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ระยอง
วััด บ้้าน ศาลเจ้้า

ศิลปกรรมและงานช่่างโบ้ราณ



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

(GC)

 สถ�นที�บนโลกใบนี� ไม่ว่่�ที�ใดก็ต�มมักมีประว่ัติศ�สตร์ที�น่�สนใจ

ซ่อ่นอยู่่เ่สมอ และประวั่ตศิ�สตรส์ว่่นใหญ่นั่�นกม็กัมทีี�ม�จ�กศลิปว่ฒันธรรม

ในแตล่ะยู่คุสมัยู่ ดังเช่น จงัหว่ดัระยู่อง ที�ไมเ่พยีู่งแต่เปน็เมอืงอตุส�หกรรม

แต่จังหว่ัดแห่งนี�ยู่ังมีทั�งเสน่ห์และคว่�มหล�กหล�ยู่ท�งประว่ัติศ�สตร์  

ศิลปวั่ฒนธรรม สถ�นที�ท่องเที�ยู่ว่ อ�ห�รพื�นถิ�น และวิ่ถีชีวิ่ตชุมชนที�น่�ค้นห�

ให้นำ�ไปศึกษ�เรียู่นร่ไ้ด้อีกม�กม�ยู่ 

 ปัจจุบันประช�กรจ�กหล�ยู่ๆ จังหว่ัดได้เคลื�อนยู่้�ยู่ส่่เมืองใหญ่่  

คว่�มผู่กพัน และคว่�มภ�คภ่มิใจในอัตลักษณ์์ท้องถิ�นของตนจึงลดเลือน

ห�ยู่ไปต�มก�ลเว่ล�  โครงก�ร ‘เส้นท�งแห่งคว่�มสุข’ ด้ว่ยู่คว่�มร่ว่มมือ

กบัมห�วิ่ทยู่�ลยัู่ศลิป�กร จงึจดัตั�งขึ�นเพื�อค้นห�คว่�มเปน็ม�และตวั่ตนของ

จังหว่ัดระยู่อง พร้อมเช่�อมโยู่งมรดกท�งว่ัฒนธรรมของจังหว่ัดส่่ประช�ชน 

โดยู่มุ่งหว่ังว่่�จังหว่ัดระยู่องจะเป็นเมืองต้นแบบที�ทำ�ให้เมืองรองต่�ง ๆ  

ทั�ว่ประเทศไทยู่หันกลับม�สนใจคว่�มเป็นพื�นถิ�นและร�กเหง้� จนเกิดก�ร

พัฒน�อยู่่�งยู่ั�งยู่ืน และนำ�ไปส่่ก�รต่อยู่อดเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ได้ในที�สุด

 พว่กเร�ได้อยู่่่ในจังหว่ัดที�ดี ต้องถือเป็นคว่�มสุข แล้ว่คว่�มสุขนั�น 

คือ คว่�มสุขที�ทุกคนได้ค้นห�และเจอตัว่ตน พร้อมคว่�มภ�คภ่มิใจ 

ในถิ�นฐ�นของตัว่เอง

น�ยู่สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว่์ 

รองน�ยู่กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่่�ก�รกระทรว่งพลังง�น

อดีตประธ�นเจ้�หน้�ที�บริห�รและกรรมก�รผู่้จัดก�รใหญ่่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

(GC)

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) (GC) ในฐ�นะแกนนำ�

ธุรกิจเคมีภัณ์ฑ์์ของกลุ่ม ปตท. มุ่งมั�นในก�รผูส�นนว่ัตกรรมเคมีภัณ์ฑ์ ์

และเทคโนโลยีู่ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแว่ดล้อม เพื�อพัฒน�ผูลิตภัณ์ฑ์์ส่่ก�รสร้�งสรรค์

ชีว่ิตคว่�มเป็นอยู่่่ที�ดีขึ�น นอกจ�กนี� ยู่ังมีคว่�มเช่�อและดำ�เนินธุรกิจต�ม

แนว่ท�งคว่�มยู่ั�งยู่ืน ด้ว่ยู่ก�รสร้�งสมดุล 3 ประก�ร คือ ด้�นเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ�งแว่ดล้อม ว่ันนี� GC มีคว่�มภ�คภ่มิใจเป็นอยู่่�งยู่ิ�งที�ได้เป็น

สว่่นหนึ�งในก�รพฒัน�ด�้นสงัคม ภ�ยู่ใต ้“โครงก�รเสน้ท�งแหง่คว่�มสขุ”

 โครงก�รเส้นท�งแห่งคว่�มสุข ได้ยู่กระดับและช่อัตลักษณ์์ของจังหวั่ด

ระยู่องให้น่�สนใจได้เป็นอยู่่�งดียู่ิ�ง โดยู่ก�รดึงร�กเหง้�ของสิ�งที�ท้องถิ�นมี

ม�ส่่ประช�ชน ซึ่�งจุดเริ�มต้นของโครงก�รนี�ม�จ�กคุณ์สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว์่

ประธ�นเจ้�หน้�ที�บริห�รและกรรมก�รผู่้จัดก�รใหญ่่ในขณ์ะนั�น (ปัจจุบัน

ดำ�รงตำ�แหน่ง รองน�ยู่กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่่�ก�รกระทรว่งพลังง�น) 

ภ�ยู่ใต้แนว่คิดที�ว่่�จังหว่ัดระยู่องเป็นบ้�นของ GC และเป็นจังหว่ัดที� 

อุดมไปด้ว่ยู่ประว่ัติศ�สตร์และศิลปว่ัฒนธรรม ก�รศึกษ�คว่�มเป็นม�ของ

ตนเองผู่�นสิ�งเหล่�นี� จึงเป็นสิ�งพื�นฐ�นที�จะทำ�ให้คนท้องถิ�นได้ร่้จัก 

และเข้�ใจตัว่เอง นำ�ไปส่่คว่�มรักถิ�นฐ�นบ้�นเกิดและคว่�มภ�คภ่มิใจ  

อันเป็นที�ม�แห่งคว่�มสุขที�แท้จริง 

 ท้�ยู่ที�สุดนี� ขอขอบคุณ์คณ์ะโบร�ณ์คดี คณ์ะมัณ์ฑ์นศิลป์ มห�วิ่ทยู่�ลัยู่

ศิลป�กร และผู่้เกี�ยู่ว่ข้องทุกท่�นที�ได้ศึกษ�ร�กเหง้�ท�งประว่ัติศ�สตร์ 

และศิลปว่ัฒนธรรมของจังหว่ัดระยู่องจนประสบคว่�มสำ�เร็จด้ว่ยู่ดีดังที�

ปร�กฏในหนังสือเล่มนี� 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธ�นเจ้�หน้�ที�บริห�ร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)



 จงัหว่ดัระยู่องอดุมไปดว้่ยู่มรดกว่ฒันธรรมอันทรงคุณ์ค�่น�นัปก�ร

ศ�สตร์และศิลป์สะท้อนผู่�นภ่มิปัญ่ญ่�อันทรงคุณ์ค่�แขนงต่�ง ๆ จ�กรุ่นส่่รุ่น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) (GC) และมห�ว่ิทยู่�ลัยู่

ศิลป�กร ตระหนกัถงึคว่�มสำ�คญั่ของศลิปว่ฒันธรรมดงักล�่ว่ จงึกอ่กำ�เนิด

คว่�มร่ว่มมือในโครงก�รคลังข้อม่ลส�รสนเทศศิลปว่ัฒนธรรมระยู่อง

 โครงก�รคลังข้อม่ลส�รสนเทศศิลปวั่ฒนธรรมระยู่อง ระหว่่�ง  

พ.ศ. 2561–2563 โดยู่มห�วิ่ทยู่�ลัยู่ศิลป�กร ภ�ยู่ใต้คว่�มร่ว่มมือของ  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) (GC) เป็นก�รค้นคว้่�ห�ทุน

ท�งว่ัฒนธรรมของจังหว่ัดระยู่องซ่ึ�งครอบคลุมทั�งข้อม่ลมรดกว่ัฒนธรรม 

และศิลปว่ัฒนธรรมในพื�นที�ต่�ง ๆ ในจังหว่ัดระยู่อง เพื�อเข้�ใจและร่้จัก

ร�กฐ�นคว่�มเปน็ม�ของจงัหว่ดัระยู่องอยู่�่งลุม่ลกึ อนรุกัษพ์ฒัน� ยู่กระดบั

หร่อต่อยู่อดเพื�อเสริมสร้�งม่ลค่�ท�งท�งสังคมและเศรษฐกิจในพื�นที�ได้

อยู่่�งสร้�งสรรค์และยู่ั�งยู่ืน

 ส�ร�นุกรมมรดกท้องถิ�นระยู่องเป็นก�รเรียู่บเรียู่งเนื�อห�ส�ระ 

ในโครงก�รวิ่จัยู่ยู่่อยู่ต่�ง ๆ  เพื�อเผูยู่แพร่องค์คว่�มร้่ส่่ส�ธ�รณ์ะชน โดยู่เฉพ�ะ

ผู่้คนท้องถิ�นจังหว่ัดระยู่อง ประกอบไปด้ว่ยู่หนังสือ 5 เล่ม คือ

 ระยู่อง : ประวั่ติวั่ฒนธรรม โบร�ณ์คดี และเส้นท�งส�ยู่ประวั่ติศ�สตร์

 ระยู่อง : สมุดไทยู่และใบล�น

 ระยู่อง : ว่ัด บ้�น ศ�ลเจ้� ศิลปกรรมและง�นช่�งโบร�ณ์

 ระยู่อง : คนจีนโพ้นทะเล ผู่้คนและว่ิถีชีวิ่ต

 ระยู่อง : ผูลิตภัณ์ฑ์์ท้องถิ�น ศิลปะชุมชนและสิ�งแว่ดล้อม

คณ์ะโบร�ณ์คดี มห�ว่ิทยู่�ลัยู่ศิลป�กร



 คณ์ะโบร�ณ์คดี ดว้่ยู่คว่�มรว่่มมอืกบั คณ์ะมณั์ฑ์นศลิป ์มห�ว่ทิยู่�ลัยู่

ศิลป�กร มีคว่�มเช่�อมั�นเป็นอยู่่�งยู่ิ�งว่่�องค์คว่�มร่้ที�ได้ศึกษ�ว่ิจัยู่มรดก 

ศิลปวั่ฒนธรรมอันทรงคุณ์ค่�ของจังหว่ัดระยู่องในครั�งนี� จะก่อเกิดคว่�ม

เข้�ใจ ตระหนักถึง หว่งแหน อนุรักษ์ ร�กเหง้�ที�บรรพบุรุษสั�งสมตลอดม�

ในพื�นที�จังหว่ัดระยู่องรว่มถึงภ่มิภ�คตะว่ันออกของประเทศ และจะเกิด

ประโยู่ชน์ส่งสุด ห�กใช้เป็นต้นทุนในก�รต่อยู่อดสืบส�นศิลปว่ัฒนธรรม

ระยู่องให้คงอยู่่่ต่อไป

 ท้�ยู่ที�สุดนี� ขอขอบพระคุณ์บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด  

(มห�ชน) (GC) เป็นอยู่่�งส่ง ที�ให้ก�รสนับสนุนและให้คว่�มร่ว่มมือเป็น

อยู่่�งดียู่ิ�ง และเป็นส่ว่นสำ�คัญ่ที�ทำ�ให้โครงก�รฯ ส�ม�รถดำ�เนินง�นจน

สำ�เร็จลุล่ว่งไปได้ด้ว่ยู่ดี

ผู่้ช่ว่ยู่ศ�สตร�จ�รยู่์ชว่ลิต ข�ว่เขียู่ว่

คณ์บดีคณ์ะโบร�ณ์คดี



 ระยู่องเป็นจังหวั่ดที�มิได้รำ��รว่ยู่แต่ทรัพยู่�กรด้�นธรรมช�ติ แต่มรดก

ท�งว่ัฒนธรรมก็มีอยู่่่เป็นจำ�นว่นม�กเช่นกัน โดยู่เฉพ�ะแหล่งศิลปกรรม

และง�นช่�งโบร�ณ์ซ่ึ�งมีคว่�มสว่ยู่ง�มไม่แพ้ช�ยู่ทะเล เก�ะแก่งและภ่เข�

ของระยู่อง ห�กทว่่�ศึกษ�ว่ิจัยู่ท�งด้�นประว่ัติศ�สตร์ศิลปะของระยู่อง 

ยัู่งมีน้อยู่ม�กห�กเทียู่บกับพื�นที�อื�น ๆ  โดยู่รอบหลักฐ�นดังกล่�ว่จึงยัู่งไม่ได้รับ

คว่�มสนใจม�กพอ

 คณ์ะโบร�ณ์คดีภ�ยู่ใตก้รอบคว่�มรว่่มมอืจ�กบรษิทั พทีที ีโกลบอล

เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) (GC) ได้ทำ�ก�รศึกษ�มรดกท�งว่ัฒนธรรม 

ของระยู่องในเขตพื�นที�ลุ่มนำ��ระยู่องและลุ่มนำ��ประแสได้พบหลักฐ�นม�กม�ยู่

ที�ยู่ืนยู่ันว่่�ในอดีตนั�นพื�นที�จังหว่ัดระยู่องเป็นอีกแห่งที�มีคว่�มโดดเด่นท�ง

ด้�นง�นช่�ง มีฝีีมือก�รสร้�งศิลปกรรมที�ชำ�น�ญ่ ทั�งง�นเนื�องในศ�สน�

และบ้�นเร่อนโรงร�้นที�อยู่่่อ�ศยัู่ แมว้่�่ก�ลเว่ล�จะทำ�ใหร้ะยู่องเปลี�ยู่นแปลง

ไปม�กจ�กอดีตด้ว่ยู่คว่�มเจริญ่ต่�ง ๆ แต่ก็ไม่อ�จละทิ�งคว่�มเจริญ่เช่นนี�

ในอดีตไปได้เพร�ะเป็นต้นทุนสำ�คัญ่ในก�รพัฒน�เมืองระยู่องให้ก้�ว่หน้�

ด้ว่ยู่หลักฐ�นจ�กอดีต

 คณ์ะผู่ว้่จิยัู่ด�้นศิลปกรรมและง�นช�่งเมอืงระยู่องขอขอบคุณ์ คณ์ะ

โบร�ณ์คดี มห�ว่ิทยู่�ลัยู่ศิลป�กร และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

จำ�กัด (มห�ชน) รว่มไปถึงพระภิกษุสงฆ์์ผู้่ด่แลว่ัดอันเป็นแหล่งศิลปกรรม

สำ�คัญ่ โรงเรียู่นระยู่องวิ่ทยู่�คม โรงพยู่�บ�ลระยู่อง เจ้�ของบ้�นเร่อนต่�ง ๆ 

ในยู่่�นเมืองเก่�ระยู่องและชุมชนป�กนำ��ประแสที�ที�สนับสนุนก�รศึกษ� สำ�รว่จ

และจดัทำ�ขึ�นเปน็หนงัสอืเผูยู่แพรค่ว่�มร่เ้กี�ยู่ว่กบัศลิปว่ฒันธรรมของจงัหว่ดั

ระยู่อง ค�ดหว่งัใหห้นงัสอืเลม่นี�จะได้เปน็แรงขบัเคลื�อนท�งว่ชิ�ก�รสำ�หรบั

ง�นด้�นว่ัฒนธรรม ประว่ัติศ�สตร์ศิลปะ โบร�ณ์คดีของเมืองระยู่องต่อไป

คำ�นำ�ผู่้เขยีู่น



บทที� 1
บทนำ� : คว่�มสัมพันธ์ท�งภ่มิศ�สตร์ก�ยู่ภ�พกับ

ศิลปกรรมในจังหว่ัดระยู่อง

บทที� 2

สถ�ปัตยู่กรรมโบร�ณ์ในระยู่อง

บทที� 3
ประติม�กรรมโบร�ณ์และพระพุทธร่ปในระยู่อง

บทที� 4 
จิตรกรรมแบบประเพณ์ีในระยู่อง
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1 — บทนำ� :

คว่�มสัมพันธ์ท�ง

ภ่มิศ�สตร์ก�ยู่ภ�พ 

กับศิลปกรรมใน

จังหว่ัดระยู่อง



1 — ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กายภาพกับศิลปกรรม 9วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ



ระยอง10 เล่ม 3  



1 — ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กายภาพกับศิลปกรรม 11วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ

จ�กก�รทำ�ง�นเชงิขอ้มล่ และว่เิคร�ะห์หลกัฐ�นศลิปกรรมที�ไดพ้บ

จ�กลุ่มนำ��ระยู่อง (อ.เมืองและ อ.บ้�นค่�ยู่) กับลุ่มนำ��ประแส (อ.แกลง) มี

ข้อม่ลหลักฐ�นสองส่ว่น ได้แก่ ศิลปกรรมแบบประเพณี์ต�มว่ัดว่�อ�ร�ม 

คือสถ�ปัตยู่กรรมอ�ค�รอุโบสถแบบพื�นถิ�นของลุ่มนำ��ระยู่องและลุ่มนำ�� 

ประแส รว่มถึงเจดีย์ู่ พระพุทธร่ป จิตรกรรม และง�นประณี์ตศิลป์อันเป็นง�น

ศิลปะแบบประเพณี์ กับข้อม่ลศิลปะ-สถ�ปัตยู่กรรมจ�กชุมชนยู่มจินด�และ

ชุมชนป�กนำ��ประแส คือบ้�นเร่อนที�อยู่่่รุ่นอ�ยูุ่สมัยู่ต่�ง ๆ และศ�ลเจ้�จีน 

ในเขตสองลุ่มนำ��สำ�คัญ่ของจังหวั่ดระยู่องมีผู้่คนม�ตั�งหลักแหล่งและ

สร้�งง�นศิลปกรรมเป็นหลักฐ�นอยู่่่ไม่น้อยู่กว่่�สมัยู่อยุู่ธยู่�ตอนปล�ยู่ถึงระยู่ะ

แรกเริ�มของสมัยู่รัตนโกสินทร์ โดยู่ประวั่ติศ�สตร์ได้กล่�ว่ถึงก�รเป็นเส้นท�ง

ผู่�นของสมเด็จพระเจ้�ต�กสินที�ทรงม�ตั�งมั�นอยู่่่ที�เมืองระยู่องเป็นเว่ล�น�น

ก่อนจะทรงปร�บปร�ม “ขุนร�ม หมื�นซ่่อง” ซึ่�งเช่�อว่่�เป็นหัว่หน้�ชุมนุมอยู่่่

บริเว่ณ์ลุ่มนำ��ประแส จ�กนั�นจึงยู่�ตร�ทัพไปยัู่งเมืองจันทบุรี 

อยู่่�งไรก็ดีคว่�มชัดเจนของศิลปกรรมได้เริ�มขึ�นเมื�อร�ว่สมัยู่รัชก�ล

ที� 3-5 ลงม� เนื�องจ�กเป็นพื�นที�ที�ใช้ง�นอยู่่่อยู่่�งต่อเนื�อง และง�นศิลปกรรม

รุ่นก่อนหน้� มักก่อสร้�งด้ว่ยู่ไม้เป็นส่ว่นใหญ่่จึงผุูพังไม่เหลือหลักฐ�นให้เห็นแล้ว่ 

ในก�รศึกษ�นี�ได้พบว่่� ภ่มิศ�สตร์มีบทบ�ทกับคว่�มสัมพันธ์ของ

ง�นศิลปกรรมในเขตสองลุม่นำ��เปน็อันม�ก นั�นคือที�ตั�งของศ�สนสถ�นและ

ชมุชนในอดีตต�่งยู่ดึโยู่งเอ�แมน่ำ��ระยู่องและแมน่ำ��ประแสที�มค่ีคลองส�ข�

เป็นหลัก กล่�ว่คือ ชุมชนเก่�แก่ของระยู่องและประแสส่ว่นหนึ�งมีที�ตั�งอยู่่่

บนเนินดินหร่อแนว่สันทร�ยู่เก่�ที�เคยู่เป็นช�ยู่ฝัี�งม�ก่อน จึงมีช่�อปร�กฏ 

เช่น ว่ัดโขด ว่ัดเนิน บ้�นดอน เนินฆ์้อ เนินทร�ยู่ บ�งส่ว่นตั�งอยู่่่ช�ยู่ขอบ

ที�ลุ่มจึงมีช่�อในภ�ษ�ท้องถิ�นเดิม (ภ�ษ�ชอง?) เช่น วั่ดลุ่ม สระหม่่ บ้�นจำ�รุง

(แปลว่่�ที�มีนำ��ขัง) หนองแพงพว่ยู่ เนินสระ ทะเลน้อยู่ ฯลฯ ที�ตั�งเหล่�นี�แม้

ปัจจุบันจะเห็นว่่�อยู่่่ห่�งไกลกันและลึกเข้�ไปจ�กแนว่แม่นำ��ม�ก แต่จ�ก

ก�รตรว่จสอบจ�กแผูนที�เก�่ ภ�พถ�่ยู่ท�งด�ว่เทยีู่ม และภ�คสน�ม พบว่�่

ชุมชนเหล่�นี�เคยู่มีท�งนำ��ที�เป็นส�ข�ของแม่นำ��เข้�ไปจนถึงตัว่ชุมชนได้

เกือบทั�งสิ�น
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บน
แม่นำ��ระยู่องบริเว่ณ์ 
อ.บ้�นค่�ยู่ เป็นส�ยู่เลือดหลัก
ของชุมชนในลุ่มนำ��ระยู่อง
ล่่าง
ชุมชนประมงบริเว่ณ์ 
ป�กแม่นำ��ประแส อ.แกลง



1 — ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กายภาพกับศิลปกรรม 13วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ

 ชุมชนที�พบง�นศิลปกรรมโบร�ณ์ของลุ่มนำ��ระยู่องจ�กท�งตอน

เหนือสุดคือแถบว่ัดละห�รไร่ลงม�ต�มสองฝีั�งแม่นำ�� จนถึง อ.บ้�นค่�ยู่ที�มี

ชมุชนหน�แนน่บรเิว่ณ์บ้�นไผู่ล้อม และมรีอ่งรอยู่ชมุชนโบร�ณ์คือคนัดินรป่

สี�เหลี�ยู่ม บริเว่ณ์บ้�นค่�ยู่นี�ได้พบศิลปกรรมที�เก่�แก่ที�สุดคือพระพุทธร่ป

ศิลปะฟู่นันหร่อทว่�รว่ดีตอนต้นที�วั่ดหนองกะบอก อ�ยุู่ร�ว่พุทธศตว่รรษที� 12 

จ�กนั�นลงม�ท�งใต้จะมีวั่ดบ้�นค่�ยู่ ว่ัดบ้�นเก่� ซ่ึ�งมีหลักฐ�นเก่�แก่ถึง

สมัยู่อยูุ่ธยู่� และเมื�อถึงบริเว่ณ์ตัว่เมืองระยู่องหร่อ ต.ท่�ประด่่ เป็นยู่่�น

ชุมชน มีว่ัดสำ�คัญ่กระจ�ยู่ตัว่อยู่่่ไม่ไกลจ�กแม่นำ��ระยู่อง อ�ยูุ่สมัยู่อยูุ่ธยู่�

ตอนปล�ยู่ถงึสมยัู่รตันโกสนิทร์ คอืว่ดัลุม่ ว่ดัเนนิ ว่ดัป�่ประด่ ่ว่ดัจนัทอุดม

(วั่ดเก๋งร้�ง) และวั่ดโขดทิมธ�ร�ม ขณ์ะที�ตัว่ยู่่�นชุมชนเก่�หร่อชุมชนยู่มจินด�

นั�นตั�งอยู่่่ริมฝีั�งต�มยู่�ว่ของแม่นำ��ระยู่อง และมีก�รตัดถนนยู่มจินด�กับ

ถนนชุมพลเป็นเส้นท�งเพิ�มเติมขึ�นในสมัยู่หลัง ทำ�ให้มีตึกแถว่โบร�ณ์และ

เรอ่นแถว่พื�นถิ�นสร้�งเรียู่งร�ยู่สองฝีั�งถนน

 ในลุม่แม่นำ��ประแส นับตั�งแต่บ้�นกระแสร์บนลงม�มีว่ัดว่�อ�ร�ม

และชุมชนขน�ดเลก็ๆ จนกระทั�งถงึบรเิว่ณ์บรเิว่ณ์ว่ดัโพธิ�ทองพทุธ�ร�มซ่ึ�ง

เป็นที�ตั�งเมืองแกลงเก่� มีแนว่คลองเก่�ที�ตื�นเขินแล้ว่ม�ถึงหน้�ว่ัด โดยู่

คลองนี�เช่�อมกบัแม่นำ��ประแสตอนบนบริเว่ณ์บ�้นส�มยู่�่น (อำ�เภอแกลงใน

ปัจจุบัน) ส่ว่นแถบว่ัดหนองแพงพว่ยู่ก็มีระยู่ะไม่ห่�งจ�กแนว่คลองส�ข�

ตอนบนของแม่นำ��ประแสเช่นกัน

 ถดัลงม�ท�งใตแ้ถบบ�้นทะเลนอ้ยู่-ทุง่คว่�ยู่กนิ มวี่ดัร�ชบลัลงักท์ี�

สร�้งบนเนินช�ยู่ที�ลุม่และมีเจดียู่ข์น�ดใหญ่ส่ร�้งไว่ท้ี�รมิแมน่ำ��ประแส ขณ์ะ

ที�ฝีั�งตรงข้�มมีว่ัดอุดมธัญ่ญ่�ว่�ส (วั่ดทุ่งคว่�ยู่กิน) สร้�งห่�งออกไปจ�ก

ลำ�นำ��ประแสเพร�ะเปน็ทุง่ที�ลุม่ จ�กนั�น ท�งฝัี�งขว่�ของแมน่ำ��ประแส มเีนนิ

ดนิและสันทร�ยู่เก�่ที�เรยีู่งกนัต�มแนว่เหนอื-ใต้ เปน็ที�ตั�งชมุชน ไดแ้ก่ เนิน

ทร�ยู่ เนินฆ้์อ บ้�นหนองแพงพว่ยู่ บ้�นจำ�รุง หยู่่อมยู่่�นเหล่�นี�มีร่องรอยู่

ท�งนำ��จ�กแมน่ำ��ประแสไปถงึในอดตีคือคลองท�่สแีก้ว่ คลองเนนิฆ์อ้ ซึ่�งมี

ส�ข�กระจ�ยู่ไปทั�ว่ ขณ์ะที�ท�งใต้ลงม�กล�ยู่เปน็เนนิสง่ตำ��กอ่นจะถึงช�ยู่ฝัี�ง

ทะเลเป็นที�ตั�งของบ้�นกรำ�� อันเป็นชุมชนใหญ่่ม�แต่โบร�ณ์ ไม่น้อยู่กว่่� 

สมัยู่แรกเริ�มกรุงรัตนโกสินทร์
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 ชุมชนขน�ดใหญ่่คือป�กนำ��ประแส สร้�งเป็นเร่อนเส�ส่งช�ยู่ตลิ�ง 

มีช�นริมนำ��เพื�อก�รทำ�ประมง และหน้�บ้�นเป็นเร่อนแถว่สองฝีั�งถนน

สำ�หรับเปิดหน้�บ้�นค้�ข�ยู่ เร่อนพื�นถิ�นมีลักษณ์ะผูสมผูส�นระหว่่�ง 

ไทยู่-จนี-ตะวั่นตก และยู่งัมศี�สนสถ�นที�สะทอ้นก�รเข�้ม�ของกลุม่ช�ว่จีน

นั�นคือศ�ลเจ้�แบบจีนที�กระจ�ยู่อยู่่่หล�ยู่แห่งในชุมชน

 ความสัมัพันัธ์ท์างภูมิูศาสัตร์ข์องชุมุชุนเชุ่นน้�ทำาให้พ้ับวา่งานชุ่าง

ของลุ่ม่นำ�าร์ะยองแล่ะปร์ะแสัมล้่กัษณะร์ว่มกนับางปร์ะการ์ เชุน่ อโุบสัถ

แบบพั้�นถิ�นลุ่ม่นำ�าร์ะยอง อโุบสัถพั้�นถิ�นแบบลุ่่มนำ�าปร์ะแสั ห้ร์อืเจดีย้ท์ร์ง

ร์ะฆังัท้�สัร์า้งไว้เปน็จดุีห้มายตา (Landmark) บร์เิวณปากนำ�าร์ะยอง แล่ะ

ร์ิมนำ�าปร์ะแสัก็ม้ร์ูปแบบแล่ะวิธ์ีคิดีในการ์สัร์้างท้�เป็นไปทางเดี้ยวกัน 



1 — ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กายภาพกับศิลปกรรม 15วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ
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2 — สถ�ปัตยู่กรรม

โบร�ณ์

ในระยู่อง



2 — สถาปัตยกรรมโบราณในระยอง 17วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ



ระยอง18 เล่ม 3  



2 — สถาปัตยกรรมโบราณในระยอง 19วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ

 ระยู่องเป็นชุมชนขน�ดเล็ก และกระจ�ยู่ตัว่กันอยู่่่ต�มสองฝัี�งลำ�นำ��

และช�ยู่ฝีั�ง สิ�งก่อสร้�งจึงเป็นง�นขน�ดเล็กที�เพียู่งพอใช้สอยู่ได้ภ�ยู่ใน

ระดับชุมชน โดยู่ร่ปแบบโดยู่รว่มนั�นสถ�ปัตยู่กรรมทั�งในศ�สนสถ�นและ

อ�ค�รโรงร�้นบ�้นเรอ่นสว่่นใหญ่ไ่ด้รบัอิทธิพลท�งรป่แบบจ�กภ�ยู่นอกเข�้

ม�และได้ปรับปรุงจนมีลักษณ์ะเป็นของตนเองในที�สุด

อุโบสัถแบบพั้�นถิ�นลุ่่มนำ�าร์ะยอง

 อ�ค�รอุโบสถของระยู่องมีร่ปแบบลักษณ์ะเฉพ�ะเป็นของตนเอง 

ลักษณ์ะของอ�ค�รดังกล่�ว่ได้พบกระจ�ยู่อยู่่่ทั�ว่ไปในเขตลุ่มแม่นำ��ระยู่อง 

คอื นยิู่มสร�้งให้ผูนงัอ�ค�รสง่ ทรงจั�ว่ยู่อดแหลมและมจีั�นหบัหรอ่เพงิพ�ไล

ยู่ื�นออกม�ด้�นหน้�หลุบตำ�� มีก�รทำ�พนักเตี�ยู่ ๆ ปิดล้อมโถงด้�นหน้�และ

เจ�ะช่องท�งเข้�ด้�นข้�งทั�งสองด้�น อ�ค�รเช่นนี�คงได้รับอิทธิพลจ�ก

สถ�ปัตยู่กรรมสมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอนปล�ยู่และยู่ังสร้�งกันม�เร่�อยู่ ๆ จนถึงช่ว่ง

พ.ศ. 2500 เป็นอยู่่�งน้อยู่

 หลักฐ�นสถ�ปัตยู่กรรมประเภทอุโบสถในเมืองระยู่องที�ได้รับร่ป

แบบศิลปะอยุู่ธยู่�ตอนปล�ยู่และน่�จะมีอ�ยูุ่เก่�ไปจนถึงสมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอน

ปล�ยู่ คือ อุโบสถว่ัดบ้�นแลง และอุโบสถว่ัดน�ต�ขว่ัญ่

 ร่ปแบบของอ�ค�รอุโบสถในสมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอนปล�ยู่นั�น ก�รทำ�ร่ป

หลังค�มีลักษณ์ะจั�ว่บีบเล็กและส่ง มีก�รทำ�หลังค�ให้เชิดโดยู่นิยู่มทำ�จั�ว่

ด�้นหน้�ของอ�ค�รใหม้คีว่�มสง่ใกลเ้คยีู่งกบัหลังค�ซ้่อนที�สองของอ�ค�ร

เมื�อมองด่ด้�นข้�งของอ�ค�รจะเห็นเส้นของสันหลังค�แอ่นโค้ง ลักษณ์ะ

ของสนัหลงัค�แอน่โคง้ตกทอ้งช�้ง สว่่นก�รทำ�ฐ�นของอ�ค�รนั�น จะทำ�ให้

มีลักษณ์ะตกท้องช้�งหร่อท้องสำ�เภ�เช่นเดียู่ว่กันเพื�อให้แนว่เส้นระหว่่�ง

หลังค�และฐ�นมีคว่�มกลมกลืนกัน ก�รทำ�ผูนังด้�นข้�งของอ�ค�รให้มี

ลักษณ์ะเอียู่งเข้�ห�จุดศ่นยู่์กล�งหร่อก�รทำ�ให้ผูนังสอบเข้�ห�ตรงกล�ง 

เมื�อมองจ�กด้�นสกัดของอ�ค�ร (ทั�งนี�เพื�อก�รรับนำ��หนักโครงสร้�งหลังค�)1
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อุโบสถ ว่ัดบ้�นแลง
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 โดยู่เมื�อทำ�ก�รศกึษ�พบว่�่อ�ค�รอโุบสถเมอืงระยู่องนั�นเปน็อ�ค�ร

ทรงตึก ซ่ึ�งเป็นอ�ค�รที�นำ�ร่ปแบบของอ�ค�รทรงไทยู่ประเพณ์ีรว่มกันกับ

อ�ค�รที�ได้รับอิทธิพลตะว่ันตก เช่น อุโบสถว่ัดบ้�นแลง และอุโบสถว่ัดน�

ต�ขว่ัญ่ โดยู่ลักษณ์ะร่ว่มกันที�เห็นได้ชัดเจนของอุโบสถทั�ง 2 หลังนั�น คือมี

ก�รทำ�จั�นหับหร่อลักษณ์ะของหลังค�ยู่ื�นออกม�ด้�นหน้�หลุบตำ��มี 

พนักเตี�ยู่ ๆ ล้อมโถงด้�นหน้�ไว่้ และชั�นหลังค�ยู่ังลดหลั�นอยู่่�งมีระเบียู่บ

แบบแผูน รว่มถึงก�รทำ�หน้�บันที�ไม่ค่อยู่ประดับตกแต่งล�ยู่หร่อประดับ

ตกแต่งเล็กน้อยู่ ผูนังอ�ค�รเอนสอบ ร่ปแบบที�กล่�ว่ม�ข้�งต้นไม่ว่่�จะ

เป็นก�รทำ�จั�นหับยู่ื�นออกม�หร่อก�รที�ทำ�ผูนังอ�ค�รเอนสอบล้ว่นเป็น

ลักษณ์ะของอ�ค�รในศิลปะอยูุ่ธยู่�ตอนปล�ยู่ เช่น ว่ัดครุธ�ร�ม จังหว่ัด

พระนครศรีอยูุ่ธยู่� เป็นต้น

อุโบสถ ว่ัดน�ต�ขว่ัญ่
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 ในสมัยู่อยู่ธุยู่�ตอนปล�ยู่ลักษณ์ะโครงสร�้งของอ�ค�รจะใชข้่�อและ

อะเส เป็นตัว่รองรับนำ��หนักโครงสร้�งหลังค�เพื�อถ่�ยู่นำ��หนักไปที�ผูนัง

อ�ค�รโดยู่ตรง2 เมื�อเป็นดังนั�นแล้ว่ผูนังที�ใช้รับนำ��หนักจึงมีขน�ดของผูนัง

ที�หน�ม�ก ห�กแต่ว่่�อุโบสถส่ว่นใหญ่่ที�พบในเมืองระยู่องนี�จะใช้เส�ไม้ใน

ก�รรองรบัชั�นหลงัค�อยู่่แ่ละใชก้�รฉ�บผูนงับ�ง ๆ  คลุมทบัเส�ไมจ้นเหมอืน

กับว่่�ใช้ผูนังเป็นที�รองรับหลังค� อีกทั�งภ�ยู่ในตัว่อ�ค�รก็ยู่ังปร�กฏร่อง

รอยู่ของเส�ไมท้ี�ใชร้องรบัชั�นหลงัค�ใหเ้หน็อยู่่ ่ซ่ึ�งทำ�ใหโ้ครงสร�้งรบันำ��หนกั

ชั�นหลังค�เปน็แบบพื�นถิ�นของระยู่องสง่ตอ่ไปจนถึงในอโุบสถในเมอืงระยู่อง

ในสมัยู่ต่อม�

 ตอ่ม�ในสมยัู่รตันโกสนิทรย์ู่งัคงยู่ดึรป่แบบเดมิไว่ไ้ด ้คอืก�รทำ�จั�น

หับและก�รทำ�มีพนักเตี�ยู่ ๆ ล้อมโถงด้�นหน้�ไว่้ ด้ว่ยู่พบอุโบสถในกลุ่มนี�

เป็นจำ�นว่นม�กจึงจะขอยู่กตัว่อยู่่�งม�จำ�นว่นหนึ�ง

 อุโบสถว่ดัโขดทมิธ�ร�ม บรเิว่ณ์ฐ�นของอุโบสถมลีกัษณ์ะเปน็ฐ�น

บัว่ลก่แกว้่อกไก ่ตวั่อ�ค�รมลีกัษณ์ะกอ่ผูนังสง่ มขีน�ด 5 หอ้ง หลงัค�ซ่อ้น

กัน 2 ชั�น หน้�บันประดับตกแต่งด้ว่ยู่ป่นปั�นทำ�เป็นล�ยู่พันธุ์พฤกษ�เป็น

ล�ยู่ก้�นแยู่กทั�งด้�นหน�้และด้�นหลงั ด�้นหน้�ของอ�ค�รมมีขุที�สร�้งดว้่ยู่

ไม้ยู่ื�นออกม�เป็นทรงจั�ว่ป้�นมีล�ยู่ฉลุไม้แบบตะว่ันตก สันนิษฐ�นว่่�

เปน็ก�รต่อเตมิขึ�นม�ใหมภ่�ยู่หลงัเนื�องจ�กบรเิว่ณ์ด�้นสกดัหน�้มรีอ่งรอยู่

ของไม้ที�ยู่ื�นออกม�จ�กเต้� นั�นแสดงให้เห็นว่่�ก่อนก�รบร่ณ์ะนั�น บริเว่ณ์

ด้�นหน้�ของอุโบสถน่�จะเคยู่มีก�รทำ�จั�นหับม�ก่อน 

 แม้จ�กหลักฐ�นเอกส�รก�รก่อตั�งว่ัดโขดทิมธ�ร�มจะบันทึกไว่้ว่่� 

วั่ดโขดทิมธ�ร�มนั�นสร้�งขึ�นในช่ว่ง พ.ศ. 20073 แต่ว่่�จ�กร่ปแบบท�ง

สถ�ปัตยู่กรรมในปัจจุบันนั�นส�ม�รถอธิบ�ยู่อยู่่�งกว้่�ง ๆ  ว่่�เป็นอ�ค�รสมัยู่

อยุู่ธยู่�ตอนปล�ยู่จนถึงสมัยู่รัตนโกสินทร์

 อุโบสถวั่ดลุ่มมห�ชัยู่ชุมพล ก่อผูนังส่งรองรับนำ��หนักเคร่�องบนโดยู่ไม่มี

เส�ภ�ยู่ใน เป็นอ�ค�รขน�ด 5 ห้อง หน้�บันก่ออิฐฉ�บป่นมีลว่ดล�ยู่ที�ได้รับ

อิทธิพลจีนตกแต่งทั�งด้�นทิศตะวั่นออกและทิศตะวั่นตก อีกทั�งยัู่งมีจั�นหับหร่อ

เพิงยืู่�นออกม�ด้�นหน้�ช�ยู่ค�หลุบตำ��โดยู่ก่อพนักเตี�ยู่ ๆ ปิดล้อมหน้�โถงไว้่
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 อุโบสถเก่�ว่ัดป่�ประด่่ เป็นอ�ค�รก่ออิฐถือป่นก่อผูนังส่ง ขน�ด 5 

หอ้ง หลงัค�ซ่อ้น 2 ชั�น 3 ตบั หน�้บันด�้นทศิตะว่นัออกเปน็รป่พระพทุธเจ�้

ผูุดขึ�นเหนือดอกบัว่กล�งสระ ส่ว่นด้�นทิศตะว่ันตกปั�นป่นเป็นล�ยู่พันธุ์

พฤกษ�ยู่กช่อดอกไม้เป็นกลีบ มีสิงโตกำ�ลังเล่นล่กแก้ว่ขน�บข้�งละตัว่  

มีจั�นหับหร่อเพิงยู่ื�นออกม�ด้�นหน้�ช�ยู่ค�หลุบตำ��โดยู่ก่อพนักเตี�ยู่ๆ 

ปดิลอ้มไว่ ้สว่่นใบเสม�นั�นถก่ถอดและนำ�ไปเกบ็ไว้่ใต้โบสถ์ ที�กรอบซุ่ม้ประต่

ทำ�เป็นล�ยู่พันธุ์พฤกษ�เขียู่นสีและได้เขียู่นเป็นอักษรจีน 

บน

อุโบสถว่ัดโขดทิมธ�ร�ม 

ล่่างซ้้าย

อุโบสถ ว่ัดลุม่มห�ชัยู่

ชุมพล
ล่่างขวา
อุโบสถเก่�ว่ัดป่�ประด่่
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 อโุบสถเก�่ว่ดัป่�ประด่ส่ะทอ้นใหเ้หน็รป่แบบศิลปกรรมจนีม�กกว่่�

วั่ดลุ่ม ทั�งก�รทำ�หน้�บันแบบล�ยู่จีนและก�รเขียู่นอักษรจีนตรงประต่ท�งเข้�

อนัแสดงคว่�มสมัพนัธ์กบัตระกล่ชั�นผู้่ใหญ่ใ่นเมอืงซ่ึ�งตอ้งเปน็ใหญ่่ในสังคม

จีน สะท้อนให้เห็นถึงก�รเป็นชุมชนเมืองท่� เนื�องจ�กคนจีนมีบทบ�ทส่งใน

ก�รติดต่อค้�ข�ยู่ อีกทั�งว่ัดป่�ประด่่เองยู่ังเป็นว่ัดที�อยู่่่ใกล้กับชุมชนยู่ม

จินด�ซึ่�งผู้่คนที�อ�ศัยู่อยู่่่ในชุมชนนั�นส่ว่นใหญ่่ล้ว่นเป็นช�ว่จีน จึงเป็นลักษณ์ะ

ที�มีอ�ยูุ่ในช่ว่งรัชก�ลที� 3 ลงม�ซ่ึ�งมีพระร�ชนิยู่มในศิลปะจีน

 ต่อม�ภ�ยู่ในช่ว่ง พ.ศ. 2500 ก็ยู่ังพบก�รทำ�อุโบสถร่ปแบบนี�

พร้อมทั�งระบุศักร�ชที�สร้�งชัดเจน เช่น อุโบสถวั่ดทับม� ตัว่อ�ค�รมีจั�นหับ

ยู่ื�นออกม�ด้�นหน้� ช�ยู่ค�มีลักษณ์ะล�ดลงตำ�� มีกำ�แพงก่อเป็นลักษณ์ะ

เตี�ยู่ๆ ปดิด�้นหน้�โถง บรเิว่ณ์ผูนงัระหว่�่งประตท่�งเข�้อโุบสถมขีอ้คว่�ม

เขียู่นไว่้ว่่� “20 มิ.ยู่. 2500” ระบุศักร�ชก�รสร้�งไว่้ชัดเจน นอกจ�กนี�ยู่ังมี

อุโบสถว่ัดเข�โบสถ์ ซ่ึ�งน่�จะสร้�งในระหว่่�ง พ.ศ. 2450 ลงม�จนถึง 

พ.ศ. 2500 ปัจจุบันอยู่่่ในสภ�พชำ�รุดทรุดโทรม อุโบสถวั่ดม�บต�พุด  

บนหลังค�มีก�รเรียู่งกระเบื�องสีเป็นข้อคว่�มว่่� พ.ศ. 2503 ซ่ึ�งสนันษิฐ�น

ว่่�น่�จะเป็นศักร�ชที�สร้�งว่ัดม�บต�พุด

อุโบสถเดิม ว่ัดทับม�
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บน

อุโบสถว่ัดเข�โบสถ์

ล่่าง

อุโบสถเดิม ว่ัดม�บต�พุด



ระยอง26 เล่ม 3  

 จึงมีคว่�มชัดเจนว่่�เมื�อในช่ว่ง พ.ศ. 2500 บริเว่ณ์พื�นที�เมืองระยู่อง

ยัู่งคงมีก�รสร้�งอุโบสถแบบพื�นถิ�นที�มีจั�นหับหร่อเพิงด้�นหน้�อยู่่่ แสดงให้

เห็นว่่�เอกลักษณ์์ท�งด้�นสถ�ปัตยู่กรรมอยู่่�งหนึ�งคืออุโบสถแบบพื�นถิ�นลุ่ม

นำ��ระยู่องยัู่งแสดงกระแสท้องถิ�นนิยู่มไว้่ได้น�นหล�ยู่ร้อยู่ปี ในขณ์ะที�ช่ว่งเว่ล�

เดียู่ว่กันนั�นพื�นที�อื�นได้เปลี�ยู่นแปลงคว่�มนิยู่มร่ปแบบอุโบสถไปแล้ว่

อุโบสัถแบบพั้�นถิ�นลุ่่มนำ�าปร์ะแสั

 ที�ลุ ่มนำ��ประแส อำ�เภอแกลง เป็นยู่่�นชุมชนสำ�คัญ่และเก่�แก่

จนถึงสมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอนปล�ยู่เป็นอยู่่�งน้อยู่ อุโบสถแบบพื�นถิ�นที�พบใน

พื�นที�ลุ่มนำ��ประแสนั�นพบว่่�มีก�รสร้�งหล�ยู่วั่ดในพื�นที� ได้แก่ วั่ดร�ชบัลลังก์ 

วั่ดหนองแพงพว่ยู่ วั่ดสมมติเทพฐ�ปน�ร�ม วั่ดโพธิ�ทอง วั่ดจำ�รุง วั่ดเนินยู่�ง

ว่ัดอุดมธัญ่ญ่�ว่�ส (ทุ่งคว่�ยู่กิน) ว่ัดตะเคียู่นง�ม เป็นต้น โดยู่ลักษณ์ะ

ของอุโบสถพื�นถิ�นนี� มีลักษณ์ะร่ว่มกัน คือ ด้�นหน้�ของอ�ค�รมีก�รทำ�มุข

ขว่�งด้�นหน้�อ�ค�ร บ�งแห่งพบว่่�มีก�รใช้โครงสร้�งเช่�อมต่อติดไปกับ

ผูนังด้�นหน้�ของอ�ค�ร และโครงใช้เคร่�องหลังค�เป็นเคร่�องไม้

ล่ักษณะร์ูปแบบของผัังอาคาร์

 อ�ค�รที�เป็นศ�สนสถ�นโดยู่เฉพ�ะอุโบสถที�สร้�งขึ�นนั�นก็เพื�อใช้

พื�นที�ภ�ยู่ในสำ�หรบัประกอบกิจกรรมต�่ง ๆ  ขน�ดของพื�นที�ขึ�นอยู่่ก่บัจำ�นว่น

และปริม�ณ์ของกิจกรรมนั�น ๆ ส่ว่นร่ปแบบลักษณ์ะของผัูงพื�นจะขึ�นอยู่่่กับ

คตินยิู่มและว่ถิที�งในก�รกอ่สร�้ง พบรป่แบบลักษณ์ะของผัูงอ�ค�รเปน็ 3 

แบบ คือ

 ผูังอ�ค�รแบบธรรมด� หม�ยู่ถึง ผัูงอ�ค�รที�มีลักษณ์ะร่ปแบบ

สี�เหลี�ยู่มผูืนผู้�มีประต่ท�งเข้�เพียู่งด้�นหน้�ด้�นเดียู่ว่ไม่มีมุขโถง เฉลียู่ง 

พ�ไล มีขน�ดค่อนข้�งเล็ก จึงไม่มีเส�ร่ว่มใน พบที�ว่ัดว่ัดร�ชบัลลังก์ ว่ัด

ตะเคียู่นง�ม ว่ัดโพธิ�ทอง

 ในกรณ์ีของว่ัดร�ชบัลลังก์ ซ่ึ�งปัจจุบันด้�นหน้�เป็นเพิงจั�นหับแบบ

ระยู่อง เกิดจ�กก�รซ่่อมสมัยู่หลัง มีภ�พถ่�ยู่เก่�แสดงว่่�เคยู่เป็นศ�ล�ขว่�งอยู่่่ 
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บน

