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The purpose of this thesis is to study the story of Jambupati-sutra in the mural
painting around 19th to 20th century in Thailand and Laos. This research aims to clarify the
previous research and also studies some new information about the story show in the mural
painting and the purpose of painting this story. The present research gives 4 new information.
1. There are many reasons behind this mural painting - to praise the king, to
show the concept of "Emperor", to make it harmonize with the main sculpture, to do for their
religious belief and for teaching. These depend on where the painting is and the history of that
place.
2. Because the main story is nearly the same, so the difference is just some of
the scene which is the result of story which is difference in detail and explaination
3. The artisan prefers to paint the first and middle part of the story more than the
second part of this. The reason is because it is much easier to paint the touchable one than
the untouchable.
4. Many of the places where this murals were painted prefer to paint the city of
the king of kings (Rajathiraja) with all the supremacy especially the place that was built or
sponsored by the king. The reason why they chose this story is to reflect their wishes of the
prosperous city or the dream city or the time when their kingdom touch its highest status.
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ต

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ชมพู บ ดี สู ต รเป็ น พระสู ต รนอกนิ บ าต พบต้ น ฉบั บ อยู่ ใ นประเทศไทย ประเทศพม่ า 1
ประเทศกัมพูชา 2 และประเทศลาว 3 เป็นพระสูตรที่ถูกจัดในหมวดสุตตสังคหะคือหนังสือในหมวด
สุตตันตปิฎกที่น่าจะมีต้นเค้าเรื่องมาจากคัมภีร์ฝ่ายมหายานและนํามาแต่งเป็นภาษาบาลีในภายหลัง 4
นักวิชาการพม่าสันนิษฐานว่าเรื่องชมพูบดีนี้น่าจะแพร่หลายจากพม่าเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศ
ลาวโดยพระสงฆ์นิกายเถรวาทที่เป็นชาวมอญ มีการค้นพบการสวดมนต์โดยพระสงฆ์ 3 รูป แทน
พระพุทธเจ้า พระเจ้าราชาธิราชและพระเจ้าชมพูบดี 5 พระสูตรนี้เป็นที่นิยมในประเทศไทยตั้งแต่สมัย
อยุธยา อาจเข้ามาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางดังปรากฏหลักฐาน คือ พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย
และปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยอยุธยาตอนปลายรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งส่งหนังสือ
ชมพูบดีวัตถุไปให้แก่พระเจ้าเกียรติศิริกษัตริย์ลังกาผ่านพระสงฆ์ซึ่งเดินทางมาสืบพระพุทธศาสนา 6

1

Thiripyanchai U Mya, “The Origin of the Jumbupati Image,” Report of the
director of archaeology survey for the year ending (30 September 1959): 28-37.
2
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ 32, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2549): 33.
3
ณัฐา คุ้มแก้ว, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมภาคใต้เรื่องพระยาชมพู” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 112.
4
เรื่องเดียวกัน, 19.
5
Thiripyanchai U Mya, “The Origin of the Jumbupati Image,” Report of the
director of archaeology survey for the year ending, 71.
6
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ, 33.
1

2
ชมพูบดีสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาที่วัดเวฬุวนารามใกล้กรุงราชคฤห์
เล่าถึงกษัตริย์ผู้มีฤทธานุภาพมากพระองค์หนึ่งนามว่า ชมพูบดี เสวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองปัลจาลราษฎร์
วันหนึ่งพระเจ้าชมพูบดีเหาะไปเจอปราสาทของพระเจ้าพิมพิสาร ทรงพิโรธหมายจะทําลายปราสาท
แต่ ไม่ สํ าเร็ จจึ งส่ งวิ ษศรไปร้ อยพระกรรณของพระเจ้ าพิ มพิ สาร แต่ ไม่ เป็ นผลเพราะอานุ ภาพของ
พระพุทธเจ้า ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าพระเจ้าชมพูบดีมีปัญญาบารมี อาจสําเร็จอรหันตผล
จึงให้พระอินทร์ไปเชิญพระเจ้าชมพูบดีมาหา และเนรมิตเมืองขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่กว่าเมืองของพระเจ้า
ชมพูบดี เนรมิตพระองค์เป็นพระจักรพรรดิที่ยิ่งกว่าพระจักรพรรดิทั้งมวลเพื่อทรมานพระเจ้าชมพูบดี
จนละทิฐิมานะและรับฟังพระธรรมเทศนาจนเลื่อมใสและออกผนวชจนสําเร็จอรหันตผลในที่สุด7
นอกจากการแสดงออกด้วยพระพุทธรูปทรงเครื่องแล้ว จิตรกรรมฝาผนังก็เป็นหลักฐาน
ทางศิลปกรรมอีกประเภทหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องชมพูบดีสูตร ทว่าแม้จะปรากฏ
วรรณกรรมในหลายประเทศ แต่กลับพบจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเรื่องนี้เฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือ
ของประเทศไทยและที่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาวในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 เท่านั้น ไม่พบใน
ดินแดนอื่นเช่น พม่า 8 แต่อย่างใด
แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรื่องราวนี้มาเขียนเป็น
จิตรกรรมฝาผนัง แต่สาเหตุที่เลือกเรื่องชมพูบดีสูตรมาเขียนในพุทธสถานอาจเป็นเพราะเรื่องนี้มี
ความสําคัญและความสัมพันธ์กับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระพุทธศาสนาไปพร้อม ๆ
กัน เพราะสาระสําคัญของเรื่องนี้คือ แม้พระเจ้าจักรพรรดิจะยิ่งใหญ่กว่าพระมหากษัตริย์ทั้งปวง แต่ก็
ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเข้าสู่พระธรรมและการหลุดพ้น 9
ลักษณะการเล่าเรื่องชมพูบดีสูตรพบทั้งหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ การเขียนบนฝาผนังทั้ง 4
ด้าน เช่น วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร10 การเขียนปะปนกับเรื่องราวอื่น ๆ เช่น พุทธประวัติที่พระที่นั่ง

7

1-83.

8

สรุปความจาก เรื่องท้าวมหาชมพู, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนาการ),

ข้อคิดเห็นจากสัมภาษณ์ Alexandra Green, ภัณฑารักษ์แผนกเอเชียที่ British Museum
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องจิตรกรรมฝาผนังในประเทศพม่า, 5 มิถุนายน 2558.
9
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2555), 239.
10
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ, 35-42.

3
พุ ท ไธสวรรย์ 11 การเขี ย นที่ ผ นั ง สกั ด หน้ า เหนื อ บานประตู เช่ น วั ด ไพชยนต์ พ ลเสพย์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ และการเขียนที่ผนังสกัดหลังเหนือบานประตูที่วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี 12
ทั้งนี้ การเขียนเรื่องชมพูบดีสูตรบนจิตรกรรมฝาผนังมีความน่าสนใจอยู่ 4 ประการ
ประการแรก แม้จะปรากฏการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21
เหตุใดจึงไม่พบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว กลับปรากฏเฉพาะใน
พุทธศตวรรษที่ 24 – 25 เท่านั้น
ประการที่สอง เรื่องชมพูบดีสูตรนี้เป็นพระสูตรนอกนิบาต เหตุใดจึงมีการเขียนเรื่องนี้
แทรกลงไปในเรื่องพุทธประวัติ ดังปรากฏหลัก ฐานที่พระที่นั่งพุท ไธสวรรย์ ขณะที่เรื่อ งนี้ไ ม่เ คย
ปรากฏในพุทธประวัติฉบับใด ๆ มาก่อน
ประการที่สาม เรื่องชมพูบดีสูตรนี้เป็นเรื่ องราวที่ เกี่ยวข้องกับพระเจ้ าจั กรพรรดิและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เหตุใดจึงพบการเขียนเรื่องนี้ในวัดที่ไม่ใช่วัดหลวง เช่น วัดท่าข้าม จังหวัด
เชียงใหม่ หรือวัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประการที่สี่ ความหลากหลายในฉากที่เขียน ทั้งฉากที่พระเจ้าชมพูบดีคุกคามพระเจ้า
พิมพิสาร พระเจ้าชมพูบดีชมตลาด หรือพระพุทธเจ้าทรมานพระเจ้าชมพูบดีมีที่มาจากอะไร เหตุใดแต่
ละวัดจึงเลือกฉากนี้มาเขียนและเหตุใดจึงไม่เลือกฉากอื่น ๆ ในเรื่องนี้
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตร มีทั้งหมด 3 แนวทาง ได้แก่
การศึกษาเรื่องราวนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังในแหล่งนั้น ๆ เน้นการให้ข้อมูลว่าเขียน
เรื่องราวใดบ้าง ได้แก่
วิหารวัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสลิลทิพย์ ตียาภรณ์ 13
หอไตร วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเด่นดาว ศิลปานนท์ 14
11

อลงกรณ์ เทียมจันทร์, จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2557), 96-107.
12
แสนประเสริฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร
เพชรบุรี,” เมืองโบราณ 36, 1 (มกราคม - มีนาคม 2553): 109.
13
สลิลทิพย์ ตียาภรณ์, “งานช่างไทใหญ่: กรณีศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
วัดท่าข้าม อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546).
14
เด่นดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนังหอไตรวัดบางแคใหญ่,” ศิลปากร 56, 2
(มีนาคม-เมษายน 2556): 36 - 47

4
และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร โดยอลงกรณ์ เทียมจันทร์ 15
การศึกษาที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังการเขียนจิตรกรรมเรื่องนี้ ได้แ ก่
วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร โดย ดร. ศานติ ภักดีคํา16 และวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี โดย
แสนประเสริฐ ปานเนียม 17
การศึก ษาที่ เชื่ อ มโยงแหล่งจิ ตรกรรม 2 แหล่ งที่มี ค วามเกี่ยวข้อ งกันเข้ าด้ วยกั น เช่ น
การศึกษาวัดป่าฮวก หลวงพระบาง โดยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่ศึกษาเปรียบเทียบกับ
วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร18
จากการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นว่า แม้จะมีผู้ศึกษาเชื่อมโยงในเรื่องคติหรือเชื่อมโยงแหล่งที่
มีจิตรกรรมเรื่องนี้เข้าด้วยกัน แต่ยังไม่ปรากฏการศึกษาที่เชื่อมโยงแหล่งที่เขียนเรื่องชมพูบดีสูตร
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน รวมถึงบางแหล่ง เช่น วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่เคยได้รับ
การศึกษาในฐานะแหล่งที่เขียนเรื่องนี้มาก่อน การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นศึกษาจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเรื่อง
ชมพูบดีสูตรทั้งหมดที่มีทั้งสิ้น 8 แหล่ง ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ วัดนางนอง ตู้พระธรรมเลขที่
กท. 279 วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี วัดบางแค
ใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ และวัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง โดยใช้
หลักฐานศิลปกรรมและวรรณกรรมเข้ามาประกอบกัน
โดยจะตรวจสอบเรื่องราวที่ปรากฏในแต่ละแหล่ง ตรวจสอบเทียบกับต้นฉบับวรรณกรรม
เรื่องชมพูบดีสูตรทั้งฉบับหลวง ฉบับภาคกลาง ฉบับภาคเหนือ และฉบับลาวเพื่อตรวจสอบว่าภาพที่
ปรากฏบนจิ ต รกรรมฝาผนั ง มี ที่ ม าจากเนื้ อ ความที่ ป รากฏในวรรณกรรมหรื อ ไม่ และวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบเรื่องราวที่ปรากฏในแหล่งจิตรกรรมทั้ง 8 แหล่ง ทั้งลักษณะการแสดงรูปลักษณ์ของตัว
ละครต่าง ๆ ในเรื่อง เช่น พระพุทธเจ้า พระเจ้าชมพูบดี หรือพระอินทร์ ฉากที่เขียน และตําแหน่งที่
เขียนภาพ ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และตรวจสอบมูลเหตุที่ทําให้เกิดการเลือกเรื่องราวนี้
มาเขียนในจิตรกรรมฝาผนัง ผลที่ได้น่าจะช่วยให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของการเขียนจิตรกรรม
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อลงกรณ์ เทียมจันทร์, จิตรกรรมฝาผนังพระทีน่ ั่งพุทไธสวรรย์.
16
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ, 32-63.
17
แสนประเสริฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร
เพชรบุรี,” เมืองโบราณ, 108-114.
18
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 231-250.

5
ฝาผนังในยุคสมัยนั้นว่าเกิดจากสาเหตุใด รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ชัดเจน
มากขึ้น
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจิตรกรรมฝาผนังกับวรรณกรรม
3. เพื่อศึกษาเรื่องราวและวิธีการแสดงออกของตัวละครต่าง ๆ ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝา
ผนังที่เขียนเรื่องชมพูบดีสูตร
4. เพื่อศึกษาที่มามูลเหตุหรือคติแนวคิดในการเขียนเรื่องชมพูบดีสูตรบนจิตรกรรมฝาผนัง
สมมติฐานการศึกษา
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีเป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นมาเพื่อแสดงถึงคติความเป็นพระมหา
จักรพรรดิของพระพุทธเจ้าดังปรากฏตัวอย่างชัดเจนที่วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร และวัดป่าฮวก
เมืองหลวงพระบางที่เขียนเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง แต่หากเขียนเฉพาะบางตอนแทรกลงไป
ในพุทธประวัติจะเป็นการเขียนเพื่อจุดประสงค์พิเศษ เพราะเรื่องชมพูบดีนี้เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏใน
พุทธประวัติ อาจเขียนเพื่อให้ล้อไปกับพระพุทธรูปประธาน เช่น วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรีที่
มีพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง หรือเขียนเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ เช่น
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร หรืออาจเป็นเรื่องใช้เทศนาสั่งสอน เช่น วัดท่าข้าม จังหวัด
เชียงใหม่ การแสดงออกของตัวละครที่แตกต่างกันในแต่ละแหล่ง เช่น การแสดงรูปมาฆมาณพเป็น
พระสงฆ์ บุคคลทรงเครื่องกษัตริย์ หรือยักษ์ จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ปรากฏคัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักหรืออาจ
เป็นจินตนาการที่ช่างวาดคิดขึ้นก็ได้
ขอบเขตการศึกษา
1. เอกสารชั้นต้น คือ คัมภีร์ที่เขียนเรื่องชมพูบดีฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ และลาว
2. จิตรกรรมฝาผนัง ที่ปรากฏเรื่องชมพูบดีสูตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 24 – 25
ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลเอกสารทั้งประวัติวัดและคัมภีร์เรื่องชมพูบดีสูตร
2. เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏเรื่องชมพูบดี
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3. จัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารกับข้อมูลภาคสนาม
4. จัดพิมพ์และนําเสนอผลการค้นคว้า
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ได้ทําการตรวจสอบประเด็นที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว

บทที่ 2
ชมพูบดีสูตรในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม
ชมพูบดีสูตร เป็นพระสูตรนอกนิบาต ซึ่งถูกนับเนื่องอยู่ในหมวดสุตตสังคหะคือหนังสือ
ในหมวดสุตตันตปิฎก 1 ที่น่าจะมีต้นเค้าเรื่องมาจากคัมภีร์ฝ่ายมหายานและนํามาแต่งเป็นภาษาบาลี
ในภายหลัง 2 พระสูตรนี้ถือเป็นพระสูตรที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานุภาพ เคยนิพนธ์ไว้ว่า
ไทยเราถือเปนคติแต่โบราณว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องเปนพระปางเมื่อพระพุทธองค์ทรง
กระทําปาฏิหาริย์ บันดาลให้ท้าวมหาชมพูเห็นพระองค์ทรงเครื่องต้นเปนพระเจ้าจักรพรรดิ
ราชาธิราช แลนับถือกันว่าสร้างพระทรงเครื่องมีอานิสงส์มาก เห็นจะเปนเพราะเหตุที่อาจ
บริจ าคแก้ว แหวนเงิน ทองของมีค่ าอั นเปนที่ รัก มาแต่ก่ อน เปนพุท ธบู ช าปรากฏอยู่ยั่ งยื น
ประการ 1 แลการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องต้องมีช่างฝีมือดีแลมีทุนทรัพย์มากจึงจะ
สร้างได้ สร้างยากกว่าพระพุทธรูปปางอื่น ๆ จะเปนเพราะเหตุนี้ด้วยอิกประการ 1 ผู้มียศศักดิ์
แลทรัพ ย์สมบั ติมาแต่ กาลก่ อน นั บแต่ สมเด็ จพระราชาธิ บดี เปนต้ น จึงมั ก สร้า งพระพุท ธ
ทรงเครื่ อง เรื่อ งท้ า วมหาชมพูก็ เ ปนเรื่อ งที่ นับ ถือ กัน สืบมา โดยฐานที่เ ปนตัว ตํา นานของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องทั้งปวงนั้น 3

พระสูตรนี้ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายปรากฏหลักฐานชัดเจนเมื่อพระเจ้า
กีร ติราชสิงหะส่ง สมณทูตจากลังกาเข้ามาขอพระสงฆ์ไปสืบพุทธศาสนาที่ลังกาเมื่อปี พ.ศ.2279
ในรั ช กาลพระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศ ระหว่ า งที่ ค ณะทู ต อยู่ ใ นกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยานั้ น ได้ เ ห็ น พระพุ ท ธรู ป
1

เนื่องจากพระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตรขึ้นต้นด้วยคําว่า “เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง
ภะคะวา” ซึ่งเป็นคําขึ้นต้นของพระสูตรเช่นเดียวกับ มาลัยสูตร หรือ ปุณโณวาทสูตร ดังนั้นจึงถูกจัด
เข้าไปในกลุ่มสุตตันตปิฎกแม้จะพระสูตรนอกนิบาตก็ตาม
2
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ 32, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2549): 19.
3
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายเรื่องท้าวมหาชมพู,”
ใน เรื่องท้าวมหาชมพู (กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร, 2464), ก-ข.
7

8
ทรงเครื่องที่วัดบรมพุทธาราม จึงถามเจ้าพนักงานว่าทําไมจึงมีพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องอย่างเทวรูป ที่
ในลั งกาไม่เ คยมี เจ้ า พนั ก งานจึ งว่ า พระพุ ท ธรู ปทรงเครื่ อ งนี้มี ป รากฏในคัม ภีร์ ชมพูบดี วัต ถุ พระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ส่งคัมภีร์นี้ไปให้กับอัครมหาเสนาบดีลังกาเพื่อสั่งสอนแก่พราหมณ์ทั้งหลาย และ
ให้พระเจ้ากรุงลังกาสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องเช่นนี้ด้วย 4
ที่มาของคัมภีร์เรื่องชมพูบดีสูตร
พระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตรนี้น่าจะมีที่มาจากพระสูตรชื่อ พระเจ้ากัปผิณะ 5 ซึ่งพบร่องรอย
เก่าสุดอยู่ในคัมภีร์อวทาน-ศตกะ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีแนวคิดที่ผสมกันระหว่างหินยานและมหายาน โดย
คัมภีร์นี้มีอายุเก่ากว่าพุทธศตวรรษที่ 3 เพราะมีการแปลเป็นภาษาจีนครั้งแรกในช่วงครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 8-9 ในสมัยราชวงศ์หวู และมีการแปลบางเรื่องออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่น6
เนื้อเรื่องของพระเจ้ากัปผิณะ กล่าวถึงพระเจ้ากัลปะ ผู้ครองราชย์อยู่ในทักษิณาบถ ซึ่งมี
พระราชโอรสเป็นที่มีรูปโฉมงดงามนามว่า “กัปผิณะ” พระโอรสกัปผิณะมีพี่เลี้ยง 8 คน และในวันที่
พระโอรสประสูตินั้น บุตรของอํามาตย์ทั้ง 18,000 คน ก็ถือกําเนิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อพระเจ้ากัลปะ
สวรรคต พระกุมารกัปผิณะก็ครองราชย์ต่อมาเป็นพระเจ้ามหากัปผิณะ มีอํามาตย์ที่เกิดจากบุตรของ
อํามาตย์ 18,000 คน วันหนึ่งพระเจ้ากัปผิณะได้ส่งราชทูตไปยังมหานครทั้งหกมีกรุงศราวัสตีเป็นต้น
โดยมีราชสาส์นว่า หากใครคิดจะรบก็ขอให้ยกทัพมา มิฉะนั้นพระองค์จะบุกไปยึดเมือง กษัตริย์ทั้งหก
หวาดกลัวมาก ทั้งหมดจึงเสด็จไปยังสํานักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงก็ปลอบพระทัยกษัตริย์ทั้ง
หกนั้นและให้เรียกทูตมา ก่อนที่กษัตริย์ทั้งหกจะแจ้งว่าให้ท่านจงไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราชเสียก่อน
เวลานั้น พระพุทธเจ้าจึงให้เนรมิตเชตวันให้เป็นดั่งสุทรรศนนคร แต่งตั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง
สี่เป็นทวารบาล เนรมิตช้างทั้งหลายให้เหมือนช้างไอราวตะ เนรมิตม้าทั้งหลายให้เหมือนม้าพาลาหกะ
เนรมิตรถทั้งหลายให้เหมือนรถนันทีโฆษะ เนรมิตมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนวยาฑยักษ์ และเนรมิต
พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เนรมิตสิงหาสนะสูงเท่าต้นตาล 7 ต้น หลังจากทูตได้เห็นแล้ว พระผู้มี
พระภาคก็มีลายพระหัตถ์และรับสั่งกับทูตว่า ด้วยถ้อยคําที่คล้ายกับที่พระเจ้ากัปผิณะส่งมาถึงกษัตริย์
ทั้ง 6 ทูตก็เดินทางกลับและแจ้งต่อพระเจ้ากัปผิณะตามนั้น
4

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ผู้เรียบเรียง, เรื่องประดิษฐาน
พระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 311-313.
5
กัปผิณะ (Kapphina) หรือบาลีว่า กัปปินะ (Kappina) หรือมหากัปปินะ (Mahakapina)
ดูรายละเอียดใน สาโรชน์ บัวพันธุ์งาม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์อวทาน-ศตกะ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 363.
6
เรื่องเดียวกัน, 442-444.

9
พระเจ้ากัปผิณะและอํามาตย์ทั้ง 18,000 คน ก็เสด็จมายังกรุงศราวัสดี พระราชาประเทศ
เพื่อนบ้านทั้งหลายก็เสด็จมาต้อนรับและเชิญให้เข้านคร เมื่อพระราชาทั้งหลายหายเหนื่อยแล้วก็ให้ไป
แจ้งพระผู้มีพระภาค พระองค์จึงเนรมิตเมืองแบบเดียวกับที่รับทูต เมื่อ พระเจ้ากัปผิณะเสด็จมาเข้า
เฝ้า พระพุทธเจ้าก็ขอให้ท้าวศักระเทวราชนําธนูประจําพระองค์มามอบให้ และประทานธนูนั้นแก่พระ
เจ้ากัปผิณะ แต่พระองค์ก็ไม่สามารถง้างศรได้ พระผู้มีพระภาคจึงเนรมิตกลองเหล็ก 7 ใบ และใช้ธนู
ของพระอินทร์แผลงทะลุกลองเหล็กทั้ง 7 ใบ เกิดเสียงสรรเสริญดังขึ้น ทําให้ความมัวเมาของพระเจ้า
กัปผิณะหมดไป เมื่อพระองค์เห็นดังนั้นจึงกลับไปเป็นพระพุทธเจ้าดังเดิมและได้เทศนาสั่งสอนทําให้
พระเจ้ากัปผิณะได้ดวงตาเห็นธรรมและออกผนวช จนบรรลุเป็นพระอรหันต์
เมื่อมีภิกษุถามที่กรรมเก่าของพระเจ้ากัปผิณะ พระพุทธเจ้าก็กล่าวว่า ในกัลป์ที่ 91 ใน
สมัยพระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยี ได้มีหัวหน้าพ่อค้าผู้หนึ่งได้ทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าวิปัศยีเสวยพระ
กระยาหารตลอดไตรมาสและยังได้สร้างวิหารถวายแด่สงฆ์ทั้ง 4 ทิศ และในอดีตมีพระราชานามว่า
พรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสี ได้อุปัฏฐากพระปรัตเยกพุทธเจ้าด้วยพระกระยาหาร
ตลอดไตรมาสและได้สร้างสถูปบรรจุพระธาตุมีคณะอํามาตย์ร่วมด้วย และยังได้เคยบวชในสํานักของ
พระผู้มีพระภาคกาศยปะ7
เรื่องมหากปินะนี้ยังได้มีการแปลเป็นภาษาอื่น 8 โดยแตกออกเป็น 2 สายสําคัญ สายแรก
ผ่านจากอินเดียในสมัยปาละเข้าสู่ประเทศพม่าในสมัยพุกาม ซึ่งเมื่อเข้าสู่ประเทศพม่าแล้วน่าจะมีการ
แปลจากต้นฉบับที่เป็นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาบาลี เนื่องจากปรากฏการแปลคัมภีร์อีกหลายฉบับ
เจากภาษาสันสกฤตป็นภาษาบาลี เช่น คัมภีร์โลกบัญญัติ ซึ่งคัมภีร์เหล่านี้ต่อมาได้ส่งอิทธิพลเข้ามาใน
ประเทศไทยก่อนจะส่งเข้าไปในประเทศลาวและกัมพูชาต่อไป อีกสายหนึ่งขึ้นผ่านจากอินเดียเข้าสู่
เอเชียกลาง เข้าไปยังทิเบตและจีน ดังปรากฏใน ทมมูกนิทานสูตร หรือชื่อในภาษามองโกเลียว่า mdo
mdzangs blun ซึ่งแต่งโดยภิกษุ 5 รูปโดยรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ มา โดยมีต้นทางมาจากอินเดีย
ก่อนจะส่งต่อไปยังโขตานก่อนส่งไปถึงจีนในกลางพุทธศตวรรษที่ 10 - กลางพุทธศตวรรษที่ 11 และ
แพร่ไปยังทิเบตในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 14 - กลางพุทธศตวรรษที่ 15 สู่มองโกเลียในราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 19 - กลางพุทธศตวรรษที่ 209

7

สาโรชน์ บัวพันธุ์งาม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์อวทาน-ศตกะ”, 363-370.
สัมภาษณ์ Peter Skilling, นักวิชาการของ EFEO ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์ในพุทธศาสนา,
9 มีนาคม 2559.
9
นิยะดา เหล่าสุนทร, “บทนําเรื่องท้าวมหาชมพู,” ใน ท้าวมหาชมพู: ต้นตํานาน
พระพุทธรูปทรงเครื่อง (นนทบุรี: สํานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 14.
8

10
เนื้อหาของมหากปินะในทมมูกนิทานสูตรนี้มีความคล้ายคลึงกับในอวทานศตกะ แต่มี
ความแตกต่างกันหลายจุด โดยมีเนื้อความว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเชตะวันวนารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐีในแคว้นสุวรรณภูมิ มีพระเจ้าแผ่นดินนามว่ามหากปินะ พระองค์ได้ทราบความ
รุ่งเรืองของแคว้นสาวัตถีของพระเจ้าปเสนชิตจากพ่อค้าผ้า จึงส่งราชทูตไปข่มขู่พระเจ้าปเสนชิตให้มา
เฝ้ า พระองค์ ใ นทั น ที พระเจ้ า ปเสนชิ ต จึ ง ไปเฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า โดยเร็ ว และเล่ า เรื่ อ งให้ พ ระองค์ ฟั ง
พระพุทธเจ้าจึงให้ไปบอกทูตว่า ยังมีกษัตริย์ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าปเสน-ชิตอยู่คือพระเจ้าราชาธิราช เมื่อ
ราชทูตมาถึง พระพุทธเจ้าก็แปลงตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระมหาโมคคัลานะเป็นเสนาบดีใหญ่
และเปลี่ยนเชตวันวิหารให้เต็มไปด้วย อัญมณีทั้ง 7 เมื่อราชทูตได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็มี
บัญชาให้พระมหากปินะมาเข้าเฝ้าพระองค์ภายใน 7 วัน พระมหากปินะเมื่อรับทราบก็ให้ทูตไปถามว่า
จะให้พากษัตริย์ทั้งหมดไปพบหรือไม่ พระพุทธองค์ก็ตอบกลับมาว่าให้พาพวกเขาบางคนมา
พระมหากปินะจึงพากษัตริย์นับแสนมาเข้าเฝ้า เมื่อมาถึงก็คิดว่ากษัตริย์ผู้นี้ยิ่งใหญ่กว่าตน
พระเจ้าจักรพรรดิก็ให้เสนาบดีใหญ่มอบธนูให้กับกษัตริย์แห่งสุวรรรภูมิ พระมหากปินะไม่สามารถง้าง
ศรได้ แต่พระเจ้าจักรพรรดิกลับใช้เพียงนิ้วก้อยดีดจนเกิดเสียงดังไปทั่ว และแผลงศรออกไป 5 ดอก
ซึ่งศรแต่ละดอกบรรจุด้วยสัตตรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิ ก่อให้เกิดแสงสว่างไปทั่วจักรวาล ทําให้คน
ทั้งจักรวาลได้ฟังธรรม หลายคนบรรลุอรหันต์ หลายคนได้ดวงตาเห็นธรรม หลายคนบรรลุนิพพาน
เหล่าเปรต สัตว์ และสัตว์นรก บ้างได้รับการปลดปล่อยจากความทรมาน บ้างได้ไปเกิดใหม่ เป็นมนุษย์
บ้าง เทวดาบ้าง
พระมหากปินะและผู้ติดตามเมื่อได้เห็นก็เกิดความศรัทธาในพระองค์และได้ดวงตาเห็น
ธรรม พระพุทธเจ้าจึงกลับสู่สภาพเดิม ประทับในหมู่สงฆ์ พระมหากปินะได้ขอบวชกับพระพุทธองค์
พระองค์อนุญาต เส้นผมและหนวดของพระมหากปินะก็ร่วงหล่นเองและสวมชุดของพระกลายเป็น
พระสงฆ์ในบัดดล และจากการทําสมาธิก็ทําให้เขาบรรลุเป็นพระอรหันต์
พระอานนท์ได้ถามพระพุทธเจ้าว่า เหตุใดพระมหากปินะจึงได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และได้
ดวงตาเห็นธรรม พระพุทธเจ้าได้ตอบว่า นานมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้ากาศยปะ เจ้าบ้านได้สร้าง
สถูปและสร้างวัดให้แก่สงฆ์ เมื่อสถูปทรุดโทรมและเสบียงร่อยหรอ เจ้าบ้านได้ให้ลูกซึ่งบวชเป็นพระ
เผยแผ่ธรรมแก่ผู้คน ทําให้สถูปได้รับการซ่อมแซมและพระสงฆ์ได้รับสิ่งต่าง ๆ ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
และที่อยู่ เหล่าผู้คนที่ได้มีฟังธรรมและมีส่วนร่วมนั้นได้ตั้งความปรารถนาขอให้เกิดในตระกูลสูง ร่ํารวย
อายุยื นและได้พบและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ลูกของเจ้าบ้านนั้นก็คือพระมหากปินะ
กษัตริย์ทั้งหลายก็คือเหล่าคนที่ได้ฟังธรรมและได้ช่วยเหลือในครั้งนั้น 10
10

Stanley Frye, Sutra of the Wise and the Foolish (Dharamshala: Library
of Tibetan Works and Archives, 1981), 124-127.

11
จากเนื้อหาในทมมูกนิทานสูตรและอวทาน-ศตกะ จะพบว่ามีเค้าโครงเนื้อเรื่องคล้ายกับ
ชมพูบดีสูตรอย่างมาก มีเพียงการเรียกชื่อบุคคลและสถานที่เท่านั้นที่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคัมภีร์ฉบับต่าง ๆ
อวทาน
ศตกะ
ชื่อพระสูตร

ทมมูกนิทาน
สูตร

มหากัปผิณะ มหากปินะ

ตัวละครเอก

พระเจ้า
กัปผิณะ

สถานที่สั่งสอน

เชตวัน

กษัตริย์ที่ถูกข่มขู่

มหาราช
ทั้งหก

พระมหา
กปินะ

ชมพูบดีสูตร
ภาคกลาง
ชมพูบดีสูตร
ชมพูปติสูตร

ชมพูบดีสูตร
ภาคเหนือ
ชุมพูปัตติ
ชุมพูปติ

พระเจ้าชมพูบดี ท้าวชุมพูปติ

ชมพูบดี
สูตรลาว
ชมพูปัตติ
ชมพูปติ
พระยา
ชมพูปัตติ

เชตวันวิหาร เวฬุวันมหาวิหาร เวฬุวนาราม เวฬุวนาราม
พระเจ้า
ปเสนชิต

พระเจ้าพิมพิสาร พญาพิมพิสาร

พระยา
พิมพิสาร

แม้จากตารางจะเห็นว่า ทมมูกนิทานสูตรมีความใกล้เคียงกับชมพูบดีสูตรในไทยมากกว่า
อวทาน-ศตกะเพราะ ในชมพูบดีสูตรและมหากปินะ กษัตริย์ที่ถูกคุกคามมีเพียงพระองค์เดียว ในขณะ
ที่มหากัปผิณะมีกษัตริย์ที่ถูกคุกคามถึง 6 พระองค์ ทําให้มีความเป็นไปได้ว่าพระสูตรที่เป็นต้นเค้าของ
เรื่องชมพูบดีสูตรน่าจะมีที่มาจากพระสูตรในจีนหรือมองโกเลียมากกว่าอินเดีย แต่พระสูตรเรื่องชมพู
บดีสูตรนี้ก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพระสูตรชื่อ มหากปินธชสูตรได้เช่นกันเนื่องจากมหากปินธช
สูตรเป็นพระสูตรภาษาบาลีซึ่งมีเรื่องราวที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงทรมานพญามหากปินซึ่งคล้ายคลึง
กับชมพูบดีสูตรนี้11 ซึ่งประเทศไทยน่าจะรับคัมภีร์นี้ผ่านประเทศพม่า

11

ปีเตอร์ สกิลลิ่ง และศานติ ภักดีคํา, สยามบาลีวรรณกรรม: คัมภีร์บาลีใน “ศัพท์
สงเคราะห์” (กรุงเทพฯ: Fragile Palm Leaves Foudation, 2545), 134.

12
ความแพร่หลายของชมพูบดีสูตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรก็ดี เราพบว่าชมพูบดีสูตรนี้พบกระจายตัวอยู่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งในประเทศไทย ประเทศพม่า 12 ประเทศกัมพูชา 13 และประเทศลาว 14 โดยการเข้ามาของ
คัมภีร์นี้ นักวิชาการพม่าสันนิษฐานว่าเรื่องชมพูบดีนี้น่าจะแพร่หลายจากพม่าเข้าสู่ประเทศไทยและ
ประเทศลาวโดยพระสงฆ์นิกายเถรวาทที่เป็นชาวมอญ มีการค้นพบการสวดมนต์โดยพระสงฆ์ 3 รูป
แทนพระพุทธเจ้า พระเจ้าราชาธิราชและพระเจ้าชมพูบดี 15 ขณะที่ Dr. Peter Skilling ได้ให้
ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ 3 ทาง คืออาจจะรับมาจากพระภิกษุซึ่งเดินทางไปยังอินเดียเหนือก่อน
จะนํามาเผยแพร่ต่อ หรืออาจจะรับผ่านนักบวชซึ่งเดินทางจากอินเดียเหนือเข้ามายังภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาจจะรับเข้ามาผ่านภิกษุชาวจีนที่เดินเข้ามาในภูมิภาค ดังปรากฏร่องรอยของ
บทสวด อุณหิสวิชัยคาถา ซึ่งเป็นธารณีมนตร์หนึ่งที่พบในประเทศจีนและยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน16
ซึ่งพบหลักฐานเป็นลานเงินจารึกธารณีมนตร์ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยบันทึกเป็นภาษา
บาลีว่า “ปสยํยหปตตํ ริตติ ติติ ติติ มิตติ จุติ จุติ มุตติ ธรณิ นาม อิทํ อหํ วันทามิ สักกจจํ” 17
ผู้วิจั ยเห็นว่าพระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตรนี้น่าจะเข้ามาสู่ ประเทศไทยผ่านประเทศพม่า
เนื่องจากคัมภีร์จากอินเดียในสมัยปาละนั้นได้แตกออกเป็นสองสาย สายหนึ่งส่งไปยังทิเบต เนปาล
และจีน อีกสายหนึ่งไปทางพม่าและลังกา ซึ่งพม่าและลังกามีการแปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตเป็น
ภาษาบาลี ต่างจากอีกสานหนึ่งซึ่งแปลเป็นภาษาของตนเอง แต่การที่ภิกษุลังกาที่เดินทางมายังอยุธยา
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Thiripyanchai U Mya, “The Origin of the Jumbupati Image,” Report of
the director of archaeology survey for the year ending, 28-37.
13
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ, 33.
14
ณัฐา คุ้มแก้ว, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมภาคใต้เรื่องพระยาชมพู” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 112.
15
Thiripyanchai U Mya, “The Origin of the Jumbupati Image” Report of
the director of archaeology survey for the year ending, 71.
16
สัมภาษณ์ Peter Skilling, นักวิชาการของ EFEO ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์ในพุทธศาสนา,
9 มีนาคม 2559.
17
แสง มนวิทูร, “ความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในล้านนาไทย,” ใน รวมบทความ
ของศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ, 2517).

