ ชัด เจนนัก แต่เ รา
สามารถสันนิษฐานได้ ว่า น่าจะเกิดขึ ้นจากการแบ่งแยกพฤติกรรมการทาบุญของผู้คนที่เริ่ มจะให้
เวลากับการดารงชีวิตบนฐานการผลิตแบบเพื่อการค้ ามากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ ทังยั
้ งเป็ นหลักประกันต่อโลกทัศน์พุทธศาสนาที่จะสามารถต่อรองต่อ
การปรับเปลี่ยน “เวลา” การผลิตของผู้คน และหรื ออาจเกี่ยวกับกลไกของการหลอมรวมกลุ่มคนที่
มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ในระยะเวลาดังกล่าวด้ วย
เราพบว่ามี “อานิสงส์เวสสันตร” กล่าวถึงการฟั งเทศนาและบูชากัณฑ์เทศน์เวสสันดร
ชาดก ได้ เน้ นย ้าความปรารถนาความสุขในโลกหน้ าโดยมีพระศรี อาริ ยเมตไตรยเป็ นหมุดหมาย ดัง
ความกล่าวไว้ วา่
“..เย ชนา อันว่าคนทังหลาย
้
อันยังจักปรารถนายังสุขแก่ตนภาย
หน้ า เพื่อจักใคร่ หันหน้ าพระเจ้ าฟ้ าตนชื่ ออริ ยเมตไตย ดังอัน้ ก็ พึงแต่ง
เครื่ องปูชาแล้ วฟั งยังมหาเวสสันดรชาดกธรรม...จุติมรณาก็บ่ได้ ไปเกิด
ทุคคติบป่ ระเสริฐสักอัน เทียรย่อมมีสมบัตทิ นั ชมชื่น...”๓๖
๓๔

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กบฏไพร่ สมัยอยุธยากับแนวคิดผู้มีบุญ – พระศรี อาริย์ – พระมาลัย (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๕๓), ๒๒ – ๓๗.
๓๕
พรรณเพ็ญ เครือไทย, “คาสอนอานิสงส์” ใน มรดกคาสอนเชียงใหม่ ภาค ๒ : หลักคาสอน (เชียงใหม่:
นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๔๐), ๖๐.
๓๖
พระธรรมราชานุวตั ร(ฟู อตฺตสิวเถระ),มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สานวนเอก (กรุงเทพฯ:
สานักงาน ส.ธรรมภักดี, ๒๔๙๘), ๒ – ๓.

๓๓๑
การให้ ชี วิตหลุดพ้ นจากความทุกข์ ยาก เป็ นสิ่ง ที่ ผ้ ูคนภายใต้ เศรษฐกิ จ การเมื องมี
ความปรารถนาแตกต่างไปตามกลไกทางสังคม สิ่งที่น่าสนใจคือ อานิสงส์เวสสันตระ ได้ กากับผล
บุญของการบูชาแต่ละกัณฑ์ด้วยทรัพย์สมบัติและเงินทอง ข้ าทาสบริ วาร การเลื่อนสถานภาพเป็ น
เจ้ าพระยาหรื อพญา ดังตัวอย่างของการบูชานครกัณฑ์ ที่กล่าวว่าจะได้ อานิสงส์มากที่สดุ ได้ เป็ น
พญา ได้ เสนาอามาตย์ มีสมบัตอิ นั หาประมาณมิได้
“....ได้ เสวยอานิ ส งส์ เ ลิ ศ ทุ ก คาถา จั ก ได้ เป็ นพระยา อั น
ประกอบด้ วยเสนาทัง้ สี่ เหล่า อารักขเฝ้าอยู่ยามแยง เสนาแพงช้ างม้ า
เสนารถกล้ าแลเทียวดิน เดินตามดินและอากาศ ปั กขาปั กขีชาติสิเนหา
จัก ได้ ส มาคมกั บ ญาติ ก าพ่ อ แม่ พี่ น้ อ งแต่เ ดิ ม มา สมบัติ มี สัง ขยาบ่
ได้ …”๓๗
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า อานิสงส์เวสสันตระนี ้คงเป็ นที่นิยมผลิตขึ ้น เมื่อระบบการผลิตของ
สังคมท้ องถิ่นถูกดึงเข้ าสูร่ ะบบการค้ าการตลาดของภูมิภาคและโลกมากขึ ้นในช่วงหลังสนธิสญ
ั ญา
บาวริง พ.ศ.๒๓๙๘ เนื่องจากมีการเน้ นย ้าให้ เห็นถึงการสะสมบุญ บุญในรูปของความปรารถนาต่อ
เวลาในโลกหน้ าที่มี “ทุน” ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปเงิน ทอง ข้ าทาส ฯลฯ เราพบว่าในระยะครึ่ งแรกพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ หรื อในช่วงก่อนการค้ าทางรถไฟสายเหนือจะแทนที่การค้ าทางบกและทางเรื อ ผู้คน
ชาวบ้ านได้ ถกู ทาให้ เกิดระบบการผลิตที่ผ้ คู นเริ่ มหลุดออกจากโครงสร้ างศักดินาจารี ตที่ต้องอาศัย
เจ้ านาย กล่ า วอย่ า งง่ า ยคื อ มี เ วลาในการแยกย้ ายการผลิ ต แบบปั จ เจก มากกว่ า เดิ ม อั น
เนื่องมาจากในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นัน้ เจ้ านายสูญเสียทังอ
้ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสัง คม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อานาจในการเกณฑ์ แรงงานสั่นคลอน ปรั บเปลี่ ยนจากการได้
ประโยชน์ จ ากแรงงาน ๓๘ มาสู่การเรี ยกเก็ บภาษี หรื อส่วยเป็ นผลผลิตที่ สร้ างรายได้ จ ากการค้ า
ทางไกล ด้ วยการเป็ นผู้ส่งสินค้ าท้ องถิ่นประเภทต่างๆอาทิเช่น ข้ าว ฝ้าย ยาสูบ หมาก และพริ ก
ให้ กบั คาราวานพ่อค้ าไทใหญ่ และฮ่อ ผลประโยชน์จากระบบศักดินาทาให้ เจ้ านายสามารถอยู่ได้
โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานตนเอง ไม่มีรายจ่ายสาหรับชีวิตประจาวันเพราะมีผ้ ูรับผิดชอบอยู่แล้ ว
เจ้ านายจึงสามารถสะสมเงินทองและใช้ จา่ ยเฉพาะสินค้ าฟุ่ มเฟื อยที่ไม่ได้ ผลิตในท้ องถิ่น ทาให้ ชีวิต
เจ้ านายแต่ดงเดิ
ั ้ มนันสุ
้ ขสบาย ต้ องการสิ่งใดก็ได้ เหมือนดังเนรมิต เพราะหากเจ้ าต้ องการลูกหาบ
๓๗
๓๘

พระธรรมราชานุวตั ร(ฟู อตฺตสิวเถระ), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สานวนเอก, ๗.
Archibald Ross Colquhoun , Among the Shans (London: Field and Tuer,1885 ), 107.

๓๓๒
แบกหามพาตนเองข้ ามดอยเพื่อไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้ านหรื อเมืองใกล้ เคียงก็จะเรี ยกเกณฑ์บริ วาร
จานวนหนึ่ง หากต้ องการต่อเรื อนใหม่ในคุ้มหอก็จะทาแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นแรงงานหรื อการ
บริการใดๆ ที่ต้องการ ก็สามารถได้ มาโดยไม่เสียค่าตอบแทน๓๙
๒.๓ ช้ างปั จจัยนาเคนทร์ : จากพระเวสสันดรสู่สัญลักษณ์ ขบวนการจัดการทรัพยากร
ความทุกข์ยากจากการจัดการทรัพยากรและการดาเนินชีวิตบนวิถีการเกษตร ได้ ถูก
ชาวบ้ านประกอบสร้ างพิธีกรรมที่ยิบยืมสัญลักษณ์ช้างปั จจัยนาเคนทร์ ในเวสสันดรชาดกมาปรับใช้
ดังเห็นได้ จากกรณีล่มุ น ้าลี ใ้ นเขตจังหวัดลาพูน งานศึกษาของกุศล พยัคฆ์สกั กล่าวว่า ถ้ าปี ไหน
เกิดวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติบ้านเมืองเกิดแห้ งแล้ ง ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล แม่น ้า-บ่อน ้าแห้ ง
ขอด น ้ากินน ้าใช้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ชาวบ้ านจะจัดพิธีขอฟ้าขอฝนขึ ้นมา โดยเฉพาะจะ
ทากันในช่วงเดือนกรกฎาคม(เดือนเก้ า ของทางภาคเหนือ) ก่อนเข้ าพรรษาเพราะเป็ นฤดูกาลที่
ชาวนาจะต้ องหว่านกล้ า (เอาเมล็ดข้ าวเปลือกไปหว่านเพาะชาแล้ วย้ ายไปปลูกดาในนา) การทา
พิธีขอฝนจะมีหลายพิธี เช่น การแห่ช้างเผือก การฟั งธรรมเทศนาปลาช่อน (ปลาจ้ อน-ปลาหลิม)
และธรรมพญาคางคาก (คางคก) เป็ นต้ น ทาขึ ้นกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อบางครัง้ ก็จดั รวมกัน
ทีเดียว การฟั งเทศนาธรรมปลาช่อนหรื อพญาคางคากจะจัดขึ ้นเป็ นจุด ทากันที่วดั บ้ าง ตามแม่น ้าลี ้
บ้ าง ทากันเกือบทุกหมูบ่ ้ าน
โลกทัศน์ของชาวบ้ านเชื่อว่า ช้ างเผือกเป็ นช้ างมงคลหากเกิดขึ ้นในบ้ านเมืองใด จะทา
ให้ บ้ านเมื องนัน้ อุดมสมบูรณ์ ด้ว ยพื ช พันธุ์ ธัญญาหาร เครื่ อ งอุปโภคบริ โ ภค มี ฝนตกต้ องตาม
ฤดูกาล บ้ านเมืองจะชุ่มฉ่ าอยู่เย็นเป็ นสุข ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ จะชนะศึกศัตรู หมู่มารทุกหมู่
เหล่า ช้ างเผือกเมื่อเกิดมีในบ้ านเมืองใด ชาวบ้ านหรื อเจ้ าของช้ างส่วนมากมักจะต้ องนาช้ างไป
ถวายเจ้ าเมืองผู้ครองนครบ้ านเมืองนัน้ ชาวบ้ านหรื อเจ้ าของช้ างจะไม่เลี ้ยงเอาไว้ เหมือนช้ างเชือก
อื่นๆ
กุศล พยัคฆ์สกั ชี ้ให้ เห็นว่า การประกอบสร้ างพิธี “การแห่ช้างเผือก” นัน้ ส่วนมากจะ
เป็ นประชาชนที่อยู่แถบ ต.ศรี เตี ้ย ต.เหล่ายาว บ้ านดงหลวงคือที่บ้านศรี เตี ้ย บ้ านทุ่งโป่ ง ต.หนอง
ล่อง ชาวบ้ านจะป่ าวประกาศให้ มาชุมนุมกันที่ริมท่า น ้า แล้ วจัดทาพิธี ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเรื่ องการจัก
สาน เอาไม้ ไผ่มาจักสานเป็ นรูปช้ างขนาดพอประมาณ หุ้มด้ วยผ้ าขาวหรื อดอกฝ้ายขาวตกแต่งให้
งดงาม เอาตังไว้
้ บนคานหาม เมื่อทาเสร็ จแล้ วจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์ สวดขอฝน
ฟั งเทศน์ ถวายทานช้ างเผือก เมื่อเสร็ จพิธีทางศาสนาแล้ วชาวบ้ านจะนาช้ างเผือกแห่ไปตามลาน ้า
๓๙

Lilian Johnson Curtis, The Laos of North Siam (Philadelphia: Westminster Press, 1903 ), 121.

๓๓๓
ลี ้ โดยแห่ตงแต่
ั ้ ปลายนา้ ไปสู่ต้นนา้ โดยการแห่จะทาการส่งต่อกันเป็ นทอดๆ ของชุมชนต่างๆที่
อาศัยอยู่ตามลุ่มน ้าลี ้ ในช่วงเวลาที่มีการประกอบพิธีกรรมแห่ช้างเผือก จะมีการฟั งธรรมแม่น ้าลี ้
เทศนาปลาช่อน ฟั งธรรมพญาคางคาก (คางคก) ซึ่ งเป็ นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาควบคูก่ นั ไป
ด้ วย
เมื่อพระสงฆ์เริ่ มเทศนาถึงบทธรรมในบทดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ที่ฟังธรรมเทศนาจะนาข้ า
ตอกโปรยขึ ้นไปบนฟ้า เป็ นสัญลักษณ์แทนฝนแก้ ว หรื อห่าฝนสัตตรั ตนะ ที่อยู่ในธรรมเทศนาตอน
หนึง่ ในกัณฑ์นคร ในพระเวสสันดรชาดก โดยมีเนื ้อหาว่า
.....ก็หื ้อฝนแก้ วหลัง่ ไหลลง
ตกทัว่ ท้ องเวียงชัย
ตกลงละลดละลาดเจนจน
เป็ นแก้ วอุดมเจ็ดอย่าง
ขาวเขียวดาแดงเหลืองหลาก
คือว่าแก้ ววิฑรู ย์ขาวผ่อง
ปวาฬเป็ นเปลวเมียวมุง่
ปั ทมราดแงก๊ อโกฏิ
แก้ วฝูงนี ้เป็ นของดีมีคา่

ตกเต็มโขงเขตห้ อง
ตกลงสะใสสะอาด
ห่าฝนอันโสดดูพิโรจน์ภิรมย์
แก้ วรอดฟ้ายิ่งของแพง
วรรณวิภาคแสงสูรย์
มรกตส่องส่องบัวเขียว
วชิระเพ็กพุงใสแสง
แกผลึกงามวิโรจน์รังสี
แก้ วทิพย์หาบ่ใช่ของคน.....

อนึ่ง ในบางพิธีกรรมจะมีการธรรมเทศนาเวสสันดรชาดร นครกัณฑ์ เช่น การเลี ้ยงผี
ฝาย เนื่องจากเทศน์ธรรมกัณฑ์ ดังกล่าวมีเนื ้อหาสาระในพระธรรมบทนี ้จะเป็ นการขอให้ ฝนตก
เพื่อให้ พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารได้ เจริญเติบโต และปู ปลาสัตว์น ้าต่างๆ ได้ มีที่อยูอ่ าศัย
พิธี กรรมการแห่ช้ างเผื อกในอดีต เป็ นกลุ่ม พระสงฆ์ ที่ช าวบ้ า นในท้ องถิ่ นให้ ความ
เคารพนับถือ ที่คนในท้ องถิ่นจะเรี ยกว่าครู บ า จากการรวบรวมข้ อมูลในเบื ้องต้ นพบว่า มีครู บาที่
ชาวบ้ านในพื ้นที่เอ่ยถึงว่าเป็ นผู้มีบทบาทในการแห่ช้างเผือก เช่น ครูบาศรี วิชยั ครูบาขาวปี ครูบา
มูล ครูบาสุรินทร์ ครูบาจักร ครูบาแก้ ว เป็ นต้ น จะเป็ นผู้กาหนด และดาเนินการการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมดังกล่าว การแห่ช้างเผือก เชื่อว่าเป็ นการแสดงถึงขบวนการครูบาที่บาเพ็ญเพียรให้ บรรลุ
ธรรมขันสู
้ งสุดนันคื
้ อ พระนิพพาน และเป็ นการสร้ างขบวนการเพื่อการฟื น้ ฟูศาสนา และการฟื น้ ฟู
สังคม และอัตลักษณ์ของล้ านนาภายหลังการคุกคามของรัฐสยาม ครูบาในฐานะของผู้มีบญ
ุ บารมี

๓๓๔
ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นตนบุญ หรื อผู้วิเศษทางธรรม ด้ วยเหตุนีใ้ นการแสดงออกทางพิธีกรรมจึง
นาเอาวิธีการที่อยูใ่ นมูลเหตุทางศาสนามาใช้ ในการดาเนินพิธีกรรมต่างๆ๔๐
กรณี ดงั กล่าวข้ างต้ น ชีใ้ ห้ เห็นว่า วรรณกรรมเวสสันดรชาดก มิไ ด้ อยู่ในกรอบของ
พิธีกรรมตังธรรมหลวงเท่
้
านัน้ แต่ได้ ถูกประกอบสร้ างเป็ นส่ว นหนึ่งของ “ขบวนการครูบา” โดยนา
ฉากสาคัญของช้ างในฐานะสัญลักษณ์ของน ้าหรื อฝนที่สามารถสร้ างความสมบูรณ์ตอ่ การเกษตร
และเป็ นการรวมศูนย์ศรัทธาของผู้คนต่อการใช้ กาลังแรงงานของคนในการดูแลทรัพยากรร่วมกัน
๒.๔ การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการอุปถัมภ์ งานช่ าง
ควรกล่าวก่อนว่า ระยะแรกเริ่มวัฒนธรรมล้ านนา ตามหลักฐานในตานานพื ้นเมือง
เชียงใหม่ สะท้ อนให้ เห็นว่า ราว พ.ศ. ๑๘๓๒ พญามังรายเสด็จไปเมืองพุกามอังวะ จุดประสงค์
สาคัญที่เสด็จไปก็เพื่อต้ องการช่างฝี มือ ในครัง้ นันกษั
้ ตริ ย์เมืองพุกามอังวะได้ ถวายช่างให้ เพื่อเป็ น
การเจริญสัมพันธไมตรี ดังข้ อความว่า “ ...ก็หื ้อเสนาอามาจจัดแจงเอาช่างฆ้ อง ๑ นาย ช่างเครื่ อง
ช่างเงิน ช่างคา ช่างทอง ช่างเหล็กทังหลาย
้
ได้ ประมาณ ๕๐๐ ครัว มาถวายแก่เจ้ าพญามังราย
...”๔๑ น่าสังเกตว่าการเข้ ามาของกลุม่ ช่างในคราวนัน้ อาจมิใช่เข้ ามาเฉพาะตัวช่าง แต่เป็ นการ
ย้ ายถิ่นฐานครอบครัวช่างเข้ ามาสูล่ ้ านนาด้ วย
การเรี ยกผู้ที่มีความชานาญในการฝี มือหรื อศิลปะต่าง ๆ ของล้ านนาโดยทัว่ ไปมัก
เรี ยกว่า “ช่าง” นาหน้ าชื่องานที่ผ้ นู นถนั
ั ้ ด เช่น ช่างก่อ ช่างคา ช่างไม้ และช่างแต้ ม เป็ นต้ น แต่ยงั มี
คาที่ใช้ เรี ยกอีกคาหนึง่ ที่มีความหมายและใช้ อย่างเดียวกับคาว่าช่างคือคาว่า “ สล่า ” เช่น สล่าไม้
เป็ นต้ น สันนิษฐานว่า “ สล่า ” น่าจะมาจากภาษาพม่าที่เรี ยกว่า “ สะหย่า ” หมายถึงอาจารย์หรื อ
ช่าง และยังรวมถึงผู้ชานาญในสาขาวิชานัน้ ๆ ด้ วย คาเรี ยกว่า “สล่า” ชาวล้ านนาน่าจะรับจาก
พม่าในระยะหลังลงมาแล้ ว๔๒
ในหนังสือเรื่ องอนุโลมญาณกฎหมายโบราณของล้ านนา กล่าวถึงช่างบางกลุม่ เช่น
ช่ างก่ อ หมายถึง กลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งก่อสร้ างที่มีส่วนผสมของปูนและอิฐ , ช่ างคา หมายถึง
๔๐

กุศล พยัคฆ์สกั , การศึกษาการแห่ ช้างเผือก กับการจัดการทรั พยากรในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ลี ้ จังหวัดลาพูน
(กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๙), ๒๖ – ๓๔.
๔๑
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ , พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (เชียงใหม่: ซิลค์
เวอร์ มบุคส์, ๒๕๔๓), ๓๘.
๔๒
ยุทธพร นาคสุข, “ คาพม่าในภาษาและวรรณกรรมล้ านนา ” ใน ประวัติพระธาตุแช่ แห้ ง พระธาตุ
ตะโก้ งจาลอง ( พระธาตุแช่ แห้ งน้ อย ) และตานานพระธาตุเจ้ าตะโก้ ง ( พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ) ( เชียงใหม่: ดาว
คอมพิวกราฟิ ก, ๒๕๕๐), ๘๘.

๓๓๕
กลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับทองคา , ช่ างหล่ อ หมายถึง กลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับงานหล่อโลหะ เช่น พระพุทธรูป
หล่อด้ วยสาริ ด เป็ นต้ น และ ช่ างแต้ ม หมายถึง กลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับงานการขีดเขียนหรื อวาด เช่น
จิตรกรรมหรื อลายคา เป็ นต้ น และยังมีชื่อเรี ยกว่าสล่าปะปนกับช่างด้ วย เช่น สล่ าไม้ หรือช่ างไม้
หมายถึง กลุม่ ช่างที่เกี่ยวข้ องกับงานไม้ , สล่ าแน หมายถึง กลุม่ นักดนตรี ที่ทาหน้ าที่เป่ าปี่ แน
เป็ นต้ น
เราจึงพบว่า พื ้นที่หลายแห่งจะกากับภูมินามไว้ ด้วยชื่อกลุม่ ช่าง รวมทังชื
้ ่อวัดที่
ช่างฝี มือสร้ างหรื อหัวหน้ ากลุ่มงานสร้ าง สังเกตได้ จากชื่อวัดมีคาว่า “ช่าง” นาหน้ า เช่น วัดช่าง
ฆ้ อง เมืองเชียงใหม่ และวัดช่างแต้ ม นครลาปาง เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันหัวหน้ ากลุม่ ผู้มีหน้ าที่
เฉพาะด้ านก็มีบทบาทในการสร้ างวัดด้ วย สังเกตได้ จากชื่อวัดที่มีคาว่า “ พวก ” นาหน้ า เช่น วัด
พวกแต้ ม วัดพวกเพียะ เมืองเชียงใหม่ เป็ นต้ น๔๓ มีความเป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ “พวกแต้ ม” หรื อ “ช่าง
แต้ ม”
เหล่านี ้เป็ นกลุม่ ชุมชนที่นา่ จะสืบทอดกรรมวิธีหรื อเป็ นพื ้นฐานให้ กบั กลุม่ ช่างเขียนภาพ
จิตรกรรม
กล่าวถึงช่างเขียนในรัฐบาลสยามยุคต้ นรัตนโกสินทร์ เราพบว่ามีการอุปถัมภ์งานช่าง
ในสมัยพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าฯ ให้ มีการบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ต่างๆ ในพระนครกรุงเทพฯ
มากมาย๔๔ ประกอบกับซ่อมสร้ างงานจิตรกรรมไทยประเพณีควบคูก่ บั งานงานจิตรกรรมแบบพระ
ราชนิยม ดังความตอนหนึง่ ในเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติฯ กล่าวว่า
“บ้ างเขียนเรื่ องเบื ้องบททศชาติ
เรื่ องปฐมสมโพธิรจนา
บ้ างเขียนเรื่ องปิ ดตาหารักเร้ น
ทังเรื
้ ่ องเทพชุมนุมประชุมการ

เรื่ องนิบาตน้ อยใหญ่ในคาถา
เรื่ องเทวาขับราประจางาน
บ้ างเขียนเป็ นเรื่ องโลกสัณฐาน
เรื่ อ งสระสนานบ้ า งจัด เรื่ อ งอัฐ ธุ ด งค์ ”๔๕

เราพบว่า “ช่าง” เป็ นเครื่ องหมายทางอานาจของเจ้ านายท้ องถิ่นเช่นกัน ดังพบว่า ช่าง
ในเจ้ าอินทวิชยานนท์ เจ้ าหลวงเชียงใหม่ มีช่างไทใหญ่ที่ท่านอุปถัมภ์ไว้ จากการศึกษาจิตรกรรม

๔๓

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดล้ านนา (เชียงใหม่: แสงศิลป์, ๒๕๔๙), ๕ –

๖.
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, งานช่ างสมัยพระนั่งเกล้ าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑), ๙.
นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริ ญพระเกีย รติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๐), ๔๒.
๔๔
๔๕

๓๓๖
เวสสันดรชาดก เราพบรายชื่อช่างที่สาคัญคือ ๑.นายจันทร์ จิตรกร, ๒.นายปวน สุวรรณสิงห์ , ๓.
นายบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์ ,๔.หลวงพ่อป้อ (ป้อ อุดหนุน)
นายจันทร์ จิ ตรกร หรื อพระยาอนุศาสน์จิตรกร นับว่าเป็ นช่างหลวงจากราชสานัก
กรุ งเทพที่ชาวลาปางยกย่องให้ เป็ น “ครู ” ดังพบจารึ กการเขียนภาพที่อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม
พ.ศ.๒๔๖๙ ประเด็นที่น่าสนใจคือ ช่างจันทร์ กบั ช่างปวน ทาให้ เขียนภาพให้ กบั เจ้ าบุญวาทย์วงศ์
มานิต ต่อเมื่อเจ้ าบุญวาทย์ฯ ถึงแก่พิราลัย พ.ศ.๒๔๖๕ และรัฐบาลมิได้ แต่งตังเจ้
้ าผู้ครองนคร
อย่างเป็ นทางการอีกต่อไป ทาให้ โครงสร้ างการอุปถั มภ์ช่างต้ องเปลี่ยนย้ ายศูนย์กลางการอุปถัมภ์
สู่พ่อค้ าคหบดีหรื อข้ าราชการชันสู
้ งแทน ดังจะเห็นว่า งานจิตรกรรมวัดเกาะวาลุการามได้ รับการ
อุปถัมภ์โดย “หลวงกาจรวานิช” วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ อุปถัมภ์โดย “พ่อเลี ้ยงส่างอริ ยะ แม่คาสุข ”
เราจึงพบว่ากลุ่มพม่า – ไทใหญ่ กับพ่อค้ าหรื อคหบดีชาวจีน ซึ่งเป็ นเจ้ าของทุนในสังคมเมือง
ลาปางจะกลายมาเป็ นชนชันน
้ าทางวัฒนธรรม
กลุ่มพ่อค้ าพม่า – ไทใหญ่ในลาปาง เติบโตจากธุรกิจการทาไม้ และมีพื ้นที่การค้ าอยู่
ในย่านริมน ้าวังหรื อที่เรี ยกว่ากาดกองต้ า เช่นเดียวกับชาวจีนที่เข้ ามาแทนที่บทบาทของเครื อญาต
พ่อเลี ้ยงไม้ เหล่านี ้ในระยะของการขยายเส้ นทางการค้ ารถไฟสายเหนือ ๔๖ พ่อค้ าในตลาดจีนส่วน
ใหญ่เป็ นชาวพม่า โดยมีพ่อค้ าชาวจีน ลูกครึ่งจีนไทย และพ่อค้ าอินเดียปะปนด้ วย และการค้ าใน
ลาปางช่วงก่อนรถไฟจะมาถึงจะมีลกั ษณะพึ่งพากันและกันยังไม่มีการครอบงาเหมือนดังที่พ่อค้ า
ชาวจีนได้ กระทาในช่วงหลังจากรถไฟมาถึงแล้ ว๔๗
จารึกอักษรสยาม ภาษาไทย ที่วดั เกาะวาลุการาม ในงานแรกสร้ าง พ.ศ.๒๔๕๐ ระบุ
ว่านาวัตถุทางวัฒนธรรมพุทธศาสนามาจากกรุงเทพฯคือ พระโมคลานะพระสารี บตุ ร มูลค่า ๗๖๐
บาท ลูกนิมิตและใบสีมา(ใบเสมา) มูลค่า ๑๔๐ บาท ส่วนจารึกอักษรสยาม ภาษาไทย (ภาพที่
๑๓๗) ในงานบูรณปฏิสงั ขรณ์ พ.ศ.๒๔๖๘ มีการเขียนภาพโดยเป็ นค่าจ้ างของ “ครูจนั ทร์ นายปวน
๒,๐๐๐ บาท” เราจะพิจารณามูลค่าของการจ้ างจากหลักฐานการบริ จาคเป็ นเจ้ าภาพร่วมในการ
เขียนภาพ กล่าวคือ จิตรกรรมในแต่ละส่วนจะระบุชื่อ สกุล เครื อญาติหรื อทายาทผู้อุปถัมภ์ห้อง
ภาพและจ านวนมูล ค่า ของห้ อ งภาพแต่ล ะภาพ จากห้ อ งภาพขนาดเล็ ก ไปจนถึ ง ขนาดใหญ่
ประกอบด้ วย
ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์ ,”การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับกิจกรรมป่ าไม้ ทางภาคเหนือของไทยตังแต่
้
พ.ศ. ๒๔๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕”, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิ ตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), ๒๒๕.
๔๗
มาร์ โก ทาเก-เมคมอร์ แรน, “ประวัติและพัฒนาการของการค้ าขายในลาปางตังแต่
้ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่
๑๙ ถึง ค.ศ.๑๙๓๙,” วารสารมนุษยศาสตร์ ๑ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๒๗) : ๑ – ๗.
๔๖

๓๓๗
ห้ องภาพปลงอุสภะ จานวน ๘ ห้ อง ห้ องละ ๒๐ บาท รวม ๑๖๐ บาท,
ห้ องภาพทศชาติ จานวน ๑๓ ห้ อง ห้ องละ ๔๐ บาท รวม ๕๒๐ บาท
ห้ องภาพพุทธประวัติ จานวน ๖ ห้ อง ห้ องละ ๘๐ บาท รวม ๔๘๐ บาท
ห้ องภาพด้ านหลังพระประธาน เขียนภาพมารผจญ จานวน ๑ ห้ อง ๑๐๐ บาท
ตัว เลขมูล ค่า นี ้ ถื อ เป็ นกรรมวิ ธี ส าคัญ ที่ แ ปลค่า ต้ น ทุน การผลิ ต งานจิ ต รกรรมให้
กลายเป็ นต้ นทุนการเป็ นเจ้ าภาพอุปถัมภ์ของปั จเจกชน ชี ้ให้ เห็นว่าปั จเจก(ชนชันน
้ า) สามารถเป็ น
ผู้อปุ ถัมภ์ใหม่ในงานพุทธศิลป์ เราพบว่า นอกจากการสลายโครงสร้ างศักดินาแบบจารี ตแล้ ว การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนืออย่างมากมาย เป็ นผลจากการสร้ างทางรถไฟสายเหนือ
ทางรถไฟสายเหนือ๔๘ รถไฟจึงมิได้ เป็ นเพียงการเปลี่ยนโฉมหน้ าทางการค้ า แต่ได้ นาเอาวัฒนธรรม
แบบกรุงเทพฯ มาแทนที่ความเป็ นชนชันกลางในสั
้
งคมเมืองลาปางของกลุ่มพ่อค้ าพม่า – ไทใหญ่
พ่อค้ าชาวจีน ทังยั
้ งเป็ นตัวขับเคลื่อนให้ ตวั ตนของชุมชนท้ องถิ่นออกมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอก
ผ่านกระบวนการการค้ าและการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาด้ วย อย่างน้ อยที่สุดเรา
พบว่า การเฉลิมฉลองการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดเกาะในช่วง พ.ศ.๒๔๖๙ นัน้ จารึ กได้ ระบุไว้ ว่า มี
ค่า จ้ า งฉายภาพยนตร์ จ านวน ๖ คื น เป็ นเงิ น ๓๐๐ บาท นี ค้ ือ ตัว อย่า งส าคัญ ที่ ท าให้ เ ห็ น ว่า
โครงสร้ างการอุปถัมภ์งานในพุทธศาสนาได้ ปรับเปลี่ยนไปสูช่ นชันน
้ าใหม่ในทศวรรษ ๒๔๗๐ แล้ ว

๔๘

คาร์ ล ชี. ชิมเมอร์ แมน, การสารวจเศรษฐกิจในชนบทสยาม, แปลโดย ซิม วีระไวทยะ ( กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๒๕), ๑๒.

