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บทคัดย่อ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ได้นำเสนอให้เห็น คุณค่า
ความสำคัญ หลักธรรมของจิตรกรรมฝาผนังและซึมซับความงาม ด้านศิลปะสุนทรียศาสตร์
ในจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ต้องทราบความหมาย คุณค่า
ความสำคัญ และหลักธรรมได้อย่างชัดเชน แจ่มแจ้งนั้นต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของคำศัพท์
รากศัพท์ และความหมายคำศัพท์ เป็นพื้นฐานอันดับแรก มิเช่นนั้น ถ้าไม่ทราบก็จะไม่เข้าใจ
ถึงแก่นแห่งธรรมที่เป็นประโยขน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทย โดยวิเคราะห์
คุณค่า ความสำคัญ และหลักธรรม ที่ปรากฎอยู่ ในจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเทวราช
กุญชร เพื่อที่จะได้ซึมซับในมุมของความงามด้านศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์ และด้านหลักธรรม
วิทยา ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ปรากฎในภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเทวราช
กุญชร วรวิหาร ซึ่งมี 1) ภาพชุมนุมเทพยดา 2) ภาพพุทธประวัติตอนโปรดพุทธมารดา 3) ภาพ
ทศชาติชาดก ตอนสุวรรณสามชาดก 4) ภาพพระภิกษุปลงอสุภกรรมฐาน 10 หรือพิจารณา
ซากศพ 5) ภาพ “เสือกัดพระ” สื่อถึงการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และภาพอื่นๆอีกมากมาย
ที่มีเรื่องราวและหลักธรรมที่สื่อไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิห าร
เพื่อสื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของผู้ต้องการถ่ายทอดเพื่อให้เป็น ธรรมทาน แก่ทุกท่านที่ได้ชม
ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร หากได้ชมภาพเข้าใจหลักธรรม
แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อท่านมาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
วัดเทวราชกุญชรท่านจงถามว่าตัวท่าน ได้พบความงดงามทางสายตา ได้คุณค่าทางหลักธรรม
ได้น้อมนำชีวิตก้าวสู่นิพพาน แล้วหรือยัง
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Abstract
The mural of the Ubosot of Wat Devarajkunchorn Varaviharn presents
the importance of the mural and the beauty. In art aesthetics In the frescoes in
the Ubosot, Wat Devarajkunchorn Varaviharn, the meaning, value, significance
and principles of the temple must be clearly known. To be clear requires an
understanding of the context of the term, its etymology, and its meaning. It is
the first basis, otherwise if you do not know, you will not understand the essence
of the dharma that is beneficial to the spread of Buddhism in Thai society. By
analyzing the values, significance and principles that appear in the murals in the
Ubosot of Wat Devarajkunchorn Varaviharn. In order to be absorbed in the beauty
of art. aesthetics And principles of science According to the teachings of the
Buddha Appeared in the mural of the Ubosot, Wat Devarajkunchorn Varaviharn,
which has 1) the image of the goddess Yada 2) the history of the Buddha's
mother's favorite episode 3) the decay Suwan Sam Chatok episode 4) A picture
of a monk wearing a meditation 10 or considering a corpse. And many more
pictures With stories and principles that have been communicated in the murals
of the Ubosot of Wat Devarajkunchorn Varaviharn to convey the intent of those
who want to convey in order to be fair to all who have viewed the mural of the
Ubosot at Wat Devarajkunchorn Varaviharn, if you see the picture, understand
the principles And apply it in daily life When you come to see the mural of the
Ubosot Wat Devarajkunchorn Varaviharn, you ask that you Found the beauty of
the eyes Gain the virtue of principles Have brought life to nirvana yet or not.
Keywords: Painting, Temple, Wat Devarajkunchorn Varaviharn

บทนำ
จิ ต รกรรมฝาผนั ง (Painting) เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมแขนงหนึ่ ง ปรากฏคุ ณ ค่ า
ด้านสุนทรียศาสตร์ และคุณค่าทางด้านเนื้อหา สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ โบราณคดี ลัทธิ
ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่อดีตกาล จิตรกรรมไทย หมายถึง
ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทยที่แตกต่างจากศิลปะของชนชาติอื่น แม้ว่าอาจมี
อิทธิพลศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่สามารถ ดัดแปลง คลี่คลาย ตัดทอน หรือเพิ่มเติมจนเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของ ตนเองได้อย่างสวยงาม ลงตัว และมีวิวัฒนาการด้านรูปแบบ วิธีการ
มาตลอดจนถึงปัจจุบัน และสามารถพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต“ลายไทย” เป็นส่วนประกอบ
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ของภาพเขียนไทยใช้ตกแต่งอาคาร สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เครื่องประดับ ฯลฯ (สนุกกูรู, 2556)
เป็นลวดลายที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันซึ่งนำเอารูปร่างจาก ธรรมชาติมาประกอบ เช่น ลายกนก
ลายกระจัง ลายประจำยามลายเครือเถา เป็นต้นหรือเป็นรูปที่มาจากความเชื่อและคตินิยม เช่น
