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คําสําคญั:  เจดีย์แบบมอญ / จิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญ 

 สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร: ศิลปกรรมของชาวมอญสมยัรัตนโกสินทร์ในภาคกลางของ

ประเทศไทย. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ. ดร. เชษฐ์  ติงสญัชลี และศ. เกียรติคณุ ดร.สนัติ 

เลก็สขุมุ. ๓๓๔ หน้า. 

 
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  
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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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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําทีเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผู้ศึกษา รวมทัง 
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ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสิริพงศ์ ภินันท์รัชต์ธร คุณแม่ทัศน์มน ภินันท์รัชต์ธร และ
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สมัภาษณ์และข้อมลูภาคสนาม ให้ประสบการณ์ทีดี ให้คําแนะนําทีดี แก่ผู้ศกึษาด้วยความเต็มใจอย่าง

ยิง ส่งผลให้ผู้ศกึษาดําเนินการศกึษาจนวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุลว่งลงด้วยความเรียบร้อยดี 
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สนับสนุนผู้ศกึษาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณพี ๆ เพือน ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน ทีให้คําแนะนําและให้กําลงัใจตลอดมา 

คณุคา่หรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารย์ทุกท่าน ทีอบรมสงัสอน แนะนํา ให้การสนบัสนุน และให้กําลงัใจอยา่งดียิงเสมอมา  
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 การอพยพในปีพ.ศ. ๒๑๗๒ (สมยัรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองของไทย 

 (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๘) และพระเจ้าตลงุมินของพมา่) ........................ ๓๓ 

 การอพยพในราวปีพ.ศ. ๒๒๐๓ (สมยัรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ของไทย  

 (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) และพระเจ้าพินดาเลของพม่า) ....................... ๓๓ 
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บทที                                                                                                                                      หน้า 

  ๒ การอพยพในชว่งทศวรรษปีพ.ศ. ๒๒๙๐-๒๓๐๐ (สมยัรัชกาลสมเด็จ 

 พระเจ้าอยูห่วับรมโกศของไทย กบัพระเจ้าอลองพญาของพมา่) ........................... ๓๔ 

 การอพยพในปีพ.ศ. ๒๓๑๘ (สมยัรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน)  

 ของไทย และพระเจ้ามงัระของพมา่) ................................................................... ๓๖ 

 การอพยพในปีพ.ศ. ๒๓๕๘ (สมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั    

 รัชกาลที ๒ ของไทย (กรุงรัตนโกสินทร์) และสมยัพระเจ้าปดุงของพมา่) ................ ๓๘ 

 ภาษามอญ .............................................................................................................. ๔๑ 

 ตํานาน คติความเชือ และประเพณีของชาวมอญในประเทศไทย .................................. ๔๓ 

 ตํานานพระเจดีย์ชเวดากอง (ตํานานประวัตกิารสร้างพระเจดีย์เลียะเกิง)  

 (ตํานานพระเจดียร่์างกุ้ง) (ตํานานวังธาต)ุ (ตํานานวังพระธาต)ุ ............................ ๔๓ 

 ประเพณีและพิธีกรรมเนืองในพทุธศาสนาทีสําคญัของชาวมอญในภาคกลาง 

 ประเทศไทย ..................................................................................................... ๔๕  

 ขนุนางชาวมอญคนสําคญัในสมยัรัตนโกสนิทร์ชว่งพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ .................. ๕๐ 

 เจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) ......................................................................... ๕๐ 

 เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ........................................................................... ๕๑ 

 เจ้าจอมมารดากลินในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ............................. ๕๒ 

 การศกึษาทีผ่านมาเกียวกับเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนงัในวัดของชุมชน 

 ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ในชว่งพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ .............................. ๕๓ 

 การศกึษาทีผ่านมาเกียวกับรูปแบบศิลปะและความหมายของเจดีย์แบบมอญ 

 ในภาคกลางประเทศไทย ................................................................................... ๕๔ 

 งานศกึษารูปแบบศิลปะและความหมายของเจดีย์แบบมอญในประเทศเมียนมา  

 ทีเกียวข้องกบัเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ....................................... ๕๖ 

 การศกึษาทีผ่านมาเกียวกับรูปแบบศิลปะและความหมายของจิตรกรรมฝาผนงั 

 ในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย.............................................. ๖๙ 

 การศกึษาทีผ่านมาเกียวกับวฒันธรรมประเพณีของชาวมอญในภาคกลาง 

 ประเทศไทย ..................................................................................................... ๗๒ 
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 ๓ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยชว่งพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ .................................. ๗๗ 

 รูปแบบเจดีย์แบบมอญในแตล่ะพืนทีศกึษา ................................................................ ๗๗ 

 เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอสามโคก ............................................................... ๗๗ 

 เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอพระประแดง ......................................................... ๘๒ 

 เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด.............................................................. ๙๑ 

 เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม .............................. ๑๐๐ 

 รูปแบบโดยรวม รูปแบบทีสนันิษฐานวา่ได้รับแรงบนัดาลใจจากเจดีย์แบบมอญ 

 สมยัหงสาวดี และรูปแบบเฉพาะทีชา่งสร้างสรรค์ขนึ ของเจดีย์แบบมอญใน 

 ภาคกลางประเทศไทย ........................................................................................... ๑๑๔ 

 รูปแบบโดยรวมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ............................ ๑๑๔ 

 รูปแบบทีได้รับแรงบนัดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี .......................... ๑๑๖  

 รูปแบบเฉพาะทีช่างสร้างสรรค์ขึนของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย .. ๑๒๘ 

 การจดักลุม่ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ................................... ๑๔๔  

 กลุ่มตวัอยา่งเจดีย์แบบมอญทีมีลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล ....................... ๑๔๔ 

 กลุ่มตวัอยา่งเจดีย์แบบมอญทีมีลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์ชเวดากอง ............. ๑๔๘ 

 คติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมทีเกียวข้องกบัเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง 

 ประเทศไทย .......................................................................................................... ๑๕๘ 

 ความหมายของเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ............................ ๑๕๘ 

 ความหมายของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยจากลกัษณะ 

 ลวดบวัฐาน ................................................................................................... ๑๖๐ 

 การตงัเจดีย์แบบมอญริมแม่นําลําคลอง .......................................................... ๑๖๕ 

 การปฏิบติับูชาเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย .............................. ๑๗๓ 

 ประเพณีการนมสัการและสรงนําเจดีย์ในเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญ  

 (သင္ၾကာန္) ในภาคกลางประเทศไทย ............................................................. ๑๗๗ 

 ประเพณีการเวียนเทียนเนืองในวนัสําคญัทางพุทธศาสนาทีเจดีย์แบบมอญ 

 ในภาคกลางประเทศไทย ................................................................................ ๑๘๑ 

 ประเพณีการห่มผ้าแดงเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ....................... ๑๘๘ 
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 ๔ จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยชว่งพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ . ๑๙๘ 

 รูปแบบจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย .............. ๑๙๘ 

 จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด .................... ๑๙๘ 

 จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่ง 

 และอําเภอโพธาราม ...................................................................................... ๒๐๓ 

 รูปแบบจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ....... ๒๐๙ 

 ลกัษณะฝีมอืของตวัอยา่งจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญใน 

 ภาคกลางประเทศไทย .................................................................................... ๒๑๓ 

 ข้อสงัเกตเกียวกบัรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญใน 

 ภาคกลางประเทศไทย .................................................................................... ๒๒๖ 

 ลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลาง 

 ประเทศไทย .......................................................................................................... ๒๓๗ 

 จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้า ............................................................ ๒๓๗ 

 จิตรกรรมฝาผนังภาพพทุธประวัติ.................................................................... ๒๕๓ 

 ความหมายทางประติมานวิทยาของภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญ 

 ในภาคกลางประเทศไทย ....................................................................................... ๒๖๖ 

 พระอดีตพทุธเจ้า ........................................................................................... ๒๖๖ 

 พทุธประวตั ิ................................................................................................... ๒๗๔ 

 คติความเชือและวฒันธรรมทีเกียวข้องกบัจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญ 

 ในภาคกลางประเทศไทย ....................................................................................... ๒๙๕ 

 คติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย 

 ช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ............................................................................ ๒๙๕ 

 คติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าในโลกทัศน์ชาวมอญในภาคกลาง 

 ประเทศไทยในปัจจุบนั ................................................................................... ๒๙๗ 

 คติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม เกียวกบัพทุธประวัติในสงัคมชาวมอญ 

 ในภาคกลางประเทศไทยชว่งพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ....................................... ๒๙๙ 
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   ๔ พทุธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์ทรงอธิฐานลอยถาด กบัประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊า"  

 (ေထာံအယံေ္က်ာ)္ ของชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ............ ๓๐๐ 

 พทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพานและงานพระบรมศพพระพทุธเจ้าทีอุโบสถ 

 วัดไทรอารีรักษ์ กับภาพสะท้อนคติความเชือและประเพณีการทําศพ 

 (ျပေ၀ဏ႘ပေျပင္ဇမန)္ พระสงฆ์ของชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและ 

 อําเภอโพธาราม ............................................................................................. ๓๐๕ 

 ข้อสงัเกตเรือง โลงศพ (ကလာၐံက္) และปราสาทศพ (ျပာသာတ္စံင္ဇသင္)  

 ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัไทรอารีรักษ์ ................................................ ๓๐๙ 

 ข้อสงัเกตเรือง มหรสพหนงัใหญ่ในจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ ......... ๓๑๗ 

 ๕ สรุปผลการศกึษา ......................................................................................................... ๓๑๙ 

 ผลการศกึษาเกียวกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย................................. ๓๑๙ 

 ผลการศกึษาเกียวกับจิตรกรรมฝาผนงัในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลาง 

 ประเทศไทย .......................................................................................................... ๓๒๒ 

รายการอ้างอิง ........................................................................................................................ ๓๒๔ 

ประวติัผู้วิจัย .......................................................................................................................... ๓๓๔ 
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สารบญัภาพ 

ภาพที   หน้า 

   ๑         แผนทีแสดงการตงัถินฐานของชาวมอญในบริเวณภาคกลางประเทศไทย ทีอพยพเข้ามา 

                ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ................................................................................. ๔๑ 

 ๒ แสดงประเด็นของส่วนฐานทีแตกต่างกัน ระหวา่งตวัอยา่งเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี  

       กบัตวัอยา่งเจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพกุาม .................................................................. ๖๕   

 ๓ แสดงประเด็นของส่วนองคร์ะฆงัและสว่นยอดทีแตกต่างกนั ระหว่างตวัอยา่งเจดีย์ 

      แบบมอญสมยัหงสาวดีกบัตวัอย่างเจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพกุาม................................ ๖๖ 

 ๔ เจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวด ี..... ๖๖ 

 ๕ เจดีย์ชเวซายนั เมืองสะเทิม ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวด ี........ ๖๗ 

 ๖ เจดีย์ชเวดากอง เมืองยา่งกุ้ ง ประเทศเมียนมา ตวัอยา่งเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี ....... ๖๗ 

 ๗ เจดีย์สุเล เมืองยา่งกุ้ ง ประเทศเมียนมา ตวัอยา่งเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี................. ๖๘ 

 ๘ เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญ 

      สมัยหลงัหงสาวดี ................................................................................................... ๖๘  

 ๙  ตวัอยา่งเจดย์ีแบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ............................ ๗๙  

 ๑๐ ตวัอยา่งเจดย์ีแบบมอญวดัเมตารางค์ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี .......................... ๗๙   

 ๑๑  ตวัอยา่งเจดย์ีแบบมอญวดัสวนมะมว่ง อําเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ........................ ๘๐  

 ๑๒ ตวัอยา่งเจดย์ีแบบมอญวดัเจดีย์ทอง อําเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธาน ี........................... ๘๐   

 ๑๓ ลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก .......................................... ๘๒  

 ๑๔  ตวัอยา่งเจดย์ีแบบมอญวดัทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ ............. ๘๔  

 ๑๕ ตวัอยา่งเจดย์ีแบบมอญวดัในโรงเรียนอํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง  

      จงัหวดัสมทุรปราการ .............................................................................................. ๘๔   
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๑. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ชาวมอญเป็นชนชาติทีมีวฒันธรรมของตนเองทงัทางด้านภาษา๑ คติความเชือ วิถีชีวิต 

และงานศิลปกรรมมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิงทางด้านวฒันธรรมเนืองในพุทธศาสนา 

เนืองจากชาวมอญเป็นพุทธศาสนิกชนทีนับถือพุทธศาสนาอย่างสงูสุด ปฏิบัติตามคําสอนและ

ประกอบพิธีกรรมเนืองในพทุธศาสนาอย่างเคร่งครัด ชาวมอญถือคตคิวามเชือในการบชูาพระเกศา

ธาตเุจดีย์มาตงัแตอ่ดีต ตาม "ตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากอง" ทีชาวมอญเชือถือเป็นอย่างมาก 

ดงัปรากฏกิจกรรมทางศิลปะทีได้รับการอปุถมัภ์จากราชวงศ์มอญมาอย่างตอ่เนือง จนในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ๒๐-๒๑ ได้เกิด "เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี" ทีมีรูปแบบเฉพาะอนัแตกต่างไปจาก

เจดีย์แบบพมา่แท้ในศิลปะพกุาม ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์สเุล ในเมืองย่างกุ้ ง เจดีย์

ชเวมอดอ ในเมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวซายัน ในเมืองสะเทิม เป็นต้น รวมถึงการร่วมกันประกอบ

ประเพณีพิธีกรรมเนืองในพทุธศาสนาทีเจดีย์เหลา่นนัตงัแตอ่ดีตสืบเนืองมาจนถึงปัจจบุนั 

 ในด้านการเมืองการปกครอง ชาวมอญเรียกชือประเทศของตนว่า รามั ฺญเทส หรือ 

รามญัประเทศ๒ ในระยะแรกอาณาจกัรมอญมีศนูย์กลางอยู่หลายแห่งคือ เมืองสะเทิม เมืองทวนัเท 

เมืองทะละ และหงสาวดี เมืองดงักลา่วตา่งเป็นอิสระไมข่นึตอ่กนั อาณาจกัรมอญได้สร้างสมอารย

ธรรมความเจริญรุ่งเรืองของตนขนึจนเป็นปึกแผ่น ทําให้ในพุทธศตวรรษที ๑๖ อาณาจักรมอญที

เมืองสะเทิมมีความเจริญอย่างสงูสดุ ต่อมาในราวปีพ.ศ. ๑๖๐๐ พม่ายกทัพลงมายึดอาณาจักร

มอญทีเมืองสะเทิมได้สําเร็จ ตงัแตน่นัมามอญต้องตกอยู่ใต้อํานาจของอาณาจักรพม่า กระทังใน

พุทธศตวรรษที ๑๙-๒๑ มอญก็สามารถกอบกู้อาณาจักรของตนเองขึนมาได้อีกครัง โดยมีเมือง

หลวงอยู่ทีเมืองเมาะตะมะและหงสาวดี ตอ่มาในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๒-๒๓ ชาวมอญต้องตกอยู่

                                                
 ๑ชนชาติมอญเป็นชนเผ่ามองโกลอยด์ มีถินฐานเดิมอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีนนับเป็น

ชนพืนเมืองเก่าแก่ดังเดิมชาติพันธุ์หนึงของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวมอญพูดภาษามอญ ซึง

นกัภาษาศาสตร์จดัอยู่ในกลุม่ ภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer) ในตระกลูภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) 

ดูใน สุภรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, หนังสือชุดประเทศเพือนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, ๒๕๔๑), ๑๓. 
๒พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), ผู้แปล, รามัญสมณะวงศ์, (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา), ๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒ 
 

 

ใต้อํานาจของพมา่อีก ในช่วงนีชาวมอญได้ก่อกบฏกบัพมา่อยู่เนือง ๆ เนืองจากต้องการเป็นอิสระ

และได้รับความเดือดร้อนจากการถกูพมา่เกณฑ์ไปทําสงคราม โดยเฉพาะสงครามระหว่างพม่ากับ

ไทย ทําให้ในช่วงนีบ้านเมืองวุ่นวายไม่สามารถทํามาหากินตามปกติได้๓ สร้างความเดือดร้อน

ให้กบัชาวมอญเป็นอย่างยิง ทําให้ชาวมอญสว่นใหญ่ถอยร่นลงมาอยู่บริเวณเมืองเมาะตะมะและ

มะละแหมง่ และอีกบางสว่นอพยพเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทย๔ จนกระทัง

ในปีพ.ศ. ๒๓๐๐ มอญต้องเสียอํานาจให้กบัพมา่โดยเดด็ขาด๕ 

 สําหรับในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔ ถึงกลางพทุธศตวรรษที ๒๕ ชาวมอญอพยพเข้ามา

ครังใหญ่ในสมยัธนบรีุ ครังนนัปรากฏวา่สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดฯ ให้เตรียมพลเพือไปคอย

รับชาวมอญซึงเข้ามาทางดา่นเมืองตากและดา่นเจดีย์สามองค์ โดยมีรับสงัให้ชาวมอญทีอพยพเข้า

มาทงัหมดตงัภมิูลําเนาอยู่ทีปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบรีุ และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี ทังยัง

โปรดฯ ให้แตง่ตงัพระยามอญและกลุม่หวัหน้าทีอพยพเข้ามาให้มียศศกัดิ เป็นข้าราชการทกุคน๖  

 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวมอญอพยพเข้ามาครังใหญ่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

พทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที ๒ ชาวมอญทีอพยพเข้ามาในครังนี มีจํานวนมากถึง ๔๐,๐๐๐ คน

เศษ ครังนันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัโปรดฯ ให้ชาวมอญทีอพยพเข้ามาไปตัง

ภมิูลําเนาอยู่ในแขวงเมืองปทมุธานี เมืองนนทบรีุ และเมืองนครเขือนขนัธ์ โปรดฯ ให้สมิงสอดเบาผู้

                                                
 ๓ดงัเห็นได้จากเมืองหงสาวดีทีเคยเป็นเมืองหลวงของมอญถูกปล้นและเผาทําลายถึง ๒ ครัง ครัง

แรกถกูเผาโดยกองทพัยะไข่ในราวปีพ.ศ. ๒๑๔๒ ครังทีสองถกูเผาโดยกองทพัพม่าในราวปีพ.ศ. ๒๓๐๐ 
๔การอพยพครังใหญ่ทีปรากฏในหลกัฐานเอกสาร เกิดขึนในราวปีพ.ศ. ๒๑๒๗ สมัยสมเด็จพระ

มหาธรรมราชากรุงศรีอยุธยา ในครังทีสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศเอกราชจากพม่าให้สยามได้สําเร็จ โดย

ได้รับการช่วยเหลือจาก พระมหาเถรคันฉ่อง (พระสงฆ์ชาวมอญ) พระยาเกียรติ และพระยาราม (แม่ทัพชาว

มอญ) ครังนนั สมเด็จพระนเรศวรได้ชักชวนชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่กรุงศรีอยุธยาเป็นจํานวนมาก การอพยพ

ในครังนนันบัเป็นจดุเริมต้นสาํคัญของความสมัพันธ์อันดีระหว่างมอญกับสยาม และนําไปสู่การอพยพของชาว

มอญเข้ามาในสยามในเวลาต่อมาอีกหลายครังสมัยอยุธยา ได้แก่ สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ปีพ.ศ. 

๒๑๑๒-๒๑๓๓) สมัยสมเด็จพระนเรศวร (ปีพ.ศ. ๒๑๓๓-๒๑๔๘) สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ปีพ.ศ. 

๒๑๗๓-๒๑๙๘) สมยัสมเด็จพระนารายณ์ (ปีพ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ปีพ.ศ. 

๒๒๗๕-๒๓๐๑) ดใูน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๕๒-๖๗. 
๕เรืองเดียวกนั, ๑๗–๒๕. 
๖เรืองเดียวกนั, ๖๗-๗๑. 

   ส
ำนกัหอ
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เป็นหวัหน้าชาวมอญอพยพ เป็นพระยารัตนจกัร และโปรดฯ ให้บรรดาชาวมอญทีเป็นผู้ใหญ่และมี

ยศอยู่ในเมืองเดิมเป็นพระยาทกุคน๗  

 นโยบายของไทยในการปกครองชาวมอญทีอพยพเข้ามา ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔ 

ถึงกลางพทุธศตวรรษที ๒๕ ทางราชการจะให้การต้อนรับชาวมอญ โดยจดัหาสถานทีเหมาะสมให้

ตงับ้านเรือนอยู่รวมกัน และให้ประกอบอาชีพตามทีตนเองถนัด บริเวณทีจัดให้มกัอยู่ในพืนทีริม

แมนํ่าสายสําคญั โดยเฉพาะสองฝังแมนํ่าเจ้าพระยาตอนบนของกรุงเทพฯ ปัจจุบันได้แก่ บริเวณ

พืนทีอําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี บริเวณพืนทีอําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี และตอนล่าง

ของแมนํ่าเจ้าพระยา ปัจจบุนัคือ บริเวณพืนทีอําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ รวมไปถึง

ตามลํานําแม่กลอง ในบริเวณพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี โดยทาง

ราชการจะให้ชาวมอญปกครองกนัเอง ด้วยการตงัหัวหน้าชาวมอญขึนเพือติดต่อกับทางราชการ 

นอกจากนี ทางราชการยงัให้สิทธิและเสรีภาพแก่ชาวมอญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตาม

ขนบประเพณีของตน ตลอดจนการใช้ภาษามอญและการปฏิบตัิตามคติความเชือดงัเดิม๘   

 จากการสํารวจเบืองต้น พบวา่ในอดีตชมุชนชาวมอญทีอพยพเข้ามาตงัหลกัแหล่งใน

บริเวณภาคกลางประเทศไทยเหล่านัน จะนิยมสร้างวดัขึนประจําชุมชนของตนเอง เพือเป็นศนูย์

รวมจิตใจของสมาชิกในชุมชน และเพือเป็นศนูย์กลางในการประกอบประเพณีพิธีกรรมเนืองใน

พทุธศาสนาตามคติความเชือของตน รวมถึงการเป็นศนูย์รวมความรู้และการศึกษาโดยมีพระสงฆ์

ชาวมอญเป็นผู้อบรมสงัสอนทงัทางด้านภาษามอญและวฒันธรรมมอญตา่ง ๆ  

 อย่างไรก็ดี จากการสํารวจพบประเดน็ทีน่าสนใจวา่ ในวดัของชุมชนชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทยเหลา่นนั มกัจะปรากฏเจดีย์แบบมอญเสมอ และบางวดัปรากฏงานจิตรกรรมฝา

ผนังด้วย ซึงนับเป็นงานศิลปกรรมเนืองในพุทธศาสนาในวฒันธรรมของชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย ทีมีความน่าสนใจศกึษาเป็นอย่างยิง กลา่วคือ 

 เจดีย์แบบมอญถือเป็นงานศิลปกรรมเนืองในพุทธศาสนาในวฒันธรรมมอญ ทีมี

รูปแบบเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ แตกตา่งไปจากเจดีย์แบบไทยอย่างชดัเจน สว่นฐานเจดีย์ทีมีความ

เอียงลาดอนัเกิดจากการออกแบบลวดบวัฐานด้วยบวัควํา ทงัสว่นองค์ระฆงัไมทํ่าบลัลงัก์เหนือองค์

ระฆงั รวมไปถึงสว่นยอดทีประกอบด้วย ปล้องไฉน ปัทมบาท ปลี และฉตัร ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบ

                                                
๗สมเด็จพระเ จ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,  พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์รัชกาลที ๒ (พระนคร: ครุุสภา, ๒๕๐๕), ๒๒๖. 
๘สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๙๑-๒๙๔.  

   ส
ำนกัหอ
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มอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวดับางจาก อําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญวดั

ทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง กลุม่เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม จงัหวดัราชบรีุ เป็นต้น  

 สว่นจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญ ถึงแม้จะมีรูปแบบศิลปะเป็นแบบงาน

จิตรกรรมฝาผนงัไทยประเพณี แตก่็มกัเขียนภาพตามคติความเชือของขาวมอญแทรกอยู่เสมอ ซึง

สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชือและวฒันธรรมประเพณีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมอญ ตวัอยา่งเชน่ 

การเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้า การเขียนภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพาน และตอนงานพระ

บรมศพพระพุทธเจ้า เป็นต้น ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถและวิหารวดัชมภเูวก อําเภอ

เมืองนนทบรีุ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง อําเภอปากเกร็ด จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

วดัคงคาราม จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ และจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง 

ในอําเภอโพธาราม เป็นต้น   

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ในปัจจบุนัจะมีผู้สนใจศกึษางานศิลปกรรมเนืองในพทุธศาสนา

ในวฒันธรรมมอญอยู่บ้าง ตวัอย่างงานศกึษาทีสําคญัได้แก่ บทความเรือง “บางวดัในชุมชนมอญ

และชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี” ๙ และ “จิตรกรรมในพิพิธภณัฑ์พืนบ้านวดัม่วง” 

ของ ศ. ดร. สนัติ เลก็สขุมุ๑๐ งานศกึษาเรือง “การศกึษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพ

กากในเขตอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ในฐานะเป็นภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรม ของ ปาริ

สทุธิ  สาริกะวณิช๑๑ งานศกึษาเรือง “จิตรกรรมฝาผนงัวดัไทรอารีรักษ์ จงัหวดัราชบรีุ ฉากงานถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้า: ขนบประเพณีทางสงัคม” ของ รัมภา สาลิการิน๑๒ งานศึกษา

เรือง “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี” 

                                                
๙สนัติ เลก็สขุมุ, “บางวดัในชมุชนมอญและชมุชนลาว อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่มนํา

แม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, ๒๕๓๖), ๑๖๔-๑๙๑.  

 ๑๐สนัติ เลก็สขุมุ, “จิตรกรรมในพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดม่วง,” ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทาง

สังคมและวัฒนธรรม, ๑๕๔-๑๖๓. 
๑๑ปาริสทุธิ  สาริกะวณิช, การศึกษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพกากในเขต

อําเภอ โพธาราม จงัหวัดราชบุรี ในฐานะเป็นภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม (ปทุมธานี: มหาวิทยาลยั

รังสติ, ๒๕๔๑). 
๑๒รัมภา สาลกิาริน, “จิตรกรรมฝาผนงัวัดไทรอารีรักษ์ จังหวัดราชบุรี ฉากงานถวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระพุทธเจ้า: ขนบประเพณีทางสังคม” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘). 

   ส
ำนกัหอ
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ของ พชัรี เจริญกิจอมร๑๓ งานศกึษาเรือง “เจดีย์ประธานแบบมอญ-พมา่ วดัปรมยัยิกาวาส อําเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ของ นภสร หงสเกาละ๑๔ และงานศกึษาเรือง “ชาวเชือสายมอญ และเชือ

สายอืน: กรณีศึกษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอฐิั วดัคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี” 

ของ ปารีนนัท์ เทศทอง๑๕   

 จากการศึกษาทีผ่านมาดงักล่าว จะเห็นได้ว่ามีงานศึกษาอยู่จํานวนน้อย และงาน

ศึกษาส่วนใหญ่จะจํากัดอยู่เฉพาะสถานทีใดทีหนึง ยังไม่ครอบคลุมหลกัฐานงานศิลปกรรมที

ปรากฏ อีกทังงานศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเฉพาะด้านรูปแบบศิลปะ การรับส่งอิทธิพลรูปแบบ

ศิลปะ และการกําหนดอายสุมยังานศิลปกรรม ยังไม่มีการศึกษาถึงคติความเชือและวฒันธรรมที

เกียวข้องกบังานศิลปกรรมเหลา่นนัอย่างชดัเจน  

 สืบเนืองจากทีมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จึงนํามาสู่ปัญหาทีสําคัญของ

การศกึษาในครังนี คือ  

 ๑. เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

มีรูปแบบศิลปะอย่างไร ได้รับแรงบนัดาลใจจากแหลง่ใด มีลกัษณะเฉพาะในระดบัพืนทีศึกษาและ

ในระดบัภาพรวมอย่างไร เจดีย์แบบมอญเหลา่นันมีคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้องอย่างไร

บ้าง?  

 ๒. จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกัษณะอย่างไร มีลกัษณะเฉพาะในระดบัพืนทีศึกษาอย่างไร 

จิตรกรรมเหล่านันมีความหมายทางประติมานวิทยาอย่างไร มีคติความเชือและประเพณีที

เกียวข้องอย่างไรบ้าง?  

 

 

 

                                                
๑๓พชัรี เจริญกิจอมร, “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบรีุ” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘). 
๑๔นภสร หงสเกาละ, “เจดีย์ประธานแบบมอญ-พม่า วัดปรมัยยิกาวาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๘).  
๑๕ปารีนนัท์ เทศทอง, “ชาวเชือสายมอญ และเชือสายอืน: กรณีศึกษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอัฐิ 

วัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐).  
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๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ๒.๑ เพือศกึษารูปแบบศิลปะ คติความเชือ และประเพณีทีเกียวข้อง ของเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕   

 ๒.๒ เพือศึกษารูปแบบศิลปะ ความหมายทางประติมานวิทยา คติความเชือ และ

ประเพณีทีเกียวข้อง ของจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมี

อายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

 

๓. สมมติฐานของการศึกษา 

 ๓.๑ ในประเดน็รูปแบบศิลปะของเจดีย์แบบมอญ สนันิษฐานในเบืองต้นวา่เจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที ๒๔ ถึงกลางพุทธศตวรรษที 

๒๕ น่าจะมีรูปแบบโดยรวมคล้ายเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี โดยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจด้าน

รูปแบบหลายประการจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี ในประเทศเมียนมา อย่างไรก็ดี เจดีย์แบบ

มอญในแตล่ะพืนทีศกึษาน่าจะมีลกัษณะบางประการทีแตกตา่งกนัอนัแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ    

ในประเดน็คติความเชือและประเพณีทีเกียวข้องของเจดีย์แบบมอญ สนันิษฐาน

ในเบืองต้นวา่เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะมีความหมายเป็นเจดีย์จําลองของ

พระมหาธาตอุงค์สําคญัของชาวมอญ โดยในอดีตชาวมอญน่าจะใช้เจดีย์เหล่านีเป็นศนูย์กลางใน

การประกอบประเพณีและพิธีกรรมเนืองในพทุธศาสนาทีจดัขนึในวฒันธรรมของตน   

 ๓.๒ ในประเดน็รูปแบบศิลปะของจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทย สันนิษฐานในเบืองต้นว่าน่าจะมีรูปแบบคล้ายจิตรกรรมฝาผนังไทยแบบ

ประเพณีทีอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยน่าจะมีทงัทีเป็นฝีมือแบบงานช่างหลวงและฝีมือ

งานช่างพืนบ้าน 

ในประเด็นความหมายทางประติมานวิทยา คติความเชือและประเพณีที

เกียวข้อง ของจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย สนันิษฐานใน

เบืองต้นวา่จิตรกรรมฝาผนงัดงักลา่วน่าจะเขียนเรืองในพทุธศาสนาทีนิยม ได้แก่ เรืองพุทธประวตัิ 

เรืองทศชาติชาดก เรืองพระอดีตพุทธเจ้า และน่าจะเขียนภาพทีเกียวเนืองกับคติความเชือที

เกียวข้องกับชาวมอญบางประการแทรกอยู่ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่าง

พืนบ้านทีมีการสร้างสรรค์อย่างอิสระ 
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๔. ขอบเขตของการศึกษา 

 การศกึษาในครังนีมุง่ศกึษา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญ และ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนัง

ในวดัของชมุชนชาวมอญ ในบริเวณภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-

๒๕ โดยจะขอแบ่งพืนทีศกึษาออกเป็น ๔ พืนที ตามแหล่งทีตงัชุมชนชาวมอญทีสําคญัในบริเวณ

ภาคกลางประเทศไทยอนัเป็นทีตงัของตวัอย่างทีใช้ในการศกึษา ได้แก ่พืนทีศึกษาอําเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธานี พืนทีศกึษาอําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ พืนทีศกึษาอําเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ และพืนทีศกึษาอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ  

 

๕. ประโยชน์ทีได้รับจากการศึกษา 

 ๕.๑ เพือให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกียวกับงานศิลปกรรมเนืองในพุทธศาสนาใน

วฒันธรรมของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ อนัจะ

ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมของชาวมอญในบริเวณภาคกลางประเทศไทยมากขึน 

และเพือให้เป็นประโยชน์ตอ่วงการศกึษาและวงวิชาการทีเกียวข้องตอ่ไป  

 ๕.๒ เพือให้ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยได้ตระหนักรับรู้ในเรืองงานศิลปกรรม

เนืองในพทุธศาสนาในวฒันธรรมของตนเอง เพือให้เกิดการอนรัุกษ์และการสืบทอดวฒันธรรมอนัดี

งามของตนเองตอ่ไปในอนาคต  

 

๖. วธีิดําเนินการศึกษา 

 ๖.๑ เก็บข้อมูลเอกสาร จากห้องสมุดต่าง ๆ และวัดต่าง ๆ เพือรวบรวมข้อมูลที

เกียวข้องกบัเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญ ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ๒๔-๒๕ อนัจะนําไปใช้ในการศกึษาและอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์การศกึษา 

 ๖.๒ เก็บข้อมลูภาคสนาม จากตวัอย่างเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของ

ชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย รวมถึงการสมัภาษณ์ปราชญ์/ผู้ รู้/ผู้ เชียวชาญชาวมอญ 

ตามแหลง่ตวัอย่างเหลา่นนั รวมถึงจากตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยัหงสาวดีใน

เมืองมอญ ประเทศเมียนมา 

 ๖.๓ ดําเนินการศกึษา  

๖.๓.๑ ศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะและเงือนไขของข้อมลูทีเกียวข้อง 

๖.๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์ถึงการศึกษาทีผ่านมาและแนวความคิดทีเกียวข้องของ

นกัวิชาการทีได้เสนอมาก่อน โดยวิเคราะห์ถึงการใช้ข้อมลู และกระบวนการเหตผุลของแนวความคิด

เพือประเมินความน่าเชือถือ 
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๖.๓.๓ ศกึษาวิเคราะห์ตวัอย่างหลกัฐาน โดยพิจารณาถึงรูปแบบศิลปะ จัดกลุ่ม

ตวัอย่างหลกัฐาน วิเคราะห์แหลง่ทีเป็นแรงบนัดาลใจ วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบศิลปะกบัแหลง่

ทีเป็นแรงบนัดาลใจ วิเคราะห์รูปแบบทีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของตวัอย่างหลกัฐานในแตล่ะพืนที

ศกึษา วิเคราะห์รูปแบบเชือมโยงในแตล่ะพืนทีศกึษาอนัแสดงถึงภาพรวมของตวัอย่างหลกัฐาน  

๖.๓.๔ ศึกษาวิเคราะห์ถึงความหมาย คติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ที

เกียวข้องกบัตวัอย่างหลกัฐาน โดยวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูการสมัภาษณ์ และข้อมลูด้านเอกสารที

เกียวข้องกบัคติความเชือ ประเพณีและพิธีกรรม  

 ๖.๔ เสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการเรียบเรียงเป็นเล่มวิทยานิพนธ์พร้อม

ภาพประกอบ     
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บทที ๒ 

ประวัติศาสตร์และศลิปวัฒนธรรม 

ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

 

เนือหาในบทนีจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ และการศึกษาทีผ่านมาทีเกียวกับเจดีย์แบบ

มอญและจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญ    

 

๑. ชือประเทศและชือกลุ่มชาติพันธ์ุของชาวมอญ 

มอญนบัเป็นชนชาติทีเคยเจริญรุ่งเรืองมากทีสดุชาติหนึงในภมิูภาคเอเชียอาคเนย์ มี

อารยธรรมและภาษาเป็นของตนเองมาแตโ่บราณ ชาวมอญเป็นชนเผา่มองโกลอยด์ มีถินฐานเดิม

อยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศจีน มีภาษาพดูอยู่ในตระกลูภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer)๑ ใน

อดีตชาวมอญเคยมีอาณาจกัรอยูบ่ริเวณตอนลา่งของประเทศเมียนมา  

 ชาวมอญเรียกประเทศตนเองวา่ "รามญัประเทศ" ดงัปรากฏหลกัฐานทีจารึกกัลยาณี 

(อยูใ่นราวพทุธศตวรรษที ๒๑) ในตอนขนึต้นคาถาภาษาบาลี ความวา่ “รามญ์ัญเทสปติภ ูรามาธิ

ปตินา กตา ชินสาสนสํสท์ุธิ ตํ ปวตั์ติ กถียเต”๒ สําหรับฉบับภาษามอญก็พบคําว่า "ระฮ์รมนั (Rah 

Rman)" ทีหมายถึงอาณาเขตของ ๓ จงัหวดั ได้แก่ พะสิม (Bassein) หงสาวดี (Pegu) และเมาะตะ

มะ (Martaban)๓ นอกจากนี นกัภมิูศาสตร์ชาวอาหรับยังกล่าวถึงประเทศมอญ (ในประเทศเมียน

มาตอนลา่ง) โดยใช้ชือวา่ "Rāmaññadesa (รามญัเทส)" ดงัปรากฏหลกัฐานในหนังสือชือ Book of 

Routes and Provinces ของ Ibn Khordadzebeh ปีพ.ศ. ๑๓๘๗-๑๓๙๑๔ อาจกล่าวได้ว่าทังชาว

มอญและชาวตา่งประเทศเรียกชือประเทศของชาวมอญคล้ายคลงึกนัวา่ "รามญัประเทศ" 

                                                
 ๑สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, หนังสือชุดประเทศเพือนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, ๒๕๔๑), ๑๓.  
๒พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), ผู้แปล, รามัญสมณะวงศ์ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ศรีปัญญา, 

ม.ป.ป.), ๑.  

 ๓C.O. Blagden, "Etymological Notes,", 59, อ้างถงึใน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๓.  
๔D.G.E. Hall, Burma (London: Hutchinson, 1960), 11, อ้างถึงใน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญใน

เมืองไทย, ๑๓-๑๔.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐ 

 

 
 

ชาวมอญเรียกตนเองว่า “มอญ (Mon)” และ "รามญั (Ramam)" ชาวไทยนิยมเรียก

มอญและรามัญเช่นเดียวกัน ส่วนชาวพม่านิยมเรียกว่ามอญและ “ตะเลง (Talaing)” สําหรับ

ชาวตะวนัตก โดยเฉพาะองักฤษในอดีตนิยมเรียกว่า “เพกวน (Peguan)” แต่ปัจจุบันเรียก“มอญ 

(Mon)” เช่นเดียวกนั๕ จึงกลา่วได้วา่โดยทวัไปนิยมเรียกกลุม่ชาติพนัธุ์มอญวา่ "มอญ" และ "รามญั" 

คําวา่ "มอญ (Mon)" นกัวิชาการด้านภาษาศาสตร์บางท่านกลา่ววา่เป็นคํา ๆ เดียวกับ 

"รามญั (Rāmañ)"๖ ส่วนนักวิชาการบางท่านสนันิษฐานว่ามาจาก "Man" ซึงเป็นรูปเก่าทีพบใน

จดหมายเหตขุองมอญเช่นใน Pegu Chronicles โดยคําว่า "Man" น่าจะเลือนมาจากรูป "Rman" ที

พบในจารึกสมยักลาง ซึงคงจะอา่นออกเสียงเป็น Rěmán หรือ "รมนั" ทีเน้นพยางค์สดุท้าย จนใน

ทีสุดน่าจะเพียนเป็นคําว่า "มอญ" ส่วนคําว่า "รามัญ (Rāmañña)" เป็นรูปทีบัญญัติขึนจากรูป 

Rman เพือใช้ในภาษาบาลี (ในสมยัทียงันิยมใช้ ñ ลงท้ายแทน n และดึงให้เข้าตามกฎภาษาบาลี 

โดยการซ้อน ñ อีกตัวหนึง แล้วเติม a ข้างท้าย)๗ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่อาจสรุปได้อย่าง

ชดัเจนวา่ คําวา่ "มอญ (Mon)" มีทีมาอย่างไรและหมายถึงอะไร 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยังคงเรียกตัวเองว่า 

"มอญ" หรือ "รามญั" ดงัเห็นได้จากการตงัชือ "สมาคมไทยรามญั" ขึนอย่างเป็นทางการ เพือเป็น

ศนูย์กลางการธํารงรักษาความเป็นคนมอญในประเทศไทย๘     

 

๒. ประวัติศาสตร์ของชาวมอญในช่วงพุทธศตวรรษที ๑๙-๒๕ โดยสังเขป 

สืบเนืองจากชาวมอญได้ตงัอาณาจกัรของตนขนึบริเวณฝังตะวนัออกของลุ่มแม่นําอิร

วดีตอนลา่ง (ตอนลา่งของประเทศเมียนมาในปัจจบุนั) ในระยะแรกมีศนูย์กลางความเจริญหลาย

แห่งคือ สะเทิม (Thaton) ทวนัเท (Twante) ทะละ (Dala) และหงสาวดี (Pegu) ซึงแต่ละแห่งเป็น

อิสระไมข่นึตอ่กนั อาณาจกัรมอญได้สร้างสมอารยธรรมจนปรากฏวา่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๑๖ ที

เมืองสะเทิมมีความเจริญรุ่งเรืองทังทางด้านวัฒนธรรม พุทธศาสนา และเศรษฐกิจมากกว่า

                                                
 ๕สจุริตลกัษณ์ ดีผดุง, และคณะ, มอญ บทบาทด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นมา และ

ความเปลียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ (นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ

พฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๘), ๑.   

 ๖C.O. Blagden, "Etymological Notes,", 59-60, อ้างถงึใน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๔.   

 ๗สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๔.   
๘อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี , 

(กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซซิง, ๒๕๕๑), ๕๓. 

   ส
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๑๑ 

 

 
 

อาณาจกัรใกล้เคียง เนืองจากเมืองสะเทิมตงัอยู่ติดชายฝังทะเล จึงมีการติดตอ่ค้าขายกับต่างชาติ

ได้สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิงกบัอินเดีย๙   

การทีเมืองสะเทิมของอาณาจกัรมอญมีความมงัคงัและมีพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรือง จึง

ทําให้พม่าทีตังอาณาจักรของตนอยู่ทีเมืองพุกาม (ตอนบนของประเทศเมียนมาในปัจจุบัน) 

ต้องการขยายอํานาจและอาณาเขตลงมาพืนทีตอนลา่งทีมีความอดุมสมบรูณ์ จึงพยายามทีจะเข้า

ยึดครองเมืองสะเทิม จนในราวปีพ.ศ. ๑๖๐๐ กษัตริย์พม่าชือพระเจ้าอนุรุท (ครองราชย์ปีพ.ศ. 

๑๕๘๗-๑๖๒๐ ตงัราชวงศ์พกุาม) ได้นํากองทพัเข้ายึดเมืองสะเทิมซึงมีพระเจ้ามนูหะเป็นกษัตริย์

ครองเมืองอยู่ได้สําเร็จ ทําให้อาณาจกัรมอญต้องเสียอิสรภาพให้แก่อาณาจกัรพมา่๑๐  

ผลจากสงครามครังนนั ถึงแม้วา่ชาวมอญจะสินอิสรภาพ และชาวมอญทงันักปราชญ์

ราชบณัฑิตและช่างฝีมือตา่ง ๆ จะถกูกวาดต้อนไปอยู่ทีเมืองพกุามเป็นจํานวนมากก็ตาม แต่อารย

ธรรมของชาวมอญกลบัสง่อิทธิพลตอ่ชาวพมา่เป็นอย่างมาก และได้หลอ่หลอมเป็นศิลปวฒันธรรม

ประจําชาติของชาวพมา่ ดงัเห็นได้จากการรับพุทธศาสนาและวฒันธรรมของมอญ การสร้างและ

ตกแตง่เจดีย์ตา่ง ๆ ในสมยัพุกาม การดดัแปลงตวัหนังสือมอญไปใช้เป็นตวัเขียนของภาษาพม่า 

การรับคําในภาษามอญไปใช้ในภาษาพมา่๑๑ 

ตงัแตเ่หตกุารณ์ทีมอญเสียเมืองสะเทิมให้แก่พม่าในพุทธศตวรรษที ๑๖ เป็นต้นมา

เมืองสะเทิมและอาณาจักรมอญทางพม่าตอนล่างก็ตกอยู่ในการปกครองของอาณาจักรพุกาม 

และถกูลดฐานะลงเป็นเพียงเมืองหนึงของอาณาจักรพุกาม ทําให้ประวตัิศาสตร์ของมอญในช่วง

พทุธศตวรรษที ๑๖ ลงมาขาดหายไป๑๒ อย่างไรก็ดี ในพงศาวดารมอญบางฉบบักลา่ววา่ เมือมอญ

                                                
๙สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๖-๑๗. 
๑๐หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, พิมพ์ครังที ๒, แปลโดย เพ็ชรี สมิุตร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ๒๕๔๘), ๓๓-๓๔. และ พระมหาช่วง อู่เจริญ, แปลและเรียบเรียง, 

“พงศาวดารมอญ,” ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, 

โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๗), ๑๓๙-๑๔๑.  
๑๑สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๗-๑๘.  
๑๒พรพรรณ เลาหศิรินาถ, "ความสมัพนัธ์ของมอญ พม่า และสโุขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที ๑๙-

๒๐" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ คณะโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๑๙), ๗๕.  
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๑๒ 

 

 
 

เสียเมืองสะเทิมให้แก่พมา่แล้ว ชาวมอญทีเหลือได้อพยพไปอยู่รวมกนัทีเมืองหงสาวดี ซึงเป็นเมือง

ของชาวมอญทีสําคญัอีกแห่งหนึง๑๓ 

ถึงแม้วา่ในสมยัพระเจ้าอนรุุธพม่ามีนโยบายทีจะรวบรวมมอญเข้าเป็นส่วนหนึงของ

อาณาจักรพม่า และกษัตริย์พม่าองค์ต่อ ๆ มายังคงดําเนินตามนโยบายดงักล่าว โดยเฉพาะใน

สมยัพระเจ้าจนัสิตถา (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๖๒๗-๑๖๕๖) พระองค์พยายามจะผสมผสานพมา่และ

มอญเข้าด้วยกนั แตน่โยบายดงักลา่วกด็ําเนินไปไมไ่ด้ตลอด เนืองจากชาวมอญพยายามดินรนเพือ

อิสรภาพของตนอยู่เสมอ๑๔ 

ในช่วงเวลาตอ่มา ราวปีพ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๔๖ อาณาจกัรพมา่ต้องทําสงครามทียืดเยือ

กับกองทัพมองโกลทีลงมายึดดินแดนริมมณฑลยูนนานไว้ได้ ในปีพ.ศ. ๑๘๓๐ กรุงพุกามถูก

กองทัพมองโกลตีแตก พระเจ้านรสีหบดีกษัตริย์พม่าเจ้าเมืองพุกามเสด็จสวรรคต (สินราชวงศ์

พุกาม) กระทังในปีพ.ศ. ๑๘๔๖ กองทัพมองโกลจึงถอนกําลังออกจากพม่าตอนบน ต่อมาราช

สํานกัพมา่ต้องตอ่สู้แย่งชิงราชบลัลงัก์กบัสามพีน้องไทยใหญ่อีกหลายปี ดงันันจึงทําให้อาณาจักร

พมา่ในช่วงเวลานีออ่นแอลง สง่ผลให้เมืองในปกครองของพม่าก่อกบฏประกาศอิสรภาพขึน ทังที

เมืองยะไข ่เมืองหงสาวดี และเมืองมอญอืน ๆ๑๕  

ในปีพ.ศ. ๑๘๓๐ เมือกรุงพกุามแตกและพระเจ้านรสีหบดีกษัตริย์พม่าเสด็จสวรรคต 

ชาวมอญทีเมืองเมาะตะมะจึงประกาศอิสรภาพจากพมา่ โดยการนําของ "มะกะโท" ชาวเมืองเมาะ

ตะมะผู้ มีความสามารถมากและเคยรับราชการอยู่ทีกรุงสโุขทัยในสมยัพระเจ้ารามคําแหง เมือ

เมืองพกุามแตกจึงกลบัมาตงัตนขนึเป็นเจ้าเมืองเมาะตะมะนามวา่ "พระเจ้าฟ้ารัว" หรือ "สมิงวาโร" 

(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๘๓๐-๑๘๓๘) และตงัราชวงศ์ของตนขนึปกครองอาณาจกัรมอญทีเมืองเมาะ

ตะมะสืบตอ่มาอีกหลายรัชกาล๑๖  

ในช่วงเวลาเดียวกัน ทางฝ่ายชาวมอญทีเมืองหงสาวดีก็ประกาศอิสรภาพจากพม่า

เช่นกนั โดยการนําของ "พญาทะละ (ตะละปัน)" ทีตงัตนขึนเป็นกษัตริย์เมืองหงสาวดี ทังพญาทะ

ละและพระเจ้าฟ้ารัวต่างเป็นพันธมิตรร่วมรบต่อต้านกองทัพพม่าทียกมาปราบ ต่อมาเจ้าเมือง

                                                
 ๑๓พระมหาช่วง อู่เจริญ, แปลและเรียบเรียง, “พงศาวดารมอญ,” ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติ

คุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, ๑๔๑. 
๑๔สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๘. 

 ๑๕หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๗๐-๗๔. 
๑๖ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก ,  เล่ม ๑๐ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ

ประวติัศาสตร์, ๒๕๔๒), ๑๔. และ หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๗๗.  
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๑๓ 

 

 
 

มอญทงัสองวิวาทกนัเอง และพญาทะละถกูจบัพร้อมทงัถกูประหารชีวิต๑๗ เหตกุารณ์ครังนนัคงทํา

ให้หวัเมืองมอญทงัปวงตา่งยําเกรงพระเจ้าฟ้ารัวเป็นอย่างมาก  

ในสมยัพระเจ้าฟ้ารัว พระองคท์รงมีความสามารถทงัด้านการทหารและการทตูทีเฉียบ

แหลม จนสามารถรวมพมา่ตอนล่างเป็นอาณาจักรเดียวกัน และรอดพ้นจากการรุกรานของพม่า

และไทยใหญ่ได้หลายครัง๑๘ ในสมัยของพระองค์ปรากฏความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง

อาณาจกัรมอญและอาณาจกัรสโุขทยั โดยดําเนินไปตามความสมัพันธ์ส่วนตวัทีดีของผู้ นําทังสอง

ฝ่าย๑๙ ตอ่มาในปีพ.ศ. ๑๘๓๙ เมือพระเจ้าฟ้ารัวสินพระชนม์ลง โดยถูกหลานชายของพญาทะละ

ลอบปลงพระชนม์ ความสมัพันธ์ของสองอาณาจักรจึงลดลง ต่อมาจึงทําให้สโุขทัยมาตีได้เมือง

เมาะตะมะ๒๐ 

ในปีพ.ศ. ๑๘๙๙ เมือพระเจ้าอูท่องสถาปนากรุงศรีอยธุยาขนึแล้ว (ในปีพ.ศ. ๑๘๙๓) 

ก็ได้อ้างสิทธิในเมืองตะนาวศรี เมืองมะละแหมง่ และเมืองเมาะตะมะ จึงเข้ายึดได้เมืองดงักล่าวไว้

ในอํานาจ ครังนัน "พระเจ้าพินยาอู่" กษัตริย์มอญทีครองเมืองเมาะตะมะ (ครองราชย์ปีพ.ศ. 

๑๘๙๖-๑๙๒๘) จึงย้ายเมืองหลวงไปตงัทีเมืองหงสาวดี ในสมยัพระเจ้าพินยาอูไ่ด้รวบรวมดินแดน

ทียังคงเหลืออยู่ในความครอบครองของพระองค์เข้าเป็นอาณาจักรทีเป็นอันหนึงอนัเดียวกัน๒๑ 

นอกจากนี พระองคย์งัทรงปฏิสงัขรณ์พระเจดีย์ชเวดากองให้มีขนาดใหญ่สงูขนึอีก ๔๐ ศอก๒๒   

ทางฝ่ายพมา่ ในปีพ.ศ. ๑๙๐๗ พระเจ้าทาโดมินพญากษัตริย์พม่าทรงตงัเมืององัวะ

ขนึ ในช่วงนีราชสํานกัองัวะมีทังกลุ่มเชือสายพม่าและเชือสายไทยใหญ่แย่งชิงราชบัลลงัก์กันอยู่ 

ขณะเดียวกนัชาวพมา่ทีเมืองตองอกู็มีความเข้มแขง็มากขนึ ถึงแม้วา่ในเวลาต่อมาจะมีการแช่งชิง

อํานาจกนัในราชสํานกัองัวะ แตเ่มืององัวะก็ยงัมีกษัตริย์สืบราชบลัลงัก์ตอ่มาจนกระทังปลายพุทธ

ศตวรรษที ๒๑ โดยยงัคงมีการทําศกึสงครามกบัชาวมอญ ชาวยะไข ่และชาวไทยใหญ่อยู่ตลอด 

                                                
 ๑๗หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๗๗. 

 ๑๘เรืองเดียวกนั, ๗๘. 
๑๙ดงัปรากฏเรืองเลา่ในตํานานว่า พระเจ้าฟ้ารัวได้พาพระราชธิดาของพระเจ้ารามคําแหงหนีออก

จากเมืองสุโขทัยไปเมืองเมาะตะมะ ต่อมาเมือพระองค์ได้ขึนครองราชย์สมบัติแล้วจึงได้แต่งทูตมาขอ

พระราชทานนามจากพระเจ้ารามคําแหง เพือจารึกลงในพระสพุรรณบัตรและขออ่อนน้อมต่อสโุขทัย โดยสโุขทัย

ได้ให้การรับรองเมืองเมาะตะมะด้วย ดใูน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๙-๓๐.  

 ๒๐หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๗๘. 

 ๒๑เรืองเดียวกนั, ๗๙. 
๒๒ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม่ ๑๐, ๑๗-๑๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔ 

 

 
 

ฝ่ายมอญทีเมืองหงสาวดี เมือพระเจ้าพินยาอู่เสด็จสวรรคตในปีพ.ศ. ๑๙๒๘ 

พระโอรสของพระองค์จึงได้เสดจ็ขนึครองราชย์ตอ่ ชาวมอญเรียกพระองค์ว่า "พระเจ้าราชาธิราช" 

(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๙๒๘-๑๙๖๖) ในสมัยของพระองค์สามารถรวบรวมชาวมอญเข้าเป็น

อาณาจกัรเดียวกนั ทําให้อาณาจักรมอญทีเมืองหงสาวดีมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น๒๓ พระองค์

ทรงจดัการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑล และพระองค์ยังทรงสามารถป้องกันอาณาจักรมอญจาก

การรุกรานของพม่าและไทยใหญ่ได้หลายครัง โดยเฉพาะการทําสงครามกับพม่าทีนําโดยพระ

เจ้ามงัฆ้องเจ้าเมืององัวะ (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๙๔๔-๑๙๖๕) ทีพยายามจะเอาชนะพระองค์ให้ได้ 

แต่พระองค์ทรงใช้นโยบายยุยงให้เมืององัวะกับเมืองต่าง ๆ ในไทยใหญ่แตกกัน เป็นการขยาย

ขอบเขตของสงครามให้กว้างขวางออกไป จนสามารถป้องกันอาณาจักรมอญจากการรุกรานของ

พม่าได้ รวมถึงพระองค์ยังเคยยกกองทัพบุกไปยึดเมืองยะไข่ด้วย๒๔ ในสมัยของพระพระเจ้า

ราชาธิราชแม้จะต้องทําสงครามตลอดเวลา แตพ่ระองคท์รงทําพระราชกศุลไว้เป็นอนัมาก โดยทรง

เริมปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ชเวดากองจะให้สูงขึนไป ๖๐ ศอก แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จพระองค์ก็

สินพระชนม์๒๕  

หลงัจากพระเจ้าราชาธิราชสินพระชนม์ในปีพ.ศ. ๑๙๖๖ ทีเมืองหงสาวดีก็เกิดการ

กบฏขนึโดยพระอนชุาสองพระองค์ ในทีสดุ "พญาธัมมราชา" (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๙๖๖-๑๙๖๙) 

ซึงเป็นพระอนชุาองค์ทีไปเชือเชิญพระเจ้าสีหสกุษัตริย์พมา่เจ้าเมืององัวะเข้ามาช่วยเป็นฝ่ายชนะ 

ฝ่ายพระอนชุาอีกองค์หนีไปเมืองเมาะตะมะ และพญาธัมมราชาต้องยกพระกนิษฐาองค์เดียวคือ 

"พระนางชินซอบ"ู ให้อภิเษกสมรสกบัพระเจ้าสีหส ุพระเจ้าสีหสทุรงตงัพระนางชินซอบขูนึเป็นราชินี 

ดงันนัในช่วงเวลานีทําให้เมืองหงสาวดีต้องยอมอ่อนน้อมต่อกษัตริย์พม่าอีกครัง อย่างไรก็ดี พระ

เจ้าสีหสพุยายามดําเนินนโยบายมิตรภาพและประนีประนอมกบัเมืองหงสาวดี แตต่อ่มาอีกไมน่าน

คือในปีพ.ศ. ๑๙๖๘ พระเจ้าสีหสกุ็สินพระชนม์ลงจากการทําสงคราม๒๖     

เมือพระเจ้าสีหสสิุนพระชนม์ลง พระนางชินซอบถูกูบงัคบัเก็บตวัไว้เพือเป็นตวัประกัน

มิให้มอญก่อกบฏ พระนางหันเข้าศึกษาพระไตรปิฎก โดยได้รับอนุญาตให้พระสงฆ์มอญสองรูป

เข้าถวายอกัษร ตอ่มาพระนางหนีออกจากเมืององัวะได้โดยการช่วยเหลือจากพระสงฆ์มอญผู้ เป็น

พระอาจารย์ทงัสองรูป พระนางกลบัมาเมืองหงสาวดีโดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพระเชษฐาผู้

                                                
 ๒๓หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๘๘-๘๙. 

๒๔สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๙.  
๒๕ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม่ ๑๐, ๑๗. 

 ๒๖หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๙๓-๙๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕ 

 

 
 

เป็นกษัตริย์ ตอ่มาในเมืองหงสาวดีมีการแย่งชิงราชบลัลงัก์กนัพระนางก็สามารถไกลเ่กลียได้ ทําให้

พระนางมีอํานาจอยู่หลงัราชบลัลงัก์และมีประชาชนรักใคร่มาก๒๗   

ในปีพ.ศ. ๑๙๙๖ "พระนางชินซอบู" จึงได้เสด็จขึนครองราชย์ทีเมืองหงสาวดี

(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๑๙๙๖-๒๐๑๕) พระองค์ทรงดําเนินนโยบายสนัติและทําให้เมืองหงสาวดีเป็น

ศนูย์กลางการค้าขายจนชาวมอญมีความมงัคงัมากขึน นอกจากนี พระองค์ทรงศรัทธาในพุทธ

ศาสนาเป็นอย่างมาก โดยทรงบําเพ็ญพระราชกุศลบํารุงพุทธศาสนาเป็นอนัมาก ได้ปฏิสงัขรณ์

ซ่อมแซมสถปูน้อยใหญ่ สร้างวดัวาอาราม กฏิุ วิหารถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นจํานวนมาก พระนาง

ได้ริเริมการสมทบทนุเพือปฏิสงัขรณ์พระเจดีย์ชเวดากองจนมีความสงู ๓๐๒ ฟุต๒๘ ทรงให้นําเงิน

มาชงัหนกัเท่าพระองค์ คิดเป็นราคาทองหนกัยีสิบห้าชงั แล้วให้นําทองนนัหุ้มพระเจดีย์ชเวดากอง 

และทรงบริจาคทาสเป็นข้าวดัจํานวนมาก๒๙   

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๐๑๕ พระธรรมเจดีย์ ซึงเป็นพระสงฆ์ชาวมอญทีช่วยพระนางชิน

ซอบอูอกมาจากเมืององัวะ ได้สกึจากพทุธศาสนาและได้อภิเษกสมรสกบัพระราชธิดาของพระนาง

ชินซอบ ูจึงได้ขนึครองราชย์ทีเมืองหงสาวดีเป็น "พระเจ้าธรรมเจดีย์" (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๐๑๕-

๒๐๓๕) ในสมยัของพระองคอ์าณาจกัรมอญทีเมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองมาก พระองค์ทรงบําเพ็ญ

พระราชกุศลบํารุงพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก พระองค์ไปตังพระราชวังอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกของพระเจดีย์ชเวมอดอเพือจะได้บําเพ็ญพระราชกศุลตา่ง ๆ๓๐  

นอกจากนี พระองค์ยังประสบความสําเร็จในการฟืนฟูพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน

อาณาจกัรมอญ ทรงชําระสมณวงศ์โดยสง่สมณทตูไปสืบทอดพทุธศาสนาและพิธีกรรมยังประเทศ

ลงักา สมณทตูเหลา่นนัได้อปุสมบทใหมต่ามพิธีดงัเดิมทีอโุบสถริมฝังแม่นํากัลยาณี แล้วเดินทาง

กับมาอปุสมบทให้พระสงฆ์ในเมืองหงสาวดี โดยพระองค์ทรงสร้างอโุบสถสําหรับพิธีอปุสมบท

เลียนแบบอโุบสถริมแม่นํากัลยาณีในประเทศลงักาไว้ทีกรุงหงสาวดี อีกทังยังได้นิมนต์พระสงฆ์

จากเมืองอืน ทงัในพมา่ตอนลา่ง ยะไข ่องัวะ ตองอ ูสโุขทัย และอยุธยามาอปุสมบทใหม่๓๑ ทําให้

เกิดการปฏิรูปพทุธศาสนานิกายเถรวาทขึนครังใหญ่ทังในด้านพิธีกรรมและด้านพระวินัยสงฆ์ใน

อาณาจกัรมอญและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ครังนนัพระองค์ทรงให้จารึกเรืองราวดงักล่าวไว้เรียก

                                                
 ๒๗เรืองเดียวกนั, ๙๙. 

 ๒๘เรืองเดียวกนั, ๑๐๐. 
๒๙ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม่ ๑๐, ๑๙-๒๐. 
๓๐เรืองเดียวกนั, ๒๑. 

 ๓๑หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๐๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖ 

 

 
 

กนัวา่จารึกกลัยาณี๓๒ เหตปัุจจยัทีทําให้พทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในสมยัพระเจ้าธรรม

เจดีย์ คงเนืองจากอาณาจกัรทงั ๔ ได้แก ่พมา่ (องัวะ) มอญ อยุธยา และเชียงใหม่ ได้ทําสงคราม

ตอ่เนืองกนัมานานจนออ่นล้า กษัตริย์ของอาณาจักรทัง ๔ จึงเปลียนพระราโชบายหันไปบําเพ็ญ

พระเกียรติด้วยการอปุถมัภ์พทุธศาสนาแทน ทําให้อาณาจกัรทงั ๔ มีไมตรีตอ่กนั๓๓  

ในช่วงทีอาณาจกัรทัง ๔ เจริญไมตรีต่อกันนัน เมืองตองอเูริมมีอํานาจขึน เนืองจาก

เป็นเมืองทหารทีเตรียมพร้อมป้องกนัภยัรุกรานตลอดเวลา ในราวปีพ.ศ. ๒๐๒๙ พระเจ้าเมงคยิน

โยก็ได้สถาปนาราชวงศ์ตองอขูนึ (ตงัราชวงศ์ตองอ)ู ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๐๗๐ เมือกรุงองัวะถูกกลุ่ม

ไทยเมา (แม้ว) ตีแตกทําให้พระเจ้ากรุงองัวะสินพระชนม์ ชาวพมา่เมืององัวะตา่งพากนัหนีมาเมือง

ตองอู จึงทําให้เมืองตองอูมีความเข้มแข็งมากขึน จนในปีพ.ศ. ๒๐๗๔ พระเจ้าตะเบงชเวตี 

(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๐๗๔-๒๐๙๓) ผู้ทีพระบิดา (พระเจ้าเมงคยินโย) ขนานนามว่า "ตะเบงชเวตี" 

หรือ "สวุรรณเอกฉัตร" ได้ขึนครองเมืองตองอู และมีชือเสียงไปทัวอาณาจักรพม่า ทําให้อํานาจ

ปกครองอาณาจกัรพมา่มาอยู่ทีเมืองตองอ ูสว่นทีเมืององัวะหมดอํานาจลงไป๓๔    

ช่วงท้ายราชวงศ์ของพระเจ้าฟ้ารัวทีเมืองหงสาวดี (กลางพทุธศตวรรษที ๒๑) นับเป็น

ยุคทองของอาณาจักรมอญ มีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองทังทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ 

เนืองจากในช่วงเวลานีทีเมืององัวะเกิดจลาจลสู้รบกนัเองจึงไมไ่ด้มารุกรานมอญอีก เปิดโอกาสให้

อาณาจกัรมอญได้ทํานบํุารุงประเทศอย่างเตม็ที นําความมงัคงัมาสูเ่มืองหงสาวดี เมืองเมาะตะมะ 

และเมืองตะนาวศรีเป็นอย่างมาก   

อย่างไรก็ดี ราชวงศ์พระเจ้าฟ้ารัวทีเคยรุ่งเรืองต้องสินสดุลงเมือพระเจ้าตะเบงชเวตี 

กษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์ตองอ ูได้ยกทัพเข้ารุกรานเมืองหงสาวดีหลายครัง จนกระทังในปีพ.ศ. 

๒๐๘๒ จึงสามารถยึดเมืองหงสาวดีไว้ได้อย่างง่ายดาย เมือ "พระเจ้าตะกะยตุปิ" กษัตริย์มอญองค์

สดุท้ายของราชวงศ์พระเจ้าฟ้ารัว (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๐๖๙-๒๐๘๒) หนีไปหาพีเขยทีเมืองแปร 

                                                
๓๒สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๙-๒๑.   

 ๓๓โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์เมืองอยุธยา เสด็จฯ ออกผนวชทีวัดจุฬามณีนานถึง ๘ 

เดือน ครังนันพระเจ้าธรรมเจดีย์กษัตริย์เมืองหงสาวดีแต่งราชทูตเชิญเครืองอัฏฐบริขารไปถวายด้วย ดูใน รอง 

ศยามานนท์ และคณะ, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา: แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที ๑ ถึง

แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระนคร: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๑๓), ๕๕. 

ส่วนพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ได้จัดทําสังคายนาพระไตรปิฎกครังที ๘ ทีวัดโพธารามวิหาร ดูใน 

สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๓๒.  

 ๓๔หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๐๒, ๑๐๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗ 

 

 
 

ส่วนทหารมอญเมืองหงสาวดีทีเหลือต้องหนีไปยังเมืองเมาะตะมะ๓๕ เหตุการณ์ครังนันทําให้

อาณาจกัรมอญทีถกูปกครองโดยราชวงศ์พระเจ้าฟ้ารัวมาอย่างยาวนานต้องสินสดุลง โดยพระเจ้า

ตะเบงชเวตีสามารถรวบรวมอาณาจกัรมอญเข้าเป็นสว่นหนึงของอาณาจกัรพมา่ได้อีกครังหนึง  

ตอ่มาไมน่าน เมือพระเจ้าตะกะยตุปิสินพระชนม์ (ในปีพ.ศ. ๒๐๘๒) เจ้าเมืองเมาะตะ

มะ ซึงเป็นน้องเขยของพระเจ้าตะกะยุตปิ ก็ประกาศตนขึนเป็นกษัตริย์มอญทีเมืองเมาะตะมะ 

เนืองจากขณะนนัเมืองเมาะตะมะมีความมนัคงด้านเศรษฐกิจ และได้ทหารจ้างโปรตเุกสกับเรือ

โปรตเุกสเข้ามาช่วยในกองทพั อย่างไรก็ดี พระเจ้าตะเบงชเวตีได้ยกกองทพัพมา่ลงมาตีเมืองเมาะ

ตะมะอยู่นาน จนในทีสดุก็สามารถตีเมืองเมาะตะมะแตก ได้ทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก พระองค์สงั

ประหารชีวิตเจ้าเมืองพร้อมทังครอบครัวและบรรดาทหารทีต่อต้านทังหมด เพราะคิดว่าทหาร

เหลา่นีได้เคยปฏิเสธนิรโทษกรรมทีพระองค์เคยเสนอมาแล้วครังหนึง เหตกุารณ์ครังนันทําให้พวก

มอญทีเมืองเมาะลําเลิงและบริเวณใกล้เคียงได้เห็นบทเรียนจึงพากันอ่อนน้อมต่อพระเจ้าตะเบงช

เวตีและได้รับอภยัโทษทงัสิน๓๖     

พระเจ้าตะเบงชเวตีทรงเป็นกษัตริย์พม่าทีมีนโยบายจะสมานไมตรีกับมอญ และ

ต้องการรวมมอญกับพม่าเป็นชาติเดียวกัน โดยหลงัจากทีพระองค์ทําพิธีบรมราชาภิเษกอย่าง

สมบรูณ์ทีเมืองพุกามอย่างกษัตริย์พม่าแล้ว ทรงทําพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบกษัตริย์มอญอีก

ครังหนึง พระองค์ทรงผกูนําใจชาวมอญโดยการรับอารยธรรมต่าง ๆ จากชาวมอญมาใช้ในพม่า 

ทรงรับชาวมอญเข้าเป็นราชการในกองทัพโดยให้ดํารงตําแหน่งสําคญัต่าง ๆ ตลอดจนถึงเป็นที

ปรึกษาของพระองค์ ทรงแตง่ตงัเจ้าหญิงมอญให้เป็นราชินี รวมถึงทรงย้ายมาประทับอยู่ทีเมืองหง

สาวดด้ีวย๓๗ 

ต่อมาเมือพระเจ้าตะเบงชเวตีเสด็จสวรรคต "พระเจ้าบุเรงนอง" (ครองราชย์ปีพ.ศ. 

๒๐๙๔-๒๑๒๔) จึงได้ขนึครองราชย์เป็นกษัตริย์พม่าองค์ต่อมา พระองค์ทรงประทับอยู่ทีเมืองหง

สาวดีเช่นกษัตริย์องค์ก่อน ในช่วงต้นรัชกาลพระองค์ทรงยกกองทัพพม่าไปปราบกบฏตามเมือง

ตา่ง ๆ ทงัเมืองตองอ ูเมืองแปร รวมถึงพวกมอญทีเมืองหงสาวดี ตอ่มาพระองค์ได้ประกาศนิรโทษ

กรรมและตังพวกมอญกลบัไว้ในตําแหน่งเดิมเป็นส่วนมาก แต่ทรงแต่งตังพระอนุชาแท้ ๆ ของ

พระองค์ไว้ในตําแหน่งสําคญั ได้แก่ เจ้าเมืองตองอ ูเจ้าเมืองแปร รวมถึงเจ้าเมืองเมาะตะมะ  

                                                
 ๓๕เรืองเดียวกนั, ๑๐๙. 

 ๓๖เรืองเดียวกนั, ๑๑๐-๑๑๒. 
๓๗หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๑๒. และ สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๒.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘ 

 

 
 

ในสมยัของพระเจ้าบุเรงนอง ถึงแม้ว่าพระองค์จะดําเนินนโยบายและปฏิบัติกับชาว

มอญเช่นเดียวกบัพระเจ้าตะเบงชเวตี แตก่ารทีพระองค์ทรงฝักใฝ่ในการสงครามเพือขยายอํานาจ

และพระราชอาณาเขตของอาณาจักรพม่าให้ยิงใหญ่ในไทยใหญ่ เชียงใหม่ รวมถึงอยุธยาในลุ่ม

แมนํ่าเจ้าพระยา ก็ทําให้ชาวมอญต้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนืองจากชาวมอญถูก

เกณฑ์เข้าร่วมในกองทพัพมา่เป็นจํานวนมากอยู่เสมอ จึงทําให้พวกมอญมกัก่อการจลาจลขึนเมือ

มีโอกาส แตผ่ลก็คือพวกมอญกบฏถกูปราบปรามอย่างรุนแรง สร้างความไมพ่อใจให้กับพวกมอญ

เป็นอย่างยิง๓๘ 

ในปีพ.ศ. ๒๑๑๐ พระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพพม่าและมอญจากเมืองหงสาวดี ผ่าน

ทางเมืองเมาะตะมะ บกุเข้าล้อมเมืองอยธุยาไว้เป็นเวลานาน จนในทีสดุก็สามารถยึดเมืองอยุธยา

ไว้ได้ พระเจ้าบเุรงนองได้แตง่ตงัพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณโุลกเป็นผู้ รักษาการเมืองอยุธยา

แทน และได้อพยพผู้คนจํานวนมากทงัช่างฝีมือ ช่างแกะสลกั นักดนตรี นักแสดง และนักเขียนไป

ยงัเมืองหงสาวดี รวมถึงให้เมืองอยธุยาจดัสง่บรรณาการเป็นรายปี๓๙  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าพระเจ้าบุเรงนองจะนิยมการทําศึกสงคราม แต่พระองค์ก็ทรงทํานุ

บํารุงและอุปถัมภ์พุทธศาสนานิกายเถรวาท พระองค์ทรงให้สร้างวดัวาอารามเป็นจํานวนมาก 

รวมถึงได้นําพระเขียวแก้วและบาตรของพระพทุธเจ้าจากประเทศลงักามาประดิษฐานทีพระมหา

เจดีย์ในเมืองหงสาวดี๔๐   

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๑๒๔ เมือพระเจ้าบุเรงนองเสด็จสวรรคต "พระเจ้านันทบุเรง" 

(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๑๒๔-๒๑๔๒) จึงได้ขึนครองราชย์ต่อ ในช่วงนีพระมหาธรรมราชากษัตริย์

เมืองอยธุยาได้ขอพระนเรศวรซึงเป็นเจ้าชายรัชทายาทกลบัไปครองเมืองพิษณุโลก ในราวปีพ.ศ. 

๒๑๒๗ พระเจ้านันทบุเรงประสงค์จะยกกองทัพไปตีเมืององัวะ จึงให้ทุกอาณาจักรในจักรวรรดิ

พมา่สง่กองทพัมาช่วย พระนเรศวรมีแผนจะประกาศเอกราชจึงเกณฑ์กองทพัใหญ่ไป พระเจ้านนัท

บเุรงล่วงรู้แผนการจึงประสงค์จะจับพระนเรศวร แต่ขนุนางมอญบางคนลอบส่งข่าวไปบอกพระ

นเรศวร พระนเรศวรจึงได้โอกาสประกาศอิสรภาพจากพมา่ และได้รวบรวมชาวไทยทีอยู่แถบเมือง

หงสาวดีได้กว่าหนึงหมืนคนและกวาดต้อนกลับเมืองไทยหมด๔๑ อย่างไรก็ดี ในเอกสาร

ประวตัิศาสตร์ไทยกลา่ววา่ พระนเรศวรทรงชักชวนชาวมอญกลุ่มพระยาเกียรติ พระยาราม และ

                                                
๓๘สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๒-๒๔.   

 ๓๙หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๒๑-๑๒๒. 

 ๔๐เรืองเดียวกนั, ๑๒๔-๑๒๖. 

 ๔๑เรืองเดียวกนั, ๑๓๐-๑๓๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙ 

 

 
 

พระมหาเถรคนัฉ่อง อพยพกลบัเมืองอยธุยาเป็นจํานวนมาก โดยครังนนัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา

กษัตริย์เมืองอยุธยา ได้ให้พวกมอญตังถินฐานอยู่ในบริเวณกรุงศรีอยุธยา และพระราชทาน

บําเหน็จรางวลัแก่พวกมอญทีสวามิภกัดิ อย่างสมฐานะ๔๒  

ในเวลาต่อมา พระเจ้านันทบุเรงเกณฑ์ไพร่พลทังพม่าและมอญตังกองทัพเพือมาตี

เมืองอยธุยาหลายครัง แตก่็พ่ายแพ้กลบัไปทกุครัง กองทพัเสียหายเป็นอย่างมาก ทําให้ประชาชน

ทงัพมา่และมอญเริมไมเ่ห็นด้วย เนืองจากทําให้ดินแดนพมา่ตอนลา่งขาดผู้ดแูลเพาะปลกู เกิดหนู

ระบาดทําลายข้าวในนาเสียหายมาก เสบียงอาหารขาดแคลนไปกบัการทําสงคราม เกิดภาวะข้าว

ยากหมากแพง๔๓  

ดงันันในปีพ.ศ. ๒๑๓๖ พวกมอญกลุ่มหนึงก่อการกบฏขึน พระเจ้านันทบุเรงอ้าง

สาเหตดุงักลา่ว ประกอบกบัพระเจ้านนัทบเุรงทรงขดัเคืองพวกมอญ โดยหาวา่พวกมอญเอาใจเผือ

แผฝ่่ายไทยจึงไมเ่ตม็ใจรบทําให้พม่าต้องพ่ายแพ้ จึงสงัจับพวกมอญทังหมดและประหารชีวิตผู้ ที

สงสยัว่าคบคิดกบฏ ทําให้เจ้าเมืองเมาะลําเลิงก่อการกบฏต่อต้าน โดยขอความช่วยเหลือจาก

สมเดจ็พระนเรศวรกษัตริย์เมืองอยธุยา ครังนนักองทพัไทยและกองทพัมอญได้เข้าล้อมกรุงหงสาว

ดีไว้ได้ ฝ่ายเมืองแปร เมืองตองอ ูและเมืองเชียงใหม ่ตา่งสง่กองทพัมาช่วยเมืองหงสาวดี แตส่มเดจ็

พระนเรศวรไมไ่ด้อยู่ทําสงครามทรงถอยทพักลบั พร้อมนําพวกมอญอาสากลบัเมืองอยุธยาหลาย

พนัคน ครังนนัไทยสามารถยึดตะนาวศรี เมืองเมาะลําเลิง และเมืองเมาะตะมะไว้ได้๔๔  

ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๑๔๒ ทีเมืองหงสาวดีเกิดปัญหาในราชสํานกั เจ้าเมืองตองอรู่วมมือ

กบัเจ้าเมืองยะไขเ่ข้ายึดเมืองหงสาวดีและเมืองท่าต่าง ๆ ไว้ได้โดยง่าย เพราะทหารทิงกองทัพไป

และประชาชนตา่งหนีออกจากเมืองไปแล้ว กองทพัตองอแูละกองทพัยะไขไ่ด้เข้าปล้นเมืองหงสาวด ี

ครังนนัเจ้าเมืองตองอไูด้นําพระเขียวแก้วและบาตรทีพระเจ้าบุเรงนองได้มาจากประเทศลงักาไป 

แล้วกองทพัตองอกู็รีบกลบัเมืองตองอโูดยดว่น สว่นกองทพัยะไข่ได้กวาดทรัพย์สินเงินทองทีเหลือ 

พร้อมเข้ารือค้นพระราชวังและเผาเมืองหงสาวดี นําทรัพย์สินเงินทองทีปล้นได้ลงเรือกลับไป 

ในขณะนนัสมเดจ็พระนเรศวรยกกองทพัใหญ่จากอยธุยามาถึงเมืองหงสาวดีพอดี เมือทรงทราบวา่

                                                
๔๒สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๙๑-๙๕.  

 ๔๓หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๓๓. 

 ๔๔หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๓๓. อนงึ การกวาดต้อนเชลยศึกชาวมอญในครังนี สม

เด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงสนันิษฐานว่าเพือเป็นการตัดทอนกําลงัข้าศึก ในขณะเดียวกันก็เป็นการ

เพิมกําลงัในกรุงศรีอยธุยาด้วย ดใูน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรือง

ไทยรบพม่า, ๑๕๕-๑๕๖.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐ 

 

 
 

เมืองหงสาวดีแตกแล้ว พระองค์จึงเดินทพัตอ่ไปยงัเมืองตองอเูพือจะจับตวัพระเจ้านันทบุเรง เมือ

กองทัพยะไข่ขึนจากเรือมาช่วยเมืองตองอู สมเด็จพระนเรศวรจึงถอยทัพกลับไป ขณะทีถอย

กลบัไปก็กวาดต้อนพวกมอญลีภยัไปหลายพนัคน๔๕   

ช่วงเวลาทีอํานาจพระเจ้านันทบุเรงเสือมลง ในปีพ.ศ. ๒๑๔๓ "เจ้ายองยาน" พระ

อนชุาของพระเจ้านนัทบเุรงได้ตงัตนขนึเป็นกษัตริย์ทีเมืององัวะ (ตงัราชวงศ์ยองยาน หรือราชวงศ์

ตองอยูคุฟืนฟ)ู และเริมมีอํานาจเข้มแขง็มากขนึ ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๑๔๙ "พระเจ้าอนอคะเปตลนุ" 

พระโอรสของเจ้ายองยานได้ขนึเป็นกษัตริย์องค์ตอ่มา และได้เป็นใหญ่ในอาณาจักรพม่า พระองค์

ปราบไทยใหญ่ เมืองแปร และเมืองตองอูลงได้ พร้อมทังได้นําพระเขียวแก้วและบาตรของ

พระพทุธเจ้าจากเมืองตองอมูาไว้ทีเมืององัวะ๔๖  

การทีพระเจ้าอนอคะเปตลนุปราบเมืองตองอไูด้ ทําให้นัดจิงหน่องเจ้าเมืองตองอไูม่

พอใจ จึงหนัไปชกัชวนให้นายเดอ บริโตเจ้าเมืองสิเรียม และพวกมอญนําโดยเจ้าเมืองเมาะตะมะ 

มายึดเมืองตองอ ูเมือยึดเมืองตองอไูด้จึงเผาพระราชวงัและทําลายป้อมค่ายเมือง แล้วพากันถอย

ทพักลบัไป นดัจิงหน่องไปอยู่ทีเมืองสิเรียมกับนายเดอ บริโต ต่อมาพระเจ้าอนอคะเปตลนุจึงยก

กองทพัมาล้อมเมืองสิเรียมอยู่นานจนในทีสดุสามารถยึดเมืองได้ นายเดอ บริโตและนดัจิงหน่องถกู

ประหารชีวิต ครังนนัพวกมอญทีรับราชการอยู่ในเมืองสิเรียมทังพลเรือนและทหารต่างได้รับการ

อภยัโทษโดยทวักนั ชยัชนะของพระเจ้าอนอคะเปตลนุครังนีทําให้พระเกียรติยศพมา่กระจายไปทัว 

จนเจ้าเมืองเมาะตะมะต้องยอมสวามิภกัดิ๔๗        

ตอ่มาเมือพระเจ้าอนอคะเปตลนุสินพระชนม์ลง ในปีพ.ศ. ๒๑๗๒ พระเจ้าตลนุมินซึง

เป็นพระอนชุาได้ขนึครองราชย์ต่อ พระองค์ทรงให้ความสําคญักับการรบเอาแคว้นไทยใหญ่และ

เชียงใหม่ ทําให้พวกมอญได้รับความเดือดร้อนจึงก่อการกบฏขึน โดยในราวปีพ.ศ. ๒๑๗๗ 

หลงัจากทีพระเจ้าอนอคะเปตลนุทําพิธีราชาภิเษกทีเมืองหงสาวดีได้เพียงปีเดียว พวกมอญหมูห่นงึ

เข้าโจมตีพระราชวงัแตก่็ถกูปราบลงได้ ตอ่มาไมน่านพวกมอญทีเมืองเมาะละเลิงก็ก่อกบฏอีก เมือ

กองทพัพมา่ลงมาปราบ พวกมอญก็พากนัอพยพหนีเข้ามาในดินแดนไทย โดยส่วนใหญ่จะตงัถิน

                                                
 ๔๕หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๓๕-๑๓๖. อย่างไรก็ดี ในประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่า

เหตกุารณ์นีเกิดขนึในปีพ.ศ. ๒๑๓๘ ดใูน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม ๑๐, ๓๔. และ สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๑๕๕-๑๕๖.    

 ๔๖หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๓๙-๑๔๐. 

 ๔๗เรืองเดียวกนั, ๑๔๑-๑๔๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑ 

 

 
 

ฐานถาวรในไทย แตบ่างพวกก็หนักลบัไปปล้นสะดมและโจมตีพมา่อยู่เนือง ๆ เมือกองทัพพม่ามา

ปราบก็มกัถอยหนีเข้ามาในดินแดนไทยอีก เป็นดงันีเรือยมา๔๘  

ในปีพ.ศ. ๒๑๗๗ พระเจ้าตลนุมินทรงย้ายเมืองหลวงไปทีเมืององัวะ ฮอลนัดาและ

องักฤษเริมเข้ามาค้าขายยงัดินแดนพมา่ตอนลา่ง อย่างไรก็ดี พระองค์คงตงัชาวมอญไว้ในตําแหน่ง

บริหารพมา่ตอนลา่ง พระองค์เปิดเส้นทางค้าขายทางทะเลให้พวกมอญไปมาค้าขายกับชาวพม่า

ตอนบนและกบันานาชาติภายนอก และอนญุาตให้ฮอลนัดากับองักฤษเข้ามาเปิดบริษัทค้าขายที

เมืองสิเรียม๔๙ นอกจากนี พระองคท์รงให้สร้างเจดีย์คะองค์มเุตาบนฝังแม่นําอิระวดีตรงข้ามเมือง

องัวะ เพือบรรจุพระเขียวแก้วและบาตรทีพระเจ้าบุเรงนองทรงได้รับมาจากประเทศลงักา โดย

พระองค์สง่ทตูไปนําแบบการก่อสร้างวดัจากเมืองอนรุาชปรุะประเทศลงักามาเป็นแบบในการสร้าง

เจดีย์คะองค์มเุตา๕๐ 

ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๑๙๑ พระเจ้าพินดาเลได้ขึนครองราชย์ต่อจากพระเจ้าตลนุมิน ใน

สมยัของพระองคเ์กิดเหตกุารณ์ในจีนเมือพวกแมนจขูบัไลร่าชวงศ์หมิง ทําให้ในราวปีพ.ศ. ๒๒๐๑ 

จกัรพรรดิหยงุลีซึงเป็นจกัรพรรดิองค์สดุท้ายของราชวงศ์หมิงต้องเข้ามาขอลีภยัการเมืองทีเมืององั

วะ พระเจ้าพินดาเลจําเป็นต้องยอมให้จกัรพรรดิหยงุลีอาศยัอยู่ ตอ่มากองทพัจีนของจกัรพรรดิหยงุ

ลีต้องการนําจกัรพรรดิออกจากเมืององัวะ พระเจ้าพินดาเลปฏิเสธ กองทัพจีนจึงเข้ารุกรานพม่า 

และตีกองทพัพมา่แตกพ่าย พระเจ้าพินดาเลจึงเกณฑ์ชาวมอญจากเมืองเมาะตะมะมาช่วย พวก

มอญตา่งพากนัหนีทพัและก่อกบฏเป็นการใหญ่ และหนีเข้าดินแดนไทยโดยได้รับการต้อนรับจาก

กษัตริย์ไทย (อยธุยา) เป็นอย่างดี๕๑  

เหตกุารณ์ในครังนันกล่าวกันว่า พวกมอญไม่เต็มใจช่วยพม่า และพากันหลบหนีใน

ระหวา่งทางทียกทพัขนึไป เมือเสร็จศกึพมา่จึงได้จบัพวกมอญทีหลบหนีมาลงโทษโดยใช้ไฟคลอก 

ทําให้พวกมอญไมพ่อใจ พากนัเข้าปล้นเมืองเมาะตะมะและขบัไลพ่วกพมา่ออกจากเมือง พร้อมทงั

จบัเจ้าเมืองเมาะตะ (มะมงันนัทมิตร) ซึงเป็นข้าหลวงพมา่คมุขงัไว้ ครันพวกมอญได้ขา่ววา่พมา่จะ

ยกทพัลงมาปราบ ก็พากนัอพยพครอบครัวจํานวนหลายพนัคนออกจากเมืองเมาะตะมะ เข้ามาขอ

พึงพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทยทีเมืองอยุธยาคือ "สมเด็จพระนารายณ์" (ครองราชย์ปีพ.ศ. 

๒๑๙๙-๒๒๓๑) โดยมีสมิงนายอําเภอ ๑๑ นายเป็นหวัหน้านําพวกมอญเข้ามา ครังนนัเมือสมเด็จ

                                                
 ๔๘เรืองเดียวกนั, ๑๔๕. 

 ๔๙เรืองเดียวกนั, ๑๔๗, ๑๕๑. 

 ๕๐เรืองเดียวกนั, ๑๔๘. 

 ๕๑เรืองเดียวกนั, ๑๕๐-๑๕๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒ 

 

 
 

พระนารายณ์ทรงทราบข่าว ก็ทรงให้ขุนนางนายกองมอญเก่าคมุกองทัพมอญทีเข้ามาอยู่ก่อน 

ออกไปรับครอบครัวมอญทีอพยพเข้ามาใหมม่ายงัเมืองอยธุยา๕๒   

ในเวลาตอ่มากษัตริย์พมา่ทีเมืององัวะออ่นแอลง ทําให้อํานาจของจกัรวรรดิพมา่เสือม

ลง เกิดกบฏขนึหลายทิศทาง ทงัพวกมณีปรุะทีเข้าปล้นเมืององัวะอยู่บ่อยครัง รวมถึงพวกมอญที

ร่วมมือกับชาวกเวไทยใหญ่ก่อการจลาจลขึนในบริเวณเมืององัวะ ต่อมาไม่นานในราวปีพ.ศ. 

๒๒๘๓ พวกมอญทางพม่าตอนล่างก็ก่อกบฏครังใหญ่ขึน เนืองจากข้าหลวงเจ้าเมืองหงสาวดี

พยายามปกครองชาวเมืองอย่างกดขีและบีบคนั ทําให้ทงัชาวพมา่ ชาวมอญ และชาวไทยใหญ่ใน

พมา่ตอนลา่งได้รับความเดือดร้อน จึงร่วมกันก่อกบฏในหลายเมืองทังเมืองเมาะตะมะและเมือง

ทวาย โดยมีศูนย์กลางอยู่ทีเมืองหงสาวดี ต่อมากลุ่มกบฏก็ได้ร่วมกันยึดเมืองสิเรียมทีมีพวก

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะพวกอังกฤษและฝรังเศสค้าขายอยู่ โดยได้ช่วยกันเผาวัดชาวยุโรป เผา

โรงงานตา่ง ๆ และยึดเรือทีจอดอยู่เป็นจํานวนมาก๕๓ ในช่วงเวลานนั กลุม่กบฏได้ตงั "สมิงทอพุทธ

เกษ" หรือ "พระเจ้าช้างลาย" ขึนเป็นกษัตริย์ของกลุ่มกบฏทีเมืองหงสาวดี (ครองราชย์ปีพ.ศ. 

๒๒๘๓-๒๒๙๐)๕๔  

ต่อมาไม่นานในราวปีพ.ศ. ๒๒๙๐ กลุ่มกบฏก็ได้ตงัหม่องอองสะล่าขึนเป็นกษัตริย์

แทนสมิงทอพทุธเกษ ดํารงตําแหน่งยศมอญเป็น "พญาทะละ" และพระองค์ทรงตงัขนุพลมอญชือ

ตะละปันเป็นจอมทพั ในช่วงเวลานนัพวกชาวมอญมีอํานาจเป็นผู้นํากลุ่มกบฏ พวกมอญได้เจริญ

สมัพนัธไมตรีกบัฝรังเศส เพือมอญจะได้รับความช่วยเหลือทางการทหารจากฝรังเศสในการสู้รบกบั

พม่า ดงันันในราวปีพ.ศ. ๒๒๙๕ พวกมอญนําโดยพญาทะละจึงยึดได้เมืององัวะอย่างง่ายดาย 

และจับพระเจ้ากรุงองัวะมาเป็นเชลยกลบัเมืองหงสาวดี และให้ตะละปันอยู่เป็นแม่ทัพคมุพม่า

ตอนบน๕๕ ชยัชนะครังนนัทําให้ดเูหมือนวา่พวกมอญกําลงัจะตงัอาณาจกัรตนขนึใหมไ่ด้ไมย่าก 

อย่างไรก็ดี ในขณะนันทีตําบลมุตโชโบยังมีชาวพม่าผู้หนึงชือหม่องอองไจยะ มี

ตําแหน่งเป็นผู้ ใหญ่บ้านทีชาวบ้านให้ความเลือมใส เมือเมืององัวะแตกทีหมู่บ้านนีก็เตรียมการ

ป้องกนั โดยได้รับการสนบัสนนุจากชาวพมา่หลายตําบล ทําให้เขากลายเป็นผู้นําพมา่คนใหม ่และ

มีกองทพัชาวบ้านจํานวนหนึงในตําบลของตน เมือตะละปันส่งกองทัพมอญมาปราบก็ถูกตีแตก

                                                
๕๒ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่มที ๑๐, ๓๗.  และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๒๔๗-๒๔๘. 

 ๕๓หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๕๔-๑๕๕. 

 ๕๔สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๒๔-๒๕. 

 ๕๕หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓ 

 

 
 

พ่ายแพ้กลบัไปหลายครัง จนชือเสียงของหมอ่งอองไจยะเป็นทีรู้จักกว้างขวาง ทําให้ชาวพม่าผู้ รัก

ชาติจํานวนมากมาร่วมในกองทัพ ดงันันในปีพ.ศ. ๒๒๙๕ หม่องอองไจยะจึงประกาศตนขึนเป็น

กษัตริย์พมา่นามวา่ "พระเจ้าอลองพญา" (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๒๙๕-๒๓๐๓ ตงัราชวงศ์คองบอง 

(อลองพญา)) มีเมืองชเวโบ (ตําบลมตุโชโบ) เป็นเมืองหลวง๕๖    

ตอ่มาไม่นานตะละปันผู้ นําทัพมอญได้เรียกกองทัพจากเมืองหงสาวดีมาสมทบเป็น

กองทัพใหญ่เข้าโจมตีเมืองชเวโบ พระเจ้าอลองพญาดําเนินการรบด้วยความชาญฉลาด ทําให้

กองทพัมอญเสียหายมาก และถูกตีโต้กลบัจนแตกพ่ายหนีมาถึงเมืององัวะ ชาวพม่าโดยการนํา

ของพระเจ้าอลองพญาจึงสามารถยึดครองพม่าตอนบนกลบัมาได้ในเวลาไม่นาน ในปีต่อมา (ปี

พ.ศ. ๒๒๙๖) พระเจ้าอลองพญาก็ยกทัพไปล้อมเมืององัวะทีพวกมอญรักษาอยู่ พวกมอญไม่

ต้องการสู้ รบอีกจึงรวมกันถอยลงมาตามแม่นํา พระเจ้าอลองพญาจึงยึดเมืององัวะไว้ได้ในทีสดุ 

ตอ่มาพญาทะละ รัชทายาท และตะละปันยกกองทพัมอญเข้าตีเมืององัวะอีกครัง แตพ่ระเจ้าอลอง

พญาและพระโอรสช่วยกนัตอ่ต้านและโจมตีกลบัจนกองทพัมอญแตกพ่ายตา่งหนีเอาตวัรอดลงมา

ทางพมา่ตอนลา่ง๕๗  

ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๒๙๘ พระเจ้าอลองพญาได้ยกกองทพัลงมาโจมตีพวกมอญในพม่า

ตอนล่าง พวกมอญต่างพากันหนีไปยังเมืองหงสาวดีและเมืองสิเรียมซึงมีป้อมค่ายมันคง พระ

เจ้าอลองพญาเดินทพัถึงเมืองท่าตะเกิงและทรงให้ชือเมืองนันใหม่ว่า "ย่างกุ้ ง" แปลว่าจุดจบของ

ศตัรู อย่างไรก็ดี ขณะนันมีข่าวว่าพวกมณีปุระมารุกรานตําบลต่าง ๆ ของพม่าทีอยู่ริมเขตแดน

อินเดีย พระเจ้าอลองพญาจึงต้องยกกองทัพขึนไปปราบ ทางฝ่ายพวกมอญทีเมืองสิเรียมจึงได้

โอกาสร่วมมือกับนายเดอ บรูโน หัวหน้าทูตจากประเทศฝรังเศสซึงมีความสมัพันธ์อนัดีกับพวก

มอญ และพวกเรือรบองักฤษบางลําในอ่าวสิเรียมทีนิยมพวกมอญ เข้าโจมตีเมืองย่างกุ้ งทีทหาร

พมา่ควบคมุอยู่ แตโ่จมตีไมสํ่าเร็จ เมือพระเจ้าอลองพญาปราบพวกมณีปุระได้แล้วจึงยกกองทัพ

ใหญ่ลงมาล้อมเมืองสิเรียมไว้นานถึง ๘ เดือน ในทีสดุจึงยึดเมืองสิเรียมได้สําเร็จ ครังนันฝ่ายนาย

เดอ บรูโนและข้าราชการชนัผู้ใหญ่จึงถกูประหารชีวิต๕๘    

หลงัจากนันพระเจ้าอลองพญาก็เตรียมการเข้ายึดเมืองหงสาวดี ฝ่ายพญาทะละจึง

เตรียมการเจรจาเพือยอมจํานน โดยส่งธิดาสาวคนเดียวออกไปเพือให้ยุติการสู้ รบ พระเจ้าอลอง

พญาเห็นใจจึงจดัพิธีต้อนรับเจ้าหญิงมอญอย่างยิงใหญ่และแตง่ตงัให้อยู่ในตําแหน่งราชินี แตพ่วก

                                                
 ๕๖เรืองเดียวกนั, ๑๖๒-๑๖๓. 

 ๕๗เรืองเดียวกนั, ๑๖๔-๑๖๕. 

 ๕๘เรืองเดียวกนั, ๑๖๖-๑๖๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔ 

 

 
 

มอญทีไมย่อมแพ้ก็คงตอ่สู้ตอ่ไป และในไมช้่าเมืองหงสาวดีก็แตก พญาทะละและครอบครัวถูกจับ

เป็นเชลย ฝ่ายตะละปันถกูจบัได้แตพ่ระเจ้าอลองพญาอภยัโทษให้ พระเจ้าอลองพญาได้พยายาม

ดําเนินนโยบายประสานไมตรีกบัมอญ โดยขนุนางมอญตามมณฑลตา่ง ๆ ก็ได้รับการแตง่ตงัให้อยู่

ในตําแหน่งเดิม  

ในขณะนนัพวกมณีปุระเริมเข้ามาโจมตีพม่าอีก พระเจ้าอลองพญาจึงนํากองทัพไป

ปราบ ครังนนัพวกมอญได้โอกาสจึงก่อกบฏขนึอีก ฆ่าฟันพม่าทัวทังปากแม่นําและไล่อปุราชพม่า

ออกจากเมืองหงสาวดี โดยมีพวกอังกฤษทีแหลมนีเกรสร่วมการกบฏครังนี อย่างไรก็ดี แม้ว่า

กองทพัพืนเมืองจะสามารถปราบกบฏลงได้ แต่การกบฏครังนีทําให้พระเจ้าอลองพญาแค้นมาก 

พระองค์ถือวา่เป็นการทรยศและเนรคณุตอ่ความเมตตาของพระองค์ทีเคยมีตอ่พวกมอญ ฝ่ายพวก

มอญก็เกรงพระเจ้าอลองพญาจะมาแก้แค้น จึงพากันอพยพหนีเข้ามาในดินแดนไทยเป็นจํานวน

มาก ฝ่ายไทย (อยุธยา) ก็เต็มใจรับพวกมอญไว้เพราะไทยเองกําลงัวิตกทีพม่ามีกําลงัมากขึน๕๙ 

กลา่วกนัวา่การปราบกบฏในครังนัน พระเจ้าอลองพญาให้จับบรรดาชาวมอญทังชายหญิงไม่ว่า

พระสงฆ์เดก็หรือคนแก่ไปเป็นเชลย แล้วให้เผาเมืองหงสาวดี  สร้างความเดือดร้อนให้กบัชาวมอญ

เป็นอย่างยิง๖๐ เหตกุารณ์ครังนีเป็นการเผาเมืองหงสาวดีเป็นครังที ๒ หลงัจากทีพวกยะไข่เคยเผา

เมืองหงสาวดีไปแล้วเมือปีพ.ศ. ๒๑๔๒   

ดงันนัในปีพ.ศ. ๒๓๐๐ พมา่โดยการนําของพระเจ้าอลองพญาก็ได้มอญไว้ในอํานาจ

โดยเดด็ขาด โดยหวัเมืองสําคญัตา่ง ๆ ของมอญถกูรวมเข้าเป็นสว่นหนึงของอาณาจักรพม่าตงัแต่

นนัเป็นต้นมา โดยไมมี่โอกาสฟืนตวัได้อีกจนกระทงัปัจจบุนั 

ต่อมาเมือไทยได้เข้าโจมตีเมืองทวาย ในปีพ.ศ. ๒๓๐๓ พระเจ้าอลองพญาจึงนํา

กองทพัไปตีฝังตะนาวศรีกลบัคืนมาจากไทย จากนนัก็นําทพัพมา่บกุไทยเพือจะยึดเมืองอยธุยา แต่

เนืองจากพระองค์ได้รับบาดเจ็บจากการรบ แม่ทัพพม่าจึงถอนทัพออกจากเมืองอยุธยากลบัพม่า 

ไมน่านพระเจ้าอลองพญาก็เสดจ็สวรรคต  

ในปีพ.ศ. ๒๓๐๗ พระเจ้ามงัระ โอรสองค์รองของพระเจ้าอลองพญาได้ขึนครองราชย์ 

พระองค์มีจดุมุง่หมายทีจะตีเมืองอยธุยาให้ได้ ครังนนัไทยช่วยเมืองเชียงใหม่ก่อกบฏ แต่พม่าก็ส่ง

กองทพัไปปราบเชียงใหม่ได้ แล้วเลยไปปราบหัวเมืองล้านช้างได้ กษัตริย์ไทยส่งความช่วยเหลือ

มายงัเจ้าเมืองมอญทีเมืองทวาย พมา่ก็สง่กองทพัมาตีเมืองทวายคืนได้โดยง่าย ตอ่มาในราวปีพ.ศ. 

                                                
 ๕๙เรืองเดียวกนั, ๑๖๙-๑๗๐. 

๖๐สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๓๑๗-

๓๑๘.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕ 

 

 
 

๒๓๐๙ พระเจ้ามงัระก็สงักองทัพพม่าทังหมดเข้าโจมตีเมืองอยุธยาโดยมีอะแซหวุ่นกีเป็นแม่ทัพ

ใหญ่ กองทพัพมา่ปิดล้อมเมืองอยุธยาอยู่นานและระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในกําแพงเมือง แม่ทัพ

ไทยบางคนรวมถึงพระยาตากสินได้ตีฝ่าพมา่ออกจากเมืองอยธุยาไปในยามวิกาล กระทงัในปีพ.ศ. 

๒๓๑๐ พมา่ก็สามารถตีเมืองอยธุยาได้สําเร็จ๖๑ หลงัจากนนัพมา่ก็ต้องทําสงครามติดพันกับจีนใน

บริเวณแคว้นไทยใหญ่อยู่อีกหลายปี  

ในราวปีพ.ศ. ๒๓๑๖ พวกมอญในพม่าตอนล่างก่อกบฏขึนอีก เนืองจากต้องการจะ

ปลอ่ยตวัพญาทะละให้กลบัมาเป็นกษัตริย์มอญอีกครัง พระเจ้ามงัระจึงรับสงัให้ประหารชีวิตพญา

ทะละ (แม้วา่พระเจ้าอลองพญาจะเคยไว้ชีวิตเขาก็ตาม) แม้พมา่จะปราบกบฏลงได้ แต่พวกมอญ

หลายพนัคนก็พากนัอพยพหนีเข้าเขตไทย โดยไปรวมกบัพระเจ้าตากสินทีตงัตนขนึเป็นกษัตริย์ไทย

ทางตอนใต้ลุม่แมนํ่าเจ้าพระยา (เมืองธนบรีุ)๖๒   

ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๓๑๘ พระเจ้ามงัระมีบญัชาให้กองทพัพมา่ไปจบัตวัพระเจ้าตากสิน 

จึงสังการให้อะแซหวุ่นกีเป็นแม่ทัพอีก อย่างไรก็ดี ในครังนันแม่ทัพพม่าต่างปราศจากความ

กระตือรือร้น เนืองจากทราบวา่พระเจ้ามงัระทรงพระประชวรและใกล้สวรรคต บรรดาขนุนางต่าง

พากนักดขีพวกมอญจํานวนน้อยทียงัคงสวามิภกัดิ อยู่กบักษัตริย์พมา่๖๓  

เหตกุารณ์ครังนนั อะแซหวุน่กีได้เกณฑ์ชาวมอญตามหวัเมืองตอ่ดินแดนไทยประมาณ 

๓,๐๐๐ คน เพือมาทําทางและเตรียมเสบียงสําหรับทพัพมา่ นําโดย "พระยาเจ่ง" ซึงเป็นเจ้าเมืองเต

ริน (อตัรัน) "พระยาอู"่ "ตละเสียง" และ "ตละเกลบ็" พวกมอญถูกเกณฑ์มาทํางานด้วยความจําใจ 

ในขณะทีพวกมอญทํางานให้พมา่อยู่นนั ทีเมืองเมาะตะมะอะแซหวุน่กีก็ได้เกณฑ์ชาวมอญอีกกลุม่

หนึงเข้ากองทพั พวกมอญทีไมพ่อใจจึงพากนัหลบหนี พมา่จึงตามจบัตวัคนในครอบครัวมาเป็นตวั

จํานําไปขงัรอการลงโทษ แตก่ลบัไปจบัถกูลกูหลานญาติพีน้องของพวกมอญกลุ่มทีไปทําทางและ

เตรียมเสบียงเข้า สร้างความไมพ่อใจให้กับพวกมอญกลุ่มนันเป็นอย่างมาก จึงพากันก่อกบฏจับ

ทหารพมา่ทงัหมดฆ่าทิงแล้วยกกองทพักลบัไป การก่อกบฏครังนีมีชาวมอญมาเข้าร่วมเป็นจํานวน

มาก พระยาเจง่เห็นวา่มีกําลงัมากพอจึงนําทพัมอญเข้าตีพมา่ทีเมืองเมาะตะมะจนได้เมืองกลบัมา 

พร้อมทงัได้เกลียกลอ่มชาวมอญทีเหลืออยูใ่ห้เข้าร่วมเป็นพวก แล้วจึงยกกองทัพมอญเข้ายึดเมือง

สะโตงและเมืองหงสาวดีคืนจากพม่าได้สําเร็จ และมุ่งหมายจะยกกองทัพเข้าตีเมืองย่างกุ้ งต่อ 

                                                
 ๖๑หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๗๕-๑๗๖. 

 ๖๒เรืองเดียวกนั, ๑๘๓. 

 ๖๓เรืองเดียวกนั, ๑๘๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖ 

 

 
 

หากแตพ่ระเจ้ามงัระได้สงัให้อะแซหวุน่กีนํากองทพัลงมาปราบ พวกมอญสู้กองทัพพม่าไม่ได้ก็พา

กนัอพยพหนีเข้ามาในดินแดนไทย เพือเข้าร่วมกบัพระเจ้าตากสิน๖๔  

ครังนันพระเจ้าตากสินให้ครัวมอญทีอพยพเข้ามาทังหมดไปตงัภูมิลําเนาอยู่ทีปาก

เกร็ด แขวงเมืองนนทบรีุ และสามโคก แขวงเมืองปทมุธานี โดยทรงตงั "พระยาบําเรอภกัดิ" ซึงเป็น

ขนุนางเชือสายมอญตงัแตส่มยัเมืองอยธุยาให้เป็น "พระยารามญัวงศ์" (จักรีมอญ)๖๕ เป็นหัวหน้า

ควบคมุดแูลกองมอญทวัไป สว่นพระยามอญและหวัหน้ามอญคนอืน ๆ ก็ทรงตงัให้มียศศกัดิ เป็น

ข้าราชการทุกคน ดังปรากฏว่าตละเกล็บได้รับแต่งตังเป็น "พระยาพระราม" ส่วนพระยาเจ่ง

สนันิษฐานวา่น่าจะได้รับแตง่ตงัเป็น "พระยาเกียรติ"๖๖  

ตอ่มาเหตกุารณ์ในราชสํานกัพมา่เกิดความวุน่วายอีกครัง เมือมีการแย่งชิงราชสมบัติ

กนัครังใหญ่หลงัจากทีพระเจ้ามงัระเสดจ็สวรรคต อย่างไรก็ดี ในปีพ.ศ. ๒๓๒๕ พระเจ้าปดงุได้ขึน

ครองราชย์เป็นกษัตริย์พมา่ ทรงตงัเมืองใหมที่เมืองอมรปรุะ แตก่็ทําให้พวกมอญทางพมา่ตอนล่าง

ก่อกบฏขนึอีก โดยเข้ายึดเมืองย่างกุ้ งไว้ได้ชวัคราว พระเจ้าปดงุทรงสงัให้กองทัพพม่าลงมาปราบ

กบฏมอญอย่างเด็ดขาด ทําให้ชาวมอญหลายพันคนอพยพหนีเข้ามาในดินแดนไทยอีกครัง 

ขณะเดียวกนัในปีพ.ศ. ๒๓๒๕ ฝ่ายไทยก็มีการเปลียนแปลงกษัตริย์ เมือ "พระบาทสมเดจ็พระพทุธ

ยอดฟ้าจฬุาโลก" ได้ปราบดาภิเษกขนึเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จกัรีของไทย พระองค์ทรงย้ายเมือง

หลวงจากเมืองธนบรีุมาอยู่ทีฝังตรงข้ามแมนํ่าเจ้าพระยา ตงัชือวา่กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) และ

เริมฟืนตัวจากการเสียกรุงศรีอยุธยาและการถูกพม่ารุกราน ตงัแต่ช่วงเวลานีเป็นต้นไปไทยก็มี

ความเข้มแขง็มากขนึเรือย ๆ  

ในปีพ.ศ. ๒๓๒๗ พระเจ้าปดงุสงัให้กองทพัพมา่เข้ายึดเมืองยะไข่ เนืองจากในแคว้น

ยะไขเ่กิดความวุน่วาย และกองทพัพมา่ได้นําพระพทุธรูปมหามยัมนีุของชาวยะไขก่ลบัมาไว้ทีเมือง

อมรปรุะ ตอ่มาไทยพยายามจะขยายอํานาจมาทางฝังตะนาวศรี พระเจ้าปดงุจึงสง่กองทพัพมา่เข้า

มาโจมตีไทย (กรุงรัตนโกสินทร์) หลายครัง แตพ่มา่ก็ต้องพ่ายแพ้กลบัไปทกุครัง     

ตอ่มา องักฤษเริมพยายามเข้ามารือฟืนไมตรีกบัพมา่ เนืองจากองักฤษเกรงวา่ฝรังเศส

จะใช้เมืองท่าเรือของพมา่เป็นฐานทพัเรือโจมตีตน โดยสง่คณะทตูเข้ามาเจรจาขอเปิดบริษัทอินเดยี

                                                
๖๔ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม่ ๑๐, ๗๐-๗๑. 
๖๕ตําแหน่งพระยาบําเรอภักดิ  หรือจกัรีมอญ 
๖๖สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๖๗-๗๑. และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ, “ประวัติต้นสกุลคชเสนี,” ใน หนังสือลําดับสกุลคชเสนีและเล่ห์วิสุทธิ (พิมพ์ในงาน

พระราชทานเพลงิศพนายมงคล คชเสน)ี (พระนคร: ศิริสาร, ๒๕๐๙), ๑๔-๑๕.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗ 

 

 
 

ตะวนัออกขององักฤษทีเมืองย่างกุ้ ง โดยการเจรจาครังนันประสบความสําเร็จด้วยดี อย่างไรก็ดี 

พมา่กบัองักฤษก็มีปัญหาขดัแย้งกันอยู่บ่อยครัง โดยเฉพาะกรณีกบฏและผู้ ลีภยัทีเกิดขึนบริเวณ

ชายเขตการปกครองของพมา่กบัองักฤษ ทังกบฏชาวยะไข่ กบฏชาวมณีปุระ และกบฏชาวอสัสมั 

จนกระทงัในทีสดุการทตูของทงัสองฝ่ายก็ต้องสินสดุลง๖๗ 

ในปีพ.ศ. ๒๓๕๘ ซึงเป็นช่วงท้ายรัชกาลพระเจ้าปดงุ ขณะทีพม่ามีปัญหาติดพันกับ

องักฤษในกรณีแคว้นอสัสมั๖๘ พวกมอญทีเมืองเมาะตะมะก็ก่อกบฏขนึ เมือข้าหลวงพมา่ทีปกครอง

เมืองเมาะตะมะมีปัญหากบัชาวมอญ ทําให้ชาวมอญได้รับความเดือดร้อน พวกมอญกลุ่มหนึงนํา

โดย "สมิงสอดเบา" จึงมีหนงัสือลบัเข้ามายงักรุงรัตนโกสินทร์วา่พวกมอญประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่า

คน จะพร้อมใจกนัคิดการกบฏตอ่พมา่ แล้วสมคัรใจจะอพยพครอบครัวเข้ามาพึงพระมหากษัตริย์

ไทย ซึงตรงกบัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที ๒ ครังนนักษัตริย์ไทยทรงให้

มีหนงัสือตอบกลบัไปวา่ถ้ามอญเดือดร้อนก็จะให้อพยพเข้ามา จะทรงรับเป็นทีพึงให้แก่มอญได้อยู่

ในพระราชอาณาจกัร ดงันนัพวกมอญในเมืองเมาะตะมะจึงพร้อมใจกนัก่อกบฏ จับเจ้าเมืองเมาะ

ตะมะและขนุนางพมา่ฆ่าทิง แล้วพากนัอพยพหนีเข้ามาพึงพระมหากษัตริย์ไทย๖๙  

การอพยพของชาวมอญในครังนีถือเป็นครังใหญ่ ดงันันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลยัจึงทรงให้กรมพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหน้า) เสดจ็ขนึไปคอยรับชาวมอญทีเมือง

นนทบรีุ ทรงให้จดัไม้และจากสําหรับปลกูบ้านเรือนพร้อมเสบียงอาหารของพระราชทานขึนไปรับ 

สว่นทางเมืองกาญจนบรีุทรงให้สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอเจ้าฟ้ามงกฎุคมุไพร่พลสําหรับป้องกนัและ

เสบียงอาหารของพระราชทานออกไปรับชาวมอญ โดยมีเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีเป็นผู้ ใหญ่

กํากบัไปด้วย สําหรับทางเมืองตากทรงให้เจ้าพระยาอภยัภธูรสมหุนายกเป็นผู้ขึนไปรับชาวมอญ 

การอพยพในครังนนัพระองค์ทรงให้ชาวมอญไปตงัภมิูลําเนาอยู่ในแขวงเมืองปทุมธานีบ้าง เมือง

นนทบรีุบ้าง โดยอยู่ด้วยกนักบัพวกมอญเก่า พระราชทานไม้จากให้ทําเรือนอยู่ จ่ายเสบียงอาหาร

และทีนาให้ทํามาหากินพอสมควร ยกค่านาพระราชทานให้ แต่งตงัสมิงสอดเบาผู้ เป็นหัวหน้าให้

เป็น "พระยารัตนจกัร" และแตง่ตงัหัวหน้ามอญทีเคยมียศอยู่เดิมให้เป็นพระยาทุกคน นอกจากนี 

                                                
 ๖๗หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๒๐๔-๒๐๘. 

 ๖๘เรืองเดียวกนั, ๒๐๙. 
๖๙พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา 

บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรประการ พร้อม

คําอธิบายเพิมเติม (กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี, ๒๕๔๘), ๗๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘ 

 

 
 

พระองคท์รงให้แบ่งเอาชาวมอญทีอพยพเข้ามาใหม่บางกลุ่มอีกจํานวนหนึง ลงไปอยู่ทีเมืองนคร

เขือนขนัธ์ (พระประแดง) โดยให้อาศยัรวมอยูก่บัชาวมอญกลุม่พระยาเจ่ง๗๐ 

ในปีพ.ศ. ๒๓๖๘ องักฤษได้ประกาศสงครามกบัพมา่อยา่งเป็นทางการ แม้ว่ากองทัพ

พมา่จะชนะกองทพัองักฤษทีประกอบไปด้วยทหารอินเดียอยู่บ้าง แต่กองทัพพม่าก็เสียเปรียบใน

ด้านอาวธุ จึงมิอาจชนะสงครามได้ไมว่า่กรณีใด ไมน่านกองทพัเรือองักฤษทีมีอาวธุครบก็สามารถ

ยึดเมืองย่างกุ้ งได้อย่างไม่ยาก จากนันกองทัพองักฤษก็รุกเข้ายึดเมืองแปร จนในทีสดุในปีพ.ศ. 