๓๓๘

บันทึกการทาบุญและสาธารณะประโยชน์ของหลวงกาจรวานิช

คาจารึกการจ้ างครูจนั ทร์ และช่างปวน เขียนรูปจานวน ๒๐๐๐ บาท
ภาพที่ ๑๓๗ ประวัติศาสตร์ จากจิตรกรรมในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม

๓๓๙
๒.๕ กัณฑ์ เทศน์ ประจาปี เกิดกับการเมืองวัฒนธรรมในพิธีตงั ้ ธรรมหลวง
การประกอบสร้ างอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาแบบล้ านนา ๒ ชุดเข้ าด้ วยกันคือ การ
เทศน์มหาชาติหรื อตังธรรมหลวง
้
กับนักษัตรประจาปี เกิด(ปี เปิ ง้ ) เป็ นปรากฏการณ์ที่นา่ สนใจ
กล่าวคือ ความไม่ลงตัวของฐานมหาชาติเวสสันดรชาดกที่ประกอบด้ วย ๑๓ กัณฑ์ กับฐานนักษัตร
ประจาปี เกิด(ปี เปิ ง้ )ที่ประกอบด้ วย ๑๒ ปี จึงทาให้ เกิดความลักลัน่ ในปฏิบตั กิ าร แต่ก็ถกู แก้ ไขให้
เหมาะสมโดยให้ นครกัณฑ์อนั เป็ นกัณฑ์สดุ ท้ ายเป็ นการปฏิบตั บิ ชู าร่วมกันของผู้ที่มาฟั งเทศน์
การสถาปนาพืน้ ที่ทางความคิดร่ วมกับพืน้ ที่ทางสังคม โดยใช้ กลไกของสัญลักษณ์
เป็ นการรวมกลุม่ คน อันเป็ นผลจากเทคนิคการเลือกสรรสัญลักษณ์หลักให้ เกิดการปฏิเสธสิ่งที่มิได้
ถูกคัดเลือก เห็นได้ จากการนาสัญลักษณ์ของ ๕ หัวเมืองฝ่ ายเหนือ ผนวกกับพื ้นที่ทางวัฒนธรรม
พม่าและล้ านช้ าง โดยปฏิเสธพื ้นที่ของกรุงเทพฯ เมื่อพื ้นที่ทางสังคมผสมผสานกับพื ้นที่ศกั ดิสิทธิ์ก็
เกิดกระบวนการหล่อหลอมอุดมการณ์ของผู้คนผ่านความเชื่อและพิธีกรรม รวมทังวั
้ ตถุตา่ งๆ
เราพบว่า การใช้ สญ
ั ลักษณ์รูปสัตว์ประจาเกิดปรากฏหลักฐานเป็ นงานประดับในช่วงต้ น
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็ นต้ นมา ซึง่ สัมพันธ์กบั การสร้ างแนวคิดเรื่ องพระธาตุประจาปี เกิดหรื อที่
เรี ยกว่า “ ชุธาตุ” อันเป็ นกระบวนการหนึง่ ในการต่อต้ านอานาจรัฐบาลสยาม การสื่อสารแนวคิดชุ
ธาตุยงั ปรากฏในรูปของวรรณกรรมหรื อตานานพระธาตุ ,งานเขียนภาพสีน ้ามันกรอบกระจก และ
จิตรกรรมฝาผนังอีกด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตซ ้าอุดมการณ์นี ้อีกในกระบวนการของครูบา
ศรี วิชยั ๔๙
พิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
ได้ ออกแบบให้ ปริ มณฑลของพิธีกรรม เป็ นจุดดึงดูดให้ ผ้ คู น
ปฏิบตั บิ ชู ากัณฑ์เทศน์ของตนตามปี เกิด แม้ เราไม่มีหลักฐานว่าเกิดการผนวกชุดความรู้ ๒ ชุดนี ้ขึ ้น
ในระยะเวลาใด แต่เราสามารถสันนิษฐานได้ ว่า น่าจะเกิดขึ ้นพร้ อมกับการสถาปนาชุดความรู้เรื่ อง
ชุธาตุขึ ้นในระยะทศวรรษ ๒๔๐๐ – ๒๔๕๐ เพื่อให้ พิธีกรรมตังธรรมหลวงเป็
้
นส่วนหนึ่งของการ
ผลิตซ ้าอุดมการณ์ดงั กล่าว ทังยั
้ งเป็ นการตรึงภาพกลุ่มคนให้ เป็ นกลุ่มก้ อนบนสัมพันธ์ภาพทางคติ
ความเชื่อภายใต้ สถานการณ์การรวมศูนย์อานาจรัฐ
เราพบว่า สยามดาเนินนโยบายเกีย้ วลาวในระยะทศวรรษดัง กล่าว โดยพยายามก่อ
รูปแผนที่ชนิดใหม่ขึ ้นมาตามแบบแนวคิดวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แบบตะวันตก เช่นเดียวกับการ
พยายามสร้ างเรื อนร่ างของหัวเมืองให้ รวมอยู่ภายในแผนที่นนด้
ั ้ วย การรวมหัวเมืองภายใต้ วิธีคิด
๔๙

เธียรชาย อักษรดิษฐ์ , “ชุธาตุ : บทบาทและความหมายของพระธาตุในอนุภูมิภาคอุษาคเนย์ กรณีศึกษา
ความเชื่อเรื่ องพระธาตุประจาปี เกิดในล้ านนา, ” ( วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕), ๔๓๕ – ๔๔๓.

๓๔๐
แบบรัฐสมัยใหม่ผ่านแผนที่ดงั กล่าว จึงสะท้ อนกระบวนการหลอมรวมให้ มโนทัศน์ เป็ นเรื อนร่างใน
แบบภูมิกายา(geo - body)๕๐ งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก
แม้ รัฐบาลสยามจะดาเนินการจัดระเบียบคณะสงฆ์ในมณฑลพายัพ ริ เริ่ มหลักสูตร
การเรี ยนให้ กบั คณะสงฆ์ พร้ อมกับการจัดองค์กรและโรงเรี ยนวัด ก็พบว่า เมื่อโรงเรี ยนวัดหรื อคณะ
สงฆ์ท้องถิ่นจะประกอบพิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
บรรดากิจกรรมต่างๆ ที่รัฐวางระบบไว้ ก็จะหยุดหรื อ
ยุตลิ งชัว่ คราว อย่างน้ อยที่สดุ เราพบว่าบรรดาโรงเรี ยนวัดในระยะทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ ต้ อง
หยุดให้ ภิกษุสามเณร จัดเตรี ยมการตังธรรมหลวงนี
้
้ไปโดยปริยาย๕๑
กระบวนการรวมกลุ่ม คนด้ ว ยสัญ ลัก ษณ์ แ ละพิ ธี ก รรมตัง้ ธรรมหลวง เกิ ด ขึ น้ ใน
สถานการณ์ การล่าอาณานิคม ยุทธศาสตร์ ส าคัญที่ จ าต้ องใช้ คื อ “กระบวนการสร้ างรั ฐ ชาติ ”
แน่นอนว่า การแสวงหา “พื ้นที่” ของรัฐในขณะนันมี
้ การซ้ อนทับของชุมชนในจินตนาการระหว่าง
“ชุมชนจินตกรรมของรัฐ ”๕๒ กล่าวคือรัฐบาลสยามพยายามผนวก “พื ้นที่ ” ชุมชนจินตกรรมของ
ท้ องถิ่น เพื่อสร้ างฐานรัฐชาติสมัยใหม่ขึ ้น หากแต่ท้องถิ่นแสดงออกถึงชุมชนจินตกรรมนี ้ผ่านทาง
พิธีกรรมที่ซ้อนและซ่อนเงื่อนไขบางประการเอาไว้
๓.จิตรกรรมเวสสันดร : ประวัตศิ าสตร์ ภาพและการอ่ านภาพ
๓.๑ อิทธิพลรู ปแบบศิลปะกับความสัมพันธ์ เชิงอานาจ
พัฒ นาการงานศิลปะงานจิ ตรกรรมดังที่ กล่าวไว้ ในบทที่ ๕ ชีใ้ ห้ เราเห็นว่า งานใน
ระยะแรกมีการผสมผสานระหว่างศิลปะพม่า – ไทใหญ่ ศิลปะรัตนโกสินทร์ กระทัง่ พัฒนาให้ เป็ น
งานแนวสมจริงตามแบบศิลปะกรุงเทพฯ ในที่สดุ การผสมผสานรูปแบบศิลปะดังกล่าวนัน้ สะท้ อน
ให้ เห็นว่าในระยะแรกช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นัน้ ยังยอมรับอานาจงานศิลปะแบบพม่า –
ไทใหญ่อยูม่ าก ทังนี
้ ้เนื่องจากคนอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษ ( พม่า ไทใหญ่ แขก อินเดีย ฯลฯ)
กล่า วเฉพาะกลุ่ม ชนพม่า ที่ มี ผ ลประโยชน์ ม ากในการท าป่ าไม้ นับ เป็ นแรงซื อ้ ส าคัญ ในการ

๕๐

ดูใน ธงชัย วินิจจะกูล, กาเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ ภูมิกายาของชาติ,แปลโดย พวงทวง
ภวัครพันธ์ และคณะ (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๖)
๕๑
ไข่มกุ ต์ อุทยาวลี, “ การเปลี่ยนแปลงด้ านการศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ในระยะครึ่งหลังของ
พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๕,” ( วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗), ๑๐๘.
๕๒
ดูใน เบน แอนเดอร์ สนั ,ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้ อนว่ าด้ วยกาเนิดและการแพร่ ขยายของชาตินิยม
,พิมพ์ ครัง้ ที่ ๒, บรรณาธิ การแปล ชาญวิท ย์ เกษตรศิริ (กรุ ง เทพฯ: มูลนิ ธิโครงการตาราสัง คมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,
๒๕๕๒)

๓๔๑
หมุนเวียนเงิ นตราสกุลรู ปี ในขณะที่ ชาวบ้ านทั่วไปยังคงสามารถใช้ หมากแห้ ง เกลื อ และเมี่ยง
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินทอนได้ จนกระทัง่ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕๕๓
ความสัมพันธ์กบั อานาจทางเศรษฐกิจกลุม่ คนพม่า เกิดขึ ้นมาระยะก่อนหน้ าต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ แล้ ว หากแต่เป็ นการค้ าทางบกที่มีเส้ นทางเครื อข่ายการค้ าเชื่อมโยงกับพม่าเป็ น
เส้ นทางจากตอนใต้ ของจีน จนถึงพม่ากลางในเขตรัฐฉาน และพม่าตอนใต้ ในเขตมะละแหม่ง
จดหมายเหตุของกัปตันวิลเลียม แม็คคลายด์ เดินทางจากเมืองมะละแหม่ง (ราววันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๓๗๙) เดินทางสารวจเมืองเชียงใหม่ในช่วง พ.ศ.๒๓๘๐ บันทึกให้ เห็นภาพของ
ชุมชนเศรษฐกิจที่สาคัญในขณะนัน้ อาทิ “เมืองฮอด” แม็คคลายด์กล่าวไว้ อย่างน่าสนใจว่า เมืองนี ้
มีผ้ ปู กครองสองคน คนหนึง่ เจ้ าหลวงเมืองลาพูนแต่งตัง้ อีกคนหนึง่ เจ้ าหลวงเชียงใหม่แต่งตัง,้
“เมืองลาพูน” แม็คคลายด์กล่าวว่า ในเขตเมืองไม่มีการค้ าขายมากนัก เพราะชาวลาพูนใช้ สิ่งของที่
ตนผลิตเอง หรื อไม่ก็นาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนในตลาดที่เปิ ดวันละ ๑ ชัว่ โมงเท่านัน้ เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ แม็คคลายด์ยงั บันทึกภาพกิจกรรมการค้ าในตลาดเมืองเชียงใหม่ไว้ อย่าง
น่าสนใจว่า กลุม่ พ่อค้ าที่สาคัญคือกลุม่ พ่อค้ าฮ่อจากยูนนาน กองคาราวานของพ่อค้ าฮ่อเป็ นสิ่งที่
ดึงดูดใจของชาวตะวันตกมาก
ทังนี
้ ้แม็คคลายด์ยงั ได้ ประมาณจานวนประชากรไว้ วา่ น่าจะมี
ประชากรทังเมื
้ องราว ๕๐,๐๐๐ คน จานวนภิกษุราว ๓๔๔ รูป เหล่าภิกษุมกั อยูป่ ะปนกับฝูงชน นัง่
ในตลาด สนทนากับสีกา ขี่ช้าง ฉันอาหารหลังเพล ดื่มสุราและเล่นชนไก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพ
ของชนชันปกครองเมื
้
องเชียงใหม่ แม็คคลายด์กล่าวว่าแม้ จะมีอานาจมากในทางการเมือง แต่เมื่อ
ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไร่นา เจ้ าเมืองจะพาครอบครัวไปร่วมทานาด้ วย๕๔
ความเกี่ยวเนื่องกับศิลปะพม่า – ไทใหญ่ มิได้ เป็ นประเด็นที่รัฐบาลสยามในระยะนัน้
ให้ ความสาคัญต่อความมัน่ คง หากแต่ช่างชาวบ้ านที่วาดงานจิ ตรกรรมกลับเลือกรับรูปแบบศิลปะ
พม่ า – ไทใหญ่ ม าผสมผสานทัง้ ในงานจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม หรื อ แม้ แ ต่ส ถาปั ต ยกรรม
จนกระทั่งเป็ นจารี ตทางงานศิลปกรรม หากแต่ว่าในระยะกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็ นต้ นมา
อิทธิ พลศิลปะรั ตนโกสิ นทร์ - กรุ งเทพฯ มีบทบาทมากขึน้ เนื่องจากการจัดการอานาจภายใน
รัฐบาลท้ องถิ่นจากนโยบายสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของรัฐบาลสยามมีความเข้ มข้ นขึ ้น

๕๓

Holt S. Hallet, A Thousand Miles on an Elephant in the Shan States (Bangkok : White

Lotus,1988), 164.
๕๔

ธิ ษณา วีรเกียรติสุนทร, “ วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ในสายตากัปปั ตนวิลลเลียม แม็คคลาย์ , ” ใน ๑๐๐
เอกสารสาคัญ : สรรพสาระประวัตศิ าสตร์ ไทย,ลาดับที่๓(วรรณคดีและเอกสารตะวันตก),วินยั พงษ์ ศรี เพียร บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๓), ๑๙๕ – ๒๕๒.

๓๔๒
ศ.สรัสวดี อ๋องสกุล๕๕ อธิบายถึงปั จจัยภายในไว้ อย่างน่าสนใจว่า ประกอบด้ วย ๒
ประการคือ ระบบการเมืองแบบหลายศูนย์อานาจ กล่าวคือ การบริ หารจัดการอานาจทาง
เศรษฐกิจการเมืองมีทงในส่
ั ้ วนภูมิภาคและส่วนกลาง ในกรณีล้านนามีเจ้ าเมืองของและเมืองทา
หน้ าที่เป็ นกษัตริย์ท้องถิ่น หรื อในฐานะเจ้ าหัวเมืองประเทศราชที่ขึ ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ประการที่
สอง ชนชันน
้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนสถานภาพและบทบาทตามระบบศักดินาให้ สอดคล้ อง
กับระบบทุนนิยม หรื อมีการสะสมทุนที่เชื่อมโยงกับการควบคุมไพร่ทาส ในขณะเดียวกันการรับ
แนวคิด
เทคนิควิทยาการ
และวัฒนธรรมจากสังคมตะวันตกมีสว่ นสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และวิถีปฏิบตั ิ อันเป็ นต้ นแบบของชนชันน
้ าในการเปลี่ยนแปลง
การรวมศูนย์กลางอานาจในกรณีของล้ านนา อาจเริ่มจากกรณีปัญหาเรื่ องกิจการป่ า
ไม้ เห็นได้ จากการทาสนธิสญ
ั ญาระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอินเดีย เพื่อส่งเสริมการติดต่อทาง
พาณิชย์ ระหว่างพม่าของอังกฤษกับอาณาเขตเมืองเชียงใหม่ ลาปาง และลาพูน ลงนาม ณ เมือง
กัลกัตตา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๑๖ หรื อที่เรี ยกว่า “ สนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่” ( The
Treaty of Chiangmai) อันเป็ นที่มาของการส่งพระนรินทร์ ทรราชเสนี ( พุม่ ศรี ไชยยันต์) ปลัดบัญชี
กรมพระกลาโหมไปเป็ น “ ข้ าหลวงสามหัวเมือง” ประจาเชียงใหม่ เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่ควบคุมดูแล
และจัดการปั ญหาต่าง ๆในพื ้นที่เชียงใหม่ ลาพูนและลาปาง กลุม่ ข้ าหลวงประกอบด้ วย ๑.)
ข้ าหลวงสามหัวเมือง หลวงเสนีพิทกั ษ์จากกรมมหาดไทย เป็ นข้ าหลวงคนที่ ๒ ๒.) ทหาร เสมียน
ทนาย ล่าม ไพร่
ภายหลังจากการทาสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๒๖ รัฐบาลสยามมี
แนวคิดการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองในล้ านนาใหม่ โดยดาเนินนโยบายสาคัญ ๒ ประการคือ
ประการแรก การยกเลิกฐานะหัวเมืองประเทศราชเป็ นมณฑลเทศาภิบาลหรื อมณฑลพายัพ โดยที่
กระทรวงมหาดไทยส่งข้ าราชการจากส่วนกลางมาบริหารจัดการ ภายใต้ การกากับดูแลของกษัตริ ย์
ประการที่สอง การสลายอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรมให้
เกิดสานึกร่วมในแบบสยาม
การพิจารณาภาพล้ านนาในระยะต้ นของการเปลี่ยนแปลง นอกจากหลักฐานเอกสาร
ทางประวัตศิ าสตร์ แล้ ว เนื ้อหาวรรณกรรมก็เป็ นหลักฐานสาคัญที่สะท้ อนภาพประวัตศิ าสตร์ ได้
เช่นกันดังตัวอย่างของ “นิราศเชียงใหม่” ๕๖ งานวรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์ขึ ้นโดยพระราชสัม
๕๕

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา, ๓๕๖ – ๓๕๗.
พระราชสัมภารากร, นิราศเชียงใหม่ ( มปพ.,มปพ) (พิมพ์เป็ นที่ระลึกเนื่องในงานพระราชาทานเพลิงศพ
ท้ าวอนงค์ รักษา(พร้ อง ทองเจือ) ณ ศาลาวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ,วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑), ๔ – ๒๔.
๕๖

๓๔๓
ภารากร (เลื่อน สุรนันท์) ข้ าหลวงใหญ่จากรัฐบาลสยาม ณ เมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๔๒๖) นาเสนอ
ภาพของชุมชนสาคัญตามเส้ นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (เมืองลาปาง เมืองลาพูน และเมือง
เชียงใหม่) มีตวั อย่างสาคัญที่ชี ้ให้ เห็นถึงภาพของล้ านนาในขณะนัน้ ดังนี ้
“ ... ๏กรมการพานดอกไม้
ขับคชทจรเมิล
ถึงทาเนียบเมืองเถิน
เรี ยมสูเ่ รื อนพ้ นสอ้ าน
๏ ถึงวันพิพฒ
ั น ้า
ร่วมประชุมในอา
ประกาศเสร็จรินธา
ตังจิ
้ ตรสวามิภกั ดิน้อม

มาเชิญ
หมูบ่ ้ าน
ทารับ
สะอาดล้ วน ลาวทา
สัตยา
วาสพร้ อม
ราแจก
ทัว่ แฮ
นาถแล้ ว กลืนกิน

(พระราชสัมภารากรเดินทางจากตากเข้ าสูเ่ มืองเถิน (อ.เถิน จ.ลาปาง) และได้ เป็ น
ประธานในการทาพิธีดื่มน ้าพิพฒ
ั สัตยา เข้ าใจว่ากระทา ณ วัดเวียง อ.เถิน จ.ลาปางในปั จจุบนั –
ชาญคณิต อาวรณ์,ถอดความสังเขป )
.... ๏บ้ านเมงเรี ยมรี บช้ าง
พอพบลาวท้ าวพระยา
พานทองรับมาลา
เชิญสูเ่ วียงนาเข้ า
๏ ถึงประตูบเู รศเข้ า
ทวารชื่อเชียงฮายคา
เตียวตวยมัคฤสา
คนน่านาดาศฆ้ อง
๏ มาถึงทาเนียบยัง้
วัดรุ่งเจ้ าท้ าวพระยา
พานรับสุภสารา
เราก็ตวยไปพร้ อม

เลยมา
กับเจ้ า
เทียรเล่ม รายแฮ
ทิศด้ าน ทักษิณ
นครลา ปางแฮ
ฟู่ ฮ้ อง
ฮานนัก อยาดเลย
หึง่ สะท้ าน ทางเวียง
อยุดมา ตงค์เฮย
สูน่ ้ อม
เร็วแห่ ไปแฮ
ที่ค้ มุ ประชุมฟั ง

๓๔๔
๏ ศุภอักษรเล่าเสี ้ยง
ลาจากประชุมกลับ
เข้ าหลวงลครอับ
คชยี่สิบห้ าทัง้

สามฉบับ
ที่ยงั ้
กิตต์รีบ เกนพ์พา
ทวิร้อย แรงคน....

(คณะเดินทางของพระราชสัมภารากร เดินทางเข้ าสู่บ้านเม็ง (บ้ านศาลาเม็ง อ.เกาะ
คา จ.ลาปาง) เจ้ าพรหมาภิพงษ์ธาดา เจ้ าหลวงเมืองลาปางในขณะนัน้ ( พ.ศ.๒๔๑๖ – ๒๔๓๐ )
และคณะเจ้ านาย เดินทางไปต้ อนรับพร้ อมกับขบวนฆ้ องกลอง และพาขบวนเข้ าสูเ่ วียงนครลาปาง
ทางประตูเชียงราย คณะทังสองน
้
าอ่านพระราชสารสามฉบับ ในรัชกาลที่ ๕ ณ วัดบุญวาทย์ฯ
จากนันจึ
้ งเดินทางไปประชุม ณ คุ้มเจ้ าหลวง(บริเวณศาลากลางหลังเก่าในปั จจุบนั ) – ชาญคณิต
อาวรณ์,ถอดความสังเขป )
.... ๏ ข้ ามแม่ก๋วงขึ ้นท่า
เข้ าทวารเวียงริม
ลาพูนนครคิม
โดยถิ่นวิธีไว้
.... ๏ เจ้ านายมาพรึ่งพร้ อม
จากคชสูส่ านักนิ์
วันรุ่งรับศุภอัก
เขาแห่เชิญไปตัง้
๏ เราไปให้ อ่านสิ ้น
กลัดติดวงตราความ
แล้ วอ่านประกาศตาม
เจ้ าลาพูลได้

ทิศประจิม
แถบใต้
หันต์ผาค พื ้นแฮ
ระยะบ้ านบางตา
เชิญพัก
เย่ายัง้
ษรสถิต พารเฮย
เฉพาะหน้ ากลางปชุม
เสร็จสาม, ฉบับแฮ
ชอบให้
โปรดพระราช ทานนา
ทราบเกล้ า บังคม...

(คณะเดินทางของพระราชสัมภารากร เดินทางเข้ าสู่นครลาพูน เจ้ าดาราดิเรกรัตน์
ไพโรจน์ เจ้ าหลวงเมืองลาพูนในขณะนัน้ ( พ.ศ.๒๔๑๘ – ๒๔๓๑ ) และคณะเจ้ านาย เดินทางไป
ต้ อนรับ และพาขบวนเข้ าสูเ่ วียงนครลาพูน คณะทังสองน
้
าอ่านพระราชสารสามฉบับ ในรัชกาลที่

๓๔๕
๕ ณ วัดพระธาตุหริภญ
ุ ไชย รุ่งเช้ าจึงเดินทางไปประชุม ณ คุ้มเจ้ าหลวง – ชาญคณิต อาวรณ์,ถอด
ความสังเขป )
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า เนื ้อหาของนิราศเชียงใหม่ ให้ ภาพของจารี ตประเพณีของชนชันน
้ า
สยามและล้ านนาในการทูตระหว่าง ๒ พื ้นที่ ดังเห็นจากการจัดพิธีถือน ้าพิพฒ
ั น์สตั ยา อันเป็ นราช
ประเพณีของรัฐบาลสยาม นัยยะของพระราชสารแสดงให้ เห็นตัวแทนแห่งอานาจของกษัตริ ย์แห่ง
ราชอาณาจักร ขณะที่ผ้ รู ับสารแสดงนัยยะของเจ้ าเมืองประเทศราช พร้ อมกับการเข้ ามาของ
ข้ าหลวงใหญ่ที่แสดงนัยยะของการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองล้ านนาในระยะต่อไป
ช่วงพ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๔๕๘ กระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางของรัฐบาลกรุงเทพฯ มี
การออกพระราชบัญญัติการปกครองท้ องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๐ และพระราชกาหนดเกี่ยวกับการ
ปกครองท้ องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ โดยดาเนินนโยบายการปกครองแบบเทศาภิบาล ในพื ้นที่ประเทศราช
ล้ านนาอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นพื ้นที่สาคัญที่รัฐบาลกลางพยายามขยายอานาจอย่างมากทังทางด้
้
าน
๕๗
การคลัง การศาล การบริหารราชการ
งานพุทธศิล ป์ในช่วงหลัง ทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๘๐ จึง ปรากฏรู ปแบบงานศิลปะ
รัตนโกสินทร์ – กรุงเทพฯ เข้ ามาแทนที่รูปแบบงานศิลปะแบบพม่า – ไทใหญ่ไปโดยปริ ยาย ดังเห็น
ว่าในกลุ่ม ภาพกากที่ ปรากฏในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก นิยมวาดให้ เห็นภาพของบรรดา
ข้ าราชการพลเรื อนที่น่งุ ผ้ าม่วงสวมเสือ้ สีขาว สวมหมวก เช่นเดียวกับข้ าราชการทหาร ตารวจที่
จัด ตัง้ ขึน้ ประจ ามณฑลเทศาภิ บาลในหัวเมื อ งประเทศราช ทัง้ นี ส้ ัม พันธ์ กับ การเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ างองค์กรสงฆ์ด้วย กล่าวคือ นโยบายการปฏิรูปคณะสงฆ์จากรัฐบาลสยามปรากฏมาตังแต่
้
ราวทศวรรษ ๒๔๔๐ เป็ นต้ นมา ( พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๔๕)๕๘
ผลจากการจัด ระเบี ย บการปกครองคณะสงฆ์ ใ นระบบภูมิ ภ าคนี ้ ส่ง ผลตามข้ อกฎหมายโดย
กาหนดการแต่งตังพระราชาคณะระดั
้
บภาค เจ้ าคณะมณฑล เจ้ าคณะจังหวัด เจ้ าหมวดอุโบสถ
และเจ้ าอาวาส หนึง่ ในข้ อบังคับนันคื
้ อการกาหนดให้ มีตราประจาตาแหน่ง ประเด็ นนี ้ยังส่งอิทธิพล
ถึงการปรากฏของสัญลักษณ์ใหม่อีกประการหนึ่งต่องานช่างในวัฒนธรรมพุทธศาสนาในล้ านนา
ดังกรณีของการจาลองสัญลักษณ์ตราประจาตาแหน่งเจ้ าคณะจังหวัดนครลาปาง (พระธรรมจินดา
นายก) ประดับไว้ ที่หน้ าบันวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง จารึก พ.ศ.๒๔๖๖

๕๗

เตช บุนนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๔๕๘, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๘), ๑๖๗.
๕๘
ไข่มกุ ต์ อุทยาวลี, “ การเปลี่ยนแปลงด้ านการศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ในระยะครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ ๒๕”, ๕๘ – ๖๐.

