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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การน าเสนอเนื้อหา รูปแบบและเทคนิคการ
เขียน รวมถึงอัตลักษณ์จิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2400-2500 ผ่านจิตรกรรมพุทธ
ศาสนาบนแผงไม้ปิดประดับภายในศาลาการเปรียญ และจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก ภายใต้เงื่อนไข
ทางด้านสังคมช่างและกระบวนการเรียนรู้งานช่างเมืองเพชรบุรีในอดีต  ผลการศึกษาพบว่างาน
จิตรกรรมกลุ่มนี้มีเนื้อหา เทคนิคและรูปแบบแนวไทยประเพณีผสมอิทธิพลตะวันตก คือ 1. ด้าน
เนื้อหา ยังให้ความส าคัญกับรายละเอียดฉากเหตุการณ์ตามวรรณกรรมศาสนา ได้แก่ พระปฐมสมโพธิ
กถา และมหาชาติค าหลวงเป็นหลัก นิยมแสดงฉากเหตุการณ์แบบต่อเนื่อง โดยการน าเทคนิค 
ทัศนียวิทยาแบบตะวันตกมาใช้เน้นและล าดับฉากเหตุการณ์ในพ้ืนที่จ ากัด การเขียนข้อความอธิบาย
เรื่อง ประวัติการสร้าง ปีและนามช่างเขียนภาพแทรกลงบนอาคารสิ่งก่อสร้างในเนื้อภาพ ทั้งนี้การ
เลือกฉากเหตุการณ์เป็นตัวแทนเรื่องราวในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกฉบับเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะ
การเพ่ิมฉากปฐมบทในจิตรกรรมชุดฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช น่าจะเป็นหนึ่งในแบบอย่างส าคัญต่อ
การออกแบบจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกของพระเทวาภินิมมิต ซึ่งจัดพิมพ์แพร่หลายจนได้รับความ
นิยมในฐานะต้นแบบแก่ช่างพ้ืนบ้านปัจจุบัน  2. ด้านเทคนิคการเขียน ปรากฏเทคนิคการใช้แสงเงา 
และทัศนียวิทยาเพ่ือสร้างความลึกลวงตาแบบตะวันตก แตย่ังไม่ถูกต้องตามสัดส่วนและการสร้างภาพ
แบบ 3 มิติเช่นงานร่วมยุคในกรุงเทพฯ  ด้วยข้อจ ากัดของจ านวนหลักฐานและการสร้างงานอิงแบบ
แผนงานไทยประเพณีตามครูช่างจึงไม่สามารถระบุลักษณะเฉพาะเชิงปัจเจกบุคคลได้ชัดเจน  อย่างไร
ก็ตามการสร้างงานที่เน้นการพัฒนาผลงานของตนให้ไม่ซ้ ากับงานของช่างอ่ืน และการสอดแทรกเรื่อง
แนวสัจนิยมถือเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มที่จะมีพัฒนาการสืบไปในงานสกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน  ผล
จากงานวิจัยได้ขยายความเข้าใจ และการเข้าถึงคุณค่างานจิตรกรรมในฐานะหลักฐานสะท้อนความ
เชื่อทางพุทธศาสนา วิถีชีวิต และอัตลักษณ์งานจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรี สามารถไขข้อข้องใจเรื่อง
การจ าแนกฝีมือช่าง และความสืบเนื่องแนวความคิดบางประการในสกุลช่างเพชรบุรีให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ  งานจิตรกรรมพุทธศาสนา,  ฝีมือช่าง,  ช่างเมืองเพชรบุรี, สกุลช่างเพชรบุรี 
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Abstract 

This study aims to analyse the presentation, patterns, techniques and identities of 
Phetchaburi craftsmen’ s painting between 1857 and 1957 through Buddhism paintings on 
wood panel decorated in the sermon halls in a monastery and through a series of Vessantara 
Jataka Paintings under the terms of the painter society and the learning process of 
Phetchaburi craftsmen in the past.  The findings revealed that when considered in the 
perspectives of their content, techniques and patterns, these painters’  paintings were 
created based on the integration of Thai traditional and western influences as follows:  1. 
Their content focused mainly on detailed scenes of religious literature, i. e. , 
Pathomsombodhikatha and the Royal of Mahajati. Most of the paintings were related to the 
sequential scenes by using the western techniques of perspective drawings to make an 
emphasis and put them in the chronological order in the limited space. Scene descriptions, 
the history of the construction, the year when the paintings were conducted and the 
painter’ s name were written in the buildings painted in the paintings.  The selection of the 
scenes as a representative of the series of Vessantara Jataka Paintings, Phetchaburi Issue, in 
particular the addition of the beginning scene found in the painting collection of Mr.  Lert 
Phuangphradech, might be one of the most important models for designing the series of 
Vessantara Jataka Paintings of Phra Dhevaphinimitr, which was published broadly and well-
known as a prototype for current local painters.  2.  The use of shades and shadows and 
perspective drawings to create optical illusion in line with the western style was found, but, 
unlike contemporary paintings in Bangkok, they were not correct in terms of the ratio and 
the 3-D image creation. In addition, due to the insufficient number of evidence and the work 
creation based on Thai traditional work of master craftsmen, the particularly individual 
characteristics could not be identified clearly.  However, creating work by focusing on 
developing craftsmen’ s identical work not copied from any other sources, and adding 
realism in their work could be considered Phetchaburi craftsmen’ s identities.  They would 
be implemented by current Phetchaburi craftsmen. The findings can enhance understanding 
and accessibility to the value of paintings as evidence reflecting belief in Buddhism, ways of 
life and identities of Phetchaburi craftsmen’ s paintings.  They can also help reveal the way 
in which craftworks of Phetchaburi craftsmen are distinguished, and some concepts inherited 
to Phetchaburi craftsmen.       

Keywords: Buddhism Painting Work, Craft, Phetchaburi Craftsmen, Phetchaburi Art School 
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กิตติกรรมประกำศ 

วิจัยเรื่องงานจิตรกรรมพุทธศาสนาฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี  ระหว่าง พ.ศ. 2400-2500 ได้รับ
การสนับสนุนภายใต้กองทุนวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีงบประมาณ 2562  ผู้วิจัยเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรี
กลุ่มดังกล่าวที่ก าลังถูกคุกคาม และขาดความสนใจในการเผยแพร่อนุรักษ์อย่างถูกต้องเหมาะสม จึง
น ามาสู่การศึกษาวิจัยพ้ืนฐานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเด็นเรื่องการน าเสนอเนื้อหา รูปแบบและ
เทคนิคการเขียน รวมถึงอัตลักษณ์จิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีกลุ่มนี้เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการอนุรักษ์ 
และเผยแพร่คุณค่าแก่ผู้คนในท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ของ
ท้องถิน่ต่อไป   

ขอขอบคุณเจ้าอาวาส ภิกษุ และผู้ดูแลวัดทุกท่านส าหรับการอ านวยความสะดวก และ
เอ้ือเฟ้ือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในงานวิจัยครั้งนี้  

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนา ลีฬหรัตนรักษ์  อาจารย์กัญจนาภรณ์ ปิยะธรรม 
และอาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง ส าหรับความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ และการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการค าแนะน าในการตรวจสอบประเด็นส าคัญ และการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยงานวิจัยครั้งนี้  และท้ายสุดขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่เล็งเห็นคุณประโยชน์การวิจัยและสนับสนุนทุนส าหรับการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 

จิตรกรรมเป็นหนึ่งในแขนงส ำคัญของงำนช่ำงเพชรบุรี โดยเฉพำะจิตรกรรมสมัยอยุธยำตอน
ปลำย ได้แก่ จิตรกรรมฝำผนังที่วัดใหญ่สุวรรณำรำม และวัดเกำะแก้วสุทธำรำม จ.เพชรบุรี มักได้รับ
กำรกล่ำวถึงทักษะฝีมือชั้นครู ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะแตกต่ำงไปจำกงำนช่ำงกรุงเทพฯ1   เป็นที่น่ำ
เสียดำยที่หลักฐำนกำรสร้ำงสรรค์จิตรกรรมเมืองเพชรบุรีขำดหำยไปช่วงหนึ่งก่อนปรำกฏหลักฐำน
อย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ปลำยรัชกำลที่ 5 เป็นต้นมำจนกระทั่งรำว พ.ศ. 2500 จึงเริ่ม
หมดควำมนิยมในกำรสร้ำงสรรค์ไป 

จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ในเมืองเพชรบุรี ที่ได้รับกำรกล่ำวถึงในฐำนะงำนฝีมือช่ำงชั้นครู 
อำทิ จิตรกรรมฝำผนังอุโบสถวัดมหำสมณำรำม จ.เพชรบุรี  ออกแบบโดยพระช่ำง “ขรัวอินโข่ง” ช่ำง
เขียนที่มีชื่อเสียงในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ 4 และมีคณะช่ำงพ้ืนบ้ำนเข้ำร่วมเขียนภำพตำมกำร
ออกแบบท่ำนหลำยท่ำน ได้แก่  นำยหวน ตำลวันนำ  พระอำจำรย์เป้ำ ปัญโญ และพ่อละมุด (ช่ำงมุด) 
บ้ำนข้ำงวัดพลับพลำชัย2  จิตรกรรมฝำผนังวิหำรหลวงวัดมหำธำตุ จ.เพชรบุรี เขียนขึ้นใหม่ตำมเค้ำ
โครงภำพเขียนเดิมรำวต้นกรุงเทพฯ โดยช่ำงคนส ำคัญในเวลำนั้น ได้แก่ นำยพิน อินฟ้ำแสง  นำยเลิศ 
พ่วงพระเดช นำยหวน ตำลวันนำ และพระอำจำรย์เป้ำ ปัญโญ3   และจิตรกรรมภำพประกอบลำย
ส ำหรับประดับร่องถุนเมรุ  จิตรกรรมประดับคอสองศำลำกำรเปรียญ  ภำพชุดพระเวสสันดรชำดก 
รำมเกียรติ ์และพระบฏ  

จิตรกรรมข้ำงต้นเป็นหลักฐำนส ำคัญที่แสดงฝีมือ และกำรส่งผ่ำนทักษะควำมรู้บำงประกำร
จำกงำนช่ำงสมัยอยุธยำ ผ่ำนยุคต้นกรุงเทพฯ สู่ยุคที่งำนจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีเจริญเฟ่ืองฟู นับตั้งแต่
รัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นต้นมำ  และปรำกฏผลงำนจ ำนวนมำก ระหว่ำง 
พ.ศ. 2460-2500  ซึ่งถือเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของกำรเข้ำสู่สังคมช่ำงร่วมสมัย  ก่อนที่ส ำนักช่ำงของ
วัด ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนช่ำงเขียน และช่ำงไม้ในเมืองเพชรบุรีจะเริ่มไม่เป็นที่นิยม  สนใจใน

                                                           
1 ศิลปะ พีระศรี, จิตรกรรมฝำผนังไทยสกุลช่ำงนนทบุรี (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2506), 3 , 5, 26. และ ฌอง 

บวสเซอลีเยร่์,  จิตรกรรมไทยสกุลช่ำงต่ำงๆ , แปลโดย สนธิวรรณ อินทรลิบ (กรุงเทพฯ: คณะโบรำณคดี 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2526), 49-55.  

2 สมบรูณ์ แก่นตะเคียน, บรรณำธิกำร, สมุดเพชรบุรี, จัดพิมพ์ เผยแพร่เนื่องในโอกำสฉลองสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี (กรุงเทพฯ: จังหวัดเพชรบุรี, 2525), 195-196. 

3 เร่ืองเดิม, 196-197. 
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กำรศึกษำเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ตรงข้ำมกับงำนช่ำงปูนปั้นที่กลำยเป็นที่ต้องกำรของกำรก่อสร้ำง
เสนำสนะในวัดยุคใหม่มีกำรสร้ำงสรรค์แข่งขันกันจนมีชื่อเสียงได้รับกำรยกย่องในปัจจุบัน4  

ย้อนกลับไปในเวลำดังกล่ำวเมืองเพชรบุรีมีช่ำงเขียนทักษะฝีมือดีอยู่หลำยท่ำน ในขณะที่
กรุงเทพฯ คงหำช่ำงไทยฝีมือดีได้ไม่มำกแล้ว ดังนั้นเมื่อครำวบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม
ครบรอบ 150 ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักรำช 2475  จึงปรำกฏว่ำมีช่ำงเขียนจำกเพชรบุรี อำทิ 
นำยเลิศ พ่วงพระเดช นำยทองอยู่ (อยู่) อินทร์มี5 นำยพิน อินฟ้ำแสง และนำยด่วน สังข์ทองเล็ก6เข้ำ
ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์งำนจิตรกรรมประดับระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม กรุงเทพฯ  ดังปรำกฏ
กำรระบุนำมในห้องภำพที่ช่ำงได้เขียนไว้อยู่ด้วย7 

กำรศึกษำที่ผ่ำนมำเกี่ยวกับจิตรกรรมเมืองเพชรบุรี  แบ่งออกเป็น 2 แนวทำง คือ 1. 
กำรศึกษำเชิงส ำรวจและเก็บข้อมูลประวัติและผลงำนช่ำงเมืองเพชรบุรี โดยกำรศึกษำตรวจสอบข้อมูล
จำกเอกสำรชั้นรอง และค ำบอกเล่ำจำกผู้รู้ผู้อำวุโสในท้องถิ่น พร้อมจัดท ำแผนผังสำยสัมพันธ์ระหว่ำง
ครูช่ำงกับศิษย์ที่สืบทอดองค์ควำมรู้มำในปัจจุบัน8  และกำรส ำรวจบันทึกลักษณะเด่นด้ำนเนื้อหำ 
รูปแบบ หรือควำมเป็นปัจเจกของฝีมือช่ำงในจิตรกรรมพ้ืนบ้ำนเมืองเพชรบุรี9 กำรศึกษำในหมวดนี้จึง
เป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน และข้อมูลส ำคัญของช่ำ ง รวมถึงกำรตั้ง
ประเด็นข้อสังเกตบำงประกำรเก่ียวกับงำนจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีในงำนวิจัยฉบับนี้  

2. กำรศึกษำวิเครำะห์จิตรกรรมฝีมือช่ำงเพชรบุรี  ได้แก่ 2.1 กำรศึกษำแบบเจำะลึกเพ่ือ
ตีควำมหมำย และวิเครำะห์เทคนิคและรูปแบบเพ่ือก ำหนดอำยุจิตรกรรมโดยเทียบเคียงกับกระแสงำน
ช่ำงกรุงเทพฯ10  งำนกลุ่มนี้มีข้อสังเกตเรื่องอัตลักษณ์ และฝีมือช่ำงที่น่ำสนใจแต่ยังขำดกำรเชื่อมโยง

                                                           
4 ดวงกมล บุญแก้วสุข, “ศิลปะสกุลช่ำงเพชรบุรี: งำนปูนปั้นปัจจุบันย้อนอดีต” วิทยำนิพนธ์หลักสูตร

ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2557, 51-
52 และ 312. 

5 บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภำควิชำศิลปะ วิทยำลัยครูเพชรบุรี, 2533), 44-
45. 

6 อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพนำยชุ่ม สุวรรณช่ำง ณ เมรุวัดเกำะแก้วสุทธำรำม อ.เมือง จ.
เพชรบุรี 9 พฤษภำคำ 2536 (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2536), 64. 

7 นิดำ หงส์วิวัฒน์, รำมเกียรต์ิกับจิตรกรรมฝำผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 
(กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์เพื่อนเด็ก, 2547), 273-278. 

8 กันยำ เอื้อประเสริฐ, กำรศึกษำประวัติ และผลงำนของช่ำงชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ 
(นครปฐม: มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2548) 

9 บัวไทย แจ่มจันทร์, เร่ืองเดิม, 17-69. 
10 ศิริพจน์ เหล่ำมำนะเจริญ, “แนวคิดในกำรออกแบบจิตรกรรมฝำผนังอุโบสถ วัดเกำะแก้วสุทธำรำม ประ

ติมำนวิทยำกับกำรแสดงออกเชิงช่ำง” เมืองโบรำณ 33, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2550): 88-94. แสนประเสริฐ ปำนเนียม. 
“จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหำรหลวงวัดมหำธำตุวรวิหำร เพชรบุรี.” เมืองโบรำณ 36, 1 (มกรำคม - มีนำคม 2553): 
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ควำมสัมพันธ์กับจิตรกรรมฝีมือช่ำงเพชรบุรีที่สร้ำงขึ้นร่วมยุคเดียวกัน และมีกำรศึกษำลักษณะส ำคัญ
ด้ำนเทคนิคและรูปแบบเชิงสกุลช่ำงเพชรบุรี  

2.2  กำรศึกษำวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนเนื้อหำ เทคนิคและรูปแบบจิตรกรรมฝีมือ
ช่ำงเพชรบุรีผ่ำนกลุ่มตัวอย่ำงจิตรกรรมผ่ำนงำนวิจัยเรื่องศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งเน้นศึกษำกลุ่มจิตรกรรมฝำผนังแบบประเพณีสมัยอยุธยำตอนปลำยและสมัยรัตนโกสินทร์ในจังหวัด
เพชรบุรี แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือจิตรกรรมสมัยอยุธยำตอนปลำย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ 4-7 ได้แก่ จิตรกรรมฝำผนังอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณำรำม  จิตรกรรมฝำ
ผนังอุโบสถ วัดเกำะแก้วสุทธำรำม จิตรกรรมฝำผนังวิหำรหลวง วัดมหำธำตุวรวิหำร และจิตรกรรมฝำ
ผนังอุโบสถ วัดมหำสมณำรำม  ส ำหรับจิตรกรรมประดับอำคำรประเภทอ่ืนมีเพียงจิตรกรรมประดับ
คอสองศำลำกำรเปรียญ วัดในกลำงเท่ำนั้น 11 งำนวิจัยดังกล่ำวจึงเป็นข้อมูลส ำคัญส ำหรับกำร
ตรวจสอบอำยุ กำรเปรียบเทียบด้ำนเทคนิค และรูปแบบกับกลุ่มงำนจิตรกรรมในงำนวิจัยครั้งนี้ 

อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจัยข้ำงต้นมีข้อจ ำกัดเรื่องตัวอย่ำงที่เหลือหลักฐำนอยู่น้อย และกำร
สร้ำงสรรค์งำนที่ขำดช่วงไม่สำมำรถศึกษำลักษณะเชิงพัฒนำกำรได้  จึงน ำมำสู่ประเด็นกำรวิจัยครั้งนี้
ว่ำควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมในกลุ่มจิตรกรรมฝำผนังบนแผงไม้ปิดคอสอง และอะเสของศำลำกำร
เปรียญ และจิตรกรรมภำพชุดเวสสันดรชำดก ฝีมือบรรดำครูช่ำงสมัยรัตนโกสินทร์ รำวปลำยรัชกำลที่ 
4-7 ซึ่งน่ำจะสะท้อนถึงลักษณะเฉพำะบำงประกำรในงำนจิตรกรรมฝีมือช่ำงพ้ืนบ้ำนในระบบองค์กร
ช่ำงวัดยุคสุดท้ำยของเพชรบุรีได้ และเพ่ิมเติมสู่องค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับงำนจิตรกรรมฝีมือ
ช่ำงเมืองเพชรบุรี โดยเฉพำะผลงำนระหว่ำง พ.ศ. 2450-2500 ที่อำจสะท้อนกระแสงำนช่ำงเมือง
เพชรบุรีในช่วงเวลำดังกล่ำวว่ำมีควำมต่อเนื่องมำสู่ควำมคิดช่ำงพื้นบ้ำนเพชรบุรีหรือไม่ 

จิตรกรรมกลุ่มดังกล่ำวประกอบด้วย 1. งำนจิตรกรรมฝำผนังเรื่องพุทธประวัติ ได้แก่ 
จิตรกรรมฝำผนังอุโบสถวัดมหำธำตุ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จิตรกรรมประดับฝำผนังอุโบสถวัดท้ำยตลำด 
อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี  จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสศำลำกำรเปรียญ วัดจันทรำวำส  อ.เมือง จ.
เพชรบุรี  จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสศำลำกำรเปรียญ วัดเกำะแก้วสุทธำรำม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสศำลำกำรเปรียญ วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จิตรกรรมบนแผงไม้
ปิดตอนบนของแนวเสำร่วมในศำลำกำรเปรียญวัดปำกคลอง (หลังเก่ำ) อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี   
และพระบฏวัดใหญ่สุวรรณำรำม อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ผลงำนเหล่ำนี้ล้วนเป็นฝีมือของครูช่ำงเพชรบุรี 

                                                                                                                                                                      

108-111. ทีปวรรณ วรรธนะประทีป, “วิเครำะห์เนื้อหำที่ปรำกฏในจิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะ
เส ศำลำกำรเปรียญ วัดเกำะแก้วสุทธำรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” สำรนิพนธ์หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำประวัติศำสตร์ศิลปะ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2556. 

11 สุนนท์ ปำลกะวงค์ และคณะ, รำยงำนกำรวิจัย “ศึกษำศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี” 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2545, 89, 93 และ 110-112.  และสุนนท์ ปำลกะวงค์ และ
คณะ, “กำรศึกษำศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี” หน้ำจั่ว 19, ปีกำรศึกษำ 2545-2546: 11-16.                  
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น่ำเสียดำยที่ผลงำนดังกล่ำวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลำย บำงแห่งถูกทอดทิ้งไปพร้อมกับหน้ำที่กำรใช้งำน
อำคำรที่หมดควำมส ำคัญไป   

2. จิตรกรรมชำดก และมหำชำติชำดก (เวสสันดรชำดก) ได้แก่ จิตรกรรมฝำผนังอุโบสถวัด
มหำธำตุ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จิตรกรรมบนแผงไม้ปิดคอสองศำลำท ำบุญของชำวบ้ำนข้ำงวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี (เดิมเป็นศำลำเก่ำของวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี)  จิตรกรรมบนแผงไม้ปิดคอ
สองศำลำกำรเปรียญวัดจันทรำวำส อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จิตรกรรมบนแผงไม้ปิดคอสองศำลำกำร
เปรียญวัดเกำะแก้วสุทธำรำม อ.เมือง จ.เพชรบุรี และภำพชุดมหำชำติที่เป็นสมบัติของทำงวัดประดับ
บนศำลำกำรเปรียญ หรือประดับในงำนบุญเทศนำมหำชำติ12  ได้แก่ ภำพชุดมหำชำติชำดก ที่วัดแก่น
เหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบุรี  วัดห้วยเสือ อ.เมือง จ.เพชรบุรี วัดชมพูพน อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี  วัด
ยำง อ.เมือง จ.เพชรบุรี13 วัดส ำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี  วัดขุนตรำ อ.เมือง จ.เพชรบุรี14  ภำพ
เหล่ำนี้มีคุณค่ำทำงด้ำนงำนช่ำงจึงเป็นที่หมำยปองของบรรดำนักสะสมของเก่ำ บำงแห่งได้สูญหำย
เนื่องจำกถูกโจรกรรม ได้แก่ ภำพชุดที่วัดพลับพลำชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ดังนั้นวัดส่วนใหญ่จึงมัก
เก็บรักษำภำพเหล่ำนี้ไว้ในที่ปลอดภัย 

ดังนั้นในงำนวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษำวิเครำะห์จิตรกรรมพุทธศำสนำฝีมือช่ำงเมืองเพชรบุรี  
ระหว่ำง พ.ศ. 2400-2500  โดยศึกษำสังคมและระบบกำรเรียนรู้งำนช่ำงเขียนของเมืองเพชรบุรี 
ร่วมกับกำรศึกษำกำรแสดงเรื่องรำว เทคนิค และรูปแบบงำนจิตรกรรม  เพ่ือท ำควำมเข้ำใจแบบแผน
เฉพำะในงำนจิตรกรรมฝีมือช่ำงเมืองเพชรบุรี และตรวจสอบฐำนควำมคิดที่ส่งผ่ำนสู่ช่ำงพ้ืนบ้ำนเมือง
เพชรบุรี   โดยเน้นกลุ่มงำนจิตรกรรมฝำผนัง จิตรกรรมแผงไม้ประดับศำลำกำรเปรียญ และจิตรกรรม
ชุดเข้ำกรอบเป็นหลัก  ผลจำกงำนวิจัยครั้งนี้น่ำจะยังประโยชน์ต่อกำรขยำยควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึง
คุณค่ำควำมส ำคัญของงำนจิตรกรรมพุทธประวัติ และชำดกของช่ำงเมืองเพชรบุรี และน ำไปใช้เป็น
ฐำนข้อมูลส ำคัญส ำหรับกำรสื่อควำมหมำยเพ่ือกำรท่องเที่ยวในชุมชน และกำรอนุรักษ์ต่อไป    

 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
1. วิเครำะห์กำรน ำเสนอเนื้อหำ รูปแบบและเทคนิคกำรเขียนจิตรกรรมพุทธศำสนำฝีมือช่ำง

เพชรบุรี ระหว่ำง พ.ศ. 2400-2500  
2. วิเครำะห์อัตลักษณ์จิตรกรรมฝีมือช่ำงเมืองเพชรบุรี ระหว่ำง พ.ศ. 2400-2500 ภำยใต้

เงื่อนไขทำงด้ำนสังคมช่ำงและกระบวนกำรเรียนรู้งำนช่ำงในอดีต   

                                                           
12 บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณำธิกำร, ภำพจิตรกรรมมหำชำติชำดกจังหวัดเพชรบุรี (เพชรบุรี: เพชรภูมิ

กำรพิมพ,์  2543), 7. 
13 กันยำ เอื้อประเสริฐ, กำรศึกษำประวัติและผลงำนของช่ำงชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ 

(นครปฐม: มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2548, 51-52, 78 และ 11-115. 
14 บัวไทย แจ่มจันทร์, เร่ืองเดิม, 52-58. 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย  
กำรศึกษำจิตรกรรมพุทธศำสนำฝีมือช่ำงเมืองเพชรบุรี  ระหว่ำง พ.ศ. 2400-2500 มีกรอบใน

กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรศึกษำเปรียบเทียบทำงด้ำนรูปแบบเพ่ือหำควำมสัมพันธ์เชิงกลุ่ม
ช่ำง ร่วมกับกำรพิจำรณำปัจจัยทำงสังคมของช่ำงเพ่ือสืบย้อนควำมคิดช่ำง และใช้สอบทำนรูปแบบ
งำนศิลปกรรมว่ำมีควำมสัมพันธ์กันจริงหรือไม่  โดยพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ 

1. กำรส่งผ่ำนงำนช่ำง เน้นฐำนแนวคิดเรื่องปัจจัยทำงสังคมของช่ำง องค์กรช่ำง องค์ควำมรู้
และกระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกครูช่ำงสู่ศิษย์ในสังคมเมืองเพชรบุรี รวมถึงบทบำทเชิงบุคคล
ทำงสังคมของช่ำง เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมคิด ควำมรู้ และกำรแสดงออกของช่ำง 

2. เนื้อหำ รูปแบบ และเทคนิคจิตรกรรม มีกรอบกำรวิเครำะห์บนฐำนของวรรณกรรมพุทธ
ศำสนำเรื่องพระเวสสันดรชำดก จำกมหำชำติค ำหลวงและกลอนเทศน์มหำชำติฉบับภำคกลำงที่
ปรำกฏควำมนิยมแพร่หลำยส ำหรับกำรตีควำมเนื้อหำ และทฤษฎีจิตรกรรมไทยประเพณี และทฤษฎี
องค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ เส้น สี แสงเงำ และกำรสร้ำงควำมลึกลวงตำเป็นหลักกำรในกำรวิเครำะห์
รูปแบบและเทคนิคจิตรกรรม   

3. อัตลักษณ์จิตรกรรมฝีมือช่ำงเพชรบุรี เป็นกำรน ำผลกำรศึกษำไปวิเครำะห์เปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีจิตรกรรมไทยประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์เพ่ือวิเครำะห์อัตลักษณ์กลุ่ม และวิเครำะห์อัตลักษณ์
เชิงปัจเจกช่ำงกับชีวประวัติบุคคล และผลงำนจิตรกรรมประเภทอ่ืนที่แต่ละช่ำงเขียนไว้ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย  
1. เนื้อหำในจิตรกรรมพุทธศำสนำฝีมือช่ำงเมืองเพชรบุรี ระหว่ำง พ.ศ. 2400 -2500 น่ำจะ

สอดคล้องกับกำรแสดงฉำกตอนตำมเรื่องพุทธประวัติ และพระเวสสันดรชำดกส ำนวนภำคกลำงที่เป็น
ที่รู้จักทั่วไปในกำรเขียนจิตรกรรมระยะเวลำนั้น   

2. ด้ำนเทคนิคและรูปแบบจิตรกรรม น่ำจะมีควำมสัมพันธ์กับกระแสนิยมในงำนช่ำงหลวงที่
กรุงเทพฯ เนื่องจำกนับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ 4 เป็นต้นมำ หัวเมืองเพชรบุรีมีควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับชนชั้นเจ้ำนำยจำกกรุงเทพฯ รวมถึงช่ำงจำกกรุงเทพฯ 

3. ด้ำนอัตลักษณ์ของจิตรกรรมฝีมือช่ำงเพชรบุรี น่ำจะมีแสดงลักษณะนิยมในท้องถิ่นบำง
ประกำรสืบเนื่องมำในกลุ่มช่ำงที่แตกต่ำงไปจำกงำนช่ำงกรุงเทพฯ และแนวทำงดังกล่ำวน่ำจะมี
บทบำทต่อแนวควำมคิดในกำรสร้ำงงำนปูนปั้นสกุลช่ำงเพชรบุรียุคปัจจุบัน    

 

ขอบเขตกำรศึกษำ   
1. ศึกษำจิตรกรรมพุทธศำสนำ กลุ่มเรื่องพุทธประวัติ และเวสสันดรชำดก ประเภทจิตรกรรม

ฝำผนัง ได้แก่ จิตรกรรมฝำผนังวิหำร จิตรกรรมบนแผงไม้ประดับคอสอง และแผงไม้ใต้อะเสศำลำกำร
เปรียญ และภำพชุดเข้ำกรอบ ที่ปรำกฏหลักฐำนในเขตจังหวัดเพชรบุรี  
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2. ศึกษำผลงำนจิตรกรรมฝีมือช่ำงเพชรบุรี ระหว่ำง พ.ศ. 2400-2500 และผลงำนที่มีควำม
เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมกลุ่มดังกล่ำวเฉพำะประเด็นส ำคัญ 
 

นิยำมศัพท์  
จิตรกรรมพุทธศำสนำ  หมำยถึง  ภำพเขียนเรื่องพุทธประวัติ และเวสสันดรชำดก  ประเภท

จิตรกรรมฝำผนังอำคำร จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเสของศำลำเครื่องไม้ และ
ภำพชุดเข้ำกรอบ  

ฝีมือ หมำยถึง  กำรแสดงออกถึงแนวควำมคิด เทคนิค และทักษะกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
จิตรกรรมผ่ำนองค์ควำมรู้ทำงกำรกำรช่ำง  

ช่ำงเมืองเพชรบุรี  หมำยถึง ช่ำงที่อำศัยเติบโต หรือโยกย้ำยมำพ ำนักในจังหวัดเพชรบุรี  มี
กำรศึกษำด้ำนงำนช่ำงผ่ำนระบบวัด หรือครูช่ำงในเมืองเพชรบุรี  โดยมีผลงำนเป็นที่ปรำกฏในเขต
จังหวัดเพชรบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียง ระหว่ำง พ.ศ. 2400-2500 

สกุลช่ำงเพชรบุรี หมำยถึง กลุ่มช่ำงฝีมือที่มีกำรเรียนรู้และสืบทอดองค์ควำมรู้ ตลอดจนแบบ
แผนควำมนิยมในกำรสร้ำงงำนจำกครูช่ำง และเครือข่ำยช่ำงเมืองเพชรบุรี 

 

วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย  
1. ศึกษำหลักฐำนชั้นต้น และชั้นรองเกี่ยวกับสังคม ช่ำง และผลงำนช่ำงเขียนเมืองเพชรบุรี

ระหว่ำง พ.ศ. 2400-2500  
2. เก็บข้อมูลภำคสนำม บันทึกภำพ และสัมภำษณ์   ร่วมกับกำรศึกษำจิตรกรรมฝำผนังกลุ่ม

เรื่องพุทธประวัติ และพระเวสสันดรชำดกในเขตจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีกำรเชื่อมโยงเปรียบเทียบ
ระหว่ำงงำนทั้งสองกลุ่ม รวมถึงจิตรกรรมงำนช่ำงกรุงเทพฯ และผลงำนประเภทอ่ืนในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

3. วิเครำะห์ข้อมูล และตีควำมด้ำนรูปแบบร่วมกับข้อมูลภำคสนำม กำรสัมภำษณ์ และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง   โดยใช้รูปแบบกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลเชิงพรรณนำ เพื่อหำวัตถุประสงค์ 
หรือควำมเชื่อในกำรวำดภำพพุทธประวัติ และชำดก พัฒนำกำรด้ำนรูปแบบ เทคนิค ตลอดจน
ลักษณะเฉพำะของช่ำง หรือกลุ่มช่ำงเมืองเพชรบุรีระยะเฟ่ืองฟูยุคสุดท้ำย  

4. สรุปผลกำรศึกษำ และน ำเสนอผลงำน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ขยำยควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึงคุณค่ำควำมส ำคัญของจิตรกรรมภำพพุทธประวัติ และชำดก

ของช่ำงเมืองเพชรบุรี ที่ปรำกฏหลักฐำนในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
2. เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญส ำหรับกำรสื่อควำมหมำยเพ่ือกำรท่องเที่ยว และกำรอนุรักษ์

ต่อไป  
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บทที่ 2 
สังคมและกระบวนการเรียนรู้งานช่างเขียนเมืองเพชรบุรีก่อน พ.ศ. 2500  

 
 งานจิตรกรรมพุทธศาสนาฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี  ระหว่าง พ.ศ. 2400 -2500 เป็นงานช่างที่
น่าจะช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางงานช่างก่อนยุคปัจจุบัน ซึ่ง เกือบทั้งหมดเป็นงานเขียน
ประดับศาลาการเปรียญ ศาลากลางบ้าน (ศาลาท าบุญของชาวบ้าน)  ศาลาท่าน้ า พระบฏ ภาพใส่
กรอบแขวน งานประดับเมรุ ธรรมล่องถุน และจั่วเมรุ  แสดงเรื่องราวแนวปรัมปราคติทางพุทธศาสนา 
ได้แก่ เรื่องพุทธประวัติ ทศชาติ พระเวสสันดรชาดก พระมาลัย และรามเกียรติ์  

อย่างไรก็ตามการศึกษางานจิตรกรรมฝีมือช่างเมืองเพชรบุรีในระยะดังกล่าวย่อมต้องทราบถึง
สังคมและกระบวนการเรียนรู้งานช่างในเมืองเพชรบุรี ก่อน พ.ศ. 2500 เพ่ือใช้อธิบายวัตถุประสงค์
การสร้าง ความคิดและการแสดงออกทางด้านรูปในงานช่าง รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานงาน
จิตรกรรมเพ่ือคัดเลือกส าหรับเป็นกลุ่มงานหลักส าหรับการศึกษาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสร้าง 
การแสดงเนื้อหา และรูปแบบของงานจิตรกรรมฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี   
 

สังคมและความสัมพันธ์ในองค์กรช่าง 
การศึกษาทางสังคมช่างเมืองเพชรบุรีก่อน พ.ศ. 2400 ค่อนข้างมีหลักฐานจ ากัดดังปรากฏ

หลักฐานเอกสารท้องถิ่นเพียงชิ้นเดียวที่แสดงการมีอยู่ขององค์กรช่างเมืองเพชรบุรีคือ “บันทึกสมุด
ด า” กล่าวถึงการซ่อมปรางค์ประธานวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือระหว่าง
ท่านเจ้าอธิการรอด วัดยาง และเจ้าอธิการถัว วัดมหาธาตุฯ จนส าเร็จตามรูปแบบเดิมในจุลศักราช 
1176 (พ.ศ. 2357)15 ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2   ซึ่งสะท้อน
ภาพการมีอยู่ของช่าง และระบบการท างานช่างโดยบุคคลที่มีบารมี เป็นที่นับถือของชาวบ้าน หรือมี
ทักษะความรู้ทางด้านงานช่างเป็นหลักในการก ากับดูแล  โดยมีกลุ่ม หรือคณะช่างแรงงาน และ
ช่างฝีมือ อาทิ ภิกษุ และฆราวาส จ านวนมากร่วมในการด าเนินการด้านก่อสร้าง16  

ผ่านมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมสร้าง การ
จัดจ้างช่าง  ช่าง และผู้อุปถัมภ์งานสร้างจึงปรากฏหลักฐานชัดเจนยิ่งขึ้นในเอกสารประเภทต่างๆ อาทิ
พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุประจ ารัชกาล พระราชหัตถเลขา บันทึก หรือเอกสารทางราชการ ที่
                                                           

15 พระครูสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาทสังฆวาท, ประวัติพระศรีรัตนมหาธาตุ (ปรางค์ใหญ่ 5 ยอด) 
(พระนคร: โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2480), 29-30. 

16 ดวงกมล บุญแก้วสุข, “ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี: งานปูนปั้นปัจจุบันย้อนอดีต” วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557, 11-12. 
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กล่าวถึงการอุปถัมภ์งานก่อสร้างจากกษัตริย์ในรูปของการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และการ
ก ากับดูแลซ่อมสร้างวัดตามหัวเมืองภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ17  โดยบรรยากาศ
การซ่อมสร้างเสนาสนะภายในวัดระยะนั้น  มักเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานบุญของบุคคลส าคัญทาง
สังคม ได้แก่  พระมหากษัตริย์  ราชวงศ์ ขุนนางชาวไทย และขุนนางชาวต่างชาติ ผ่านการอุปถัมภ์ทุน
ทรัพย์เป็นพระราชกุศล และการท าบุญตามคติทางพุทธศาสนาในสังคมไทย18   

รวมถึงการด าเนินการระดมทุนของเจ้าอธิการ รองเจ้าอธิการวัด หรือผู้ใหญ่บ้าน โดยมี
ชาวบ้านร่วมด้วยเพ่ือจัดจ้างช่างในการซ่อมสร้างเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล19  ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และขุนนาง แสดงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างหัวเมืองเพชรบุรีกับ
กรุงเทพฯ ที่มีมาอย่างชัดเจนนับแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  จึง
น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้อิทธิพลทางความคิด วัสดุ เทคโนโลยี และรูปแบบงานศิลปะที่ทันสมัย
จากกรุงเทพฯ แพร่หลายมายังเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง 

สังคมช่าง และแนวทางท างานขององค์กรช่างภายในวัดจากการเรี่ยไรของวัดในเมืองเพชรบุรี
ยังปรากฏการกล่าวถึงในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
คราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ว่า  
    ...มาหยุดที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นที่ฉันชอบใจฝีมือช่างในวัดนั้น บรรดาฝีมือที่ท าทุกอย่าง

ปรากฏว่าเป็นช่างหลวงท าได้อย่างวิเศษ...งานที่ได้ท าใหม่คือพระระเบียงล้อมพระอุโบสถ แต่เป็น
ความคิดที่แปลกใหม่มีมาก ตั้งแต่เสาเม็ดทรงมันมุมก าแพง เป็นต้น พระครูมหาวิหาราภิรักษ์ได้ปลูกโรง
ขึ้นรับในระวางอุโบสถและการเปรียญมีลานที่ท าขึ้นใหม่ คือได้สร้างพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ  
แต่เป็นความคิดที่แปลกใหม่ดีมาก...แยบคายงดงามดีกว่าวัดราชสิทธิ์เป็นอันมาก เป็นเหตุให้ต้องเสาะ
สืบหาผู้เป็นต้นเจ้าของความคิด ได้ตัวขุนศรีวังยศ ซึ่งเป็นคนเจ้าพระยาสุรพันธ์ใช้ในการช่าง  เป็นผู้ที่ได้

                                                           
17 เร่ืองเดียวกัน, 12 
18 เสยย์ เกิดเจริญ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชร (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 

2542. อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สายพิณ เปี่ยมสง่า) , 70-88;  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ปี
ระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452), 30 และ 34;  ตรี อมาตยกุล, ผู้เรียบเรียง, ทัศนสารไทย จังหวัดเพชรบุรี (พระนคร: 
กองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2507. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางขลิบ วิชัยวัฒนะ ณ ฌาปนากองทัพบก 
วัดโสมนัสวิหาร 19 มีนาคม 2507), 31. 

19 “วัดมหาธาตุเพชรบุรี,” 9 สิงหาคม ร.ศ. 124, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ 5, ม.ร.5 ศ/28, 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ;  สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ และวัฒนา อุ่นทรัพย์ , บรรณาธิการ, รวมพระราชนิพนธ์ ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ืองประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2548), 
24-25. 
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บวชอยู่ในวัดนี้ก่อนคิดตัวอย่างและจัดการก่อสร้างทั้งสิ้น ได้สร้างขึ้นด้วยเงินเรี่ยไร พระในวัดนี้ตั้งแต่
พระครูเป็นต้นไปเป็นช่างด้วยกันมาก รู้จักรักษาของเก่าดีเป็นอย่างยิ่ง...20  

พระราชหัตถเลขาข้างต้นยังสะท้อนความช านาญและความคิดแปลกใหม่ของช่างเมือง
เพชรบุรี  โดยกลุ่มช่างที่ร่วมกันซ่อมบูรณะเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด ประกอบด้วยช่างพระ และช่าง
ฆราวาส หรือช่างรับจ้าง ที่เคยเรียนรู้งานช่างผ่านการบวชเรียน โดยช่างฆราวาสที่เป็นช่างของขุนนาง
จะได้รับการอุปถัมภ์ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นขุนหมื่นเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป21 เช่น ขุนศรี วังยศ (พ.ศ. 
2402-2468)  เดิมเคยอาศัยและบวชเรียนที่วัดใหญ่สุวรรณาราม จึงมีโอกาสเรียนรู้งานช่างผ่านงาน
ศิลปกรรมและช่างภายในวัด ก่อนสึกออกไปท างานช่างกับเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ เจ้าเมืองเพชรบุรี 
และด้วยมีฝีมือดีทางการช่างจึงได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิกะไหล่ทองจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)22 

รูปแบบการท างานช่างในเมืองเพชรบุรีผ่านการซ่อมสร้างเสนาสนะของวัด ระหว่าง พ.ศ. 
2400-2500 สามารถแบ่งออกได้ 3 แนวทาง คือ 1. การท างานร่วมกันระหว่างช่างฆราวาส และพระ
ช่างฝีมือดีภายในส านักช่างวัดเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการสร้างซ่อมอาคารเครื่องไม้ และข้าว
ของเครื่องใช้ในพิธีการทางพุทธศาสนาของวัด   

2. การท างานร่วมกันระหว่างช่างต่างส านักโดยมีเจ้าอธิการ หรือเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านเสื่อมใส
เป็นตัวตั้ง และมีการทาบทาม “ว่าจ้าง”ช่างฝีมือดีจากต่างวัด หรือช่างที่รู้จักคุ้นเคยมาร่วมกันท างาน 
โดยมีการจ่ายค่าฝีมือ (ช่างฝีมือ)23 ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในประเด็นความสัมพันธ์ทางสังคม
ช่าง กรณีบางวัดที่ไม่มีช่างฝีมือดีประจ าวัดอาจนิมนต์พระช่างฝีมือดีที่เชียวชาญมาก ากับควบคุมช่าง 
และช่างแรงงานรับจ้างในกลุ่มงานเกี่ยวข้องกับเมรุ โดยเฉพาะระบบการท างานช่างแบบ “รับจ้าง” 
ของฆราวาสจะมีบทบาทส าคัญแทนพระช่างที่เริ่มลดน้อยลงมากในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25  

3. การท างานระบบ “จ้างเหมา” ผ่านการประมูลงานในกรณีที่มีการสร้างซ่อมงานส าคัญ
ขนาดใหญ่ ซึ่งมักเป็นงานเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างอาคาร อาทิ การบูรณะพระปรางค์วัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี ซ่ึงยอดได้พังทลายลงถึงเรือนธาตุอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 นั้น ได้มี
                                                           

20 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 พิมพ์เป็น
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพอุบาสิกาทรัพย์ เอลกวัฒน์ 23 เมษายน 2516 (กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์, 2516), 2. 

21 ศรัณย์ ทองปาน, “ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 2448” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534, 62. 

22 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี (จังหวัดเพชรบุรี, 2525), 142-144. อ้างถึง ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 26 กันยายน ร.ศ. 128, 
1375.  

23 ดูค่าจ้างในการเขียนภาพและลายในการเขียนภาพในอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรีใน สมบูรณ์ 
แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, เร่ีองเดียวกัน, 231. 
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การบูรณะครั้งใหญ่จนส าเร็จรูปดังปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยมีจีนหลาเป็นผู้ประมูลงาน (ก่อสร้าง) 
ได2้4 และเป็นระบบการรับงานของช่างเพชรบุรีในปัจจุบัน   

กระบวนการการเรียนรู้งานช่างในอดีตมักมีศูนย์กลางส าคัญที่ “วัด” ผ่านการร่วมงาน การ
บวชเรียนช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือด ารงเพศบรรพชิตโดยตลอดในวัดที่มีการรวมตัวของครูช่างฝีมือดี 
มักเรียกว่า “ส านักช่าง” ซึ่งปรากฏเสมอในประวัติการเรียนรู้ของช่างเพชรบุรี เช่น นายหวน ตาลวัน
นา (พ.ศ.2404-2495) ช่างทอง และช่างเขียนที่มีชื่อเสียงในส านักวัดพระทรง  เริ่มเรียนรู้งานช่างเขียน
ด้วยตนเองผ่านการสังเกตและเป็นลูกมือของครูช่างขณะอาศัยและอุปสมบทที่วัดพระทรงถึง 10 
พรรษา หลังจากลาอุปสมบทได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ 5 และประกอบอาชีพช่างทอง
เป็นหลัก  ส่วนงานเขียนนั้นจะท าเฉพาะเมื่อมีผู้มาว่าจ้าง หรือขอร้องให้ช่วยเขียน25  พระอาจารย์เป้า 
ปัญโญ (พ.ศ.2417-2490) พระช่างที่มีฝีมือเป็นที่กล่าวขานด้านงานช่างเขียน ช่างแกะสลักและเมรุ 
ช่างปั้น และเครื่องกลไกประดับเมรุ  แม้ท่านไม่ใช่คนเพชรบุรีโดยก าเนิด แต่ท่านได้เรียนรู้ และ
สร้างสรรค์งานช่างผ่านการบวชเรียนและด ารงเพศบรรพชิตโดยตลอดในส านักวัดพระทรง26 และนาย
พิน อินฟ้าแสง (พ.ศ.2438-2515) ช่างแทงหยวก-แกะเครื่องสด ช่างเขียน และช่างปูนปั้นที่มีชื่อเสียง 
เรียนรู้งานช่างหลายช่องทาง อาทิ งานช่างแทงหยวกและแกะเครื่องสดผ่านการบวชเรียน ภายหลังลา
สิกขาบทได้มีโอกาสเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี จึงเริ่มเขียนภาพ
อย่างจริงจังโดยได้ค าแนะน าจากนายหวน ตาลวันนา ซึ่งได้ร่วมงานเขียนภาพที่วัดดังกล่าวเช่นกัน27  

อนึ่ง  ไม่ได้หมายความว่าวัดในเมืองเพชรบุรีทุกแห่งเคยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานช่าง 
หรือ “ส านักช่าง” ทั้งหมด  เนื่องจากแต่ละวัดย่อมมีวิชาความรู้ที่หลากหลายเฉพาะด้าน อาจแตกต่าง
กันไปตามความเชี่ยวชาญของเจ้าอาวาส  ตลอดจนความสนใจและความสามารถของภิกษุภายในวัด  
เช่น วัดพลับพลาชัยมีชื่อเสียงทั้งทางด้านการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ย วกับดวงตา 
จนกระทั่งสมัยพระอาจารย์ฤทธิ์ (พ.ศ.2378-2464) เป็นเจ้าอาวาส ท่านมีความสนใจและถนัดด้านการ
ช่างเป็นพิเศษจึงได้พัฒนาความรู้ด้านการช่างแขนงต่างๆ ขึ้นจนวัดพลับพลาชัยกลายเป็นที่รู้จักใน
ฐานะส านักช่างเขียน และงานหนังใหญ่28  เป็นต้น  วัดที่มีชื่อเสียงในฐานะส านักช่างส าคัญของ
เพชรบุรีอ่ืนๆ ได้แก่  วัดพระทรง เชียวชาญเรื่องงานไม้ และการท าเมรุ   วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

                                                           
24  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, เร่ีองเดียวกัน, 179. 
25  เร่ีองเดียวกัน, 147-148. อ้างถึง สัมภาษณ์ คุณครูเหรียญเพชร ตาลวันนา, 30 ธันวาคม 2524. 
26 ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ, อาจารย์เป้าวัดพระทรง (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 2548), 8. 
27 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 150-151. 
28 วัดพลับพลาชัย, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอาทรวชิรธรรม (เพชรบุรี: เพชรภูมิออฟ

เซทการพิมพ์, 2537), 52-54 
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เชี่ยวชาญเรื่องงานจ าหลักไม้ งานธรรมมาสน์ และเมรุ  วัดใหญ่สุวรรณาราม เชี่ยวชาญเรื่องงาน
สถาปัตยกรรม และงานจ าหลักไม้ และวัดยาง เชี่ยวชาญเรื่องการผูกเรือน และงานช่อฟ้า29   

แม้เมื่อการปฏิรูประบบการศึกษาตามแบบตะวันตกในรูปแบบโรงเรียนอย่างเป็นทางการใน
สมัยรัชกาลที่ 5  ดังปรากฏการจัดตั้งโรงเรียนโดยกลุ่มมิชชันนารีมาตั้งแต่ต้นรัชกาล ได้แก่ โรงเรียน
อรุณประดิษฐ์ จ.เพชรบุรี จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2404 และการปรับตัวของวัดในฐานะศูนย์กลางการศึกษา
ระบบใหม่ในระยะแรก 2 แห่งที่วัดโพธาราม และวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี สมัยหลวงพ่อฤทธิ์ (พ.ศ.
2412-2462) เป็นเจ้าอาวาส30  แต่วัดยังสามารถคงบทบาทในฐานะศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการช่างผ่านองค์กรช่าง หรือส านักช่างภายในวัดคู่ขนานกับระบบการศึกษาสืบต่อมาได้  ดังค า
บอกเล่าความทรงจ าของช่างคนส าคัญของเพชรบุรี  ได้แก่ นายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ.2437-2513) 
เล่ายอ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 ตอนตนอายุ 9 ปี ได้มาอาศัยกับหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย เพื่อศึกษาวิชา
วาดเขียนว่า หลังจากนั้นประมาณ 5-6 เดือนจึงเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน และท่านจะใช้เวลาว่าง
หลังเลิกเรียนศึกษางานช่างกับหลวงพ่อฤทธิ์31  

อย่างไรก็ตามผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาส าหรับฆราวาส  รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ด้านการศึกษาของสงฆ์ ที่มีการสอบสอบวัดระดับเปรียญธรรมเพ่ือเลื่อนล าดับชั้น และสมณศักดิ์ของ
สงฆ์  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลให้การเรียนรู้ หรือท างานด้านการช่างกลายเป็นเรื่องรองไม่อยู่ในความ
สนใจของทั้งสงฆ์ และฆราวาส32  รวมถึงการบวชได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบุรุษที่กระท าใน
ระยะเวลาสั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการช่างย่อมขาดตอนและไม่ครบถ้วน  

ระหว่าง พ.ศ. 2470-90  องค์กรช่างยังคงด ารงอยู่ภายในวัด และมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางการช่างภายในวัดผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝนจากการช่วยกิจการต่างๆ ในวัดผ่านการ
บวชเรียน หรือการพ านักอาศัยวัดเพ่ือเรียนหนังสือในโรงเรียน โดย “พระ” ยังคงบทบาทส าคัญใน
ฐานะผู้ก ากับดูแลถ่ายทอดองค์ความรู้  ดังปรากฏหลักฐานผ่านค าบอกเล่าของนายชุ่ม สุวรรณช่าง 
(พ.ศ.2455-2535) เล่าถึงบรรยากาศเมื่อคราวอุปสมบทที่วัดเกาะแก้วสุทธารามใน พ.ศ. 2475 ว่าตน
ได้เรียนรู้งานช่างเมรุผ่านการเตรียมงานเมรุใหญ่พระราชทานเพลิงศพพระครูเพชโรปมคุณ  

                                                           
29 บุญรัตน์ เจริญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั้น เพชรบุรี” วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541, 39. 
30 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี (เพชรบุรี: วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2520), 31-38; 

วรัฏรยา หุ่นเจริญ “โรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545, 15-16 และ 19-20. 

31 บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2533), 160-
161. 

32 ดวงกมล บุญแก้วสุข, เร่ืองเดียวกัน, 22. อ้างถึง บรรพต วีระสัย และคณะ, พระสงฆ์กับสังคมไทยใน
มิติต่างๆ (พระนคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2523), 80-95. 
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(พ.ศ.2442-2470) อดีตเจ้าอาวาส  ซึ่งในเวลานั้นวัดเกาะเป็นส านักช่างท าเมรุ มีช่างฝีมือดีนับแต่ท่าน
สมภารเจ้าวัดจนถึงพระลูกวัด33   

นายไพทูรย์ เมืองสมบูรณ์ (พ.ศ.2465-2542) เล่าย้อนบรรยากาศการเรียนงานช่างเมื่อครั้ง
ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์เป้า ปัญโญวัดพระทรงราว พ.ศ. 2475 ว่าขณะนั้นตนมีอายุ 11 ปี และมี
ลูกศิษย์ที่มาเรียนด้วยกัน 3-4 คน ทั้งแบบที่มาเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เพราะวัดธรรมดาต้องไปเรียน 
และลูกศิษย์ที่อยู่ประจ า34  

นายเฉลิม พ่ึงแตง (พ.ศ.2487-ปัจจุบัน) เล่าถึงสถานการณ์ทางสังคมช่างในวัดพระทรง 
ขณะที่ตนมาอาศัยเพ่ือเรียนหนังสือ ราว พ.ศ. 2489 ว่า 

   ...กุฏิแต่ละหลังจะมีเด็กหลายพันคนพักอยู่รวมกับพระสงฆ์ ท่ีวัดจะมีช่างเยอะ พระที่บวชอยู่จะ
ท าเมรุเป็น บางคนก็เป็นช่างเขียน ผมเป็นลูกศิษย์มหาประทิว ลูกศิษย์ครูหวน อยู่ที่วัดว่างๆ ก็ฝึกหัด
เขียนกับท่าน แล้วเวลาเขาท าเมรุกันเราก็ลงไปช่วยเขียนลายหน้ากระดาน ลายกระจัง  เด็กวัดรุ่น
เดียวกันก็มีมาสนใจด้านนี้อยู่คนเดียว คนอ่ืนๆ ก็ไม่มีใครสนใจเลย...35  

ในเวลานี้พบว่า “วัด” ปรับบทบาทและรูปแบบการถ่ายถอดองค์ความรู้ใหม่ในฐานะ 
“โรงเรียนช่าง” ได้แก่ โรงเรียนช่างไม้วัดยาง เปิดสอนงานช่างไม้แก่ฆราวาสที่สนใจ โดยมีพระช่างใน
วัดเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ใน พ.ศ. 2478  ก่อนปรับโอนย้ายไปอยู่ใต้การดูแลของภาครัฐและขยาย
การศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีในปัจจุบัน36    

จากค าบอกเล่าของนายเฉลิม พึ่งแตง สะท้อนให้เห็นถึงการเสื่อมถอยของวิชาช่างในเพชรบุรี
ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมากจากการขาดผู้สืบทอด เนื่องด้วยเป็นวิชาที่อยู่นอกความสนใจของคนรุ่นใหม่ 
น าไปสู่การสูญสิ้นบทบาททางการช่างของวัดหลายแห่งอย่างช้าใน พ.ศ. 2500  ประมวลจากค าบอก
เล่าของนายทองร่วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ.2486-ปัจจุบัน) ถึงสถานการณ์งานช่าง และองค์กรช่างที่วัด
มหาธาตุ เมื่อครั้งที่ตนบวชเรียนที่วัดแห่งนี้ใน พ.ศ. 2504 ว่าตอนนั้นที่วัดไม่มีพระช่างแล้ว และการ
สร้างงานในวัดเป็นระบบช่างรับจ้าง โดยเวลานั้นมีนายพิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515) รับงานปั้น
ฐานพระอยู่ในขณะนั้น ซึ่งตนอยากท าได้บ้างจึงลาสิกขาและไปขอให้นายพินช่วยสอนให้37  สอดคล้อง
กับหลักฐานบันทึกในต าราการเขียนลายไทย และภาพลายไทยของนายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ.2437-
2513) หนึ่งในช่างเขียนยุคเฟ่ืองฟูคนส าคัญของเพชรบุรี เขียนขึ้นหลังออกจากราชการที่โรงเรียนช่าง
                                                           

33 อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายชุ่ม สุวรรณช่าง อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพนายชุ่ม สุวรรณช่าง 
เมรุวัดเกาะแก้วสุทธาราม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: ชวนการพิมพ์, 2536), 62-63. 

34 ศูนย์ข้อมูลมืองโบราณ, “พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง” เมืองโบราณ 17, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2534), 
69 และ 71. 

35 บุญรัตน์ เจริญชัย, เร่ืองเดียวกัน, 67. อ้างถึงบทสัมภาษณ์เฉลิม พ่ึงแตง, 24 ธันวาคม 2540.  
36 เร่ืองเดียวกัน, 59; วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี, ประวัติวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึง

ได้จาก http://www.pbtc.ac.th/ 
37 เร่ืองเดียวกัน, 67-68. อ้างถึงบทสัมภาษณ์ทองร่วง เอมโอษฐ์, 2540.  
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ศิลป์ และกลับมาอยู่ที่เพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2511-2512 เล่าความเกี่ยวกับสถานการณ์งานช่างใน
เวลานั้นว่า  

   ...สังคมการเรียนรู้ของช่างเมืองเพชรบุรีในอดีตเกี่ยวข้องกับวัด  เนื่องจาก “วัด” เป็นสถานศึกษา
วิทยาการของกุลบุตร มีวิชาภาษาบาลี วิชาแพทย์แผนโบราณ  วิชาโหราศาสตร์  วิชาจิตรกรรมการ
ช่าง  แล้วผู้ศึกษาเลือกเรียนตามชอบใจ...วิชาช่างมีผู้นิยมเรียน ชาวบ้านมีบุตรก็พาไปฝากท่านเพื่อ
ศึกษาวิชาช่าง...ในสมัยนั้นผู้ที่เป็นช่างในวิชาใดวิชาหนึ่ง จะได้รับเกียรติจากประชาชนเพราะเป็น
วิชาชีพได้ จึงมีผู้นิยมเรียนกันมาก...เดี๋ยวนี้จะหาผู้ทรงคุณวุฒิทางช่างที่สมบูรณ์เหลือน้อยคน...38 

ปัจจัยทางสังคมอีกประการที่ส่งผลต่อการเสื่อมบทบาทของวัด และการสืบทอดงานช่างผ่าน
องค์กรช่างวัดคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบเฟโรคอนกรีต (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
และระบบการพิมพ์ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 ส่งผลให้องค์ความรู้การช่างในระบบส านัก
ช่าง ที่มักมีการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างภายในวัดขนาดย่อม อาทิ ธรรมมาสน์ และเมรุ จึงมีความรู้
เชี่ยวชาญในงานช่างไม้ และจิตรกรรมเป็นหลัก  ความรู้ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวัสดุ เทคโนโลยี และ
ความทันสมัยที่แพร่หลายจากกรุงเทพฯ  โดยเฉพาะช่างเขียนที่สังคมต้องการในเวลานั้น คือช่างเขียน
งานสมัยใหม่ เช่น ภาพการ์ตูน ป้ายภาพยนตร์ ฉากละคร ป้ายสัญลักษณ์หน่วยงานราชการ และช่าง
วาดภาพเหมือน  จึงส่งผลให้บรรยากาศการเรียนรู้งานช่างมีความจ าเป็นแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้อื่นเพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ  ดังปรากฏการสอบเพ่ือเรียนในโรงเรียนช่าง
ที่กรุงเทพฯ  การศึกษาด้วยตนเองผ่านการท างานในบริษัทภาพยนตร์ของต่างชาติ  การเรียนวิชาช่าง
แบบใหม่ทางไกลผ่านไปรษณีย์  หนังสือ หรือต าราศิลปะส าเร็จรูปที่พิมพ์ขายแพร่หลาย น าไปสู่การ
สิ้นสุดบทบาทและการสืบทอดองค์กรช่างวัดในที่สุด  และเกิดกระบวนการเรียนรู้งานช่างแบบใหม่
ผ่านการท างานจริงใน “ระบบช่างรับจ้าง” ในกลุ่มช่างชาวบ้านอย่างเต็มรูปแบบแทนในที่สุด39  

ความสัมพันธ์ทางสังคมช่าง หรือองค์กรช่างวัดในเมืองเพชรบุรี มีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ 
“ครู” กับ “ศิษย์” ซึ่งอาจยกย่องนับถือกันจากฝีมือที่ปรากฏผ่านตาในผลงานมาก่อน หรือความ
เลื่อมใสภายหลังจากการได้รับค าปรึกษาแนะน าระหว่างฝึกฝน หรือการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้ง
การซ่อม การสร้างงานภายในวัด อาทิ โบสถ์ ศาลา เมรุ และธรรมมาสน์  รวมถึงงานส าคัญนอกวัดที่
จ าเป็นต้องใช้ช่างดีมีฝีมือมาร่วมกัน จนเกิดน าไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ และการขอฝากตัวเป็นศิษย์ 
ผ่านพิธีกรรมการ “ครอบครู” ในที่สุด    

ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มช่างส านักเดียวกัน และระหว่างช่างต่างส านัก โดยช่าง
หนึ่งคนอาจขอครอบครูจากช่างอาวุโสหลายท่าน รวมไปถึงการยกย่องให้ความเคารพช่างที่ตนไป
สังเกตกระบวนการท างาน หรือศึกษาเทคนิควิธีการผ่านตัวผลงานเป็นเสมือนครู เรียกว่า“ครูพักลัก

                                                           
38 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนภาพลายไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วาดศิลป์, 2542), 4. 
39 ดวงกมล บุญแก้วสุข, เร่ืองเดียวกัน, 19-22. ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายสะอาด สุทธานันท์ 

ณ เมรุวัดป้อม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 15 เมษายน 2533 (เพชรบุรี?: ม.ป.พ., 2533?), 21-22.   
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จ า”40  เช่น ขุนศรี วังยศ (พ.ศ. 2402-2468) ศึกษางานช่างผ่านการบวชเรียนที่ส านักวัดใหญ่สุวรรณา
ราม ต่อมาได้เป็นศิษย์ของครูเสือ และร่วมงานกับครูบัว นารีวงศ์41  ช่างฝีมือดีของส านักวัดพระทรง 
จึงเป็นเหตุให้ช่างรุ่นใหม่ในส านักวัดพระทรงมีโอกาสได้เรียนรู้งานช่างจากขุนศรี วั งยศอยู่ไม่น้อย จน
ยกท่านเป็นครูช่างของส านักวัดพระทรงไปด้วย42  พระอาจารย์เป้า ปัญโญ (พ.ศ.2417-2490) ท่าน
บวชเรียนฝึกฝนวิชาช่างในส านักวัดพระทรง ด้วยที่อยู่ในส านักเดียวกัน และร่วมงานกันอยู่บ่อยครั้ง 
ส่งผลให้เกิดความนับถือในฝีมือน าไปสู่การขอครอบครูกับนายหวน ตาลวันนา (พ.ศ.2404-2495) ช่าง
ร่วมส านักเดียวกัน43   

การเขียนจิตรกรรมอุโบสถวัดสมณารามตามแบบร่างของขรัวอินโข่ง เป็นตัวอย่างการร่วมงาน
ระหว่างช่างฝีมือดีต่างส านักที่เคารพนับถือกัน กล่าวคือ หลวงพ่อฤทธิ์ (พ.ศ. 2380-2464) ซึ่งอดีตเคย
ฝากตัวเป็นศิษย์ขรัวอินโข่ง วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ ก่อนกลับมาและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส
วัดพลับพลาชัย (พ.ศ. 2412-2462) และพ่อละมุดบ้านหน้าวัดพลับพลาชัย44เป็นนายงาน  โดยมีการ
ว่าจ้างนายหวน ตาลวันนา  พระอาจารย์เป้า ปัญโญ วัดพระทรง เป็นผู้เขียนภาพ และพ่อละมุดเป็น
ช่างระบายสี  และการร่วมงานในครั้งนั้นหลวงพ่อฤทธิ์จึงได้ครอบครูงานช่างทุกแขนงแก่นายหวน 
ตาลวันนา45  การร่วมงานในครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เทคนิคการเขียนจิตรกรรมไทย
ประเพณีแบบตะวันตกผ่านการแสดงเรื่องราว และเทคนิคการวาดภาพแบบสมจริงผ่านการท างาน
ภายใต้แนวความคิด “สกุลช่างขรัวอินโข่ง” จากกรุงเทพฯ สู่เมืองเพชรบุรี 

                                                           
40 ศูนย์ข้อมูลมืองโบราณ, “พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง”, 75-76. 
41 สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปูนปั้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จังหวัดเพชรบุรี” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสารัตถศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537, 37. อ้าง
ถึง สัมภาษณ์พระครูสมุห์ (เยิ้ม), เจ้าอาวาสวัดพระทรง, 5 มีนาคม 2536.    

42 ดวงกมล บุญแก้วสุข, “ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี: งานปูนปั้นปัจจุบันย้อนอดีต”, 18. อ้างถึง สัมภาษณ์
เฉลิม พ่ึงแตง, ช่างปูนปั้น, 11 เมษายน 2553.  

43 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 149. อ้างถึง สัมภาษณ์ พระจันทร์ สุพโล สุขวัต 
วัดมหาสมณาราม, ธันวาคม 2524 และสัมภาษณ์ คุณครูเหรียญเพชร ตาลวันนา, 30 ธันวาคม 2524. 

44 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับประวัติพ่อละมุด ปรากฏช่ือในฐานะช่าง ซึ่งน่าจะเป็นศิษย์ของหลวง
พ่อฤทธิ์ จึงได้ถูกเรียกตัวมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมกับพระอาจารย์ฤทธิ์  และช่างระบายสีในคราวเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี และท างานเขียนภาพประดับศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุ
ทธาราม จ.เพชรบุรีร่วมกับนายหวน ตาลวันนา  การเรียกขึ้นต้นช่ือว่า “พ่อ” แสดงว่าพ่อละมุดน่าจะมีอายุมากแล้ว  
และคงเป็นช่างบ้านละแวกวัด จึงปรากฏสร้อยช่ือว่าพ่อละมุดบ้านหน้าวัดพลับพลาชัย. สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, สมุด
เพชรบุรี, 149 และ 231. อ้างถึงสัมภาษณ์พระจันทร์ สุพโล สุขวัต, วัดมหาสมณาราม .เพชรบุรี, ธันวาคม 2524; 
บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี, 157. 