13
ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไม่รู้จักพระพุทธรูปทรงเครื่องมาก่อน 18 ย่อมแสดงให้เห็นว่าลังกาไม่
รู้จักคัมภีร์นี้จนต้องมีการส่งคัมภีร์ “ชมพูบดีวัตถุ” ซึ่งเป็นคัมภีร์ภาษาบาลีกลับไป ในขณะที่ในพม่ามี
การแปลคัมภีร์ เช่น โลกบัญญัติ อีกทั้งการอธิบายเมืองของพระจักรพรรดิราชก็มีลักษณะเป็นเมืองที่มี
ตลาดหลากหลายทั้งตลาดบก ตลาดน้ํา มีโรงช้าง โรงม้า มีกําแพงหลายชั้น ซึ่งเป็นลักษณะเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อยุธยา 19 ดังนั้น พระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตรจึงน่าจะเข้ามายัง
ประเทศไทยผ่านประเทศพม่า 20
อย่างไรก็ดี เรื่องชมพูบดีสูตรนี้อาจดัดแปลงมาจากเรื่องมหากัปผิณะในอวทานศตกะ
โดยตรงก็ได้ คือรับจากอินเดียโดยตรงผ่านทางภิกษุที่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังอินเดียก็ได้ ปรากฏ
หลักฐานที่วัดเจดีย์เจ็ดยอด (ภาพที่ 1) ซึ่งมีวิหารมหาโพธิ์ซึ่งปรากฏการทําเสารูปแจกัน (ภาพที่ 2) ซึ่ง
ไม่ปรากฏความนิยมในศิลปะพุกามหรือศิลปะล้านนา แต่ปรากฏความนิยมในศิลปะปาละ แสดงให้
เห็นว่าช่างล้านนาผู้สร้างอาจเคยเดินทางไปพุทธคยา 21 รวมถึงการปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มี
รูปแบบใกล้เคียงกับศิลปะปาละในศิลปะล้านนา 22 (ภาพที่ 3) ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ศิลปะล้านนาน่าจะสร้างภายใต้คติจากการชมพูบดีสูตร ปรากฏหลักฐานในเป็นประติมากรรมสําริดซึ่ง
มีจารึกระบุว่า “พระมหาชมพูปติเจ้าองค์นี้ได้สร้างไว้ค้ําศาสนาแล” ซึ่งอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 21 23
(ภาพที่ 4) การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้น่าจะส่งอิทธิพลไปยังศิลปะอยุธยาพร้อมกับคติเรื่อง
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14
ชมพูบดีสูตร 24 และกลายเป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏหลักฐานการ
สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (ภาพที่ 9) หรือการ
ปรากฏต้นฉบับคัมภีร์เรื่องชมพูบดีสูตรภาษาบาลี อักษรขอมที่ Bibliothèque Nationale กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสามารถกําหนดอายุอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 25 และในสมัยพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งส่งหนังสือ ชมพูบดีวัตถุ ไปให้แก่พระเจ้าเกียรติศิริกษัตริย์ลังกาผ่านพระสงฆ์ซึ่ง
เดินทางมาสืบพระพุทธศาสนา 26 ส่วนทางลาวน่าจะได้รับคตินี้ในระยะแรกจากล้านนาตั้งแต่สมัยพระ
เจ้าโพธิสาลราช เพราะในพ.ศ. 2066 พระเมืองแก้วได้อาราธนาพระเทพมงคลแถรและพระภิกษุ
บริวาร พร้อมด้วยคัมภีร์ไตรปิฎกจํานวน 60 คัมภีร์ไปให้แก่พระเจ้าโพธิสาลราช 27 หรืออาจไปพร้อม
กับพระเจ้าไชยเชษฐาซึ่งมาปกครองล้านนาอยู่ 2 ปี ก่อนจะเสด็จไปครองอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งในครั้ง
นั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญ เช่นพระแก้วมรกตไปด้วย28 หรืออาจได้รับมาจากรัตนโกสินทร์อีกต่อ
หนึ่ง โดยอาจจะรับเข้ามาในสมัยพระเจ้ามังธาตุราชซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์แพร่
เข้าไปในราชสํานักหลวงพระบางอย่างมาก 29
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วรวิหาร,” เมืองโบราณ, 33.
27
พระรั ต นปั ญ ญาเถระ, ชิ น กาลมาลี ป กรณ์ , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 7, แปลโดย แสง มนวิ ทู ร
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อ่านเพิ่มเติมในบทที่ 5.
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ภาพที่ 1 วิหารมหาโพธิ์ วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 2 เสาทรงแจกัน วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่

16

ภาพที่ 3 พระหริภุญชัยโพธิสัตว์ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 4 ประติมากรรมมีจารึกว่าชมพูปติ สมบัติของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์
ที่มา: Alexander B. Griswold, “Notes of the Art of Siam, No. 5 The Convention of
Jambupati,” Artibus Asiae XXIV, 3-4 (1961): 297.

17
งานศิลปกรรมจากชมพูบดีสูตรในประเทศไทยและประเทศลาว
ดังที่วิเคราะห์ไปข้างต้นว่าคัมภีร์เรื่องชมพูบดีสูตรน่าจะเข้ามาในประเทศไทยผ่านพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย ปรากฏหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ทั้งในรูปของประติมากรรมที่มี
จารึกว่า “พระมหาชมพูปติเจ้าองค์นี้ได้สร้างไว้ค้ําศาสนาแล” 30 (ภาพที่ 4) และพระพุทธรูปทรงเครื่อง
โดยรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ปรากฏมีทั้งกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละของอินเดีย
(ภาพที่ 3) และกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะโปลนนารุวะของลังกา 31 (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะล้านนาอิทธิพลลังกา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

30

Alexander B. Griswold, “Notes of the Art of Siam, No. 5 The Convention
of Jambupati,” Artibus Asiae, 295-296.
31
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อ
ของคนไทย, 320-323.

18
เชื่อว่าพระพุทธรูปกลุ่มหลังน่าจะส่งอิทธิพลให้กับพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยในศิลปะ
อยุธยาตอนกลาง โดยมีตัวอย่างสําคัญคือกลุ่มพระพุทธรูปที่พบในพระอุระของพระมงคลบพิตร
(ภาพที่ 6) ซึ่งพบร่วมกับพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
ล้านนาเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 7) นอกจากนี้ยังปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มีจารึกที่ฐานระบุปีที่
สร้างคือ พ.ศ. 2048 (ภาพที่ 8) ซึ่งสวมเทริดและต่อด้วยรัศมีเปลวไฟคล้ายกับพระพุทธรูปในศิลปะ
ล้านนาอีกด้วย 32 ก่อนที่รูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้จะพัฒนาไปสู่พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่าง
พระมหาจัก รพรรดิใ นสมัย อยุธ ยาตอนปลาย (ภาพที่ 9) ซึ่ง ในสมัย นี้ไ ด้เ กิด คติใ หม่คือ การสร้า ง
พระพุทธรูปทรงเครื่องอุทิศถวายแด่บูรพกษัตริย์ คติแ ละรูปแบบนี้ได้ถ่ายทอดไปยังพระพุทธรูป
ทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อไปด้วย33

ภาพที่ 6 พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
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ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อ
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เรื่องเดียวกัน, 427-429.

19

ภาพที่ 7 พระพุทธขัดสมาธิเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ภาพที่ 8 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

20

ภาพที่ 9 พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ วัดพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
ในสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่การสร้างพระพุทธรูปเนื่องในคติชมพูบดีปรากฏชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 3 34
ปรากฏการสร้างพระพุ ทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิที่วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
พร้อมกับเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตร (ภาพที่ 10) หรือพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนที่
วัดน้อยทองอยู่ ซึ่งมีประติมากรรมพระสาวกทรงเครื่องขนาบสองข้าง (ภาพที่ 11) ซึ่งเป็นการแสดง
พระพุทธเจ้าที่กําลังแสดงรูปเป็นพระมหาจักรพรรดิควบคู่กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่
แสดงรูปเป็นเสนาบดีใหญ่ ในมหาชมพูบปติสูตรได้บรรยายว่า
สมเด็ จ พระเจ้ า ชมพู บ ดี เ สด็ จ ไปเบื้ อ งน่ า แต่ นั้ น ก็ บั น ลุ ถึ ง ประเทศที่ ใ กล้ แ ห่ ง กํ า แพง
ทองเหลืองชั้นนอกก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระสาริบุตรเจ้าผู้มีอายุอันถือเพศเปนนายเสนาบดี
ผู้ใหญ่แวดล้อมไปด้วยบริวารแสนหนึ่ง นั่งอยู่ข้างเบื้องขวา แล้วก็เห็นพระมหาโมคคัลาน์อันถือ
เพศเปนเสนาบดีผู้ใหญ่ แวดล้อมไปด้วยบริวารแสนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเบื้องซ้าย 35

34

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อ
ของคนไทย, 518-525.
35
“มหาชมพูปติสูตร,” ใน ท้าวมหาชมพู: ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง (กรุงเทพฯ:
โสภณพิพรรฒธนากร, 2464), 40.

21

ภาพที่ 10 พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 11 ภาพถ่ า ยเก่ า แสดงพระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งและพระสาวกทรงเครื่ อ ง วั ด น้ อ ยทองอยู่
กรุงเทพมหานคร
(ภาพถ่ายจากคุณอิสรกุล คงธนะ)

22
ลักษณะการแสดงพระพุทธรูปทรงเครื่องควบคู่กับพระสาวกทรงเครื่องนี้ปรากฏบนพระ
บฏในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นกัน (ภาพที่ 12 - 13) แต่พระบฏเหล่านี้นิยมแสดงเฉพาะรูปบุคคลทั้ง 3
เท่ านั้ น โดยอาจมี ภาพเทวดา บุ ค คลกําลังกราบไหว้ หรือบางครั้ งมี การเขี ยนภาพพุทธประวัติไว้
ด้านล่าง แต่ไม่นิยมแสดงฉากจากเรื่องชมพูบดีสูตรแต่อย่างใด
ในศิลปะล้านช้างปรากฏการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 21
(ภาพที่ 14) โดยมีรูปแบบเดียวกันกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะล้านนาในช่วงเวลาเดียวกัน 36
(ภาพที่ 5) ก่อนจะปรากฏอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์
โดยพระพุทธรูปบางองค์น่าจะได้อัญเชิญไปจากกรุงเทพ (ภาพที่ 15) ก่อนจะพัฒนาเป็นรูปแบบของ
ตัวเองต่อมา 37 (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 12 พระบฎรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาบด้วยพระสาวกทรงเครื่องและสุวรรณสามชาดก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

36

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อ
ของคนไทย, 467.
37
เรื่องเดียวกัน, 497.
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ภาพที่ 13 พระบฏรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาบด้วยพระสาวกทรงเครื่องและพุทธประวัติตอน
มารผจญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ภาพที่ 14 พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดสีสะหวันเทวะโลก เมืองหลวงพระบาง
ที่มา: สุรศักดิ์ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริย์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545), 73.

24

ภาพที่ 15 พระพุทธรูปทรงเครื่องอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ วัดวิชุน เมืองหลวงพระบาง

ภาพที่ 16 พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบพื้นเมือง วัดวิชุน เมืองหลวงพระบาง

25
ดังนั้นเราจึงสามารถแบ่งกลุ่มประติมากรรมกลุ่มนี้ได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือพระพุทธรูป
หรือประติมากรรมที่มีจารึกหรือเอกสารระบุชัดเจนว่าสร้างเนื่องในคติชมพูบดีสูตร ได้แก่ ประติมากรรม
มีจารึก “พระมหาชมพูปติเจ้าองค์นี้ได้สร้างไว้ค้ําศาสนาแล” (ภาพที่ 4) ซึ่งเป็นประติมากรรมเพียงชิ้น
เดียวที่มีจารึกระบุชัดเจนว่าเกี่ยวเนื่องกับคติเรื่องชมพูบดีสูตร
กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ไม่มีจารึกหรือเอกสาร แต่มีหลักฐานทําให้เชื่อว่าสร้างขึ้นภายใต้คติ
ชมพูบดีสูตร ได้แก่ พระพุทธรูปประธาน วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร(ภาพที่ 10) พระพุทธรูปประธาน
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 17) พระพุทธรูปประธานวัดน้อยทองอยู่ กรุงเทพมหานคร
(ภาพที่ 11) และพระบฏพระพุทธรูปทรงเครื่อง (ภาพที่ 12-13) พระพุทธรูปประธานวัดน้อยทองอยู่
ขนาบข้างด้วยพระสาวกทรงเครื่องแสดงฉากในเรื่องชมพูบดีสูตร ซึ่งลักษณะการแสดงออกเช่นนี้ปรากฏ
ในพระบฏพระพุทธรูปทรงเครื่องกลุ่มที่มีการทําพระสาวกทรงเครื่องขนาบข้าง พระพุทธรูปประธาน
ของวัดนางนองและวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
ชมพูบดีสูตรสอดคล้องกับพระพุทธรูปประธาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปประธาน วัดนางนอง
ซึ่งมีบริบททางประวัติศาสตร์ว่าสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงพระองค์
เป็ น พระเจ้ า จั ก รพรรดิ เ พื่ อ สร้ า งความชอบธรรมให้ กั บ พระองค์ ใ นการขึ้ น ครองราชย์ 38 รวมถึ ง
พระพุทธรูปประธาน วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 9) ซึ่งแม้จะไม่มีหลักฐาน
เอกสารแต่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากมีรูปแบบเดียวกันกับพระพุทธรูปใน
เมรุ ทิ ศและเมรุ ราย วั ดไชยวั ฒนาราม 39 และเชื่ อว่ าการที่ พระเจ้ าปราสาททองสร้ างพระพุ ท ธรู ป
ทรงเครื่องก็น่าจะด้วยแนวคิดเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือเพื่อแสดงความเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์เพราะพระองค์ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจาก
กษัตริย์ในรัชกาลก่อนหน้า แต่เป็นเพียงขุนนาง คือ เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ ซึ่งเหล่ามุขมนตรีได้
อัญเชิญให้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนที่สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ที่ยังทรงพระเยาว์ เพราะขึ้นครองราชย์เมื่อ
พระชนมายุเพียง 9 พรรษา40

38
39

ดูรายละเอียดในบทที่ 5
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,

2542), 147.

40

พระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ฉบั บ พั น จั น ทนุ ม าศ (เจิ ม ) และพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด
(นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2553), 269.
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กลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มพระพุทธรูปที่ไม่มีจารึกและไม่อาจระบุว่าสร้างเนื่องในคติชมพูบดี
สูตร ได้แก่ พระพุทธรูปทรงเครื่ององค์อื่น ๆ ทั้งพระพุทธรูปประทับยืนและพระพุทธรูปประทับนั่ง ซึ่ง
พระพุทธรูปเหล่านี้อาจสร้างขึ้นภายในแนวคิดอื่น เช่น พระพุทธรูปที่อุทิศแด่บูรพกษัตริย์ หรือพระ
อนาคตพุทธเจ้า

ภาพที่ 17 พระพุทธรูปประธาน วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
เนื้อเรื่องย่อชมพูบดีทั้ง 3 ฉบับ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ชมพูบดีสูตรทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับภาคกลาง ฉบับภาค
เหนือ และฉบับลาว เพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งจิตรกรรมที่พบในภาคกลาง ภาคเหนือของประเทศไทย
และในประเทศลาว
ชมพูบดีสูตรฉบับภาคกลาง
ปัจจุบันต้นฉบับใบลานเรื่องชมพูบดีสูตรที่เก่าแก่ที่สุดที่พบคือใบลานข Bibliothèque
Nationale กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีอายุถึงสมัยอยุธยาตอนปลายจากลักษณะตัวอักษรที่ใช้
อาจมีอายุเก่าไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 41 แต่ฉบับที่ใช้ในการศึกษาคือมหาชมพูปติสูตร
41

สัมภาษณ์ ศานติ ภักดีคํา, อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเขมรทั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วรรณกรรม, 2 พฤศจิกายน 2558.

27
ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ โปรดให้ตีพิมพ์ขึ้น โดยเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ในการ
กุศลเมื่อปีระกา พ.ศ. 2464 โดยหลวงภัณฑลักษณวิจารณ์ 42
เนื้อเรื่องเริ่มต้นโดยพระอานนท์กล่าวว่าได้เคยฟังมาจากพระพุทธองค์เมื่อครั้งประทับอยู่
ที่ เวฬุว นารามใกล้ กรุ งราชคฤห์ ในครั้ งนั้ นมีกษั ตริย์พ ระองค์ หนึ่ง นามว่ าชมพู บดี ครองราชย์อยู่ ที่
เมืองปัญจาลราษฐ์ พระยาชมพูบดีนี้เมื่อปฏิสนธิในครรภ์มารดา เกิดเสาต้นใหญ่สูง 18 ศอกขึ้นกลาง
พระนคร เมื่อประสูติจากครรภ์มารดา ขุมทองที่อยู่ในแผ่นดิน ปลายไม้ น้ําก็ปรากฏออกมา ฉลองพระ
บาทที่เต็มไปด้วยแก้วมณีโชติทั้งคู่ก็ลอยมาจากวิบุลยบรรพตมาสวมที่พระบาท ในขณะเมื่อประสูติ
เนมิตกะพราหมณ์ทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์ก็พยากรณ์ว่าพระราชกุมารนี้มีบุญญาธิการ จะได้เป็นพระ
เจ้าเอกราช เป็นใหญ่ในชมพูทวีปและนาคพิภพ จะสวมฉลองพระบาทแก้วมณีเที่ยวไปในอากาศสูงขึ้น
ไป 1 โยชน์ เนมิตกะพราหมณ์จึงถวายนามแก่พระราชกุมารว่า ชมพูบดีราชกุมาร
เมื่อราชกุมารเติบใหญ่ขึ้น ทรงเรียนศิลปศาสตร์การยิงธนูถึง 16 พรรษา แรกเรียนยิงธนู
ได้ไกล 1 โยชน์ เมื่อเข้าปีที่ 2 ยิงได้ 2 โยชน์ เมื่อล่วงเข้าปีที่ 3 4 5 6 7 ก็ยิงได้ไกล 3 4 5 6 7 โยชน์
ถ้ายิงลงแผ่นดิน ลูกธนูไปได้ไกล 1 โยชน์ ถ้ายิงไปนาคพิภพก็อาจทําให้พินาศ ถ้ายิงไปในน้าํ ก็จะไปได้
ไกล 1 โยชน์ และน้ําก็จะเดือดเป็นควัน เมื่อขึ้นครองราชย์ก็ใช้ให้ลูกธนูเป็นราชทูตไปหาท้าวพระยา
ทั้งปวงในชมพูทวีปนั้นมาเข้าเฝ้า ผู้ใดไม่มา ลูกธนูนั้นก็จะร้อยพระกรรณของพระยาพระองค์นั้นและ
นํามาสู่สํานักพระเจ้าชมพูบดี
พระเจ้าชมพูบดีทรงมีพระอัครมเหสีชื่อกาญจนราชเทวี อยู่มาวันหนึ่งในคืนเดือนเพ็ญ
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจันทร์บนท้องฟ้า ก็เปรียบตนเองเป็นดั่งพระจันทร์ ผู้ใหญ่กว่าหมู่ดาว
คือพระยาทั้งร้อยเอ็ดเมือง จึงตัดสินพระทัยสวมฉลองพระบาทแก้วมณีโชติเหาะไปในอากาศ ไป
ทอดพระเนตรดูบ้านเมืองของกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดเมืองแล้วจึงนิวัติกลับพระนคร ระหว่างทางผ่านเมือง
ราชคฤห์ เห็นปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงพิโรธ ใช้พระบาทถีบยอดปราสาท แต่ด้วยอํานาจ
บารมีของพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพุทธสาวกช่วยคุ้มครองยอดปราสาทไว้ ทําให้พระบาทและพระชานุ
ของพระเจ้า ชมพูบดีแ ตกโลหิต ไหลอาบ พระองค์ยิ่ง พิโรธใช้พ ระแสงขรรค์ฟาดฟัน ยอดปราสาท
แต่ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า เทพยดาก็บันดาลให้ยอดปราสาทเป็นดั่งเพชร พระแสงขรรค์ก็บิ่น
ทําลายไป
พระเจ้าชมพูบดีไม่พอพระทัยยิ่งก็เหาะกลับไปยังเมือง ยกวิษศรขึ้นและให้วิษศรไปร้อย
พระกรรณของพระเจ้าพิมพิสารมาสู่สํานักของพระองค์ วิษศรก็เหาะไปในอากาศแผดเสียงดังสนั่น
พระเจ้าพิมพิสารตกพระทัย เสด็จออกไปยังสํานักของพระพุทธองค์ในเวฬุวันมหาวิหาร และตรัสถาม
พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบถึงความปรารถนาของพระเจ้าชมพูบดี พระเจ้าพิมพิสารยิ่งตก
พระทัยกว่าเก่า พระพุทธเจ้าก็ปลอบและตรัสว่าจะช่วย ฝ่ายวิษศรเมื่อหาพระเจ้าพิมพิสารไม่เจอก็
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ทําลายกัมภูฉัตรของพระเจ้าพิมพิสารและเหาะไปยังเวฬุวันมหาวิหาร พระพุทธองค์จึงเนรมิตพุทธจักร
อันหนึ่งไปทําลายวิษศร วิษศรสู้ไม่ได้ก็หนีไปซ่อนในยอดบราลีของปราสาท พระเจ้าชมพูบดีเห็นดังนั้น
ก็เสียพระทัย และขว้างฉลองพระบาทแก้วมณีโชติออกไปให้จับตัวพระเจ้าพิมพิสารมา ฉลองพระบาท
ก็แปลงเป็นพญานาค 2 ตน มีร้อยเศียร เหาะไปยังเมืองราชคฤห์ เมื่อหาพระเจ้าพิมพิสารไม่พบ ก็
ทําลายบัลลังก์และบ่ายหน้ามายังเวฬุวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าก็เนรมิตพระยาครุฑมีพันเศียรแสนปีก
พญานาคราชสู้ไม่ได้ก็หนีกลับไปยังสํานักของพระเจ้าชมพูบดี
ฝ่ายพระพุทธองค์ ทรงพิจารณาเห็นว่ าพระเจ้ าชมพูบดีมีบารมีแรงกล้ าสามารถบรรลุ
อรหัตผลได้ จึงมีพุทธฎีกาให้พระอินทร์เป็นราชทูตไปเชิญพระเจ้าชมพูบดีมาเฝ้า “พระเจ้าราชาธิราช”
พระอินทร์รับบัญชาก็แปลงเป็นราชทูตไปยังเมืองปัญจาลราษฎร์ เมื่อถึงแล้วก็ตรัสกับพระเจ้าชมพูบดี
ว่า เหตุใดจึงไม่ไปถวายเครื่องราชบรรณาการแก่พระเจ้าราชาธิราช พระเจ้าราชาธิราชใช้ให้เรามาเชิญ
ท่านไปเข้าเฝ้า พระเจ้าชมพูบดีได้ยินดังนั้นก็พิโรธขว้างวิษศรไปยังราชทูต ราชทูตก็เนรมิตจักรออกมา
วิษศรสู้ไม่ได้หนีไป จักรก็เปล่งรัศมีเป็นเปลวไฟไล่ติดตามจนต้องกลับไปยังแล่งของพระเจ้าชมพูบดี
พระเจ้าชมพูบดีก็หนีไป เปลวไฟเผาไหม้เมืองของพระเจ้าชมพูบดีจนต้องขอให้พระอินทร์ช่วยดับเพลิง
นั้น พระอินทร์ก็ดับเพลิงด้วยฤทธิ์และเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช พระเจ้าชมพู
บดีไม่ไปพระอินทร์จึงให้จักรไปติดพันพระบาทของพระเจ้าชมพูบดีจนตกจากพระแท่นและลากไปไกล
อุ ศ ภหนึ่ ง ได้ รั บ ความลํ า บากเวทนาก็ ต รั ส แก่ พ ระอิ น ทร์ ว่ า วั น พรุ่ ง นี้ เ ช้ า จะเสด็ จ ไปเฝ้ า พระเจ้ า
ราชาธิราช ราชทูตก็กลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจึงมีพุทธฏีกาให้พระยากาฬนาคเนรมิตแม่น้ําและตลาดบกตลาดน้ําในทางที่
ท้าวชมพูบดีจะเสด็จผ่าน พระพุทธเจ้าเนรมิตเวฬุวันมหาวิหารเป็นพระนครอันใหญ่มีกําแพง 7 ชั้น
แล้วด้วย ทอง แก้วผลึก แก้วมณี แก้วลาย เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง ให้พระยาครุฑเป็นนายช่างทอง
ช้างฉัททันต์มาอยู่ในโรงช้าง ม้าพลาหกอยู่ในโรงม้า นกการเวกมาร้องเพลง นกแขกเต้าคาบดอกไม้
อันมีกลิ่นหอมมาโปรย หมู่กินรีกินนรคนธรรพ์ทั้งหลายมาขับร้องฟ้อนรําประโคมดนตรี แล้วพระพุทธ
องค์ก็เนรมิตวิมานนับแสน และพระมหาปราสาท เนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าราชาธิราชประทับบน
รัตนบัลลังก์ภายในมหาปราสาท มีนางราชกัลยารูปงามอยู่ซ้ายขวา ท้าวมหาพรหมถือเศวตฉัตร พระ
ราหุลเป็นขุนคลัง พระมหากปิลเถรและบริวารเป็นพนักงานราชทรัพย์ สาวกหมื่นหกพันเป็นพระยา
ประเทศราช พระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นนายทวาร นางเทพธิดาเป็นช่างปักช่างสะดึง ข้างกําแพง
แต่ละชั้นมีกองทัพคอยรักษาชั้นละแสน พระสารีบุตรเป็นเสนาบดีใหญ่อยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลานะ
เป็นเสนาบดีใหญ่อยู่เบื้องซ้าย มีตลาดขายทองของนางสุชาดา ตลาดขายเงินของนางสุธรรมา ตลาด
ขายผ้าของนางสุจิตรา ตลาดขายผลไม้ของนางสุนันทา และยังมีตลาดขายข้าวสาร ข้าวสุก เนื้อและ
ปลา มาเหล่าคนตักน้ําเดินไปมาสับสน
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วันรุ่งขึ้นพระเจ้าชมพูบดีพร้อมด้วยกษัตริย์ร้อยเอ็ดเมืองและอํามาตย์แสนหนึ่งพร้อมด้วย
ทหารทั้งหลายก็เสด็จออกจากพระนครมายังสํานักของพระเจ้าราชาธิราช โดยเสด็จไปบนช้างไม่ได้
เหาะไปด้วยฤทธิ์เพราะเกรงจะแสดงฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่เมื่อไปถึง เมื่อพระพุทธเจ้าทราบก็ให้มาฆสามเณร
ไปย่นระยะทางและให้แปลงเป็นราชทูตไปพาพระเจ้าชมพูบดีลงจากหลังช้าง มาฆสามเณรรับพุทธ
ฎีกาและเดินทางไป เมื่อถึงจึงสําแดงกายเป็นราชทูตไปอยู่ตรงหน้าช้างของพระเจ้าชมพูบดีและบอกให้
ลงจากหลังช้าง พระเจ้าชมพูบดีไม่ยอมมาฆสามเณรจึงเนรมิตกายให้ใหญ่แล้วจับหางช้างของพระเจ้า
ชมพูบดีไสจนล้มกลิ้ง พระเจ้าชมพูบดีจึงต้องเสด็จไปด้วยพระบาทพร้อมกับกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดเมือง
และเสนาทั้งหลาย
ระหว่างทางทรงผ่านตลาดน้ําของพญานาค โรงทองของพญาครุฑ โรงช้าง โรงม้า นก
การเวก นกแขกเต้า กินนรกินรี ท้าวจตุโลกบาล สวนอุทยาน สระโบกขรณี ตลาดเนื้อ ตลาดปลา
ตลาดข้ า วสุ ก ตลาดข้ า วสาร ตลาดดอกไม้ ตลาดผลไม้ ตลาดผ้ า ตลาดเงิ น ตลาดทอง โรงทอง
ทอดพระเนตรเห็นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ กองทหารรักษาในแต่ละชั้น นางเทพธิดา พระ
อาทิตย์และพระจันทร์ สาวกทั้งหลาย พระราหุล พระอนุรุทธ พรหม จนล่วงไปถึงที่ประทับของพระ
เจ้าราชาธิราช
เมื่อไปถึงพระเจ้าราชาธิราชก็ตรัสให้เข้าไปใกล้ ๆ และตรัสกับพระเจ้าชมพูบดี ก่อนจะ
แสดงฤทธิ์ต่อสู้กัน พระเจ้าชมพูบดีสู้ไม่ได้แต่ยังไม่ละซึ่งทิฐิมานะและถามพระพุทธองค์ถึงผลของทาน
บาปและนรกมีหรือไม่ พระพุทธเจ้าจึงแสดงนรกและสวรรค์ให้ได้เห็น พระเจ้าชมพูบดีเห็นญาติของ
พระองค์อยู่ในนรกและสวรรค์และปรารถนาจะได้อยู่ในสวรรค์บ้าง แต่พระพุทธองค์ปรารถนาจะให้
พระเจ้าชมพูบดีสําเร็จในทางธรรม จึงแสดงธรรมเทศนาเรื่องนิพพานจนพระเจ้าชมพูบดีเลื่อมใสและ
ออกบวช พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง คลายฤทธิ์ ใ ห้ เ มื อ งกลับ เป็ น เวฬุ วั น มหาวิ ห ารและพระองค์ ก ลั บ มาเป็ น
พระพุทธเจ้าตามปกติ และได้เล็งดูเห็นว่าในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะ พระเจ้าชมพูบดีเกิดเป็นพ่อ
ค้าขายผ้ากัมพล วันหนึ่งพบพระพุทธเจ้ากัสสปะบิณฑบาตก็ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้ากัสสปะ
พร้อมด้วยมีด เข็ม ผ้ากัมพล เมื่อกลับมาถึงบ้านก็บอกภรรยา ภรรยาก็อนุโมทนาทานแห่งสามีของตน
ผลของการกระทํานั้นทําให้วันรุ่งขึ้น พระอินทร์ให้พระวิศุกรรมมาเนรมิตปรางค์ปราสาททั้ง 4 แก่วา
นิชทั้งสอง เมื่อสิ้นอายุขัยก็ไปจุติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสวยทิพยสมบัติในวิมานทองพร้อมนางเทพธิดา
แสนองค์ จนลงมาเกิดเป็นพระเจ้าชมพูบดีพร้อมด้วยฉลองพระบาทแก้วมณี พระขรรค์แก้ว วิษศร เมื่อ
พระเจ้าชมพูบดีออกบวชนั้นเครื่องบริขารทั้ง 8 ได้ลอยมายังพระเจ้าชมพูบดีเมื่อบรรพชาพระเจ้าชมพู
บดีแล้วก็ได้บรรพชาแก่กษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดเมืองและอํามาตย์ทั้งแสน พร้อมแสดงธรรมเรื่องเบญจขันธ์
ยังผลให้พระเจ้าชมพูบดี กษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดเมืองและอํามาตย์ทั้งแสนบรรลุพระอรหันต์พร้อมสิ้น
ด้วยกัน
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บรรดาข้าราชบริพารผู้ที่ไม่ได้ออกบวชจะเดินทางกลับไปยังเมืองแห่งตน พระชมพูบดีเถร
ก็ตรัสเนื้อความถึงพระราชบุตรและพระอัครมเหสีว่า ให้เจ้าศิริคุตรราชกุมารและนางกาญจน-เทวีมา
บวชเช่นเดียวกัน เมื่อข้าราชบริพารกลับถึงเมืองปัญจาลราษฎร์ก็แจ้งเนื้อความแก่นางกาญจนเทวีและ
เจ้าศิริคุตรราชกุมาร เมื่อได้ฟังดังนั้นก็เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยเสนาทั้งหลายไปยังสํานักของ
พระชมพู บ ดี เ ถร พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ใ ห้ ม าฆสามเณรไปย่ อ ทางให้ สั้ น ลง เมื่ อ มาถึ ง ก็ ถ วายนมั ส การ
พระพุทธเจ้าและขอพบพระชมพูบดีเถร พระพุทธเจ้าให้นางพิจารณาดูแต่ก็ไม่รู้ว่ารูปใดคือพระชมพู
บดีเ ถร พระพุ ท ธเจ้ า จึง ให้น างกาญจนเทวี เรี ย กอย่า งที่ เ คยเรีย กจึ งได้ พ บ นางกาญจนเทวี เข้ า ไป
นมัสการพระชมพูบดีเถรและฟังพระธรรมเทศนา นางกาญจนเทวีจึงขอบวช พระพุทธองค์ก็ส่งไปยัง
สํานักของพระพิมพาเถรีภิกษุณีจนได้บรรลุอรหันต์ได้นามว่านางกาญจนเถรี ส่วนเจ้าศิริคุตรก็บรรพชา
ในสํานักของพระเจ้าชมพูบดีเถรและสําเร็จเป็นพระอรหันต์ 43
ชมพูบดีสูตรฉบับล้านนา
ชุมพูปติ หรือ ชุมพูปัตติเป็นคัมภีร์ชมพูบดีสูตรฉบับล้านนา ต้นฉบับที่ใช้ในการศึกษานี้
เป็นของวัดป่าสักน้อย ตําบลแม่ปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากได้รับการปริวรรต
แล้ว คัมภีร์มีจํานวน 3 ผูก รวม 99 หน้าใบลาน 44
เนื้อเรื่องเริ่มจากเหตุการณ์หลังการปฐมสังคายนาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว
3 เดือน พระมหากัสสปะได้ถามพระอานนท์ว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงพระสูตรชื่อชุมพูปติแก่ใครและ
เมื่อใด พระอานนท์เฉลยว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงแก่พญาพาราณสีที่เวฬุวนารามมหาวิหาร แขวงเมือง
ราชคฤห์ มีใจความว่า
ท้าวชุมพูปติเป็นกษัตริย์ครองเมืองปัญจาลนคร ทรงมีมเหสีชื่อนางกัญจนราชเทวี ในครั้งที่
ท้าวมหาชุมพูจะประสูติ มีเสาทองใหญ่เท่าลําตาล สูง 13 วาต้นหนึ่งปรากฏหน้าปราสาท เมื่อประสูติ
แล้ว เกิดขุมทรัพย์ที่เต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองต่าง ๆ ขึ้นที่ 4 มุมของปราสาท และยังมีฉลองพระ
บาททิพย์ลอยมาสู่พระองค์ พราหมณ์ทั้งหลายทํานายว่าพระกุมารจะเป็นใหญ่ ปราบไปทั่วชมพูทวีป
ด้วยฉลองพระบาททิพย์นี้
เมื่อท้าวชุมพูปติมีอายุครบ 16 พรรษา พระองค์ก็จบวิชาทั้งหลายในไตรเพท โดยเฉพาะ
วิชายิงธนูนั้นถือเป็นหนึ่งในโลก เมื่อทรงยิงธนูดอกแรกไปไกลถึง 1 โยชน์ เมื่อทรงยิงธนูดอกที่ 2 ถึง 7
ธนูก็ไปไกล 2 ถึง 7 โยชน์ตามลําดับ พร้อมมีฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นโกลาหล เมื่อพระองค์ได้อภิเษกกับ
นางกัญจนเทวีก็ประพฤติเป็นพาล ในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งทรงมองเห็นดาวอยู่ล้อมเดือน ก็มี
43