๒๓๖๙ องักฤษก็ได้ชยัชนะ โดยพมา่ต้องยอมทําสญัญายนัดาโบ ซึงทําให้พมา่ต้องเสียคา่ปรับและ

ต้องเสียดินแดนบางสว่นทงัยะไข่ ตะนาวศรี และอสัสมัให้แก่องักฤษ ในขณะนันฝ่ายพวกมอญที

เหลืออยู่ในพมา่ตอนลา่ง หลงัจากทีชาวมอญกลุม่ใหญ่อพยพหนีเข้าไปในไทย เป็นกลุ่มทียอมเข้า

กบัพมา่มากกวา่องักฤษ จึงทําให้ไมพ่อใจการรุกรานขององักฤษเช่นเดียวกบัพมา่๗๑  

ในช่วงเวลานัน การปกครองพม่าขององักฤษ สร้างความไม่พอใจให้กับทังชาวพม่า 

มอญ และยะไข ่จนทําให้เกิดกบฏขนึหลายเมือง สําหรับชาวมอญในตะนาวศรีก็คิดก่อกบฏจนถูก

ปราบลง เมือพวกกบฏมอญหนีเข้ามาในเขตพม่า ฝ่ายองักฤษก็ติดตามข้ามแม่นําเข้ามาและเผา

ท่าเรือเมืองเมาะตะมะเสีย ตอ่มาความสมัพนัธ์ทางการทูตของคณะข้าหลวงใหญ่องักฤษกับพม่า

ล้มเหลวลง จนในปีพ.ศ. ๒๓๘๓ คณะข้าหลวงใหญ่องักฤษก็ปิดสํานกัทตูในพมา่  

กระทงัในปีพ.ศ. ๒๓๙๕ ก็เกิดสงครามระหว่างพม่ากับองักฤษขึนเป็นครังที ๒ ฝ่าย

องักฤษนํากองทพัเรือเข้ายึดเมืองท่าเรือตา่ง ๆ ทงัเมืองเมาะตะมะ เมืองย่างกุ้ง และเมืองพะสิมของ

พมา่ไว้ได้ จากนนัจึงนําทพับกเข้ายึดเมืองหงสาวดี เมืองแปร จนถึงเมืองอมรปรุะซึงเป็นเมืองหลวง

ของพม่าในขณะนัน แม้ว่ากองทัพพม่าจะพยายามต่อสู้ อย่างหนักหน่วง แต่ก็ไม่อาจต้านทาน

กองทพัองักฤษทีได้เปรียบเรืองอาวธุได้๗๒  

ผลจากสงครามครังที ๒ ทําให้พมา่ต้องเสียดินแดนตอนลา่งให้อยู่ภายใต้การปกครอง

ขององักฤษ โดยองักฤษได้ตงัเมืองย่างกุ้งขนึเป็นศนูย์กลางการปกครองในพม่าตอนล่าง ฝ่ายพม่า

นนัแม้จะตงัพระเจ้ามินดง (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๓๙๖-๒๔๒๑) ขึนเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าพุกาม

แมง และพระเจ้ามินดงได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองอมรปุระไปอยู่ทีเมืองมณัฑะเลย์โดยได้สร้าง

พระราชวังใหม่ขึนทีนัน แต่อํานาจของกษัตริย์พม่าในขณะนันก็ไม่ได้เหนือไปกว่าอํานาจการ

ปกครองของอังกฤษทีเมืองย่างกุ้ ง  อย่างไรก็ดี หลังจากช่วงเวลานีไป (ตรงกับต้นรัชสมัย

                                                
๗๐เรืองเดียวกนั, ๘๔-๘๕. 

 ๗๑หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๒๑๓-๒๑๙. 

 ๗๒เรืองเดียวกนั, ๒๑๘-๒๓๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙ 

 

 
 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ๔ ของไทย) ชาวมอญทีเหลืออยู่ในพม่าตอนล่าง 

ซึงอยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษ ก็ไมไ่ด้อพยพหนีเข้ามาในดินแดนไทยครังละจํานวนมากเช่น

ทีเคยเกิดขนึอีก  

ฝ่ายพม่านันพยายามใช้การทูตเพือขอดินแดนพม่าตอนล่างคืนจากองักฤษ แต่ก็ไม่

เป็นผลสําเร็จ พระเจ้ามินดงจึงพยายามพัฒนาพม่าตอนบนให้เจริญขึนทังในด้านการปกครอง 

ด้านเศรษฐกิจ และด้านคมนาคม ฝ่ายอังกฤษเองก็ได้พัฒนาเมืองสําคัญในพม่าตอนล่างให้มี

ศกัยภาพเพือรองรับผลประโยชน์ของตนเองเช่นกนั องักฤษไมไ่ด้เป็นผู้อปุถัมภ์พุทธศาสนาและไม่

ยอมรับโรงเรียนวัดต่าง ๆ แต่ได้นําศาสนาคริสเตียนเข้ามาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ทําให้พุทธ

ศาสนาในพม่าตอนล่างเลือมลง อย่างไรก็ดี พระเจ้ามินดงก็ได้พยายามอย่างเต็มทีในการฟืนฟู

พุทธศาสนาในพม่า รวมถึงในพม่าตอนล่างทีอังกฤษปกครองอยู่  เช่น ทรงเป็นผู้ จัดประชุม

สงัคายนาพทุธศาสนา ทรงสร้างฉตัรทองคําประดบัอญัมณีมีค่าส่งไปถวายพระเจดีย์ชเวดากองที

เมืองย่างกุ้ง เป็นต้น  

ในช่วงเวลาตอ่มา พม่าต้องเผชิญกับการก่อกบฏแย่งชิงราชบัลลงัก์โดยเชือพระวงศ์

กนัเอง รวมถึงการเสียเปรียบทังทางด้านการเมืองการปกครองและการเศรษฐกิจแก่องักฤษจาก

การทําสนธิสญัญากบัองักฤษอีกหลายฉบบัด้วยความไมเ่ตม็ใจ จนในปีพ.ศ. ๒๔๒๘ พม่าต้องทํา

สงครามกบัองักฤษเป็นครังที ๓ และต้องพ่ายแพ้ให้กบัองักฤษอีกครัง ทําให้พม่าเสียเอกราชให้แก่

องักฤษ ครังนันทําให้พระเจ้าธีบอกษัตริย์องค์สดุท้ายของพม่าและของราชวงศ์คองบองถูกถอด

จากราชบัลลังก์ อังกฤษส่งพระเจ้าธีบอไปประทับอยู่ทีเมืองบอมเบย์ประเทศอินเดีย กระทัง

พระองค์เสด็จสวรรคตลงทีนันในปีพ.ศ. ๒๔๕๙ ตังแต่นันมาพม่าก็หมดระบบกษัตริย์ลงอย่าง

สินเชิง อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาชาวพม่าก็รวมตวักันก่อกบฏต่อองักฤษเป็นการใหญ่ ทําให้ชาว

พมา่ถกูกองทพัองักฤษสงัหารเป็นจํานวนมาก ถึงกระนนัชาวพมา่ก็ร่วมมือกนัต่อต้านการปกครอง

ขององักฤษเรือยมา ผา่นกลุม่ตอ่ต้านทีตงัขนึหลากหลายรูปแบบ จนกระทงัในปีพ.ศ. ๒๔๙๑ พม่า

จึงได้รับเอกราชคืนจากองักฤษ    

 

๓. การอพยพและการตังถนิฐานของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ช่วงพุทธศตวรรษ

ที ๒๒-๒๕ 

จากการศกึษาประวตัิศาสตร์มอญ พบว่าในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๒-๒๕ มีชาวมอญ

จากตอนล่างของประเทศเมียนมาอพยพเข้ามาตงัถินฐานในภาคกลางประเทศไทยหลายครัง 

สําหรับการอพยพครังใหญ่ ๆ ทีประกอบด้วยชาวมอญจํานวนมากนนั ได้แก่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๐ 

 

 
 

 ๓.๑ การอพยพในปีพ.ศ. ๒๑๒๗ (สมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาของ

ไทย และพระเจ้านันทบุเรงของพม่า) การอพยพครังนีปรากฏชัดเจนในประวตัิศาสตร์ไทย 

นบัเป็นการอพยพอย่างเป็นทางการครังแรก เกิดขนึในปีพ.ศ. ๒๑๒๗ เมือพระนเรศวรทรงประกาศ

อิสรภาพให้ไทยทีเมืองแครงได้สําเร็จ โดยได้รับความช่วยเหลือจากขนุนางมอญบางคน คือพระยา

เกียรติและพระยาพระราม รวมถึงพระมหาเถรคนัฉ่อง จากนนัพระนเรศวรจึงจัดกองทัพเพือยกไป

เมืองหงสาวดี ปรากฏวา่มีพวกมอญเข้าร่วมในกองทพัด้วยเป็นจํานวนมาก แตก่องทัพพระนเรศวร

ยงัไมท่นัถึงเมืองหงสาวดีก็ได้ขา่ววา่พระเจ้าบเุรงนองกําลงัจะยกทพักลบัมา พระนเรศวรทรงเห็นวา่

เวลานนัยงัไมส่ามารถจะตีหงสาวดีได้ จึงยกกองทพักลบั และได้พาครอบครัวไทยทีพมา่กวาดต้อน

มาเมือคราวตีกรุงศรีอยธุยาได้ (ปีพ.ศ. ๒๑๑๒) กลบัไปด้วยประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน๗๓ 

ประเด็นสําคญั เมือกองทัพพระนเรศวรกลับมาถึงเมืองแครง พระนเรศวรทรง

ชักชวนพระมหาเถรคนัฉ่อง พระยาเกียรติ และพระยาพระรามทีได้ช่วยเหลือพระองค์กลบัเมือง

อยธุยาด้วย ในการอพยพครังนีพระมหาเถรคนัฉ่อง พระยาเกียรติ และพระยาพระรามได้พาพรรค

พวกชาวมอญเข้ามาด้วยเป็นจํานวนมาก๗๔  

ในเรืองบทบาทฐานะของชาวมอญทีอพยพเข้ามา นักประวัติศาสตร์บางท่าน

กลา่ววา่ สมเดจ็พระมหาธรรมราชาได้พระราชทานบําเหน็จรางวลัแก่พวกมอญทีสวามิภกัดิ  ทรงตงั

พระมหาเถรคนัฉ่องเป็นพระสงัฆราชา เจ้าคณะฝ่ายรามญัในราชอาณาจักร ส่วนพระสงฆ์มอญที

ติดตามมาด้วยก็ทรงตังให้เป็นพระราชาและพระครูตามฐานานุกรมอยู่ตามพระอารามต่าง ๆ 

สําหรับพระยาเกียรติ และพระยาพระราม ทรงให้มีตําแหน่งยศชันและให้เป็นหัวหน้าควบคมุชาว

มอญทีอพยพมาทงัหมด๗๕ 

สว่นเรืองแหลง่ทีอยู่อาศยัของชาวมอญทีอพยพเข้ามานัน นักประวตัิศาสตร์บาง

ท่านกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงให้พวกมอญอพยพไปตังบ้านเรือนบริเวณ

บ้านใหม่มะขามหย่อง บางลี บางขาม ปากนําประสบ บ้านบางเพลิง บ้านไร่ ป่าฝ้าย ส่วน

ครอบครัวของพระยาเกียรติและพระยาพระราม ให้ตงับ้านเรือนอยู่ทีตําบลบ้านขมิน (ใกล้วดัขนุ

                                                
๗๓เนือหาในส่วนนีปรากฏทังในเอกสารประวัติศาสตร์ไทยและพม่า ดูใน หม่อง ทิน อ่อง, 

ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๓๑. 
๗๔ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม่ ๑๐, ๓๑. และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๙๑-๙๕. อย่างไรก็ดี เนือหาในส่วนนีไม่ปรากฏใน

ประวติัศาสตร์พม่า.  
๗๕ประยทุธ สทิธิพนัธ์, ต้นตระกูลขุนนางไทย (พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๐๕), ๑๐๑. 
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ำนกัหอ
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๓๑ 

 

 
 

แสน) ใกล้พระราชวงัของพระนเรศวรในเมืองอยุธยา สําหรับครอบครัวญาติโยมของพระมหาเถร

คนัฉ่อง ทรงให้ตงับ้านเรือนทีตําบลหวัแหลมใกล้กบัวดันก วดัค้างคาว๗๖   

ดงันนัจึงทําให้สนันิษฐานวา่ ชาวมอญสว่นใหญ่ทีอพยพเข้ามาในครังนีน่าจะเป็น

ชาวเมืองแครง รวมถึงชาวมอญบางสว่นทีน่าจะเป็นชาวเมืองหงสาวดี โดยน่าจะเข้ามาตงัถินฐาน

อยูบ่ริเวณเกาะเมืองอยธุยา 

สาเหตขุองการอพยพในครังนี สนันิษฐานว่าคงสืบเนืองมาตังแต่สมยัพระเจ้า

บเุรงนองทีนิยมการทําศึกสงคราม โดยเฉพาะสงครามกับไทย (อยุธยา) ทีต้องอาศยักําลงัทหาร

มอญและเสบียงจากหวัเมืองมอญทงัทีเมืองหงสาวดีและเมืองเมาะตะมะ เนืองจากเป็นเมืองทีอยู่

ในเส้นทางเดินทพัไปยงัไทย จึงทําให้ชาวมอญได้รับความเดือดร้อนไปทวั ชาวมอญบางกลุม่จึงคิด

หาโอกาสออกห่างจากพมา่และมาเข้าพวกกบัพระนเรศวร โดยเฉพาะกลุม่ชาวมอญเมืองหงสาวดี

ทีน่าจะมีความคุ้นเคยกบัพระนเรศวรเป็นอย่างดี เนืองจากพระนเรศวรเติบโตทีเมืองหงสาวดี   

 ๓.๒ การอพยพในปีพ.ศ. ๒๑๓๖ และปีพ.ศ. ๒๑๔๒ (สมัยรัชกาลสมเด็จพระ

นเรศวรของไทย (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๑๓๓-๒๑๔๘) และพระเจ้านันทบุเรงของพม่า) ในปี

พ.ศ. ๒๑๓๖ พวกมอญกลุ่มหนึงก่อการกบฏ พระเจ้านันทบุเรงจึงสงัจับพวกมอญทังหมดและ

ประหารชีวิตผู้ทีสงสยัวา่คบคิดกบฏ ทําให้เจ้าเมืองเมาะลําเลิงก่อการกบฏต่อต้าน  โดยขอความ

ช่วยเหลือจากสมเดจ็พระนเรศวรกษัตริย์เมืองอยุธยา ครังนันกองทัพไทยและกองทัพมอญได้เข้า

ล้อมกรุงหงสาวดีไว้ได้ ฝ่ายเมืองแปร เมืองตองอ ูและเมืองเชียงใหม ่ตา่งสง่กองทพัมาช่วยเมืองหง

สาวดี แตส่มเดจ็พระนเรศวรไมไ่ด้อยู่ทําสงคราม จึงทรงถอยทพักลบัพร้อมนําพวกมอญอาสากลบั

เมืองอยธุยาหลายพนัคน ครังนนัไทยสามารถยึดตะนาวศรี เมืองเมาะลําเลิง และเมืองเมาะตะมะ

ไว้ได้๗๗ จากข้อมลูประวตัิศาสตร์ดงักลา่ว สนันิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ามาในปีพ.ศ. ๒๑๓๖ 

สว่นใหญ่น่าจะเป็นทหารอาสาและครอบครัวของทหารอาสาจากเมืองเมาะลําเลิง (มะละแหมง่) 

การอพยพในครังนีคงมีสาเหตมุาจากชาวมอญได้รับความเดือดร้อนจากการถูก

เกณฑ์ไปทําสงครามกบัไทย (อยธุยา) ติดตอ่กนัหลายครัง เนืองจากพระเจ้านันทบุเรงต้องการจะ

เอาชนะไทย นอกจากนี นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่า พระเจ้านันทบุเรงทรงขดัเคืองพวก

มอญ โดยหาวา่พวกมอญเอาใจมาเผือแผฝ่่ายสยามจึงไม่เต็มใจรบ ทําให้พม่าต้องพ่ายแพ้ ถึงกับ

                                                
๗๖เรืองเดียวกนั, ๑๐๒. 

 ๗๗หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๓๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงรา

ชานุภาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๑๕๕-๑๕๖. และ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เล่ม 

๑๐, ๓๔. 
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สงัประหารชีวิตชาวมอญเป็นจํานวนมาก ทําให้พวกมอญพากนักระด้างกระเดืองและก่อการกบฏ

ขนึ เมือพระเจ้านนัทบเุรงสง่กองทพัลงมาปราบจึงจับพวกมอญประหารชีวิต๗๘ จึงทําให้ชาวมอญ

ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จนต้องอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนไทย   

ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๑๔๒๗๙ ทีเมืองหงสาวดีเกิดปัญหาในราชสํานกั ทําให้เจ้าเมือง

ตองอรู่วมมือกบัเจ้าเมืองยะไขเ่ข้ายึดเมืองหงสาวดีและเมืองท่าตา่ง ๆ ไว้ได้โดยง่าย เพราะทหารทิง

กองทพัไปแล้ว และประชาชนต่างหนีออกจากเมืองไปแล้ว กองทัพตองอแูละกองทัพยะไข่ได้เข้า

ปล้นเมืองหงสาวดี แล้วกองทัพตองอูก็รีบกลับเมืองตองอูโดยด่วน ส่วนกองทัพยะไข่ได้กวาด

ทรัพย์สินเงินทองทีเหลือ พร้อมเข้ารือค้นพระราชวงัและเผาเมืองหงสาวดี นําทรัพย์สินเงินทองที

ปล้นได้ลงเรือกลบัไป ในขณะนนัสมเดจ็พระนเรศวรทรงยกกองทัพใหญ่จากอยุธยามาถึงเมืองหง

สาวดีพอดี เมือทรงทราบวา่เมืองหงสาวดีแตกแล้ว พระองค์จึงเดินทัพต่อไปยังเมืองตองอเูพือจะ

จบัตวัพระเจ้านนัทบเุรง เมือกองทพัยะไขข่นึจากเรือมาช่วยเมืองตองอ ูสมเด็จพระนเรศวรจึงถอย

ทัพกลับไป ขณะทีถอยกลับไปก็กวาดต้อนพวกมอญลีภัยไปหลายพันคน ๘๐ สําหรับใน

ประวตัิศาสตร์ไทยกล่าวว่า ได้กวาดต้อนครอบครัวมอญในหัวเมืองมณฑลหงสาวดีมาเป็นเชลย

เป็นจํานวนมาก เพือเป็นการตดัทอนกําลงัข้าศกึและเพือเพิมกําลงัในเมืองอยธุยา๘๑    

สําหรับการอพยพในปีพ.ศ. ๒๑๔๒ นี สันนิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ามา

น่าจะเป็นชาวมอญจากหลายเมืองรวมกนั ทงัเมืองหงสาวดี เมืองเมาะตะมะ และเมืองเมาะลําเลิง 

(มะละแหมง่) โดยเฉพาะจากเมืองหงสาวดี เนืองจากสงครามในครังนีทําให้เมืองหงสาวดีถูกปล้น

และถกูเผาทําลาย      

การอพยพของชาวมอญทงัสองครังดงักลา่ว ไมป่รากฏหลกัฐานวา่ไทยจัดให้ชาว

มอญเหล่านันไปอยู่ทีใด อย่างไรก็ดี นักประวตัิศาสตร์บางท่านสนันิษฐานว่าคงจะให้อยู่รวมกับ

ชาวมอญพวกแรกทีอพยพเข้ามา โดยตงัหลกัแหลง่อยู่แถบชานเมืองอยธุยา๘๒  

                                                
๗๘D.G.E. Hall, Burma (London: Hutchinson, 1960), 47-48. และ G.E. Harvey, History of Burma 

(London: Frank Cass, 1967), 180-181, อ้างถงึใน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๕๕-๕๖.  

 ๗๙ในประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่าเหตุการณ์นีเกิดขึนในปีพ.ศ. ๒๑๓๘ ดูใน ประชุมพงศาวดาร

ฉบับกาญจนาภิเษก, เลม่ ๑๐, ๓๔. และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดาร

เรืองไทยรบพม่า, ๑๕๕-๑๕๖.    

 ๘๐หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๓๕-๑๓๖.  

 ๘๑สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๑๕๕-

๑๕๖.    

 ๘๒สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๕๗-๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ๓.๓ การอพยพในปีพ.ศ. ๒๑๗๒ (สมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองของ

ไทย (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๘) และพระเจ้าตลุงมินของพม่า) การอพยพในครังนี

ปรากฏในประวัติศาสตร์พม่า (ไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทย) กล่าวคือ ในปีพ.ศ. ๒๑๗๗ 

หลงัจากทีพระเจ้าอนอคะเปตลนุ กษัตริย์พมา่ทําพิธีราชาภิเษกทีเมืองหงสาวดีได้เพียงปีเดียว พวก

มอญหมูห่นึงเข้าโจมตีพระราชวงัแตก่็ถกูปราบลงได้ ตอ่มาไมน่านพวกมอญทีเมืองเมาะละเลิงกก็อ่

กบฏอีก เมือกองทัพพม่าลงมาปราบ พวกมอญก็พากันอพยพหนีเข้ามาในไทย (อยุธยา)๘๓ 

นอกจากนี นกัประวตัิศาสตร์บางท่านกลา่ววา่ ครังนันพม่าได้ส่งทูตเข้ามาขอให้ไทย (อยุธยา) ส่ง

ชาวมอญอพยพเหลา่นนักลบัคืน แตฝ่่ายไทยปฏิเสธ๘๔ 

จากข้อมูลประวัติศาสตร์ดงักล่าว จึงสนันิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ามาใน

ครังปีพ.ศ. ๒๑๗๗ สว่นใหญ่น่าจะเป็นชาวมอญจากเมืองเมาะลําเลิง (มะละแหมง่) อนึง เป็นไปได้

ไหมวา่การอพยพครังนีอาจมีชาวมอญจํานวนไมม่าก จึงไมป่รากฏในประวตัิศาสตร์ไทย   

นอกจากนี เนืองจากการอพยพในครังนีไม่ปรากฏในประวตัิศาสตร์ไทย จึงไม่

ทราบวา่ไทยจดัให้ชาวมอญเหลา่นนัไปอยู่ทีใด อย่างไรก็ดี สนันิษฐานว่าน่าจะไปอาศยัอยู่รวมกับ

กลุม่ชาวมอญทีอพยพเข้ามาก่อนหน้า  

สาเหตขุองการอพยพครังนี คงเนืองจากชาวมอญได้รับความเดือดร้อนจากการ

ถูกเกณฑ์เข้าร่วมกองทัพ เนืองจากพระเจ้าตลนุมินทรงให้ความสําคัญกับการรบเอาแคว้นไทย

ใหญ่และเชียงใหมเ่ป็นอย่างมาก ทําให้พวกมอญได้รับความเดือดร้อนจึงก่อการกบฏขนึ๘๕ 

 ๓.๔ การอพยพในราวปีพ.ศ. ๒๒๐๓ (สมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ของไทย 

(ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) และพระเจ้าพนิดาเลของพม่า) การอพยพในครังนีนบัเป็น

ครังใหญ่ทีปรากฏทงัในประวตัิศาสตร์ไทยและพมา่ เกิดขนึในราวปีพ.ศ. ๒๒๐๓ เมือพวกมอญจาก

เมืองเมาะตะมะถกูพมา่เกณฑ์เข้าร่วมในกองทพั เพือมาช่วยต่อสู้กับกองทัพจีนทีเมืององัวะ พวก

มอญตา่งพากนัหนีทพัและก่อกบฏเป็นการใหญ่ และหนีเข้าดินแดนไทยโดยได้รับการต้อนรับจาก

กษัตริย์ไทย (อยธุยา) เป็นอย่างดี๘๖  

เหตกุารณ์ในครังนีในประวตัิศาสตร์ไทยกล่าวว่า พวกมอญไม่เต็มใจช่วยพม่า 

พากนัหลบหนีในระหวา่งทางทียกทพัขนึไป เมือเสร็จศึกพม่าจึงจับพวกมอญทีหลบหนีมาลงโทษ

                                                
 ๘๓หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๔๕. 

๘๔G.E. Harvey, History of Burma (London: Frank Cass, 1967), 193, อ้างถึงใน สภุรณ์ โอเจริญ, 

มอญในเมืองไทย, ๕๙.  

 ๘๕หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๔๕. 

 ๘๖เรืองเดียวกนั, ๑๕๐-๑๕๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยใช้ไฟคลอก ทําให้พวกมอญไม่พอใจ พากันเข้าปล้นเมืองเมาะตะมะและขบัไล่พวกพม่าออก

จากเมือง พร้อมทงัจบัเจ้า (มะมงันนัทมิตร) ทีเป็นข้าหลวงพมา่คมุขงัไว้ ครันเมือรู้วา่พม่าจะยกทัพ

ลงมาปราบ ก็พากนัอพยพครอบครัวจํานวนหลายพนัคนออกจากเมืองเมาะตะมะ๘๗ เข้ามาขอพึง

พระบรมโพธิสมภารสมเดจ็พระนารายณ์ กษัตริย์ไทยทีเมืองอยธุยา โดยมีสมิงนายอําเภอ ๑๑ นาย

เป็นหวัหน้า เมือสมเดจ็พระนารายณ์ทรงทราบขา่วก็ทรงให้ขนุนางนายกองมอญเก่าออกไปรับพวก

มอญอพยพเข้ามายงัเมืองอยธุยา ครังนนัสมเด็จพระนารายณ์ทรงแต่งตงัสมิงนายอําเภอหัวหน้า

ชาวมอญทงั ๑๑ คน ให้มียศศกัดิ และมีหน้าทีควบคมุกลุ่มชาวมอญทีอพยพเข้ามา โดยทรงให้ไป

ตงับ้านเรือนอยู่ทีบ้านสามโคก และทีริมวดัตองปแุละแถวคลองคจูามชานเมืองอยธุยา๘๘  

จากข้อมูลประวัติศาสตร์ดังกล่าว สนันิษฐานว่าชาวมอญทีอพยพเข้ามาในปี

พ.ศ. ๒๒๐๓ สว่นใหญ่น่าจะเป็นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ โดยส่วนหนึงน่าจะไปตงับ้านเรือนอยู่

กบัชาวมอญทีอพยพมาก่อนในบริเวณรอบเมืองอยธุยา และอีกสว่นหนึงพบวา่ไปตงับ้านเรือนอยู่ที

บ้านสามโคก ซึงในปัจจบุนัก็คือบริเวณอําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี อาจกลา่วได้วา่การอพยพ

ครังนีนบัเป็นครังแรกทีมีชาวมอญเข้ามาตงัถินฐานทีเมืองสามโคก    

 ๓.๕ การอพยพในช่วงทศวรรษปีพ.ศ. ๒๒๙๐-๒๓๐๐ (สมัยรัชกาลสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวบรมโกศของไทย กับพระเจ้าอลองพญาของพม่า) ในช่วงทศวรรษปีพ.ศ. ๒๒๙๐-

๒๓๐๐ มีการอพยพของชาวมอญหลายครัง เนืองจากในช่วงเวลานีพวกมอญก่อการกบฏครังใหญ่ 

โดยการนําของพญาทะละและตะละปัน จนยึดหัวเมืองต่าง ๆ ในพม่าตอนล่างได้สําเร็จ และ

สามารถบกุยึดเมืององัวะ (เมืองหลวงพม่า) และหัวเมืองสําคญัในพม่าตอนบนไว้ได้ชัวคราว แต่

ตอ่มาไมน่าน เมือพระเจ้าอลองพญากษัตริย์พมา่ผู้ก่อตงัราชวงศ์คองบอง นํากองทัพพม่าทีตงัขึน

ใหมข่บัไลก่องทพัมอญออกจากพมา่ตอนบนได้สําเร็จ กองทัพมอญจึงต้องถอยลงมาตงัรับทีเมือง

หงสาวดีและเมืองสิเรียม ตอ่มากองทพัมอญถูกพระเจ้าอลองพญายกกองทัพพม่าลงมาโจมตีอีก 

จนในทีสดุกองทพัมอญก็ถกูกองทพัพมา่ทีนําโดยพระเจ้าอลองพญาปราบลงได้อย่างเด็ดขาดในปี

พ.ศ. ๒๓๐๐ จึงทําให้พวกมอญทีได้รับความเดือดร้อนต่างพากันอพยพเข้ามายังดินแดนไทยเป็น

จํานวนมากและหลายครัง  

การอพยพครังหนึงเกิดขนึในราวปีพ.ศ. ๒๒๙๐ เมือสมิงทอพทุธเกษเจ้าหงสาวดี

ถกูพญาทะละและพรรคพวกมอญแย่งชิงราชบลัลงัก์ ทําให้สมิงทอพทุธเกศและพรรคพวกต้องหนี

                                                
๘๗ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม่ที ๑๐, ๓๗.  
๘๘สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๒๔๗-

๒๔๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ออกจากเมืองหงสาวดีเข้ามาในดินแดนไทย ครังนันพระยามอญ ๓ นายคือ พระยาพระราม พระ

ยากลางเมือง และพระยาน้อยวนัดี ซึงเป็นนายทหารของสมิงทอพทุธเกษ เกรงว่าพระเจ้าหงสาวดี

องค์ใหมจ่ะคิดทําร้ายพวกตน และเห็นวา่สมิงทอพทุธเกษหลบหนีเข้าดินแดนไทย จึงชวนกนัอพยพ

ครอบครัวพร้อมด้วยนายทพันายกองประมาณ ๔๐๐ คนเศษเข้ามาในดินแดนไทย ครังนันสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวับรมโกศทรงให้พวกมอญอพยพนีไปอยู่ทีตําบลโพธิ สามต้น เมืองอยธุยา๘๙  

ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๓๐๐ มีการอพยพครังใหญ่ หลงัจากทีหัวเมืองมอญต่าง ๆ ใน

พมา่ตอนลา่งถกูพระเจ้าอลองพญาปราบปรามมาครังหนึงแล้ว เมือพวกมอญมีโอกาสกก็่อกบฏขนึ

อีก ฆ่าฟันพมา่ทวัทงัปากแมนํ่าและไลอ่ปุราชพมา่ออกจากเมืองหงสาวดี แม้วา่กองทพัพืนเมืองจะ

สามารถปราบกบฏลงได้ แต่การกบฏครังนีทําให้พระเจ้าอลองพญาแค้นมาก พระองค์ถือว่าเป็น

การทรยศและเนรคณุตอ่ความเมตตาของพระองค์ทีเคยมีต่อพวกมอญ ฝ่ายพวกมอญก็เกรงพระ

เจ้าอลองพญาจะมาแก้แค้น จึงพากันอพยพหนีเข้ามาในดินแดนไทยเป็นจํานวนมาก ฝ่ายไทย 

(อยธุยา) ก็เตม็ใจรับพวกมอญไว้เพราะไทยเองกําลงัวิตกทีพมา่มีกําลงัมากขนึ๙๐ การปราบกบฏใน

ครังนันประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่า พระเจ้าอลองพญาให้จับบรรดาชาวมอญทังชายหญิงไม่ว่า

พระสงฆ์เดก็หรือคนแก่ไปเป็นเชลย แล้วให้เผาเมืองหงสาวดี  สร้างความเดือดร้อนให้กบัชาวมอญ

เป็นอย่างยิง๙๑ ทําให้ตังแต่นันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มอญก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึงของ

อาณาจกัรพมา่โดยเดด็ขาดโดยไมมี่โอกาสฟืนตวัได้อีก   

จากประวัติศาสตร์ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าในช่วงทศวรรษปีพ.ศ. ๒๒๙๐-

๒๓๐๐ ซึงตรงกบัรัชกาลสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศของไทย น่าจะมีชาวมอญอพยพเข้ามาอย่าง

น้อย ๒ ครังใหญ่ดังทีได้กล่าวไป สําหรับการอพยพในปีพ.ศ. ๒๓๐๐ ซึงถือเป็นครังใหญ่นัน 

สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นชาวมอญทีมาจากหลายเมือง เนืองจากหวัเมืองมอญตา่งได้รับความเดือน

ร้อนไปทวัจากการปราบปรามของพมา่จนทําให้อาณาจกัรมอญลม่สลาย โดยเฉพาะชาวมอญจาก

เมืองหงสาวดีซึงน่าจะอพยพเข้ามาเป็นกลุม่ใหญ่ เนืองจากเหตกุารณ์ครังนันทําให้เมืองหงสาวดี

ถกูพมา่เผาทําลายจนหมดสิน (นบัเป็นการเผาเมืองหงสาวดีเป็นครังที ๒ หลงัจากทีพวกยะไข่เคย

เผาไปแล้วเมือปีพ.ศ. ๒๑๔๒) 

                                                
๘๙ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม่ ๑๐, ๕๒. 

 ๙๐หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, ๑๖๖-๑๗๐. 
๙๑สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๓๑๗-

๓๑๘.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๖ 

 

 
 

อย่างไรก็ดี ไมป่รากฏหลกัฐานทีแน่ชดัวา่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศทรงจดัให้

ชาวมอญทีอพยพเข้ามาในปีพ.ศ. ๒๓๐๐ ไปตงับ้านเรือนอยู่ทีใด จึงสนันิษฐานว่าน่าจะให้ไปอยู่

รวมกบักลุม่ชาวมอญทีอพยพเข้ามาอยู่ก่อนในบริเวณเมืองอยธุยาเช่นเดียวกบัครังก่อน ๆ 

 ๓.๖ การอพยพในปีพ.ศ. ๒๓๑๘ (สมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (ตาก

สิน) ของไทย และพระเจ้ามังระของพม่า) ก่อนทีเมืองอยุธยาจะถูกพม่าตีแตกและถูกพม่า

ทําลายลงในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ พระยาตากสิน แมท่พัไทยได้ตีฝ่ากองทัพพม่าออกจากเมืองอยุธยาไป 

พระองค์ได้รวบรวมไพร่พลทีเหลืออยู่ ตีหวัเมืองตา่ง ๆ ของไทยคืนมา และประกาศเอกราชให้ไทย

อีกครังเมือปีพ.ศ. ๒๓๑๐ โดยทรงตงัเมืองธนบุรีเป็นราชธานี และสถาปนาตนเองขึนเป็นสมเด็จ

พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) พระองค์ทรงสามารถขยายพระราชอาณาเขตออกไปจนไทยเริมมี

ความเข้มแขง็ขนึ   

การอพยพของชาวมอญครังใหญ่ในปีพ.ศ. ๒๓๑๘ เกิดขึนเมือพระเจ้ามังระ 

กษัตริย์พมา่มีบญัชาให้กองทพัพมา่ไปจบัตวัพระเจ้ากรุงธนบรีุ (ตากสิน) อะแซหวุน่กีซึงเป็นแม่ทัพ

ได้เกณฑ์ชาวมอญตามหวัเมืองตอ่ดินแดนไทยประมาณ ๓,๐๐๐ คน มาทําทางและเตรียมเสบียง

สําหรับทพัพมา่ นําโดย "พระยาเจ่ง" ซึงเป็นเจ้าเมืองเตริน "พระยาอู่" "ตละเสียง" และ "ตละเกล็บ" 

พวกมอญถกูเกณฑ์มาทํางานด้วยความจําใจ  

ในขณะทีพวกมอญทํางานให้พม่าอยู่นัน ทีเมืองเมาะตะมะอะแซหวุ่นกีก็ได้

เกณฑ์ชาวมอญอีกกลุม่หนึงเข้ากองทพั พวกมอญทีไม่พอใจจึงพากันหลบหนี พม่าจึงตามจับตวั

คนในครอบครัวมาเป็นตวัจํานําไปขงัรอการลงโทษ แตก่ลบัไปจบัถกูลกูหลานญาติพีน้องของพวก

มอญกลุม่ทีไปทําทางและเตรียมเสบียงเข้า สร้างความไม่พอใจให้กับพวกมอญกลุ่มนันเป็นอย่าง

มาก จึงพากนัก่อกบฏจบัทหารพมา่ทงัหมดฆ่าทิงแล้วยกกองทพักลบัไป  

การก่อกบฏครังนีมีชาวมอญมาเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก พระยาเจ่งเห็นวา่มีกําลงั

มากพอจึงนําทพัมอญเข้าตีพมา่ทีเมืองเมาะตะมะจนได้เมืองกลบัมา พร้อมทังได้เกลียกล่อมชาว

มอญทีเหลืออยู่ให้เข้าร่วมเป็นพวก แล้วจึงยกกองทพัมอญเข้ายึดเมืองสะโตงและเมืองหงสาวดีคืน

จากพมา่ได้สําเร็จ และมุง่หมายจะยกกองทพัเข้าตีเมืองย่างกุ้งตอ่ หากแตพ่ระเจ้ามงัระได้สงัให้อะ

แซหวุน่กีนํากองทพัมาปราบ พวกมอญสู้กองทพัพมา่ไม่ได้ก็พากันอพยพหนีเข้ามาร่วมกับสมเด็จ

พระเจ้ากรุงธนบรีุ๙๒  

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงเห็นว่าพวกมอญคงต้องอพยพหนีเข้ามาพึงไทย

เหมือนครังสมัยอยุธยาแน่ จึงตงัทัพหลวงรอฟังข่าวอยู่ทีเมืองตาก เมือเหตุการณ์เป็นดังคาด 

                                                
๙๒ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม่ ๑๐, ๗๐-๗๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๗ 

 

 
 

พระองค์จึงทรงให้จัดทัพไปรับพวกมอญอพยพ๙๓ กลุ่มหนึงนําโดยสมิงสหุร่ายกลนัพาครอบครัว

มอญอพยพหนีเข้ามาทางดา่นเมืองตาก ทรงให้พระยากําแหงวิชิตคมุกองทัพรอรับครัวมอญอยู่ที

บ้านระแหง เมืองตาก และทรงให้พระยายมราช (แขก) คมุกองทพัไปตงัรอทีตําบลท่าดินแดง แขวง

เมืองท่าขนนุในลํานําไทรโยค เพือรับครัวมอญทีจะเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ กลุ่มสองนําโดย

สวุรรณเทวะและทามมุวย คมุครอบครัวมอญประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษ อพยพหนีพม่าเข้ามาทาง

บ้านนาเกาะดอกเหล็ก แขวงเมืองตาก กลุ่มสามนําโดยพระยาเจ่ง พระยากลางเมือง ตละเสียง 

และตละเกลบ็ ควบคมุครอบครัวมอญกลุ่มใหญ่กว่ากลุ่มอืน อพยพหนีพม่าเข้ามาทางด่านเจดีย์

สามองค์ โดยได้เดินทางเข้ามารอสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุอยู่ทีเมืองธนบรีุ๙๔   

ครังนนั สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงให้ครอบครัวมอญทีอพยพเข้ามาทงัหมด ไป

ตงัภมิูลําเนาอยู่ทีปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบรีุ และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี โดยทรงตงั "พระ

ยาบําเรอภกัดิ" ซึงเป็นขนุนางเชือสายมอญตงัแตส่มยัเมืองอยธุยาให้เป็น "พระยารามญัวงศ์" เป็น

หวัหน้าควบคมุดแูลกองมอญทัวไป ส่วนพระยามอญและหัวหน้ามอญคนอืน ๆ ก็ทรงตงัให้มียศ

ศกัดิ เป็นข้าราชการทกุคน ดงัปรากฏว่าตละเกล็บได้รับแต่งตงัเป็น "พระยาพระราม" ส่วนพระยา

เจ่ง สนันิษฐานวา่น่าจะได้รับแตง่ตงัเป็น "พระยาเกียรติ" (คูก่บัพระยาพระรามในทําเนียบมอญ)๙๕  

จากประวตัิศาสตร์ดงักลา่ว ทําให้สนันิษฐานวา่ชาวมอญทีอพยพเข้ามาในปีพ.ศ. 

๒๓๑๘ สว่นใหญ่น่าจะเป็นชาวมอญเมืองเตริน ซึงเป็นเมืองมอญทีตงัอยู่ระหว่างเมืองเมาะตะมะ

กบัดินแดนไทยทางดา่นเจดีย์สามองค์ และเมืองเมาะตะมะ โดยชาวมอญกลุม่นีไปตงัถินฐานอยู่ที

                                                
 ๙๓สภุรณ์ โอเจริญ สนันิษฐานว่า การอพยพเข้ามาของชาวมอญในช่วงเวลานี คงเป็นทีพอพระทัย

แก่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับในรัชกาลก่อน ๆ เนืองจากเป็นการเพิมกําลงัให้ฝ่ายไทย 

ซงึเท่ากบัเป็นการตดักําลงัของฝ่ายพม่าลง ขณะนนัฝ่ายไทยมีกําลงัพลน้อยเนืองจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่

พม่าในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ ดใูน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๗๑.  

โดยในสมยันีชาวมอญได้มีบทบาทสาํคญัในการช่วยทําศกึสงครามกับพม่า ดังปรากฏชือแม่ทัพ

มอญออกทําสงครามกบัพม่าหลายครัง อาทิเช่น กองมอญพระยารามญัวงศ์ร่วมรบในสงครามกับพม่าทีบางแก้ว

เมืองราชบรีุ กองมอญพระยารามญัวงศ์ร่วมกบักองทพัเจ้าอนุรุธเทวา กองทัพพระยายมราช และกองทัพพระยา

ราชสภุาวดี ขบัไลก่องทพัพม่าจนหนีไป เป็นต้น ดูใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 

พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๔๖๒, ๕๐๕. 
๙๔สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๔๕๕-

๔๕๗. 
๙๕สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๖๗-๗๑. และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ดํารงราชานภุาพ, “ประวติัต้นสกลุคชเสน,ี” ใน หนังสือลําดับสกุลคชเสนีและเล่ห์วิสุทธิ, ๑๔-๑๕.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๘ 

 

 
 

เมืองปากเกร็ด (ปัจจบุนัคือบริเวณอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ) และเมืองสามโคก (ปัจจบุนัคือ

อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี)    

อาจกล่าวได้ว่า การอพยพในครังนีทําให้เมืองปากเกร็ดมีชาวมอญเข้ามาอยู่

อาศยัเป็นครังแรก โดยน่าจะมีกลุม่ชาวมอญทีนําโดยพระยาเจ่งอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในพืนทีนี ดงั

ปรากฏวดัในชมุชนชาวมอญในพืนทีนี คือ วดัเชิงท่าทีเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ได้สร้างไว้๙๖ และ

วดัเกาะพญาเจ่ง ทีเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) สร้างอทิุศกุศลให้เจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ผู้

เป็นบิดา  

สําหรับทีเมืองสามโคกนนัแต่เดิมในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มีชาวมอญอพยพ

เข้ามาอยู่อาศัยครังหนึงแล้ว (ซึงส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ) ต่อมาเมือเมือง

อยธุยาแตกสนันิษฐานวา่คงจะทําให้เมืองสามโคกร้างผู้คนไประยะเวลาหนึง จนเมือสมเดจ็พระเจ้า

กรุงธนบรีุทรงให้ชาวมอญอพยพเข้ามาตงัถินฐานทีนีจึงมีชาวมอญเข้ามาอยู่อาศยัอีกครังหนึง  

 ๓.๗ การอพยพในปีพ.ศ. ๒๓๕๘ (สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัย รัชกาลที ๒ ของไทย (กรุงรัตนโกสินทร์) และสมัยพระเจ้าปดุงของพม่า) การ

อพยพในปีพ.ศ. ๒๓๕๘ ตรงกบัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที ๒ ของกรุง

รัตนโกสินทร์ สืบเนืองจากในช่วงท้ายรัชกาลพระเจ้าปดงุของพม่า ขณะทีพม่ามีปัญหาติดพันกับ

องักฤษในกรณีแคว้นอสัสมั พวกมอญทีเมืองเมาะตะมะก็ก่อกบฏขึน เมือข้าหลวงพม่าทีปกครอง

เมืองเมาะตะมะมีปัญหากบัชาวมอญ ทําให้ชาวมอญได้รับความเดอืดร้อน พวกมอญกลุ่มหนึงนํา

โดย "สมิงสอดเบา" จึงมีหนงัสือลบัเข้ามายงักรุงรัตนโกสินทร์วา่พวกมอญประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่า

คน จะพร้อมใจกนัคิดการกบฏตอ่พมา่ แล้วสมคัรใจจะอพยพครอบครัวเข้ามาพึงพระมหากษัตริย์

ไทย ครังนันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงให้มีหนังสือตอบกลับไปว่าถ้ามอญ

เดือดร้อนก็จะให้อพยพเข้ามา จะทรงรับเป็นทีพึงให้แก่มอญได้อยู่ในพระราชอาณาจกัร ดงันนัพวก

มอญในเมืองเมาะตะมะจึงพร้อมใจกนัก่อกบฏ จบัเจ้าเมืองเมาะตะมะและขนุนางพม่าฆ่าทิง แล้ว

พากนัอพยพหนีเข้ามาพึงพระมหากษัตริย์ไทย๙๗  

การอพยพของชาวมอญในครังนีถือเป็นครังใหญ่ ดงันนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ

เลิศหล้านภาลยัจึงทรงให้กรมพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหน้า) เสด็จขึนไปคอยรับชาวมอญที

                                                
 ๙๖วดันีได้รือไปเมือคราวกรมชลประทานขยายพืนที โดยสร้างวดัชลประทานรังสฤษดิ ให้แทน 

๙๗พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา 

บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรประการ พร้อม

คําอธิบายเพิมเติม, ๗๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๙ 

 

 
 

เมืองนนทบรีุ ทรงให้จดัไม้และจากสําหรับปลกูบ้านเรือนพร้อมเสบียงอาหารของพระราชทานขนึไป

รับ สว่นทางเมืองกาญจนบรีุทรงให้สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอเจ้าฟ้ามงกฎุคมุไพร่พลสําหรับป้องกัน

และเสบียงอาหารของพระราชทานออกไปรับชาวมอญ โดยมีเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีเป็น

ผู้ใหญ่กํากบัไปด้วย สําหรับทางเมืองตากทรงให้เจ้าพระยาอภยัภธูรสมหุนายกเป็นผู้ขึนไปรับชาว

มอญ  

ครังนัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงให้ครัวมอญไปตัง

ภมิูลําเนาอยู่ในแขวงเมืองปทมุธานี เมืองนนทบุรี โดยให้อยู่รวมกับพวกมอญทีอพยพเข้ามาก่อน

หน้า ได้ชายฉกรรจ์ ๑๐,๐๐๐ กวา่คน รวมทงัหมด ๓๐,๐๐๐ กวา่คน ทรงพระราชทานไม้จากให้ทํา

บ้านเรือน จ่ายเสบียงอาหารและทีนาให้ทํามาหากินพอสมควร ยกค่านาพระราชทานให้ แต่งตัง

สมิงสอดเบาผู้เป็นหวัหน้าให้เป็น "พระยารัตนจกัร" และแตง่ตงัหัวหน้ามอญคนอืน ๆ ทีมียศอยู่ใน

เมืองเดิมให้เป็นพระยาทกุคน  

นอกจากนี ทรงให้แบ่งครอบครัวมอญทีอพยพเข้ามาใหม่จํานวนหนึง เป็นชาย

ฉกรรจ์ ๑,๒๗๐ คน ลงไปอยู่ทีเมืองนครเขือนขันธ์ (ปัจจุบันคืออําเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปราการ) โดยไปอยู่รวมกับชาวมอญพวก "พระยาเจ่ง" (ทีอพยพเข้ามาในสมยัธนบุรี) เป็น

ชายฉกรรจ์จํานวน ๑,๔๗๐ คน ครัวมอญอีก ๓,๐๐๐ กว่าครัว พร้อมทังตงัหัวหน้าชาวมอญใหญ่

คือ "พระยาปราบปัจจามิตร" "พระยาสรุเรืองเดช" และ "พระยาสําแดงฤทธิ"๙๘  

จากประวตัิศาสตร์ดงักลา่ว ทําให้สนันิษฐานวา่ชาวมอญทีอพยพเข้ามาครังใหญ่

กวา่ ๓๐,๐๐๐ คนในปีพ.ศ. ๒๓๕๘ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ โดยชาวมอญ

กลุม่นีไปตงัถินฐานอยู่ทีเมืองสามโคก (ปัจจุบันคืออําเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี) ทีเมืองปาก

เกร็ด (ปัจจบุนัคือบริเวณอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ) และทีเมืองพระประแดง  

อนึง ในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยงัพบวา่ บริเวณหวัเมืองชายแดนตะวนัตกของ

ไทยทีเป็นเขตติดตอ่กบัพมา่ โดยเฉพาะในพืนทีเมืองกาญจนบุรีและราชบุรี มกัมีชาวมอญอพยพ

เข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยอยู่บ่อยครัง โดยทางราชการไทยจดัให้ชาวมอญ

เหลา่นนัอยู่รวมกนัเป็นหมู่ตามหัวเมืองหน้าด่าน เรียกชาวมอญกลุ่มนีว่า "รามญั ๗ เมือง" ได้แก่ 

เมืองสิงห์ (สมิงขะบรีุ) เมืองลุม่สุม่ เมืองไทรโยค เมืองทองผาภมิู เมืองท่าตะกัว เมืองท่าขนุน และ

เมืองท่ากระดาน โดยเมืองเหลา่นีขนึกบัเมืองกาญจนบรีุ ชาวมอญกลุม่นีทําหน้าทีช่วยลาดตะเวน

รักษาดา่น เพือป้องกนัมิให้พมา่เลด็ลอดเข้ามา ขณะเดียวกันก็ทําหน้าสืบข่าวการเคลือนไหวของ

พมา่ด้วย   

                                                
๙๘เรืองเดียวกนั, ๘๔-๘๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๐ 

 

 
 

ตอ่มาในราวสมยัรัชกาลที ๒-๓ เมือปลอดสงครามแล้ว ชาวมอญเหลา่นีจึงได้อยู่

อาศยักนัตามปกติ แตเ่นืองจากภมิูประเทศของเมืองรามญั ๗ เมืองมีความกันดารเป็นป่าทึบและ

ภเูขาสงู ทําไร่นาไมไ่ด้ผลทําให้อตัคดัขดัสนมาก จึงพากันอพยพลงมาตงับ้านเรือนอยู่ริมแม่นําแม่

กลอง ตงัแตบ่ริเวณอําเภอบ้านโป่งเรือยลงมาจนถึงอําเภอโพธารามทีมีความอดุมสมบรูณ์กวา่ โดย

มีศนูย์กลางอยู่ทีหมูบ้่านคงคา๙๙  

จากประวตัิศาสตร์ดงักลา่ว ทําให้สนันิษฐานว่าในราวสมยัรัชกาลที ๒-๓ มีชาว

มอญกลุม่ "รามญั ๗ เมือง" จากเมืองหน้าด่านในพืนทีเมืองกาญจนบุรี อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ใน

พืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี โดยมีศนูย์กลางใหญ่อยู่ทีหมู่บ้านคงคา 

อย่างไรก็ดี ไมป่รากฏแน่ชดัวา่ชาวมอญกลุม่นีอพยพมาจากเมืองใด  

ในปัจจุบันกลุ่มชาวมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม นับเป็น

ชาวมอญกลุ่มใหญ่ทียังคงเก็บรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญไว้เป็นอย่างดี และมี

กระบวนการฟืนฟวูฒันธรรมเป็นรูปธรรมจนทําให้เป็นทีรู้จกัอย่างกว้างขวาง 

จากหลกัฐานประวตัิศาสตร์ดงักลา่ว อาจกลา่วได้วา่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-

๒๕ มีการอพยพของชาวมอญเข้ามาในไทยครังสําคญัจํานวน ๒ ครังคือ ในปีพ.ศ. ๒๓๑๘ (ตรงกบั

รัชสมยัพระเจ้ากรุงธนบรีุ) อพยพเข้ามาจํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึงส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาว

มอญเมืองเตริน (อตัรัน) และเมืองเมาะตะมะ และในปีพ.ศ. ๒๓๕๘ (ตรงกับรัชสมยัสมเด็จพระ

พทุธเลิศหล้านภาลยั) อพยพเข้ามาจํานวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ซึงสว่นใหญ่น่าจะเป็นชาวมอญ

เมืองเมาะตะมะเช่นเดียวกนั  

จึงอาจสนันิษฐานได้วา่ ชาวมอญทีอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในภาคกลางประเทศ

ไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ ชาวมอญที

อพยพเข้ามาเหล่านีกระจายไปตงับ้านเรือนอยู่ใน ๓ พืนที ได้แก่ เมืองสามโคก ซึงปัจจุบันคือ 

อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี, เมืองปากเกร็ด ซึงปัจจุบันคือ อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี, 

และนครเขือนขนัธ์ ซึงปัจจบุนัคือ อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ    

นอกจากนี ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังมีชาวมอญกลุ่มใหญ่อพยพมาจาก

เมืองมอญเข้ามาอยู่อาศัยเป็นกลุ่มเมืองหน้าด่าน "รามญั ๗ เมือง" ในเมืองกาญจนบุรี ต่อมา

                                                
๙๙สุภรณ์ โอเจริญ,  มอญในเมืองไทย ,  ๑๔๗-๑๕๐.  และ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ , 

“ประวติัศาสตร์ท้องถินลุม่นําแม่กลอง: ศกึษากรณีชุมชนมอญบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม

นําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, ๒๕๓๖), ๘๖-๙๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๑ 

 

 
 

ในช่วงสมยัรัชกาลที ๒-๓ ชาวมอญกลุ่มนีได้อพยพเข้ามาตงับ้านเรือนอยู่ในพืนทีอําเภอบ้านโป่ง

และโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ โดยมีศนูย์กลางอยู่ทีหมูบ้่านคงคา  

จากลกัษณะการตงัถินฐานของชาวมอญทีอพยพเข้ามาในภาคกลางประเทศ

ไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ดงักล่าว จึงทําให้ผู้ศึกษากําหนดพืนทีศึกษางานศิลปกรรม 

(เจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนงั) ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยเป็น ๔ พืนทีศึกษา

คือ พืนทีอําเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี พืนทีอําเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ พืนที

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ และพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ (ภาพ

ที ๑) โดยกําหนดอายุงานศิลปกรรม (เจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนัง) ทีชาวมอญอพยพ

เหลา่นีสร้างขนึวา่อยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕  

 

 
ภาพที ๑ แผนทีแสดงการตงัถินฐานของชาวมอญในบริเวณภาคกลางประเทศไทย ทีอพยพเข้ามา

 ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

  

๔. ภาษามอญ  

ชาวมอญพูดภาษามอญ (Mon) จัดอยู่ในอยู่ในสายภาษามอญ (Mon Monic) ใน

ตระกูลภาษามอญ-ขอม (Mon-Khmer Family) ซึงนักภาษาศาสตร์ต่างมีความเห็นตรงกันว่าจัด

แผนทีไม่ได้มาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๒ 

 

 
 

อยู่ในกลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติค (Austroasiatic Phylum) สําหรับภาษาอืน ๆ ทีใกล้เคียงกับ

ภาษามอญคือ ภาษาเนียกวล (Niakuol) หรือภาษาญัฮกรุ (Nyah-kur)๑๐๐    

ภาษามอญเป็นภาษาทีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ลกัษณะประโยคมีการเรียงลําดบัใน

แบบ ประธาน-กริยา-กรรม คํากริยาไมมี่การผนัรูปเพือแสดงกาล มาลา หรือวาจกใด ๆ เมือมีการ

ขยายนามหรือกริยาคําขยายมกัจะวางอยู่หลงัคํานามหรือคํากริยานัน ๆ ลกัษณะคําส่วนใหญ่ใน

ภาษามอญเป็นคําพยางค์เดียวหรือคําสองพยางค์ พยางค์ในภาษามอญมีทังพยางค์เปิดและ

พยางค์ปิด ถ้าเป็นคําหลายพยางค์มกัจะเป็นคําประสมหรือเป็นคําจากภาษาบาลี-สนัสกฤต คํา

สองพยางค์บางสว่นจะเกิดจากการใสห่น่วยคําเติมหน้าหรือคําเติมกลาง แต่เนืองจากในปัจจุบัน

ภาษามอญในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยทําให้มีการใช้คําเติมหน้าหรือคําเติมกลาง

น้อยลงมาก  

ระบบเสียงในภาษามอญ มีหน่วยเสียงพยัญชนะจํานวน ๒๕ หน่วยเสียง ได้แก่ k ก, 

kh ข ค, ɳ ง, c จ, ch ช ฉ, ɲ ญ, t ต, th ท, d ด, n น ณ, b บ, p ป, ph ผ พ ภ, f ฟ, m ม, y ย, r ร, l ล, 

w ว, s ซ ส, h ห, hl หล, hn หน, hm หม และ ʔ อ หน่วยเสียงสระในภาษามอญมี ๘ หน่วยเสียง 

ได้แก่ i อิ, u อ,ุ e เอะ, ə เออะ, o โอะ, ɛ แอะ, ɔ เอาะ, a อะ ลกัษณะหน่วยเสียงสระมีนําเสียง ๒ 

แบบคือ แบบเสียงใสชดัเจนระดบัเสียงคอ่นข้างสงู (head register) และแบบเสียงทุ้มระดบัเสียงตํา

มีลมหายใจแทรก (chest register)๑๐๑ 

อกัษรมอญ (အကၡဝ္မန္) เป็นอกัษรทีดดัแปลงมาจากอกัษรปัลลวะในอินเดียตอนใต้ 

รูปลกัษณะของอกัษรมอญตลอดจนการจดัเรียนอกัษรทงัพยญัชนะและสระจึงคล้ายกบัของอินเดยี 

ปัจจบุนัอกัษรมอญประกอบด้วย พยญัชนะ ๓๕ ตวั และสระ ๑๒ ตวั คือ พยัญชนะมอญจัดเรียง

เป็นวรรคเช่นเดียวกบัภาษาบาลี-สนัสฤต โดยใช้เสียงสระ /-อะ/ กํากบัพยญัชนะสองตวัแรกของทกุ

วรรค ยกเว้นวรรคตะใหญ่ซึงยืมอักษรมาจากภาษาบาลีจะใช้เสียง /-อะ/ กํากับเกือบทังวรรค 

(ยกเว้นตวั ဎ ตวัเดียว) รวมทงัพยญัชนะ ๕ ตวัรองสดุท้ายของเศษวรรค และใช้เสียงสระ /-เอียะ/ 

กํากบัพยญัชนะทีเหลือทงัหมด สําหรับสระแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ สระลอย คือสระทีมีเสียง

                                                
๑๐๐สจุริตลกัษณ์ ดีผดงุ, “มอญ,” ภาษาและวัฒนธรรม ๒, ๑ (มกราคม-มิถนุายน ๒๕๒๕): ๒๘.    
๑๐๑สจุริตลกัษณ์ ดีผดุง, พรทิพย์ อุศุภรัตน์ และประภาศรี ดําสอาด, สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ

มอญ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพือพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๔๒), ๑๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๓ 

 

 
 

พยัญชนะประสมอยู่ส่วนใหญ่ใช้เขียนคําทีขึนต้นด้วยสระ มี ๑๒ ตวั และสระจม คือสระทีเขียน

ประสมกบัพยญัชนะ มี ๑๑ ตวั๑๐๒ 

 

ตารางที ๑ แสดงพยญัชนะและเสียงภาษามอญ 

วรรค กะ 

เสียงอา่น 

က 

กะ/ka 

ခ 

คะ/kha 

ဂ 

เกียะ/kɛːa 

ဃ 

เคียะ/khɛːa 

င 

เหงียะ/ɳɛːa 

วรรค จะ 

เสียงอา่น 

စ 

จะ/ca 

ဆ 

ฉะ/cha 

ဇ 

เจียะ/cɛːa  

ဈ 

เฉียะ/chɛːa 

ည 

เหญียะ/ɳɛːa 

วรรคตะ ใหญ่ 

เสียงอา่น 

ဋ 

ตะ/ta 

ဌ 

ทะ/tha 

ဍ 

ดะ/da 

ဎ 

เถียะ/thɛːa 

ဏ 

นะ/na 

วรรค ตะ เลก็ 

เสียงอา่น 

တ 

ตะ/ta 

ထ 

ทะ/tha 

ဒ 

เตียะ/tɛːa 

ဓ 

เถียะ/thɛːa 

န 

เหนียะ/nɛːa 

วรรค ปะ 

เสียงอา่น 

ပ 

ปะ/pa 

ဖ 

พะ/pha 

ဗ 

เปียะ/pɛːa 

ဘ 

เผียะ/phɛːa 

မ 

เหมียะ/mɛːa 

เศษวรรค 

เสียงอา่น 

ယ 

เหยียะ/jɛːa 

ရ 

เหรียะ/rɛːa 

လ 

เหลียะ/lɛːa 

ဝ 

เหวียะ/wɛːa 

သ 

ซะ/sa 

เศษวรรค 

เสียงอา่น 

ဟ 

ฮะ/ha 

ဠ 

ละ/la 

ၐ 

บะ/ba 

အ 

อะ/ʔa 

ဢ 

เบียะ/bɛːa 

ทีมา: พระมหาจรูญ จอกสมทุร, แบบเรียนภาษามอญ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชันแอนด์แอดเวอร์

ไทซิง, ๒๕๔๐), ๕. 

 

๕. ตํานาน คติความเชือ และประเพณีของชาวมอญในประเทศไทย 

 ๕.๑ ตํานานพระเจดีย์ชเวดากอง (ตํานานประวัติการสร้างพระเจดีย์เลียะเกิง) 

(ตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง) (ตํานานวังธาตุ) (ตํานานวังพระธาตุ) ชาวมอญตงัแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั ทงัทีอาศยัอยู่ในภาคกลางประเทศไทยและในเมืองมอญประเทศเมียนมา มีความเชือใน

                                                
๑๐๒พระมหาจรูญ จอกสมทุร, แบบเรียนภาษามอญ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชันแอนด์แอดเวอร์ ไท

ซิง, ๒๕๔๐), ๑-๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๔ 

 

 
 

ตํานานประวตัิการสร้างพระเจดีย์ชเวดากองเป็นอย่างมาก ดงัปรากฏว่ามีปราชญ์ชาวมอญหลาย

ยคุสมยัได้เรียบเรียงตํานานพระเจดีย์ชเวดากองขนึหลายฉบบั๑๐๓  

ความโดยย่อของตํานานพระเจดีย์ชเวดากอง กลา่วคือ ในแคว้นมอญทีเมืองร่าง

กุ้ง มีพีน้องชาวมอญชือ ตะเปา และ ตะป้อ เป็นลกูของคหบดีผู้มงัมีในเมือง ตะเปาและตะป้อได้

ลงทนุทําการค้า นําอาหารเสบียงเดินทางไกลทังทางเรือและทางบกมาขายยังเมืองปัณฑุวะ เมือ

เดินทางมาถึงเมือง อะเชฎฐะ ได้มาพบพระสมัมาสมัพทุธเจ้าซึงตรัสรู้ได้เพียง ๔๕ วนั สองพีน้องจึง

นํากระยาหารจํานวนมากมาถวาย พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาการทานบุญกุศลนัน และด้วย

อํานาจบญุกศุลในชาติก่อน จึงดลบันดาลให้สองพีน้องทีเลือมใสในพระพุทธองค์ ได้ประกาศตน

เป็นพุทธมามกะ นับเป็นอบุาสกพุทธบริษัท ๒ คนแรก เข้าถึงพระรัตนตรัย ๒ ประการคือ พุทธ

รัตนะ และ ธมัมะรัตนะ พระพทุธเจ้าทรงขนานนามให้ตะเปาผู้พีวา่ ตะปสุสะ และขนานนามให้ตะ

ป้อผู้น้องวา่ ภลัลิกะ ได้ชือวา่ เป็นอบุาสกคูแ่รกของโลก ตงัแตน่นัมา ด้วยพระมหากรุณาธิคณุของ

พระพทุธองค์ จึงทรงยกพระหตัถ์เบืองขวาขนึลบูพระเกศา ก็ได้พระเกศาจํานวน ๘ องค์ ทรงมอบ

ให้แก่สองพีน้อง ตรงกบั วนัพธุ ขนึ ๔ คํา เดือน ๘ ปีพ.ศ. ๑๒๘๔ พระพุทธเจ้าดํารัสกับสองพีน้อง

ชาวมอญ ให้นําเอาพระเกศาธาตขุองพระพทุธองค์ไปบรรจรุ่วมกบัพระบรมธาตขุองพระพทุธเจ้า ๓ 

องค์ก่อน ซึงท่านล่วงลบัดบัขนัธ์ปรินิพพานไปแล้ว เพือก่อให้เกิดประโยชน์ด้านบุญกุศลทานแก่

                                                
๑๐๓ฉบบัทีสาํคญัเช่น “ประวติัการสร้างพระเจดีย์เลยีะเกิง (เจดีย์ชเวดากอง) ฉบับพระกัลยาณภิกข ุ

วัดพะอ๊อก เมืองมะละแหม่ง” แปลและเรียบเรียงโดย พระมหาช่วง โชติปาโล วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ 

ตํานานฉบบันีเชือว่าปรากฏอย่างแพร่หลายในกลุม่ชาวมอญทีอาศยัอยู่ในเมืองหงสาวดีในช่วงก่อนเมืองหงสาวดี

แตก (พ.ศ. ๒๓๐๐) โดยแต่เดิมจารึกไว้เป็นคัมภีร์ใบลาน และได้จารสืบต่อกันมาหลายช่วง ภายหลงัพระภิกษุ

มอญนามว่ากัลยาณภิกขุ วัดพะอ๊อก เมืองมะละแหม่ง ได้รวบรวมนํามาพิมพ์เป็นเล่มภาษามอญโดยคง

เนือความแบบเดิม (พิมพ์เมือปีพ.ศ. ๒๕๑๐) กระทังต่อมาพระมหาช่วง โชติปาโล พระสงฆ์ชาวมอญวัดอาวุธวิ

กสติาราม ได้มาพบตํานานฉบบันีจงึนํามาแปลเป็นภาษาไทยโดยแปลให้ตรงกับต้นฉบับเดิมทุกประการ ตํานาน

การสร้างเจดีย์ชเวดากองฉบบันีได้รับการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยจะปรากฏในหนังสืออนุสรณ์

งานพระราชทานเพลงิศพของพระสงฆ์มอญและบุคคลชาวมอญคนสําคัญ ตัวอย่างเช่น หนังสืออนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลงิศพพระครูปทมุธรรมโชติ (บญุไทย โชติปาโล) เจ้าอาวาสวดัราษฎร์ศรัทธาทํา ในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ 

หนงัสอืทีระลกึในงานพระราชทานเพลงิศพคณุพ่อเพิม รามญัจิต (เป็นกรณีพิเศษ) ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้น โดย

เนือหาในตํานานดงักลา่วมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากอง ฉบับทีเรียบเรียงโดยอาจารย์

จวน เครือวิชฌาจารย์ ดังกล่าวมาข้างต้น  ดูใน “ประวัติการสร้างพระเจดีย์เลียะเกิง (ชเวดากอง),”, ช่วง โชติ

ปาโล, พระมหา, ผู้แปล, ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมธรรมโชติ (บุญไทย โชติ

ปาโล) (ณ เมรุลอยแบบปราสาท ๙ ยอด วดัราษฎร์ศรัทธาทํา จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ ที ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๔๐) (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๐), ๔๗-๘๑. 
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๔๕ 

 

 
 

อาณาประชาชนทงัหลาย ได้เคารพสกัการบูชายืนนานต่อไป สองพีน้องชาวมอญจึงอญัเชิญพระ

เกศาธาตกุลบัเมืองร่างกุ้ง ระหวา่งทาง พระเกศาธาตถุูกยักยอกไปและถูกขโมยไปจํานวน ๔ เส้น 

โดยเจ้าเมืองอะเชฎฐะเก็บไว้ ๒ เส้น และพญานาคลกัพาเอาไปอีก ๒ เส้น เมือมาถึงจึงเข้าเฝ้าพระ

เจ้าเอิกกะปาละ พระเจ้าเอิกกะปาละปลาบปลืมยินดีเป็นอย่างมาก จึงรับสงัให้ค้นหา เขาสิงคตุระ

อนัเป็นสถานทีประดิษฐานพระบรมธาตขุองพระพทุธเจ้า ๓ พระองค์ก่อนทีล่วงลบัไปแล้ว เมือพบ

แล้วจึงสืบหาพระบรมธาตทุงั ๓ ของพระพทุธเจ้าองค์ก่อนจนพบ ได้แก่ พระบรมธาตผุ้าอาบนําฝน

และมีดเหน็บเอวของพระพุทธเจ้ากัสสปะ พระบรมธาตุรัดประคดและกระบอกกรองนําของ

พระพทุธเจ้าโกนาดม และพระบรมธาตไุม้เท้าของพระพทุธเจ้ากกักสุนัโธ จึงนํามาประดิษฐานเพือ

สรงนําพระบรมธาต ุหลงัจากนนั จึงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตไุว้ใต้ดิน และก่อพระเจดีย์ปิด

ทบัไว้ พระเจดีย์แรกสร้างมีความสงูประมาณ ๒๘ ศอก เวลาตอ่มาพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองนครกรุง

ร่างกุ้ งทัง ๓๒ พระองค์ ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ต่อเติมเสริมขยายให้ใหญ่ขึนจนองค์เจดีย์สูงถึง 

๑๙๒ ศอกเศษ บรรดาชาวมอญทังหลายต่างเคารพสกัการบูชาองค์พระเจดีย์เมืองร่างกุ้ งแห่งนี

ด้วยความเลือมใส ด้วยเป็นทีประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าโคตมะ และเป็นที

ประดิษฐานพระบรมธาตขุองพระพทุธเจ้าทงั ๓ พระองค์ในอดีต๑๐๔  

 ๕.๒ ประเพณีและพธีิกรรมเนืองในพุทธศาสนาทีสําคัญของชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทย ในการศกึษาทีผ่านมานักประวตัิศาสตร์มอญในเมืองไทย๑๐๕วิเคราะห์ว่า ใน

อดีตเมือมีชาวมอญอพยพเข้ามาในไทย ทังพวกทีลีภยัสงครามเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร

พระมหากษัตริย์ไทย และพวกทีถูกกวาดต้อนเข้ามาเป็นเชลยศึก ฝ่ายไทยจะให้การต้อนรับชาว

มอญอพยพเป็นอย่างดีเสมอเทียบเท่ากับพลเมืองชาวไทย ตวัอย่างเช่น พระมหากษัตริย์ไทยจะ

พระราชทานทีดินให้ตงับ้านเรือนอยู่อาศยัรวมกนัในสถานทีทีเหมาะสม ให้ประกอบอาชีพได้ตาม

อธัยาศยัทงัด้านการเกษตรกรรมและการค้า ตลอดจนหากสมคัรใจจะรับราชการก็ทรงส่งเสริมโดย

ทรงแตง่ตงัให้มีตําแหน่งและยศศกัดิ ตามความเหมะสม เป็นต้น  

                                                
๑๐๔ตํานานฉบับนี อาจารย์จวน เครือวิชฌาจารย์ ปราชญ์ชาวมอญบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง 

จงัหวดัราชบรีุ ได้เรียบเรียงจากเนือหาในตํานานวงัธาตแุละวงัพระธาตภุาษามอญ จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ตํานาน

วงัธาตภุาษามอญ ฉบบัวดัม่วง (ปีพ.ศ. ๒๔๐๗) ตํานานวงัธาตภุาษามอญ ฉบบัวดัตาล (ปีพ.ศ. ๒๔๔๖) ตํานาน

วงัพระธาตพุิสดารภาษามอญ ฉบบัวดัม่วง และตํานานวงัพระธาตรุ่างกุ้ง ฉบบัท่านกลัยาณภิกขุ วัดพะอ็อก เมือง

มะละแหม่ง (ปีพ.ศ. ๒๕๑๙) ดูใน จวน เครือวิชฌาจารย์, ตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

๒๕๓๙). 

 ๑๐๕สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๗๕-๗๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๖ 

 

 
 

โดยไทยไม่ได้เข้าไปปกครองชาวมอญโดยตรง แต่ใช้นโยบายให้ชาวมอญ

ปกครองกันเองในระดบัหมู่บ้าน ด้วยการตงัผู้ นําชาวมอญขึนมาติดต่อราชการแทนชาวมอญใน

หมูบ้่าน หวัหน้าชมุชนจะได้รับการแตง่ตงัให้มีตําแหน่งและยศศกัดิลดหลนักนัไป และให้ไปขึนกับ

หวัหน้าใหญ่ที "จกัรีมอญ"๑๐๖ ซึงเป็นผู้ควบคมุกองมอญทงัหมดในไทย ฝ่ายไทยยังอนุญาตให้ชาว

มอญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามแนวปฏิบัติของตนซึงจะแตกต่างไปจากชาวไทยเล็กน้อย 

และสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความเชือของตนได้ ตวัอย่างเช่น การนับถือผี การจัดประเพณี

สงกรานต์ เป็นต้น  

นอกจากนี ชาวมอญยังได้รับอนุญาตให้มีการติดต่อกับพรรคพวกญาติพีน้องที

อยู่ในเมืองมอญ ดงัจะเห็นได้ว่ามีชาวมอญกลบัไปเยียมญาติพีน้องทีเมืองเมาะลําเลิงบ้าง เมือง

ทวายบ้างอยู่เนือง ๆ๑๐๗ และพระสงฆ์มอญก็ได้รับอนุญาตให้ลาออกไปนมสัการพระเจดีย์ทีเมือง

ย่างกุ้งตามความศรัทธา พร้อมทงัเยียมญาติพีน้องในเมืองมอญเช่นกนั๑๐๘  

ในปัจจบุนัชาวมอญทีอพยพเข้ามาอยูอ่าศยัในภาคกลางประเทศไทยได้พยายาม

รักษาอตัลกัษณ์ของตนเองไว้ ทังในด้านเชือชาติและวฒันธรรม ดงัจะเห็นได้จากการทีชาวมอญ

พยายามรักษาและสืบทอดภาษาพดูและภาษาเขียนของตนเองไว้ ตวัอย่างเช่น มีการเรียนการสอน

ภาษามอญ มีการสวดมนต์และการเทศนาเป็นภาษามอญ เป็นต้น การทีชาวมอญพยายามรักษา

คติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ทงัทางพทุธศาสนาและความเชือของตนเอง ตวัอย่างเช่น การ

จัดงานประเพณีในวันสําคญัทางพุทธศาสนา (วนัมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วัน

เข้าพรรษา วนัออกพรรษา) การจดัประเพณีในวนัสงกรานต์ เป็นต้น รวมถึงการทีชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทยร่วมกันก่อตัง "สมาคมไทยรามัญ" ขึนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและ

ประสานงานด้านตา่ง ๆ ของตน  

                                                
๑๐๖ตวัอย่างเช่น พระยารามญัวงศ์ในสมัยธนบุรี เจ้าพระยามหาโยธาในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้น 

อนงึ นโยบายการตงัผู้นําชนกลุม่น้อยขนึปกครองตนเอง เป็นนโยบายทีไทยใช้มาตังแต่สมัยอยุธยา และใช้กับชน

ชาติอืน ๆ ในไทยด้วย ตวัอย่างเช่น พระยาโชฎึกราชเศรษฐีเป็นหัวหน้าชาวจีน พระยาจุฬาราชมนตรีเป็นหัวหน้า

ชาวแขก ออกญาเสนาภิมขุเป็นหวัหน้าชาวญีปุ่ น เป็นต้น 

 ๑๐๗หอสมดุแห่งชาติ, เอกสารตัวเขียนสมุดไทดํา รัชกาลที ๓ จุลศักราช ๑๒๑๐ เลขที ๑๕๙ เรือง 

"ร่างจดหมายอคัรมหาเสนาบดีไทย ถงึ ผู้สาํเร็จราชการเมืองตะนาวศรี" และ "ร่างจดหมายอัครมหาเสนาบดีไทย 

ถงึ เจ้าเมืองทวาย" อ้างถงึใน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๗๖. 
๑๐๘กองจดหมายเหตแุห่งชาติ, ใบบอกกระทรวงกลาโหม รัชกาลที ๔ เล่ม ๑๗ จุลศักราช ๑๒๒๑ 

เลขที ๙๑, ๒๐๖, อ้างถงึใน สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๗๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๗ 

 

 
 

๕.๒.๑ ประเพณีเนืองในวันอัฏฐมีบูชา หรือจองเพียจย๊าจก์กรอย ประเพณี

เนืองในวนัอฏัฐมีบชูา หรือเรียกในภาษามอญวา่ "จองเพียจย๊าจก์กรอย" คือประเพณีทําบุญในวนั

อฏัฐมีบชูา ตรงกับวนัแรม ๘ คํา เดือน ๗ ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี มีความสําคญัเนืองจาก

เป็นวนัคล้ายวนัถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้าในพทุธประวตัิ ความในพุทธประวตัิกล่าว

อธิบายว่า วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าเกิดขึนหลังจากทีพระพุทธเจ้ามหา

ปรินิพพานแล้ว ๘ วนั ณ เมืองกสิุนารา ในงานมีเหล่าพระสงฆ์สาวก พราหมณ์ มลัลกษัตริย์ และ

ชาวบ้านชาวเมือง มาร่วมงานเป็นจํานวนมาก เมือพระมหากัสสปะและพระสงฆ์ทัง ๕๐๐ รูป

เดินทางมาถึงงานและถวายบังคมพระบาทพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว  จิตกาธานทีประดิษฐานพระ

สรีระของพระพทุธเจ้าก็เกิดไฟลกุโพลงขนึเองด้วยอานภุาพของเหลา่เทวดา และเมือพระสรีระของ

พระพทุธองค์ไหม้หมดแล้วก็เกิดนําตกจากฟ้ามาดบัไฟทีจิตกาธาน เมือไฟมอดแล้วจึงได้นําพระ

บรมสารรีริกธาตไุปประดิษฐานในสณัฐาคารศาลาในเมืองกสิุนารา๑๐๙ 

 ประเพณีการทําบุญวันอัฏฐมีบูชาของชาวมอญ  เป็นประเพณีที

พทุธศาสนิกชนชาวมอญทําสืบเนืองกันมาช้านาน คือ การทําบุญเนืองในวนัถวายพระเพลิงพระ

พทุธสรีระของพระพทุธเจ้า โดยเป็นการทําบญุตอ่เนืองมาจากงานบญุวนัวิสาขบชูา (วนัขนึ ๑๕ คํา

เดือน ๖) กล่าวคือ ในงานทําบุญวนัวิสาขบูชาจะมีเทศน์พระปฐมสมโพธิ และมีการทําบุญเลียง

พระตอ่เนืองมาจนถึงวนัอฏัฐมีบชูา (วนัแรม ๘ คําเดือน ๖)  

ตวัอย่างเช่น การจดังานวนัอฏัฐมีบชูาทีวดัปรมยัยิกาวาสฯ และทีวดัเกาะ

พญาเจ่ง อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ จะจดังานในวนัแรม ๘ คําเดือน ๖ โดยทําปราสาทแบบ

มอญทีใช้สําหรับการเผาศพพระสงฆ์มอญ ภายในปราสาททําหีบศพจําลองทีมีรูปพระบาทยืน

ออกมา มีรูปพระมหากสัสปะจําลองแสดงท่าทางกําลงัถวายบังคมอยู่ทีปลายพระบาท ในวนังาน

จะทําบญุเลียงพระสงฆ์และพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ในเวลากลางคืนจะมีการจดุดอกไม้ไฟ

เพือเป็นการบชูาพระพทุธเจ้า หลงัจากนนัจะทําพิธีถวายพระเพลิง ด้วยการเผาปราสาททีมีหีบและ

รูปประมหากสัสปะจําลอง นิยมการจดุลกูหนูแทนการจุดไฟโดยตรงเปรียบดงัเพลิงทิพย์ทีเกิดขึน

ด้วยอิทธิฤทธิ ของเทพยดาตามพุทธประวัติ  ถือเป็นการจําลองเหตุการณ์ถวายพระเพลิง

พระพทุธเจ้าในประเพณีอฐัมีบชูาของชาวมอญ๑๑๐  

                                                
๑๐๙สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ:           

รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๖), ๔๕๗-๔๗๙. 
๑๑๐อลิสา รามโกมุท, เกาะเกร็ด: วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญริมแม่นําเจ้าพระยา (กรุงเทพฯ:           

กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๗๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทีชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยให้ความสําคญักับวนัอฏัฐมีบูชา 

ซึงเป็นการทําบญุเนืองในวนัถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้านนั ยงัสอดคล้องกบัคติความ

เชือของชาวมอญอีกประการหนึงคือ การให้ความสําคญักบัการจดังานศพ โดยเฉพาะงานศพของ

พระสงฆ์มอญทีชาวมอญถือเป็นงานสําคญัทีจะต้องจดัขนึอย่างยิงใหญ่  

๕.๒.๒ ประเพณีการทาํศพมอญ (ျပေ၀ဏ႘ပေျပင္ဇမန္) ชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยถือคติความเชือเรืองการจดังานศพเป็นอย่างมาก ทังงานศพของสามญัชนทัวไปและ

งานศพพระภิกษุสงฆ์ โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ เป็นขนัตอนอย่างละเอียด  

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี ปราชญ์ชาวมอญ

ผู้เชียวชาญวฒันธรรมประเพณีมอญ กล่าวถึงการจัดงานศพของชาวมอญว่ามีคติความเชือและ

พิธีกรรมทีเกียวข้องกบัพทุธประวตัิอยู่หลายประการ อาทิเช่น ในการเอาศพลงจากเรือนชาวมอญ

ในสมยัโบราณมีธรรมเนียมว่าไม่ให้ลงทางบันได แต่ให้รือฝาเรือนเอาศพออกทางนัน โดยถือคติ

ความเชือตามสมยัพุทธกาลเมือครังงานพระบรมศพพระเจ้าสิริสทุโทธนะพระพุทธบิดาสวรรคต 

เวลาเอาพระศพออกจากวงัต้องออกทางฝาท้องพระโรง ไมเ่ชิญออกทางบนัได ในการหามศพไปยัง

ป่าช้าชาวมอญมีธรรมเนียมวา่ต้องยกเท้าไปก่อน สว่นศีรษะตามไปทีหลงั โดยถือคติความเชือตาม

สมยัพทุธกาลเมือครังงานพระบรมศพพระเจ้าสิริสทุโทธนะเช่นกนั  

 สําหรับการปลงศพพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ใหญ่ทีมีพรรษาสงู 

มีศีลาจารวตัรงดงามเป็นทีเคารพศรัทธาของชาวมอญ ชาวมอญจะนิยมสร้างประสาททีมียอด ซึงมี

จํานวนยอดตงัแต ่๑-๙ ยอด ทงันีขนึอยู่กบัทนุทรัพย์ เพราะถือว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ มีศีลบริสทุธิ  

ควรทําทีเผาให้สวยงาม ไมป่ะปนกบัจิตกาธานของคนธรรมดา ในการจุดไฟเผาศพจะไม่เผาด้วย

มือ แตจ่ดุด้วยไฟจากลกูหนู๑๑๑ โดยถือคติความเชือตามพุทธประวตัิเมือครังถวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระพทุธเจ้า ทีเตโชธาตบุนัดาลติดพระจิตกาธานเองด้วยอานภุาพของเทวดา๑๑๒  

                                                
 ๑๑๑ลกูหนู เป็นไม้กระบอกกลม ภายในกระบอกบรรจุดินไฟ ปลายกระบอกข้างหนึงเจาะรูให้

ประกายไฟออก เพือผลักดันให้ลกูหนูวิงไปจนสุดลวดเหล็ก แล้วก็จะหลุดจากปลายสายลวด ลอยไปกระทบ

ปราสาทและหีบอีกต่อหนงึ ต่อมาได้งดประเพณีการยิงลกูหนูดังกล่าวไปยังหีบบรรจุศพจริง เนืองจากก่อให้เกิด

ภาพไม่งาม เพราะชินสว่นของศพจะกระจดักระจาย แต่จะยิงไปยงัโลงสมมติุทีไม่ได้บรรจศุพไว้ภายใน  

 ๑๑๒สเุอ็ด คชเสนี, "วฒันธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุ

เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, ๗๗. และดใูน พิศาล บญุผกู, "ประเพณีการทําศพมอญ," ใน จดหมาย

เหตุชาวไทยเชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ, องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชน

มอญกรุงเทพ, ๒๕๕๑), ๕๙-๖๒. 

   ส
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๔๙ 

 

 
 

นอกจากนี ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยงันิยมทําหีบศพแบบมอญ 

มีลกัษณะคล้ายดอกผกับุ้ง ชาวมอญจึงนิยมเรียกวา่ “กาวู้น” หรือ "ฮะลาบ๊อก" เนืองจากมีลกัษณะ

พิเศษคือ ปากหีบผายออก ส่วนล่างหีบสอบเข้า ฝาหีบประดบัยอดทรงประสาท อาจมียอดเดียว

หรือหลายยอดก็ได้๑๑๓ หีบศพแบบมอญนีนิยมใช้กับพระภิกษุสงฆ์ชาวมอญพระสงฆ์ผู้ ใหญ่ทีมี

พรรษาสงู มีศีลาจารวตัรงดงาม ไม่ด่างพร้อย เพือแสดงสมณศกัดิ หรือเกียรติยศของพระสงฆ์ที

มรณภาพ หรือไมก่็เป็นกษัตริย์ เชือพระวงศ์ กระทงับคุคลธรรมดาทีมีอายุมาก เป็นทีเคารพนับถือ

ของผู้คนหรือทําคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหรือพทุธศาสนา๑๑๔  

๕.๒.๓ ประเพณีสร้างพระ (เทาะ-อะโยง-จ๊า) (ေထာံအယံေ္က်ာ္) ชาวมอญใน

ภาคกลางประเทศไทยในอดีตนิยมจัดประเพณีสร้างพระ หรือทีเรียกในภาษามอญว่า "เทาะ-อะ

โยง-จ๊า" ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์สเุอด็ คชเสนี ปราชญ์ชาวมอญผู้เชียวชาญวฒันธรรม

ประเพณีมอญ กล่าวว่าประเพณีเทาะอะโยงจ๊าเป็นประเพณีการทําบุญ ๗ วนัหลังจากจัดงาน

ฌาปนกิจศพ พิธีดงักลา่วเริมจากผู้ทําบญุต้องเตรียมของ คือ พระพทุธรูปใหม ่๑ องค์ ถาดโลหะ ๑ 

ใบ ใบโพธิ  หญ้าแพรก ๗ กํา ๆ ละ ๗ กิง เหรียญกษาปณ์ ๗ เหรียญ ข้าวสวย ๑ หม้อ บาตรพระ ๑ 

ใบ ข้าวทิพย์ผสมนําผึงใส่บาตร ๑ ใบ เมือเริมพิธีพระสงฆ์จะสวดมนต์บท "อเนกะชาฯ" พอสวด

มนต์จบ ๑ จบ ผู้ ทําบุญก็จะหยิบเหรียญกษาปณ์ ใบโพธิ และหญ้าแพรกอย่างละกํา ทิงลงไปใน

ถาดให้เกิดเสียงดงัครังหนึง โดยทําเช่นนีจนครบ ๗ ครัง เป็นอนัเสร็จพิธี  

ประเพณีเทาะอะโยงจ๊ามีความมุง่หมายเพือสร้างพระพทุธรูปใหม ่สําหรับ

อทิุศสว่นกศุลให้แก่ผู้ตาย ประหนึงวา่ได้มีพระพทุธเจ้าเกิดขนึใหมอี่กหนึงองค์ กล่าวคือ ถาดโลหะ

เปรียบได้กับถาดทองใส่ข้าวมธุปายาสทีนางสุชาดานําไปถวายพระโพธิสตัว์ การทีผู้ ทําบุญทิง

เหรียญกษาปณ์ลงในถาดให้เกิดเสียงดงั เปรียบได้กับเหตกุารณ์ตอนพระโพธิสตัว์ทรงอธิษฐาน

ลอยถาดทองเสียงบารมีที ริมฝังแม่นําเนรัญชรา ถาดนันได้จมลงไปกระทบกับถาดทองที

พระพทุธเจ้าองค์ก่อนได้เคยทรงอธิษฐานเสียงบารมีไว้ทําให้เกิดเสียงดงัขนึ สว่นหญ้าแพรกเปรียบ

ได้กบัหญ้าทีนายโสตถิยะถวายให้พระโพธิสตัว์เพือปบูลัลงัก์ เป็นทีประทบันงัในเหตกุารณ์ตอนพระ

                                                
๑๑๓นิสาพร วัฒนศัพท์, “โลงเหม วัดและการดํารงอยู่ของงานศิลปหัตถกรรมในชุมชนมอญ,” 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม ๒๒, ๑ (มกราคม-มิถนุายน, ๒๕๔๖): ๓๐-๓๖. 

 ๑๑๔สดุารา สจุฉายา, "ประเพณีศพมอญ ภาพสะท้อนความศรัทธา," สารคดี ๒๔, ๒๘๔ (ตุลาคม 

๒๕๕๑), ๑๑๓-๑๑๔.  
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๕๐ 

 

 
 

โพธิสตัว์ได้ตรัสรู้พระอนตุรสมัมาสมัโพธิญาณ และใช้หญ้าแพรกทงัหมดจํานวน ๔๙ กิง เปรียบได้

กบัจํานวนก้อนข้าวมธปุายาสทีนางสชุาดาถวายพระโพธิสตัว์๑๑๕   

๕.๒.๔ ประเพณีสงกรานต์ (သင္ၾကာန္) ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ จะ

ถือเอาวนัที ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เดือนเมษายนของทกุปี เป็นช่วงวนัขนึปีใหม่ (เช่นเดียวกับชาวไทย) 

ในช่วงเวลาดงักลา่วจะจดัประเพณีสงกรานต์ขนึอย่างยิงใหญ่เป็นประจําทกุปี เรียกในภาษามอญ

วา่ "วา่นอะต๊ะ" โดยในวนัที ๑๑ และ ๑๒ จะช่วยกันทําขนมกวนหรือขนมกาละแม (กวานฮะกอ) 

พอถึงวนัที ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ จะทําบญุโดยนําอาหารคาวหวานไปถวายพระทีวดั ช่วงกลางวนัจะ

นิยมพากนัไปรดนําขอพรผู้ใหญ่คือ พ่อแม ่ปู่ ย่า ตายาย และผู้ทีเคารพนบัถือ บ้างก็ปลอ่ยนกปลอ่ย

ปลา เดก็ ๆ และหนุ่มสาวจะช่วยกนันําขนมกาละแมและผลไม้ไปส่งยังบ้านผู้ ใหญ่ต่าง ๆ ในตอน

เย็นลกูหลานจะพากันนําดอกไม้ ธูปเทียน นําอบนําปรุง ไปกราบไหว้บรรพบุรุษของตน ซึงส่วน

ใหญ่จะเป็นเจดีย์บรรจกุระดกูทีตงัอยู่ในบริเวณวดั บ้างก็ไปสรงนําพระพุทธรูปและพระสงฆ์ เมือ

เสร็จงานหนุ่มสาวก็จะพากนัไปเลน่สาดนําอย่างสนุกสนาน เมือถึงช่วงหัวคําหนุ่มสาวจะนิยมพา

กนัไปเลน่สะบ้า  

ประเพณีสําคญัทีเกียวเนืองกบัประเพณีสงกรานต์มีดงันีคือ ประเพณีคํา

โพธิ  (ท็อก-ส้อย) มีจดุประสงค์เพือให้ตระหนกัถึงการคําจุนพุทธศาสนา ประเพณีสรงนําพระสงฆ์

และรดนําขอพรผู้ ใหญ่ (ฮะเหริงซ่าง) ประเพณีปล่อยนกปล่อยปลา (ฮะเหล่ฮะเจมฮะเหล่ก๊ะ) มี

จดุประสงค์เพือถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แก่ตนเองและทําให้อายยืุนยาวตามคติความเชือของ

ชาวมอญ ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ (เกียะหยงัโหน่มวั-อะลามเทียะกี)๑๑๖  

 

๖. ขุนนางชาวมอญคนสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕  

 ๖.๑ เจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) เจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) ท่านเป็นต้น

สกลุ "คชเสนี"๑๑๗ เป็นบตุรของเจ้าเมืองเมียวดี๑๑๘ เคยรับราชการอยู่กับพม่า โดยเคยควบคมุกอง

                                                
 ๑๑๕สเุอ็ด คชเสนี, "วฒันธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุ

เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, ๗๙. 

 ๑๑๖สจุริตลกัษณ์ ดีผดุง, พรทิพย์ อุศุภรัตน์ และประภาศรี ดําสอาด, สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ

มอญ, ๒๒-๒๓. และ จวน เครือวิชฌยาจารย์, ประเพณีมอญทีสําคัญ, พิมพ์ครังที ๒ (กรุงเทพฯ: ศูนย์

มานษุยวิทยาสริินธร, ๒๕๔๘), ๑๐๓-๑๑๖.    

 ๑๑๗คําว่า "คชเสนี" มาจากคําว่า "เจ่ง" ในภาษามอญ ทีแปลเป็นภาษาไทยว่าช้าง พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัจงึพระราชทานนามสกลุว่า "คชเสนี" 

 ๑๑๘เจ้าเมืองผู้นีเป็นน้องชายของพญาทะละ เจ้ากรุงหงสาวดีองค์สดุท้าย 
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๕๑ 

 

 
 

มอญสมทบกบัทพัพมา่เข้าตีเมืองหลวงพระบางในปีพ.ศ. ๒๓๑๕ ในครังนนัพมา่ให้ท่านรักษาเมือง

เชียงแสนอยู่ราว ๑ ปี๑๑๙ เมือกลบัจากเมืองเชียงแสน พมา่ได้ยกความดีความชอบตงัท่านเป็นเจ้า

เมืองเตริน (เมืองทีอยู่ระหวา่งเมืองเมาะตะมะกบัดา่นเจดีย์สามองค์)  

ต่อมาเมือพระเจ้ามังระเตรียมจะยกทัพมาตีเมืองธนบุรี พม่าได้เกณฑ์ให้ชาว

มอญกลุ่มเจ้าพระยาเจ่งทีเป็นเจ้าเมืองเตรินมานําทางทางด่านเจดีย์สามองค์ แต่พม่าได้จับ

ครอบครัวของพวกมอญเหล่านันมาเป็นตวัจํานํา ทําให้พวกมอญเหล่านันซึงไม่ชอบพม่าอยู่แล้ว 

เกิดความไมพ่อใจและโกรธแค้นพมา่เป็นอย่างมาก จึงร่วมกนัก่อการกบฏกับพม่า โดยเจ้าพระยา

เจ่งเป็นหวัหน้า เข้าโจมตีเมืองเมาะตะมะและเมืองมอญอืน ๆ แต่ไม่สําเร็จ จึงพากันอพยพเข้ามา

พึงพระบรมโพธิสมภารสมเดจ็พระเจ้าตากสินทีเมืองธนบรีุ ครังนนัสมเดจ็พระเจ้าตากสินโปรดฯ ให้

ไปตังถินฐานอยู่ทีเมืองปากเกร็ด (บริเวณอําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี) และเมืองสามโคก 

(อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี)  

ตอ่มาในสมยัรัชกาลที ๑ เจ้าพระยาเจ่งได้รับแต่งตงัเป็น "เจ้าพระยามหาโยธา 

(พญาเจ่ง)" ทีจกัรีมอญ เป็นหวัหน้าดแูลชาวมอญทังหมดทีอยู่ในประเทศไทย บทบาทหน้าทีของ

ท่านสว่นใหญ่เป็นงานราชการทหาร ทีต้องควบคมุกองทัพมอญเข้าร่วมศึกสงครามโดยเฉพาะศึก

กบัพมา่ นอกจากนี ท่านยงัเป็นผู้มีศรัทธาในพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก ดงัปรากฏว่าท่านได้สร้าง

วดัเชิงท่าไว้ริมแมนํ่าเจ้าพระยา ในอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ๑๒๐  

เจ้าพระยาเจ่งถึงอสัญกรรมในปีพ.ศ. ใดไม่ปรากฏ แต่สันนิษฐานว่าอาจเป็น

ตอนต้นรัชกาล ๒ เพราะในราวปีพ.ศ. ๒๓๖๓ ซึงอยู่ในสมยัรัชกาลที ๒ นัน ได้ปรากฏชือพระยาม

หาโยธา (ทอเรียะ) ทีเป็นบตุรคนโตของท่านอยู่ในตําแหน่งแทนท่านแล้ว๑๒๑  

 ๖.๒ เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ท่านเป็นบุตร

คนโตของเจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) เกิดในเมืองมอญ ได้อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยพร้อม

กับบิดา สันนิษฐานว่าคงได้ถวายตวัเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที ๑ และได้เลือนยศขึนตามลําดับ 

จนกระทงัได้เป็นเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ตอ่จากบิดาของท่าน  

                                                
 ๑๑๙ได้ชาวบ้านเมืองเชียงแสนเป็นภรรยา เกิดบุตรเป็นต้นสกุลคชเสนีสายเหนือ ใช้นามสกุลว่า       

"ณ ลาํปาง"  

 ๑๒๐วดันีได้รือไปเมือคราวกรมชลประทานขยายพืนที โดยได้สร้างวดัชลประทานรังสฤษดิ ขนึแทน 

 ๑๒๑สจุริตลักษณ์ ดีผดุง และคณะ, มอญ บทบาทด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นมา และ

ความเปลียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์, ๓๓-๓๘.    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๒ 

 

 
 

เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) มีบทบาทสําคัญต่อราชการไทยในด้านการ

สงครามเช่นเดียวกบับิดาของท่าน ได้ยกทพัไปป้องกันทัพพม่าทีจะเข้ามาในสมยัรัชกาลที ๒ โดย

ได้ควบคมุกองมอญเป็นแม่ทัพหน้าของกองทัพสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอกรมหมืนเจษฎาบดินทร์ 

(ตอ่มาคือพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๓) ส่วนงานราชการทัวไปคือ คมุกอง

มอญออกลาดตะเวนดา่นเป็นประจําทกุปี เช่นเดียวกบัเจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) ผู้ เป็นบิดา     

ต่อมาเมืออังกฤษรบกับพม่าและสามารถยึดเมืองย่างกุ้ งไว้ได้ในราวปีพ.ศ. 

๒๓๖๗ องักฤษต้องการให้ไทยร่วมรบกับพม่า เพราะต้องการพาหนะในการลําเลียงกําลงัและ

เสบียงอาหาร ครังนนัพระบาทสมเดจ็พระนงัเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชดําริให้กองทพัไทยไปชว่ย

องักฤษ โดยทรงดําริให้กองทพัไทยรบพมา่แตลํ่าพัง เพือกวาดต้อนครอบครัวมอญจากเมืองเมาะ

ตะมะเข้ามาให้มากเป็นการตดักําลงั ในคราวนนัพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) จึงได้รับพระราชทาน

แตง่ตงัเป็นเจ้าพระยามหาโยธา เป็นแมท่พัคมุกองทพัมอญยกกองทพัไทยร่วมกบัทพัไทยอืน ๆ เข้า

ร่วมองักฤษรบกบัพมา่ ศกึในครังนนักองทพัไทยได้รังอยู่ทีเมืองเมาะตะมะ จนกระทังพม่ายอมแพ้

แก่องักฤษ กองทพัไทยจึงยกทัพกลบั นอกจากนี ท่านยังมีบทบาทในสงครามไทยปราบกบฏเจ้า

อนวุงศ์เมืองเวียงจนัทร์ ในราวปีพ.ศ. ๒๓๖๙ โดยมีบทบาทเป็นหวัหน้าควบคมุกองมอญเช่นเดิม 

ในด้านการศาสนา เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) มีความศรัทธาเลือมใสและ

เคร่งครัดในพทุธศาสนาเช่นเดียวกับบิดาของท่าน ได้อทิุศทีดินสร้างวดัเกาะ ริมแม่นําเจ้าพระยา 

(ปัจจบุนัชือวดัเกาะพญาเจ่ง) อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) มีชีวิตอยู่จนถึงรัชกาลที ๔ แตถ่ึงอนิจกรรมในปีใด

ไมป่รากฏแน่ชดั เมือสินท่านแล้วก็ไมมี่การแตง่ตงัตําแหน่งเจ้าพระยามหาโยธาอีก กรมกองมอญ

ทงัปวงขนึอยู่กบักระทรวงกลาโหม อย่างไรก็ดี เชือสายของท่านก็มีบทบาทสําคญัในงานราชการ

แผน่ดิน โดยเฉพาะตําแหน่งเจ้าเมืองหรือผู้ รักษาราชการนครเขือนขนัธ์ทีมาจากทายาทสกลุคชเสนี

ถึง ๘ คน     

 ๖.๓ เจ้าจอมมารดากลินในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว เจ้าจอม

มารดากลินเป็นธิดาของพระยาดํารงราชพลขนัธ์ (จุ้ย คชเสนี)๑๒๒ เจ้าเมืองนครเขือนขนัธ์ เกิดเมือปี

พ.ศ. ๒๓๗๘ ต่อมาได้ถวายตัวเ ข้ารับราชการฝ่ายในในตําแหน่งเ จ้าจอม พระสนมใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ๔ โดยได้ให้กําเนิดพระราชกมุารพระองค์หนึงใน

ปีพ.ศ. ๒๓๙๘ พระนามว่า พระเจ้าลกูยาเธอ พระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร ซึงภายหลงัได้รับการ

สถาปนาเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ  ต้นราชสกลุ "กฤษดากร ณ อยธุยา"  

                                                
 ๑๒๒พระยาดํารงราชพลขนัธ์ (จุ้ย คชเสนี) เป็นบตุรของเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในปีพ.ศ. ๒๔๑๑ เมือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เจ้า

จอมมารดากลินได้กราบถวายบงัคมลาออกมาประทับกับพระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร ณ วงัถนน

พระอาทิตย์ หลงัวดัชนะสงคราม จนกระทงัเจ้าจอมมารดากลินสินพระชนม์ลงเมือปีพ.ศ. ๒๔๖๘ 

พระชนัษา ๙๐ พรรษา 

ในช่วงทีเจ้าจอมมารดากลินประทบัอยู่ ณ วงัถนนพระอาทิตย์ ในวงัยังคงปฏิบัติ

ตามคติความเชือและวฒันธรรมมอญอย่างมาก มีข้าทาสบริวารรับใช้ในวงัเป็นคนมอญ เครืองตงั

ตา่ง ๆ ก็เป็นอาหารมอญ ใช้ภาษามอญ และยงัอปุถมัภ์พระสงฆ์เชือสายมอญอีกหลายวดั รวมถึง

ชาวมอญอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุทีเคยมารับใช้อยู่ในวงัของท่าน 

เจ้าจอมมารดากลินเป็นผู้ มีจิตใจเมตตากรุณาสูง และมีจิตศรัทธามันคงใน

พระพทุธศาสนาเป็นอย่างยิง ท่านได้อปุถมัภ์วดัมอญทงัในเมืองและตา่งจังหวดัหลายวดั อาทิเช่น 

วดัชนะสงครามฯ๑๒๓ กรุงเทพฯ ทีวดัคงคาราม อําเภอโพธาราม ท่านได้สร้างหอรับพระ หอสวด

มนต์ และได้ทอดกฐินถวายอยู่หลายปี ท่านได้ร่วมกับพระครูรามญัญาธิบดี เจ้าอาวาสวดัคงคา

ราม บรูณะวดัเกาะ อําเภอโพธาราม ท่านได้ร่วมกับพระนิโครธาภิโยค เจ้าเมืองไทรโยค สร้างวดั

ดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม โดยท่านเคยมาประทบัดกูารก่อสร้างวดัดอนกระเบือง ด้วยการนัง

เกวียนมาจากวดัคงคาราม๑๒๔ ท่านได้ถวายทีดินและทรัพย์สินส่วนตวัสร้างวดัสทุธาโภชน์ขึนใหม ่

และได้นําพระสงฆ์มอญจากวดัคงคาราม คือพระอาจารย์มหาออ่นมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวดั 

เจ้าจอมมารดากลินท่านมีสะใภ้เป็นชาวมอญ ๓ ท่านคือ หม่อมสภุาพ ชาวมอญปากลดั หม่อม

แช่ม ชาวมอญสมทุรสาคร และหมอ่มเจิม ชาวมอญโพธาราม๑๒๕  

 

๗. การศึกษาทีผ่านมาเกียวกับเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาว

มอญในภาคกลางประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

 เนือหาในหัวข้อนีจะกล่าวถึงการศึกษาทีผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ 

การศกึษาทีผา่นมาเกียวกบัรูปแบบศิลปะและความหมายของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ

                                                
 ๑๒๓เป็นทีบําเพ็ญกศุลราชสกลุ กฤษดากร มาโดยตลอด  

 ๑๒๔ดงัปรากฏชือถนนสายนนัทีชาวมอญเรียกกันว่า "ถนนคุณจอม" เนืองจากคําว่า คุณ ในภาษา

มอญยกย่องผู้ มีอายวุ่า ย่า  

 ๑๒๕โสภณ นิไชยโยค, "ประวติัเจ้าจอมมารดากลนิ ท.จ.ว. พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว," ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, 

๖๕-๖๙.    
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๕๔ 

 

 
 

ไทย การศึกษาทีผ่านมาเกียวกับรูปแบบศิลปะและความหมายของจิตรกรรมฝาผนังในวดัของ

ชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย  

 ๗.๑ การศึกษาทีผ่านมาเกียวกับรูปแบบศิลปะและความหมายของเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทย งานศึกษาเรืองรูปแบบศิลปะของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยทีมีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทีผา่นมามีจํานวนไมม่าก และสว่นใหญ่จะเป็น

งานทีมุง่ศกึษาเฉพาะเจดีย์องค์ใดองค์หนึงหรือวดัใดวดัหนึง โดยไม่ได้ศึกษาในภาพรวมทังพืนที 

งานศกึษาทีสําคญัได้แก่  

คณุนภสร หงสเกาละ ได้ศกึษาเรือง เจดีย์ประธานแบบมอญ-พมา่ วดัปรมยัยิกา

วาสฯ อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพือตรวจสอบรูปแบบเจดีย์แบบมอญ

วดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) โดยวิธีศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบกับเจดีย์ชเวดากองที

เมืองย่างกุ้ งในประเทศเมียนมา เนืองจากปรากฏบันทึกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงให้จําลองแบบเจดีย์มาจากเมืองมอญ ผลการศึกษาพบว่า เจดีย์ทังสององค์มี

ระเบียบการก่อสร้างส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน ดงันันเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหา

รามญัเจดีย์) จึงน่าจะเป็นเจดีย์ทีจําลองมาจากเจดีย์ชเวดากองโดยตรง โดยไม่ใช่เจดีย์ทีเกิดขึน

โดยการสืบทอดรูปแบบผา่นทางสายวิวฒันาการของเจดีย์ อย่างไรก็ดี เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิ

กาวาสฯ ก็มีความแตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองหลายประการคือ มีส่วนฐานเจดีย์ทีทําเพิมมุม

เท่ากนัทกุมมุ ซึงสนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการรับอิทธิพลมาจากฐานเจดีย์สีเหลียมเพิมมุมใน

ศิลปะไทยเข้าไปผสมผสาน โดยอาจได้รับแรงบนัดาลใจจากเจดีย์แบบมอญองค์เก่าทีตงัอยู่ภายใน

วดัเดียวกนั หรืออาจเกิดจากช่างผู้สร้างเจดีย์มีความคุ้นชินกบัรูปแบบฐานเจดีย์แบบไทย และส่วน

ฐานชนับนทีอยู่ในแผนผงัสีเหลียม ซึงแตกตา่งจากฐานชันบนของเจดีย์ชเวดากองทีอยู่ในแผนผงั

แปดเหลียม๑๒๖   

คณุปารีนนัท์ เทศทอง ศกึษาเรือง ชาวเชือสายมอญและเชือสายอืน: กรณีศึกษา

เจดีย์จําลองสําหรับบรรจอุฐิัวดัคงคาราม อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยมีจุดประสงค์สําคญั

เพือศกึษารูปแบบและทีมาของความหลากหลายของเจดีย์จําลองบรรจอุฐิัรอบอโุบสถวดัคงคาราม 

ซึงเป็นวดัมอญสําคญัทีตังอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวมอญในอําเภอโพธาราม ผลการศึกษาพบว่า 

รูปแบบทีหลากหลายของเจดีย์จําลองบรรจอุฐิัดงักลา่ว เกิดจากปัจจยัทีสําคญัสองประการคือ เชือ

                                                
๑๒๖นภสร หงสเกาละ, “เจดีย์ประธานแบบมอญ-พม่า วัดปรมัยยิกาวาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๘), ๒๔-๒๕. 
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สายของผู้ตายและตระกลูของผู้ตายซึงมีทงัชาวมอญ ไทย จีน และลาวทีอาศยัอยู่ในชมุชนเดียวกนั 

กบัรสนิยมและความต้องการสว่นตวัของผู้ตายหรือลกูหลานของผู้ตาย นอกจากนี เกิดจากปัจจัย

เรืองความชํานาญของช่างผู้สร้างเจดีย์ในแตล่ะช่วงเวลาด้วย ความหลากหลายของรูปแบบเจดีย์

จําลองบรรจอุฐิัดงักลา่ว ยงัน่าจะเกียวข้องกบัการแสดงออกของชาวบ้านเชือสายต่าง ๆ ในพืนทีนี 

เพือเป็นการรักษาเอกลกัษณ์ทางเชือชาติต่าง ๆ ของตน โดยปรากฏชัดเจนในกลุ่มชาวมอญและ

ชาวจีน สําหรับเจดีย์แบบมอญถือเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงความเป็นชนชาติมอญ ซึงพบได้ทวัไปใน

วดัในชมุชนชาวมอญ๑๒๗  

รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี วิจยัเรือง ประเดน็ใหมเ่กียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบ

พมา่ในประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพือตรวจสอบและทําความเข้าใจถึงความแตกตา่งทางด้าน

รูปแบบระหว่างเจดีย์มอญ เจดีย์พม่า และเจดีย์แบบไทยใหญ่ในประเทศไทย ว่ามีลักษณะ

เช่นเดียวกบัความแตกต่างของเจดีย์ทังสามแบบในประเทศเมียนมาหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า 

เจดีย์แบบพมา่ เจดีย์แบบมอญ และเจดีย์แบบไทยใหญ่ ในประเทศเมียนมา ในภาคเหนือและใน

ภาคกลางประเทศไทย ล้วนมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง สําหรับเจดีย์แบบมอญทีปรากฏในช่วงพทุธ

ศตวรรษที ๒๔-๒๕ อนัเนืองมาจากการอพยพของกลุ่มชาวมอญเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร

พระมหากษัตริย์ไทย ภายหลงัการล่มสลายของอาณาจักรมอญในปลายพุทธศตวรรษที ๒๓ นัน 

การสร้างเจดีย์มกัจะเป็นขนาดเล็ก มีลวดบัวอย่างง่าย ๆ โดยลวดบัวคล้ายเจดีย์สเุลเมืองย่างกุ้ ง 

แตค่งแสดงให้เห็นวา่เป็นตวัแทนของพระมหาธาตทีุสําคญัสององค์ในอาณาจักรมอญ คือ เจดีย์ช

เวดากอง และเจดีย์ชเวมอดอ การกระจายตวัของเจดีย์แบบมอญในช่วงนี กระจายอยู่ในแถบทีชาว

มอญตังถินฐานอยู่ คือบริเวณอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปราการ และอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ โดยเจดีย์แบบมอญในแตล่ะ

พืนทีจะมีลกัษณะของตนอนับ่งบอกวา่ช่างในแตล่ะพืนทีมีสกลุช่างเป็นของตนเอง๑๒๘  

นอกจากนี ผลการศกึษายงัพบข้อสนันิษฐานเกียวกบัความหมายของเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทยวา่ เป็นไปได้หรือไม่ทีชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยอาจสร้าง

                                                
๑๒๗ปารีนนัท์ เทศทอง, “ชาวเชือสายมอญ และเชือสายอืน: กรณีศึกษา เจดีย์จําลองสําหรับบรรจุ

อัฐิ วัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐), ๗๒-๗๓. 
๑๒๘เชษฐ์ ติงสญัชล,ี "ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและพม่าในประเทศไทย" (รายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๔), 

บทคดัย่อ. 
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เจดีย์แบบมอญเพือเป็นตวัแทนของ "พระมหาธาตเุจ้าแห่งอาณาจักรมอญ" คือ เจดีย์ชเวดากอง 

และเจดีย์ชเวมอดอ โดยไม่ได้สนใจว่าลวดบัวฐานเจดีย์เหล่านันจะมีลักษณะคล้ายเจดีย์สุเล

มากกวา่ เนืองจากชาวมอญเหลา่นีเป็น "ผู้พลดัถิน" ทีไม่สามารถกลบัไปยังบ้านเกิดของตนได้ จึง

ไมส่ามารถเดินทางกลบัไปไหว้พระมหาธาตเุจ้าดงักลา่วได้อีก๑๒๙ งานศกึษาชินนีถือเป็นงานศึกษา

เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายอุยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทีสําคญั อนัผู้

ศกึษาจะนําข้อมลูและประเดน็สําคญัตา่ง ๆ จากงานศกึษาชินนีมาตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึก

ตอ่ไป   

 ๗.๒ งานศึกษารูปแบบศิลปะและความหมายของเจดีย์แบบมอญในประเทศ

เมียนมา ทีเกียวข้องกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย สืบเนืองจากสมมตุิฐานว่า 

เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ น่าจะได้รับแรง

บนัดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี (ราวพทุธศตวรรษที ๒๑) และอาจจะมีความเกียวข้อง

กบัเจดีย์แบบมอญสมยัหลงัหงสาวดี (พทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕) ทีอยู่ในเมืองมอญประเทศเมียนมา 

ดงันนัจึงขอทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกบัประเดน็ดงักลา่วเพือเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์ต่อไป 

งานศกึษาทีสําคญัได้แก่   

ศ. หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ ได้ทรงให้ข้อมลูเกียวกับประวตัิศาสตร์ศิลปะของ

มอญวา่ ได้แก่งานศิลปกรรมทีปรากฏในเมืองสะเทิมและเมืองหงสาวดี รูปแบบทีสําคญัของเจดีย์

แบบมอญคือ มีฐานสงู ไมมี่บนัไดทางขึน เหนือองค์ระฆังสอบขึนไปถึงยอด ไม่มีบัลลงัก์สีเหลียม

เหนือองค์ระฆงัมาคนั และมียอดหรือปลีรูปร่างเหมือนปลีกล้วยก่อนถึงฉัตร ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์ช

เวดากอง ซึงแม้จะได้รับการบรูณะมาหลายครังแต่ก็ยังคงรักษารูปร่างแบบเจดีย์แบบมอญอยู่๑๓๐ 

อาจกลา่วได้วา่ ศ. หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศทรงชีให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะทีชัดเจนของเจดีย์แบบมอญ

ในสมยัหงสาวดี ซึงลกัษณะเฉพาะดงักล่าวได้รับการสืบทอดมายังเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยด้วย 

ศ. หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ ได้ทรงให้ความเห็นวา่ รูปแบบศิลปะของเจดีย์ชเว

ดากองทีปรากฏในปัจจบุนั น่าจะเป็นงานทีสร้างขนึในสมยัพระนางชินซอบ ูในราวต้นพทุธศตวรรษ

                                                
๑๒๙เรืองเดียวกนั, ๓๔๐. 
๑๓๐หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง ,  พิมพ์ครังที ๔ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๘), ๓๑๑, ๓๑๔. 
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ที ๒๑ ดงันนัเจดีย์ชเวดากองจึงเป็นตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีทีสําคญัองค์หนึง๑๓๑ สว่น

รูปแบบศิลปะของเจดีย์ชเวมอดอเป็นตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีทีสําคญัอีกองค์หนึง แต่

เจดีย์องค์นีได้พงัลงเนืองจากแผน่ดินไหวถึง ๓ ครัง (ปีพ.ศ. ๒๔๕๕, ๒๔๖๐, ๒๔๗๓) โดยเฉพาะ

ครังหลงัสดุถือเป็นครังใหญ่ทีทําให้สว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดหกัลงมา ตอ่มาจึงได้บูรณะขึนใหม่

จนสําเร็จในปีพ.ศ. ๒๔๙๗๑๓๒  

ในด้านความหมายของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี ศ. หม่อมเจ้าสภุทัรดิศทรง

ให้ข้อมลูว่า เจดีย์ชเวดากองเกียวข้องกับตํานานเรืองพระเกศาธาต ุกล่าวโดยย่อว่าพ่อค้าสองพี

น้องชาวมอญชือตผสุสะและภลัลิกะไปค้าขายทีอินเดีย ได้มีโอกาสถวายภตัตาหารแดพ่ระพทุธเจ้า

ทีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ  และได้รับพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวน ๘ เส้น จึงนํากลับมา

ประดิษฐานไว้ในเจดีย์ชเวดากองทีสร้างขนึบนเขาเสนคตุตะระในเมืองอสิตนัชนะ (โอกกะละ) ใน

ครังนนัยงัได้ขดุพบพระบริโภคเจดีย์ของพระอดีตพทุธเจ้าอีก ๓ พระองค์คือ ไม้ธารพระกร ภาชนะ

สําหรับใสนํ่า และสบง วตัถเุหลา่นีถกูบรรจไุว้ในเจดีย์พร้อมกบัพระเกศาธาต ุ 

เจดีย์สเุลเกียวข้องกบัตํานานเรืองสองสมณะทตูในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราชชือ

พระโสณะและพระอุตตระ ทีอญัเชิญพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจ้าและของสําคญัจากอินเดีย

มายงัเมืองสวุรรณภมิู โดยได้ประดิษฐานพระเกศาธาตเุส้นหนึงไว้ในเจดีย์สเุลทีสร้างขึน เจดีย์องค์

นีชาวมอญเรียกว่าเจดีย์พระอโศก (Kyaik Athok) ส่วนชาวพม่าเรียกว่าเจดีย์สเุล๑๓๓ ส่วนเจดีย์