45 เร่ืองเดียวกัน, 149 และ 164. อ้างถึง สัมภาษณ์ พระจันทร์ สุพโล สุขวัต วัดมหาสมณาราม, ธันวาคม 
2524. 
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“การครอบครู” เป็นพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ แสดงถึงการยอมรับล าดับอาวุโส  การเคารพต่อ
ครูช่าง และองค์ความรู้ทางการช่าง ตลอดจนแบบแผนงานช่างโบราณที่ได้รับการส่งทอดสืบกันมา  
โดยผู้เริ่มหัดงานช่าง หรือช่างที่จะรับค าแนะน าความรู้จากช่างอาวุโส จะแสดงความเคารพในองค์
ความรู้และตัวครูช่างผ่านพิธีกรรมครอบครู  โดยมีความเชื่อว่าวิชาจิตรกรรม สถาปัตยกรรม งานปั้น
งานแกะสลัก ตลอดจนวิชานาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์เป็นศิลปะวิชาที่อาจก่อให้เกิดเหตุไม่เป็นมงคล
อันเกิดจากเทวดาผู้เป็นใหญ่ (อธิไทโพธิบาทว์)46 ก่อเกิดอุปัทวันตรายแก่ผู้เรียนได้ ดังนั้นจึงต้องได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการท าพิธีบูชาครูแล้วประสิทธิ์ประสาทอนุญาตให้ท างานช่าง
ได4้7  โดยมีการใช้ “น้ ามนต์” เป็นสื่อในการประพรมเครื่องมือ และศีรษะของศิษย์   

แม้เมื่อเป็นช่างแล้วย่อมมีท าพิธีถวายเครื่องพลีกรรมสังเวยบูชาบูรพาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
อันประกอบด้วยเทพ เทวดา ครูที่แนะน าสั่งสอนด้านงานช่าง และครูพักลักจ า คือครูช่างที่ล่วงลับไป
แล้ว อาจเป็นครูที่มีชื่อเสียงที่ถ่ายทอดความรู้สืบมายังช่างรุ่นหลัง หรือเป็นเจ้าของฝีมือในผลงานที่ช่าง
ได้ไปสังเกตเรียนรู้   รวมถึงมีการท าน้ ามนต์ส าหรับประพรมเครื่องมือ และศีรษะช่างเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลแกต่นเมื่อจะท างานสิ่งใดเสมอ48 

การทบทวนหลักฐานเอกสารแสดงให้เห็นสภาพสังคมช่าง ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความรู้สมัยใหม่ทางการช่างจากกรุงเทพฯ นับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ 5 เป็นอย่างดี  โดยช่างเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกื้อหนุน และการเคารพนับถือกันภายใต้
โครงสร้างของครูกับศิษย์  ซึ่งช่างอาจนับถือผ่านการครอบครูจากช่างอาวุโสหลายท่าน และไม่จ ากัด
ว่าต้องเป็นช่างในส านักเดียวกันเท่านั้น  ระหว่าง พ.ศ.2460-2500 “พระ” ยังคงบทบาทส าคัญในการ
สืบทอดองค์ความรู้งานช่างแขนงต่างๆ แบบสหวิชาการช่างอย่างต่อเนื่อง  ดังปรากฏนามพระช่างที่มี
ผลงานโดดเด่น และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ศิษย์ ทั้งบรรพชิตและฆราวาสหลายท่าน เช่น หลวงพ่อ
ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย  หลวงพ่อทั่ง วัดพระทรง หลวงพ่อรอด วัดยาง  หลวงพ่อยิด วัดเกาะแก้ว- 
สุทธาราม หลวงพ่ออินทร์ วัดยาง  พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง ไล่เรียงมาถึงพระช่างรุ่นหลังอย่าง
พระอาจารย์เกิน วัดเกาะแก้วสุทธาราม เป็นต้น  
 
 

                                                           
46 ค าดังกล่าวปรากฏการเขียนหลายแบบ เช่น อาธิไท้โพธิบาทว์ อธิไทยโพธิบาทว์ อภิไทยโพธิบาทว์ 

หมายถึง ความรู้ว่าด้วยเหตุอันไม่เป็นมงคลที่เกิดจากเทวดาผู้เป็นใหญ่ คือเทวดารักษาทิศทั้ง 8 ได้แก่ พระอินทร์ 
พระเพลิง พระยม พระนารายณ์ พระพิรุณ พระพาย พระโสม และพระไพสพ. ดูรายละเอียดใน พีรภัทร์ ศรีตุลา 
“เทวดารักษาทิศในอาธิไท้โพธิบาทว์” วารสารมนุษย์ศาสตร์ 19, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555), 21-38. 

47 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ต าราภาพลายไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วาดศิลป์, 2542), 4. 
48 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย การเขียนลายไทย, 3. และศูนย์ข้อมูลมืองโบราณ, “พระอาจารย์เกิน วัด

เกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้าย?” เมืองโบราณ 17, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2534), 75-76. 
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กระบวนการเรียนรู้วิชาช่างเขียนในเมืองเพชรบุรี 
ข้อมูลผ่านค าบอกเล่าและหลักฐานผลงานช่างเมืองเพชรบุรีในอดีตสะท้อนถึงกิจกรรมการ

ก่อสร้างหลักขององค์กรช่างวัด ว่ามักเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมภายในวัด อาทิ การจัดการงานศพเจ้า
อาวาส  การเทศน์ การแสดงธรรม ดังนั้นงานช่างที่ท ากันบ่อยจนเกิดความช านาญจึงปรากฏใน
รูปแบบของศาลา ธรรมมาสน์ เมรุลอย และเครื่องตั้งศพเจ้าอาว าสอย่างสมเกียรติ   รวมถึง
เครื่องประดับตกแต่งเมรุจ าพวกตุ๊กตา และงานแทงหยวก  โดยเฉพาะการสร้างซ่อมเมรุ และ
เครื่องประดับตกแต่งเมรุ ถือเป็นกิจกรรมที่ท าสม่ าเสมออยู่หลายวัด อาทิ วัดเกาะแก้วสุทธาราม วัด
ยาง วัดพระทรง วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดประดิษฐ์วนาราม  เนื่องจากการใช้เมรุลอยเผาศพได้แพร่
ความนิยมสู่ชาวบ้านที่มีฐานะ ทั้ งในเมืองเพชรบุรีและต่างจังหวัด   จึงมักนิมนต์พระสงฆ์ที่มี
ความสามารถด้านการช่างมาช่วยท าเมรุ โดยมีพระช่าง และฆราวาส ซึ่งผ่านการฝึกหัดเมื่อครั้งเคย
บวชเรียนในวัดมาช่วยกันซ่อม เคลื่อนย้าย และประกอบตั้งเมรุ49   

แม้งานส่วนใหญ่เน้นหนักไปทางงานสถาปัตยกรรม และงานเครื่องไม้เป็นหลัก แต่ในองค์กร
ช่างวัดจ าเป็นต้องมีช่างที่เชี่ยวชาญงานหลายแขนงร่วมกัน  เนื่องจากการสร้างงานดังกล่าวต้องใช้
ทักษะเชิงช่างหลายแขนง  ตัวอย่างเช่น การสร้างเมรุลอย  ต้องประกอบด้วยช่างที่มีความรู้ความ
ช านาญทางด้านโครงสร้างและการเข้างานเครื่องไม้  การเขียนออกแบบและลงสีภาพประดับล่องถุน
เมรุ  การออกแบบลายส าหรับการแกะสลัก  การแกะสลักไม้  การตอกกระดาษ การปิดทอง และการ
ปั้นหุ่นประกอบฐานเมรุ50   ซึ่งทักษะดังกล่าวจ าเป็นต้องมีวิชาเขียน (วิชาจิตรกรรม) เป็นวิชาช่าง
พ้ืนฐานในการพัฒนา และต่อยอดสู่งานช่างแขนงอ่ืน  ดังที่นายเลิศ พ่วงพระเดช บันทึกไว้ในต าราการ
เขียนภาพลายไทยว่า ...วิชาจิตรกรรมของไทย เป็นวิชารวมการช่าง เช่นสถาปัตยกรรม ช่างไม้ช่างปั้น
ช่างแกะสลัก ผู้ใคร่ศึกษาต้องไปปวารณาตัวเป็นศิษย์ แก่ท่านที่เป็นช่างเขียนที่เป็นสมณบ้างฆราวาส
บ้าง...51 

การเรียนรู้งานช่างในเมืองเพชรบุรีก่อน พ.ศ. 2500 มีวัดเป็นศูนย์กลางผ่านกิจกรรมการสร้าง
ซ่อมสิ่งต่างๆ ภายในวัด  รวมถึงการสังเกตและการฝึกฝีมือผ่านการช่วยเหลืองานนอกวัดที่ครูช่าง
ได้รับการไหว้วาน หรือว่าจ้างให้ท า  โดยพระและฆราวาสแต่ละท่านทีร่่วมกันท างานมักมีความรู้ทักษะ
ทางการช่างหลายแขนง  ดังปรากฏผ่านผลงานฝีมือชิ้นส าคัญของครูช่างที่มีชื่อเสียงหลายท่าน  อาทิ 
หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย  ท่านมีฝีมือเป็นที่กล่าวขานทั้งการท าหนังใหญ่  สถาปัตยกรรม และ
งานจิตรกรรม  พระอาจารย์เป้า ปัญโญ วัดพระทรง มีผลงานโดดเด่นด้านงานจิตรกรรม และงานสลัก
ไม้   นายหวน ตาลวันนา มีความสามารถหลายด้านทั้งการท าทองรูปพรรณ งานจิตรกรรม งาน
                                                           

49 ศูนย์ข้อมูลมืองโบราณ, “พระอาจารย์เกิน วัดเกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้าย?”, 76-77. 
50 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย การเขียนลายไทย, 4. และ ศูนย์ข้อมูลมืองโบราณ, “พระอาจารย์เกิน วัด

เกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้าย?”, 74-75. 
51 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ต าราภาพลายไทย, 5. 
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แกะสลักไม้ และงานปั้น  นายเลิศ  พ่วงพระเดช มีฝีมือด้านงานสลักไม้  งานจิตรกรรม งาน
สถาปัตยกรรม และงานปั้น52 

กระบวนการเรียนรู้วิชาช่างเขียน เป็นความรูเ้บื้องต้นทางการช่างอันเป็นพื้นฐานความรู้ส าคัญ
ของการเป็นช่าง  ตามค าบอกเล่าของครูช่างที่เรียนรู้งานช่างผ่านจากครูช่างพระในระบบส านักช่างยุค
สุดท้ายก่อนการเสื่อมบทบาทของส านักช่างในเมืองเพชรบุรี  นับแต่ช่างอาวุโสรุ่นพ่อละมุด (ช่างมุด) 
วัดพลับพลาชัย  นายหวน ตาลวันนา  และพระอาจารย์เป้า ถัดมายังรุ่นนายเลิศ พ่วงพระเดช นาย
ทองอยู่ (อยู่) อินทร์มี และนายพิน อินฟ้าแสง53 (แผนผังที่ 1)  สะท้อนถึงกระบวนการฝึกหัดเรียนรู้
งานจิตรกรรมตามขนบธรรมเนียมเดิมว่าต้องใช้ความพยายามอุตสาหะในการเริ่มต้นฝึกฝนเรียนรู้ผ่าน
การฝึกหัดเขียนลายเขียนภาพให้งามคล้ายแบบของอาจารย์  โดยให้ความส าคัญกับความเข้าใจใน
หลักการของแบบแม่ลาย และภาพลายไทยเป็นหลัก  ดังเช่นนายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ.2437-2513) 
เล่าถึงคราวฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลับพลาชัยราว พ.ศ. 2447 ว่าท่านเริ่มต้นด้วย
การฝึกเขียนหน้าภาพคน ลิง ยักษ์ตามแบบที่หลวงพ่อวาดให้ดู เมื่อฝึกฝนจนเขียนได้คล้ายคลึงจึงเริ่ม
ขยับฝึกหัดเขียนภาพเต็มตัวแสดงท่าทางต่างๆ กัน กระทั่งสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านกิริยา
ท่าทางตามเนื้อเรื่องได้ เรียกว่า “ภาพที่มีชีวิต” ซึ่งปรมาจารย์มักประดิษฐ์ภาพเรื่องรามเกียรติ์ให้เป็น
หลักในการศึกษาท่าทาง สัดส่วนของคน ลวดลาย และปราสาทราชวังบ้านเรือนประกอบเรื่อง   นาย
เลิศได้กล่าวถึงสมุดภาพร่าง 2 เล่มฝีมือขรัว อินโข่ง ของหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย ซึ่งหลวงพ่อคง
ใช้เป็นแบบในการฝึกหัดมาก่อนและใช้เป็นแบบฝึกหัดเขียนภาพส าหรับศิษย์ท่าน54  เมื่อเขียนภาพได้
งามแล้วจึงหัดลงสีภาพ   ส่วนการเขียนลายเริ่มจากหัดเขียนรูปดอกบัวหลวง ก่อนน ารูปทรงดอกบัว
มาประดิษฐ์เป็นรูปตาอ้อย กระจังปฏิญาณ กระหนกกินรี และกระหนกเปลวเพลิง  ตามด้วยการฝึก
เขียนลายกระหนกกระหนกก้านขด กระหนกกินรี เครือเถาบรรจุลงในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า55    

วิธีการถ่ายทอดดังกล่าวยังเป็นกระบวนการที่ปรากฏสืบมาในระหว่าง พ.ศ. 2475-76  ดังที่
นายไพทูรย์ เมืองสมบูรณ์ (พ.ศ.2465-2542)  เล่าย้อนเมื่อคราวฝึกหัดวิชาช่างเขียนกับพระอาจารย์ 
เป้า ปัญโญ วัดพระทรงในเวลานั้นว่า เริ่มจากการฝึกเขียนลายกระหนกจากสมุดข่อยที่พระอาจารย์ใช้ 

                                                           
52 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 144-150, 163-165 และ 231. 
53 ล าดับช่าง และแผนผังที่ 1 ปรับปรุง และอิงข้อมูลจาก ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายสอาด 

สุทธานันท์ ณ เมรุวัดป้อม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (เพชรบุรี, ม.ป.พ. 2533), 90-102; กันยา เอื้อประเสริฐ, 
การศึกษาประวัติและผลงานช่างชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ , 7; บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมือง
เพชรบุรี, 64 และ 158; สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, สมุดเพชรบุรี, 148-149. 

54 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ต าราภาพลายไทย, 4-5 และ 61-64. 
55 บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 160.  
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แผนผังที่ 1  ช่างจิตรกรรม และสายสัมพันธ์การเรียนรู้งานช่างในเมืองเพชรบุรี 
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ส าหรับให้ศิษย์ฝึกเขียนลายลอกลายตามนั้น  หากเขียนไม่ดีพระอาจารย์จึงจะเขียนให้ดู จากลาย
กระหนก ต่อด้วยการเขียนภาพตามโบราณที่เริ่มฝึกจากการเขียนกระหนก นารี กระบี่ (ทหารลิง หนุ
มาน) คชะ (ช้าง)  ทั้งนี้เล่ากันว่าพระอาจารย์เป้ามักจะให้บรรดาศิษย์เขียนภาพเขียนลายมาให้ท่าน
ตรวจดูเสมอ โดยค าพูดที่มักจะได้รับฟังก่อนคือ “เขียนภาษาอะไร ใช้ไม่ได้” พร้อมกับโยนภาพทิ้งลง
ต่อหน้า ซึ่งวิธีการดังกล่าวสะท้อนการคัดกรอง และฝึกหัดศิษย์ให้เกิดการฝึกฝน มีความมานะเพียร
พยายาม และความหนักแน่นทางจิตใจในการเป็นช่าง42 

เมื่อช่างฝึกทักษะการวาดเขียนใช้ได้ในระดับหนึ่งจึงจะได้แสดงทักษะและพัฒนาฝีมือผ่านการ
ท างานเป็นลูกมือช่างภายในวัด เช่นนายหวน ตาลวันนา ระหว่างบวชที่วัดพระทรงได้ฝึกฝนสังเกต
เรียนรู้จากการเป็นลูกมือช่าง รวมถึงเรียนรู้เทคนิควิธีการจากช่างในวัดดังกล่าว  เล่ากันว่าเมื่อท่านหัด
เขียนภาพและลายได้แล้วท่านอยากลงสีบ้าง แต่ไม่มีสีจึงอาสาครูช่างเขียนท่านหนึ่ ง ชื่อครูเทพ  ช่วย
กวนน้ ายาบ้าง ทาสีพ้ืนบ้างเพ่ือจะได้ขอสีจากครูช่างมาลองลงสีบ้าง แต่ครูช่างกลับแนะน าให้น าพืช
ต่างชนิดมาคั้นท าสีด้วยตนเอง อาทิ ใบแคกับหัวขมิ้นมาโขลกคั้นน้ าได้สีเขียว หรือน ารากยอมาต้มน้ า
ได้สีแดง สีแสดส าหรับใช้เป็นสีเขียนภาพ43    

รวมถึงการช่วยเขียนภาพลงสีงานที่พระอาจารย์รับท าภายนอกวัด เช่นนายเลิศ พ่วงพระเดช 
หลังจากศึกษาฝึกวิชาวาดเขียนได้ราว 3-4 ปี จึงมีโอกาสร่างภาพจั่ว และลงมือตัดเส้นเขียนสีครั้งแรก
เมื่ออายุ 12 ปี ในฐานะลูกมือช่วยหลวงพ่อฤทธิเมื่อครั้งท่านรับเขียนจั่วเมรุของพระพิศาลสมณกิจ เจ้า
คณะวัดคงคาราม และเมื่อมีคนมาให้หลวงพ่อเขียนภาพ บางครั้งท่านก็ให้นายเลิศ (วัยเด็ก) เป็น
ผู้เขียนภาพภายใต้ค าแนะน าควบคุมของท่าน44 

นอกจากการเรียนรู้พ้ืนฐานการเขียนภาพไทยลายไทยตามแนวทางของอาจารย์ในเบื้องต้น
แล้ว  ช่างยังจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนเขียนภาพลาย และหาความรู้เพ่ิมเติมจากผลงานของช่างฝีมือดี
ตามที่ต่างๆ45  รวมถึงการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากช่างฝีมือดีที่ตนมีโอกาสได้ร่วมงาน และอาจน าไปสู่การ
ครอบครูต่างส านักช่างดังกล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้า วิธีการหาความรู้เพ่ิมเติมเชิงช่างดังกล่าวยังเป็น
ธรรมเนียมสืบมาในกลุ่มช่างพ้ืนบ้านเมืองเพชรบุรียุคปัจจุบัน46   

                                                           
42 ศูนย์ข้อมูลมืองโบราณ, “พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง”, 68-69 และ 71. 
43 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, สมุดเพชรบุรี, 147. อ้างถึงเหรียญเพชร ตาลวันนา, ประวัตินายหวน ตาลวันนา 

(โรงพิมพ์กฤษณปกรณ์, 2496 พิมพ์เนื่องในงานศพคุณพ่อหวน ตาลวันนา ณ เมรุวัดพระทรง จ.เพชรบุรี), 1-10 และ 
27-31. 

44 บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 160. และ สมบูรณ์ แก่นตะเคียน , บรรณาธิการ, สมุด
เพชรบุรี, 144 

45 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ต าราภาพลายไทย, 4. 
46 ดวงกมล บุญแก้วสุข, เร่ืองเดียวกัน, 36-39, 46 และ 50-51 
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อย่างไรก็ตามบางช่างที่มีความถนัด หรือสนใจงานช่างแขนงอ่ืน อาจเรียนรู้วิชาจิตรกรรม
เพียงขั้นพ้ืนฐาน ไม่จ าเป็นต้องเรียนครบจบกระบวนการทั้งหมดในข้างต้น เพราะในการท างานจริง
ของสังคมช่างเมืองเพชรบุรีมักท างานในรูปแบบกลุ่มช่าง  ประกอบด้วยช่างที่มีความถนัดเฉพาะด้าน
แตกต่างหลากหลาย  ดังที่พระครูพิจิตรสรคุณ (พระอาจารย์เกิน) ช่างเมรุในระบบส านักช่างรุ่นท้าย
ปัจจุบันมรณภาพแล้วได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อตอนท่านอายุ 62 ปี (พ.ศ.2534) ว่าการเรียนรู้งานช่างใน
ระบบส านักช่างของตัวท่าน นอกจากการเรียนรู้งานช่างไม้แล้วยังได้เรียนงานช่างเขียนด้วย แต่รู้ เพียง
ระดับพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการท างานเมรุว่า ...อาจารย์เขาก็เขียนให้เราดู  พวกลายกระหนก ลายลูก
ฟักก้ามปูอะไรนี่  ที่จะใช้เรื่องเมรุนี่ เราก็เขียนตามๆ เอา  อย่างลายเล็กๆ น้อยๆ เราก็เขียนเองได้ ไม่
ถึงกับต้องไปวานใคร  แต่อย่างลายหน้าจั่วนี่เขียนไม่ได้ มันลายใหญ่...ต้องวางส่วนวางสัดอะไร ถูกต้อง
ดิบดี...47 

แบบแผนและมาตรฐานงานจิตรกรรมในสังคมช่างเพชรบุรีปรากฏการกล่าวถึงในต าราศิลปะ
ไทยของนายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ.2437-2513)  ผู้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ และสร้างผลงาน
หลายชิ้นในสังคมช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2447-2500  ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพระ
อาจารย์ 2 ท่าน ที่นายเลิศ พ่วงพระเดชเคารพและกล่าวถึงอยู่เสมอ คือพระอาจารย์อินทร์ (ขรัวอิน
โข่ง) วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ และหลวงพ่อฤทธิ วัดพลับพลาไชย จ.เพชรบุรี  ต าราดังกล่าวเขียนถึง
แนวทางการเรียนรู้  การฝึกหัด ตลอดจนมาตรฐานความงามผ่ านหลักการดูภาพศิลปะไทย 
ประกอบด้วย 1. การเขียนภาพมนุษย์ ยักษ์ ลิง ต้องงามอย่างครู และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ทาง
กิริยาท่าทางได้  2. การเขียนเส้นพู่กันต้องสม่ าเสมอชัดเจน  ที่อ่อนก็ให้ได้วงที่ตรงก็ให้ได้เส้นบรรทัด  
3. การให้สีภาพและลวดลายประดับภาพมีความกลมกลืนกัน  4. ภาพทิวทัศน์ ภูเขา พ้ืนดิน ฟ้า
อากาศเขียนให้คล้ายธรรมชาติ เป็นเครื่องประกอบความงามของภาพ48  

อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะช่างย่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานความงามที่
ช่างยอมรับร่วมกัน  โดยมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านการฝึกหัดแบบลายแบบภาพจนเข้าใจกับแบบแผน
มาตรฐานงานจิตรกรรมผ่านผลงานของอาจารย์ การสั่งสมประสบการณ์จากการท างานและการสังเกต
ดูงานฝีมือดีมาปรับใช้ตามรสนิยมเชิงปัจเจกบุคคล  ดังที่นายเฉลิม พ่ึงแตง (พ.ศ.2487-ปัจจุบัน) ช่าง
เขียน และช่างปูนปั้นในปัจจุบันกล่าวถึงฝีมือครูช่างเมืองเพชรว่าแต่ละคนมีลักษณะประจ าตัวของตน 
ชนิดที่ช่างด้วยกันจะดูออกทันทีว่าเป็นฝีมือใคร เปรียบเหมือนการเขียนหนังสือที่ลายมือใครก็จ าได้ 
และเล่าย้อนถึงนายเลิศ พ่วงพระเดช ว่าเคยเล่าให้ตนฟังว่าการเขียนภาพหน้าพระหน้านางของ  

                                                           
47 ศรันย์ ทองปาน, “ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 2448”, 

64-65. 
48 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ต าราภาพลายไทย, 3 และ 5. 
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ขรัวอินโข่ง จะมีลักษณะเฉพาะตัว คือหน้าจะหักลงมา แต่หลวงพ่อฤทธิ์ ผู้เป็นศิษย์เห็นว่าไม่สวย จึง
ประหน้าพระหน้านางเป็นเส้นตรง ไม่หักงอตามแบบอาจารย์49   
 ช่างเขียนเมืองเพชรบุรีในระบบส านักช่างวัดรุ่นสุดท้ายกลุ่มนี้ฝากผลงานเป็นมรดกวัฒนธรรม
ส าคัญของท้องถิ่นจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานงานจิตรกรรมฝีมือช่างเมืองเพชรบุรีในยุค
ก่อนหน้า ระหว่าง พ.ศ. 2450-2500  และมีทักษะความสามารถเชิงช่างเป็นที่ยอมรับทางสังคม ซึ่ง
กรุงเทพฯ ในเวลานั้นคงหาช่างเขียนแนวไทยประเพณีฝีมือดีได้ไม่มากนัก  ดังนั้นเมื่อคราวการบูรณะ
งานจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี 
พ.ศ. 2475 ภายใต้การควบคุมของพระเทวาภินิมมิต จึงมีการคัดเลือกช่างฝีมือดีไปเข้าร่วมจ านวนมาก 
และปรากฏนามช่างเมืองเพชรบุรีหลายท่านเข้าร่วมเขียนภาพ ระหว่าง พ.ศ. 2472-2474  ได้แก่ นาย
เลิศ พ่วงพระเดช นายพิน อินฟ้าแสง นายทองอยู่ (อยู่) อินทร์ม ีและนายด่วน สังข์ทองเล็ก50   

 
องค์ความรู้งานจิตรกรรมไทยผ่านความทรงจ าของช่างเมืองเพชรบุรี 

 นอกเหนือจากการเรียนรู้ขั้นตอนพ้ืนฐานส าหรับการเขียนภาพ และการฝึกปฏิบัติจนช านาญ
ผ่านการฝึกหัดด้วยตนเอง หรือการเป็นลูกมือของครูช่างแล้ว  ช่างยังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค และการท าอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมจากอาจารย์ นับตั้งแต่สี  
ดินสอ พู่กัน กระดาษสา และสมุดข่อย51   แต่เนื่องจากในอดีตความรู้ด้านวิชาช่างเป็นองค์ความรู้ที่
ช่างส่วนใหญ่ปิดบังห่วงวิชา จึงไม่ใคร่เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร  การสืบทอดจึงเป็นไปในลักษณะ
ของการเรียนรู้สังเกตผ่านการท างานเป็นลูกมือช่างดังนั้นข้อมูลจึงค่อนข้างจ ากัด ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
องค์ความรู้ผ่านความทรงจ าของช่างในกระบวนการเรียนรู้งานช่างเพชรบุรี ที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์
อักษร และบันทึกค าบอกเล่าของช่างรุ่นท้ายที่เคยเรียนรู้งานช่างเขียนกับครูช่างในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ
ระหว่างระบบส านักช่างวัดและระบบช่างรับจ้าง52 ดังนี้ 
 
 

                                                           
49 วิชญดา ทองแดง, “เฉลิม พึ่งแตง” ช่างมือเอกแห่งเมืองเพชรบุรี” เมืองโบราณ 22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 

2539), 130. 
50 นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, เร่ืองเล่าเมืองเพชร (กรุงเทพฯ: พิมพ์ค า, 2550), 70. และ นิดดา หงส์วิวัฒน์, 

รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ: เพื่อนเด็ก, 2547, 16 274- 
278. 

51 นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, เล่าเร่ืองเมืองเพชร, 68. อ้างถึงสัมภาษณ์นายประสม สุสุทธิ. 
52 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ต าราภาพลายไทย, 6-8. ศรันย์ ทองปาน, “ชีวิตทางสังคมของช่างใน

สังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 2448”, 69. และ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, เล่าเร่ืองเมืองเพชร, 68-69. 
อ้างถึงสัมภาษณ์นายประสม สุสุทธิ. 
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1. ถ่านร่างภาพ 
ท าขึ้นจากการน าไม้กระดังงามาผ่าและตัดเป็นซีกขนาดเล็กทรงเหลี่ยม ยาวประมาณ 12 

เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร  จากนั้นน าไปใส่หม้อปิดฝาสุ่มไฟในแกลบไว้หนึ่งคืนจนสุกเป็นถ่าน ทิ้ง
ไว้จนเย็นจึงน ามาเหลาเป็นแท่งดินสอส าหรับใช้ร่างภาพก่อนลงสีและตัดเส้น  โดยการเหลาดินสอควร
เหลาให้แหลมที่สุดเท่าที่จะแหลมได้  ทั้งนี้การลงน้ าหนักมือที่จับดินสอ และจับพู่กันถือเป็นสิ่งส าคัญ
มาก เพราะมีผลต่อการเขียนเส้นหนักเส้นเบา บางช่างมักทดลองน้ าหนักมือตนเองด้วยการเอาดินสอ
หรือปลายพู่กันกดเด้งๆ บนฝ่ามือ 

2. พู่กัน และแปรงระบายสี 
2.1 พู่กัน 
พู่กันเขียนภาพที่ช่างท าขึ้นใช้เองคือ “พู่กันขนหูวัว” ท าจากขนที่บังรูหูวัว เพราะเป็นขนที่

มีลักษณะโคนใหญ่ปลายเรียวเล็ก เมื่อถูกน้ าจึงมีความนิ่มไม่กระด้าง  โดยมีวิธีการท าพู่กันต่างกันไป
ตามแต่ละช่าง อาจน าขนหูวัวมามัดรวมกันเป็นมัดขนาดเล็กก่อนชุบน้ ายางเพ่ือให้เส้นขนแข็งรวมตัว
กันก่อนน าไปยัดใส่ในหลอดขนไก่ ดึงปลายขนออกมา แล้วจึงจึงเหลาไม้เป็นด้ามใส่เข้าไป  หรือน าสีผึ้ง
ที่ใช้สีปากมาทาเป็นทางยาวบนกระดาษสีด าประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นเอาปากคีมเลือกขนหูวัว
ที่มีปลายเรียวเหมือนกันมาวางลงบนสีผึ้ง คะเนพอส าหรับเป็นพู่กันขนาดเล็กส าหรับใช้ตัดเส้น หรือ
ขนาดใหญ่ตามต้องการแล้วจึงน ามารวมกันโดยเอาเชือกไหมผูกรัดด้านโคนให้แน่น  ก่อนน าไปล้าง
น้ ามันเบนซินกัดเอาสีผึ้งออก  จากนั้นจึงน ายางรัก หรือน้ ามันทาที่เชือกผูกกันขนหลุด แล้วจึงน าไป
บรรจุหลอดใส่ด้ามไว้ใช้   ขนาดของปลายเรียวขนมีผลต่อเส้นในงานจิตรกรรม ขนหูวัวที่มีปลายเรียว
มากใช้ท าพู่กันตัดเส้นไม่ดี ควรเลือกเก็บไว้ท าพู่กันใหญ่  และการตัดปลายพู่กันให้เสมอกันควรตัดแต่
เล็กน้อย เพราะหากตัดมากไปจะท าให้เส้นกระด้าง   

 “พู่กันแข็ง” ท าจากขนหูหมู หรือยอดไผ่แหลม เป็นยอดกลมๆ ก่อนจะคลี่ออกใบ ส่งผลให้
พู่กันนี้จะมีความแข็ง และความคมกว่าพู่กันที่ท าจากขนหูวัว  โดยปกติพู่กันขนแข็งนี้มักใช้ส าหรับการ
วาดที่ต้องการแสดงฝีแปรง หรือพ้ืนผิว ไม่เน้นความเรียบเนียนของสี  

2.2 แปรงระบายสี  
แปรงระบายสี หรือแปรงใช้ส าหรับเขียนภาพต้นไม้ (ประต้นไม้)  มีสองชนิดคือ ชนิดแรก 

แปรงเปลือกกระดังงา ท าจากเปลือกต้นกระดังงาไทย โดยการน าสิ่วไปสกัดเปลือกออกจากล าตันให้
ลึกถึงเนื้อไม้  น ามาตัดเป็นท่อนให้ขนาดเล็กใหญ่ตามความต้องการใช้งาน จากนั้นเอามีดถากเนื้อ
เปลือก และใช้สันมีดทุบให้เนื้อเปลือกออกให้หมดจนเหลือแต่หยาบของกระดังงาเป็นเส้นฝอยๆ  น า
เส้นฝอยเหล่านี้ไปเรียงบนไม้กระดานและหาไม้หน้าประมาณ 1 นิ้ววางทับบนเอาตะปูตีกันแปรงงอ 
และน าไปตากแดดให้แห้ง  ชนิดที่สอง แปรงรากล าเจียก ท าจากรากต้นล าเจียก เลือกใช้รากท่ีไม่แก่ไม่
อ่อนจนเกินไป ขนาดเท่านิ้วมือมาตัดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร และเอาสันมีดทุบที่ปลายให้แตก
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เป็นเสี้ยนก่อนน าไปพ่ึงลมให้แห้ง  ก่อนใช้งานต้องน าด้านที่ทุบปลายแช่น้ าให้ใยแปรงอ่อนนุ่มเสียก่อน
จึงน าไปจุ่มสีประต้นไม ้
 3. สี และการเตรียมสี 
 การใช้สีเขียนภาพต้องเลือกใช้สีที่คงทนไม่จืดจางเร็ว  และควรหลีกเลี่ยงการใช้สีที่เค็ม เช่นสี
วิทยาศาสตร์  ช่างเรียกว่า “สีสวรรค์” เนื่องจากเขียนแล้วจางหายไปสวรรค์หมด   โดยมีสีที่ใช้กันดังนี้  
 สีแดง เรียกว่าชาดจีน 
 สีขาว เรียกว่าฝุ่นจีน  เป็นสีส าคัญที่สุดในภาพไทย เป็นน้ าแป้งที่เกิดจากการหมักปูนขาวกับ
น้ า  
 สีเขียว เรียกเขียวตั้งแฉจีน  ใช้ใบขี้เหล็กสดต าให้แหลก คั้นเอาน้ าหมักไว้อย่าให้โดนอากาศ 
แล้วใส่ขวดโหลเก็บไว้น้ าหมักจะค่อยๆ เหนียวขึ้น เวลาใช้ต้องผสมน้ าจึงเอาไปเขียนรูปได้  
 สีน้ าเงินแก่ เรียกว่าครามก้อน 

สีครามผง 
 สีแดงเสน  
 สีเหลืองผง และเหลืองรงทอง  ใช้ยางต้นรงทอง ซึ่งออกยางเหนียวตามกิ่งเป็นก้อนๆ เมื่อเอา
พู่กันชุบน้ าละเลงก้อนยางจะมียางออกสีเหลืองทอง 

สีดินแดง เกิดจากแร่ธาตุ เป็นก้อนขนาดเท่าหัวแม่มือ มีอยู่ในต าบลหนองว้า เมืองเพชรบุรี ใช้
ส าหรับตัดเส้นภาพ  บางช่างอาจใช้ผลต้นเสมา (ต้นเสมาคล้ายกับต้นกระบองเพชร ใบแบนมีหนาม) 
ซึ่งมีมากในหน้าแล้ง โดยใช้พู่กันแข็งท าด้วยขนหูหมู หรือยอดไผ่แหลม ซ่ึงมีความแข็ง และความคมมา
จิ้มลูกเสมา จะได้สีแดงส าหรับไว้ตัดเส้น 
 สีดินแดงแก่ชนิดผง ที่ผสมปูนซีเมนต์ 
 สีด า  ใช้ครามย้อมผ้าผสมกับผงถ่านป่น จะได้สีด าเข้ม  
 สีทอง  ใช้ทองค าเปลวปิดบนภาพ 
 หมึกแท่งสีด า 
 มาตรฐานการผสมสีควรผสมเป็นสีแก่ สีกลาง และสีอ่อน เพื่อสะดวกในการเขียนสีภาพ  อาทิ 
สีแดงชาดผสมกับสีขาว เรียกว่าหงส์ชาติแก่-กลาง-อ่อน  สีแดงเสนผสมกับสีขาว เรียกว่าหงส์เสนแก่-
กลาง-อ่อน  สีครามผสมสีขาว เรียกว่ามอครามแก่-กลาง-อ่อน สีด าผสมกับสีขาว เรียกว่ามอหมึกแก่-
กลาง-อ่อน สีเขียวผสมกับสีขาว เรียกว่าเขียวกลาง-อ่อน สีเหลืองผสมกับสีขาว เรียกเหลืองกลาง-อ่อน 
สีดินแดงผสมกับสีขาว เรียกดินแดงกลาง-อ่อน สีเหลืองรงทองผสมกับสีด าเรียกว่าเขียวแก่  รวมถึง
การผสมสีให้เกิดสีใหมอี่กหลายชนิดตามแต่ความคิดของผู้ผสม 

การเตรียมสีส าหรับเขียนภาพ น าผงสีฝุ่นจากธรรมชาติผสมกับยางมะขวิด หรือยางไม้ ที่ขาย
เป็นก้อนตามร้านขายสี หรือกาวต้ม โดยผสมแค่พอเพ่ือให้สีจับแน่นกับผนัง เมื่อถูกจับต้องไม่ลบเลือน  
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ควรระวังไม่ผสมยาง หรือกาวแก่ (มาก) จนเกินไป เพราะเมื่อสีแห้งแล้วจะเกิดการรัดตัวของสีท าให้
แตกระแหงกะเทาะออกจากพ้ืนภาพ 
 4. การเตรียมพ้ืนผนังปูน แผ่นไม้ ผืนผ้า และกระดาษก่อนเขียนภาพ 
 การเตรียมพ้ืนส าหรับการเขียนภาพเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อความคงทนของภาพ โดยน าปูน
ขาวใส่โองแช่น้ าค้างคืนจนรุ่งขึ้นจึงรินน้ าออก ท าซ้ ากัน 2 รอบเพื่อล้างความเค็มที่มีอยู่ในปูนให้น้อยลง 
จึงน ามาผสมกับทรายและใส่น้ าตาลโตนดพอสมควรเพ่ือเป็นเชื้อแข็ง ผสมให้เข้ากันแล้วน าไปทาฝา
ผนัง เมื่อปูนจวนแห้งต้องเอาโล่ถือปูน (เกรียง) กวดปูนให้แน่นเพ่ือกันปูนแตก เมื่อผนังปูนแห้งแล้วให้
น าน้ าต้มใบขี้เหล็กไปปะสะผนังวันละหลายครั้งเพ่ือให้ปูนจืด ท าราว 15 วันจึงทดลองความเค็มด้วย
การน าหัวขมิ้นทองไปถู หากเป็นสีเหลืองแสดงว่าผนังปูนจืด หากเป็นสีแดงแสดงว่ายังมีความเค็มต้อง
ท าการปะสะผนังต่อไปจนปูนจืด  หลังจากเตรียมผนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่างต้องรองพ้ืนเพ่ือกันผนัง
ดูดซึมสีให้ซีดจางได้ง่ายด้วยการลงสมุกรองพ้ืนผนัง ซึ่งประกอบด้วยดินสอพองผสมกับน้ ากาวต้มเม็ด
มะขาม โดยน าเม็ดมะขามมาคั่วให้สุกและกะเทาะเอาเปลือกหุ้มเม็ดออกก่อนน าเนื้อเม็ดมะขามมาต้ม
จนเปื่อย จากนั้นน าน้ ากาวที่ได้ผสมกับดินสอพองก่อนใช้ทาบนผนังสักสองรอบจึงพร้อมส าหรับการ
เขียนภาพ 
 การเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า หรือกระดาษ และแผ่นไม้ จ าเป็นต้องลงพ้ืนดินสองพองด้วย
เช่นกันเพ่ือเป็นพ้ืนรองรับสี และท าให้สีจับแน่นขึ้น  โดยในการลงพ้ืนบนแผ่นไม้ต้องทาดินสอพองราว 
4-5 รอบ ลงหนาๆ จึงจะดี   
 5. การปิดทองค าเปลวในงานจิตรกรรม 
 ในงานจิตรกรรมประเพณีมักปิดทองค าเปลวลงบนเครื่องทรง องค์ประกอบอาคาร และตัว
ละครส าคัญในภาพ โดยใช้พู่กันจุ่มยางมะเดื่อทาลงบริเวณที่ต้องการปิดทอง รอจนยางแห้งหมาดจึง
ปิดทองค าเปลวและเขียนลายบนทองที่ปิด   การหายางมะเดื่อต้องเอามีดไปสับที่ล าต้นมะเดื่อเวลา 6 
โมงเช้า เพราะหากไปตอนสายเมื่อต้นมะเดื่อถูกความร้อนจากดวงอาทิตย์จะส่งผลให้ยางไม่ค่อยออก 
เมื่อเอามีดสับต้นมะเดื่อจะมียางออกเป็นน้ าใสๆ ให้ปล่อยทิ้งยางส่วนนี้ไป เอาแต่ยางที่เป็นสีน้ านมข้น
จึงจะมีเชื้อเหนียว  แล้วน ายางมากรองให้สะอาดด้วยผ้าขาวบางเก็บใส่ขวดอุดให้แน่นสามารถเก็บไว้
ใช้ได้ 15 วัน เวลาน ามาใช้ควรแบ่งออกมาใช้แล้วรีบปิดขวด เนื่องจากถ้ายางถูกอากาศนานจะจับตัว
เป็นปึกเสียใช้ไม่ได้  หากยางข้นสามารถผสมน้ าได้เล็กน้อยเท่านั้น หากผสมน้ ามากยางจะไม่เหนียว 
  

การตรวจสอบงานจิตรกรรมพุทธศาสนาฝีมือช่างเพชรบุร ีระหว่าง พ.ศ. 2400-2500 
จากการส ารวจตรวจสอบหลักฐานผลงานจิตรกรรมพุทธศาสนาในเมืองเพชรบุรี ระหว่าง 

พ.ศ.2400-2500  พบหลักฐานการสร้างงานจิตรกรรมที่แน่ชัดระหว่าง พ.ศ. 2400-50 เพียงแห่งเดียว
ในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี   ก่อนปรากฏหลักฐานอีกครั้งระหว่าง
ระหว่าง พ.ศ.2450-2500 ตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 6-9  เป็นผลงานของครูช่างยุคเก่ารุ่น
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สุดท้ายในระบบการเรียนรู้ผ่านองค์กรช่างวัด และมีความสามารถแบบสหวิทยาการช่าง อาทิ นาย
หวน ตาลวันนา ประกอบอาชีพหลักเป็นช่างท าทอง และรับงานช่างเขียนเมื่อมีคนว่าจ้าง หรือขอร้อง
ให้เขียน53  พ่อละมุด และนายทองอยู่ อินทรม์ี  ประกอบอาชีพช่างเขียนเป็นหลัก   นายเลิศ พ่วงพระ
เดช ประกอบอาชีพช่างเขียน และมีทักษะความสามารถด้านงานสลักไม้-งานปูนปั้นแบบประเพณีจน
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนศิลปะไทยในโรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2495-251154  
นายพิน อินฟ้าแสง  ประกอบอาชีพช่างแทงหยวก ช่างเขียน ช่างปูนปั้น และเป็นช่างรุ่นบุกเบิกในการ
สร้างสรรค์งานปูนปั้นร่วมสมัยของเพชรบุรี55   

ผลงานจิตรกรรรมพุทธศาสนาฝีมือช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2450-2500 สามารถแบ่งกลุ่ม
ตามเรื่องราวที่ปรากฏหลักฐานเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเรื่องพุทธประวัติ และกลุ่มเรื่องชาดก 

 
1. กลุ่มเรื่องพุทธประวัติ 

1.1 จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.
เพชรบุรี    

ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม สร้างขึ้นเมื่อปีชวด พ.ศ. 2431 ตรงกับรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ภายใต้ความดูแลของหลวงพ่อยิด (อดีตเจ้า
อาวาส ระหว่าง พ.ศ.2422-2442)  ปรากฏจารึกเหนือช่องประตูทางเข้าทิศตะวันตกระบุนามเจ้า
อธิการโฉม (อดีตเจ้าอาวาส) ว่าเป็นผู้สร้างศาลาการเปรียญหลังนี้ขึ้น ส่วนงานจิตรกรรมภายในอาคาร
เขียนขึ้นภายหลังเมื่อการบูรณะอาคารใน พ.ศ. 2463 โดยมีนายหวน ตาลวันนา กับพ่อละมุดเป็น
ผู้เขียน56  ปรากฏเรื่องราวในภาพ ดังนี้ 1. ภาพจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก บนแผงไม้คอสอง
ใต้จั่วหลังคา และภาพทิวทัศน์ต่อเนื่องกับหลังคาปีกนก  จ านวน 12 ห้องภาพ  2. ภาพจิตรกรรมเรื่อง
พุทธประวัติบนแผงไม้ใต้อะเสเหนือเสารอบอาคาร จ านวนทั้ง 20 ห้องภาพ   โดยภาพจิตรกรรมเรื่อง
พุทธประวัติทุกช่องภาพ มีการเขียนโคลงสี่สุภาพก ากับบอกอธิบายภาพพุทธประวัติในแต่ละตอน 
(ภาพท่ี 1) ยกเว้นตอนดุสิตปริวรรต และฉากภาพปราสาท 3 ฤดูในตอนราชาภิเษกปริวรรต 

                                                           
53 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, สมุดเพชรบุรี, 147. อ้างถึง สัมภาษณ์ครูเหรียญเพชร ตาลวันนา, ธันวาคม 

2524 
54 กันยา เอื้อประเสริฐ, การศึกษาประวัติและผลงานช่างชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์, 112. 
55 เร่ืองเดียวกัน, 157-158. 
56 บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี, 25, 33, 93 และ 157. พ่อละมุด น่าจะ

เป็นช่างเขียนรุ่นราวคราวเดียวกับนายหวน ตาลวันนา  ดังปรากฏการกล่าวถึงว่าเป็นผู้จัดการ และร่วมเขียน
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม  กับครูหวน  และพระอาจารย์เป้า ภายใต้การก ากับดูแลของพระอาจารย์
ฤทธิ์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5.  
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1.2 จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญ วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
จิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส ประกอบด้วย 1. จิตรกรรมพระเวสสันดร

ชาดกบนแผงไม้คอสอง และภาพเทพชุมนุมบนบนแผงไม้ต่อเนื่องกับหลังคาปีกนก จ านวน 12 ห้อง
ภาพ  2. จิตรกรรมภาพพุทธประวัติบนแผงไม้ใต้อะเสเหนือเสารอบอาคาร จ านวน 20 ห้องภาพ  ซึ่ง
จิตรกรรมพุทธประวัติเกือบทุกภาพมีการเขียนโคลงสี่สุภาพก ากับบอกอธิบายภาพพุทธประวัติในแต่
ละช่องภาพ  พร้อมเขียนข้อความระบุนามผู้ท าบุญสร้างฉากภาพพุทธประวัติพร้อมความปรารถนา
แห่งผลบุญ (ภาพท่ี 2) เล่ากันว่าภาพเขียนดังกล่าวเป็นฝีมือของนายหวน ตาลวันนา57  

การตรวจสอบอายุอิงหลักฐานจากข้อความระบุวันเดือนปีที่เขียนภาพเสร็จ ระหว่าง พ.ศ. 
2460-2463 บนกรอบภาพจ านวน 12 ห้องภาพ กล่าวคือ ระบุปี พ.ศ. 2460 ในห้องภาพพุทธประวัติ
ตอนสันดุสิตปริวรรต พ.ศ. 2461 จ านวน 3 ห้องภาพ ในห้องภาพพุทธประวัติตอนทุกรกิริยาปริวรรต  
ตอนมารวิชัยปริวรรต และตอนโพธิสัพพัฏฏปริวรรตในสัปดาห์ที่ 7 หลังการตรัสรู้   

พ.ศ. 2462 จ านวน 4 ห้องภาพ ในห้องภาพพุทธประวัติตอนธรรมจักรปริวรรต ตอน
พรหมัชเฌสนปริวรรต  ตอนกปิลวัตถุคมนปริวรรต-พิมพพิลาปปริวรรต และตอนสักยบรรพชา
ปริวรรต   

พ.ศ. 2463 จ านวน 4 ห้องภาพ ในห้องภาพภาพพุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมณ์ ตอนมหา
ปรินิพพานปริวรรต ตอนธาตุวิภัชนปริวรรต และตอนมารพันธปริวรรต  

 
 
 
 

                                                           
57 กันยา เอื้อประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ 

(นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 51. 

 

ภาพที่ 1  ตัวอย่างการเขียนโคลงสี่สุภาพก ากับเรื่องราวจิตรกรรมโดยย่อ 
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1.3 จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญ วัดชีว์ประเสริฐ อ. เมือง จ.เพชรบุรี 
ศาลาการเปรียญวัดชีว์ประเสริฐ ปรากฏหลักฐานการเขียนจิตรกรรมพุทธประวัติบนแผงไม้

ใต้อะเสรอบอาคาร จ านวน 20 ห้องภาพ เกือบทุกห้องภาพเขียนโคลงก ากับอธิบายภาพพุทธประวัติ 
(ภาพที่ 3)  จาการส ารวจพบการเขียนนามบุคคลซึ่งน่าจะเป็นนามช่างผู้เขียนภาพ 2 ท่านบนอาคาร
สิ่งก่อสร้างในภาพ อันเป็นวิธีการที่ปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.
เพชรบุรี ได้แก่ 1.“พระประเสริฐ”  ในห้องภาพพุทธประวัติตอนลักขณาปริคคาหก  ตอนเทศนาปริ
ปริวรรต-เทโวโรหรปริวรรต (ในรูปแบบลายเซ็น) (ภาพที่ 4)  และตอนธาตุวิภัชนปริวรรต  2. “นาย
อาบ” ในห้องภาพพุทธประวัติตอนคัพภาภินิกขมนปริวรรต ปรากฏข้อความว่า “นายอาบบ้านอาศา 
เป็นผู้เขียนภาพ...ส าเร็จในปี พ.ศ. 2473...”  ทั้งนี้ยังปรากฏลายเซ็นของนายพิน อินฟ้าแสง ระบุว่า
เป็นผู้แต่งโคลงในห้องภาพพุทธประวัติตอนสันดุสิตปริวรรต (ภาพท่ี 5)     

รวมถึงปรากฏข้อความระบุวันเดือนปีที่เขียนภาพเสร็จระหว่าง พ.ศ. 2473-2474  จ านวน 7 
ห้องภาพ คือ พ.ศ. 2473  จ านวน 4 ห้องภาพ ในห้องภาพพุทธประวัติตอนคัพภาภินิกขมรปริวรรต
ตอนพุทธบูชาปริวรรต ตอนมารวิชัยปริวรรต และตอนโพธิสัพพัฏฏปริวรรต (สัปดาห์ที่ 7 หลังการตรัส
รู้)  และพ.ศ. 2474 จ านวน 3 ห้องภาพ ในห้องภาพพุทธประวัติตอนมหาปรินิพพานปริวรรต ตอน
มารพันธปริวรรต และตอนธาตุอันตรธานปริวรรต 

 
1.4 จิตรกรรมบนแผงไม้ประดับเสาร่วมในศาลาการเปรียญ วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม 

จ.เพชรบุรี 
ข้อมูลการสัมภาษณ์พระครูโสภิตวัชรโชติ เจ้าอาวาสวัดปากคลององค์ปัจจุบัน (อายุ 79 ปี) 

เล่าว่าเดิมแผ่นไม้เหล่านี้ประดับแนวเสาประธานเป็นกรอบล้อมรอบโถงประธานของศาลาการเปรียญ
หลังเก่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. 243058 บนเสาไม้ศาลาตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5  หลังจากสร้าง
                                                           

58 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เข้าถึงข้อมูล 5 ตุลาคม 2563, 
http://www.m-culture.in.th/album/171575 

 

ภาพที่ 2  ข้อความประวัติและวัตถุประสงค์การสร้างบนขอบด้านล่างภาพ 
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ศาลาแล้วเสร็จจึงวาดภาพจิตรกรรมประดับบนแผงไม้คอสองเป็นภาพจิตรกรรมสีฝุ่นเรื่องพุทธประวัติ  
โดยภาพทั้งหมดเป็นฝีมือของพระครูแฉ่ง และพระครูอโศกธรรมสาร (พ.ศ.2415-2482)59  ปัจจุบัน
ศาลาการเปรียญหลังดังกล่าวเก่าช ารุดทรุดโทรมมากและอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นใหม่ 
ทางวัดจึงถอดแผงไมจ้ิตรกรรมพุทธประวัติมาพักชั่วคราวบริเวณเสาโถงกุฏิทางขึ้นฝั่งทิศตะวันออก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59 สัมภาษณ์พระครูโสภิตวัชรโชติ เจ้าอาวาสวัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี, 16 เม.ย. 2563. และ

เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เข้าถึงข้อมูล 5 ตุลาคม 2563, http://www.m-
culture.in.th/album/48767 

 

ภาพที่ 3  การออกแบบกรอบข้อความ เขียนโคลงส่ีสุภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ 
และนามผู้ท าบุญสร้างจิตรกรรมแต่ละห้องภาพ 

 

ภาพที่ 4  การลงลายมือชื่อช่างผู้เขียนภาพในจิตรกรรมวัดชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบุรี 
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1.5 จิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ. เมือง จ.เพชรบุรี    
พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ ปรากฏหลักฐานงานจิตรกรรม 2 รุ่น ได้แก่ 1. งานจิตรกรรมเดิม

อาจเขียนขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์บนผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธาน  2. งานจิตรกรรมที่เขียน
ซ่อมขึ้นใหม่ตามแนวเรื่องเดิมระหว่าง พ.ศ. 2463-66 บนผนังหุ้มกลองฝั่งตรงข้ามพระประธาน และ
ผนังสกัดทั้ง 2 ฝั่งของวิหารหลวง ปรากฏการเขียนนามช่างผู้เขียน และปีที่มีการเขียนภาพขึ้นใหม่ว่า
เป็นฝีมือนายหวน ตาลวันนา นายเลิศ พ่วงพระเดช และนายพิน อินฟ้าแสง60 

ช่างผู้เขียนกล่าวสอดคล้องกันว่าจิตรกรรมแห่งนี้มีการวางผังเรื่อง และโครงภาพจิตรกรรมอิง
ของเดิมที่มีมาก่อนหน้า ดังปรากฏข้อความในห้องภาพมโหสถว่า “นายหวน ตาลวันนา ผู้เขียนเพ่ิม
ของเก่า”61  รวมถึงค าบอกเล่าผ่าน รศ. อ าไพ อินฟ้าแสง บุตรสาวของนายพิน อินฟ้าแสง เกี่ยวกับ
งานจิตรกรรมภายในวิหารหลวงว่าแต่เดิมมีภาพเขียนอยู่  เมื่อจะเขียนใหม่ทางวัดได้ทาปูนขาว (รอง
พ้ืน) ทับภาพเดิม  โดยนายพิน อินฟ้าแสง รับผิดชอบเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญบนผนังหุ้ม
กลองด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน และภาพเทพชุมนุม  เล่ากันว่าวาดขึ้นใหม่ตามเค้าโครงภาพ
จิตรกรรมเดิมบางส่วนที่ยังพอปรากฏเห็นอยู่บ้างหลังจากลงรองพ้ืนทับทั้งหมดแล้ว62     

                                                           
60 ทวีโรจน์  กล่ ากล่อมจิตต์, บรรณาธิการ, สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาครบ 500 ปี (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์), 2552, 53. 
61 แสนประเสริฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี,” เมือง

โบราณ 36, 1 (มกราคม - มีนาคม 2553): 110. 
62 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 196; ด ารงพันธุ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการ

ศิลปะพื้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 116-117, 159-160. 

 

ภาพที่ 5  การลงลายมือชื่อผู้เขียนแต่งโคลงเล่าเรื่องประกอบภาพตอนดุสิตปริวรรต 
จิตรกรรมวัดชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบุรี เป็นลายมือชื่อของนายพิน อินฟ้าแสง 
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การวางผังเรื่องจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร ประกอบด้วยเรื่องพุทธประวัติตอน
มารวิชัยปริวรรต (มารผจญ) บนผนังหุ้มกลองเหนือช่องประตูด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน มี
ข้อความก ากับบนฐานรับพระแม่ธรณีว่า “นายพิน อินฟ้าแสง ผู้เขียน ๒๔๖๕” และผนังตอนล่าง
ระหว่างช่องประตูเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมหาภินิกขมนปริวรรต  ทุกกรกิริยาปริวรรต  และพุทธ
บูชาปริวรรตต่อเนื่องกัน มีการเขียนข้อความซึ่งปัจจุบันเลือนรางไปบางส่วนว่า “ข้าพเจ้านายเลิศ พ่วง
พระเดช ผู้เขยีนและสร้างพร้อมด้วยญาติมิตร์บริจาค...ทุนขอจงส าเร็จ...ตามวิจิตรเจตนาแห่ง...ส าเร็จ..
พระนิพพานต์ทุกคน” และเขียนนามญาติมิตรแทรกประดับไว้ตามที่ต่างๆ  รวมถึงระบุปีที่วาดภาพ
จิตรกรรมว่า “แล้ว พ.ศ. ๒๔๖๖ จุล-๑๒๘๕ วันที่ ๕ ๕ ๖ ค่ า” และการเขียนภาพเพ่ืออุทิศแด่พระ
อาจารย์ของนายเลิศ คือหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัยว่า “เรื่องพระสิทธาตุออกบวช นายเลิศเขียน
และสร้าง อุทิศให้แด่พระอุปัชฌาย์ (ฤทธิ์)” (ภาพท่ี 6) 

ผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธานเขียนเรื่องพระยามหาชมพูบดี (?) ผนังสกัดระหว่างช่อง
หน้าต่างเขียนเรื่องทศชาติชาดก โดยเน้นพระชาติสุดท้ายบนผนังสกัดฝั่งขวาของพระประธาน  และ
ผนังสกัดเหนือช่องหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุม  ซึ่งต าแหน่งผังการวางเรื่องดังกล่าวสัมพันธ์กับ
ข้อความในจดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ว่า “...
ในวิหารเครื่องบนประดุ  ผนังข้างบนด้านหน้าเขียนมารผจญ  ด้านข้างเขียนเทพชุมนุม หลังท้าวมหา
ชมพู ข้างล่างเรื่องมหาชาติ เห็นจะราวพระยอดฟ้า ไม่สู้เก่านัก ไม่สู้ดีนัก แปลกแต่เทพชุมนุมมีวิทยา
ธรนั่งด้วย เห็นจะเอาอย่างวัดใหญ่..”63  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
63 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 

2516), 7. 

 

ภาพที่ 6  การแทรกนามช่าง และวัตถุประสงค์การบริจาคทรัพย์ในการภาพเขียน
ใส่กรอบแทรกในจิตรกรรมพุทธประวัติ วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี  
ฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช 
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1.6 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดท้ายตลาด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 
ปรากฏหลักฐานภาพจิตรกรรมบนผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน บริเวณเหนือ

ช่องประตูเขียนเรื่องนางเมขลา-รามสูร  มีฉากพ้ืนหลังแสดงภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
ปรากฎข้อความใต้ภาพว่า “นายช่างอยู่ อินทร์มี เขียน พ.ศ. 2500”  (ภาพที่ 7)  ส่วนผนังระหว่าง
ช่องประตูทางเข้าอุโบสถเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนประสูติ (ภาพท่ี 8)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.7 พระบฏเรื่องพุทธประวัติ วัดใหญ่สุวรรณาราม อ. เมือง จ. เพชรบุรี  
เป็นจิตรกรรมเขียนสีฝุ่นบนผืนผ้าใบค่อนข้างหนา มีช่องใส่แกนไม้หัว-ท้ายของผืนผ้า ปัจจุบัน

ภาพพระบฏชุดนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างช ารุดไม่ได้มีการใช้งานแล้ว ซึ่งทางวัดยังเก็บรักษาไว้ จ านวน 
15 ผืน ภาพเหล่านี้มีขนาดไล่เลี่ยกันจ านวน 13 ผืน ขนาดภาพไม่รวมหัวท้ายใส่แกนไม้แตกต่างกัน
เล็กน้อยประมาณ 87.5×74 เซนติเมตร และมีภาพขนาดใหญ่จ านวน 2 ผืน คือภาพพุทธประวัติตอน

 

 

ภาพที่ 7 ภาพรามสูรไล่ตามนางเมขลาล่อแก้ว อุโบสถวัดท้ายตลาด จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 8 ภาพพุทธประวัติตอนประสูติ อุโบสถวัดท้ายตลาด จ.เพชรบุรี 
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มารผจญ มีขนาดภาพไม่รวมหัวท้ายใส่แกนไม้ 90.4×74 เซนติเมตร และภาพตอนพระพุทธองค์
แสดงธรรมในวันจาตุรงคสันนิบาตร มีขนาดภาพไม่รวมหัวท้ายใส่แกนไม้ 99×90.5 เซนติเมตร 
ด้านหลังผ้าพระบฏเขียนโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันจาตุรงคสันนิบาต (มาฆะบูชา) (ภาพที่ 
9)  ระบุ ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ตอนท้ายเขียนว่า 

“ตาภูลส้างช่างคือนามชื่อมุด 
ส าหรับพุทธุบาทสาศนา 
สรวมพิพัฒศัทธาและปัญญา 
ได้ลิลาลุะสฐานนิพานเทิญ”   

อนึ่ง ข้อมูลประวัติและผลงานช่างระบุว่านายเลิศ พ่วงพระเดช เคยเขียนภาพพุทธประวัติรวม 
10 ฉากที่วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ใน พ.ศ. 245064  ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ไม่พบภาพพุทธ
ประวัติชุดอ่ืน จึงจะตรวจสอบประเด็นดังกล่าวผ่านฝีมือช่างในบทต่อไป 

 
 

1.8 ภาพพุทธประวัตเิข้ากรอบ วัดแก่นเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ปัจจุบันปรากฏหลักฐานภาพพุทธประวัติเข้ากรอบจ านวน 2 ภาพแขวนประดับร่วมกับภาพ

ชุดพระเวสสันดรอีก 14 ภาพประดับผนังในหมู่กุฏิวัดแก่นเหล็ก โดยภาพชุดหลังมีข้อความเขียน
ก ากับใต้ภาพตอนปฐมบท และกัณฑ์อ่ืนๆว่าเป็นฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2462  
มีขนาดไม่รวมกรอบภาพ 55×68.5 เซนติเมตร ประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ 2 ตอน คือ 1. พุทธ

                                                           
64 กันยา เอื้อประเสริฐ, การศึกษาประวัติและผลงานช่างชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์, 110. 

  

ภาพที่ 9 พระบฏ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 
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ประวัติตอนเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ดาวดึงส์ 2. พุทธประวัติตอนพิมพาพิลาปปริวรรต 
(ภาพท่ี 10-11)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.9 ภาพพุทธประวัติเข้ากรอบ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ปัจจุบันปรากฏภาพพุทธประวัติเข้ากรอบจ านวน 1 ภาพ คือ พุทธประวัติตอนมหาภินิกขมน

ปริวรรต (ภาพที่ 12)  ซึ่งทางวัดเก็บรักษาเพ่ือความปลอดภัยร่วมกับภาพชุดพระเวสสันดรอีก 13 
ภาพ ทั้งหมดมีขนาดไม่รวมกรอบภาพ 57×77.5 เซนติเมตร ทั้งนี้ทางวัดได้อัดภาพถ่ายจิตรกรรม
เหล่านี้พิมพ์เข้ากรอบแขวนประดับให้ญาติโยมชมอยู่บนศาลาการเปรียญของวัด   

  
 

 

 

ภาพที่ 10 พุทธประวัติตอนพิมพาพิลาปปริวรรต วัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 11 พุทธประวัติตอนเทศนาปริวรรต วัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี 
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2. กลุ่มเรื่องทศชาติชาดก และเวสสันดรชาดก 
 2.1 งานจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ. เมือง จ.เพชรบุรี    
 ในปัจจุบันจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ที่เข้าร่วมเขียนภาพทศชาติชาดกบน
ผนังสกัดภายในระหว่างช่องหน้าต่างของวิหารหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2464-66  มีสภาพไม่สมบูรณ์ด้วย
ความชื้นในผนังส่งผลให้ชั้นสีของภาพโป่งพองและหลุดออกไม่ครบทุกห้องภาพ  ส่วนที่เหลือปรากฏ
อยู่  ได้แก่  ผนังสกัดทิศใต้ ปรากฏภาพทศชาติชาดกตอนเตมียชาดก  มหาชนกชาดก มโหสถชาดก 
พรหมนารทชาดก และวิธูรบัณฑิตชาดก โดยภาพตอนมโหสถชาดกมีการเขียนข้อความในเนื้อภาพว่า 
“นายหวนตาลวันนาผู้เขียนเพ่ิมของเก่า” และแนวเส้นแถบที่ใช้แบ่งคั่นภาพเทพชุมชุมเหนือช่อง
หน้าต่าง ปรากฏข้อความเกี่ยวกับช่วงเวลาการวาดภาพจิตรกรรมบนผนังฝั่งนี้ว่า “พ.ศ. ๒๔๖๔ นาย

หวนตาลวันนา ปีระกา ตรีศก” และ “เขียนแล้ววันที่ ๕ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๔๖๕ นางแจ่ม” 

ส่วนผนังสกัดทิศเหนือระหว่างช่องหน้าต่างทั้งหมดแสดงเรื่องเวสสันดรชาดก  มีข้อความ
เขียนในเนื้อภาพห้องภาพแสดงกัณฑ์สักบรรพต่อเนื่องถึงกัณฑ์มัทรีว่า “นายเลิศเขียน”  ห้องภาพ
แสดงกัณฑ์จุลพนต่อเนื่องถึงกัณฑ์กุมารว่า “นายเลิศเป็นผู้เขียน” และห้องภาพแสดงกัณฑ์หิมพานต์
ต่อเนื่องถึงกัณฑ์ทานกัณฑ์เขียนแทรกไปบนสิ่งก่อสร้าง (ป้อมปราการ) ในภาพ 2 ต าแหน่งว่า “เขียน
เมื่อ พ.ศ. ๖๕” และ“นายเลิศพ่วงพระเดชเป็นผู้เขียน” (ภาพที่ 13)   

 
 
 

 

ภาพที่ 12 พุทธประวัติตอนมหาภินิกขมนปริวรรต วัดยาง จ.เพชรบุรี 
(ถ่ายจากภาพจ าลอง) 
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2.2 จิตรกรรมบนแผงไม้ประดับศาลาการเปรียญ หรือศาลาท าบุญ 

2.2.1 จิตรกรรมเวสสันดรชาดกบนแผงไม้คอสอง และเทพชุมนุมบนแผงไม้
ต่อเนื่องกับหลังคาปีกนก ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี จ านวน 12 คู่ช่องภาพ 
(ภาพที่ 14) น่าจะเขียนในคราวเดียวกับภาพพุทธประวัติประดับแผงไม้ใต้อะเสของศาลาการเปรียญ 
ระหว่าง พ.ศ.2460-2463  

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 13 การแทรกปีเขียนภาพ (บน) และนามช่างเขียน (ล่าง) ไปตามแนวช่องประตู
ของป้อมปราการทั้งสองในจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี 

แผงไม้คอสอง: เวสสันดรชาดก 
แผงไม้ใต้คอสอง: ภาพวิทยาธร 

แผงไม้ใต้อะเส: พุทธประวัต ิ

ภาพที่ 14 การก าหนดเรื่องในศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
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2.2.2 จิตรกรรมเวสสันดรชาดกบนแผงไม้คอสอง และภาพทิวทัศน์บนแผงไม้
ต่อเนื่องกับหลังคาปีกนก ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรีจ านวน 12 คู่
ช่องภาพ (ภาพที่ 15) เขียนขึ้นคราวเดียวกับภาพพุทธประวัติบนแผงไม้ใต้อะเสของศาลาการเปรียญ
ใน พ.ศ. 2463 ดังกล่าวถึงประวัติการสร้างและช่างเขียนไปแล้วในหัวข้อที่กล่าวถึงจิตรกรรมพุทธ
ประวัติ โดยการก าหนดวางต าแหน่งการเขียนเรื่องราวเหมือนกับวัดจันทราวาสที่เขียนขึ้นไล่เลี่ยกัน 

 

 

 
 

 
 
2.2.3 จิตรกรรมทศชาติชาดกบนแผงไม้ประดับใต้แปหัวเสาประธานศาลา

กลางบ้าน (วัดหัวสวน) ปัจจุบันตั้งอยู่ข้างส านักวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี  แต่เดิมเป็นศาลาของวัด
ดอนไก่เตี้ย ซึ่งเป็นวัดร้าง ต่อมามีการรื้อศาลาของวัดหนึ่งหลังมาปลูกเป็นศาลาท าบุญส าหรับ
ชาวบ้าน65 โดยใช้วัสดุก่อสร้างของเก่าทั้งหมด ศาลามีขนาดกว้าง 1 ห้อง ยาว 4 ห้อง  ภายหลังเมื่อ
จัดสร้างศาลาแล้วเสร็จจึงมีการเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องทศชาติบนแผ่นไม้คอสองแต่ละห้อง ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์นายป้อม ใสสะอาด (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เจ้าของที่ดินในอดีต เล่าว่ามีช่างร่วมกัน
เขียนภาพจิตรกรรมหลายคน เท่าที่จ าได้คือ ครูหวน ตาลวันนา และพระอาจารย์เป้า ซึ่งเขียนคนละ
หลายพระชาติ66    

ปัจจุบันศาลาหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งขายทอดให้กับเทศบาลเขตชุมชนพระปรางค์  ใช้
ส าหรับฟังเทศน์ และท าบุญของชาวบ้านในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา และงานประเณี อาทิ วันพระ 

                                                           
65 ศาลากลางบ้าน หรือศาลาท าบุญ เป็นอาคารเครื่องไม้รูปแบบเดียวกับศาลาการเปรียญของวัด  แต่สร้าง

ขึ้นนอกวัดในย่านชุมชนต่างๆ ใช้ส าหรับท ากิจกรรมงานบุญฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระ หรือประกอบกิจกรรมชุมชน
อื่นๆ อาทิ งานสงกรานต์ เทศน์มหาชาติ.  