“มหาชมพูปติสูตร” ใน ท้าวมหาชมพู: ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง.
44
บํารุง บารมี, “ชุมพูปติ” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, เล่ม 4 (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 1892-1894.
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พระประสงค์จะให้กษัตริย์ทั้งหลายมาห้อมล้อมพระองค์เช่นนั้นบ้าง จึงทรงฉลองพระบาททิพย์เสด็จไป
ยังเมืองต่าง ๆ แล้วยิงธนูข่มขู่ให้พระราชาทั้งหลายออกมาอ่อนน้อมและถวายเครื่องราชบรรณาการ
ทุกปี
วันหนึ่งพญาชุมพูปติเหาะไปยังเมืองราชคฤห์ของพญาพิมพิสาร ทรงเห็นปราสาทราชวัง
สวยงามก็อิจฉาจึงใช้พระบาทถีบยอดปราสาทแต่ด้วยพญาพิมพิสารทรงมั่นในพุทธศาสนา เทวดาที่
รักษาปราสาทก็ทําให้ปราสาทมั่นคง กายของพญามหาชุมพูจึงกระแทกกับยอดปราสาทเกิดแผล
เจ็บปวดอย่างมาก แม้จะใช้ดาบศรีกัญไชยฟันที่ยอดปราสาทก็ตาม ดาบวิเศษกลับหักกระเด็นไป ครั้น
กลับถึงเมืองปัญจาลนครก็วาดธนูขึ้นหมายยิงไปร้อยพระกรรณพญาพิมพิสาร พญาดังกล่าวได้ยินเสียง
กระหึ่มมาแต่ไกลก็เสด็จไปสู่สํานักของพระพุทธองค์ที่เวฬุวันมหาวิหารและทูลถามเหตุดีร้าย พระพุทธ
องค์ก็ตอบความปรารถนาของพญาชุมพูปติ พญาพิมพิสารได้แต่ตัวสั่นด้วยความกลัวและขอพระพุทธ
องค์เป็นที่พึ่ง เมื่อลูกธนูค้นหาไม่พบก็ตามมาจนถึงเวฬุวันมหาวิหารแล้วส่งเสียงคํารามสนั่นทั่วเมือง
พระพุทธองค์จึงให้พระโมคคัลลานะเถระไปห้ามเหตุร้ายนั้น พระโมคคัลลานะได้เนรมิตรสุรจักรไป
ทําลายลูกศรนั้นเสียธนูแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงรีบกลับไปยังแล่งธนูดังเดิม ท้าวมหาชุมพูจึงสั่งให้ฉลองพระ
บาทไปมัดข้อพระบาทพญาพิมพิสารมาถวายฉลองพระบาททิพย์กลายเป็นนาคคู่หนึ่งว่ายฟ้าตรงมาหา
พญาพิมพิสารยังเวฬุวันมหาวิหาร แต่ก็ถูกพระโมคคัลลานะเนรมิตครุฑยักษ์ไปปราบจนนาคทั้งสอง
สิ้นฤทธิ์กลับไปเป็นฉลองพระบาททิพย์ตกลงตรงหน้าพญาชุมพูปติทําให้ทรงพิโรธยิ่งขึ้น
ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ตรวจดูเห็นว่าพญาชุมพูปติยังมีอุปนิสัยในโลกุตตรธรรม จึงขอให้
พระอินทร์นําสาส์นของพระองค์ไปกําราบและให้พญาชุมพูปติพร้อมกับราชเทวีและประยูรญาติไปเข้า
เฝ้าพระพุทธองค์ที่เวฬุวัน พระอินทร์จึงแปลงเป็นพรานป่าไปปรากฏต่อหน้าพระพักตร์พญาชุมพูปติ
ในที่ประชุมเสนาอมาตย์และสั่งให้พญาชุมพูปติไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ พญาชุมพูปติพิโรธมากจึงยิงธนู
วิเศษแต่ก็ถูกจักรแก้วของพระอินทร์แปลงแล้วร่วงลง อํานาจของจักรแก้วทําให้เกิดความร้อนไปเผา
เครื่องแต่งกายของทุกคนในท้องพระโรง และด้วยความร้อนจากจักรแก้วทําให้ชาวเมืองทั้งปวงต้องหนี
ลงน้ํา แม้กระทั่งพญาชุมพูปติก็ยังหนีไปยังตุ่มน้ํา เมื่อเห็นดังนั้นพระอินทร์จึงเรียกจักรแก้วคืนสู่พระ
หัตถ์และเรียกพญาชุมพูปติออกไปหาพร้อมเนรมิตผ้าให้ผืนหนึ่งเพื่อปิดพระวรกายและสั่งให้ไปถวาย
บรรณาการต่อ “พญาเอกมหาราช” ภายในเจ็ดวัน จากนั้นจึงกลับมารายงานพระพุทธเจ้า
ในวันที่ 7 พระอินทร์ ท้าวจตุโลกบาลและบริวารทั้งปวงก็เนรมิตเวฬุวันมหาวิหารให้เป็น
เมืองอันยิ่งใหญ่และงดงาม ประกอบด้วยกําแพงแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการ 7 ชั้น ภายในเมืองกว้าง
1000 คาวุต มีสระโบกขรณีห้าแห่งสมบูรณ์ด้วยดอกไม้ต่าง ๆ มีปราสาทประธานที่งามเสมือนเวไช
ยนต์แวดล้อมด้วยปราสาทแก้วมณีทั้งหลายเรียงรายโดยรอบหน้าปาราสาทหลังใหญ่มีมณฑปหลังใหญ่
แล้วด้วยแก้วเจ็ดประการมีบัลลังก์เรียงรายอยู่ ระหว่างกําแพงแต่ละชั้นให้มีบริวารของท้าวจตุโลกบาล
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รักษา ในปราสาทใหญ่ให้มีนางฟ้าประจําทุกชั้นและตามทางที่พญาชุมพูปติจะต้องเสด็จเลียบฝั่งแม่น้ํา
นั้นเนรมิตให้กว้างขวางและมีเหล่าครุฑนาคทั้งหลายแปลงเป็นพ่อค้าแม่ค้าและเป็นชาวบ้านจับจ่าย
สิ่งของไปมา
ในเวลาสาย พญาชุมพูปติก็เสด็จไปถึงเมืองเนรมิต พระพุทธองค์ได้มอบให้สุขสามเณรและ
มาฆสามเณรเนรมิตเป็นกุมารไปนําเสด็จเข้าเมืองโดยให้พญาชุมพูปติลงจากช้างแล้วพานางกัญจนราช
เทวี ราชบุตรและข้าราชบริพารผ่านกําแพงเมืองแต่ละชั้น ซึ่งบริบูรณ์ด้วยสัตว์หิมพานต์และทรัพย์
สมบัติอันวิเศษในปราสาทชั้นบนนั้น พระอริยสาวกทั้งหลายก็เนรมิตเป็นเสนาอํามาตย์ราชมนตรีอยู่
เต็มท้องพระโรงที่มีพระพุทธเจ้าเนรมิตเป็นท้าวมหาราชและมเหสีเทวีประทับเป็นประธานอยู่ พญาชุม
พูปตินึกถึงความเก่งกาจของทูตไปบอกข่าวแก่พระองค์เมื่อ 7 วันก่อนก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าความยิ่งใหญ่ที่
พระองค์มีนั้นลดลงเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่อลังการที่ได้สัมผัสเห็น ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ
กับแสงหิ่งห้อยที่มาเทียบกับแสงจันทร์ ยิ่งคิดยิ่งลดทิฐิลงเรื่อย ๆ จึงดําเนินด้วยความหวาดหวั่นเก้อ
เขินผ่านความสง่างามทั้งหลายจนไปก้มกราบแทบบัลลังก์ถวายเครื่องราชบรรณาการแล้วจึงประทับ
อยู่ในที่อันสมควร
“พญาเอกมหาราช” รับเครื่องราชบรรณาการแล้วก็ปฏิสัน ถารกับ พญาชุม พูปติด้ว ย
สุนทรวาจา น้อมใจให้ลดทิฐิมานะลงได้ระดับหนึ่ง แล้วแสดงธรรมอันเป็นไปตามอริยสัจจ์ทั้ง 4 พร้อม
ทั้งอัตถะและพยัญชนะจนโน้มพระทัยของพญาชุมพูปติสู่ไตรสรณคมน์ จากนั้นจึงแสดงอนุปุพพิกถา
5 ประการให้ฟังโดยพิสดารจนพญาชุมพูปติสิ้นความเคลือบแคลงและได้ดวงตาเห็นธรรม เมื่อพระ
พุทธองค์ทรงหยั่งรู้ถึงน้ําพระทัยในโลกุตตรธรรมของพญาชุมพูปติแล้วก็เทศนาอริยมรรคทั้ง 8 ซึ่งเมื่อ
แสดงเสร็จสิ้น พญาชุมพูปติก็บรรลุโสดาปัตติผลและมีอัธยาศัยน้อมสู่การบวชอย่างแรงกล้า เมื่อถึง
ระดับนั้นแล้ว ภาพของเมืองและสิ่งเนรมิตทั้งหลายก็กลายสู่สภาพเดิมอันเป็นเวฬุวนารามมหาวิหาร
ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยพระอริยสาวกและบริษัททั้ง 4 อํามาตย์ราชบริพารของพญาชุมพูปติทุกคนได้รับรส
แห่งธรรมในครั้งนั้นต่างมีดวงตาเห็นธรรมและรับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ครั้นพญาชุมพูปติหาย
จากความงุนงงแล้วก็เข้าไปขอบวชกับพระพุทธองค์ บรรดาท้าวพญาทั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองและเสนา
ข้ า ราชการของพญาชุ ม พู ป ติ ซึ่ ง บรรลุ โ สดาบั น แล้ ว ก็ ข อบวชด้ ว ย พระพุ ท ธองค์ ก็ ป ระทาน
เอหิภิกขุอุปสัมปทาให้โดยทั่วกัน ครั้งนั้นพญาพิมพิสารก็จัดหาเครื่องบริขารให้ผู้บวชนั้นจนครบ ส่วน
พญาชุมพูปติผู้มุ่งออกบวชก็มีเทวดาเอาเครื่องบริขารมาถวาย อันเนื่องจากอนุสนธิจากผลบุญที่ทรง
เคยได้กระทํามาก่อน ดังมีความกล่าวสืบไปว่า
ในคราวที่พระพุ ท ธมหากั สสปะมาตรัส รู้นั้ น พญาชุม พู ปติเกิ ด เป็ นพ่ อค้ าเดิ นทางด้ ว ย
เกวียนไปยังเมืองต่าง ๆ ครั้งหนึ่งไปพบพระพุทธมหากัสสปะออกบิณฑบาตอยู่ จึงได้น้อมถวายผ้า
กัปปาสิก เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงได้เกิดเป็นเทวดาอยู่ในวิมานสูง 16 โยชน์ มีนางฟ้าแสนหนึ่งเป็นบริวาร
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เพราะผลบุญในครั้งนั้น ครั้นสิ้นบุญก็ได้เกิดเป็นราชาแห่งเมืองปัญจาลนคร และด้วยผลบุญที่ยังมีอยู่
จึงมีธนูวิเศษและฉลองพระบาททิพย์รวมทั้งแก้วมณีโชติและสรรพสมบัติต่าง ๆ ก่อนที่พระองค์จะปลง
พระเกศาเมื่อบวชนั้น ก็ได้ขออนุญาตจากนางกัญจนเทวีเสียก่อน
ฝ่ายนางกัญจนเทวีและสิริคุตตราชกุมารครั้นออกจากเวฬุวันก็คิดไปต่าง ๆ ยิ่งได้เห็นเหล่า
เสนาอํามาตย์ทั้งหลายออกบวชจนเหลือไม่มากนักและได้เห็นภิกษุณีทั้งหลาย มีนางมหาปชาบดีเป็น
ประธาน ก็มอบเครื่องราชกกุธภัณฑ์ให้พระโอรสแล้วนางก็ขอบวช ฝ่ายราชบุตรก็ได้มอบสิ่งของราช
ทรัพย์ให้แก่เสนาอํามาตย์นํากลับไปสู่ปัญจาลนครแล้วพระองค์ก็ออกบวชอีกผู้หนึ่ง
พญาชุมพูปติเมื่อบวชและได้รับกัมมัฏฐานจากพระโอษฐ์แล้วก็จําเริญสมณธรรมจนสําเร็จ
เป็นผู้หมดกิเลสในวันนั้นขณะอาทิตย์ตกดิน และได้รับเอตทัคคะจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศ
กว่าภิกษุทั้งหลายในการตรัสรู้ธรรมเร็วพร้อมด้วยอภิญญา 6 ส่วนนางกัญจนเถรีและสิริคุตตสามเณรก็
ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา ทั้งสามได้มีส่วนในการเผยแพร่พระศาสนาให้รุ่งเรืองตลอด
อายุขัย 45
ชมพูบดีสูตรฉบับล้านช้างหรือลาว
ชมพูปัตติ หรือ ชมพูปติ เป็นคัมภีร์ชมพูบดีสูตรฉบับล้านช้าง ต้นฉบับที่ใช้การศึกษาเป็น
ฉบับจากหอสมุดแห่งชาติลาว โดยได้ทําการปริวรรตใหม่ เพราะยังไม่เคยมีการปริวรรตมาก่อน โดยใน
ใบลานได้ระบุจุลศักราช 1268 ตรงกับพุทธศักราช 2449 มีจํานวน 5 ผูก ทั้งหมด 228 หน้าใบลาน46
เนื้อเรื่องเริ่มต้นโดยกล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 4 เดือน ในที่ชุมนุมพระ
อรหันต์ทั้ง 599 องค์ มีพระมหากัสสปะเป็นประธาน พระอานนท์ได้กล่าวว่าได้ยินพระสูตรเรื่องชมพู
ปัตติสูตรจากพระพุทธเจ้าซึ่งได้แสดง ณ ถ้ําสัตว์ปัตตคูหา
ณ ตอนนั้นมีกษัตริย์นามว่าเจ้าชมพูปัตติราชมีอานุภาพไปทั่วชมพูทวีป เมื่อประสูติมีเสา
ทองสูง 1281 ขึ้นมาจากดิน ในเวลาที่ประสูติ มีสมบัติขึ้นมาจากดินและน้ํา ฉลองพระบาทแก้วมณีโชติ
มารองพระบาททั้งสอง เหล่าพราหมณ์ได้ทํานายว่า ราชกุมารนี้จะมีอํานาจเหนือเหล่านาค เทวดา
อํานาจจะแผ่ไปทั่วชมพูทวีป ราชกุมารก็เหาะไปในอากาศสูง 1 โยชน์ เหล่าพราหมณ์จึงถวายนามว่า
ชมพูปัตติกุมาร
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เจ้าชมพูปัตติราชกุมารเมื่ออายุน้อยเคยยิงสระเหน้า (ลูกธนู) ซึ่งเกิดจากบุญยิงออกไปใน
อากาศและแม่น้ํา จนอายุ 16 พรรษา ก็ชํานาญการยิงสระเหน้ามากกว่าศาสตร์อื่น ๆ โดยตอนแรกซัด
ไปได้ไกล 1 โยชน์ และเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปีที่ 7 ก็ซัดไปได้ 1 สังขยา คือ 56,000 โยชน์ เมื่อเจ้าชมพู
ปัตติราชกุมารต้องการให้ท้าวพระยาทั้งหลายในชมพูทวีปมาอยู่ในอํานาจก็จะใช้สระเหน้านั้นกําราบ
โดยจะยิงสระเหน้าไปสู่รูหูกษัตริย์นั้น ทําให้กษัตริย์ทั้งหลายหวาดกลัว
เมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษา ก็ทําพิธีราชาภิเษกเป็นพระยาชมพูปัตติราชในเมือง
อุตตตรปัญจาลนครและอภิเษกนางกาญจนเทวี วันหนึ่งในวันขึ้น 15 ค่ํา พระยาชมพูปัตติได้เปรียบ
ตนเองเป็นดั่งพระจันทร์เต็มดวงที่มีกษัตริย์ทั้ง 108 มาแวดล้อม พระองค์จึงเข้าไปแต่งองค์ สวมเกิบ
ตีน (ฉลองพระบาท) มณีโชติ ขัดพระขรรค์ 4 เล่ม และเหาะขึ้นไปในอากาศ
ต่อมาพระองค์เหาะไปยังเมืองราชคฤห์ ได้เห็นปราสาทของพระยาพิมพิสาร ก็เกิดโมโหจึง
พยายามทําลายปราสาท ใช้เท้าถีบยอดปราสาทหัวเข่าก็แตกเลือดไหล ใช้พระขรรค์ทั้ง 4 ก็ไม่ได้ผล
ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า พระองค์โกรธมากจึงคิดว่าจะกลับไปยังเมืองของตนและจะใช้ปืน
พิษหรือสระเหน้ามาตัดศีรษะ ของกษัตริย์เมืองนี้มายังปราสาทตนให้ได้ คิดแล้วก็เหาะกลับไปยัง
อุตตรปัญจาลนคร
เมื่อกลับมาถึงก็แผลงปืนพิษไปในอากาศ ปืนพิษก็ร้องในอากาศว่าจะตัดศีรษะพระยาพิม
พิสาร พระยาพิมพิสารได้ยินก็ตกใจ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวฬุวนา
รามพร้อมกับเสนาอํามาตย์ พระพุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยฌานของพระองค์ก็ระงับความกลัวของพระยาพิม
พิสาร เมื่อปืนพิษไปถึงปราสาทหาพระยาพิมพิสารไม่พบจึงทําลายบัลลังก์และมุ่งไปยังเวฬุวนาราม
พระยาพิมพิสารเห็นปืนพิษก็หวาดกลัว พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตพุทธจักรขึ้นไปขับไล่ปืนพิษ ปินพิษสู้
ไม่ได้ก็หนีกลับไป ทําให้พระยาชมพูปัตติก็เสียพระทัย
พระยาชมพูปัตติจึงถือเอาเกิบตีนแก้วมณีโชติขึ้น และสวดมนต์ให้ไปเอาตัวพระยาพิม
พิสารมา เกิบตีนแก้วก็นิรมิตเป็นพญานาคใหญ่มีร้อยเศียรเหาะไปยังเมืองราชคฤห์และกล่าวว่าจะ
กําจัดพระยาพิมพิสาร และเข้าไปในปราสาท เมื่อหาพระยาพิมพิสารไม่พบจึงมุ่งหน้าไปยังเวฬุวนาราม
พระยาพิมพิสารเห็นก็หวาดกลัว พระพุทธองค์จึงเนรมิตพระยาครุฑใหญ่มี 1,000 หัว 100,000 ปีกขึ้น
ไปปราบนาคทั้ง 2 นาคสู้ไม่ได้ก็แทรกแผ่นดินกลับไป พระยาชมพูปัตติเห็นก็เสียพระทัยว่าอํานาจของ
ตนไม่มากเท่าก่อน
ต่อมาพระพุทธเจ้าเล็งด้วยญาณเห็นว่าพระยาชมพูปัตติจะบรรลุถึงอรหันต์ผลญาณจึงให้
พระยาอินทร์เป็นคนใช้ไปบอกแก่พระยาชมพูปัตติว่าพระยาราชาธิราชให้มาถวายบังคม พระยาอินทร์
ก็ถือเพศเป็นคนใช้ไปสู่เมืองปัญจาลนคร และแจ้งความประสงค์ของพระพุทธเจ้า พระยาชมพูปัตติกริ้ว
ที่คนใช้ไม่รู้ธรรมเนียมจึงยิงปืนพิษใส่ พระยาอินทร์จึงนิมิตจักรอันหนึ่งซัดออกไปรบกัน ปินพิษสู้ไม่ได้ก็
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หนี จักรก็ไล่ติดตาม ด้วยอํานาจจักรก็ทําให้เกิดไฟไหม้ไปทั้งเมือง เสนาอํามาตย์ต่างหนีตาย แต่พระยา
ชมพูปัตติยังไม่ยอมแพ้ พระยาอินทร์จึงให้ไฟเผาพระยาชมพูปัตติได้รับความทรมานแต่ยังไม่ยอม จึง
ให้จักรไปมัดเท้าและลากลงจากราชอาสน์ เสนาอํามาตย์พยายามช่วยก็ไม่เป็นผล พระยาชมพูปัตติทน
ไม่ไหวจึงบอกว่าจะไปเข้าเฝ้าในวันรุ่งขึ้น พระอินทร์จึ งข่มขู่ว่าหากไม่ไป จะตัดมือเท้าเสีย แล้วก็
กลับไปแจ้งพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้เรียกเทวดาทั้งหลายมาชุมนุม ตรัสให้พระยากาลนาคและลูกเมีย
พระยาครุฑ ท้าวจาตุมหาราชิกา พระอาทิตย์ พระจันทร์ มเหสีของพระอินทร์ให้แปลงตนเป็นพ่อค้า
ช่างในเมือง ให้เหล่าภิกษุ ทั้ง พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระราหุล และภิกษุทั้งหลาย เนรมิตตน
เป็นเหล่ากษัตริย์และขุนนาง และเนรมิตพระองค์เป็นท้าวพระยาที่ยิ่งใหญ่กว่าท้าวพระยาทั้งมวล
พระยาชมพูปัตติก็เดินทางออกจากเมืองอุตรปัญจาลนครพร้อมมหาอามาตย์แสนคน พระ
ยาร้อยเอ็ดตน ด้วยโยธา 4 จําพวกได้แก่เสนาช้างม้า เสนาเจ้ารถ พระยาชมพูปัตติก็คิดว่าหากเหาะไป
เมื่อไปถึงก็จะไม่เจริญแก่คนทั้งหลาย หากไปด้วยช้างมงคลไปตามบ้านเรือนต่าง ๆ ก็จะยังมีฤทธิ์อยู่
และหากชนะพระราชาธิราชย่อมสามารถชนะพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้
ฝ่ายพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระยาชมพูปัตติเดินทางมาด้วยจักขุญาณ ก็ให้มาฆสามเณรไปย่น
ระยะทางให้ไปถึงในวันเดียว มาฆสามเณรก็กระทําตาม เมื่อพระยาชมพูปัตติมาถึง ก็ให้มาฆสามเณร
แปลงเป็นคนใช้ไปบอกแก่พระยาชมพูปัตติว่าให้ลงจากช้างและเดินเข้าไปมาฆสามเณรับคําแล้วแปลง
ตนเป็นท้าวพระยาในราชสํานักไปยืนอยู่ต่อหน้าพระยาชมพูปัตติเพื่อแจ้งให้ลงจากหลังช้างและเดิน
เข้าไป พระยาชมพูปัตติโกรธมากจึงให้เหล่าโยธาไปจับคนใช้นั้นเสีย มาฆสามเณรจึงเนรมิตกายน่า
สะพรึงกลัวและจับหางช้างพระชมพูปัตติจนตกจากหลังช้างและเดินด้วยเท้าเข้าไปพร้อมท้าวพระยา
ทั้งร้อยเอ็ดตน ส่วนเหล่าโยธาให้รออยู่ข้างนอก
เมื่อเข้าไปในเมือง พระยาชมพูปัตติได้เดินผ่านตลาดต่าง ๆ ผ่านกําแพงเมืองทั้ง 7 ชั้น ผ่าน
เหล่าทหารและเสนาต่าง ๆ จนไปถึงสํานักของพระพุทธเจ้า พระยาชมพูปัตติก็คุกเข่าเข้าไป เมื่อเห็นรูป
กายของพระพุ ทธเจ้าอั นงามหาที่เปรี ยบไม่ ได้แล้ ว ก็รํ าพึ งในใจว่า พระยาราชาธิ ราชนี้ มี รูปโฉมที่
ประเสริฐกว่าและมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเรา พระยาราชาธิราชรู้ความในใจของพระยาชมพูปัตติตั้งแต่ออก
จากพระนครแล้ว และให้พระยาชมพูปัตติสําแดงฤทธิ์ออกมา โดยกล่าวว่า หากแพ้ก็จะไหว้พระยาชมพู
ปัตติ แต่หากพระยาชมพูปัตติแพ้จะต้องไหว้เรา พระยาชมพูปัตติก็ซัดสระเหน้าออกไป พระสัพพัญญูก็
เนรมิตจักรไปปะทะกัน สระเหน้าแพ้ก็กลับไปยังพระยาชมพูปัตติ ทําให้พระยาชมพูปัตติรู้สึกอับอาย
พระยาชมพูปัตติขอสระเหน้าจากพระพุทธเจ้า ท่านก็เนรมิตสระเหน้าขนาดเท่านิ้วมือแต่พระยาชมพู
ปัตติก็ไม่อาจยกขึ้นได้ พระพุทธเจ้าจึงให้สระเหน้านี้ทําให้ฉลองพระบาทมณีโชติเป็นเถ้าไป แต่พระยา
ชมพูปัตติยังไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้าท่านจึงถามถึงสาเหตุ พระยาชมพูปัตติก็ว่าหากยังอยู่ในที่แห่งตนก็
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ย่อมไม่แพ้ พระสัพพัญญูจึงเล่าถึงตอนที่ส่งทูตไปทําให้พระยาชมพูปัตติแพ้ในเมืองของตน พระยาชมพู
ปัตติ จึงว่ าขึ้ นชื่อว่ าเป็ นกษั ตริ ย์ย่อมไม่ควรไหว้บุคคลอื่น พระพุทธเจ้าก็ว่าเราควรรักษาสัจจะและ
พิจารณาบาปบุญคุณโทษ พระยาชมพูปัตติจึงถามว่านรกมีจริงหรือไม่ พระสัพพัญญูจึงเนรมิตให้ไฟนรก
ลุกขึ้นมาจนพระยาชมพูปัตติไม่อาจทนอยู่ได้ก็ขอความคุ้มครองจากพระยาราชาธิราช ท่านจึงระงับไฟ
นั้นเสีย พระยาชมพูปัตติ พระยาทั้งร้อยเอ็ดและอํามาตย์จึงถวายบังคมแก่พระพุทธเจ้า
พระสัพพัญญูจึงเทศนาธรรมเพื่อให้คนทั้งหลายมุ่งสู่นิพพาน และได้แสดงนรกสวรรค์ให้
พระยาชมพูปัตติเห็นญาติของตนกําลังได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในนรก และเห็นญาติที่กําลังอยู่ใน
วิม านบนสวรรค์ เมื่ อพระยาชมพู ปั ตติ เห็ นดังนั้น ก็ปรารถนาจะไปอยู่ บ นสวรรค์ แต่ พระพุ ทธเจ้ า
ปรารถนาจะให้พระยาชมพูปัตติบรรลุถึงนิพพานจึงได้เทศนากามาทีนวกถา คือ โทษแห่งกามทั้ง 5
เทศนาโทษแห่งราคะตัณหา และได้เทศนาถึงคุณแห่งนิพพาน จนพระยาชมพูปัตติปรารถนาจะบวช
พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง เนรมิ ต ทุ ก อย่ า งคื น ดั ง เดิ ม และเมื่ อ เห็ น ถึ ง ความปรารถนาของพระยาชมพู ปั ต ติ
พระพุทธเจ้าจึงเทศนาอานิสงส์ของการได้บวชและกากสุมานสูตร
พระพุทธเจ้ายังได้พิจารณาเห็นถึงชาติที่แล้วของพระยาชุมพูบดีว่าได้เกิดเป็นพ่อค้าผ้าใน
สมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะ พ่อค้าผ้าได้พบพระกัสสปะพุทธเจ้าและได้ใส่บาตร ถวายเข็ม ผ้ากัมพล
และขอให้ได้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร เมื่อพ่อค้าขายของเสร็จก็กลับไปยังบ้านก็เล่าให้ภรรยาฟัง ภรรยาก็
ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย พระอินทร์จึงให้พระวิสุกรรมมาเนรมิตปราสาทที่งดงาม 2 หลังแก่ทั้งสองและ
อยู่จนสิ้นอายุขัย เมื่อทั้งคู่ตายก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีบริวารมากมาย หลังจากนั้นก็ลงมา
เกิดเป็นพระยาปัญจาลนครนามพระยาชุมพูบดี เป็นใหญ่ในทวีปทั้งมวล
เมื่อเห็นสมควรแล้ว จึงรับพระยาชมพูปัตติให้บวชในสํานักของพระองค์ เครื่องอัฐบริขาร
8 ประการก็ปรากฏขึ้น ในขณะเดียวกันก็บวชให้แก่ท้าวพระยาทั้งร้อยเอ็ดและเสนาอามาตย์ทั้งหนึ่ง
แสนด้วย ต่อมาชมพูบดีเถระก็จําเริญอนิจกรรมฐานจนบรรลุพระอรหันต์ เช่นเดียวกันกับท้าวพระยา
ทั้งร้อยเอ็ดและเสนาอํามาตย์ทั้งแสนหนึ่ง คนอื่นที่ไม่ได้บวชก็กลับไปยังเมืองปัญจาลนคร ชุมพูบดี
เถระจึงให้กลับไปบอกนางราชเทวีและสิริคุตตกุมารให้มาร่วมโลกุตตรประเวณี คือมาบวชด้วยกันเถิด
คนทั้งหลายก็กลับไป เมื่อนางราชเทวีเห็นช้างเปล่าก็เสียใจว่าพระยาชุมพูบดีสิ้นแล้วก็เสียใจ เหล่าอา
มาตย์ก็แจ้งว่าพระยาชุมพูบดีได้ฟังเทศนาและบวชในสํานักของพระพุทธเจ้าแล้ว นางได้ยินดังนั้นจึง
เดินทางไปยังสํานักของพระพุทธเจ้าพร้อมกับสิริคุตตกุมาร
พระพุทธเจ้าทราบความประสงค์จึงย่นระยะทางให้มาฆสามเณรย่อเส้นทางให้สั้นลง เมื่อ
มาถึงชุมพูบดีเถระก็นิรมิตภิกษุ 1000 รูป นางกัญจนเทวีจึงหาไม่พบ จนชุมพูบดีเถระต้องส่งเสียงนาง
จึงหาเจอ และทําให้รูปนิรมิตนั้นหายไป จากนั้นชุมพูบดีเถระก็ได้เทศนานางจนทําให้นางกัณจนเทวี
ตัดสินใจบวช ยิ่งเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาแล้ว นางจึงถอดปิ่นแก้วและตัดผมถวายแด่พระพุทธเจ้า
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และได้บวชในสํานักของนางยสุนธราพิมพาเถรี และบรรลุถึงอรหัตผล ได้นามใหม่ว่า กาณจนเถรี
ภิกขุณี ส่วนสิริคุตตกุมารได้บวชในสํานักของชุมพูบดีเถรและบรรลุอรหัตผลเช่นกัน ได้นามใหม่ว่า สิริ
คุตตเถร สําหรับคณะผู้ติดตามทั้งสองพระองค์มาก็ขอถือศีล 5 รับไตรสรณคมณ์และกลับสู่เมืองปัญจา
ลนคร47
วิเคราะห์คัมภีร์ทั้ง 3 สํานวน
จากเนื้อหาทั้ง 3 ฉบับจะเห็นว่า แก่นของเนื้อเรื่องล้วนไม่แตกต่างกัน คือมีตัวละครหลัก
คือพระเจ้าชมพูบดี ซึ่งประสูติเป็นโอรสแห่งเมืองปัญจาลนครและมีของวิเศษคู่กายคือฉลองพระบาท
พระขรรค์ และลูกศร ต่อมาได้เป็นกษัตริย์ครองเมือง มีมเหสีชื่อนางกาญจนเทวี มีโอรสชื่อศิริคุตราช
กุมาร วันหนึ่งพระเจ้าชมพูบดีเหาะไปเจอปราสาทพระเจ้าพิมพิสารแล้วอิจฉาพยายามจะทําลาย
ปราสาทแต่ทําไม่ได้ จึงส่งของวิเศษทั้งสองมาเพื่อจัดการกับพระเจ้าพิมพิสาร จนพระเจ้าพิมพิสารต้อง
เดินทางมาขอให้พระพุทธเจ้าช่วย ซึ่งพระองค์ก็ช่วยแก้ไขจนทุกอย่างคลี่คลาย ต่อมาพระพุทธองค์เห็น
ว่าพระเจ้าชมพูบดีสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ จึงให้พระอินทร์ไปเชิญพระเจ้าชมพูบดีมาเฝ้า ซึ่ง
ต้องใช้กําลังบังคับจนพระเจ้าชมพูบดียอมเดินทางมา ก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าได้เนรมิตเมืองให้
ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใด ๆ เนรมิตพระองค์เป็นพระจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่กว่าใคร
ต่อมาเมื่อพระเจ้าชมพูบดีเสด็จมาถึง พระพุทธเจ้าก็ให้มาฆสามเณรไปเชิญพระเจ้าชมพู
บดีเสด็จพระราชดําเนินเข้าเมืองด้วยเท้า ซึ่งมาฆสามเณรก็ใช้อิทธิฤทธิ์ทําให้พระเจ้า-ชมพูบดีต้องลง
จากหลังช้างและเดินเท้าเข้าเมือง เมื่อเข้าเมืองก็เห็นว่าเมืองของพระเจ้าราชาธิราช (พระพุทธเจ้า)
ยิ่งใหญ่กว่าเมืองของตนก็ค่อย ๆ ลดทิฐิมานะลง เมื่อได้เฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ปราบพยศของพระเจ้า
ชมพูบดีจนสุดท้ายยอมบวชเป็นภิกษุพร้อมกับกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดและเสนาอํามาตย์ และได้ส่งคน
กลั บ ไปยั ง เมื อ งปั ญ จาลนครเพื่ อ แจ้ ง แก่ ม เหสี แ ละโอรส ซึ่ ง ต่ อ มาเดิ น ทางมายั ง เวฬุ ว นารามของ
พระพุทธเจ้าและได้บวชเช่นกันและล้วนบรรลุอรหันต์ทั้งสิ้น
ข้อแตกต่างของคัมภีร์ทั้ง 3 ฉบับ ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อเรียกตัวละคร เช่น ชมพูบดี ซึ่ง
สามารถสะกดได้หลายวิธี เช่น ชมพูปติ ชุมพูบดี ชุมพูปัตติ ชุมพูปติ แต่ก็ล้วนเป็นชื่อเดียวกัน หรือการ
เรียกชื่ออาวุธ โดยเฉพาะลูกศร ซึ่งอาจเรียกว่า ศรวิเศษ ปืนพิษ สระเหน้า หรือวิษศร ล้วนหมายถึงศร
อาบยาพิษ 48 ทั้งสิ้น รวมถึงคําอธิบายเหตุการณ์บางอย่างในเรื่องที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่
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1. ตอนที่พระเจ้าชมพูบดีจะทําลายปราสาทของพระเจ้าพิมพิสาร ทั้งสามฉบับล้วนกล่าว
ตรงกันว่าใช้พระบาทถีบและใช้พระขรรค์ฟัน เหมือนกัน แต่ฉบับภาคเหนือให้ชื่อดาบว่าดาบศรีกัญ
ไชย ในขณะที่ฉบับลาวระบุว่ามีพระขรรค์ถึง 4 เล่ม ส่วนฉบับภาคกลางไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ
2. ตอนที่พระพุทธเจ้ากําราบวิษศรและฉลองพระบาท ฉบับภาคกลางและฉบับลาวระบุ
ตรงกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้กระทําเอง ส่วนฉบับภาคเหนือกลับระบุว่าพระโมคคัลลานะเป็นผู้กระทํา
3. ตอนที่พระอินทร์เดินทางไปยังเมืองปัญจาลนครและคุกคามพระเจ้าชมพูบดี สถานะ
ของพระอินทร์ในฉบับภาคกลางคือราชทูต ฉบับภาคเหนือเป็นพรานป่า ในขณะที่ฉบับลาวระบุว่าเป็น
คนใช้ ส่วนเนื้อเรื่องในตอนที่คุกคามพระเจ้าชมพูบดีนั้น ฉบับภาคกลางและฉบับลาวกล่าวตรงกันว่า
พระอินทร์ใช้จักรเผาปราสาทและลากพระเจ้าชมพูบดีลงจากบัลลังก์และลากไปทั่ว ในขณะที่ฉบับ
ภาคเหนือระบุว่าจักรได้เผาปราสาทและเครื่องทรงของพระเจ้าชมพูบดีจนต้องไปหลบในตุ่ม
4. เมื่อพระเจ้าชมพูบดีเสด็จมายังเมืองนิรมิตของพระเจ้าราชาธิราช ฉบับภาคกลางและ
ฉบับลาวกล่าวตรงกันว่าทรงเดินทางมากับกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดเมืองและเสนาอํามาตย์ ก่อนจะถูกมาฆ
สามเณรบังคับให้ลงจากหลังช้างด้วยฤทธิ์ ในขณะที่ฉบับภาคเหนือกลับไม่ระบุถึงกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ด
เมือง แต่เพิ่มนางกาญจนเทวีและศิริคุตกุมารเข้ามา และเพิ่มสุขสามเณรว่ามากับมาฆสามเณรมาเชิญ
ทั้งหมดเข้าเมืองโดยไม่ได้ใช้ฤทธิ์แต่ประการใด
5. เมื่อพระเจ้ าชมพู บดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว ฉบั บภาคกลางและฉบับลาวระบุ ว่า
พระพุทธเจ้าต้องแสดงฤทธิ์เพื่อกําราบพระเจ้าชมพูบดีก่อนจะแสดงธรรมเทศนา แต่ฉบับภาคเหนือ
พระพุทธเจ้าเพียงแต่แสดงธรรมเทศนาเท่านั้น
6. เหตุการณ์ที่นางกาญจนเทวีและศิริคุตกุมารออกบวช ฉบับภาคกลางและฉบับลาว
กล่าวตรงกันว่าทั้งสองพระองค์ไม่ได้มากับขบวนเสด็จแต่อยู่ที่เมือง โดยมีคนไปเชิญทั้งสองพระองค์
มายังเวฬุวนารามก่อนที่ทั้งคู่จะออกบวช ในขณะที่ฉบับภาคเหนือระบุว่าทั้งคู่มาพร้อมกับพระเจ้าชมพู
บดี และนางกาญจนเทวีเป็นผู้อนุญาตให้พระเจ้าชมพูบดีบวชได้ และยังไม่บวชในคราแรก แต่ต่อมา
เมื่อเห็นคนบวชจํานวนมาก ทั้งคู่จึงออกบวชด้วย และฉบับภาคกลางและฉบับลาวยังกล่าวตรงกันว่า
นางกาญจนเทวีบวชในสํานักของนางพิมพาเถรี แต่ฉบับภาคเหนือกล่าวว่า นางกาญจนเทวีบวชใน
สํานักของนางมหาปชาบดีเถรี
เหตุที่ส่งผลให้คัมภีร์ทั้ง 3 ฉบับ ที่นํามาศึกษามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันอย่างมากก็เพราะคัมภีร์
ทั้ง 3 ฉบับ ต่างก็มีต้นฉบับเดียวกัน คือ ชมพูบดีสูตรภาษาบาลี ดังนั้น เมื่อแต่ละพื้นที่นําพระสูตรนี้ไป
แปลเป็นภาษาของตน จึงมีเนื้อหาเช่นเดียวกันโดยมีความต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

บทที่ 3
ชมพูบดีสูตรในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์
แม้ วรรณกรรมเรื่ อ งนี้ จ ะเป็น ที่ แ พร่ห ลายในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แต่ง าน
จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเรื่องราวนี้เท่าที่พบในปัจจุบันกลับปรากฏเฉพาะในประเทศไทยและประเทศ
ลาวเท่านั้น ไม่ปรากฏการเขียนเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ในประเทศพม่า1 หรือ ประเทศกัมพูชา 2 แต่อย่างใด
และพบเพียง 8 แห่งเท่านั้น 3 เพราะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร พระอุโบสถที่
เขียนเรื่องนี้เป็นพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 1 แต่รัชกาลที่ 3 ได้โปรดให้รื้อออกและสร้างพระอุโบสถ
หลังใหม่ในตําแหน่งเดิม4 แหล่งที่ยังเหลืออยู่นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ จิตรกรรมฝาผนัง
สมัยรัชกาลที่ 1 - 3 และจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 - 5
เหตุที่ไม่ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรในสมัยอยุธยาตอนปลายอาจเนื่องมาก
จากในสมัยอยุธยาตอนปลายนี้นิยมแสดงคตินี้ผ่านการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องมากกว่า (ภาพที่ 9)
เพราะปรากฏการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยาเป็นจํานวนมากทั้งเป็นพระพุทธรูปประธาน
และพระพุทธรูปบริวาร หรืออาจเคยมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องนี้ในสมัยอยุธยาตอนปลายแต่ไม่
ปรากฏหลักฐานแล้วในปัจจุบัน เพราะหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัด
1

ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ Alexandra Green, ภัณฑารักษ์แผนกเอเชียที่ British
Museum นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องจิตรกรรมฝาผนังในประเทศพม่า, 5 มิถุนายน 2558.
2
สัมภาษณ์ ศานติ ภักดีคํา, อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องเขมรทั้งประวัติศาสตร์และ
วรรณกรรม, 2 พฤศจิกายน 2558.
3
แต่เดิมเคยเชื่อกันว่าจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังเก่า วัดราชบูรณะเขียน เรื่อง
ชมพูบดีสูตรเช่นกัน โดยอ้างข้อความที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้เคยกล่าวว่ามีเขียนที่ผนัง
สกัดหน้าในพระอุโบสถหลังนี้ แต่จากหลักฐานภาพถ่ายเก่าแสดงให้เห็นว่า จิตรกรรมฝาผนังที่วัดดังกล่าว
เขียนเรื่องพระพุทธเจ้าโปรดมหิสสรเทพบุตร เชื่อว่าสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพน่าจะทรงจํา
สับสนกับจิตรกรรมฝาผนังวัดไพชยนต์พลเสพย์ซึ่งเขียนจิตรกรรมเรื่องนี้ที่ผนังสกัดหน้าเช่นกัน
4
จดหมายเหตุวดั พระเชตุพนสมัยรัชกาลที่ 1-4 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์พับ
ลิชชิ่ง, 2552), 59.
39
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พระนครศรีอยุธยาแทบไม่เหลือแล้ว เหลือเพียงไม่กี่แห่งเช่น วัดพุทไธสวรรย์ หรือ วัดใหม่ประชุมพล
และเหลือหลักฐานในจังหวัดอื่น ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เพชรบุรี เป็นต้น5
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 - 3
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร
ประวัติ
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เดิมเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล สันนิษฐานว่า
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้สร้างพระที่นั่งองค์นี้ เมื่อพ.ศ. 2338 แรกเริ่มมีพระดําริ
ให้สร้างพระที่นั่งองค์นี้สําหรับเป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ต่อมาได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจาก
เชียงใหม่จึงทรงอุทิศพระที่นั่งที่จะสร้างนี้ให้เป็นหอพระสําหรับประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ และเขียน
จิตรกรรมฝาผนังถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อสร้างเสร็จทรงขนามนามว่า “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์” ต่อมา
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนพระนามของพระที่นั่งองค์นี้เป็น “พระที่นั่ง
พุทไธสวรรย์” พระที่นั่งองค์นี้ได้มีการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ทั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 ในรัชกาลนี้
มีการซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศใต้และทิศเหนือ และในรัชกาลปัจจุบัน6
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (แผนผัง 1)
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 18) เขียนเมื่อประมาณปีพ.ศ.
2338 - 2340 7 มีทั้งหมด 4 ด้าน ภาพที่ปรากฏมี 2 ลักษณะ ผนังเหนือช่องประตูและหน้าต่างเขียน
ภาพเทพชุมนุม 4 แถวทั้ง 4 ด้าน เหนือขึ้นไปเป็นภาพฤๅษี นักสิทธิ์ วิทยาธร ผนังระหว่างช่องประตู
และหน้าต่างเขียนเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง พระเจ้าสุทโธทนะ
และพระนางสิริมหามายาจนถึงตอนโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โดยจิตรกรรมฝาผนังที่นี่
ได้รับการศึกษาโดย Dorothy H. Fickle8 ทําให้ทราบว่าระหว่างภาพพุทธประวัตินี้ มีการเขียนเรื่อง
ชมพูบดีสูตรแทรกอยู่ระหว่างตอนโปรดชฎิลผู้น้องและตอนระงับเหตุวิวาทของพระญาติเรื่องแย่งน้ํา
จํานวน 2 ผนัง โดยเขียนทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่
5

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2550), 186-200.
6
อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, จิตรกรรมฝาผนังพระทีน่ ั่งพุทไธสวรรย์, พิมพ์ครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 140-143.
7
เรื่องเดียวกัน, 144.
8
กรมศิลปากร, พระพุทธประวัติ จากจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2515), 33-36.

