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ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
อักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งเป็น
วันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ
อักษร วปร อยู่บนพื้นสีขาบ (น�้ำเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ ภายในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง
สอดสีเขียว อันเป็นสีซงึ่ เป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์อญ
ั เชิญมาจากกรอบที่
ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแ์ ห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แวดล้อมด้วยเครือ่ งเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็น
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จ
พระบรมราชาธิราช ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจ�ำรัชกาล
อยู่เบื้องบนพระแสงขรรค์ชัยศรีกับพระแส้จามรี ทอดไขว้อยู่เบื้องขวา ธารพระกรกับพัดวาลวิชนี
ทอดไขว้อยู่เบื้องซ้าย และฉลองพระบาทเชิงงอน อยู่เบื้องล่าง พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง ทรงรับ
พระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง
ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย ธารพระกร หมายถึง ทรงด�ำรงราชธรรม
เพื่อค�้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี หมายถึง ทรงขจัดปัดเป่าความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ฉลองพระบาทเชิงงอน หมายถึง ทรงท�ำนุบำ� รุงปวงประชา
ทัว่ รัฐสีมาอาณาจักร เบือ้ งหลังพระมหาพิชยั มงกุฎประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง
จงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจ�ำปาทอง แสดงถึง
พระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธย
มีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒” ปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคชสีห์กายสีม่วงอ่อนประคองฉัตร ๗ ชั้น
หมายถึง ข้าราชการฝ่ายทหาร เบือ้ งซ้ายมีรปู ราชสีหก์ ายสีขาวประคองฉัตร ๗ ชัน้ หมายถึงข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน ข้างคันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอย
กนกนาค แสดงถึงปีมะโรงนักษัตรอันเป็นปีพระบรมราชสมภพ สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติและประชาชน
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จัดพิมพ์และเผยแพร่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

ค�ำปรารภนายกสภามหาวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๒๘ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เมื่ อ ครั้ ง ทรงด�ำรงพระราชอิ ส ริ ย ยศ
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์พระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
มาพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ ๒ เป็นครั้งแรก ต่อมา
ในพุทธศักราช ๒๕๒๙ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
ทรงประกอบพิธีเปิดที่ท�ำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่จังหวัดนนทบุรี นับเป็น
สิริมงคลยิ่งแก่มหาวิทยาลัยในการที่จะท�ำนุบ�ำรุงการอุดมศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
ของชาติสืบมา และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกปีเป็นประจ�ำต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๓๓ ปี อีกทั้งยัง
ทรงรับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชไว้ในพระราชูปถัมภ์
เมื่อได้เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ ๓๔ เป็นสถาบันแรก และ
เมื่อวันที่ ๔ - ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ ก็ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๓๕ ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ที่ได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่ อ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เ ษกขึ้ นในเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ และมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก ที่ให้ความรู้เรื่องราวโบราณสถานของชาติที่ส�ำคัญ และชุมชน
เกี่ยวเนื่องที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประดับบนหนังสือตามหนังสือตอบรับจากคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล ที่ นร ๐๑๐๑/๓๐๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยนั้น
แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แสดงบทบาทหน้าที่อย่างดี
เข้มแข็ง รวดเร็ว ทันการณ์ในช่วงที่ทางราชการได้เชิญชวนภาครัฐและเอกชนให้ร่วมด�ำเนิน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น
ราชสักการะและพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเสมอมา
ในนามของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขอบคุณอธิการบดีและคณะผูบ้ ริหาร
พร้อมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้ร่วมกันประกอบคุณงามความดี ร่วมริเริ่ม
สร้างสรรค์งานบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล
ส�ำคัญยิ่งนี้

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ค�ำน�ำอธิการบดี
ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ การพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติสยามรัฐ
สีมาอาณาจักร ในวันเสาร์ที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๕ และวันจันทร์ที่ ๖
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  เป็นข่าวทีน่ �ำมาซึง่ ความปลาบปลืม้
ปีติแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวง รวมทั้งชาวมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ทีไ่ ด้รบั พระเมตตาและพระมหากรุณาธิคณ
ุ อเนกอนันต์
หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ที่ ไ ด้ พ ระราชทานแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย และชาวจั ง หวั ด
นนทบุรีมาโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
นับได้วา่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เป็นปีมหามงคลยิง่ สมควรทีป่ วงชนชาวไทยทุกภาคส่วนจะมี
โครงการและกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เห็นชอบให้ส�ำนักบรรณสารสนเทศซึง่ เป็นหน่วยงานห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยด�ำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ อันเป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแนวทางทีก่ ระทรวงศึกษาธิการและส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
อีกทัง้ ยังประโยชน์ในการบริการวิชาการจากเรือ่ งราวของท้องถิน่ นนทบุรแี ก่สงั คมในวงกว้างอีกด้วย
วัดชมภูเวก ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติ  และเป็นวัดศูนย์กลางของชุมชน “บ้านท่าทราย” มาแต่โบราณ ซึง่ เป็นพืน้ ที่
ต่อเนือ่ งกับบ้านบางตลาด และบ้านปากเกร็ด ทีเ่ ป็น “ด่านขนอน” มีหน้าทีต่ รวจตราการเข้าออก
เก็บภาษีของเรือสินค้าทางแม่น�้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักมาแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี   และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

การจัดพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวกเล่มนี้ จึงเป็นทั้งภารกิจการท�ำนุบ�ำรุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ และการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมอั น เป็ น หน้ า ที่ ห นึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยในการบอกเล่าเรื่องราวของวัดและชุมชนทั้งด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม
ประเพณี รวมถึงวัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ของย่านชุมชนท้องถิ่นวัดชมภูเวก เพื่อการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดให้คงอยู่ส่งต่อคนรุ่นหลัง ซึ่งส่งผลให้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวกเป็นทั้งแหล่ง
เรียนรู้ สืบทอดเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ส่วนหนึง่ ของจังหวัดนนทบุรอี ย่างยัง่ ยืน และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ขออนุโมทนา
ความวิริยอุตสาหะของพระคุณเจ้า เจ้าอาวาส พระสงฆ์วัดชมภูเวก และชาวบ้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปราชญ์ทอ้ งถิน่ ผูเ้ ขียนและผูบ้ ริหารพร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักบรรณสารสนเทศทุกท่าน
ที่ได้ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอีกด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย อันจะอ�ำนวย
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาชน ท�ำให้ภารกิจส�ำคัญยิ่งนี้ส�ำเร็จลุล่วงเรียบร้อย สามารถออก
เผยแพร่ได้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พฤษภาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
ค�ำปรารภนายกสภามหาวิทยาลัย
ค�ำน�ำอธิการบดี
สารบัญ
ปฐมบทการจัดท�ำหนังสือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
ตอนที่ ๑ สมัยกาลบ้านท่าทราย
บ้านท่าทราย ที่ตั้งวัดชมภูเวก
อาณาเขตบ้านท่าทราย
ประวัติบ้านท่าทราย วิเคราะห์จากภูมิศาสตร์
ประวัติบ้านท่าทราย วิเคราะห์จากประวัติศาสตร์
บ้านท่าทราย ชุมชนดั้งเดิมต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

๔
๖
๘
๑๐
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๙
๒๒

ตอนที่ ๒ วัดชมภูเวก
ที่ตั้งวัด
ชื่อของวัดชมภูเวก
ประวัติและโบราณสถานของวัด
สิ่งส�ำคัญในวัด
บริเวณโบราณสถานของวัดชมภูเวก
เจดีย์มุตาว
มณฑปพระพุทธบาท
บุษบกประดิษฐานพระพุทธบาทศิลา
พระพุทธบาทศิลา พระพุทธบาทโบราณของชาติ จารึกคาถาศักดิ์สิทธิ์
หอระฆัง
ศาลเจ้าที่ประจ�ำวัด
ศาลาการเปรียญและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
อุโบสถใหม่วัดชมภูเวก
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถใหม่
เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก
การบูรณะวัดชมภูเวก
วัดชมภูเวกแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรม
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๒๕
๒๖
๒๗
๒๗
๒๘
๒๘
๒๙
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๓๕
๓๖
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๓๗
๓๙
๔๒
๔๓
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ตอนที่ ๓ โบราณสถานวัดชมภูเวก
อุโบสถเก่าและวิหาร
อุโบสถเก่า

๔๗
๔๗
๔๘

ใบเสมาอุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
วิหาร
จิตรกรรมในอุโบสถเก่าและวิหาร
ความโดดเด่นของจิตรกรรมในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
ภาพเขียนทศชาติชาดกในอุโบสถเก่า
คุณค่าทางปัญญาจากจิตรกรรมล�้ำค่าในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
ชาดกเป็นวิธีสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า
ชาดกเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
การอ่านภาพทศชาติชาดกที่อุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
เรื่องที่ ๑ พระเตมียชาดก การบ�ำเพ็ญเนกขัมมะบารมี
เรื่องที่ ๒ พระมหาชนกชาดก การบ�ำเพ็ญวิริยบารมี
เรื่องที่ ๓ พระสุวรรณสามชาดก การบ�ำเพ็ญเมตตาบารมี
เรื่องที่ ๔ พระเนมิราชชาดก การบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมี
เรื่องที่ ๕ พระมโหสถชาดก การบ�ำเพ็ญปัญญาบารมี
เรื่องที่ ๖ พระภูริทัตชาดก การบ�ำเพ็ญศีลบารมี
เรื่องที่ ๗ พระจันทกุมารชาดก การบ�ำเพ็ญขันติบารมี
เรื่องที่ ๘ พระนารทชาดก การบ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมี
เรื่องที่ ๙ พระวิทูรบัณฑิตชาดก การบ�ำเพ็ญสัจบารมี
เรื่องที่ ๑๐ พระเวสสันดรชาดก การบ�ำเพ็ญทานบารมี
วัดชมภูเวก แหล่งรวมจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติและภาพปริศนาธรรม
ท�ำไมแม่พระธรณีจึงต้องบีบมวยผม
จิตรกรรมที่ผนังวิหารวัดชมภูเวก
ประวัติการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานวัดชมภูเวก
ตอนที่ ๔ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
ความน�ำการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
การจัดแสดงเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
ชุมชนท่าทรายและผู้คนในชุมชน
ประวัติและโบราณสถานวัดชมภูเวก
เอกสารโบราณของวัดชมภูเวก
ประณีตศิลป์และศิลปวัตถุ
เครื่องมือและของใช้ในชุมชน
วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
บรรณานุกรม
ประวัติสังเขปผู้เขียน
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ปฐมบท

การจัดท�ำหนังสือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

“...การสร้างอาคารสมัยนี้คงจะเป็นเกียรติส�ำหรับผู้สร้างคนเดียว
แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้
ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย...
ในการที่มีโบราณวัตถุสถาน และปูชนียสถานอยู่เป็นอันมาก
ถ้าเรารู้จักวิธีน�ำมาใช้เกี่ยวกับการอบรมจิตใจของเยาวชน
ก็จะเป็นประโยชน์มาก...”

กระแสพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อคราวเสด็จประพาสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๕๐๖ เมื่อได้ทอดพระเนตร
เห็นอาคารสมัยใหม่หลังหนึ่งสร้างขึ้นบนที่ซึ่งเคยเป็นซากโบราณสถาน เป็นพระราชด�ำรัส
ที่ทรงสอนให้คนไทยตระหนักซาบซึ้งในคุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้เป็นสมบัติตกทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน (พระมหากษัตริย์ไทย
กับการพิพิธภัณฑ์, ๒๕๔๑ หน้า ๙๑)
จากกระแสพระราชด�ำรัสดังกล่าว เป็นแรงบันดาลใจให้ผทู้ ที่ �ำงานด้านการศึกษาน้อมน�ำมาเป็น
แสงส่องทางในการจัดแหล่งการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชาติ
ให้เยาวชน
ย้อนไปเมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๙ ทีส่ �ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในฐานะเป็นหน่วยงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มด�ำเนินโครงการพัฒนาและเผยแพร่
สารสนเทศจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านนนทบุรศี กึ ษา เพือ่ ส่งเสริมบริการห้องสมุดสูช่ มุ ชน ได้รบั
ความร่วมมือที่ดียิ่งจากท่านผู้รู้ในท้องถิ่นนนทบุรี คือ นายพิศาล บุญผูก ได้ร่วมกันศึกษา
ส�ำรวจให้ได้ข้อมูลน�ำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือให้ความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนนทบุรี
จากการส�ำรวจในครั้งนั้นได้พบว่ามีพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกันโดยภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ ภูมิวัฒนธรรม
วัดวาอาราม รวมทั้งวิถีชีวิตผู้คนจึงได้น�ำเสนอผลการศึกษาเป็นหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับ
จังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อ�ำเภอปากเกร็ดซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช มีผลงานเป็นหนังสือออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�ำนวน
๔ เล่ม ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี วัดในอ�ำเภอปากเกร็ด ภูมินามอ�ำเภอปากเกร็ด และ
ท้องถิ่นปากเกร็ด การศึกษาส�ำรวจในครั้งนั้นได้มีการกล่าวถึงวัดชมภูเวก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรีอยู่ด้วย เนื่องจากในอดีตก่อนการแบ่งเขตการปกครอง
เป็นต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัดนัน้ เคยเป็นพืน้ ทีอ่ าณาบริเวณต่อเนือ่ งกัน ทีเ่ รียกว่า “บ้านบางตลาด”
มีคลองบางตลาด และคลองท่าทราย เป็นคลองแยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยา มีวัดและชุมชนอยู่
ริมคลองทั้งสองนี้
วัดชมภูเวกอยู่ลึกเข้ามาในคลองท่าทราย แยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยา อยู่ด้านใต้ของคลอง
บางตลาด ยังมีอุโบสถเก่าและวิหารสมัยอยุธยาเป็นสิ่งปลูกสร้างให้เห็น เจ้าอาวาสที่ปกครอง
วัดทุกรูปนับแต่อดีตมาได้ดูแลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ช่วงปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๐ - ๒๕๕๐ วัดชมภูเวกเป็นช่วงเวลาทีพ่ ระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว
อินฺทวํโส) เป็นเจ้าอาวาส ได้ดูแลปกครองวัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๕๐ ปี มีความพยายามในการ
ศึกษาประวัติที่มาของวัดชมภูเวกและการบูรณะตามกาลเวลาในบางช่วงตามความพร้อมของ
ทางวัด ชาวบ้าน และทางราชการ โดยระยะแรกมีศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้เข้ามาส�ำรวจภาพเขียนฝาผนังอุโบสถเก่าและวิหารของวัดและบันทึกภาพไว้เมือ่ ราว
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒
ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสพร้อม
ชาวบ้านท่าทรายน�ำโดยนายวีระโชติ ปั้นทอง ร่วมกับนายพิศาล บุญผูก ได้ท�ำการส�ำรวจ
ท�ำความสะอาด จัดระเบียบคัมภีร์ใบลาน และวัตถุสิ่งของที่เก็บอยู่บนหอฉันไว้เป็นเบื้องต้น
พบว่ามีคัมภีร์ใบลานภาษามอญเป็นจ�ำนวนมาก จึงได้มีการอ่านการจัดท�ำผ้าห่อคัมภีร์ใหม่
และการจัดท�ำบัญชี รวมทั้งการจัดท�ำบัญชีวัตถุสิ่งของไว้ เพื่อเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ในช่วงนี้มีบุคลากรส�ำนักบรรณสารสนเทศได้ช่วยงานด้วยในวันหยุดราชการ เป็นที่มาของ
การเห็นความพยายามของทางวัดชมภูเวกและชาวชุมชนบ้านท่าทรายอย่างมากในการบ�ำรุง
รักษามรดกเรือ่ งราวของวัดชมภูเวก อันมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ สมควรทีจ่ ะได้รว่ มกันสืบสาน
อนุรักษ์ต่อให้ยั่งยืน มีการรับรู้จากภายนอกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ที่ส�ำคัญยิ่งคือ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ และราชอาณาจักรไทย ในวันเสาร์ที่ ๔
วันอาทิตย์ที่ ๕ และวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ส�ำนักบรรณสารสนเทศ
จึงได้เสนอมหาวิทยาลัยด�ำเนินการโครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิน่ นนทบุรศี กึ ษา :
ย่านชุมชนวัดชมภูเวก เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน และจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ

“พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดชมภูเวก” เล่มนีข้ นึ้ เพือ่ แสดงเรือ่ งราวของวัดชมภูเวกอันเสมือนด้วยพืน้ ที่
การเรียนรูแ้ บบเปิดพร้อมด้วยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่วัดจัดตั้งขึ้น เป็นการแสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ผู ้ ท รงพระคุ ณ อั น ประเสริ ฐ ที่ ท รงมี พ ระเมตตา
และพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์หาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช และจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อันส่งอานิสงส์ให้เรือ่ งราวของวัดชมภูเวก และชุมชน
บ้านท่าทราย ที่มีโบราณสถานของชาติตั้งแต่สมัยอยุธยาสามารถออกเผยแพร่เป็นความรู้
สู่สาธารณะได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของวัดชมภูเวกและบันทึกภาพเพิ่มเติมจากที่เคยกล่าวถึง
ไว้บา้ งแล้ว เพือ่ จัดท�ำหนังสือเล่มนี้ ได้พบข้อมูลจากเอกสารและบุคคลทีบ่ ง่ บอกเรือ่ งราวของวัด
เพิ่มเติม ดังนี้
๑. ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ พบข้อมูลชื่อของวัด “วัดชมภูเวศ” (ตัวสะกดตามต้นฉบับ) และชื่อ
เจ้าอาวาส “พระพ่วง” ได้ปรากฏในหนังสือ ท�ำเนียบคณะสงฆ์ ที่กระทรวงธรรมการอนุญาต
ให้จัดพิมพ์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๘
๒. ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พบข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานวัดชมภูเวก ที่ปรากฏ
ในเอกสารถ่ายส�ำเนาบทความเรื่องวัดชมภูเวก ที่พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินฺทวํโส)
เจ้าอาวาสในขณะนัน้ ได้รับมอบจาก ว่าที่เรือตรี อาภรณ์ ณ สงขลา อดีตนายช่างศิลปกรรม ๘
(ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม) ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่
กองโบราณคดี กรมศิลปากร ในขณะนั้น ที่ได้มอบไว้ให้วัดชมภูเวกเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๒๑ จากในบทความพบว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือกว่า ๖๐ ปีมาแล้ว ได้มีการส�ำรวจ
จิตรกรรมฝาผนังในโบราณสถานวัดชมภูเวกไว้แล้ว ดังค�ำแนะน�ำของศาสตราจารย์ศิลป
พีระศรี แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นว่า
“...ควรจะถ่ายภาพเขียนส่วนที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ภาพเขียนเก่าแก่เหล่านี้จะสูญสิ้นไป
การถ่ายภาพเขียนอันเป็นมรดกทางศิลปะของเรานั้น จะต้องกระท�ำอย่างรีบด่วน
และควรถ่ายท�ำโดยช่างภาพผู้ช�ำนาญ มิฉะนั้นแล้วก็จะเสียทั้งเวลาและเงิน
การบันทึกหลักฐานทางภาพถ่ายนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
และเป็นทางเดียวที่เราอาจบันทึกหลักฐานมรดกตกทอดทางศิลปะของเราไว้ได้...”

๓. ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  พบข้อมูล ๒ รายการ คือ
๓.๑ เดือนเมษายน ๒๕๑๗ พบรายงานการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและบูรณะ
อุโบสถเก่าและวิหาร วัดชมภูเวก ทีว่ รรณิภา ณ สงขลา รายงานเป็นบันทึกข้อความทางราชการ
เสนอต่อหัวหน้าแผนกส�ำรวจ เมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๗ ว่ากรมศิลปากรได้เข้ามาส�ำรวจ
ให้การช่วยเหลือฉุ ก เฉิ น ด้ ว ยความช�ำรุ ด ทรุ ด โทรมอย่ า งมาก เกรงว่ า จะพั ง ทลายลงมา
ด้วยทางวัดหมดหวังที่จะท�ำการบูรณปฏิสงั ขรณ์ได้เอง โดยเฉพาะตัววิหารเต็มไปด้วยรอยร้าว
ทุกแห่ง หัวขือ่ ขาด หลังคาทรุด และทางวัดเห็นว่าหากไม่รื้อออกก็จะเป็นอันตราย จึงขอทาง
ราชการให้เข้ามาช่วยด�ำเนินการ จึงได้มีการบูรณะตามก�ำลังแบบฉุกเฉินในขณะนั้น โดย
ข้าราชการกรมศิลปากรเป็นผูท้ �ำ มีการจ้างชัว่ คราวรายวันช่วยงาน มิได้เป็นการจ้างเหมาบูรณะ
ด้วยความเห็นคุณค่าของโบราณสถานแห่งนี้ ข้าราชการเห็นว่าท�ำกันเองดีและปลอดภัยกว่า
ด้วยจิตส�ำนึกว่าเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่ายิ่งของชาติ ต้องใช้ผู้ที่มีฝีมือช�ำนาญงานโดยเฉพาะ
และยังได้ใช้กระเบื้องมุงหลังคาเก่าที่รื้อจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมาช่วยต่ออายุ
โบราณสถานนี้ไว้ จึงสามารถรักษาวิหารและอุโบสถวัดชมภูเวกไว้ได้สืบต่อมา
๓.๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๑๗ พบข้อมูลในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๑ ตอนที่ ๘๒
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๗ กรมศิลปากรมีประกาศเรื่อง ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ก�ำหนดให้อุโบสถเก่าและวิหารวัดชมภูเวก ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พร้อมก�ำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๗
๔. ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบข้อมูลการรายงานการอนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถาน “วัดชมภูเวก”
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัด และศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสฉลองสิรริ าชสมบัติ ๖๐ ปี) ทีส่ �ำนักศิลปากร
ที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดท�ำไว้ เป็นการรายงานด�ำเนินการอนุรกั ษ์
และพัฒนาโบราณสถานภายในวัดชมภูเวก ที่ใช้เวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ ตามหลัก
วิชาการ เช่น การขุดแต่งทางโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน ประกอบด้วยอุโบสถ วิหาร
ก�ำแพงแก้ว ฐานสีมา เจดีย์ราย การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
๕. พ.ศ. ๒๕๕๑ พบข้อมูลการศึกษาประวัติวัดชมภูเวกโบราณสถาน ที่ทางวัดโดยพระครู
ไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินฺทวํโส) ได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนมรณภาพ และชาวบ้าน
น�ำโดยนายวีระโชติ ปั้นทอง ผู้อาวุโสท่านหนึ่งและผู้น�ำของชุมชนบ้านท่าทรายที่พยายาม
อย่างยิง่ ในด้านการอนุรกั ษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมท้องถิน่ ของวัดชมภูเวกและชุมชนบ้านท่าทราย
ได้จัดท�ำเป็นหนังสือ “ประวัติวัดชมภูเวก โบราณสถาน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ เผยแพร่ได้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

๖. พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐ พบข้อมูลเชิงประจักษ์ในความพยายามของวัดและชาวบ้าน
น�ำโดยพระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาส และนายวีระโชติ ปั้นทอง ที่เป็นก�ำลังหลัก
ทางฝ่ายฆราวาส ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พุทธศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ โดยริเริ่ม
จัดเก็บรวบรวมเพื่อเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวกขึ้น อีกทั้งความพยายาม
ในการฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของวัดและชุมชนบ้านท่าทรายขึ้นใหม่ให้
อนุชนรุ่นหลังได้ทราบและร่วมสืบทอดไว้ให้คงอยู่
ในช่วงเวลากว่า ๑๒ ปี ที่ส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้ด�ำเนินงานเกีย่ วกับการจัดการสารสนเทศจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านนนทบุรศี กึ ษา อันมุง่ หวัง
ให้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี ที่อยู่ในตัวบุคคลและสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปตามกาลเวลา อีกด้านหนึ่ง
คือการทีผ่ นู้ �ำและชาวชุมชนบ้านท่าทรายมีความพยายามอย่างยิง่ ยวดเข้มแข็งในการฟืน้ ฟูศลิ ปะ
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อสานต่อด�ำริการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชนอันมี
วัดชมภูเวกเป็นศูนย์รวมจิตใจ เมื่อวัดได้เริ่มการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวกอย่างเป็น
ทางการในราวปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ และชาวบ้าน
สมทบ จึงได้ส�ำเร็จเป็นรูปธรรมสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้มาเยือนได้อย่างเป็นทางการ
ในกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
ส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เห็นถึงความพยายามของ
ชุมชนและวัดชมภูเวกในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์สืบสานสิ่งดีงามที่ปรากฏจากการเป็น
โบราณสถานของชาติ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้สืบต่อไปอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมสานต่อภารกิจ
ในการสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของวัดชมภูเวกและชุมชนบ้านท่าทรายให้เป็นที่ประจักษ์
รับรู้กันในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยจัดท�ำหนังสือ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการน�ำชมวัดชมภูเวกและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก ร่วมกับทางวัด
และศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา - SEAMEO SPAFA)* ขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ด้วย เพื่อให้เยาวชน
และประชาชนย่านวัดชมภูเวกได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าทราย
และวัดชมภูเวกอย่างเป็นทางการ ด้วยมุง่ หวังจะให้เป็นผู้สบื สานต่อเรือ่ งราวได้ตอ่ ไปในอนาคต
* คือ Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)
Southeast Asian Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SPAFA)

ส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการน�ำชม
วัดชมภูเวกและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก เมื่อวันที่ ๑๑,๑๒ และ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

การจัดท�ำหนังสือนีส้ �ำเร็จลงได้ดว้ ยดี  ส�ำนักบรรณสารสนเทศได้รบั ความร่วมมือทีด่ ยี งิ่ จาก
เจ้าอาวาสวัดชมภูเวกและปราชญ์ทอ้ งถิน่ ๒ ท่าน คือ นายพิศาล บุญผูก และนายวีระโชติ ปัน้ ทอง
ในการท�ำงานจนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ส�ำนักบรรณสารสนเทศ ยินดีและภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้น�ำเสนอเรือ่ งราวของท้องถิน่
จังหวัดนนทบุรีอีกเรื่องหนึ่ง เป็นผลงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นีอ้ ย่างเป็นระบบทัง้ ในรูปแบบหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ สืบสานเพื่อเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
อย่างกว้างขวางสืบไป และเป็นบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวมทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สูส่ งั คมแห่งการเรียนรูข้ องไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากร
ผ่านการอ่าน และการเรียนรู้ของชาติที่ประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย
ส

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เจดีย์วัดเชิงท่า ปากคลองบางตลาดฝั่งใต้ บันทึกภาพไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
โดย นายพิศาล บุญผูก ก่อนที่จะพังทลายลง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์
ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สมัยกาลบ้านท่าทราย