ชเวมอดอเกียวข้องกับตํานานเรืองพ่อค้าสองคนได้สร้างเจดีย์ชเวมอดอขึนเพือประดิษฐานพระ

เกศาธาต ุ๒ องค์ทีพระพทุธเจ้าประธานมาให้ โดยการอปุถัมภ์จากสองพีน้องชาวมอญทีเป็นเจ้า

เมือง ตอ่มาได้มีการตอ่เติมเสริมขยายพระธาตใุห้กว้างใหญ่และสงูขนึเป็นลําดบั๑๓๔  

อาจกล่าวได้ว่า ตํานานของเจดีย์ทังสามองค์มีความคล้ายคลึงกัน คือเป็น

ตํานานเกียวกบัพระเกศาธาตอุนัเป็นพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า แตก่มี็ความแตกต่างกัน

อยู่บ้าง กลา่วคือ ตํานานเกียวกบัเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ชเวมอดอต่างยึดโยงอยู่กับสองพีน้อง

ชาวมอญทีอญัเชิญพระเกศาธาตมุาประดิษฐานทีเมืองมอญ โดยเฉพาะตํานานเกียวกับเจดีย์ชเว

ดากองนนัยงัมีความเกียวโยงกบัเรืองพระอดีตพทุธเจ้าซึงเป็นคติความเชือเก่าแก่ของชาวมอญทํา

                                                
๑๓๑หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล และสันติ เล็กสุขุม,  เทียวดงเจดีย์ทีพม่าประเทศ ทาง

ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม, พิมพ์ครังที ๒ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๓๔-๓๕. 
๑๓๒เรืองเดียวกนั, ๔๒-๔๓. 
๑๓๓เรืองเดียวกนั, ๓๓-๓๖. 
๑๓๔เรืองเดียวกนั, ๔๒-๔๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๘ 

 

 
 

ให้ตํานานนีมีความซบัซ้อนมากขนึ ในขณะทีตํานานเกียวกับเจดีย์สเุลนันแตกต่างไปจากตํานาน

ของเจดีย์ทงัสององค์ก่อน เนืองจากยึดโยงอยู่กบัการเผยแพร่พระพทุธศาสนาในสมยัพระเจ้าอโศก

จากประเทศอินเดียมายงัดินแดนสวุรรณภมิูในเมืองมอญ  

ศ. เกียรติคณุ ดร. สนัติ เล็กสขุมุ กล่าวประเด็นทีสําคญัว่าเจดีย์ทรงระฆัง “แบ

บอนิรุทธิ” เป็นพฒันาการโดยผสมผสานระหวา่ง เจดีย์ทรงกระบอกไมมี่บลัลงัก์ (เจดีย์สมยัเมืองศรี

เกษตร) กับเจดีย์ทรงระฆังทีมีบัลลงัก์ เกิดเป็นเจดีย์ทรงระฆังไม่มีบัลลงัก์แบบอนิรุทธิ ขึน เจดีย์

แบบอนิรุทธิ ได้สืบทอดความนิยมเรือยมาจนสมยัหลงัราชธานีพกุาม ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง 

เป็นต้น และยังนิยมสร้างกันมาจนถึงปัจจุบันในวดัของชุมชนชาวมอญในประเทศไทย เรียกชือ

เจดีย์ทีสร้างว่า เจดีย์แบบมอญ-พม่า ซึงก็คือเจดีย์ทรงระฆังไม่มีบัลลังก์แบบอนิรุทธ์ทีผ่าน

วิวฒันาการมานาน และยงัคงรักษาลกัษณะเฉพาะคือไมมี่บลัลงัก์๑๓๕   

Elizabeth Moor, Hansjorg Mayer และ U Win Pe ได้ศึกษาเรืองเจดีย์ชเวดา

กองในหนงัสือเรือง Shwedagon: Golden Pagoda of Myanmar กล่าวถึงสถาปัตยกรรมของเจดีย์ช

เวดากองวา่ถกูทําให้มีขนาดใหญ่ขนึตลอดช่วงศตวรรษทีผ่านมา โดยโครงสร้างปัจจุบันของเจดีย์

ได้สร้างครอบเจดีย์องค์เก่าไว้ เจดีย์ชเวดากองปัจจุบันเป็นทรงระฆังซึงเป็นรูปทรงสถาปัตยกรรม

โบราณสําหรับบรรจพุระบรมสารีริกธาตทีุอาจจะสืบมาจากสถปูสาญจีในประเทศอินเดีย เจดีย์ทรง

ระฆงันีเป็นทีนิยมมากในประเทศศรีลงักา ประเทศเมียนมา และประเทศไทย  

เจดีย์ชเวดากองมีเส้นรอบวงใหญ่มาก (ขนาด ๔๔๓ เมตร ตงัอยู่บนฐานรองล่าง

ยกระดับ สงู ๒๖๙ เมตร ขนาด ๒๗๔×๒๑๓ เมตร) มีวิหารตังอยู่ทีด้านหลักทัง ๔ ด้าน เหนือ

ฐานรองล่างขึนมาประดับเจดีย์บริวารทีตงัอยู่โดยรอบเจดีย์ประธานจํานวน ๖๔ องค์ โดยเจดีย์

บริวารองค์ทีตงัอยู่ด้านหลงัวิหารทงั ๔ ด้านมีขนาดใหญ่กวา่เจดีย์บริวารองค์อืน ๆ สว่นฐานชนัลา่ง

ของเจดีย์ประธาน สงู ๑๙ เมตร แบ่งเป็น ๓ ชนั อยู่ในแผนผงัเพิมมมุ สว่นฐานชันบนอยู่ในแผนผงั

แปดเหลียม สงู ๘ เมตร การเพิมมมุทีส่วนฐานดงักล่าวเป็นปัจจัยหนึงทีทําให้ฐานเจดีย์มีความ

แขง็แรง และทําหน้าทีเป็นเส้นนําสายตาไปสู่ส่วนรองรับองค์ระฆังและองค์ระฆัง ส่วนรองรับองค์

                                                
๑๓๕เหตผุลของการไม่ทําบลัลงัก์ของเจดีย์ทรงระฆังแบบอนิรุทธ์ นาย Gondon H. Luce นักวิชาการ

เรืองประวติัศาสตร์ศิลปะพกุามชาวองักฤษ กล่าวอ้างข้อมูลของนาย U Mya นักวิชาการชาวพม่าว่า พระเจ้าอนิ

รุทธ์ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึงประดิษฐานไว้ทีบัลลงัก์ ลงมาประดิษฐานไว้ในใจกลางทีส่วนล่างของ

เจดีย์ หน้าทีของบลัลงัก์ซงึเป็นทีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตจุงึหมดไป เจดีย์ทรงระฆังแบบอนิรุทธ์ทีพระองค์

สร้างจึงไม่มีบัลลงัก์ ดูใน หม่อมเจ้าสภุัทรดิศ ดิศกุล และสนัติ เล็กสขุุม, เทียวดงเจดีย์ทีพม่าประเทศ ทาง

ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม, ๑๒๐-๑๒๑. 
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ระฆงั สงู ๗ เมตร เป็นฐานเขียงจํานวน ๕ ชนั ทําหน้าทีเป็นสว่นเชือมตอ่ระหวา่งสว่นฐานและส่วน

องค์ระฆงั องค์ระฆงัเป็นทรงระฆงัควําทีมีความโค้งมาก ประดบัรัดอก ไหลร่ะฆงัประดบัด้วยบัวคอ

เสือจํานวน ๑๖ อนั ตอ่ขนึไปเป็นปล้องไฉน ต่อด้วยปัทมบาททีสงู ๙ เมตร มีกลีบดอกบัวจํานวน 

๑๙ กลีบประดบัทงัสว่นบนและสว่นลา่ง ตอ่ขนึด้วยปลียาวทีสงูมากกวา่ ๑๖ เมตรทําให้ดโูดดเด่น 

และเหนือสุดเป็นฉัตรประดับอัญมณีมีค่าต่าง ๆ จํานวนมาก เมือเปรียบเทียบแบบแยกส่วน

ระหวา่งเจดีย์ชเวดากอง กบัเจดีย์ชเวซิกองซึงเป็นเจดีย์สําคญัของเมืองพุกาม ทีเริมสร้างในสมยั

พระเจ้าอโนรธาแล้วเสร็จในสมยัพระเจ้าจนัสิทธา พบว่าส่วนต่าง ๆ ของเจดีย์ชเวดากองถูกทําให้

เตียลงกวา่เจดีย์ชเวซิกอง ยกเว้นสว่นปลีซึงปลีของเจดีย์ชเวดากองสงูยาวกว่าจึงทําให้ดโูดดเด่น

กวา่๑๓๖  

Donald M. Stadtner ให้ข้อมลูสําคญัเกียวกับประวตัิความเป็นมาและคติความ

เชือทีเกียวข้องกบัตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทีสําคญัในเมืองมอญทางตอนลา่งของประเทศเมียนมา 

ในหนังสือเรือง Sacred Sites of Burma๑๓๗ ได้แก่ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์สเุล เจดีย์โบตาทาว ใน

เมืองย่างกุ้ง และเจดีย์ชเวซายัน ในเมืองสะเทิม ซึงเป็นตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในสมยัหงสาวดี 

รวมถึงเจดีย์ไจก์ตานลาน ในเมืองมะละแหมง่ ซึงเป็นตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในสมยัหลงัหงสาวดี 

ข้อมลูดงักล่าวสามารถนํามาใช้วิเคราะห์ร่วมกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์แบบมอญ

เหลา่นนั เพือนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์แบบมอญในภาค

กลางประเทศไทยตอ่ไป    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตรุวงศ์ งานวิจัยเรือง สถาปัตยกรรมวดัมอญ

ในพมา่ตอนลา่ง ประเดน็สําคญักลา่ววา่ เมืองโบราณมะละแหมง่ตงัอยู่ริมฝังตะวนัออกของแม่นํา

สาละวิน สร้างโดยกษัตริย์มอญพระนามพระเจ้ารามะยะ ภายในเมืองมะละแหม่งมีเจดีย์แบบ

มอญทีสําคญั ๓ องค์คือ เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์ไจก์โตต และเจดีย์อซีูนะ ซึงมีอายอุยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ๒๔-๒๕ เจดีย์สําคญัทงัสามองค์ตงัอยู่นอกเขตกําแพงเมืองชนัในของเมืองโบราณมะละ

แหมง่ โดยเจดีย์ไจก์ตานลานและเจดีย์อซีูนะตงัอยู่บนเนินเขามะละแหมง่ สว่นเจดีย์ไจก์โตตตงัอยู่

ด้านทิศตะวันตกของเนินเขามะละแหม่ง เจดีย์ทังสามองค์มีตํานานกล่าวถึงว่าเป็นเจดี ย์

ประดิษฐานพระเกศาธาต ุทําให้เจดีย์เหลา่นีตงัอยู่บนเนินสงูและเป็นศนูย์กลางทีถูกรายรอบด้วย

วดั วดัทีสร้างใกล้เจดีย์สําคญัเหล่านีมกัไม่มีเจดีย์ของตนเอง แต่ถ้าปรากฏเจดีย์ก็จะมีขนาดเล็ก

และมีจํานวนน้อยองค์  

                                                
 ๑๓๖Elizabeth Moor, Hansjorg Mayer and U Win Pe, Shwedagon: Golden Pagoda of Myanmar 

(Bangkok: River Book, 1999), 131-138. 
๑๓๗Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma (Bangkok: River Books, 2011). 
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ผลการศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์แบบมอญในเมืองมะละแหมง่ ซึงผู้

ศกึษาขอเรียกวา่เจดีย์แบบมอญสมยัหลงัหงสาวดี สามารถจําแนกได้ ๓ ประเภท คือ  

เจดีย์ทีมีลกัษณะคล้ายเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง พบจํานวนมากทีสดุ เป็น

เจดีย์ทรงระฆงั มีฐานเอียงลาด ไมมี่บลัลงัก์ ปัทมบาท และปลี ทีองค์ระฆงัตกแตง่ลวดลายดอกไม้ 

และทีฐานมีเจดีย์บริวารล้อมรอบหรือตงัประจํามมุทงัสี เจดีย์กลุม่นีสามารถแบ่งกลุม่ตามลกัษณะ

แผนผงัสว่นฐานออกเป็น ๓ กลุม่คือ ฐานแปดเหลียม ฐานแปดเหลียมย่อมมุ และฐานสีเหลียมย่อ

มมุ ตวัอย่างเช่น เจดีย์วดักะโดไดก์เจาง์ เจดีย์มีทโสยีนอน ทีวดัชเวปริยตัิซาตินไดก์ เป็นต้น  

เจดีย์ทีมีลกัษณะเลียนแบบเจดีย์สเุล เมืองย่างกุ้ง เป็นเจดีย์ทรงระฆงั ตงัแตส่ว่น

ฐานถึงปล้องไฉนหรืออย่างน้อยถึงองค์ระฆังอยู่ในผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุ ตวัอย่างเช่น เจดีย์

อธิการในเขตวดัมหาเย็น มหาเจดีย์ดอจี ทีวดักอนตั เป็นต้น  

เจดีย์ทรงระฆงัทีมีฐานบวัอยู่ในผงัสีเหลียมจตัรัุสย่อมมุ ตงัอยู่บนเรือนธาตใุนผงั

สีเหลียมจัตรัุส ตวัอย่างเช่น เจดีย์ทีวดัเจาง์จี (บ้านกะโด) เจดีย์กู่พญาทีวดัชเวปริยัติซาตินไดก์  

เป็นต้น   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา ให้ความเห็นว่า เจดีย์กลุ่มทีหนึงน่าจะเป็น

ต้นแบบให้กบัเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัใหญ่นคร

ชมุน์ อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ เป็นต้น พร้อมทงัวิเคราะห์ว่าเจดีย์แบบมอญและเสาหงส์เป็น

สญัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมมอญในประเทศไทย เนืองจากวดัมอญในภาคกลางประเทศไทย

เกือบทุกวัดจะปรากฏเจดีย์แบบมอญ แม้ว่าสถาปัตยกรรมอืนภายในวัดจะสร้างตามอย่าง

สถาปัตยกรรมไทย 

ในด้านความหมายของเจดีย์แบบมอญสมยัหลงัหงสาวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.โชติมาให้ข้อมลูวา่ ตํานานของชาวมอญเกียวกับเจดีย์แบบมอญสมยัหลงัหงสาวดีในเมืองมะ

ละแหม่ง ๓ องค์ ได้แก่ เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์ไจก์โต๊ด และเจดีย์อูซีนะ มีความคล้ายคลึงกัน 

กล่าวคือ ในราวมหาศกัราช ๑๑๑ ซึงเป็นพรรษาที ๘ ของพระพุทธเจ้า พระองค์ได้เสด็จมายัง

รามญัประเทศและได้ประทานพระเกศาธาตใุห้กับฤาษี ในตํานานเจดีย์ไจก์ตานลานกล่าวว่า

ประทานพระเกศาธาต ุ๖ องค์แก่ฤาษี ๖ ตน ต่อมาในสมัยพระเจ้ามวดปิราชาจึงได้สร้างเจดีย์

ประดิษฐานพระเกศาธาตนุนั (พร้อมทงัพระเขียวแก้ว พระไตรปิฎก และสิงของมีค่า) บนยอดเขา

นากะวิสะ (เขาตานลินหรือเนินเขามะละแหม่งในปัจจุบัน) สําหรับตํานานเจดีย์ไจก์โตต กล่าวว่า

พระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ เสดจ็มาแสดงธรรมทีเมืองสะเทิม ขณะทีเดินทางไปเมือง

เมาะตะมะมีฤาษี ๒ ตนมาเข้าเฝ้า ครังนนัพระพทุธเจ้าได้ประทานพระเกศาธาตใุห้แก่ฤาษี ซึงฤาษี
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ได้มอบตอ่ให้กบัเศรษฐีมอญชือสตุเพือสร้างเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาธาต ุส่วนตํานานเจดีย์อซีู

นะ กลา่ววา่พระพทุธเจ้าได้ประทานพระเกศาธาตแุก่ฤาษีนามอซีูนะ ทีพํานักอยู่เนินเขานากะวิสะ

หรือตานลิน (เนินเขามะละแหม่งในปัจจุบัน) ต่อมาเจดีย์หินได้ถูกสร้างขึนเพือประดิษฐานพระ

เกศาธาตนุนั๑๓๘ 

นอกจากนี ยงัได้ให้ความเห็นวา่พระเกศาธาตมีุความสําคญัในวฒันธรรมมอญ 

เห็นได้จากพระเจดีย์องค์สําคญัของชาวมอญในสมยัหงสาวดีและสมยัหลงัหงสาวดีหลายองค์ล้วน

ประดิษฐานพระเกศาธาต ุตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์

ไจก์โต๊ด เจดีย์อซีูนะ เป็นต้น พระเจดีย์เหลา่นีอาจเป็นสญัลกัษณ์ของพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์

ชนัดาวดึงส์ทีฐาปนาพระเกศาธาตแุละประดิษฐานบนยอดเขาพระสเุมรุ ดงัปรากฏว่าพระเจดีย์

เหลา่นีล้วนตงัอยู่บนทีสงูหรือเนินเขาสงู๑๓๙  

รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี ได้ศึกษาเรือง เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: พัฒนาการ

ทางด้านรูปแบบตงัแต่ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมณัฑเล งานศึกษาชินนีมุ่งศึกษาเจดีย์ในศิลปะ

พมา่-มอญในลกัษณะพัฒนาการทางด้านรูปแบบของสายอิทธิพล โดยการเปรียบเทียบรูปแบบ

ศิลปะของเจดีย์ในสว่นตา่ง ๆ เพือให้เข้าใจถึงพัฒนาการตามสายอิทธิพลซึงเป็นปัจจัยสําคญัต่อ

การสร้างสรรค์เจดีย์แบบพมา่-มอญ ผลการศกึษาพบวา่ในสมยัหงสาวดี (พทุธศตวรรษที ๒๐-๒๑) 

ชาวมอญได้สร้างสรรค์เจดีย์แบบมอญขนึในวฒันธรรมของตน ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ช

เวดากอง เจดีย์นองดอจี เจดีย์โบตาทอง เจดีย์สเุล เจดีย์ชเวซายนั เป็นต้น ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญ 

 

                                                
๑๓๘ชือเจดีย์ ไจก์ตานลาน อาจแปลว่า เจดีย์แห่งเนินเขาตานลาน ทีแผลงมาจากคําว่า เนินเขาตา

นลนิ, ชือเจดีย์ไจก์โตต บางแหลง่ข้อมลูกลา่วว่า คําว่า ไจก์โตต มาจากคําในภาษามอญ ๒ คํา คือคําว่า จ๊าต ที

แปลว่า พระพุทธเจ้าหรือพระเจดีย์ และคําว่า เสิก ทีแผลงมาจากคําว่า โส๊ก ทีแปลว่า พระเกศาธาตุ คําว่า จ๊า

ตโส๊ก ต่อมาแผลงเป็น จ๊าตเสกิ ในภาษามอญ และออกเสยีงเป็น ไจโต๊ด ในภาษาพม่า, ส่วนชือเจดีย์ อูซีนะ เป็น

ชือเจ้าปกครองเมืองมะละแหม่งในสมัยทีกษัตริย์พม่ายังปกครองพม่าตอนล่าง อูซีนะได้กลายเป็นชือเรียกของ

เนินเขาและเจดีย์ทีตังอยู่บนเนินเขานัน อย่างไรก็ตาม ในสมัยโบราณ เจดีย์นีมีชือเรียกในภาษามอญทีแปลว่า 

เจดีย์สีขาว ดูใน โชติมา จตุรวงศ์, สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ SEASREP, 

๒๕๕๔), ๒๖๔.   
๑๓๙เรืองเดียวกนั, ๒๖๔-๒๖๖. 
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เหล่านีมีรูปแบบศิลปะแตกต่างออกไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ในศิลปะพุกาม๑๔๐หลายประการ 

(ภาพที ๒, ๓)  

แผนผงัเจดีย์ เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีจะทําฐานในแผนผงัแปดเหลียมเพิม

มมุ ซึงถือเป็นลกัษณะเฉพาะทีแตกตา่งจากเจดีย์แบบพมา่แท้ทีมกัทําฐานในแผนผงัสีเหลียมเพิม

มมุขนาดเลก็ (สว่นบนของเจดีย์แบบมอญและเจดีย์แบบพม่าต่างก็มีลกัษณะค่อนข้างคล้ายกัน) 

สามารถแบ่งแผนผงัเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีออกเป็น ๒ แบบคือ แผนผงัแปดเหลียมเพิมมมุ 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์นองดอจี เจดีย์ชเวมอดอ เป็นต้น รวมถึงเจดีย์สเุลทีมีแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิม

มมุไว้ด้วย กบัแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุโดยแตล่ะมมุมีขนาดใหญ่ ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์ชเวดากอง๑๔๑ 

ลกัษณะฐาน ลกัษณะฐานของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีมีความลาดเอียง ทํา

ให้ฐานแผข่ยายออกมาก ในขณะทีฐานเจดีย์แบบพมา่แท้นิยมทําฐานบวัซ้อนลดหลนักนั ๓ ชนั ทํา

ให้รูปทรงเจดีย์แบบพมา่แท้ดคูล้ายทรงปิรามิด ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง เป็นต้น  

กระบวนการออกแบบฐานของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีให้มีความเอียงลาด 

เกิดจากการทําหน้ากระดานบนและหน้ากระดานลา่งให้เป็นหน้ากระดานเอียงลาด เนืองจากหน้า

กระดานเป็นลวดบวัทีตงัตรง ทําให้เป็นอปุสรรคต่อความเอียงลาด เกิดจากการตดับัวหงายออก

และประกบบัวควําลงไปด้านบนหน้ากระดาน เนืองจากบัวหงายเป็นลวดบัวทีเป็นอปุสรรคต่อ

ความเอียงลาด ส่วนบัวควําช่วยให้ฐานเอียงลาดจึงถูกนํามาใช้แทนบัวหงาย เกิดจากการเพิม

จํานวนบวัควําบนหน้ากระดานบน เนืองจากบวัควําจะช่วยเพิมความเอียงลาด และเกิดจากการทํา

ท้องไม้ลาดเอียงและท้องไม้ตา่งระดบั เนืองจากท้องไม้ปกติทีตงัตรงจะทําให้เป็นอปุสรรคต่อความ

เอียงลาด 

จํานวนฐานบวั จํานวนฐานบวัของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีแบ่งเป็น ๒ แบบ

คือ แบบฐานบัวจํานวน ๒ ชันซ้อนลดหลันกัน โดยแต่ละชันมีลวดบัวแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์นองดอจี ทีมีลวดบัวชันบนแตกต่างจากชันล่างคือ ลวดบัวชันล่างมี

ลกูแก้วสองเส้น ลวดบัวชันบนมีลกูแก้วเส้นเดียว โดยเป็นการปรับฐานให้ซับซ้อนน้อยลงเมืออยู่

                                                
๑๔๐เจดีย์ทรงระฆงัแบบพม่าแท้ในศิลปะพกุาม เป็นเจดีย์ทีพัฒนาขึนจากการคิดค้นรูปแบบใหม่ใน

สมยัพกุาม โดยอาศยัเจดีย์แบบปย ู(วฒันธรรมทางตอนเหนือของพม่า ราวพุทธศตวรรษที ๑๒-๑๖) ผสมผสาน

กบัแบบอิทธิพลปาละ (วฒันธรรมทางตอนเหนือชองประเทศอินเดีย ราวพทุธศตวรรษที ๑๔-๑๘) ตวัอย่างเจดีย์ที

สาํคญัได้แก่ เจดีย์ชเวซิกอง เจดีย์ชเวซานดอ ในเมืองพุกาม ดูใน เชษฐ์ ติงสญัชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: 

พัฒนาการทางด้านรูปแบบตังแต่ศิลปะศรีเกษตรถงึศิลปะมัณฑเล (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๑๗. 
๑๔๑เรืองเดียวกนั, ๒๐๕. 
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สงูขนึไป เพือให้รับกบัฐานเขียงในแผนผงักลมทีอยู่ด้านบน เจดีย์ชเวมอดอและเจดีย์โบตาทาวทีมี

ลวดบวัทงั ๒ ชนัเหมือนกนั โดยเจดีย์ชเวมอดอมีลกูแก้วเส้นเดียว ส่วนเจดีย์โบตาทาวมีลกูแก้ว ๒ 

เส้น เป็นต้น และแบบฐานบวัจํานวน ๓ ชนั แตล่ะชนัมีลวดบวัเหมือนกัน ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์สเุล 

เป็นฐานบวัควําสลบัลกูแก้วซ้อนลดหลนัขนึไป ๓ ชนั  

จํานวนชันฐานของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีมีความแตกต่างไปจากเจดีย์

แบบพมา่แท้ ทีทําฐานบวัลกูแก้วจํานวน ๓ ฐานอย่างเคร่งครัด โดยลวดบวัฐานแตล่ะชนัมีลกัษณะ

ไมแ่ตกตา่งกัน ประกอบด้วย บัวควําและบัวหงายทีมีท้องไม้กว้าง คาดลกูแก้ว ๒ เส้น ตรงกลาง

ท้องไม้เจาะช่อง อาจประดับภาพเล่าเรืองชาดก และเหนือหน้ากระดานบนประดับกลีบบัว 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง (ขยายฐานสงู จึงทําบวัควําและบวัหงายซ้อนติดกนั ๒ ชนั) เป็นต้น 

ลานประทกัษิณและบนัได เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีไมมี่ลานประทกัษิณและ

บนัได เนืองจากการทําฐานเอียงลาดมากอย่างตอ่เนืองจึงทําทางประทกัษิณลําบาก เป็นผลให้ไมมี่

ทางประทกัษิณ และทําให้ไมจํ่าเป็นต้องมีบนัไดขนึลงลานประทกัษิณ ซึงแตกตา่งไปจากเจดีย์แบบ

พมา่แท้ทีทําฐานบวั ๓ ชนัซ้อนลดหลนักนัเป็นทรงปิระมิดขนับันได มีพืนทีทําเป็นทางประทักษิณ 

จึงนิยมเจาะช่องท้องไม้เพือประดบัภาพชาดก และมีบันไดขึนลงนําไปสู่ลานประทักษิณทัง ๔ ทิศ 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง เป็นต้น   

การประดับเจดีย์บริวาร เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีประดับเจดีย์บริวารที

ฐานรองล่างรอบองค์เจดีย์ประธาน เนืองจากไม่มีทางประทักษิณจึงไม่มีพืนทีสําหรับตังเจดีย์

บริวาร ซึงแตกตา่งไปจากเจดีย์แบบพมา่แท้ทีตงัเจดีย์บริวารทีมมุทงัสีของฐานทงัสามชนั  

ชดุฐานเขียงในแผนผงัวงกลมรองรับองค์ระฆงั นบัเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์

แบบมอญ ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ เป็นต้น ทําหน้าทีเป็นสว่นเชือมตอ่ระหวา่ง

สว่นฐานกบัองค์ระฆงั ชดุฐานเขียงดงักลา่วไมป่รากฏในเจดีย์แบบพมา่แท้ทีจะใช้ฐานบวัในแผนผงั

แปดเหลียมเพิมมมุแทน อนึง ยังปรากฏเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีบางองค์ใช้ชุดลกูแก้วแทน 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซายนั เจดีย์สเุล เป็นต้น  

ปลียาว เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีทําปลียาว แตกต่างจากเจดีย์แบบพม่าแท้

ทีทําปลีสัน อนึง โดยทัวไปส่วนบนของเจดีย์แบบมอญและเจดีย์แบบพม่าแท้จะมีลักษณะ

คล้ายคลงึกนั คือมีการตกแตง่องค์ระฆงัด้วยรัดอกและบวัคอเสือ ไมมี่บลัลงัก์เหนือองค์ระฆัง และ

มีปัทมบาทคนักลางระหวา่งปล้องไฉนกบัปลี แตจ่ะสงัเกตความแตกตา่งได้จากรูปทรงของปลี๑๔๒ 

                                                
๑๔๒เรืองเดียวกนั, ๑๙๘-๒๑๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๔ 

 

 
 

ทังนี ผลการศึกษายังสามารถแบ่งกลุ่มเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี โดยใช้

เกณฑ์แผนผงัและระบบลวดบวัฐาน ได้ ๓ กลุม่คือ 

เจดีย์ในแผนผงัแปดเหลียมเพิมมมุ หรือแบบเจดีย์ชเวมอดอ มีลกัษณะสําคญั

โดยรวมคือ เป็นฐานบวัลกูแก้วซ้อนจํานวน ๒ ชนั ฐานทงัสองชันอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมเพิมมมุ 

โดยลวดบวัของฐานทงัสองชนัอาจเหมือนกนัหรือตา่งกนัก็ได้ ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์ชเวมอดอ (ภาพ

ที ๔) เจดีย์ชเวซายนั (ภาพที ๕) เจดีย์นองดอจี เป็นต้น 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวมอดอ มีส่วนฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมเพิมมมุ รอบ

ฐานประดบัเจดีย์บริวารจํานวนมาก ฐานเป็นฐานบวัลกูแก้ว ๒ ฐานทีมีระบบลวดบวัคล้ายกนั ลวด

บวัฐานประกอบด้วย หน้ากระดานลา่งเอียงลาด บวัควํา ลกูแก้วหนึงเส้นคาดบนท้องไม้ต่างระดบั 

บวัควําทีมาแทนบัวหงาย และหน้ากระดานบนเอียงลาด ต่อขึนด้วยชันฐานเขียงในแผนผงักลม

ซ้อนลดหลนัรองรับองค์ระฆงั องค์ระฆงัทรงกลมทีปากผายออก ประดบัรัดอกและบัวคอเสือ ไม่มี

บลัลงัก์ ปล้องไฉนห่าง ปัทมบาท และปลีทียาว    

กลุ่มเจดีย์ในแผนผงัสีเหลียมเพิมมุม หรือแบบเจดีย์ชเวดากอง ตวัอย่างเพียง

องค์เดียวได้แก่ เจดีย์ชเวดากอง (ภาพที ๖) นบัเป็นแบบเฉพาะของเจดีย์องค์นี มีรูปแบบศิลปะคือ 

ฐานชนัลา่งอยู่ในแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุขนาดใหญ่ สว่นฐานชนับนอยู่ในแผนผงัแปดเหลียม ลวด

บวัของฐานชนัลา่งประกอบด้วย หน้ากระดานลา่งเอียงลาด บวัควําสองชนั ลกูแก้วสองเส้นคาดบน

ท้องไม้ตา่งระดบั หน้ากระดานบนเอียงลาด และบวัควําทีมาแทนบวัหงาย สว่นลวดบวัของฐานชัน

บนประกอบด้วย หน้ากระดานล่างเอียงลาด บัวควําหนึงชัน ลกูแก้วหนึงเส้นลาดบนท้องไม้ต่าง

ระดบั หน้ากระดานบนเอียงลาด และบวัควํา ตอ่ขนึด้วยชนัฐานเขียงในแผนผงัวงกลมซ้อนลดหลนั

รองรับองค์ระฆงั องค์ระฆงัทรงกลมมีปากผายออก มีรัดอก บวัคอเสือ และไม่มีบัลลงัก์ ปล้องไฉน

ห่าง ปัทมบาท และปลีทียาว 

กลุ่มเจดีย์ในแผนผงัแปดเหลียมทังองค์ หรือแบบเจดีย์สเุล ตวัอย่างเพียงองค์

เดียวได้แก่ เจดีย์สเุล (ภาพที ๗) ซึงนับเป็นแบบเฉพาะของเจดีย์องค์นี มีรูปแบบศิลปะคือ องค์

เจดีย์ทงัหมดอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไมเ่พิมมมุ สว่นฐานเป็นฐานบัวควําสลบัลกูแก้ว ๓ ชันซ้อน

ลดหลนักัน ต่อขึนด้วยชุดลกูแก้วสามเส้นรองรับองค์ระฆัง องค์ระฆังมีรัดอกและลายในแนวตัง

ด้านบน ไมมี่บลัลงัก์ เหนือขนึไปเป็นปล้องไฉนแบบห่าง ปัทมบาท และปลีทียาว๑๔๓        

นอกจากนี ผลการศกึษายงัพบกลุม่เจดย์ีแบบมอญสมยัหลงัหงสาวดี เจดีย์กลุ่ม

นีมีลกัษณะสําคญัคล้ายกบัเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีคือ ส่วนฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียม มี

                                                
๑๔๓เรืองเดียวกนั, ๒๑๙-๒๓๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๕ 

 

 
 

ระบบฐานลาด ประดบัเจดีย์บริวารทีฐานรองล่าง ไม่มีบันได และไม่มีทางประทักษิณด้านบน 

ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์ไจก์ตานลาน (ภาพที ๘) เจดีย์ไจก์โตต เมืองมะละแหมง่  

อย่างไรก็ดี เจดีย์กลุม่นีมีฐานบวัจํานวน ๓ ชนั แตกตา่งจากเจดีย์แบบมอญสมยั

หงสาวดีทีนิยมฐานบวัจํานวน ๒ ชนัเท่านนั และมีระบบลวดบวัฐานทีเรียบง่ายกวา่เจดีย์แบบมอญ

สมยัหงสาวดี สนันิษฐานวา่เจดีย์กลุม่นีน่าจะสร้างขนึหลงัสมยัหงสาวดี โดยอาจได้รับอิทธิพลการ

ทําฐานบวัจํานวน ๓ ชนัจากเจดีย์แบบพมา่แท้เข้ามาผสมผสาน ทําให้สนันิษฐานกําหนดอายเุจดีย์

กลุม่นีอยู่ในราวช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕๑๔๔  

 

 
ภาพที ๒ แสดงประเดน็ของสว่นฐานทีแตกต่างกัน ระหว่างตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี  

 กบัตวัอย่างเจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพกุาม 

 

                                                
๑๔๔เรืองเดียวกนั, ๒๓๗-๒๓๙.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๖ 

 

 
 

 
ภาพที ๓ แสดงประเดน็ของสว่นองค์ระฆงัและส่วนยอดทีแตกต่างกัน ระหว่างตวัอย่างเจดีย์แบบ   

 มอญสมยัหงสาวดีกบัตวัอย่างเจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพกุาม  

 

 
ภาพที ๔ เจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๗ 

 

 
 

 
ภาพที ๕ เจดีย์ชเวซายนั เมืองสะเทิม ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี 

 

 

      
ภาพที ๖ เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๘ 

 

 
 

 
ภาพที ๗ เจดีย์สเุล เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี 

 

 

 
ภาพที ๘ เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหมง่ ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหลงั      

 หงสาวดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๙ 

 

 
 

 ๗.๓ การศึกษาทีผ่านมาเกียวกับรูปแบบศิลปะและความหมายของจิตรกรรม

ฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย งานศึกษาในเรืองรูปแบบศิลปะ

ของจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที 

๒๔-๒๕ ทีผา่นมานนั สว่นใหญ่จะเป็นงานศกึษาทีมุง่เน้นเฉพาะแหลง่ใดแหลง่หนึงเป็นสําคญั โดย

ยงัไมมี่การศกึษาเชือมโยงในลกัษณะพืนทีหรือในภาพรวม งานศกึษาทีสําคญัได้แก่  

คณุฉวีงาม มาเจริญ ได้เรียบเรียงเรืองวัดคงคาราม งานศึกษาชินนีกล่าวถึง

ประวตัิความเป็นมาของวดัคงคาราม ซึงเป็นวดัสําคญัของชมุชนชาวมอญในพืนทีอําเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบรีุ และข้อมลูของจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคงคารามว่ามีรูปแบบเป็นงานฝีมือแบบ

ช่างหลวง ทีไปปรากฏในวดันอกราชธานี กําหนดอายุอยู่ในราวปลายสมยัรัชกาลที ๓ ถึงต้นสมยั

รัชกาลที ๔๑๔๕ จากข้อมลูเบืองต้นดงักลา่วผู้ศกึษาสามารถนําไปใช้วิเคราะห์เชิงลกึตอ่ไปได้ 

รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนงัในจงัหวดัราชบุรี ของงานอนุรักษ์จิตรกรรม

ฝาผนงั ของกรมศิลปากร ได้ให้ข้อมลูเบืองต้นทังในด้านเทคนิคงานจิตรกรรมฝาผนัง คณุค่าด้าน

ความงาม และความหมายทางประติมานวิทยา ของตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชนชาว

มอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามจํานวน ๓ แห่ง ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดั

คงคาราม จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ และจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัดอนกระเบือง 

พร้อมทงัได้กําหนดกลุม่ฝีมือของตวัอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังทัง ๓ แห่งดงักล่าว ได้เป็น ๒ กลุ่ม 

คือ  

กลุม่จิตรกรรมฝีมืองานช่างหลวง คือ จิตรกรรมกลุ่มทีมีรูปแบบและเทคนิคเป็น

แบบงานช่างหลวง ทีมีกฎเกณฑ์และกรอบความคิดอนัเคร่งครัด อนัเกิดจากการได้รับการอปุถัมภ์

จากพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเจ้าขนุมลูนายจากเมืองหลวง งานจิตรกรรม

กลุ่มนีมีคณุค่ามากในเรืองความงดงาม และเป็นหลักฐานทีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ ตวัอย่าง

ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม       

กลุม่จิตรกรรมฝีมือช่างท้องถิน คือ จิตรกรรมทีมีรูปแบบศิลปะและเทคนิคแบบ

งานจิตรกรรมไทยประเพณีพืนบ้าน เป็นงานจิตรกรรมทีมีรูปแบบแตกต่างไปจากงานช่างหลวง

อย่างชดัเจน มีความประณีตงดงามน้อยกวา่กลุม่จิตรกรรมฝีมืองานช่างหลวง มีการเขียนภาพทีมี

เนือหาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพุทธศิลปกรรมในวัฒนธรรมของชาวมอญอย่าง

ตรงไปตรงมา และมีคณุคา่เป็นหลกัฐานทีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ท้องถิน สามารถสะท้อนให้เห็น

ถึงวฒันธรรมประเพณีของท้องถินได้ชดัเจน ตวัอย่างได้แก่ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ 

                                                
๑๔๕ฉวีงาม มาเจริญ, วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๑). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๐ 

 

 
 

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง๑๔๖ จากข้อมลูเบืองต้นดงักลา่ว ผู้ศึกษาสามารถนําไปใช้

ในการวิเคราะห์เชิงลกึในประเดน็เรืองรูปแบบศิลปะของจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญ

ในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามได้  

ศ. ดร. สนัติ เลก็สขุมุ เสนอบทความเรือง บางวดัในชุมชนมอญและชุมชนลาว 

อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ บทความนีได้เปิดประเด็นให้เห็นถึงความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบ

ศิลปะของจิตรกรรมฝาผนังกับความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพสะท้อนทางด้าน

สงัคมและวฒันธรรม ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคงคารามและจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทร

อารีรักษ์ไว้หลายประเดน็ ประเด็นสําคญัอาทิเช่น จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคงคารามมีรูปแบบ

เป็นงานฝีมือช่างหลวง กําหนดอายุอยู่ในราวปลายรัชกาลที ๓ แบบแผนของงานช่างหลวงที

ปรากฏคือ การใช้สี การปิดทอง การตดัเส้นเล็กและเรียบสมําเสมอ การเขียนรูปปราสาท อาคาร

บ้านเรือน ต้นไม้ ท้องฟ้า ภูเขา ตลอดจนภาพบุคคลชันสงูและภาพข้าราชสํานัก เช่นเดียวกับ

จิตรกรรมฝีมือช่างหลวงทีเขียนในสมัยรัชกาลที ๓ ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด

สวุรรณาราม จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดับางยีขนั กรุงเทพฯ เป็นต้น 

การเขียนภาพพุทธประวตัิยังคงได้รับความสําคญัทีจิตรกรรมอโุบสถวัดคงคา

ราม ทงัทีการเขียนภาพพทุธประวตัิเริมลดความนิยมลงในสมยัรัชกาลที ๓ รูปแบบการเขียนภาพ

พทุธประวตัิไว้บนผนงัด้านข้างทงัสองเหนือช่องหน้าตา่ง แตกตา่งจากแบบแผนจิตรกรรมฝาผนงัใน

กรุงเทพฯ ทีเขียนภาพแถวเทพชมุนมุแทนภาพพทุธประวตัิ  

การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคงคาราม ซึงหมด

ความนิยมไปแล้วในช่วงเวลาทีเขียนภาพ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดอ่าน

ของชาวมอญในพืนทีนี เนืองจากชาวพมา่มอญในอดีต มีการนบัถือคติความเชือเรืองพระอดีตพทุธ

เจ้าติดตอ่กนัมานานตงัแตใ่นสมยัพกุาม  

การเขียนภาพพทุธประวตัิตอนนางสชุาดาถวายข้าวมถปุายาส และพระโพธิสตัว์

ลอยถาดเสียงบารมี ทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม พทุธประวตัิตอนนีเป็นทีนิยม

กันมากในประเทศพม่ามาตงัแต่สมยัเมืองพุกาม ซึงนิยมกันมากกว่าประเทศอืนในแถบเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ทีรับนับถือพุทธศาสนา ดงันันการทีช่างเขียนให้ความสําคญัแก่พุทธประวัติ

ตอนนี น่าจะสะท้อนความเชือเป็นพิเศษของชมุชนมอญในย่านนี 

                                                
๑๔๖กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดราชบุรี, ชุดที ๒ (กรุงเทพฯ:         

กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๒-๕๔, ๖๕-๙๒, ๑๑๐-๑๓๐, ๒๒๖-๒๔๕. 
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จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ เขียนขึนในปลายรัชกาลที ๕ มีรูปแบบ

เป็นแบบประเพณี แต่แสดงรายละเอียดของเหตกุารณ์แนวตะวนัตก รูปแบบการเขียนภาพพุทธ

ประวตัิตอนงานแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้าแสดงให้เห็นถึงการคลีคลายลกัษณะและแนวความคดิ

อย่างประเพณี ทีรับเอาวิธีการแสดงภาพอย่างตะวนัตกซึงแพร่หลายอยู่ในกรุงเทพฯ ในเวลานนั  

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์เขียนขึนในปลายรัชกาลที ๕ สะท้อนให้

เห็นถึงผู้คนและลกัษณะทางสงัคม เช่น มหรสพการละเล่น ตลอดจนการแต่งกายสมัยนิยมใน

ช่วงเวลาทีเขียนภาพ ภาพการละเลน่ในงานมหรสพ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของความบนัเทิงของ

ผู้คนในช่วงเวลานนั โดยเฉพาะการเชิดหนงัใหญ่ หนงัตะลงุ ซึงคงนิยมกนัมากในระยะนัน และคง

เป็นระยะแรก ๆ ทีนํามาเขียนไว้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั๑๔๗ 

Claudine Bautze-Picron ให้ข้อมูลเกียวกับจิตรกรรมฝาผนังในเมืองพุกาม 

ประเทศเมียนมา ในหนังสือเรือง THE BUDDHIST MURALS OF PAGAN: Timeless vistas of 

the cosmos๑๔๘ มีประเดน็สําคญัตา่ง ๆ ทงัเรืองรูปแบบศิลปะ ประติมานวิทยา และการกําหนดอาย ุ

ข้อมลูดงักลา่วสามารถจะนํามาใช้ศกึษาเปรียบเทียบกบัตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชน

ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย โดยเฉพาะในประเดน็เรืองลกัษณะการเขียนภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั 

คณุรัมภา สาลิการิน ศกึษาเรือง จิตรกรรมฝาผนงัวดัไทรอารีรักษ์ จังหวดัราชบุรี 

ฉากงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า: ขนบประเพณีทางสงัคม มีวตัถุประสงค์เพือ

ศกึษาถึงแนวความคิดและความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตรกรรมฝาผนังในฉากถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระพทุธเจ้าทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ กบัวิถีชีวิตขนบประเพณีทางสงัคมของชุมชนชาวมอญที

อาศยัอยู่ในบริเวณลุม่แมนํ่ากลอง ผลการศกึษาพบวา่ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัฉากดงักลา่วนอกจาก

จะเขียนขนึตามพทุธประวตัิทีปรากฏในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถา เรืองธาตวิุภชัน์ปริวตัต์ ตามคติ

การเขียนภาพพุทธประวตัิโดยทัวไปแล้ว ยังมีนัยยะบางประการทีอาจมีความหมายเกียวโยงกับ

ประเพณีการทําบญุในวนัถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้าของชาวมอญ (จองเพียจย๊าจก์ก

รอย) หรือในวนัอฐัมีบูชา ทังนีเนืองจากชาวมอญให้ความสําคญักับพิธีศพเป็นอย่างมาก และมี

ความเชือวา่จะได้รับอานิสงส์ไม่สินสดุหากได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า โดยความ

เชือดงักลา่วอาจถกูบนัทึกเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั เพือบอกเลา่ขนบประเพณีของชนชาติมอญที

                                                
๑๔๗สนัติ เลก็สขุมุ, “บางวดัในชมุชนมอญและชมุชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม

นําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๖๔-๑๘๑.  
๑๔๘Claudine Bautze-Picron, THE BUDDHIST MURALS OF PAGAN: Timeless vistas of the 

cosmos (Bangkok: ORCHID PRESS, 2003).  
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อาศยัอยู่ในพืนทีดงักลา่วในช่วงเวลานนั๑๔๙ งานศกึษาของคณุรัมภาดงักล่าวนับเป็นงานขยายผล

ในบางประเดน็เกียวกบัจิตรกรรมฝาผนงัทีวดัไทรอารีรักษ์ของ ศ. ดร. สนัติ เลก็สขุมุ แสดงให้เห็นถึง

แนวความคิดใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในการศึกษาเชือมโยงระหว่างรูปแบบทาง

ศิลปกรรมเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา ซึงผู้ศึกษาจะนํา

แนวความคิดนีมาประยกุต์ใช้ในการศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัแห่งอืน ๆ ตอ่ไป   

คณุพชัรี เจริญกิจอมร ศกึษาเรือง การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอโุบสถวดั

ไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี งานศึกษานีมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิตสภาพความเป็นอยู่

ของผู้คนในท้องถินในช่วงสมยัรัชกาลที ๕ ทีสะท้อนผ่านงานจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารี

รักษ์ โดยวิเคราะห์ร่วมกับหลกัฐานเอกสารประวตัิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า จิตรกรรมฝาผนัง

แห่งนีสามารถสะท้อนสภาพสงัคมได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงกลุม่คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทีมี

ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในสงัคม นอกจากนี ในภาพพทุธประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า ซึงมี

ฉากงานมหรสพสมโภชและการละเล่นหน้าพระเมรุ ก็ยังแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของสภาพ

สงัคม และชีวิตของผู้คนในช่วงเวลานนัได้อย่างชดัเจน๑๕๐  

Donald M. Stadtner ให้ข้อมลูสําคญัเกียวกบัตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวิหารที

เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง ในหนังสือเรือง Sacred Sites of Burma๑๕๑ จิตรกรรมฝาผนัง

แห่งนีสนันิษฐานวา่เขียนขึนในราวปีพ.ศ. ๒๔๔๔ (ปีค.ศ. ๑๙๐๑) โดยเขียนบนผนังส่วนบนของ

วิหาร เขียนเรืองพระอดีตพทุธเจ้าและพทุธประวตัิ พร้อมทงัให้ข้อมลูตวัอย่างจิตรกรรมดงักล่าวใน

ด้านประติมานวิทยาและคติความเชือ ข้อมลูดงักล่าวสามารถนํามาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในเรือง

รูปแบบของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั    

 ๗.๔ การศึกษาทีผ่านมาเกียวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทย 

คณุอาภา ศรีสงคราม ศึกษาเรืองวัฒนธรรมพืนบ้านเกาะเกร็ด ผลการศึกษา

พบว่า คนมอญอพยพเข้ามาอยู่ทีเกาะเกร็ดตงัแต่สมยัธนบุรีและสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีวัด

                                                
๑๔๙รัมภา สาลิการิน, “จิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารีรักษ์ จังหวัดราชบุรี “ฉากงานถวายพระเพลิง    

พระบรมศพพระพทุธเจ้า”: ขนบประเพณีทางสงัคม” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘). 
๑๕๐พชัรี เจริญกิจอมร, “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบรีุ” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘). 
๑๕๑Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma, 180-182. 
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ศนูย์กลางจิตใจของคนมอญทีสําคญั ๔ วดั ได้แก่ วดัปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วดัเสาธงทอง วัด

ฉิมพลี และวดัไผล้่อม มีประเพณีทีสําคญัของตนเองหลายด้าน ทังประเพณีเกียวกับชีวิตเช่น การ

ปลกูเรือน การเกิด การโกนจุก การบวช การแต่งงาน การทําศพ การนับถือผีและการเลียงผี การ

บชูาผีบรรพบรุุษ เป็นต้น และประเพณีเกียวกบัสงัคมเช่น ประเพณีแห่ข้าวแช่ (สงกรานต์) ประเพณี

ทําบญุกลางบ้าน ประเพณีการทําบุญออกพรรษา ประเพณีตกับาตรนําผึง ประเพณีถวายธงผ้า

ขาว เป็นต้น  

ความเชือของคนมอญเกาะเกร็ดมีทงัความเชือทีเป็นคติความเชือมาแต่โบราณ 

และความเชือทีเกียวโยงกบัเรืองพุทธศาสนาเช่น การทําบุญสวดมนต์ไหว้พระ เป็นต้น รวมไปถึง

วฒันธรรมการแต่งกายของหญิงชายชาวมอญ และอาหารอนัเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญเช่น 

แกงส้มกระเจียบมอญ แกงมะตาด แกงหน่อกะลา เป็นต้น สําหรับด้านศิลปะในแต่ละวดันันได้

เสนอในลกัษณะประวตัิความเป็นมา และสิงสําคญัภายในวดัอนัแสดงถึงความเป็นมอญ ได้แก่ 

เจดีย์แบบมอญและพระพทุธรูป ซึงกลา่วถึงเพียงข้อมลูพืนฐานสําหรับนําไปวิเคราะห์ตอ่ได้๑๕๒  

คณุศวิตา โนธายะ ศกึษาเรือง การศกึษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีพทุธศาสนา เรือง

ตํานานเจดีย์ชเวดากอง โดยมุ่งเสนอการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีพุทธศาสนาเรืองตํานาน

เจดีย์ชเวดากองซึงเป็นเอกสารสําคญัของชนชาติมอญ โดยใช้ต้นฉบับใบลานซึงจารึกด้วยภาษา

มอญ อกัษรมอญโบราณ จากวดัม่วง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ผลการวิจัย

สรุปว่า ตํานานเจดีย์ชเวดากองเป็นตํานานพระบรมธาตุทีสําคัญ อันเกิดจากความศรัทธาใน

พระพทุธศาสนาของชาวมอญ จึงได้สร้างเจดีย์ไว้ ณ เมืองร่างกุ้ง เพือระลึกถึงคําสอนของพระองค์ 

และเชือว่าเจดีย์ชเวดากองเป็นทีประดิษฐานพระบรมธาตขุองพระพุทธเจ้าทีเก่าแก่ทีสดุในโลก 

และเป็นทีประดิษฐานพระธาตขุองพระพทุธเจ้าถึง ๔ พระองค์ จึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดํารงชีวิต

ทางด้านคา่นิยม ความเชือและประเพณีของชาวมอญได้เป็นอย่างดี๑๕๓ 

คณุศิริรัตน์ แอดสกลุ และคณะ ศึกษาเรือง การธํารงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ของชาวมอญ: กรณีศึกษาชุมชนมอญบ้านม่วง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี มี

วัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงปัจจัยทีทําให้เกิดการธํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการผสม

                                                
๑๕๒อาภา ศรีสงคราม, วัฒนธรรมพืนบ้านเกาะเกร็ด (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 

๒๕๓๙). 
๑๕๓ศวิตา โนธายะ, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีพุทธศาสนา เรืองตํานานเจดีย์ชเวดากอง" 

(วิทยานิพนธ์สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๑), ฆ 
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กลมกลืนทางวฒันธรรมของชาวมอญ ขณะเดียวกันยังศึกษาถึงวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตชาวมอญ

ด้วย โดยศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญมอญบ้านม่วง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบรีุ  

ผลการศึกษาพบว่า ชาวมอญบ้านม่วงยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวฒันธรรม

บางอย่างไว้ได้จนถึงปัจจบุนันี เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

มอญ ได้แก่ ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชือ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ อย่างไรก็ดี 

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเหลา่นีก็มีบางสว่นทีถกูผสมกลมกลืนให้เข้ากบัสงัคมไทยด้วย การทีชาว

มอญบ้านมว่งมีการผสมผสานกลมกลืนให้เข้ากบัสงัคมไทยซึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ได้เป็นอย่างดีนัน 

เพราะคนมอญและคนไทยมีความสมัพนัธ์แบบเชิงบวก ยอมรับกันโดยไม่มีอคติใด ๆ ต่อกันตงัแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยทีทําให้ชาวมอญเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางวฒันธรรมนัน ได้แก่ 

นโยบายของรัฐ การศกึษา อาชีพ การแตง่งาน และการตงัถินฐานและการอพยพย้ายถิน  

ในด้านวฒันธรรมประเพณีพบวา่ ชาวมอญบ้านมว่งยงัคงให้ความสําคญักบัการ

นบัถือผีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สงูอายุ ควบคู่ไปกับการนับถือพุทธศาสนา ทังนี ยังคงปฏิบัติตน

ตามความเชือของตนเองอย่างต่อเนือง ทังในเรืองเกียวกับการเกิด การโกนผมไฟ การบวช การ

แต่งงานและงานศพ โดยเฉพาะเรืองการศพนันนับว่าให้ความสําคัญอย่างมากและมีความ

เคร่งครัดอยู่มาก สําหรับประเพณีมอญนนัยงัจดัอยู่หลายงาน เช่น ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น๑๕๔  

คณุปภัสสร เธียรปัญญา และคณะ ศึกษาประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมชาว

มอญในพืนทีบริเวณภาคตะวนัตกของไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพือสํารวจประวตัิศาสตร์ชาติพันธ์

มอญตงัแตย่คุก่อนประวตัิศาสตร์จนถึงปัจจบุนั โดยให้ความสําคญักบัการอพยพเข้ามาและการตงั

ถินฐานของชาวมอญในประเทศไทยตงัแต่สมยัอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น และองค์

ความรู้เกียวกับวฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชาวมอญในประเทศไทย รวมถึงบทบาทของชาว

มอญในประวตัิศาสตร์ไทย  

ผลการศึกษาพบว่า สิทธิชุมชนมอญตังอยู่บนพืนฐานความมีตวัตนของมอญ

ตามอตัลกัษณ์ทีสร้างสมผา่นกาลเวลาอนัยาวนานในประวตัิศาสตร์ และร่องรอยการดํารงอยู่ของ

กลุม่ชนทีรวมกนัเป็นชมุชนในระดบัตา่ง ๆ กลนักรองมาเป็นรูปแบบประเพณีวฒันธรรมของมอญที

ตงัอยู่บนความเชือทางพทุธศาสนาและความเชือเรืองผี ความคิดเรืองสิทธิชมุชนมอญเด่นชัดทีสดุ

                                                
๑๕๔ศิริรัตน์ แอดสกลุ, เสถียร วิพรมหา และนิภา ธรรมบวร, การธํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ของชาวมอญ: กรณีศึกษาชุมชนมอญบ้านม่วง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

(กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒), ๗๐-๙๐. 
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ในเรืองการใช้ภาษามอญ ซึงได้รับความคุ้มครองจากชุมชน รองลงมามีหลายประเด็นได้แก่ การ

นบัถือศาสนา การตงัชุมชน การเลือกผู้ นําชุมชน การได้รับความยุติธรรม สิทธิของผู้มาก่อนของ

ผู้ทําประโยชน์ตามความจําเป็น และการจดัการทรัพยากรสาธารณะ๑๕๕  

คณุผสุดี ทิพทสั และสวุฒันา ธาดานิติ ศกึษาเรือง การศกึษาชมุชนมอญในพืนที

อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ โดยมุ่งศึกษาหมู่บ้านมอญ ๑๖ หมู่บ้าน ซึงอยู่ใน ๔ 

ตําบล ในอําเภอพระประแดง ร่วมกบัการศกึษาวดัมอญใน ๔ ตําบลดงักลา่ว โดยกําหนดเป้าหมาย

ไว้วา่จะศกึษาเฉพาะในด้านลกัษณะทางกายภาพของชุมชม โครงสร้างด้านประชากร เศรษฐกิจ 

สงัคม ประเพณี คติความเชือ พิธีกรรมและกิจกรรมตามประเพณีทีเกียวข้องกับศาสนาและความ

เชือ รวมทงัทศันคติของคนมอญทีมีตอ่การเปลียนแปลงทีเกิดขนึในชมุชนในช่วง ๒๐ ปีหลงั ร่วมกบั

การศกึษาลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารประเภททีพกัอาศยั และอาคารทางศาสนา  

ผลการวิจยัพบวา่ คนมอญทงั ๑๖ หมูบ้่านในอําเภอพระประแดงนี มีบรรพบุรุษ

เป็นชาวรามญัทีอพยพเข้ามาตงัหลกัแหลง่ทีปทมุธานีในสมยักรุงธนบรีุ และถกูย้ายมาเป็นกําลงัใน

การสร้างเมืองพระประแดงในสมยัรัชกาลที ๒ อาชีพหลกัของคนมอญทีนีในปัจจุบันคือการรับ

ราชการในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ รับจ้าง ทํานา ค้าขาย และทํางาน

หตัถกรรม ครอบครัวสว่นใหญ่มีขนาดไมใ่หญ่นกั ในแตล่ะครอบครัวมกัจะมีเครือญาติ ๒-๓ รุ่นอยู่

ด้วยกนั  

คนรุ่นใหม่ไม่รู้ภาษามอญเพราะไม่มีการถ่ายทอดการเรียนและการพูดภาษา

มอญในปัจจบุนั การโยกย้ายถ่ายเทประชากรในหมู่บ้านมอญยังมีไม่มาก ส่วนมากเป็นการย้าย

ออกชวัคราวตามแหลง่งานและการศกึษา การย้ายเข้าของคนเชือสายอืนมีเพิมขึนบ้างตามแหล่ง

งานในย่านพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม คนมอญทีนีนบัถือศาสนาพทุธ มีวดัมอญทีคนมอญไป

เป็นประจํา ๑๐ วดั ส่วนใหญ่สงักัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเพียง ๒ วดัเท่านันทีสงักัดคณะสงฆ์

ธรรมยตุนิกาย   

สําหรับด้านศิลปกรรม พบวา่อาคารทางศาสนาในชมุชนมอญทีพระประแดงสว่น

ใหญ่เป็นวัดทีสร้างในสมัยรัชกาลที ๒ และ ๓ มีลักษณะคล้ายวัดไทยภาคกลางทัวไป คือ

ประกอบด้วยพทุธาวาส ส่วนสงัฆาวาสและกลุ่มอาคารสําหรับให้ฆราวาสเข้ามาใช้ในพิธีกรรมที

เกียวข้องกบัศาสนา แตล่ะสว่นมีกลุม่อาคารแยกเป็นสดัสว่น ไม่รวมส่วนพุทธาวาสและสงัฆาวาส

                                                
๑๕๕ปภัสสร เธียรปัญญา และคณะ, สิทธิชุมชนท้องถินมอญ กรณีการสร้างท่อก๊าซทีมี

ผลกระทบต่อชุมชนมอญพืนเมือง และชุมชนมอญอพยพทีอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี , 

หนงัสอืชดุโครงการสทิธิมนษุยชนไทยในสถานการณ์สากล (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๔๗).   
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อยู่ด้วยกนัในอาคารเดียวกนัเหมือนวดัมอญในมอญและพม่า ส่วนพุทธาวาสมกัจะประกอบด้วย 

โบสถ์ วิหาร เจดีย์และเสาหงส์ แตวิ่หารไมใ่ช่สิงจําเป็นนกั  

การวางผงับริเวณไมพ่บวา่มีระบบหรือกฎเกณฑ์ทีแน่นอนตายตวั ลกัษณะทาง

กายภาพทีเป็นเครืองแสดงสญัลกัษณ์ของวดัมอญคือเจดีย์แบบมอญซึงมีทังเจดีย์ทรงกลมหรือ

แปดเหลียมทีเลียนแบบเจดีย์พระมุเตาในหงสาวดี และมีทังทีเลียนแบบเจดีย์ชเวดากอง 

นอกจากนนัมีการใช้รูปสญัลกัษณ์ของหงส์ทรงมอญทีเสาหงส์ซึงเห็นได้เด่นชัด และการใช้รูปหงส์

มอญตกแต่งทีหน้าบันโบสถ์ ปลายลายส่วนล่างของสาหร่ายรวงผึงและลวดลายทีบานประตู

หน้าตา่งโบสถ์ นบัเป็นความพยายามของช่างมอญรุ่นใหมที่ฟืนฟขูนึในช่วงหลงัเพือผดงุเอกลกัษณ์

ของมอญให้คงอยู่ แม้จะในขอบเขตทีจํากดัลงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึงควร

แก่การสง่เสริมและอนรัุกษ์สญัลกัษณ์เหลา่นีของมอญทงัในงานสถาปัตยกรรมประเภทอาคารทาง

ศาสนาและอาคารพกัอาศยัด้วย๑๕๖  

 

 

                                                
๑๕๖ผุสดี ทิพทัส และสวุัฒนา ธาดานิติ, การศึกษาชุมชนมอญในพืนทีอําเภอพระประแดง 

จงัหวัดสมุทรปราการ (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๒), บทคดัย่อ. 
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บทที ๓ 

เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

 

 เนือหาในบทนีจะกลา่วถึงผลการศกึษาวิเคราะห์เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ

ไทยทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยจะแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อใหญ่คือ รูปแบบเจดีย์

แบบมอญในแตล่ะพืนทีศกึษา การจดักลุม่ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญ แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

เจดีย์แบบมอญ และคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้องกบัเจดีย์แบบมอญ     

 

๑. รูปแบบเจดีย์แบบมอญในแต่ละพืนทีศึกษา 

การศกึษารูปแบบเจดีย์แบบมอญในหัวข้อนีจะศึกษาในลกัษณะพืนทีศึกษา โดยจะ

กล่าวถึงตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทีใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์รูปแบบตวัอย่างเจดีย์แบบ

มอญ เพือสืบหาลกัษณะร่วมและลกัษณะเฉพาะทีเดน่ชดัอนัแสดงถึงความเป็นสกุลช่างของเจดีย์

แบบมอญในแตล่ะพืนทีศกึษา   

๑.๑ เจดีย์แบบมอญในพืนทีอาํเภอสามโคก  

๑.๑.๑ ข้อมูลเบืองต้น พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวถึงประวัติ

ความเป็นมาของชาวมอญในอําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานีวา่ บริเวณบ้านสามโคก๑ มีชาวมอญ

อพยพเข้ามาอยู่อาศยัตงัแต่สมยัอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ (ปีพ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) 

ชาวมอญกลุม่นีส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ ต่อมาในสมยักรุงธนบุรีมีชาวมอญกลุ่ม

ใหญ่นําโดยพระยาเจ่ง พระยากลางเมือง ตละเสียง และตละเกล็บ ซึงส่วนใหญ่มาจากเมืองเมาะ

ตะมะ อพยพเข้ามาตงับ้านเรือนอยู่ทีบ้านสามโคกอีกระลอกหนึง๒ กระทงัในสมยัรัชกาลที ๒ แห่ง 

                                                
 ๑เมืองสามโคก คือพืนทีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดังปรากฏหลกัฐานเตาเผาเครืองปันดิน

เผาจํานวนหลายเตาในพืนทีตําบลสามโคก ซึงสอดคล้องกับหลกัฐานแผนของชาวฮอลนัดาทีเขียนขึนในช่วง

กลางพุทธศตวรรษที ๒๓ ทีปรากฏชือเมืองสามโคก ดูใน วีรวัฒน์ วงศ์คุปไทย, “ประวัติศาสตร์และถินฐาน

บ้านเรือนชาวมอญสามโคก,” ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคม

ไทยรามัญ, โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๗), ๑๕๘.  
๒สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๒๔๗-๒๔๘, ๔๕๗.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๘ 
 

กรุงรัตนโกสินทร์ได้มีชาวมอญจํานวนมากประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน นําโดยสมิงสอดเบาพาชาว

มอญอพยพเข้ามา โดยส่วนมากเป็นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ ครังนันพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลยัโปรดฯ ให้สว่นหนึงไปตงับ้านเรือนอยู่ทีเมืองปทมุธานี โดยอยู่ด้วยกนักบัพวกมอญ

เก่าเช่นกนั๓ 

อาจกลา่วได้วา่ การทีชาวมอญอพยพเข้ามาตงัหลกัแหล่งอยู่อาศยัทีเมือง

สามโคกสมทบกนัหลายครังหลายหน ได้ทําให้พืนทีนีเป็นแหลง่อยู่อาศยัของชาวมอญทีใหญ่ทีสดุ

แหลง่หนึงในภาคกลางประเทศไทยในปัจจบุนั สว่นใหญ่ตงับ้านเรือนอยู่หนาแน่นบริเวณริมแม่นํา

เจ้าพระยาทงัสองฝังในอําเภอสามโคก โดยเฉพาะทีบ้านกลาง บ้านท้ายเกาะ บ้านเจดีย์ทอง บ้าน

บางโพธิ  บ้านศาลาแดง บ้านสวนมะมว่งบน บ้านตากแดด บ้านสะตือ เป็นต้น 

๑.๑.๒ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีใช้ศึกษา จากการสํารวจเจดีย์แบบมอญใน

พืนทีอําเภอสามโคก พบหลกัฐานจํานวน ๗ องค์คือ ทางฝังตะวนัออกของแม่นําเจ้าพระยาได้แก่ 

เจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์ เจดีย์แบบมอญวดัศาลาแดงเหนือ เจดีย์แบบมอญวดัสองพีน้อง และ

เจดีย์แบบมอญวดัสวนมะมว่ง สว่นทางฝังตะวนัตกของแมนํ่าเจ้าพระยาได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดั

ท้ายเกาะ เจดีย์แบบมอญวดัเจดีย์ทอง และเจดีย์แบบมอญวดับางเตยนอก ตวัอย่างเจดีย์เหล่านี

น่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เนืองจากมีรูปแบบศิลปะไม่แตกต่างไปจากเจดีย์

แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายอุยู่ในช่วงเวลาเดียวกนั 

อย่างไรก็ดี เนืองด้วยหลักฐานบางองค์ได้รับการซ่อมแซมต่อเนืองมา

หลายครัง ในการศกึษาครังนีจึงขอเลือกหลกัฐานทีเชือว่าน่าจะได้รับการซ่อมแซมน้อยทีสดุ หรือ

ได้รับการเปลียนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไม่มากนักมาใช้เป็นตวัอย่างในการศึกษาครังนี 

ดงันนั ตวัอย่างทีสามารถนํามาใช้ในการศกึษามีจํานวน ๔ องค์ ได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ 

(ภาพที ๙) เจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์ (ภาพที ๑๐) เจดีย์แบบมอญวดัสวนมะม่วง (ภาพที ๑๑) 

และเจดีย์แบบมอญวดัเจดีย์ทอง (ภาพที ๑๒) 

 

                                                
 ๓ในครังนนั พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั ยงัโปรดฯ ให้ชาวมอญบางส่วนไปอยู่ทีเมือง

นนทบรีุและเมืองนครเขือนขนัธ์ (พระประแดง) ดใูน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ ฉบับ

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

เทวะวงศ์วโรปการ พร้อมคําอธิบายเพิมเติม (กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี, ๒๕๔๘), ๘๔.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๙ 
 

   
ภาพที ๙ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

     

 

    
ภาพที ๑๐ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๐ 
 

 
ภาพที ๑๑ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัสวนมะมว่ง อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

 

 

 
ภาพที ๑๒ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัเจดีย์ทอง อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๑ 
 

๑.๑.๓ รูปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนทีอาํเภอสามโคก 

แผนผงั พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ทงัหมดทําสว่นฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียม

ไมเ่พิมมมุ สว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดอยู่ในแผนผงัวงกลม ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัท้าย

เกาะ เจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์ เป็นต้น แสดงให้เห็นวา่เจดีย์แบบมอญในพืนทีนีนิยมทําแผนผงั

เจดีย์ลกัษณะดงักลา่วเป็นอย่างมาก  

ลวดบวัฐาน พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ทงัหมดทําลวดบวัฐานคล้ายคลงึกนั โดย

ประกอบด้วย ฐานบวัควําสลบักบัหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนักนัจํานวน ๒-๓ ชนั ตอ่ด้วยชดุลกูแก้ว

จํานวน ๓ ชนัซ้อนลดหลนัทําหน้าทีรองรับองค์ระฆัง ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ 

เจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์ และเจดีย์แบบมอญวดัสวนมะมว่ง แสดงให้เห็นวา่เจดีย์แบบมอญใน

พืนทีนีนิยมทําลวดบวัฐานลกัษณะดงักล่าวเป็นอย่างมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นแบบมาตรฐานของ

เจดีย์แบบมอญในพืนทีนี (ภาพที ๑๓)  

การประดบัสว่นฐาน พบวา่ตวัอย่างในพืนทีนีมีการประดบัปนูปันลายกลีบ

บวัหงายเหนือหน้ากระดาน แตไ่มใ่ช่ระเบียบทีจะทําอย่างเคร่งครัด และพบว่ามีความนิยมประดบั

ลายคล้ายกลีบบวัควําทีมมุฐานแปดเหลียม ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ เป็นต้น  

องค์ระฆังและยอด พบว่า ตวัอย่างเจดีย์ทังหมดมีรูปแบบองค์ระฆังและ

สว่นยอดคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ องค์ระฆงัปากระฆงัผายออกเลก็น้อย ไมมี่ไหลร่ะฆงั ประดบัรัดอก

และบวัคอเสือ สว่นยอด ประกอบด้วย ปล้องไฉนทีตอ่ขนึมาจากองค์ระฆัง ปัทมบาท ปลียาว และ

ฉตัร จึงอาจกลา่วได้วา่องค์ระฆงัและยอดของเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบเดียวกนั 

ฐานรองล่างและการประดบัเจดีย์บริวาร พบว่า ตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีนี

ทงัหมดนิยมทําฐานเขียงในแผนผงัสีเหลียมเป็นฐานรองลา่ง และนิยมประดบัเจดีย์บริวารทีมมุทัง 

๔ ของเจดีย์ประธาน อย่างไรก็ดี พบวา่จะมีการประดบัด้วยจํานวนชนัทีแตกตา่งกนั กลา่วคือ เจดีย์

แบบมอญวดัสวนมะม่วงประดบัเจดีย์บริวาร ๑ ชัน เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะและเจดีย์แบบ

มอญวดัเมตารางค์ประดบัเจดีย์บริวาร ๒ ชนั สว่นเจดีย์แบบมอญวดัเจดีย์ทองประดบัเจดีย์บริวาร 

๓ ชนั    

ดงันัน จากการศึกษารูปแบบตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในอําเภอสามโคก 

อาจกลา่วได้วา่เจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบคล้ายคลึงกันอย่างมาก จึงจัดเป็น “เจดีย์แบบ

มอญสกุลช่างสามโคก” มีรูปแบบทีสําคญัคือ ส่วนฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุ ส่วน

องค์ระฆงัถึงยอดอยู่ในแผนผงัวงกลม ทําลวดบัวฐานด้วยบัวควําสลบัหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนั

กนั ๒-๓ ชนั ตอ่ด้วยชดุลกูแก้วจํานวน ๓ ชนัรองรับองค์ระฆงั นิยมประดบัลายคล้ายกลีบบวัควําที

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๒ 
 

มมุฐานแปดเหลียม นิยมทําฐานรองลา่งเป็นฐานเขียงอยู่ในแผนผงัสีเหลียม และนิยมประดบัเจดีย์

บริวารทีมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน   

 

 
ภาพที ๑๓ ลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก  

 

๑.๒ เจดีย์แบบมอญในพืนทีอาํเภอพระประแดง 

๑.๒.๑ ข้อมูลเบืองต้น พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวถึงประวัติ

ความเป็นมาของชาวมอญในอําเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ หรือเมืองนครเขือนขนัธ์๔ 

ว่าในราวปีพ.ศ. ๒๓๕๘ มีชาวมอญจํานวนมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน นําโดยสมิงสอดเบา โดย

สว่นมากเป็นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ อพยพเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระ

พทุธเลิศหล้านภาลยั ครังนนัพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญสว่นหนึงไปอยู่ทีเมืองนครเขือนขนัธ์ 

                                                
 ๔เมืองนครเขือนขนัธ์ สร้างขนึในราวปีพ.ศ. ๒๓๕๖ โดยรับสงัของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลยั รัชกาลที ๒ โดยโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงเป็นแม่กองสร้างเมืองนครเขือนขันธ์

ต่อจากสมเด็จพระบวรเจ้า กรมพระราชวังมหาสรุสิงหนาททีทรงสร้างค้างไว้บริเวณคลองลดัโพธิ ฝังซ้ายแม่นํา

เจ้าพระยา โดยการตัดเอาแขวงกรุงเทพมหานครและแขวงเมืองสมุทรปราการรวมเข้าด้วยกัน พร้อมทัง

พระราชทานชือว่า เมืองนครเขือนขันธ์ ปัจจุบันคือบริเวณอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดูใน พระ

ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) จากต้นฉบับ

ตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พร้อมคําอธิบายเพิมเติม, ๗๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๓ 
 

โดยไปรวมกับชาวมอญกลุ่มพระยาเจ่ง โปรดเกล้าฯ แต่งตังนายรามัญใหญ่คือ พระยาปราบ

ปัจจามิตร พระยาสรุเรืองเดช และพระยาสําแดงฤทธิ พร้อมทังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามไว้

ในเมือง พระราชทานชือวา่วดัทรงธรรม แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ตงัสมิงธอมา (บุตรพระยาเจ่ง) เป็น

พระยานครเขือนขนัธ์ผู้ รักษาเมือง และตงักรมการพร้อมทกุตําแหน่ง๕
 

กลา่วได้วา่ เมืองนครเขือนขนัธ์หรือเมืองพระประแดงมีชาวมอญอยู่อาศยั

มาตงัแต่แรกเริมสร้างเมือง โดยเป็นกลุ่มชาวมอญอย่างน้อย ๒ กลุ่มคือ กลุ่มของพระยาเจ่ง ที

อพยพเข้ามาอยู่ทีเมืองสามโคกตงัแตส่มยัธนบรีุ กบักลุม่ชาวมอญเมืองเมาะตะมะ ทีอพยพเข้ามา

ใหมใ่นสมยัรัชกาลที ๒     

๑.๒.๒ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีใช้ศึกษา จากการสํารวจเจดีย์แบบมอญใน

อําเภอพระประแดง พบหลกัฐานจํานวน ๖ องค์ คือ ริมคลองลัดหลวงฝังตะวนัออกได้แก่ เจดีย์

แบบมอญวัดอาษาสงคราม เจดีย์แบบมอญวัดแค และเจดีย์แบบมอญวัดโมกข์ ส่วนทางฝัง

ตะวนัตกของคลองลดัหลวงได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดักลาง สว่นหลกัฐานทีไม่ได้ตงัอยู่ติดแม่นําลํา

คลองได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ ตวัอย่าง

เจดีย์เหลา่นีน่าจะมีอายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เนืองจากมีรูปแบบศิลปะไม่แตกต่างไป

จากเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายอุยู่ในช่วงเวลาเดียวกนั  

อย่างไรก็ดี เนืองจากหลักฐานบางองค์ได้รับการซ่อมแซมต่อเนืองมา

หลายครัง ในการศกึษาครังนีจึงขอเลือกหลกัฐานทีเชือว่าน่าจะได้รับการซ่อมแซมน้อยทีสดุ หรือ

ได้รับการเปลียนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมไม่มากนัก มาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาครังนี 

ดงันนัตวัอย่างทีสามารถนํามาใช้ในการศกึษามีจํานวน ๕ องค์ ได้แก ่เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ 

(ภาพที ๑๔) เจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ (ภาพที ๑๕) เจดีย์แบบมอญวดัอาษาสงคราม 

(ภาพที ๑๖) เจดีย์แบบมอญวดัแค (ภาพที ๑๗) และเจดีย์แบบมอญวดักลาง (ภาพที ๑๘) 

 
 

                                                
๕เรืองเดียวกนั, ๗๓-๗๔, ๘๔-๘๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๔ 
 

       
ภาพที ๑๔ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ   

 

 

  
ภาพที ๑๕ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดในโรงเรียนอํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปราการ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๕ 
 

 
ภาพที ๑๖ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ   

 

 

   
ภาพที ๑๗ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัแค อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๖ 
 

 
ภาพที ๑๘ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดักลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ   

 

๑.๒.๓ รูปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนทีอาํเภอพระประแดง 

แผนผงั พบว่า ตวัอย่างเจดีย์ทังหมดมีฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่

เพิมมมุ ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดอยู่ในแผนผังวงกลม ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัอาษา

สงคราม เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ เจดีย์แบบมอญวดัแค เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าเจดีย์แบบ

มอญในพืนทีนีนิยมแผนผงัเจดีย์ลกัษณะดงักลา่วเป็นอย่างมาก   

ลวดบวัฐาน พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์มีลวดบัวฐานค่อนข้างแตกต่างกัน แต่

ตวัอย่างสว่นใหญ่จะนิยมทําฐานบวัควําสลบักบัหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนัจํานวน ๓ ชัน ตวัอย่าง

ได้แก ่เจดีย์แบบมอญวดัอาษาสงคราม เจดีย์แบบมอญวดัแค เจดีย์แบบมอญวดักลาง  

อย่างไรก็ดี ได้พบตวัอย่างเจดีย์บางองค์ทําลวดบัวฐานแตกต่างไป คือ

เป็น "ฐานบวั" (บวัควํา-บวัหงาย) ซ้อนลดหลนั ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ และ

เจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ ทังนี ยังพบว่าตวัอย่างเจดีย์บางองค์ทําชุดลกูแก้วรองรับ

องค์ระฆงัด้วยจํานวนทีหลากหลาย ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัอาษาสงครามทําจํานวน ๒ 

ชนั เจดีย์แบบมอญวดักลางทําจํานวน ๕ ชนั เป็นต้น นอกจากนี ยงัพบวา่ตวัอย่างเจดีย์บางองค์ทํา

บวัปากระฆงัแทนชดุลกูแก้วรองรับองค์ระฆงั ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัแค  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๗ 
 

การประดบัสว่นฐาน พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีนีมีการประดบัปูนปัน

ลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ากระดาน แต่ไม่ใช่ระเบียบทีจะทําอย่างเคร่งครัด และพบว่าไม่นิยม

ประดบัลายคล้ายกลีบบวัควําทีมมุฐานแปดเหลียม  

องค์ระฆงัและยอด พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ทงัหมดมีรูปแบบองค์ระฆังและ

สว่นยอดคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ องค์ระฆงัปากระฆงัผายเลก็น้อย ไมมี่ไหลร่ะฆงั ประดบัรัดอกและ

บวัคอเสือ สว่นยอด ประกอบด้วย ปล้องไฉน ปัทมบาท ปลียาว และฉัตร จึงอาจกล่าวได้ว่าส่วน

องค์ระฆงัและสว่นยอดของเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบเดียวกนั   

ฐานรองลา่งและการประดบัเจดีย์บริวาร พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีนีมี

ทังกลุ่มทีประดบัเจดีย์บริวารและไม่ประดบัเจดีย์บริวาร กลุ่มทีประดบัเจดีย์บริวาร พบว่านิยม

ประดบัจํานวน ๑ ชนั ทีมมุทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ 

และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ อนึง สําหรับเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมนัน มีการทํา

ฐานรองล่างขนาดสูงใหญ่และแผนผงัสลบัซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึงแตกต่างไปจากเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทยโดยทวัไป๖  

ส่วนกลุ่มทีไม่ประดับเจดีย์บริวาร ตัวอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวัด

อาษาสงคราม เจดีย์แบบมอญวดัแค และเจดีย์แบบมอญวดักลาง พบว่าตวัอย่างทังหมดจะทํา

ฐานรองลา่งเป็นฐานเขียงยกพืนอยู่ในแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุไม้สิบหก โดยมมุทีเพิมเป็นมมุขนาด

เลก็ ฐานรองลา่งลกัษณะดงักลา่วไมป่รากฏในพืนทีศกึษาอืน ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของตวัอย่างในพืนทีนี 

 จากการศึกษารูปแบบตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในอําเภอพระประแดง 

อาจกลา่วได้วา่ “เจดีย์แบบมอญสกลุช่างพระประแดง” แม้จะมีรูปแบบสว่นฐานทีคอ่นข้างแตกตา่ง

กนั อนัแสดงให้เห็นถึงพลวตัในการสร้างสรรค์รูปแบบเจดีย์ทีมีอิสระอย่างสงูของสกุลช่างนี แต่ก็

พบวา่มีลกัษณะทีสําคญัคือ การทําลวดบัวฐานในลกัษณะ ๓ ชันซ้อนลดหลนัอย่างเคร่งครัด อนั

แสดงให้เห็นถึงระเบียบทีเคร่งครัดของเจดีย์แบบมอญสกลุช่างนี และการนิยมทําฐานรองลา่งอยูใ่น

แผนผงัสีเหลียมเพิมมมุไม้สิบหกซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีไมป่รากฏในพืนทีศกึษาอืน ๆ 

 

                                                
 ๖นกัวิชาการบางท่านสนันิษฐานว่าน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการออกแบบเจดีย์แบบไทยใน

สมัยรัชกาลที ๔ ตัวอย่างเช่น พระสมุทรเจดีย์ เป็นต้น ดูใน เชษฐ์ ติงสญัชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบ

มอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย

และพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔), ๓๐๒-๓๐๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๘ 
 

๑.๒.๔ ข้อสังเกตบางประการเกียวกับรูปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนที

อาํเภอพระประแดง 

๑.๒.๔.๑ การทาํ "ฐานบัว (บัวควาํ-บัวหงาย)" ของเจดีย์แบบมอญ

วัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ จากการศึกษาพบว่า ตวัอย่าง

เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ มีการทําลวดบวัฐานเป็น 

"ฐานบวั" (บวัควํา-บวัหงาย) (ภาพที ๑๙) ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีแตกต่างไปตวัอย่างเจดีย์แบบ

มอญในพืนทีนีและในพืนทีศึกษาอืน ๆ ในประเด็นนีจึงขอสืบค้นแรงบันดาลใจในการทําลวดบัว

ฐานลกัษณะดงักล่าว โดยมุ่งพิจารณาจากเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ ทีมีความสําคญัและมี

ประวตัิความเป็นมาคอ่นข้างชดัเจน  

เมือตรวจสอบการทําลวดบัวฐานด้วยฐานบัว (บัวควํา-บัว

หงาย) ในตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยัหลงัหงสาวดี พบว่า ตวัอย่างเจดีย์แบบ

มอญสมยัหงสาวดีและสมยัหลงัหงสาวดีไมนิ่ยมทําฐานบวัลกัษณะดงักลา่ว โดยจะนิยมทําลวดบวั

ฐานด้วยบวัควํา ลวดบวัลกูแก้ว และหน้ากระดานเอียงลาด ซ้อนลดหลนัเพือให้ฐานมีความเอียง

ลาด ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง สมยัหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน สมยัหลงัหงสาวดี เป็นต้น จึง

อาจกลา่วได้วา่การทําฐานบวัไมใ่ช่ระเบียบลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยั

หลงัหงสาวดี  

และเมือตรวจสอบการทําลวดบวัฐานด้วยฐานบัว (บัวควํา-บัว

หงาย) ในตวัอย่างเจดีย์แบบพม่าแท้สมยัพุกามและสมัยหลงัพุกาม (อมรปุระ-มณัฑเล) พบว่า 

ทังตวัอย่างเจดีย์แบบพม่าแท้สมยัพุกามและสมยัหลงัพุกามไม่นิยมทําฐานบัวลกัษณะดงักล่าว 

โดยจะนิยมทําฐานบวัลกูแก้วทีมีท้องไม้กว้างจํานวน ๓ ชันซ้อนลดหลนักัน ฐานนันอยู่ในแผนผงั

สีเหลียมเพิมมมุโดยมมุทีเพิมจะมีขนาดเลก็ โดยในสมยัพกุามจะนิยมเจาะช่องสีเหลียมตรงกลาง

ท้องไม้ สว่นในสมยัหลงัพกุามจะไมนิ่ยมเจาะช่องดงักลา่ว ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง สมยัพุกาม 

เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปรุะ เป็นต้น๗ จึงอาจกลา่วได้วา่ถึงแม้เจดย์ีแบบพมา่แท้ทังในสมยัพุกาม

และสมยัหลงัพกุาม (อมรปรุะ-มณัฑเล) จะนิยมทําฐานบวั แตฐ่านบวัดงักลา่วมีรูปแบบแตกตา่งไป

จากฐานบัวของเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์อย่าง

ชดัเจน  

                                                
๗เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ามอญ: พัฒนาการทางด้านรูปแบบตังแต่ศิลปะศรี

เกษตรถงึมัณฑเล, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๘๕, ๑๒๔-๑๒๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๙ 
 

อย่างไรก็ดี เมือตรวจสอบการทําลวดบัวฐานด้วยฐานบัว (บัว

ควํา-บัวหงาย) ในเจดีย์แบบไทย พบว่า เจดีย์แบบไทยนิยมทําฐานบัวลักษณะดังกล่าวเป็น

องค์ประกอบสําคญัของลวดบวัฐานเป็นปกติ โดยฐานบวัของเจดีย์แบบไทยยงันิยมประดบัลวดบัว

คาดบนท้องไม้ ทําให้เกิดฐานบวัแบบตา่ง ๆ ตวัอย่างเช่น ฐานบัวลกูฟัก ฐานบัวลกูแก้วอกไก่ เป็น

ต้น จึงอาจกลา่วได้วา่การทําลวดบวัฐานด้วยฐานบวั (บัวควํา-บัวหงาย) เป็นระเบียบทีนิยมอย่าง

มากในเจดีย์แบบไทย   

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่การทําฐานบวั (บัวควํา-บัวหงาย) ของ

เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจ

มาจากฐานบวัของเจดีย์แบบไทย    

เมือพิจารณาประวตัิความเป็นมาของวดัทรงธรรมฯ พบว่าวดั

ทรงธรรมฯ เป็นพระอารามหลวงสําคญัทีพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยัโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างขนึ๘ ดงันนัเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ จึงเป็นงานฝีมือช่างหลวงทีน่าจะช่างเป็นชาวไทย 

อนึง เนืองจากลกัษณะเจดีย์ตงัแตส่ว่นองค์ระฆงัถึงสว่นยอดมีลกัษณะคล้ายเจดีย์แบบมอญอย่าง

ชดัเจน จึงสนันิษฐานว่าน่าจะมีช่างชาวมอญร่วมสร้างเจดีย์องค์นีด้วย จากประวตัิความเป็นมา

ดงักลา่วจึงสนันิษฐานวา่การทําฐานบวั (บวัควํา-บวัหงาย) ทีเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ อาจจะ

เป็นฝีมือของช่างหลวงชาวไทยทีร่วมสร้างเจดีย์องค์นี   

เหตผุลทีช่างผู้สร้างเจดีย์ทํา "ฐานบวั (บวัควํา-บัวหงาย)" แทน 

“บวัควํา” ทีนิยมใช้ในเจดีย์แบบมอญนนั สนันิษฐานวา่เนืองจากเจดีย์องค์นีตงัอยู่บนฐานรองลา่งที

สงูและใหญ่มาก ช่างผู้สร้างจึงจําเป็นต้องทําส่วนฐานเจดีย์ให้ยืดสงูขึน เพือให้องค์เจดีย์มีความ

โดดเด่นเหมาะสมกับฐานรองล่างดงักล่าว ด้วยการเลือกทําฐานบัวควํา-บัวหงายทีมีความสูง

มากกวา่ฐานบวัควํา ทังนีสงัเกตได้จากมีการทําฐานบัวในแผนผงัวงกลม ๒ ชันซ้อนลดหลนัเป็น

ฐานรองลา่งขององค์เจดีย์อีกชนัหนึง ซึงแสดงให้เห็นถึงความพยายามทีจะเพิมความสงูให้กับองค์

เจดีย์ (ภาพที ๑๙) 

รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี วิเคราะห์เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรม

ฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ว่า ลกัษณะทีสําคัญทีสุดของเจดีย์แบบมอญใน

โรงเรียนอํานวยวิทย์และเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ คือการเปลียนบัวควํา ๓ ชันทีคล้ายบัวถลา 

                                                
๘พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา 

บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พร้อม

คําอธิบายเพิมเติม, ๗๓-๗๔, ๘๔-๘๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๐ 
 

ให้กลายเป็นฐานบวัจํานวน ๓ ชนัในแผนผงัแปดเหลียม การเปลียนแปลงดงักล่าวทําให้เจดีย์ใน

กลุม่นีคอ่นข้างยืดสงูกวา่เจดีย์แบบมอญแบบอืน ๆ ทางภาคกลางของประเทศไทย๙  

ตอ่ประเด็นนี ผู้ศึกษามีความเห็นเพิมเติมว่า การทีเจดีย์แบบ

มอญวดัทรงธรรมฯ ทําฐานให้ยืดสงูดงักลา่วนนั น่าจะเนืองจากเจดีย์องค์นีตงัอยู่บนฐานรองล่างที

สงูและใหญ่มาก ช่างผู้สร้างจึงจําเป็นต้องทําสว่นฐานเจดีย์ให้สงูขึน เพือให้องค์เจดีย์มีความโดด

เดน่เหมาะสมกบัฐานรองลา่งทีสงูและใหญ่นนั ดงัทีได้วิเคราะห์ไปแล้วข้างต้น  

 

 

ภาพที ๑๙ ลวดบวัฐานแบบฐานบวั (บวัควํา-บวัหงาย) และการทําฐานบวัในแผนผงัวงกลมรองรับ

 องค์เจดีย์ ของเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง  

 

๑.๒.๔.๒ การทาํฐานรองล่างในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมขนาดเล็ก

ของเจดีย์แบบมอญในอาํเภอพระประแดง จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเจดีย์ทังหมดที

ไมป่ระดบัเจดีย์บริวาร ทําฐานรองลา่งเป็นฐานเขียงอยู่ในแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุไม้สิบหก โดยมมุ

ทีเพิมเป็นมมุขนาดเลก็ ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัอาษาสงคราม เจดีย์แบบมอญวดักลาง 

และเจดีย์แบบมอญวดัแค (ภาพที ๒๐)  

เมือพิจารณาเปรียบเทียบฐานรองลา่งดงักลา่ว กบัฐานรองลา่ง

ของตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีศกึษาอืน ๆ พบวา่มีลกัษณะแตกตา่งไปจากตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีศึกษา

                                                
๙เชษฐ์ ติงสญัชล,ี “ประเด็นใหม่เกียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๘๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๑ 
 

อืน ๆ  ทีนิยมทําเป็นฐานเขียงอยู่ในแผนผงัสีเหลียมจตัรัุสไมเ่พิมมมุ ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดั

เมตารางค์ อําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม เป็นต้น 

จึงอาจกลา่วได้วา่การทําฐานรองลา่งเป็นฐานเขียงอยู่ในแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุไม้สิบหกนัน เป็น

ลกัษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญสกลุช่างพระประแดง   

การทําฐานรองล่างลักษณะดังกล่าว สันนิษฐานว่าอาจ

เนืองจากเจดีย์กลุม่นีไมมี่การประดบัเจดีย์บริวารทีมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน หากทําฐานรองลา่ง

ในแผนผงัสีเหลียมจะทําให้เหลือพืนทีทีมมุทัง ๔ ดงันันช่างผู้สร้างจึงน่าจะออกแบบให้ลดพืนทีที

มมุทงั ๔ นนั เพือให้แผนผงัฐานรองลา่งมีความสอดคล้องกบัแผนผงัของส่วนฐานเจดีย์ทีอยู่ในรูป

แปดเหลียมไมเ่พิมมมุ อนึง การทีช่างผู้สร้างเลือกทีจะทําเพิมมมุขนาดเลก็ดงักลา่วนัน สนันิษฐาน

วา่อาจได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการเพิมมมุในเจดีย์แบบไทยเข้าไปผสมผสาน   
 

 
ภาพที ๒๐ ฐานรองลา่งในแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุสิบหก เจดีย์แบบมอญวดัแค อําเภอพระประแดง  

 

๑.๓ เจดีย์แบบมอญในพืนทีอาํเภอปากเกร็ด 

๑.๓.๑ ข้อมูลเบืองต้น พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวถึงประวัติ

ความเป็นมาของชาวมอญในอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ วา่ในสมยักรุงธนบรีุมีชาวมอญกลุ่ม

ใหญ่นําโดยพระยาเจ่ง พระยากลางเมือง ตละเสียง และตละเกล็บ ซึงส่วนใหญ่มาจากเมืองเมาะ

ตะมะ อพยพเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ครังนันพระองค์โปรดเกล้าฯ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๒ 
 

ให้ชาวมอญสว่นหนึงไปตงับ้านเรือนอยู่ทีเมืองนนทบรีุ๑๐ ตอ่มาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาล

ที ๒ ได้มีชาวมอญประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน อพยพเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จ

พระพทุธเลิศหล้านภาลยัอีกครัง นําโดยสมิงสอดเบาโดยส่วนมากเป็นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ 

ครังนนัพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สว่นหนึงตงัไปบ้านเรือนอยู่ทีเมืองนนทบรีุอีกเช่นกนั๑๑ 

กลา่วได้วา่ ชาวมอญทีอพยพเข้ามาอยู่ทีเมืองนนทบุรีนี น่าจะตงัถินฐาน

อยู่บริเวณริมสองฝังแมนํ่าเจ้าพระยาในอําเภอปากเกร็ด ดงัปรากฏชุมชนชาวมอญจํานวนมากใน

บริเวณดงักลา่วในปัจจบุนั จนอาจกลา่วได้วา่ชมุชนชาวมอญอําเภอปากเกร็ดเป็นแหลง่ทีอยู่อาศยั

ของชาวมอญทีใหญ่ทีสดุแห่งหนึงในภาคกลางประเทศไทย  

๑.๓.๒ ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีใช้ศึกษา จากการสํารวจเจดีย์แบบมอญใน

อําเภอปากเกร็ดทีสนันิษฐานว่ามีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ พบหลักฐานจํานวน ๕ 

องค์คือ เจดีย์แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ เจดีย์แบบมอญวดับางจาก เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกา

วาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) และเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (องค์ริมนํา) ตวัอย่างเจดีย์

เหลา่นีน่าจะมีอายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เนืองจากมีรูปแบบศิลปะไม่แตกต่างไปจาก

เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายอุยู่ในช่วงเวลาเดียวกนั  

อย่างไรก็ตาม เนืองด้วยหลกัฐานบางองค์ได้รับการซ่อมแซมต่อเนืองมา

หลายครัง ในการศกึษาครังนีจึงขอเลือกหลกัฐานทีเชือว่าน่าจะได้รับการซ่อมแซมน้อยทีสดุ หรือ

ได้รับการเปลียนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไมม่ากนกัมาใช้การศกึษา มีจํานวน ๓ องค์ ได้แก่ 

เจดีย์แบบมอญวดับางจาก (ภาพที ๒๑) เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) 

(ภาพที ๒๒) และเจดีย์แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ (ภาพที ๒๓) นอกจากนี ในการศกึษาครังนีจะขอ

นําเจดีย์แบบมอญวดัชมภเูวก (ภาพที ๒๔) ซึงอยู่ในเขตพืนทีอําเภอเมืองนนทบุรีมาเข้าร่วมศึกษา

ด้วย เนืองจากเป็นตวัอย่างทีมีความสําคญัและตงัอยู่ติดกบัพืนทีอําเภอปากเกร็ด เพือให้การศกึษา

มีความสมบรูณ์มากยิงขนึ 
 

                                                
 ๑๐สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า, ๔๕๗. 

๑๑ในครังนนัให้ชาวมอญบางสว่นไปอยู่ทีเมืองสามโคกและเมืองนครเขือนขันธ์ (พระประแดง) ดูใน 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) จาก

ต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พร้อมคําอธิบาย

เพิมเติม, ๘๔. 
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ำนกัหอ
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๙๓ 
 

 
ภาพที ๒๑ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดับางจาก อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

 

 

 
ภาพที ๒๒ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  
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สมุดกลาง



๙๔ 
 

       
ภาพที ๒๓ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

ทีมา: พิศาล บญุผกู, วัดในอาํเภอปากเกร็ด, ปรับปรุงแก้ไขครังที ๑ (นนทบุรี: โครงการเผยแพร่

ผลงานบริการวิชาการแก่สงัคม สํานกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), 

๑๒๙. 
  

 
ภาพที ๒๔ ตวัอย่างเจดย์ีแบบมอญวดัชมภเูวก อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๕ 
 

๑.๓.๓ รูปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนทีอาํเภอปากเกร็ด 

แผนผัง พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีนีนิยมทําฐานอยู่ในแผนผังแปด

เหลียมไมเ่พิมมมุ สว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดอยู่ในแผนผงัวงกลม ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญ

วดัชมภเูวก เจดีย์แบบมอญวดัตําหนักเหนือ และเจดีย์แบบมอญวดับางจาก อย่างไรก็ดี พบว่าที

เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) มีการทําฐานอยู่ในแผนผงัสีเหลียมเพิม

มมุขนาดใหญ่ ซึงนบัเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์องค์นีในภาคกลางประเทศไทย สําหรับส่วนองค์

ระฆงัและสว่นยอดของตวัอย่างทงัหมดนนัอยู่ในแผนผงัวงกลม  

ลวดบัวฐาน พบว่า ตัวอย่างเจดีย์ในพืนทีนีทําลวดบัวฐานแตกต่างกัน

หลายลักษณะ กล่าวคือ เจดีย์แบบมอญวัดชมภูเวกทําฐานบัวควําสลับลวดบัวลูกแก้ว ซ้อน

ลดหลนัจํานวน ๓ ชัน เจดีย์แบบมอญวดัตําหนักเหนือทําฐานบัวควําสลับลกูแก้ว ซ้อนลดหลัน

จํานวน ๒ ชัน ส่วนเจดีย์แบบมอญวัดบางจากทําฐานบัวควําและหน้ากระดานจํานวน ๑ ชัน 

นอกจากนี ยงัพบวา่ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) มีการทํา

ลวดบวัฐานเป็นแบบคล้ายเจดีย์ชเวดากอง ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีแตกตา่งไปจากเจดีย์แบบมอญ

องค์อืน ๆ ในพืนทีนีและในพืนทีศกึษาอืน ๆ  

การประดบัส่วนฐาน พบว่าตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีนีมีความนิยมในการ

ประดบัปนูปันลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดาน ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัตําหนักเหนือ 

เจดีย์แบบมอญวดับางจาก และพบวา่มีการประดบัลายคล้ายกลีบบวัควําทีมมุฐานแปดเหลียม แต่

ไมใ่ช่ระเบียบทีทําอย่างเคร่งครัด   

องค์ระฆงัและยอด พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ทังหมดมีรูปแบบองค์ระฆังและ

สว่นยอดคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ องค์ระฆงัมีปากระฆงัผายเลก็น้อยและไมมี่ไหลร่ะฆงั ประดบัลาย

รัดอกและบวัคอเสือ สว่นยอด ประกอบด้วย ปล้องไฉน ปัทมบาท ปลียาว และฉตัร อาจกลา่วได้ว่า

สว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดของเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบเดียวกนั    

  ฐานรองล่างและการประดับเจดีย์บริวาร พบว่าตัวอย่างเจดีย์เกือบ

ทงัหมดในพืนทีนีทําฐานรองลา่งเป็นฐานเขียงอยู่ในแผนผงัสีเหลียม ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญ

วดับางจาก เป็นต้น นอกจากนี ยังพบว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ มีการทํา

ฐานรองลา่งขนาดสงูใหญ่ ซึงนบัเป็นรูปแบบเฉพาะของเจดีย์องค์นีทีแตกตา่งไปจากทีนิยมในพืนที

นีและในพืนทีศกึษาอืน ๆ  สว่นการประดบัเจดีย์บริวารนนัพบวา่ตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีนีนิยมประดบั

เจดีย์บริวารทีมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน โดยจะนิยมประดบับนฐานรองลา่งเดียวกบัเจดีย์ประธาน 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดับางจาก เจดีย์แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ เป็นต้น  

   ส
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๙๖ 
 

จากการศึกษารูปแบบตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด 

อาจกล่าวได้ว่า เจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีการทําลวดบัวฐานทีแตกต่างหลากหลายมากทีสุด 

แสดงให้เห็นถึงพลวตัในการสร้างสรรค์รูปแบบส่วนฐานของเจดีย์ทีมีอิสระสงูมากกว่าพืนทีศึกษา

อืน ๆ ดงันนัจึงไมอ่าจหาลกัษณะร่วมทีชดัเจนจากเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีได้  

๑.๓.๔ ข้อสังเกตบางประการเกียวกับรูปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนที

อาํเภอปากเกร็ด 

๑.๓.๔.๑ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดบางจาก เป็นทีน่าสนใจ

ว่าในพืนทีอําเภอปากเกร็ดปรากฏเจดีย์แบบมอญวดับางจากทําฐานบัวควําจํานวน ๑ ชัน ซึง

ลกัษณะดงักลา่วเป็นทีนิยมมากเฉพาะในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม  

เมือพิจารณาเปรียบเทียบลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัด

บางจาก กับเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม พบว่า แม้จะทําฐานบัวควํา

จํานวน ๑ ชนัเช่นเดียวกนั แตเ่จดีย์แบบมอญวดับางจากไมป่รากฏการทําลวดบวัลกูแก้วอกไก่คาด

บนท้องไม้อย่างทีนิยมในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม แสดงให้เห็นวา่ลวดบวัฐานของเจดีย์

แบบมอญวดับางจากไมน่่าจะสมัพนัธ์กบัเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม แต่

สนันิษฐานวา่น่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์ขนึจากช่างในพืนทีนี   

อนึง ถึงแม้เจดีย์แบบมอญวดับางจากจะไม่ทําลวดบัวลกูแก้ว

อกไก่คาดบนท้องไม้ แตก่็พบวา่มีการทําชนัหน้ากระดานทีประดบัด้วยลายปูนปันรูปกลีบบัวหงาย

ซ้อนลดหลนัจํานวน ๓ ชนัเหนือฐานบัวควํา ลกัษณะดงักล่าวสนันิษฐานว่าอาจเนืองจากการทํา

ฐานบวัควําเพียงชนัเดียวนนัทําให้ฐานเจดีย์เตียเกินไป ช่างผู้สร้างจึงต้องเสริมฐานให้สงูขึนด้วย

การทําชนัหน้ากระดานประดบัลายปนูปันดงักลา่ว  

แนวความคิดดังกล่าวน่าจะมีความคล้ายคลึงกับทีปรากฏใน

พืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ทีนิยมทําฐานบัวควําเพียงชันเดียวเช่นกัน จึงมีการทํา

ลวดบวัลกูแก้วอกไก่คาดบนท้องไม้เพือเสริมความสงูให้กบัสว่นฐาน   

๑.๓.๔.๒ รูปแบบเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหา

รามัญเจดีย์) แรงบันดาลใจจากเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง จากการศกึษาทีผ่านมา นภสร 

หงสเกาละ วิเคราะห์วา่เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) น่าจะเป็นเจดีย์ที

จําลองโดยตรงมาจากเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยไม่ใช่เจดีย์ทีเกิดขึนโดย
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๙๗ 
 

การสืบทอดรูปแบบผา่นทางสายวิวฒันาการของเจดีย์๑๒ ทงันี รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี วิเคราะห์วา่ 

เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ มีรูปแบบคล้ายคลึงกับเจดีย์ชเวดากองหลายประการคือ การ

ทําฐานรองลา่งด้วยลวดบวัแบบพมา่แท้ เป็นฐานทีมีลกูแก้ว ๒ เส้นคาดบนท้องไม้ กึงกลางท้องไม้

มีการเจาะช่อง เหนือหน้ากระดานบนมีแถวกลีบบัว การทําลวดบัวฐานคล้ายเจดีย์ชเวดากอง มี

ลกัษณะเป็นฐานเพิมมมุไม้ยีสิบ ฐานชันล่างประกอบด้วยท้องไม้ต่างระดบัมีลกูแก้วคาด ๒ เส้น 

ฐานชนับนมีลกูแก้วคาด ๑ เส้น ซึงลกัษณะดงักล่าวแตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยโดยทวัไป ทีมีลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล๑๓  

ต่อประเด็นนี ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกัน อย่างไรก็ดี ผู้

ศกึษามีความเห็นเพิมเติมวา่ รูปแบบของเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ยงัมีความแตกตา่งกบั

เจดีย์ ชเวดากองหลายประการ ซึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดของช่างผู้สร้างเจดีย์ กลา่วคือ  

แผนผงัฐาน พบวา่มีการทําเพิมมมุจํานวนไม่เท่ากัน โดยเจดีย์

แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ เพิมมมุจํานวนเพียง ๒๐ มมุ (ภาพที ๒๕) ส่วนเจดีย์ชเวดากองเพิม

มมุด้วยจํานวนมากถึง ๓๖ มมุ (ภาพที ๒๖) และเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ไม่ทําฐานชัน

บนในแผนผงัแปดเหลียมเพิมมมุอย่างเจดีย์ชเวดากอง แต่ทําอยู่ในแผนผังสีเหลียมเพิมมุมใน

จํานวนเดียวกับฐานชันล่าง ลกัษณะดงักล่าวสันนิษฐานว่าอาจเนืองจากต้องการลดทอนความ

สลบัซบัซ้อนของแผนผงัฐานให้มีความเรียบง่ายขนึ เพือให้สะดวกในการก่อสร้างและเหมาะสมกับ

ขนาดของเจดีย์ สว่นการไมทํ่าฐานชันบนในแผนผงัแปดเหลียมเพิมมมุอย่างเจดีย์ชเวดากอง แต่

กลบัทําฐานชนับนอยู่ในแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุเช่นเดียวกบัฐานชนัลา่งนนั สนันิษฐานว่าอาจเกิด

จากการนําแนวความคิดในการทําเจดีย์สีเหลียมเพิมมมุแบบไทยเข้าไปผสมผสานตามความคุ้นชิน 

เพือให้ฐานชนับนมีรูปแบบสอดรับกบัฐานชนัลา่ง 

ลวดบัวฐาน พบว่ามีลักษณะทีแตกต่างกันหลายประการ 

กลา่วคือ ฐานชันล่างของเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ไม่มีบัวควําปิดบนหน้ากระดานบน 

(ภาพที ๒๕) ซึงลกัษณะดงักล่าวปรากฏทีเจดีย์ชเวดากอง ฐานชันบนของเจดีย์แบบมอญวดัปร

มยัยิกาวาสฯ เป็นชนัหน้ากระดานเอียงลาดทีคาดด้วยลวดบวัลกูแก้วบนท้องไม้ตา่งระดบัและมีชนั

                                                
๑๒นภสร หงสเกาละ, “เจดีย์ประธานแบบมอญ-พม่า วัดปรมัยยิกาวาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๘), ๒๔-๒๕. 

 ๑๓เชษฐ์ ติงสญัชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๓๑๐-

๓๑๒.  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๘ 
 

หน้ากระดานบนปิด ในขณะทีเจดีย์ชเวดากองเป็นฐานบวัควําทีคาดด้วยลวดบวัลกูแก้วและมีฐาน

บวัควําปิดบนอีกชนัหนึง และเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ทําชุดลกูแก้ว ๔ ชันซ้อนลดหลนั

รองรับองค์ระฆงั ในขณะทีเจดีย์ชเวดากองเป็นชดุฐานเขียงซ้อนลดหลนั ๕ ชนั (ภาพที ๒๖) 

สว่นรองรับองค์ระฆงั พบวา่ เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ 

ทําชดุลกูแก้วรองรับองค์ระฆัง ซึงแตกต่างไปจากเจดีย์ชเวดากองทีทําเป็นชุดฐานเขียง ลกัษณะ

ดงักลา่วสนันิษฐานวา่อาจจะเกิดจากการทีช่างผู้ก่อสร้างเจดีย์องค์นี ซึงน่าจะเป็นช่างหลวงทีเป็น

ช่างชาวไทยนัน มีความคุ้นชินกับการทําชุดลกูแก้วรองรับองค์ระฆัง ซึงเป็นองค์ประกอบหนึงใน

เจดีย์ทรงระฆงัแบบไทย มากกวา่ชดุฐานเขียงรองรับองค์ระฆังอย่างทีนิยมในเจดีย์แบบมอญ จึง

เลือกปรับเปลียนส่วนรองรับองค์ระฆังดังกล่าวไปตามความคุ้นเคยของตน โดยทําชุดลกูแก้ว

จํานวน ๔ ชัน ซึงน่าจะปรับเปลียนมาจากเจดีย์ชเวดากองทีทําฐานเขียงจํานวน ๕ ชันเพือให้มี

ความเหมาะสมกบัสดัสว่นของเจดีย์ การทําชุดลกูแก้วรองรับองค์ระฆังของเจดีย์แบบมอญวดัปร

มยัยิกาวาสฯ ดงักลา่ว สนันิษฐานอาจจะแตกตา่งไปจากของเจดีย์แบบมอญในพืนทีศกึษาอืน ๆ ที

นิยมทําชุดลกูแก้วรอบรับองค์ระฆังจํานวน ๓ ชัน ซึงน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์สเุล

พร้อมชดุลวดบวัฐานและแผนผงัฐาน 

ฐานรองล่าง (ภาพที ๒๗) พบว่า ถึงแม้จะมีแนวคิดการเจาะ

ช่องท้องไม้เช่นเดียวกนั แตเ่จดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ก็ทําเพียงปันปูนเป็นกรอบสีเหลียม

ให้ดคูล้ายช่องกระจก ในขณะทีเจดีย์ชเวดากองเจาะช่องและประดบักระจกจริง และถึงแม้จะมี

แนวคิดในการทําแถวกลีบบวัเหนือหน้ากระดานบน แตเ่จดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ทําเป็น

กรอบวงกลีบบวัทีเรียงตวัในลกัษณะสานซ้อนกนั ให้ดคูล้ายการประดบักลีบบวั ในขณะทีเจดีย์ชเว

ดากองทํากลีบบวัเรียงกนัในลกัษณะแยกแตล่ะกลีบ ลกัษณะทีแตกตา่งกนัดงักลา่วแสดงให้เห็นถงึ

การเลือกรับปรับเปลียนรูปแบบศิลปะไปตามเงือนไขและความต้องการของช่างผู้สร้างเจดีย์  

ดงันัน จึงกล่าวได้ว่าถึงแม้เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ 

จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับเจดีย์ชเวดากอง อนัแสดงให้เห็นว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

เจดีย์ชเวดากองโดยตรงก็ตาม แตก่พ็บวา่มีลกัษณะหลายประการทีแตกตา่งกนั ซึงแสดงให้เห็นว่า

ช่างผู้สร้างเจดีย์ไมไ่ด้สร้างจําลองเจดีย์ในลกัษณะถ่ายแบบให้เหมือนต้นแบบทุกประการ แต่ได้มี

การเลือกรับปรับเปลียนรูปแบบไป การเลือกรับปรับเปลียนดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะ "ลดทอน

ความซบัซ้อนและรายละเอียดของฐานรองล่าง แผนผงัฐาน และลวดบัวฐาน" โดยสนันิษฐานว่า

อาจเพือให้เหมาะสมกับขนาดองค์เจดีย์ทีมีขนาดเล็กกว่าต้นแบบ และอาจเพือให้สะดวกในการ

ก่อสร้าง 
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๙๙ 
 

 
ภาพที ๒๕ ลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด  

 

 

 
ภาพที ๒๖ ลวดบวัฐานของเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ทีเป็นเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี 

 

   

   ส
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สมุดกลาง



๑๐๐ 
 

 
ภาพที ๒๗ ฐานรองลา่งลกัษณะสงูใหญ่ของเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด 

 

๑.๔ เจดีย์แบบมอญในพืนทีอาํเภอบ้านโป่งและอาํเภอโพธาราม 

๑.๔.๑ ข้อมูลเบืองต้น จากการศึกษาทีผ่านมา รศ. สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์ 

ได้ศกึษาประวตัิศาสตร์ท้องถินบริเวณลุม่นําแมก่ลองในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม พบว่า

อาจจะมีชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่อาศยัตงัแต่สมยัอยุธยาตอนกลาง๑๔ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที 

๒๔ ซึงตรงกบัสมยักรุงธนบรีุและสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นของไทย เมือชาวมอญกลุ่มหนึงได้

อพยพเข้ามาในไทยทางด่านเจดีย์สามองค์ ทางการไทยได้จัดให้อยู่อาศยัเป็นหมู่บ้านหน้าด่าน

บริเวณแมนํ่าแควน้อยและแควใหญ่ในเมืองกาญจนบุรี ต่อมาได้ยกหมู่บ้านหน้าด่านเหล่านันขึน

เป็นเมือง ได้แก่ เมืองสิงห์ เมืองลุม่สุ่ม เมืองท่าตะกัว เมืองไทรโยค เมืองท่าขนุน เมืองทองผาภูมิ 

                                                
 ๑๔หลกัฐานทีสนบัสนนุคือคมัภีร์ใบลานจารึกภาษามอญโบราณทีจารึกไว้ว่าคัมภีร์ฉบับนีได้เขียน

ขึนทีวัดม่วงเมือปีพ.ศ. ๒๑๘๑ ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา (ปีพ.ศ. ๒๑๗๓-

๒๑๘๘) ซงึสอดคล้องกบัคําบอกเล่าของชาวมอญบ้านม่วง ทีเชือว่าบ้านม่วงเกิดจากบรรพบุรุษรุ่นแรกทีอพยพ

มาจากพม่าในสมยัอยธุยาราวรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร โดยติดตามพระมหาเถรคันฉ่องซึงเป็นพระสงฆ์เชือสาย

มอญเข้ามาตังถินฐานอยู่ริมแม่นําแม่กลอง ให้ชือหมู่บ้านเหมือนชือเดิมในเมืองมอญว่า "บ้านม่วง" และตังวัด

ประจําหมู่บ้านว่า "วัดม่วง" ดูใน สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์, “ประวัติศาสตร์ท้องถินลุ่มนําแม่กลอง: ศึกษากรณี

ชุมชนมอญบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและ

วัฒนธรรม, ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๖), ๗๔-๑๑๒.  
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๑๐๑ 
 

และเมืองท่ากระดาน เรียกวา่ "รามญั ๗ เมือง"๑๕ ชาวมอญกลุ่มนีทําหน้าทีลาดตะเวนสืบข่าวการ

เคลือนไหวของพมา่ทีจะยกทพัเข้ามาตีไทย โดยขนึตรงตอ่เมืองกาญจนบรีุ๑๖ 

ต่อมาในราวสมัยรัชกาลที ๒-๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมือไทยปลอด

สงครามจากพม่าแล้ว ชาวมอญกลุ่มนีจึงได้อยู่อาศยักันตามปกติ แต่เนืองจากภมิูประเทศของ

เมืองหน้าด่านรามญั ๗ เมืองนันเป็นพืนทีกันดารเป็นป่าทึบและภเูขาสงูทําไร่นาไม่ได้ผล ทําให้

อตัคดัขดัสนมาก ชาวมอญทงั ๗ หวัเมืองจึงพากนัอพยพลงมาตงับ้านเรือนอยู่ริมแมนํ่าแมก่ลองใน

บริเวณบ้านโป่งลงมาถึงบ้านโพธารามอนัเป็นพืนทีอดุมสมบูรณ์กว่า ชุมชนชาวมอญเหล่านีได้

จดัตงัวดัขนึในชมุชนของตน โดยมีศนูย์กลางอยู่ทีบ้านคงคาและมีวดัคงคารามเป็นวดักลางของ

หมูบ้่าน ยกเว้นกลุม่ชาวมอญจากเมืองทองผาภมิูทีไปตงับ้านเรือนอยู่บริเวณใต้วดัใหญ่นครชมุน์๑๗  

ปัจจุบันยังปรากฏชุมชนชาวมอญตงัอยู่ริมแม่นําแม่กลองตังแต่อําเภอ

บ้านโป่งถึงอําเภอโพธารามเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจชมุชนชาวมอญเหล่านีพบวดัในชุมชน

ชาวมอญดงันี บนฝังตะวนัออกของแมนํ่าแมก่ลองได้แก่ วดับ้านโป่ง วดัตาผา วดัใหญ่นครชมุน์ วดั

หวัหิน วดับ้านหม้อ วดัป่าไผ่ วดัคงคาราม และวดัไทรอารีรักษ์ ส่วนบนฝังตะวนัตกได้แก่ วดัม่วง 

วดัเกาะ วดับวังาม วดัมว่งราษฎร์ศรัทธา วดัมะขาม วดัโพธิ โสภาราม และวดัตาล 

๑.๔.๒ ตัวอย่างเจดีย์ทีใช้ศึกษา จากการสํารวจเจดีย์แบบมอญในอําเภอบ้าน

โป่งและอําเภอโพธารามทีสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ พบหลกัฐาน

จํานวนมากถึง ๒๑ องค์คือ กลุม่ทางฝังตะวนัออกของแมนํ่าแมก่ลองได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดับ้าน

โป่ง เจดีย์แบบมอญวดัใหญ่นครชมุน์ เจดีย์แบบมอญหวัหินองค์หมายเลข ๑-๒ เจดีย์แบบมอญวดั

บ้านหม้อ และเจดีย์แบบมอญวดัคงคารามองค์หมายเลข ๑-๗ สว่นกลุม่ทางฝังตะวนัตกของแม่นํา

แม่กลองได้แก่ เจดีย์แบบมอญวัดตาล เจดีย์แบบมอญวดัมะขาม เจดีย์แบบมอญวดัม่วง เจดีย์

แบบมอญวดับวังาม เจดีย์แบบมอญวดัเกาะ และเจดีย์แบบมอญวดัมว่งราษฎร์ศรัทธา และกลุ่มที

ไมไ่ด้ตงัติดริมแมนํ่าแมก่ลองได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัดอนกระเบือง เจดีย์แบบมอญชัยรัตน์ และ

เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน ตวัอย่างเจดีย์เหลา่นีน่าจะมีอายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

                                                
 ๑๕โสภณ นิไชยโยค, "ผู้ ว่าราชการรามัญ ๗ เมือง บรรพชนต้นตระกูลของชาวรามัญในจังหวัด

ราชบรีุ กาญจนบรีุ," ใน มอญในแผ่นดินสยาม, มนธิรา ราโท และขนิษฐา คนัธะวิชัย, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: 

สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๑๓๗-๑๖๐. 
๑๖สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, หนังสือชุดประเทศเพือนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, ๒๕๔๑), ๑๕๒. 