41
1. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 15 ในแผนผังที่ 1
ภาพที่ 19)
2. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม (ลําดับที่ 14 ในแผนผังที่ 1)
3. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 13 ในแผนผังที่ 1)
4. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ลําดับที่ 13 ในแผนผังที่ 1 ภาพที่ 20)

แผนผังที่ 1 แผนผังจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 18)
1. พุทธประวัติตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา
2. พุทธประวัติตอนทูลเชิญพระโพธิสัตว์และสุบินนิมิต
3. พุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ
4. พุทธประวัติตอนพระเจ้าสุทโธทนะประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
และพิธีอภิเษกสมรสเจ้าชายสิทธัตถะและนางยโสธราพิมพา
5. พุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะพบเทวทูตทั้ง 4 มหาภิเนษกรมณ์และตัดพระเมาฬี
6. พุทธประวัติตอนพระสมณโคดมทรงกระทําความเพียรเพื่อความหลุดพ้น พระอินทร์
ดีดพิณสามสาย นางสุชาดากวนข้าวทิพย์ นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแด่พระสมณโคดม และพระ
สมณโคดมทรงลอยถาด
7. พุทธประวัติตอนมารผจญ
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8. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขและทรงรับข้าวสตูก้อนสตูผง
9. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
10. พุทธประวัติตอนเทศนาโปรดยสกุลบุตรและประทานบรรพชาแก่เจ้าชายแคว้นโกศล
11. พุทธประวัติตอนพระอินทร์ถวายหินและเทศนาโปรดชฏิลดาบส
12. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเทศนาโปรดชฏิลผู้น้องและเสด็จกรุงลงกา
13. พระเจ้าชมพูบ ดี ช มเมือ งของพระเจ้า ราชาธิร าช และพระเจ้ าชมพู บ ดี เ ข้ า เฝ้า
พระพุทธเจ้า (ภาพที่ 19)
14. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม
15. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ภาพที่ 20)
16. พระพุทธเจ้าระงับเหตุวิวาทของพระญาติเรื่องแย่งน้ํา
17. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและถวายพระเพลิงพระพุทธบิดา
18. พุ ท ธประวั ติ ต อนพระเจ้ า พิ ม พิ ส ารทรงเป็ น พุ ท ธอุ บ าสกและถวายป่ า เวฬุ วั น แด่
พระพุทธเจ้า
19. พุทธประวัติตอนสัจจกะนิครนธ์และพระติสสะนิพพาน
20. พุทธประวัติตอนพระพุทเจ้าทรมานช้างนาฬาคีรีและเทศนาโปรดองคุลีมาล
21. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์และปราบพญานันโทปนันทะ
22. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
23. พุทธประวัติตอนพระโมคคัลลานะนิพพานและพระสุปปพุทธถูกธรณีสูบ
24. พุทธประวัติตอนพระสารีบุตรนิพพานและอาลวกะยักษ์เข้าถึงพระธรรม
25. พุทธประวัติตอนนางยโสธราพิมพานิพพานและการผูกพยาบาทของนางคัณฑิยา
26. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเทศนาโปรดกษัตริย์ลิจฉวี
27. พุทธประวัติตอนพญามารทูลเตือนให้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
28. พุทธประวัติตอนพระราหุลนิพพาน
29. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสวยสุกรมัทวะของนายจุนทะ
30. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานและปัจฉิมสาวก
31. พุทธประวัติตอนพระอานนท์แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
32. พุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระและแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
33. เทพชุมนุม
34. ฤๅษี นักสิทธิ์และวิทยาธร
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ภาพที่ 18 พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 19 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ตรงกับลําดับที่ 13 ในแผนผังที่ 1)
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ภาพที่ 20 พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ตรงกับลําดับที่ 15 ในแผนผังที่ 1)
วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
ประวัติวัด
วัดนางนองตั้งอยู่บ้านเลขที่ 76 แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9
วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏประวัติการสร้างที่แน่ชัด เชื่อกันว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏย่าน
“นางนอง” ในโคลงกําสรวลสมุทร ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยรัชกาลที่ 3
พระองค์โปรดฯ ให้รื้อสถาปนาใหม่ทั้งอาราม หลังปี พ.ศ. 2376 และเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค
ไปผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2385 10
9

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กอง, 2525), 280.
10
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ 32, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2549): 32.
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ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (แผนผัง 2)
ภาพจิตรกรรมเรื่องชมพูบดีสูตรที่วัดแห่งนี้อยู่ภายในพระอุโบสถ(ภาพที่ 21) เขียนอยู่บน
ผนังเหนือช่องประตูและหน้าต่างทั้ง 4 ด้าน ในขณะที่ผนังระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเขียนลาย
กํามะลอเรื่องสามก๊กตั้งแต่ตอนเล่าปี่หนีมาพึ่งเล่าเปียวถึงตอนจูล่งสกัดทัพโจโฉ และภาพฮกลกซิ่ว
จิตรกรรมฝาผนั งเรื่องชมพูบดี ที่ วัดแห่งนี้ ดร.เพ็ ญ สุภา สุคตะ ใจอิ นทร์ไม่ได้ศึ กษาอย่างละเอี ยด
เนื่องจากสภาพจิตรกรรมลบเลือนอย่างมาก เพียงแต่กล่าวว่า ผนังสกัดหลังเหนือช่องประตูพระ
ประธานเขียนเรื่องชมพูบดีสูตร 11 รวมถึง ศาสตราารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม ที่กล่าวว่า บางส่วนของผนัง
สกัดหน้าเขียนเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตอนพระเจ้าชมพูบดีคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร
หรือไม่เพราะสภาพชํารุดมาก 12 ก่อนจะได้รับการศึกษาโดยละเอียดโดยดร.ศานติ ภักดีคํา 13 และ
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบเพิ่มเติมทําให้ทราบว่าเขียนจิตรกรรมเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมด 19 ตอนได้แก่
1. พระเจ้าชมพูบดีทรงรับฉลองพระบาทแก้วมณีโชติ (ลําดับที่ 1 ในแผนผังที่ 2)
2. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 7 ในแผนผังที่ 2)
3. พระเจ้าชมพูบดีส่งวิษศรไปร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 2 ในแผนผังที่ 2)
4. วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 8 ในแผนผังที่ 2)
5. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม (ลําดับที่ 9 ในแผนผังที่ 2)
6. พุทธจักรขับไล่วิษศร (ลําดับที่ 10 ในแผนผังที่ 2)
7. พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรวิษศร (ลําดับที่ 3 ในแผนผังที่ 2)
8. พญาครุฑขับไล่พญานาคแปลง (ลําดับที่ 11 ในแผนผังที่ 2)
9. พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 4 ใน
แผนผังที่ 2)
10. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น (ลําดับที่ 5 ในแผนผังที่ 2)
11. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 12 ในแผนผังที่ 2)
12. มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี (ลําดับที่ 13 ในแผนผังที่ 2 ภาพที่ 22)
11

เพ็ญสุภา สุคตะ, “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร”
(วิทยานินพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2533), 21-22.
12
สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลีย่ นการแสดงออกก็
เปลีย่ นตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 207-209.
13
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” 35-42.
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13. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 14 ในแผนผังที่ 2)
14. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ลําดับที่ 15 ในแผนผังที่ 2 ภาพที่ 23)
15. พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์ให้พระเจ้าชมพูบดีเห็น (ลําดับที่ 16 ในแผนผังที่ 2
ภาพที่ 24)
16. พระเจ้าชมพูบดีออกผนวช (ลําดับที่ 17 ในแผนผังที่ 2)
17. ขุนนางพระเจ้าชมพูบดีกลับมาเข้าเฝ้าพระนางกาญจนเทวี (ลําดับที่ 7 ในแผนผังที่ 2)
18. พระนางกาญจนเทวีเสด็จไปยังเวฬุวนาราม (ลําดับที่ 19 ในแผนผังที่ 2)
19. พระนางกาญจนเทวีเสด็จมาเฝ้าพระเจ้าชมพูบดีเถระและออกผนวช (ลําดับที่ 18 ใน
แผนผังที่ 2)

แผนผังที่ 2 แผนผังจิตรกรรมพระอุโบสถวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 21)
1.
2.
3.
4.

พระเจ้าชมพูบดีทรงรับฉลองพระบาทแก้วมณีโชติ
พระเจ้าชมพูบดีส่งวิษศรไปร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร
พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรวิษศร
พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
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5. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น
6. ขุนนางพระเจ้าชมพูบดีกลับมาเข้าเฝ้าพระนางกาญจนเทวี
7. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร
8. วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร
9. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม
10. พุทธจักรขับไล่วิษศร
11. พญาครุฑขับไล่พญานาคแปลง
12. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
13. มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี (ภาพที่ 22)
14. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช
15. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 23)
16. พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์ให้พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตร (ภาพที่ 24)
17. พระเจ้าชมพูบดีออกผนวช
18. พระนางกาญจนเทวีเสด็จมาเฝ้าพระเจ้าชมพูบดีเถระแล้วออกผนวช
19. พระนางกาญจนเทวีเสด็จไปยังเวฬุวนาราม
20. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนเล่าปี่หนีมาพึ่งเล่าเปียว เล่าเปียวเลี้ยงโต๊ะเล่าปี่ นาง
ชัวฮูหยิน วางแผนกําจัดเล่าปี่ และเล่าปี่ขี่ม้าเต๊กเลาหนีข้ามแม่น้ําตันเข
21. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนเล่าปี่ลาสุมาเต็กโซ เล่าปี่พบซีซี ซีซีวางอุบายรับศึกโจ
หยิน และซีซีรบโจหยิน
22. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนโจหยินรายงานการศึกแก่โจโฉ โจโฉเกลี้ยกล่อมมารดา
ซีซี เล่าปี่เดินทางไปส่งซีซี และเตียวหุยช่วยเล่าปี่รบทหารโจโฉ
23. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนเล่าปี่เชิญขงเบ้งครั้งที่ 2 ขงเบ้งจัดทหารออกรบแฮหัวตุ้น
โจโฉให้แฮหัวตุ้นยกทัพมาตีเล่าปี่ และการรบที่ทุ่งพกบ๋อง
24. ลายกํ า มะลอเรื่ อ งสามก๊ ก ตอนจู ล่ ง รบแฮหั ว ตุ้ น เล่ า ฮอง กวนเป๋ ง เผากองเสบี ย ง
แฮหัวตุ้น จูล่งยกทหารกระหนาบแฮหัวตุ้น และขงเบ้งเดินทางออกมารับเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย และจูล่ง
25. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนเล่าปี่อพยพครอบครัวออกจากเมืองอ้วนเซีย นางกําฮู
หยินและนางบิฮูหยินออกจากเมืองอ้วนเซีย นางกําฮูหยินหนีทหารโจโฉ และนางบิฮูหยินฝากอาเต๊าแก่
จูล่ง
26. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนจูล่งฝ่าทัพโจโฉ จูล่งเอากระบี่ฟันจงสิน เตียวหุยสกัด
ทัพโจโฉที่สะพานเตียงปันเกี้ยว และกวนอูยกทัพมาช่วยเล่าปี่
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27. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนจูล่งอุ้มอาเต๊าส่งให้เล่าปี่ เล่ากี๋และขงเบ้งนําทัพมาช่วย
เล่าปี่ โลซกมาสืบข่าวโจโฉ และขงเบ้งเดินทางไปกังตั๋ง
28. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนโลซกพาขงเบ้งพบที่ปรึกษาซุนกวน อุยกาย โลซกพาขง
เบ้งพบซุนกวน จิวยี่ยกทัพไปรับศึกโจโฉที่ปากน้ําสํากั๋ง และกําเหลงรบกับชัวมอและเตียวอุ๋น
29. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนจิวยี่เลี้ยงโต๊ะลวงเจียวก้าน โจโฉหลงอุบายจิวยี่สั่ง
ประหารชัวมอและเตียวอุ๋น ขงเบ้งยืมลูกเกาทัณฑ์โจโฉ และจิวยี่กับขงเบ้งวางอุบายเผาทัพโจโฉ
30. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนบังทองลวงโจโฉให้ตรึงเรือรบติดกัน ขงเบ้งทําพิธีเรียก
ลม จูล่งรับขงเบ้งกลับค่ายแฮเค้า และอุยกายเผาทัพโจโฉ
31. ลายกํามะลอเรื่องสามก๊กตอนทหรจิวยี่สกัดจับตัวโจโฉ ขงเบ้งสั่งการสกัดจับตัวโจโฉ
เตียวหุยสกัดทัพโจโฉ และจูล่งสกัดทัพโจโฉ
32. ลายกํามะลอรูปฮกลกซิ่ว

ภาพที่ 21 พระอุโบสถ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 22 มาฆสามเณรหยุดช้างพระเจ้าชมพูบดี (ตรงกับลําดับที่ 13 ในแผนผังที่ 2)

ภาพที่ 23 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ตรงกับลําดับที่ 15 ในแผนผังที่ 2)
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ภาพที่ 24 พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์ให้พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตร (ตรงกับลําดับที่ 16 ใน
แผนผังที่ 2)
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
ประวัติวัด
วัดมหาธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 14 วัดแห่งนี้
ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างที่ชัดเจน แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีพบซากอิฐสมัยทวารวดีจํานวน
มาก วัดจึงอาจสร้ างมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดีก็เป็นได้ และยังคงเป็นวัดที่มีค วามสํ าคัญมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังปรากฏศิลปกรรมหลายช่วงเวลาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเรื่อยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 15
หลักฐานเอกสารที่ระบุศักราชเก่าที่สุดที่กล่าวถึงวัดมหาธาตุวรวิหารนี้คือจารึกบนผนังพระอุโบสถวัด
สระบัว จังหวัดเพชรบุรี ระบุศักราชพ.ศ. 2310 พระมหาธาตุได้พังลง 16 แสดงให้เห็นว่าวัดนี้น่าจะเป็น
วัดสําคัญและเป็นพระมหาธาตุประจําเมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างน้อย
14

สุนนท์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, รายงานการวิจัย “ศึกษาศิลปกรรมแบบ
ประเพณีในจังหวัดเพชรบุร”ี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 45.
15
จํานง เอมรื่น, “วัดมหาธาตุวรวิหาร,” ใน สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครบ 500 ปี (เพชรบุร:ี เพชรภูมิการพิมพ์, 2552), 43-63.
16
ล้อม เพ็งแก้ว, “จารึกผนังอุโบสถวัดสระบัว,” ใน สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครบ 500 ปี (เพชรบุร:ี เพชรภูมิการพิมพ์, 2552), 93-94.
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ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (แผนผัง 3)
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏเรื่องชมพูบดีสูตรนี้อยู่ในวิหารหลวง (ภาพที่ 25) ภายใน
วิหารหลวงนี้เขียนจิตรกรรมบนผนังทั้ง 4 ด้าน ผนังระหว่างหน้าต่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธ
ประวัติตั้งแต่ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมน์ถึงตอนพระสมณโคดมลอยถาด ผนังสกัดหน้าเหนือช่อง
ประตูเขียนพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังเหนือช่องหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุม ผนังสกัดหลังเขียน
เรื่องชมพูบดีสูตร โดยแต่เดิมเชื่อว่าผนังสกัดหลังนี้เขียนภาพสวรรค์ 17 ผู้ที่ตีความว่าเขียนเรื่องชมพูบดี
สูตรเป็นพระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ โดยกล่าวเพียงว่าเขียนเรื่องชมพู
บดีสูตรเท่านั้น18 ก่อนมีการตีความอย่างละเอียดโดยแสนประเสริฐ ปานเนียม โดยระบุว่าภาพเริ่มจาก
ผนังด้านซ้ายของพระประธาน ตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าชมพูบดีทรงรับการถวายฉลองพระบาทมณีโชติ
พระเจ้าชมพูบดีแผลงวิษศรไปยังปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารตกพระทัยเสด็จหนีพระ
เจ้าชมพูบดี พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระยามหา-จักรพรรดิราชาธิราช และ
พระเจ้าชมพูบดีประทับบนหลังช้างทรงไปเฝ้าพระยามหาจักรพรรดิราชาธิราช และภาพต่อเนื่องไปยัง
ด้านขวาของพระประธานอันเป็นตอนที่พระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระยามหาจักรพรรดิราชาธิราช โดย
เขียนภาพเมืองอันประกอบด้วยโรงช้าง โรงม้า ขุนนาง นางใน ปราสาทราชวัง ตลาดน้ํา ตลาดบก 19
ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบอีกครั้งและพบว่าเขียนทั้งหมด 8 ตอน ได้แก่
1. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 22 ในแผนผังที่ 3)
2. พระเจ้าชมพูบดีทรงรับฉลองพระบาทแก้วมณีโชติ (ลําดับที่ 23 ในแผนผังที่ 3)
3. พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 24
ในแผนผังที่ 3)
4. พระอินทร์เป็นราชทูตเชิญพระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 25 ใน
แผนผังที่ 3)
5. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต (ลําดับที่ 26 ในแผนผังที่ 3)
5. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 27 ในแผนผังที่ 3 ภาพที่ 26)
6. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 28 ในแผนผังที่ 3)
7. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ลําดับที่ 29 ในแผนผังที่ 3 ภาพที่ 27)
17

ตรี อมาตยกุล, ทัศนาสารไทยจังหวัดเพชรบุรี (พระนคร: กองวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ, 2507), 12.
18
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี
(กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2516), 7.
19
แสนประเสริฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร
เพชรบุรี,” เมืองโบราณ 36, 1 (มกราคม-มีนาคม 2553): 112.
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แผนผังที่ 3 แผงผังจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 25)
1. เตมียชาดก
2. มหาชนกชาดก
3. สุวรรณสามชาดก
4. เนมีราชชาดก
5. มโหสถชาดก
6. มโหสถชาดก
7. ภาพลบเลือน
8. พรหมนารทชาดก
9. วิธุรชาดก
10. ภาพลบเลือน
11. พุทธประวัติตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมน์ เจ้าชายสิทธัตถะตัดพระเมาลี ปัญจวัคคีย์
ปรนนิบัติพระสมณโคดม พระอินทร์ดีดพิณสามสาย นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแก่พระสมณโคดม
และพระสมณโคดมลอยถาด
12. วิธุรชาดก
13. ภาพลบเลือน
14. เวสสันดรชาดก นครกัณฑ์
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15. เวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีและกัณฑ์สักกบรรพ
16. เวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี
17. เวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชกและกัณฑ์จุลพน
18. เวสสันดรชาดก กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์และกัณฑ์วนประเวศน์
19. เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพรและกัณฑ์หิมานต์
20. เทวดาเหาะ
21. พุทธประวัติตอนมารผจญ
22. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร
23. พระเจ้าชมพูบดีทรงรับฉลองพระบาทแก้วมณีโชติ
24. พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสาร
25. พระอินทร์เป็นราชทูตเชิญพระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
26. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต
27. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ภาพที่ 26)
28. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช
29. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 27)
30. เทพชุมนุม

ภาพที่ 25 วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 26 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ตรงกับลําดับที่ 27 ในแผนผังที่ 3)

ภาพที่ 27 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ตรงกับลําดับที่ 29 ในแผนผังที่ 3)

55
วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประวัติวัด
วัดบางแคใหญ่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําแม่กลองฝั่งตะวันตก ปากคลองบางแค ตําบลแคว
อ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 20 จากคําบอกเล่าวัดบางแคใหญ่นี้สร้างโดยเจ้าพระยาวงษา
สุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) ให้แก่ภรรยาหลวงของท่าน และมีจารึกที่พระอุโบสถระบุว่าสร้างพระอาราม
นี้แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2357 ช่วงต้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อย่างไรก็ดี จาก
หลักฐานศิลปกรรมอื่น ๆ เช่น เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง หรือ พระพุทธรูปหินทรายแดง ทําให้น่าเชื่อว่า
วัดนี้น่าจะสร้างมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา21
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (แผนผัง 4)
จิต รกรรมฝาผนั งภายในวัดแห่ งนี้ที่ปรากฏเรื่องชมพูบดีสูต รอยู่ที่หอไตร (ภาพที่ 28)
ภายในหอไตรนี้เขียนจิตรกรรมทั้ง 4 ด้าน เขียนหลายเรื่องปะปนกันทั้งภาพเล่าเรื่องได้แก่ พุทธประวัติ
พระมาลัย รอยพระพุทธบาท พระภิกษุปลงอสุภกรรมฐาน ชมพูบดีสูตร เทพชุมนุม และภาพอื่น ๆ
ได้แก่ กระบวนช้าง กระบวนเรือ โขดหิน ในส่วนของจิตรกรรมเรื่องชมพูบดีสูตรนี้มีผู้ตีความไว้ 2 แบบ
เด่นดาว ศิลปานนท์ตีความว่าทั้ง 3 ตอนนี้เขียนเรื่องชมพูบดีสูตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 4 ใน
แผนผังที่ 4)
2. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 3 ในแผนผังที่ 4 ภาพที่ 30)
3. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ลําดับที่ 2 ในแผนผังที่ 4 ภาพที่ 29) 22
ในขณะที่ สนั่น รัตนะ ตีความฉากเดียวกันว่าเป็นเรื่องเนมิราชชาดกและมโหสถชาดก
แบ่งได้ดังนี้
1. มโหสถชาดก (ลําดับที่ 4 ในแผนผังที่ 4)
2. มโหสถชาดก ตอนสงครามร้อยเอ็ดเมือง (ลําดับที่ 3 ในแผนผังที่ 4 ภาพที่ 30)
3. เนมีราชชาดก (ลําดับที่ 2 ในแผนผังที่ 4 ภาพที่ 29) 23
20

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, สมุดภาพจิตรกรรมฝาผนัง: วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม
(กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2551), 55.
21
น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง], วัดบางแคใหญ่ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 17-18.
22
เด่นดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนังหอไตรวัดบางแคใหญ่,” ศิลปากร 56, 2
(มีนาคม-เมษายน 2556); 43.
23
สนั่น รัตนะ, “จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างรัชกาลที่ 3 ในหอไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่,”
เมืองโบราณ 34, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2551): 4.
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ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและเห็นว่าความเห็นของเด่นดาว ศิลปานนท์ที่กล่าวว่าทั้งสามตอนนี้
เขียนเรื่องชมพูบดีสูตรมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

แผนผังที่ 4 แผนผังจิตรกรรมฝาผนังหอไตรวัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาพที่ 28)
1. พุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดา
2. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 29)
3. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ภาพที่ 30)
4. พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
5. พุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์โปรดพระญาติ
6. เมืองกบิลพัสดุ์
7. พุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
8. พุทธประวัติ ตอนพระอานนท์แจ้งข่าวแก่มัลลกษัตริย์
9. พระมาลัยไปบูชาเจดีย์จุฬามณี
10. พระภิกษุ
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11. พระภิกษุปลงอสุภกรรมฐาน
12. รอยพระพุทธบาท
13. ภิกษุและกษัตริย์บูชารอยพระพุทธบาท
14. กระบวนช้าง
15. กระบวนเรือ
16. พุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าโปรดมหิสรเทพบุตร
17. พุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าโปรดช้างปาลิไลยกะ
18. เทพชุมนุม
19. โขดหินและคน
20. โขดหิน
21. ภาพลบเลือน

ภาพที่ 28 หอไตร วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
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ภาพที่ 29 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ตรงกับลําดับที่ 2 ในแผนผังที่ 4)

ภาพที่ 30 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ตรงกับลําดับที่ 3 ในแผนผังที่ 4)

59
วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติวัด
วัดไพชยนต์พลเสพย์ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 24 สร้างโดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จกรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ในคราวเดียวกับที่ขุดคลองลัดหลังเมืองนครเขื่อนขันธ์ ดังนั้นวัดนี้จึง
ไม่น่าจะสร้างก่อนปีพ.ศ. 2362 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มสร้างป้อมเมืองสมุทรปราการและขุดคลองลัด โดยชื่อวัด
ไพชยนต์พลเสพย์นี้ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนามใหม่ โดยเมื่อ
แรกสร้ างน่าจะชื่อ “วัดกรมศักดิ” หรือ “วัดปากลัด” พอเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็ จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว คนทั้งหลายคงจะเรียกว่า “วัดวังหน้า” ส่วนนามวัดไพชยนต์พลเสพย์นี้พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชทานให้ วัดแห่งยังได้รับการบูรณะครั้งหนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรับสั่งให้เอาทองคําเปลวไปจ่ายให้ช่างรักปิดเสาเม็ดราวเทียนในพระอุโบสถ
กระจังและเสามุขเด็ดหน้าหลังพระวิหารใหญ่25
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (แผนผัง 5)
จิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏเรื่องชมพูบดีสูตรนี้อยู่ในพระวิหาร (ภาพที่ 31) ภาพเขียน
ภายในพระวิหารนี้ปรากฏอยู่ทั้ง 4 ด้าน ผนังระหว่างช่องประตูและหน้าต่างเขียนเรื่องทศชาติชาดก
ภาพนรกและภาพทิวทัศน์ ผนังสกัดหลังเหนือช่องประตูเขียนภาพจักรวาล ผนังเหนือช่องหน้าต่าง
เขียนลายดอกไม้ร่วงและมีการทําซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ผนังสกัดหน้าเหนือช่องประตูเขียนเรื่อง
ชมพูบดีสูตร ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาระบุว่าเขียนเรื่องพุทธประวัติ ตอน ดุสิตปริวัตต์ ซึ่งเป็นตอนที่
สหัมบดีพรหมเป็นประธานอัญเชิญพระโพธิสัตว์ลงไปประสูติในครรภ์ของพระนางสิริมหามายา 26
หรือเวสสันดรชาดก โดยเขียนภาพเมืองสีพี 27 แต่จากการตรวจสอบใหม่โดยผู้วิจัยทําให้ทราบว่าเขียน
เรื่องชมพูบดีสูตร โดยเขียนทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่
24

กรมศิลปากร, โครงการอนุรกั ษ์จิตรกรรมฝาผนังเร่งด่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 103.
25
ประวัติเมืองพระประแดง, ประวัติวัดไพชยนต์พลเสพย์, เรื่องละแวกบ้าน, เรื่อง
มุตโตทัย แนวทางปฏิบัตธิ รรม ของ พระอาจารย์มนั่ ภูริทัตตเถระ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2540), 14-17.
26
กรมศิลปากร, โครงการอนุรกั ษ์จิตรกรรมฝาผนังเร่งด่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 6, 103.
27
ณัฏฐภัทร จันทวิช, กรมพระราชวังบวรสถานมงคลกับงานศิลปกรรมตามแบบ
พระราชนิยม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 247.

60
1.
2.
3.
4.

พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 18 ในแผนผังที่ 5)
มาฆสามเณรหยุดช้างพระเจ้าชมพูบดี (ลําดับที่ 19 ในแผนผังที่ 5 ภาพที่ 32)
พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 20 ในแผนผังที่ 5)
พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ลําดับที่ 21 ในแผนผังที่ 5 ภาพที่ 33)

แผนผังที่ 5 แผนผังจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพที่ 31)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เตมียชาดก
มหาชนกชาดก
สุวรรณสามชาดก
เนมีราชชาดก
ภูริทัตชาดก
จันทกุมารชาดก
พรหมนารทชาดก
วิธุรชาดก
ธรรมชาติ
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10. มโหสถชาดก
11. เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพรและกัณฑ์หิมพานต์
12. เวสสันดรชาดก กัณฑ์วนประเวศ กัณฑชูชกและกัณฑจุลพน
13. เวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี
14. เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรพพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์
15. นรก
16. เวสสันดรชาดก นครกัณฑ์ และตอนปฐมเหตุแห่งเวสสันดรชาดก
17. จักรวาล
18. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
19. มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี (ภาพที่ 32)
20. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช
21. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 33)
22. แถวซุ้มพระพุทธรูป
23. ลายดอกไม้ร่วง
24. ซุ้มพระพุทธรูป

ภาพที่ 31 พระวิหาร วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ
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ภาพที่ 32 มาฆสามเณรหยุดช้างพระเจ้าชมพูบดี (ตรงกับลําดับที่ 19 ในแผนผังที่ 5)

ภาพที่ 33 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ตรงกับลําดับที่ 21 ในแผนผังที่ 5)
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ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 (ภาพที่ 34)
ประวัติวัด
ตู้พระธรรมใบนี้ประวัติระบุว่าเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ มีขนาดด้านหน้า บน
96 ซม. ล่าง 100 ซม. ด้านข้าง บน 77 ซม. 80 ซม. สูง 172 ซม. ด้านหลังทําด้วยกระจกซึ่งทําใหม่
ในสมัยของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเพื่อใช้เปิดปิดแทนด้านหน้า28
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (แผนผัง 6)
ตู้ลายรดน้ํานี้เขียนเรื่องชมพูบดีสูตร เสาขอบตู้เขียนลายดอกซีกดอกซ้อนและลายกรวย
เชิง ขอบบนและขอบล่างเขียนลายดอกซีกดอกซ้อนเหนือลายบัว ท้องไม้เขียนลายสี่เหลี่ยมประดิษฐ์
คล้ายลายแก้วเก็จ เชิงตู้ทําเป็นรูปปากสิงห์ต่อกับขาตู้เป็นเท้าคู้ เขียนลายดอกพุดตานเครือเถาเต็มเนื้อ
ที่ตลอดจนถึงขาตู้ มุมบนของขาตู้เขียนลายหน้าสิงห์ทั้ง 3 ด้าน โดยมีการตีความเรื่องราวชมพูบดีสูตร
ไว้ก่อนแล้ว โดยตีความแบบภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านหน้า เขียนภาพพระพุทธเจ้าเนรมิตพระองค์ พระสาวกพร้อมทั้งเชตวันวิหารให้
เป็นสถานที่สถิตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เพื่อทรมานพระเจ้าชมพูบดี ซึ่งในที่สุดก็ยอมแพ้และ
ปวารณาตัวเป็นพุทธสาวก
2. ด้านข้างขวา แสดงอํานาจของศรและจักรของพระเจ้าจักรพรรดิ บังคับให้พระเจ้าชมพู
บดีให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยทรงเนรมิตให้จักรไปประหารที่ข้อพระบาทของพระเจ้าชมพูบดี จน
ในที่สุดก็ต้องเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันวิหารตามพุทธประสงค์
3. ด้านข้างซ้าย แสดงถึงอํานาจในการใช้อาวุธ วิษศร และพระขรรค์ ซึ่งพระเจ้าชมพูบดี
ใช้ขู่พระเจ้าพิมพิสาร 29
ต่อมา บุญเตือน ศรีวรพจน์ได้มีตรวจสอบและตีความบางภาพ ได้แก่ ฉากที่พระเจ้าพิม
พิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรงรอดพ้นจากการคุกคามของท้าวมหาชมพู พุทธจักรต่อสู้กับศรของ
ท้าวมหาชมพู ท้าวมหาชมพูถูกพุทธจักรทรมาน พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อ
ท้าวมหาชมพูมาเฝ้า30

28

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุคนธ์, เรียบเรียง, ตู้ลายทอง ภาค 2, เล่ม 3
(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 349.
29
เรื่องเดียวกัน, 349-351.
30
บุญเตือน ศรีวรพจน์, ชาดกและพุทธประวัตจิ ากตูล้ ายรดน้าํ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2549), 233-238.
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ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและวิเคราะห์เพิ่มเติมทําให้ทราบว่าเขียนทั้งหมด 9 ตอน ได้แก่
1. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 1 ในแผนผังที่ 6)
2. วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 2 ในแผนผังที่ 6)
3. พุทธจักรขับไล่วิษศร (ลําดับที่ 3 ในแผนผังที่ 6)
4. พญาครุฑขับไล่พญานาคแปลง (ลําดับที่ 4 ในแผนผังที่ 6)
5. พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 5 ใน
แผนผังที่ 6)
6. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น (ลําดับที่ 6 ในแผนผังที่ 6)
7. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 7 ในแผนผังที่ 6 ภาพที่ 35)
8. มาฆสามเณรหยุดช้างพระเจ้าชมพูบดี (ลําดับที่ 8 ในแผนผังที่ 6)
9. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 9 ในแผนผังที่ 6)
10. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ลําดับที่ 10 ในแผนผังที่ 6 ภาพที่ 36)
11. พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์แก่พระเจ้าชมพูบดี (ลําดับที่ 11 ในแผนผังที่ 6)

แผนผังที่ 6 แผนผังพระธรรมเลขที่ กท. 279 หอสมุดแห่งชาติ (ภาพที่ 34)
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1. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร
2. วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร
3. พุทธจักรขับไล่วิษศร
4. พญาครุฑขับไล่พญานาคแปลง
5. พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
6. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น
7. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ภาพที่ 35)
8. มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี
9. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช
10. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 36)
11. พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์แก่พระเจ้าชมพูบดี

ภาพที่ 34 ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 หอสมุดแห่งชาติ
(หอสมุดแห่งชาติ)
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ภาพที่ 35 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ตรงกับลําดับที่ 7 ในแผนผังที่ 6)
(หอสมุดแห่งชาติ)

ภาพที่ 36 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ตรงกับลําดับที่ 10 ในแผนผังที่ 6)
(หอสมุดแห่งชาติ)
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จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 – 5
วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
ประวัติวัด
วัดป่าฮวกตั้งอยู่เชิงพู สี หน้าพระราชวั งเก่า เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประวัติวัดนี้กล่าวไว้ 2 แบบ เอกสารฉบับหนึ่งกล่าวว่าสร้างขึ้นในปีพ.ศ.
2394 ในสมัยพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ 31 แต่เอกสารอีกฉบับหนึ่งมีการระบุลงไปว่าว่าสร้างโดย
พระยาสีมหานามในปีพ.ศ. 2404 ในรัชกาลพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณหรือเจ้าจันทราช 32 ซึ่ง
ศักราชที่ระบุในเอกสารทั้ง 2 ฉบับตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4
ทั้งสิ้น ต่อมาในปีพ.ศ. 2461 เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ในปีพ.ศ. 2475 กระทรวง
ธรรมการหอสนามหลวงได้ใช้สิมหลังนี้เป็นหอสมุดพุทธศาสนาและห้องทํางานของนักปราชญ์ราช
บัณฑิต ได้นิมนต์ภิกษุสามเณรไปอยู่วัดอื่นและรื้อกุฏิกับหอฉันออก จนในปีพ.ศ. 2518 กระทรวงธรรม
การหอสนามหลวงได้ย้ายออกวัดแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้างจนถึงปัจจุบัน 33
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (แผนผัง 7)
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรในวัดป่าฮวกนี้เขียนอยู่ในสิม 34 (ภาพที่ 37) โดย
ภาพจิตรกรรมในสิมนี้นักวิชาการลาวระบุว่าเขียนขึ้นราว พ.ศ. 2403 ช่างจากแขวงพงสาลีชื่อ หนาน
เสนเป็นผู้เขียน และเสนอว่าเป็นรูปแบบศิลปะของหลวงพระบาง ไม่ได้รับอิทธิพลจากที่ใด 35 แต่
31

สมบูน บุนทะวง, “จิตรกรรมเมืองหลวงพระบาง” “ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา
ล้านช้าง: มุมมองด้านจิตรกรรม,” ใน ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง กรณีศกึ ษาศิลปกรรม
ในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544),
144.
32
ภาณุพงษ์ เลาหสม, “การศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังเชียงใหม่และหลวง
พระบาง” “ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง: มุมมองด้านจิตรกรรม,” ความสัมพันธ์ระหว่าง
ล้านนา ล้านช้าง กรณีศึกษา ศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง, 153.
33
สมบูน บุนทะวง, “จิตรกรรมเมืองหลวงพระบาง” “ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา
ล้านช้าง: มุมมองด้านจิตรกรรม,” ใน ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง กรณีศกึ ษา ศิลปกรรม
ในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง, 144.
34
“สิม” คือ อุโบสถในศิลปะล้านช้าง มีที่มาจากคําว่าสีมา เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ใช้ทํา
สังฆกรรม ดูรายละเอียดใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน
(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 108-109.
35
เรื่องเดียวกัน, 144-145.
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นักวิชาการไทยกล่าวว่าน่าจะมีอิทธิพลจากการทางกรุงเทพฯ 36 และยังอาจมีช่างจีนจากเขตจีนตอนใต้
ร่วมเขียนด้วย 37 โดยเขียนทั้งหมด 4 ด้าน จิตรกรรมฝาผนังในวัดป่าฮวกนี้ สมบูน บุนทะวงระบุว่า
เขียนเรื่องชมพูบดีสูตร ป่าหิมพานต์ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และภาพผีโพงเอาคนไปอยู่ในถ้ํา โดย
เรื่องชมพูบดีแบ่งออกเป็นผนัง 3 ด้านได้แก่
1. ผนังด้านทิศตะวันออก เป็นเหตุการณ์ตอนพระเจ้าชมพูบดีเหาะไปชนยอดปราสาท
ของพระเจ้าพิมพิสารหัก
2. ผนังด้านทิศเหนือ เป็นเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าแปลงตัวเป็นสามเณรเฝ้าอยู่ที่ประตู
เมือง เมื่อพระเจ้าชมพูบดีมาถึงจึงบอกให้ลงจากหลังช้างแล้วเดินเข้าไป พระเจ้าชมพูบดีไม่ยอม เณร
จึงแสดงอิทธิฤทธิ์จับหางช้างแกว่งขึ้น ทําให้พระเจ้าชมพูบดียอมเดินเข้าไปที่ปราสาท พระพุทธเจ้าจึง
เทศนาโปรดให้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน
3. ผนังด้านทิศตะวันตก เป็นเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้พระเจ้าชมพูบดีเห็น
สวรรค์ซึ่งมีเหล่าเทวดากําลังทอผ้าอย่างมีความสุข และเห็นภาพนรกที่บรรดาญาติพี่น้องและผู้ที่
กระทําความชั่วกําลังชดใช้กรรมต่าง ๆ 38
ต่อมา ศ. ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ทําการตีความเรื่องราวที่ปรากฏอย่างละเอียดว่ามีเรื่อง
พุทธประวัติ ปัจเจกพุทธเจ้า ป่าหิมพานต์ และชมพูบดีสูตร เรื่องชมพูบดีสูตรนี้เขียนบนผนัง 3 ด้าน
ยกเว้นผนังด้านหลังพระประธาน เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 39 ผู้วิจัยได้ทําวิเคราะห์และตรวจสอบ
เพิ่มเติมทําให้พบว่าเขียนทั้งหมด 10 ตอนได้แก่
1. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 5 ในแผนผังที่ 8)
2. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม (ลําดับที่ 4 ในแผนผังที่ 8)