รูปคน รูปเทวดา รูปสัตว์ รูป ยักษ์ เป็นต้น จิตรกรรมไทยเป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผล
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดี งามของชาติ มีคุณค่าทางศิลปะแลเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้า เรื่องที่เกี่ยวกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการ
แต่ ง กาย ตลอดจนการแสดงการเล่ ม พื ้ น เมื อ งต่ า ง ๆ ของแต่ ล ะยุ ค สมั ย และสาระอื ่ น ๆ
ที่ประกอบกัน เป็นภาพจิตรกรรมไทย งานจิตรกรรมให้ความรู้สึกในความงามอันบริส ุ ทธิ์
น่าชื่นชม เสริมสร้างสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจมวลมนุษยชาติได้ ประยูร อุลุชาฏะ ให้ความหมาย
ว่า จิตรกรรมฝาผนัง หมายถึง งานเขียนภาพโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังของไทย นิยมเขียนลง
บนฝาผนังพระอุโบสถ วิหาร และศาลา เป็นต้น” (ประยูร อุลุชาฏะ, 2530) ประเสริฐ ศีลรัตนา
ให้ ค วามหมายว่ า “จิ ต รกรรมฝาผนั ง เป็ น ศิ ล ปะประเภทหนึ ่ ง มี ล ั ก ษณะสร้ า งสรรค์
โดยการถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการแสดงออกลงไปบนฝาผนังที่เตรียมไว้ ซึ่งใช้วัสดุประเภทสี
และด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่รองรับ ” (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2526)
สรุปว่า จิตรกรรมฝาผนัง เป็นการเขียนภาพหรือวาดภาพที่ต้องการลงบนฝาผนัง โดยการใช้เส้น
และสีเป็นประเด็นหลัก อาจจะเขียนภาพบนฝาผนังอาคารซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศาสนสถาน
เช่น ฝาผนังพระอุโบสถ วิหาร และศาลาการเปรียญ เป็นต้น

พระอุโบสถ
อุโบสถ (อ่านว่า อุ -โบ-สด) ถือเป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่
ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2548) ซึง่ แต่เดิมในการทำ
สั ง ฆกรรมของ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ ะ ใช้ เ พี ย งพื ้ น ที ่ โ ล่ ง ๆ ที ่ ก ำหนดขอบเขตพื ้ น ที ่ ส ั ง ฆกรรม
โดยการกำหนดตำแหน่ง “สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้บวชมากขึ้น อีกทั้งภายใน
พระอุโบสถมักประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญ ๆ ทำให้มีผู้มาสักการบูชา
และร่ ว มทำบุ ญ เป็ น จำนวนมาก พระอุ โ บสถจึ ง ถู ก สร้ า ง ขึ ้ น เป็ น อาคารถาวรและมั ก มี
การประดับตกแต่งอย่างสวยงาม คำว่า อุโบสถ มาจากรากศัพท์ว่า อุป + วส + อถ ปัจจัย
โดยมีการแปลงรูปตามภาษาบาลีดังต่อไปนี้ “อุโบสถ” บาลีเป็น “อุโปสถ” อ่านว่า อุ-โป-สะ-ถะ
รากศัพท์มาจาก อุป- อุปสรรค (เข้าไป, ใกล้, มั่น) + วสฺ ธาตุ (อยู่) + -อถ ปัจจัย, แปลง อะ ที่
(อุ)-ป กับ ว-(สฺ) เป็น โอ (อุป + วสฺ > อุโปสฺ) : อุป + วสฺ = อุปวสฺ > อุโปสฺ + อถ = อุโปสถ
(ปุงลิงค์) (อุโปสโถ) แปลตามศัพท์ว่า 1) “ธรรมเป็นที่เข้าจำ”, “กาลเป็นที่เข้าจำ” (คือเข้าไปอยู่
โดยการถือศีลหรืออดอาหาร) 2) “กาลเป็นที่เข้าถึงการอดอาหารหรือเข้าถึงศีลเป็นต้นแล้วอยู่ ”
และยังมีอีกมีหลายความหมายคือ สถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมตามพระวินัย เรียก
ตามคำวัดว่า อุโบสถาคาร บ้าง อุโบสถัคคะ บ้าง แต่เรียกโดยทั่วไปว่า โบสถ์ เรียกเต็มคำว่า
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อุโบสถ หรือ โรงอุโบสถ ถ้าเป็นของพระอารามหลวงเรียกว่า พระอุโบสถ บางถิ่นเรียกว่า สีมา
หรือ สิม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า เป็นเขตแดนที่ พระเจ้าแผ่นดิน
พระราชทานให้แก่สงฆ์เป็นพิเศษ เรียกว่า วิสุงคามสีมา ก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องตาม
พระวินัยจะต้องมีสังฆกรรมที่เรียกว่า ผูกสีมา หรือ ผูกพัทธสีมาก่อน เดิมทีมีผู้อธิบายว่า อุโบสถ
มาจากคำว่า อุป + โอสถ แล้วแปลว่า เข้าถึ งยาแก้โรค หรือ เข้าไปใกล้ยารักษาโรค ซึ่งเป็น
ความเข้าใจผิดและไม่ถูกต้องตามหลักภาษาบาลี ที่ถูกคือ อุป + วสฺ ธาตุ + อถ ปัจจัย สำเร็จรูป
เป็น อุโบสถ ดังอธิบายข้างต้นแล้ว

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ เลขที่ 90
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เหนือ
ปากคลองผดุงกรุงเกษมอาณาเขตของวัด ทิศเหนือ จดกับถนนศรีอยุธยาตอนโค้งลงแม่น้ำ
เจ้าพระยา และเขตท่าวาสุกรี ทิศใต้ จดกับปากคลองผดุงกรุงเกษม และตลาดเทวราช ของ
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทิศตะวันออก จดกับถนนศรีอยุธยา และตลาดเทวราช
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตั้งวัดมีที่ดินจำนวน 20 ไร่ และมีที่ธรณีสงฆ์อีกแปลงหนึ่งใน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา มีหนังสือ
กรรมสิทธิ์ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 89 02

จตุรารักขกัมมัฏฐาน หรือ อารักขกัมมัฏฐาน
จตุ ร ารั ก ขกั ม มั ฏ ฐาน เป็ น ศั พ ท์ ส มาสกั น ระหว่ า ง จตุ (สี ่ ) + อารกฺ ข (รั ก ษา) +
กัมมัฏฐาน (ที่ตั้งของการงาน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (พระมหานิยม อุตฺตโม, 2523) พระ
พุทธัปปิยะ, ปทรูปสิทฺธิ, แปลโดย พระมหาสมใจ ปญฺญาทีโป, (พระมหาสมใจ ปญฺญาทีโป,
2526) จตุ แปลว่า สี่ (4) ศัพท์มาจาก จตุ ศัพท์สังขยา เป็นปุงลิงค์ ลง โย ปฐมวิภัตติฝ่ายพหุ
วจนะ เอา จตุ กับ โย เป็น จตุโร ด้วยสูตรเป็นต้นว่า ติจตุนฺน ในเพราะ โย วิภัตติ แม้ของ จตุ
ศัพท์ ก็ เหมือนกัน ด้วย ตุ ศัพท์ ในสูตรนี้ว่า ตโต โยนโม ตุ เป็น โอ อักษรบ้าง แห่ง อุ ของ จตุ