 ๑๗สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์, “ประวัติศาสตร์ท้องถินลุ่มนําแม่กลอง: ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้าน

ม่วง อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ,” ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๘๖-๙๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๒ 
 

เนืองจากมีรูปแบบศิลปะไมแ่ตกตา่งไปจากเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายุอยู่ใน

ช่วงเวลาเดียวกนั  

อย่างไรก็ดี เนืองด้วยหลักฐานบางองค์ได้รับการซ่อมแซมต่อเนืองมา

หลายครัง ในการศกึษาครังนีจึงขอเลือกหลกัฐานทีเชือว่าน่าจะได้รับการซ่อมแซมน้อยทีสดุ หรือ

ได้รับการเปลียนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไม่มากนักมาใช้เป็นตวัอย่างในการศึกษาครังนี 

ดงันนั ตวัอย่างทีนํามาใช้ศกึษาครังนีมีจํานวน ๑๓ องค์ ได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์

หมายเลข ๑-๗ (ภาพที ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑) เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน (ภาพที ๓๒) เจดีย์

แบบมอญวดัใหญ่นครชมุน์ เจดีย์แบบมอญวดัตาล เจดีย์แบบมอญวดับ้านหม้อ เจดีย์แบบมอญ

วดัหวัหิน (ภาพที ๓๓) เจดีย์แบบมอญวดับวังาม (ภาพที ๓๔) 

 

 

 
ภาพที ๒๘ แผนผงัแสดงตําแหน่งของเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๑-๗  

 

แผนผงัไม่แสดง 

มาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๓ 
 

     
ภาพที ๒๙ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๑ อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

 

 
ภาพที ๓๐ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ  

 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๔ 
 

     
ภาพที ๓๑ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๗ อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

 

 
ภาพที ๓๒ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๕ 
 

 
ภาพที ๓๓ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัหวัหิน อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ     

 

 
ภาพที ๓๔ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดับวังาม อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ  

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๖ 
 

๑.๔.๓ รูปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอ         

โพธาราม 

แผนผงั พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์เกือบทงัหมดมีฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียม

ไมเ่พิมมมุ สว่นองค์ระฆงัและยอดอยู่ในแผนผงัวงกลม ตวัอย่างเช่น กลุ่มเจดีย์แบบมอญวดัคงคา

ราม องค์หมายเลข ๒-๗ เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน เจดีย์แบบมอญวดัตาล เป็นต้น แสดงให้

เห็นวา่แผนผงัเจดีย์ลกัษณะดงักลา่วเป็นทีนิยมอย่างมากในพืนทีนี  

ลวดบวัฐาน พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์มีลวดบัวฐานค่อนข้างแตกต่างกัน อนั

เนืองจากพบตวัอย่างเป็นจํานวนมาก แตต่วัอย่างส่วนใหญ่จะนิยมทําลวดบัวฐานทีประกอบด้วย 

ฐานบวัควําและหน้ากระดานจํานวน ๑ ชนั และประดบัลวดบวัลกูแก้วอกไกจํ่านวน ๑ เส้นคาดบน

ท้องไม้ ต่อด้วยชุดลกูแก้วจํานวน ๓ ชันซ้อนลดหลนักันทําหน้าทีรองรับองค์ระฆัง ตวัอย่างเช่น 

เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๒ (ภาพที ๓๕) เป็นต้น นอกจากนี ยังพบว่าตวัอย่าง

เจดีย์แบบมอญบางองค์ ได้แก่เจดีย์แบบมอญวดับัวงาม ทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ ซึงเป็น

ลกัษณะเฉพาะทีแตกตา่งไปจากเจดีย์องค์อืน ๆ ในพืนทีนีและในพืนทีศกึษาอืน ๆ  

การประดบัสว่นฐาน พบว่า ตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีนีมีความนิยมในการ

ประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดาน และลายคล้ายกลีบบัวทีมมุของฐานแปดเหลียมเป็น

อย่างมาก ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน เป็นต้น  

องค์ระฆงัและยอด พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ทงัหมดมีรูปแบบองค์ระฆังและ

สว่นยอดคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ องค์ระฆงัมีปากระฆงัผายเลก็น้อย องค์ระฆงัไมมี่ไหล ่ประดบัลาย

รัดอกและบวัคอเสือ สว่นยอด ประกอบด้วย ปล้องไฉน ปัทมบาท ปลียาว และฉตัร อาจกลา่วได้ว่า

สว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดของเจดีย์แบบมอญในพืนทีนีมีรูปแบบเดียวกนั      

ฐานรองล่างและการประดับเจดีย์บริวาร พบว่า ตัวอย่างเจดีย์เกือบ

ทงัหมดในพืนทีนีทําฐานรองลา่งเป็นฐานเขียงอยู่ในแผนผงัสีเหลียม และมีการประดบัเจดีย์บริวาร

ทีมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน โดยนิยมประดบับนฐานรองลา่งเดียวกบัเจดีย์ประธาน ตวัอย่างเช่น 

เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน เจดีย์แบบมอญวดับ้านหม้อ เป็นต้น๑๘  

                                                
๑๘ยกเว้นกลุ่มเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม (องค์หมายเลข ๑-๗) ไม่มีการประดับเจดีย์บริวาร 

สนันิษฐานว่าเนืองจากตัวอย่างเจดีย์กลุ่มนีเป็นเจดีย์รายรอบอุโบสถ ตังอยู่ภายในเขตกําแพงแก้วทีล้อมรอบ

อโุบสถ จงึไม่เหมาะสมทีตัวอย่างเจดีย์แต่ละองค์จะทําเจดีย์บริวารเนืองจากจะต้องใช้พืนทีมาก ซึงแตกต่างไป

จากตวัอย่างเจดีย์องค์อืน ๆ ทีจะตงัเป็นประธานของวดั จงึมีพืนทีเหลอืมากพอทีจะประดบัเจดีย์บริวาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๗ 
 

ทังนียังพบข้อสังเกตว่า พบตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวัดใหญ่นครชุมน์ 

และเจดีย์แบบมอญวดัตาล มีการประดบัเจดีย์บริวารลกัษณะคล้ายคลึงกันคือ ตงัเจดีย์บริวารบน

มมุทงั ๔ ของกําแพงแก้วทีล้อมรอบเจดีย์ประธาน โดยไม่ตงัเจดีย์บริวารบนฐานไพที ซึงลกัษณะ

ดงักลา่วไมป่รากฏในพืนทีศกึษาอืน ๆ จึงสนันิษฐานวา่อาจจะเป็นผีมือของช่างกลุม่เดียวกนั 

จากการศึกษารูปแบบตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่ง

และอําเภอโพธาราม อาจกล่าวได้ว่า “เจดีย์แบบมอญสกุลช่างอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพ

ธาราม” แม้จะมีลวดบวัฐานคอ่นข้างแตกตา่งกนั อนัแสดงให้เห็นถึงพลวตัในการสร้างสรรค์รูปแบบ

ทีมีอิสระอย่างสงูของสกลุช่างนี แตก่็พบวา่มีรูปแบบทีสําคญัของสกลุช่างนีคือ การทําลวดบัวฐาน

ด้วยฐานบัวควําและหน้ากระดานจํานวน ๑ ชัน และประดบัลวดบัวลกูแก้วอกไก่จํานวน ๑ เส้น

คาดบนท้องไม้ ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีไมป่รากฏในพืนทีศกึษาอืน ๆ  

 

 
ภาพที ๓๕ ลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม 

 

๑.๔.๔ ข้อสังเกตบางประการเกียวกับรูปแบบเจดีย์แบบมอญในพืนที

อาํเภอบ้านโป่งและอาํเภอโพธาราม 

๑.๔.๔.๑ การทาํลวดบัวลูกแก้วอกไก่ของเจดีย์แบบมอญสกุลช่าง

อาํเภอบ้านโป่งและอาํเภอโพธาราม ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า เจดีย์แบบมอญสกุลช่างอําเภอ

บ้านโป่งและโพธาราม นิยมทําลวดบวัลกูแก้วอกไก่เป็นองค์ประกอบของลวดบัวฐาน (ภาพที ๓๖) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๘ 
 

ซึงนบัเป็นลกัษณะเฉพาะของสกลุช่างนีในประเดน็นีจึงขอวิเคราะห์แรงบันดาลใจของการทําลวด

บวัลกูแก้วอกไก่ดงักลา่ว  

เมือตรวจสอบการทําลวดบวัลกูแก้วอกไก่ในเจดีย์ทังแบบมอญ

และแบบไทยในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม พบวา่ เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์

หมายเลข ๑ มีการทําลวดบัวลกูแก้วอกไก่ ในลักษณะเป็น "ฐานบัวลกูแก้วอกไก่" ประกอบด้วย 

ฐานลา่งเป็นฐานบวัลกูแก้วอกไก่ในแผนผงัสีเหลียม ตอ่ขนึด้วยฐานบวัลกูแก้วอกไก่ในแผนผงัแปด

เหลียมไม่เพิมมมุจํานวน ๒ ชันซ้อนลดหลนักัน และต่อขึนด้วยชันฐานเขียงในแผนผงัวงกลมที

ประดบัปนูปันลายกลีบบัวหงายจํานวน ๒ ชันซ้อนลดหลนักันทําหน้าทีรองรับองค์ระฆัง (ภาพที 

๓๗) โดยส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดยังคงมีลกัษณะคล้ายคลึงกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยโดยทวัไป  

การทําฐานบัวลกูแก้วอกไก่ เป็นทีนิยมในเจดีย์แบบไทยอย่าง

มาก โดยเฉพาะในเจดีย์ทรงระฆงัในศิลปะล้านนา (ช่วงปลายพทุธศตวรรษที ๒๐ ถึงพุทธศตวรรษ

ที ๒๑) โดยจะนิยมทําเป็นฐานบัวลกูแก้วอกไก่ในแผนผงัสีเหลียมย่อมมุเล็ก ๆ และเป็นฐานบัว

ลกูแก้วอกไก่ในแผนผงัวงกลมซ้อนลดหลนั เนืองจากฐานดงักล่าวมีท้องไม้ยืดสงูจึงนิยมประดบั

ลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ๒ เส้น ตวัอย่างเช่น เจดีย์วดัป่าสกั เมืองเชียงแสน เจดีย์พระธาตหุริภญุชัย 

เมืองลําพนู เจดีย์วดัเจดีย์หลวง เมืองเชียงแสน เป็นต้น๑๙  

ต่อมา ลวดบัวลูกแก้วอกไก่ยังปรากฏในเจดีย์ศิลปะสุโขทัย 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์ประธานวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสชันาลยั เป็นต้น ในศิลปะอยธุยา ตวัอย่างเช่น 

เจดีย์ทรงปรางค์ประจํามมุทงั ๔ ของเจดีย์ทรงปรางค์วดัไชยวฒันาราม (ปลายพทุธศตวรรษที ๒๒) 

เป็นต้น และปรากฏต่อเนืองมาจนถึงเจดีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์๒๐ โดยจะนิยมประดับลวดบัว

ลกูแก้วอกไก่เหนือสว่นฐานเพือทําหน้าทีรองรับองค์ระฆงั ตวัอย่างเช่น พระมหาธาต ุ๔ มมุบนลาน

ภายในเขตพระอโุบสถวดัพระเชตพุนฯ๒๑ เจดีย์ทรงระฆงัวดัราชสิทธารามฯ ในกรุงเทพฯ เป็นต้น 

                                                
๑๙สนัติ เลก็สขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา, พิมพ์ครังที ๒ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

๒๕๔๙), ๗๐-๗๕, ๑๑๙. 
๒๐สนัติ เลก็สขุมุ, เจดีย์ ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, 

พิมพ์ครังที ๔ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๖๒. 
๒๑สร้างในสมัยรัชกาลที ๑ และปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที ๓ ดูใน “จดหมายเหตุเ รืองการ

ปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุน,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: มปท., ๒๕๔๔), ๖๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๙ 
 

อย่างไรก็ดี การทําลวดบัวลูกแก้วอกไก่  ไม่เป็นทีนิยมใน

ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยัหลงัหงสาวดี โดยจะนิยมทําลวดบวัฐานด้วยลวดบวั

ลกูแก้ว ตวัอย่างเจดีย์สมยัหงสาวดีเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์สเุล  เป็นต้น และตวัอย่างเจดีย์สมยั

หลงัหงสาวดีเช่น เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์วดักอนัต เมืองมะละแหม่ง เป็นต้น จนอาจกล่าวได้ว่า

การทําลวดบวัลกูแก้วอกไก่ไมใ่ช่ระเบียบการทําลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและ

สมยัหลงัหงสาวดี 

นอกจากนี ในเจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพกุามและสมยัหลงัพุกาม 

(อมรปรุะ-มณัฑเล) พบวา่ไมนิ่ยมทําลวดบวัลกูแก้วอกไก่เช่นเดียวกัน โดยจะนิยมทําลวดบัวฐาน

ด้วยลวดบวัลกูแก้ว ตวัอย่างเจดีย์สมยัพกุามเช่น เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพกุาม เป็นต้น ส่วนตวัอย่าง

เจดีย์สมยัหลงัพกุามเช่น เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการทําลวดบัว

ลกูแก้วอกไก่ไมใ่ช่ระเบียบการทําลวดบวัฐานของเจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพกุามและหลงัพกุาม 

จึงอาจกลา่วได้วา่เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๑ 

ทีทําฐานบวัลกูแก้วอกไก่ น่าจะมีความเกียวข้องกบัเจดีย์แบบไทยทีนิยมทําฐานบวัลกูแก้วอกไก่ไม่

มากก็น้อย โดยเฉพาะเจดีย์ในศิลปะล้านนา เจดีย์พระธาตหุริภญุชยั เมืองลําพนู (ภาพที ๓๘) ทงันี 

สนันิษฐานวา่อาจถกูสร้างขนึโดยช่างชาวมอญทีมีความรู้เรืองเจดีย์ศิลปะล้านนา โดยช่างผู้สร้างได้

พยายามปรับเปลียนรูปแบบและแผนผงัฐานให้สอดคล้องกับลักษณะของเจดีย์แบบมอญองค์

หมายเลข ๒-๗ ทีน่าจะสร้างขนึในคราวเดียวกนั โดยเฉพาะการปรับเปลียนสว่นฐานชนับนให้อยูใ่น

แผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุ ซึงเป็นรูปแบบทีนิยมอย่างมากในเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย และการทําฐานทีมีท้องไม้ไมยื่ดสงูเพือให้สว่นฐานมีความเอียงลาด     

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่การทําลวดบวัลกูแก้วอกไก่ในเจดีย์แบบ

มอญสกุลช่างอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม น่าจะเกิดขึนทีเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๒, ๓, ๔ เป็นต้น ทีสร้างขึนในคราว

เดียวกนั๒๒ โดยน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจไปจากฐานบัวลกูแก้วอกไก่ของเจดีย์แบบมอญวดัคงคา

ราม องค์หมายเลข ๑  

                                                
๒๒เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม พบตวัอย่างเจดีย์จํานวน ๗ องค์ (หมายเลข ๑-๗) เป็นเจดีย์รายที

ตังอยู่รอบอุโบสถ จากตําแหน่งทีตังและขนาดองค์เจดีย์รวมถึงลกัษณะโดยรวมของเจดีย์กลุ่มนีสนันิษฐานว่า

น่าจะสร้างขนึในคราวเดียวกัน โดยเจดีย์องค์หมายเลข ๑ จะมีลวดบัวฐานแตกต่างไปจากเจดีย์องค์อืน ๆ ส่วน

เจดีย์องค์หมายเลข ๒-๖ จะมีลวดบวัฐานเป็นแบบคลคีลายจํานวนฐานบวัควําไปจากลวดบัวฐานแบบมาตรฐาน

ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย  
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๑๑๐ 
 

ทงันี สนันิษฐานวา่การทําลวดบวัลกูแก้วอกไก่เป็นองค์ประกอบ

ของลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญทีวดัคงคารามดงักลา่ว น่าจะแพร่หลายไปยังวดัมอญอืนๆ ใน

พืนทีนี ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน เจดีย์แบบมอญวดัใหญ่นครชุมน์ เจดีย์แบบ

มอญวดัตาล เป็นต้น เนืองจากในช่วงกลางพทุธศตวรรษที ๒๔ ถึงกลางพทุธศตวรรษที ๒๕ นนั วดั

คงคารามมีความสําคญัในฐานะเป็นวดัทีตงัของเจ้าคณะสงฆ์ฝ่ายรามญันิกายทีปกครองดแูลวดั

ตา่ง ๆ ในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ทําให้มีเจ้าคณะสงฆ์ฝ่ายรามญัแขวงราชบรีุ ทีมี

สมณศกัดิ เป็นพระครูรามญัญาธิบดี จําพรรษาอยู่ทีวดัคงคารามตอ่เนืองกนัถึง ๖ รูป๒๓  

นอกจากนี ยงัมีพระสงฆ์ชาวมอญเป็นเจ้าอาวาสวดัคงคาราม

สืบต่อเนืองมาอีกหลายรูป๒๔ ทําให้วดัคงคารามเป็นศนูย์กลางทังในด้านการปกครองและการ

ประกอบสงัฆกรรมสําคญัตา่ง ๆ ตวัอย่างเช่น ในการขอนิสยักบัพระภิกษุผู้อาวโุสเมือเข้าพรรษา ใน

การปวารณาเมือออกพรรษา พระสงฆ์ในเขตปกครองทีขึนกับวดัคงคารามจะมาร่วมประกอบ

พิธีกรรมทีอโุบสถวดัคงคารามเป็นประจํา๒๕  

รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี วิเคราะห์ว่า การลดบัวควําให้เหลือ

เพียง ๑ ชัน ทําให้จําเป็นต้องเพิมลวดบัวอืน ๆ เข้ามา เพือให้ฐานไม่เตียเกินไป โดยเพิมลวดบัว

ลกูแก้วอกไก่และหน้ากระดานบน๒๖  

ตอ่ประเดน็นี ผู้ศกึษามีความเห็นสอดคล้องกนั โดยมีความเห็น

เพิมเติมวา่การนําลวดบวัลกูแก้วอกไก่มาใช้ในตวัอย่างเจดีย์ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม

นัน น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากฐานบัวลกูแก้วอกไก่ของเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์

หมายเลข ๑ ทีมีเค้าโครงลวดบวัฐานคล้ายคลึงกับเจดีย์ในศิลปะไทย ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้ว อนึง 

การทีตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสกลุช่างอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม นําลวดบวัลกูแก้วอกไก่

ทีนิยมในเจดีย์แบบไทยมาใช้นนั แสดงให้เห็นถึงการคลีคลายรูปแบบลวดบวัฐานของสกลุช่างนี ใน

ลกัษณะทีรับอิทธิพลศิลปะอืนเข้ามาผสมผสาน จนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญ

สกลุช่างนีทีแตกตา่งไปจากพืนทีศกึษาอืน ๆ ในประเทศไทยรวมถึงในเมืองมอญ ประเทศเมียนมา   

                                                
 ๒๓พระครูรามญัญาธิบดี (ไม่ปรากฏนาม) พระครูรามัญญาธิบดี (เมร) พระครูรามัญญาธิบดี (เดิง

เริด) พระครูรามญัญาธิบดี (สามิ) พระครูรามญัญาธิบดี (เอียง) และพระครูรามญัญาธิบดี (หมกั) 

 ๒๔กรมศิลปากร, วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิชย์, ๒๕๒๑), ๒๖-๒๗.   

 ๒๕เรืองเดียวกนั, ๒๘-๒๙. 
๒๖เชษฐ์ ติงสญัชล,ี “ประเด็นใหม่เกียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๙๗. 
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๑๑๑ 
 

 
ภาพที ๓๖ ลวดบัวฐานทีประดับลวดบัวลูกแก้วอกไก่ ของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์

 หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม  

 

 
ภาพที ๓๗ ฐานบวัลกูแก้วอกไก่ของเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๑ อําเภอโพธาราม     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๒ 
 

 
ภาพที ๓๘ ฐานบวัลกูแก้วอกไกใ่นเจดีย์ศิลปะล้านนา ทีพระธาตหุริภญุชยั จงัหวดัลําพนู 

ทีมา: คณุจฑุามาส พรหมนิม 

 

๑.๔.๔.๒ การทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ของเจดีย์แบบมอญในอําเภอ

บ้านโป่งและอาํเภอโพธาราม จากการศกึษาตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีนี พบวา่ มีตวัอยา่งเจดีย์แบบ

มอญวดับวังามทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์ ประกอบด้วย ฐานสิงห์อยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่

เพิมมมุซ้อนลดหลนัจํานวน ๓ ชนั ตอ่ด้วยชดุลกูแก้วในแผนผงัวงกลมซ้อนลดหลนัจํานวน ๓ ชนัทํา

หน้าทีรองรับองค์ระฆัง ลวดบัวฐานดงักล่าวนับเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์องค์นีในทุกพืนที

ศกึษา  

การทําลวดบวัฐานแบบฐานสิงห์ไม่เป็นทีนิยมในเจดีย์แบบมอญสมยั

หงสาวดีและสมยัหลงัหงสาวดี เนืองจากเจดีย์แบบมอญจะนิยมทําลวดบวัฐานทีประกอบด้วย บัว

ควํา ลวดบวัลกูแก้ว หน้ากระดานทีเอียงลาด และท้องไม้ต่างระดบั ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง 

สมยัหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน สมยัหลงัหงสาวดี เป็นต้น นอกจากนี ยังพบว่าไม่เป็นทีนิยมใน

เจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพกุามและสมยัหลงัพกุาม (อมรปรุะ-มณัฑเล)  

อย่างไรก็ดี ได้พบว่าการทําลวดบัวฐานแบบฐานสิงห์เป็นทีนิยมใน

เจดีย์แบบไทยมาตงัแตอ่ดีต โดยเริมขนึอย่างช้าในราวครึงหลงัของพทุธศตวรรษที ๒๑ ตวัอย่างเช่น 

เจดีย์ศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น และได้รับความนิยมเรือยมาโดยทําซ้อน
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ลดหลันกัน ๓ ชันเป็นชุดฐานของเจดีย์ สืบทอดมาเป็นแบบฉบับของเจดีย์ในศิลปะสมัย

รัตนโกสินทร์ ตัวอย่างเช่น เจดีย์ทองคู่หน้าปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

กรุงเทพฯ เป็นต้น๒๗  

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่การทําลวดบวัฐานแบบฐานสิงห์ของเจดีย์แบบ

มอญวดับวังาม น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากฐานสิงห์ของเจดีย์แบบไทย โดยเฉพาะจากเจดีย์

เพิมมมุทีปรากฏอย่างแพร่หลายในพืนทีนี ตวัอย่างเช่น เจดีย์เพิมมมุไม้สิบสองข้างอโุบสถวดัม่วง 

เจดีย์เพิมมมุไม้สิบสองวดัไทรอารีรักษ์ เจดีย์เพิมมมุไม้สิบสองมมุอโุบสถวดัขนอน เจดีย์เพิมมมุไม้

สิบสองทีมมุด้านหน้าอโุบสถวดัสร้อยฟ้า (ภาพที ๓๙) เป็นต้น 

หากเป็นเช่นนนัจริง แสดงให้เห็นวา่เจดีย์แบบมอญวดับัวงามได้มีการ

คลีคลายรูปแบบลวดบวัฐาน โดยนําฐานสิงห์ของเจดีย์แบบไทยเข้ามาใช้แทนฐานบวัควําและหน้า

กระดาน สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางด้านรูปแบบ อันปรากฏได้เสมอในงานช่างแบบ

พืนบ้าน ทังนี การคลีคลายดงักล่าวส่งผลให้ส่วนฐานของเจดีย์แบบมอญวดับัวงาม มีรูปทรงสงู

เพรียวกวา่เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยโดยทวัไป   

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ แม้ลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญวดับวังามจะเป็น

ฐานสิงห์อย่างเจดีย์แบบไทย แตก่็มีลกัษณะทีคลีคลายไป กลา่วคือมีการทําฐานบวัควําขนาดใหญ่

ประกบเหนือฐานสิงห์แตล่ะชนั เหนือชนัฐานสิงห์ขนึไปเป็นลวดบวัลกูแก้วขนาดใหญ่ และต่อด้วย

ชดุลกูแก้วในแผนผงัวงกลมจํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆัง ลกัษณะดงักล่าวสนันิษฐานว่าน่าจะ

เกิดจากการผสมผสานระหวา่งฐานสิงห์กับลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญ โดยเฉพาะจากเจดีย์

แบบมอญวดัมว่ง ทีถึงแม้จะได้รับการบรูณะไปอย่างมากแล้ว แต่ยังเห็นเค้าโครงว่ามีลวดบัวฐาน

ประกอบด้วย ฐานบัวควําสลบัลวดบัวลกูแก้วคาดบนท้องไม้ต่างระดบั และชุดลกูแก้วจํานวน ๓ 

ชนัรองรับองค์ระฆงั เนืองจากตามประวตัิความเป็นมาของวดับวังามนนั เป็นวดัทีแยกออกมาจาก

วดัมว่งในช่วงปลายพทุธศตวรรษที ๒๕๒๘ ดงันนัวดัทงัสองแห่งนีจึงมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกัน และ

น่าจะสง่ผลถึงการสร้างสรรค์เจดีย์แบบมอญวดับวังามไมม่ากก็น้อย   

                                                
๒๗สนัติ เลก็สขุมุ, เจดีย์ ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, 

๖๓-๖๔. 

 ๒๘สนันิษฐานว่าเจดีย์แบบมอญวัดบัวงามน่าจะสร้างขึนในคราวตังวัดบัวงามเมือปีพ.ศ. ๒๔๗๓ 

วดับวังามเป็นวดัทีขยายมาจากวัดม่วงลงมาทางใต้ เนืองจากชาวบ้านมอญแถวนีมีมากขึนและคนชราคนเฒ่า

เดินมาทําบญุไปทําบญุทีวดัม่วงด้วยความลาํบากจึงตังวัดบัวงามขึนอีกวัดหนึง ดูใน สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 

“ประวติัศาสตร์ท้องถินลุม่นําแม่กลอง: ศกึษากรณีชุมชนมอญบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม

นําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๐๐. 
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ภาพที ๓๙ ฐานสิงห์ในเจดย์ีเพิมมมุไม้สิบสองของวดัสร้อยฟ้า อําเภอบ้านโป่ง  

 

๒. รูปแบบโดยรวม รูปแบบทีสันนิษฐานว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมัยหง

สาวดี และรูปแบบเฉพาะทีช่างสร้างสรรค์ขึน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ

ไทย  

เนือหาในหวัข้อนีจะกลา่วถึง การวิเคราะห์หารูปแบบโดยรวม การวิเคราะห์หารูปแบบ

ทีได้รับแรงบนัดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี และการวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะทีโดด

เดน่อนัเกิดจากการสร้างสรรค์ขนึของช่างผู้สร้าง ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย จาก

ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทัง ๔ พืนทีศึกษา โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบแยกองค์ประกอบเจดีย์ ได้แก่ 

แผนผงั ลวดบวัฐาน องค์ระฆงั ยอด ฐานรองลา่งและการประดบัเจดีย์บริวาร เพือให้เห็นถึงรูปแบบ

ในแตล่ะองค์ประกอบของเจดีย์อย่างละเอียด   

 ๒.๑ รูปแบบโดยรวมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย จากการ

พิจารณาตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทกุพืนทีศกึษา พบวา่มีลกัษณะโดยรวมคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ 

แผนผัง จากการศึกษาแผนผังของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในทุกพืนทีศึกษา 

พบว่า ตวัอย่างเกือบทังหมดทําส่วนฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุ ส่วนองค์ระฆังและ

สว่นยอดอยู่ในแผนผงัวงกลม แสดงให้เห็นวา่แผนผงัลกัษณะดงักลา่วเป็นทีนิยมอย่างมากในภาค
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กลางประเทศไทย จนอาจกลา่วได้วา่แผนผงัลกัษณะดงักลา่วเป็น "แผนผงัแบบมาตรฐานของเจดีย์

แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย"  

ลวดบวัฐาน จากการศกึษาลวดบวัฐานของตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทงัหมดในทกุ

พืนทีศกึษา พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์เกือบทงัหมดมีลวดบวัฐานคล้ายคลงึกนั คือประกอบด้วย บัวควํา

สลบักบัหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนักนัจํานวน ๑-๓ ชนั ตอ่ด้วยชดุลกูแก้วจํานวน ๓ ชนัซ้อนลดหลนั

ทําหน้าทีรองรับองค์ระฆัง ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก เจดีย์แบบ

มอญวดัอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ อําเภอปากเกร็ด เจดีย์

แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม เป็นต้น  

นอกจากนี ยังพบว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมีการ

ประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดาน โดยจะเป็นทีนิยมในอําเภอปากเกร็ด และในอําเภอ

บ้านโป่งและอําเภอโพธาราม และมีการประดบัลายคล้ายกลีบบวัควําทีมมุฐานแปดเหลียม โดยจะ

เป็นทีนิยมมากในอําเภอสามโคก และในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม 

องค์ระฆงั จากการศกึษาองค์ระฆงัของตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในทกุพืนทีศกึษา 

พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ทังหมดมีรูปแบบองค์ระฆังคล้ายคลึงกัน คือองค์ระฆังอยู่ในแผนผงัวงกลม 

ปากระฆังผายออกเล็กน้อย ไม่มีไหล่ระฆัง มีการประดบัรัดอกและบัวคอเสือ จึงอาจกล่าวได้ว่า

องค์ระฆงัลกัษณะดงักลา่วเป็น "องค์ระฆงัแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ

ไทย" 

ยอด จากการศึกษายอดของตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในทุกพืนทีศึกษา พบว่า 

ตวัอย่างเจดีย์ทงัหมดมีรูปแบบยอดคล้ายคลงึกนั คืออยู่ในแผนผงัวงกลม ประกอบด้วย ปล้องไฉน

ทีต่อขึนมาจากองค์ระฆัง ปัทมบาท ปลียาว และฉัตร ดังนันจึงอาจกล่าวได้ว่ายอดลักษณะ

ดงักลา่วเป็น "ยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย" 

ฐานรองลา่งและการประดบัเจดีย์บริวาร จากการศกึษาฐานรองลา่งของตวัอย่าง

เจดีย์แบบมอญในทกุพืนทีศกึษา พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์ส่วนใหญ่ทําฐานรองล่างคล้ายคลึงกัน คือ

เป็นฐานเขียงในแผนผงัสีเหลียม ทําหน้าทีรองรับเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร  

นอกจากนี จากการศกึษายงัพบวา่ตวัอย่างเจดีย์เกือบทังหมดนิยมประดบัเจดีย์

บริวารจํานวน ๑ ชัน ทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน บนฐานรองล่างเดียวกับเจดีย์ประธาน 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัสวนมะม่วง อําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวดับางจาก อําเภอ

ปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่อง

พราน อําเภอโพธาราม เป็นต้น  
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จากการพิจารณารูปแบบโดยรวมของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทุกพืนทีศึกษา

ดังกล่าว กล่าวได้ว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในแต่ละพืนทีศึกษามีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

สนันิษฐานว่าอาจเนืองจากชาวมอญในแต่ละพืนทีศึกษามีการติดต่อสมัพันธ์กันอยู่ตลอด ดัง

พิจารณาได้จากการขยายตวัของชาวมอญในประเทศไทยและการประกอบอาชีพค้าขายทางเรือ ที

แสดงให้เห็นถึงการเคลือนไหวติดต่อระหว่างชาวมอญแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนือง๒๙ จึงทําให้เกิด

รูปแบบเจดีย์แบบมอญทีนิยมร่วมกันในภาคกลางประเทศไทยทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที 

๒๔-๒๕ อย่างไรก็ดี ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญเหลา่นนัตา่งก็มีรายละเอียดบางประการแตกต่างกัน

ไป อนัเป็นลกัษณะของงานช่างพืนบ้าน 

 ๒.๒ รูปแบบทีได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี จากการ

พิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบโดยรวมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย กับตวัอย่าง

เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี พบวา่เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยน่าจะได้แรงบันดาล

ใจในการสร้างจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีหลายประการ กลา่วคือ    

๒.๒.๑ รูปแบบแผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย ดังทีได้ศึกษาไปแล้วว่า แผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย มีส่วนฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมุม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดอยู่ใน

แผนผงัวงกลม ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก (ภาพที ๔๐) เป็นต้น  

เมือพิจารณาแผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย พบวา่ แผนผงัลกัษณะดงักลา่วไมเ่ป็นทีนิยมในเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยั

หลงัหงสาวดี และไมค่ล้ายคลงึกบัตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีองค์สําคญัองค์ใด แสดงให้

เห็นวา่แผนผงัดงักล่าวไม่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี

องค์ใดองค์หนึงอย่างชดัเจน ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่แผนผงัแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญใน

ภาคกลางประเทศไทยน่าจะเกิดขนึจากการสร้างสรรค์ของช่างผู้สร้างเจดีย์เอง     

อย่างไรก็ดี เมือพิจารณาแผนผังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญใน

ภาคกลางประเทศไทยแบบแยกสว่น พบวา่สว่นฐานทีอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุ มีความ

คล้ายคลงึกบัเจดีย์สเุล เมืองย่างกุ้ง (ภาพที ๔๑) ซึงเป็นตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดเีพียง

องค์เดียวทีทําฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไมเ่พิมมมุ (เจดีย์สเุลมีแผนผงัแปดเหลียมไมเ่พิมมมุทัง

องค์) โดยจะแตกตา่งไปจากตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีองค์อืน ๆ ทีนิยมทําส่วนฐานอยู่

                                                
 ๒๙สภุรณ์ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๘๔-๘๖, ๙๕-๙๘. 
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ในแผนผงัแปดเหลียมเพิมมมุ๓๐ จึงสนันิษฐานว่าการทําส่วนฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิม

มมุของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์สเุล โดย

สอดคล้องกบัลกัษณะลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีเค้าโครงคล้าย

เจดีย์สเุล ดงัจะได้วิเคราะห์ตอ่ไป 

สําหรับส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดทีอยู่ ในแผนผังวงกลม มีความ

คล้ายคลึงกับเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีโดยทัวไป ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง 

เจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวซายนั เมืองสะเทิม (ภาพที ๔๒) เป็นต้น ซึงมีความแตกตา่ง

ไปจากเจดีย์สเุลทีสว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไมเ่พิมมมุ จึงสนันิษฐานว่า

การทําสว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดอยู่ในแผนผงัวงกลมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ

ไทย อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีโดยทัวไป ซึงสอดคล้องกับ

ลกัษณะองค์ระฆงัและยอดของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยทีมีเค้าโครงคล้ายเจดีย์

แบบหงสาวดีโดยทวัไป ดงัจะได้วิเคราะห์ตอ่ไป  

ดงันัน จึงสนันิษฐานได้ว่าแผนผงัแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญใน

ภาคกลางประเทศไทย น่าจะเกิดขนึจากการสร้างสรรค์ของช่างผู้สร้างเจดีย์เอง โดยอาจจะเกิดจาก

การผสมผสานระหว่างส่วนฐานทีอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์สเุล กับส่วนองค์ระฆัง

และสว่นยอดทีอาจจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีโดยทวัไป    

                                                
 ๓๐การทําฐานอยู่ในแผนผังแปดเหลียมเพิมมุมถือเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์ในศิลปะมอญ ซึง

แตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ ทีมกัทําฐานอยู่ในแผนผงัสเีหลยีมเพิมมมุขนาดเลก็ ทงันีส่วนบนของเจดีย์แบบ

มอญและเจดีย์แบบพม่าต่างก็มีลกัษณะค่อนข้างคล้ายกัน ดูใน เชษฐ์ ติงสญัชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: 

พัฒนาการทางด้านรูปแบบตังแต่ศิลปะศรีเกษตรถงึมัณฑเล, ๒๐๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๘ 
 

   
ภาพที ๔๐ แผนผงัแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ตวัอย่างทีเจดีย์

 แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก   

 

   
ภาพที ๔๑ แผนผงัแบบเฉพาะของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี ทีเจดีย์สเุล เมืองย่างกุ้ ง ประเทศ

 เมียนมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๙ 
 

 
ภาพที ๔๒ แผนผังแบบทัวไปของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี ทีเจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม 

 ประเทศเมียนมา  

 

๒.๒.๒ รูปแบบลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย 

ดงัทีได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําลวดบัวฐานลกัษณะ

คล้ายคลึงกัน คือประกอบด้วย บัวควําและหน้ากระดานซ้อนลดหลัน ต่อด้วยชุดลูกแก้วซ้อน

ลดหลนัทําหน้าทีรองรับองค์ระฆงั ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก เจดีย์

แบบมอญวดัอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง เป็นต้น   

 เมือตรวจสอบรูปแบบลวดบวัฐานทีนิยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย กบัตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี พบวา่ มีเค้าโครงคล้ายลวดบวัฐานของเจดีย์

สเุล เมืองย่างกุ้ง ทีประกอบด้วยบวัควําสลบัลวดบัวลกูแก้วซ้อนลดหลนัจํานวน ๓ ชัน ต่อด้วยชุด

ลกูแก้วจํานวน ๓ ชันทําหน้าทีรองรับองค์ระฆัง (ภาพที ๔๓) ซึงลวดบัวฐานของเจดีย์สเุลนันมี

รูปแบบเป็นเอกลกัษณ์ แตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีองค์อืน ๆ ทีนิยมทําบัวควํา 

หน้ากระดานเอียงลาด ลวดบวัลกูแก้ว และท้องไม้ตา่งระดบั เรียงกนัอย่างสลบัซับซ้อน และทําชุด

ฐานเขียงในแผนผงัวงกลมจํานวนหลายชนัซ้อนลดหลนักนัทําหน้าทีรองรับองค์ระฆัง ตวัอย่างเช่น 

เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง (ภาพที ๔๔) เป็นต้น ดงันนั จึงสนันิษฐานว่าลวดบัวฐานแบบทีนิยม

ในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยอาจจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์สเุล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๐ 
 

การทีเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําลวดบัวฐานแบบ

คล้ายเจดี ย์สุเล แทนทีจะทําลวดบัวฐานแบบเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีองค์ อืน ๆ นัน 

สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากช่างผู้สร้างเจดีย์เห็นว่าลวดบัวฐานแบบเจดีย์สเุลมีลกัษณะเรียบง่าย

กวา่เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีองค์อืน ๆ จึงเหมาะสมนํามาใช้กับเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยทีมีขนาดเลก็ และเพือความสะดวกในการสร้าง  

หากเป็นเช่นนันจริง อาจสะท้อนให้เห็นว่าช่างผู้สร้างเจดีย์แบบมอญใน

ภาคกลางประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเจดีย์แบบมอญขึนด้วยรูปแบบง่าย ๆ ไม่

สลบัซบัซ้อน สนันิษฐานวา่เพือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของชาวมอญในช่วงเวลานัน ทีอพยพ

หนีภยัสงครามเข้ามาอยู่อาศยัในเมืองไทยด้วยความจําเป็น จึงน่าจะมีข้อจํากัดเรืองช่างฝีมือใน

การก่อสร้าง  

 

 
ภาพที ๔๓ ลักษณะลวดบัวฐานทีคล้ายคลึงกัน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย 

 ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก กบัเจดีย์สเุล เมืองย่างกุ้ง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๑ 
 

 
ภาพที ๔๔ ลวดบวัฐานของเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 

 

๒.๒.๓ รูปแบบองค์ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย ดงัได้ศึกษาไปแล้วว่า องค์ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย มีลกัษณะปากระฆังผายออกเล็กน้อย ไม่มีไหล่ระฆัง มีการประดบัรัดอกและบัวคอ

เสือ ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก (ภาพที ๔๕) เป็นต้น 

เมือตรวจสอบองค์ระฆงัของตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี พบว่า 

ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีโดยทวัไป มีองค์ระฆงัอยู่ในแผนผงัวงกลม มีไหลร่ะฆงั มีปาก

ระฆงัผายออก และมีการประดบัองค์ระฆงัด้วยรัดอกและบวัคอเสือเสมอ โดยบัวคอเสือจะถูกเน้น

เป็นลายในรูปทรงสามเหลียมหวักลบัขนาดใหญ่ ส่วนรัดอกจะไม่มีการประดบัลายทีด้านบนและ

ด้านลา่ง๓๑ ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง (ภาพที ๔๖) เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม 

เป็นต้น 

สําหรับองค์ระฆังของเจดีย์สุเล พบว่าองค์ระฆังมีปากระฆังผายออก

เลก็น้อยและมีการประดบัรัดอกและบวัคอเสือเช่นเดียวกบัเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีโดยทัวไป 

แตก่็มีลกัษณะแตกตา่งออกไปคือ อยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุ (เจดีย์องค์นีอยู่ในแผนผงั

แปดเหลียมไม่เพิมมมุทังองค์) ไม่มีไหล่ระฆัง และลวดลายบัวคอเสืออยู่ในแถบรูปทรงสีเหลียม

แนวตงั ซึงรูปแบบทีแตกตา่งดงักลา่วถือเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์องค์นี (ภาพที ๔๗) 

                                                
๓๑เชษฐ์ ติงสญัชล,ี “ประเด็นใหม่เกียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๓๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๒ 
 

เมือพิจารณารูปแบบองค์ระฆงัแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาค

กลางประเทศไทย พบว่า มีเค้าโครงคล้ายองค์ระฆังของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี

โดยทวัไป ซึงลกัษณะดงักลา่วแตกตา่งไปจากองค์ระฆงัของเจดีย์สเุล ดงันัน จึงสนันิษฐานว่าองค์

ระฆงัแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก

เจดีย์แบบมอญโดยทวัไป 

เป็นทีน่าสงัเกตว่า องค์ระฆังแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาค

กลางประเทศไทยไม่มีไหล่ระฆัง ซึงแตกต่างไปจากองค์ระฆังของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี

โดยทัวไปทีมีไหล่ระฆัง สนันิษฐานว่าอาจเนืองจากเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมี

ขนาดเลก็มาก ซึงหากช่างผู้สร้างเจดีย์ทําไหลร่ะฆังจะส่งผลให้ส่วนยอดของเจดีย์มีขนาดเล็กเกิน

กวา่ทีควรจะเป็น  

อนึง สําหรับการประดบัรัดอกและบวัคอเสือนนั พบวา่ตวัอย่างเจดีย์ในแต่

ละพืนทีมีการทํารัดอกและบวัคอเสือด้วยรายละเอียดและรูปทรงทีแตกต่างกันออกไป สนันิษฐาน

วา่อาจเนืองจากตวัอย่างเจดีย์เหล่านันเป็นงานฝีมือช่างพืนบ้านจึงมีการสร้างสรรค์รายละเอียด

ตา่ง ๆ ขนึอย่างอิสระ  

๒.๒.๔ รูปแบบยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย ดงัทีได้วิเคราะห์ไปแล้ววา่ สว่นยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย ประกอบด้วย ปล้องไฉน ปัทมบาท ปลียาว และฉตัร ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดั

ท้ายเกาะ อําเภอสามโคก (ภาพที ๔๕) เป็นต้น  

เมือตรวจสอบสว่นยอดของตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี พบว่า

ตวัอย่างโดยทัวไปมีส่วนยอดอยู่ในแผนผงัวงกลม ประกอบด้วย ปล้องไฉน ปัทมบาท ปลียาว๓๒ 

และฉตัร โดยพบการทําปล้องไฉนทงัแบบห่างและแบบปกติ  ปล้องไฉนแบบห่างเป็นแบบทีพบโดย 

 

 

                                                
๓๒ปลยีาวถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเจดีย์แบบมอญทังในสมัยหงสาวดีและสมัยหลงัหงสาวดี 

ซงึแตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ทีทําปลสีนั โดยปลยีาวไม่เคยปรากฏมาก่อนในศิลปะพุกาม นับเป็นรูปแบบ

ทีศิลปะมอญประดิษฐ์ขนึเอง ต่อมาการทําปลียาวได้เป็นทีนิยมในเจดีย์ศิลปะอมรปุระ-มัณฑเล และศิลปะไทย

ใหญ่ ทําให้เจดีย์ในระยะหลังมีการทําปลียาวแบบมอญกระจายไปทัวประเทศพม่า ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, 

“ประเด็นใหม่เกียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๒๒.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๓ 
 

ทวัไป๓๓ ประกอบด้วย ลกูแก้วสลบับวัควําหรือหน้ากระดาน ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง (ภาพที 

๔๖) เจดีย์นองดอจี ในเมืองย่างกุ้ ง เป็นต้น ส่วนปล้องไฉนแบบปกติเป็นแบบทีพบจํานวนน้อย 

ประกอบด้วยชุดลูกแก้วซ้อนลดหลันต่อเนืองกันตลอดโดยไม่มีหน้ากระดานหรือบัวควําคัน 

ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์ชเวซายนั เมืองสะเทิม 

สําหรับส่วนยอดของเจดีย์สุเล อยู่ในแผนผังแปดเหลียมไม่เพิมมุม 

เนืองจากเจดีย์องค์นีอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุทังองค์ และมีปล้องไฉนเป็นแบบห่างทีมี

รูปแบบเฉพาะ คือประกอบด้วยลกูแก้วจํานวน ๒ ชันซ้อนลดหลนั ต่อขึนด้วยบัวควําสลบัหน้า

กระดาน (ภาพที ๔๗) ซึงเป็นแผนผงัและรูปแบบทีแตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี

โดยทวัไป  

จากการพิจารณารูปแบบยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาค

กลางประเทศไทย พบวา่ มีเค้าโครงคล้ายยอดของตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีโดยทัวไป 

ซึงมีลกัษณะแตกต่างไปจากเจดีย์สเุล ดงันัน จึงสนันิษฐานว่าส่วนยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์

แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี

โดยทวัไป  

เป็นทีน่าสงัเกตว่า เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทํา

ปล้องไฉนแบบปกติ ในขณะทีเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีนิยมทําปล้องไฉนแบบห่าง ลกัษณะที

แตกตา่งกนัดงักลา่วสะท้อนให้เห็นถึงความคลีคลายรูปแบบปล้องไฉนไปจากเจดีย์แบบมอญสมยั

หงสาวดีโดยทวัไป ในขณะทีตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหลงัหงสาวดีมีการทําปล้องไฉนทังแบบ

ห่างและแบบปกติควบคูก่นั ตวัอย่างเช่น เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์อซีูนะ เจดีย์วดักอนตั ในเมืองมะ

ละแหมง่ เป็นต้น๓๔  

๒.๒.๕ รูปแบบการประดับเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย ดงัได้ศกึษาไปแล้ววา่ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมีความนิยมในการ

ประดับเจดีย์บริวารอย่างมาก โดยจะตังเจดีย์บริวารบนฐานรองล่างเดียวกับเจดีย์ประธาน ใน

ตําแหน่งมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน และนิยมประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๑ ชนั ตวัอย่างเช่น เจดีย์

                                                
๓๓รูปแบบปล้องไฉนห่างของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีอาจมีความเกียวข้องกับปล้องไฉนแบบ

ห่างของเจดีย์แบบพม่าแท้สมยัพกุามทีนิยมทําปล้องไฉนแบบห่างประกอบด้วยบัวควําสลบัลกูแก้วเช่นเดียวกับ

เจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ดูใน เชษฐ์ ติงสญัชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าใน

ประเทศไทย”, ๒๓๑. 
๓๔เรืองเดียวกนั, ๒๕๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๔ 
 

แบบมอญวดัสวนมะมว่ง อําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม เจดีย์

แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ อําเภอปากเกร็ด (ภาพที ๔๘) เป็นต้น 

 เมือตรวจสอบการประดบัเจดีย์บริวารในตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหง

สาวด ีพบวา่ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดนิียมการประดบัเจดีย์บริวาร กล่าวคือ ตงัเจดีย์

บริวารบนฐานรองล่างเดียวกับเจดีย์ประธาน๓๕ ในลักษณะล้อมรอบเจดีย์ประธานตามแผนผัง

ฐานรองลา่ง๓๖ โดยจะนิยมประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๑ ชัน ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์

นองดอจี เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวซายนั เมืองสะเทิม เป็นต้น 

จากการพิจารณาการประดบัเจดีย์บริวารของตวัอย่างเจดีย์แบบมอญใน

ภาคกลางประเทศไทย พบว่า มีความคล้ายคลึงกับตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี 

โดยเฉพาะการนิยมประดับเจดีย์บริวารจํานวน ๑ ชัน บนฐานรองล่างเดียวกับเจดีย์ประธาน 

ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซายนั เมืองสะเทิม (ภาพที ๔๙) เป็นต้น ดงันันจึงสนันิษฐานว่าการประดบั

เจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์

แบบมอญสมยัหงสาวด ี 

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ การประดบัเจดีย์บริวารของทงัสองแหลง่มีลกัษณะบาง

ประการทีแตกต่างกัน คือ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมประดบัเจดีย์บริวารใน

ตําแหน่งมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน ในขณะทีเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีนิยมประดับเจดีย์

บริวารล้อมรอบองค์เจดีย์ประธาน อนัแสดงให้เห็นถึงการคลีคลายออกไปดงัจะได้วิเคราะห์ตอ่ไป  

ดงันัน จากการศึกษาแรงบันดาลใจในการสร้างเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยดงัประเดน็ตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น ทําให้สนันิษฐานได้วา่น่าจะเกิดจากการผสมผสาน

รูปแบบจากหลายแหลง่บนัดาลใจ กลา่วคือ สว่นฐานอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์สเุล 

สว่นองค์ระฆงัถึงสว่นยอดน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีโดยทวัไป  

                                                
 ๓๕การประดับเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญแตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้สมัยพุกามและ

สมยัหลงัพกุาม (อมรปรุะ-มณัฑเล) ทีจะนิยมประดบัเจดีย์บริวารทีมมุทงั ๔ ของฐาน ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง 

เมืองพุกาม เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ เป็นต้น ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี,  เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: 

พัฒนาการทางด้านรูปแบบตังแต่ศิลปะศรีเกษตรถงึมัณฑเล, ๘๗, ๑๓๖-๑๓๙. 
๓๖เนืองจากเจดีย์แบบมอญไม่มีทางประทักษิณด้านบน ทําให้ไม่มีพืนทีสําหรับวางเจดีย์บริวาร

อย่างเจดีย์แบบพม่าแท้ จงึนําเจดีย์บริวารมาวางประดับบนฐานรองล่างแทน ระเบียบการประดับเจดีย์บริวารไว้

บนฐานรองล่างนับเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญ ดูใน เชษฐ์ ติงสญัชลี, “ประเด็นใหม่เกียวกับเจดีย์

แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๑๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๕ 
 

การทีช่างผู้ สร้างเจดีย์ออกแบบให้ส่วนฐานมีลักษณะคล้ายเจดีย์สุเล ใ น

ขณะเดียวกนัออกแบบสว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดให้มีลกัษณะคล้ายเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี

โดยทวัไปนนั สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากช่างผู้สร้างไมไ่ด้ออกแบบให้เจดีย์มีความหมายถึงเจดีย์สุ

เลอย่างเฉพาะเจาะจง แต่มุ่งหมายให้มีความหมายถึงเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดีองค์อืน ๆ 

โดยเฉพาะ "เจดีย์ชเวดากอง" และ "เจดีย์ชเวมอดอ" ซึงเป็นพระมหาธาตเุจดีย์องค์สําคญัยิงทีชาว

มอญให้ความนบัถือและสกัการบชูามาอย่างช้านาน  

อนึง การทีช่างผู้ สร้างเจดีย์ออกแบบส่วนฐานเป็นแบบคล้ายเจดีย์สุเลนัน 

สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากเห็นว่าเจดีย์ทีสร้างมีขนาดเล็ก๓๗ จึงเลือกทําแผนผงัและลวดบัวฐาน

แบบคล้ายเจดีย์สุเล ทีมีลักษณะเรียบง่ายกว่าเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีองค์อืน ๆ เพือให้

เหมาะสมกบัขนาดของเจดีย์  

 

 
ภาพที ๔๕ องค์ระฆังและยอดแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย 

 ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก  

 

                                                
 ๓๗จากการปรึกษาร่วมกบั รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชล ีอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๖ 
 

 
ภาพที ๔๖ องค์ระฆงัและยอดของแบบมอญสมยัหงสาวดี ตวัอย่างทีเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง 

 ประเทศเมียนมา  
 

 
ภาพที ๔๗ องค์ระฆงัและยอดของเจดีย์สเุล เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา  

ทีมา: ปรับปรุงจาก เชษฐ์ ติงสญัชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: พัฒนาการทางด้านรูปแบบ

ตังแต่ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑเล (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ชุดภาพก่อนเข้า

เนือหา.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๗ 
 

 
ภาพที ๔๘ การประดบัเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ อําเภอปากเกร็ด 

ทีมา: ปรับปรุงจาก พิศาล บุญผกู, วัดในอําเภอปากเกร็ด, ปรับปรุงแก้ไขครังที ๑ (นนทบุรี: 

โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สงัคม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสุโขทัย

ธรรมธิราช, ๒๕๕๓), ๑๒๙. 

 

 
ภาพที ๔๙ การประดบัเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี ตัวอย่างทีเจดีย์ชเวซายัน 

 เมืองสะเทิม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๘ 
 

 ๒.๓ รูปแบบเฉพาะทีช่างสร้างสรรค์ขึนของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย จากการพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศ

ไทย กับเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีทีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจ และกับ

เจดีย์แบบมอญสมยัหลงัหงสาวดีทีมีอายรุ่วมสมยักบัเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เพือ

หาลกัษณะทีแตกตา่งซึงช่างผู้สร้างเจดีย์ได้สร้างสรรค์ขึนมา อนัจะเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์

แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย กลา่วคือ 

๒.๓.๑ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เมือ

พิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย กับ

ลวดบัวฐานของเจดีย์สเุลทีสนันิษฐานว่าอาจจะเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจอย่างละเอียด พบว่า 

ถึงแม้จะมีเค้าโครงคล้ายกนัดงัได้วิเคราะห์แล้ว แตก่มี็ลกัษณะบางประการแตกตา่งกนั อนัแสดงให้

เห็นถึงลกัษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย กลา่วคือ 

๒.๓.๑.๑ การนิยมทาํฐานบัวควําสลับกับหน้ากระดานเป็นลวดบัว

ฐาน จากการศกึษาลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย พบว่า มีความนิยม

ทําฐานบวัควําสลบักบัหน้ากระดาน ซึงแตกตา่งไปจากเจดีย์สเุลทีทําบวัควําสลบักบัลวดบวัลกูแก้ว 

(ภาพที ๕๐)  

จากการศกึษาทีผา่นมา รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี วิเคราะห์ว่า

เจดีย์สเุลปรากฏลูกแก้วคนัระหว่างบัวควําทัง ๓ ชัน แต่เจดีย์แบบมอญในประเทศไทยกลบัไม่

ปรากฏ ซึงอาจแสดงให้เห็นถึงการละเลยรายละเอียดดงักลา่วของช่างพืนบ้าน หรืออาจเป็นการตดั

รายละเอียดดงักลา่วออกไปเนืองจากเจดีย์แบบมอญในประเทศไทยเกือบทกุองค์มีขนาดเลก็๓๘ 

ตอ่ประเดน็นี ผู้ศกึษามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการตดัลวด

บวัลกูแก้วออก อาจเนืองจากเป็นลกัษณะของงานช่างพืนบ้าน อย่างไรก็ดี สนันิษฐานว่าการทีช่าง

ผู้ก่อสร้างเจดีย์ตัดลวดบัวลกูแก้วออกไปนัน อาจจะทําให้ฐานเจดีย์เอียงลาดอย่างไม่ได้จังหวะ 

เนืองจากไมมี่ลวดบวัลกูแก้วคนั จึงทําให้ช่างผู้สร้างเจดีย์ตงัทําชนัหน้ากระดานสลบัฐานบวัควําแต่

ละชนั เพือให้ฐานเจดีย์มีความเอียงลาดอย่างมีจงัหวะ  

อนึง การทีช่างผู้สร้างเจดีย์ตดัลวดบวัลกูแก้วออก แล้วทําหน้า

กระดานแทนนนั อาจจะเกิดจากแนวความคิดเรือง "การลดทอนความซบัซ้อนของลวดบัวฐาน" ให้

มีความเรียบง่ายขนึ ทงันีอาจเพือให้สะดวกตอ่การสร้าง หรืออาจเนืองจากในช่วงเวลานันไม่นิยม

ทําลวดบวัลกูแก้วแล้ว   

                                                
๓๘เชษฐ์ ติงสญัชล,ี “ประเด็นใหม่เกียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๘๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๙ 
 

รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี วิเคราะห์ว่าตวัอย่างเจดีย์แบบมอญ

องค์สําคญัในสมยัหลงัหงสาวดี มีระบบลวดบัวฐานทีเรียบง่ายกว่าเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี 

โดยการลดรายละเอียดลวดบัวฐานอนัซับซ้อนลง ตวัอย่างเช่น เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์ไจก์โตต 

เมืองมะละแหมง่ เป็นต้น๓๙  

ต่อประเด็นนี ผู้ศึกษามีความเห็นเพิมเติมว่า การลดทอน

ความซบัซ้อนของลวดบวัฐานนนั นอกจากจะปรากฏในตวัอย่างเจดีย์แบบมอญองค์สําคญัในสมยั

หลงัหงสาวดีในเมืองมะละแหมง่ ประเทศเมียนมาแล้ว ยังปรากฏในเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย อนัมีอายอุยู่ในช่วงเวลาเดียวกนัด้วย  

การทีตวัอย่างเจดีย์แบบมอญองค์สําคญัในสมยัหลงัหงสาวดี 

ทงัสองพืนทีตา่งก็มีการลดทอนลวดบวัฐานให้มีความเรียบง่ายขนึนนั สนันิษฐานวา่คงเนืองมาจาก

ระบบลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีมีความสลบัซับซ้อนเป็นอย่างมาก จนยากต่อ

การจําลองให้เหมือนได้ทังหมด อีกทังตวัอย่างเจดีย์แบบมอญดงักล่าวนันมีขนาดเล็กกว่าเจดีย์

แบบมอญสมยัหงสาวดีอยู่มาก โดยเฉพาะเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย  

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบได้พบลวดบัวฐานของเจดีย์

แบบสเุลทีอยู่ในสมยัหลงัหงสาวดีบางองค์ ซึงร่วมสมยักบัเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย 

ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์วดักอนัต เมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา๔๐ ทําหน้ากระดานเหนือชันบัว

ควําคล้ายคลึงกับทีนิยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย (ภาพที ๕๑) ซึงลักษณะ

ดงักลา่วไมป่รากฏในเจดีย์สเุลทีเป็นต้นแบบ 

การทําหน้ากระดานเหนือชันบัวควําคล้ายคลึงกันดังกล่าว 

สนันิษฐานวา่น่าจะเกิดจากเหตผุลด้านเชิงช่างทีแตกตา่งกัน กล่าวคือ ลวดบัวฐานของเจดีย์แบบ

สเุลสมยัหลงัหงสาวดี อาจเกิดจากความต้องการเพิมความสงูของลวดบัวฐาน เนืองจากได้ตดัชุด

ลกูแก้วจํานวน ๓ ชนัรองรับองค์ระฆงัออก จึงต้องเสริมหน้ากระดานคนัเหนือลวดบัวลกูแก้วแต่ละ

ชัน ในขณะทีลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลางประเทศไทยนัน น่าจะเกิดจาก 

"การลดทอนความซบัซ้อนของลวดบวัฐาน" เพือให้เหมาะสมกับขนาดทีเล็กและเพือให้สะดวกต่อ

การสร้าง หรืออาจเนืองจากในช่วงเวลานนัไมนิ่ยมทําลวดบวัลกูแก้วแล้ว จึงเปลียนลวดบัวลกูแก้ว

                                                
๓๙เชษฐ์ ติงสญัชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: พัฒนาการทางด้านรูปแบบตังแต่ศิลปะศรี

เกษตรถงึมัณฑเล, ๒๓๗-๒๓๙.    
๔๐โชติมา จตุรวงศ์, สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ SEASREP, 

๒๕๕๔), ๒๖๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๐ 
 

ทีคนัระหวา่งชนับวัควําเป็นหน้ากระดานแทน ดงันนั การทําหน้ากระดานเหนือชนับวัควําของเจดีย์

แบบมอญทงัสองแหลง่ จึงไมน่่าจะมีความเกียวข้องกนัโดยตรง แตน่่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์ขึน

ตามเงือนไขปัจจยัด้านเชิงช่างทีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะแหลง่ 

นอกจากนี จากการศึกษายังได้พบตวัอย่างเจดีย์แบบมอญ

สมยัหลงัหงสาวดีบางองค์ทีตงัอยู่บนลานเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง๔๑ มีการทําลวดบัวฐานที

ประกอบด้วยชดุฐานบวัควําและหน้ากระดานชนัซ้อนลดหลนั คล้ายกบัลวดบัวฐานของเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทย ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญองค์หนึงบนลานเจดีย์ชเวดากองด้าน

ทิศเหนือ (ภาพที ๕๒) เป็นต้น อย่างไรก็ดี ตวัอย่างเจดีย์ดงักล่าวก็มีลกัษณะทีแตกต่างกันคือ 

ตวัอย่างเจดีย์บนลานเจดีย์ชเวดากองมกัทําชดุฐานเขียงรองรับองค์ระฆัง ในขณะทีตวัอย่างเจดีย์

แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําชุดลกูแก้วจํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆัง ซึงแสดงให้

เห็นวา่ลวดบวัฐานของเจดีย์ทงัสองแหลง่นีไมน่่าจะมีความเกียวข้องกนัโดยตรง  

ดงันนั จึงอาจกล่าวได้ว่าการทําลวดบัวฐานด้วยฐานบัวควํา

สลบักบัหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนักัน เป็นลกัษณะเฉพาะอนัเกิดจากการสร้างสรรค์ขึนของช่าง

ผู้สร้างเจดีย์ โดยลวดบวัฐานลกัษณะดงักลา่วเป็นทีนิยมอย่างมากในภาคกลางประเทศไทย  

๒.๓.๑.๒ การทาํชุดลูกแก้วจาํนวน ๓ ชันในแผนผังวงกลมทาํหน้าที

รองรับองค์ระฆัง จากการศกึษาลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย พบว่า 

นิยมทําชดุลกูแก้วจํานวน ๓ ชนัอยู่ในแผนผงัวงกลมรองรับองค์ระฆงั ลกัษณะดงักลา่วแตกต่างไป

จากเจดีย์สเุล ทีสนันิษฐานวา่อาจจะเป็นต้นแบบแรงบนัดาลใจในการทําลวดบวัฐานของเจดย์ีแบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทย ซึงทําชดุลกูแก้วจํานวน ๓ ชันอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุ

รองรับองค์ระฆงั (ภาพที ๕๐) 

การทําชดุลกูแก้วรองรับองค์ระฆังอยู่ในแผนผงัทีแตกต่างกัน

ดงักล่าว สนันิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างผู้สร้างเจดีย์ โดยปรับเปลียนจาก

แผนผงัแปดเหลียมไมเ่พิมมมุของเจดีย์สเุลทีอาจจะเป็นต้นแบบมาอยูใ่นแผนผงัวงกลม เพือทําหน้าที 

 

                                                
 ๔๑เชือว่าน่าจะมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ดใูน เชษฐ์ ติงสญัชลี, ประเด็นใหม่เกียวกับ

เจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๓๔๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๑ 
 

เป็นฐานปรับมมุ๔๒ ระหว่างส่วนฐานของเจดีย์ทีอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไม่เพิมมมุ กับส่วนองค์

ระฆงัทีอยู่ในแผนผงัวงกลม 

เมือตรวจสอบกลุ่มตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทีอยู่สมยัหลงัหง

สาวดี ซึงร่วมสมยักบัเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย พบว่าไม่ปรากฏการทําชุดลกูแก้ว

จํานวน ๓ ชันรองรับองค์ระฆัง แต่ก็ยังคงทําชุดฐานเขียงในแผนผงัวงกลมจํานวนหลายชันซ้อน

ลดหลนัรองรับองค์ระฆงัอยู่ ตวัอย่างเช่น เจดีย์ไจก์ตานลาน เจดีย์อซีูนะ เมืองมะละแหมง่ เป็นต้น  

ดงันัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการทําชุดลกูแก้วในแผนผงัวงกลม

จํานวน ๓ ชันซ้อนลดหลันทําหน้าทีรองรับองค์ระฆัง เป็นลักษณะเฉพาะทีช่างผู้ สร้างเจดีย์

สร้างสรรค์ขนึเอง โดยลกัษณะดงักลา่วเป็นนิยมอย่างมากในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ

ไทย  

 

 
ภาพที ๕๐ ลักษณะลวดบัวฐานทีแตกต่างกันบางประการ ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

 ประเทศไทย ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก กบัเจดีย์สเุล เมือง

 ย่างกุ้ง 

                                                
๔๒เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี มีความนิยมทําชดุฐานเขียงในแผนผงัวงกลมจํานวนหลายชันซ้อน

ลดหลนัรองรับองค์ระฆงั เพือทําหน้าทีเป็นฐานปรับมมุระหว่างสว่นฐานกับส่วนองค์ระฆัง ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเว

ดากอง เจดีย์ชเวมอดอ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเจดีย์แบบมอญสมัยหงสาวดี ทีไม่

ปรากฏในเจดีย์แบบพม่าแท้ ดูใน เชษฐ์ ติงสญัชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: พัฒนาการทางด้านรูปแบบ

ตังแต่ศิลปะศรีเกษตรถงึมัณฑเล, ๒๑๒-๒๑๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๒ 
 

 
ภาพที ๕๑ ลักษณะลวดบัวฐานทีคล้ายคลึงกัน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย 

 ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก กับเจดีย์วดักอนัต เมืองมะละ

 แหมง่ 
 

 
ภาพที ๕๒ ลกัษณะลวดบัวฐานทีคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

 ประเทศไทย ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก กับตวัอย่างเจดีย์

 แบบมอญสมยัหลงัหงสาวดีองค์หนึง บนลานเจดีย์ชเวดากองด้านทิศตะวนัตกเฉียง

 เหนือ เมืองย่างกุ้ง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๓ 
 

๒.๓.๒ การประดับปูนปันทีส่วนฐาน ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า ตวัอย่างเจดีย์

แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย มีความนิยมประดับปูนปันลายกลีบบัวหงายเหนือหน้า

กระดาน ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๓ อําเภอโพธาราม (ภาพที ๕๓) 

เป็นต้น และลายคล้ายกลีบบวัควําทีมมุของฐานแปดเหลียม ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัท้าย

เกาะ อําเภอสามโคก (ภาพที ๕๔) เป็นต้น  

๒.๓.๒.๑ การประดับปูนปันลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ากระดาน 

จากการตรวจสอบการประดบัปนูปันดงักลา่วในตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยัหลงั

หงสาวดี พบว่า ตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทังสองสมัยนันไม่ปรากฏการประดับปูนปันลักษณะ

ดงักลา่ว ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง สมยัหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละ 

แหมง่ สมยัหลงัหงสาวดี เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าการประดบัปูนปันดงักล่าวไม่ใช่ระเบียบวิธีของ

เจดีย์แบบมอญ ดงันนั จึงอาจกลา่วได้วา่การประดบัปนูปันลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดานที

นิยมอย่างมากในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เป็นลักษณะเฉพาะทีไม่ได้รับแรง

บนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี  

เมือตรวจสอบการประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดาน 

พบว่า เป็นระเบียบทีปรากฏในเจดีย์แบบพม่าแท้สมัยพุกามและสืบเนืองมาถึงสมยัหลงัพุกาม 

(อมรปุระ-มัณฑเล) โดยกลีบบัวหงายดังกล่าวมีลักษณะเป็นกลีบบัวแบบปาละ ตัวอย่างเช่น 

เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพกุาม (ภาพที ๕๕) เจดีย์กโุสดอ เมืองมณัฑเล เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ 

เป็นต้น๔๓ และเมือตรวจสอบการประดบัปูนปันลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ากระดานในตวัอย่าง

เจดีย์แบบไทย พบว่าเจดีย์แบบไทยไม่นิยมการประดับลายกลีบบัวหงายเหนือหน้ากระดาน

ดงักลา่ว  จึงสนันิษฐานวา่การประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดาน ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะที

นิยมอย่างมากในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนัน น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

เจดีย์แบบพมา่แท้   

การทีตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยเลือก

นํารูปแบบการประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดานมาจากเจดีย์แบบพมา่แท้ ทังทีลกัษณะ

ดงักล่าวไม่ใช่ระเบียบของเจดีย์แบบมอญนัน สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้ สร้างเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทย มีความสบัสนในรูปแบบศิลปะแบบมอญกับแบบพม่า หรือถ้าเป็น

การซ่อมแซมในสมยัหลงั ก็อาจเนืองจากช่างผู้ซ่อมแซมเจดีย์ยงัมีความสบัสนในรูปแบบศิลปะทัง

สองแบบอยู่ เนืองจากในช่วงปลายพทุธศตวรรษที ๒๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที ๒๖ นัน นักวิชาการ

                                                
๔๓เรืองเดียวกนั, ๘๕, ๑๒๙-๑๓๐, ๑๘๘-๑๙๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๔ 
 

ประวตัิศาสตร์ศิลปะหรือแม้แต่ช่างยังมีความสบัสนระหว่างระเบียบของเจดีย์แบบมอญกับแบบ

พมา่อยู่ เห็นได้จากยังเรียกเจดีย์ทังสองแบบร่วมกันว่าเจดีย์แบบพม่า-มอญ จึงทําให้ใช้รูปแบบ

ศิลปะแบบมอญกบัแบบพมา่มอญปะปนกนั  

๒.๓.๒.๒ การประดับปูนปันลายคล้ายกลีบบัวควําทีมุมของฐาน

แปดเหลียม จากการตรวจสอบการประดบัปนูปันดงักลา่วในตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาว

ดีและสมยัหลงัหงสาวดี พบวา่ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทงัสองสมยันนัไมป่รากฏการประดบัปนูปัน

ลกัษณะดงักลา่ว ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง สมยัหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน เมือง

มะละแหมง่ สมยัหลงัหงสาวดี เป็นต้น แสดงให้เห็นวา่การประดบัปูนปันดงักล่าวไม่ใช่ระเบียบวิธี

ของเจดีย์แบบมอญ ดงันัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการประดบัปูนปันลายคล้ายกลีบบัวควําทีมมุของ

ฐานแปดเหลียมทีนิยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เป็นลกัษณะเฉพาะทีไม่ได้รับ

แรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี  

ทังนี เมือศึกษาการประดับลายคล้ายกลีบบัวควําทีมุมฐาน

แปดเหลียมในศิลปะแหลง่อืน ๆ ทีเกียวข้อง พบว่า ไม่เป็นทีนิยมในเจดีย์แบบพม่าแท้สมยัพุกาม

และสมยัหลงัพกุาม (อมรปรุะ-มณัฑเล) รวมถึงในเจดีย์แบบไทย ดงันนัจึงสนันิษฐานวา่การประดบั

ลายคล้ายกลีบบัวควําทีมมุฐานแปดเหลียมของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะ

เกิดจากการสร้างสรรค์ขนึเองโดยช่างผู้สร้างเจดีย์ โดยไมไ่ด้รับแรงบนัดาลใจมาจากแหลง่ศิลปะใด 

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทีมีการประดบัลาย

คล้ายกลีบบวัควําทีมมุฐานแปดเหลียม จะปรากฏการประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดาน

ร่วมอยู่ด้วยเสมอ ซึงอาจแสดงให้เห็นว่าการประดบัทังสองส่วนน่าจะมีความสมัพันธ์กันไม่มากก็

น้อย จึงสนันิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้สร้างเจดีย์เห็นว่า เมือมีการประดบักลีบบัวหงายเหนือ

หน้ากระดานแล้ว ควรทีจะประดบัลายกลีบบัวควําด้วยเพือให้เกิดความสมดลุ แต่เนืองจากฐาน

เจดีย์มีบัวควําขนาดใหญ่อยู่แล้ว จึงเลือกประดบัลายคล้ายกลีบบัวควําเฉพาะทีมมุทังแปดของ

ฐานบวัควําเท่านนั  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๕ 
 

 
ภาพที ๕๓ การประดบัปนูปันรูปกลีบบัวหงายเหนือหน้ากระดานทีส่วนฐาน ของเจดีย์แบบมอญ 

 วดัคงคาราม องค์หมายเลข ๓ อําเภอโพธาราม 

 

 
ภาพที ๕๔ การประดบัปูนปันรูปคล้ายกลีบบัวควําทีมมุฐานแปดเหลียมทีส่วนฐาน ของเจดีย์ 

 แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๖ 
 

 
ภาพที ๕๕ การประดบักลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดานของเจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพุกาม ตวัอย่าง

 ทีเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพกุาม 

ทีมา: คณุดษุฎีพร ชาติบตุร  

 

๒.๓.๓ การประดับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน และรูปแบบ

ของเจดีย์บริวาร   

๒.๓.๓.๑ การประดับเจดีย์บริวารทีมุมทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน เมือ

พิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการประดบัเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย 

กบัตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดแีละสมยัหลงัหงสาวดี พบว่าถึงแม้จะมีการประดบัเจดีย์

บริวารจํานวน ๑ ชนั บนฐานรองลา่งเดียวกบัเจดีย์ประธานคล้ายกัน แต่ก็ได้พบว่ามีลกัษณะบาง

ประการแตกต่างกัน อนัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญทีนิยมในภาคกลาง

ประเทศไทย กลา่วคือ  

เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมประดับเจดีย์

บริวารทีตําแหน่งมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน ในขณะทีเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยัหลงั

หงสาวดีนิยมประดบัเจดีย์บริวารล้อมรอบเจดีย์ประธาน ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซายัน เมืองสะเทิม 

ซึงเป็นเจดีย์สมยัหงสาวดี เจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหมง่ ซึงเป็นเจดีย์สมยัหลงัหงสาวดี (ภาพ

ที ๕๖) เป็นต้น ดงันัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการประดบัเจดีย์บริวารในตําแหน่งมมุทัง ๔ ของเจดีย์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๗ 
 

ประธาน ทีนิยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย เป็นลกัษณะเฉพาะทีแตกต่างไปจาก

เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยัหลงัหงสาวดี  

จากการตรวจสอบการประดบัเจดีย์บริวารในตําแหน่งมมุทัง ๔ 

ของเจดีย์ประธานนนั พบวา่เป็นระเบียบทีปรากฏในเจดีย์แบบพมา่แท้ตงัแตส่มยัพกุามถึงสมยัหลงั

พกุาม (อมรปรุะ-มณัฑเล) มาอย่างตอ่เนืองและเคร่งครัด ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม 

(ภาพที ๕๗) เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ เป็นต้น๔๔ ดงันัน จึงสนันิษฐานว่าการประดบัเจดีย์

บริวารในตําแหน่งมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีนิยมของเจดีย์แบบมอญใน

ภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบพมา่แท้   

เหตผุลทีช่างผู้สร้างเจดีย์เลือกประดบัเจดีย์บริวารเฉพาะทีมมุ

ทงั ๔ ของเจดีย์ประธานนนั สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากช่างผู้ก่อสร้างเจดีย์เห็นวา่เจดีย์ทีตนสร้างมี

ขนาดเลก็ หากประดบัเจดีย์บริวารจํานวนมากโดยรอบเจดีย์ประธานทีมีขนาดเล็ก จะทําให้เจดีย์

ประธานถูกลดความโดดเด่นลง ดงันันจึงเลือกประดบัเจดีย์บริวารทีมมุทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน

และทําเจดีย์บริวารให้มีขนาดเลก็ เพือทําให้เจดีย์ประธานมีความโดดเดน่มากขนึ  

อนึง การนําแนวความคิดในการปรับเจดีย์บริวารทีมมุทัง ๔ 

ของเจดีย์ประธานมาใช้ในเจดีย์แบบมอญนัน ยังปรากฏให้เห็นในตวัอย่างบางแห่งในเมืองมอญ 

ประเทศเมียนมา ตวัอย่างเช่น เจดีย์วดักอนตั เมืองมะละแหมง่ เจดีย์องค์หนึงบนลานด้านทิศเหนือ

ของเจดีย์ชเวดากอง เป็นต้น ซึงสะท้อนให้เห็นถึงการคลีคลายในเรืองการประดบัเจดีย์บริวารของ

เจดีย์แบบมอญทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทังในเมืองมอญและในภาคกลางของ

ประเทศไทย 

นอกจากนี จากการศกึษายงัได้พบตวัอย่างเจดีย์แบบมอญใน

ภาคกลางประเทศไทยบางองค์ มีการประดบัเจดีย์บริวารจํานวนมากกว่า ๑ ชัน ตัวอย่างได้แก่ 

เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ เจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์ (ภาพที ๕๘) ในอําเภอสามโคก และ

เจดีย์แบบมอญวดัมะขาม อําเภอบ้านโป่ง ทีประดบัจํานวน ๒ ชนั อนัแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด

ในการเพิมความซบัซ้อนในการประดบัเจดีย์บริวาร ซึงแนวความคิดดงักลา่วปรากฏมาก่อนในสมยั

หงสาวดี ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๒ ชัน เป็นต้น 

                                                
๔๔การประดับเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญแตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้สมัยพุกามและ

สมยัหลงัพกุาม (อมรปรุะ-มณัฑเล) ทีจะนิยมประดบัเจดีย์บริวารทีมมุทงั ๔ ของฐาน ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวซิกอง 

เมืองพุกาม เจดีย์ปาโตดอจี เมืองอมรปุระ เป็นต้น ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี,  เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: 

พัฒนาการทางด้านรูปแบบตังแต่ศิลปะศรีเกษตรถงึมัณฑเล, ๘๗, ๑๓๖-๑๓๙.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๘ 
 

และปรากฏสืบเนืองมาในสมยัหลงัหงสาวด ีทงัในเมืองมอญประเทศเมียนมา ตวัอย่างเช่น เจดีย์ช

เวซนัตอ่ เมืองทวนัเท ประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๒ ชนั (ภาพที ๕๙) เป็นต้น รวมถึงในภาคกลาง

ประเทศไทยดงัตวัอย่างทียกมาข้างต้น   

รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี วิเคราะห์ว่าเจดีย์แบบมอญวดัท้าย

เกาะเป็นตวัอย่างของการจดัเจดีย์บริวารไว้ถึง ๒ ชัน อนันับได้ว่าเจดีย์แบบมอญในสกุลช่างสาม

โคกมีการจดัวางเจดีย์บริวารทีซบัซ้อนทีสดุเมือเทียบกบัสกุลช่างอืน ๆ ทางภาคกลางของประเทศ

ไทย และการวางเจดีย์บริวารถึง ๒ ชันดงักล่าวทําให้เจดีย์บริวารมีความซับซ้อนคล้ายเจดีย์แบบ

มอญแท้ในประเทศพมา่๔๕ 

ต่อประเด็น นี  ผู้ ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกัน  โดยมี

ความเห็นเพิมเติมวา่จากการตรวจสอบการประดบัเจดีย์บริวารในทุกพืนทีศึกษา พบว่าเจดีย์แบบ

มอญในอําเภอสามโคกมีการประดบัเจดีย์บริวารด้วยจํานวนชนัมากกวา่พืนทีศกึษาอืน ๆ ตวัอย่าง

ได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์ ประดบัจํานวน ๒ ชัน เจดีย์แบบมอญวดัเจดีย์ทอง ประดับ

จํานวน ๓ ชนั จึงอาจกล่าวได้ว่าเจดีย์แบบมอญในอําเภอสามโคกมีการประดบัเจดีย์บริวารด้วย

จํานวนทีมากกวา่พืนทีศกึษาอืน ๆ ทีนิยมประดบัเพียง ๑ ชนั อนึง การประดบัเจดีย์บริวารจํานวน 

๑-๒ ชนัดงักลา่ว น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีทีนิยมประดบัเจดีย์

บริวารจํานวน ๑-๒ ชนัเช่นเดียวกนั  

อย่างไรกต็าม สําหรับตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัเจดีย์ทอง ทีมี

การประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๓ ชนั (ภาพที ๖๐, ๖๑) ซึงนบัวา่มากทีสดุในทุกพืนทีศึกษา แสดง

ให้เห็นถึงการคลีคลายจํานวนการประดบัเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญทีนิยมจํานวน ๑-๒ ชัน 

ในลกัษณะเพิมความซบัซ้อนให้กบัเจดีย์บริวาร ซึงถือเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญองคนี์ 

๒.๓.๓.๒ รูปแบบของเจดีย์บริวาร เมือพิจารณารูปแบบของเจดีย์

บริวารของตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในทกุพืนทีศกึษา พบวา่ ตวัอย่างสว่นใหญ่มีการทําเจดีย์บริวาร

ในลกัษณะคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ  

มีลกัษณะเป็นเจดีย์จําลอง ทีลดขนาดและลดทอนรูปแบบมา

จากเจดีย์ประธาน โดยจะนิยมลดทอนลวดบวัฐานให้เหลือเป็นบวัควําและหน้ากระดานจํานวน ๑ 

ชนั แตย่งัคงทําชดุลกูแก้วจํานวน ๓ ชนัรองรับองค์ระฆงั มีการประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้า

กระดาน และลายคล้ายกลีบบัวควําทีมมุของฐานแปดเหลียม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดยังคง

                                                
๔๕เรืองเดียวกนั, ๒๙๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๙ 
 

รักษารูปแบบรูปทรงและรายละเอียดการตกแตง่อย่างเจดีย์ประธานไว้อย่างเคร่งครัด ตวัอย่างเช่น 

เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ (ภาพที ๖๒) เป็นต้น   

การลดทอนรูปแบบของเจดีย์บริวารดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า

ช่างผู้ สร้างเจดีย์บริวารเคร่งครัดในการจําลองกับส่วนองค์ระฆังถึงยอดมากกว่าส่วนฐาน โดย

พยายามรักษารูปแบบและองค์ประกอบของสว่นดงักลา่วไว้ ในขณะเดียวกนัช่างผู้สร้างเจดีย์ก็มอง

ว่าส่วนฐานโดยเฉพาะลวดบัวฐานเป็นส่วนทีมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลียนรูปแบบได้ตาม

ความเหมาะสม  

อนึง การทีเจดีย์บริวารนิยมลดทอนลวดบัวฐานให้เหลือเพียง

บวัควําและหน้ากระดานจํานวน ๑ ชนั ในเชิงช่างนนัอาจเนืองจากเพือให้เหมาะสมกับขนาดทีเล็ก

ของเจดีย์บริวาร อย่างไรก็ดี การลดทอนรูปแบบลวดบวัฐานมาจากเจดีย์ประธานของเจดีย์บริวาร

ดงักลา่ว ยงัอาจเปรียบเหมือนการลดฐานนัดรของสถาปัตยกรรมของเจดีย์บริวารให้ตํากว่าเจดีย์

ประธาน เพือให้เหมาะสมกบัการเป็นเจดีย์บริวารของเจดีย์ประธานด้วยก็เป็นได้   

   

 
ภาพที ๕๖ การประดบัเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญสมยัหลงัหงสาวดี ตวัอย่างทีเจดีย์ไจก์ตานลาน 

 เมืองมะละแหมง่   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๐ 
 

 
ภาพที ๕๗ การประดบัเจดีย์บริวารทีมมุทัง ๔ ของเจดีย์แบบพม่าแท้สมยัพุกาม ตวัอย่างทีเจดีย์ 

 ชเวซิกอง เมืองพกุาม  

ทีมา: คณุดษุฎีพร ชาติบตุร  

 

 
ภาพที ๕๘ การประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๒ ชนั ของเจดย์ีแบบมอญวดัเมตารางค์ อําเภอสามโคก  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๑ 
 

 
ภาพที ๕๙ การประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๒ ชนั ทีเจดีย์ชเวซนัตอ่ เมืองทวนัเท ประเทศเมียนมา 

 

 

 

 
ภาพที ๖๐ การประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๓ ชนั ทีเจดีย์แบบมอญวดัเจดีย์ทอง อําเภอสามโคก 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๒ 
 

 
ภาพที ๖๑ แผนผงัการประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๓ ชนั ทีเจดีย์แบบมอญวดัเจดีย์ทอง อําเภอสามโคก  

 

 
ภาพที ๖๒ รูปแบบเจดีย์บริวารของเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก  

แผนผงัไม่แสดง 

มาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๓ 
 

๒.๓.๔ รูปแบบฐานรองล่าง ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญ

ในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําฐานรองลา่งเป็นฐานเขียงอยู่ในแผนผงัสีเหลียม ทําหน้าทีรองรับ

เจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัสวนมะม่วง อําเภอสามโคก เจดีย์

แบบมอญวดับางจาก อําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญในโรงเรียนอํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง 

เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน อําเภอโพธาราม เป็นต้น     

เมือตรวจสอบการทําฐานรองล่างของตัวอย่างเจดีย์แบบมอญสมัยหง

สาวดแีละสมยัหลงัหงสาวด ีพบวา่ ตวัอย่างเจดีย์โดยทวัไปนิยมทําฐานรองลา่งยกสงูอยู่ในแผนผงั

เดียวกบัสว่นฐานชนัลา่ง โดยอาจแบ่งได้ ๒ แบบคือ แผนผงัแปดเหลียมเพิมมมุ ซึงเป็นแบบทีพบ

จํานวนมาก ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ชเวซายนั และเจดีย์นองดอจี ในสมยัหงสาวดี เจดีย์

ไจก์ตานลาน เจดีย์ชเวซนัตอ่ ในสมยัหลงัหงสาวดี เป็นต้น กบัแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุ ซึงเป็นแบบ

ทีพบเฉพาะทีเจดีย์ชเวดากอง เนืองจากเจดีย์องค์นีมีฐานลา่งอยู่ในแผนผงัสีเหลียมเพิมมมุ  

การทําฐานรองลา่งอยู่ในแผนผงัสีเหลียมแบบทีนิยมในเจดีย์แบบมอญ

ในภาคกลางประเทศไทย จึงแตกตา่งไปจากตวัอย่างเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีและสมยัหลงัหง

สาวดี และไมน่่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดี  ดงันัน จึงสนันิษฐาน

ว่าการทําฐานรองล่างเป็นฐานเขียงในแผนผงัสีเหลียมทีนิยมในเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยนนั น่าจะเกิดจากการสร้างสรรคข์นึของช่างผู้สร้างเจดีย์เอง โดยแผนผงัดงักลา่วน่าจะ

ถกูออกแบบให้สมัพนัธ์กบัการทําหน้าทีรองรับเจดีย์บริวารทีมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน 

จากการพิจารณารูปแบบเฉพาะของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย

ช่างผู้สร้างเจดีย์สร้างสรรค์ขนึดงัประเดน็ตา่ง ๆ ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าปรากฏชัดเจนในส่วนลวด

บวัฐาน ทีนิยมทําหน้ากระดานเหนือบวัควําแตล่ะชนั ซึงสนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากแนวความคิด

เรือง "การลดทอนความซบัซ้อนของลวดบวัฐาน" ให้มีความเรียบง่ายขึน ทังนีเพือให้เหมาะสมกับ

ขนาดของเจดีย์และสะดวกตอ่การสร้าง หรืออาจเนืองจากในช่วงเวลานนัไมนิ่ยมทําลวดบวัลกูแก้ว

แล้ว 

การทําชดุลกูแก้วรองรับองค์ระฆังในแผนผงัวงกลม ซึงสนันิษฐานว่าน่าจะเกิด

จากการสร้างสรรค์ของช่างผู้สร้างเจดีย์ โดยปรับเปลียนจากแผนผงัแปดเหลียมไมเ่พิมมมุของเจดย์ี

สเุลทีเป็นต้นแบบมาอยู่ในแผนผงัวงกลม เพือทําหน้าทีเป็นฐานปรับมมุ ระหว่างส่วนฐานกับส่วน

องค์ระฆงั และการประดบัปนูปันทีสว่นฐาน ทงัการประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดาน ที

สนันิษฐานวา่น่าจะได้รับอิทธิพลจากเจดีย์แบบพมา่แท้สมยัพกุามและหลงัพุกาม และการประดบั

ลายคล้ายกลีบบวัควําทีมมุของฐานแปดเหลียม ทีสนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์ของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๔ 
 

ช่างผู้สร้างเจดีย์เอง นอกจากนี ยงัมีการประดบัเจดีย์บริวารในตําแหน่งมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน 

ซึงสนันิษฐานวา่น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์แบบพม่าแท้ และการนิยมทําฐานรองล่าง

เป็นฐานเขียงในแผนผงัสีเหลียม ซึงสนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์ขึนของช่างผู้สร้าง

เจดีย์เอง   

รูปแบบเฉพาะของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยช่างผู้สร้างเจดีย์

สร้างสรรค์ขึนเหล่านี ได้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลียนรูปแบบบางประการไปจากเจดีย์แบบ

มอญแท้ ตามความต้องการของช่างผู้สร้างเจดีย์ ทงัในลกัษณะทีรับอิทธิพลจากเจดีย์แบบพม่าแท้

เข้ามาผสมผสาน และในลกัษณะทีสร้างสรรค์ขนึเอง  

 

๓. การจัดกลุ่มตัวอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย  

 ในการศึกษาแบ่งกลุ่มตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย จะขอใช้

เกณฑ์เรืองรูปแบบลวดบวัฐาน เนืองจากรูปแบบลวดบวัฐานของตวัอย่างเจดีย์มีความแตกต่างกัน

มากกวา่สว่นองค์ระฆังและส่วนยอด เพือให้เห็นรูปแบบต่าง ๆ ของเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย ทีแสดงถึงความคล้ายคลงึกบัเจดีย์แบบมอญแท้ และความคลีคลายในรูปแบบตา่ง ๆ 

 จากการศกึษาสามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ได้

เป็น ๒ กลุม่คือ กลุม่ทีทําลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล ซึงพบตวัอย่างเป็นจํานวนมาก กบักลุม่ที

ทําลวดบวัฐานคล้ายแบบเจดีย์ชเวดากอง กลา่วคือ 

 ๓.๑ กลุ่มตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์สุเล โดยใช้

รูปแบบลวดบวัฐานเจดีย์สเุลเป็นเกณฑ์ ด้วยการตงักลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุลมาก

ทีสดุเป็นกลุม่มาตรฐาน และตงักลุม่อืน ๆ ตามลกัษณะการคลีคลายรูปแบบลวดบัวฐาน โดยจาก

การศกึษาสามารถจดักลุม่ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญทีมีลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุลออกเป็น ๕ 

กลุม่ ได้แก ่  

๓.๑.๑ กลุ่มมาตรฐาน ลกัษณะของเจดีย์กลุม่นีมีลวดบวัฐานคล้ายคลงึกบัเจดีย์

สเุลมากกวา่กลุม่อืน ๆ กลา่วคือมีลวดบวัฐานประกอบด้วย ฐานบัวควําและหน้ากระดาน จํานวน 

๓ ชนัซ้อนลดหลนั เหนือขนึไปเป็นชดุลกูแก้วจํานวน ๓ ชนัซ้อนลดหลนัทําหน้าทีรองรับองค์ระฆงั  

ตวัอย่างเจดีย์ทีจดัอยู่ในกลุม่นีได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอ

สามโคก (ภาพที ๖๓) และเจดีย์แบบมอญวดัอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง๔๖  

                                                
 ๔๖เจดีย์แบบมอญวดัอาษาสงคราม ทําชดุลกูแก้วจํานวน ๒ ชันรองรับองค์ระฆัง แต่ผู้ศึกษาขอจัด

เจดีย์องค์นีอยู่ในกลุม่มาตรฐาน เนืองจากมีการทําบวัควําและหน้ากระดานซ้อนลดหลนักนัจํานวน ๓ ชนั  
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วิเคราะห์กลุ่มมาตรฐาน รูปแบบของเจดีย์กลุ่มนีมีความคล้ายคลึงกับ

เจดีย์สเุลซึงเป็นเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีมากทีสดุ จึงกลา่วได้วา่เจดีย์กลุ่มนีมีความเป็นมอญ

แท้มากกวา่กลุม่อืน ๆ อนึง การพบตวัอย่างเจดีย์ในกลุม่นีจํานวนน้อย แสดงให้เห็นวา่ในภาคกลาง

ประเทศไทยพบเจดีย์แบบมอญทีมีความใกล้ชิดกบัมอญแท้จํานวนน้อย โดยพบตวัอย่างเพียงบาง

องค์ในสกลุช่างสามโคกและสกลุช่างพระประแดง หรืออาจกลา่วได้วา่ ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญใน

ภาคกลางประเทศไทยสว่นมากมีรูปแบบเป็นแบบพืนบ้านอนัคลีคลายไปจากรูปแบบมอญแท้      

๓.๑.๒ กลุ่มคลีคลายจาํนวนชันฐานบัวควาํ ลกัษณะของเจดีย์กลุม่นีมีลวดบัว

ฐานคลีคลายไปจากกลุม่มาตรฐาน โดยจะทําฐานบวัควําและหน้ากระดานจํานวนลดลงจากกลุ่ม

มาตรฐาน แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ย่อยคือ  

กลุม่ทีทําบัวควํา ๒ ชัน ตวัอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุ่มนีได้แก่ เจดีย์แบบ

มอญวดัเมตารางค์ และเจดีย์แบบมอญวดัสวนมะม่วง ในอําเภอสามโคก เจดีย์แบบมอญวัด

ตําหนกัเหนือ ในอําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๗ วดัคงคาราม ใน

อําเภอโพธาราม (ภาพที ๖๔) 

กลุ่มทีทําบัวควํา ๑ ชัน ตวัอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุ่มนีได้แก่ เจดีย์แบบ

มอญเกือบทงัหมดในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัคงคา

ราม องค์หมายเลข ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ (ภาพที ๖๕) เจดีย์แบบมอญวดัตาล เจดีย์แบบมอญวดัใหญ่

นครชมุน์ เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน เป็นต้น และเจดีย์แบบมอญวดับางจาก ในอําเภอปาก

เกร็ด   

วิเคราะห์กลุ่มคลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา รูปแบบของเจดีย์กลุ่มนีมี

ความคลีคลายไปจากรูปแบบเจดีย์มอญแท้ โดยการลดจํานวนชันบัวควําลงเหลือ ๒ หรือ ๑ ชัน 

โดยสนันิษฐานว่าเป็นการลดทอนความซับซ้อนของลวดบัวฐานลง ให้มีความเรียบง่ายเพือให้

เหมาะกบัเจดีย์ขนาดเลก็และสะดวกตอ่การก่อสร้าง การทีตวัอย่างเจดีย์ในภาคกลางประเทศไทย

จดัอยู่ในกลุม่นีจํานวนมากทีสดุ แสดงให้เห็นวา่เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยส่วนมาก

มีรูปแบบเป็นแบบพืนบ้านซึงคลีคลายไปจากรูปแบบมอญแท้  

เป็นทีน่าสังเกตว่า เจดีย์แบบมอญในสกุลช่างอําเภอสามโคกเกือบ

ทงัหมด จดัอยู่ในกลุม่คลีคลายจํานวนชนับวัควําเป็น ๒ ชนั แสดงให้เห็นวา่เจดีย์แบบมอญในสกุล

ช่างอําเภอสามโคกมีความเป็นหนึงเดียวกนัสงูมากกวา่สกลุช่างอืน และมีรูปแบบใกล้ชิดกับเจดีย์

แบบมอญแท้มากกวา่สกลุช่างอืน   
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สําหรับเจดีย์แบบมอญสกลุช่างอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามเกือบ

ทงัหมด จัดอยู่ในกลุ่มคลีคลายจํานวนชันบัวควําเป็น ๑ ชัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นพืนบ้านที

คลีคลายไปจากรูปแบบแบบมอญแท้มากกว่าสกุลช่างอืน อย่างไรก็ดี แสดงให้เห็นว่าเจดีย์แบบ

มอญในสกลุช่างอําเภอบ้านโป่งและโพธารามมีความเป็นหนึงเดียวกนัสงูเช่นกนั  

๓.๑.๓ กลุ่มคลีคลายรูปแบบฐานบัวควํา ลกัษณะของเจดีย์กลุ่มนีมีลวดบัว

ฐานคลีคลายไปจากกลุ่มมาตรฐาน โดยจะเปลียนรูปแบบฐานบัวควําไปเป็นลักษณะอืน ๆ 

ตวัอย่างเจดีย์ทีจดัอยู่ในกลุม่นีได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญในโรงเรียน

อํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง ทีทําฐานบัว (บัวควํา-บัวหงาย) แทนบัวควํา (ภาพที ๖๖) เจดีย์

แบบมอญวดับวังาม อําเภอบ้านโป่ง ทีทําฐานสิงห์แทนบัวควํา (ภาพที ๖๗) และเจดีย์แบบมอญ

วดัคงคาราม องค์หมายเลข ๑ ทีทําฐานบวัลกูแก้วอกไก่ (ภาพที ๖๘)  

วิเคราะห์กลุ่มคลีคลายรูปแบบฐานบัวควํา รูปแบบของเจดีย์กลุ่มนีมี

ความคลีคลายไปจากรูปแบบเจดีย์มอญแท้มากกวา่กลุม่อืน ๆ โดยสนันิษฐานวา่ทงัการทําฐานบัว 

(บวัควํา-บวัหงาย) และการทําฐานสิงห์และกลุม่ทีทําฐานบวัลกูแก้วอกไก่ น่าจะได้รับอิทธิพลของ

เจดีย์แบบไทยเข้าไปผสมผสาน ตวัอย่างเจดีย์ในกลุม่นีถือเป็นลกัษณะเฉพาะองค์ทีปรากฏในภาค

กลางประเทศไทย  

การทีพบตวัอย่างอยู่ในกลุม่นีจํานวนไมม่ากนกั แสดงให้เห็นวา่เจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทยมีการคลีคลายโดยการเปลียนแปลงรูปแบบลวดบวัฐานจํานวนน้อย 

หรืออาจกลา่วได้วา่ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยยงัคงพยายามทีจะรักษารูปแบบลวด

บวัฐานแบบมอญไว้ แม้จะมีการคลีคลายรูปแบบลวดบวัฐานไปบ้างก็ตาม    

๓.๑.๔ กลุ่มคลีคลายจาํนวนชุดลูกแก้วรองรับองค์ระฆัง ลกัษณะของเจดีย์

กลุม่นีมีลวดบวัฐานคลีคลายไปจากกลุม่มาตรฐาน โดยจะทําลกูแก้วรองรับองค์ระฆงัในจํานวนชนั

ทีแตกต่างไปจากกลุ่มมาตรฐาน ตัวอย่างเจดีย์ทีจัดอยู่ในกลุ่มนีได้แก่ เจดีย์แบบมอญวัดกลาง 

(ลกูแก้วจํานวน ๕ ชนั) ในอําเภอพระประแดง  เจดีย์แบบมอญวดับ้านหม้อ (ลกูแก้วจํานวน ๔ ชนั) 

และเจดีย์แบบมอญวดัหวัหิน (ลกูแก้วจํานวน ๖ ชนั) ในอําเภอบ้านโป่ง (ภาพที ๖๙)  

วิเคราะห์กลุ่มคลีคลายจํานวนชุดลกูแก้วรองรับองค์ระฆัง รูปแบบของ

เจดีย์กลุม่นีมีความคลีคลายไปจากรูปแบบเจดีย์มอญแท้ โดยนิยมเพิมจํานวนชันลกูแก้วรองรับ

องค์ระฆงัมากกวา่ ๓ ชนั สนันิษฐานวา่น่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างผู้สร้างเจดีย์เอง ตาม

ลกัษณะของงานช่างแบบพืนบ้าน โดยเพือต้องการเพิมความสงูให้กับองค์เจดีย์ การสร้างสรรค์

ดงักล่าวคล้ายคลึงกับเจดีย์ทรงระฆังกลมในศิลปะไทย ซึงเป็นเจดีย์พระราชนิยมในรัชกาลที ๔ 
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และได้รับความนิยมตอ่มาในรัชกาลที ๕ ทีพบว่าเจดีย์กลุ่มนีบางองค์มีการเพิมจํานวนมาลยัเถา

จนมีถึง ๕ ชนั เช่น เจดีย์วดัตกึ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นต้น๔๗  

อนึง การทีพบตวัอย่างอยู่ในกลุม่นีจํานวนน้อยแสดงให้เห็นว่าเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทยไมนิ่ยมการคลีคลายโดยการเพิมจํานวนชดุลกูแก้วรองรับองค์ระฆัง 

ตวัอย่างเจดีย์ในกลุม่นีจึงถือเป็นลกัษณะเฉพาะองค์ทีปรากฏในภาคกลางประเทศไทย 

๓.๑.๕ กลุ่มคลีคลายรูปแบบลูกแก้วรองรับองค์ระฆัง ลกัษณะของเจดีย์กลุม่

นีมีลวดบวัฐานคลีคลายไปจากกลุ่มมาตรฐาน โดยจะเปลียนรูปแบบลกูแก้วรองรับองค์ระฆังไป

เป็นบวัปากระฆงั ตวัอย่างเจดีย์ทีจดัอยู่ในกลุม่นีได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัแค อําเภอพระประแดง 

และเจดีย์แบบมอญวดัชมภเูวก อําเภอปากเกร็ด (ภาพที ๗๐)   

วิเคราะห์กลุม่คลีคลายรูปแบบลกูแก้วรองรับองค์ระฆัง รูปแบบของเจดีย์

กลุม่นีมีความคลีคลายไปจากรูปแบบเจดีย์มอญแท้ โดยตดัชุดลกูแก้วจํานวน ๓ ชันทีรองรับองค์

ระฆงัออกแล้วทําบวัปากระฆงัแทน บัวปากระฆังดงักล่าวมีลกัษณะคล้ายบัวคลุ่มทีนิยมในเจดีย์

ทรงเครืองสมยัรัตนโกสินทร์ จึงสนันิษฐานวา่การทําบวัปากระฆงัดงักลา่ว ซึงไมเ่ป็นทีนิยมในเจดีย์

แบบมอญนนั น่าจะได้รับอิทธิพลจากบวัคลุม่ในเจดีย์ทรงเครืองสมยัรัตนโกสินทร์๔๘    

อย่างไรก็ดี การพบตวัอย่างเจดีย์ในกลุ่มนีจํานวนน้อย แสดงให้เห็นว่า

เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยไมนิ่ยมการคลีคลายโดยการเปลียนชุดลกูแก้วไปเป็นบัว

ปากระฆัง จึงอาจกล่าวได้ว่าตวัอย่างเจดีย์ในกลุ่มนีถือเป็นลกัษณะเฉพาะองค์ทีปรากฏในภาค

กลางประเทศไทย 

จากการศึกษาแบ่งกลุ่มตวัอย่างเจดีย์ทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล อาจ

กลา่วโดยสรุปได้วา่ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนิยมทําลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์

สเุลเป็นอย่างมาก โดยตวัอย่างเจดีย์เกือบทงัหมดทําลวดบวัฐานด้วยรูปแบบทีคลีคลายไปจากต้น

แบบอย่างมาก  

การคลีคลายดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นไปในลกัษณะลดทอนความซับซ้อนของลวด

บวัฐานจากต้นแบบ อนัแสดงให้เห็นถึงความเป็นพืนบ้านของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศ

ไทย โดยการคลีคลายดงักลา่วยงัมีความเกียวข้องกบัความเป็นสกลุช่างของเจดีย์แบบมอญในแต่

พืนที นอกจากนี ตวัอย่างเจดีย์หลายองค์ยงัคลีคลายไปโดยรับอิทธิพลรูปแบบของเจดีย์แบบไทย

เข้าไปผสมผสาน  

                                                
๔๗เชษฐ์ ติงสญัชล,ี “ประเด็นใหม่เกียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๓๐๙. 

 
๔๘เรืองเดียวกนั, ๓๐๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๘ 
 

๓.๒ กลุ่มตัวอย่างเจดีย์แบบมอญทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์ชเวดากอง 

จากการศกึษาพบว่าเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด (ภาพที ๗๑) มีลวดบัว

ฐานคล้ายกบัลวดบวัฐานของเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง ในการศึกษาครังนีจึงขอจัดเจดีย์แบบ

มอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ อยู่ในกลุม่ทีทําลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล ซึงเป็นตวัอย่างเพียงองค์

เดียวในกลุม่นี  

วิเคราะห์กลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์ชเวดากอง พบเพียงองค์เดียวที

เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ซึงมีลวดบัวฐานแตกต่างไปจากเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยโดยทวัไปทีนิยมทําลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล จึงถือเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดย์ี

องค์นี  

อนึง ถึงแม้เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ จะทําลวดบัวฐานคล้ายเจดีย์ชเว

ดากอง แต่ก็พบว่ามีลักษณะหลายประการทีแตกต่างกัน อันแสดงให้เห็นถึงการเลือกรับ

ปรับเปลียนรูปแบบลวดบัวฐานจากต้นแบบ ในลักษณะ "ลดทอนรายละเอียดลวดบัวฐาน" 

สนันิษฐานวา่เพือจะให้เหมาะสมกบัขนาดเจดีย์ทีมีขนาดเลก็กว่าต้นแบบมาก และเพือให้มีความ

สะดวกตอ่การก่อสร้าง  

การทีพบตัวอย่างเจดีย์อยู่ในกลุ่มนีเพียงองค์เดียว แสดงให้เห็นว่าเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทยไมนิ่ยมการทําลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์ชเวดากอง สนันิษฐานว่า

อาจเนืองจากแผนผงัฐานและลวดบวัฐานแบบเจดีย์ชเวดากองมีความสลบัซับซ้อนเป็นอย่างมาก 

ทําให้ไมส่ะดวกต่อการสร้างและการนํามาใช้กับเจดีย์ทีมีขนาดเล็ก ซึงต่างจากลวดบัวฐานแบบ

คล้ายเจดีย์สเุลทีมีลกัษณะเรียบง่าย เหมาะสมกับเจดีย์ขนาดเล็กและสะดวกต่อการก่อสร้าง จึง

เป็นทีนิยมอย่างมากในภาคกลางประเทศไทย  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๙ 
 

 
ภาพที ๖๓ ลายเส้นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอสามโคก จัดอยู่ในกลุ่ม

 มาตรฐาน ของกลุม่ทีมีลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล   

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๐ 
 

 
ภาพที ๖๔ ลายเส้นลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์ อําเภอสามโคก ทีจัดอยู่ในกลุ่ม

 คลีคลายจํานวนชนัฐานบวัควํา (ทําบวัควํา ๒ ชนั) ของกลุม่ทีมีลวดบัวฐานแบบคล้าย

 เจดีย์สเุล   

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๑ 
 

 
ภาพที ๖๕ ลายเส้นลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม องค์หมายเลข ๒ อําเภอโพธาราม 

 จดัอยู่ในกลุม่คลีคลายจํานวนชนัฐานบวัควํา (บวัควํา ๑ ชัน) ของกลุ่มทีมีลวดบัวฐาน

 แบบคล้ายเจดีย์สเุล   
     

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๒ 
 

 
ภาพที ๖๖ ลายเส้นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง จัดอยู่

 ในกลุม่คลีคลายรูปแบบฐานบวัควํา (ทําฐานบวั บวัควํา-บวัหงาย) ของกลุม่ทีมีลวดบัว

 ฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล   

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๓ 
 

 
ภาพที ๖๗ ลายเส้นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดบัวงาม อําเภอบ้านโป่ง จัดอยู่ในกลุ่ม

 คลีคลายรูปแบบฐานบัวควํา (ทําฐานสิงห์) ของกลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์

 สเุล   
   
 

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๔ 
 

 
ภาพที ๖๘ ลายเส้นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดคงคาราม องค์หมายเลข ๑ อําเภอ       

 โพธาราม จัดอยู่ในกลุ่มคลีคลายรูปแบบฐานบัวควํา (ทําฐานบัวลกูแก้วอกไก่) ของ

 กลุม่ทีมีลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล   

  
 

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๕ 
 

 
ภาพที ๖๙ ลายเส้นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวัดหัวหิน อําเภอบ้านโป่ง จัดอยู่ในกลุ่ม

 คลีคลายจํานวนชดุลกูแก้วรองรับองค์ระฆัง (ทํา ๖ ชัน) ของกลุ่มทีมีลวดบัวฐานแบบ

 คล้ายเจดีย์สเุล   
  

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๖ 
 

 
ภาพที ๗๐ ลายเส้นลวดบัวฐานของเจดีย์แบบมอญวดัชมภูเวก อําเภอปากเกร็ด จัดอยู่ในกลุ่ม

 คลีคลายรูปแบบชดุลกูแก้วรองรับองค์ระฆงั (ทําบวัปากระฆงั) ของกลุม่ทีมีลวดบวัฐาน

 แบบคล้ายเจดีย์สเุล   
   

 

 

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๗ 
 

 
ภาพที ๗๑ ลายเส้นลวดบวัฐานของเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด จัดอยู่ใน

 กลุม่ทีทําลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์ชเวดากอง   

 

 

แผนผงัไม่แสดงมาตราส่วน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๘ 
 

๔. คติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมทีเกียวข้องกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย 

 ๔.๑ ความหมายของเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย จาก

การศึกษาความหมายของเจดีย์แบบมอญของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย โดยการ

สมัภาษณ์ปราชญ์ชาวมอญปัจจบุนัในแตล่ะพืนทีศกึษา๔๙ พบวา่ชาวมอญมีความเชือวา่ "เจดีย์ คือ

สิงแทนถึงพระพุทธเจ้า ดังนันการได้กราบไหว้บูชาเจดีย์ จึงเปรียบได้กับการได้กราบไหว้บูชา

พระพทุธเจ้า"  

เมือพิจารณาถึงเหตผุลในความเชือดงักลา่ว พบวา่เหตปัุจจยัสําคญัทีสง่เสริมให้

ชาวมอญมีความเชือดงักลา่ว อาจเนืองมาจากชาวมอญมีความยึดมนัใน "ตํานานการสร้างเจดีย์ช

เวดากอง" ทีชาวมอญแตง่ขนึมาในอดีต โดยเฉพาะประเดน็สําคญัในตํานานนีทีกลา่วอย่างพิสดาร

วา่ บรรพบรุุษของชาวมอญคือสองพีน้องตปสุสะและภลัลิกะ ได้เดินทางไกลจนไปพบพระพุทธเจ้า 

ได้เป็น "ปฐมอบุาสก" ของพระพทุธศาสนา และได้รับประธาน "พระเกศาธาต"ุ มาจากพระพุทธเจ้า

โดยตรง จึงได้นําพระเกศาธาตนุนักลบัมาประดิษฐานไว้ในเมืองมอญที "เจดีย์ชเวดากอง" ซึงชาว

มอญได้ร่วมกนัสร้างขนึ  

เหตปัุจจยัดงักลา่วสอดคล้องกับงานศึกษาของคณุศวิตา โนธายะ ทีศึกษาเชิง

วิเคราะห์วรรณคดีพทุธศาสนาเรืองตํานานเจดีย์ชเวดากอง จากจารึกด้วยภาษามอญ อกัษรมอญ

โบราณ จากวดัม่วง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง ทีพบว่าตํานานเจดีย์ชเวดากองเป็นตํานาน

พระบรมธาตทีุสําคญั อนัเกิดจากความศรัทธาในพระพทุธศาสนาของชาวมอญ จึงได้สร้างเจดีย์ไว้ 

ณ เมืองร่างกุ้ง เพือระลกึถึงคําสอนของพระองค์ และเชือวา่เจดีย์ชเวดากองเป็นทีประดิษฐานพระ

บรมธาตขุองพระพทุธเจ้าทีเก่าแก่ทีสดุในโลก และเป็นทีประดิษฐานพระธาตขุองพระพทุธเจ้าถึง ๔ 

                                                
 ๔๙สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖., สัมภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖., 

สมัภาษณ์ บญุปลกู ศรีเพริศ, ไวยาวจักรวดัทรงธรรมฯ, ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖., สมัภาษณ์ พระอาจารย์อุ่น สิริภัท

โท, เจ้าอาวาสวดัม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕., สมัภาษณ์ พระครูวิลาศวรธรรม (บุญยัง อารยธมฺโม), เจ้าอาวาสวัด

ตาล, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕., สมัภาษณ์ โสภณ นิไชยโยค, ปราชญ์ชาวมอญบ้านคงคาผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม

มอญ, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๙ 
 

พระองค์ จึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดํารงชีวิตทางด้านค่านิยม ความเชือและประเพณีของชาว

มอญได้เป็นอย่างดี๕๐ 

ด้วยความยึดมนัในเนือหาสาระของตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากองดงักล่าว 

(ภาพที ๗๒) จึงน่าจะทําให้ชาวมอญมีความเชือว่าเจดีย์ชเวดากองคือสิงแทนถึงพระพุทธเจ้า 

เพราะเป็นเจดีย์ทีประดิษฐานพระเกศาธาตพุระพทุธเจ้า เมือพระพทุธเจ้าปรินิพพานไปแล้วการได้

กราบไหว้พระเกศาธาตทีุประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ชเวดากองจึงเปรียบได้กับการได้กราบไหว้บูชา

พระพทุธเจ้า 

อาจด้วยเหตผุลดงักล่าว ทําให้เมือชาวมอญทีเข้ามาตงัหลกัแหล่งอาศยัอยู่ใน

เมืองไทยด้วยความจําเป็น จึงนิยมสร้างเจดีย์แบบมอญขนึภายในวดัของตน (ภาพที ๗๓) เพือเป็น

องค์จําลองของเจดีย์ชเวดากองหรือเป็นองค์จําลองถึงเจดีย์ทีตนเคยเคารพนบัถือ  

แม้กระนัน ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบางกลุ่ม ก็ยังเดินทางกลับไป

นมสัการเจดีย์ชเวดากองด้วยความศรัทธายิง ดงัคําสมัภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผกู ปราชญ์

ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวฒันธรรมมอญ ทีกลา่ววา่  

  คนรุ่นผมยงัรู้เรืองตํานานเจดีย์ชเวดากองเป็นอยา่งดี ยิงปู่ ยา่ตายายด้วยแล้ว

ยิงรู้กนัอยา่งดี ถงึขนาดมีความเชือวา่ในชีวิตหนงึต้องกลบัไปไหว้เจดีย์ชเวดากองให้ได้ รุ่นผมเป็น

เด็ก ๆ ประมาณ ๖๐ กวา่ปีมา ก็ยงัมีคนมอญเดินทางไปทีเมืองมอญเพือไปไหว้เจดีย์ชเวดากอง 

เพราะไปง่ายแล้ว ไปแมส่อด มุง่ไปยงัเมืองมะละแหมง่ แล้วนงัเรือไปเมืองยา่งกุ้ง๕๑  

และคําสมัภาษณ์ของพระเทพกิตติเมธี พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดัอาษา

สงคราม ทีกล่าวว่า "...ชาวมอญในเมืองไทยมีความเชือว่าต้องหาโอกาสสักครังหนึงในชีวิต

เพือทีจะเดินทางกลบัไปไหว้พระเจดีย์ชเวดากองให้ได้สกัครังหนึงในชีวิต..."๕๒  

กระทังในปัจจุบัน ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบางกลุ่ม ยังนิยมสร้าง

เจดีย์เมือมีโอกาส ดงัคําสมัภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผกู ทีกล่าวว่า "...ในความเชือของคน

                                                
๕๐ศวิตา โนธายะ, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีพุทธศาสนา เรืองตํานานเจดีย์ชเวดากอง" 

(วิทยานิพนธ์สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๑), ฆ. 

