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Abstract
The objectives of this study were 1) to study the details and history
of the mural paintings of Wat Toei in Bangtanai Subdistrict, Pakkret District,
Nonthaburi Province, and 2) to systematically collect and disseminate the
knowledge of Wat Toei murals in print media. It is a qualitative research,
based on documents and in-depth interviews with 4 community experts
and 1 painting artist, a total of 5 people. The data collection period was
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from February - April 2021. The results showed that Bang Tanai Subdistrict,
Pakkret District, Nonthaburi Province is a Mon community that immigrated
to live since the late Ayutthaya period and Wat Toei is considered as one
of the temples that have created outstanding murals by Ajarn Thep Neramit,
Thai painting and skilled craftsman of the Fine Arts Department. The painting
in the ubosot is a traditional Thai painting with a blend of Thai and Mon
cultures. The color of the painting is quite bright, colorful, and not pale. The
painting depicts the story of the Lord Buddha, starting from the period when
Thao Sakka Thewarat invited Thao Sandusit Thewarat to come down from
heaven and be reborn to enlighten as Lord Buddha until entering nirvana,
and also the Ten Jataka tales. The highlight that reflects being Mon
in the uposatha hall is the Dhamma chanting, Namotassa to
Dhammacakkappavattana Sutta which is written in Mon characters around
the uposatha hall. This is an important identity of Mon art that commonly
applies abstract beliefs about Buddhism to convey as artistic works.
Keywords: Knowledge, Mural Painting, Wat Toei, Nonthaburi Province

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารายละเอียดและประวัติ ค วาม
เป็นมาของจิตรกรรมฝาผนังวัดเตย ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านจิตรกรรมฝาผนังวัดเตย ตาบลบางตะไนย์ อาเภอ
ปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี อย่ า งเป็ น ระบบในรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น การวิ จั ย
เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้ในชุมชนจ านวน 4 คน
และผู้สร้างงานจิตรกรรม จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2564 ผลการวิจัยพบว่า ตาบลบางตะไนย์ อาเภอ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

ปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น ชุ ม ชนมอญที่ อ พยพมาอยู่ อ าศั ย ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา
ตอนปลาย และวัดเตยถือเป็นวัดหนึ่ง ที่มีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังที่มีค วาม
โดดเด่นโดยฝีมือของอาจารย์เทพเนรมิต จิตรกรรมไทย ช่างชั้นครูจ ากกรมศิล ปากร
งานจิตรกรรมภายในอุโบสถเป็นแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มีการผสมผสานระหว่างไทย
กับมอญ สีของงานจิตรกรรมค่อนข้างสดใส จัดจ้าน ไม่ซีด ในภาพวาดแสดงเรื่องราวพุทธ
ประวัติตั้งแต่ท้าวสักกะเทวราชกราบทูลเชิญท้าวสันดุสิตเทวราชจุติจากสวรรค์เพื่อตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าจนถึงปรินิพพานและชาดกสิบชาติ จุดเด่นที่สะท้อนความเป็นมอญใน
อุโบสถ คือ มีการเขียนบทสวดนะโมตัสสะจนถึงธัมมจักกัปวัตนสูตรเป็นอักขระมอญเวียน
รอบอุโบสถพอดี และมีอัตลักษณ์ที่สาคัญทางด้านศิลปกรรมมอญคือการนาคติความเชื่อ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นนามธรรมมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปกรรม
คาสาคัญ: ความรู้, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดเตย, จังหวัดนนทบุรี