๓๔๖
น่าสนใจว่า พรมแดนของรัฐที่ถกู ขีดเส้ นผ่านแผนที่ตงแต่
ั ้ สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็ นต้ นมา มี
ความพร่าเลือนมากในระยะแรก แต่พรมแดนวัฒนธรรมกลับผสมผสานเส้ นเขตแดนใหม่ให้ ปรากฏ
ผ่านเส้ นสายของงานจิตรกรรม รูปแบบงานจิตรกรรมที่ผสมผสานทังในแบบศิ
้
ลปะพม่า – ไทใหญ่
ร่วมกับรัตนโกสินทร์ และล้ านนา
จึงเป็ นภาพตัวแทนของการผนวกพรมแดนทางวัฒนธรรมให้
กระชับต่อฐานการรวมล้ านนาภายใต้ รัฐสยาม๕๙
๓.๒ ทานบารมี : การปลดปล่ อยทาส แรงงาน และการผลิต
การสร้ างแบบแผนเศรษฐกิจการเมืองเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่
๒๔ เป็ นต้ นมา พร้ อมกับการดึงทรัพยากรและการผลิตเข้ าสู่เศรษฐกิจโลก ดังเห็นได้ จากการเปิ ด
การค้ าของสยามภายใต้ สนธิสญ
ั ญาบาวริง พ.ศ.๒๓๙๘ ทาให้ รัฐบาลสยามในขณะนันต้
้ องปรับตัว
เห็นได้ ชดั จากการบุกเบิกพื ้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการบุกเบิกที่ดินและแหล่งน ้าในเขตที่ราบ
ภาคกลางเพิ่มกาลังการผลิต การผูกขาดอยู่ในระดับชนชันสู
้ ง ที่ร่วมกับพ่อค้ าชาวจีนเป็ นกลุ่มทุน
สาคัญหากแต่วา่ ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ ้นในระยะต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕๖๐
การสร้ างฐานแรงงานให้ กบั กระบวนการผลิตดังกล่าว จึงเป็ นหนึง่ ในสาเหตุสาคัญของ
นโยบายปลดปล่อยทาส เราพบว่าทศวรรษ ๒๔๑๐ รัฐบาลสยามเริ่ มใช้ มาตรการเลิกเทศให้ เป็ น
ไพร่ ทังยั
้ งพยายามจากัดอานาจกลุ่มขุนนางและเจ้ านายชันสู
้ งที่สะสมทาสไว้ พ.ศ.๒๔๑๗ มีพระ
ราชกาหนดให้ ลูกทาสที่เกิดหลัง พ.ศ.๒๔๑๑ เป็ นไทแก่ตนเองในทันทีโดยอายุครบ ๒๑ ปี และมี
มาตรการปลดปล่ อ ยทาสอี ก หลายประการ กระทั่ง หลัง ทศวรรษ ๒๔๕๐ การเป็ นทาสก็ ถูก
ปลดปล่อยไปโดยปริยาย๖๑
เช่นเดียวกันกับล้ านนาในสมัยจารี ต เจ้ านายมีอานาจเต็มในการปกครองบ้ านเมือง มี
บารมีตอ่ การคุ้มครองไพร่และทาส รวมทังอ
้ านาจตัดสินคดีความต่างๆ ที่ เกิดขึ ้นกับไพร่และทาส๖๒
๕๙

สุวิภา จาปาวัลย์ และชัปนะ ปิ่ นเงิน, การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ ล้านนา (เชียงใหม่: สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), ๑๖๓ – ๑๖๔.
๖๐
โรเบิร์ต อี เอลสัน, “ภาวการณ์ พานิชย์ ระหว่างประเทศ รัฐ และสังคมอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม,” ใน ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริ ดจ์ เล่ มสาม จากประมาณ ค.ศ.๑๘๐๐
ถึงทศวรรษ ๑๙๓๐, บรรณาธิการ นิโคลาส ทาร์ ลิ่ง, แปลโดย มัทา เกษกมล และมัทนี เกษกมล (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๒), ๒๐๖.
๖๑
ผาสุก พงษ์ ไพจิตร และคริ ส เบเคอร์ , เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรงเทพฯ, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓ (กรุงเทพฯ:
ซิลค์เวอร์ ม, ๒๕๔๖), ๓๐.
๖๒
ดูใน รัตนาพร เศรษฐกุล, “ศาลต่างประเทศในภาคเหนื อของประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๘๘” (
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔ )

๓๔๗
ในทางทฤษฎี ทงั ้ เจ้ านายและไพร่ ต่างอยู่ภายใต้ กฎหมายและระบบการศาลเดียวกันแต่ในทาง
ปฏิบตั ิ ยังต้ องใช้ เวลาอีกนานที่ไพร่จะเข้ าใจและสามารถรักษาหรื อเรี ยกร้ องสิทธิตามกฎหมายของ
ตน นโยบายการปฏิรูปกาลังคนในแบบสยาม ผสมกับ การเข้ าไปควบคุมระบบการคลังและการ
จัดระบบภาษีใหม่ เป็ นกลไกสาคัญต่อการลิดรอนอานาจของกลุ่มเจ้ านาย เห็นได้ จากภาษี นาและ
ภาษีคา่ แรงแทนเกณฑ์ เรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า “ภาษีรายหัว” หรื อภาษี ๔ บาท” การจัดเก็บภาษี ที่นา
แบบใหม่และภาษี ค่าแรงแทนการเกณฑ์แรงงาน ทาให้ ความสัมพันธ์ ในระบบอุปถัมภ์แบบจารี ต
ระหว่างเจ้ านายกับชาวบ้ านสิ ้นสุดลง เพราะสยามถือว่าเจ้ านายรับราชการและได้ รับเงินเดือนแล้ ว
ไม่มีสิ ทธิ ที่จ ะกิ นนาแบบเดิม แทนที่ช าวบ้ านจะเสี ยภาษี เป็ นข้ าวให้ แก่เจ้ านายซึ่งเคยกินนาใน
ท้ อ งถิ่ นนัน้ ๆเพื่ อ เป็ นการยื น ยัน อ านาจและความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง อุป ถัม ภ์ ร ะหว่า งเจ้ า นายกับ ไพร่
ชาวบ้ านก็จะเปลี่ยนมาเสียภาษี โดยตรงให้ กับพนักงานเก็บภาษี ของรัฐ ที่สาคัญการเสียภาษี ที่ดิน
เป็ นการรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ของชาวบ้ าน
การเก็ บภาษี ค่าแรงแทนเกณฑ์เป็ นการยกเลิกระบบไพร่ ทาลายความสัมพันธ์ เชิ ง
อุปถัมภ์ภายใต้ วฒ
ั นธรรมศักดินาของล้ นนา ภาษีนี ้เก็บจากชายฉกรรจ์ทกุ คนโดยไม่เลือกฐานะหรื อ
เกณฑ์รายได้ ในระยะแรก เจ้ านายและบริ วารจานวนหนึ่งได้ รับการยกเว้ นการเก็บภาษี รายหัวเป็ น
การยกเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานซึ่งเป็ นแหล่งรายได้ สาคัญของเจ้ านาย ทาให้ เจ้ านายไม่สารถ
บังคับชาวบ้ านให้ มาทางานรับใช้ ตนเองได้ อีกต่อไป ซึ่งระบบนีน้ ่าจะได้ รับการต่อต้ านมากที่สุด
เพราะทาให้ เจ้ านายสูญเสียผลประโยชน์อย่างมากมาย แต่ปรากฏว่ามีเจ้ าหลวงเมืองน่านต่อต้ าน
คัด ค้ า นแต่เ พี ย งคนเดี ย ว เจ้ า นายเมื อ งอื่ น ๆไม่ไ ด้ คัด ค้ า นอย่า งแข็ ง ขัน อาจเป็ นเพราะสยาม
ประนีประนอมไม่เก็บภาษีจากบริวารของเจ้ านาย และให้ สว่ นแบ่งภาษี แก่เจ้ านายด้ วยหรื อเจ้ านาย
บางคนอยู่ในฐานะที่ไม่อาจคัดค้ านได้ เช่นเจ้ าหัวหน้ าเมืองเชียงใหม่ซึ่งกาลังแต่งตังจากกรุ
้
งเทพฯ
ให้ เป็ นเจ้ าหลวงคนใหม่อย่างไรก็ตามเจ้ านายก็ทาการดื ้อแพ่ง ไม่ยอมรับระบบใหม่ ยังคงเรี ยก
เกณฑ์แรงงานชาวบ้ านเช่นเดิม จนรัฐบาลสยามต้ องออกประกาศห้ ามการเกณฑ์แรงงานประเภท
ต่างๆว่า
“...ห้ ามบ่อฮื ้อเจ้ านายได้ กะเกณฑ์ราษฎรไปเบิกนา หลกกล้ า ปลูก
นา เกี่ยวเข้ า ตีเข้ า ขนเข้ าเจ้ านายทังมวล
้
มีเข้ าเจ้ าหลวงเป็ นต้ น แลเข้ า
เจ้ าอุปราช เจ้ าราชวงษ์ เจ้ าหัวเมืองแก้ ว เจ้ าราชบุตร เจ้ าอุตตรการ เจ้ า

๓๔๘
ไชยสงคราม และเจ้ านายสิงสาตราชบุตรทัง้ มวลนัน้ ยกบ่อฮือ้ มีได้ สัก
แห่ง...”๖๓
ผลประโยชน์จากระบบศักดินาทาให้ เจ้ านายสามารถอยู่ได้ โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
ตนเอง ไม่มีรายจ่ายสาหรับชีวิตประจาวันเพราะมีผ้ รู ับผิดชอบอยูแ่ ล้ ว เจ้ านายจึงสามารถสะสมเงิน
ทองและใช้ จ่ายเฉพาะสินค้ าฟุ่ มเฟื อยที่ไม่ได้ ผลิตในท้ องถิ่น ทาให้ ชีวิตเจ้ านายแต่ดงเดิ
ั ้ มนัน้ สุข
สบาย ต้ องการสิ่งใดก็ได้ เหมือนดังเนรมิต เพราะหากเจ้ าต้ องการลูกหาบแบกหามพาตนเองข้ าม
ดอยเพื่ อ ไปเยี่ ย มเยี ย นเพื่ อนบ้ านหรื อ เมื อ งใกล้ เคี ย งก็ จ ะเรี ยกเกณฑ์ บริ ว ารจ านวนหนึ่ง หาก
ต้ องการต่อเรื อนใหม่ในคุ้ม หอก็ จ ะทาแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นแรงงานหรื อการบริ การใดๆ ที่
ต้ องการ ก็สามารถได้ มาโดยไม่เสียค่าตอบแทน๖๔
เนื่องเจ้ านายใหญ่มีบริ วารมากมาย หากจะต้ องเสียภาษี รายหัวแล้ วจะต้ องเสียเงิน
จานวนมาก รัฐลายสยามจึงกาหนดให้ งดเว้ นภาษีแต่บริวารบ่าวไพร่ของเจ้ าหลวงจานวน ๔๐๐ คน
การเก็บภาษี รายหัวส่งผลให้ เจ้ านายไม่สามารถรับอุปถัมภ์บ่าวไพร่ หรื อบริ วารได้ จานวนมากนัก
เพราะจะต้ องเสียภาษี เอง จากจานวนบริ วารที่น้อยลงหรื อไม่มีบริ วารเลยทาให้ เจ้ านายสูญเสีย
อิทธิพลและฐานะในสังคม จากเดิมที่เคยมีบริ วารห้ อมล้ อมรับใช้ เวลาเดินทางไม่ว่าใกล้ ไกลมี
คนคอยถือร่มและเครื่ องยศที่แสดงฐานะความเป็ นเจ้ านายเช่น หีบหมาก คนโทน ้า ดาบและหอก
ต่างๆ ๖๕
จากการที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ เราจะพบว่าเวสสันดรชาดก มีส่วนสาคัญยิ่งในการสร้ าง
ความชอบธรรมต่อปฏิบตั ิการดัง กล่าว ดังจะเห็นว่าการทานบารมีของพระเวสสันดรนัน้ นอกจาก
วัตถุสิ่งของแล้ ว การปลดปล่อยทาสทังหญิ
้ งและชาย นับเป็ นจานวนหลายครัง้ ในวรรณกรรม ทังใน
้
ตอนที่พระเวสสันดรบาเพ็ญสัตตสดกมหาทาน มีการทานทาสชายหญิงอย่างละ ๗๐๐ คน และ
ตอนที่ พ ระเจ้ า สัญ ชัย ไถ่ ส องกุม ารจากชูช ก ก็ ท านทาสชายหญิ ง อย่ า งละ ๑๐๐ คน เป็ นต้ น
ปฏิบตั กิ ารทางพิธีกรรมเทศน์มหาชาติ จึงน่าจะรองรับปฏิบตั กิ ารปลดปล่อยทาส ดังแสดงไว้ ในงาน
จิตรกรรม เราเห็นว่า จิตรกรรมเวสสันดรที่วดั นาแส่ง จ.ลาปาง ในฉากบาเพ็ญสัตตสดกมหาทาน
ได้ วาดให้ เห็นการปลดปล่อยทาสดังกล่าวด้ วย
๖๓

พูนพร พูลทาจักร, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายัพหลังการตัดสินเส้ นทางรถไฟสายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๘๔,” ( วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐ ), ๑๖.
๖๔
Lilian Johnson Curtis, The Laos of North Siam (Philadelphia: Westminster Press, 1903 ) , 121.
๖๕
Carl Bock, Temple and Elephant: Travels in Siam in 1881 – 1882 (London: Sampson Law,
Marton ,Searle and Rivington, 1984 ),157.

๓๔๙
๓.๓ วัตถุวัฒนธรรมในงานจิตรกรรมกับความทรงจาทางประวัตศิ าสตร์
“วัตถุวฒ
ั นธรรม”(Material Culture ) เป็ นการศึกษาวัตถุที่มนุษย์สร้ างสรรค์ขึ ้น อัน
แฝงฝั งไปด้ วยค่านิยม อุดมการณ์ ความเชื่อ และหน้ าที่ สังคมจะทาหน้ าที่คดั เลือกสรรวัตถุตา่ งๆ
ขึ ้นรองรับกระแสสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปด้ วยเช่นกั น นอกจากนี ้หลักฐานทางวัตถุยงั ทาหน้ าที่เป็ น
ั นธรรม
ส่วนหนึ่งของหน้ าประวัติศาสตร์ ด้วย ๖๖ ดังจะเห็นว่างานจิตรกรรมได้ บนั ทึกภาพวัตถุวฒ
เหล่านัน้ ไว้ เ สมอ เราสามารถนาวัต ถุทางวัฒ นธรรมเหล่านัน้ มาแสดงให้ เ ห็นบริ บททางสัง คม
วัฒนธรรมล้ านนาในระยะนันได้
้ โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจคือ ธงช้ างเผือก(ภาพที่ ๑๓๘)
ธงเป็ นสัญลักษณ์ อานาจใน ๓ รู ปแบบคือ ๑) กษัตริ ย์หรื อผู้ปกครอง ๒) พืน้ ที่หรื อ
อานาจของเขตแดนหรื อองค์กร ๓) คาสัง่ หรื อสาร การใช้ ธงในรัฐบาลสยามได้ ปรับเปลี่ยนจาก “ธง
แดง” มาสูธ่ งรูปช้ างเผือกสีขาวในสมัยรัชกาลที่ ๔ ใน พ.ศ.๒๓๙๘ และเกิดธรรมเนียมการชักธงขึ ้น
ทัง้ ในเรื อของหลวงและราษฎร์ รวมทัง้ พระราชวัง และอาคารบ้ า นเรื อนทั่ว ไปตามธรรมเนี ย ม
ตะวันตก
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มีการตรา “พระราชบัญญัติว่าด้ วย
แบบอย่างธงสยาม พ.ศ.๒๔๓๔” ถือเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับธงฉบับแรก ได้ กาหนดให้ “ธงช้ าง”โดย
แสดงธงช้ างเผื อ ก(ไม่ ยื น แท่ น ) บนพื น้ สี แ ดง ก าหนดให้ เป็ นธงชาติ ส ยาม เพื่ อ ใช้ ในพระ
ราชอาณาจักร โดยการชักธงหรื อประดับธงให้ หนั หน้ าช้ างเข้ าสู่เสา เราพบว่าการชักธงช้ างเผือกนี ้
ได้ เป็ นหนึ่งในวัตถุที่รองรับการถวายพระราชอานาจแด่พระมหากษัตริ ย์ ดังพบว่าในพระราชพิธี
หรื อการรับเสด็จตามถนนหรื อสถานที่ตา่ งๆ ก็นิยมประดับธงช้ างเผือกไว้ ๖๗
เราพบว่าในขบวนเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้าฯ มหาวชิราวุธ ในครัง้
ที่พระองค์เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ ายเหนือครั ง้ แรกเมื่ อพุทธศักราช ๒๔๔๘ เจ้ านายทัง้ เมือง
เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ฯลฯ ก็ประดับธงช้ างเผื อกตามท้ องถนน สะพาน อาคารที่ประทับ ฯลฯ
ตามขนบของราชสานักกรุงเทพฯ การพบสัญลักษณ์ธงช้ างเผือกในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก
ทังในวิ
้ หารหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง พระบฏวัดนาคตหลวง จ.ลาปาง และพระบฏวัดพระยืน
จ.ลาพูน จึงชี ้ให้ เห็นว่าธงช้ างเผือกเป็ นวัตถุที่ได้ รับการยอมรับของหัวเมืองประเทศราชล้ านนา
ควรกล่าวด้ วยว่า ธงช้ างเผือก ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมคือ การเน้ นย ้าภาพตัวแทน
อุดมการณ์ของรัฐสยาม เนื่องจากหากพิจารณาการปกครองสยามในระยะต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕
๖๖

Jules David Prown, “ Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and Method,”
Chicago Journals ,Vol. 17, No. 1 (Spring, 1982),1-19.
๖๗
ธิดา สาระยา, บ้ าน เมือง และประเทศในสายพระเนตร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), ๑๗๓ –
๑๗๗.

๓๕๐
นัน้ ล้ านนายังคงอยูภ่ ายใต้ อานาจรัฐบาลสยาม ไม่มีการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม่ กล่าวอย่ างง่าย
คือ ยังไม่มี เขตแดนที่ชัดเจน การประดับธงช้ างเผื อกในล้ านนาและการปรากฏธงช้ างเผือกใน
จิตรกรรมล้ านนา จึงเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการจงรักภักดีภายใต้ ร่มชายคาของอานาจ รวมทังเป็
้ น
จุดเริ่มต้ นของการก่อร่างสร้ างตัวรัฐชาติสยามในระยะต่อมาด้ วย๖๘

๖๘

ชนิดา พรหมพยัคฆ์, “ ธงไตรรงค์กบั การสร้ างอุดมการณ์ของรัฐไทย พ.ศ.๒๔๕๙ – ๒๕๒๐”, ๒๐ – ๒๒.

๓๕๑
จิตรกรรมฝาผนัง
วัดพระธาตุลาปางหลวง

จิตรกรรมพระบฏ
วัดนาคตหลวง

ธงช้ างเผือก
ในพิพิธภัณฑ์วดั ปง
สนุก จ.ลาปาง

ภาพที่ ๑๓๘ “ธงช้ างเผือก” ในจิตรกรรมกลุม่ ลาปาง

๓๕๒
๓.๔ พระคูลวากับศพชูชก : การตีความว่ าด้ วยการรับรู้ความเป็ นอื่น
วรรณกรรมเวสสันดรชาดก ได้ กล่าวถึงกลุม่ พระสงฆ์ที่ชาวบ้ านพยายามนิมนต์มาสวด
ทาศพชูชกมีที่มาหลากหลาย ดังพบว่าพระบฏวัดปงสนุก ได้ กากับภาพภิกษุแต่ละรูปไว้ เพื่อให้ เห็น
ว่าเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ใดคือ ตุ๊มองยาง,ตุ๊คลู า ,ตุ๊หลังก่อง
คาว่า “คูลา” หรื อ “คูลวา” มีนยั ยะที่บง่ บอกถึงกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ๒ กลุม่ คือ ประการแรก
หมายถึงชาวต่างถิ่นหรื อต่างชาติซงึ่ ไม่เป็ นที่ยอมรับ ประการที่สอง หากกากับไว้ ด้วยคาว่า “ดา”
คือ “คูลวาดา” หมายถึง แขก หากกากับไว้ ด้วยคาว่า “ขาว” คือ “คูลวาขาว” หมายถึงฝรั่งต่างชาติ
จากโลกตะวันตก๖๙
งานศึก ษาของ รั ต นาพร เศรษฐกุล ๗๐ ชี ใ้ ห้ เ ราเห็ น ว่ า ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว “คน
ตะวันตก” นับเป็ นกลุ่มแรกที่เปิ ดโลกทัศน์ทางการศึกษาก่อนที่สยามจะเข้ ามาปฏิรูปการศึกษาใน
ล้ านนา มิ ชชันนารี อเมริ กันได้ เ ริ่ มจัดการศึกษาสมัยใหม่ในพื น้ ที่ แล้ ว โดยระยะแรกมิช ชันนารี
อเมริกนั และสยามมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะเห็นได้ จากการที่รัฐบาลสนับสนุนให้ มิชชันนารี เผยแพร่
ศาสนาและลดทอนอานาจของเจ้ านาย ด้ วยการประกาศให้ เสรี ภาพในการนับถือศาสนา แต่เมื่อ
ยึดอานาจในล้ านนาได้ แล้ ว สยามกลับเริ่มเกรงว่ามิชชันนารี จะนาความคิดหัวรุนแรงแบบเสรี นิยม
ตะวันตกเข้ ามาเผยแพร่ อาจทาให้ คนล้ านนาปกครองยากขึ ้นกว่าเดิม
การเข้ ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในล้ านนาของ ศ. แดเนียล แมคกิลวารี ในปี พ.ศ.
๒๔๑๑ ทาให้ มิชชันนารี อเมริกนั เป็ นชาวตะวันตกกลุม่ แรกที่ได้ เข้ ามาอยู่อาศัยในล้ านนา การเป็ น
คนในบังคับชาติมหาอานาจตะวันตกทาให้ มิชชันนารี มีฐานะแตกต่างจากประชาชนทัว่ ไป
คน
เหล่านี ้ได้ รับการคุ้มครองโดยสนธิสญ
ั ญาในข้ อที่วา่ ด้ วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ไม่ต้องขึ ้นศาล
ไทยและไม่ต้องอยูภ่ ายใต้ อานาจของข้ าราชการไทย
ความรู้ความสามารถและครอบครอง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้ มิชชันนารี ได้ รับการยอมรับทังจากเจ้
้
านายและข้ าราชการไทยในล้ านนา
แม้ วตั ถุประสงค์หลักของมิชชันนารี คือการเผยแพร่ศาสนา แต่มิชชันนารี ก็ได้ เข้ ามา
แทรกแซงการบริหารราชการภายในของเจ้ านาย มิชชันนารี มกั ไม่ยอมอยูเ่ ฉยหากได้ พบเห็นความ
ทุกข์ยากของประชาชนหรื อเห็นการกระทาที่ไม่ยตุ ธิ รรม ดังนัน้ เมื่อชาวบ้ านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พวกคริสต์เตียนเดือดร้ อนก็จะหันไปขอความช่วยเหลือจากมิชชันนารี
หรื ออาศัยบารมีของ
มิชชันนารี ในการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับทางราชการ
เพราะเป็ นที่เกรงใจของเจ้ านายและ
๖๙

อุดม รุ่งเรื องศรี , พจนานุกรมล้ านนา – ไทย ฉบับแม่ ฟ้าหลวง (เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๑๔๑.
๗๐
รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่ งเชียงใหม่ – ลาพูน (กรุงเทพฯ: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๒), ๒๔๙ – ๓๑๓ .

๓๕๓
ข้ าราชการสยาม ซึง่ ช่วยได้ ตงแต่
ั ้ ปัญหาเล็กน้ อย เช่น บริ วารของเจ้ าหลวงลวนลามหญิงชาวบ้ านที่
ลงไปอาบน ้าที่ทา่ น ้าปิ งไปจนถึงเรื่ องใหญ่ๆ เช่น กรณีเจ้ าหอหน้ าขัดขวางการแต่งงานของหนุม่
บางกรณีมิชชันนารี แสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้ งระหว่างข้ าราชการ
สาวคริสเตียน๗๑
สยามกับกลุม่ เจ้ านาย สยามเล่นการเมืองโดยใช้ ความเป็ นคนต่างชาติที่มีอิทธิพลของมิชชันนารี
ข่มขูห่ รื อลดอานาจของเจ้ านาย เช่นการประกาศให้ เสรี ภาพในการนับถือศาสนาตามที่มิชชันนารี
ยื่นฎีกาขอ ซึง่ กระทบกระเทือนอานาจการปกครองของเจ้ านายอย่างสาคัญ ทาให้ คนเหล่านี ้เปลี่ยน
อาชีพจากชาวนาหรื อแรงงานในเมืองมาเป็ นพนักงานบริ ษัท ครู หมอ และพยาบาล๗๒
มิชชันนารี มีความสัมพันธ์ อันดีกับข้ าราชการสยาม นโยบายปฏิรูปการปกครองของ
สยามได้ รับการสนับสนุนอย่างดีจากมิชชันนารี ที่จะควบคุมดูแลให้ ชาวบ้ านที่เป็ นคริ สเตียนปฏิบตั ิ
ตาม ตัวอย่างที่ดีคือการเก็บภาษี ค่าแรงแทนเกณฑ์ ศ. ฮิวจ์ เทย์เลอร์ มิชชันนารี อเมริ กันที่ลาปาง
บันทึกไว้ อย่างภาคภูมิ ใจว่ า ข้ าหลวงได้ มาขอความคิดเห็นเกี่ ยวกับการประกาศใช้ ระบบภาษี
ค่าแรงแทนเกณฑ์ และขอให้ มิชชันนารี ได้ อธิบายให้ ชาวบ้ านคริ สเตียนทราบและนาเงินมาเสียภาษี
เป็ นตัวอย่างแก่ชาวบ้ านอื่นๆ ทังนี
้ ้เพราะ “...มิชชันนารี มีความใกล้ ชิดกับชาวบ้ านมาก เข้ าถึงจิตใจ
ชาวบ้ านมากกว่าข้ าราชการ...”๗๓ มิชชันนารี ถูกขอให้ เป็ นหูเป็ นตาไม่ให้ เจ้ านายมาเรี ยกเกณฑ์
ชาวบ้ านที่เสียภาษี แล้ ว ดังนัน้ เมื่อได้ รับแจ้ งจากชาวบ้ านคริ สเตียนว่าชาวบ้ านถูกเจ้ าหลวงเรี ยก
เกณฑ์ให้ ขนข้ าวไปใส่ย้ งุ ของเจ้ านาย มิชชันนารี ก็รีบรายงานต่อไปยังข้ าหลวงเพื่อยับยังการเกณฑ์
้
แรงงานดังกล่าว๗๔
ในสถานการณ์การเมืองการปกครองที่ยงั ไม่มนั่ คง
มิชชันนารี เล่นบทบาทถ่วงดุล
อานาจระหว่างเจ้ านายกับข้ าราชการ เพื่อคุ้มครองดูแลชาวบ้ านคริสเตียนและทาหน้ าที่ผ้ อู ปุ ถัมภ์
ชาวบ้ านอื่นๆ ที่เดือดร้ อนจากการกดขี่ขม่ เหงของทางราชการ นอกจากบทบาททางการเมือง
มิชชันนารี ยงั มีบทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมสงเคราะห์อีกด้ วย การดาเนินนโยบายการ
เปิ ดสถานีเผยแพร่ศาสนาในเมืองต่างๆ ในพื ้นที่ลาปาง – เชียงใหม่ ลาพูน เราพบว่าที่ทาการที่

๗๑

วัลลภา เครือเทียนทอง, “การปฏิรูปการปกครองลานนาไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ,” ( วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙),๔๒, ๕๑-๕๒.
๗๒
รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่ งเชียงใหม่ – ลาพูน, ๒๔๙ – ๓๑๓ .
๗๓
Hugh Taylor, Missionary Autobiography, 169.
๗๔
Ibid., 171 – 172 .

๓๕๔
เก่าแก่ที่สดุ ที่เป็ นทางการอยู่ในเมืองลาปาง
ที่ทาการนี ้ยังเป็ นสถานที่พบปะของบรรดา
ชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ าสู่สยามและหัวเมืองเหนืออีกด้ วย๗๕
ทาให้ มิชชันนารี ต้องการแรงงานพื ้นเมืองมาทางานในบ้ านเรื อน โรงเรี ยน และ
โรงพยาบาล
จึงกลายเป็ นผู้ว่าจ้ างแรงงานรายใหญ่ควบคูไ่ ปกับการเผยแพร่คริสต์ศาสนา
นอกจากนี ้มิชชันนารี ยงั ช่วยรักษาผู้เจ็บป่ วย เลี ้ยงดูคนอดอยากยากจน ให้ ที่พานักแก่คนเร่ร่อน ซึง่
ความรู้ความสามารถทางการแพทย์สมัยใหม่ของมิชชันนารี ได้ ชว่ ยเหลือประชาชนซึง่ ทุกข์ทรมาน
กับโรคภัยไข้ เจ็บ เช่น ไข้ มาเลเรี ย โรคฝี ดาษ ไทฟอยด์ โรคเรื อ้ น และโรคอื่นๆ ที่ไม่อาจเยียวยาได้
ง่ายๆ ด้ วยการรักษาของหมอและยาพื ้นบ้ าน ความสาเร็จทางด้ านการแพทย์ของมิชชันนารี เป็ นที่
ยอมรับทัว่ ไปมิชชันนารี เช่นเดียวกับงานด้ านสังคมสงเคราะห์ของมิชชันนารี ได้ เข้ ามาแทนที่ความ
ช่วยเหลือของเจ้ านายในวัฒนธรรมศักดินา เมื่อประชาชนเดือดร้ อนจากภาวะข้ าวยากหมากแพง
ในปี
พ.ศ.๒๔๓๕ มิชชันนารี ก็เตรี ยมพร้ อมที่จะช่วยผ่อนคลายปั ญหามากกว่าทางราชการ
ประสบการณ์ในอดีตทาให้ มิชชันนารี สามารถคาดการณ์และเตรี ยมที่จะรับมือกับปั ญหาการขาก
แคลนข้ าว ด้ วยการขอบริจาคเงินต่างประเทศเพื่อซื ้อข้ าวสารองไว้ แจกจ่ายแก่ประชาชน๗๖
การช่วยเหลือชาวบ้ านที่ถกู กล่าวหาว่าเป็ นผีกะ เป็ นความช่วยเหลืออีกอย่างหนึง่ ที่
มิชชันนารี ให้ แก่ชาวบ้ านที่เดือดร้ อนจากความเชื่อผีที่อยูใ่ นดินแดนล้ านนามานับศตวรรษ เชื่อกัน
ว่าผีกะคือผีบรรพบุรุษที่ลกู หลานไม่เลี ้ยงดู ปล่อยให้ หิวโหยจนกลายเป็ นผีชวั่ ร้ ายที่เข้ าสิงอยูใ่ นตัว
คน ทาให้ เจ็บป่ วยและตายในที่สดุ ๗๗ ความเชื่อว่าผีกะทาอันตรายแก่คน ทาให้ ชาวบ้ านที่ถกู
กล่าวหาว่าเป็ นผีกะ หรื อมีเชื ้อสายผีกะ จะถูกชาวบ้ านต่อต้ าน ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้าน ต้ องละ
ทิ ้งบ้ านเรื อน ไร่นา สัตว์เลี ้ยง และทรัพย์สินต่างๆ จนหมดสิ ้น ชาวบ้ านไม่ยอมให้ อยูร่ ่วมชุมชนด้ วย
ผู้ที่ถกู กล่าวหาต้ องอพยพไปอยูใ่ นที่หา่ งไกลหรื ออยูร่ วมกลุม่ เป็ นหมูบ่ ้ านเดียวกัน กลุ่มมิชชันนารี
ซึง่ ต่อต้ านความเชื่อถือผีได้ ยื่นมือเข้ ามาช่วยเหลือคนเหล่านี ้ รับมาอยูด่ ้ วย ให้ ชว่ ยทางาน หรื อ
ก่อตังชุ
้ มชนหมู่บ้านให้ คนที่ถกู กล่าวหาว่าเป็ นผีกะ ให้ สามารถเลี ้ยงชีวิตและครอบครัวได้ เนื่องจาก
ความเชื่อทางศาสนาที่ตา่ งกัน และความสามารถของมิชชันนารี ในการรักษาโรคต่างๆ ทาให้

๗๕

ปิ แอร์ โอร์ ต, ล้ านนาไทยในแผ่ นดินพระพุทธเจ้ าหลวง,พิมพ์ครัง้ ที่ ๔, ผู้เรี ยบเรี ยง พิษณุ จันทร์ วิทัน
(กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๕๕),๑๐๕.
๗๖
Hugh Taylor, Missionary Autobiography, 104-111.
๗๗
ศรีเลา เกษพรหม, ประเพณีชีวติ เมือง (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๔๔), ๒๓.

