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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปุ จังหวัดลพบุรี โดยศึกษาในดาน
ความสัมพันธระหวางจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติและความสัมพันธกับชุมชน
จากการวิจัยพบวาวัดตองปุในอดีตเปนวัดฝายรามัญนิกาย ชุมชนที่อยูใกลวัดเปนชุมชนมอญแตปจจุบัน
นี้เปนคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิซึ่งอยูบนฝาผนังวิหารพระศรีอาริยเขียนดวยสีฝุน
โดยชางทองถิ่นในสมัยตนรัตนโกสินทร ประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ภาพซึ่งอยูระหวาง
หนาตางมีทั้งหมด 14 หอง แบงกลุมไดดังนี้ ภาพกลุมที่ 1 เปนพุทธประวัติโดยตรง การเขียนภาพไมไดเปนพุทธ
ประวัติทั้งหมดแตมีการเลือกเหตุการณบางตอนมาเขียน ไดแก เทพนิมิตทั้งสี่ การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
อธิษฐานบรรพชา รับมธุปายาส ลอยถาด โปรดปญจวัคคีย ประทับที่พระเชตวันและเสด็จจาริกโปรดสัตว ภาพ
กลุมที่ 2 เปนภาพทีไ่ มใชพุทธประวัติโดยตรงแตมีความเกี่ยวของกันและมีกลาวอยูในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
ไดแกเรื่องพระมาลัยและเรื่องภิกษุพิจารณาอสุภ ภาพกลุมที่ 3 เปนภาพคติทองถิ่น ไดแกภาพเมืองลพบุรีและ
นิทานธรรมภาษิต การลําดับภาพมีการสลับเหตุการณบาง การแสดงออกทางศิลปะเปนแบบพื้นบานคือมี
องคประกอบเรียบงาย ตัดรายละเอียดในภาพออกไป อยางไรก็ตามภาพทั้งหมดมีความคิดหลักชุดเดียวกันคือ
แสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีตอจริยาวัตรของพระศาสดา คําสั่งสอนและความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
สามารถนํามาจัดระบบการเรียนรูแกสังคมไดจนถึงปจจุบัน