บทนา
จิตรกรรมฝาผนัง (Mural painting) เป็นงานที่เขียนลงบนโครงสร้างของตัวอาคาร
เช่น ฝาผนัง เพดาน เสา ขื่อ คาน บานประตูหน้าต่างภายในวัดหรืออาคารเสนาสนะต่าง ๆ
เนื้อหาหรือเรื่องราวที่นิยมเขียนส่วนมากจะเป็นพุทธประวัติ ไตรภูมิ เทพชุมนุม ชาดก
วรรณกรรมทางศาสนา ปริศนาธรรม นิทานพื้นบ้าน วิถีชีวิต พระราชพิธี และเหตุการณ์
สาคัญต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัย มีความประณีต สวยงาม แสดงออกถึงความรู้สึก ชีวิตจิตใจ
และความนุ่มนวลอ่อนโยน สร้างสรรค์กันมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตจนปัจจุบัน (ชัยยศ
วนิชวัฒนานุวัติ, 2560) จิตรกรรมฝาผนังจึงเป็นศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งแสดงลักษณะที่เป็น
สัญลักษณ์ของแต่ละชาติและเป็นรากฐานของวัฒนธรรม มีคุณค่าแห่งมรดกสังคมที่บรรพ
บุรุษได้สร้างสมไว้ จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยเป็ นจิตรกรรมแบบประเพณีที่สืบทอด
กันมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนา
และอุ บ ายสั่ ง สอนผู้ ค นในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและการท าความดี ข องคนในสมั ย โบราณ
จิตรกรรมในแต่ละภูมิภ าคมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปมีการสอดแทรกนิทานพื้ นบ้ าน
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เรื่องราวท้องถิ่น ข้าวของเครื่องใช้ การแต่งกาย และชีวิตความเป็นอยู่ลงไปบนภาพเขียน
ทาให้เราศึกษาประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นได้จากภาพเขียน
เหล่านี้ (มนต์ผกา วงษา, 2543)
ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จัง หวัดนนทบุรี เป็นตาบลที่มี ช าวมอญ
เข้ า มาอยู่ อ าศั ย กั น อย่ า งหนาแน่ น ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย โดยสมเด็ จ พระเจ้า
ตากสินมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้ ชาวมอญอาศัยที่บ้านปากเกร็ดเมื่อปี พ.ศ. 2317 และ
ในปี พ.ศ. 2365 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ ชาวมอญอาศัยที่
บ้านบางตะไนย์ บางพูด คลองบ้านแหลมใหญ่ จนกลายเป็นชุมชนมอญต่อเนื่องกันจน
ปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ , ม.ป.ป.) ชาวมอญนับเป็นชนชาติที่เคย
เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มีอารยธรรมและภาษาเป็นของ
ตนเองมาแต่โบราณ ชาวมอญเป็นชนเผ่ามองโกลอยด์ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางด้านตะวั นตก
ของประเทศจีน มีภาษาพูดอยู่ในตระกูลภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer) ในอดีตชาว
มอญเคยมีอาณาจักรอยู่บริเวณตอนล่างของประเทศเมียนมา (สิโ รตม์ ภินันท์รัช ต์ธร,
2557) การอพยพเข้าสู่ประเทศไทย ปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกใน พ.ศ. 2127 ชาวมอญ
ในดินแดนพม่าเดินทางไปมาหาสู่ เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งในดินแดนไทยเป็นปกติ
ตั้งแต่โบราณกาล แต่มีการอพยพครั้งใหญ่ ๆ ทยอยมาเป็นระลอก มี 9 คราว ด้วยกันสมัย
อยุธยา 6 คราว สมัยธนบุรี 1 คราว และสมัยรัตนโกสินทร์ 2 คราว สาเหตุการอพยพมัก
เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น ลี้ภัยจากกองทัพพม่าเข้ามาในฐานะเชลยสงคราม ชาวมอญที่
อพยพเข้ามาในประเทศไทย ได้รับการดูแลอย่างดีจากพระมหากษัตริย์ไทย โดยจัดหา
หลักแหล่ง ที่เหมาะสมให้เป็นที่อยู่ ส่วนมากจะอยู่ริมน้าโดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งของ
แม่น้าเจ้าพระยาตอนเหนือของกรุงเทพมหานครขึ้นไปบริเวณที่มีชาวมอญตั้งหลักแหล่ง
อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ได้แก่ ปากเกร็ด นนทบุรี สามโคก ปทุมธานี และนครเขื่อนขันฑ์หรือ
ปากลัด พระประแดง รองลงมา ได้แก่ ตามลาน้าแม่กลอง ในอาเภอบ้านโป่ง อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี (วารดา พุ่มผกา, 2560)
ชาวมอญเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างวัดวาอารามไว้ในชุมชน
ของตนเอง และมักวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อตกแต่งอาคาร เสนาสนะต่าง ๆ เพื่อใช้