๓๕๕
ชาวบ้ านเชื่อว่าเมื่อคนเป็ นผีกะรับนับถือคริสเตียน ผีกะจะสิ ้นฤทธิ์ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้อื่น และ
สามารถอยูอ่ ย่างปกติสขุ ในหมูบ่ ้ านเช่นเดิม๗๘
อาจกล่า วได้ ว่า คณะมิ ช ชัน นารี มี บ ทบาทยิ่ ง ในการท าให้ สัง คมไทยและล้ า นนา
ขณะนันเคลื
้ ่อนย้ ายเข้ าสู่ความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ การที่คนท้ องถิ่นพยายามเขียนภาพความ
เป็ นตะวันตกไว้ ในฉากหนึ่งของงานศพชูชก โดยจาลองให้ ภาพพระคูลวาเป็ นผู้ทาหน้ าที่ น่าจะ
สะท้ อนให้ เห็นการปะทะประสานระหว่างผู้นาศาสนาในขณะนัน้ กับโลกทัศน์ของพุทธศาสนาที่
กาลังจะถูกท้ าทายความเชื่อใหม่ของสังคมท้ องถิ่น ดังนัน้ การสร้ างความเป็ นอื่นให้ กับความเป็ น
ตะวันตกผ่านภาพพระคูลวาจึงถูกถ่ายทอดในวรรณกรรม ยิ่งไปกว่านัน้ การพยายามสร้ างความ
เป็ นอื่นให้ กับพระที่แสดงความชาติพนั ธุ์ ดังที่พระบฏวัดปงสนุกได้ เพิ่มเติมภาพ “ตุ๊มองยาง” อัน
หมายถึงปวาเกอะญอนัน่ เอง การอธิบายไม่ได้ ด้วยเรื อนร่างทางวัฒนธรรม(cultural body) แต่เป็ น
การอธิบายผ่านภาพตัวแทนทางศิลปะนับว่าสะท้ อนนัยยะ ๒ ประการคือ การสร้ างคูต่ รงข้ ามให้ กบั
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ และการเลือกรับวิทยาการตะวันตก แต่ปฏิเสธองค์ความรู้ทางด้ านศาสนาจาก
ตะวันตก๗๙
หลังทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกได้ ให้ ความสาคัญกับการ
เขียนภาพตามแบบงานภาพพิมพ์กรุงเทพฯ ประเด็นที่น่าสนใจคือ การเกิดขึ ้นของกลุม่ ช่างที่ก้าว
ข้ าม “ความเป็ นสล่า” มาสู่โลกงานศิลปะอาชีพ หมายถึงการรับจ้ างวาดภาพงานจิตรกรรม ก่อน
เข้ าใจความคิดเชิงช่าง ควรเข้ าใจก่อนว่า ทศวรรษ ๒๔๖๐ ได้ เกิดสถาบันการศึกษาทางศิลปะขึ ้น
ในสยามประเทศคือ โรงเรี ยนเพาะช่าง ทศวรรษ ๒๔๘๐ เกิดมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ ้น โลกของงาน
ศิลปะในขณะนันก็
้ เป็ นการถ่ายทอดความคิด รูปแบบจากอาจารย์หลายท่านรวมถึงผู้สร้ างภาพ
พิมพ์ชดุ เวสสันดรชาดกที่โด่งดังคือ ชุดภาพ ส.ธรรมยศ
การลดทอนรูปแบบและเนื ้อหานี ้เอง นาไปสู่การเลือกวาดเฉพาะเหตุการณ์สาคัญเพื่อ
สร้ างเป็ นภาพตัวแทน(representation)ของแต่ละกัณฑ์ในเวสสันดรชาดก อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบ
งานภาพพิมพ์กรุงเทพฯ กับจิตรกรรมเวสสันดรบางแห่ง ช่างได้ สร้ างสรรค์ฉากเหตุการณ์ภาพ
ตัวแทนไว้ แตกต่างกัน ตามความนิยมส่วนตัวของช่างและบริบทของสังคมพื ้นบ้ าน ประเด็นที่
น่าสนใจคือ การเปรี ยบเทียบระหว่างจิตรกรรมวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ กับภาพพิมพ์ชดุ ส.ธรรม
ภักดี ตัวอย่างฉากที่เหมือนกันคือ กัณฑ์จลุ พน รายละเอียดที่แตกต่างกันคือ จิตรกรรมวัดบุพพา
๗๘

J.H. Freeman, An Oriental Land of the Free (Philadelphia: The Westminster Press, 1910 ), 48-

๗๙

ทวีศกั ดิ์ เผือกผสม, คนแปลกหน้ านานาชาติของกรุ งสยาม (กรุ งเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๔๖),
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๑๔๓.

๓๕๖
รามแสดงอารมณ์ตวั ภาพชูชกในแบบพื ้นบ้ านกับภาพสุนัขที่มีจานวนมากกมายกว่าภาพพิมพ์ เป็ น
ต้ น ตัวอย่างฉากที่แตกต่างกันคือ กัณฑ์ชชู ก จิตรกรรมภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภักดี เน้ นตัวละคร
สาคัญของเรื่ องคือชูชกและนางมัทรี แต่จิตรกรรมวัดบุพพารามวาดฉากนางอมิตตดาโดนเหล่า
ภรรยาพราหมณ์รุมด่าและเดินทางกลับไปหาชูชก อันแสดงให้ เห็นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ เกิดการ
ทานบริจาคของพระเวสสันดร เป็ นต้ น
การไม่เน้ นความสาคัญของชูชกในแบบจารี ตประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพงาน
ศพชูชก ถือเป็ นจุดเปลี่ยนประการหนึง่ ของการสร้ างความเป็ นสมัยใหม่ในท้ องถิ่น หรื อแม้ แต่การ
วาดกรอบภาพแบบ ส.ธรรมภักดี ชี ้ให้ เห็นการสร้ างความเป็ นรัฐไทยผ่านแบบแผนที่รัฐส่งเสริม
กล่าวคือ เราพบว่าบทบาทของมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์มีสว่ นสาคัญในการเสริมสร้ าง
อุดมการณ์ความเป็ นชาติอย่างยิ่ง ทังด้
้ านการศึกษา การสร้ างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา หรื อแม้ แต่
การแต่งตังสมณศั
้
กดิก์ ็ล้วนเป็ นกฎเกณฑ์ที่รัฐสร้ างขึ ้น ดังนันจึ
้ งไม่แปลกที่รัฐส่วนกลางพยายาม
ควบคุมโลกทัศน์การแสดงออกเชิงพุทธศิลป์ไว้ อยูไ่ ม่น้อย
๓.๕ คนอื่นในแดนตน : ชาติพันธุ์ในงานจิตรกรรม
ควรกล่าวก่อนว่า การเคลื่อนไหวของผู้คนในดินแดนภาคเหนือตอนบนเมื่อราวกว่า
ศตวรรษที่ผ่านมานัน้ มีปัจจัยหลายด้ านที่ทาให้ ผ้ คู นเดินทางมาตังถิ
้ ่นฐานในเขตรัฐจารี ตแห่งนี ้ เรา
มีตวั อย่างสาคัญที่ชี ้ให้ เห็นว่า “วรรณกรรมพญาพรหมโวหาร” เป็ นตัวอย่างที่ดีที่ให้ ภาพการ
ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทังการรั
้
บภาษามาปรับกับภาษาท้ องถิ่น การเห็น
ภาพเคลื่อนไหวของผู้คนต่างชาติพนั ธุ์ ในส่วนนี ้เราจะยกเฉพาะการรับรู้ “ความเป็ นไทย” หรื อคนใต้
กรุงเทพฯ ที่ผา่ นมาในมิตติ า่ งๆ ดังบทกวีที่คดั มาให้ เห็นคือ
“...สัพพะสิ่งของ อาภรณ์มีซ ้า
คันจักอยูแ่ ท้ น้ องบ่ขีนใจ
....ซ ้าเอาเงินกลมบาทใต้ ใส่ทบั
เอาเงินใส่ซุก จกลงหลืบถง
..เข้ าหนมเทียนเช็ก ไส่ในเนื ้อหมู
คันอาวจักกิน หลานจักทาให้

๘๐

ที่กรุงเทพใต้ เมืองไทย
จักลงวันใด บ่ปามบ่ห้าม...
ของคริ่นข้ ารอมลง
บ่ลงใส่มือ มอบอับหื ้อเจ้ า...
เข้ าหนมวิทู ใส่น ้าอ้ อยใต้ (เช็ก คือ จีน)
เข้ าหนมเมืองไทยชื่อนัก....”๘๐

อุดม รุ่งเรืองศรี, คร่ าวสี่บท ฉบับสอบทาน และคาจ่ มของพระญาพรหมโวหาร, ๗๙,๘๑,๙๓.

๓๕๗
การรับรู้ “คนอื่น” ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นับเป็ นการปะทะประสานและลื่นไหล
ทางวัฒนธรรมที่รับปรับเปลี่ยนผ่านการแลกเปลี่ยนเงินตา การรับภาษา การรับรู้รสชาติอาหาร การ
แลกเปลี่ยนข้ าวของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น ผู้คนต่างมีปฏิสมั พันธ์ผา่ นกลไกต่างๆที่
สังคมจัดระบบขึ ้น อย่างน้ อยที่สดุ การเดินทางเพื่อการค้ าหรื อการแลกเปลี่ยนสินค้ าเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นเคลื่อนไหวมากขึ ้น
การค้ าระหว่างล้ านนากับพม่า เป็ นเส้ นทางการค้ าส าคัญก่อนการค้ าทางเรื อ ทาง
รถไฟ และทางถนน จะรุ่งเรื องเพราะการเดินทางสะดวกรวดเร็ ว พ่อค้ าพม่าใช้ เวลาเดินทางจากมะ
ละแหม่งถึงเมืองระแหงเพียง ๗ วัน และเดินทางต่อมาจนถึงเชียงใหม่ ใช้ เวลา ๑๕-๑๖ วัน ขณะที่
การเดินทางโดยใช้ เรื อระหว่างกรุ งเทพฯ และเชียงใหม่ใช้ เวลา ๒-๓ เดือน๘๑ เมืองมะละแหม่งเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าสาคัญของพม่าสินค้ าส่วนใหญ่ที่นาเข้ ามาจากมะละแหม่งเป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ป
จากโรงงานของประเทศอังกฤษ เช่น เสื ้อผ้ า น ้ามันก๊ าด ไม้ ขีดไฟส่วนสินค้ าออกจากล้ านนายังเป็ น
ของป่ า เช่น ครั่ง งาช้ าง อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. ๒๔๕๒ สินค้ าออกของล้ านนาไปพม่า ปรากฏว่ามี
น ้าตาลและยาสูบเพิ่มขึ ้นมา และใน พ.ศ. ๒๔๕๓ พบว่าข้ าวได้ ส่งออกไปพม่าเป็ นครัง้ แรก สินค้ า
เกษตรเหล่านี ้เริ่มเข้ ามาแทนที่สินค้ าออกในระยะแรกๆ ซึง่ เป็ นของป่ า๘๒
สาหรับ การค้ าทางเรื อระหว่างล้ านนากับกรุงเทพฯ ช่วงก่อนที่รถไฟจะมาถึงลาปาง
(พ.ศ. ๒๔๕๙) และเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๖๔) การค้ าทางเรื อกระทาโดยพ่อค้ าคนจีน พ่อค้ าจะ
เดินทางไปซื ้อสินค้ าที่ปากน ้าโพ และในรายที่มีทนุ มากจะเดินทางไปซื ้อถึงกรุงเทพฯ เพื่อไม่ต้อง
ผ่านพ่อค้ าคนกลาง การค้ าทางเรื อระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ปี หนึง่ ๆ มีเรื อขนส่งสินค้ าประมาณ
๑,๐๐๐ ลา บรรทุกสินค้ าลาละ ๒ ๑/๒ ตัน เสียเวลาไปกลับประมาณ ๒-๓ เดือน สินค้ าออกจาก
เชียงใหม่ที่สาคัญได้ แก่ ครั่ง สีเสียด หนังสัตว์ เขาสัตว์ น ้ามันหมู สินค้ าเข้ าซึง่ ส่งจากกรุงเทพฯ
ได้ แก่ เสื ้อผ้ า ผ้ า ด้ าย น ้ามันก๊ าด ไม้ ขีดไฟ สบู่ เครื่ องเหล็ก เกลือ ส่วนการค้ าทางแม่น ้าวัง ระหว่าง
กรุงเทพฯ-ลาปาง สินค้ าออกเป็ นพวกของป่ า เช่น หนังสัตว์ ครั่ง สินค้ าเข้ าที่สาคัญคือผ้ า ๘๓
ภายหลังจากการค้ าทางรถไฟ แทนที่การค้ าทางน ้าและทางบกของการค้ าแบบจารี ต จึงเป็ นส่วน
เชื่อมต่อให้ ผ้ คู นจากภาคกลางเข้ าสูด่ นิ แดนล้ านนา และเชื่อมโยงชุมชนท้ องถิ่นเข้ าเป็ นเครื อข่าย
ของรัฐชาติในที่สดุ
๘๑

มาร์ โก ทาเก-เมคมอร์ แรน, “ประวัติและพัฒนาการของการค้ าขายในลาปางตังแต่
้ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่
๑๙ ถึง ค.ศ.๑๙๓๙,” : ๑ – ๗.
๘๒
อานันท์ กาญจนพันธ์ , “พัฒนาการเศรษฐกิจของหมูบ่ ้ านในล้ านนา(๒๓๕๐-๒๔๙๐),” ใน พัฒนาการของ
ชีวติ และวัฒนธรรมล้ านนา (เชียงใหม่:ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, ๒๕๒๗), ๗.
๘๓
มาร์ โก ทาเก-เมคมอร์ แรน, เรื่องเดิม : ๔.

๓๕๘
การเชื่อมโยงพื ้นที่ดงั กล่าว ทาให้ ผ้ คู นหลากหลายชาติพนั ธุ์ปรากฏขึ ้นในงานจิตรกรรม
เราพบว่าจิตรกรรมล้ านนาหลายแห่งได้ สอดแทรกภาพกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไว้ ดังตัวอย่าง จิตรกรรมฝา
ผนังวัดภูมินทร์ จ.น่าน ได้ แสดงถึงชาติพนั ธุ์พม่า ลัวะและปกาเกอะญอ๘๔ ในที่นี ้เราจะกล่าวถึง
ภาพชาติพนั ธุ์ในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก ประกอบด้ วย
๓.๕.๑ ไทยใต้ (ข้ าราชการ)
การเข้ าปกครองล้ านนาทาให้ สยามจาเป็ นต้ องจัดส่งข้ าราชการมาประจา แต่ปัญหา
การขาดแคลนข้ าราชการนันเป็
้ นปั ญหาใหญ่ ผลักดันให้ มีการจัดการศึกษาเพื่อผลิตข้ าราชการ
สนองต่อนโยบายปฏิรูประบบบริหารราชการทัว่ ประเทศ
เกิดการขยายหน่วยงานและต้ องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มากขึ ้น เป็ นผลให้ รัฐบาลต้ องเริ่มจัดการศึกษาแบบใหม่ ให้ มี
สถานศึกษา หลักสูตร และมีวตั ถุประสงค์ทางการศึกษาที่ชดั เจน คือ ให้ ราษฎรมีความรู้และความ
ประพฤติดียิ่งขึ ้น และเพื่อผลิตคนที่มีความรู้สงู เพื่อรับราชการ (ภาพที่ ๑๓๙)
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อฝึ กหัดคนเข้ ารับราชการ เกิดขึ ้นตังแต่
้ ครัง้ พระยาทรงสุร
เดชเป็ นข้ าหลวงใหญ่ที่เชียงใหม่ ได้ ตงโรงเรี
ั้
ยนข้ าราชการพลเรื อนขึ ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยสอนให้
รู้ราชการบ้ านเมืองและข้ อราชการต่างๆ การบริ หารราชการภายใต้ เสนาหกตาแหน่ง พระราช
กาหนดกฎหมาย การคิดคานวณและทาบัญชี การย่อความและแปลหนังสือพื ้นเมือง และเห็นว่า
“....ผู้ใดรู้จกั ใช้ วิชา ก็จะได้ รับศีลอันวิเศษกว่าคนสามัญโดยช่องทางชื่อเสียง และให้ มีหน้ าที่
ราชการขึ ้นตามสมควร....” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีนโยบายหลักในการจัด
การศึกษาว่า “ ...ความมุง่ หมายซึง่ จะให้ การเล่าเรี ยนแก่พวกลาวชันเด็
้ กนัน้ เพื่อจะให้ ความรู้เป็ น
กาลังที่จะทาราชการในบ้ านเมืองของตนเอง ฤาทาการติดต่อกับไทยให้ ร้ ูถึงกัน จะได้ มีคนใช้ แลมี
คนรู้ในมณฑลพายัพมากขึ ้น ไม่จาเป็ นต้ องเอาคนไทยขึ ้นไปใช้ มาก...” ๘๕
๓.๕.๒ คนจีน
พระบฏวัดบ้ านสัก ลาปาง ได้ วาดภาพบุคคลพร้ อมกับอักษรกากับว่า “เจ๊ ก” หมายถึง
คนจีน บุคลิกของชาวจีนที่ช่างวาดไว้ คือ ไว้ ผมเปี ย มือถือขวด อีกข้ างหนึง่ น่าจะเป็ นชิ ้นส่วนของ
เนื ้อหมู เราพบว่า รูปแบบการให้ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของความจริงเชิงประจักษ์ที่มีตอ่ การ
รับรู้ชาวจีนนี ้พบเช่นกันที่พระบฏวัดดอกบัว จ.ลาปาง สิ่งที่นา่ สนใจมากคือ สัญลักษณ์ของชิ ้นส่วน
เนื ้อหมูที่แขวนไว้ ในมือ (ภาพที่ ๑๓๙) เราพบว่าพ่อค้ าจีนสามารถเข้ ายึดกุมระบบการค้ าแทน
พ่อค้ าต่างชาติที่ทาการค้ าข้ ามชายแดน
พ่อค้ าคนจีนซึง่ ทาการค้ าตลอดปี สามารถนาสินค้ า
๘๔

วินยั ปราบริป,ู “ ตัวตนศิลปิ นหนานบัวผัน รูปแบบอัตลักษณ์สาคัญบนจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ และวัด
หนองบัว จังหวัดน่าน” ศิลปวัฒนธรรม ๒๙, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) : ๔๘ – ๕๑.
๘๕
อ้ างถึงใน สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา, ๓๗๗.

๓๕๙
ต่างประเทศเข้ าสู่ตลาดท้ องถิ่น และที่สาคัญนาสินค้ าจากท้ องถิ่นออกไปสู่ตลาดเมืองหลวงและ
ตลาดต่างประเทศ ทาให้ เกิดการขยายตัวทางการผลิต พัฒนาระบบการผลิตเพื่อเลี ้ยงดูตนเองเป็ น
การผลิตเพื่อขาย สินค้ าท้ องถิ่นที่สง่ ออกไปกรุงเทพฯ ได้ แก่ ข้ าว ไม้ แปรรูป สุกร ของป่ า เขาสัตว์
และพืชผลต่างๆ๘๖
การที่ชาวจีนจานวนมากเป็ นพ่อค้ าที่ทาการค้ าตลอดปี ทาให้ ชมุ ชนเมืองคึกคัก เกิดมี
ธุรกิจการค้ าต่างๆ ในเมือง เช่น ร้ านอาหาร อู่ซอ่ มรถ ร้ านของชา เป็ นตน บทบาททางเศรษฐกิจทา
ให้ คนจีนเป็ นคนกลุม่ สาคัญในเมืองของล้ านนา พวกนี ้มักอาศัยอยูร่ วมกันบริเวณท่าน ้า บนเส้ นทาง
การค้ า บริเวณสถานีรถไฟ และที่ตลาดลาปาง ชาวจีนเป็ นเจ้ าของร้ านและแผงลอยส่วนใหญ่ใน
ตลาด และยังมีชมุ ชนจีนบริเวณฝั่ งซ้ ายของแม่น ้าวัง เมื่อเส้ นทางรถไฟสายเหนือขึ ้นไปถึงลาปาง ก็
มีชมุ ชนจีนอยูร่ ิมทางรถไฟ เช่น สบตุย๋ เป็ นต้ น ส่วนที่เชียงใหม่มีชมุ ชนจีนหลายแห่ง เช่น ที่วดั เกต
ซึง่ เป็ นท่าน ้า และสันป่ าข่อยใกล้ กบั สถานีรถไฟ๘๗ ก่อนหน้ าที่จะมีการสร้ างทางรถไฟขึ ้นมาถึง
เชียงใหม่ คนจีนที่เข้ ามาทาการค้ าขายในแอ่งเชียงใหม่-ลาพูนได้ เริ่มขนส่งสินค้ าขึ ้นล่องเชียงใหม่กรุงเทพฯ โดยใช้ ลาน ้าปิ ง การขนส่งทางน ้าเพิ่มขึ ้นอย่างมากในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ มี
จานวนเรื อขึ ้นล่องค้ าขายถึงปี ละกว่า ๑,๐๐๐ ลา๘๘
กล่าวเฉพาะคนจีนในเมืองลาปาง การรับรู้และหรื อการยอมรับบทบาทของคนจีน อาจ
พิจารณาได้ จาก “ลิลิตพายัพ” (พ.ศ.๒๔๔๘) พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้า
วชิราวุธฯ (“หนานแก้ วเมืองบูรพ์”) กล่าวถึงคนจีนในนครลาปางไว้ ตอนหนึง่ ว่า
๏...กองหน้ าดาดาษด้ วย
ตกแต่งตัวงดงาม
กลองตีปี่เป่ าตาม
มังกระธุชนาริ ว้

จีนจาม
เงื่อนงิ ้ว
ฉาบตอด
โบกใบ้ นาขบวนฯ๘๙

ดูใน ชูสิทธิ์ ชูชาติ, “วิวฒ
ั นาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๗๕ ,”
( วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิ ชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒประสานมิตร
, ๒๕๒๓)
๘๗
Ratanaporn Sethakul, “Political, Social and Economic Changes in the Northern States of
Thailand, Resulting from the ChiangMai Treaties of 1874 and 1883.” (Ph.D. dissertation, Northern Illinois
University, 1989), 331.
๘๘
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต (กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์, ๒๕๒๕), ๗๕.
๘๙
หนานแก้ วเมืองบูรพ์ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ),ลิลติ พายัพ, ๔๐ – ๑๖๗.
๘๖

๓๖๐
ชาวจีนรุ่นแรกที่เข้ ามาในเมืองลาปางเป็ นจีนไหหลา กลุ่มต่อมาเป็ นจีนแคะ ชาวจีน
แคะในภาคเหนือรุ่นแรกทังหมดเดิ
้
นทางจาก เฟิ ง ซุน่ เข้ ามาอาศัยในเมืองไทยแถบภาคเหนือ เช่น
เชียงราย พิษณุโลก แพร่ น่าน ลาปาง อุตรดิตถ์ เป็ นต้ น เพราะติดตามหัวหน้ าคนจี นชื่อ จัน ไฉ่ ชิง
จีนแคะจาก เฟิ ง ซุน่ อดีตมหาดเล็กในวังของสมเด็จพระนางเจ้ าอินทรศักดิ์ศจี พระชายาในรัชกาล
ที่ ๖ ที่ตอ่ มาได้ รับบรรดาศักดิเ์ ป็ น หลวงศรี นครานุกลู (ต้ นตระกูลสุทธภักติ) หัวหน้ าคนจีนที่
อุตรดิตถ์ ต่อมาได้ สมั ปทานสุราและฝิ่ นที่แพร่ พะเยา ลาปาง(๒๔๖๑)เชียงราย(๒๔๖๘)น่าน
(๒๔๖๘)หลวงศรี นครานุกลู หรื อจัน ไฉ่ ซุน่ ผู้นาจีนแคะได้ สร้ างตลาด โรงสี โรงต้ มกลัน่ สุราในทุก
แห่งที่เขาได้ สมั ปทาน แม้ เมื่อเลิกสัมปทานใน พ.ศ.๒๔๗๘ แล้ วคนจีนแคะที่ติดตามเขามาก็ได้
ครองพื ้นเศรษฐกิจสืบมา๙๐
“ตลาดจีน” เป็ นศูนย์กลางการค้ าขายที่สาคัญของลุม่ น ้าแม่วงั โดยเฉพาะระหว่าง
พ.ศ.๒๔๒๐-๒๔๖๐
สมัยนันเมื
้ องลาปางเป็ นศูนย์กลางการค้ าทางน ้าของลุม่ น ้าแม่วงั และเป็ น
ศูนย์กลางการทาไม้ สกั ของภาคเหนือจนกระทังตั
้ งแต่
้ ปี พ.ศ.๒๔๕๙ ทางรถไฟสายเหนือได้ สร้ างขึ ้น
มาถึงลาปาง
ศูนย์กลางของการค้ าชายแห่งใหม่ก็เกิดขึ ้นที่สบตุย๋ ย่านสถานีรถไฟบริเวณถนน
ประสานไมตรี พ่อค้ าคนจีนก็ได้ ไปยึดพื ้นที่เศรษฐกิจไว้ ตลาดจีน (ซึง่ ต่อมารัฐบาลสมัยจอมพล ป.
พิบลู สงคราม เรี ยกว่า “ตลาดเก่า” ตามนโยบายชาตินิยม) จึงมีอาคารร้ านค้ า อาคารพาณิชย์และ
อาคารพักอาศัยของผู้มีฐานะดีทางเศรษฐกิจทังชาวจี
้
น พม่า ไทใหญ่ตองสู้ รวมทังขมุ
้ เช่น๙๑
๓.๕.๓ คนพม่ า – ไทใหญ่
พระบฏวัดบ้ านสัก ลาปาง ปรากฏภาพบุคคลชาวพม่า นุ่งผ้ าลาย สะพายถึงย่าม โพก
ศีรษะ มีรอยสัก(ทังในส่
้ วนต้ นขา ลาตัวและแขน) มือถือขวด นอกจากนัน้ เราพบว่าบุคลิกของการ
เขียนภาพที่นา่ จะจัดแบ่งกลุ่มคนพม่าหรื อกลุม่ คนไทใหญ่ได้ เห็นได้ จากภาพขบวนทหารในพระบฏ
วัดนาคตหลวง ลาปาง (พ.ศ.๒๔๔๒) ปรากฏภาพทหารชาวไทใหญ่(ปะปนกับทหารในแบบรัฐ
สยาม) และพระบฏวัดทุง่ คา (ภาพที่ ๑๓๙)
แม้ วา่ ในสมัยครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ กลุม่ คนพม่า – ไทใหญ่ ที่เข้ ามาทาไม้ ใน
เวียงลาปางจะอยูใ่ นฐานะคนในบังคับรัฐบาลอังกฤษก็ตาม แต่คนพม่าแยกกับคนไทใหญ่อย่าง

๙๐

เจ ดับบลิว สกินเนอร์ , สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์ เชิงวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิตารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๒๙), ๒๑๓.
๙๑
สมโชติ อ๋องสกุล,รายงานการวิจัยเรื่ องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในลุ่มนา้ วัง (เชียงใหม่: สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๘), ๗๐ – ๗๔.

๓๖๑
ชัดเจน ดังในกรณีของลิลิตพายัพ (พ.ศ.๒๔๔๘) พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ า
ฟ้าวชิราวุธฯ (“หนานแก้ วเมืองบูรพ์”) กล่าวถึงคนพม่า – ไทใหญ่ในนครลาปางไว้ ตอนหนึง่ ว่า
๏...ถัดมาถึงม่านทัง้
หญิงชาย
ชายเนตร์ ยา่ งบาตรกราย
หัตถ์ฟ้อน
ฟ้อนพลางร่ าคาถวาย
ไชเยศร์
ไชยเยศร์ อย่างรู้ร้อน
ยอกย้ าย ไกล้ องค์ฯ
๏...สุดม่านสบหมูเ่ งี ้ยว
สักดาปึ ดนา
สดัมภ์หตั ถ์กมุ ร่มกา
มหริดกัน้
เฉวียงถือบุษปคารพ
นพ พระนอ
จิตต์ที่คดก่อนนัน้
มละล้ าง มลายศูนย์ฯ๙๒
กล่าวเฉพาะกลุม่ คนพม่า – ไทใหญ่ในลาปาง เราพบว่าบริ ษัทบอมเบย์เบอร์ มา
(Bombay Burma) บริ ษัทบริ ตชิ บอร์ เนียว (British Borneo) บริ ษัท สยามฟอเรสท์ (Siam Forest)
(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัทแองโกลไทย จากัด) บริษัทอีสต์เอเชียติก (East Asiatic Co.Ltd) และ
บริษัทของนายหลุยส์ ที่ เลียวโนเวนส์ (Louis T. Leonowens) เข้ าทาป่ าไม้ ในพม่าและล้ านนา
รวมทังในลุ
้ ม่ น ้าแม่วงั แรงงานหลักในการทาป่ าไม้ ครัง้ นันคื
้ อคนพม่า ไทใหญ่ มอญ ตองสู้( PaO)
แขกและคนขมุ แรงงานของบริษัททาป่ าไม้ เหล่านี ้ก็เข้ าสูพ่ ื ้นที่ป่าเขตสัมปทานของบริษัทและส่วน
หนึง่ ได้ เริ่มตังถิ
้ ่นฐานในล้ านนา รวมถึงในลุ่มน ้าแม่วงั ด้ วย
การตังถิ
้ ่นฐานขึ ้นบริเวณศูนย์กลางค้ าขายและการคมนาคมในเวียงลาปาง
คือ
บริเวณแม่น ้าวังส่วนหนึง่ อาศัยบริเวณตลาดจีน “กาดกองต้ า” อีกส่วนหนึง่ อาศัยอยู่บริเวณริมน ้าวัง
บริเวณบ้ านท่ามะโอ บ้ านท่านาง ตังแต่
้ ประตูต้นผึ ้ง เรื่ อยไปจนถึงด้ านหลังวัดสุชาดาราม ซึง่
สะดวกในการชักลากไม้ และเป็ นที่แลกเปลี่ยนค้ าขายและเป็ นแหล่งลาเลียงสินค้ า ขบวนพ่อค้ าเร่ที่
เดินทางมาค้ าขายลาปางมักจะพักแรมที่บ้านพัก “ศาลาวังทาน” บ้ านพัก “ศาลาวังทาน” แห่งนี ้
สร้ างโดยเศรษฐี ไทใหญ่หรื อเงี ้ยว ชื่อ “อินตามน” ปู่ เจ้ ารัตน์ ซึง่ แต่งงานกับหัวหน้ าคนในบังคับ
อังกฤษในลาปางซึง่ เรี ยกว่า “เฮดแมน”(Headman) “พ่อเลี ้ยงส่วยอัด” อีกส่วนหนึง่ อาศัยอยูร่ ิมน ้า
วังบริเวณบ้ านท่ามะโอ บ้ านท่านาง คือตังแต่
้ วดั ประตูต้นผึ ้ง เรื่ อยไปจนถึงหลังวัดสุชาดาราม
เนื่องจากพื ้นที่เหล่านี ้ติดกับแม่น ้าวัง ซึง่ สะดวกในการชักลาก ไม้ ซุงที่ตดั จากป่ าไม้ ในเขต อ.แจ้ หม่
ท่อนไม้ เหล่านันเมื
้ ่อถูกตัดแล้ วจะชักลากลงแม่น ้าวัง แล้ วปล่อยให้ ไหลตามน ้าจนมาถึงบริเวณที่
๙๒

หนานแก้ วเมืองบูรพ์ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ), ลิลติ พายัพ, ๔๐ – ๑๖๗.