บ้านท่าทราย ที่ตั้งวัดชมภูเวก
อาณาเขตบ้านท่าทราย
ในอดีตทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั ยังไม่มผี ใู้ ดให้ค�ำตอบได้วา่ “บ้านท่าทราย” มีความเป็นมา
อย่างไร? เกิดขึ้นเมื่อใด? ท�ำไมจึงเรียกต�ำบลท่าทราย เมื่อมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดชมภูเวก จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องมีเรื่องของชุมชนด้วย เพื่อเล่าเรื่องความเป็นมาของชุมชน
“บ้านท่าทราย”
ชุมชนบ้านท่าทรายตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ระหว่างชุมชนบ้านบางตลาดกับชุมชน
บางธรณีทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
ทิศเหนือจดคลองบางตลาด
ทิศใต้ติดต่อกับต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออกจดคลองประปา เขตติดต่อกับแขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตกจดแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ประวัติบ้านท่าทราย วิเคราะห์จากภูมิศาสตร์
แม่น�้ำเจ้าพระยาตั้งแต่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ (บริเวณวัดเชิงท่า และวัดหน้าโบสถ์
ในอดีต) ปากคลองบางตลาดเรื่อยขึ้นไปถึงบ้านศาลากุลนอก เป็นแนวโค้งหักศอก กระแสน�้ำ
ที่ไหลมาทางแม่น�้ำเจ้าพระยาตรงอ้อมเกร็ด จะพุ่งชนตลิ่งบริเวณวัดหน้าโบสถ์ ตรงปากคลอง
บางตลาด ยิ่งฤดูน�้ำหลากกระแสน�้ำจะไหลแรงมาก น�้ำจะกัดเซาะตลิ่งบริเวณดังกล่าวพังทลาย
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ดินทรายไหลตามกระแสนำ�้ เป็นตะกอนไปสะสมเป็นเนินริมตลิง่ หน้าวัดเชิงท่าเป็นเนินทรายหรือ
หาดทรายยาวตามแนวชายฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา เรือ่ ยลงไปเกือบถึงวัดแคนอก ต�ำบลบางกระสอ
ระยะความยาวเกือบ ๒ กิโลเมตร หาดทรายลาดลงถึงระดับน�้ำต�่ำสุดในแม่น�้ำเจ้าพระยาช่วง
ฤดูแล้ง (มีนาคม - มิถุนายน) ประมาณเกือบ ๓๐ เมตร พื้นที่ชายน�้ำจะเป็นหาดทรายยื่นลงไป
ในแม่น�้ำ  ในเวลาน�้ำลงสามารถเดินไปตามตลิ่งที่เป็นหาดทรายได้ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
สันนิษฐานว่าการเกิดขึ้นของหาดทรายในบริเวณนี้จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนท่าทรายและ
บ้านท่าทรายในเวลาต่อมา ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครอง จึงมีการน�ำเอาคลองบางตลาด
ที่แยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตของต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด อยู่ทิศเหนือ
และต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี อยู่ทิศใต้ของคลองบางตลาด

บริเวณที่เป็น
หาดทราย

ที่ตั้งวัดชมภูเวกในอาณาบริเวณบ้านท่าทราย

แผนที่บ้านปากเกร็ด บ้านบางตลาด บ้านท่าทราย และพื้นที่ใกล้เคียง
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ประวัติบ้านท่าทราย วิเคราะห์จากประวัติศาสตร์
๑. ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยต้นรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
เมืองนนทบุรีที่บ้านตลาดขวัญเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ “บ้านตลาดขวัญ” เป็นชุมชนริมแม่น�้ำ
เจ้ า พระยาที่ ตั้ ง อยู ่ ก ลางระหว่ า งชุ ม ชนลุ ่ ม น�้ ำ เจ้ า พระยาด้ า นเหนื อ ที่ ชุ ม ชนบางธรณี
ชุมชนท่าทราย ชุมชนปากเกร็ด ซึ่งรวมเป็น “บ้านเตร็จน้อย” ในสมัยอยุธยา และชุมชน
ตามลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาสายเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นคลองอ้อมที่อยู่ด้านใต้
บ้านเตร็จน้อย อยู่ด้านใต้ของ “ลัดเกร็ด” อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
เจ้าพระยา ตั้งแต่ปากลัดเกร็ดจนถึงปากคลองบางธรณี ในสมัยอยุธยาย่านนี้เป็นที่ตั้งของ
“ด่านขนอน” มีหน้าที่ตรวจตราการผ่านไปมาของเรือสินค้าจากหลายชาติที่มาค้าขายกับ
กรุงศรีอยุธยา และเก็บภาษีจังกอบ ที่บ้านปากเกร็ด เป็นชุมชนใหญ่มีปากคลองบางตลาด เป็น
“ตลาดน�้ำบางตลาด” ขนาดใหญ่มากที่คับคั่งไปด้วยเรือน้อยใหญ่และผู้คนจ�ำนวนมากมารวม
ซือ้ ขายกันทีต่ ลาดน�ำ้ แห่งนี้ ใกล้ปากด่านมีวดั เชิงท่า และวัดหน้าโบสถ์ เป็นศูนย์กลางของชุมชน
“บ้านบางตลาด” เมืองนนทบุรแี ละบ้านปากเกร็ด เป็นด่านตามล�ำน�ำ้ เจ้าพระยา อยูใ่ นเส้นทางหลัก
เข้าสูก่ รุงศรีอยุธยา เมือ่ พม่ารุกรานกรุงศรีอยุธยาก็ตงั้ ค่ายทีบ่ า้ นปากเกร็ดนานถึง ๒ ปี จนเข้าตี
กรุงศรีอยุธยาได้ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ช่วงเวลานัน้ บ้านบางตลาด บ้านปากเกร็ด กลายเป็นบ้านร้าง
เมืองร้าง จนกระทัง่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกูบ้ า้ นเมืองจากพม่าได้ ทรงสถาปนา
กรุงธนบุรเี ป็นราชธานี และโปรดเกล้าฯ ให้คนมอญมาตัง้ ถิน่ ฐานบ้านเรือนตามล�ำน�ำ้ เจ้าพระยา
ตั้งแต่บางปะอิน อยุธยา สามโคก ปทุมธานี ปากเกร็ด นนทบุรี ให้อยู่รักษาด่านที่บ้านปากเกร็ด
ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตกาลของย่านนี้เห็นได้จากการมีวัดโบราณ
จ�ำนวนมากอยู ่ ใ นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ปากด่านปากเกร็ ด ต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง ต�ำบลท่ า ทราย
ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรีในปัจจุบัน โบราณสถานโบราณวัตถุที่มีอยู่ในพื้นที่
เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงอายุของชุมชนตั้งแต่สมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดี อาทิ วัดกลางเกร็ด
วัดป่าเลไลยก์ ที่ลัดเกร็ด เศียรพระพุทธรูปหินทราย และพระประธานวัดเชิงท่า อีกทั้งลักษณะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดหน้าโบสถ์ วัดชมภูเวก ล้วนแสดงให้เห็นการร่วมอายุสมัยเดียวกัน
“พญาเจ่ง” หัวหน้ามอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้ตั้งบ้านเรือนสร้าง
ชุมชนมอญ ที่บ้านบางตลาด บ้านท่าทราย พญาเจ่งรับราชการมาแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีถึง
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ “เจ้าพระยามหาโยธา นราธิบดีศรีไชยณรงค์” ควบคุม
ดูแลมอญทั้งปวงที่เรียกว่า จักรีมอญ เมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรม บุตรชายของท่านพญาเจ่ง

20 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

ชื่อ ทอเรี่ยะ (มีความหมายว่าทองชื่น) ได้รับต�ำแหน่งเจ้าพระยามหาโยธาจักรีมอญสืบต่อจาก
พญาเจ่งผู้เป็นบิดา ควบคุมดูแลมอญทั้งปวงแทนบิดา พญาเจ่งและบุตรนอกจากจะรับ
ราชการสนองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริย์ไทยแล้ว ยังได้ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม โดยเฉพาะวัดมอญของชุมชนบ้านท่าทราย ได้แก่ วัดเชิงท่า
วัดขะโมก วัดสนาม วัดชมภูเวก และวัดต�ำหนักใต้ ชุมชนบ้านบางตลาด ได้แก่ วัดหน้าโบสถ์
วัดโบสถ์ซอโกณฑัญญะ และวัดปรก
คนมอญได้ท�ำนาส่งเสบียงให้กรุงธนบุรีพร้อมรักษาด่าน การท�ำนาสมัยนั้นครอบคลุม
พื้นที่ตั้งแต่บางตลาด ท่าทราย หลังวัดสนามเหนือ วัดบ่อ ไปจนถึงคลองเกลือ บางพูด หลักสี่
บางเขน ทุ่งสีกัน และดอนเมืองในปัจจุบัน
ชุมชนบ้านปากเกร็ด บ้านบางตลาด บ้านท่าทราย ได้กลับมามีผู้คนอาศัยอีกครั้งหลัง
การเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อมีมอญมาอยู่ที่ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด
๒. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน - บุคคล
นายวีระโชติ ปัน้ ทอง ชาวท่าทราย ได้สมั ภาษณ์ชาวไทยเชือ้
สายมอญ บ้านท่าทรายรุน่ เก่า เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (กว่า ๕๔ ปีมาแล้ว)
เพือ่ รวบรวมข้อมูลบอกเล่า เรียบเรียงไว้เป็นประวัตขิ องชุมชน มีผใู้ ห้ขอ้ มูล
คือ พ่อ และลุง ได้แก่ นายเชย ปั้นทอง (พ่อ) อายุ ๖๗ ปี นายแห
คงทรัพย์ (ลุง) อายุ ๖๕ ปี และร.ท. บุญ เตลิงคพันธ์ ร.น. (ลุง) ชาวมอญ
บ้านบางตลาด อายุ ๘๒ ปี
ขุนขจร (ทอง จันทร์ใบเล็ก)
นายสุ่น และนางเหลี่ยม แก้วปลั่ง อายุประมาณ ๘๐ ปีเศษ ก�ำนันต�ำบลท่าทราย
ในสมัยรัชกาลที่ ๖
ผู้มีศักดิ์เป็นตาและยายของนายพิศาล บุญผูก ได้เล่าให้นายพิศาลฟัง
เมื่อเป็นเด็กว่าในคลองบางตลาดทั้งสองฝั่งเคยมีวัดโบราณงามๆ เช่น (อนุเคราะห์ภาพโดย
นายสมใจ จันทร์ใบเล็ก
วัดโบสถ์ซอโกณฑัญญะทีฝ่ ง่ั เหนือของคลองบางตลาดมีเจดียแ์ ละอุโบสถ หลานปู่ อายุ ๖๗ ปี)
ขนาดใหญ่สวยงาม แต่ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยให้เห็นแล้ว
สรุปข้อมูลว่าในอดีตบ้านท่าทรายและบ้านบางตลาดเป็นพื้นที่เดียวกัน เพียงแต่มี
คลองบางตลาดคั่น ชาวบ้านเรียกทั่วไปว่า “บ้านบางตลาด” เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากร
รวมกันอยู่ ๓ เชื้อชาติ คือ มอญ - ไทยเชื้อสายมอญ จีน อิสลาม เป็นศูนย์รวมทางธุรกิจการค้า
มีตลาดน�้ำเป็นศูนย์กลางในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา มีด่านขนอนอยู่เหนือวัดหน้าโบสถ์ท�ำหน้าที่
เก็บภาษีเรือสินค้าต่างชาติและตรวจสิ่งของต้องห้ามที่จะน�ำเข้า - ออก จากกรุงศรีอยุธยา
เป็นสถานทีจ่ อดพักเรือสินค้าต่างประเทศจึงท�ำให้เกิด “ตลาดนำ�้ ” ตามมา มีวดั ซึง่ สร้างประจ�ำ
ชุมชน เช่น บ้านบางตลาดมีวัดหน้าโบสถ์ วัดโบสถ์ซอโกณฑัญญะ วัดปรก บ้านท่าทรายมี
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วัดเชิงท่า วัดขะโมก วัดสนาม วัดชมภูเวก วัดเพลง วัดต�ำหนัก
บน และวัดต�ำหนักล่าง (ต่อมาวัดทั้งสองได้รวมกันเป็นวัด
เดียวกัน เรียกว่า วัดต�ำหนักใต้) ปัจจุบันเหลือเพียง ๒ วัด คือ
วัดชมภูเวก และวัดต�ำหนักใต้

บริเวณที่เป็น
หาดทราย

ภาพวาดวัดโบสถ์ซอโกณฑัญญะ
จากค�ำบอกเล่าของนายสุ่น
และนางเหลี่ยม แก้วปลั่ง
และนายพิศาล บุญผูก
ได้บันทึกไว้ถ่ายทอดต่อให้ผู้วาด
ที่ตั้งวัดชมภูเวกในอาณาบริเวณบ้านท่าทราย

๓. ประวัติศาสตร์จากบันทึกหลักฐานของวัด
มีการค้นพบคัมภีรใ์ บลานภาษามอญของวัดชมภูเวก ชือ่ คัมภีร์ “ติกกะทุกกะปธาน”
ผู้จาร คือ บิดาพ่อเพลงกอย บ้านบางตลาด - ท่าทราย จารเมื่อ จ.ศ. ๑๖๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)
ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ระบุว่าวัดชมภูเวก อยูท่ ี่ “บ้านบางตลาด - ท่าทราย” (คัมภีรใ์ บลาน
ภาษามอญนี้ ได้ค้นพบจากการอนุรักษ์ และจัดระเบียบวัตถุ ข้าวของที่จัดเก็บไว้ที่วัดชมภูเวก
โดยความเห็นชอบของพระสมุหส์ ทุ ธิพงษ์ สิรวิ ฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก ริเริม่ ด�ำเนินการโดย
นายวีระโชติ ปั้นทอง มีการอ่านข้อมูลโดยนายพิศาล บุญผูก ผู้รู้ภาษามอญ และผู้เชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนนทบุรี เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ก่อนการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้าน
วัดชมภูเวกในเวลาต่อมา

คัมภีร์ใบลานมอญ
ที่วัดชมภูเวก
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ทีส่ �ำคัญตัวอาคารโบราณสถาน จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และวิหารของวัดชมภูเวก
เป็นหลักฐานที่บ่งบอกอายุของวัดและชุมชนได้เป็นอย่างดี จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
วัดชมภูเวก มีลกั ษณะเดียวกันกับวัดหน้าโบสถ์ทปี่ ากคลองบางตลาด กล่าวคือ มีภาพพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ที่ผนังหุ้มกลองอุโบสถด้านหลังพระพุทธรูปประธาน

ภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่
ที่ผนังหุ้มกลองอุโบสถ วัดหน้าโบสถ์
ปัจจุบันเป็นพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์

ภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ผนังหุ้มกลอง
ด้านหลังพระพุทธรูปประธานอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

บ้านท่าทราย ชุมชนดั้งเดิมต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ในช่วงเวลาที่ปากคลองบางตลาดเป็นที่ตั้งของด่านขนอน และตลาดน�้ำบ้านบางตลาด
ชุมชนท่าทราย และบ้านบางตลาดเป็นชุมชนใหญ่ และถือว่าอยู่ในย่านหรือบางเดียวกัน มักจะ
เรียกรวมกันว่า บ้านบางตลาดท่าทราย หรือบ้านท่าทรายบางตลาด
วัดเชิงท่า วัดเพลง วัดชมภูเวก วัดต�ำหนักใต้ วัดปรก และวัดสนาม ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งใต้
ของคลองบางตลาดในต�ำบลท่าทราย ถือได้ว่าเป็นหลักฐานส�ำคัญที่แสดงถึงความเจริญของ
บ้านท่าทรายที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา
ในอดีตบ้านท่าทราย บ้านบางตลาด เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองนนทบุรีที่
ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกเป็นชุมชนเดียวกัน ต่อมาประชากร
อยู่กันหนาแน่นมีความเจริญมาก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) ได้มีการแบ่งเขต
การปกครองเป็นหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
คลองบางตลาดถูกก�ำหนดให้เป็นจุดแบ่งเขตของอ�ำเภอปากเกร็ดและอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
ฝั่งใต้ของคลองบางตลาดเป็นพื้นที่ของต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ฝั่งเหนือของ
คลองบางตลาดเป็นพื้นที่ของต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บ้านท่าทราย
จึงเป็นต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บ้านบางตลาด เป็นต�ำบลบางตลาด
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อ�ำเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี
มี ป ระชากรหลายเชื้ อ ชาติ ได้ แ ก่
ไทย จีน อิสลาม และมอญมากที่สุด
พระภิกษุวัดชมภูเวก
ถ่ายภาพที่หน้าเจดีย์มุตาว
ในเทศกาลไหว้เจดีย์มุตาว
ขึ้น ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๐๖
(อนุเคราะห์ภาพโดย นายวีระโชติ ปั้นทอง)

วัดหน้าโบสถ์อยู่ปากคลองบางตลาด ฝั่งเหนือเป็นต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด
วัดเชิงท่าอยูป่ ากคลองบางตลาด ฝัง่ ใต้เป็นต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  ทัง้ สองวัดนีเ้ ป็น
ศูนย์กลางชุมชนบ้านบางตลาด บ้านท่าทรายมาแต่โบราณ
ในคลองบางตลาดยังมีวดั โบราณอีกหลายวัด เช่น ฝัง่ ทิศใต้ไปทางบ้านท่าทราย มีวดั ขะโมก
(ภาษามอญแปลว่าวัดทิศตะวันออก) วัดเพลง วัดชมภูเวก วัดต�ำหนักใต้ วัดบางธรณี ฝัง่ ทิศเหนือ
นอกจากวัดหน้าโบสถ์แล้วยังมีวัดโบสถ์ซอโกณฑัญญะ วัดปรก วัดสนามใต้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๘๙ เป็นต้นมา มีการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในราชการของกรมชลประทาน และเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๒ ทางราชการให้ชุมชนและวัดออกจากพื้นที่ทั้งหมด ทั้งวัดและชุมชนบ้านบางตลาด
บ้านท่าทรายด้านริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาใกล้ปากคลองบางตลาดจึงสิน้ สภาพการเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน วัดโบราณต่างๆ กลายเป็นวัดร้าง และไม่เหลือร่องรอยสิ่งปลูกสร้างหลงเหลือให้เห็น
ปัจจุบันบ้านท่าทรายได้ขยายเป็นชุมชนใหญ่ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกที่ติดต่อกับ
คลองประปา ส่วนบ้านท่าทรายทางทิศตะวันตกที่ติดต่อกับแม่น�้ำเจ้าพระยา ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง
ของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้งวัดโบราณของ
ชุมชน คือ วัดชมภูเวก วัดต�ำหนักใต้
และพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์
ชุมชนบ้านท่าทรายมีวดั ชมภูเวก
และวัดต�ำหนักใต้เป็นวัดในชุมชน

เจดีย์มุตาว วัดชมภูเวก
เมื่อครั้งน�้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๐๗
(อนุเคราะห์ภาพโดย นายวีระโชติ ปั้นทอง)

อุโบสถใหม่ และเจดีย์มุตาว วัดชมภูเวก
ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดชมภูเวก
ที่ตั้งวัด
วัดชมภูเวก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา วัดชมภูเวก
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร

ชื่อของวัดชมภูเวก
การตั้งชื่อวัดต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่โบราณมา ชื่อของวัดคนโบราณดูเหมือนว่า
จะไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ เท่ า ใด แม้ ก ระทั่ ง วั ด ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ห รื อ ผู ้ มี บ รรดาศั ก ดิ์
ไปสร้างไว้ ก็ไม่ได้ให้ความส�ำคัญแก่ชื่อวัดมากนัก เช่นวัดเขมาภิรตาราม เมื่อแรกที่สมเด็จ
พระศรีสรุ ิเยนทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ ๒ ได้ทรงปฏิสังขรณ์ ก็คงเรียกชื่อวัดว่า วัดเขมา
และเป็นที่ถกเถียงกันมาจนทุกวันนี้ว่า ชื่อวัดเขมา แปลว่าอะไร ต่อมารัชกาลที่ ๔ พระราชทาน
สร้อยนามของวัด โปรดเกล้าฯ ให้ชอื่ วัดว่า วัดเขมาภิรตาราม แม้วดั โพธิบ์ างโอ ทีอ่ �ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ที่กรมหลวงเสนีบริรักษ์ ทรงบูรณะสร้างอุโบสถที่สวยงามหลังหนึ่งของจังหวัด
นนทบุรี ก็คงเรียกนามวัดว่า วัดโพธิ์บางโอ เป็นชื่อสามัญและหาต้นเค้าของชื่อวัดไม่ได้
เช่นเดียวกับวัดเขมาภิรตารามและอีกหลายวัดในจังหวัดนนทบุรี
ส�ำหรั บ วั ด ชมภู เวกนั้ น ชื่ อ ของวั ด ตามท�ำเนี ย บคณะสงฆ์ ข องกระทรวงธรรมการ
พ.ศ. ๒๔๔๘ เมื่อ ๑๑๔ ปีมาแล้ว มีชื่อว่า วัดชมภูเวศ พระพ่วง เป็นเจ้าอาวาส มีผู้สันนิษฐาน
ว่า ชมภู น่าจะหมายถึง ชมพู ที่แปลว่า ต้นหว้า ดังที่เรียกพื้นที่ของอินเดียโบราณ เนปาล
ปากีสถาน บังกลาเทศ ที่พระพุทธเจ้าประสูติว่า ชมพูทวีป เพราะถือเอาต้นหว้าเป็นหลักของ
ทวีป หรือเป็นหลักของแผ่นดิน ส่วน เวศ นั้น หมายถึง พื้นที่ หรือ สถานที่ เค้าเดิมของชื่อนี้จึง
เป็นการแสดงให้เห็นว่า บริเวณวัดคงเต็มไปด้วยต้นหว้า
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หนังสือทำ�เนียบคณะสงฆ์ กระทรวงธรรมการ ที่ปรากฏชื่อวัดและนามเจ้าอาวาสวัด
เมืองนนทบุรี เมื่อ ร.ศ. ๑๒๓

ต่อมาชื่อของวัดได้ถูกเรียกว่า วัดชมภูเวก ซึ่งดูจะเป็นการยากที่จะขยายความให้เข้าใจ
ความหมายของชื่อได้อย่างแท้จริง จึงมีการอธิบายความหมายไปตามต�ำนาน ความเชื่อ หรือ
ความเข้าใจ แต่ชื่อนั้นส�ำคัญไฉน ความเป็นวัดที่ดีเป็นที่รวมศรัทธาของสาธุชนเช่นที่วัดชมภูเวก
ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีของเจ้าอธิการ คณะสงฆ์ ทายก ทายิกา จิตอาสา
ผู้ศรัทธาทั้งหลายในอดีตและในปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่ส�ำคัญ
ของชาติ จึงท�ำให้วัดชมภูเวกเป็นวัดพัฒนาที่แท้จริงโดยมิได้อิงอยู่กับเรื่องของชื่อวัด

ประวัติและโบราณสถานของวัด
วัดชมภูเวก ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่สร้าง
ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ คือ
โบราณสถานที่มีอยู่ในวัดชมภูเวกซึ่งเป็นหลักฐานส�ำคัญที่จะบอกอายุของวัดได้ว่ามีการสร้าง
อาคาร ศาสนสถานและศาสนวัตถุ สิ่งของ ของวัดชมภูเวกเมื่อยุคสมัยใด แต่อาคารศาสนสถาน
เหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งแสดงว่าวัดชมภูเวกได้แรกเริ่มสร้างขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นก็ได้ อาจจะมีวัด
อยู่ก่อน ต่อมาจึงมีการสร้างอาคารศาสนสถานขึ้นมาภายหลัง หรืออาจจะสร้างขึ้นมาพร้อมกับ
การก�ำเนิดขึ้นของวัด ทั้งนี้จะต้องมีการศึกษาค้นคว้ากันต่อไป ที่ส�ำคัญที่สุดคือวัดต้องมีอายุ
ไม่น้อยกว่าอายุของอาคารโบราณสถานที่มีอยู่ในวัดอย่างแน่นอน
โบราณสถานของวัดชมภูเวกทีป่ รากฏอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ คือ อุโบสถเก่าและวิหาร ได้แสดง
อายุของโบราณสถานว่าได้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
ทรงครองราชสมบัติระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑
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สิ่งส�ำคัญในวัด
บริเวณโบราณสถานของวัดชมภูเวก
อุโบสถเก่าและวิหารตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่โบราณสถานของวัดชมภูเวก ทั้งอุโบสถ
เก่าและวิหารมีแนวก�ำแพงแก้วล้อมทั้ง ๔ ด้าน
มุมก�ำแพงแก้วอุโบสถเก่ามีเจดีย์เหลี่ยม ๔ องค์ มุมละ ๑ องค์ เจดีย์มุมขวาด้านหน้า
อุโบสถ ที่ยอดเจดีย์เหนือองค์ระฆังท�ำเป็นยอดพรหมพักตร์ ซึ่งเป็นยอดเจดีย์ที่มีลักษณะพิเศษ
ไม่ปรากฏว่ามีเจดีย์วัดอื่นๆ ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในย่านนี้มีเจดีย์ยอด
พรหมพักตร์เช่นที่วัดชมภูเวก
อุโบสถเก่าและวิหาร ตั้งอยู่ในแถวเดียวกันทางด้านตั้ง หันหน้าไปสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด แม้วัดชมภูเวกจะตั้งอยู่ไกลแม่น�้ำเจ้าพระยา แต่ตามคติการสร้าง
วัดในสมัยอยุธยามักจะสร้างวัดให้หน้าวัดหันไปทางแม่น�้ำ  เช่น วัดหน้าโบสถ์ วัดแคนอก
วัดเขมาภิรตาราม เป็นต้น
นอกแนวก�ำแพงแก้วหน้าอุโบสถเก่าทางด้านซ้ายเป็นซากโบราณสถานขนาดเล็ก ที่เป็น
ฐานสี่เหลี่ยมสันนิษฐานว่าเป็นฐานอาคารขนาดเล็กที่เรียกว่าวิหารแกลบ หรือเป็นฐานของ
สถูป ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เจดีย์เหลี่ยม ที่มุมกำ�แพงแก้ว
ด้านหลังอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

ซากวิหารแกลบ หรือฐานของสถูป
ด้านหน้าอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
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เจดีย์มุตาว วัดชมภูเวก

เจดีย์มุตาว
เจดี ย ์ มุ ต าวเป็ น เจดี ย ์ ท รง
มอญ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถเก่า เจดีย์
มุ ต าวองค์ ดั้ ง เดิ ม ตั้ ง อยู ่ ที่ เ มื อ ง
หงสาวดี เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ที่ เ คารพ
สักการะของคนมอญมาก ชุมชนมอญต่างๆ จึงได้สร้างเจดีย์ไว้ในวัดในชุมชน และมักใช้ชื่อ
มุตาวตามชื่อเจดีย์มุตาวในเมืองหงสาวดี และเชื่อว่าการได้นมัสการกราบไหว้เจดีย์นี้จึงเท่ากับ
ได้ไปกราบไหว้เจดีย์มุตาวที่เมืองหงสาวดี
เจดีย์มุตาววัดชมภูเวกได้มีการบูรณะซ่อมแซมตลอดมาจนมี
ความสวยงามดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ เจดีย์องค์นี้ถือว่าเป็นเจดีย์มอญ
ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
ด้านหน้าเจดียม์ ตุ าว ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางปฐมเทศนา
พระรัศมีจารึกคาถาเยธัมมา อักษรไทย มอญ ขอม ที่ได้มาจากจารึก
ที่พระพุทธบาทศิลาวัดชมภูเวก
พระพุทธรูปศิลาปางปฐมเทศนา

มณฑปพระพุทธบาท
เป็นอาคารรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั เรือนยอดรูปปราสาท
ตั้งอยู่ด้านหลังวิหาร มีบันไดทางขึ้นด้านทิศเหนือท�ำเป็น
บันไดนาค และมีทางขึ้นส�ำหรับผู้พิการด้วย ภายใน
มณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทศิลา
บานประตูทั้ง ๔ ด้านของมณฑปพระพุทธบาท
ท�ำด้วยแผ่นไม้ขนาดใหญ่ จ�ำหลักเรือ่ งราวในวรรณคดีไทย
เรื่องรามเกียรติ์ กากี และต�ำนานสงกรานต์
ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทศิลาสมัย
สุโขทัย ครอบไว้ด้วยบุษบกสมัยอยุธยาที่สวยงามมาก
มณฑปพระพุทธบาท
วัดชมภูเวก
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บานประตูมณฑป

ภาพจำ�หลักไม้
บุษบกไม้สมัยอยุธยา
เรื่องราววรรณคดีที่บานประตูมณฑป ประดิษฐานพระพุทธบาทศิลา
สมัยสุโขทัย ภายในมณฑป
พระพุทธบาท