66 กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง, รายงานส ารวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัด
เพชรบุรี, 240. 

ภาพที่ 15 การก าหนดเรื่องในศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
 

แผงไม้คอสอง: เวสสันดรชาดก 
แผงไม้ใต้คอสอง: ภาพทิวทัศน์ 

แผงไม้ใต้อะเส: พุทธประวัต ิ
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วันสงกรานต์  โดยนิมนต์พระจากวัดละแวกนั้น อาทิ วัดมหาธาตุ วัดป้อม และวัดไชยสุรินทร์   โดยมี
นางศิรินันท์ พ่ึงประจวบ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของศาลาในวันจัดงานต่างๆ67  

การตรวจสอบภาพจิตรกรรมประดับแผงไม้ปิดพบว่าภาพจิตรกรรมแห่งนี้ปรากฏข้อความ
เขียนระบุนามช่างบนแผงไม้ประดับฝั่งทิศตะวันตก  ตอนพระมหาชนกชาดกว่า “นายเลิศเขียน” คือ 
นายเลิศ พ่วงพระเดช  และช่องภาพจิตรกรรมบนแผงไม้ฝั่งทิศตะวันออกตอนพระพรหมนารท เขียน
ชื่อเรื่องก ากับภาพและนามช่างแทรกไปในองค์ประกอบภาพว่า “พระนารอท” (ป้ายปัก) และ “นาย
บุญ เขียน”(บนกรอบประตูหอหลังคาโดม) (ภาพที่ 16)  ทั้งนี้ช่องภาพจิตรกรรมบนแผงไม้ทิศใต้ตอน
พระเวสสันดรชาดก ปรากฏข้อความเกี่ยวเนื่องกับปีที่เขียนภาพส าเร็จว่า “พ.ศ. 2467 บ้านหม้อเพ็ชร์
บุรี ข้าพเจ้านายค า (วันคีรี) สามีนางพลอย (วันคีรี) ภรรยาสร้างทศชาตมหาเวสส์สัน์ตรชาดก”  

 
 2.3 จิตรกรรมชุดเขียนสีฝุ่นบนแผ่นไม้ และผืนผ้าขึงบนแผ่นไม้เข้าฉาก (กรอบรูป)  
 ผลงานกลุ่มนี้มักปรากฏการระบุนามช่างเขียน ปีที่มีการเขียนภาพ และรายนามญาติโยมที่
อุปถัมภ์เงินส าหรับสร้างภาพก ากับไว้  สามารถแบ่งตามฝีมือช่างได้ดังนี้ 
  2.3.1. ผลงานนายเลิศ พ่วงพระเดช   

2.3.1.1 จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเขียนสีฝุ่นบนแผ่นไม้เข้ากรอบ 
ขนาดไม่รวมกรอบภาพ 53×71.5 เซนติเมตร จ านวน 13 ภาพ วัดขุนตรา อ.เมือง จ.เพชรบุรี68 
เดิมประดับเคยบนเสาภายในหอสวดมนต์ของวัด ปัจจุบันทางวัดถอดเก็บรักษาไว้รอน าไปประดับบน
ศาลาการเปรียญซึ่งอยู่ระหว่างการสร้างในปัจจุบัน    

จิตรกรรมชุดนี้ปรากฏการเขียนข้อความระบุถึงชื่อกัณฑ์ จ านวนพระคาถา นามผู้จัดการ นาม
ผู้เขียน นามผู้ศรัทธาสร้าง และค าปรารถนาผลบุญ ทุกภาพระบุว่าสร้างไว้ส าหรับวัดขุนตรา ส าเร็จใน 

                                                           
67 สัมภาษณ์ ร้อยตรีนิพนธ์ พ่ึงประจวบ, รองประธานชุมชนพระปรางค์, 19 เมษายน 2563. 
68 บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 55. 

ภาพที่ 16 การเขียนข้อความบอกชื่อเรื่อง และนามช่างเขียนจิตรกรรมศาลากลางบ้าน 
(วัดหัวสวน) จ.เพชรบุรี 
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พ.ศ. 2462  ดังตัวอย่างข้อความว่า “กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา ท่านอาจาริย์เซ่งเป็นผู้จัดการ 
พระเลิศผู้เขียน พ่อเยิ้มแม่ปุ๋ยศร้างไว้ส าหรับวัดขุนตราส าเร็จเมื่อพระพุทธศักราชล่วงได้ ๒๔๖๒ 
พรรษา” (ภาพท่ี 17)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.1.2 จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเขียนสีฝุ่นบนแผ่นไม้เข้ากรอบ 

ขนาดไม่รวมกรอบภาพ 54.5×68.5 เซนติเมตร จ านวน 14 ภาพ วัดแก่นเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ปัจจุบันประดับบนเสาศาลาภายในหมู่กุฏิของวัด มีข้อความก ากับเรื่องราวทุกภาพ ประกอบด้วยภาพ
ปฐมบทเปิดเรื่องพระเวสสันดรชาดก ย้อนความในพุทธประวัติตอนกปิลวัตถุคมนปริวัตติ์ ครั้ง
พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัศดุเพ่ือเทศนาเรื่องเวสสันดรชาดกโปรดพระพุทธบิดาและพระญาติศาก
ยวงศ์รวมถึงบรรดาพระอรหันต์  เขียนกรอบข้อความบนภาพว่า  “รูปนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุง
กระบิลพัศดุ์ ตรัสเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาฎกโปรดพระพุทธบิดา และพระญาติ์วงษ์ทังปวงฯ, 
ข้าพเจ้านายเลิศเขียนไว้ส าหรับวัดแก่นเหล็ก ขอให้ข้าได้ส าเร็จแก่พระนิพพานโน้นเทอญ” (ภาพที่ 18)  
และภาพเวสสันดรชาดกไล่เรียงล าดับตอนอีก 13 กัณฑ์ แต่ละภาพมีข้อความก ากับชื่อกัณฑ์ นาม
ผู้สร้าง ความปรารถนาผลบุญในการสร้าง และปีที่สร้างไว้ในแต่ละตอน  ปัจจุบันตัวอักษรเลือนราง
เนื่องจากสีหลุดลอก และบางส่วนถูกกรอบภาพปิดทับ สามารถอ่านข้อความได้ครบถ้วนเพียงบางภาพ
เท่านั้น  เช่นข้อความบนภาพแสดงกัณฑ์วนปเวสน์มีข้อความว่า  “กัณฑ์วันนะปะเวส ๕๗ พระคาถา 
พระครูญาณวิสุทธิ์ (จัน) วัดแก่นเหล็ก เป็นผู้จัดการ  นางเอ้ือมเป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ จงเป็น
ปัจจัยแก่พระนิพพานนั้น เทอญ” (ภาพที่ 19)  สรุปความส าคัญจากข้อความทั้งหมดได้ว่าภาพชุดนี้มี
พระครูญาณวิสุทธิ์ (จัน) วัดแก่นเหล็กเป็นผู้จัดการ  นายเลิศ พ่วงพระเดชเป็นผู้เขียนภาพใน พ.ศ. 
2462  โดยมีญาติโยมร่วมถวายปัจจัยในการท าบุญสร้างภาพในแต่ละฉาก   

 

ภาพที่ 17 รูปแบบข้อความบนจิตรกรรมเวสสันดรชาดกวัดขุนตรา จ.เพชรบุรี 
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2.3.1.3 จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเขียนสีฝุ่นบนแผ่นไม้ ขนาดไม่รวม
กรอบภาพ 54×74 เซนติเมตร จ านวน 14 ภาพ วัดห้วยเสือ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ปรากฏการเขียน
ข้อความระบุถึงชื่อกัณฑ์ จ านวนพระคาถา นามผู้ร่วมพร้อมความปรารถนาในผลบุญแห่งการสร้าง 
และนามผู้เขียน ระบุชื่อนายเลิศ พ่วงพระเดช โดยมีพระอธิการรอดวัดห้วยเสือเป็นผู้จัดการสร้างใน 
พ.ศ. 2464   

จิตรกรรมชุดนี้ประกอบด้วยภาพปฐมบทเปิดเรื่องเวสสันดรชาดกเช่นเดียวกับที่วัดแก่นเหล็ก 
มีข้อความในภาพว่า  “รูปนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเทศนามะหาเวสสันดรชาดกและพระตุราริยสัจโปรด
พระพุทธบิดาแลพระบรมวงษาในกรุงกบิลพัสดุ์ ข้าพเจ้านายเลิศ, พ่วงพระเดช, เป็นผู้สร้างและเขียน

 

ภาพที่ 18 ฉากปฐมบทในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกวัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 19 ต าแหน่งข้อความบนจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกวัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี 
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ขอจงเป็นปัจจัยแด่พระนิพพาน ขออุทิศกุศลให้แก่พระอุปัชฌาย์ฤทธิ์อาจาริย์ได้ล่วงลับไปสู่ประโลกย์ 
จงส าเร็จประโยชน์โดยควรแก่ความสุข ตามคตินิยม เทอญ” (ภาพท่ี 20)   

อีก 13 ภาพเป็นฉากตอนเรื่องเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์  โดยปรากฏค าอธิษฐานผลแห่ง
บุญในการสร้างภาพมหาชาติให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานรวม 4 ภาพ ได้แก่ กัณฑ์จุลพล  มหาพล 
กุมาร และสักกบรรพ 

 
 
 
 
 
 

2.3.1.4 จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเขียนสีฝุ่นบนแผ่นไม้เข้ากรอบ 
ขนาด 61×76.2 เซนติเมตร  จ านวน 13 ภาพ วัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ปัจจุบันถูก
โจรกรรมหายสาบสูญ)  ข้อมูลจากเอกสารประวัติและผลงานช่างชั้นครูเพชรบุรีกล่าวว่าภาพชุดนี้เขียน
ขึ้นใน พ.ศ. 247569  จากภาพถ่ายส าเนาพบว่าหลายภาพมีข้อความระบุว่านายเลิศพ่วงพระเดชเป็น
ผู้เขียนภาพ  โดยใช้นามว่า “เลิศ” “นายเลิศ” และ ตัวอักษณย่อ “ล”70  (ภาพท่ี 21)   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
69 กันยา เอื้อประเสริฐ, การศึกษาประวัติและผลงานช่างชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์,  121-125.  
70 ดูภาพประกอบใน บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัดเพชรบุรี 

(เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 2543), 35-47. 

 

ภาพที่ 20  ข้อความบนฉากปฐมบทจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกวัดห้วยเสือ จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 21  ลายมือชื่ออักษรย่อ ล. (เลิศ พ่วงพระเดช) ผู้เขียนภาพ 
ที่มา บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณธิการ, ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัดเพชรบุรี, 44. 
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2.3.2 ผลงานนายหวน ตาลวันนา 
ได้แก่  จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเขียนสีฝุ่นบนแผ่นไม้เข้ากรอบ ขนาดไม่รวม

กรอบภาพ 57×77.5 เซนติเมตร จ านวน 13 ภาพ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ข้อมูลในเอกสาร
ประวัติและผลงานช่างส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นฝีมือนายหวน ตาลวันนา เขียนขึ้นราว พ.ศ. 2460-
246571 จากการส ารวจภาพจริงพบการเขียนข้อความบนเนื้อภาพแทรกบนหน้าบันอาศรมในกัณฑ์
มหาพนว่า “พ.ศ. ๒๔๖๕ ปีจอ” น่าจะหมายถึงปีท่ีเขียนภาพชุดนี้  อย่างไรก็ดีบางส านักเชื่อว่าภาพชุด
นี้เป็นผลงานของพระอาจาร์เป้า ปัญโญ72   

ภาพชุดนี้ปรากฏข้อความระบุชื่อกัณฑ์ จ านวนพระคาถา นามผู้สร้าง และค าปรารถนาผลบุญ
บนฐานล่างของกรอบภาพ (กรอบไม้)  มีการล าดับข้อความแบบเดียวกัน ดังตัวอย่างจากฐานรอง
กรอบภาพกัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันพบว่าแต่ละภาพมีการจับคู่ฐานรองกรอบภาพสลับคู่ไม่ตรงตาม
ภาพ  เขียนว่า  “ทศพร ๑๙ พระคาถา ของพระสะมุห์ รวม ทร้างไว้ ในพระพุทธสาศนา  
นิพพานะปัจจะโยโหตุ” (ภาพท่ี 22)   

 
 
 
 

 
2.3.3 พระอาจาร์เป้า ปัญโญ 

2.3.3.1 จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเขียนสีฝุ่นบนแผ่นไม้เข้ากรอบ 
จ านวน 13 ภาพ วัดพระทรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ไม่สามารถระบุขนาดภาพได้ เนื่องจากการขนย้าย
เพ่ือบันทึกภาพในอดีตส่งผลให้ภาพบางส่วนสูญหายทางวัดจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาภาพและ
ไม่สะดวกให้ชมและบันทึกภาพ  จากการพิจารณาผ่านภาพถ่ายที่พิมพ์เผยแพร่พบว่าภาพเขียนชุด
ดังกล่าวนอกเหนือจากฉากภาพกัณฑ์กุมาร และกัณฑ์มัทรี ปรากฏการเขียนข้อความระบุจ านวนพระ
คาถา ชื่อกัณฑ์ ค าบรรยายภาพในแต่ละกัณฑ์ นามผู้ศรัทธาสร้าง และค าอธิษฐานผลบุญการสร้างเป็น
ปัจจัยสู่นิพพานในกาลข้างหน้า  ปรากฏปี ร.ศ. บนเนื้อภาพดังนี้ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) จ านวน 1 
ภาพ (กัณฑ์สักกบรรพ)  และ ร.ศ.131 (พ.ศ. 2455)  จ านวน 3 ภาพ (กัณฑ์วนปเวสน์ กัณฑ์จุลพน 
                                                           

71 กันยา เอื้อประเสริฐ, เร่ืองเดียวกัน, 52 และ 55-56. กล่าวว่าภาพเขียนชุดนี้เป็นผลงานของนายหวน 
ตาลวันนา และนับรวมภาพพุทธประวัติตอนมหาภินิกขมนปริวัตต์ว่าเป็นฉากแสดงเรื่องนครกัณฑ์ จึงเข้าใจว่ามีภาพ
นครกัณฑ์ในภาพชุดนี้จ านวน 2 ภาพ.   

72 ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ, อาจารย์เป้าวัดพระทรง (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 2548), 101. 

 

ภาพที่ 22  กรอบข้อความฐานรองกรอบจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก วัดยาง จ.เพชรบุรี 
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และกัณฑ์มหาราช) น่าจะหมายถึงปีที่เขียนภาพส าเร็จเช่นปรากฏความนิยมเขียนในกลุ่ม (ภาพที่ 23)  
ความต่างของฝีมือเชื่อว่าภาพชุดนี้มีช่างร่วมกันวาดหลายคน 

อนึ่ง จิตรกรรมฉากกัณฑ์กุมารมีข้อความระบุเขียนที่ฐานอาคารสถาปัตยกรรมในภาพ (ภาพที่ 
24)  แต่ด้วยข้อจ ากัดของภาพส าเนาขาดความชัดเจนจึงไม่สามารถอ่านข้อความได้ สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นนามช่างเขียน และปีที่วาดภาพตามวิธีที่ช่างเพชรบุรีนิยมแทรกนามของคนเองไว้ในภาพ  ใน
หนังสือเรื่องภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดก จังหวัดเพชรบุรี ระบุว่าจิตรกรรมชุดนี้เป็นผลงานของพระ
อาจารย์เป้า ปัญโญ73 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

73 บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัดเพชรบุรี, 61-73. 

 

ภาพที่ 23  ข้อความระบุข้อมูลในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก วัดพระทรง จ.เพชรบุรี 
ที่มา บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัดเพชรบุรี, 70. 

 

ภาพที่ 24  ข้อความแทรกบนจิตรกรรม
ชุด เวสสันดรชาดก วัดพ ระทรง จ .
เพชรบุรี 
ที่มา บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, 
ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัด
เพชรบุรี, 69. 
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2.3.3.2  จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเขียนสีฝุ่นบนแผ่นไม้เข้ากรอบ 
ขนาดไม่รวมกรอบภาพ 51×70.7 เซนติเมตร จ านวน 13 ภาพ วัดชมพูพน อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี   เดิมใช้ประดับบนศาลาใหญ่ หรือศาลาถือศีล ซึ่งเมื่อก่อนเวลามีเทศน์มหาชาติจะจัดบน
ศาลาดังกล่าว ภายหลังจึงย้ายมาจัดที่หอสวดมนต์74  ปัจจุบันทางวัดยังเก็บรักษาไว้ในสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ และใช้ประดับเสาหอสวดมนต์ในงานเทศน์มหาชาติประจ าทุกปีในวันลอยกระทง  พระครู
ปลัดสมศักดิ์จารุวังโส เจ้าอาวาสวัดชมพูพน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าภาพเขียนชุดนี้เป็นฝีมือของพระ
อาจารย์เป้า ปัญโญ เขียนขึ้นตามค าขอของเจ้าอาวาสองค์ก่อนเพ่ือเป็นที่ระลึก พร้อมกับตู้ไม้สลักเรื่อง
มหาชาติชาดกมอบให้วัดชมพูพน 75  จิตรกรรมชุดนี้มีข้อความเขียนก ากับตอนล่างของภาพ 
ประกอบด้วยหมายเลขล าดับภาพ นามผู้สร้างภาพ นามกัณฑ์ จ านวนพระคาถา และปีที่เขียนภาพ คือ 
พ.ศ. 2461  ดังตัวอย่างเช่นภาพกัณฑ์หิมพานต์เขียนว่า “ที่ ๒ แม่เจียม แม่แช้มสร้างกัณหิมพาร ๑๓๔ 
พระคาถา พ,ศ, ๒๔๖๑” (ภาพท่ี 25)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.4 จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเขียนสีฝุ่นบนผืนผ้าขึงบนแผ่นไม้เข้ากรอบ 

ขนาด 56×82 เซนติเมตร วัดส ามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี76  ไม่ปรากฏนาม และข้อมูลเกี่ยวกับช่าง
ที่เขียนภาพ  ปัจจุบันจิตรกรรมชุดนี้มีสภาพช ารุดมากทางวัดจึงถอดเก็บเฉพาะผืนผ้าดังกล่าวไว้ไว้
จ านวน 10 ผืนภาพ  ภาพรองพ้ืนค่อนข้างบางสีภาพหลุดลอกจนเลือนราง แต่ยังเห็นข้อความระบุ

                                                           
74 สัมภาษณ์ นางประพา พันธุ์เกต,ุ ชาวบ้านที่มาช่วยงาน, อายุ 72 ปี, 18 เม.ย. 2563. 
75 สัมภาษณ์ พระครูปลัดสมศักดิ์จารุวังโส เจ้าอาวาสวัดชมพูพน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี, 18 เม.ย. 

2563. 
76 บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร,  52-53. 

ภาพที่ 25  ข้อความก ากับจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก วัดชมพูพน จ.เพชรบุรี 
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ล าดับนามกัณฑ์ จ านวนพระคาถาพร้อมเนื้อเรื่องบรรยายภาพโดยย่อ นามและค าอธิษฐานบุญของผู้
ศรัทธาสร้าง ระบุปี พ.ศ. 2484  ดังตัวอย่างข้อความจากภาพกัณฑ์ว่า “กันที่ ๑ ทศพอน ๑๙ พระ
คาถา พระอินประสาดพอนสิบประการให้นางผุสดี พ่ออยู่แม่ลิบสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ขอให้
ส าเร็จความปรารถนาเทอญ” (ภาพท่ี 26)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 ภาพเขียนสีบนผืนผ้า (พระบฏ)  
พระบฏ คือผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้า หรือเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าส าหรับใช้แขวนเพ่ือ

บูชา  ประดับตกแต่งพร้อมสั่งสอนญาติโยมที่ไปท ากิจกรรมในวัด  ในเพชรบุรีปรากฏหลักฐานภาพ
พระบฏแสดงรูปพระพุทธเจ้า เรื่องพระมาลัย และเวสสันดรชาดกหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่
มากอาจใช้ส าหรับกั้นเป็นฉากในงานพิธีการทางศาสนาในงานพระบฏเรื่องพระมาลัย วัดท้ายตลาด อ.
เขาย้อย จ.เพชรบุรี และพระบฏขนาดปกติเช่นที่วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ซึ่งมีขนาด
คละกันระหว่าง 69.5×90 เซนติเมตร และ 74.5×95 เซนติเมตร ราว 20 ผืน  ด้านหลังพระบฏมี
ข้อความระบุปีที่เขียนภาพใน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) และโคลงสี่สุภาพบอกนามผู้สร้าง นายช่างเขียน 
และค าอธิษฐานผลแห่งบุญในการสร้าง  ชื่อกัณฑ์ รายละเอียดจ านวนพระคาถา และเรื่องราว
ตามล าดับ  จากข้อความด้านหลังภาพปรากฏนามช่างเขียน 4 ท่าน ได้แก่ 1. “ท่านวัดพลับ” หรือ 
“ท่านวัดพลับพลาชัย” คือพระอาจารย์ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย จ านวน 7 ฉาก 2. “นายมุด” หรือ “ช่าง
มุด” คือนายละมุด (ไม่ทราบนามสกุล) จ านวน 6 ฉาก 3. “ช่างหวน” คือนายหวน ตาลวันนา จ านวน 
5 ฉาก  4. “นายช่างคุณเป้า” คือพระอาจารย์เป้า ปัญโญ จ านวน 1 ฉาก 

 
 

 

 

ภาพที่ 26  ข้อความก ากับจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก วัดส ามะโรง จ.เพชรบุรี 
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3. จิตรกรรมภาพปริศนาธรรม และสถานที่ศักดิ์ทางพุทธศาสนา 
ปรากฏหลักฐานศึกษาเพียง 1 แห่งในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม อ. เมือง 

จ.เพชรบุรี   เขียนขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  โดยมีหลวง
พ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัยเป็นนายงาน ขรัวอินโข่งเป็นผู้ร่างและเขียนภาพบนผนัง และคณะช่างเมือง
เพชรบุรีเป็นผู้เขียนภาพและลายประดับบานประตู บานหน้าต่าง และเสา ได้แก่ หวน ตาลวันนา พระ
อาจารย์เป้า ปัญโญ และพ่อละมุดเป็นช่างระบายสี77 ผนังเหนือช่องหน้าต่างแสดงภาพการเดินทางไป
นมัสการสถานที่ศักดิ์ทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ลังกา และพม่า ผนังระหว่างช่องหน้าต่างแสดง
เรื่องปริศนาธรรมตามช่วงวัยของชีวิต และภาพอสุภะ  

พระจันทร์ศุภโช  พระลูกวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เป้า 
และนายหวน ตาลวันนา กล่าวถึงงานจิตรกรรมภาพเทวดาถือพระขรรค์ และแว่นธรรมประดับบาน
บานหน้าต่าง ว่าฝีมือพระอาจารย์เป้า ปัญโญ  และจิตรกรรมรูปทวารบาลบนบานประตูทั้งหมดเป็น
ฝีมือนายหวน ตาลวันนา78   ต่อมาภายหลังภาพตอนล่างของบานประตูหน้าต่างได้ลบเลือนจึงมีการ
เขียนซ่อมใหม่โดยช่างในยุคถัดมา ที่ปรากฏการกล่าวถึงได้แก่ นายเลิศ พ่วงพระเดช และนายพิน อิน
ฟ้าแสง79  

ผลจากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดสามารถล าดับการสร้างงานจิตรกรรมระหว่าง พ.ศ. 
2400-2500 ดังนี้ 

 
ปีสร้าง สถานที่ตั้ง/ประเภทงาน นามช่างเขียน 

รัชกาลที ่5 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม ขรัวอินโข่ง 
พระอาจารย์ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย 
นายหวน ตาลวันนา 
นายละมุด 
พระอาจารย์เป้า ปัญโญ 

                                                           
77 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, สมุดเพชรบุรี, 149 และ 164. อ้างถึงสัมภาษณ์พระจันทร์ สุพโล สุขวัต, วัดมหา

สมณาราม .เพชรบุรี, ธันวาคม 2524. 
78 กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง, รายงานส ารวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัด

เพชรบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526) , 19, 129-131;  กันยา อื้อประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของ
ช่างชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์, 11; ด ารงพันธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื้นเมืองเพชรบุรี: 
กรณีศึกษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 43. 

79 ด ารงพันธุ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและผลงานของ
นายพิน อินฟ้าแสง,” 121. 
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ระหว่าง พ.ศ. 
2431-2480 

จิตรกรรมแผงไม้ปิดด้านบนเสาร่วมใน 
ศาลาการเปรียญ วัดปากคลอง 

พระอาจารย์แฉ่ง  
พระครูอโศกธรรมสาร 

พ.ศ. 2451 พระบฏ วัดใหญ่สุวรรณาราม 
 
พระบฏ วัดใหญ่สุวรรณาราม (ต่อ) 

พระอาจารย์ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย 
นายหวน ตาลวันนา 
นายละมุด 
พระอาจารย์เป้า ปัญโญ 

พ.ศ. 2454-55   จิตรกรรมชุดเวสสันชาดก วัดพระทรง พระอาจารย์เป้า ปัญโญ 
พ.ศ. 2461   จิตรกรรมชุดเวสสันชาดก วัดชมพูพน พระอาจารย์เป้า ปัญโญ 
พ.ศ. 2462   จิตรกรรมชุดเวสสันชาดก วัดขุนตรา นายเลิศ พ่วงพระเดช 
พ.ศ. 2462   จิตรกรรมชุดเวสสันชาดก วัดแก่นเหล็ก นายเลิศ พ่วงพระเดช 
พ.ศ. 2460-63 จิตรกรรมแผงไม้ใต้อะเส และแผงไม้คอสอง 

ศาลาการเปรียญ วัดจันทราวาส 
นายหวน ตาลวันนา 

พ.ศ. 2463 จิตรกรรมแผงไม้ใต้อะเส และแผงไม้คอสอง 
ศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

นายหวน ตาลวันนา  
นายละมุด 

พ.ศ. 2464 จิตรกรรมชุดเวสสันชาดก วัดห้วยเสือ นายเลิศ พ่วงพระเดช 
พ.ศ. 2460-65   จิตรกรรมชุดเวสสันชาดก วัดยาง นายหวน ตาลวันนา หรือ 

พระอาจารย์เป้า ปัญโญ (?) 
พ.ศ. 2463-66    วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวหิาร นายหวน ตาลวันนา 

นายเลิศ พ่วงพระเดช 
นายพิน อินฟ้าแสง 

พ.ศ. 2473-74 จิตรกรรมแผงไม้ใต้อะเส 
ศาลาการเปรียญ วัดชีว์ประเสริฐ 

พระประเสริฐ 
นายอาบ 

พ.ศ. 2475 จิตรกรรมชุดเวสสันชาดก วัดพลับพลาชัย นายเลิศ พ่วงพระเดช 
พ.ศ. 2484 จิตรกรรมชุดเวสสันชาดก (เดิมใส่กรอบ) 

วัดส ามะโรง 
ไม่ทราบนาม 

พ.ศ. 2500 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดท้ายตลาด นายอยู่ อินทร์มี 
 

ตารางท่ี 1 ตารางล าดับเวลาการสร้างงานจิตรกรรมฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี 
ระหว่าง พ.ศ.2400-2500 
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บทที่ 3 
การน าเสนอเนื้อหา และการล าดับฉากเหตุการณ์ 

กลุ่มเรื่องพุทธประวัติ 
  
การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานงานจิตรกรรมในบทก่อนหน้าพบว่าเรื่องพุทธประวัติเป็นเรื่องที่

ช่างเลือกเขียนบางฉากตอนในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ-วิหาร และภาพพระบฏ และเขียนแสดง
เรื่องราวอย่างละเอียดในจิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสของศาลาการเปรียญ ซึ่งปัจจุบันเหลือหลักฐาน
ค่อนข้างสมบูรณ์จ านวน 4 แห่ง  และในจ านวนนี้มี 2 แห่งเขียนภาพพระเวสสันดรชาดกบนแผงไม้คอ
สองของศาลาการเปรียญร่วมด้วย  ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงการน าเสนอเนื้อหาและการล าดับฉาก
เหตุการณ์เรื่องพุทธประวัติประดับศาลาการเปรียญเป็นหลัก และเชื่อมโยงกับการแสดงฉากเหตุการณ์
กับงานประเภทอ่ืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สามารถล าดับกลุ่มตัวอย่างผลงานตามเวลาการสร้าง
ได้ดังตารางนี ้

ปีสร้าง สถานที่ตั้ง/ประเภทงาน นามช่างเขียน 
ระหว่าง พ.ศ. 
2431-2480 

จิตรกรรมแผงไม้ปดิด้านบนเสาร่วมใน 
ศาลาการเปรียญ วัดปากคลอง 

พระอาจารย์แฉ่ง  
พระครูอโศกธรรมสาร 

พ.ศ. 2451 พระบฏ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอาจารย์ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย 
นายหวน ตาลวันนา 
นายละมุด 
พระอาจารย์เป้า ปัญโญ 

พ.ศ. 2460-63 จิตรกรรมแผงไม้ใต้อะเส  
ศาลาการเปรียญ วัดจันทราวาส 

นายหวน ตาลวันนา 

พ.ศ. 2463 จิตรกรรมแผงไม้ใต้อะเส 
ศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

นายหวน ตาลวันนา  
นายละมุด 

พ.ศ. 2473-74 จิตรกรรมแผงไม้ใต้อะเส 
ศาลาการเปรียญ วัดชีว์ประเสริฐ 

พระประเสริฐ 
นายอาบ 

พ.ศ. 2500 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดท้ายตลาด นายอยู่ อินทร์มี 
 

ตารางที่ 2 ตารางล าดับการสร้างจิตรกรรมพุทธประวัติ 
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พุทธประวัติ คือประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
ที่นิยมถ่ายทอดผ่านงานพุทธศิลป์ตามความเชื่อและความศรัทธาในการร าลึกถึงพระพุทธเจ้า และเป็น
กิจกรรมบุญในพุทธศาสนามาแต่วัฒนธรรมอินเดียก่ อนแพร่หลายสู่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
วัฒนธรรมการเล่าเรื่องในงานศิลปกรรมประเพณีเหล่านี้มักแสดงเรื่องต่อเนื่องผ่านสัญลักษณ์ หรือตัว
ละครหลัก และมักเลือกแสดงเฉพาะฉากเหตุการณ์ส าคัญจากเรื่องราวในพุทธประวัติ  โดยมี
รายละเอียดมากน้อยตามพ้ืนที่การประดับ 

เรื่องพุทธประวัตินับเป็นหนึ่งในเนื้อหาแนวปรัมปราคติทางพุทธศาสนาที่ยังคงนิยมเขียนสืบ
มาในจิตรกรรมไทยประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์  ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วิหาร และ
ศาลาการเปรียญ รวมไปถึงการเขียนถวายเป็นพุทธบูชาเพ่ือการเรียนรู้เผยแพร่ผ่านสมุดภาพ และพระ
บฏ  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้อิทธิพลสัจนิยมแบบตะวันตกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ปลายรัชกาลที่ 3 ส่งผลต่อรูปแบบบางประการของจิตรกรรมพุทธประวัติ80 และการคลายความนิยม
ในการเขียนจิตรกรรมพุทธประวัติในงานช่างหลวง  อย่างไรก็ดีเรื่องพุทธประวัติยังคงเป็นเรื่องแนว
ประเพณทีี่พบสืบมาในศิลปะท้องถิ่นตามต่างจังหวัดถึงปัจจุบัน 

ในจังหวัดเพชรบุรีปรากฏหลักฐานการซ่อม หรือเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ และ
ชาดกในอุโบสถ วิหาร มณฑป และศาลาการเปรียญจ านวนหนึ่งระหว่าง รัชกาลที่ 5-7  การเขียนภาพ
พุทธประวัติ ทศชาติชาดก และพระเวสสันดรชาดกประดับแผงไม้ปิดคอสอง และแผงไม้ใต้อะเสของ
ศาลาการเปรียญกลุ่มนี้แสดงความสัมพันธ์กับธรรมเนียมนิยมเขียนจิตรกรรมพุทธประวัติตอนส าคัญ
ร่วมกับเรื่องราวอ่ืนๆ ประดับผนัง หรือแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญที่สร้างขึ้นในกรุงเทพฯ และตาม
ต่างจังหวัดในรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้นมา81 แม้ขณะนั้นเรื่องราวแนวสัจนิยม อาทิ เรื่องประวัติศาสตร์ 
ปริศนาธรรม พระราชพิธี กิจวัตรสงฆ์ จะได้รับความแพร่หลายมากกว่าก็ตาม  โดยวัตถุประสงค์การ
เขียนภาพพุทธประวัติส่วนหนึ่งย่อมมีความมุ่งหมายทั่วไปเพ่ือให้เป็นภาพแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวพุทธประวัติอันแฝงด้วยขนบธรรมเนียม และความเชื่อทางศาสนาอย่างง่ายแก่ชาวบ้านที่มา
ท ากิจกรรมบุญ อาทิ การฟังเทศน์ฟังธรรม และท าบุญในวันพระ  

หลักฐานภาพพุทธประวัติในจังหวัดเพชรบุรีสะท้อนธรรมเนียมการท าบุญผ่านการสร้างภาพ
พุทธประวัติเพ่ือยังผลส่วนตน หรืออุทิศผลแก่บุคคลผู้ล่วงลับตามความเชื่อ  ดังปรากฏข้อความก ากับ
บนภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ อาทิ  จิตรกรรมพุทธประวัติบนผนังหุ้มกลองทิศตะวันออกของวิหาร

                                                           
80 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม 

(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548), 25 และ 78. 
81 นรารักษ์ สมบัติทอง, “การออกแบบและการก่อสร้างศาลาการเปรียญเครื่องไม้ในจังหวัดเพชรบุรี ” 

วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547: 31-35. 
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หลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี  มีการเขียนนามบุคคลจ านวนมากแทรกตามหัวเรือ ธง และ
ป้ายประกอบฉาก  รวมถึงข้อความส าคัญที่ระบุถึงการสร้างงานจิตรกรรมครั้งนั้นว่า  

“ข้าพเจ้านายเลิศ พ่วงพระเดช ผู้เขียนและสร้าง พร้อมด้วยญาติมิตร์บริจาคเงินลงทุน ขอจง
ส าเร็จอิทธิวิบูลย์ผลตามจิตร์เจตนาแห่ง...ผลส าเร็จ...พระนิพพานต์ทุกคน”  และ “เรื่องพระสิทธาตุ
ออกบวช นายเลิศ เขียนและสร้าง อุทิศให้แก่พระอุปัชฌาย์ (ฤทธิ์)”    

และปรากฏการเขียนข้อความระบุการท าบุญผ่านการสร้างงานจิตรกรรมพุทธประวัติระหว่าง
รัชกาลที่ 6-7 ในงานจิตรกรรมพุทธประวัติในศาลาการเปรียญ 2 แห่ง คือวัดจันทราวาส และวัดชีว์
ประเสริฐ  รวมถึงการเขียนจิตรกรรมที่วิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร ภาพพระบฏ และภาพชุดเวสสันดร
ชาดกว่าสร้างขึ้นเพ่ือสนองความศรัทธาและการท าบุญเป็นหลัก  โดยมักเขียนข้อความลงบนเนื้อภาพ 
หรือพ้ืนที่ตอนล่างของกรอบภาพ และด้านหลังของจิตรกรรมพระบฏ  ข้อความที่ปรากฏมี 2 แบบ คือ 
1. ข้อความอธิบายเรื่องราวในช่องภาพแต่ละตอน  นิยมเขียนเป็นโคลงสี่สุภาพ หรือกระทู้ประกอบ
โคลงสี่สุภาพ  2. ข้อความบอกข้อมูลการสร้าง  มักประกอบด้วยนามผู้สร้าง (เจ้าภาพ) ภาพเจตจ านง
การสร้างเพ่ือผลบุญส่วนตน หรืออุทิศแก่บุคคลผู้ล่วงลับตามความเชื่อทางพุทธศาสนา และปีที่สร้าง  
โดยความปรารถนาสูงสุดในการท าผลบุญสะท้อนความเชื่อเรื่องพระศรีอาริยเมตไตร (อนาคตพุทธ)  
โดยการอุปถัมภ์พระพุทธองค์ หรือได้เกิดและบรรลุนิพพานในยุคของพระองค์  รวมการท าบุญเพ่ือ
หนุนน าสู่การบรรลุนิพพานในอนาคตข้างหน้า ดังปรากฏข้อความในกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 

ตัวอย่างข้อความจากจิตรกรรมพุทธประวัติวัดจันทราวาส  (เขียนตอนล่างกรอบภาพจิตรกรรม) 
...ขอกุศลบุญภาสีอุประถ าแก่ข้าพเจ้าในชาตินี้แลชาติหน้าจนกราบท้าวได้เข้าสู่นิพานในอนาคต
กาลโน้นเทอญ 
...แห่งผลที่ข้าพเจ้าได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแลขอให้ข้าพเจ้าได้ส าเหรดพระนิพานใน
อนาคตการโน้นเถิด 
...ข้าพเจ้าตั้งใจบูชาไว้ในพุทธศาสนา/ ผลแห่งความศุขจงอุปถ าข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ ฃอให้ข้าพเจ้าได้
ประสบพบสาศนาพระสีอาริยเมตไตรเจ้า...และฃอให้ข้าพเจ้าได้ถึงซึ่งนิพพานในอนาคตการโน้น
เถิดฯ 
...ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดทันพระสีอาริย์เมตไตร แลข้าพเจ้าตั้งใจขอให้ถึงพระนิพพานในอนาคตการ
โน้นเถิดฯ 
...ขอให้ได้เกิดทันพระพุทธิเจ้าที่ได้มาตรัส ขอจงใด้ปรนนิบัตต่อพระพุทธโอ้วาททุกๆ พระองค์ และ
ขอให้ข้าพเจ้าส าเร็จเป็นพระพุทธมารดา… 
…ขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนนี้ได้รับความศุขจนถึงพระนิพาน 
...ขอให้ข้าพเจ้าประสบพบพระสีอา แล้วเป็นปัจจัยแก่นิพานในอนาคดการโน้นเถิด 
...ฃอให้ส าเร็จแก่พระโพธิญาณ ชื่อว่าปัญญาธิกะพุทธเจ้าในอนาคตกาลโน้น เทอญ 
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ตัวอย่างข้อความจากจิตรกรรมพุทธประวัติวัดชีว์ประเสริฐ (เขียนบนภาพจิตรกรรมตอนล่าง) 
...ขอให้ส าเร็จแก่พระนิพานในอนาคตกาลเบื้องน่าโน้นเทอญ 
...ขอให้ถึงพระนิพานต์ 
…ขอให้เป็นผลส าเหร็จ แก่พระนฤพานในอนาคตธกานโน้นเทอญ 
ตัวอย่างข้อความจากจิตรกรรมพุทธประวัติวัดมหาธาตุวรวิหาร  
...ขอจงส าเร็จอิทธิวิบูลย์ผลตามจิตร์เจตนาแห่ง...ผลส าเร็จ...พระนิพพานต์ทุกคน 

ตารางท่ี 3 ตารางตัวอย่างข้อความปรารถนาผลบุญบนจิตรกรรมพุทธประวัติ 
 

การล าดับเรื่องพุทธประวัติภายในศาลาการเปรียญ 
การอธิบายจิตรกรรมพุทธประวัติในงานวิจัยนี้จะใช้หนังสือพุทธประวัติ หรือ“พระปฐมโพธิ

กถา” ฉบับพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นหลักในการอธิบาย  
เนื่องจากเป็นฉบับที่มีความละเอียด และเป็นที่ยอมรับในการอธิบายเนื้อหางานจิตรกรรมไทย 
ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 29 ปริเฉท (ตอน/หมวด)  มาอธิบายกลุ่มจิตรกรรมประดับศาลาการ
เปรียญเป็นหลัก และเชื่อมโยงกับจิตรกรรมพุทธประวัติประเภทอ่ืนในเพชรบุรีเฉพาะประเด็นส าคัญ 
หรือการปรากฏเงื่อนไขที่แตกต่างไป   

การเทียบเคียงวรรณกรรมพุทธประวัติกับงานจิตรกรรมพุทธประวัติประดับแผงไม้ใต้อะเส
ของศาลาการเปรียญในจังหวัดเพชรบุรี  พบว่ามีการเลือกแสดงเรื่องพุทธประวัติเฉพาะตอนส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง เริ่มตั้งแต่ปริเฉทแรกไปจนจบปริเฉทสุดท้าย โดยตัดตอนการแสดง
ธรรมโปรดบรรดาพระสาวก และการบรรพชาของพระสาวกออกไป  เรียงล าดับตามห้องภาพระหว่าง
เสาอาคาร ยกเว้นที่วัดปากคลองเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นกรอบภาพสั้นยาวเรียงต่อกันไปไม่
สัมพันธ์กับห้องระหว่างเสาอาคาร ดังตารางต่อไปนี้ 
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ริฐ
 หมายเหตุ 

1 ปริเฉทที่ 1 วิวาหมงคลปริวรรต √ √ √ √  
2 ปริเฉทที่ 2 ดุสิตปริวรรต √ √ √ √  
3 ปริเฉทที่ 3 คัพภานิกมนปริวรรต √ √ √ √  
4 ปริเฉทที่ 4 ลักขณปริคคาหกปริวรรต √ √ √ √ วั ด ป า ก ค ล อ งว าด เรื่ อ ง

ต่อเนื่อง 2 กรอบภาพ (แผ่น
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ไม้มีขนาดสั้น) 
5 ปริเฉทที่ 5 ราชาภิเษกปริวรรต ต่อเนื่อง

กับเหตุการณ์ท่ีเจ้าชายสิทธัตถะทรงทอด 
พระเนตรเทวทูตนิมิตร 

√ √ √ √  
 

6 ปริเฉทที่ 6 มหาภินิกขมนปริวรรต √ √ √ √ วั ด ป า ก ค ล อ งว าด เรื่ อ ง
ต่อเนื่อง 2 กรอบภาพ  

7 ปริเฉทที่ 7 ทุกกรกิริยาปริวรรต √ √ √ √  
8 ปริเฉทที่ 8 พุทธบูชาปริวรรต √ √ √ √  
9 ปริเฉทที่ 9 มารวิชัยปริวรรต √ √ √ √ ทุกแห่งแสดงภาพธิดามาร

ร่ายร ายั่วยวนในสัปดาห์ที่ 5 
หลังตรัสรู้คู่กับ เหตุการณ์
ตอนมารวิชัย  

10 ปริเฉทที่ 10 อภิสัมโพธิปริวรรต ต่อเนื่อง
ปริเฉทที่ 11 โพธิสัพพัญญูปริวัตต์ 

√ √ √ √ วัดปากคลอง เขียนแยกเรื่อง
อภิสัมโพธิปริวัตต์ และโพธิ
สัพพัญญูปริวัตต์ (สัปดาห์ 
1-6) คนละกรอบภาพ 

11 ปริเฉทที่ 11 โพธิสัพพัญญูปริวรรต √ √ √ √ แสดงเหตุการณ์ตอนพ่อค้า
สองพ่ีน้องถวายสัตตุก้อนสัต
ตุ ผ ง  (สั ป ด าห์ ที่  7) แยก
เอกเทศ 

12 ปริเฉทที่ 12 พรหมัชเฌสนปริวรรต √ √ √ √ วัดจันทราวาส ล าดับห้อง
ภาพสลับกับตอนธัมมจักกป
ริวัตต์ 

13 ปริเฉทที่ 13 ธัมมจักกปริวรรต √ √ √ √  
14 ปริเฉทที่ 17 กปิลวัตถุปริวรรต - √ √ √  

ปริเฉทที่ 18 พิมพาพิลาปปริวรรต √ √ √ √  

15 
 

ปริเฉทที่ 21 พุทธปิตุนิพพานปริวรรต √ √ √ √ วัดปากคลอง เขียนแยกเรื่อง
คนละกรอบภาพ ปริเฉทที่ 22 ยมกปาฏิหาริยปริวรรต √ √ √ √ 

16 
 

ปริเฉทที่ 23 เทศนาปริวรรต √ √ √ √  
ปริเฉทที่ 24 เทโวโรหนปริวรรต √ √ √ √ 

17 ปริเฉทที่ 26 มหานิพพานปริวรรต √ √ √ √ วัดปากคลอง เขียนเฉพาะ
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 ปริเฉทที่ 27 ธาตุวิภัชนปริวรรต √ √ √ √ ตอนธาตุวิภัชนปริวัตต์ 
18 ปริเฉทที่ 27 ธาตุวิภัชนปริวรรต (เฉพาะ

ตอนตวงแบ่งพระธาตุ) 
√ √ √ √  

19 ปริเฉทที่ 28 มารพันธปริวรรต √ √ √ √  
20 ปริเฉทที ่29 ธาตุอันตรธานปริวรรต √ √ √ √  

ตารางท่ี 4 ตารางตรวจสอบการแสดงเนื้อหาพุทธประวัติในจิตรกรรมพุทธประวัติบนแผงไม้
ประดับใต้อะเสและแนวเสาร่วมในศาลาการเปรียญในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

 
จากตารางข้างต้นพบว่ามีการล าดับเรื่องตามปริเฉทในพุทธประวัติ หรือพระปฐมโพธิกถาไป

จนจบปริเฉทสุดท้ายคือธาตุอันตรธานปริวรรต   และตัดปริเฉทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธสาวก
โดยเฉพาะออกไปทั้งหมด ต่างจากธรรมเนียมนิยมทั่วไปที่มักเขียนถึงปริเฉทธาตุวิภัชนปริวรรต หรือ
ตอนแบ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้าเท่านั้น   

การล าดับห้องภาพพุทธประวัติประวัติภายในศาลาการเปรียญกลุ่มนี้พบว่าทั้งหมดล าดับภาพ
นับจากจุดเริ่มต้นไปตามเข็มนาฬิกา หรือทักษิณาวรรต  โดยศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม 
ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส และศาลาการเปรียญวัดชีว์ประเสริฐมีภาพพุทธประวัติทั้งสิ้น 20 ห้อง
ภาพ  ส่วนศาลาการเปรียญ (เก่า) วัดปากคลอง มีเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวไปข้างต้นประกอบด้วยกรอบ
ภาพพุทธประวัติทั้งสิ้น 24 ภาพ โดยวาดขึ้นบนแผงไม้ยาวก่อนตีไม้คั่นแบ่งช่องภาพขนาดความยาว
ของแต่ละภาพไม่เท่ากัน  แผงไม้นี้ประดับปิดบนตอนบนของเสาร่วมในอาคารโดยไม่ได้แบ่งช่องภาพ
ตามขนาดของห้องระหว่างเสา  (แผนผังที่ 2)   
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แผนผังที่ 2 การล าดับเริ่มภาพพุทธประวัติ โดยเรียงภาพตามเข็มนาฬิกา (ทักษิณาวรรต) 
ก. วัดชีว์ประเสริฐ ข. วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส  ค. วัดปากคลอง 

 
เนื้อเรื่อง และการล าดับฉากเหตุการณ์ในงานจิตรกรรมพุทธประวัติ 

ด้วยพ้ืนที่ในการเขียนจิตรกรรมบนแผงไม้ขยายออกในทางข้าง (แนวยาว) จึงสามารถล าดับ
ฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องตามแนวแกนขวางเข้าใจง่ายกว่าการวาดจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวิหาร  วิธีการ
หลักในห้องภาพส่วนใหญ่คือการล าดับฉากเหตุกาณ์ย่อยต่อเนื่องจากซ้ายไปขวาบ้าง หรือจากขวาไป
ซ้ายสัมพันธ์กับการล าดับห้องภาพในอาคาร กล่าวคือ หากการล าดับห้องภาพเวียนซ้าย (อุตราวรรต) 
การล าดับเหตุการณ์จะเริ่มจากทางซ้าย หากการล าดับห้องภาพเวียนขวา (ทักษิณาวรรต) การล าดับ
เหตุการณ์จะเริ่มจากทางขวา  หัวข้อนี้จะล าดับห้องภาพและฉากเหตุการณ์อิงกลุ่มศาลาการเปรียญใน
เขตอ าเภอเมือง ซึ่งแบ่งห้องภาพตามห้องระหว่างเสารองรับหลังคาปีกนกของศาลา ขนาด 4×6 ห้อง 
รวม 20 ห้องภาพ  กรณีจิตรกรรมวัดปากคลองแม้มีการเรียงล าดับตอนต่อเนื่องโดยไม่อิงการแบ่งห้อง
ภาพตามช่วงเสาอาคาร แต่จะขอกล่าวถึงร่วมไปกับเรื่องตอนเดียวกัน ดังนี้ 
2.1 ปริเฉทท่ี 1 วิวาหมงคลปริวรรต 

เล่าความเป็นมาของวงศ์พระชนกและพระชนนีของเจ้าชายสิทธัตถะ คือวงศ์พระเจ้า 
สุทโธทนะแห่งศากยวงศ์ และพระนางสิริมหามายาแห่งโกลิยวงศ์ และการอภิเษกของทั้งสองพระองค์  
จิตรกรรมทุกแห่งฉากเหตุการณ์แบบเดียวกัน คือเน้นฉากเหตุการณ์หลักกลางภาพ โดยเริ่มล าดับฉาก
แรกทางด้านขวา และข้ามไปด้านซ้ายก่อนจบที่ฉากการอภิเษกสมรสกลางภาพ คือ 1. ฉากขบวนเสด็จ
ของพระเจ้าสุทโธทนะ แต่งขบวนจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปยังเทวทหะนคร โดยมีกษัตริย์สักยราชวงศ์ทรง

 

N 
N 

N 
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กุญชร 2 พัน พระเจ้าสุทโธทนะทรงช้างต้นพระเศวตไอยรารัตนปัจจัย และจัดม้าพันธุ์ดีให้สักยราช
กุมารขึ้นทรง และมีพลเดินเท้าถือธนูแห่ไปเบื้องหน้า82 ช่างได้เขียนภาพขบวนกษัตริย์ทรงกุญชร มีพล
ทหารขี้ม้าและเดินเท้าประกอบมุ่งหน้าสู่ปะร าพิธี 

2. ฉากขบวนเสด็จของพระนางสิริมหามายา ทรงอลงกตมงคลราชรถออกจากพระนครสู่
อุทยาน มีนางเทพยอัปสรเป็นบริวารน าหน้าราชรถ มีหมู่กษัตริย์ขัตติยวงศ์ตามไปเบื้องหลัง83 ช่าง
แสดงขอบเขตเมืองด้วยแนวก าแพงที่มีทับหลังสีมา ต่างจากแนวก าแพงอุทยานเป็นก าแพงสันเรียบ  

3. ฉากการอภิเษกของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา เนื้อความในพุทธประวัติ
กล่าวถึงการอภิเษกด าเนินขึ้น ณ อโสกอุทยาน ซึ่งพระเจ้าชนาธิปราชา พระราชบิดาของพระนางสิริ
มหามายาทรงเตรียมการสร้างปราสาทพระที่นั่งขึ้นรับขบวนเสด็จและการอภิเษก มีพระอินทร์ พระ
พรหม และเทพยาดาทั้งหลายเสด็จสู่เทวทหะนคร  โดยท้าวสุทธาวาสมหาพรหมทรงหลั่งทิพย์อุทก
ธาราและกล่าวประสิทธิพรในพิธีอภิเษก84  ช่างเน้นฉากไว้กลางภาพโดยมีตัวละครในฉากซ้ายขวาหัน
หน้ามุ่งสู่ฉากกลาง  ยกเว้นงานจิตรกรรมวัดปากคลองใช้แนวก าแพงตีกรอบเน้นพ้ืนที่กลางภาพ และ
แบ่งฉากเหตุการณ ์(ภาพท่ี 27-30)  รวมถึงเขียนโคลงสี่สุภาพบอกเรื่องราวว่า 

 มงคลวิวาหเจ้า  จอมกะบิล พัสดุเอย 
 ศิริสุทโธทนินท์  นารถไท ้
 กับอรรคเทพิน  นามศิริ มายา 
 พราหมณเทพภิเสกให้ ปกป้องไอสวรรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 วิวาหมงคลปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 

                                                           
82 สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, นิพนธ์, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเซียง, 2518), 26. 
83 เร่ืองเดียวกัน, 30. 
84 เร่ืองเดียวกัน, 27-28 และ 30. 
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2.2 ปริเฉทท่ี 2 ดุสิตปริวรรต 
ท้าวมหาพรหม พระอินทร์ และเทพยดาทั้งหลายกราบทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ ผู้เสวยทิพย

สมบัติบนสวรรค์ชั้นดุสิตจุติลงสู่พระครรภ์พระนางสิริมหามายาเพ่ือการตรัสรู้ในภายหน้า85  จิตรกรรม
แสดงฉากเหตุการณ์ส าคัญต่อเนื่องกันเริ่มจากด้านซ้ายไปขวาของภาพ  คือ 1. ฉากท้าวมหาพรหม 
และเทพยดาทั้งหลายอัญเชิญพระโพธิสัตว์จุติพระครรภ์พระนางสิริมหามายา 2. ฉากพระโพธิสัตว์
เสด็จประพาสชมทิพยพฤกษาชาติในทิพยนันทวันอุทยานเทพยบริวารกราบทูลเตือนเสด็จลงจุติจาก
สวรรย์ชั้นดุสิต86 (ภาพท่ี 31-34) 

 

                                                           
85 เร่ืองเดียวกัน, 35 และ 39. 
86 เร่ืองเดียวกัน, 42. 

 

 

 

ภาพที่ 28 วิวาหมงคลปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 29 วิวาหมงคลปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 30 วิวาหมงคลปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 31 ดุสิตปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ภาพที่  32 ดุสิตปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 33 ดุสิตปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 34 ดุสิตปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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จิตรกรรมวัดชีว์ประเสริฐเขียนโคลงสี่สุภาพบอกเรื่องราว พร้อมลายมือชื่อผู้ประพันธ์คือนาย
พิน อินฟ้าแสง ว่า 

  “ดุษิต” โพธิสัตตเจ้า  จอมอนง-คณะนอ 
  เสวยสุขยุกติคง  คู่ฟ้า 
  ทวยเทพมุ่งเชิญองค์ อัคควุธิ-สัตตแฮ 
  ให้จุติสู่หล้า  แหล่งพื้น-ชมพู (ทวีปเอย) 
 

2.3 ปริเฉทท่ี 3 คัพภานิกมนปริวรรต (ตอนประสูติ) 
พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินว่าเศวตหัตถีชูงวงถวายดอกบัวบุณฑริกและท าการ

ประทักษิณรอบพระนาง การท านายพระสุบิน และการเดินทางของพระนางสิริมหามายาไปยังเทว- 
ทหะนครจนมีการประสูติพระราชโอรส ณ ลุมพินีวัน  จิตรกรรมเลือกแสดงฉากเหตุการณ์ต่างกัน 
กล่าวคือ จิตรกรรมวัดปากคลอง และวัดจันทราวาสล าดับฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน เริ่มจากซ้ายไป
ขวาที่วัดปากคลอง และเริ่มจากขวาไปซ้ายที่วัดจันทราวาส ประกอบด้วย 1. ฉากพระเจ้าสุทโธทนะ
ก าลังมีรับสั่งแก่ข้าราชบิพาร โดยที่วัดจันทราวาสพระเจ้าสุทโธทนะชี้พระหัตถ์น าสายตาไปยังฉาก
ต่อไป  2. ฉากขบวนเสด็จของพระนางสิริมหามายา ปฐมสมโพธิกถาบรรยายว่าเมื่อถึงเวลาพระราช
เทวีได้ถวายบังคมลาทรงสุวรรณสิวิกา (เสลี่ยง/วอทอง) แวดล้อมด้วยบริวารออกจากเมือง ไป87  3. 
ฉากพระนางสิริมหามายาทรงประทับยืนเหนี่ยวกิ่งต้นสาละประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ช่างวาดกิ่งโน้มลง
มาดุจยอดหวายต้องเพลิง มีท้าวมหาพรหมน าตาข่ายทองรองรับพระกุมาร จตุโลกบาลน าหนังกวางมา
รองรับต่อ ก่อนส่งให้นางนมซึ่งน าผ้าทุกุลพัสตร์มารองรับพระกุมาร88  ใช้เทคนิคการแบ่งฉากพ้ืนหลัง
ด้วยการใช้แนวก าแพง อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแบ่งฉากและป่าออกจากกัน (ภาพท่ี 35-36) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
87 เร่ืองเดียวกัน, 48. 
88 เร่ืองเดียวกัน, 50. 

 

ภาพที่ 35  คัพภานิกมนปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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ภาพตอนเดียวกันที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดชีว์ประเสริฐ เลือกแสดงฉากส าคัญฉาก

เดียว คือฉากพระนาสิริมหามายาทรงประสูติ เจ้าชายสิทธัตถะที่ลุมพินี  จิตรกรรมวัดเกาะแก้ว 
สุทธารามแสดงรายละเอียดครบถ้วนตามเนื้อความบรรยายในพุทธประวัติ อาทิ การเขียนท่ออุทก
ธาราที่ไหลมาจากอากาศขณะพระกุมารประสูติ  และมีการใช้องค์ประกอบแนวล าน้ า ทางเดิน และ
สถาปัตยกรรมตีกรอบเน้นฉากส าคัญ และใช้แนวเส้นโค้งทางเดินน าสายตาล าดับเหตุการณ์ เริ่มจาก
เมื่อพระกุมารทรงประสูติท้าวมหาพรหมน าตาข่ายทองรองรับ จตุโลกบาลน าหนังกวางมารองรับต่อ 
ก่อนส่งให้นางนมซึ่งน าผ้าทุกุลพัสตร์มารองรับ (ก.)  เมื่อพระกุมารทรงเสด็จจากหัตถ์แห่งนางนม
ทั้งหลายลงเหยียบพ้ืนด้วยพระบาท  ท้าวมหาพรหมได้กางทิพย์เศวตฉัตร  สยามเทวราชถือพาลวิชนี 
เทพบุตรอีก 3 องค์ถือพระขรรค์ ฉลองพระบาททอง และมหามงกุฎ ซึ่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้ง 5 นี้
ปรากฏแก่สายตามนุษย์89  (ข.)  (ภาพที่ 37)  ขณะที่วัดจันทราวาสเขียนเหตุการณ์ส าคัญเรียงในฉาก
หน้า (Foreground) (ภาพท่ี 38) 

ยกเว้นงานจิตรกรรมวัดปากคลอง มีโคลงสี่สุภาพบอกเรื่องราวบทเดียวกันว่า 
  ปางพิมลพ้นมาตุ  โครทร 
  พรหมถับรับองค์นร นารถไว้ 
  พระยุระยาตรบาทจร เจดชั่ว ก้าวแฮ 
  ตรัสอรรอุทานได้  ด่งงพร้อมพรหมงาม90 
 
 
 
 
 

                                                           
89 เร่ืองเดียวกัน, 50. 
90 โคลงบทเดียวกันทีวัดชีว์ประเสริฐ มีรูปแบบการเขียนบรรทัดติดกัน และมีรูปภาษาที่ร่วมสมัยกว่า อาทิ 

พระยุระยาตร เป็นพระยุรยาต ด่งง เป็นดั่ง.  

 
ภาพที่ 36  คัพภานิกมนปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.4 ปริเฉทท่ี 4 ลักขณปริคคาหกปริวัตต์  

เมื่อกาฬเทวิล อาจารย์ประจ าตระกูลสุทโธทนะทราบข่าวเรื่องการประสูติจึงเข้าถวายพระพร 
และขอชมพระกุมาร  พระสิทธัตถะกุมารทรงท าปาฏิหาริย์เสด็จไปยืนบนชฎาของกาฬเทวิลดาบส 
ภายหลังประสูติได้ 5 วันพระเจ้าสุทโทนะทรงอัญเชิญพราหมณ์จ านวน 8 คนมาท านายลักษณะของ
พระกุมาร โดยพราหมณ์ทั้ง 7 คนได้ท านายเป็น 2 ทางว่าพระกุมารจะเป็นพระมหาจักรพรรดิ แต่หาก
ออกผนวชจะตรัสรู้เป็นพระศาสดา มีเพียงโกณฑัญญะพราหมณ์ที่ยกนิ้วพระหัตถ์เดียวท านายว่าพระ
กุมารจะเสด็จบรรพชาและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

ช่างให้ความส าคัญกับ 1. ฉากสิทธัตถะกุมารทรงท าปาฏิหาริย์เสด็จไปยืนบนชฎาของกาฬ 
เทวิลดาบส บางแห่งเขียนกินพ้ืนที่เกินครึ่งของห้องภาพ  และมีฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง ได้แก่ 2. ฉาก
กาฬเทวิลดาบส เห็นถึงกาลข้างหน้าว่าตนอยู่ไม่ทันพระกุมารตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อออกจากราช
นิเวศน์จึงตรงไปสู่บ้านของน้องสาว และเรียกหลายนามว่านาลกะมาสั่งให้ค่อยท่ารอวันพระกุมารตรัส
รู้  3. ฉากนาลกะรับและนุ่งผ้ากาสาวพัสตร์บรรพชาถวาย91  จิตรกรรมวัดปากคลองเขียนฉาก 2-3 
แยกอีกกรอบภาพโดยล าดับฉากตามแนวแกนขวางจากด้านซ้ายไปขวา คล้ายกับภาพตอนเดียวกันที่
วัดเกาะแก้วสุทธาราม (ภาพท่ี 39-40)   

 
 

                                                           
91 พระปฐมสมโพธิกถา, 57-58. 

 

 

ภาพที่ 37 คัพภานิกมนปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 38  คัพภานิกมนปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ปรากฏเทคนิคที่การล าดับฉากต่อเนื่องด้วยการใช้ เทคนิคการวาดตามหลักทัศนียวิทยา

ตะวันตกด้วยการล าดับฉากหน้า-หลัง โดยลดขนาดฉากที่เกิดภายหลังและผลักไปยังพ้ืนหลังของภาพ 
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องพ้ืนที่การล าดับภาพที่เน้นฉากส าคัญฉากแรกเกือบเต็มพ้ืนที่ (ภาพที่ 41-43) 

 

 

 

 

ภาพที่ 39-40 ตอนลักขณปริคคาหกปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 41 ลักขณปริคคาหกปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 ลักขณปริคคาหกปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ยกเว้นจิตรกรรมวัดปากคลอง มีโคลงสี่สุภาพบอกเรื่องราวบทเดียวกัน แต่มีการสะกดค า 

และวรรคตอนต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงสี่สุภาพจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 
  พราหมณ์โหราห้ารูป เรียงภักตร ์
  ทายมหาบุรุษลักษณ์ เลี่ยมแก้ 
  โยพพรามหมณ์ทัษน์   ปรัตยักข์ยกหนึ่งนิ้วนอ 
  ว่าจะเป็นพระแท้  ท่านพ้องพุทธา 
 

2.5 ปริเฉทที่ 5 ราชาภิเษกปริวรรต ต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตร
เทวทูตนิมิตร ในปริเฉทท่ี 6 มหาภินิกขมนปริวรรต 

กล่าวถึงการสิ้นพระชนม์ของพระราชมารดาหลังประสูติพระกุมารได้ 7 วัน ต่อมาเจ้าชาย
สิทธัตถะทรงเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานใต้ต้นหว้าขณะที่พระราชบิดาทรงพระราชพิธีมงคลแรกนา
ขวัญ  แต่พระเจ้าสุทโธทนะทรงปรารถนาให้พระกุมารเป็นมหาจักรพรรดิ จึงทรงบ ารุงสุขพระกุมาร
ทุกประการ และรับสั่งให้สร้างปราสาทส าหรับประทับในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว พร้อมปรารถนา
จะราชาภิเษกเป็นเอกอัครราชาธิราช แต่พระประยูรญาติต่างกังขาในความสามารถทางศิลปศาสตร์
เจ้าชายจึงทรงแสดงทักษะจนพระประยูรญาติยอมรับและถวายพระราชธิดาให้ ภายหลังราชาภิเษก
ทรงแต่งตั้งพระนางพิมพาเป็นอัครมเหสี  

จิตรกรรมวัดปากคลองเขียนต่างจากแห่งอ่ืนด้วยการล าดับเหตุการณ์ต่อเนื่อง 2 ฉากเริ่มจาก
ด้านซ้ายไปขวา ประกอบด้วย 1. ฉากปราสาทมีบุคคลวรรณะกษัตริย์ประทับนั่งในปราสาท  มีฉัตรปัก
พานบายศรี และเหล่าพราหมณ์ถือเจว็ดประกอบพิธีกรรม น่าจะหมายถึงตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรง
อภิเษกกับพระนางพิมพา จ านวนสตรี 4 คนอาจสื่อถึงนางขัตติยกัญญาที่พระประยูรญาติถวายราช
ธิดาแก่เจ้าชายสิทธัตถะรวม 4 หมื่นองค์92 2. ฉากเหตุกาณ์เจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จประพาสอุทยาน
ภูมิประเทศ ทอดพระเนตรเทวทูตนิมิตให้เห็นคนชรา คนเจ็บ คนตาย และนักบวช จนพระองค์เกิด
ยินดีในการออกบวช เป็นเหตุการณ์ตอนต้นในปริเฉทท่ี 6 มหาภินิกขมนปริวรรต (ภาพที่ 44) 
                                                           

92 เร่ืองเดียวกัน, 82. 

 

ภาพที่ 43 ลักขณปริคคาหกปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ส่วนจิตรกรรมแห่งอ่ืนมีพ้ืนที่ห้องภาพขยายทางยาวมากจึงเขียนรายละเอียดในฉากมาก โดย
จัดองค์ประกอบเน้นฉากส าคัญเป็นฉากวัง โดยใช้แนวก าแพงเป็นกรอบเน้นเหตุการณ์หลัก แบ่งฉาก
เหตุการณ์ และพ้ืนที่เมืองและป่าออกจากกัน คือ 1. ฉากพระราชพิธีมงคลแรกนาขวัญ  2. ฉาก
ปราสาทพระราชวัง น่าจะเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องสองตอนคือ ภาพบุรุษวรรณะกษัตริย์ประทับนั่งใน
ปราสาท หลังแรก (ซ้าย) น่าจะเป็นภาพพระเจ้าสุทโธทนะขณะทรงรับสั่งเรียกหมู่ช่างทั้งหลายมา
ประชุมเพ่ือสร้างปราสาท 3 ฤดูแก่พระโอรส93  ส่วนปราสาทอีกหลัง (ขวา) น่าจะเป็นภาพเจ้าชาย
สิทธัตถะขณะประทับที่ปราสาทฤดูหนาว ซึ่งมีหมู่นางขัตติยะเล่นดนตรีถวาย 94 3. ฉากเหตุกาณ์
เจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จประพาสอุทยานภูมิประเทศ ทอดพระเนตรเทวทูตนิมิต  (ภาพที่ 45-47) 

เฉพาะจิตรกรรมวัดชีว์ประเสริฐเขียนโคลงสี่สุภาพบอกเรื่องราวในภาพว่า 
 บรมราชาพิเษกเจ้า  จอมกระษัตริย์ 
 พระสิทธารถครองสมบัตร์  สินไท ้
 ณ เมืองกระบิลพัสดุ  มหา นครแล 
 ทวยราษฎร์อ ามาตย์ไห ้  แซ่ด้วยสรรเสริญ 

 

                                                           
93 เร่ืองเดียวกัน, 79. 
94 เร่ืองเดียวกัน, 83. 