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

สอนพุทธศาสนา หรือบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในสมัยนั้น อัตลักษณ์ที่สาคัญทางด้าน
ศิ ล ปกรรมมอญคื อการน าคติ ค วามเชื่ อเกี่ ย วกับ พระพุ ท ธศาสนาที่ เ ป็น นามธรรมมา
ถ่ายทอดเป็นงานศิล ปกรรม งานจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนมอญแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี และจิตรกรรมรูปแบบช่ า ง
พื้นบ้าน (วารดา พุ่มผกา, 2560)
วัดเตย ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จัง หวัดนนทบุรี ถือเป็นวัดมอญ
วัดหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังที่ งดงามภายในตาบลบางตะไนย์โดยฝีมือ
ของอาจารย์เทพเนรมิต จิตรกรรมไทย ช่างชั้นครูจากกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
เนื่องจากวัดเตยเป็นวัดมอญและอาจารย์เทพเนรมิตผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังก็เป็น
คนไทยเชื้อสายมอญ ทาให้มีอัตลักษณ์มอญหลายอย่างปรากฎภายในอุโบสถ ที่เห็นได้ชัด
ที่สุดคือบทสวดมนต์ซึ่งถูกเขียนด้วยอักขระมอญบริเวณลายขอบเหนือหน้าต่าง นับตั้งแต่
นะโมตัสสะถึงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเวียนรอบอุโบสถพอดี
ปัจจุบันแม้คนไทยจะมีความผูกพันกับวัด แต่งานจิตรกรรมต่าง ๆ กลับไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าที่ควร ผู้คนส่วนมากมักไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียด ประวัติความเป็นมา
หรือเล็ง เห็นความส าคัญของสิ่งเหล่านี้นัก ได้แต่ชื่นชมความสวยงามเพียงอย่างเดียว
นับวันอาจทาให้งานจิตรกรรมเหล่านี้ เลือนหายไปจากการรับรู้ถึงความสาคัญของคนใน
สังคมไทยปัจจุบัน (แผน เอกจิตร, 2562) เช่นเดียวกับวัดเตยซึ่งชาวบ้านภายในชุมชนเอง
หรือนักท่องเที่ยวจากภายนอกไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับเรื่องราว เนื้อหา รูปแบบทางทัศนศิลป์
ของจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดซึ่งใช้เวลาสร้างสรรค์อย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีคุณค่าทาง
ศิลปะ สามารถนาไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ การรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ เป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความจาเป็นที่ต้อง
ศึกษาวิจัยเพื่อ รวบรวมความรู้ด้านจิตรกรรมฝาผนัง วัดเตย ตาบลบางตะไนย์ อาเภอ
ปากเกร็ด จัง หวัดนนทบุรี เผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่ง พิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ วัดและ
ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงช่วยกระตุ้นให้ คนในชุมชนและท้องถิ่น เกิดความสนใจ
มองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารายละเอียดและประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมฝาผนังวัดเตย
ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านจิตรกรรมฝาผนังวัดเตย ตาบลบางตะไนย์
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อย่างเป็นระบบในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนัง เป็นงานที่เขียนลงบนโครงสร้างของตัวอาคาร เช่น ฝาผนัง
เพดาน เสา ขื่อ คาน บานประตูหน้าต่างภายในวัดหรืออาคารเสนาสนะต่าง ๆ เรื่องราวที่
นิยมเขียนจะเป็นพุทธประวัติ ไตรภูมิ เทพชุมนุม ชาดก วรรณกรรมทางศาสนา ปริศนา
ธรรม นิทานพื้นบ้าน วิถีชีวิต พระราชพิธี และเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัย
(ชั ย ยศ วนิ ช วั ฒ นานุ วั ติ , 2560) จิ ต รกรรมฝาผนั ง จึ ง เป็ น ศิล ปะประเภทหนึ่ ง ที่ แสดง
ลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ล ะชาติและเป็นรากฐานของวัฒนธรรม มีคุณค่าแห่ง
มรดกสังคมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ (มนต์ผกา วงษา, 2543)
วารดา พุ่มผกา (2560) กล่าวว่า ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยาและเข้ามามากในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้สร้างชุมชนอยู่อาศัยตามที่ต่าง ๆ
ชาวมอญเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างวัดวาอารามไว้ในชุมชน และมัก
วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อตกแต่งอาคาร เสนาสนะต่า ง ๆ เพื่อสอนพุทธศาสนาหรือ
บอกเล่าเรื่องราวของผู้คน อัตลักษณ์สาคัญด้านศิลปกรรมมอญคือการนาคติความเชื่อ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นนามธรรมมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปกรรม ลักษณะของ
จิตรกรรมแบ่งเป็นรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี คือ การวาดภาพที่เป็นระเบียบแบบแผน
สะท้อนเอกลักษณ์ของช่าง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเป็นที่ยอมรับและสืบทอดจน
กลายเป็นประเพณี และรูปแบบช่างพื้นบ้านที่มีลักษณะเรียบง่าย สะท้อนภูมิปัญญาของ
คนในท้องถิ่น ไม่ได้ยึดหลักการเขียนภาพตามระเบียบแบบแผนตามคติของช่างหลวง