๓๖๒
ชาวพม่า ไทใหญ่ มอญ ตองสู้ (PaO) เหล่านี ้อาศัยอยู่ ก็จะทาการชักลากไม้ ขึ ้นฝั่ ง บริเวณหลังวัด
พระแก้ วดอนเต้ า๙๓
ในด้ านการค้ าของชาวไทใหญ่ เราพบว่าช่วงปี พ.ศ.๒๔๓๒ – ๒๔๕๒ ฮิว เทเลอร์
(Hugh Taylor) มิชชันนารี ผ้ ซู งึ ทางานในลาปางช่วงเวลานันบั
้ นทึกว่า “ทุกปี พ่อค้ าไทยใหญ่จะนา
ขบวนซึง่ ใช้ ฬอ่ เป็ นพาหนะมาจากรัฐฉาน และรวมตัวกันตังเป็
้ นชุมชนไทใหญ่ขนาดย่อมขึ ้นใกล้
บริเวณตลาดใหญ่แต่ละแห่ง หรื อไม่ก็รวมตังกลุ
้ ม่ ทาเหมืองแร่และทางานในเหมืองแร่ ซึง่ เป็ นงานที่
คนลาวไม่กล้ าเสี่ยงทาเนื่องจากยังยึดถือโชคลางดังเดิ
้ ม ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๔๗ มีพอ่ ค้ าเร่จาก
ลาปางเดินทางไปค้ าขายที่มะละแหม่งเพื่อชื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าประมาณ ๑๐๐ แห่ง ช่วงดังกล่าว
พ่อค้ าจากลาปางติดต่อกับกับเจ้ าของฬอ่ เพื่อนาฬ่อมาใช้ ในการเดินทางจากลาปางไปเมืองโกกะ
ริก โดยต้ องจ่ายค่าระวางเป็ นเงิน ๑ รูปีต่อสินค้ าหนักสี่ปอนด์ และต้ องจ่ายค่าเดินทางเพิ่มจากมะ
ละแหม่งถึงโกกะริก โดยสินค้ าจากมะละแหม่งและร่างกุ้งที่เข้ ามาสยามเวลานันได้
้ รับการยกเว้ น
๙๔
ภาษีขาเข้ า

๙๓

ทัศน์ทรง ชมพูมิ่ง, นายห้ างป่ าไม้ (กรุงเทพ: สานักพิมพ์ดวงตา,๒๕๑๖), ๓๓.
มาร์ โก ทาเก-แมคมอร์ แรน “ประวัติและพัฒนาการของการค้ าขายในลาปางตังแต่
้ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่
๑๙ ถึง ๕ ค.ศ.๑๙๓๙” : ๒ – ๔ .
๙๔

๓๖๓

ข้ าราชการสยามในจิตรกรรม
วัดนาแส่ง จ.ลาปาง

ชายล้ านนาสูบฝิ่ นในจิตรกรรม
พระบฏวัดทุง่ คา จ.ลาปาง
ภาพที่ ๑๓๙ ชาติพนั ธุ์ในงานจิตรกรรม

ชาวจีนในจิตรกรรม
พระบฏวัดบ้ านสัก จ.ลาปาง

ชาวพม่า – ไทใหญ่ในจิตรกรรม
พระบฏวัดบ้ านสัก จ.ลาปาง

๓๖๔
๓.๕.๔ ปวาเกอะญอ
“ปวาเกอะญอ” นับเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีจานวนประชากรของเผ่ามากที่สดุ ในบรรดา
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็ น ๔ กลุม่ ใหญ่คือ ๑.ปวาเกอะญอสะกอ ( Sgaw
Karen ) อพยพจากบริ เวณลุ่มแม่น ้าอิระวดีและลุ่มแม่น ้าสิตตังในพม่า ๒. ปวาเกอะญอโป ( Pwo
Karen ) อพยพจากบริเวณรัฐมอญในพม่า ๓. ปวาเกอะญอแปร ( Bre ) อพยพจากบริ เวณรัฐกะยา
ในพม่า และ ๔. ปวาเกอะญอตองตู ( Taungthu ) อพยพจากบริเวณรัฐไทใหญ่ในพม่า๙๕
กลุ่มปวาเกอะญอสะกอและปวาเกอะญอโปเป็ นกลุ่มที่มีจานวนมากที่สดุ และมีการ
ตังถิ
้ ่นฐานกระจายตัวในเขตพรมแดนไทย – พม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบตอนเหนือและ
ตะวันตกของไทย สาหรับในภาคเหนือตอนบนนัน้ พบชาวปวาเกอะญอตังถิ
้ ่นฐานในเขตจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ และแม่ฮ่องสอน ๙๖ ซึ่งชาวไทยวนหรื อชาวเมืองเหนือเรี ยก
ชาวปวาเกอะญอว่า “ ยาง ” ๙๗
ในประวัติศาสตร์ ล้านนาในช่วงฟื น้ ฟูบ้านเมือง มีการให้ ความสาคัญต่อกาลังคนจาก
กลุ่มปวาเกอะญอ ดังตัวอย่างในสมัย พระเจ้ ากาวิละจึงโปรดให้ พระอนุชาทัง้ ๒ พระองค์คือ พระ
เจ้ าธรรมลังกาและพระเจ้ าเศรษฐี คาฝั น้ สอบถามถึงขุนนางเก่าและพลเมืองที่แตกหนีไปในครัง้
ก่อน ๆ “ ...ขุนเมืองไหว้ ว่าบ่าวเจ้ าอุปราชาก้ อนแก้ วอันเป็ นพล้ างและหัวแดงนัน้ แตกหนีไปอยู่
เมืองปอนพร่อง เมืองยวมพร่อง ทาฝั่ งพร่อง ริมคงท่าสีทอสีแทพร่อง พร่องก็ไปอยูแ่ ม่ปะผากู เมือง
ธราง ...”๙๘
นักวิชาการสันนิษฐานว่า “ หัวแดง ” นันอาจหมายถึ
้
งกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ตกแต่งเครื่ อง
บนศรี ษะด้ วยสีแดงเช่น โพกผ้ าสีแดง ซึ่งอาจจะหมายถึงชาวปวาเกอะญอที่อยู่อาศัยในเขตลุ่ม
แม่น ้าสาละวิน( แม่น ้าคง )ก็ได้ ข้ อสันนิษฐานนี ้ก็อาจมีความเป็ นไปได้ หากพิจารณาในมุมมองของ
พื ้นที่หลบภัย และอาจเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นอิสระปกครองกันเองเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์และหรื อห่างไกล
จากอานาจของพม่า๙๙
๙๕

สุริ ย า รั ต นกุล , นานาภาษาในเอเชี ย อาคเนย์ (นครปฐม: สถาบัน วิ จัย ภาษาและวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑ ), ๒๖๗ – ๒๖๘.
๙๖
สุจริ ตลักษณ์ ดีผดุง, “ รายงานภาคสนาม : กะเหรี่ ยงบ้ านห้ วยฮ่อมนอก ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลาพูน ”
ภาษาและวัฒนธรรม ๑๒, ๑ ( มกราคม – มิถนุ ายน ๒๕๓๖ ) : ๕ – ๑๖.
๙๗
ในมุมมองของชาวกะเหรี่ ยงกล่าวว่า “ ยาง เป็ นคาเรี ยกที่ไม่สุภาพและไม่ให้ เกียรติแก่กลุ่มชาติพนั ธุ์ ”
เช่นเดียวกับคาว่า “กะเหรี่ยง” ที่รัฐไทยหรือภาษาราชการเป็ นผู้เรียก
๙๘
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ,ตานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ , ๑๕๕.
๙๙
สมาคม IMPECT,หนังสือองค์ ความรู้ และภูมิปัญญาชนเผ่ าปกาเกอะญอ ( มปท: โครงการพัฒนา
หลักสูตรท้ องถิ่นในระดับประถมศึกษาชนเผ่าปกาเกอะญอ, ๒๕๓๘), ๘.

๓๖๕
บริ เวณรัฐชายขอบในพืน้ ที่ล่มุ น ้าสาละวินนับเป็ นพื ้นที่ชายขอบและเป็ นที่ตงของหั
ั้
ว
เมืองเงีย้ วทัง้ ห้ า ( เมืองหาง เมืองสาด เมืองต่วน เมืองทา และเมืองจวาด ) ซึ่งในช่วงราว พ.ศ.
๒๓๕๒ พระเจ้ ากาวิละเจ้ าเมืองเชียงใหม่ได้ ดาเนินนโยบายผูกไมตรี กบั เจ้ าฟ้าผ่อเจ้ าเมืองยางแดง
ผู้นารัฐปวาเกอะญอที่ตงอยู
ั ้ ่ทางฟากตะวันตกของแม่น ้าสาละวิน จึงเกิดข้ อตกลงเรื่ องเขตแดน (
เขตแดนตามวัฒนธรรมตะวันออก ) ซึ่งกระทาตามจารี ตท้ องถิ่นคือ การล้ มควายเลี ้ยงกันทังสอง
้
ฝ่ ายและใช้ เ ขาควายแบ่ง เป็ นสองส่วน ส่วนหนึ่งให้ เมืองยางแดงรั กษาไว้ อี กส่วนหนึ่ง ให้ เมื อง
เชียงใหม่รักษาไว้ โดยตังสั
้ ตย์ปฏิญาณต่อกันว่าใช้ กลางแม่นา้ สาละวินเป็ นเขตแดน ความตอน
หนึง่ กล่าวว่า
“ ...นา้ แม่คงมาฟากวันออกก็ ให้ เชี ยงใหม่เอาเป็ นประโยชน์ ถ้ า
ไหลน ้าคงมาทางฟากตะวันตกก็ให้ ยางแดงเอาประโยชน์ ถ้ าไหลมาตรงก
ลางก็ให้ แบ่งฝ่ ายละกึ่ง ตราบใดนา้ แม่คงบ่หาย เขาควายบ่ลือ้ ...เมือง
เชียงใหม่กบั เมืองยางแดงทังสองฝ่
้
ายก็ไม่ขาดไมตรี กนั ...”๑๐๐
กลุ่ม ปวาเกอะญอ มี บ ทบาทต่อ การค้ า ด้ ว ย ดัง กรณี เ มื อ งเชี ย งใหม่ ในช่ว งพุท ธ
ศตวรรษที่ ๒๕ มีการบันทึกไว้ ว่า “ ...มีตลาดที่ดาเนินการโดยผู้หญิงหมด มีคนหลายกลุ่มมาที่
ตลาด ประมาณ ๓๐๐ คน ( เฉลี่ ยต่อวัน – ผู้เขี ย น ) ...ตลาดท่ามกลางฝูง ชนชาวยาง ( ปวา
เกอะญอ ) เงี ย้ ว ( ฉานจากสาละวิน ) เขิน ( จากเชียงตุง ) ขมุ และคนไทจากสิบสองจุไท และ
พ่อค้ าห้ อจากยูนนาน...”๑๐๑ นับเป็ นหลักฐานที่ชีใ้ ห้ เห็นว่าชาวปวาเกอะญอมีปฏิสมั พันธ์ อนั ดีกับ
กลุ่มคนที่หลากหลาย และช่วยสนับสนุนประเด็นการค้ าทาสของชาวปวาเกอะญอได้ อีกประการ
หนึง่ ด้ วย
นอกจากนัน้ Le Mey ได้ บนั ทึกพฤติกรรมด้ านการค้ าของชาวปวาเกอะญอซึ่งเขาพบ
ในเขตรอยต่อระหว่างเมืองงาว (จ.ลาปาง) และ เมืองพะเยา (จ.พะเยา) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕

๑๐๐

นคร พันธุ์ณรงค์, “ การเจรจาและข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับหัวเมืองชายแดน
ลานนาไทยพม่า สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ระยะพ.ศ. ๒๔๒๘ – ๒๔๓๘ ” ( วิทยานิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, ๒๕๑๖), ๒๒.
๑๐๑
Macarty, James , Surveying and Exploring in Siam (Bangkok: White Lotus,1994), 114 – 116.

๓๖๖
ไว้ อย่างน่าสนใจอีกว่า “ ...เมื่อชาวปวาเกอะญอได้ กาไรหรื อเม็ดเงินจากการค้ า เขาจะนาไปซื ้อ
กลองมโหระทึก เพื่อนากลับไปที่บ้านหรื อหมูบ่ ้ านของเขา... ”๑๐๒
จิตรกรรมเวสสันดรชาดกที่พบการบันทึกภาพกลุ่มคนปวาเกอะญอ พบในพระบฏวัด
พระยืน จ.ลาพูน แสดงรูปชายปวาเกอะญอ สวมเสื ้อขาวแดง กางแกงทรงกระบอกสีดา ศีรษะโพก
ผ้ าสีแดง คาบกล้ องยาสูบ ร่วมอยูใ่ นขบวนแห่รับพระเวสสันดรเข้ าเมืองในนครกัณฑ์ และพบในพระ
บฏวัดบ้ านสัก แสดงรูปชายปวาเกอะญอสองคน กาลังหามฆ้ องตีร่วมในขบวนแห่รับพระเวสสันดร
เข้ าเมืองในนครกัณฑ์เช่นกัน (ภาพที่ ๑๔๐)
การที่ชา่ งแสดงตัวตนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ปวาเกอะญอ ในกรณีของลาปางนัน้ เราพบว่า
คาร์ ล บ็อค นักธรรมชาติวิทยา เดินทางมายังสยามและภาคเหนือตอนบน ในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๔
เข้ าเดินทางด้ วยเส้ นทางนครลาปางเพื่อไปยังลาพูน เชียงใหม่ และเชียงราย ระหว่างทางในเขต
นครลาปางนัน้ เขาบันทึกถึงกลุม่ ชนปวาเกอะญอไว้ วา่
“...ตามภูเขาทางตะวันออกของละคร ( ลาปาง ) มีปวาเกอะญออยู่
หมู่หนึ่ง บางครัง้ พวกนี ้บางคนก็เข้ ามาในเมือง ข้ าพเจ้ าจึงถือโอกาสวาด
รู ป เอาไว้ บ้ า ง เพื่ อ เอามาเปรี ย บเที ย บกับ รู ป เชื อ้ สายของพวกนี เ้ องที่
กระจัดกระจายพลัดพรายไปในเขตจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบางอย่างต่างกัน
ไปบ้ าง ตัวอย่างเช่น พวกผู้ชายปวาเกอะญอทางแถบลาปางมุ่นขมวดไว้
ตรงหน้ าผากแทนที่จะเอาไปไว้ ข้าง ๆและไม่ไว้ ผมจนยาวเหมือนพวกพ้ อง
ที่อยูแ่ ถบฝั่ งทะเลตะวันตกของประเทศสยาม...”๑๐๓
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า กลุม่ ชาวปวาเกอะญอที่บอ็ คพบนัน้ อาจเป็ นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในแถบ
เมืองงาว ดังที่ Hallet บันทึกไว้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ว่า “ ...เมืองงาวเคยเป็ นเมืองร้ างและได้
ฟื น้ ฟูขึ ้นโดยชาวลาปางเข้ ามาตังรกราก
้
มีจานวนพลเมือง ๘๐๐ ครัวเรื อน มี ๖ หมู่บ้าน และอีก ๒
– ๓ หมู่บ้าน เป็ นชาวปวาเกอะญอซึ่งอาศัยอยู่บนเนินเขา...”๑๐๔ ปั จจุบนั ยังมีชาวปวาเกอะญอสืบ
เชื ้อสายชาติพนั ธุ์และอาศัยอยู่ในพื น้ ที่เดิมอย่างต่อเนื่อง ช่วยชี ้ให้ เห็นพื ้นที่และตัวตนของชาวปวา
เกอะญอได้ อย่างดียิ่ง
๑๐๒

le May, Reginald, An Asian arcady : the land and peoples of Northern Siam (Bangkok: White
Lotus, 1986), 136 – 142.
๑๐๓
คาร์ ล บ็อค, ท้ องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้ าหลวง, ๑๓๘.
๑๐๔
Hallet , Holt S. , A Thousand Miles on an Elephant in the Shan States, 252 – 254.

๓๖๗
สาหรับเมืองลาพูน เราพบว่ากลุ่มปวาเกอะญอ มีบทบาทสืบเนื่องต่อมาตลอดระยะ
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ อย่างน้ อยที่สดุ อาจพบได้ ในกรณี “ปวาเกอะญอพุทธ” ที่ศรัทธาในพระครูบาศ
รี วิชยั และพระสงฆ์สายครูบาศรี วิชยั เช่น ครูบาขาวปี ,ครูบาชัยวงษาพัฒนา วัดพระบาทห้ วยต้ ม อ.
ลี ้ จ.ลาพูน เป็ นต้ น โดยเฉพาะชุมชนชาวปวาเกอะญอที่ วัดพระบาทห้ วยต้ ม ต.นาทราย อ.ลี ้ จ.
ลาพูน เป็ นชุมชนชาวพุทธปวาเกอะญอที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย ประเด็นดังกล่าวมีการนาเสนอ
ว่า อาจสืบเชื ้อสายปวาเกอะญอมาจากทวดของท่านเองก็ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับหนังสือของพระยา
สุริ ย านุวัต ร์ กล่า วถึ ง พระครู บ าศรี วิ ไ ชยไว้ ใ นรายงานที่ เ สนอต่อ พระยามโนปกรณ์ นิ ติ ธ าดา
นายกรัฐมนตรี ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ว่า ครูบาศรี วิไชยนันมี
้ เชื ้อสายปวา
เกอะญอ

๓๖๘

พระบฏวัดพระยืน

พระบฏวัดบ้ านสัก
( ที่มา :

ลายเส้ นชาวปวาเกอะญอที่เมืองลาปาง จากบันทึกคาร์ ล บ็อค พ.ศ.๒๔๒๔
ภาพที่ ๑๔๐ ชาติพนั ธุ์ปวาเกอะญอในงานจิตรกรรม
ที่มา : คาร์ ล บ็อค,ท้ องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้ าหลวง, แปลโดย เสถียร พันธรังสี
และ อัมพร ทีขะระ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐), ๒๒๓.

๓๖๙
๓.๖ จิตรกรรมแนวสมจริง : การแทนที่และการสร้ างความหมายใหม่ ของล้ านนา
จิตรกรรมแนวสมจริงในทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็ นต้ นมา นิยมกากับด้ วยอักษรล้ านนาและ
อักษรสยามหรื อภาษาไทย สะท้ อนให้ เห็นว่า
การศึ ก ษาแบบจารี ต ลดความส าคัญ ลงใน
ทศวรรษที่ ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ เนื่องจากอิทธิ พลของการศึกษาแผนใหม่และการศึก ษาปริ ยตั ิธรรม
จากภาคกลางที่เข้ ามาสู่วดั ในล้ านนามากขึ ้น ภาษาไทยกลางมีอิทธิ พลต่อแบบแผนการเรี ยนใน
ท้ องถิ่ น ทัง้ ฝ่ ายฆราวาสและฝ่ ายสงฆ์ เป็ นภาษาส าหรั บการสื่ อ สารในระบบราชการ ยัง ทาให้
อักขรวิธีล้านนาลดความสาคัญลง ส่งผลต่อวัฒนธรรมการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์และวัดใน
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมล้ านนา
ควรกล่าวด้ วยว่า
การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคล้ านนาในช่วง
ทศวรรษดังกล่าวนี ้ จึงขึ ้นอยูก่ บั นโยบายการสร้ างรัฐชาติ ภายใต้ โครงสร้ างอยูภ่ ายใต้ สถาบันทาง
เศรษฐกิจการเมืองจากรัฐบาลกลาง หรื ออาจกล่าวได้ ว่าการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการเมืองถูก
ครอบงาจากรัฐบาลกลาง โดยมีปัจจัยสาคัญคือการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมือง เกี่ยวข้ อง
กับปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ ปั จจัยในการกาหนดนโยบายจากส่วนบนลงล่าง ( Top – Down ) ๔
ปั จจัยคือ๑๐๕
ระบบทุนนิยมโลก ( World Capitalism ) เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ อันเป็ นผลจากความสัมพันธ์ในด้ านต่าง ๆ ในนานาชาติ ทังในระดั
้
บภูมิภาคและ
นานาชาติ
ระบบการเมืองการปกครอง
ภายใต้ การจัดระเบียบรัฐชาติแบบสมัยใหม่และ
ความสัมพันธ์ของอานาจในมิตติ า่ ง ๆ มีสว่ นสาคัญยิ่งในการแบ่งผลประโยชน์ทางการเมือง และ
เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ความเคลื่อนไหวของประชาชน
อุปทานของนโยบาย กลุม่ ที่มีสว่ นสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ๔ กลุม่ คือ
นักวิชาการหรื อข้ าราชการ, ชนชันน
้ า, พรรคการเมือง, รัฐบาลและรัฐสภา
อุปสงค์ ของนโยบาย กลุม่ ที่เรี ยกร้ องและผลักดันนโยบาย ๔ กลุม่ คือ ประชาชน,
กลุม่ ผลประโยชน์, สื่อมวลชน และนักเศรษฐศาสตร์
ภายหลังสงครามโลกที่ ๒ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้ ามามีบทบาทในด้ านเศรษฐกิจ
การเมืองในประเทศไทยมากขึ ้นตังแต่
้ ช่วง พ.ศ.๒๔๙๓ เป็ นต้ นมา ซึง่ รัฐบาลไทยเห็นความสาคัญ
๑๐๕

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, กระบวนการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจ การเมืองในประเทศไทย : บท
วิเคราะห์ เชิงประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.๒๔๗๕ – ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๖), ๑๐ –
๑๒.

๓๗๐
ในการณ์ดงั กล่าว ด้ วยขณะนันเอเชี
้ ยกาลังเผชิญกับแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
ประกอบกับต้ องการเงินทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาประเทศอันเป็ นผลจาก
สงครามโลก ใน พ.ศ.๒๔๙๓ ไทยกับสหรัฐอเมริ การ่วมลงนามใน “ ข้ อตกลงว่ าด้ วยความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจและเทคนิค” เนื ้อหาสาระสาคัญคือ ๑.) สหรัฐให้ ความช่วยเหลือในด้ านเงินกู้เพื่อ
การพัฒนา ( Development loans) เงินช่วยเหลือแบบให้ เปล่า และความร่วมมือทางวิชาการ
ตัวอย่างโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการสร้ างถนนมิตรภาพ โครงการปราบไข้ จบั สัน่ โครงการวิจยั
เกษตร โครงการปรับปรุงแลบูรณะท่าเรื อและรถไฟ เป็ นต้ น ๒.) การผลักดันให้ ไทยเป็ นฐานอานาจ
เศรษฐกิจการเมืองแบบเสรี นิยม (ตามแบบสหรัฐอเมริกา) เห็นได้ จากการออกพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๔๙๗ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นของชนชันน
้ าทาง
การเมือง ( โดยเฉพาะกลุม่ ทหาร ) ในการใช้ อิทธิพลทางการเมืองแบบคุ้มครองเอกชน
ในระยะต่อมา ( รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ) รัฐบาลได้ สง่ เสริมการลงทุน
ภาคเอกชนมากขึ ้น โดยออกพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.
๒๕๐๓ พระราชบัญญัตบิ รรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๐๒ เพื่อจัดตังบรรษั
้
ทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึง่ ได้ รับการช่วยเหลือด้ านเงินจากธนาคารโลก
แน่นอนว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจในระดับประเทศในช่วงนี ้ ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความสาคัญเพิ่มขึ ้น
กว่าภาคเกษตรกรรม โดยมีประเด็นสาคัญที่นา่ พิจารณาคือ ประการแรก สินค้ าเกษตรดังเดิ
้ ม
ประสบปั ญหา เช่น ข้ าวเกิดปั ญหาการเพิ่มพื ้นที่การเพาะปลูก ยางพารามีปัญหาด้ านการตลาด
การแปรรูปไม้ สกั ลดลง เนื่องจากพื ้นที่และจานวนป่ าไม้ ลดลง เป็ นต้ น ประการที่สอง รัฐส่งเสริม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการจัดตังรั้ ฐวิสาหกิจ ประการที่สาม
ธนาคารที่เพิ่มมากขึ ้นเอื ้อต่อการระดมทุนและปล่อยกู้ไปยังกลุม่ ชนชันน
้ าทางธุรกิจ๑๐๖
ในภูมิภาคทัว่ ประเทศได้ รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ ดงั กล่าว เห็นได้ ชดั ในส่วน
ภาคเกษตรกรรม ซึง่ หันไปผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ ้น เช่น ข้ าวโพด ปอ มัน
สาปะหลัง เป็ นต้ น ส่วนภาคอุตสาหกรรมเป็ นการผลิตที่มีฐานวัตถุดบิ อยูท่ ี่ภาคเกษตรกรรม
แน่นอนว่าเกิดปั ญหาเรื่ องแรงงานขึ ้น กล่าวคือแรงงานหันเข้ าสูภ่ าคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ ้น
ย้ อนพินิจ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในแบบสมัยใหม่ ได้ ลดทอนภาพชาวต่างชาติตา่ ง
ภาษาที่มิได้ อยูใ่ นระบบของชาตินิยมไว้ อย่างน้ อยที่สดุ เราเห็นได้ จากจิตรกรรมเวสสันดรชาดกใน
เชียงใหม่ ฝี มือ “นายปั๋ น ช่างบ้ านฮ่อ” หรื อ บุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์ ที่พยายามปรับเปลี่ยน
๑๐๖

มหาวิท ยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิ ราช, เอกสารประกอบการสอนชุด วิชา เศรษฐกิจ ไทย (นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓ ), ๓๑๙ – ๓๒๐.

๓๗๑
องค์ประกอบภาพให้ เหมาะสมต่อรสนิยมสมัยใหม่ เราพบการแทนที่ของภาพจิตรกรรมแนวสมจริง
แบบตะวันตกที่ผา่ นมาจากศิลปะกรุงเทพฯ ผสมกับการออกแบบภาพที่มีฐานคิดจากจิตรกรรม
เวสสันดรชาดกแบบล้ านนา การออกแบบภาพดังกล่าวนี ้ คือ การควบคุมสังคมทางอ้ อม (Social
control ) กล่าวคือ การยอมรับความเป็ นสมัยใหม่ที่เลือกให้ ผ้ คู นอ่านภาพแบบใหม่ ผสมกับฐาน
รากแบบเดิม คือ กลไกที่เลือกจะยอมรับแบบแผนพฤติกรรมแบบสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ควบคุม
ให้ เห็นการธารงอัตลักษณ์ท้องถิ่น๑๐๗
เราพบว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกให้ เป็ นแบบสมจริ งหรื อ
แบบสมัยใหม่นนั ้ เกิดขึ ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้ างเจ้ านายท้ องถิ่นแทนที่ด้วยการปกครอง
แบบจังหวัด อาเภอ ทาให้ โครงสร้ างการอุปถัมภ์งานศิลปะหรื องานจิตรกรรมปรับเปลี่ยน กรอบการ
มองจึงมิได้ ดารงอยู่ภายใต้ ศกั ดินาจารี ตต่อไป แต่การมองภาพหรื อการใช้ สายตาในการมอบภาพ
ถูกแทนที่ด้วยตัวตนของผู้คนในฐานะพลเมืองของรัฐ งานจิตรกรรมที่สามารถผลิตซา้ ได้ ภายใต้
แบบแผนเดียวของช่างจึงเปรี ยบเป็ นสินค้ าชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตและบริ โภคได้ ผ่านสายตา และ
นับเป็ นวัฒนธรรมวัตถุทางศาสนาที่ก่อให้ เกิดศรัทธาใหม่หรื ออาจกล่าวได้ ว่าศาสนาแบบสาธารณ์
ได้ แทนที่ศาสนาแบบศักดิส์ ิทธิ์๑๐๘
การสร้ างภาพความหมายใหม่ของล้ านนา ในระยะทศวรรษ ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ จึง
สัมพันธ์กบั การสร้ างวัฒนธรรม “ความเป็ นเมือง” จิตรกรรมจึงเป็ นการอ่านภาพโดยมีวตั ถุประสงค์
ใหม่ที่พุทธศาสนาทาให้ ใกล้ ชิดกับวัฒนธรรมสมัยใหม่มากขึน้ อย่างน้ อยที่สุด การขยายตัวของ
สัง คมเมื อ งสมัยใหม่ซึ่ง เพิ่ม ขึน้ ในสมัยหลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ ๒ เป็ นต้ นมา ก่อให้ เกิ ดความ
ต้ องการแหล่งบันเทิง โรงภาพยนตร์ เป็ นแหล่งบันเทิงที่ได้ รับความนิยมจากคนในเมืองเชียงใหม่
มาก และขยายตัวขึ ้นมากหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ การเติบโตของ “เมืองทาให้ เกิดธุรกิจการทา
ร้ านอาหารหรื อภัตตาคาร ซึ่งเริ่ มมีตงแต่
ั ้ ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ เล็กน้ อย ความนิยมรับประทาน
อาหารนอกบ้ านและการจัดเลีย้ งเป็ นวัฒนธรรมของสังคมเมืองภัตตาคารรุ่ นแรกในเชียงใหม่คือ
ภัตตาคารศรี ประกาศและภัตตาคารศรี สุมิตร ๑๐๙ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการ ชนชันกลาง
้
และพ่อค้ าจีน นอกจากนันสั
้ งคมเมืองมีคนต่างถิ่นเดินทางเข้ ามาทังติ
้ ดต่อข้ าขาย การเดินทาง
ท่องเที่ยว และธุรกิจอื่น ๆ ทาให้ ต้องมีที่พักแรม โรงแรมในเชียงใหม่รุ่นแรกจึงเป็ นที่พักของ

๑๐๗

ดูใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา,ศิลปะกับสภาวะสมัยใหม่ : ความย้ อนแย้ งและความลักลั่น(กรุงเทพฯ :
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม,๒๕๕๒), หน้ า ๑๑ – ๑๔.
๑๐๘
ธเนศ วงศ์ยานนาวา,เรื่องเดิม,หน้ า ๓๗.
๑๐๙
อนุ เนินหาด,สังคมเชียงใหม่ ,เล่ม ๔, หน้ า ๒๑๑.