อุโบสถเก่�ว่ัดร�ชบัลลังก์

ล่่างซ้้าย

อุโบสถว่ัดตะเคียู่นง�ม

ล่่างขวา

อุโบสถว่ัดโพธิ�ทอง

 ผูงัอ�ค�รแบบมพี�ไลรอบ หม�ยู่ถงึอ�ค�รที�ภ�ยู่นอกยู่กระดับพื�น

เพื�อทำ�ท�งเดินรอบ มีเส�ตั�งรับหลังค�ที�คลมุลงม� ภ�ยู่ในอ�ค�รอ�จมี

หร่อไม่มีเส�ร่ว่มใน พ�ไลรอบ คืออ�ค�รที�พ�ไลคลุมรอบผัูงลักษณ์ะนี�พบ

ที�ว่ัดหนองแพงพว่ยู่ ว่ัดอุดมธัญ่ญ่�ว่�สหร่อว่ัดทุ่งคว่�ยู่กิน และว่ัดบ้�นน�
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บน

อุโบสถว่ัดทุ่งคว่�ยู่กิน

ล่่าง

อุโบสถว่ัดบ้�นน�
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อุโบสถว่ัดจำ�รุง
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 ผูังอ�ค�รแบบมีเส�ร่ว่มใน คือ อ�ค�รที�ปร�กฎเส�ภ�ยู่ในอุโบสถ

ที�ตั�งเปน็ค่่ๆ  แบ่งพื�นที�ระหว่�่งเส�เปน็หอ้งๆ ตั�งขึ�นไปรบัโครงสร�้งหลงัค�

มีทั�งเส�กลม เส�เหลี�ยู่ม บ้�งก็เรียู่กเส�ในประธ�น หร่อ เส�ประธ�น 

ลักษณ์ะพบว่่�เป็นผูังอ�ค�รของว่ัดจำ�รุง แล ะว่ัดเนินยู่�ง

อุโบสถว่ัดเนินยู่�ง
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ผันังแล่ะโคร์งสัร์้างร์ับนำ�าห้นัก

 ในสมยัู่อยู่ธุยู่�ตอนปล�ยู่ลกัษณ์ะโครงสร�้งของอ�ค�รจะใชข้่�อและ

อะเสเป็นตัว่รองรับนำ��หนักโครงสร้�งหลังค�เพื�อถ่�ยู่นำ��หนักไปที�ผูนัง

อ�ค�รโดยู่ตรง4 เมื�อเป็นดังนั�นแล้ว่ผูนังจึงหน�ม�ก แต่อุโบสถส่ว่นใหญ่ท่ี�

พบในเมืองระยู่องนี�จะใช้เส�ไม้ในก�รรองรับชั�นหลังค�อยู่่่และใช้ก�รฉ�บ

ผูนังบ�ง ๆ คลุมทับเส�ไม้จนเหมือนกับว่่�ใช้ผูนังเป็นที�รองรับหลังค� อีกทั�ง

ภ�ยู่ในตัว่อ�ค�รก็ยู่ังปร�กฏร่องรอยู่ของเส�ไม้ให้เห็น หร่อภ�ยู่ในอุโบสถ

จะใช้โครงสร้�งทั�งหมดเป็นไม้รองรับนำ��หนักชั�นหลังค� ดังที�ปร�กฏเส�

ร่ว่มในเช่นที�ว่ัดจำ�รุง หร่อวั่ดเนินยู่�ง ซ่ึ�งแสดงให้เห็นว่่�ในพื�นที�ประแสนั�น

มีคว่�มชำ�น�ญ่ในเร่�องของโครงสร้�งไม้แม้ว่่�จะรับเทคนิคอื�นๆ เข้�ม�แล้ว่

แต่ก็นำ�ม�ปรับใช้ให้เข้�กับพื�นที�ของตน

 ภ�ยู่ในอุโบสถว่ดัโพธิ�ทองยู่งัคงเห็นรอ่งรอยู่ของเส�ไมท้ี�ยู่ื�นออกม�

จ�กผูนงั ซ่ึ�งแสดงใหเ้หน็ว่�่ถงึแมจ้ะมกี�รกอ่ผูนงัขึ�นม�แตต่วั่ผูนงัเองก็ไม่

ได้ใช้รับนำ��หนักอยู่่�งแท้จริง แต่ใช้เส�ไม้ที�ถ่กผูนังก่อทับไปครึ�งหนึ�งแล้ว่

เป็นตัว่รับนำ��หนักของโครงหลังค�นั�นเอง ส่ว่นฝี�ก็ตีปิดทำ�ไม่เห็น

โครงสร้�งของหลังค�ม�กนัก ก�รก่อสร้�งแบบนี�ยัู่งพบที�วั่ดหนองแพงพว่ยู่

อีกด้ว่ยู่ ซ่ึ�งว่ิธีก�รก่อสร้�งในลักษณ์ะนี�น่�จะเป็นก�รใช้อยู่่่ในท้องถิ�นและ

ในพื�นที�จังหว่ัดระยู่องในหล�ยู่ๆ ว่ัด แสดงให้เห็นถึงคว่�มเชี�ยู่ว่ช�ญ่ใน

ง�นไม้ของช่�งเมืองระยู่องหร่อลุ่มนำ��ประแส

 ภ�ยู่ในอุโบสถว่ัดเน  ินยู่�งอ�ค�รทั�งหลังใช้เคร่�องไม้เป็นส่ว่น

ประกอบ และส่ว่นเพด�นไม่ได้ตีฝ้ี�ปิดเหมือนกับว่ัดอื�นๆ แสดงให้เห็นถึง

โครงสร้�งของหลังค� อุโบสถเก่�วั่ดเนินยู่�งนั�นพบว่่�โครงสร้�งของหลังค�

นั�นใช้ไม้เป็นส่ว่นประกอบ ซ่ึ�งเป็นโครงสร้�งแบบจันทันยู่�ว่ยู่ึดยู่ันส่ว่นดั�ง

และปล�ยู่ข่�อ และมีก�รใช้ว่ิธีก�รตั�งเส�ร่ว่มในขึ�นไปรับใต้เชิงจั�ว่ประธ�น

เพื�อรับนำ��หนักที�ถ่�ยู่ลงม�โดยู่ตรง ทั�งยู่ังเป็นหลักยู่ึดสำ�หรับโครงของตับ

หลังค�ชั�นซ่้อน
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ห้ล่ังคา

 หลังค�นั�นส�ม�รถมไีดห้ล�ยู่รป่แบบหรอ่รป่ทรงขึ�นอยู่่ก่บัโครงสร�้ง

ของอ�ค�รหร่อร่ปแบบของอ�ค�ร อ�ค�รที�มผีูงัเหมอืนกันอ�จจะมรีป่แบบ

หลังค�ที�แตกต่�งหร่อเหมือนกันก็ได้

 อ�ทหิลงัค�ทรงโรง แบบอโุบสถเก�่ว่ดัจำ�รงุจะมลัีกษณ์ะเปน็หลงัค�

จั�ว่มีปีกนกรอบใช้สันตะเข้รว่มอยู่่่ในโครงสร้�งเพื�อรองรับก�รชักหลังค�

ปีกนกคลุมอ�ค�รโดยู่รอบ ซ่ึ�งหลังค�ในลักษณ์ะนี�จะต้องมีเส�ร่ว่มใน เพื�อ

ม�รองรับหลังค�จั�ว่ด้�นบนสุด

 หลังค�ทรงจั�ว่ซ่อ้นชั�น แบบว่ดัหนองแพงพว่ยู่ มลีกัษณ์ะเปน็หลังค�

ทรงหน้�จั�ว่ซ่้อนชั�น ทำ�ให้เกิดหลังค�ในแนว่ยู่�ว่ซ้่อนกันขึ�นไป เรียู่กว่่� ตับ

และส่ว่นหลังค�ที�ยืู่�นออกม�นอกตัว่อ�ค�รยู่�ว่กว่่�ปกติจนต้องมีเส�ไม้ 

ม�รองรับทำ�ให้เกิดท�งคล้�ยู่ระเบียู่งด้�นข้�งอ�ค�รเรียู่กว่่� พ�ไล

ภ�ยู่ในอุโบสถว่ัดเนินยู่�ง
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อุโบสถเก่�ว่ัดหนอง

แพงพว่ยู่ 

ใช้ร่ปแบบหลังค�ซ่้อนชั�น 

แบบไทยู่ประเพณ์ี
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 ลักษณ์ะสำ�คัญ่อันเป็นลักษณ์ะร่ว่มกันของอุโบสถพื�นถิ�นลุ่มนำ��ประแส

คือ ก�รสร้�งศ�ล�มุขขว่�งด้�นหน้�อุโบสถ ซึ่�งอ�ค�รอุโบสถในลักษณ์ะนี�จะ

แตกต่�งไปจ�กแบบแผูนท�งสถ�ปัตยู่กรรมไทยู่ที�เคยู่มีม� เพร�ะร่ปลักษณ์์

อ�ค�รคล้�ยู่กับก�รเอ�เร่อนสองหร่อส�มหลังม�ประกบเข้�กลุ่มกัน มีเร่อน

หลังใหญ่่เป็นประธ�น ส่ว่นศ�ล�หลังเล็กเป็นเร่อนประกบเข้�กับเร่อนประธ�น

ในแนว่ขว่�ง ดังนั�นเมื�อมองท�งด้�นหน้�จะเห็นหลังค�อ�ค�รด้�นยู่�ว่ของ

ศ�ล� (มุขขว่�ง) และส่ว่นหน้�บันของอ�ค�รประธ�นแต่เมื�อมองจ�กด้�นข้�ง

จะเห็นส่ว่นด้�นข้�งของอ�ค�รประธ�น มีด้�นหน้�ของศ�ล�ขว่�งประกบท�ง

ด้�นหน้�และหลัง มุขดังกล่�ว่มีประโยู่ชน์ใช้สอยู่พื�นที�ในเชิงเดียู่ว่กันกับเฉลียู่ง

อ�ค�รประเภทนี�ยัู่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ มุขขว่�งเต็ม คือ ก�รสร้�ง

มุขขว่�งทั�งหน้�หน้�และด้�นหลังและมีคว่�มยู่�ว่เร่อนเท่�กับคว่�มกว้่�งของ

อ�ค�รประธ�น มุขขว่�งสั�น คือ ก�รสร้�งมุขขว่�งหน้�หลังที�มีคว่�มยู่�ว่เร่อน

สั�นกว่่�อ�ค�รประธ�น และมุขขว่�งเดี�ยู่ว่ คือ ก�รสร้�งมุขเฉพ�ะด้�นหน้�ของ

อ�ค�รประธ�นเพียู่งด้�นเดียู่ว่5

 ก�รเพิ�มพื�นที�ก�รใชง้�นด�้นหน�้นอกเหนอืจ�กพื�นที�ภ�ยู่ในอโุบสถ

ของศ�ล�มขุขว่�องของอโุบสถพื�นถิ�นระยู่องนั�นจะเปน็อ�ค�รมขุขว่�งเดี�ยู่ว่

คือสร้�งมุขขว่�งเฉพ�ะด้�นหน้�ของเร่อนประธ�นเพียู่งด้�นเดียู่ว่ และตั�ง

อยู่่แ่ยู่กกบัอุโบสถไมไ่ด้เปน็โครงสร�้งที�ตอ่เช่�อมกนั โดยู่รป่แบบของอ�ค�ร

หลงัค�มขุขว่�งนั�นจะทั�งแบบหลงัค�ทรงจตรุมขุและหลงัค�ทรงปั�นหยู่� แต่

ไม่ว่่�จะเป็นมุขขว่�งทรงใดต้องมีก�รสร้�งที�สัมพันธ์กับตัว่อุโบสถคือ ส่ว่น

ของศ�ล�มขุขว่�งจะตอ้งมคีว่�มยู่�ว่เท�่กบัคว่�มกว่�้งของอโุบสถพอด ีและ

มีร�งนำ��เช่�อมหลังค�ของศ�ล�และหลังค�ของอุโบสถ 

 ก�รกำ�หนดอ�ยุู่ร่ปแบบของอุโบสถแบบพื�นถิ�นลุ่มนำ��ประแส ด่ได้จ�ก

ก�รสร้�งศ�ล�มุขขว่�ง ซึ่�งพบว่่�ปร�กฏขึ�นในสถ�ปัตยู่กรรมสมัยู่รัชก�ลที� 4 

เปน็อยู่�่งม�ก เช่น อโุบสถว่ดัมห�สมณ์�ร�ม จงัหว่ดัเพชรบุร ีดงันั�นอโุบสถ

แบบลุ่มนำ��ประเเสจึงน่�จะมีอ�ยูุ่ร�ว่สมัยู่รัชก�ลที� 4-5 เป็นต้นม�
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อุโบสัถแบบไทยปร์ะเพัณ้สัมัยให้ม่ (พั.ศ. 2475-2510) ในลุ่่ม 

นำ�าปร์ะแสั

 หลัง พ.ศ. 2475 ก�รขยู่�ยู่ตัว่ท�งเศรษฐกิจและภ�คอุตส�หกรรม

ขึ�นอยู่่�งม�กทำ�ให้ง�นก่อสร้�งแบบไทยู่ประเพณ์ีเปลี�ยู่นจ�กทัพสัมภ�ระ

แบบเก่�คือไม้ อิฐ ป่นตำ� ม�ส่่ว่ัสดุก่อสร้�งใหม่คือป่นซ่ีเมนต์ ซ่ึ�งมีทั�งจุด

แข็งและข้อจำ�กัด โดยู่จะเห็นได้ว่่�ง�นประดับประด�ด้ว่ยู่เคร่�องไม้เช่น 

ช่อฟู้�ใบระก�ห�งหงส์ลดคว่�มซ่ับซ้่อนลง คว่�มอ่อนช้อยู่ของตัว่กระหนก

ที�พลิ�ว่จ�กไม้สลักหร่อป่นปั�นกล�ยู่ม�เป็นกระหนกหัว่แข็งเพร�ะเป็นก�ร

หลอ่ดว้่ยู่ป่นซ่เีมนต ์โครงสร�้งที�ส�ม�รถทำ�ใหใ้หญ่โ่ตขึ�นไดเ้องจ�กใชร้ะบบ

ค�นคอนกรีตเสริมเหล็ก สะท้อนก�รเน้นหน้�ที�ใช้ง�นม�กกว่่�ต�มแบบ

แนว่คิดสถ�ปัตยู่กรรมสมัยู่ใหม่ 

 อุโบสถแบบนี�สร�้งทั�ว่ไปในทศว่รรษ 2490-2510 โดยู่ในพื�นที�ระยู่อง

อันน่�จะสัมพันธ์กับเส้นท�งใหม่ที�เช่�อมโยู่งลุ่มนำ��ประแสกับเมืองหลว่ง

โดยู่ตรงคือถนนสุขุมว่ิท เพร�ะเห็นได้ว่่�อุโบสถบ�งแห่งสร้�งขึ�นสัมพันธ์

กับแนว่ถนนด้ว่ยู่ และหลังจ�กยูุ่คนี� อ�ค�รไทยู่ประเพณ์ีแบบ ก ข ค ซ่ึ�งมี

พิมพ์เดียู่ว่กันจึงค่อยู่เริ�มเป็นที�นิยู่มกันหลังทศว่รรษ 2510 ลงม�

รู์ปแบบทางสัถาปัตยกร์ร์ม

สถ�ปัตยู่กรรมไทยู่เคร่�องคอนกรีต อ�จกล่�ว่ในภ�พรว่มกว่้�งๆ ได้ว่่�เป็น

ง�นที�ขึ�นด้ว่ยู่เส�และค�นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยู่มีลักษณ์ะร่ปทรงและ

จังหว่ะก�รออกแบบที�เน้นคว่�มเรียู่บง่�ยู่ ด่เข้มแข็งและสง่�ง�ม เป็น

สถ�ปัตยู่กรรมที�เห็นชัดว่่�แบบใหม่ทั�งร่ปแบบและว่ัสดุ และแนว่คว่�มคิด

ที�สร้�งสรรค์ ซึ่�งออกแบบโดยู่พระพรหมพิจิตร ในช่ว่งเว่ล� พ.ศ. 2475–2490 

เป็นช่ว่งที�ถือว่่�มีนัยู่ยู่ะสำ�คัญ่ท�งประว่ัติศ�สต์ กล่�ว่คือในท�งก�รเมืองมี

ก�รเปลี�ยู่นแปลงก�รปกครองแผู่นดินจ�กระบอบสมบ่รณ์�ญ่�สิทธิร�ช 

ม�แบบระบอบประช�ธิปไตยู่6
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บน

ว่ัดเนินฆ์้อ

ล่่าง

ว่ัดหนองกะพ้อ
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 เนื�องจ�กอ�ค�รทรงไทยู่ประเพณ์ีสมัยู่ใหม่นี�มีร่ปแบบที�ค่อนข้�ง

แน่นอนจงึขอยู่กตวั่อยู่�่งม�เพยีู่งบ�งว่ดัเพื�อก�รทำ�คว่�มเข�้ใจในก�รศกึษ�

ในครั�งนี�อีกทั�งยู่งัมศีกัร�ชระบปุทีี�สร�้งชดัเจนเพื�อใชเ้ปน็ตัว่กำ�หนดอ�ยู่ขุอง

อุโบสถแบบนี�อีกด้ว่ยู่ เช่น อุโบสถวั่ดเนินฆ้์อ เป็นอ�ค�รแบบประเพณี์ ขน�ด 

5 ห้อง รองรับเคร่�องบนอันได้แก่ ช่อฟู้� ใบระก� ห�งหงส์ เป็นต้น หลังค�ของ

อุโบสถซ้่อนกันสองชั�น ในส่ว่นของหน้�บันทำ�เป็นล�ยู่พรรณ์พฤกษ�  

มีมขุโถงยู่ื�นออกม�ทั�งด�้นหน�้และด�้นหลงั สว่่นบรเิว่ณ์มุขโถงมพีนักที�ทำ�

เป็นล่กกรงคอนกรีต ประต่ท�งเข้�ทั�งมีทั�งด้�นหน้�และด้�นหลัง รว่ม 4 

ประต่ รว่งผูึ�งทำ�เป็นซุ่้มหน้�น�ง บริเว่ณ์ใกล้ ๆ ประต่ มีแผู่นจ�รึกเขียู่น

ข้อคว่�มว่่� ‘อุุโบสถหลัังนี้้� สร้้างขึ้้�นี้เมื่่�อุ ปีี พ.ศ. 2495 บูร้ณะด้้วยเงินี้ทอุด้

กฐิินี้สามื่ัคค้ ปีี พ.ศ. 2545 จำำานี้วนี้เงินี้ 670,000 บาท’ อุโบสถมีใบเสม�

ประดิษฐ�นอยู่่่ภ�ยู่ในซุ้่ม ปักล้อมรอบอยู่่่ทั�ง 8 ทิศ ใบเสม�มีก�รสลัก

ลว่ดล�ยู่ ทำ�เป็นล�ยู่ธรรมจักรตรงกล�ง ถัดลงม�ด้�นล่�งของธรรมจักรมี

จ�รึกเขียู่นปี พ.ศ. ‘2506’

 อุโบสถว่ัดหนองกะพ้อ เป็นอ�ค�รไทยู่ประเพณ์ี ขน�ด 4 ห้อง 

หลังค�ซ่้อนกัน 3 ชั�น มีมุขโถงยู่ื�นออกม�ทั�งด้�นหน้�และด้�นหลัง ตรง

สว่่นบริเว่ณ์มขุโถงมพีนักที�ทำ�เปน็ลก่กรงคอนกรีต หน�้บันทำ�เปน็ลว่ดล�ยู่

ป่นปั�นทำ�ล�ยู่พรรณ์พฤกษ�ตรงกล�งมีเทพพนมอุโบสถมีประต่ท�งเข้�ทำ�

เป็นซุ่้มทรงบันแถลงด้�นหน้� 2 ประต่ ด้�นหลัง 2 ประต่ อุโบสถมีใบเสม�

ประดิษฐ�นอยู่่่ภ�ยู่ในซุ่้ม ทำ�เป็นลักษณ์ะคล้�ยู่ธรรมจักร ล้อมรอบอุโบสถ

ทั�ง 8 ทิศ 

 อ�ค�รทรงไทยู่ประเพณ์สีมยัู่ใหมท่ี�มรีป่แบบคล้�ยู่กบัสถ�ปตัยู่กรรม

ไทยู่แบบจ�รตีทุกประก�ร ไมว่่�่จะเปน็ลักษณ์ะของผัูงอ�ค�ร เส� ซุ้่มประต่

หน้�ต่�ง เพียู่งแต่มีก�รนำ�เปลี�ยู่นว่ัสดุจ�กไม้ม�เป็นคอนกรีต จนมีก�ร

พัฒน�สัดส่ว่นรป่ทรงตลอดจนล�ยู่ละเอียู่ดต่�ง ๆ ของง�นสถ�ปัตยู่กรรม

ไทยู่ใหส้อดคลอ้งกบัคุณ์สมบัติคอนกรตี ซ่ึ�งเหน็ไดจ้�กสิ�งตกแตง่ของเคร่�อง

เปิด เคร่�องมุง รว่ยู่ระก� เคร่�องลำ�ยู่อง ช่อฟู้� ห�งหงส์ จะมีสัดส่ว่นสั�นลง

ลว่ดล�ยู่หรอ่ก�รสะบัดของปล�ยู่ยู่อดของตัว่ล�ยู่จะนอ้ยู่ลง ปล�ยู่ของล�ยู่
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ไม่เรียู่ว่เล็กแบบที�ทำ�ด้ว่ยู่วั่สดุไม้ เนื�องจ�กคอนกรีตมีข้อจำ�กัดคือไม่ส�ม�รถ

ทำ�ให้อ่อนช้อยู่ได้เหมือนไม้ ซึ่�งวิ่ธีก�รก่อสร้�งในลักษณ์ะนี�มีต้นแบบม�จ�ก

วั่ดพระศรีมห�ธ�ตุ บ�งเขน กรุงเทพมห�นคร7

 ดังที�กล่�ว่ไปแล้ว่ในข้�งต้นว่่�ง�นที�ทำ�จ�กคอนกรีตมีข้อจำ�กัด 

ในเร่�องของคว่�มอ่อนช้อยู่ที�ไม่ส�ม�รถทำ�ให้เหมือนอ�ค�รเคร่�องไม้ได้ 

ทำ�ใหอ้งคป์ระกอบสถ�ปตัยู่กรรมต้องถ่กทำ�ใหต้้องมสีดัสว่่นที�สั�นลง และมี

ก�รลดทอนล�ยู่ละเอียู่ดใหน้อ้ยู่ลงเหลอืเพยีู่งเสน้กรอบนอกท�งเลข�คณ์ติ

ลว่ดล�ยู่ต่�งๆ ถ่กลดทอนจนเหลือเพียู่งเส้นกรอบนอกที�ยู่ังคงอ้�งอิง

ทรว่ดทรงแบบจ�รีตเท่�นั�น ซ่ึ�งง�นสถ�ปัตยู่กรรมเคร่�องคอนกรีตดังกล่�ว่

สืบทอดต่อเนื�องม�จ�กผูลง�นฝีีพระหัตถ์ของสมเด็จฯ กรมพระยู่�นริศร�

นุว่ัดติว่งศ์ (ซ่ึ�งเป็นคร่ของพระพรหมพิจิตร) เช่นอุโบสถว่ัดพระปฐมเจดียู่์ 

จงัหวั่ดนครปฐม ซ่ึ�งรป่ทรงและแนว่คิดของอ�ค�รเริ�มลดทอดล�ยู่ละเอียู่ด

และองค์ประกอบท�งประเพณ์ีอยู่่�งชัดเจน 

 อ�ค�รอุโบสถแบบประเพณี์เดิมในจังหว่ัดระยู่องทั�งกลุ่มลุ่มนำ��

ระยู่อง ลุ่มนำ��ประแสแสดงก�รรับเอ�ร่ปแบบสถ�ปัตยู่กรรมจ�กภ�ยู่นอก

คือศิลปะอยูุ่ธยู่�และรัตนโกสินทร์เข้�ม� และได้ปรับปรุงให้เข้�กับสภ�พ

ปจัจยัู่ในพื�นถิ�นเช่นก�รยู่งัเนน้โครงสร�้งเคร่�องไมเ้ปน็หลกั ก�รคงอยู่่อ่ยู่�่ง

ยู่�ว่น�นของร่ปแบบนั�นสะท้อนให้เห็นว่่�ท้องถิ�นระยู่องมีก�รติดต่อกันเอง

ภ�ยู่ในอยู่่่ตลอดเว่ล� ขณ์ะที�อุโบสถแบบไทยู่ประเพณ์ีสมัยู่ใหม่ที�ม�พร้อม

ว่ทิยู่�ก�รและก�รคมน�คมแสดงถึงก�รตดิตอ่กบัศน่ยู่ก์ล�งอยู่�่งกรงุเทพฯ

โดยู่ตรงในช่ว่งที�ประเทศไทยู่พัฒน�เข้�ส่่ยูุ่คสมัยู่ใหม่เมื�อร�ว่ 80 ปีม�แล้ว่

เจดี้ย์เม้องร์ะยอง

 พื�นที�ลุ่มนำ��ระยู่องพบว่ัดว่�อ�ร�มจำ�นว่นม�กซึ่�งมีสถ�ปัตยู่กรรม

เจดยีู่ก์อ่สร�้งไว่เ้พื�อเป็น ปช่นยีู่สถ�น โดยู่ต�มคตทิ�งพทุธศ�สน�อ�จเพื�อ

บรรจุพระบรมส�รีริกธ�ตุ อัฐิธ�ตุของพระเถระหร่อส�มัญ่ชน และด้ว่ยู่จุด

ประสงค์อื�น ๆ อันมีประเด็นศึกษ�ที�น่�สนใจทั�งด้�นร่ปแบบ อ�ยูุ่สมัยู่ คติ
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ปร�งค์ว่ัดบ้�นแลง และคว่�มเป็นพื�นถิ�น ส่ว่นใหญ่่ของเจดียู่์เมืองระยู่องถก่สร้�งขึ�นเป็นเจดียู่์

ร�ยู่-เจดียู่์บริว่�รขน�ดเล็กภ�ยู่ในว่ัด มีบ�งแห่งที�ถ่กเน้นให้เป็นประธ�น

ของศ�สนสถ�น

 ก�รศึกษ�นี�เน้นจัดกลุ่มท�งด้�นร่ปแบบของเจดีย์ู่ออกเป็นแบบต่�งๆ 

คือ เจดีย์ู่ทรงปร�งค์ เจดีย์ู่ทรงเคร่�อง และเจดีย์ู่ทรงระฆั์ง เพื�อให้เห็นคว่�ม

ชัดเจนด้�นร่ปแบบและวิ่วั่ฒน�ก�รที�เกี�ยู่ว่ข้องและคลี�คล�ยู่จ�กง�นแบบ

ประเพณี์ รว่มถึงประเด็นอื�นด้�นประวั่ติศ�สตร์ศิลปะด้ว่ยู่
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เจดี้ย์ทร์งปร์างค์

 ปร�งค์เป็นเจดียู่์ที�สร้�งขึ�นต�มแบบแผูนที�สืบทอดจ�กศิลปะเขมร

โบร�ณ์ม�ส่ศ่ลิปะไทยู่ โดยู่ผู�่นว่วิ่ฒัน�ก�รจ�กสมยัู่อยู่ธุยู่�ที�นยิู่มสร�้งเปน็

ปร�งค์ประธ�นขน�ดใหญ่่ลงม�จนถึงสมัยู่รัตนโกสินทร์ที�กล�ยู่ร่ปเป็น

ปร�งค์บริว่�รขน�ดเล็กภ�ยู่ในว่ัด8 องค์ประกอบสำ�คัญ่ของปร�งค์คือส่ว่น

ฐ�น ส่ว่นเร่อนธ�ตุซ่ึ�งเป็นห้องมีจระนำ�สี�ทิศ และส่ว่นยู่อดชั�นซ่้อนทรงฝัีก

ข้�ว่โพด 

 เจดียู่์ทรงปร�งค์ที�พบในระยู่องมีจำ�นว่นน้อยู่ม�ก ตัว่อยู่่�งสำ�คัญ่

คือปร�งค์ที�ว่ัดบ้�นแลง อำ�เภอเมือง

 ปีร้างค์วัด้บ้านี้แลัง เป็นเจดียู่์ร�ยู่ตั�งอยู่่่ท�งทิศตะว่ันออกของ

อุโบสถเก่� ทรว่ดทรงค่อนข้�งยู่ืดส่ง ประกอบไปด้ว่ยู่ฐ�นเขียู่งรองรับฐ�น

ประทกัษณิ์ในร่ปฐ�นสงิหผ์ูงัสี�เหลี�ยู่ม ล�นประทกัษณิ์แคบเลก็มพีนกัเตี�ยู่ๆ

โดยู่รอบ ถัดขึ�นไปในผูังยู่่อมุมไม้ยู่ี�สิบคือมุมประธ�นขน�ดใหญ่่แตกมุมฅ

ยู่อ่ยู่เลก็ ๆ  ออกม� คอืแทง่ทรงยู่ดืสง่คล�้ยู่เรอ่นธ�ตแุตไ่ม่มจีระนำ�ทั�งสี�ด�้น

รองรับฐ�นสิงห์อีกหนึ�งฐ�น มีชั�นเอว่ขันประดับพลแบกอยู่่่เหนือขึ�นไปก่อน

จะเปน็ยู่อดหร่อชั�นรดัประคดที�ประดบักลับขนุน-บันแถลงในทรงฝัีกข้�ว่โพด

มีจระนำ�ขน�ดเล็กประดับอยู่่่ที�ส่ว่นล่�งของชั�นรัดประคดนี�ด้ว่ยู่

 เหน็ไดว้่�่องค์ประกอบของปร�งค์ว่ดับ�้นแลงนั�นมรีะเบียู่บผูดิแผูก

ไปจ�กเจดียู่์ทรงปร�งค์โดยู่ทั�ว่ไป กล่�ว่คือไม่ปร�กฏเร่อนธ�ตุ แต่เอ�ฐ�น

สิงห์ซ่ึ�งคว่รเป็นฐ�นรองรับเร่อนธ�ตตุอ่ด้ว่ยู่ชั�นซ่้อนที�เป็นยู่อดไปเลยู่ ขณ์ะ

เดียู่ว่กนั “แท่ง” ที�คล้�ยู่กบัเรอ่นธ�ตุกลับไมม่ชีอ่งจระนำ�และกล�ยู่เป็นสว่่น

รองรับฐ�นสิงห์เอ�ไว่้ ซุ่้มจระนำ�นั�นกลับไปติดไว่้ที�ฐ�นของชั�นซ่้อน 

 พจิ�รณ์�จ�กองค์ประกอบท�งศลิปกรรมแลว้่เช่�อว่�่ปร�งค์ว่ดับ�้น

แลงมีก�รคลี�คล�ยู่ม�จ�ก “มณ์ฑ์ปยู่อดปร�งค”์ อนัมตีวั่อยู่�่งอยู่่ท่ี�ว่ดัพลบั

จังหวั่ดจันทบุรี ซึ่�งใช้ระบบฐ�นประทักษิณ์แคบๆ ที�เป็นฐ�นสิงห์ รองรับส่ว่น

ห้องมณ์ฑ์ปและมีปร�งค์ที�ตั�งอยู่่่ด้�นบน สันนิษฐ�นว่่�ช่�งผู้่สร้�งปร�งค์วั่ด 
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บ้�นแลงคงจดจำ�เฉพ�ะร่ปแบบบ�งอยู่่�งของมณ์ฑ์ปยู่อดปร�งค์นำ�ม� 

สร้�งขึ�น โดยู่สลับลดร่ปส่ว่นห้องมณ์ฑ์ปกล�ยู่เป็น “แท่ง” ตั�งไว่้บนฐ�น 

ประทักษิณ์จ�กนั�นใช้ฐ�นสิงห์รองรับยู่อดทรงฝีักข้�ว่โพดโดยู่ไม่ปร�กฏ 

เร่อนธ�ตุ แต่ยู่ังพบว่่�ด้�นล่�งสุดของชั�นซ้่อนยู่อดนี�มีก�รทำ�จระนำ�เล็กๆ 

ตดิไว่ซ้่ึ�งน�่จะม�จ�กสว่่นบันแถลงชั�นล่�งสดุหรอ่มฉิะนั�นก็เปน็คว่�มเข�้ใจ

ผูิดในก�รสลับตำ�แหน่งของจระนำ�

 ก�รคลี�คล�ยู่องค์ประกอบต่�ง ๆ ที�เช่�อว่่�มีที�ม�จ�กมณ์ฑ์ปยู่อด

ปร�งค์นี� ทำ�ให้ส�ม�รถว่ิเคร�ะห์ได้ว่่�คงเป็นเจดียู่์ที�สร้�งขึ�นในสมัยู่

รัตนโกสินทร์ ร�ว่รัชก�ลที� 4-5 ลงม� โดยู่แสดงคว่�มสัมพันธ์กับง�นช่�ง

ของท�งจันทบุรีแต่ก็ได้คลี�คล�ยู่ร่ปแบบไปจนมีลักษณ์ะพิเศษแตกต่�งไป

จ�กระเบียู่บของง�นทั�ว่ไป จึงเรียู่กได้ว่่�ปร�งค์วั่ดบ้�นแลงเป็นสถ�ปัตยู่กรรม

ที�พิเศษแห่งเดียู่ว่ที�พบในเขตลุ่มนำ��ระยู่อง

เจดี้ย์ทร์งเคร์ื�อง

 เจดียู่์แบบนี�แพร่หล�ยู่ขึ�นในศิลปะไทยู่ช่ว่งตั�งแต่สมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอน

ปล�ยู่และนิยู่มลงม�ถึงสมัยู่รัตนโกสินทร์ช่ว่งรัชก�ลที� 1-39 แต่อยู่่�งไร

กต็�มในง�นพื�นถิ�นยู่งัคงพบว่�่เจดยีู่ท์รงเคร่�องไดร้บัคว่�มนยิู่มในก�รสร�้ง

โดยู่ทั�ว่ไปแม้จะล่ว่งเข้�ส่่ช่ว่งหลังจ�กนั�นม�กแล้ว่ก็ต�ม 

 วั่ดในเขตลุ่มนำ��ระยู่องที�มีเจดีย์ู่ทรงเคร่�อง สร้�งไว้่เป็นเจดีย์ู่ร�ยู่หร่อ

บริว่�ร มีขน�ดเล็ก ส่ว่นใหญ่่ไม่มีประว่ัติก�รสร้�งขึ�น ก�รว่ิเคร�ะห์ด้�น

ร่ปแบบจึงเป็นว่ิธีทร�บถึงอ�ยูุ่สมัยู่และประเด็นด้�นก�รคลี�คล�ยู่ร่ปแบบ

เจดีย์ู่ทรงเคร่�องที�พบในเขตลุ่มนำ��ระยู่อง ห�กเป็นเจดีย์ู่ร�ยู่ขน�ดเล็กก็จะมีรป่

แบบคล้�ยู่ๆ กันดังนี� 

 ส่ว่นฐ�น ฐ�นเขียู่งเป็นส่ว่นล่�งสุด ต่อด้ว่ยู่ชุดฐ�นสิงห์ซ่ึ�งซ่้อนลด

หลั�นกัน 2-3 ฐ�น เพื�อรองรับบัว่คลุ่ม อยู่่่ในผัูงยู่่อมุมส่ว่นใหญ่่เป็นยู่่อมุม

ไม้สิบสอง
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เจดียู่์ทรงเคร่�อง 

ว่ัดบ้�นเก่� อ.บ้�นค่�ยู่ 

สภ�พชำ�รุด 

หักพังลงม�เหลือเพียู่งส่ว่น

รองรับองค์ระฆ์ังที�บัว่คลุ่ม

 ส่ว่นกล�ง บัว่คลุ่ม เป็นส่ว่นประกอบคล้�ยู่ทรงตะลุ่มหร่อบ�ตร

ประดับด้ว่ยู่กลีบบัว่ มีส่ว่นคอดเว่้�ด้�นบนเป็นฐ�นองค์ระฆ์ัง ต่อด้ว่ยู่องค์

ระฆ์ังเหลี�ยู่มยู่่อมุมเช่นกัน

 สว่่นยู่อด บลัลงักใ์นผูงัเหลี�ยู่มยู่อ่มมุต่อขึ�นม�จ�กองค์ระฆ์งั มแีกน

ต่อขึ�นไปเป็นส่ว่นยู่อด อันประกอบด้ว่ยู่บัว่คลุ่มที�ซ่้อนลดหลั�นกันขึ�นไป 

เรียู่กว่่�บัว่คลุ่มเถ� จ�กนั�นจึงเป็นแท่งกลมเรียู่บเรียู่กว่่�ปลี บ�งองค์ที�มี

ทรว่ดทรงยู่ืดส่งจะมีล่กแก้ว่ที�แบ่งคั�นออกเป็นปลียู่อดอยู่่่ด้�นบน มีเม็ด

นำ��ค�้งมกัประดับสว่่นบนสดุและเนื�องจ�กสว่่นยู่อดนี�มทีรว่ดทรงสง่เรยีู่ว่จงึ

เปร�ะบ�ง มักจะหักชำ�รุดและซ่่อมเปลี�ยู่นได้ง่�ยู่กว่่�ส่ว่นอื�น
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บน

ข�สิงห์ของเจดียู่์ทรงเคร่�อง

ว่ัดบ้�นเก่�
ล่่าง

เจดียู่์ร�ยู่ทรงเคร่�อง 

ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม
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 เจำด้้ยท์ร้งเคร่้�อุงขึ้นี้าด้ใหญ่่วดั้บ้านี้เกา่ อำ�เภอบ้�นค�่ยู่ สภ�พชำ�รดุ

หักพัง ใน พ.ศ. 2561 กรมศิลป�กรได้ทำ�ก�รขุดแต่งและบ่รณ์ะ โดยู่ยัู่ง 

หลงเหลือร�ยู่ละเอียู่ดของส่ว่นฐ�นที�คว่รเป็นฐ�นสิงห์ซ้่อนลดหลั�นจำ�นว่น

สองฐ�นครึ�งขึ�นไปจนถึงบัว่ทรงคลุ่มที�เหลืออยู่่่

 ข�สิงห์ที�พบปั�นป่นโดยู่ป�ดแต่งเนื�อป่นตื�นๆ มีก�บเท้�สิงห์เป็น

แผูน่ส�มเหลี�ยู่มปดิที�ตนีสงิห ์ทอ้งสงิหโ์คง้หยู่อ่น มสีนัแบง่ระหว่�่งแขง้สงิห์

และบัว่หลังสิงห์ ซ่ึ�งกำ�หนดเป็นร่ปแบบหลังสมัยู่สมเด็จพระน�ร�ยู่ณ์์ (ต้น

พุทธศตว่รรษที� 23) ลงม�10 ท้องไม้และลว่ดบัว่ของชุดฐ�นดังกล่�ว่ยู่ืดส่ง

แปลกต�อนัน่�จะเป็นลกัษณ์ะทอ้งถิ�น ขณ์ะเดยีู่ว่กนัสงัเกตไดว้่�่ผูงัของเจดยีู่์

มกี�รทำ�มมุประธ�นขน�ดใหญ่แ่ละแตกมมุยู่อ่ยู่ขน�ดเลก็ขน�บข�้งอีกสอง

มุมรว่มเป็นส�มมุมหรอ่ยู่่อมุมไม้สิบสอง เป็นแบบแผูนที�พบในเจดียู่์ศิลปะ

อยูุ่ธยู่�ก่อนพุทธศตว่รรษที� 23 อยู่่�งไรก็ดีห�กพิจ�รณ์�จ�กร่ปแบบที�เป็น

เจดียู่์ทรงเคร่�องซ่ึ�งนิยู่มสร้�งกันตั�งแต่พุทธศตว่รรษที� 23 ลงม� รว่มทั�งร่ป

แบบข�สิงห์ที�ไม่เก่�ไปกว่่�ระยู่ะนั�น ก�รแตกมุมเล็กขน�บมุมประธ�นของ

เจดียู่ท์รงเคร่�องว่ดับ�้นเก�่จึงคงมคีว่�มเปน็ทอ้งถิ�นอยู่่ม่�กกว่�่จะเกี�ยู่ว่ขอ้ง

กับว่ิว่ัฒน�ก�รจึงเคยู่มีก�รกำ�หนดอ�ยูุ่สมัยู่ของเจดียู่์ว่ัดบ้�นเก่�ให้อยู่่่ใน

สมัยู่อยุู่ธยู่�11 อยู่่�งไรก็ต�มเจดีย์ู่ทรงเคร่�องวั่ดบ้�นเก่�ส�ม�รถกำ�หนดอ�ยุู่ได้

จ�กส่ว่นบัว่ทรงคลุ่มในผัูงยู่่อมุมแบบในสมัยู่รัตนโกสินทร์แล้ว่ เช่น พระเจดีย์ู่

ศรีสรรเพชญ่ด�ญ่�ณ์ วั่ดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ สร้�งในสมัยู่รัชก�ลที� 1

 อนึ�งเจดีย์ู่ทรงเคร่�องมักสร้�งไว้่เป็นเจดีย์ู่บริว่�รขน�ดเล็ก แต่ที�วั่ด

บ้�นเก่�สร้�งไว้่ในตำ�แหน่งที�สัมพันธ์กับอุโบสถต�มแนว่แกนทิศเดียู่ว่กัน

คล้�ยู่กับเป็นเจดีย์ู่ประธ�นทำ�ให้นึกถึงช่ว่งรัชก�ลที� 1-3 ของกรุงรัตนโกสินทร์

ซึ่�งเจดีย์ู่แบบนี�ถ่กสร้�งขึ�นขน�ดใหญ่่เป็นหลักของวั่ด เช่น พระเจดีย์ู่ศรี

สรรเพชญ่ด�ญ่�ณ์ วั่ดพระเชตุพนฯ12 กรุงเทพฯ เป็นต้น แต่สำ�หรับก�รสร้�ง

ไว้่บนแกนทิศเดียู่ว่กับอุโบสถคล้�ยู่ผัูงวั่ดในสมัยู่อยุู่ธยู่�ตอนต้น-กล�งนี� 

อ�จกล่�ว่ได้ว่่�คงเป็นสิ�งตกค้�งลงม�ในท้องถิ�นเอง ข้อม่ลดังที�ได้กล่�ว่ม� 

จึงสันนิษฐ�นว่่�เจดียู่์ประธ�นว่ัดบ้�นเก่�คงสร้�งขึ�นในสมัยู่รัตนโกสินทร์

ช่ว่งร�ว่รัชก�ลที� 1-3 (พ.ศ. 2325-2397)
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ซ้้าย

เจดียู่์ร�ยู่ทรงเคร่�อง 

ว่ัดป่�ประด่่

ขวา

เจดียู่์ร�ยู่ทรงเคร่�อง 

ว่ัดบ้�นแลง

 เจดีย์ู่ทรงเคร่�ององค์อื�น ๆ ที�อ�จกำ�หนดอ�ยุู่ท�งร่ปแบบได้ค่อนข้�ง

แน่นอนว่่�เป็นง�นสมัยู่รัตนโกสินทร์ เช่น เจำด้้ย์บริ้วาร้วัด้โขึ้ด้ทิมื่ธาร้ามื่  

เหลืออยู่่่เพียู่งองค์เดียู่ว่ท�งทิศตะวั่นตกเฉียู่งใต้ของอุโบสถเก่� มีฐ�นเขียู่ง

ใหญ่่รองรับฐ�นสิงห์จำ�นว่นสองฐ�นครึ�งต่อด้ว่ยู่บัว่คลุ่มในผัูงยู่่อมุม องค์ระฆั์ง

ตั�งแต่บัลลังก์หักห�ยู่ไป ระเบียู่บคล้�ยู่คลึงกับเจดีย์ู่ร�ยู่วั่ดพระเชตุพนฯ 

กรุงเทพฯ สมัยู่รัชก�ลที� 313

 เจำด้้ยร์้ายทร้งเคร้่�อุง วดั้ปีา่ปีร้ะดู้ ่ตั�งอยู่่บ่นฐ�นสี�เหลี�ยู่มสง่ ประกอบ

ด้ว่ยู่ฐ�นสิงห์ในผัูงยู่่อมุมซ้่อนลดหลั�นจำ�นว่นสองฐ�น มีบัว่ทรงคลุ่มในผัูงกลม

ซึ่�งสังเกตว่่�คล้�ยู่คลึงกับแบบแผูนของเจดีย์ู่ทรงเคร่�องในสมัยู่อยุู่ธยู่�14 แต่

อ�จเป็นก�รสร้�งขึ�นในสมัยู่รัตนโกสินทร์แล้ว่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงก�รตกค้�ง

ร่ปแบบเก่�ภ�ยู่ในท้องถิ�น
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 เจำด้้ยร์้ายทร้งเคร้่�อุงวดั้บา้นี้แลัง สร�้งไว่เ้ปน็บรวิ่�รรว่่มกบัเจดยีู่อ์ื�น

ท�งทิศตะว่นัตกอโุบสถเก�่ ทรว่ดทรงแปลกต�ที�สว่่นฐ�นผู�ยู่ออกม�กเกดิ

จ�กก�รลดเหลื�อมของชั�นฐ�นที�มีคว่�มกว่้�งต่�งกัน ฐ�นสิงห์จำ�นว่นสอง

ฐ�นที�มีข�สิงห์เชิดชัน รองรับบัว่คลุ่มมีท้องไม้ยู่ืดส่ง องค์ระฆ์ังเพรียู่ว่ผูอม

ผูังของเจดียู่์ด่เหมือนจะทำ�ให้เป็นผูังสี�เหลี�ยู่มจัตุรัสแต่มีแตกมุมเล็กออก

ม�เป็นเก็จ ในภ�พรว่มนับเป็นลักษณ์ะพื�นถิ�นซึ่�งได้สร้�งขึ�นจ�กก�ร 

กะสัดส่ว่นที�ผูิดแผูกออกไปจึงมีทรงที�ไม่กลมกลืนกัน 

 เจดีย์ู่ทรงเคร่�ององค์อื�นๆ สร้�งไว้่เป็นบริว่�รในเขตพุทธ�ว่�สของ 

วั่ดในระยู่อง ซึ่�งส่ว่นใหญ่่บ่รณ์ะจนมีสภ�พใหม่หมด แต่ในภ�พรว่มกำ�หนดไว่้

ว่่�คงเป็นง�นในช่ว่งรัตนโกสินทร์ซึ่�งร�ยู่ละเอียู่ดบ�งอยู่่�งที�แตกต่�งออก

ไปคงเกิดจ�กก�รซ่่อมในสมัยู่หลงัหร่อมิฉะนั�นก็เป็นก�รพลกิแพลงดว้่ยู่ว่ิธี

คดิของช่�งในทอ้งถิ�นนั�นเอง อ�ยู่สุมยัู่ของเจดยีู่ท์รงเคร่�องเมอืงระยู่องอ�จ

กล่�ว่ได้ว่่�คงสร้�งขึ�นประม�ณ์สมัยู่รัตนโกสินทร์ช่ว่งรัชก�ลที� 1-3 ซ่ึ�งเป็น

ช่ว่งที�ง�นในแบบแผูนยู่ังนิยู่มเจดียู่์ทรงเคร่�องอยู่่่ ก่อนจะเปลี�ยู่นไปนิยู่ม

สร้�งเจดียู่์ทรงระฆ์ังในสมัยู่รัชก�ลที� 4-5 ลงม�

เจดี้ย์ทร์งร์ะฆััง

 เจดียู่ท์รงระฆ์งันบัเปน็แบบอยู่�่งที�นยิู่มกนัม�กในเขตช�ยู่ฝัี�งทะเล

ตะว่ันออกคือ ชลบุรี จันทบุรี ตร�ดและระยู่องก็เป็นพื�นที�ที�พบเจดียู่์ทรง

ระฆั์งสร้�งไว้่ทั�ว่ไป ทั�งที�เป็นเจดีย์ู่หลักและเจดีย์ู่ร�ยู่ของวั่ด เจดีย์ู่ทรงระฆ์ัง