 ๕๑สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖.  

 ๕๒สมัภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้าอาวาสวดัอาษาสงคราม, ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๐ 
 

มอญแม้กระทงัในปัจจบุนั ในชีวิตหนึงขอให้ได้สร้างเจดีย์ไว้ได้สกัองค์หนึง เริมตงัแต่เผาอิฐเองวนั

ละ ๕ ก้อน ๑๐ ก้อน ก็ทําไปสะสมไว้ พอคิดวา่จะก่อเจดีย์ได้สกัองค์หนึง..."๕๓  

ตวัอย่างการสร้างเจดีย์แบบมอญในปัจจุบันเช่น ครอบครัวของคณุบุญส่ง โคม

ลอย ชาวมอญเมืองสามโคก ทีสร้างเจดีย์แบบมอญถวายวดัสามคัคิยาราม อําเภอสามโคก (ภาพที 

๗๔) เมือประมาณปีพ.ศ. ๒๕๔๐ เนืองจากครอบครัวของคณุบุญส่งมีความเชือว่าก่อนตายถ้ามี

โอกาสขอให้ได้สร้างเจดีย์สกัองค์หนึง เจดีย์มอญทีครอบครัวคณุบุญส่งสร้างถวายวดัสามคัคิยา

รามนนั เริมจากแนวความคิดของคณุแมข่องท่านทีต้องการสร้างเจดีย์มอญถวายวดัสกัองค์หนึง๕๔ 

ซึงสะท้อนให้เห็นว่าคติความเชือในเรืองการสร้างเจดีย์ยังคงอยู่ในการรับรู้ของชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทยในปัจจบุนัไมม่ากก็น้อย 

เมือตรวจสอบคติความเชือดงักล่าว ในกลุ่มชาวมอญในเมืองมอญประเทศ

เมียนมา ก็ได้พบวา่ ชาวมอญในเมืองมอญนิยมสร้างเจดีย์เป็นอย่างมาก เจดีย์มอญในเมืองมอญ

เป็นสญัลกัษณ์มีความหมายถึงพระพทุธเจ้า สร้างขนึเพือให้ระลกึถึงพระพทุธเจ้า๕๕ จึงแสดงให้เหน็

วา่ชาวมอญในเมืองมอญประเทศเมียนมา มีคติความเชือเรืองการเคารพสกัการะเจดีย์และการ

สร้างเจดีย์เช่นเดียวกบัชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย  

ดงันนั จึงอาจกลา่วได้วา่คติความเชือเรืองเจดีย์คือสิงแทนถึงพระพุทธเจ้า การ

ได้กราบไหว้บชูาเจดีย์จึงเปรียบได้กบัการได้กราบไหว้บชูาพระพทุธเจ้านนั น่าจะเป็นความรับรู้ของ

ชาวมอญโดยทวัไป  

 ๔.๒ ความหมายของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยจากลักษณะลวด

บัวฐาน รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชลี วิเคราะห์ว่าถึงแม้เจดีย์แบบมอญในภาคกลางของประเทศไทย

จะมีลวดบวัฐานคล้ายเจดีย์สเุล แตก่็ไมอ่าจสรุปได้แน่ชัดว่าเจดีย์เหล่านีแสดงถึงการจําลองเจดีย์

สเุล โดยให้เหตผุล ๓ ประการคือ 

ประการแรก ในด้านคติความเชือ เจดีย์สุเลไม่ได้เป็นเจดีย์ทีสําคัญทีสุดใน

อาณาจกัรมอญ เป็นเพียงสถานทีพกัรอให้พระเกศาธาตขุึนไปประดิษฐานยังเนินเขาสิงคตุตระ๕๖ 

                                                
 ๕๓สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖.  

 ๕๔สมัภาษณ์ บญุสง่ โคมลอย, ปราชญ์ชาวมอญอําเภอสามโคก, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖.  

 ๕๕สมัภาษณ์ ไม หงส์ทองชยั, ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวชเรียนเป็นพระมอญมานาน, ๒๘ 

สงิหาคม ๒๕๕๖.    

 ๕๖Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma: Myth and Folklore in an Evolving Spiritual 

Realm (Bangkok: River Book, 2011), 106-111. 
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ซึงทําให้สถานะของเจดีย์สเุลไมอ่าจเทียบเท่ากบัเจดีย์ชเวดากองหรือเจดีย์ชเวมอดอได้ ดงันัน ถ้า

ชาวมอญในภาคกลางของประเทศไทยปรารถนาจะจําลองเจดีย์สําคญัในอาณาจกัรมอญ ก็ควรจะ

เลือกจําลองเจดีย์ชเวดากองหรือเจดีย์ชเวมอดอมากกวา่๕๗ 

ตอ่ประเดน็นี ผู้ศกึษามีความเห็นสอดคล้องกนั โดยมีความเห็นเพิมเติมวา่ เมือผู้

ศกึษาได้สมัภาษณ์ปราชญ์และผู้ รู้ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยหลายท่าน ทําให้ทราบว่าใน

โลกทศัน์ของชาวมอญปัจจบุนั ซึงน่าจะสืบทอดคติความเชือและแนวความคิดมาจากบรรพบรุุษรุ่น

ก่อน ๆ ไมม่ากก็น้อย ไมป่รากฏการกลา่วถึงเจดีย์สเุล แตป่รากฏการกล่าวถึงเจดีย์ชเวดากองและ

เจดีย์ชเว มอดอเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเจดีย์ชเวดากองทีนบัวา่เป็นมหาธาตสํุาคญัทีสดุของชาว

มอญมาอย่างช้านาน ปรากฏเป็นตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากองทีมีเนือหาพิสดาร โดยมีแก่น

เนือหาอยู่ทีสองพีน้องชาวมอญได้เป็นปฐมอุบาสกในพุทธศาสนา และได้รับพระเกศธาตจุาก

พระพทุธเจ้า จึงสร้างเจดีย์ชเวดากองขึนเพือประดิษฐานพระเกศาธาตนุัน และจึงบูชาพระเกศา

ธาตแุละเจดีย์ชเวดากองนันอย่างสูงสุด แก่นเนือหาดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่าง

ตอ่เนืองหลายสมยั๕๘   

คําสัมภาษณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าชาวมอญรุ่นก่อน ๆ ในภาคกลาง

ประเทศไทย มีใจศรัทธาและให้ความสําคญักบัเจดีย์ชเวดากองมากกว่าเจดีย์สเุลอย่างชัดเจน ซึง

หากชาวมอญเหลา่นันต้องการจะจําลองเจดีย์ขึนเพือกราบไหว้ในเมืองไทย ก็น่าจะเลือกจําลอง

เจดีย์ชเวดากองมากกว่าเจดีย์สเุล ดงันัน ถึงแม้ว่าตวัอย่างเจดีย์แบบมอญเกือบทังหมดในภาค

กลางประเทศไทยจะมีลวดบัวฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุล แต่ก็ไม่น่าจะสรุปได้ว่าเจดีย์เหล่านันมี

ความหมายถึงเจดีย์สเุล  

ประการทีสอง ในเมือลวดบวัฐานของเจดีย์ชเวดากองหรือเจดีย์ชเวมอดอมีความ

ซบัซ้อน สนันิษฐานวา่ช่างผู้สร้างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางของประเทศไทย อาจมีความคุ้นเคย

กบัลวดบวัของเจดีย์สเุลทีมีความเรียบง่ายมากกวา่ อนึง จําเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าช่างทีอพยพ

เข้ามาในประเทศไทยนันอาจเป็นเพียงช่างพืนบ้าน ทีอาจไม่คุ้นเคยกับลวดบัวอนัซับซ้อนของ

เจดีย์ชเวดากอง-ชเวมอดอ และ/หรือ อาจเนืองด้วยภาวะการอพยพ-ภาวะหลงัสงครามของชาว

                                                
๕๗เชษฐ์ ติงสญัชล,ี “ประเด็นใหม่เกียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๘๖. 

 ๕๘เห็นได้จากการทีมีปราชญ์ชาวมอญเรียบเรียงตํานานนีขึนใหม่อย่างต่อเนือง ตัวอย่างเช่น 

หนงัสอืเรืองตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง แต่งโดยอาจารย์จวน เครือวิชฌยาจารย์ ปราชญ์ชาวมอญบ้านม่วง อําเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึงเป็นหนังสือทีเรียบเรียงขึนจากตํานานวังธาตุและตํานานวังพระธาตุภาษามอญ ๔ 

ฉบบั ดใูน จวน เครือวิชฌาจารย์, ตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), ๘.   
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มอญทีเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร ด้วยเหตนีุ ลวดบวัทีเรียบง่ายแบบเจดีย์สเุลจึงอาจถกูเลือกให้

กลายเป็นแบบมาตรฐานของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางของประเทศไทย๕๙ 

ต่อประเด็นนี ผู้ ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความเห็นเพิมเติมว่า

นอกจากเหตปัุจจัยดงักล่าวแล้ว สนันิษฐานว่าเหตปัุจจัยทีสําคญัอีกประการหนึงคือการทีเจดีย์

แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมีขนาดเลก็มาก (เมือเทียบกบัเจดีย์แบบมอญในสมยัหงสาวดี) 

จึงทําให้ช่างผู้สร้างเจดีย์เลือกทําลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์สเุลทีมีความเรียบง่าย แม้กระนนัช่าง

ผู้สร้างเจดีย์ก็ยังต้องปรับเปลียนรูปแบบลวดบัวฐานในลกัษณะลดทอนความซับซ้อนลงจาก

ต้นแบบอีก  

เหตปัุจจยัประการหนึงทีทําให้ช่างผู้สร้างเจดีย์ทําเจดีย์ขนาดเล็ก สนันิษฐานว่า

อาจเนืองจากสถานการณ์และสถานภาพในช่วงเวลานนัของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ที

อยู่ในฐานะผู้อพยพหนีภยัสงครามเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยด้วยความ

จําเป็น จึงอาจมีข้อจํากดัในเรืองการขาดแคลนช่างฝีมือและทนุทรัพย์ในการก่อสร้าง  

ประการทีสาม อาจเป็นไปได้หรือไม่ทีชาวมอญอาจสร้างเจดีย์เหล่านีเพือเป็น

ตวัแทนของพระมหาธาตเุจ้าแห่งอาณาจกัรมอญ คือเจดีย์ชเวดากองและ/หรือเจดีย์ชเวมอดอ โดย

ทีชาวมอญเองก็ไมไ่ด้สนใจวา่ลวดบวัแบบเรียบง่ายของเจดีย์เหลา่นีจะคล้ายกบัเจดีย์สเุลมากกว่า 

อนึง จําเป็นต้องพิจารณาด้วยวา่ เนืองจากชาวมอญเหล่านีเป็นผู้พลดัถินทีไม่สามารถกลบัไปยัง

บ้านเกิดของตนได้ การกลบัไปเพือไหว้เจดีย์ชเวดากองและ/หรือเจดีย์ชเวมอดอจึงเป็นไปไมไ่ด้ การ

สร้างเจดีย์เพือเป็นตวัแทนของพระมหาธาตเุจ้าแห่งอาณาจักรมอญจึงอาจเป็นเหตผุลสําคญัของ

การสร้างเจดีย์ดงักลา่ว๖๐ 

ต่อประเด็นนี ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความเห็นเพิมเติมว่า ใน

โลกทัศน์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปัจจุบัน ทีน่าจะสืบทอดคติความเชือและ

แนวความคิดในการบูชาเจดีย์มาจากบรรพบุรุษในอดีตไม่มากก็น้อยนัน กล่าวสอดคล้องกันว่า

เจดีย์แบบมอญในวดัของชมุชนตนเองนัน มีความหมายถึงเจดีย์ชเวดากองทีเมืองย่างกุ้ ง การได้

สกัการบชูาเจดีย์เหลา่นนัในวาระต่าง ๆ เปรียบเสมือนได้สกัการบูชาเจดีย์ชเวดากองทีตนนับถือ

ศรัทธาอย่างสงูสดุด้วยเช่นกนั ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้ว  

นอกจากนี จากการสมัภาษณ์ยงัได้พบว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยใน

ปัจจบุนั มีความเชือวา่การสร้างเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-

                                                
 ๕๙เชษฐ์ ติงสญัชล,ี “ประเด็นใหม่เกียวกบัเจดีย์แบบมอญและแบบพม่าในประเทศไทย”, ๒๘๖. 

 ๖๐เรืองเดียวกนั, ๒๘๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๓ 
 

๒๕ ก็เพือ "รําลกึถึงพระมหาธาตแุห่งอาณาจักรมอญ" โดยเฉพาะ "เจดีย์ชเวดากอง" และ "เจดีย์

ชเวมอดอ" ซึงสอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัวิชาการประวตัิศาสตร์ศิลปะ ดงัเช่นคําสมัภาษณ์

ของพระเทพกิตติเมธี พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดัอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง ทีกล่าว

วา่ "...ชาวมอญทีมีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทุกแห่ง ต้องมีการสร้างวดั เมือสร้างวดัแล้วก็

ต้องมีการสร้างเจดีย์ ความคิดในการสร้างเจดีย์นันก็เป็นการจําลองมาจากเจดีย์สําคญัในเมือง

มอญทีนบัถือ..."๖๑ และอาจารย์ธีระ กาบแก้ว ปราชญ์ชาวมอญอําเภอพระประแดง ผู้ เชียวชาญ

ด้านศิลปวฒันธรรมมอญ ทีกลา่วเพิมเติมวา่  

ชาวมอญเคารพในเจดีย์ชเวดากองทีเชือว่าบรรจุพระเกศาธาตุอย่างมาก เมือ

ชาวมอญอพยพเข้ามาอยูใ่นเมืองไทย จงึสร้างเจดีย์แบบมอญขึนในเมืองไทย เพราะยงัคงมีความ

ผูกพนักบัเจดีย์มอญในเมืองมอญอยู ่เป็นการรําลึกถงึเจดีย์ชเวดากองในเมืองมอญ คือสร้างเจดีย์

ขึนเพือจะได้ไหว้เจดีย์ชเวดากองในเมืองไทย๖๒  

ทงันี จากการสมัภาษณ์ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ยังสะท้อนให้เห็นว่า

การนบัถือเจดีย์เปรียบเสมือนพระพทุธเจ้านนั ก็เพือเป็นสิงยึดเหนียวจิตใจอนัเกิดจากความศรัทธา

อย่างสงูสดุตอ่พระพทุธศาสนาตามแนวความคิดของชาวมอญ ดงัคําสมัภาษณ์ของพระอาจารย์

อุน่ สิริภทัโท พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดัมว่ง อําเภอบ้านโป่ง ทีกล่าวว่า “...หลวงพ่อเข้าใจว่า 

จะเป็นพระเจดีย์ชเวดากอง พระธาตมุเุตา หรือเจดีย์อืน ๆ ของชาวมอญ ตามความเชือของชาว

มอญนนั ก็มีความหมายอย่างเดียวกนั ไมไ่ด้แตกตา่งกนั...”๖๓  

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในอดีตจะสร้างเจดีย์

แบบมอญขนึเพือเป็นตวัแทนของมหาธาตทีุตนนบัถือบชูา โดยเฉพาะเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง  

และเจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ทีชาวมอญให้ความนับถือศรัทธาเป็นอย่างมากมาตงัแต่อดีต 

การนบัถือเจดีย์เหลา่นนัเปรียบเสมือนพระพทุธเจ้าก็เพือเป็นสิงยึดเหนียวจิตใจ อนัเกิดจากความ

ศรัทธาอย่างสงูสดุตอ่พระพทุธศาสนาตามคติความเชือของชาวมอญทีถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ 

ซึงอยู่เหนือมมุมองทางด้านรูปแบบศิลปะหรือรูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์แบบมอญเหลา่นนั   

 

                                                
 ๖๑สมัภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้าอาวาสวดัอาษาสงคราม, ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖.  

 ๖๒สมัภาษณ์ ธีระ กาบแก้ว, ปราชญ์ชาวมอญบ้านพระประแดงผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, 

๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖.    
๖๓สมัภาษณ์ พระอาจารย์อุ่น สริิภัทโท, เจ้าอาวาสวดัม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕.  
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ำนกัหอ
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๑๖๔ 
 

 
ภาพที ๗๒ เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา  

 

 
ภาพที ๗๓ เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีสร้างขนึโดยชาวมอญทีอพยพเข้ามาอยู่ใน

 ภาคกลางประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัท้าย

 เกาะ อําเภอสามโคก  

 

   ส
ำนกัหอ
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๑๖๕ 
 

 
ภาพที ๗๔ เจดีย์แบบมอญในวดัสามคัคิยาราม อําเภอสามโคก    

 

 ๔.๓ การตังเจดีย์แบบมอญริมแม่นําลําคลอง จากการศึกษาตําแหน่งทีตังของ

ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญในพืนทีศกึษาตา่ง ๆ พบวา่  

อําเภอสามโคก พบว่าตัวอย่างทังหมดตังอยู่ริมแม่นําเจ้าพระยาทังสองฝัง 

กล่าวคือ เจดีย์แบบมอญวัดท้ายเกาะและเจดีย์แบบมอญวัดเจดีย์ทองตังเจดีย์อยู่ ริมแม่นํา

เจ้าพระยาฝังตะวันตก ส่วนเจดีย์แบบมอญวดัเมตารางค์และเจดีย์แบบมอญวดัสวนมะม่วงตัง

เจดีย์อยู่ริมแมนํ่าเจ้าพระยาฝังตะวนัออก โดยตําแหน่งทีตงัของเจดีย์เหล่านันไม่มีความเกียวข้อง

สมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจนกบัสถาปัตยกรรมสําคญัภายในวดั ลกัษณะดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ผู้สร้าง

เจดีย์สร้างเจดีย์ไว้ริมนําด้วยความตงัใจ จึงอาจกล่าวได้ว่าในอําเภอสามโคกนิยมตงัเจดีย์แบบ

มอญไว้ริมแมนํ่า (แมนํ่าเจ้าพระยา) อนึง เนืองจากตวัอย่างเจดีย์ในพืนทีศกึษาอืน ๆ นิยมตงัอยู่ใน

เขตพทุธาวาส โดยจะไมนิ่ยมตงัริมแมนํ่าลําคลอง ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป จึงนบัได้วา่การตงัเจดีย์แบบ

มอญริมแมนํ่าเป็นลกัษณะเฉพาะของอําเภอสามโคก  

อําเภอพระประแดง พบวา่ตวัอย่างเจดีย์สว่นใหญ่ตงัอยู่ในเขตพุทธาวาส โดยไม่

นิยมตงัเจดีย์แบบมอญไว้ริมแม่นําลําคลอง ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ ตงัอยู่

ด้านหลงัพระอโุบสถในแนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตก เจดีย์แบบมอญวดัแคตงัอยู่ด้านหลงัอโุบสถ

ในแนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตก สว่นเจดีย์แบบมอญวดักลางตงัอยู่ด้านข้างของอโุบสถ ลกัษณะ

   ส
ำนกัหอ
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๑๖๖ 
 

ดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ถึงแม้วดัมอญในพืนทีนีจะตงัอยู่ริมแม่นําลําคลอง แต่ก็นิยมตงัเจดีย์แบบ

มอญไว้ในเขตพทุธาวาสของวดั โดยไมนิ่ยมตงัริมแมนํ่าลําคลอง  

อย่างไรก็ดี จากการศึกษายังพบว่าตัวอย่างเจดีย์แบบมอญวัดอาษาสงคราม 

เป็นตวัอย่างเจดีย์บางองค์ในพืนทีนีทีตงัอยู่ริมแมนํ่าลําคลอง โดยตําแหน่งทีตงัของเจดีย์ไมมี่ความ

เกียวข้องสมัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมสําคญัภายในวดัอย่างชดัเจน  

ในอําเภอปากเกร็ด พบวา่ตวัอย่างเจดีย์ตงัในตําแหน่งทีหลากหลายแตกต่างกัน

ไป กลา่วคือ เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ตงัอยู่ด้านหลงัพระอโุบสถ เจดีย์แบบมอญวดับาง

จากตงัอยู่ภายในเขตวดัโดยไม่สมัพันธ์กับตําแหน่งสถาปัตยกรรมทีสําคญัภายในวดั และเจดีย์

แบบมอญวดัตําหนกัเหนือตงัอยู่ริมแมนํ่าเจ้าพระยาฝังตะวนัตก จึงอาจกลา่วได้วา่ตวัอย่างเจดีย์ใน

อําเภอปากเกร็ดตงัในตําแหน่งทีแตกตา่งหลากหลาย โดยไมนิ่ยมในระเบียบแบบใดแบบหนึงอย่าง

ชดัเจน  

ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม พบว่าตวัอย่างเจดีย์ตงัอยู่ในตําแหน่งที

แตกต่าง โดยส่วนใหญ่จะตงัอยู่ภายในเขตวดั แต่ไม่ได้ตงัติดริมแม่นํา ตวัอย่างได้แก่ กลุ่มเจดีย์

แบบมอญวดัคงคาราม (องค์หมายเลข ๑-๗) เป็นกลุ่มเจดีย์รายรอบอโุบสถ เจดีย์แบบมอญวัด

ใหญ่นครชมุน์และเจดีย์แบบมอญวดัหวัหินเป็นกลุม่เจดีย์ทีตงัอยู่ด้านหน้าอโุบสถ เจดีย์แบบมอญ

วดัเขาช่องพรานเป็นเจดีย์ทีตงัอยู่เชิงเขาภายในเขตวดั โดยไม่มีความสมัพันธ์กับสถาปัตยกรรม

สําคญัภายในวดั ส่วนเจดีย์แบบมอญวดัม่วง เจดีย์แบบมอญวดัมะขาม และเจดีย์แบบมอญวดั

ตาล เป็นกลุ่มเจดีย์ทีตงัอยู่ริมแม่นําลําคลอง จึงอาจกล่าวได้ว่าตวัอย่างเจดีย์ในอําเภอบ้านโป่ง

และอําเภอโพธารามจะตงัอยู่ในตําแหน่งทีแตกตา่งหลากหลายกันไป โดยไม่นิยมในระเบียบแบบ

ใดแบบหนึงอย่างชดัเจน  

หากพิจารณาตวัอย่างเจดีย์ร่วมกนัในทกุพืนทีศกึษา พบวา่สามารถแบ่งกลุม่การ

ตงัเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยได้ ๓ กลุม่ คือ  

กลุ่มเจดีย์ทีตงัริมแม่นําลําคลอง ดงัได้กล่าวไปแล้วว่าตวัอย่างเจดีย์ในอําเภอ

สามโคกนิยมตงัเจดีย์ริมแม่นําลําคลอง (แม่นําเจ้าพระยา) ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัท้าย

เกาะ (ภาพที ๗๕) เป็นต้น นอกจากนี ในพืนทีศึกษาอืน ๆ ยังปรากฏตวัอย่างบางองค์ทีตงัอยู่ริม

แมนํ่าลําคลองเช่นกนั ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัอาษาสงคราม อําเภอพระประแดง เจดีย์

แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ อําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญวดัมว่ง เจดีย์แบบมอญวดัมะขาม และ

เจดีย์แบบมอญวดัตาล ในอําเภอบ้านโป่ง ซึงลกัษณะดงักล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชือ

บางประการทีคล้ายคลงึกนั  

   ส
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๑๖๗ 
 

อนึง จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ผู้ รู้ในพืนทีศึกษาต่าง ๆ พบว่าไม่ทราบถึงคติ

ความเชือทีชดัเจนของชาวมอญในอดีตในการตงัเจดีย์ไว้ริมแมนํ่าลําคลองดงัทีปรากฏ 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงตําแหน่งทีตงัของเจดีย์ซึงตงัอยู่ริมแม่นําลําคลอง 

สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากในอดีตใช้แม่นําลําคลองเป็นเส้นทางคมนาคม และนิยมตงัวดัอยู่ริม

แมนํ่าลําคลองโดยจะหนัหน้าวดัมาทางแม่นําลําคลอง จึงนิยมตงัเจดีย์ไว้หน้าวดัเพือให้ชาวบ้าน

มอญทีเดินทางสญัจรในแมนํ่าลําคลองสามารถมองเห็นเจดีย์ได้แตไ่กลเป็นหมดุหมายให้ทราบถึง

ตําแหน่งของวดั ประกอบกับอาจเพือให้ชาวมอญทีเดินทางมาสกัการบูชาเจดีย์หรือสวดมนต์นัง

สมาธิทีเจดีย์อยู่เป็นประจํานนั สามารถทําได้อย่างสะดวกโดยไมต้่องเข้าไปรบกวนพระสงฆ์ในเขต

สงัฆาวาส เนืองจากในการสัมภาษณ์พบว่าชาวมอญในอดีตมักถือคติความเชือว่าจะนิยมมา

สกัการบชูาเจดีย์หรือสวดมนต์นงัสมาธิทีเจดีย์อยู่เป็นประจํา๖๔ และถือคติความเชือว่าจะไม่นิยม

เข้าไปรบกวนการปฏิบตัิธรรมของพระสงฆ์ในเขตสงัฆาวาสเพราะจะทําให้เป็นบาป๖๕ ซึงสอดคล้อง

กบัการศกึษาทีผา่นมาทีพบวา่ชาวมอญในอดีตมีคติความเชือวา่ ชาวมอญจะเคารพต่อสถานทีใน

วดัมาก ชาวบ้านมอญเดินผา่นหน้าอโุบสถก็ต้องแสดงความเคารพกราบไหว้ ผู้หญิงห้ามเข้าไปใน

อโุบสถหรือบริเวณกฏิุพระสงฆ์๖๖    

กลุม่เจดีย์ทีตงัในเขตพทุธาวาส โดยตําแหน่งทีตงัมีความสมัพันธ์กับอโุบสถของ

วดั จากการศกึษาปรากฏตวัอย่างใน ๓ พืนทีศึกษา ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ 

(ภาพที ๗๖) และเจดีย์แบบมอญวดัแค ตงัอยู่ด้านหลงัพระอโุบสถในแนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตก 

ในอําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) ตงัอยู่ด้านหลงั

พระอโุบสถในแนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตก ในอําเภอปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญวดัใหญ่นครชุมน์

และเจดีย์แบบมอญวดัหวัหิน ตงัอยู่ด้านหน้าอโุบสถ และกลุ่มเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม (องค์

หมายเลข ๑-๗) ตงัรายล้อมอโุบสถ ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม  

การทีตัวอย่างเจดีย์หลายองค์ในกลุ่มนีตังอยู่ด้านหลังอุโบสถในแนวแกน

ตะวนัออก-ตะวนัตกนนั สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากได้รับแรงบนัดาลใจมาจากคติความเชือในการ

                                                
 ๖๔สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๒ 

สงิหาคม ๒๕๕๖.  

 ๖๕สมัภาษณ์ มานพ แก้วหยก, ปราชญ์ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม

มอญ, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.  
๖๖อาภา ศรีสงคราม, วัฒนธรรมพืนบ้านเกาะเกร็ด (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 

๒๕๓๙). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๘ 
 

ตงัเจดีย์แบบไทย โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที ๔ ทีนิยมตังเจดีย์ทรงระฆังไว้

ด้านหลงัอโุบสถ ตวัอย่างเช่น เจดีย์ประธานวดับวรนิเวศวิหารฯ กรุงเทพฯ พระสมทุรเจดีย์ จังหวดั

สมทุรปราการ เป็นต้น  

โดยอาจเริมจากกลุม่ตวัอย่างเจดีย์ในวดัหลวง ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดั

ทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง และเจดีย์แบบมอญวัดปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) 

อําเภอ ปากเกร็ด และสง่อิทธิพลให้ตวัอย่างเจดีย์ในวดัราษฎร์ในพืนทีนนั ๆ  ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบ

มอญ    วดัแคอาจจะได้แนวความคิดในการตงัเจดีย์ไว้ด้านหลงัอโุบสถในแนวแกนตะวนัออก-

ตะวนัตกมาจากวดัทรงธรรมฯ เป็นต้น  

สนันิษฐานวา่การตงัเจดีย์แบบมอญไว้ในเขตพุทธาวาสของวดัดงักล่าว อาจทํา

ให้บทบาทหน้าทีของเจดีย์แบบมอญในการเป็นสถานทีทีพุทธศาสนิกชนชาวมอญเข้ามาปฏิบัติ

ธรรมสวดมนต์นงัสมาธิลดลงไป เนืองจากการตงัเจดีย์แบบมอญไว้ในเขตพุทธาวาสของวดันัน ทํา

ให้พทุธศาสนิกชนชาวมอญเข้าไปปฏิบตัิธรรมสวดมนต์นงัสมาธิได้ไมส่ะดวก เพราะขดัตอ่คติความ

เชือของชาวมอญทีจะไมนิ่ยมเข้าไปรบกวนพระสงฆ์ปฏิบตัิธรรมในเขตสงัฆาวาสหรือเขตพทุธาวาส

ของวดั ซึงลกัษณะดงักล่าวแตกต่างไปจากการตงัเจดีย์ริมแม่นําลําคลองหน้าวดัอยู่ห่างจากเขต

สงัฆาวาสหรือเขตพทุธาวาสของวดั ทีจะสง่เสริมให้เจดีย์ทําหน้าเป็นสถานทีทีพุทธศาสนิกชนชาว

มอญเข้าไปปฏิบตัิธรรมสวดมนต์นงัสมาธิได้สะดวก ดงัได้กลา่วไปแล้ว  

นอกจากนี เป็นทีน่าสนใจวา่กลุม่ตวัอย่างเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม จํานวน ๗ 

องค์๖๗ องค์หมายเลข ๑-๗ ในอําเภอโพธาราม ตังเจดีย์รายรอบอุโบสถของวัด (ภาพที ๗๗) 

ประกอบด้วย เจดีย์ ๔ องค์ในตําแหน่งมมุทงั ๔ เจดีย์ ๒ องค์ข้างอโุบสถทางด้านทิศใต้ และเจดีย์

อีก ๑ องค์หลงัอโุบสถ การตงัเจดีย์รายไว้ทีตําแหน่งมมุทงั ๔ ของอโุบสถ คงเพือให้เกิดสมดลุ และ

การตงัเจดีย์อีก ๓ องค์ไว้ในพืนทีวา่งทางด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้ของอโุบสถ โดยไม่ตงัเจดีย์ไว้

ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออกซึงมีทางเข้าอยู่ คงเพือไม่ให้กีดขวางการเข้าออกอโุบสถ การ

วางตําแหน่งเจดีย์แบบมอญรายรอบอุโบสถวัดคงคารามดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความ

                                                
๖๗ยกเว้นเจดีย์องค์ด้านซ้ายของอโุบสถ เนืองจากเป็นเจดีย์ทีสร้างขนึใหม่ในราวต้นพุทธศตวรรษที 

๒๖ อนงึ อาจารย์โสภณ นิไชยโยค ปราชญ์ชาวมอญบ้านคงคา ให้ข้อมูลเพิมเติมว่าช่างทีสร้างเจดีย์แบบมอญ

องค์ทียกเว้นนี ยงัได้ไปสร้างเจดีย์แบบมอญอีกองค์หนงึทีมมุอโุบสถวัดหุบมะกลํา คนมอญบ้านหุบมะกลําขยาย

ออกไปจากคนมอญบ้านดอนกระเบืองและบ้านคงคา ในสมยัก่อนหมู่บ้านเหล่านีเดินทางติดต่อกันด้วยคลองตา

คด ซงึสอดคล้องกบัจารึกทีฐานเจดีย์องค์นีว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระครูสมุห์ดิลก กนฺตติลโก (พ.ศ. ๒๔๗๓-

๒๕๒๕) 

   ส
ำนกัหอ
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๑๖๙ 
 

ผสมผสานระหวา่งความสมดลุและหน้าทีการใช้งานเข้าด้วยกัน และเจดีย์ทัง ๗ องค์ก็น่าจะสร้าง

ขึนพร้อมกับการออกแบบทางเข้าด้านข้างอุโบสถด้วย การตังเจดีย์แบบมอญลักษณะดงักล่าว

แตกตา่งไปจากทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย จนกลา่วได้วา่การตงัเจดีย์รายรอบอโุบสถวดัคงคา

รามเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์กลุม่นีในภาคกลางประเทศไทย    

การตงัเจดีย์แบบมอญจํานวน ๗ องค์รายรอบอโุบสถอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของ

เจดีย์กลุม่นีดงักลา่ว สนันิษฐานวา่อาจเกิดจากความตงัใจของช่างผู้สร้างหรือผู้อปุถัมภ์ทีต้องการ

สือความหมายถึงเจ้าเมืองรามญัทงั ๗ ท่าน ทีได้ร่วมกนัอปุถมัภ์สถาปนาวดัคงคารามแห่งนีขนึเป็น

วดัศนูย์กลางของชุมชน มีอโุบสถวดัคงคารามเป็นศนูย์กลางการทําสงัฆกรรมร่วมกันเพียงแห่ง

เดียวของชาวมอญในชมุชนบ้านคงคา (ภาพที ๗๘) เนืองจากเมือพิจารณาถึงประวตัิความเป็นมา

ของการสร้างเจดีย์แบบมอญวดัคงคารามทงั ๗ องค์ กล่าวว่าเจ้าเมืองรามญั ๗ หัวเมืองได้อพยพ

ร่วมกนัมาตงับ้านเรือนอยู่ทีบ้านคงคา อําเภอโพธาราม พร้อมทังสถาปนาวดัคงคารามขึนเป็นวดั

กลางประจําชมุชนชาวมอญแห่งนี ในคราวนนัได้สร้างเจดีย์แบบมอญจํานวน ๗ องค์ ตงัรายรอบ

อโุบสถของวดั เพือเป็นตวัแทนของเจ้าเมืองรามญัทงั ๗ ท่านทีได้ร่วมกันสร้างวดัคงคารามอนัเป็น

วดัทีพวกท่านเคยทําบญุสมาทานศีล๖๘ หากเป็นเช่นนนัจริง อาจสะท้อนให้เห็นว่าเจดีย์แบบมอญ

รายรอบอโุบสถวดัคงคาราม นอกจากจะมีความหมายเป็นตวัแทนของมหาธาตทีุชาวมอญนับถือ

ศรัทธาในเมืองมอญดงัได้วิเคราะห์ไปแล้ว ยงัทําหน้าทีแสดงความหมายในมิติด้านประวตัิศาสตร์

ของชาวมอญบ้านคงคาอีกด้วย   

กลุม่เจดีย์ทีตงัในเขตวดั โดยตําแหน่งทีตงัไมมี่ความสมัพันธ์กับสถาปัตยกรรมที

สําคญัภายในวัด ปรากฏตวัอย่างใน ๓ พืนทีศึกษา ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญในโรงเรียน

อํานวยวิทย์ เจดีย์แบบมอญวดักลาง ในอําเภอพระประแดง เจดีย์แบบมอญวดับางจาก อําเภอ

ปากเกร็ด เจดีย์แบบมอญบ้านหม้อ เจดีย์แบบมอญวดับัวงาม และเจดีย์แบบมอญวัดเขาช่อง

พราน (ภาพที ๗๙) ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม  

การทีเจดีย์กลุ่มนีตังอยู่ในเขตวัดโดยตําแหน่งทีตังไม่มีความสัมพันธ์กับ

สถาปัตยกรรมทีสําคญัภายในวดั อีกทงัไมไ่ด้ตงัอยู่ริมแม่นําลําคลอง สนันิษฐานว่าอาจเนืองจาก

ผู้สร้างเจดีย์สร้างเจดีย์ขึนในตําแหน่งทีทางวดัเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบพิธีกรรม

เนืองในพทุธศาสนาของชาวมอญโดยไมย่ึดถืออยู่กบัคติความเชือใด ๆ  

                                                
 ๖๘โสภณ นิไชยโยค, "ผู้ ว่าราชการรามัญ ๗ เมือง บรรพชนต้นตระกูลของชาวรามัญในจังหวัด

ราชบรีุ กาญจนบรีุ," ใน มอญในแผ่นดินสยาม, ๑๕๙. 

   ส
ำนกัหอ
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๑๗๐ 
 

จากการพิจารณาตําแหน่งการตงัเจดีย์แบบมอญในแต่ละพืนทีศึกษา อาจกล่าว

ได้ว่า ตัวอย่างในพืนทีอําเภอสามโคกมีความนิยมตังเจดีย์แบบมอญไว้ริมแม่นํา จนถือเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของพืนทีนี สว่นตวัอย่างในพืนทีศกึษาอืน ๆ จะตงัเจดีย์แบบมอญในตําแหน่งที

หลากหลาย ไมมี่ความเป็นเอกภาพชดัเจน  

อย่างไรก็ดี เจดีย์แบบมอญเหลา่นนัก็ถือเป็นเอกลกัษณ์ของวดัในชมุชนชาวมอญ

ในภาคกลางประเทศไทย ซึงสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมาของคณุผสุดี ทิพทัส และสวุฒันา 

ธาดานิติ ซึงได้ศึกษาวดัในชุมชนมอญในอําเภอพระประแดง พบว่าอาคารทางศาสนาในชุมชน

มอญในพืนทีนีส่วนใหญ่เป็นวัดทีมีลักษณะคล้ายวัดไทยภาคกลางทัวไป คือ ประกอบด้วย

พุทธาวาส ส่วนสงัฆาวาสและกลุ่มอาคารสําหรับให้ฆราวาสเข้ามาใช้ในพิธีกรรมทีเกียวข้องกับ

ศาสนา แตล่ะสว่นมีกลุม่อาคารแยกเป็นสดัสว่น ไมร่วมสว่นพทุธาวาสและสงัฆาวาสอยู่ด้วยกันใน

อาคารเดียวกนัเหมือนวดัมอญในมอญและพม่า ส่วนพุทธาวาสมกัจะประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร 

เจดีย์และเสาหงส์ แต่วิหารไม่ใช่สิงจําเป็นนัก การวางผงับริเวณไม่พบว่ามีระบบหรือกฏเกณฑ์ที

แน่นอนตายตวั ลกัษณะทางกายภาพทีเป็นเครืองแสดงสญัลกัษณ์ของวดัมอญคือเจดีย์แบบมอญ

และเสาหงส์ซึงเห็นได้เดน่ชดั๖๙  

โดยอาจกลา่วเพิมเติมได้วา่ นอกจากลกัษณะดงักล่าวจะปรากฏในพืนทีอําเภอ

พระประแดงแล้ว ยงัปรากฏในวดัของชมุชนชาวมอญในพืนทีอําเภอสามโคก อําเภอปากเกร็ด และ

อําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่าลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะปกติ

ของวดัในชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย  

 

                                                
๖๙ผุสดี ทิพทัส และสวุัฒนา ธาดานิติ, การศึกษาชุมชนมอญในพืนทีอําเภอพระประแดง 

จงัหวัดสมุทรปราการ (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๒), บทคดัย่อ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๑ 
 

 
ภาพที ๗๕ การตงัเจดีย์แบบมอญริมแมนํ่าลําคลอง ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ อําเภอ

 สามโคก  

 

 

 
ภาพที ๗๖ การตงัเจดีย์แบบมอญในเขตพุทธาวาสของวดั โดยตําแหน่งทีตงัมีความสมัพันธ์กับ

 อโุบสถ ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๒ 
 

 
ภาพที ๗๗ การตงัเจดีย์แบบมอญรายรอบอโุบสถของวดั ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม 

 อําเภอโพธาราม   

 

 

 
ภาพที ๗๘ ชุมชนชาวมอญบ้านคงคา อําเภอโพธาราม ทีตงัอยู่รายรอบวดัคงคาราม ซึงเป็นวัด

 มอญศนูย์กลางของชมุชน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๓ 
 

 
ภาพที ๗๙ การตงัเจดีย์แบบมอญทีเชิงเขาในเขตวดั ตวัอย่างทีเจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน 

 อําเภอโพธาราม   

  

 ๔.๔ การปฏิบัติบูชาเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย จากการ

ตรวจสอบการปฏิบตัิบชูาเจดีย์แบบมอญในพืนทีศกึษาตา่ง ๆ พบวา่  

ในอําเภอสามโคก จากการศกึษาพบวา่ ในอดีตชาวมอญพืนทีนีเคยมีการปฏิบัติ

บชูาเจดีย์ด้วยการสวดมนต์นงัสมาธิทีเจดีย์ในบางแห่ง ตวัอย่างได้แก่ ทีเจดีย์แบบมอญวดัศาลา

แดงเหนือ และเจดีย์แบบมอญวดัท้ายเกาะ ดงัคําสมัภาษณ์ของอาจารย์มาณพ แก้วหยก ปราชญ์

ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือผู้เชียวชาญศิลปวฒันธรรมมอญ ทีกล่าวว่า “...ผู้ เฒ่าผู้แก่ชาวมอญ

ชุมชนวดัศาลาแดงเคยเล่าให้ฟังว่าในวนัธรรมสวนะจะไม่นิยมเวียนเทียน แต่จะมาร่วมกันสวด

มนต์นงัสมาธิทีเจดีย์มอญ...”๗๐ และคําสมัภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บญุผกู ปราชญ์ชาวมอญบ้าน

ปากเกร็ดผู้เชียวชาญศิลปวฒันธรรมมอญ ทีกล่าวว่า "...การมากราบไหว้พระเจดีย์นัน ทีวดัท้าย

เกาะใหญ่ก็ยงัมีการไหว้พระเจดีย์มอญกนัอยู่บ้างในวนัธรรมสวนะ...”๗๑  

                                                
 ๗๐สมัภาษณ์ มาณพ แก้วหยก, ปราชญ์ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม

มอญ, ๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๖.   
๗๑สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๒ 

สงิหาคม ๒๕๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๔ 
 

จากคําสมัภาษณ์ดงักลา่ว สะท้อนให้เห็นว่าในอดีตชาวมอญในอําเภอสามโคก

เคยปฏิบตัิบชูาด้วยการกราบไหว้นงัสมาธิและสวดมนต์ทีเจดีย์ โดยจะนิยมปฏิบตัิกนัในวนัพระหรือ

วนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา  

ในอําเภอพระประแดง จากการศึกษาพบว่า ในอดีตชาวมอญในอําเภอนีมีการ

ปฏิบตัิบชูาเจดีย์ในวดัทีตนศรัทธาในบางวดั ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดักลาง และวดัอาษา

สงคราม ดงัคําสมัภาษณ์ของพระเทพกิตติเมธี พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดัอาษาสงคราม ที

กลา่ววา่ "...ทีวดัอาษานี ในอดีตยงัมีชาวมอญถือดอกไม้ ธูปเทียน มานมสัการพระเจดีย์อยู่ แต่มี

จํานวนน้อย ไมท่วัไป ในการมาไหว้พระเจดีย์ก็ไมจํ่าเป็นต้องเป็นช่วงเทศกาล ก็จะมากราบไหว้บชูา

เป็นประจํา..."๗๒ นอกจากนี ครูมงคล สมประสงค์ ครูช่างชาวมอญทีมีความเชียวชาญการทํา

ปราสาทและเมรุลอยของอําเภอพระประแดง ได้กลา่วเพิมเติมวา่  

ในอดีตชว่งเข้าพรรษาผู้ เฒ่าผู้แกช่าวมอญจะมาถือศีลอยูท่ีวดั พอชว่งเย็น ๆ ก็

จะพากนัไปนําดอกไม้ธูปเทียนไปนมสัการพระเจดีย์มอญ โดยจะจุดธูปและเทียนบูชาพระเจดีย์ 

แล้วบางคนก็นงัสมาธิอยูท่ีพระเจดีย์ บางคนก็กลบัเข้ามาปฏิบติัธรรมในศาลา ...ส่วนในวนัสําคญั

ทางพระพทุธศาสนาเชน่วนัมาฆบชูา วนัวิสาขบชูา และวนัอาสาฬหบูชานนั ก็จะมีการนําดอกไม้

ธูปเทียนมานมัสการพระเจดีย์เช่นเดียวกัน โดยจะมีการเวียนเทียนกันทีพระเจดีย์ด้วย แต่ใน

ปัจจบุนันีไมมี่การนําดอกไม้ธูปเทียนมานมสัการพระเจดีย์กนัแล้ว ไมว่า่จะเป็นชว่งเข้าพรรษาและ

วนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา พอหมดผู้ เฒ่าผู้แกใ่นยคุกอ่น ๆ ทีปฏิบติักนัก็ไมมี่อีกแล้ว๗๓ 

จากคําสมัภาษณ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าในอดีตทีผ่านมาชาวมอญในอําเภอ

พระประแดงเคยมีการปฏิบตัิบชูาเจดีย์ด้วยการกราบไหว้และนงัสมาธิ ด้วยการนําดอกไม้มากราบ

ไหว้และจดุธปูเทียนบชูาเจดีย์ หลงัจากนันจะนังสมาธิทีเจดีย์ โดยถือปฏิบัติได้ทุกวนัเป็นประจํา 

และนิยมปฏิบตัิในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือนและในวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนาทีเจดีย์  

ในอําเภอปากเกร็ด จากการศึกษาพบว่าในอดีตชาวมอญพืนทีในอําเภอปาก

เกร็ดมีการปฏิบัติบูชาทีเจดีย์ในบางวัด ตัวอย่างได้แก่ ทีเจดีย์แบบมอญวัดชมภูเวก ดังคํา

สมัภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บญุผกู ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวฒันธรรม

มอญ ทีได้กลา่ววา่ "...เจดีย์วดัชมภเูวก สมยัก่อนก็เคยมีคนแก่คนเฒา่มานังสมาธิทีเจดีย์ ปัจจุบัน

                                                
 ๗๒สมัภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้าอาวาสวดัอาษาสงคราม, ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖. 

๗๓สมัภาษณ์ มงคล สมประสงค์, ปราชญ์ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม

มอญ, ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๕ 
 

ไมมี่แล้ว..."๗๔ จากคําสมัภาษณ์ดงักลา่ว สะท้อนให้เห็นวา่ในอดีตทีผา่นมาชาวมอญในพืนทีนียังมี

การปฏิบตัิบชูานงัสมาธิทีเจดีย์แบบมอญทีวดัชมภเูวก    

ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จากการศกึษาพบวา่ ในอดีตชาวมอญใน

พืนทีนีมีการปฏิบตัิบชูาเจดีย์ในบางแห่ง ตวัอย่างได้แก่ เจดีย์แบบมอญวดัม่วง เจดีย์แบบมอญวดั

ตาล เจดีย์แบบมอญวดัมะขาม และเจดีย์แบบมอญวดับ้านหม้อ ดงัคําสมัภาษณ์ของพระอาจารย์

อุน่ สิริภทัโท พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดัม่วง ทีกล่าวว่า “...ในอดีต คนเก่าคนแก่ ยังไปสวด

มนต์ไหว้พระทีพระเจดีย์ทุกวนั ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีแล้ว...”๗๕ คําสมัภาษณ์ของพระครูวิลาศวร

ธรรม พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดัตาล ทีกล่าวว่า “...สมยัก่อน มีชาวบ้านมานังสวดมนต์ นัง

สมาธิ อยู่ทีเจดีย์เป็นประจํา ปัจจบุนันีไมมี่อยู่แล้ว...”๗๖ และคําสมัภาษณ์ของ พระสม โล่งอากาศ 

พระสงฆ์ชาวมอญวดับ้านหม้อ ทีกลา่ววา่ “...สมยัก่อน สมยัหลวงตาเด็กๆ สกั ๑๐ ขวบ (ปัจจุบัน

อาย ุ๗๓ ปี-ผู้ศกึษา) ยงัทนัเห็นผู้ เฒา่ผู้แก่มานงัสวดมนต์ทีเจดีย์อยู่ ตอนนีก็มีเพียงคนแก่มานงัสวด

มนต์นงักรรมฐานอยู่แคค่นเดียว...”๗๗  

จากคําสมัภาษณ์ดงักล่าว สะท้อนให้เห็นว่าในอดีตผ่านมาพุทธศาสนิกชนชาว

มอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามนิยมปฏิบัติบูชาเจดีย์ ด้วยการมากราบไหว้ นังสมาธิ 

และสวดมนต์ทีเจดีย์กนัเป็นปกติ โดยไมจํ่าเป็นต้องเป็นวนัสําคญัทางพทุธศาสนา  

ดงันนั จึงอาจกลา่วได้วา่ในอดีตทีผ่านมาพุทธศาสนิกชนชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยนิยมปฏิบตัิบชูาทีเจดีย์ในวดัของตน ด้วยการกราบไหว้ การนงัสมาธิ และการสวดมนต์ 

ถือปฏิบตัิได้ทกุวนัตามความตงัใจของพทุธศาสนิกชน และจะนิยมปฏิบัติในวนัพระหรือวนัสําคญั

ทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติบูชาเจดีย์ของชาวมอญดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธา

อย่างแรงกล้าและความเคร่งครัดในการปฏิบตัิตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาของชาวมอญ 

ซึงคงเกิดจากการสงัสมอบรมจิตใจให้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยและวดัมาอย่างตอ่เนืองมาตลอดชีวิต     

อนึง การทีชาวมอญนิยมปฏิบัติบูชาทีเจดีย์ดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นถึง

ความสําคญัของเจดีย์ในฐานะเป็นสิงยึดเหนียวจิตใจอย่างสงูสดุของชาวมอญ ตามคติความเชือ

                                                
 ๗๔สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
๗๕สมัภาษณ์ พระอาจารย์อุ่น สริิภัทโท, เจ้าอาวาสวดัม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕. 
๗๖สมัภาษณ์ พระครูวิลาศวรธรรม (บญุยงั อารยธมฺโม), เจ้าอาวาสวดัตาล, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
๗๗สมัภาษณ์ พระสม โลง่อากาศ, พระสงฆ์ชาวมอญวดับ้านหม้อ, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๖ 
 

เรืองเจดีย์คือสิงแทนถึงพระพทุธเจ้า ดงันนัการได้กราบไหว้บูชาเจดีย์จึงเปรียบได้กับการได้กราบ

ไหว้บชูาพระพทุธเจ้า ดงัทีได้วิเคราะห์ไปแล้ว  

เมือพิจารณาถึงแรงบันดาลใจในการปฏิบัติบูชาเจดีย์ดงักล่าวของชาวมอญใน

ภาคกลางประเทศไทย สันนิษฐานว่าน่าจะสืบเนืองธรรมเนียมการปฏิบัติบูชาเจดีย์ลักษณะ

ดงักลา่วมาจากอดีตตงัแตที่อยู่ในเมืองมอญ ดงัเห็นได้วา่ในปัจจบุนัชาวมอญในเมืองมอญยังคงมี

การปฏิบตัิบชูาเจดีย์ด้วยการกราบไหว้ การนังสมาธิ และการสวดมนต์ทีเจดีย์อย่างต่อเนืองและ

เคร่งครัดทกุวนัในช่วงเช้าและเย็นทีลานประทกัษิณขององค์เจดีย์ ตวัอย่างเช่น ทีเจดีย์ชเวดากอง 

เมืองย่างกุ้ง ทีเจดีย์ชเวมอดอ เมืองหงสาวดี ทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหมง่ เป็นต้น  

เป็นทีน่าสงัเกตด้วยว่า การปฏิบัติบูชาเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศ

ไทยดังกล่าว (รวมถึงชาวมอญในเมืองมอญ) ไม่ได้ถือปฏิบัติอยู่ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา

เท่านัน หากแต่ถือปฏิบัติบูชาเจดี ย์กันทุกวัน จนกล่าวได้ว่าการปฏิบัติดังกล่าวอยู่ ในวิถี

ชีวิตประจําวนัของชาวมอญ สะท้อนให้เห็นวา่ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย (รวมถึงชาวมอญ

ในเมืองมอญ) มีความเคารพศรัทธาตอ่เจดีย์อย่างสงูสดุ 

นอกจากนี การปฏิบัติบูชาเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยทีน่าจะ

สืบทอดผา่นรุ่นสูรุ่่นจากบรรพบรุุษชาวมอญทีอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในเมืองไทยดงักล่าว ยังแสดง

ถึงอตัลกัษณ์ของชาวมอญทีเดน่ชดัไปจากชนชาติอืน ๆ ในภาคกลางประเทศไทย ซึงสอดคล้องกับ

งานศกึษาของคณุปภสัสร เธียรปัญญาและคณะ ทีวิเคราะห์ว่าสิทธิชุมชนมอญตงัอยู่บนพืนฐาน

ความมีตวัตนของชาวมอญตามอตัลกัษณ์ ทีสร้างสมผ่านกาลเวลาอนัยาวนานในประวตัิศาสตร์ 

และร่องรอยการดํารงอยู่ของกลุม่ชนทีรวมกันเป็นชุมชนในระดบัต่าง ๆ กลนักรองมาเป็นรูปแบบ

ประเพณีวฒันธรรมของชาวมอญทีตงัอยู่บนความเชือทางพทุธศาสนา๗๘  

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติบูชาเจดีย์ดงักล่าวของชาวมอญใน

ภาคกลางประเทศไทยไมเ่ป็นทีนิยมในปัจจบุนั อีกทงัธรรมเนียมปฏิบัติบูชาเจดีย์ดงักล่าวได้เลือน

หายไปจากการรับรู้ของชาวมอญในสมยัปัจจบุนัอย่างมากแล้ว ซึงลกัษณะดงักล่าวสอดคล้องกับ

งานศึกษาทีผ่านมาของนักวิชาการ ทีกล่าวถึงการพยายามรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมของชาว

มอญในภาคกลางประเทศไทยบางกลุม่วา่ ถึงแม้ชาวมอญบ้านมว่ง อําเภอบ้านโป่ง จะยังคงรักษา

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมบางอย่างไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชือ 

                                                
๗๘ปภัสสร เธียรปัญญา และคณะ, สิทธิชุมชนท้องถินมอญ กรณีการสร้างท่อก๊าซทีมี

ผลกระทบต่อชุมชนมอญพืนเมือง และชุมชนมอญอพยพทีอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี , 

หนงัสอืชดุโครงการสทิธิมนษุยชนไทยในสถานการณ์สากล (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๔๗).   
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และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ แต่ก็พบว่ามีเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมบางส่วนทีถูกผสม

กลมกลืนให้เข้ากับสังคมไทยด้วย โดยชาวมอญบ้านม่วงมีการผสมผสานกลมกลืนให้เข้ากับ

สงัคมไทยซึงเป็นชนกลุม่ใหญ่ได้เป็นอย่างดี ทังนีเพราะคนมอญและคนไทยมีความสมัพันธ์แบบ

เชิงบวก ยอมรับกนัโดยไมมี่อคติใด ๆ ต่อกันตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยทีทําให้ชาวมอญเกิด

การผสมผสานกลมกลืนทางวฒันธรรมนัน ได้แก่ นโยบายของรัฐ การศึกษา อาชีพ การแต่งงาน 

และการตงัถินฐานและการอพยพย้ายถิน๗๙  

 ๔.๕ ประเพณีการนมัสการและสรงนําเจดีย์ในเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญ 

(သင္ၾကာန္) ในภาคกลางประเทศไทย จากการศึกษาการปฏิบัติบูชาเจดีย์ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย พบว่าชาวมอญในปัจจุบันในบางพืนทีศึกษามี

การปฏิบตัิบชูาเจดีย์ด้วยการนมสัการเจดีย์และสรงนําเจดีย์ในช่วงสงกรานต์ กลา่วคือ 

ในอําเภอพระประแดง จากการศกึษาพบวา่ มีการนมสัการเจดีย์และสรงนําเจดีย์

แบบมอญวดัอาษาสงคราม ดงัคําสมัภาษณ์ของพระเทพกิตติเมธี พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดั

อาษาสงคราม ทีกลา่ววา่ "...ในช่วงวนัสงกรานต์ มีการประพรมนําอบนําหอมทีเจดีย์อยู่โดยทัวไป 

อย่างทีวัดอาษานีก็มี การประพรมนันมีความหมายถึงการบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม และ

พระสงฆ์เป็นหลกั..."๘๐  นอกจากนี อาจารย์ธีระ กาบแก้ว ปราชญ์ชาวมอญอําเภอพระประแดง ยัง

กลา่ววา่ "...สมยัเดก็ ๆ เห็นวา่ช่วงงานสงกรานต์ คนมอญจะนิยมไปไหว้พระเจดีย์ โดยจะใช้ดอกไม้ 

ธปูเทียน และธงสามเหลียม ดอกไม้เป็นดอกอะไรก็ได้ถือเป็นเครืองสกัการะปกติ บางคนเอานําอบ

นําหอมมาสรงพระเจดีย์ โดยเชือวา่เป็นการสกัการะพระพทุธเจ้าในช่วงปีใหมเ่พือเป็นสิริมงคล..."๘๑ 

ซึงแสดงให้เห็นวา่ชาวมอญในพืนทีนีนิยมการสกัการบูชาและสรงนําพระเจดีย์ทีเจดีย์ในวดัทีตน

ศรัทธาในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จากการศึกษาและการสังเกตการณ์

เทศกาลสงกรานต์ของผู้ศึกษา พบว่านอกเหนือไปจากการทําบุญตามแบบชาวมอญซึงจัดเป็น

ประจําในช่วงวนัสงกรานต์ของทกุปี อาทิเช่น การถือศีลปฏิบตัิธรรม การทําบุญเลียงพระ การสรง

นําพระสงฆ์ การทําบุญชักบังสุกุลอัฐิของบรรพชน การปล่อยนกปล่อยปลา (ภาพที ๘๐) การ

                                                
๗๙ศิริรัตน์ แอดสกลุ, เสถียร วิพรมหา และนิภา ธรรมบวร, การธํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ของชาวมอญ: กรณีศึกษาชุมชนมอญบ้านม่วง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

(กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒), ๗๐-๙๐. 

 ๘๐สมัภาษณ์ พระเทพกิตติเมธี, เจ้าอาวาสวดัอาษาสงคราม, ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖. 

 ๘๑สมัภาษณ์ ธีระ กาบแก้ว, ปราชญ์ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, 

๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖.   
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ปฏิบตัิประเพณีคําโพธิ  การขนทรายเข้าวดั เป็นต้นแล้ว ชาวมอญในพืนทีนีบางกลุ่มทีบ้านม่วงยัง

นิยมการปฏิบัติบูชาเจดีย์ในวดัของตน ด้วยการนมัสการเจดีย์ด้วยดอกไม้ธูปเทียน และสรงนํา

เจดีย์และพระสงฆ์อดีตเจ้าอาวาสด้วยนําอบนําหอมด้วย๘๒ 

ดงันนั จึงอาจกลา่วได้วา่ในช่วงวนัสงกรานต์ทีชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย

ถือเป็นประเพณีทีสําคญัทีสดุงานหนึงทีชาวมอญจะต้องจัดขึนเป็นประจําทุกปี นอกจากจะมีการ

ทําบญุทําทานตามประเพณีของตนทีถือปฏิบตัิมาตงัแตอ่ดีตแล้ว ชาวมอญในอําเภอพระประแดง

รวมถึงอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม ยงันิยมปฏิบตัิบชูาเจดีย์ด้วยการนมสัการเจดย์ีด้วยดอกไม้ธูป

เทียน และการประพรมนําอบนําหอมเจดีย์หรือสรงนําเจดีย์  

เมือศกึษาการจดัประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญในเมืองมอญ พบว่าชาวมอญ

ในเมืองมอญนิยมการนมสัการเจดีย์และสวดมนต์ทีเจดีย์ในช่วงสงกรานต์ จนถือเป็นงานใหญ่

ประจําปีของชาวมอญ ดงัคําสมัภาษณ์ของคณุไม หงส์ทองชยั ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวช

เรียนเป็นพระมอญมานาน ทีกลา่ววา่  

ในชว่งสงกรานต์ คนมอญนิยมมานมสัการพระเจดีย์ และสรงนําพระสงฆ์ ส่วน

การสรงนําพระเจดีย์นนัทีเมืองมอญไมมี่ ชว่งกอ่นสงกรานต์จะมีการจดังานไหว้พระเจดีย์  ถือเป็น

ชว่งปลายปีทีควรจะต้องมีการจดังานให้วดัและพระเจดีย์ ในงานจะนิยมจดัทีเจดีย์ประธานของวดั

เป็นหลกั ในงานจะนิยมไหว้พระเจดีย์และเลียงพระประจําวดัของชุมชนของตน โดยต้องดูว่าเชือ

สายของตนเคยศรัทธาอยูว่ดัไหนบ้าง โดยปฏิบติัตามผู้ เฒ่าผู้แกใ่นเชือสายของตนทีเคยปฏิบติัมา

กอ่น หลงัจากนนัใครจะไปไหว้พระเจดีย์ทีวดัอืน ๆ ก็ได้๘๓  

และคําสัมภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผกู ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ด

ผู้เชียวชาญศิลปวฒันธรรมมอญ ทีกลา่ววา่ 

ในชว่งกอ่นสงกรานต์ ๑ เดือน ประมาณเดือน ๔ (กมุภาพนัธ์-มีนาคม-ผู้ศกึษา) 

ชาวมอญในเมืองมอญจะมีประเพณีไหว้เจดีย์กนัทวัเมือง โดยจะจดัทําบญุเลียงพระ ฟังเทศน์ สวด

มนต์ จดัอยา่งน้อย ๗ วนั ๗ คืน ในชว่งนียงันิยมซอ่มเจดีย์ เปลียนฉัตรเจดีย์ ฉลองกนัยิงใหญ่ ใน

งานยงัมีการสวดมนต์เพือบูชาพระเจดีย์ด้วยคาถามหาปัฏฐานต่อเนืองตลอด ๗ วนั ๗ คืนไม่มี

หยดุ โดยจะมีผู้มาตอ่คิวร่วมสวดอย่างไม่ขาดสาย เป็นการสวดมนต์ทียิงใหญ่มาก ยิงเป็นเจดีย์

                                                
 ๘๒จากการสงัเกตการณ์ของผู้ศึกษา เมือวันที ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดม่วง อําเภอ

บ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ   

 ๘๓สมัภาษณ์ ไม หงส์ทองชยั, ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวชเรียนเป็นพระมอญมานาน, ๒๘ 

สงิหาคม ๒๕๕๖. 
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ใหญ่ ๆ จะมีคนมารอคิวกันเป็นจํานวนมาก สวดจนเหนือยสวดไม่ไหวก็จะให้คนต่อไปสวด

ตอ่เนืองกนัไปไมข่าด เจดีย์องค์สําคญั ๆ สวดกนัเป็นร้อย ๆ คน๘๔ 

จากการสมัภาษณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติบูชาเจดีย์ในประเพณี

สงกรานต์ของชาวมอญ (သင္ၾကာန္) บางพืนทีในภาคกลางประเทศไทยมีส่วนคล้ายคลึงกับทีชาว

มอญในเมืองมอญถือปฏิบตัิ โดยเฉพาะการนมสัการเจดีย์ด้วยดอกไม้ธูปเทียน สะท้อนให้เห็นว่า

การปฏิบตัิบชูาเจดีย์ลกัษณะดงักลา่วเป็นสิงสําคญัทีชาวมอญทงัหลายถือปฏิบตัิร่วมกนั อนึง การ

ปฏิบัติบูชาเจดีย์ลักษณะดังกล่าวถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทัวไปทีพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติ

โดยทวัไป   

อย่างไรก็ดี จากการศึกษายังพบการปฏิบัติบางประการทีแตกต่างกันออกไป 

โดยเฉพาะการทีชาวมอญบางพืนทีในภาคกลางประเทศไทยนิยมสรงนําเจดีย์ด้วยการประพรมนํา

อบนําหอมทีองค์เจดีย์ ในขณะทีชาวมอญในเมืองมอญไม่นิยมปฏิบัติในลกัษณะดงักล่าว ความ

แตกตา่งดงักลา่วสะท้อนให้เห็นว่า การสรงนําเจดีย์ของชาวมอญบางพืนทีในภาคกลางประเทศ

ไทยไมน่่าจะสืบทอดมาจากธรรมเนียมทีชาวมอญในเมืองมอญนิยมปฏิบตัิ ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่

ชาวมอญบางพืนทีในภาคกลางประเทศไทยจะได้รับแรงบันดาลใจในการสรงนําเจดีย์มาจาก

ประเพณีการสรงนําพระสงฆ์ทีชาวไทยนิยมถือปฏิบัติ โดยชาวมอญเหล่านันอาจนําการสรงนํา

พระสงฆ์มาประยกุต์ใช้ในการสรงนําเจดีย์ทีตนศรัทธาด้วย      

นอกจากนี ตอ่ประเดน็ทีวา่ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ชาวมอญในเมืองมอญ

จะปฏิบตัิประเพณีนมสัการพระเจดีย์และสวดมนต์อย่างยิงใหญ่ ในขณะทีชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยไมถื่อปฏิบตัิประเพณีดงักลา่วนนั ดงัคําสมัภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บญุผกูทีกลา่ววา่ 

“...ในช่วงก่อนงานสงกรานต์ชาวมอญในเมืองไทยไม่มีการจัดงานนมสัการพระเจดีย์ในเดือน ๔ 

และไม่มีการสวดคาถาบทมหาปัฏฐานอย่างทีชาวมอญในเมืองมอญถือปฏิบัติอยู่ทุกวนันี..."๘๕ 

ลกัษณะดงักลา่วสนันิษฐานวา่ อาจเนืองจากชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยต้องอพยพเข้ามา

อยู่ในเมืองไทยด้วยความจําเป็นจากภัยสงคราม จึงไม่อาจปฏิบัติประเพณีนีในเมืองไทยได้

เนืองจากอาจขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน จนทําให้ประเพณีดงักล่าวไม่ปรากฏในกลุ่มชาว

มอญในภาคกลางประเทศไทย 

                                                
 ๘๔สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖. 

 ๘๕สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
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อนึง ในช่วงไม่กีปีทีผ่านมาชาวมอญบ้านปากเกร็ดได้เริมฟืนฟูประเพณีการ

นมัสการเจดีย์ประจําปีขึนทีวัดปรมยัยิกาวาสฯ แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควรจึงได้เลิก

ปฏิบตัิไป ดงัคําสมัภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บญุผกู ทีกลา่ววา่  

ประเพณีการไหว้พระเจดีย์ ผมเพิงมาเจอตอนทีเขาฟืนประมาณชว่งต้น ๒๕๐๐ 

นีเอง คือพวกชาวมอญจากปากเกร็ดไปทอดกฐินทีเมืองมอญ ซึงตรงกบัช่วงทีชาวมอญในเมือง

มอญเขาไหว้พระเจดีย์พอดี ก็เลยนําประเพณีการไหว้พระเจดีย์กลับมาทําทีวดัปรมยัยิกาวาสฯ 

ประมาณปีพ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓ ทํากนัอยูไ่ด้พกัหนงึ ๒-๓ ปี เรียกประเพณีจองสะเดาว์ หรือเรียก

เป็นภาษาไทยคือ การบชูาพระธาตเุจดีย์ หลงัจากนนัก็ไมไ่ด้ทําอีก ก็นา่เสียดาย ถ้าเริมทําก็ต้องทํา

จริงจงัและตอ่เนือง๘๖  

การทีไมส่ามารถฟืนฟปูระเพณีการนมสัการเจดีย์ประจําปีได้สําเร็จนันดงักล่าว

นนั สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากในปัจจบุนัชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยไม่มีความผกูพันกับ

เจดีย์เช่นชาวมอญในเมืองมอญ ประกอบกบัไมเ่คยรับรู้และไมเ่คยปฏิบตัิประเพณีดงักล่าวเลย จึง

เป็นเรืองยากทีจะฟืนฟูประเพณีดงักล่าวให้สําเร็จได้ในเวลาอนัรวดเร็ว อย่างไรก็ดี หากต้องการ

ฟืนฟปูระเพณีดงักลา่วให้สําเร็จ นอกจากจะต้องอาศยัเวลาในการจดังานอย่างตอ่เนืองแล้ว ยงัควร

จะต้องมีการสร้างความตระหนกัในความผกูพนัระหวา่งชาวมอญกับเจดีย์ในอดีตให้เป็นทีรับรู้แก่

ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัในภาคกลางประเทศไทยได้เริมมีการจัดงานนมสัการ

เจดีย์แบบในเมืองมอญบ้างแล้ว ตวัอย่างได้แก่ ทีวดัเจษฎาราม จังหวดัสมทุรสาคร นําโดยชาว

มอญจากเมืองมอญทีเข้ามาทํางานในเมืองไทย โดยเริมจัดงานดงักล่าวมาได้ ๔-๕ ปีต่อเนืองกัน

แล้ว๘๗ ซึงอาจเป็นจุดเริมให้มีการฟืนฟูประเพณีการนมัสการเจดีย์ของชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยในอนาคตก็เป็นได้    

 

                                                
 ๘๖สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๒ 

สงิหาคม ๒๕๕๖. 

 ๘๗สมัภาษณ์ พิศาล บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๒ 

สงิหาคม ๒๕๕๖.  
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ภาพที ๘๐ ประเพณีปลอ่ยปลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญบ้านมว่ง อําเภอบ้านโป่ง  

 

๔.๖ ประเพณีการเวียนเทียนเนืองในวันสําคัญทางพุทธศาสนาทีเจดีย์แบบ

มอญในภาคกลางประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบาง

พืนทีมีการปฏิบตัิประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญในวนัสําคญัทางพทุธศาสนา กลา่วคือ 

ในอําเภอพระประแดง จากการศึกษาพบว่า ในอดีตชาวมอญในอําเภอพระ

ประแดง มีการปฏิบตัิประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญ ตวัอย่างสําคญัได้แก่ เจดีย์แบบมอญ

วดัทรงธรรมฯ และเจดีย์แบบมอญวดักลาง ดงัคําสมัภาษณ์ของครูมงคล สมประสงค์ ครูช่างชาว

มอญอําเภอพระประแดงผู้เชียวชาญการทําโลงศพมอญและปราสาทมอญ ทีกลา่ววา่  

ในปัจจบุนัทีวดักลางมีงานประเพณีเกียวกบัเจดีย์มอญของวดัไม่มาก สําหรับ

การเวียนเทียนรอบพระเจดีย์นนัในอดีตเคยทํากนันะ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ เฒ่าผู้ แก่ จะเวียนเทียน

กนัในวนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา และวนัอาสาฬหบูชา ในการเวียนเทียนก็จะเตรียมดอกไม้ธูป

เทียนมากนัจากบ้าน แล้วมาเวียนเทียนร่วมกนัรอบพระเจดีย์มอญ๘๘ ตอ่มาในระยะหลังจะหนัมา

เวียนเทียนรอบอโุบสถร่วมกบัพระเจดีย์มอญ คือเมือเวียนเทียนรอบอโุบสถเสร็จแล้วก็จะมาเวียน

                                                
๘๘เจดีย์แบบมอญองค์ดังกล่าว คือองค์ทีทาสีทอง ตังอยู่ข้างศาลาการเปรียญ ริมคลองลดัหลวง 

ซงึไม่ใช่องค์ทีนํามาเป็นตวัอย่างในการศกึษารูปแบบศิลปกรรม เนืองจากเจดีย์องค์นีได้รับการซ่อมแซมจนทําให้

รูปแบบศิลปกรรมหลายประการแตกต่างไปจากตวัอย่างเจดีย์องค์อืน ๆ ในพืนทีนี  
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เทียนรอบพระเจดีย์มอญอีกรอบหนงึ๘๙ แตใ่นปัจจบุนันีเวียนเทียนรอบอโุบสถอยา่งเดียว ไม่มีการ

เวียนเทียนรอบพระเจดีย์มอญแล้ว๙๐  

และคําสมัภาษณ์ของอาจารย์บญุปลกู ศรีเพริศ ไวยาวจักรชาวมอญวดัทรงธรรม

ฯ ทีกลา่ววา่ 

ปัจจุบันวดัทรงธรรมฯ ยงัคงมีประเพณีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์มอญในวัน

สําคญัทางพทุธศาสนา คือวนัมาฆบชูา วนัวิสาขบชูา และวนัอาสาฬหบชูา ส่วนวนัอืน ๆ ไม่ได้ทํา 

อยา่งวนัเข้าพรรษาและวนัออกพรรษานีไมมี่ประเพณีการไหว้พระเจดีย์ อยา่งวนัพระธรรมดานก็ีไม่

มีนะ...ประเพณีเวียนเทียนเป็นประเพณีทีปฏิบติัสืบตอ่กนัมานานแล้ว ในการเวียนเทียนนนัจะเดิน

เวียนขวารอบพระเจดีย์ ๓ รอบ รําลึกนกึถงึพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ และพระสงัฆคณุ...โดยคน

มอญทีนีมีความเชือตามตํานานการสร้างพระเจดีย์ชเวดากองว่าหากได้กราบไหว้พระเจดีย์มอญ 

จะเหมือนกบัได้กราบไหว้พระเจดีย์ชเวดากองด้วยเชน่กนั๙๑ 

จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าในอดีตทีผ่านมาในอําเภอพระ

ประแดงมีการปฏิบตัิประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญ โดยเฉพาะทีเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรม

ฯ และเจดีย์แบบมอญวัดกลาง โดยพุทธศาสนิกชนชาวมอญในพืนทีจะพากันมาร่วมปฏิบัติ

ประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญในวนัมาฆบชูา วนัวิสาขบูชา และวนัอาสาฬหบูชา พิธีกรรม

ของประเพณีนีจะนิยมนําดอกไม้ธปูเทียนมาสกัการะเจดีย์และเดินประทกัษิณรอบเจดีย์ อย่างไรก็

ดี ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าประเพณีนีเริมขึนเมือไหร่ และในปัจจุบันเหลือเพียงทีวดัทรงธรรมฯ 

เท่านนั สว่นทีวดักลางนนัในปัจจบุนัหนัมาเวียนเทียนรอบอโุบสถแทน  

ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จากการศกึษาพบวา่ ในอดีตชาวมอญใน

อําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม มีความนิยมในการปฏิบัติประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบ

มอญ ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัม่วง เจดีย์แบบมอญวดับ้านหม้อ เจดีย์แบบมอญวดัคงคา

ราม เป็นต้น ดงัคําสมัภาษณ์ของพระอาจารย์อุน่ สิริภทัโท พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดัม่วง ที

กลา่ววา่ 

                                                
 ๘๙เป็นทีน่าสงัเกตว่า การปฏิบัติเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญวัดกลางนี จะปฏิบัติต่อเนืองมาจาก

การเวียนเทียนทีอุโบสถ ด้วยการเดินเวียนเทียนรอบเจดีย์เพียงรอบเดียว ซึงอาจแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติ

ประเพณีเวียนเทียนดงักลา่วให้ความสาํคญักบัอโุบสถมากกว่าเจดีย์แล้ว จนกระทังในปัจจุบันทีวัดกลางไม่นิยม

การเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญของวดัแล้ว    
๙๐สมัภาษณ์ มงคล สมประสงค์, ปราชญ์ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม

มอญ, ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖. 
๙๑สมัภาษณ์ บญุปลกู ศรีเพริศ, ไวยาวจักรวดัทรงธรรมฯ, ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๓ 
 

ด้วยความเชือวา่ภายในเจดีย์มีพระธรรมคมัภีร์โบราณ และพระพทุธรูปบรรจไุว้

ภายใน เพือให้ชาวมอญได้สกัการบชูา ในสมยัโบราณจึงได้มีการบูชาเวียนเทียนรอบเจดีย์แห่งนี

มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั มีการจุดประทีป โดยเอานํามนัมะพร้าวใส่สําลีผ้าย ฉีกมาใส่ตะคนั 

วางรอบฐานเจดีย์๙๒  

ทังนี จากการสงัเกตการณ์ของผู้ศึกษาในงานเวียนเทียนวนัมาฆบูชาทีวดัม่วง 

พบวา่ทีวดัมว่งมีพระสงฆ์และชาวมอญบ้านมว่งมาร่วมเวียนเทียนเป็นจํานวนมาก ในการประกอบ

พิธีเวียนเทียนนนัชาวบ้านทกุคนจะเตรียมดอกไม้ธปูเทียนพร้อมมาจากบ้าน ในการแต่งกายนันผู้

เฒา่ผู้แก่ทงัหญิงชายจะนุ่งขาวห่มขาวมาอย่างเรียบร้อย ส่วนกลุ่มวยักลางคนและกลุ่มเด็ก ๆ จะ

แตง่กายในชดุธรรมดาทวัไปมางาน ในพิธีเวียนเทียนพระสงฆ์วดัมว่งนําโดยเจ้าอาวาสวดัจะลงมา

นําเวียนเทียนในลกัษณะทกัษิณาวตัรรอบเจดีย์แบบมอญ ๓ รอบ ขณะเวียนเทียนไมป่รากฏวา่ทอ่ง

บทสวดใด ๆ เมือเดินเวียนเทียนจนครบ ๓ รอบแล้ว เจ้าอาวาสวดัจะเทศนาสงัสอนชาวบ้าน ก่อน

ชาวบ้านจะแยกย้ายกนักลบับ้าน๙๓ (ภาพที ๘๑) สําหรับการจดุประทีปรอบเจดีย์นันในปัจจุบันได้

เลิกไปแล้ว เนืองจากมีการนําไฟฟ้าเข้ามาใช้แทน 

สําหรับทีวดัมะขาม พระท่วม ปภสัสโร พระสงฆ์ชาวมอญวดัมะขาม กลา่วว่า "...

ทีวดัมะขามมีประเพณีการเวียนเทียนทีเจดีย์หน้าวดัมาตงัแตโ่บราณจนถึงปัจจบุนั ไมเ่วียนเทียนที

อโุบสถ เวลาเวียนจะเวียนรอบเจดีย์ประธาน สมยัก่อนไมมี่ไฟจึงมีการจุดตะคนัเทียนรอบเจดีย์ใน

วนังานสําคญั...”๙๔ เป็นต้น  

ส่วนทีวดัคงคารามนัน จากการสงัเกตการณ์ของผู้ศึกษาในงานเวียนเทียนวัน

มาฆบูชาทีวดัคงคาราม พบว่าการจัดงานเวียนเทียนทีวดัแห่งนีมีรูปแบบคล้ายคลึงกับทีวดัม่วง 

โดยจะต่างกันเพียงทีวดัคงคารามจะเวียนเทียนรอบเจดีย์แบบมอญทุกองค์และอโุบสถในคราว

เดียวกนั เนืองจากเจดีย์แบบมอญนนัตงัอยู่รายรอบอโุบสถ๙๕ (ภาพที ๘๒) 

จากการสมัภาษณ์ดงักลา่ว อาจกล่าวได้ว่าในอดีตทีผ่านมาชาวมอญในอําเภอ

บ้านโป่งและอําเภอโพธารามมีความนิยมปฏิบตัิประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญในวนัสําคญั

ทางพทุธศาสนาอย่างกว้างขวาง  

                                                
๙๒สมัภาษณ์ พระอาจารย์อุ่น สริิภัทโท, เจ้าอาวาสวดัม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕. 
๙๓ผู้ศกึษาได้สงัเกตการณ์งานเวียนเทียนในวนัมาฆบูชา เมือวันที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัด

ม่วง อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ  
๙๔สมัภาษณ์ พระท่วม ปภัสสโร, พระสงฆ์ชาวมอญวดัมะขาม, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.   
๙๕ผู้ศกึษาได้สงัเกตการณ์งานเวียนเทียนในวนัมาฆบูชา เมือวันที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัด

คงคาราม อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๔ 
 

เมือศกึษาการปฏิบตัิประเพณีเวียนเทียนของชาวมอญในเมืองมอญ พบวา่ในวนั

สําคญัทางพระพุทธศาสนาได้แก่ วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา และวนัอาสาฬหบูชา ชาวมอญใน

เมืองมอญสว่นใหญ่จะนิยมมาสวดมนต์ไหว้พระนมสัการเจดีย์ ด้วยดอกไม้ธูปเทียนและนังสมาธิ

หน้าพระพทุธรูปประจําวนั ดงัคําสมัภาษณ์ของคณุไม หงส์ทองชยั ชาวมอญผู้ ทีเคยบวชเรียนเป็น

พระมอญมานาน ทีกลา่ววา่ 

ทีเมืองมอญในวนัมาฆบชูา วิสาขบชูา และวนัอาสาฬหบูชา จะไม่มีการเวียน

เทียนแบบของชาวไทย แตจ่ะไปบชูาพระเจดีย์ทีวดัอย่างเดียว มีดอกไม้ ธูปเทียนเท่านนั มีเจดีย์

เป็นประธานเป็นหลกัของงาน คนมอญก็จะไปไหว้พระเจดีย์โดยนงัตรงพระพทุธรูปประจําวนัรอบ

พระเจดีย์๙๖  

และจากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาในงานวันมาฆบูชาทีเจดีย์ชเวดากอง 

พบวา่ชาวมอญและชาวพมา่จะนิยมมาสวดมนต์ไหว้พระนมสัการเจดีย์ด้วยดอกไม้ธปูเทียนและนงั

สมาธิหน้าพระพทุธรูปประจําวนั๙๗ ซึงสอดคล้องกบัคําสมัภาษณ์ของคณุไม หงส์ทองชยัดงักลา่ว   

จึงอาจกลา่วได้วา่ การเวียนเทียนของชาวมอญในเมืองมอญมีลกัษณะแตกต่าง

ไปจากการเวียนเทียนของชาวไทย ทีจะนิยมถือดอกไม้ธปูเทียนเดินเวียนประทกัษิณรอบสิงเคารพ

บชูา ๓ รอบ เดิมเรียกวา่ "เดินเทียน" ซึงเป็นการบูชาและรําลึกถึงองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอย่าง

สงูสดุ๙๘ เมือเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้วมกัจะนิยมเดินทางกลบัโดยไมมี่การนงัสมาธิหรือสวดมนต์        

ดงันนั จึงสนันิษฐานว่าการปฏิบัติประเพณีเวียนเทียนรอบเจดีย์แบบมอญบาง

พืนทีทีปรากฏในภาคกลางประเทศไทยดงักล่าวนัน จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีเวียน

เทียนของชาวไทย เนืองจากมีพิธีกรรมคล้ายคลึงกัน คือการถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียน

ประทกัษิณรอบเจดีย์ ๓ รอบ   

ทงันี จะเป็นไปได้ไหมวา่ในอดีตชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยมีการปฏิบัติ

ประเพณีเวียนเทียนคล้ายชาวมอญในเมืองมอญ อนัเกิดจากการสืบทอดประเพณีมาจากเมือง

มอญ แตต่อ่มาเมือเวลาผา่นไปประเพณีดงักล่าวเกิดการคลีคลายไปในลกัษณะทีรับอิทธิพลของ

                                                
 ๙๖สมัภาษณ์ ไม หงส์ทองชยั, ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ทีเคยบวชเรียนเป็นพระมอญมานาน, ๒๘ 

สงิหาคม ๒๕๕๖.   

 ๙๗ผู้ศึกษาได้สงัเกตการณ์งานวันมาฆบูชาทีเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ ง ประเทศเมียนมา เมือ

วนัที ๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗. 

 ๙๘เบญจมาส แพทอง, ความรู้เรืองพระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม (กรุงเทพฯ: ศยาม, 

๒๕๕๐), ๒๔๙-๒๕๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๕ 
 

การเวียนเทียนของชาวไทยเข้าไปใช้แทน จึงทําให้ประเพณีการเวียนเทียนของชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทยมีความคล้ายคลงึกบัของชาวไทย     

นอกจากนี ยังพบข้อสงัเกตบางประการคือ บางวดัมีการเปลียนสถานทีเวียน

เทียนจากทีเคยปฏิบัติทีเจดีย์แบบมอญไปเป็นทีอุโบสถ ตัวอย่างเช่น ทีวัดกลาง อําเภอพระ

ประแดง ทีวดับ้านหม้อ ทีวดัตาล ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม เป็นต้น ดงัคําสมัภาษณ์

ของพระครูวิลาศวรธรรม พระสงฆ์ชาวมอญเจ้าอาวาสวดัตาล ทีกลา่ววา่ “...สมยัก่อนพวกทีถือศีล

อโุบสถจะมาเวียนเทียนรอบเจดีย์หน้าวดั ปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันมาเวียนเทียนกันรอบอโุบสถ

...”๙๙ โดยความเปลียนแปลงดงักลา่วเกิดขนึจากการสร้างอโุบสถขนึใหม่ในภายหลงั เมือมีการจัด

งานฉลองอโุบสถจึงมีการเวียนเทียนรอบอโุบสถแทน และถือปฏิบตัิสืบเนืองมาจนถึงปัจจบุนั ทําให้

ประเพณีการเวียนเทียนรอบเจดีย์ประธานแบบมอญของวดัตาลถกูลืมเลือนไปแล้ว  

และคําสมัภาษณ์ของพระสม โลง่อากาศ พระสงฆ์ชาวมอญวดับ้านหม้อ ทีกล่าว

ว่า “...สมัยก่อนมีการเวียนเทียนรอบเจดีย์ สมัยเด็ก ๆ ยังเวียนอยู่ โดยไม่เวียนรอบอโุบสถ แต่

ปัจจบุนัเวียนรอบอโุบสถ ไมเ่วียนรอบเจดีย์...”๑๐๐ สนันิษฐานวา่เมือมีการสร้างอโุบสถวดับ้านหม้อ

ขนึข้าง ๆ เจดีย์แบบมอญ จึงทําให้เจดีย์แบบมอญถกูลดความสําคญัลงเป็นเพียงสว่นหนึงในพืนที

อโุบสถ เมือมีการเวียนเทียนจึงหนัมาให้ความสําคญักับอโุบสถแทน และลืมเลือนการเวียนเทียน

รอบเจดีย์ประธานไป 

อาจกล่าวได้ว่า ความเปลียนแปลงดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศนูย์กลางความ

ศรัทธาทีเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเปลียนจากเจดีย์แบบมอญทีเคยศรัทธาในอดีตซึงยึด

โยงอยู่กับตํานานพระเกศาธาตุ มาเป็นอุโบสถซึงมีพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถเป็น

ศนูย์กลางความศรัทธาแทน  

เหตปัุจจยัประการหนึงสนันิษฐานวา่ อาจเนืองจากจํานวนคนทีเพิมมากขึนทุกปี 

และเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยมีขนาดเลก็ ไมเ่หมาะสมกบัการเป็นศนูย์กลางในการ

ประกอบพิธีเวียนเทียน จึงเปลียนมาเวียนเทียนรอบอโุบสถแทน เพราะสถานทีเหมาะสมกว่า อนึง 

สําหรับทีเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ นันเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ จึงยังคงมีการประกอบพิธีเวียน

เทียนรอบเจดีย์อยู่จนถึงปัจจบุนั  

นอกจากนี ปัจจัยสําคญัอีกประการหนึงสันนิษฐานว่า อาจเนืองจากการทีใน

ปัจจบุนัวดัมอญเกือบทกุวดัมีอโุบสถ อนัเป็นผลมาจากการสร้างอโุบสถขนึใหม่ ทังทีในอดีตนันจะ

                                                
๙๙สมัภาษณ์ พระครูวิลาศวรธรรม (บญุยงั อารยธมฺโม), เจ้าอาวาสวดัตาล, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕. 
๑๐๐สมัภาษณ์ พระสม โลง่อากาศ, พระสงฆ์ชาวมอญวดับ้านหม้อ, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.   

   ส
ำนกัหอ
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๑๘๖ 
 

มีเพียงไมกี่วดัเท่านนัทีมีอโุบสถ เมือมีอโุบสถใหมจ่ึงมีการจดังานฉลองรวมถึงมีการใช้งานอโุบสถ

สําหรับบวชลกูหลานอย่างตอ่เนือง ทําให้อโุบสถได้รับความสําคญัมากขนึ ในขณะเดียวกนัผู้ เฒา่ผู้

แก่ทีผกูผนักบัเจดีย์แบบมอญมาตงัแตอ่ดีตก็ลดจํานวนลงทุกวนั จึงเป็นผลให้เจดีย์แบบมอญถูก

ลดบทบาทลงไปเรือย ๆ และเมือเจดีย์แบบมอญไมไ่ด้รับการใช้งานก็คงสง่ผลทําให้เจดีย์แบบมอญ

เหลา่นนัถกูลืมเลือนไปจากการรับรู้ของชาวมอญในปัจจบุนัมากขนึ 

อนึง เป็นทีน่าสังเกตว่าไม่ปรากฏการปฏิบัติประเพณีเวียนเทียนทีเจดีย์แบบ

มอญวดัอาษาสงคราม ดงัคําสมัภาษณ์ของอาจารย์มงคล สมประสงค์ ปราชญ์ชาวมอญอําเภอ

พระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวฒันธรรมมอญ ทีกลา่ววา่ “...ทีวดัอาษาสงครามก็มีเจดีย์แบบมอญ

อยู่องค์หนึง แตก่็ไมไ่ด้มีการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์นนั แตจ่ะเวียนเทียนกนัทีอโุบสถ ก็เห็นแบบนี

มาตงัแตอ่ดีตแล้ว...”๑๐๑  

ต่อประเด็นนี สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากชาวมอญในพืนทีนีต่างรับรู้กันเป็น

อย่างดีว่าเจดีย์องค์นีสร้างขึนเพือเป็นทีบรรจุเครืองราชอิสริยาภรณ์และสิงศกัดิ สิทธิ ของสมิงอา

สงครามผู้สร้างวดันี ดงัปรากฏในประวตัิการสร้างวดัและเจดีย์องค์นี๑๐๒ ดงันันเจดีย์องค์นีไม่ใช่

เจดีย์ทีสร้างขึนเพือรําลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงทําให้ชาวมอญในพืนทีนีไม่ปฏิบัติประเพณี

เวียนเทียนทีเจดีย์องค์นี  

 

                                                
๑๐๑สมัภาษณ์ มงคล สมประสงค์, ปราชญ์ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรม

มอญ, ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖. 
๑๐๒ผุสดี ทิพทัส และสวุัฒนา ธาดานิติ, การศึกษาชุมชนมอญในพืนทีอําเภอพระประแดง 

จงัหวัดสมุทรปราการ, ๖-๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๗ 
 

 
ภาพที ๘๑ การเวียนเทียนทีเจดีย์แบบมอญวดัม่วงของพระสงฆ์และชาวมอญบ้านม่วง อําเภอ 

 บ้านโป่ง ในคืนวนัมาฆบชูา วนัที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 
ภาพที ๘๒ การเวียนเทียนรอบเจดีย์รายแบบมอญและอโุบสถวดัคงคาราม ของพระสงฆ์และชาว

 มอญบ้านคงคา อําเภอโพธาราม ในคืนวนัมาฆบชูา วนัที ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๘ 
 

 ๔.๖ ประเพณีการห่มผ้าแดงเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย จาก

การศกึษาพบวา่ ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบางพืนทีมีการปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ 

กลา่วคือ 

ในอําเภอปากเกร็ด จากการศึกษาพบว่าชาวมอญในพืนทีนีมีการปฏิบัติ

ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ ตัวอย่างได้แก่ ทีเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามัญ

เจดีย์) ทีเจดีย์แบบมอญวดับางจาก ทีเจดีย์แบบมอญวดัตําหนกัเหนือ จึงอาจกลา่วได้วา่ชาวมอญ

ในอําเภอปากเกร็ดมีความนิยมปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ 

ในอําเภอพระประแดง จากการศึกษาพบว่าชาวมอญในพืนทีนีมีการปฏิบัติ

ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ ตวัอย่างเช่น เจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ เจดีย์แบบมอญวดัแค เป็นต้น 

จึงอาจกล่าวได้ว่าชาวมอญในอําเภอพระประแดงมีการปฏิบัติประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ แต่ไม่

ถึงกบัเป็นความนิยมทีจะต้องถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม จากการศึกษาพบว่าชาวมอญในพืนทีนี

มีความนิยมในการปฏิบัติประเพณีห่มผ้าเจดีย์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มเจดีย์แบบมอญวดัคงคาราม 

เจดีย์แบบมอญวดัเขาช่องพราน เจดีย์แบบมอญวดับ้านหม้อ เป็นต้น โดยพบวา่ตวัอย่างทงัหมดใช้

ผ้าสีเหลืองห่มเจดีย์ จึงอาจกลา่วได้วา่ชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามมีความนิยม

ปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าเจดีย์โดยใช้ผ้าสีเหลืองแทนผ้าแดง  

จากการศกึษาจึงอาจกลา่วได้วา่ ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยส่วนใหญ่มี

การปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ โดยได้รับความนิยมในอําเภอปากเกร็ด รวมถึงยังปรากฏใน

อําเภอพระประแดงและอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม อย่างไรก็ดี สําหรับในอําเภอบ้านโป่ง

และอําเภอโพธารามนนันิยมใช้ผ้าสีเหลืองแทนผ้าแดง  

เมือศกึษาการปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ของชาวมอญในเมืองมอญ พบว่า

ชาวมอญในเมืองมอญไมนิ่ยมปฏิบตัิประเพณีดงักลา่ว ดงัคําสมัภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บุญผกู 

ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้เชียวชาญวฒันธรรมมอญ ทีกลา่ววา่ "...ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์

ในเมืองมอญไมมี่ทํา คนมอญในเมืองไทยก็ไมเ่คยมีประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์มาก่อน ในแถบปาก

เกร็ดและในแถบสามโคกในอดีตก็ไมมี่ ธรรมดาแล้วเจดีย์มอญจะไมห่่มผ้า ถ้าจะห่มผ้าจะห่มทีต้น

โพธิ มากกวา่พระเจดีย์..."๑๐๓ ซึงสอดคล้องกับผลการสงัเกตการณ์ของผู้ศึกษา ทีพบว่าไม่ปรากฏ

                                                
 ๑๐๓สมัภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๙ 
 

การห่มผ้าเจดีย์ในเมืองมอญ ทงัตวัอย่างเจดีย์ในเมืองย่างกุ้ ง เมืองมะละแหม่ง เมืองทวนัเท และ

เมืองพะสิม  

อนึง เมือตรวจสอบประเพณีดงักลา่วในหนงัสือและบทความเกียวกบัวฒันธรรม

ประเพณีของชาวมอญในประเทศไทย ทีชาวมอญในประเทศไทยและนักวิชาการได้ศึกษาไว้แล้ว 

พบวา่ไมป่รากฏการกลา่วถึงประเพณีการห่มผ้าเจดีย์ ซึงสะท้อนให้เห็นว่าประเพณีดงักล่าวไม่ใช่

ประเพณีดงัเดิมของชาวมอญ ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ว่าชาวมอญในเมืองมอญรวมถึงในพืนที

อําเภอสามโคกไมนิ่ยมปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าเจดีย์  

จากการตรวจสอบข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติประเพณีห่มผ้าแดงพระ

เจดีย์ทีนิยมในอําเภอปากเกร็ด และทีปรากฏในอําเภอพระประแดง รวมถึงในอําเภอบ้านโป่งและ

โพธารามนนั ไมน่่าจะได้รับแรงบนัดาลใจหรือรับสืบทอดมาจากเมืองมอญ  

อย่างไรก็ดี เมือพิจารณาประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ในประเทศไทย พบว่า

หลกัฐานวา่ในสมยัรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที ๔ ปรากฏประเพณีดงักล่าว ดงัปรากฏหลกัฐานใน

ภาพถ่ายเก่าของฟรันซิส จิต ภาพหนึงมีการห่มผ้าองค์เจดีย์วดัปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ในช่วงทีมี

งานฉลอง๑๐๔ ประมาณปีพ.ศ. ๒๔๑๐๑๐๕ (ภาพที ๘๓) และปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

วดับวรนิเวศวิหารฯ กรุงเทพฯ ทีสนันิษฐานวา่น่าจะเขียนขนึในช่วงสมยัรัชกาลที ๓-๔๑๐๖  

รวมถึง ยงัพบร่องรอยประวตัิศาสตร์บอกกลา่วสืบตอ่กนัมาวา่ ในปีพ.ศ. ๒๔๐๔ 

ครังทีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ๔ เสดจ็ฯ  มาบรรจพุระบรมสารีริกธาตแุละ  

 

 

                                                
 ๑๐๔พิพัฒน์ พงษ์รพีพร,  สมุดภาพรัชกาลที  ๔  (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์ภาพมุมกว้าง

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗), ๒๑๘-๒๑๙.  

 ๑๐๕ในช่วงวนัที ๒๒-๒๖ ธันวาคม ปีพ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้

ฉลองวัดปทุมวนาราม อย่างไรก็ดี ในพระราชพงศาวดารไม่ปรากฏการกล่าวถึงการห่มผ้าพระเจดีย์ ดูใน พระ

ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๔ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ฯ (ขํา บุนนาค), พิมพ์ครังที ๗ 

(กรุงเทพฯ: ต้นฉบบั, ๒๕๔๗), ๓๑๙.  

 ๑๐๖สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๒๑๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๐ 
 

สมโภชพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ ในครังนนัได้มีการห่มผ้าแดงพระสมทุรเจดีย์ด้วย๑๐๗

จึงถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั  

หลกัฐานดงักล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที ๔ 

น่าจะมีการปฏิบัติประเพณีห่มผ้าแดงพระเจดีย์แล้ว โดยเฉพาะทีเจดีย์ทรงระฆังทีสร้างขึนเพือ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุเนืองในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที ๔ โดยประเพณีดงักลา่วได้ถือปฏิบตัิสืบเนืองตอ่มาจนถึงปัจจบุนั 

จากการตรวจสอบข้างต้น สนันิษฐานวา่การปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าแดงพระเจดีย์

ทีนิยมในอําเภอปากเกร็ด และทีปรากฏในอําเภอพระประแดง รวมถึงในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอ

โพธาราม ซึงไมเ่ป็นทีนิยมในเมืองมอญนนั จะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากประเพณีการห่มผ้าแดงที

ปรากฏในประเทศไทย โดยน่าจะได้รับแรงบนัดาลจากเจดีย์องค์สําคญัในพืนทีหรือพืนทีใกล้เคียงที

มีความสมัพนัธ์กนั กลา่วคือ  

ในพืนทีอําเภอพระประแดง สนันิษฐานว่า การปฏิบัติประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์

แบบมอญในพืนทีนี จะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากประเพณีห่มผ้าแดงพระสมทุรเจดีย์ ทีปรากฏเป็น

ประวตัิศาสตร์บอกกล่าวสืบต่อมาและถือปฏิบัติเป็นงานประจําปีทีจัดขึนอย่างยิงใหญ่ต่อเนือง

จนถึงปัจจบุนั เนืองจากในการจดังานประเพณีห่มผ้าแดงพระสมทุรเจดีย์ทกุปีนนั ในช่วงวนัแรม ๒ 

คํา เดือน ๑๑ (ก่อนงานเริม) จะมีพทุธศาสนิกชนทวัไปพร้อมใจกนัมาเย็บทําผ้าแดงผืนใหญ่สําหรับ

ห่มพระเจดีย์ พอถึงวนัเริมงานในวนัแรม ๕ คํา เดือน ๑๑ คณะกรรมการจึงได้เชิญผ้าแดงแห่ไป

รอบตวัเมือง แล้วเชิญลงเรือแห่ไปตามแม่นําเจ้าพระยาถึงอําเภอพระประแดง เพือให้ชาวพระ

ประแดงได้ร่วมอนุโมทนา แล้วจึงแห่กลบัมาทําพิธีทักษิณาวตัรรอบพระสมุทรเจดีย์แล้วนําขึน

ห่ม๑๐๘ (ภาพที ๘๔) ซึงแสดงให้เห็นว่าชาวมอญพระประแดงรับรู้ประเพณีห่มผ้าแดงพระสมทุร

เจดีย์เป็นอย่างดี 

หากเป็นเช่นนนัจริง สนันิษฐานวา่การปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์แบบมอญ

ในพืนทีนี จะเริมขึนทีเจดีย์แบบมอญวัดทรงธรรมฯ (ภาพที ๘๕) ซึงเป็นเจดีย์แบบมอญทีมี

                                                
 ๑๐๗ดูใน วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด

สมุทรปราการ (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๓), ๖๗. อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบในพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท ี๔ ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ฯ (ขํา บนุนาค) ไม่ปรากฏการกล่าวถึงการห่ม

ผ้าแดงพระสมทุรเจดีย์ ดใูน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๔ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์

ฯ (ขํา บุนนาค), ๒๐๐-๒๐๑. 

 ๑๐๘รวมเรืองเมืองสมุทรปราการ (กรุงเทพฯ: ครุุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๙), ๑๑๑-๑๑๔.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๑ 
 

ความสําคญัมากทีสดุและจดัประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าวดัของชาวมอญ

แห่งอืน ๆ ในพืนทีนี และแพร่หลายไปในวดัมอญแห่งอืน ๆ ในพืนทีนี   

ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด สนันิษฐานวา่การปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์แบบ

มอญในพืนทีนี อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ภเูขาทอง วดัสระเกศ 

กรุงเทพฯ ซึงนับเป็นงานทีมีชือเสียงและเป็นทีรับรู้กันมากทีสุด โดยสันนิษฐานว่าน่าจะมีขึน

หลงัจากการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตทีุเจดีย์ภเูขาทองในสมยัรัชกาลที ๕ เมือปีพ.ศ. ๒๔๔๒ 

เพือเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตทีุนํามาประดิษฐาน เนืองจากเป็นพระบรมสารีริกธาตทีุมี

ความสําคญัเพราะนํามาจากประเทศอินเดียโดยตรง โดยประเพณีดงักลา่วจะจดัขนึในช่วงงานเทศ

การนมสัการพระบรมสารีริกธาต ุณ พระบรมบรรพต (ภเูขาทอง) วดัสระเกศฯ ในช่วงวนัขึน ๘ คํา

เดือน ๑๒ ถึงวนัแรม ๒ คําเดือน ๑๒ ของทกุปี (ภาพที ๘๖)๑๐๙ เนืองจากเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิ

กาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) มีความสําคญัทีคล้ายคลงึกบัเจดีย์ภเูขาทอง วดัสระเกศฯ กลา่วคือ 

เป็นเจดีย์สําคญัทีสร้างขนึจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดย

พระองค์ได้เสดจ็ฯ มาบรรจพุระบรมสารีริกธาตใุนพระมหารามญัเจดีย์๑๑๐และทรงยกยอดฉัตรพระ

เจดีย์ด้วยพระองค์เอง๑๑๑เช่นเดียวกนั   

อย่างไรก็ดี ไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดัทีระบถุึงประวตัิความเป็นมาของประเพณี

ห่มผ้าเจดีย์ทีวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) ทราบในเบืองต้นเพียงวา่เป็นกิจกรรมทีถือ

ปฏิบตัิกนัมานานแล้ว ดงัคําสมัภาษณ์ของอาจารย์พิศาล บญุผกู ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ด 

ทีกลา่ววา่ "...ในสมยัก่อนก็ห่มกนัมาทกุปี แตจ่ะไปเปลียนผ้าในช่วงวนัออกพรรษา พอมาสมยัหลงั

นีจะเปลียนกันแบบไม่มีเวลาแน่นอน บางทีมีคนศรัทธามาห่มทับเป็นผืนทีสองก็มี..."๑๑๒ การที

ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์แบบมอญวัดปรมัยยิกาวาสฯ ไม่ได้ถูกจัดขึนอย่างยิงใหญ่และไม่มี

                                                
 ๑๐๙รําไพพรรณ แก้วสริุยะ, คู่มือนําเทียววัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พิมพ์ครังที ๓ (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลชิชิง, ๒๕๔๙), ๘๗-๙๓. 

 ๑๑๐ข้อความจารึกบนเสาศิลาทีวดัปรมยัยิกาวาสฯ  

 ๑๑๑ความเรืองการยกยอดฉตัรปรากฏในหนงัสอืราชกิจานเุบกษา กรุงเทพมหานคร เล่มหนึง แผ่นที 

๑๑ อ้างถงึใน ไตรสรณธัช อนุสรณ์ (งานพระราชทานเพลงิศพ พระไตรสรณธัช (มาลยั บปุผทาโม) ณ ปราสาท 

๕ ยอด วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี วันอาทิตย์ที ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐), (กรุงเทพฯ: เท็ค

โปรโมชนั แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๐), ๒๗.  

 ๑๑๒สมัภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 

   ส
ำนกัหอ
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๑๙๒ 
 

กําหนดเวลาในการจดังานทีแน่ชดัในปัจจบุนั ยงัอาจสะท้อนให้เห็นว่าประเพณีนีไม่ใช่ประเพณีที

ชาวมอญคุ้นเคย เนืองจากไมใ่ช่ประเพณีดงัเดิมของชาวมอญ      

ทงันี สนันิษฐานวา่ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระ

มหารามญัเจดีย์) จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับวดัมอญแห่งอืน ๆ ในพืนทีนี เนืองจากในอดีตนัน

วดัปรมยัยิกาวาสฯ เป็นพระอารามหลวงทีเป็นศนูย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายรามญันิกาย

มาตลอดสมยัรัตนโกสินทร์ ดงัปรากฏว่ามีพระราชาคณะฝ่ายรามญันิกายมาครองวดันีหลายรูป 

ตวัอย่างเช่น พระสเุมธาจารย์ พระคณุวงษ์ พระไตรสรณธัช พระธรรมวิสารทะ พระสเุมธมนีุ เป็น

ต้น และยงัเป็นวดัศนูย์รวมพิธีสงฆ์ฝ่ายรามญันิกายด้วย ตวัอย่างเช่น พิธีปวาณาออกพรรษา เป็น

ต้น  

อย่างไรก็ตาม จากการสงัเกตการณ์ของผู้ศกึษาพบวา่ในปัจจุบันทางวดัปรมยัยิ

กาวาสฯ และชาวมอญในพืนทีรวมถึงหน่วยงานราชการในจงัหวดันนทบรีุ ได้รือฟืนประเพณีห่มผ้า

แดงเจดีย์ขนึมาใหม่เมือปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ทีผ่านมานี๑๑๓ (ภาพที ๘๗) ต่อประเด็นนี อาจารย์พิศาล 

บญุผกู ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้เชียวชาญวฒันธรรมมอญ กลา่ววา่ 

ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์แบบมอญวัดปรมยัยิกาวาสฯ เริมจดัขึนอย่างเป็น

ทางการเมือปีพ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีแรก โดยถือเอาวนัทีคนมอญกําหนดว่าเป็นวนัทีพระโสณะเถระ

และพระอตุรเถระเดินทางมาประดิษฐานพระพทุธศาสนาทีเมืองมอญมาเป็นวนัหม่ผ้าแดงให้เจดีย์

องค์นี...ในวนันีในเมืองมอญจะมีการจดังานบญุอย่างยิงใหญ่ เรียกว่า วนัระลึกพระพุทธศาสนา

มาประดิษฐานทีเมืองมอญ ตรงกบัวนัขึน ๑๒ คํา เดือน ๘ ของทกุปี๑๑๔  

การฟืนฟูประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์วดัปรมัยยิกาวาสฯ (พระมหารามัญเจดีย์) 

อย่างเป็นทางการ ด้วยการนําคติความเชือของชาวมอญเข้ามาผกูโยงและเป็นตวักําหนดวนัเวลา

ในการจดังานประเพณีนีขนึดงักลา่ว น่าจะสร้างการรับรู้ใหม่ให้กับชาวมอญในพืนทีนีและในภาค

กลางประเทศไทยในอนาคตตอ่ไป เนืองจากคติความเชือเนืองในวนัสําคญัดงักลา่วได้เลือนหายไป

จากสํานึกของชาวมอญสมยัปัจจบุนัในภาคกลางประเทศไทยแล้ว อนึง กระบวนการฟืนฟปูระเพณี

ห่มผ้าแดงเจดีย์วดัปรมยัยิกาวาสฯ (พระมหารามญัเจดีย์) ทีเกิดขึนดงักล่าว ยังสะท้อนให้เห็นถึง

บทบาทหน้าทีของเจดีย์แบบมอญทีสําคญัอีกประการหนึง ในการเป็นศนูย์กลางความเชือมโยง

ระหวา่งงานประเพณีเนืองในพทุธศาสนากบัพทุธศาสนิกชนชาวมอญ  

                                                
 ๑๑๓ผู้ศกึษาสงัเกตการณ์เมือวนัที ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดปรมัยยิกาวาสฯ อําเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  
๑๑๔สมัภาษณ์ พิศาล บุญผูก, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.  

   ส
ำนกัหอ
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๑๙๓ 
 

ทงันี จากการสงัเกตการณ์ของผู้ศกึษาตอ่งานประเพณีดงักลา่ว ยงัพบข้อสงัเกต

ว่านอกจากพระสงฆ์ผู้ นําทีเป็นพระมอญและผู้ ทีมาร่วมงานทีเป็นชาวมอญแล้ว ยังมีกลุ่ม

พทุธศาสนิกชนทีไมใ่ช่ชาวมอญรวมถึงเจ้าหน้าทีจากหน่วยงานราชการมาร่วมงานประเพณีนีเป็น

จํานวนมาก ซึงแสดงให้เห็นถึงพลวตัในการขบัเคลือนประเพณีนีร่วมกันของพุทธศาสนิกชนทัวไป

นอกเหนือไปจากชาวมอญในเมืองไทยอย่างกลมกลืนไมมี่การแบ่งแยกอีกด้วย    

นอกจากนี เป็นทีน่าสนใจด้วยวา่การจดังานบญุในวนัรําลึกพระพุทธศาสนามา

ประดิษฐานทีเมืองมอญ เพือรําลกึถึงพระโสณะเถระและพระอตุระเถระทีเดินทางมาประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาทีเมืองมอญดงักล่าว เป็นทีนิยมอย่างแพร่หลายในชาวมอญเมืองมอญ ดังคํา

สมัภาษณ์ของคณุทอศกัดิ  ชาวมอญจากเมืองมอญทีเดินทางมาทํางานในเมืองไทย และได้นดักลุม่

ชาวมอญจากเมืองมอญมาร่วมทําบญุเนืองในวนัดงักล่าวกันทีวดัไผ่ล้อม (ภาพที ๘๘) ทีกล่าวว่า 

"...งานทําบญุเลียงพระในวนัทีพระพทุธศาสนามาถึงเมืองมอญทําเป็นประจําทุกปี เป็นการรําลึก

ถึงพระโสณะเถระและพระอตุระเถระ ทําบุญให้ทังสองท่าน งานนีคนเฒ่าคนแก่ทํามาก่อนอย่าง

ต่อเนือง มารุ่นตนก็ทําต่อมา ไม่ว่าจะอยู่ทีไหนพอถึงวนันีก็ต้องทําบุญ..."๑๑๕ อนัแสดงให้เห็นว่า 

ชาวมอญในเมืองมอญยงัให้ความสําคญัตอ่วนันีเป็นอย่างมาก และประเพณีเนืองในวนัดงักลา่วคง

ได้เข้ามาเป็นทีรับรู้ในกลุ่มชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยบ้างแล้วไม่มากก็น้อย ดงัเช่นที

ปรากฏทีวดัไผล้่อมและวดัปรมยัยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด 

การจัดงานประเพณีทําบุญเนืองในวนัรําลึกพระพุทธศาสนามาประดิษฐานที

เมืองมอญดงักลา่ว สะท้อนให้เห็นวา่ชาวมอญในเมืองมอญมีความใกล้ชิดกบัพระมหาธาตเุจดีย์ที

ตนเองนับถือศรัทธาเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ เป็นต้น ผ่าน

กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ในวัฒนธรรมของตน ทีจัดขึนอย่างต่อเนือง ณ พระมหาธาตุเจดีย์

เหลา่นนั จนทําให้ชาวมอญในเมืองมอญมีจิตสํานึกทีผกูพนัอยู่กบัเจดีย์ทีตนเองนบัถือศรัทธาอยา่ง

เข้มข้น ซึงลกัษณะดงักลา่วมีความแตกต่างไปจากชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยทีจิตสํานัก

ดงักล่าวได้คลีคลายไปมากแล้ว สนันิษฐานว่า อาจเนืองจากในภาคกลางประเทศไทยไม่มีพระ

มหาธาตเุจดีย์ทีชาวมอญนบัถือศรัทธาอย่างแท้จริง อย่างเจดีย์ชเวดากองหรือเจดีย์ชเวมอดอใน

เมืองมอญ ทําให้ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยไม่มีศนูย์จิตใจและกิจกรรมงานประเพณีที

แท้จริง จึงทําให้จิตสํานึกทีผกูพนัอยู่กบัเจดีย์คลีคลายไปจากชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย   

ในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม พบว่าชาวมอญในพืนทีนีมีความ

นิยมในการปฏิบตัิประเพณีห่มผ้าเจดีย์ โดยนิยมห่มด้วยผ้าสีเหลือง ตวัอย่างเช่น กลุ่มเจดีย์แบบ

                                                
๑๑๕สมัภาษณ์ ทอศกัดิ, ชาวมอญผู้ เข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทย, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๔ 
 

มอญวดัคงคาราม (ภาพที ๘๙) เป็นต้น ซึงแตกตา่งไปจากพืนทีศกึษาอืนๆ ทีนิยมห่มด้วยผ้าสีแดง 

เมือตรวจสอบประเพณีการห่มผ้าแดงในพืนทีนี พบว่าไม่ปรากฏเจดีย์ทีมีประเพณีการห่มผ้าแดง

อย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน จึงสนันิษฐานว่าการปฏิบัติประเพณีห่มผ้าเจดีย์ของเจดีย์แบบมอญใน

พืนทีนีจะได้แรงบันดาลใจมาจากวดัมอญแห่งสําคญัๆ นอกพืนทีนี อาทิเช่น วดัปรมยัยิกาวาสฯ 

อําเภอปากเกร็ด วดัทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง เป็นต้น โดยอาจจะเริมขึนทีวดัคงคารามเป็น

แห่งแรก เนืองจากเป็นวดัทีมีพระราชาคณะฝ่ายรามญันิกายครองอยู่ ซึงพระราชาคณะจะต้อง

ติดต่อสัมพันธ์กับพระราชาคณะทีวัดปรมัยยิกาวาสฯ และวัดทรงธรรมฯ อยู่เป็นประจําตาม

ภาระกิจของสงฆ์  

ทงันี สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากการรับแรงบนัดาลใจการปฏิบตัิประเพณีห่มผ้า

เจดีย์มาจากภายนอกพืนทีอนัห่างไกล จึงอาจเกิดการคลีคลายไปโดยเปลียนจากการใช้ผ้าสีแดง 

มาใช้ผ้าสีเหลืองหรือสีเดียวกบัผ้าทีพระสงฆ์ในวดัใช้   

  

 
ภาพที ๘๓ ภาพถ่ายเก่าเจดีย์วดัปทมุวนาราม กรุงเทพฯ ในช่วงทีมีงานฉลองโดยมีการห่มผ้าพระ

 เจดีย์ ประมาณปีพ.ศ. ๒๔๑๐ ของฟรันซิส จิต  

ทีมา: ปรับปรุงจาก พิพฒัน์ พงษ์รพีพร, สมุดภาพรัชกาลที ๔ (กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑ์ภาพมมุกว้าง

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗), ๒๑๘. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๕ 
 

 
ภาพที ๘๔ ประเพณีห่มผ้าแดงพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ทีมา: วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด

สมุทรปราการ, (กรุงเทพฯ: ครุุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๓), ๒๙๘.  

 

 
ภาพที ๘๕ การห่มผ้าแดงพระเจดีย์แบบมอญวดัทรงธรรมฯ โดยจะมีการจัดงานประเพณีห่มผ้า

 แดงเป็นประจําทกุปี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๖ 
 

 
ภาพที ๘๖ ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ ทีจัดขึนอย่างยิงใหญ่ทุกปีในช่วง

 เทศกาลงานนมสัการพระบรมสารีริกธาตเุจดีย์ภเูขาทอง (เทศกาลลอยกระทง) 

ทีมา: รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, คู่มือนําเทียววัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พิมพ์ครังที ๓ 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชชิง, ๒๕๔๙), ๘๖. 