๓๗๒
พ่อค้ าจีน เช่น โรงแรม “จิ ้มหน่า”๑๑๐ และโรงแรมศรี ประกาศของหลวงศรี ประกาศ ที่พกั
ของข้ าราชการทหารและบุคคลทัว่ ไป
ผลของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองในภาคเหนือ ตลอดจน
การศึกษาของประชาชนที่เพิ่มมากขึ ้น ก่อให้ เกิดการตื่นตัวในการรับรู้ ข่าวสาร หนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นจึงเติบโตในช่วงหลังสงครามโลกเป็ นต้ นมา ดังพบว่าระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๙ มี
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเกิดขึ ้นถึง ๑๕ ฉบับ (ก่อนหน้ านันมี
้ หนังสือพิมพ์ศรี เชียงใหม่ออกจาหน่าย
พ.ศ. ๒๔๗๐ เพียงปี เดียวก็เลิกกิจการไป) หนังสือพิมพ์ที่มีบทบาทในสมัยนัน้ ได้ แก่ (๑)
ชาวเหนือ ตีพิมพ์ฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๙๐ ออกราย ๑๐ วัน ตามวันออกสลากกินแบ่งของ
รัฐบาล และเป็ นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เสนอผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล (๒) เชียงใหม่
รายวัน ตีพิมพ์ฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็ นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันฉบับแรก (๓) คน
เมือง ตีพิมพ์ครัง้ แรก พ.ศ. ๒๔๙๖ เคยมียอดจาหน่ายสูงสุดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๔๙๗
ถึง ๑๘,๐๐๐ ฉบับ โดยจาหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน แพร่
และน่าน ผลงานสาคัญคือ บทบาทในการเรี ยกร้ องมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือ และ
การเสนอภาพล้ านนาเป็ นดินแดนท่องเที่ยวภาคเหนื อ หนังสื อพิมพ์ สามฉบับดังกล่าวออกที่
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนันมี
้ หนังสือพิมพ์ไทยลานนา ตีพิมพ์ฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่
จังหวัดลาปาง เป็ นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีอายุดาเนินการยาวนานถึง ๔๗ ปี หนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นในยุคนันมี
้ บทบาทสูงต่อการผลักดันให้ ท้องถิ่นเจริ ญรุ ดหน้ า และชี ้ให้ เห็นสภาพสังคม
และเศรษฐกิจในขณะนันด้
้ วย๑๑๑
อาจกล่าวได้ ว่า จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในแบบช่างบุญปั๋ น พงษ์ ประดิษฐ์ ถื อเป็ น
ภาพตัวแทนหนึ่งของสังคมเมืองเชี ยงใหม่ ซ้ อนด้ วยการภาพตัวแทนของ “ความเป็ นเมือง” ใน
ล้ านนาสมัยใหม่ หากเราเปรี ยบภาพจิตรกรรมเวสสันดรชาดกเป็ นภาษาหนึ่งของการสื่อสารใน
พื ้นที่วดั ที่ปรับสู่พื ้นที่สาธารณ์มากขึ ้นแล้ ว ก็พบว่าสัมพันธ์ กบั การปรับเปลี่ยนและแทนที่ของภาพ
ความเป็ นเมืองหรื อความเป็ นกรุงเทพฯ ในกระบวนการสื่อสารและกล่อมเกลาประชาชน ปั จ จั ย
สาคัญ คือการสื่ อสารระหว่างชาวบ้ านกับผู้อุปถัม ภ์ ผลผลิต ในระดับเมื อง ปรากฏสื่ อสิ่ง พิม พ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสื อพิมพ์ ท้องถิ่น ซึ่งเชื่อมโยงข่าวสารจากส่วนกลางสู่เมื องและท้ องถิ่ น
ชนบท ดังกรณีของหนังสือพิมพ์คนเมือง ของตระกูลนิมมานเหมินทร์ พยายามสร้ างภาพเมืองเหนือ
๑๑๐

๗๐๐ ปี

สมโชติ อ๋องสกุล,“ผังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีชีวิต : อดีตและอนาคต” สืบสาน
สถาปั ตยกรรมล้ านนาสู่อนาคต (เชียงใหม่: สถาปนิกล้ านนา ๓๙, ๒๕๓๙), ๑๖.
๑๑๑
สรัสวดี อ๋องสกุล,ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา, ๔๙๘.

๓๗๓
ในมุ ม มองของสาวงามและดอกไม้ สวย ประกอบกั บ สื่ อ วัฒ นธรรมพื น้ บ้ า นจากภาคกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเกได้ ขยายสู่ภาคเหนือมากขึ ้น รวมถึงการสร้ างความเป็ นไทยไปยังภูมิภาค
ผ่านสื่อบันเทิง เช่น หนังไทย ดนตรี ลกู ทุง่ เป็ นต้ น
๓.๗ รัฐไทย ความเป็ นไทย จากปรากฏการณ์ เลียนแบบภาพพิมพ์ แบบ ส.ธรรมภักดี
ภายหลังการปฏิวตั ิ พ.ศ.๒๔๗๕ การนิยาม “ชาติไทย” และ “ความเป็ นไทย” โดย
ปั ญญาชนในระบบอบใหม่ มิได้ เปลี่ยนแปลงมากถึงระดับที่รือ้ ถอน ทว่านับตังแต่
้ ทศวรรษ ๒๔๙๐
เป็ นต้ นมา กลับมีความพยายามในการรื อ้ ฟื น้ ความหมายเดิมของ “ชาติไทย” และ “ความเป็ นไทย”
ที่ทาให้ วิธีคดิ เกี่ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” ส่งผลต่อระบบคิดเชิงชาตินิยมเป็ นอย่างมาก๑๑๒
เช่นเดียวกับ กระบวนการทางศิลปะในระยะหลัง พ.ศ.๒๔๗๕ มีส่วนอย่างยิ่งในการ
สร้ างสรรค์ ศิ ล ปะสมัย ใหม่ ภ ายใต้ ก ระบวนการชาติ นิ ย ม กล่ า วคื อ นโยบายทางศิ ล ปะถู ก
กาหนดการสร้ างสรรค์จากรัฐส่วนกลาง อย่างน้ อยที่สดุ เราพบว่าชนชันน
้ าทางศิลปะในระยะนันมี
้
ความพยายามที่จะคาดหวังต่อความเป็ นไปในอนาคตของงานศิลปะไทยในขณะนัน้ เช่นกัน ดัง
ข้ อเขี ยนของ ม.จ.อิทธิ เทพสรรค์ กฤดากร ผู้ที่ได้ รับการศึกษาทางด้ านสถาปั ตยกรรมจากโลก
ตะวันตก ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายสาคัญในการศึกษาทางศิ ลป ในขณะนัน้ ได้ เสนอมุมมองหนึ่ง
ไว้ ใน พ.ศ.๒๔๗๖ ประเด็นที่นา่ สนใจตอนหนึง่ กล่าวว่า
“...ภายหน้ าศิลปในประเทศเราจะขยายตัวไปอย่างไร? ที่พอจะ
ทราบได้ คือ ลักษณะของศิลปในอนาคตนัน้ จะคล้ อยตามวัฒนธรรมและ
ความนิยมของมหาชนซึง่ จะเป็ นผู้นาไป และไม่ใช่ตามความนิยมของช่าง
ศิลปะเท่านัน้ นัน่ เป็ นของแน่ทีเดียว...”๑๑๓
การคาดหวังต่อ “ศิลปะ” ดังกล่าวข้ างต้ น ในระยะไม่นานนัก เราพบว่างานภาพพิมพ์
แบบ ส.ธรรมภักดี สามารถผลิตได้ บนรสนิยมของสังคม พร้ อมกับปรากฏการณ์ การเลียนแบบภาพ
พิม พ์ ส.ธรรมภักดี มาแสดงเป็ นงานจิ ตรกรรมฝาผนัง แสดงให้ เห็นว่าเครื อข่ ายของธุ รกิ จ พุทธ
๑๑๒

ดูใน สายชล สัตยานุรักษ์ , รายงานการวิจัยเรื่ องประวัติศาสตร์ วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทยของปั ญญาชน พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๕๓๕ (เชียงใหม่: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
,๒๕๕๐)
๑๑๓
ม.จ.อิท ธิ เทพสรรค์ กฤดากร, “คาแนะน านัก เรี ยนช่างศิลป์ในวิจิ ตรศิ ลปศึก ษา,” ใน เรื่ องเกี่ย วกับ
สถาปั ตยกรรม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๔๗๘), ๑๐๓ – ๑๔๗

๓๗๔
ศาสนา อันมีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค ชี ้ให้ เห็นกระบวนการหล่อหลอมผู้คนให้ มี
สานึกร่วมภายใต้ คนของรัฐหรื อพลเมืองของประเทศ เช่นเดียวกับการเข้ ามาของกรอบภาพที่ผลิต
ขึ ้นเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของคณะสงฆ์ในโครงสร้ างและการกากับของมหาเถรสมาคม กรอบ
ภาพแบบ ส.ธรรมภักดี มิได้ เป็ นเฉพาะการขยายภาพพิมพ์ให้ เป็ นงานจิตรกรรมสมัยใหม่เท่านัน้ แต่
นั่นยัง แสดงให้ เ ห็นถึ ง การเกิ ดขึน้ ของช่างรั บจ้ างวาดตามท้ องถิ่ นต่างๆ ในทศวรรษ ๒๔๙๐ –
๒๕๐๐ เป็ นต้ นมา การรับจ้ างวาดนี ้มาพร้ อมกับการคิดคานวณค่าจ้ างเป็ นตารางเมตร ทังง่
้ ายต่ อ
การผลิตซ ้าในแบบสินค้ าและบริ การแบบมวลชน(Mass Product) การก่อรู ปของปรากฏการณ์นี ้
ชี ้ให้ เห็นการทางานและการยอมรับอุดมการณ์ความเป็ นไทยที่ถกู ประกอบสร้ างขึ ้นในช่วงทศวรรษ
๒๔๘๐
ในปลายทศวรรษ ๒๔๗๐ ขณะนันหลวงวิ
้
จิตรวาทการในฐานะอธิบดีกรมศิลปากร
เน้ นการค้ นหาและสืบทอด “ความเป็ นไทย” อันดีงามที่เคยมีมาในอดีต ด้ วยเหตุผลที่ปรากฏใน
เรื่ อง “ลัทธิชชู าติ” ว่า “การเห็นของชาติอื่น เป็ นของดีกว่าของตนเองนัน้ เป็ นการทาลายกาลังหัวใจ
ที่รักชาติ” จาเป็ นจะต้ องค้ นหาของดีของชาติ ทังสิ
้ ่งที่เห็นด้ วยตา และสิ่งที่มองไม่เห็น ก็จะทาให้
ตระหนักว่าชาติมีตวั ตน และจับหลักได้ ว่าในการรักชาติผดุงชาตินนเราจะต้
ั้
องรักอะไรบ้ าง และ
จะต้ องทาอะไรบ้ างเพื่อชาติของเรา ซึ่งการค้ นหา “ความเป็ นไทย” อันดีงามนี ้ สามารถกระทาได้
โดยการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ และศิลปะของชาติ พร้ อมกับการรักษา
จารี ตประเพณีที่เป็ นเครื่ องเชิดชูเกียรติของชาติเอาไว้ ๑๑๔
การเน้ นย า้ กรอบวิ ธี คิ ด เช่ น นี ้ เป็ นการสื บ ทอดวิ ธี คิ ด ของปั ญญาชนสมั ย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ขณะเดียวกันก็สอดคล้ องกับแนวความคิดของหลวงประดิษฐ์ มนูธรรม ซึ่ง
กล่าวว่า “...ศิลปะเป็ นของสาคัญส่วนหนึ่งของชาติ เพราะว่าศิลปะของชาติ เป็ นเครื่ องจูงใจให้
ประชาชนรักชาติ และภาคภูมิใจในเกียรติของชาติ ...ศิลปะเป็ นสิ่งสาคัญ ที่ทาให้ เราได้ รับความ
นิยมนับถือของนานาชาติ...”๑๑๕ ความสอดคล้ องเช่นนี ้ สะท้ อนว่าเป็ นแนวโน้ มของยุคสมัย มิใช่
ความคิดของหลวงวิจิตรวาทการแต่เพียงลาพัง อย่างไรก็ตามในฐานะอธิบดีกรมศิลปากร หลวง
วิจิตรวาทการมีบทบาทมากในการทาให้ ความคิดดัง กล่าวนีม้ ี อิทธิ พลในสัง คมมากยิ่งขึน้ และ
ปรากฏอยูใ่ นความรู้สกึ นึกคิดของคนไทยอย่างเป็ นรูปธรรม

๑๑๔

หลวงวิจิตรวาทการ, “ลัทธิชชู าติ” วารสารดวงประทีป ๒, ๓๖ (พ.ศ.๒๔๗๕): ๑๗ – ๒๑.
หลวงวิจิตรวาทการ, หลวงวิจิตรวาทการ, “นาฏศิลป์” ใน ราลึก ๑๐๐ หลวงวิจติ รวาทการ บทคัดสรรว่ า
ด้ วยชีวประวัตแิ ละผลงาน ,พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์, ๒๕๔๑), ๒๒๕ – ๒๒๗.
๑๑๕

๓๗๕
ศิลปะไทยหลายด้ านที่ถกู ผลิตสร้ างขึ ้นภายใต้ อดุ มการณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้หากมองว่า
ศิลปะเป็ นส่วนสาคัญในวัฒนธรรม
การสร้ างศิลปะที่เป็ นแบบแผนเดียวกันของชาติจงึ มี
ความสาคัญต่อ “แบบ” ที่สามารถหล่อหลอมรวมกันเป็ นอันเดียวของประชาชาติได้ ดังที่ จอมพล
ป.พิบลู สงครามเองมีความเชื่อมัน่ อย่างมากว่า “ ….วัฒนธรรมมีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็ น
เครื่ องประกันและรักษาเอกราชและความเป็ นชาติไว้ อย่างนิจนิรันดร์ .... ”๑๑๖
การแทนที่ภาพจิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี อาจเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญที่
ทาให้ งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในแบบแผนประเพณีปรับเปลี่ยนไป การปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมสัมพันธ์ กับการปรับเปลี่ยนงานจิตรกรรมด้ วย กล่าวคือ พืน้ ที่ภายในอุโบสถหรื อ
วิหารได้ ถกู ออกแบบจัดวางให้ เหมาะสมต่อจิตรกรรมสมัยใหม่ นัน่ หมายถึงการจัดแบ่งช่องตาราง
ภาพที่ผ่านการขยายภาพ เช่นเดียวกับการยอมรับนโยบายการส่งเสริ มให้ วดั ปรับแบบแผนวิหาร
หรื ออุโบสถให้ เ ป็ นมาตรฐานเดีย วกันกับแบบที่ กรมศิลปากรกาหนดขึน้ ในทศวรรษ ๒๕๑๐ –
๒๕๔๐๑๑๗ แม้ ว่าจะมิได้ กาหนดกฎเกณฑ์ให้ คณะสงฆ์ปฏิบตั ิโดยตรง แต่วิธีการบังคับทางอ้ อม
กลับปรากฏภายใต้ กฎเกณฑ์การเลื่อนสมณะศักดิ์สงฆ์๑๑๘ อันเกี่ยวข้ องกับทุนและมูลค่าการสร้ าง
แน่นอนว่าสัมพันธ์กบั รสนิยมของผู้อปุ ถัมภ์ในฐานะชนชันน
้ าใหม่ที่ซึมซับเอารสนิยมแบบไทยและ
ความเป็ นไทยที่ถกู ประกอบสร้ างและเริ่ มปฏิบตั ิการขึ ้นอย่างเหมาะสมในทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็ นต้ น
มา การจารึกชื่อผู้อุปถัมภ์หรื อเจ้ าภาพประจาภาพ สัมพันธ์กับการเติบโตของธุรกิจการเมืองและ
การขยายตัวของรัฐไทยผ่านโครงสร้ างการบริ หารราชการแผ่นดิน อันส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาในชุมชนท้ องถิ่น ด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่ที่ทบั ซ้ อนจากโครงสร้ าง
การปกครองแบบจารี ตประเพณีไปสูส่ ภาพของเมืองสมัยใหม่
กระบวนการปรับตัวของเมือง ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ – พ.ศ. ๒๕๐๔ ( ราว พ.ศ.
๒๔๘๕ – ๒๕๐๔ ) อาจมองได้ ที่การเปลี่ยนแปลงวิธีคดิ ของชนชันน
้ ากลุม่ นี ้ซึง่ แนวคิดการใช้
การศึกษา เป็ นส่วนผลิตแรงงานเข้ าสูภ่ าคธุรกิจและบริการ ( ทังของรั
้
ฐและเอกชน) ในฐานะที่
สังคมจะเริ่มมีการแบ่งงานกันทาตามอาชีพมากขึ ้น และมองความสาคัญของนโยบายรัฐที่จะเป็ น
ปั จจัยในการสร้ างความเจริ ญให้ กบั เมืองและชนบท เราพบว่าเมื่อกระบวนการผลิตของภาคเกษตร
และแรงงานชาวนาปรับตัวไปสูก่ ารผลิตเพื่อสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ ้น ส่งผลให้ ชนชันน
้ า
ปรับเปลี่ยนฐานอานาจเช่นกัน การผลิตเข้ าสูส่ ินค้ าและบริการสมัยใหม่หลายประการ เช่น ร้ านค้ า
๑๑๖

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ความคิด ความรู้ และอานาจการเมืองในการปฏิวัตสิ ยาม ๒๔๗๕ ,พิมพ์ครัง้ ที่
๒ ( กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน,๒๕๔๖), ๓๙๔.
๑๑๗
สุวิภา จาปาวัลย์ และชัปนะ ปิ่ นเงิน,การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ ล้านนา, ๗๘ – ๘๙.
๑๑๘
ชาตรี ประกิตนนทการ, “โรงแรมศักดิ์สิทธิ์,” อ่ าน ๒ , ๑ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๒): ๗๓ – ๗๔.

๓๗๖
ปุ๋ย, อุปกรณ์การเกษตร, โรงสี, โรงแรม, โรงภาพยนตร์ ,การค้ ารถจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์,
ร้ านค้ าเครื่ องก่อสร้ าง,การสร้ างตลาด เป็ นต้ น๑๑๙
โลกทัศน์งานจิตรกรรมสมัยใหม่ ได้ เชื่อมโยง “พื ้นที่ทางสังคม” ( Social space) ใหม่ที่
มีวดั ทาหน้ าที่ให้ ความศักดิ์สิทธิ์ให้ กับชนชันกลางใหม่
้
ที่เติบโตภายหลังทศวรรษ ๒๔๙๐ - ๒๕๐๐
ขณะเดียวกัน “พืน้ ที่ทางความคิด ” ที่มีการรั บรู้ “รสนิยม” งานศิลปะแบบใหม่ ผนวกกับการจัด
องค์กรสถาบันสงฆ์ที่หล่อหลอมเป็ นส่วนหนึ่งของอานาจรัฐ ระบบกลไกการทางานศิลปะในแบบ
ใหม่ตอบสนองต่อการเรี ยงร้ อยผู้คนบนการทับซ้ อนของพื ้นที่ดงั กล่าว ๑๒๐ แน่นอนว่า ความลักลัน่
ระหว่างคาถามที่มีต่อการตีความหมาย “ศิลปะเพื่อศิลปะ” และ “ศิลปะเพื่อศาสนาหรื อรัฐ ” จึง
น่ า จะแสดงให้ เห็ น ผ่ า นการผลิ ต ภาพพิ ม พ์ จิ ต รกรรมแบบ ส.ธรรมภั ก ดี อย่ า งน้ อยที่ สุ ด
ปรากฏการณ์การผนวกภาพพิมพ์นี ้ให้ เป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ของวัดตามท้ องถิ่นต่างๆ
ซึ่ง มี สัดส่วนมากกว่า ความนิย มในศูน ย์ กลางคื อกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ก็ มี ส่วนสัม พัน ธ์ ต่อ
กระบวนการตังค
้ าถามของพลเมื องที่ มี ต่อโครงสร้ างรั ฐ และศาสนาในทศวรรษ ๒๕๐๐ นี ด้ ้ วย
เช่นกัน๑๒๑
กล่าวโดยสรุป จิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี จึงเป็ นภาพตัวแทนของ
ปฏิบตั ิการของชาติไทย หรื อความเป็ นคนไทย ซึง่ ประสบความสาเร็จอย่างมาก เพราะคนไทย
ในภาคเหนือที่พยายามกลืนตัวเองให้ เป็ นคนไทย
ขณะเดียวกันก็อ้างความเป็ นท้ องถิ่นนันๆ
้
ด้ วย๑๒๒

๑๑๙

อรรถจัก ร์ สัต ยานุรั ก ษ์ , การเปลี่ ย นแปลงสั ง คม วั ฒ นธรรม และพั ฒ นาการทางการเมื อ งใน
ภาคเหนือของไทยหลังสงครามโลกครั ง้ ที่ ๒( เชียงใหม่: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
,๒๕๓๔), ๔๘.
๑๒๐
วิจิตร ว่องวารีทิพย์, “การจารึกความทรงจาของท้ องถิ่น : สิ่งที่ปรากฏในพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์,” ไทยคดีศึกษา ๔,
๑ (ตุลาคม ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐): ๘๔ – ๑๓๑.
๑๒๑
ดูใน จักรพันธ์ วิลาสินีกลุ ,พลังการวิจารณ์ : ทัศนศิลป์(กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร,๒๔๕๗), ๔๘๐ – ๔๘๒.
๑๒๒
สายชล สัตยานุรักษ์ , ความเปลี่ยนแปลงในการสร้ างชาติไทยและความเป็ นไทย โดยหลวงวิจิตร
วาทการ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕), ๑๓๒.

บทที่ ๗
บทสรุป
“...การอ่านภาพออกได้ รับการนิยามในฐานะเครื่ องมืออันจาเป็ น
ในการรื อ้ สร้ าง(deconstract) ภาพที่ พ บเห็ น นั่ น เอง ถ้ าหากว่ า เรา
สามารถมองดูภ าพต่างๆ ในฐานะที่เป็ น”ภาษา” ภาษาหนึ่ง การอ่าน
ภาพออกก็น่าจะได้ รับการนิยามในฐานะที่เป็ นความสามารถที่จะเข้ าใจ
และผลิตสารทางสายตา(visual messages) ขึ ้นมาได้ ….”๑
ในช่วง ๑๕๐ ปี ที่ผา่ นมา (ราวทศวรรษ ๒๔๐๐ – ๒๕๕๐) งานจิตรกรรมล้ านนาได้
ปรากฏภาพที่เชื ้อเชิญให้ ผ้ ทู ี่สนใจทาความเข้ าใจ “ภาพ” ดังกล่าว ทังในฐานะงานจิ
้
ตรกรรม หรื อ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรื อข้ อมูลทางวัฒนธรรม หรื อแม้ แต่ภาษาหนึง่ ที่สงั คมประดิษฐ์ ขึ ้น เรา
พบว่าสามารถค้ นหาแกนหลักของกลุม่ งานจิตรกรรมดังกล่าวนัน่ หมายถึง การผลิตสารของภาพใน
เรื่ องพุทธประวัติ ทศชาติชาดก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เวสสันดรชาดก” การทาความเข้ าใจภาพ
จิตรกรรมเวสสันดรชาดกครัง้ นี ้จึงยืนอยู่บนมุมของ “การอ่านภาพ”(visual literacy) ในฐานะที่เป็ น
ภาษาหนึง่ ในสังคมล้ านนาที่มีพลวัตรควบคูไ่ ปกับประวัติศาสตร์ จากศักดินาจารี ตสู่โลกสมัยใหม่
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์คือ ๑)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง จิตรกรรม
เวสสันดรชาดกกับอรรถกถาเวสสันดรชาดก และวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง
๒)เพื่อศึกษาประติมาณวิทยาและการแสดงออกของงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก
กับกลุม่
จิตรกรรมชาดกในศิลปะล้ านนา และอิทธิพลศิลปะจากวัฒนธรรมใกล้ เคียง ๓)เพื่อศึกษาองค์
ความรู้ใหม่จากเวสสันดรชาดก เชิงสหวิทยาการ บนพื ้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรม
วรรณกรรม ประวัตศิ าสตร์ พิธีกรรม ผ่านระเบียบวิธีวิจยั ทางประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น ๓ กลุม่ กลุ่มแรกคือหลักฐานงานจิตรกรรม
เวสสันดรชาดก ประกอบด้ วยจิตรกรรมฝาผนังและพระบฏ ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังให้ เกณฑ์
รูปแบบศิลปะเป็ นหลักในการจาแนก ประกอบด้ วย ๑)กลุม่ งานอิทธิพลศิลปะพม่า –ไทใหญ่ ๒)
กลุม่ งานผสมผสานศิลปะพม่า - รัตนโกสินทร์ – ล้ านนา ๓)กลุม่ งานแบบกรุงเทพฯ ๔)กลุม่ งาน
๑

สมเกียรติ ตังนโม,
้
มองหาเรื่ อง: วัฒนธรรมทางสายตา(มหาสารคาม: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๙), ๔๒.

๓๗๗

๓๗๘
จิตรกรรมระยะหลังทศวรรษ ๒๔๗๐ สาหรับภาพพระบฏใช้ เกณฑ์พื ้นที่และการกาหนดอายุเป็ น
เกณฑ์ รวมกับการจาแนกออกเป็ นกัณฑ์(๑๓ กัณฑ์) กลุ่มที่สองคือ หลักฐานวรรณกรรมพุทธ
ศาสนา ประกอบด้ วย ๑) อรรถกถาเวสสันดรชาดกในพระไตรปิ ฏก ๒)เวสสันดรชาดกล้ านนา ฉบับ
ไผ่แจ้ เรี ยวแดง และสร้ อยสังกรณ์ ๓)มาลัยเถรวัตถุ(มาลัยเค้ า มาลัยปลาย) ๔)อานิสงส์เวสสันตระ
ล้ านนา กลุ่มที่สามคือ หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ และข้ อมูลพิธีกรรมตังธรรมหลวงหรื
้
อ
เทศน์มหาชาติแบบล้ านนา จากการศึกษาสามารถสรุปได้ วา่
ประเด็นแรก พัฒนาการจากเรื่ องเล่านิทานในสังคมอินเดียโบราณ สู่พทุ ธประวัตใิ น
อรรถกถาเวสสันดรชาดก หมวดขุททกนิกาย พระสุตตันตปิ ฎก พระไตรปิ ฏก “ชาตกัฏฐกถา”
(jãtakatha kathã) ในฐานะวรรณกรรมพุทธศาสนา ภาษาบาลี พัฒนาขึ ้นในศรี ลงั กา ช่วงราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๐ – ๑๑ การจาแนกเวสสันดรชาดกเป็ นคาถาหรื อเป็ นกัณฑ์ น่าจะเข้ ามาพร้ อมกับ
พุทธศาสนาในที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยาหรื อแม้ แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระยะใกล้ เคียงกัน
อย่างไรก็ดี หลักฐานนาคัมภีร์เวสสันดรชาดกมาเทศน์เพื่อรองรับสิทธิธรรมของชนชันปกครองก็
้
พบ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐
การปรับเปลี่ยนภาษาวรรณกรรมจากคาถาบาลีที่ศกั ดิส์ ิทธิ์
ไปสูก่ ลวิธีการเปลี่ยน
ภาษาให้ ใกล้ ชิดภาษาชาวบ้ าน น่าจะเริ่มปรากฏในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ในวัฒนธรรมล้ านนา เรา
พบว่า “เวสันตรทีปนี” รจนาโดยพระศิริมงั คลาจารย์ ราว พ.ศ.๒๐๖๐ วรรณกรรมบาลีที่นิพนธ์
แบบร้ อยแก้ ว
เดินเรื่ องผสมผสานกลมกลืนโดยนาข้ อความพระเวสสันดรมาอธิบายตามลาดับ
หัวข้ อทัง้ ๑๓ กัณฑ์ เรื่ องที่อธิบายประกอบด้ วยเนื ้อหา หลักธรรมและหลักไวยากรณ์ของบาลี นัน่
หมายความว่าเน้ น “ภาษาบาลี” สันนิษฐานได้ ว่า เวสสันดรชาดกในระยะแรกของสังคมล้ านนานี ้
คงมี ๒ ระดับคือ วรรณกรรมแบบหลวง(ภาษาบาลี) และวรรณกรรมแบบราษฎร์
วรรณกรรมเวสสันดรชาดกในแบบราษฎร์ ได้ รับการผลิตสร้ างขึ ้นอย่างมากในช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ นักวรรณกรรมล้ านนาสันนิษฐานว่า ฉบับที่มีภาษาเก่าคงเหลือไว้
จานวนมากและน่าจะเป็ นฉบับที่สามารถตรวจชาระได้ คือ “ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง” ขณะที่ฉบับที่นิยม
ใช้ ในการเทศน์ในกลุม่ เมืองเชียงใหม่ ลาพูน และลาปางคือ ฉบับสร้ อยสังกร หากแต่เป็ นความนิยม
ที่เกิดขึ ้นช่วงราวทศวรรษ ๒๔๘๐ เป็ นต้ นมา เนื่องจากพิมพ์เป็ นอักษรไทยภาษาไทย
จากการเปรี ยบเทียบเนื ้อหาเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กับอรรถกถา
เวสสันดรชาดก พบว่า ๑) การเพิ่มเหตุการณ์ในเนื ้อเรื่ อง
หมายถึง เหตุการณ์ที่ปรากฏใน
เวสสันดรชาดก สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง แต่ไม่ปรากฏในกับเวสสันดรชาดก นิบาตชาดก ๒) การ
ตัดเหตุการณ์ในเนื ้อเรื่ อง หมายถึง เหตุการณ์ที่เวสสันดรชาดก สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง ตัด