บุษบกประดิษฐานพระพุทธบาทศิลา
พระพุทธบาทศิลาวัดชมภูเวกประดิษฐานอยู่ในบุษบกที่งดงามและเป็นบุษบกที่สร้างใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างครอบพระพุทธบาทศิลาเช่นเดียวกับการสร้างบุษบกครอบ
พระพุทธบาทสระบุรีที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
เดิมบุษบกนี้อยู่ในวิหารวัดชมภูเวกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทศิลา เมื่อทางวัด
ชมภูเวกได้อัญเชิญพระพุทธบาทศิลาจากวิหารมาประดิษฐานที่มณฑปพระพุทธบาท บุษบกนี้
จึงได้น�ำมาประดิษฐานพระพุทธบาทศิลาที่มณฑปพระพุทธบาทด้วย
• สุนทรียะในบุษบกประดิษฐานพระพุทธบาทศิลา
บุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธบาทวัดชมภูเวกเป็นผลงานศิลปกรรมที่มีความวิจิตร
ประณีตงดงามยิ่ง เป็นงานฝีมือที่ช่างบรรจงสร้างอย่างสุดฝีมือ เป็นอาคารสี่เหลี่ยมทรงโปร่ง
ย่อมุมที่เสาแต่ละด้าน ด้านละ ๓ มุม หลังคาท�ำเป็นชั้นซ้อนกัน ๕ ชั้น สร้างด้วยไม้แกะสลัก
ปิดทองประดับกระจก องค์บุษบกประกอบด้วยฐาน ๒ ชั้น หน้ากระดานเชิงฐานชั้นล่าง
เรียบเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  ชั้นฐานสิงห์มีลายแกะสลักที่กาบเท้า ต่อขึ้นมาเป็นฐานหน้ากระดาน
ซึ่งขยายส่วนของหลังไม้ให้สูงขึ้น
โคนเสาบุษบกประดับด้วยกาบพรหมศร เสาทั้ง ๔ ประดับด้วยลายรักร้อยกาบปลี
คั่นกลางเสาด้วยลายประจ�ำยามรัดอก
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คันทวยที่ค�้ำยันอยู่ที่ปลายเสาด้านบนและยึดรับมุมชั้นหลังคาบุษบกแกะสลักด้วยไม้
ที่ชั้นหลังคามีลักษณะเช่นเดียวกับยอดปราสาทเป็นทรงจอมแหซ้อนกัน ๕ ชั้น ซึ่งเป็น
หลังคาทีเ่ รียกว่าชัน้ บันแถลง ตรงกลางแต่ละด้านประดับด้วยซุม้ บันแถลงหรือซุม้ รังไก่ดา้ นละ
๓ ซุ้ม ซุ้มกลางมีขนาดใหญ่กว่าอีก ๒ ซุ้มที่ขนาบอยู่ ส่วนมุมชั้นบันแถลงหรือหางหงส์ประดับ
ด้วยลายนาคปัก บริเวณซุ้มหลังคาของซุ้มบันแถลงประดับด้วยบราลี ซึ่งมีลักษณะเป็นเสากลม
กลึงยอดแหลม ชัน้ บันแถลงตัง้ อยูบ่ นฐานทีเ่ ป็นส่วนบนของฐานบัวลูกแก้ว หลังคาบันแถลงซ้อน
ลดหลั่นขึ้นไป โดยแต่ละชั้นคั่นด้วยคอสองและชั้นเชิงกลอน ในชั้นหลังคาชั้นที่ ๕ ซึ่งจะมี
ขนาดสูงกว่าชั้นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับกับฐานองค์ระฆังได้อย่างเหมาะสมสวยงาม
องค์ระฆัง เป็นแบบองค์ระฆังเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งสวมอยู่บนชั้นบันแถลงชั้นที่ ๕
ตัวองค์ระฆังประดับลายรักร้อย ส่วนบนขององค์ระฆังประดับด้วยแนวลายรักร้อย ทีย่ อ่ มุมส่วน
บนขององค์ระฆังประดับด้วยลายบัวคอเสื้อ เหนือองค์ระฆังเป็นส่วนของบัลลังก์ซึ่งรองรับส่วน
เหมซ้อน ๓ ชั้น ส่วนเหมประดับด้วยลายกาบหรือลายบัวกลีบขนุน เหนือชั้นเหมขึ้นไปเป็น
ลายบัวกลุ่มซ้อน ๗ ชั้น จนถึงส่วนปลีที่ยาวเรียว ยอดประดับด้วยเม็ดน�้ำค้าง
บุษบกส่วนฐานขึ้นไปจนถึงเสาบุษบกช�ำรุดมาก ได้มีการท�ำฐานและเสาบุษบกขึ้นใหม่
ทั้งหมด ส่วนกาบพรหมศรและคันทวยที่ช�ำรุดบางชิ้นได้ท�ำขึ้นใหม่แต่ยังคงมีของเก่าที่สภาพดี
ปรากฏอยู่
สภาพหลังคาบุษบกอยู่ในสภาพที่ดี มีส่วนที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่บ้าง
พระพุทธบาทศิลา พระพุทธบาทโบราณของชาติ จารึกคาถาศักดิ์สิทธิ์
พระพุ ท ธบาทศิ ล าวั ด ชมภู เ วก เป็ น
พระพุ ท ธบาทด้ า นขวาที่ ท�ำจากหิ น ชนวน
สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ สมัยสุโขทัย
เป็ น พระพุ ท ธบาทเก่ า แก่ ข องชาติ มี ข นาด
กว้าง ๕๒ ซม. ยาว ๑๓๐ ซม. หนา ๒๓ ซม.
กรมศิ ล ปากรได้ ขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ นบ. ๑
ในประชุ ม ศิ ล าจารึ ก ภาคที่ ๔ ก�ำหนดเป็ น
พระพุทธบาทศิลา
หลั ก ที่ ๘๕ ผู ้ พ บ นายจ�ำปา เยื้ อ งเจริ ญ
วัดชมภูเวก
นายประสาน บุญประคอง
แต่เดิมพระพุทธบาทศิลาประดิษฐานอยู่ในวิหาร มีบุษบกสร้างครอบพระพุทธบาท
เหมือนอย่างเช่นพระพุทธบาทสระบุรที มี่ บี ษุ บกสร้างครอบ ต่อมาทางวัดได้สร้างมณฑปขึน้ ใหม่
อยู่ด้านหลังวิหาร จึงได้ย้ายพระพุทธบาทมาประดิษฐานที่มณฑปที่สร้างขึ้นใหม่
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พระพุทธบาทศิลาจารึกคาถาศักดิ์สิทธิ์ด้วยอักษรขอมโบราณ เรื่องญาณ ๓ อาการ ๑๒
ซึ่ ง เป็ น สารธรรมที่ ส�ำคั ญ ของพระธั ม มจั ก กั ป ปวั ต นสู ต รที่ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์เป็นปฐมเทศนา เป็นจารึกที่แสดงถึงหลักการ วิธีการ
เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่เป็นอุดมการณ์สูงสุดคือพระนิพพาน การดับกิเลสและ
กองทุกข์ จุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนา
พระพุทธบาทศิลาวัดชมภูเวก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นจารึกโบราณและให้มี
การแปลไว้แล้ว
อักษรที่จารึกไว้ที่พระพุทธบาท ได้จารึกไว้ที่ส่วนต่างๆ ของพระพุทธบาท ดังนี้
- ที่ปลายพระพุทธบาท
- ที่ดุมของธรรมจักรกลางพระพุทธบาท
- ที่ก�ำของธรรมจักรกลางพระพุทธบาท
- ที่ระหว่างก�ำของธรรมจักรกลางพระพุทธบาท
- ที่กงของธรรมจักรกลางพระพุทธบาท
- ที่ริมพระพุทธบาท
(ศิลป พีระศรี เฟื้อ หริพิทักษ์ และเขียน ยิ้มศิริ, ๒๕๐๖. หน้า ๒๐ - ๒๓)

ศิลาจารึกรอยพระพุทธบาท

อักษรที่ปลายพระพุทธบาท
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อักษรที่ดุม
อักษรที่กำ�

อักษรที่ระหว่างกำ�
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อักษรที่กง

อักษรที่ริมรอยพระพุทธบาท

อักษรที่ปลายพระพุทธบาท

อักษรที่ดุม
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อักษรที่กำ�
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หอระฆัง
หอระฆังท�ำด้วยไม้ทั้งหลัง ชั้นบน
มีระเบียงรอบทั้งสี่ด้าน หลังคาจัตุรมุข
เรื อ นยอดท�ำเป็ น โดมสี่ เ หลี่ ย มยอด
ปราสาท
หน้ า บั น ประดั บ ด้ ว ยกระจกสี
กลางหน้าบันประดับเป็นรูปพานแว่นฟ้า
อั ญ เชิ ญ พระคั ม ภี ร ์ พ ระธรรมเหนื อ
พานแว่นฟ้า

หอระฆังวัดชมภูเวก

หน้าบัน หอระฆังวัดชมภูเวก ประดับด้วยกระจกสี มีรปู พานแว่นฟ้าอัญเชิญพระคัมภีรเ์ หนือพานแว่นฟ้า
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ศาลเจ้าที่ประจ�ำวัด
วัดมอญทุกวัดจะมีศาลเจ้าที่ประจ�ำวัด มอญเรียกศาลเจ้าที่ประจ�ำวัดว่า “ตะละทาน”
เมือ่ มีการอุปสมบทผูท้ เี่ ป็นนาค ก่อนจะเข้าพิธอี ปุ สมบทต้องมาท�ำพิธบี อกกล่าวให้เจ้าพ่อเจ้าแม่
ที่ศาลเจ้าที่ประจ�ำวัดได้อนุโมทนาบุญด้วย วัดชมภูเวกมีศาลเจ้าที่ประจ�ำวัดอยู่ทางด้านหลัง
อุโบสถใหม่
ศาลาการเปรียญและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้สองชัน้ ทรงโรง ประดับด้วยเครือ่ งล�ำยอง มีชอ่ ฟ้า ใบระกา
หางหงส์ มีกนั สาดยืน่ ออกโดยรอบทัง้ สีด่ า้ น ทีค่ อสองของศาลาการเปรียญเขียนภาพพุทธประวัติ
โดยรอบทั้งสี่ด้าน
ชัน้ ล่างเป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรม กระท�ำศาสนกิจในวันธรรมสวนะ และการบ�ำเพ็ญ
กุศล สวดมนต์ ไหว้พระ
ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

ป้ายพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

ศาลาการเปรียญ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
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อุโบสถใหม่วัดชมภูเวก
อุโบสถใหม่วัดชมภูเวกสร้างขึ้นทางด้านเหนือใกล้กับอุโบสถเก่า เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ๕ ห้อง เป็นอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ เป็นอาคารทรงโรงหลังคาลด ๓ ชั้น
ด้านหน้าอุโบสถหันไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับอุโบสถเก่า ซึ่งถือตามคติโบราณตั้งแต่สมัย
อยุธยาที่ถือแม่น�้ำเป็นหลัก ด้านหน้าและด้านหลังมีมุขคลุมชานชาลาทั้งสองด้าน หลังคามุง
กระเบื้องเกล็ดเต่าสีส้มออกแดง หน้าบันด้านหน้าประดับด้วยลวดลายปูนปั้นลายกนกก้านขด
มีพระนารายณ์ทรงครุฑประดับที่หน้าบันคอสองถึงกลางหน้าบันด้านบน
หน้าบันด้านหลังประดับด้วยปูนปั้น
รูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ล้อมด้วยลายกนก
เช่นเดียวกับหน้าบันด้านหน้า
รวงผึ้งเป็นลายกนกก้านขด ประดับ
อยู่ใต้หน้าบันระหว่างเสา ที่เสามีสาหร่าย
ประดับจากรวงผึ้งเกือบถึงกลางเสา
เสาและบัวหัวเสา เป็นเสากลมมีบัว
กลีบยาวแบบบัวจงกลประดับอยูท่ ปี่ ลายเสา
หน้ า บั น บั ว หั ว เสา สาหร่ า ยและ
รวงผึ้งทาสีทอง ประดับด้วยกระจกสี
หน้าบัน รวงผึ้ง อุโบสถใหม่ วัดชมภูเวก

อุโบสถใหม่ วัดชมภูเวก
ยกพื้นสูงเป็นลานประทักษิณ เดินได้รอบอุโบสถ มีกำ�แพงล้อมรอบ
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ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง ด้านหน้า
และด้ า นหลั ง มี ป ระตู ด ้ า นละ ๒ ประตู
ด้านข้างมีหน้าต่าง ด้านละ ๕ ช่อง ซุม้ ประตู
และซุ ้ ม หน้ า ต่ า งเป็ น ทรงมณฑปครึ่ ง ซี ก
ติดผนัง
เครื่องบนของซุ้มประตูซุ้มหน้าต่าง
ท�ำเป็ น ชั้ น ซ้ อ นจากชั้ น ขนาดใหญ่ ลู ่ ขึ้ น
ชั้นซ้อนด้านบนเป็นทรงจอมแห ลดขนาด
ของชั้ น ซ้ อ นจากชั้ น ล่ า งสุ ด ไปสู ่ ชั้ น ซ้ อ น
ซุ้มประตู ด้านหน้าอุโบสถใหม่ วัดชมภูเวก
บนสุ ด ตามล�ำดั บ ยอดบนเป็ น บั ว กลุ ่ ม
บัวถลา ปลียอด และน�้ำค้าง ตัวซุ้มยกเก็จ
ประดับด้วยเครื่องยอดทั้ง ๕ ชั้น มีบันแถลง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เหนือเก็จกระเปาะกลาง
มีซุ้มเรือนแก้วเป็นช่องวิมานประดิษฐานพระพุทธรูป มีเทพนมครึ่งองค์ขนาบอยู่ทั้งด้านขวา
และซ้ายของพระพุทธรูปที่ซุ้มวิมานตรงกลาง
เสาซุ้มประตูและเสาซุ้มหน้าต่างประดับด้วยบัวหัวเสารัดอกกาบพรหมศรและฐาน
เสาซุ้ม
ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง ทาสีทองประดับกระจกสี
ฐานเอวขันอุโบสถ เป็นฐานแบบฐานปัทม์ยกพื้นสูงเป็นลานประทักษิณที่มีความกว้าง
เดินได้รอบอุโบสถ มีก�ำแพงแก้วล้อมรอบ
เสมาและซุ้มเสมา เสมาเป็นเสมาศิลาอยู่ในซุ้มเสมาทรงกูบช้างยอดมงกุฎ ตั้งอยู่ตาม
ต�ำแหน่งต่างๆ ของก�ำแพงแก้วโดยรอบอุโบสถ บันไดขึ้นอุโบสถอยู่ด้านหน้าและด้านหลังจาก
ลานประทักษิณ เป็นบันไดที่มคี วามกว้างเผชิญกับประตูทั้ง ๒ ประตูของด้านหน้าและด้านหลัง
อุโบสถ มีบันไดจากพื้นล่างขึ้นสู่ลานประทักษิณ ด้านละ ๒ บันได
ด้านหน้าอุโบสถมีมณฑปยอดเหมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่ตั้งของเสมา
สองข้างมณฑปเป็นบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณอุโบสถ
อาคารอุโบสถและซุม้ เสมาตัง้ อยูบ่ นฐานไพที มีก�ำแพงแก้วทีม่ คี วามสูงไม่มากล้อมทัง้ สีด่ า้ น
ใต้อโุ บสถทีฐ่ านไพที เป็นพืน้ ทีท่ แี่ ต่เดิมทางวัดใช้เป็นทีเ่ ก็บสิง่ ของของวัด เช่น ตูพ้ ระธรรม
และพั ส ดุ ข องใช้ ต ่ า งๆ ปั จ จุ บั น นี้ ท างวั ด ได้ ป รั บ ปรุ ง เป็ น สถานที่ ป ระดิ ษ ฐานรู ป ปั ้ น ของ
พระเกจิอาจารย์ต่างๆ เช่น พระอาจารย์มั่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เป็นต้น และรูปปั้น
หลวงพ่อฟ้าผ่า หลวงพ่อหมอ พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินทฺ วํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดชมภูเวก
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พระประธาน อุโบสถใหม่ วัดชมภูเวก

พระประธานอุโบสถใหม่ เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองยุคหลังที่มีอิทธิพลของอโยธยา
พระพักตร์คล้ายพระพักตร์หลวงพ่อวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระประธานหัน
พระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกสูแ่ ม่นำ�้ เจ้าพระยา มีพระอัครสาวกยืนพนมมือไหว้อยูข่ า้ งขวาและ
ซ้ายของพระประธาน ด้านหน้าพระประธานลดระดับลงประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย
พระพุทธเจ้าในอนาคต
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถใหม่
ภ า ย ใ น อุ โ บ ส ถ ใ ห ม ่ เขี ย น ภ า พ
พุทธประวัติที่ผนังอุโบสถทั้ง ๔ ด้าน
ผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธาน
เหนือขอบประตูเขียนทัศนียภาพที่ถ่ายทอด
บรรยากาศภาพพระพุทธเจ้าประทับเสวย
วิมุตติสุขที่สงบหลุดพ้นจากกิเลสอยู่ภายใต้
ร่มของพระศรีมหาโพธิท์ า่ มกลางแมกไม้และ
ธรรมชาติที่สงบยิ่ง ทรงพิจารณาทบทวน
สารธรรมทีพ่ ระองค์ทรงตรัสรูแ้ จ้งซึง่ อริยสัจ
ความจริ ง อย่ า งประเสริ ฐ ที่ ท�ำให้ ค นเป็ น
อริยบุคคล มี ๔ ประการ คือ

จิตรกรรมภาพภูมิทัศน์ที่สงบร่มรื่นที่พระพุทธเจ้า
ประทับเสวยวิมุตติสุขภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์
อุโบสถใหม่ วัดชมภูเวก
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ภาพจิตรกรรมผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระประธาน อุโบสถใหม่ วัดชมภูเวก

๑. ทุกข์ อาการแห่งทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาหรืออาจปรากฏขึ้นแก่ตน ได้แก่ การเกิด แก่
เจ็บ ตาย ฯลฯ
๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ความทะยานอยาก
๓. นิโรธ ความดับทุกข์ คือ ดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์ที่จะ
เกิดขึ้นได้ หมายถึง พระนิพพาน
๔. มรรค คื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข์ ๘ ประการ มี สั ม มาทิ ฐิ ค วามเห็ น ชอบ
เห็นตรง เป็นอาทิ
ผนังหุ้มกลองด้านหน้าเหนือขอบประตู เป็นภาพมารผจญ ภาพแม่พระธรณีเขียน
เลียนแบบแม่พระธรณีที่อุโบสถหลังเก่า แต่มีความงามต่างกันมาก
ผนังด้านข้างเหนือขอบหน้าต่างทั้งสองด้านเขียนภาพพุทธประวัติ
ผนังระหว่างช่องหน้าต่างทั้งสองด้านเขียนภาพทศชาติชาดก
ที่บานหน้าต่างจ�ำหลักเรื่องทศชาติชาดกและพระเวสสันดรชาดก นอกเหนือจาก
จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนภาพทศชาติชาดกและพุทธประวัติเช่นกัน
บานหน้าต่างด้านขวาของพระประธานจ�ำหลักเรื่องพระเวสสันดรชาดก
บานหน้าต่างด้านซ้ายของพระประธานจ�ำหลักเรื่องทศชาติชาดก
การสร้างอุโบสถใหม่ ได้เริ่มก่อสร้างวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
พระอธิการเฉลียว อินฺทวํโส  (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูไพศาลภัทรกิจ) เป็นเจ้าอาวาส
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๕๑๑ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท นางสาวทรวง ทนแทน บริจาค
๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นที่กล่าวขานกันมากในสมัยนั้น
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ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติและทศชาติชาดก
ที่อุโบสถใหม่ วัดชมภูเวก

ด้านหลังอุโบสถใหม่วัดชมภูเวก แต่เดิมเป็นสถานสรงน�้ำของพระสงฆ์และสามเณร
เหมือนดังเช่นวัดต่างๆ ในย่านนี้ที่ท�ำที่สรงน�้ำไว้หลังวัด เช่น ที่วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลีสุทธาวาส
ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการขุดบ่อน�ำ้ ล�ำธารต่อจากคลองและแม่นำ�้
เจ้าพระยามาถึงหลังวัด
สถานทีส่ รงนำ�้ ของวัดชมภูเวกมีความแตกต่างจากวัดอืน่ ๆ คือ การสร้างอ่างน�ำ้ ไว้บนแท่น
ปูนเป็นอ่างดินเผาขนาดใหญ่ ๒ ใบ มีการก่อปูนล้อมอ่างน�้ำที่มีฐานปูนรองรับ แต่อ่างน�้ำช�ำรุด
เสียหาย คงเหลือเพียงบางส่วนของอ่างดินเผาและแท่นรองอ่าง
การสร้างอ่างน�ำ้ ขนาดใหญ่เช่นนี้ นอกจากการเก็บนำ�้ ไว้
เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรใช้เป็นน�้ำฉันน�้ำสรงแล้ว มีนัยที่ว่า
เป็นที่เก็บน�้ำศักดิ์สิทธิ์หรือน�้ำมนต์ที่ทางวัดจัดไว้เป็นพิเศษ
ปัจจุบันอ่างดินเผานี้มีสภาพแตกเสียหายไปแล้ว
วัดชมภูเวกมีขนั ส�ำริดขนาดใหญ่ทใี่ ช้ในพิธถี อื นำ�้ พิพฒ
ั น์
สั ต ยาของคนมอญที่ รั บ ราชการครั้ ง ต้ น สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์
น�้ำจากอ่างของวัดชมภูเวกนี้ สันนิษฐานว่าเป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์
ที่ได้ใช้ในพิธีส�ำคัญนี้ด้วย ขันส�ำริดจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านวัดชมภูเวก
อ่างน�้ำดินเผาบนแท่นปูนที่สร้างไว้
หลังอุโบสถใหม่ ปัจจุบันช�ำรุด
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เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก
เจ้าอาวาสวัดชมภูเวกที่สามารถสืบนามได้ในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และในช่วง
ปัจจุบันนี้ได้บางรูป ดังนี้
๑. หลวงพ่อฟ้าผ่า (พระไตรสรณธัช)
๒. หลวงพ่อเกลิด (หลวงพ่อหมอ)
๓. พระอธิการพ่วง (พ.ศ. ๒๔๔๘)
๔. พระอธิการปิ่น
๕. พระอธิการกอน
๖. พระอธิการอินทร์ (พ.ศ. ๒๔๖๐)
๗. พระอธิการบุญ
๘. พระอธิการหมุน เล็กน้อย (พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๘๙)
๙. พระอธิการประหยัด ชิตเปโต (พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๓)
๑๐. พระอธิการละม่อม บุญปลูก ฐิตปุญโญ (พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๐๐)
๑๑. พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินฺทวํโส ปั้นทอง) (พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๕๐)
๑๒. พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน อาวุธพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน)

พระครูไพศาลภัทรกิจ อดีตเจ้าอาวาส
วัดชมภูเวก ในงานก่อเจดีย์ทราย
ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๐๙
(อนุเคราะห์ภาพโดย นายวีระโชติ ปั้นทอง)

พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก 43

การบูรณะวัดชมภูเวก
เนื่ อ งจากวั ด ชมภู เวกเป็ น วั ด เก่ า โบราณที่ ส ร้ า งมาตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา ดั ง ปรากฏ
โบราณสถานของวัดที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ซึ่งได้แก่ อุโบสถ
หลังเก่า วิหาร และพระพุทธบาทศิลา
พัฒนาการของวัดชมภูเวกได้มีสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุ
ปูชนียวัตถุที่เกิดขึ้นในวัดชมภูเวก นอกจากโบราณสถานอุโบสถหลังเก่า วิหาร เจดีย์มุตาว
และพระพุทธบาทศิลาพร้อมมณฑปแล้ว สิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุของวัดชมภูเวก
ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ล้วนได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยที่พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว
อินฺทวํโส ปั้นทอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดชมภูเวก และพระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน อาวุธพันธ์
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
วัดชมภูเวกเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีมาก เนื่องจากเจ้าอาวาสเห็น
ความส�ำคัญของต้นไม้และความสะอาด ความสงบร่มรื่นภายในวัด ภายในวัดจึงร่มรื่นด้วย
แมกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่อยู่อาศัยของนกจ�ำนวนมาก มีพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก เช่น
ต้นอินจัน ประดู่ ตะเคียน มะตาด มะพูด มะกอก ส�ำโรง หว้า แคนา มะกล�่ำตาหนู กะทิตาล
หรือพฤกษ์ มะกอกน�้ำ มะหวด น้อยโหน่ง มะกอกป่า สุพรรณิการ์ เป็นต้น
การจัดภูมทิ ศั น์ของวัดได้แบ่งเป็นเขตพุทธาวาส อันเป็นพืน้ ทีต่ งั้ ของโบราณสถาน อุโบสถ
หลังเก่า วิหาร อุโบสถหลังใหม่ มณฑปพระพุทธบาท ศาลาการเปรียญ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดชมภูเวก
เขตสังฆาวาสเป็นที่ตั้งกุฏิเรือนไทยที่สวยงาม สงบ ร่มเย็น
เขตฌาปนสถาน ประกอบด้วย ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล และเมรุ ที่แยกจากเขตพุทธาวาส
และเขตสังฆาวาส

มุมสงบส่วนหนึ่งภายในวัดชมภูเวก
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วัดชมภูเวกแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรม
พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนวัดชมภูเวก จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูประเพณี
ท้องถิ่นของวัดชมภูเวก จัดงานประเพณีของชุมชนวัดชมภูเวกโดยร่วมกับผู้น�ำในชุมชน
บ้านท่าทราย ซึง่ มีนายวีระโชติ ปัน้ ทอง และกลุม่ จิตอาสาวัดชมภูเวก ได้รว่ มกันจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นของวัดชมภูเวก ทั้งที่เป็นงานประจ�ำปี และงานในเทศกาลส�ำคัญ เช่น งานประเพณี
ตักบาตรน�้ำผึ้งของชาวมอญ งานเทศน์มหาชาติ พิธีกวนข้าวทิพย์ กวนกระยาสารท เทศกาล
ออกพรรษาของชาวมอญ เป็นต้น
ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง เทศกาลประจ�ำปีของมอญจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๑๐
นอกจากจะมีการน�ำนำ�้ ผึง้ มาถวายแด่พระภิกษุสามเณรทีว่ ดั แล้ว ชาวบ้านยังมาช่วยกันท�ำข้าวต้ม
มัดเพื่อท�ำบุญในเทศกาลนี้ด้วย มีการท�ำข้าวต้มมัดขนาดใหญ่ เรียกว่า ข้าวต้มมัดยักษ์
ในวันตักบาตรน�้ำผึ้งชาวบ้านจะมาร่วมกันจัดขบวนแห่น�้ำผึ้งและแต่งกายแบบมอญ
เป็นประเพณีที่สร้างความโดดเด่นให้แก่วัดชมภูเวกเป็นอย่างยิ่ง

พิธีกวนข้าวทิพย์ วัดชมภูเวก
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง วัดชมภูเวก
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง วัดชมภูเวก
พ.ศ. ๒๕๖๑

การท�ำข้าวต้มมัดยักษ์ วัดชมภูเวก
พ.ศ. ๒๕๖๑
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ชาวบ้านสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

ประเพณี ส งกรานต์ สรงน�้ ำ พระ ก่ อ เจดี ย ์ ท ราย
ประเพณีถวายพุม่ เทียนเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษา ประเพณี
ตั ก บาตรเทโวในเทศกาลออกพรรษา การปฏิ บั ติ ธ รรม
สวดมนต์ข้ามปีในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประเพณี
ดังกล่าวนีท้ างวัดชมภูเวกยังคงอนุรกั ษ์และสืบทอดมาด้วยดี
โดยได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนอย่างเข้มแข็งพร้อมเพรียง
กันอย่างดียิ่ง
เจดีย์ทรายที่ชนะการประกวด
ในงานประเพณีสงกรานต์ วัดชมภูเวก
พ.ศ. ๒๕๕๙

นอกจากนีใ้ นวันธรรมสวนะและวันอาทิตย์ เจ้าอาวาส
วัดชมภูเวกได้เชิญชวนอุบาสก อุบาสิกา มาร่วมกันสวดมนต์
ท�ำวัตรที่วัดเป็นประจ�ำ

การอบรมการน�ำชมวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
เมื่อวันที่ ๑๑, ๑๒ และ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดโดยส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับวัดชมภูเวก และซีมีโอ สปาฟา

วิหาร (ด้านหน้า) วัดชมภูเวก ก่อนการบูรณะ
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย นายวีระโชติ ปั้นทอง)