ที�พบในลุ่มนำ��ระยู่องอ�จแบ่งออกต�มร่ปแบบได้สองกลุ่ม คือกลุ่มเจดียู่์

ทรงระฆั์งแบบม�ตรฐ�นและเจดียู่์ทรงระฆ์ังแบบพิเศษ

 เจำด้้ย์ทร้งร้ะฆัังแบบมื่าตร้ฐิานี้

 รป่แบบของเจดียู่ท์รงระฆ์งัโดยู่รว่มคือมกัมฐี�นบวั่คว่ำ��บวั่หง�ยู่ ต่อ

ด้ว่ยู่ชุดรองรับองค์ระฆั์งที�เป็นม�ลัยู่เถ� คือลว่ดบัว่ล่กแก้ว่กลมขน�ดใหญ่่ซ่อ้น

กันจำ�นว่น 3 ว่งคล้�ยู่พว่งม�ลัยู่ซ่้อนกัน จ�กนั�นเป็นบัว่ป�กระฆ์ังซ่ึ�งเป็น
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บัว่คว่ำ��บัว่หง�ยู่คอดเว้่� องค์ระฆ์ัง บัลลังก์เหนือองค์ระฆ์ังในผูังสี�เหลี�ยู่ม 

แกนปล้องไฉนที�มีเส�ห�นประดับโดยู่รอบ ส่ว่นยู่อดทรงกรว่ยู่แหลม  

คือ ปล้องไฉนและปลี

 เจดยีู่ท์รงระฆ์งัที�สำ�คญั่ที�สดุของระยู่องซ่ึ�งคว่รกล�่ว่ถงึ คอืพร้ะเจำด้ย้์

กลัางนี้ำ�า ตั�งอยู่่่บนเก�ะกล�งแม่นำ��ระยู่องบริเว่ณ์ที�ไหลลงส่่ทะเล ต�ม

ประวั่ติกล�่ว่ว่�่เดิมนั�นเจดยีู่เ์ปน็สว่่นหนึ�งของว่ดัป�กนำ��15 ซึ่�งพระยู่�ศรสีมทุร

โภคชัยู่โชคชิตสงคร�ม (เกตุ ยู่มจินด�) เจ้�เมืองระยู่องสร้�งขึ�นใน พ.ศ. 2416 

เพื�อให้เหมือนกับพระสมุทรเจดียู่์ที�ป�กนำ��เจ้�พระยู่� เป็นจุดหม�ยู่ต�

สำ�หรับก�รเดินท�งในอดีต16

พระเจดียู่์กล�งนำ��

ป�กนำ��ระยู่อง
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 องค์ประกอบคือฐ�นประทักษิณ์ยู่กส่งมีพนักเตี�ยู่ๆ โดยู่รอบ ฐ�น

ประทักษณิ์นี�มชีอ่งว่งโค้งยู่อดแหลมเจ�ะอยู่่เ่ปน็ค่ต่รงด�้นที�ไมม่บีนัไดท�ง

ขึ�น ทำ�ให้นึกถึงส่ว่นฐ�นประทักษิณ์ของพระสมุทรเจดีย์ู่ซึ่�งมีช่องว่งโค้ง

ประดับร่ปช้�งออกม�โดยู่รอบ ต่อจ�กฐ�นประทักษิณ์คือองค์เจดีย์ู่ทรงระฆั์ง

ทรว่ดทรงค่อนข้�งส่งบีบให้ส่ว่นม�ลัยู่เถ�ที�รองรับองค์ระฆ์ังยู่ืดส่งไปด้ว่ยู่

ดังนั�นอ�ยูุ่สมัยู่ก�รสร้�งเบื�องต้นจึงกำ�หนดได้จ�กระยู่ะเว่ล�ที�พระยู่�ศรี

สมุทรโภคชัยู่โชคชิตสงคร�ม (เกตุ ยู่มจินด�) ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเจ้�เมือง

ระยู่องและหลังจ�กง�นบร่ณ์ะพระสมทุรเจดยีู่ ์จ.สมทุรปร�ก�รใหม้รีป่แบบ

เป็นเจดียู่์ทรงระฆั์งในสมัยู่รัชก�ลที� 4 แล้ว่17

เจดียู่์ว่ัดจันทอุดม

(ว่ัดเก๋งร้�ง) สร้�งร�ว่สมัยู่

รัชก�ลที� 4-5 ปัจจุบันอยู่่่

ภ�ยู่ในโรงพยู่�บ�ลระยู่อง



2 — สถาปัตยกรรมโบราณในระยอง 49วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ

 ในภ�พรว่มจึงมีองค์ประกอบหลัก ๆ นี� พระเจดียู่์กล�งนำ��ระยู่อง

จึงคล้�ยู่กับพระสมุทรเจดีย์ู่ สมุทรปร�ก�ร เพียู่งแต่ได้ลดคว่�มซั่บซ้่อนลง

เพร�ะสร้�งเป็นเจดีย์ู่ขน�ดเล็กกว่่�ม�ก และเป็นธรรมเนียู่มของก�รสร้�งเจดีย์ู่

ไว้่ที�ป�กนำ��ดังเช่นเจดีย์ู่อิสรภ�พบนยู่อดเข�ป�กนำ��แหลมสิงห์ จังหวั่ดจันทบุรี

ซึ่�งน่�จะสร้�งขึ�นในระยู่ะไล่เลี�ยู่กันและมีร่ปแบบคล้�ยู่คลึงกับพระเจดีย์ู่กล�ง

นำ��ระยู่อง18

ซ้้าย

เจดียู่์ทรงระฆ์ัง

ว่ัดน�ต�ขว่ัญ่

ขวา

เจดียู่์ทรงระฆ์ังว่ัดสมมติ

เทพฐ�ปน�ร�ม ป�กแม่นำ��

ประแส
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 เจดยีู่ท์รงระฆั์งขน�ดใหญ่ท่ี�มคีว่�มสำ�คญั่อกีองคใ์นเมอืงระยู่อง คอื

เจำด้้ยป์ีร้ะธานี้ขึ้อุงวดั้จำนัี้ทอุดุ้มื่ (วดั้เกง๋) เปน็ว่ดัร�้งตั�งอยู่่ภ่�ยู่ในโรงพยู่�บ�ล

ระยู่องปัจจุบัน ต�มประว่ัติกล่�ว่ว่่�วั่ดแห่งนี�มีคว่�มเกี�ยู่ว่ข้องกับพระยู่� 

ศรีสมุทรโภคชัยู่โชคชิตสงคร�ม (เกตุ ยู่มจินด�)19 ซ่ึ�งอ�จสอดคล้องกับ 

ร่ปแบบส่ว่นใหญ่่ที�มีคว่�มคล้�ยู่คลึงกับพระเจดียู่์กล�งนำ��ระยู่อง แต่มี 

ร�ยู่ละเอียู่ดต่�งกันไปบ้�งได้แก่ ส่ว่นฐ�นประทักษิณ์อยู่่่ในผัูงแปดเหลี�ยู่ม 

เจ�ะช่องว่งโค้งยู่อดแหลมโดยู่รอบคล้�ยู่พระเจดียู่์กล�งนำ�� ส่ว่นองค์เจดยีู่์

ประกอบดว้่ยู่สว่่นล�่งสดุเปน็ฐ�นในเค้�โครงรป่บวั่คลุม่แตไ่มม่ลี�ยู่กลบีบวั่

ประดับ รองรบัลว่ดบวั่เว่�้ชนัมสีนัคล้�ยู่ข�สงิห ์อันเปน็สว่่นประกอบที�แปลก

ต�ของเจดยีู่ท์รงระฆ์งั เหนอืขึ�นไปคอืชดุม�ลยัู่เถ�รองรบัองคร์ะฆ์งั บวั่ป�ก

ระฆ์ังเป็นฐ�นบัว่คว่ำ��บัว่หง�ยู่ต่อด้ว่ยู่องค์ระฆ์ัง ส่ว่นบัลลังก์ซึ่�งทำ�ล้อกับ

ฐ�นประทักษิณ์เป็นแปดเหลี�ยู่ม จ�กนั�นเป็นเส�ห�นและยู่อดทรงกรว่ยู่ที�

หักห�ยู่ไปเล็กน้อยู่ โดยู่ร่ปแบบที�กล่�ว่ม�จึงน่�จะเป็นเจดียู่์ที�สร้�งขึ�น 

ภ�ยู่หลังจ�กพระเจดียู่์กล�งนำ��เล็กน้อยู่เนื�องจ�กองค์ประกอบคล้�ยู่คลึง

กนัม�กและมเีพยีู่งบ�งสว่่นที�เปลี�ยู่นไปเชน่ฐ�นประทกัษณิ์และบลัลงักก์ล�ยู่

เป็นผูังแปดเหลี�ยู่ม

 แตเ่ดมิว่ดัจนัทอดุม (ว่ดัเกง๋ร�้ง) เปน็ว่ดัสำ�คญั่ใจกล�งเมอืงระยู่อง

ใช้ประกอบพิธีท�งร�ชก�รต่�งๆ20 ทว่่�ได้ทิ�งร้�งไปโดยู่ไม่ทร�บส�เหตุ ข้อม่ล

ด้�นร่ปแบบและขน�ดที�ใหญ่่โตของเจดีย์ู่ประธ�นจึงสัมพันธ์กับคว่�มสำ�คัญ่

ของวั่ดนี�ในอดีตด้ว่ยู่

 เจดียู่์ทรงระฆ์ังขน�ดยู่่อมในว่ัดต่�ง ๆ คงมีอ�ยูุ่ก�รสร้�งช่ว่งหลัง

ลงม�จ�กกลุ่มเจดียู่์ทรงระฆ์ังภ�ยู่ในตัว่เมืองระยู่อง ร่ปแบบที�คลี�คล�ยู่  

ผูิดสัดส่ว่น คงม�จ�กก�รที�ช่�งพื�นถิ�นจดจำ�ร�ยู่ละเอียู่ดแตกต่�งและข�ด

คว่�มชำ�น�ญ่ในก�รกะสดัสว่่นองค์ประกอบสถ�ปตัยู่กรรมไปบ�้ง เชน่ เจำด้ย้์

วัด้นี้าตาขึ้วัญ่ เจำด้้ย์วัด้สมื่มื่ติเทพฐิาปีนี้าร้ามื่ (แหลัมื่สนี้) อุำาเภอุแกลัง ซึ่�ง 

องค์หลังมีประว่ัติว่่�ซ่่อมหร่อสร้�งขึ�นในช่ว่งร�ว่สมัยู่รัชก�ลที� 5
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บน

เจดียู่์ว่ัดทับม�

ซ้้าย-ล่่าง

เจดียู่์ร�ยู่วั่ดบ้�นแลง
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 นอกจ�กนี�เจดียู่ท์รงระฆ์งัพบที�เมอืงระยู่องจะสมัพนัธก์บัคว่�มนยิู่ม

ในก�รสร้�งเจดียู่์แบบนี�ต�มหัว่เมืองช�ยู่ฝัี�งทะเลตะว่ันออกในช่ว่งร�ว่

รัชก�ลที� 4-5 เช่น เจดียู่์ประธ�นว่ัดโยู่ธ�นิมิต จังหว่ัดจันทบุรี21

 เจำด้้ย์ทร้งร้ะฆัังแบบพิเศษ

 ที�ลุ่มนำ��ระยู่องพบเจดียู่์ทรงระฆ์ังอีกแบบที�มีองค์ประกอบท�ง

สถ�ปตัยู่กรรมผูสมผูส�นกบัเจดียู่ท์รงเคร่�องซ่ึ�งมคีว่�มสมัพนัธก์บัพื�นที�หัว่

เมืองช�ยู่ฝีั�งทะเลอื�นๆ ด้ว่ยู่

 เจำด้้ย์ทร้งร้ะฆัังวัด้ทับมื่า มีขน�ดยู่่อม สร้�งไว่้ท�งทิศตะว่ันออก

เฉียู่งใต้ของอุโบสถเก่�โดยู่ไม่มีคว่�มสัมพันธ์กับสิ�งก่อสร้�งอื�นๆ สภ�พ

ปัจจุบันมีดินจอมปลว่กทับถมที�ส่ว่นฐ�นล่�ง ส่ว่นที�โผูล่พ้นขึ�นม�เป็นม�ลัยู่

เถ�ชั�นบนสุด ต่อด้ว่ยู่บัว่คลุ่ม เหนือขึ�นไปคือชั�นคอดเว่้�ของบัว่ป�กระฆ์ัง 

องค์ระฆ์ังเพรียู่ว่ส่ง บัลลังก์ในผูังกลม บัว่ฝี�ละมีและบัว่คลุ่มเถ� ส่ว่น

ปลียู่อดซึ่�งน่�จะเคยู่มีได้หักห�ยู่ไปแล้ว่ ทั�งหมดอยู่่่ในผัูงกลม สังเกตได้ว่่�

เจดียู่์องค์นี�มีส่ว่นประกอบที�ผูสมผูส�นกันระหว่่�งเจดียู่์ทรงระฆ์ังกับเจดียู่์

ทรงเคร่�อง นั�นคือมีก�รใช้บัว่คลุ่มประดับเหนือม�ลัยู่เถ�และยู่อดเป็นบัว่

คลุ่มเถ�ต�มระเบียู่บของเจดียู่์ทรงเคร่�อง ล�ยู่กลีบบัว่ที�ประดับบนบัว่

คลุ่มนี�เป็นบัว่กลีบยู่�ว่แบบที�เรียู่กว่่� บัว่แว่ง ทำ�ให้กำ�หนดอ�ยูุ่ได้ในสมัยู่

รัตนโกสินทร์ ร่ปแบบเช่นนี�ยัู่งปร�กฏที�เจำด้้ย์ร้ายวัด้บ้านี้แลัง มีส่ว่นม�ลัยู่

เถ�อ้ว่นใหญ่่จนสังเกตได้ เป็นต้น

 เจดียู่์ทรงระฆ์ังที �ผูสมกับเจดียู่์ทรงเคร่ �องเช่นนี � ได้พบอยู่่่ต�ม

หัว่เมืองช�ยู่ฝีั�งทะเลรอบๆ อ่�ว่ไทยู่ตอนบน เช่น เพชรบุรี สมุทรสงคร�ม

สมุทรปร�ก�ร ชลบุรี ด้ว่ยู่ ดังนั�น เจดียู่์ว่ัดทับม�และเจดียู่์ว่ัดบ้�นแลงจึง

เป็นร่ปแบบพิเศษที�แสดงก�รเช่�อมโยู่งระหว่่�งเมืองระยู่องกับหัว่เมืองทั�ง

ตะวั่นตกและตะวั่นออกในสมัยู่รัตนโกสินทร์ ร�ว่รัชก�ลที� 4-5 ลงม�อีกด้ว่ยู่
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มณฑป

 มณ์ฑ์ปในเมืองระยู่องนั�นมีจำ�นว่นไม่ม�ก พบจำ�นว่นเพียู่ง 2 แห่ง

คือ มณ์ฑ์ปว่ัดบ้�นค่�ยู่และว่ัดหว่�ยู่กรอง 

 มณ์ฑ์ปว่ัดบ้�นค่�ยู่ เป็นอ�ค�รทรงสี�เหลี�ยู่มจัตุรัส ส่ว่นฐ�นของ

มณ์ฑ์ปเป็นฐ�นเรียู่บยู่กส่ง โดยู่ทำ�ท�งขึ�น 2 ท�งในด้�นทิศตะว่ันออก- 

ตะว่ันตกของอ�ค�ร ตัว่อ�ค�รมีก�รทำ�เส�พ�ไลรับนำ��หนักของชั�นหลังค� 

ระหว่�่งเส�ทำ�เป็นพนักเตี�ยู่ๆ เจ�ะช่องประดับกระเบื�องปรุล�ยู่จีน ภ�ยู่ใน

ประดิษฐ�นพระพุทธบ�ท ซ่ึ�งมีประว่ัติว่่�ภ�ยู่หลังก�รก่อสร้�งมณ์ฑ์ปใน 

พ.ศ. 2454 หลว่งพ่อว่งศ์ได้อัญ่เชิญ่พระพุทธบ�ทและหลว่งพ่อ ร.ศ. 130 

ม�ประดิษฐ�นภ�ยู่ในมณ์ฑ์ป22 โดยู่ส่ว่นหลังค�เป็นง�นก่ออิฐถือป่น ส่ว่น

ยู่อดของมณ์ฑ์ปทำ�เป็นชั�นหลังค�ล�ดประดับซุ้่มบันแถลงขึ�นไป โดยู่ส่ว่น

คอสองของหลังค�ชั�นแรกยู่ืดส่ง ประดับล�ยู่ป่นปั�นร่ปสัตว่์ระบ�ยู่สี และ

ประดบัรป่ครฑุ์แบกไว่ที้�มมุของชั�นคอสอง ถัดขึ�นไปทำ�เปน็หลงัค�ล�ดซ้่อน

ชั�นถี� 3 ชั�น ไม่มีคอสองทำ�ให้ชั�นหลังค�ด่เตี�ยู่และป้�นกว่่�มณ์ฑ์ปปกติที�จะ

ส่งชะล่ด 

 มณ์ฑ์ปวั่ดหว่�ยู่กรอง  เปน็อ�ค�รทรงสี�เหลี�ยู่มจตัรุสั สว่่นตวั่อ�ค�ร

ก่ออิฐถือป่น โดยู่เจ�ะประต่ท�งเข้�-ออกในด้�นทิศตะว่ันออกและทิศ 

ตะว่ันตก 2 ประต่ เจ�ะช่องหน้�ต่�ง 2 ช่อง กล�งด้�นทิศเหนือและทิศใต้

ของอ�ค�ร ส่ว่นหลังค�ของอ�ค�รเป็นง�นไม้ โดยู่ก่อหลังค�เป็นหลังค�

ล�ดซ่้อนกันขึ�นไปเป็นทรงกระโจมสลับคอสอง โดยู่ส่ว่นคอสองชั�นแรกยู่ืด

สง่ โดยู่มกี�รประดบัปน่ปั�นรป่ครฑุ์แบก เพื�อใหร้บักบัมขุประเจดิยู่นืออกม�

ทั�งสี�ด้�นของตัว่อ�ค�ร ส่ว่นหน้�บันและเพด�นของมุขประเจิดมีก�รว่�ด

ภ�พจิตรกรรมประดับไว่้ เช่น สิงโตจีน ร่ปพระอินทร์ทรงช้�งเอร�ว่ัณ์และ

รป่หนมุ�น เป็นตน้ นอกจ�กนี�สว่่นรองรบัมขุยู่งัมกี�รฉลลุว่ดล�ยู่โปรง่ดว้่ยู่

ส่ว่นยู่อดของมณ์ฑ์ปทำ�ด้ว่ยู่ไม้ ภ�ยู่ในมณ์ฑ์ปก่อเป็นแท่นกล�งตัว่อ�ค�ร

เพื�อใช้ว่�งพระพุทธบ�ทแต่ได้ถก่ยู่้�ยู่ออกไปแล้ว่ 
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บน-ขวา

มณ์ฑ์ปว่ัดบ้�นค่�ยู่

ล่่าง

มณ์ฑ์ปว่ัดหว่�ยู่กรอง
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ห้อไตร์เม้องร์ะยอง

 หอพระไตรปิฎกหร่อหอไตรคืออ�ค�รสำ�หรับเก็บพระไตรปิฎก ซ่ึ�ง

เป็นคัมภีร์สำ�คัญ่ในท�งพุทธศ�สน� พระไตรปิฎกส่ว่นใหญ่่จะตั�งอยู่่่ในเขต

สังฆ์�ว่�ส 

 หอไตรที�พบในเมอืงระยู่องนั�นสร�้งขึ�นในสมยัู่รตันโกสนิทร ์ซึ่�งเปน็

หอไตรแบบไทยู่ประเพณ์ีต�มแบบลุ่มนำ��เจ้�พระยู่� เป็นอ�ค�รเคร่�องไม้ที�

ยู่กเส�สง่สร�้งไว่ก้ล�งสระนำ��เพื�อปอ้งกนัพว่กแมลง มด ปลว่ก ทำ�ล�ยู่พระ

ไตรปฎิก ผูงัพื�นจะสร�้งหอ้งตรงกล�งเพื�อเก็บคัมภรีแ์ละมีพ�ไลช�ยู่ค�โดยู่

รอบ หลังค�ซ่้อนชั�นประดับเคร่�องลำ�ยู่องที�มีหน้�บัน ช่อฟู้� ใบระก� ห�ง

หงส ์น�คและคนัทว่ยู่หรอ่เท�้แขนรองรบัช�ยู่ค�23 โดยู่เปรยีู่บเทยีู่บรป่แบบ

ได้กบัหอไตรรุ่นเดยีู่ว่กนั เชน่หอไตรว่ดัอัปสรสว่รรค์ซ่ึ�งสร�้งขึ�นในชว่่งรชัก�ล

ที� 3 และเนื�องจ�กเป็นง�นที�ปร�กฏอยู่่่ในหัว่เมืองจึงลดทอนก�รประดับ

ตกแต่งออกไป เช่น ก�รประดับกระจกหร่อก�รเขียู่นล�ยู่รดนำ�� เป็นต้น

 หอไตรที�พบในเมืองระยู่องนั�นปัจจุบันเหลืออยู่่่ไม่ม�กนัก ปร�กฏ

อยู่่่ 3 แห่งคือ หอไตรว่ัดบ้�นแลง หอไตรว่ัดบ้�นเก่�และหอไตรที�ว่ัดหนอง

สะพ�น

 หอไตรว่ดับ�้นแลง อ�ค�รไมแ้บบไทยู่ประเพณ์สีร�้งบนเส�สง่กล�ง

สระนำ�� หลังค�มุงกระเบื�องซ่้อนชั�นประดับเคร่�องลำ�ยู่อง

 หอไตรว่ัดบ้�นเก่� เป็นอ�ค�รไม้ทั�งหลัง ตัว่อ�ค�รประกอบจ�ก

เส�ไมข้น�ดยู่�ว่รองรบัตวั่หอไตรจำ�นว่นหล�ยู่ต้น โดยู่เส�ดงักล�่ว่มหีน�้ที�

ยู่ึดห้องกล�งไว่้ด้ว่ยู่ ส่ว่นหลังค�ทำ�เป็นทรงโรง หน้�บันทั�งสองด้�นสลัก

ลว่ดล�ยู่ประดับเป็นร่ปเทพนมกล�งหน้�บัน ด้�นข้�งแตกล�ยู่เป็นก้�นขด

ซ่ึ�งก�รสลักล�ยู่เทพพนมนี� นิยู่มทำ�กันในสมัยู่รัตนโกสินทร์ ตัว่อยู่่�งเช่น  

หน้�บันว่ิห�รน�ค ว่ัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม

 ส่ว่นหอไตรวั่ดหนองสะพ�นนั�นเป็นหอไตรยู่อดมณ์ฑ์ปคือหลังค�ล�ด

สี�ด้�นซ้่อนกันทรงส่งเป็นกระโจม ซึ่�งเป็นหอไตรพื�นถิ�นที�อยู่่่กล�งนำ�� ตัว่อ�ค�ร

สร้�งจ�กไม้ทั�งหลัง หลังค�มุงสังกะสี ซ่ึ�งปัจจุบันสภ�พทรุดโทรมม�ก
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บน

หอไตรว่ัดบ้�นแลง

ล่่าง

หอไตรว่ัดบ้�นเก่�
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บน

หน้�บันหอไตรว่ัดบ้�นเก่�

แกะสลักเป็นร่ปเทพพนม

ล่่าง

หอไตร ว่ัดหนองสะพ�น 

ปัจจุบันอยู่่่ในสภ�พทรุด

โทรม
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ตู้พัร์ะธ์ร์ร์มวดัีบา้นเกา่ พั.ศ. 2332 ข้อมลู่ให้มข่องศลิ่ปกร์ร์มเม้องร์ะยอง

 ข้อมล่สำ�คญั่เกี�ยู่ว่เนื�องกบัหอไตรที�คว่รกล�่ว่ถงึในที�นี�คือต่พ้ระธรรม

ล�ยู่รดนำ��ของว่ัดบ้�นเก่� เป็นต่้ข�หม่ มีล�ยู่รดนำ��ลงรักปิดทองส�มด้�น 

ระหว่่�งข�ต่้ด้�นห้�มีแผู่นไม้กระทงปิดที�มุม

 บ�นต่้ด้�นหน้�เขียู่นภ�พเล่�เร่�องทศช�ติช�ดก เริ�มจ�กด้�นล่�ง

บ�นฝีั�งซ่้�ยู่เป็นเร่�องเตมียู่ช�ดกขึ�นไปถึงมโหสถช�ดก และกลับลงม�เริ�ม

ที�ภ่ริทัตตช�ดกด้�นล่�งบนขว่�มือขึ�นไปจนสุดที�เว่สสันดรช�ดก แสดงเป็น

ฉ�กสำ�คัญ่ของช�ดกเร่�องนั�นๆ ฉ�กเดียู่ว่แต่ต่อเนื�องกับเร่�องอื�นๆ โดยู่ใช้

ทวิ่ทศันใ์นภ�พเปน็ตวั่แบง่คั�น คล�้ยู่มองจ�กมมุสง่ขึ�นไปเร่�อยู่ๆ (Bird eye 

view) ฉ�กธรรมช�ติ เช่น โขดเข� ตน้ไม้ ว่�ดแบบประเพณ์คืีอดค่ล�้ยู่ไมดั้ด

ตัดเส้นใบไม้เป็นใบรว่มกันเป็นพุ่ม ส่ว่นอ�ค�รในภ�พมีก�รว่�ดแนว่เฉียู่ง

แสดงคว่�มลึก

 ผูนงัต่ฝั้ี�งซ่�้ยู่เปน็ภ�พป�่หมิพ�นต ์เตม็ไปดว้่ยู่ภ�พธรรมช�ติ และ

สัตว่์ป่� มีต้นน�รีผูลซ่ึ�งเหล่�คนธรรพ์เห�ะม�ปลิดเอ�ไป และด้�นล่�งเป็น

อ�ศรมของษีนักบว่ช

 ผูนังต่้ฝัี�งขว่�เป็นภ�พก�รปลงอศุภกรรมฐ�นในแบบต่�งๆ เช่น  

ศพที�พองอืด ศพที�เหลือแต่กระด่ก โดยู่มีก�รแบ่งภ�พแต่ละประเภทออก

เป็นชั�นๆ ซ่้อนกันโดยู่ใช้พื�นดินที�เขียู่นเป็นขอบคล้�ยู่ตลิ�งนำ��แบ่งคั�นแต่ละ

ชั�นออกจ�กกัน

 คว่�มสำ�คัญ่ของต่้พระธรรมใบนี� คือก�รปร�กฏจ�รึกที�ฐ�นต่้ว่่�

 “ตูใบนี้้�ฃอุงทาร้สมื่พานี้บานี้เก่ามื่้ใจำสทาสางตูไว้ในี้พร้ะสาศหนี้า  

ขึ้อุเปีนี้ปีร้ะใจำแก่พร้ะนี้ิพานี้...แลั้ว พร้ะพุทศักร้าชใด้แลั้ว ๒๓๓๒ พร้ะวษา

เสด้เด้อิุนี้ได้แลัว ๘ เด้อิุนี้ เสด้วันี้ได้แลัว ๒๖ วันี้ แลัวแตณวันี้ ๔  

๓ คำาปีีร้กาเอุกศกเสด้แลัว ฯI”
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ซ้้าย

ต่้พระธรรมล�ยู่รดนำ�� 

ว่ัดบ้�นเก่� บ�นต่้ด้�นหน้�

เขียู่นล�ยู่ทองเร่�อง 

ทศช�ติช�ดก
ขวา
จ�รึกฐ�นต้่พระธรรม
ว่ัดบ�้นเก่� 
ระบุปี พ.ศ. 2332

 ข้อคว่�มดังกล่�ว่หม�ยู่ถึงเจ้�อ�ว่�สว่ัดบ้�นเก่�ได้มีศรัทธ�สร้�ง 

ต่้พระธรรมนี�ขึ�นไว้่ในปี พ.ศ. 2332 เดือน 8 และแล้ว่เสร็จเมื�อว่ันพุธขึ�น  

12 คำ��เดือนส�ม เป็นปีระก�เอกศก เมื�อเทียู่บว่ันปฏิทินจะตรงกันพอดีกับ

วั่นพุธที� 27 มกร�คม พ.ศ. 2333 คือสมัยู่รัชก�ลที� 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 ต่พ้ระธรรมว่ดับ�้นเก�่นี�จงึเปน็ง�นศลิปกรรมที�มวี่นัเว่ล�ก�รสร�้ง

ระบุไว่้ชัดเจนม�ก และเป็นหลักฐ�นของแบบอยู่่�งง�นประณ์ีตศิลป์และ

จิตรกรรมในยูุ่คแรกเริ�มของรัตนโกสินทร์ได้เป็นอยู่่�งดี นอกจ�กนั�นยู่ัง

สะท้อนให้เห็นว่่�เมืองระยู่องในระยู่ะนั�นมีคว่�มเจริญ่ขึ�นม�ก ด้ว่ยู่ฝีีมือ 

ก�รต่อต่้และว่�ดภ�พล�ยู่รดนำ��อยู่่�งประณ์ีต ถือเป็นมรดกท�งศิลปกรรม

ที�ลำ��ค่�ของเมืองระยู่องชิ�นหนึ�ง
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3 — ประติม�กรรมโบร�ณ์

และพระพุทธร่ป 

ในระยู่อง
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 ประติม�กรรมคน้พบในจังหว่ดัระยู่องที�สำ�คญั่ส�ม�รแบง่ไดเ้ปน็ 2 

กลุ่ม นั�นคือกลุ่มประติม�กรรมที�มีอ�ยูุ่สมัยู่ก่อน พ.ศ. 1800 ขึ�นไป กับกลุ่ม

พระพทุธรป่ที�มพีทุธศิลปส์ำ�คัญ่ในชว่่งสมยัู่อยู่ธุยู่�ถึงรตันโกสนิทร ์นอกจ�ก

คว่�มสว่ยู่ง�มแล้ว่ ประติม�กรรมเหล่�นี�ยู่ังเป็นหลักฐ�นท�งโบร�ณ์คดีที�

แสดงถึงอ�ยูุ่สมัยู่ของชุมชนที�เก่�แก่และก�รติดต่อระหว่่�งพื�นที�ระยู่องกับ

ภ�ยู่นอกในอดีตได้อยู่่�งมีนัยู่ยู่ะสำ�คัญ่

ปร์ะติมากร์ร์มก่อนพัุทธ์ศตวร์ร์ษท้� 19 ท้�พับในลุ่ม่นำ�าร์ะยอง

 ในพื�นที�ลุ่มนำ��ระยู่องได้มีก�รค้นพบหลักฐ�นประติม�กรรมก่อน

พุทธศตว่รรษที� 19 อยู่่่จำ�นว่นหนึ�งและมีคว่�มสำ�คัญ่ต่อก�รตีคว่�มท�ง

ประวั่ติศ�สตร์เมืองระยู่องเป็นอันม�ก

 ประติม�กรรมที�มีอ�ยูุ่ก่อนพุทธศตว่รรษที� 19 ที�มีประว่ัติว่่�ค้นพบ

ในเมืองระยู่องทั�งสิ�น มีจำ�นว่นทั�งหมด 4 ชิ�นสำ�คัญ่ดังนี�

 1. พระพุทธร่ประทับนั�ง หินทร�ยู่ แสดงป�งสม�ธิ ศิลปะทว่�รว่ดี

ตอนต้นหร่อศิลปะแบบฟู่นัน (Fou-Nan Art) กำ�หนดอ�ยูุ่ร�ว่พุทธศตว่รรษ

ที� 12 มีประว่ัติว่่�แต่เดิมพบที�ว่ัดกะซ่ัง ริมแม่นำ��ระยู่อง อำ�เภอบ้�นค่�ยู่  

ตอ่ม�ตัว่ว่ดักะซ่งัถ่กนำ��กดัเซ่�ะทำ�ล�ยู่จนทำ�ใหพ้ื�นที�ว่ดัเลก็ลง ศ�สนสถ�น

ต่�ง ๆ ถ่กนำ��กัดเซ่�ะจนกระทั�งล่มลงแม่นำ��ระยู่องไปหมด จึงมีก�รยู่้�ยู่ 

ว่ัดกะซ่ังม�สร้�งขึ�นใหม่เป็นว่ัดหนองกะบอก โดยู่ยู่้�ยู่พระพุทธร่ปองค์ 

ดังกล่�ว่ม�ไว้่ยู่ังว่ัดหนองกะบอกด้ว่ยู่จนกระทั�งปัจจุบัน24
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 จ�กรป่แบบขององค์พระพทุธรป่ส�ม�รถเทยีู่บเคยีู่งไดก้บัพระพทุธ

ร่ปในศิลปะอมร�ว่ดีกับศิลปะคุปตะสกุลช่�งส�รน�ถในศิลปะอินเดียู่  

รว่มไปถึงศิลปะลังก� ผูนว่กกับร่ปแบบอยู่่�งท้องถิ�น กล่�ว่คือ ส่ว่นของ 

พระพักตร์แสดงอ�ก�รคล้�ยู่คลึงกับพระพุทธร่ปในศิลปะทว่�รว่ดี ได้แก่ 

พระขนงขององค์พระซ่ึ�งตอ่กนัเปน็ปีกก� พระเนตรที�ค่อนข�้งโปน พระน�สกิ

ค่อนข้�งใหญ่่ พระโอษฐ์ค่อนข้�งแบะ รว่มไปถึงก�รทำ�เม็ดพระศกเป็นเม็ด

ขน�ดใหญ่่ ซ่ึ�งนิยู่มในศิลปะทว่�รว่ดีเป็นอยู่่�งม�ก25

 ถึงอยู่่�งไร ลักษณ์ะก�รครองจีว่รห่มเฉียู่งแบบจีว่รเรียู่บ ไม่มีริ�ว่ 

อ�จจะเปน็ลกัษณ์ะที�ประสมประส�นระหว่่�งศลิปะอมร�ว่ด ีซ่ึ�งนยิู่มก�รหม่

จวี่รเฉยีู่งกบัศลิปะคปุตะสกลุช�่งส�รน�ถ ซ่ึ�งนยิู่มก�รครองจวี่รหม่คลมุแต่

จีว่รเป็นแบบเรียู่บไม่มีริ�ว่26 เข้�ด้ว่ยู่กันแล้ว่ก็เป็นได้

 อนึ�ง พระพุทธร่ปองค์นี�คว่รมีคว่�มเกี�ยู่ว่เนื�องกับศิลปะลังก�ด้ว่ยู่ 

สังเกตได้จ�กก�รประทับนั�งขัดสม�ธิร�บแบบกระซ่ับซ่ึ�งนิยู่มขึ�นก่อนใน

ศิลปะลังก�ตั�งแต่สมัยู่อนุร�ธปุระ รว่มไปถึงก�รทำ�ป�งสม�ธิซ่ึ�งไม่นิยู่มใน

ศิลปะอมร�ว่ดีและคุปตะ แต่กลับนิยู่มในศิลปะลังก�ด้ว่ยู่เช่นกัน27 ร่ปแบบ

ดังนี�ถ่กเรียู่กในท�งว่ิช�ก�รว่่� พระพุทธร่ปศิลปะฟู่นัน หร่ออยู่่่ในช่ว่งต้น

ของศิลปะทว่�รว่ดี

 ตัว่อยู่่�งพระพุทธร่ปที�ส�ม�รถเทียู่บเคียู่งได้ เช่นพระพุทธร่ปที�พบ

ที�เซ่นิโถ (Son Tho) บรเิว่ณ์ป�กแมน่ำ��โขง ประเทศเว่ยีู่ดน�ม หรอ่พระพทุธ

ร่ปป�งสม�ธิพบในบริเว่ณ์บ่อนำ��ด้�นหน้�โบร�ณ์สถ�นรอยู่พระพุทธบ�ท 

โบร�ณ์สถ�นสระมรกต อำ�เภอศรีมโหสถ จังหวั่ดปร�จีนบุรี ปัจจุบันเก็บรักษ�

อยู่่ที่�พพิธิภณั์ฑ์สถ�นแห่งช�ต ิปร�จนีบุร ีหรอ่ กำ�หนดอ�ยู่รุ�ว่พทุธศตว่รรษ

ที� 12 เช่นกัน28

 พระพุทธร่ปที�พบจ�กว่ัดหนองกะบอกองค์นี�เป็นหลักฐ�นท�ง

โบร�ณ์คดีและศิลปกรรมสำ�คัญ่ที�บ่งว่่�มีชุมชนอยู่่่บริเว่ณ์ลุ่มนำ��ระยู่องแล้ว่

ตั�งแต่สมัยู่แรกเริ�มประว่ัติศ�สตร์ซึ่�งเป็นข้อม่ลใหม่ที�ยู่ังไม่เคยู่ถ่กกล่�ว่ถึง

ม�ก่อน
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 2. ชิ�นส่ว่นประติม�กรรมหินทร�ยู่ ประทับนั�ง สันนิษฐ�นว่่�เป็น

พระพิฆ์เนศ (?) ในศิลปะเขมรแบบเก�ะแกร์ ร�ว่พุทธศตว่รรษที� 15 ประว่ัติ

ของประติม�กรรมชิ�นนี�ได้ม�จ�กบริเว่ณ์สระหม่่ บ้�นดอน ซ่ึ�งอยู่่่ใกล้เคียู่ง

กบับรเิว่ณ์ว่ดับ้�นดอนในปัจจบุนั โดยู่ปจัจบุนัเก็บรกัษ�อยู่่ท่ี�ศน่ยู่ว์่ฒันธรรม

โรงเรียู่นระยู่องว่ิทยู่�คม จังหว่ัดระยู่อง

 โดยู่ปัจจุบันชิ�นส่ว่นดังกล่�ว่คงเหลือแต่บริเว่ณ์หน้�ตักเสี�ยู่ว่หนึ�ง

ด้�นขว่�ของรป่ประตมิ�กรรม อยู่่ใ่นท�่ท�งก�รนั�งขดัสม�ธิร�บ มอืด�้นขว่�

กำ�ผูลกลมคือขนมโมทกะ ส่ว่นเอว่ของประติม�กรรมคงเหลือแถบว่งโค้ง 

ซ่ึ�งอ�จจะเป็นช�ยู่ผู�้ว่งโคง้หน้�อทุรขน�ดใหญ่ต่�มแบบรป่แบบศิลปกรรม

เขมร รุ่นเมืองพระนคร ร�ว่พุทธศตว่รรษที� 15 ลงม�29 ประทับนั�งบนฐ�นเรียู่บ

โดยู่ด้�นใต้คงเหลือส่ว่นเดือยู่ฐ�นเสียู่บของประติม�กรรมอยู่่่บ�งส่ว่น

 3. ชิ�นสว่่นประตมิ�กรรมหนิทร�ยู่ คงเหลอืแตส่ว่่นเท�้ สนันิษฐ�น

ว่่�อ�จเป็นร่ปเค�รพในศ�สน�พุทธหร่ออ�จเป็นเทว่ร่ปในศ�สน�พร�หมณ์์- 

ฮิินด ่ประว่ัติก�รพบระบุว่่�พบจ�กบริเว่ณ์สระหม่่ บ้�นดอน ใกล้บริเว่ณ์ว่ัด

บ้�นดอนในปัจจุบัน โดยู่ปัจจุบันเก็บรักษ�อยู่่่ที�ศ่นยู่์ว่ัฒนธรรม โรงเรียู่น

ระยู่องว่ิทยู่�คมจังหว่ัดระยู่อง

ซ้้าย

พระพุทธร่ปในศิลปะฟู่นัน 

หร่อศิลปะทว่�รว่ดีตอนต้น 

ว่ัดหนองกะบอก อำ�เภอ

บ้�นค่�ยู่สังเกตได้ว่่�ส่ว่น

ฐ�นขององค์พระพุทธร่ป

คงมีก�รสลักลว่ดล�ยู่เพิ�ม

เติมในสมัยู่หลัง ระบุ 

พ.ศ. 2466

ขวา

ชิ�นส่ว่นประติม�กรรม

หินทร�ยู่ ประทับนั�ง 

สันนิษฐ�นว่่�เป็นพระ

พิฆ์เนศ (?) ในศิลปะเขมร 

ร�ว่พุทธศตว่รรษที� 15 

โดยู่ปัจจุบันเก็บรักษ�อยู่่่ที�

ศ่นยู่์ว่ัฒนธรรม โรงเรียู่น

ระยู่องว่ิทยู่�คม
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 จ�กสภ�พปจัจบุนัคงเหลอืแตฝ่่ี�เท�้บ�งสว่่น โดยู่สว่่นส้นเท�้ด้�น

หลังชำ�รุดหักห�ยู่ไป นอกจ�กนี�ยู่ังคงเหลือส่ว่นเดือยู่ของฐ�นซึ่�งมีขน�ด 

ยู่�ว่คล้�ยู่คลึงกับเทว่ร่ปโบร�ณ์ในรุ่นก่อนพุทธศตว่รรษที� 19 ซ่ึ�งมักจะใช้

เสียู่บกับฐ�นร่ปเค�รพ ถึงอยู่่�งไร จ�กสภ�พปัจจุบันก็เป็นก�รยู่�กต่อก�ร

กำ�หนดอ�ยูุ่สมัยู่ของตัว่ประติม�กรรม จึงอ�จกำ�หนดอ�ยูุ่ไว่้อยู่่�งคร่�ว่ ๆ 

ว่่�คว่รเป็นโบร�ณ์วั่ตถุในรุ่นก่อนพุทธศตว่รรษที� 19 เป็นอยู่่�งน้อยู่

 ประติม�กรรมที�มอี�ยู่สุมยัู่กอ่นพทุธศตว่รรษที� 19 ซึ่�งพบในเขตลุม่

นำ��ระยู่องในครั�งนี�เป็นก�รค้นพบหลักฐ�นใหม่และตีคว่�มได้ว่่�แท้จริงนั�น

พื�นที�บริเว่ณ์ที�จะกล�ยู่เป็นจังหว่ัดระยู่องในปัจจุบันมีผู่้คนเข้�ม�อยู่่่อ�ศัยู่

นับพนัปแีลว้่ตั�งแต่ช่ว่งสมยัู่แรกเริ�มประว่ตัศิ�สตร-์ทว่�รว่ด ีจนเข�้ส่อ่ทิธพิล

ว่ัฒนธรรมแบบเขมร ก่อนที�เมื�อหลัง พ.ศ. 1800 จะกล�ยู่เป็นชุมชนช�ยู่ฝีั�ง

ทะเลตะวั่นออกที�ขึ�นกับกรุงศรีอยูุ่ธยู่�และกรุงรัตนโกสินทร์ในที�สุด อนึ�ง 

ก�รข�ดข้อม่ลท�งโบร�ณ์คดีม�สนับสนุนจึงยู่ังทำ�ให้ไม่ส�ม�รถตีคว่�ม

บริบทด้�นอื�นๆ ของศิลปกรรมสำ�คัญ่เหล่�นี�เข้�กับคว่�มเป็นม�ของเมือง

ระยู่องได้ชัดเจนนัก

ส่ว่นเท้�ของประติม�กรรม 

รุ่นก่อนพุทธศตว่รรษที� 19 

พบในบริเว่ณ์สระหม่่  

บ้�นดอน ปัจจุบันเก็บ

รักษ�อยู่่่ที�ศ่นยู่์ว่ัฒนธรรม 

โรงเรียู่นระยู่องว่ิทยู่�คม 

จังหว่ัดระยู่อง
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พัร์ะพัุทธ์ร์ูปสัำาคัญเม้องร์ะยองสัมัยอยุธ์ยา-รั์ตนโกสัินทร์์

 พระพุทธร่ปเป็นง�นประติม�กรรมที�แสดงถึงคว่�มเช่�อในฐ�นะร่ป

เค�รพหลักท�งพุทธศ�สน�สำ�คัญ่อันมีพุทธศิลป์งดง�มซ่ึ�งล้ว่นสัมพันธ์กับ

คว่�มเป็นม�ท�งประว่ัติศ�สตร์ โดยู่พระพุทธร่ปที�พบในเขตลุ่มนำ��ระยู่อง

และลุ่มนำ��ประแส ส�ม�รถจำ�แนกออกได้ 4 กลุ่มง�นศิลปกรรม ดังนี�

 1. พระพุทธร่ปศิลปะอยูุ่ธยู่�

 2. พระพุทธร่ปศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชก�ลที� 1-4

 3. พระพุทธร่ปศิลปะรัตนโกสินทร์ สกุลบ้�นช่�งหล่อ ช่ว่งรัชก�ล 

    ที� 5 ลงม�

 4. พระพุทธร่ปฝีีมือช่�งพื�นถิ�น

 5. กลุ่มพระพุทธร่ปสมัยู่ใหม่ ทศว่รรษ 2500 ลงม�

 อนึ�ง ก�รแบ่งพระพุทธร่ปออกม�เป็น 5 กลุ่มข้�งต้น ได้แบ่งขึ�น

ต�มอ�ยูุ่สมัยู่ของพระพุทธร่ปในกลุ่มนั�นๆ แต่อ�จมีบ�งกลุ่มซ่ึ�งอ�จจะมี

คว่�มพิเศษกว่�่กลุ่มอื�น เช่น พระพุทธร่ปแบบพื�นถิ�นที�ค่�อ�ยูุ่ของพระพุทธ

ร่ปอ�จจะมีหล�กหล�ยู่และยู่�กต่อก�รกำ�หนดอ�ยูุ่ให้แน่ชัด
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1. พัร์ะพัุทธ์ร์ูปศิล่ปะอยุธ์ยา

 พบพระพุทธร่ป ศิลปะอยูุ่ธยู่�ในลุ่มนำ��ระยู่องที�ชัดเจนคือชิ�นส่ว่น

พระพุทธร่ปและพระส�ว่ก สลักจ�กหินทร�ยู่สีแดงที�ว่ัดบ้�นค่�ยู่ อำ�เภอ

บ้�นค่�ยู่ ชิ�นที�สำ�คัญ่คือท่อนพระองค์ส่ว่นบนของพระพุทธร่ปทรงเคร่�อง 

และพระเพล�ประทับนั�งขดัสม�ธ ิรว่มถึงเศียู่รพระพทุธร่ปอีกจำ�นว่นหนึ�งที�

พบภ�ยู่ในพิพิธภัณ์ฑ์์ของว่ัด 

 จ�กร่ปแบบของชิ�นส่ว่นพระพุทธร่ปบ�งชิ�น ยู่ังมีเค้�ว่่�เป็น

ประติม�กรรมหินทร�ยู่สมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอนต้นถึงตอนกล�งอ�ยูุ่พุทธศตว่รรษ

ที� 19-20 ได้อยู่่่ กล่�ว่คือ ลักษณ์ะของว่ัสดุซ่ึ�งทำ�จ�กหินทร�ยู่หล�ยู่ๆ ชิ�น

ซ่ึ�งส�ม�รถนำ�เข้�ประกอบกันเป็นองค์พระสมบ่รณ์์หร่อส�ม�รถถอดแยู่ก

ออกจ�กกันได้ เป็นลักษณ์ะที�ปร�กฏม�ตั�งแต่สมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอนต้นและเป็น

ที�นิยู่มอยู่่�งม�กในช่ว่งเว่ล�นั�น30

ซ้้าย

ท่อนพระองค์ส่ว่นบนของ

พระพุทธร่ปทรงเคร่�องน้อยู่ 

ศิลปะอยูุ่ธยู่�ตอนกล�ง  

ว่ัดบ้�นค่�ยู่
ขวา

ชิ�นส่ว่นพระเพล�พระพุทธ

ร่ปหินทร�ยู่สมัยู่อยูุ่ธยู่�

ตอนต้น-ตอนกล�ง 

ว่ัดบ้�นค่�ยู่
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 ส่ว่นท่อนบนองค์พระพุทธร่ปทรงเคร่�อง มีพระเศียู่รทรงศิร�ภรณ์์

แบบกระบังหน้�-รัดเกล้� สว่มกรองศอห้อยู่ต�บทับทรว่ง ส่ว่นพระกรและ

ท่อนล่�งหักห�ยู่ไปแล้ว่ค�ดว่่�อ�จเป็นพระพุทธรป่ประทับยู่ืนป�งประท�น

อภยัู่สองพระหตัถ ์จ�กรป่แบบเคร่�องทรงนั�นเปน็พระพทุธรป่ทรงเคร่�องนอ้ยู่

ที�นิยู่มกันในสมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอนกล�งร�ว่พุทธศตว่รรษที� 20-21 ส่ว่นเศียู่ร