 

ภาพที่ 44 ราชาภิเษกปริวรรต-มหาภินิกขมนปริวรรต  วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 45 ราชาภิเษกปริวรรต-มหาภินิกขมนปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.6 ปริเฉทท่ี 6 มหาภินิกขมนปริวรรต 

เทวทูตนิมิตทั้ง 4  เป็นเหตุให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงสังเวชพระทัย และเกิดความยินดีในการ
ออกบวช วันเดียวกับที่พระนางพิมพาทรงประสูติพระราชโอรส นามว่า “ราหูล” พระองค์ทรงตัดสิน
พระทัยออกบวชในคืนนั้นโดยทรงม้ากัณฐกะพร้อมด้วยนายฉันนะเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ าอโนมา  

จิตรกรรมล าดับเหตุการณ์ต่อเนื่องเริ่มจากด้านซ้ายไปขวาคล้ายกัน โดยการใช้แนวก าแพง 
และธรรมชาติ ได้แก่ แนวเขามอ และแม่น้ าแบ่งฉากเหตุการณ์ออกจากกัน  กล่าวคือ จิตรกรรมวัด
ปากคลอง และวัดชีว์ประเสริฐเขียนล าดับเหตุการณ ์4 ฉาก  โดยที่วัดปากคลองเขียนแยกช่องภาพละ 
2 ฉาก คือ 1. ฉากเจ้าชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรพระนางสิริมหามายาและพระราหูลหลังจาก
ตัดสินใจจะออกบวช 2. ฉากนายฉันนะน าม้ากัณฐกะมารอรับตามรับสั่งที่จะเสด็จออกบวชในคืนนี้95  
3. ฉากพระยาวัสสวดีมารห้ามเสด็จออกบวช เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากพระองค์เสด็จออกจากพระ
นครส าเร็จ โดยมีท้าวจตุโลกบาลใช้พระหัตถ์รองรับกีบเท้าของม้ากัณฐกะไม่ให้เกิดเสียง นายฉันนะจับ
ยึดหางม้าไว้96  4. ฉากเจ้าชายสิทธัตถะตัดพระโมฬีริมฝั่งแม่น้ าอโนมา พระอินทร์ทรงอัญเชิญพระโมฬี 
และผ้าโพกศีรษะไปประดิษฐานที่เจดีย์จุฬามณี  ท้าวมหาพรหมน าเครื่องอัฏบริขารมาถวาย และ
อัญเชิญพระภูษาไปประดิษฐานที่ทุสเจดีย์ในพรหมโลก97 (ภาพที่ 48-49) 

 

                                                           
95 เร่ืองเดียวกัน, 94-95.   
96 เร่ืองเดียวกัน, 96-98.   
97 เร่ืองเดียวกัน, 103.   

 

ภาพที่ 46 ราชาภิเษกปริวรรต-มหาภินิกขมนปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 47  ราชาภิเษกปริวรรต-มหาภินิกขมนปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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จิตรกรรมวัดจันทราวาส และวัดเกาะแก้วสุทธารามเพ่ิมเติมเหตุการณ์ตอนเจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงประทับนั่งบนบัลลังก์อาสน์ทอดพระเนตรเหล่าบรรดานางขัตติยกัญญาที่ชวนกันเอนกายหลับใหล
เกลือกกลิ้ง ด้วยต่างเห็นว่าพระองค์ทรงบรรทมแล้ว เป็นเหตุให้พระองค์ทรงสังเวช และตัดสินพระทัย
ออกบวชในคืนนี้98 เป็นฉากแรกก่อนล าดับเหตุการณ์ไปจนจบถึงตอนตัดพระเกศา (ภาพที่ 50-51) 

                                                           
98 เร่ืองเดียวกัน, 93. 

 

 

ภาพที่ 49  มหาภินิกขมนปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 48  มหาภินิกขมนปริวรรต (1)-(4) วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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 จิตรกรรมวัดจันทราวาสเขียนโคลงกระทูส้ี่สุภาพบอกเรื่องราวในภาพว่า 

 พิ  นิจสนมทุกผู้  พิการ 
 เนตร์  เพ่งราชบาน  ป่าช้า 
 สะ กระมลปิ่มปาน  สละหลุด ครรไลย 
 กรม กรอมมายุดถ้า  มิ่งม้า 
จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามเขียนโคลงสี่สุภาพบอกเรื่องราวในภาพว่า 
 พระมหาบุรุษเรื้อง รันเญ 
 ปางประสบภพเท  วทูตน้นน 
 ฤไทยยังสังเว  คะสลด นักนอ 
 สองกับนายฉันหมั้น มุงเมือในยกรัมฯ 
 

2.7 ปริเฉทท่ี 7 ทุกกรกิริยาปริวรรต  
 นายฉันนะน าม้ากัญฐกะพร้อมเครื่องประดับของพระมหาสัตว์เดินทางกลับไปแจ้งพระเจ้า 
สุทโธทนะแต่ม้ากัณฐกะอกแตกตายด้วยความเศร้าก่อนถึงพระนคร  เมื่อโกณฑัญญพราหมณ์ทราบ
เรื่องจึงชักชวนบุตรพราหมณ์ทั้ง 7 ซึ่งเคยถวายพุทธท านายออกบวชรวมกัน 5 คนและออกสืบเสาะจน
ได้พบและติดตามอุปถากพระสิทธัตถะขณะทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยานานถึง 6 พรรษา  ต่อมาทรงเห็นว่า
วิถีทางดังกล่าวไม่ใช่ทางสู่พระโพธิญาณด้วยพระอินทร์นิมิตพิณสามสาย พิณสายหนึ่งตึงมากพอดีดก็
ขาดออก สายหนึ่งหย่อนดีดเสียงไม่ไพเราะ และสายหนึ่งปานกลางดีดแล้วไพเราะ จนพิจารณาได้ว่า

 

 

ภาพที่ 51 มหาภินิกขมนปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 50 มหาภินิกขมนปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุร ี
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มัชฌิมปฏิบัติเป็นหนทางพระโพธิญานจึงทรงเลิกกระท าทุกรกิริยา แต่พราหมณ์ทั้ง 5 เข้าใจว่า
พระองค์ทรงเลิกล้มความตั้งใจจึงพากันจากไป 
 จิตรกรรมทุกแห่งมีการแบ่งฉากพ้ืนหลังโดยใช้แนวก าแพงและแม่น้ าคั่น และล าดับฉาก
เหตุการณ์ใกล้เคียงกันมาก  ยกเว้นที่วัดปากคลองเพราะมีพ้ืนที่การประดับสั้นกว่าแห่งอ่ืนที่เขียนภาพ
เต็ ม พ้ื น ที่ ท า งย าวขอ งห้ อ งระห ว่ า ง เส าอ าค าร  จึ งตั ด ตอน น ายฉั น น ะ เข้ า เฝ้ าพ ระ เจ้ า 
สุทโธทนะออกไป (ภาพที่ 52) และล าดับฉากเหตุการณ์ตามแนวแกนจากด้านซ้ายไปขวา  เนื่องด้วยมี
ฉากย่อยจ านวนมากในพ้ืนที่นอกเมืองช่างได้แก้ปัญหาการจัดการพื้นที่ด้วยการสลับเหตุการณ์ย่อยขึ้น
ลงแบบฟันปลา (ภาพที่ 53-55) ประกอบด้วย 1. ฉากเหตุการณ์ตอนนายฉันนะเข้าเฝ้าพระเจ้า 
 
 
 
 
 
 

 
 
สุทโธทนะเพ่ือแจ้งเรื่องพระสิทธัตถะ พร้อมน าเครื่องประดับของพระมหาสัตว์ และเครื่องทรงม้า
กัณฐกะถวายคืนสู่พระเจ้าสุทโธทนะ99 2. ฉากพวกราชบุรุษกราบทูลพระเจ้าพิมพิศาลเรื่องพระสิท 
ธัตถะ ที่ชาวกรุงราชคฤห์ต่างมาดูและกล่าวกันไปต่างๆ นานาว่าพระองค์เป็นพระจันทร์บ้าง กามเทพ
บ้าง พระองค์จึงมีรับสั่งให้ทหารไปสืบความ100  3. ฉากพระเจ้าพิมพิสารเสด็จออกจากเมืองเพ่ือไปพบ
พระสิทธัตถะ 4. ฉากพระเจ้าพิมพิสารเสวนากับพระสิทธัตถะ พร้อมเอ่ยปากว่าหากพระมหาสัตว์
บรรลุสัพพัญญตญานให้เสด็จมาสู่เมืองของพระองค์ก่อน101  5. ฉากพระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญทุกร
กิริยาด้วยความเพียร ทรงงดเสวยอาหารจนพระกายซูบซีด บรรดาชาวบ้านที่เลี้ยงโคเลี้ยงสัตว์ต่างพา
กันทัก พระยามารเห็นถึงความเพียรเกรงว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงมายังส านักของ
พระองค์เพ่ือโน้มน้าวให้ละจากทุกรกิริยา102  ยกเว้นที่วัดชีว์ประเสริฐตัดฉากนี้ออกไป  โดยให้
ความส าคัญกับฉากต่อไปมากกว่า  6. ฉากพระอินทร์ดีดพิณนิมิตถวาย พระสิทธัตถะจึงพิจารณาเห็น
แจ้ง โดยช่างได้แสดงโดยการเขียนปัญจวัคคีย์เดินละจากพระองค์ไป มีการล าดับเหตุการณ์ต่อเนื่อง

                                                           
99 เร่ืองเดียวกัน, 104.   
100 เร่ืองเดียวกัน, 109-111.     
101 เร่ืองเดียวกัน, 112.    
102 เร่ืองเดียวกนั, 116-117. 

 

ภาพที่  52 ทุกกรกิริยาปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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โดยการวาดตัวละครหลัก คือพระเจ้าพิมพิสาร และพระพุทธเจ้าซ้ าไปมาแสดงความเคลื่อนไหวของตัว
ละคร  ปรากฏการเขียนโคลงสี่สุภาพบอกเรื่องราวก ากับภาพในจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามว่า 

  ทรงกระท ากิจล้ า  เหลือตรา 
  ทุกกะระกิริยา  อย่างอยิ้ง 
  อ ามะเรศรเสรดจภา พิณดีด ถวายนา 
  เหนฝ่ายกลางพริ้ง พระเต้าตามแสดงฯ 
และโคลงกระทู้ในจิตรกรรมวัดจันทราวาสว่า 
  ทุข  ธระหมิ่นแม้  เจียนตาย 
  กิ    ระเพ่งพุทธาย ก่ าสู้ 
  ริ    เราสกินธ์กาย พิณทิพย์บรรเลง 
  ยา  ยิ่งด าหริห์รู้  กึ่งพ้าง พิณขยัน 

2.8 ปริเฉทท่ี 8 พุทธบูชาปริวรรต 
นางสุชาดาหุงข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองมาถวายพระสิทธัตถะ หลังจากทรงเสวยได้อธิษฐาน

จิตว่าหากพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ าและจมลงสู่วิมาน

 

 

 

ภาพที่ 54 ทุกกรกิริยาปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 53 ทุกกรกิริยาปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 55 ทุกกรกิริยาปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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พระยากาฬนาคราช หลังจากนั้นโสตถิยพราหมณ์ถือหญ้าคาเดินสวนมาจึงน าถวายแก่พระสิทธัตถะ 
พระองค์ทรงรับแล้วน าทอดลงเป็นรัตนบัลลังก์ 

จิตรกรรมทุกแห่งแสดงฉากคล้ายกันเรียงล าดับเหตุการณ์จากด้านซ้ายไปขวา ประกอบด้วย 
1. ฉากบ้านของนางสุชาดา มีสามีและบุตร ส่วนนางก าลังเตรียมท าการบวงสรวงเทพยดาที่สถิตยังต้น
นิโครธพฤกษ์ (ไทร) เรื่องขอให้สามีที่มีบุญพร้อมชาติตระกูลเสมอกัน และขอให้ก าเนิดบุตรชาย มีการ
เลี้ยงวัวนมเพ่ือให้ได้น้ านมรสหวานเพ่ือรีดมาหุงหามธุปายาส โดยมีพระอินทร์ลงมาก่อไฟใส่ฟืน และ
นางบุณณทาสีขณะไปแพ้วถางใต้ต้นไทรที่สถิตของเทวดาและพบพระสิทธัตถะมีรัศมีทองรอบพระกาย
จึงกลับมาแจ้งนางสุชาดา 2. ฉากนางสุชาดาก าลังน าข้าวมธุปายาสใส่ถาดทอง ยกทูลบนศีรษะน า
ขบวนไปถวายรุกขเทวดา 3. นางน้อมตัวถวายมธุปายาสแก่พระสิทธัตถะพร้อมด้วยถาดสีทอง103 4. 
พระสิทธัตถะทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองทวนกระแสน้ าและจมลงสู่วิมานพระยากาฬนาคราช ซึ่งมี
ถาดทองของของอดีตพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์อยู่ที่นั้น104 5. ฉากโสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้าคา 8 ก าแก่
พระสิทธัตถะ105 6. ฉากพระสิทธัตถะเหนือรัตนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ เหล่าเทพยดาทั้งหลายจึงพากันถือ
เครื่องสักการบูชามาชุมนุมสักการะพระสิทธัตถะ106 (ภาพที่ 56-59) 

 

                                                           
103 เร่ืองเดียวกัน, 120-121. 
104 เร่ืองเดียวกัน, 124-125. 
105 เร่ืองเดียวกัน, 127. 
106 เร่ืองเดียวกัน, 131-132. 

 

ภาพที่ 56 พุทธบูชาปริวรรต  วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 57  พุทธบูชาปริวรรต  วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ฉากเหตุการณ์ข้างต้นค่อนข้างละเอียดตามวรรณกรรมศาสนา โดยเฉพาะที่วัดเกาะแก้ว 

สุทธารามมีรายละเอียดเหตุการณ์จากพุทธประวัติครบถ้วนกว่าแห่งอ่ืน  ได้แก่ พระอินทร์ในฉากตอน
นางสุชาดาก าลังกวนข้าวมธุปายาส นางสุชาดายกมธุปายาสทูลเหนือศรีษะ คอกวัวที่นางให้คนรับใช้
ขุนน้ านมให้มีรสหวาน  และนางบุณณทาสีแอบตรงพุ่มไม้เห็นพระพุทธเจ้า  รวมถึงการเขียน
ฉัพพรรณรังสีในรูปของประภามณฑลรอบพระเศียรสัมพันธ์ตามค าบรรยายในพุทธประวัติ  อย่างไรก็ดี
ช่างที่วัดชีว์ประเสริฐเขียนรวบเหตุการณ์ให้กระชับขึ้นโดยตัดฉากตอนนางสุชาดายกถาดมธุปายาสทูล
บนศีรษะเดินน าขบวนออกไป  อนึ่ง จิตรกรรมที่วัดปากคลองมีความยาวภาพสั้นกว่าแห่งอ่ืนน่าจะเป็น
เหตุให้ช่างเขียนเพียงฉากที่ 1-4  รวมถึงมีการแสดงรูปของพระสิทธัตถะเพียงองค์เดียวรับมธุปายาส 
และสื่อไปยังการลอยถาด     

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพบท
เดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 

 สุชาดาแน่งน้อย  นางนาด 
 ถวายมฤทปายาด  ยิ่งล้ า 
 สมเด็จพระชินราช รับบริบูนแฮ 
 แล้วปล่อยลอยถาดซ้ า สู่ด้าวนาคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

ภาพที่ 58 พุทธบูชาปริวรรต  วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 59 พุทธบูชาปริวรรต  วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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2.9 ปริเฉทท่ี 9 มารวิชัยปริวรรต โดยมีฉากธิดามารร ายั่วยวนพระพุทธเจ้าร่วมด้วย 
 พระยาวัสวดีมารยกพลเสนามารมาหมายให้พระสิทธัตถะออกจากรัตนบัลลังก์ จนเหล่า
เทวดาที่ห้อมล้อมชื่นชมพระบารมีพากันหนีหาย  เมื่อพระยามารกล่าวอ้างสิทธิควรคู่ในรัตนบัลลังก์
พระสิทธัตถะจึงทรงเหยียดพระหัตถ์เรียกพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยานความชอบธรรมในรัตนบัลลังก์
ของพระองค์ บังเกิดรูปสตรียืนประทับหน้าพระพักตร์และบิดพระโมฬี น้ าซึ่งพระสิทธัตถะทรงสั่งสม
บารมีและหลั่งทักษิโณทกในอดีตชาติไหลออกจากโมฬีท่วมพระยาวัสวดีมารและพลมารพ่ายแพ้ไป 

จิตรกรรมทุกแห่งมีการแสดงฉากมารวิชัยตามแบบแผนประเพณีไทย คือการแสดงภาพ
พระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิเหนือรัตนบัลลังก์ใต้ต้นมหาโพธิ ทิ้งพระหัตถ์ขวาลงด้านล่าง ที่เป็นรูป
พระแม่ธรณีก าลังบีบน้ าจากพระโมฬีเป็นแกนกลางของภาพ ด้านซ้ายเป็นพระยาวัสวดีมาร และพล
มารก าลังยกพลเข้ามา ด้านขวาแสดงภาพกระแสน้ าจากพระโมฬีแม่ธรณีพัดหมู่มารแตกพ่ายไป 

ข้อสังเกตในจิตรกรรมประดับแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญกลุ่มนี้มีแบบแผนการแสดงฉาก
เหตุการณ์ต่างจากจิตรกรรมฝาผนัง หรือพระบฏที่นิยมเขียนภาพตอนเดียวดังกล่าวข้างต้น  ด้วยการ
เริ่มต้นด้วยฉากธิดามาร ได้แก่ นางราคา อรตี และตัณหา ก าลังร่ายร ายั่วยวนพระสิทธัตถะก่อนการมา
ของกองทัพพระยาวัสวดีมาร ต่างจากเนื้อความในพระปฐมสมโพธิกถาที่กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวใน
สัปดาห์ที่ห้าภายหลังการตรัสรู้107  ซ่ึงประเด็นดังกล่าวอยู่ในการวิเคราะห์ท้ายบท (ภาพที่ 60-63) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
107 เร่ืองเดียวกัน, 167. 

ภาพที ่60  มารวิชัยปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

       ภาพที่ 61   มารวิชัยปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามมีการเขียนโคลงกระทู้สี่สุภาพบอกเรื่องราวก ากับภาพว่า 
 มา ราธิราชทั้ง  ทวยหาญ 
 ระ รุกพระทรงญาณ  ไล่ล้อม 
 วิ ระองค์ทรงราญ  ราพแต่ ธรรมนา 
 ไชย ชะนะยักษน้อม  สอบเกล้าถวายกรฯ 

 และจิตรกรรมวัดจันทราวาสเขียนโคลงกระทู้สี่สุภาพก ากับภาพว่า 
 มา มารมากตู่เอ้อ  แกมกุล 
 ร ระริกเร่งเข้าประญ กลับม้วย 
 วิ ระหน่อทศพล  องค์ยิ่ง บาระมี 
 ไช ยะมารอ่อนด้วย  มุ่งแม้ พุทธภูมิ 

 
2.10 ปริเฉทท่ี 10 อภิสัมโพธิปริวรรต และปริเฉทที่ 11 โพธิสัพพัญญูปริวรรต 

เมื่อพระสิทธัตถะมีชัยเหนือหมู่มาร เหล่าเทพยาดาจึงกลับมาสู่โพธิมณฑลสถาน พระองค์
ประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิเจริญภาวนาสมาธิเป็นล าดับขั้นจนตรัสรู้ในปัจฉิมยาม  ต่อเนื่องสู่ปริเฉทที่ 11 
เรื่องการเสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถานใน 7 สัปดาห์หลังตรัสรู้ 

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดจันทราวาส และวัดชีว์ประเสริฐ ล าดับเหตุการณ์ต่อเนื่อง
จากด้านซ้ายไปขวา คือ 1. ฉากตอนพระพุทธเจ้าทรงวิมุตติเศวตฉัตรตรัสรู้ ปรากฏบรรดาเทพยดาทั้ง
จักรวาลพร้อมกันบูชาไหว้พระพุทธเจ้า มีทิพยฉัตร สุวรรณจามรี ทิพย์ธงชัย และธงประฏาก (ธง

 

ภาพที่ 62   มารวิชัยปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 63   มารวิชัยปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 



 
72 

  

ตะขาบ) ประดับแวดล้อมรัตนบัลลังก์ทรงตรัสรู้พระพุทธรัตนะอนาวรณญาน108   ช่างเขียนเทวดา
ประนมมือหันหน้าเข้าสู่พระพุทธเจ้า มีการตั้งโต๊ะเครื่องบูชาและเครื่องสูง ได้แก่ ฉัตร ตาลปัตร และ
พัดยศประกอบ  เข้าใจว่าช่างคงใช้ฉากเดียวกันนี้สื่อถึงฉากเหตุการณ์การเสวยวิมุตติสุข ณ รัตน
บัลลังก์ใต้ต้นอัสสัตพฤกษ์ (มหาโพธิ) ในสัปดาห์แรกด้วย  2. ฉากพระพุทธเจ้าเสด็จจากโพธิ์บัลลังก์ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และยืนเพ่งบูชาต้นมหาโพธิโดยไม่กระพริบพระเนตร ในสัปดาห์ที่
สอง109 3. ฉากพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นอัสสัตพฤกษ์ประทับนั่งสมาธิใน
รัตนฆระเรือนแก้ว เกิดฉัพพรรณรังสีออกจากพระสรีรกายในสัปดาห์ที่ สี่110  ดังปรากฏภาพ
พระพุทธเจ้าประทับภายในซุ้มเรือนแก้ว  4. ฉากพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้น 
มหาโพธิ ประทับใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) มีพญานาคมุจลินท์ขึ้นมาปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนซึ่ง
ตลอดทั้งเจ็ดวัน ในสัปดาห์ที่หก111 (ภาพที่ 64-67)   

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส ปรากฏการเขียนโคลงบอกเรื่องราวบน
ภาพบทเดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 

 เนาควงโพธิโอ่รุ่ง  เรืองไกร 
 ทรงบัลลังก์ไพ  แวดล้อมโรจแล้ว 
 เทพผองผ่องใจใส  สมโพช พระแฮ 
 บูชิดมาลาแก้ว  กอบทั้งดนตรี 
 ที่พระถึงซึ่งสร้อย  สยัมภู 
 โพธิสรรพญญู  ยิ่งเรือง 
 ทราบชัดตรัสไตรกรู กรองถ่องธรรมแฮ 
 เปรียบปทุมตุมเบื้อง เบิกสร้อยบานสวย 

 

                                                           
108 เร่ืองเดียวกัน, 162. 
109 เร่ืองเดียวกัน, 163. 
110 เร่ืองเดียวกัน, 164. 
111 เร่ืองเดียวกัน, 169.  

 

 ภาพที่ 64  อภิสัมโพธิปริวรรต-โพธิสัพพัญญูปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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อนึ่ง จิตรกรรมวัดปากคลองเขียนฉากเหตุการณ์ตอนอภิสัมโพธิปริวรรตด้วยแบบแผน
เดียวกัน แต่แยก 1. ฉากพระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุติสุขในสัปดาห์ที่สอง และ 2. ฉากพระพุทธเจ้าทรง
เสวยวิมุติสุขในสัปดาห์ที่หก เรียงล าดับจากด้านซ้ายไปขวาออกเป็น 2 ช่องภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 66 อภิสัมโพธิปริวรรต-โพธิสัพพัญญูปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 65  อภิสัมโพธิปริวรรต-โพธิสัพพัญญูปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 67  อภิสัมโพธิปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

 

การไล่ โทนสี
ฉากหลัง และ
การวาดภูเขา
ที่ไม่บ่งระยะ
แน่ชัด เทียบ
กับภาพท่ี 65 
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2.11 ปริเฉทท่ี 11 โพธิสัพพัญญูปริวรรต ตอนพ่อค้าพี่น้องถวายสัตตุก้อนสัตตุผง (สัปดาห์ที่ 7) 
ช่างเขียนฉากตอนพ่อค้าพ่ีน้องนามว่าตปุสสะและภัลลิกะ ถวายสัตตุก้อนสัตตุผงแก่

พระพุทธเจ้าหลังเสวยวิมุติสุขใต้ต้นราชายตนพฤกษ์ครบเจ็ดวันในสัปดาห์ที่เจ็ดเป็นเอกเทศเต็มห้อง
ภาพ ประกอบด้วย 1. ฉากรุกขเทวดา ซึ่งกาลก่อนเคยเป็นพระญาติกับพ่อค้าทั้งสองก าลังชี้บอกทาง
ให้พ่อค้าซึ่งพาหมู่เกวียนบรรทุกสินค้าเดินทางไกลหมายจะไปค้าขาย ณ อุกกละชนบทในมัชฌิม
ประเทศไปนมัสการและถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงแก่พระพุทธเจ้า ช่างเขียนฉากเรือค้าส าเภา
ประกอบฉากหลังเพ่ือสื่อถึงการค้าขายทางไกลผ่านการค้าทางทะเลตามความเข้าใจของช่างเพชรบุรี   
2. ฉากสองพ่อค้าก าลังอาราธนาถวายอภิวันทนาการและข้าวสัตตุก้อนสัตตุ ผงแก่พระพุทธเจ้า  
จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดจันทราวาส และวัดชีว์ประเสริฐแสดงรูปท้าวจตุโลกบาลถือบาตร
นั่งฝั่งตรงข้ามกับสองพ่อค้า ดังกล่าวถึงในพุทธประวัติว่าพระองค์ไม่มีบาตรรับ ท้าวจตุโลกบาลจึงน า
บาตรมาถวาย พระพุทธเจ้าได้ทรงรับและอธิษฐานผสานบาตรทั้งสี่เข้าเป็นบาตรเดียวเพ่ือรับบิณฑบาต
จากพ่อค้าสองพ่ีน้อง  3. ฉากพ่อค้าสองพ่ีน้องอัญเชิญพระเกศธาตุทั้งแปดเส้น ด้วยได้กล่าวขอสิ่งของ
อันควรแก่การไหว้บูชาแทนพระพุทธเจ้า และเดินทางต่อไป112 ซึ่งช่างเขียนฉากพ้ืนหลังเป็นทะเลมี
ส าเภาสินค้า ที่ลดขนาดลงเมื่ออยู่ไกลสายตาออกไป 

วิธีล าดับเหตุการณ์ในตอนดังกล่าวมี 2 รูปแบบ คือ 1. การเรียงล าดับฉากเหตุการณ์จาก
ด้านซ้ายไปขวา ในจิตรกรรมวัดจันทราวาส  และวัดชีว์ประเสริฐ (ภาพที่ 68-69) 2. การเรียงล าดับ
ฉากเหตุการณ์จากด้านขวาไปซ้าย แล้ววนกลับด้านขวาทางตอนบนของภาพ ในจิตรกรรมวัดเกาะแก้ว
สุทธาราม และวัดปากคลอง (ภาพที่ 70-71) 

                                                           
112 เร่ืองเดียวกัน, 171-173. 

 

 

 ภาพที่ 68   โพธิสัพพัญญูปริวรรต (สัปดาห์ที่ 7)  วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 ภาพที่ 69  โพธิสัพพัญญูปริวรรต (สัปดาห์ที่ 7)  วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพบท

เดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 
  ตะบุสสะพลิกะด้วย ดลมา 
  น าสตูบูชา  เชษฐ์ไท้ 
  เกษธาตุอัษฎานา  ยกโปรดประทาน 
  สองรีบค านับไหว้  กราบแล้วคมลา 
จิตรกรรมวัดชีว์ประเสริฐ เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพว่า 
  พานิชสองพ่ีน้อง  น าเกวียนมาเฮย 
  พบเทพชี้ที่เสถียร  สถิตย์ให้ 
  น าสัตตุถวายเวียน วนรอบ พระนา 
  ได้อัฐเกษนมัสไหว้ วากย์แล้ว ลาเลย 

2.12 ปริเฉทท่ี 12 พรหมัชเฌสนปริวรรต 
ท้าวสหัมบดีพรหม และเหล่าเทวดาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาโปรดสรรพ

สัตว์ทั้งหลาย113  จิตรกรรมแสดงภาพเหตุการณ์ตอนเดียวเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์ใต้

                                                           
113 เร่ืองเดียวกัน, 178-183. 

 

 ภาพที่ 70  โพธิสัพพัญญูปริวรรต (สัปดาห์ที่ 7) วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 ภาพที่ 71  โพธิสัพพัญญูปริวรรต (สัปดาห์ที่ 7) วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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ต้นมหาโพธิขนาบข้างด้วยหมู่พรหมประนมมือถวายอภิวันหันพักตร์เข้าสู่พระพุทธองค์   เฉพาะที่
จิตรกรรมวัดปากคลองช่างเขียนพรหมสี่หน้าร่วมกับเทวดามาประชุมแยกคนละแถว  (ภาพที่ 72-75)  
ทั้งนี้ด้วยพ้ืนที่ห้องภาพวัดจันทราวาส วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดชีว์ประเสริฐขยายทางยาวเกินกว่า
จะแสดงเหตุการ์ตอนเดียวได้เต็มพ้ืนที่ จึงมีการวาดภากกากเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวไททรงด าและสัตว์ป่า
ลงในพ้ืนที่ว่างขนาบข้างฉากเหตุการณ์หลัก  เป็นที่สังเกตว่าการล าดับห้องภาพวัดจันทราวาสมีการ
สลับตอนดังกล่าวกับตอนธัมจักกปริวรรต 

จิตรกรรมวัดจันทราวาส วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดชีว์ประเสริฐ เขียนโคลงบอกเรื่องราว
บนภาพบทเดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่าง ผิดเพ้ียนกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดเกาะแก้ว 
สุทธาราม ดังนี้ 

 พรหมงามนามท้าว สะหะบดี 
 วันทะตะติยะที  ท่ามเกล้า 
 อาราทน์ยาจน์องค์ตรี สรรเพชร เจ้าแฮ 
 สรวมพระปราณีด้าว ตรัดพร้องพระทรรม์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 72  พรหมัชเฌสนปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 73  พรหมัชเฌสนปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.13 ปริเฉทท่ี 13 ธัมมจักกปริวรรต  

พระพุทธเจ้าเสด็จสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสีเพ่ือแสดงปฐมเทศนาโปรด 
ปัญจวัคคีย์ จิตรกรรมล าดับเหตุการณ์จากด้านซ้ายไปขวา คือ 1. ฉากพระพุทธเจ้าทรงเจรจากับ 
อุปกาชีวกขณะเดินทางไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน114  2. ฉากพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึง แรกเดิมเหล่า
ปัญจวัคคีย์ตกลงกันว่าจะเพียงปูอาสนะถวาย ไม่ต้อนรับกราบไหว้พระพุทธเจ้า แต่เมื่อเห็นพระองค์
ต่างเกิดจิตเคารพออกมาต้อนรับค านับไหว้และถวายน้ าช าระพระบาท115 3. ฉากพระพุทธเจ้าแสดง
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์116 (ภาพที่ 76-79) 

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพบท
เดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่างเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 

 พระส าพุทธพิสุทแท ้ เสษฐะ 
 ตรัดวะราธรรม  จักแก้ว 
 ที่อิสิปัตนะ มฤค     ทายะวัน 

โปรดท่านปัญจะพรรติแผ้วผ้องพ้นมลทิน 

                                                           
114 เร่ืองเดียวกัน, 187-189. 
115 เร่ืองเดียวกัน, 191-192. 
116 เร่ืองเดียวกัน, 196. 

 

 

ภาพที่ 74  พรหมัชเฌสนปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 75  พรหมัชเฌสนปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 76   ธัมมจักกปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 77   ธัมมจักกปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 78   ธัมมจักกปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 79   ธัมมจักกปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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2.14 ปริเฉทท่ี 17 กปิลวัตถุปริวรรต และปริเฉทที่ 18 พิมพาพิลาปปริวรรต 
พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงส่งอ ามาตย์พร้อมด้วยบุรุษ

บริวารมาทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์หลายครั้ง แต่เหล่าอ ามาตย์และบุรุษบริวารต่าง
เลื่อมใสและบรรพชาในพุทธศาสนาทุกครั้ง จนในครั้งที่ 9 หลังบรรพชาเหล่าอ ามาตย์แล้วพระพุทธเจ้า
เห็นกาลสมควรจึงรับอาราธนาเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุ์ เพ่ือโปรดพระพุทธบิดาและประยูรญาติ และแจ้ง
พระสงฆ์ท้ังหลายให้เตรียมการจะไปรวมสองหมื่นรูป117  

ต่อเนื่องในพิมพาพิลาปปริวรรต  พระนางพิมพาทรงชี้ให้พระราหุลดูพระพุทธเจ้าขณะก าลัง
บิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์จากหน้าต่างพระปราสาท  พระเจ้าสุทโธทนะทรงอาราธนาพระพุทธเจ้า
และหมู่สงฆ์รับบิณฑบาตในพระมหาปราสาท ด้านพระนางพิมพาทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมา
บิณฑบาตภายในวังแต่ไม่เสด็จมายังที่ประทับของนางจึงทรงน้อยพระทัยร่ าไห้ พระพุทธองค์จึงทรง
เสด็จแสดงธรรมเทศนาโปรดพระนางพิมพาจนบรรลุโสดาบัน118  

จิตรกรรมทุกแห่งล าดับเหตุการณ์จากซ้ายไป โดยใช้แนวก าแพงแบ่งฉากเหตุการณ์ คือ 1. 
ฉากพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์สองหมื่นรูปก าลังเสด็จเข้าโคจรบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์119  2. ฉาก
ในก าแพงเมือง พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งท่ามกลางบรรดาหมู่อริยสงฆ์ กษัตริย์ นางสนม และข้าราช
บริพารแสดงท่าทางถวายนมัสการ อาจสื่อถึงตอนพระพุทธบิดารับบาตรและอาราธนาพระองค์พร้อม
หมู่อริยสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาท พร้อมถวายภัตตาหาร ในคราวนั้นพระองค์จึงได้แสดงธรรมโปรดพระ
พุทธบิดา และเหล่านางสนม120 3. ฉากวังที่ประทับของพระนางพิมพา  แสดงเรื่องราวตอนเมื่อพระ
เจ้าสุทโธทนะกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จยังที่ประทับของพระนางพิมพา ด้วยเหตุแห่งมหาอุปการ-
คุณของนาง  พระพุทธเจ้าจึงประทานบาตรทรงให้พระพุทธบิดา แล้วเสด็จสู่ที่ประทับของพระนาง
พิมพาพร้อมพระอัครสาวก 2 รูป  พระนางได้กอดข้อพระบาทซบพระเศียรลงถวายนมัสการ และน า
พระโมฬีเช็ดหลังพระบาทของพระพุทธเจ้า121 (ภาพที่ 80-82) 

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดจันทราวาส และวัดชีว์ประเสริฐ เขียนโคลงบอกเรื่องราว
ในภาพบทเดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดชีว์ประเสริฐ ดังนี้ 

  กบิลพัสดุเบื้อง  เบื้องบนปรา 
  โปรดพุทธบิดา  ดับร้อน 
  แล้วเยื้อนพระนางพิมภา พิลาพ 
  นางกระษัตริย์หัตถ์ช้อน บาทไว้เหนือเศียร 

                                                           
117 เร่ืองเดียวกัน, 248-250 และ 257. 
118 เร่ืองเดียวกัน, 271-272 277. 
119 เร่ืองเดียวกัน, 262. 
120 เร่ืองเดียวกัน, 267. 
121 เร่ืองเดียวกัน, 273-275. 
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2.15 ปริเฉทท่ี 21 พุทธปิตุนิพพานปริวรรต และปริเฉทที่ 22 ยมกปาฏิหาริยปริวรรต 

พุทธปิตุนิพพานปริวรรต กล่าวถึงขณะพระพุทธองค์ประทับที่เมืองเวสาลีทรงทราบข่าวพระ
พุทธบิดาประชวรหนัก จึงเสด็จไปเยี่ยมและแสดงธรรมถวายจนพระพุทธบิดาบรรลุอรหันต์ก่อนเสด็จ
ปรินิพพาน หลังจากเสด็จกลับสู่พระนิโครธารามทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระนางปชาบดี และบริวาร
สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้ จากการอ้อนวอนของพระอานนท์  

ยมกปาฏิหาริยปริวรรต กล่าวถึงเศรษฐีแห่งกรุงราชคฤหแขวนบาตรบนยอดเสาสูง พร้อม
ประกาศให้ผู้เป็นพระอรหันต์แสดงตนเหาะขึ้นไปน าบาตรนั้นลงมา  พระภารทวาชเถระจึงแสดง

 

 

 

ภาพที่ 80   กปิลวัตถุปริวรรต-พิมพาพิลาปปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 81   กปิลวัตถุปริวรรต-พิมพาพิลาปปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 82   กปิลวัตถุปริวรรต-พิมพาพิลาปปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ปาฏิหาริย์เหาะน าบาตรลงมา ความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสห้ามภิกษุแสดงปาฏิหาริย์ 
เดียรถีย์ทั้งหกทราบดังนั้นจึงโอ้อวดจะท าปาฏิหาริย์แข่งกับพระพุทธเจ้า  พระองค์จึงตรัสจะแสดง
ปาฏิหาริย์ในวันเพ็ญเดือน 8 ใต้ต้นมะม่วงใกล้เมืองสาวัตถี ส่งผลให้เหล่าเดียรถีย์พากันโค่นท าลายต้น
มะม่วงเสียสิ้น  แต่นายคัณฑอุทยานได้น าผลมะม่วงมาถวายแก่พระพุทธเจ้า หลังทรงฉันแล้วรับสั่งให้
น าเมล็ดปลูกลงดิน และทรงล้างพระหัตถ์รดเมล็ดจนงอกแตกออกเป็นล าต้นใหญ่และทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์จนเหล่าเดียรถ์ต่างตกใจกลัวหนีไป 

จิตรกรรมวัดจันทราวาส วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดชีว์ประเสริฐ ล าดับฉากเหตุการณ์จาก
ซ้ายไปขวา เริ่มจากตอนพุทธปิตุนิพพานปริวรรต 3 ฉาก คือ 1. ฉากภิกษุทั้งหลายมาประชุมรอตาม
เสด็จพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหารเพ่ือเยี่ยมพระพุทธบิดา  2. ฉากพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุ
พร้อมกันเหาะสู่กรุงกบิลพัสดุ์  3. ฉากพระพุทธเจ้าเข้าเยี่ยมพระพุทธบิดาในพระราชมณเทียรที่
ประทับ ทรงยื่นพระหัตถ์ลูบพระเศียรพระพุทธบิดาเพ่ือระงับความทุกขเวทนาในพระเศียร  ตามด้วย
พระอานนท์ยกหัตถ์ลูบพระกรเบื้องขวา พระนันทเถระยกหัตถ์ลูบพระพาหา (แขน) และพระราหุลยก
หัตถ์ลูบพระปฤษฎางค์ (หลัง) ของพระพุทธบิดาเพ่ือระงับความทุกขเวทนา122  ต่อด้วย 4. ตอนยมก
ปาฏิหาริยปริวรรต  เน้นแสดงฉากพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์เหนือต้นมะม่วงต้นใหญ่ทอดกิ่งไป
เบื้องบน 5 กิ่งใหญ่  ด้วยพุทธนิมิตเดินจงกรมบ้าง ไสยาสน์บ้าง เทศนาบ้าง  และมีท่อน้ าท่อไฟออก
จากพระกาย อานุภาพถึงเหล่าเทพยดาทั้งหลายมาชุมนุมสักการบูชาพระพุทธเจ้า123  ขนาบด้วย
เหตุการณ์ก่อนการแสดงยมกปาฏิหาริย์ตอนนายคัณฑอุทยานถวายผลมะม่วงแก่พระพุทธเจ้า (ขวา) 
และตอนทรงล้างพระหัตถ์รดเมล็ดมะม่วงงอกแตกออกเป็นล าต้นใหญ่ ชาวบ้านต่างพากันน าเมล็ด
มะม่วงปาใส่พวกเดียรถีย์ รวมถึงพระอินทร์ที่บันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดถอนมณฑปของเดียรถีย์พัง
ลง124 (ซ้าย) โดยที่วัดจันทราวาส และวัดชีว์ประเสริฐ มีการใช้เทคนิคทัศนียวิทยามาใช้ในการล าดับ
ฉากด้วยการลดขนาดวัตถุและผลักระยะลวงตาฉากตอนจบลึกเข้าไปยังฉากพ้ืนหลัง  (ภาพที่ 83-85) 
ส่วนจิตรกรรมวัดปากคลองเขียนพุทธประวัติทั้งสองตอนแยกคนละกรอบภาพ (ภาพที่ 86-87) 

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพบท
เดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่างเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 
  ยามสักราชภ้อง  ภากัน 
  ไปสู่พระภะคะวันท์ เคี่ยมไหว้ 
  สรวมองค์พระทรงบรร พชาเพศให้แฮ 
  เป็นภิกสุลุได้  ดับร้อนเบญจะมาร 

 
                                                           

122 เร่ืองเดียวกัน, 314-315. 
123 เร่ืองเดียวกัน, 336-338. 
124 เร่ืองเดียวกัน, 331-332. 
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ภาพที่ 83   พุทธปิตุนิพพานปริวรรต-ยมกปาฏิหาริยปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที ่84  พุทธปิตุนิพพานปริวรรต-ยมกปาฏิหาริยปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม  

 

ภาพที่ 85  พุทธปิตุนิพพานปริวรรต-ยมกปาฏิหาริยปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 86  พุทธปิตุนิพพานปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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2.16 ปริเฉทท่ี 23 เทศนาปริวรรต และปริเฉทที่ 24. เทโวโรหนปริวรรต 

พระพุทธเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพ่ือรอพระอินทร์อัญเชิญพระพุทธมารดาลงจากสรรค์
ชั้นดุสิตมาสดับพระธรรมเทศนาจนพระพุทธมารดาบรรลุพระโสดาบัน ในคราวเสด็จสวรรค์ดาวดึงส์
เกิดอัศจรรย์โดยเขายุคนธร และเขาอิสินธรน้อมยอดเขาคู่ยกพระบาท พร้อมกับเขาพระสุเมรุน้อมยอด
ลงมารับพระบาทขึ้นสู่สวรรค์ดาวดึงส์  หลังครบพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนจึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์  

งานจิตรกรรมทุกแห่งล าดับเหตุการณ์จากด้านซ้ายไปขวา คือ 1. ฉากตอนพระพุทธเจ้าเสด็จ
ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยเขียนพระองค์ประยืนบนแท่งเขารูปแบบอุดมคติ หลายแห่งวาดเป็นแท่งเขา
หินซ้อนกัน 2 ชั้น อาจตั้งใจสื่อถึงเขายุคนธรและเขาอิสินธร  2. ฉากพระพุทธเจ้าเทศนาโปรดพระ
พุทธมารดา ทรงประทับนั่งบนแท่นศิลาอาสน์ใต้ต้นปาริชาติ ท่ามกลางเหล่าเทพยดาที่มาชุมนุมบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์125  3. ฉากเสด็จลงจากสวรรค์ดาวดึงส์ เขียนตามเรื่องพุทธประวัติที่กล่าวว่าใน
คราวนั้นพระอินทร์ทรงเนรมิตบันไดเงิน บันไดแก้ว และบันไดทองเรียงล าดับขนานกันทอดจากยอด
เขาพระสุเมรุลงสู่บริเวณใกล้กับประตูเมืองสังกัสสะ  โดยมีเทพยดาและพรหมตามส่งเสด็จ และด้วย
พุทธปาฏิหาริย์ทรงเปิดทั้งสามโลกเห็นตลอดถึงกัน126 ในภาพนรกช่างเขียนรูปยมบาลแต่งกายนุ่งโจง
กระแบนสวมเสื้อขอตั้งมีผ้าคาดเอวตามแบบชุดข้าราชการสมัยรัชกาลที่ 5-6 นั่งเก้าอ้ีฝรั่งท่ามกลาง
สัตว์นรก (ภาพที่ 88-91) 

ยกเว้นจิตรกรรมวัดปากคลอง เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพบทเดียวกัน แต่มีการสะกดค า 
และเขียนสลับค าต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 

 ปางเสดจด้าว  ดึงเมือง 
 ทรงนั่งบัลลังเรือง  ร่มไม ้

                                                           
125 เร่ืองเดียวกัน, 340. 
126 เร่ืองเดียวกัน, 354-355. 

ภาพที่ 87  ยมกปาฏิหาริยปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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ตรัสสัดดับปรณเนือง_เนืองไม่ขาดนา 
โปรดพระชนนีไท ้ ท่านถ้วนเดือนสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 88  เทศนาปริวรรต-เทโวโรหนปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 89  เทศนาปริวรรต-เทโวโรหนปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 90  เทศนาปริวรรต-เทโวโรหนปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 91  เทศนาปริวรรต-เทโวโรหนปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.17 ปริเฉทท่ี 26 มหานิพพานปริวรรต และปริเฉทที่ 27 ธาตุวิภัชนปริวรรต 
เมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ 80 พรรษา พระยาวัสวดีมารทูลอาราธนาให้พระองค์เสด็จสู่

มหาปรินิพพาน พระองค์ทรงตรัสรับและเสด็จสู่ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ต่อเนื่องสู่ตอนต้นเรื่องธาตุ
วิภัชนปริวรรต ในเหตุการณ์ตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดจันทราวาส และวัดชีว์ประเสริฐ ล าดับฉากเหตุการณ์จาก
ด้านซ้ายไปขวาโดยเน้นฉากการถวายพระเพลิงเป็นส าคัญ คือ 1. ฉากพระพุทธเจ้าทรงไสยาสน์ใต้ต้น
รังคู่ ณ สาลวันอุทยาน ใกล้เมืองกุสินารา โดยมีสุภัททปริพาชกมาขอพระอานนท์เข้ากราบทูลถาม
ปัญหาสงสัยจากพระพุทธองค์ ในภาพแสดงรูปพระอานนท์ก าลังยกมือห้ามไว้127  2. ฉากการถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ มีการเขียนฉากพระราชวังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตามเนื้อความนับตั้งแต่การ
เคลื่อนพระศพผ่านประตูเมืองทางอุดรทิศไปประตูเมืองทิศบูรพา ต่อเนื่องกับฉากท่ีตั้งพระหีบทองเพ่ือ
ถวายพระเพลิงศพนอกเมืองที่มกุฏพันธเจดีย์ ซึ่งเกิดอัศจรรย์เมื่อจุดไฟเพ่ือถวายพระเพลิงกลับจุดไม่
ติด กษัตริย์มัลลราชจึงทูลถามพระอนุรุธะๆ จึงบอกว่าเทพยดาทั้งหลายคอยให้พระมหากัสสปะพระ
สาวกผู้ใหญ่เสด็จมาก่อน128 3. ฉากตอนพระมหากัสสปะพบกับอาชีวกถือดอกมณฑามาจากเมือง 
กุสินารา ด้วยเป็นดอกไม้พิเศษหามีได้ในโลกมนุษย์จึงถามไถ่จนทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน  
4. พระมหากัสสปะกราบเบื้องพระพุทธบาท พร้อมอธิษฐานจนเกิดปาฏิหาริย์พระพุทธบาทเลื่อนออก
จากพระหีบทองรับพระหัตถ์ทั้งสองของท่าน129 (ภาพท่ี 92-94) 

                                                           
127 เร่ืองเดียวกัน, 387 และ 392-393.   
128 เร่ืองเดียวกัน, 403-404. 
129 เร่ืองเดียวกัน, 407. 

 

ภาพที่ 92  มหานิพพาน-ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 93  มหานิพพาน-ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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จิตรกรรมที่วัดปากคลองเลือกเขียนเฉพาะฉากถวายพระเพลิงในธาตุวิภัชนปริวรรตเท่านั้น  
อาจด้วยไม่ถูกบังคับด้วยพ้ืนที่ขยายทางยาวเช่นแห่งอ่ืน แต่มีแบบแผนการเล่าเรื่องแบบเดียวกัน (ภาพ
ที่ 95) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพบท

เดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 
กาลยาตรราชแก้วกุ   สินาราย 
เนาแทนกลางรังฉาย  ชิดห้นน 
เทพหลากมากหลายหมาย  มาสู่บูชา 
พระนิพานกาลน้น แน่นนอ้างอะรโน 

 
2.18 ปริเฉทท่ี 27 ธาตุวิภัชนปริวรรต ตอนแบง่ตวงพระธาตุ 

เหตุการณ์หลังถวายพระเพลิงศพ บรรดากษัตริย์เมืองต่างๆ ยกพลมาตั้งค่ายล้อมเมืองกุสิณา
ราเพ่ือให้เร่งปันส่วนพระธาตุ  โทณพราหมณ์แห่งกุสินาราจึงยับยั้งเหตุวิวาท และอาสาแบ่งตวงพระ
ธาตุ   จิตรกรรมวัดจันทราวาส วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดชีว์ประเสริฐ  แบ่งฉากเหตุการณ์แยก
เป็น 2 ส่วน คือ ฉากเมือง กับฉากนอกเมือง โดยใช้แนวก าแพงเมืองแบ่งและเน้นฉากแบ่งตวงพระธาตุ  

 

 

ภาพที่ 94  มหานิพพาน-ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 95  ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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ใช้เทคนิคการล าดับฉากแบบเน้นการเคลื่อนที่เข้า-ออกสู่ฉากหลัก ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้เพ่ือย้ า
การเดินทางมาและกลับไปในตอนพ่อค้าสองพ่ีน้องถวายสัตตุก้อนสัตตุผงที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม และ
วัดปากคลอง  ประกอบด้วย 1. ฉากโทณพราหมณ์ยืนห้ามทัพของบรรดากษัตริย์ที่มาล้อมเมืองกุสิ
นารา เพ่ือขอแบ่งพระธาตุ130  2. ฉากโทณพราหมณ์แบ่งตวงพระธาตุให้แก่บรรดากษัตริย์จากทั้ง 7 
เมือง โดยแบ่งพระธาตุออกเป็น 8 ส่วน และแอบลอบพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะ พระอินทร์
เห็นการไม่สมควรจึงน าพระพระเขี้ยวแก้วจากผ้าโพกศีรษะโทณพราหมณ์ประดิษฐานในโกศทองแล้ว
อัญเชิญบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์131  และ 3. ฉากเหล่ากษัตริย์น าพระธาตุ
กลับบ้านเมืองของตน (ภาพที่ 96-98)  ยกเว้นจิตรกรรมวัดปากคลอง ซึ่งมีพ้ืนที่ทางยาวจ ากัด พบว่ามี
การตัดฉาก 3.  ซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญออกไป (ภาพที่ 99) 

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพบท
เดียวกัน แต่มีการสะกดค า และสร้อยต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 

โสพัศเมืองเนืองรี้  พลผังผายมา 
เพ่ืออาจชงธาตุทัง ท่อนไว้ 
ส่วนโททะนะพราหมณัง นับแบ่งกันนา 
สิบหกทะนานปันให้ เหือดร้ายรวนเร 

 

 
 
 

                                                           
130 เร่ืองเดียวกัน, 414. 
131 เร่ืองเดียวกัน, 416-417. 

 

ภาพที่ 97 ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 96  ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.19 ปริเฉทท่ี 28 มารพันธปริวรรต 
พระมหากัสสปะเถระเกรงว่าพระบรมธาตุจะมีอันตราย จึงบอกกล่าวพระเจ้าอาชาตศัตรูให้บุ

พระธาตุด้วยทองแดง และวัสดุอ่ืนๆ อย่างละ 8 ชั้นก่อนสร้างสถูปศิลาครอบพระธาตุไว้  หลังจากนั้น 
218 ปี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ท าการขุดพระธาตุแบ่งไปประดิษฐานทั่วชมพูทวีป  รวมทั้งสร้างเจดีย์
บรรจุพระธาตุส่วนที่เหลือและจัดพิธีฉลอง แต่ทรงเกรงว่าพระยาวัสวดีมารจะเข้ามาท าลายพิธีเป็นเหตุ
ให้เหล่าภิกษุอัญเชิญพระอุปคุตมาปราบ 

จิตรกรรมเน้นฉากพระธาตุเจดีย์ และการบูชาพระธาตุของพระเจ้าอโศก โดยล าดับเหตุการณ์
รองจากด้านซ้ายของภาพ และข้ามไปด้านขวาเพ่ือเน้นฉากเหตุการณ์เกี่ยวกับการบูชาพระบรมสาริก
ธาตุกลางภาพ คือ  1. ฉากพระเจ้าอโศกทรงทดสอบอิทธิฤทธิ์ของพระอุปคุตโดยการปล่อยช้างไล่132  
2. ฉากพระอุปคุตทรงปราบพระยาวัสวดีมารในรูปแบบต่างๆ  อาทิ เมื่อพระยามารกลายร่างเป็น
นาคราช พระอุปคุตก็กลับกลายเป็นพญาครุฑปราบ พระยามารกลายร่างเป็นยักษ์ถือตะบองทองแดง 
พระอุปคุตก็กลายร่างเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นกว่าถือกระบองสองอันเข้าประหาร จนพระยามารพ่ายแพ้และ
กลับคืนรูปเดิม พระอุปคุตจึงเนรมิตซากศพสุนัขผูกคอพระยามารไว้ไม่มีเทพยดาหรือมหาพรหมใด
สามารถเอาออกได้จนพระยามารยอมแพ้  3. ฉากพระยามารเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าพร้อม 
                                                           

132 เร่ืองเดียวกัน, 435. 

 

 

ภาพที่ 99 ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 98  ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 



 
89 

  

อัครสาวกขนาบซ้ายขวาตามค าขอของพระอุปคุต เมื่อพระอุปคุตและพระสาวกตลอดจนมหาชนเห็น
ต่างลืมตัวถวายนมัสการรูปพระพุทธองค์  4. ฉากพระเจ้าอโศกกระท าการสักการะบูชาพระธาตุเจดีย์
ด้วยพระสรีรรูปกายของพระองค์ โดยยืนยกพระหัตถ์ไหว้หน้าเจดีย์แล้วจุดเพลิงเข้าทั่วพระกายโดยไม่
หวั่นไหวความร้อน133 (ภาพที่ 100-103) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
133 เร่ืองเดียวกัน, 437-438 และ 442-444. 

 

ภาพที่ 100  มารพันธปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 102  มารพันธปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 103  มารพันธปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 101  มารพันธปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาส เขียนโคลงบอกเรื่องราวในภาพบเดียวกัน
แต่มีการสะกดค า และสร้อยต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 

พระเถรุปคุดเจ้า  ใจอารีย์ 
กระท ามะหะการ  ก่อเนื่อง 
ประคตปลดพันธ์มาร มัดหัตถ์ม่ันแฮ 
ครั้นเสจกิจปลิดเปลื้อง ปล่อยให้คลายเข็น 

 
2.20 ปริเฉทท่ี 29 ธาตุอันตรธานปริวรรต 

กล่าวถึงการเสื่อมสูญของพุทธศาสนา อันเกิดจากสาเหตุหลัก 5 ประการ คือ ปริยัติ
อันตรธาน (การเสื่อมสูญแห่งพระปริยัติ คือพระไตรปิฎก)  ปฏิบัติอันตรธาน (อันตรธานแห่งการ
ปฏิบัติ ขาดผู้ศึกษาพระปริยัติและภิกษุผู้รักษาปาราชิก) ปฏิเวทอันตรธาน (อันตธานแห่งการตรัสรู้
มรรคผล ไม่มีอริยะระดับโสดาบัน)  ลิงคอันตรธาน (อันตรธานการเสื่อมจากสมณเพศ) และธาตุ
อันตรธาน (การเสื่อมของพระธาตุ) ท้ายที่สุดพระธาตุของพระพุทธองค์ขาดการสักการะบูชาจะคืน
กลับสู่โพธิบัลลังก์ปรากฏอาการเป็นพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเกิดไฟลุกเผาไม่เหลือ เหล่า 
เทพยดาจะมาชุมนุมกันร่ าไห้เหมือนครั้งพระองค์เสด็จปรินิพพาน134 

งานจิตรกรรมแสดงเลือกเขียนฉากเหตุการณ์เดียวตอนพระธาตุกลับคืนสู่โพธิบัลลังก์เป็น
พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบนโพธิบัลลังก์แสดงธรรมโปรดสัตว์ เหล่าเทพยดาพากันแวดล้อมประนม
มือหันหน้าเข้าหาพระพุทธองค์ (ภาพที่ 104-107) 

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดจันทราวาส และวัดชีว์ประเสริฐ เขียนโคลงบอกเรื่องราว
ในภาพบทเดียวกัน แต่มีการสะกดค าต่างกันเล็กน้อย ขอยกตัวอย่างโคลงจากวัดจันทราวาส ดังนี้ 

เจ็ดเวนเกณฑ์เกือบสิ้น  สาสนา 
ปวงธาตุสาดาปรา  เปรียบแก้ว 
ที่ทกเทศเสด็จมา   เป็นพุทธ์องค์นา 
โปรดสัตว์ตรัสธรรมแล้ว  ล้างเข้านฤพาน 

 
 
 
 
 
 

                                                           
134 เร่ืองเดียวกัน, 447 และ 453. 
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ภาพที่ 104  ธาตุอันตรธานปริวรรต วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 105  ธาตุอันตรธานปริวรรต วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 107  ธาตุอันตรธานปริวรรต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 106  ธาตุอันตรธานปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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การวิเคราะห์เนื้อหา และการล าดับฉากเหตุการณ์ 
จิตรกรรมพุทธประวัติประดับศาลาการเปรียญในเมืองเพชรบุรี แสดงฉากตอนและ

รายละเอียดบุคคล และภาพประกอบฉากค่อนข้างตรงตามเนื้อหาในพระปฐมสมโพธิกถา ฉบับ
ภาษาไทย พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งเป็นพุทธประวัติฉบับที่
ได้รับความนิยมแพร่หลายในงานช่างภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ แม้จะมีลักษณะพิเศษบางประการที่
แตกต่างออกไปบ้างในพุทธประวัติตอนมารวิชัยปริวรรต  

วัตถุประสงค์การเขียนจิตรกรรมพุทธประวัติ ยกเว้นที่วัดปากคลอง มีการเขียนโคลงสี่สุภาพ
ก ากับบอกเรื่องราวในแต่ละตอนลงในเนื้อภาพตอนล่าง และข้อความระบุนามผู้สร้างและความ
ปรารถนาผลแห่งบุญในแนวขอบภาพด้านล่าง  โดยที่วัดจันทราวาสพบการออกแบบกรอบข้อความ
หลายรูปแบบเพ่ือใส่โคลงเล่าเรื่อง ชื่อตอนพุทธประวัติหรือข้อความระบุนามผู้สร้างลงบนเนื้อภาพ
ตอนล่างผสมอยู่ด้วย  แนวทางการเขียนโคลงก ากับภาพเป็นวิธีการที่ปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรม
ในพระราชประสงค์ สมัยรัชกาลที่ 4135 ช่วยให้ผู้ดูทราบเรื่องราวโดยย่อและเข้าใจภาพพุทธประวัติใน
ห้องภาพที่ช่างต้องการน าเสนอชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อความที่ปรากฏสะท้อนถึงธรรมเนียมการท าบุญทาง
พุทธศาสนาด้วยการร่วมถวายปัจจัยสร้างภาพพุทธประวัติเพ่ือผลแห่งการนิพพานในอนาคตกาล 
รวมถึงสะท้อนความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธ และความปรารถนาผลบุญบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธ
มารดา 

 
1. การน าเสนอเรื่องพุทธประวัติ 

จิตรกรรมกลุ่มนี้มีการน าเสนอเรื่องราวครบตามปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถาตั้งแต่ปริวรรต
แรกจนจบถึงปริวรรตสุดท้ายคือ ธาตุวิภัชนปริวรรต โดยเลือกแสดงเนื้อหาเฉพาะตอนส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงตัดตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการแสดงธรรมและบรรพชาพระ
สาวกออกไป ได้แก่ ยสบรรพชาปริวรรต อุรุเวลคมนปริวรรต อัครสาวกบรรพชาปริวรรต สักย
บรรพชาปริวรรต เมตไตยพยากรณปริวรรต และอัครสาวกนิพพานปริวรรต  ต่างจากธรรมเนียมนิยม
การเขียนภาพพุทธประวัติโดยทั่วไปที่มักเขียนจบถึงปริเฉจธาตุวิภัชนปริวรรต หรือตอนแบ่งพระธาตุ
ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น  ซึ่งธรรมเนียมอย่างหลังได้จะปรากฏสืบไปในกลุ่มภาพพิมพ์ชุดพุทธประวัติ
ฝีมือพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปะไชย) ลิขสิทธิ์ห้าง ส.ธรรมภักดี  จ านวน 32 ภาพ เป็นภาพ
พิมพ์หินจากประเทศญี่ปุ่นออกจ าหน่ายจนได้รับความนิยมทั่วไปตามวัดในต่างจังหวัด น่าจะเขียนขึ้น 
 

                                                           
135 พัสวีสิริ เปรมกลุนันท์, วัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2560), 214. 
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ราว พ.ศ. 2480-90136  และภาพพิมพ์ชุดพุทธประวัติฝีมือครูเหม เวชกร ซึ่งรับว่าจ้างเขียนถวายวัด
พระเชตุพนฯ โดยศึกษาจากปฐมสมโพธิกถา และตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ.2500137 จ านวน 80 
ภาพ ซึ่งภาพพุทธประวัติทั้งสองได้พิมพ์เผยแพร่จนกลายเป็นต้นแบบส าคัญให้กับช่างท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีการแสดงเรื่องที่ต่างไปจากพระปฐมสมโพธิกถา ฉบับสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล็กน้อยในตอนมารวิชัยปริวรรต คือการเขียนเหตุการณ์ตอนธิดา
มาร ได้แก่ นางราคา อรตี และตัณหาปรากฏกายเป็นสตรีต่างสัณฐาน และวัย บางนางนั่งบางนางร า
ยั่วยวนพระสิทธัตถะขณะประทับรัตนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ ก่อนที่พระยาวัสวดีมารจะยกกองทัพมารเข้า
อ้างสิทธิในรัตนบัลลังก์ของพระองค์ (ภาพที่ 108 และ 60-63)  แทนที่จะแสดงในพุทธประวัติตอน
โพธิสัพพัญญูปริวรรต สัปดาห์ที่ห้าภายหลังการตรัสรู้ ที่กล่าวถึงเหตุการณ์เรื่องธิดาพระยามารมาร่าย
ร ายั่วยวนพระพุทธเจ้า ซึ่งการแสดงฉากที่ต่างไปดังกล่าวปรากฏเฉพาะในจิตรกรรมประดับศาลาการ
เปรียญกลุ่มนี้เท่านั้น เนื่องจากไม่พบหลักฐานการแสดงฉากดังกล่าวร่วมในพุทธประวัติตอนมารผจญ
อีกเลยในงานช่างเมืองเพชรบุรี  อาทิ จิตรกรรมฝาผนังภาพมารผจญในวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร 
และพระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม 

เนื้อหาพุทธประวัติที่กล่าวถึงธิดามารร่ายร าล่อลวงพระสิทธัตถะก่อนที่พระยาวัสวดีมารจะยก
กองทัพมารมานั้นในวรรณกรรมพุทธประวัติฝ่ายเถรวาทมีปรากฏในสัมภารวิบาก138 ปฐมสมโพธิ 
ส านวนล้านนา และปฐมสมโพธิภาษาบาลี อักษรขอม ส านวนเดิม139  ซึ่งวรรณกรรมกลุ่มนี้น่าจะ

                                                           
136 พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปะไชย) เป็นช่างคนส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7  ท่านได้

รวบรวมองค์ความรู้ด้านงานช่างเขียนในต าราลายไทย ซึ่งกลายเป็นต าราส าคัญส าหรับนักศึกษาช่าง เมื่อ พ.ศ. 2483 
ก่อนจะเสียชีวิตใน พ.ศ. 2490 รวมอายุ 60 ปี. พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ พุทธศักราช 2513 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 42. 

137 พระสุธีธรรมานุวัตร, บรรณาธิการ, ภาพวิจิตรพระเวสสันดร-พระมาลัย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิมลมุนี (ประเสริฐ ญาณวโร) วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2556 (กรุงเทพ: บริษัท โค
เวอร์ ครีเอทีฟ จ ากัด, 2556), 18-19. 

138 วรรณกรรมดังกล่าวแต่งขึ้นโดยภิกษุชาวล้านนาในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เล่าถึงพระยามารว่าเมื่อ
เห็นว่าพระสิทธัตถะจะพ้นอ านาจแห่งตน จึงเรียกให้ธิดามารไปล่อลวงพระสิทธัตถะแต่ไม่ส าเร็จ ด้วยกิริยาอันเป็น
บาปนางจึงกลายเป็นหญิงชรา เมื่อพระยามารทราบก็ทรงพิโรธประชุมหมู่มารยกทัพเข้ารุกรานพระสิทธัตถะ. ดู
รายละเอียดใน ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, “คุณค่าวรรณกรรมพุทธประวัติต่อการสร้างสรรค์จิตรกรรมล้านนา” วารสาร
มนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17, 2 พ.ค.-ส.ค. 2563: 1-13. อ้างถึง พระธรรมมหาวีรานุวัตร (แปล), 
สัมภารวิบาก (กรุงเทพฯ: ส.ภักดีธรรม, 2505), 474-497. 