โบราณสถานวัดชมภูเวก

อุโบสถเก่าและวิหาร

อุ โ บสถเก่ า และวิ ห าร เป็ น อาคารที่ มี รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมในรั ช สมั ย สมเด็ จ
พระนารายณ์มหาราช เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีชาวยุโรปมาเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต
และการค้ากับกรุงศรีอยุธยามาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวยุโรปที่เดินทางมาติดต่อ
ค้าขายได้พักอาศัย ได้สร้างโบสถ์ของคริสต์ศาสนาอาคารบ้านเรือนแบบยุโรปที่กรุงศรีอยุธยา
และเมืองลพบุรี ท�ำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมของชาวยุโรปเกิดเป็นรูปแบบที่ทันสมัย
ในยุ ค นั้ น มี ก ารน�ำรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมยุ โรปมาสร้ า งเป็ น อาคารของอุ โ บสถวิ ห าร
ในศาสนาพุทธหลายแห่ง รูปแบบของอุโบสถและวิหารดังกล่าวจึงแตกต่างไปจากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตามประเพณีของไทย

อุโบสถเก่า (ด้านข้าง)
วัดชมภูเวก ก่อนบูรณะ
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดย นายวีระโชติ ปั้นทอง)
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อุ โ บสถเก่ า และวิ ห ารของวั ด ชมภู เวก
ได้รับอิทธิพลของความทันสมัยในยุคนั้นด้วย
ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของอาคารอุโบสถเก่า
และวิหารของวัดชมภูเวกที่มีลักษณะแตกต่าง
จากรูปแบบอุโบสถวิหารของวัดอืน่ ๆ ในจังหวัด
นนทบุรี อาจกล่าวได้วา่ วัดชมภูเวกเป็นวัดเดียว
ที่มีอาคารอุโบสถและวิหารที่มีรูปแบบเฉพาะ
และแตกต่างจากอาคารอุโบสถและวิหารที่มี
อยู่ในวัดอื่นๆ ในจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะ
อุโบสถเก่า หลังได้รับการบูรณะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
อย่างยิ่งหลังคาที่ยื่นออกมาจากผนังน้อยมาก
ดังนั้นหน้าบันของอุโบสถเก่าและวิหารจึงต้องก่อปูนขึ้นไปจนถึงอกไก่และประดับลายหน้าบัน
เป็นลายปูนปั้น
นอกจากนั้นอุโบสถเก่าและวิหารไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ตามแบบอาคารอุโบสถ
ศิลปะไทย แต่มีรูปบุคคลครึ่งตัวพนมมืออยู่ตรงต�ำแหน่งที่เป็นช่อฟ้าและหางหงส์

อุโบสถเก่า
อุโบสถเก่าเป็นอาคารขนาดเล็ก กว้าง ๕.๓๕
เมตร ยาว ๑๒.๘ เมตร ขนาด ๓ ห้อง มีประตู
ด้านหน้า ๑ ประตู มีหน้าต่างด้านข้าง ด้านละ ๓ บาน
ผนังด้านหลังอุโบสถเป็นผนังทึบไม่เจาะช่อง
ประตู ภายในสุดมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป
ซึ่งเป็นพระประธานอุโบสถ อุโบสถเก่าจึงเรียกกันว่า
โบสถ์มหาอุตม์ และมีความเชื่อกันว่า เป็นอุโบสถ
ที่เหมาะในการเป็นสถานที่เจริญจิตตภาวนา
ผนั ง ด้ า นสกั ด ทั้ ง ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง
ของอุโบสถเก่าเป็นผนังปูนก่อขึ้นไปที่หน้าบัน เป็น
หน้าบันปูนจนถึงอกไก่หรือสันชายคา การก่อสร้าง
ลั ก ษณะนี้ มี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา เป็ น แบบที่ ค น
รุ่นก่อนเรียกว่า แบบวิลันดา
ผนังด้านหลังอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
เป็นแบบมหาอุตม์

หน้าบันอุโบสถเก่า มีรูปบุคคลครึ่งตัวพนมมือ
อยู่ตรงตำ�แหน่งของช่อฟ้าและหางหงส์
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หน้าบันอุโบสถเก่าประดับด้วยลวดลายปูนปัน้ ศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) เป็นลวดลาย
ปูนปัน้ ทีเ่ ป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ตา่ งๆ แบบลวดลายพรรณพฤกษา แต่ลกั ษณะการจัดวางหรือต�ำแหน่ง
ของลวดลายเป็นแบบที่เรียกกันว่าแบบบารอก (Baroque) ที่มีรูปแบบของลวดลายที่ดูสับสน
ไม่เน้นความส�ำคัญทีส่ ว่ นใด จึงท�ำให้สว่ นรองกลับเด่น ลวดลายหน้าบันทีเ่ ป็นลายพรรณพฤกษา
ประดับด้วยเครื่องถ้วยจีน หน้าบันอุโบสถเก่าได้มีการซ่อมแซมในเวลาต่อมาจึงมีศิลปะจีนผสม
อยู่ด้วย เครื่องปั้นเบญจรงค์และเครื่องปั้นลายครามได้น�ำมาประดับที่หน้าบันอุโบสถเก่าที่มีมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยา
หลังคาอุโบสถเก่า แต่เดิมน่าจะไม่มีกันสาดเช่นเดียวกับหลังคาวิหาร อันเป็นรูปแบบ
อาคารของชาวยุโรปทีบ่ า้ นเมืองมีหมิ ะมากแต่มฝี นน้อย ดังนัน้ การท�ำหลังคาอาคาร ส่วนล่างสุด
ของหลังคาจึงมาสุดที่ชายคาไม่มีกันสาด เพื่อให้หิมะลงสู่พื้นดินได้ง่าย
ด้านหน้าอุโบสถเก่ามีพาไลก่อยืน่ ไปด้านหน้า ตามธรรมเนียมของมอญโบราณทีห่ า้ มสตรี
เข้าไปภายในอุโบสถ บริเวณพาไลนี้จึงเป็นที่พักรอของมารดาและญาติผู้หญิงของนาคที่บวช
ได้มาส่งนาค และรอรับพระบวชใหม่
ในพิธีบวชนาคมอญแต่โบราณ ก่อนน�ำนาค
เข้าภายในอุโบสถ นาคพร้อมทั้งบิดามารดา และผู้มา
ร่วมงานบวชต้องมาสมาทานศีล ๕ ทีห่ น้าอุโบสถก่อน
เมือ่ รับศีล ๕ จากพระสงฆ์แล้วจึงจะน�ำนาคเข้าอุโบสถ
ท�ำพิธีอุปสมบท ไม่มีการขอขมาสีมา
พาไลจึงเป็นส่วนที่ช่วยให้การท�ำกิจที่บริเวณ
ด้านหน้าอุโบสถด�ำเนินไปได้ด้วยความสะดวกสบาย
ซุ ้ ม ประตู ป ระดั บ ด้ ว ยลายปู น ปั ้ น เป็ น รู ป
พาไล ด้านหน้าอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
ซุ ้ ม บั น แถลง มี ล ายพรรณพฤกษาประดั บ ด้ ว ย
เครื่องถ้วยจีน
ซุ ้ ม หน้ า ต่ า งที่ เ ป็ น ลวดลายพรรณพฤกษา
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ซุ ้ ม ประตู มี เ ครื่ อ งถ้ ว ยเบญจรงค์
และลายครามประดับอยู่ที่ซุ้มหน้าต่างด้วย ปัจจุบัน
ทางวัดชมภูเวกได้น�ำเครื่องปั้นดินเผาที่ประดับอยู่ที่
ซุ้มหน้าต่างและที่หน้าบันอุโบสถเก่าไปเก็บรักษาไว้
เนื่องจากเครื่องปั้นดังกล่าวหลายชิ้นได้มีการหลุด
ร่วงลงมา

ลายปูนปั้นซุ้มหน้าต่างอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
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ซุม้ ประตูและซุม้ หน้าต่างอุโบสถเก่ามีการซ่อมแซมต่อๆ กันมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์มกี ารบูรณะจนท�ำให้ลายประดับของอุโบสถเก่าและวิหารซึง่ สร้างในยุคเดียวกัน
แต่มีบางส่วนที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลายปูนปั้นซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง อุโบสถเก่า
ท�ำเป็นซุ้มบันแถลงมีช่อฟ้า หางหงส์แบบประเพณีไทยและการท�ำพาไลด้านหน้า
ลวดลายซุ้มหน้าต่างแต่ละซุ้มจะมีความแตกต่างกัน อันเป็นการแสดงความสามารถ
ทางฝีมือของช่างได้เป็นอย่างดี

ใบเสมาอุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
ในการบูรณะอุโบสถเก่าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใบเสมาเก่าที่ท�ำด้วย
ดินเผามีเหลืออยู่เพียงชิ้นเดียว ในการบูรณะครั้งนี้ ส�ำนักศิลปากรที่ ๒
สุพรรณบุรี กรมศิลปากร ได้ท�ำใบเสมาดินเผาแทนใบเสมาเดิมจนครบ
พร้อมบูรณะแท่นเสมาโดยรอบทั้ง ๘ ทิศ

วิหาร
วิ ห ารวั ด ชมภู เวกเป็ น อาคารทรงโรงแบบตึ ก หรื อ แบบวิ ลั น ดา
เช่นเดียวกับอาคารอุโบสถเก่า ขนาด ๓ ห้อง ขนาดเดียวกับอุโบสถเก่า
ใบระกาเป็นปูนปั้น ศิลปะยุโรป หน้าบันเป็นปูนปั้นคล้ายกับหน้าบัน
อุโบสถเก่า แต่ลวดลายประดับหน้าบันช�ำรุดเสียหายเป็นส่วนใหญ่
ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น ศิลปะ
ยุโรป ที่ซุ้มประตูประดับด้วยลายปูนปั้นแบบยุโรป
มี รู ป คิ ว ปิ ด เทวดาฝรั่ ง มี ป ี ก แบบปี ก นก เป็ น
ส่วนประกอบของลวดลายของซุ้มประตูด้วย

เสมาดินเผา

วิหารวัดชมภูเวก
ด้านหลังวิหารเป็นมณฑปพระพุทธบาท
ลายปูนปั้นซุ้มประตูวิหาร
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ประตูด้านหน้า ๑ ประตู ประตูด้านหลัง ๑ ประตู หน้าต่างข้างละ ๓ บาน หน้าต่าง
ของวิหารอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก ขอบหน้าต่างตอนล่างอยู่สูงจากพื้นวิหารเพียง ๑๕ เซนติเมตร
และหน้าต่างมีความสูง ๑.๕๐ เมตร
ทั้งอุโบสถเก่าและวิหารมีการซ่อมครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เจ้าพระยามหาโยธา
(ทอเรี่ยะ) บุตรเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ซึ่งเป็นจักรีมอญ ดูแลคนมอญในสยามยุคนั้น
เป็นผู้บูรณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หน้าบันอุโบสถ วิหารและภาพจิตรกรรมบางส่วน มีศิลปะ
แบบจีนสมัยรัชกาลที่ ๓ ด้วย ต่อมาพระสุเมธมุนี (ลับ สํกิจฺโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
กรุงเทพมหานคร ได้เป็นผู้น�ำบูรณะวัดชมภูเวกด้วย
เดิมมีการประดิษฐานพระพุทธบาทศิลาพร้อมบุษบกอยู่ภายในวิหาร ปัจจุบันได้อัญเชิญ
พระพุทธบาทและย้ายบุษบกไปประดิษฐานไว้ที่มณฑป ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของวิหาร
อุโบสถเก่าและวิหารวัดชมภูเวก กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๘๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๗
หน้า ๑๒๖๘ พร้อมกับก�ำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน เนื้อที่ ๖ งาน ๑๐ ตารางวา

จิตรกรรมในอุโบสถเก่าและวิหาร
ภายในอุโบสถเก่าและวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าทางศิลปะระดับประเทศ
ซึ่งเป็นจิตรกรรมสกุลช่างนนทบุรีสมัยอยุธยาตอนกลางระยะสุดท้าย และอยุธยาตอนปลาย
ระยะแรก เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวและยางไม้แบบเทมเพอร่า (Tempera) ที่ผนังหุ้มกลอง
ด้านหลังมีภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ๒ องค์ อยู่ทางด้านขวาและซ้ายองค์พระประธาน
องค์พระปิดทองพระศกสีด�ำ พระรัศมีสที อง ครองจีวรสีแดง มีฉตั รอยูด่ า้ นหลังองค์พระพุทธรูป
พื้นของภาพเขียนลายดอกไม้ร่วง

ภาพพระพุทธรูปครองจีวรสีแดง
ที่ผนังหุ้มกลองด้านหลัง
อยู่ทางด้านขวาและซ้ายของ
พระประธานในอุโบสถเก่า
(อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ๒๕๕๐. หน้า ๕๐)
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ลักษณะพิเศษที่ควรแก่การศึกษาคติการเขียนรูปพระพุทธเจ้าที่ผนังหุ้มกลองด้านหลัง
ของอุโบสถเก่าวัดชมภูเวกที่เขียนรูปพระพุทธเจ้าที่มีขนาดใหญ่มาก ใหญ่กว่าองค์พระประธาน
อันเป็นคตินยิ มของมอญทีม่ กี ารเขียนภาพพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ในอาคารอุโบสถวิหารหรือเจดีย์
ภาพอดีตพระพุทธเจ้าที่เขียนบนผนังส่วนบนสุดเหนือขอบหน้าต่างของอุโบสถเก่า
และวิ ห ารของวั ด ชมภู เวกแสดงให้ เ ห็ น จิ ต รกรรมสมั ย อยุ ธ ยาตอนกลางที่ นิ ย มเขี ย นภาพ
อดีตพระพุทธเจ้า การใช้สบี นพืน้ ขาวเป็นลักษณะจิตรกรรมสมัยอยุธยายุคนัน้ ดังที่ น. ณ ปากนำ 
�้
(ประยูร อุลชุ าฎะ) ได้อธิบายไว้ ในเรือ่ งจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก
สกุลช่างนนทบุรี ดังนี้
“ผนังด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน เหนือขอบหน้าต่าง เขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้าประทับ
นั่ ง ขั ด สมาธิ ร าบปางมารวิ ชั ย บนแท่ น ฐานปั ท ม์ บั ว คว�่ ำ บั ว หงายที่ มี ค วามสู ง และผ้ า ทิ พ ย์
ห้อยลงมา ด้านหน้าด้านหลังมีซุ้มเรือนแก้ว มีฉัตรขนาบอยู่สองข้างขวาซ้าย ที่พื้นด้านข้าง
พระแท่นขวาซ้ายมีพระสาวกนั่งพนมมืออยู่ด้านละ ๑ องค์”
การเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้าเช่นนี้ปรากฏอยู่ที่ผนังอุโบสถวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งปัจจุบันนี้
อยู่ที่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ใน
ย่านบ้านบางตลาดท่าทราย ไม่ไกลจากวัดชมภูเวก เป็นชุมชนมอญเช่นกัน

ภาพอดีตพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิปางมารวิชัย บนแท่นฐานปัทม์
มีผ้าทิพย์ห้อยลงมา ที่ผนังอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
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ความโดดเด่นของจิตรกรรมในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
นอกเหนื อ จากลั ก ษณะพิ เ ศษของจิ ต รกรรมภายในอุ โ บสถเก่ า วั ด ชมภู เวกที่ เขี ย น
รูปพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทผี่ นังหุม้ กลองด้านหลังขนาบองค์พระประธานตามคติของมอญแล้ว
จิตรกรรมในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวกยังมีความโดดเด่นที่มีคุณค่าอันเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา
ที่คงอยู่ด้วย
ที่ผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระประธานเหนือขอบประตู
ทางเข้าเขียนรูปมารผจญ
ภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนรัตนบัลลังก์ภายใต้
ร่มโพธิ์พฤกษ์ พระพุทธเจ้าทรงจีวรสีน�้ำตาลจางๆ สบงสีแดง
ทีพ่ ระวรกาย พระพักตร์ พระหัตถ์ พระบาท ปิดทอง ใช้สเี หลือง
อ่อนระบายเป็นสีพื้นเบื้องหลัง การใช้สีดังกล่าวนี้เป็นลักษณะ
เฉพาะของจิตรกรรมที่วัดชมภูเวก
ภาพพระพุทธเจ้าทรงจีวรสีน�้ำตาลจางๆ สบงสีแดง ที่ผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้าพระประธานอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

เบือ้ งซ้ายมือของพระพุทธเจ้าเป็นรูปกองทัพพญามาร เป็นรูปทีแ่ สดงฝีมอื เป็นเลิศในการ
แสดงอารมณ์ที่โกรธแค้นรุนแรง อาฆาตมาดร้ายอย่างที่สุดที่จะเข้าพิฆาตประหัตประหาร
พระองค์ กองทัพพญามารเข้ามาทางเบือ้ งซ้ายพรั่งพร้อมด้วยกองทัพมารที่มีรูปชนชาติต่างๆ
ที่เป็นภาพบุคลาธิษฐานที่แทนกิเลสตัณหาและบุคคลมิจฉาทิฐิ มีแต่ความคิดผิด ไม่รู้ผิดชอบ
ชั่วดี เป็นผู้ที่มีแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลง พรั่งพร้อมด้วยตัณหา มานะทิฐิ เป็นพาลชน
ใจบาปหยาบช้ากระท�ำแต่ทุจริตกรรม มีพญามารเป็นหัวหน้าขี่ช้างสวมชฎาทรงยอดน�้ำเต้า
กายสีเขียว
ทางด้านขวาของพระพุทธเจ้าเป็นรูปกองทัพพญามารทีแ่ ตกพ่าย ยอมแพ้พระบารมีของ
พระองค์ กองทัพพญามารถูกน�ำ้ ท่วม มีรปู แม่พระธรณีบบี มวยผมเกิดนำ�้ ท่วมกองทัพพญามาร
รูปสายน�ำ้ ทีท่ ว่ มกองทัพพญามารซึง่ เดิมเป็นผลงานของจิตรกรสมัยอยุธยา แต่มกี ารเขียน
ซ่อมภายหลังให้มคี วามเป็นธรรมชาติของสายนำ 
�้ ความงามของศิลปะอยุธยาจึงลบเลือนไปมาก
รูปปลาเป็นความงามที่มีอยู่ในจิตรกรรมส่วนนี้ ท่าทางแหวกว่ายของเหล่าปลาดูแล้ว
เหมือนปลาในจิตรกรรมมัศยาเริงชลที่อุโบสถวัดคงคาราม อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รูปแม่พระธรณีบบี มวยผมเป็นจิตรกรรมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของภาพมารผจญ เป็นจิตรกรรมทีเ่ ป็น
ทีย่ อมรับกันว่าเป็นผลงานของศิลปินชัน้ ครู อีกทัง้ ได้รบั การยกย่องว่าเป็นภาพแม่พระธรณีทงี่ าม
ที่สุดในโลก
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ภาพจิตรกรรมที่ผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้าพระประธาน
เหนือขอบประตูทางเข้าอุโบสถเก่า

ภาพเขียนทศชาติชาดกในอุโบสถเก่า
ผนังด้านหน้าและด้านข้างระหว่างช่องประตูและหน้าต่างของอุโบสถเก่าเขียนภาพ
ทศชาติชาดกเวียนเรื่องไปจากทางด้านซ้ายเมื่อเดินเข้าสู่ภายในอุโบสถเก่า ผนังห้องท้ายสุด
ติดกับผนังหุ้มกลองด้านหลังทั้งสองด้านเขียนภาพพระมาลัยโปรดเทพยดาบนสวรรค์และ
โปรดสัตว์นรก
การล�ำดับภาพของทศชาติชาดกและภาพพระมาลัยในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวก มีดังนี้
๑. พระเตมียชาดก
การบ�ำเพ็ญเนกขัมมะบารมี
๒. พระมหาชนกชาดก
การบ�ำเพ็ญวิริยบารมี
๓. พระสุวรรณสามชาดก
การบ�ำเพ็ญเมตตาบารมี
๔. พระเนมิราชชาดก
การบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมี
๕. พระมโหสถชาดก
การบ�ำเพ็ญปัญญาบารมี
๖. พระมาลัยโปรดเทพยดาบนสวรรค์
๗. พระมาลัยโปรดสัตว์นรก
๘. พระภูริทัตชาดก
การบ�ำเพ็ญศีลบารมี
๙. พระจันทกุมารชาดก
การบ�ำเพ็ญขันติบารมี
๑๐. พระนารทชาดก
การบ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมี
๑๑. พระวิทูรชาดก
การบ�ำเพ็ญสัจบารมี
๑๒. พระเวสสันดรชาดก
การบ�ำเพ็ญทานบารมี
ผนังด้านข้างเหนือขอบหน้าต่างเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า ด้านละ ๘ องค์ รวม ๑๖ องค์
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ทีบ่ ลั ลังก์ของอดีตพระพุทธเจ้าได้มกี ารเขียนอักษรมอญทีส่ วยงาม เป็นชือ่ ของผูม้ ศี รัทธา
เป็นเจ้าภาพการเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า แสดงว่าช่างมอญมีส่วนในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา แม้จะได้รับอิทธิพลช่างศิลป์ของไทยอย่างเต็มที่แต่ยังคงมีเค้า
ของมอญอยู่ให้ปรากฏเป็นหลักฐานได้ และแม้กาลเวลาผ่านไปมีการซ่อมแซมภาพเขียนใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ แต่ยงั คงมีเค้าของศิลปะสมัยอยุธยาให้เห็นได้ ดังที่ น. ณ ปากนำ �้ (ประยูร อุลชุ าฎะ)
กล่าวไว้ในเรื่องจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก สกุลช่างนนทบุรี ว่า
“...ภาพเหล่านี้เดิมก็คงเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยาสกุลช่างนนทบุรีอันมีมอญผสมทาง
สัญชาติ ซึง่ ยังเหลือเค้าเดิมให้เห็นว่าของเก่ายังถูกเว้นและเหลือเค้าร่องรอยบางอย่างบ่งว่าเป็น
ศิลปะอยุธยา ดังเช่น
รูปอาคารเป็นแบบมีเจาะช่องโค้งยอดแหลม Pointed Arch แบบศิลปะสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ฯ เช่นที่ปรากฏในภาพเขียนต�ำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธศวรรย์อยุธยา
รูปของหลังคาอาคารมุงด้วยกระเบื้องดินเผา
ซุ้มประตูก�ำแพงวังเป็นซุ้มประตูไม้รูปร่างแบบเสาชิงช้า เป็นแบบเดียวกับซุ้มประตูที่
ปรากฏในภาพเขียนในอุโบสถวัดปราสาทนนทบุรี อุโบสถวัดไชยทิศ บางขุนนนท์ และอุโบสถ
วัดใหม่เทพนิมิต กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
รูปท่าครู เป็นภาพเขียนตอนชูชกไหว้พระเวสสันดร ได้เห็นท่าครูแบบนี้ตามภาพเขียน
สมัยอยุธยาหลายแห่ง
ภาพบรรณศาลาโผล่ออกมาจากถ�ำ้ ในเรือ่ งเวสสันดรชาดกของวัดชมภูเวกเป็นท่าแม่แบบ
ของศิลปะรุน่ หลัง เช่น ทีผ่ นังอุโบสถวัดสุวรรณาราม ซึง่ เป็นบรรณศาลาตอนสุวรรณสามชาดก...”
ภาพอดีตพระพุทธเจ้าและสาวกที่ผนังด้านข้างอุโบสถเก่า

ผนังด้านหน้าตรงข้ามพระประธานเหนือขอบ
ประตู เ ขี ย นภาพมารผจญ ภาพแม่ พ ระธรณี
บีบมวยผมในท่านั่งชันเข่า เป็นงานศิลปะชั้นเลิศ
ของประเทศ การเขียนลีลาท่าทางตั้งแต่การทรงตัว
การวางจังหวะต�ำแหน่งของล�ำตัว แขน ขา คอ ไหล่
ใบหน้า ตลอดจนล�ำแขน จนถึงการกรีดนิ้ว และ
วงหน้ า ที่ ง ดงาม ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ผลงานของจิ ต รกรชั้ นครูที่บันดาลให้ได้ภาพที่ให้ความรู้สึก
เหนือธรรมชาติ ประดุจภาพทิพย์ของแม่พระธรณีที่ถือได้ว่าเป็นภาพแม่พระธรณีที่งามที่สุด
ในโลก ไม่มีที่ใดที่เขียนได้เหมือนเช่นที่วัดชมภูเวก
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ภาพเขียนทีผ่ นังด้านข้างระหว่างช่อง
หน้าต่างเขียนภาพทศชาติชาดก เป็นเรือ่ งที่
อ้างถึงพระชาติทพี่ ระพุทธเจ้าได้เคยบ�ำเพ็ญ
บารมีมาแล้วก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะ อันเป็นพระชาติสุดท้ายที่ได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า
ห้องท้ายสุดทางขวาของพระประธาน
เขียนภาพพระมาลัยถวายบูชาพระจุฬามณี
บนสวรรค์ และโปรดเหล่าเทพเทวา มีพระอินทร์
และเทพยดามานมั ส การพระมาลั ย และ
รับฟังพระธรรมเทศนา
ห้องท้ายสุดทางซ้ายของพระประธาน
เขียนภาพพระมาลัยโปรดเหล่าสัตว์นรก

พระมาลัยโปรดเหล่าสัตว์นรก อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

จิตรกรรมฝาผนังทีผ่ นังหุม้ กลองตรงข้ามพระประธาน
ในอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก ที่มีภาพมารผจญ
และภาพแม่พระธรณีบีบมวยผม
ที่ได้รับการยกย่องว่างามที่สุดในโลก

ผนังด้านขวาและซ้ายเหนือขอบ
หน้ า ต่ า งเขี ย นภาพอดี ต พระพุ ท ธเจ้ า
ที่ ฐ านบั ล ลั ง ก์ ข องอดี ต พระพุ ท ธเจ้ า มี
การเขียนชือ่ ผูศ้ รัทธาเป็นเจ้าภาพเขียนรูป
อดีตพระพุทธเจ้าด้วยอักษรมอญ
ภาพอดี ต พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ภาพ
พระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์ภายใต้
ฉัตรสามชัน้ มีพระสาวกนัง่ พนมมืออยูท่ าง
ด้านขวาและด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า
มีฉัตรแบ่งภาพอดีตพระพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์

ภาพอดีตพระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์
อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

ภาพเส้นสินเทา แบบหยักฟันปลาจดเพดาน
อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

เหนือภาพอดีตพระพุทธเจ้าเขียน
เส้นสินเทาแบบหยักฟันปลาจนจดเพดาน
เขียนภาพคนธรรพ์ พิทยาธรในระหว่าง
เส้นหยักของเส้นสินเทา

ภาพลายอุโบสถ

ทางเข้ า ที่ ป ระตู ด ้ า นหน้ า ท�ำเป็ น
อั ฒ จั น ทร์ แ ทนแท่ น บั น ไดที่ ท�ำกั น ทั่ ว ไป
การท�ำบันไดแบบอัฒจันทร์แท่นโค้งมนเช่นนี้
เป็นการรับอิทธิพลของศรีลังกา ศาสนสถาน
ที่ส�ำคัญของศรีลังกา เช่น บันไดทางขึ้นไปสู่
พระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องศรี ลั ง กาจะท�ำ
แท่นบันไดโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่เรียกว่า
อัฒจันทร์
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การใช้ ล วดลายที่ มี ร ายละเอี ย ดมากที่
บัลลังก์พระพุทธรูป และการเขียนภาพบัลลังก์
พระพุทธรูปสูงมาก อีกทั้งการใช้สีอ่อนอันเป็น
ลักษณะของศิลปะสมัยอยุธยา
เพดาน เขียนเป็นรูปดอกบัวมีกลีบใหญ่
รูปทรงป้อมๆ ลายประดับมุมเพดานเขียนลาย
ผี เ สื้ อ ขนาดใหญ่ อั น แสดงถึ ง ลั ก ษณะของ
ศิลปะมอญ
ลายเพดานเขี ย นบนพื้ น ขาว อั น เป็ น
ลักษณะพิเศษเฉพาะของศิลปะสมัยอยุธยา

บันไดโค้งที่เรียกว่าอัฒจันทร์
ที่ประตูทางเข้าอุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