พระพุทธร่ปมีเค้�โครงแบบอยูุ่ธยู่�ตอนต้น-ตอนกล�งเช่นเดียู่ว่กัน

 ก�รค้นพบพระพุทธร่ปหินทร�ยู่ศิลปะอยูุ่ธยู่�สัมพันธ์กับหลักฐ�น

เอกส�รประว่ัติศ�สตร์อยู่่�งพระอัยู่ก�รตำ�แหน่งน�ทห�รหัว่เมือง ตร�ขึ�น

สมัยู่พระบรมไตรโลกน�ถ กล่�ว่ถึงเมืองระยู่อง มีเจ้�เมือง ทิมน�มว่่�  

“ออกพระร�ชภักดีศรีสงคร�ม” 31 และในรัชสมัยู่พระมห�ธรรมร�ช� พ.ศ. 2100 

พงศ�สว่ด�รระบคุว่�มว่�่ “พระยู่�ละแว่ก แตง่พลม�ล�ดตระเว่นทั�งท�งบก

และท�งเร่อหล�ยู่ครั�ง และเสียู่ช�ว่จันทบ่ร ช�ว่ระยู่อง ช�ว่ฉะเชิงเทร�  

ช�ว่น�เริ�ง ไปแก่ข้�ศึกละแว่กเป็นอันม�ก”32

 สะท้อนว่�่เมอืงระยู่องในระยู่ะเว่ล�นั�นไดม้ชีมุชนกอ่กำ�เนดิขึ�นแลว้่

แต่บริเว่ณ์ที�เป็นชุมชนเมืองอ�จอยู่่่ในพื�นที�บริเว่ณ์อำ�เภอบ้�นค่�ยู่ปัจจุบัน 

ซ่ึ�งเปน็พื�นที�เมอืงเก�่ของชมุชนลุม่นำ��ระยู่องสมยัู่อยู่ธุยู่�ตอนตน้-ตอนกล�ง

กอ่นมกี�รเคลื�อนยู่�้ยู่ชมุชนเมอืงลงไปอยู่่บ่รเิว่ณ์อำ�เภอเมอืง จงัหว่ดัระยู่อง

ในเว่ล�ต่อม� และคงเป็นเมืองขน�ดเล็ก เนื�องม�จ�กเจ้�เมืองระยู่องเป็น

ขุนน�ง ตำ�แหน่ง “ออกพระ” ซ่ึ�งเป็นตำ�แหน่งเพิ�มขึ�นใหม่ร�ว่พุทธศตว่รรษ

ที� 21 เท่�นั�น ซ่ึ�งมิได้ใหญ่่โตเฉกเช่นยู่ศ “ออกพระยู่�”33

2. พัร์ะพัุทธ์ร์ูปศิล่ปะร์ัตนโกสัินทร์์ ร์ัชุกาล่ท้� 1-4

 พระพทุธรป่ในศลิปะรตันโกสนิทรท์ี�พบในชมุชนบรเิว่ณ์ลุม่นำ��ระยู่อง

และลุ่มนำ��ประแสกลุ่มนี� ถึงมีจำ�นว่นไม่ม�กแต่เป็นพระพุทธร่ปสำ�คัญ่ที�

แสดงถึงพัฒน�ก�รของจังหว่ัดระยู่องได้อยู่่�งชัดเจน เนื�องจ�กน่�จะเป็น

เป็นกลุ่มประติม�กรรมของว่ัดสำ�คัญ่ซ่ึ�งถ่กสร้�งขึ�นโดยู่กลุ่มเจ้�เมืองและ

บุคคลสำ�คัญ่ในท้องถิ�น
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 จุดสังเกตของร่ปแบบพระพุทธร่ปกลุ่มนี�ด่ได้จ�กพระพักตร์ที�ค่อน

ข�้งกลม พระพกัตรแ์สดงพระอ�ก�รสงบนิ�ง ลกัษณ์ะโดยู่รว่มคล�้ยู่คลงึกับ

พระพักตร์พระพุทธร่ปอยู่่�งหุ่นต�มแบบพระพุทธร่ปในช่ว่งรัชก�ลที� 3 เช่น

พระโอษฐที์�มลีกัษณ์ะโคง้เปน็แผู่นเรยีู่บ เปน็ต้น เปรยีู่บเทยีู่บไดก้บัพระพทุธ

มห�โลก�ภินันทปฏิม�กร พระพุทธร่ปประธ�นของวั่ดเฉลิมพระเกียู่รติ 

จังหว่ัดนนทบุรี และพระพุทธเสรฏฐมุนี พระประธ�นในศ�ล�ก�รเปรียู่ญ่ 

ว่ัดสุทัศน์เทพว่ร�ร�ม ซ่ึ�งโปรดให้หล่อขึ�นในรัชก�ลที� 334

 พระพุทธร่ปประธ�นในอุโบสถว่ัดตรีมิตร อำ�เภอเมืองระยู่องมี

ประว่ัติว่่�เคยู่เป็นพระพุทธร่ปประธ�นของว่ัดเก๋ง (ร้�ง) หร่อว่ัดจันทอุดม  

(ปัจจุบันอยู่่่ในบริเว่ณ์โรงพยู่�บ�ลระยู่อง) ต่อม�เมื�อว่ัดเก๋งเสื�อมโทรมและ

ร�้งลง จงึมกี�รเคลื�อนยู่�้ยู่พระพทุธรป่ประธ�นของว่ดัเกง๋ม�ยู่งัว่ดัตรมีติรฯ

ในว่ันที� 10 มิถุน�ยู่น 250135 เป็นพระพุทธร่ปประทับนั�งขัดสม�ธิร�บ ป�ง

ม�รว่ิชัยู่ ถึงอยู่่�งไร น่�สังเกตว่่�โครงพระพักตร์ของพระพุทธร่ปองค์นี� มี

ลักษณ์ะที�ค่อนข้�งอว่บอ้ว่นม�กขึ�นกว่่�พระพุทธร่ปต�มพระร�ชนิยู่มอยู่่�ง

รชัก�ลที� 3 จนมีคว่�มคล้�ยู่คลงึกบัพระพักตรข์องพระพทุธรป่ในชว่่งรชัก�ล

ที� 4 บ�งองค์ เช่น พระสัมพุทธสิริ พระพุทธร่ปประธ�น ว่ัดโสมนัส เป็นต้น

ดังนั�นจึงอ�จกำ�หนดอ�ยูุ่ของพระพุทธร่ปองค์นี�อยู่่่ในร�ว่ช่ว่งรัชก�ลที� 3 

ตอนปล�ยู่ ถึงร�ว่รัชก�ลที� 4 ก็เป็นได้ 

 อนึ�ง น่�สังเกตอีกว่่�พระพุทธร่ปองค์นี�เป็นพระพุทธร่ปสำ�ริดที�มี

ขน�ดใหญ่่กว่่�พระพุทธร่ปสำ�ริดองค์อื�น ๆ ในจังหว่ัดระยู่อง ดังนั�นยู่่อมบ่ง

ชี�ว่�่แตเ่ดมิพระอโุบสถหร่อสถ�นที�ประดษิฐ�นพระพทุธรป่องคนี์�กค็ว่รจะมี

ขน�ดใหญ่่ด้ว่ยู่เช่นกัน ซ่ึ�งเมื�อเปรียู่บเทียู่บกับพระพุทธร่ปประธ�นในว่ิห�ร

หร่อพระอุโบสถว่ดัอื�นๆ ในจงัหว่ดัระยู่องจะพบว่�่มขีน�ดที�เล็กกว่�่ม�กและ

มักประดิษฐ�นอยู่่่ในพระว่ิห�รและพระอุโบสถที�มีขน�ดไม่ใหญ่่ม�ก แม้ว่่�

จ�กคำ�บอกเล�่ ระบวุ่�่พระอโุบสถว่ดัเกง๋เดมิ มไิดม้ขีน�ดใหญ่แ่ละทรว่ดทรง

คล้�ยู่คลึงกับอุโบสถว่ัดโขดและว่ัดป่�ประด่่ก็ต�ม36
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 นอกจ�กนี� ภ�ยู่ในว่ัดตรีมิตรยู่ังปร�กฏพระพุทธร่ปยู่ืน แสดงป�ง

ห�้มสมทุรอกีองคน์ี� โดยู่มจี�รกึที�ฐ�นออกน�มบคุคลว่�่ “พรสงัว่รว่มิล” ซ่ึ�ง

อ�จจะหม�ยู่ถึง พระสังว่รว่ิมล แม้อ�จจะมิใช่คนเดียู่ว่กัน แต่น�มนี�เคยู่

ปร�กฏม�กอ่นในร�ยู่ช่�อสมณ์ศกัดิ�ซ่ึ�งจ�รกึดว้่ยู่ก�รทำ�ล�ยู่รดนำ��ไว่ต้�มบ�น

หน้�ต่�งพระอุโบสถ วั่ดพระเชตุพนฯ37 อันเป็นจ�รึกที�ทำ�ขึ�นสมัยู่รัชก�ลที� 3 

รว่มไปถึงปร�กฏน�มในทำ�เนียู่บพระสมณ์ศักดิ� ซึ่�งแต่งขึ�นโดยู่พระยู่� 

พฤฒ�ธิบดี ระบุถึง “พระสังว่รวิ่มล ร.3” เป็นพระร�ช�คณ์ะยู่ก38 ดังนั�น

พระพุทธร่ปองค์นี�อ�จจะเป็นพระพุทธร่ปที� “พระสังว่รวิ่มล” โปรดให้หล่อขึ�น

แล้ว่นำ�ม�ประดิษฐ�นยัู่งวั่ดเก๋งหร่อจันทอุดมก็เป็นได้ สอดรับกับร่ปแบบ 

ท�งศิลปกรรมขององค์พระพุทธร่ปซึ่�งมีลักษณ์ะแบบพระพุทธร่ปในศิลปะ

รัตนโกสินทร์ร�ว่รัชก�ลที� 3-4 กล่�ว่คือ ก�รทำ�พระว่รก�ยู่ที�ค่อนข้�งเพรียู่ว่

บ�ง รว่มไปถึงก�รทำ�พระพักตร์ที�แสดงอ�ก�รสงบนิ�ง เส้นพระโอษฐ์โค้ง 

เพียู่งเล็กน้อยู่ ลักษณ์ะพระพักตร์คล้�ยู่อยู่่�งหุ่น39

ซ้้าย

พระพุทธร่ปประธ�น

ของว่ัดเก๋ง (ร้�ง) หร่อ

ว่ัดจันทอุดม ศิลปะ

รัตนโกสินทร์ ร�ว่รัชก�ลที� 

3-4 ปัจจุบันประดิษฐ�นอยู่่่ 

ณ์ วั่ดตรีมิตรประดิษฐ�ร�ม
ขวา

พระพุทธร่ปยู่ืน

ป�งห้�มสมุทร 

ในศิลปะรัตนโกสินทร์  

ว่ัดตรีมิตรประดิษฐ�ร�ม  

มีจ�รึกระบุพระน�มที�

ฐ�นพระว่่� “พรสังว่รวิ่มล”
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 สว่่นในเขตลุม่นำ��ประแสไมพ่บพระพทุธรป่ศลิปะรตันโกสนิทรท์ี�เก�่

ไปกว่�่สมยัู่รชัก�ลที� 3-5 คงเนื�องจ�กว่ดัว่�อ�ร�มแตเ่ดิมนั�นสร�้งดว้่ยู่ว่สัดุ

ไม่คงทนและยู่�้ยู่ไปม�หล�ยู่ครั�ง ประว่ติัว่ดัสว่่นใหญ่่เพิ�งม�ตั�งเปน็ว่ดัอยู่�่ง

เป็นหลักแหล่งก็ช่ว่งรัชก�ลที� 5-6 ลงม�แล้ว่ ดังนั�นพระพุทธร่ปกลุ่มนี�จึง

เป็นพระพุทธร่ปที�หล่อขึ�นด้ว่ยู่ฝีีมือช่�งในช่ว่งหลังจ�กง�นแบบประเพณ์ี

สืบทอดลงม� จึงมักมีลักษณ์ะซ่ำ��ๆ กัน และบ�งครั�งมีก�รเลียู่นแบบ

พระพุทธร่ปเก่�ด้ว่ยู่40

 หลว่งพ่อโรจนฤทธิ� ว่ิห�รว่ัดโพธิ�ทองพุทธ�ร�ม ต�มประว่ัติกล่�ว่

ว่่�สร้�งขึ�นใน พ.ศ. 237941 ตรงกับสมัยู่รัชก�ลที� 3 ซ่ึ�งก็สอดคล้องกับ 

พุทธศิลป์ที�พระว่รก�ยู่เพรียู่ว่บ�ง พระพักตร์ค่อนข้�งกลม ขมว่ดพระเกศ�

เล็ก รัศมีเป็นเปลว่ยู่อดแหลม พระขนงโก่ง เส้นขอบเปลือกพระเนตรป้�ยู่

เป็นแผู่นโค้งพระเนตรเปิดมองตรงหรี�ลงเล็กน้อยู่ พระน�สิกเล็กโด่ง พระโอษฐ์

เล็กแยู่้มพระโอษฐ์เล็กน้อยู่เป็นร่ปเร่อประทุน ร่ปพระพักตร์เช่นนี�เรียู่กกัน

ซ้้าย

หลว่งพ่อโรจนฤทธ์ 

ว่ัดโพธิ�ทองพุทธ�ร�ม 

อำ�เภอแกลง

ขวา

พระพุทธร่ปประธ�น 

อุโบสถเก่�ว่ัดหนอง

แพงพว่ยู่ อำ�เภอแกลง
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ว่�่พระพักตร์แบบ “หน้�หุ่น” หม�ยู่ถึงหน้�คล้�ยู่กับหุ่นละคร นิ�ว่พระหัตถ์

เท่�กัน ในภ�พรว่มแล้ว่พระพุทธร่ปองค์นี�เทียู่บได้กับพระตรีโลกเชษฐ์ 

ประธ�นในอโุบสถว่ดัสทุศันเทพว่ร�ร�ม ซ่ึ�งหลอ่ใน พ.ศ. 2375-238442 รว่่ม

สมัยู่กับประว่ัติที�กล่�ว่ไว่้ด้ว่ยู่ หลว่งพ่อโรจนฤทธิ�จึงเป็นพระพุทธร่ปที�อ�จ

กำ�หนดอ�ยุู่จ�กร่ปแบบท�งศิลปกรรมได้เก่�แก่ที�สุดที�พบในลุ่มนำ��ประแส 

 

พระพุทธร่ปประธ�น 

องค์เดิมจ�กอุโบสถเก่�  

ว่ัดสมมติเทพฐ�ปน�ร�ม 

(แหลมสน) ป�กนำ��ประแส
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3. พัร์ะพัุทธ์รู์ปในศิล่ปะร์ัตนโกสัินทร์์ สักุล่บ้านชุ่างห้ล่่อ กร์ุงเทพัฯ

ชุ่วงรั์ชุกาล่ท้� 5 ล่งมา

 พระพุทธร่ปกลุ่มนี�เป็นพระพุทธร่ปที�พบม�กที�สุดในเขตชุมชนเก่�

แก่ของจังหว่ัดระยู่องนับตั�งแต่ลุ่มนำ��ระยู่องจนถึงลุ่มนำ��ประแส โดยู่มักจะ

ประดิษฐ�นเป็นพระพุทธร่ปประธ�นของพระอุโบสถหลังเก่� ทั�งนี�ก�รกระ

จ�ยู่ตัว่ของพระพทุธรป่กลุม่นี�เมื�อเทยีู่บสองกลุม่ข�้งตน้อ�จจะส�ม�รถบอก

ได้ว่่�มีม�กกว่่�หล�ยู่เท่�ตัว่ โดยู่ในที�นี�จะขอยู่กตัว่อยู่่�งและกล่�ว่ถึงเพียู่ง

บ�งองค์เท่�นั�น โดยู่เลือกเฉพ�ะองค์ที�มีประเด็นพิเศษหร่อเช่�อมโยู่งไปยู่ัง

ประเด็นอื�นๆ ได้เป็นหลัก

 เช่�อว่่�แหล่งที�ผูลิตพระพุทธร่ปกลุ่มนี�คือบริเว่ณ์ชุมชนบ้�นช่�ง

หล่อ46 ฝีั�งธนบุรี กรุงเทพฯ ซ่ึ�งมีประว่ัติคว่�มเป็นม�ของชุมชนหล่อพระม�

นับร้อยู่ปี และมีรป่แบบที�เป็นพิมพ์เดียู่ว่กันโดยู่ตลอด บ�งครั�งก็พบจ�รึก

ที�ส่ว่นฐ�น ดังนั�นพระพุทธร่ปกลุ่มนี�ที�พบในเมืองระยู่องก็คว่รจะหล่อจ�ก

บ้�นช�่งหล่อกรงุเทพฯ อนัแสดงถึงคว่�มสมัพนัธท์�งเศรษฐกจิและศ�สน�

ระหว่่�งศ่นยู่์กล�งที�กรุงเทพและชนบทอยู่่�งระยู่อง
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 ร่ปแบบโดยู่ทั�ว่ไปของพระพุทธร่ปกลุ่มนี� แบ่งได้เป็น 2 ลักษณ์ะใหญ่่ๆ

คือ

 กลุ่มที� 1 เป็นพระพุทธร่ปนั�งขัดสม�ธิร�บ ป�งม�รว่ิชัยู่บนฐ�นเว่้�

ออก ซ่ึ�งตัว่ฐ�นมักประดับด้ว่ยู่ล�ยู่เกสรบัว่ ล�ยู่ช่องสี�เหลี�ยู่ม ล�ยู่ประดับ

ต�่งๆ บ�งองคอ์�จมชีดุฐ�นสงิหเ์สยีู่บรบักบัฐ�นเว่�้ออก ซึ่�งชดุฐ�นที�เสยีู่บ

ดังกล่�ว่ ส่ว่นม�กมักเว่้นช่องว่่�งส่ว่นล่�งสุดของฐ�นเป็นแผู่นเรียู่บ 

สันนิษฐ�นว่่�คงเว่้นไว่้ให้จ�รึกช่�อหร่อน�มผู่้สร้�ง องค์พระพุทธร่ปมักจะ

ครองจีว่รห่มเฉียู่ง สังฆ์�ฏิเป็นแผู่นใหญ่่และหน� อนึ�งลักษณ์ะที�สำ�คัญ่อีก

อยู่่�งหนึ�งของกลุ่มที� 1 คือก�รที�พระพุทธร่ปกลุ่มนี�ครองจีว่รล�ยู่ดอกพิกุล

ซ่ึ�งเริ�มนิยู่มม�ตั�งแต่รัชก�ลที� 3 เป็นต้นม�47 พระพักตร์ของพระพุทธร่ปที�

ค่อนข้�งกลมและอว่บอิ�ม พระเกศ�ที�มีลักษณ์ะเป็นหน�มแหลมขน�ดเล็ก

ซ้้าย

พระพุทธร่ปครองจีว่รล�ยู่

ดอกพิกุล เป็นพระประธ�น 

ในพระอุโบสถหลังเดิม

ของว่ัดหนองสะพ�น 

อ�ยุู่ร�ว่รัชก�ลที� 4 ลงม� 

อ�จเป็นฝีีมือของกลุ่มบ้�น

ช่�งหล่อ
ขวา

พระพุทธร่ปประธ�นใน 

พระอุโบสถเดิม วั่ดตะพงใน
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และพระรศัมทีี�มลีกัษณ์ะเปน็เปลว่ โดยู่ตวั่อยู่�่งสำ�คัญ่ของพระพทุธรป่กลุม่

แรก ได้แก่ พระพุทธร่ปประธ�นเดิมของว่ัดหนองสะพ�น ว่ัดตะพงใน 

 กลุ่มที� 2 คือ เป็นกลุ่มที�มีลักษณ์ะเด่น คือ กลุ่มพระพุทธร่ปซ่ึ�งห่ม

จีว่รเรียู่บ ไม่มีล�ยู่ มีทั�งกลุ่มพระพุทธร่ปซ่ึ�งนั�งขัดสม�ธิเพชรและร�บ โดยู่

กลุม่ที�นั�งขดัสม�ธริ�บมจีำ�นว่นม�กกว่่� พระพกัตรข์องแต่ละองค์มรีป่แบบ

ที�หล�กหล�ยู่ แต่โดยู่ภ�พรว่มมักจะเป็นกลุ่มที�ทรงครองจีว่รห่มเฉียู่ง ทำ�

ป�งม�รว่ชัิยู่ ประทับนั�งอยู่่บ่นฐ�นกลบีบวั่คล�้ยู่ฐ�นพระพทุธรป่ล�้นน�หรอ่

บ�งครั�งประทับนั�งบนฐ�นเว่้�ออกเช่นกัน ถึงอยู่่�งไร ยู่ังคงมีลักษณ์ะที�

สำ�คัญ่อยู่่่คือก�รเว่้นช่องเรียู่บบริเว่ณ์ส่ว่นฐ�นสำ�หรับจ�รึกช่�อผู่้ศรัทธ�

บริจ�ค ซ่ึ�งลักษณ์ะดังกล่�ว่คงสัมพันธ์กับกลุ่มช่�งพระ บ้�นช่�งหล่อ 

กรุงเทพฯ ซ่ึ�งบ�งครั�งจะนิยู่มหล่อพระพุทธร่ปศิลปะแบบโบร�ณ์ โดยู่

ตัว่อยู่่�งสำ�คัญ่ของพระพุทธร่ปกลุ่มที�สอง ได้แก่ พระพุทธร่ปประธ�นเดิม 

ว่ัดป่�ประด่่ ว่ัดเภตร�สุข�ร�ม เป็นต้น

ซ้้าย

พระพุทธร่ปประธ�นใน 

พระอุโบสถหลังเดิม  

ปัจจุบันประดิษฐ�นอยู่่่  

ณ์ พระว่ิห�รหลังใหม่  

ว่ัดป่�ประด่่
ขวา

พระพุทธร่ปในมณ์ฑ์ป  

ว่ัดเภตร�สุข�ร�ม  

บ้�นเพ อำ�เภอเมือง
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 พระพุทธร่ปประธ�นอุโบสถเก่� วั่ดหนองแพงพว่ยู่ มีประวั่ติก�รสร้�ง

ว่ัดขึ�นในระหว่่�ง พ.ศ. 2427-2432 อันเป็นกล�งสมัยู่รัชก�ลที� 5 องค์

พระพทุธรป่ทรว่ดทรงทะมดัทะแมง ประทับนั�งขดัสม�ธเิพชรแสดงป�งสม�ธิ

พระพักตร์ค่อนข้�งกลม พระเนตรมองตรง เม็ดพระศกเล็ก รัศมีร่ปเปลว่ไฟู 

ครองจีว่รห่มเฉียู่งช�ยู่สังฆ์�ฎิเป็นแผู่นยู่�ว่ปล�ยู่ตัดตกลงตรงกล�งพระอุระ 

 แมพ้ทุธศลิปจ์ะดค่ล�้ยู่คลงึกบัพระพทุธรป่ทั�ว่ไปที�สบืลงม�จ�กสมยัู่

รัชก�ลที� 3 แต่ก�รประทับนั�งขัดสม�ธิเพชรพร้อมแสดงป�งสม�ธิทำ�ให้

นึกถึง “พระนิรันตร�ยู่” ซึ่�งหล่อขึ�นในสมัยู่รัชก�ลที� 443 แต่ก็มีลักษณ์ะที� 

ต่�งไปบ้�งเช่นทำ�จีว่รเรียู่บไม่เป็นริ�ว่ธรรมช�ติ มีพระเกตุม�ล�ซ่ึ�งในสมัยู่

รัชก�ลที� 5 กลับม�ทำ�กันอีกครั�ง44 จึงช่ว่ยู่กำ�หนดอ�ยูุ่ได้ว่่�พระพุทธร่ป 

ในอุโบสถเก�่ของว่ดัหนองแพงพว่ยู่หลอ่สอดคลอ้งกบัระยู่ะเว่ล�สร�้งว่ดัใน

ช่ว่งต้น-กล�งรัชก�ลที� 5

 พระพุทธร่ปจ�กอุโบสถหลังเก่�วั่ดสมมติเทพฐ�ปน�ร�ม ร่ปแบบ

ทั�ว่ไปคล้�ยู่กระพุทธร่ปแบบรัตนโกสินทร์สมัยู่รัชก�ลที� 3 ลงม� เช่น 

พระพักตร์กลม พระเนตรมองตรงเม็ดพระศกเล็ก ช�ยู่สังฆ์�ฏิเป็นแผู่น

ตกลงลงม�กล�งพระอุระ นิ�ว่พระหตัถเ์ท�่กัน แตจ่�กประว่ติัของว่ดัที�กล�่ว่

ว่�่สร้�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 242745 จึงคว่รเป็นพระพุทธร่ปที�มีอ�ยูุ่ในสมัยู่รัชก�ล

ที� 5 แล้ว่

 แต่ในที�นี� ก�รกำ�หนดอ�ยุู่พระพุทธร่ปทั�งสองกลุ่มดังกล่�ว่อ�จจะ

ทำ�ได้โดยู่ยู่�กเนื�องจ�กเป็นพระพุทธร่ปกลุ่มที�อ�จทำ�สืบเนื�องกันหล�ก

หล�ยู่สมัยู่ ตั�งแต่ร�ว่หลังสมัยู่รัชก�ลที� 3 ถึงรัชก�ลที� 7 ประเด็นสำ�คัญ่ที�

ต�มม�จ�กร่ปแบบ คอื ก�รที�พระพทุธรป่กลุม่นี�บ�งองค์มฐี�นเสยีู่บรบัและ

ตัว่ฐ�นมีแผู่นว่่�งให้ส�ม�รถจ�รึกช่�อได้ซ่ึ�งบ�งองค์อ�จจะมีจ�รึกหร่อไม่มี

ก็ได ้ยู่่อมสะท้อนว่่�พระพุทธร่ปกลุ่มนี�อ�จจะเป็นกลุม่ที�มีก�รนำ�เข้�ม�จ�ก

กรุงเทพฯ โดยู่เช่�ม�ตั�งไว่้เป็นพระประธ�นก็เป็นได้
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 อนึ�ง ก�รขยู่�ยู่และกระจ�ยู่ตวั่อยู่�่งม�กของพระพทุธรป่กลุม่นี�อ�จ

สัมพันธ์กับสังคม เศรษฐกิจและก�รเมือง สมัยู่ใหม่ที�ก่อตัว่ขึ�นแล้ว่หลังร�ว่ 

พ.ศ. 2400 เป็นต้นม� กล่�ว่คือ ก�รก่อตัว่ขึ�นของสังคมช�ว่น�ร�ยู่ยู่่อยู่ ซ่ึ�ง

เฟู่�องฟู่อยู่่�งม�กในร�ว่รัชก�ลที� 4 ตอนปล�ยู่ ถึงช่ว่งรัชก�ลที� 5 เป็นต้น

ม�48 ในระยู่ะเว่ล�ดงักล�่ว่ เกดิก�รกระจ�ยู่ตวั่ของผู่ค้นจ�กพื�นที�เมอืงหรอ่

กลุม่คนในสงักดัมล่น�ยู่ต�มระบบไพรเ่ดิมออกส่ส่งัคมแบบช�ว่น�ใหม ่ซึ่�ง

ส่งผูลใหก้�รเกดิตั�งถิ�นฐ�นบ�้นเร่อนม�กยู่ิ�งขึ�น เกดิก�รกระจ�ยู่ตวั่ของว่ัด

ในจำ�นว่นม�กขึ�นจ�กก�รสนับสนุนของกลุ่มช�ว่บ้�นทั�ว่ไป สังเกตได้จ�ก

ประว่ัติของวั่ดต่�งๆ ที�พบพระพุทธร่ปกลุ่มเหล่�นี�มักจะถ่กสนับสนุนหร่อ

สถ�ปน�ขึ�นโดยู่ช�ว่บ้�นในท้องที�เช่นกัน

4. พัร์ะพัุทธ์ร์ูปฝีีม้อชุ่างพั้�นถิ�น

 กลุ่มพระพุทธร่ปป่นปั�น ลุ่มนำ��ระยู่อง ได้สะท้อนฝีมีือท�งเชิงช่�งที�

หล�กหล�ยู่ในพื�นถิ�นอยู่่�งชัดเจน เนื�องจ�กว่่�เป็นมรดกตกทอดจ�กช่�ง

หล�กหล�ยู่สมัยู่ในเมืองระยู่องได้ร่ว่มกันสร้�งขึ�นจ�กฝีีมือของท้องถิ�น 

พระพุทธร่ปกลุ่มนี�จะเป็นง�นที�ผู่�นก�รซ่่อมแซ่มม�แล้ว่ แต่จ�กลักษณ์ะ

โดยู่รว่มก็ส�ม�รถระบุได้ว่่�เป็นกลุ่มพระพุทธร่ปอยู่่�งท้องถิ�นเมืองระยู่อง 

ซ่ึ�งไม่อ�จกำ�หนดอ�ยูุ่ได้ชัดเจนร่ว่มกับกลุ่มอื�น ๆ  ที�กล่�ว่ม� 

 พระพุทธร่ปท้องถิ�นอิริยู่�บถนั�งมักเป็นพระพุทธร่ปที�ทำ�จ�กป่นปั�น

มสีว่่นนอ้ยู่ซ่ึ�งทำ�ม�จ�กไมแ้ละมกัจะเปน็พระพทุธรป่ขน�ดเลก็ โดยู่พระพทุธ

ร่ปป่นปั�นดังกล่�ว่มักประดิษฐ�นเป็นพระประธ�นในพระอุโบสถ ตัว่อยู่่�ง

ได้แก่ พระพุทธร่ปประธ�นในพระอุโบสถ ว่ัดบ้�นแลง ว่ัดน�ต�ขวั่ญ่  

ว่ัดบ้�นเก่� เป็นต้น



3 — ประติมากรรมโบราณและพระพุทธรูปในระยอง 79วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ

ซ้้าย

พระพุทธร่ปประธ�นป่นปั�น 

ฝีีมือช่�งอยู่่�งท้องถิ�นใน 

พระอุโบสถ ว่ัดบ้�นแลง
ขวา

พระพุทธร่ปประธ�นป่นปั�น 

ในพระอุโบสถ 

ว่ัดน�ต�ขว่ัญ่

 สว่่นรป่แบบโดยู่พื�นฐ�นของพระพทุธรป่ปน่ปั�น มกัจะเปน็พระพทุธ

รป่ที�มีสัดส่ว่นส่งชะล่ด ประทับนั�งขัดสม�ธิร�บ ป�งม�รว่ิชัยู่ ครองจีว่รห่ม

เฉียู่ง มีสังฆ์�ฏิเป็นแผู่นใหญ่่หน� พระหัตถ์ข้�งซ่้�ยู่ของที�ว่�งบนพระชงฆ์์

มกัจะหกัเปน็มมุ รว่มไปถึงสดัสว่่นของพระหตัถท์ี�มกัจะมขีน�ดใหญ่ ่พระกร

เปน็แทง่คอ่นข�้งแขง็กระด�้ง พระกรขว่�มกัทิ�งลงในแนว่ดิ�งลงเปน็เสน้ตรง

สัดส่ว่นของพระเศียู่รมักจะมีขน�ดใหญ่่ เมื�อเทียู่บกับส่ว่นลำ�ตัว่ โดยู่พระพักตร์

ค่อนข้�งแป้น พระโอษฐ์เป็นว่งโค้งหร่อบ�งองค์ทำ�ขอบพระโอษฐ์ยืู่�นออกม�

คล้�ยู่ป�กนก พระน�สิกโด่งเป็นสัน พระกรรณ์เป็นแผู่นใหญ่่ ค่อนข้�งก�งออก

พระขนงเป็นแผู่นใหญ่่หน� เส้นสันของพระขนงต่อกันเป็นปีกก� พระเกศ�

เล็กเป็นหน�ม บ�งองค์มีก�รทำ�ไรพระศกด้ว่ยู่ พระรัศมีเป็นเปลว่เพลิง ใน

ภ�พรว่มนั�นสัดส่ว่นแลด่คล้�ยู่หุ่นกระบอก
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ซ้้าย

พระพุทธร่ปประธ�นเดิม

เคยู่ประดิษฐ�นในพระ

อุโบสถเก่� ว่ัดบ้�นเก่� 

ปัจจุบันเคลื�อนยู่้�ยู่ม�

ประดิษฐ�น ณ์  

ศ�ล�ก�รเปรียู่ญ่
ขวา

หลว่งพ่อหว่�ยู่ 

ว่ัดร�ชบัลลังก์

ประดิษฐว่ร�ร�ม

 ในลุ่มนำ��ประแส ที�ว่ัดร�ชบัลลังก์ประดิษฐว่ร�ร�ม พบพระพุทธร่ป

ฝีีมือสร้�งโดยู่ว่ัสดุพื�นถิ�นที�พิเศษคือ หลว่งพ่อหว่�ยู่ พระพุทธร่ปประธ�น

ภ�ยู่ในอุโบสถเก่� ประว่ัติของว่ัดนั�นกล่�ว่ว่่�สมเด็จพระเจ้�ต�กสินทรง

พระร�ชท�นให้กับว่ัด49 แต่เดิมนั�นสภ�พชำ�รุดจึงมีก�รซ่่อมแซ่มขึ�นใหม่

ทั�งหมดทำ�ให้ไม่ส�ม�รถตรว่จสอบพุทธศิลป์ดั�งเดิมได้ชัดเจน

 พระพุทธร่ปป�งม�รว่ิชัยู่ เค้�พระพักตร์ออกกลม เม็ดพระศกเล็ก 

รัศมีเป็นเปลว่แหลม ครองจีว่รเรียู่บห่มเฉียู่ง นิ�ว่พระหัตถ์เสมอกันทำ�ให้

นึกถึงร่ปแบบของพระพุทธร่ปในศิลปะรัตนโกสินทร์ช่ว่งรัชก�ลที� 2 ลงม�50 

ส่ว่นฐ�นกลีบบัว่รองรับองค์พระมีแถบล�ยู่หน้�กระด�นเป็นล�ยู่ดอกจอก

ก้�นเฉียู่ง (หน้�กระด�นบน) และดอกสี�กลีบ (หน้�กระด�นล่�ง) ซึ่�งเป็น

ลว่ดล�ยู่ที�นิยู่มในสมัยู่รัตนโกสินทร์

 ก�รใช้ว่ัสดุเป็นหว่�ยู่หร่อไม้ ถือเป็นว่ัสดุท้องถิ�นที�พบกับก�รสร้�ง

พระพุทธร่ปพื�นถิ�นอื�นๆ ด้ว่ยู่เช่นพระไม้ในอีส�นและภ�คเหนือ51 แต่ห�ก
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พระพุทธร่ปองค์นี�สร้�งจ�กก�รส�นโครงหว่�ยู่และลงรักปิดทองก็จะ

คล้�ยู่คลึงกบัก�รสร�้งประตมิ�กรรมแบบจีนดว้่ยู่ โครงหว่�ยู่ส�นมนีำ��หนกั

เบ�จึงสันนิษฐ�นได้ว่่�มีจุดประสงค์เพื�อให้ส�ม�รถยู่กแห่ได้ ซ่ึ�งส่ว่นล่�ง

ของฐ�นก็มีห่ว่งเหล็กที�น่�จะใช้สำ�หรับสอดค�นห�มด้ว่ยู่

 พระพุทธร่ปประธ�นภ�ยู่ในอุโบสถเก่�ของว่ัดโพธิ�ทองพุทธ�ร�ม

และว่ัดพลงช้�งเผูือก เป็นพระพุทธร่ปป่นปั�นขน�ดใหญ่่ พุทธศิลป์ทั�งสอง

องค์คล้�ยู่คลึงกันคือพระพักตร์ยู่�ว่ค�งเสี�ยู่ม พระกรรณ์งอน เม็ดพระศก

เล็ก รัศมีรป่เปลว่ยู่อดส่ง ครองจีว่รเรียู่บห่มเฉียู่งช�ยู่สังฆ์�ฏิเป็นแผู่นยู่�ว่

ตกลงม�กึ�งกล�งพระน�ภี พระบ�ทซ่้�ยู่ที�ประทับนั�งขัดสม�ธิร�บมีนิ�ว่

พระบ�ทโผูล่ตะแคงออกม�สองนิ�ว่ น่�สังเกตว่่�พระพักตร์คล้�ยู่คนจริงๆ 

ม�กขึ�นซ่ึ�งเป็นแบบอยู่่�งที�นิยู่มกันในก�รสร้�งประติม�กรรมหร่อพระพุทธ

ร่ปในช่ว่งหลังรัชก�ลที� 5 ลงม�52

ซ้้าย

พระพุทธร่ปในอุโบสถเก่�  

ว่ัดโพธิ�ทองพุทธ�ร�ม  

อำ�เภอแกลง

ขวา

พระพุทธร่ปในอุโบสถเก่�  

ถ่กยู่้�ยู่ม�ในว่ิห�ร 

ว่ัดพลงช้�งเผูือก  

อำ�เภอแกลง
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 ประว่ัติของพระพุทธร่ปสององค์นี�ถ่กสร้�งในระยู่ะใกล้เคียู่งกันคือ

พระพุทธร่ปวั่ดโพธิ�ทองสร้�ง พ.ศ. 246453 และพระพุทธร่ปวั่ดพลงช้�ง 

เผูือกสร้�งระหว่่�ง พ.ศ. 2470-247354 จึงถือเป็นฝีีมือช่�งพื�นถิ�นอยู่่�ง

แท้จริง

 นอกจ�กนี�ยู่ังมีพระพุทธร่ปขน�ดเล็ก ซ่ึ�งมีคว่�มน่�สนใจ เนื�องม�

จ�กมักจะประดิษฐ�นอยู่่่บนฐ�นแกะสลักลว่ดล�ยู่หร่อเขียู่นสีอยู่่�งงดง�ม

ประกอบไปด้ว่ยู่ฐ�นสิงห์ มีผู้�ทิพยู่์ตกลงม�เป็นแผู่นหน�และบัว่คลุ่มด้�น

บน มักทำ�เป็นล�ยู่ดอกสี�กลีบว่�งชนกัน 4 ดอก อยู่่�งเป็นระเบียู่บ โดยู่ด่

จ�กภ�พรว่มแล้ว่คล้�ยู่คลึงกับล�ยู่ต�ร�งหร่อล�ยู่แผูงซึ่�งนิยู่มในศิลปะ

รตันโกสินทรเ์ชน่กัน นอกจ�กนี�ยู่งัมเีขยีู่นสหีรอ่สลกัล�ยู่ในสว่่นของฐ�นสงิห์

ด้ว่ยู่ ก�รกำ�หนดอ�ยูุ่ของพระพุทธร่ปนั�งฝีีมือท้องถิ�นขน�ดเล็กนี�จึงคว่รอยู่่่

ในร�ว่รัชก�ลที� 4-5 เป็นต้นม�ด้ว่ยู่เช่นกัน โดยู่ตัว่อยู่่�งของพระพุทธร่ป

เหล่�นี� ได้แก่ พระพุทธร่ปที�ว่ัดบ้�นแลง

ซ้้าย

พระพทุธรป่ขน�ดเล็กพรอ้ม

ฐ�นสลักไม้ ง�นศิลปะ 

พื�นถิ�นสมัยู่รัตนโกสินทร์ 

ว่ัดบ้�นแลง

ขวา

พระพุทธร่ปป�งป�ลิไลยู่ก์  

ว่ัดป่�ประด่่
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ซ้้าย

พระพุทธร่ป 

ป�งป�ลิไลยู่ก์สลักไม้  

ศิลปะรัตนโกสินทร์  

ว่ัดเก�ะอรัญ่ญิ่ก�ว่�ส

ขวา

พระพุทธไสยู่�สน์ขน�ด

ใหญ่่ของว่ัดป่�ประด่่ คว่�ม

พิเศษคือประทับสีห

ไสยู่�สน์หันพระพักตร์ไป

ท�งทิศใต้ซ่ึ�งอ�จหม�ยู่ถึง

ป�งปรินิพพ�นก็ได้

 คว่�มหล�กหล�ยู่ของร่ปแบบพระพุทธร่ปในอิริยู่�บถนั�งมีอยู่่่เป็น

จำ�นว่นม�ก เนื�องจ�กในพื�นที�ลุ่มนำ��ระยู่องยู่ังส�ม�รถพบพระพุทธร่ปป�ง

ป�ลิไลยู่ก์ไดด้ว้่ยู่ โดยู่มีทั�งง�นป่นปั�นและง�นไม ้ตวั่อยู่�่งของกลุม่นี� ไดแ้ก่

พระพุทธรป่ป�งป�ลิไลยู่ก์ของว่ัดป่�ประด่่ นอกจ�กนี� ยู่ังมีก�รทำ�พระพุทธ

ร่ปสลักไม้ ป�งป�ลิไลยู่ก์ ดังพบที�ว่ัดเก�ะหร่อว่ัดเก�ะแก้ว่อรัญ่ญิ่ก�ว่�ส

เพียู่งว่ัดเดียู่ว่ ซ่ึ�งนับว่่�มีเอกลักษณ์์อันแสดงถึงคว่�มเป็นท้องถิ�นเช่นกัน 

สังเกตได้จ�กก�รทำ�องค์พระพุทธร่ปในเค้�โครงที�ยู่ืดส่ง ผิูดสัดส่ว่น องค์

พระพุทธรป่ประทับนั�งบนโขดหิน ซ่ึ�งด้�นล่�งของโขดหินสลักเป็นช่องค่ห�

และภ�พสัตว่์ประสมต่�งๆ คล้�ยู่บรรยู่�ก�ศของป่�หิมพ�นต์ โดยู่ส่ว่น 

พนักหลังทำ�เป็นแผู่นไม้ร่ปร่�งคล้�ยู่กับใบไม้ที�งอกขึ�นม�จ�กแนว่โขดหิน 

กำ�หนดอ�ยูุ่ร�ว่พุทธศตว่รรษที� 24 ตอนปล�ยู่ ถึงร�ว่พุทธศตว่รรษที� 25

พระพุทธร่ปไสยู่�สน์ ที�ว่ัดป่�ประด่่ จ�กร่ปแบบท�งศิลปกรรมก็อ�จจัดเข้�

ส่่ร่ปแบบพระพุทธร่ปอยู่่�งท้องถิ�นได้เช่นกัน เช่น ก�รทำ�พระพักตร์ที�ค่อน

ข้�งรีแต่แป้น คล้�ยู่คลึงกับพระพักตร์พระพุทธร่ปในศิลปะรัตนโกสินทร์ 

ขอบพระโอษฐ์ยืู่�นออกแต่ตัว่พระโอษฐ์เป็นเส้นโค้ง พระเนตรที�รี�เล็ก พระกรรณ์

ที�ก�งออกอยู่�่งชดัเจน เมด็พระเกศ�เลก็เปน็หน�ม มอีษุณ์ษีะเปน็ตอ่มนน่
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เรียู่บ ไม่มีส่ว่นพระเกศ�คลุมเหมือนปกติซึ่�งทำ�ให้เกิดคว่�มกำ��กึ�งระหว่่�ง

คว่�มเปน็อุษณี์ษะกบัสว่่นโคนของพระรศัมี สว่่นตวั่พระรศัมีเปน็เปลว่เพลงิ

 รว่มไปถงึก�รครองจวี่รหม่เฉยีู่ง สงัฆ์�ฏเิปน็แผู่นยู่�ว่ทะลสุว่่นบั�นพระองค์

ขององค์พระพุทธรป่ลงไปในทิศท�งเดียู่ว่กับช�ยู่ผู้�หน้�น�ง โดยู่ไม่มีก�ร

ทำ�รัดประคด ซ่ึ�งลักษณ์ะเช่นนี�ผูิดแปลกออกจ�กคว่�มเป็นง�นช่�งหลว่ง 

ส่ว่นของพระเขนยู่หนุนเป็นทรงส�มเหลี�ยู่มอยู่่่บริเว่ณ์พระกัจฉะ

 นอกจ�กนี�ทศิท�งก�รหนัของพระเศยีู่รไปท�งทศิตะว่นัออกและพระ

พักตร์บ่�ยู่หน้�ลงม�ยู่ังทิศใต้ ทิศท�งดังกล่�ว่สอดรับกับคัมภีร์มห�ว่งศ์

ตอนที�กล่�ว่ถึงก�รปรินิพพ�นของพระพุทธเจ้�เช่นกัน ดังนั�นพระพุทธร่ป

องค์นี�จึงมีคว่�มหม�ยู่อยู่่่ในป�งปรินิพพ�น55

5. กลุ่่มพัร์ะพัุทธ์รู์ปสัมัยให้ม่ ทศวร์ร์ษ 2500 ล่งมา

 หลัง พ.ศ. 2475 กระแสก�รเปลี�ยู่นแปลงท�งศิลปว่ัฒนธรรมใน

ประเทศไทยู่มีเป็นอันม�ก โดยู่ง�นสร้�งศิลปกรรมแบบประเพณ์ียู่ังคง

สืบทอดลงม�โดยู่ไม่ได้เกี�ยู่ว่ข้องกับก�รเปลี�ยู่นแปลงระบบอบก�รปกครอง56 

แตถ่่กสร้�งโดยู่แนว่คดิใหม่ๆ  เชน่ ก�รเปลี�ยู่นว่สัดุจ�กไม้ ปน่ปั�น สำ�รดิ ม�

เป็นป่นซ่ีเมนต์ เหล็ก และว่ัสดุจ�กภ�คอุตส�หกรรมเป็นต้น ในส่ว่นของ

พระพุทธร่ปนั�น คว่�มนิยู่มในก�รสร้�งเลียู่นแบบพุทธศิลป์สุโขทัยู่ยู่ังคงมี

อยู่่เ่ป็นสำ�คญั่ เห็นได้จ�กก�รจำ�ลองพระพทุธชนิร�ชไปเปน็ประธ�นต�มว่ดั

ต�่งๆ หรอ่ก�รปั�นหลอ่พระศรศี�กยู่ทศพลญ่�ณ์ พทุธมณ์ฑ์ลที�มแีรงบนัด�ล

ใจจ�กพระพุทธร่ปลีล�สมัยู่สุโขทัยู่57

 ในที�นี�ขอยู่กตัว่อยู่่�งเพียู่งสององค์ที�มีจ�รึกระบุเว่ล�สร้�งชัดเจน

คือพระพุทธร่ปจ�กมณ์ฑ์ปเนินฆ์้อ ซ่ึ�งเคลื�อนยู่้�ยู่ม�จ�กว่ัดเนินทร�ยู่ และ

พระพุทธร่ปในอุโบสถวั่ดดอนมะกอก อำ�เภอแกลง เพร�ะช่ว่งหลังจ�ก พ.ศ. 