139 กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์. “ความหลากหลายของเรื่องราวและการแสดงออกในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 

3” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2562, 87-88.  
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ยังผลให้เกิดแนวทางการเขียนภาพธิดารมารมาร่ายร ายั่วยวนพระพุทธเจ้าในรูปของสตรีวัยชรา 3 นาง
หรือวัยสาวร่วมกับวัยชรา อย่างละ 3 นางประกอบในฉากพุทธประวัติตอนมารผจญ ในจิตรกรรม
ท้องถิ่นภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จิตรกรรมพุทธประวัติประดับผนังสกัดหลังพระ
ประธาน วิหารวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา140  จิตรกรรมพุทธประวัติประดับผนังสิมวัดบ้านนา
ควาย จ.อุบลราชธานี  สิมวัดบางยาง และวัดโพธาราม จ.มหาสารคาม (ภาพที่ 109)  และปรากฏผ่าน
ฝีมือช่างกรุงเทพฯ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในจิตรกรรมพุทธประวัติตอนมารผจญ พระที่นั่งพุทไธ
สวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ควบคู่ไปกับแบบแผนนิยมในการเขียนฉากธิดามารร่ายร า
ยั่วยวนพระพุทธเจ้า ภายหลังการตรัสรู้ใต้ต้นอัชปาลนิโครธในสัปดาห์ที่ 5 ตามเนื้อความในพระปฐม
สมโพธิกถา ฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   

ดังนั้นการแสดงรายละเอียดที่ต่างจากแบบนิยมมาตรฐานในจิตรกรรมบนแผงไม้ประดับศาลา
การเปรียญในเมืองเพชรบุรีกลุ่มนี้ จึงสะท้อนถึงการรับรู้เรื่องราวพุทธประวัติผ่านพระปฐมสมโพธิกถา 
ต่างส านวน หรือวรรณกรรมฉบับอ่ืนร่วมด้วย  และเน้นย้ าถึงความนิยมในการแสดงเหตุการณ์ เชิง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ยังสืบเนื่องมาในจิตรกรรมท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี ต่างไปจากจิตรกรรมพุทธประวัติ
ในงานช่างหลวงกรุงเทพฯ โดยเฉพาะงานในพระราชประสงค์นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ที่เริ่มคลายความ
นิยมและมีความเรียบง่ายยิ่งขึ้นดังปรากฏเฉพาะฉากส าคัญอย่างตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน141  

อย่างไรก็ตามอิทธิพลสัจนิยม (สมจริง) ย่อมมีผลต่อการแสดงเรื่องราวในภาพพุทธประวัติ
ฝีมือช่างเพชรบุรีด้วยเช่นกัน อาทิ ตอนโพธิสัพพัญญูปริวรรต (พ่อค้าสองพ่ีน้องถวายสัตตุก้อนสัตตุผง
ในสัปดาห์ที่ 7)  ตามเรื่องราวในปฐมสมโพธิกถากล่าวถึงพ่อค้าสองพ่ีน้องก าลังน าเกวียนสินค้าไป
ค้าขายในมัชฌิมประเทศ แต่ช่างน าเสนอด้วยฉากท้องทะเลมีส าเภาสินค้าแล่นอยู่  ไกลออกไปอีกฝั่งมี
เจดีย์ใหญ่ประดิษฐานอยู่เพ่ิมเติมจากเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์เมืองเพชรบุรีที่
มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล และบนยอดเขามีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านมองเห็นต้ังแต่ระยะไกล
เช่นพระธาตุจอมเพชรบนเขาสมณาราม หรือเขาวัง (ภาพที่ 68-71)   ตอนเทศนาปริวรรต และเทโวโร
หนปริวรรต  ช่างเลือกแสดงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เรียบง่ายตรงไปตรงมาตามพระปฐมสมโพธิกถา ที่กล่าว
ว่าพระองค์ประทับนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ใต้ต้นปาริชาติ  โดยไม่ปรากฏภาพเจดีย์จุฬามณี 
หรือทรงประทับนั่งในปราสาทตามแบบแผนประเพณีที่ปรากฏเสมอในพุทธประวัติตอนดังกล่าว  
(ภาพท่ี 88-91)   

 
 
 

                                                           
140 ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, เร่ืองเดียวกัน, 10-12.  
141 พัสวสีิริ เปรมกุลนันท์, เร่ืองเดียวกัน, 223-226.  
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ภาพที่ 109  ภาพธิดามารร่วมในพุทธประวัติมารผจญ สิมวัดโพธาราม อ.นาดูน จ. 
มหาสารคาม แสดงภาพธิดามารวัยสาวมาล่อลวงพระสิทธัตถะ (ตอนบน) และวัยชรา
(ตอนล่าง) เนื่องจากกิริยาบาปที่ไปล่อลวงพระสิทธัตถะสัมพันธ์กับรายละเอียดใน 
สัมภารวิบาก และปฐมสมโพธิกถาส านวนล้านนา  
ที่มา เพจ ฮ.นกฮูปแต้ม@อีสาน, เข้าถึงเข้ามูลวันที่ 14 ธันวาคม 2563, 
web.facebook.com/ฮนกฮูปแต้มอีสาน-207189612635107 
 

ภาพที่ 108  ธิดามารร่ายร าล่อลวงพระสิทธัตถะขณะประทับเหนือโพธิบัลลังก์ วัดชีว์
ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
แสดงกายเป็นสตรีต่างสัณฐานและวัย ในภาพปรากฏสตรีวัยกลางคน-มัชฌิมวัย (ขวามือ) 
และวัยสาว (ซ้ายมือ) ร่ายร ายั่วยวนพระสิทธัตถะ สัมพันธ์กับเนื้อความบรรยายในปฐม
สมโพธิกถา ตอนโพธิสัพพัญญูปริวรรต สัปดาห์ที่ 5 หลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
มากกว่ารายละเอียดในสัมภารวิบาก และปฐมสมโพธิกถาส านวนล้านนา  
 

 

 

mailto:ฮ.นกฮูปแต้ม@อีสาน
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2. การแบ่งฉากและล าดับฉากเหตุการณ์ 
จิตรกรรมกลุ่มนี้มีการแบ่งฉาก ล าดับฉาก และจัดองค์ประกอบฉากคล้ายกันมาก เชื่อว่า

น่าจะเป็นการวาดขึ้นตามแบบอย่างส าคัญภายในกลุ่ม เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานการแสดงภาพ
เหตุการณ์พุทธประวัติต่อเนื่องในจิตรกรรมประเภทอ่ืนของเมืองเพชรบุรี  และแม้การเขียนฉาก
เหตุการณ์ต่อเนื่องจะเป็นปกติในจิตรกรรมประดับคอสองศาลาการเปรียญนอกพ้ืนที่แต่ภาพพุทธ
ประวัติเหล่านั้นมักเลือกเขียนเฉพาะบางตอน และเขียนผสมกับภาพทศชาติชาดก เวสสันดรชาดก 
พระมาลัย หรืออสุภะ ซึ่งอยู่นอกประเด็นการศึกษาครั้งนี้    

ผลการตรวจสอบหลักฐานการสร้างงานจิตรกรรมที่แน่ชัดพบว่าระยะเวลาการเขียนภาพ
จิตรกรรมที่วัดจันทราวาส และวัดชีว์ประเสริฐมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากมีการเขียนปี พ.ศ. 
ก ากับไว้บนภาพ ท าให้ทราบว่าการเขียนภาพในแต่ละแห่งอาจใช้เวลานาน 2-3 ปีจึงแล้วเสร็จ  
สามารถล าดับอายุได้ดังนี้ 1. จิตรกรรมบนศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส  เขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ. 
2460-63  2. จิตรกรรมบนศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม ไม่ปรากฏการระบุปีเขียนลงบน
ภาพ  แต่ปรากฏในหนังสือรวบรวมประวัติวัดว่าเขียนขึ้นในคราวบูรณะอาคารเมื่อ พ.ศ. 2463  โดยมี
นายหวน ตาลวันนา ซึ่งเขียนภาพพุทธประวัติมาก่อนที่วัดจันทราวาส กับนายมุด ได้ร่วมกันเขียนภาพ  
3. จิตรกรรมบนศาลาการเปรียญวัดชีว์ประเสริฐ เขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ.2473-74   

รูปแบบการแบ่งฉากเหตุการณ์และการล าดับฉากเหตุการณ์พบว่า  จิตรกรรมบนศาลาการ
เปรียญวัดจันทราวาส และวัดเกาะแก้วสุทธารามมีรูปแบบเกือบจะเหมือนกันทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่การ
เลือกแสดงภาพกาก อาทิ ห้องภาพทุกกรกิริยาปริวรรต  มารพันธปริวรรต   รวมถึงพบความแตกต่าง
ร่วมด้วยนับตั้งแต่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเชิงเทคนิคในห้องภาพลักขณปริคคาหกปริวรรต โพธิ
สัพพัญญูปริวรรต และยมกปาฏิหาริย์ปริวรรต  รวมถึงความต่างอันเกิดจากการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ต าแหน่งการล าดับภาพที่ส่งผลต่อพ้ืนที่ทางยาวของห้องภาพด้านสกัดกับด้านหุ้มกลองในห้องภาพ
ตอนธาตุอันตรธานปริวรรต ไปจนถึงความแตกต่างโดยสิ้นเชิงในห้องภาพคัพภานิกมนปริวรรต   
รูปแบบและเทคนิคในจิตรกรรมทั้งสองแห่งกลายเป็นต้นแบบส าคัญแก่จิตรกรรมบนศาลาการเปรียญ
วัดชีว์ประเสริฐ รวมถึงจิตรกรรมศาลาการเปรียญวัดปากคลองซึ่งอยู่ห่างออกไปจากกลุ่มศาลาการ
เปรียญทั้ง 3 แห่งทีต่ั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน  

น าไปสู่การก าหนดอายุงานจิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญวัดปากคลอง ซึ่งไม่ปรากฏ
หลักฐานใดระบุระยะเวลาที่แน่ชัด  เดิมอาจอนุมานระยะเวลาการสร้างได้จากประวัติของช่างเขียน 
คือพระครูอโศกธรรมสาร นับแต่ท่านอุปสมบทที่วัดปากคลองใน พ.ศ. 2435 และด ารงต าแหน่งเจ้า
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อาวาสที่วัดแห่งนี้ระหว่าง พ.ศ. 2448-2482142  ผลจากการเทียบเคียงเนื้อหา การล าดับฉาก
เหตุการณ์ และองค์ประกอบภาพพบว่าส่วนใหญ่มีแบบแผนใกล้เคียงกับจิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเส
ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส และวัดเกาะแก้วสุทธาราม  โดยเฉพาะต้นแบบจากวัดเกาะแก้ว 
สุทธารามเมื่อเทียบเคียงกันพบว่า จิตรกรรมวัดปากคลองแสดงฉากเหตุการณ์และล าดับภาพแตกต่าง
ไปบ้าง แต่หลายตอนมีองค์ประกอบและรายละเอียดคล้ายกันมาก  อาทิ ตอนมหาภินิกขมรปิวรรต  
ฉากพระพุทธองค์ทรงเสด็จออกนอกพระนครและตัดพระเกศาริมฝั่งแม่น้ าอโนมา มีการจัด
องค์ประกอบต้นไม้ หินมอ แนวฝั่งแม่น้ าเป็นเส้นหยักฟันปลา และบุคคลประกอบใกล้เคียงกัน (ภาพที่ 
48 และ 51) 

ตอนอภิสัมโพธิปริวรรติ-โพธิสัพพัญญูปริวรรต การประดับฉัตร พัดยศ และพัดโบกในภาพ
ตอนอภิสัมโพธิปริวรรต และการจัดองค์ประกอบภาพ รวมถึงเทคนิคการวาดภูเขาด้วยลายเส้นหมึกสี
ด าในฉากพ้ืนหลังที่มีการเกลี่ยไล่โทนสีที่ไม่บ่งระยะความลึกที่แน่ชัด  โดยรูปแบบการวาดภูเขาแบบ
ดังกล่าวพบว่าเป็นรูปแบบที่นิยมในจิตรกรรมทั้งสองแห่ง (ภาพท่ี 65 และ 67) 

ตอนธรรมจักรปริวรรต มีการแบ่งภาพ และรูปแบบองค์ประกอบของต้นไม้ หินมอ และ
รูปแบบอาศรมใกล้เคียงกับภาพตอนเดียวกันที่วัดเกาะแก้วสุทธารามมากกว่าวัดจันทราวาส แม้ทั้ง 3 
แห่งจะมีแบบแผนการแบ่งและการล าดับฉากเหมือนกันก็ตาม (ภาพที่ 77 และ 79)  จึงอาจมีความ
เป็นไปได้ว่างานจิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญวัดปากคลองอาจเขียนภายหลังการสร้างศาลาการ
เปรียญแล้วเสร็จหลายสิบปีในช่วงเวลาไล่เลี่ย หรือภายหลังการเขียนจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม   

สามารถสรุปวิธีการแบ่งฉากพ้ืนหลังและการล าดับฉากเหตุการณ์ภายในกลุ่มได้ดังนี้ 
1. การแสดงฉากเหตุการณ์ตอนเดียว โดยเน้นฉากเหตุการณ์ตอนกลางของห้องภาพ  พบว่า

ช่างนิยมใช้แนวก าแพง โขดหิน (เขามอ) พุ่มไม้ ต้นไม้ ถนน และแม่น้ า เป็นองค์ประกอบแบ่งคั่นฉาก
ออกจากกัน ทั้งการแบ่งฉากพ้ืนหลังอันเป็นสถานที่ด าเนินเรื่อง ได้แก่ ฉากเมือง ฉากนอกเมือง หรือ
ฉากป่า และการแบ่งฉากเหตุการณ์ย่อย รวมถึงใช้เน้นฉากเหตุการณ์หลักร่วมกับการจัดองค์ประกอบ
ภาพแบบสมมาตร กรณีน าเสนอฉากเหตุการณ์ตอนเดียว  

2. การแสดงฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องกันหลายตอน พบว่ามีการใช้เทคนิคหลากหลาย ได้แก่ 

                                                           
142 พระครูอโศกธรรมสาร อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลอง และเจ้าคณะอ าเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี เกิดเมื่อ 

พ.ศ. 2415 เมื่ออายุครบบวชทรงอุปสมบทที่วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ใน พ.ศ.2435  จนด ารงต าแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดปากคลอง ระหว่าง พ.ศ. 2448-2482 และมรณภาพเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482. ศูนย์ข้อมูล

กลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, http://www.m-culture.in.th/album/48767, เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 

กันยายน 2563. โพสต์ทูเดย์, http://www.posttoday.com./dhamma/591053, เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 กันยายน 

2563. 

http://www.posttoday.com./dhamma/591053
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2.1 การล าดับฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องตามแนวแกนขวางจากด้านซ้ายไปขวา หรือ
ด้านขวาไปซ้าย  ปกติทิศทางการล าดับภาพจะอิงตามทิศทางการล าดับห้องภาพภายในอาคารแบบ
ทักษิณาวรรต (เวียนขวาตามเข็มนาฬิกา)  อย่างไรก็ตามไม่ถือเป็นเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับการน าเสนอ
ฉากเหตุการณ์ในท้องเรื่องด้วย  ตัวอย่างกรณีมีการก าหนดฉากเหตุการณ์หลักไว้ทางซ้ายของภาพ 
และมักใช้เมื่อแสดงเหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่ง (ทางขวา) ไปยังฉากหลัก (ทางซ้าย) อาทิ คัพ
ภานิกมนปริวรรต ฉากพระพุทธมารดาเสด็จออกจากเมืองไปยังฉากหลักคือลุมพินีทางซ้ายของภาพที่
วัดจันทราวาส (ภาพที่ 36)  พุทธปิตุนิพพานปริวรรต ที่วัดปากคลองแสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องโดยวาง
ฉากเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นภายหลังไว้ทางซ้ายมือเช่นกัน (ภาพที่ 87)  ธาตุวิภัชนปริวรรต วัดปาก
คลองแสดงการเดินทางของบรรดากษัตริย์มุ่งสู่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นฉากหลักทางซ้ายของภาพ (ภาพที่ 
99) 

รวมถึงเทคนิคการเน้นทิศทางการเดินทางเข้าและออกจากฉากเหตุการณ์หลักซึ่งมักก าหนดไว้
ทางซ้าย เช่น ธาตุวิภัชนปริวรรต ที่วัดจันทราวาส วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดชีว์ประเสริฐ แสดง
การเดินทางของบรรดากษัตริย์มุ่งสู่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นฉากหลักทางซ้าย และการเดินทางกลับออก
จากเมือง (ภาพที่ 96-98)  โพธิสัพพัญญูปริวรรต (สัปดาห์ที่ 7)  วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดปาก
คลอง  ฉากพ่อค้าสองพ่ีน้องเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและเดินกลับไป (ภาพท่ี 68-70)   

กรณีมีฉากเหตุการณ์ย่อยต่อเนื่องจ านวนมากช่างจะใช้วิธีการล าดับฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง
สลับบน-ล่าง โดยใช้ภาพบุคคลที่เป็นตัวละครหลักซ้ ากันหลายต าแหน่งในภาพเป็นเชื่อมโยงแต่ละฉาก
เหตุการณ์เข้าด้วยกัน 

ทั้งนี้นอกเหนือจากการสังเกตการหันหน้าของตัวละครประกอบที่มุ่งสู่ตัวละครหลัก ยัง
ปรากฏเทคนิคการใช้ท่าทางตัวละคร (บุคคล) เชื่อมโยงการล าดับฉากเหตุการณ์ด้วย ดังปรากฏใน
ตอนคัพภานิกมนปริวรรต ที่วัดจันทราวาส พระเจ้าสญชัยชี้พระหัตถ์ไปยังฉากหลักทางซ้ายของภาพ  
(ภาพที่ 36)  ตอนพุทธบูชาปริวรรตที่วัดปากคลอง  นางรับใช้ในบ้านของนางสุชาดานั่งอยู่ในฉากแรก 
ท าท่าชี้มือไปยังเหตุการณ์ต่อเนื่องที่นางสุชาดายกถาดอาหารออกจากเรือน (ภาพที่ 59) ตอนมหา
นิพพาน-ธาตุวิภัชนปริวรรตที่วัดจันทราวาส และเกาะแก้วสุทธารามมีการแบ่งฉากและล าดับฉาก
เหตุการณ์เหมือนกัน และมีการใช้ตัวละครในฉากเมืองที่คั่นระหว่างฉากเหตุการณ์ที่ 1  และ 2 ชี้มือ
น าสายตาไปยังฉากแรกท่ีพระพุทธองค์ทรงไสยยาสน์ใต้ต้นรังคู่ในฉากป่านอกเมือง (ภาพที่ 93) และที่
วัดเกาะแก้วสุทธารามปรากฏตัวละครเพ่ิมเติ่มชี้มือส่งต่อเรื่องราวไปยังฉากการถวายพระเพลิงศพใน
ฉากนอกเมืองอีกฝั่ง (ภาพท่ี 92)  

2.2 การล าดับเหตุการณ์เพ่ือเน้นฉากเหตุการณ์ส าคัญกลางภาพ พบว่ามักวางฉาก
เหตุการณ์ที่เกิดก่อนขนาบซ้ายขวาของฉากเหตุการณ์หลัก ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังสุดไว้กลางห้องภาพ 
(ภาพท่ี 27-30)   
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2.3 การล าดับฉากเหตุการณ์ร่วมฉากหลัง (background) หรือฉากภูมิสถาน
เดียวกัน  กรณีมีการใช้ฉากสถานที่ร่วมก าหนดฉากเหตุการณ์ส าคัญ เช่น หากมีแนวก าแพงกั้น หรือ
ล้อมรอบ เพ่ือสื่อถึงพ้ืนที่ฉากวัง ฉากเมือง ออกจากฉากนอกเมือง หรือฉากป่า  มีต้นไม้ เขามอ และ
ภูเขาสมจริงประกอบ รวมถึงใช้แบ่งฉากเหตุการณ์ย่อยออกจากกัน   กรณีนี้พบว่าฉากหลัง (สถานที่) 
จะมีผลต่อการล าดับฉากเหตุการณ์ท่ีต้องอิงกับฉากหลัง โดยใช้เทคนิคการล าดับเหตุการณ์หลากหลาย
ตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด อาทิ  ตอนพ่อค้าสองพ่ีน้องถวายสตุก้อนสตุผง  ตอนมหาปรินิพพาน
ปริวรรต ตอนธาตุวิภัชนปริวรรต ตอนมารพันธปริวรรต    

การเล่าเรื่องพุทธประวัติฉบับเมืองเพชรบุรีสะท้อนถึงการเรียนรู้ผ่านกระบวนการมองผ่าน
งานของช่างร่วมสมัยที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับจึงปรากฏแบบแผน และรายละเอียดการเลือกเรื่องราว 
ก าหนดและล าดับฉาก และการจัดองค์ประกอบภาพร่วมกัน  ต่างจากภาพพิมพ์พุทธประวัติ ฉบับ
ส านักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ซึ่งเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่เกิดขึ้นภายหลัง และให้อิทธิพลกับ
ช่างท้องถิ่นหลัง พ.ศ. 2500 ไปแล้ว   

อนึ่ง จิตรกรรมพุทธประวัติจิตรกรรมพระบฏเรื่องพุทธประวัติที่วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.
เพชรบุรี  มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่การเขียนมากกว่าแผ่นไม้คอสอง ช่างจึงวาดเฉพาะฉากส าคัญสุดเพียง
ฉากเดียวไม่เขียนภาพหลายเหตุการณ์ต่อเนื่อง ที่น่าสนใจคือพระบฏเรื่องพุทธประวัติตอนแสดงโอวาท
ปาฏิโมกข์และจาตุรงคสันนิบาตในวันมาฆบูชา ดังข้อความระบุด้านหลังผืนผ้าร าลึกถึงพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ รวมถึงการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์และจาตุรงคสันนิบาตในวันมาฆบูชา (ภาพ
ที่ 9) ภาพพระบฏกลุ่มนี้จึงอาจเคยใช้ประดับแขวนบูชาบนศาลา หรือหอสวดมนต์ในงานพิธีการบุญ
เนื่องในวันพระ หรือวันส าคัญดังกล่าว143  อันเป็นฉากเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง
ประดับศาลาการเปรียญ ซึ่งมีการล าดับเรื่องตั้งแต่วิวาหมงคลปริวรรตจนจบถึงธาตุอันตรธานปริวรรต
และเขียนรายละเอียดอิงเรื่องราวในปฐมสมโพธิกถา (ฉบับภาษาไทย) เป็นหลัก โดยในวรรณกรรม
กล่าวถึงมาฆบูชาเพียงเล็กน้อยในตอนท้ายของตอนอัครสาวกปริวรรต ถือเป็นหนึ่งในหลายปริวรรตที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธสาวกท่ีถูกตัดออกไปในงานจิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญ 

 
 
 
 
 

                                                           
143 ไม่ทราบหน้าที่การใช้งานที่แน่ชัด เนื่องจากพระบฏชุดนี้ถูกเก็บชุกไว้บนหลังตู้มานานจนทางวัดค้นพบ

อีกครั้งเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2554  สภาพในปัจจุบันค่อนข้างช ารุดที่ตัวผืนผ้า แต่สีภาพยังคงสภาพค่อนข้างดี. ทวี
โรจน์ กล่ ากล่อมจิตต์, บรรณาธิการ, สมุดภาพวัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี (เพชรบุรี: 
เพชรภูมิการพิมพ์, 2554), 197. 
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บทที่ 4 
การน าเสนอเนื้อหา และการล าดับฉากเหตุการณ์ 

กลุ่มเรื่องเวสสันดรชาดก 
  
ผลจากการตรวจสอบอายุและฝีมือช่างผ่านหลักฐานเอกสาร และการส ารวจภาคสนาม

สามารถล าดับกลุ่มตัวอย่างผลงานตามเวลาการสร้างได้ดังตารางนี้ 
 

ปีสร้าง สถานที่ตั้ง/ประเภทงาน ฝีมือช่าง 
พ.ศ. 2451   พระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม พระอาจารย์ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย 

นายหวน ตาลวันนา 
นายละมุด 
พระอาจารย์เป้า ปัญโญ 

พ.ศ. 2454-55   จิตรกรรมสีฝุ่นเข้ากรอบ วัดพระทรง พระอาจารย์เป้า ปัญโญ 
พ.ศ. 2461   จิตรกรรมสีฝุ่นเข้ากรอบ วัดชมพูพน พระอาจารย์เป้า ปัญโญ 
พ.ศ. 2462   จิตรกรรมสีฝุ่นเข้ากรอบ วัดขุนตรา นายเลิศ พ่วงพระเดช 
พ.ศ. 2462   จิตรกรรมสีฝุ่นเข้ากรอบ วัดแก่นเหล็ก นายเลิศ พ่วงพระเดช 
พ.ศ. 2460-63 แผงไม้ปิดคอสอง 

ศาลาการเปรียญ วัดจันทราวาส 
นายหวน ตาลวันนา 

พ.ศ. 2463 แผงไม้ปิดคอสอง 
ศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

นายหวน ตาลวันนา  
นายละมุด 

พ.ศ. 2464 จิตรกรรมสีฝุ่นเข้ากรอบ วัดห้วยเสือ นายเลิศ พ่วงพระเดช 
พ.ศ. 2460-65   จิตรกรรมสีฝุ่นเข้ากรอบ วัดยาง นายหวน ตาลวันนา หรือ 

พระอาจารย์เป้า ปัญโญ (?) 
พ.ศ. 2475 จิตรกรรมสีฝุ่นเข้ากรอบ วัดพลับพลาชัย นายเลิศ พ่วงพระเดช 
พ.ศ. 2484 จิตรกรรมสีฝุ่น (เดิมเข้ากรอบ) วัดส ามะโรง ไม่ทราบนาม 

 

ตารางท่ี 5 ตารางสรุปผลงานจิตรกรรมชาดกในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ.2400-2500 
  

จิตรกรรมกลุ่มเรื่องชาดกที่ปรากฏหลักฐานระหว่าง พ.ศ.2400-2500  ปรากฏทั้งเรื่องทศชาติ
ชาดก และเวสสันดรชาดก ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าทั้งจิตรกรรมฝาผนังอาคาร และภาพพระบฏ  
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หลักฐานความนิยมเรื่องเวสสันดรชาดกในจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีอาจสืบย้อนจากจิตรกรรมฝาผนัง
วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร เขียนซ่อมตามของเก่าระหว่าง พ.ศ. 2464-65 ซึ่งให้ความส าคัญกับ
เรื่องราวพระชาติสุดท้าย (เวสสันดรชาดก) โดยเขียนบนผนังด้านสกัดระหว่างช่องหน้าต่างฝั่งขวาของ
พระพุทธรูปประธานตลอดทั้งฝั่ง ความนิยมดังกล่าวเริ่มปรากฏมาตั้งแต่จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
ราวปลายรัชกาลที่ 2 144    

 ส่วนจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้ากรอบ (เข้าฉาก) เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การสร้างบน
เงื่อนไขของหน้าที่การใช้งานแล้วน่าจะเป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากการสร้างภาพพระบฏ  ตามขนบ
เดิมที่มักเขียนสีแสดงเรื่องราวทางศาสนาบนผืนผ้าส าหรับใช้แขวนประดับอาคารทางศาสนาส าหรับ
บูชา  เนื่องจากในเมืองเพชรบุรียังปรากฏธรรมเนียมการสร้างจิตรกรรมพระบฏ เขียนเล่าเรื่องพุทธ
ประวัติ และมหาชาติชาดก หรือเวสสันดรชาดกจบหนึ่งตอน หรือกัณฑ์ในผืนผ้าแต่ละผืน มีทั้งหมด 
13 ผืน เรียกว่า “ผ้าพระเวส”145  สืบมาอยู่บ้างในระยะนั้น ดังปรากฏหลักฐานให้ศึกษาได้ที่วัดใหญ่
สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ระบุปีเขียนภาพใน พ.ศ. 2451 ก่อนจะเกิดความนิยมในการภาพเขียนสีฝุ่น
บนผืนผ้า หรือแผ่นไม้เข้ากรอบ (เข้าฉาก) แทนดังปรากฏจ านวนผลงานจ านวนมาก ระหว่าง พ.ศ. 
2450-85   

การหมดความนิยมในการเขียนจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกในเมืองเพชรบุรีน่าจะเป็นผล
สืบเนื่องจากการขยายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์  ภาพพระบฏ หรือภาพพิมพ์ส าเร็จรูปซึ่งหาซื้อได้สะดวก 
ประกอบด้วยภาพสีมีความงามทันสมัย และราคาไม่แพงมาทดแทน โดยเฉพาะภาพพิมพ์ชุดพุทธ
ประวัติ ชุดเวสสันดรชาดก และเรื่องพระมาลัยฝีมือพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปไชย) ซึ่งจัดพิมพ์
ภาพพร้อมข้อความบรรยายภาพโดยห้าง ส.ธรรมภักดี ส่งผลให้ความต้องการจ้างช่างเขียนในระบบ
เก่าลดน้อยจนขาดการสร้างสรรค์และสืบทอดวิชาความรู้ในท้องถิ่นไปในที่สุด   

ตัวอย่างภาพพิมพ์เข้ากรอบลิขสิทธิ์ห้าง ส.ธรรมภักดี ปรากฏอยู่บ้างบางวัดในจังหวัดเพชรบุรี 
อาทิ ภาพพิมพ์พุทธประวัติเข้ากรอบที่วัดขุนตรา (ไม่ทราบข้อมูล) และภาพพิมพ์พระมาลัยที่วัด
จันทราวาส ชาวบ้านถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาเมื่อ พ.ศ. 2506  และดูจะเป็นต้นแบบ
ส าคัญในงานช่างเขียน และช่างท้องถิ่นเพชรบุรี หลัง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา  ดังปรากฏในจิตรกรรม
ชุดเวสสันดรชาดกเข้าใส่กรอบฝีมือนายประสม สุสุทธิ เขียนถวายแก่วัดคงคารามวรวิหาร และวัดส า
มะโรง อ.เมือง จ. เพชรบุรีใน พ.ศ. 2537  (ภาพที่ 110) แสดงการจัดองค์ประกอบฉากตามแบบภาพ
พิมพ์ห้าง ส.ธรรมภักดีอย่างชัดเจน ภาพพุทธประวัติตอนประสูติฉากพระกุมารย่างก้าวโดยมีดอกบัว
รองรับบนผนังอุโบสถวัดท้ายตลาด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ฝีมือนายอยู่ อินทร์มี เมื่อ พ.ศ. 2500  

                                                           
144 ภาพนุพงษ์ เลาหสม และชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์, เปลี่ยนพ้ืนที่ แปลงภาพ ปรับรูป ปรุงลาย: การวิเคาะห์

วิธีการออกแบบและวาดจิตรกรรมฝาผนังยุคต้นรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 29-31. 
145 กรมศิลปากร, พระบฏ, หนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 

2545 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ (กรุงเทพฯ: กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์), 2545), 22 และ 49. 
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รวมถึงการออกแบบตัวทับลายแสดงเรื่องพุทธประวัติ และชาดกบนหน้าบันปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรียุค
ปัจจุบันล้วนแสดงแรงบันดาลใจจากแบบภาพลิขสิทธิ์ห้าง ส.ธรรมภักดีท้ังสิ้น146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 110 เปรียบเทียบภาพเขียนสีของนายประสม สุสุทธิ กับภาพพิมพ์เรื่องเวสสันดรชาดกตอน
เดียวกัน ฉบับลิขสิทธิ์ห้าง ส.ธรรมภักดี  
ที่มา ปรมินทร์ จารุวร, พระบฏ:พลวัตรการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรชาดกในชุมชนหนองขาว 
จ.กาญจนบุรี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555, 149. 
 

การส ารวจจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้ากรอบตามวัดในเขตจังหวัดเพชรบุรี พบว่าในอดีต
นิยมประดับไว้บนศาลาการเปรียญ แต่ปัจจุบันถอดเก็บรักษาไว้ หรือย้ายมาประดับในหอสวดมนต์
ต่อเนื่องกับหมู่กุฏิสงฆ์เพ่ือง่ายในต่อการดูแลรักษาให้รอดพ้นโจรผู้ร้าย และการใช้งานเนื่องจากเป็น
พ้ืนที่เปิดให้ชาวบ้านเข้ามาท ากิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานบุญประเพณีในท้องถิ่น และบางวัด
ยังคงน าจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกออกมาประดับบริเวณพิธีงานบุญเทศน์มหาชาติเช่นเดียวกับการ
ใช้งาน “ผ้าพระเวส” ทั่วไปในต่างจังหวัดสืบมาทุกป1ี47   

อนึ่ง ปัจจุบันจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก และภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดีกลายเป็นสมบัติหายาก
ที่หมายตาในวงการค้าของเก่าทางวัดจึงจ าเป็นต้องเข้มงวดในการเก็บรักษา  และดูเหมือนว่าบทบาท
หน้าที่ของจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกไม่ใช่องค์ประกอบส าคัญในการประดับอาคาร หรือบริเวณพ้ืนที่
งานบุญเทศน์มหาชาติเท่าใดนัก  เพราะวัดและชาวบ้านมักให้ความส าคัญกับการตกแต่งสถานที่เพ่ือ
จ าลองบรรยายกาศป่าหิมพานต์  หรือป่าบริเวณเขาวงกต สถานที่ด าเนินเรื่องราวในพระชาติสุดท้าย

                                                           
146 ดวงกมล บุญแก้วสุข, “ศลิปะสกลุช่างเพชรบุรี: งานปูนป้ันปัจจุบันย้อนอดีต”, 143-146. 
147 สัมภาษณ์ พระครูปลดัสมศักดิ์จารุวังโส, เจ้าอาวาสวัดชมพูพน, 23 เม.ย. 2563. 
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เป็นหลักส าคัญมากกว่า โดยนิยมจ าลองป่าด้วยการประดับต้นกล้วย และมีการตกแต่งธงราวผูกโยง
ด้วยของมงคลจ าพวกขนม ซุ่มปลา ลอบ หรือไซมาแขวนไว้ในบริเวณสถานที่จัดงาน148   

วัตถุประสงค์ในการเขียนพระบฏ และจิตรกรรมชุดเข้ากรอบเรื่องเวสสันดรชาดกในเมือง
เพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2450-2500  สะท้อนธรรมเนียมการท าบุญผ่านการสร้างงานพุทธศิลป์ด้วย
ศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวบ้าน ดังปรากฏลายมือเขียนข้อความก ากับระบุนามผู้สร้าง (ผู้ท าบุญ) 
ทั้งนามของอุบาสก อุบาสิกา และภิกษุเป็นผู้ศรัทธาสร้างเช่นเดียวกับที่พบในการเขียนภาพพุทธ
ประวัติ อาทิ ความปรารถนาผลแห่งการบุญให้ตนส าเร็จตามความปรารถนา  ขอให้ตนพ้นจากกิเลส มี
สติปัญญาในธรรม สามารถดับทุกข์ และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หรือเข้าสู่นิพพานเป็นหลัก  
ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวยังปรากฏสืบมาหลัง พ.ศ. 2500 แต่จากการสอบถามทางวัดและชาวบ้านใน
ปัจจุบันพบว่าไม่เป็นที่นิยมแล้ว   
  

การแสดงเนื้อหา และฉากเหตุการณ์ในงานจิตรกรรม 
1. จิตรกรรมเวสสันดรชาดกประดับคอสองศาลาการเปรียญ 

1.1 การล าดับเรื่องเวสสันดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ 
การล าดับห้องภาพจากตัวอย่างที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดจันทราวาสพบว่า แม้มีการ

ล าดับห้องภาพพุทธประวัติโดยเริ่มจากผนังสกัดทิศตะวันออก เรียงล าดับไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา 
(ทักษิณาวรรต) เหมือนกัน  แต่มีการล าดับห้องภาพเรื่องเวสสันดรชาดกต่างกันคือ วัดเกาะแก้ว 
สุทธารามเริ่มและล าดับห้องภาพระบบเดียวกับภาพพุทธประวัติ ขณะที่วัดจันทราวาสกลับเริ่มต้นห้อง
ภาพแรกบนผนังสกัดทิศใต้ และเวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกา (อุตราวรรต) (แผนผังที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
148 สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสมบุญ สจฺจวโร, วัดชีว์ประเสริฐ, 27 พ.ค. 2563 ; พระสหสมภพ โชติวณฺโณ, 

วัดขุนตรา, 28 พ.ค. 2563  ; นายสะอิ้ง สีแจ้, ชาวเพชรบุรี เคยอุปสมบทท่ีวัดยาง, อายุ 69 ปี, 29 พ.ค. 2563. 

 

แผนผังที่ 3  แผนผังการล าดับห้องภาพเรื่องเวสสันดรชาดกประดับคอสองศาลาการ
เปรียญทีวั่ดเกาะแก้วสุทธาราม (ก.) และวัดจันทราวาส (ข.)  
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เนื่องด้วยอาคารขนาด 2×4 ห้องจึงมีห้องระหว่างเสารอบอาคารเพียง 12 ห้อง ดังนั้นการ
ก าหนดแผนผังเรื่องราวทั้ง 13 กัณฑ์ให้ลงตัวกับจ านวนห้องอาคารช่างจึงเลือก 1 ห้องภาพส าหรับ
บรรจุเรื่องราวรวบทั้ง 2 กัณฑ์ ได้แก่ วัดจันทราวาส ช่างเลือกเขียนกัณฑ์ทศพรร่วมกับกัณฑ์หิมพานต์
ร่วมในห้องเดียวกันโดยแบ่งกรอบพ้ืนที่ออกเป็น 2 ห้องขาดกัน  และวัดเกาะแก้วสุทธาราม  ช่างเลือก
เขียนกัณฑ์จุลพนร่วมกับกัณฑ์มหาพน แบบล าดับฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องในห้องเดียวกัน  ดังปรากฏ
แผนผังการล าดับเรื่องดังนี้ 

   
ล าดับกัณฑ์ ล าดับห้องภาพ 

วัดจันทราวาส วัดเกาะแก้วสุทธาราม 
1. ทศพร 1 (เริ่มจากทิศใต้เวียน

ซ้าย) 
1 (เริ่มทิศตะวันออก
เวียนขวา) 

2. หิมพานต์ 2 
3. ทานกัณฑ์ 2 3 
4. วนประเวศน์ 3 4 
5. ชูชก 4 5 
6. จุลพน 5 6 
7. มหาพน 6 
8. กุมาร 7 7 
9. มัทร ี 8 8 
10. สักบรรพ 9 9 
11. มหาราช 10 10 
12. ฉกกษัตริย์ 11 11 
13. นครกัณฑ ์ 12 12 

 
 
 
 

 

ตารางที่ 6  แผนผังการก าหนดเรื่องในแต่ละห้องภาพบนแผงไม้ประดับคอสองศาลาการ
เปรียญทีวั่ดวัดจันทราวาส และวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
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1.2 เนื้อเรื่อง และการล าดับฉากเหตุการณ์ในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก 
นอกเหนือจากแผงไม้ปิดคอสองเขียนเรื่องเวสสันดรชาดกแล้ว ยังปรากฏเขียนภาพประดับ

บนแผงไม้ที่ปิดต่อเนื่องจากแผงไม้คอสองด้วย  ที่วัดจันทราวาสเขียนภาพวิทยาธรประนมมือถือ
ดอกบัว บ้างเหน็บไว้ที่ศีรษะบนพ้ืนสีน้ าตาลแดง  ช่างแทรกความขบขันผ่านหน้าตาท่าทางและของ
พิเศษในมือของวิทยาธร  ส่วนที่วัดเกาะแก้วสุทธารามเขียนภาพทิวทัศน์ป่าเขา บางภาพมีบุคคล และ
สัตว์ขนาดเล็กประกอบ การเขียนภาพดังกล่าวน่าจะเพ่ือให้สัมพันธ์กับเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งด าเนิน
ท้องเรื่องในฉากป่าเขาวงกต 

จิตรกรรมทั้งสองแห่งเขียนขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ทั้งนี้ช่างเขียนที่วัดจันทราวาส คือนาย
หวน ตาลวันนา ยังเป็นหนึ่งในช่างหลักผู้เขียนจิตรกรรมที่วัดเกาะแก้วสุทธารามดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ
ที่จิตรกรรมทั้งสองแห่งมีความคล้ายคลึงกัน  ส าหรับการศึกษาการน าเสนอจิตรกรรมเรื่องเวสสันดร
ชาดกในงานวิจัยนี้จะขอใช้เนื้อความจากมหาชาติกลอนเทศน์สมัยรัตนโกสินทร์ ในหนังสือมหา
เวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ1์49 มาอธิบายเนื้อหาในงาน กล่าวคือ 

1.2.1 กัณฑ์ทศพร  
ย้อนความเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ได้ทรงปรารภถึงฝนโบกขรณีว่ามี

มาแต่กาลก่อน และตรัสเทศนามหาเวสสันดรชาดกแก่พระพระประยุรญาติแห่งศากยวงศ์ ท่ามกลาง
พระอรหันต์ราว 500 รูป  เล่าถึงอดีตชาติและปัจจุบันชาติของนางผุสดีมเหสีของพระอินทร์ เมื่อถึง
เวลาจุติยังโลกมนุษย์พระอินทร์จึงทรงให้พระนางเลือกขอพรได้ 10 ประการ โดย 1 ในนั้นคือขอให้
พระโอรสของนางทรงโปรดในการท ากุศลทาน  

1.2.2 กัณฑ์หิมพานต์   
พระนางผุสดีลงมาจุติในตระกูลกษัตริย์มัทราช และเป็นมเหสีของพระเจ้าสญชัยแห่ง

เมืองเชตุดร แคว้นสีพี  ด้วยพรที่ขอพระโอรสผู้โปรดการท ากุศลบริจาคทาน พระอินทร์จึงทรงอัญเชิญ
พระโพธิสัตว์ลงจุติในพระครรภ์ของพระนาง คือพระเวสสันดร  เมื่อเจริญวัยได้ทรงอภิเษกกับพระนาง
มัทรี มีพระโอรสชื่อพระชาลี พระธิดาชื่อกัณหา  ต่อมาเมืองกลิงคราษฎร์ประสบภัยฝนแล้งข้าวแพง 
จึงส่งพราหมณ์ 8 คนมาทูลขอช้างปัจจัยนาเคนทร์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้ จนเป็นเหตุให้ชาวเมือง
ไม่พอใจร้องให้พระเจ้ากรุงสัญชัยเนรเทศพระเวสสันดรออกจากเมือง 

จิตรกรรมวัดจันทราวาสเขียนกัณฑ์ทศพรร่วมกับกัณฑ์หิมพานต์ในห้องภาพเดียวกัน แต่เขียน
กรอบแบ่งภาพขาดจากกัน กัณฑ์ทศพรเขียนฉากนางผุสดีขอพรจากพระอินทร์ และกัณฑ์หิมพานต์

                                                           
149 หนังสือดังกล่าวรวมรวบ และคัดเลือกเนื้อหาในแต่ละตอนจากมหาชาติกลอนเทศน์หลายฉบับ ได้แก่  

ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  ฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ฉบับพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับพระเทพโมลี (กลิ่น) ฉบับพระเทพมุนี (ด้วง) 
ส านักวัดสังข์กระจาย และฉบับส านักถนน. ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์ดวงแก้ว, รวบรวม, มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 
13 กัณฑ์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ดวงแก้ว, 2547), 3-4. 
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เขียนฉากพระเวสสันดรทรงหลั่งทักษิโณทกบริจาคช้างแก่พราหมณ์ที่มาทูลขอ โดยล าดับจากขวาไป
ซ้ายตามทิศทางการล าดับห้องภาพแบบอุตราวรรต (ภาพที่ 111)   

ส่วนจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามเขียนแยกห้องภาพละกัณฑ์  กัณฑ์ทศพรแสดงฉากตอน
เดียวกับวัดจันทราวาส (ภาพที่ 112) ส่วนกัณฑ์หิมพานต์ เขียนเหตุการณ์ต่อเนื่องล าดับจากซ้ายไป
ขวา คือ 1. ฉากพระเวสสันดรทรงหลั่งทักษิโณทกยกช้างปัจจัยนาเคนทร์ตามค าทูลขอจากพราหมณ์
ทั้ง 8  2. ฉากพราหมณ์น าช้างกลับบ้านเมืองตน (ภาพที่ 113) 

 
 

 

ภาพที่ 111  กัณฑ์ทศพร (1) และกัณฑห์ิมพานต์ (2) วัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
แทรกความขบขันผ่านภาพวิทยาธรบนแผ่นไม้ด้านล่าง โบกมือและยื่นบ้องกัญชาให้กับ
องค์กลาง โดยมีวิทยาธรอีกองค์ท าท่าดุต าหนิ 

 

 

ภาพที่ 112  กัณฑ์ทศพร วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 113  กัณฑ์หิมพานต์ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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1.2.3 กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
พระนางผุสดีทูลขอพระราชทานโทษเวสสันดรจากพระเจ้ากรุงสัญชัยแต่ไม่เป็นผล  

พระเวสสันดรจึงทูลลาพระมารดาแล้วเสด็จออกยังโรงทานทรงบ าเพ็ญสัตตสดกมหาทาน คือทาน 7 
อย่าง อย่างละ 700 แก่ชาวเมือง และเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยพระนางมัทรี และพระกัณหา
ชาลีโดยทรงราชรถเทียมม้า ระหว่างทางทรงบริจาคม้ามรกตให้แก่พราหมณ์ทั้ง 4 ที่มาทูลขอ เทวดา
จึงนฤมิตเป็นละมั่งทองเข้ารองรอบแอกราชรถไว้  ต่อมามีพราหมณ์อีกผู้หนึ่งมาขอราชรถพระองค์ทรง
ประทานให้อีกละมั่งทองจึงอันตรธานหายไป พระองค์ทรงอุ้มพระชาลีและพระนางมัทรีทรงอุ้มกัณหา
เสด็จด าเนินไปตามทาง   
 จิตรกรรมแสดงการเสด็จออกจากเมืองของพระเวสสันดรเหมือนกัน แต่วัดจันทราวาสเขียน
ฉากหลังเป็นภาพเมืองกับนอกเมือง โดยแสดงฉากพระเวสสันดรทรงหลั่งทักษิโณทกยกราชรถแก่
พราหมณ์ในฉากนอกเมือง (ภาพที่ 114) สังเกตรู้จากการเทียมละมั่งที่มีเขายาวไม่ใช่ม้า เพราะหาก
มองผิวเผินอาจเข้าใจว่าเป็นตอนบริจาคม้ามรกตแก่พราหมณ์ทั้ ง  4 ได้  ขณะที่วัดเกาะแก้ว 
สุทธารามเพ่ิมรายละเอียดฉากพระเวสสันดรก าลังทรงบริจาคทานประกอบลงในฉากเมือง (ภาพที่ 
115) 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 114   กัณฑท์านกัณฑ์ วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 115   กัณฑ์ทานกัณฑ์ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
1. ฉากในเมือง 2 ฉากเดินทางออกนอกเมือง  
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1.2.4 กัณฑ์วนประเวศน์ 
พระเวสสันดรทรงพาพระนางมัทรี และพระกัณหาชาลีเสด็จด าเนินไปยังเขาวงกต 

จนผ่านมาถึงแคว้นเจตราฐ กษัตริย์แห่งแคว้นเจตราฐจึงทูลอัญเชิญพระองค์ข้ึนครองราชย์แต่พระองค์
ทรงปฏิเสธ กษัตริย์แคว้นเจตราฐจึงทรงขบวนเสด็จส่งพระเวสสันดรถึงประตูทางเข้าป่าและรับสั่งให้
พรานเจตบุตรดูแลทางเข้าป่าไม่ให้ผู้ใดไปรบกวน เมื่อพระเวสสันดรด าเนินถึงทิพยอาศรมที่พระอินทร์
ทรงนฤมิตถวายจึงทรงเปลื้องเครื่องสุภาภรณ์ครองเพศบรรพชิตเป็นดาบส ส่วนพระนางมัทรีครองเพศ
ดาบสินีเฝ้าปรนนิบัติดูแล 
 จิตรกรรมแสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องตามแนวแกนยาว คือ 1. ฉากกษัตริย์แห่งแคว้นเจตราฐ
ก าลังสนทนาและทูลอัญเชิญพระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แคว้นเจตราฐ 2. ฉากพระเวสสันดรทรงอุ้ม
ชาลี พระนางมัทรีทรงอุ้มกันหาในฉากป่า (ภาพที่ 116)  โดยจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามแสดง
ฉากเพ่ิมเติม คือ 3. ฉากเวสสันดรด าเนินมาถึงทิพยอาศรมที่พระอินทร์ทรงนฤมิตถวาย (ภาพท่ี 117) 

 
1.2.5 กัณฑ์ชูชก 
พราหมณ์ชูชกเลี้ยงชีพด้วยการขอทานสะสมเงินโดยฝากไว้กับเพ่ือนพราหมณ์  แต่

เพ่ือนพราหมณ์น าเงินทองของชูชกไปใช้หมดจึงยกลูกสาวชื่ออมิตตดาให้แก่ชูชก แต่นางเข้าใจว่าตน
เป็นทาสรับใช้จึงดูแลปฏิบัติงานบ้านงานเรือนไม่บกพร่องจนเป็นที่อิจฉาของพราหมณ์ทั้งหลาย ซึ่งพา
กันว่ากล่าวทุบตีเมียของตนเอง  บรรดานางพราหมณีจึงดักรุมด่าตีนางอมิตตดาที่ท่าน้ าจนนางเดิน

 

 

ภาพที่ 117  กัณฑ์วนประเวศน์  วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 116  กัณฑ์วนประเวศน์ วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ร้องไห้กลับบ้านจนชูกชกถามไถ่ นางจึงบอกให้ชูชกไปขอกัณหาชาลีมาเป็นทาสรับใช้ ชูชกออก
เดินทางมาถึงทางเข้าป่าจนถูกพรานเจนบุตรเข้าขัดขวาง ชูชกจึงหลอกว่าตนเป็นคนของพระเจ้าสญชัย 

จิตรกรรมวัดจันทราวาสแสดงเหตุการณ์ต่อเนื่อง 1. ฉากหมู่บ้านพราหมณ์ แสดงภาพบรรดา
พราหมณ์ก าลังทุบตีเมียของตนเอง 2. ฉากชูชกตกใจเห็นนางอมิตตดาถือหม้อน้ าเดินร้องไห้กลับเรือน 
3. ฉากชูชกเหลียวหลังมองเรือนตนก่อนร่ าลาออกเดินทางไปขอกัณหาชาลีมาเป็นทาสรับใช้  (ภาพที่ 
118)  ส่วนจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม เขียนรายละเอียดฉากเหตุการณ์มาก 5 ฉาก โดยใช้
เทคนิคการเขียนตัวละคร (ชูชก) ซ้ าๆ เพ่ือแสดงความต่อเนื่องของการเล่าเรื่องในฉากที่ 3-5 คือ 1. 
ฉากหมู่บ้านพราหมณท์ี่พราหมณ์ทุบตีเมียตน 2. ฉากเหล่าบรรดาเมียพราหมณ์มารุมนางอมิตตดาที่ท่า
น้ า 3. ฉากนางอมิตตดากลับเรือนมีชูชกก าลังช่วยยกของขึ้นเรือน  4. ฉากชูชกร่ าลานางอมิตตดา และ
เดินจากไปเข้าป่า 5. ฉากชูชกถูกสุนัขของพรานเจตบุตรเห่าไล่ล้อมจนต้องหนีขึ้นต้นไม้ ในภาพแสดง
ภาพพรานเจตบุตรตามมาพบจึงขึ้นคันธนูหมายฆ่าชูชก150 (ภาพท่ี 119)   

 

 
 
 
 

                                                           
150 ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์ดวงแก้ว, เร่ืองเดียวกัน, 103 และ 106. 

ภาพที่ 118  กัณฑ์ชูชก วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

 

ภาพที่ 119  กัณฑ์ชูชก วัดเกาะแก้วสทุธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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1.2.6 กัณฑ์จุลพน และกัณฑ์มหาพน 
หลังจากชูชกหลอกว่าตนเป็นทูตหลวงน าพระราชสาสน์ของพระเจ้าสญชัยมา

อัญเชิญพระเวสสันดรกลับสู่เมือง พรานเจตบุตรจึงเชิญขึ้นเรือนพร้อมจัดหาอาหารเป็นเนื้อย่างจิ้ม
น้ าผึ้งมาเลี้ยงรับรองก่อนชี้ทางไปยังเขาวงกต  สืบเนื่องสู่กัณฑ์มหาพน ชูชกเดินทางมาถึงอาศรม 
อจุตฤาษี โดยหลอกว่าตนเคยรู้จักกับพระเวสสันดรและต้องการสนทนาธรรม อจุตฤาษีจึงหลงกลให้ที่
พัก และบอกทางไปยังอาศรมของพระเวสสันดร   

จิตรกรรมวัดจันทราวาเขียนแยกคนละห้องภาพเพราะลงต าแหน่งห้องภาพฝั่งผนังหุ้มกลอง
ของอาคาร จึงมีพ้ืนที่ความยาวห้องห้องภาพสั้นกว้างด้านสกัด ห้องกัณฑ์จุลพนประกอบด้วย 1. ฉาก
ฝูงสุนัขล้อมเห่าชูชกและพรานเจตบุตรก าลังเล็งธนูไปยังชูชก 2. ฉากพรานเจตบุตรจัดอาหารรับรองชู
ชก 3. ฉากพรานเจตบุตรชี้บอกทางไปเขาวงกต (ภาพที่ 120)  ห้องกัณฑ์มหาพนประกอบด้วย 1. 
ฉากชูชกนมัสการพระอจุตฤาษีท่ีอาศรม 2. ฉากพระอจุตฤาษีชี้ทางไปเขาวงกตแก่ชูชก (ภาพท่ี 121)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 120  กัณฑ์จุลพน วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 121  กัณฑ์มหาพน วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ส่วนจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามเขียนเหตุการณ์ต่อเนื่องรวมเรื่องทั้ง 2 กัณฑ์ไว้ในห้อง
ภาพเดียวกัน คือ 1. ฉากพรานเจตบุตรรับรองชูชกด้วยอาหารที่เรือนพัก  2. ฉากพรานชี้ทางไปยังเขา
วงกต  3.ฉากชูชกเข้าพบพระอจุตฤาษีที่อาศรม และ 4. ฉากพระอจุตฤาษีชี้ทางไปอาศรมพระ
เวสสันดรที่เขาวงกตแก่ชูชก  (ภาพท่ี 122) 

 
1.2.8 กัณฑ์กุมาร 

 ชูชกเดินทางมาใกล้อาศรมพระเวสสันดรแต่หยุดพักรอเวลารุ่งเช้าให้พระนางมัทรี
เสร็จเข้าป่าหาผลไม้จึงเข้าเฝ้าพระเวสสันดรเพ่ือทูลขอพระกุมาร  ฝ่ายสองกุมารทราบความจึงหนีไป
ซ่อนในสระโบกขรณี (สระบัว) พระเวสสันดรจึงทรงตรัสเตือนสติสองกุมารเปรี ยบเปรยดั่งส าเภาพา
พระองค์บรรลุพระโพธิญาณด้วยทานบารมีจนสองกุมารยอมขึ้นจากสระบัว  หลังพระเวสสันดร
ประทานสองกุมารให้ชูชกรีบฉวยไม้เรียวไล่ตีต้อนฉุดสองกุมารไปทันท ี

จิตรกรรมวัดจันทราวาสล าดับฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องจาก 1. ฉากชูชกนอนพักแรมใกล้อาศรม
พระเวสสันดร รอเวลาให้พระนางมัทรีเสด็จเข้าป่า 2. ฉากพระเวสันดรทรงหลั่งทักษิโณทกประทาน
สองกุมารตามค าขอชูชก 3. ฉากชูชกตีต้อนสองกุมารออกไป (ภาพท่ี 123)   

 

ภาพที่ 122  จุลพนและมหาพน วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 123  กัณฑ์กุมาร  วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามปรากฏฉากมากกว่า เพ่ิมฉากพระเวสสันดรทรงเรียกหาสอง
กุมารที่ซ่อนตัวในสระโบกขรณี  ช่างเขียนภาพชาลีก าลังก้มจับพระบาทขวาของพระเวสสันดรตรงตาม
เนื้อความในตอนชาดกที่กล่าวว่าภายหลังได้ฟังพระบิดาเตือนสติ พระชาลีจึงขึ้นจากสระบัวสะอ้ืนไห้
กอดพระบาทเบื้องขวาของพระเวสสันดร ก่อนเรียกกัณหาขึ้นมา151  โดยล าดับฉากแบบเน้นฉาก
เหตุการณ์หลักกลางภาพ คือฉากบริเวณอาศรมพระเวสสันดร (3-4)  โดยเขียนฉากที่เกิดขึ้นก่อน
ขนาบด้านซ้ายขวาของฉากหลัก (1 และ 2)  (ภาพท่ี 124) 

 
1.2.9 กัณฑ์มัทรี  
ด้วยอ านาจทานบารมีของพระเวสสันดรท าให้เกิดแผ่นดินสั่นสะเทือนถึงชั้นพรหม

โลก เทพทั้งหลายเห็นใจพระนางมัทรีว่าหากทราบความย่อมอาลัยติดตามพระกุมาร จึงนฤมิตกายเป็น
พระยาราชสีห์ เสือโครง และเสือเหลืองเข้าขวางทางกลับพระอาศรม152 เมื่อกลับถึงอาศรมไม่เห็นสอง
กุมารพระนางจึงร่ าไห้ออกติดตามจนถึงแก่วิสัญญี   

จิตรกรรมวัดจันทราวาส ล าดับฉากเหตุการณ์จากด้านซ้ายไปขวาตรงกับข้ามทิศทางการ
ล าดับห้องภาพปกติ คือ 1. พระนางมัทรีหาผลไม้ในป่า 2. พระนางมัทรียกมือไหว้เหนือศีรษะวอนขอ
พระยาราชสีห์ เสือโครง และเสือเหลือง 3. ฉากหน้าพระอาศรมพระนางถึงแก่วิสัญญี โดยพระ
เวสสันดรทรงยกพระเศียรพระนางไว้บนตักพร้อมทรงกันแสง (ภาพที่ 125) เนื่องจากบังคับด้วยฉาก
พ้ืนหลังฉากป่ากับอาศรม และช่างคงต้องการเน้นฉาก ประกอบด้วยเหตุการณ์ 2 ฉาก เริ่มจากขวาไป
ซ้าย  ส่วนที่วัดเกาะแก้วสุทธารามแสดงฉากเดียวกันโดยล าดับฉากตามทิศทางการล าดับห้องภาพ 
(ภาพท่ี 126) 

 
 
 

                                                           
151 ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์ดวงแก้ว, เร่ืองเดียวกัน, 161. 
152 เร่ืองเดียวกัน, 178. 

 

ภาพที่ 124  กัณฑ์กุมาร  วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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1.2.10 กัณฑ์สักบรรพ 
พระอินทร์เกรงว่าจะมีผู้อ่ืนมาขอพระนางมัทรี และพระเวสสันดรจะทรงประทานให้

อีกจึงจ าแลงเป็นพราหมณ์แก่มาทูลขอพระนางมัทรี  แต่เมื่อได้รับพระราชทานแล้วจึงถวายคืนพร้อม
ถวายพระพรแก่พระเวสสันดร  จิตรกรรมทั้ง 2  เลือกแห่งแสดงภาพเหตุการณ์ตอนเดียวโดยเขียนรูป
พระอินทร์เหาะอยู่มุมบนของภาพ (ภาพท่ี 127-128) 

 

 

ภาพที่ 126   กัณฑ์มัทรี  วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 125   กัณฑ์มัทรี  วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 127  กัณฑ์สักบรรพ วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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1.2.11 กัณฑ์มหาราช 
ชูชกพาพระกุมารเดินทางจนพลบค่ าจึงพักค้างคืนโดยผูกสองกุมารไว้ ส่วนตนปีนขึ้น

นอนบนกิ่งไม้ใหญ่ เทพยาดาจึงจ าแลงกายเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัทรีดูแลพระกุมาร จากนั้น
เดินทางต่อไปจนถึงเมืองเชตุดร  พระเจ้าสญชัยทรงทอดพระเนตรเห็นและทรงไถ่ถอนพระกุมารด้วย
พระราชทรัพย์พร้อมปราสาท 7 ชั้นแถมเป็นรางวัล ก่อนทรงโปรดให้จัดขบวนพยุแสนยากรไปรับพระ
เวสสันดรกลับเมือง  ส่วนชูชกบริโภคอาหารมากเกินพอดีจนท้องย่อยไม่ทันตาย 

จิตรกรรมวัดจันทราวาส เลือกแสดงภาพเหตุการณ์ตอนเดียว คือฉากชูชกก าลังอิงหมอนนอน
ส าราญท่ามกลางข้าทาสบริวารที่พระเจ้าสญชัยมอบเป็นสินรางวัล (ภาพที่ 129) ตรงข้ามกับวัดเกาะ
แก้วสุทธารามช่างเขียนฉากเหตุการณ์แบบต่อเนื่อง  เน้นฉากเมืองของพระเจ้าสญชัย โดยใช้แนว
ก าแพงเน้นไว้กลางภาพ (2-3)  และมีฉากนอกเมือง (1กับ 4) เป็นโครงฉากหลัก  และใช้เทคนิคการ
ล าดับฉากย่อยภายในเมืองสวนทิศทางกับการล าดับฉากหลัก  ได้แก่  1. ฉากชูชกพาสองกุมารพักแรม
ในป่าเขาวงกต 2. ฉากพระเจ้าสญชัยให้อ ามาตย์ไปจับชูชกและสองกุมารเข้าเฝ้า 3. ฉากชูชกก าลัง
ส าราญกับโภชากระยาหาร และข้าทาสบริหารหญิงชายในปราสาทที่พระเจ้าสญชัยพระราชทาน   
4. ฉากขบวนพยุแสนยากรออกจากเมืองไปรับพระเวสสันดร (ภาพท่ี 130) 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 128  กัณฑ์สักบรรพ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 
ภาพที่ 129   กัณฑ์มหาราช วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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1.2.12 กัณฑ์ฉกษัตริย ์
พระเวสสันดรได้ยินเสียงขบวนพยุแสนยากรของพระเจ้าสญชัยท าให้ทรงตกพระทัย

คิดว่าเป็นขบวนทัพศัตรูมาจับพระองค์ จึงทรงชวนพระนางมัทรีขึ้นไปแอบดูจากบนเขา เมื่อพระนาง
เห็นจึงกราบทูลว่าเป็นขบวนของพระเจ้าสญชัยเสด็จมารับดังพรที่พระอินทร์ทรงถวาย  ครั้นทั้งหก 
กษัตริย์พบกันต่างปลื้มปีติร่ าไห้จนถึงแก่วิสัญญี  รวมถึงเหล่าบรรดาราชมนตรี นางสนมก านัล และ
ทหารต่างยินดีจนร่ าไห้จนสลบไปทั่ว พระอินทร์จึงทรงบันดาลฝนโบกขรพรรษให้ตกลงมาเป็นครั้งแรก
จนทุกคนฟ้ืนคืนสติ   จิตรกรรมวัดจันทราวาสแสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องได้แก่ 1. ฉากขบวนพยุ
แสนยากรของพระเจ้าสญชัย มีพระชาลีน าทางมารับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับพระนคร  
2. ฉากหกกษัตริย์ต่างร่ าไหด้้วยความปลื้มปิติหน้าพระอาศรม (ภาพท่ี 131) 
 แต่จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามแสดงเหตุการณ์ต่างออกไปคือ 1. ฉากพระนางผุสดี และ
สองกุมารประทับพักรอให้พระเจ้าสญชัยเข้าพบกับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเพ่ือพูดคุยให้คลาย
ความโศกเศร้าเสียก่อน 2. ฉากพระเจ้าสญชัยพร้อมอ ามาตย์ด าเนินสู่ศาลาอาศรม  3. ฉากหกกษัตริย์
ต่างร่ าไห้ด้วยความปลื้มปีติ (ภาพท่ี 132) 

 

 

ภาพที่ 131  กัณฑ์ฉกษัตริย์  วัดจนัทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 130   กัณฑ์มหาราช วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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1.2.13 กัณฑ์นครกัณฑ์   

  พระเวสสันดรและพระนางมัทรีทรงลาเพศดาบสและดาบสินีกลับคืนเมืองเชตุดร 
แคว้นสีพี  พระเวสสันดรทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ประกอบทานสืบไปจนสวรรคตไปบังเกิดในสวรรค์ชั้น
ดุสิต  จิตรกรรมวัดจันทราวาส แสดงเหตุการณ์ฉากพระราชพิธีราชาภิเษกจัดขึ้นที่เขาวงกตบริเวณ
อาศรมก่อนเสด็จกลับพระนคร  (ภาพที่ 132)  ส่วนจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม แสดงฉาก
เหตุการณ์ต่อเนื่อง 2 ฉาก คือ 1. ฉากพิธีราชาภิเษก ซึ่งบรรดาปุโรหิตจัดพระราชพิธีขึ้นบริเวณอาศรม  
2. ฉากขบวนเสด็จกลับสู่พระนคร โดยเน้นฉากหลักของห้องภาพ  (ภาพที่ 133)  

 
1.3 สรุปประเด็นด้านเนื้อหา และการล าดับฉากเหตุการณ์ 
ผลการศึกษากลุ่มจิตรกรรมเวสสันดรชาดกประดับแผงไม้ปิดคอสองศาลาการเปรียญพบว่ามี

เทคนิคการล าดับภาพเดียวกับที่ปรากฏในกลุ่มจิตรกรรมพุทธประวัติด้วยเงื่อนไขของพ้ืนที่การประดับ
ขยายในทางยาวมากช่างจึงสามารถใส่รายละเอียดฉากเหตุการณ์ได้มาก  หรือบางห้องภาพที่เป็น
จิตรกรรมตอนเดียวก็พบว่ามีการใส่รายละเอียดฉากประกอบด้านข้างเพ่ือลดพ้ืนที่ว่าง   

 

ภาพที่ 132  กัณฑ์ฉกษัตริย ์ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 133  กัณฑ์นครกัณฑ์  วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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โดยเฉพาะจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม นิยมแสดงฉากเหตุการณ์ย่อยจ านวนมาก โดยมี 

รายละเอียดและการตัดฉากเรื่องตรงตามเนื้อหาในวรรณกรรม อาทิ ห้องภาพที่แสดงเรื่องกัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มหาราช  และกัณฑ์กัณฑ์ชูชก ซึ่งห้องหลังแสดงฉากจบถึงเหตุการณ์ที่ชูชกออกเดินทางไปถึง
ประตูป่าซึ่งพรานเจตบุตรดูแลรักษาและถูกสุนัขของพรานไล่กัดจนต้องปีนหนีขึ้นต้นไม้ และเกือบโดน
พรานป่ายิง  ต่างจากปกติทีเ่หตุการณ์ตอนดังกล่าวนี้มักนิยมใช้เป็นตัวแทนกัณฑ์จุลพน (ภาพท่ี 119)   

พบประเด็นน่าสนใจเรื่องการล าดับเหตุการณ์หลายฉากในหนึ่งห้องภาพในกลุ่มจิตรกรรม
ประดับแผงไม้ปิดคอสองศาลาการเปรียญ มีหลักการพ้ืนฐาน 2 วิธีคือ 1. กรณีการล าดับฉากตาม
แนวแกน ช่างจะล าดับเหตุการณ์จากฉากแรกต่อเนื่องไปฉากสุดท้ายโดยอิงกับการล าดับห้องภาพ
ภายในอาคาร กล่าวคือหากการล าดับห้องภาพเวียนขวา การล าดับเหตุการณ์ให้ห้องภาพจะเริ่มฉาก
แรกทางด้านซ้ายไปขวา (ภาพที่ 116) หากการล าดับห้องภาพเวียนซ้าย การล าดับเหตุการณ์ให้ห้อง
ภาพจะเริ่มฉากแรกทางด้านขวาไปซ้าย (ภาพท่ี 117)  

2. กรณีก าหนดเหตุการณ์หลักไว้ตอนต้นของห้องภาพ ซึ่งหลายครั้งมักสัมพันธ์กับการแบ่ง
ฉากหลังด าเนินเรื่อง เช่น ฉากเมือง กับฉากป่านอกเมือง จะส่งผลให้การล าดับเหตุการณ์สวนทิศทาง
กับเกณฑ์ปกติในข้อ 1. เช่นตอนนครกัณฑ์ วัดเกาะแก้วสุทธาราม และกัณฑ์มัทรี วัดจันทราวาส  
(ภาพที่ 125 และ 134)  ซึ่งการล าดับฉากทิศทางสวนกับการล าดับห้องภาพในจิตรกรรมกลุ่มเรื่อง
พุทธประวัติบนแผงไม้ปิดอะเสศาลาการเปรียญปรากฏเช่นกันเมื่อต้องการแสดงการเคลื่อน หรือ
เดินทางสู่สถานที่หลักในเรื่อง หรือเป็นผลจากการล าดับเวลาของฉากหลักที่เกิดขึ้นหลังจากฉากรอง  
(ภาพท่ี 36 และ 68-70) 
 
2. จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก 

พระบฏ และจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้ากรอบ (เข้าฉาก) มี 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มจิตรกรรม
ชุด 13 ภาพ ตามการแบ่งพระคาถาออกเป็น 13 กัณฑ์ (ตอน)  2. กลุ่มจิตรกรรมชุด 14 ภาพ ได้แก่ 
ผลงานนายเลิศ พ่วงพระเดช ที่วัดแก่นเหล็ก และวัดห้วยเสือ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งมีภาพแสดงปฐม
บทในกัณฑ์ทศพรเพ่ิมเติมอีกภาพ เล่าย้อนถึงตอนพระพุทธเจ้าทรงเทศนามหาเวสสันดรชาดกโปรด

 

ภาพที่ 134  กัณฑน์ครกัณฑ์  วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 



 
119 

  

พระพุทธบิดา และประยูรญาติคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์  (ภาพที่ 135) ซึ่งการเขียนจิตรกรรมชุด
เวสสันชาดก 14 ตอนดังกล่าวปรากฏเช่นกันในภาพพิมพ์ชุดเวสสันดรชาดก ลิขสิทธิ์ห้าง ส.ธรรมภักดี 
ซึ่งอาจได้รับต้นแบบแนวคิดจากภาพชุดของนายเลิศ พ่วงพระเดช  

ด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ภาพแนวตั้งทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่งผลให้เหมาะกับการเขียนฉาก
เหตุการณ์เดียวมากกว่า แต่พบว่ามีการน าเทคนิคทัศนียวิทยาแบบตะวันตกมาใช้ส าหรับแสดง
เหตุการณ์ต่อเนื่องร่วมฉากพ้ืนหลังเดียวกัน  แทนการล าดับเหตุการณ์ต่อเนื่องขยายไปทางแนวกว้าง
ของพ้ืนที่   อนึ่ง เนื่องจากหลักฐานภาพชุดมีจ านวนมากดังนั้นในเบื้องต้นจะกล่าวถึงการน าเสนอ
เนื้อหา และการล าดับเหตุการณ์ในภาพไล่ตามเรื่องราวในแต่ละกัณฑ์ โดยยกตัวอย่างภาพในฐานะ
ตัวแทนเลือกแสดงฉากเหตุการณ์แต่ละรูปแบบเท่านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 กัณฑ์ทศพร 
นิยมแสดงฉากนางผุสดีขอพร 10 ประการจากพระอินทร์ ก่อนจะจุติจากสวรรค์ดาวดึงส์ไป

เกิดยังโลกมนุษย์ โดยมักปรับรายละเอียดประกอบภาพให้ต่างจากภาพที่ตน หรือช่างอ่ืนๆ เคยเขียนไว้ 
(ภาพท่ี 136)  

 

 

ภาพที่ 135  ฉากปฐมบท ตอนพระพุทธเจ้าทรงเทศนามหาเวสสันดรชาดกแก่พระพุทธ
บิดา พระประยูรญาติแห่งศากยวงศ์ และหมู่พระอรหันต์สาวกคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์  
วัดแก่นเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.2 กัณฑ์หิมพานต์   
จิตรกรรมในกลุ่มทั้งหมดแสดงฉากพระเวสสันดรก าลังพระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่

พราหมณ์ชาวเมืองกลิงคราช นิยมเขียนพระเวสสันดรแสดงอากัปกิริยาหลั่งทักษิโณทก (หลั่งน้ า) ตาม
ธรรมเนียมการมอบ หรือประทานให้โดยสิทธิ์ขาด (ภาพท่ี 137) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 137  กัณฑ์หิมพานต์  วัดชมพูพน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 

 

ภาพที่ 136  กัณฑ์ทศพร วัดชมพูพน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.3 กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
เน้นแสดงฉากตอนพระเวสสันดร พระนางมัทรี และสองกุมารประทับราชรถเสด็จออกจาก

เมือง แต่น าเสนอช่วงเวลาแตกต่างกัน  ได้แก่ 1. ฉากทรงราชรถออกนอกพระนคร และได้ทรงบ าเพ็ญ
สัตตสดกมหาทานแก่ชาวเมือง ได้แก่ จิตรกรรมชุดที่วัดแก่นเหล็ก วัดขุนตรา (ภาพที่ 138) วัดยาง 
และพระบฏวัดใหญ๋สุวรรณาราม 2. ฉากทรงบริจาคม้าเทียมราชรถแก่พราหมณ์ทั้งสี่ ได้แก่ จิตรกรรม
ชุดที่วัดพลับพลาชัย (ภาพที่ 139) 3. ฉากทรงบริจาคราชรถให้เป็นทานแก่พราหมณ์ที่มาทูลขอ ดัง
สังเกตได้จากสัตว์รองรับราชรถเป็นละมั่งซึ่งเทวดานิมิตกายมาไม่ใช่ม้า  ได้แก่ จิตรกรรมชุดที่วัดชมพู
พน (ภาพที่ 140) วัดห้วยเสือ วัดพระทรง และพระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม153 งานที่วัดชมพูพนฝีมือ
พระอาจารย์เป้า เขียนรายละเอียดเทวดาที่จ าแลงกายเป็นละมั่งก าลังเหาะจากไปทางมุมบนของภาพ 
หลังจากท่ีพระองค์ทรงบริจาคราชรถแก่พรามหณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
153 พระบฏที่วัดใหญสุ่วรรณาราม ปรากฏภาพกัณฑ์ทานกัณฑ์ แสดงฉากแตกต่างกัน จ านวน 2 ผืน ข้อ

ความหลังภาพระบเุป็นฝีมือของช่างมุด และหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย. 