ABSTRACT
This research aims to study the mural painting of Pathomsombodhi at Wat Tong Pu in Lopburi
by comparing to the biography of the Buddha and to study the relation of the Pathomsombodhi
painting to the community.
It was found that in the past, Wat Tong Pu was the Mon’s temple and there was the Mon village
nearby. At present time, all people in the community around Wat Tong Pu are Thai
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It was found that in the past, Wat Tong Pu was the Mon’s temple and there was the Mon village
nearby. At present time, all people in the community around Wat Tong Pu are Thai Buddhist. The
Pathomsombodhi on the walls of Wihan Phra Sri Ariya was painted with powder colour by a local artist
in the early Rattanakosin period about the reign of King Rama IV. There are 14 interior bays between
the windows which can be divided into 3 groups: (1) The biography of the Buddha which some
episodes selected for painting that are The 4 divine good omens, Leaving the palace, Entering the
monkhood, Receiving the auspicious Mathupayas offering, Vowing to float the blank Payas’s tray,
Preaching the Sermon to the Major Five Disciples, In the Chetawan temple and Wandering for teaching
Dharma. (2) The related stories which some parts cited in Buddhist canon and commentary that are the
story of Pra Malai and a monk examines a dead body. (3) The local life of Lopburi and the folktale from
religious saying. Some pictures are not in sequence. The painting can be noticed as the folk art which
it’s composition is simply and many details are cut off. However, all pictures signify the same main ideas
that are the trust in Lord Buddha’s conduct, in his Sermon and religious belief. The mural painting of
Pathomsombodhi in Wat Tong Pu could have been managed for social education in former times to
nowadays.
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คํานํา
การสรางสรรคเรื่องปฐมสมโพธิหรือพุทธประวัตเิ ปนการแสดงความสําคัญของพระพุทธศาสนา
นอกจากเปนการสืบทอดพระศาสนาแลวยังเปนการสั่งสอนคนในสังคมเนื่องจากพระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจาเปนแบบอยางแหงความดีทั้งปวง การถายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นมี
อยูหลายรูปแบบ ไดแก วรรณกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เปนตน
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปุ จังหวัดลพบุรีเปนจิตรกรรมฝาผนังฝมือชางพื้นบานสมัย
ตนรัตนโกสินทร เห็นการถายทอดวรรณกรรมพุทธประวัติเปนงานทัศนศิลปที่เรียบงาย การรับวรรณกรรม
พุทธประวัติและการเลือกตอนมานําเสนอเปนจิตรกรรมแสดงการรับรูพุทธจริยาวัตรที่ทองถิ่นเลื่อมใสศรัทธา
มีทั้งแนวคิดหลักของพุทธศาสนิกชนที่รวมกันและการตีความอยางอิสระ แสดงความคิดที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ของชุมชน จิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปุมีบทบาทตอชุมชนซึ่งประกอบดวยบานและโรงเรียนใหมีหลัก
ยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา
กอนหนานี้มีการศึกษาวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิ ไดแกงานวิจัยเรื่อง “ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส: ความสัมพันธดานสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธประวัติอื่น”
ของ อนันต เหลาเลิศวรกุล (2546) ซึ่งแสดงใหเห็นวาปฐมสมโพธิเปนวรรณกรรมพุทธประวัติของชาวไทหลาย
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กลุม เนื้อเรื่องไดวิวัฒนาการจนกลายเปนเรื่องพุทธชีวประวัติและพุทธศาสนประวัติ รายละเอียดของเรื่องและ
ลําดับเรื่องของแตละฉบับมีสวนที่แตกตางกันแตเนื้อเรื่องใหญสอดคลองกัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ความสัมพันธระหวางพุทธประวัติกับจิตรกรรม ไดแกบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางภาพ
จิตรกรรมฝาผนังของไทยเรื่องอดีตพุทธเจากับวรรณกรรมพุทธศาสนา” ของ พรสวรรค อัมรานนท (2551) ซึ่ง
พบวาการสรางสรรคงานศิลปะเกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากความเชื่อหลังสมัยพุทธกาลที่วา
การคัดลอกคัมภีรพระพุทธศาสนาถือเปนบุญกิริยาวัตถุ จึงปรากฏเรื่องราวตางๆ ของพระพุทธองคในรูปของ
จิตรกรรมและประติมากรรมอยูทั่วไปในดินแดนที่ไดรับพระพุทธศาสนา ภาพอดีตพุทธเจาทั้งหลายตางมีคัมภีร
พระพุทธศาสนารองรับอยางสอดคลองสัมพันธกัน งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ทําใหเห็นความสําคัญและความ
แพรหลายของเรื่องปฐมสมโพธิในฐานะเปนวรรณกรรมพระพุทธศาสนา และความสัมพันธระหวางวรรณกรรม
กับการสรางสรรคจิตรกรรมดวยความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเปนแนวทางเดียวกันกับการศึกษา
เรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปุ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาจิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิวัดตองปุในดานความสัมพันธระหวางจิตรกรรมกับวรรณกรรม
พุทธประวัตแิ ละความสัมพันธกับชุมชน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาเนื้อหาและองคประกอบของจิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิวัดตองปุ
2. ศึกษาความสําคัญของจิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิวัดตองปุที่มีตอชุมชน
วิธดี ําเนินการวิจัย
1. รวบรวมเอกสารและสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ
2. สํารวจจิตรกรรม สถานที่ และวัตถุในวัดตองปุ
3. วิเคราะหขอมูลและเรียบเรียงเปนงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหเขาใจความสัมพันธระหวางจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติและเห็นบทบาทของจิตรกรรม
เรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปุตอชุมชน
ผลการวิจัย
จิตรกรรมที่วัดตองปุอยูในวิหารนอยหรือวิหารพระศรีอาริย เขียนโดยชางพื้นบานในสมัยตน
รัตนโกสินทร ประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จิตรกรรมดังกลาวอยูที่ผนังระหวาง
หนาตางดานขางและผนังหุมกลองหนาหลัง ภาพมีทั้งหมด 14 หอง แบงเปนเรื่องปฐมสมโพธิหรือพุทธ
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ประวัตโิ ดยตรง 9 หอง เรื่องทางพระพุทธศาสนาทีเ่ กี่ยวของ 3 หอง และเรื่องคติทองถิ่น 2 หอง ภาพบางสวน
ชํารุดและมีการซอมบาง