๓๗๙
ออกจากเหตุการณ์ในเวสสันตรชาดก นิบาตชาดก ๓) การเพิ่มรายละเอียดของเนื ้อเรื่ อง ๔) การ
ตัดรายละเอียดของเนื ้อเรื่ อง และ ๕) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื ้อเรื่ อง
จากการตรวจสอบวรรณกรรมกับ จิ ต รกรรมในประเด็น การเปรี ย บเที ย บเนื อ้ หา
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้ เรี ยวแดง กับอรรถกถาเวสสันดรชาดก พบว่ามีการเพิ่มเหตุการณ์และ
เพิ่มรายเอียดมากกว่ารูปแบบอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับภาพของชูชก พบมาก
ในกัณ ฑ์ ชูช ก, กัณ ฑ์ กุม ารบรรพ์ , กัณ ฑ์ ม หาราช การเน้ น ภาพของชูช กน่ า จะสัม พัน ธ์ กับ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพวรรณกรรมที่เน้ นความบันเทิงหรื อโลกีย์สาธารณ์ นัน่ หมายความว่า
พุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ ได้ มีแนวโน้ มเข้ าสูโ่ ลกของชาวบ้ านมากขึ ้น
ในช่วงรวมศูนย์กลางอานาจล้ านนา ภายใต้ การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล สมัย
รัชกาลที่ ๕ เกิดระบบโครงสร้ างสังคมที่เน้ นการทางานของการรื อ้ สร้ างอุดมการณ์พทุ ธศาสนา โดย
ให้ ส ถาบัน ใหม่ ท างสัง คม เราพบว่ า อ านาจกษั ต ริ ย์ แ ละเจ้ า นายท้ อ งถิ่ น เป็ นระบบสองศูน ย์
เช่นเดียวกับองค์กรพุทธศาสนาระหว่างมหาเถรสมาคมและการปกครองหัวหมวดอุโบสถก็เป็ นคู่
ตรงข้ ามที่พยายามผนวก แทนที่ และกลืนกลาย พร้ อมกับสถาบันการศึกษาที่มีโรงเรี ยนในฐานะ
การศึกษาในระบบกับวัดในฐานะการศึกษาแบบจารี ตประเพณี อุดมการณ์พุทธศาสนาที่แนบชิด
กับโครงสร้ างอานาจจากส่วนรัฐบาลสยาม ทาให้ ระบบการพิมพ์และการผลิตวรรณกรรม รวมถึง
การชี ้นาหรื อครอบงาความรู้ ความจริ งใหม่ ทาให้ วรรณกรรมเวสสันดรชาดกแบบสมัยใหม่เข้ ามา
แทนที่เวสสันดรชาดกในแบบจารี ต
ประเด็นที่สอง การวิเคราะห์งานจิตรกรรมฝาผนังและพระบฏ เรายังไม่พบหลักฐาน
งานจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในล้ านนาที่มีอายุเก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ ๒๕ น่าจะเป็ นการ
สนับสนุนให้ เห็นได้ วา่ การผลิตวรรณกรรมเวสสันดรชาดกแบบชาวบ้ าน ได้ รับการถ่ายทอดใน
ระยะนี ้ผ่านงานจิตรกรรม ในด้ านรูปแบบศิลปะ เราะพบว่ากลุม่ จิตรกรรมฝาผนัง มีแนวโน้ มการ
วางผังคล้ ายคลึงการออกแบบผังจิตรกรรมแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ นนิยมวาดเวสสันดรชาดกไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของทศชาติชาดก โดยไม่นิยมขยายตอนเวสสันดร
ชาดกให้ มีความสาคัญมากกว่า เนื่องจากความนิยมประกอบภาพเล่าเรื่ องเทพชุมนุม,พุทธประวัติ
,ทศชาติชาดก,ไตรภูมิโลกสัณฐาน (ตามแบบแผนที่มีมาก่อนหน้ านันในศิ
้ ลปะอยุธยา – ธนบุรี)
จากการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังเวสสันดร จึงพบว่ามีพื ้นที่ของการวาดจิตรกรรม
ฝาผนังในระยะพุทธศตวรรษที่ ๒๕ จึงแบ่งออกเป็ น ๒ กลุม่ คือ การวาดบนผนังของวิหารที่มีมา
ก่อนหน้ า (ผนังไม้ ) น่าจะพบเพียงสองแห่งคือ จิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง ,
วิหารสุชาดาราม วัดพระแก้ วดอนเต้ าฯ จ.ลาปาง นอกนันเป็
้ นการการวาดบนผนังของวิหารหรื อ

๓๘๐
อุโบสถที่ออกแบบมาในแรกสร้ างหรื อระยะใกล้ เคียงกับการสร้ างวิหารหรื ออุโบสถ ส่วนผังการวาด
ก็แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ คือ กลุม่ ที่วาดร่วมกับทศชาติชาดกหรื อพุทธประวัติ พบว่ามีความนิยมมาก
ที่สดุ ส่วนที่เน้ นความสาคัญของภาพเวสสันดรชาดกร่วมกับวรรณกรรมอื่นๆ และกลุม่ ที่วาดเฉพาะ
เวสสันดรชาดก หลักฐานสาคัญที่เน้ นภาพเวสสันดรชาดกคือ จิตรกรรมฝาผนังวัดนาแส่ง อ.เกาะ
คา และวัดบ้ านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
เป็ นที่น่าสังเกตว่า การออกแบบจิตรกรรมฝาผนังล้ านนา มิได้ เน้ นย ้าความหมายหรื อ
ความส าคัญ ของศูนย์กลางจักรวาลตามคติแบบอยุธยา - รั ตนโกสินทร์ ทัง้ นี อ้ าจเนื่องมาจาก
โครงสร้ างศักดินาจารี ตของเจ้ านายท้ องถิ่นที่มิได้ อ้างอิงอยู่บนฐานโลกทัศน์ของความเป็ นกษัตริ ย์
หรื อจักรพรรดิราชเฉกเช่นศูนย์กลางอานาจของรัฐสยาม หรื อแม้ แต่การออกแบบโดยช่างจาก
กรุงเทพที่มาสร้ างสรรค์งานในหัวเมืองล้ านนา ก็มิได้ ผลิตตามแบบราชสานักกรุงเทพฯ อันสะท้ อน
ฐานันดรของเจ้ านายหัวเมืองกับพระมหากษัตริ ย์แห่งรัฐบาลสยามในขณะนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า การ
ออกแบบจิตรกรรมเวสสันดรชาดกล้ านนาจึงเป็ นการฉายภาพที่เน้ นความสาคัญของเนื ้อหาของ
เรื่ องราวทางวรรณกรรมพุทธศาสนามากกว่า
ด้ านเนื ้อหาของจิตรกรรมเวสสันดรที่อาจสอดคล้ องกับการวางผังงานจิตรกรรม โดย
แบ่งออกเป็ น ๒ รูปแบบคือ
ความสัมพันธ์ กับพุทธประวัตแิ ละทศชาติชาดก จิ ต รกรรมฝาผนัง วัด บ้ า นก่ อ จ.
ลาปาง,วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ เน้ นการเล่าเรื่ องพุทธประวัติก่อน แล้ วจึงวาดเวสสันดรชาดก
น่าจะสื่อให้ เห็นว่าพระชาติสุดท้ ายก่อนการเป็ นพระพุทธเจ้ านัน้ คือ การเสวยพระชาติเป็ นพระ
เวสสันดร ส่วนจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง จะลาดับให้ เห็นทศชาติ เพื่อ
ย ้าให้ เห็นการบาเพ็ญพระชาติก่อนเสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดร จากนันจึ
้ งเล่าเรื่ องพระชาติที่
เกิดเป็ นพระพุทธเจ้ า
ความสัมพันธ์ กับไตรภูมิโลกสัณฐาน จิตรกรรมวัดนาแส่ง อ.เกาะคา ได้ วาดฉาก
สาคัญไว้ ที่ผนังสกัดหน้ าคือ เขาพระสุเมรุ โดยนาเสนอให้ เห็นฉากนรกภูมิ โดยเน้ นตัวภาพบุคคลที่
ถูก ลงโทษทัณ ฑ์ ใ นรู ป แบบต่า งๆ น่ า จะหมายถึ ง ตัว แทนของภาพนรกในขุม ต่า งๆ ทัง้ ๘ ขุม
ตัวอย่างเช่น การลงโทษในนรกขุมอเวจีมหานรก ร่วมกับเหล่าสัตว์นรกที่มีร่างกายเป็ นมนุษย์กาลัง
ปี นป่ ายเขาพระสุเมรุ อันหมายถึงขุมโลกันตนรก ความสัมพันธ์กบั ภาพนรกนี ้ น่าจะเป็ นการเน้ น
ย ้าถึงนรกในจิตรกรรมที่มกั พบร่วมกับเวสสันดรชาดกเสมอคือ “พระมาลัย”ในเนื ้อหาพระมาลัยได้
เน้ นให้ ผ้ ูคนกระทาฤทธิ ไ ปโปรดสัตว์ ในนรกแล้ วนาข่าวความทุกข์ ของสัตว์นรกมาแจ้ ง แก่ญาติ
เพื่อให้ ญาติทาบุญกุศลไปให้ จนสัตว์นรกพ้ นจากอบายไปสู่สวรรค์ รวมถึงการบรรยายขยายความ

๓๘๑
รูปแบบการลงทัณฑ์ การเน้ นย ้าภาพนรกภูมินี ้ นอกจากจะให้ เห็นภาพการมีอยู่จริ งของโลกภูมิใน
โลกทัศน์ทางพุทธศาสนา เพื่อเชื ้อเชิญให้ ผ้ คู นเห็นภาพของสวรรค์ – นรก อันเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
ที่มีตอ่ ความเชื่อและพฤติกรรมในการสดับรับฟั งพระเวสสันดรชาดก
นอกจากนี ้ การเกิดขึ ้นของวรรณกรรมใหม่ เช่น พรหมจักร เป็ นต้ น ก็นามาเขียน
เพิ่มเติมต่อในกลุม่ งานจิตรกรรมฝาผนังด้ วย ในระยะหลังมีการปรับปรุงผังจิตรกรรมให้ เป็ นแบบ
แผนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ทาให้ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกมี
ตาแหน่งการจัดผังอย่างชัดเจน เน้ นเฉพาะภาพจิตรกรรมแต่ละกัณฑ์ของเวสสันดรชาดก ทังยั
้ ง
เหมาะสมต่อการผลิตซ ้าเลียนแบบ คานวณต้ นทุนการผลิต ผ่านเงื่อนไขของการรับจ้ างวาดของ
ช่าง อีกด้ วย ดังจะกล่าวในบทต่อไป
การปรับภาพที่เน้ นการเล่าเรื่ อง พบว่ามีพฒ
ั นาการขึ ้นมาในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล
ที่ ๓ อันเป็ นผลกระทบจากแนวคิดสัจนิยมแบบตะวันตก เน้ นการถ่ายทอดตัวภาพที่เขียนขึ ้นจาก
“ความจริงเชิงประจักษ์ ”(Empiricism) อย่างน้ อยที่สดุ แนวคิดนี ้ได้ สะท้ อนให้ เห็นการเลือกกาหนด
เนื ้อเรื่ องและการปรับเปลี่ยนเนื ้อเรื่ องในงานจิตรกรรมโดยให้ ความสาคัญกับ “พื ้นที่และเวลา” ที่
มนุษย์รับรู้ได้ โดยประสาทสัมผัส
ประเด็นที่สาม พัฒนาการของงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก ออกเป็ น ๓ ระยะ
ประกอบด้ วย ๑) ทศวรรษ ๒๔๑๐ – ๒๔๗๐ ๒)ทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ ๓)หลัง ๒๕๐๐ เป็ นต้ น
มา กล่าวโดยสรุปคือ
ทศวรรษ ๒๔๑๐ – ๒๔๗๐ จิตรกรรมที่มีอายุในช่วงทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๕๐ น่าจะ
ได้ แก่ จิตรกรรมวัดป่ าแดด อ.แม่แจ่ม, วัดบวกครกหลวง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่, พระบฏวัดนาคต
หลวง อ.แม่ทะ จ.ลาปาง มีข้อสังเกตว่า หลักฐานเหล่านี ้ชี ้ให้ เห็นว่ามีความคงอยู่ของเวสสันดรแบบ
ชาวบ้ า นมากกว่า เวสสัน ดรแบบในเวี ย ง รู ป แบบศิล ปะนิ ย มแสดงแบบทวิลัก ษณ์ คื อการเลื อ ก
ผสมผสานศิลปะพม่า – ไทใหญ่กบั ศิลปะรัตนโกสินทร์ การผสมผสานแบบแผนทวิลกั ษณ์ดงั กล่าว
จะเกิดขึน้ เมื่อชนชัน้ นาล้ านนาได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจโดยเปิ ดการสัมปทานป่ าไม้ กับ
อังกฤษ ทาให้ กลุ่มคนพม่าในฐานะคนในบังคับอังกฤษเดินทางเข้ ามาทาหน้ าที่ในการผลิตดังกล่าว
เริ่มอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ ๒๔๐๐ ต่อมาจึงเกิดปั ญหาในระบบสัมปทาน เกิดความขัดแย้ งของ
ชนชัน้ น าในพื น้ ที่ เ ชี ย งใหม่ ล าพูน และล าปาง กระทั่ง ท าให้ รั ฐ บาลสยามเข้ า มาแทรกแซงใน
ผลประโยชน์นี ้ และได้ ผนวกล้ านนาเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางสยามในช่วงทศวรรษ ๒๔๒๐ –
๒๔๕๐

๓๘๒
นอกจากนัน้ การตีความวรรณกรรมเพื่อสร้ างสรรค์ฉากใหม่ที่ไม่พบมาก่อนในแบบ
จารี ตแบบพม่า – ไทใหญ่ หรื อแม้ แต่รัตนโกสินทร์ ก็พบได้ ในพระบฏวัดพระยืน จ.ลาพูน ถึงแม้
รูปแบบศิลปะจะเป็ นแบบพม่า – ไทใหญ่อยูม่ าก เห็นได้ จากฉากการปลงเกศาพระเวสสันดรเมื่อ
คราวจะเสด็จกลับพระนครในกัณฑ์ฉกษัตริ ย์เป็ นต้ น ช่วยให้ เราเห็นภาพการเข้ าสู่ความจริงหรื อ
การเข้ าใกล้ ความจริงมากขึ ้น กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบฉากนี ้พบเช่นกันที่จิตรกรรมวัดพระ
ธาตุลาปางหลวง เห็นได้ จากการ วาดฉากนครกัณฑ์ เมื่อพระเวสสันดรเสด็จขึ ้นครองเมืองเชตุดร
นคร วาดให้ พระเวสสันดรประทับยืน อันสะท้ อนอานาจของพระเวสสันดร ที่เน้ นอานาจของ “การ
ยืน” ตามแบบแผนตะวันตก มากกว่าการเน้ นให้ พระเวสสันดรนัง่ ตามแบบแผนจิตรกรรมประเพณี
อาจกล่าวได้ วา่ รูปแบบงานจิตรกรรมในระยะทศวรรษ ๒๔๕๐ – ๒๔๗๐ นี ้ ได้
ชี ้ให้ เห็นว่า บทบาทของงานศิลปะรัตนโกสินทร์ มีอิทธิพลมากกว่าศิลปะพม่า-ไทใหญ่ ทังนี
้ ้
เนื่องจากภายหลังการประกาศจัดตังมณฑลเทศาภิ
้
บาล ทาให้ หวั เมืองประเทศราชล้ านนา มี
ศูนย์กลางอานาจ ๒ ศูนย์ คือ เจ้ านายท้ องถิ่นกับกษัตริย์ ทาให้ โครงสร้ างการบริหารราชการในหัว
เมืองล้ านนามีผ้ คู นจากกรุงเทพฯเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ ้น
ทศวรรษ ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐ เมื่อพื ้นที่ท้องถิ่นได้ เชื่อมโยงกับพื ้นที่การปกครองแบบรัฐ
ราชการจากศูนย์กลางกรุงเทพฯช่างเขียนภาพจิตรกรรมที่มิได้ อยูภ่ ายใต้ โครงสร้ างศักดินาจารี ต จึง
มีอิสระสูงในการเลือกรับปรับเปลี่ยนงานจิตรกรรมให้ เป็ นสมัยใหม่มากขึ ้น
เรายังพบว่าการจัด
องค์กรรัฐชาติสมัยใหม่ได้ เกิดนโยบายการสร้ างชาติที่ใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื่ องมือ และมีอานาจ
นาไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนพุทธศิลป์ของชาติอีกด้ วย ดังเห็นได้ จากความนิยมสร้ างอาคารอุโบสถใน
แบบที่กาหนดโดยรัฐ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงคราม ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร รับ
มอบนโยบายโดยกรมศิลปากร เพื่อให้ เกิดมาตรฐานเดียวกันทังประเทศในช่
้
วงทศวรรษ ๒๔๙๐ –
๒๕๐๐ เรายังพบว่า จิตรกรรมเวสสันดรชาดกที่เริ่มรับอิทธิพลจากจิตรกรรมสมัยใหม่แบบ
กรุงเทพฯ เน้ นการแสดงตัวภาพที่เป็ นเพียงตัวแทนของกัณฑ์ ลดทอนรายละเอียดภาพกากลง เพิ่ม
ความสมจริงกับสายตาในการชมมากขึ ้น และนิยมเขียนให้ ขนาดใหญ่ แบ่งช่องเป็ นพื ้นที่ตาราง
ตามผนังวิหารหรื ออุโบสถ ทังยั
้ งเขียนเป็ นแบบแผนเดียวกันในแต่ละแห่ง สามารถเห็นได้ ชดั ใน
กลุม่ จิตรกรรมแบบช่างบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์ ในเมืองเชียงใหม่ อาทิ วัดบุพพาราม,วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพฯ วัดชัยพระเกียรติ เป็ นต้ น
หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เป็ นต้ นมา ระยะหลัง ๒๕๐๐ เป็ นต้ นมา ความนิยมจิ ตรกรรม
เลียนแบบภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ที่มีมาก่อนหน้ าทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็ นจุดเริ่ มต้ นสาคัญพร้ อมกับ
กลไกของวัดหลวงหรื อวัดที่มีผ้ นู าสงฆ์ ตัวอย่ างจากงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก วัดพระธาตุหริ

๓๘๓
ภุญชัย จ.ลาพูน ระบบการผลิตซ ้าภาพสมัยใหม่ สัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ไว้ ด้วยการร่ วมทาบุญ
โดยมีเจ้ าภาพ เช่นเดียวกับการเกิดระบบการรับจ้ าง มีช่างที่ได้ รับความนิยมจากพื ้นที่เชียงใหม่ –
ลาพูน ก่อนจะเกิดช่างท้ องถิ่นในพืน้ ที่ต่ างๆ รับจ้ างวาดโดยมีการคิดราคาเป็ นตารางเมตร หรื อ
แล้ วแต่การตกลงว่าจ้ าง มีการกาหนดโครงภาพที่ชดั เจน สามารถผลิตซ ้าได้ ในแต่ละแห่ง มีการลง
นามผู้เขียน
ประเด็นที่ส่ ี การนาภาพพระบฎในฐานะสื่อของพิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
น่าสนใจว่าคติ
นิยมการเทศน์มหาชาติ มิได้ มีเฉพาะในช่วงเดือนยี่เป็ ง หรื อเพ็ญเดือนสิบสองในแบบภาคกลาง
เท่านัน้ เนื่องจากว่า เมื่อเราเปรี ยบเทียบหลักฐานจากชินกาลมาลีปกรณ์ และตานานพื ้นเมือง
เชี ย งใหม่ ปั ญ หาที่ น่ า พิ จ ารณาคื อ เอกสารในชัน้ หลัง นิ ย มให้ ภ าพเดื อ นยี่ เ ป็ งหรื อ ราวเดื อ น
พฤศจิกายน เป็ นหมุดหมายของการเริ่มงานเทศน์มหาชาติ แต่จากการตรวจสอบเอกสารทังสองชิ
้
้น
พบว่า ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวถึงการทาพิธีในช่วงเพ็ญเดือน ๗ (เหนือ) และตานานพื ้นเมือง
เชียงใหม่กล่าวถึงการทาพิธีในช่วงเพ็ญเดือน ๕ (เหนือ) จึงมีข้อที่น่าตังค
้ าถามว่า เราได้ รับความ
เชื่อที่ว่า การตังธรรมหลวงของชาวบ้
้
าน น่าจะนิยมทาในช่วงเพ็ญเดือน ๒ (เหนือ) หรื อเดือนยี่เป็ ง
อาจจะต้ องทาความเข้ าใจใหม่ นอกจากนัน้ หากเป็ นงานตังธรรมหลวงที
้
่สถาปนาขึ ้นของชนชัน้
ปกครอง อาจจะกาหนดขึ ้นตามวาระทางการเมือง ทังยั
้ งช่วยให้ เราสันนิษฐานได้ ว่าพิธีกรรมตัง้
ธรรมหลวงนี ้ ชนชันปกครองใช้
้
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสิทธิธรรมในการปกครอง
การเพิ่มคัมภีร์การเทศน์ จากการใช้ เวสสันดรชาดกคาถา ๑,๐๐๐ ก็พบการผนวก
คัมภีร์มาลัยเถรุวตั ถุหรื อ “มาลัยต้ น มาลัยปลาย” และอานิสงส์เวสสันตระ และธัมม์ไขวิบากเวสสัน
ตระก่อนจะไล่เรี ยงลาดับแต่ละกัณฑ์ของเวสสันดรชาดก
นัน่ ชี ้ให้ เห็นปฏิบตั ิการที่โน้ มนาให้
ชาวบ้ านให้ สามารถรับรู้ถึงภาพของการบาเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร ความสาเร็จยิ่งของ
การสร้ างปริ มณฑลพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ขึ ้นมา เพื่อนาเอาวรรณกรรมมาถ่ายทอด พร้ อมกับการสร้ าง “สื่อ
แห่งสาร” ผ่านองค์ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนัน้ การสร้ างความเข้ าใจให้ กบั พิธีกรรมมากขึ ้นคือ
“งานจิตรกรรม”กล่าวคือ งานจิตรกรรมทาหน้ าที่เล่าเรื่ องและผลิตซ ้าความทรงจาเพื่อความเข้ าใจ
เนื ้อหาวรรณกรรมมากขึ ้น อย่างไรก็ดี จิตรกรรมที่ใช้ ในการศึกษาพบว่า ไม่ใช่งานจิตรกรรมาฝา
ผนังทุกแห่งจะทาหน้ าที่ร่วมกับงานพิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
หากแต่มีข้อสังเกตว่า หากจิตรกรรมวาด
เรื่ องเวสสันดรชาดกไว้ เป็ นการเฉพาะหรื อมีพื ้นที่ในการเล่าเรื่ องมากกว่าเรื่ องอื่นๆ จิตรกรรมฝาผนัง
แห่งนันควรท
้
าหน้ าที่ร่วมในพิธีกรรมนันด้
้ วย ดังเช่นจิตรกรรมวิหารวัดนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลาปาง
เป็ นต้ น พระบฏได้ ตอบสนองความใหม่ของงานจิตรกรรม กล่าวคือ วัดบางแห่งไม่ปรากฏการวาด
จิตรกรรมฝาผนัง(ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็แล้ วแต่) แต่กลับพบจิตรกรรมภาพพระบฏ ช่างวาดอาจ

๓๘๔
เป็ นได้ ทงภิ
ั ้ กษุหรื อสล่า พร้ อมกับควรมีการถวายพระบฏพร้ อมกับการถวานทานธรรมใหม่ด้วย
หน้ าที่ที่เฉพาะของพระบฏประการสาคัญคือ
การเล่าเรื่ องและสร้ างความตื่นตาตื่นใจให้ กบั
ชาวบ้ านในพิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
พระบฏที่วาดเรื่ องเวสสันดรชาดกนัน้ เราอาจแบ่งออกเป็ น ๒
กลุม่ คือ กลุม่ ที่เป็ นผืนผ้ าขนาดยาว และกลุม่ ที่แยกเป็ นผืน
การทับซ้ อนกันของพื ้นที่ทางสังคมและพื ้นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์นี ้ โครงสร้ างการสื่อสารจะแสดง
ปฏิสมั พันธ์กนั ๕ ส่วนคือ “สงฆ์” “วรรณกรรม” “อุดมการณ์” “งานจิตรกรรม” และ “ผู้คน” เรา
พบว่าปฏิบตั กิ ารทางการสื่อสารเช่นนี ้ มีช่องทางการสื่อสารมากกว่าสองทาง ไม่มีการผูกขาดการ
ส่งหรื อรับสารตายตัว ตัวอย่างเช่น ปู่ อาจารย์ผ้ ทู าหน้ าที่เชื ้อเชิญพระสงฆ์ขึ ้นเทศนานัน้ น้ องจาก
การกล่าวบทอาราธนาเทศน์โดยทัว่ ไปแล้ ว ยังนิยมใช้ กาพย์ทาหน้ าที่เป็ นบทย่อหรื อบทนาให้ กบั
พระสงฆ์ด้วย จึงแสดงว่าต่างฝ่ ายต่างมี “สาร” เพื่อทาหน้ าที่ “สื่อ” ในช่องทางของตน เป็ นต้ น อาจ
กล่าวได้ ว่าการสื่อสารเชิงพิธีกรรมในการตังธรรมหลวงนี
้
้ เน้ นการสร้ างความหมายร่วมกันและเน้ น
เนื ้อหาของสารมากกว่าช่องทางการสื่อ
ปฏิบตั ิการในพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับตังธรรมหลวง
้
ชี ้ให้ เห็นการย่นย่อเวลา
ของโลกหน้ าที่ชาวบ้ านทัว่ ไปสามารถจินตนาการได้ คือ โลกของพระศรี อาริยะเมตไตร เราพบว่าชุด
ความเชื่อในเรื่ อง พระศรี อาริย์ พระมาลัย ถูกนาไปสร้ างความชอบธรรมและโยงยึดกลุม่ ต่อต้ าน
อานาจรัฐสมัยจารี ต
โดยที่ผ้ นู ากบฏย่นระยะเวลาของโลกหน้ าให้ เข้ าสู่ปรากฏการณ์ภายใต้
ภาวะการนาของผู้มีบญ
ุ หรื อผู้วิเศษ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เห็นว่าผู้นาสามารถปลดปล่อยความทุกข์
ยาดที่ถกู กดขี่จากอานาจรัฐ สิ่งที่นา่ สนใจคือ “อานิสงส์เวสสันตระ” ได้ กากับผลบุญของการบูชา
แต่ละกัณฑ์ด้วยทรัพย์สมบัติและเงินทอง ข้ าทาสบริ วาร การเลื่อนสถานภาพเป็ นเจ้ าพระยาหรื อ
พญา ดังตัวอย่างของการบูชานครกัณฑ์ ที่กล่าวว่าจะได้ อานิสงส์มากที่สดุ ได้ เป็ นพญา ได้ เสนาอา
มาตย์ มีสมบัติอนั หาประมาณมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผนวกชุดความรู้พิธีกรรมตังธรรมหลวง
้
ผู้คนปฏิบตั ิบชู ากัณฑ์เทศน์ของตนตามปี เกิด แม้ เราไม่มีหลักฐานว่าเกิดการผนวกชุดความรู้ ๒ ชุด
นี ้ขึ ้นในระยะเวลาใด แต่เราสามารถสันนิษฐานได้ วา่ น่าจะเกิดขึ ้นพร้ อมกับการสถาปนาชุดความรู้
เรื่ องชุธาตุขึ ้นในระยะทศวรรษ ๒๔๐๐ – ๒๔๕๐ เพื่อให้ พิธีกรรมตังธรรมหลวงเป็
้
นส่วนหนึง่ ของ
การผลิตซ ้าอุดมการณ์ตอ่ ต้ าน
ประเด็นที่ห้า ในงานจิตรกรรมกลุม่ ลาปาง ข้ อสันนิษฐานใหม่จากการศึกษาครัง้ นี ้คือ
งานจิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง, จิตรกรรมวัดแสงเมืองมา หรื อแม้ แต่พระบฏวัด
ปงสนุก ก็น่าจะเขียนขึน้ ในระยะที่เจ้ านายท้ องถิ่นมีปฏิสมั พันธ์ ต่องานศิลปะของกรุ งเทพฯ หรื อ
อาจจะกล่าวอีกทางหนึง่ ว่า แสดงให้ เห็นถึงการยอมรับอานาจรัฐบาลสยาม

๓๘๕
เราพบยังว่า จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในแบบช่างปวน สุวรรณสิงห์ มีการผสมผสาน
ระหว่างอักษรธรรมล้ านนากับอักษรสยามหรื อภาษาไทยอยูเ่ สมอ สะท้ อนให้ เห็นว่า ภายหลังจาก
การจัดตังสถาบั
้
นการศึกษาในแบบแผนขึ ้นโดยรัฐ และเจ้ านายท้ องถิ่นได้ สถาปนาโรงเรี ยนแบบ
แผนของกรุงเทพฯขึ ้น การรับรู้ภาษาราชการจึงเริ่มมีขึ ้นเพื่อสะท้ อนสถานภาพทางชนชันในท้
้ องถิ่น
ดังนันการสื
้
่อสารภาษาในงานจิตรกรรมจึงแสดงออกเป็ น ๒ ภาษาดังกล่าว เราพบว่า การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ยงั ดาเนินควบคูก่ บั การปฏิรูปการศึกษา
ความทันสมัยในแบบกรุงเทพ(ความเป็ นสยาม) จึงมีบทบาทมากต่อสังคมใน “เวียง”
อาจกล่าวได้ วา่ จิตรกรรมสุภาษิตคาพังเพย
เป็ นเครื่ องมือที่ชนชันปกครองในหั
้
วเมืองรับความ
ทันสมัยมาสูท่ ้ องถิ่นเพื่อสร้ าง “สานึกร่วม” ต่อรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จิตรกรรมสามารถทา
หน้ าที่ “สื่อ” ร่วมกับแบบเรี ยนและการศึกษาสมัยใหม่ได้ กระทัง่ “ความศักดิส์ ิทธิ์” ของเนื ้อหา
จิตรกรรมตามแบบแผนประเพณีได้ ถกู แทนที่ด้วย “อุดมการณ์” จิตรกรรมจึงเป็ นเครื่ องมือสอดรับ
กับวรรณกรรม(แบบเรี ยน) ที่เรี ยงรัดให้ ผ้ คู นรู้สกึ ถึงการดารงอยูข่ องตนเองในแบบกรุงเทพฯ ภายใน
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อันเป็ นการย ้าการเป็ น “อาณานิคมภายใน”(Internal Colonail) ได้ อีก
มิตหิ นึง่
ประเด็นที่หก ภาพกากที่วาดสอดแทรกไว้ มากมายในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนกลุม่ บุคคลในฐานะชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ หรื อบุคคลที่มีบทบาทในมิติตา่ งๆ
นัน้ เราพบว่า กลุม่ ภาพข้ าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ าราชการทหาร – ตารวจ ได้ รับการแทนที่
ภาพเหล่าเสนาอามาตย์ในงานจิตรกรรม ประเด็นใหม่ที่พบคือ การสร้ างความเป็ นอื่นให้ กบั ความ
เป็ นตะวันตกผ่านภาพพระคูลวาจึงถูกถ่ายทอดในวรรณกรรม ยิ่งไปกว่านัน้ การพยายามสร้ าง
ความเป็ นอื่นให้ กบั พระที่แสดงความชาติพนั ธุ์ ดังที่พระบฏวัดปงสนุกได้ เพิ่มเติมภาพ “ตุ๊มองยาง”
อันหมายถึงปวาเกอะญอนัน่ เอง การอธิบายไม่ได้ ด้วยเรื อนร่างทางวัฒนธรรม(cultural body) แต่
เป็ นการอธิบายผ่านภาพตัวแทนทางศิลปะนับว่าสะท้ อนนัยยะ ๒ ประการคือ การสร้ างคูต่ รงข้ าม
ให้ กบั ความเป็ นชาติพนั ธุ์ และการเลือกรับวิทยาการตะวันตก แต่ปฏิเสธองค์ความรู้ทางด้ าน
ศาสนาจากตะวันตก
นอกจากนัน้ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกในแบบสมัยใหม่ ได้ ลดทอนภาพชาวต่างชาติ
ต่างภาษาที่มิได้ อยูใ่ นระบบของชาตินิยมไว้ อย่างน้ อยที่สดุ เราเห็นได้ จากจิตรกรรมเวสสันดร
ชาดกในเชียงใหม่ ฝี มือ “นายปั๋ น ช่างบ้ านฮ่อ” หรื อ บุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์ ที่พยายามปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบภาพให้ เหมาะสมต่อรสนิยมสมัยใหม่ เราพบการแทนที่ของภาพจิตรกรรมแนวสมจริง
แบบตะวันตกที่ผา่ นมาจากศิลปะกรุงเทพฯ ผสมกับการออกแบบภาพที่มีฐานคิดจากจิตรกรรม

