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วิทยานิพนธ์ นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารู ปแบบ ความหมาย คติความเชือ และวัฒนธรรมที
เกียวข้ อง ของเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญ ในภาคกลางประเทศไทย ที
มีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที ๒๔-๒๕
เจดีย์แบบมอญในภาคกลางประเทศไทย น่าจะได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างจากเจดีย์
แบบมอญสมัยหงสาวดี การรับแรงบัน ดาลใจดัง กล่ าวเป็ นไปในลักษณะคลี คลายด้ ว ยกระบวนการ
ลดทอนรู ปแบบอัน ซับซ้ อ น ให้ มี ค วามเรี ย บง่ า ยเหมาะสมกับ ขนาดของเจดี ย์ แ ละปั จ จัย แวดล้ อม
โดยเฉพาะในส่วนลวดบัวฐาน ทําให้ ส่วนฐานของเจดีย์แบบมอญแต่ละองค์มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป
ในขณะทีส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดมีความคล้ ายคลึงกัน และยังน่าจะได้ รับแรงบันดาลใจบางประการ
จากเจดีย์ในศิลปะพม่าและศิลปะไทยเข้ ามาผสมผสาน จนทําให้ เกิดลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบมอญ
ในแต่ละพืนที ในด้ านความหมายพบว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยมีคติความเชือว่าเจดีย์คือสิ ง
แทนถึงพระพุทธเจ้ า การกราบไหว้ บูชาเจดีย์เปรี ยบได้ กบั การกราบไหว้ บูชาพระพุทธเจ้ า เนืองจากชาว
มอญมีความยึดมันอยูก่ บั ตํานานการสร้ างเจดีย์ชเวดากองอย่างมาก ดังนันเมือชาวมอญอพยพเข้ ามาอยู่
ในเมืองไทยจึงนิยมสร้ างเจดีย์ขึนในวัดของตน เพือเป็ นเจดียจ์ ําลองถึงมหาธาตุเจดีย์ทีตนเคยสักการบูชา
โดยเฉพาะเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ชเวมอดอ จิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลาง
ประเทศไทย มีลักษณะเป็ นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ปรากฏทังแบบฝี มืองานช่างหลวงและ
แบบฝี มืองานช่างพืนบ้ าน ลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นคือ ความนิยมในการเขี ยนภาพพระอดีตพุทธเจ้ า
ประทับนังเรี ยงรายในแถวแนวนอน ซึงแสดงให้ เห็นว่าชาวมอญในภาคกลางประเทศไทยในช่วงเวลานัน
น่าจะมีการนับถือคติความเชือเรื องพระอดีตพุทธเจ้ าอยูไ่ ม่มากก็น้อย นอกจากนี เฉพาะในอําเภอบ้ านโป่ ง
และอําเภอโพธารามยังพบว่ามีความนิยมในการเขียนภาพพุทธประวัติ ซึงอาจเนืองจากชาวมอญในพืนที
นีมีคติความเชือและประเพณีทีเกียวข้ องกับพุทธประวัติอยูอ่ ย่างเข้ มข้ น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชือนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา ๒๕๕๗
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑. ........................... ๒. .............................

ง

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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เกิดศิริ พระอาจารย์อุ่น สิริภัทโน อาจารย์โสภณ นิไชยโยค อาจารย์พิศาล บุญผูก และอาจารย์มงคล
สมประสงค์ ส่งผลให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนีถูกต้ องสมบูร ณ์ยิงขึน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความ
เมตตากรุณาของอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ สิริพงศ์ ภิ นันท์รั ชต์ธร คุณแม่ทัศน์มน ภิ นัน ท์รัช ต์ธร และ
ครอบครั วทีเป็ นกําลังใจ ให้ คําปรึ กษา ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือ ทุกอย่าง จนผู้ศึกษาสามารถทํา
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงลงได้ ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ พระสงฆ์ แ ละชาวไทยเชื อสายมอญทุกท่ า น ที ให้ ข้อ มูลทังการ
สัมภาษณ์และข้อมูลภาคสนาม ให้ ประสบการณ์ทีดี ให้ คําแนะนําทีดี แก่ผ้ ศู กึ ษาด้ วยความเต็มใจอย่าง
ยิง ส่งผลให้ ผ้ ศู กึ ษาดําเนินการศึกษาจนวิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลุลว่ งลงด้ วยความเรี ยบร้ อยดี
ขอกราบขอบพระคุณผู้อํานวยการสถาบันไทยคดีศกึ ษา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที
สนับสนุนผู้ศกึ ษาเป็ นระยะเวลายาวนานด้ วยดีตลอดมา
ขอขอบคุณพี ๆ เพือน ๆ น้ อง ๆ ทุกท่าน ทีให้ คําแนะนําและให้ กําลังใจตลอดมา
คุณค่าหรือประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ผู้ศึกษาขอน้ อมบูชาแด่พระคุณบิดา
มารดา ครู อาจารย์ทุกท่าน ทีอบรมสังสอน แนะนํา ให้ การสนับสนุน และให้ กําลังใจอย่างดียิงเสมอมา
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