ศัพท์ ด้วย สูตรว่า เตสุ วุทฺธิ สูตรเป็นต้น (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2545) รกฺข แปลว่า รักษา
ถ้ามี อา นา หน้า แปลว่า การเฝ้ารักษา ดังนั้น รักข ศัพท์มาจาก รกฺข ธาตุ ในความหมายว่า
รักษา ดูแล ตรงกับรากศัพท์ว่า ปาลเน มีตัวอย่างคือ อารกฺขา (การเฝ้ารักษา) คำ ว่า จตุรา
รักขา มาจาก จตุโร กับ อารกฺขา เป็นอสมาหารทิคุสมาส วิเคราะห์ว่า จตุโร อารกฺขา จตุรารกฺ
ขา ความว่า การรักษาสี่ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551) กัมมัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้งแห่ง
การงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ คำว่า กัมมัฏฐาน มาจาก กัมม
กับ ฐาน เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิเคราะห์ว่า กมฺมานาน กมฺมฏฺาน ความว่า ที่ตั้งแห่งการงาน
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ทั้งหลาย ในทางพระพุทธศาสนามี 2 อย่างคือ สมถะ กับวิปัสสนา เมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติมี
กัมมัฏฐาน 2 คือ 1) สัพพัตถกกัมมัฏฐาน เป็นกัมมัฏฐานที่ต้องการในที่ทั้งปวง คือ เหมาะที่จะ
ใช้เป็น พื้น ฐานของการเจริญกัมมัฏ ฐานทุกอย่าง มี เมตตา มรณานุส สติ และอสุภ สัญญา
2) ปาริหาริยกัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐานที่จะต้องบริหารประจำตัว เมื่อรวมจตุรารกฺขา เข้ากับ
กมฺมฏฺาน เป็น จตุร ารกฺขกมฺมฏฺาน วิเคราะห์เป็นอวธารณปุพพบทกัมมธารยสมาส 8 ว่า
จตุรารกฺขา เอว กมฺ มฏฺาน จตุรารกฺขกมฺมฏฺาน ความว่า ที่ตั้งแห่งการงาน คือ การรักษาสี่
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543) ดังนั้น จตุรารักขกัมมัฏฐาน จึงเป็นศัพท์สมาส (เชื่อมกัน
ระหว่าง ศัพท์ คือ จตุร กับ อารักข กับ กัมมัฏฐาน) แปลว่า “กัมมัฏฐานเป็นเครื่องรักษา
ผู้ปฏิบัติให้สงบระงับ ซึ่งควรเจริญเป็นนิตย์มี 4 อย่าง”

สัตตปกรณาภิธรรม หรือ พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
สัตตปกรณาภิธรรม หรือ พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ คือ บทเทศน์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
ไปเทศนาโปรดพุทธมารดา พระพุทธเจ้าทรงเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อรอพระอินทร์
อัญเชิญพุทธมารดาลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วจึงแสดงธรรมเรื่องสัตตปกรณาภิธรรมโปรด
พุทธมารดาจนบรรลุโสดาบัน (กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, 2505) อสุภะ อสุภ [อะ-สุบ]
จาก อ- (คำอุป สรรค; "ไม่" ) + สุภ ("งาม" "สวย" "ดี" ) แปลว่า "ไม่งาม ไม่ส วย ไม่ดี" คือ
ไม่น่าชื่นชม น่าเกลียด น่าระอา ใช้ว่า อสุภะ ก็ได้ เป็นหนึ่งใน กรรมฐาน 40 แต่จะกระทำได้ไม่
สูงกว่าปฐมฌาน เพราะเป็นอารมณ์คิดพิจารณามากกว่าอารมณ์เพ่ง (เป็นอารมณ์วิปัสสนา
มากกว่าอารมกรรมฐาน) เป็นกรรมฐานที่มุ่งกระทำต่อราคะจริต และกามารมณ์ คือ ค้นคว้าหา
ความจริงจากวัตถุที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ที่คนมัวเมา หลงใหลว่าสวยสดงดงาม ซึ่งเป็นการฝืนกฎ
แห่งความเป็นจริง เป็นเหตุของความทุกข์ไม่มีสิ้นสุด เอามาตีแผ่ให้เห็นสภาพตามความเป็นจริง
ตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2563) มรณัสสติ
มรณะ รวมกับ สติ คำว่า มรณะ แปลว่า ความตาย สติ แปลว่า ความระลึกได้ นึกถึง ใส่ใจถึง
ไม่ลืม มรณสติ แปลว่า ระลึกถึงความตาย ใส่ใจถึงความตาย ไม่ลืมความตาย ใช้คำว่า มรณา
นุสสติ มีคำว่า อนุ เข้ามาด้วย อนุสสติ แปลว่า มีสติบ่อย ๆ มีสติเนือง ๆ มีสติ อยู่เสมอ ๆ มรณา
นุสสติ จึงแปลว่า ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ ๆ ระลึกถึงความตายอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ ไม่ได้ขาด
ไม่เว้น ระลึกถึงตลอด ทำให้เป็นคนไม่ประมาท (สุภีร์ ทุมทอง, 2555)
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า
เขียนขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 4 - 5 และมีการบูรณะในช่วง
รัชกาลที่ 6 เนื่องจากมีภาพเครื่องบิน แทรกอยู่ในจิตรกรรมเรื่องภิกษุปลงอสุภ กัมมัฏ ฐาน
สันนิษฐานว่ามีการเพิ่มเติมภาพเครื่องบินเหล่านี้ในการบูรณะเมื่อพุทธศั กราช 2458 ดังที่
ปรากฏรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา (ปฏิสังขรณ์วัดเทวราชกุญชร, 2458); (วิกิพีเดีย
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สารานุกรมเสรี, 2563) การจัดวางองค์ประกอบงานจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร
วรวิหารได้รับอิทธิพลมาจากงานจิตรกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งแตกต่างจาก
งานจิตรกรรมไทยประเพณีที่เขียนมาแต่ก่อน กล่าวคือ ผนังสกัดด้านหน้าตรงข้ามพระประธาน
แต่เดิมนิยมเขียนพุทธประวัติตอนมารวิชัย แต่ที่วัดแห่งนี้เขียนภาพตอนโปรดพระพุทธมารดา
บนสวรรค์ช ั้น ดาวดึ งส์ และผนังหุ้มกลองด้ านหน้ าตอนล่า งระหว่า งช่ อ งประตูเ ขี ย นภาพ
เรื่องสุวรรณสาม ชาดก ส่วนผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่องอสุภกัมมัฏฐาน 10 และเรื่อง
เสือกัดภิกษุขณะบำเพ็ญเพียร แทนเรื่องพุทธประวัติหรือชาดกซึ่งนิยมเขียนในงานจิตรกรรม
ประเพณี ผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธานเป็นภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์
แทนเรื่องเสด็จโปรดพระพุทธมารดาแล้วเสด็จจากดาวดึงส์ เพดานด้านบนเขียนเป็นลวดลาย
ดาวประดิษฐ์ป ิดทองบนพื้น แดง มูล เหตุส ำคัญ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวและเนื้อหา
ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องมาจากกระแสอิทธิพลวัฒนธรรมจาก
ตะวัน ตกในช่ว งรัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคติความเชื่อ
เกี่ยวกับโลกสัณฐานเปลี่ยนไป ส่งผลให้รัชกาลที่ 4 ซึ่งตอนนั้นทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกขุ
ทรงปฏิรูปพระพุทธศาสนา ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายที่เน้นการกลับไปศึกษาพุทธวจนดั้งเดิม และ
การเคร่งครัดในพระวินัยสงฆ์ที่ถูกต้อง ลักษณะที่ทรงปฏิรูปคือปฏิเสธแนวความคิดในหนังสือ
เรื่องไตรภูมิว่ามิใช่คำสอนหลักทางพุทธศาสนา แต่เป็นคัม ภีร์ที่พระภิกษุได้เรียบเรียงขึ้นในชั้น
หลัง แล้วอ้างว่าเป็นพุทธฎีกา อีกทั้งทรงพยายามตีความพระไตรปิฎกใหม่โดยเน้นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาคือการดับทุกข์ เรื่องราวชาดกจึงถูกตีความว่าเป็นเพียงนิทานธรรมดาด้วย
(วิ ไ ลเลขา ถาวรธนสาร, 2545) แนวคิ ด ดั ง กล่ า วจึ ง ส่ ง ผลต่ อ งานพุ ท ธศิ ล ป์ ข องฝ่ า ย
ธรรมยุติกนิกาย ทำให้เนื้อหาในงานจิตรกรรมเปลี่ยนจากเรื่องราวทางปรัมปราคติที่พิสูจน์ไม่
ได้มาสู่ความสมจริง ทั้งในด้านของสถานที่ เวลา และบุคคล และเป็นสิ่งที่เห็นได้ในความจริงเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจ ารณาองค์ป ระกอบของภาพจิ ตรกรรมในพระอุโ บสถวัดเทวราชกุ ญ ชร
วรวิหารจะพบว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่อง “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” หรือ “อารักขกัมมัฏฐาน
4” ซึ่งหมายถึง กัมมัฏฐานเป็นเครื่องรักษาตน, กัมมัฏฐานเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติให้สงบระงับ
มีอยู่ 4 อย่างคือ พุทธานุสสติ เมตตา อสุภะ และมรณัสสติ (พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ , 2552)
แนวคิดดังกล่าวมีที่มาจากคัมภีร์จตุรารักขา สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในลังการาวพุทธศตวรรษที่ 10
- 15 คัมภีร์นี้ได้รับความนิยมในศรีลังกาและแพร่หลายมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในดินแดนไทยนั้นพบว่าได้รับความนิยมทั้งในล้านนาและภาคกลาง ดังจะเห็นได้จากคัมภีร์
จตุรารักขาฉบับใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา และบทสวดจตุรารักขาในหนังสือสวดมนต์
พื้นเมืองภาคเหนือ ส่วนภาคกลางในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(สุปราณี พณิชยพงศ์ , 2556) มีการสร้างคัมภีร์ จตุรารักขา ฉบับใบลาน จารด้วยอักษรขอม
ประดิษฐานไว้ ณ หอพระมณเฑีย รธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลเรื่องจตุรารักขกัมมัฏฐานเป็นภาษาไทยไว้ในพระราชนิพนธ์
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เรื่อง“อารักขกัมมัฏฐาน 4” ทรงกล่าวถึงหลักของการเจริญอารักขกัมมัฏฐานไว้ดังความตอน
หนึ่งว่า นมตฺถุ สุคตสฺส พุทฺธานุสฺสติ เมตฺตา จ อสุภํ มรณสฺสติ อิจฺจิมา จตุรารกฺขา กาตพฺพา
จ วิ ป สฺ ส นา ให้ ภ ิ ก ษุ ห มั ่ น เจริ ญ อารั ก ขกรรมฐานทั ้ ง 4 คื อ พุ ท ธานุ ส สติ ระลึ ก ถึ ง คุ ณ
พระพุทธเจ้า เมตตา แผ่ไมตรีในสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีประมาณ อสุภะ พิจารณาร่างกายโดยเป็น
ของไม่งาม มรณัสสติ ระลึกถึงความตาย เมื่อพิจารณาตามความหมายและประเภทของอารักข
กัมมัฏฐาน 4 ที่แสดงสัญลักษณ์ในจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
(พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่ห ัว , 2547) สามารถวิเคราะห์ได้ดั งนี้ 1) พระพุท ธ
เทวราชปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ และภาพจิตรกรรมตอนโปรดพระพุทธมารดาบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และทรงเทศนาโปรดด้วยสัตตปกรณาภิธรรมหรือพระอภิธรรม 7 คัมภีร์
สื่อถึงอารักขกัมมัฏฐาน ประเภท “พุทธานุสสติ ” 2) ภาพจิตรกรรมเรื่ องสุวรรณสามชาดก
เป็นเรื่องราวของพระโพธิส ัตว์ตอนบำเพ็ญเมตตาบารมี สื่อถึง อารักขกัมมัฏฐานประเภท
“เมตตา” 3) ภาพจิตรกรรมเรื่อง อสุภกัมมัฏฐาน 10 สื่อถึงอารักขกัมมัฏฐานประเภท“อสุภะ”
และ“มรณัสสติ” 4) ภาพจิตรกรรมเรื่องเสือกัดพระภิกษุ สื่อถึงอารักขกัมมัฏฐานประเภท
“มรณัสสติ”

ภาพจิตรกรรมเรื่องจตุรารักขกัมมัฏฐานในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
ผนั ง หุ ้ ม กลองหรื อ ด้ า นสกั ด หน้ า พระประธาน เขี ย นภาพพุ ท ธประวั ต ิ ต อนโปรด
พระพุ ท ธมารดาบนสวรรค์ ส ่ ว นผนั ง ด้ า นล่ า งระหว่ า งประตู เ ขี ย นเรื ่ อ งสุ ว รรณสามชาดก
เฉพาะภาพพุทธประวัติตอนโปรดพระพุทธมารดานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าภายหลัง
จากที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ได้เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เป็นเวลา 3 เดือน ตามพุทธประเพณี เป็นการทดแทนพระคุณและค่าน้ำนมของพระพุทธมารดา
ขณะนั้นพระพุทธมารดาได้ไปอุบัติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตนามว่า “พระสิริมหามายา
เทพบุตร” พระอิน ทร์จ ึงไปทูล เชิญลงมาประทับฟังพระธรรมเทศนาที่ส วรรค์ชั้นดาวดึงส์
เมื่อพระพุทธมารดาได้สดับฟังพระธรรมเทศนาก็บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลใน
“พระปฐมสมโพธิกถา” พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส กล่าวถึงรายละเอียดการ
แสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไว้ดังนี้ “...อธิบายความว่า สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคทำ
พระพุทธมารดาเป็นประธานแก่เทพบรรพษัททั้งปวง แล้วก็ตรัสเทศนาพระสัตปกรณาภิธรรม
ให้สมควรแก่พระปัญญาบารมีแห่งพระพุทธมารดา ตั้งต้นแต่พระคัมภีร์พระอภิธรรมสังคณีนั้น
ไป โดยอาทินัยว่า กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ยกเป็นบทมาติกาแห่งพระ
อภิธ รรมเป็น ต้น แล้ว วิภ ัช นาการโดยกัณฑ์ทั ้ง 4 คือ จิตตวิภ ัตติกัณฑ์ 1 รูปวิภ ัตติกั ณ ฑ์
1 นิกเขปราสิกัณฑ์ 1 อัตถุทธารกัณฑ์ 1 ประดับด้วยภาณวารสิบสามภาณวาร ประดับด้วยพระ
ธรรมขัน ธ์พัน สามร้อยพระธรรมขัน ธ์ ตรัส เทศนาสิบสองวันจึ่งจบ เทพเจ้าบรรลุมรรคผล
ประมาณเจ็ดโกฏิ ลำดับ นั้น ก็ตรัส เทศนาคัมภีร์พระวิ ภ ัง ค์ส ืบไป แลจำแนกออกซึ่งวิภ ั ง ค์
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18 ประการ คือ ขัน ธวิภ ังค์ 1 อายตนวิภ ังค์ 1 ธาตุว ิภ ังค์ 1 สัจจวิภ ังค์ 1 อินทริยวิภ ังค์
1 ปัจจยาการวิภังค์ 1 สติปัฏฐานวิภังค์ 1 สัมมัปปธานวิภังค์ 1 อิทธิบาทวิภังค์ 1 โพชฌังควิภังค์
1 มัคควิภ ังค์ 1 ฌาณวิภ ังค์ 1 อัป ปมัญญาวิภ ั งค์ 1 สิกขาปทวิภ ัง ค์ 1 ปฏิส ัมภิทาวิ ภ ั ง ค์
1 ญาณวิภังค์ 1 ขุททกวัตถุวิภังค์ 1 ธัมมหทยวัตถุวิภังค์ 1 ประดับด้วยภาณวารยี่สิบห้าภาณ
วาร ประดับด้วยพระธรรมขันธ์ หกพันห้าร้อยพระธรรมขันธ์ ตรัสเทศนาสิบสองวันจึ่ งจบ
เทพเจ้าบรรลุมรรคผลประมาณ เจ็ดโกฏิ ลำดับนั้นก็ตรัสเทศนาคัมภีร์พระธาตุกถาสืบไป
จำแนกออกโดยบทสิบสี่บท มี สงฺคโห อสงฺคโห เป็นอาทิ ประดับด้วยภาณวารหกภาณวาร
ประดับด้วยพระธรรมขันธ์ เจ็ดพันพระธรรมขันธ์ ตรัสเทศนาหกวันจึ่งจบ เทพเจ้าบรรลุมรรคผล
ประมาณหกโกฏิ

ภาพตอนเสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
นอกจากวัดเทวราชกุญชรแล้ว ที่พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตารามยังมีการเขียนภาพ
โปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในตำแหน่งด้านสกัดหน้าพระประธาน ซึ่งเขียนขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยพระวรรณวาดวิจิตร (ทอง จารุวิจิตร) ราว พ.ศ. 2465 น่าสังเกตว่าภาพ
จิตรกรรมทั้งสองวัดนี้ล้วนเป็นงานที่มีการเขียนหรือบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 6 เช่นเดียวกัน
ภาพตอนเสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แสดงถึงการให้ความสำคัญ แก่
พระอภิธรรมปิฎก ซึ่งถือเป็นหมวดธรรมสูงสุด ตัวอย่างจิตรกรรมลักษณะนี้พบได้ในวัดที่มี
การสถาปนาในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว เช่ น วั ด ทองนพคุ ณ
วั ด มหาพฤฒาราม ที ่ ม ี ก ารวาดตู ้ พ ระไตรปิ ฎ กบรรจุ ค ั ม ภี ร ์ ใ บลานไว้ ท ี ่ ผ นั ง สกั ด ตรงข้าม
พระประธาน แม้ว่าที่วัดเทวราชกุญชร วรวิหารจะวาดเป็นภาพโปรดพระพุทธมารดา แต่ก็แสดง
คติการให้ความสำคัญต่อพระอภิธรรมอันเป็นหมวดธรรมสูงสุดเช่นกัน

ภาพสุวรรณสามชาดก
อยู่บริเวณผนังด้านล่างระหว่างช่องประตูด้านหน้าพระอุโบสถ เขียนฉากอาศรมในป่า
การวาดต้นไม้ใช้วิธีจุ่มแปรงแต้มสีเป็นแถบเพื่อให้เป็นพุ่ม ภูเขาต่าง ๆ มีการตัดเส้นแรเงาเพื่อให้
เกิดมิติตอนบนซ้ายของภาพเป็นรูปสุวรรณสามท่ามกลางฝูงกวาง ขณะที่ลูกศรมาประชิดตัว
มีพระเจ้าปิลยักขราชเป็นผู้แผลงตอนกลางของภาพเป็นพระเจ้าปิลยักขราชกำลังแบกหม้อน้ำ
ไปยังอาศรม ภาพตอนล่างขวาเป็นภาพของทุกูลดาบสกับนางปาริกากำลังรอคอยสุวรรณสาม
กลับมาที่หน้าอาศรม พระเจ้าปิลยักขราชกำลังจะนำหม้อน้ำขึ้นไปปรนนิบัติรับใช้เครื่องแต่ง
กายของบุคคลในภาพยังเป็นแบบจิตรกรรมไทยประเพณีคือแต่งเครื่องทรงอย่างกษัตริย์ และ
มีท่าทางอย่างนาฏลักษณ์ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์, 2543) ดังจะเห็นได้จาก
ท่าแผลงศรของพระเจ้าปิล ยักขราช เรื่องสุว รรณสาม เป็นชาดกลำดับที่ 540 ในหนังสื อ
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อรรถกถานิบาตชาดก เป็นเรื่องที่ 3 ในมหานิบาต หรือทศชาติชาดก มีเรื่องโดยสังเขปว่า
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามกุมาร เป็นบุตรของทุกูลดาบสกับนางปาริกาซึ่งเป็น
บุตรนายพราน หลังจากแต่งงานกันได้ออกบวชเป็นดาบสและดาบสินีอยู่ในอาศรมกลางป่า
ทั้งสองได้ออกไปหาผลไม้ปรากฏว่าฝนตกจึงไปหลบในร่มไม้ที่อยู่บนยอดจอมปลวก ฝนได้ชะ
ล้างเหงื่อของทั้งสองไปถูกจมูกของอสรพิษร้ายที่อาศัยออยู่บนยอดจอมปลวก อสรพิษโกรธ
จึงพ่นพิษออกมาถูกตาของดาบสและดาบสินี จีนบอดสนิท สุวรรณสามจึงปรนนิบัติและออกไป
หาผลไม้มาเลี้ยงดูบิดามารดาเสมอมา วันหนึ่งสุวรรณสามออกไปตักน้ำ ขณะนั้นพระเจ้าปิลยักข
ราชเสด็จประพาสออกล่าสัตว์ ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ที่เดินตามมา
มากมาย จึงทรงสงสัยว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดา และทรงคิดที่จะยิงเพราะเกรงว่าถ้าเข้าไปไต่ถาม
สุวรรณสามจะหนีพระองค์ ไป จึงทรงซ่อนพระองค์ในพุ่มไม้แล้วยิงธนูอาบยาพิษไปยังสุวรรณ
สามจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่สุวรรณสามไม่โกรธ กลับแสดงเมตตาจิตต่อพระเจ้าปิลยักขราช
แล้วกล่าวคาถาถามไปอย่างสุภาพว่า “...ใครหนอยิงเราผู้ประมาท ขาดเจริญเมตตาจิตเสีย
ในขณะนั้นผู้แบกหม้อน้ำไปกษัตริย์ หรือเวสชนคนไหนยิงเราซ่อนกายอยู่ เนื้อของเราอันบุทคล
พึงกินก็หาไม่ ความต้องการด้วยหนังของเราก็ย่อมไม่มีแก่ใคร ๆ เมื่อเช่นนี้บุรุษนี้มายิงเราไม่
สำคัญจิตให้เห็นเป็นประโยชน์เสียก่อนด้วยเหตุการณ์อะไรหนอ ท่านคือใครหรือเป็นบุตรของ
ใคร เราจะรู้จักท่านได้อย่างไร เราถามท่า น ท่านจงบอก ทำไมท่านยิงเราแล้วซ่อนตัวเสีย...”