 

 
ภาพที ๘๗ ประเพณีห่มผ้าแดงเจดีย์แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๗ 
 

 
ภาพที ๘๘ กลุ่มชาวมอญจากเมืองมอญมาร่วมกันทําบุญในวันรําลึกพระพุทธศาสนา

 ประดิษฐานทีเมืองมอญ ณ วดัไผ่ล้อม อําเภอปากเกร็ด (ตรงกับวนัห่มผ้าแดงเจดีย์

 แบบมอญวดัปรมยัยิกาวาสฯ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 
ภาพที ๘๙ การห่มผ้าพระเจดีย์แบบมอญทีวดัคงคาราม อําเภอโพธาราม   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๘ 

 

บทที ๔ 

จติรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

 

 เนือหาในบทนีจะกลา่วถึงผลการศกึษาวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาว

มอญทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยจะแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อใหญ่คือ รูปแบบ

จิตรกรรมฝาผนงั ลกัษณะเฉพาะทีเด่นชัดของจิตรกรรมฝาผนัง ความหมายทางประติมานวิทยา 

และคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้อง       

 

๑. รูปแบบจติรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย  

การศึกษารูปแบบจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในหัวข้อนีจะศึกษาใน

ลกัษณะพืนทีศึกษา โดยจะกล่าวถึงตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์

รูปแบบตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงั และการวิเคราะห์ลกัษณะฝีมือของตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงั  

จากการศกึษาพบตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังใน ๒ พืนทีศึกษาได้แก่ พืนทีอําเภอปาก

เกร็ด และพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม กลา่วคือ 

 ๑.๑ จติรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีอาํเภอปากเกร็ด 

๑.๑.๑ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีใช้ในการศึกษา จากการสํารวจตวัอย่าง

จิตรกรรมฝาผนงัในอําเภอปากเกร็ด โดยในการศกึษาครังนีขอนําจิตรกรรมฝาผนังทีวดัชมภเูวกซึง

อยู่ในเขตพืนทีอําเภอเมืองนนทบรีุมาเข้าร่วมศกึษาด้วย เนืองจากเป็นตวัอย่างทีมีความสําคญัและ

ตงัอยู่ติดกับพืนทีอําเภอปากเกร็ด เพือให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิงขึน ดงันัน ตวัอย่าง

จิตรกรรมฝาผนงัทีใช้ในการศกึษาครังนีคือ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัชมภเูวก จิตรกรรมฝาผนัง

วิหารวดัชมภเูวก และจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง กลา่วคือ 

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัชมภเูวก๑ ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังทัง ๔ ด้าน 

ผนงัสกดัหน้าเขียนภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญ-ชนะมาร   ผนงัสกดัหลงัเขียนภาพพระพทุธเจ้า  

                                                
๑อโุบสถวดัชมภูเวก เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง ๒ ห้อง ยาว ๓ ห้อง ตัวอาคารวางตัวใน

แนวตะวนัออก-ตะวนัตก หนัหน้าไปทางทิศตะวนัตก มีประตทูางเข้าออกด้านหน้า ๑ ช่อง ผนังด้านข้างทังสองมี

ช่องหน้าต่างด้านละ ๓ ช่อง เครืองบนเป็นไม้ หน้าบนัทงัหมดเป็นปนูปัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๙ 
 

 

ประทบันงัขนาดใหญ่จํานวน ๒ องค์ (ด้านข้างทงัสองของพระประธาน) ผนังด้านข้างทังสอง ห้อง

ระหวา่งช่องหน้าตา่งเขียนภาพทศชาติชาดก พืนทีเหนือช่องหน้าตา่งเขียนเป็นภาพพระอดตีพทุธเจ้า 

ประทบันงัในซุ้มเรือนแก้ว ภาพพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละองค์มีพระสาวกนังประคองอญัชลีทังซ้าย

ขวา มีภาพฉตัรคนัระหวา่งภาพพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละชุด (ภาพที ๙๐) ใต้ภาพพระอดีตพุทธเจ้า

บางองค์ปรากฏจารึกทีเขียนด้วยอกัษรมอญภาษามอญ ปัจจุบันจารึกเหล่านันอยู่ในสภาพชํารุด

ลบเลือนมาก 

อย่างไรก็ดี จารึกบางแห่งยงัพอศกึษาได้โดยจากการอ่านและถอดความ

เป็นภาษาไทย พบวา่ จารึกเหล่านันเป็นชือชาวมอญทีน่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพเขียนภาพพระอดีต

พทุธเจ้าแตล่ะองค์ ตวัอย่างได้แก่ "นางเลียง ได้เป็นเจ้าภาพพระพทุธ ๑ องค์ นีแหละ"๒ ทีฐานภาพ

พระอดีตพทุธเจ้าบนผนงัด้านขวาของพระประธาน (ภาพที ๙๑) เป็นต้น  

จารึกดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าภาพเขียนแห่งนีโดยเฉพาะภาพพระอดีต

พทุธเจ้า น่าจะมีความเกียวข้องกบัชาวมอญทีอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในบริเวณพืนทีนี และอาจจะ

รวมถึงภาพเขียนภายในวิหารด้านหลงัอโุบสถทีเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน การจารึก

ใต้ภาพพระอดีตพทุธเจ้าลกัษณะดงักลา่วยงัปรากฏอีกทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ วดัของชุมชนชาว

มอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป  

ในด้านการกําหนดอายุ พิจารณาจากลกัษณะภาพทศชาติชาดก ได้แก่ 

การเขียนภาพต้นไม้ด้วยเทคนิควิธีการกระทุ้งสีเกือบทังหมด โดยแทบไม่ปรากฏเทคนิควิธีการตดั

เส้นใบไม้ การเขียนภาพบคุคลบางแห่งทีเขียนแบบนงัหนัหลงัให้กบัผู้ด ูการเขียนภาพก้อนเมฆเป็น

ลายกระหนก การเขียนภาพบุคคลอยู่ภายในอาคารทีมีสดัส่วนสมจริง ซึงลกัษณะดงักล่าวเป็นที

นิยมอย่างมากในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประกอบกับประวตัิวดัแห่งนีทีกล่าวว่าชาวมอญสมยั

กรุงศรีอยธุยาตอนปลายร่วมกันสร้างในราวปีพ.ศ. ๒๓๐๐๓ จึงอาจกําหนดอายุจิตรกรรมฝาผนัง

แห่งนีได้ว่าน่าจะเขียนขึนหรือบูรณะซ่อมแซมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือน่าจะมีอายุอยู่

ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕    

                                                
๒อ่านจารึกและถอดความเป็นภาษาไทย โดยพระอาจารย์อุ่น สิริภัทโท เจ้าอาวาสวัดม่วง อําเภอ

บ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ  
๓กรมการศาสนา, ประวัติวัดทัวราชอาณาจักร, เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๒๖), ๓๙๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๐ 
 

 

จิตรกรรมฝาผนังวิหารวดัชมภเูวก๔ ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังทัง ๔ ด้าน 

พืนทีระหว่างช่องหน้าต่างและพืนทีในแนวเดียวกันของผนังสกัดหน้าและหลังเขียนภาพพุทธ

ประวตัิโดยรอบ พืนทีเหนือช่องหน้าตา่งทงั ๔ ด้าน แบ่งเป็น ๒ แถวในนอน ทังหมดเขียนภาพพระ

อดีตพุทธเจ้าประทับนังในซุ้มเรือนแก้ว ภาพพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละองค์มีพระสาวกนังประคอง

อญัชลีทงัซ้ายขวา มีภาพฉตัรคนัระหวา่งภาพพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะชดุ (ภาพที ๙๒)  

ในด้านการกําหนดอายุ พิจารณาจากลักษณะภาพพุทธประวัติ ได้แก่ 

การเขียนภาพต้นไม้ด้วยเทคนิควิธีการกระทุ้งสีเกือบทงัหมด โดยปรากฏเทคนิควิธีการตดัเส้นใบไม้

เพียงเลก็น้อย การเขียนภาพบคุคลอยู่ภายในอาคารทีมีสดัส่วนค่อนข้างสมจริง ลกัษณะดงักล่าว

เป็นทีนิยมในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ อีกทงัจากประวตัิวดัแห่งนีทีกลา่ววา่ชาวมอญสมยักรุงศรีอยธุยา

ตอนปลายได้ร่วมกนัสร้างขนึในราวปีพ.ศ. ๒๓๐๐๕ จึงกําหนดอายจิุตรกรรมฝาผนังแห่งนีว่าน่าจะ

เขียนขึนหรือได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ หรือน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ๒๔-๒๕    

จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง อุโบสถวดัเกาะพญาเจ่งเป็น

อาคารขนาดค่อนข้างใหญ่๖ ภายในปรากฏจิตรกรรมฝาผนังทัง ๔ ด้าน ผนังสกัดหน้าเขียนภาพ

พทุธประวตัิตอนมารผจญ-ชนะมารเตม็พืนที ผนงัสกดัหลงัเขียนภาพไตรภมิูโลกสณัฐานทีเน้นฉาก

ปราสาทไพรชยนต์บนยอดเขาพระสุเมรุ ผนังห้องระหว่างช่องหน้าต่างและช่องประตแูละพืนที

เหนือช่องหน้าต่างเล็กน้อยเขียนภาพทศชาติชาดก พืนทีผนังด้านข้างทังสองเหนือช่องหน้าต่าง

แบ่งเป็น ๓ แถวในแนวนอน สองแถวลา่งเขียนภาพเทพชมุนมุ สว่นแถวบนเขียนภาพพระอดีตพทุธ

เจ้า (ภาพที ๙๓) 

ในด้านการกําหนดอาย ุพิจารณาได้จาก ๒ สว่นคือ พิจารณาจากลกัษณะ

ภาพทศชาติชาดก ได้แก่ การเขียนภาพต้นไม้ด้วยเทคนิควิธีการกระทุ้งสีเกือบทังหมด โดยแทบไม่

ปรากฏเทคนิควิธีการตดัเส้นใบไม้ การเขียนภาพบคุคลทีมีลกัษณะและสดัสว่นคอ่นข้างเสมือนจริง 

                                                
๔วิหารวดัชมภูเวก เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ขนาดกว้าง ๒ ห้อง ยาว ๓ ห้อง ตวัอาคารวางตัวในแนว

ตะวนัออก-ตะวนัตก หนัหน้าไปทางทิศตะวนัตก มีประตทูางเข้าออกด้านหน้า ๑ ช่อง ผนังด้านข้างทังสองมีช่อง

หน้าต่างด้านละ ๓ ช่อง เครืองบนเป็นไม้ หน้าบันทังหมดเป็นปูนปัน วิหารหลงันีมีขนาดเล็กกว่าอุโบสถทีตังอยู่

ด้านหน้าในแนวเดียวกนั  
๕กรมการศาสนา, ประวัติวัดทัวราชอาณาจกัร, เลม่ ๒, ๓๙๗. 
๖อโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้าง ๓ ห้อง ยาว ๗ ห้อง มีประตูทางเข้าออก

ด้านหน้า ๓ ช่อง ด้านหลงั ๒ ช่อง ผนงัด้านข้างทงัสองมีช่องหน้าต่างด้านละ ๗ ช่อง เครืองบนหลงัคาทรงไทย มุง

กระเบืองดินเผา จวัหน้าบนัประดบัเครืองลาํยอง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักประดบักระจกส ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๑ 
 

 

ซึงเทคนิควิธีดงักลา่วเป็นทีนิยมอย่างมากในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น และพิจารณาจากอายุการ

สร้างอโุบสถหลงันีทีสร้างขึนในสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที ๓ โดยการอปุถัมภ์ของเจ้าพระยา

มหาโยธา (ทอเรียะ)๗ ซึงจิตรกรรมฝาผนงัคงเขียนขนึในคราวเดียวกนั จึงอาจกําหนดอายจิุตรกรรม

ฝาผนังแห่งนีได้ว่าน่าจะเขียนขึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ๒๔-๒๕    

จากการวิเคราะห์รูปแบบตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญใน

พืนทีอําเภอปากเกร็ด พบว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทังหมดในพืนทีนี มีลักษณะเป็นแบบ

จิตรกรรมฝาผนงัไทยประเพณี ทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ปรากฏทังภายในอโุบสถ

และวิหาร โดยปรากฏลกัษณะร่วมทีชดัเจนคือ นิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนังในแถว

แนวนอนบนผนังด้านข้างทังสอง เขียนภาพทศชาติชาดกบนผนังห้องระหว่างช่องหน้าต่าง และ

เขียนภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญ-ชนะมารเตม็พืนทีของผนงัสกดัหน้า  

อย่างไรก็ดี ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในพืนทีนีมีลกัษณะฝีมือแตกต่างกัน ดงัจะ

ได้วิเคราะห์ตอ่ไป  

 

 
ภาพที ๙๐ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัชมภเูวก อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

 

                                                
๗พิศาล บุญผูก, วัดในอําเภอปากเกร็ด, ปรับปรุงแก้ไขครังที ๑ (นนทบุรี: โครงการเผยแพร่

ผลงานบริการวิชาการแก่สงัคม สาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช, ๒๕๕๓), ๑๘๑-๑๘๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๒ 
 

 

 
ภาพที ๙๑ จารึกเขียนอกัษรมอญภาษามอญใต้ภาพพระอดีตพุทธเจ้า ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

 วดัชมภเูวก อําเภอเมืองนนทบรีุปากเกร็ด  

  

 

 
ภาพที ๙๒ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัชมภเูวก อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๓ 
 

 

 
ภาพที ๙๓ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

 

 ๑.๒ จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและ

อาํเภอโพธาราม 

๑.๒.๑ ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีใช้ในการศึกษา จากการสํารวจพบ

ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีใช้ในการศึกษา ๓ แห่งคือ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม 

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ และจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง กลา่วคอื  

 จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคงคาราม อโุบสถวดัคงคาราม๘ปรากฏภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัทงั ๔ ด้าน ผนงัสกดัหน้าเขียนภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญ-ชนะมาร ผนังสกัด

หลงัเขียนภาพไตรภมิูโลกสณัฐาน ผนงัด้านข้างทงัสอง พืนทีห้องระหวา่งช่องหน้าตา่งเขียนภาพทศ

ชาติชาดก พืนทีเหนือช่องหน้าตา่งขนึไปเขียนภาพพทุธประวตัิ และเหนือขนึไปเขียนภาพพระอดีต

พทุธเจ้า (ภาพที ๙๔)   

                                                
๘อโุบสถวดัคงคารามเป็นอาคารก่ออิฐถือปนู กว้าง ๒ ห้อง ยาว ๗ ห้อง เป็นเรือนประธาน ๓ ห้อง 

มีมุขด้านหน้าและด้านหลังอีกด้านละ ๒ ห้อง ตัวอาคารหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก ตังอยู่บนฐาน

ประทกัษิณทียกพืนสงูประมาณ ๑ เมตร มีประตทูางเข้าและบนัไดขนึด้านทิศตะวนัออก ๒ ทางและด้านทิศเหนือ

อีก ๑ ทาง ผนงัด้านเหนือเจาะช่องหน้าต่าง ๔ ช่อง ส่วนผนังด้านใต้เจาะช่องหน้าต่าง ๕ ช่อง เครืองบนหลงัคา

ทรงไทย มงุกระเบืองกาบ ูจัวหน้าบันประดับเครืองลํายอง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักประดับกระจกสี หน้า

บนัปนูปันลวดลายใบไม้และดอกไม้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๔ 
 

 

ในด้านการกําหนดอาย ุพิจารณาจากรูปแบบจิตรกรรมฝาผนงั ได้แก่ การ

ปิดทอง การตดัเส้นเลก็และเรียบสมําเสมอ การเขียนรูปปราสาทและอาคารบ้านเรือนทีมีอิทธิพล

ของศิลปะจีนผสมกบัลกัษณะของศิลปะยโุรป การเขียนภาพต้นไม้ ท้องฟ้า ภเูขา (เขามอ เขาไม้) 

ตลอดจนภาพบคุคลชนัสงูและภาพข้าราชสํานกั การเขียนภาพชาวบ้าน  ประกอบกับเทคนิคการ

ใช้สีโดยเฉพาะสีเขียวแก่จดั สนันิษฐานวา่เขียนขนึในช่วงต้นรัชกาลที ๔ โดยฝีมือช่างหลวงปลาย

รัชกาลที ๓๙ จิตรกรรมฝาผนงัแห่งนีจดัวา่งดงามสงูสดุและคดัเลือกครูช่างทีมีความรู้ความสามารถ 

ความชํานาญในงานจิตรกรรม และมีความเข้าใจเรืองพระพทุธศาสนาอย่างละเอียดลกึซึง๑๐  

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์๑๑ปรากฏ

จิตรกรรมฝาผนงัทงั ๔ ด้าน ผนงัด้านสกดัหน้าเขียนภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพาน ผนงัสกดั

หลงัสนันิษฐานวา่เขียนภาพเหลา่พระอริยสาวก ผนงัด้านข้างทงัสองพืนทีห้องระหวา่งช่องหน้าตา่ง

เหลือปรากฏเพียงภาพทีห้องระหวา่งช่องประตทูางเข้า ซึงสนันิษฐานว่าเป็นภาพพุทธประวตัิตอน

ตรัสรู้๑๒ สว่นพืนทีเหนือกรอบหน้าต่างขึนไปแบ่งเป็น ๒ แถวในแนวนอน แถวล่างเขียนภาพพุทธ

ประวตัิ สว่นแถวบนเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้า (ภาพที ๙๕)  

 ในด้านการกําหนดอายุ อาจพิจารณาได้จาก ๒ ส่วนคือ พิจารณาจาก

จารึกทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงับนผนงัสกดัหน้า เป็นจารึกอกัษรมอญภาษามอญ อา่นและแปล

ได้ความวา่ “เขียนเสร็จศกัราช ๑๒๖ ปีมะแม เดือน ๖ แรม ๑๔ คํา วนัพฤหัส สมาทานกลอง นาง

                                                
 ๙กรมศิลปากร, วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๒๑), ๔๗-๔๘. และ สนัติ เล็ก

สขุมุ, “บางวดัในชมุชนมอญและชมุชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการ

ทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๖๙.  

 ๑๐กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจจติรกรรมฝาผนังจังหวัดราชบุรี, ชุดที ๒ (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, ๒๕๒๕), ๕๒. 
๑๑อุโบสถวัดไทรอารีรักษ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้าง ๒ ห้อง ยาว ๔ ห้อง มีมุขด้านหน้าและ

ด้านหลงั ตัวอาคารหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก ตังอยู่บนพืนสงูประมาณ ๐.๘ เมตร มีประตูทางเข้าและ

บนัไดขนึด้านทิศตะวนัออก ๒ ทาง เครืองบนหลงัคาทรงไทย มุงกระเบืองกาบู จัวหน้าบันประดับเครืองลํายอง 

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์เป็นปนูปัน ประดบัพืนหลงัด้วยกระจกส ีหน้าบนัเป็นไม้จําหลกัลายดอกพุดตานใบเทศ มี

กําแพงแก้วล้อมรอบอโุบสถ  
๑๒สนันิษฐานว่าแต่เดิมน่าจะปรากฏภาพเขียนทกุห้อง แต่ปัจจบุนัชํารุดลบเลอืนไปหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๕ 
 

 

ทอเรียะ อปุถมัภ์สร้างพระ”๑๓ (ภาพที ๙๖) อนัแสดงให้เห็นวา่จิตรกรรมฝาผนังแห่งนีคงเขียนเสร็จ

ในราวปีพ.ศ. ๒๔๕๐ ซึงอยู่ในสมัยรัชกาลที ๕ และพิจารณาจากรายละเอียดของภาพเขียน ที

พบวา่เขียนภาพธงรูปช้างประกอบอยู่ภายในฉากสถาปัตยกรรม มีลกัษณะเป็นธงพืนสีแดงมีรูป

ช้างไมท่รงเครืองยืนหนัหน้าเข้าหาเสา ซึงมีลกัษณะตรงกับธงชาติไทยทีใช้ในช่วงสมยัรัชกาลที ๔ 

ถึงสินรัชกาลที ๕๑๔ จากการพิจารณาทังจารึกและรายละเอียดภาพเขียนให้ผลสอดคล้องกันว่า

จิตรกรรมฝาผนงัแห่งนี น่าจะเขียนขนึในราวปีพ.ศ. ๒๔๕๐ ซึงอยู่ในช่วงปลายสมยัรัชกาลที ๕ ดงั

ปรากฏในจารึก 

จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัดอนกระเบือง๑๕ ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังทัง 

๔ ด้าน สําหรับภาพทีเหลือจากการชํารุด๑๖ปรากฏอยู่พืนทีเหนือช่องหน้าต่างของผนังทัง ๔ ด้าน 

แบ่งเป็นแถวในแนวนอนจํานวน ๓ แถว กล่าวคือ แถวล่างสุดเขียนภาพพุทธประวัติไล่เรียง

ตามลําดบั โดยเริมจากผนงัด้านทิศเหนือตรงประตทูางเข้าด้านทิศเหนือ วนไปทางด้านผนังสกัด

หน้าซึงเขียนเป็นภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญ-ชนะมารเตม็พืนที แล้ววกไปผนงัด้านทิศใต้และไป

จบทีสดุผนังสกัดหลงั แถวกลางเขียนภาพเทพชุมนมประทับนังคู้พระชงค์ ประนมหัตถ์ หันพระ

                                                
 ๑๓อ่านจารึกและถอดความเป็นภาษาไทยโดย พระอาจารย์อุ่น สิริภัทโท เจ้าอาวาสวัดม่วง อําเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร. บํารุง คําเอก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
๑๔ต่อมาในสมยัรัชกาลที ๖ ได้มีการพระราชบญัญัติธงใน ร.ศ. ๑๒๙ (ปีพ.ศ. ๒๔๕๓) แก้ไขเป็นธง

พืนแดงตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครืองยืนบนแท่นหันหลงัเข้าหาเสาแทน ดูใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒, เล่ม ๒ (พระนคร: หอพระ

สมดุวชิรญาณ, ๒๔๕๙), ๖-๙.  
๑๕อโุบสถวดัดอนกระเบืองเป็นอาคารก่ออิฐถือปนู กว้าง ๒ ห้อง ยาว ๖ ห้อง ตัวอาคารหันหน้าไป

ทางด้านทิศตะวนัออกลงสู่คลอง ตังอยู่บนฐานประทักษิณทียกพืนสงูประมาณ ๑.๕ เมตร มีประตูทางเข้าและ

บนัไดขนึด้านทิศตะวนัออก ๒ ทางและด้านทิศเหนืออีก ๑ ทาง ผนงัด้านเหนือเจาะช่องหน้า ๓ ช่อง ส่วนผนังด้าน

ใต้เจาะช่องหน้าต่าง ๔ ช่อง เครืองบนหลังคาทรงไทย มุงกระเบือง จัวหน้าบันประดับเครืองลํายอง ช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ ลงรักประดบักระจกสี หน้าบันปูนปันลวดลายเทพนม หลงัคาเป็นจัวซ้อน ๒ ชัน มีปีกนกคลมุ

ต่อลงมาทกุด้าน ๆ ละ ๒ ตบั  
๑๖จากการศกึษาพบว่าพืนทีห้องระหว่างช่องหน้าต่าง แต่เดิมน่าจะมีภาพเขียนอยู่ แต่ปัจจุบันได้

ชํารุดเสยีหายเกือบหมด จากการสมัภาษณ์พระสงัวาลย์ พระสงฆ์ชาวมอญวัดดอนกระเบือง อายุ ๘๗ ปี ซึงเคย

เห็นภาพเขียนแห่งนี ให้ข้อมลูว่าภาพเขียนในแต่ละห้องระหว่างช่องหน้าต่างทีลบเลือนไปนัน เดิมเป็นภาพเรือง

ทศชาติชาดก โดยจะเขียนเรืองพระเวสสนัดรเป็นตอนใหญ่กว่าชาดกชาติอืน สงัเกตได้จากภาพทีเหลืออยู่เป็น

ชาดกเรืองพระเวสสนัดร สมัภาษณ์ พระสงัวาลย์, พระสงฆ์ชาวมอญวดัดอนกระเบือง, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕.    
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๒๐๖ 
 

 

พกัตร์ตรง และแถวบนเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้า มีพระสาวกประทับนังอยู่ด้านซ้ายและขวา แต่

ละชดุถกูคนัด้วยตาลปัตร นอกจากนี พืนทีตอนกลางของผนงัด้านข้างทงัสองซึงยืดสงูกวา่ผนงัสกดั

หน้าและหลงั เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้า โดยไม่มีพระสาวกซ้ายและขวา มีตาลปัตรคนัปิดทีหัว

แถวและท้ายแถว (ภาพที ๙๗)   

  ในด้านการกําหนดอายุ จากประวตัิความเป็นมาของวัดแห่งนี น่าจะ

สร้างโดยได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าจอมมารดากลิน ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที ๔๑๗ และพระนิโครธาภิโยค เจ้าเมืองไทรโยค๑๘ สําหรับอายจิุตรกรรมฝาผนงัอาจพิจารณา

จากเวลาการสร้างอโุบสถทีระบุว่าสร้างในปีพ.ศ. ๒๔๐๙๑๙ ซึงอยู่ในปลายรัชกาลที ๔ ดงันัน จึง

สนันิษฐานวา่จิตรกรรมฝาผนังภายในอโุบสถน่าจะเขียนขึนภายหลงัทีอโุบสถแล้วเสร็จคือหลงัปี

พ.ศ. ๒๔๐๙ ลงมา 

จากการวิเคราะห์รูปแบบตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญใน

พืนทีอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม พบวา่ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัทงัหมดในพืนทีนีมีลกัษณะเป็น

แบบจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ นิยมเขียนภายใน

อุโบสถ ปรากฏลักษณะร่วมทีชัดเจนคือ นิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนังในแถว

แนวนอนบนผนังด้านข้างทังสอง เขียนภาพทศชาติชาดกบนผนังห้องระหว่างช่องหน้าต่าง และ

เขียนภาพพทุธประวตัิเป็นฉากใหญ่บนผนังสกัดหน้า และเขียนภาพพุทธประวตัิในแถวแนวนอน

เหนือช่องหน้าต่าง อนึง ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีนีมีลกัษณะฝีมือแตกต่างกัน ดงัจะได้

วิเคราะห์ตอ่ไป 

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม

มีความนิยมเขียนภาพพทุธประวตัิ ในขณะทีตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีอําเภอปากเกร็ดไม่

                                                
๑๗เจ้าจอมมารดาซ่อนกลนิ เป็นธิดาพระยาดํารงค์ราชพลขนัธ์ (จุ้ย คชเสนี) เจ้าเมืองนครเขือนขันธ์ 

โดยพระยาดํารงค์ราชพลขนัธ์ (จุ้ย คชเสนี) นนัเป็นบตุรของเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ซึงเป็นบุตรคนโตของ

เจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) เจ้าจอมมารดาซ่อนกลนิมีพระโอรส ๑ พระองค์คือ พระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร 

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ) ดูใน องค์ บรรจุน, "สตรีมอญในราชสํานักสยาม," ใน มอญใน

แผ่นดินสยาม, ๖๒-๗๘.   
๑๘โสภณ นิไชยโยค, "ประวติัเจ้าจอมมารดากลิน ท.จ.ว. พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว," ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, 

๖๘.    

 ๑๙สาํราญ เหมือนลม้าย, ผู้รวบรวม, ประวัติวัดดอนกระเบือง (วัดมอญ-รามัญ), พิมพ์ครังที ๒ 

(ม.ป.ท.: ม.ป.ท., ๒๕๔๓), ๑๗. 
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๒๐๗ 
 

 

นิยมเขียน แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งในความนิยมเขียนเรืองพทุธประวตัิของชาวมอญสองพืนที

นี และสะท้อนให้เห็นถึงความรับรู้เรืองพุทธประวตัิทีเข้มข้นในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพ

ธารามมากกวา่พืนทีอําเภอปากเกร็ด  
 

 
ภาพที ๙๔ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

 

 
ภาพที ๙๕ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
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๒๐๘ 
 

 

 
ภาพที ๙๖ จารึกบนผนงัสกดัหน้า ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม 

 

 

 

 
ภาพที ๙๗ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม 
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๒๐๙ 
 

 

๑.๓ รูปแบบจติรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศ

ไทย จากการศกึษารูปแบบของตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังทังหมด พบว่า มีลกัษณะการเขียนภาพ

คล้ายคลงึกบัจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีโดยทัวไป ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-

๒๕ โดยเฉพาะในสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที ๓-๕ ทังในด้านการเขียนภาพบุคคลในลกัษณะ

นาฏลกัษณ์แบบไทยประเพณี ภาพสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี การเลือกใช้สี และการจัดวาง

ตําแหน่งเนือหาภาพเขียน ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น  

จึงอาจกล่าวได้ว่า ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทย ทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกัษณะเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบ

ไทยประเพณี โดยสนันิษฐานวา่น่าจะได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบมาจากจิตรกรรมฝาผนังแบบไทย

ประเพณี 

จากการศึกษาตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชาวมอญ ในเมืองมอญทาง

ตอนลา่งของประเทศเมียนมา ทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ พบตวัอย่างทีสําคญัเป็น

จํานวนน้อย ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนงัวิหารทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหมง่ เขียนภาพพระอดีต

พทุธเจ้าประทบันงัเรียงราย และภาพพทุธประวตัิทีสว่นบนของวิหาร๒๐ (ภาพที ๙๘) และจิตรกรรม

บนแผงไม้คอสองทีวดักอนตั หมูบ้่านกอนัต เมืองมะละแหม่ง ทีเขียนภาพพุทธประวตัิ และชาดก

เรืองพระเวสสนัดร (ภาพที ๙๙) ซึงสนันิษฐานวา่อาจจะเขียนขนึโดยช่างชาวมอญหรือชาวพมา่  

เมือพิจารณาลกัษณะของตวัอย่างทงัสองแห่ง พบวา่ มีความคล้ายกับจิตรกรรม

ฝาผนงัแบบพมา่ในสมยัราชวงศ์คองบอง (พทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕) ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนัง

ทีวิหารอานนัดาโอ้วจาว เมืองพุกาม ซึงสนันิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงต้นของราชวงศ์คองบ

อง๒๑ (ภาพที ๑๐๐) จิตรกรรมฝาผนงับริเวณซุ้มทางเข้าของเจติยวิหารเจ้าต่อจี เมืองอมรปุระ ซึง

                                                
๒๐ดูรายละเอียดทางด้านประติมานวิทยาได้ใน Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma 

(Bangkok: River Books, 2011), 180-182. 
๒๑ตวัวิหารหลงันี ตงัอยู่ในบริเวณอานันดา สนันิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในปีพ.ศ. ๒๓๑๘ ตรงกับ

รัชสมัยพระเจ้าสินผยูชิน (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๓๐๖-๒๓๑๙) แห่งราชวงศ์คองบอง สําหรับภาพชาดกภายใน

วิหารแห่งนี สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของราชสาํนกัในยคุนนั ทงัภาพสถาปัตยกรรมของปราสาทราชวัง ทีเป็นอาคาร

เครืองไม้ขนาดใหญ่ มียอดหลงัคาทรงปราสาท ในขณะเดียวกนั บางฉากบางตอนกลบัแสดงวิถีชีวิตเรียบง่ายของ

สามญัชน ดใูน หม่อมหลวงสรุสวัสดิ  ศุขสวัสดิ, ศิลปะในประเทศพม่า (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔), ๒๗๒-

๒๗๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๐ 
 

 

ในช่วงปลายของราชวงศ์คองบอง๒๒ (ภาพที ๑๐๑) เป็นต้น จึงอาจกลา่วได้วา่ตวัอย่างจิตรกรรมใน

วดัของชาวมอญทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ในเมืองมอญทางตอนล่างของประเทศ

เมียนมา โดยเฉพาะในเมืองมะละแหมง่ มีลกัษณะคล้ายจิตรกรรมฝาผนงัแบบพมา่ในสมยัราชวงศ์

คองบอง สนันิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบมาจากจิตรกรรมฝาผนังแบบพม่าในสมยั

ราชวงศ์คองบอง  

เมือพิจารณาเปรียบเทียบลกัษณะของตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชน

ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย กบัตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชาวมอญในเมืองมอญ

ทางตอนลา่งของประเทศเมียนมา ทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เช่นเดียวกัน พบว่ามี

ลกัษณะการเขียนภาพทีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน ทงัการเขียนภาพบคุคล ภาพสถาปัตยกรรม ภาพ

ทิวทศัน์  

จึงอาจกลา่วได้วา่ ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัมอญในภาคกลางประเทศไทย 

ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกัษณะเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ซึง

แตกต่างไปจากตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชาวมอญทีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ในเมือง

มอญทางตอนลา่งของประเทศเมียนมา สนันิษฐานวา่การทีตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชาว

มอญทงัสองพืนทีมีลกัษณะแตกตา่งกนั เนืองมาจากการรับอิทธิพลจากแหลง่ศิลปะทีแตกตา่งกนั 

อย่างไรก็ดี เ มือพิจารณาถึงเนือหาของจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า ตัวอย่าง

จิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชาวมอญทงัสองพืนที เขียนเนือหาทีเป็นวรรณกรรมเนืองในพทุธศาสนา

เช่นเดียวกนั ได้แก ่เรืองพระอดีตพทุธเจ้า พทุธประวตัิ และทศชาติชาดก จึงอาจกล่าวได้ว่าถึงแม้

ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชาวมอญทงัสองพืนทีจะมีลกัษณะแตกต่างกันไปตามอิทธิพล

ศิลปะทีรับมา แตก่็ยงัคงเขียนเนือเรืองทีคล้ายคลงึกนั แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานันชาวมอญทัง

สองพืนทีมีความนิยมในวรรณกรรมเรืองดงักลา่วเช่นเดียวกนั อนัสะท้อนถึงการนบัถือคติความเชือ

ในเรืองพระอดีตพทุธเจ้า พทุธประวตัิ และทศชาติชาดกของชาวมอญ ทีน่าจะมีสืบเนืองมาตงัแต่

อดีตของตน  

                                                
 ๒๒วดัเจ้าต่อจี สร้างขนึในปีพ.ศ. ๒๓๙๐ โดยพระเจ้าบะกนัมิน (ครองราชย์ปีพ.ศ. ๒๓๘๙-๒๓๙๖) 

แห่งราชวงศ์คองบอง สาํหรับภาพเขียนแห่งนีเริมมีการใช้มุมมองแบบสามมิติ และเส้นขอบฟ้ามีการให้แสงและ

เงาทีเหมือนจริง มีการแสดงระยะใกล้และไกล มีการนําลวดลายแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน เริมมีการเขียน

ภาพบคุคลแบบตะวนัตกเข้ามาใช้กบัภาพชาดกต่าง ๆ ดูใน หม่อมหลวงสรุสวัสดิ  ศุขสวัสดิ, ศิลปะในประเทศ

พม่า, ๒๗๙-๒๘๐, ๓๐๙-๓๑๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๑ 
 

 

ดังนัน จากการศึกษารูปแบบจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญใน

ประเดน็ตา่ง ๆ ดงัทีกลา่วมา อาจกลา่วได้วา่จิตรกรรมฝาผนงัในวดัมอญในภาคกลางประเทศไทย 

ทีมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกัษณะเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี โดย

นิยมเขียนภาพเรืองพระอดีตพทุธเจ้า ทศชาติชาดก และพทุธประวตัิ โดยเฉพาะการเขียนภาพพระ

อดีตพุทธเจ้าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีในช่วงเวลานันหมดความนิยมไปแล้วใน

กรุงเทพฯ แตใ่นวดัของชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยังปรากฏความนิยมอยู่ ดงัจะได้

กลา่วตอ่ไป   

 

 
ภาพที  ๙๘ จิตรกรรมฝาผนงัทีสว่นบนของวิหารทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง แสดงภาพ

 พระอดีตพุทธเ จ้าประทับนัง เ รียงราย และภาพพุทธประวัติตอนเสด็จออก

 มหาภิเนษกรมณ์   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๒ 
 

 

 
ภาพที ๙๙ จิตรกรรมเรืองพทุธประวตัิตอนประสตูิ บนแผงไม้คอสองวดักอนตั หมู่บ้านกอนัต เมือง

 มะละแหมง่ ประเทศเมียนมา  

 

 

 
ภาพที ๑๐๐ จิตรกรรมฝาผนงัทีวิหารอานนัดาโอ้วจาว เมืองพกุาม ประเทศเมียนมา  

ทีมา: หม่อมหลวงสรุสวสัดิ  ศขุสวสัด,ิ ศิลปะในประเทศพม่า (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔), 

๒๗๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๓ 
 

 

 
ภาพที ๑๐๑ จิตรกรรมฝาผนงัซุ้มทางเดินเจติยวิหารวดัเจ้าตอ่จี เมืองอมรปรุะ ประเทศเมียนมา 

ทีมา: หม่อมหลวงสรุสวสัดิ  ศขุสวสัด,ิ ศิลปะในประเทศพม่า (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔), 

๒๘๐. 

 

๑.๔ ลักษณะฝีมือของตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญใน

ภาคกลางประเทศไทย จากการศกึษาตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทย พบวา่ สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์เรืองลกัษณะฝีมือการเขียนภาพ 

ได้เป็น ๒ กลุ่มคือ งานฝีมือแบบช่างหลวง ตวัอย่างได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคงคาราม 

และจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง กบังานฝีมือช่างพืนบ้าน ตวัอยา่งได้แก่ จิตรกรรมฝา

ผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถและ

วิหารวดัชมภเูวก เป็นต้น  

จากการแบ่งกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังตามลักษณะฝีมือ แสดงให้เห็นว่าตวัอย่าง

จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือช่าง

พืนบ้าน อนึง ทังในพืนทีอําเภอปากเกร็ด และในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม ต่างก็มี

ตวัอย่างทงังานฝีมือแบบช่างหลวงและงานฝีมือช่างพืนบ้าน    

๑.๔.๑ จติรกรรมฝาผนังงานฝีมือแบบช่างหลวง จิตรกรรมฝาผนังงานฝีมือ

ช่างหลวง จะมีรูปแบบและเทคนิคการเขียนภาพทีแสดงความละเอียดประณีตและงดงาม มี

กฎเกณฑ์และกรอบความคิดคอ่นข้างเคร่งครัด อนัเกิดจากการได้รับอปุถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๔ 
 

 

พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเจ้าขนุมลูนาย ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังในพระทีนังพุทไธสวรรย์ 

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น  

 จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย พบตวัอย่างทีมีลกัษณะงานฝีมือแบบช่างหลวง ๒ แห่ง ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถ

วดัคงคาราม (ภาพที ๑๐๒) อําเภอโพธาราม และจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง (ภาพที 

๑๐๓) อําเภอปากเกร็ด  

  ๑.๔.๑.๑ ลักษณะจิตรกรรมฝาผนังแบบงานช่างหลวง ตัวอย่างที

อุโบสถวัดคงคาราม จากการศกึษาตวัอย่างจิตรกรรมฝีมือแบบช่างหลวงทงั ๒ แห่ง โดยภาพรวม

พบวา่มีความคล้ายคลงึกนัคือ เขียนภาพทกุภาพด้วยฝีมือประณีต อนัแสดงถึงความสามารถชนัสงู

ในทางเชิงช่างจิตรกรรมฝาผนงัไทยประเพณี โดยเฉพาะภาพบคุคลชนัพระมหากษัตริย์ ภาพบคุคล

ชนัสามญัชน และภาพปราสาทราชวงั ผนงัปนูทีเตรียมรองพืนอย่างดีด้วยดินสอพองผสมกาวแล้ว

ขดัมนั รวมถึงมีการปิดทองตดัเส้น   

ในประเดน็นีจะขอพิจารณาลกัษณะฝีมือของตวัอย่างจิตรกรรม

ฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม ทีมีความเป็นงานฝีมือแบบช่างหลวงอยู่มาก กลา่วคือ ลกัษณะการจัด

องค์ประกอบภาพมีความซับซ้อน แต่มีระเบียบไม่สบัสน สมบูรณ์ทังโครงสร้างของเรืองและภาพ 

การจดัภาพจะจดัเป็นกลุม่ก้อนมากกวา่กระจาย ช่วยให้นําหนกัของภาพเกิดความสมดลุ   

การเขียนตัวภาพ เขียนได้อย่างงดงามนิมนวล ทังลักษณะ

ท่าทางและลีลาของตวัภาพ ตวัภาพทกุตวัแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะตวัได้อย่างเต็มที ตวัพระตวั

นางมีความสง่างามทงัท่วงท่าและลีลาในการแสดงออก เช่น ท่านัง ท่ายืน ท่าเดิน สําหรับการตดั

เส้น เส้นตดัมีขนาดพองามไมเ่ลก็ไมใ่หญ่จนเกินไป เส้นตดัทกุเส้นมีความบรรจงประณีตมาก ลีลา

การตดัเส้นมีความเฉียบขาดและปลายเส้นจะออ่นไหวไปตามสว่นของตวัภาพ  

การเขียนภาพสถาปัตยกรรม เขียนแบบไม่ไล่นําหนักอ่อนแก่ 

แตเ่น้นความรู้สกึทีการใช้ลวดลายประดบัตวัสถาปัตยกรรมมากกว่า การเขียนลวดลายทีประดบั

นนัเขียนได้อย่างประณีตออ่นช้อยสวยงามมากทังการออกลายและการตดัเส้นลาย ตวัอย่างเช่น 

ภาพปราสาทราชวงั ภาพป้อมยามกําแพงเมือง ภาพศาลาทีพกั เป็นต้น  

การเขียนภาพทิวทัศน์ มีการให้สีทีแสดงถึงบรรยากาศได้เป็น

อย่างดี การเขียนภาพต้นไม้มีทงัการเขียนแบบใช้เทคนิคการกระทุ้งสีและการลงสีพืนตดัเส้นเก็บใบ 

มีการใช้สีและเทคนิคแสดงถึงระยะใกล้ไกลของภาพต้นไม้ โดยภาพระยะใกล้จะใช้สีสดไล่นําหนัก

ออ่นแก่และใช้เทคนิคการลงสีพืนตดัเส้นเก็บใบเพือให้ดเูหมือนจริงและดเูสมือนอยู่ในระยะใกล้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๕ 
 

 

ส่วนภาพระยะไกลจะใช้โทนสีครามและนําเงินให้บรรยากาศมืดครึมและใช้เทคนิคการกระทุ้ งสี

เพือให้ดอูอ่นพลิวและดเูสมือนภาพไกล ๆ สว่นการเขียนภาพก้อนหินจะเขียนไลนํ่าหนกัจนก้อนหิน

มีความกลมกลืน และยงัมีการปิดทองในพืนทีรอบนอกของภาพก้อนหิน จึงทําให้ก้อนหินดมีูความ

เลือมพรายสกุใส๒๓ (ภาพที ๑๐๔)  

ถึงแม้ว่าภาพลักษณะดังกล่าวของตัวอย่างทังสองแห่งจะมี

เทคนิคและฝีมือการเขียนภาพคล้ายคลงึกับงานช่างหลวงก็ตาม แต่ก็ยังมีความประณีตน้อยกว่า

งานช่างหลวงในกรุงเทพฯ อยู่บ้าง ตวัอย่างเช่น ภาพปราสาทราชวงัทีอโุบสถวดัสวุรรณาราม (ภาพ

ที ๑๐๕) ภาพบคุคลชันสงูและภาพต้นไม้ทีปิดทองอย่างงดงามทีอโุบสถวดัสวุรรณาราม (ภาพที 

๑๐๖) กรุงเทพฯ ซึงเขียนได้ละเอียดประณีตกวา่เมือเทียบกบังานทีอโุบสถวดัคงคาราม เป็นต้น 

 

 
ภาพที ๑๐๒ ภาพบุคคลในลกัษณะนาฏลกัษณ์ แต่งกายด้วยเครืองทรงอย่างกษัตริย์ เขียนด้วย

 ฝีมือประณีตละเอียดออ่น และเน้นการใช้สีทอง ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม  

 

                                                
๒๓กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจจติรกรรมฝาผนังจังหวัดราชบุรี, ชุดที ๒ (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, ๒๕๒๕), ๑๙-๒๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๖ 
 

 

 
ภาพที ๑๐๓ ภาพบุคคลในลกัษณะนาฏลกัษณ์แต่งกายด้วยเครืองทรงอย่างกษัตริย์ เขียนด้วย

 ฝีมือประณีตละเอียดออ่น ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง  

 

 

 
ภาพที ๑๐๔ ภาพทีปิดทองด้วยความประณีต ทงัเครืองแตง่กายของบคุคลชนัสงูและธรรมชาติ เช่น 

 ก้อนหิน ใบไม้ ทําให้ดเูลือมพรายเมือต้องแสง ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๗ 
 

 

 
ภาพที ๑๐๕ ภาพปราสาทราชวงัทีเขียนขึนอย่างละเอียดประณีต ตามลกัษณะของงานฝีมือช่าง

 หลวงในกรุงเทพฯ ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัสวุรรณาราม   

 

 

 
ภาพที ๑๐๖ ภาพบคุคลชนัสงูและภาพต้นไม้ทีเขียนอย่างละเอียดประณีตและมีการปิดทอง ตาม

 ลกัษณะของงานฝีมือช่างหลวงในกรุงเทพฯ ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัสวุรรณาราม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๘ 
 

 

๑.๔.๑.๒ การปรากฏจติรกรรมฝาผนังแบบงานฝีมือช่างหลวงในวัด

ของชุมชนชาวมอญ ทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งและอุโบสถวัดคงคาราม ดงัได้วิเคราะห์ไป

แล้วว่า ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวดัมอญในภาคกลางประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือ

แบบพืนบ้าน จึงเป็นทีน่าสนใจวา่ เหตใุดตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่งและที

อโุบสถวดัคงคารามจึงเป็นแบบงานฝีมือช่างหลวง 

ศ. ดร. สนัติ เลก็สขุมุ ได้วิเคราะห์วา่ คงมีอย่างน้อยสองกรณีที

งานจิตรกรรมฝาผนังแพร่ออกสู่หัวเมือง กรณีแรก ช่างจากกรุงเทพฯ รับจ้างไปเขียนภาพ หาก

เพราะเป็นงานทีนายจ้างทางกรุงเทพฯ ส่งไปคงเป็นช่างทีมีฝีมือค่อนข้างดี แต่จะดีระดับใด

ย่อมขนึอยู่กบัอํานาจบารมีของเจ้านายนนั ตวัอย่างเช่น ทีอโุบสถวดัคงคาราม จังหวดัราชบุรี อนั

เป็นฝีมือระดบัช่างครู ทีอโุบสถวดัใหญ่อินทาราม จงัหวดัชลบรีุ เป็นต้น อีกกรณีหนึง คงมีช่างทีเคย

ฝึกฝนเรียนรู้จากกรุงเทพฯ ระยะหนึง จึงกลบัถินเดิมหรือออกไปรับจ้างเขียนภาพตามวดัหัวเมือง

อนัอาจเป็นถินฐานบ้านเดิม ซึงกรณีหลงันีสามารถสงัเกตเห็นลกัษณะท้องถินได้มากกว่ากรณีแรก 

ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวัดหน่อพุทธางกูร จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวัดประตูสาร 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ เป็นต้น๒๔  

ต่อประเด็นนี ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความ

คิดเห็นเพิมเติมว่า ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถทัง ๒ แห่งในวดัของชุมชนชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทย คือทีวดัเกาะพญาเจ่งและวัดคงคารามนันน่าจะเขียนขึนโดยฝีมือช่างจาก

กรุงเทพฯ เช่นกนั กลา่วคือ 

ทีวดัเกาะพญาเจ่ง เมือศึกษาประวตัิความเป็นมาของวดัเกา

พญาเจ่ง พบวา่เป็นวดัทีเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) เป็นผู้อปุถัมภ์สร้าง โดยสร้างขึนในสมยั

รัชกาลที ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์๒๕ เจ้าพระยามหาโยธาผู้นี เป็นขนุนางชาวมอญคนสําคญัในสมยั

ต้นรัตนโกสินทร์ และเป็นบตุรชายคนโตของเจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) ผู้ซึงเป็นผู้นําชาวมอญ

ประมาณ ๓,๐๐๐ คน อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในภาคกลางประเทศไทยในสมยักรุงธนบุรี ดงันัน จึง

สนันิษฐานวา่เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ผู้อปุถัมภ์สร้างวดัเกาะพญาเจ่งเพืออทิุศให้กับบิดา

ของท่าน คงได้วา่จ้างช่างเขียนจากกรุงเทพฯ มาเขียนภาพในอโุบสถแห่งนี  

                                                
๒๔สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๒๒๘.  
๒๕พิศาล บุญผูก, วัดในอําเภอปากเกร็ด, ปรับปรุงแก้ไขครังที ๑ (นนทบุรี: โครงการเผยแพร่

ผลงานบริการวิชาการแก่สงัคม สาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช, ๒๕๕๓), ๑๗๙.      

   ส
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๒๑๙ 
 

 

ระเบียบอนัชดัเจนประการหนึง ทีสะท้อนถึงความสมัพันธ์ของ

ตวัอย่างแห่งนีกับจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ คือ การเขียนภาพเทพชุมนุมบนผนังด้านข้างทัง

สอง ซึงเป็นระเบียบทีนิยมเขียนในงานช่างหลวงในกรุงเทพฯ ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังพระที

นงัพทุไธสวรรย์ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัสวุรรณาราม เป็นต้น อนึง ระเบียบดงักล่าวไม่เป็นที

นิยมในวดัมอญในภาคกลางประเทศไทย ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่การเขียนภาพเทพชมุนมุทีอโุบสถ

วดัเกาะพญาเจ่งน่าจะได้แรงบนัดาลใจโดยตรงมาจากตวัอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ 

โดยผา่นทางช่างเขียนทีมาจากกรุงเทพฯ   

สําหรับทีวดัคงคาราม จากประวตัิความเป็นมาของวดัแห่งนี ที

กลา่ววา่ได้รับการบรูณะซ่อมแซมและอปุถมัภ์เป็นอย่างยิงจากพระยามอญ ๗ หวัเมือง ซึงเป็นกลุม่

ชาวมอญผู้มีฐานะมงัคงัสมบรูณ์ทีอาศยัอยู่ในหมูบ้่านคงคาข้างวดัคงคาราม๒๖ จึงทําให้วดันีเป็นวดั

ขนาดใหญ่และมีความสําคัญต่อชาวมอญในพืนทีนีเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากในด้านการ

ปกครองสงฆ์ วัดคงคารามยังเป็นวัดสําคัญในฐานะเจ้าคณะใหญ่นิกายรามัญแขวงราชบุรี 

ปกครองอยู่อย่างตอ่เนืองนบัร้อยปี๒๗  

อนึง ประวัติวัดคงคารามยังได้กล่าวไว้ว่า วัดแห่งนีอยู่ใน

อปุถมัภ์ของเจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง)๒๘ พระยารามญัวงศ์ผู้ นําชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทย โดยปรากฏเรืองเล่าว่า ในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที ๓ เจ้าอาวาสวัดคงคารามได้มรณภาพลงทําให้วัดขาดผู้ ปกครอง ในช่วงเวลานัน

เจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง) เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเยียมครัวมอญแขวงเมืองกาญจนบรีุและ

                                                
๒๖ดงัปรากฏเจดีย์แบบมอญ ๗ องค์รายรอบอโุบสถทีพระยามอญ ๗ เมืองสร้างไว้ทีวดัแห่งน ี
๒๗เจ้าคณะใหญ่นิกายรามญัแขวงราชบรีุมีสมณศกัดิ เป็นพระครูรามัญญาธิบดี ปรากฏได้ปกครอง

วดัคงคารามติดต่อกนั ๖ รูป ได้แก่ พระครูรามัญญาธิบดี (ไม่ปรากฏนาม) พระครูรามัญญาธิบดี (เมร) พระครู

รามญัญาธิบดี (เดิงเริด) พระครูรามญัญาธิบดี (สามิ) พระครูรามญัญาธิบดี (เอียง) พระครูรามัญญาธิบดี (หมัก) 

และยังมีพระสงฆ์ชาวมอญเป็นเจ้าอาวาสวัดนีสืบต่อเนืองมาอีกหลายรูป ดูใน กรมศิลปากร, วัดคงคาราม 

(กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิชย์, ๒๕๒๑), ๒๖-๒๗. 
๒๘อย่างไรก็ดี จากการสบืค้นประวติัพบว่าเจ้าพระยาเจ่งน่าจะถึงอสญักรรมในเป็นตอนต้นรัชกาล 

๒ เพราะในราวปีพ.ศ. ๒๓๖๓ ซงึอยู่ในสมยัรัชกาลที ๒ นัน ได้ปรากฏชือพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ทีเป็นบุตร

คนโตของท่านอยู่ในตําแหน่งแทนท่านแล้ว จึงสันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) 

มากกว่า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๐ 
 

 

ราชบรีุ ได้พบวา่วดัคงคารามกําลงัขาดผู้ปกครองวดั จึงได้นิมนต์พระสงฆ์มอญทีทรงคณุวฒิุสงูมา

เป็นเจ้าอาวาสวดัคงคาราม๒๙  

ด้วยเหตทีุวัดคงคารามได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านาย ทังใน

พืนทีและจากกรุงเทพฯ ดงักล่าว จึงสนันิษฐานว่าผู้อปุถัมภ์คงว่าจ้างช่างเขียนจากกรุงเทพฯ มา

เขียนจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถของวดัแห่งนี เช่นเดียวกบัทีปรากฏทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง  

นอกจากนี จากการศกึษายงัได้พบวา่รูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง

งานฝีมือช่างหลวงทีอโุบสถวดัคงคารามน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างพืนบ้าน นํามาสร้างสรรค์

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัแบบพืนบ้านในพืนที ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถวดัดอนกระเบือง และอโุบสถวดั

ไทรอารีรักษ์ ดงัจะได้กลา่วต่อไป สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบบางประการของจิตรกรรมฝาผนังงาน

ฝีมือแบบช่างหลวง มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพืนบ้านในพืนทีอําเภอ

บ้านโป่งและอําเภอโพธาราม  

อนึง ถึงแม้วา่ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัทีเป็นงานฝีมือแบบช่าง

หลวงทงั ๒ แห่งจะมีการแสดงออกอยู่ในกรอบ ไมอิ่สระเท่างานฝีมือช่างพืนบ้านก็ตาม แต่ตวัอย่าง

ทัง ๒ แห่งดังกล่าว ก็ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชือและวิถีชีวิตของชาวมอญบาง

ประการได้คือ เรืองพระอดีตพทุธเจ้า ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป  

๑.๔.๒ จติรกรรมฝาผนังงานฝีมือช่างพืนบ้าน จากการศึกษาพบว่า ตวัอย่าง

สว่นใหญ่ของจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญเป็นงานฝีมือช่างพืนบ้าน ตวัอย่างได้แก่ 

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถและวิหารวดัชมภเูวก ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดั

ไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง ในอําเภอโพธาราม  

การพบตวัอย่างอยู่ในกลุ่มฝีมือช่างพืนบ้านเป็นจํานวนมาก ในขณะที

ตวัอย่างในกลุ่มฝีมือแบบช่างหลวงมีจํานวนน้อยนัน คงเนืองจากวดัในชุมชนชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เป็นวดัราษฎร์เกือบทังหมด จึงทําให้ตวัอย่าง

จิตรกรรมฝาผนังเกือบทังหมดมีลกัษณะเป็นงานแบบพืนบ้าน อนึง ในบรรดาวดัมอญทีเป็นวัด

ราษฎร์เหลา่นนั มีเพียงไมกี่วดัเท่านันทีมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทังนีเนืองจากในการจะ

เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัได้นนั ต้องอาศยัปัจจยัหลายประการทงัทางด้านช่างฝีมือทีต้องมีความ

ชํานาญและทนุทรัพย์ 

๑.๔.๒.๑ ลักษณะจิตรกรรมฝาผนังแบบงานช่างพืนบ้านโดย

ภาพรวม จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในกลุ่มฝีมือช่างพืนบ้าน มีลักษณะ

                                                
๒๙กรมศิลปากร, วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิชย์, ๒๕๒๑), ๒๐, ๓๑.  
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ค่อนข้างหลากหลาย แต่โดยภาพรวมแล้วมีลกัษณะสําคญัร่วมกัน กล่าวคือ เขียนด้วยลายเส้น

อย่างง่าย ๆ ทังในการเขียนภาพบุคคล ภาพสถาปัตยกรรม และภาพทิวทัศน์ มกัไม่นิยมปิดทอง 

และมีการแสดงออกอย่างอิสระ  

การเขียนภาพบุคคล จากการศึกษาพบว่ามีการเขียนภาพ

บุคคลชันสูงแสดงท่าทางในลักษณะนาฏลกัษณ์ตามเนือเรืองอย่างง่าย ๆ โดยจะปรากฏภาพ

บคุคลทวัไปและกลุม่ภาพกากเป็นจํานวนมาก การแตง่กายของบุคคลเหล่านันก็เป็นลกัษณะง่าย 

ๆ ไมซ่บัซ้อนและไมป่ระณีตอย่างงานช่างหลวง ตวัอย่างเช่น ภาพบุคคลทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ 

(ภาพที ๑๐๗) เป็นต้น 

ทงันี พบข้อสงัเกตวา่ไมป่รากฏการเขียนภาพบุคคลทีแต่งกาย

แบบมอญมากนัก ถึงแม้จะมีการเขียนภาพทีแสดงถึงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมด้านชาติพันธุ์อยู่

บ่อยครัง ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถวัดไทรอารีรักษ์ โดยพบเพียงเล็กน้อยทีผนังด้านขวาของพระ

ประธาน แสดงให้เห็นวา่ การเขียนภาพบุคคลในงานจิตรกรรมฝาผนังทีเขียนขึนในวดัของชุมชน

ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ไมไ่ด้แสดงออกถึงวฒันธรรมด้านการแตง่กายของชาวมอญใน

ช่วงเวลานนัอย่างชดัเจน      

การเขียนภาพสถาปัตยกรรม พบว่าโดยภาพรวมเ ขียน

สถาปัตยกรรมทีเป็นแบบไทยประเพณี ในลกัษณะคล้ายงานฝีมือแบบช่างหลวง แต่มีรายละเอียด

และความประณีตน้อยกวา่มาก โดยเฉพาะภาพฉากพระบรมมหาราชวงั ภาพสถาปัตยกรรมบาง

แห่งมีการผสมผสานกับรูปแบบศิลปะภายนอก คือแบบตะวนัตกและแบบจีน รวมถึงมีการเขียน

ภาพสถาปัตยกรรมในมมุมองแบบสามมิติและสดัส่วนเหมือนจริง หากแต่ก็ยังแสดงมมุมองแบบ

สามมิตไิด้ไมด่ีนกั ตวัอย่างเช่น ภาพปราสาทราชวงัทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ (ภาพที ๑๐๘) เป็นต้น  

เป็นทีน่าสงัเกตว่า การทีช่างเขียนพืนบ้านสามารถเขียนภาพ

บคุคลและสถาปัตยกรรมในลกัษณะไทยประเพณีได้เป็นอย่างดีนนั อาจสะท้อนให้เห็นวา่ หากเป็น

ช่างเขียนพืนบ้านชาวมอญ ก็น่าจะต้องได้รับการฝึกฝนเทคนิคจิตรกรรมไทยมาจนชํานาญ และมี

ความรู้เรืองจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีมาเป็นอย่างดี เนืองจากจิตรกรรมฝาผนังแบบไทย

ประเพณีมีกระบวนการและเทคนิคทีสลบัซบัซ้อนเป็นอย่างมาก หรืออาจจะเขียนขึนโดยช่างเขียน

พืนบ้านชาวไทย อย่างไรก็ตาม ยงัพบวา่ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัฝีมือช่างพืนบ้านในวดัของชมุชน

ชาวมอญในแตล่ะแห่ง ตา่งก็มีการสร้างสรรค์ทีแตกตา่งกนัออกไปในรายละเอียด อนัน่าจะเกิดจาก

การแสดงออกอย่างอิสระของช่างเขียนพืนบ้านในแต่ละพืนที ทีไม่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์หรือ

ระเบียบอย่างงานฝีมือช่างหลวง  
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ภาพที ๑๐๗ ภาพบุคคลทีแต่งกายและแสดงลกัษณะนาฏลกัษณ์ตามเนือเรืองอย่างง่าย ๆ ของ

 จิตรกรรมฝาผนงัฝีมือช่างพืนบ้านทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

 

 
ภาพที ๑๐๘ ภาพปราสาทราชวงัทีมีโครงสร้างไมซ่ับซ้อนและมีรายละเอียดไม่มาก ของจิตรกรรม

 ฝาผนงัฝีมือช่างพืนบ้านทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

 

   ส
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๑.๔.๒.๒ กลุ่มช่างเขียนพืนบ้านชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและ

อาํเภอโพธาราม ในการศกึษาทีผา่นมาของคณะสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง กรมศิลปากร ซึงพิมพ์

เผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ข้อมลูวา่ นายพบั มะมบ เลา่ให้ฟังวา่ เมือประมาณ ๕๐ ปีลว่งมาแล้ว 

มีช่างมาบูรณะซ่อมแซมจิตรกรรมบนแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญวดัคงคาราม๓๐ จํานวน ๔ 

ท่าน คือ  

ช่างถ่าย เป็นช่างอาวโุสทีสดุ เป็นคนทีมีบ้านเกิดอยู่ข้างวดัคง

คาราม และเป็นครูของช่างสอน ช่างสอน เป็นชาวบ้านดอนกระเบือง ช่างเจียะ เป็นคนบ้านคลอง

จนั บางขนอน (บ้านขนอน) ช่างละมลู เป็นคนบ้านมว่ง โดยช่างเหล่านีมาช่วยกันเขียนคนละห้อง 

ตา่งคนตา่งเขียน และไมข่อรับคา่จ้างรางวลั ด้วยมีความตงัใจจะเขียนถวายเป็นพทุธบชูา๓๑   

จากการศกึษาทีผา่นมาดงักลา่ว เมือพิจารณาจากชือและทีอยู่

ของช่างเหล่านี พบว่าชือช่างเหล่านันเป็นชือในภาษามอญ และอยู่อาศยัในชุมชนชาวมอญใน

อําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามทงัสิน อีกทงัช่างกลุม่นีไปเขียนซ่อมจิตรกรรมทีวดัคงคาราม ซึง

เป็นวดัในชุมชนชาวมอญทีสําคญัเพือเป็นพุทธบูชา จึงเป็นไปได้ไหมทีช่างกลุ่มนีน่าจะเป็นช่าง

เขียนพืนบ้านชาวมอญทีทํางานเขียนจิตรกรรมอยู่ในพืนทีนี  

ข้อมลูจากการศกึษาทีผา่นมาดงักล่าว ยังสอดคล้องกับข้อมลู

จากการสมัภาษณ์พระอาจารย์สงัวาลย์ พระสงฆ์ชาวมอญวดัดอนกระเบือง อาย ุ๘๗ ปี ซึงเป็นลกู

ชายคนหนึงของช่างสอน ผู้ ร่วมเขียนซ่อมภาพจิตรกรรมบนแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญวดัคงคา

รามดงักลา่ว ทีพบวา่ช่างสอนยงัเป็นผู้เขียนจิตรกรรมทีวดัดอนกระเบืองด้วย ทังจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในอุโบสถ และจิตรกรรมบนแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญ โดยเดิมทีนันช่างสอนเป็นคน

มอญแถบวดัขนอน มาได้ภรรยาทีเป็นคนแถบวัดดอนกระเบือง จึงมาศรัทธาอปัุฏฐากทีวดัดอน

กระเบืองด้วย และได้เป็นผู้ รับงานเขียนจิตรกรรมฝาผนงัทีวดัดอนกระเบือง ช่างสอนชอบไปศึกษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัทีอโุบสถวดัคงคารามอยู่เป็นประจํา นอกจากนี ช่างสอนยงัมีเพือนทีเป็นช่าง

เขียนชาวมอญในพืนทีนีอีกหลายคน ได้แก่ ช่างถ่าย บ้านอยู่ข้างวดัคงคาราม ช่างผู้ นีได้ช่วยงาน

                                                
๓๐จิตรกรรมแห่งนีระบเุวลาเขียนไว้เมือ จุลศักราช ๑๒๖๗ ซึงตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึงอยู่ในช่วง

ปลายสมยัรัชกาลที ๕ ดใูน กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจจติรกรรมฝาผนังจงัหวัดราชบุรี, ชดุที ๒, ๙๐.  
๓๑เรืองเดียวกนั, ๙๑-๙๒. 
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พระอุปัชฌาย์กล่อมทําหนังใหญ่ทีวัดขนอน ช่างเจียะและช่างอ๊ะซึงเป็นคนมอญแถบวดัขนอน

เช่นกนั๓๒    

ทังนี ชือช่างพืนบ้านชาวมอญบางคนในกลุ่มนี ยังปรากฏใน

ประวตัิความเป็นมาการทําหนังใหญ่วดัขนอน กล่าวคือ พระครูศรัทธาสนุทร หรือพระอปัุชฌาย์

กลอ่ม อดีตเจ้าอาวาสวดัขนอนในขณะนัน (มีอายุอยู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๙๑-๒๔๘๕ สิริอายุรวม 

๙๕ ปี) ท่านมีความรู้ทางด้านการช่าง และในขณะนนัทีวดัขนอนมีหนงัเป็นตวัอยู่บ้าง เมือนายองัที

เคยเป็นโขนคณะเจ้าเมืองราชบุรี มาชวนพระอุปัชฌาย์กล่อมทําหนังใหญ่ไว้เป็นสมบัติของวัด

ขนอน พระอปัุชฌาย์กลอ่มจึงได้ชวนช่างจาด ช่างจ๊ะ ชาวราชบรีุ และช่างพ่วงชาวบ้านโป่ง มาร่วม

ทําตวัหนงั โดยครูองัเป็นผู้สลกั และช่างอีกสามท่านเป็นผู้เขียน ท่านพระครูจะเป็นผู้บอกวา่ช่างคน

ใดจะเป็นเขียนรูปตวัหนังใด๓๓ หลกัฐานดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มช่างพืนบ้านมอญกลุ่มนี

น่าจะมีบทบาทอย่างกว้างกขวางอยู่ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม 

ประเดน็เรืองชือในภาษามอญ พระอาจารย์อุ่น (สิริภทัโน) ให้

ความเห็นวา่ชือ ถ่าย อ๊ะ ละมลู และสอน เป็นชือในภาษามอญ สว่นชือ "เจียะ" กับ "จ๊ะ" น่าจะเป็น

คนเดียวกนั เนืองจากชือนีมกัจะถกูเรียกแตกตา่งกนัไปในแต่ละพืนที๓๔ ประกอบกับการทีเป็นคน

ในแถบวดัคงคาราม วดัมว่ง วดัขนอน และดอนกระเบือง ซึงเป็นชมุชนชาวมอญในอําเภอบ้านโป่ง

และอําเภอโพธารามทงัหมด จึงอาจกลา่วได้วา่ช่างกลุม่นีน่าจะเป็นชาวมอญในพืนทีนี    

ดงันัน จากข้อมูลดังกล่าวน่าจะแสดงให้เห็นว่า ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ๒๕ ได้ปรากฏกลุ่มช่างชาวมอญทีเขียนจิตรกรรมแบบพืนบ้านในอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธาราม ได้แก่ ช่างถ่าย ช่างสอน ช่างเจียะ ช่างอ๊ะ ช่างละมลู  

ช่างเขียนชาวมอญกลุ่มนี คงเรียนรู้วิชาศิลปกรรมไทยและ

จิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาจากสํานักใดสํานักหนึง จนมีความเชียวชาญสามารถเขียน

จิตรกรรมไทยได้ (อาจรวมถึงงานในสาขาอืนๆ ด้วย เช่น งานแกะสลกั เป็นต้น) ตอ่มาเมือช่างเขียน

                                                
๓๒สาํหรับลกูหลานในตระกลูของช่างสอน มี ช่างกร เยียงสว่าง เป็นช่างเขียนภาพต่อจากช่างซอน

ผู้ เป็นพ่อ และสดุท้ายได้ยกงานให้กับช่างวรวิทย์ ซึงเป็นรุ่นหลานทําต่อมาจนถึงปัจจุบันในชือ "เทพ จิตรกรรม

ไทย" สมัภาษณ์ พระสงัวาลย์, พระสงฆ์ชาวมอญวดัดอนกระเบือง, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕.    
๓๓พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน, หนังใหญ่วัดขนอน (ราชบุรี: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน, 

ม.ป.ป.). และข้อมลูจากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์หนงัใหญ่วดัขนอน อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ. 
๓๔สมัภาษณ์ พระอาจารย์อุ่น สริิภัทโน, เจ้าอาวาสวดัม่วง, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.  

   ส
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๒๒๕ 
 

 

ชาวมอญกลุม่นีได้มีโอกาสมาช่วยทําตวัหนังใหญ่ทีวดัขนอน๓๕ คงจะได้เรียนรู้งานศิลปกรรมไทย

เพิมเติมอีกจากพระครูศรัทธาสุนทร (พระอปัุชฌาย์กล่อม) เจ้าอาวาสวดัขนอนในขณะนันซึงมี

ความสามารถทางช่าง และจากครูองัผู้ เคยเป็นโขนคณะเจ้าเมืองราชบุรีมาก่อน ทําให้ช่างชาว

มอญกลุม่นีมีความรู้ความเชียวชาญในการเขียนจิตรกรรมแบบไทยประเพณีเป็นอย่างดี  

ในช่วงเวลาดังกล่าว ช่างเขียนชาวมอญกลุ่มนีคงมีบทบาท

สําคญัในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบพืนบ้าน โดยเฉพาะในวดัของชุมชนชาวมอญที

ตนเองมีความสมัพันธ์อนัดีหรือนับถือศรัทธา ดงัปรากฏตวัอย่างทีสําคญัได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง

อุโบสถและจิตรกรรมบนแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญวัดดอนกระเบือง ทีเป็นผลงานการ

สร้างสรรค์ของช่างสอน งานเขียนซ่อมจิตรกรรมบนแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญวดัคงคาราม ที

เป็นผลงานของช่างถ่าย ช่างสอน ช่างเจียะ และช่างละมลู โดยมาช่วยกันเขียนด้วยความตงัใจ

ถวายเป็นพทุธบชูา  

นอกจากนี จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารี

รักษ์ ถึงแม้จะยังไม่พบว่าเขียนขึนโดยผู้ ใด แต่เมือพิจารณาจากจารึกภาษามอญอกัษรมอญที

ปรากฏหลายแห่งในภาพเขียน อีกทงัภาพเขียนแห่งนียังสะท้อนถึงวฒันธรรมของชาวมอญหลาย

ประการดงัจะได้กล่าวต่อไป จึงทําให้สนันิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนังแห่งนีน่าจะเป็นผลงานการ

สร้างสรรคโ์ดยช่างเขียนชาวมอญในพืนทีนีด้วยเช่นกนั 

อาจกลา่วได้วา่ ช่างชาวมอญกลุม่นีได้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม

ไทยแบบพืนบ้านในวดัของชมุชนชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามให้มีความรุ่งเรือง

อยา่งสงูสดุในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๕ ผลงานดงักลา่วสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถด้าน

เชิงช่างและความศรัทธาในพทุธศาสนาของช่างชาวมอญกลุม่นีได้เป็นอย่างดี  

อนึง เป็นทีน่าสงัเกตด้วยวา่ พบภาพเขียนฝีมือช่างพืนบ้านอีก

จํานวนหนึงในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ตัวอย่างเช่น 

จิตรกรรมบนแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญวดัไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมบนแผงไม้คอสองทีศาลาท่า

นําวดัมว่งราษฎร์ศรัทธา จิตรกรรมฝาผนงัด้านนอกทีอโุบสถวดัมว่ง จิตรกรรมภาพพระบฏทีวดัม่วง 

                                                
๓๕วดัขนอนแห่งนี เป็นวัดทีมีการสร้างหนังใหญ่ ซึง ศ. ดร. สนัติ เล็กสขุุม วิเคราะห์ว่าเป็นวัดทีมี

ชือเสยีงในเรืองการสร้างหนงัใหญ่ทีงดงามอย่างงานช่างหลวง จงึมีข้อสงัเกตว่า วดันีคงเป็นวัดของเจ้านายในราช

สํานักทีกรุงเทพฯ มาก่อน ดูใน สนัติ เล็กสขุุม, “บางวัดในชุมชนมอญและชุมชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบรีุ,” ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๗๓. 
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๒๒๖ 
 

 

รวมถึงงานแกะสลกัไม้บานประตแูละหน้าตา่งทีอโุบสถวดัคงคาราม และทีอโุบสถวดัดอนกระเบือง 

เป็นต้น เป็นไปได้ไหมวา่หลกัฐานเหลา่นีจะเป็นผลงานของช่างพืนบ้านชาวมอญกลุม่นีด้วย  

 ๑.๕ ข้อสังเกตเกียวกับรูปแบบของจติรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ

ในภาคกลางประเทศไทย  

๑.๕.๑ การจัดวางภาพแบบแผนใหม่โดยการเขียนภาพเล่าเรืองบนพืนที

ระหว่างช่องหน้าต่างประตู และพืนทีเหนือช่องหน้าต่างประตู ศ. ดร. สนัติ เลก็สขุมุ วิเคราะห์

การจดัวางภาพของอโุบสถวดัคงคารามวา่ ระเบียบของการจดัวางภาพเลา่เรืองทีสว่นลา่ง คือพืนที

ผนงัระหวา่งช่องหน้าตา่งและช่องประตสูว่นหนึง กบัอีกสว่นหนึงทีเป็นภาพเลา่เรืองเช่นกนั เขียนไว้

ทีพืนทีเหนือช่องหน้าต่างประต ูพิจารณาได้ว่าเป็นแบบแผนใหม่ทีนิยมกันตงัแต่สมยัรัชกาลที ๓ 

ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ (ภาพที ๑๐๙) จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด

กัลยาณมิตร กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยการจัดวางภาพตามแบบแผนโบราณทีแม้ยังสืบทอดมาคือ 

พืนทีตอนบนเขียนเพียงภาพแถวเทพชุมนุมก็ลดถอยความนิยม และเริมถูกแทนทีด้วยแบบแผน

ใหมด่งักลา่ว๓๖ การจดัวางแบบใหมด่งักลา่ว ยงัปรากฏในงานเขียนรุ่นหลงั ทงัทีเป็นงานเขียนใหม่

และงานบรูณะในรัชกาลที ๔ เป็นต้นมา ตวัอย่างเช่น อโุบสถวดัทองนพคณุ อโุบสถวดักันมาตยุา

ราม กรุงเทพฯ วิหารวดัมว่ง อโุบสถวดัพระงาม จังหวดัพระนครศรีอยุธยา อโุบสถวดัมชัฌิมาวาส 

จงัหวดัสงขลา เป็นต้น๓๗     

ตอ่ประเดน็นี ผู้ศกึษามีความเห็นสอดคล้องกนั โดยมีความเห็นเพิมว่าใน

อําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม นอกจากจะพบการจัดแบ่งพืนทีแบบแผนใหม่ดังกล่าวที

อโุบสถวดัคงคารามแล้ว ยังพบตวัอย่างอีกทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์และอโุบสถวดัดอนกระเบือง 

ส่วนในอําเภอปากเกร็ดพบตวัอย่างเช่นกัน แต่จะมีการจัดวางภาพในลกัษณะคลีคลายออกไป 

ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง และทีอโุบสถวดักู้๓๘  

ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ตัวอย่าง

จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย นิยมจัดแบ่งพืนทีแบบแผน

ใหม ่คือพืนทีผนงัระหวา่งช่องหน้าต่างและช่องประตสู่วนหนึง และพืนทีเหนือช่องหน้าต่างประตู

                                                
๓๖สนัติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็

เปลียนตาม, ๒๒๙. 
๓๗เรืองเดียวกนั, ๒๓๒. 
๓๘จิตรกรรมฝาผนงัแห่งนีไม่ได้เป็นตวัอย่างในการศึกษาเนืองจากชํารุดลบเลือนมาก แต่เนืองจาก

หลักฐานนียังพอจะนํามาเป็นตัวอย่างในประเด็นนีได้ จึงขออนุญาตนํามาร่วมพิจารณาเป็นบางประเด็นที

เกียวข้อง เพือให้เนือหาสมบรูณ์มากขนึ 
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๒๒๗ 
 

 

อีกสว่นหนึง เพือเขียนภาพเลา่เรือง โดยสนันิษฐานวา่น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจในการจดัแบ่งพืนที

แบบแผนใหมด่งักลา่วมาจากงานจิตรกรรมฝาผนงัในกรุงเทพฯ ในช่วงรัชกาลที ๓-๔ ทีปรากฏการ

จดัแบ่งพืนทีแบบแผนใหมด่งักลา่วแล้ว  

อย่างไรก็ดี ในพืนทีศึกษาทังสองแห่งต่างก็มีการจัดแบ่งพืนทีแบบแผน

ใหมที่มีรายละเอียดแตกตา่งกนัออกไปเลก็น้อย รวมถึงมีความนิยมเขียนภาพเลา่เรืองในพืนทีทีจัด

ใหมน่นัแตกตา่งกนั  

 

 
ภาพที ๑๐๙ การจดัแบ่งพืนทีเขียนภาพเลา่เรืองแบบแผนใหม ่ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัสทุัศน์ฯ 

 กรุงเทพฯ  

 

พืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม พบว่าในการจัดแบ่งพืนทีแบบ

แผนใหมข่องตวัอย่างในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม เป็นการออกแบบเพือเขียนภาพเล่า

เรืองในลกัษณะคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ พืนทีระหวา่งช่องหน้าตา่งประตเูขียนภาพเล่าเรืองทศชาติ

ชาดก พืนทีเหนือช่องหน้าตา่งประตแูบ่งเป็นแถวในแนวนอน แถวลา่งซึงมีพืนทีมากกว่าเขียนภาพ

เลา่เรืองพทุธประวตัิ แถวบนเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับเรียงราย ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถ

วดัคงคาราม (ภาพที ๑๑๐) อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์๓๙ และอโุบสถวดัดอนกระเบือง (ภาพที ๑๑๑) 

                                                
๓๙เดิมมีการเขียนภาพทศชาติชาดกในพืนทีห้องระหว่างช่องหน้าต่างและประตู ในปัจจุบันเหลือ

หลกัฐานบางสว่นทีห้องระหว่างช่องประต ู  
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๒๒๘ 
 

 

อาจกลา่วได้วา่ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในพืนทีนีนิยมการจดัแบ่งพืนทีแบบแผนใหมด่งักลา่ว โดย

พบวา่ตวัอย่างทงัหมดในพืนทีนีมีความนิยมเขียนภาพพทุธประวตัิเป็นภาพเลา่เรืองในพืนทีทีมีการ

จดัแบ่งแบบแผนใหมน่นั  

การปรากฏความนิยมวิธีการจัดแบ่งพืนทีแบบแผนใหม่และการเขียน

ภาพพทุธประวตัิในพืนทีนี สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากช่างผู้ เขียนภาพทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์และ

อโุบสถวดัดอนกระเบือง จะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากภาพเขียนทีอโุบสถวดัคงคาราม ซึงเป็นวดั

ในชมุชนชาวมอญทีปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนังฝีมือแบบช่างหลวงทีงดงามทีสดุในพืนทีนี อนึง 

การกับแรงบันดาลจากอุโบสถวดัคงคารามนัน ยังน่าจะรวมถึงการเขียนภาพทศชาติชาดกและ

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าด้วย  

การทีวดัในชมุชนชาวมอญในพืนทีนีนิยมเขียนภาพพุทธประวตัิมาอย่าง

ตอ่เนืองนนั น่าจะสะท้อนให้เห็นวา่ชาวมอญในพืนทีนียงัคงให้ความสําคญักบัเรืองพุทธประวตัิอยู่

ไม่น้อย และคติเรืองพุทธประวตัิดงักล่าวน่าจะมีความเกียวข้องกับวฒันธรรมประเพณีของชาว

มอญในพืนทีนี ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป   

สําหรับทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ แม้จะมีการจัดวางตําแหน่งเนือหาภาพ

คล้ายคลงึกับอโุบสถวดัคงคาราม อนัเนืองจากน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอโุบสถวดัคงคา

รามก็ตาม แตก่็เลือกเขียนภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพานเป็นฉากใหญ่บนผนังสกัดหน้า ซึง

แสดงให้เห็นถึงการเลือกรับและปรับเปลียนของช่างผู้ เขียนภาพ สะท้อนให้เห็นถึงอิสระในการ

แสดงออกอนัเป็นสิงทีปรากฏเสมอในจิตรกรรมฝาผนงัแบบงานช่างพืนบ้าน อีกทังการเลือกเขียน

ภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพานดังกล่าว น่าจะมีความเกียวข้องกับคติความเชือและ

วฒันธรรมของชาวมอญในพืนทีนี ดงัจะได้วิเคราะห์ตอ่ไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๙ 
 

 

 
ภาพที ๑๑๐ การจดัแบ่งพืนทีเขียนภาพเลา่เรืองแบบแผนใหม ่ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม   

 

 

 
ภาพที ๑๑๑ การจัดแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรืองแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด     

 ดอนกระเบือง   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๐ 
 

 

พืนทีอําเภอปากเกร็ด สําหรับการจดัแบ่งพืนทีแบบแผนใหม่ของตวัอย่าง

ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด พบตวัอย่างทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง ซึงน่าจะเป็นลกัษณะทีคลีคลายไป

จากการจัดแบ่งพืนทีแบบแผนใหม่ทีปรากฏทีอุโบสถวัดคงคาราม กล่าวคือมีการจัดแบ่งพืนที

ต่อเนืองกันโดยตลอด โดยการตัดเส้นแบ่งพืนทีระหว่างช่องหน้าต่างประตูกับพืนทีเหนือช่อง

หน้าตา่งประตอูอก เพือเขียนภาพเล่าเรืองทศชาติชาดกต่อเนืองกันเป็นเรืองเดียว (ภาพที ๑๑๒) 

การจดัแบ่งพืนทีลกัษณะดงักลา่วยงัปรากฏอีกทีอโุบสถวดักู้ ๔๐ โดยเขียนภาพเล่าเรืองต่อเนืองกัน 

แตปั่จจบุันอยู่ในสภาพลบเลือนอย่างมาก (ภาพที ๑๑๓) ซึงอาจารย์พิศาล บุญผกู ปราชญ์ชาว

มอญบ้านเกาะเกร็ด สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นเรืองประวตัิศาสตร์ชาวมอญ๔๑  

การทีตวัอย่างทังสองแห่งนี มีการแบ่งพืนทีเพือเขียนภาพในลักษณะ

คล้ายคลงึกนั อนึง ลกัษณะดงักลา่วยงัถือเป็นรูปแบบเฉพาะทีไมเ่ป็นทีนิยมอย่างแพร่หลาย แสดง

ให้เห็นวา่ตวัอย่างทงัสองแห่งน่าจะมีความสมัพนัธ์กนัไมม่ากก็น้อย สนันิษฐานภาพเขียนทีอโุบสถ

วดักู้จะได้รับแรงบนัดาลใจในเรืองการจดัแบ่งพืนทีเพือเขียนภาพไปจากภาพเขียนทีอโุบสถวดัเกาะ

พญาเจ่ง เนืองจากตามประวัติกล่าวว่าวัดกู้ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยการอุปถัมภ์ของ

เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ซึงเป็นผู้อปุถมัภ์สร้างวดัเกาะพญาเจ่ง๔๒ ในช่วงเวลาเดียวกันกับที

กําลงัสร้างวดัเกาะพญาเจ่ง 

อย่างไรก็ดี หากไมน่บัรวมการแบ่งพืนทีเพือเขียนภาพดงักลา่วข้างต้น กบั

การเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันแล้ว ตวัอย่างทังสองแห่งนีก็มีลกัษณะที

แตกตา่งกนัอยู่หลายประการคือ ภาพเขียนทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่งมีลกัษณะเป็นงานฝีมือแบบ

ช่างหลวงหรือช่างกรุงเทพฯ ในขณะทีภาพเขียนทีอโุบสถวดักู้ มีลกัษณะเป็นงานฝีมือช่างพืนบ้าน 

รวมถึงภาพเขียนทงัสองแห่งยงัมีเนือเรืองแตกตา่งกนั อนัแสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็นฝีมือช่างคนละ

กลุม่กนั     

  

                                                
๔๐วดักู้  เป็นชือเรียกตามชือหมู่บ้าน กวานกู้  ซึงเป็นภาษามอญ มีความหมายว่า บ้านไร่ วัดแห่งนี

เดิมชือ วดัท่าสอน เป็นวดัเก่าแก่มีมาตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยา อโุบสถวัดกู้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง ๒ 

ห้อง ยาว ๕ ห้อง มีประตูทางเข้าทังด้านหน้าและหลงัด้านละ ๒ ช่อง มีหน้าต่างด้านละ ๕ ช่อง ประดับกรอบ

ประตูและหน้าต่างด้วยลวดลายปูนปัน เครืองบนหลังคาเป็นเครืองไม้ผสมปูน ประดับเครืองลํายอง ช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ มีพาไลต่อยืนจากตัวอาคารทังด้านหน้าและหลัง ลกัษณะพิเศษของอาคารหลังนีคือ เป็น

อาคารทรงสงู ฐานอาคารโค้งท้องสาํเภา ดใูน พิศาล บญุผกู, วัดในอําเภอปากเกร็ด, ๑๗๖.    
๔๑เรืองเดียวกนั, ๑๗๘-๑๗๙. 
๔๒เรืองเดียวกนั, ๑๗๙.     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๑ 
 

 

 
ภาพที ๑๑๒ การจดัแบ่งพืนทีเขียนภาพเล่าเรืองแบบแผนใหม่ ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัเกาะ

 พญาเจ่ง  

 

 

 
ภาพที ๑๑๓ การจดัแบ่งพืนทีเขียนภาพเลา่เรืองแบบแผนใหม ่ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดักู้    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๒ 
 

 

๑.๕.๒ การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าร่วมกับภาพเทพชุมนุม ทีอุโบสถ

วัดเกาะพญาเจ่งและอุโบสถวัดดอนกระเบือง จากการศึกษาพบข้อสังเกตว่า ตัวอย่าง

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่งและจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง มีการเขียน

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าอยู่ร่วมกบัภาพเทพชมุนมุ ซึงลกัษณะดงักลา่วไมเ่ป็นทีนิยมในงานจิตรกรรม

ฝาผนงัไทยประเพณี  

  ในประเดน็นี ศ. ดร. สนัติ เลก็สขุมุ วิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดั

นายโรง ทีปรากฏการเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าร่วมกบัภาพเทพชมุนมุ วา่ภาพเขียนแห่งนีคงเป็น

ฝีมือสกลุช่างรัชกาลที ๓ ทีทํางานนีเมือต้นรัชกาลที ๔ ท่ามกลางกระแสการปรับเปลียนทางสงัคม

ทีแผก่ว้างในสงัคมไทยขณะนนั การจดัวางภาพบนผนังด้านข้างทังสอง ทีเขียนภาพเทพชุมนุมใต้

แถวพระอดีตพทุธเจ้า เข้าใจวา่เป็นระบบใหมข่องการจดัวาง ผสมผสานเรืองพระอดีตพุทธเจ้าอนั

สืบเนืองจากแนวโบราณกวา่๔๓ (ภาพที ๑๑๔) 

  ตอ่ประเดน็นี ผู้ศกึษามีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความเห็นเพิมเติม

วา่ ยงัพบตวัอย่างทีมีการจดัวางภาพลกัษณะดงักลา่วอีก ในวดัของชุมชนชาวมอญนอกกรุงเทพฯ 

ซึงเขียนขนึในสมยัรัชกาลที ๓ ลงมาเช่นเดียวกัน ตวัอย่างได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัเกาะ

พญาเจ่ง (ภาพที ๑๑๕) และจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัดอนกระเบือง (ภาพที ๑๑๖) รวมถึงวดั

บางแห่งทีไมไ่ด้อยู่ในชมุชนชาวมอญ ตวัอย่างได้แก่ อโุบสถวดับางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวดั

นครปฐม  

  ตวัอย่างทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง ซึงเป็นงานเขียนในอปุถัมภ์ของเจ้า

พญามหาโยธา (ทอเรียะ) ขนุนางรามญัจากกรุงเทพฯ นัน สนันิษฐานว่าช่างเขียนทีถูกว่าจ้างมา

เขียนภาพ ซึงน่าจะมาจากกรุงเทพฯ จะนํารูปแบบและแนวความคิดในการเขียนภาพเทพชุมนุมที

นิยมอยู่ในกรุงเทพฯ เข้ามาเขียนผสมผสานกบัภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีเป็นทีนิยมในวดัของชุมชน

ชาวมอญ 

  สําหรับทีอุโบสถวดัดอนกระเบืองนัน ยังมีการเขียนภาพเทพชุมนุมใน

ลกัษณะทีแตกตา่งไปจากทวัไป กล่าวคือ ภาพเทพชุมนุมทังหมดเป็นเทพบุตรเพียงอย่างเดียว มี

ลกัษณะนงัคกุเข่าหันหน้าตรงออกมาจากผนังมายังผู้ชมภาพ (ภาพที ๑๑๗) ในขณะทีภาพเทพ

ชุมนุมทีนิยมโดยทัวไป จะเป็นเทพบุตร ยักษ์ นาค ครุฑ โดยมักจะหันข้างไปทางพระประธาน 

สันนิษฐานว่า ลักษณะดังกล่าวจะเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างพืนบ้าน ทีมีอิสระในการ

                                                
๔๓สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม, ๑๙๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๓ 
 

 

แสดงออกตามความต้องการของตน๔๔ เช่นเดียวกับลกัษณะการแบ่งพืนทีแบบใหม่ของตวัอย่าง

แห่งนีดงัได้กลา่วไปแล้ว อนัสะท้อนให้เห็นถึงคลีคลายจากงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี

ไทยในอดีต  

  

 
ภาพที ๑๑๔ การจดัวางภาพระบบใหมที่ผสมผสานเรืองพระอดีตพทุธเจ้าร่วมกบัภาพเทพชมุนมุ ที 

 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดันายโรง กรุงเทพฯ  

 

                                                
๔๔อนงึ ทีตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดับางพระ อําเภอนครชยัศรี จงัหวัดนครปฐม ซึงปรากฏ

ภาพเทพชมุนมุนนั พบว่ามีความคลคีลายไปเช่นกนั โดยเขียนภาพเทพชุมนุมผินพระพักตร์ไปทางผนังสกัดหน้า 

ซงึแตกต่างไปจากตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีโดยทัวไปทีนิยมเขียนภาพเทพชุมนุมผินพระพักตร์ไป

ทางผนงัสกดัหลงัทีพระประธานประดิษฐานอยู่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๔ 
 

 

 
ภาพที ๑๑๕ การจดัวางภาพระบบใหมที่ผสมผสานเรืองพระอดีตพทุธเจ้าร่วมกบัภาพเทพชมุนมุ ที

 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง  

 

 

 
ภาพที ๑๑๖ การจดัวางภาพระบบใหมที่ผสมผสานเรืองพระอดีตพทุธเจ้าร่วมกบัภาพเทพชมุนมุ ที

 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๕ 
 

 

 
ภาพที ๑๑๗ การเขียนภาพเทพชมุชนลกัษณะใหม ่ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง 

 

  ทังนี จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังทีอโุบสถวัดดอนกระเบือง ยังพบ

ข้อสงัเกตวา่มีการจดัวางภาพในลกัษณะแบ่งพืนทีเหนือช่องหน้าตา่งและประตขูองผนังทัง ๔ ด้าน

เป็นแถวแนวนอนซ้อนกนั ๓-๔ ชนั แถวลา่งสดุเขียนภาพพทุธประวตัิ แถวถัดขึนมาเขียนภาพเทพ

ชมุนมุ และสองแถวถดัขนึมาเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้า (ภาพที ๑๑๘)  

  การจัดวางภาพลักษณะดงักล่าวไม่เป็นทีนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนัง

แบบไทยประเพณีในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยทัวไป ทีพืนทีเหนือช่องประตแูละหน้าต่าง

นิยมเขียนภาพเล่าเรืองเป็นฉากใหญ่เต็มพืนทีผนังสกัดหน้าและหลงั ส่วนผนังด้านข้างทังสอง

แบ่งเป็นแถวแนวนอนเพือเขียนภาพ ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม 

กรุงเทพฯ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม เป็นต้น  

  จึงสันนิษฐานว่าการจัดวางภาพของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดดอน

กระเบืองดงักล่าว จะเป็นการแบ่งพืนทีลกัษณะใหม่อีกรูปแบบหนึงทีเป็นลกัษณะเฉพาะอนัเกิด

จากการสร้างสรรค์อย่างอิสระของช่างเขียนพืนบ้านชาวมอญ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการจัดวาง

ภาพของจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีในอดีต      

  อนึง การจดัวางภาพลกัษณะใหม่ดงักล่าว ยังปรากฏอีกทีวิหารวดัชมภู

เวกซึงเป็นวัดในชุมชนชาวมอญเช่นกัน และน่าจะเขียนขึนก่อนทีอโุบสถวัดดอนกระเบือง แต่

   ส
ำนกัหอ
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๒๓๖ 
 

 

แตกตา่งกนัตรงทีวิหารวดัชมภเูวกแบ่งพืนทีเป็นแถวในแนวนอนเพียง ๒ แถว และเขียนภาพพระ

อดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายทงั ๒ แถว โดยไมเ่ขียนภาพเทพชมุนมุ (ภาพที ๑๑๙) 

  การจดัวางภาพลกัษณะเฉพาะดงักล่าว อาจแสดงให้เห็นแนวความคิด

ของช่างเขียนพืนบ้านชาวมอญวา่ ให้ความสําคญักบัการเดินเรืองในแตล่ะเรืองในลกัษณะเป็นแถว

แนวนอน ทีต่อเนืองกันตลอดผนังทัง ๔ ด้าน ทําให้เนือหาของเรืองในแต่ละแถวมีความเป็น

เอกภาพจากกนัอย่างชดัเจน แตก่็อาจทําให้จดุเดน่ทีมกัปรากฏเป็นภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญ-

ชนะมารขนาดใหญ่บนผนังสกัดหน้าหายไปด้วย อนัสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดแบบใหม่ที

ออกแบบอย่างสร้างสรรค์โดยช่างพืนบ้านชาวมอญในพืนทีนี ทีคลีคลายมาจากงานจิตรกรรมฝา

ผนงัแบบไทยประเพณีไทยในอดีต   

 

 
ภาพที ๑๑๘ การแบ่งพืนทีผนงัสีด้านเป็นแถวในแนวนอนเพือเขียนภาพตอ่เนืองในแถว ทีจิตรกรรม

 ฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๗ 
 

 

 
ภาพที ๑๑๙ การแบ่งพืนทีผนงัสีด้านเป็นแถวในแนวนอนเพือเขียนภาพตอ่เนืองในแถว ทีจิตรกรรม

 ฝาผนงัวิหารวดัชมภเูวก  

 

๒. ลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศ

ไทย 

การศกึษาลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญในหวัข้อนี จะ

กลา่วถึง ๒ ประเด็นใหญ่ คือ ภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีนิยมเขียนในวดัของชุมชนชาวมอญ ทังใน

ระดบัพืนทีศกึษาและในระดบัภาพรวม และภาพพทุธประวตัิทีนิยมในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและโพ

ธาราม โดยเฉพาะทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

๒.๑ จติรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้า  

๒.๑.๑ จติรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวัดของชุมชนชาวมอญ

ในพืนทีอาํเภอปากเกร็ด  

๒.๑.๑.๑ รูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้า จาก

การศกึษาพบวา่ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าในวดัของชมุชนชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ดมีรูปแบบ

คล้ายคลงึกนั กลา่วคือ เขียนเป็นภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอนบนผนัง

ด้านข้างทงัสองของอโุบสถและวิหาร ภาพพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละชุดประกอบด้วย ภาพพระอดีต

พทุธเจ้าประทบันงัแสดงปางมารวิชยัหรือปางสมาธิ ภายในซุ้มเรือนแก้วมีการประดบัเศียรนาคที

ปลายทังสองของกรอบซุ้ม เหนือซุ้ มเรือนแก้วมีพุ่มไม้ประจําพระอดีตพุทธเจ้า มีพระสาวกนัง
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๒๓๘ 
 

 

ประคองอัญชลีทางด้านซ้ายและขวา และมีฉัตร ๓ ชันคันระหว่างพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละชุด 

ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถวดัชมภเูวก (ภาพที ๑๒๐) ทีวิหารวดัชมภเูวก (ภาพที ๑๒๑) และทีอโุบสถ

วดัเกาะพญาเจ่ง (ภาพที ๑๒๒)  

ลกัษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีมีความคล้ายคลึงกันดงักล่าว 

แสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ของจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในพืนทีอําเภอปาก

เกร็ด ทีน่าจะมีการรับสง่อิทธิพลตอ่กนั จนเกิดเป็นลกัษณะร่วมทีชดัเจนของภาพพระอดีตพุทธเจ้า

ในวดัของชมุชนชาวมอญในพืนทีนีในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ อนึง ยังสะท้อนให้เห็นว่าชาว

มอญในพืนทีนียงัคงนบัถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าอยู่ไม่น้อย ดงัมีการแสดงออกผ่าน

ทางภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

นอกจากนี เป็นทีน่าสงัเกตวา่ทีวิหารวดัชมภเูวกมีการออกแบบ

ให้เขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าเตม็ผนังทัง ๔ ด้านในพืนทีเหนือช่องประตหูน้าต่าง ซึงแตกต่างไป

จากตวัอย่างแห่งอืนทีนิยมเขียนไว้ในแถวบนสุดของผนังด้านข้าง และบนผนังสกัดหน้าจะนิยม

เขียนภาพพทุธประวตัิเป็นฉากใหญ่ ลกัษณะดงักลา่วอาจแสดงให้เห็นว่าช่างผู้ เขียนภาพแห่งนี มี

ความต้องการมุง่เน้นเสนอภาพพระอดีตพทุธเจ้าเป็นอย่างมาก อนัอาจสะท้อนให้เห็นว่าจิตรกรรม

ฝาผนงัในวิหารแห่งนีเขียนขนึจากคติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าทีเข้มข้น  

๒.๑.๑.๒ แรงบันดาลใจด้านรูปแบบในการเขียนภาพพระอดีตพุทธ

เจ้า จากการศกึษาแรงบนัดาลใจด้านรูปแบบพบวา่ ภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีนิยมในวดัของชุมชน

ชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด มีลกัษณะหลายประการคล้ายคลึงกับภาพพระอดีตพุทธเจ้าที

อโุบสถวดัปราสาท ซึงเป็นตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีทีมีอายุอยู่ในสมัย

อยธุยาตอนปลาย ราวปลายพทุธศตวรรษที ๒๓๔๕ ทีอยู่ในพืนทีจงัหวดันนทบรีุเช่นเดียวกนั (ภาพที 

๑๒๓) โดยเฉพาะกบัภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีอโุบสถวดัชมภเูวก กลา่วคือ  

มีการเขียนเป็นภาพพระอดีตพทุธเจ้าแสดงปางมารวิชยั ประทบั

นงัขดัสมาธิราบบนบลัลงัก์ฐานสิงห์โดยไม่มีดอกบัวควํา-บัวหงายบนฐานสิงห์ ซุ้มเรือนแก้วมีการ

ประดบัเศียรนาคทีปลายทงัสองของกรอบซุ้ม เหนือซุ้มเรือนแก้วมีพุ่มไม้ประจําพระอดีตพทุธเจ้า มี

พระสาวกนงัประคองอญัชลีอยู่ด้านซ้ายและขวา มีฉตัร ๓ ชนัคนัระหวา่งพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะชดุ 

และมีการเขียนแถวแนวตงัดคูล้ายรัวทีด้านล่างของภาพพระสาวกเช่นเดียวกัน ซึงลกัษณะภาพ

                                                
๔๕วัดแห่งนีสร้างขึนประมาณปีพ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดูใน กรมศิลปากร, 

จติรกรรมไทยประเพณี, ชดุที ๐๐๑, เลม่ ๓ จิตรกรรมสมยัอยธุยา, ๙๑. 
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๒๓๙ 
 

 

พระอดีตพทุธเจ้าทีนิยมในพืนทีอําเภอปากเกร็ดดงักลา่วมีความแตกตา่งไปจากภาพพระอดีตพุทธ

เจ้าทีอโุบสถวดัช่องนนทรี  

ความคล้ายคลงึกนัดงักลา่ว สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมา

ของนกัวิชาการประวตัิศาสตร์ศิลปะ ทีได้จัดจิตรกรรมฝาผนังทีอโุบสถวดัปราสาทกับอโุบสถและ

วิหารวดัชมภเูวกไว้ในกลุม่เดียวกนัคือ สกลุช่างนนทบรีุ เนืองจากมีการเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้า

ลกัษณะคล้ายคลึงกัน๔๖ จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีนิยมในวดัของชุมชน

ชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด โดยเฉพาะทีอโุบสถวดัชมภเูวก น่าจะมีความเกียวข้องกับภาพ

พระอดีตพทุธเจ้าทีอโุบสถวดัปราสาท  

อนึง พงศาวดารไทยได้กล่าวว่าในช่วงต้นพุทธศตวรรษที ๒๔ 

โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

รัชกาลที ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวมอญจํานวนมากอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในบริเวณพืนที

อําเภอปากเกร็ด ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้ว ซึงสนันิษฐานว่าส่วนหนึงได้มาตงัถินฐานบริเวณวดัชมภู

เวกและคงได้ร่วมกนับรูณะวดัชมภเูวกขึนเป็นวดัในชุมชนของตนเอง ดงัปรากฏจารึกอกัษรมอญ

ภาษามอญใต้ภาพพระอดีตพทุธเจ้าบางองค์ เป็นชือชาวมอญทีน่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพเขียนภาพ

พระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะองค์ ดงัได้กลา่วไปแล้ว ประกอบกับการศึกษาทีผ่านมาทีตงัข้อสนันิษฐาน

กบัจิตรกรรมฝาผนงัทีอโุบสถวา่ ถึงแม้ภาพเขียนทีอโุบสถวดัชมภเูวกจะเป็นงานทีมีความเกียวข้อง

กบัอโุบสถวดัปราสาท เนืองจากมีการเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าคล้ายคลึงกัน แต่ก็น่าจะมีความ

เกียวข้องหรือได้รับการผสมผสานจากงานจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์ และอาจมีการ

ซ่อมแซมเพิมเติมในภายหลงัด้วย๔๗  

ดังนัน จึงสันนิษฐานว่าการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าที

อโุบสถวัดชมภเูวก น่าจะได้รับแรงบันดาลใจด้านรูปแบบบางประการมาจากจิตรกรรมฝาผนัง

อโุบสถวดัปราสาท ทีเป็นงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีทีปรากฏอยู่ก่อน โดยเขียนขนึตาม

คติความเชือทีตนเคยนบัถือมาตงัแต่อยู่เมืองมอญ โดยอาจเขียนขึนจากช่างชาวมอญทีมีความรู้

ความสามารถในจิตรกรรมฝาผนงัไทยเป็นอย่างดี หรืออาจเป็นฝีมือช่างชาวไทยทีมารับจ้างเขียนก็

เป็นได้   

                                                
๔๖ศิลป พีระศรี เฟือ หริพิทกัษ์ และเขียน ยิมศิริ, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี (พระนคร: 

ศิวพร, ๒๕๐๖), ๑๖.      
๔๗เรืองเดียวกนั, ๑๖.      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๐ 
 

 

ทงันี สนันิษฐานวา่ภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีวดัชมภเูวกดงักลา่ว 

จะเป็นแรงบนัดาลใจด้านรูปแบบให้กบัการเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าในวดัของชมุชนชาวมอญใน

วดัเดียวกนัทีวิหารวดัชมภเูวก๔๘ รวมไปถึงในวดัของชุมชนชาวมอญในพืนทีเดียวกัน ทีอโุบสถวดั

เกาะพญาเจ่งและทีอโุบสถวดักู้  ซึงเป็นงานทีเขียนขึนในสมยัหลงักว่า คือสมยักรุงรัตนโกสินทร์

รัชกาลที ๓ เนืองจากมีรูปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้าคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการเขียนซุ้มเรือน

แก้วทีมีการประดบัเศียรนาคทีปลายทงัสองของกรอบซุ้ม เหนือซุ้มเรือนแก้วมีพุ่มไม้ประจําพระอดตี

พทุธเจ้า และการเขียนภาพฉตัร ๓ ชนัคนัระหว่างพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละชุด อนัเป็นลกัษณะร่วม

กนัของภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีนิยมในวดัของชมุชนชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด   

 

 
ภาพที ๑๒๐ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

 วดัชมภเูวก   

 

                                                
๔๘ภาพเขียนทีวิหารวดัชมภูเวก น่าจะเขียนขึนหลงัอุโบสถวัดปราสาท เนืองจากมีโครงสร้างสีเป็น

พหรุงค์ มีการจดัหมู่ภาพคน และมีการเขียนภาพสถาปัตยกรรมทีแตกต่างไปจากภาพเขียนทีอุโบสถวัดปราสาท 

ดใูน ศิลป พีระศรี เฟือ หริพิทกัษ์ และเขียน ยิมศิริ, จติรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี, ๑๘-๑๙.      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๑ 
 

 

 
ภาพที ๑๒๑ ภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังวิหาร

 วดัชมภเูวก   

 

 
ภาพที ๑๒๒ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

 วดัเกาะพญาเจ่ง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๒ 
 

 

 
ภาพที ๑๒๓ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

 วดัปราสาท จงัหวดันนทบรีุ   

 

๒.๑.๒ จติรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวัดของชุมชนชาวมอญ

ในอาํเภอบ้านโป่งและอาํเภอโพธาราม  

๒.๑.๑.๑ รูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้า จาก

การศึกษาพบว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอ    

โพธารามมีรูปแบบคล้ายคลงึกนั กล่าวคือ เขียนเป็นภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนังเรียงรายใน

แถวแนวนอนบนผนงัด้านข้างทงัสองของอโุบสถ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะชดุประกอบด้วย ภาพ

พระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัแสดงปางมารวิชยัหรือปางสมาธิ นิยมเขียนฉับพลนัรังสีด้านหลงัพระ

เศียรพระอดีตพทุธเจ้า โดยไมเ่ขียนพุ่มไม้ประจําพระอดีตพุทธเจ้า มีพระสาวกนังประคองอญัชลี

ทางด้านซ้ายและขวา และมีบงัแทรกคนัระหวา่งพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะชดุ ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถ

วดัคงคาราม (ภาพที ๑๒๔) ทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ (ภาพที ๑๒๕) และทีอโุบสถวดัดอนกระเบือง 

(ภาพที ๑๒๖)  

ลกัษณะภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีมีความคล้ายคลึงกันดงักล่าว 

แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธาราม ทีน่าจะมีการรับสง่อิทธิพลตอ่กนัจนเกิดลกัษณะร่วมทีชดัเจนของจิตรกรรมฝาผนงั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๓ 
 

 

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าในวดัของชมุชนชาวมอญในพืนทีนีในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทังนี ยัง

สะท้อนให้เห็นวา่ชาวมอญในพืนทีนียงัคงนบัถือคติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าอยู่  

 ๒.๑.๑.๒ แรงบันดาลใจด้านรูปแบบในการเขียนภาพพระอดีตพุทธ

เจ้า จากการศกึษาแรงบนัดาลใจด้านรูปแบบในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวดัของชุมชน

ชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม พบว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์

และวดัดอนกระเบือง ซึงเขียนขนึหลงัจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคงคาราม มีความคล้ายคลึงกับ

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีอโุบสถวดัคงคาราม โดยเฉพาะการเขียนพระรัศมีด้านหลงัพระเศียรพระ

อดีตพทุธเจ้า และการเขียนบงัแทรกคนัระหวา่งพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะชดุ   

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่ภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีอโุบสถวดัคงคา

ราม ซึงมีอายเุก่าแก่กวา่ตวัอย่างแห่งอืนในพืนทีนี จะให้แรงบันดาลใจกับการเขียนภาพพระอดีต

พทุธเจ้าทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์และทีอโุบสถวดัดอนกระเบืองซึงเขียนขนึในภายหลงั ซึงสอดคล้อง

กบัเรืองการจดัแบ่งพืนทีผนงัแบบใหมเ่พือเขียนภาพเลา่เรืองพทุธประวตัิ ทีพบว่าจิตรกรรมฝาผนัง

อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์และอโุบสถวดัดอนกระเบือง น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝา

ผนงัอโุบสถวดัคงคารามด้วยเช่นกนั อนัแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทีใกล้ชิดของจิตรกรรมฝาผนงั

ในวดัของชมุชนชาวมอญในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม  

สําหรับประเด็นเรือง แรงบันดาลใจในการเขียนภาพพระอดีต

พทุธเจ้าทีอโุบสถวดัคงคารามนนั สนันิษฐานวา่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจด้านรูปแบบมาจากงาน

จิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีภายนอกพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม เนืองจากไม่

ปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนงัภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีมีอายุเก่าแก่กว่าวดัคงคารามในพืนทีพืนทีนี 

อย่างไรก็ดี ยงัไมมี่ข้อมลูทีจะทําให้ทราบได้ชดัเจนวา่ได้แรงบนัดาลใจมาจากแหลง่ใดแน่  

เกียวกบัภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีอโุบสถวดัคงคารามนี อาจารย์ 

น. ณ ปากนํา ได้ตงัข้อสงัเกตวา่เขียนโดยเทคนิคการใช้สีเพียง ๔ สีคือ ดํา แดง ขาว และดินเหลือง 

ระบายบนพืนขาว อนัเป็นโครงสีเก่าแก่ตามแบบเทคนิคสมยัอยุธยา ซึงแตกต่างจากภาพเขียน

ด้านลา่งทีใช้สีเกือบทกุสี ซึงเป็นงานทีเขียนขนึในสมยัหลงั๔๙ 

ตอ่ประเดน็นี ผู้ศกึษามีข้อสงัเกตเพิมเติมวา่ ภาพพระอดีตพุทธ

เจ้าทีอโุบสถวดัคงคารามยงัน่าจะเป็นงานฝีมือของช่างพืนบ้าน เนืองจากมีลกัษณะฝีมือไมป่ระณีต

มาก โดยเขียนขนึอย่างง่าย ๆ แตกตา่งไปจากภาพในสว่นลา่ง ทีเขียนเรืองพทุธประวตัิและทศชาติ

ชาดก มีลกัษณะเป็นงานฝีมือแบบงานช่างหลวงทีมีความละเอียดประณีตอย่างมาก  

                                                
๔๙น. ณ ปากนํา, จติรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๔), ๑๐-๑๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๔ 
 

 

สนันิษฐานวา่ก่อนทีจะมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีอโุบสถวดั

คงคาราม โดยช่างฝีมือแบบช่างหลวงในสมยัต้นรัชกาลที ๔ (ทีเขียนภาพพุทธประวตัิและทศชาติ

ชาดกขนึใหมใ่นบริเวณพืนทีด้านลา่งภาพพระอดีตพทุธเจ้า) แต่เดิมน่าจะมีจิตรกรรมฝาผนังแบบ

พืนบ้านอยู่ก่อนแล้ว โดยเหลือหลกัฐานฝีมือแบบช่างพืนบ้านเป็นภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนัง

เรียงรายในแถวแนวนอนบนของผนงัด้านข้างทงัสอง อนัอาจสะท้อนให้เห็นถึงการนับถือคติความ

เชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าของชาวมอญในชมุชนแห่งนี และสอดคล้องกับประวตัิความเป็นมาของ

ชาวมอญในบริเวณนีทีอพยพเข้ามาอยู่อาศยัตงัแตส่มยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 

 
ภาพที ๑๒๔ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

 วดัคงคาราม  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๕ 
 

 

 
ภาพที ๑๒๕ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

 วดัไทรอารีรักษ์   

 

 
ภาพที ๑๒๖ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

 วดัดอนกระเบือง   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๖ 
 

 

๒.๑.๓ วเิคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวัดของชุมชน

ชาวมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด และในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม  จาก

การศกึษาพบวา่ จิตรกรรมภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวดัของชุมชนชาวมอญในแต่ละพืนทีศึกษามี

รายละเอียดบางประการแตกตา่งกนั อนัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะทีนิยมในแต่ละพืนทีศึกษา 

กลา่วคือ 

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าในพืนทีอําเภอปากเกร็ด พบว่ามีมีลกัษณะร่วมกัน

คือการเขียนซุ้มเรือนแก้ว ภายในซุ้มเรือนแก้วมีการประดบัเศียรนาคทีปลายทังสองของกรอบซุ้ม 

เหนือซุ้มเรือนแก้วมีพุ่มไม้ประจําพระอดีตพทุธเจ้า และมีฉตัร ๓ ชนัคนัระหวา่งพระอดีตพทุธเจ้าแต่

ละชดุ ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถวดัชมภเูวก (ภาพที ๑๒๐) ทีวิหารวดัชมภเูวก และอโุบสถวดัเกาะ

พญาเจ่ง   

สว่นภาพพระอดีตพทุธเจ้าในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม พบวา่มี

ลกัษณะร่วมกนัคือ นิยมเขียนพระรัศมีด้านหลงัพระเศียรพระอดีตพทุธเจ้า และบงัแทรกคนัระหวา่ง

พระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะชดุ ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถวดัคงคาราม (ภาพที ๑๒๔) อโุบสถวดัไทรอารี

รักษ์ และอโุบสถวดัดอนกระเบือง โดยไมนิ่ยมเขียนซุ้มเรือนแก้วและพุ่มไม้ประจําพระอดีตพทุธเจ้า 

และฉตัรคนัระหวา่งพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะชดุอย่างทีปรากฏในพืนทีอําเภอปากเกร็ด 

ลักษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้าของทังสองพืนทีศึกษาทีแตกต่างกัน

ดงักลา่ว แสดงให้เห็นวา่น่าจะเขียนขนึโดยช่างฝีมือคนละกลุม่กนั โดยช่างแต่ละกลุ่มต่างก็ทํางาน

ในพืนทีของตนอย่างตอ่เนืองจนเกิดเป็นลกัษณะร่วมกนัของพืนทีนนั ๆ  

อนึง ภาพพระอดีตพุทธเจ้าในแต่ละพืนทีศึกษา ยังแสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการทางด้านรูปแบบทีนิยมอย่างต่อเนืองในพืนทีนัน อันสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลา

ดงักลา่วชาวมอญทีอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในพืนทีศกึษาทงัสองแห่งนียงัคงนบัถือคติความเชือเรือง

พระอดีตพทุธเจ้าด้วยความศรัทธาอยู่ไม่มากก็น้อย โดยมีการแสดงออกถึงคติความเชือดงักล่าว

ผา่นทางภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

๒.๑.๔ จติรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวัดของชุมชนชาวมอญ

ในภาคกลางประเทศไทย ช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕  

๒.๑.๔.๑ รูปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวัดของชุมชนชาวมอญ

ในภาคกลางประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ จากการศึกษาพบว่า ภาพพระอดีต

พุทธเจ้าของตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย มี

ลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัย ประทับ

นงัขดัสมาธิราบบนบลัลงัก์ฐานสิงห์ มีพระสาวกนงัประคองอญัชลีด้านซ้ายและขวา และมีบงัแทรก

   ส
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๒๔๗ 
 

 

หรือฉตัรคนัระหว่างพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละชุด จึงอาจกล่าวได้ว่าลกัษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้า

ดงักลา่วเป็นแบบทีนิยมในวดัของชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที 

๒๔-๒๕  

เมือตรวจสอบรูปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีนิยมในวดัของ

ชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยดงักลา่ว พบวา่มีลกัษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับภาพพระ

อดีตพุทธเจ้าทีนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๒-๒๓ 

กล่าวคือ เป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัย ประทับนังขดัสมาธิราบบนบัลลงัก์ฐานสิงห์ 

ภายในซุ้ มเรือนแก้ว เหนือซุ้ มเรือนแก้วมีพุ่มไม้ตรัสรู้ประจําพระอดีตพุทธเจ้า มีพระสาวกนัง

ประคองอญัชลีอยู่ด้านซ้ายและขวา และมีตาลปัตรหรือฉัตรคนัระหว่างพระอดีตพุทธเจ้าและพระ

สาวกแตล่ะชดุ โดยนิยมเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงในแถวแนวนอนแถวบนสดุของ

ผนังด้านข้างทังสอง ตัวอย่างเช่น ทีอโุบสถวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทีอุโบสถวัด

ปราสาท จงัหวดันนทบรีุ (ภาพที ๑๒๗) เป็นต้น ซึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทีพบว่ารูปแบบ

จิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

มีลกัษณะเป็นจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณี  

เมือพิจารณาเปรียบเทียบกบัภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีปรากฏใน

จิตรกรรมฝาผนงัวิหารแห่งหนึงของเจดีย์ไจก์ตานลาน (ภาพที ๑๒๘) ซึงเป็นตวัอย่างทีพบจํานวน

น้อยในเมืองมอญ ประเทศเมียนมา พบวา่ มีลกัษณะบางประการคล้ายคลงึกนั กลา่วคือ เป็นภาพ

พระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอนเหนือภาพเลา่เรือง พระอดีตพทุธเจ้าแสดงปาง

มารวิชยัเหนือบลัลงัก์ มีพระสาวกนงัประคองอญัชลีทางด้านซ้ายและขวา 

การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าในลักษณะทีคล้ายคลึงกัน

ดงักลา่ว แสดงให้เห็นวา่ทงัชาวมอญในเมืองมอญและชาวไทย มีความนิยมในการเขียนภาพพระ

อดีตพทุธเจ้าในลกัษณะดงักลา่ว รวมไปถึงในชาวพม่าดงัปรากฏความนิยมในการเขียนภาพพระ

อดีตพุทธเจ้าในศิลปะแบบพม่า ตวัอย่างเช่น ทีวดัเลทัตจอง เมืองพุกาม อยู่ในสมยัคองบอง๕๐ 