2500 เป็นต้นม� พระพุทธร่ปต�มว่ัดต่�งๆ จะกล�ยู่เป็นง�นพุทธพ�ณ์ิชยู่์

ที�เนน้ก�รหล่อและข�ยู่เช�่แจกจ�่ยู่ไปต�มว่ดัต�่งๆ และมกัมตีน้แบบสำ�คัญ่

ที�ทำ�ซ่ำ��กันม�กคือพระพุทธชินร�ช

บนซ้้าย

พระพุทธร่ปที�มณ์ฑ์ปเนิน

ฆ์้อ

ล่่างซ้้าย

ฐ�นพระพุทธร่ปมณ์ฑ์ป 

เนินฆ์้อ ยู่้�ยู่ม�จ�ก 

ว่ัดเนินทร�ยู่ มีจ�รึกสร้�ง

ใน พ.ศ. 2500

ขวา

พระพุทธร่ปประธ�นใน

อุโบสถ (ใหม่) ว่ัดดอน

มะกอก
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 พระพุทธร่ปที�มณ์ฑ์ปเนินฆ์้อ ซึ่�งเคลื�อนยู่้�ยู่ม�จ�กอุโบสถว่ัดเนิน

ทร�ยู่ พุทธศิลป์โดยู่รว่มเป็นแบบสุโขทัยู่ คือทรว่ดทรงเพรียู่ว่อว่บอิ�ม พระ

พักตร์ร่ปไข่ เม็ดพระศกใหญ่่รัศมีร่ปเปลว่ ครองจีว่รห่มเฉียู่งช�ยู่สังฆ์�ฏิ

เป็นเส้นยู่�ว่ปล�ยู่แฉก ประทับนั�งขัดสม�ธิร�บป�งม�รวิ่ชัยู่บนฐ�นเขียู่ง

เรียู่บ ซ่ึ�งมีจ�รึกติดที�ฐ�นว่่�

 “สร้้าง ณ บ้านี้สามื่มิื่ตร้ ๑๓ กร้กฎาคมื่ ๒๔๙๙ ถึง ๑๓ เมื่ษายนี้ 

๒๕๐๐ ร้วมื่ ๑๑๓ อุงค์ ทอุงห่อุเช็งสุทธาถวายปีร้ะจำำาพร้ะอุุโบสถ

 จ�รึกนี�ช่ว่ยู่กำ�หนดได้ว่�่พระพุทธร่ปองค์นี�เปน็หนึ�งในจำ�นว่น 113 

องค์ที�หล่อขึ�นในช่ว่ง พ.ศ. 2499-2500 โดยู่ผู่้มีศรัทธ�เพื�อถว่�ยู่แก่อ�ร�ม

ต�่งๆ แต่ไมท่ร�บว่�่ที�ไหนบ�้ง และคงเป็นตวั่อยู่�่งสำ�คญั่ของพระพทุธรป่

ในช่ว่งแรกสุดของทศว่รรษ 2500 ที�มีคว่�มนิยู่มสร้�งพระพุทธร่ปที�มีร่ป

แบบศิลปะสุโขทัยู่หมว่ดใหญ่่อยู่่�งแพร่หล�ยู่58 ด้ว่ยู่คว่�มนิยู่มว่่�เป็นพุทธ

ศิลป์ที�สว่ยู่ง�มที�สุด

 พระพทุธรป่ประธ�นในอุโบสถ (ใหม)่ ว่ดัดอนมะกอก เปน็พระพทุธ

ร่ปหล่อเลียู่นแบบพระพุทธชินร�ช โดยู่มีพุทธลักษณ์ะคือพระพักตร์แป้น 

เม็ดพระศกใหญ่่ มีรัศมีร่ปเปลว่ไฟู ประทับนั�งป�งม�รว่ิชัยู่บนฐ�นกลีบบัว่

คว่ำ��บวั่หง�ยู่ ที�สำ�คญั่อันเปน็สญั่ลักษณ์ข์องพระพทุธชนิร�ชคือซุ่ม้เรอ่นแก้ว่

ปล�ยู่กรอบซุ่้มเป็นตัว่เหร�-มกร มีจ�รึกแผู่นหินอ่อนที�ฐ�นว่่�

 “เส-วกตรี้ ผ่อุ่ง ศร้ีวร้ร้ณเจำร้ิญ่ แมื่่กิมื่ฮวด้ ใบเงินี้, สร้้างพร้ะ ๑ 

มื่.ค.๐๙ ๑๒,๕๐๐.บ.”

 พระพทุธรป่องค์นี�สะท้อนคว่�มนยิู่มก�รจำ�ลองพระพทุธชนิร�ชตอ่

เนื�องจ�กช่ว่งสมัยู่ปล�ยู่รัชก�ลที� 5 ลงม�จนถึงสมัยู่หลัง พ.ศ. 2500 ต�ม

อุโบสถสร้�งใหม่ของว่ัดต่�งๆ ทั�งในกรุงเทพฯและหัว่เมืองทั�ว่ประเทศ59
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สัร์ุป

 จ�กภ�พรว่มที�กล่�ว่ม�จะเห็นได้ว่่�พุทธศิลป์ของพระพุทธร่ปที�พบ

ในจังหว่ัดระยู่องมีคว่�มหล�กหล�ยู่เป็นอยู่่�งม�ก หลักฐ�นสำ�คัญ่คือ

พระพุทธร่ปศิลปะฟู่นันหร่อทว่�รว่ดีตอนต้นที�เป็นหลักฐ�นท�งโบร�ณ์คดี

เก่�แก่ที�สุดของระยู่องที�พบในช่ว่งก่อนพุทธศตว่รรษที� 19 และม�ถึง

พระพุทธร่ปในศิลปะอยูุ่ธยู่�และศิลปะรัตนโกสินทร์ม�จนกระทั�งร�ว่  

พ.ศ. 2500 ท�งหนึ�งยู่่อมบ่งชี�ได้ว่่�ชุมชนเก่�แก่ในจังหว่ัดนำ��ระยู่องทั�ง 

ในลุ่มนำ��ระยู่องและลุ่มนำ��ประแสเองมิได้แปลกแยู่กออกจ�กคว่�มเป็น 

ส่ว่นกล�งอยู่่�งชัดเจน ดังเห็นได้จ�กกรณี์พระพุทธร่ปกลุ่มบ้�นช่�งหล่อ 

ขณ์ะเดยีู่ว่กนักก็ลบัใหค้ว่�มสำ�คญั่กับพฒัน�ก�รหรอ่ฝีีมือช�่งอยู่�่งทอ้งถิ�น

โดยู่มิได้ลดละลงแต่ประก�รใด ดงัเห็นไดจ้�กกรณ์พีระพทุธรป่แบบทอ้งถิ�น

อันบ่งชี�ได้ว่่�ชุมชนโบร�ณ์เมืองระยู่องเองก็ล้ว่นแล้ว่แต่มีพัฒน�ก�รทั�ง

ภ�ยู่ในและภ�ยู่นอกในท�งรป่แบบท�งศลิปกรรมเชน่กนั อนัมเีหตผุูลกลไก

และปจัจยัู่สนับสนนุใหเ้กดิทั�งจ�กภ�ยู่ในและภ�ยู่นอกดว้่ยู่เฉกเชน่เดยีู่ว่กนั

 พัร์ะพัุทธ์รู์ปดีังท้�ไดี้กล่่าวมาน้�จึงเป็นห้ลั่กฐานท้�สัามาร์ถบอก

กล่่าวความเป็นมาแล่ะพััฒนการ์ทางสัังคมของร์วมถึงความเชุื�อแล่ะ

ศร์ัทธ์าดี้วย พั้�นท้�ในจังห้วัดีร์ะยองไดี้อ้กทางห้นึ�ง



4 — จิตรกรรม 

แบบประเพณ์ ี

ในระยู่อง 
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 แม้ระยู่องเปน็หวั่เมืองช�ยู่ทะเลขน�ดเลก็และไม่เปน็ที�ร่้จักในด�้น

ง�นศิลปว่ัฒนธรรมเท่�ใดนัก แต่หลักฐ�นของง�นช่�งเขียู่นหร่อจิตรกรรม

ยู่ังมีหลงเหลือให้เห็นม�กพอสมคว่รและมีฝีีมือในระดับส่ง โดยู่จิตรกรรม

ในจงัหว่ดัระยู่องไดพ้บทั�งที�เปน็จติรกรรมฝี�ผูนงัและจติรกรรมที�ว่�ดลงบน

เอกส�รโบร�ณ์คอืสมดุพระม�ลัยู่หรอ่สมุดไทยู่ต�่งๆ นบัได้ว่�่เปน็ขอ้มล่น่�

สนใจที�ยู่ังไม่มีผู่้ใดได้กล่�ว่ถึงม�ก่อน

จิตร์กร์ร์มฝีาผันังในร์ะยอง

 ในจงัหว่ดัระยู่องพบจติรกรรมฝี�ผูนังโบร�ณ์อยู่่เ่พยีู่งแหง่เดยีู่ว่คอื

อโุบสถเก�่ ว่ดัโขดทมิธ�ร�ม อำ�เภอเมอืง และที�อำ�เภอแกลงเขตลุม่นำ��ประ

แสมีจิตรกรรมในอุโบสถเก่�ว่ัดทุ่งคว่�ยู่กิน (วั่ดอุดมธัญ่ญ่�ว่�ส) ซึ่�งทั�งค่่ 

มีคุณ์ค่�ในฐ�นะมรดกง�นช่�งเขียู่นโบร�ณ์แบบประเพณ์ีของระยู่อง

จิตร์กร์ร์มฝีาผันัง วัดีโขดีทิมธ์าร์าม

 อโุบสถเก�่ ว่ดัโขดทมิธ�ร�ม มขีน�ดเลก็กอ่ผูนงัสง่ มภี�พจิตรกรรม

ฝี�ผูนังบริเว่ณ์ผูนังสกัดหน้� ทั�งภ�ยู่นอกและภ�ยู่ในพระอุโบสถ, ผูนังแป

ท�งด้�นทิศเหนือและทิศใต้ โดยู่อ�จแบ่งเนื�อห�จิตรกรรมที�ปร�กฏอยู่่่ได้ดังนี�

 ผูนงัสกัดด�้นหน�้บรเิว่ณ์ประตท่�งเข�้ เขยีู่นภ�พจติรกรรมฝี�ผูนัง

ทั�งสองฝีั�งของบ�นประต่ แม้ว่่�ภ�พนั�นจะด่ลบเลือนคงเหลือแต่เค้�รอยู่

เพียู่งเล็กน้อยู่เท่�นั�น แต่ก็เพียู่งพอที�จะทำ�ให้สันนิษฐ�นได้ว่่�เป็นภ�พ 

ร�มเกียู่รติ� ฉ�กยู่กรบ ม�กกว่่�ที�จะเป็นภ�พพุทธประว่ัติในฉ�กม�รผูจญ่

ต�มที�มีผู่้เคยู่กล่�ว่ไว่้ เพร�ะโดยู่ทั�ว่ไปภ�พม�รผูจญ่นิยู่มเขียู่นกันที�ผูนัง

สกัดหน้�หน้�ฝีั�งตรงข้�มพระประธ�นภ�ยู่ในพระอุโบสถ60 และในฉ�กนี�

ปร�กฏภ�พตัว่พระและตัว่ยู่ักษ์ประทับบนรถรบซ่ึ�งไม่มีในตอนม�รผูจญ่
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จิตรกรรมฝี�ผูนังที�ผูนัง

สกัดหน้�ด้�นนอ

กพระอุโบสถเก่� 

ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม

 ภ�ยู่ในอุโบสถปร�กฏก�รเขียู่นภ�พจิตรกรรมผูนังด้�นสกัดหน้� 

และด้�นแปทั�งสองฝัี�งคือฝัี�งทิศเหนือและฝัี�งทิศใต้ ส่ว่นผูนังสกัดหลังไม่

ปร�กฏร่องรอยู่จิตรกรรมแล้ว่ 

 ผูนังสกัดหน้� เขียู่นภ�พแบ่งเป็น 2 ส่ว่น โดยู่มีบ�นประต่เป็นตัว่

ช่ว่ยู่ในก�รแบ่งภ�พ 

 ฝีั�งด้�นขว่�มือของพระประธ�นเขียู่นภ�พกินนร/กินรีขน�ดใหญ่่ 

ด้�นล�่งของกินนร/กินรี ปร�กฏภ�พเร่อสำ�เภ�จีน ภ�พนี�เขียู่นตอ่ไปยู่ังมุม

อีกด้�นหนึ�งซ่ึ�งหลงเหลือภ�พต้นไม้ที�มีลักษณ์ะก�รตัดเส้นใบไม้เป็นใบๆ 

นอกจ�กนี� ยู่งัมกี�รผูสมระหว่�่งภ�พแบบสมจรงิกบัภ�พแบบอุดมคติ ภ�พ

อ�จจะมีก�รเขียู่นซ่่อม โดยู่ที�ฉ�กเร่ออ�จเป็นฉ�กที�มีอยู่่่เดิม ส่ว่นฉ�กกินรี

เป็นฉ�กที�เขียู่นทับในภ�ยู่หลัง ในส่ว่นภ�พเร่อนั�น อ�จเพร�ะเมืองระยู่อง

เป็นเมืองท่�จึงมีก�รร�ยู่ละเอียู่ดของเร่อที�สมจริง ยู่ังไม่ทร�บเร่�องร�ว่ที�

เขียู่นบนผูนังด้�นนี�เนื�องจ�กไม่มีภ�พบ่งชี� และบ�งส่ว่นถก่ซ่่อมไปด้ว่ยู่

 ฝัี�งซ่�้ยู่มือของพระประธ�นเขยีู่นภ�พจติรกรรมทศช�ตชิ�ดก เร่�อง

พระเว่สสันดรช�ดก กัณ์ฑ์์มห�ร�ชซ่ึ�งเช่�อมต่อม�จ�กผูนังแปฝีั�งทิศเหนือ
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 ในส่ว่นของผูนังแปนั�น เขียู่นภ�พจิตรกรรมเกี�ยู่ว่กับทศช�ติช�ดก โดยู่

เรียู่งลำ�ดับจ�กท�งด้�นทิศใต้ (ขว่�มือของพระประท�น) ว่นไปท�งจนถึงผูนัง

แปด้�นทิศเหนือ (ซ้่�ยู่มือของพระประธ�น) แต่คว่�มพิเศษอยู่่่ที�ห้องที�หนึ�งนั�น

เขียู่นภ�พจิตรกรรมฝี�ผูนังเกี�ยู่ว่กับพระม�ลัยู่ฉ�กโปรดสัตว์่นรก

จิตรกรรมฝี�ผูนังที�

ผูนังสกัดฝีั�งตรงข้�ม

พระประธ�น ห้องภ�พด้�น

ขว่�มือของพระประธ�น

ภ�ยู่ในพระอุโบสถเก่�  

ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม
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 ตั�งแต่ห้องที� 2 เป็นต้นไปนั�นเป็นภ�พทศช�ติช�ดก เขียู่นแบบ 

ไทยู่ประเพณ์ ีตัว่ละครหลกัแตง่ก�ยู่อยู่�่งกษตัรยิู่ ์เนน้ฉ�กเล�่เร่�องเปน็หลกั

ตวั่ภ�พก�ก/ภ�พประกอบมนีอ้ยู่ ก�รแบ่งภ�พมทีั�งก�รแบง่ภ�พที�แบ่งเปน็

สัดส่ว่นของภ�พชัดเจนโดยู่ใช้เส้นสินเท�ในก�รแบ่งภ�พ ใช้แนว่ฉ�กธรรมช�ติ

ในก�รแบง่ภ�พที�เขยีู่นในหอ้งเดยีู่ว่กนั และก�รเขยีู่นภ�พจติรกรรมเตม็ทั�ง

ห้องภ�พ โดยู่มีเร่�องและลำ�ดับดังนี�

จิตรกรรมฝี�ผูนังที�ผูนังแป

ด้�นขว่�มือของ

พระประธ�น ห้องภ�พที� 1 

เขียู่นเร่�องพระม�ลัยู่โปรด

สัตว่์นรก
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 หอ้งที� 2 ด�้นบนเขยีู่นภ�พเตมยิู่ช�ดก ด�้นล่�งเขยีู่นภ�พมห�ชนก

ช�ดกตอนออกเร่อสำ�เภ�

 ห้องที� 3 เขียู่นภ�พมห�ชนกช�ดก ตอนร�ชรถม�เกยู่อัญ่เชิญ่ 

พระมห�ชนกไปเป็นกษัตริยู่์

 ห้องที� 4 เขียู่นภ�พสุว่รรณ์ส�มช�ดก ฉ�กพระร�ช�กบิลยู่ักขร�ช

พ�พ่อและแม่ของสุว่รรณ์ส�มไปด่ร่�งของสุว่รรณ์ส�ม

 ห้องที� 5 ด้�นบนเขียู่นภ�พเนมิร�ชช�ดก ตอนเสด็จไปนรก ภ�พ

ครึ�งล่�งเขียู่นเร่�องมโหสถช�ดก 

 ห้องที� 6 ภ�พจิตรกรรมเรียู่งลำ�ดับจ�กด้�นล่�งขึ�นด้�นบน โดยู่

ภ�พสว่่นล่�งเขยีู่นเร่�องภร่ทิตัตช�ดก สว่่นภ�พส่ว่นบนเขยีู่นภ�พจันทกุม�ร

ช�ดก ฉ�กที�พระอินทร์ลงม�ทำ�ล�ยู่ปะรำ�พิธีบ่ช�ยู่ัญ่ 

จิตรกรรมฝี�ผูนังที�ผูนังแป

ด้�นขว่�มือของพระ

ประธ�น ห้องภ�พที� 2 

เร่�องเตมียู่ช�ดก
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 ห้องที� 7 ภ�พจิตรกรรมเรียู่งลำ�ดับจ�กด้�นล่�งขึ�นด้�นบน โดยู่ภ�พ

ส่ว่นล่�งเขียู่นเร่�องน�รทช�ดก ฉ�กที�พระน�รทะทรงนิรมิตก�ยู่ ห�บส�แหรก

ทองคำ�เห�ะม�ยัู่งปร�ส�ทของพระเจ้�อังคติร�ช ส่ว่นบนเขียู่นภ�พวิ่ธุรช�ดก

ฉ�กท้�ว่ปุณ์กยัู่กษ์ให้พระวิ่ธ่รบัณ์ฑิ์ตเก�ะห�งม้�แล้ว่พ�เห�ะไปเพื�อทรม�น

 ห้องที� 8 เขียู่นภ�พพระเว่สสันดรช�ดกเต็มทั�งห้องภ�พ โดยู่

ประกอบด้ว่ยู่ด้�นบนเป็นกัณ์ฑ์์มัทรี ถัดม�ลงม�เป็นกัณ์ฑ์์กุม�ร

 เทคนิคก�รว่�ดภ�พจิตรกรรมฝี�ผูนังว่ัดโขดทิมธ�ร�มนั�น เมื�อด่

ภ�พรว่มจะพบว่่�ทั�งก�รว่�ดและก�รใช้สีเป็นแบบพื�นถิ�น ตัว่ละครหลักด่

กลมกลืนกันกับฉ�ก ไม่ได้มีก�รปิดทองหร่อลงสีให้ตัว่ละครหลักด่เด่นขึ�นม� 

แต่ร่ปแบบก�รเลือกฉ�กหร่อลักษณ์ะของตัว่ละคร ทั�งในเร่�องของก�รแต่งก�ยู่

และกิริยู่�ท่�ท�งนั�นยัู่งคงเป็นแบบประเพณี์นิยู่มอยู่่่

ซ้้าย

จิตรกรรมฝี�ผูนังที�ผูนังแป

ด้�นซ่้�ยู่มือของ

พระประธ�น ห้องภ�พที� 6 

เร่�องภ่ริทัตตช�ดก (ล่�ง) 

และจันทกุม�รช�ดก (บน)

ขวา

จิตรกรรมฝี�ผูนังที�ผูนังแป

ด้�นซ่้�ยู่มือของ

พระประธ�น ห้องภ�พที� 7 

เร่�องพรหมน�รทช�ดก 

(ล่�ง) และว่ิธุรบัณ์ฑ์ิตช�ดก 

(บน)
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 ในส่ว่นของภ�พทิว่ทัศน์แว่ดล้อมต่�ง ๆ เห็นได้ถึงคว่�มพยู่�ยู่�ม

ของช่�งที�ตอ้งก�รว่�ดใหด่้สมจรงิ ฉ�กธรรมช�ตไิมว่่�่จะเปน็ภเ่ข�หรอ่ต้นไม้

 ช่�งจะว่�ดให้มีขน�ดใหญ่่ ตัดเส้นหน� ใบส่ว่นของใบไม้ช่�งจะบ�งใน

ลักษณ์ะเป็นใบ ๆ ไม่ใช่ก�รกระทุ้งฝีีแปรงเพื�อให้เกิดลักษณ์ะของพุ่มไม้ 

นอกจ�กนี�ยู่ังมีก�รเขียู่นภ�พต้นไม้อยู่่่ภ�ยู่ในว่งกลม ซ่ึ�งคล้�ยู่กับเป็นก�ร

ทำ�ให้ผู่้ชมเข้�ใจว่่�ฉ�กนี�เป็นฉ�กนอกเมืองหร่อฉ�กป่�นั�นเอง

 ในส่ว่นของฉ�กอื�น ๆ อยู่่�งบ้�นเร่อนหร่อปร�ส�ทรร�ชว่ังนั�น พบ

ก�รว่�ดบ�้นเรอ่นนอ้ยู่ม�ก แต่ที�บนจะมลีกัษณ์ะเปน็อ�ค�รที�มหีลงัค�หน�้

จั�ว่ แต่ภ�พนั�นค่อนข้�งลบเลือนจึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถมองเห็นร�ยู่ละเอียู่ด

ของตัว่อ�ค�รได้ ส่ว่นภ�พปร�ส�ทร�ชว่ังยู่ังคงเป็นแบบอุดมคติ นอกจ�ก

นี�ยู่งัพบอ�ค�รที�มพี�ไล ซ่อ้นชั�น ที�ทำ�ใหส้นันษิฐ�นไดว้่�่ คงเปน็เทคนคิของ

ช�่งเขยีู่นที�พยู่�ยู่�มทำ�ใหภ้�พดม่มีติมิ�กยู่ิ�งขึ�น และเพื�อสื�อใหผู้่ช้มเข�้ใจได้

ว่�่อ�ค�รจรงินั�นคงเปน็อ�ค�รขน�ดใหญ่่ แตเ่นื�องดว้่ยู่พื�นที�ที�จำ�กดัจงึทำ�ให้

ช่�งเลือกเขียู่นภ�พอ�ค�รที�ลดร่ปลงม� เช่น ภ�พปร�ส�ทของพระเจ้�อัง

คติร�ชในเร่�องพรหมน�รทช�ดก ก�รที�ช�่งเขยีู่นว่�ดอ�ค�รที�มพี�ไลแตก่ลับ

ไม่ว่�ดอ�ค�รที�มีเพิงจั�นหับซึ่�งพบทั�ว่ไปในระยู่อง มีคว่�มเป็นไปได้ว่่�อ�จ

เป็นง�นคัดลอกหร่อช่�งจดจำ�ร่ปแบบม� นอกจ�กนี�ยู่ังพบว่่�ช่�งเขียู่นมี

คว่�มพยู่�ยู่�มเขียู่นภ�พโดยู่ใช้ทัศนียู่ว่ิทยู่� เพื�อให้เกิดคว่�มสมจริง เช่น 

แนว่กำ�แพง

 ก�รแบ่งภ�พของจิตรกรรมฝี�ผูนัง ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม มีก�รแบ่ง

หอ้งภ�พโดยู่ใชบ้�นหน�้ต่�ง บ�นประต ่เปน็ตวั่คั�น แบง่เร่�องร�ว่แตล่ะเร่�อง

ออกจ�กกันด้ว่ยู่เส้นสินเท�ขน�ดใหญ่่ที�มีทั�งแบบเส้นตรงและแบบฟูันปล�

ส่ว่นก�รแบ่งฉ�กในเร่�องเดียู่ว่กันนั�นช่�งเขียู่นได้ใช้แนว่ธรรมช�ติในก�ร

แบง่ เช่น เข�มอ แนว่พุม่ไม ้ฯลฯ นอกจ�กนี�ยู่งัมกี�รเช่�อมเร่�องร�ว่ดว้่ยู่ก�ร

ใช้เส้นนำ�ส�ยู่ต� ในส่ว่นของก�รลำ�ดับเร่�องร�ว่ ก�รลำ�ดับเร่�องร�ว่ภ�พ

จิตรกรรมที�ไม่เป็นระเบียู่บนัก ปร�กฏทั�งก�รลำ�ดับเร่�องจ�กด้�นบนลงม�

ด้�นล่�ง และจ�กด้�นล่�งขึ�นไปด้�นบน สันนิษฐ�นว่่�อ�จจะเป็นก�รเรียู่ง

ลำ�ดับเร่�องให้มีคว่�มน่�สนใจ ไม่น่�เบื�อ
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 นอกจ�กนี�ก�รเลอืกฉ�กม�เขยีู่นภ�พจติรกรรมฝี�ผูนังนั�น บ�งเร่�อง

ช่�งได้นำ�เอ�ภ�พฉ�กที�เป็นแบบประเพณ์ีม�เขียู่น เช่น เร่�องภ่ริทัตตช�ดก

โดยู่เป็นฉ�กที�อ�ลัมพ�ยู่นพร�หมณ์์ร่�ยู่มนตร์แล้ว่จับห�งพระภ่ริทัตต์ แต่

ก็มีบ�งฉ�กที�ไม่ใช่แบบประเพณ์ีนิยู่ม เช่น มโหสถช�ดก ซ่ึ�งช่�งเขียู่นเลือก

ฉ�กร�ชรถม�เกยู่ ม�เขียู่นเต็มห้องภ�พ

 เทคนิคด้�นสีที�ใช้และวิ่ธีในก�รว่�ด จิตรกรรมฝี�ผูนังภ�ยู่ในพระ

อุโบสถเก่� ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม เขียู่นด้ว่ยู่สีฝีุน่ผูสมก�ว่ ลงบนพื�นหลังที�ท�

ด้ว่ยู่สีข�ว่จ�งๆ สีที�นิยู่มใช้นั�น ส่ว่นใหญ่่จะเป็นสีเขียู่ว่ แตกต่�งจ�ก

จิตรกรรมแบบไทยู่ประเพณ์ี โดยู่ทั�ว่ไปที�ช่�งจะนิยู่มใช้สีแดง ข�ว่ ดำ�  

เป็นส่ว่นใหญ่่ จึงทำ�ให้เกิดข้อสังเกตว่่� ง�นช่�งที�เกิดขึ�นนั�นเป็นง�นช่�ง

แบบพื�นถิ�น เนื�องจ�กก�รใช้พื�นหลังเป็นสีข�ว่ที�จ�ง

 จ�กข้อม่ลที�ได้กล่�ว่ม�ทั�งหมด พบว่่�จิตรกรรมฝี�ผูนัง ว่ัดโขดทิม

ธ�ร�ม น่�จะมีอ�ยูุ่อยู่่่ในช่ว่งรัตนโกสินทร์ รัชก�ลที� 3-4 โดยู่พิจ�รณ์�จ�ก

ก�รใช้สีที�เน้นไปท�งสีว่รรณ์ะเยู่็นอยู่่�งสีเขียู่ว่ม�กกว่่�สีว่รรณ์ะร้อนอยู่่�งสี

แดง ข�ว่ ดำ� ที�นิยู่มกันในช่ว่งสมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอนปล�ยู่ นอกจ�กนี�ลักษณ์ะ

ของก�รเขียู่นภ�พอ�ค�รยู่ังมีก�รพยู่�ยู่�มใช้ทัศนียู่ว่ิทยู่�เพื�อทำ�ให้เกิด

คว่�มสมจริงของอ�ค�ร ทั�งในเร่�องของก�รแบง่ภ�พที�ใช้แนว่ธรรมช�ตเิข�้

ม�แบง่ฉ�กของภ�พในแต่ละฉ�กออกจ�กกัน ม�กกว่�่จะใชเ้สน้สนิเท�แบ่ง

ภ�พ ทั�งหมดจึงเป็นข้อสนับสนุนก�รสันนิษฐ�นเร่�องอ�ยูุ่ของจิตรกรรมว่�่ 

จติรกรรมฝี�ผูนังที�ว่ดัโขดทมิธ�ร�มแหง่นี� คงเปน็จติรกรรมฝี�ผูนงัที�อยู่่ใ่น

ศิลปะรัตนโกสินทร์ช่ว่งรัชก�ลที� 3-4 โดยู่สังเกตว่่�ก�รว่�ดลำ�ดับเร่�องร�ว่

ต่�ง ๆ  นั�นไม่มีคว่�มเป็นระบบระเบียู่บเหมือนจิตรกรรมฝี�ผูนังในกรุงเทพ ฯ

จึงเป็นลักษณ์ะที�คลี�คล�ยู่ของท้องถิ�นเอง อันได้พบอยู่่่ในจิตรกรรมฝี�ผูนัง

กลุ่มหัว่เมืองท�งช�ยู่ทะเลตะวั่นออกด้ว่ยู่ เช่น จิตรกรรมฝี�ผูนังวั่ดตะปอนน้อยู่

จังหว่ัดจันทบุรี เป็นต้น

จิตรกรรมฝี�ผูนังที�ผูนังแป

ด้�นซ่้�ยู่มือของพระ

ประธ�น ห้องภ�พที� 8 

เร่�องเว่สสันดรช�ดก
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จิตร์กร์ร์มฝีาผันังอุโบสัถเก่าวัดีทุ่งควายกิน

 จิตรกรรมฝี�ผูนังที�พระอุโบสถเก่� วั่ดอุดมธัญ่ญ่�ว่�ส (ทุ่งคว่�ยู่กิน) 

อ.แกลง ปร�กฏก�รเขียู่นภ�พจิตรกรรมฝี�ผูนังภ�ยู่ในพระอุโบสถบริเว่ณ์

ผูนังสกัดหน้�และหลัง, ผูนังแปท�งด้�นทิศเหนือ และทิศใต้ โดยู่มีลำ�ดับ

เร่�องเริ�มต้นจ�กผูนังสกัดหลังว่นไปท�งผูนังแปด้�นทิศเหนือ (ซ่้�ยู่มือพระ

ประธ�น) เว่ียู่นไปท�งขว่�ต�มลำ�ดับ

 จิตรกรรมแต่ละเร่�องมีคำ�บรรยู่�ยู่เขียู่นอยู่่่ด้�นล่�ง แต่เนื�องด้ว่ยู่

สภ�พของจิตรกรรมประกอบว่ิสัยู่ทัศน์ในก�รมอง จึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถถอด

คว่�มประโยู่คทั�งหมดไดอ้ยู่่�งครบถ้ว่นสมบ่รณ์์ แตพ่อจะอนุม�นไดว้่�่เป็น

คำ�บรรยู่�ยู่ประกอบภ�พจิตรกรรมฝี�ผูนังทศช�ติช�ดกในแต่ละตอนและ

ช่�อของผู่้ให้สร้�ง ทั�งนี�ผู่้เขียู่นจึงเน้นก�รวิ่เคร�ะห์ไปที�ร่ปแบบและลักษณ์ะ

ของง�นจิตรกรรม

 ช�่งเขยีู่นที�ว่�ดภ�พทศช�ติช�ดกบนฝี�ผูนังอโุบสถว่ดัทุง่คว่�ยู่กนิ

แม้ฝีีมือเป็นแบบช่�งพื�นถิ�น แต่ก็มีมุมมองต่อง�นจิตรกรรมไทยู่ประเพณ์ี

แบบสมยัู่ใหม่แลว้่ นั�นคอื คว่�มพยู่�ยู่�มใช้ทศันยีู่ภ�พ (Perspective) เพื�อ

สร้�งมิติด้ว่ยู่ก�รใช้สีอ่อน-สีแก่ระบ�ยู่ลงไปให้เกิดแสงเง�บนว่ัตถุและตัว่

บุคคล ก�รเจ่อสีข�ว่ลงในสีอื�น ๆ ก็เป็นอีกว่ิธีที�พบสำ�หรับทำ�ให้ภ�พว่�ดด่

ตื�นลกึหน�บ�ง มรีะยู่ะ เชน่เดยีู่ว่กนักบัก�รเน้นสฟีู�้-นำ��เงนิระบ�ยู่เปน็ฉ�ก

หลังทำ�ใหภ้�พมโีทนหมน่มดือันน�่จะเปน็อทิธพิลจ�กจติรกรรมตะวั่นตกที�

ปร�กฏในช่ว่งรัชก�ลที� 4-5 เป็นต้นม�

 อยู่่�งไรก็ต�มสิ�งที�ละเมิดมิได้สำ�หรับช่�งเขียู่นแบบไทยู่ประเพณี์ 

คอืตอ้งว่�ดตวั่ละครหลกัในรป่ร�่ง ก�รแตง่ก�ยู่แบบทรงเคร่�องและออกท�่

อยู่�่งน�ฏลกัษณ์ซ์่ึ�งถอืเปน็ภ�พครที่�จะตอ้งปร�กฏในง�นจติรกรรม ขณ์ะที�

ตัว่ละครอื�น ๆ ที�เรียู่กว่่� ภ�พก�ก ช่�งเขียู่นเปิดโอก�สให้แสดงออกในร่ป

ของส�มัญ่ชนเสมือนจริง แนว่คิดเช่นนี�มีม�ไม่น้อยู่กว่่�ในสมัยู่รัชก�ลที� 3 

ซ่ึ�งสัจนิยู่มเริ�มเข้�ม�แทรกซ่ึมอยู่่่ในศิลปว่ัฒนธรรมไทยู่ และจ�กจ�รึกบน

ผูนังอุโบสถบริเว่ณ์ใต้ภ�พเร่�องพระเตมียู่กุม�รช�ดกทำ�ให้ทร�บว่่� จิตรกรรม

จิตรกรรมเร่�องเตมียู่ช�ดก

ผูนังสกัดหลังอุโบสถเก่� 

ว่ัดทุง่คว่�ยู่กิน อำ�เภอ

แกลง มีจ�รึกเขียู่นไว้่

ระบุ พ.ศ. 2463 เป็นปี

ที�เขียู่นจิตรกรรม
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ชุดนี�ถ่กว่�ดขึ�นในร�ว่ พ.ศ. 2463 สมัยู่รัชก�ลที� 6 และเป็นง�นจิตรกรรม

ฝี�ผูนังเก่�แก่แห่งเดียู่ว่ของลุ่มนำ��ประแสที�คงเหลือหลักฐ�นอยู่่่ นอกนั�น

เป็นจิตรกรรมฝี�ผูนังรุ่นใหม่อันเป็นที�นิยู่มกันในช่ว่งหลัง พ.ศ. 2500

 ภ�พฉ�กเร่อที�เร่อบรรทุกสินค้�ของพระมห�ชนกอับป�งลงใน

มห�สมุทร ลักษณ์ะโดยู่รว่มของห้องภ�พนี�ค่อนข้�งลบเลือน สีที�ใช้โดยู่ส่ว่นใหญ่่

เปน็สฟีู�้และสนีำ��ต�ลออ่น ใชเ้สน้หยู่กัว่�ดเกลยีู่ว่คลื�น มกี�รว่�ดเสน้ที�คล�้ยู่

ขอบฟู�้และว่�ดภ�พที�คล้�ยู่กบัภเ่ข�หรอ่โขดหนิเพื�อแสดงทศันียู่ภ�พ (Per-

spective) แต่ขน�ดของเร่อกับขน�ดของบุคคลที�เป็นตัว่ละครหลักยู่ังคงมี

ขน�ดใกล้เคียู่งกัน เร่อมีลักษณ์ะเป็นเร่อสำ�เภ� ตัว่ละครหลักสว่มเคร่�อง

แต่งก�ยู่อยู่่�งกษัตริยู่์ ส่ว่นบุคคลอื�นแต่งก�ยู่อยู่่�งส�มัญ่ชนไม่สว่มเสื�อ

ฉ�กพระมโหสถกระโดดขึ�นอ�ก�ศสง่ 18 ศอก เง่�อด�บข่พ่ระเจ�้จลุนพีรหม

ทัตที�ป�กถำ�� มกีษตัรยิู่ ์101 คนถก่ขังในถำ�� ลกัษณ์ะของก�รว่�ดภ�พในหอ้ง

นี�เน้นไปยู่ังโทนสีเข้มโดยู่ใช้สำ�นำ��ต�ลเข้ม ตัดเส้นด้ว่ยู่สีดำ�ให้คว่�มร่้สึก

มืดมนเสมือนอยู่่่ภ�ยู่ในถำ�� ทั�งยู่ังมีก�รแซ่มด้ว่ยู่สีฟู้�ลงในภ�พด้ว่ยู่ ถำ��มี

ลกัษณ์ะคล�้ยู่กบัก�รว่�ดเข�มอที�นิยู่มเขยีู่นเปน็ลกัษณ์ะโขดเข�ขน�ดใหญ่่

ผูสมผูส�นกับก�รระบ�ยู่สตัีดเสน้ที�โดยู่ใชส้ทีี�เขม้กว่�่ ภ�พบุคคลยู่งัคงแตง่

ก�ยู่แบบกษัตริยู่์ต�มแบบประเพณ์ีแสดงท่�ท�งน�ฏลักษณ์์61

จิตร์กร์ร์มในเอกสัาร์โบร์าณเม้องร์ะยอง : สัมุดีไทย-สัมุดีพัร์ะมาลั่ย

 สมุดไทยู่ คือ เอกส�รโบร�ณ์ในสมัยู่โบร�ณ์คนไทยู่บันทึกเร่�องร�ว่

ต่�ง ๆ ด้ว่ยู่สมุดไทยู่ โดยู่ส่ว่นม�ทำ�จ�กกระด�ษข่อยู่จึงเรียู่กว่่� สมุดข่อยู่

ลักษณ์ะเด่นของสมุดข่อยู่คือเป็นแผู่นกระด�ษที�พับทบไปทบม� เขียู่นได้ 

ทั�ง 2 หน้� เมื�อพับเป็นเล่มจะมีลักษณ์ะเป็นแท่งสี�เหลี�ยู่มขน�ดยู่�ว่มีปก

สมุด มักได้รับก�รเก็บรักษ�ในห่อผู้�ผู่กอยู่่�งมิดชิด แล้ว่เก็บในต่้หร่อหีบ

พระธรรม62

บน

จิตรกรรมฝี�ผูนังเร่�อง  

มห�ชนกช�ดกตอนเรอ่

สำ�เภ�อับป�ง อุโบสถเก่� 

ว่ัดทุง่คว่�ยู่กิน
ล่่าง

ห้องที� 5 เขียู่นภ�พ

จิตรกรรมเร่�องมโหสถ

ช�ดก อุโบสถเก่�ว่ัดทุ่ง

คว่�ยู่กิน
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 ในจังหวั่ดระยู่องทั�งบริเว่ณ์ลุ่มนำ��ระยู่องและลุ่มนำ��ประแสได้พบ

เอกส�รโบร�ณ์สำ�คัญ่จำ�นว่นม�กมีคว่�มโดดเด่นทั�งในด้�นฝีีมือก�รเขียู่น

ภ�พจติรกรรมและเนื�อห�ซ่ึ�งมคีว่�มเก�่แก ่ทั�งยู่งัมกี�รระบปุศีกัร�ชที�เขยีู่น

ไว่้ทำ�ให้สมุดข่อยู่ที�พบมีคว่�มน่�สนใจและมีคุณ์ค่�จึงคว่รค่�แก่ก�รศึกษ�

และเก็บรักษ�ไว่้เป็นอยู่่�งม�ก โดยู่สมุดข่อยู่ที�มีคว่�มโดดเด่นและมีคว่�ม

สว่ยู่ง�ม ที�ผู่้ศึกษ�ได้เลือกม�ศึกษ�มีดังนี�

จิตร์กร์ร์มบนสัมุดีไทยเร์ื�องมห้าชุาติ วัดีโขดีทิมธ์าร์าม (อย.1)

 อ�จ�รยู่์ ดร.อุเทน ว่งสถิตยู่์ ได้ให้ข้อม่ลไว่้ว่่�เป็นเร่�องร�ว่ที�เขียู่น

บนสมดุขอ่ยู่เลม่นี�เป็นเร่�องร�ว่เกี�ยู่ว่กบัพระม�ลยัู่กลอนสว่ด จ�กก�รศกึษ�

พบว่่�พระม�ลัยู่กลอนสว่ดนั�น เดิมนิยู่มสว่ดในง�นมงคลบ่�ว่ส�ว่ เพื�อ

เป็นก�รสั�งสอนให้เจ้�บ่�ว่เจ้�ส�ว่ร่้จักบ�ป บุญ่ คุณ์ โทษ ต่อม�นำ�ม�ใช้

สำ�หรับสว่ดหน้�ศพเพียู่งอยู่่�งเดียู่ว่63

 ในส่ว่นของเร่�องร�ว่ของภ�พจิตรกรรมบนสมุดข่อยู่นั�น พบว่่�เป็น

เร่�องมห�ช�ติ หร่อก็คือพระเว่สสันดรช�ดกนั�นเอง โดยู่ประกอบไปด้ว่ยู่

เนื�อห�ในกัณ์ฑ์ต่์�ง ๆ  ในเร่�องพระเว่สสนัดรช�ดก ไดแ้ก ่กณั์ฑ์ท์ศพร, กณั์ฑ์์

หิมพ�นต์, ท�นกัณ์ฑ์์, กัณ์ฑ์์ช่ชก, กัณ์ฑ์์มห�พน, กัณ์ฑ์์กุม�ร, กัณ์ฑ์์มัทรี, 

กณั์ฑ์สั์กบรรพ และกัณ์ฑ์์ฉกษัตรยิู่ ์เขยีู่นอยู่่ภ่�ยู่ในกรอบเสน้ตรงซึ่�งแบง่สว่่น

ของภ�พออกจ�กเนื�อห�ที�เป็นตัว่อักษรอยู่่�งชัดเจน

 จ�กก�รสังเกตพบว่่� ลักษณ์ะตัว่ละครที�ปร�กฏในภ�พจิตรกรรม

บนสมุดข่อยู่เล่มนี� ตัว่พระหร่อตัว่น�งจะทรงเคร่�องแต่งก�ยู่อยู่่�งกษัตริยู่์ 

ประกอบด้ว่ยู่ ศิร�ภรณ์์ กรองศอ ทองพระกร เป็นต้น ส่ว่นตัว่ละครอื�น เช่น

ษีจะแตง่ก�ยู่นุ่มหม่หนงัสตัว่แ์บบโบร�ณ์และเกล้�มว่ยู่ผูม, พร�หมณ์จ์ะ

แต่งก�ยู่นุ่งห่มข�ว่, ตัว่ละครช�ว่บ้�น ผู่ห้ญ่ิงจะแต่งก�ยู่นุ่งผู้�ยู่�ว่ เปลือยู่

ท่อนบน มีผู้�ค�ดคล้องคอ ส่ว่นผู่ช้�ยู่จะนุ่งห่มผู้�และเปลือยู่ท่อนบนเช่น

เดียู่ว่กัน
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บน

จิตรกรรมบนสมุดไทยู่เร่�อง

มห�ช�ติ ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม 

(อยู่.1)

ล่่าง

จิตรกรรมบนสมุดไทยู่เร่�อง

มห�ช�ติ ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม 

(อยู่.1)
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 ก�รฉ�กทิว่ทัศน์ มีก�รเขียู่นต้นไม้โดยู่ทำ�เป็นลักษณ์ะเป็นพุ่มและ

มีก�รตัดเส้นขอบให้ด่เป็นใบไม้ เป็นลักษณ์ะของก�รเขียู่นใบมิใช่ก�รกระ

ทุ้งฝีีแปรง ภ่เข�มีลักษณ์ะเข�มอขน�ดใหญ่่ และเขียู่นพื�นที�นำ��ด้ว่ยู่เส้นโค้ง

สื�อถึงคลื�นนำ��

 ตัว่อ�ค�รมีลักษณ์ะเป็นอ�ค�รแบบประเพณ์ี มีทั�งที�ก่ออิฐถือป่น 

และเป็นอ�ค�รโถง มีเส�ไม้ด้�นหน้� จะสังเกตได้ว่่�ตัว่อ�ค�รมีลักษณ์ะ

ของคว่�มพยู่�ยู่�มทำ�ให้เกิดทัศนียู่ภ�พ (Perspective) นอกจ�กนั�นยู่ังมี

ก�รเขียู่นภ�พเร่อนไม้ แต่มิได้มีร�ยู่ละเอียู่ดม�กนัก ช่�งเขียู่นใช้ก�รว่�ด

เส้นแทนร�ยู่ละเอียู่ดของตัว่เร่อน 

 ภ�พจิตรกรรมในสมุดไทยู่เล่มนี�มีก�รใช้สีว่รรณ์ะร้อนอยู่่�งสีแดง

และสีส้มเป็นสีหลักของภ�พ ตัดเส้นภ�พหน� คมชัด แต่ในขณ์ะเดียู่ว่กัน 

ล�ยู่เส้นของช่�งก็มีคว่�มอ่อนช้อยู่ มองด่แล้ว่ไม่แข็งกระด้�ง 

 ลักษณ์ะของตัว่บุคคลหร่อตัว่ละครหลักนั�นจะมีขน�ดเท่� ๆ  กันกับ

อ�ค�รหรอ่ทิว่ทัศน์ จึงแสดงให้เห็นเทคนิคด้�นฝีมีือของช่�งว่่�ยู่ังคงเขียู่น

ภ�พจติรกรรมในแบบอดุมคต ิยู่งัมไิดค้ำ�นงึถึงหลกัทศันยีู่ภ�พม�กนกั ก�ร

แสดงฉ�กใหเ้หน็ว่�่สถ�นที�เปน็ที�ใดนั�น ช�่งเขยีู่นได้ใชก้�รตกีรอบและเขยีู่น

เส้นนำ��หร่อต้นไม้เพื�อแสดงให้เห็นว่่�เป็นที�เกิดขึ�นนอกเมือง

 น. ณ์ ป�กนำ�� ได้ให้คว่�มคิดเห็นเกี�ยู่ว่กับสมุดข่อยู่เล่มนี�ไว่้ว่่�  

แม้ฝีีมือก�รเขียู่นจะเป็นแบบท้องถิ�น แต่ยู่ังคงใช้สีได้งดง�มแบบอยูุ่ธยู่�

ตอนปล�ยู่64 และจ�กก�รศึกษ�พบว่่� ก�รแต่งก�ยู่ของตัว่ละครหลักยู่ังคง

เปน็แบบประเพณ์ี ษีแตง่ก�ยู่นุ่งหม่หนังสัตว่์แบบโบร�ณ์ สีหลกัที�ใช้เปน็

สีแดงและสีส้มซ่ึ�งเป็นสีที�มีคว่�มนิยู่มใช้กันในช่ว่งสมัยู่อยูุ่ธยู่�ตอนปล�ยู่ 

อกีทั�งเทคนคิก�รว่�ดนั�นยู่งัมิได้คำ�นงึถึงคว่�มสมจริงม�กนกั จงึสอดคลอ้ง

กับคว่�มคิดเห็นของ น. ณ์ ป�กนำ�� ว่่�จิตรกรรมบนสมุดข่อยู่เร่�องมห�ช�ติ

ว่ัดโขดทิมธ�ร�มฉบับนี� มีอ�ยูุ่สมัยู่อยู่่่ในช่ว่งอยูุ่ธยู่�ตอนปล�ยู่ ร�ว่พุทธ

ศตว่รรษที� 23-24 หร่อมิฉะนั�นก็เป็นระยู่ะเริ�มแรกของศิลปะรัตนโกสินทร์
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จิตร์กร์ร์มบนสัมุดีไทยเร์ื�องจันทโคร์พั วัดีโขดีทิมธ์าร์าม

 ภ�พจติรกรรมบนสมดุไทยู่ว่�ดเร่�องร�ว่นทิ�นจันทโครพ ซึ่�งเปน็คติ

ที�แปลกไปจ�กก�รว่�ดจิตรกรรมบนสมุดข่อยู่อื�นๆ

 เร่�องจนัทโครพโดยู่ยู่อ่มอียู่่ว่่�่ที�ได้เจ�้ช�ยู่จนัทโครพซ่ึ�งม�ศึกษ�เล�่

เรียู่นขอล�ษีกลับเมือง พระษีจึงได้เสกแว่ว่นกยู่่งเป็นสตรีร่ปง�มคือน�ง

โมร�ใสผู่อบ และกำ�ชบัใหจ้นัทโครพเปดิเมื�อกลบัถงึเมอืง แตจ่นัทโครพเปดิ

ผูอบเสียู่ก่อนแล้ว่พ�น�งโมร�เดินท�งไปด้ว่ยู่ ระหว่่�งท�งก็ได้พบกับโจร 

500 คน จันทโครพต่อส่้และสังห�รจนเหลือแต่น�ยู่โจร ขณ์ะที�ต่อส่้กัน 

พระขรรคห์ลดุจ�กมอื จนัทโครพขอใหน้�งโมร�สง่พระขรรคใ์ห ้แต่น�งพอใจ

น�ยู่โจร จึงได้โยู่นพระขรรค์ไปตรงกล�งให้ด้�มอยู่่่ท�งน�ยู่โจร จึงสังห�ร

จนัทโครพได้ เมื�อน�ยู่โจรไดน้�งโมร�เปน็ภรรยู่�แลว้่ กน็กึได้ว่�่น�งมใีจชั�ว่

จึงทิ�งน�งไป พระอินทร์แปลงเป็นเหยู่ี�ยู่ว่ม�ลองใจน�งโมร�และส�ปน�ง

เป็นชะนี แล้ว่จึงชุบชีว่ิตของจันทโครพ65

 ลักษณ์ะตัว่ละครที�ปร�กฏในภ�พจิตรกรรมบนสมุดไทยู่เล่มนี� 

ตัว่พระหร่อตัว่น�งจะทรงเคร่�องแต่งก�ยู่อยู่่�งกษัตริย์ู่ ประกอบด้ว่ยู่ ศิร�ภรณ์์ 

กรองศอ ทองพระกร เป็นต้น แต่มิสว่มเสื�อ ส่ว่นตัว่ละครอื�น เช่น ษี 

จะแต่งก�ยู่นุ่มห่มหนังสัตว์่แต่มิสว่มเสื�อ ตัว่ละครอื�นเช่นพว่กโจร จะนุ่งห่มผู้�

และเปลือยู่ท่อนบนเช่นเดียู่ว่กัน

 ก�รฉ�กทิว่ทัศน์ มีก�รเขียู่นต้นไม้มีลักษณ์ะลำ�ต้นเรียู่ว่และมีก�ร

เขียู่นใบไม้และตัดเส้นขอบชัดเจน ภ่เข�มีลักษณ์ะเข�มอขน�ดใหญ่่

ตัว่อ�ค�รมีลักษณ์ะเป็นอ�ค�รก่ออิฐถือป่น หน้�บันเรียู่บ สังเกตได้ว่่�ตัว่

อ�ค�รมีลักษณ์ะของคว่�มพยู่�ยู่�มทำ�ให้เกิดทัศนียู่ภ�พ (Perspective)