36

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 239;
ภาณุพงษ์ เลาหสม, “การศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังเชียงใหม่และหลวงพระบาง”
“ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง: มุมมองด้านจิตรกรรม,” ใน ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา
ล้านช้าง กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง, 153.
37
รุจยา อาภากร, “ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับประวัติรูปแต้มวัดป่าฮวก หลวงพระบาง”
(เอกสารการสัมมนาในโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดป่าฮวก, 2540), 5.
38
สมบูน บุนทะวง, “จิตรกรรมเมืองหลวงพระบาง” “ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา
ล้านช้าง: มุมมองด้านจิตรกรรม,” ใน ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง กรณีศกึ ษาศิลปกรรม
ในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง, 144.
39
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 232.
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3. พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 6
ในแผนผังที่ 8)
4. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น (ลําดับที่ 7 ในแผนผังที่ 8)
5. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 8 ในแผนผังที่ 8)
6. มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี (ลําดับที่ 9 ในแผนผังที่ 8 ภาพที่ 38)
7. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 10 ในแผนผังที่ 8)
8. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ลําดับที่ 11 ในแผนผังที่ 8 ภาพที่ 39)
9. พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์ให้พระเจ้าชมพูบดีเห็น (ลําดับที่ 12 ในแผนผังที่ 8)
10. พระเจ้าชมพูบดี พระนางกาญจนเทวี และนางกํานัลออกผนวช (ลําดับที่ 13 ใน
แผนผังที่ 8)

แผนผังที่ 7 แผนผังจิตรกรรมฝาผนังสิมวัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 37)
1. พุทธประวัติตอน พระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ มารบูชาพระพุทธเจ้า
2. ปัจเจกพุทธเจ้า
3. ป่าหิมพานต์
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4. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม
5. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร
6. พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสาร
7. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น
8. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
9. มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี (ภาพที่ 38)
10. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช
11. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 39)
12. พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์แก่พระเจ้าชมพูบดี
13. พระชมพูบดีเถร นางกาญจนเทวีเถรี และข้าราชบริพารออกผนวช

ภาพที่ 37 สิมวัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
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ภาพที่ 38 มาฆสามเณรหยุดช้างของพระเจ้าชมพูบดี (ตรงกับลําดับที่ 9 ในแผนผังที่ 8)

ภาพที่ 39 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ตรงกับลําดับที่ 11 ในแผนผังที่ 8)
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วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติวัด
วัดท่าข้าม หรือ วัดสุปัตตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 16 บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตําบลสบเปิง อําเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2408 โดยมีครูบาพรหม สรวิจาเป็นประธานในการก่อสร้าง
วัดนี้ขึ้น 40 แต่ตามประวัติที่จารึกไว้ในสมุดข่อยกล่าวว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2407 โดยมีครูบาพรหม
สรวิจาเป็นประธานในการก่อสร้างบริเวณเนินเตี้ย ๆ ที่เต็มไปด้วยไม้สัก จึงมีชื่อเดิมว่า “วัดสันป่าสัก”
แรกเริ่มสร้างกุฏิสงฆ์ชั่วคราวไว้ก่อน จนถึง พ.ศ. 2411 ได้เริ่มสร้างวิหารหลังหนึ่งพร้อมกับพระพุทธรูป
ประธาน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2417 และได้รับการซ่อมแซมหลายครั้ง ครั้งสําคัญ คือ ในปีพ.ศ. 2420
มีการสร้างเพดานครอบองค์พระประธานเพิ่มเติม มีการตกแต่ง พร้อมกับสร้างธรรมาสน์ 1 องค์ ตั้งไว้
ในวิหาร
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (แผนผัง 8)
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรในวัดท่าข้ามนี้เขียนอยู่ในวิหาร (ภาพที่ 40) เป็นฝีมือ
ของช่างเขียนชาวไทใหญ่ที่มาตั้งรกรากที่บ้านท่าข้ามชื่อ “ส่างจะเร” 41 โดยมีการกล่าวถึงมาก่อนบ้าง
แล้ว เช่น ภาณุพงษ์ เลาหสม ได้กล่าวว่าเรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังที่วัดท่าข้ามเขียนเรื่องพุทธ
ประวัติ แสงเมืองหลงถ้ํา แม่กาเผือก เรื่องตอนปราบท้าวมหาชมพูบดีและเวสสันดรชาดก 42 และได้รับ
การศึกษาอย่างละเอียดโดยสลิลทิพย์ ตียาภรณ์ว่าจิตรกรรมฝาผนังที่วัดแห่งนี้เขียนหลายเรื่อง ได้แก่
พุทธประวัติ เวสสันดรชาดก แม่กาเผือก แสงเมืองหลงถ้ํา จักรวาล การสังคายนาพระไตรปิฎก และ
ชมพูบดีสูตร 43 เรื่องชมพูบดีสูตรเขียนอยู่ที่ผนังซ้ายขวาที่อยู่ใกล้พระประธานมากที่สุด โดยเขียน
ทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่
1. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ลําดับที่ 1 ในแผนผังที่ 9 ภาพ
ที่ 41)
173.
2557), 63.
92.

40

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 9 (กรุงเทพฯ: กอง, 2533),

41

วัฒนะ จูฑะวิภาต, เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมไทย, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: เอเชีย เพลส,

42

ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 91-

43

สลิลทิพย์ ตียาภรณ์, “งานช่างไทยใหญ่: กรณีศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
วัดท่าข้าม อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 13-18.
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2. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช (ลําดับที่ 10 ในแผนผังที่ 9)
3. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ลําดับที่ 11 ในแผนผังที่ 9 ภาพที่ 42)
4. ข้าราชบริพารพระเจ้าชมพูบดีออกบวช (ลําดับที่ 12 ในแผนผังที่ 9)

แผนผังที่ 8 แผนผังจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 40)
1. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ภาพที่ 41)
2. พุทธประวัติ ตอนมารผจญ
3. เรื่องแม่กาเผือก
4. แสงเมืองหลงถ้ํา
5. จักรวาล
6. พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์มหาราช
7. พุทธประวัติ ตอนเจ้าชายสิทธัตถะพบเทวทูตทั้ง 4 เสด็จออกมหาภิเนษกรมน์ เจ้าชาย
สิทธัตถะตัดพระเกศา พระอินทร์อัญเชิญพระเกศาประดิษฐานในเจดีย์จุฬามณี ปัญจวัคคีย์ปรนนิบัติ
พระพุทธเจ้า พระอินทร์ดีดพิณ 3 สาย นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส พระพุทธเจ้าลอยถาด พระพุทธเจ้า
ประทับใต้ต้นโพธิ์ พระพุทธเจ้าเสวยวิมมุติสุขสัปดาห์ที่ 6 ใต้ต้นมุจลินทร์
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8. การสังคายนาพระไตรปิฎก (?)
9. พุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมต่อพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าปรินิพพาน และ
อาชีวกแจ้งข่าวแก่พระมหากัสปปะ
10. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
11. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 42)
12. ข้าราชบริพารของพระเจ้าชมพูบดีออกบวช

ภาพที่ 40 วิหาร วัดท่าข้าม อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพที่ 41 พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร (ตรงกับลําดับที่ 1 ในแผนผังที่ 9)

ภาพที่ 42 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ตรงกับลําดับที่ 11 ในแผนผังที่ 9)

บทที่ 4
การแสดงเรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตร
ในแหล่งจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีทั้งหมด 8 แหล่ง มีลักษณะการเขียนเรื่องราวนี้
แตกต่างกัน ทั้งการเขียนแบบเต็มเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ หรือการเขียนเฉพาะเรื่องราวบางตอนเท่านั้น
ซึ่งในบรรดาฉากที่เลือกมาเขียนนั้น บางฉากพบในทุกแหล่ง บางฉากพบเฉพาะแหล่งเท่านั้น โดยฉาก
เรื่องชมพูบดีสูตรที่ปรากฏมีทั้งหมด 20 ฉาก ได้แก่
1. พระเจ้าชมพูบดีทรงรับฉลองพระบาทแก้วมณีโชติ
2. พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร
3. พระเจ้าชมพูบดีส่งวิษศรไปร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร
4. วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร
5. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม
6. พุทธจักรขับไล่วิษศร
7. พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรวิษศร
8. พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสาร
9. พญาครุฑขับไล่พญานาค
10. พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
11. พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น
12. พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
13. มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี
14. พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช
15. พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
16. พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์ให้พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตร
17. พระเจ้าชมพูบดีออกผนวช
18. ขุนนางพระเจ้าชมพูบดีกลับมาเข้าเฝ้าพระนางกาญจนเทวี
19. พระนางกาญจนเทวีเสด็จไปเฝ้าพระชมพูบดีเถร
20. พระนางกาญจนเทวีเสด็จมาเฝ้าพระเจ้าชมพูบดีเถระแล้วออกผนวช
76

77
พระเจ้าชมพูบดีทรงรับฉลองพระบาทแก้วมณีโชติ
ฉากนี้พบเพียง 2 แห่ง เท่านั้น ได้แก่ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 43) และวัด
มหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 44) เป็นเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าชมพูบดีทรงรับฉลองพระ
บาทมณีโชติจากขุนนางเพื่อเดินทางไปยังสํานักของกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดเมือง คัมภีร์มหาชมพูปติ-สูตร 1
บรรยายฉากนี้ว่า
...สมเด็จพระเจ้าชมพูบดีราชทอดพระเนตรเห็นปริมณฑลพระจันทร์อันขึ้นมาในอากาศ
แล้วแลเดิรเข้าไปใกล้ดาวนักขัตฤกษ์นั้น จึงทรงพระปริวิตกว่าดวงจันทร์นี้เปนใหญ่กว่าดาว มี
อุประมาดังตัวเราเปนใหญ่กว่าพระยาทั้งร้อยเอ็จพระองค์ ๆ นั้น มีอุปกระมาดังว่าหมู่ดาว
นักขัตฤกษ์ พระจันทรเทพบุตรเดิรเข้าไปใกล้ดาวนักขัตฤกษ์นั้นโดยทางอากาศแลมีฉันใด
อาตมาก็จะเข้าไปสู่สํานักนิ์แห่ง พระยาทั้งร้อยเอ็จพระองค์โดยทางนภาไลยโดยประเทศ
เวหาส์ ให้เหมือนดังปริมณฑลพระจันทรอันเข้าไปสู่ที่ใกล้แห่งดาวฤกษ์นั้น สมเด็จพระเจ้าชมพู
บดีทรงพระดําริห์ฉะนั้นแล้ว ก็สรวมสอดฉลอง พระบาทแก้วมณีโชติ อันมาแต่เขาวิบุลย
บรรพตนั้นแล้ว ก็เหาะไปโดยทางครรคณะอุลยประเทศ เที่ยวไปทอดพระเนตรดูพระยาทั้ง
ร้อยเอ็จ... 2

ฉากนี้ ที่ วัดทั้ งสองแสดงองค์ประกอบภาพคล้ ายกัน คือพระเจ้าชมพูบดีประทั บอยู่ใ น
อาคาร ซึ่งวัดนางนองแสดงด้วยภาพปราสาท ส่วนวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นอาคารหลังคาซ้อนชั้น
เท่านั้น ด้านล่างและด้านข้างมีข้าราชบริพารนั่งล้อมรอบ (ภาพที่ 44) ในขณะที่วัดนางนองแสดงฉากนี้
ชัดเจนโดยมีข้าราชบริพารยกพานที่มีฉลองพระบาทมณีโชติขึ้นไปให้พระเจ้าชมพูบดี (ภาพที่ 43)
สําหรับวัดมหาธาตุวรวิหารไม่ปรากฏฉากนี้ แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตอนเดียวกันเพราะที่วัดแห่งนี้
จะแสดงด้วยภาพพระเจ้าชมพูบดีเป็นบุคคลทรงเครื่องกษัตริย์แต่สวมฉลองพระองค์ ต่างจากพระ
เจ้าพิมพิสารที่แม้จะเป็นบุคคลทรงเครื่องกษัตริย์เหมือนกัน แต่ไม่ปรากฏฉลองพระองค์ อย่างไรก็ดี
องค์ประกอบฉากนี้ยังไม่ชัดเจน หากดูจากลําดับภาพที่ไล่จากบนลงล่างแล้ว ฉากนี้อาจเป็นฉากที่พระ
เจ้าชมพูบดีประชุมกับขุนนางหลังจากกลับจากปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารก็ได้
1

สํา นวนที ่ใ ช้ศึก ษานํา มาจากคัม ภีร์ม หาชมพูป ติส ูต ร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ โปรดให้นํามาตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเลือกมาฉบับหนึ่งจากหลายฉบับใน
หอสมุดวชิรญาณ ดูรายละเอียดใน ท้าวมหาชมพู: ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง (นนทบุรี:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), ข-ฆ.
2
เรื่องเดียวกัน, 5-6.
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อนึ่ง ฉากนี้ที่วัดนางนองมีการตีความอีกแบบหนึ่งว่าเป็นตอนพระเจ้าชมพูบดีบริภาษเสนา
อํามาตย์ แต่การที่ในฉากปรากฏข้าราชบริพารยกพานที่มีฉลองพระบาทมณีโชติ การตีความดังกล่าว
จึงไม่น่าเป็นไปได้
3

ภาพที่ 43 พระเจ้าชมพูบดีรับฉลองพระบาทมณีโชติ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

3

วัดนางนอง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธิเวที
25 เมษายน 2558), 79.
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ภาพที่ 44 พระเจ้าชมพูบดีรับฉลองพระบาทมณีโชติ (?) วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร
ฉากนี้ถือเป็นอีกหนึ่งฉากที่เป็นที่นิยม เพราะพบถึง 6 แหล่งจาก 8 แหล่ง ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 45) วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 46) วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัด
เพชรบุรี (ภาพที่ 47) ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 48) วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 49)
และวัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 50) เป็นเรื่องราวเมื่อพระเจ้าชมพูบดีเหาะไปยังปราสาท
พระเจ้าพิมพิสารแล้วเกิดความอิจฉา จึงพยายามทําลายยอดปราสาทด้วยฉลองพระบาทและด้วย
พระขรรค์ แต่ไม่สามารถทําลายได้ ซึ่งเนื้อเรื่องทั้งในฉบับภาคกลาง ฉบับภาคเหนือ และฉบับล้านช้าง
ให้ข้อมูลคล้ายกัน คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
...เสด็จมาถึงเมืองราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นยอดกุฎาคารปราสาท สมเด็จพระเจ้าพิม
พิสาร ก็ทรงพระดําริห์ว่า “อยํ ปาสาโท” ปราสาทนี้สูงนัก ใครหนอเปนเจ้าของปราสาทอันนี้
ดําริห์ฉะนี้แล้วทรงพระพิโรธ ยกพระบาทขึ้นถีบเอายอดปรางค์ปราสาทของสมเด็จพระเจ้าพิม
พิสารในกาลครั้งนั้น
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“พุทฺธอุปสกสฺส เตเชน” ด้วยอํานาจพระบารมีของพระเจ้าพิมพิสาร เปนพุทธอุบาสก
คุณนั้นก็คุ้มครองรักษายอดปรางค์ปราสาทนั้นก็มิได้กัมปนาทหวาดหวั่นไหวจลาจล พระบาท
แลพระชาณุของพระเจ้าชมพูบดีนั้นก็แตกทําลายโลหิตไหลอาบทั้งพระบาทได้ความลําบาก
เวทนา “กิลมนฺโต กุชฺฌนฺโต” พระยาชมพูบดีนั้นก็เร่งทรงพระพิโรธ จึงฟาดฟันยอดปรางค์
ปราสาทนั้นด้วยพระแสงขรรค์สําหรับราชาภิเศก “พุทฺธนุภาเวน” ด้วยอานุภาพคุณแห่ง
สมเด็จพระพุทธเจ้าคุ้มครองรักษากรุงพิมพิสาร เทพยดาก็บันดาลให้ยอดปรางค์ปราสาทนั้น
เปนเหล็กเพ็ชร เมื่อพระยาชมพูบดีฟาดฟันในครั้งนั้นพระแสงขรรค์แห่งพระยาชมพูบดี ก็บิ่น
ย่อยยับไปสิ้นทั้งนั้น... 4

ความต่างเพียงอย่างเดียวของทั้งสามฉบับเรื่องพระขรรค์ของพระเจ้าชมพูบดี ในฉบับภาค
กลางระบุว่าเป็นพระขรรค์ที่ใช้ในพิธีราชาภิเษก ในฉบับภาคเหนือระบุชื่อว่าชื่อดาบสรีกัญไชย 5 ใน
ฉบับล้านช้างไม่ระบุนามแต่ระบุจํานวนว่ามี 4 เล่ม 6
ฉากนี้ในทั้ง 6 แหล่ง มีการจัดองค์ประกอบคล้ายกัน คือ พระเจ้าชมพูบดีเหาะอยู่เหนือ
ปราสาทของพระเจ้าพิมพิสาร แต่ในรายละเอียดแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกันมาก บนตู้พระธรรม
เลขที่ กท.279 แสดงฉากพระเจ้าพิมพิสารกําลังตื่นจากบรรทมแหงนพระพักตร์ขึ้นไป ข้าง ๆ มีพระมเหสี
บรรทมอยู่ (ภาพที่ 48) ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์แสดงพระเจ้าชมพูบดีกําลังรบกับเทวดาที่รักษายอด
ปราสาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในคัมภีร์ฉบับใด และพระเจ้าพิมพิสารประทับในปราสาทล้อมรอบ
ด้วยข้าราชบริพาร ตัวของพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งกําลังแหงนพระพักตร์ขึ้นไป นางในบางคนทําท่า
สลบไป (ภาพที่ 45) ที่วัดนางนองภาพส่วนนี้ลบเลือนจนไม่เห็นรายละเอียดใด ๆ (ภาพที่ 46) ที่วัด
มหาธาตุวรวิหารจัดองค์ประกอบคล้ายกับที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์แต่พระเจ้าพิมพิสารอยู่ในอิริยาบถ
ยืน และข้าราชบริพารกําลังแตกตื่น (ภาพที่ 47) ที่วัดท่าข้าม พระเจ้าพิมพิสารกําลังออกขุนนาง ไม่มี
ใครอยู่ในอิริยาบถตกใจ (ภาพที่ 49) ในขณะที่วัดป่าฮวก พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารไม่ได้
ประทับในปราสาทแต่ยืนอยู่รอบ ๆ และไม่ได้อยู่ในอิริยาบถตกใจเช่นกัน (ภาพที่ 50)
4

ท้าวมหาชมพู: ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 5 - 6.
บํารุง บารมี, “ชุมพูปติ,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, เล่ม 4 (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 1892.
6
หริณโรจน์ เหลือหลาย, ผู้ปริวรรต, Sumphupati, เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2558,
เข้าถึงได้จาก http://www.laomanuscripts.net/en/texts/12590#; http://www.laomanu
scripts.net/en/texts/12590#5
5
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แต่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกอย่างไรก็น่าจะเป็นการตีความโดยช่างทั้งสิ้น เพราะในคัมภีร์
ไม่มีฉบับใดที่ระบุว่า ในขณะที่พระเจ้าชมพูบดีกําลังพยายามจะหักยอดปราสาท พระเจ้าพิมพิสาร
กําลังอยู่ในอิริยาบถใด ดังนั้นฉากนี้ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร แสนประเสริฐ ปานเนียม ตีความว่าเป็นเป็น
ฉากที่พระเจ้าพิมพิสารตกพระทัยเสด็จหนีพระเจ้าชมพูบดี 7 จึงไม่น่าเป็นไปได้

ภาพที่ 45 พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
กรุงเทพมหานคร

7

แสนประเสริฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร
เพชรบุรี,” เมืองโบราณ, 36, 1 (มกราคม - มีนาคม 2553), 112.
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ภาพที่ 46 พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 47 พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

83

ภาพที่ 48 พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 หอสมุด
แห่งชาติ

ภาพที่ 49 พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่

84

ภาพที่ 50 พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
พระเจ้าชมพูบดีส่งวิษศรไปร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร
ฉากนี้พบเฉพาะวัดนางนอง (ภาพที่ 51) เท่านั้น เป็นเรื่องราวเมื่อพระเจ้าชมพูบดีกลับมา
จากเมืองราชคฤห์แล้วปล่อยวิษศรเพื่อร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยาย
ฉากนี้ว่า
...ตรัสฉะนี้แล้วก็ยกขึ้นซึ่งวิษศรย้อมด้วยพิษนาค วางศรไว้เหนือพื้นแห่งพระหัตถ์ แล้วก็
มีพระโองการตรัสว่า ดูกรวิษศร ท่านจงไปสู่เมืองราชคฤห์มหานครข้างบุรพทิศตะวันออก
ร้อยกรรณแห่งพระยาเจ้าเมืองนั้นนํามาสู่สํานักนิ์แห่งเราบัดนี้ ตรัสแล้วก็สละวิษศรนั้นไป... 8

8

ท้าวมหาชมพู: ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 7.
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ฉากดังกล่าวที่วัดนางนองแสดงด้วยภาพพระเจ้าชมพูบดีอยู่ในท่าแผลงศรรายล้อมด้วยข้า
ราชบริพาร อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏลูกศรในฉาก (ภาพที่ 51) ดังนั้นฉากนี้จึงอาจไม่ใช่ฉากที่พระเจ้าชมพู
บดีส่งวิษศรดังที่ดร.ศานติ ภักดีคํามีการตีความไว้9 หรืออาจเป็นตอนพระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระ
บาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ เพราะที่วัดมหาธาตุวรวิหารแสดงฉากปล่อยฉลองพระ
บาทแปลงด้วยท่าแผลงศร (ภาพที่ 65) แต่การจะสรุปว่าฉากดังกล่าวที่วัดนางนองเป็นตอนใดเป็นเรื่อง
ยากเพราะไม่ปรากฏทั้งวิษศรหรือพญานาคใด ๆ เนื่องจากภาพที่ถัดออกจากกําแพงเมืองปรากฏเพียง
ทิวทัศน์ เช่น ภูเขา แม่น้ํา เรือและภาพกินนรีเท่านั้น (ภาพที่ 52) และทิศทางที่พระเจ้าชมพูบดีแผลง
ศรออกไปเป็นทิศทางของปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร จึงมีความเป็นไปได้ทั้งสองฉากแต่เป็นการยากที่
จะสรุปว่าเป็นฉากใด

ภาพที่ 51 พระเจ้าชมพูบดีส่งวิษศรไปร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร (?) วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

9

ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ 32, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2549): 36.
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ภาพที่ 52 ภาพทิวทัศน์ในทิศทางที่พระเจ้าชมพูบดีแผลงศร วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร
ฉากนี้พบที่วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 53) วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
(ภาพที่ 54) และตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 55) เป็นเหตุการณ์เมื่อวิษศรของพระเจ้าชมพูบดี
เดินทางมายังปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร และตะโกนก้องว่าจะสังหารพระเจ้าพิมพิสารจนพระองค์
ตกใจและต้องเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และเมื่อวิษศรมาถึงปราสาทก็หาพระเจ้าพิมพิสารไม่เจอจึง
บ่ายหน้าไปยังเวฬุวันมหาวิหาร คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
...“สโร อากาสํ คนฺตฺวา” วิษศรนั้นก็เหาะลอยขึ้นไปในอากาศเวหาส์ มีอุประมาดังพระ
ยาครุฑ อันยกขึ้นซึ่งนาคกระทําอาการดุจดังว่ามีจิตรวิญญาณ แผดร้องก้องสําเนียงสนั่น ดุง
หนึ่งว่าเสียงไกรสรราชสีห์ “พิมฺพิสารสีสํ ภินฺทามิ อุรํ ผาเลมิ” กูนี้เปนราชทูตแห่งสมเด็จพระ
เจ้าชมพูบดีราช กูจะทําลายเสียซึ่งสีสะแห่งพระยาพิมพิสาร กูจะผ่าเสียซึ่งอุระแห่งพระยาพิม
พิสาร ใคร ๆ อย่ามาอยู่ขวางหน้ากู เสียงวิษศรร้องอื้อึงคะนึงมาในอากาศเวหาส์ด้วยประการ
ฉะนี้
“ตทา พิมฺพิมสารราชา” พระเจ้าพิมพิสาร ครั้นได้ทรงสวนาการเสียงวิษศรร้องอื้ออึง
คะนึงมาในเวลาปัจจุบันสมัย มาถึงยอดปรางค์ปราสาทแล้วแลพระหึมครึมคร่ํา ขู่คํารนอยู่ ณ
ยอดปรางค์ปราสาท ดังนั้น “ภีตตสิโต หุตฺวา” สดุ้งตกพระไทยนักเสด็จออกจากพระนคร
แต่ภายในอรุณ เข้าไปสู่สํานักนิ์สมเด็จพระมหากรุณา
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“...สโร พิมฺพิสารราชานํ อลภิตฺวา” วิษศรนั้น เมื่อเข้าไปค้นคว้าหาพระเจ้าพิมพิสาร
ภายในปรางค์ปราสาทมิได้พบได้ปะพระเจ้าพิมพิสารณภายในปราสาทรนั้นแล้ว วิษศรนั้นก็
ทําลายเสียซึ่ง กัมภูฉัตรของพระเจ้าพิมพิสารให้หักกระจัดกระจาย แล้วก็บ่ายหน้าเฉภาะต่อ
เวฬุวันมหาวิหาร... 10

ฉากตอนนี้ที่วัดนางนอง (ภาพที่ 53) และตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 55) มีลักษณะ
การวางภาพคล้ายกัน คือ อยู่ถัดจากฉากที่พระเจ้าชมพูบ ดีเหาะไปยังปราสาทพระเจ้าพิม พิส าร
โดยฉากนี้บนตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 แสดงภาพปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร มีพระเจ้าพิมพิสารเงย
พระพักตร์ขึ้นไป มีลูกศรหรือวิษศรอยู่บริเวณผ้าม่าน ด้านล่างมีภาพข้าราชบริพารกําลังตื่นตระหนก
และทางด้านขวาของปราสาท พระเจ้าพิมพิสารกําลังเสด็จขึ้นม้าเพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ในขณะที่
ตอนเดียวกันที่วัดนางนอง ภาพลบเลือนไปมาก เหลือเฉพาะภาพตอนล่างที่เป็นภาพข้าราชบริพาร
แตกตื่น ส่วนภาพปราสาทด้านบนลบเลือนไปมาก แต่การที่ภาพอยู่ติดกับตอนพระเจ้าชมพูบดีเหาะไป
ยังปราสาทพระเจ้าพิมพิสารทําให้เชื่อว่าฉากนี้น่าจะตอนดังกล่าว ในขณะที่ฉากนี้ที่วัดป่าฮวกใช้ฉาก
ร่วมกันฉากพระเจ้าชมพูบดีเหาะไปยังปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร โดยแสดงภาพลูกศรหลายดอก เพื่อ
แสดงความเคลื่อนไหวของลูกศรที่เข้ามายังปราสาทพระเจ้าพิมพิสารแต่หาใครไม่พบ จึงเหาะไปยังวัด
เวฬุวันมหาวิหาร (ภาพที่ 54)

ภาพที่ 53 วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
10

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 7-9.
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ภาพที่ 54 วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 หอสมุดแห่งชาติ

ภาพที่ 55 วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

89
พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม
ฉากนี้พบทั้งพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 56) วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 57,
58) วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 59) และที่ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 60) เป็น
เรื่องราวเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหารเพื่อขอให้พระองค์
คุ้มครอง ซึ่งในฉบับภาคกลางและฉบับลาวกล่าวข้อความคล้ายกัน คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยาย
ฉากนี้ว่า
...เข้าไปสู่สํานัก นิ์สมเด็จพระมหากรุณาเสด็จอยู่ในเวุฬวันมหาวิหาร ถวายนมัสการ
สมเด็จพระพุทธองค์เจ้า ก็กราบทูลถามว่า “ภนฺเต ภควา” ข้าแต่พระสรรเพ็ชญ์พุทธองค์
กระหม่อมฉันได้ยินเสียงคุกคามอื้ออึงคนึงอยู่ในที่ยอดปราสาท จะเปนเสียงอันใดพระพุทธเจ้า
ข้า ฯ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เสียงร้องอื้ออึงอยู่ที่ยอดปราสาท
นั้น คื อ เสี ย งวิ ษ ศรแห่ ง พระยาชมพู บดี อั น เสวยสมบั ติ ใ นเมื อ งปั ญ จาลราษฎร์ ขึ้ ง โกรธแก่
พระองค์ ใช้ให้วิษศรมาจะให้ร้อยพระกรรณแห่งบพิตรนําไปสู่ที่เฝ้าแห่งตน
“ภิตตสิโต หุตฺวา” สมเด็จพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงฟัง ก็ยิ่งสดุ้งพระไทยสทกสท้านยิ่งขึ้น
กว่าเก่า จึงกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า กระหม่อมฉันนี้คิดอ่านเปนประการใด จึงจะพ้นไภย
ดูกรบพิตรพระราชสมภาร พระองค์อย่าโศกเศร้าไปเลย ตถาคตจะช่วย เมื่อสมเด็จพระมหา
กรุณามีพระพุทธฎีกาตรีสจํานรรจาอยู่ด้วยกรุงพิมพิสารด้วยประการฉะนี้ ฯฯ... 11

โดยที่วัดนางนอง (ภาพที่ 57) และบนตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 60) แสดงฉาก
การเดินทางของพระเจ้าพิมพิสาร โดยแสดงต่อจากตอนวิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร แสดงด้วยภาพ
ขบวนคน มีพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งบนม้าเดินทางไปยังเวฬุวันมหาวิหาร ฉากที่พระเจ้าพิมพิสาร
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พบที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 56) วัดนางนอง (ภาพที่ 58) และวัดป่าฮวก
(ภาพที่ 59) โดยแสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับในปราสาทรายล้อมด้วยพระสาวก เบื้องหน้า คือ
พระเจ้าพิมพิสารมีข้าราชบริพารอยู่เบื้องหลัง ซึ่งที่วัดนางนองและพระที่นั่งพุทไธสวรรย์แสดงพระ
เจ้าพิมพิสารด้วยบุคคลทรงเครื่องกษัตริย์ แต่ที่วัดป่าฮวกแสดงด้วยบุคคลทรงเครื่องอย่างจีนต่างจาก
อีก 2 แหล่งเนื่องจากในจิตรกรรมที่วัดแห่งนี้แสดงภาพพระเจ้าพิมพิสารและคนในเมืองราชคฤห์ด้วย
บุคคลทรงเครื่องอย่างจีนทั้งสิ้น ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมสามก๊กที่วาดอยู่ที่วัดนางนอง

11

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 8.

90
ควบคู่กับเรื่องชมพูบดีสูตรก็เป็นได้ 12 แต่ฉากนี้ เดิมทีได้รับการตีความว่าเป็นฉากพระพุทธเจ้าประทับ
ในปราสาท 13 แต่ภายในฉากนี้ปรากฏภาพบุคคลทรงเครื่องอย่างจีนอยู่ด้วย ฉากนี้จึงน่าจะเป็นฉากที่
พระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าพิมพิสารที่วัดแห่งนี้แสดงด้วยบุคคลทรงเครื่อง
อย่างจีน
และในฉากนี้ที่วัดนางนองมีการเขียนภาพพระอินทร์อยู่ในฉากด้วย (ภาพที่ 58) ซึ่งอาจ
หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ พระพุ ท ธเจ้ า ให้ พ ระอิ น ทร์ เ ป็ น ราชทู ต ไปเชิ ญ พระเจ้ า ชมพู บ ดี ม าเข้ า เฝ้ า
พระพุทธเจ้า ดังความว่า
...จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกสมเด็จอมรินทราลงมาจากดาวดึงศพิภพแล้วมีพระพุทธ
ฎีกาดํารัสสั่งว่า ดูกรสมเด็จอัมรินทราธิราช บพิตรจงแปลงเพศเปนราชทูตแล้วจงไปยังสํานักนิ์
ของพระเจ้าชมพูบดีว่าแก่พระเจ้าชมพูบดีว่า บัดนี้สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชตรัสใช้ให้เรามาหา
ด้วยบพิตรในที่เฝ้า ถ้าบพิตรไปยังที่เฝ้าสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชแล้ว ชีวิตรของบพิตรก็จะ
รอดอยู่คืนคง ถ้าบพิตรขัดแขง อยู่ไม่ไป ชีวิตรของบพิตรก็จะพินาศประไลย ด้วยอํานาจของ
สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชเปนอันแท้ ดูกรสมเด็จอัมรินทราธิราช บพิตรจงไปว่าแก่พระเจ้า
ชมพูบดีดังตถาคตตรัสฉะนี้... 14

12

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ:
มิวเซียมเพรส, 2555), 242.
13
เรื่องเดียวกัน, 233.
14
ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 12-13.
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ภาพที่ 56 พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 57 พระเจ้าพิมพิสารเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

92

ภาพที่ 58 พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 59 พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

93

ภาพที่ 60 พระเจ้าพิมพิสารเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279
แห่งชาติ

หอสมุด

พุทธจักรขับไล่วิษศร
ฉากนี้พบที่ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 61) และตู้พระธรรมเลขที่ กท.279
(ภาพที่ 62) โดยเป็นเรื่องราวเมื่อวิษศรพยายามจะเข้ามาหาพระเจ้าพิมพิสารที่เวฬุวันมหาวิหาร แต่
พระพุทธเจ้าได้เนรมิตพุทธจักรออกไปขับไล่วิษศรจนพ่ายไป คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
...องค์สมเด็จพระบรมโลกนารถศาสดาผู้ทรงสวัสดิโสภาคเปนอันงามเมื่อจะป้องกันเสีย
ซึ่งไภยแห่ งสมเด็จ พระเจ้าพิ มพิสารครั้ งนั้น “เอกํ จกฺกํ มาเปตฺว า” พระองค์จึ งนิมิ ตจัก ร
อันหนึ่ง ประกอปด้วยศักดาเดชานุภาพเปนอันมากแล้วก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรจักร ท่าน
จงไปมนีมนา “นิวาเรหิ” ท่านจงป้องกันกั้นกางห้ามปรามเสีย ซึ่งวิษศรแห่งพระยาชมพูบดี
อย่าให้เข้ามาได้ในสถานที่นี้ ตรัสฉนี้แล้วพระพุทธองค์ก็ทิ้งจักรนั้นไป
“พุทฺธจกฺโก เวหาสํ คนฺตฺวา” พุทธจักรนั้นก็กระทําอิทธิฤทธิ์ไปในอากาศเวาหาสํ กระทํา
การดุจมีจิตรวิญญาณ ร้องก้องด้วยศรัพทสําเนียงเสียงเปนอันดังว่า “ชมฺพูปติสีสํฉินฺทามิ” กู
จะตัดสีสะ พระยาชมพูบดีเสียบัดนี้ กูจะกระทําวิษศรของพระยาชมพูบดีให้เปนเถ้าไปบัด
เดี๋ยวนี้ “อิติ รวนฺโต” พุทธจักรร้องฉะนี้แล้วก็ไล่ทุบวิษศรของพระยาชมพูบดี เสียงพุทธจักร
ไล่ทุบวิษศร ณ ครั้งนั้นดังสนั่น มีอุประมาดังว่าเสียงฟ้าฟาด ข้างอากาศนั้นเปนหมอกเปน
ควันไป มีอุประมาดุจเพลิงไหม้ทั่วทั้งสกลโลกธาตุ “สโร ปราชิโต หุตฺวา” วิษศรนั้น มิอาจ
ต่อสู้พุทธจักรนั้นได้ก็ถึงซึ่งปราไชยพ่ายแพ้หนีไป พุทธจักรนั้นก็ประชิดไล่ติดตามวิษศรไป
กราบเท่าถึงเมืองอุดรปัญจาลธานี วิษศรนั้นหนีเข้าไปในยอดบราลีปรางค์ปราสาทแล้ว พุทธ
จักรจึงกลับมา... 15
15

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 9-10.