(ภาพที ๑๒๙) เป็นต้น ซึงสะท้อนให้เห็นถึงการนับถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าร่วมกัน

ของทังชาวมอญ ชาวไทย และชาวพม่ามาตงัแต่อดีต และการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าใน

ลกัษณะคล้ายคลงึกนัในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕  

                                                
๕๐อรวินท์ ลขิิตวิเศษกลุ, ช่างอยุธยาในเมืองพม่ารามัญ: หลักฐานศิลปกรรมฝีมือช่างกรุงศรี

ฯ ในเมืองสะกาย, ๔๔. 
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๒๔๘ 
 

 

อย่างไรก็ดี ได้พบว่ามีลกัษณะหลายประการทีแตกต่างไปจาก

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีนิยมในภาคกลางประเทศไทย กล่าวคือ รูปแบบพระอดีตพุทธเจ้าในภาค

กลางประเทศไทยเป็นแบบไทยประเพณี ในขณะทีในวิหารเจดีย์ไจก์ตานลานเป็นแบบพม่า

สมยัมณัฑะเล ในภาคกลางประเทศไทยนิยมเขียนซุ้มเรือนแก้วหรือพระรัศมีรอบพระวรกาย ซึง

ลกัษณะดงักลา่วไมป่รากฏทีวิหารเจดีย์ไจก์ตานลาน แต่จะเขียนเป็นภาพต้นไม้ตรัสรู้ประจําพระ

อดีตพทุธเจ้า ในภาคกลางประเทศไทยนิยมเขียนพระสาวกนงัประคองอญัชลีทางด้านซ้ายและขวา 

แตที่วิหารเจดีย์ไจก์ตานลานเขียนพระสาวก เทวดา และบคุคล นงัประคองอญัชลีทางด้านซ้ายและ

ขวาโดยสลบักนัไปแตล่ะชดุ ในภาคกลางประเทศไทยนิยมเขียนฉัตรหรือบังแทรกคนัระหว่างพระ

อดีตพทุธเจ้าแตล่ะชดุ แตที่วิหารเจดีย์ไจก์ตานลานไมป่รากฏลกัษณะดงักลา่ว  

ดงันนั การทีรูปแบบภาพพระอดีตพทุธเจ้าในวดัของชาวมอญใน

ภาคกลางประเทศไทยมีลกัษณะเป็นแบบจิตรกรรมฝาผนงัไทยประเพณี ซึงแตกตา่งไปจากในเมือง

มอญ ประเทศเมียนมา จึงอาจกล่าวได้ว่าภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวดัของชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย เกิดจากการรับอิทธิพลด้านรูปแบบจากจิตรกรรมไทยประเพณี  

โดยสนันิษฐานวา่ชาวมอญทีอพยพเข้าในภาคกลางประเทศไทย

ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีการนบัถือคติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าทีสืบเนืองมาจากใน

เมืองมอญ เมือมีโอกาสเขียนจิตรกรรมฝาผนังจึงนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้า โดยได้แรง

บันดาลใจด้านรูปแบบจากภาพพระอดีตพุทธเจ้าในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีที

ปรากฏอยู่ก่อนในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๒-๒๓ มาใช้ถ่ายทอดคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าที

ตนเองนบัถือ  

๒.๑.๔.๒ ความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับเรียง

รายในแถวแนวนอน ในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ช่วงพุทธ

ศตวรรษที ๒๔-๒๕ ศ. ดร. สนัติ เลก็สขุมุ วิเคราะห์วา่การเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าเรียงรายเป็น

แบบอย่างทีนิยมมาก่อนในสมยักรุงศรีอยธุยาตงัแตร่ะยะแรก จนแม้ในระยะปลายก็ยังนิยม แต่ใน

สมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไม่พบความนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับเรียงในแถวอีกแล้ว 

ยกเว้นเฉพาะวดัของชมุชนชาวมอญซึงศรัทธาแนบแน่นอยู่กับเรืองพระอดีตพุทธเจ้าเสมอมา จึง

เขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบัเรียงรายเป็นแถว๕๑ 

                                                
๕๑สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม, ๑๙๔.   
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๒๔๙ 
 

 

ต่อประเด็น นี ผู้ ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกัน โดยขอ

ยกตวัอย่างประกอบเพิมเติมวา่ ในสมยัสโุขทยัพบหลกัฐานทีเจดีย์รายองค์หนึงในวดัเจดีย์เจ็ดแถว 

อําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ในสมยัก่อนกรุงศรีอยุธยา พบหลกัฐานทีคหูาปรางค์หมายเลข 

๑๖ วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบรีุ๕๒ ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้น พบหลกัฐานทีผนงัเจดีย์

ทรงปรางค์บางแห่ง ตวัอย่างได้แก่ กรุปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ และปรางค์บริวารมมุด้านทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และปรางค์ประธานวัด

มหาธาต ุจงัหวดัราชบรีุ๕๓ โดยเฉพาะทีกรุปรางค์ประธานวดัราชบรูณะซึงพบวา่น่าจะเขียนขนึเนือง

ในพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท๕๔  

ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๒-๒๓ ซึงเหลือหลกัฐานงานจิตรกรรม

ฝาผนงัอยู่จํานวนน้อยและนิยมเขียนบนผนังอาคารอโุบสถและวิหาร พบการเขียนภาพพระอดีต

พทุธเจ้าในบางแห่งในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย ตวัอย่างได้แก่ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัช่อง

นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทีเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าจํานวน ๒๔ องค์ในแนวแนวนอนแถว

บนของผนงัด้านข้างทงัสองและผนังสกัดหลงั๕๕ และจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัปราสาท จังหวดั

นนทบรีุ ทีเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าจํานวน ๒๘ องค์๕๖ ประทบันงัในแถวแนวนอนแถวบนสดุของ

ผนงัด้านข้างทงัสอง โดยมีพระสาวกขนาบอยู่ด้านข้างซ้ายขวา และมีฉตัรคนัระหวา่งพระอดีตพุทธ

เจ้าแตล่ะชดุ   

                                                
๕๒เรืองเดียวกนั, ๑๖๙.   
๕๓ทีกรุปรางค์ประธานวดัราชบรูณะ เขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนัง มีพระสาวกประนมมือ

ภายในช่องสีเหลียม ทีใต้ภาพแต่ละภาพมีชือพระอดีตพุทธเจ้ากํากับอยู่, ทีปรางค์บริวารมุมด้านทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พบภายในเรือนธาตุด้านทิศเหนือ เขียนเป็นพระอดีตพุทธเจ้าประทับนังบน

บัลลงัก์ภายใต้ต้นไม้ตรัสรู้และมีพระสาวกอยู่ทังสองข้าง เรียงเป็นชุด ๆ ในแถวแนวนอนหลายแถวซ้อนกัน, ที

ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี พบภายในเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนัง โดยพบทังแบบที

พระพทุธเจ้าประทบันงัเพียงองค์เดียวเรียงต่อกนัเป็นแถวแนวนอน และแบบทีมีพระสาวกอยู่ด้านข้างเรียงต่อกัน

เป็นชดุ ๆ ในแถวแนวนอน 
๕๔พรสวรรค์ อมัรานนท์, "การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยเรืองพระ

อดีตพทุธเจ้ากบัวรรณกรรมพทุธศาสนา," ดํารงวิชาการ ๗, ๑ (มกราคม-มิถนุายน, ๒๕๕๑), ๓๗-๕๗. 
๕๕วัดแห่งนี มีอายุอยู่ในสมัยอยุธยา ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีทีสําคัญคือ อุโบสถ 

พระพทุธรูป และจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถ ดใูน กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที ๐๐๑, เล่ม 

๓ จิตรกรรมสมยัอยธุยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๕), ๑๐๒. 
๕๖วัดแห่งนีสร้างขึนประมาณปีพ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดูใน กรมศิลปากร, 

จติรกรรมไทยประเพณี, ชดุที ๐๐๑, เลม่ ๓ จิตรกรรมสมยัอยธุยา, ๙๑. 
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ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

ถึงแม้จะมีความนิยมเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างมากในสมยัรัชกาลที ๓ แต่ก็พบว่าไม่นิยม

เขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบัเรียงรายในแถวแนวนอนในกรุงเทพฯ๕๗ โดยจะนิยมเขียนภาพ

เทพชมุนมุในแถวแนวนอนบนผนงัด้านข้างทงัสอง ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนงัในพระทีนังพุทไธ

สวรรค์ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัสวุรรณาราม เป็นต้น   

จากตวัอย่างทียกมาประกอบดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่าการเขียน

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถว เป็นแบบอย่างทีนิยมมาก่อนในสมยักรุงศรีอยธุยา

ตงัแต่ระยะแรก จนถึงในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็ยังปรากฏ แต่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์

ตอนต้น โดยเฉพาะในเมืองหลวง ไม่พบความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าลกัษณะ

ดงักลา่วอีก   

อย่างไรก็ดี จากการศกึษาได้พบวา่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ช่วง

พทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ยงัปรากฏความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงราย

ในแถวแนวนอน ในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ตวัอย่างเช่น ทีอโุบสถและ

วิหารวดัชมภเูวก อโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง และอโุบสถวดักู้  ในพืนทีอําเภอปากเกร็ด ทีอโุบสถวดัคง

คาราม อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ และอโุบสถวดัดอนกระเบือง ในอําเภอโพธาราม ซึงเป็นวดัทีนํามา

เป็นตวัอย่างในการศกึษาครังนี เป็นต้น  

นอกจากนี ยังพบในวัดของชุมชนชาวมอญบางแห่งทีอยู่นอก

ขอบเขตพืนทีศกึษา ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัป่ากลางทุ่ง จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

วดัเจตวงศ์ ในอําเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี เป็นต้น๕๘   

ดังนัน จึงอาจกล่าวได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

จิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย มีความนิยมในการเขียนภาพ

                                                
๕๗อย่างไรก็ดี ในกรุงเทพฯ พบตัวอย่างบางแห่งเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าในลกัษณะแตกต่าง

ออกไป คือเขียนเป็นภาพพทุธประวติัและเหตกุารณ์พทุธพยากรณ์ของพระอดีตพทุธเจ้าแต่ละองค์ ตัวอย่างได้แก่ 

จิตรกรรมฝาผนงัพระวิหารหลวงวดัสทุศัน์ฯ และจิตรกรรมฝาผนงัวิหารน้อย วัดกัลยาณมิตร นอกจากนี ยังพบใน

วดันอกกรุงเทพฯ บางแห่ง ทีจิตรกรรมฝาผนงัพระอโุบสถวัดชุมพลนิกายาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูใน ศิ

รินทร์ ใจเทียง, "อดีตพุทธ จิตรกรรมสมัยรัชกาลที ๓ และ ๔ ในกระแสแห่งความเปลียนแปลง," เมืองโบราณ 

๒๗, ๒ (เมษายน-มิถนุายน, ๒๕๔๔): ๗๑-๘๑.  
๕๘อนงึ เป็นทีน่าสงัเกตด้วยว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ยังพบการเขียนภาพพระอดีตพุทธ

เจ้าประทบัเรียงรายในแถวแนวนอนในวดับางแห่งทีไม่ได้ตังอยู่ในชุมชนชาวมอญ ตัวอย่างเช่น ทีอุโบสถวัดนาย

โรง กรุงเทพฯ อโุบสถวดับางพระ อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เป็นต้น   
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พระอดีตพทุธเจ้าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ในขณะทีจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ ไม่

นิยมเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าลกัษณะดงักลา่วแล้ว  

ความนิยมเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าในวดัของชมุชนชาวมอญ

ในภาคกลางประเทศไทยดงักลา่ว น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าชาวมอญในช่วงเวลานันน่าจะมีการนับ

ถือคติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าอยู่ไมม่ากก็น้อย และเป็นทีน่าสนใจวา่จะได้รับแรงบนัดาลใจ

ในการเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าลกัษณะดงักลา่วมาจากแหลง่ใด ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป  

 

 
ภาพที ๑๒๗ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถ

 วดัปราสาท   
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ภาพที ๑๒๘ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทบันงัเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนงัในวิหาร

 แห่งหนึงของเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหมง่ ประเทศเมียนมา 

  

 
ภาพที ๑๒๙ ภาพพระอดีตพทุธเจ้าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน ทีจิตรกรรมฝาผนังวดัเลทัต-

 จอง เมืองพกุาม ประเทศเมียนมา อยู่ในสมยัคองบอง   

ทีมา: อรวินท์ ลิขิตวิเศษกลุ, ช่างอยุธยาในเมืองพม่ารามัญ: หลักฐานศิลปกรรมฝีมือช่างกรุง

ศรีฯ ในเมืองสะกาย (กรุงเทพฯ: สมาคมอิโคโมสไทย, ๒๕๕๓), ๔๔. 
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 ๒.๒ จติรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ  

๒.๒.๑ ความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวัติในอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธาราม จากการศึกษาพบว่า ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญใน

อําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม มีความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวตัิ ตวัอย่างได้แก่ ที

อโุบสถวดัคงคาราม ทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ และทีอุโบสถวดัดอนกระเบือง ซึงแตกต่างไปจาก

ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในพืนทีอําเภอปากเกร็ดทีไมนิ่ยมเขียนภาพพทุธประวตัิ โดยพบตวัอยา่งที

เขียนภาพพทุธประวตัิเพียงแห่งเดียวทีวิหารวดัชมภเูวก จึงอาจกลา่วได้ว่า วดัของชุมชนชาวมอญ

มอญในอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม มีความนิยมเขียนภาพพทุธประวตัิมากกว่าพืนทีศึกษาอืน ๆ 

ในภาคกลางประเทศไทย   

จากการตรวจสอบตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี ทีมีอายุอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ในกรุงเทพฯ พบว่า มีความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวัติ 

ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังพระทีนังพุทไธสวรรย์ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัราชสิทธาราม 

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไชยทิศ เป็นต้น จึงสนันิษฐานวา่การทีจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชุมชน

ชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามมีความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวตัินัน ส่วน

หนึงอาจเนืองมาจากเป็นความนิยมร่วมกันกับจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีในกรุงเทพฯ 

ในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕  

อนึง การทีวดัของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและโพธารามนิยม

เขียนภาพพทุธประวตัิ ในขณะทีพืนทีอําเภอปากเกร็ดไม่นิยมนัน สะท้อนให้เห็นว่าการเขียนภาพ

พุทธประวัติเป็นความนิยมทีไม่เคร่งครัดมากนัก จึงไม่ปรากฏเป็นความนิยมในทุกตัวอย่าง

จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญ ซึงต่างไปจากการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีเป็น

ความนิยมอย่างมาก จึงปรากฏในทกุตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญ     

การทีจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธารามมีความนิยมในการเขียนภาพพทุธประวตัินนั สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากในพืนทีนี

มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัในลกัษณะสืบทอดตอ่กนัมา โดยมีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคง

คารามทีเป็นงานฝีมือแบบช่างหลวง เป็นแรงบันดาลใจให้ช่างเขียนพืนบ้านนํามาเป็นต้นแบบใน

การเขียนจิตรกรรมฝาผนงัทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์และอโุบสถวดัดอนกระเบืองในเวลาต่อมา จน

เป็นความนิยมในการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัภาพพทุธประวตัิในพืนทีนี     

อย่างไรก็ตาม การทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์มีการเขียน

ภาพพทุธประวตัิในลกัษณะแตกตา่งไปจากตวัอย่างแห่งอืน ๆ อนัสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมและ

ประเพณีของชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและโพธารามดงัจะได้วิเคราะห์ต่อไปนัน แสดงให้เห็นว่า
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แรงบนัดาลใจในการนิยมเขียนภาพพทุธประวตัิในวดัของชมุชนชาวมอญในพืนทีนี คงเนืองมาจาก

การทีชาวมอญในพืนทีนีมีความนบัถือคติความเชือเรืองพุทธประวตัิอย่างมาก ดงัจะได้วิเคราะห์

ตอ่ไป  

๒.๒.๒ ข้อสังเกตเกียวกับภาพพุทธประวัติของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ

วัดไทรอารีรักษ์ จากการศกึษาพบวา่ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ ซึงเป็นงานฝีมือช่าง

พืนบ้าน เขียนภาพพทุธประวตัิในลกัษณะแตกตา่งไปจากตวัอย่างแห่งอืน ๆ ในอําเภอบ้านโป่งและ

โพธาราม และแตกต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยทัวไป จนกล่าวได้ว่าเป็น

ลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนงัแห่งนี ดงันนัในประเดน็นีจึงขอพิจารณาภาพพทุธประวตัทีิเป็น

ลกัษณะเฉพาะดงักลา่ว ซึงน่าจะมีความเกียวข้องกบัวฒันธรรมของชาวมอญในพืนทีนี กลา่วคือ 

๒.๒.๒.๑ การเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพาน และตอน

งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ 

เขียนภาพพุทธประวัติอย่างต่อเนืองบนพืนทีเหนือช่องประตหูน้าต่างทัง ๓ ด้าน โดยเขียนพุทธ

ประวตัิตอนประสตูิจนถึงตอนแสดงปฐมเทศนาบนผนงัด้านซ้ายของพระประธาน ตอ่เนืองมาเขียน

พทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพานเป็นฉากใหญ่เต็มพืนทีผนังสกัดหน้า และเขียนพุทธประวตัิตอน

งานพระบรมศพพระพทุธเจ้าจนถึงตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตบุนผนังด้านขวาของพระประธาน 

โดยในสว่นนีเน้นเขียนเหตกุารณ์ตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้าเป็นฉากใหญ่เกือบเตม็พืนทีผนงั  

จากการศกึษาพบวา่ ถึงแม้จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารี

รักษ์น่าจะได้รับแรงบนัดาลในการเขียนภาพพุทธประวตัิมาจากจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัคงคา

รามเช่นเดียวกบัทีอโุบสถวดัดอนกระเบือง แต่ก็พบว่าภาพพุทธประวตัิทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์มี

การจดัวางตําแหน่งเนือหาแตกตา่งไปจากจิตรกรรมฝาผนงัทงัสองแห่งในพืนทีนี ซึงแสดงให้เห็นวา่

ภาพพทุธประวตัิของจิตรกรรมฝาผนงัแห่งนีน่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์ขนึเองของช่างผู้ เขียนภาพ 

โดยลกัษณะเฉพาะอนัโดดเดน่ของภาพพุทธประวตัิทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ อาจแบ่งออกเป็น ๒ 

ประเดน็ กลา่วคือ  

ประเด็นเรือง การเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพาน

บนผนังสกัดหน้า พบว่าจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวดัไทรอารีรักษ์เขียนภาพพุทธประวตัิตอนมหา

ปรินิพพานเป็นฉากใหญ่เตม็พืนทีผนงัสกดัหน้า (ภาพที ๑๓๐)  

จากการศกึษาพบว่าลกัษณะดงักล่าวมีความแตกต่างไปจาก

ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม และ

จิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีโดยทวัไปทีอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษ ๒๔-๒๕ ทีจะนิยมเขียนภาพ

พทุธประวตัิตอนมารผจญ-ชนะมารเป็นฉากใหญ่บนผนงัสกดัหน้า ตวัอย่างเช่น ทีอโุบสถวดัคงคา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕๕ 
 

 

ราม อําเภอโพธาราม (ภาพที ๑๓๑) ทีอโุบสถวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ ซึงเป็นงานฝีมือช่างหลวง 

ทีอโุบสถวดับางพระ อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ซึงเป็นงานฝีมือช่างพืนบ้าน เป็นต้น อนึง 

สําหรับการเขียนภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพานนนั โดยทวัไปมกันิยมเขียนเป็นฉากขนาดปกติ

เช่นเดียวกับพุทธประวตัิตอนอืน ๆ ตวัอย่างเช่น ทีอโุบสถวัดราชสิทธาราม๕๙ กรุงเทพฯ (ภาพที 

๑๓๒) ทีอโุบสถวดัดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม (ภาพที ๑๓๓) เป็นต้น  

ดงันัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการเขียนภาพพุทธประวตัิตอนมหา

ปรินิพพานเป็นฉากใหญ่เตม็พืนทีผนงัสกดัหน้า เป็นลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดั

ไทรอารีรักษ์ ลกัษณะเฉพาะดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ช่างผู้ เขียนภาพตังใจนําเสนอภาพพุทธ

ประวตัิตอนมหาปรินิพพานให้ผู้ รับชมได้เห็นเป็นสําคญั ซึงจะมีความเกียวข้องต่อเนืองไปยังภาพ

พุทธประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า ทีเขียนเป็นฉากใหญ่เกือบเต็มพืนทีผนังด้านข้าง

เช่นเดียวกนั ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป   
 

 
ภาพที ๑๓๐ ภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพาน ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์    

                                                
 ๕๙จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชสิทธาราม สนันิษฐานว่าเขียนขึนในสมัยรัชกาลที ๑ และได้รับ

การซ่อมแซมกบัเขียนเพิมเติมคราวบรูณะวดันีครังใหญ่ในสมัยรัชกาลที ๓ อนึง สําหรับภาพพุทธประวัติในตอน

มหาปรินิพพานและงานพระบรมศพพระพทุธเจ้าดงัทียกตวัอย่างมานี มีการเขียนโดยใช้สแีดงเป็นโครงสีหลกัและ

ใช้สนีําเงินมืดอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของงานสมยัรัชกาลที ๓ จงึสนันิษฐานว่าพุทธประวัติในตอนทียกตัวอย่างนี

น่าจะเป็นงานเขียนในสมัยรัชกาลที ๓ ดูใน สนัติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที ๓: ความคิด

เปลียน การแสดงออกก็เปลียนตาม, ๔๓, ๔๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕๖ 
 

 

 
ภาพที ๑๓๑ ภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญ-ชนะมาร ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม  

 

 

 
ภาพที ๑๓๒ ภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพาน และตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 พระพทุธเจ้า ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัราชสิทธาราม กรุงเทพฯ   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕๗ 
 

 

 
ภาพที ๑๓๓ ภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพาน ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง  

  

ประเดน็เรือง การเขียนภาพพุทธประวตัิตอนงานพระบรมศพ

พระพุทธเจ้าเกือบเต็มพืนทีผนัง พบว่าจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวดัไทรอารีรักษ์เขียนภาพพุทธ

ประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้าเป็นฉากใหญ่เกือบเตม็พืนทีผนงัด้านข้าง โดยเฉพาะภาพ

เหตกุารณ์ขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้า (ภาพที ๑๓๔) และภาพเหตกุารณ์งานถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระพุทธเจ้าทีปรากฏภาพงานมหรสพสมโภชงานพระบรมศพร่วมอยู่ด้วย (ภาพที 

๑๓๕) 

จากการศกึษาพบวา่ ลกัษณะดงักลา่วแตกตา่งไปจากตวัอย่าง

จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยทัวไปในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ทีมกัจะเขียนภาพ

เหตกุารณ์งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้าเป็นฉากขนาดปกติเช่นเดียวกบัพทุธประวตัิ

ตอนอืน ๆ โดยจะไมนิ่ยมเขียนเป็นฉากใหญ่เตม็พืนทีผนงั ตวัอย่างเช่น ทีอโุบสถวดัไชยทิศ (ภาพที 

๑๓๖) ทีอโุบสถวดัราชสิทธาราม เป็นต้น และในตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงับางแห่งมีการเขียนภาพ

มหรสพสมโภชในงานพระบรมศพร่วมอยูด้่วย ตวัอย่างเช่น ทีพระอโุบสถวดัทองธรรมชาติฯ ทีพระ

อโุบสถวดัอรุณราชวรารามฯ ในกรุงเทพฯ ทีพระอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสฯ จังหวดัสงขลา (ภาพที 

๑๓๗) เป็นต้น อนึง สําหรับภาพเหตกุารณ์ขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้านันจากการศึกษา

พบวา่ไมเ่ป็นทีนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีโดยทวัไป  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕๘ 
 

 

ดงันัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการเขียนภาพพุทธประวตัิตอนงาน

พระบรมศพพระพุทธเจ้าเป็นฉากใหญ่เกือบเต็มพืนทีผนัง โดยเฉพาะการเขียนภาพเหตกุารณ์

ขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้านนั เป็นลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารี

รักษ์   

จากการศกึษาใน ๒ ประเดน็ดงักลา่วข้างต้น จึงอาจกลา่วได้วา่

การเขียนภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพานเต็มพืนทีผนังสกัดหน้า และการเขียนภาพพุทธ

ประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้าเป็นฉากใหญ่เกือบเตม็พืนทีผนงั โดยเฉพาะการเขียนภาพ

เหตกุารณ์ขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้านนั เป็นลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดั

ไทรอารีรักษ์ ในลกัษณะตงัใจนําเสนอพทุธประวตัิตอนดงักลา่วตามความคิดเห็นของตนเอง โดยไม่

ยึดติดอยู่กบัแบบแผนการจดัวางตําแหน่งเนือหาของภาพจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณี  

สนันิษฐานว่าลกัษณะดงักล่าวน่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์

อย่างอิสระของช่างเขียนพืนบ้าน ทีน่าจะเป็นช่างเขียนพืนบ้านชาวมอญในพืนทีนี เนืองจากปรากฏ

จารึกภาษามอญเป็นจํานวนมากในจิตรกรรมฝาผนงัแห่งนี แนวความคิดในการเขียนภาพดงักล่าว

น่าจะมีความเกียวข้องกบัคติความเชือเรืองประเพณีการจดังานศพของชาวมอญในพืนทีนีทียังคง

ถือปฏิบตัิอยู่อย่างเคร่งครัด ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป 

 

 
ภาพที ๑๓๔ ภาพพุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้าและขบวนแห่พระบรมศพ ที

 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕๙ 
 

 

 
ภาพที ๑๓๕ ภาพพทุธประวตัิตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้า และมหรสพสมโภช 

 ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

  

 

 
ภาพที ๑๓๖ ภาพพุทธประวัติตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า (ฉากกลาง) ที

 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไชยทิศ กรุงเทพฯ   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖๐ 
 

 

 
ภาพที ๑๓๗ ภาพพทุธประวตัิตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า และภาพมหรสพ

 สมโภช ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสฯ จงัหวดัสงขลา   

ทีมา: ศิลป์ชยั ชินประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส, ชดุจิตรกรรมฝาผนงัในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, ๒๕๒๖). 

 

๒.๒.๒.๒ ข้อสันนิษฐานแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพขบวน

แห่งานพระบรมศพพระพุทธเจ้า จากการศกึษาพบวา่ การเขียนภาพพุทธประวตัิในเหตกุารณ์

ตอนขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้าไมเ่ป็นทีนิยมในกลุม่ตวัอย่างงานจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของ

ชมุชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย และในตวัอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี

โดยทวัไป จึงสนันิษฐานว่าช่างพืนบ้านผู้ เขียนภาพดงักล่าว ไม่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัแห่งใดโดยเฉพาะ  

จากการพิจารณาภาพเหตุการณ์ตอนขบวนแห่พระบรมศพ

พระพทุธเจ้าทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ดงักลา่ว พบวา่ มีความคล้ายคลงึกบัการจดัขบวนแห่พระบรม

ศพในงานพระเมรุของราชสํานกัไทย ตวัอย่างเช่น รายละเอียดการจดัขบวนแห่ในงานพระเมรุพระ

ศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช (สินพระชนม์เมือปีพ.ศ. 

๒๔๔๒) เป็นต้น ทีกลา่วไว้วา่ 
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๒๖๑ 
 

 

วันที ๑๐ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๙ (ปีพ.ศ. ๒๔๔๓) ...เจ้า

พนกังานจดัตงักระบวนแหพ่ระศพสมเด็จพระสงัฆราชแตห่น้าวดัราชประดิษฐ เดินกระบวนแห่ไป

หยดุหน้าวดัพระเชตพุน เชิญพระศพขึนประดิษฐานบนราชรถ ...วนัที ๑๒ กุมภาพนัธ์ เวลายํารุ่ง

เศษ เจ้าพนกังานจดัตังกระบวนแห่พระศพต่อไป กระบวนเครืองแห่อยู่หน้าแล้วถึงเสลียงกง 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ดพูระอภิธรรมและโยงพระศพ ราชรถ กระบวนหลังมีศิษย์เชิญเครือง

ยศตาม แลพระครูฐานานุกรมในพระศพ แลพวกข้าราชการราษฎรทีเป็นศิษย์นุ่งขาว แล้วถึง

พระสงฆ์ดํารงสมณศกัดิ... แลพระครูฐานานกุรมเปรียญตามพระศพด้วย๖๐    

งานพระเมรุ หรือ พระราชประเพณีงานพระบรมศพ งานพระ

ศพ ถือเป็นโบราณราชประเพณีทีจัดสืบต่อกันมาตงัแต่อดีต ประเพณีนีถือเป็นงานทีสําคญัมาก

ของชาวไทย กําหนดให้มีหลายวนัหลายคืน มีการสร้างพระเมรุมาศหรือพระเมรุอย่างยิงใหญ่ มี

ขบวนแห่พระบรมศพอย่างยิงใหญ่ มีการตงัโรงระทารายรอบพระเมรุเพือจุดดอกไม้เพลิง ระหว่าง

โรงระทาตงัโรงมหรสพมากมายหลายชนิด และบริเวณพืนทีว่างยังมีการละเล่นต่าง ๆ โดยจะมี

ชาวบ้านชาวเมืองมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก๖๑ 

จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงปีพ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๕๐ มีการ

จัดงานพระเมรุขึนหลายครัง โดยแต่ละครังถือเป็นงานพระเมรุใหญ่ ตวัอย่างได้แก่ ในปีพ.ศ. 

๒๔๑๑ จดังานพระเมรุมาศพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ๔ ซึงเป็นงานพระเมรุ

ทียิงใหญ่มาก ในปีพ.ศ. ๒๔๒๓ จดังานพระเมรุพระศพสมเดจ็พระนางเจ้าสนุันทากุมารีรัตน์ พระ

บรมราชเทวี และสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในปีพ.ศ. ๒๔๓๐ จดังานพระ

เมรุครังใหญ่ของเจ้านายชันสูงพร้อมกัน ๔ องค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราช

                                                
๖๐พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ

พระสังฆราชพระองค์ที ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, จัดพิมพ์ประกาศ

เกียรติคุณในโอกาสวาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวันประสติู วันพุธที ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรุงเทพฯ: วัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสมีาราม, ๒๕๕๖), ๑๔๒-๑๔๓. 
๖๑สําหรับการจัดงานมหรสพสมโภชในงานพระเมรุ มีจุดประสงค์เพือต้องการให้ประชาชนได้ชม 

ถือเป็นงานออกทกุข์ในเวลาเดียวกนั และเป็นการแสดงแสนยานุภาพของพระมหากษัตริย์ มหรสพสมโภช แบ่ง

ออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ มหรสพ กบัการละเลน่ มหรสพ หมายถึง การแสดงทีต้องแสดงในอาคารทีปลกูสร้าง

ขึนโดยเฉพาะสําหรับมหรสพนัน หรือเรียกว่าโรงมหรสพ ตัวอย่างเช่น โขน หนังใหญ่ ละครใน ละครนอก หุ่น

กระบอก งิว เป็นต้น ส่วนการละเล่น หมายถึง การแสดงกลางแจ้ง หรือการแสดงทีอาจไม่จําเป็นต้องอาศัยโรง

มหรสพ ตวัอย่างเช่น โมงครุ่ม รํามอญ ไต่ลวด กายกรรม หกสงู นอนหอก นอนดาบ เป็นต้น 
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๒๖๒ 
 

 

กกธุภณัฑ์ สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธํารง สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัด

มณีมยั กรมพระเทพนารีรัตน์ และพระอรรครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์   

สําหรับงานพระเมรุพระสงฆ์ทีสําคญัทีเกิดขนึในเวลานีคือ ในปี

พ.ศ. ๒๔๔๓ จัดงานพระเมรุพระศพสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

สมเดจ็พระสงัฆราช (สินพระชนม์เมือปีพ.ศ. ๒๔๓๕) ซึงเป็นพระอปัุชฌาย์ของพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเมือครังทรงเสด็จออกผนวช ซึงจัดขึนพร้อมกับงานพระเมรุพระศพสมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสงัฆราช (สินพระชนม์เมือปีพ.ศ. ๒๔๔๒) ซึง

เป็นพระกรรมวาจาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมือครังทรงเสด็จออกผนวช

เช่นกนั งานพระเมรุในครังนีจึงนบัเป็นเหตกุารณ์งานพระเมรุพระสงฆ์ทียิงใหญ่ทีสดุและเกิดขึนได้

ยากยิง๖๒ ทีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทานเพลิงทังพระอปัุชฌาย์และ

พระกรรมวาจาในพระองค์ ซึงดํารงพระอิสริยยศทีสมเด็จพระสงัฆราชเหมือนกันทัง ๒ พระองค์ 

(ภาพที ๑๓๘) 

สนันิษฐานวา่ช่างผู้ เขียนภาพเหตกุารณ์ตอนขบวนแห่พระบรม

ศพพระพทุธเจ้า อาจจะได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพจากเหตกุารณ์งานพระเมรุทีจัด

ขนึอย่างยิงใหญ่ในกรุงเทพฯ ในช่วงปีพ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๕๐ ดงักล่าวข้างต้น ก่อนทีภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์จะเขียนเสร็จในปีพ.ศ. ๒๔๕๐ ดงัปรากฏในจารึก โดยเฉพาะงานพระ

เมรุของสมเด็จพระสงัฆราชทัง ๒ พระองค์ทีจัดขึนพร้อมกันอย่างยิงใหญ่และเป็นเหตุการณ์ที

เกิดขนึได้ยากยิง ซึงสอดคล้องกบัภาพเหตกุารณ์งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมฝาผนัง 

โดยสนันิษฐานวา่ช่างผู้ เขียนภาพอาจจะได้รับแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ตรงทีได้ร่วมชมงาน

พระเมรุในกรุงเทพฯ จนเกิดความประทบัใจตอ่เหตกุารณ์งานพระเมรุนัน จึงนํามาสร้างสรรค์เป็น

จิตรกรรมฝาผนงัภาพพทุธประวตัิในตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้า   

                                                
๖๒ในงานพระเมรุครังนี ยงัเป็นงานออกพระเมรุเจ้านายทีมีเกียรติยศสงูอีกหลายองค์ ได้แก่ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเจ้ามหัยยิกาเธอ กรมพระสดุารัต

นราชประยรู, สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตรุนรัศมี กรมพระจกัรพรรดิพงศ์, สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้า

ฟ้ากรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ  และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ โดยพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมแปลงพระอุโบสถวัดบวรสถานสทุธาวาส ในพระราชวังบวร รือ

กําแพงปราบเป็นสนามหลวงเป็นพระเมรุพิมานทีตังพระศพ ปลกูพระเมรุมณฑปต่อออกมาเป็นทีพระราชทาน

เพลงิ ปลกูสร้างแต่พลบัพลาและโรงมหรสพและสถานทีต่าง ๆ ตามแบบงานพระเมรุใหญ่ในท้องสนามหลวง ดู

ใน พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราช

พระองค์ที ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถติมหาสีมาราม, ๑๓๙-๑๔๐. 
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ภาพที ๑๓๘ พระเมรุพิมานและพระเมรุมณฑปภายในเขตวัดบวรสถานสุทธาวาส เมือปีพ.ศ. 

 ๒๔๔๓  

ทีมา: พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช 

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถติมหาสีมาราม, 

จดัพิมพ์ประกาศเกียรติคณุในโอกาสวาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวนัประสตูิ วนัพธุที ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๕๖ (กรุงเทพฯ: วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๕๖), ๑๔๒. 

 

๒.๒.๒.๓ ข้อสันนิษฐานแรงบันดาลใจในการเขียนภาพเหตุการณ์

ตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช จากการศึกษาพบว่า การเขียน

ภาพเหตุการณ์ตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช ปรากฏในงาน

จิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีบางแห่งทีเขียนขนึในช่วงรัชกาลที ๓-๕ ทงัในกรุงเทพฯ และใน

หวัเมืองสําคญั ซึงสว่นใหญ่เป็นงานฝีมือช่างหลวง ตวัอย่างได้แก่ ทีพระอโุบสถวดัทองธรรมชาติฯ 

ทีพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามฯ  ในกรุงเทพฯ ทีอุโบสถวัดประดู่ทรงธรรม จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา และทีพระอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสฯ จงัหวดัสงขลา เป็นต้น  

ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังดงักล่าว มีลกัษณะคล้ายคลึงกันคือ

เป็นภาพแสดงบรรยากาศของงานพระเมรุ ทีมีพระโกศหรือพระหีบศพประดิษฐานอยู่ในมณฑป

หรือปราสาท มีมหรสพสมโภช ตวัอย่างเช่น โขน ละคร (ละครใน ละครนอก) หุ่น (หุ่นหลวง หุ่น
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กระบอก) เป็นต้น และการละเลน่ตา่ง ๆ ตวัอย่างเช่น หกสงู นอนหอก นอนดาบ ไต่ลวด เป็นต้น มี

ชาวบ้านชาวเมืองเป็นจํานวนมากมาร่วมชมมหรสพสมโภชและการละเล่นดังกล่าวอย่าง

สนกุสนานครืนเครง ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสฯ จังหวดัสงขลา (ภาพที 

๑๓๙) เป็นต้น อย่างไรก็ดี ภาพเหตกุารณ์ดงักลา่วในตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัแหลง่ตา่ง ๆ ก็มกัจะ

มีรายละเอียดบางประการแตกตา่งกนัไป  

ลกัษณะภาพเหตกุารณ์ตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

และงานมหรสพสมโภชทีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีดงักล่าว มีความคล้าย

กบัภาพเหตกุารณ์ในตอนเดียวกันทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ โดยเฉพาะในเรืองการเป็นภาพแสดง

บรรยากาศของงานพระเมรุ ทีมีมหรสพสมโภชและการละเล่นต่าง ๆ มีชาวบ้านชาวเมืองจํานวน

มากมาร่วมชมมหรสพสมโภชและการละเล่นอย่างสนุกสนาน จึงสนันิษฐานว่าช่างผู้ เขียนภาพ

เหตกุารณ์ตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช จะได้รับแรงบันดาลใจใน

การเขียนภาพดงักลา่วจากงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณี รวมทงัอาจจะได้รับแรงบันดาล

ใจเช่นเดียวกบัการสร้างสรรค์ภาพขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้าดงัได้กลา่วไปแล้ว 

อนึง เป็นทีน่าสนใจด้วยว่าปรากฏการเขียนภาพมหรสพหนัง

ใหญ่เป็นฉากเดน่ของภาพมหรสพสมโภช ซึงน่าจะมีความเกียวข้องกบัหนงัใหญ่ทีวดัขนอน ซึงเป็น

มหรสพในพืนทีอําเภอบ้านโป่งทีมีชือเสียงมากในช่วงเวลานนั ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป  

จากการศกึษาทงัสองประเดน็ข้างต้น การทีช่างเขียนเขียนภาพ

ขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้า กบัภาพงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช 

เป็นภาพพทุธประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า เป็นฉากใหญ่เกือบเต็มพืนทีผนังด้านข้าง

ของอโุบสถนนั สนันิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้ เขียนภาพพุทธประวตัิตอนดงักล่าวจะได้รับแรง

บันดาลใจจากเหตกุารณ์งานพระเมรุทีจัดขึนอย่างยิงใหญ่หลายครังในกรุงเทพฯ ในช่วงปีพ.ศ. 

๒๔๐๐-๒๔๕๐ ซึงเป็นช่วงก่อนทีภาพจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์จะเขียนเสร็จ (ในปี

พ.ศ. ๒๔๕๐ ดงัปรากฏในจารึก) โดยเฉพาะงานพระเมรุของสมเด็จพระสงัฆราช ๒ พระองค์ทีจัด

ขึนพร้อมกันอย่างยิงใหญ่ และเป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้ยากยิง โดยช่างผู้ เขียนภาพเองอาจจะ

ได้รับแรงบันดาลใจดังกล่าวจากประสบการณ์ตรงทีได้ร่วมชมงานพระเมรุในกรุงเทพฯ จนเกิด

ความประทับใจจึงนํามาสร้างสรรค์และถ่ายทอดเป็นจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวตัิในตอน

ดงักลา่วทีช่างผู้ เขียนภาพเห็นวา่มีความสอดคล้องกบัเนือหากนั  

หากเป็นเช่นนันจริง จะสะท้อนให้เห็นว่าช่างผู้ เขียนภาพพุทธ

ประวตัิตอนดงักลา่วมีแนวความคิดในเรืองการบนัทึกเหตกุารณ์สําคญัทีเกิดขนึในสงัคมลงในภาพ
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จิตรกรรมฝาผนงัทีตนเขียน ซึง ศ. ดร. สนัติ เลก็สขุมุ วิเคราะห์วา่เป็นแนวความคิดทีมีมาก่อนแล้ว

ในกรุงเทพฯ ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถวดักัลยาณมิตรฯ ปรากฏเป็นภาพบันทึกนักโทษ ๒ คน พาย

เรือขอเรียไรจากผู้ทีพายเรือผา่นมา สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ทีได้รับการบนัทึกไว้ในเอกสารรายงาน

ของร้อยเอกเฮนรี เบอร์นี๖๓ โดยแนวความคิดนีน่าจะเป็นทีนิยมแพร่หลายในงานจิตรกรรมฝาผนัง

พืนบ้านนอกเมืองหลวงด้วย เช่นทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ดงักลา่ว 

ประกอบกบั ชาวมอญมีคติความเชือเรืองประเพณีการจัดงาน

ศพ โดยจะให้ความสําคญักบัการจดังานศพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานศพของพระสงฆ์ทีมีศีลา

จารวตัรงดงามเป็นทีนบัถืออย่างกว้างขวาง ดงันนั การทีช่างเขียนเขียนภาพขบวนแห่พระบรมศพ

พระพุทธเจ้า กับภาพงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานมหรสพสมโภช เป็นฉากใหญ่ใน

อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ ซึงเป็นเรืองทีแสดงถึงประเพณีงานศพนัน น่าจะมีเหตปัุจจัยทีเกียวข้องกับ

คติความเชือเรืองประเพณีเรืองการจดังานศพของชาวมอญทียงัมีความเข้มข้นสงูอยู่ในพืนทีนีด้วย

ก็เป็นได้ ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป 
 

 
ภาพที ๑๓๙ ภาพมหรสพสมโภชและการละเล่นในงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า ทีจิตรกรรม       

 ฝาผนงัพระอโุบสถวดัมชัฌิมาวาสฯ จงัหวดัสงขลา   

ทีมา: ศิลป์ชยั ชินประเสริฐ, วัดมัชฌิมาวาส, ชดุจิตรกรรมฝาผนงัในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, ๒๕๒๖). 

                                                
๖๓สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที ๓: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม, ๑๗๔. 
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๓. ความหมายทางประติมานวทิยาของภาพจติรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญใน

ภาคกลางประเทศไทย 

การศกึษาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชน

ชาวมอญในหวัข้อนี จะกลา่วถึง ๒ ประเดน็ใหญ่ คือ ความหมายทางประติมานวิทยาของภาพพระ

อดีตพทุธเจ้า ซึงปรากฏในทกุตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีนํามาศึกษา และความหมายทางประติ

มานวิทยาของภาพพุทธประวตัิ โดยจะขอศึกษาทีภาพพุทธประวตัิในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธาราม และภาพพทุธประวตัิทีเป็นลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารี

รักษ์   

 ๓.๑ พระอดีตพุทธเจ้า  

๓.๑.๑ ภาพพระอดีตพุทธเจ้า ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า ภาพพระอดีตพุทธเจ้า

จากตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีลกัษณะโดยรวมคล้ายคลึงกัน คือเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนังขดัสมาธิ

ราบ แสดงปางมารวิชยั บนบลัลงัก์ฐานสิงห์ มีพระสาวกนังประคองอญัชลีอยู่ด้านซ้ายและขวา มี

ตาลปัตรหรือฉัตรคนัระหว่างพระอดีตพุทธเจ้าและพระสาวกแต่ละชุด ตัวอย่างเช่น จิตรกรรม     

ฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม เป็นต้น สําหรับตวัอย่างบางแห่งเขียนเพิมซุ้มเรือนแก้ว และเหนือซุ้ม

เรือนแก้วมีพุ่มไม้ตรัสรู้ประจําพระอดีตพุทธเจ้า ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัชมภเูวก 

เป็นต้น และตัวอย่างบางแห่งไม่เขียนภาพพระสาวกด้านข้าง ตวัอย่างได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง

อโุบสถวดัดอนกระเบือง   

อนึง ภาพพระอดีตพทุธเจ้าดงักลา่วน่าจะเขียนขนึโดยได้รับแรงบนัดาลใจ

จากเนือหาในคมัภีร์เนืองในพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท ทงัในชันพระไตรปิฎกและในชันอรรถกถาไม่

มากก็น้อย สงัเกตได้จากจํานวนพระอดีตพทุธเจ้าทีเขียนมีความสอดคล้องกับทีปรากฏในเนือหา

คมัภีร์ ดงัจะได้วิเคราะห์ตอ่ไป  

จากการศกึษาเรืองพระอดีตพทุธเจ้าจากคมัภีร์ทงัในชันพระไตรปิฎกและ

ในชนัอรรถกถา พบวา่ กลา่วถึงเรืองราวของพระอดีตพุทธเจ้าในลกัษณะคล้ายกัน ประกอบด้วย 

พุทธประวัติ และพระจริยวัตร ตังแต่ประสูติจนกระทังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน โดยเฉพาะ

เหตกุารณ์ในตอนสําคญัได้แก่ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ตอนบรรพชา ตอนตงัความเพียร 

ตอนตรัสรู้ ตอนประกาศพระธรรมจักร รวมถึงชือพระบิดามารดา พระมเหสี บุตร พระอคัรสาวก 

และต้นไม้ตรัสรู้ประจําพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะพระองค์   
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เมือพิจารณารูปแบบภาพพระอดีตพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเนือหาเรือง

พระอดีตพทุธเจ้าในคมัภีร์ดงักลา่ว พบวา่ ภาพพระอดีตพุทธเจ้าเหล่านันน่าจะมีความหมายทาง

ประติมานวิทยาดงันีคือ  

ภาพพระอดีตพทุธเจ้า เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนังบนบัลลงัก์ แสดง

ปางมารวิชัย ภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว เหนือซุ้มเรือนแก้วมีภาพพุ่มไม้ ภาพนีน่าจะหมายถึงพระอดีต

พทุธเจ้า ในเหตกุารณ์ตอนตรัสรู้อนุตรสมัมาสมัโพธิญาณภายใต้ต้นไม้ตรัสรู้ สนันิษฐานว่าการที

ช่างเขียนตงัแตส่มยัโบราณออกแบบเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าลกัษณะดงักลา่ว สะท้อนให้เหน็ถงึ

ความมุง่หมายของช่างเขียนทีต้องการสือให้เข้าใจถึงเหตกุารณ์ตอนตรัสรู้ของพระอดีตพุทธเจ้าแต่

ละพระองค์ ซึงเป็นเหตกุารณ์ทีสําคญัมากทีสดุทีแสดงวา่พระพทุธเจ้าได้อบุตัิขนึแล้วในโลก       

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ ในตวัอย่างบางแห่งโดยเฉพาะในพืนทีอําเภอปากเกร็ด 

ได้แก ่ทีอโุบสถและวิหารวดัชมภเูวก ทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง มีการเขียนภาพพุ่มไม้เหนือภาพ

พระอดีตพทุธเจ้า สนันิษฐานวา่ภาพพุ่มไม้ดงักลา่วน่าจะหมายถึงต้นไม้ตรัสรู้ประจําพระอดีตพุทธ

เจ้า พระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะองค์จะตรัสรู้ได้ต้นไม้แตกต่างกัน ตวัอย่างเช่น ไม้แคฝอยเป็นไม้ตรัสรู้

ของพระวิปัสสี ไม้กุ่มบกเป็นไม้ตรัสรู้ของพระสิขี ไม้มะเดือเป็นไม้ตรัสรู้ของพระโกนาคมะ เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี การทีช่างเขียนไม่ได้เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าหรือภาพ

ต้นไม้ตรัสรู้ประจําพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละองค์ให้ดูแตกต่างกัน ทังทีเนือหาในคัมภีร์กล่าวไว้

แตกต่างกัน อีกทังไม่มีการจารึกระบุชือพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละองค์ แสดงให้เห็นว่าช่างเขียน

ต้องการมุง่เน้นให้ภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีเขียนขึนเป็นเพียงภาพในเชิงเป็นสญัลกัษณ์ ทีแสดงถึง

คติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าโดยภาพรวมเท่านัน ไม่ได้มุ่งเน้นให้เข้าใจรายละเอียดของ

เรืองราวของพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละองค์ อนัสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เคร่งครัดในการนับถือคติ

ความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าทีมีเนือหาเกียวโยงกบัคมัภีร์    

ภาพพระอคัรสาวก ปรากฏด้านข้างทงัสองของภาพพระอดีตพทุธเจ้า เป็น

ภาพพระสาวกนงัประคองอญัชลีมาทางพระอดีตพทุธเจ้า ภาพนีน่าจะหมายถึงพระอคัรสาวกซ้าย

ขวาของพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะพระองค์ ซึงพระอดีตพทุธเจ้าแตล่ะพระองค์ก็จะมีพระอคัรสาวกใน

ชือแตกตา่งกนัไป ตวัอย่างเช่น พระขณัฑะและพระติสสะเป็นพระอคัรสาวกของพระอดีตพุทธเจ้า

วิปัสสี พระโสนะและพระอตุตระเป็นพระอคัรสาวกของพระอดีตพทุธเจ้าเวสสภ ูพระติสสะและพระ

ภารทวาระเป็นพระอคัรสาวกของพระอดีตพทุธเจ้ากสัสปะ เป็นต้น 

การทีช่างเขียนเขียนภาพพระอคัรสาวกซ้ายขวาร่วมกบัภาพพระอดีตพทุธ

เจ้า แสดงให้เห็นวา่ช่างเขียนให้ความสําคญักบัพระอคัรสาวกเป็นอย่างมาก อาจเนืองจากพระอคัร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖๘ 
 

 

สาวกมีบทบาทสําคญัมากในการเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ อนึง ในด้านเทคนิค

การเขียนภาพพระอคัรสาวกทีมีขนาดเลก็ในตําแหน่งซ้ายและขวาของพระอดีตพทุธเจ้า ยังช่วยทํา

ให้ภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีมีขนาดใหญ่และอยู่ตรงกลางมีความโดดเดน่มากขึนกว่าการเขียนภาพ

พระอดีตพทุธเจ้าเพียงอย่างเดียว  

ดงันนั จึงอาจกลา่วได้วา่จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้า มีความ

หมายถึงพระอดีตพุทธเจ้าในเชิงสญัลกัษณ์ เป็นภาพเชิงสญัลกัษณ์เนืองในพุทธศาสนาอีกภาพ

หนึงทีได้รับการสืบทอดมาแตโ่บราณ ทีมุ่งเน้นทําหน้าทีสงัสอนธรรมให้มีความมุ่งหวงัสําเร็จพระ

สมัมาสมัโพธิญาณเช่นเดียวกบัพระพทุธองค์เป็นสําคญั ซึงผู้ดภูาพนีต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

เรืองราวของพระอดีตพทุธเจ้าในคมัภีร์เป็นอย่างดีถึงจะเข้าใจได้  

ข้อสงัเกตประการหนึงทีน่าสนใจคือ มกัจะนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธ

เจ้าภายในพระอโุบสถ โดยไม่ปรากฏว่านิยมเขียนบนศาลาการเปรียญ สนันิษฐานว่าในอดีตนัน

ภาพพระอดีตพุทธเจ้าน่าจะเขียนไว้เฉพาะสําหรับพระสงฆ์เป็นสําคญั โดยอาจมองว่าเรืองพระ

อดีตพทุธเจ้าเป็นเรืองเฉพาะสําหรับสงัสอนพระสงฆ์โดยตรงก็เป็นได้  

๓.๑.๒ พระอดีตพุทธเจ้าจากจํานวนภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีปรากฏใน

จติรกรรมฝาผนัง จากการศกึษาตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย พบวา่ เขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าในจํานวนแตกต่างกันคือ นิยมเขียนด้วยจํานวนที

เกียวข้องกบัจํานวน ๗, ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ องค์ ตวัอย่างได้แก่ ทีอโุบสถวดัชมภเูวกเขียนด้านละ ๗ 

องค์ (รวมสองด้าน ๑๔ องค์) ๖๔ ทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ เขียนทังหมดจํานวน ๒๔ องค์ (ด้านละ 

๑๒ องค์) ทีอโุบสถวดัคงคารามเขียนด้านละ ๒๗ องค์ (รวมสองด้าน ๕๔ องค์) ทีอโุบสถวดัเกาะ

พญาเจ่งเขียนทงัหมดจํานวน ๒๘ องค์ (ด้านละ ๑๔ องค์) ทีวิหารวดัชมภเูวกเขียนแถวละจํานวน 

๒๘ องค์ (รวมสองแถว ๕๖ องค์) สนันิษฐานว่าจํานวนพระอดีตพุทธเจ้าทีปรากฏในจิตรกรรมฝา

ผนงัดงักล่าว น่าจะมีความสมัพันธ์กับจํานวนพระอดีตพุทธเจ้าในคมัภีร์ชันพระไตรปิฎกและชัน

อรรถกถาของพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาททีทงัชาวมอญและชาวไทยให้ความนบัถือ   

จากการตรวจสอบพบวา่ เรืองพระอดีตพทุธเจ้าปรากฏในพระไตรปิฎก ๒ 

เลม่ คือ สตุตนัตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสตูร กบัสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปาทาน 

พุทธวงศ์  รวมถึงในอรรถกถาทีแต่งขยายความพระไตรปิฎกทังสองเล่มนี โดยเนือหาใน

พระไตรปิฎกและอรรถกถาดงักลา่วกลา่วถึงจํานวนพระอดีตพทุธเจ้าแตกตา่งกนั กลา่วคือ   

                                                
๖๔สาํหรับภาพพระอดีตพทุธเจ้าขนาดใหญ่จํานวน ๒ องค์ทีผนังด้านหลงันัน พิจารณาจากเทคนิค

การเขียนและการใช้สสีนันิษฐานว่าน่าจะเขียนขนึภายหลงั จงึไม่นํามาพิจารณาในการวิเคราะห์ครังนี   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖๙ 
 

 

สตุตนัตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสตูร พบวา่ ปรากฏเรืองพระ

อดีตพทุธเจ้าในเหตกุารณ์ตอนทีพระพทุธองค์ประทับอยู่ทีพระวิหารเชตวนั นครสาวตัถี พระอดีต

พทุธเจ้าทีพระพทุธองค์ตรัสถึงมีจํานวน ๗ องค์ ได้แก่ พระวิปัสสีพทุธเจ้า เป็นพระพทุธเจ้าเมือ ๙๑ 

กปัก่อน พระสิขีพทุธเจ้า เป็นพระพทุธเจ้าเมือ ๓๑ กปัก่อน พระเวสสภพูุทธเจ้า พระกกุสนัธะพุทธ

เจ้า พระโกนาคมนะพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า และพระโคตมะพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าใน

ภัทรกัปปัจจุบัน พระอดีตพุทธเจ้าเหล่านีมีพระพุทธประวัติและพระจริยวัตรคล้ายคลึงกัน 

โดยเฉพาะการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ การบรรพชา การตังความเพียร การตรัสรู้ และการ

ประกาศพระธรรมจกัร มีพระอคัรสาวก ๒ องค์ มีพระพุทธอปัุฏฐาก และมีต้นไม้ตรัสรู้ประจําพระ

อดีตพทุธเจ้าแตล่ะพระองค์๖๕   

อย่างไรก็ดี ในคมัภีร์สมุงัคลวิลาสินี ฑีฆนิกาย มหาวรรควรรณา ซึงเป็น

คมัภีร์อรรถกถาของสตุตนัตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสตูร พบว่า มีการกล่าวถึงพระ

อดีตพทุธเจ้าในกปัก่อนหน้าร่วมด้วย เริมตงัแตพ่ระตณัหงักรพทุธเจ้าตามลําดบัเรือยไปจนถึงพระ

เมตเตยยะพทุธเจ้าเป็นองค์สดุท้าย จึงปรากฏจํานวนพระอดีตพทุธเจ้า ทงัหมด ๒๙ องค์๖๖ จึงอาจ

กลา่วได้วา่ในคมัภีร์อรรถกถา สมุงัคลวิลาสินี ฑีฆนิกาย มหาวรรควรรณา ได้เพิมเติมรายชือพระ

อดีตพทุธเจ้าในกปัก่อน ๆ เข้ามา จากพระอดีตพทุธเจ้าทีปรากฏในมหาปทานสตูรจํานวน ๗ องค์ 

จึงเพิมเป็นจํานวน ๒๙ องค์๖๗  

 เมือศึกษาเปรียบเทียบจํานวนพระอดีตพุทธเจ้าในคัมภีร์ดังกล่าว กับ

จํานวนพระอดีตพุทธเจ้าในจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าที

อุโบสถวัดชมภูเวก ซึงเขียนบนผนังด้านละ ๗ องค์ น่าจะมีความสอดคล้องกับเนือหาใน

สตุตนัตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสตูรดงักลา่ว จึงสนันิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนังภาพ

พระอดีตพุทธเจ้าทีอุโบสถวัดชมภูเวก น่าจะได้รับแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยจากเนือหาใน

                                                
๖๕มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระสูตร และ อรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค, เล่มที ๒, ภาคที ๑ (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑-๑๒. และดูใน พรสวรรค์ อัมรานนท์, "การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝา

ผนังของไทยเรืองพระอดีตพุทธเจ้ากับวรรณกรรมพุทธศาสนา," ดํารงวิชาการ ๗, ๑ (มกราคม-มิถุนายน, 

๒๕๕๑), ๓๗-๕๗. 
๖๖มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระสูตร และ อรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค, เลม่ที ๒, ภาคที ๑, ๗๓-๗๔. 
๖๗อนงึ เป็นทีน่าสงัเกตด้วยว่าจํานวนพระอดีตพุทธเจ้า ๒๙ องค์ดังกล่าว สอดคล้องกับเนือหาใน

สว่นกณัฑ์ปกิณกะของสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปาทาน พทุธวงศ์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๐ 
 

 

สตุตนัตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสตูร ซึงเป็นคมัภีร์ชนัพระไตรปิฎกทีเก่าแก่ทีสดุฉบับ

หนึงทีมีการกลา่วถึงเรืองพระอดีตพทุธเจ้าจํานวน ๗ องค์  

หากเป็นเช่นนนัจริง อาจแสดงให้เห็นวา่ช่างผู้ เขียนภาพหรือผู้ประสงค์ให้

เขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าดงักลา่ว มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นอย่างดี จึงเขียนภาพพระ

อดีตพทุธเจ้าตามจํานวนทีปรากฏในคมัภีร์ชนัพระไตรปิฎก ไม่ใช่คมัภีร์ชันอรรถกถา และแสดงให้

เห็นถึงความเคร่งครัดในแสดงออกของงานจิตรกรรมฝาผนงัทีต้องมีเนือหาสอดคล้องกับคมัภีร์ชัน

พระไตรปิฎก  

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ ไมป่รากฏความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้า

ด้วยจํานวน ๗ องค์ดงักลา่ว โดยตวัอย่างสว่นใหญ่จะนิยมเขียนด้วยจํานวน ๒๔ หรือ ๒๘ องค์ ดงั

จะได้กลา่วตอ่ไป จึงนบัวา่ลกัษณะดงักลา่วเป็นลกัษณะเฉพาะของภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีอโุบสถ

วดัชมภเูวก  

เหตทีุไม่นิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าจํานวน ๗ องค์ สันนิษฐานว่า

อาจเนืองจากจํานวนดงักลา่วนบัวา่น้อยไป ไมส่อดคล้องกับแนวคิดในการเขียนภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั ทีมุ่งเน้นให้เกิดความน่าสนใจและความพิสดารเป็นสําคญั ประกอบกับในพระไตรปิฎกอีก

สว่นหนึง (สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปาทาน พทุธวงศ์) มีการกลา่วถึงพระอดีตพทุธเจ้าในจํานวน

ทีมากกวา่ จึงนิยมเลือกจํานวนพระอดีตพทุธเจ้าทีมากกวา่มานําเสนอในงานจิตรกรรมฝาผนงั  

อนึง เป็นทีน่าสงัเกตว่าการทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัชมภูเวกมีการ

ออกแบบให้เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าจํานวน ๗ องค์บนผนังทังสองด้าน ซึงนับรวมแล้วจะมี

จํานวนถึง ๑๔ องค์ อนัเกินไปจากจํานวนทีปรากฏในพระไตรปิฎกนัน อาจเพือให้ภาพพระอดีต

พทุธเจ้าดงักลา่วดพิูสดารน่าสนใจมากขนึตามแนวคิดดงักลา่วก็เป็นได้        

สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปาทาน พทุธวงศ์ พบวา่ ปรากฏเรืองพระอดีต

พุทธเจ้าในเหตุการณ์หลังพระพุทธองค์ทรงรัตนจงกลมปาฏิหาริย์ พระองค์ทรงตรัสเล่าถึง

เหตุการณ์ในอดีตเมือ ๔ อสงไขยแสนกัป ทีพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

พราหมณ์ชือสเุมธ ได้บําเพ็ญเพียรต่อพระทีปังกรพุทธเจ้าและพระสาวกผู้ติดตาม จนได้รับการ

พยากรณ์จากพระทีปังกรพทุธเจ้าวา่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้า เนือหายังกล่าวถึง

เรืองตา่ง ๆ ของพระทีปังกรพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ โดยเฉพาะพระนาม พระชาติ พระนคร ต้นไม้

ตรัสรู้ การประกาศพระธรรมจกัร พระอคัรสาวก พทุธอปัุฏฐาก ขนาดพระพทุธสรีระ บารมีของพระ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๑ 
 

 

โพธิสัตว์ การพยากรณ์ การตังความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ พระชนมายุ และการเสด็จ

ปรินิพพาน เป็นต้น๖๘  

จากนนัได้ตรัสเล่าถึงพระโพธิสตัว์เสวยพระชาติต่าง ๆ ในสมยัพระอดีต

พทุธเจ้าองค์ตอ่ ๆ มาตามลําดบั โดยได้บําเพ็ญเพียรต่อพระอดีตพุทธเจ้าและได้รับการพยากรณ์

จากพระอดีตพทุธเจ้าองค์นนั ๆ วา่จะได้เป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต ตวัอย่างเช่น ในสมยัพระโกณ

ฑัญญพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์นามว่า วิชิตาวี ได้ทรงเลียงพระขีณาสพ

จํานวนแสนโกฏิ พร้อมด้วยพระโกณฑัญญพุทธเจ้า พระโกณฑัญญพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า 

กษัตริย์วิชิตาวีจะได้เป็นพทุธเจ้าในอนาคต พร้อมทงักลา่วถึงเรืองต่าง ๆ ของพระโกณฑัญญพุทธ

เจ้าและพระโพธิสตัว์๖๙ เป็นต้น   

จํานวนพระอดีตพุทธเจ้าทังหมดทีปรากฏในสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย 

อปาทาน พทุธวงศ์ คือ ๒๕ องค์ได้แก่ พระทีปังกรพทุธเจ้า พระโกณฑญัญพทุธเจ้า พระมงัคลพุทธ

เจ้า พระสมุนพทุธเจ้า พระเรวตพทุธเจ้า พระโสภิตพทุธเจ้า พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า พระปทุมพุทธ

เจ้า พระนารทพทุธเจ้า พระปทมุตุตรพทุธเจ้า พระสเุมธพทุธเจ้า พระสชุาตะพุทธเจ้า พระปิยทัสสี

พทุธเจ้า พระอตัถทสัสีพทุธเจ้า พระธมัมทสัสีพทุธเจ้า พระสิทธตัถพทุธเจ้า พระติสสพุทธเจ้า พระ

ปสุสพทุธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า พระสิขีพุทธเจ้า พระเวสสภพูุทธเจ้า พระกกุสนัธพุทธเจ้า พระ

โกณาคมนพทุธเจ้า พระกสัสปพทุธเจ้า และพระโคตมพทุธเจ้า โดยหากไมน่บัรวมพระโคตมะพุทธ

เจ้า ซึงเป็นพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั จะมีพระอดีตพทุธเจ้าจํานวน ๒๔ องค์  

สําหรับในคัมภีร์มธุรัตวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ซึงเป็น

คมัภีร์ชนัอรรถกถาของสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปาทาน พุทธวงศ์ ได้กล่าวขยายความถึงเรือง

พระอดีตพทุธเจ้าทงัหมดจํานวน ๒๕ องค์๗๐ เช่นเดียวกนั อย่างไรก็ดี ในตอนท้ายของการพรรณนา

วงศ์พระทีปังกรพทุธเจ้า ปรากฏการกลา่วถึงพระพทุธเจ้าทกุพระองค์ทีเสด็จอบุัติแล้วตงัแต่ต้นกัป 

จึงอธิบายเพิมเติมเลก็น้อยวา่ ในกัปทีพระทีปังกรพุทธเจ้าอบุัตินัน มีพระพุทธเจ้าอบุัติขึนก่อน ๓ 

องค์ ได้แก่ พระตณัหงักรพทุธเจ้า พระเมธงักรพทุธเจ้า และพระสรณงักรพทุธเจ้า พร้อมทังอธิบาย

                                                
๖๘มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระสูตร และ อรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์, เล่ม ๙, ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลยั, ๒๕๓๗), ๒๕๕-๒๘๒. 
๖๙เรืองเดียวกนั, ๓๐๖-๓๑๑. 
๗๐ตัวอย่างเช่น เรืองพรรณนาวงศ์พระกัสสปพุทธเจ้าที ๒๔ เป็นต้น ดูใน มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสูตร และ อรรถกถา แปล ขุ

ททกนิกาย พุทธวงศ์, เลม่ ๙, ภาค ๒, ๖๗๔-๖๘๖.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๒ 
 

 

ด้วยว่าพระพุทธเจ้าทัง ๓ องค์นีไม่ได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์๗๑ ทําให้มีพระอดีตพุทธเจ้าปรากฏ

ทงัหมดจํานวน ๒๘ องค์๗๒ (โดยไมมี่การกลา่วถึงพระเมตไตรยพทุธเจ้า)  

จึงอาจกล่าวได้ว่า คมัภีร์มธุรัตวิลาสินี อรรถกถาขทุทกนิกาย พุทธวงศ์ 

กลา่วถึงพระอดีตพทุธเจ้า ๒ จํานวนคือ จํานวน ๒๕ องค์ (มุ่งเน้นขยายความจากสตุตนัตปิฎก ขุ

ททกนิกาย อปาทาน พุทธวงศ์) กับจํานวนทังหมด ๒๘ องค์ (ปรากฏเนือหาเพียงเล็กน้อยที

กลา่วถึงพระพทุธเจ้า ๓ องค์ในกปัเดียวกับพระทีปังกรพุทธเจ้า) ซึงหากทังสองจํานวนไม่นับรวม

พระโคตมะพุทธเจ้าทีเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน จะมีพระอดีตพุทธเจ้าจํานวน ๒๔ องค์ และ 

๒๗ องค์ ตามลําดบั  

เมือศึกษาเปรียบเทียบจํานวนพระอดีตพุทธเจ้าในคัมภีร์ดังกล่าว กับ

จํานวนพระอดีตพทุธเจ้าในจิตรกรรมฝาผนัง พบว่าตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังทีอโุบสถวดัไทรอารี

รักษ์ ทีเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าจํานวน ๒๔ องค์ (ผนงัด้านละ ๑๒ องค์) น่าจะมีความสอดคล้อง

กบัเนือหาในคมัภีร์ชนัพระไตรปิฎก (สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปาทาน พุทธวงศ์) และคมัภีร์ชัน

อรรถกถา (คมัภีร์มธรัุตวิลาสินี อรรถกถาขทุทกนิกาย พทุธวงศ)์ ดงักลา่ว  

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ 

จะได้รับแรงบนัดาลใจไมม่ากก็น้อยจากคมัภีร์ทงัสองคือ คมัภีร์สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปาทาน 

พทุธวงศ์ และ/หรือ คมัภีร์มธรัุตวิลาสินี อรรถกถาขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ ซึงหากเป็นเช่นนนัจริง อาจ

แสดงให้เห็นว่าช่างผู้ เขียนภาพหรือผู้ประสงค์ให้เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีอโุบสถวดัไทรอารี

รักษ์มีความรู้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นอย่างดี  

ทังนี จากการศึกษาเปรียบเทียบยังพบว่าตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังที

อโุบสถวดัคงคาราม ซึงเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าบนผนังด้านละจํานวน ๒๗ องค์ (รวมทังสอง

ด้าน ๕๔ องค์) ตวัอย่างทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง ซึงเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าจํานวนทังหมด 

๒๘ องค์ (ผนงัด้านละ ๑๔ องค์) และตวัอย่างทีวิหารวดัชมภเูวก ซึงเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าใน

แถวแนวนอนรอบวิหารแถวละจํานวน ๒๘ องค์ (รวมสองแถว ๕๖ องค์) มีจํานวนพระอดีตพทุธเจ้า

                                                
๗๑เรืองเดียวกนั, ๓๐๔-๓๐๕. 
๗๒การเพิมเติมชือพระพุทธเจ้าในกัปของพระทีปังกรพุทธเจ้าดังกล่าว คล้ายคลงึกับทีปรากฏใน 

กญัฑ์ปกิณกะของพระพทุธเจ้า ซงึเป็นสว่นต่อท้ายในพระไตรปิฎก สตุตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปาทาน (โดยต่อ

จากวงศ์พระโคดมพุทธเจ้าที ๒๕) ทีบรรยายถึงกัปต่าง ๆ ทีมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ โดยได้กล่าวเพิมเติมจากตอน

ก่อนว่า ในกปัทีพระทีปังกรพทุธเจ้าอบุติั ยงัมีพระพทุธเจ้าก่อนหน้าอีก ๓ องค์ คือ พระตันหังกรพุทธเจ้า พระเม

ธังกรพุทธเจ้า และพระสรณังกรพุทธเจ้า กับในกัปปัจจุบันยังมีพระเมตไตรยพุทธเจ้าอีกองค์หนึง ทําให้มี

พระพทุธเจ้าปรากฏทงัหมดในกณัฑ์ปกิณกะของพระพทุธเจ้านี จํานวน ๒๙ องค์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๓ 
 

 

ทีสอดคล้องกบัเนือหาในคมัภีร์มธรัุตวิลาสินี ทีได้แสดงจํานวนพระอดีตพุทธเจ้าไว้ ๒๕, ๒๗ และ 

๒๘ องค์  

ดงันัน จึงสนันิษฐานว่าภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีอุโบสถวัดคงคาราม ที

อโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง และทีวิหารวดัชมภเูวก จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนือหาในคมัภีร์มธุ

รัตวิลาสินี ซึงเป็นคมัภีร์ชนัอรรถกถา  

จากการศกึษาในประเดน็นี จึงอาจกลา่วได้ว่าจํานวนพระอดีตพุทธเจ้าที

ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ทีนิยมเขียนด้วย

จํานวนทีเกียวข้องกับจํานวน ๗, ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ องค์ มีความสอดคล้องกับเนือหาใน

พระไตรปิฎกและอรรถกถา อนัแสดงให้เห็นวา่ช่างผู้ เขียนภาพหรือผู้ประสงค์ให้เขียนภาพพระอดีต

พุทธเจ้าในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะมีความรู้ความเข้าใจใน

พระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นอยา่งดี  

ต่อประเด็นนี เป็นทีน่าสงัเกตว่าความนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้า

ด้วยจํานวนดังกล่าว ทีปรากฏในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ยังมีความ

คล้ายคลงึกบัความนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณี ทีมีอายอุยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ

ที ๒๒-๒๓ ตวัอย่างได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทีเขียน

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าจํานวน ๒๔ องค์ในแนวแนวนอนแถวบนของผนังด้านข้างทังสองและผนัง

สกดัหลงั และทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัปราสาท จังหวดันนทบุรี เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้า

จํานวน ๒๘ องค์๗๓  

สนันิษฐานวา่นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจในพระไตรปิฎกและอรรถ

กถาเป็นอย่างดี จนนํามาสู่การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าด้วยจํานวนทีสอดคล้องกับเนือหาใน

คมัภีร์ดงักล่าวแล้ว แรงบันดาลใจอีกประการหนึงทีนําไปสู่การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าด้วย

จํานวนดงักลา่ว อาจจะมาจากภาพพระพทุธเจ้าในจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีทีปรากฏอยู่

ก่อนหน้าด้วยก็เป็นได้ โดยเฉพาะตัวอย่างในพืนทีอําเภอปากเกร็ดทีมีรูปแบบพระอดีตพุทธเจ้า

คล้ายคลงึกนั ตวัอย่างได้แก่ ภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีวิหารวดัชมภเูวกทีเขียนแถวละจํานวน ๒๘ 

องค์ และภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งทีเขียนทังหมดจํานวน ๒๘ องค์ ซึง

สอดคล้องกบัจํานวนภาพพระอดีตพทุธเจ้าทีอโุบสถวดัปราสาททีเขียนจํานวน ๒๘ องค์เช่นกนั    

 

 

                                                
๗๓กรมศิลปากร, จติรกรรมไทยประเพณี, ชดุที ๐๐๑, เลม่ ๓ จิตรกรรมสมยัอยธุยา, ๙๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๔ 
 

 

 ๓.๒ พุทธประวัติ 

๓.๒.๑ พุทธประวัติ ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า ตวัอย่างในอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธารามทงัหมดมีความนิยมเขียนภาพพทุธประวตัิ ตวัอย่างได้แก ่ทีอโุบสถวดัคงคาราม ที

อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ และทีอโุบสถวดัดอนกระเบือง สว่นในพืนทีอําเภอปากเกร็ดถึงแม้จะพบการ

เขียนภาพพทุธประวตัิทีวิหารวดัชมภเูวก แตก่็พบวา่ภาพเหลา่นันชํารุดลบเลือนอย่างมากแล้ว ใน

การศกึษาครังนีจึงขอพิจารณาภาพพทุธประวตัิจากตวัอย่างในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม

วา่น่าจะได้รับแรงบนัดาลในด้านเนือหามาจากแหลง่ใด 

 พุทธประวัติ หมายถึง ประวัติของพระพุทธเจ้า๗๔ จากการตรวจสอบ

พบวา่ เรืองพทุธประวตัิปรากฏในพระไตรปิฎกลกัษณะกระจัดกระจายเป็นตอน ๆ ไม่ต่อเนืองกัน 

ตวัอย่างเช่น ในพระวินยัปิฎก มหาวรรค ในพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพาน

สตูร ในพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปทาน เป็นต้น รวมถึงในอรรถกถาทีแตง่ขยายพระไตรปิฎก

ตอนนัน ๆ ตวัอย่างเช่น ในสมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค ในชาตกัฏฐกถา อรรถ

กถาขทุทกนิกาย ชาดก ในวิสทุธิชนวิลาสินี อรรถกถาขทุทกนิกาย อปทาน เป็นต้น 

 คมัภีร์ทีนําเสนอเรืองพุทธประวตัิโดยเฉพาะ ปรากฏชัดเจนในลงักาช่วง

พุทธศตวรรษที ๑๘-๑๙ โดยแต่งเป็นวรรณกรรมบาลีทีแสดงพุทธประวัติตามลําดบัเหตกุารณ์ 

ตังแต่พระโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญบารมีในสมัยพระอดีตพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ จนถึงปรินิพพาน 

ตวัอย่างเช่น คมัภีร์ชินาลงัการ คมัภีร์โสทตัตกีมหานิทาน เป็นต้น อาจเนืองด้วยวรรณกรรมกลุ่มนี

นําเสนอเรืองพทุธประวตัิอย่างตอ่เนืองเป็นเรืองราวจึงทําให้เป็นทีนิยมแพร่หลาย และให้อิทธิพล

กบัคมัภีร์พทุธประวตัิทีแต่งขึนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา ตวัอย่างได้แก่ คมัภีร์สมั

ภารวิบาก คมัภีรสมัปิณฑิตมหานิทาน คมัภีร์ปฐมสมโพธิกถา และคมัภีร์ชินมหานิทาน๗๕ สําหรับ

คมัภีร์พทุธประวตัิทีปรากฏความนิยมอย่างแพร่หลายในไทยและพม่าในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๒ 

ลงมานันคือ คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึนในล้านนาช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษที ๒๑-ต้นพทุธศตวรรษที ๒๒๗๖   

                                                
๗๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 

(กรุงเทพฯ: พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๖), ๒๗๑. 
๗๕สภุาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกทีแต่งในประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๓), ๑๓๑-๑๓๔. 
๗๖เรืองเดียวกนั, ๑๕๗-๑๗๒, ๒๐๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๕ 
 

 

 เมือศึกษาภาพพุทธประวตัิจากตัวอย่างทังหมดในอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธาราม พบว่า มีลกัษณะโครงเรืองพุทธประวัติคล้ายคลึงกัน คือเขียนเรียงตามลําดับ

เหตกุารณ์อย่างต่อเนือง ตงัแต่ตอนประสตูิ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ตอนลอยถาดเสียง

บารมี ตอนตรัสรู้ ตอนเสวยวิมตุิสขุ ตอนมหาปรินิพพาน จนถึงตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาต ุ

 เมือตรวจสอบลักษณะโครงเรืองพุทธประวตัิของตวัอย่างดังกล่าว กับ

เนือหาในพระไตรปิฎก อรรถกถา และคมัภีร์พทุธประวตัิ พบวา่ ลกัษณะโครงเรืองพุทธประวตัิของ

ตวัอย่างมีความสอดคล้องกับวรรณกรรมพุทธประวตัิ ทีเป็นเรืองราวต่อเนืองตงัแต่ประสตูิจนถึง

ปรินิพพาน มากกวา่พระไตรปิฎกหรืออรรถกถาทีปรากฏพทุธประวตัเิป็นตอน ๆ กระจัดกระจายไม่

ตอ่เนืองกนั ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่ภาพพุทธประวตัิของตวัอย่างในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพ

ธารามน่าจะได้แรงบนัดาลใจด้านเนือหามาจากวรรณกรรมพทุธประวตัิมากกว่าพระไตรปิฎกหรือ

อรรถกถา  

 อย่างไรก็ดี ได้กล่าวมาแล้วว่าคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาเป็นทีนิยมอย่าง

แพร่หลายในประเทศไทยและเมียนมา ในประเทศไทยยังได้มีการเรียบเรียงคมัภีร์ปฐมสมโพธิขึน

ใหม่อีกฉบับหนึง โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมือปีพ.ศ. ๒๓๘๘ 

นับเป็นฉบับทีมีเนือหาละเอียดครบถ้วนและมีความพิสดาร เป็นทีนิยมแพร่หลายอย่างมากใน

ประเทศไทย๗๗ อนึง จากการตรวจสอบยังได้พบคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับทีจารบนใบลานด้วย

อกัษรมอญภาษาบาลีหลายฉบบัในวดัของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย๗๘ รวมถึงทีวดัคงคา

                                                
๗๗คัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบับนี ลักษณะส่วนใหญ่ยังคงรักษาการนําเสนอของคัมภีร์ปฐม

สมโพธิกถาฉบับล้านนาไว้ ส่วนทีนํามาเพิมเติมใหม่หลายตอนทรงนํามาจากคัมภีร์ชินมหานิทาน รวมทังอาจ

นํามาจากคัมภีร์พุทธานุปริวัตต์ด้วย ดูใน สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระ

สุตตันตปิฎกทีแต่งในประเทศไทย, ๒๐๘.  
๗๘จากการศกึษาของคณุณฏัฐินี พรหมเกิด ได้พบคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรมอญภาษาบาลีอีก

หลายฉบบัในวดัของชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ตวัอย่างได้แก่ ฉบับวัดศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี 

ฉบบัวดัเตย ฉบบัวดัปรมยัยิกาวาสฯ จงัหวดันนทบรีุ และฉบบัวดัประดิษฐาราม กรุงเทพฯ ดใูน ณัฏฐินี พรหมเกิด

, "การศกึษาเรืองปฐมสมโพธิฉบับมอญจากต้นฉบับวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๒๕๓๐), ๖๐.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๖ 
 

 

รามในอําเภอโพธาราม๗๙ ซึงสะท้อนให้เห็นว่าคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาน่าจะเป็นทีรู้จักอย่าง

แพร่หลายในกลุม่ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย๘๐  

 ดงันนั จึงสนันิษฐานว่าภาพพุทธประวตัิของตวัอย่างในอําเภอบ้านโป่ง

และอําเภอโพธาราม น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจด้านเนือหาไมม่ากก็น้อยจากคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถา

ฉบบัใดฉบบัหนึงมาเป็นเค้าโครงในการนําเสนอภาพพทุธประวตัิเหลา่นนั  

๓.๒.๒ พุทธประวัติตอนมหาปรินิพพานทีอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ จาก

การศกึษาพบประเดน็ทีน่าสนใจวา่ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์เขียนภาพพุทธประวตัิ

ตอนมหาปรินิพพานเป็นฉากใหญ่บนผนงัสกดัหน้า (ภาพที ๑๔๐) ซึงลกัษณะดงักล่าวแตกต่างไป

จากตวัอย่างแห่งอืน ๆ นบัเป็นลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนงัแห่งนี ดงันนัในการศกึษาครังนี

จึงขอเลือกพิจารณาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพพทุธประวตัิตอนดงักลา่ว  

 เมือศึกษาพุทธประวตัิตอนมหาปรินิพพานจากคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ

กถา โดยขอศกึษาจากฉบบัของสมเดจ็พระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรสทรงเรียบเรียง 

พบว่าอยู่ในปริจเฉทที ๒๖ มหานิพพานสูตรปริวรรต กล่าวถึงพุทธประวตัิในพรรษาที ๔๕ ซึง

นับเป็นพรรษาสดุท้ายของพระพุทธองค์ ตังแต่เหตกุารณ์ทีพระองค์ทรงปรารภชราธรรม จนถึง

เหตกุารณ์ทีพระองค์ทรงประทานปัจฉิมโอวาท และเสดจ็ปรินิพพาน๘๑ (ภาพที ๑๔๑)  

                                                
๗๙จากการศกึษาทีผ่านมาของคณุณฏัฐินี พรหมเกิด พบว่าคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับอักษรมอญ

ภาษาบาลวีดัคงคาราม กบัฉบบัสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ต่างก็มีเนือเรืองพุทธประวัติ

คล้ายคลงึกนั ดูใน ณัฏฐินี พรหมเกิด, "การศึกษาเรืองปฐมสมโพธิฉบับมอญจากต้นฉบับวัดคงคาราม จังหวัด

ราชบุรี" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ๒๕๓๐), ๗๘. 

 ๘๐ในการศึกษาครังนีไม่อาจจะศึกษาเปรียบเทียบเนือหาของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาแต่ละฉบับ

อย่างละเอียดได้ เนืองจากคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบบัอกัษรมอญภาษาบาลวีดัคงคารามยังไม่ได้รับการแปลเป็น

ภาษาไทยทงัหมด จงึไม่อาจกลา่วได้อย่างชดัเจนว่าการเขียนภาพพทุธประวติัของตวัอย่างในอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธารามจะได้แรงบนัดาลใจมาจากคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบบัใดแน่ อย่างไรก็ดี หากคัมภีร์ดังกล่าวได้รับ

การแปลเป็นภาษาไทยทงัหมดแล้ว อาจจะทําให้การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในอําเภอ

บ้านโป่งและอําเภอโพธารามมีความชดัเจนมากขนึ   
๘๑สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: เลียง

เซียงจงเจริญ, ม.ป.ป.), ๔๒๙-๔๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๗ 
 

 

 จากการศกึษาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพพุทธประวตัิบน

ผนงัสกดัหน้าทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ พบว่า มีความหมายถึงพุทธประวตัิตอนพระพุทธเจ้าเสด็จ

มหาปรินิพพาน มีรายละเอียดทีสําคญั กลา่วคือ  

 ตําแหน่งกลางเป็นภาพพระพทุธเจ้าประทบัไสยาสน์ตะแคงซ้าย บนพระ

แท่นไสยาสน์ทีตงัอยู่ระหวา่งต้นไม้ขนาดใหญ่คูห่นึง ภาพดงักล่าวมีขนาดใหญ่กว่าภาพบุคคลอืน

โดยรอบ ทีเป็นภาพพระสงฆ์สาวกกําลังแสดงท่าทางเศร้าโศก ภาพดังกล่าวน่าจะหมายถึง

เหตกุารณ์ ณ สาลวนัอทุยาน ของมลัลกษัตริย์ ใกล้เมืองกสิุนารา พระพุทธเจ้าเสด็จขึนบรรทมสีห

ไสยาสน์ภายใต้คูต้่นรัง๘๒ ท่ามกลางเหลา่พระสงฆ์สาวกทีเสดจ็ตามมา และพระอานนท์มหาสาวก

ผู้เป็นพระอปัุฏฐากประจําพระพทุธเจ้า การบรรทมครังนีเรียกว่าอนุฏฐานไสยา หรือเป็นการนอน

ครังสดุท้าย เป็นอฏุฐานสญัญามนสิการหรือไมค่ิดวา่จะลกุขนึอีก๘๓   

 ด้านซ้ายเป็นภาพพราหมณ์ผู้หนึงเข้ามากราบพระสงฆ์สาวกรูปหนึง จาก

ภาพดเูหมือนวา่ทงัคูน่่าจะมีการสนทนากนั (ภาพที ๑๔๒) ภาพดงักล่าวน่าจะหมายถึงเหตกุารณ์

ตอนสุภทัทะปริพาชก ชาวเมืองกุสินารา ขอโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อพระอานนท์ สุภทัทะ

วิงวอนอยู่ถึง ๓ ครังแตถ่กูพระอานนท์ทดัทานไว้ พระพทุธเจ้าได้ยินเสียงเจรจาจึงอนุญาตให้สภุทั

ทะเข้าเฝ้าเพือถามข้อสงสัย จนในทีสุดสภุัททะได้เป็นพระอรหันต์ปัจฉิมสาวก หรือสาวกองค์

สดุท้ายทีทนัเห็นพระพทุธเจ้า๘๔   

 สว่นด้านบนปรากฏภาพคณะพระสงฆ์กําลงัเดินทาง ได้พบบุคคลผู้หนึง

ถือดอกไม้ขนาดใหญ่ในมือเดินมา (ภาพที ๑๔๓) ภาพดงักลา่วน่าจะหมายถึงเหตกุารณ์ตอนพระ

มหากัสสปะและพระสงฆ์สาวกจํานวน ๕๐๐ รูป กําลังเดินทางจากเมืองปาวาไปเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้าทีเมืองกุสินารา ขณะเดินทางได้พบอาชีวกถือดอกมณฑารพ๘๕เดินมาจากเมืองกุสิ

นารา จึงได้ถามขา่วจากอาชีวกจนทราบวา่พระพทุธเจ้าเสดจ็มหาปรินิพพานไปแล้ว ๗ วนั๘๖  

                                                
๘๒พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวว่าคือ คู่ต้นสาละ ดูใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, ๒๗๒. 
๘๓สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๔๓-๔๔๕. 
๘๔เรืองเดียวกนั, ๔๔๘-๔๕๐. 
๘๕ดอกมณฑารพ จะปรากฏในเหตกุารณ์ตอนสาํคญัในพทุธประวติัคือ ตอนเสด็จลงมาสู่พระครรภ์

พระมารดา ตอนประสติู ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ตอนอภิสมโพธิ ตอนตรัสเทศนาพระธรรมจักร ตอน

กระทํายมกปาฏิหาริย์ ตอนเสด็จลงจากเทวโลก ตอนกําหนดพระชนมายุสงัขาร อนึง สําหรับในเหตุการณ์ตอนนี

จงึน่าจะเป็นดอกมณฑารพทีปรากฏในตอนทีพระพทุธเจ้ากําหนดพระชนมายสุงัขาร   
๘๖สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๖๒-๔๖๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๘ 
 

 

 เป็นทีน่าสนใจวา่ เหตกุารณ์ในตอนนีปรากฏในปริจเฉทที ๒๗ ธาตวิุภชัน์

ปริวรรต ซึงเป็นตอนตอ่จากมหาปรินิพพานสตูรปริวรรต อนัสะท้อนให้เห็นว่าผู้ เขียนภาพได้เลือก

นําเหตกุารณ์แวดล้อมทีสําคญักบัพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพานมาเขียนร่วมไว้ด้วย อาจเพือให้

เรืองราวตอนมหาปรินิพพานมีความสมบรูณ์มากขนึก็เป็นได้    

 เป็นทีน่าสังเกตด้วยว่า ภาพบริเวณพระบาทของพระพุทธเจ้า ปรากฏ

ภาพพระสงฆ์รูปหนึงกําลงัก้มกราบพระบาท พระสงฆ์สาวกดงักล่าวอาจหมายถึงพระอานนท์ ซึง

เป็นพระอปัุฏฐากของพระพทุธเจ้า ทีเสียใจมากเมือรู้วา่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมหาปรินิพพาน และ

ตนเองยงัไมไ่ด้บรรลเุป็นพระอรหนัต์ จนพระพทุธเจ้าต้องทรงปลอบและสรรเสริญพระอานนท์๘๗  

 อย่างไรก็ดี ภาพลักษณะดังกล่าวยังทําให้นึกถึงเหตกุารณ์ตอนทีพระ

มหากัสสปะสักการะพระศพพระพุทธเจ้าเมือท่านเดินทางมาถึงงานพระบรมศพ หลังจากที

พระพุทธเจ้าเสด็จมหาปรินิพพานไปแล้ว ๗ วนั ครังนันเกิดปาฏิหาริย์พระบาทของพระพุทธเจ้า

ปรากฏภายนอกหีบทองตามคําอธิษฐานของพระมหากัสสปะ โดยพระมหากัสสปะยกมือขึน

ประคองรองรับพระบาทของพระพทุธเจ้าเทิดทนูไว้เหนือศีรษะ๘๘ ซึงมกัจะปรากฏในภาพตอนงาน

พระบรมศพพระพทุธเจ้า ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่ภาพพระสงฆ์กําลงัก้มกราบพระบาทดงักล่าวจะ

หมายถึงพระมหากสัสปะ ซึงหากเป็นเช่นนนัจริงอาจแสดงให้เห็นวา่ช่างเขียนได้สร้างสรรค์ภาพใน

ลกัษณะทีคลีคลายไปจากเนือหาในคัมภีร์อย่างมาก เนืองจากในตอนพระพุทธเจ้าเสด็จมหา

ปรินิพพานนนัพระมหากสัสปะยงัเดินทางมาไมถ่ึง  

 ในด้านพทุธศาสนาการทีช่างเลือกเขียนพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพาน

เป็นฉากใหญ่บนผนงัสกดัหน้าดงักลา่วน่าจะหมายถึง  

 การเตือนให้ระลึกนึกถึงโอวาททีให้แก่พระสงฆ์สาวกว่า "ภิกษุทังหลาย 

บัดนี ตถาคตเป็นครูสอนเธอทังหลายแต่ผู้ เดียว เมือตถาคตปรินิพพานแล้ว พระปริยัติธรรมทัง 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ จะเป็นครูสอนเธอทงัหลายแทนตถาคต เธอทังหลายอย่างได้คิดว่า พระ

บรมศาสดาปรินิพพานแล้ว ศาสดาของเธอทงัหลายไมมี่แล้ว ภิกษุทงัหลาย ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ทีเรา

ได้แสดงแล้ว ได้บญัญัติแล้ว แก่เธอทงัหลาย ธรรมวินยันนั จกัเป็นศาสดาของเธอทงัหลายหลงัจาก

ทีเราลว่งไปแล้ว"๘๙    

                                                
๘๗เรืองเดียวกนั, ๔๕๑-๔๕๒. 
๘๘เรืองเดียวกนั, ๔๖๓-๔๖๔. 
๘๙มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 

เลม่ ๑๐, ทีฆนิกาย มหาวรรค (กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙), ๑๖๔, ๒๑๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๙ 
 

 

อีกทังยังเป็นการทําให้ระลึกถึง "ปัจฉิมโอวาท" หรือคําสอนสดุท้ายของ

พระพทุธเจ้าก่อนปรินิพพานวา่ "วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ" แปลวา่ สงัขารทังหลาย 

มีความเสือมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทงัหลายจงยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้ อืนให้ถึงพร้อม 

ด้วยความไมป่ระมาทเถิด๙๐  

 

 
ภาพที ๑๔๐ แผนผงัจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

 ๑ ผนงัสกดัหลงัเขียนภาพเหลา่พระอริยสาวก  

 ๒ ผนงัด้านข้างแถวลา่งเขียนภาพพทุธประวตัิตงัแตป่ระสตูจนถึงก่อนปรินิพพาน  

 ๓ ผนงัสกดัหน้าเขียนภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพาน  

 ๔ ผนงัด้านข้างแถวลา่งเขียนภาพพทุธประวตัิตอนขบวนแห่งานพระบรมศพ

     พระพทุธเจ้าจนถึงตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาต ุ 

 ๕ แถวบนของผนังด้านข้างทังสองเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนังเรียงราย

     โดยมีพระอริยสาวกซ้ายขวา    

                                                
๙๐มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

เลม่ ๑๐, ทีฆนิกาย มหาวรรค, ๑๖๖, ๒๑๘. และ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 

ฉบับประมวลศัพท์, ๒๓๐.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๐ 
 

 

 
ภาพที ๑๔๑ ภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพาน ทีประกอบไปด้วยเหตกุารณ์ย่อยๆ ทีเกิดขึนใน

 ช่วงเวลานนัหลายเหตกุารณ์ ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

 

 
ภาพที ๑๔๒ ภาพพทุธประวตัิทีน่าจะหมายถึงเหตกุารณ์ตอนสภุทัทะปริพาชก ชาวเมืองกุสินารา 

 ขอโอกาสเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๑ 
 

 

 
ภาพที ๑๔๓ ภาพพทุธประวตัิทีน่าจะหมายถึงเหตกุารณ์ตอนพระมหากัสสปะและพระสงฆ์สาวก 

 เดินทางมาพบอาชีวกถือดอกมณฑารพ ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

 

๓.๒.๓ พุทธประวัติตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้าทีอุโบสถวัดไทรอารี

รักษ์ ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้ววา่ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์เขียนภาพพุทธประวตัิตอน

งานพระบรมศพพระพทุธเจ้าเป็นฉากใหญ่บนผนังด้านขวาของพระประธาน ซึงลกัษณะดงักล่าว

แตกต่างไปจากตวัอย่างทัวไป จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นลกัษณะเฉพาะอนัเกิดจากการสร้างสรรค์

อย่างอิสระของช่างเขียนพืนบ้านชาวมอญ ดงันนั ในประเดน็นีจึงขอพิจารณาความหมายทางประ

ติมานวิทยาของพทุธประวตัิตอนดงักลา่ว 

เมือศึกษาพุทธประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า โดยขอศึกษา

จากคมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถา ฉบบัสมเดจ็พระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรสทรงเรียบ

เรียง พบว่าอยู่ในปริจเฉทที ๒๗ ธาตวิุภชัน์ปริวรรต ทีกล่าวถึงเหตกุารณ์หลงัจากทีพระพุทธเจ้า

เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแล้ว ตงัแตม่ลัลกษัตริย์ได้จัดงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า การถวายพระ

เพลิงไม่ติด พระมหากัสสปะเดินทางมาสกัการะพระบรมศพพระพุทธเจ้า จนถึงการจัดงานพระ

บรมศพพระพทุธเจ้าเสร็จสิน๙๑  

จากการศกึษาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพพุทธประวตัิบน

ผนงัด้านขวาพระประธานอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ พบว่า มีความหมายถึงเหตกุารณ์ตอนงานพระ

                                                
๙๑สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๕๗-๔๗๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๒ 
 

 

บรมศพพระพุทธเจ้า โดยจากภาพสามารถแบ่งเหตุการณ์ออกได้เป็น ๓ ตอนคือ ตอนขบวน

อญัเชิญพระบรมศพพระพทุธเจ้า (ภาพที ๑๔๔) ตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า กับ

ตอนงานมหรสพสมโภชและการละเล่นในงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า (ภาพที ๑๔๕) มี

รายละเอียดทีสําคญัคือ 

ภาพขบวนอญัเชิญพระบรมศพ ประกอบด้วย พระราชยานอญัเชิญพระ

บรมศพทีมีเครืองบนทรงปราสาทยอด มีภาพขบวนบุคคลทีแบ่งเป็น ๓ แถวกําลงัเดินชักลากพระ

ราชยานไป ได้แก่ แถวบนสดุเป็นขบวนพระภิกษุสงฆ์เดินประนมมือถือตาลปัตร แถวกลางเป็น

ขบวนเหลา่กษัตริย์และบคุคลชนัสงูทงัชายหญิงและเดก็ นําโดยผู้มีกายสีขาวมี ๔ พระพักตร์เป็นผู้

ถือร่ม ตามด้วยผู้มีกายสีเขียวกําลงัเป่าสงัข์ และแถวลา่งเป็นขบวนแถวชาวบ้านเดินประนมมือ นํา

โดยชาวบ้านผู้นุ่งขาวห่มขาว ตามด้วยแถวชาวบ้านหญิงชายแตง่กายหลากสีสนั (ภาพที ๑๔๖) 

บริเวณโดยรอบพระราชยานยังมีภาพบุคคลอีกหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่ม

พราหมณ์ ทีมีทังกําลังประนมมือและกําลงัเป่าสังข์ กลุ่มฤษีทีกําลงัเดินประนมมือถือพัด กลุ่ม

พนักงานประโคมเครืองดนตรี มีทังแตร ปี กลองแต๊ก กลองสองหน้า โหม่ง และฉาบ กลุ่มทหาร

กําลงัเดินประนมมือถืออาวธุ และกลุ่มชาวบ้านประนมมือเป็นแถวเรียงราย นอกจากนี บริเวณ

ท้องฟ้ายังมีภาพเหล่าเทวดานางฟ้าเหาะมาร่วมงานอญัเชิญเป็นจํานวนมาก บางกลุ่มประโคม

เครืองดนตรี บางกลุม่ประนมมือถือดอกไม้ 

กลุ่มภาพถัดมาเป็นฉากในเมือง ปรากฏภาพสตรีชันสงูนางหนึง พร้อม

ด้วยคนรับใช้สตรีจํานวนหนึง กําลงันงัสยายพระเกศาพร้อมทงัถวายของทีอยู่ในพาน เพือบูชาหีบ

พระบรมศพ ด้านข้างปรากฏภาพมลักษัตริย์ประทบันงัประนมกรอยู่ (ภาพที ๑๔๗)  

จากการศกึษาภาพดงักล่าว น่าจะหมายถึงเหตกุารณ์ตอนอญัเชิญพระ

บรมศพพระพทุธเจ้า เมือพระพทุธเจ้าดบัขนัธปรินิพพานไปแล้วได้ ๗ วนั โดยมลัลกษัตริย์ พระสงฆ์

สาวก พราหมณ์ บคุคลชนัสงู และเหลา่เทพเทวดานางฟ้า มีเหล่าเทพเทวดานางฟ้าและพนักงาน

ต่างประโคมเครืองดนตรี โดยเคลือนขบวนอญัเชิญพระพุทธสรีระไปตามทางทิศอุตตร เข้าไป

ภายในพระนครเมืองกุสินารา เมือขบวนเคลือนผ่านมาถึงบ้านพันธุลเสนาบดี นางมลัลิกาผู้ เป็น

ภรรยาได้มีศรัทธาเลือมใสจึงออกมาถวายอภิวาท พร้อมทังเชิญเครืองมหาลดาประสาทธน์ถวาย

เป็นพุทธบูชา มีประชาชนเข้ามาสกัการะและต่างพากันแซ่ซ้องสาธุการร่วมขบวนอญัเชิญเป็น

จํานวนมาก หลงัจากนนัจึงอญัเชิญพระพทุธสรีระออกจากประตเูมืองด้านทิศบรูพาไปยงัจิตกาธาน 

เมือไปถึงจิตกาธานจึงอญัเชิญพระพทุธสรีระลงประดิษฐานในหีบทอง๙๒  

                                                
๙๒เรืองเดียวกนั, ๔๕๘-๔๖๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๓ 
 

 

โดยจากภาพขบวนอญัเชิญในแถวกลาง ผู้ ทีมีกายสีขาวมี ๔ พระพักตร์

ถือร่มนําขบวน น่าจะหมายถึงพระพรหม ตามด้วยเป็นผู้มีกายสีเขียวกําลงัเป่าสงัข์ น่าจะหมายถึง

พระอินทร์ และตามด้วยภาพกษัตริย์จํานวนหนึงซึงน่าจะหมายถึงมลัลกษัตริย์ ส่วนภาพภาพสตรี

ชันสงูในฉากในเมือง ผู้ กําลังนังสยายพระเกศาและถวายของทีอยู่ในพาน น่าจะหมายถึงนาง

มลัลิกา ผู้มีศรัทธาเลือมใสออกมาถวายอภิวาท พร้อมทงัถวายเครืองมหาลดาประสาทธน์   

เป็นทีน่าสนใจว่า ช่างเขียนเขียนภาพเหตกุารณ์ตอนนางมลัลิกาถวาย

เครืองมหาลดาประสาทธน์ ซึงไม่เป็นทีนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยทัวไป 

จากการตรวจสอบพบวา่เหตกุารณ์ตอนดงักล่าวปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวตัิ ตวัอย่างได้แก่ 

คมัภีร์ชินมหานิทาน คมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบบัทีสมเดจ็พระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุ

ชิตชิโนรสทรงเรียบเรียง โดยคัมภีร์เหล่านีมีเนือหาในเหตุการณ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกัน ทังนี

เนืองจากน่าจะได้แรงบนัดาลใจมาจากคมัภีร์สมุงัคลวิลาสินี ทีเป็นอรรถกถาของมหาปรินิพพาน

สตูร ในพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค๙๓เช่นเดียวกนั โดยเหตกุารณ์ในตอนนีไม่ปรากฏใน

มหาปรินิพพานสตูรชนัพระไตรปิฎก  

สันนิษฐานว่าอาจเนืองจากช่างผู้ เขียนใช้พืนทีเกือบทังหมดของผนัง

ด้านข้าง (ด้านขวาของพระประธาน) เขียนภาพพุทธประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า จึง

ทําให้มีพืนทีเหลืออยู่ ช่างผู้ เขียนจึงนําเหตกุารณ์ตอนนางมลัลิกาถวายเครืองมหาลดาประสาทธน์ 

ซึงเป็นเหตกุารณ์ทีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวตัิทีเป็นต้นเค้าแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะจาก

คมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบบัสมเดจ็พระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรสทรงเรียบเรียง 

ซึงเป็นคมัภีร์ทีนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลานนั    

สําหรับภาพงานถวายพระเพลิง ในตําแหน่งกลางเป็นภาพหีบศพถูกไฟ

ลกุไหม้ตงัอยู่บนแท่นสงู มีควนัสีดําพวยพุ่งขนึไปสูท้่องฟ้า บนท้องฟ้าโดยรอบกลุม่ควนัปรากฏภาพ

เหล่าเทพเทวดานางฟ้าประนมกรถือดอกไม้ นําโดยพระพรหมกับพระอินทร์ ด้านหน้ามีเหล่า

กษัตริย์จํานวน ๗ องค์ นงัประนมกรหนัพระพกัตร์ไปทางเหลา่พระสงฆ์จํานวนมากทีนังประนมกร

อยู่ในศาลาทงัสองข้าง ด้านลา่งมีกลุ่มชาวบ้านชาวเมืองทังหญิงชายนังประนมมืออยู่ทังสองข้าง 

(ภาพที ๑๔๘)   

จากการศกึษาภาพดงักลา่ว น่าจะหมายถึงเหตกุารณ์ตอนถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระพทุธเจ้า หลงัจากทีพระมหากสัสปะพร้อมทงัพระสงฆ์บริวาร ๕๐๐ รูปเดินทางมา

                                                
๙๓มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 

เลม่ ๑๐ ทีฆนิกาย มหาวรรค, ๔๔๖-๔๔๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๔ 
 

 

สกัการะพระพทุธสรีระแล้ว เตโชธาตบุนัดาลติดพระจิตกาธานขึนเองด้วยอานุภาพเทพยดา เพลิง

ลกุพวยพุ่งเผาพระพทุธสรีระ พร้อมคูผ้่าหุ้มกบัหีบทองและจิตกาธานทงัหมดสิน ในงานมีมลัลกษัต

ริย์กบัชนชนัสงู เหลา่เทพเทวดานางฟ้าทีนําโดยพระพรหมกบัพระอินทร์ เหล่าพระสงฆ์สาวก และ

ชาวบ้านชาวเมือง มาร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้าเป็นจํานวนมาก๙๔  

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ ปรากฏภาพมลัลกษัตริย์จํานวน ๗ องค์ ซึงต่างไปจาก

เนือหาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถาทีกลา่วถึงมลัลกษัตริย์จํานวน ๘ องค์ แสดงให้เห็นวา่ช่างเขียน

ไมไ่ด้เคร่งครัดตามเนือหาในคมัภีร์มากนัก อย่างไรก็ตาม ในบางจุดพบว่าช่างเขียนได้สอดแทรก

ภาพทีแสดงรายละเอียดใกล้เคียงเนือหาในคมัภีร์ ซึงน่าจะเป็นไปตามอตัวิสยัของช่างผู้ เขียนภาพ 

ตวัอย่างเช่น ภาพชาวบ้านบางกลุม่นงัประนมมือถือเทียนทีจดุอยู่ในมือ ซึงคล้ายคลึงกับเนือหาใน

คมัภีร์ ทีกลา่วถึงการกระทําสกัการบชูาด้วยประทีปธปูเทียนสคุนธบปุผาตา่ง ๆ๙๕ เป็นต้น       

สว่นภาพตอนงานมหรสพสมโภชในงานพระบรมศพ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ 

กลุ่มภาพมหรสพสมโภชปรากฏอยู่ด้านล่างของฉากใหญ่ กับกลุ่มภาพการละเล่นปรากฏอยู่

ด้านบนของฉากใหญ่ (ภาพที ๑๔๙)  

จากการศึกษาพบว่า ภาพดังกล่าวน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ตอนมัล

ลกษัตริย์โปรดให้มีการมหรสพสมโภชบชูาพระบรมสารีริกธาต ุ๗ วนั หลงัจากถวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระพทุธเจ้าเสร็จ แล้วเหลา่มลัลกษัตริย์ร่วมกนัเก็บพระบรมสารีริกธาตเุรียบร้อย๙๖ เป็นที

น่าสงัเกตวา่เนือหาของคมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถาไม่ได้ให้ความสําคญักับงานมหรสพสมโภช แต่

ช่างเขียนเขียนภาพตอนดังกล่าวด้วยรายละเอียดทีมากกว่าเนือหาในคัมภีร์เป็นอย่างมาก 

สนันิษฐานว่าช่างผู้ เขียนภาพน่าจะเพิมเติมรายละเอียดของเนือหาจากความรู้ความเข้าใจของ

ตนเอง    

จากการศกึษาภาพมหรสพสมโภชดงักลา่ว พบวา่มหรสพทีกําลงัแสดงอยู่

กลางแจ้งคือ หนังใหญ่๙๗ ทีเขียนอย่างประณีตและเลือกวางภาพไว้ด้านหน้าของฉากอันเป็น

                                                
๙๔สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๖๑-๔๖๕. 
๙๕เรืองเดียวกนั, ๔๖๗. 
๙๖เรืองเดียวกนั. 
๙๗หนัง เป็นมหรสพของไทยทีมีมาแต่โบราณ มี ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ หนังใหญ่ และหนังตะลุง  

นิยมแสดงเรืองรามเกียรติ  หนังใหญ่ได้รับความนิยมสืบเนืองกันเป็นเวลานาน ดูใน ประเมษฐ์ บุณยะชัย, การ

แสดงมหรสพ เนืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระศพ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

เอกสารประกอบการบรรยายประกอบการสาธิต (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๑). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๕ 
 

 

ตําแหน่งเดน่ สว่นมหรสพด้านข้างทีกําลงัแสดงอยูภ่ายในโรงมหรสพ เมือสงัเกตจากการแสดงใน

ภาพดงักลา่วสนันิษฐานวา่มหรสพด้านขวาน่าจะเป็นโขน๙๘ (ภาพที ๑๕๐) สว่นด้านซ้ายน่าจะเป็น

ละครนอก๙๙ สําหรับการละเลน่ตา่ง ๆ ทีปรากฏอยู่ด้านบนของฉากพบว่าคือ หกสงู ไม้สงู และไต่

ลวด (ภาพที ๑๕๑) 

เป็นทีน่าสงัเกตด้วยว่า ในภาพการแสดงหนังใหญ่ทีผู้ เชิดกําลงัเชิดหนัง

ตวัลิงขาวและลิงดําบนจอหนงัใหญ่ (ภาพที ๑๕๒) จากการศกึษาภาพดงักลา่วพบวา่น่าจะเป็นการ

แสดงชุดจับลิงหัวคํา๑๐๐ ซึงเป็นชุดเบิกโรงสนั ๆ เล่นไม่เกิน ๑๐ นาที ก่อนทีจะเริมต้นแสดงหนัง

ใหญ่จริง โดยจะนิยมเลน่ให้ดงัเพือเรียกคนดใูห้สนใจให้เกิดความครึกครืน๑๐๑ อนัแสดงให้เห็นถึง

บรรยากาศของภาพทีสนุกสนานครืนเครง และยังสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาของเนือหาภาพ

จิตรกรรมฝาผนงั ทีช่างผู้ เขียนภาพตงัใจสือให้ผู้ชมภาพเข้าใจร่วมกนั ในภาพยงัแสดงวิธีการแสดง

หนงัใหญ่ทีจะแสดงบนพืนดิน มีจอผ้าขาวขลิบแดงขนาดใหญ่ขงึอยู่บนเสาไม้ทีปักอยู่บนดิน มีการ

ดําเนินเรืองพร้อมปีพาทย์บรรเลงหน้าพาทย์ประกอบการเชิด  

สว่นภาพการละเลน่ไตล่วดจะมีเสาสงูปักทงัสองข้าง แตล่ะข้างมีนกัแสดง

กําลงัเลียงตวัเองบนเส้นลวดด้วยการถืออปุกรณ์ทีช่วยถ่วงสมดลุ และเดินเข้าไปหากันเพือสร้าง

ความตืนเต้นเร้าใจให้กบัผู้ชม ทงันีเป็นทีน่าสงัเกตวา่ช่างเลือกเขียนภาพการละเล่นไต่ลวดและหก

                                                
๙๘โขน เป็นนาฏกรรมชนัสงูของไทยมาแต่โบราณ ลกัษณะการแสดงโขนจะใช้ศิลปะในการเต้นให้

เข้ากบัจงัหวะเพลงดนตรีและบทพากย์ เรืองทีนิยมแสดงได้แก่ เรืองรามเกียรติ  เชือกันว่าโขนเป็นมหรสพทีรวม

ของศิลปะหลายแขนง และได้รับอิทธิพลจากการแสดงหลายชนิด ดใูน ประเมษฐ์ บุณยะชัย, การแสดงมหรสพ 

เนืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระศพ ในสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์. 
๙๙ละคร เป็นมหรสพทีมาแต่โบราณ เชือกันว่าพัฒนามาจากระบําถวายพระมหากษัตริย์ มีทัง

ละครในและละครนอก ละครในมีกําเนิดจากในพระราชฐาน จึงเรียกกันว่า ละครนางในหรือละครใน ซึงพัฒนา

มาจากระบํามาแสดงเป็นเรืองเลยีนแบบโขน โดยจะใช้ผู้หญิงแสดงเท่านนั สว่นละครนอก เดิมเป็นละครชาวบ้าน

ทีเลน่กนัแพร่หลายเรียกกนัว่าละคร ดใูน ประเมษฐ์ บุณยะชัย, การแสดงมหรสพ เนืองในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ และพระศพ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 
๑๐๐เนือหากลา่วถงึ ลงิขาวและลงิดํา ซงึทงัคู่ต่างเป็นศิษย์พระฤษี ทะเลาะวิวาทกัน ในทีสดุลิงดําก็

แพ้ ถกูลงิขาวจบัตวัไปหาพระฤษี พระฤษีได้สงัสอนแล้วปลอ่ยลงิดําไป เนือเรืองชดุนีนบัเป็นปริศนาธรรม ทีอุปมา

ลงิดําเป็นสญัลกัษณ์ของฝ่ายอธรรม ลิงขาวเป็นสญัลกัษณ์ของฝ่ายธรรมะ ซึงแสดงให้เห็นสจัธรรมทีว่าในทีสดุ

ธรรมะย่อมชนะอธรรม 
๑๐๑สมัภาษณ์ ครูสเุทพ นิมอนงค์, ครูสอนดนตรีไทยทีวดัขนอน, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.   
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๒๘๖ 
 

 

สงูบนปลายไม้ในตําแหน่งเหนือภาพต้นไม้ทิวไม้ เพือเพิมมิติของความสงูให้การละเล่นดงักล่าวดู

สมจริงมากขนึ  

 จากการศกึษาความหมายทางประติมานวิทยาของภาพจิตรกรรมฝาผนงั

ดงักล่าว สนันิษฐานว่าช่างผู้ เขียนจะอาศยัเค้าโครงเรืองในการเขียนภาพจากคมัภีร์วรรณกรรม

พทุธประวตัิ โดยเฉพาะคมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถาฉบบัสมเดจ็พระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุ

ชิตชิโนรสทรงเรียบเรียงทีเป็นทีแพร่หลายในประเทศไทย โดยในบางช่วงบางตอนช่างผู้ เขียนได้

เพิมเติมเรืองราวอืน ๆ นอกเหนือจากเนือหาในคมัภีร์ลงไปในภาพเขียนด้วย ตวัอย่างได้แก่ ภาพ

ขบวนอญัเชิญพระบรมศพพระพทุธเจ้า และภาพมหรสพสมโภชและการละเลน่ในงานพระบรมศพ  

อนึง การทีตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์เขียนภาพพทุธ

ประวตัิตอนมหาปรินิพพานและตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้าเป็นฉากใหญ่ ยังน่าจะมีความ

เกียวข้องกบัคติความเชือและประเพณีของชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ดงัจะ

ได้กลา่วตอ่ไป  

 

 
ภาพที ๑๔๔ ภาพพุทธประวตัิตอนขบวนอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้า ทีจิตรกรรมฝาผนัง

 อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  
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๒๘๗ 
 

 

 
ภาพที ๑๔๕ ภาพพทุธประวตัติอนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้าและงานมหรสพสมโภช

 ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

  

 
ภาพที ๑๔๖ ภาพพุทธประวัติตอนขบวนอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้า ทีจิตรกรรมฝาผนัง

 อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ 
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๒๘๘ 
 

 

 
ภาพที ๑๔๗ ภาพพทุธประวตัติอนนางมลัลิกาถวายเครืองมหาลดาประสาทธน์ ทีจิตรกรรมฝาผนัง

 อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

 

 
ภาพที ๑๔๘ ภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ทีจิตรกรรมฝาผนัง

 อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  
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๒๘๙ 
 

 

 
ภาพที ๑๔๙ ภาพงานมหรสพสมโภชและการละเลน่ ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

 

 

 
ภาพที ๑๕๐ ภาพมหรสพโรงหนึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นโขน ทีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทร

 อารีรักษ์    

 

   ส
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๒๙๐ 
 

 

 
ภาพที ๑๕๑ ภาพการละเลน่ไตล่วดและหกสงู ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

 

 

 
ภาพที ๑๕๒ ภาพการแสดงมหรสพหนงัใหญ่ ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

 

 

 

   ส
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๒๙๑ 
 

 

๓.๒.๔ ข้อสังเกตเรืองความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังสกัด

หลังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ จากการศกึษาจิตรกรรมฝาผนังทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ พบว่า บน

ผนังสกัดหลังเขียนภาพพระสงฆ์ประทับอยู่ในปราสาทจํานวน ๘ องค์ โดยในแถวบนเป็นภาพ

พระสงฆ์ประทับไสยาสน์จํานวน ๔ องค์ และในแถวล่างเป็นภาพพระสงฆ์ประทับนังจํานวน ๔ 

องค์ ทงันียงัพบจารึกภาษามอญทีภาพแท่นฐานประทบัของพระสงฆ์แต่ละองค์ (ภาพที ๑๕๓) จึง

เป็นทีน่าสนใจวา่ภาพดงักลา่วจะมีความหมายอย่างไร  

จากการศกึษาทีผา่นมา ศ. ดร. สนัติ เล็กสขุมุ ตงัข้อสงัเกตเกียวกับภาพ

จิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวว่า เป็นภาพเหล่าพระอริยสงฆ์ เช่นองค์ทีเข้าใจว่าเป็นพระอุปคุตต์ 

เนืองจากพระบุญสม อินทบุตร อ่านออกเสียงจากตวัอักษรมอญใต้ภาพทีเขียนว่าอุปคุตต์ ซึง

อาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ อ่านอักษรจากภาพถ่าย ถอดเป็นหนังสือไทยว่า อุตต์คุตต์

รักขิณะ๑๐๒  

ต่อเรืองนี ผู้ ศึกษามีความเห็นสอดคล้องในประเด็นทีกล่าวว่า ภาพ

ดงักล่าวหมายถึงเหล่าพระอริยสงฆ์ เนืองจากในภาพดังกล่าวมีลกัษณะคล้ายคลึงกับภาพพระ

สาวกทีปรากฏในฉากอืน ๆ ประกอบกับการไม่ปรากฏการเขียนอษุณีษะและเปลวรัศมี (ภาพที 

๑๕๔) อนัเป็นสว่นหนึงของมหาบรุุษลกัษณะทีบ่งชีวา่เป็นพระพทุธเจ้า ดงันนัจึงสนันิษฐานวา่ภาพ

ดงักลา่วน่าจะหมายถึงเหลา่พระอริยสงฆ์  

เมือศกึษาจารึกดงักลา่ว โดยพระอาจารย์อุ่น สิริภทัโท เจ้าอาวาสวดัม่วง 

และ รศ. ดร. บํารุง คําเอก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้กรุณาอ่านอกัษรจารึกจาก

ภาพถ่าย ถอดเป็นหนงัสือไทย พบวา่ใต้แท่นฐานพระไสยาสน์ ๔ องค์ (เรียงจากด้านขวาของพระ

ประธานไปทางซ้าย) อา่นได้ความวา่ กสัสปะ วิปลุะ, อตุตมะ สตุสัสาต,ุ ลชกัขระ มตลุะ, ธมัมสารัง 

วิสาชระ ส่วนใต้แท่นฐานพระประทับนัง ๔ องค์อ่านได้ความว่า อตุตคปุต์ ทักขิณะ, เปิญง์ เมะ

สาระ ปพุพะ, สธุรุถ ปัตฉิม, ธมัมะ เวตถะ, วตัตะมระ (ภาพที ๑๕๕) 

ทงันี เมือตรวจสอบความจากจารึกดงักล่าวกับชือพระอริยสาวกในกลุ่ม

พระอนพุทุธบคุคลจํานวน ๘๐ องค์๑๐๓ ทีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา พบว่าความ

                                                
๑๐๒สนัติ เลก็สขุมุ, “บางวดัในชมุชนมอญและชมุชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม

นําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๗๙. 
๑๐๓พระอนพุทุธบคุคล คือผู้ ฟังคําสงัสอนของพระพทุธองค์ แล้วปฏิบติัตามจนรู้แจ้งบรรลธุรรมตาม

พระพทุธเจ้า จํานวน ๘๐ องค์ ทีช่วยพระพทุธเจ้าทําการเผยแผ่พระธรรมวินัย ให้เจริญแพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี 

หรือทีเรียกกนัว่า พระอสติีมหาสาวก 

   ส
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๒๙๒ 
 

 

จากจารึกดงักล่าวไม่ตรงกับชือของพระอริยสาวกทัง ๘๐ องค์ในคัมภีร์ จึงอาจกล่าวได้ว่าจารึก

ดงักลา่วทีปรากฏทีแท่นฐานภาพพระสงฆ์บนผนงัสกดัหลงัของอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ ไมน่่าจะเป็น

ชือของพระอริยสงฆ์สาวก อนึง ถึงแม้วา่จารึกดงักลา่วจะไมเ่กียวข้องกบัชือพระอริยสาวกก็ตาม แต่

ภาพเขียนพระอริยสาวกดงักลา่ว ก็สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชือเรืองพระอริยสาวกทีปรากฏอยู่ใน

ชมุชาวมอญในพืนทีนีไมม่ากก็น้อย    

อย่างไรก็ดี อาจารย์พิศาล บญุผกู ได้ตงัข้อสงัเกตเกียวกบัความจากจารึก

ดังกล่าวว่าน่าจะเป็นชือหรือฉายาของพระสงฆ์ชาวมอญ ตัวอย่างเช่น พระวิสารทเถร พระ

อตุตม๑๐๔ เป็นต้น ซึงหากเป็นเช่นนนัจริง จะสอดคล้องกบัจารึกทีปรากฏบริเวณแท่นฐานภาพพระ

อดีตพทุธเจ้าบนผนงัด้านข้างทงัสอง ซึงจากการศกึษาโดยพระอาจารย์อุ่น สิริภทัโท เจ้าอาวาสวดั

มว่ง และ รศ. ดร. บํารุง คําเอก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้กรุณาอ่านอกัษรจารึก

จากภาพถ่าย ถอดเป็นหนงัสือไทย ซึงพบวา่เป็นชือของชาวมอญทีเป็นทายกทายิกาผู้ ร่วมอปุถัมภ์

ซ่อมแซมอโุบสถหลงันีเมือคราวทีมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั๑๐๕ (ภาพที ๑๕๖)  

ดงันัน จึงสนันิษฐานว่าจารึกบนผนังสกัดหลงั ซึงไม่ใช่ชือพระอนุพุทธ

บคุคลจํานวน ๘๐ องค์ดงักลา่ว จะเป็นชือหรือฉายาของพระสงฆ์ชาวมอญผู้ ร่วมอปุถัมภ์ซ่อมแซม

อโุบสถหลงันีในฐานะทายก  

 

                                                
๑๐๔ชือพระสงฆ์ชาวมอญผู้จารคมัภีร์ใบลานอักษรมอญภาษาบาลี พบหลกัฐานในคัมภีร์ใบลานที

วดัม่วง อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ ดใูน สริิพรรณ ธิรศริโชติ, "วัดม่วง คลงัวิทยาสําหรับชาววัดและชาวบ้าน," 

ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๙๙.  