วิหารพระศรีอาริย

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร

เนื้อหาในจิตรกรรมฝาผนังในสวนพุทธประวัติโดยตรงนั้นชางเขียนเลือกตอนมาเขียนภาพดังนี้คือ
เทพแสดงบุพพนิมิตทั้งสี่ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ตัดพระเมาลีอธิษฐานบรรพชา รับมธุปายาสจากนาง
สุชาดา ลอยถาดจมลงยังนาคพิภพ โปรดปญจวัคคีย ประทับพระเชตวันมหาวิหาร เสด็จจาริกโปรดสัตว
และพระอินทรบรรเลงพิณถวาย เนื้อหาอีกสวนหนึ่งซึ่งแมไมใชพระประวัตขิ องพระพุทธเจาโดยตรงแตกลาว
อยูในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา อาจนับไดวาเปนสวนที่เกี่ยวของกับพระพุทธจริยาวัตร ไดแกเรื่องการ
พิจารณาอสุภซึ่งเปนวัตรปฏิบัติของภิกษุตั้งแตสมัยพุทธกาล และเรื่องพระมาลัยซึ่งสัมพันธกับพระอนาคต
พุทธเจาคือพระศรีอาริยเมตไตรย เปนที่นาสังเกตวาวิหารที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังชุดนี้มีพระประธาน
คือพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งเปนที่มาของชื่อวิหาร จึงนาจะมีความสัมพันธทางความคิดอยูบาง ในสวนคติ
ทองถิ่น ชางไดเขียนภาพนิทานธรรมภาษิต มีขอความกํากับวา “หัวลานถึงกรรม” ภาพลบเลือนมาก
นอกจากนี้ยังเขียนภาพเมืองและชีวิตชาวเมือง สันนิษฐานวานาจะเปนการจําลองภาพเมืองลพบุรีในสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จากการพิจารณาอาคารซึ่งเปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก
มีภาพธงชางรูปแบบที่ใชกันอยูในรัชกาลนั้น นอกเมืองเปนทุง นาซึ่งเปนพื้นที่สําหรับประกอบอาชีพสวนใหญ
ของชาวบาน
ภาพชุดนี้มีเนื้อหาหลักกลาวถึงพุทธจริยาวัตรของพระพุทธเจาในฐานะบุคคลที่ประเสริฐสมควรยก
ยองเปนแบบอยาง เนื้อหาที่นํามาสรางเปนภาพ บางสวนตรงกับในปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เชน ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ปฐมสมโพธิกถากลาววา “นาย
ฉันนามาตยนั้นยึดหางมโนมัยตามไปในเบื้องหลัง” (2537) จิตรกรรมที่วัดตองปุวาดไวตรงกัน ภาพบางสวน
สอดคลองกับคัมภีรอื่น เชน ที่วัดตองปุวาดพระพุทธเจาทรงจีวรสีแดงแบบผารัตกัมพล สีจีวรของ
พระพุทธเจาไมมรี ะบุไวในเรื่องปฐมสมโพธิ แตปรากฏในคัมภีรสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยวา “พระ
พุทธองคทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาซึ่งมีสีดุจทองคํา ออกมาจากระหวางผาบังสุกุลจีวรสีแดง” (2549)
หรือตอนตัดพระเมาลี เรื่องปฐมสมโพธิวา “จึงทรงจับพระขรรคแกวดวยทักษิณหัตถ พระหัตถซายทรงจับ
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พระเกศโมฬี ก็ทรงตัดพระเกศีดวยพระขรรคใหฉินทนาการ” คือพระพุทธองคทรงจับพระขรรคดวยพระหัตถ
ขวาและทรงจับพระเสนเกศาดวยพระหัตถซาย แตจิตรกรรมวัดตองปุวาดภาพตอนนี้ใหพระหัตถสลับกัน
แสดงวาใชคติอื่นซึ่งไมตรงกับปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา การวาดภาพตอนตัดพระเมาลี
แบบวัดตองปุนี้ปรากฏอยูในจิตรกรรมอีกหลายวัด เปนตนวา วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ
วัดคงคารามและวัดไทรอารีรักษ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ขณะที่บางวัดวาดภาพเหตุการณตอนนี้ตรงกับในเรื่อง
ปฐมสมโพธิกถา เชน วัดธรรมิการาม อ. บานหมี่ จ. ลพบุรี วัดหนองยาวสูง อ. เมือง จ.สระบุรี เปนตน