ภ�พจิตรกรรมมีก�รใช้สีร้อนอยู่่�งสีส้มเป็นสีหลักของภ�พมีก�รเขียู่นเส้น

ภ�พหน� บริเว่ณ์ที�ตดัเสน้จะใชส้เีขม้เพื�อทำ�ให้เกดิแสงเง� ล�ยู่เสน้ของช�่ง

มีคว่�มอ่อนช้อยู่มองด่แล้ว่ไม่แข็งกระด้�ง
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จิตรกรรมบนสมุดไทยู่

เร่�องจันทโครพ 

ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม



4 — จิตรกรรมแบบประเพณีในระยอง 109วัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ

จิตรกรรมบนสมุดไทยู่

เร่�องจันทโครพ 

ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม
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บน

จิตรกรรมบนสมุดไหว่้คร่ 

ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม

ล่่าง

จิตรกรรมบนสมุดไหว่้คร่ 

ว่ัดโขดทิมธ�ร�ม ภ�พ

เศียู่รยู่ักษ์ที�เช่�อว่่�เป็นร่ป

พิเภก
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 ในสว่่นองคป์ระกอบภ�พนั�นจะพบว่�่ ลกัษณ์ะของตวั่บุคคลหรอ่ตวั่

ละครหลักนั�นจะมีขน�ดเล็กกว่่�หร่อทิว่ทัศน์ จึงแสดงให้เห็นเทคนิคด้�น

ฝีีมือของช่�งว่่�มีก�รคำ�นึงถึงหลักทัศนียู่ภ�พ มีก�รแบ่งฉ�กของเร่�องโดยู่

ใช้แนว่ธรรมช�ติ โดยู่มิได้ใช้เส้นสินเท�หยู่ักแหลม

 จ�กลักษณ์ะของจิตรกรรมที�ได้กล่�ว่ไปข้�งต้นนั�น ทำ�ให้ส�ม�รถ

กำ�หนดช่ว่งอ�ยูุ่ของจิตรกรรมบนสมุดไทยู่เล่มนี�ได้ว่่� คงเป็นง�นที�เกิดขึ�น

ในสมัยู่รัตนโกสินทร์ ช่ว่งรัชสมัยู่ของรัชก�ลที� 3 เนื�องจ�กส�ม�รถเปรียู่บ

เทียู่บกับร่ปแบบจิตรกรรมฝี�ผูนังในช่ว่งนั�นได้

จิตร์กร์ร์มบนสัมุดีไห้ว้คร์ู วัดีโขดีทิมธ์าร์าม

 ภ�พจิตรกรรมบนสมุดไหว้่คร่เล่มนี� มีร่องรอยู่ก�รปิดทองที�ตัว่พระ 

เนื�องจ�กเป็นตัว่ละครหลัก และตัว่ยัู่กษ์ซึ่�งสันนิษฐ�นโดยู่อ�จ�รย์ู่ ดร.อุเทน 

ว่งศ์สถิต ว่่�เป็นองค์พิเภก เนื�องจ�กพิเภกเป็นคร่ด้�นโหร�ศ�สตร์ ทั�งนี�

ยู่ังพิจ�รณ์�ลักษณ์ะของมงกุฎซ่ึ�งเป็นมงกุฎทรงนำ��เต้�ของยู่ักษ์ ลักษณ์ะ

คล้�ยู่กันกับภ�พที�ปร�กฏในสมุดตำ�ร�ล�ยู่ไทยู่ ซ่ึ�งเขียู่นโดยู่คร่เลิศ  

พ่ว่งพระเดช66 จึงเป็นข้อสนับสนุนให้กับก�รสันนิษฐ�นดังกล่�ว่
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 เมื�อมองด่ล�ยู่เสน้จะพบว่�่ ล�ยู่เสน้ของจติรกรรมมคีว่�มออ่นชอ้ยู่

ไม่แข็งกระด้�ง และมีร�ยู่ละเอียู่ดค่อนข้�งม�ก จึงเป็นไปได้ว่่�เป็นฝีีมือ 

ก�รเขียู่นของคร่ช่�ง ช่�งเขียู่นได้เขียู่นเส้นสีข�ว่ลงบนกระด�ษสมุดไทยู่

สีดำ� ไม่มีก�รลงสี แต่ด้ว่ยู่สีของเส้นที�ตัดกันกับสีกระด�ษ ทำ�ให้ลว่ดล�ยู่ที�

เกิดขึ�นมีคว่�มคมชัดและละเอียู่ดเป็นอยู่่�งม�ก

 จ�กก�รศึกษ�และค้นคว้่�ข้อม่ลเกี�ยู่ว่กับสมุดไหว่้คร่เล่มนี�นำ�ไปส่่

ข้อสันนิษฐ�นว่่� คงเป็นสมุดไทยู่ที�อยู่่่ในสมัยู่รัตนโกสินทร์ โดยู่มีตัว่อยู่่�ง

เปรียู่บเทียู่บกับสมุดล�ยู่ไทยู่ที�คร่ช่�งรุ่นหลังเขียู่นต�มแบบประเพณ์ี คือ 

คร่เลิศ พ่ว่งพระเดช ซ่ึ�งได้เขียู่นตำ�ร�ภ�พล�ยู่ไทยู่ขึ�นใน พ.ศ. 247267

จิตร์กร์ร์มบนสัมุดีพัร์ะมาล่ัยในร์ะยอง

 สมุดพระม�ลยัู่เปน็สมุดที�มีขน�ดใหญ่ก่ว่่�สมุดไทยู่ทั�ว่ไป มเีนื�อห�

สำ�หรับใช้ในก�รสว่ดพระอภิธรรมเนื�องในง�นพิธีศพ เร่�องพระม�ลัยู่เป็นที�

ร้่จกักนัอยู่�่งแพร่หล�ยู่ในทกุภ�คของไทยู่ ในภ�คกล�งมวี่รรณ์คดแีบบฉบบั

เร่�องพระม�ลัยู่คำ�หลว่ง ซ่ึ�งเป็นพระนิพนธ์ของเจ้�ฟู้�ธรรม�ธิเบศร  

(เจ้�ฟู้�กุ้ง) และยู่ังมีเร่�องพระม�ลัยู่สำ�นว่นอื�น ๆ ที�แตกต่�งกันไปในแต่ละ

ท้องถิ�น เพื�อเป็นก�รสั�งสอนอบรมผู่้ฟัูงให้ร่้จักบ�ป บุญ่ คุณ์ โทษ และให้

สร้�งกรรมดี เว่้นกรรมชั�ว่ จึงถือกันว่่�ผู่้สร้�งหนังสือพระม�ลัยู่หร่อสมุด 

พระม�ลัยู่ จะได้รับกุศลผูลบุญ่อยู่่�งส่งในช�ตินี�68

 สมดุพระม�ลัยู่นั�นมไิด้มเีพยีู่งเนื�อห�ของพระม�ลยัู่เพยีู่งเท�่นั�น ยู่งั

มีเร่�องร�ว่อื�น เช่น พระอภิธรรม ฯลฯ เช่นเดียู่ว่กันกับจิตรกรรมที�ว่�ดนั�นก็

มีเร่�องอื�นๆ ด้ว่ยู่ เช่น ทศช�ติช�ดก ภ�พว่ิถีชีว่ิต เทพชุมนุม ฯลฯ นอกจ�ก

นี�เนื�อห�กับภ�พประกอบ บ�งครั�งสอดคล้องกัน บ�งครั�งไม่สอดคล้องกัน 

กเ็ขยีู่นเปน็ภ�พที�มลีกัษณ์ะเปน็ภ�พประกอบ (Illustrate) ที�ใหพ้ระผู่ส้ว่ดได้

มองเป็นจุดพักส�ยู่ต�จ�กคว่�มเมื�อยู่ล้�
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 ในส่ว่นของเนื�อห�ของจิตรกรรมนั�น กล่�ว่ถึงพระม�ลัยู่ซ่ึ�งเป็น 

พระอรหันต์ช�ว่โรหณ์ะชนบทของลังก� ผู่้มีฤทธิ�ส�ม�รถไปยู่ังนรกและ

สว่รรคไ์ด้ จนกระทั�งไดเ้ข�้เฝ้ี�สนทน�กบัพระศรอี�รยิู่เมตไตยู่และนำ�คว่�ม

ที�พบเหน็ม�เทศน�แกม่นษุยู่ ์และชี�นำ�ท�งใหม้นษุยู่พ์งึทำ�คว่�มด ีสั�งสมบญุ่

บ�รมีเพื�อที�จะได้ไปเกิดในยูุ่คของพระศรีอ�ริยู่เมตไตรยู่

 ร่ปแบบและตำ�แหน่งของจิตรกรรมเป็นไปต�มโครงสร้�งของตัว่

เล่มสมดุ สว่่นใหญ่่มกัเว่น้พื�นที�ตอนกล�งสำ�หรบับรรจตุวั่หนงัสอืและเขียู่น

ภ�พอยู่่่ตอนปล�ยู่ทั�งสองของกระด�ษ แสดงภ�พเป็นค่่  ๆ โดยู่ภ�พ

จิตรกรรมแต่ละค่่มักมีคว่�มสัมพันธ์กันทั�งท�งด้�นคว่�มต่อเนื�องของ

เนื�อห�ก�รว่�งองค์ประกอบของภ�พ และก�รใช้สีที�มีคว่�มคล้�ยู่คลึงกัน 

 สิ�งที�น่�สงัเกตสำ�หรบัจติรกรรมบนสมุดพระม�ลัยู่ คือพื�นที�ว่�ดภ�พ

มีจำ�กัดช่�งเขียู่นจำ�เป็นต้องคัดเลือกภ�พให้เหม�ะสมกับกรอบช่องที�มีอยู่่่ 

ดงันั�นจงึข�ดอิสระในก�รออกแบบภ�พใหเ้ปน็ไปต�มที�ตอ้งก�ร ก�รจดัองค์

ประกอบ (Composition) จงึยู่งัคงมลีกัษณ์ะแบบประเพณี์อยู่่ ่เชน่ ตวั่ละคร

หลักมีขน�ดใหญ่่ ทิว่ทัศน์เช่นโขดเข� ต้นไม้ บ้�นเร่อนมีน้อยู่และขน�ดยู่ัง

ใกล้เคียู่งกับตัว่ละคร

 เทคนคิแบบตะว่นัตกคือก�รตดัเสน้ลงสเีขม้ให้เปน็มิติแสงเง�โดยู่

เฉพ�ะภ�พทิว่ทัศน์และภ�พก�ก คือตัว่ละครส�มัญ่ชนที�ว่�ดแบบเสมือน

จริง ขณ์ะที�ตวั่ละครเอกเช่นพระสงฆ์์ ตวั่พระหร่อเทว่ด�ยู่ังคงว่�ดแบบน�ฏ

ลกัษณ์ ์มีก�รปดิทองบนเคร่�องทรง เปน็แบบที�พบในจติรกรรมประเพณ์สีมัยู่

รัชก�ลที� 3 ลงม� แต่ได้พบก�รลงสีก�ยู่ของพระสงฆ์์และบุคคลที�แสดงผิูว่

ออ่นผูวิ่คลำ��ต�่งกนันบัเปน็มมุมองเสมอืนจรงิที�ช�่งเขียู่นใหค้ว่�มสำ�คญั่กบั

สัจจนิยู่มม�กขึ�นด้ว่ยู่ นอกจ�กนี�ยู่ังมีก�รว่�ดกลุ่มเคร่�องโต๊ะตั�งแบบจีนที�

ว่�ดแบบสมจรงิ มแีจกนัปกัดอกไมแ้ละน�ฬิกิ�อนัเปน็เคร่�องเรอ่นแบบใหม่

ในสมัยู่รัชก�ลที� 4-5 เป็นต้นม� ก็เป็นประเด็นสำ�คัญ่ของภ�พว่�ดที�เน้น

คว่�มสมจริงม�กยู่ิ�งขึ�น
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สัมุดีพัร์ะมาล่ัย ฉบับเล่ขท้� 009 วัดีบ้านแล่ง

 ที�วั่ดบ้�นแลง อำ�เภอเมือง พบสมุดพระม�ลัยู่ที�มีจิตรกรรมอยู่่่จำ�นว่น

ม�ก โดยู่จติรกรรมบนสมดุพระม�ลยัู่เลม่นี� จดัไดว้่�่เปน็จติรกรรมที�งดง�ม

และสภ�พสมบ่รณ์์เป็นอยู่่�งม�ก ร่ปแบบของจิตรกรรมปร�กฏเป็นภ�พ

หล�ยู่เร่�องร�ว่ ได้แก่ ทศช�ติช�ดกซ่ึ�งเริ�มต้นจ�กพระเตมิยู่ช�ดกไปจนถึง

พระเว่สสนัดรช�ดก จ�กนั�นกป็ร�กฏเปน็ภ�พก�รสว่ดพระอภธิรรม/ก�รสว่ด

คฤหัสถ์ จ�กนั�นจึงว่�ดเปน็เร่�องร�ว่ของพระม�ลยัู่ ประกอบกับมีจ�รกึเขยีู่น

ไว่ที้�สมดุดว้่ยู่ว่�่ สมดุเลม่นี�ไดส้ร�้งขึ�นเมื�อ ร.ศ. 117 เมื�อนำ�ไปเทยีู่บศกัร�ช

จึงได้ทร�บว่่�เขียู่นขึ�นใน พ.ศ. 2442 ซ่ึ�งตรงกับช่ว่งปล�ยู่รัชก�ลที� 5

 เทคนคิของจติรกรรมที�ปร�กฏบนสมดุไทยู่เล่มนี�พบว่�่ มกี�รใชส้ทีี�

หล�กหล�ยู่ในก�รว่�ด สทีี�ใชโ้ดยู่สว่่นใหญ่่จะเปน็สนีำ��เงนิ ทำ�ใหภ้�พที�ออก

ม�มีคว่�มเข้มและมองด่สบ�ยู่ต�ม�กกว่่�ภ�พสีร้อน ก�รเขียู่นภ�พว่ิว่ 

ทิศทัศน์แสดงให้เห็นเทคนิคของช่�งที�มีคว่�มส�ม�รถเป็นอยู่่�งม�ก ยู่ก

ตวั่อยู่�่งเชน่ ก�รเขยีู่นภ�พฉ�กทวิ่ทศัน์ในเร่�องพระมห�ชนกช�ดก ฉ�กเรอ่

ล่มนั�น พบว่่� ช่�งมีก�รใช้สีสันที�หล�กหล�ยู่ในก�รว่�ดเส้นที�บ่งบอกถึง

ท้องฟู้�ที�ปั�นป่ว่นจ�กพ�ยูุ่ในฉ�กที�น�งมณ์ีเมขล�เห�ะลงม�เพื�อช่ว่ยู่พระ

มห�ชนก นอกจ�กนี�ยู่ังเขียู่นเส้นขอบฟู้�เพื�อแสดงคว่�มสมจริงของภ�พ 

ซ่ึ�งแตกต่�งจ�กจิตรกรรมในสมัยู่โบร�ณ์ที�นิยู่มเขียู่นภ�พบนสีพื�นหลังสี

เดียู่ว่ ไม่มีก�รเขียู่นเส้นขอบฟู้� จึงทำ�ให้ภ�พจิตรกรรมบนสมุดพระม�ลัยู่

เล่มนี�มีคว่�มงดง�มเป็นอยู่่�งม�ก
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บน

ภ�พจ�กสมุดพระม�ลัยู่  

ฉบับเลขที� 009 ว่ัดบ้�น

แลง เร่�องเตมียู่ช�ดก

ล่่าง

ภ�พจ�กสมุดพระม�ลัยู่  

ฉบับเลขที� 009 ว่ัดบ้�น

แลง มห�ชนกช�ดก
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สัมุดีพัร์ะมาล่ัย ฉบับเล่ขท้� 012 วัดีบ้านแล่ง

 จติรกรรมบนสมดุพระม�ลยัู่เลม่นี� ปร�กฏก�รว่�ดเร่�องร�ว่ของพระ

ม�ลัยู่ที�เดินท�งไปโปรดยู่ังที�ต่�ง ๆ เช่น เดินท�งไปเหล่�เทว่ด�บนสว่รรค์

และสักก�ระเจดียู่์จุฬ�มณ์ี
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บน

ภ�พจ�กสมุดพระม�ลัยู่  

ฉบับเลขที� 012 

ว่ัดบ้�นแลง 

เร่�องพระม�ลัยู่ตอนรับ

ดอกไม้จ�กช�ยู่เข็ญ่ใจ

ล่่าง

ภ�พจ�กสมุดพระม�ลัยู่  

ฉบับเลขที� 012 

ว่ัดบ้�นแลง (ตัดภ�พ) 

เร่�องพระม�ลัยู่ตอนสนทน�

กับพระศรีอ�ริยู่์

 เทคนิคของจิตรกรรมที�ปร�กฏบนสมุดไทยู่เล่มนี� พบว่�่ มีก�รใช้สี

ที�หล�กหล�ยู่ในก�รว่�ด มกี�รใชส้พีื�นหลงัทั�งสวี่รรณ์ะรอ้นและเยู่น็ ทั�งเนื�อ

สยีู่งัมคีว่�มสว่�่งและสดเหมอืนได้ผูสมสขี�ว่ให้จ�งลงแบบคล้�ยู่ส ีPastel 

ทำ�ให้ภ�พที�ออกม�มองด่สบ�ยู่ต� ก�รเขียู่นภ�พว่ิว่ทิศทัศน์แสดงให้เห็น

ก�รคำ�นึงถึงคว่�มสมจริงม�กขึ�น มีก�รเขียู่นเส้นขอบฟู้� ด้ว่ยู่เทคนิคก�ร

ว่�ดและสีที�ใช้ในง�นจิตรกรรม จึงนำ�ไปส่่ข้อสันนิษฐ�นว่่�คงเขียู่นขึ�นใน

สมัยู่รัตนโกสินทร์ ช่ว่งเว่ล�ประม�ณ์รัชก�ลที� 5-6

สัมุดีพัร์ะมาล่ัย ฉบับเล่ขท้� 015 วัดีบ้านแล่ง

 สมุดเล่มนี�มีข้อคว่�มว่่�ได้สร้�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2419 จึงทำ�ให้ทร�บ

ว่�่ มอี�ยู่อุยู่่ใ่นชว่่งตน้รชัก�ลที� 5 จติรกรรมบนสมดุพระม�ลยัู่เลม่นี� ปร�กฏ

ก�รว่�ดเร่�องร�ว่ของพระม�ลัยู่ที�เดินท�งไปโปรดยู่ังที�ต่�ง ๆ เช่น เดินท�ง

ไปโปรดนรก, เดินท�งไปเหล่�เทว่ด�บนสว่รรค์และสักก�ระเจดียู่์จุฬ�มณ์ี, 

ตอนเกิดยูุ่คมิคคสัญ่ญี่เป็นต้น

 เทคนิคของจิตรกรรมที�ปร�กฏบนสมุดไทยู่เล่มนี� พบว่�่ มีก�รใช้สี

ที�หล�กหล�ยู่ในก�รว่�ด มีก�รใช้สีพื�นหลังทั�งสีว่รรณ์ะร้อนและเยู่็นทำ�ให้

เนื�อสีมีคว่�มสว่่�งและอ่อนเบ�คล้�ยู่สีแบบ Pastel ทำ�ให้ภ�พที�ออกม�มองด่

สบ�ยู่ต� ก�รเขียู่นภ�พว่ิว่ทิศทัศน์แสดงให้เห็นก�รคำ�นึงถึงคว่�มสมจริง

ม�กขึ�น สีผูิว่ของบุคคลมีก�รระบ�ยู่ให้แตกต่�งกัน ลักษณ์ะของท้องฟู้�ที�

ปร�กฏมีก�รไล่สีเพื�อแสดงเว่ล�

 องคป์ระกอบของภ�พสว่่นใหญ่่อยู่่บ่รเิว่ณ์ด้�นล�่ง ตวั่รป่บคุคลและ

ฉ�กมีน้อยู่ ปล่อยู่พื�นที�ว่่�งและปร�กฏก�รว่�ดองค์ประกอบอื�น เช่น ต้นไม้

ก�รเขียู่นภ�พตน้ไมม้ลีกัษณ์ะของก�รใชฝ้ีแีปรงแบบหยู่�บ ๆ  ไมใ่ชก่�รว่�ด

ภ�พใบไม้แล้ว่ตัดเส้น ด้ว่ยู่เทคนิคที�ใช้ในก�รว่�ดภ�พ
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บน

ภ�พจ�กสมุดพระม�ลัยู่  

ฉบับเลขที� 015 

ว่ัดบ้�นแลง

ล่่าง

ภ�พจ�กสมุดพระม�ลัยู่  

ฉบับเลขที� 015 

ว่ัดบ้�นแลง

จิตร์กร์ร์มบนสัมุดีพัร์ะมาล่ัยวัดีร์าชุบัล่ล่ังก์ อำาเภูอแกล่ง

 ว่ัดร�ชบัลลังก์เป็นว่ัดโบร�ณ์ของชุมชนทะเลน้อยู่ในลุ่มนำ��ประแส 

พบสมุดไทยู่เป็นจำ�นว่นม�ก แต่เล่มที�ปร�กฏก�รเขียู่นภ�พจิตรกรรมนั�น 

พบเพียู่งจำ�นว่น 4 เล่ม ซึ่�งจ�กก�รศึกษ�ผู่�นง�นจิตรกรรมบนสมุด 

พระม�ลัยู่ พบว่่� เร่�องร�ว่ที�ปร�กฏในภ�พมีทั�งเร่�องร�ว่ของพระม�ลัยู่  

ภ�พเทว่ด� ทศช�ติช�ดก ฯลฯ ลักษณ์ะของง�นจิตรกรรมโดยู่ส่ว่นใหญ่่

มีอ�ยูุ่อยู่่่ในช่ว่งร�ว่สมัยู่รัชก�ลที� 5 ลงม�
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สัมุดีพัร์ะมาล่ัยจากวัดีร์าชุบัล่ล่ังก์ เล่่ม OBK_001 

 สมดุพระม�ลยัู่จ�กว่ดัร�ชบลัลงักเ์ลม่นี�บันทกึดว้่ยู่ตวั่อกัษรขอมไทยู่

แบ่งช่องสำ�หรับเขียู่นตัว่อักษรและภ�พจิตรกรรมอยู่่�งชัดเจนด้ว่ยู่เส้น 

ขน�ดใหญ่่ ด้�นบนว่�ดเป็นพระสงฆ์ถ์อืต�ลปตัร เป็นที�น�่สังเกตว่�่ ช�่งได้

ให้ร�ยู่ละเอียู่ดเร่�องสีผูิว่ของพระสงฆ์์ด้ว่ยู่ก�รใช้สีเข้ม ซ่ึ�งสะท้อนให้เห็นว่่�

คงเปน็มมุมองใหมท่ี�ช�่งเนน้ใหเ้หน็จรงิว่�่ผู้่คนมสีผิีูว่ที�ต่�งกนั ด�้นล�่งว่�ด

เป็นเคร่�องตั�งแบบจีนผูสมผูส�นกับตะว่ันตกคือน�ฬิิก�

 เทคนิคของจิตรกรรมที�ปร�กฏบนสมุดพระม�ลัยู่เล่มนี� พบว่่� มี

ก�รใชส้ทีี�หล�กหล�ยู่ในก�รว่�ด ทั�งเนื�อสยีู่งัมคีว่�มสว่�่งและสด มกี�รเขยีู่น

ร�ยู่ละเอียู่ดของว่ัตถุแสดงให้เห็นก�รคำ�นึงถึงคว่�มสมจริงม�กขึ�น มีก�ร

ระบ�ยู่สีพื�นหลังและเขียู่นล�ยู่ดอกไม้ร่ว่ง แตกต่�งจ�กจิตรกรรมในสมัยู่

โบร�ณ์ที�นิยู่มเขียู่นภ�พบนสีพื�นหลังสีเดียู่ว่ จึงนำ�ไปส่่ข้อสันนิษฐ�นว่่�คง

เขียู่นขึ�นในสมัยู่รัตนโกสินทร์ประม�ณ์รัชก�ลที� 5 ลงม�

 ฉ�กตอนช�ยู่เข็ญ่ใจถว่�ยู่ดอกบัว่แก่พระม�ลัยู่ ก่อนที�จะเดินท�ง

ไปยู่งัสว่รรคช์ั�นด�ว่ดงึสเ์พื�อสกัก�ระเจดียู่จ์ฬุ�มณ์ี69 มกี�รใชส้ทีี�หล�กหล�ยู่

ในก�รว่�ด ก�รเขยีู่นภ�พว่วิ่ทวิ่ทศัน์แสดงใหก้�รคำ�นงึถึงคว่�มสมจรงิม�ก

ขึ�น โดยู่ก�รเขียู่นสิ�งที�อยู่่่ใกล้มีขน�ดใหญ่่ส่ว่นสิ�งที�อยู่่่ไกลออกเป็นมีขน�ด

เลก็ลง แตยู่่งัแลดไ่มส่มจรงินัก มเีสน้ขอบฟู�้และไล่สอ่ีอนไปเขม้เพื�อแสดง

ช่ว่งเว่ล� ทั�งยู่ังมีก�รใช้สีอ่อนตัดขอบด้ว่ยู่สีเข้มเพื�อทำ�ให้เกิดแสงเง� ก�ร

ว่�ดใบไม้ใช้เทคนิคก�รกระทุ้งสีด้ว่ยู่แปรงและตัดเส้นเป็นใบไม้
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บน

ภ�พพระสงฆ์์ถือต�ลปัตร

และเคร่�องตั�งแบบจีนที�มี

น�ฬิิก� สมุดพระม�ลัยู่ 

ว่ัดร�ชบัลลังก์

ล่่าง

ภ�พพระม�ลัยู่รับดอกไม้

จ�กช�ยู่เข็ญ่ใจสมุดพระ

ม�ลัยู่ ว่ัดร�ชบัลลังก์
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จิตร์กร์ร์มบนสัมุดีพัร์ะมาล่ัย วัดีสัมมติเทพัฐาปนาร์าม (วัดีแห้ล่มสัน)

 ที�ว่ัดสมมติเทพฐ�ปน�ร�ม (ว่ัดแหลมสน) พบสมุดไทยู่เป็นจำ�นว่น

ม�ก แต่เล่มที�ปร�กฏก�รเขียู่นภ�พจิตรกรรมนั�น พบเพียู่งจำ�นว่น 2 เล่ม 

ซ่ึ�งจ�กก�รศึกษ�ผู่�นง�นจิตรกรรมบนสมุดพระม�ลัยู่ พบว่่� เร่�องร�ว่ที�

ปร�กฏในภ�พมีทั�งเร่�องร�ว่ของพระม�ลัยู่ ภ�พเทพนม ทศช�ติช�ดก ฯลฯ

ลกัษณ์ะของง�นจิตรกรรมโดยู่ส่ว่นใหญ่ม่ีอ�ยูุ่อยู่่่ในช่ว่งร�ว่สมัยู่รัชก�ลที� 5 

ลงม�

 ภ�พจิตรกรรมใช้สีหลักเป็นสีนำ��เงิน ทำ�ให้ภ�พที�ออกม�ด่สีหม่น 

เทคนิคในก�รเขียู่นภ�พท้องฟู้�เพื�อให้เกิดคว่�มสมจริงโดยู่ไล่สีท้องฟู้� 

เขียู่นก้อนเมฆ์ด้ว่ยู่สีสว่่�งระบ�ยู่เป็นว่งกลมโดยู่ไม่ตัดเส้น และทำ�ให้เกิด

แสงเง�ด้ว่ยู่ก�รใช้สีอ่อนตัดขอบด้ว่ยู่สีเข้ม ร่ปบุคคลซ่ึ�งเป็นเหล่�เทว่ด� 

น�งฟู้� น�งสว่รรค์ แต่งก�ยู่ทรงเคร่�องแบบประเพณ์ี อยู่่่ในอ�กัปกิริยู่�

ท่ว่งท่�เห�ะแบบน�ฏลกัษณ์์ ถือดอกไมแ้บบจนี โดยู่ลกัษณ์ะของภ�พเทว่ด�

เห�ะชุมนุมในกลีบเมฆ์แบบสมจริงเช่นนี�นั�นเป็นวิ่ธีก�รว่�ดในสมัยู่รัชก�ลที� 4 

ลงม�

 ภ�พจติรกรรมที�ปร�กฏอยู่่ใ่นสมดุพระม�ลัยู่บ�งหน้�มคีว่�มพเิศษ

คือว่�ดภ�พทั�งหน้�สมุดโดยู่ไม่มีตัว่อักษรสำ�หรับเขียู่นบทสว่ด ด้�นซ่้�ยู่

เขียู่นภ�พพระม�ลัยู่สนทน�ธรรมกับท้�ว่สักกเทว่ร�ช มีฉ�กหลังเป็นเจดียู่์

จุฬ�มณ์ี มือข้�งหนึ�งชี�ไปยู่ังเหล่�เทพยู่�ด�ที�เห�ะอยู่่่ในอ�ก�ศ

 ภ�พด้�นขว่�ว่�ดเปน็ภ�พของพระศรอีรยิู่เมตไตรยู่ที�เสดจ็ม�พรอ้ม

ด้ว่ยู่เหล่�เทพบริว่�รเพื�อม�สักก�รบ่ช�พระเจดียู่์จุฬ�มณ์ี ช่�งระบ�ยู่สีพื�น

หลงัดว้่ยู่สนีำ��ต�ล เนื�อสมีคีว่�มสว่�่งและสด ก�รเขยีู่นภ�พว่วิ่ทวิ่ทศันแ์สดง

ใหเ้หน็ก�รคำ�นงึถึงคว่�มสมจริง มกี�รใชส้สีว่�่งระบ�ยู่เปน็กอ้นเมฆ์โดยู่ใช้

ฝีีแปรงทำ�ให้เกิดริ�ว่สีอ่อนแก่ ให้คว่�มร่้สึกคล้�ยู่กับเป็นก้อนเมฆ์จริงๆ
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บน

ภ�พเทว่ด�เห�ะ สมุด 

พระม�ลัยู่ว่ัดสมมติเทพ

ฐ�ปน�ร�ม (ว่ัดแหลมสน)

ล่่าง

ฉ�กพระม�ลัยู่สนทน�ธรรม

ท้�ว่สักกเทว่ร�ช สมุด 

พระม�ลัยู่ว่ัดสมมติเทพ

ฐ�ปน�ร�ม (ว่ัดแหลมสน)
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สัร์ุป

 หลักฐ�นง�นจิตรกรรมทั�งที�เป็นจิตรกรรมฝี�ผูนัง และจิตรกรรม

ว่�ดบนเอกส�รโบร�ณ์ที�พบในเมืองระยู่องทั�งในตัว่อำ�เภอเมือง บ้�นค่�ยู่ 

และลุม่นำ��ประแสนั�น เปน็ก�รพบใหมท่�งโบร�ณ์คดแีละประว่ตัศิ�สตรศ์ลิปะ

 ที�แสดงใหเ้หน็ว่�่ เมอืงระยู่องเป็นเมอืงที�มชี�่งเขยีู่นแบบประเพณ์ทีี�มฝีีีมอื

ในอดีตเมืองหนึ�ง ทั�งยู่ังเป็นแหล่งที�เต็มไปด้ว่ยู่ง�นศิลปกรรมที�มีอิทธิพล

จ�กง�นช่�งหลว่งผูสมผูส�นคลี�คล�ยู่ไปกบัคว่�มเปน็พื�นถิ�นจนเกดิเปน็ง�น

ศิลปกรรมที�ทรงคุณ์ค่�และด้ว่ยู่หลักฐ�นที�เหลืออยู่่่ไม่ม�กนักจึงคว่รค่่แก่

ก�รศึกษ�และอนุรักษ์ไว่้สืบไป
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5 — ศิลปกรรมในชุมชน

ยู่่�นเก�่ระยู่อง : 

เร่อนพื�นถิ�น

และศ�ลเจ้�
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 ชุมชนเก่�แก่ในจังหว่ัดระยู่องนั�นเป็นหมุดหม�ยู่สำ�คัญ่ที�แสดงให้

เห็นก�รเลือกตั�งถิ�นฐ�นริมแม่นำ�� ลำ�คลอง ลำ�ห้ว่ยู่ หนอง บึง ส่งผูลต่อ

เนื�องเมื�อสงัคมก�รค�้ขยู่�ยู่ตวั่ ยู่�่นก�รค�้ในยู่คุเริ�มแรกจงึมกัอยู่่ต่ดิแม่นำ��

เช่นกัน เนื�องด้ว่ยู่ก�รคมน�คมท�งนำ��เป็นหลัก ส�ม�รถขนส่งสินค้�ท�ง

เรอ่ไดส้ะดว่ก ตล�ดและยู่�่นก�รค้�เก�่แกเ่กอืบทกุแหง่ทั�งหมดจงึมกัเรยีู่ง

ร�ยู่ต�มลำ�นำ��70

 ช�ว่จีนซ่ึ�งเป็นผู่้ที�มีบทบ�ทม�กในก�รค้�อพยู่พเข้�ม�ตั�งถิ�นฐ�น

เป็นชุมชนในดินแดนสยู่�มนั�นเริ�มชัดเจนอยู่่�งม�กในสมัยู่รัชก�ลที� 3 

เป็นต้นม� ศรีศักร ว่ัลลิโภดม ได้ให้คว่�มเห็นว่่�คว่�มนิยู่มในก�รสร้�ง

อ�ค�รบ้�นเร่อนของช�ว่จีนที�เกิดขึ�นในไทยู่ รว่มถึงก�รที�ช�ว่จีนอพยู่พม�

อยู่่่ในไทยู่ม�กขึ�น ปีหนึ�งๆ ประม�ณ์ 15,000 คน ในสมัยู่รัชก�ลที� 2 และ 

3 ช�ว่จีนยู่ังได้เข้�ม�รับร�ชก�รกับชนชั�นปกครองของไทยู่ เป็นเจ้�ภ�ษี 

เป็นพ่อค้� เป็นช่�ง และดำ�เนินก�รค้�ท�งเร่อ71

 ช�ว่จนีที�เข�้ไปตั�งถิ�นฐ�นและเกดิก�รผูสมผูส�นท�งช�ตพินัธุผ์ู�่น

ก�รแต่งง�นกับคนในท้องถิ�น72 กลุ่มคนจีนทำ�ให้เกิดชุมชนยู่่�นตล�ดซึ่�ง

เป็นพื�นฐ�นนำ�ไปส่่คว่�มเป็นเมือง เกิดก�รปฏิสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจและ

สังคมอยู่่�งเป็นระบบม�กขึ�นแสดงให้เห็นว่่�คนจีนเป็นปัจจัยู่ที�เข้�ม�มี

บทบ�ทสำ�คญั่อยู่�่งม�กตอ่คว่�มเจรญิ่ของชมุชน ทั�งก�รตั�งโรงสขี�้ว่ในยู่�่น

ที�อ�ศัยู่อยู่่่ ก�รขยู่�ยู่พรมแดนท�งเศรษฐกิจ เกิดก�รซ่่�อข้�ว่ สีข้�ว่ เกิดเร่อน

ใหญ่่ เร่อนแถว่ร้�นโรงขึ�นและก�รแต่งง�นระหว่่�งคนจีนและคนพื�นถิ�น73

 พัฒน�ก�รของชุมชนค้�ข�ยู่แบบพื�นถิ�นนี� อธิบ�ยู่ง่�ยู่ ๆ ด้ว่ยู่

ลักษณ์ะของก�รสร้�งบ้�นเร่อนเพื�อใช้ประโยู่ชน์ในก�รค้�ข�ยู่และก�รอยู่่่

อ�ศยัู่คว่บค่ก่นัไป ทำ�ใหว้่งจรชวี่ติของช�ว่บ�้นที�ตั�งถิ�นฐ�นในลกัษณ์ะนี�เปน็

ชีว่ิตที�ใช้ในบ้�นเร่อนที�ต่อเนื�อง 24 ชั�ว่โมง เกิดเป็นลักษณ์ะเร่อนค้�ข�ยู่กึ�ง

พกัอ�ศัยู่สร�้งร�ยู่ล้อมตล�ด อ�จเปน็เรอ่นแถว่ไมท้ั�งแบบชั�นเดยีู่ว่หรอ่สอง

ชั�น ลกัษณ์ะเรอ่นพักอ�ศยัู่กึ�งร�้นค�้นี�มกัมรีป่แบบก�รก่อสร�้งขึ�นกบัคว่�ม

พึงพอใจของเจ้�ของอ�ค�ร
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 ในจงัหว่ดัระยู่องมชีมุชนค�้ข�ยู่ขน�ดใหญ่เ่ชน่นี�อยู่�่งนอ้ยู่สองแห่ง

ในสองลุ่มนำ�� นั�นคือ ชุมชนยู่มจินด� ริมแม่นำ��ระยู่อง และชุมชนป�กนำ��ประแส

ริมแม่นำ��ประแส ซ่ึ�งทั�งสองแห่งยู่ังมีมรดกท�งศิลปะ-สถ�ปัตยู่กรรมของ

อ�ค�รบ้�นเร่อนและศ�สนสถ�นที�สำ�คัญ่เช่นศ�ลเจ้�แบบจีนอยู่่่

ชุุมชุนยมจินดีา

 บรเิว่ณ์ที�เปน็ชมุชนยู่มจนิด�ปจัจบุนันี� เปน็ศน่ยู่ก์ล�งกจิก�รต�่งๆ

ของจังหวั่ดระยู่องม�ตั�งแต่สมัยู่รัชก�ลที� 574 นับตั�งแต่สมัยู่ของพระยู่�ศรี

สมทุโภคชัยู่โชคชติสงคร�ม (เกต ุยู่มจนิด� พ.ศ. ๒๔๐๔-๒๔๓๖) ไดม้กี�ร

ตัดถนนแนว่เดียู่ว่กับชุมชนที�ตั�งขน�นกับแม่นำ��ระยู่อง ซ่ึ�งเป็นเส้นท�ง

คมน�คมที�สำ�คญั่ของเมอืงระยู่องในอดตี ถก่ตั�งช่�อว่�่ถนนยู่มจนิด�เพื�อเป็น

เกียู่รติแก่พระยู่�ศรีสมุทโภคชัยู่โชคชิตสงคร�มเจ้�เมืองระยู่องคนแรก

 ใน พ.ศ. 2433 พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่่่หัว่ เสด็จ

ทอดพระเนตรว่ดัเกง๋โดยู่ผู�่นเสน้ท�งที�เปน็ถนนยู่มจินด�แห่งนี� นบัแต่ชว่่ง

เว่ล�นั�นเป็นต้นม�ชุมชนยู่มจินด�จึงกล�ยู่เป็นชุมชนขน�ดใหญ่่ใจกล�ง

เมอืงระยู่อง ถอืเปน็ยู่�่นเศรษฐกจิยู่�่นแรกที�เจรญิ่รุง่เรอ่งอยู่�่งม�กในอดตี

ของเมอืงระยู่อง หลกัฐ�นก�รเปน็ศน่ย์ู่กล�งคว่�มเจรญิ่รุง่เรอ่งในด้�นก�ร

ค�้ของยู่มจนิด�ที�หลงเหลอือยู่่ ่ไมว่่�่จะเปน็โรงภ�พยู่นตร ์โรงส ีร�้นค�้หรอ่

กระทั�งตึกแห่งแรกของจังหว่ัดระยู่อง บ้�นเร่อนและสถ�ปัตยู่กรรมเก่�แก่

ม�กม�ยู่ที�ยู่ังคงหลงเหลือหลักฐ�นค่อนข้�งสมบ่รณ์์ให้ได้เห็น

 นอกจ�กถนนยู่มจินด�แล้ว่ยู่ังมีถนนชุมพลที�ว่�งตัว่ในแนว่ขน�น

กบัถนนยู่มจนิด� โดยู่เช่�อมดว้่ยู่ถนนพระศรสีมทุโภค เช่�อมกบัถนนยู่มจนิด�

ด้ว่ยู่ถนนถนนหลักเมือง ถนนชุมพลตัดขึ�นในสมัยู่ของพระศรีสมุทรโภคฯ  

(อิ�ม ยู่มจินด�) ใน พ.ศ. 2450 ในสมัยู่รัชก�ลที� 575 ถนนนี�เริ�มต้นตั�งแต่

สี�แยู่กของถนนไปว่ดัลุม่กบัถนนหลกัเมอืงมุง่ตรงไปด�้นตะว่นัตก เลี�ยู่ว่ซ่�้ยู่

ร่ว่มกับถนนยู่มจินด� จุดเริ�มต้นที�สี�แยู่กด้�นใต้
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 จ�กหลักฐ�นก�รตั�งถิ�นฐ�นของกลุ่มคนจีนและคว่�มสำ�คัญ่ของ

บริเว่ณ์ชุมชนยู่มจินด�ในฐ�นะศ่นยู่์กล�งเศรษฐกิจและก�รปกครองของ

เมอืงระยู่อง สง่ผูลตอ่รป่แบบสถ�ปตัยู่กรรมของบ�้นเรอ่นที�พกัอ�ศยัู่ภ�ยู่ใน

ชุมชน มีลักษณ์ะดังที�ได้ทำ�ก�รลงพื�นที�สำ�รว่จและเก็บข้อม่ลม�แล้ว่ แบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี�

1. อาคาร์ปร์ะเภูทตกึเกา่ท้�ไดีร้์บัอทิธ์พิัล่จากร์ปูแบบสัถาปตัยกร์ร์มของ

    ต่างปร์ะเทศ

 อ�ค�รประเภทนี�พบกระจ�ยู่อยู่่ท่ั�งในบรเิว่ณ์ถนนยู่มจนิด�และถนน

ชุมพล แต่มีจำ�นว่นไม่ม�ก อ�ยูุ่สมัยู่เบื�องต้นของอ�ค�รร่ปแบบดังกล่�ว่ที�

ระบุไว่้จ�กคำ�บอกเล่�หร่อเอกส�ร ในช่ว่ง พ.ศ. 2456 เป็นต้นม� ในสมัยู่

รัชก�ลที� 6 มีหลักฐ�นของก�รตั�งถิ�นฐ�นและก�รสร้�งบ้�นเร่อนของผู่้คน 

รว่มถงึก�รเปน็ศน่ยู่ก์ล�งก�รเมอืงก�รปกครองของเมอืงระยู่องในขณ์ะนั�น

โดยู่หลักฐ�นท�งศิลปกรรมที�สำ�คัญ่คือ บ้�นเจ้�เมืองระยู่อง หร่อบ้�นยู่ม

จนิด�ในปัจจบุนั จ�กก�รเป็นศน่ยู่ก์ล�งก�รเมืองก�รปกครองที�สำ�คัญ่และ

อยู่่่ใกล้เส้นท�งคมน�คมส�ยู่สำ�คัญ่ในขณ์ะนั�นคือแม่นำ��ระยู่อง ทำ�ให้เกิด

ก�รตั�งถิ�นฐ�นและทำ�ก�รค้�ข�ยู่ของผู่ค้น โดยู่เฉพ�ะช�ว่จีนที�ม�ตั�งถิ�นฐ�น

และประกอบกิจก�รต่�ง ๆ จนเจริญ่รุ่งเร่องในเมืองระยู่อง เช่น น�ยู่กี�พง 

แซ่ต่ั�น และขุนพ�ณ์ิชยู่์ชล�สินธุ์ เจ้�ของอ�ค�รแบบตึกแห่งแรก และแห่งที�

สองในเมืองระยู่องต�มลำ�ดับ

 ก�รสร้�งตึกโดยู่ใช้ว่ิทยู่�ก�รก�รสร้�งที�ได้รับม�จ�กต่�งประเทศ

นั�น จงึเปน็หลกัฐ�นสำ�คัญ่ที�แสดงใหเ้ห็นคว่�มเจรญิ่ก�้ว่หน�้ท�งเศรษฐกจิ

ของระยู่อง และจุดที�น่�สังเกตประก�รหนึ�งคือหลักฐ�นสถ�ปัตยู่กรรมที�มี

คว่�มเก่�แก่โดยู่สืบจ�กคำ�บอกเล่�และเอกส�รของคนในชุมชนพบว่่�เป็น

อ�ค�รประเภทตึกซ่ึ�งมีว่ิทยู่�ก�รในก�รสร้�งที�ซ่ับซ่้อนแปลกใหม่ ชุมชน

ยู่มจนิด�มศัีกยู่ภ�พที�ทำ�ใหเ้กดิก�รสร�้งอ�ค�รที�ได้รบัรป่แบบจ�กต�่งช�ติ

ได้อยู่่�งชัดเจน
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 ตัว่อยู่่�งกลุ่มอ�ค�รประเภทตึกเก่�ที�ได้รับอิทธิพลจ�กร่ปแบบ

สถ�ปัตยู่กรรมต่�งประเทศนั�น ได้แก่

ตึกก้�พง

 ตึกกี�พง เป็นอ�ค�รตึกหลังแรกของเมืองระยู่อง สร้�งขึ�นเมื�อ  

พ.ศ. 2456 มีทั�งสิ�น 12 คห่� เจ้�ของอ�ค�รแห่งนี�คือ น�ยู่กี�พง แซ่่ตั�น กับ

คุณ์ยู่�ยู่สัมฤทธิ� เป็นช�ว่จีนไหหลำ�ที�ม�ทำ�กิจก�รค้�ข�ยู่ในเมืองระยู่อง  

ร่ปแบบอ�ค�รว่�งตัว่ในแนว่ตั�งฉ�กกับแม่นำ��ระยู่อง อ�ค�รทอดตัว่ต�ม

คว่�มยู่�ว่ของถนนศรีสมทุโภคไปจรดกบัถนนชุมพล เปน็อ�ค�รกอ่อิฐถอืปน่

สองชั�นหลังใหญ่่ มีทั�งสิ�น 12 ค่ห� ลักษณ์ะอ�ค�รที�ได้รับอิทธิพลก�รทำ�ตึก

จ�กตะว่ันตกชัดเจน

 ลักษณ์ะเด่นประก�รหนึ�ง คือบริเว่ณ์ชั�นสอง มีก�รประดับไม้แกะ

สลักที�น่�จะได้รับอิทธิพลจ�กเร่อนขนมปังขิงของตะว่ันตกที�บริเว่ณ์เหนือ

ส่ว่นที�เป็นหน้�ต่�งและบริเว่ณ์เหนือระเบียู่ง ใช้ประต่แบบบ�นเฟูี�ยู่ม บ�น

ประต่เป็นล่กฟูักบ�นเกล็ดไม้ เป็นร่ปแบบอ�ค�รที�ได้รับคว่�มนิยู่มอยู่่�ง

ยู่ิ�งในสมยัู่รชัก�ลที� 6 ตกึกี�พงเปน็ง�นโดยู่ช�่งจนีไหหลำ�จ�กภเ่กต็และว่สัดุ

ก่อสร้�งทั�งหมดเป็นของสั�งม�จ�กกรุงเทพฯ ทั�งสิ�น76
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บน

ตึกกี�พง

(ถ่�ยู่จ�กฝีั�งถนนชุมพล)

ล่่าง

ไม้ฉลุล�ยู่ประดับตกแต่ง

ที�ได้รับอิทธิพลจ�กเร่อน

แบบขนมปังขิง
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บน

ว่ิกเถ้�แก่เทียู่น โรงหนัง 

เก่�แก่แห่งหนึ�งของชุมชน

ยู่มจินด�

ล่่าง

หน้�จั�ว่แบบศิลปะตะว่ันตก

สลักล�ยู่พันธุ์พฤกษ�แบบ

จีน
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วิกเถ้าแก่เท้ยนี้

 ตึกเถ้�แก่เทียู่น สร้�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2460 เจ้�ของคือ ขุนพ�ณ์ิชยู่์