94
ฉากดังกล่าวที่วัดนางนองแสดงด้วยภาพลูกศรซึ่งถูกจักรไล่ประชิด แสดงฉากตอนที่วิษศร
ถูกขับไล่ออกไปจากเวฬุวันมหาวิหาร (ภาพที่ 61) ในขณะที่บนตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 แสดงการ
ต่อสู้ของศาสตาวุธทั้งสอง โดยแสดงด้วยวิษศรที่พุ่งเข้าหาพุทธจักร (ภาพที่ 62)

ภาพที่ 61 พุทธจักรขับไล่วิษศร วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 62 วิษศรรบกับพุทธจักร ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 หอสมุดแห่งชาติ

95
พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรวิษศร
ฉากนี้พบเฉพาะวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 63) เท่านั้น เป็นเหตุการณ์เมื่อพระ
เจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรเห็นวิษศรแพ้กลับมาก็เสียใจ คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
“...“ชมพูปติ ตํ ทิสฺวา” พระยาชมพูบดีเห็นวิษศรแพ้แต่อํานาจจักร หนีมาณครั้งนั้น เสีย
น้ําพระไทยนัก ประหนึ่งอสรพิษอันบุทคลถอนเขี้ยวเสียแล้ว...”16
ฉากนี้แสดงด้วยภาพพระเจ้าชมพูบดีประทับนั่งเงยพระพักตร์ขึ้นไป มีข้าราชบริพารอยู่
รายรอบ (ภาพที่ 63) อย่างไรก็ดี ในทิศทางที่พระเจ้าชมพูบดีมองไปไม่ปรากฏสิ่งใดเพราะปรากฏเป็น
ภาพทิวทัศน์และภาพวิถีชีวิตเท่านั้น (ภาพที่ 64) ฉากนี้จึงอาจเป็นฉากที่พระเจ้าชมพูบดีเห็นฉลองพระ
บาทมณีโชติแพ้กลับมาก็เป็นได้ ซึ่งคัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
...พระเจ้าชมพูบดีเห็นฉลองพระบาทแห่งอาตมา พ่ายแพ้หนีมาณครั้งนั้นเศร้าเสียพระ
ไทยนัก มีอุประมาดุจดังว่าแขนขวาแขนซ้ายเท้าซ้ายขวานั้น ขาดไปสิ้นแล้ว สลดพระไทยยิ่ง
นัก เหตุว่าเห็นฤทธิ์ของตนมิได้ประสิทธิ์เหมือนแต่ก่อน ๆ ฯ... 17

การตีความภาพดังกล่าวอาจต้องตรวจสอบฉากที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฉากนี้ เพราะฉากนี้
เขียนอยู่ในกําแพงเดียวกันกับฉากที่พระเจ้าชมพูบดีกําลังแสดงท่าแผลงศร แต่ฉากนี้เขียนอยู่ทางฝั่ง
ขวา ในขณะที่ฉากที่พระเจ้าชมพูบดีเงยพระพักตร์เขียนอยู่ทางฝั่งซ้าย ดังนั้นการที่ดร.ศานติ ภักดีคํา
ตีความว่าฉากนี้เป็นฉากที่พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรวิษศร18 อาจเนื่องจากว่าได้ตีความฉากที่ พระ
เจ้าชมพูบดีแผลงศรว่าเป็นฉากที่พระเจ้าชมพูบดีส่งวิษศรออกไป 19 อย่างไรก็ดี ทั้งในทิศทางที่พระเจ้า
ชมพูบดีแผลงศรออกไปและทิศทางที่พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรไม่ปรากฏทั้งวิษศรและพญานาค
ดังนั้นจึงยากที่จะสรุปว่าฉากทั้งสองควรเป็นฉากใด

16

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 10.
เรื่องเดียวกัน, 12.
18
ศานติ ภักดีคํ า, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่ อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ, 36.
19
เรื่องเดียวกัน.
17
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ภาพที่ 63 พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรวิษศร (?) วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 64 ภาพทิวทัศน์และวิถีชิวิตในทิศทางที่พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตร วัดนางนอง
กรุงเทพมหานคร

97
พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสาร
ฉากนี้พบทั้งหมด 2 แหล่ง ได้แก่ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 65) และวัด
ป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 66) ฉากนี้เป็นเรื่องราวหลังจากวิษศรกลับมา พระเจ้าชมพูบดีจึง
แปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคเพื่อไปจับพระเจ้าพิมพิสารแทน ซึ่งเนื้อเรื่องในฉบับภาคกลางและ
ฉบับลาวให้ข้อมูลตรงกัน คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
....ท้าวเธอจึงสอดฉลองพระบาทแก้วมณีโชติอันมาแต่เขาวิบุลยบรรพตนั้นแล้วขว้างไป
จึงตรัสว่า ดูกรฉลองพระบาท ท่านจงไปอย่าช้า ไปผูกพันท้าวพระยาพิมพิสารได้แล้ว จงนํามา
สํานักนิ์เรา เมื่อพระเจ้าชมพูบดีตรัสสั่งฉะนี้แล้ว ฉลองพระบาทแก้วมณีโชติทั้งคู่น้นก็กลับ
กลายเปนนาคราชทั้งสอง แต่ละตัว ๆ มีสีสะได้ร้อยหนึ่ง นาคราชทั้งสองนั้นเลิกพังพานได้ละ
โกฏิ ๆ แล้วก็พ่นพิษเปนควันกลุ้มกลบตลบไปประหนึ่งควันเพลิงในนรก “นาคราภิมุขา” เฉ
ภาะหน้าสู่เมืองราชคฤห์ บัดเดี๋ยวใจก็บันลุถึงพระนครราชคฤห์... 20

ฉากนี้ที่วัดทั้งสองแสดงออกต่างกัน ที่วัดป่าฮวกแสดงภาพพระเจ้าชมพูบดีกําลังประทับ
ยืน ด้านล่างมีมนุษยนาคหรือฉลองพระบาทมณีโชติที่กลายเป็นมนุษยนาค (ภาพที่ 66) ในขณะที่วัด
มหาธาตุวรวิหารแสดงด้วยภาพพระเจ้าชมพูบดีในท่าแผลงศร โดยที่ลูกศรเป็นพญานาค 2 ตน (ภาพที่
65) ซึ่งล้วนต่างจากในวรรณกรรมที่กล่าวว่าพระเจ้าชมพูบดีขว้างฉลองพระบาทออกไป แล้วฉลองพระ
บาทจึงกลายเป็นพญานาค
จากการที่สิ่งที่พระเจ้าชมพูบดีแผลงออกมาคือพญานาค ไม่ใช่ลูกศร การที่แสนประเสริฐ
ปานเนียมตีความฉากนี้เป็นฉากพระเจ้าชมพูบดีส่งวิษศรไปร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร 21 จึงไม่น่า
เป็นไปได้

20

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 10 - 11.
21
แสนประเสริฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร
เพชรบุรี,”, 112.

98

ภาพที่ 65 พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสาร วัดมหาธาตุ
วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 66 พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าพิมพิสาร วัดป่าฮวก
เมืองหลวงพระบาง
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พญาครุฑขับไล่พญานาคแปลง
ฉากนี้พบวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 67) และตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพ
ที่ 68) เป็นเหตุการณ์เมื่อพญานาค ซึ่งเป็นฉลองพระบาทมณีโชติของพระเจ้าชมพูบดีถูกพญาครุฑที่
พระพุทธเจ้าเนรมิตขึ้นมาขับไล่ คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
...ตรัสฉะนั้นแล้วสมเด็จพระมหากรุณาก็กระทํา อิทธิฤทธิ์นฤมิตรซึ่งพระยาครุฑ อันใหญ่
หลวง ทรงมหิทธิศักดามีเศียรได้พันเศียร มีปีกได้แสนปีก ครั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยไป
“โส อากาเสน อุ ป ติตฺ ว า” พระยาครุ ฑ นั้น ก็ บิ นขึ้ น ยัง อากาศเวหาส์มี เ สีย งปี กอั น ดั ง
ประหนึ่งเสียงสายฟ้าฟาด บินโผผาถาแถกไปดุจเพลิงประไลยกัลป์ บันฦๅด้วยเสียงสนั่นว่า
กูจะทําลายเสียซึ่งสีสะแห่งนาคราชทั้งสอง จะเปนอาหารแห่งกูบัดนี้ ร้องกึกก้องดังนี้แล้ว
พระยาครุฑก็โผลง เพื่อจะโฉบฉาบคาบคั้นเอานาคราชทั้งสองไปกินเปนอาหารฯ นาคราชทั้ง
สองมิอาจต่อสู้อิทธิฤทธิ์แห่งพระยาครุธนั้นได้ สด้งตกใจกลัวนักมิอาจทรงกายอยู่ได้ ก็ชําแรก
แทรกลงไปในพื้นแผ่นดินแล้วก็ประลาศหนีไปสู่สํานักนิ์แห่งพระเจ้าชมพูบดี... 22

ฉากนี้ ที่ วั ด นางนองแสดงเฉพาะฉากที่ พ ญานาคทั้ ง สองหนี พ ญาครุ ฑ โดยแสดงภาพ
พญานาคหลายเศียร 2 ตัวเหาะอยู่ด้านหน้า ด้านหลังมีพญาครุฑเหาะตามมา (ภาพที่ 67) ในขณะที่
ฉากเดียวกันบนตู้พระธรรมกลับแสดงฉากที่ครุฑและนาครบกัน โดยแสดงรูปครุฑด้วยหงส์ และแสดง
นาคเศียรเดียวเพียงตัวเดียว (ภาพที่ 68)

22

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 11 - 12.
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ภาพที่ 67 พญาครุฑขับไล่พญานาคแปลง วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 68 พญาครุฑรบกับพญานาคแปลง ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 หอสมุดแห่งชาติ
พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
ฉากนี้พบหลักฐานทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 69)
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 70) และวัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาพที่
71) เป็นเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าให้พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเข้าเฝ้าพระเจ้า
ราชาธิราช (พระพุทธเจ้า) คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
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...สมเด็จอัมรินทราธิราช รับพุทธฎีกาแล้วก็นฤมิตรเพศเปนราชทูตไปยังเมืองปัญจาล
ราษฎร์ เปล่ ง รั ศมี โอภาษสว่า งทั่ วไปทั้ ง พระนคร มีอุ ปรมาดัง สุริ ย เทพบุต รเมื่อ แรกอุ ไทย
ประดิษฐานอยู่เฉภาะพระภักตพระเจ้าชมพูบดี และอํามาตย์แสนหนึ่ง อันอยู่ในที่เฝ้าของพระ
เจ้าชมพูบดีนั้นแล้วก็มีเทวบัญชาตรัสว่า ดูกรชมพูบดี ทําไมท่านนี้สําคัญว่าตัวใหญ่ฤๅ ไม่มีผู้
เสมอแล้วฤๅ ท่านจึงมิได้ตกแต่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราชเจ้านายของเรา ดูกรพระยาชมพูบดี ตัวของท่านนี้เปนพระยาอันเศร้าหมอง มีอุป
ระมาดังนายพรานเนื้อเที่ยวฆ่าเนื้อในป่า “กสฺมา อคนฺตวา” เหตุอไรฤๅท่านจึงมิได้ไปสู่ที่เฝ้า
สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชมาตั้งเนื้อตั้งตัวว่าตัวเปนใหญ่อยู่ฉะนี้ ด้วยเหตุผลอันใดนี่แน่พระยา
ชมพูบดี “อหํ ทูโต” ตัวของเรานี้เปนราชทูตแห่งสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช สมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราชใช้ให้เรามาหาตัวท่าน ท่านเร่งไปสู่ที่เฝ้าอย่าช้า ถ้าท่านมิไปพระเจ้าราชาธิราชจะ
ทรงพระพิโรธ... 23

ฉากดังกล่าวที่วัดนางนองและวัดมหาธาตุวรวิหารมีลักษณะการแสดงออกคล้ายคลึงกัน
โดยแสดงฉากหลังเป็นปราสาท พระเจ้าชมพูบดีประทับอยู่ภายในปราสาท มีพระอินทร์กายสีเขียวเป็น
ราชทูตเข้ามา มีข้าราชบริพารอยู่ด้านล่าง แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ พระอินทร์ที่วัดนางนองอยู่ในท่าเหาะ
(ภาพที่ 69) ในขณะที่พระอินทร์ที่วัดมหาธาตุวรวิหารประทับนั่งอยู่เสมอกับพระเจ้าชมพูบดี (ภาพที่
70) และที่วัดนางนองยังปรากฏภาพพระอินทร์กําลังเหาะไปยังปราสาทของพระเจ้าชมพูบดี (ภาพที่
72) ซึ่งไม่พบที่วัดมหาธาตุวรวิหารด้วย
ในขณะที่วัดบางแคใหญ่แสดงออกแตกต่างออกไป (ภาพที่ 71) โดยแสดงฉากหลังเป็น
เมือง พระเจ้าชมพูบดีประทับยืนอยู่บนพระแท่นคล้ายเชิงเทิน มีข้าราชบริพารอยู่ด้านล่าง ในขณะที่
พระอินทร์แสดงรูปเป็นราชทูตกายสีขาวประทับยืนอยู่บริเวณประตูเมือง ซึ่งสนั่น รัตนะได้ตีความฉาก
นี้เป็นเรื่องมโหสถชาดก 24 ซึ่งอาจหมายถึงตอนมโหสถห้ามทัพ ซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อพระมโหสถขึ้นไป
ประทับบนเชิงเทินกําแพงเมือง เผชิญหน้ากับกองทัพของพระเจ้าจุลนีพรหมทัต พรรณนาความงาม
ของนางนันทาเทวีให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตฟังจนพระองค์หวั่นไหว 25 อย่างไรก็ตาม ในฉากดังกล่าว
ขาดองค์ประกอบที่มักปรากฏในฉากดังกล่าว (ภาพที่ 73) ได้แก่ เหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้เกิดนอกเมือง
แต่เกิดในเมือง ไม่ปรากฏกองทัพ และศิราภรณ์ที่บุคคลบนเชิงเทินคือมงกุฎ ในขณะที่บุคคลเบื้องล่าง
23

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 13.
สนั่น รัตนะ, “จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างรัชกาลที่ 3 ในหอไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่,”
เมืองโบราณ 34, 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2551): 4.
25
นิดดา หงษ์วิวัฒน์, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง : มโหสถชาดก เตมิยชาดก
มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2551), 220-222.
24
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สวมเพียงรัดเกล้าแสดงให้เห็นถึงฐานันดรของบุคคลทั้งสองที่ไม่เท่ากัน ในขณะที่ฉากมโหสถห้ามทัพ
ทั้งพระมโหสถและพระเจ้าจุลนีพรหมทัตล้วนสวมชฎา ดังนั้นฉากดังกล่าวจึงควรเป็นเรื่องชมพูบดีสูตร
มากกว่ามโหสถชาดก

ภาพที่ 69 พระอิ น ทร์ เ ป็ น ราชทู ต มาเชิ ญ พระเจ้ า ชมพู บ ดี ไ ปเฝ้ า พระเจ้ า ราชาธิ ร าช วั ด นางนอง
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 70 พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช วัดมหาธาตุ
วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 71 พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช วัดบางแคใหญ่
จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพที่ 72 พระอินทร์เหาะไปยังปราสาทพระเจ้าชมพูบดี วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 73 พระมโหสถห้ามทัพพระเจ้าจุลนีพรหมทัต วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี
พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น
ฉากนี้ถือเป็นอีกฉากที่พบการเขียนมากโดยพบทั้งหมด 4 แหล่งเช่นกัน ได้แก่ วัดนางนอง
กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 74) วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 75) ตู้พระธรรมเลขที่ กท.
279 (ภาพที่ 76) และวัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 77) เป็นฉากเมื่อพระเจ้าชมพูบดีแพ้แก่
ราชทูต และถูกจักรต้องที่พระบาทดึงจนตกลงจากพระแท่นได้รับความทรมานอย่างยิ่งจึงตอบราชทูต
ว่าจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช ราชทูตจึงกลับไป ซึ่งข้อความในฉบับภาคกลางและฉบับลาวกล่าว
ตรงกัน คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
...สมเด็จพระเจ้าชมพูบดีได้ทรงฟังราชทูตตอบดังนั้นก็ทรงพระพิโรธว่า เรานี้เปนใหญ่ใน
สกลชมพูทวีป หาผู้จะเสมอมิได้ เหตุไฉนท่านจึงมาว่ากล่าวฉนี้ พระเจ้าชมพูบดีลุกขึ้นจาก
อาศน์แล้วพระหัตถ์ฉวยเอาวิษศรขว้างไปจะให้ร้อยพระกรรณแห่งราชทูต ในกาลครั้งนั้น
“ราชทูโต เอกํ มาเปตฺวา” ฝ่ายว่าราชทูตนั้นก็กระทําอิทธิฤทธิ์นฤมิตรจักรอันหนึ่งแล้วก็ขว้าง
มา จักรนั้นก็ตีสกัดน่าวิษศรนั้นไว้ เสียงวิษศรและเสียงจักรตีรันกันครั้งนั้น ดังสนั่นมีอุประมา
ดุจสายฟ้าได้ร้อยที อานุภาพแห่งจักรนั้นกล้าหาญเชี่ยวชาญนัก
วิษศรมิอาจทนทานแก่อานุภาพจักรนั้นได้ ก็ถึงแก่ปราไชยพ่ายแพ้หนีเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้
อันหนึ่ง จักรนั้นก็เปล่งรัศมีเปนเปลวไฟไล่ติดตามเผาซึ่งพุ่มไม้อันนั้น วิษศรมิอาจทนทานใน
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สถานที่นั้นได้ออกจากพุ่มไม้แล้วก็ชําแรกแทรกลงไปในแผ่นดิน จักรก็ไล่เผาติดตามไปใน
แผ่นดิน วิษศรนั้นมิอาจอยู่ในแผ่นดินได้ ก็หนีไปในน้ํา จักรก็ไล่เผาติดตามไปในน้ํา วิษศรหนี
ไปในอากาศ จักรก็ติดตามไปในอากาศ วิษศรหนีเข้าไปในภูเขา จักรก็ติดตามไปในภูเขา วิ
ษศรหนีไปในสถานที่ใด ๆ ที่อันนั้นก็ไหม้เปนเถ้าเปนจุณไปด้วยอานุภาพจักรนั้น เมื่อหนีจักร
ไปในที่ทั้งปวงมิได้พ้นแล้วภายหลังก็กลับเข้าแล่งของพระเจ้าชมพูบดี ๆ เห็นจักรไล่ติดตาม
ใกล้เข้ามา ก็มิอาจทรงแล่งธนูไว้ได้ทิ้งแล่งธนูลงเสีย แล้วก็วิ่งหนีออกไปไกลจากประเทศที่นั้น
จักรนั้นติดตามวิษศรมาทันก็ทุบต่อยวิษศร เผาวิษศรเพลิงไหม้ช่วงโชติขึ้นในปรางค์ปราสาท
อํามาตย์ทั้งหลายแสนหนึ่งนั้น ต่างคนต่างก็แล่นหนีเปลวอัคคีอันบังเกิดด้วยอํานาจจักรนั้น
สว่างไปทั่วทั้งพระนคร...
...สมเด็จอัมรินทราธิราชจึงคุกคามว่า ดูกรพระยาผู้เศร้าหมอง พระยาประเทศราช ท่าน
อย่าตั้ง ตัวเปนใหญ่นักเลยลุกขึ้นไว ๆ ไปเร็ว ๆ เถิด ถ้าท่านขัดแขงมิไปสิท่านจะได้ความ
ละอายบัดเดี๋ยวนี้แลหาช้าไม่ ตรัสแล้วก็ทิ้งจักรนั้นไปด้วยฉับพลัน จักรนั้นก็เข้าไปติดพันพระ
บาทแห่งพระเจ้าชมพูบดีราชแล้วก็ร้องด้วยศรัพทสําเนียงเสียงอันดังว่า “อุฏฺเฐหิ อุฏฺเฐหิ”
ท่านจงลุกขึ้น ๆ ร้องฉะนี้แล้ว จักรนั้นก็คร่าเท้าแห่งพระเจ้าชมพูบดีออกมาจนพระเจ้าชมพูบดี
ตกลงจากพระแท่นทองในกาลครั้งนั้น
พระเจ้าชมพูบดีได้ความละอายแก่อํามาตย์ทั้งหลายแสนหนึ่งเปนพ้นวิไสย มิอาจต่อสู้ได้
ก็ซบพระเศียรทรุดนั่งลงในสถานที่นั้น ๆ จักรนั้นก็ลากไปมิให้นั่งอยู่ได้อํามาตย์ราชเสวกทั้ง
ปวงนั้น ช่วยกันเข้าช่วยพระมหากษัตริย์ บางคนจับพระหัตถ์ บางคนจับพระบาท บางคนจับ
ท่ามกลางพระองค์ ช่วยกันยื้อยุดฉุดพระมหากษัตริย์ไว้ ก็มิอาจฉุดไว้ได้ จักรนั้นก็ลากพระเจ้า
ชมพูบดีออกไปจากปรางค์ปราสาท กําหนดแต่บัลลังก์ที่เสด็จนั่งนั้นออกไปไกลได้อุศภหนึง่ คือ
เส้นหนึ่งกับ 15 วา
พระเจ้าชมพูบดีได้ความลําบากเวทนานักหนา ผิวหนังในที่อันจักรคร่านั้นขาด โลหิตไหล
อาบลงโทรมพระบาท มิอาจขึงขังตั้งอิศระอยู่ได้ จึงตรัสแก่สมเด็จอมรินทราว่า ท่านจงรอท่า
เราสักวันหนึ่งเถิด เราจะขอทุเลาอยู่จัดแจงรี้พลสักวันหนึ่งก่อน เวลารุ่งพรุ่งนี้เช้าเราจึงจะไป
ยังสํานักนิ์ของพระเจ้าราชาธิราช ดูกรบพิตรพระองค์ทุเลาอยู่สักวันหนึ่ง เราก็จะยอมให้อยู่
แต่ทว่าบพิตรอย่าลวงเรา เวลาพรุ่งนี้เช้าบพิตรไปให้ได้ ถ้าบพิตรมิได้ไป ทําให้เราต้องกลับมา
หาท่านเล่าไซ้ เราจะให้จักรของเราตัดพระบาทแห่งบพิตรเสียในเวลาพรุ่งนี้เช้า ตรัสคุกคาม
ฉะนี้แล้วสมเด็ตอมรินทราธิราชก็กลับมากราบทูล แจ้งประพฤติเหตุทั้งปวงแก่สมเด็จพระมหา
กรุณา... 26

26

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 15-21.
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ฉากดังกล่าวที่วัดนางนองและที่ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 แสดงคล้ายคลึงกัน โดยแสดง
ภาพพระเจ้าชมพูบดีกําลังแผลงศร ในขณะที่พระอินทร์กําลังเหาะและปล่อยจักรออกมารบ โดยมีฉาก
หลังเป็นปราสาทที่กําลังลุกไหม้ด้วยฤทธิ์ของจักรของพระอินทร์ และด้านล่างแสดงภาพพระเจ้าชมพู
บดีที่มีจักรอยู่ที่พระบาทมีข้าราชบริพารกําลังฉุดยื้อไว้ แต่สิ่งที่ต่างกันคือ ที่วัดนางนองแสดงฉากที่วิ
ษศรหนีและจักรกําลังไล่ล่า (ภาพที่ 74) ในขณะที่ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 แสดงฉากที่พระอินทร์
เหาะกลับไปอยู่ด้านบน อนึ่ง แม้บนตู้พระธรรมจะไม่แสดงสีกายเนื่องจากเป็นลายรดน้ํา แต่จาก
ลักษณะที่อยู่ในท่าเหาะ จึงน่าจะเป็นการแสดงพระอินทร์ในรูปพระอินทร์ไม่ใช่ราชทูต (ภาพที่ 76)
และสําหรับฉากบนตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 ได้มีผู้ตีความว่าเจ้าของศรและจักรที่คุกคามพระเจ้า
ชมพูบดีคือพระเจ้าจักรพรรดิ 27 แต่หากดูเนื้อหาในวรรณกรรมจะเห็นว่า ศรนั้นคือวิษศรของพระเจ้า
ชมพูบดี และจักรนั้นคือจักรของพระอินทร์ ไม่ใช่ของพระเจ้าจักรพรรดิ ในขณะที่ฉากดังกล่าวที่วัด
มหาธาตุวรวิหารแม้จะแสดงฉากที่พระเจ้าชมพูบดีและพระอินทร์รบกัน แต่ไม่ปรากฏอาวุธใด ๆ และ
ลักษณะท่าทางคล้ายกับภาพจับ (ภาพที่ 75) ซึ่งปกติจะนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ (ภาพที่ 78)
วัดป่าฮวกเป็นเพียงวัดเดียวที่แสดงฉากนี้แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยแสดง 2 เหตุการณ์คือ
พระเจ้าชมพูบดีเตรียมจะรบกับทูต และพระอินทร์สั่งให้พระเจ้าชมพูบดีไปเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
โดยในฉากปรากฏพระเจ้าชมพูบดีกําลังชี้นิ้วไปยังราชทูต ในขณะที่ราชทูตกายสีขาวถือหอกเป็นอาวุธ
ต่างจากแหล่งอื่นที่แสดงลักษณะของพระอินทร์อย่างชัดเจน ปราสาทยังไม่ปรากฏไฟไหม้แสดงว่า
พระเจ้าชมพูบดีและพระอินทร์กําลังจะรบแต่ยังไม่ได้รบ ก่อนจะลงมายังด้านล่างในพื้นที่เดียวกับฉาก
ที่พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาค โดยแสดงภาพพระเจ้าชมพูบดีกําลังคุกเข่าแสดง
อาการพ่ายแพ้ โดยมีราชทูตยืนชี้นิ้วขึ้นอยู่ข้าง ๆ (ภาพที่ 77, 66) ฉากที่พระเจ้าชมพูบดีรบกับราชทูต
นั้น ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ตีความว่าเป็นฉากที่พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดี 28 แต่
เนื่องจากฉากนี้นิยมแสดงฉากพูดคุยโดยไม่มีการสู้รบ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะเป็นฉากที่พระเจ้าชมพูบดี
แพ้ราชทูตมากกว่า ในขณะที่ฉากพระเจ้าชมพูบดีคุกเข่าแพ้ราชทูตนั้น ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ตีความ
ว่าเป็นฉากที่พญาครุฑจับพญานาคไว้ได้ 29 แต่บุคคลที่นั่งคุกเข่าไม่มีลักษณะทางประติมานวิทยาที่
แสดงว่าเป็นพญานาคและฉากดังกล่าวติดกับฉากที่พระอินทร์รบกับพระเจ้าชมพูบดี ฉากดังกล่าวจึง
น่าจะแสดงความพ่ายแพ้ของพระเจ้าชมพูบดีมากกว่า

27

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุคนธ์, เรียบเรียง, ตู้ลายทอง ภาค 2, เล่ม 3
(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 351.
28
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 242.
29
เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 74 พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 75 พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

108

ภาพที่ 76 พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 หอสมุดแห่งชาติ

ภาพที่ 77 พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกลงจากพระแท่น วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
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ภาพที่ 78 ภาพจับรามเกียรติ์ ตู้พระธรรม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพมหานคร
พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
ฉากนี้ถือเป็นฉากหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะพบทั้งหมด 7 แหล่งจากทั้งหมด 8
แหล่งได้แก่ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 79) วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่
80) วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพที่ 81) วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
(ภาพที่ 82) ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 83) วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 84) และ
วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 85) เป็นเรื่องราวเมื่อพระเจ้าชมพูบดีจัดเตรียมกองทัพเพื่อไป
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยทั้งฉบับภาคกลาง ภาคเหนือและฉบับลาวให้ข้อมูลตรงกัน คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
...ในกาลครั้งนั้น เมื่อเวลารุ่งเช้า สมเด็จพระเจ้าชมพูบดีบรมกระษัตริย์ พระองค์มีพระ
ยาร้อยเอ็จแลอํามาตย์ทั้งหลายแสนหนึ่งแวดล้อมแล้ว ก็เสด็จออกจากพระนครกับด้วยจตุรงค์
พลเสนาทั้งปวง เมื่อพระองค์เสด็จมาสู่สํานักนิ์พระเจ้าราชาธิราชในครั้งนั้นจึงทรงพระปริวิตก
ว่าถ้าอาตมาจะไปโดยนภาไลยประเทศอากาศจะสําแดงฤทธิ์ไปแต่ต้นมือบัดนี้ เมื่อไปถึ ง
สํานักนิ์พระเจ้าราชาธิราชแล้ว ก็จะสําแดงฤทธิ์ได้น้อยไป อิทธิฤทธิ์จะไม่เจริญเมื่อปลายมือ

110
ถ้ า อาตมาไปโดยพื้ น แผ่ น พสุ ธ า อาตมาไม่ สํ า แดงฤทธิ์ แ ต่ ต้ น มื อ เลยไปถึ ง สํ า นั ก นิ์ พ ระเจ้ า
ราชาธิราชแล้ว จึงสําแดงฤทธิ์ทีเดียว อย่างนี้เห็นว่าฤทธิ์ของอาตมาจะจําเริญเมื่อปลายมือ
ทรงพระดําริห์ฉะนี้แล้วสมเด็จพระเจ้าชมพูบดี ก็เสด็จเหนือคอช้างพระที่นั่งเสด็จไปโดยพื้น
แผ่นพสุธา ตามมรรคาโดยอนุกรมตามลําดับ... 30

ฉากนี้ในแหล่งทั้ง 7 มีลักษณะการแสดงออกคล้ายคลึงกันคือแสดงพระเจ้าชมพูบดี
ประทับบนหลังช้าง โดยส่วนใหญ่จะมีกองทัพซึ่งอาจเป็นบุคคลขี่ม้า บุคคลประทับบนราชรถ บุคคล
เดินพื้นราบ (ภาพที่ 79, 80, 82 - 85) ยกเว้นเพียงวัดไพชยนต์พลเสพย์เพียงแห่งเดียวที่แสดงเพียง
พระเจ้าชมพูบดีประทับบนหลังช้างเท่านั้น ไม่ปรากฏภาพบุคคลรายล้อมแต่อย่างใด (ภาพที่ 81) แต่ที่
วัดบางแคใหญ่ (ภาพที่ 82) สนั่น รัตนะได้ตีความฉากนี้ว่าเป็นเรื่องมโหสถชาดกตอนสงครามร้อยเอ็ด
ทัพ 31 แม้องค์ประกอบของทั้งสองฉากจะเหมือนกัน คือเป็นฉากกองทัพมีบุคคลสําคัญประทับนั่งบน
หลังช้าง(ภาพที่ 86) แต่ฉากที่อยู่ใกล้เคียงล้วนเป็นเรื่องชมพูบดีสูตรทั้งสิ้น ดังนั้นฉากนี้จึงน่าจะเป็น
ฉากพระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราชมากกว่า

ภาพที่ 79 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
30
31

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 29.
สนั่น รัตนะ, “จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างรัชกาลที่ 3 ในหอไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่,”, 4.
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ภาพที่ 80 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 81 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ
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ภาพที่ 82 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพที่ 83 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 หอสมุดแห่งชาติ

113

ภาพที่ 84 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 85 พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
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ภาพที่ 86 มโหสถชาดก ตอน สงครามร้อยเอ็ดทัพ วัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร
มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี
ฉากนี้พบเพียง 4 แหล่งเท่านั้นได้แก่ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 87) วัด
ไพชยนต์-พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพที่ 88) ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 89) และวัด
ป่าฮวก เมืองหลวงพระบางเท่านั้น (ภาพที่ 90) โดยเป็นเรื่องราวเมื่อมาฆสามเณรได้รับพระพุทธฎีกา
ให้ไปเชิญพระเจ้าชมพูบดีลงจากช้าง ซึ่งพระเจ้าชมพูบดีไม่ยอมจนมาฆสามเณรต้องแสดงฤทธิ์จนทําให้
พระเจ้าชมพูบดี พระยาร้อยเอ็ดเมืองและอํามาตย์ต้องเดินเข้าเมืองของพระเจ้าราชาธิราช ซึ่งในฉบับ
ภาคกลางและฉบับลาวให้ข้อมูลคล้ายคลึงกัน คัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายฉากนี้ว่า
...เจ้ามาฆสามเณรรับพระพุทธฎีกาแล้วก็กระทําอิทธิฤทธิ์ไปด้วยฉับเฉียว ประมาณลัด
มื อ เดี ย วก็ บั น ลุ ถึ ง สํ า นั ก นิ์ ข องพระเจ้ า ชมพู บ ดี ครั้ น ถึ ง จึ ง สํ า แดงกายเป็ น ราชทู ต แล้ ว ไป
ประดิษฐานอยู่ตรงน่าช้างพระที่นั่งแล้วก็ร้องว่า “มหาราช” ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เชิญ
บพิตรลงจากช้างพระที่นั่งดําเนิรเข้ามาจึงจะควร อันบพิตรทรงช้างเข้ามาถึงเชิงพระนคร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมนารถพระเจ้าราชาธิราชนี้หาควรไม่ บพิตรเร่งลงจากคอช้าง
“ชมพูปติราชา” สมเด็จพระเจ้าชมพูบดีได้ทรงฟังก็โทมนัศทรงพระพิโรธตรัสบังคับพวก
พลนิกายทั้งปวงว่า เหวยสูชาวเจ้าทั้งปวงเร็ว ๆ อย่าช้า จับเอาตัวราชทูตผู้นี้ให้จงได้ฆ่าเสียให้
ถึงแก่ความตาย โยธาทั้งหลายก็กลุ้มรุมกันเข้ามาจับตัวเจ้าสามเณร เจ้าสามเณรก็กระทํา

115
อิทธิฤทธิ์ นฤมิตรกายใหญ่หลวง น่าพิฤกพึงกลัวยิ่งนัก กระทืบพื้นแผ่นพสุธา ให้กัมปนาท
หวาดหวั่นไหวแล้วก็แล่นเข้าไปจับหางช้างพระที่นั่ง ไสช้างพระที่นั่งให้ล้มกลิ้งไปในสถานที่นั้น
พวกพลนิกายทั้งหลายนั้น ต่างคนต่างสดุ้งตกใจกลัว ต่างคนต่างก็แล่นหนี มิอาจเข้าต่อสู้เจ้า
สามเณรได้
พระยาชมพูบดีนั้น ก็สดุ้งตกพระไทย มิอาจทรงช้างพระที่นั่งต่อไปได้ จึงสรวมสอดฉลอง
พระบาทแก้ ว มณี แ ล้ ว พระหั ต ถ์ ก็ ท รงวิ ษ ศรเสด็ จ ดํ า เนิ ร ไปตามมรรคา มี พ ระยาร้ อ ยเอ็ จ
พระองค์แวดล้อม อํามาตย์แสนหนึ่งนั้นติดตามเสด็จไปในเบื้องหลัง พวกพลนิกายทั้งปวงนั้น
เจ้าสามเณรให้ยับยั้งอยู่ภายนอกแดน... 32

ฉากนี้ที่วัดนางนองและที่ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 มีลักษณะการแสดงออกคล้ายคลึงกัน
โดยแสดงภาพมาฆสามเณรในรูปสามเณรจับงาของช้าทรงพระเจ้าชมพูบดียกขึ้น ต่างกันเพียงที่ตู้
พระธรรมเลขที่ กท. 279 แสดงทั้งมาฆสามเณร ช้างทรง พระเจ้าชมพูบดี ข้าราชบริพารมีขนาด
เท่ากัน (ภาพที่ 89) ในขณะที่วัดนางนองแสดงมาฆสามเณรและช้างทรงมีขนาดใหญ่กว่าพระเจ้าชมพู
บดีและข้าราชบริพาร (ภาพที่ 87) วัดไพชยนต์พลเสพย์แสดงภาพมาฆสามเณรในรูปทูต โดยแสดง
ด้ ว ยรู ป บุ ค คลสวมรั ด เกล้ า กํ า ลั ง จั บ งาช้ า งงั ด ขึ้ น โดยทั้ ง มาฆสามเณร ช้ า งทรง พระเจ้ า ชมพู บ ดี
ผู้ติดตามมีขนาดเท่ากัน (ภาพที่ 90) สําหรับวัดป่าฮวกแสดงฉากมากกว่าอีก 3 แหล่งก่อนหน้านี้ โดย
แสดงฉากที่มาฆสามเณรยกมือขึ้นห้ามพระเจ้าชมพูบดี มีพระเจ้าชมพูบดีกําลังสั่งให้ทหารไปจับตัว
และมีทหารสองคนถืออาวุธเข้าหามาฆสามเณร และฉากที่มาฆสามเณรแสดงฤทธิ์แปลงกายเป็นยักษ์
จับหางช้างเหวี่ยงไป (ภาพที่ 90) น่าจะเป็นการตีความโดยช่างจากเนื้อความในฉบับลาวที่กล่าวว่ามาฆ
สามเณรเนรมิตกายน่าสะพรึงกลัวและจับหางช้างของพระเจ้าชมพูบดี33

32

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 31 - 33.
33
หริณโรจน์ เหลือหลาย, ผู้ปริวรรต, Sumphupati, เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2558,
เข้าถึงได้จาก http://www.laomanuscripts.net/en/texts/12680#14
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ภาพที่ 87 มาฆสามเณรหยุดช้างพระทรงเจ้าชมพูบดี วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 88 มาฆสามเณรหยุดช้างพระทรงเจ้าชมพูบดี วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ

117

ภาพที่ 89 มาฆสามเณรหยุดช้างพระทรงเจ้าชมพูบดี ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 หอสมุดแห่งชาติ

ภาพที่ 90 มาฆสามเณรหยุดช้างพระทรงเจ้าชมพูบดี วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