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

แต่องค์ประกอบหลักยังคงเน้นเกี่ยวกับพุทธประวัติ และนิยมสอดแทรกภาพวิถีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนนั้น
การศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง ตามวัดในชุมชนมอญหลายภูมิภ าคของ วารดา
พุ่มผกา (2560: 59) พบว่า จิตรกรรมฝาผนังตามวัดในชุมชนมอญเป็นการสะท้อนคติ
ความเชื่อของชาวมอญที่มีต่อพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีมอญส่วนใหญ่
จึงมีความเชื่อมโยงกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า โดยผลงานเขียนส่วนใหญ่เป็นงาน
ของช่างหลวง นอกจากนั้นยังเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมอญ ซึ่งสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและมอญที่มีมาแต่อดีต
แนวคิดเกี่ยวกับมอญ
มอญเป็นชนชาติที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
มีอารยธรรมและภาษาเป็นของตนเองมาแต่โบราณ ชาวมอญเป็นชนเผ่ามองโกลอยด์
มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจีน มีภาษาพูดอยู่ในตระกูลภาษามอญเขมร (Mon-Khmer) ในอดีตชาวมอญเคยมีอาณาจัก รอยู่บริเวณตอนล่างของประเทศ
เมียนมา (สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร, 2557)
การอพยพของชาวมอญเข้าสู่ประเทศไทย ปรากฏเป็นหลักฐานครั้ง แรกใน
พ.ศ. 2127 เดิมชาวมอญในดินแดนพม่าเดินทางไปมาหาสู่ เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลัก
แหล่งในดินแดนไทยเป็นปกติตั้งแต่โบราณกาล แต่มีการอพยพครั้ งใหญ่ ๆ ทยอยมาเป็น
ระลอก จากภาวะสงคราม 9 คราวด้วยกัน สมัยอยุธยา 6 คราว สมัยธนบุรี 1 คราว และ
สมัยรัตนโกสินทร์ 2 คราว ชาวมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ได้รับการดูแลอย่างดี
จากพระมหากษัตริย์ไทย โดยจัดหาหลักแหล่งที่เหมาะสมให้เป็นที่อยู่ ส่วนมากจะอยู่
ริมน้าโดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งของแม่น้าเจ้าพระยาตอนเหนือของกรุงเทพมหานครขึ้นไป
บริเวณที่มีช าวมอญตั้งหลักแหล่งอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ได้แก่ ปากเกร็ด นนทบุรี สามโคก
ปทุมธานี และนครเขื่อนขันฑ์หรือปากลัด พระประแดง รองลงมา ได้แก่ ตามลาน้าแม่
กลอง ในอาเภอบ้านโป่ง อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (วารดา พุ่มผกา, 2560)
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แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
นันทา วิทวุฒิศักดิ์ (2542: 197) ได้อธิบายความหมายของสิ่งพิมพ์ คือ วัส ดุ
ตีพิมพ์ ได้แก่ สิ่ง พิมพ์ที่ร วบรวมเป็นเล่มจากการตีพิมพ์จ ากเครื่องพิมพ์ เป็นวัส ดุเพื่อ
การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย เป็นต้น ขณะที่ คนึง เพชรสมัย (2541: 3) เห็นว่า
จุดประสงค์ของการออกแบบสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ เพื่อช่วยในการสื่อความ
เพื่อดึง ดูดความสนใจ เพื่ออานวยความสะดวกในการอ่าน และเพื่อสร้างบรรยากาศ
ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เริ่มจากขั้นการคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดเพื่อค้นหา
แนวทางใหม่ ๆ เป็นการคิดอย่างมีระบบ ขั้นนึกรู้ เป็นการพัฒนาแนวคิดเดิมให้ชัดเจนขึ้น
และขั้นการออกแบบ
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจศึกษาความรู้จากจิตรกรรมฝาผนัง ใน
วัดเตย ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นวัดของชาวมอญเพื่อ
เผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์วัดและให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้
คนในชุมชนท้องถิ่นสนใจและเห็นคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรม

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิง ลึก เพื่อศึกษารายละเอียดของงานจิตรกรรมภายในอุโ บสถวั ด เตย
ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รู้ในชุมชน จานวน 4 คน ได้แก่ เจ้าอาวาส
วัดเตย พระลูกวัด นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ เจ้าหน้าที่ภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ และผู้สร้างงานจิตรกรรม จานวน 1 คน คือ อาจารย์เทพเนรมิต
จิตรกรรมไทย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์
ผู้รู้ในชุมชนและผู้สร้างงานจิตรกรรม และแบบบันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อผลงานจิตรกรรม
ตาแหน่งที่พบผลงาน และรายละเอียดของผลงาน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตาม
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานจิตรกรรม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการสัง เกตและการสัมภาษณ์ หลัง
ลงพื้นที่ มาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) โดยสรุป
จากข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม

ผลการวิจัย
1. รายละเอียดของตาบลบางตะไนย์และวัดเตย
เดิ ม ต าบลบางตะไนย์ เ ป็น บ้ า นเรือ นคนไทยกลุ่ม น้ อยที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานอาศัยอยู่
ริ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยาตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา ต่ อ มาชาวมอญหรื อ ชาวรามั ญ ได้ อ พยพมา
ในสมัยกรุงธนบุรี และตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาในเขตอาเภอปากเกร็ ด และ
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ เดือน
ตุลาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 4,821 คน 2,070 ครัวเรือน ไม่รวมประชากรแฝง มีผู้นับถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ 98 ผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 2 มีวัดจานวน 4 แห่ง ศาลเจ้า 5 แห่ง
วัดเตย ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็น
วั ด มอญที่ มี ค วามส าคั ญ มากและเป็ น สถานที่ ส าหรับ จัด งานประเพณี ท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ
ในตาบลบางตะไนย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2317 ภายหลัง จากการสร้างวัดเสร็จ สมบูรณ์
มีการนิมนต์พระจากมอญมาเป็นเจ้าอาวาส เนื่องจากชาวมอญถือเป็นชนชาติเก่าแก่ที่สุด
ชนชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สั่งสมอารยธรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรม กฎหมาย ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นมรดกตกทอด
มายังภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
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วัดเตย มีอุโบสถ 2 หลัง หลังเดิมไม่ได้ใช้งานแล้ว คงใช้งานแต่อุโบสถปัจจุบัน
ภายในอุโ บสถมีพระประธานประจ าอุโ บสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว
สูง 96 นิ้ว นอกจากนี้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2520 โดย
เจ้าอาวาสวัดคนปัจจุบัน คือ พระครูนนทธรรมาภรณ์
2. ประวัติอาจารย์เทพเนรมิต จิตรกรรมไทย
ผู้สร้างจิตรกรรมภายในวัดเตยเป็นหลัก คือ อาจารย์เทพเนรมิต จิตรกรรมไทย
โดยอาจารย์เทพเนรมิตหรือช่างเทพ คือ ช่างชั้นครูจากกรมศิลปากร เป็นคนไทยเชื้อสาย
มอญ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิล ปากร บวชเรียนอีก 3 พรรษาที่ส านักวัดคงคาราม อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี จนได้นักธรรมชั้นเอก ระยะเวลาการสร้างผลงานที่วัดเตยเป็นเวลา 5 ปี
วัตถุประสงค์ในการสร้างงานของอาจารย์เทพเนรมิต คือ มีความต้องการให้คนรุ่นหลัง
มองเห็นคุณค่าของศิลปะที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้และส่งต่อจินตนาการไปยังรุ่นสู่รุ่น
การตั้ ง ปณิ ธ านว่ า จะอุ ทิศ ตนทางานด้ า นนี้ อ ย่ า งจริง จัง ท าให้ ท่ านมี ผ ลงาน
ปรากฏอยู่ในพระอุโบสถ วิหารและมณฑปวัดต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ทั้งในท้องถิ่นบ้าน
เกิดคือจัง หวัดราชบุรีและอีกหลายจัง หวัด เช่น ปัตตานี ลพบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี
กรุง เทพมหานคร ซึ่ง อาจารย์เทพเนรมิตได้ออกแบบงานจิตรกรรมทั้ง หมดโดยไม่คิด
ค่าแรง
3. แนวคิดของจิตรกรรมฝาผนังวัดเตย
จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการสร้ า งจิ ต รกรรมฝาผนั ง วั ด เตย พระครู น นทธรรมาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเตย ใช้เวลา 12 ปีในการหาช่างฝีมือ เป็นช่างชุดแรกและชุดเดียวที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอีก ซึ่งท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้มอบโจทย์และแนวคิดต่าง ๆ ให้กับช่าง โจทย์
ทีใ่ ห้เหมือนกับวัดอื่น คือ มีการสร้างสรรค์ภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ฯลฯ แต่กาหนดให้
จัดรูปแบบให้เรียบร้อย ดูดีขึ้นหรือแปลกกว่าวัดอื่น เรื่องสีท่านต้องการแบบสดใสมี
ชีวิตชีวา เพราะมองว่ามนุษย์เรามีชีวิตแล้วต้องมีวิญญาณ มีความรู้สึก จึงให้ช่างใช้สีแบบ
จัดจ้าน เนื่องจากอนาคตสีจะเลือนหรือซีดลงตามธรรมชาติ นอกจากนี้มีการใช้กระจกกัน
ไม่ให้โดนลม น้า ควัน ฯลฯ เพราะอาจมีผลกระทบกับสี โดยทางวัดเป็นผู้ดูแลงบประมาณ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