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ เมื่อได้ยินเช่นนั้นพระเจ้าปิลยักขราชจึงดำริว่า
“...บุรุษนี้อันเรายิงด้วยศรกำซาบด้วยยาพิษ แม้ล้มแล้วไม่ด่าไม่ตัดพ้อเรา เรียกหาด้วยถ้อยคำ
อันน่ารักดุจบุทคลจับฟั้นหั วใจ เราจักไปหาบุรุษนี้...” (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิร ิว ัฒ น์ , 2543) พระเจ้าปิลยักขราชจึงเสด็จออกจากพุ่มไม้และได้ส นทนากับสุวรรณสาม
จนทราบเรื ่ อ งทั ้ ง หมด จึ ง ทรงสำนึ ก ได้ แ ละจะเลี ้ ย งดู บ ิ ด ามารดาแทนสุ ว รรณสาม
พระเจ้าปิลยักขราชจึงทรงถือหม้อน้ำไปยังอาศรมและบอกแก่ดาบสดาบสินีทั้งสองว่าตนเป็นผู้
ยิงสุว รรณสามจนถึงแก่ชีวิต ด้ว ยอำนาจความเมตตาของสุวรรณสามจึงทำให้นางพสุนธรี
เทพธิดามาช่ วยชีวิตทั้งบิดามารดาก็มีดวงตาเห็นได้เป็นปกติ สุวรรณสามจึงเทศนาแก่พระ
เจ้าปิลยักขราชให้ทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม จึงทรงบำเพ็ญทานรักษาศีล เมื่อสวรรคตได้เสวย
สุขบนสวรรค์ ส่วนสุวรรณสามได้เลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อสิ้นชีวิต ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก
รูปแบบของการพิจารณา อสุภกัมมัฏฐาน มีทั้งหมด 10 วิธี ปรากฏอยู่ใน “ คัมภีร์พระวิสุทธิ ”
ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระชาวชมพูทวีปรจนาขึ้นในลังกา พระคัมภีร์วิสุทธิมรรคนับเป็น
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งคัมภีร์หนึ่ง การนำเนื้อหาจากคัมภีร์ดังกล่าวมาเขียนเป็น
ภาพจิตรกรรมปรากฏตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ทั้งจิตรกรรมในสมุดภาพสมัย
อยุธยา จิตรกรรมฝาผนังที่วิหารทิศตะวันออกของวัดพระเชตุพนและที่หลังบานประตูหอไตรวัด
ระฆังโฆสิตาราม จิตรกรรมเรื่องอสุภกัมมัฏฐานได้รับความนิยมมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 4
โดยมีต้นแบบอยู่ที่จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร (พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ , 2552)
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ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหารเขียนภาพการปลงอสุภกัมมัฏฐาน
10 ไว้ครบถ้วนเรียงลำดับภาพตั้งแต่ด้านซ้ายของพระประธานวนตามเข็มนาฬิกาไปสุดที่ผนัง
ด้านขวามือของพระประธาน แต่ละภาพเขียนเป็นพระภิกษุสงฆ์กำลังยืนพิจารณาซากศพแต่ละ
ประเภทและชักผ้าบังสุกุล มีฉากหลังเป็นป่าและทิวทัศน์ธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ เป็นต้น
การเขียนภาพมีระยะใกล้ - ไกล เห็นได้จากต้นไม้ที่อยู่ระยะใกล้จะมีขนาดใหญ่ ต้นไม้ที่อยู่
ระยะไกลจะมีขนาดเล็ก เทคนิคการวาดต้นไม้ใช้แปรงจุ่มสีแต้มเป็นแถบเพื่อให้เป็นรูปพุ่มไม้โดย
ไม่ต้องตัดเส้นให้เห็นเป็นใบไม้ ส่วนจีวรของพระภิกษุมีริ้วรอยยับตามธรรมชาติ มีเทคนิคการตัด
เส้นจีวรโดยการแรเงา แต่ลักษณะใบหน้าและร่างกายของพระภิกษุยังคงเขียนตามแบบโบราณ
โดยตัดเส้นวงโค้งของใบหน้าแบบตัวพระ – นาง (พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, 2552)

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
1) วินีลกอสุภ คือร่างผีอันมีสีต่าง ๆ คือสีแดงสีขาวสีเขียวเจือกัน มีสีอันแดงในที่อันมี
เนื้อมาก มีสีขาวในที่ประกอบด้วยหนอง มีสีอันเขียวโดยมากปกคลุมไปด้วยผ้าสาฎกอันเขียว
อาศัยที่มีสีเขียวโดยมากจึงชื่อว่า วินีลกอสุภ เหมาะกับผู้ที่มีความกำหนัดยินดีโดยผิวพรรณ
เพราะในอสุภนี้ส่ อแสดงให้เห็นว่าผิวพรรณนี้ต้องถึงวิปริตเขียวมอหม่นหมองไปโดยธรรมดา
2) หตวิกขิตตกอสุภ คือซากผีอันบุคคลผู้เป็นเวรสับฟันด้วยเครื่องศาสตราวุธในอังคาพยพใหญ่
น้อย ให้เป็นริ้วเป็นรอยดังกากบาท อสุภดังกล่าวนี้เหมาะกับผู้กำหนัดยินดีในสรีรสมบัติที่ติดต่อ
พร้อมเพรียง เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าความติดต่อกายนี้ ต้องหลุดลุ่ยแตกหักไปโดย
ธรรมดา 3) โลหิตอสุภ คือร่างผีอันแปดเปื้อนด้วยโลหิตอันไหลเอิบออกจากสรีรประเทศนั้น ๆ
เหมาะกับผู้ที่มีความกำหนัดยินดีโดยความงามกาย ที่บุคคลตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ
เพราะในอสุภนี้ ส่อแสดงให้เห็นว่ากายที่ประดับให้งามนี้เป็นปฏิกูลแปดเปื้อนด้วยน้ำเลือด
โดยธรรมดา 4) วิกขิตตกอสุภ คือซากผีอันบุคคลทิ้งไว้ให้ตกเรี่ยรายอยู่ในที่นั้น ๆ มืออยู่ข้าง 1
เท้าอยู่ข้าง 1 ศีรษะอยู่ข้าง 1 เหมาะกับผู้ที่กำหนัดยินดีโดยลีลาอาการกิริยาเยื้องกรายยกย่อง
แห่งอวัยวะน้อยใหญ่ เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าอวัยวะน้อยใหญ่แยกกันโดยธรรมดา