มอญได้รับอิทธิพลในเรื่องของคติความเชื่อและจารีตที่พึงปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธศาสนา
มาจากศรีลังกามาแต่อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์มอญที่ได้บวชมาจากกัลยาณีสีมา
ของศรีลังกาในรัชสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ กษัตริย์มอญ เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ พระสงฆ์
มอญในอดีตที่วัดชมภูเวกจึงได้ท�ำอัฒจันทร์ทางเข้าสู่ภายในอุโบสถเก่าของวัดชมภูเวกตาม
คติความเชื่อ เมื่อเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
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คุณค่าทางปัญญาจากจิตรกรรมล�้ำค่าในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวกเป็นแหล่งรวมคุณค่าทางปัญญาเช่นเดียวกับ
คุณค่าทางปัญญาที่ปรากฏอยู่ที่จิตรกรรมฝาผนังที่มีอยู่ตามอารามต่างๆ ในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ วรรณคดี พุทธประวัติ วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในจิตรกรรมดังกล่าวให้ได้พบเห็นอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆ
ชาดกที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บ�ำเพ็ญบารมีต่างๆ
ในทุกๆ ชาติ พระพุทธเจ้าได้ใช้ในการอบรมสั่งสอนแก่พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล อันเป็นการสอนเชิงเปรียบเทียบ โดยยกนิทานชาดกเปรียบเทียบให้เข้าใจ
ธรรมะได้งา่ ยขึน้ ชาดกแต่ละเรือ่ งจะมุง่ สอนคติธรรมและจริยธรรมในทางอ้อม โดยอาศัยบทบาท
ของตัวแสดงในชาดกเป็นผู้บอกหรือชี้แนะให้เข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ทั้งที่ควรปฏิบัติและ
ไม่ควรปฏิบัติ ชาดกจึงกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่แสดงถึงจริยาของพระโพธิสัตว์ คือ พระพุทธเจ้า
เมื่อก่อนจะตรัสรู้ได้ทรงปรารถนาพุทธภูมิและได้ทรงบ�ำเพ็ญบารมีมาในชาตินั้นๆ
นิทานชาดกทีม่ มี ากถึง ๕๕๐ ชาติ จึงเป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีเ่ ป็นการขยายผล
ของสาระของพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม สู่ผู้คนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
นิทานชาดกได้ถกู น�ำมาเป็นภาพจิตรกรรม นอกเหนือจากการเขียนจารึกพิมพ์เป็นตัวอักษรหรือ
เป็นหนังสือ
ชาดกเป็นวิธีสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า
ชาดกหรือชาตกะ คือ ระเบียบค�ำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงบูรพจารีต จารีตที่เป็น
ความประพฤติในบูรพกาลในอดีต ได้แก่ ชาดก ๕๕๐ เรื่อง เรื่องในชาดกทั้งปวงนี้ถือกันว่า
เป็นค�ำสั่งสอนหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา ชาดกทั้งหมดนั้นบางเรื่องแสดงถึงสัตว์เดรัจฉาน
เช่น พญานาค ลิง หงส์ เป็นต้น แต่ถ้าพิจารณากันที่สาระส�ำคัญของเนื้อเรื่องและเนื้อความแล้ว
จะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงสาระส�ำคัญที่ได้แสดงถึงสุภาษิต คือ ค�ำสอนที่ได้จากชาดกเรื่องนั้นๆ
ดังนั้นชาดกจึงเป็นเรื่องที่แสดงขึ้นมาเพื่อสอน แต่ว่าจะแสดงในค�ำสอนโดยตรงทีเดียว อาจจะ
ไม่เหมาะสมแก่บางบุคคล แต่ว่าถ้าได้ผูกเรื่องเล่าเป็นนิทานชาดกให้เห็นเป็นรูปธรรมจาก
สารธรรมค�ำสอนที่เป็นนามธรรม และแสดงค�ำสอนเป็นสารธรรมต่อท้ายโดยสาธกยกเอา
เรื่องในนิทานชาดกเรื่องนั้นๆ มาผูกเป็นคติเตือนใจบุคคล ดังนั้น ชาดกจึงเป็นวิธีหนึ่งของ
การแสดงค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
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พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นพญานาค
อุโบสถเก่าวัดชมภูเวก

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลิง และหงส์
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร
(กรมวิชาการ, ๒๕๔๐. หน้า ๑๔๗, ๑๖๐)

อีกประการหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นส่วนมากแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงค�ำสอนโดยตรง
แต่เมื่อมีเรื่องทางคดีโลกที่น่าจะได้ทรงแสดงค�ำสอนให้เหมาะสมแก่คดีโลก แต่ถ้าทรงสอน
อย่างนัน้ โดยตรงก็ไม่ใช่ฐานะทีพ่ ระองค์จะทรงสอนได้ จึงทรงแสดงชาดกเป็นอดีตนิทาน ว่าเมือ่
ครั้งก่อนนั้นได้มีเรื่องที่บังเกิดขึ้นอย่างนั้นๆ และให้เกิดผลอย่างนั้นๆ เป็นค�ำสอนให้ผู้ฟังที่ต้อง
ปฏิบตั หิ รือด�ำเนินชีวติ ทางคดีโลกได้ฟงั และสามารถน�ำไปปฏิบตั หิ รือประยุกต์ให้เข้ากับวิถชี วี ติ
ทางคดีโลกให้เป็นประโยชน์ได้ ซึง่ ลักษณะของเรือ่ งดังกล่าวมานีม้ อี ยูห่ ลายเรือ่ งทีท่ รงสอนตรงๆ
ไม่ได้ต้องทรงเล่าชาดกให้ฟัง แต่ว่าต่อมาได้ถือกันว่าชาดกทั้งปวงนั้นเป็นอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าเมือ่ ยังทรงเป็นพระโพธิสตั ว์ คือเป็นผูไ้ ด้ปฏิบตั บิ �ำเพ็ญพระบารมีเพือ่ พระโพธิญาณ
คือเพื่อความตรัสรู้ ได้ทรงบังเกิดเป็นบุคคลในชาตินั้นๆ และได้ทรงปฏิบัติอย่างนั้นๆ เป็นการ
ทรงบ�ำเพ็ญพระบารมีสืบต่อกันมา
ส�ำหรับชาดกที่เป็นเรื่องยาวๆ ไทยเราเรียกว่าพระเจ้าสิบชาติที่แสดงถึงพระโพธิสัตว์ได้
ทรงบ�ำเพ็ญบารมีในชาตินั้นๆ ๑๐ ชาติ ที่เป็นชาติส�ำคัญๆ มาจนถึงชาติที่เป็นพระเวสสันดรนั้น
จึงมาถึงพระชาติสุดท้ายที่ทรงอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ
และพระนางสิริมหามายา ทรงเป็นพระโพธิสัตว์
ชาดกเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
คุณธรรมที่มิใช่ว่าจะปฏิบัติให้ส�ำเร็จผลในเวลาอันรวดเร็ว แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นนิจ
ตลอดเวลาสืบเนื่องต่อกันไปตลอดกาลนาน อันเรียกว่าการบ�ำเพ็ญบารมี ซึ่งมีความหมายว่า
อย่างยิ่งอันหมายถึง การปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไปโดยล�ำดับจนถึงบริบูรณ์ นี่คือความหมายของ
การบ�ำเพ็ญบารมี
เจ้าชายสิทธัตถะในครั้งอดีตกาล เมื่อครั้งที่เป็นยุคของพระทีปังกรพุทธเจ้า ทรงบังเกิด
เป็นสุเมธดาบส ทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
ในอนาคต ได้เริ่มชื่อว่าพระโพธิสัตว์ตั้งแต่นั้นมา
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ท่านสุเมธดาบส เมื่อปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับพุทธพยากรณ์แล้วก็มิใช่ว่า
จะเป็นขึ้นมาเองได้ แต่จะต้องปฏิบัติในคุณธรรมที่จะท�ำให้บังเกิดความส�ำเร็จดังปรารถนาได้
คุณธรรมที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การบ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ หรือทศบารมี
ทศบารมีที่พ ระโพธิ สั ต ว์ ท รงปฏิ บัติ เ ป็ น บารมีขั้นปกติจนเพิ่ม พูนเข้ม ข้นมากยิ่งขึ้น
เป็นอุปบารมีและเจริญบารมีทสี่ มบูรณ์ถงึ ขัน้ ปรมัตถบารมี บารมีทสี่ มบูรณ์ให้ประโยชน์อย่างยิง่
น�ำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ภาพทศชาติชาดกวัดชมภูเวกเป็นภาพแสดงบารมี ๑๐ ประการ
หรือทศบารมีของพระโพธิสัตว์
ภาพจิตรกรรมอุโบสถเก่าวัดชมภูเวกเป็นภาพทศชาติที่แสดงให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์
ทรงบ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ เมื่อครั้งทรงอุบัติเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆ รวม ๑๐ ชาติ
ทีเ่ รียกว่า ทศชาติชาดกหรือมหานิบาตชาดก ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของชาดก ๕๕๐ ชาติ ทรงปฏิบตั ิ
พระบารมีเพื่อพระโพธิญาณ คือ เพื่อความตรัสรู้
การอ่านภาพทศชาติชาดกที่อุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
การเรียนรู้สาระจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวกเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา
ในการพัฒนาความดื่มด�่ำซาบซึ้งในการพัฒนาจิตและคุณธรรมนอกเหนือจากความอิ่มเอม
ในศิลปวิจิตรที่ได้ไปชื่นชมความงามของจิตรกรรมวัดชมภูเวก
การจัดล�ำดับเรื่องทศชาติในอุโบสถเก่าที่เริ่มด�ำเนินเรื่องพระเตมียชาดกที่ผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้าทางขวาของพระประธาน ต่อด้วยเรื่องพระมหาชนกชาดก พระสุวรรณสามชาดก
พระเนมิราชชาดก พระมโหสถชาดก สิ้นสุดที่ภาพพระมาลัยโปรดเหล่าเทพยดาบนสวรรค์
จากนั้นเป็นภาพพระมาลัยโปรดสัตว์นรกต่อด้วยภาพพระภูริทัตชาดก พระจันทกุมารชาดก
พระนารทชาดก พระวิทรู ชาดก และพระเวสสันดรชาดก มาจบทีผ่ นังหุม้ กลองด้านหน้าทางซ้าย
ของพระประธาน

ผนังหุ้มกลองด้านหลัง
พระประธานอุโบสถเก่า
เป็นภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่
ครองจีวรสีแดง
ด้านขวาของพระประธาน
เป็นจุดเริ่มต้นลำ�ดับเรื่องทศชาติชาดก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก 61

• เรื่องที่ ๑ พระเตมียชาดก การบ�ำเพ็ญเนกขัมมะบารมี
เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นเตมียกุมาร โอรสของพระเจ้าพาราณสี เมื่อ
ทรงพระเยาว์พระองค์ทรงเห็นพระบิดาสั่งลงโทษนักโทษที่มีความผิดต่างๆ ทรงเกรงกลัวบาป
ต่อไปพระองค์ต้องครองแผ่นดิน และจะต้องพิพากษาคดีเช่นนี้ พระกุมารจึงทรงท�ำตนเป็น
คนหูหนวกอ่อนเปลี้ยตาบอด โหรหลวงได้ท�ำนายว่าเป็นกาลกิณีจะเกิดวิบัติแก่บ้านเมือง
พระบิดาจึงให้น�ำพระเตมียไ์ ปฝัง ขณะทีก่ �ำลังจะถูกฝังพระเตมียไ์ ด้ทรงลุกขึน้ และเทศนาสัง่ สอน
สารถีผู้ที่ก�ำลังจะฆ่าพระองค์ สารถีอ้อนวอนให้พระเตมีย์กลับเข้าในพระราชวัง แต่พระเตมีย์
ปฏิเสธและอธิษฐานถือบรรพชา แม้พระบิดาพระมารดามาขอร้องให้กลับไปครองราชสมบัติ
พระเตมีย์ทรงปฏิเสธและยืนยันที่จะบวชและในที่สุดสามารถท�ำให้พระบิดาพระมารดาซาบซึ้ง
ในความดี เสด็จออกบวชตามพระองค์ด้วย
การบ�ำเพ็ญเนกขัมมะบารมี คือ การออกบวชเพื่อปลีกออกจากทุกข์ หมายถึง การออก
จากกามไม่ติดอยู่ในกามจนถึงการออกบวช ทรงเห็นความผูกพันทั้งหลายอันเกิดจากกามนั้น
ดุจเครื่องจองจ�ำ  ทรงปรารถนาที่จะออกจากกามโลกดุจออกจากเรือนจ�ำ  เป็นการปฏิบัติเพื่อ
ปลีกออกจากทุกข์
ภาพทีเ่ ขียนในห้องที่ ๑ เป็นภาพพระเตมียกุมารประทับอยูก่ บั พระบิดาทีก่ �ำลังตัดสินคดี
บรรดานักโทษ

พระเตมียชาดก อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
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• เรื่องที่ ๒ พระมหาชนกชาดก การบ�ำเพ็ญวิริยบารมี
เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก ทรงเกิดเป็นพระโอรสของ
พระอริฏฐชนก กรุงมิถลิ า พระบิดาสิน้ พระชนม์ในการรบ พระมารดาทรงครรภ์หนีไปอยูเ่ มืองกาล
จัมปากะนคร พระมหาชนกได้ประสูตทิ นี่ ครนี้ ครัน้ มีอายุได้ ๑๖ ปี ทรงขอทุนจากพระมารดาไป
ลงทุนค้าขายทางเรือส�ำเภาเพือ่ หาทุนไปกอบกูบ้ า้ นเมืองคืนมา ขณะทีเ่ ดินทางมากลางมหาสมุทร
เรือได้อบั ปางลง พระมหาชนกเป็นผูฉ้ ลาดและเป็นผูก้ ล้าหาญเตรียมพระองค์พร้อมและกระโจน
ลงจากเรือว่ายไปทางเมืองมิถิลาเป็นเวลาหลายวัน จนถึงวันที่ ๗ นางมณีเมขลาเทพธิดารักษา
มหาสมุทรได้พบพระมหาชนกก�ำลังว่ายน�้ำอยู่ จึงลองทดสอบก�ำลังจิตใจของพระมหาชนก
ว่าจะท้อแท้อย่างใดหรือไม่ที่แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรทั้งๆ ที่มองไม่เห็นฝั่ง แต่พระมหาชนก
ไม่ ล ะความเพี ย รพยายามแหวกว่ า ยไปแม้ จ ะห่ า งไกลจากความส�ำเร็ จ และไม่ ร ้ อ งขอให้
นางมณีเมขลาช่วย เทพธิดาเห็นความเพียรของพระมหาชนกเช่นนั้นจึงได้น�ำพระมหาชนก
ไปส่งถึงนครมิถิลา พระมหาชนกได้เป็นพระราชากรุงมิถิลาสืบต่อมา
วันหนึง่ พระองค์ทรงเห็นโทษของการครองราชสมบัตจิ งึ ทรงสละกิเลสออกผนวชถือเพศ
บรรพชิตจนตลอดพระชนม์
จิตรกรรมเรื่องพระมหาชนกที่อยู่ในห้องนี้ ด้านบนเขียนภาพเรือส�ำเภาก�ำลังจมลง
มีลูกเรือปีนเสากระโดงเรือและหลายคนก�ำลังจมน�้ำ  มีภาพที่ลบเลือนพอเห็นได้บ้างเป็นรูป
พระมหาชนกก�ำลังว่ายน�้ำมีนางมณีเมขลาเหาะอยู่ด้านบนมาช่วยพระมหาชนก ส่วนภาพ
ด้านล่างเป็นภาพพระนางสีวลีและพระมารดาพระมหาชนก

พระมหาชนกชาดก
อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
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• เรื่องที่ ๓ พระสุวรรณสามชาดก การบ�ำเพ็ญเมตตาบารมี
สุวรรณสามเป็นบุตรของฤๅษีสองสามีภรรยา บ�ำเพ็ญศีลอยู่ในป่าหิมพานต์ บิดามารดา
ของสุวรรณสามตาบอด สุวรรณสามดูแลอุปการะบิดามารดาเป็นอย่างดี ทั้งบิดามารดาและ
สุวรรณสามเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิจ สุวรรณสามไปที่ใดจะมีสัตว์ป่าห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลา
วันหนึง่ กบิลยักษ์ กษัตริยก์ รุงพาราณสี เสด็จไปล่าสัตว์ พบฝูงสัตว์ทหี่ อ้ มล้อมสุวรรณสาม
อยู่ ได้ใช้ศรยิงไปที่ฝูงสัตว์แต่พลาดไปถูกสุวรรณสามสลบไป ก่อนสลบสุวรรณสามได้กล่าวกับ
กบิลยักษ์ว่าตนต้องดูแลบิดามารดาที่ตาบอด ถ้าต้องตายใครจะมาดูแลบิดามารดา พระเจ้า
กบิลยักษ์เห็นความกตัญญูของสุวรรณสาม จึงรับปากจะเลี้ยงดูบิดามารดาสุวรรณสามแทน
สุวรรณสามสิ้นสติไป กบิลยักษ์จึงน�ำความไปแจ้งแก่บิดามารดาของสุวรรณสาม และพามาพบ
สุวรรณสาม ด้วยสัตยาธิษฐานของบิดามารดาที่อ้างน�ำด้วยเมตตาธรรมที่สุวรรณสามปฏิบัติ
ตลอดมา ทั้งความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา ท�ำให้สุวรรณสามฟื้นคืนชีวิต ตาของบิดามารดา
ก็หายเป็นปกติ สุวรรณสามได้แสดงธรรมโปรดกบิลยักษ์ พระองค์เลิกฆ่าสัตว์ และครอง
ราชสมบัติโดยธรรม
ทรงสอนให้เจริญเมตตา มีจิตที่คิดเกื้อกูลเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนเองและผู้อื่น
ไม่เบียดเบียนอาฆาตพยาบาทผูกโกรธจองเวร ให้อภัยและมีใจไมตรี
ภาพจิตรกรรมเรื่องสุวรรณสามชาดกอยู่ในผนังห้องเดียวกับเรื่องพระมหาชนกชาดก
มีเส้นสินเทาเป็นตัวแบ่งเนื้อหาของเรื่องทั้งสอง ด้านบนเป็นภาพภูเขา ด้านล่างเป็นภาพ
บรรณศาลา มีภาพพระสุวรรณสามท่ามกลางฝูงกวาง และภาพกบิลยักษ์ถือธนู ภาพส่วนใหญ่
ลบเลือน ภาพบรรณศาลาที่ยื่นออกมาจากภูเขาเป็นภาพที่เด่นเป็นเอกลักษณ์อีกประการหนึ่ง
ของภาพจิตรกรรมวัดชมภูเวก

พระสุวรรณสามชาดก
อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
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• เรื่องที่ ๔ พระเนมิราชชาดก การบ�ำเพ็ญอธิษฐานบารมี
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเนมิราช ครองเมืองมิถิลาต่อจากกษัตริย์องค์ก่อนที่
สละราชสมบัตอิ อกผนวชเมือ่ มีพระเกศาหงอก ซึง่ เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องกษัตริยท์ กุ พระองค์
ในนครแห่งนี้ พระเนมิราชทรงสนพระทัยในการให้ทาน ทรงถืออุโบสถศีล และปฏิบัติธรรม
ตลอดมา อีกทั้งทรงแนะน�ำสั่งสอนให้ราษฎรรักษาศีล ให้ทานกันทั่วราชอาณาจักร จนได้รับ
การสรรเสริญทัง้ ในสวรรค์ในโลกมนุษย์และในนรกภูมิ บรรดาราษฎรทีป่ ฏิบตั ธิ รรมตามค�ำสอน
ของพระเนมิราชเมื่อสิ้นชีพได้ไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ เทพเหล่านั้นปรารถนาจะได้พบ
พระเนมิราช พระอินทร์จึงให้พระมาตุลีน�ำราชรถไปเชิญพระเนมิราชขึ้นไปบนสวรรค์และ
ไปนรกภูมิ พระองค์ได้แสดงธรรมแก่เหล่าเทพและสัตว์นรกทัง้ หลาย เมือ่ เสด็จกลับสูม่ นุษยโลก
ทรงรักษาศีล ปฏิบัติธรรมสั่งสอนราษฎรให้ท�ำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมตลอดไป ต่อมาเมื่อ
พระเนมิราชเกศาหงอก พระองค์กส็ ละราชสมบัตใิ ห้พระโอรสแล้วเสด็จออกบรรพชาจนสวรรคต
จิตรกรรมเรื่องพระเนมิราชชาดกเขียนอยู่ในผนังห้องเดียวกันกับเรื่องพระมโหสถชาดก
โดยมีเส้นสินเทาแบ่งเรื่องพระเนมิราชชาดกและเรื่องพระมโหสถชาดก
จิตรกรรมเรือ่ งพระเนมิราชชาดก พืน้ ทีข่ อบภายในส่วนทีต่ ดิ หน้าต่างเขียนภาพเปรตและ
สัตว์นรกที่ขุมนรกต่างๆ ถัดออกมาเป็นภาพพระเนมิราชประทับอยู่บนราชรถที่พระอินทร์ให้
พระมาตุลีเทพบุตรมารับพระเนมิราชขึ้นไปบนสวรรค์ เป็นภาพตอนที่พระเนมิราชเสด็จไป
นรกภูมิและไปสวรรค์ตามที่พระอินทร์ได้ทูลเชิญ
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• เรื่องที่ ๕ พระมโหสถชาดก การบ�ำเพ็ญปัญญาบารมี
พระมโหสถเป็นบุตรของเศรษฐีสริ วิ ฒ
ั นะ เป็นคนเฉลียวฉลาดมีปญ
ั ญาดีมาตัง้ แต่เยาว์วยั
เมื่อเป็นเด็กมีความสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ มีความคิดดีตั้งแต่เด็ก เช่น คิดท�ำที่พักให้
คนเดินทาง คนอนาถา เป็นต้น เพราะความฉลาดของพระมโหสถ พระเจ้าวิเทหราชแห่งกรุงมิถลิ า
ทรงให้พระมโหสถเข้ารับราชการ แม้จะถูกริษยากลั่นแกล้งต่างๆ นานา ก็สามารถแก้ปัญหา
ได้ด้วยปัญญา พระราชาทรงนับถือและเชื่อมั่นในปัญญาของพระมโหสถ โปรดให้พระมโหสถ
ถวายค�ำแนะน�ำสั่งสอนธรรมแก่พระองค์และสอนธรรมแก่ประชาชนด้วย
ต่อมาพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งนครกัมพละเข้ายึดเมืองมิถิลาแต่ไม่สามารถท�ำได้
เพราะพระมโหสถใช้ปญ
ั ญารักษาเมืองได้ พราหมณ์เกวัฏในราชส�ำนักพระเจ้าจุลนีจงึ ออกอุบาย
ให้พระเจ้าจุลนีส่งทูตมาเจรจาและถวายพระธิดาให้พระเจ้ากรุงมิถิลาด้วยหวังจะจับพระเจ้า
กรุงมิถิลา พระมโหสถออกอุบายซ้อนกลไปจับกุมพระมเหสีพระธิดาของพระเจ้าจุลนี พระเจ้า
จุลนีถูกซ้อนกลจึงต้องยอมแพ้
จิตรกรรมเรื่องพระมโหสถอยู่บนผนังห้องเดียวกับภาพเรื่องพระเนมิราช โดยมีภาพ
เส้นสินเทาแบ่งเรื่อง ในส่วนที่ติดกับเส้นสินเทาเขียนเป็นภาพป้อมและก�ำแพงเมืองที่ด้านบน
มีปืนใหญ่ตั้งอยู่ ถัดออกมาเป็นภาพพระมโหสถก�ำลังกดศีรษะเกวัฏพราหมณ์ซึ่งเป็นตอนที่
พระมโหสถใช้อุบายหลอกให้เกวัฏพราหมณ์ก้มลงไปเก็บแก้วมณี จนท�ำให้กองทัพของพระเจ้า
จุลนีพ่ายแพ้กลับไป
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• เรื่องที่ ๖ พระภูริทัตชาดก การบ�ำเพ็ญศีลบารมี
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนาคชื่อพระภูริทัต เป็นบุตรของท้าวธตรัฏฐะและ
นางสมุทรชาเจ้าเมืองบาดาล พระภูรทิ ตั ฝักใฝ่ในการรักษาศีล จึงขึน้ มาจากเมืองบาดาลมารักษา
อุโบสถศีลที่ริมฝั่งแม่น�้ำยมนาในเมืองมนุษย์ ถูกพราหมณ์อาลัมพายน์จับไปบังคับให้แสดง
แก่ประชาชนและพระเจ้าพาราณสี พระภูริทัตคงมั่นในศีลไม่คิดท�ำร้ายพราหมณ์อาลัมพายน์
ต่อมาพี่และน้องของพระภูริทัตได้มาช่วยน�ำพระภูริทัตกลับสู่เมืองนาคได้ เมื่อพระภูริทัต
กลับมาอยู่ที่เมืองนาคได้รักษาศีลต่อมาจนตลอดชีวิต
ภาพพระภูริทัตชาดกเขียนอยู่ผนังห้องเดียวกับเรื่องพระจันทกุมารโดยมีเส้นสินเทา
แบ่งภาพเรื่องทั้งสอง
ขอบภาพในส่ ว นที่ ติ ด กั บ หน้ า ต่ า งเขี ย นภาพพญานาคขดอยู ่ กั บ จอมปลวก มี ภ าพ
พราหมณ์อาลัมพายน์ก�ำลังฉุดลากหางของพญานาค ขณะที่พญานาคคือพระภูริทัตก�ำลัง
บ�ำเพ็ญศีลอยู่ที่จอมปลวก
ถัดมาเป็นภาพพราหมณ์อาลัมพายน์ก�ำลังเรียนมนต์จับนาคกับพระฤๅษี
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• เรื่องที่ ๗ พระจันทกุมารชาดก การบ�ำเพ็ญขันติบารมี
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมาร โอรสพระเจ้าเอกราชแห่งกรุงบุปผาวดี
พระราชบิดาให้พระจันทกุมารพิจารณาพิพากษาคดีแทนพราหมณ์กัณฑหาละที่พิพากษาคดี
ไม่เที่ยงธรรม พราหมณ์จึงไม่พอใจและอาฆาตผูกโกรธพระจันทกุมาร ได้ออกอุบายทูล
พระเจ้าเอกราชว่าถ้าแม้นพระองค์ต้องการไปเกิดบนสวรรค์ พระองค์ต้องกระท�ำการบูชาด้วย
พระราชโอรส พระราชธิดา พระมเหสี ช้างทรง ม้าทรง โคเผือก และเศรษฐีให้ครบอย่างละสี่
พระเจ้าเอกราชหลงเชื่อให้พราหมณ์กัณฑหาละจัดพิธีบูชายัญ แม้พระบิดาพระมารดาของ
พระเจ้าเอกราชจะทูลวิงวอนขอร้องให้งดพิธีบูชายัญ พระเจ้าเอกราชหาฟังไม่ พระจันทกุมาร
ถูกจับไปท�ำทารุณกรรมต่างๆ นานา แต่ทรงมีขนั ติธรรมอดทนต่อทุกข์ทรมานทัง้ ปวง แม้ในทีส่ ดุ
ถูกจับฝังดินเตรียมบูชายัญ พระนางจันทาเทวีมเหสีพระจันทกุมารได้อธิษฐานขอเทพยดามา
ช่วยเหลือ พระอินทร์จึงลงมาช่วยท�ำลายพิธีบูชายัญ พราหมณ์กัณฑหาละถูกประชาทัณฑ์
จนตาย พระเจ้าเอกราชถูกขับไล่ออกจากเมือง พระจันทกุมารได้รับการอภิเษกเป็นกษัตริย์
ครองราชสมบัติสืบต่อมา
ภาพจิ ต รกรรมเรื่ อ งพระ
จั น ทกุ ม ารอยู ่ ถั ด ออกมาจากภาพ
พระภู ริ ทั ต ชาดกโดยมี เ ส้ น สิ น เทา
แบ่ ง ภาพทั้ ง ๒ เรื่ อ งแยกจากกั น
ตอนบนเป็ น ภาพของพระอิ น ทร์
เหาะลงมาหักฉัตรที่ปะร�ำพิธี มีภาพ
พระจันทกุมารนัง่ อยูบ่ นแท่น มีกองไฟ
จุด ไว้ เพื่ อ ท�ำพิ ธี บู ชายัญ ส่วนล่าง
ของภาพนี้เป็นการแสดงเหตุการณ์
เตรียมพิธบี ชู ายัญและความโกลาหล
เมื่อพระอินทร์มาท�ำลายพิธี
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• เรื่องที่ ๘ พระนารทชาดก การบ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมี
พระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็นพระนารทมหาพรหม ในกาลครัง้ นัน้ พระเจ้าอังคติกษัตริย์
นครมิถิลา พระองค์มีพระราชธิดาพระนามว่ารุจากุมารี พระราชธิดาเป็นผู้ทรงศีลอุโบสถ
และกระท�ำทานเป็นนิจ พระบิดาทรงด�ำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมและสนับสนุนให้พระราชธิดา
ประกอบการกุศล
วันหนึ่งมีนักบวชชีเปลือยคูณชีวะได้มากราบทูลพระเจ้าอังคติว่าไม่มีบุญบาปในโลกนี้
และโลกหน้า และไม่ควรท�ำบุญท�ำทาน เมือ่ คนเราตายไปก็จะสูญสลายไป พระเจ้าอังคติหลงเชือ่
จึงโปรดให้ละเว้นการรักษาศีลท�ำทานเสียทั้งสิ้น โปรดให้มีมหรสพรื่นเริงต่างๆ นานา ไม่สนใจ
ในราชกิจ กิจการของบ้านเมือง แม้พระราชธิดาจะทูลทัดทานอย่างใดก็ไม่ทรงเชือ่ พระนางรุจา
กุมารีจึงตั้งสัตยาธิษฐานขอให้เทพยดามาช่วยพระบิดาให้หายพ้นจากมัวเมาในมิจฉาทิฐิ
มีความเห็นผิด ให้กลับมีสัมมาทิฐิ มีความเห็นชอบเห็นถูกตรง
ในกาลนั้นพระนารทมหาพรหมได้จ�ำแลงกายเป็นนักบวชเหาะลอยมาในนภากาศ
แสดงธรรมเทศนาสั่งสอนพระเจ้าอังคติให้ละมิจฉาทิฐิความเห็นผิด เมื่อจะกระท�ำสิ่งใดก็ตาม
ควรมีอุเบกขา การวางใจไว้เป็นกลางใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ พิจารณาหาความจริง
อย่างมีเหตุผล เมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งดีมีประโยชน์จึงเชื่อและปฏิบัติตาม พระเจ้าอังคติจึงตั้งอยู่ใน
ทศพิธราชธรรมดังเดิม
จิตรกรรมเรือ่ งพระนารทชาดก ส่วนบนสีหลุดร่อนช�ำรุดมากจนไม่ทราบเนือ้ เรือ่ งคงเหลือ
เฉพาะส่วนล่างแสดงภาพการให้ทาน มีต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งเป็นการให้ทานของพระนางรุจากุมารี
มีภาพผูค้ นแย่งทานอยูท่ างด้านล่างของภาพ ส่วนภาพของพระนารทมหาพรหมทีน่ ยิ มเขียนเป็น
รูปนักบวชหาบเครื่องบริขารได้ลบเลือนไปหมดแล้ว