118
พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช
ฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากที่นิยมมาก พบทั้งหมด 6 แหล่ง ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 91 - 94) วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 95 - 98) วัดไพชยนต์- พล
เสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพที่ 99 - 101) วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 102 104) ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 105) และวัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 106 - 108)
เป็นเรื่องราวเมื่อพระเจ้าชมพูบดี พระยาร้อยเอ็ดเมืองและอํามาตย์เสนาเดินชมเมืองของพระเจ้า
ราชาธิราช ซึ่งมีตลาดต่าง ๆ และกําแพงกองทหารต่าง ๆ ซึ่งในฉบับภาคกลางและฉบับลาวให้ข้อมูล
ตรงกัน ดังความในฉบับภาคกลางว่า
...พระเจ้าชมพูบดีเสด็จดําเนิรตามเข้ามาตามมรรคาถนนหลวง ก็ได้ทอดพระเนตรเห็น
นางนาคทั้งหลายอันรูปโฉมมีพรรณอันอุดม ที่ถือเพศเปนแม่ค้า ลงเรือเงิน เรือทอง เรือแก้ว
พายไปพายมาซื้อเข้าขายของในท้องตลาดน้ํา อันเปนตลาดของนางวิมลาราชเทวีนั้น... ...พระ
เจ้าชมพูบดีเสด็จไปเบื้องน่าแต่นั้นก็ได้ทอดเนตรเห็นโรงทองของพระยาครุฑ... เบื้องน่าแต่นั้น
ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นช้างทั้งหลายแปดหมื่น แต่พื้นตระกูลฉัตทันต์ อันเทวบุตรทั้งหลายถือ
เพศเปนนายช้างแล้วแลขับขี่นํามาเพื่อจะให้อาบน้ํา... ...ชมช้างแล้วเสด็จไปเบื้องน่าแต่นั้น ก็
ได้ทอดพระเนตรเห็นม้าทั้งหลายมีม้าพลาหกเปนต้นเปนประธาน... ...เสด็จไปเบื้องน่าแต่นั้น
ก็ได้ทรงฟังเสียงนกการเวกทั้งหลาย อันส่งเสียงร้องก้องไนอากาศเวหาส์ ไพเราะระรี่เรื่อยจะ
เจื้อยแจ้วจับน้ําพระทัย... ...ได้ทอดพระเนตรเห็นนกแขกเต้าทั้งหลายอันคาบดอกพฤกษาชาติ
เปนต้นว่าดอกจันทน์ มาแต่หิมวันตประเทศ บินตามกันมาเปนหมู่ ๆ ... ...เสด็จไปเบื้องน่าแต่
นั้น ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นกินนรกินรีทั้งหลายอันตั้งสนามฟ้อนแล้วขับร้องรําฟ้อนเล่นโดยอัน
ควรแก่อัชฌาไศรย... ...ก็ได้ทรงฟังเสียงดุริยางคดนตรีของคนธรรพ์ทั้งหลายอันประชุมกันแล้ว
แลดีดสีตีเป่าบรรเลงเล่นโดยอันควรแก่ความปรารถนาแห่งตน... ...ทอดพระเนตรเห็นท้าวจาตุ
มหาราชทั้งหลาย... ...ทอดพระเนตรเห็นสวนอุทยานและสระโบกขรณี อันเปนที่สนุกสบายดุจ
พรรณนามาแต่หลัง... ...ทอดพระเนตรเห็นหมู่นาคทั้งหลายอันถือเพศเปนคนตักน้ําเดิรขึ้นเดิร
ลงเปนพวก ๆ กัน... ...บันลุถึงตลาดเนื้อปลา... ...เห็นร้านตลาดทั้งหลายอันขายเข้าสุกเป
นท่องแถวไปทั้งสองกราบข้างมรรคา... ...บันลุถึงตลาดป่าดอกไม้... ...บันลุถึงตลาดผลไม้
อันเปนตลาดของนางสุนันทา... ...บันลุถึงตลาดผ้า นางสุจิตราผู้เปนใหญ่ในตลาดผ้านั้น... ...
เมื่อไปบันลุถึงตลาดขายเงินนั้นเล่า นางสุธรรมาอันเปนใหญ่ในตลาดขายเงินนั้นเล่า... ...เมื่อ
ไปบันลุถึงตลาดขายทองนั้นเล่า นางสุชาตาอันเปนใหญ่ในตลาดขายทองนั้น... ...บันลุถึงโรง
ทองแห่งท้าวมหาพรหม... บันลุถึงประเทศที่ใกล้แห่งกําแพงทองเหลืองชั้นนอก... 34
34

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 33 - 40.
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ฉากนี้จะแสดงฉากที่มาฆสามเณรนําพระเจ้าชมพูบดีไปเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราชโดย
ระหว่างทางจะผ่านตลาดต่าง ๆ และกําแพงเมืองหลายชั้น ซึ่งมีการแสดงลักษณะของมาฆสามเณรที่
แตกต่างกันอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ แสดงเป็นสามเณร ได้แก่วัดนางนอง (ภาพที่ 95 - 96) วัดมหาธาตุ
วรวิหาร (ภาพที่ 102 - 103) ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 (ภาพที่ 104) แสดงเป็นราชทูต ได้แก่ พระที่
นั่งพุทไธ-สวรรย์ (ภาพที่ 91 - 92) และแสดงเป็นพระอินทร์ ได้แก่ วัดไพชยนต์พลเสพย์ (ภาพที่ 98 100) ซึ่งที่วัดไพชยนต์พลเสพย์นี้ แม้ในตอนแรกจะแสดงมาฆสามเณรในรูปของราชทูต แต่ก่อนจะเข้า
เมืองก็เปลี่ยนลักษณะเป็นพระอินทร์ ซึ่งในวรรณกรรมไม่ปรากฏเนื้อความที่ระบุว่ามาฆสามเณรนี้คือ
พระอินทร์ แต่หากตรวจสอบชื่อจะพบว่าอดีตชาติของพระอินทร์องค์ปัจจุบันคือมาฆมาณพ35 ดังนั้น
มาฆสามเณรอาจหมายถึงพระอินทร์ก็ได้
ส่วนเรื่องราวที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังจะปรากฏฉากพระเจ้าชมพูบดีชมตลาดอยู่เสมอ
โดยแต่ละที่จะให้รายละเอียดที่ต่างกันออกไป พระที่นั่งพุทไธสวรรย์(ภาพที่ 91) และวัดมหาธาตุวรวิหาร (ภาพที่ 103) มีการเพิ่มเติมฉากตลาดน้ํา วัดนางนองมีฉากที่เดินข้ามสะพาน และพระเจ้า
ชมพูบดีเดินเข้าเมืองพร้อมกษัตริย์ร้อยเอ็ดเมืองและอํามาตย์ (ภาพที่ 96) วัดไพชยนต์พลเสพย์ พระ
เจ้าชมพูบดีชมตลาดพร้อมกับข้าราชบริพาร 1 คน (ภาพที่ 100) บนตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 ปรากฏ
เฉพาะฉากชมตลาด (ภาพที่ 105) วัดป่าฮวกเป็นเพียงแห่งเดียวที่ไม่ปรากฏมาฆสามเณร โดยแสดง
เพียงพระเจ้าชมพูบดีและข้าราชบริพารตามเสด็จเท่านั้น (ภาพที่ 106 - 107) แต่ในทุกแหล่งล้วน
แสดงแม่ค้าในรูปของชนชั้นสูงทั้งสิ้น
ในขณะที่ภาพโรงช้างโรงม้ากลับพบบ้างไม่พบบ้าง แหล่งที่ปรากฏทั้งโรงช้างและโรงม้า
ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 93 - 94) วัดนางนอง (ภาพที่ 97 - 98) วัดมหาธาตุวรวิหาร
(ภาพที่ 102) และตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 (ภาพที่ 105) ในขณะที่วัดป่าฮวก (ภาพที่ 108) พบ
เฉพาะโรงช้าง และวัดไพชยนต์พลเสพย์พบเฉพาะโรงม้าเท่านั้น (ภาพที่ 101)

35

สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็
เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548) 69.
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ภาพที่ 91 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 92 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร

121

ภาพที่ 93 โรงช้าง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 94 โรงม้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 95 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 96 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 97 โรงม้า วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 98 โรงช้าง วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 99 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพที่ 100 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ
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ภาพที่ 101 โรงม้า วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพที่ 102 พระเจ้าชมบพูดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

126

ภาพที่ 103 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 104 ตลาดและคนพายเรือ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 105 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช ตู้พระธรรมเลขที่ กท.279 หอสมุดแห่งชาติ

ภาพที่ 106 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

128

ภาพที่ 107 พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

ภาพที่ 108 โรงช้าง วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
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พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ฉากนี้ถือเป็นฉากที่สําคัญที่สุดเนื่องจากเป็นเพียงฉากเดียวในเรื่องชมพูบดีสูตรที่ปรากฏทั้ง
8 แหล่ง (ภาพที่ 109 - 117) เป็นเรื่องราวเมื่อพระเจ้าชมพูบดีเดินผ่านกําแพงต่าง ๆ จนถึงที่ประทับ
ของพระพุ ทธเจ้ าในฐานะของจักรพรรดิราช กํ าลังประทับอยู่เหนื อรัตนบัล ลั งก์ พระเจ้ าชมพู บดี
ประทับอยู่เบื้องล่างกับมาฆสามเณร เรื่องราวในตอนนี้คัมภีร์ทั้งฉบับภาคกลาง ฉบับภาคเหนือและ
ฉบับลาวให้ข้อมูลคล้ายคลึงกัน โดยคัมภีร์มหาชมพูปติสูตรได้บรรยายฉากนี้ว่า
...สมเด็จพระเจ้าชมพูบดีก็ได้ทอดพระเนตรเห็นองค์สมเด็จพระมหากรุณา อันทรงพระ
รูป พระโฉมงามยิ่ง กว่า ท้า วมหาพรหม ประดับ ไปด้ว ยทวดึง ษมหาปุริส ลัก ษณะ แลพระ
อสีตยานุพยัญชนะแปดสิบประการ รุ่งเรืองไปด้วยฉัพพรรณรังสี พระรัศมีหกประการอัน
เปล่งออกจากพระสริรกายสว่างกระจ่างแจ้งงามประดุจดังว่าแก้วมณีโชติได้แสนดวง เสด็จ
อยู่เหนือรัตนบัลลังก์อันประเสริฐ มีท้าวมหาพรหมถือทิพยเสวตฉัตรกางกั้นอยู่ในทิศสภาคย์
ข้างพระปฤษฎางค์ 36

ฉากดังกล่าวในแต่ละวัดมีลักษณะการแสดงออกคล้ายคลึงกัน คือ พระเจ้าราชาธิราช
ประทับอยู่ภายในปราสาทในจุดกึ่งกลางของฉาก ล้อมรอบด้วยเสนาอํามาตย์ต่าง ๆ พระเจ้าชมพูบดี
ประทับอยู่เบื้องล่างด้านหน้าพระเจ้าราชาธิราช โดยในฉากอาจมีมาฆสามเณร ได้แก่ วัดพุทไธสวรรย์
(ภาพที่ 109) วัดนางนอง (ภาพที่ 110) วัดมหาธาตุวรวิหาร (ภาพที่ 111) และตู้พระธรรมเลขที่ กท.
279 (ภาพที่ 114) หรือไม่มีมาฆสามเณร ได้แก่ วัดไพชยนต์พยเสพย์ (ภาพที่ 112) วัดบางแคใหญ่
(ภาพที่ 113) วัดป่าฮวก (ภาพที่ 115) และ วัดท่าข้าม (ภาพที่ 117) อีกทั้งบางแหล่งจะเพิ่มฉากที่มาฆ
สามเณรกําลังพาพระเจ้าชมพูบดีมาเข้าเฝ้า ได้แก่ วัดบางแคใหญ่ (ภาพที่ 113) และ วัดป่าฮวก (ภาพ
ที่ 116) อนึ่ง ที่วัดบางแคใหญ่มีการแสดงภาพพระอินทร์ควบคู่กับมาฆสามเณร ซึ่งอาจต้องการแสดง
พระอินทร์ในสองสถานะ คือ มาฆสามเณรและพระอินทร์ และที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 109)
วัดนางนอง (ภาพที่ 110) วัดมหาธาตุวรวิหาร (ภาพที่ 111) และวัดไพชยนต์พลเสพย์ (ภาพที่ 112)
ปรากฏภาพกลุ่มนักดนตรี ซึ่งอาจหมายถึงเหล่าคนธรรพ์ทั้งหลายในมหาปราสาท คัมภีร์มหาชมพูปติ
สูตรได้บรรยายฉากนี้ว่า
“...ก็คุกเข่าลงเดิรเข้าไปก็ถึงคนธรรพ์ทั้งหลายแสนหนึ่ง อันถือเพศเปนชาวดุริยดนตรี แล้ว
แลขับร้องรําฟ้อนประโคมแตรสังข์ เครื่องดุริยางคดนตรีบํารุงบําเรอ สมเด็จพระมหากรุณา” 37
36
37

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 46.
เรื่องเดียวกัน.
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ลักษณะของพระเจ้าราชาธิราชของแต่ละวัดสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกแสดง
ด้วยรูปบุคคลทรงเครื่องกษัตริย์ไม่ถือพระขรรค์ ซึ่งสามารถจําแนกตามท่าทางเป็นแสดงธยานมุทรา
หรือปางสมาธิ ได้แก่ วัดนางนอง (ภาพที่ 110) และตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 (ภาพที่ 114) แสดง
วิตรรก-มุทราหรือปางสั่งสอน ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 109) และท่าทางอื่น ๆ ได้แก่ วัด
มหาธาตุ-วรวิหาร (ภาพที่ 111) กลุ่มที่สองแสดงด้วยรูปบุคคลทรงเครื่องกษัตริย์ถือพระขรรค์ ได้แก่
วัดไพชยนต์พลเสพย์ (ภาพที่ 112) วัดบางแคใหญ่ (ภาพที่ 113) วัดป่าฮวก (ภาพที่ 116) และกลุ่ม
สุดท้ายแสดงด้วยรูปพระพุทธเจ้า ได้แก่ วัดท่าข้าม (ภาพที่ 117)
ในบางแหล่งยังมีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการเล่าเรื่องราว 2 ตอน ในฉากดังกล่าว ได้แก่
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 109) การแสดงพระเจ้าราชาธิราชในท่าวิตรรกมุทราอาจแสดงถึงฉาก
เทศนาพระเจ้าชมพูบดีในเวลาเดียวกันก็ได้ เพราะปางดังกล่าวเป็นปางสําหรับสั่งสอน และการที่วัดท่าข้าม
(ภาพที่ 117) แสดงรูปพระพุทธเจ้าในฐานะนักบวช อาจแสดงถึงตอนที่พระเจ้าชมพูบดีขอพระพุทธเจ้า
อุปสมบทด้วย เพราะด้านล่างของฉากเป็นฉากที่เหล่ากษัตริย์และเสนาอํามาตย์กําลังอุปสมบท
ลักษณะของพระเจ้าชมพูบดีก็สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ รูปบุคคลทรงเครื่องกษัตริย์ไม่
มีรัศมี ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ 109) วัดนางนอง (ภาพที่ 110) วัดมหาธาตุวรวิหาร (ภาพ
ที่ 111) ตู้ พระธรรมเลขที่ กท. 279 (ภาพที่ 114) วัดบางแคใหญ่ (ภาพที่ 113) และบุคคลทรงเครื่อง
กษัตริย์มีรัศมี ได้แก่ วัดไพชยนต์พลเสพย์ (ภาพที่ 112) วัดป่าฮวก (ภาพที่ 115 - 116) สําหรับวัดท่า
ข้าม (ภาพที่ 117) รูปพระเจ้าชมพูบดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบุคคลทางด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า
เนื่องจากเป็นบุคคลขนาดใหญ่กว่าตัวละครอื่น ๆ แต่ตัวบุคคลมีความลบเลือนมากจนไม่สามารถระบุ
ได้ว่าอยู่ในลักษณะใด
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ภาพที่ 109 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพระพุทธเจ้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 110 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 111 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 112 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ

133

ภาพที่ 113 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพที่ 114 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 หอสมุดแห่งชาติ
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ภาพที่ 115 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

ภาพที่ 116 พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
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ภาพที่ 117 พระเจ้าชมพูบดีเจ้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่
พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์ให้พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตร
ฉากนี้พบที่วัดนางนอง (ภาพที่ 118 - 120) ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 (ภาพที่ 121) และ
วัดป่าฮวก (ภาพที่ 122 - 126) เป็นเรื่องราวเมื่อพุทธเจ้าปราบพยศของพระเจ้าชมพูบดีจนพ่ายแพ้ แต่
พระเจ้าชมพูบดียังไม่ยอม พระพุทธเจ้าจึงได้เทศนาสั่งสอน และได้เปิดนรกและสวรรค์ให้พระเจ้า
ชมพูบดีได้เห็นเหล่าญาติของตน ซึ่งคัมภีร์ทั้งฉบับภาคกลางและฉบับลาวให้ข้อมูลตรงกัน คัมภีร์มหา
ชมพูปติสูตรได้บรรยายฉากนี้ว่า
...ข้าแต่พระเจ้าราชาธิราช พระองค์ตรัสฉะนี้ ข้าพเจ้ายังสงไสยอยู่ยังไม่สิ้นสงไสยก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไดเห็นนรกแล้ว นั่นแลข้าพเจ้าจึงจะสิ้นสงไสย ...ดูกรบพิตรพระราชสมภาร ถ้า
ดังนั้นพระตถาคตจะสําแดงให้พระองค์เห็นบัดนี้ ตรัสเท่านั้นแล้วพระพุทธองค์เข้าสู่ปถวีกสิณ
บันดาลแผ่นดินให้แยกเปนช่องลงไปตราบเท่าจนถึงอเวจี สําแดงนรกทั้งหลายให้ปรากฏแล้ว
จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรบพิตรพระราชสมภาร พระองค์จงทอดพระเนตรดูพระฯติพระ
วงศ์แห่งบพิตรบัดนี้ เถิดฯ ...สมเด็จพระมหาชมพูบดีก็หายสงไสยสนเท่ห์ ทอดพระเนตรเห็น
ญาติทั้งหลายเสวยทุขเวทนามีประการต่าง ๆ ...ข้าแต่พระเจ้าราชาธิราช ญาติข้าพเจ้าที่
พระองค์บอกว่าไปสวรรค์ ข้าพเจ้าจะใคร่เห็นสักน่อย “เต ทสฺเสสิ” พระองค์จงสําแดงญาติ
ทั้งหลายอันได้ไปสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเห็นประจักษ์แจ้งในกาลครั้งนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาค
กระทําอิทธิฤทธิ์บันดาลให้สมเด็จพระเจ้าชมพูบดีนั้น แลเห็นชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงษ์ยามา
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ดุสิดานิมมานรดีประนิมิตตะวัสสวดี ... ดูกรบพิตรพระราชสมภารพระองค์จงทอดพระเนตรดู
เทวบุตรเทวธิดาทั้งปวงเถิด เทวบุตรองค์นั้นอยู่ในวิมานอันนั้น เทวบุตรองค์โน้นเปนญาติของ
พระองค์ ฝ่ายเทวธิดาที่อยู่ในวิมานอันนี้ เทวธิดาองค์นั้นอยู่ในวิมานอันนั้น เทวธิดาองค์โน้น
อยู่ในวิมานอันโน้น เปนญาติของพระองค์... 38

ฉากนี้ในแต่ละวัดมีที่การแสดงออกคล้ายกัน ที่วัดนางนอง (ภาพที่ 118) แสดงด้วยภาพ
พระเจ้าชมพูบดีประนมพระหัตถ์และเงยพระพักตร์ขึ้น ด้านบนมีวิมานเทวดา 3 องค์ (ภาพที่ 119)
ข้าง ๆ พระองค์มีสัตว์นรกกําลังพนมมือเหนือหัว ส่วนพระเจ้าราชาธิราชลบเลือนแต่พอเห็นเค้าโครง
ว่าน่าจะอยู่ในรูปภิกษุประทับนอกอาคาร (ภาพที่ 120) บนตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 (ภาพที่ 121)
แสดงพระพุทธเจ้าในฐานะภิกษุประทับในอาคาร พระเจ้าชมพูบดีพนมพระหัตถ์และเงยพระพักตร์ขึ้น
ด้านล่างมีสัตว์นรกพนมมือเหนือหัว แต่ไม่แสดงภาพวิมานเทวดา ในขณะที่วัดป่าฮวก (ภาพที่ 122)
พระพุทธเจ้าแสดงภาพพระเจ้าราชาธิราชแต่ไม่ถือพระขรรค์ (ภาพที่ 123) ต่างจากฉากก่อนหน้านี้
(ภาพที่ 116) ด้านบนแสดงด้วยภาพวิมานเทวดา (ภาพที่ 124) ด้านล่างแสดงภาพการลงโทษในนรก
(ภาพที่ 125) ถือเป็นที่ ๆ ให้รายละเอียดของนรกได้ชัดเจนที่สุด ศ. ดร.ศักดิ์ชัยให้ความเห็นว่าฉากเปิด
สวรรค์คือฉากที่เหล่าเทวดาและนางฟ้าทอผ้ากันเพราะทั้งหลายล้วนแต่เครื่องทรงอย่างเทวดา 39 (ภาพ
ที่ 126) แต่เนื่องจากในคัมภีร์ไม่ได้มีการกล่าวถึงการทอผ้า มีแต่กล่าวถึงเครื่องแต่งกายและการเล่น
ดนตรี ประกอบกับด้านบนมีการแสดงวิมานเทวดา อีกทั้งสิ่งต่าง ๆ บนสวรรค์ล้วนเป็นทิพย์ ไม่มีความ
จําเป็นจะต้องทําสิ่งใด เช่น ทอผ้าด้วยตนเอง ผู้วิจัยเห็นว่าฉากดังกล่าวจึงน่าจะไม่ใช่ฉากสวรรค์ดังที่ได้
มีการวิเคราะห์ไว้ และจากทั้ง 3 แหล่งที่ปรากฏฉากนี้จะพบว่า มีเพียงวัดป่าฮวกเพียงแห่งเดียวที่
แสดงออกตรงกับคัมภีร์คือแสดงในรูปพระเจ้าราชาธิราช เนื่องจากอีกสองแห่ง คือ วัดนางนอง และตู้
พระธรรมเลขที่ กท.279 แสดงในรูปพระพุทธเจ้า

38
39

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 62 - 65.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 247.

137

ภาพที่ 118 พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์แก่พระเจ้าชมพูบดี วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 119 วิมานเทวดา วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

138

ภาพที่ 120 พระพุทธเจ้า พระเจ้าชมพูบดีและสัตว์นรก วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 121 พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์แก่พระเจ้าชมพูบดี ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279
หอสมุดแห่งชาติ

139

ภาพที่ 122 พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์แก่พระเจ้าชมพูบดี วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

ภาพที่ 123 พระพุทธเจ้าและพระเจ้าชมพูบดี วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

140

ภาพที่ 124 วิมานเทวดา วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง

ภาพที่ 125 ภาพนรก วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
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ภาพที่ 126 กลุ่มคนทอผ้า วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
พระเจ้าชมพูบดีออกผนวช
ฉากนี้พบวัดนางนอง (ภาพที่ 127) และวัดท่าข้าม (ภาพที่ 128 - 129) เป็นเรื่องเมื่อพระ
เจ้าชมพูบดีได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและปรารถนาพระบรรพชาเป็นภิกษุ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็
อนุญาต ซึ่งคัมภีร์ของภาคกลางและลาวกล่าวข้อความคล้ายคลึงกัน โดยคัมภีร์มหา ชมพูปติสูตร
บรรยายฉากนี้ว่า
...ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคเปนอันงามพระพุทธเจ้า “มํปพฺพาเชหิ” พระพุทธองค์ได้ทรง
พระกรุณาโปรดประทานบรรพชาแก่ข้าพระองค์บัดนี้เถิด สมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธ
ฎีก าตรัสว่ า “สฺวา ขาเตธมฺเม ทุกฺ ขสฺส นฺตํ พฺรหฺม จริยํ จเรหิ” ดูก รบพิ ตรพระราชสมภาร
พระองค์จงประพฤติซึ่งสาสนพรหมจรรย์ในสาสนธรรม อันพระตถาคตตรัสเทศนาไว้ บพิตรจง
กระทําให้สิ้นทุกข์สิ้นไภยวันนี้บัดนี้เถิดฯ ในกาลเมื่อสมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัส
ฉะนี้ อันว่าบริขารทั้งแปดประการก็ลอยมาสอดสรวมลงในกายของพระยาชมพูบดี ๆ ก็รับ
พระราชทานเอหิภิกขุบรรพชา ในบวรพุทธสาสนาในกาลครั้งนั้น “ภควา ราชานํ ปพฺพาเชตฺ
วา” สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบรรพชาพระยาชมพูบดีแล้ว ก็บรรพชาพระยาทั้งร้อยเอ็จ
พระองค์แลอํามาตย์แสนหนึ่งในลําดับนั้น... 40
40

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 78 - 79.

142
ที่วัดนางนอง (ภาพที่ 127) ได้แสดงฉากนี้ด้วยภาพพระพุทธเจ้าในรูปของนักบวชประทับ
ในอาคาร มีพระเจ้าชมพูบดีประทับนั่งพนมมืออยู่เบื้องหน้า ด้านล่างมีเหล่ากษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดเมือง
กําลังพนมมือเช่นกัน ในขณะที่วัดท่าข้าม (ภาพที่ 128) แสดงฉากที่เหล่ากษัตริย์และอํามาตย์บรรพชา
โดยแสดงภาพภิกษุหลายรูปกําลังปลงผมให้กับบุคคลจํานวนมาก (ภาพที่ 129)แต่ไม่ได้แสดงรูปของ
พระเจ้าชมพูบดี ซึ่งอาจเป็นการใช้ฉากร่วมกับฉากที่พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้

ภาพที่ 127 พระเจ้าชมพูบดีออกผนวช วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 128 พระเจ้าชมพูบดีขออุปสมบท วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 129 เสนาอํามาตย์อุปสมบท วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่

144
ขุนนางพระเจ้าชมพูบดีกลับมาเข้าเฝ้าพระนางกาญจนเทวี
ฉากนี้พบเฉพาะที่วัดนางนอง (ภาพที่ 130) เท่านั้น เป็นเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าชมพูบดีได้
ฝากให้คนที่ไม่ได้บวชและจะกลับไปยังปัญจาลนครให้ไปแจ้งแก่มเหสีและโอรสของตน ซึ่งเมื่อเข้าไป
แจ้งเรื่องแล้ว ซึ่งเมื่อทั้งสองพระองค์ได้ฟังแล้ว ก็เสด็จไปยังสํานักของพระเจ้าชมพูบดี คัมภีร์มหาชมพู
ปติสูตรได้บรรยายฉากนี้ว่า
“...เมื่อพระชมพูบดีเถรสั่งเนื้อความฉะนี้ พวกพลนิกายทั้งหลายนั้นกลับมาถึงพระนคร
แล้ว ก็กราบทูลแจ้งประพฤติข่าวสาส์นนั้นแก่นางกาญจนเทวี แลเจ้าศิริคุตราชกุมาร...” 41
ฉากนี้ที่วัดนางนอง (ภาพที่ 130) แสดงด้วยภาพนางกาญจนเทวีในรูปสตรีสวมเครื่องทรง
กษัตริย์ประทับในปราสาท มีคนกําลังกราบทูลเรื่องอยู่เบื่องล่างโดยไม่แสดงภาพของศิริคุตราชกุมาร
แต่อย่างใด

ภาพที่ 130 ขุนนางพระเจ้าชมพูบดีกลับมาเข้าเฝ้าพระนางกาญจนเทวี วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

41

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 80.
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พระนางกาญจนเทวีเสด็จไปเฝ้าพระชมพูบดีเถร
ฉากนี้พบเฉพาะที่วัดนางนอง (ภาพที่ 131) เช่นกันกับฉากก่อนหน้านี้ โดยเป็นเหตุการณ์
เมื่อนางกาญจนเทวีและศิริคุตราชกุมารเดินทางมาเฝ้าพระชมพูบดีเถร โดยคัมภีร์มหาชมพูปติสูตรได้
บรรยายไว้ว่า
...นางกาญจนเทวีแลเจ้า ศิริคุตได้ฟังประพฤติข่าวสาส์น ก็เสด็จออกนอกพระนครกับ
เสนางคนิกรทั้งหลายเปนอันมากมาสู่สํานักนิ์พระชมพูบดีเถร สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัม
พุทธเจ้า ก็ใช้เจ้ามาฆสามเณรให้ย่อมรรดาเข้าให้ใกล้... 42

ฉากนี้ที่วัดนางนอง (ภาพที่ 131) แสดงด้วยภาพขบวนเสนาอํามาตย์ที่มีนางกาญจนเทวี
ประทับมาในราชรถพร้อมกับสตรีสูงศักดิ์อีกคนหนึ่ง โดยไม่ปรากฏรูปของศิริคุตราชกุมารในฉาก
ดังกล่าว

ภาพที่ 131 พระนางกาญจนเทวีเสด็จมาเฝ้าพระชมพูบดีเถร วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

42

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 80 - 81.

146
พระนางกาญจนเทวีเสด็จมาเฝ้าพระชมพูบดีเถรแล้วออกผนวช
ฉากนี้พบเฉพาะที่วัดนางนอง (ภาพที่ 132 - 133) และวัดป่าฮวก (ภาพที่ 134) เท่านั้น
เป็นเหตุการณ์ตอนท้ายของเรื่องที่กล่าวถึงเมื่อนางกาญจนเทวีและศิริคุตรราชกุมารเสด็จมาถึงวัดเวฬุวนารามและได้เข้าเฝ้าพระชมพูบดีเถร ก่อนจะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก่อนที่ทั้งสอง
พระองค์จะบรรพชาเป็นภิกษุ และภิกษุณี โดยศิริคุตรราชกุมารบรรพชาในสํานักของพระชมพูบดีเถร
ส่วนนางกาญจนเทวีบรรพชาในสํานักนางพิมพาเถรีภิกษุณี โดยทั้งฉบับภาคกลางและฉบับลาวกล่าว
ตรงกัน ดังความในคัมภีร์มหาชมพูปติสูตรบรรยายไว้ว่า
... แล้วมาฟังพระสัทธรรมเทศนาในสํานักนิ์ของสมเด็จพระมหากรุณา พระนางมีศรัทธา
จึงตัดมวยพระเกษแลปิ่นแก้วบูชาพระสัทธรรมเทศนาแล้วก็ขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธ
องค์ ก็ ส่ ง ไปให้ บ วชในสํ า นั ก นิ์ ข องพระพิ ม พาเถรี ภิ ก ษุ ณี นางกาญจนเทวี ก็ ไ ด้ สํ า เร็ จ พระ
อรหัตรผลในขณะที่ทรงบรรพชาปรากฏในบวรพุทธศาสนา ได้บัญญตินามชื่อนางกาญจนเถรี
เจ้าศิริคุตรก็บรรพชาในสํานักนิ์แห่งพระชมพูบดีเถร ก็ได้สําเร็จพระอรหัต 43

ฉากนี้ที่วัดนางนอง (ภาพที่ 132 - 133) แสดงด้วยภาพนางกาญจนเทวี เจ้าศิริคุตรราช
กุมาร และผู้ตามเสด็จกําลังพนมมืออยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับบนบัลลังก์ ล้อมรอบด้วยภิกษุ
และภิกษุณีในอาคาร ในขณะที่วัดป่าฮวก (ภาพที่ 134) แสดงด้วยภาพพระชมพูบดีเถรประทับอยู่ใน
ปราสาทโดยมีนางกาญจนเถรีประทับอยู่ด้วย มีภิกษุประทับนั่งพนมมืออยู่โดยรอบ ซึ่งศ. ดร. ศักดิ์ชัย
สายสิงห์ ได้กล่าวว่าในภาพมีภิกษุณีซึ่งเป็นนางกํานัลที่ตามเสด็จมา 44 อย่างไรก็ดีในคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่า
มีนางกํานัลที่ออกผนวชพร้อมกับนางกาญจนเทวี ดังนั้นในภาพจึงน่าจะมีเพียงภิกษุเท่านั้น

43
44

ท้าวมหาชมพู : ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง, 81 - 82.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, หน้า 248.
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ภาพที่ 132 พระนางกาญจนเทวีเฝ้าพระชมพูบดีเถรและออกผนวช วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 133 พระนางกาญจนเทวีเฝ้าพระชมพูบดีเถรและออกผนวช วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 134 พระชมพูบดีเถร นางกาญจนเทวีเถรี และข้าราชบริพารออกผนวช วัดป่าฮวก เมืองหลวง
พระบาง
วิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตร
จากฉากทั้งหมด 20 ฉากที่พบในงานจิตรกรรมทั้งหมด 8 แหล่ง (ดูตาราง 2) เราจะพบว่า
ฉากที่เป็นนิยมมากที่สุดคือ ฉากพระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุด
ในชมพูบดีสูตร ซึ่งตัวละครสําคัญของเรื่องนี้ทั้งสองคือพระพุทธเจ้าและพระเจ้าชมพูบดีได้พบกันเป็น
ครั้งแรก และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระเจ้าชมพูบดีได้บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาด้วย ดังจะเห็นว่า
ไม่ว่าพื้นที่หรือจํานวนฉากจะน้อยเพียงใด ก็จะพบการเขียนฉากนี้เสมอ และยังเป็นเพียงฉากเดียวที่
พบครบทั้ง 8 แหล่ง
ฉากที่พบมากเป็นอันดับรองลงมาคือ พบทั้งหมด 7 แหล่ง ได้แก่ฉากที่พระเจ้าชมพูบดี
เดินทางมาเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช ซึ่งไม่พบเฉพาะที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ฉากนี้มีความสําคัญเพราะ
เป็นการเดินทางที่จะนําพระเจ้าชมพูบดีไปยังเส้นทางแห่งการบวช
ถัดลงมา พบทั้งหมด 6 แหล่ง ได้แก่ ฉากพระเจ้าชมพูบดีชมเมือง ซึ่งไม่พบเฉพาะที่วัดบาง
แคใหญ่และวัดท่าข้าม และฉากที่พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งไม่พบแค่วัด
ไพชยนต์พลเสพย์และวัดบางแคใหญ่ ฉากทั้งสองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ทางแห่งธรรม
ของพระเจ้าชมพูบดี โดยฉากที่พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะนําพระเจ้าชมพูบดีมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ในขณะที่ฉากที่พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองนั้นเป็นจุดเริ่ม
ของการลดทอดทิฐิมานะของพระเจ้าชมพูบดี
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รองลงมาคือฉากที่พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดี พบทั้งหมด 5 แหล่ง
ยกเว้น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ วัดไพชยนต์พลเสพย์ และวัดท่าข้าม ลําดับถัดมาพบทั้งหมด 4 แหล่ง
ได้แก่ พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต และมาฆสามเณรหยุดช้าง
พระเจ้าชมพูบดี ฉากที่พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้น ถือเป็นฉากที่จะชักนําให้พระเจ้าชมพู
บดีได้พบกับพระพุทธเจ้า ในขณะที่ อีก 3 ฉากที่เหลือเป็นฉากที่เน้นเรื่องของการแสดงปาฏิหาริย์ของ
ตัวละครในเรื่อง และเป็นฉากที่ทําให้อํานาจของพระเจ้าชมพูบดีดูเหมือนกับลดลงจากที่คัมภีร์ได้กล่าว
ไว้ในช่วงต้น นอกเหนือจากฉากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงฉากที่พบประปราย
จากข้อมูลข้างต้นทําให้เราเห็นว่า ฉากที่ช่างนิยมเขียนอย่างมาก คือ เนื้อเรื่องตั้งแต่พระ
เจ้าชมพูบดีเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจนถึงตอนที่พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะถือเป็น
หัวใจหลักของเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ ดังจะเห็นจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร วัดบางแค
ใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม และวัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ ที่แม้จะมีพื้นที่การเขียนไม่มาก แต่ก็ยัง
เลือกเรื่องราวนี้มาเขียนลงไปบนผนัง และฉากเหล่านี้ยังเป็นฉากที่ช่างสามารถใส่รายละเอียดได้มาก
ทั้งกระบวนเสด็จ ลักษณะเมือง ผู้คนในเมือง เป็นต้น
ในกรณีที่วัดมีพื้นที่ในการเขียนจิตรกรรมมาก ก็มักจะแสดงเนื้อเรื่องในช่วงต้นไปจนถึง
ช่วงกลางของพระสูตรคือตั้งแต่พระเจ้าชมพูบดีเสด็จออกจากเมืองจนไปพบปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร
ไปจนถึงพระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามากกว่าจะแสดงเนื้อเรื่องในตอนท้าย คือ การแสดงธรรม
เทศนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจเป็นเพราะเนื้อหาในช่วงต้นมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากกว่า สามารถ
นํามาแสดงเป็นจิตรกรรมฝาผนังได้โดยง่าย ในขณะที่เนื้อหาในการเทศนาเป็นเรื่องราวที่เป็นนามธรรม
ยากต่อการแสดงในงานจิตรกรรม ดังจะเห็นว่า วัดส่วนใหญ่นิยมจบเรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังใน
ฉากที่พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทั้งที่ยังมีเนื้อหาหลังจากนั้น ซึ่งเป็นเรื่องราวการบวชของ
พระเจ้าชมพูบดี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญเช่นเดียวกัน แต่อาจจะมีความสําคัญน้อยกว่า
เหตุการณ์ที่พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
และที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์มีประเด็นที่น่าสนใจคือการเลือกเรื่องชมพูบดีสูตรไปเขียน
แทรกลงในเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องหลักของจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ ซึ่ง Dr. Peter Skilling ได้
ให้ความเห็นว่า เป็นเพราะจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์นี้เขียนขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่ง
เกิดปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเป็นงานที่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้ชําระขึ้น
ดังนั้นจึงมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป โดยช่างที่เขียนน่าจะเขียนจากเรื่องราวที่ตนรับรู้อยู่แล้ว45

45

ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ Peter Skilling, นักวิชาการของ EFEO, 9 มีนาคม 2559.
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ประเด็นดังกล่าวแสดงออกในแหล่งอื่น ๆ ด้วย ทั้งในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ
ไทยและในประเทศลาว โดยช่างในแต่ละพื้นที่น่าจะยึดคัมภีร์ชมพูบดีสูตรของตนเป็นแหล่งบันดาลใจ
ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังผสมกับจินตนการของช่าง ดังปรากฏชัดเจนในฉากที่มาฆสามเณรหยุด
ช้างทรงของพระเจ้าชมพูบดี ซึ่งในแต่ละแหล่งมีการแสดงออกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งการเขียน
เป็นเณรร่างใหญ่กว่าที่วัดนางนอง เป็นราชทูตที่วัดไพชยนต์พลเสพย์ เป็นเณรร่างใหญ่เท่าช้างบนตู้
พระธรรมเลขที่ กท. 279 และเป็นยักษ์ที่วัดป่าฮวก ทั้งหมดล้วนเป็นการแสดงออกโดยอ้างอิงจาก
คัม ภี ร์ ของตนผสมกั บการตีความโดยช่างทั้ งสิ้น แต่เนื่ องจากเนื้อหาของคั ม ภีร์ แต่ล ะฉบับมี ความ
เหมือนกันอยู่มาก มีเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นลักษณะที่แสดงออก
ในจิตรกรรมฝาผนังจึงไม่ปรากฏความแตกต่างกันมากนัก แม้จะใช้คัมภีร์คนละฉบับกันก็ตาม
ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฎ
ฉากที่ปรากฎ

แหล่ง*
1 2 3 4 5 6 7 8

พระเจ้าชมพูบดีทรงรับฉลองพระบาทแก้วมณีโชติ

พระเจ้าชมพูบดีทําลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร
พระเจ้าชมพูบดีส่งวิษศรไปร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร
วิษศรคุกคามพระเจ้าพิมพิสาร

พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม
พุทธจักรขับไล่วิษศร
พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตรวิษศร
พระเจ้าชมพูบดีแปลงฉลองพระบาทเป็นพญานาคไปจับพระเจ้าชมพูบดี
พญาครุฑขับไล่พญานาค
พระอินทร์เป็นราชทูตมาเชิญพระเจ้าชมพูบดีไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
พระเจ้าชมพูบดีแพ้ราชทูต ตกจากพระแท่น
พระเจ้าชมพูบดีเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช
มาฆสามเณรหยุดช้างทรงพระเจ้าชมพูบดี

พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองพระเจ้าราชธิราช

พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
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ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฎ (ต่อ)
ฉากที่ปรากฎ
พระพุทธเจ้าแสดงนรกสวรรค์ให้พระเจ้าชมพูบดีทอดพระเนตร
พระเจ้าชมพูบดีออกผนวช
ขุนนางพระเจ้าชมพูบดีกลับมาเข้าเฝ้าพระนางกาญจนเทวี
พระนางกาญจนเทวีเสด็จไปเฝ้าพระชมพูบดีเถร
พระนางกาญจนเทวีเสด็จมาเฝ้าพระชมพูบดีเถรและออกผนวช
*อธิบายตารางที่ 2
1 = พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร
2 = วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
3 = วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
4 = วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ
5 = วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
6 = ตู้พระธรรมเลขที่ กท. 279 หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหนคร
7 = วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง
8 = วัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่
* = ปรากฏฉากดังกล่าวที่แหล่งนั้น

แหล่ง*
1 2 3 4 5 6 7 8


 











บทที่ 5
แนวคิดการเขียนจิตรกรรมเรื่องชมพูบดีสตู ร
แม้ว่าแหล่งที่พบจิตรกรรมเรื่องชมพูบดีสูตรจะมีเพียง 8 แหล่ง แต่เรากลับพบลักษณะ
การเขียนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งความแตกต่างนี้ส่งผลให้แนวคิดเบื้องหลังการเขียนจิตรกรรมในแต่
ละแหล่งมีความแตกต่างกันไปด้วย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. เขียนเต็มพื้นที่ทุกด้านของผนัง
2. เขียนบริเวณผนังสกัดหน้าหรือสกัดหลัง
3. เขียนแทรกอยู่ระหว่างเรื่องราวอื่น ๆ
4. เขียนบนตู้พระธรรม
เขียนเต็มพื้นที่ทุกด้านของผนัง
การเขียนเรื่องชมพูบดีสูตรที่ผนังทุกด้านนั้นพบที่อุโบสถวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
และสิมวัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง จิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรภายในพระอุโบสถวัดนาง
นองนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมแนวคิดเรื่อง พระจักรพรรดิราช ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะที่ตั้งของวัดนางนองเป็นนิวาสถานเดิมของ คือ กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยหรือเจ้า
จอมมารดาเรียม 1 นั่นก็คือ พื้นที่นี้เป็นที่ประสูติของพระเจ้าจักรพรรดิ หรือ พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว
นอกจากจิตรกรรมฝาผนังแล้ว พระพุทธรูปประธานภายในวัดแห่งนี้ก็เป็นพระพุทธรูป
ทรงเครื่องอย่างพระจักรพรรดิราช (ภาพที่ 10) ภาพลายรดน้ําที่บริเวณบานแผละหน้าต่างและประตู
ยังทําเป็นรูปแก้ว 7 ประการของพระมหาจักรพรรดิ หรือ สัตตรัตนะ และยังมีภาพเครื่องราชูปโภค
และเครื่องสูงด้วย (ภาพที่ 135) ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นสื่งที่เชื่อมโยงระหว่างพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวเข้ากับแนวคิดเรื่องพระจักรพรรดิราชเชิงปรัมปราคติ ซึ่งมีฐานะทั้งเป็นสมมติเทพอย่าง
พราหมณ์ เป็นหน่อพุทธางกูร เชื้อไขของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรมราชา พระราชาธิราช
1

วัดนางนอง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพ
สิทธิเวที, 25 เมษายน 2558), 26 - 27.
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และพระจักรพรรดิราชผู้เป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ในทางโลกด้วย 2 และทําให้พระอุโบสถแห่งนี้เป็นสถานที่ที่
แสดงถึงคติของพระจักรพรรดิราชได้ชัดเจนครบถ้วนยิ่งกว่าแหล่งอื่นใด 3
เหตุที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพยายามจะแสดงความเป็นพระจักรพรรดิราช
ของพระองค์เองอาจเนื่องมาจากสถานะของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชย์เนื่องจากทรงเป็นพระราช
โอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมมารดาเรียม 4 ซึ่งตามธรรมเนียมแต่
โบราณผู้ที่ควรจะได้ราชสมบัติควรเป็นพระราชโอรสซึ่งประสูติจากพระอัครมเหสี 5 ทําให้สถานะของ
พระองค์ต่างจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งต่างก็เป็นพระราชโอรสอันประสูติแต่พระอัครมเหสีทั้งสองพระองค์ ทําให้แม้พระองค์จะ
ได้รับการสถาปนาโดยความเห็นในที่ประชุมขุนนางและได้ขึ้นครองราชย์ พระองค์ก็จําเป็นที่จะต้อง
สร้างความชอบธรรมในการขึ้นครองราชย์ให้แก่พระองค์เอง
นอกจากนี้ การเลือกเรื่อง ชมพูบดีสูตรมาเขียนในพุทธสถานน่าจะเป็นเพราะพระสูตรนี้มี
ความเกี่ยวข้องระหว่างสถาบันกษัตริย์และพุทธศาสนาในเวลาเดียวกัน เพราะสาระสําคัญของพระ
สูตรนี้ต้องการสื่อว่าแม้ว่าพระจักรพรรดิราชจะเป็นใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งมวลก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระ
ธรรมและการหลุดพ้น และในตอนท้าย พระเจ้าชมพูบดีก็ยังออกผนวชจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์อัน
เป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม 6

2

วัดนางนอง, 68 - 70.
ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ท้าวมหาชมพู” พระอุโบสถ วัดนางนอง
วรวิหาร,” เมืองโบราณ 32, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2549): 64.
4
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 33, เล่มที่ 20 (พระนคร: คุรุสภา, 2510), 56-57.
5
เทอดพงศ์ คงจันทร์, การเมืองเรื่องสถาปนาพระจอมเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน,
2547), 33.
6
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ:
มิวเซียมเพรส, 2555), 239.
3
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ภาพที่ 135 เครื่องราชูปโภคและขุนคลังแก้วที่บานแผละประตูอุโบสถ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งแนวคิดทั้งเรื่องความเป็นพระจักรพรรดิราช และความยิ่งใหญ่ของพระธรรมและการ
หลุดพ้นเหนือกว่าการเป็นพระจักรพรรดิราชของวัดนางนองนี้ยังส่งแรงบันดาลใจให้กับวัดป่าฮวก
เมืองหลวงพระบาง แม้วัดนี้จะใช้พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปประธาน ไม่ใช่พระพุทธรูป
ทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิดังเช่นที่วัดนางนอง แต่วัดแห่งนี้ยังตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพูสี ซึ่งเป็น
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองหลวงพระบาง อีกฝั่งหนึ่งคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตเมืองหลวงพระบาง
การเลือกจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรมาเขียนนี้อาจมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะของเจ้า
มหาชีวิตของหลวงพระบางให้เทียบเท่ากับพระจักรพรรดิราชเช่นเดียวกับวัดนางนอง ซึ่งสร้างก่อน
หน้าวัดป่าฮวกเพียงไม่เกิน 20 ปี เท่านั้น 7
7

เนื่องจากประวัติของวัดแห่งนี้ยังมีการกล่าวไม่ตรงกัน บ้างว่าสร้างในปี พ.ศ.2394 บ้างว่า
สร้างในปี พ.ศ. 2404 แต่ทั้งสองรัชกาลยังคงอยู่ในรัชกาลของพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณเหมือนกัน
ดูรายละเอียดใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 231.
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การปรากฏเรื่องราวที่พิเศษเช่นเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ในเมืองหลวงพระบาง ยังแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของราชสํานักสยามและราชสํานักเมืองหลวงพระบางได้อีกด้วย เพราะวัดหลายแห่ง
ในหลวงพระบาง เช่น วัดป่าแคหรือวัดสีพุดทะบาด (ภาพที่ 136) ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.2396 ในรัชกาล
ของพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ ก็ปรากฏการมีช่างไทยมาช่วยในการก่อสร้างด้วย 8
นอกจากนี้ พระราชบิดาของพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณคือ พระเจ้ามังธาตุราช ก็ได้มี
โอกาสมาประทับอยู่กรุงเทพมหานครถึง 2 ปี ในระหว่าง พ.ศ. 2367-2369 โดยทรงเสด็จมาเพื่อนํา
สิ่งของลงมาทําบุญในการพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและขอผนวชที่วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามและจําพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษดิ์ และจะลาผนวชเมื่อออกผนวชได้
1 พรรษาและอยู่ทําราชการ ณ กรุงเทพมหานครก่อนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะ
พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑ์และให้กลับไปครองเมืองหลวงพระบางตามเดิมในปี พ.ศ. 2369 9
เชื่อว่าในคราวที่กลับไปครองเมืองนี้ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะรัตนโกสินทร์ได้แพร่เข้าไปยังเมือง
หลวงพระบางอย่างมาก ดังปรากฏเจดีย์ของพระแม่เจ้าปทุมมา (ภาพที่ 137) อัครมเหสีของพระ
เจ้ามังธาตุราชที่วัดทาดหลวง เมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกับเจดีย์หมู่ทรงเครื่องที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามอย่างมาก 10
และในรัชกาลของพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ยังได้พระราชทานพระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรล้านช้างกลับคืนไปตามคําขอของเจ้า
อุปราชในปี พ.ศ. 240911 แสดงให้เห็นถึงความสันพันธ์อันดีระหว่างสองอาณาจักรต่างจากอีก 2
อาณาจักร ของล้านช้าง คือ อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ที่ถูกปราบปรามในสมัยเจ้าอนุวงศ์และถูก
ทิ้งร้าง12 หรืออาณาจักรล้านช้างจําปาสักที่มีปัญหาในราชสํานักหลายครั้ง ทั้งความขัดแย้งระหว่างเจ้า
หมาน้อยและเจ้าธรรมกิติกาในรัชกาลเจ้าหมาน้อย หรือกบฏอ้ายสาเกียดโง้งในรัชกาลเดียวกัน 13 รวม
ไปถึงในรัชกาลเจ้าราชบุตร (โย่) บุตรของเจ้าอนุวงศ์ที่ไปครองเมืองจําปาสัก 14 แม้ในรัชกาลของเจ้า

8

เจ้าคําหมั้นวงกตรัตนะ, ตํานานเมืองหลวงพระบาง (เวียงจันทน์: เวียงกรุง, 2507), 42.
สุรศักดิ์ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริย์ลาว (กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545), 297 - 298.
10
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 100 - 101.
11
สุรศักดิ์ ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริย์ลาว, 305 - 306.
12
เรื่องเดียวกัน, 249 - 252.
13
เรื่องเดียวกัน, 349 - 350.
14
เรื่องเดียวกัน, 350 - 351.
9
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ยุติธรรมธร (คําสุก) จะมีการส่งช้างเผือกหลายเชือกลงมายังกรุงเทพฯ แต่หลังสิ้นรัชกาลของพระองค์
นครจําปาสักก็ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสตามสนธิสัญญา 15

ภาพที่ 136 สิมวัดสีพุดทะบาด เมืองหลวงพระบาง

ภาพที่ 137 เจดีย์พระแม่เจ้าปทุมมา วัดทาดหลวง เมืองหลวงพระบาง
15

เรื่องเดียวกัน, 354 - 360.

157
เขียนบริเวณผนังสกัดหน้าหรือสกัดหลัง
การเขียนเรื่องชมพูบดีสูตรที่ผนังสกัดหน้าหรือสกัดหลังนี้พบที่พระวิหาร วัดไพชยนต์พล
เสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ และวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี สําหรับกรณีของวัด
ไพชยนต์พลเสพย์นั้น สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการเขียนเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะหากตรวจสอบประวัติวัดจะพบว่าวัดนี้สร้างโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพย์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็ น ช่ ว งเวลาที่ วั ง หลวงและวั ง หน้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น ด้ ว ยทั้ ง สองพระองค์ ไ ด้ เ คยได้ ร่ ว ม
บัญชาการทัพในคราวที่พม่าเตรียมทัพจะเข้าตีสยาม เมื่อพ.ศ. 2363 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยได้โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิพลเสพย์เป็นแม่ทัพคุมพลไปขัดตาทัพที่เมือง
เพชรบุรี ส่วนพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่ทัพคุมพลไปขัดตาทัพที่เมืองราชบุรีและ
เมืองกาญจนบุรี โดยให้ยกออกจากกรุงเทพฯพร้อมกัน
เมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์
ด้วยเหตุดังกล่าว และได้ทรงรับบัญชาการราชการสําคัญเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย พร้อมเชิญเสด็จไป
เฉลิมพระราชมณเฑียรประทับอยู่ที่พระราชวังบวรสถานมงคล นอกจากนี้พระองค์ยังได้รับราชการ
สําคัญต่าง ๆ ในรัชกาลนี้ เช่น เป็นจอมพลไปปราบเจ้าอนุวงศ์เมื่อเป็นขบถ รวมถึงราชการอื่น ๆ เช่น
การจัดการปกครองเมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น 16 แม้จะมีเหตุกระทบกระทั่งบ้างดังกรณีของ วัด
บวรสถานสุทธาวาสที่ตั้งใจจะทรงสร้างเป็นยอดปราสาท มีการตระเตรียมแล้ว แต่เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบก็มีรับสั่งห้ามจนเป็นเหตุให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์
น้อยพระทัยมาก17 ก็ตาม ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อความสัมพันธ์ของเจ้านายทั้งสองพระองค์นี้
อีกทั้งจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรที่วัดแห่งนี้ยังเขียนเอาไว้ที่ผนังสกัดหน้าเหนือช่อง
ประตูของพระวิหาร ย่อมแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อเรื่องราวนี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากผนัง
ในตําแหน่งนี้ นิยมเขียนพุทธประวัติตอนมารผจญ (ภาพที่ 138) หรือ ภาพไตรภูมิ (ภาพที่ 139) ดังนัน้
จึงอาจเป็นไปได้ว่า การที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์เลือกที่จะเขียนจิตรกรรมเรื่องนี้ไว้
ในตําแหน่งนี้ น่าจะเป็นการเขียนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมากกว่า
เหตุผลประการอื่น
16

อรวรรณ ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ, “เทศนาบวรราชประวัติ,” ใน กรมพระราชวัง
บวรสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2556), 163.
17
อรวรรณ ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ, “อธิบายเรื่องตํานานวังน่า,” ใน กรมพระราชวัง
บวรสมัยรัตนโกสินทร์, 50.
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ภาพที่ 138 จิต รกรรมฝาผนั งพุ ท ธประวั ติ ตอนมารผจญที่ผ นั ง สกั ดหน้ า พระอุโ บสถ วั ดคงคาราม
จังหวัดราชบุรี

ภาพที่ 139 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิที่ผนังสกัดหน้าพระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัด
เพชรบุรี
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ในขณะที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี จิตรกรรมเรื่องชมพูบดีสูตรที่ผนังสกัดหลังนี้
น่าจะถูกเขียนขึ้นเพื่อให้สัมพันธ์กับพระพุทธรูปประธานของพระวิหารหลวง 18 ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง เนื่องจากเรื่องชมพูบดีสูตรนี้เป็นเรื่องราวอันเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
อยู่แล้ว และการเขียนจิตรกรรมฝาผนังให้สอดคล้องกับพระพุทธรูปประธานก็เป็นสิ่งที่พบอยู่ตั้งแต่
สมัยอยุธยา ดังปรากฏตัวอย่างที่อุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 140) ที่มี
พระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิและเขียนจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนมารผจญ
ไว้ด้านหลังพระพุทธรูปประธาน แม้จะมีการเขียนรูปพระพุทธรูปเจ้าเอาไว้อยู่แล้ว แต่การเขียนใน
ลักษณะนี้ทําให้เรื่องราวตอนนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และการเขียนจิตรกรรมในลักษณะนี้ก็พบที่
อุโบสถวัดบางขนุน จังหวัดนนทบุรี (ภาพที่ 141) ซึ่งเป็นงานรัชกาลที่ 3 เช่นเดียวกันด้วย

ภาพที่ 140 จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนมารผจญที่ผนังสกัดหลังพระอุโบสถ วัดเกาะแก้ว
สุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี

18

แสนประเสริฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร
เพชรบุรี,” เมืองโบราณ 36, 1 (มกราคม - มีนาคม 2553), 111.
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ภาพที่ 141 จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนมารผจญที่ผนังสกัดหลังพระอุโบสถ วัดบางขนุน จังหวัด
นนทบุรี
ลักษณะเช่นนี้ยังพบในงานรุ่นหลังลงมา เช่น จิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดอุโปสถาราม
จังหวัดอุทัยธานี (ภาพที่ 142) รวมถึงพุทธประวัติตอนอื่น เช่น ตอนห้ามพระแก่นจันทน์ ที่เขียนอยู่
ภายในพระวิหารวัดแห่งเดียวกัน (ภาพที่ 143) แต่ที่วิหารนี้ใช้พระพุทธรูปประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ปางห้ามพระแก่นจันทน์ เพื่อให้สอดคล้องกับจิตรกรรมที่ผนังสกัดหลังที่เขียนเรื่องนี้โดยไม่เขียนภาพ
พระพุทธเจ้าลงไปในจิตรกรรมฝาผนัง19

19

กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 -25 ภาพสะท้อนของ
กลุ่มชนลุ่มแม่น้ําสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 139.
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ภาพที่ 142 จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนมารผจญที่ผนังสกัดหลังพระอุโบสถ วัดอุโปสถาราม
จังหวัดอุทัยธานี

ภาพที่ 143 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระแก่นจันทน์ที่ผนังสกัดหลังพระวิหาร วัดอุโปสถาราม จังหวัด
อุทัยธานี
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เขียนแทรกอยู่ระหว่างเรื่องราวอื่น ๆ
การเขียนเรื่องชมพูบดีสูตรในลักษณะนี้พบที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร หอ
ไตรวัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม และวิหารวัดท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานจิตรกรรม
ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นการเขียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์
มาเป็นพระพุทธรูปประธานภายในพระที่นั่งเมื่อปีพ.ศ. 2330 20 ซึ่งอีกสองแห่ง ทั้งวัดท่าข้าม จังหวัด
เชียงใหม่ และวัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม น่าจะถูกเขียนขึ้นเพื่อประดับตกแต่งอาคารเป็น
พุทธบูชาเช่นเดียวกัน แต่สําหรับวัดท่าข้าม เนื่องจากภาพเขียนอยู่ในวิหาร จึงมีหน้าที่การใช้งานใน
การสื่อความกับชาวบ้านโดยตรง คือ สั่งสอนสิ่งที่ดีงาม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ หรือการขัดเกลา
บุคคลผ่านการดูรูปเพราะสามารถรับรู้และซึมซับได้ง่าย เป็นการตอกย้ําสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยดีอยู่แล้ว
จากการฟังเทศน์หรือคําบอกเล่าของผู้ใหญ่21 ต่างจากจิตรกรรมในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เพราะพระที่
นั่งองค์นี้ถูกใช้เป็นท้องพระโรงสําหรับรับแขกเมืองและประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ไม่ใช่ที่ ๆ คนสามัญ
จะสามารถเข้ามาได้ หรือจิตรกรรมในหอไตรวัดบางแคใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดและใช้เก็บคัมภีร์ทาง
ศาสนาไว้ในตู้ลายทอง ไม่ใช่สถานที่ที่คนสามัญจะเข้าออกได้เช่นเดียวกัน
เขียนบนตู้พระธรรม
พบเพียงตัวอย่างเดียวคือ ตู้พระธรรมหมายเลข กท.279 ในกรณีที่เขียนบนตู้พระธรรม
น่าจะเป็นการเขียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพราะตู้พระธรรมเป็นสิ่งที่ใช้เก็บพระสูตรหรือคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนา ซึ่งมีการเขียนในหลายลักษณะ ทั้งการเขียนเฉพาะลายกระหนก ภาพสัตว์หรือทวารบาล
การเขียนเฉพาะภาพเล่าเรื่อง เช่น พุทธประวัติ รามเกียรติ์ หรือการเขียนทั้งภาพเล่าเรื่องและลวดลาย
กระหนก ซึ่งภาพที่เขียนบนตู้นี้ไม่น่าจะมีจุดประสงค์เพื่อใช้สั่งสอน เนื่องจากตามปกติตู้เหล่านี้จะถูก
เก็บอยู่ภายในหอไตร มิใช่สิ่งที่บุคคลทั่วไปจะได้ชม
จิตรกรรมฝาผนังชมพูบดีสูตรกับการแสดงภาพบ้านเมืองในอุดมคติ
ในบรรดาฉากทั้งหมดที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตร ฉากที่นิยมเขียนมาก
ที่สุดฉากหนึ่ง คือ ฉากที่พระเจ้าชมพูบดีชมเมืองของพระเจ้าราชาธิราช ซึ่งพบในเกือบทุกแหล่งที่
ปรากฏการเขียนเรื่องนี้ โดยเฉพาะวัดหรือพระที่นั่งที่สร้างด้วยเชื้อพระวงศ์หรือพระมหากษัตริย์ ได้แก่
20

อภิวันทน์ อดุลยิเชฏฐ์, จิตรกรรมฝาผนังพระทีน่ ั่งพุทไธสวรรย์, พิมพ์ครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 140.
21
ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541), 10-11.
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พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัด
สมุทรปราการ วัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง รวมถึงวัดที่น่าจะอุปภัมภ์โดยพระหากษัตริย์ เช่น วัด
มหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี หรือตู้พระธรรมซึ่งอาจสร้างโดยพระมหากษัตริย์ด้วย เนื่องจากใน
คัมภีร์สังคีติยวงศ์ได้พูดถึงอานิสงส์การสร้างพระไตรปิฎกและตู้พระธรรมว่าจะส่งให้ไปเกิดเป็นพระ
จักรพรรดิในภพหน้า 22 แต่กลับไม่ปรากฏในแหล่งที่น่าจะอุปภัมภ์โดยชาวบ้าน เช่น วัดบางแคใหญ่
จังหวัดสมุทรสงคราม หรือ หรือแม้จะมีการเขียนก็ไม่เน้นการแสดงเมืองที่ดูยิ่งใหญ่ เช่น วัดท่าข้าม
จังหวัดเชียงใหม่
การที่ มีค วามนิ ย มในการเขี ย นฉากนี้เ พราะฉากดังกล่า วในพระสูต รมีก ารบรรยายถึ ง
บ้านเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเหนือยิ่งกว่านครอื่นใด 23 อาจเป็นการถ่ายทอดพระราชปณิธานของ
พระมหากษัตริย์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่พยายามสร้างกรุงเทพมหานครให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมือง
ยังดี หรือในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพระราชปณิธานนี้เป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งได้รับสืบทอดต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว24
พระราชปณิธานนี้ สะท้อนผ่านการเขียนฉากพระนครในเรื่องชมพูบดีสูตรอย่างชัดเจน
เพราะมักจะแสดงด้วยภาพเมืองที่มีกําแพงหลายชั้น มีตลาดค้าขายสินค้า มีโรงช้าง โรงม้า มีปราสาท
ราชวังที่งดงาม เป็นเมืองที่มีความบริบูรณ์และรุ่งเรืองอย่างยิ่ง และมักจะเขียนโดยมีพื้นที่ในการเขียน
มาก พระที่นั่งพุทไธสวรรย์เขียนฉากนี้ในผนังระหว่างหน้าต่างหนึ่งช่อง วัดนางนองเขียนบนพื้นที่
ครึ่งหนึ่งของผนังด้านขวาของพระพุทธรูปประธาน วัดมหาธาตุราชวรวิหารเขียนบนพื้นที่ครึ่งหนึ่งของ
ผนังสกัดหลัง วัดไพชยนต์พลเสพย์เขียนบนพื้นที่ผนังสกัดหน้าทั้งหมด แม้แต่บนตู้พระธรรมเลขที่ กท.
279 ยังเขียนในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของด้านหน้าตู้ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับฉากนี้
เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศิลปะที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นยุคแห่งการสร้างบ้านแปงเมืองและภาวะสงครามใหญ่น้อย บ้านเมืองเริ่มเข้าสู่ยุค
แห่งความสงบร่มเย็นอย่างแท้จริง 25 การแสดงภาพเมืองอันสงบสุขรุ่งเรืองจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ถึง ปณิธ านของพระองค์ใ นเรื่อ งการพยายามฟื้นฟูค วามยิ่ง ใหญ่เ มื่อครั้ง กรุง เก่า ในกลับ มาได้เป็น
อย่า งยิ่ง อีก ทั้ง ยัง อาจเป็น การแสดงภาพของกรุง ศรีอ ยุธ ยาในจิน ตนาการของพระบาทสมเด็จ 22

สมเด็จพระพันรัตน์, สังคีตยิ วงศ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2521), 509 - 518.
23
มหาชมพูปติสูตร. ใน ท้าวมหาชมพู ต้นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง. 21 - 29.
24
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่างพระนั่งเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 12.
25
เรื่องเดียวกัน, 8.
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พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย เนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่ประสูติในแผ่นดิน
รัตนโกสินทร์ โดยประสูติ ณ พระราชวังเดิมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 ดังนั้นพระองค์จึงไม่เคยเห็น
กรุงศรีอยุธยามาก่อน
แนวคิดเหล่านี้น่าจะถูกส่งต่อไปยังวัดป่าฮวก เมืองหลวงพระบาง ซึ่งปรากฏการเขียนฉาก
นี้ที่ผนังสกัดหน้าถึง 2 ใน 3 ส่วน และผนังฝั่งซ้ายของพระพุทธรูปประธานถึงครึ่งหนึ่ง โดยอาจเป็น
ความพยายามในการแสดงภาพบ้านเมืองหลวงพระบางในอุดมคติของพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ
เมื่อครั้งบ้านเมืองยังรุ่งเรืองเพราะอาณาจักรล้านช้างในยุคสมัยนั้นแตกออกเป็น 3 อาณาจักร คือ
อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างจําปาสัก ไม่ได้
รวมเป็นหนึ่งและเจริญรุ่งเรืองเหมือนในรัชกาลของบุรพกษัตริย์ เช่น สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช หรือ
พระยาสุริยวงศาธรรมิกราช ซึ่งถือเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านช้าง
การเสื่อมถอยของคติเรื่องชมพูบดีสูตร
ในสมัยรัชกาลที่ 3 งานจิตรกรรมฝาผนังเริ่มมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของเทคนิคและเรื่อง
ราวที่นํามาเขียน มีการผสมผสานระหว่างแนวความคิดอย่างเก่าคือเรื่องราวแบบปรัมปราคติ อันได้แก่
ชาดก พุทธประวัติที่แสดงด้วยท่าทางแบบนาฏลักษณ์ที่ผสมผสานความสมจริงบ้างกับแนวคิดอย่าง
ใหม่ตามแนวทางสัจนิยมแบบตะวันตก ทําให้เกิดการเขียนภาพที่มีความสมจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล
มากขึ้น เช่น ภาพรายละเอียดของผู้คน วิถีชีวิต ทิวทัศน์ อาคารบ้านเรือน ที่ถูกเขียนสอดแทรกเข้าไป
มากขึ้นกว่าก่อน26 เรื่องราวที่ปรากฏมีทั้งเรื่องราวแบบปรัมปราคติดั้งเดิมแต่มีการให้รายละเอียดมาก
ขึ้นและมีการคัดเรื่องราวเพิ่มขึ้น เช่น ประวัติพระอดีตพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกสาวิกา
หรือเรื่องชมพูบดีสูตร นอกจากนี้ยังมีการปรากฏของภาพชาดกนอกนิบาต วรรณคดีและภาพเรื่องราว
แบบจีน เช่น สามก๊กหรือลายเครื่องตั้ง27
ในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 เริ่มการความเปลี่ยนในกลุ่มชนชั้นนําบางกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับ
ความสมจริงอย่างสัจนิยมมากขึ้น เริ่มมีการตั้งคําถามกับเรื่องราวทางศาสนาบางเรื่อง เช่นสมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ ซึ่งมีพระราชปุจฉาเกี่ยวคัมภีร์คุยหะ เช่น สีวิชัย เวสสันดรคุยหะ หรือ

26

สันติ เล็กสุชุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลีย่ น การแสดงออกก็
เปลีย่ นตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 78.
27
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 420 421, 456 - 465.
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ธนญชัยบิณฑิตถึงโทษของผู้เทศน์และผู้ฟังรวมถึงควรจะทําลายเสียให้หมด 28 แม้พระเถระจะตอบ
พระราชปุจฉาว่ายังควรเก็บไว้เพราะยังมีเนื้อความที่อ้างอิงพระพุทธฎีกาอยู่บ้าง 29 แต่ก็แสดงให้เห็นถึง
มุมมองต่อพุทธศาสนาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 4 เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในงานจิตรกรรมฝาผนังทั้ง
เทคนิคการเขียนที่มีความสมจริงตามแนวคิดสัจนิยมแบบตะวันตกมากขึ้น และเรื่องราวที่ปรากฏใน
จิตรกรรมฝาผนังแบบปรัมปราคติดั้งเดิม เช่นพุทธประวัติ ชาดก ไตรภูมิถูกลดความสําคัญลงและให้
ความสําคัญกับเรื่องราวที่สมจริงและจับต้องได้ เช่น ประวัติพระพุทธศาสนา กิจวัตรของพระสงฆ์
ภาพปริศนาธรรม ดังปรากฏหลักฐานในวัดที่สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น วัด
บวรนิเวศ-วิหาร (ภาพที่ 144) อันเป็นผลมาจากโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ของตะวันตกที่เน้นความ
จริง เชิ ง ประจัก ษ์ ทํ าให้ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว ทรงปฏิเ สธแนวคิ ด โบราณหลาย
ประการ ทั้งแนวคิดเรื่องไตรภูมิ หรือ การสั่งสมบารมีอันเป็นเรื่องราวที่เหนือจริง ดังปรากฏการสั่ง
ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารเทศน์ เ รื่ อ งราวนอกพระไตรปิ ฎ ก เช่ น พระมาลั ย 30 ซึ่ ง แนวคิ ด เหล่ า นี้ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าชาดกเป็นเพียงนิทานที่แต่งขึ้นและไม่สมจริง 31
หรือเจ้านายพระองค์อื่น เช่น สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่มองเรื่องพระมาลัยว่า
“ท่านผู้รจนาเรื่องพระมาลัยดูจะไม่ปกติคน ความเป็นไปที่ท่านกล่าวล้วนแต่ผิดธรรมดาจะเป็นไปไม่ได้
ทั้งนั้น แต่กระนั้นคนก็ยังเชื่อถือกันมาก น่าประหลาดอยู่” 32 จิตรกรรมฝาผนังที่อุปถัมภ์โดยราชสํานัก
ในรัชกาลนี้จึงไม่ปรากฏการเขียนเรื่องราวตามปรัมปราคติแต่ปรากฏเรื่องราวอย่างใหม่ เช่น การเขียน

28

พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 5, เล่ม 2
(กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2513), 79 - 80.
29
เรื่องเดียวกัน, 82.
30
สัมภาษณ์ ศานติ ภักดีคํา, อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องเขมรทั้งประวัติศาสตร์และ
วรรณกรรม, 14 กรกฎาคม 2559.
31
พัสวิสิริ เปรมกุลนันท์, “จิตรกรรมฝาผนัง : พระราชประสงค์รัชกาลที่ 4 เรื่องจริยวัตร
สงฆ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552), 11 - 22.
32
สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน, “บันทึกความรู้
ต่างๆ,” ศิลปากร 4, 1 (พฤษภาคม 2503): 15.
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ภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม (ภาพที่ 145) 33 ทําให้ความ
รับรู้เกี่ยวกับเรื่องชมพูบดีสูตรโดยราชสํานักค่อย ๆ เสื่อมหายไป เหลือเพียงเจ้านายบางพระองค์ที่
สนใจศาสตร์นี้ เช่น สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานุภาพ 34 หรือสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัติวงศ์ 35 ยังรู้จักเรื่องชมพูบดีสูตรนี้อยู่ โดยยังหลงเหลือความนิยมในท้องถิ่น เช่น ภาคใต้ 36
และอาจรวมถึงทางเหนือดังปรากฏหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังที่ท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 40 –
42)

ภาพที่ 144 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องปริศนาธรรม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

33

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์, 421 - 427.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายเรื่องท้าวมหาชมพู,” ใน เรื่อง
ท้าวมหาชมพู (กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร, 2464), ก - ข.
35
สมเด็ จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี
(กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2516), 7.
36
ณัฐา คุ้มแก้ว, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมภาคใต้เรื่องพระยาชมพู” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) 114 119.
34
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ภาพที่ 145 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

บทที่ 6
สรุป
ชมพู บ ดี สู ต รเป็ น พระสู ต รซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งราวและที่ ม าหนึ่ ง ของการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป
ทรงเครื่อง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพระสูตรเรื่องมหากปินะหรือมหากัปผิณะ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พบใน
อินเดีย จีน ทิเบตและมองโกเลีย แต่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่แม้ว่าคัมภีร์เรื่องนี้จะพบทั้งใน
ประเทศพม่า ไทย ลาว และกัมพูชา หลักฐานงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเรื่องดังกล่าวกลับพบเฉพาะ
ในประเทศไทยและลาวเท่านั้น จากการศึกษาแหล่งที่เขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องนี้ทั้งหมด 8 แหล่ง
ทั้งพระที่นั่ง วัดและตู้พระธรรมโดยตรวจสอบกับเนื้อหาของพระสูตรที่พบในพื้นที่ที่ปรากฏจิตรกรรม
ฝาผนังเหล่านั้นและประวัติวัดรวมถึงงานศิลปกรรมอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันทําให้พบประเด็นสําคัญ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. จิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรทั้ง 8 แหล่งมีลักษณะการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน
อันเนื่องมาจากเนื้อหาในพระสูตรซึ่งมีแก่นและเนื้อเรื่องหลักที่คล้ายกันอย่างมาก ความแตกต่างที่
ปรากฏจึงมีเพียงเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากเนื้อหาปลีกของเรื่องชมพูบดีสูตรในแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกันรวมถึงฝีมือของช่างในแต่ละท้องที่
2. จิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรนี้นิยมเขียนเรื่องราวในช่วงต้นของพระสูตรมากกว่า
เนื่องจากเนื้อหาในช่วงต้นมีความรูปธรรมสามารถจับต้องและแสดงเป็นจิตรกรรมฝาผนังได้ง่ายกว่า
เนื้อหาในส่วนท้ายของพระสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวแบบนามธรรม ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องนี้จึงนิยม
เขียนไปจนถึงตอนที่พระเจ้าชมพูบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะฉากนี้ถือเป็นฉากที่สําคัญที่สุด
ของพระสูตรนี้
3. จิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรในแต่ละแหล่งเขียนขึ้นมาภายใต้แนวคิดการเขียนที่
แตกต่างกันตามแหล่งที่พบและประวัติการสร้างของแหล่งนั้น ๆ วัดนางนองและวัดป่าฮวกเขียนขึ้น
ภายใต้แนวคิดพระจักรพรรดิราชเนื่องจากทั้งสองแหล่งถูกเขียนขึ้นในวัดที่มีตําแหน่งที่ตั้งที่พิเศษและมี
ประวัติการสร้างที่สัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์พระองค์สําคัญ คือ พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณและ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นการเขียนขึ้นเพื่ อให้ส อดคล้องกับ
พระพุทธรูปประธานที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอันเป็นลักษณะที่พบมาแล้วตั้งแต่อยุธยาตอนปลาย
ในขณะที่วัดไพชยนต์พลเสพย์เขียนขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเพราะสัมพันธ์กับประวัติของผู้สร้างคือ
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์และเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นที่ผนังสกัดหน้าซึ่งเป็นผนังที่ใช้เขียน
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เรื่องราวสําคัญ ๆ สําหรับพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ วัดบางแคใหญ่และวัดท่าข้ามเป็นการเขียนขึ้นเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา แต่วัดท่าข้ามมีหน้าที่ในการสั่งสอนเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง และการเขียนเรื่อง
ชมพูบดีสูตรบนตู้พระธรรมก็เป็นการเขียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกันและแสดงถึงแนวคิดของ
อานิสงส์การสร้างตู้พระธรรมที่จะส่งผลให้ได้ไปเกิดเป็นพระจักรพรรดิในภพหน้า
4. จากการปรากฏความนิยมในการเขียนฉากเมืองของพระเจ้าราชาธิราช (พระพุทธเจ้า)
อย่างอลังการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่สร้างขึ้นหรืออุปภัมภ์โดยพระมหากษัตริย์อาจเป็นความ
ต้องการของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ๆ ในการแสดงภาพของบ้านเมืองเมื่อครั้งยังดีหรือบ้านเมือง
ในอุดมคติของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ๆ เนื่องจากในยุคสมัยที่มีการสร้างสถานที่เหล่านั้นอยู่
ในช่วงที่บ้านเมืองกําลังฟื้นตัวทําให้เกิดความโหยหาความยิ่งใหญ่เมื่อครั้งอดีต
อย่างไรก็ดี การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการสุ่มคัมภีร์เพียง 3 ฉบับจากจํานวนหลายฉบับที่
พบในพื้นที่เหล่านั้น รวมถึงพระสูตรในพื้นที่อื่น เช่น พม่า กัมพูชา หรือภูมิภาคอื่นของประเทศไทย
เช่น ภาคตะวันออกและภาคใต้ และยังไม่ได้ตรวจสอบคัมภีร์มหากปินสูตรฉบับเถรวาทที่อาจเป็นที่มา
ของพระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตรด้วย นอกจากนี้ยังอาจมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชมพูบดีสูตรที่ยังไม่
ถูกค้นพบหรือยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว รวมถึงในประเทศอื่น ๆ
เช่น ประเทศพม่าและประเทศกัมพูชาด้วย รวมถึงความสัมพันธ์กับความนิยมในการสร้างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องซึ่งเป็นวิธีการแสดงคติเรื่องชมพูบดีสูตรอีกวิธีหนึ่ง จึงเป็นประเด็นที่ควรมีการศึกษาและ
ตรวจสอบต่อไปเพื่อให้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชมพูบดีสูตรในงานศิลปกรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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