5) อัฏฐิกอสุภ คือซากผีมีแต่ร่างกระดูกทั้งสิ้นแลมีอยู่แต่กระดูกอันเดียวก็ได้ชื่ออัฏฐิกอสุภ
เหมาะกับผู้มักกำหนัดยินดีโดยกระดูกฟันสมบูรณ์ เพราะในอสุภนี้ ส่อแสดงให้เห็นว่ากระดูกฟัน
นี้เป็นปฏิกูลต้องหลุดถอนไปโดยธรรมดา 6) วิปุพพกอสุภ คือร่างผีอันมีน้ำเหลืองแลหนองอัน
ไหลออกมาในที่อันปริแลเปื่อยออกพังนั้น เหมาะกับผู้กำหนัดยินดีโดยสรีระอันปรนปรุงทาบทา
ด้วยเครื่องหอม เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหอมที่ทาบทาในกายนี้ ต้องถึงวิปริต
เครื่องหอมกลับไปเป็นกลิ่นเหม็นโดยธรรมดา 7) อุทธุมาตกอสุภ คือร่างกายผีอันพองขึ้นโดย
ลำดับจำเดิมแต่วันสิ้นแห่งชีวิตพองบวมขึ้นบริบูรณ์ไปด้วยลม เหมาะกับผู้ที่กำหนัดยินดีใน
ทรวดทรงสัณฐาน เพราะในอสุ ภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าสรีรสัณฐานนี้ต้องถึงความวิปริตพองขึ้น
โดยธรรมดา 8) ปุฬุวกอสุภ คือร่างผีอันเต็มบริบูรณ์ด้วยกิมิชาติหมู่หนอนเบียนบ่อนคลานอยู่
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ทั่วสรีรประเทศต่าง ๆ เหมาะกับผู้ที่กำหนัดยินดีโดยความที่ถือว่ากายเป็นของแห่งเราแท้ เพราะ
ในอสุภ นี้ส ่อแสดงว่ากายไม่ เป็นของตน เป็น ของสาธารณ์ทั่วไปแก่หมู่หนอนทั้งหลายโดย
ธรรมดา 9) วิกขายิตกอสุภ คือซากผีอันสัตว์ทั้ง ปวงเป็นต้นว่า สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกกัดทึ้งยื้อ
แย่งโดยอาการต่าง ๆ เหมาะกับ ผู้ที่กำหนัดยินดีโดยแท่งเนื้อที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสอันแรงกล้า
เพราะในอสุ ภ นี ้ ส ่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แท่ ง เนื ้ อ เหล่ า นี ้ ต ้ อ งถึ ง ความวิ ป ริ ต ไปโดยธรรมดา
10) วิจฉิททกอสุภ คือร่างผีอันขาดเป็น 2 ท่อนท่ามกลาง มีกายขจัดขจายจากกัน เหมาะกับ
ผู้ที่กำหนัดยินดีโดยท่อนกายอันเป็นแท่งทึบ เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าภายในกายนี้
เป็นโพรงช่องอยู่เป็นธรรมดา (พระพุทธโฆสเถระ, 2562)

เรื่องทุกข์ของภิกษุ 30 รูป
ภิกษุ 30 รูป อีกกลุ่มหนึ่ง เรีย นกัมมัฏ ฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว
จำพรรษาในวัดป่า ทำกติกากันว่า ผู้มีอายุ เราควรทำสมณธรรม ตลอดคืนในยามทั้ งสาม
เราไม่ควรมายังสำนักของกันและกัน แล้วต่างคนต่างอยู่. เมื่อภิกษุเหล่านั้นทำสมณธรรม
ตอนใกล้รุ่งก็โงกหลับ เสือตัวหนึ่งก็มาจับภิกษุไปกินทีละรูป ๆ. ภิกษุไร ๆ ก็มิได้เปล่งแม้วาจาว่า
เสือคาบผมแล้ว.ภิกษุถูกเสือกินไป 15 รูป ด้วยอาการอย่างนี้ ถึงวันอุโบสถ ภิกษุที่เหลือก็ถามว่า
ท่านอยู่ที่ไหน และรู้เรื่องแล้วก็กล่าวว่า ถูกเสือคาบควรบอกว่า บัดนี้เราถูกเสือคาบไป ๆ แล้ว
ก็อยู่กันต่อไป. ต่อมาเสือก็จับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งโดยนัยก่อน. ภิกษุหนุ่มก็ร้องว่า เสือขอรับ
ภิกษุทั้งหลายก็ถือไม้เท้า และคบเพลิงติดตามหมายว่าจะให้มันปล่อยเสือก็ขึ้นไปยังเขาขาด
ทางที่ภิกษุทั้งหลายไปไม่ได้ เริ่มกินภิกษุนั้นตั้งแต่นิ้วเท้า. ภิกษุทั้งหลายนอกนั้น ก็ได้แต่กล่าว
ว่าสัปบุรุษ พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 2 บัดนี้กิจที่พวก
เราจะต้องทำไม่มี ขึ้นชื่อว่าความวิเศษของภิกษุทั้งหลายย่อมปรากฏในฐานะเช่นนี้ ภิกษุหนุ่ม
นั้น นอนอยู่ในปากเสือ ข่มเวทนาเจ็บปวด แล้วเจริญวิปัสสนา ตอนเสือกินถึงข้อเท้า เป็นพระ
โสดาบันตอนกินไปถึงหัวเข่าเป็นพระสกทาคามี ตอนเสือกินไปถึงท้องเป็นพระอนาคามี ตอน
เสือกินไปยังไม่ถึงหัวใจ ก็บรรลุ พระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา จึงเปล่งอุทาน ดังนี้ว่า สีลวา
วตฺตสมฺปนฺโน ปญฺญวา สุสมาหิโต มุหุตฺตํ ปมาทมนฺวาย พฺยคฺเฆ โน รุทฺธมานโส ปญฺชรสฺมึ โส
คเหตฺวา สิลาย อุปรี กโต กามํ ขาทตุ มํ พฺยคฺโฆ อฏฺฐิยา จ นฺหารุสฺส จ กิเลเส เขปยิสฺสามิ
ผุสิสฺสามิ วิมุตฺติยํ (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530)
เรามีศีล ถึงพร้อมด้วยวัตร มีปัญญามีใจมั่นคงดีแล้ว อาศัยความประมาท ครู่หนึ่ง ทั้งที่
มีใจไม่คิดร้ายในเสือมันก็จับไว้ในกรงเล็บ พาไปไว้บนก้อนหิน เสือจงกินเราถึงกระดูกและเอ็นก็
ตามที เราจักทำกิเลสให้สิ้นไป จักสัมผัสวิมุตติ ดังนี้
ภาพเสือกัดพระภิกษุจ ากคัมภีร์สุมังคลวิล าสินีนี้ สื่อความถึงมรณัส สติในอารักข
กัมมัฏฐาน 4 ที่พระภิกษุในเรื่องกำลังเจริญวิปัสสนาระลึกเกี่ยวกับความตายที่กำลังบังเกิดแก่
ตน สอดคล้องกับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่กล่าวถึงการเจริญ