ภาพที่ 138  ฉากตอนทรงบ าเพ็ญสัตตสดกมหาทาน วัดขุนตรา อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 139  ฉากตอนทรงบริจาคม้าเทียมราชรถแก่พราหมณ์ทั้งสี่ วัดพลับพลาชัย 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ที่มา กันยา อ้ือประเสริฐ,ประวัติและผลงานช่างเพชรบุรี, 123. 

ภาพที่ 140  ฉากตอนทรงบริจาคราชรถเทียมละม่ังให้เป็นทานแก่พราหมณ์  
วัดชมพูพน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.4 กัณฑ์วนประเวศน์ 
นิยมแสดงเหตุการณ์ตอนเสด็จด าเนินในป่าเพ่ือไปยังเขาวงกต  พระเวสสันดรทรงอุ้มชาลี 

พระนางมัทรีทรงอุ้มกันหาตามบรรยายในปฐมสมโพธิกถา ที่แตกต่างปรากฏในงานนายเลิศ พ่วงพระ
เดช เน้นการเสด็จออกจากเมืองต่างเวลาและสถานที่ ดังปรากฏฉากพ้ืนหลังเป็นทางเสด็จด าเนินมา
ทอดยาวมาจากประตูเมือง (วัง) ในจิตรกรรมชุดวัดแก่นเหล็ก และวัดห้วยเสือ (ภาพที่ 141) และฉาก
พระเจ้าเจตราชทรงยกขบวนมาส่งพระเวสสันดรที่ประตูป่าเพ่ือเดินทางไปสู่เขาวงกต โดยมีพรานเจต
บุตร (มุมซ้ายล่างของภาพ) เป็นนายด่านรักษาประตูป่า  ในจิตรกรรมชุดวัดพลับพลาชัย (ภาพที่ 142) 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ตอนเสด็จด าเนินในป่า   

2.5 กัณฑ์ชูชก 
นิยมแสดงเหตุการณ์ตอนนางอมิตตดาก าลังถูกบรรดานางพราหมณีรุมล้อมด่าตีที่ท่าน้ า โดยมี

หมู่บ้านพราหมณ์เป็นฉากพ้ืนหลัง แสดงภาพพราหมณ์ก าลังทุบตีเมียของตนเนื่องจากนางเหล่านั้น
บกพร่องในการเรือนผิดกับนางอมิตตดา  หรือแสดงภาพชูชกก าลังนอนพักผ่อนสบายในเรือน (ภาพที่ 
143)  ช่างนิยมเขียนท่าทางทะลึ่งและขบขันผ่านกิริยาของนางพราหมณี ท าท่าถกผ้านุ่งโก่งโค้งโชว์ 
ยืนปัสสาวะ และปลิ้นตาล้อเลียน  นับตั้งแต่กัณฑ์นี้เป็นต้นไปมักเขียนฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องโดยมักใช้
ตัวละครซ้ าไปมาเพ่ือแสดงการเคลื่อนล าดับฉากเหตุการณ์  ประกอบเทคนิคการเขียนภาพแบบ
ตะวันตกผลักฉากให้มีระยะหน้า (foreground) และระยะหลัง (background)  (ภาพที่ 144)   

อนึ่ง พบการแสดงฉากเหตุการณ์อ่ืนร่วมด้วย อาทิ ภาพพระบฏที่วัดใหญ่สุวรรณาราม แสดง
ฉากชูชกก าลังร่ าลานางอมิตตาเพ่ือออกเดินทางไปขอสองกุมาร และจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกวัด
พระทรง แสดงฉากชูชกพานางอมิตตดามายังหมู่บ้านทุนวิฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 141  กัณฑ์วนประเวศน์ วัดห้วยเสือ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 142  กัณฑ์วนประเวศน์ วัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ที่มา กันยา อ้ือประเสริฐ,ประวัติและผลงานช่างเพชรบุรี, 123. 

ภาพที่ 143  กัณฑ์ชูชก วัดชมพูพน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.6 กัณฑ์จุลพน 
นิยมแสดงเหตุการณ์ท้ายเรื่องในกัณฑ์ชูชก เล่าถึงชูชกเดินทางเข้าสู่ชายป่า ฝูงสุนัขของพราน

เจตบุตรเห่าไล่ล้อมจนชูชกต้องหนีขึ้นต้นไม้  เมื่อพรานเจนบุตรได้ยินเสียงตามมาพบจึงขึ้นคันธนูหมาย
ฆ่าชูชก154 (ภาพที่ 145)  ทั้งนี้หลายแห่งนิยมเขียนเหตุการณ์ต่อเนื่อง 2 ฉาก โดยมีการล าดับภาพด้วย
ใช้ตัวละครซ้ าไปมา ประกอบกับเทคนิคการเขียนภาพตามหลักทัศนียวิทยาแบบตะวันตก คือการลด
ขนาดตัวละครที่ลวงตาให้ลึกไกลเข้าไปในฉากหลัง กรอบล าดับจากฉากหลักคือ 1. ฉากพรานเจตบุตร
คันธนูใส่ชูชก 2. ฉากพรานเจตบุตรชี้บอกทางไปเขาวงกต หรือ 1. ฉากพรานเจตบุตรเชิญชูชกข้ึนเรือน
พร้อมจัดหาอาหารรับรอง และ 2. ฉากพรานเจตบุตรชี้บอกทางไปเขาวงกต (ภาพท่ี 146) 

ภาพตอนเดียวกันที่วัดชมพูพน แสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องถึง 3 ฉาก โดยล าดับเหตุการณ์หลัก
ตามเนื้อเรื่องจากซ้ายไปขวาที่ฉากด้านหน้า โดยเขียนตัวละครขนาดเท่ากัน  และฉากสุดท้ายอยู่
ตอนบน และเขียนลดขนาดตัวละครบ่งระยะไกลสายตาผู้ดูเข้าไปยังฉากหลังภาพ ประกอบด้วย 1. 
ฉากฝูงสุนัขล้อมเห่าชูชก โดยมีพรานเจตบุตรเล็งธนูไปยังชูชก เป็นฉากหลักของภาพ 2. ฉากพรานเจต
บุตรเชิญชูชกขึ้นเรือน 3. ฉากพรานเจตบุตรชี้บอกทางไปเขาวงกต (ภาพที่ 147)  ฉากต่อเนื่องเสริม
ฉากเหตุการณ์หลักเหล่านี้นับเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างความเชื่อมโยงของเรื่องราวไปสู่ภาพของกัณฑ์
ถัดไป 

                                                           
154 ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์ดวงแก้ว, เร่ืองเดียวกัน, 103 และ 106. 

ภาพที่ 144  กัณฑ์ชูชก วัดแก่นเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 146  ฉากกัณฑ์จุลพน ฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง 2 ฉากที่วัดขุนตรา อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี (ซ้าย) และวัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ขวา) 
ที่มา กันยา อ้ือประเสริฐ,ประวัติและผลงานช่างเพชรบุรี, 124. 
 
 

 

ภาพที่ 145  กัณฑ์จุลพน ฉากเหตุการณ์เดียว วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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 2.7 กัณฑ์มหาพน 
นิยมฉากเหตุการณ์ตอนชูชกเข้าพบและยกมือไหว้อจตุฤๅษีที่อาศรม โดยมักแสดงภาพ

เหตุการณ์ต่อเนื่อง ได้แก่ 1. ฉากชูชกเข้าพบพระอจุตฤาษีที่อาศรม และ 2. ฉากพระอจุตฤาษีชี้ทางไป
เขาวงกตแก่ชูชก  (ภาพที่ 148)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 147  กัณฑจ์ุลพน ฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง 3 ฉาก วัดชมพูพน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

ภาพที่ 148  กัณฑ์มหาพน วัดชมพูพน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.8 กัณฑ์กุมาร 
นิยมแสดงเหตุการณ์ตอนเดียวฉากพระเวสสันดรทรงหลั่งทักษิโณทกพระราชทานสองกุมาร

แก่ชูชก  และปรากฏเหตุการณ์ต่างไปที่วัดขุนตราแสดงฉากพระเวสสันดรทรงเรียกหาสองกุมารที่ซ่อน
ตัวในสระโบกขรณี  (ภาพที่ 149) ซึ่งช่างเขียนอากัปกิริยาตัวละครตรงตามในวรรณกรรมว่าหลังได้ฟัง
พระบิดาเตือนสติ พระชาลีจึงขึ้นจากสระบัวสะอ้ืนไห้กอดพระบาทเบื้องขวาของพระเวสสันดร ก่อน
เรียกกัณหาขึ้นมา155   นอกเหนือเทคนิคการเขียนเหตุการณ์ต่อเนื่องฉากชูชกจับสองกุมารจูงเดินจาก
ไปในฉากพ้ืนหลังตามแบบนิยมในจิตรกรรมชุด (ภาพที่ 150) ได้ปรากฏเทคนิคการล าดับฉาก
เหตุการณ์ต่อเนื่องจากทางซ้ายไปขวาด้วย ซึ่งพบน้อยมากในการล าดับจิตรกรรมชุดเข้ากรอบ
เนื่องจากพ้ืนที่การเขียนภาพมีด้านกว้างน้อยกว่าด้านยาว (ภาพที่ 151)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
155 ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์ดวงแก้ว, เร่ืองเดียวกัน, 161. 

 

ภาพที่ 149  กัณฑก์ุมาร วัดขุนตรา อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 150 กัณฑก์ุมาร วัดชมพูพน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 151  กัณฑก์ุมาร วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 



 
130 

  

2.9 กัณฑ์มัทรี  
นิยมแสดงฉากเหตุการณ์คล้ายกัน 3 แบบ ได้แก่ 1. ฉากพระนางมัทรีก าลังอภิวาทเทพยดา

จ าแลงเป็นพระยาราชสีห์และเสือเข้าขวางทางกลับอาศรม เป็นฉากนิยมปรากฏหลายแห่ง ได้แก่ ภาพ
ตอนมัทรีจากวัดขุนตรา วัดพลับพลาชัย วัดใหญ่สุวรรณา (1) และวัดห้วยเสือ (ภาพที่ 152) 2. ฉาก
พระเวสสันดรทรงประคองพระเศียรพระนางมัทรีบนตัก หลังจากพระนางโศกเศร้าเสียพระทัยไป 
ได้แก่ ภาพตอนมัทรีจากวัดใหญ่สุวรรณาราม (2) วัดพระทรง วัดยาง และวัดชมพูพน (ภาพที่ 153) 3. 
ฉากพระนางมัทรีทรงกันแสงขณะก าลังตามหาพระกุมาร มุมภาพด้านล่างเขียนสื่อเหตุการณ์ก่อน
หน้าที่ชูชกพาสองกุมารไป พบเฉพาะในพระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม (3)  ฝีมือนายมุด (ภาพที่ 154) 
ปรากฏการณ์นี้แสดงถึงอิสระในการเลือกแสดงภาพตัวแทนแต่ละกัณฑ์เป็นอย่างดี 

ภาพเหล่านี้มีทั้งเขียนเป็นเหตุการณ์ตอนเดียว และเหตุการณ์ต่อเนื่องซึ่งอย่างหลังนิยม
มากกว่า โดยช่างอาจเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน หรือภายหลังฉากเหตุการณ์หลักประกอบ มี
เทคนิคการล าดับฉาก 2 แบบตามที่กล่าวถึงในกัณฑ์ก่อนหน้า โดยเทคนิคการล าดับเหตุการณ์แนว
ขวางพบเฉพาะ 2 ตอนในกัณฑ์กุมาร และมัทรีที่วัดยาง ซึ่งจะเน้นฉากหลักไว้ทางซ้ายของภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 152  กัณฑ์มัทรี วัดห้วยเสือ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ซ้าย) 
เขียนฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง 2 ฉาก โดยผลักฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน (ฉาก

รอง) ไว้ที่ฉากพื้นหลังตอนบนของภาพ   



 
131 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 153  กัณฑ์มัทรี วัดชมพูพน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
เขียนฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง 2 ฉาก โดยผลักฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน (ฉากรอง) 
ไว้ที่ฉากพื้นหลังตอนบนของภาพ 
 

ภาพที่ 154   กัณฑ์มัทร ีพระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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2.10 กัณฑ์สักบรรพ 
นิยมเขียนภาพตอนเดียวฉากพระเวสสันดรทรงหลั่งทักษิโณทกมอบพระนางมัทรีตามค าทูล

ขอจากพราหมณ์แก่กายจ าแลงของพระอินทร์ แสดงออกตามแบบแผนประเพณีนิยมโดยเขียนพระ
อินทร์ทรงเหาะมา หรือเหาะกลับก ากับไว้มุมบนของภาพ (ภาพที่ 155)   อย่างไรก็ตามปรากฏการ
การเขียนอากัปกิริยาการปรากฏของพระอินทร์สมจริงขึ้นในจิตรกรรมวัดพลับพลาชัย ฝีมือนายเลิศ 
พ่วงพระเดช  (ภาพท่ี 156)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 กัณฑ์มหาราช 
นิยมแสดงเหตุการณ์ตอนเดียวปรากฏ 2 แบบ คือ 1. ฉากชูชกพาสองกุมารพักค้างแรมในป่า

เขาวงกต โดยมีแบบแผนการจัดองค์ประกอบภาพเหมือนกัน คือวางต าแหน่งต้นไม้มีกิ่งยื่นผูกแปล
นอนชูชกเป็นกรอบทางซ้ายของภาพ และมีเทวดาจ าแลงกายเป็นพระเวสสันดร และพระนางมัทรี
ประคองดูแลสองกุมารใต้ต้นไม้นั้น (ภาพที่ 157)  และ 2. ฉากชูชกน าสองกุมารเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสญ
ชัย ตัวอย่างจากวัดยางปรากฏการเขียนตัวละครประกอบการเล่าเรื่องจ านวนมาก (ภาพที่ 158)    

 
 
 

 

ภาพที่ 155  กัณฑ์สักบรรพ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 157  กัณฑ์มหาราช วัดขุนตรา อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 156  กัณฑส์ักบรรพ วัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ที่มา กันยา อ้ือประเสริฐ,ประวัติและผลงานช่างเพชรบุรี, 125. 
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2.12 กัณฑ์ฉกษัตริย ์
นิยมเขียนเป็นภาพเหตุการณ์ตอนเดียว แสดงเหตุการณ์ 2 แบบ ได้แก่ 1. ฉากพระเจ้าสญชัย

ยกขบวนพยุแสนยากรมาอัญเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับเมือง โดยมีพระชาลีน าทางมา  
พระเวสสันดรและพระนางมัทรีได้ยินเสียงจึงเสด็จประทับบนเขาเพ่ือดูเหตุการณ์ โดยพระนางมัทรี
แสดงท่าชี้มายังขบวนทัพ (ภาพที่ 159) และ 2. ฉากหกกษัตริย์พร้อมหน้ากันและร่ าไห้ด้วยความ
ปลื้มปิติ พบความนิยมในการวาดมากกว่าแบบแรก ตัวอย่างที่น่าสนใจคือภาพฉกกษัตริย์ที่วัดพระทรง 
ช่างตั้งใจเก็บรายละเอียดตามเนื้อเรื่องด้วยการแต้มสีแดงเป็นขีดสั้นๆ กระจายบนท้องฟ้า คือฝน
โบกขรพรรษ หรือฝนสีแดงดุจทับทิม ที่ตกลงสู่พ้ืนแล้วซึมหายไปในทันที (ภาพท่ี 160) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 158  กัณฑ์มหาราช วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ที่มา กันยา อ้ือประเสริฐ,ประวัติและผลงานช่างเพชรบุรี, 32. 
 

บุคคลแต่งกายแบบขุนนางชาวไทย 

แขกเปอร์เซีย   ตะวันตก และจีน 

ก าลงัจับชูชก และสองกุมารเขา้เฝ้า

พระเจา้สญชยั 
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ภาพที่ 159  กัณฑฉ์กษัตริย์ พระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 

 

ภาพที่ 160  ฝนแดงในกัณฑฉ์กษัตริย์ วัดพระทรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ที่มา บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัดเพชรบุรี, 72. 
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2.13 กัณฑ์นครกัณฑ์   
นิยมเขียนเป็นภาพเหตุการณ์ตอนเดียวในฉากขบวนเสด็จของหกกษัตริย์กลับสู่กรุงสีพี  

ตัวอย่างจากวัดยาง วัดขุนตรา และวัดแก่นเหล็กแสดงทิศทางขบวนเสด็จจากป่าหิมพานต์หันหลังมุ่ง
ไปยังฉากพ้ืนหลังของภาพ (ภาพที่ 161)  อย่างไรก็ตามปรากฏฉากเหตุการณ์ต่างไปในพระบฏวัดใหญ่
สุวรรณาราม ซึ่งข้อความหลังภาพระบุว่าเป็นตอนพระราชพิธีเชิญขวัญถวายพระพรกษัตริย์ทั้งสี่ (ภาพ
ที่ 162)  ช่างเขียนเครื่องพิธีบายศรีคล้ายฉากพระราชพิธีราชาภิเษกสองกษัตริย์ในป่าหิมพานต์อันเป็น
เหตุการณ์ก่อนยกขบวนเสด็จกลับเข้าเมือง และพบฉากคล้ายกันในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก (ชุด
เก่า) ที่วัดส ามะโรง (ภาพที่ 163) มีข้อความก ากับภาพว่า “...เรื่องท้าวกรุงสรรชัยมอบราชสมบัติให้แก่
พระเวสสันดรซึ่งครองเมืองราษฎร์เป็นสุขทุก...” ภาพการประกอบพิธีมีเครื่องบายศรีนี้อาจใช้สื่อถึง
ฉากราชาภิเษกพระเวสสันสันดรขึ้นเป็นกษัตริย์มีพราหมณ์เป่าแตรสังข์กึกก้อง  แต่ช่างเขียนรวบรัดให้
เข้าใจง่ายโดยมีวงปี่พาทย์ ลิเก และโขนประกอบฉาก เพ่ือสื่อถึงเมืองสิพี หรือความปีติสุขของ
ชาวเมืองสีพี ตามปรากฏในเนื้อเรืองเมื่อครั้งขบวนเสด็จเข้าสู่เมืองกล่าวถึง 2 ประเสริฐสมส าหรับนคร
คือดุริยางคร์ะบ าขับฟ้อนแสนสุขบันเทิง เป็นที่เกษมส าหรับประชาชน156  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
156 ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์ดวงแก้ว, เร่ืองเดียวกัน,. 261. มหาชาติค าหลวง, 331.  

 

ภาพที่ 161  นครกัณฑ์ วัดขุนตรา อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ฉากด้านหลังปรากฏภาพเครื่องบินประกอบบนท้องฟ้า 
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2.14 สรุปประเด็นด้านเนื้อหา และการล าดับฉากเหตุการณ์ 
ผลจากการศึกษาเฉพาะกลุ่มจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้ากรอบส าหรับแขวนประดับ และ

ภาพพระบฏ  พบว่าจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกนิยมแสดงภาพตัวแทนของแต่ละกัณฑ์ 13 ภาพ 
ยกเว้นผลงานนายเลิศ พ่วงพระเดช ที่วัดแก่นเหล็ก และวัดห้วยเสือ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  เป็น
จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก 14 ภาพ โดยเพ่ิมภาพแรกของชุดด้วยฉากปฐมบทในกัณฑ์ทศพร แสดง

 

ภาพที่ 162  นครกัณฑ ์พระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 163  นครกัณฑ ์วัดส ามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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เหตุการณ์ย้อนตอนพระพุทธเจ้าทรงเทศนามหาเวสสันดรชาดกโปรดพระพุทธบิดา และประยูรญาติ
คราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นแนวทางการแสดงเรื่องราวที่ปรากฏเช่นกันในภาพชุดเวสสันดรชาดก 
ลิขสิทธิ์ห้าง ส.ธรรมภักดี  

เนื่องด้วยขนาดพ้ืนที่จิตรกรรมชุดเข้ากรอบเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดภาพเฉลี่ยประมาณ 
55×74 เซนติเมตร ส่งผลให้ช่างจ าต้องเลือกเหตุการณ์หลักที่สามารถสื่อถึงเนื้อหาแต่ละกัณฑ์ใน
เวสสันดรชาดกได้เข้าใจในรูปแบบภาพฉากเหตุการณ์ตอนเดียวเป็นหลัก ต่างจากงานจิตรกรรม
เวสสันดรชาดกบนผนังอุโบสถวิหาร หรือจิตรกรรมประดับแผงไม้ปิดคอสองอาคารที่มีพ้ืนที่ขยาย
ในทางยาว หรือทั้งกว้างและยาวจนสามารถเขียนเหตุการณ์หลายฉากต่อเนื่องเพ่ืออธิบายเรื่องราวได้  
โดยฉากที่น าเสนอเป็นตัวแทนเรื่องเวสสันดรชาดกมีแบบแผนนิยมเช่นพบเห็นทั่วไปในจิตรกรรมไทย
ประเพณี  แต่ช่างเมืองเพชรบุรีนิยมปรับการเขียนรายละเอียดประกอบฉากให้แตกต่างต่างไม่ซ้ ากับ
งานช่างอ่ืน หรืองานที่ตนเคยเขียนเสมอ  และแต่ละช่างนิยมเลือกเขียนฉากแสดงเรื่องในกัณฑ์
เดียวกันที่แตกต่างไปในแต่ละชุด 

อย่างไรก็ตามพบว่าช่างเพชรบุรีนิยมเขียนจิตรกรรมกัณฑ์ย่อยในชุดเวสสันดรชาดกให้มีฉาก
เหตุการณ์ต่อเนื่อง 2-3 ฉากร่วมด้วยเสมอในกัณฑ์ชูชกถึงกัณฑ์มัทรี  โดยฉากเหตุการณ์รอง หรือฉาก
ย่อยอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน หรือหลังฉากเหตุการณ์หลัก  ช่างใช้เทคนิคการล าดับฉาก
เหตุการณ์ต่อเนื่องด้วยการเขียนตัวละครหลักซ้ าเพ่ือด าเนินเรื่องจากฉากหลักไปฉากรอง และล าดับ
ฉากเหตุการณ์ 2  แบบ คือ 1. การก าหนดเหตุการณ์หลักอยู่ตอนล่างในฉากด้านหน้า (foreground) 
เหตุการณ์รอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อน หรือภายหลังเหตุการณ์หลักอยู่ตอนบนในฉากพ้ืนหลังภาพ 
(background)  และน าเทคนิคการเขียนภาพตามหลักทัศนียวิทยาตะวันตกมาใช้ในการลดขนาดตัว
ละครและทิวทัศน์ลวงตาให้เหตุการณ์รองอยู่ไกลสายตาลึกเข้าไปในฉากพ้ืนหลัง วิธีการดังกล่าวน่าจะ
เป็นผลจากการแก้ปัญหาเรื่องพ้ืนที่วาดภาพที่ค่อนข้างแคบไม่สามารถล าดับฉากขยายไปตามแนวแกน
ขวาง หรือเป็นโครงข่ายเช่นจิตรกรรมฝาผนังได้   2. การล าดับฉากเหตุการณ์ตามแนวแกนจาก
ทางซ้ายไปขวา โดยตัวละครมีขนาดเท่าเดิม ซึ่งพบน้อยมากในการล าดับจิตรกรรมชุดเข้ากรอบ
เนื่องจากพ้ืนที่การเขียนภาพมีด้านกว้างน้อยกว่าด้านยาว 
 

บทวิเคราะห์การแสดงเรื่องราว และการล าดับฉากเหตุการณ์ 
ผลการตรวจสอบหลักฐานงานจิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนาฝีมือช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 

2400-2500 พบว่ายังคงเขียนเรื่องราวแนวประเพณีเป็นหลัก  โดยเฉพาะเรื่องพุทธประวัติ และ
เวสสันดรชาดก (มหาชาติชาดก) ได้รับความนิยมในจิตรกรรมฝาผนังพระวิหาร และศาลาการเปรียญ 
รวมถึงจิตรกรรมประเภทพระบฏ และจิตรกรรมบนผ้า หรือแผ่นไม้เข้ากรอบกระจก โดยกลุ่มหลังมัก
วาดเป็นชุดครบทั้ง 13 กัณฑ์  จิตรกรรมในระยะนี้นิยมเขียนข้อความอธิบายภาพประกอบ ปรากฏทั้ง
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ในรูปแบบร้อยกรองประเภทโคลงสี่ และร้อยแก้ว  รวมถึงประวัติการสร้างโดยย่อ อาทิ การระบุนาม
ผู้สร้าง วัตถุประสงค์การสร้าง และปีสร้างในกรอบก ากับตอนล่างของภาพ   

ทั้งปรากฏข้อความบอกนามช่าง และปีที่เขียนภาพเขียนแทรกลงบนภาพอาคารสิ่งก่อสร้าง 
ได้แก่ ป้อม หน้าบันอาคาร และป้ายมีเสาปักด้วย อาทิ งานจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุ 
และจิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญวัดชีว์ประเสริฐ  จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกวัดยาง  
รวมถึงลายมือชื่อ และอักษรย่อนามชื่อลงที่มุมล่างของภาพ เช่น ลายเซ็นชื่อผู้เขียนในจิตรกรรมพุทธ
ประวัติ ตอนเทศนาปริปริวรรต-เทโวโรหนปริวรรต วัดชีว์ประเสริฐ  และอักษร “ล” นามย่อนายเลิศ 
พ่วงพระเดชในจิตรกรรมชุดพระเวสสันดรชาดกท่ีวัดพลับพลาชัย 

ผลจากการศึกษาจิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดก (มหาชาติชาดก)  กลุ่มจิตรกรรมประดับแผง
ไม้ปิดคอสองศาลาการเปรียญพบว่าการแสดงเรื่องทั้ง 13 กัณฑ์  ในแต่ละกัณฑ์ประกอบด้วยฉาก
เหตุการณ์ย่อยหลายฉากล าดับต่อเนื่องในแนวแกนขวางเช่นเดียวกับที่พบในการเขียนจิตรกรรมพุทธ
ประวัติ เพราะพ้ืนที่ส าหรับเขียนจิตรกรรมอยู่บนเงื่อนไขเดียวกัน คือพ้ืนที่ ขยายออกในแนวนอน
มากกว่าแนวตั้ง  จากการศึกษาพบว่าการแสดงฉากเหตุการณ์ในแต่ละห้องภาพจะแบ่งตามเนื้อเรื่อง
แต่ละกัณฑ์แสดงถึงอิทธิพลเรื่องเวสสันดรชาดกจากมหาชาติค าหลวง ซึ่งแปลเป็นภาษาบาลี (มคธ) 
สลับกับภาษาไทยเป็นหลัก และวรรณกรรมดังกล่าวเป็นหลักส าคัญของมหาชาติอ่ืนๆ อาทิ มหาชาติ
กลอนเทศน์ ซึ่งเป็นกลอนสวดภาษาไทยขยายกระทู้พระคาถาภาษาบาลีจึงอ่านท าความเข้าใจได้ง่าย
กว่ามหาชาติค าหลวงและใช้แพร่หลายทั่วไป เรียงล าดับเรื่องแต่ละกัณฑ์ รวม 13 กัณฑ1์57   

จิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม มีการเขียนฉากเหตุการณ์ย่อยจบตรงตามเรื่องในแต่ละกัณฑ์  
โดยเฉพาะการเขียนจิตรกรรมกัณฑ์ชูชก มีการล าดับฉากเหตุการณ์ถึงตอนท้ายกัณฑ์ตอนชูชกเดินทาง
ถึงเขตป่าและถูกสุนัขของพรานเจตบุตรไล่ล้อม เมื่อพรานได้ยินเสียงจึงเล็งธนูหมายยิงชูชกให้ตาย ต่าง
จากแบบแผนนิยมทั่วไปที่มักเขียนฉากเหตุการณ์ตอนดังกล่าวเป็นฉากหลัก หรือฉากเหตุการณ์
ตอนต้นในจิตรกรรมพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์จุลพน   

การล าดับห้องภาพเรื่องเวสสันดรชาดกย่อมอิงตามล าดับเรื่องราวในมหาชาติค าหลวง เพ่ือ
เล่าเรื่องราวล าดับการประกอบมหาทานบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนประสูติในพระชาติสุดท้ายเพ่ือ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่การแบ่งพ้ืนที่เขียนจิตรกรรมดังกล่าวอิงตามพ้ืนที่ระหว่างเสาร่วมใน
ประธานของศาลาการเปรียญขนาด 2×4 ห้อง เท่ากับมีช่องภาพทั้งหมด 12 ห้อง และพบว่าช่างได้
แก้ปัญหาการบรรจุเรื่องราวทั้ง 13 กัณฑ์ให้พอดีกับห้องภาพด้วยการเลือกรวมเรื่องเวสสันดรชาดก
จ านวน 2 กัณฑ์เข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ 1. วัดจันทราวาส  มีการก าหนดกัณฑ์ทศพร และกัณฑ์หิม
พานต์ร่วมกัน โดยเขียนเส้นแบ่งห้องภาพออกเป็น 2 ส่วน และล าดับห้องภาพเวียนไปทางด้านซ้าย 
                                                           

157 กรมศิลปากร, มหาชาติค าหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 5 พิมพ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางส าราญ วัฒน
สกุล ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 2 เมษายน 2511 (กรุงเทพฯ: ห.ส.น. สามเจริญพานิช, 
2511), (๓)-(๗). 
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(ทวนเข็มนาฬิกา)  และ 2. วัดเกาะแก้วสุทธาราม เลือกรวบกัณฑ์จุลพน และกัณฑ์มหาพนร่วมกัน 
โดยล าดับฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน และล าดับห้องภาพเวียนไปทางด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา)  

การล าดับฉากเหตุการณ์พบว่ามีเทคนิควิธีการแตกต่างกันตามพ้ืนที่การประดับ กล่าวคือกลุ่ม
จิตรกรรมบนแผงไม้ปิดคอสอง และอะเสศาลาการเปรียญ มีเนื้อที่ขยายในทางยาวมากเกินกว่าจะ
เขียนภาพเหตุการณ์เพียงฉากเดียวให้ลงตัวกับพ้ืนที่ได้  ดังนั้นจึงไม่ปรากฏการแสดงฉากเหตุการณ์
ตอนเดียวมากนัก  ผลการศึกษาพบว่าการแสดงภาพเหตุการณ์ตอนเดียวสื่อแสดงเรื่องราวที่ปรากฏ
ส่วนใหญ่มักมีบริบทเอ้ือให้เขียนได้โดยง่าย เช่น วัดจันทราวาส ปรากฏในกัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ 
และนครกัณฑ์ ซึ่งอยู่บนเงื่อนไขที่เอ้ือให้เขียนได้ เพราะสองกัณฑ์แรกถูกเขียนโดยแบ่งพ้ืนที่เพียงครึ่ง
ห้องต่อกัณฑ์ร่วมในห้องภาพเดียวกัน รวมถึงนครกัณฑ์ที่ลงต าแหน่งห้องด้านหุ้มกลองที่มีความยาว
ห้องภาพสั้นกว่าห้องภาพบนด้านสกัดทั้งสองข้าง และกัณฑ์สักบรรพแสดงฉากแบบประเพณีนิยม 
ตอนพระอินทร์แปลงเพศเป็นพราหมณ์มาทูลขอพระนางมัทรี ซึ่งฉากดังกล่าวที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม
เขียนรูปแบบเดียวกันและเป็นเพียงกัณฑ์เดียวที่แสดงฉากเหตุการณ์ตอนเดียว  ทั้งยังพบว่าเป็นแบบ
แผนที่ปรากฏเสมอในกลุ่มจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก กัณฑ์สักบรรพฝีมือช่างเมืองเพชรบุรีในยุคนี้
ด้วย  วิธีการที่ช่างนิยมใช้เพ่ือจัดการพ้ืนที่ว่างกรณีเลือกแสดงฉากเหตุการณ์เดียว ได้แก่ กัณฑ์ทาน
กัณฑ์ กัณฑ์สักบรรพ และกัณฑ์มหาราชด้วยการเขียนฉากวัง และทิวทัศน์ (ป่า) ประกอบขนาบซ้าย
ขวา  

สอดคล้องกับผลการศึกษาในกลุ่มจิตรกรรมพุทธประวัติพบว่ามีเฉพาะตอนพรหมัชเฌสน
ปริวรรต และตอนธาตุอันตราธานปริวรรต ที่เขียนเป็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นไม้ในต าแหน่ง
กลางภาพขนาบข้างด้วยเหล่าเทวดาซ้ายขวา และจัดการพ้ืนที่ว่างด้วยการเขียนภาพกากขนาบข้าง
ฉากเหตุการณ์หลัก นอกเหนือจากห้องดังกล่าวแล้วที่เหลือล้วนแสดงเรื่องพุทธประวัติในรูปแบบฉาก
เหตุการณ์ต่อเนื่อง ตามแนวแกนด้วยวิธีหลากหลาย  

จิตรกรรมเวสสันดรชาดกบนแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส เป็นตัวอย่างอันดีที่
ช่วยขยายความเข้าใจเพ่ิมเติมเรื่องการล าดับฉากเหตุการณ์ในจิตรกรรมว่า การล าดับฉากเหตุการณ์ใน
แต่ละห้องภาพมีทิศทางสัมพันธ์กับการล าดับห้องภาพภายในอาคาร เนื่องจากการล าดับห้องภาพ
จิตรกรรมเวสสันดรชาดกภายในศาลาการเปรียญวัดจันทราวาสเป็นการล าดับแบบเวียนไปทาง
ด้านซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ส่งผลต่อการล าดับฉากเหตุการณ์ภายในห้องภาพจะเริ่มต้นจากด้านขวาไป
ซ้ายเป็นพ้ืนฐาน ตรงข้ามกับการล าดับห้องภาพ และการล าดับฉากเหตุการณ์จิตรกรรมพุทธประวัติ
ภายในอาคารเดียวกัน รวมถึงที่วัดเกาะแก้วสุทธารามที่เป็นแบบเวียนไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)   

เพ่ือง่ายแก่การท าความเข้าใจขออธิบายวิธีการล าดับฉากเหตุการณ์ภายในห้องภาพบน
เงื่อนไขการล าดับห้องภาพแบบเวียนไปทางขวา  พบว่ามีวิธีการล าดับฉากเหตุการณ์โดยหลัก ดังนี้ 1. 
การล าดับฉากเหตุการณ์แบบเรียงจากด้านซ้ายไปขวาตามแนวแกน  2. การล าดับฉากเหตุการณ์จาก
ด้านซ้ายข้ามไปขวามาจบฉากสุดท้ายที่ต้องการเน้นกลางภาพ  3. การล าดับฉากเหตุการณ์จากขวาไป
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ซ้ายและย้อนกลับไปทางขวา  และการล าดับฉากเหตุการณ์แบบเน้นฉากเหตุการณ์สุดท้ายเป็น
เหตุการณ์ส าคัญหลักทางซ้าย ส่งผลให้ทิศทางการล าดับฉากดังกล่าวจะตรงข้ามกับห้องภาพอ่ืนใน
อาคารเดียวกัน  

กลุ่มพระบฏ และจิตรกรรมชุดเข้ากรอบ   
จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก ประกอบด้วยภาพที่น าเสนอฉากเหตุการณ์ส าคัญจากเรื่อง

เวสสันดรชาดก (มหาชาติชาดก) เพ่ือเป็นตัวแทนของการเล่าเรื่องราวในทั้ง 13 กัณฑ์ จ านวน 13 
ภาพ  ยกเว้นผลงานนายเลิศ พ่วงพระเดช ที่วัดแก่นเหล็ก และวัดห้วยเสือ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  เป็น
ภาพชุดพระเวสสันดรชาดก จ านวน 14 ภาพ เพราะมีการเพ่ิมภาพแรกของชุดด้วยฉากปฐมเหตุของ
เรื่องมหาเวสสันดรชาดกในกัณฑ์ทศพร ที่กล่าวย้อนถึงพระพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าทรงเทศนา
มหาเวสสันดรชาดกโปรดพระพุทธบิดา และประยูรญาติคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์    

พระบฏ และจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกมักมีการเขียนข้อความสั้นๆ ก ากับบอกชื่อกัณฑ์ 
จ านวนพระคาถา นามผู้สร้าง และปีที่สร้างร่วมด้วยเสมอ  บางชุดมีการเขียนระบุชื่อช่างเขียนภาพ 
หรือเรื่องย่ออธิบายภาพประกอบ คล้ายข้อความก ากับที่ปรากฏในงานจิตรกรรมพุทธประวัติที่สร้างข้ึน
ในยุคเดียวกัน การปรากฏขึ้นดังกล่าวเป็นแบบอย่างที่ได้รับความนิยมมาก่อนในจิตรกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ดังจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทถัดไป   

ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงเรื่องราวในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้ากรอบกระจก
ของช่างเมืองเพชรบุรี กับภาพพิมพ์ชุดเวสสันดรชาดกฝีมือพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปไชย) 
ลิขสิทธิ์ห้าง ส.ธรรมภักดี จ านวน 14 ภาพ  พบว่ามีความสอดคล้องกับการเลือกแสดงฉากเหตุการณ์
ในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกของนายเลิศ พ่วงพระเดช  ด้วยการแสดงฉากปฐมเหตุมหาเวสสันดร
ชาดกเป็นภาพต้นเรื่องเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกภาพ    

การเทียบเคียงการน าเสนอฉากเหตุการณ์ระหว่างภาพพิมพ์ชุดเวสสันดรชาดกของห้าง ส.
ธรรมภักดีกับจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกฝีมือช่างเพชรบุรี ท าได้เพียงการเทียบความนิยมเลือกแสดง
ฉากเหตุการณ์ในงานแนวประเพณีเท่านั้น  เนื่องจากพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลป-ไชย) เป็นนาย
ช่างฝีมือดีที่มีบทบาทในช่วงเวลาดังกล่าว  ดังปรากฏฝีมือในฐานะผู้ควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์
จิตรกรรมบนพระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คราวฉลองกรุงครบ 150 ปีใน พ.ศ. 2475  
และเขียนต าราศิลปะลายไทยภาพไทย จิตรกรรมชุดพุทธประวัติ และจิตรกรรมชุดพระเวสสันดรชาดก
พิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง พ.ศ. 2480-2490158  ดังนั้นท่านจึงผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และพบเห็น
งานแนวไทยประเพณีมามากและสะท้อนถึงแนวทางการน าเสนอฉากตอนที่นิยมในจิตรกรรมเวสสันดร

                                                           
158 พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ พุทธศักราช 2513 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 42. 

ส่วนภาพชุดพระเวสสันดรชาดก ฝีมือเหม เวชกร ซึ่งเขียนถวายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ น้ันมีการส่งต้นฉบับ
ไปตีพิมพ์ท่ีต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. 2500. ดูใน พระสุธีธรรมานุวัตร, บรรณาธิการ, ภาพวิจิตรพระ
เวสสันดร-พระมาลัย, 18-19.  
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ชาดกได้ในระดับหนึ่ง  หาได้เป็นแรงบันดาลใจต้นแบบที่มีอิทธิพลต่องานฝีมือช่างเพชรบุรีระยะนี้ได้ 
เนื่องจากผลงานฝีมือช่างเพชรบุรีเขียนขึ้นก่อนการรวบรวมและจัดพิมพ์ภาพชุดดังกล่าวร่วม 20 ปี  

อย่างไรก็ตามพบว่าฉากเหตุการณ์ที่เป็นตัวแทนเรื่องราวแต่ละกัณฑ์ในภาพพิมพ์ชุดเวสสันดร
ชาดกของพระเทวาภินิมมิต ปรากฏในจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีเช่นกัน  แต่การน าเสนอฉากตัวแทน
แต่ละกัณฑ์ของช่างเมืองเพชรบุรีมีความหลากหลายมากกว่า  คือในกัณฑ์เดียวกันของช่างหนึ่งคน 
ปรากฏการน าเสนอทั้งเหตุการณ์ฉากเดียวกัน แต่เปลี่ยนฉากประกอบให้ไม่ซ้ ากัน และการน าเสนอ
ฉากเหตุการณ์ในเรื่องที่แตกออกไป รวมถึงการแสดงภาพตัวละครหลักที่ช่างเมืองเพชรบุรียังคงรักษา
รูปแบบประเพณีแสดงอารมณ์ผ่านการแสดงท่าท่างแบบที่เรียกว่า “นาฏลักษณ์” เสมอ ต่างจาก
ผลงานของช่างแนวประเพณีไทยในกรุงเทพฯ ซึ่งรับอิทธิพลการแสดงกายวิภาคสมจริงขึ้นภายใต้
อิทธิพลตะวันตก หรืออาจเรียกว่าแบบสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์    

ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้มากกว่าว่าจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกฉบับเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะ
ฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช น่าจะเป็นหนึ่งในแบบอย่างที่มีอิทธิพลทางความคิดในการออกแบบภาพ
พิมพ์ชุดเวสสันดรชาดกของพระเทวาภินิมมิต  โดยเฉพาะการออกแบบฉากปฐมบทเหตุการณ์ครั้ง
พระพุทธเจ้าทรงเทศนามหาเวสสันดรชาดกแก่พระประยูรญาติของนายเลิศ พ่วงพระเดช ซึ่งยังไม่พบ
ความนิยมมาก่อน และนายเลิศได้เขียนขึ้นจิตรกรรมชุดดังกล่าวขึ้นก่อนการออกแบบภาพพิมพ์ชุดนี้
อย่างน้อย 10 ปี  โดยการแลกเปลี่ยนความรู้กันนั้นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นายเลิศ พ่วงพระเดช ได้เข้า
ร่วมงานบูรณปฏิสังขรณ์จิตรกรรมฝาผนังระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งพระ 
เทวาภินิมมิตเป็นผู้ควบคุมดูแล ตามปีบันทึกบนจิตรกรรมห้องที่ 83-84 และ 155 ฝีมือนายเลิศ พ่วง
พระเดช เขียนระบุ พ.ศ. 2473-2474159 

การน าเสนอฉากเหตุการณ์ในกลุ่มพระบฏ และจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกของช่างเพชรบุรี 
ปรากฏทั้งการน าเสนอเรื่องผ่านฉากเหตุการณ์เดียว และการน าเสนอเรื่องราวผ่านฉากที่แสดง
เหตุการณ์ต่อเนื่อง 2 เหตุการณ์เป็นพ้ืนฐาน  โดยวิธีการล าดับฉากเหตุการณ์แบบต่อเนื่องปรากฏทั้ง
เทคนิคแบบไทยประเพณี ที่มักเขียนตัวละครหลักซ้ ากันในต าแหน่งต่างๆ เพ่ือด าเนินฉากเหตุการณ์  
และการล าดับฉากเหตุการณ์ตามแนวขวางจากซ้ายไปขวา หรือบนล่างโดยที่ตัวละครมีขนาดเท่าเดิม 
(ภาพที่ 120 และ 164)   และเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพแบบตะวันตกที่มีเรื่องการสร้างมิติ
ความลึกลวงตาตามหลักทัศนียวิทยาเข้าร่วม โดยการการก าหนดเหตุการณ์หลักในฉากด้านหน้า 
(foreground) และเขียนตัวละครในฉากเหตุการณ์รอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อน หรือภายหลังเหตุการณ์
หลักตอนบนของภาพ ที่ช่างมักลดขนาดตัวละครและเขียนทิวทัศน์ลวงตาให้เหตุการณ์รองอยู่ไกล
สายตาลึกเข้าไปในฉากพ้ืนหลังภาพ (background) (ภาพที่ 148-150)  วิธีการดังกล่าวน่าจะเป็นผล

                                                           
159 นิดดา หงส์วิวัฒน์, รามเกียรต์ิกับจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม , 275-

276 และ 278. 
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จากการแก้ปัญหาเรื่องพ้ืนที่วาดภาพที่ไม่สามารถล าดับฉากขยายไปตามแนวแกนขวาง หรือเป็น
โครงข่ายเช่นจิตรกรรมฝาผนังได้  และอาจถือเป็นลักษณะนิยมเฉพาะของท้องถิ่นได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนึ่ง แม้เรื่องพุทธประวัติ และเวสสันดรชาดกยังเป็นกลุ่มเรื่องแนวประเพณีที่ปรากฏความ

นิยมควบคู่กับเรื่องรามเกียรติ์สืบไปหลัง พ.ศ. 2500  แต่ดูเหมือนว่ารูปแบบการน าเสนอฉาก
เหตุการณ์ที่มีองค์ประกอบภาพบุคคลแบบภาพพิมพ์ชุดพุทธประวัติ และภาพพิมพ์ชุดเวสสันดรชาดก
ฝีมือพระเทวาภินิมมิต จะเป็นแบบอย่างส าคัญในการออกแบบของช่างมากกว่า ดังปรากฏอิทธิพลของ
ภาพชุดดังกล่าวต่องานเขียนจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกที่วัดส ามะโรงของนายประสม สุสุทธิ ครูช่าง
พ้ืนบ้านเมืองคนส าคัญของเพชรบุรี และการปั้นตัวทับลายเรื่องพุทธประวัติ และเรื่องเวสสันดรชาดก
ในงานปูนปั้นประดับหน้าบันของช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน160 อาทิ ตัวทับลายเรื่องพุทธประวัติตอนปฐม
เทศนา หน้าบันทิศตะวันตก วิหารวัดพลับพลาชัย ฝีมือนายพิน อินฟ้าแสง (ภาพที่ 165) ตัวทับลาย
เรื่องพุทธประวัติตอนอัญเชิญพระโพธิสัตว์จุติ หน้าบันวัดสนามพราหมณ์ ฝีมือนายเฉลิม พึ่งแตง  ตัว
ทับลายเรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร หน้าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดจันทราราม ฝีมือนายผิน สังข์
ศร ี(ภาพท่ี 166) 

 
 
 
 
 

                                                           
160 ดวงกมล บุญแก้วสุข, ศลิปะสกุลช่างเพชรบุรี: งานปูนปั้นปัจจุบันย้อนอดีต, 143-146. 

 

ภาพที่ 164  กัณฑ์กุมาร วัดส ามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 165  เปรียบเทียบองค์ประกอบตัวทับลายบนหน้าบันทิศตะวันตก วิหารวัด
พลับพลาชัย จ.เพชรบุรี กับภาพพุทธประวัติ ฉบับลิขสิทธิ์ ส.ธรรมภักดี 
ที่มา วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ล าปาง, ภาพค าบรรยายพุทธประวัติ เข้าถึงข้อมูล 
12 ก.ย. 2564, เข้าถึงจาก https://www.watkoh.com/data/hisbuddha/ 
his19.html  
 

 

ภาพที่ 166  เปรียบเทียบองค์ประกอบตัวทับลายบนหน้าบันทิศตะวันตกอุโบสถ
วัดจันทราราม จ.เพชรบุรี กับภาพพุทธกัณฑ์ทศพรฉบับลิขสิทธิ์ ส.ธรรมภักดี 
ที่มา ปรมินทร์ จารุวร, พระบฏ:พลวัตรการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรชาดกใน
ชุมชนหนองขาว จ.กาญจนบุรี, 147. 
 
 
 

https://www.watkoh.com/data/hisbuddha/
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์เทคนิคการเขียนภาพ และเอกลักษณ์ 

ในงานจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรี 
 
จิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนาฝีมือช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2450-2500 เป็นจิตรกรรม

แบบไทยประเพณีอิทธิพลตะวันตก  ดังปรากฏการจัดองค์ประกอบภาพฉากเหตุการณ์ การน าเสนอ
เรื่องราวผ่านมุมมองจากที่สูงลงต่ า หรือการมองแบบตานก (Bird’s eye view)  การแบ่งเหตุการณ์
ด้วยธรรมชาติและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ แนวของล าน  า ต้นไม้ ภูเขา และแนวก าแพง และการเขียนภาพ
บุคคลแบบ 2 มิติ ผสมกับเทคนิคการใช้แสงเงา และทัศนียวิทยาเพ่ือสร้างระยะความลึกลวงตาและ
ความสมจริงแบบตะวันตกในฉากพื นหลัง  ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นเช่นกันใน
กลุ่มจิตรกรรมแบบประเพณีไทยย้อนยุคฝีมือช่างกรุงเทพฯ ช่วงเวลาร่วมสมัยกันระหว่างรัชกาลที่ 6-7 
161 และดูเหมือนว่างานจิตรกรรมแนวดังกล่าวจะมีพัฒนาการสืบเนื่องมาในเมืองเพชรบุรีอย่างช้าใน
รัชกาลที่ 5 แล้ว  

การคงความนิยมงานแนวไทยประเพณีกลุ่มเรื่องพุทธศาสนา ได้แก่ เรื่องพุทธประวัติ และ
เวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวปรัมปราคติในเมืองเพชรบุรีสวนทางกับความนิยมเขียนจิตรกรรมแบบ
สัจนิยมตะวันตกที่กลายเป็นแนวทางหลักในงานช่างที่กรุงเทพฯ มานับตั งแต่รัชกาลที่ 4  ทั งที่เมือง
เพชรบุรีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชนชั นน าไทยในฐานะหัวเมืองตากอากาศมาตั งแต่สมัยรัชกาลที่ 
4  อิทธิพลงานช่างจากกรุงเทพฯ จึงน่าจะเข้ามามีบทบาทอยู่ไม่น้อย รวมถึงการเขียนงานจิตรกรรมฝา
ผนังอุโบสถวัดมหาสมณารามในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลงานออกแบบร่างของขรัวอินโข่ง ซึ่งเขียนเรื่อง
ปริศนาธรรม และการเดินทางไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาโดยใช้เทคนิคการเขียนภาพ
บนฐานสัจนิยมแบบตะวันตก162  แต่บริบทเหล่านี กลับไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการ
เขียนจิตรกรรม หรือตัวภาพในงานสลักไม้ไปสู่เรื่องราวแนวใหม่นี เท่าใดนัก 
 ส่วนหนึ่งน่าจะด้วยวัตถุประสงค์การสร้างจิตรกรรมเพ่ือใช้งานตามประเพณี เช่น พระบฏ 
หรือภาพชุดประกอบบุญเทศน์มหาชาติ  หรือเขียนขึ นบนศาลาการเปรียญที่ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาของญาติโยม  โดยมีวัตถุประสงค์การสร้างเพ่ือการท าบุญตามธรรมเนียม ดังนั นช่างจึงไม่มี

                                                           
161 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 535-541. 
162 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 196. อ้างสัมภาษณ์พระจันทร์ ศุภโช (อายุ 78 ปี), 

พ.ศ. 2524.  
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บทบาทในการตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะเขียน และเรื่องย่อมต้องสอดคล้องกับการใช้งาน ตลอดจนธรรม
เนียมนิยมของชาวบ้านเป็นหลัก  โดยตั งแต่อดีตถึงช่วงเวลาดังกล่าวองค์ความรู้ในระบบส านักช่างวัด
ของเมืองเพชรบุรียังเกี่ยวข้องกับการสร้างงานแนวประเพณีเป็นส่วนมาก ช่างส่วนใหญ่จึงมีความรู้
ความถนัดในการเขียนเรื่อง และเทคนิคจิตรกรรมแนวประเพณีเป็นพื นฐาน ดังเห็นได้จากหลวงพ่อ
ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย ซึ่งเคยฝากตัวเป็นศิษย์เรียนรู้งานช่างกับขรัวอินโข่งที่กรุงเทพฯ แต่ผลงานของ
ท่านส่วนใหญ่ รวมถึงวิธีการถ่ายทอดงานช่างสู่ศิษย์ยังคงแนวทางแบบประเพณีเป็นฐานส าคัญ 

อย่างไรก็ตามอิทธิพลด้านเทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกของขรัวอินโข่งมีอิทธิพลต่อช่าง
เมืองเพชรบุรีอย่างมากเช่นกัน แม้จะเขียนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแบบตะวันตกมากเท่างานร่วม
สมัยในกรุงเทพฯ  ปรากฏการณ์ดังกล่าวน่าจะมีจุดเริ มต้นจากการร่วมงานในการเขียนจิตรกรรมวัด
มหาสมณราม ซึ่งถือเป็นโอกาสส าคัญในการเรียนรู้เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกภายใต้
ค าแนะน าผ่านการร่วมงานกับขรัวอินโข่ง เนื่องจากขณะนั นท่านมีอายุมากแล้วจึงมีช่างเมืองเพชรบุรี
มาช่วยก ากับงานและเขียนภาพหลายท่าน ได้แก่ พระอาจารย์ฤทธิ์  พ่อละมุด นายหวน ตาลวันนา 
และพระอาจารย์เป้า ปัญโญ163  และกลุ่มช่างข้างต้นได้กลายเป็นช่างอาวุโสที่มีบทบาทในกลุ่มช่าง
เมืองเพชรบุรี และสร้างผลงานจิตรกรรมจ านวนมาก ระหว่าง พ.ศ.2450-2475  

 
เทคนิคการเขียนภาพแบบประเพณี 

 ผลงานจิตรกรรมในเมืองเพชรบุรีปรากฏหลักฐานค่อนข้างขาดช่วง นับจากงานจิตรกรรม 
ฝาผนังที่วัดมหาสมณารามแล้ว ก็ไม่ปรากฏการหลักฐานการเขียนจิตรกรรมฝาผนังอีกจนล่วงใน พ.ศ. 
2465-2466 จึงปรากฏผลงานผ่านการเขียนภาพซ่อมทับจิตรกรรมฝาผนังเดิมที่วิหารหลวงวัด 
มหาธาตุวรวิหาร  ส่วนที่เหลือเป็นจิตรกรรมบนแผงไม้ปิดโครงสร้างศาลาการเปรียญ และจิตรกรรม
ภาพชุดเข้ากรอบ  อย่างไรก็ตามจิตรกรรมกลุ่มนี มีลักษณะร่วมกันตรงที่ไม่ได้เขียนแบบตะวันตก
ทั งหมดเช่นงานแนว “สกุลช่างขรัวอินโข่ง” ในกรุงเทพฯ  แต่ยังคงเทคนิคการเขียนแบบแบบไทย
ประเพณีเป็นหลัก ได้แก่ 
 

1. การเขียนภาพแบบ 2 มิติ และการสร้างภาพ 3 มิติแบบจารีต รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบภาพ
แบบมุมมองจากมุมสูงลงต่ า (Bird’s eye view)   

การเขียนภาพแบบ 2 มิติ คือการลงสีและตัดเส้นเป็นรูปร่าง แสดงมิติด้านกว้าง และยาวเป็น
หลักยังผลให้ภาพดูแบนไม่มีมิติความลึก  เป็นเทคนิคเขียนภาพตัวละครหลักของเรื่อง ได้แก่ 
พระพุทธเจ้า กษัตริย์ นางกษัตริย์ พระราชวงศ์ และเทวดาเสมอ  กลุ่มตัวละครหลักเหล่านี มีลักษณะ
การวางท่าแบบมาตรฐานใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับที่นายเลิศ พ่วงพระเดช เคยกล่าวถึงมาตรฐาน

                                                           
163 เร่ืองเดียวกัน.   
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ความงามของจิตรกรรมไทยที่เป็นเครื่องมือวัดฝีมือช่างข้อหนึ่ง คือการเขียนภาพมนุษย์ ยักษ์ ลิงให้งาม
ตามแบบชั นครู164   

นอกจากนี ยังปรากฏการเขียนปราสาทแบบมาตรฐานหน้าตรง และการเขียนฉากหลังที่มีแนว
ขอบคล้ายเส้นสินเทาลงสีพื นที่ภายในด้วยสีแดงชาดแบนเรียบไม่มีการแรเงาเพ่ือเน้นภาพบุคคลภายใน
ปราสาท หรือฉากกั นร่วมด้วย  หลายครั งพบความพยายามลงแสงเงาแบบตะวันตกแต่ยังไม่ถูกต้องนัก 
(ภาพที่ 167)   ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของบุคคลกับสถาปัตยกรรมในภาพแล้วพบว่าอาคาร
เหล่านั นมีสัดส่วนเล็กเกินจริง เช่น ปราสาทในพุทธประวัติตอนดุสิตปริวรรต และตอนลักขณปริคาหก
ปริวรรต วัดจันทราวาส ปราสาทวิมานทรงปราสาทของพระยากาฬนาคราชในพุทธประวัติตอนพุทธ
บูชาปริวรรตวัดจันทราวาส และวัดเกาะแก้วสุทธาราม เป็นต้น   

อย่างไรก็ตามมีการสร้างมิติความลึกแบบจารีตให้กับปราสาทและอาคารในภาพ ด้วยการ
ก าหนดเส้นด้านหน้าของอาคารให้ขนานกับกรอบภาพ และมีแนวผนังอาคารด้านข้างเฉียงขึ น รวมถึง
การเขียนองค์ประกอบอาคาร ได้แก่ ท าบานประตูและหน้าต่างที่เปิดแง้มผลักลึกเข้าไปภายในอาคาร 
ทั งหมดล้วนเป็นเทคนิคท่ีมีช่างนิยมใช้เสมอในจิตรกรรมไทยประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น165  ใน
งานช่างเพชรบุรีปรากฏเทคนิคการเขียนอาคารแบบประเพณีผสมกับเทคนิคตะวันตกร่วมกันเสมอ 
เช่น การวางอาคารแบบประเพณีที่สามารถเห็นด้านหน้าและด้านข้างเต็มพร้อมกัน แต่ช่างน าเทคนิค
การเขียนเพ่ือเปิดพื นที่ภายในอาคารแบบทัศนียวิทยา (perspective) แบบตะวันตกมาปรับใช้ร่วม
ด้วย (ภาพที่ 168)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
164 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปะไทย ชุดต าราภาพลายไทย, 4. 
165 ภาณุพงษ์ เลาหสม และชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์, เปลี่ยนพ้ืน แปลงภาพ ปรับรูป ปรุงลาย: การวิเคราะห์

วิธีการออกแบบและวาดจิตรกรรมฝาผนังยุคต้นรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2549), 42-47. 

 

ภาพที่ 167    ปราสาทแบบมาตรฐานในตอนดุสิตปริวรรตบนแผงไม้ใต้อะเส 
     ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
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2. เทคนิคการลงสี และการใช้สีก าหนดสถานะความส าคัญของตัวละคร 

2.1 เทคนิคการลงสี  
เทคนิคจิตรกรรมสีฝุ่น (Tempera) เขียนลงบนผนังปูน แผงไม้ ผืนผ้า (พระบฏ) และผืนผ้า

เนื อบางอัดเข้ากรอบไม้  ตัวอย่างประเภทหลังปรากฏในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก (ชุดเก่า) วัดส า
มะโรง จ.เพชรบุรี  เนื่องจากผืนภาพมีสภาพช ารุดมากทางวัดจึงถอดจากกรอบเก็บเฉพาะตัวภาพไว้ 
ซึ่งเผยให้เห็นว่าภาพชุดนี มีการรองพื นค่อนข้างบางบนผืนผ้า ซึ่งเป็นผ้าเนื อบางกว่ามากเมื่อเทียบกับ
ผ้าพระบฏที่วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี   

เทคนิคการเตรียมรองพื นจิตรกรรมบนแผงไม้อัดกรอบกระจก กับแผงไม้ปิดคอสองและปิด
ใต้อะเสศาลาการเปรียญ  ปกติตามกรรมวิธีโบราณมักเตรียมพื นไม้ก่อนเขียนจิตรกรรมด้วยการกวดผ้า
ขาวบาง (ผ้าดิบ) ให้แนบติดกับไม้ด้วยกาวเม็ดมะขามก่อนทารองพื น (ดินสอพองผสมกาวเม็ด
มะขาม)166  แต่ผลจากการตรวจสอบในเบื องต้นผ่านจิตรกรรมชุดที่วัดขุนตรา และวัดชมพูพนในส่วน
ภาพที่มีชั นสีหลุดออกนั นไม่พบชั นผ้าขาวบางไม่แน่ใจว่าหลุดไปพร้อมชั นสีหรือไม่  และชั นรองพื น
ค่อนข้างบางเม่ือเทียบกับการรองพื นจิตรกรรมบนแผงไม้ประดับศาลากลางบ้าน (วัดหัวสวน)    

สีที่ใช้ในการเขียนเป็นสีฝุ่นผสมกาว (ยาง) ประกอบด้วยสีน  าตาล สีดินแดง สีเขียว สีคราม 
(น  าเงิน) สีเหลืองดิน สีด า และสีขาวเป็นหลัก โทนภาพโดยรวมไม่มืดนักเนื่องจากช่างให้ความส าคัญ
กับสีดินแดง-เหลืองดิน (พื นดิน) และครามอ่อน (พื นฟ้า) เป็นหลัก  เทคนิคการลงสีปรากฏทั งการลงสี
และตัดเส้นแบบ 2 มิติ ร่วมกับการปิดทองบนผิวกาย หรือปิดทองเฉพาะเครื่องทรงของชนชั นสูง 

                                                           
166 ยอดชาย พรหมอินทร์, จิตรกรรมไทยประเพณี (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562), 95-98. 