และท่านเจ้าอาวาสประสานงานกับอาจารย์เทพเนรมิตติดตามความคืบหน้าของงาน
จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์
สาหรับแง่มุมพิเศษในการทางานศิลปะภายในวัดที่อาจารย์เทพเนรมิตปฏิบัติมา
ตลอด คือ การใช้น้ามนต์ผสมสีก่อนจะบรรจงใช้สีวาดลงบนผนัง เพื่อ อนุรักษ์วิชาช่างครู
แบบโบราณให้เกิดความงดงามสืบทอดไป วิธีการดูภาพพุทธประวัติและทศชาติชาดกของ
วัดเตย ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คือ ดูจากเหตุการณ์ในแต่ละ
ภาพจะเรียงลาดับจากบนลงล่าง

ภาพที่ 1 แผนผังงานจิตรกรรมภายในอุโบสถ ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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คาอธิบายภาพ: ก-ฐ คือ ภาพเขียนทศชาติชาดกบนบานหน้าต่าง และ 1-9 คือ
ภาพเขียนพุทธประวัติ
ก: เตมียชาดก
ฉ: ภูริทัตชาดก
ข: ชนกชาดก
ช: จันทชาดก
ค: สุวรรณสามชาดก ซ: นารทชาดก
ง: เนมิราชชาดก
ญ: วิธูรชาดก
จ: มโหสถชาดก
ฐ: มหาเวสสันดรชาดก
1: ภาพ ทูลเชิญสันดุสิตเทวราชโพธิสัตว์จุติ, พระราชพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา
2: ภาพ ทรงพระสุบินนิมิต, ทรงพระประสูติกาล
3: ภาพ เทวทูตทั้ง 4, เสด็จออกผนวช
4: ภาพ ทรงออกมหาภิเนษกรมณ์, ทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชา
5: ภาพ นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
6: ภาพ ผจญมาร
7: ภาพ โปรดพุทธบิดาและนางพิมพา
8: ภาพ เสด็จจากดาวดึงส์, ยมกปาฏิหาริย์, ต้นมะม่วงในพุทธประวัติ
9: ภาพ ปรินิพพาน
จุดที่เหนือขึ้นไปจากภาพและบานหน้าต่าง จะพบกับ อักขระมอญตัวทองบท
สวดบนลายขอบหน้าต่างเหนือหน้าต่าง ตั้งต้นที่นะโมตัสสะ ไปจนจบบทสวดธรรมจักร
กัปปวัตนสูตร เวียนรอบโบสถ์พอดี ซึ่งช่างเทพเนรมิตเคยกล่าวว่าเป็นเพียงหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทย เป็นส่วนที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมอญได้มากที่สุด

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
ภาพที่ 2 ซ้าย: ทรงพระสุบินนิมิต, ทรงพระประสูติกาล/ขวา: นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
(พุทธประวัติ)