จิตรกรรมวัดตองปุ – ภาพนายฉันนะเกาะหางมา ภาพพระพุทธเจาทรงจีวรสีแดง และภาพทรงตัดพระเมาลี

ภาพทรงตัดพระเมาลีโดยใชพระหัตถซายจับพระขรรค
(จากซายไปขวา) วัดราชสิทธาราม วัดคงคาราม และวัดไทรอารีรักษ

ภาพทรงตัดพระเมาลีโดยใชพระหัตถขวาจับพระขรรค
(จากซายไปขวา) วัดธรรมิกราม และวัดหนองยาวสูง
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ภาพเรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปุมีลักษณะเรียบงาย เชน ตอนตัดพระเมาลี ในเรื่องปฐมสมโพธิ
กถา กลาวถึงนายฉันนะและมากัณฐกะเฝาอยู และพระอินทรมารับพระเมาลีไปยังดาวดึงส แตในจิตรกรรม
วัดตองปุปรากฏแตเพียงพระพุทธองคเทานั้น เห็นวามีการตัดทอนรายละเอียดออกไป มีการสรางสรรค
ภาพและตีความของตนเอง เชน ภาพพญานาคตอนลอยถาด ที่วัดตองปุวาดสวนกายเปนมนุษยและมีหาง
เปนนาค ซึ่งตางกับวัดอื่น ๆ เชน วัดไทรอารีรักษ จ.ราชบุรี วาดเปนรูปมนุษยสวมศิราภรณยอดนาค และ
วัดธรรมิการาม อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี วาดเปนนาคทั้งตัว เปนตน

ภาพพญานาคราช (จากซายไปขวา) วัดตองปุ วัดไทรอารีรักษ และวัดธรรมิการาม

การลําดับภาพบางตอนไมเปนไปตามเนื้อเรื่อง เชน ภาพหองที่ 1 เปนภาพกรุงกบิลพัสดุ แบงพื้นที่
สําหรับ 2 เหตุการณ คือ สวนซายเปนตอนเจาชายสิทธัตถะเสด็จทอดพระเนตรชีวิตชาวเมืองและเทวดา
แสดงนิมิตทั้ง 4 สวนขวาซึ่งอยูกอนการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณเปนตอนพระพุทธเจาเสด็จกบิลพัสดุซึ่ง
เปนเหตุการณชวงทายของพระชนมชีพ แสดงวาชางวางภาพโดยเลือกใชพื้นที่ของกรุงกบิลพัสดุรวมกัน
มากกวาการคํานึงถึงลําดับของเนื้อความ
เนื้อหารองของจิตรกรรม ไดแกการพิจารณาอสุภ ซึ่งมีอยูในพระไตรปฎก และเรื่องพระมาลัยซึ่งอยู
ในมาลัยสูตรหรือมาเลยยเทวัตเถรวัตถุ เรื่องทั้งสองนิยมเขียนเปนภาพรวมกับพุทธประวัติในอาคารพุทธ
สถานตั้งแตสมัยอยุธยามาจนถึงตนรัตนโกสินทร สวนภาพเมืองลพบุรีทําใหจิตรกรรมชุดนี้มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะถิ่นและเปนหลักฐานที่ทําใหรูระยะเวลาที่วาดภาพดวย

พระภิกษุพิจารณาอสุภ

พระมาลัยโปรดสัตวนรก
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ภาพเมืองลพบุรี อาคารในภาพเปนแบบตะวันตก บนปอมมีเสาประดับดวยธงชางซึ่งเปนรูปแบบที่ใชในรัชกาลที่ 4

จิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิที่วัดตองปุมีความสัมพันธกับชุมชน ในอดีตชาวบานในหมูบานใกลวัด
เมื่อมาทําบุญหรือประกอบศาสนกิจไดเห็นภาพชุดนี้มาตลอด ไดรับรูพระพุทธจริยาวัตรผานจิตรกรรม แม
จิตรกรรมชุดนีไ้ มไดเลาเรื่องปฐมสมโพธิโดยตลอด แตจุดมุงหมายของผูวาดคงไมไดหวังให “อานเอาเรื่อง”
เนื่องจากพุทธศาสนิกชนอาจรูเรื่องราวของพระพุทธเจาเปนอยางดีแลวในสังคม หากเปนการปลูกฝงความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระศาสดา ภาพที่มาจากการคัดสรรในกระบวนการคิดของชางเขียนเปน
ตัวแทนของการทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาดังกลาวและเปนไปอยางไมซับซอนทําใหชาวบานเขาใจงาย
ในปจจุบันวัดตองปุเปนหนึ่งในศาสนสถาน 9 แหงของลพบุรีในรายการ “ 9 วัด – วัง เวียงละโว” ของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง เขต 7 (www.tat 7.com) ดังนั้นโอกาสที่สงเสริมให
ชุมชนใหความสนใจและเห็นคุณคาของจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธิเหมือนในอดีตยอมเกิดขึ้นได สิ่งที่
ตอเนื่องมาถึงปจจุบันเปนเรื่องของโรงเรียนในชุมชนซึ่งไดนําจิตรกรรมเรื่องปฐมสมโพธิมาเปนแหลงเรียนรู
แบบบูรณาการ โดยอาจารยสอนศิลปะนํานักเรียนไปดูจิตรกรรม มีกิจกรรมใหวาดภาพและใหเทียบการใชสี
ของโบราณกับปจจุบัน มีการเรียนพุทธประวัติและพระพุทธศาสนาผานจิตรกรรม นักเรียนฟงบรรยายและ
สังเกตการณดวยตนเองแลวทํารายงานตามกระบวนการกลุม รายงานนั้นประกอบดวยเรื่องและภาพที่
นักเรียนวาดเองจากความคิดที่ไดจากการเรียนรู ทําใหความรูในอดีตยังมีประโยชนในปจจุบัน เปนการ
ลงทุนทางการศึกษาที่ใชงบประมาณนอยแตสรางกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัยและสรางความสัมพันธใน
ชุมชน เปนการศึกษาตามแบบ “บวร” คือ บาน วัด และโรงเรียน ซึ่งเปนความดีงามสมดังความหมาย เรื่อง
ปฐมสมโพธิที่วิหารพระศรีอาริย วัดตองปุ นอกจากเปนที่ศึกษาดานจิตรกรรมแลว ยังเปนที่ศึกษาดาน
วรรณกรรม ศาสนา ประวัติศาสตรทองถิ่น มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนคนในชุมชน และทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูแกเยาวชนอยางตอเนื่องในปจจุบัน
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ศิลปะตอไป
เอกสารอางอิง
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ. 2537. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
พรสวรรค อัมรานนท. 2551. “การศึกษาความสัมพันธระหวางภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยเรื่อง
อดีตพุทธเจากับวรรณกรรมพุทธศาสนา.” ดํารงวิชาการ 7, 1 มกราคม-มิถุนายน 2551: 37-57.
พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ. 2549. “ผาในพระพุทธศาสนา: ผากาสายะ อุตตราสงค ผาบังสุกุล
อันตรวาสก สังฆาฏิ จีวร,”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน 2, 2 เมษายน-มิถุนายน 2549: 3.
อนันต เหลาเลิศวรกุล. 2546. ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส: ความสัมพันธืดานสารัตถะกับวรณกรรมพุทธประวัติอื่น.
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ
วัลลภ ศรีวิเชียร. อาจารยโรงเรียนวัดตองปุ. 2553.สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม.