 

ภาพที่ 168    การเขียนอาคารแบบประเพณีผสมเทคนิคตะวันตกที่ไม่ถูกต้องนักในตอน
กปิลวัตถุปริวรรตบนแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
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รวมถึงองค์ประกอบเครื่องหลังคาปราสาท พาหนะทรง และราชรถของตัวละครหลักก่อนตัดเส้นเก็บ
รายละเอียด   และการลงสีไล่ระดับสีแบบ 3 มิติในองค์ประกอบภาพจ าพวกเขาหิน และการใช้พู่กัน 
หรือรากต้นล าเจียกกระทุ้งสีอ่อนแก่เป็นพุ่มใบต้นไม้เกิดมิติเหมือนต้นไม้จริงในธรรมชาติ ซึ่งเป็น
เทคนิคโบราณสืบมาแต่จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 

2.2 การใช้สีจ าแนกตัวละคร 
นอกเหนือจากการใช้สีวรรณะของตัวละครตามประติมานวิทยาแล้ว ยังพบการใช้สีเพ่ือ

จ าแนกอาการสภาพทางร่างกาย และสถานะของตัวละครด้วย  กล่าวคือ  1. การจ าแนกอาการสภาพ
ทางร่างกาย  ปรากฏการใช้สีผิวกายบอกสภาวะทางร่างกายที่ผิดปกติ ได้แก่ การใช้สีคล  าอมเทา หรือ
น  าตาลหม่นบ่งสภาวะทางร่างกายที่โรยราของพระพุทธเจ้าขณะทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยาด้วยการงด
เสวยอาหารจนพระกายซูบผอมและหม่นหมอง  หรือเป็นสีกายของอสุภะ (ศพ) ที่เน่าขึ นอึด  สีน  าตาล
บ่งสภาพกายวัยแก่ชราของบรรดาพราหมณ์ฤาษี  รวมถึงใช้เป็นสีของพรานป่า คนป่า และนักบวชที่
จาริกเดินทางไปที่ต่างๆ (ปริพาชก)  การใช้สีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้สีที่พยายามเลียน
ความจริงในธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีอยู่ก่อนแล้วในจิตรกรรมไทยประเพณ ี(ภาพท่ี 169) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การจ าแนกสถานะของบุคคลผ่านการใช้สีกาย สามารถแบ่งระดับสีกว้างๆ เท่านั น คือ ผิว
กายโทนสว่าง ตัวละครหลักที่เป็นชนชั นสูง ได้แก่ กษัตริย์ และนางกษัตริย์ จะมีผิวกายสีขาวเท่านั น 
ลดระดับลงมาในกลุ่มพระราชวงศ์ และเทวดา มีสีกายคละกันตั งแต่สีขาว เหลืองนวล และหงดินกลาง
(น  าตาลกลาง) ซึ่งเป็นการเพ่ิมจังหวะการเคลื่อนไหวในภาพ (ภาพที่ 170) ส่วนจิตรกรรมพุทธประวัติ
พบว่านิยมลงสีกายพระพุทธเจ้าเป็นสีเหลืองทอง หรือลงรักปิดทองร่วมด้วย  

ผิวกายโทนมืด มักใช้ส าหรับตัวละครชนชั นรอง หรือภาพกาก ได้แก่ ข้าราชการ ทหาร คนรับ
ใช้ และชาวบ้าน  อย่างไรก็ดีการจ าแนกสถานะบุคคลผ่านการใช้สีกายในบุคคลกลุ่มนี ไม่ มีแบบแผน

 

ภาพที่ 169    สีผิวที่หมองคล้ าของพระพุทธองค์ตอนทรมานพระวรกาย  จิตรกรรมบน
แผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญวัดชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบุรี 
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อะไรมากนัก ช่างดูจะเน้นที่ความหลากหลายเพ่ิมสีสันในงานมากกว่าเพราะปรากฏสีกายปะปนกัน
ตั งแต่โทนสว่าง อย่างขาวไล่คละไปกับโทนมืดคล  าออกน  าตาลด า และเทา  (ภาพท่ี 171)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. การแสดงท่าทางแบบนาฏลักษณ์ และประติมานวิทยาของตัวละคร  
 เนื่องด้วยจิตรกรรมกลุ่มนี แสดงเนื อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตัวละครหลักในภาพจึงเป็น
บุคคลชั นสูง ได้แก่ พระพุทธเจ้า กษัตริย์ นางกษัตริย์ พระราชวงศ์ และเทวดา  แต่งกายแบบประเพณี
ด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ พระพักตร์สงบนิ่ง และแสดงอาการความรู้สึกผ่านอากัปกิริยาท่าทาง เรียกว่า 
ท่าทางแบบนาฏลักษณ์  ซึ่งท่าทางบุคคลเหล่านี มักเขียนตามแบบมาตรฐานของภาพจับเพ่ือแสดง
ความสง่างามและกิริยาตามเนื อเรื่อง อาทิ ท่าทางการยกข้อพระหัตถ์ขึ นระดับพระเนตร มักใช้เมื่อ

 

 

ภาพที่ 170   สีผิวที่กายปะปนกันระหว่างพระราชวงศ์ (ขวามือ) และคนรับใช้  
จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 171   สีผิวที่กายปะปนกันของชาวบ้านและภิกษุ  จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้ 
อะเสศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
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กรรณแสงด้วยความเศร้าโศก หรือความปีติยินดี (ภาพที่ 160) ท่าทางนั่งเมืองของตัวพระที่ยกพระ
หัตถ์ตั งขึ นกลางระอุระ หรือยื่นออกไป เป็นหนึ่งในท่ามาตรฐานที่ไม่สื่อความหมายเฉพาะเจาะจง แต่
พบว่าช่างนิยมใช้ส าหรับแสดงการให้ เช่น ท่าพระหัตถ์ของพระอินทร์ขณะประทานพร 10 ประการ
แก่นางผุสดี  และพระเวสสันดรชาดกขณะทรงบริจาคทาน  (ภาพที่ 136, 138 และ 151)  การนั่ง
คล้ายคุกเข่ายกเท้าขึ นแสดงอากัปกิริยาการเหาะของเทวดา  
 ปรากฏการแสดงท่าทางตัวละครที่แสดงรายละเอียดตามเรื่องราวพุทธประวัติ และพระ
เวสสันดรชาดก อันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมอินเดียร่วมอยู่ด้วย ได้แก่ การหลั่งน  าทักษิโณทกจากกุณฑี
เพ่ือแสดงการมอบให้เป็นสิทธิ์ขาดสู่มือผู้รับ  และการสยายผมเช็ดพระบาทพระพุทธเจ้าของพระนาง
พิมพาเพ่ือแสดงความเคารพต่อพระพุทธองค์ (ภาพท่ี 172)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี ยังปรากฏแบบแผนตัวละครหลักกับประติมานวิทยาด้วย ได้แก่ พระพุทธเจ้า  

แสดงพุทธลักษณะที่แตกต่างจากภิกษุสาวก ดังสังเกตได้จากพระเศียรตอนบนมีอุษณีษะ (ส่วนของ
ศีรษะที่นูนขึ น) และรัศมีตามล าดับ  แตกต่างจากภิกษุสาวกที่เป็นนักบวชศีรษะโล้นธรรมดา  ทั งนี ใน
ภาพพุทธประวัติฝีมือนายหวน ตาลวันนา ตั งแต่ตอนทรงรับมธุปายาสจากนางสุชาดาเป็นต้นมามัก
เขียนประภามณฑลรอบพระเศียรเพ่ิมเติมอีกชั นหนึ่ง แต่ไม่ใช่ระเบียบตายตัวในทุกตอน  รูปแบบ 
ประภามณฑลรอบพระพุทธเจ้าที่วัดจันทราวาสแสดงเทคนิคการเขียนประภามณฑลแบบสมจริงยิ่งขึ น
คล้ายประกายแถบแสงที่กระจายออกเป็นเส้นสเปกตรัมหลากสีร่วมกับประภามณฑลแบบประเพณี  

 

ภาพที่ 172    พระนางพิมพาสยายผมเช็ดหลังพระบาทพระพุทธเจ้า  จิตรกรรมบนแผง 
        ไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
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ซึ่งการเขียนแถบแสงแบบดังกล่าวเป็นเทคนิคนิยมเช่นกันในงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช และพระ
อาจารย์เป้า ปัญโญ  (ภาพท่ี 173) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระอินทร์  มักปรากฏในรูปเทพที่มีผิวกาย “สีเขียว” ถือเป็นลักษณะประติมานส าคัญของ

พระอินทร์ปรากฏเสมอในงานจิตรกรรมไทยประเพณี  อย่างไรก็ตามพระอินทร์ในพุทธประวัติตอน
ดุสิตปริวรรตที่ศาลาการเปรียญ วัดจันทราวาสและวัดเกาะแก้วสุทธาราม  เขียนภาพพระอินทร์มี
เครื่องทรง และสีผิวกายเช่นเดียวกับเทวดาองค์อ่ืน  โดยที่วัดเกาะแก้วสุทธารามช่างแสดงสัญลักษณ์
พระอินทร์ด้วยการวาดประภามณฑลสีเขียวรอบพระเศียรเพียงองค์เดียวต่างจากเทวดาองค์ทั่วไป   
และการแสดงสีกายของประอินทร์ด้วย “สีขาบ (น  าเงินเข้มอมเขียว)” แทนสีเขียวในภาพเวสสันดร
ชาดกกัณฑ์ทศพร วัดชมพูพน 

ทั งนี  “สีเขียว” ยังถูกน ามาใช้เชิงสัญลักษณ์ผ่านสีกายของรูปบุคคลจ าแลงของพระอินทร์ใน 
ภาพตอนสักบรรพที่วัดขุนตรา วัดห้วยเสือ และวัดแก่นเหล็ก วัดส ามะโรง  ช่างมักเขียนพรามหณ์แก่
รูปจ าแลงของพระอินทร์ให้มีผิวกายสีเขียวเข้ม หรือผิวกายสีเทาเจือเขียวในภาพตอนเดียวกันที่วัด
พลับพลาชัย และวัดชมพูพน  

พระอินทร์ในจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีมักถือสิ่งของในพระหัตถ์ตามเนื อเรื่องพุทธประวัติ 
หรือชาดก  หากไม่เช่นนั นมักทรงถือพัดด้ามยาว ซึ่งปกติเป็นเครื่องถือประจ าของนักบวช  เช่น ฤาษี 
หรือพระเวสสันดรขณะบ าเพ็ญเพียรในเขาวงกต  ดังปรากฏในงานของนายหวน ตาลวันนา  พระ
อาจารย์เป้า ปัญโญ และนายเลิศ พ่วงพระเดช แตกต่างจากประติมานวิทยาพระอินทร์ที่ทรงถือวัชระ 

 

ภาพที่ 173   พระพุทธเจ้าและการท ารัศมี-ประภามณฑล  จิตรกรรมบนแผง 
ไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
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(สัญลักษณ์ของสายฟ้า) ก่อนที่วัชระจะกลายรูปเป็นพระขรรค์ในสมัยอยุธยาและกลับมาเป็นวัชระแฉก
อีกครั งในรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา167 ดังปรากฏภาพพระอินทร์ทรงถือทั งพระขรรค์ และวัชระแฉกใน
หนังสือเรื่องเทวก าเนิดของพระยาสัจจาภิรมญ์168 (ภาพท่ี 174)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระพรหม ลักษณะประติมานวิทยาที่ปรากฏทั่วไปในจิตรกรรมไทยประเพณีของพระพรหม

มักแสดงผิวกายสีขาว และมีสี่พระพักตร์169  เมื่อปรากฏในจิตรกรรมพระพรหมมักหันหน้าตรง หรือ
หน้าเสี ยว (หันหน้าเฉียงแบบเห็นพระเนตรทั งสองข้าง) จึงย่อมปรากฏเพียงพระพักตร์ด้านหน้า และ
พระพักตร์ขนาบข้างเพียง 3 พักตร์เท่านั น   พระพรหมปรากฏในภาพพุทธประวัติหลายตอน ได้แก่ 
ตอนคัพภานิกมนปริวรรต ตอนมหาภินิกขมนปริวรรต  ตอนพรหมัชเฌสนปริวรรต และตอนเทศนา
ปริวรรต-เทโวโรหนปริวรรต  มีวรรณะสีขาวปรากฏทั งในรูปแบบพระพักตร์เดียว  สีพระพักตร์ และ
พระพักตร์เดียวแต่ท ามงกุฎเชิงสัญลักษณ์พระพรหมให้ต่างจากมงกฎของเทวดาอ่ืนเป็น 3 ยอด (จาก
มุมมองด้านหน้า)  (ภาพท่ี 175)     
                                                           

167 ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, “พระอินทร์ในคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่พบในงานศิลปกรรมไทย” 
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2559,  90-94. 

168 สรวง ศรีเพ็ญ, เทวก าเนิด, พิมพ์ครั งที่ 13 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 32-34. หนังสือดังกล่าว
รวบรวมข้อมูลเทวะจากหนังสือหลายเล่ม บ่อเกิดแห่งรามเกีรติ์ ลิลิตนารายณ์สิบปาง และจัดพิมพ์ขึ นครั งแรกใน 
พ.ศ.2474 ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับเทพเทวดาต่างๆ ในเวลาร่มสมัยกับจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีกลุ่มนี . 

169 เร่ืองเดียวกัน, 22.  

 

ภาพที่ 174   ตัวอย่างพระอินทร์จากพระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ฝีมือพระ
อาจารย์ฤทธิ์ (ซ้าย) เทียบกับพระอินทร์ในหนังสือเทวก าเนิดของพระยากิจจาภิรมณ์ฯ 
ที่มา  สรวง ศรีเพ็ญ, เทวก าเนิด, 33. 
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พระยาวัสสวดีมาร  ปกติช่างนิยมแสดงรูปยักษ์กายสีเขียว สวมชฎายอดกระหนก และเสื อ

แขนยาวทับด้วยเกราะ  ยกเว้นฉากพุทธประวัติตอนมารผจญช่างเขียนอิงตามปฐมสมโพธิกถา ว่าทรง
สถิตเหนือนาครีรีเมขละคชสาร นฤมิตพระพาหาทั งซ้ายขวาข้างละพัน ทรงสรรพวุธต่างๆ อาทิ ดาบ 
หลาวเหล็ก ธนูศร จักร สังข์ คฑา ตรีศูล ขวานผ่ายกพลมารมุ่งประหารพระพุทธองค์170 จึงปรากฏการ
แตกเศียรและแตกกรแบบทศกัณฑ์ (ภาพที่ 176)  ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นแบบแผนที่ปรากฏทั่วไปใน
จิตรกรรมไทยประเพณี  เฉพาะในเพชรบุรีปรากฏก่อนหน้าในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถที่วัดเกาะแก้ว  
สุทธาราม ตามข้อความระบุปีสร้างบนผนังในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

อนึ่ง ตัวละครหลักในฉากเหตุการณ์ที่เป็นชนชั นรอง อาทิ พรานป่า อจุตฤาษี  ชูชกในภาพ
พระเวสสันดรชาดก และบุคคลประกอบ (ภาพกาก) พบว่าช่างมักใช้เทคนิคการเขียนแบบ 3 มิติมีการ
แรเงา และแสดงภาพกึ่งสมจริงอย่างชาวบ้าน ข้าราชการ และทหาร แต่งกายตามธรรมเนียมในสมัย
รัชกาลที่ 5-6   โดยเฉพาะทหารในเครื่องแต่งกายแบบยุโรปอย่างแท้จริง ปรับมาสวมกางเกงขายาว
แทนโจงกระเบนแบบไทยในปลายรัชกาลที่ 5171  ซึ่งปรากฏการเขียนอย่างหลากหลายในฉากนคร
กัณฑ์ และฉากพุทธประวัติตอนตวงพระธาตุ    

 
 
 

                                                           
170 สมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิภถา, 153-136. 
171 กฤตติยา ตันติกลุ, “เครื่องแต่งกายทหารไทยในสมัยรัชกาลที่ 5-7 กับความมั่นคงของชาติ” วารสาร

สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ 7, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559), 40-41. 

 

ภาพที่ 175   พระพรหมผันหน้าเสี้ยวเห็นพระพักตร์สามด้าน (ซ้าย)  และพระพรหม 
มีพระพักตร์เดียวแต่สวมมงกุฎสามยอด (ขวา)  จิตรกรรมประดับแผงไม้ใต้อะเสศาลา 
การเปรียญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี  



 
155 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รวมถึงธรรมเนียมการสอดแทรกอารมณ์ขันผ่านภาพกาก  อาทิ ภาพชายก าลังแอบหยิบผลไม้
ในพานบูชาพระธาตุเจดีย์ในจิตรกรรมพุทธประวัติ ตอนมารพันธปริวรรตที่วัดปากคลอง (ภาพที่ 103)   
ภาพเสือเลียอวัยวะเพศตนเองในจิตรกรรมพุทธประวัติตอนพรหมัชเฌสนปริวรรต  ภาพวิทยาธรใต้
ห้องภาพกัณฑ์ทศพรศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส รีบยื่นกระบอกสูบกัญชาให้กับวิทยาธรข้างๆ 
ขณะที่วิทยาธรอีกฝั่งท าท่าทางต าหนิ (ภาพที่ 111)  ภาพทหารเฝ้ายามนอนหลับพร้อมปล้องกัญชาคา
มือในจิตรกรรมพุทธประวัติตอนมหาภินิกขมนปริวรรต วัดปากคลอง (ภาพท่ี 177)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 177   จิตรกรรมพุทธประวัติตอนมหาภินิกขมนปริวรรต วัดปากคลอง 

จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 176   พระยาวัสสวดีในจิตรกรรมพุทธประวัติตอนมารวิชัยปริวรรต
ประดับแผงไมใ้ต้อะเสศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
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เทคนิคการเขียนภาพและเรือ่งราวแบบสมจริง 
 เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกที่ปรากฏในจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรียุคนี  ได้แก่ การ
เขียนอาคาร และภาพทิวทัศน์ประกอบฉากพื นหลัง ดังปรากฏเทคนิคการไล่แสงเงาเพ่ือสร้างมิติความ
ลึกลวงตา การสร้างทัศนวิสัยโดยใช้เส้นน าสายตา (Linear perspective)  และบรรยากาศ (Aerial 
perspective) ลวงตาให้เกิดระยะใกล้-ไกล รวมถึงการเขียนอาคารที่เปิดเห็นพื นที่ว่างภายใน และ
พยายามผลักระยะใกล้ไกลและส่วนมืดสว่างของอาคารแต่ยังไม่ถูกต้องนัก  ขอยกตัวอย่างเฉพาะ
ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ 
 

1. การเขียนฉากทิวทัศนแ์บบมีความลึกลวงตา และบรรยากาศแบบสมจริง 
การเขียนฉากทิวทัศน์กึ่งสมจริงในจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีเริ่มปรากฏหลักฐานในจิตรกรรมบน

แผงไม้คอสองศาลาการเปรียญวัดในกลาง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 178) มีข้อความก ากับ
บอกเรื่องการท าบุญของพระโพธิสัตว์และการได้รับค าพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า และการ
เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ 10 พระองค์ นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึ นในรัชกาลที่ 3-4172 
ฉากหลังเขียนภาพต้นไม้ตัดกับท้องฟ้าที่มีการไล่ระดับสีสว่างไปถึงครามฟ้าด้านบน  และเทคนิคที่
สมจริงยิ่งขึ นในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี เขียนขึ นในรัชกาลที่ 5 
ตามแบบร่างของขรัวอินโข่ง และน่าจะรวมถึงการก ากับแนะน าร่วมด้วย ดังปรากฏทิวทัศน์มีท้องฟ้าไล่
ระดับสีเลียนแสงธรรมชาติประกอบด้วยเมฆน้อยใหญ่  และท้องฟ้ารูปแบบดังกล่าวได้รับความนิยมสืบ
มาตลอดในงานจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีที่เขียนขึ นระหว่าง พ.ศ. 2450-2500   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
172 สุนนท์ ปาลกะวงค์ และคณะ, รายงานการวิจัย “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบรุี”,93 

และ 105.  กรมศิลปากร, รายงานส ารวจจิตรกรรมฝาผนัง จ.เพชรบุรี, 347. 

 

ภาพที่ 178   การไล่ฉากหลังท้องฟ้ามีเส้นขอบฟ้าในจิตรกรรมแผงไม้ปิดคอ

สองศาลาการเปรียญวัดในกลาง จ.เพชรบุรี  
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ฉากทิวทัศน์ที่มีการไล่ระดับสีจากพื นดินมีต้นไม้ แม่น  า และภูเขาประกอบจรดกับท้องฟ้า
ปรากฏเป็นเส้นขอบฟ้า (Horizontal Line) ไล่ระดับขึ นไปถึงท้องฟ้า ประกอบด้วยเมฆหลากรูปทรง 
เลียนธรรมชาติ  ตามแนวทางที่นายเลิศ พ่วงพระเดช เคยกล่าวถึงฉากพื นหลังที่ดีในภาพศิลปะไทยว่า
“ทิวทัศน์เขาไม้ดินฟ้าอากาศเขียนให้คล้ายธรรมชาติ ถือเป็นเครื่องประกอบความงามของภาพ”173  
ปรากฏทั งในจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร กลุ่มจิตรกรรมบนแผงไม้ปิดคอสอง และ
แผงไม้ใต้อะเส และกลุ่มภาพชุดพระเวสสันดรชาดก   โดยเฉพาะในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังนิยมใช้
ธรรมชาติ อาทิ แนวพุ่มไม้ ต้นไม้ยืนต้น โขดหิน ทางเดินแม่น  า และแนวก าแพงคั่นฉากเหตุการณ์  
โดยมีท้องฟ้าเป็นฉากพื นหลังตอนบนของภาพ กินพื นที่ราว 1:3 ของภาพ  ทิวทัศน์แบบดังกล่าวส่งผล
ให้งานจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรียุคนี มีโทนสีเข้มออกไปทางสีน  าตาล เขียวเข้ม สีน  าเงินเข้ม (คราม
ก้อน) และสีด า 

เทคนิคการเขียนภาพแบบดังกล่าวเริ่มปรากฏมาตั งแต่รัชกาลที่ 3 นิยมสืบเนื่องและมีความ
สมจริงมากยิ่งขึ นในจิตรกรรมไทยประเพณี รัชกาลที่ 4-7  โดยเฉพาะสีของท้องฟ้าที่มักมีการไล่โทนสี
จากสีฟ้าไปจนถึงสีน  าเงินเข้ม  เป็นผลจากการค้นพบแร่โคบอลที่น ามาท าสีน  าเงินจนได้รับความนิยม
แพร่หลายไปท่ัวโลกรวมถึงงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4174  

สามารถแบ่งรูปแบบทิวทัศน์ฉากพื นหลังตอนบนของจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีระยะนี ได้ 2 กลุ่ม 
คือ 1. ภาพทิวทัศน์แบบเน้นระนาบท้องฟ้ามากกว่าการบ่งระยะใกล้-ไกลอย่างชัดเจน  ปรากฏเฉพาะ
ในกลุ่มจิตรกรรมประดับแผงไม้ปิดคอสอง และใต้อะเสศาลาการเปรียญ  แสดงเฉพาะเส้นขอบฟ้าตัด
ระหว่างพื นดินและท้องฟ้า (Horizontal Line) โดยไมม่ีวัตถุ เช่น ต้นไม้ แม่ น  า ภูเขาบ่งระยะความลึก
ที่แน่ชัด  มีเพียงการไล่ระดับสีจากส่วนพื นดินจากเข้าไปอ่อนจรดเส้นขอบฟ้า แล้วจึงไล่ระดับสีจาก
อ่อน (ขาว) ไปเข้ม(สีน  าเงิน) บางครั งมีการเขียนลายเส้นเป็นภูเขาขนาดเล็กลอยอยู่ในท้องฟ้า    

ทิวทัศน์แบบเดียวกันนี ปรากฏมาก่อนในจิตรกรรมประดับแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญวัด
ในกลาง ซึ่งเขียนเรื่องราวโดยแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ประกอบการพิจารณาในกลุ่มงาน
ประดับแผงไม้ในศาลาการเปรียญพบว่าทิวทัศน์แบบดังกล่าวนี มักใช้ประกอบฉากเหตุการณ์ที่มี
รายละเอียดมาก หรือมีเหตุการณ์ต่อเนื่องหลายฉาก โดยเฉพาะจิตรกรรมแผงคอสองซึ่งมีพื นที่เขียน
ภาพจ ากัด ดังนั นทิวทัศน์แบบนี จึงน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่างใช้แก้ปัญหาเรื่องเนื อที่จ ากัด และเน้น
ความส าคัญท่ีภาพเหตุการณ์ หรือบุคคลเป็นหลัก (ภาพท่ี 72, 179)   

2. ภาพทิวทัศน์แบบมีทัศนวิสัยสมจริง มักมีการใช้แนวถนน หรือแนวแม่น  าเป็นเส้นน าสายตา 
จากฉากด้านหน้า (Foreground) ไปสู่เส้นขอบฟ้าเบื องหลัง (Background) ประกอบกับเทคนิคการ
ลงสีแนวทิวเขา และต้นไม้ที่มีขนาด รายละเอียด และความเข้มสีที่ค่อยลดระดับลงเมื่อไกลสายตา
                                                           

173 เลิศ พ่วงพระเดช, ต าราภาพลายไทย, 3 และ 5. 
174 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 

470-471. 
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ออกไปตามหลักทัศนียวิทยา (Perspective) ท้องฟ้าในทิวทัศน์กลุ่มนี มีการไล่ระดับสีเหมือนกลุ่มแรก
แต่จะมเีมฆประกอบมีบรรยากาศแบบสมจริง และเป็นรูปแบบที่พบมากกว่า 

 

ข้อสังเกตประการหนึ่งที่พบบ่อยครั งในจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรียุคนี คือ เทคนิคการลงสี
ท้องฟ้าประกอบเมฆน้อยใหญ่หลากหลายรูปแบบ ที่ดูเหมือนช่างจะสังเกตมาจากท้องฟ้าจริงและ
พยายามเขียนไม่ซ  ากันในแต่ละภาพ รวมถึงแสงเรืองของท้องฟ้าอิงบรรยากาศสมจริงของท้องฟ้าต่าง
ช่วงเวลากัน และนิยมเขียนเมฆก้อนหนาใหญ่ อาทิ  ท้องฟ้าอมเทาท่ีมีก้อนเมฆที่เกิดจากการลงฝีแปรง
เป็นแนวม้วนวน ประกอบฟ้าที่มีแสงสลัวในภาพกัณฑ์หิมพานต์ วัดชมพูพน ฝีมือพระอาจารย์เป้า 
ปัญโญ (ภาพที่ 137)  ท้องฟ้าสีสะอาดตาเรือแสงอาทิตย์ยามอัสดงที่วัดห้วยเสือ ฝีมือนายเลิศ พ่วง
พระเดช (ภาพที่ 141)  ท้องฟ้าที่มีกลุ่มเมฆทรงแปลกตาในจิตรกรรมตอนนารทชาดก วิหารหลวงวัด
มหาธาตุวรวิหาร (ภาพท่ี 180)  

ประเด็นใหม่จากการตรวจสอบเทคนิคการลงสีท้องฟ้าและเมฆ ร่วมกับการจัดองค์ประกอบ
ภาพในจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร พบว่าจากรูปแบบการจัดองค์ประกอบ
จิตรกรรมตอนนารถชาดก ที่มเีส้นถนนพุ่งตรงน าสายตาลึกเข้าไปยังฉากหลังของภาพ เมฆทรงซ้อนชั น
คล้ายภูเขา และอาคารที่มีสัดส่วนค่อนข้างถูกต้องตามหลักทัศนียวิทยา เป็นแนวทางที่ปรากฏเสมอใน
งานของนายเลิศ พ่วงพระเดช  โดยเฉพาะการจัดองค์ประกอบคล้ายกับจิตรกรรมเวสสันดรชาดก 
ตอนฉกษัตริย์ (?) บนผนังฝั่งตรงข้ามซึ่งน่าจะเป็นฝีมือนายเลิศเช่นกัน  เนื่องจากผนังระหว่างช่อง
หน้าต่างฝั่งตรงข้ามเขียนเรื่องเวสสันดรชาดกทุกห้องและมีข้อความบอกนามช่างผู้เขียน คือนายเลิศ 
พ่วงพระเดช แทรกก ากับทุกภาพยกเว้นห้องดังกล่าว อย่างไรก็ดีแนวเส้นแถบที่แบ่งคั่นพื นที่ผนัง
ระหว่างช่องหน้าต่างกับแถวเทพชุมนุมบนผนังเหนือช่องหน้าต่างมีช่องหนึ่งเขียนว่า “นายเลิศเขียน” 

ภาพที่ 179   ฉากทิวทัศน์ด้านหลังเป็นการไล่สีแบ่งพื้นดินกับท้องฟ้าใน

จิตรกรรมบนแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
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(ภาพท่ี 181) ซึ่งนายเหรียญเพชร ตาลวันนา เล่าว่าการแบ่งพื นที่การเขียนภาพ ช่างจะเขียนเป็นช่องๆ 
ถ้าเขียนช่องใดก็จะเขียนตั งแต่ภาพชาดกขึ นไปถึงเทพชุมนุมด้านบนด้วย175    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
175 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธกิาร, สมุดเพชรบุรี, 197. อ้างสัมภาษณ์อาจารย์เหรียญเพชร ตาลวนั

นา, 31 ธ.ค. 2524. 

ภาพที่ 180  ท้องฟ้าในจิตรกรรมนารทชาดก ฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่าง

วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารจ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 181  จิตรกรรมเวสสันดรชาดกฉกกษัตริย์ (?) บนฝาผนังระหว่างช่อง

หน้าต่าง วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี 

มีข้อความเขียนว่า “นายเลิศเขียน” 
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นอกจากนี ยังปรากฏเมฆรูปแบบประดิษฐ์ดูแปลกตาเกินจริง อาทิ เมฆด าทมึนก่อร่างคล้าย
ภูเขาในภาพกัณฑ์กุมาร วัดห้วยเสือ ฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช (ภาพที่  182) และกลุ่มเมฆหนาทึบ
คล้ายคลื่นน  าและเมฆแบบจีน รวมถึงเมฆเชิงสัญญะรูปทรงคล้ายหัวนกในจิตรกรรมฝาผนังตอน
รามสูร-เมขลาล่อแก้ว อุโบสถวัดท้ายตลาด ฝีมือนายทองอยู่ อินทร์มี ซึ่งนายทองกล่าวว่าเป็นหัวของ
นกฮูก ที่เชื่อว่าคือพญามัจจุราช176 (ภาพท่ี 7)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. รัศมี หรือประกายแสงสว่างรอบดวงอาทิตย์ บุคคล และวัตถุแบบกึ่งสมจริง 

“รัศมี” เป็นองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสืบเนื่องมาแต่โบราณ ในงาน
จิตรกรรมไทยมักเขียนรูปคล้ายเปลวไฟเหนือพระเศียร บางครั งเพ่ิมเติมกรอบรอบพระเศียรและพระ
วรกาย หรือกรอบซุ้มเรือนแก้วที่ภายในลงพื นสีแดงเพ่ือเน้นพื นที่รอบพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 73-74) 
รวมถึงปรากฏการเขียนแสงรัศมีรอบพระเศียร หรือพระกายของเทวดาด้วย (ภาพที่ 174) การเขียน
แสงรอบพระกายหรือรัศมีแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบหลักที่ยังปรากฏสืบมาในงานจิตรกรรมเมือง
เพชรบุรีระยะนี  ควบคู่กับการเขียนรัศมีแบบใหม่ 

รัศมีแบบใหม่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรัศมี หรือแสงประกายบนฐานสัจนิยมปรากกฎ
ขึ นตั งแต่จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น แสงรัศมีรอบมหามงกุฎเหนือกรอบซุ้มเรือนแก้วบนจิตรกรรม
ผนังหุ้มกลองด้านหลังพระพุทธรูปประธาน อุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา  รัศมีพระ
อาทิตย์บนผนังหุ้มกรองด้านหลังพระพุทธรูปประธานอุโบสถวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ และรัศมีรอบ

                                                           
176 บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมอืงเพชร, 44. 

 

ภาพที่ 182  ภาพกัณฑ์กุมาร วัดห้วยเสือ จ.เพชรบุรี 
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พระวรกายพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมตอนพระพุทธเจ้าเสด็จโปรกชฎิลดาบสในอุโบสถวัดกันมาตุยาม
ราม กรุงเทพฯ  (ภาพที่ 183) รูปแบบแสงดังกล่าวยังปรากฏสืบมาในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
อิทธิพลตะวันตกในรัชกาลที่ 6-7  อาทิ รัศมีรอบพระวรกายพระพุทธเจ้าตอนเทศโปรดพระพุทธ
มารดา จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม และเป็นเทคนิคที่พบเห็นทั่วไปในจิตรกรรม
รามเกียรติ์ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ส่วนที่เขียนขึ นใหม่ระหว่างรัชกาลที่ 7-9  

 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการวาดรัศมี หรือประกายแสง (Aura) ซึ่งเป็นแสงแบบอุดมคติรูปแบบใหม่ ใน
จิตรกรรมเมืองเพชรบุรีของแต่ละช่างมีความแตกต่างกันหลากหลายรูป อาทิ รัศมีของแสงดวงอาทิตย์
ยามอัสดงในพระบฏฝีมือพระอาจารย์ฤทธิ์  รัศมีรอบพระเศียรของพระพุทธองค์ในตอนพุทธบูชา และ
เทศนาปริวรรต และรัศมีรอบพระเกศาธาตุในตอนโพธิสัพพัญญู (สองพ่อค้าถวายข้าวสตุก้อนสัตตุผง) 
จิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญ วัดจันทราวาส ฝีมือนายหวน ตาลวันนา รัศมีดวงแก้วยอดฉัตรใน
จิตรกรรมชุดพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์หิมพานต์ที่วัดยาง ฝีมือพระอาจารย์เป้า ปัญโญ  (ภาพที่ 184) 
รัศมีของแก้วมณีในจิตรกรรมนางเมขลา-รามสูรในจิตรกรรมอุโบสถวัดท้ายตลาดฝีมือนายทองอยู่ 
อินทร์มี (ภาพท่ี 7)    

เทคนิคการเขียนและลงสีรัศมีแสดงให้เห็นวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละช่าง โดยพื นฐานมักมี
การลงสีขาว หรือสีเหลืองล้อมคน หรือวัตถุก่อน แล้วจึงวาดหรือปัดเส้นตรงขนาดเล็กสีขาวพุ่งออกมา
จากวัตถุเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น นายหวน ตาลวันนา  ใช้เทคนิคการปัดสีเป็นเส้นด้วยพู่กันหัวเล็กมาก
ด้วยสีขาวแซมสีด าและแดง ให้มีความเหลือบแสง  ประเด็นที่น่าสนใจ คือพระอาทิตย์ในจิตรกรรม
พุทธประวัติตอนดุสิตปริวรรตที่ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม ซึ่งเขียนรัศมีดวงอาทิตย์ดัง
เทคนิคข้างต้น เชื่อว่าช่างคงตั งใจวาดพระอาทิตย์ทรงกลด อันสะท้อนถึงความเชื่อในสังคมไทยและ

 

ภาพที่ 183  การเขียนแสงรอบพระวรกายพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมตอนเสด็จโปรดชฏิล
ดาบส อุโบสถวัดกันมาตุยาราม กรุงเทพฯ  
ที่มา กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ นติ ง, 2535): 13. 
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ส่วนบุคคลของช่างเรื่องพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นปรากฏการณ์สิริมงคล และช่างได้เขียนสอดแทรก
ขึ นมาเพ่ือเสริมเรื่องราวตอนดังกล่าวที่พระโพธิสัตว์ลงจุติในมนุษยภูมิเพ่ือตรัสรู้  เนื่องจากไม่ได้มีการ
กล่าวถึงในวรรณกรรมพุทธประวัติตอนดังกล่าว (ภาพท่ี 185)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระอาจารย์เป้า ปัญโญ  ใช้เทคนิคคล้ายกันแต่มักปัดเส้นถี ่บางครั งใช้แนวปัดเส้นรัศมีโค้งวน

เพ่ือเสริมให้บุคคลในวงรัศมีเกิดความเคลื่อนไหว (movement)  ดังปรากฏในจิตรกรรมชุดเวสสันดร
ชาดกตอนทานกัณฑ์ และตอนสักบรรพ ที่วัดชมพูพน (ภาพท่ี 186) 

 

 

ภาพที่ 184  เทคนิคการวาดแสงกึ่งสมจริงในจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรี 

ภาพที่ 185  พระอาทิตทรงกลด ในพุทธประวัติตอนดุสิตปริวรรต ศาลา
การเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
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นายเลิศ พ่วงพระเดช  ใช้เทคนิคที่แตกต่างด้วยการใช้พู่กันหัวใหญ่กว่าจุ่มสีเล็กน้อยก่อนปัด
เป็นแถบเบามือในการลงสีประภามณฑลรอบพระเศียรพระพุทธองค์ ตอนปฐมบทที่วัดแก่นเหล็ก และ
วัดห้วยเสือ (ภาพท่ี 136)   

 
 
 
3. การเขียนข้อความ และแทรกนามช่างเขียนก ากับลงในภาพ 
 ธรรมเนียมการเขียนข้อความก ากับเรื่องราวลงบนงานจิตรกรรมจะเป็นแนวทางที่ปรากฏมา
ก่อนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอเรื่องราวพุทธศาสนาใหม่ๆ ที่หลุดจากพุทธประวัติ และ
ชาดกสู่เรื่องราวประวัติพุทธสาวก และเรื่องใหม่ที่เพ่ิงเริ่มเขียนในจิตรกรรมไทยนับตั งแต่รัชกาลที่ 3 
เป็นต้นมา177  ในเพชรบุรีปรากฏการเขียนข้อความก ากับบนภาพ หรือกรอบภาพ ดังนี  

1. การบรรยายเรื่องราวภาพในจิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญ จิตรกรรมชุดเวสสันดร
ชาดก และพระบฏ เฉพาะพระบฏจะเขียนไว้ด้านหลังภาพ ปรากฏทั งรูปแบบโคลงสี่สุภาพ พบในกลุ่ม
ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส วัดเกาะแก้วสุทธาราม และวัดชีว์ประเสริฐ ซึ่งจากข้อความพบว่า
น่าจะเริ่มต้นแบบมาก่อนที่วัดจันทราวาส และรูปแบบความเรียงอธิบายเรื่องอย่างสั น พบในจิตรกรรม
บนแผงไม้ประดับศาลาการเปรียญวัดในกลาง และพบบ้างในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกท่ีวัดพระทรง 
และวัดส ามะโรงเท่านั น  

2. ประวัติการสร้าง ได้แก่ ผู้สร้าง หรือผู้เขียนภาพ ปีที่สร้าง และชื่อตอนในพุทธประวัติ หรือ
กัณฑ์ในเวสสันดรชาดก รวมถึงวัตถุประสงค์การสร้าง คือสร้างให้ใคร อุทิศแก่ใคร และการปรารถนา
ผลบุญ ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวปรากฏสืบเนื่องมาช้านานในเมืองเพชรบุรีดังเคยปรากฏข้อความระบุปี
สร้าง และนามผู้สร้างเพ่ือผลแห่งนิพพานมาก่อนบนงานจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม จากปีที่ระบุ

                                                           
177 พัสวีสิริ เปรมกลุนันท์, วัด-วังในพระราชประสงค์ พระจอมเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2560), 220-

221. 

 

ภาพที่ 186  แสงรอบเทวดาจากภาพชุดเวสสันดรชาดกตอนทานกัณ และ

ตอนสักบรรพที่ วัดชมพูพน จ.เพชรบุรี 
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และรูปแบบจิตรกรรมเชื่อได้ว่าเป็นงานเขียนมาตั งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย178  สืบมาในงาน
จิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ.2450-2500  ทั งในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังและกลุ่มจิตรกรรม
ภาพชุดเข้ากรอบ โดยนิยมเขียนข้อความเหล่านี ไว้ในกรอบลายตอนล่างของภาพ  

ประเด็นเรื่องการลงนามผู้เขียนก ากับบนภาพเป็นธรรมเนียมใหม่แบบตะวันตกที่เริ่มปรากฏ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา อาทิ การลงลายมือชื่อผู้ เขียนก ากับใต้ลายก ามะลอบน
บานหน้าต่างด้านในอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นงานเขียนขึ น
ใหม่ในคราวบูรณปฏิสังขรณ์จิตรกรรมภายหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้เสียหายในรัชกาลที่ 5179  
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ซึ่งเขียนขึ นระหว่าง พ.ศ. 2464-2469 ตรงกับ
รัชกาลที่ 6  พบว่าบางห้องมีการระบุนามผู้เขียนและปีสร้างลงบนแทรกในเนื อภาพ180   

ธรรมเนียมดังกล่าวได้ปรากฏในงานช่างเมืองเพชรบุรีเช่นกัน ราว พ.ศ. 2460 เป็นต้นมาโดย
ช่างเมืองเพชรบุรีนิยมเขียนบอกชื่อตนว่าเป็นผู้เขียนภาพ 2 แบบ คือ การเขียนรวมกับข้อความประวัติ
การสร้าง กับการเขียนแทรกลงไปตามองค์ประกอบในภาพ อาทิ บนซุ้มประตู ป้อมก าแพงเมือง/วัง  
บนป้ายปักตามถนนทางเดินในภาพ  ซึ่งปรากฏทั งในจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร 
จิตรกรรมประดับคอสองศาลากลางบ้าน (วัดหัวสวน) และศาลาการเปรียญวัดชีว์ประเสริฐ  แสดงให้
เห็นถึงความทันสมัยของช่างที่มีทิศทางการแสดงออกร่วมกับงานช่างกรุงเทพฯ  แต่รูปแบบการเขียน
ลายมือชื่อประเภทนามย่อ หรือลายเซ็นลงบนภาพเลยแบบกรุงเทพฯ นั นปรากฏอยู่ไม่มากในงาน
ระยะหลัง พ.ศ. 2470 ไปแล้ว เช่นลายมือชื่อนามย่อ และอักษรย่อของนายเลิศ พ่วงพระเดช ก ากับ
บนภาพชุดพระเวสสันดรชาดกที่วัดพลับพลาชัย และพบว่าอยู่บ่อยครั งในงานของนายพิน อินฟ้าแสง
ทั งในงานจิตรกรรมภาพรามเกียรติ์ และปูนปั้นระยะแรก (ภาพท่ี 187 และดูบทที่ 2)  
 

4. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน และแรงบันดาลใจฉากอาคารผ่านมุมมองจากอาคารสถานที่จริง  
ภาพกาก คือภาพที่เขียนขึ นประกอบเรื่องเพ่ือเสริมรายละเอียดแก่เหตุการณ์หลัก และ

บางครั งอาจไม่เกี่ยวข้องกับการเล่าเหตุการณ์หลัก  นิยมเขียนในรูปแบบของรายละเอียดทิวทั ศน์
ประกอบฉากที่สะท้อนสภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมขณะนั น รวมถึงการ
สอดแทรกความขบขันผ่านอากัปกิริยาของสัตว์ และบุคคลผ่านภาพกาก  น่าเสียดายที่จิตรกรรมฝีมือ
ช่างเพชรบุรีในยุคนี ปรากฏหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังค่อนข้างน้อย  ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนภาพตอน  
 
                                                           

178 กรมศิลปากร, รายงานส ารวจจิตรกรรมฝาผนัง จ.เพชรบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 112-
117. 

179 สันติ เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548), 150-
153. 

180 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน , 
539-540. 
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เดียวเข้ากรอบซึ่งมีข้อจ ากัดของเนื อที่การเขียนภาพจึงไม่มีการแทรกรายละเอียดภาพกากมากนักใน 
งานกลุ่มนี    ดังนั นการศึกษาส่วนนี จึงเน้นกลุ่มจิตรกรรมฝาผนัง และจิตรกรรมบนแผงไม้ประดับศาลา
การเปรียญเป็นหลัก โดยจะกล่าวถึงกลุ่มภาพชุดเข้ากรอบในประเด็นเกี่ยวเนื่องเท่านั น สามารถแบ่ง
ตามกลุ่มเรื่องดังต่อไปนี  

1. วิถีชีวิตชาวบ้าน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในเมืองเพชรบุรี 
การแทรกภาพชาวบ้าน และทิวทัศน์ที่สะท้อนสภาพแสดล้อมความเป็นอยู่ในสังคมผ่าน

สายตาช่างเขียนปรากฏในงานช่างไทยโบราณอยู่เสมอ  เฉพาะในเมืองเพชรบุรีการสอดแทรกเรื่องราว
ดังกล่าวแสดงออกอย่างสนุกสนาน ได้แก่ การสอดแทรกภาพชาวต่างชาติในงานประดับพลแบกฐาน
สีมาวัดสระบัว  และการแทรกชาวต่างชาติผ่านภาพวิทยาธรในจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม ซึ่ง
กล่าวกันว่างานทั งสองน่าจะเป็นงานช่างเก่าตั งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย   

 ภาพกากในจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีระยะนี สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ประเพณีวัฒนธรรม และการด ารงชีพหรือประกอบอาชีพของชาวบ้าน  โดยมักเขียน
ประกอบในพื นที่ว่างด้านข้าง หรือตอนล่างของภาพเหตุการณ์หลักในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนัง และ
จิตรกรรมประดับแผงไม้ปิดคอสองและใต้อะเสศาลาการเปรียญ   โดยเฉพาะจิตรกรรมบนศาลาการ
เปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม แสดงภาพวิถีชีวิตชาวบ้านทั งชาวไทย จีน และกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบ
เรื่องพุทธประวัติ ชาดก และภาพทิวทัศน์บนแผงไม้ต่อเนื่องใต้จิตรกรรมเวสสันดรชาดก  ตัวอย่างเช่น 
ภาพทิวทัศน์แผงไม้ใต้ภาพกัณฑ์หิมพานต์  แสดงวิถีชีวิตประจ าวันของชาวบ้านที่ออกไปนา มีชาวบ้าน

 

ภาพที่ 187 ลายมือชื่อช่างเขียน(นายพิน อินฟ้าแสง) ก ากับบนภาพรามเกียรติ์เข้า

กรอบ จัดแสดงในศาลานางสาวอ าพร บุญประคองวัดมหาธาตุวรวิหาร จ. เพชรบุรี 
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หญิงชายนั่งในศาลาเครื่องไม้มุงหลังคาจากใกล้ร่มไม้ใหญ่ ขณะที่ชายอีก 2 คน ที่สวมเสื อแขนยาวนุ่ง
โจงกระเบนสั นก าลังลงนาเกี่ยวข้าวอยู่ ที่หัวนามีหลักไม้ปลายเสียบขนนกคล้ายที่ตรวจทิศทางลม และ
มีต้นตาลขึ นเป็นหย่อมตามคันนา (ภาพที่  188)  ภาพหมู่บ้านพราหมณ์ในกัณฑ์ชูชก แสดงลักษณะ
ของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทั งเรือนเครื่องสับและเครื่องผูกยกใต้ถุนสูงมีชานหน้าเรือน เป็นเรือนฝาไม้
ขัดแตะ (ฝาส ารวด) มุงหลังคาจาก เป็นรูปแบบเรือนที่พบเห็นได้ทั่วไป (ภาพที่ 189-190)  ในฉากยัง
ปรากฏภาพสาวชาวบ้านพายเรือขายอาหารและผลไม้ ขณะที่ชายชาวจีนไว้ผมเปียสวมเสื อกุยเฮงและ
กางเกงขาก๊วย ใส่หมวกกุยเล้ย ก าลังหาบของเดินเร่ตามบ้าน ภาพชายจีนไว้ผมเปียยาวปรากฏเสมอ
ในจิตรกรรมเมืองเพชรบุรี  เนื่องด้วยเพชรบุรีเป็นเมืองท่าติดทะเลจึงมีชาวจีนเข้ามาตั งถิ่นฐานเป็น
จ านวนมาก จีนเหล่านี ประกอบอาชีพทั งหาบเร่ขายของตามบ้าน และรับราชการ (ภาพที่ 191)  บ้าน
อีกรูปแบบหนึ่งในจิตรกรรมพุทธประวัติตอนพุทธบูชา แสดงรูปแบบเรือนผู้มีฐานะผ่านรูปแบบเรือน
ของเศรษฐีสามีนางสุชาดา เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงฝาเรือนขัดแตะแต่มุงหลังคาด้วยวัสดุดีกว่า อาจเป็น
กระเบื องดินเผาหรือหลังคาแป้นเกล็ดไม้  (ภาพท่ี 192) 

 
 
 

 

 

ภาพที่  188  ภาพกิจวัตรชาวบ้านที่นาข้าว บนแผงไม้ใต้กัณ ฑ์ทศพร ศาลา 

การเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 189  ภาพกิจวัตรชาวบ้านพายเรือขายของ และจีนหาบ รวมถึงรูปแบบ

เรือนยกใต้ถุนสูงของชาวบ้านในกัณฑ์ชูชก ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม 

จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 191  ภาพชาวจีนไว้ผมเปียรับราชการในตอนทุกขรกิริยา
ปริวรรต วัดปากคลอง จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 190  บ้านของชาวเพชรบุรี จากภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ 4 
ที่มา กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร, 2548), 179. 
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การล่าสัตว์และหาของป่าเป็นยังวิถีการด ารงชีพที่ปรากฏในจิตรกรรมยุคนั นย้อนภาพความ
อุดมสมบูรณ์ในอดีตของเมืองเพชรบุรี ที่ยังคงพื นที่ป่าเขามีพรรณไม้และสัตว์นานาชนิด ปรากฏภาพ
กิจวัตรการล่าสัตว์ของทั งชาวไทย และกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไททรงด า และชาวกะเหรี่ยงอยู่ในภาพ
กากเสมอ    

ชาวไททรงด า ปรากฏในจิตรกรรมพุทธประวัติที่ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส  ตอน
พรหมัชเฌสนปริวรรต แสดงภาพชาวบ้านก าลังขี่ควายในหนองน  า ฉากด้านหลังเป็นภาพบ้านชาวไท
ทรงด า ที่มีรูปแบบเฉพาะดั งเดิมของกลุ่ม คือเป็นเรือนยกใต้ถุนสูงหลังคามุงหญ้าคาเป็นทรงกระดอง
เต่าโค้งคลุมลงมาเกือบถึงพื นดินแทนฝาเรือนมีชานทางขึ นด้านหน้า181  มีชาวบ้านก าลังแบกสัตว์ที่ไป
ออกล่ามา  (ภาพที่ 193-194) และตอนธาตุวิภัชนปริวรรต แสดงภาพกากเป็นกลุ่มชาวบ้านผู้ชายเล่น
แคนอยู่ทางด้านหน้าของฉากพระเจ้าอโศกก าลังท าการสักการะบูชาพระธาตุ (ภาพที่ 195)  กลุ่มคน
ดังกล่าวประกอบด้วยหมอแคนก าลังเป่าแคน โดยมีคนปรบมือก ากับจังหวะ และร า ถัดไปมีคนตีฉิ่ง ตี
โพน และเป่าแตรอย่างสนุกสนาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประเพณีการละเล่นพื นบ้านเฉพาะของ
ชาวไททรงด าที่มักมีวงแคนบรรเลงเพ่ือความสนุกสนานในงานพิธี  และเทศกาลต่างๆ มีการร าแคน
ประกอบดนตรีด้วยท่าร าที่จีบปัดออกนอกตัวอันเป็นกุศโลบายไม่ให้คู่ร า ในกรณีที่ร าคู่ชายหญิงถูกเนื อ
ต้องตัวกัน182   

การจัดองค์ประกอบภาพรวมถึงรายละเอียดภาพกากในพุทธประวัติทั ง 2 ตอนที่วัดจันทรา 
วาสได้กลายเป็นต้นแบบให้กับฉากตอนเดียวกันที่ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม  และวัดชีว์
ประเสริฐ  จิตรกรรม 2 แห่งหลังช่างเขียนภาพวิถีชีวิตชาวไททรงด าเพ่ิมเติมผ่านภาพหญิงชาวไททรง
                                                           

181 สุนี ค านวณศิลป์ และคณะ, บรรณธิการ, สารานุกรมไทด าล้ าค่า (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 2547, 
14. 

182 เร่ืองเดียวกัน, 49 และ ภาคผนวก ง. 

 

ภาพที่ 192  คนมีฐานะอยู่เรือนเครื่องสับในฉากพุทธบูชาปริวรรต ศาลา

การเปรียญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
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ด าเปลือยกาย น าผ้าโพกศีรษะไว้ก าลังก้มเอากระบวยตักน  าอาบที่ท่าน  า และลักษณะการแต่งกายอัน
เป็นเอกลักษณ์ของสาวไททรงด า ที่นิยมเกล้าผมสูงขมวดปลายผมไว้ด้านหน้า เรียกว่าปั้นเกล้า และ
การนุ่งผ้าซิ่นลายแตงโมที่มีวิธีการนุ่งอันเป็นเอกลักษณ์183  (ภาพท่ี  196) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
183 ผ้าซิ่นลายแตงโม คือผ้าฝ้ายสีครามเข้มทอสลับกับสีขาว ที่มีการทอสอดไหมสีแดงเป็นเส้นยืนเมื่อออก

แดดหรือขยับตัวจะเห็นผ้าสคีรามเข้มเหลือบแดง ลายทางแนวตั งสีขาวสลับสีครามเข้มคล้ายลายผลของแตงโม. เร่ือง
เดียวกัน, ภาคผนวก ก.  

 

ภาพที่ 193  ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน และไททรงด า ในฉากพรหมัชเฌสนปริวรรต 

ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 194  บ้านลาวโซ่ง (ไททรงด า) จากภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ 4 
ที่มา กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,179. 
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ชาวกะเหรี่ยง ปรากฏในภาพทิวทัศน์บนแผงไม้ใต้แนวแผงไม้เรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์

สักบรรพที่ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม สะท้อนวิถีชีวิตผ่านหมู่บ้านกะเหรี่ยง อัน
ประกอบด้วยครัวเรือนจ านวนน้อยหลังอยู่ในป่าเขา สาวกะเหรี่ยงนุ่งผ้าลายทางไม่สวมเสื อ ชาย
กะเหรี่ยงโพกผ้าขลิบสีแดงบนศีรษะ สวมเสื อลายพื นขาวลายทางตั งสีด าแขนยาวคลุมยาวเข่าก าลังถือ

ภาพที่ 195  หมอร าแคน ของชาวไททรงด า ในฉากมารพันธปริวรรต ศาลาการ

เปรียญวัดจันทราวาส (ซ้าย) และร าแคนในฉากเดียวกันที่ศาลาการเปรียญ  

วัดชีว์ประเสริฐ (ขวา)  จ.เพชรบุรี 

 

ภาพที่ 196  ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน และไททรงด าในฉากพรหมัชเฌสนปริวรรต ศาลา
การเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี เทียบกับการแต่งกายของสาวไททรงด า
ในภาพถ่ายเก่า 
ที่มา กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว,175. 
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หน้าไม้คงไว้ส าหรับล่าสัตว์หาอาหาร  ห่างออกไปมีภาพโบสถ์คริสต์อาจสะท้อนภาพการเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง (ภาพที่ 197-198)  ชายกะเหรี่ยงที่คอยมารับใช้ชูชกในกัณฑ์
มหาราชแห่งเดียวกัน เผยให้เห็นการแต่งกายชายว่านุ่งกางเกงขายาวด้านในอีกชั นหนึ่ง  ชาวกระ 
เหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีมาตั งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และปรากฏ
ภาพชาวกระเหรี่ยงแต่งกายมีสีสันแตกต่างไปในจิตรกรรมฝาผนังยุคก่อนหน้าที่อุโบสถวัดมหาสมณา
ราม และจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระพุทธรูปประธานในวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากภาพวิถีชีวิตชาวบ้านยังปรากฏภาพสะท้อนบรรยากาศความเจริญทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีผ่านภาพมหรสพดนตรีปี่พาทย์ โขน ลิเกในจิตรกรรมพระเวสสันดร
ชาดก ตอนนครกัณฑ์ที่วัดส ามะโรง  รวมถึงวงปี่พาทย์ และวงมโหรีไม่ซ  าประเภทประกอบฉาก
ปราสาท 3 ฤดูที่พระเจ้าสุโธทนะทรงสร้างแก่พระสิทธัตถะในพุทธประวัติตอนราชาภิเษกปริวรรต -
มหาภินิกขมนปริวรรตที่ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส วัดเกาะแก้วสุทธารามและวัดชีว์ประเสริฐ  
โดยเฉพาะวงมโหรีที่วัดเกาะแก้วสุทธารามประกอบด้วยเครื่องสี่ครบตามโบราณ ได้แก่  ซอสามสาย 

ภาพที่ 197  ภาพวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ใต้แผงไม้ภาพกัณฑ์สักบรรพ ศาลาการเปรียญ 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 

 ภาพที่ 198  ชาวบ้านทั้งไทย จีน และกะเหรี่ยงในตอนลักขณปริคาหกปริวรรต 

ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
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กระจับปี่ กลองตะโพน และกรับพวง  และมีเครื่องดนตรีอ่ืนเพ่ิมเติม คือฆ้องวง และระนาด (ภาพที่ 
199)  เชื่อว่าช่างเขียนน่าจะคุ้นเคยกับมหรสพดนตรีเหล่านี ผ่านงานบุญประเพณี และงานรื่นเริงที่
เฟ่ืองฟูอยู่ก่อนถูกแทนที่ด้วยโรงหนัง และภาพยนต์โทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
อนึ่ง ปรากฏภาพเรื่องราวเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ นในสังคมร่วมสมัยของช่างด้วย อาทิ สระบัว

วิกตอเรีย (บัวกระด้ง) บัวสายพันธุ์ใหม่ซึ่งน ามาปลูกเป็นครั งแรกในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ใน
พุทธประวัติตอนคัพภานิกมน ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม   และภาพเครื่องบิน  
นิเออปอร์ต (nieuport) ในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก184 ตอนนครกัณฑ์ที่วัดขุนตรา (ภาพที่ 161)  
ซึ่งก่อนการวาดภาพชุดนี  6 ปี สยามได้สั่งซื อเครื่องบินจากต่างประเทศมีถึงประเทศไทยครั งแรกใน 
พ.ศ. 2456 จ านวน 2 รุ่น คือเครื่องบินเบรเกต์ 3 (breguet 3) แบบปีกสองชั น จ านวน 4 เครื่อง และ
เครื่องบินนิเออปอร์ต 4 (nieuport 4) ปีกชั นเดียว จ านวน 4 เครื่อง185 (ภาพท่ี 200)   

 
 
 
 

                                                           
184 บัวไทย แจ่มจันทร์เคยตั งข้อสังเกตว่าเป็นเครื่องบินเบรเกต์ (breguet) แต่จากภาพถ่ายเก่าพบว่า

เครื่องบินทั งสองมีลักษณะคล้ายกัน แต่ในจิตรกรรมมีลักษณะตรงกับเครื่องบินนิเออปอร์ต (nieuport) ซึ่งเป็นรุ่นปีก
ชั นเดียวมากกว่า ส่วนเครื่องบินเบรต์มักมีปีกสองชั น. บัวไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชา
ศิลปะ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2533), 56-57. 

185 4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ (กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น การพิมพ์, 
2554), 13-14.  

 

ภาพที่ 199  วงมโหรีในจิตรกรรมตอนนครกัณฑ์ ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้ว 

สุทธาราม จ.เพชรบุรี 
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2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และองค์ประกอบของพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ และแรง

บันดาลใจจากอาคารสถานที่จริง   
แม้การเขียนฉากเมือง หรือวังในจิตรกรรมกลุ่มนี นิยมแสดงสัญลักษณ์ส าคัญคือ แนวก าแพง

สีมาที่มีป้อมเชิงเทิน และซุ้มประตูยอดมณฑปสื่อถึงเมือง หรือวังตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณี
เป็นหลัก แต่พบว่าบางภาพมีความพยายามวาดเลียนพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ เช่น การเปลี่ยน
รูปแบบซุ้มประตูเมืองเป็นประตูทรงปราสาทยอดปรางค์ ภายในเมืองเขียนกลุ่มอาคารคล้ายวัดพระศรี
รัตนศาสดารามประจ าพระบรมมหาราชวังในฉากจิตรกรรมพุทธประวัติตอนวิวาหมงคลปริวรรต วัด
ชีว์ประเสริฐ (ภาพที่ 201)  มุมมองฉากเมืองที่คล้ายพระบรมมหาราชวังเมื่อมองจากเยื องจากฝั่ง
กระทรวงกลาโหม ปรากฏซุ้มประตูยอดปรางค์ และยอดอาคารคล้ายปราสาทพระเทพบิดร และพระ
มณฑปในฉากนครกัณฑ์ วัดพลับพลาชัย (ภาพที่ 202)  และฉากเมืองประกอบด้วยป้อม หอสูง และ
เสาธงช้างบนพื นแดงในภาพนครกัณฑ์ วัดยาง ชวนให้นึกถึงบรรยากาศพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ  
ดังปรากฏในภาพถ่ายเก่าที่มีป้อม เสาธง และหอนาฬิกาทรงสูง186 (ภาพที่ 203-204)  แต่หอสูงหลาย

                                                           
186 ภาพประกอบเป็นภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการชักธงพระจอมเกล้าประดับหน้าพระที่นั่ง 

ภูวดลทัศนัย เพื่อสื่อว่าขณะนั นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดป้ระทับอยู่ในพระนคร  และภาพถ่ายเก่าใน

 

 

ภาพที่ 200  เปรียบเทียบเครื่องบินในจิตรกรรมตอนนครกัณฑ์ วัดขุนตรา จ.เพชรบุรี 
กับเครื่องบินนิเออปอร์ต 4 แบบปีกชั้นเดียว 
ที่มา 4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ (กรุงเทพฯ: เอส.พี.
เอ็น การพิมพ์, 2554), 14. 
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ชั นที่ปรากฏในจิตรกรรมวัดยางมีรูปแบบและทรวดทรงคล้ายคลึงกับหอกลองเก่าบริเวณป่าช้าหน้าวัด 
พระเชตุพนฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ก่อนรื อถอนไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5187 (ภาพที่ 205) 
รวมถึงธงชาติรูปช้างบนพื นแดงนั นเป็นธงแบบเก่าก่อนเปลี่ยนเป็นธงแถบสี และธงไตรรงค์ พร้อมตรา
พระราชบัญญัติธงฉบับใหม่ขึ นในวันที่ 28 กันยายน 2460 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6188 ปีเดียวกับปีแรกที่เริ่มเขียนภาพชุดพระเวสสันดรชุดนี  (พ.ศ. 2560-2563)  
ดังนั นภาพนี จึงไม่ใช่การเขียนภาพตามจริงร่วมสมัยแต่เป็นการประกอบขึ นจากโลกทัศน์ความสนใจ
ส่วนตัวของช่างทีบ่ันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้   

อนึ่ง ภาพวัดพระศรีรัตนมหาศาสดารามปรากฏแบบสมจริงในจิตรกรรมวัดท้ายตลาดฝีมือ
นายทองอยู่ อินทร์ (ภาพที่ 7) ซึ่งเขียนขึ นใน พ.ศ. 2500 แล้ว และน่าจะเกี่ยวข้องกับความประทับใจ
ส่วนตัวและความภาคภูมิใจของช่างหลังเข้าร่วมเป็นหนึ่งในช่างเขียนภาพรามเกียรติ์บนระเบียงคดวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2473 

                                                                                                                                                                      

สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาจึงพบว่ามีการใช้ธงชาติชักขึ นเสาที่ป้อมก าแพงพระบรมมหาราชวัง. ชนิดา พรหมพยัคฆ์ 
เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตร์ธรงชาติไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 57-58. 

187 พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, วัด-วังในพระราชประสงค์ พระจอมเกล้าฯ, 340-341. 
188 ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตร์ธรงชาติไทย, 69-74 

 

ภาพที่ 201  ฉากเมืองด้านหลังคล้ายพระบรมมหาราชวังฝั่งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพฯ ในตอนวิวาหมงคลปริวรรต ศาลาการเปรียญวัดชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบุรี  
กลุ่มอาคารภายในก าแพงประกอบด้วย พระปรางค์เรียงแนวขนานไปกับก าแพง มีเจดีย์ทรง
ระฆังสีทองขนาดใหญ่ และยอดมณฑปคล้ายองค์ประกอบในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และมี
ยอดพระท่ีนั่งแบบตะวันตกคล้ายพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 
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ภาพที่ 202  ฉากเมืองด้านหลังแสดงแบบอย่างจากพระบรมมหาราชวังในภาพนครกัณฑ์ 
วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ปัจจุบันสูญหาย) 
ที่มา บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัดเพชรบุรี, 47. 
69. 

 

ภาพที่ 203  บรรยากาศโดยรวมของเมืองแสดงแรงบันดาลใจจากพระบรมมหาราชวัง 
และหอกลองแบบเก่าในกรุงเทพฯ จิตรกรรมนครกัณฑ์ วัดยาง จ.เพชรบุรี 
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แรงบันดาลใจจากแบบอย่างอาคารส าคัญเป็นทั งต้นแบบ และต้นความคิดให้กับการวาด

อาคารหลายแบบในงานจิตรกรรมกลุ่มนี  ได้แก่  ภาพปราสาทยอดปรางค์ ที่ปรากฏอยู่ 2-3 แห่ง คือ

 

ภาพที่ 204 มุมมองด้านนอกพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ มีการชักธงขึ้นเสา และ
หอนาฬิกาที่สร้างข้ึนในรัชกาลที่ 4 
ที่มา 225 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ นติ ง, 2552), 112. 

ภาพที่ 205    หอกลองแบบเก่าหน้าวัดพระเชตุพน สร้างข้ึนในรัชกาลที่ 1   
ที่มา กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า -
เจ้าอยู่หัว, 255. 
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ปราสาทยอดปรางค์ 5 ยอดในพระบฏกัณฑ์มหาราช ฝีมืออาจารย์ฤทธิ์ (ภาพที่ 206)  มหาปราสาท
ยอดปรางค์ในจิตรกรรมพุทธประวัติวันมาฆบูชา ฝีมือพระอาจารย์เป้า ปัญโญ ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม 
ระบุปีเขียน พ.ศ. 2451 (ภาพที่ 207) และภาพปราสาทยอดปรางค์ 5 ยอด ในจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
พุทธประวัติที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร ฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช ระบุปีแล้วเสร็จ พ.ศ. 2566  
มีรูปแบบสัมพันธ์พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างบนเขามไห
สวรรย์ (เขาวัง) เป็นพระที่นั่งมหาปราสาทยอดปรางค์ 5 ยอด รวมถึงพระพุทธปรางค์ปราสาท
พระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ นใหม่ตามพระราชนิยมศิลปะโบราณใน
รัชกาลพระองค1์89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
อาคารทรงปราสาทแบบพิเศษ ปรากฏในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร วัด

พลับพลาชัย ฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช เขียนเมื่อ พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นผลงานภายหลังการเข้าร่วมเขียน
ซ่อมภาพรามเกียรติ์ บนระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ระหว่าง พ.ศ. 2472-2474)  
ส่งผลให้เทคนิคการวาดอาคารสถาปัตยกรรมประเภทพระที่นั่งทรงปราสาทในจิตรกรรมชุดนี มีสัดส่วน
และรายละเอียดสมจริงยิ่งขึ นกว่าผลงานที่ผ่านมาของนายเลิศ  และในกัณฑ์ทศพรได้ปรากฏการเขียน

                                                           
189 ดูรายละเอียดใน พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, เร่ืองเดิม, 311-321. 

 

ภาพที่ 206  เปรียบเทียบรูปแบบปราสาทยอดปรางค์ 5 ยอด ในพระบฏวัดใหญ่
สุวรรณาราม กับแรงบันดาลใจต้นแบบจากพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระนคร
คีรี จ.เพชรบุรี 



 
178 

  

ระเบียงคดแบบมีซ่างยอดปรางค์สีทองเบื องหลังฉากสวรรค์ชั นดุสิต (ภาพที่  208)  แบบแผน
องค์ประกอบระเบียงคดที่ซ้อนชั นไล่ล าดับขั นสูงขึ นน่าจะเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจจากปราสาทนคร
วัดจ าลอง ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่โปรดเกล้าฯ ให้
ช่างถ่ายแบบปราสาทนครวัดมาจ าลองสร้างด้วยศิลาไว้ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ่ือให้คนทั งหลาย
เห็นว่าเป็นของอัศจรรย์190 (ภาพที่ 209)  รวมถึงแรงบันดาลใจด้านรูปแบบพระที่นั่งทรงปราสาทเมื่อ
คราวที่ช่างได้มีโอกาสเข้าสังเกตเรียนรู้ขณะร่วมบูรณะจิตรกรรมภายในพระบรมมหาราชวังครั งนั น  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
190 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากร

วงศ,์ พิมพ์ครั งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี, 2547), 309-311. 

 
ภาพที่ 207  เปรียบเทียบรูปแบบปราสาทในพระบฏวัดใหญ่สุวรรณาราม (ซ้าย) กับพระ
พุทธปรางค์ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ขวา) 
ที่มา ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย,พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ (ผู้ถ่ายภาพ), เข้าถึงข้อมูล 
12 ตุลาคม 2563. http://sac.or.th/databases/thaiarts/artwork/2 
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ภาพที่ 208 จิตรกรรมพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร วัดพลาพลาชัย จ.เพชรบุรี 
(ปัจจุบันสูญหาย) 
ที่มา บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัดเพชรบุรี, 35. 