ภาพที่ 3 ซ้าย: เนมิราชชาดก (ชาดกชาติที่ 4) / ขวา: มโหสถชาดก (ชาดกชาติที่ 5)
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ภาพที่ 4 อักขระบทสวดมอญเหนือบานหน้าต่าง

ภาพที่ 5 ขบวนเรือพระราชพิธี

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

ภาพที่ 6 พระธาตุประจา 12 นักษัตร

4. การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจัดทาในรูปแบบของคู่มือความรู้และแผ่นพับ
ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้จากการสแกน QR Code ซึ่งเหมาะกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่สามารถ
ศึกษาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เข้าถึงง่ายและสะดวก คู่มือ
มีขนาด A5 โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Microsoft Word ในรูปแบบไฟล์
PDF และการจัดทาแผ่นพับ แบ่งเป็น 7 ส่วน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

ภาพที่ 7 QR Code สาหรับคู่มือ (ซ้าย) และ QR Code สาหรับแผ่นพับ (ขวา)

97

98

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Vol.9 No.2 (July – December 2021)

อภิปรายผล
จากการศึกษาตาบลบางตะไนย์แต่เดิม จะเห็นได้ว่าเป็นบ้านเรือนคนไทยกลุ่ม
น้ อ ยที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานอาศั ย อยู่ ริ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยาตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา ต่ อ มาสมเด็ จ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้า
เจ้าพระยาในเขตอาเภอปากเกร็ดและอาเภอสามโคก ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของหมู่บ้านเจริญขึ้นตามลาดับ มีกลุ่มชนหลายชาติเข้ามาตั้งถิ่นอาศัยภายในตาบล จนมี
การผสมผสานหลากหลายระหว่างชนชาติไทย มอญ จีน และชาติอื่น ๆ สาหรับประชาชน
ที่สืบเชื้อสายมอญซึ่งยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญเดิมก็ยังมีอยู่ แม้จะ
ลดน้อยลง
วั ด เตย ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ 3 ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จั ง หวั ด นนทบุรี
เป็นวัดมอญที่มีความสาคัญมากและเป็นสถานที่สาหรับจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ
ในตาบลบางตะไนย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2317 มีอุโบสถทั้งสิ้น 2 หลัง ภายในประดิษฐาน
พระประธานเป็นพระอุโบสถปางมารวิชัย จากการสัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาส พบว่า บทบาท
ของคนในชุมชนกับวัดยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน ชาวบ้านเหมือนเป็นรั้ววัด ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันมาตลอด
ด้านงานจิตรกรรม พระครูนนทธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเตย ตาบลบางตะไนย์
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใช้เวลา 12 ปีในการหาช่างฝีมือ คือ อาจารย์เทพเนรมิต
จิตรกรรมไทย ซึ่งท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้มอบโจทย์และแนวคิดต่าง ๆ ให้กับช่าง สีที่ใช้จะ
ออกแนวสดใส จัดจ้าน มีชีวิตชีวา มีการใช้กระจกกันไม่ให้โดนลม น้า ควัน ฯลฯ เพราะ
อาจมีผลกระทบกับสี แง่มุมพิเศษสาหรับการทางานศิลปะภายในวัดที่อาจารย์เทพเนรมิต
ปฏิบัติมาตลอด คือ การใช้น้ามนต์ผสมสีก่อนจะบรรจงใช้สีนั้นวาดลงบนผนัง เพื่อยกย่อง
วิชาช่างครูแบบโบราณ วิธีการดูภาพพุทธประวัติและทศชาติชาดกโดยหลักของวัด เตย
คือ ดูจากด้านบนลงด้านล่าง
งานจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถหลังใหม่วัดเตย ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด
จัง หวัดนนทบุรี จะเรียงแบบเวียนตามเข็ม นาฬิก านับจากทางซ้า ยของพระประธาน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