 ๑๐๕ตวัอย่างเช่น นางป ุ(พ)ุ อปุถมัภ์, นายเญะ นางเกล็ด อุปถัมภ์, นายซอยละเลอ อุปถัมภ์, นาย

ทอง นางฑะห์ (ดะห์) อปุถมัภ์, ซอยละเยอะ อปุถมัภ์ เป็นต้น อนึง เป็นทีน่าสงัเกตด้วยว่า ในจํานวนจารึกภาษา

มอญบริเวณแท่นฐานภาพพระอดีตพทุธเจ้าทงั ๒๔ พระองค์ทีเป็นรายชือทายกทายิกาชาวมอญดังกล่าว ปรากฏ

ชือชาวไทยจํานวน ๒ คนร่วมอยู่ด้วย โดยเขียนจารึกเป็นภาษาไทย ได้แก่ แม่โต๊ะ และแม่เลียน แสดงให้เห็นว่าใน

การซ่อมแซมอโุบสถแห่งนี เกิดจากศรัทธาของชาวชมุชนวดัไทรอารีรักษ์ทีผสมผสานกันทังชาวมอญและชาวไทย 

โดยเฉพาะชาวมอญทีร่วมอปุถัมภ์เป็นจํานวนมาก ซึงสะท้อนให้เห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังแห่งนีมีความเกียวข้อง

กบัชาวมอญในบริเวณนีเป็นอย่างมาก 

   ส
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๒๙๓ 
 

 

 
ภาพที ๑๕๓ ภาพพระอริยสงฆ์สาวกในแถวแนวนอนแถวบนของผนงัสกดัหลงั ปรากฏจารึกภาษา

 มอญทีฐาน ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

 

 
ภาพที ๑๕๔ ภาพพระสาวกคือพระอานนท์ทีปรากฏในพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพาน ที

 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

 

   ส
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๒๙๔ 
 

 

 
ภาพที ๑๕๕ ภาพจารึกภาษามอญทีแท่นฐานภาพพระอริยสงฆ์บนผนังสกัดหลงั ถอดความเป็น

 ภาษาไทยได้วา่ "ธมัมสารัง วิสา ชระ" ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ 

 

 
ภาพที ๑๕๖ ภาพจารึกภาษามอญทีฐานภาพพระอดีตพุทธเจ้าบนผนังด้านข้างถอดความเป็น

 ภาษาไทยได้วา่ "นางซอยละเลอ อปุถมัภ์" ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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๔. คติความเชือและวัฒนธรรมทีเกียวข้องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ

ในภาคกลางประเทศไทย 

 ๔.๑ คติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าของชาวมอญในภาคกลางประเทศ

ไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้ววา่ จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาว

มอญในภาคกลางประเทศไทย ทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีความนิยมเขียนภาพ

พระอดีตพทุธเจ้าประทบัเรียงรายในแถวแนวนอน ในขณะทีจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ ไม่นิยม

เขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าลกัษณะดงักลา่วแล้ว จึงเป็นทีน่าสนใจวา่ชาวมอญเหลา่นนัน่าจะมีการ

นบัถือคติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าอยู่ไมม่ากก็น้อย   

ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ได้วิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าที

อโุบสถวดัคงคารามวา่ ความคิดอา่นของท้องถินสะท้อนอยู่ในการเลือกเรืองในการเขียนภาพ ได้แก่

เรืองพระอดีตพุทธเจ้า ซึงหมดความนิยมไปแล้วในช่วงเวลานันโดยเฉพาะทีกรุงเทพฯ การเลือก

เรืองพระอดีตพทุธเจ้าเป็นเพราะชาวมอญ-พมา่มีคติความเชือเรืองนีติดต่อกันมานานในอดีตของ

ตนในประเทศพมา่ ตงัแตส่มยัเมืองพกุาม๑๐๖ โดยในศิลปะพมา่สมยัเมืองพกุามเรืองพระอดีตพุทธ

นิยมมากในงานจิตรกรรม ตงัแตร่ะยะแรกของสมยัพกุาม จนกระทงัหลงัระยะเวลาของเมืองพุกาม

แล้ว ตัวอย่างเช่น ทีกู่หมายเลข ๑๖๑๗/๙๒๕ สร้างราว พ.ศ. ๒๒๙๓ ซึงตงัอยู่ภายในบริเวณ

พิพิธภณัฑ์เมืองพกุาม๑๐๗  

ตอ่ประเดน็นี ผู้ศกึษามีความเห็นสอดคล้องกัน โดยขอยกตัวอย่างจิตรกรรมฝา

ผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าสนับสนุนเพิมเติมว่า ตัวอย่างเช่น ทีตายอกพยีพญาจี (Tayok-pyi-

hpaya-gyi) อยู่ในสมยัพกุาม๑๐๘ ทีโลกะเท็กพนั (Loka-hteik-pan) อยู่ในสมยันยองยาน (ช่วงปลาย

พทุธศตวรรษที ๑๗)๑๐๙ ทีวิหารสลุามณี เมืองพุกาม อยู่ในสมยัต้นคองบอง ทีวดัเลทัตจอง เมือง

พกุาม อยู่ในสมยัคองบอง๑๑๐ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่ามีความนิยมเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพ

พระอดีตพุทธในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามตังแต่ระยะแรกจนถึงระยะเวลาหลังเมืองพุกาม 

                                                
๑๐๖สนัติ เลก็สขุมุ, “บางวดัในชมุชนมอญและชมุชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม

นําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๖๙. 
๑๐๗สนัติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดี

ศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓), ๑๑. 
๑๐๘Bautze-Picron, Claudine. The Buddhist Murals of Pagan: Timeless vistas of the cosmos 

(Bangkok: Orchid press, 2003), 86.  
๑๐๙Ibid., 83. 
๑๑๐อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล, ช่างอยุธยาในเมืองพม่ารามัญ: หลักฐานศิลปกรรมฝีมือช่างกรุง

ศรีฯ ในเมืองสะกาย (กรุงเทพฯ: สมาคมอิโคโมสไทย, ๒๕๕๓), ๔๔. 
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ลกัษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีนิยมจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัยหรือปางปฐม

เทศนา ประทบันงัขดัสมาธิเพชร บางแห่งมีพระสาวกนงัประคองอญัชลีด้านข้าง โดยจะนิยมเขียน

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าเหล่านัน ประทับเรียงรายในแถวแนวนอนซ้อนกันหลายแถวหรือเขียนเต็ม

พืนทีผนงั  

เป็นทีน่าสงัเกตว่า ปรากฏหลกัฐานจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าใน

ศิลปะมอญจํานวนน้อย แตพ่บวา่ในศิลปะแบบพมา่สมยัพกุามตอ่เนืองมาจนถึงสมยัหลงัพกุามจะ

มีความนิยมเขียนจิตรกรรมฝาผนงัภาพพระอดีตพทุธเจ้า   

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะพบหลกัฐานจิตรกรรมฝาผนงัภาพพระอดีตพทุธเจ้าในศิลปะ

มอญจํานวนน้อยก็ตาม แตผู่้ศกึษามีข้อสนันิษฐานวา่คติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าคงจะเป็น

ทีนิยมในชาวมอญเช่นเดียวกบัทีนิยมในชาวพมา่ โดยเห็นได้จากเนือหาในตํานานการสร้างเจดีย์ช

เวดากองทีชาวมอญให้ความเชือถือเป็นอย่างยิง มีการกล่าวถึงเรืองพระอดีตพุทธเจ้าในภทัรกัป

ปัจจบุนัวา่ เครืองบริขารของพระอดีตพทุธเจ้าองค์ก่อน ๆ ในภทัรกัปปัจจุบัน๑๑๑ ถูกฝังอยู่ทีเขาสิง

คตุตระ อนัเป็นเนินเขาทีชาวมอญได้สร้างเจดีย์ชเวดากองขึนเพือประดิษฐานพระเกศาธาตขุอง

พระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั ซึงจากเนือหาของตํานานในสว่นนี สะท้อนให้เห็นว่าชาวมอญในอดีตให้

ความสําคญักบัเรืองพระอดีตพุทธเจ้าอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะพระอดีตพุทธเจ้าในภทัรกัปปัจจุบัน 

และน่าจะหมายรวมถึงพระอดีตพทุธเจ้าองค์อืน ๆ ในกปัก่อนหน้าด้วย  

นอกจากนี ในการศึกษาทีผ่านมาของคณุอมาวสี ยิมอํานวย พบว่าในอดีตชาว

มอญมีประเพณีสกัการบูชาพระบรมอฐิัธาตขุองพระอดีตพุทธเจ้าทัง ๔ องค์ในภทัรกัปปัจจุบันที

ลว่งลบัไปแล้ว  ในวนัขนึ  ๑๕ คํา เดือน ๔  โดยชาวมอญจะนําดอกไม้ธูปเทียนมาสกัการบูชาธาตุ

อฐิัทีเขาเตอเซินคดุ ในเมืองย่างกุ้ง๑๑๒ การศกึษาของคณุอมาวสีดงักล่าว ได้สะท้อนให้เห็นว่าชาว

มอญในอดีตให้ความสําคัญกับคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าอย่างมาก จึงมีการจัดงาน

                                                
๑๑๑ได้แก่ ไม้เท้าของพระกกุสนัโธพุทธเจ้า รัดประคดและกระบอกกรองนําของพระโกนาคมพุทธ

เจ้า และผ้าอาบนําฝนของพระกสัสปะพทุธเจ้า   
๑๑๒โดยประเพณีนีปรากฏอยู่ใน "ค่าของเดือน" ในหนงัสอืใบลานภาษามอญทีชาวบ้านคัดลอกไว้ ดู

ใน อมาวส ียิมอํานวย, "ประเพณีความเชือของชาวมอญบ้านม่วง," ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคม

และวัฒนธรรม, ๒๓๕. 

อย่างไรก็ดี เป็นทีน่าสังเกตว่าในปัจจุบันชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยไม่มีการจัดงาน

ประเพณีสกัการบชูาพระบรมอฐิัธาตดุงักลา่ว ทงันีจากการสมัภาษณ์ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยก็พบว่า

ไม่มีการกล่าวถึงงานประเพณีนี จึงเป็นไปได้ไหมทีประเพณีนีจะเลือนหายไปจากสงัคมชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยนานมากแล้ว     
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ประเพณีเกียวกบัพระอดีตพุทธเจ้าเป็นงานประจําเดือนของชาวมอญ ซึงสอดคล้องกับคติความ

เชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าในตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากองดงักลา่ว 

จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวมอญน่าจะนับถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ามา

ตงัแตอ่ดีต ดงัปรากฏเรืองพระอดีตพทุธเจ้าในตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากองทีชาวมอญเชือถือ

เป็นอย่างยิง ถึงแม้จะพบหลกัฐานจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าในศิลปะมอญจํานวน

น้อยก็ตาม   

ดงันนั จึงสนันิษฐานว่าชาวมอญจากเมืองมอญทีอพยพเข้ามาอยู่ในภาคกลาง

ประเทศไทยในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ จะนับถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้า โดยสืบ

เนืองมาจากบรรพบรุุษของตนในเมืองมอญ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพพระอดีตพทุธเจ้าขนึในวดัของชมุชนตน โดยในช่วงเวลานันจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ ไม่

นิยมเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าแล้ว  

 ๔.๒ คติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าในโลกทัศน์ชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยในปัจจุบัน ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้ววา่ ชาวมอญผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศยัในภาคกลาง

ประเทศไทยในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ โดยเฉพาะในพืนทีอําเภอปากเกร็ด และในอําเภอบ้าน

โป่งและอําเภอโพธาราม น่าจะมีการนับถือคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้า ดงัพบว่ามีความ

นิยมเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพพระอดีตพุทธเจ้าในอโุบสถและวิหารในวดัของชุมชนชาวมอญ

มอญกลุม่นี ตวัอย่างเช่น ทีอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง ในอําเภอปากเกร็ด ทีอโุบสถวดัคงคาราม ใน

อําเภอโพธาราม เป็นต้น 

เป็นทีน่าสนใจว่า คติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าทีชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยในอดีตน่าจะเคยนับถือดังกล่าว จะยังสืบทอดต่อมาจนถึงชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยในปัจจบุนัหรือไม ่ 

เมือทําการสัมภาษณ์เรืองพระอดีตพุทธเจ้า จากกลุ่มชาวมอญในภาคกลาง

ประเทศไทยในปัจจบุนั พบวา่ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปัจจุบันไม่รู้จักเรืองพระอดีต

พทุธเจ้าแล้ว โดยเรืองพระอดีตพุทธเจ้ายังจะพอเป็นทีรับรู้กันในพระสงฆ์และผู้ ทีสนใจบางท่าน

เท่านนั ซึงก็เป็นความรู้ทีได้จากการศกึษาเรียนรู้ในปัจจบุนั โดยไม่เกียวข้องกับความรู้ทีได้รับการ

ถ่ายทอดจากบรรพชนชาวมอญ๑๑๓ จึงอาจกลา่วได้วา่ชาวมอญโดยทวัไปในภาคกลางประเทศไทย

                                                
๑๑๓สมัภาษณ์ พระอาจารย์อุ่น สริิภัทโท, เจ้าอาวาสวดัม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕., สมัภาษณ์ โสภณ 

นิไชยโยค, ปราชญ์ชาวมอญบ้านคงคาผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕., สมัภาษณ์ พิศาล 

บญุผกู, ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวฒันธรรมมอญ, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖.  
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๒๙๘ 
 

 

ในปัจจบุนั ไมรู้่ถึงคติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าแล้ว ซึงแสดงให้เห็นว่าคติความเชือเรืองพระ

อดีตพทุธเจ้าทีน่าจะเคยนิยมในกลุม่ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในอดีตนันได้เลือนหายไป

จากชาวมอญในปัจจบุนัแล้ว     

เป็นทีน่าสนใจว่า เหตุใดคติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าทีน่าจะเคยเป็นที

นิยมในชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในอดีต จึงได้เลือนหายไปจากโลกทศัน์ของชาวมอญใน

ภาคกลางประเทศไทยในปัจจบุนั ตอ่ประเดน็นี สนันิษฐานวา่สาเหตปุระการหนึงอาจเนืองมาจาก

คติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าดงักลา่วไม่มีประเพณีหรือพิธีกรรมทีปฏิบัติกันอย่างสมําเสมอ

เข้ามาสนบัสนนุ จึงทําให้คติความเชือเรืองพระอดีตพทุธเจ้าดงักลา่วคอ่ย ๆ เลือนหายไปในทีสดุ  

อนึง ถึงแม้จะปรากฏหลกัฐานในคมัภีร์ใบลานว่าชาวมอญในอดีตมีการจัดงาน

ประเพณีสกัการบชูาพระบรมอฐิัธาตขุองพระอดีตพทุธเจ้าทงั ๔ องค์ ในวนัขนึ ๑๕ คํา เดือน ๔ ซึง

จดัขนึ ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาก็ตาม แตอ่าจเนืองจากชาวมอญเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศ

ไทย ไมส่ามารถไปร่วมงานสกัการบชูาทีเมืองย่างกุ้งได้ ทําให้ประเพณีและพิธีกรรมดงักล่าวไม่ได้

รับการปฏิบตัิ จึงอาจทําให้คติความเชือเรืองพระอดีตพุทธเจ้าเลือนหายไปจากชาวมอญในภาค

กลางประเทศไทยในทีสดุ  

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ ลกัษณะดงักลา่วแตกตา่งไปจากเรืองคติความเชือทีเกียวข้อง

กบัพทุธประวตัิ ทียงัเป็นทีรับรู้ในสงัคมชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปัจจบุนั เนืองจากชาว

มอญมีการประกอบประเพณีและพิธีกรรมทีสนบัสนนุหรือเข้ามารองรับคติความเชือเกียวกับพุทธ

ประวตัิเหล่านัน ประกอบกับประเพณีและพิธีกรรมเหล่านันไม่ได้ผูกโยงยึดติดอยู่กับสถานทีใด

สถานทีหนึงอย่างชัดเจน จึงทําให้มีอิสระในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมดังกล่าว 

ตวัอย่างเช่น คติความเชือเกียวกับพุทธประวัติตอนพระโพธิสตัว์ลอยถาดเสียงบารมี ทีมีความ

เกียวข้องกบัพิธีกรรมการทําบญุสร้างพระเพืออทิุศให้กบัผู้ เสียชีวิต หรือทีชาวมอญเรียกวา่ประเพณี 

"เทาะ-อะโยง-จ๊า" หรือคติความเชือเกียวกับพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระพทุธเจ้า ทีมีความเกียวข้องกบัพิธีกรรมการทําศพของพระเถระผู้ใหญ่ของชาวมอญ เป็นต้น    

อย่างไรก็ดี อาจเนืองจากสภาพสงัคมทีมีความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้

ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปัจจบุนัต้องหนัมาให้ความสนใจกบัด้านเศรษฐกิจเป็นอย่าง

มาก ทําให้คติความเชือเกียวกบัพทุธประวตัิบางอย่างเริมเลือนหายไป ตวัอย่างเช่น คติความเชือ

เกียวกับพุทธประวตัิตอนพระโพธิสัตว์ลอยถาดเสียงบารมีกับพิธีกรรมการทําบุญสร้างพระหรือ

ประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊า" ทีพบวา่ยงัถือปฏิบตัิอยู่ในวดัมอญเพียงบางแห่งเท่านนั เป็นต้น  
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๒๙๙ 
 

 

ในประเด็นเรืองความหมายของคติความเชือพระอดีตพุทธเจ้าในโลกทัศน์ของ

ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในปัจจุบัน พระอาจารย์อุ่น สิริภัทโท เจ้าอาวาสวัดม่วง 

พระสงฆ์ชาวมอญผู้เป็นผู้ นําด้านวฒันธรรมของชาวมอญบริเวณบ้านม่วงและพืนทีใกล้เคียง ให้

ความเห็นว่า พระสงฆ์ชาวมอญและฆราวาสชาวมอญในเมืองไทยใช้พระไตรปิฎกฉบับเดียวกับ

ชาวไทยมานานแล้ว ดังนันภาพสะท้อนของความคิดและความเชือในเรืองพระอดีตพุทธเจ้าก็

เป็นไปตามเนือหาในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกนั ซึงกลา่วถึงพระอดีตพทุธเจ้าในลกัษณะเป็นธรรมที

หนนุให้เกิดความเลือมใสในพระพุทธเจ้า โดยทําให้ทราบถึงความเพียรและความปรารถนาเป็น

พระพทุธเจ้าผา่นยคุสมยัของพระอดีตพุทธเจ้าองค์ต่าง ๆ อย่างยาวนานมาก จึงถือเป็นเรืองทีสงั

สอนพระสงฆ์และพทุธศาสนิกชนให้มีความมุง่หวงัในการสําเร็จพระสมัมาสมัโพธิญาณด้วยความ

เพียร๑๑๔  

๔.๓ คติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม เกียวกับพุทธประวัติในสังคมชาว

มอญในภาคกลางประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ ชาวมอญในอดีตมีคติความเชือที

เกียวข้องยึดโยงกบัพทุธประวตัิอยู่ไม่น้อย ดงัเห็นได้จากเรืองราวในตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดา

กองทีชาวมอญให้ความนบัถือเป็นอย่างมาก มีเนือหาสาระสําคญัทีเกียวข้องกับพุทธประวตัิหลงั

ตอนตรัสรู้และเสวยวิมตุิสขุ ๗ สปัดาห์ คือ นายตะเปาและตะป้อ ซึงเป็นพ่อค้าชาวมอญสองพีน้อง 

ได้พบพระพทุธเจ้าและมีศรัทธาเลือมใส จึงได้ถวายข้าวสตัตกู้อนและสตัตผูง พร้อมทังแสดงตน

เป็นอบุาสกขอถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะตลอดชีวิต นับเป็นปฐมอุบาสกในพุทธ

ศาสนา๑๑๕ ซึงเมือพิจารณาเปรียบเทียบกบัเนือหาสาระในคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถาในตอนเดียวกัน 

พบวา่ นายตะเปาและตะป้อ นา่จะหมายถึงนายตปสุสะและภลัลิกะทีปรากฏในคมัภีร์๑๑๖   

เป็นทีน่าสนใจวา่ สาระในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถาจะกล่าวถึงเพียงว่า นายต

ปสุสะและภลัลิกะเป็นพ่อค้าสองพีน้อง แตเ่นือหาในตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากองกล่าวชัดเจน

วา่เป็นชาวมอญ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของชาวมอญทีมองชนชาติตนเองเป็นปฐมอบุาสกใน

                                                
๑๑๔สมัภาษณ์ พระอาจารย์อุ่น สริิภัทโท, เจ้าอาวาสวดัม่วง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕.  
๑๑๕จวน เครือวิชฌาจารย์, ตํานานพระเจดีย์ร่างกุ้ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), ๑๓-๑๔. 

และ “ประวติัการสร้างพระเจดีย์เลยีะเกิง (ชเวดากอง),”, ช่วง โชติปาโล, พระมหา, ผู้แปล, ใน อนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมธรรมโชติ (บุญไทย โชติปาโล) (ณ เมรุลอยแบบปราสาท ๙ ยอด วัด

ราษฎร์ศรัทธาทํา จังหวัดปทุมธานี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๐) (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, 

๒๕๔๐), ๕๒.  
๑๑๖สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๒๑๖-๒๑๘. 
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๓๐๐ 
 

 

พทุธศาสนา สนันิษฐานวา่น่าจะด้วยเหตนีุจึงทําให้ชาวมอญในอดีตสํานึกอยู่เสมอว่าตนเป็นปฐม

อบุาสก และนบัถือพทุธศาสนาอย่างลกึซึงและเคร่งครัดมาช้านาน  

สําหรับชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์สุ

เอด็ คชเสนี กลา่วถึงความเกียวข้องกับพุทธประวตัิของชาวมอญว่า ในประเพณีงานศพของชาว

มอญ ระหวา่งทีตงัศพอยู่ทีบ้าน ชาวมอญไม่มีประเพณีสวดพระอภิธรรมเหมือนอย่างไทย แต่จะ

เชิญผู้มีความรู้หรือผู้สงูอายุมาอ่านหนังสือต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น หนังสือพุทธประวตัิ ธรรมประวตัิ 

นิบาต นิทานชาดกตา่ง ๆ ด้วยทํานองเสนาะให้ผู้มาร่วมงานฟัง๑๑๗ ดงันัน อาจกล่าวได้ว่าในอดีต

ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย มีความเกียวข้องกบัพทุธประวตัิในชีวิตประจําวนัอยู่เสมอ  

ทงันี ยงัพบวา่คติความเชือ ประเพณี หรือพิธีกรรมเนืองในพุทธศาสนาของชาว

มอญบางประการมีความเกียวข้องกบัเรืองพทุธประวตัิด้วย ตวัอย่างสําคญัได้แก่ ประเพณีเทาะ-อะ

โย่ง-จ๊า ทีเกียวข้องกบัพทุธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์ทรงลอยถาดเสียงพระบารมี และประเพณีการ

ทําศพพระสงฆ์ ทีเกียวข้องกบัพทุธประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้า ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป 

สนันิษฐานวา่อาจเนืองด้วยการทีชาวมอญมีความเกียวข้องกบัพุทธประวตัิอย่าง

มาก ดงัปรากฏเป็นคติความเชือ ประเพณี หรือพิธีกรรมดงักล่าว จึงทําให้เกิดความนิยมในการ

เขียนจิตรกรรมฝาผนังเรืองพุทธประวัติวัดในชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยอยู่ 

โดยเฉพาะในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามทีวฒันธรรมของชาวมอญยังมีความเข้มข้นอยู่

มาก โดยเฉพาะทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ ซึงเป็นงานฝีมือแบบพืนบ้านและมีการแสดงออกอย่าง

อิสระสงู  

 ๔.๔ พุทธประวัติตอนพระโพธิสัตว์ทรงอธิฐานลอยถาด กับประเพณี "เทาะ-อะ

โยง-จ๊า" (ေထာံအယံေ္က်ာ္) ของชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ศ. ดร. 

สนัติ เลก็สขุมุ ตงัข้อสงัเกตตอ่ภาพพทุธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์ทรงอธิฐานลอยถาด ทีจิตรกรรม

ฝาผนงัอโุบสถวดัคงคารามวา่ การทีช่างเขียนให้ความสําคญัแก่พุทธประวตัิตอนนี น่าจะสะท้อน

ความเชือเป็นพิเศษของชุมชนชาวมอญในย่านนี โดยกล่าวเพิมเติมว่า พุทธประวตัิเกียวกับนาง

                                                
๑๑๗สเุอ็ด คชเสนี, "วฒันธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุ

เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอ็ด

เวอร์ไทซิง, ๒๕๔๗), ๗๖-๗๗. 
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ำนกัหอ
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๓๐๑ 
 

 

สชุาดาถวายข้าวมธุปายาส เป็นทีนิยมกันมากในประเทศพม่ามาตังแต่สมยัพุกาม ซึงนิยมกัน

มากกวา่ประเทศอืนในแถบเอเชียอาคเนย์ทีรับนบัถือพทุธศาสนา๑๑๘ 

ตอ่ประเดน็นี ผู้ศกึษามีความเห็นเพิมเติมวา่ ในวดัของชุมชนชาวมอญในอําเภอ

บ้านโป่งและอําเภอโพธาราม นอกจากจะพบตวัอย่างการเขียนภาพพุทธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์

ทรงอธิฐานลอยถาดทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคารามแล้ว (ภาพที ๑๕๗) ยังพบอีกทีอโุบสถ

วดัดอนกระเบือง (ภาพที ๑๕๘) และทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ (ภาพที ๑๕๙) ซึงสะท้อนให้เห็นว่า

ชาวมอญในพืนทีนีน่าจะมีความนิยมในพทุธประวตัิตอนดงักลา่ว จึงเป็นทีน่าสนใจว่าพุทธประวตัิ

ตอนนีจะมีความเกียวข้องกบัคติความเชือหรือประเพณีของชาวมอญในพืนทีนีหรือไม ่

จากการศกึษาคติความเชือและประเพณีของชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและโพ

ธาราม (รวมถึงในภาคกลางประเทศไทย) พบวา่ชาวมอญในอดีตนิยมประกอบพิธีสร้างพระ (เทาะ-

อะโยง-จ๊า) (ေထာံအယံေ္က်ာ္) ซึงเป็นประเพณีทีมีความเกียวข้องกบัพทุธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์

ทรงอธิฐานลอยถาดหลายประการ ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์สเุอ็ด คชเสนี ปราชญ์ชาว

มอญผู้เชียวชาญวฒันธรรมประเพณีมอญ กล่าวถึงประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊า" ว่าเป็นประเพณี

การทําบุญ ๗ วนัหลังจากจัดงานฌาปนกิจศพ พิธีดงักล่าวเริมจากผู้ ทําบุญต้องเตรียมของ คือ 

พระพทุธรูปใหม ่๑ องค์ ถาดโลหะ ๑ ใบ ใบโพธิ  (เป็นใบโพธิ ทีใช้เก็บกระดกูของผู้ตาย) และหญ้า

แพรก ๗ กํา ๆ ละ ๗ กิง เหรียญกษาปณ์ ๗ เหรียญ ข้าวสวย ๑ หม้อ บาตรพระ ๑ ใบ ข้าวทิพย์

ผสมนําผงึใสบ่าตร ๑ ใบ เมือเริมพิธีพระสงฆ์จะสวดมนต์บท "อเนกะชาฯ" พอสวดมนต์จบ ๑ จบ 

ผู้ทําบญุก็จะหยิบเหรียญกษาปณ์ ใบโพธิ และหญ้าแพรกอย่างละกํา ทิงลงไปในถาดให้เกิดเสียงดงั

ครังหนึง โดยทําเช่นนีจนครบ ๗ ครัง เป็นอนัเสร็จพิธี (ภาพที ๑๖๐) 

ทังนี ได้ให้ความหมายของประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊า" ว่าเป็นพิธีทีมีความมุ่ง

หมายเพือสร้างพระพุทธรูปใหม่ สําหรับอทิุศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ประหนึงว่าได้มีพระพุทธเจ้า

เกิดขึนใหม่อีกหนึงองค์ กล่าวคือ ถาดโลหะเปรียบได้กับถาดทองใส่ข้าวมธุปายาสทีนางสชุาดา

นําไปถวายพระโพธิสตัว์ การทีผู้ ทําบุญทิงเหรียญกษาปณ์ลงในถาดให้เกิดเสียงดงั เปรียบได้กับ

เหตกุารณ์ตอนพระโพธิสตัว์ทรงอธิษฐานลอยถาดทองเสียงบารมีทีริมฝังแม่นําเนรัญชรา ถาดนัน

ได้จมลงไปกระทบกบัถาดทองทีพระพทุธเจ้าองค์ก่อนได้เคยทรงอธิษฐานเสียงบารมีไว้ทําให้เกิด

เสียงดงัขึน ส่วนหญ้าแพรกเปรียบได้กับหญ้าทีนายโสตถิยะถวายให้พระโพธิสตัว์เพือปูบัลลงัก์ 

                                                
๑๑๘สนัติ เลก็สขุมุ, “บางวดัในชมุชนมอญและชมุชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่ม

นําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๗๐. และ Anne May Chew, “Gestes et attitude du 

Buddha dans l’art de Pagan,” Maitrise d’etude indiennes ; Histoire et Archeologie de l’Asie du Sud-east (Paris I: 
Annee, 1981-1982), 70. 
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๓๐๒ 
 

 

เป็นทีประทบันงัในเหตกุารณ์ตอนพระโพธิสตัว์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ และใช้หญ้า

แพรกทังหมดจํานวน ๔๙ กิง เปรียบได้กับจํานวนก้อนข้าวมธุปายาสทีนางสุชาดาถวายพระ

โพธิสตัว์๑๑๙   

อนึง แม้วา่ในพิธีกรรมของประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊า" จะมีการนําใบโพธิ ทีใช้เก็บ

กระดกูของผู้ตายมาใช้ แตก่็ไมมี่การอธิบายคติความเชือทีเชือมโยงระหว่างผู้ตายกับตวัพิธีกรรม

และประเพณีดงักลา่ว ดงันนัพิธีกรรมและประเพณีนีจึงไมไ่ด้มีความเกียวข้องกบัผู้ตายโดยตรง แต่

เป็นพิธีกรรมทีผู้ทําบญุจะร่วมกนัสร้างพระพทุธรูปขนึเพือทําบญุอทิุศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย อนัสืบ

เนืองจากประเพณีการจดังานศพให้ผู้ตายหลงัจากทีทําพิธีเผาศพได้ ๗ วนั  

ดงันนั อาจกลา่วได้วา่ความนิยมในการเขียนพทุธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์ทรงอธิ

ฐานลอยถาดในอําเภอบ้านโป่งและโพธาราม น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการถือปฏิบัติประเพณีสร้าง

พระของชาวมอญ หรือ "เทาะ-อะโยง-จ๊า" ไม่มากก็น้อย เนืองจากพิธีกรรมในประเพณีดงักล่าว

น่าจะมีแรงบนัดาลใจมาจากพทุธประวตัิตอนดงักลา่ว และในอดีตเคยเป็นทีนิยมมากในพืนทีนี๑๒๐  

                                                
๑๑๙สเุอ็ด คชเสนี, "วฒันธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุ

เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, ๗๙. 
๑๒๐อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนัชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ไม่นิยมจัดประเพณีเทาะ-อะโยง-จ๊า

แล้ว อาจเนืองจากขาดผู้ รู้ในการปฏิบติั เพราะเป็นประเพณีทีมีพิธีกรรมทีซับซ้อน และต้องใช้พระสงฆ์มอญเป็น

ผู้ทําพิธี โดยยงัเหลอืวดัในชมุชนชาวมอญเพียงบางแห่งทียงัสามารถประกอบประเพณีนีได้และนาน ๆ ครังจะได้

ประกอบประเพณีนี ตัวอย่างได้แก่ วัดม่วง อําเภอบ้านโป่ง จึงทําให้ประเพณีนีเริมเลือนหายไปจากสงัคมชาว

มอญในภาคกลางประเทศไทยในปัจจบุนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๐๓ 
 

 

 
ภาพที ๑๕๗ ภาพพทุธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์ทรงอธิฐานลอยถาดเสียงบารมี ทีจิตรกรรมฝาผนัง

 อโุบสถวดัคงคาราม  

 

 
ภาพที ๑๕๘ ภาพพทุธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์ทรงอธิฐานลอยถาดเสียงบารมี ทีจิตรกรรมฝาผนัง

 อโุบสถวดัดอนกระเบือง  

   ส
ำนกัหอ
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๓๐๔ 
 

 

 
ภาพที ๑๕๙ ภาพพทุธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์ทรงอธิฐานลอยถาดเสียงบารมี ทีจิตรกรรมฝาผนัง

 อโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  

 

 
ภาพที ๑๖๐ ประเพณี "เทาะ-อะโยง-จ๊า" ทีชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยถือปฏิบัติมาตังแต่

 อดีต  

ทีมา: องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุชาวไทยเชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวาย

สมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตาม

ลัทธิธรรมเนียมมอญ (กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ, ๒๕๕๑), ๓๘-๓๙. 
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๓๐๕ 
 

 

 ๔.๕ พุทธประวัติตอนมหาปรินิพพานและงานพระบรมศพพระพุทธเจ้าที

อุโบสถวัดไทรอา รี รักษ์  กับภาพสะท้อนคติความเชือและประเพณีการทําศพ 

(ျပေ၀ဏ႘ပေျပင္ဇမန္) พระสงฆ์ของชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ดงัได้

วิเคราะห์ไปแล้ววา่ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์มีการเขียนภาพพุทธประวตัิตอนมหา

ปรินิพพานเตม็พืนทีผนงัสกดัหน้า และภาพตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้าเป็นฉากใหญ่บนผนงั

ด้านข้าง ซึงมีลกัษณะแตกตา่งไปจากตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในภาคกลางประเทศไทยโดยทัวไป 

จึงเป็นทีน่าสนใจวา่พทุธประวตัิตอนดงักลา่ว น่าจะมีความเกียวข้องกบัคติความเชือ ประเพณี และ

พิธีกรรมของชาวมอญในพืนทีนี  

จากการศึกษาคติความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมในกลุ่มชาวมอญในอําเภอ

บ้านโป่งและอําเภอโพธาราม พบว่าชาวมอญในพืนทีนี (รวมถึงในภาคกลางประเทศไทย) ให้

ความสําคญักับการทําศพ ( ျပေ၀ဏ႘ပေျပင္ဇမန္) เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ ใหญ่ทีมี

พรรษาสงู มีศีลาจารวตัรงดงามเป็นทีเคารพศรัทธาของชาวมอญ ในการจดังานศพของชาวมอญมี

คติความเชือและพิธีกรรมทีเกียวข้องกบัพทุธประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้าในคมัภีร์พระ

ปฐมสมโพธิกถาอยู่หลายประการ  

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์สเุอด็ คชเสนี ปราชญ์ชาวมอญผู้ เชียวชาญ

วฒันธรรมประเพณีมอญ กลา่วถึงคติความเชือและประเพณีของชาวมอญในเมืองไทยทีเกียวข้อง

กบัพทุธประวตัิวา่๑๒๑ ในการเอาศพลงจากเรือน ในสมยัโบราณชาวมอญมีธรรมเนียมว่าไม่ให้ลง

ทางบนัได แตใ่ห้รือฝาเรือนเอาศพออกทางนนั โดยถือคติความเชือตามสมยัพทุธกาล เมือครังงาน

พระบรมศพพระเจ้าสิริสทุโทธนะพระพทุธบิดาสวรรคต เวลาเอาพระศพออกจากวงัต้องออกทางฝา

ท้องพระโรง ไมเ่ชิญออกทางบนัได ในการหามศพไปยงัป่าช้า ชาวมอญมีธรรมเนียมว่าต้องยกเท้า

ไปก่อน ส่วนศีรษะตามไปทีหลงั โดยถือคติความเชือตามสมยัพุทธกาลเมือครังงานพระบรมศพ

พระเจ้าสิริสทุโทธนะเช่นกนั  

สําหรับการปลงศพพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ ใหญ่ ชาวมอญใน

เมืองไทยจะนิยมสร้างปราสาท ซึงมีจํานวนยอดตงัแต ่๑ ถึง ๙ ยอด ขึนอยู่กับทุนทรัพย์ เพราะถือ

วา่พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้มีศีลบริสทุธิ  ควรทําทีเผาให้สวยงาม ไมป่ะปนกบัจิตกาธานของคนธรรมดา 

ในการจดุไฟเผาศพ จะไมเ่ผาด้วยมือ แตจ่ดุด้วยไฟจากลกูหน ูโดยถือคติความเชือตามพทุธประวตัิ

                                                
๑๒๑สเุอ็ด คชเสนี, "วฒันธรรมประเพณีมอญ," ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุ

เอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, ๗๗. 
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๓๐๖ 
 

 

เมือครังถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ทีเตโชธาตุบันดาลติดพระจิตกาธานเองด้วย

อานภุาพของเทวดา๑๒๒  

ดงัปรากฏตวัอย่างงานศพพระสงฆ์ชาวมอญทีได้รับการนับถือศรัทธาจากชาว

มอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ตวัอย่างเช่น การจัดงานพระราชทานเพลิงศพท่าน

พระครูวิสทุธิบดี (เช็ง อหึสราชา) เจ้าอาวาสวดัคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี เมือปี

พ.ศ. ๒๕๒๑ การจดังานศพพระครูสงัฆาภิวฒัน์ (อาจารย์ดวง) อดีตเจ้าอาวาสวดัม่วง อําเภอบ้าน

โป่ง จงัหวดัราชบรีุ เมือปีพ.ศ. ๒๕๒๔๑๒๓ เป็นต้น นอกจากนี ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยงั

มีความนิยมจดังานพระสงฆ์หรือบุคคลชันสงูอย่างยิงใหญ่เช่นเดียวกัน ตวัอย่างเช่น การจัดงาน

พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์สเุอด็ คชเสนี๑๒๔ นายกสมาคมไทยรามญั 

เมือปีพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น  

สนันิษฐานวา่การทีชาวมอญในอดีตถือปฏิบัติเรืองการจัดงานศพอย่างยิงใหญ่

และเคร่งครัด โดยเฉพาะงานศพพระสงฆ์นัน เหตผุลประการหนึงอาจเนืองจากชาวมอญถือคติ

ความเชือในเรืองอานิสงส์แห่งการเผาศพ ดงัปรากฏในพระคมัภีร์อานิสงส์แห่งการเผาศพ มูล

กมัมฏัฐานวิธีภาษามอญ ทีกลา่ววา่  

นรชนใดมีจิตเป็นสุข ...บุคคลผู้ทําโลงใส่ศพให้วิจิตรงดงาม ได้รับอานิสงส์ 

๑,๐๐๐ ชาติ ...ได้เผาศพวงศาคณาญาติ ได้รับอานิสงส์ ๘๐,๐๐๐ ชาติ ...ได้เผาศพบคุคลผู้ มีศีลา

จารวติัอนัดีงาม ได้รับอานิสงส์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชาติ ...ได้เผาศพบคุคลทีอปุการะบิดามารดา ครูบา

จารย์ และพราหมณ์ ได้รับอานิสงส์ ๕๐๐,๐๐๐ ชาติ ได้เผาศพบิดามารดา ได้รับอานิสงส์ 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ชาติ ...ได้เผาศพพระอุปัชฌายะอาจารย์ได้รับอานิสงส์ ๙ โกฏิชาติ ...ได้เผาศพ

พระภิกษุสงฆ์ ซงึเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้รับอานิสงส์ ๕ โกฏิชาติ ได้เผา

                                                
๑๒๒ลกูหน ูเป็นไม้กระบอกกลมยาวประมาณหนึงศอก หน้ากว้างประมาณ ๑ คืบ ภายในกระบอก

บรรจดิุนไฟ ปลายกระบอกข้างหนงึเจาะรูให้ประกายไฟออก เพือผลกัดนัให้ลกูหนูวิงไปจนสดุลวดเหล็ก แล้วก็จะ

หลดุจากปลายสายลวด และลอยไปกระทบปราสาทและหีบอีกต่อหนงึ  
๑๒๓ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ, "พระสงฆ์: ผู้นําทางปัญญาของท้องถิน," ใน ลุ่มนําแม่กลอง: 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๒๑. 

 ๑๒๔ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี เป็นบุตรของหลวงบริณัยจรรยาราษฎร์ 

(มณฑล คชเสน)ี อดีตผู้พิพากษาหวัหน้าศาลหลายจงัหวดั และนางกระถิน คชเสนี โดยสกลุ "คชเสนี" สืบเชือสาย

มอญมาจาก "พระยาเจ่ง" เจ้าเมืองเตริน เจ้าหัวเมืองมอญ รับราชการทีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจน

เกษียณอายุในตําแหน่งผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และยังเคยเป็นนายกสมาคมไทยรามัญ ซึงเป็นผู้ มี

บทบาทในการสบืสานและเผยแพร่ภาษาศิลปวฒันธรรมชาวมอญในประเทศไทย 
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๓๐๗ 
 

 

ศพพระอรหันต์ ได้รับอานิสงส์ ๑ อสงขัยชาติ ได้เผาศพพระปัจเจกพุทธเจ้า ได้รับอานิสงส์ 

๑๐๐,๐๐๐ โกฏิชาติ ...ได้ถวายพระเพลิงพระพทุธเจ้าได้รับอานิสงส์ไมมี่ทีสินสุด ...อานิสงส์ดงัได้

กล่าวมานี จะสมบรูณ์พนูผลไปด้วยมนษุย์สมบติั สวรรค์สมบติั และจะได้บงัเกิดในพรหมโลก ไม่

ต้องไปทนทกุข์ทรมานในอบายภูมิทงัสี ตราบเทา่ของอานิสงส์นนั ๆ๑๒๕  

ทงันี ชาวมอญยงัมีคติความเชืออีกวา่ การเผาศพพระสงฆ์ผุ้ มีศีลอนับริสทุธิ เป็น

การส่งกลับสวรรค์ ดงัคําพูดของชาวมอญทีกล่าวกันว่า "พะญาวฟอ" (ဖဵ်သ၀္) แปลว่า ส่งกลับ

สวรรค์๑๒๖ อนึง จากการตรวจสอบในเอกสารประเพณีวฒันธรรมของชาวมอญ ๑๒ เดือน ยงัพบวา่

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวมอญนิยมไปทําบุญและรดนําต้นโพธิ  ปลกูต้นโพธิ ตามวดั เพือเป็น

เครืองเตือนจิตให้ระลกึนึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน คือ ถวาย

นําสรงทีโคนต้นโพธิ แทนการถวายนําสรงพระบรมศพองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า๑๒๗  

อนึง จากการศกึษาทีผา่นมา คณุรัมภา สาลิการิน พบว่าการเขียนภาพงานพระ

บรมศพพระพทุธเจ้าทีปรากฏในอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ นอกจากจะเขียนขึนตามคติการเขียนภาพ

พทุธประวตัิโดยทวัไปแล้ว ยงัน่าจะมีความหมายเกียวโยงกับประเพณีการทําบุญในวนัถวายพระ

เพลิงพระบรมศพพระพทุธเจ้าของชาวมอญ ทีชาวมอญเรียกวา่ “จองเพียจย๊าจก์กรอย” หรือ “งาน

บญุวนัอฐัมีบชูา”๑๒๘ อย่างไรก็ดี จากการศกึษาพบวา่ในปัจจบุนัประเพณีงานบญุอฐัมีบชูาดงักลา่ว

ในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามนนัไมไ่ด้รับการปฏิบตัิแล้ว มีเพียงประเพณีทําบุญและ

เวียนเทียนในวนัวิสาขบชูาตามทวัไป ซึงจดัขนึก่อนวนัอฐัมีบชูา ๗ วนัเท่านนั ภาพจิตรกรรมฝาผนงั

ดงักลา่วจึงเป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ทีสะท้อนให้เห็นวา่ในอดีตชาวมอญในพืนทีนีน่าจะเคย

มีการประกอบประเพณี “จองเพียจย๊าจก์กรอย” หรือ “งานบญุวนัอฐัมีบชูา”  

                                                
๑๒๕พระมหาช่วง อู่ เจริญ, ผู้ แปล, "อานิสงส์แห่งการเผาศพ," ใน หนังสือทีระลึกในงาน

พระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเพิม รามัญจติ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, ๒๕๓๙), ๘๕. 
๑๒๖อําไพ มฆัมาน, "ประเพณีการจดังานศพแบบมอญ," ศิลปวัฒนธรรมราชบุรี ๗, ๗ (๒๕๔๙), 

๓๐-๓๗.  
๑๒๗ประเพณีวฒันธรรม ๑๒ เดือนดังกล่าว แปลจากวัฒนธรรมประเพณี ๑๒ เดือนของชาวมอญ 

จากต้นฉบับภาษามอญของพระอาจารย์สีลวนุต พิมพ์ทีเมืองย่างกุ้ ง ปีพ.ศ. ๒๕๑๙ ดูใน "ประเพณีวัฒนธรรม

ของชาวไทยเชือสายมอญ ๑๒ เดือน," ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูปทุมธรรมโชติ (บุญ

ไทย โชติปาโล) (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๐), ๑๐๙-๑๑๐.  
๑๒๘รัมภา สาลกิาริน, "จิตรกรรมฝาผนงัวดัไทรอารีรักษ์ จงัหวดัราชบรีุ “ฉากงานถวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระพุทธเจ้า”: ขนบประเพณีทางสงัคม" (สารนิพนธ์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘), ๓๓-๓๔. 
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๓๐๘ 
 

 

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่อาจเนืองจากชาวมอญให้ความสําคญักับการจัดงานศพ

พระสงฆ์เป็นอย่างมาก อีกทงัคติความเชือกบัพิธีกรรมบางประการมีความเกียวข้องกบัพทุธประวตัิ

ตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้า จึงทําให้ตวัอย่างทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ซึงน่าจะเขียนโดยช่าง

พืนบ้านชาวมอญ ให้ความสําคัญกับพุทธประวตัิตอนมหาปรินิพพานและตอนงานพระบรมศพ

พระพทุธเจ้าเป็นอย่างมาก อนัสะท้อนให้เห็นถึงการนบัถือคติความเชือและการปฏิบตัิพิธีกรรมงาน

ศพพระสงฆ์ของชาวมอญในพืนทีนีผา่นภาพพทุธประวตัิตอนดงักลา่ว 

นอกจากนี ยังพบว่าคติความเชือและประเพณีดังกล่าวยังปรากฏในงาน

จิตรกรรมภาพพระบฏทีวัดม่วง ซึงเป็นวัดของชุมชนชาวมอญในพืนทีนี ภาพดงักล่าวเป็นพุทธ

ประวตัิตอนมหาปรินิพพานและตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาต ุศ. ดร. สนัติ เล็กสขุมุ วิเคราะห์ว่า

ภาพเขียนดงักล่าวน่าจะเขียนขึนโดยช่างชาวไทย เนืองจากปรากฏภาพบุคคลทีเป็นหมอยา นุ่ง

ผ้ามว่ง ใสเ่สือราชประแตน ซึงเป็นชดุข้าราชการไทย ทีเริมใช้ในรัชกาลที ๕ หลงัจากเสดจ็ประพาส

อินเดียและพม่า และเลิกใช้ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ จึงสนันิษฐานว่าภาพดังกล่าวน่าจะเขียนขึนใน

ช่วงเวลาดงักลา่ว๑๒๙ ซึงเป็นหลกัฐานทีสนบัสนนุวา่ในช่วงเวลาดงักลา่วคติความเชือและประเพณี

การจัดงานศพของชาวมอญในพืนทีนีน่าจะยังมีความเข้มข้นอยู่มาก ดังสะท้อนให้เห็นในงาน

จิตรกรรมพืนบ้าน  

อนึง จากการศกึษายงัพบวา่ชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม มี

การถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในคัมภีร์โลกสมุตติ (ေလာကသမုတိ ၲ) ทีมีเนือหาสาระกล่าวถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณเกียวกับการตายและการจัดการงานศพของการตายแต่ละ

แบบอย่างละเอียดมาอย่างน้อยก็ในช่วงหลงัพุทธศตวรรษที ๒๕ เป็นต้นมา โดยพระอาจารย์ล้น 

เจ้าอาวาสวดัหวัหิน๑๓๐นํากลบัมาจากเมืองหงสาวดี แล้วคดัลอกลงคมัภีร์ใบลานนํามาถวายไว้ที

มว่งเมือปี พ.ศ. ๒๔๘๔๑๓๑  

การทีท่านพระอาจารย์ล้นสนใจนําคมัภีร์โลกสมมตุิกลบัมายังเมืองไทย สะท้อน

ให้เห็นวา่คมัภีร์ดงักลา่วต้องเป็นประโยชน์ต่อชาวมอญในพืนทีนีในช่วงเวลาดงักล่าว ทีน่าจะถือ

                                                
๑๒๙สนัติ เลก็สขุมุ, "จิตรกรรมในพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวดัม่วง," ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทาง

สังคมและวัฒนธรรม, ๑๖๐-๑๖๓. 

 ๑๓๐วดัหวัหินเป็นวดัมอญวดัหนงึ ตงัอยู่ในเขตพืนทีอําเภอบ้านโป่ง-โพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
๑๓๑คมัภีร์โลกสมตุติฉบบัทีปรากฏและได้รับการแปลคือ คมัภีร์โลกสมุตติฉบับวัดม่วง ตามจารึกใน

คมัภีร์เลม่นี กลา่วว่าคมัภีร์โลกสมตุติแต่งโดยท่านมหาสงัฆนาถ ซึงเป็นพระสงฆ์ทีเดินทางมาจากเมืองลงักา มา

พํานกัอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองสายาวดี ดใูน จวน เครือวิชฌยาจารย์, ผู้แปล, วิถชีีวิตชาวมอญ (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๑๖๖-๑๖๘. 
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๓๐๙ 
 

 

ธรรมเนียมเรืองการจดังานศพอย่างเคร่งครัดตามทีเคยปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา ซึงการนําคมัภีร์ดงักลา่ว

กลบัมาทําให้ชาวมอญในพืนทีนีมีแหลง่อ้างอิงตอ่การจดังานศพ จึงทําให้ชาวมอญในพืนทีนียังคง

ถือปฏิบตัิตามคมัภีร์ดงักลา่วจนถึงปัจจบุนั  

อย่างไรก็ดี แม้วา่จะไมป่รากฏคมัภีร์โลกสมมตุิในพืนทีศกึษาอืน ๆ ก็ตาม แตช่าว

มอญในภาคกลางประเทศไทย ตา่งก็ให้ความสําคญักบัการจัดงานศพเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับ

ชาวมอญในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม โดยเฉพาะงานศพพระสงฆ์ผู้ใหญ่ผู้มีศีลาจารวตัร

งดงาม ดงัปรากฏการจดังานศพพระสงฆ์ชาวมอญอย่างยิงใหญ่อยู่เรือย ๆ ในปัจจบุนั ตวัอย่างเช่น 

งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พระสวา่ง วิชิโต (อณุารัตน์) อดีตเจ้าอาวาสวดักลาง เมือ

วนัที ๒ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วดักลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นต้น  

  ๔.๖ ข้อสังเกตเรือง โลงศพ (ကလာၐံက္) และปราสาทศพ (ျပာသာတ္စံင္ဇသင္) 

ในภาพจติรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ เป็นทีน่าสนใจว่า ภาพโลงบรรจุพระบรมศพ

พระพทุธเจ้าทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ มีลกัษณะเป็นทรงสีเหลียมฐานสงู 

ฝาหีบศพมีการประดับเครืองยอดจํานวน ๓ ยอด (ภาพที ๑๖๑) ซึงลักษณะดังกล่าวมีความ

แตกตา่งไปจากโลงศพโดยทวัไปทีมกัเป็นทรงสีเหลียมและไมป่ระดบัเครืองยอดบนฝาโลง   

เมือตรวจสอบภาพโลงบรรจพุระบรมศพพระพทุธเจ้าในตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงั

อีกสองแห่งในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม พบวา่ ตวัอย่างทีอโุบสถวดัคงคารามภาพพุทธ

ประวตัิตอนนีลบเลือนไปจึงไม่สามารถศึกษาได้ ส่วนตวัอย่างทีอโุบสถวดัดอนกระเบืองไม่เขียน

ภาพพทุธประวตัิงานพระบรมศพพระพทุธเจ้า จึงไมอ่าจกลา่วได้แน่ชดัวา่ภาพโลงบรรจพุระบรมศพ

พระพทุธเจ้าทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์จะมีลกัษณะเกียวข้องกับภาพที

อโุบสถวดัคงคารามหรือไม ่  

เมือศกึษาลกัษณะของโลงบรรจพุระบรมศพพระพทุธเจ้าทีปรากฏในจิตรกรรมฝา

ผนังอุโบสถวัดไทรอารีรักษ์ดังกล่าว พบว่า  มีลักษณะสําคัญคล้ายกับโลงศพแบบมอญ 

(ကလာၐံက္) ทีนิยมในกลุ่มชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย โดยเฉพาะการทําประดบัเครือง

ยอดบนฝาโลง   

อาจารย์สมพิศ มงคลพนัธ์ ช่างชาวมอญเมืองพระประแดงผู้ ชํานาญในการทําโลง

ศพแบบมอญ ให้ความเห็นวา่โลงศพแบบมอญ ภาษามอญเรียกวา่ "กะลาบ๊อก"๑๓๒ เป็นโลงทีนิยม

                                                
 ๑๓๒แปลเป็นภาษาไทยว่า โลงทีเกิดจากการขดุเอาด้านในออก อนัสืบเนืองมาจากสมัยโบราณทีจะ

ใช้ต้นไม้ใหญ่มาตัดแบ่งให้ได้สัดส่วน แล้วขุดเอาเนือไม้ด้านในออกจนเป็นรูปโลง แล้วจึงต่อไม้ให้สงูขึนตาม

ต้องการ  
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๓๑๐ 
 

 

ทําสืบเนืองกนัมาตงัแตส่มยัโบราณในเมืองมอญ ลกัษณะโลงจะมีความอ่อนช้อย ปากโลงจะผาย

ออกกว้าง แล้วค่อย ๆ สอบเล็กลงจนถึงส่วนก้นของโลงทีมีลกัษณะแคบกว่าปากโลงมาก และมี

การประดบัเครืองยอดบนฝาโลงตงัแต ่๑-๙ ยอดตามจํานวนทีต้องการ เนืองจากโลงศพแบบมอญ

คล้ายกบัดอกผกับุ้ง ชาวมอญจึงนิยมเรียกอีกอย่างหนึงวา่ "กลาปกาวุ้น" หรือโลงคล้ายดอกผกับุ้ ง 

(กาววุน่ က၀ဵုန္) ชาวมอญนิยมทําโลงศพลกัษณะนีถวายแก่พระสงฆ์ผู้ใหญ่ทีมีพรรษาสงู มีศีลาจาร

วตัรงดงามไมด่า่งพร้อย เพือแสดงสมณศกัดิ หรือเกียรติยศของพระสงฆ์ทีมรณภาพ หรือไม่ก็เป็น

กษัตริย์ เชือพระวงศ์ กระทังบุคคลธรรมดาทีมีอายุมาก เป็นทีเคารพนับถือของผู้คนหรือทํา

คณุประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหรือพทุธศาสนา๑๓๓  

จากการตรวจสอบหลกัฐาน ได้พบโลงศพแบบมอญทีวดัคงคาราม ซึงเป็นวดัใน

ชมุชนชาวมอญในอําเภอโพธาราม ทางวดัให้ข้อมลูวา่มีอายปุระมาณ ๒๐๐ ปี แกะจากไม้ชินเดียว

ทะลโุปร่งเป็นลายดอกพดุตาล (ภาพที ๑๖๒) สนันิษฐานว่าโลงศพแบบมอญใบนีน่าจะสร้างจาก

ไม้ในป่าเมืองกาญจนบุรี และน่าจะเคยบรรจุศพพระสงฆ์ชันผู้ ใหญ่หรือเจ้าอาวาสวดัคงคาราม 

หรือเป็นพระยามอญท่านใดท่านหนึง๑๓๔ หลกัฐานดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของโลงศพ

แบบมอญทีทําขนึในอดีต ซึงลกัษณะดงักลา่วได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั    

ในปัจจบุนัชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยยงันิยมใช้โลงศพแบบมอญในงาน

ศพพระสงฆ์และบคุคลสําคญั ตวัอย่างเช่น ในงานศพพระครูสงัฆาภิวฒัน์ (อาจารย์ดวง) อดีตเจ้า

อาวาสวัดม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมือปีพ.ศ. ๒๕๒๔๑๓๕ (ภาพที ๑๖๓) ในงาน

พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พระสวา่ง วิชิโต (อณุารัตน์) อดีตเจ้าอาวาสวดักลาง เมือวนัที 

๒ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วดักลาง อําเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ (ภาพที ๑๖๔) 

เป็นต้น 

                                                
 ๑๓๓ปริญญา กลุปราการ, "ปราสาทเผาศพพระภิกษุสงฆ์และโลงมอญ," ใน จดหมายเหตุชาวไทย

เชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ, องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, 

๒๕๕๑), ๖๓-๖๘. และดูใน สมพิศ มงคลพันธ์, โลงมอญ-ปราสาทศพ, เข้าถึงเมือ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘, 

เข้าถงึได้จาก http://www.monthai.siam2web.com/?cid=1674873 
๑๓๔พิพิธภัณฑ์พืนบ้านและจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (ราชบุรี: วัดคงคาราม, ม.ป.ป.), 

๑๒. 
๑๓๕ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ, "พระสงฆ์: ผู้นําทางปัญญาของท้องถิน," ใน ลุ่มนําแม่กลอง: 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๒๑. 
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ทงันี จากการตรวจสอบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพโลงศพแบบมอญในช่วง

พทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ พบวา่ ยงัปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัวิหารทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละ

แหม่ง ซึงสนันิษฐานว่าน่าจะเขียนขึนราวกลางพุทธศตวรรษที ๒๕๑๓๖ โดยปรากฏในภาพพุทธ

ประวตัิตอนงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า เขียนภาพโลงบรรจุพระบรมศพพระพุทธเจ้ามีลกัษณะ

ปากผายกว้างมาก ตวัโลงสอบตรงเลก็ลงจนถึงก้นโลงทีมีลกัษณะแคบมาก ด้านข้างของโลงเจาะ

ช่องกรุกระจก ฝาโลงประดับลายสามเหลียมขนาดเล็กโดยรอบ (ส่วนยอดน่าจะถูกบังจากตัว

ปราสาท) (ภาพที ๑๖๕) ภาพโลงศพดงักล่าวมีลกัษณะคล้ายกับโลงศพแบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย หลกัฐานดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ชาวมอญทงัในภาคกลางประเทศไทยและในเมือง

มอญทางตอนลา่งของประเทศเมียนมา โดยเฉพาะทีเมืองมะละแหม่ง น่าจะมีการใช้โลงศพแบบ

มอญลกัษณะดงักลา่วร่วมกนั    

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่การเขียนภาพโลงบรรจพุระบรมศพพระพุทธเจ้าทีปรากฏ

ในจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ จะได้แรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยมาจากโลงศพแบบ

มอญทีเป็นทีนิยมในชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย โดยสงัเกตได้จากการเขียนภาพโลงพระศพ

ทีมีเครืองยอดประดบับนฝาโลง แตอ่าจเนืองจากความคลีคลายไปจึงทําให้เขียนภาพโลงพระศพ

ในลกัษณะทีปากไมผ่ายออก     

เป็นทีน่าสงัเกตวา่ เหตใุดโลงศพแบบมอญจึงต้องทําลกัษณะปากโลงผายกว้าง

และก้นโลงสอบแคบ ต่อประเด็นนี จากการสัมภาษณ์อาจารย์สมพิศ มงคลพันธ์ ช่างชาวมอญ

เมืองพระประแดงผู้ ชํานาญในการทําโลงศพแบบมอญ พบว่า เหตุผลสําคัญประการหนึงที

นอกเหนือไปจากการเป็นรูปแบบทีทําสืบเนืองกันมานัน อาจเนืองมาจากวิธีการต่อโลงไม้ในสมยั

โบราณ ทีจะต้องทํา "กง"  หรือโครงแนวตงัทีต่อขึนมาจากตวัโลงไม้ (ต้นไม้ใหญ่ทีตดัตามสดัส่วน

แล้วขดุเอาเนือไม้ด้านในออก) แล้วจึงใช้แผ่นไม้กระดานปิดเป็นฝาด้านข้าง โดยจะปิดสงูขึนมาที

ละชนัจากด้านล่าง ดงันันเพือให้สะดวกในการต่อโลงทีจะต้องมีความสงูมาก จึงทํากงหรือโครง

แนวตงันนัให้เอียงผายจากฐานลา่ง๑๓๗  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงคติความเชือในการใช้โลงศพแบบมอญ พบว่า นิยม

ใช้สําหรับพระสงฆ์ผู้ใหญ่และบคุคลชนัสงู ซึงมีคติความเชือคล้ายคลงึกบัโกศบรรจุศพของไทยทีมี

ปากผายออกเช่นเดียวกนั ถือเป็นเครืองสงูจะใช้สําหรับบคุคลชนัสงูหรือกบัพระสงฆ์ผู้ ใหญ่เท่านัน 

                                                
๑๓๖Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma, 180. 
๑๓๗สมัภาษณ์ อาจารย์สมพิศ มงคลพันธ์, ช่างชาวมอญเมืองพระประแดงผู้ ชํานาญในการทําโลง

ศพแบบมอญ, ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘.   
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จะนิยมใช้คูก่บัปราสาทศพ โดยจะตงัอยู่ภายในพระเมรุมาศ อาจเนืองจากโลงศพแบบมอญและ

โกศมีความหมายถึงเครืองสงูเช่นเดียวกนั จึงทําให้มีลกัษณะบางประการคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะ

การทําปากผายออกและมีฝาปิดเป็นเครืองยอด๑๓๘  

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่อาจเนืองมาจากตวัโลงต้องทําหน้าทีรับฝาโลงทีมีลกัษณะ

เป็นเครืองยอดประดบัอยู่ด้านบนจนทําให้มีพืนทีกว้างและมีนําหนักมาก จึงต้องออกแบบตวัโลง

ศพให้มีปากผายออกเพือให้รับกบัพืนทีของฝาโลงทีแผก่ว้าง และอยู่ในแนวเอียงผายออกเพือช่วย

ในการถ่ายเทนําหนกัของฝาโลงลงมาสูส่ว่นฐานโลงทีต้องแผก่ว้างและต้องมีความแขง็แรงมาก   

นอกจากนี จากการศึกษายังพบว่าในการจัดงานศพของชาวมอญจะนิยมสร้าง

ปราสาทศพ (ျပာသာတ္စံင္ဇသင္) คู่กับโลงศพแบบมอญเสมอ ตวัอย่างเช่น ปราสาทศพในงาน

พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พระสว่าง วิชิโต (อณุารัตน์) อดีตเจ้าอาวาสวดักลาง ณ วดั

กลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ (ภาพที ๑๖๖) เป็นต้น ปราสาทศพดงักล่าวได้ถูก

ถ่ายทอดลงในจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ โดยเขียนเป็นอาคารซ้อนชันแบบทีนิยมใน

จิตรกรรมฝาผนงัไทยประเพณีฝีมือช่างพืนบ้าน (ภาพที ๑๖๗) อนัแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดใน

การใช้ปราสาทศพคูก่บัโลงศพในการจดังานของชาวมอญ  

อย่างไรก็ดี ภาพปราสาทศพดงักลา่วมีการคลีคลายรูปแบบในลกัษณะรับอิทธิพล

จิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีเข้าไปผสมผสานมากแล้ว จึงแตกตา่งไปจากภาพปราสาทศพที

ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัวิหารเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหม่ง (ภาพที ๑๖๕) ทีมีลกัษณะ

คล้ายปราสาทศพทีชาวมอญนิยมสร้างขนึในงานศพ คือเป็นปราสาททีมีหลงัคาซ้อนชนัลดหลนักนั

หลายชนั 

การทําปราสาทเผาศพของชาวมอญ มีคติความเชือว่าเมือพระสงฆ์มรณภาพลง 

จะทําปราสาทขนึเพือเป็นทีเผาศพ เนืองจากไม่ต้องการเผาร่วมสถานทีเดียวกับบุคคลทัวไป ซึงมี

หลายประเภท ตวัอย่างเช่น ศพตายโหง ศพพวกมิจฉาชีพ ศพโสเภณี เป็นต้น ซึงล้วนเป็นสิงสกปรก 

ชาวมอญจึงไมใ่ช้สถานทีดงักลา่วเผาศพพระสงฆ์ผู้สะอาดบริสทุธิ  เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้การ

เคารพ จึงต้องสร้างสถานทีเผาศพใหม่ให้สะอาด สวยงาม ตามกําลงัศรัทธาและทุนทรัพย์ การ

                                                
๑๓๘จากการปรึกษาร่วมกบั รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสญัชล ีอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์   

   ส
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สร้างปราสาทไมจํ่าเป็นต้องสร้างให้มียอดหลายยอด จํานวนยอดขนึอยู่กบัความศรัทธาของผู้สร้าง

และตามฐานนัดรศกัดิ ของพระภิกษุสงฆ์๑๓๙    

   

 
ภาพที ๑๖๑ ภาพหีบบรรจุพระบรมศพพระพุทธเจ้าทีฝาหีบมีการประดับเครืองบนเป็นยอด ที

 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

 

                                                
๑๓๙ปริญญา กลุปราการ, "ปราสาทเผาศพพระภิกษุสงฆ์และโลงมอญ," ใน จดหมายเหตุชาวไทย

เชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ, ๖๔.  
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ภาพที ๑๖๒ โลงศพแบบมอญ (ကလာၐံက္) ทีพบทีวดัคงคาราม  

ทีมา: พพิธิภัณฑ์พนืบ้านและจติรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (ราชบรีุ: วดัคงคาราม, ม.ป.ป.), ๑๓. 

 

 

 
ภาพที ๑๖๓ โลงศพแบบมอญ (ကလာၐံက္) ในงานศพพระครูสังฆาภิวัฒน์ (อาจารย์ดวง) 

 อดีตเจ้าอาวาสวดัมว่ง เมือปีพ.ศ. ๒๕๒๔ 

ทีมา: ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ, "พระสงฆ์: ผู้ นําทางปัญญาของท้องถิน," ใน ลุ่มนําแม่กลอง: 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๖), ๑๒๓. 
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ภาพที ๑๖๔ โลงศพแบบมอญในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พระสว่าง วิชิโต (อณุา-

 รัตน์) อดีตเจ้าอาวาสวดักลาง อําเภอพระประแดง เป็นฝีมือของครูมงคล สมประสงค์  

 

 
ภาพที ๑๖๕ ภาพหีบศพแบบมอญ (ကလာၐံက္) ตังอยู่ภายในปราสาทแบบมอญ ทีจิตรกรรม    

 ฝาผนงัวิหารแห่งหนึงทีเจดีย์ไจก์ตานลาน เมืองมะละแหมง่ ประเทศเมียนมา  
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ภาพที ๑๖๖ ปราสาทศพในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พระสวา่ง วิชิโต (อณุารัตน์) 

 อดีตเจ้าอาวาสวดักลาง ณ วดักลาง อําเภอพระประแดง ฝีมือครูมงคล สมประสงค ์

  

 
ภาพที ๑๖๗ ภาพปราสาทศพในพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ที

 จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์  
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 ๔.๗ ข้อสังเกตเรือง มหรสพหนังใหญ่ในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดไทรอารี

รักษ์ ดงัได้วิเคราะห์ไปแล้ววา่ ปรากฏภาพมหรสพหนงัใหญ่เป็นฉากเดน่ในภาพมหรสพสมโภชใน

งานพระบรมศพพระพทุธเจ้า ในภาพหนงัใหญ่ดงักลา่วน่าจะกําลงัแสดงชดุจบัลิงหัวคํา ซึงเป็นชุด

เบิกโรงสนั ๆ ก่อนทีจะเริมต้นแสดงจริง มีจอผ้าขาวขลิบแดงขนาดใหญ่ขึงอยู่บนเสาไม้ทีปักอยู่บน

ดิน มีการดําเนินเรืองพร้อมปีพาทย์บรรเลงหน้าพาทย์ประกอบการเชิด (ภาพที ๑๖๘) ซึงช่าง

ผู้ เขียนภาพตงัใจสือให้ผู้ชมภาพเห็นถึงบรรยากาศในการชมหนงัใหญ่ทีมีความสนกุสนานครืนเครง 

เมือตรวจสอบจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีในช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ 

พบวา่ ไมพ่บความนิยมในการเขียนภาพมหรสพหนังใหญ่ในฉากงานมหรสพสมโภชเนืองในงาน

พระบรมศพพระพทุธเจ้า จึงสนันิษฐานวา่การเขียนภาพมหรสพหนังใหญ่ทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์

จะไมไ่ด้รับแรงบนัดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีโดยทวัไป แตน่่าจะเกิดขึนจาก

การสร้างสรรค์ของช่างพืนบ้านผู้เขียนภาพแห่งนี 

เป็นทีน่าสนใจว่า ภาพมหรสพหนังใหญ่ดงักล่าวจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

แหลง่ใด จากการศกึษาพบวา่ในอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม มีมหรสพหนังใหญ่วดัขนอน 

ซึงเป็นหนงัใหญ่เพียงแห่งเดียวในพืนทีนีและมีชือเสียงเป็นอย่างมาก หนังใหญ่แห่งนีสร้างขึนใน

สมยัพระครูศรัทธาสนุทรหรือหลวงปู่ กลอ่ม (ปีพ.ศ. ๒๓๙๑-๒๔๘๕) อดีตเจ้าอาวาสวดัขนอน เป็น

ผู้ ทีริเริมแกะสลกัตวัหนัง ซึงเป็นช่วงเวลาก่อนทีจิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์จะเขียน

เสร็จ (ในราวปีพ.ศ. ๒๔๕๐ ตามทีปรากฏในจารึก) หนงัใหญ่แห่งนีตวัหนังทีแสดงจะมีขนาดใหญ่ 

มีตวัหนงัและมีคณะหนังใหญ่ทีสมบูรณ์ นับเป็นมหรสพทีขึนชือทีสดุในแถบอําเภอบ้านโป่งและ

อําเภอโพธาราม ปัจจุบันหนังใหญ่ยังอยู่ในความอปุถัมภ์ของวดัขนอนสืบมาจนถึงปัจจุบัน๑๔๐ 

(ภาพที ๑๖๙) 

ดงันนั จึงสนันิษฐานวา่ช่างผู้ เขียนภาพมหรสพหนงัใหญ่ทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์

จะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากหนงัใหญ่ทีวดัขนอน ซึงเป็นหนงัใหญ่ทีมีชือเสียงมากทีสดุในอําเภอ

บ้านโป่งและอําเภอโพธารามในช่วงเวลานนั  

                                                
๑๔๐นบัเป็นหนงัใหญ่ทีมีชือเสยีงมากทีสดุแห่งหนึงในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้รับรางวัล ยูเนสโก 

(Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO PRIZE) ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี องค์อปุถมัภกมรดกไทย ทรงเห็นคณุค่าในการแสดงและศิลปะในตัวหนังใหญ่ จึงทรงมีพระราชดําริให้ทาง

วดัช่วยอนรัุกษ์หนงัใหญ่ทงัหมด ๓๑๓ ตวั และจดัทําหนงัใหญ่ชดุใหม่ขึนแสดงแทน โดยมีมหาวิทยาลยัศิลปากร

รับผิดชอบงานช่างจดัทําหนงัใหญ่ทงัหมด ได้นําหนังใหญ่ชุดใหม่ทีสร้างขึนทูลเกล้าถวาย และทรงพระราชทาน

ให้ทางวัดขนอนนํามาใช้ในการแสดงต่อไป ดูใน พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน, หนังใหญ่วัดขนอน (ราชบุรี: 

พิพิธภัณฑ์หนงัใหญ่วดัขนอน, ม.ป.ป.). 
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ภาพที ๑๖๘ ภาพการแสดงมหรสพหนงัใหญ่ในงานมหรสพสมโภชในงานพระบรมศพพระพทุธเจ้า 

 ทีจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์   

  

 

 
ภาพที ๑๖๙ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ในเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครังที ๘ เมือปีพ.ศ. 

 ๒๕๕๖  
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บทที ๕ 

สรุปผลการศกึษา  

 

๑. ผลการศึกษาเกียวกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย  

 เจดีย์แบบมอญในทกุพืนทีศกึษาทีมีอายอุยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕ มีรูปแบบ

โดยรวมคล้ายคลงึกนัคือ สว่นฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหลียมไมเ่พิมมมุ สว่นองค์ระฆงัและส่วนยอด

อยู่ในแผนผงัวงกลม นิยมทําลวดบวัฐานทีประกอบด้วย บวัควําสลบักบัหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนั

กนัจํานวน ๑-๓ ชนั ตอ่ด้วยชดุลกูแก้วจํานวน ๓ ชันซ้อนลดหลนัทําหน้าทีรองรับองค์ระฆัง มีการ

ประดบัปนูปันลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดานและลายคล้ายกลีบบวัควําทีมมุฐานแปดเหลียม 

องค์ระฆงัมีปากระฆงัออกผายออกเลก็น้อย ไม่มีไหล่ระฆัง มีการประดบัลายรัดอกและบัวคอเสือ 

ยอดประกอบด้วยปล้องไฉน ปัทมบาท ปลียาว และฉัตร ฐานรองล่างนิยมทําเป็นฐานเขียงใน

แผนผงัสีเหลียม และนิยมประดบัเจดีย์บริวารจํานวน ๑ ชัน ทีมมุทัง ๔ ของเจดีย์ประธาน บน

ฐานรองลา่งเดียวกบัเจดีย์ประธาน การทีเจดีย์แบบมอญทกุพืนทีศกึษามีรูปแบบโดยรวมคล้ายคลงึ

กันนัน อาจเนืองจากชาวมอญแต่ละพืนทีศึกษามีการติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ตลอด จึงทําให้เกิด

รูปแบบเจดีย์แบบมอญทีนิยมร่วมกนัในทกุพืนทีศกึษา อย่างไรก็ดี เจดีย์แบบมอญในแตล่ะพืนทีซึง

เป็นงานช่างพืนบ้านนนั ต่างก็มีลกัษณะเฉพาะทีโดดเด่นอนัแสดงถึงความเป็นสกุลช่างในแต่ละ

พืนทีศกึษา โดยเฉพาะในสว่นลวดบวัฐานทีจะมีความแตกตา่งกนัมากกวา่ส่วนองค์ระฆังและส่วน

ยอด 

"เจดีย์แบบมอญสกุลช่างสามโคก" มีรูปแบบทีสําคัญคือ นิยมทําลวดบัวฐานที

ประกอบด้วยฐานบวัควําสลบักบัหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนักนั ๒-๓ ชนั ตอ่ด้วยชดุลกูแก้วจํานวน 

๓ ชนัรองรับองค์ระฆงั นิยมประดบัลายคล้ายกลีบบัวควําทีมมุฐานแปดเหลียม นิยมทําฐานรอง

ลา่งเป็นฐานเขียงอยู่ในแผนผงัสีเหลียม และนิยมประดบัเจดีย์บริวารทีมมุทงั ๔ ของเจดีย์ประธาน 

เจดีย์แบบมอญสกลุช่างสามโคกนีมีรูปแบบใกล้ชิดกบัเจดีย์แบบมอญแท้มากกวา่พืนทีศกึษาอืน ๆ   

"เจดีย์แบบมอญสกลุช่างพระประแดง" แม้จะมีรูปแบบลวดบวัฐานทีคอ่นข้างแตกต่าง

กนั อนัแสดงถึงพลวตัในการสร้างสรรค์รูปแบบเจดีย์ทีมีอิสระสงู แต่ก็พบว่ามีรูปแบบร่วมทีสําคญั

คือ การทําลวดบวัฐานในลกัษณะ ๓ ชันซ้อนลดหลนักันอย่างเคร่งครัด และการนิยมทําฐานรอง

ล่างในแผนผังสีเหลียมเพิมมุม ๑๖ มุมซึงเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญสกุลช่างนี 
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"เจดีย์แบบมอญสกลุช่างอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม" มีรูปแบบลวดบัวฐานที

แตกตา่งกนั แสดงให้เห็นถึงพลวตัในการสร้างสรรค์รูปแบบทีมีอิสระอย่างสงู แต่ก็พบว่ามีรูปแบบ

ร่วมทีสําคญัคือ การทําลวดบวัฐานทีประกอบด้วยฐานบวัควําและหน้ากระดานจํานวน ๑ ชัน โดย

ประดบัลวดบวัลกูแก้วอกไก่จํานวน ๑ เส้นคาดบนท้องไม้ ซึงถือเป็นลกัษณะเฉพาะของสกุลช่างนี

ทีไมป่รากฏในสกลุช่างอืน ๆ  

เจดีย์แบบมอญในพืนทีอําเภอปากเกร็ด มีรูปแบบลวดบัวฐานทีแตกต่างหลากหลาย

มากทีสดุในทุกพืนทีศึกษา อนัแสดงให้เห็นถึงพลวตัในการสร้างสรรค์รูปแบบเจดีย์ทีมีอิสระสูง

มากกวา่เจดีย์แบบมอญสกุลช่างอืน ๆ โดยจะทําลวดบัวฐานทีประกอบด้วยฐานบัวควําสลบักับ

ลวดบวัลกูแก้วหรือหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนักันจํานวน ๑-๓ ชัน และยังพบเจดีย์แบบมอญบาง

องค์ทําลวดบวัฐานแบบคล้ายเจดีย์ชเวดากองซึงถือเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์องค์นนั  

การสร้างสรรคเ์จดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย สนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจาก

การผสมผสานรูปแบบจากหลายแหล่งบันดาลใจ อันสะท้อนให้เห็นว่าช่างผู้ สร้างเจดีย์ มี

วตัถปุระสงค์ในการสร้างเจดีย์แบบมอญขนึด้วยรูปแบบง่าย ๆ ไมส่ลบัซบัซ้อน เพือให้เหมาะสมกบั

เจดีย์ทีมีขนาดเลก็และความสะดวกในการสร้าง ทังนียังเพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชาว

มอญในช่วงเวลานนัทีอพยพหนีภยัสงครามเข้ามาอยู่อาศยัในเมืองไทยด้วยความจําเป็น  

 การทีช่างผู้สร้างเจดีย์ออกแบบให้สว่นฐานมีลกัษณะคล้ายเจดีย์สเุล ในขณะเดียวกัน

ออกแบบสว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดให้มีลกัษณะคล้ายเจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีโดยทัวไปนัน 

สนันิษฐานวา่อาจเนืองจากช่างผู้สร้างเจดีย์มุ่งหมายให้เจดีย์แบบมอญเหล่านันมีความหมายถึง

เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวด ีอนัเป็นพระมหาธาตเุจดีย์ทีชาวมอญให้ความนับถือและสกัการบูชา

มาอย่างช้านาน โดยเฉพาะ "เจดีย์ชเวดากอง" และ "เจดีย์ชเวมอดอ" อนึง การทีช่างผู้สร้างเจดีย์

ออกแบบสว่นฐานเป็นแบบคล้ายเจดีย์สเุลนนั อาจเนืองจากเห็นวา่รูปแบบดงักลา่วมีลกัษณะเรียบ

ง่ายกวา่เจดีย์แบบมอญสมยัหงสาวดีองค์อืน ๆ จึงเหมาะสมกบัเจดีย์ขนาดเลก็ทีตนสร้างขนึ  

 ในการสร้างสรรค์เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยนัน ยังได้พบรูปแบบบาง

ประการทีช่างผู้สร้างเจดีย์คิดออกแบบขนึเอง อนัถือเป็นรูปแบบเฉพาะทีนิยมในภาคกลางประเทศ

ไทย ได้แก่ การนิยมทําลวดบวัฐานทีประกอบด้วย ฐานบัวควําสลบักับหน้ากระดาน ซ้อนลดหลนั

กนั ซึงสนันิษฐานวา่น่าจะเกิดจากแนวความคิดเรือง "การลดทอนความซับซ้อนของลวดบัวฐาน" 

ให้มีความเรียบง่ายขึน เพือให้เหมาะสมกับขนาดของเจดีย์และสะดวกต่อการสร้าง การทําชุด

ลกูแก้วรองรับองค์ระฆังในแผนผงัวงกลม ซึงสนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการปรับเปลียนเพือทํา

หน้าทีเป็นฐานปรับมมุระหว่างส่วนฐานกับส่วนองค์ระฆัง การประดับปูนปันทีส่วนฐาน ทังการ
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ประดบัลายกลีบบวัหงายเหนือหน้ากระดานทีสนันิษฐานวา่น่าจะได้รับอิทธิพลจากเจดีย์แบบพม่า

แท้สมยัพุกาม และการประดับลายคล้ายกลีบบัวควําทีมมุของฐานแปดเหลียมทีสนันิษฐานว่า

น่าจะเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างผู้สร้างเจดีย์เอง และการประดบัเจดีย์บริวารในตําแหน่งมมุทงั 

๔ ของเจดีย์ประธาน ซึงสนันิษฐานวา่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์แบบพม่าแท้ รูปแบบ

เฉพาะของเจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยดงักล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลียน

รูปแบบไปจากรูปแบบเจดีย์แบบมอญแท้ ทงัในลกัษณะทีรับอิทธิพลจากเจดีย์แบบพม่าแท้เข้ามา

ผสมผสานและในลกัษณะทีสร้างสรรค์ขนึเอง  

 เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย อาจแบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ โดยใช้เกณฑ์เรือง

รูปแบบลวดบวัฐาน คือ "กลุม่ทีทําลวดบวัฐานคล้ายเจดีย์สเุล" ซึงพบตวัอย่างเป็นจํานวนมาก กับ 

"กลุม่ทีทําลวดบวัฐานคล้ายเจดีย์ชเวดากอง" ซึงพบเพียงองค์เดียว สําหรับกลุม่ทีมีลวดบวัฐานแบบ

คล้ายเจดีย์สุเล สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ กลุ่มย่อย ได้แก่ "กลุ่มมาตรฐาน" ทีมีลวดบัวฐาน

คล้ายคลึงกับเจดีย์สเุลมากกว่ากลุ่มอืน ๆ "กลุ่มคลีคลายจํานวนชันฐานบัวควํา" "กลุ่มคลีคลาย

รูปแบบฐานบัวควํา" "กลุ่มคลีคลายจํานวนชุดลกูแก้วรองรับองค์ระฆัง" "กลุ่มคลีคลายรูปแบบ

ลกูแก้วรองรับองค์ระฆงั" อนึง แม้เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทยจะนิยมทําลวดบัวฐาน

แบบคล้ายเจดีย์สุเลเป็นอย่างมาก แต่ตัวอย่างเจดีย์เกือบทังหมดทําลวดบัวฐานในรูปแบบที

คลีคลายไปจากต้นแบบอย่างมาก การคลีคลายดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะ "ลดทอน

ความซับซ้อนของลวดบัวฐาน" อนัแสดงให้เห็นถึงความเป็นพืนบ้านของเจดีย์แบบมอญในภาค

กลางประเทศไทย นอกจากนี ตวัอย่างเจดีย์บางองค์ยังคลีคลายไปในลกัษณะรับอิทธิพลรูปแบบ

ของเจดีย์แบบไทยเข้าไปผสมผสาน ทังนี การคลีคลายดงักล่าวยังมีความเกียวข้องกับความเป็น

สกลุช่างของเจดีย์แบบมอญในแตพื่นที   

 ในด้านความหมาย ชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยมีคติความเชือว่า "เจดีย์คือสิง

แทนถึงพระพทุธเจ้า" การได้กราบไหว้บชูาเจดีย์จึงเปรียบได้กับการได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า 

สนันิษฐานวา่น่าจะเนืองมาจากการทีชาวมอญมีความยึดมนัในตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากอง

เป็นอย่างมาก จึงทําให้ชาวมอญมีความเชือว่าเจดีย์ชเวดากองเป็นสถานทีประดิษฐานพระเกศา

ธาตพุระพทุธเจ้า เมือพระพทุธเจ้าปรินิพพานไปแล้วการได้กราบไหว้พระเกศาธาตทีุประดิษฐานอยู่

ในเจดีย์ชเวดากองจึงเปรียบได้กับการได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า อาจด้วยเหตนีุจึงทําให้ชาว

มอญทีอพยพเข้ามาตงัหลกัแหลง่อาศยัอยู่ในเมืองไทย นิยมสร้างเจดีย์แบบมอญขนึภายในวดัของ

ตน เพือเป็นองค์จําลองของเจดีย์ชเวดากองหรือพระมหาธาตเุจดีย์ทีตนเคยเคารพนบัถือ   
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 สําหรับด้านคติความเชือและวฒันธรรมทีเกียวข้องกับเจดีย์แบบมอญในภาคกลาง

ประเทศไทย พบวา่ในอดีตทีผา่นมาเจดีย์แบบมอญทําหน้าทีเป็นศนูย์รวมจิตใจ และเป็นศนูย์กลาง

ในการประกอบประเพณีพิธีกรรมเนืองในพทุธศาสนาของสมาชิกชาวมอญในชมุชน ประเพณีทีชาว

มอญถือปฏิบัติเกียวกับเจดีย์แบบมอญ บางประเพณีพิธีกรรมน่าจะสืบทอดมาจากเมืองมอญ 

ได้แก่ การนมสัการบชูาเจดีย์ โดยการกราบไหว้ด้วยดอกไม้ธปูเทียน การนงัสมาธิและการสวดมนต์

ทีเจดีย์ ซึงในปัจจุบันชาวมอญในเมืองมอญยังคงถือปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนือง อนึง บางประเพณี

น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากชาวไทยในภาคกลางประเทศไทย เนืองจากเป็นประเพณีดงักล่าว

ชาวมอญในเมืองมอญไมนิ่ยมปฏิบตัิ แตช่าวไทยนิยมปฏิบัติอยู่จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ประเพณีห่ม

ผ้าเจดีย์ โดยเฉพาะทีวดัปรมยัยิกาวาสฯ อําเภอปากเกร็ด และวดัทรงธรรมฯ อําเภอพระประแดง   

 

๒. ผลการศึกษาเกียวกับจติรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศ

ไทย 

 จิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย มีลกัษณะเป็น

แบบจิตรกรรมฝาผนงัไทยประเพณี ซึงแตกตา่งไปจากตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชาวมอญ

ในเมืองมอญทีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เนืองมาจากการรับอิทธิพลจากแหล่งศิลปะทีแตกต่างกัน 

 ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนงัแบ่งได้เป็น ๒ กลุม่ โดยใช้เกณฑ์เรืองลกัษณะฝีมือการเขียน

ภาพ ได้แก่ "กลุม่งานฝีมือแบบช่างหลวง" ทีสนันิษฐานวา่ตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังในกลุ่มนีน่าจะ

เขียนขึนโดยฝีมือช่างจากกรุงเทพฯ โดยมีขุนนางชาวมอญเป็นผู้ ให้การอปุถัมภ์ ตวัอย่างได้แก่ 

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัคงคาราม และจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะพญาเจ่ง และ "กลุ่มงาน

ฝีมือช่างพืนบ้าน" ทีสนันิษฐานว่าน่าจะเขียนโดยช่างพืนบ้านชาวมอญทีได้รับการฝึกฝนเทคนิค

จิตรกรรมไทยมาจนชํานาญ ตวัอย่างได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ จิตรกรรมฝา

ผนงัอโุบสถวดัดอนกระเบือง จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถและวิหารวดัชมภเูวก เป็นต้น  

 ลกัษณะเฉพาะอนัโดดเด่นของจิตรกรรมฝาผนังในวดัของชุมชนชาวมอญ คือ "การ

เขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนังเรียงรายในแถวแนวนอน" อนัเกิดจากการรับอิทธิพลด้าน

รูปแบบจากจิตรกรรมไทยประเพณี อนึง ลกัษณะภาพพระอดีตพุทธเจ้าในวดัของชุมชนชาวมอญ

ในแตล่ะพืนทีศึกษา มีรายละเอียดบางประการแตกต่างกัน อนัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะที

นิยมในแตล่ะพืนทีศกึษา และแสดงให้เห็นวา่น่าจะเขียนขนึโดยช่างฝีมือคนละกลุม่กัน โดยช่างแต่

ละกลุม่ตา่งก็ทํางานในพืนทีของตนอย่างตอ่เนืองจนเกิดเป็นลกัษณะร่วมในพืนทีนัน ๆ นอกจากนี 

ยงัพบวา่นิยมเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าด้วยจํานวนทีเกียวข้องกับจํานวน ๗, ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ 
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องค์ ซึงมีความสอดคล้องกับเนือหาในพระไตรปิฎกและอรรถกถา อนัแสดงให้เห็นว่าช่างผู้ เขียน

ภาพน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

 ความนิยมในการเขียนภาพพระอดีตพทุธเจ้าดงักลา่ว สะท้อนให้เห็นถึงการนับถือคติ

ความเชือเรืองพระอดีตพทุธของชาวมอญทีอพยพเข้าในภาคกลางประเทศไทยในช่วงพทุธศตวรรษ

ที ๒๔-๒๕ เป็นอย่างมาก สนันิษฐานว่าเนืองจากชาวมอญนับถือเรืองพระอดีตพุทธเจ้ามาตงัแต่

อดีต ดงัปรากฏเรืองพระอดีตพุทธเจ้าในตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากองทีชาวมอญเชือถือเป็น

อย่างยิง และมีการจดังานประเพณีเกียวกบัพระอดีตพทุธเจ้าเป็นงานประจําเดือนของชาวมอญ 

 สําหรับในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม ยังพบลกัษณะเฉพาะอนัโดดเด่น

ของจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของชมุชนชาวมอญอีกประการหนึงคือ "การนิยมเขียนภาพพทุธประวตัิ" 

โดยเฉพาะภาพพทุธประวตัิทีอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ ทีสนันิษฐานวา่น่าจะเขียนขนึโดยช่างพืนบ้าน

ชาวมอญเนืองจากมีการแสดงออกถึงวฒันธรรมของชาวมอญได้อย่างชัดเจน ดงัเห็นได้จากการ

เขียนภาพพทุธประวตัิตอนมหาปรินิพพานเต็มพืนทีผนังสกัดหน้า และการเขียนภาพพุทธประวตัิ

ตอนงานพระบรมศพพระพทุธเจ้าเป็นฉากใหญ่เกือบเตม็พืนทีผนงัด้านข้าง ซึงแสดงให้เห็นถึงการ

ยึดถือในคติความเชือเรืองการจดังานศพทีชาวมอญให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงาน

ศพของพระสงฆ์ผู้ใหญ่ทีมีศีลาจารวตัรงดงาม ทังนี ยังพบว่าการเขียนภาพพุทธประวตัิดงักล่าวที

เรียงตามลําดบัเหตกุารณ์อย่างตอ่เนือง น่าจะได้แรงบนัดาลใจด้านเนือหามาจากวรรณกรรมพุทธ

ประวตัิ โดยเฉพาะจากคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถาทีเป็นทีนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  

 ความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวตัิในพืนทีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธาราม

ดงักลา่ว สนันิษฐานวา่สืบเนืองมาจากการทีชาวมอญมีคติความเชือในเรืองพุทธประวตัิเป็นอย่าง

มาก ดงัพบวา่ชาวมอญได้นําเรืองพทุธประวตัิไปยึดโยงอยู่กบัตํานานและประเพณีพิธีกรรมเนืองใน

พทุธศาสนาในวฒันธรรมของตน ตวัอย่างได้แก่ ในตํานานการสร้างเจดีย์ชเวดากองทีชาวมอญให้

ความนบัถือเป็นอย่างมาก ประเพณีเทาะ-อะโย่ง-จ๊า ทีเกียวข้องกับพุทธประวตัิตอนพระโพธิสตัว์

ทรงลอยถาดเสียงพระบารมี ประเพณีการทําศพพระสงฆ์ทีเกียวข้องกับพุทธประวตัิตอนงานพระ

บรมศพพระพทุธเจ้า เป็นต้น 

 ผลจากการศกึษาครังนี อาจกลา่วได้วา่เจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของ

ชมุชนชาวมอญในภาคกลางของประเทศไทยช่วงพทุธศตวรรษที ๒๔-๒๕ เป็นงานศิลปกรรมเนือง

ในพุทธศาสนาทีชาวมอญซึงอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยความจําเป็นพยายาม

สร้างสรรค์ขนึ งานศิลปกรรมดงักลา่วได้แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ทางด้านรูปแบบศิลปะและคติ

ความเชือในวฒันธรรมของชาวมอญซึงปรากฏอย่างโดดเดน่ในประเทศไทย 
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โชติมา จตรุวงศ์. สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ SEASREP, 

 ๒๕๕๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๒๕ 

 

ณฏัฐินี พรหมเกิด. "การศกึษาเรืองปฐมสมโพธิฉบบัมอญจากต้นฉบบัวดัคงคาราม จงัหวดัราชบรีุ." 

 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชา

 ภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๐.  

ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตํานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ:      

 มติชน, ๒๕๔๕.  

__________. “ประวตัิต้นสกลุคชเสนี.” ใน ลําดับสกุลคชเสนีและเล่ห์วสุิทธิ, ๑๔-๑๕. พระนคร: 

 ศิริสาร, ๒๕๐๙. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายมงคล คชเสนี).  

__________. เทียวเมืองพม่า. กรุงเทพฯ: คลงัวิทยา, ม.ป.ป. 

__________. พงศาวดารเรืองไทยรบพม่า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕. 

__________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที ๒. เล่ม ๑. พระนคร: ครุุสภา, 

 ๒๕๐๕. 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารกรุง 

 รัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒. เลม่ ๒. พระนคร: หอพระสมดุวชิรญาณ, ๒๔๕๙.  

ไตรสรณธัช อนุสรณ์. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๐. (งานพระราชทาน

 เพลิงศพ พระไตรสรณธัช (มาลยั บุปผทาโม) ณ ปราสาท ๕ ยอด วดัปรมยัยิกาวาส 

 วรวิหาร จงัหวดันนทบรีุ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๐). 

ทอศกัดิ. ชาวมอญผู้เข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทย. สมัภาษณ์, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.   

ธีระ กาบแก้ว. ปราชญ์ชาวมอญบ้านพระประแดงผู้เชียวชาญศิลปวฒันธรรมอญ. สมัภาษณ์, ๒๗ 

 กนัยายน ๒๕๕๖.  

น. ณ ปากนํา. จติรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๔.  

นภสร หงสเกาละ. “เจดีย์ประธานแบบมอญ–พม่า วดัปรมยัยิกาวาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

 นนทบุรี.” สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

 มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘.  

นิสาพร วฒันศพัท์. “โลงเหม วดัและการดํารงอยู่ของงานศิลปหตัถกรรมในชุมชนมอญ.” วารสาร

 ภาษาและวัฒนธรรม ๒๒, ๑ (มกราคม-มิถนุายน ๒๕๔๖): ๓๐-๓๖. 

บญุปลกู ศรีเพริศ. ไวยาวจักรวดัทรงธรรมฯ. สมัภาษณ์, ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖. 

บญุสง่ โคมลอย. ปราชญ์ชาวมอญอําเภอสามโคก. สมัภาษณ์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖.  

เบญจมาส แพทอง. ความรู้เรืองพระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม. กรุงเทพฯ: ศยาม, 

 ๒๕๕๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๒๖ 

 

ปภสัสร เธียรปัญญา และคณะ. สิทธิชุมชนท้องถนิมอญ กรณีการสร้างท่อก๊าซทีมีผลกระทบ

 ต่อชุมชนมอญพืนเมือง และชุมชนมอญอพยพทีอําเภอสังขละบุรี จังหวัด

 กาญจนบุรี. หนงัสือชดุโครงการสิทธิมนษุยชนไทยในสถานการณ์สากล. กรุงเทพฯ: 

 นิติธรรม, ๒๕๔๗.   

ปรมานชิุตชิโนรส, สมเดจ็พระมหาสมณะเจ้า กรมพระ. พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: เลียง     

 เซียงจงเจริญ, ม.ป.ป. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก. เล่ม ๑๐. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์, 

 ๒๕๔๒. 

ประเมษฐ์ บณุยะชยั. “การแสดงมหรสพ เนืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระศพ

 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์.” เอกสารประกอบการบรรยายประกอบการสาธิต สถาบัน

 ไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.  

ประยทุธ สิทธิพนัธ์. ต้นตระกูลขุนนางไทย. พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๐๕.  

ปริญญา กุลปราการ. "ปราสาทเผาศพพระภิกษุสงฆ์และโลงมอญ." ใน จดหมายเหตุชาวไทย

 เชือสายมอญ: บําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ

 วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ, ๖๓-๖๘. 

 องค์ บรรจนุ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, ๒๕๕๑.   

ปาริสทุธิ  สาริกะวณิช. การศึกษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพกากในเขต

 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุ รี ในฐานะเป็นภาพสะท้อนสังคมและ

 วัฒนธรรม. ปทมุธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต, ๒๕๔๑. 

ปารีนนัท์ เทศทอง. “ชาวเชือสายมอญ และเชือสายอืน: กรณีศึกษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอฐิั     

 วดัคงคาราม อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา

 ประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐.  

ผุสดี ทิพทัส และสุวัฒนา ธาดานิติ. การศึกษาชุมชนมอญในพืนทีอําเภอพระประแดง 

 จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๒.  

พรพรรณ เลาหศิรินาถ. "ความสมัพันธ์ของมอญ พม่า และสโุขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที ๑๙-

 ๒๐." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์    

 คณะโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๑๙ 

พรสวรรค์ อมัรานนท์. "การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพจิตรกรรมฝาผนงัของไทยเรืองพระอดีต

 พุทธเจ้ากับวรรณกรรมพุทธศาสนา." ดํารงวิชาการ ๗, ๑ (มกราคม-มิถุนายน. 

 ๒๕๕๑): ๓๗-๕๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๒๗ 

 

พระครูวิลาศวรธรรม (บญุยงั อารยธมฺโม). เจ้าอาวาสวดัตาล. สมัภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.  

พระท่วม ปภสัสโร. พระสงฆ์วดัมะขาม. สมัภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.  

พระเทพกิตติเมธี. เจ้าอาวาสวดัอาษาสงคราม. สมัภาษณ์, ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖.  

พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ

 พระสังฆราชพระองค์ที ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

 ราม. กรุงเทพฯ: วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๕๖. (จดัพิมพ์ประกาศเกียรติ

 คณุในโอกาสวาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวนัประสตูิ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ:

 พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๖.  

พระมหาจรูญ จอกสมทุร. แบบเรียนภาษามอญ. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, 

 ๒๕๔๐.  

พระมหาช่วง โชติปาโล, ผู้แปล. “ประวตัิการสร้างพระเจดีย์เลียะเกิง (ชเวดากอง).” ใน อนุสรณ์ใน

 งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมธรรมโชติ (บุญไทย โชติปาโล). ๔๗-๘๑. 

 กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, ๒๕๔๐. (ณ เมรุลอยแบบปราสาท ๙ 

 ยอด วดัราษฎร์ศรัทธาทํา จงัหวดัปทมุธานี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๐)  

พระมหาช่วง อูเ่จริญ, ผู้แปล. "อานิสงส์แห่งการเผาศพ." ใน หนังสือทีระลึกในงานพระราชทาน 

 เพลิงศพ คุณพ่อเพมิ รามัญจติ, ๘๕. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง, 

 ๒๕๓๙. 

__________. ผู้ แปลและเรียบเรียง. “พงศาวดารมอญ.” ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

 นายแพทย์สุเอด็ คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, ๑๓๗-๑๔๘. โสภณ นิไชยโยค, 

 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอด็เวอร์ไทซิง, ๒๕๔๗.  

พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), ผู้แปล. รามัญสมณะวงศ์. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ม.ป.ป. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๒ ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (ขาํ บุนนาค) 

 จากต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโร

 ปการพร้อมคาํอธิบายเพมิเติม. กรุงเทพฯ: สมาคมประวตัิศาสตร์ในพระราชปูถัมภ์ 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี, ๒๕๔๘.  

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ๔ ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค). 

 พิมพ์ครังที ๗. กรุงเทพฯ: ต้นฉบบั, ๒๕๔๗.  

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที ๓. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๗.  

พระสม โลง่อากาศ. พระสงฆ์วดับ้านหม้อ. สมัภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๒๘ 

 

พระอนวุตัร สจิุตฺโต. พระสงฆ์วดัคงคาราม. สมัภาษณ์, ๗ มีนาคม ๒๕๕๕.  

พระอาจารย์อุน่ สิริภทัโท. เจ้าอาวาสวดัมว่ง. สมัภาษณ์, ๖ มีนาคม ๒๕๕๕.   

พิพิธภณัฑ์หนงัใหญ่วดัขนอน. หนังใหญ่วัดขนอน. ราชบรีุ: พิพิธภณัฑ์หนงัใหญ่วดัขนอน, ม.ป.ป

พพิธิภัณฑ์พืนบ้านและจติรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม. ราชบรีุ: วดัคงคาราม, ม.ป.ป.   

พิพฒัน์ พงษ์รพีพร. สมุดภาพรัชกาลที ๔. กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑ์ภาพมมุกว้างกรุงเทพมหานคร, 

 ๒๕๔๗. 

พิศาล บญุผกู. ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวฒันธรรมมอญ. สมัภาษณ์, ๑๗ 

 และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖.  

__________. ปราชญ์ชาวมอญบ้านปากเกร็ดผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ.สัมภาษณ์, ๒ 

 สิงหาคม ๒๕๕๖.  

__________. วัดในอาํเภอปากเกร็ด. ปรับปรุงแก้ไขครังที ๑. นนทบรีุ: โครงการพัฒนาเครือข่าย

 บริการองค ์ความ รู้และสารสนเทศดิจ ิท ัลสู ่ช ุมชน สําน ักบรรณสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 

__________. "ประเพณีการทําศพมอญ." ใน จดหมายเหตุชาวไทยเชือสายมอญ: บําเพญ็กุศล

 ถวายสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

 นครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ , ๕๙-๖๒. องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ. 

 กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, ๒๕๕๑.  

พัชรี เจริญกิจอมร. “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอโุบสถวดัไทรอารีรักษ์ อําเภอโพธาราม 

 จังหวัดราชบุรี” สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘. 

พลัลภ สริุยกลุ ณ อยธุยา. “เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมของชาว

 มอญ: ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัด

 ปทุมธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา 

 บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒.  

มงคล สมประสงค์. ปราชญ์ชาวมอญอําเภอพระประแดงผู้ เชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ. 

 สมัภาษณ์, ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖.  

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พระสูตร และอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค. เล่มที ๒ ภาคที ๑. กรุงเทพฯ: 

 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๒๙ 

 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พระสูตร และอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์. เล่ม ๙ ภาค ๒. กรุงเทพฯ: 

 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๗.  

__________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. เลม่ ๑๐. ทีฆนิกาย 

 มหาวรรค. กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙.  

มาณพ แก้วหยก. ปราชญ์ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือผู้ เ ชียวชาญศิลปวัฒนธรรมมอญ. 

 สมัภาษณ์,  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖.  

ไม หงส์ทองชยั. ชาวมอญจากเมืองมอญผู้ ทีเคยบวชเรียนเป็นพระมอญมานาน. สมัภาษณ์, ๒๘ 

 สิงหาคม ๒๕๕๖. 

รวมเรืองเมืองสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: ครุุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๙. 

รอง ศยามานนท์ และคณะ. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา: แผ่นดินสมเด็จพระ

 รามาธิบดีที ๑ ถงึแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. พระนคร: คณะอกัษรศาสตร์ 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๑๓.  

รัมภา สาลิการิน. “จิตรกรรมฝาผนงัวดัไทรอารีรักษ์ จังหวดัราชบุรี ฉากงานถวายพระเพลิงพระ

 บรมศพพระพทุธเจ้า: ขนบประเพณีทางสงัคม.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา

 ประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘.  

รําไพพรรณ แก้วสริุยะ. คู่มือนําเทียววัดสระเกศราชวรมหาวิหาร. พิมพ์ครังที ๓. กรุงเทพฯ:

 อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชชิง, ๒๕๔๙. 

วีรวัฒน์ วงศ์คุปไทย. “ประวัติศาสตร์และถินฐานบ้านเรือนชาวมอญสามโคก.” ใน ๘๐ ปี

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, 

 ๑๕๗-๑๖๐. โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์แอด็เวอร์

 ไทซิง, ๒๕๔๗. 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรปราการ.

 กรุงเทพฯ: ครุุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๓.  

ศวิตา โนธายะ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีพุทธศาสนา เรืองตํานานเจดีย์ชเวดากอง.” 

 วิทยานิพนธ์สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวนัออก บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๑. 

ศิรินทร์ ใจเทียง. "อดีตพทุธ จิตรกรรมสมยัรัชกาลที ๓ และ ๔ ในกระแสแห่งความเปลียนแปลง." 

 เมืองโบราณ ๒๗, ๒ (เมษายน-มิถนุายน ๒๕๔๔): ๗๑-๘๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๓๐ 

 

ศิริรัตน์ แอดสกลุ, เสถียร วิพรมหา และนิภา ธรรมบวร. การธํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

 ชาวมอญ: กรณีศึกษาชุมชนมอญบ้านม่วง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง 

 จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒.  

ศิลป พีระศรี, เฟือ หริพิทกัษ์ และเขียน ยิมศิริ. จติรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี. พระนคร: ศิวพร, 

 ๒๕๐๖.  

ศิลป์ชัย ชินประเสริฐ. วัดมัชฌิมาวาส. ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เมือง

 โบราณ, ๒๕๒๖. 

สมพิศ มงคลพันธ์. ปราชญ์ชาวมอญบ้านพระประแดงผู้ เชียวชาญศิลปวฒันธรรมมอญ. สมัภาษณ์,     

 ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘.  

__________. โลงมอญ-ปราสาทศพ .  เ ข้าถึงเ มือ ๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๘. เ ข้าถึงได้จาก 

 http://www.monthai.siam2web.com/?cid=1674873   

สิริพรรณ ธิรศริโชติ. "วัดม่วง คลังวิทยาสําหรับชาววัดและชาวบ้าน." ใน ลุ่มนําแม่กลอง: 

 พัฒนาการ ทางสังคมและวัฒนธรรม, ๑๙๒-๒๐๐. ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ. 

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๖. 

สจุริตลกัษณ์ ดีผดงุ. “มอญ.” ภาษาและวัฒนธรรม ๒, ๑ (มกราคม-มิถนุายน ๒๕๒๕): ๒๘.    

สจุริตลกัษณ์ ดีผดงุ และคณะ. มอญ บทบาทด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นมา และความ

 เปลียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์. นครปฐม: สถาบนัวิจยัภาษา

 และวฒันธรรมเพือพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๘.  

สจุริตลกัษณ์ ดีผดงุ, พรทิพย์ อศุภุรัตน์ และประภาศรี ดําสอาด. สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุมอญ.

 นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมเพือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล, 

 ๒๕๔๒.  

สภุาพรรณ ณ บางช้าง. ววิัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกทีแต่งในประเทศไทย. 

 กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๓.  

สดุารา สุจฉายา. "ประเพณีศพมอญ ภาพสะท้อนความศรัทธา." สารคดี ๒๔, ๒๘๔ (ตลุาคม 

 ๒๕๕๑): ๑๑๓-๑๑๘.  

สเุทพ นิมอนงค์. ครูสอนดนตรีไทยทีวดัขนอน. สมัภาษณ์, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.  

สภุรณ์ โอเจริญ. มอญในเมืองไทย. หนังสือชุดประเทศเพือนบ้านของไทยในเอเชียตะวนัออก

 เฉียงใต้. กรุงเทพฯ: สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, ๒๕๔๑. 

   ส
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๓๓๑ 

 

สภุทัรดิศ ดิศกลุ, หมอ่มเจ้า. ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง. พิมพ์ครังที ๔. กรุงเทพฯ: 

 มติชน, ๒๕๓๘. 

สุภัทรดิศ  ดิศกุล , หม่อมเจ้า  และสันติ  เล็กสุขุม .  เ ทียวดงเจดีย์ ทีพม่าประเทศทาง

 ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม. พิมพ์ครังที ๒. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙. 

สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์. “ประวตัิศาสตร์ท้องถินลุม่นําแมก่ลอง: ศกึษากรณีชมุชนมอญบ้านม่วง 

 อําเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี.” ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทางสังคมและ

 วัฒนธรรม, ๗๔-๑๑๒. ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

 ศิลปากร, ๒๕๓๖. 

สรุสวสัดิ  ศขุสวสัดิ, หมอ่มหลวง. ศิลปะในประเทศพม่า. กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๕๔.   

สเุอด็ คชเสนี. "วฒันธรรมประเพณีมอญ." ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด 

 คชเสนี: ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ, ๗๐-๘๓. โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ. 

 กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชนั แอนด์ แอด็เวอร์ไทซซิง, ๒๕๔๗.    

สนัติ เล็กสขุมุ. “จิตรกรรมในพิพิธภณัฑ์พืนบ้านวดัม่วง.” ใน ลุ่มนําแม่กลอง: พัฒนาการทาง

 สังคมและวัฒนธรรม, ๑๕๔-๑๖๓. ปราณี วงศ์เทศ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๖.  

__________. จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที ๓: ความคดิเปลียน การแสดงออกก็เปลียนตาม.

 กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘.   

__________. เจดีย์ ความเป็นมาและคาํศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย. พิมพ์

 ครังที ๔. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๔.  

__________. เจดีย์เพิมมุม เจดีย์ย่อมุม สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ ทอมป์สัน, 

 ๒๕๒๙. 

__________. เจดีย์สมัยสุโขทัยทีวัดเจดีย์เจด็แถว. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๓๔. 

__________. “บางวดัในชุมชนมอญและชมุชนลาว อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี.” ใน ลุ่มนําแม่

 กลอง: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม , ๑๖๔-๑๙๑. ปราณี วงศ์เทศ, 

 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๖.  

__________. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา. พิมพ์ครังที ๒. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

 ๒๕๔๙.  

สนัติ เลก็สขุมุ และกมล ฉายาวฒันะ. จิตรกรรมสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓. 

   ส
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๓๓๒ 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี. ประชุมศิลาจารึกภาคที ๖ ตอนที ๒: ประมวลจารึกสมัยกรุง

 รัตนโกสินทร์ทีพบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง. กรุงเทพฯ: 

 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ สํานกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑.  

สําราญ เหมือนลม้าย, ผู้ รวบรวม. ประวัติวัดดอนกระเบือง (วัดมอญ-รามัญ). พิมพ์ครังที ๒.      

 ม.ป.ท.: ม.ป.ท., ๒๕๔๓.  

โสภณ นิไชยโยค. "ประวตัิเจ้าจอมมารดากลิน ท.จ.ว. พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอม

 เกล้าเจ้าอยู่หวั." ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอด็ คชเสนี: ๔๘ ปี 

 สมาคมไทยรามัญ, ๖๕-๖๙. โสภณ นิไชยโยค, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: เท็ค
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