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มรณัสสติไว้ตอนหนึ่งว่า “...อธุวํ โข เม ชีวิตํ ชีวิตของเราไม่ยั่งยืน ธุวํ มรณํ เอกํสิกํ ความตาย
ยั่งยืน เป็นไปส่วนเดียว อวสฺสํ มรณํ เอกํสิกํ ความตายแน่เป็นไปส่วนเดียว อวสฺสํ มยา มริตพฺพํ
เราคงตายแน่ เราจะพึงตายแน่ มรณปริโยสานํ มรณํ อนตีโต ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด
ไม่ ล ่ ว งพ้ น ความตายไปได้ มรณปริ โ ยสานํ เม ชี ว ิ ต ํ ชี ว ิ ต ของเรามี ค วามตายเป็ น ที สุ ด
มรณปฏิพทฺธํ เม ชีวิตํ ชีวิตของเราเนื่องด้วยความตาย มรณธมฺโมมฺหิ มรณํ อนตีโต เราเป็น
ผู้มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงความตายไปได้ มรณํ ภวิสฺสติ ความตายจักมี...” ภาพท้ายสุดที่
อยู่ต่อจากเรื่องอสุภกัมมัฏฐานอยู่ด้านขวาของพระประธาน เป็นพระภิกษุนั่งอยู่กลางป่า
สันนิษฐานว่าอาจเป็นพระที่มาเจริญวิปัสสนากลางป่าก่อนที่จะถูกเสือกัด เนื่องจากด้านขวามือ
ของภาพมีเสือกำลังลงมาจากภูเขาและจ้องมาทางพระภิกษุ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, 2547)

บานประตูและหน้าต่างพระอุโบสถ
ด้านนอกเขียนลายรดน้ำเป็นรูปพรรณพฤกษาที่ขึ้นแทรกบนโขดหิน ด้านล่างภาพเขียน
รูปมงคลหัตถี (3 ช้าง) เพื่อสื่อถึงพระนาม “กุญชร” อันเป็นพระนามเดิมของกรมพระพิทักษ
เทเวศร์ ต้นราชสกุลกุญชรซึ่งทรงเป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ที่ปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ และบาน
หน้าต่างด้านในเป็นภาพจิตรกรรมรูปเครื่องตั้งของจีน (พระโสภณ มหาอำมาตย์ตรี พระยา
โชฎึกราชเศรษฐี (ผ่อง โชติพุกกณะ) เจ้ากรมท่าซ้ายกระทรวงมหาดไทย, 247) ได้แก่ เทียน
พร้อมเชิงเทียน แจกัน กระถาง ชุดน้ำชา ถ้วยชามีฝา ชามใส่ผลไม้ กล้องยาสูบ ส่วนที่บาน
แผละทั้งประตูและหน้าต่างวาดเป็น กอบัวในแจกันขนาดใหญ่การวาดภาพเครื่องตั้งของจีนเป็น
รูปแบบที่นิยมและสืบทอดจากงานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับที่มาของจิตรกรรมที่วาดเครื่องตั้งจีนไว้
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 247) ดังนี้
“แต่ตามเรื่องตำนานปรากฏว่าเมื่อในรัชชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ทรงสร้างสวนขวาที่ในพระบรมมหาราชวัง (ตรงบริเวณสวนศิวาลัยบัดนี้) ครั้งนั้น
ประจวบเวลาราชทูตไทยออกไปเมืองปักกิ่ง ไปได้เครื่องตั้งแต่ง เรือนอย่างจีนเข้ามาจัดแต่ง
พระตำหนักที่ในสวนขวา เป็นเหตุให้ เกิดนิยมกันขึ้นเป็นทีแรกว่าเป็นของงามน่าดู ถึงเอาไปผูก
เป็น ลายเขียนผนังโบสถ์ แต่คิดดัดแปลงไปให้เป็นเครื่องพุทธบูชา...”

ภาพเทพชุมนุม
อยู่เหนือช่องประตูและหน้าต่าง เป็นภาพเทวดาทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ เหาะเป็นหมู่
ท่ามกลางก้อนเมฆ มีอากัปกิริยาที่ต่างกัน เช่น พนมมือไหว้ ถือช่อดอกไม้ ถือดอกบัว ถือเครื่อง
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ดนตรี แต่ละองค์มีท่าเหาะแบบนาฏลักษณ์ และลักษณะของท้องฟ้านั้นมีล ักษณะสี คราม
มี ก ้ อ นเมฆน้ อ ยใหญ่ ท ี ่ ท ำให้ เ กิ ด มิ ต ิ ใ นระยะใกล้ ไกล ลั ก ษณะเช่ น นี ้ เ ป็ น พระราชนิ ย ม
ในรัชกาลที่ 4 ที่ต่างจากภาพเทพชุมนุมในสมัยก่อนหน้าที่มักจะทำเป็นเทวดาพนมมือเรียงแถว
อย่างเป็นระเบียบ (พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ , 2554) ภาพเทพชุมนุมแสดงเหตุการณ์ที่บรรดา
เทวดามาร่ ว มสั ก การะพระพุ ท ธองค์ ในที ่ น ี ้ ค ื อ พระประธานปางมารวิ ช ั ย ในพระอุ โ บสถ
สอดคล้องกับเนื้อความในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาที่กล่าวว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงชนะมาร
ก็มีเทวดา “...หมู่เทพบุตรแลพรหมทั้งหลายก็ออกจากพิมานแห่งตน ๆ เกลื่อนกล่นกันมา
มีหัตถ์ถือประทีปสุคนธบุปผาธวัชปฎากต่าง ๆ มาแวดล้อมพร้อมกันอุโฆษถวายชัยแก่พระมหา
บุรุษว่า ชัยชำนะมีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริสวัสดี ปราชัยมีแก่มารผู้ปรารถนาบาปธรรม
...” และเมื่อทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเทพเจ้าทั้ง หลายก็มาเฝ้าอีกครั้งหนึ่ งโดย
“...เทพยเจ้าทั้งหลายนิมิตสุขุมกายเท่าอณูปรมาณูลงประชุมกันอยู่ในที่มีประมาณเท่านั้นถึง
10 องค์บ้าง 20 องค์บ้าง 30 องค์บ้างตราบเท่าถึง 1000 องค์ 10000 องค์ 100000 องค์จนถึง
แสนโกฎิองค์ก็มีเปนอัน มากหมู่เทพยดาทั้งหลายอันมาแต่ห มื่นจักรวาฬ ประดิษถานเตม
จักรวาลอันนี้เพื่อจะทัศนาบูชาภิวันทนชุลี พระผู้ทรงภาคย์มากเหลือล้น...” (สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2537)
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