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วิทยานิพนธ์นีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษารูปแบบ ความหมาย คติความเชือ และวฒันธรรมที

เกียวข้อง ของเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญ ในภาคกลางประเทศไทย ที

มีอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕  

เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างจากเจดีย์

แบบมอญสมัยหงสาวดี การรับแรงบนัดาลใจดังกล่าวเป็นไปในลักษณะคลีคลายด้วยกระบวนการ

ลดทอนรูปแบบอันซับซ้อน ให้มีความเรียบง่ายเหมาะสมกับขนาดของเจดีย์และปัจจัยแวดล้อม 

โดยเฉพาะในส่วนลวดบวัฐาน ทําให้ส่วนฐานของเจดีย์แบบมอญแตล่ะองค์มีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป 

ในขณะทีส่วนองค์ระฆงัและส่วนยอดมีความคล้ายคลึงกนั และยงันา่จะได้รับแรงบนัดาลใจบางประการ

จากเจดีย์ในศิลปะพมา่และศิลปะไทยเข้ามาผสมผสาน จนทําให้เกิดลกัษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญ

ในแตล่ะพืนท ีในด้านความหมายพบวา่ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยมีคติความเชือว่าเจดีย์คือสิง

แทนถงึพระพทุธเจ้า การกราบไหว้บูชาเจดีย์เปรียบได้กบัการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า เนืองจากชาว

มอญมีความยดึมนัอยูก่บัตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากองอยา่งมาก ดงันนัเมือชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่

ในเมืองไทยจงึนิยมสร้างเจดีย์ขึนในวดัของตน เพือเป็นเจดีย์จําลองถงึมหาธาตเุจดีย์ทีตนเคยสกัการบูชา 

โดยเฉพาะเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ชเวมอดอ จิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย มีลักษณะเป็นจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณี ปรากฏทงัแบบฝีมืองานช่างหลวงและ

แบบฝีมืองานชา่งพืนบ้าน ลกัษณะเฉพาะอนัโดดเด่นคือ ความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้า

ประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ซงึแสดงให้เห็นวา่ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงเวลานนั

นา่จะมีการนบัถือคติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าอยูไ่มม่ากก็น้อย นอกจากนี เฉพาะในอําเภอบ้านโป่ง

และอําเภอโพธารามยงัพบวา่มีความนิยมในการเขียนภาพพทุธประวติั ซงึอาจเนืองจากชาวมอญในพืนที

นีมีคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้องกบัพทุธประวติัอยูอ่ยา่งเข้มข้น  

 

ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ                                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศกึษา........................................                                            ปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

ลายมือชืออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์   ๑. ...........................  ๒. ............................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ

53107907: MAJOR: THAI ART HISTORY 
KEY WORD: MON PAGODA / MURAL PAINTING IN THE TEMPLES OF MON 

NATIONAL COMMUNITY  
 SIROT  PINANRATCHATHON: THE  ART  OF THE  MON  IN  CENTRAL  
REGION  OF  THAILAND  IN  RATTANAKOSIN  PERIOD. THESIS ADVISORS:  
ASSOC. PROF. CHEDHA TINGSANCHALI, Ph.D., AND EMERITUS PROF. SANTI 
LEKSUKHUM, Ph.D.  334  pp. 
 
 This thesis purposed to study the pattern, the meaning, the religious beliefs and the 
cultural of “Mon pagoda” and “Mural painting” in the temples of Mon national community in 
Central Thailand during the age range of 19th-20th centuries.  
 The results found that Mon pagoda in Central Thailand seemed inspired from Mon 
pagoda in Hanthawadi period, which had inspired such a manner as to unravel the process of 
reducing a complex pattern to simplicity, the appropriate size of the pagoda and 
environmental factors. Especially, in the part of the base that made the different in each of the 
pagoda, while the bell-shaped and above the bell-shaped structure to top were similar in each 
other. Furthermore, it seemed inspired some aspects of the combination characteristics from 
Burmese and Thai stupas contribute to a particular characteristic of the Mon pagoda in each 
area.  
 For meaning, Mon peoples in Central Thailand had the religious beliefs that the 
pagoda is the representative of Buddha. The worship of the pagoda liken to the worship of the 
Buddha. Since, Mon peoples adhered with the legend of Shwedagon pagoda construction. So 
when Mon peoples immigrated to Thailand, they admired to construct the pagoda to mimic 
for the pagoda that they had worship particularly, Shwedagon pagoda and Shwemawdaw 
pagoda.  
 The mural painting in Mon temples in Central Thailand had characteristics as 
traditional Thai mural painting, which presented both royal artisans and local artisans. 
Outstanding characteristic was the popularity of writing historical Buddha sat lined up in 
rows, which was present about the religious beliefs of historical Buddha of Mon peoples in 
Central Thailand of that time. Moreover, especially in Ban Pong and Photharam district had 
favor to writing the image of Buddha’ s biography, which owing to the strong religious 
beliefs and cultural about Buddha’ s biography of Mon in this area. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตากรุณาจาก รอง

ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สนัติ เล็กสุขุม ซึงเป็นอาจารย์ที

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําทีเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผู้ศึกษา รวมทัง 

ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิชยั สายสิงห์ อาจารย์ประทีป เพ็งตะโก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงศ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บํารุง คําเอก รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง อาจารย์ ดร.เกรียงไกร 

เกิดศิริ พระอาจารย์อุ่น สิริภัทโน อาจารย์โสภณ นิไชยโยค อาจารย์พิศาล บุญผูก และอาจารย์มงคล 

สมประสงค์ สง่ผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีถูกต้องสมบูรณ์ยิงขึน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความ

เมตตากรุณาของอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสงู 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสิริพงศ์ ภินันท์รัชต์ธร คุณแม่ทัศน์มน ภินันท์รัชต์ธร และ

ครอบครัวทีเป็นกําลงัใจ ให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง จนผู้ศึกษาสามารถทํา

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลลุ่วงลงได้ด้วยดี  

ขอกราบขอบพระคุณ พระสงฆ์และชาวไทยเชือสายมอญทุกท่าน ทีให้ข้อมูลทังการ

สมัภาษณ์และข้อมลูภาคสนาม ให้ประสบการณ์ทีดี ให้คําแนะนําทีดี แก่ผู้ศกึษาด้วยความเต็มใจอย่าง

ยิง ส่งผลให้ผู้ศกึษาดําเนินการศกึษาจนวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุลว่งลงด้วยความเรียบร้อยดี 

ขอกราบขอบพระคณุผู้ อํานวยการสถาบนัไทยคดีศกึษา และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ที

สนับสนุนผู้ศกึษาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณพี ๆ เพือน ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน ทีให้คําแนะนําและให้กําลงัใจตลอดมา 

คณุคา่หรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารย์ทุกท่าน ทีอบรมสงัสอน แนะนํา ให้การสนบัสนุน และให้กําลงัใจอยา่งดียิงเสมอมา  
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