(ทิศเหนือ > ทิศตะวันออก > ทิศใต้ > ทิศตะวันตก) ประกอบด้วย พุทธประวัติ 9 ภาพ
ทศชาติชาดกหลังบานหน้าต่าง 10 บาน และอื่น ๆ ได้แก่ บานประตูลายพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณ บานประตูลายพญานาคราช บานประตูลายท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศ พระเจดีย์
เกศาธาตุชเวดากอง ตปุสสะและภัลลิกะขณะถวายข้าวสัตตูก้อนสัตตูผง วิมานชั้นพรหม
พระปฐมเจดีย์ อักขระมอญ ขบวนเรือพระราชพิธี และพระธาตุประจาปีเกิด 12 นักษัตร
อาจกล่าวได้ว่า งานจิตรกรรมภายในอุโ บสถวัดเตยเป็นแบบจิตรกรรมไทย
ประเพณี เป็นระเบียบแบบแผนสะท้อนเอกลักษณ์ของช่าง ผสมผสานระหว่างไทยกับ
มอญเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดมอญและอาจารย์เทพเนรมิตผู้สร้างสรรค์ผลงานก็มีเชื้อสาย
มอญ ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ อักขระมอญเหนือขอบหน้าต่างที่เป็นบทสวดมนต์ เริ่มตั้งแต่
นะโมตัสสะเวียนรอบอุโบสถไปจบที่ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และพระเจดีย์เกศาธาตุชเวดา
กองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ(ประเทศ)พม่า แต่ส่วนใหญ่จะเน้นภาพพระเจดีย์ของไทย
เป็นหลัก สีของงานจิตรกรรมค่อนข้างสดใส จัดจ้าน ไม่ซีด เนื่องมาจากความต้องการของ
ท่านเจ้าอาวาสที่ต้องการให้สีคงความสดไว้นานที่สุดก่อนจะเลือนหายไปตามกาลเวลา
องค์ประกอบของงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถตรงตามอัตลักษณ์ทางด้าน
ศิล ปกรรมมอญ คือ มีการนาคติค วามเชื่ อเกี่ย วกับ พระพุท ธศาสนาที่ เป็ น นามธรรม
มาถ่ายทอดเป็นงานศิลปกรรมแบบรูปธรรม ผลงานด้านจิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ตามวั ดมอญ
ในชุมชนมอญส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีแบบช่างหลวง
ซึ่งภาพวาดจะมีแบบแผนการจัดองค์ประกอบวางภาพ การใช้สี เน้นเรื่องราวเกี่ย วกับ
พุทธประวัติและชาดกตามที่ วารดา พุ่มผกา (2560) และบุณยกร วชิระเธียรชัย (2552)
ได้กล่าวไว้ เนื่องจากประกอบไปด้ วย พุทธประวัติตั้งแต่ ท้าวสักกะเทวราชกราบทูลเชิญ
ท้าวสันดุสิตเทวราชลงมาจุติยังโลกมนุษ ย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนถึง ปรินิ พพาน
และชาดกสิบชาติตั้งแต่เตมียชาดกถึงเวสสันดรชาดกอย่างครบถ้วน นอกจากนี้การจัดวาง
ตาแหน่งมีการจัดให้ จุดที่อยู่ในระยะสายตาที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดเป็นส่วนที่เขียนเรื่อง
ชาดกหรือพุทธประวัติ โดยจุดเด่นของภาพหรือตอนสาคัญที่เป็นเสมือนหัวใจของเรื่อง
มักจะเด่นชัดและอยู่ในสายตาพอดี สอดคล้องกับรูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ที่ ปริญโญ ภิกขุ (2545) ได้นาเสนอไว้
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ควรดาเนินการจัดการและเผยแพร่
ความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ด้านวัฒนธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่าเสมอ เนื่องจากบางตะไนย์เป็นตาบลที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม อีกทั้งคนใน
พื้ น ที่ แ ละนายธนิ ต สุ ข ทอง นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเป็ น ผู้ ที่ มีค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมในตาบลเป็นอย่างดี หากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดการ
อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่
ชุมชนในพื้นทีแ่ ละภายนอกมากขึ้น
2. ภาครั ฐ ควรมี ส่ว นร่ว มในการสนั บสนุ น อนุ รั ก ษ์ และให้ ค วามส าคัญกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งวัดเตย ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ
วัดอื่น ๆ โดยเฉพาะวัดที่ไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากเป็นสิ่งมีคุณค่าที่ กาลังจะสูญหาย ทาให้
คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสศึกษาหรือดารงไว้ต่อไป
3. สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องจิตรกรรมฝาผนังหรือเผยแพร่
ความรู้ด้านจิตรกรรมฝาผนังของวัดอื่นในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ ปลูก
จิตสานึกให้คนรุ่นใหม่ได้มีความซาบซึ้ง เข้าใจถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นเก่าได้
สร้างสรรค์ไว้ด้วยความประณีต และหวงแหนทรัพยากรอันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม
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