๓๘๖
เวสสันดรชาดกแบบล้ านนา การออกแบบภาพดังกล่าวนี ้ คือ การควบคุมสังคมทางอ้ อม (Social
control ) กล่าวคือ การยอมรับความเป็ นสมัยใหม่ที่เลือกให้ ผ้ คู นอ่านภาพแบบใหม่ ผสมกับฐาน
รากแบบเดิม คือ กลไกที่เลือกจะยอมรับแบบแผนพฤติกรรมแบบสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ควบคุม
ให้ เห็นการธารงอัตลักษณ์ท้องถิ่น จิตรกรรมเลียนแบบภาพพิมพ์แบบ ส.ธรรมภักดี จึงเป็ นภาพ
ตัวแทนของปฏิบตั กิ ารของชาติไทย หรื อความเป็ นคนไทย ซึง่ ประสบความสาเร็จอย่างมาก
เพราะคนไทยในภาคเหนือที่พยายามกลืนตัวเองให้ เป็ นคนไทย ภายใต้ แนวคิดรัฐประชาชาติ

๓๘๗
รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
เกรี ยงไกร เกิดศิริ. “โคลงนิราศหริภญ
ุ ไชย: ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่และ
เมืองลาพูน,” ใน ๑๐๐ เอกสารสาคัญ: สรรพสาระประวัตศิ าสตร์ ไทย, เล่มที่ ๓.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ๒๕๕๒.
เกรี ยงไกร สุทฺธมฺโน,พระ. “การศึกษาวิเคราะห์ปัญจอันตรธานในพุทธศาสนาเถรวาท,” .
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
กาญจนา แก้ วเทพ. ศาสตร์ แห่ งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา.
กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส์, ๒๕๔๔.
กรมศิลปากร. วรรณกรรมสุโขทัย.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์หตั ถศิลป์, ๒๕๒๘.
.สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้ านนาและอักษรขอม.
กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, ๒๕๔๗.
.สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุ งศรีอยุธยา – สมัยธนบุรี.
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.
กรรณิการ์ วิมลเกษม. “ศักราช ศก ปี วัน เดือน ฤกษ์และยามในจารึกล้ านนา” ใน ดารงวิชาการ
: รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ๒๕๔๕
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕.
กุศล พยัคฆ์สกั . การศึกษาการแห่ ช้างเผือกกับการจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ลี ้
จังหวัดลาพูน.กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๙.
กลุม่ หน่อศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บ้ านก่ อ
: ช้ างเผือกเมืองลาปาง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐.
ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา.พระไตรปิ ฏก ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏก, เล่มที่ ๒๗,๒๘,๓๓.
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
ขุนวิจิตรมาตรา. หลักไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๗ .กรุงเทพฯ: รวมสาสน์, ๒๕๑๘.
.๘๐ ปี ในชีวิตของข้ าพเจ้ า , กรุงเทพฯ: บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๓.(พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพขุนวิจิตรมาตรา ,วันที่ ๙ ตุลาคม๒๕๒๓.)

๓๘๘
เข้ ม มฤคพิทกั ษ์.“นโยบายภาษีกบั การเข้ าสู่ระบบการค้ าของชาวนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๔๒๗
- ๒๔๗๖” .วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
๒๕๓๐.
ไข่มกุ ด์ อุทยาวลี. “การเปลี่ยนแปลงด้ านการศึกษาของคณะสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่ในระยะครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ ๒๕”. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗.
คมเนตร ญาณโสภณ.“ อานาจท้ องถิ่นแบบจารี ตและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ท้ องถิ่นในยุคเทศาภิบาล” .วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๓๓.
คาร์ ล ชี. ชิมเมอร์ แมน. การสารวจเศรษฐกิจในชนบทสยาม, แปลโดย ซิม วีระไวทยะ.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๒๕.
คาร์ ล บ็อค. ท้ องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้ าหลวง,พิมพ์ครัง้ ที่ ๕, แปลโดย เสถียร พันธรังษี
และอัมพร ทีขะระ.กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐.
คงเดช ประพัฒน์ทอง.พระบฏและสมุดภาพไทย.กรุงเทพฯ: กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร, ๒๕๒๗.
จริ ยาปิ ฏก อฏฺฐกถา. ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔.
จุฑารัตน์ ไชยสวัสดิ์. “ มหาชาติคาหลวง: การแปลเพื่อการรับสาร” .วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓.
จารุณี อินเฉิดฉาย และ ขวัญจิต เลิศศิริ, พระบฏ.กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕.
. “พระบฏ : พุทธศิลป์บนผืนผ้ า,” เมืองโบราณ ๒๘, ๔
(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๕) : ๕๑ – ๖๑.
. ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส. กรุงเทพฯ: สมาคมนักเรี ยนเก่าราชาธิวาส, ๒๕๔๖.
เจ ดับบลิว สกินเนอร์ . สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัตศิ าสตร์ เชิงวิเคราะห์ .
กรุงเทพฯ: มูลนิธิตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๒๙.
จักรพันธ์ วิลาสินีกลุ .พลังการวิจารณ์ : ทัศนศิลป์ . กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร, ๒๔๕๗.
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต. กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์, ๒๕๒๕.

๓๘๙
ชัปนะ ปิ่ นเงิน. “ บุรุษโทษ ๑๘ ประการกับค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง,” ใน นพีสีเชียงใหม่ , มิ่งสรรพ์
ขาวสะอาด และชัปนะ ปิ่ นเงิน,บรรณาธิการ.เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖.
ชยันต์ วรรญนะภูต.ิ “คนเมือง: ตัวตน การผลิตซ ้าสร้ างใหม่ และพื ้นที่ทางสังคม
ของคนเมือง” ใน อยู่ชายขอบ มองลอดความรู้ .กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน,
๒๕๔๙. ๓๓ – ๗๔.
ชาตรี ประกิตนนทการ. “โรงแรมศักดิส์ ิทธิ์,” อ่ าน ๒, ๑ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๒)
: ๗๓ – ๗๔.
.คณะราษฏรฉลองรั ฐธรรมนูญ: ประวัตศิ าสตร์ การเมือง
หลัง ๒๔๗๕ ผ่ านสถาปั ตยกรรม “อานาจ”. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๘.
. การเมืองและสังคมในศิลปสถาปั ตยกรรม : สยามสมัย
ไทยประยุกต์ ชาตินิยม. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐.
ชินวรสิริวิวฒ
ั น์,พระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรมหลวง. มหานิบาติชาดก ทศชาติฉบับชินวร.กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
ชนิดา พรหมพยัคฆ์.“ธงไตรรงค์กบั การสร้ างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๕๒๐ ”.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
ชนิดา สีหามาตย์, “ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก สานวนเจ้ าพระยาพระคลัง(หน) : การแปลเพื่อ
การรับรู้สาร,”.วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓.
ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์ ,”การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับกิจกรรมป่ าไม้ ทางภาคเหนือของไทย
ตังแต่
้ พ.ศ. ๒๔๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕”, .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑.
ชัปนะ ปิ่ นเงิน.“การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรรมชาดกล้ านนาเรื่ องมโหสถชาดก,”.วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔.
ชัยวัฒน์ ศุภดิลกลักษณ์. “พ่อค้ ากับการพัฒนาการเศรษฐกิจลาปาง พ.ศ.๒๔๕๙-๒๕๑๕,”
ภาคนิพนธ์การศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๑.

๓๙๐
ชาญณรงค์ ศรี สพุ รรณ.“วิหารที่สร้ างในกระบวนการครูบาศรี วิชยั ”.วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสาตรมหาบัณฑิต สาขาประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐.
ชาญคณิต อาวรณ์. “ ช่างในวัฒนธรรมล้ านนา: จากหลักฐานจารึกและเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ” ศิลปากร ๕๒ , ๒ ( มีนาคม – เมษายน ,๒๕๕๒) : ๔๓ – ๕๑.
. “จิตรกรรมสุภาษิ ตคาพังเพย วัดช้ างเผือก นครลาปาง: สยามและล้ านนาใน
กาลเวลาทางประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ,” ใน หมุดหมายประวัตศิ าสตร์ ล้านนา,
ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น และภูเดช แสนสา,บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตะวันออก,
,๒๕๕๖) : ๔๙ – ๖๖.
. รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจการเมืองล้ านนาในศตวรรษที่ผ่านมา
: บทวิพากษ์ ทางประวัตศิ าสตร์ ว่าด้ วยการปรับตัวของหมู่บ้าน เมือง
และภูมิภาค พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๕๓๕.เชียงราย: สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓.
. “สัญลักษณ์ในหน้ าบันวิหารและอุโบสถสมัยครูบาศรี วิชยั : การเมืองวัฒนธรรม
ในสังคมล้ านนา พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๔๗๗” วารสารวิจิตรศิลป์ ๓, ๑
(มกราคม – มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ): ๖๙ – ๙๙.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัตกิ ารเมืองไทย ๒๔๗๕ – ๒๕๐๐, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔.กรุงเทพฯ:
มูลนิธิตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๔๙.
. กบฏไพร่ สมัยอยุธยากับแนวคิดผู้มีบุญ – พระศรีอาริย์ – พระมาลัย.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๕๓.
เซบาสเตียน ตา – ยาค.“ศิลปะแนวแอนติมิสต์ : ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม
ในจิตรกรรมล้ านนาสู่รูปแบบอิทธิพลของภาพพิมพ์จากกรุงเทพมหานคร,”
วารสารวิจิตรศิลป์ ๓, ๑ (มกราคม – มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ): ๑๕๕ – ๑๘๖.
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. เทศาภิบาล(พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระยาอรรถกระวีสนุ ทร(สงวน ศตะรัต-อรรถกระวีสนุ ทร )
,วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓)(เอกสารอัดสาเนา).
เด่นดาว ศิลปานนท์. แกะรอย...พระมาลัย .กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๓.
แดเนียล แมคกีลวารี . ภาคพายัพแสนไกล. พระนคร: โรงพิมพ์ธีระพานิช, ๒๔๙๗.

๓๙๑
เตช บุนนาค. การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕ – ๒๔๕๘
,พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๘.
เตือนใจ ไชยศิลป์, “ล้ านนาในการรับรู้ของชนชันปกครองสยาม
้
พ.ศ.๒๔๓๗ – ๒๔๗๖,”
.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๓๖.
ตานานพระบรมธาตุลาปางหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง
.ลาปาง: จิตวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๕๐.
ทวีศกั ดิ์ เผือกผสม. คนแปลกหน้ านานาชาติของกรุงสยาม.กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๔๖.
ทอม สแตนเดจ. ประวัตศิ าสตร์ กินได้ ,ผู้แปล โตมร ศุขปรี ชา .กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลส์, ๒๕๕๔.
ทัศน์ทรง ชมพูมิ่ง. นายห้ างป่ าไม้ .กรุงเทพ: สานักพิมพ์ดวงตา, ๒๕๑๖.
ธนิต อยูโ่ พธิ์.นิทานกถาพระพุทธประวัตติ อนต้ น ฉบับพระพุทธโฆสเถระ.
กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๐.
. ตานานเทศน์ มหาชาติ. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์ , ๒๕๐๑.
ธเนศ วงศ์ยานนาวา. ศิลปะกับสภาวะสมัยใหม่ : ความย้ อนแย้ งและความลักลั่น.
กรุงเทพฯ: สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒.
ธงชัย วินิจจะกูล, กาเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัตศิ าสตร์ ภูมิกายาของชาติ,แปลโดย
พวงทวง ภวัครพันธ์ และคณะ. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๖.
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ , ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และภานุพงษ์ เลาหสม, ลวดลายพุทธศิลป์น่ าน.
เชียงใหม่: โครงการอนุรักษ์และฟื น้ ฟูศลิ ปกรรมดังเดิ
้ มในพุทธสถานจังหวัดน่าน,
๒๕๕๑.
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ และคณะ.รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบงานศิลปกรรม
ทางพุทธศาสนาของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่ า
และชุมชนแม่ ทะจังหวัดลาปาง.เชียงใหม่: ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒.
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ . “ชุธาตุ: บทบาทและความหมายของพระธาตุ ในอนุภมู ิภาคอุษาคเนย์
กรณีศกึ ษาความเชื่อ เรื่ องพระธาตุปีเกิดในล้ านนา”.วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕.

๓๙๒

เธียรชาย อักษรดิษฐ์ ..หอคา คุ้มแก้ ว: มณีแสงแห่ งนคราศิลป์สถาน ขัตติยา ธานี.
เชียงใหม่: โชตนา,๒๕๔๘.
ธิดา สาระยา.บ้ าน เมือง และประเทศในสายพระเนตร.กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๐.
ธิษณา วีรเกียรติสนุ ทร.“ จดหมายเหตุของหมอเดวิด ริชาร์ ดสัน: ภาพสะท้ อนความสัมพันธ์
ระหว่างล้ านนา อังกฤษ สยาม และพม่า,” ใน ๑๐๐ เอกสารสาคัญ :
สรรพสาระประวัตศิ าสตร์ ไทย, ลาดับที่๓(วรรณคดีและเอกสารตะวันตก) ,
วินยั พงษ์ศรี เพียร,บรรณาธิการ .กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.),๒๕๕๓.
. “ วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ในสายตากัปปั ตนวิลลเลียม แม็คคลาย์,” ใน
๑๐๐ เอกสารสาคัญ : สรรพสาระประวัตศิ าสตร์ ไทย,ลาดับที่๓(วรรณคดี
และเอกสารตะวันตก),วินยั พงษ์ศรี เพียร,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๓.
บาเพ็ญ ระวิน.มูลศาสนาสานวนล้ านนา.เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
๒๕๓๘.
บาราบปรปั กษ์ ,สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ามหามาลา กรมพระยา.โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ.
พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๐๙.
ประชุมจารึกภาค ๘ จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๘.
ประทีป ชุมพล, “ปรัชญาและแนวคิดวรรณคดีไทยจิตรกรรมฝาผนัง, ” ดารงวิชาการ ๑, ๑.
กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕.
ปรี ชา เถาทอง, “แนวทางการสร้ างสรรค์จิตรกรรมไทยในยุคปั จจุบนั ,” ใน เอกสารการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง ขนบการสร้ างสรรค์ และการนาเสนอจิตรกรรมไทยประเพณี ,
วันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖.
ปุ้ย ฉายแสง. มิลินทปั ญหาฉบับพร้ อมด้ วยอรรถกถาฏีกา.กรุงเทพฯ: บุตร ส.ธรรมภักดี,
๒๕๑๘.
น. ณ ปากน ้า(นามแฝง).จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ .กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๒๕.
นิธิ เอียวศรี วงศ์.ปากไก่ และใบเรือ : รวมความเรียงว่ าด้ วยวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ ต้น
รัตนโกสินทร์ ,พิมพ์ครัง้ ที่ ๔.กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, ๒๕๕๕.
นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ ว.ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพุทธศาสนา พ.ศ.๒๐๐๐ – ๒๔๐๐.

๓๙๓
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,๒๕๕๒.
นิดดา หงษิ์วิวฒ
ั น์,ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง .กรุงเทพฯ: แสดงแดดเพื่อนเด็ก,๒๕๕๒.
นิยะดา เหล่าสุนทร.ปั ญญาสชาดก.กรุงเทพฯ: แม่คาฝาง, ๒๕๓๘.
นคร พจนวรพงษ์. ข้ อมูลประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔. กรุงเทพฯ : ขวัญนคร,
๒๕๔๙.
นคร พันธุ์ณรงค์, “ การเจรจาและข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับหัวเมือง
ชายแดนลานนาไทยพม่า สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ระยะพ.ศ.
๒๔๒๘ – ๒๔๓๘ ” . วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร, ๒๕๑๖.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. ความคิด ความรู้ และอานาจการเมืองในการปฏิวัตสิ ยาม ๒๔๗๕,
พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ .กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, ๒๕๔๖.
นริศรานุวตั ิวงศ์,สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยา และสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ,สาสน์ สมเด็จ,เล่มที่ ๒๒.กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๔๙๙.
นิรมล สุธรรมกิจ. สังคมกับเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๔๕) .
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๕๑.
เนื ้ออ่อน ขรัวทองเขียว, “ บทบาทของสิ่งพิมพ์ในการรวมล้ านนาเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของรัฐสยาม,”
วารสารไทยศึกษา ๗, ๑ (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๕๔ ) : ๑ – ๓๑.
นายมี มหาดเล็ก. กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว.กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๐.
บุญเสริ ม สาตราภัย และ ลังศิต จันทนโพธิ์. อดีตลานนา.กรุงเทพ : สานักพิมพ์เรื องศิลป์, ๒๕๒๔.
ปงสนุก: คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ .กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, ๒๕๕๐.
ปฐม ตาคะนานันท์.คณะสงฆ์ สร้ างชาติสมัยรัชกาลที่ ๕ .กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑.
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.ภาษาของจิตรกรรมไทย: การศึกษารหัสของภาพ
และความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของจิตรกรรมพุทธศาสนา
ต้ นรัตนโกสินทร์ .กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
๒๕๓๖.
ปลายอ้ อ ชนะนนท์. “ บทบาทนายทุนพ่อค้ าที่มีตอ่ การก่อและขยายตัวของทุนนิยมภาคเหนือของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๕๒๓” .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙.

๓๙๔

ปลายอ้ อ ชนะนนท์. พ่ อค้ ากับพัฒนาการทุนนิยมในภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐.
ประคอง กระแสชัย, “วรรณกรรมล้ านนาไทยเรื่ องพรหมจักร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์,”
.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔.
ปวีณา วังมี. “รัฐไทยกับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรี ยนในช่วง พ.ศ.๒๔๗๕ ๒๔๘๗,”.วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์ . เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ,พิมพ์ครัง้ ที่ ๓.
เชียงใหม่: สานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ ม, ๒๕๔๖.
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ และเพญจวรรณ พลประเสริฐ,ภาพพระบฏ วัดพระยืน(มปท.,มปป.)
.(เอกสารอัดสาเนา).
ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น,บรรณาธิการ.๒ ฟากแม่ วัง ๒ ฝั่ งนครลาปาง. ลาปาง: เทศบาลนครลาปาง,
๒๕๕๑.
พระครูพทุ ธิธรรมโสภิต. ประวัตวิ ัดปงสนุกเหนือ และประวัต,ิ บันทึกครู บาอาโนชัยธรรม
จินดามุนี .ม.ป.ท.,๒๕๕๐.
พระครูอภิวงค์ อภิวโส.ตานานเมืองแจ้ ห่มและประวัตวิ ัดอักโขชัยคีรีโดยย่ อ. ม.ป.ท., มปพ.
.(เอกสารอัดสาเนา).
พระธรรมปิ ฏก( ป.อ.ปยุตโต).ก้ าวไปในบุญ.กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๒.
พระธรรมราชานุวตั ร(ฟู อตฺตสิวเถระ). มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สานวนเอก
.กรุงเทพฯ: สานักงาน ส.ธรรมภักดี,๒๔๙๘.
พระธรรมวิมลโมลี. “ จดหมายประวัติศาสตร์ ของพระครูศรี วิราชวชิรปั ญญา เรื่ องการสร้ างวิหาร
พระเจ้ าตนหลวง,” ใน ประวัตศิ าสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา,
สุจิตต์ วงษ์เทศ,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มติชน,๒๕๓๘.
พระราชสัมภารากร. นิราศเชียงใหม่ ( มปพ.,มปพ,)(พิมพ์เป็ นที่ระลึกเนื่องในงานพระราชาทาน
เพลิงศพท้ าวอนงค์ รักษา(พร้ อง ทองเจือ) ณ ศาลาวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ,
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑)
พระรัตนปั ญญาเถระ.ชินกาลมาลีปกรณ์ ,แปลโดย แสง มณวิทรู .เชียงใหม่: มปท,๒๕๑๐.

๓๙๕

พรรณเพ็ญ เครื อไทย. “คาสอนอานิสงส์” ใน มรดกคาสอนเชียงใหม่ ภาค ๒ : หลักคาสอน.
เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๔๐.
พิชิต อัคนิจและคณะ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ปัญญาสชาดกฉบับล้ านนาไทย.เชียงใหม่ :
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑.
พิริยะ ไกรฤกษ์ และเผ่าทอง ทองเจือ. ศิลปกรรมหลัง พ.ศ.๒๔๗๕.กรุงเทพฯ :
สถาบันไทยคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๒๕.
ไพโรจน์ สมร. จิตรกรรมฝาผนังอีสาน. กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๒.
พรรนิภา อพิญชพงศ์. “เจ้ าไพร่กบั การเปลี่ยนแปลงในสังคมล้ านนา ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๒๗ –
๒๔๗๖” .วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๓๕.
พูนพร พูลทาจักร.“การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายัพหลังการตัดสินเส้ นทาง
รถไฟสายเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๘๔” .วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐.
พระมหาบุญทัน อานนฺโท (พาหา). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องเวสสันดรชาดก ศึกษาเฉพาะทาน
บารมี”.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
พระมหาพีระพงษ์ พยัคกาฬ.“ ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการการเทศน์มหาชาติ
ของล้ านนา” .วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษานอกระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙.
พระมหาสิงห์คา รักป่ า.“การศึกษาวิเคราะห์คมั ภีร์อานิสงส์ล้านนา” .วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้ านนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓.
ภาณุพงษ์ เลาหสม และชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์. เปลี่ยนพืน้ แปลงภาพ ปรับรู ป ปรุงลาย.
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๙.
ภาณุพงษ์ เลาหสม.จิตรกรรมฝาผนังล้ านนา.กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑.
ภูมิใจ ศุภพฤกษพงศ์.“จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลาปาง: “ฝี มือศิษย์ ฝี มือครู ”
กรณีศกึ ษาเพื่อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบุญวาทย์
วิหาร จังหวัดลาปาง,”.สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

๓๙๖
สาขาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙.
มณี พยอมยงค์.“ วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบมหาชาติฉบับภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ
และภาคใต้ ”.วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ, ๒๕๑๙.
มัชฌิมา วีรศิลป์.“การศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื่ องเวสสันตรชาดก สานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง”.
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๙.
มงคล กลิ่นบุปผา.“ การเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของรูปแบบและการใช้ ภาพจิตรกรรมตาม
คติมหาชาติชาดกในเขตเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง” .วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖.
มณี พยอมยงค์.ประเพณีสิบสองเดือนล้ านนาไทย.เชียงใหม่:
โครงการศูนย์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๙.
.ประวัตแิ ละวรรณคดีล้านนาไทย.กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, ๒๕๒๕.
มาร์ โก ทาเก-เมคมอร์ แรน. “ประวัตแิ ละพัฒนาการของการค้ าขายในลาปางตังแต่
้ ปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึง ค.ศ.๑๙๓๙,” วารสารมนุษยศาสตร์ ๑, ๑
( กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๒๗) : ๑ – ๔๖.
มาลินี คัมภีรญาณนนท์. ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะญี่ปุ่น.นครปฐม:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๓๒.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. มิลินทปั ญหาฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๗.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจไทย .นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓ .
มหาเวสสันดรชาดก.พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๑๗.
มหาเวสสันดรชาดกสานวนเทศนา ๑๓ กัณฑ์ .กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,๒๕๑๔.
มลฤดี สายสิงห์, “จิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง” ใน
วัดพระธาตุลาปางหลวง, ศักดิช์ ยั สายสิงห์ บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: สานักศิลปากรที่ ๗ น่าน กรมศิลปากร,๒๕๕๕.
แม่ชีวิมตุ ยิ า (สุภาพรรณ ณ บางช้ าง). จักกวาฬทีปนี: ลักษณะเด่ น ภูมิปัญญา และคุณค่ า.

๓๙๗
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๔.
ยุทธพร นาคสุข. “ วงกลองคุม(วงกลองชุม) : วงกลองที่ถกู ลืม,” ใน ซาวห้ าขวบเข้ า หมู่เฮาชาว
พื ้นบ้ านล้ านนา, ภูเดช แสนสา,บรรณาธิการ.เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๔.
.“ คาพม่าในภาษาและวรรณกรรมล้ านนา ” ใน ประวัตพ
ิ ระธาตุแช่ แห้ ง พระธาตุ
ตะโก้ งจาลอง ( พระธาตุแช่ แห้ งน้ อย ) และตานานพระธาตุเจ้ าตะโก้ ง
( พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ) .เชียงใหม่: ดาวคอมพิวกราฟิ ก, ๒๕๕๐.
ยุพิน เข็มมุกด์,บรรณาธิการ. ตัง้ ธรรมหลวง: เทศน์ มหาชาติล้านนา .เชียงใหม่:
บีเอสดี การพิมพ์, ๒๕๔๓.
ราชบัณฑิตยสถาน. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน : จัดพิมพ์ ตามต้ นฉบับ
หลวง,เล่ม ๑.กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. กระบวนการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์
เชิงประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจการเมือง ๒๔๗๕ – ๒๕๓๐ . กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๖.
. ระบบเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปั ญหา. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๒๕.
รัตนาพร เศรษฐกุล. หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ พ.ศ.๒๔๔๒ - ๒๕๔๒.
กรุงเทพฯ : สร้ างสรรค์, ๒๕๔๗.
. ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่ งเชียงใหม่ – ลาพูน. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ( สกว.), ๒๕๕๒.
โรเบิร์ต อี เอลสัน. “ภาวการณ์พานิชย์ระหว่างประเทศ รัฐ และสังคมอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้ านเศรษฐกิจและสังคม,” ใน ประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฉบับเคมบริดจ์ เล่ มสาม จากประมาณ ค.ศ.๑๘๐๐ ถึงทศวรรษ ๑๙๓๐,
นิโคลาส ทาร์ ลิ่ง บรรณาธิการ,แปลโดย มัทา เกษกมล และมัทนี เกษกมล. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๒.
ลมูล จันทน์หอม. ตัง้ ธรรมหลวง: เทศมหาชาติล้านนา.เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๔๓.
. วรรณกรรมท้ องถิ่นล้ านนา. เชียงใหม่: สุริวงศ์บ๊ คุ เซนเตอร์ , ๒๕๓๘.
ล้ อม เพ็งแก้ ว. คู่มือร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก. กรุงเทพฯ : องค์การค้ าของคุรุสภา, ๒๕๒๗.
วัชรวีร์ วชิรเมธี,พระ.ประวัติและตานานวัดบวกครกหลวง
เชียงใหม่: ดาวคอมพิวกราฟิ ก, ๒๕๕๐.

๓๙๘

วรรณิภา ณ สงขลา และคณะ.“รายงานการสารวจจิตรกรรมฝาผนัง,” ใน จิตรกรรมวัดบุญวาทย์
วิหาร. มปท.,๒๕๓๒. (ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชพระเจ้ าตนหลวง,
วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒)
วิจิตร ว่องวารี ทิพย์, “การจารึกความทรงจาของท้ องถิ่น : สิ่งที่ปรากฏในพื ้นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์,”
ไทยคดีศึกษา ๔, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐): ๘๔ – ๑๓๑.
วินยั ปราบริป,ู “ ตัวตนศิลปิ นหนานบัวผัน รูปแบบอัตลักษณ์สาคัญบนจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์
และวัดหนองบัว จังหวัดน่าน” ศิลปวัฒนธรรม ๒๙, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) :
๔๘ – ๕๑.
วิถี พานิชพันธ์.“จิตรกรรมบนผืนผ้ าที่วดั ทุง่ คา อ.แจ้ หม่ จ.ลาปาง” จดหมายข่ าวล้ านนาคดีศึกษา
๒, ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๓๐) : ๒๔ – ๒๕.
. “คุณย่าเล่าว่า” ใน อนุสรณ์ คุณย่ าแดง พาณิชพันธ์ . เชียงใหม่:
ดารารัตน์การพิมพ์ , ๒๕๓๑.
วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, “พระบฏ : จิตรกรรมไทยที่ถกู ลืม,” วารสารอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๗, ๑ (๒๕๒๖ – ๒๕๒๗) : ๑๓๗ – ๑๓๘.
วิยะดา ทองมิตร. จิตรกรรมแบบสากล สกุลช่ างขรัวอินโข่ ง. กรุงเทพ: เมืองโบราณ, ๒๕๒๒.
วรลัญจก์ บุณยสุรตัน์. วิหารล้ านนา . กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๔.
วิรัช นิยมธรรม และอรนุช นิยมธรรม. เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมพม่ า
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