ชล�สินธุ์ หรอ่เถ้�แก่เทียู่น พ่อค้�คหบดีช�ว่ไหหลำ�ที�ม�ตั�งถิ�นฐ�นภ�ยู่ใน

ชุมชนแห่งนี� อ�ค�รมีร่ปแบบโดดเด่นที�สุดในชุมชนยู่มจินด� ด้ว่ยู่ลักษณ์ะ

อ�ค�รแบบที�เกิดจ�กก�รผูสมผูส�นระหว่่�งร่ปแบบศิลปะจีนและศิลปะ

ตะว่ันตก คว่�มโดดเด่นคือง�นประดับป่นปั�นลว่ดล�ยู่พันธุ์พฤกษ�ที�อยู่่่

บรเิว่ณ์หน�้จั�ว่ อันเป็นสว่่นผูสมที�ลงตวั่เอกลักษณ์อ์ยู่�่งหนึ�งของอ�ค�รแบบ

ชิโน-ปอร์ตุกิส

2. เร์ือนไม้พั้�นถิ�นผัสัมผัสัานกับร์ูปแบบสัถาปัตยกร์ร์มตะวันตก

 ลกัษณ์ะรป่แบบสถ�ปัตยู่กรรมเปน็เรอ่นไมม้ทีั�งรป่แบบชั�นเดยีู่ว่และ

สองชั�นตีไม้ฝี�แบบบ�นเกล็ด มีประต่เป็นบ�นเฟูี�ยู่ม ซ่ึ�งเป็นประต่ไม้แบบ

เก�่ที�มบี�นพบัเช่�อมแผูน่ไมท้กุแผูน่ทำ�ใหส้�ม�รถพับเปดิปดิได ้นยิู่มในบ�้น

เรอ่นหรอ่ร�้นค�้ของคนจนีหรอ่ประตห่น�้ต�่งแบบบ�นไมค่่้ บ�นประตม่ทีั�ง

ชนดิลก่ฟูกัไมก้ระด�นดนุด�้นเดยีู่ว่หรอ่สองด้�น และแบบลก่ฟูกับ�นเกลด็

ไม้ หร่อแบบผูสมทั�งสองชนิดไว่้ในบ�นเดียู่ว่กัน เป็นต้น ชั�นบนมีทั�งแบบที�

ทำ�ระเบียู่งและไม่มีก�รทำ�ระเบียู่ง และบ�งส่ว่นของบ้�นได้รับอิทธิพลร่ป

แบบท�งสถ�ปัตยู่กรรมจ�กต่�งประเทศที�โดดเด่น เช่น หลังค�เป็นแบบ

หลังค�ปั�นหยู่�

 เร่อนปั�นหยู่�นั�น เป็นเร่อนไม้มุงหลังค�ด้ว่ยู่กระเบื�องว่่�ว่ ทรง

หลังค�สอบเข้�ห�กันแบบทรงพีระมิด ไม่มีหน้�จั�ว่ หลังค�ปั�นหยู่�และ

หลังค�แบนนี�ได้รับอิทธิพลจ�กสมัยู่ล่�อ�ณ์�นิคมของช�ว่ตะว่ันตก77 ง�น

ประดบัเปน็ก�รแกะสลกัไมห้รอ่ก�รฉลไุมใ้ห้ได้ลว่ดล�ยู่ที�สว่ยู่ง�ม ลว่ดล�ยู่

ที�เป็นที�นิยู่มมักเป็นลว่ดล�ยู่พันธุ์พฤกษ� ซ่ึ�งได้รับอิทธิพลลว่ดล�ยู่จ�ก

ศิลปะตะว่ันตกหร่อศิลปะจีน 
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บ้านี้ยมื่จำินี้ด้า

 บ�้นเจ�้เมอืงระยู่อง สร�้งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2475 โดยู่พระศรสีมทุโภคฯ

(อิ�ม ยู่มจนิด�) เจ�้เมอืงระยู่องคนสดุท�้ยู่เปน็ผู่อ้อกแบบ บ้�นยู่มจนิด�เปน็

หลกัฐ�นคว่�มนิยู่มในเรอ่นปั�นหยู่�ซ่ึ�งเปน็รป่แบบอ�ค�รที�ไดร้บัอิทธพิลจ�ก

ศิลปะตะว่ันตก นิยู่มสร้�งอ�ค�รบ้�นเร่อนเช่นนี�อยู่่�งม�กในสมัยู่รัชก�ล 

ที� 6 เป็นต้นม� บ้�นยู่มจินด�จึงไม่เพียู่งเป็นศ่นยู่์กล�งเมืองระยู่องในอดีต

แต่ยู่ังเป็นบ้�นเร่อนที�มีคุณ์ค่�เชิงศิลปกรรมอยู่่�งม�ก

บ้�นเจ้�เมืองยู่มจินด� 

ศ่นยู่์กล�งก�รปกครองและ

คว่�มเจริญ่รุง่เร่�องของ 

ระยู่องในสมัยู่ก่อน
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บ้านี้บุญ่ศิริ้

 บ้�นบุญ่ศิริเดิมเป็นบ้�นของพ่น บุญ่ศิริ ซึ่�งเป็นล่กช�ยู่เจ้�เมืองแกลง

ได้สมรสกับน�งส�ว่ตุ้ยู่ ยู่มจินด� บุตรส�ว่คนหนึ�งของพระศรีสมุทรโภคฯ 

(อิ�ม ยู่มจินด�) และได้ปล่กสร้�งบ้�นหลังนี�ขึ�นในที�ดินของตระก่ลยู่มจินด�

เป็นเร่อนหอ ใน พ.ศ. 2474 ลักษณ์ะเป็นบ้�นไม้ 2 ชั�น ผูนังตีฝี�แบบซ่้อน

เกล็ดซ่ึ�งเป็นร่ปแบบที�นิยู่มใช้สืบต่อม�ของบ้�นเร่อนไม้ในสมัยู่ก่อน ไม้ฝี�

มีขน�ดใหญ่่ มีช่องระบ�ยู่อ�ก�ศที�เป็นไม้ฉลุล�ยู่ ปนกับร่ปแบบไม้ตีเป็น

ช่องถี�ๆ ต�มระเบียู่บของเร่อนไม้ทั�ว่ไป หลังค�มุงด้ว่ยู่กระเบื�องว่่�ว่

บ้�นบุญ่ศิริ
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3. เรื์อนไม้ค้าขายกึ�งท้�อยู่อาศัย

 เรอ่นชนดินี�ถอืเปน็บ�้นเรอ่นเอกลกัษณ์์ของชมุชนยู่มจนิด� ลกัษณ์ะ

เป็นเรอ่นไม้ที�ตีฝี�สองแบบ แบบที�พบม�กคือตีไม้ฝี�แบบซ่้อนเกล็ด และ

อีกแบบคือตีไม้ฝี�ปะกน เป็นแผู่นไม้ดุนล่กฟูักน่น ประต่โดยู่ม�กเป็นแผู่น

ไม้ตดิบ�นพบัที�เรยีู่กว่�่บ�นเฟูี�ยู่ม เปน็ที�นยิู่มในเรอ่นไมเ้พร�ะส�ม�รถเปดิ

ปดิไดส้ะดว่กเหม�ะกับก�รใชใ้นเรอ่นค้�ข�ยู่ หรอ่มกี�รใชช้ดุประตห่น้�ต�่ง

เปน็แบบบ�นไม้เปดิค่ ่บ�นประตมี่ทั�งชนดิลก่ฟัูกไมแ้ละลก่ฟัูกบ�นเกล็ดไม้

มชีอ่งลมระบ�ยู่อ�ก�ศที�มกัอยู่่เ่หนือบ�นประตห่น�้ต่�ง หรอ่อยู่่เ่หนอืระดบั

หน้�ต่�งขึ�นไปยู่�ว่ตลอดทั�งฝี�ห้องต�มขนบของเร่อนไม้ ซึ่�งร่ปแบบของ

บ�้นเร่อนส่ว่นใหญ่ใ่นชุมชนยู่มจินด�และถนนชุมพลนั�นเปน็ร้�นค�้กึ�งที�อยู่่่

อ�ศัยู่เกือบทั�งหมด

 จดุเดน่ของเรอ่นร�้นค้�กึ�งที�อยู่่อ่�ศยัู่นั�นจงึเปน็พัฒน�ก�รที�สำ�คัญ่

ของก�รสร้�งเร่อนที�ได้รับอิทธิพลจ�กก�รที�คนจีนจำ�นว่นม�กซ่ึ�งประกอบ

อ�ชีพค�้ข�ยู่ไดเ้ข�้ม�ตั�งถิ�นฐ�นในบรเิว่ณ์นั�นๆ เรอ่นร้�นค้�กึ�งที�อยู่่น่ั�นนยิู่ม

ปล่กเป็นเร่อนชั�นเดียู่ว่ ฝี�หน้�ถังเหมือนกับเร่อนพักอ�ศัยู่ต่อเติมเป็นร้�น

ค้� แบ่งส่ว่นหน้�เป็นที�ค้�ข�ยู่ ส่ว่นหลังเป็นที�พักอ�ศัยู่78 อ�ค�รปล่กเป็น

เร่อนติดพื�นหันหน้�ออกส่่ถนน ด้�นหน้�บ้�นส�ม�รถเปิดโล่งเพื�อใช้เป็น

พื�นที�ทำ�ก�รค้�ข�ยู่ได้ บ้�นเร่อนที�พื�นติดดิน ไม่ตั�งบนเส�ส่งเช่นเร่อนไทยู่ 

มักเป็นเร่�องของคนจีนที�เข้�ม�ทำ�ก�รค้�ข�ยู่ โดยู่เปิดหน้�เร่อนเป็นร้�นค้� 

ข�ยู่ของ ส่ว่นด้�นหลังเป็นที�อยู่่่อ�ศัยู่ เมื�อตั�งเรียู่งร�ยู่กันก็กล�ยู่เป็นห้องแถว่

อันเป็นลักษณ์ะของบ้�นเร่อนส่ว่นใหญ่่ในชุมชนยู่มจินด�

 จ�กก�รสำ�รว่จกลุ่มบ้�นเร่อนประเภทเร่อนไม้พื�นถิ�นในชุมชนยู่ม

จินด�และถนนชุมพลนั�น มีตัว่อยู่่�งบ้�น ดังนี�
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บ้านี้มื่าลั้วณิชย์

 เจ้�ของบ้�นม�ลีว่ณ์ิชยู่์รุ่นแรก คือ คุณ์ยู่�ยู่ ม�ลี สว่ัสดิพ�ณ์ิช แต่

เดิมข�ยู่ที�นอน หมอนและเคร่�องบว่ชน�ค ปัจจุบันเป็นร้�นค้�เช่นเดิมแต่

ข�ยู่หมอนและหนังสือเปรียู่ญ่ธรรมสำ�หรับพระสงฆ์์ ส�มเณ์ร ถือเป็นร้�น

ที�ค่อนข้�งทำ�กิจก�รม�ยู่�ว่น�น ลักษณ์ะเป็นบ้�นไม้ 2 ชั�นขน�ดใหญ่่ มี

ลว่ดล�ยู่ไม้ฉลุเป็นช่องระบ�ยู่อ�ก�ศอยู่่่เหนือกรอบหน้�ต่�งและก�รตีไม้

เป็นซ่ีกเพื�อระบ�ยู่อ�ก�ศ ผูนังตีฝี�แบบซ้่อนเกล็ด ประต่ยู่ังคงเป็นประต่

แบบบ�นเฟูี�ยู่ม หน้�ต่�งเป็นแบบบ�นไม้ค่่ล่กฟูักฝี�ปะกน ซ่ึ�งเป็นร่ปแบบ

ประต่เร่อนค้�ข�ยู่ในอดีต ประต่บ�นเฟูี�ยู่มลักษณ์ะนี�พบได้ทั�ว่ไปในบ้�น

เร่อนเกือบทุกหลังในชุมชนยู่มจินด� และพบว่่�มีก�รใช้ง�นประต่ลักษณ์ะ

นี�ม�แล้ว่ไม่ตำ��กว่่� 40 ปี จ�กหลักฐ�นภ�พถ่�ยู่เก่�

บริเว่ณ์หน้�บ้�นม�ลีว่ณ์ิชยู่์ 

ประต่บ�นฟูี�ยู่มเปิดได้

ตลอดแนว่เป็นร้�นค้�ข�ยู่
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บน

ร้�นม�ลีว่ณ์ิชยู่์เร่อนไม้ 

สองชั�นขน�ดใหญ่ท่ี�เห็น 

เด่นชัดอยู่่่บริเว่ณ์กล�ง

ชุมชนยู่มจินด�

ล่่าง

ลว่ดล�ยู่ไม้ฉลุเป็นช่อง

ระบ�ยู่อ�ก�ศอยู่่่เหนือ

กรอบหน้�ต่�งและก�รตีไม้

เป็นซ่ีกเพื�อระบ�ยู่อ�ก�ศ
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บน

ภ�พถ่�ยู่เก่�บริเว่ณ์หน้�

บ้�นม�ลีว่ณ์ิชยู่์เมื�ประม�ณ์ 

30-40 ปี ที�แล้ว่ แสดงให้

เห็นบ้�นไม้ฝีั�งตรงข้�มที�ยู่ัง

คงสภ�พเดิม เป็นหลักฐ�น

อีกชิ�นที�แสดงให้เห็นว่�่ 

บ้�นเร่อนในชุมชนยู่มจินด�

ยัู่งส�ม�รถรักษ�ร่ปแบบ

ดั�งเดิมไว่้ได้ ค่อนข้�งครบ

ถ้ว่น (เอื�อเฟู่�อภ�พถ่�ยู่โดยู่

คุณ์พงศ์ศักดิ� สว่ัสดิพ�ณ์ิช 

เจ้�ของบ้�นม�ลีว่ณิ์ชยู่์)

กล่าง

ภ�พถ่�ยู่เก่�โรงฝีิ�น

บุญ่อ�ภ� 

ที�ม� : พิพิธภัณ์ฑ์์ยู่มจินด�

ล่่าง

ภ�พถ่�ยู่เก่�โรงฝีิ�น

บุญ่อ�ภ� 

ที�ม� : พิพิธภัณ์ฑ์์ยู่มจินด�

ภ�พที� 105 สภ�พปัจจุบัน

ของโรงฝีิ�นบุญ่อ�ภ�
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บ้านี้โร้งฝิ่่�นี้นี้ายเฮง บุญ่อุาภา

 ลักษณ์ะเป็นเร่อนไม้แถว่ต่อกันยู่�ว่ขน�นกับแนว่ถนนข้�งศ�ลเจ้�

แม่ทับทิม จ�กข้อม่ลก�รสัมภ�ษณ์์ อ�ยุู่ของบ้�นนั�นเรียู่งต�มลำ�ดับคว่�ม

เก่�แก่ โดยู่เริ�มตั�งแต่บ้�นจ�กริมถนนเรียู่งร�ยู่ม�ในแนว่ตั�งฉ�กกับแม่นำ��

ระยู่องจนม�จรดริมฝีั�งแม่นำ�� เป็นบ้�นที�อ�ยูุ่ร่ว่ม 100 ปี จ�กก�รสัมภ�ษณ์์

คนในรุ่นอ�ยูุ่ 90 ปีเห็นบ้�นหลังนี�ม�ตั�งแต่ยู่ังเด็ก สอดคล้องกับหลักฐ�น

ภ�พถ่�ยู่เก่�ของโรงฝีิ�นแห่งนี�ที�น่�จะมีอ�ยูุ่ไม่ตำ��กว่่� 60-70 ปี ส่ว่นบ้�น

หลังถัดๆ ลงม�นั�น ต�มคำ�บอกเล่�ของท�ยู่�ทรุ่นที� 2 ในรุ่นอ�ยูุ่ 40-60 ปี

ก็เห็นม�ตั�งแต่ยัู่งเด็ก ต�มคำ�บอกเล่�บ้�นชุดนี�ของโรงฝิี�นนั�นมีอ�ยุู่เรียู่งกัน

จ�กบ้�นริมถนนลงม�ยู่ังบ้�นที�อยู่่่ติดแม่นำ��ระยู่องที�สุด ลักษณ์ะของบ้�น

เร่อนซ่ึ�งเคยู่ประกอบกิจก�รโรงฝีิ�นบุญ่อ�ภ�นั�นถือว่่�เปลี�ยู่นแปลงไม่ม�ก 

ต�มคำ�บอกเล�่ของเจ�้ของบ�้นรุน่ปัจจบุนั ได้มกี�รซ่่อมแซ่มเปลี�ยู่นแปลง

บ�งส่ว่นที�ผูุพัง แต่ยู่ังคงร่ปแบบและสภ�พดั�งเดิมไว่้ได้อยู่่�งชัดเจน

บ้านี้สัตย์อุุด้มื่

 เจ้�ของเดิมคือ ขุนศรียู่์อุทัยู่เขต (โป้ง สัตยู่์อุดม) ต้นตระก่ล

สัตยู่์อุดม ซ่ึ�งเป็นตระก่ลเก่�แก่อีกตระก่ลของชุมชนยู่มจินด� สร้�งขึ�นใน 

พ.ศ. 2462 ต�มอักษรที�ระบุไว้่ที�หน้�บ้�น ปัจจุบันท�ยู่�ทได้ด่แลสืบต่อและ

อุทิศพื�นที�บ้�นสัตย์ู่อุดมเป็นพื�นที�ของพิพิธภัณ์ฑ์์เมืองระยู่อง ลักษณ์ะเป็นบ�้น

ไม้ 2 ชั�น ขน�ดใหญ่่ ลักษณ์ะไม้ฝี�ผูสมกันระหว่่�งร่ปแบบฝี�ปะกนและฝี�

แบบซ่อ้นเกลด็ ลักษณ์ะเด่นที�สว่ยู่ง�มคือแผู่นไม้สลักเป็นช่องลมที�ชั�นสองนั�น

สลักเป็นคำ�ว่่� “เจริญ่” หน้�ต่�งเป็นร่ปแบบบ�นไม้แบบล่กฟัูกฝี�ปะกนผูสม

กับล่กฟัูกบ�นเกล็ด
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บน

บ้�นสัตยู่์อุดม
ล่่าง
ไม้ฉลุล�ยู่ทำ�เป็นช่องลม  
เป็นคำ�ว่่�เจริญ่ จุดเด่นของ
บ้�นสัตยู่์อุดม
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ร้้านี้ศรี้ปีร้ะด้ิษฐิ์

 ร้�นศรีประดิษฐ์ เดิมข�ยู่อุปกรณ์์เยู่็บปักถักร้อยู่ ข้อม่ลจ�กก�ร

สัมภ�ษณ์์คนในชุมชนพบว่่� คนดั�งเดิมในชุมชนรุ่นอ�ยูุ่ 60-70 ปีเห็นร้�น

ศรีประดิษฐ์ม�ตั�งแต่จำ�คว่�มได้ ลักษณ์ะเร่อนไม้ค้�ข�ยู่ของร้�นเป็นร่ปแบบ

ต�มขนบเร่อนไม้ที �นิยู่มในชุมชนยู่มจินด� ผูนังตีไม้ฝี�แบบซ่้อนเกล็ด

มีก�รทำ�ช่องระบ�ยู่อ�ก�ศเป็นช่องซี่�ถี�ๆ ประต่หน้�ต่�งไม้บ�นค่่เป็นแบบ

ล่กฟูักฝี�ปะกน องค์ประกอบของเร่อนไม้ร้�นศรีประดิษฐ์ค่อนข้�งคงเดิม

ไม่มีก�รเปลี�ยู่นแปลงม�ก

โร้งแร้มื่ศิร้ิโร้จำนี้์ แลัะเร้่อุนี้แถวไมื่้ขึ้อุงแขึ้กโนี้ร้ี (เด้ชา ศร้ีจำันี้ทร้์งามื่)

 โรงแรมศริโิรจน ์เจ�้ของ คอื น�ยู่เดช� ศรจีนัทรง์�ม หร่อ แขกโนรี

 มีชีว่ิตอยู่่่ในสมัยู่รัชก�ลที� 6-7 และได้ทำ�กิจก�รม�กม�ยู่ โรงแรมศิริโรจน์

นั�นเดิมมีส�มชั�นจ�กคำ�บอกเล่�ของผู่้ที�อยู่่่อ�ศัยู่ในละแว่กนั�น แต่ปัจจุบัน

เหลือเป็นเพียู่งห้องแถว่ชั�นเดียู่ว่เพร�ะถ่กร่�อ และตอนนี�ทำ�กิจก�รค้�ข�ยู่

เปิดร้�นชำ�แทน

 สว่่นเรอ่นแถว่ไม ้อดตีเปน็ร�้นข�ยู่ของลิ�มม่กี้� ปจัจุบันเปน็ร�้นข�ยู่

ของชำ� จุดเด่นของอ�ค�รชุดนี�คือลักษณ์ะก�รทำ�ระเบียู่งที�ชั�นสอง ซึ่�งเป็นร่ป

แบบบ้�นเร่อนที�นิยู่มสร้�งกันจำ�นว่นหนึ�งในชุมชนยู่มจินด�

ซ้้าย

ร้�นศรีประดิษฐ์

ขวา

สภ�พปัจจุบันของโรงแรม 

ศิริโรจน์ เหลือเป็นเพียู่ง

เรอ่นไม้ชั�นเดียู่ว่ที�เปิด

กิจก�รข�ยู่ของชำ�เล็กๆ 

เนื�องจ�กเศรษฐกิจใน

ชุมชน ยู่มจินด�ซ่บเซ่�ลง

เร่�อยู่ๆ
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เร่อนไม้ที�ทำ�กิจก�ร 

ร้�นทองตั�งโต๊ะกังเดิม

ร้้านี้บ้านี้สะพานี้ไมื่้

 ร้�นบ้�นสะพ�นไม้บริเว่ณ์หัว่มุมถนนยู่มจินด� ตรงบริเว่ณ์แยู่กเลี�ยู่ว่ไป

ท�งถนนชุมพล ปัจจุบันเปิดกิจก�รค้�ข�ยู่ ลักษณ์ะเด่นคือเป็นบ้�นสองชั�น

ตีไม้ผู�แบบซ่้อนเกล็ดในแนว่นอน ประตบ่�นเฟูี�ยู่มปกติจะเปิดออกได้รอบ

ทั�งส�มด้�นเพื�อใช้เป็นพื�นที�ตั�งโต๊ะสำ�หรับล่กค้�ร้�นก๋ว่ยู่เตี�ยู่ว่และเคร่�องดื�ม 

เป็นหนึ�งในบ้�นที�ลุงตุ๋ยู่ (ลุงตุ๋ยู่สอนศิลปะ) ซ่่�อไว่้เพื�ออนุรักษ์และทำ�ให้มี

ชีว่ิตชีว่�เพื�อเป็นอีกหนึ�งจุดที�น่�สนใจของชุมชนยู่มจินด�
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บน

ร้�นบ้�นสะพ�นไม้ แลเห็น

ร้�นข้�งๆ ที�เปิดกิจก�ร

ล่่าง

เรอ่นไม้แถว่ของแขกโนรี
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อ่่ซ่่อมเคร่�องยู่นต์ 

ไม่ว่่�จะเป็นจักรยู่�น หรอ่

จักรยู่�นยู่นต์ในร่ปแบบ

ของเร่อนไม้เก่�แก่ 

เป็นเร่อนไม้ขน�ดใหญ่่ที�อยู่่่

บริเว่ณ์หัว่ถนนชุมพล 

บริเว่ณ์ส�มแยู่กตัดไป

ถนนยู่มจินด�และ

ถนนหลักเมือง

เร้่อุนี้ไมื่้แถวอุ่�นี้ๆ ภายในี้บร้ิเวณถนี้นี้ชุมื่พลั มื่้แนี้วขึ้นี้านี้กับถนี้นี้ยมื่จำินี้ด้า

แต่ขึ้ยับข้ึ้�นี้มื่าสูงจำากริ้มื่นี้ำ�าร้ะยอุงอุ้ก เป็ีนี้ย่านี้ท้�ม้ื่อุาคาร้เก่าจำำานี้วนี้มื่ากอุยู่

ด้้วย เร้่อุนี้ไมื่้อุู่รั้บซ่่อุมื่จำักร้ยานี้แลัะจำักร้ยานี้ยนี้ต์

 บ�้นหลงัใหญ่โ่ดดเด่นที�ตั�งอยู่่บ่รเิว่ณ์หัว่มมุถนนชุมพลบรเิว่ณ์แยู่ก

ที�เช่�อมระหว่�่งถนนยู่มจนิด�กบัถนนชมุพล เปน็บ�้นไมร้ป่แบบเก�่ที�ยู่ังคง

รักษ�ร่ปแบบดั�งเดิมไว่้ได้สมบ่รณ์์ หลังค�ยู่ังป่ด้ว่ยู่กระเบื�องว่่�ว่ ประต่

บ�นเฟูี�ยู่มยู่�ว่ตลอดแนว่เพื�อใช้ประโยู่ชน์ในก�รเปิดเป็นหน้�ร้�นค้�ข�ยู่ 

ต�มร่ปแบบเร่อนไม้ค้�ข�ยู่กึ�งอยู่่่อ�ศัยู่ ปัจจุบันประกอบอ�ชีพรับซ่่อม

จักรยู่�น จักรยู่�นยู่นต์
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ร้้านี้แต่ง้วนี้หยู

 เร่อนไม้ค้�ข�ยู่เก่�แก่อีกแห่งบริเว่ณ์ถนนชุมพล เร่อนไม้ตีฝี�แบบ

ซ้่อนเกล็ด แผู่นไม้เป็นแผู่นเล็กขน�ดเท่�กัน ใช้ประต่แบบบ�นเฟีู�ยู่มเปิดปิด

สะดว่กแบบเร่อนไม้ค้�ข�ยู่ของช�ว่จีน และร่ปแบบของก�รเป็นเร่อนฝี�ถัง

เห็นชัดเจน

บ้านี้ลัุงตุ๋ยสอุนี้ศิลัปีะ

 เร่อนไม้ของลุงตุ๋ยู่ ผู่้เป็นเจ้�ของเป็นคนดั�งเดิมอยู่่่ภ�ยู่ในบริเว่ณ์

ชุมชนยู่มจินด�และแถบถนนชุมพล ลักษณ์ะเด่นของเร่อนไม้แห่งนี�นอกจ�ก

ก�รทำ�ระเบียู่งโดยู่ใช้ไม้ฉลุเป็นลว่ดล�ยู่สว่ยู่ง�ม ทั�งยู่ังปร�กฏก�รทำ�ไม้

ฉลลุว่ดล�ยู่เหนือระเบียู่งที�ชว่นใหน้กึถงึรป่แบบของไมฉ้ลปุระดับจ�กเร่อน

ขนมปังขิง มีลักษณ์ะของเร่อนที�พบในพื�นที�บริเว่ณ์ถนนชุมพลที�มีร่ป

แบบต�มอยู่่�งเร่อนไม้ค้�ข�ยู่ทั�ว่ไป แต่ที�น่�สนใจเช่น ก�รทำ�ระเบียู่งบน

ชั�นสอง โดยู่ลกัษณ์ะของระเบยีู่งเปน็ระเบยีู่งไม ้ที�ใชแ้ผูน่ไมต้เีรยีู่งกนัทำ�ให้

เกิดช่อง หร่อลักษณ์ะหน้�ต่�งสองตอน

ซ้้าย

ร้�นแต้ง้ว่นหยู่่

ขวา

บ้�นไม้สองชั�น ร้�นลุงตุ๋ยู่

ซ่ึ�งเป็นเร่อนไม้ที�มีลักษณ์ะ

โดดเด่นอยู่่�งม�กในถนน

ชุมพล
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ล่่าง

ร้�นปิยู่ะเว่ชโอสถ

ร้้านี้ขึ้ายยาปี่ยะเวชโอุสถ

 เป็นร้�นข�ยู่ยู่�โบร�ณ์ในถนนชุมพลโดยู่ดำ�เนินกิจก�รม�แล้ว่ถึง

ส�มรุน่ ปัจจุบันยู่ังทำ�กิจก�รอยู่่่ ลักษณ์ะของร้�นค้�เป็นเร่อนไม้แถว่

เร้่อุนี้ไมื่้แถวบร้ิเวณถนี้นี้ชุมื่พลั ใกลั้กับร้้านี้เจำ๊กเชยเด้ิมื่

 ลักษณ์ะทั�ว่ไปของเร่อนไม้แถว่ค้�ข�ยู่ จุดเด่นก็คือก�รตีไม้ฝี�แบบ

ซ่้อนเกล็ดที�ใช้แผู่นไม้ขน�ดใหญ่่ ช่องระบ�ยู่อ�ก�ศเป็นไม้ซ่ีกตีเรียู่งกัน

เว่้นเป็นช่องเพื�อใช้ระบ�ยู่อ�ก�ศ ใช้ประต่ไม้บ�นเฟูี�ยู่ม ต�มระเบียู่บของ

เร่อนไม้ค้�ข�ยู่ ลักษณ์ะของเร่อนไม้แถว่นี�คือก�รทำ�หลังค�จั�ว่โดยู่หัน

ด้�นยู่�ว่ออกเป็นด้�นหน้�ร้�นค้� จั�ว่ส�มเหลี�ยู่มจะอยู่่่บริเว่ณ์ด้�นกว่้�ง

ของบ้�นลักษณ์ะชว่นให้นึกถึงว่ิกเถ้�แก่เทียู่น ซ่ึ�งก็พบว่่�เป็นบ้�นที�ว่�งตัว่

ขน�นกันกับว่ิกเถ้�แก่เทียู่นที�อยู่่่บริเว่ณ์ถนนยู่มจินด�
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บน

เรอ่นไม้แถว่เปิดร้�นค้�ข�ยู่

บริเว่ณ์ถนนชุมพล

ล่่าง

จั�ว่ส�มเหลี�ยู่มจะอยู่่่บริเว่ณ์

ด้�นกว่้�งของบ้�นลักษณ์ะ

อ�ค�รชุดเดียู่ว่กับ 

ว่ิกเถ้�แก่เทียู่น
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4. เรื์อนไม้กึ�งปูนแล่ะตึกสัมัยให้ม่

 ลกัษณ์ะอ�ค�รเชน่นี�พบกระจ�ยู่อยู่่ท่ั�ว่ไปในถนนยู่มจนิด�และถนน

ชมุพล สบืเนื�องจ�กเทคนคิก�รกอ่สร�้งอ�ค�รที�เปลี�ยู่นไปไดร้บัอิทธพิลจ�ก

ก�รกอ่สร�้งแบบสมยัู่ใหมคื่อใชค้อนกรตีแทนไม ้ทำ�ใหเ้กดิก�รสร�้งตกึแถว่

สมยัู่ใหมข่ึ�นแทรกอยู่่ใ่นเรอ่นแถว่ไม้ของชมุชน นอกจ�กคว่�มเปลี�ยู่นแปลง

ที�ว่�่แลว้่ยู่งัรว่มถงึธรรมช�ตขิองหอ้งแถว่ไมท้ี�ตั�งเรยีู่งร�ยู่กันนั�นง�่ยู่ต่อก�ร

เกิดไฟูไหม้ ชุมชนยู่มจินด�จึงเกิดเหตุไฟูไหม้หล�ยู่ครั�ง ก�รเกิดเพลิงไหม้

ครั�งใหญ่่นั�นพบหลักฐ�นทั�งใน พ.ศ. 2463 ที�ไหม้บ้�นเจ๊กกี�ตี� และ พ.ศ. 

2507 ที�ไหม้ตล�ดเทศบ�ลนั�นทำ�ใหเ้กดิก�รเปลี�ยู่นแปลงของบ�้นเรอ่นครั�ง

ใหญ่่ภ�ยู่ในชุมชนยู่มจินด�

ตึกเลัขึ้ท้� 048 ร้ิมื่ถนี้นี้ยมื่จำินี้ด้า ฝ่ิ่�งตร้งขึ้้ามื่ศาลัเจำ้าแมื่่ทับทิมื่

 ลักษณ์ะของตึกสมัยู่ใหม่ภ�ยู่ในชุมชนยู่มจินด� ใช้ว่ิธีก�รก่อสร้�ง

สมัยู่ใหม่โดยู่ก�รก่ออิฐถือป่น และมีก�รใช้เหล็กดัดเป็นองค์ประกอบใน 

ก�รสร้�งตึก

ร้้านี้ศร้ีเจำร้ิญ่ ถนี้นี้ชุมื่พลั

 ผัูงตึกทรงโค้งรับกับท�งแยู่กตัดระหว่่�งถนนชุมพลและถนนออกไป

ส่่ถนนสุขุมวิ่ท ชว่นให้นึกถึงอ�ค�รบริเว่ณ์ถนนร�ชดำ�เนิน กรุงเทพมห�นคร 

อันเป็นศิลปะแบบอ�ร์ตเดโค (Art Deco) ที�นิยู่มกันในช่ว่งทศว่รรษ 2480 

ลงม� อ�ค�รร้�นศรีเจริญ่มีร้�นค้�อื�นๆ ตั�งอยู่่่ร่ว่มกัน เป็นกลุ่มร้�นค้�  

ตึกแห่งนี�ใช้เทคนิคก�รก่อสร้�งแบบใหม่ที�ใช้คอนกรีต โดยู่สร้�งขึ�นเพื�อรองรับ

ก�รพัฒน�รอบบริเว่ณ์ถนนสุขุมวิ่ทนครระยู่อง ปัจจุบันร้�นศรีเจริญ่ยัู่งทำ�

กิจก�รค้�ข�ยู่สืบม�
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บน

ตึกเลขที� 048 ตัว่อยู่่�งของ

ตึกร่ปแบบสมัยู่ใหม่ที�เกิด

ขึ�นหลัง พ.ศ. 2500 ซ่ึ�งเป็น

ช่ว่งเว่ล�ที�ชุมชนยู่มจินด�

เกิดคว่�มเปลี�ยู่นแปลง

อยู่่�งม�ก

ล่่าง

ร้�นศรีเจริญ่
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 ชุมชนยู่มจนิด�เปน็ชมุชนยู่�่นตล�ดโบร�ณ์ที�ยู่งัหลงเหลือหลักฐ�น

ของสถ�ปัตยู่กรรมบ้�นเร่อนที�อยู่่่อ�ศัยู่เก่�แก่ ทำ�ให้เห็นร่องรอยู่ก�รตั�ง

ถิ�นฐ�นรว่มถงึว่ถิชีวี่ติคว่�มเป็นอยู่่ข่องผู้่คน ที�สอดคลอ้งไปกบัรป่แบบของ

บ้�นเรอ่นร้�นค้�ที�เป็นเอกลักษณ์์ของชุมชนยู่่�นค้�ข�ยู่ของช�ว่จีน

 ปจัจยัู่หล�กหล�ยู่ที�เกดิขึ�นนั�นทำ�ใหช้มุชนยู่มจนิด�สญ่่เสยีู่คว่�มตอ่

เนื�องของก�รดำ�รงอยู่่เ่ปน็ชมุชนโบร�ณ์ ของผู่ค้นและศลิปกรรม ทำ�ใหบ้้�น

เร่อนในชุมชนไม่เก�ะกลุ่มกันและ แต่หลักฐ�นศิลปกรรมที�เหลืออยู่่่ทั�งใน

เร่�องของบ้�นเร่อนและโบร�ณ์สถ�นนั�นก็ยู่ังคงทำ�ให้ทำ�ให้ชุมชนยู่มจินด�

เป็นชุมชนที�มีคุณ์ค่�ท�งด้�นศิลปว่ัฒนธรรมคว่รค่�แก่ก�รศึกษ�และห�

แนว่ท�งในก�รทำ�ง�นอนุรักษ์พัฒน�พื�นที�แห่งนี�ต่อไป

ศาล่เจ้าจีนในชุุมชุนยมจินดีา

 ภ�ยู่ในชมุชนยู่มจนิด�ปร�กฏศ�ลเจ�้จนีอยู่่ท่ั�งหมด 3 แหง่ด้ว่ยู่กนั

เนื�องจ�กก�รเป็นยู่�่นค�้ข�ยู่ของคนจนีม�ตั�งแต่โบร�ณ์ ก�รปร�กฏขึ�นของ

ศ�ลเจ�้จนีนั�นจึงสอดคล้องกบัลักษณ์ะคว่�มเช่�อและเปน็หลกัฐ�นท�งด้�น

ศลิปกรรมของชมุชนยู่มจนิด� ที�อ�จเก�่แกไ่ปถงึสมยัู่รัชก�ลที� 5 ต�มประว่ติั

คว่�มเป็นม�ของศ�ลเจ้�แม่ทับทิม หร่อศ�ลเจ้�แม่จุ้ยู่บุ้ยู่เหนี�ยู่ว่ อันเป็น

ศ�สนสถ�นที�มีคว่�มสำ�คัญ่ยู่ิ�งของชุมชนยู่มจินด�ม�ตั�งแต่อดีต รว่มไปถึง

ศ�ลเจ้�อื�น ๆ ที�อยู่่่ในชุมชนยู่มจินด�

 ศลิปกรรมของศ�ลเจ�้จนีในประเทศไทยู่ สว่่นใหญ่่ไดร้บัอิทธพิลม�

จ�กสถ�ปัตยู่กรรมแบบเฉ�ซ่่�น หร่อเตี�ยู่ซ่ัว่ที�ปร�กฏในจีนภ�คใต้ นั�นคือ

ก�รก่ออ�ค�รประดับด้ว่ยู่ป่นปั�นระบ�ยู่สีและเคร่�องเคลือบตัดเป็นชิ�น

ประกอบเป็นลว่ดล�ยู่ต่�งๆ ซึ่�งสะท้อนถึงกลุ่มคนจีนที�เข้�ม�ว่่�เป็นกลุ่ม

จีนตอนใต้ เช่น ไหหลำ� แต้จิ�ว่
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ศาล่เจ้าแม่ทับทิม (ศาล่เจ้าแม่จุ้ยบุ้ยเห้น้�ยว)

 ศ�ลเจ้�แม่ทับทิมแห่งนี�เป็นศ�ลเจ้�เก่�แก่ของช�ว่จีนไหหลำ�ที�อยู่่่

ค่่ชุมชนยู่มจินด�ม�น�น ต�มประว่ัติระบุไว่้ว่่�สร้�งขึ�นใน พ.ศ. 2421  

ภ�ยู่ในศ�ลเจ้�ประดิษฐ�นองค์เจ้�แม่ทับทิมหร่อเทพจุ้ยู่บุ้ยู่เหนี�ยู่ว่ ซ่ึ�งเป็น

เทพเจ้�องค์สำ�คัญ่ของช�ว่จีนไหหลำ� เดิมน�ยู่กุ่ยู่ยู่ว่ด แซ่อุ่้ยู่ และน�ยู่กุยู่

ตง แซ่่ตั�นและผู่้มีจิตศรัทธ�ได้ร่ว่มกันสร้�งศ�ลทำ�จ�กไม้มีหลังค�เตี�ยู่ ต่อ

ม�ใน พ.ศ. 2448 เกิดก�รบร่ณ์ะศ�ลเจ้�ครั�งใหญ่่ นำ�โดยู่ น�ยู่เด็ดกัง แซ่่

โงว้่ น�ยู่ม่ยู่่ง แซ่หุ่น่ โดยู่ทำ�ก�รกอ่สร�้งอ�ค�รใหมเ่ปน็อ�ค�รกอ่อิฐถอืปน่

และมอบหม�ยู่ให้ขุนพ�ณ์ิชยู่์ชล�สินธ์ุ (หร่อน�ยู่เทียู่น แซ่่โง้ว่ หร่อเทียู่น 

สินธุว่ณ์ิชยู่์) เป็นประธ�นศ�ลเจ้�ในขณ์ะนั�น79

 ต่อม�ใน พ.ศ. 2510 น�ยู่ซ่ีหยู่ก แซ่่หงั�น น�ยู่บ่้กี� แซ่่ลิ�ม พร้อมทั�ง

คณ์ะกรรมก�รและผู่มี้จติศรทัธ�ไดร้ว่่มกนับร่ณ์ะปรบัปรงุอ�ค�รหลงัเดมิให้

แข็งแรงขึ�น และใน พ.ศ. 2530 จึงได้มีก�รก่อสร้�งศ�ล�อเนกประสงค์ช่�อ

ศ�ล�ร่ว่มใจขึ�นที�ด้�นทิศใต้ของศ�ลเจ้�

 อ�ค�รประธ�นศ�ลเจ้�แม่ทับทิม ลักษณ์ะเป็นอ�ค�รประธ�นศ�ล

เจ้�แบบจีนขน�ดใหญ่่ในผูังสี�เหลี�ยู่ม เป็นอ�ค�รแบบก่ออิฐถือป่น ภ�ยู่ใน

ตัว่ศ�ลเจ้� ปร�กฏเป็นภ�พว่�ดร่ปมังกรและเสือ อยู่่่ทิศฝีั�งตรงข้�มกัน 

โดยู่มังกรเป็นเทพเจ้�ประจำ�ทิศตะว่ันออกและร่ปเสือประจำ�ทิศตะว่ันตก 

ต�มคติเทพเจ้�ประจำ�ทิศทั�งสี�ของจีน

 ภ�ยู่ในศ�ลเจ้�ประดิษฐ�นเทพเจ้�ประจำ�ศ�ลม�กม�ยู่ประกอบ

ไปด้ว่ยู่ เทพเจ้�ประธ�นคือ เจ้�แม่ทับทิมอยู่่่ตรงกล�ง เจ้�แม่ทับทิมหร่อ

จุ้ยู่บุ้ยู่เหนี�ยู่ว่ มีคว่�มสำ�คัญ่ในฐ�นะเทพเจ้�ที�ช�ว่จีนไหหลำ�นิยู่มบ่ช�เพื�อให้

แคล้ว่คล�ดปลอดภัยู่จ�กก�รเดินท�งในทะเล ด้�นล่�งเป็นเจ้�ที�หร่อตี�จ่่เอี�ยู่ 

ต�มทิศต่�งๆ ที�เหลือประดิษฐ�นเทพชั�นรอง โดยู่เริ�มจ�กบริเว่ณ์ด้�น

ทิศตะวั่นตก ประดิษฐ�นเจ้�แม่เทียู่นโหว่และเจ้�แม่กว่นอิม ด้�นทิศตะวั่นตก

ประดิษฐ�นแท่นบ่ช�เจ้�แม่ไท้ฮัิว่ ถัดออกไปด้�นข้�งประดิษฐ�น เจ้�พ่อเสือ 

เทพเจ้� ๑๐๘ และเทพไฉ่ซิ่งเอี�ยู่
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บน

ศ�ลเจ้�แม่ทับทิมและ

เทพเจ้�ประธ�นภ�ยู่ใน

ศ�ล

ล่่าง

ศ�ลเจ้�แม่ทับทิมและ

เทพเจ้�ประธ�นภ�ยู่ใน

ศ�ล
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 ศ�ล�อเนกประสงค์ (ศ�ล�ร่ว่มใจ) ตั�งอยู่่่ด้�นนอกศ�ลเจ้�ท�งทิศ

ใต้ช่�อศ�ล�ร่ว่มใจ เป็นศ�ล�สร้�งใหม่เปิดโล่งหันหน้�เข้�ห�ริมฝัี�งแม่นำ��

ระยู่องที�ตั�งต�มแบบโรงงิ�ว่ของศ�ลเจ�้จนี เส�รองรบัหลงัค�ทั�งสี�ตน้ประดบั

ดว้่ยู่ภ�พเขยีู่นสลี�ยู่มงักร หลงัค�แบบจนีระดบัดว้่ยู่ประตมิ�กรรมมงักรบน

สันหลังค� 

ศาล่เจ้าพั่อโจวซื้อกง

 ศ�ลเจ้�พ่อโจว่ซ่่อกงเป็นศ�ลเจ้�เก่�แก่อีกแห่งบริเว่ณ์ถนน 

ยู่มจินด�-ถนนชุมพล ศ�ลเจ้�ตั�งอยู่่่บริเว่ณ์ถนนบุญ่ศิริ โดยู่เช่�อมต่อกับ

ชุมชนยู่มจนิด�ผู�่นท�งถนนศรสีมทุรโภค ศ�ลเจ�้พอ่โจว่ซ่อ่กง ในชว่่งสมยัู่

รชัก�ลที� 5 ช�ว่จนีที�ม�ตั�งรกร�กค�้ข�ยู่ในจงัหว่ดัระยู่อง ปลก่เพงิมงุหลังค�

ด้ว่ยู่หญ่้�แฝีก ต่อม�เมื�อมีผู้่ม�กร�บไหว่้บ่ช�เป็นจำ�นว่นม�กศ�ลเจ้�แห่ง

นี�ก็ได้รับก�รปล่กสร้�งใหม่เป็นอ�ค�รไม้ถ�ว่รม�จนถึงร�ว่ พ.ศ. 2514 จึง

ได้สร้�งเป็นอ�ค�รคอนกรีตใช้ง�นม�จนถึงปัจจุบัน จ�กคำ�บอกเล่�ของ

ประช�ชนในชุมชนนั�นศ�ลเจ้�พ่อโจว่ซ่่อกงน่�จะเป็นศ�ลเจ้�ของคนจีน

แต้จิ�ว่ ศ�ลเจ้�จีนแห่งนี�จึงเป็นหลักฐ�นศิลปกรรมที�สำ�คัญ่ที�แสดงให้เห็น

คว่�มเช่�อที�หล�กหล�ยู่ในชุมชนช�ว่จีนที�ม�ตั�งรกร�กในพื�นที�แห่งนี�และยู่ัง

คงอยู่่่ม�จนปัจจุบัน

ศ�ล�อเนกประสงค์
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บน

อ�ค�รประธ�นศ�ลเจ้�พ่อ

โจว่ซ่่อกง หันหน้�ออกไป 

ท�งแม่นำ��ระยู่อง
ล่่าง

เทพเจ้�ประธ�นเจ้�พ่อ 

โจว่ซ่่อกง



ระยอง156 เล่ม 3  

 อ�ค�รประธ�นศ�ลเจ้�โจว่ซ่่อกง มีลักษณ์ะอ�ค�รศ�ลเจ้�แบบ

ศิลปะจีนขน�ดใหญ่่ในผูังสี�เหลี�ยู่ม เป็นอ�ค�รก่ออิฐถือป่น ปร�กฏร่ปปั�น

สิงห์แบบจีนที�บริเว่ณ์ด้�นหน้�ท�งเข้�ศ�ลเจ้�ทั�งสองฝีั�ง มีภ�พเขียู่นเล่�

เร่�องประดับตั�งแต่บริเว่ณ์ผูนังด้�นนอกอ�ค�ร บ�นประต่ท�งเข้�สองบ�น

และต�มบริเว่ณ์ค�น ต�มระเบียู่บของศ�ลเจ้�จีน 

 ภ�ยู่ในประดษิฐ�นเทพเจ�้ประธ�นอยู่่บ่รเิว่ณ์กล�งศ�ลเจ�้คือเทพ

เจ้�โจว่ซ่่อกง ต�มตำ�น�นเช่�อว่่�ครั�งยู่ังมีชีว่ิตนั�นเป็นภิกษุที�ได้ทำ�คว่�มดี

ม�กม�ยู่ นอกจ�กเผูยู่แผู่ธรรมะแกส่�ธุชนไว่ม้�กแลว้่ยู่งัชว่่ยู่เหลอืช�ว่บ้�น

และรักษ�คนเจ็บป่ว่ยู่จึงถ่กนับถือให้เป็นเทพเจ้�แห่งก�รดลบันด�ลสิ�งที�

ปร�รถน�ให้เป็นคว่�มจริง 

 มีเทพเจ้�กว่นอ่เทพเจ้�แห่งคว่�มซ่่�อสัตยู่์อยู่่่ด้�นทิศตะว่ันตกของ

เทพเจ้�โจว่ซ่่อกงและท�งด้�นทิศตะว่ันออกเป็นเทพเจ้�ปึงเถ้�กง ซึ่�งเช่�อ

ว่่�เป็นเทพเจ้�ที�คอยู่รักษ�คุ้มครองช�ว่จีนโพ้นทะเล 

ศาล่เจ้าพั่อห้ล่ักเม้อง (ศาล่เจ้าพั่อปึงเถ้ากง)