ภาพที่ 209    ปราสาทนครวัดจ าลองในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
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ศาลาและอาศรมทรงปรางค์แบบประยุกต์ และปราสาทยอดปรางค์ ปรากฏในกัณฑ์กุมาร 
และกัณฑ์มัทรี วัดพระทรง ฝีมือพระอาจารย์เป้า เขียนระหว่าง พ.ศ. 2454-2455 (ภาพที่ 24 และ 
210)  แสดงความสัมพันธ์กับกระแสงานช่างไทยในสมัยรัชกาลที่ 5-6 เรื่องการรื อพื นน ารูปแบบของ
งานช่างยุคโบราณสมัยต่างๆ มาออกแบบใหม่ อาทิ การสร้างออกแบบองค์ประกอบอุโบสถวัดเบญจม
บิตร การออกแบบเจดีย์อันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะอินเดีย การออกแบบอุโบสถที่มีองค์ประกอบเชิง
สัญลักษณ์และการตกแต่งแบบปราสาทเขมรที่วัดราชาธิวาส การสร้างปราสาทในพระราชสุสานวัด
ราชบพิธฯ เป็นต้น  ทั งนี ช่างอาจได้แรงบันดาลใจมาจากงานในท้องถิ่นอย่างกลุ่มปราสาทวัดก าแพง
แลง จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะปราสาทโคปุระทางเข้าของกลุ่มปราสาทมีองค์ประกอบส่วนยอด
ประกอบด้วยชั นจ าลองเรือนธาตุซ้อนกันสามชั นจบยอดคล้ายดอกบัวด้านบนคล้ายกัน  อย่างไรก็ตาม
รูปแบบอาคารที่ปรากฏในจิตรกรรมสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบรูปทรงอาคารตามความเข้าใจของ
ช่างเองเพราะไม่ปรากฏปรางค์ หรือปราสาทยอดปรางค์แบบดังกล่าวจริงในระยะนั น  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแม้เนื อหา การแสดงฉากเหตุการณ์ และเทคนิคการเขียน
จิตรกรรมฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2400-2500 ยังคงสืบทอดแบบแผนงานแนวไทย
ประเพณีอย่างเด่นชัก  โดยปรากฏเทคนิคการเขียนภาพอิทธิพลตะวันตกอย่างเด่นชัดเฉพาะการเขียน
ฉากทิวทัศน์ และภาพประกอบฉากเหตุการณ์หลักแม้จะยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากนัก  ทั งนี 
พบว่าเทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกมีความถูกต้องชัดเจนขึ นในผลงานระยะหลังของนายเลิศ 
พ่วงพระเดช และนายทองอยู่ อินทร์มี ภายหลังจากการเข้าร่วมซ่อมและเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เมื่อคราวบูรณะเพ่ือฉลองพระนครครบ 150 ปี 
ภายใต้การก ากับของพระเทวาภินิมมิต ระหว่าง พ.ศ.2472-74   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 210    อาศรมทรงปรางค์ และ
ศาลาทรงปราสาทยอดปรางค์  ใน
จิ ต ร ก ร รม พ ระ เว ส สั น ด ร ช า ด ก 
กัณฑ์มัทรี วัดพระทรง จ. เพชรบุรี 
ที่มา บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, 
ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัด
เพชรบุรี, 69. 
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เอกลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรี 
การตรวจสอบหลักฐานจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีในบทที่ 2  แสดงให้เห็นว่าการสร้างงาน

ประเภทดังกล่าวปรากฏขึ นอย่างไม่ต่อเนื่องนัก โดยเฉพาะกลุ่มจิตรกรรมประดับฝาผนังอาคาร ตรง
ข้ามกับงานเครื่องไม้ปรากฏที่มีการสืบทอดและคงสร้างซ่อมเพ่ือการใช้งานเป็นหลักภายในวัด  อาทิ 
ธรรมมาสน์ เมรุ  เครื่องหลังคา และศาลาต่างๆ หลายวัดเป็นที่ชุมนุมของช่างจนได้รับกล่าวขานว่า
เป็นส านักช่างเชี่ยวชาญหลายวัด อาทิ วัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดพระทรง วัดยาง   

งานจิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนาฝีมือช่างเพชรบุรีระหว่าง ระหว่าง พ.ศ. 2400-2500 นับ
จากงานเขียนจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรีในรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชัดเรื่องการรวมกลุ่มช่างร่วมกันเขียนจิตรกรรมฝาผนังแห่งใดอีก กระทั่ง พ.ศ. 2465 จึง
ปรากฏข้อมูลเอกสารและผลงานช่างร่วมกันเขียนซ่อมจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร 
จ.เพชรบุรี และถือเป็นผลงานระยะท้ายๆ ของบรรดาครูช่างรุ่นอาวุโสรุ่นสุดท้ายของเมืองเพชรบุรี 

อย่างไรก็ตามระหว่าง พ.ศ. 2450-80 ปรากฏหลักฐานจิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนากลุ่มหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยมจัดจ้างช่างเขียนขึ นเพ่ือการท าบุญถวายแก่วัด ตามความเชื่อความศรัทธาทางพุทธ
ศาสนาของชาวบ้านและภิกษุสงฆ์ภายในวัดนั นๆ ได้แก่ จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้ากรอบกระจก 
ซึ่งจัดเขียนเป็นชุดจ านวน 13-14 ภาพ  จิตรกรรมทศชาติ หรือพระเวสสันดรชาดก (มหาชาติ) 
ประดับแผงไม้ปิดคอสองศาลา และจิตรกรรมพุทธประวัติบนแผงไม้ใต้อะเสร่วมด้วยในกลุ่มศาลาการ
เปรียญขนาดใหญ่  

อนึ่ง กลุ่มจิตรกรรมประดับแผงไม้ปิดคอสอง และ/หรือแผงไม้ใต้อะเสในอาคารประเภทศาลา 
เหลือหลักฐานสมบูรณ์ผ่านศาลาการเปรียญ 4 หลัง และศาลากลางบ้าน (ศาลาท าบุญของชาวบ้าน) 1 
หลังเท่านั น  เฉพาะกลุ่มศาลาการเปรียญซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างหลักในการวิจัยพบว่าสร้างขึ นในย่าน
เดียวกันทั งหมด ยกเว้นวัดปากคลอง  โดยผลจากการเทียบเคียงเนื อหา การแบ่งและล าดับฉาก
เหตุการณ์พบว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้แก่กันและกัน  ดังนั นจึงยากที่จะระบุเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 
สามารถบอกเพียงได้ว่ารูปแบบจิตรกรรมศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส ฝีมือนายหวน ตาลวันนา ซึ่ง
เขียนขึ นขณะอายุ 61 ปี น่าจะได้รับการกล่าวขานเป็นที่ยอมรับฝีมือภายในกลุ่มช่าง และวัดเมือง
เพชรบุรีเวลานั นจึงกลายเป็นต้นแบบส าคัญให้กับวัดแห่งอ่ืน อันสะท้อนถึงกระบวนการสร้างงานบน
บรรทัดฐานงานฝีมือช่างชั นครู  ทั งผ่านการร่วมงานและสังเกตเรียนรู้จากผลงานช่างที่ได้รับการยอม
รับมาเป็นแบบอย่างในการเขียนต่อยอดเพ่ิมเติม  

ประกอบกับการเขียนเรื่องราวในงานจิตรกรรมแนวประเพณีย่อมมีแบบแผนการเลือกฉาก
ตอนเพ่ือใช้เป็นตัวแทนการอธิบายเรื่องในแต่ละตอน  ดังนั นจึงพบว่าการเลือกฉากเหตุการณ์  และ
อากัปกิริยาของกลุ่มตัวละครหลักที่เป็นกษัตริย์ นางกษัตริย์ และเทวดามักมีแบบแผนไม่ผิดกันมากนัก  
ผู้วิจัยจึงท าได้เพียงการตั งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับแนวทางการแสดงออกในงานจิตรกรรมเนื่อง
ในพุทธศาสนาฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ.2400-2500  ได้แก่  
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1. ด้านเนื อหายังคงให้ความส าคัญกับรายละเอียดฉากเหตุการณ์ตามวรรณกรรมศาสนา 
ได้แก่ พระปฐมสมโพธิกถา และมหาชาติค าหลวงเป็นหลัก โดยมีการเลือกแสดงฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง
มากน้อยตามพื นที่ในการเขียนภาพ   

ข้อสังเกตด้านการเขียนรายละเอียดเนื อหาตามวรรณกรรมปรากฏเด่นชัดในกลุ่มจิตรกรรม
บนแผงไม้ประดับศาลาการเปรียญ ด้วยมีพื นที่ขยายทางยาวเหมาะต่อการแสดงรายละเอียดฉาก
เหตุการณ์ในพุทธประวัติ และชาดกอย่างต่อเนื่อง  ผลการศึกษาในบทที่ 3 พบว่ากลุ่มเรื่องพุทธ
ประวัติ มีการแบ่งฉากตอนและแสดงรายละเอียดล าดับเหตุการณ์ย่อยจบตอนตรงตามการแบ่ง
ปริวรรตในพระปฐมสมโพธิกถา ตั งแต่เริ่มแรกในวิวาหมงคลปริวรรรตล าดับไปจนจบตอนสุดท้ายคือ
ธาตุอันตรธานปริวรรต  โดยมีการตัดตอนที่เน้นประวัติพระพุทธสาวกและการพยากรณ์พระอนาคต
พุทธออกไป จากทั งหมด 29 ปริวรรตให้เหลือเพียง 23 ปริวรรต และมีการรวมปริวรรตบางตอน อาทิ
ปริเฉทที่ 5 ราชาภิเษกปริวรรตกับเทวทูตนิมิตต้นปริเฉทที่ 6 มหาภินิกขมนปริวรรต เพ่ือวางแผนภาพ
ให้ครบลงกับห้องภาพภายในศาลาการเปรียญจ านวน 20 ห้องภาพ และสามารถเขียนเน้นฉากหลัก
ส าคัญของปริวรรตตอนดังกล่าวในห้องภาพเฉพาะเรื่องได้อย่างเต็มที่ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)   

แนวทางดังกล่าวต่างจากจิตรกรรมพุทธประวัติแบบไทยประเพณีทั่วไปที่นิยมจบเรื่องในตอน
ธาตุวิภัชนปริวรรต โดยให้ความส าคัญกับฉากการแบ่งตวงพระธาตุและฉากการปฐมสังคยา และเป็น
แนวทางหลักที่มีอิทธิพลสืบไปในจิตรกรรมภาพชุดพุทธประวัติพิมพ์เผยแพร่ ฉบับ ส.ธรรมภักดี และ
ฉบับฝีมือนายเหม เวชกร ซึ่งจะมีบทบาทต่องานช่างพื นบ้านหลัง พ.ศ.2500-ปัจจุบัน 

อย่างไรก็ดีพบว่ามีอิทธิพลเรื่องพุทธประวัตินอกพระปฐมสมโพธิกถาอยู่ตอนหนึ่ง ซึ่งอาจมี
เหตุจากความเชื่อในท้องถิ่น หรือการรับรู้เรื่องตอนมารวิชัยปริวรรตจากวรรณกรรมแหล่งอ่ืนของช่าง
เพชรบุรี  ส่งผลให้มีการออกแบบฉากเหตุการณ์ที่ต่างไปจากฉากมาตรฐานในงานจิตรกรรมตอน
ดังกล่าว  กล่าวคือมีการเขียนฉากธิดามารร่ายร ายั่วยวนพระพุทธเจ้า ก่อนฉากพระยาวัสวดีมารจะยก
กองทัพมารมา (ภาพที่ 60-63)  แทนการแสดงฉากธิดามารร่ายร ายั่วยวนพระพุทธเจ้าภายหลังการ
ตรัสรู้ในสัปดาห์ที่ 5 ของห้องภาพตอนโพธิสัพพญญูปริวรรต (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นรูปแบบพิเศษ เฉพาะในเมืองเพชรบุรีปรากฏแค่ในกลุ่มจิตรกรรม
บนแผงไม้ประดับปิดโครงสร้างศาลาการเปรียญเท่านั น และปรากฏควบคู่กับแบบแผนภาพมารวิชัย
อย่างปกติในจิตรกรรมประเภทอ่ืน ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังหุ้มกลองหน้าพระประธาน วิหารหลวงวัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี และภาพพระบฏพุทธประวัติตอนมารวิชัย วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 211)  ดังนั นการน าเสนอฉากเหตุการณ์มารวิชัยปริวรรตตามวรรณกรรมอ่ืนส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลมาจากการออกแบบก าหนดเรื่องราวให้เหมาะสมกับพื นที่เขียนจิตรกรรมที่ขยายทางยาว
มากกว่าปกติ  และด้วยขนาดของพื นที่จิตรกรรมบนแผงไม้ปิดคอสอง หรือใต้อะเสที่มีพื นที่แนวตั ง
จ ากัดยังส่งให้ช่างเขียนภาพตอนดังกล่าวต่างจากค าบรรยายในพระปฐมสมโพธิกถาว่าพระพุทธองค์
ทรงชี พระดัชนีลงยังพื นเบื องล่างให้พระแม่ธรณี เป็นพยาน พระนางจึงผุดขึ นจากแผ่นดินยืน
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ประดิษฐานเฉพาะพระพักตร์191 โดยปรับท่าทางพระแม่ธรณีประทับนั่งใต้พระโพธิบัลลังก์ของ
พระพุทธเจ้าแทน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เช่นเดียวกับกลุ่มเรื่องพระเวสสันดรชาดกประดับแผงไม้ปิดคอสองศาลาการเปรียญ  ซึ่ง

ปรากฏหลักฐานเหลือให้ศึกษาเพียง 2 แห่งที่ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส และวัดเกาะแก้ว 
สุทธาราม  พบว่าการแบ่งฉากตอนและแสดงรายละเอียดล าดับเหตุการณ์ย่อยจบตอนตรงตามเนื อหา
ในมหาชาติค าหลวงดังผลการศึกษาในบทที่ 4  ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือกัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพนต่อเนื่อง
กัณฑ์จุลพนที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม แสดงรายละเอียดฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องหลายฉาก และตัดตอน
ตรงตามเนื อความในมหาชาติค าหลวงมาก (ภาพที่ 119 และ 122) โดยเฉพาะห้องภาพกัณฑ์จุลพน
แสดงการน าเสนอต่างจากธรรมเนียมทั่วไปที่นิยมแสดงฉากชูชกปีนขึ นต้นไม้หนีสุนัขขณะที่พรานเจต
บุตรก าลังขึ นหน้าไม้เล็งไปยังชูชกเป็นฉากเหตุการณ์หลัก แต่กลับแสดงฉากรองตรงตามเนื อความใน
วรรณกรรมตอนดังกล่าว 

2. การปรับเทคนิคทัศนียวิทยาตะวันตกมาช่วยเน้นฉากเหตุการณ์หลักและล าดับฉาก
เหตุการณ์ต่อเนื่อง กรณีภาพมีพื นที่จ ากัดทางด้านกว้างในกลุ่มจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้ากรอบ 

ดูเหมือนช่างเพชรบุรีนิยมการเขียนภาพแสดงฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง 2-3 ฉากมากกว่าเขียน
ตัวละครเอกในลักษณะภาพจับ ที่มีกลุ่มตัวละคร 2-5 บุคคลแสดงท่าทางแบบนาฏลักษณ์บนพื นฉาก

                                                           
191 พระปฐมสมโพธิกถา, 148. 

 

ภาพที่ 211  พระบฏแสดงพุทธประวัติตอนมารวิชัยปริวรรต  
วัดใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี 
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ประกอบตามท้องเรื่องเท่านั น   โดยเทคนิคการล าดับฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง 2-3 เหตุการณ์ที่ช่าง
เพชรบุรีนิยมใช้  นอกเหนือจากการเขียนตัวละครซ  าไปมาเพ่ือล าดับฉากแล้ว ยังมีการน าเทคนิคทัศนีย
วิทยามาใช้แก้ปัญหาเรื่องเนื อท่ีภาพ และการเน้นฉากเหตุการณ์ส าคัญด้วย  โดยฉากเหตุการณ์หลักจะ
อยู่ฉากหน้า ขณะที่ฉากเหตุการณ์รองซึ่งเกิดขึ นก่อน หรือหลังฉากเหตุการณ์หลักจะถูกลดขนาด และ
ผลักระยะเข้าไปยังฉากหลังของภาพ  (ภาพที่ 152-153) ซึ่งการเขียนแบบดังกล่าวนี ต่างจากฝีมือช่าง
พื นบ้านทั่วไปที่แม้มีการเขียนฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องอยู่บ้างแต่มักเขียนตัวละครขนาดใกล้เคียงกัน  

3. งานมีแบบแผนร่วมกันแต่ช่างนิยมปรับรายละเอียดประกอบฉาก หรือท่าทางของบุคคลใน
ภาพให้มีความหลากหลายไม่ซ  ากับผลงานเดิมของตน และช่างอ่ืนที่ท ามาก่อนหน้า   

กลุ่มจิตรกรรมบนแผงไม้ประดับศาลาการเปรียญ  พบว่าการน าเสนอฉากเหตุการณ์และ
องค์ประกอบจิตรกรรมทั ง 4 แห่งน่าจะมีจุดเริ่มต้นจากจิตรกรรมวัดจันทราวาส (พ.ศ.2460-2463)  
อย่างไรก็ตามมักมีการปรับรายละเอียดภาพทิวทัศน์ อาคารสถาปัตยกรรม และภาพกากประกอบฉาก
เหตุการณ์หลักให้แตกต่างไปจากเดิม  ตัวอย่างเช่น  ภาพพุทธประวัติตอนมารพันธปริวรรต น าเสนอ
ฉากเหตุการณ์และจัดองค์ประกอบภาพคล้ายกันมาก แต่มีการปรับรายละเอียดบุคคล และฉาก
ทิวทัศน์ให้แตกต่างไม่ซ  ากัน จุดสังเกตในภาพกากคือ งานทั ง 3 แห่งเลือกเขียนเรื่องเดียวกัน คือ
การละเล่น “ร าแคน” ของกลุ่มไททรงด า (ลาวโซ่ง) เหมือนกัน แต่ยักเยื องให้เกิดความต่างของ
องค์ประกอบกลุ่มคนไม่ให้ซ  าต้นแบบ  (ภาพท่ี 100-103 และ 195)    

กลุ่มจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก งานกลุ่มนี มีแบบแผนของตัวภาพ (กลุ่มตัวละครหลัก) และ
การน าเสนอฉากเหตุการณ์ส าคัญตามแบบแผนงานไทยประเพณี  แต่ช่างมักยักย้ายตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนผ่านการก าหนดอากัปกิริยาท่าทาง  องค์ประกอบอาคาร หรือฉากทิวทัศน์ให้ไม่ซ  า
กับงานเดิมของตน หรือของช่างอ่ืน ขอเทียบตัวอย่างผ่านภาพพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์สักบรรพ ซึ่ง
เป็นกัณฑ์ที่มีแบบแผนเรื่องการแสดงฉากเหตุการณ์ค่อนข้างชัดเจน (ภาพที่ 212) ถือเป็นลักษณะ
พิเศษของงานเขียนที่ช่างสามารถยักเยื องเทคนิคและรายละเอียดในงานเสมอ ไม่ได้เป็นแบบมาตรฐาน
เดียวกันเหมือนภาพพิมพ์ส าเร็จรูป ซึ่งแนวทางการปรับงานให้ไม่ซ  าทางนี ปรากฏเสมอเช่นกันในการ
ท างานปูนปั้นของช่างพื นบ้านยุคปัจจุบัน 
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นอกจากนี ยังพบการน าเสนอภาพจากกัณฑ์เดียวกันหลายฉากไม่มีกรอบตายตัวว่ากัณฑ์นั น

ต้องแสดงฉากนี เท่านั น บางกัณฑ์ที่มีเรื่องราวปลีกย่อยที่ชาวบ้านคุ้นเคย เช่น กัณฑ์ชูชก และกัณฑ์
มหาราช อาจเป็นทางเลือกให้ช่างน าเสนอฉากเหตุการณ์ได้หลากหลาย เช่นภาพกัณฑ์มหาราช ช่าง
สามารถเลือกน าเสนอได้หลายฉาก ที่นิยมคือตอนเทพจ าแลงเป็นพระเวสสันดร และพระนางมัทรีมา
ดูแลสองพระกุมาร ที่ชูชกล่ามไว้กับต้นไม้เพ่ือค้างแรมในป่าหิมพานต์ และตอนพระเจ้าสญชัยสั่งให้
ทหารไปน าชูชกและสองกุมารเข้าเฝ้า (ภาพท่ี 157-158)   

อิสระในการออกแบบและน าเสนอเรื่องราวของช่างปรากฏหลักฐานต่อเนื่องเสมอในงานช่าง
หัวเมืองเพชรบุรียุคก่อนหน้าที่ผ่อนคลายจากแบบแผนที่เคร่งครัด เห็นตัวอย่างเด่นชัดผ่านงานปูนปั้น
ที่เต็มไปด้วยความคิดในการยักย้ายตัวภาพทับลายและตัวลายอย่างหลากหลาย192  หากพิจารณา

                                                           
192 ดวงกมล บุญแก้วสุข, ศลิปะสกุลช่างเพชรบุรี: ปัจจุบันย้อนอดีต, 349-350. 

 

 

ภาพที่ 212   ตัวอย่างกัณฑ์สักบรรพในจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกฝีมือช่างเพชรบุรี 
แถวบน: ล าดับจากซ้าย ได้แก่ วัดขุนตรา วัดแก่นเหล็ก และวัดพลับพลาชัย 
แถวล่าง: ล าดับจากซ้าย ได้แก่ วัดใหญ่สุวรรณาราม (พระบฏ) วัดยาง และวัดชมพูพน 
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เฉพาะในกลุ่มงานจิตรกรรมพบว่าแสดงออกถึงความมั่นใจในการน าเสนอเรื่องราว รูปแบบ และ
เทคนิคการเขียนภาพอย่างหลากหลายของช่างท้องถิ่นในอดีตเป็นอย่างดี  อาทิ การเขียนรูปร่าง
หน้าตา ท่าทาง และเครื่องทรงไม่ซ  าแบบกันของเทพชุมนุมเต็มพื นที่ผนังสกัดข้างของอุโบสถวัดใหญ่
สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี   และการออกแบบแผนผังแบ่งภาพเป็นช่องสามเหลี่ยมสลับฟันปลา เพ่ือ
เขียนเรื่องสัตตมหาสถาน และอัฏฐมหาสถานสลับกับเจดีย์ทรงเครื่องที่ไม่ซ  าใครในงานจิตรกรรมฝา
ผนังอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี  ทั งยังปรากฏสืบไปในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝีมือ
ช่างเพชรบุรี หลัง พ.ศ.2500  เช่น นายสอาด สุทธานันท์ ช่างรับจ้างเขียนภาพจิตรกรรมอุโบสถวัด
จันทราวาส (พ.ศ. 2509-2510) วัดป้อม (พ.ศ. 2517-2520) และวัดศาลาเขื่อน (พ.ศ. 2523-2530) 
ใน จ. เพชรบุรี  เคยกล่าวถึงหลักในการเขียนภาพที่ไม่นิยมลอกเลียนแบบงานของใคร รวมถึงแบบงาน
เดิมของตนที่เคยเขียนไปแล้ว193   

4. การแสดงออกบนฐานของงานแนวไทยประเพณีไทยผสานอิทธิพลตะวันตกแบบท้องถิ่น 
ช่างยังให้ความส าคัญกับแบบแผนงานแนวไทยประเพณี โดยเฉพาะมาตรฐานความงามของ

ภาพบุคคล ผ่านพระพัตร์ เครื่องทรง และการแสดงท่าทางแบบนาฏลักษณ์เพ่ือสื่ออารมณ์และ
เรื่องราว   ด้านเทคนิคการเขียนภาพแม้จะมีการน าเรื่องการไล่น  าหนักแสงเงา และเทคนิคการเขียน
ทิวทัศน์แบบผลักระยะใกล้-ไกลตามหลักทัศนียวิทยาแบบตะวันตกต่างจากลักษณะปกติทั่วไปในการ
สร้างสรรค์ของงานช่างพื นบ้านโดยทั่วไป  แต่เทคนิคแบบตะวันตกในงานช่างเมืองเพชรบุรีระยะ
ดังกล่าวสะท้อนแนวทางการฝึกฝนเรียนรู้และสังเกตธรรมชาติของแต่ละช่าง มากกว่าการเขียนตาม
หลักการที่ถูกต้องจากต ารา หรือสถาบันช่าง  ดังนั นการเขียนบนฐานเทคนิคตะวันตกจึงเป็นเรื่องของ
แนวทางการแสดงออก และปรากฏในจิตรกรรมแบบไม่สมบูรณ์ถูกต้องเช่นจิตรกรรมไทยประเพณี
แบบย้อนยุคร่วมสมัยของช่างกรุงเทพฯ ดังแบบอย่างที่ปรากฏในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังระเบียงคด
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ   

 อนึ่ง แม้เรื่องราวและเทคนิคการเขียนภาพแนวสัจนิยมอิทธิพลตะวันตก ถือเป็นความ
ทันสมัยในเวลาดังกล่าว ประกอบกับกลุ่มช่างเมืองเพชรบุรีเคยได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา และประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของคนเชิงปริศนา
ธรรมในอุโบสถวัดมหาสมณารามมาแล้ว  แต่เนื อหาดังกล่าวกลับไม่ปรากฏหลักฐานเป็นเรื่องหลักใน
จิตรกรรมฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ.2450-2500  อันน่าจะมีเหตุผลจากวัตถุประสงค์การ
สร้างและหน้าที่ใช้สอยของงานจิตรกรรม  อย่างไรก็ตามปรากฏภาพวิถีชีวิต และอาคารสิ่งก่อสร้างใน
สังคมร่วมสมัยในภาพประกอบฉากเหตุการณ์ ทั งนี เชื่อว่ากระแสความคิดดังกล่าวน่าจะปรากฏในงาน
ร่วมสมัยกันแขนงอ่ืนๆ อยู่บ้าง ดังเช่นที่นายบัวไทย แจ่มจันทร์เคยกล่าวถึงหุ่นปั้นประดับรอบเมรุฝีมือ
พระอาจารย์เป้า ปัญโญว่าแฝงทั งความสนุกสนานและปริศนาธรรมไว้ด้วยกัน194 ตรงข้ามกับเทคนิค
                                                           

193 ทีร่ะลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายสอาด สุทธานันท์, 22-23 
194 บัวไทย แจ่มจันทร์,”พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง” เมืองโบราณ 17, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2534), 70. 
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การเขียนท้องฟ้าสมจริงแบบตะวันตก ที่มีการไล่ระดับสีฟ้าถึงน  าเงินเข้ม ประกอบด้วยก้อนเมฆน้อย
ใหญ่ดังปรากฏครั งแรกในเมืองเพชรบุรีที่จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม ได้กลายเป็น
แบบอย่างที่ช่างเพชรบุรีนิยมชื่นชอบ ดังปรากฏการเขียนท้องฟ้าและก้อนเมฆหลากหลายรูปแบบ ทั ง
แบบเหมือนจริง ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการสังเกตท้องฟ้าในธรรมชาติต่างเวลา ดังเคยปรากฏข้อมูลบอก
เล่าจากผู้ที่คุ้นเคยกับครูช่างยุคนี หลายท่านเล่าถึงการเขียนรูปโดยศึกษาสังเกตจากของจริงใน
ธรรมชาติ อาทิ พระอาจารย์เป้า ปัญโญ เมื่อครั งเขียนภาพรามเกียรติ์ตอนพาลีรบกับปูยักษ์ทศกัณฐ์ 
ท่านได้ให้ศิษย์วัดไปซื อปูทะเลมาปล่อยให้เดินไปมาเพ่ือจับสังเกตดูท่าทางของปูไปใช้ในการเขียน
ท่าทางปูทศกัณฐ์ให้น่าเกรงขาม195  นายหวน ตาลวันนา กับความชอบส่วนตัวในการดูท้องฟ้า หากวัน
ไหนท้องฟ้ามีลักษณะแปลกไปมักจะร่างรูปเก็บบันทึกพร้อมว่าที่ไหนอย่างไร196  และแบบกึ่งเหมือน
จริง ผ่านการประดิษฐ์คิดแปลงเชิงปัจเจกช่างจนกลายเป็นลูกเล่นที่เด่นชัดในจิตรกรรมยุคนี  อาทิ 
ท้องฟ้ามีเมฆประดิษฐ์ก่อตัวเป็นภูเขาสีทมึนในงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช (ภาพที่ 182) ท้องฟ้ามี
เมฆเชิงสัญลักษณ์ของนายทองอยู่ อินทร์มี (ภาพท่ี 7)   

5. ด้านลักษณะเฉพาะเชิงปัจเจกบุคคลไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เนื่องจากข้อจ ากัดของ
จ านวนผลงานโดยรวม และบางช่างมีผลงานน้อย จึงไม่สามารถแสดงพัฒนาการทางรูปแบบของกลุ่ม 
หรือลักษณะเฉพาะรายบุคคลได้ แต่มีข้อสังเกตประกอบการสันนิษฐานเรื่องฝีมือเชิงปัจเจกบุคคลของ
ทีน่่าสนใจ ดังนี  

นายหวน ตาลวันนา  เขียนฉากทิวทัศน์โดยมีท้องฟ้าเป็นฉากเบื องหลังหลากหลายแบบ 
เฉพาะในกลุ่มจิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญส่วนใหญ่นิยมลงสีไล่น  าหนักพื นดินและท้องฟ้าบรรจบ
กันปรากฏเป็นเส้นขอบฟ้า อันน่าจะเป็นผลจากข้อจ ากัดของเนื อที่เขียนภาพที่มีพื นที่ทางแนวตั ง
ค่อนข้างแคบ  ต่างจากฉากท้องฟ้าในจิตรกรรมประเภทอ่ืนที่นิยมวาดก้อนเมฆน้อยใหญ่มีแสงต่างสี
ประกอบเสมอ อาทิ เมฆก้อนหนาที่มีแสงสลัวในจิตรกรรมฝาผนังวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร (ภาพที่ 
213)   ท้องฟ้ามืดมีเมฆหนาทะมึนและเรื่อแสงสีส้มที่ขอบฟ้าเลียนแสงยามอัสดงในภาพรามเกียรติ์
ฝีมือนายหวน  (ภาพที่ 214) แต่ด้วยตัวอย่างผลงานที่แน่ชัดของช่างมีน้อยมากจึงยากแก่การแยกฝีมือ
ที่แน่ชัด  

                                                           
195 เร่ืองเดียวกัน, 67 และ 70. 
196 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 148. 
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ภาพที่ 213   มโหสถชาดก (2) วัดมหาธาตุวรวิหาร จ. เพชรบุรี   

 

ภาพที่ 214   ภาพชุดรามเกียรติ์อัดเข้ากรอบ จัดแสดงในศาลานางสาวอัมพร 
บุญประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ. เพชรบุรี 
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พระอาจารย์เป้า ปัญโญ   ผลจากการตรวจสอบและวิเคราะห์เทคนิคการเขียนผ่านภาพชุด
พระเวสสันดรชาดก วัดชมพูพน ร่วมกับภาพประดับร่องถุนเมรุ และฉากประดับงานเมรุของท่านส่วน
หนึ่ง  พบว่ามีลักษณะนิยมเรื่องการลงแสงเงามืดสว่างตัดกันชัดเจน โทนสีภาพค่อนข้างมืดเจือสีด า
มากกว่าช่างอ่ืน  ท้องฟ้านิยมเขียนเมฆม้วนทิ งฝีแปรงเด่นชัด  และเขาหินย้อยแหลม (ภาพที่ 149, 
153 และ 155)  โดยการเขียนเขาหินย้อยแหลมปรากฏในภาพประดับล่องถุนเมรุที่วัดพระทรงของ
ท่านด้วย (ภาพที่ 215)  ข้อสังเกตข้างต้นน าไปสู่การตรวจสอบฝีมือช่างดังนี  1. ฝีมือช่างเขียน
จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกวัดยาง จ.เพชรบุรี ซึ่งมีข้อมูลระบุฝีมือช่างไม่ตรงกัน บ้างว่าเป็นฝีมือของ
พระอาจารย์เป้า ปัญโญ และบ้างว่าเป็นฝีมือนายหวน ตาลวันนา197  ผลจากการเทียบเคียงจิตรกรรม
ชุดดังกล่าวกับจิตรกรรมชุดที่วัดชมพูพนพบว่าทั ง 2 ชุดมีเทคนิคและรูปแบบการเขียนภาพคล้ายกัน
มาก และมีการจัดองค์ประกอบภาพสัมพันธ์กันหลายจุด เช่น การจัดองค์ประกอบภาพคล้ายกันมาก
ในกัณฑ์ทศพร และกัณฑ์ชูชก (ภาพที่ 216-217)  รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพและอากัปกิริยา
บุคคลเหมือนกันแต่สลับข้างคนละฝั่งภาพในกัณฑ์จุลพน (ภาพที่ 218)   ประกอบกับการเปรียบเทียบ
ภาพชูชกในจิตรกรรมวัดยางกับภาพชูชกในสมุดภาพลายเส้นของพระอาจารย์เป้าพบว่ามีความ
ใกล้เคียงกัน จึงเชื่อว่าจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก วัดยาง จ.เพชรบุรี เป็นผลงานของพระอาจารย์เป้า 
ปัญโญ (ภาพท่ี 219)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
197 กันยา เอื อประเสริฐ, การศึกษาประวัติและผลงานช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์, 53. และ

จิตรกรรมมหาชาติชาดกจังหวัดเพชรบุรี, 22-32. ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ, อาจารย์เป้าวัดพระทรง, 101.  

 

ภาพที่ 215  ภาพฤาษีเลี้ยงลิงส าหรับปิดประดับล่องถุนเมรุ วัดพระทรง จ.เพชรบุรี 
ที่มา  ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ, อาจารย์เป้าวัดพระทรง (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 
2548), 84-85. 



 
190 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 216  เปรียบเทียบองค์ประกอบ ภาพบุคคล และทิวทัศน์ในกัณฑ์ทศพร 
วัดยาง (ซ้าย) และวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี (ขวา) 

 

ภาพที่ 217  เปรียบเทียบองค์ประกอบ ภาพบุคคล และทิวทัศน์ในกัณฑ์ชูชก 
วัดยาง (ซ้าย) และวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี (ขวา) 
ที่มา ภาพทางซ้าย:บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ. ภาพจิตรกรรมมหาชาติชาดก 
จังหวัดเพชรบุรี, 26. 
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2. ฝีมือช่างเขียนจิตรกรรมทศชาติชาดกบนผนังวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี  

ข้อมูลอ้างอิงค าบอกเล่าของเหรียญเพชร ตาลวันนา และไพทูรย์ เมืองสมบูรณ์ กล่าวถึงกลุ่มช่างที่ร่วม
เขียนจิตรกรรมในครั งนั น ระหว่าง พ.ศ. 2465-2466 ว่ามีพระอาจารย์เป้า ปัญโญ ร่วมเขียนด้วยแต่ไม่

 

ภาพที่ 218  เปรียบเทียบองค์ประกอบ ภาพบุคคล และทิวทัศน์ในกัณฑ์จุลพน 
วัดยาง (ซ้าย) และวัดชมพูพน จ. เพชรบุรี (ขวา) 

ภาพที่  219  เปรียบเทียบภาพชูชกในกัณฑ์กุมารจากวัดยาง กับลายเส้น 
ชูชกในสมุดไทยของพระอาจารย์เป้า 
ที่มา  ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ, อาจารย์เป้าวัดพระทรง (เพชรบุรี: เพชรภูมิการ
พิมพ์, 2548), 84-85. 
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ทราบแน่ชัดว่าเป็นตอนใด198  หากเทียบเคียงฝีมือช่างทั ง 3 ท่าน ได้แก่ นายหวน ตาลวันนา  พระ
อาจารย์เป้า ปัญโญ และนายเลิศ พ่วงพระเดช จากหลักฐานการเขียนลายมือชื่อช่างแทรกบนภาพ
จิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดกบนผนังสกัดฝั่งขวาของพระพุทธรูปประธาน และเรื่องพุทธประวัติ
บนผนังหุ้มกลองระหว่างประตูด้านหน้าพระพุทธรูปประธานว่าเป็นงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช  
และจิตรกรรมเรื่องมโหสถชาดก (2) มีข้อความเขียนบนผนังป้อมเชิงเทินว่า “นายหวน ตาลวันนา
ผู้เขียนเพ่ิมจากของเก่า” (ภาพที่ 213)  ท าให้สันนิษฐานว่าอาจารย์เป้า ปัญโญน่าจะเป็นผู้เขียน
จิตรกรรมเรื่องมโหสถชาดก (1) ดังสังเกตจากเทคนิคการลงแสเงามืดสว่างตัดกันบนอาคาร โทนสีของ
ภาพค่อนข้างมืด การลงสีท้องฟ้าเจือสีด าค่อนข้างมาก และการเขียนก้อนแมฆที่ผสานหลายสีทิ งฝี
แปรงตวัดม้วนวนต่างไปจากภาพห้องอ่ืน  (ภาพท่ี 220)   

 
3. ฝีมือช่างเขียนจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก วัดพระทรง จ.เพชรบุรี จากรูปแบบที่ปรากฏ

พบว่าจิตรกรรมชุดดังกล่าวน่าจะเขียนขึ นโดยช่างมากกว่าหนึ่งคน ดังปรากฏชัดในภาพกัณฑ์กุมาร 
และกัณฑ์มัทรี ซึ่งมีเทคนิคและแนวทางการเขียนที่ฉีกออกไปจากภาพในกลุ่มเดียวกัน กล่าวคือภาพ
ทั งหมดในชุดมีโทนสีภาพสว่างและลงสีสะอาดตากว่าภาพทั ง 2 กัณฑ์อย่างชัดเจน และเขียนกรอบ
ข้อความระบุจ านวนคาถา ชื่อกัณฑ์ และประวัติการสร้างก ากับตอนล่างทุกภาพ (ภาพที่ 160 และ
221)  ทั งนี เมื่อกลับมาพิจารณาภาพทั งสองกัณฑ์พบว่ามีโทนสีค่อนข้างมืดออกเขียวอมด า  มีการจัด
องค์ประกอบภาพ และรูปแบบชูชกที่แตกต่างออกไปแต่ใกล้เคียงกับภาพชูชกในงานของพระอาจารย์
เป้า ปัญโญ (ภาพที่ 219  และ 222)  สัมพันธ์กับข้อมูลที่บัวไทย แจ่มจันทร์เคยกล่าวถึงจิตรกรรมชุด
เวสสันดรชาดกฝีมือพระอาจารย์เป้า ปัญโญ ว่ามีอยู่ชุดหนึ่งท่านได้เขียนเฉพาะกัณฑ์ที่ไม่มีผู้ใดยอม

                                                           
198 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธกิาร, สมุดเพชรบุรี, 196-197. 

 

ภาพที่ 220   มโหสถชาดก (1) วิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี 
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เขียน จิตรกรรมชุดดังกล่าวจึงประกอบด้วยสามฝีมือช่าง ได้แก่ นายหวน ตาลวันนา  พระอาจารย์เป้า 
ปัญโญ และนายเลิศ พ่วงพระเดช199 จึงเป็นไปได้ว่าอาจเป็นจิตรกรรมชุดนี   แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ทางวัด
ไม่สะดวกในการให้เข้าชมและบันทึกภาพ ประกอบการพิจารณาร่วมกับภาพกัณฑ์อ่ืนๆ ผ่านภาพถ่าย
ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพบว่ามีเทคนิคการลงสีคล้ายกันมากจึงจ าแนกฝีมือช่างได้ค่อนข้างยาก แต่จากการ
สังเกตในเบื องต้นคาดว่าไม่น่าจะมีฝีมือของนายเลิศ พ่วงพระเดชในจิตรกรรมชุดนี เนื่องจากใช้สี
ค่อนข้างสว่างและลงสีบางกว่าผลงานโดยปกตขิองท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายเลิศ พ่วงพระเดช   จากตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร  
จ.เพชรบุรี ประกอบกับจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกของนายเลิศ แสดงลักษณะนิยมเรื่องการเขียน
ธรรมชาติประกอบทิวทัศน์ ได้แก่ ก้อนหินทรงแปลกตาตัดมุมเหลี่ยม  การลงสีท้องฟ้าโทนสีสว่างและ
ลงสีสะอาดตานิยมเขียนก้อนเมฆรูปแบบหลากหลาย (ภาพที่ 138-139 และ 141-142) อาทิ เทคนิค
การเขียนก้อนเมฆแบบซ้อนชั นสลับระหว่างสีมืดสีสว่างเป็นแผ่นหนามีรูปทรงคล้ายภูเขา (ภาพที่ 182) 
กับเทคนิคจากการใช้พู่กันปาดสีขาวเป็นแถบกว้างๆ หรือหยักคลื่น และมีนกบินประกอบบนฟ้า (ภาพ
ที่ 223) รวมถึงการเขียนฉากทิวทัศน์ให้มีระยะลวงตาใกล้ไกลด้วยแนวทางเดินที่พุ่งตรงเข้าไปยังฉาก
หลังของภาพ  
                                                           

199 บัวไทย แจ่มจันทร์,”พระอาจารยเ์ป้า วัดพระทรง”, 69 

 

ภาพที่ 221  กัณฑ์จุลพน วัดพระทรง จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 222  เปรียบเทียบภาพชูชกในกัณฑ์กุมารจากวัดพระทรง กับลายเส้น 
ชูชกในสมุดไทยของพระอาจารย์เป้า 
ที่มา  ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ, อาจารย์เป้าวัดพระทรง (เพชรบุรี: เพชรภูมิการ
พิมพ์, 2548), 84-85. 

 

ภาพที่ 223  ท้องฟ้าไล่สีพื้นฟ้าสะอาดตา ก่อนใช้พู่กันจุ่มสีขาวปัดเป็นเมฆทรง
คล้ายคลื่น มีนกบินประกอบในตอนนครกัณฑ์ วัดห้วยเสือ จ.เพชรบุร ี
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เอกลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีผ่านการศึกษากลุ่มจิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนา 
ระหว่าง พ.ศ.2400-2500 เป็นฐานแนวคิดสืบต่อมายังช่างพื นบ้านยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มช่างปูน
ปั้น ซึ่งกลายเป็นที่ต้องการกระแสหลักในการสร้างและพัฒนาวัด การสืบเนื่องดังกล่าวจึงสะท้อน
แนวทางนิยมในแง ่“สกุลช่างเมืองเพชรบุรี” ไดร้ะดับหนึ่ง คือ 

1. การท างานช่างที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลงานของตนให้มี
รายละเอียดแตกต่างจากงานของช่างอ่ืน บางครั งแฝงลักษณะเชิงปัจเจกบุคคลในกรอบงานไทย
ประเพณี ทั งนี อาจมีเหตุจากการสร้างงานช่างหัวเมืองมีอิสระทางความคิดมากกว่างานช่างหลวง ดัง
ปรากฏหลักฐานในเมืองเพชรบุรีมาตั งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ เช่น  การแสดง
เรื่องราวและจัดองค์ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม และจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม รวมถึงปูนปั้นรูปบุคคลประดับฐานสีมาอุโบสถวัดสระบัว  สืบมาในงาน
จิตรกรรมยุคนี  และเป็นฐานความคิดในการสร้างงานต่อเนื่องไปยังกลุ่มช่างพื นบ้านเมืองเพชรบุรีหลัง 
พ.ศ. 2500  

การพัฒนาต่อยอดงานให้แตกต่างไม่ซ  าแบบกับงานของช่างอ่ืน ถือเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิด
เอกลักษณ์เฉพาะของงานสกุลช่างเพชรบุรี โดยค าว่า “ไม่ซ  า” ไม่ได้หมายถึงการออกแบบใหม่ทั งหมด 
แต่หมายถึงการปรับเปลี่ยนรายละเอียดประกอบเรื่อง ลวดลาย หรือฉากเหตุการณ์ และเทคนิคการ
ท างานเฉพาะบุคคลเพ่ิมเติมจากแบบแผน หรือตัวอย่างงานต้นแบบ ที่มักเป็นผลงานโบราณ หรืองาน
ฝีมือช่างชั นครูที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงช่างด้วยกัน ซึ่งถือเป็นฐานแนวคิดส าคัญที่ปรากฏเด่นชัดสืบมา
ในกลุ่มช่างปูนปั้นพื นบ้านสกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน200 

2. การน าเสนอเนื อหาแนวประเพณี ได้แก่ พุทธประวัติ และพระเวสสันดรชาดก เป็นหนึ่งใน
เนื อหาหลัก แสดงให้เห็นถึงการสร้างงานที่ยังคงผูกโยงกับความต้องการของวัด และชาวบ้านที่อุปถัมภ์
วัดในรูปแบบงานประดับอาคารที่รองรับกิจกรรมทางศาสนา โดยอิทธิพลแนวคิดสัจนิยมแบบตะวันตก
จะมีบทบาทต่อเทคนิคและรูปแบบของงาน ร่วมกับด้านเนื อหาบนฐานสัจนิยมจะชัดเจนมากขึ นในงาน
หลัง พ.ศ.2500201 เช่น การแสดงภาพวิถีชีวิตในสังคมร่วมสมัยของช่างในจิตรกรรมพุทธประวัติและ
ทศชาติชาดกในอุโบสถวัดศาลาเขื่อน จ.เพชรบุรี ผลงานของนายสะอาด สุทธานันท์ เขียนใน พ.ศ. 
2530  การแทรกภาพบุคคลเหตุการณ์ร่วมสมัย และภาพการเมือง รวมถึงการพัฒนาต่อยอดไปเป็น
เนื อหาหลักในงานปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน202  

 
 

                                                           
200 ดวงกมล บุญแก้วสุข “ศลิปะสกุลช่างเพชรบุรี: งานปูนป้ันปัจจุบันยอ้นอดีต”, 177-178 และ 353-

354. 
201 เร่ืองเดียวกัน, 357-358. 
202 เร่ืองเดียวกัน, 101-111 และ 353. 
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บทที่ 6 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรี  แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1. 

การศึกษาเชิงส ารวจและเก็บข้อมูลประวัติและผลงานช่างเมืองเพชรบุรี โดยการศึกษาตรวจสอบข้อมูล
จากเอกสารชั้นรอง และค าบอกเล่าจากผู้รู้ผู้อาวุโสในท้องถิ่น พร้อมจัดท าแผนผังสายสัมพันธ์ระหว่าง
ครูช่างกับศิษย์ที่สืบทอดองค์ความรู้มาในปัจจุบัน รวมถึงการบันทึกลักษณะเด่นด้านเนื้อหา รูปแบบ 
หรือความเป็นปัจเจกของฝีมือช่างในจิตรกรรมพ้ืนบ้านเมืองเพชรบุรี  การศึกษาในหมวดนี้จึงเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการคัดเลือกตัวอย่างผลงาน และข้อมูลส าคัญของช่าง รวมถึงการตั้งประเด็น
ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีในงานวิจัยฉบับนี้   

2. การศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรี ทั้งเพ่ือตีความหมาย และวิเคราะห์เทคนิค
และรูปแบบเพ่ือก าหนดอายุ และการศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางด้านเนื้อหา เทคนิคและ
รูปแบบจิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีผ่านกลุ่มตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอาคารประเภทอุโบสถ-วิหาร
แบบประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์ในจังหวัดเพชรบุรี   ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการตรวจสอบอายุ การเปรียบเทียบด้านเทคนิค และรูปแบบกับกลุ่มงานจิตรกรรมในงานวิจัย
ครั้งนี ้  

อย่างไรก็ตามการศึกษาในแนวทางดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับงาน
จิตรกรรมฝีมือช่างเพชรบุรีที่สร้างขึ้นร่วมยุคเดียวกัน รวมถึงการศึกษาลักษณะส าคัญด้านเทคนิคและ
รูปแบบเชิงสกุลช่างเพชรบุรี  เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องตัวอย่างที่ เหลือหลักฐานอยู่น้อย และการ
สร้างสรรค์งานที่ขาดช่วงไม่สามารถศึกษาลักษณะเชิงพัฒนาการได้  จึงน ามาสู่ประเด็นการวิจัยครั้งนี้ที่
ขยายการการศึกษาไปยังกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังบนแผงไม้ปิดคอสอง และแผงไม้ใต้อะเสของศาลาการ
เปรียญ และจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกฝีมือของบรรดาครูช่างเมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5-7 ซึ่ง
น่าจะสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะบางประการในงานจิตรกรรมฝีมือช่างพ้ืนบ้านในระบบองค์กรช่างวัดยุค
สุดท้ายของเพชรบุรีได้ และเพ่ิมเติมสู่องค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการเกี่ยวกับงานจิตรกรรมฝีมือช่างเมือง
เพชรบุรี โดยเฉพาะผลงานระหว่าง พ.ศ. 2450-2500 ที่อาจสะท้อนกระแสงานช่างเมืองเพชรบุรีใน
ช่วงเวลาดังกล่าวต่อช่างพ้ืนบ้านเพชรบุรีในปัจจุบัน 

งานวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาวิเคราะห์งานจิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนาฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี  
ระหว่าง พ.ศ. 2400-2500  โดยศึกษาการส่งผ่านงานช่างบนฐานแนวคิดเรื่องปัจจัยทางสังคมของช่าง 
องค์กรช่าง องค์ความรู้ และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูช่างสู่ศิษย์ในสังคมเมืองเพชรบุรี 
เพ่ือท าความเข้าใจการแสดงออกทางด้านรูปแบบและเทคนิค รวมถึงอัตลักษณ์เฉพาะของจิตรกรรม



  
 198 

 

เนื่องในพุทธศาสนาฝีมือช่างเมืองเพชรบุรีช่วงเวลาดังกล่าว  โดยเน้นกลุ่มงานจิตรกรรมฝาผนัง 
จิตรกรรมบนแผงไม้ปิดโครงสร้างของศาลาการเปรียญ และภาพชุดเข้ากรอบเป็นหลัก   

 
สังคมช่าง และกระบวนการเรียนรู้งานช่างเมืองเพชรบุรีก่อน พ.ศ. 2500 

ผลจากการตรวจสอบเอกสาร และงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการศึกษาสังคมช่างในอดีตมี
รูปแบบเป็นองค์กรช่างของวัด หรือเรียกว่า“ส านักช่างวัด” และมีระบบความสัมพันธ์ในสถานะครูและ
ศิษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการเคารพและยอมรับแบบแผน และรสนิยมงานช่างสืบจากงาน
ของครูช่างอาวุโส  ครูช่างที่มีบทบาทส าคัญเป็นที่นับถือในฝีมือของช่างในยุคนี้คือ พระอาจารย์ฤทธิ์ 
วัดพลับพลาชัย และพระอาจารย์ขรัวอินโข่ง โดยบรรดาช่างที่เขียนงานจิตรกรรมระหว่าง พ.ศ. 2450-
2500 ถือเป็นครูช่างรุ่นสุดท้ายที่ผ่านการเรียนรู้และท างานในระบบส านักช่างวัด และเป็นผู้ถ่ายทอด
แนวความคิดตลอดจนฝึกหัด และฝากผลงานให้ช่างพ้ืนบ้านหลายท่านเรียนรู้สืบมา  

ส่วนด้านองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้วิชาช่างในเวลานั้นเป็นการเรียนรู้สังเกตผ่านการ
ร่วมท างานเป็นลูกมือช่างภายในวัดต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการร่วมงานกันภายนอกวัด  
รวมไปถึงการสังเกตผ่านงานฝีมือดีมาฝึกหัดและปรับใช้ในการสร้างงานของตน  ครูช่างส่วนใหญ่มักมี
ความรู้การช่างหลายแขนงแบบสหวิทยาการช่าง และให้ความส าคัญกับความรู้ด้านจิตรกรรมในฐานะ
วิชาช่างพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาและต่อยอดสู่งานช่างแขนงอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตามบางช่างที่มีความ
ถนัด หรือสนใจงานช่างแขนงอ่ืน อาจเรียนรู้วิชาจิตรกรรมเพียงขั้นพ้ืนฐาน ไม่จ าเป็นต้องเรียนครบจบ
กระบวนการทั้งหมดในข้างต้น เพราะในการท างานจริงของสังคมช่างเมืองเพชรบุรีมักท างานใน
รูปแบบกลุ่มช่าง  อนึ่ง แบบแผนและมาตรฐานความงามในงานศิลปะไทยที่น่าจะสะท้อนแนวความคิด
ของช่างเมืองเพชรบุรีได้ระดับหนึ่งปรากฏในงานเขียนของนายเลิศ พ่วงพระเดช เน้นถึงการให้
ความส าคัญกับแบบแผนการแสดงภาพแบบไทยประเพณีผ่านท่าทางบุคคล การลงเส้นพู่กัน การใช้สี
กลมกลืนกัน และฉากทิวทัศน์คล้ายธรรมชาติ 

 
เนื้อหาและเทคนิคในงานจิตรกรรมพุทธศาสนาฝีมือช่างเพชรบุรี 

เนื่องจากวัตถุประสงค์การสร้างงานจิตรกรรมเน้นการใช้สอยตามความต้องการของวัดและ
การบุญของชาวบ้านผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาเป็นหลัก จึงแสดงเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องพุทธประวัติ และ
พระเวสสันดรชาดกความหน้าที่การประดับ  ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการเขียนจิตรกรรมเกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อเรื่องการท าบุญเพ่ือส่งผลให้ส าเร็จในการนิพพาน และความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธ  
โดยเฉพาะกลุ่มจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้ากรอบ ปรากฏธรรมเนียมนิยมในการแขวนประกอบ
งานบุญเทศน์มหาชาติ และประดับบนศาลาการเปรียญ หรือศาลาท าบุญในอดีต 

ด้านเนื้อหา พบว่ายังแสดงออกตามแนวไทยประเพณี มีการน าเสนอรายละเอียดและเรื่องราว
บนฐานปรัมปราคติมากกว่าความสมจริง  โดยเฉพาะกลุ่มเรื่องพุทธประวัติแสดงความสัมพันธ์อย่าง
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เด่นชัดกับเนื้อหาในปฐมสมโพธิกถา ยังคงเน้นรายละเอียดและเหตุการณ์เชิงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
มากกว่างานแนวประเพณีในกรุงเทพฯ แต่พบว่าช่างไม่ได้ยึดติดกับกรอบแบบแผนมากนัก ดังปรากฏ
การแสดงฉากเหตุการณ์ และการล าดับฉากเหตุการณ์ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่การประดับงานร่วมอยู่
ด้วย  พบข้อสังเกตที่น่าสนใจ 3 ประการ คือประการแรกกลุ่มจิตรกรรมพุทธประวัติประดับแผงไม้ปิด
คอสอง และแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญสะท้อนถึงการเรียนรู้ผ่านงานฝีมือที่ยอมรับกันในแวดวง
ช่างจึงปรากฏแบบแผน และรายละเอียดการเลือกเรื่องราว ก าหนดและล าดับฉาก และการจัด
องค์ประกอบภาพร่วมกันโดยมีแรงบันดาลใจส าคัญจากจิตรกรรมวัดจันทราวาส และวัดเกาะแก้ว 
สุทธารามเป็นหลัก  ประการที่สองช่างนิยมแสดงเรื่องราวผ่านฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง มากกว่าการ
แสดงภาพฉากเหตุการณ์เดียวแทนเรื่องแต่ละตอน โดยเฉพาะในกลุ่มจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกเข้า
กรอบ ซึ่งมีข้อจ ากัดของพ้ืนที่ส าหรับการเขียนฉากย่อยหลายฉากแต่ช่างแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการน า
เทคนิคทัศนียวิทยาแบบตะวันตกมาปรับใช้ ประการที่สามปรากฏธรรมเนียมนิยมในการเขียนข้อความ
อธิบายเรื่อง และประวัติการสร้างโดยย่อแต่ละห้องภาพ หรือกรอบภาพร่วมด้วยเสมอ รวมถึงการ
เขียนนามช่างและปีที่เขียนภาพแทรกลงบนอาคารสิ่งก่อสร้างในเนื้อภาพหลายแห่ง  

ด้านเทคนิคการเขียน ในภาพรวมยังอยู่ในกรอบแบบแผนของจิตรกรรมไทยประเพณี อาทิ 
การจัดองค์ประกอบภาพ การน าเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองจากที่สูงลงต่ า หรือการมองแบบตานก 
(Bird’s eye view)  การแบ่งเหตุการณ์ด้วยธรรมชาติและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ แนวถนน ต้นไม้ ภูเขา 
และก าแพง และการเขียนภาพบุคคลแบบนาฏลักษณ์ตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณี   ผสมกับ
เทคนิคการใช้แสงเงา และทัศนียวิทยาเพ่ือสร้างภาพ 3 มิติมีความลึกลวงตาแบบตะวันตก  แต่เมื่อ
เทียบกับจิตรกรรมไทยประเพณีในกรุงเทพช่วงเวลาร่วมสมัยกันระหว่างรัชกาลที่ 6-7 แล้วพบว่างาน
จิตรกรรมของช่างเมืองเพชรบุรีมีเทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตกที่ยังไม่ถูกต้องตามสัดส่วนและการ
สร้างภาพแบบ 3 มิติเช่นกรุงเทพฯ  

อิทธิพลเทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกปรากฏความนิยมเด่นชัดในการเขียน
ภาพประกอบฉาก โดยเฉพาะทิวทัศน์ เบื้องหลังที่ ให้ความส าคัญกับท้องฟ้าสี ฟ้า -น้ าเงินเข้ม
ประกอบด้วยเมฆน้อยใหญ่ และการแทรกภาพวิถีชีวิตร่วมสมัย จากข้อมูลเอกสารที่เก็บรวมค า
สัมภาษณ์ และความคิดเห็นของช่างในระยะนี้แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์เชิงศิษย์ครูโย งใยเกี่ยวดอง
กันโดยมีต้นสายโยงถึงพระอาจารย์ฤทธิ์ ศิษย์ของขรัวอินโข่ง และการได้เป็นศิษย์ของท่านถือเป็น
ความภาคภูมิใจในกลุ่มช่าง  รวมถึงบทบาทขรัวอินโข่งในฐานะช่างบุกเบิกการเขียนจิตรกรรมไทย
ประเพณีแบบตะวันตกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในฐานะครูช่างท่านหนึ่งของช่างเมืองเพชรบุรี ดัง
ปรากฏการร่วมท างานระหว่างช่างเมืองเพชรบุรีและขรัวอินโข่งซึ่งขณะนั้นมีอายุมากแล้วในการเขียน
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม สมัยรัชกาลที่ 5  อันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การยอมรับและ
พัฒนาฝีมือด้านเทคนิคการเขียนภาพแนวประเพณีไทยบนฐานสัจนิยมแบบตะวันตกซึ่งถือเป็นเรื่อง
ใหม่และความทันสมัยในทัศนคติของช่าง  โดยช่างที่ร่วมงานครั้งนั้น ได้แก่ พระอาจารย์ฤทธิ์  พ่อ
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ละมุด นายหวน ตาลวันนา และพระอาจารย์เป้า ปัญโญ ครูช่างอาวุโสที่มีบทบาทในกลุ่มช่างเมือง
เพชรบุรี และมีบทบาทในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู่สู่ช่างรุ่นถัดมา ได้แก่ นายเลิศ พ่วงพระ
เดช นายพิน อินฟ้าแสง 

 
เอกลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี 

ด้วยข้อจ ากัดของหลักฐานประกอบผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่าจิตรกรรมทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มจิตรกรรมบนแผงไม้ปิดคอสอง และแผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญ กับกลุ่มจิตรกรรมภาพชุดเข้า
กรอบมีแบบแผนการแสดงออกร่วมกันมาก  โดยเฉพาะกลุ่มจิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญเขียน
ขึ้นตามแบบอย่างจากจิตรกรรมประดับศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส และเกาะแก้วสุทธารามจึงไม่
สามารถระบุเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มได้แน่ชัด ปรากฏเพียงข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับแนวทางการ
แสดงออกของจิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนาฝีมือช่างเมืองเพชรบุรีในระยะนี้เท่านั้น คือ 

1. ด้านเนื้อหายังคงให้ความส าคัญกับรายละเอียดฉากเหตุการณ์ตามวรรณกรรมศาสนา 
ได้แก่ พระปฐมสมโพธิกถา และมหาชาติค าหลวงเป็นหลัก โดยมีการเลือกแสดงฉากเหตุการณ์ต่อเนื่อง
มากน้อยตามพ้ืนที่ในการเขียนภาพ อนึ่ง พบว่าการแสดงฉากเหตุการณ์ในจิตรกรรมชุดเวสสันดร
ชาดกฉบับเมืองเพชรบุรี  โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมฉากปฐมบทในภาพชุดฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช 
น่าจะเป็นหนึ่งในแบบอย่างที่มีอิทธิพลทางความคิดในการออกแบบจิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกของ
พระเทวาภินิมมิต ซึ่งจะเป็นแบบฉบับที่จัดพิมพ์แพร่หลายไปจนได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้
เป็นต้นแบบภาพในงานเขียนของช่างพื้นบ้านในปัจจุบัน   

2. การปรับเทคนิคทัศนียวิทยาตะวันตกมาช่วยเน้นฉากเหตุการณ์หลักและล าดับฉาก
เหตุการณ์ต่อเนื่อง กรณีภาพมีพ้ืนที่จ ากัดทางด้านกว้างในกลุ่มภาพชุดพระเวสสันดรชาดกเข้ากรอบ 

3. งานมีแบบแผนร่วมกันแต่ช่างนิยมปรับรายละเอียดประกอบฉาก หรือท่าทางของบุคคลใน
ภาพให้มีความหลากหลายไม่ซ้ ากับผลงานเดิมของตน และช่างอ่ืนที่ท ามาก่อนหน้า  โดยเฉพาะการ
เขียนท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆรูปทรงประดิษฐ์เลียนจากธรรมชาติหลากหลายถือเป็นแนวทางนิยมที่ปรากฏ
เสมอในงานยุคนี้ 

4. การแสดงออกบนฐานของงานแนวไทยประเพณีไทยผสานอิทธิพลตะวันตกแบบท้องถิ่นดัง
ปรากฏอิทธิพลเทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตก ที่แม้จะมีการน าเรื่องการไล่น้ าหนักแสงเงา และ
เทคนิคการเขียนทิวทัศน์แบบผลักระยะใกล้-ไกลตามหลักทัศนียวิทยาแบบตะวันตก แต่ยังไม่สมบูรณ์
ถูกต้องเช่นจิตรกรรมไทยประเพณีแบบย้อนยุคที่ร่วมสมัยของช่างกรุงเทพฯ 

5. การสร้างงานของช่างอยู่บนแนวทางส าคัญข้างต้น แต่เนื่องจากผลงานมีจ านวนจ ากัดจึงไม่
สามารถระบุลักษณะเฉพาะเชิงปัจเจกบุคคลได้ชัดเจน ปรากฏเพียงข้อสังเกตประกอบการสันนิษฐาน
เรื่องฝีมือช่างในจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดกวัดยาง 
และวัดพระทรง จ.เพชรบุรีเท่านั้น 
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อนึ่ง ผลสรุปข้างต้นสองแนวทางส าคัญที่อาจถือเป็นฐานความคิดของช่างในแง่ “สกุลช่าง
เมืองเพชรบุรี” ดังพบสืบมาในช่างพ้ืนบ้านปัจจุบัน ได้แก่ การท างานช่างที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลงานของตนให้ไม่ซ้ าแบบงานของช่างอ่ืน โดยแสดงลักษณะเชิงปัจเจก
บุคคลผ่านรายละเอียดภาพกาก และทิวทัศน์ขณะที่ยังรักษากรอบการแสดงออกแนวไทยประเพณี 
โดยเฉพาะการน าเสนอเนื้อหาแนวประเพณีเป็นเนื้อหาหลัก เนื่องจากงานช่างเหล่านี้สร้างขึ้นตาม
ความต้องการของวัด โดยอิทธิพลแนวคิดสัจนิยมแบบตะวันตกจะมีบทบาทต่อเทคนิคและรูปแบบ
จิตรกรรม ส่วนด้านเนื้อหาที่แสดงเรื่องราวร่วมสมัยนั้นจะมีพัฒนาการต่อไปอย่างเด่นชัดมากขึ้นในงาน
หลัง พ.ศ.2500 
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วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559. 

ศรันย์ ทองปาน. “ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 2448” 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. 

ศิลปะ พีระศรี. จิตรกรรมฝาผนังไทยสกุลช่างนนทบุรี. กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2506.  
ศิลปากร, กรม. งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง, รายงานส ารวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเพชรบุรี 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526 
            . พระบฏ, หนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 

2545 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ. กรุงเทพฯ: กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์), 
2545. 

            .มหาชาติค าหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 5 พิมพ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางส าราญ วัฒน
สกุล ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 2 เมษายน 2511. กรุงเทพฯ: ห.ส.น. 
สามเจริญพานิช, 2511. 

            .งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. รายงานการส ารวจจิตรกรรมฝาผนังเพชรบุรี (เอกสารอัด
ส าเนาเข้าเล่ม), 2525. 
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            . จิตรกรรมไทยประเพณี เล่มท่ี 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2535. 
            . ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ:  

กรมศิลปากร, 2548. 
ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ. “แนวคิดในการออกแบบจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

ประติมานวิทยากับการแสดงออกเชิงช่าง” เมืองโบราณ 33, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2550): 88-94.  
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี. “คุณค่าวรรณกรรมพุทธประวัติต่อการสร้างสรรค์จิตรกรรมล้านนา” วารสาร

มนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17, 2 พ.ค.-ส.ค. 2563: 1-13. 
ศูนย์ข้อมูลมืองโบราณ. “พระอาจารย์เกิน วัดเกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้าย?” เมืองโบราณ 17, 4 ตุลาคม-

ธันวาคม 2534: 72-80. 
สันติ เล็กสุขุม. ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548. 
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน. “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปูนปั้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จังหวัดเพชรบุรี” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสารัตถศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2537. 

สัมภาษณ์ นางประพา พันธุ์เกตุ. ชาวบ้านที่มาช่วยงานวัดชมพูพน. อายุ 72 ปี. 18 เม.ย. 2563. 
สัมภาษณ์ ร้อยตรีนิพนธ์ พ่ึงประจวบ, รองประธานชุมชนพระปรางค์, 19 เมษายน 2563. 
สัมภาษณ์ พระครูโสภิตวัชรโชติ เจ้าอาวาสวัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี, 16 เม.ย. 2563. 
สัมภาษณ์ พระครูปลัดสมศักดิ์จารุวังโส, เจ้าอาวาสวัดชมพูพน, 18 เม.ย. 2563. 
สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาสมบุญ สจฺจวโร, เจ้าอาวาสวัดชีว์ประเสริฐ, 27 พ.ค. 2563.  
สัมภาษณ์ พระสหสมภพ โชติวณฺโณ, วัดขุนตรา, 28 พ.ค. 2563. 
สัมภาษณ์ นายสะอ้ิง สีแจ้, ชาวเพชรบุรี เคยอุปสมบทท่ีวัดยาง, อายุ 69 ปี, 29 พ.ค. 2563. 
สรวง ศรีเพ็ญ. เทวก าเนิด. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548. 
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. บรรณาธิการ. สมุดเพชรบุรี จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์ 200 ปี. กรุงเทพฯ: จังหวัดเพชรบุรี, 2525. 
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี. เพชรบุรี: วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2520. 
สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ และวัฒนา อุ่นทรัพย์ .บรรณาธิการ. รวมพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 . กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 
2548. 

สุนนท์ ปาลกะวงค์ และคณะ, รายงานการวิจัย “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี” 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.  

สุนนท์ ปาลกะวงค์ และคณะ, “การศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี” หน้าจั่ว 19, ปี
การศึกษา 2545-2546: 11-16.   

สุนี ค านวณศิลป์ และคณะ. บรรณธิการ. สารานุกรมไทด าล้ าค่า. เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 2547. 
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เสยย์ เกิดเจริญ. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชร. เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 
2542. อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สายพิณ เปี่ยมสง่า. 

แสนประเสริฐ ปานเนียม. “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี.” เมือง
โบราณ 36, 1 (มกราคม - มีนาคม 2553): 108-111.  

อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายชุ่ม สุวรรณช่าง อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพนายชุ่ม สุวรรณ
ช่าง เมรุวัดเกาะแก้วสุทธาราม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : ชวนการ
พิมพ์, 2536), 62-63. 
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