พระนารทชาดก
อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก 69

• เรื่องที่ ๙ พระวิทูรบัณฑิตชาดก การบ�ำเพ็ญสัจบารมี
พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระวิทูรบัณฑิต เป็นปราชญ์ของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะ
ผู้ครองเมืองอินทปัตถ์ เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม แสดงธรรมได้สาระเป็นที่นับถือของคนทั่วไป
และเป็นทีโ่ ปรดปรานของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะยิง่ นัก ความปราดเปรือ่ งในการแสดงธรรมได้
มีกิตติศัพท์เลื่องลือไปถึงเมืองบาดาล พระนางวิมาลาเทวี มเหสีของพระวรุณนาคราชใคร่จะได้
ฟังธรรมจากพระวิทรู บัณฑิต จึงแกล้งท�ำเป็นประชวรและบอกแก่พระวรุณนาคราชว่าต้องรักษา
ด้วยหัวใจของพระวิทรู บัณฑิต พระวรุณนาคราชไม่ทราบว่าจะน�ำหัวใจของพระวิทรู บัณฑิตมาได้
อย่างไร นางอิรันทดีพระธิดาพญานาคราชจึงอาสาให้ประกาศหาผู้ที่สามารถน�ำหัวใจพระวิทูร
บัณฑิตมาได้จะยอมเป็นภรรยาผู้นั้น ปุณณกยักษ์รับอาสาจึงได้ไปท้าพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะ
เล่นสกาพนัน ถ้าพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะแพ้พนันต้องมอบพระวิทูรบัณฑิตให้แก่ปุณณกยักษ์
ปุณณกยักษ์พยายามฆ่าพระวิทรู บัณฑิตเพือ่ จะเอาหัวใจของพระวิทรู บัณฑิตแต่ไม่อาจท�ำอันตราย
แก่พระวิทรู บัณฑิตได้ พระวิทรู บัณฑิตกลับแสดงธรรมให้ปณ
ุ ณกยักษ์จนปุณณกยักษ์เลือ่ มใสศรัทธา
และจะปล่อยวิทูรบัณฑิตไป วิทูรบัณฑิตไม่ยอมขอให้ปุณณกยักษ์พาไปเมืองนาคตามเงื่อนไข
ข้อตกลงของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะและปุณณกยักษ์ ปุณณกยักษ์ได้พาพระวิทรู บัณฑิตไปถึง
เมืองนาค พระวิทรู บัณฑิตได้แสดงธรรมแก่มเหสีของพระวรุณนาคราช จนเป็นที่พอพระทัย
การแสดงธรรมคือหัวใจของพระวิทรู บัณฑิตนัน้ เอง เมือ่ พระวิทรู บัณฑิตได้เดินทางกลับถึงบ้านเมือง
ตนแล้ว ได้แสดงธรรมโปรดประชาชนต่อไป
ภาพจิตรกรรมพระวิทรู บัณฑิตชาดกอยูบ่ น
ผนั ง ห้ องเดี ย วกั บ ภาพพระนารทชาดก โดยมี
เส้นสินเทาแบ่งภาพของเรื่องทั้งสอง
ภาพพระวิทรู บัณฑิตชาดกลบเลือนเสียหาย
มาก ภาพที่พอจะเห็นได้บ้างคือภาพปุณณกยักษ์
ก�ำลังยกร่างของพระวิทูรบัณฑิตท�ำท่าฟาดกับ
ภูเขา ด้านล่างมีม้าสินธพก�ำลังเล็มหญ้าอยู่

พระวิทูรบัณฑิตชาดก
อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
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• เรื่องที่ ๑๐ พระเวสสันดรชาดก การบ�ำเพ็ญทานบารมี
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พระโอรสของพระเจ้าสัญชัยและพระนาง
ผุสดีในสีวิรัฐ มีนครเชตุดรเป็นราชธานี พระเวสสันดรมีพระมเหสีชื่อพระนางมัทรี มีพระโอรส
พระนามชาลี พระธิดาพระนามกัณหาชนา พระเวสสันดรมีพระทัยแนบแน่นอยู่กับการบ�ำเพ็ญ
ทานเป็นอย่างยิ่ง ทรงด�ำริที่จะบริจาคทานมาตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงกระท�ำทานแก่
คนยากจนขัดสนอยู่ตลอดมา และทรงมีปกติปฏิเสธคนที่มาขออะไรไม่ได้ จะต้องประทานให้
ทุ ก อย่ า ง มี พ ราหมณ์ จ ากเมื อ งกาลิ ง ครั ฐ มาทู ล ขอช้ า งเผื อ กก็ ไ ด้ ป ระทานช้ า งเผื อ กแก่
พราหมณ์ที่ขอไป ชาวเมืองสีพีพากันโกรธแค้นมากขอให้พระเจ้าสัญชัยเนรเทศพระเวสสันดร
พระเวสสันดรได้ท�ำทานครั้งใหญ่ แล้วเสด็จออกจากพระนครพร้อมพระนางมัทรี พระกัณหา
พระชาลี เสด็จโดยราชรถทรง ระหว่างทางมีพราหมณ์ตามไปขอราชรถทรงและม้า ก็ประทานให้
ต้องทรงอุม้ พระราชโอรส พระนางมัทรีทรงอุม้ พระธิดา เสด็จไปประทับทีเ่ ขาวงกต ต่อมามีชชู ก
ตามไปขอสองกุมารกัณหาชาลี ก็ตดั พระทัยให้ชชู กไป มีพราหมณ์มาขอพระนางมัทรีได้ประทาน
ให้อีก แต่พราหมณ์ผู้นั้นได้ถวายคืนและทูลห้ามมิให้ประทานแก่ผู้ใดอื่นต่อไป ฝ่ายชูชกได้พา
พระกุมารเข้าไปในพระนครเชตุดร ได้พาไปเฝ้าพระเจ้าสัญชัย พระเจ้าสัญชัยได้ทรงไถ่
พระราชนัดดาทัง้ ๒ พระองค์ไว้ และได้เสด็จไปทรงรับพระเวสสันดร พระนางมัทรีกลับพระนคร
มาครองราชย์ดังเดิม
จิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก เขียนเป็นภาพต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่ผนังตอนมุม
ติดหน้าต่าง เขียนภาพพระอจุตฤๅษีนั่งอยู่ในบรรณศาลา ด้านล่างมีภาพชูชกก�ำลังเจรจา
หลอกลวงพระฤๅษีเพื่อให้บอกทางไปพบพระเวสสันดร พระฤๅษีหลงเชื่อจึงชี้ทางให้ มีภาพ
พระฤๅษียืนชี้มือบอกทาง ชูชกนั่งพนมมือ ส่วนภาพถัดไปเป็นภาพชูชกถือกิ่งไม้เพื่อขับไล่
เสือและภาพชูชกพบกับพรานเจตบุตร ชูชกหลอกพรานเจตบุตรจนพรานเจตบุตรหลงเชื่อ
ชี้ทางไปพบพระเวสสันดร ภาพส่วนล่างช�ำรุดเสียหายเป็นส่วนมาก
จิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดกมี
ต่อเนือ่ งไปยังผนังหุม้ กลองหน้าด้านซ้าย ภาพ
จิตรกรรมส่วนนีต้ อนบนเป็นภาพพระนางมัทรี
ไปเก็บผลไม้ในป่า มีภาพสัตว์นอนขวางทางอยู่
ตอนกลางเขียนภาพพระเวสสันดรประทับอยูท่ ี่
บรรณศาลาพร้อมกัณหาชาลี มีชูชกนั่งพนม
มือไหว้อยู่หน้าบรรณศาลา ถัดมาเป็นภาพ
พระเวสสั น ดรเรี ย กกั ณ หาและชาลี ที่ ห ลบ พระเวสสันดรเรียกกัณหาและชาลีที่หลบซ่อนตัวอยู่ในสระ
ซ่อนตัวอยู่ในสระน�้ำ
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พระเวสสันดรชาดก
อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

ตอนล่างของผนังเขียนภาพชูชกก�ำลังเฆี่ยนตีกัณหาและชาลีที่ถูกผูกมัดด้วยเชือก
การอ่านภาพจิตรกรรมเรือ่ งทศชาติชาดกในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวกทีเ่ ริม่ จากเรือ่ งพระเตมีย
ชาดกจนถึงพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของทศชาติชาดกหรือมหานิบาตชาดก
แต่สาระที่ทรงคุณค่าที่ปราชญ์ผู้ทรงปัญญาได้ถ่ายทอดผ่านจิตรกรรมนี้ นอกจากการแสดง
สารธรรมที่ส�ำคัญของทศบารมีหรือการบ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการแล้ว ที่ผนังด้านท้ายสุดของ
อุโบสถเก่าทัง้ ขวาและซ้ายได้เขียนภาพพระมาลัย ซึง่ เป็นการสรุปให้เห็นผลของการบ�ำเพ็ญบารมี
ซึ่งเป็นฝ่ายบ�ำเพ็ญกุศลกรรม ผนังท้ายสุดด้านขวาของพระประธานเขียนภาพพระมาลัยขึ้นไป
สักการะพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ มีภาพพระอินทร์และเทพยดามาฟังธรรม ภาพนี้แสดงถึง
ผลการบ�ำเพ็ญกุศลกรรมน�ำไปสู่สุคติบนสรวงสวรรค์

พระมาลัยบูชาพระจุฬามณี
และโปรดเทพยดาบนสวรรค์
อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก
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ผนังห้องสุดท้ายทางซ้ายของพระประธานเขียนภาพเปรตและเหล่าสัตว์นรกที่ต้อง
ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสอันเป็นผลจากการท�ำชั่วอันเป็นผลของอกุศลกรรม
เมื่อได้อ่านภาพทศชาติชาดก และภาพพระมาลัยที่เขียนอยู่บนผนังระหว่างช่องประตู
และหน้าต่างอุโบสถเก่าแล้ว ควรได้อ่านภาพส�ำคัญที่ผนังหุ้มกลองด้านหน้าเหนือขอบประตู
ทางเข้า เป็นภาพกองทัพพญาวสวัตตีมารผู้มีกองก�ำลังทัพมารที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้คอยขัดขวาง
เหนี่ยวรั้งบุคคลไว้มิให้ล่วงพ้นจากแดนกาม ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจครอบง�ำของตน คอยฆ่าบุคคล
ให้ตายจากความดี หรือจากผลทีห่ มายอันประเสริฐ อีกทัง้ ยังเป็นตัวทีก่ �ำจัดขัดขวางไม่ให้บคุ คล
บรรลุความดี
พระมหาบุรุษทรงตระหนักถึงความชั่วร้ายของกิเลสมาร ทรงบ�ำเพ็ญเพียรมาอย่าง
อเนกอนันต์ ทรงมุ่งมั่นให้หลุดพ้นจากอ�ำนาจของพญามารร้าย ด้วยทรงหวังให้ได้บรรลุ
พระโพธิญาณ ดับกองทุกข์และกิเลสมารได้อย่างเด็ดขาด บรรลุโลกุตรธรรมอันเป็นจุดหมายสูงสุด
พระมหาบุรษุ ผูถ้ กู กองทัพมารโจมตีรกุ ฆาตเช่นนัน้ พระองค์ทรงนึกถึงทศบารมี บารมี ๑๐
ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจบารมี
อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ด้วยอานุภาพแห่งทศบารมีที่พระมหาบุรุษ
ได้บ�ำเพ็ญมาตลอดกาลอันประมาณมิได้ พญามารและพลมารทั้งกองทัพก็แตกแพ้ย่อยยับ
ไม่อาจทานพระบารมีของพระมหาบุรุษได้ ทรงก�ำจัดกิเลสมารได้อย่างเด็ดขาดเช่นนั้นแล้ว
ทรงรู้แจ้งในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค อันเป็นการบรรลุอุดมการณ์สูงสุด
ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การอ่านภาพจิตรกรรมในอุโบสถเก่าวัดชมภูเวกจึงเริม่ จากภาพชาดกทีแ่ สดงถึงหลักการ
และวิธกี ารของการเจริญคุณธรรมด้วยการไม่ท�ำบาปทัง้ ปวง กระท�ำแต่ความดีและพัฒนาอบรม
จิตให้มีจิตผ่องแผ้วด้วยการสร้างบ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ อย่างน้อยได้กุศลเป็นสุขเช่นที่
กล่าวไว้ในภาพเขียนพระมาลัย ถ้าเจริญบ�ำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมชนะกิเลสมารซึ่งควรจะ
ตั้งไว้เป็นอุดมการณ์ของชีวิตตามค�ำสอนของพระพิชิตมาร
จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเรื่องนิทานชาดกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทศชาติชาดก ซึ่งเป็น
๑๐ ชาติสุดท้าย ที่เรียกว่า มหานิบาตชาดก จึงนิยมน�ำมาเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ
วิหาร ศาลาการเปรียญ และรวมทั้งเขียนลงในใบลาน สมุดข่อย เป็นจ�ำนวนมาก
พุทธประวัติเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นิยมน�ำมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังกันอย่างมาก
เช่นกัน นอกจากนั้นภาพปริศนาธรรมซึ่งเป็นภาพบุคลาธิษฐานที่น�ำค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่เป็นนามธรรมมาเขียนด้วยภาพเป็นการอุปมา นิยมน�ำมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เช่นเดียวกับเรื่องพุทธประวัติและทศชาติชาดก
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ภาพมัศยาเริงชล ส่วนหนึ่งของภาพมารผจญ อุโบสถเก่า วัดชมภูเวก

วัดชมภูเวก แหล่งรวมจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติ และ
ภาพปริศนาธรรม

อุโบสถเก่าวัดชมภูเวกมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดก ภาพปริศนาธรรมที่เป็น
ภาพเขียนที่เพดานอุโบสถเก่า และภาพอดีตพระพุทธเจ้า
วิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ และภาพอดีตพระพุทธเจ้า
ภาพจิตรกรรมวัดชมภูเวกจึงเป็นดังเช่นต�ำราเรียนค�ำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น
อมตธรรม พุทธธรรมผ่านรูปภาพ จิตรกรผู้เขียนภาพต้องเป็นผู้ซาบซึ้งในสาระของพุทธธรรม
จึงถ่ายทอดพุทธประวัติชาดกและพุทธธรรมออกมาเป็นรูปภาพแทนตัวอักษรได้เป็นอย่างดียิ่ง
ภาพมารผจญของวัดชมภูเวกเป็นทีย่ อมรับของผูค้ นทัว่ ไปว่ามีภาพแม่พระธรณีทงี่ ามทีส่ ดุ
ในโลก ทีก่ ล่าวชืน่ ชมยกย่องเช่นนัน้ ด้วยมุมมองทางศิลปะทีเ่ ห็นความเป็นเอกของจิตรกรทีเ่ นรมิต
ให้เกิดความงดงามเช่นนั้นได้
แต่พร้อมกันนั้น ภาพจิตรกรรมวัดชมภูเวกได้ส�ำแดงคุณค่าวิเศษยิ่งด้วยการถอดรหัส
มหาสมบัติคือการบ�ำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุอุดมการณ์สูงสุดของชีวิตที่มนุษย์สามารถบรรลุถึงได้
ที่ปรากฏมีอยู่ในจิตรกรรมอันงดงามด้วย
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ท�ำไมแม่พระธรณีจึงต้องบีบมวยผม
เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงบ�ำเพ็ญ
บารมี ๑๐ หรือทศบารมี คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
และอุเบกขา ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า บารมี ๑๐ ประการ
เจ้าชายสิทธัตถะทรงบ�ำเพ็ญบารมีมาอย่างมากมายมหาศาลเป็นเวลายาวนานสุด
ประมาณได้ ถ้าพระองค์ทรงบ�ำเพ็ญบารมีแต่ละครั้งมีการหลั่งน�้ำลงสู่พื้นดินที่ชาวบ้านเรียกกัน
ว่า กรวดน�้ำ ปริมาณน�้ำที่เกิดจากการกรวดน�้ำลงสู่พื้นดินนั้นมีมากมายยิ่งกว่าน�้ำในมหาสมุทร
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อจะให้ได้บรรลุพระโพธิญาณ ก�ำจัดกิเลสร้าย
คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่ เป็นข้าศึกส�ำคัญและร้ายกาจ เป็นศัตรูตอ่ การบรรลุธรรม
เปรียบดังหนึ่งเป็นพญามารร้าย
แต่พญามารคือกิเลสนัน้ ร้ายกาจดุดนั เหีย้ มโหดยิง่ นัก อีกทัง้ มีกองก�ำลังทีเ่ ป็นกองทัพใหญ่
อันประกอบด้วยกองก�ำลังของกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด ทั้งพญามารและกองทัพมาร
เข้าโจมตีให้พระโพธิสัตว์เลิกล้มความเพียรที่จะหลีกหนีให้พ้นจากอ�ำนาจกิเลสมาร

ภาพจิตรกรรมพระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญบารมี ประจัญเหล่าพญามาร
แม่พระธรณีได้มาเป็นพยาน จึงบีบมวยผมให้เกิดมวลน�้ำมหาศาลท่วมกองทัพพญามาร
ทรงบรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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พระโพธิสัตว์ได้บ�ำเพ็ญบารมีอย่างมากมายมหาศาล เมื่อต้องประจันหน้ากับเหล่า
พญามารคือกิเลสมารทีโ่ หดเหีย้ มฉกาจฉกรรจ์รา้ ยกาจยิง่ นัก พระองค์ทรงน�ำพระบารมีทงั้ หลาย
ทีไ่ ด้ทรงบ�ำเพ็ญมาเพือ่ พิฆาตกิเลสมาร แม่พระธรณีได้มาเป็นพยานให้พญามารและกองทัพมาร
ได้ประจักษ์ว่าพระโพธิสัตว์ได้บ�ำเพ็ญบุญบารมีมามากมายเพียงใด แม่พระธรณีจึงบีบมวยผม
ให้นำ�้ ทีพ่ ระโพธิสตั ว์ได้หลัง่ ลงไว้ในแผ่นดินเมือ่ มีการบ�ำเพ็ญบารมีอนั มากมายมหาศาลมากกว่า
น�ำ้ ในมหาสมุทร มวลน�ำ้ มหาศาลนัน้ จึงบังเกิดขึน้ มาไหลบ่าท่วมกองทัพพญามารให้พนิ าศย่อยยับ
แตกพ่ายไป ทรงก�ำจัดกิเลสมารได้อย่างหมดสิ้น ทรงบรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ทรงเป็นพระบรมศาสดาของชาวโลก
จิ ต รกรรมฝาผนั ง อุ โ บสถเก่ า ของวั ด ชมภู เวกได้ เ สนอเรื่ อ งราวพุ ท ธประวั ติ ต อนที่
พระโพธิสัตว์ทรงบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อขจัดกิเลสมารร้ายที่หน่วงเหนี่ยวเกาะกุมพระองค์ไว้ให้เป็น
ทาสของกิเลส พระองค์ทรงใช้ความเพียรบ�ำเพ็ญบุญบารมีอย่างอเนกอนันต์ทรงขัดเกลาจิต
อย่างอุกฤษฏ์จริงจัง จนทรงปลดปล่อยจิตของพระองค์ให้พ้นจากอ�ำนาจของกิเลสได้อย่าง
เด็ดขาดสิ้นเชิง ทรงเสวยสุขที่แท้จริงตามอุดมการณ์สูงสุดของพระพุทธศาสนา
ภาพมารผจญที่วัดชมภูเวกจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ด้านความงามของแม่พระธรณี
ในมุมมองของศิลปวิจิตรแต่ภาพมารผจญนี้ได้แสดงความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นของพระโพธิสัตว์ที่จะ
ต้องขัดเกลาจิตอย่างจริงจังต่อสูก้ บั กิเลสอันเป็นมารร้าย ด้วยวิธกี ารท�ำความดี งดเว้นการท�ำชัว่
ทัง้ ปวง และพัฒนาจิตสูค่ วามเป็นพระอริยบุคคล และจะได้สงเคราะห์ชว่ ยชาวโลกให้ได้มปี ญ
ั ญา
น�ำพาตนให้พ้นจากอ�ำนาจกิเลสมารได้อยู่ในภาวะของบรมสุขอย่างแท้จริง อันเป็นอุดมการณ์
สูงสุดที่พระองค์ทรงตั้งปณิธานไว้

จิตรกรรมที่ผนังวิหารวัดชมภูเวก
สภาพวิหารทั้งภายนอกและภายในก่อนการบูรณะมีความทรุดโทรมมาก การบูรณะ
ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นการบูรณะแบบฉุกเฉิน ป้องกันมิให้พงั ทลายลงมาเป็นอันตราย
ต่อมามีการบูรณะเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นโครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด
และศาสนสถาน เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท�ำให้คงสภาพอยูไ่ ด้ตามทีเ่ ห็นในปัจจุบนั
ผนังของวิหารทุกด้านมีภาพจิตรกรรม ภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่เสียหายมากพื้นที่ของ
ผนังตอนล่างระหว่างประตูและหน้าต่างเขียนภาพพุทธประวัติ ส่วนพื้นที่ตอนบนของผนัง
เหนือขอบประตูและขอบหน้าต่างไปจนจดเพดานเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า
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ภาพเขียนพุทธประวัติในวิหารวัดชมภูเวกเสียหายไปเกือบหมดคงมีเพียงส่วนน้อยมาก
ที่พอเห็นภาพเขียนได้ เช่น ภาพเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงประทับอยู่บน
หลังม้ากัณฐกะ มีพระพรหมมากัน้ ฉัตรถวาย พญามารมาขวางทางไว้ไม่ให้พระองค์ได้เสด็จออก
ทรงผนวช ภาพพระอิ น ทร์ ดี ด พิ ณ เมื่ อ ครั้ ง
พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างอุกฤษฏ์
และภาพพระพุ ท ธเจ้ า เสวยอาหารที่ จุ น ฑะ
ถวายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์

พระพุทธเจ้าเสวยอาหารที่จุนฑะถวาย
ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ทรงบำ�เพ็ญทุกรกิริยา

ภาพลายเพดานวิหารเป็นลายเรขาคณิตแบบลายผ้าที่สวยงาม
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ผนังด้านบนเหนือขอบประตูและขอบหน้าต่างเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้าโดยรอบทีผ่ นัง
ส่วนนี้ทั้งสี่ด้าน องค์ประกอบภาพเป็นสองตอนอยู่ในเส้นระดับ เป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้า
ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วบนรัตนบัลลังก์มีพระสาวกถวายสักการบูชานั่งพนมมืออยู่สองข้าง
ประดับด้วยฉัตรที่เป็นการแบ่งภาพออกเป็นแต่ละส่วนด้วย ภาพอดีตพระพุทธเจ้าแถวละ ๒๘
พระองค์ รวม ๒ แถว เป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้า ๕๖ พระองค์ วิหารวัดชมภูเวกเป็นแหล่งรวม
ภาพเขียนอดีตพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง
มุมของเพดานท�ำกรอบไม้ล้อมลายก้ามปู กรอบไม้ท�ำล้อมลายเพดานแต่ละห้องทั้ง
๓ ห้อง ตรงมุมเขียนรูปค้างคาวเป็นการตบแต่งเพดานอาคารที่มีลักษณะเฉพาะที่ขอบเพดาน
วิหารวัดชมภูเวก ซึ่งไม่พบในวัดอื่นๆ

ภาพอดีตพระพุทธเจ้าในวิหาร วัดชมภูเวก

ลายก้ามปูของเพดานวิหารทำ�กรอบด้วยไม้ มีภาพค้างคาวในกรอบ
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ประวัติการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานวัดชมภูเวก

พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๐   สมัยพระอธิการอินทร์เป็นเจ้าอาวาส พระครูลัยน�ำคณะสงฆ์
จากเมืองมอญร่วมกันบูรณะเจดีย์มุตาวให้สูงใหญ่กว่าเดิม พร้อมสร้างเจดีย์บริวารไว้ที่
ฐานทั้ ง สี่ ด ้ า น ต่ อ มา พ.ศ. ๒๕๑๗ กรมศิ ล ปากรได้ อ อกประกาศ เรื่ อ ง ขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถาน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๗ ก�ำหนดให้อุโบสถเก่าและวิหารวัดชมภูเวก
ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นโบราณสถาน มีพื้นที่ ๒ งาน ๑๐
ตารางวา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๘๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๗ หน้า ๑๒๖๘)
พ.ศ. ๒๕๑๗ กรมศิลปากรด�ำเนินการบูรณะอุโบสถเก่าและวิหารวัดชมภูเวก
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙ วัดชมภูเวกร่วมกับบริษัทพรชัย ๑๙๙๑ บูรณะซ่อมแซมเจดีย์
มุตาวให้มคี วามมัน่ คง และสร้างฉัตรเจดีย์ใหม่แทนฉัตรเดิมที่ช�ำรุด
พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร ด�ำเนินการอนุรกั ษ์และพัฒนา
โบราณสถานวัดชมภูเวก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในโอกาสฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี

อุโบสถเก่าและวิหาร วัดชมภูเวก
ก่อนการบูรณะครั้งแรก

ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
อุโบสถเก่าและวิหารวัดชมภูเวก
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กำ�หนดเขตโบราณสถานของวัดชมภูเวก

สภาพอุโบสถเก่าและวิหารวัดชมภูเวก
ก่อนการบูรณะ ครั้งที่ ๒
เสียหายมากทั้งภายนอกและภายใน
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดย นายวีระโชติ ปั้นทอง)

ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก มีธรรมาสน์ทรงบุษบกตั้งอยู่กลางห้อง
ที่คอสองรอบอาคารมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติ

การจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

ความน�ำการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
จากจุดเริ่มต้นของการสะสมของมีค่า ของหายาก งานศิลปะต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือ
เครือ่ งใช้สอยในชีวติ ประจ�ำวันและวัตถุสงิ่ ของอืน่ ๆ ของวัดชมภูเวก เริม่ ตัง้ แต่พระครูไพศาลภัทรกิจ
(เฉลียว อินฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดเป็นเวลา ๕๐ ปี และของผู้คนในชุมชนท่าทราย
ได้พัฒนามาสู่การจัดเก็บอย่างมีระบบ มีการสงวนรักษามิให้วัตถุสิ่งของเหล่านั้นเสื่อมสลาย
สูญหาย ตลอดจนการใช้วัตถุสิ่งของที่มีอยู่ในวัดชมภูเวกและในชุมชนท่าทรายที่มีอยู่ให้เป็น
แหล่งในการศึกษาหาความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป แนวคิดนี้ได้เป็นที่มา
ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวกได้ถือก�ำเนิดขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยด�ำริของพระสมุห์สุทธิพงษ์
สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก และนายวีระโชติ
ปั ้ น ทอง ชาวท่าทรายผู้ตระหนักซาบซึ้งในคุณค่า
ของวัตถุสิ่งของที่เป็นมรดกอันล�้ำค่าของวัดชมภูเวก
และของชาติ ตลอดถึ ง ของผู ้ ค นในชุ ม ชน จึ ง ให้
มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวกขึ้น เพื่อ
เป็ น แหล่ ง เก็ บ รวบรวมวั ต ถุ สิ่ ง ของที่ มี ค ่ า ของวั ด
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย

นายวีระโชติ ปั้นทอง อธิบายถึงอาชีพการสาน
เข่งปลาทู อาชีพท้องถิ่นให้ประธานทราบ

นายวีระโชติ ปั้นทอง และนายพิศาล บุญผูก
นำ�ชมพิพิธภัณฑ์ และมอบหนังสือ “พระอาจารย์
อะเฟาะ เทพกวีศรีชาวมอญ” ให้ประธานในพิธี

หนังสือพระอาจารย์อะเฟาะ ซึ่งแปลจาก
คัมภีร์ใบลานภาษามอญบางเรื่องที่พบที่วัดชมภูเวก

และสิง่ ของทีผ่ มู้ จี ติ ศรัทธาบริจาคให้แก่วดั เพือ่ ประโยชน์ให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรูแ้ ก่บคุ คล
ทั่วไป วัดชมภูเวกได้จัดพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้วัดชมภูเวกได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการให้ค�ำแนะน�ำในการจัดตั้ง
และด�ำเนิ น กิ จ กรรมของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยดี จ ากส่ ว นงานราชการและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เช่ น
ศูนย์ภมู ภิ าคว่าด้วยโบราณคดีและวิจติ รศิลป์ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) กรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ส�ำนักงานการท่องเทีย่ วจังหวัดนนทบุรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และผู้มีจิตศรัทธา
บริจาควัตถุสิ่งของมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ ๑) ชุมชนท่าทราย
และผู้คนในชุมชนท่าทราย ๒) ประวัติและโบราณสถานวัดชมภูเวก ๓) เอกสารโบราณของ
วัดชมภูเวก ๔) ประณีตศิลป์และศิลปวัตถุ ๕) เครื่องมือและของใช้ของผู้คนในชุมชน
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การจัดแสดงเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก ตั้งอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารศาลาการเปรียญ เป็นอาคาร
ทรงไทย แบ่งส่วนเป็นประตูทางเข้า และประตูทางออก เสมือนการก�ำหนดเส้นทางการเดิน
และชมวัตถุจัดแสดงแต่ละกลุ่ม
ทัง้ ประตูทางเข้าและออกทีเ่ หนือขอบประตูมปี า้ ยชือ่ ผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
พื้นบ้านวัดชมภูเวก

ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์

ประตูทางออกพิพิธภัณฑ์

เหนือขอบประตูทางเข้ามีชื่อพระครูไพศาลภัทรกิจ คุณพ่อเชย คุณแม่ทรัพย์ ปั้นทอง
เหนือขอบประตูทางออกมีชื่อนายวีระโชติ นางสุดใจ ปั้นทอง และครอบครัว
จากประตูทางเข้าจัดแสดงแผนที่และประวัติที่ตั้ง
ชุมชนบ้านท่าทรายที่ตั้งวัดชมภูเวก ต่อด้วยประวัติวัดและ
เจ้าอาวาสทีป่ กครองวัดตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีเรือ่ งราว
ของโบราณสถานวั ด ชมภู เวก มี พุ ท ธศิ ล ปวั ต ถุ ต ่ า งๆ
มีตู้คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย กล่องไม้ หนังสือ ศิลปวัตถุ
รวมทัง้ สิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และการ
ประกอบอาชีพท้องถิ่นของชุมชนบ้านท่าทราย
ตรงกลางห้ อ งมี ธ รรมาสน์ ท รงบุ ษ บกที่ ส วยงาม
ซึ่งพระครูไพศาลภัทรกิจ เคยใช้นั่งแสดงธรรมเทศนาแก่
อุบาสก อุบาสิกา
มีเศียรพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาที่ค้นพบที่
วัดเชิงท่า
ธรรมาสน์ทรงบุษบก
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ภาพพุทธประวัติที่คอสองของอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

นอกจากนีภ้ ายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดชมภูเวก ซึง่ เป็นอาคารไม้สร้างไว้ประมาณ
๕๐ ปีมาแล้ว ที่คอสองทุกด้าน (บริเวณพื้นที่ระหว่างเพดานและชายคาด้านในของอาคาร)
เขียนภาพจิตรกรรมพุทธประวัติสวยงาม
ชุมชนท่าทรายและผู้คนในชุมชน
การจัดแสดงเริ่มจากที่มาของบ้านท่าทรายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
เรื่องราวในอดีตของบ้านท่าทราย บ้านบางตลาด ซึ่งเป็นย่านของชุมชนที่อยู่ในบางเดียวกัน
แต่เดิมมา ทั้งได้เป็นที่ตั้งด่านขนอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
ผู้คนในชุมชนประกอบด้วย ไทย มอญ จีน ซึ่งเป็นพหุสังคมที่โดดเด่นของชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รับราชการท�ำหน้าที่นายด่านในสมัยธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์ จึงมี
ศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์มอญปรากฏอยูใ่ นชุมชน เช่นเดียวกับจีนในชุมชนท่าทรายทีม่ บี ทบาท
ในทางการค้าที่ตลาดบางตลาดและการประกอบอาชีพสานเข่งปลาทู จนเป็นอาชีพส�ำคัญของ
ผู้คนในชุมชนท่าทราย บางตลาด และชุมชนใกล้เคียง
ประวัติและโบราณสถานวัดชมภูเวก
การจัดแสดงประวัตคิ วามเป็นมาของวัด โบราณสถาน ทีก่ รมศิลปากรได้ขนึ้ ทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติ ประวัติเจ้าอาวาสทั้งในอดีตและปัจจุบัน
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เอกสารโบราณของวัดชมภูเวก
การจัดแสดงในส่วนนีป้ ระกอบด้วย เอกสารโบราณ
ประเภทคัมภีรใ์ บลาน สมุดข่อย สมุดไทย ที่เป็นเอกสาร
ภาษามอญมากที่ สุ ด นอกนั้ น เป็ น ภาษาขอมและ
ภาษาไทย จัดเรียงอยู่ในตู้สวยงาม

เอกสารโบราณของวัดชมภูเวก

ประณีตศิลป์และศิลปวัตถุ
จัดแสดงศิลปวัตถุตา่ งๆ เช่น เครือ่ งแก้ว เครือ่ งปัน้ ดินเผา
แว่นเวียนเทียน เครื่องทองเหลือง เครื่องมุก
พระพุทธรูป ตู้พระธรรม หีบพระธรรม ตู้เทียน
ธรรมาสน์ พานแว่นฟ้า แผงพระพิมพ์
เป็นต้น

ประณีตศิลป์และศิลปวัตถุ

เครื่องมือและของใช้ในชุมชน
การจัดแสดงในส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือและของใช้ของผู้คน
ในชุมชนในอดีต เช่น เครื่องมือช่างไม้ เครื่องมือและอุปกรณ์สานเข่งปลาทู
เครือ่ งใช้ในการท�ำอาหาร เครือ่ งบดยา โทรศัพท์แบบมือหมุน ตะเกียงต่างๆ
เตาฟู ่ ลู ก คิ ด ตาชั่ ง กรรไกรตั ด ผม
กั ง สดาลที่ พ ระสงฆ์ ใช้ ตี บ อกสั ญ ญาณ
ขั น สาครใช้ ใ นพิ ธี ถื อ น�้ ำ พิ พั ฒ น์ สั ต ยา
อิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น

เครื่องมือ เครื่องใช้ในชุมชน

๘๖ พิพิธภัณฑพื้นบานวัดชมภูเวก

วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑพื้นบานวัดชมภูเวก

เศียรพระพุทธรูปหินทราย
เศียรพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑
พบที่วัดเชิงทา ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พระพุทธรูปปางบําเพ็ญทุกรกิริยา
ไม สั ก แกะสลั ก พระพุ ท ธรู ป ปางบํ า เพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย า
อยู  ใ นกรอบไม สั ก ขนาดใหญ ซุ  ม ประดั บ ด ว ยลาย
พรรณพฤกษาลงรักสีดํา

อิฐ
อิฐที่พบในวัดชมภูเวกมีหลายขนาด
อิฐขนาดใหญที่สุดเปนอิฐสมัยอยุธยาใชกอฐานของ
อาคารโบสถ วิหาร หรือเจดีย มักเจาะรูเล็กไว ๖ - ๘ รู
จึงมักเรียกกันวา อิ ฐ แปดรู ซึ่งสันนิษฐานวาหมายถึง
มรรค ๘ ในคําสอนของพระพุทธศาสนา
การเจาะรูที่กอนอิฐจะชวยทําใหกอนอิฐแหงไดตลอดกอน เพราะมีชองระบายอากาศ
เมื่อเผาอิฐทําใหอิฐไดรับความรอนตลอดถึงภายในกอนอิฐดวย อิฐจะไมแตกเสียหาย

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดชมภูเวก ๘๗

ธรรมาสนทรงบุษบก
ธรรมาสน สํ า หรั บ พระสงฆ นั่ ง แสดงธรรมเทศนา
ประดับดวยกระจังเจิมขนาดเล็กแตมคี วามงามมาก มีบนั ได
ขึ้นดานหนา เรียกวา บันไดแกว หรือกระไดแกว ทํารูป
พญานาค ๒ ตัว เลื้อยลงมาใหลําตัวพาดจากที่นั่งของ
พระสงฆลงมาที่พื้นศาลา
สวนของยอดธรรมาสนทําเปนยอดบุษบก ๓ ชั้น
ช อ งใต พื้ น ธรรมาสน โ ปร ง แต ง ด ว ยไม แ กงแนงไขว กั น
เรียกวา ชองถุน
ตูพระธรรมลายรดนํ้า
ตู  พ ระธรรมลายรดนํ้ า ของวั ด ชมภู เ วกใบนี้ เ ป น
ตูพระธรรมที่มีขนาดใหญ และสูงกวาตูพระธรรมของ
วัดอื่นๆ ในจังหวัดนนทบุรี
บานประตูทงั้ สองบานเปนรูปเซีย่ วกาง ทวารบาลแบบจีน
แตเขียนลายแบบศิลปะไทย ลอมภาพทวารบาลเปนลาย
ดอกไมรวง ผนังดานขางทั้งสองดานเขียนลายดอกไมรวง
ขาเปนขาสิงห
ตู  พ ระธรรมใบนี้ เ ป น ตู  พ ระธรรมที่ มี ค วามงดงาม
เปนเลิศ
ตูพระไตรปฎก
ลักษณะเปนตูสี่เหลี่ยมทําดวยไมสักปดทองประดับ
กระจก มียอดแบบยอดปราสาท ดานหนาและดานขาง
ทัง้ สองของยอดปราสาทประดับดวยซุม บันแถลง กลางซุม
ประดับดวยพระพุทธรูป ตัวตู ฝา และประตูตูเปนกระจก
ขาเปนขาสิงห
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กังสดาล
เครื่องตีบอกสัญญาณบุญของคนมอญ มักตีบอกเวลา
พระทําวัตรสวดมนต ในชุมชนมอญบางแหงใชตีนําขบวน
พระสงฆบิณฑบาต เพื่อแจงใหชาวบานไดรูวาพระมา
บิณฑบาต
แผงพระ
ไมสักแกะสลักเปน ๖ ชั้น สวนยอดแกะสลักเปนซุม
บันแถลง ใชสําหรับติดพระพิมพดินเผา ศิลปะสมัยอยุธยา
ตูพระไตรปฎก ๑
ทําดวยไมสัก จําหลักลายลงรักปดทอง ประดับกระจก
บานประตู แ ละผนั ง ด า นข า งสองด า นเป น กระจกใส
ดานหลังทึบ ขาสิงห เดิมเปนตูเก็บพระไตรปฎก ปจจุบัน
ใชเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีรใบลาน ภาษามอญ
ตูพระไตรปฎก ๒

๑

๒

ทําดวยไมสัก จําหลักลายลงรักปดทองประดับกระจก
บานประตูและผนังดานขางทั้งสองดานเปนกระจกใส
ดานหลังทึบ ขาสิงห เดิมเปนตูเก็บพระไตรปฎก ปจจุบัน
ใชเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีรใบลาน ภาษาขอม
และภาษาไทย
หีบพระอภิธรรม และกลองใสคัมภีรใบลาน
หีบพระอภิธรรมลายทองรดนํ้า และหีบทองทึบใชใส
คัมภีรพระอภิธรรมที่เปนสมุดขอย
กลองใสคัมภีรเปนกลองที่ใชใสคัมภีรใบลานที่เปน
คัมภีรพระอภิธรรมหรือคัมภีรเทศนตางๆ
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ตูพระธรรมปดทองทึบ
ตูพระธรรมใบนี้ที่บานประตูทั้งสองบานปดทองทึบ
กรอบประตูเปนลายใบเทศ

หลักหรือแกนบายศรี
บายศรีที่ประดิษฐดวยใบตองหรือผาทําเปนรูปกลีบ
บัวหงาย บัวควํ่า ซอนกันเปนชั้นๆ ตั้งแต ๓ ชั้น ถึง ๙ ชั้น
จะตองมีหลักหรือแกนของบายศรีเปนชั้นๆ แกนหรือ
หลัก บายศรีทํ า ด วยไม ทํ า เป นชั้ นซ อ นกั น ชั้ นล า งสุ ด
จะมีขนาดใหญสุด ชั้นสูงขึ้นไปจะมีขนาดเล็กลง ลดหลั่น
กันไป ชั้นบนสุดจะมีขนาดเล็กสุด
หลักหรือแกนบายศรีในรูปนี้ เปนหลักหรือแกนของ
บายศรี ๕ ชั้น
แวนเวียนเทียน
การจัดพิธเี วียนเทียนทีม่ กั มีการตัง้ บายศรีเปนหลักของ
พิธีนั้น จะตองมีการจุดเทียนใหผูรวมพิธีไดโบกเทียนไปที่
บุคคล หรือที่บายศรี หรือสิ่งที่เคารพนับถือ เปนการแสดง
การอวยชัยใหพรเปนสิริมงคล
แว น เวี ย นเที ย น เป น อุ ป กรณ สํ า คั ญ ที่ ต  อ งใช ใ นพิ ธี
มีจํานวน ๓ แวน แวนเวียนเทียนแตละแวนใชติดเทียน
จํานวน แวนละ ๓ เลม
ผูเ ขารวมพิธเี วียนเทียนจะนัง่ หรือยืนลอมรอบบุคคล หรือสิง่ ทีเ่ คารพนับถือ และบายศรี เมือ่ รับ
แวนเวียนเทียนมาแลวจับดวยมือทั้งสองแลวยื่นออกไปดานหนาไปทางบุคคลหรือสิ่งเคารพ
นับถือ และบายศรี ๓ ครัง้ เมือ่ ครบ ๓ ครัง้ แลวใชมอื โบกควันไฟไปสูบ คุ คลหรือสิง่ ทีเ่ คารพนับถือ
เปนการแสดงการอวยชัยใหพร เมื่อเสร็จแลวใหสงแวนเทียนนั้นใหคนถัดไป ทําเชนนี้จนครบ
๓ รอบ
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ผอบมอญ
ภาชนะมีเชิง ฝา และยอดทําดวยไมสักกลึงใหสวยงาม
ทาด ว ยชาดสี แ ดงทั้ ง ภายในและภายนอกใช ใ ส เ สื้ อ ผ า
เครื่องใชของผูมีบรรดาศักดิ์ของมอญ

พานแวนฟา
พานแวนฟาใชเฉพาะสําหรับรองรับสิ่งที่เปนของที่มี
ศักดิ์สูงที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริยและสถาบันพุทธศาสนา
สําหรับพุทธศาสนาใชรองรับผาไตรจีวรในพิธีอุปสมบท
หรือพิธีทอดกฐิน
ลั ก ษณะของพานแว น ฟ า เป น พานซ อ นกั น สองชั้ น
ชั้นลางมีรูปรางคลายตะลุม สวนบนเปนสวนรองรับผา
ไตรจีวร มีลักษณะคลายพานแตมีทรงสูง การทําหุนของ
พานแวนฟาใชวสั ดุและวิธกี ารเชนเดียวกับการทําหุน ตะลุม
การตกแต ง ลายของพานแว น ฟ า ทั้ ง หมดนี้ เรี ย กว า
ลายทองรดนํ้า
ตะลุมมุก
ภาชนะมีเชิงคลายพานใชใสสิ่งของและเครื่องบูชา
ต า งๆ ตั ว ตะลุ  ม ทํ า จากไม ท องหลางส ว นที่ เ ป น แผงที่
โคนตน นํามาทําเปนแผนบาง ประกอบไมแผนนั้นใหเปน
หุ  น ของตะลุ  ม จากนั้ น นํ า รั ก สมุ ก มาเกลี่ ย ทั่ ว พื้ น ของ
หุนตะลุมทั้งภายในและภายนอก ขัดพื้นเรียบและแนน
มีความแข็งแรง จากนั้นนํามุกที่เลื่อยจากตัวหอยมุกเปน
รูปลายตางๆ มาประดับทัว่ ภายนอกของหุน ตะลุม ลงรักสมุก
เพื่อปดลายมุกใหฝงอยูในสมุก จากนั้นขัดผิวภายนอก
ใหเรียบ ลายของมุกจะปรากฏชัดสวยงาม ภายในตะลุม
ลงชาดสีแดง
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ตูเทียน
ตูเ ทียนทําดวยไมสกั จําหลักลายลงรักปดทอง สําหรับตัง้
เทียนพรรษาทีจ่ ดุ ถวายเปนพุทธบูชาในระหวางเทศกาลเขา
พรรษา

หีบคัมภีรศิลปะมอญ
หี บ คั ม ภี ร  ศิ ล ปะมอญทํ า ด ว ยไม สั ก กระแหนะลาย
เรื่องพุทธประวัติ ตอนเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกจาก
พระราชวัง ขี่มากัณฑกะไปบวชเปนนักบวช ศิลปะมอญ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ใชใสคัมภีรใบลานเชนเดียวกันกับ
การสรางตูพระธรรมของไทย
คัมภีรพระอภิธรรมมอญ
คัมภีรพระอภิธรรมที่เขียนบนสมุดขอย ภาษาบาลี
อักษรมอญ

คัมภีรพระมาลัย และหนังสือประวัติศาสตรไทย
คั ม ภี ร  พ ระมาลั ย ที่ เขี ย นบนสมุ ด ข อ ย และหนั ง สื อ
ประวัติศาสตรฉบับพิมพภาษาไทย
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ฝาเครื่องถวยเบญจรงค
ฝาเครื่ องถวยเบญจรงคสมัยตนรัตนโกสินทร ราว
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ที่หลุดจากหนาบันอุโบสถเกาและ
วิหาร วัดชมภูเวก ทีน่ าํ มาเก็บรักษาไวทพี่ พิ ธิ ภัณฑพนื้ บาน
วัดชมภูเวก

กลองคัมภีร
กลองทําดวยไมสกั ลักษณะคลายหนังสือเลมขนาดใหญ
ดานหนาเปดไดเหมือนเชนเปดปกหนังสือ ภายในกลอง
บรรจุคมั ภีรท เี่ ปนคัมภีรใ บลานของโบราณหรือคัมภีรท เี่ ปน
อักษรพิมพ

กลองใสเอกสารสําคัญ
ภาชนะไมไผ สําหรับใสเอกสารสําคัญ เชน โฉนดทีด่ นิ
ใบประกาศของทางราชการ หนังสือพระราชทานวิสงุ คามสีมา
เปนตน ในอดีตนิยมเก็บรักษาไวในกระบอกไมไผ ดวยการ
นํากระบอกไมไผมาทําเปนตัวกระบอก และฝาปดมวน
เอกสารสําคัญที่ตองเก็บรักษาบรรจุไวในกระบอกไมไผ
ปดฝาครอบใหเรียบรอย จะชวยรักษาเอกสารมิใหเสียหาย
ไดเปนอยางดี
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นาฬกา
นาฬกาทีท่ าํ ในตางประเทศ คนไทยมักเรียกวา นาฬกา
ปารีส มีลักษณะเปนตูทรงสูง ดานบนสุดเปนหนาปด
บอกเวลา และมีลานนาฬกาอยูดานหลังหนาปด
สวนลางตอจากหนาปด เปนที่แขวนลูกตุมนาฬกา
ที่ตอมาจากลานนาฬกา
นาฬกาตีบอกเวลาทุก ๑๕ นาที

เตาฟู
เตาฟูเปนอุปกรณสําหรับทําความรอนประเภทหนึ่ง
ใชนํ้ามันกาดเปนเชื้อเพลิง
ดานลางเปนสวนบรรจุนํ้ามันกาด และมีลูกสูบสําหรับ
สูบลมเขาไปภายใน เพื่อขับดันนํ้ามันกาดใหขึ้นไปตามทอ
แลวไปกระจายเปนละอองอยูดานบน เมื่อจุดไฟจะเกิด
เปลวไฟขึ้นมา
รอบตัวเตาฟูมีเหล็กเสน ๓ เสน ทําหนาที่รองรับภาชนะที่อยูเหนือเปลวไฟ เชนเดียวกับ
เสาเตาไฟ
เตาฟูนิยมใชกันมากเพื่อตมนํ้ารอน อุนอาหารใหรอน เปนตน กอนมีการใชเตาแกส
เตาไฟฟา ไมโครเวฟ
กลองยาสูบ
กลองยาสูบทําดวยไมไผสาน ยาดวยรัก ทั้งภายใน
และภายนอกทาดวยชาดสีแดง มีฝาครอบ
กลองยาสูบใชใสยาเสนที่เรียกวา ยาเหนือ หรือยาตั้ง
พรอมดวยใบจาก หรือใบตองแหงสําหรับมวนยาสูบ
นอกจากยาเสน ใบตอง หรือใบจากแลว ชุดหินเหล็กไฟ
หรือไมขีดมักจะอยูในกลองดวย
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หินบดยา
หินบดยาประกอบดวย แทนหินสําหรับวางยาที่จะ
ตองบด และทอนหินกลมยาวใชกลิ้งบดตัวยาบนแทนหิน
ใหเปนผง

ครกบดยา
ครกบดยาทําดวยหินทั้งตัวครกและสาก

หมอตมยา
ยาพื้นบานของไทยและมอญแตโบราณที่เปนยาตม
ตองตมดวยหมอดินเผา ไมตมดวยภาชนะโลหะ มักเรียก
ยาตมเชนนี้วา ยาหมอ

เครื่องทองเหลือง
เครื่องทองเหลือง เปนภาชนะที่ทําจากโลหะ เชน
ทองเหลือง ดีบุก สําริด แตสวนใหญทําดวยทองเหลือง
จึงเรียกกันทั่วไปวา เครื่องทองเหลือง เชน ขัน ถาด พาน
จอก และลุ  ง ภาชนะทองเหลื อ งเป น กล อ งทรงกลม
มีฝาสําหรับใสสิ่งของตางๆ เปนตน
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เครื่องเผาหัวเทียนเครื่องยนต
เครื่องยนตในยุคแรกๆ ที่ตองมีการใชความรอนนํา
เพื่อใหเครื่องยนตทํางานได เครื่องเผาหัวเทียนเครื่องยนต
จึงเปนอุปกรณจําเปนสําหรับสตารทเครื่องยนตใหทํางาน
ระบบการทํางานของเครือ่ งเผาหัวเทียนคลายกับระบบ
การทํางานของเตาฟู คือ การอัดละอองนํ้ามันกาดดวย
สูบลม เมื่อจุดไฟละอองนํ้ามันจะเผาไหมและพนออกแรง
ดวยแรงดันของลม
กระบอกทองเหลืองทรงกลมเปนที่บรรจุนํ้ามันกาด เมื่อมีการสูบลมที่ดามถือของกระบอก
ลมจะเขาไปขับดันนํ้ามันใหเปนละอองสงไปที่ทอพน เมื่อจุดไฟจะเกิดการเผาไหมนํ้ามันที่
ปลายทอพนนําไปเผาที่หัวเทียนของเครื่องยนตจนเกิดความรอน เครื่องยนตจะทํางานได
ขันสาคร
ขันขนาดใหญ หลอดวยสําริด มีหูสองหู ที่ขอบประดับ
ดวยลายใบเทศ
สันนิษฐานวา ขันสาครใบนีใ้ ชในพิธถี อื นํา้ พิพฒ
ั นสตั ยา
ที่ขาราชการที่เปนคนมอญในเมืองนนทบุรี ตองมาทําพิธี
ถือนํ้าพิพัฒนสัตยาประจําป ในสมัยตนรัตนโกสินทร
เครื่องปนดินเผาที่ใชหุงตมอาหาร
หม อ ข า วหม อ แกงเป น ภาชนะสํ า คั ญ สํ า หรั บ หุ ง ต ม
อาหารแตโบราณมา
เนื่องจากหมอขาวหมอแกงมีกนกลม มีความบาง และ
มักจะมีเขมาไฟสีดําที่กนหมอ เพราะตองตั้งอยูบนเตาฟน
จึงมีการนําเอากาบมะพราวหรือฟางมาทําเปนขดวงกลม
เรียกวา เสวียน
เสวียนใชรองกนหมอกนกระทะกับพืน้ ไมใหกน หมอกนกระทะแตก และไมใหพนื้ บานเปอ น
จากเขมาดินใตกนหมอ กนกระทะ อีกทั้งชวยใหการตั้งหมอตั้งกระทะที่มีกนกลมตั้งอยูไดดี
บนเสวียน
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โองเคลือบภาชนะใสผักดอง
ภาชนะดินเผาเคลือบสีเขียว สําหรับใสผักดองที่ ม า
ในเรือสําเภาที่เดินทางมาจากจีน คนไทยนิยมนํามาใสพลู
เพราะมีความเย็น สามารถเก็บรักษาใบพลูใหสดไดนาน
หลายวัน จึงมักเรียกวา โถพลู
อางมังกร
อางมังกรเปนเครือ่ งปน ดินเผาจีน ทรงกลม ปากผายกวาง
ขอบปากแบน บานออกนอยๆ ทําเปนหยัก สวนกนสอบ
ความกวางนอยกวาสวนปาก
ภายนอกทําเปนรูปมังกร เคลือบสีนาํ้ ตาลเขม สวนขอบ
และภายในเคลือบสีเขียว
อางมังกรใชเปนภาชนะใสนํ้า ในงานทําบุญของวัด
บางแหงใชใสขาวที่หุงจากกระทะใหญ
ไหกระเทียม
เครื่ อ งป  น ดิ น เผาจี น เคลื อ บสี นํ้ า ตาลเข ม หรื อ สี ดํ า
ปากเล็ก สําหรับใสกระเทียมดอง เตาเจี้ยว บรรทุกมา
ในเรือสําเภาจากจีน

กระปุกเตาเจี้ยว
เครื่องปนดินเผาจีนเคลือบสีเขม ปากเล็ก สําหรับ
ใสเตาหูยี้ เตาเจี้ยว ตั้งไฉ บรรทุกมาในเรือสําเภาจากจีน
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ไหเคลือบดินเผา
ไหเคลื อ บดิ น เผา คอสู ง มี หู เ ล็ ก ๔ หู ชาวบ า น
มั ก เรี ย กกั น ว า ไหสี่ หู เป น เครื่ อ งป  น ดิ น เผาที่ มี แ หล ง
ผลิ ต ที่ บ  า นบางปู น จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี สมั ย อยุ ธ ยา
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐

โองนํ้าและหมอนํ้าดินเผา
ภาชนะดินเผาที่ไมเคลือบ มีขารองและฝาใชสําหรับ
ใสนํ้า

อุปกรณการทําอาหาร
อุปกรณการทําอาหารไทยนอกจากอุปกรณหงุ ตมทีเ่ ปน
หมอ กระทะตางๆ แลว การทําอาหารคาวหวานยังตองใช
อุปกรณอื่นๆ เพื่อทําอาหารดังกลาวดวย
กระจา จวัก ทัพพี ทําจากไม กะลามะพราว ใชตัก
อาหาร ใชผัด หรือคนในขณะหุงตมอาหาร
โมหิน สําหรับโมแปง โมขาวตู โมถั่ว
กระตายขูดมะพราว เพื่อจะไดเนื้อมะพราวชิ้นเล็กๆ ไปคั้นเปนนํ้ากะทิ หรือไปผสมเปน
อาหารอื่นๆ
ที่ปงขนมทองมวน เครื่องทําลอดชอง แมพิมพขนมครองแครง แมพิมพขนมขาวตู แมพิมพ
ขนมกุยชาย อุปกรณเหลานี้ลวนมีบทบาทสําคัญคูกับครัวไทยมาแตโบราณ

๙๘ พิพิธภัณฑพื้นบานวัดชมภูเวก

ตะเกียงเจาพายุ
ระบบการทํางานของตะเกียงเจาพายุ คลายกับระบบ
การทํางานของเตาฟู สวนลางสุดของตะเกียงเจาพายุ
เป น ส ว นที่ เ ก็ บ นํ้ า มั น ก า ด และมี ลู ก สู บ สํ า หรั บ สู บ ลม
ให เข า ไปขั บ ดั น นํ้ า มั น ให เ ป น ละอองพุ  ง ขึ้ น ไปตามท อ
ผานสวนทีส่ อง ซึง่ เปนครอบกระจกเปนที่กาํ เนิดแสงสวาง
สวนบนสุดเปนสวนทีท่ อ ละอองนํา้ มันจะเชือ่ มตอกับไสของตะเกียง เมือ่ จุดไฟทีด่ า นบนสุดนี้
ละอองนํา้ มันจะลุกไหมตอ ไปสูไ สของตะเกียง จึงเกิดลุกไหมทไี่ สของตะเกียง ทําใหเกิดแสงสวางขึน้
ตะเกียงเจาพายุ มีครอบแกวปองกันลมไมใหเขาไปทําใหแสงสวางของตะเกียงดับไดแมขณะ
มีลมพายุพัดแรง ตะเกียงนี้จึงเรียกกันวา ตะเกียงเจาพายุ ใชแขวนหรือวางบนพื้นได
ตะเกียงโปะ
ตะเกียงโปะ เปนตะเกียงที่ใชนํ้ามันกาด มีไสตะเกียงที่
ทําดวยผาเปนตัวซับนํ้ามันในการเผาไหม มีลูกบิดขยับ
ไสตะเกียงใหขนึ้ ลงได เมือ่ ไสตะเกียงถูกเผาไหมไป ตองบิด
ไสตะเกียงใหสูงขึ้นเพื่อใหมีการเผาไหมแทนสวนที่มอดไป
ตะเกียงนี้มีโปะแกวครอบเพื่อปองกันลม จึงเรียกวา
ตะเกียงโปะ
ตะเกียงรั้ว
ระบบการทํางานของตะเกียงรั้วคลายกับระบบการ
ทํางานของตะเกียงโปะ ใชนาํ้ มันกาด ไสตะเกียงเปนผืนผา
แบนยาว มีโปะครอบ สวนลางสุดเปนตัวตะเกียงบรรจุ
นํ้ามันกาด และไสตะเกียงเหนือไสตะเกียงมีครอบแกว
เพื่อกันลมไมใหพัดเขาไปที่เปลวไฟได สองขางของตัว
ตะเกียงติดที่หิ้วตะเกียง และที่ครอบบนสุด สองขางของ
ที่ครอบบนสุดมีหูหิ้วทําดวยเหล็กเสนตัดใหโคง สามารถ
หิ้วตะเกียงรั้วได
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ตะเกียงลาน
ตะเกียงลานมีลานที่ทําหนาที่พัดลมใหผานเขาไปที่
เปลวไฟที่ไสตะเกียงได ทําใหการลุกไหมของไสตะเกียง
มีประสิทธิภาพดี ใหความสวาง และไมมีควันไฟ
สวนลางสุดของตะเกียงลานเปนสวนฐาน และที่บรรจุ
ลานของตะเกียง
เหนือสวนลานตะเกียงเปนทีบ่ รรจุนาํ้ มันกาด และบนสุดของทีบ่ รรจุนาํ้ มันกาดเปนไสตะเกียง
ลาน มีปากนกแกวครอบไสของตะเกียงลาน ปากนกแกวจะชวยทําใหเปลวไฟของตะเกียง
ไมมีควันไฟ และมีความสวางสมํ่าเสมอ
ไฟฉาย
ไฟฉายที่ทําเปนรูปทรงกระบอกยาว บรรจุถานไฟฉาย
แบบกอน จํานวนถานไฟฉายทีใ่ ชขนึ้ อยูก บั ขนาดความยาว
ของไฟฉาย ตั้งแตขนาด ๓ กอน ถึง ๑๐ กอน ไฟฉาย
กระบอกนี้ มีความยาวมากใชถานไฟฉาย ๑๐ กอน
ดานหนึ่งเปนดานที่มีหลอดไฟ แสงสวางจะผานออก
ทางดานนี้ อีกดานหนึ่งจะเปนดานที่บรรจุถานไฟฉาย
ถาดกระเบื้อง
ถาดกระเบื้องเปนถาดที่ทําจากเครื่องปน มีลักษณะ
กลมแบน ขอบถาดทําดวยโลหะ ถาดขนาดใหญจะมีหู
เพือ่ สะดวกในการจับยก พืน้ ถาดเขียนลายดอกไมสวยงาม
ถาดกระเบื้ อ งขนาดใหญ ใช สํ า หรั บ ใส สํ า รั บ อาหาร
ถาดกระเบื้องขนาดเล็กใชใสหมาก พลู บุหรี่
ถาดกระเบือ้ งเปนผลงานของชาวยุโรป เปนสินคาที่คนไทยในชวงรัชกาลที่ ๕ นิยมนํามาใช
ถาดกระเบือ้ งในยุคนัน้ มีการเขียนอักษรไทย “เจริญสุข” ประกอบกับลายดอกไมทถี่ าดกระเบือ้ ง
นั้นดวย
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เครื่องมือชางไม
งานกอสรางในสมัยกอนสวนใหญเปนงานไม เครือ่ งมือ
ชางในยุคนั้นจึงเปนเครื่องมือสําหรับงานชางไมเปนหลัก
เชน เลื่อย กบ สวาน คอน สิ่ว เปนตน เครื่องมือดังกลาว
นี้ยังแยกเปนประเภทตามลักษณะของงานแตละประเภท
ไปอีก

ตาชั่ง
ตาชั่งแบบใชลูกตุมถวงเปนตาชั่งที่ทําดวยไมเนื้อแข็ง
กลมยาว ดานหนึ่งเปนที่แขวนตาชั่ง หรือขอเกี่ยว เพื่อวาง
หรือเกี่ยวสิ่งของที่ชั่ง อีกดานหนึ่งมีลูกตุมเหล็กแขวนไว
และเลื่อนไปมาได
บนทอนไมกลมมีการทําเครือ่ งหมายบอกนํา้ หนักเปนขีด
เปนชั่ง หรือเปนกิโลกรัม ถาเปนตาชั่งขนาดสั้นจะใชชั่ง
สิ่งของที่มีนํ้าหนักไมมาก ตาชั่งขนาดยาวจะใชชั่งสิ่งของที่
มีนํ้าหนักมาก เชน ชั่งหมูทั้งตัว
เมือ่ นําสิง่ ของมาเกีย่ วไวแลวปรับลูกตุม ไปตามความยาวของคันชัง่ จุดทีต่ าชัง่ ตัง้ อยูไ ดระดับ
เสมอกันตรงจุดใด ตรงจุดนั้นคือนํ้าหนักของสิ่งของที่ชั่ง

กระชุ
ภาชนะจักสานรูปทรงกระบอกทําดวยไมไผ ทาดวย
รักสีดํา มีฝาปด
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เขงปลาทู
เขงปลาทู เปนเครื่องจักสานที่ทําดวยไมไผสําหรับใส
ปลาทูนึ่ง
ไมไผเปนวัสดุที่นํามาจักเปนตอกเสนบางๆ จากนั้นนํา
เสนตอกมาสานใหเปนพื้นเขงปลาทู เขงปลาทูมี ๓ ชนิด
ดังนี้
เขงพวง เปนเขงปลาทูขนาดเล็กไมมีขอบ เมื่อสานแลวจะนํามารอยรวมกันเปนพวง
จึงเรียกวา เขงพวง
เขงขอบ เปนเขงปลาทูทที่ าํ ขอบกลม มีความแข็งแรง ใชงานไดดกี วาและทนทานกวาเขงพวง
เขงขอบขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ ๓๐ ซม.
เครื่องมือสานเขงปลาทู
เครือ่ งมือสานเขงปลาทู มีเครือ่ งมือหลักทีต่ อ งใชในการ
สานเขง คือ
อุปกรณเลือ่ ยไมไผ ใชเลือ่ ยไมไผจากลําไมไผยาวใหเปน
ปลอง ความยาวของปลองไมไผแตละปลองขึน้ อยูก บั ขนาด
ของเขง กลาวคือ เขงขนาดเล็กใชเสนตอกทีม่ ขี นาดสัน้ กวา
เสนตอกทีใ่ ชสานเขงขนาดใหญ เขงขนาดใหญใชเสนตอกทีม่ ขี นาดยาวกวาเสนตอกทีใ่ ชสานเขง
ขนาดเล็ก
กบไสไมไผ ใชไสไมไผใหเปนเสนแบนและบาง แตเดิมใชมีดจักไมไผใหเปนเสนตอก ตอมา
มีผูคิดทํากบจักตอกไมไผ ทําใหไดเสนตอกบางเสมอกัน และรวดเร็วกวาการจักตอกดวยมีด
บานทาทราย ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปนแหลงผลิตเขงปลาทู
ที่เปนแหลงใหญและชาวบานไดมีอาชีพสานเขงปลาทูมานานเกือบสองรอยป
เชี่ยนหมากอีสาน
เชี่ี ย นหมากอี ส านทํ า ด ว ยไม ด า นล า งเป น ขารอง
สวนบนเปนที่สําหรับใสหมาก พลู ยาเสน สีเสียด มีพื้นที่
แบ ง เป น ช อ งๆ เพื่ อ วางเครื่ อ งหมากพลู แ ยกไว ไ ม ใ ห
ปะปนกัน
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ชามชุด - ชามฝา
เปนเครื่องปนประเภท Ceramics ทําจากดินขาว
เคลือบนํา้ ยา ผิวมัน ตกแตงดวยลายเขียนสี รูปดอกไมใบไม
มีฝาปดชาม แตละชุดจะประกอบดวยเครื่องปนขนาด
ใหญสุดเรียงตอกันไปจนถึงขนาดเล็กสุด ไมซํ้าขนาดกัน
จึงเรียกวา ชามชุด
ชามชุดเปนเครื่องปนของยุโรป ไทยนํามาใชในชวง
รัชกาลที่ ๕ สําหรับใสอาหารที่จัดเปนสํารับสําหรับผูมี
บรรดาศักดิ์ หรือพระสงฆ
ในเทศกาลสําคัญ เชน สงกรานต ออกพรรษา หรือทําบุญสลากภัต ชาวบานนิยมจัดสํารับ
ดวยชามชุดไปถวายพระ หรือไปไหวบรรพบุรุษหรือผูใหญที่เคารพนับถือ

เครื่องถวยชามยุโรป
เครือ่ งปน จากยุโรป เชน จาน ถวย ถวยกาแฟพรอม
จานรอง ลายเครื่องปนเขียนลายพรรณพฤกษา เปนลาย
สีนํ้าตาลออน บนพื้นเครื่องปนสีขาว

เครื่องปนจีน - ปานชา
เครื่องปนจีนมีประเภทตางๆ ไดแก จานขาว ถวย โถลายคราม จานเชิง
และปานชา ภาชนะสําหรับชงนํ้าชา
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เครื่องแกว - ถวยขนม - พานแกว
ถวยแกวใชใสขนมหวานที่มีนํ้าเชื่อม เชน วุน สาคู พานแกวใชใสหมากพลูที่เจียนแลว
และบุหรี่มวนสําหรับถวายพระหรือรับแขก

มีดโกน
มีดโกนนีเ้ ปนมีดโกนแบบพับได ตัวใบมีดโกนจะพับเก็บ
ไวที่ดามของมีดโกน
มีดโกนเปนของใชจําเปนที่พระสงฆจะตองมีไวสําหรับ
ใชปลงผม (โกนผม) เมื่อบุคคลใดบวชเปนพระภิกษุตอง
มีมีดโกน

คนโทนํ้า
ทําดวยแกวสีนาํ้ เงินสําหรับพระสงฆ หรือผูม บี รรดาศักดิ์
จะตั้งไวพรอมกับสํารับอาหาร
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หมอชงกาแฟ
หมอชงกาแฟทําจากทองเหลืองทรงกระบอก ดานบน
ปดดวยแผนทองเหลืองเจาะเปนชองกลมพอใหกระบวย
ลงไปตักนํ้ารอนได
ดานบนใชวางกระบอกพรอมถุงชงกาแฟและชา
หมอชงกาแฟจะตั้งอยูบนเตาถานหรือเตาฟน เพื่อตม
นํ้าใหรอน
กาแฟทีช่ งเปนกาแฟทีค่ วั่ ดวยความรอน และบดใหแตก (ไมเปนกาแฟผงสําเร็จเชนปจจุบนั )
เมือ่ ตักกาแฟใสถงุ ทีม่ ดี า มถือ แลวตักนํา้ รอนเทลงในถุงกาแฟ มีกระบอกทองเหลืองรับนํา้ กาแฟ
จะไดนํ้ากาแฟที่ผานการชง จากนั้นรินนํ้ากาแฟที่ชงแลวนั้นลงในแกว ปรุงรสดวยนมขน
และนํ้าตาลทราย คนใหเขากันก็จะไดกาแฟตามตองการ

โทรศัพทแบบใชมือหมุน
โทรศัพทแบงออกเปน ๒ สวน
สวนที่ ๑ ฐานที่วางหูฟงและที่พูด ดานหนามีหนาปด
เลข ๑ - ๐ เรียงตามลําดับ
สวนที่ ๒ เปนสวนที่สําหรับพูดและฟงเสียง สวนสําหรับ
พูดจะมีสายโทรศัพทมาตออยู สวนอีกดานหนึ่ง
จะเปนหูฟง สวนที่ ๒ นี้จะวางไวบนแทนของ
สวนที่ ๑
เมื่อจะโทรศัพทออก ใหยกสวนที่ ๒ ขึ้น ใชนิ้วมือสอดลงในชองหมายเลขแตละหมายเลข
แลวหมุนไปทางขวาสุดจนครบทุกหมายเลขที่ตองการ นําหูฟงมาแนบไวที่หูและสวนสําหรับ
พูดมาไวที่ปาก
เมื่อรับโทรศัพท นําสวนที่ ๒ นี้มาแนบที่หูและที่ปาก จะไดยินเสียงและพูดตอบได
เมื่อเสร็จการใชใหวางสวนที่ ๒ บนสวนที่ ๑
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ไมนวดงวงตาล หรือตะเกียบ
ตํ า บลท า ทรายในอดี ต มี ต  น ตาลขึ้ น อยู  ม ากมาย
ชาวบ า นรู  จั ก การทํ า นํ้ า ตาลโตนดที่ เ ป น ผลิ ต ผลทาง
ธรรมชาติจากตนตาลมาแตโบราณ ไมนวดงวงตาลเปน
อุปกรณสําคัญอยางหนึ่งที่ชาวบานใชนวดงวงตาลเพื่อที่
จะทํ า ให นํ้ า หวานในงวงตาลพร อ มที่ จ ะไหลออกมาได
เต็มที่
งวงตาล คือ สวนหนึ่งของตนตาลอยูที่ยอดตาล มีสองประเภท คือ งวงตาลตัวเมีย ซึ่งพรอม
จะผลิตลูกตาลตอไป สวนงวงตาลตัวผูมีเฉพาะเกสรตัวผูซึ่งไมสามารถมีลูกตาลได แตงวงตาล
ทั้งสองเพศสามารถผลิตนํ้าหวานซึ่งนํามาใชทําเปนนํ้าตาลโตนดได
การนวดงวงตาลที่มีเกสรตางเพศกันตองใชเครื่องมือนวดงวงตาลตางกัน
ไมนวดงวงตาลในภาพเปนไมนวดงวงตาลตัวเมีย ทําดวยไมทอ นกลมยาวประมาณ ๑๕๐ ซม.
ตรงกลางคอด เพื่อสะดวกในการจับ ปลายทั้งสองมน ไมนวดงวงตาลตัวผูจะมีลักษณะแบน
เตารีดใชถานไม
เตารีดใชถานไมทําดวยโลหะ สวนลางเปนตัวเตารีด
สําหรับใสถานไมที่มีความรอน พื้นลางเรียบมัน สวนบน
เปนฝาปดมีที่จับอยูดานบนสุดของฝา

กรรไกรตัดผม
กรรไกรตัดผมทําดวยโลหะ เปนใบมีดสองใบหันคม
เขาหากัน เมื่อใชมือรวบไวที่ดามขยับขึ้นลงสามารถตัด
เสนผมได
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สากตําขาว
สากตําขาวใชคูกับครกตําขาว ที่ทําจากทอนไมกลม
ขนาดใหญ ขุดเปนหลุมตรงกลาง ใชตําขาวเปลือกใหเปน
ขาวสาร จึงเรียกวา ครกและสากตําขาว
ครกตําขาว นอกจากจะใชตําขาวแลว ยังใชในกิจกรรม
อื่นๆ ดวย เชน ตําแปงทําขนมจีน ตําขาวเมา ตําขนม
บางอยาง ตํากะป เปนตน
สากตําขาวยังถูกนําไปใชในพิธีรําผีของคนมอญ และ
ในการเลนของชาวแสก ที่จังหวัดนครพนม ที่เรียกวา
แสกเตนสาก

ลูกคิด
ลูกคิดเปนเครื่องคิดเลขของจีนที่มีมาแตโบราณ
กอนที่จะมีการประดิษฐเครื่องคิดเลขในปจจุบันนี้

โกศบรรจุอัฐิ
ทําดวยทองเหลือง สันนิษฐานวาเปนโกศบรรจุอัฐิ
ของพระผูใหญของวัดชมภูเวกมากอน
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แมพิมพพระโคนสมอ
พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินฺทวํโส) อดีตเจาอาวาสวัดชมภูเวกไดสรางแมพิมพ
พระพิมพดินเผาไวจํานวนมาก พระพิมพดังกลาวนี้รูจักกันทั่วไปเรียกวา พระโคนสมอ
พระโคนสมอเปนพระพิมพสมัยอยุธยา มีความงามกวาพระพิมพอนื่ ๆ นิยมนําพระพิมพนไี้ ปติด
บนแผงที่จําหลักลายลงรักปดทองอยางสวยงาม ซึ่งมีอยูที่พิพิธภัณฑพื้นบานวัดชมภูเวก
เพื่อเปนการอนุรักษพุทธศิลป ทางวัดจึงไดนําแมพิมพพระโคนสมอมาใชเพื่อสราง
พระพิมพดินเผาที่สวยงามจํานวน ๘๔,๐๐๐ องค เทาจํานวนพระธรรมขันธในพระไตรปฎก
ไวเปนสมบัติของวัดชมภูเวกตอไป เริ่มสรางเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑

บาตรนํ้ามนต
บาตรนํ้ามนตดินเผา ที่ฝาและตัวบาตรประดับดวย
พระพิมพดินเผาปางตางๆ ปนโดยชางปนบานปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
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คัมภีรใบลานภาษามอญ ที่วัดชมภูเวก เรื่อง เมฆะลูกกวาง

เรื่องเมฆะลูกกวางเปนวรรณกรรมพื้นบานของมอญ เปนนิทานที่สอนใหเด็กเปนคนดี
มีคุณธรรม มีความกตัญูรูคุณของผูมีคุณที่เลี้ยงมาใหเติบใหญ ใหวิชาความรู เปนผูใหญที่ดี
ในวันหนา เมือ่ ทําดี ไมทาํ ชัว่ ความดีจะตอบสนองใหชวี ติ มีความสุขความเจริญ แมเมือ่ มีทกุ ขภยั
เกิดขึ้น อานุภาพของการทําดี การเปนคนดีจะชวยบรรเทา ขจัดความทุกขรอนใหประสบ
ความสุขสงบได
เรื่องเมฆะลูกกวางแตงขึ้นเมื่อประมาณ ๑๗๐ ปมาแลว หมอคลายบานเกาะเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๘ เปนผูแตงเปนภาษามอญ มีอยูที่วัดชมภูเวก
แหงเดียว ศูนยภมู ภิ าคโบราณคดีและวิจติ รศิลป ในองคการรัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (ซีมโี อ สปาฟา) ไดแปลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เปนการเผยแพรวรรณกรรม
พื้นบานของมอญวัดชมภูเวกไวแลว ฉบับภาษาไทยอยูในหนังสือพระอาจารยอะเฟาะ เทพกวี
ศรีชาวมอญ พิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งคัมภีรและหนังสือจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑ
พื้นบานวัดชมภูเวก
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ศิลป พีระศรี เฟือ้ หริพทิ กั ษ์ และเขียน ยิม้ ศิร.ิ (๒๕๐๖). จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุร.ี กรุงเทพมหานคร:
คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ผู้เรียบเรียง (๒๕๕๐). การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน “วัดชมภูเวก” อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี (โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดและศาสนสถาน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี). กรุงเทพมหานคร: กระทรวง
วัฒนธรรม. กรมศิลปากร ส�ำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี.
อาภรณ์ ณ สงขลา. (๒๕๑๙). “วัดชมภูเวก” เมืองโบราณ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน),
หน้า ๗ - ๑๐.
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ประวัติผู้เขียนโดยสังเขป
นายพิศาล บุญผูก เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นชาวเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เกิดและเติบโตที่บ้านปากเกร็ด มีบรรพบุรุษ
ทั้งฝ่ายบิดาและมารดา และญาติผู้ใหญ่เป็นชาวไทย
เชือ้ สายมอญทีอ่ พยพมาตัง้ แต่ครัง้ สมัยธนบุรที ตี่ งั้ ถิน่ ฐาน
อาศัยอยู่ที่ละแวกบ้านปากเกร็ด และบ้านบางตลาด
จังหวัดนนทบุรี เมื่อเป็นศิษย์วัดได้เรียนที่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส โรงเรียนวัดเสาธงทอง
เกาะเกร็ด ต่อมาได้ศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ท�ำงานมีความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาโดยล�ำดับ จนเกษียณอายุงานในต�ำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้เชี่ยวชาญ
การฝึกอบรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แม้หลังเกษียณแล้วทางธนาคารยังให้
ท�ำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายการต่างประเทศต่ออีกหลายปี
เป็นผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนนทบุรีอย่างยิ่ง
นนทบุรี
ได้ร่วมงานกับส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ศรีมหานคร
ธรรมาธิราช ศึกษาค้นคว้าจัดท�ำเป็นหนังสือนนทบุรีศึกษา
๑๒ เรื่ อ ง โดยเฉพาะเรื่ อ ง นนทบุ รี ศ รี ม หานคร ได้ รั บ
พระราชทานโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ รางวั ล หนั ง สื อ ดี เ ด่ น
ประเภทสารคดี พ.ศ.๒๕๖๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งเป็นผู้สนใจงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลป วัฒนธรรมและประเพณีมอญ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษามอญได้ อ ย่ า งดี มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการส�ำรวจและ
จัดระเบียบคัมภีร์ใบลานภาษามอญของวัดต่างๆ รวมทั้งวัดชมภูเวกซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ได้พบคัมภีร์เรื่อง เมฆะลูกกวาง และแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งต่อมาศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและ
วิจติ รศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมโี อ สปาฟา) น�ำไปจัดพิมพ์
เผยแพร่รวมกับเรือ่ งจากคัมภีรใ์ บลานภาษามอญทีพ่ บในวัดอืน่ ๆ ด้วย ผลงานแปลนีไ้ ด้รบั รางวัล
นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นนทบุรีศรีมหานคร
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นายวีระโชติ ปั้นทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๔๘๐ เกิดและเติบโตที่บ้านท่าทราย อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยบิดามารดามีอาชีพท�ำนา
ท�ำสวน และสานเข่งปลาทู เมือ่ อายุได้ ๕ ขวบ เกิดอุทกภัย
ครั้งใหญ่ น�้ำท่วมนาสวนเสียหายหมด เมื่อน�้ำลดก็เกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ครอบครัวเดือดร้อนมากในยุค
ข้าวยากหมากแพง บิดาจึงพาไปเป็นศิษย์วดั ในสมัยทีพ่ ระอธิการหมุนเป็นเจ้าอาวาส ได้เป็นเด็กวัด
จนเรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดต�ำหนักใต้ ต่อมาเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนช่างไม้นนทบุรี
และศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ (ตัง้ อยูท่ ตี่ �ำบลทุง่ มหาเมฆ
ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) เมื่อส�ำเร็จการศึกษาได้ท�ำงาน มีความ
ก้าวหน้าเรื่อยมาจนเกษียณอายุงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในต�ำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้จัดการแผนก
วางแผนและซ่อมบ�ำรุง ส่วนศูนย์จ่าย ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเป็นเด็กวัดจึงได้ช่วยงานวัดชมภูเวกมาตลอด ได้เห็น
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของวัดและชุมชน ภายหลังเกษียณอายุงาน
แล้วได้ชว่ ยงานวัดจริงจังมากยิง่ ขึน้ ได้เป็นก�ำลังหลักในการเสนอเรือ่ ง
ให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้ามาช่วยท�ำนุบ�ำรุงวัดในด้านต่าง ๆ เช่น
การเสนอโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานวัดชมภูเวก เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผลให้ทางจังหวัดนนทบุรี และกรมศิลปากร โดย
ส�ำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ได้ด�ำเนินการบูรณะในช่วง พ.ศ.
๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ ในโครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัด และศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นผู้น�ำ
ในการรวบรวมข้อมูลของวัดและจัดพิมพ์หนังสือ ประวัตวิ ดั ชมภูเวก โบราณสถาน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐
ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการโรงเรียนวัดต�ำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) และ
ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดชมภูเวก มีบทบาทเป็นผู้น�ำในการท�ำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูประวัติ
วั ฒ นธรรมและประเพณี ท ้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนท่ า ทรายและวั ด ชมภู เวก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การอนุรักษ์โบราณสถานและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก และให้เป็นแหล่งเรียนรู         ้
ที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี การจัดการให้ความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เพื่อเป็นผู้สืบทอดต่อ สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้มาเยือนได้
นางวรนุช สุนทรวินิต
สัมภาษณ์และเรียบเรียง
พฤษภาคม ๒๕๖๒
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ภาพพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมารและภาพแม่พระธรณีบีบมวยผม
ที่ผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระประธาน อุโบสถเก่าวัดชมภูเวก
ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จิตรกรรมสมัยอยุธยา สกุลช่างนนทบุรี

คณะที่ปรึกษาการจัดท�ำหนังสือ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก”
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
๕. รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
๖. รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
๘. นายสัมพันธ์ เย็นส�ำราญ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู  ้
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอุทยานการศึกษา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
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รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑. นางวรนุช สุนทรวินิต
๒. นายชัยวัฒน์ น่าชม
๓. นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ
๔. นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์
๕. นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก
๖. นางสาวเครือทิพย์ เจียรณัย
๗. นางสาวบุสบง  วงค์แก้ว
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