 ศ�ลเจ�้พอ่หลกัเมอืงเปน็ศ�สนสถ�นสำ�คญั่ที�แสดงใหเ้หน็ก�รคว่บ

รว่มของคว่�มเช่�อพื�นถิ�นในก�รเค�รพบ่ช�หลักเมือง และคว่�มเช่�อในก�ร

นับถือเทพเจ้�ของคนจีนในพื�นที�แห่งเดียู่ว่กัน ภ�ยู่ในบริเว่ณ์ศ�ลเจ้�พ่อ

หลักเมืองนั�นประกอบไปด้ว่ยู่ 2 ส่ว่น โดยู่มีอ�ค�รศ�ลเจ้�พ่อหลักเมืองอยู่่่

ท�งด้�นทิศตะว่ันตกเฉียู่งใต้ของศ�ลเจ้�พ่อปึงเถ้�กง เป็นอ�ค�รมณ์ฑ์ป

โปร่ง หลังค�ทรงยู่อด ซุ่้มประต่แบบไทยู่ประเพณ์ี ภ�ยู่ในประดิษฐ�น

หลักเมือง เป็นเส�ตั�งอยู่่่ตรงกล�งอ�ค�รประดิษฐ�น

 ส่ว่นอ�ค�รศ�ลเจ้�แบบจีน มีก�รประดับประติม�กรรมมังกรค่่ไว่้

บนสนัหลงัค� ภ�ยู่ในประดษิฐ�นเทพเจ�้ประธ�นคอืเทพเจ�้ปึงเถ้�กง ท�ง

ด้�นทิศเหนือของเทพเจ้�ประธ�นเป็นเทพชั�นรองได้แก่เทพเจ้�ที� (ตี�จ่่เอี�ยู่)
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บนซ้้าย

อ�ค�รประธ�น 

ศ�ลเจ้�พ่อหลักเมือง

บนขวา

เส�หลักเมือง

ล่่างซ้้าย

อ�ค�รประธ�น 

ศ�ลเจ้�พ่อปึงเถ้�กง

ล่่างขวา

เทพเจ้�ประธ�น 

เจ้�พ่อปึงเถ้�กง
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ชุุมชุนปากนำ�าปร์ะแสั

 ชมุชนป�กนำ��ประแส ชมุชนที�มคีว่�มสำ�คญั่ในฐ�นะพื�นที�ยู่ทุธศ�สตร์

ม�ตั�งแต่อดีต ไม่ว่่�จะเป็นเมืองท่�สำ�คัญ่ด้�นก�รคมน�คมติดต่อท�งเร่อ 

ทั�งยู่งัเปน็ท�่เรอ่สำ�คญั่ในก�รค�้ข�ยู่สนิค�้ และเปน็แหลง่ทำ�ประมงที�สำ�คญั่

ผูลิตและจำ�หน่�ยู่สินค้�ท�งทะเล หร่อสินค้�แปรร่ป เช่นกะปิ นำ��ปล� และ

ปล�เค็ม เป็นต้น

 ชุมชนป�กนำ��ประแสตั�งอยู่่่บนช�ยู่ฝีั�งท�งทิศตะว่ันตกเฉียู่งใต้ของ

อำ�เภอแกลง จังหว่ัดระยู่อง ชุมชนว่�งตัว่ขน�นกับแม่นำ��ประแสไปจนสุด

ป�กแม่นำ��ท�งฝีั�งตะว่ันออกเป็นชุมชนใหญ่่ที�มีบ้�นเร่อนหน�แน่น ตรงกับ

เนื�อคว่�มในพระร�ชหัตถเลข�ครั�งพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่่่หัว่

เสด็จเยืู่อนป�กนำ��ประแส 

 “รุ่้งข้ึ้�นี้วันี้ 1ฯ 3 คำ�า อุอุกเร่้อุมื่าทอุด้ท้�ตร้งปีากนี้ำ�าพแส ซ่้�งเปี็นี้ท้� 

พร้ะแกลังแกล้ัวกลัา้อุยู ่ลังเร้อุ่เล็ักเร้อุ่กลัไฟลัากเข้ึ้าไปีด้ลูัำานี้ำ�าพแส จำนี้ตลัอุด้

พน้ี้หมู่ื่บา้นี้คนี้มื่ม้ื่บ้า้นี้เร้อุ่นี้ตดิ้ๆ กนัี้ ปีร้ะมื่าณร้อุ้ยหลัังเร้อุ่นี้ ตอุ่เขึ้า้ไปีขึ้า้ง

ในี้เขึ้าว่ายังมื่้บ้านี้เร้่อุนี้อุก้มื่าก แต่เปี็นี้หนี้ทางไกลัหาได้้ไปีไมื่่...” 80

 หลกัฐ�นสำ�คัญ่ที�ยู่ังคงหลงเหลอืพอจะบอกเล�่เร่�องร�ว่คว่�มเปน็

ม�ในอดีตที�เจริญ่รุ่งเร่องของชุมชนป�กนำ��ประแสคือสถ�ปัตยู่กรรมบ้�น

เร่อนพื�นถิ�นที�ยู่ังคงสภ�พดั�งเดิมและให้บรรยู่�ก�ศของก�รเป็นยู่่�นตล�ด

เก�่ที�สำ�คญั่ ลกัษณ์ะของบ้�นเรอ่นภ�ยู่ในชมุชนป�กนำ��ประแสนั�นเปน็เรอ่น

ไม้ชั�นเดียู่ว่และสองชั�นเรียู่งร�ยู่กันทั�งสองข้�งท�ง โดยู่ลักษณ์ะบ้�นเร่อน

เก่�ที�สำ�คัญ่ในชุมชนป�กนำ��ประแสมีร่ปแบบที�แตกต่�งหล�กหล�ยู่และ

แสดงเอกลักษณ์์ รว่มถึงก�รเป็นศ่นยู่์กล�งเศรษฐกิจและก�รคมน�คม

สำ�คญั่ที�เป็นประตเ่ปิดส่ภ่�ยู่นอกและส�ม�รถเดนิท�งม�ตดิต่อ ค้�ข�ยู่และ

รับเอ�คว่�มเจริญ่จ�กกรุงเทพฯ ม�ได้ ร่ปแบบบ้�นเร่อนในชุมชนป�กนำ��

ประแส ส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่่ ดังนี�
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กลุ่่มท้� 1 เร์ือนไม้ท้�ไดี้ร์ับอิทธ์ิพัล่ร์ูปแบบจากต่างปร์ะเทศ

 ก�รตั�งถิ�นฐ�นและทำ�ก�รค้�ข�ยู่ของผู้่คน โดยู่เฉพ�ะช�ว่จีนที�ม�

ตั�งถิ�นฐ�นและประกอบกิจก�รต่�งๆ จนเจริญ่รุ่งเร่อง และเข้�รับร�ชก�ร

เป็นจำ�นว่นม�ก ทำ�ใหส้ถ�นะของผู่ค้นในชมุชนกลุม่หนึ�งขยู่บัขยู่�ยู่จ�กก�ร

เป็นกลุ่มพ่อค้�หร่อช�ว่ประมง ม�เป็นขุนน�งและข้�ร�ชก�ร จึงเกิดเป็น

ปัจจัยู่หนึ�งที�ทำ�ให้ปร�กฏหลักฐ�นสถ�ปัตยู่กรรมที�ผูสมผูส�นของเร่อนไม้

จ�กต�่งประเทศ ซ่ึ�งเปน็รป่แบบที�เจรญิ่รุง่เรอ่งอยู่�่งม�กในชว่่งปล�ยู่รชัก�ล

ที� 5 ถึงต้นรัชก�ลที� 6 ขึ�นภ�ยู่ในชุมชนป�กนำ��ประแส

 แม้ว่่�ในช่ว่งสมัยู่รัชก�ลที� 5 เร่อนไม้ที�ได้รับอิทธิพลจ�กร่ปแบบ

ศิลปะตะว่ันตก เช่น เร่อนไม้มะนิล� เร่อนขนมปังขิงนั�นไม่ใช่สิ�งที�ร�ษฎร

ส�มัญ่จะปล่กสร้�งแต่บ้�นเหล่�นี�มักเป็นของผู่้ฐ�นะรองๆ จ�กชนชั�นส่ง

ของสงัคม เชน่ บรรด� ข�้ร�ชก�ร คหบดีระดับกล�งในยู่คุนั�น81 แต่ในปล�ยู่

สมัยู่รัชก�ลที� 6 ก็เกิดลักษณ์ะก�รทำ�เร่อนอีกร่ปแบบที�หร่หร�จะคลี�คล�ยู่

ลง กลับมีเร่อนไม้ที�ทำ�หลังค�ที�มีหน้�จั�ว่โผูล่เป็นช�ยู่ค�ของเร่อนปั�นหยู่�

อีกทีหนึ�ง และมีก�รทำ�เป็นจั�ว่ยู่อดแหลมหร่อยู่อดตัดก็มีปร�กฏเช่นกัน82

 เร่อนปั�นหยู่� เป็นเร่อนไม้แบบยูุ่โรป มุงหลังค�ด้ว่ยู่กระเบื�อง 

หลงัค�ทกุด้�นชนกนัเปน็ทรงพรีะมดิไมม่หีน�้จั�ว่ โดยู่หลกัฐ�นแลว้่พบเรอ่น

ปั�นหยู่�ม�ตั�งแต่สมัยู่รัชก�ลที� 4 ยู่่อมแสดงว่่�มีม�ก่อนบ้�นเร่อนของ

ร�ษฎร83 หน้�จั�ว่ผู�ยู่ออกกว่้�งไม่มีล�ยู่ฉลุที�หน้�จั�ว่ แต่อ�จมีเร่อนเช่นนี�

บ�งแห่งที�มีล�ยู่ฉลุที�ใต้มุมแหลมของปั�นลมกับมีครีบยู่้อยู่ออกม�สองข้�ง 

เรอ่นปั�นหยู่�นั�นภ�ยู่หลงัจะวิ่ว่ฒัน�ก�รม�เปน็เรอ่นไมม้ะนลิ� คอืก�รที�บ�ง

ส่ว่นของเร่อนมีหลังค�ปั�นหยู่�แต่เปิดหลังค�บ�งส่ว่นทำ�หน้�จั�ว่ ซ่ึ�งน่�จะ

เป็นร่ปแบบเรอ่นที�ม�จ�กท�งสิงคโปร์ 
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 ขณ์ะเดียู่ว่กันสถ�ปัตยู่กรรมแบบเร่อนขนมปังขิง (Ginger Bread) 

จ�กท�งฝีั�งยูุ่โรปก็แพร่หล�ยู่เข้�ม�ด้ว่ยู่ ลักษณ์ะเร่อนขนมปังขิงนั�นมีที�ม�

จ�กขนมปังขิงสมัยู่โบร�ณ์ของช�ว่ตะวั่นตก ซึ่�งตกแต่งครีบระบ�ยู่แพรว่พร�ว่

เร่อนไม้มะนิล�หร่อขนมปังขิงนอกจ�กเป็นอ�ค�รหร่อคฤห�สน์ที�อยู่่่อ�ศัยู่

แล้ว่ ยู่งัทำ�เป็นเร่อนร�้นรมิถนนเป็นอ�ค�รสองชั�น มกัสร�้งขึ�นในชว่่งปล�ยู่

รัชก�ลที� 5 ค�บเกี�ยู่ว่กับต้นรัชก�ลที� 684

 สืบเนื�องม�จนถึงเร่อนไม้ในสมัยู่รัชก�ลที� 7 ผัูงอ�ค�รหลักยู่ังเป็น

สี�เหลี�ยู่มผูืนผู้�หร่อสี�เหลี�ยู่มจัตุรัส แต่ร่ปแบบอ�ค�รมีคว่�มเรียู่บง่�ยู่ขึ�น 

หลังค�บ้�นยู่ังเน้นเป็นทรงจั�ว่อยู่่่ แต่ก�รตกแต่งด้ว่ยู่ล�ยู่ฉลุที�หน้�บัน 

ปั�นลมอยู่่�งแพรว่พร�ว่ในสมัยู่รัชก�ลที� 6 นั�นแทบจะหมดไป ก�รประดับ

ประด�บริเว่ณ์ชอ่งแสงและร�ว่บนัไดเปลี�ยู่นจ�กก�รนิยู่มล�ยู่ฉลทุี�สว่ยู่ง�ม

แบบล�ยู่พันธุ์พฤกษ�ม�เป็นแบบเรข�คณ์ิตต�มอิทธิพลของอ�ร์ต เดคโค 

Art Deco85 ลักษณ์ะเร่อนไม้ฝี�ตีต�มแนว่ตั�งแนว่นอน เป็นเร่อนไม้ที�พบ

ม�กที�สุดในช่ว่ง 50 ปีที�ผู่�นม� สืบเนื�องจ�กระบบก�รแปรร่ปไม้ที�เป็น

อุตส�หกรรมมีจำ�นว่นม�กขึ�น เคร่�องไม้เคร่�องมือสำ�หรับก�รก่อสร้�งเร่อน

ประเภทนี�ทำ�ได้ง่�ยู่ ไม่จำ�เป็นต้องเป็นเทคนิคก�รก่อสร้�งเร่อนประเภท

เร่อนไทยู่ประเพณี์พว่กเร่อนเคร่�องสับที�ต้องใช้เทคนิคที�ซั่บซ้่อนกว่่� ผูลที�ได้

คือ เรอ่นประเภทนี�จึงเกิดขึ�นเป็นจำ�นว่นม�กในเว่ล�ที�ผู่�นม�86

 ภ�ยู่ในชมุชนป�กนำ��ประแสบ�้นเรอ่นลักษณ์ะนี�มจีำ�นว่นไมม่�ก แต่

ก�รปร�กฏของเร่อนไม้ที�ได้รับอิทธิพลจ�กตะว่ันตกภ�ยู่ในชุมชนนั�นก็เป็น

หลักฐ�นคว่�มเจริญ่รุ่งเร่องท�งด้�นศิลปกรรมในบริเว่ณ์นี� พบว่่�เจ้�ของ

บ�้นเร่อนในกลุม่นี�เปน็ข�้ร�ชก�ร คหบดทีี�มฐี�นะในชมุชนตั�งแตส่มยัู่รชัก�ล

ที� 5-6
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บ้านี้หลัวงอุินี้ทร้์อุาวุธ

 บ้�นหลว่งอินทร์อ�วุ่ธเป็นหนึ�งในบ้�นเร่อนในกลุ่มที�ได้รับอิทธิพล

จ�กตะว่ันตก ซ่ึ�งเป็นเร่อนของกลุ่มคหบดี หร่อข้�ร�ชก�รในสมัยู่นั�น ซ่ึ�ง

เป็นกลุ่มคนที�มีฐ�นะและมีคว่�มสำ�คัญ่ในชุมชน ลักษณ์ะเด่นของบ้�นคือ

เรอ่นไม้สองชั�น ชั�นล่�งเป็นผูังสี�เหลี�ยู่มชั�นบนเห็นเป็นผูังร่ปตัว่ L ชัดเจน87

 มขุหน้�จั�ว่จดัว่�งอยู่่ต่รงมมุใดมมุหนึ�งของบ�้น ซ่ึ�งกคื็อสว่่นแขนของผัูงรป่

ตัว่ L ยู่ื�นออกม�จ�กตัว่บ้�นเล็กน้อยู่ มีหน้�จั�ว่ตัดที�นิยู่มอยู่่�งม�กในสมัยู่

รัชก�ลที� 6 เป็นต้นม� หลังค�มุงด้ว่ยู่กระเบื�องว่่�ว่ ชั�นล่�งปล่อยู่ให้พื�นที�

ด้�นหน้�เป็นระเบียู่งโล่งหน้�บ้�นที�มีกันส�ดหลังค�คลุม ประต่เป็นบ�น

เฟูี�ยู่มทำ�จ�กไม้เรียู่บๆ

บน

บ้�นหลว่งอินทร์อ�วุ่ธ  

เร่อนไม้หลังใหญ่่โดดเด่น 

เป็นเอกลักษณ์์ที�สุดหลัง

หนึ�งในชุมชนป�กนำ��ประแส
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 เรอ่นหลงัค�ปั�นหยู่�ขน�ดใหญ่่อกีหลงัที�อยู่่ใ่นชมุชนป�กนำ��ประแส

 อยู่่ใ่กล้ๆ  กบัร�้นก�แฟูเจก๊เลี�ยู่ง ซึ่�งในอดตีเปน็สภ�ก�แฟูศน่ยู่ก์ล�งชมุชน

แม้ว่่�ปัจจุบันจะชำ�รุดเสียู่ห�ยู่ไปม�กแต่ก็ยู่ังหลงเหลือคว่�มสว่ยู่ง�มและ

ลกัษณ์ะเฉพ�ะของก�รเป็นเรอ่นผูสมผูส�นรป่แบบตะว่นัตก หลงัค�ทกุด�้น

ประกอบเป็นทรงพีระมิดไม่มีหน้�จั�ว่ เป็นลักษณ์ะเด่นของหลังค�แบบปั�น

หยู่� มงุด้ว่ยู่กระเบื�องว่�่ว่ ผูนังตีไมฝ้ี�สลับแผูน่กว่�้งแผูน่แคบ ภ�ยู่ในบ�้น

บรเิว่ณ์ชั�นสองมรีะเบียู่งเล่�เต๊ง (ชั�นสอง) เปน็ลก่กรงไม ้เปน็ตวั่อยู่�่งเรอ่น

ปั�นหยู่�อีกแห่งในชุมชนที�หลงเหลืออยู่่่ค่อนข้�งชัดเจน

เร้่อุนี้ไมื่้พิพิธภัณฑ์์ชุมื่ชนี้ปีากนี้ำ�าปีร้ะแส (บ้านี้คุณพ่อุช้วนี้ คุณแมื่่แหวนี้ 

ทร้ัพย์เจำริ้ญ่)

 คุณ์พ่อช้ว่น คุณ์แม่แหว่น ทรัพยู่์เจริญ่ อดีตคหบดีในชุมชนป�กนำ��

ประแส เปน็ช�ว่จีนแต้จิ�ว่ที�เปน็คนประแสแตด่ั�งเดมิ ที�เริ�มชวี่ติตั�งแตก่�รทำ�

ประมง ห�ปล� เอ�กะปิ นำ��ปล�ไปแลกข้�ว่ส�รของช�ว่น� เอ�ข้�ว่ส�รม�

สีเอง โดยู่เริ�มจ�กก�รเป็นโรงสีเล็กๆ หลังจ�กนั�นจึงรับซ่่�อข้�ว่ส�รจ�ก

ช�ว่น�ม�สีเองเป็นประจำ�แล้ว่จึงขยู่�ยู่กิจก�รเป็นร้�นยู่�สมุนไพร ยู่�แผูน

เรอ่นไม้อีกหลังที�ได้รับ

อิทธิพลจ�กร่ปแบบอ�ค�ร

ตะว่ันตก แม้ว่่�จะทรุด

โทรมและไม่ได้รับก�รด่แล

บ่รณ์ะซ่่อมแซ่มเท่�ที�คว่ร

แต่ก็ยู่ังคงรักษ�ร่ปแบบ

ดั�งเดิมที�อ�จแสดงให้เห็น

ว่่�เป็นเร่อนไม้หลังสำ�คัญ่

อีกหลังในอดีต
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ปัจจุบันในยูุ่คต่อม� เมื�อยู่ังไม่มีกระแสไฟูฟู้�ใช้ จึงริเริ�มปั�นกระแสไฟูฟู้�ใช้

ในชุมชนป�กนำ��ประแส

 บ้�นไม้สองชั�นขน�ดใหญ่่ที�มีลักษณ์ะก�รก่อสร้�งที�เป็นเอกลักษณ์์ 

มีก�รทำ�ระเบียู่งในร่ปแบบที�แปลกต� โดยู่เป็นก�รเจ�ะช่องเว่้�เข้�ไปใน

เรอ่นชั�นสอง ทำ�เปน็ระเบียู่งแทนที�จะทำ�ร�ว่ระเบยีู่งยู่ื�นออกม�จ�กเรอ่นชั�น

สอง ประตเ่ฟูี�ยู่มปร�กฏแผูน่ไมล้ก่ฟัูกเรยีู่งกนัในแนว่ขว่�ง ถดัขึ�นไปจงึเปน็

ชอ่งลมที�ใชไ้มซ้่กีเลก็ขดัต�มแนว่ขว่�งแนว่นอนเกิดเปน็ลว่ดล�ยู่เรข�คณ์ติ

กลุ่่มท้� 2 เร์ือนพั้�นถิ�นแบบเร์ือนร์ิมนำ�า ห้ร์ือเร์ือนร์ิมทะเล่

 เรอ่นรมิทะเล เปน็เรอ่นประเภทหนึ�งที�มลีกัษณ์ะพเิศษซึ่�งออกแบบ

ม�ใหส้มัพนัธก์บัสภ�พพื�นที�ใชง้�น เรอ่นรมิทะเลจงึเปน็เรอ่นที�ปลก่ในทะเล

สร�้งอยู่่ใ่นนำ��ไมไ่กลจ�กรมิฝัี�งทะเลม�กนัก ลกัษณ์ะสำ�คญั่อีกประก�รหนึ�ง

คือมีก�รทำ�สะพ�นเช่�อมติดต่อถึงฝีั�งได้ เมื�อศึกษ�ถึงส�เหตุที�ต้องสร้�ง

เร่อนในทะเลนั�น พบว่่�มีเหตุผูลต่�งๆ กัน ส�เหตุสำ�คัญ่เกี�ยู่ว่กับลักษณ์ะ

ของอ�ชีพ และข้อจำ�กัดของสภ�พภ่มิประเทศ88

 ลักษณ์ะของเร่อนทะเล เป็นเร่อนไม้ไผู่หร่อไม้จริงขน�ดเล็ก เช่น 

ไม้สน ไม้หม�ก ตลอดจนไม้ยู่่ค�ลิปตัส มีก�รยู่กพื�นส่งเป็นพิเศษเพื�อให้

ห่�งจ�กระดับนำ��ทะเล ฝี�ผูนังมักสร้�งด้ว่ยู่ไม้ไผู่หร่อตับจ�ก หลังค�มุง

ด้ว่ยู่ว่ัสดุที�มีนำ��หนักเบ� ห�ได้ง่�ยู่ เช่น สังกะสี ตับจ�ก เร่อนทะเลจะสร้�ง

อยู่่่รว่มกันเป็นกลุ่ม ก�รสร้�งเร่อนริมทะเลจะมีก�รปักเส�ลงในนำ�� ยู่กพื�น

เรอ่นใหพ้น้นำ�� สร�้งท�งเดินหรอ่สะพ�นไมเ้ดนิตดิตอ่กนัไปม� รป่แบบของ

เร่อนไม่ซ่ับซ่้อนม�กนัก เนื�องจ�กสร้�งริมนำ��จึงหันหน้�เร่อนไปท�งริมนำ�� 

ตวั่เรอ่นแบ่งเป็นเรอ่นช�นนอกอ�ค�ร ภ�ยู่ในอ�ค�รประกอบดว้่ยู่หอ้งนอน

ด้�นหนึ�ง อีกด้�นหนึ�งเปน็หอ้งโถงอเนกประสงค์และท�งเดินระหว่�่งเรอ่น

รป่แบบเร่อนริมนำ�� มีส�มแบบ คือ แบบมีระเบียู่งหน้�เร่อน มีหลังค�คลุม

สองแบบมีนอกช�นหน้�เร่อนทำ�ท�งเดินไปขึ�นฝีั�งข้�งเร่อน ส�มแบบมีเพิง

จอดเร่อทำ�นอกช�นด้�นข้�ง89 ลักษณ์ะเด่นที�สำ�คัญ่อีกประก�รของเร่อน 
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ริมทะเลในชุมชนประแสนั�นคือ เร่อนที�มีก�รต่อพื�นที�ยู่ื�นออกไปริมนำ�� ทำ�ให้

บ้�นเร่อนในชุมชนประแสเป็นบ้�นที�มีคว่�มยู่�ว่ลึกเข้�ไปจ�กหน้�บ้�นเป็น

พิเศษ

 เอกลักษณ์์สำ�คัญ่ของบ้�นเร่อนพื�นถิ�นในชุมชนประแสที�สำ�คัญ่อีก

ประก�รนั�นก็คือก�รผูสมผูส�นคว่�มเป็นเร่อนริมทะเลเข้�กับร่ปแบบของ

เร่อนแถว่ที�เปน็รป่แบบสถ�ปตัยู่กรรมที�ม�จ�กกลุม่คนจนีที�ม�ตั�งถิ�นฐ�นใน

พื�นที�อื�นๆ โดยู่ห้องแถว่น่�จะเข้�ม�ส่่สังคมไทยู่โดยู่ผู่้มีอ�ชีพค้�ข�ยู่ ซ่ึ�งไม่

น่�จะเป็นคนไทยู่ เพร�ะพื�นฐ�นคนไทยู่ถนัดทำ�อ�ชีพเกษตรกรรมม�กกว่่�

อ�ชพีอื�นใด ในสมัยู่กรงุศรอียู่ธุยู่�มหีลกัฐ�นว่�่มีห้องแถว่ของเจ�้สวั่ซี่ สร้�ง

เป็นตกึส่งถึงส�มชั�น90 ก�รสร้�งตกึแถว่หอ้งแถว่ขึ�นครั�งแรกมีก�รบันทึกไว่้

ในสมยัู่รชัก�ลที� 4 ว่�่มปีระว่ติัก�รร่�อทิ�งว่งัหล�ยู่ว่งับรเิว่ณ์แพรง่สรรพศ�สตร์

เพื�อว่�งผูงัเมอืงใหม ่เอ�ที�ดนิม�ร�้งถนนส�ยู่สำ�คญั่ขึ�นหล�ยู่ส�ยู่ เชน่ ถนน

เจริญ่กรุง บำ�รุงเมือง เฟู่�องนคร และสร้�งห้องแถว่ไม้และตึกแถว่ขึ�นสอง

ข้�งถนน มทัี�งห้องแถว่ไมแ้ละตกึแถว่ แตห้่องแถว่รุน่แรกนั�นเปน็เพยีู่งห้อง

เรอ่นไม้ที�ปัจจุบันถ่กใช้เป็น

พิพิธภัณ์ฑ์์ชุมชนป�กนำ�� 

ประแส
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แถว่ไม้ชั�นเดียู่ว่ ลักษณ์ะโดยู่รว่มสืบทอดม�ยู่ังห้องแถว่ที�ก่อสร้�งรุ่นต่อๆ 

ไป แต่ละห้องมีคว่�มยู่�ว่คว่�มกว้่�งเท่�ๆ กัน มุงสังกะสีหร่อกระเบื�องดิน

เผู� ท�งด้�นหน้�ออกแบบเป็นประต่บ�นเฟูี�ยู่มหร่อประต่ไม้ถอดเก็บได้ 

ระบบแสงสว่่�งและก�รระบ�ยู่อ�ก�ศด้�นหน้�อ�ศัยู่จ�กช่องประต่พร้อม

กบัทำ�ช่องระบ�ยู่อ�ก�ศเหนอืประตกั่บก�รสร�้งชอ่งแสงและระบ�ยู่อ�ก�ศ

บนหลังค�91

  เรอ่นไมนั้�นมีลักษณ์ะเปน็เรอ่นไมท้ี�ตีฝี�ไดส้องแบบ แบบที�พบม�ก

คือตีไม้ฝี�แบบซ่้อนเกล็ดในแนว่นอน และอีกแบบคือตีไม้ฝี�ปะกน เป็น

แผู่นไม้ดุนล่กฟัูกน่น ประต่โดยู่ม�กเป็นแผู่นไม้ติดบ�นพับที�เรียู่กว่่�บ�น

เฟูี�ยู่มที�เปน็ที�นยิู่มในเรอ่นไมเ้พร�ะส�ม�รถเปดิปดิได้สะดว่กเหม�ะกบัก�ร

ใช้ในเรอ่นค�้ข�ยู่ หรอ่มกี�รใชช้ดุประตห่น�้ต่�งเปน็แบบบ�นไมเ้ปดิค่ ่บ�น

ประต่มีทั�งชนิดล่กฟูักไม้และล่กฟูักบ�นเกล็ดไม้ หร่อเป็นไม้แผู่นเรียู่บ มี

ช่องลมระบ�ยู่อ�ก�ศที�มักอยู่่่เหนือบ�นประต่หน้�ต่�ง หร่ออยู่่่เหนือระดับ

หน้�ต่�งขึ�นไปยู่�ว่ตลอดทั�งฝี�ห้องต�มขนบของเร่อนไม้

 จุดเด่นของเร่อนแถว่ที�มักอยู่่่ในร่ปแบบเร่อนค้�ข�ยู่กึ�งที�อยู่่่อ�ศัยู่

นั�นจึงเป็นพัฒน�ก�รที�สำ�คัญ่ของก�รสร้�งเร่อนที�ได้รับอิทธิพลจ�กก�รที�

คนจีนจำ�นว่นม�กซึ่�งประกอบอ�ชีพค้�ข�ยู่ได้เข้�ม�ตั�งถิ�นฐ�นในบริเว่ณ์

นั�นๆ มฝีี�หน�้ถงัเหมอืนกบัเรอ่นพักอ�ศยัู่ตอ่เตมิเปน็ร�้นค้� แบง่สว่่นหน�้

เป็นที�ค้�ข�ยู่ ส่ว่นหลังเป็นที�พักอ�ศัยู่92 อ�ค�รจึงถ่กออกแบบม�ให้

สอดคล้องกับสภ�พแว่ดล้อม โดยู่ให้อ�ค�รว่�งเรียู่งยู่�ว่ไปต�มถนนหร่อ

ท�งสัญ่จร เรอ่นแถว่ที�ผูสมผูส�นกับร่ปแบบของเร่อนริมทะเลจึงเป็นเร่อน

ที�มีลักษณ์ะเฉพ�ะตัว่ที�สำ�คัญ่ที�เกิดขึ�นในชุมชนป�กนำ��ประแส โดยู่พื�นที�ใช้

ง�นภ�ยู่ในบ้�นนั�นแบ่งออกเป็น 3 ส่ว่นใหญ่่ๆ คือ

 1. พื�นที�ประกอบอ�ชีพค้�ข�ยู่ มักเป็นบริเว่ณ์หน้�บ้�นในปัจจุบัน 

(ด้�นที�อยู่่่ติดกับถนน หร่อในอดีตเป็นสะพ�นไม้)

 2. พื�นที�อยู่่่อ�ศัยู่ มักเป็นบริเว่ณ์กล�งบ้�น เป็นโถงโล่งใช้รับแขก

 หร่อมกี�รกั�นหอ้งทำ�เป็นหอ้งนอน หอ้งครวั่ ห�กเปน็เร่อนสองชั�นหอ้งนอน

มักจะอยู่่่ด้�นบน 
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 3. พื�นที�ในก�รประกอบอ�ชพีที�เกี�ยู่ว่ขอ้งกบัประมง คอืพื�นที�ตดิรมิ

ทะเล หรอ่ริมแม่นำ�� ลำ�คลองที�เช่�อมต่อกับไปถึงทะเล แม่นำ��สำ�คัญ่ในที�นี� 

คอืแม่นำ��ประแส บรเิว่ณ์ล�นที�มกี�รตอ่ยู่ื�นออกไปนั�นใชง้�นในก�รซ่อ่มแซ่ม

เรอ่ ใช้ในก�ร ต�กปล� ทำ�กะปิ หมักนำ��ปล� หร่อเป็นพื�นที�ในก�รว่�งยู่อ 

เพื�อห�เคยู่ตัว่เล็กๆม�ทำ�กะปิ เป็นต้น

ร้้านี้กาแฟเจำ๊กเลั้�ยง

 ร้�นก�แฟูเจก๊เลี�ยู่ง สภ�ก�แฟูศน่ยู่ก์ล�งชมุชนป�กนำ��ประแส เปดิ

กจิก�รเปน็ร้�นก�แฟูและร้�นกว๋่ยู่เตี�ยู่ว่ในอดตี ปจัจบุนักย็ู่งัประกอบกิจก�ร

ร้�นก�แฟูอยู่่่ ร้�นเปิดในบ้�นเร่อนไม้เก่�ที�ยู่ังคงร่ปแบบดั�งเดมิไว่้ค่อนข้�ง

สมบ่รณ์์ เป็นเร่อนสองชั�น ชั�นบนมีระเบียู่งไม้ ล้อมรอบด้ว่ยู่ร�ว่ระเบียู่ง

ล่กกรงทำ�จ�กไม้กลึง ผูนังตีไม้ฝี�แบบซ่้อนเกล็ดในแนว่นอน มีประต่บ�น

เฟูี�ยู่มขน�ดเล็กที�ชั�นบน ช่องลมเป็นไม้แผู่นเล็กที�เรียู่งกันในแนว่ตั�งอยู่่�ง

เรียู่บง่�ยู่ ชั�นล่�งมีก�รใช้ประต่แบบ�นเฟูี�ยู่มยู่�ว่ตลอดแนว่เพื�อเปิดออก

เป็นร้�นค้�ได้ทั�งหมด

ร้�นก�แฟูเจ๊กเลี�ยู่งหร่อ

ที�ปัจจุบันร่้จักกันในช่�อร้�น 

น้อยู่ก�แฟูโบร�ณ์ ยู่ังคง

เป็นร้�นก�แฟูโบร�ณ์

ศ่นยู่์กล�งชุมชนป�กนำ��

ประแสที�คนในพื�นที�หร่อนัก

ท่องเที�ยู่ว่อดไม่ได้ที�จะต้อง

แว่ะม�ซ่่�อก�แฟู นั�งท�นใน

บรรยู่�ก�ศที�ชว่นให้นึกถึง

อดีต
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ร้้านี้ยาหมื่อุเต้า

 ร้�นยู่�หมอเต�้ หรอ่ร�้นสมบร่ณ์โ์อสถเปน็เรอ่นไมท้ี�เปดิกจิก�รร�้น

ข�ยู่ยู่�ร้�นหนึ�งที�สำ�คัญ่ในชุมชนป�กนำ��ประแสม�ตั�งแต่อดีต เปิดกิจก�ร

ม�แล้ว่ตั�งแต่ พ.ศ. 2484 แสดงลักษณ์ะของเร่อนไม้ค้�ข�ยู่กึ�งที�อยู่่่อ�ศัยู่

ประต่บ�นเฟูี�ยู่มยู่�ว่ตลอดหน้�บ้�น เปิดออกเพื�อประโยู่ชน์ในก�รค้�ข�ยู่ 

ท�งด้�นหลังของเร่อนติดริมแม่นำ��ประแส ซ่ึ�งเป็นเส้นท�งคมน�คมส�ยู่

หลักในอดีต

 โรงกลึงเร่อนไม้แถว่สองชั�นเก่�แก่ มีระเบียู่งไม้ที�ยู่ื�นออกม�ล้อม

รอบดว้่ยู่เส�ไมล้ก่กรงเรยีู่งร�ยู่ ประตบ่�นเฟูี�ยู่มที�เปดิแงม้เลก็น้อยู่ ภ�ยู่ใน

ใช้เก็บรักษ�อุปกรณ์์ในก�รเดินเร่อทำ�กิจก�รประมงที�ยู่ังคงดำ�เนินก�รม�

ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้�นหลังเร่อนเปิดออกไปเห็นแม่นำ��ประแส และ

เรอ่ที�จอดอยู่่แ่สดงใหเ้ห็นรป่แบบก�รใชช้วี่ติแต่ดั�งเดมิที�มกี�รทำ�ประมงเปน็

อ�ชีพหลักของคนในชุมชน

ร้�นยู่�หมอเต้� มณ์ีกรณ์์
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บน

เรอ่นไม้โรงกลึง
ล่่าง
เรอ่นไม้แถว่ร้�งที�ปัจจุบัน
หลงเหลือไว้่เพียู่งโครงสร้�ง
ภ�ยู่นอกที�แสดงให้เห็นร่ป
แบบของ façade ของ
เร่อนไม้แถว่ค้�ข�ยู่ใน 
สมัยู่ก่อน
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 เรอ่นไม้แถว่ร้�ง เจ้�ของดั�งเดิมคือคุณ์พ่อของคุณ์ป้�จุไร ช่�งทอง

ปัจจุบันอ�ศัยู่อยู่่่ในบ้�นฝีั�งตรงข้�มกับเร่อนไม้แถว่แห่งนี� แต่เห็นลักษณ์ะ

เด่นของเร่อนไม้แถว่ ประต่บ�นเฟูี�ยู่มยู่�ว่ตลอดแนว่ ช่องลมใช้ไม้กระด�น

ซ่ี�เลก็ตเีรียู่งกนัในแนว่ตั�งบนกรอบประต ่ถอืเปน็เรอ่นไมแ้ถว่ขน�ดยู่�ว่ที�สดุ

แห่งหนึ�งในชุมชนป�กนำ��ประแส

 เร่อนไม้แถว่ที�ปัจจุบันให้เช่�เป็นพื�นที�ค้�ข�ยู่ หร่อประกอบกิจก�ร

ต่�งๆ ของคนในชุมชน ลักษณ์ะของไม้ฝี�แผู่นยู่�ว่ที�เกิดจ�กอุตส�หกรรม

โรงเลื�อยู่ไม้ที�ขยู่�ยู่ตัว่อยู่่�งม�กในช่ว่งปล�ยู่รัชก�ลที� 6-7 ทำ�ให้ก�รสร้�ง

เร่อนแถว่เป็นที�แพร่หล�ยู่อยู่่�งม�ก เพร�ะนอกจ�กใช้งบประม�ณ์ในก�ร

ก่อสร้�งน้อยู่แล้ว่ยู่ังเป็นประโยู่ชน์ต่อกิจก�รค้�ข�ยู่และผู่ค้นที�หลั�งไหลเข้�

ม�ตั�งถิ�นฐ�นอยู่่่อ�ศัยู่ในชุมชนอยู่่�งหน�แน่นม�กขึ�น

 เร่อนไม้เดี�ยู่ว่ชั�นเดียู่ว่บ้�นเลขที� 34 หม่่ 1 อยู่่่บริเว่ณ์ท้�ยู่ชุมชน ก็

ยู่ังคงมีลักษณ์ะเป็นเร่อนไม้ทั�งหลัง ประต่บ�นเฟูี�ยู่มที�ยู่�ว่ตลอดด้�นหน้�

บ�้นส�ม�รถพบัเปดิปดิได ้เพื�อประโยู่ชน์ในก�รค�้ข�ยู่และเช่�อมตอ่ยู่งัท�ง

สัญ่จรหลักในชุมชน ภ�ยู่ในใช้เป็นที�อยู่่่อ�ศัยู่ ไม่ได้ทำ�กิจก�รก�รค้�ใดเป็น

พิเศษ

 ส่ว่นประกอบสำ�คัญ่นอกบริเว่ณ์ด้�นหน้�ที�ข�ดไม่ได้ก็คือช่องลม 

ช่องแสง ตัว่อยู่่�งที�บ้�นเลขที� 34 หม่่ 1 มีก�รทำ�ช่องลม ช่องแสงทั�งสอง

แบบคือแบบซ่ี�ล่กกรง โดยู่ปกติร่ปแบบดังกล่�ว่มักใช้ไม้แผู่นเล็กๆ ตีเรียู่ง

กนัในแนว่ตั�ง หรอ่ในสมยัู่หลงัๆ มกี�รใชเ้หลก็เสน้เลก็แทน อกีรป่แบบหนึ�ง

ที�นิยู่มทำ�ก็คือก�รใช้ไม้ฉลุล�ยู่พรรณ์พฤกษ�นำ�ม�ทำ�เป็นช่องแสง ช่องลม

แทนเพื�อคว่�มสว่ยู่ง�มน่�ด่ยู่ิ�งขึ�น

 พื�นที�ใชส้อยู่ภ�ยู่ในบ�้น ด�้นหน�้เปดิเป็นร�้นค�้ บรเิว่ณ์กล�งบ้�น

ใช้ในก�รอยู่่่อ�ศัยู่ มีลักษณ์ะเป็นโถงโล่ง ห�กเป็นบ้�นชั�นเดียู่ว่จะมีก�รกั�น

ห้องไว่้ใช้ง�นเพิ�มเติม ถ้�เป็นเร่อนไม้สองชั�นก็มักมีก�รใช้ง�นด้�นบนเป็น

ห้องนอนหร่อห้องเก็บของ เป็นต้น พื�นที�บริเว่ณ์ด้�นหลังบ้�นนั�น ในอดีต

เคยู่มีลำ�คลองเล็กๆ จึงมักมีช�นบ้�นที�ยู่ื�นออกไปด้�นหลังจึงเป็นพื�นที�ไว่้

เก็บเรอ่ และส�ม�รถพ�ยู่เรอ่สัญ่จรผู่�นลำ�คลองออกไปยู่งัแมน่ำ��ประแสได้
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บน

เรอ่นไม้แถว่ภ�ยู่ในชุมชน 

ที�ยู่ังเปิดกิจก�รและใช้อยู่่่

อ�ศัยู่จนถึงทุกว่ันนี�

ล่่าง

เรอ่นไม้ชั�นเดียู่ว่ที�มีร่ปแบบ

สว่ยู่ง�มเป็นเอกลักษณ์์อยู่่่

บริเว่ณ์หน้�ศ�ลเจ้�กื�ออี� 

ไทรยู่้อยู่
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 บรเิว่ณ์ที�เป็นลำ�คลองส�ยู่เลก็ส�ยู่นอ้ยู่ที�ไหลผู่�นบ�้นเรอ่นในชุมชน

 กอ่นจะไปออกยู่ังแม่นำ��ประแส ซ่ึ�งเปน็แม่นำ��เส้นท�งคมน�คมส�ยู่หลกัใน

อดีต ปัจจุบันยู่ังคงเหลือร่องรอยู่ลักษณ์ะนี�ให้ได้เห็นอยู่่่บ้�ง บ้�นเร่อนไม้ที�

อยู่่่ติดกัน มีช�นข้�งบ้�นยู่ื�นออกม�เพื�อใช้เป็นพื�นที�จอดเร่อ หร่อออกเร่อ

เดินท�งไปม�ห�ส่่กัน

 แม้ว่่�ร่ปแบบบ้�นเร่อนจะเปลี�ยู่นแปลงไปบ้�งต�มยูุ่คสมัยู่แต่

ลักษณ์ะสำ�คัญ่ที�ยู่ังคงมีอยู่่่คือ ลักษณ์ะบ้�นที�มีคว่�มลึกมีพื�นที�ประม�ณ์ 3 

ส่ว่น ผูนังยู่ังคงตีไม้ฝี�แบบซ้่อนเกล็ดในแนว่นอน โดยู่ตีกินเนื�อไม้เข้�ม�

ร�ว่ 1-3 เซ่นติเมตร ไม้จริงหร่อไม้ฝี�แผู่นเล็กยู่�ว่เช่นนี�สะท้อนให้เห็น

อุตส�หกรรมก�รเลื�อยู่ไม้ที�พัฒน�ขึ�น มิใช่ก�รถ�กไม้ด้ว่ยู่มือเช่นในอดีตที�

จะได้แผู่นไม้ขน�ดเล็กบ้�งใหญ่่บ้�ง แลเห็นก�รใช้ประต่บ�นเฟูี�ยู่มไม้และ

ช่องลมช่องแสงแบบเรข�คณ์ิตเรียู่บง่�ยู่ และร่องรอยู่ของช�นข้�งบ้�น ซ่ึ�ง

ปัจจุบันเทป่นทำ�เป็นท�งเดินที�แข็งแรง นอกจ�กนั�นด้ว่ยู่ลักษณ์ะของพื�นที�

ที�เปลี�ยู่นแปลงไป จงึมกี�รถมพื�นที�ด้�นข�้งทำ�เปน็พื�นที�ใชส้อยู่เพิ�มเตมิเปน็

ท�งเลือกใหม่ที�เดิมอ�จเคยู่เป็นคลองเส้นเล็ก ๆ

 ร่องรอยู่ของสะพ�นไม้ที�ต่อออกไปยัู่งพื�นนำ��เป็นร่องรอยู่คว่�มเป็นอยู่่่

ที�สำ�คัญ่ในอดีตอีกจุดที�น่�สนใจ ก่อนที�จะมีก�รเทป่นทำ�เป็นถนน ชุมชน

ป�กนำ��ประแสใช้ท�งสัญ่จรผู่�นสะพ�นไม้ที�ตีเป็นท�งยู่�ว่บริเว่ณ์หน้�บ้�น

ของคนในชุมชน สะพ�นไม้ยู่�ว่ต่อไปช�ยู่นำ��อ�จเป็นร่องรอยู่ของก�รมีอยู่่่

ของบ้�นเรอ่นที�ปกัเส�สง่อยู่่ใ่นแมน่ำ��ประแสต�มรป่แบบเรอ่นรมิทะเลที�อ�จ

ถ่กร่�อออกไปแล้ว่

 เร่อนไม้เดี�ยู่ว่บริเว่ณ์ด้�นข้�งปัจจุบันเทป่นเป็นท�งเดินเช่�อมกับ

บ้�นหลังข้�งๆ เดิมเป็นสะพ�นไม้ หร่อนอกช�นที�ต่อออกม�ด้�นข้�ง เพื�อ

ประโยู่ชนใ์นก�รคมน�คมท�งเรอ่ โดยู่สญั่จรผู่�นคลองลำ�เลก็ๆ ที�ไหลออก

ส่่แม่นำ��ประแส เพื�อเดินท�งคมน�คมไปส่่พื�นที�อื�นๆ หร่อออกเร่อไปทำ�

ประมงยู่ังลำ�นำ��ส�ยู่ใหญ่่ๆ
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ภ�ยู่ในบริเว่ณ์บ้�นเร่อน

นอกจ�กจะเปิดเป็นร้�นค้�

แล้ว่ ยู่ังถ่กใช้สอยู่ในก�ร 

อยู่่่อ�ศัยู่ใช้ชีว่ิตของผู่้คน 

ในชุมชน

 ภ�พที�เปน็ที�คุน้ต�กนัดคีงเปน็ภ�พเรอ่ประมงที�จอดอยู่่ท่�้ยู่บ�้นใน

แม่นำ��ประแส ซ่ึ�งของเกือบทุกครัว่เร่อนในป�กนำ��ประแสประกอบอ�ชีพ

ประมงม�ก่อน บริเว่ณ์ท้�ยู่บ้�นซ่ึ�งเคยู่เป็นพื�นที�สำ�หรับก�รทำ�ประมงไม่ว่่�

จะเป็นก�รเก็บอุปกรณ์์ พื�นที�ต�กปล� ทำ�นำ��ปล� บริเว่ณ์ที�ใช้เป็นพื�นที�

หมักเคยู่ไว่้ทำ�กะปิ จึงเป็นพื�นที�ใช้สอยู่ในบ้�นที�สำ�คัญ่ต่อว่ิถีชีว่ิตริมนำ��ของ

ผู่้คนในชุมชนป�กนำ��ประแส ในปัจจุบันจะมีก�รพัฒน�พื�นที�เหล่�นี�เพื�อ

ก�รท่องเที�ยู่ว่ ก�รจัดก�รพื�นที�เป็นโฮิมสเตยู่์เพื�อให้นักท่องเที�ยู่ว่ม�เที�ยู่ว่

พักผู่อนแต่ก็ยู่ังส�ม�รถสัมผูัสกับร่ปแบบวิ่ถีชีว่ิตดั�งเดิมที�ยู่ังหลงเหลืออยู่่่

ในชุมชนได้
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บน

บริเว่ณ์ระหว่่�งบ้�นแต่ละ 

หลังบ�งจุดมีลำ�คลอง

เล็กๆ ตัดผู่�น ซ่ึ�งแสดงให้

เห็นเส้นท�งที�ลำ�คลองไหล

ม�จ�กแม่นำ��ประแสและ

กล�ยู่เป็นเสน้ท�งคมน�คม

ส�ยู่เล็กๆ ที�เช่�อมต่อผู่้คน

ในชุมชนป�กนำ��ประแส

ในอดีต

ล่่าง

ร่องรอยู่สะพ�นที�เคยู่ถ่ก 

ใช้ง�นเป็นเส้นท�ง

คมน�คมม�ก่อนที�

จะมีถนนตัดผู่�น
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บน

ร่ปแบบของเร่อนไม้ที�ตอ่ยู่ื�น

ออกไปจนถึงแม่นำ��ประแส 

ร่ปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ์

ของเร่อนไม้ริมนำ��

ล่่าง

เรอ่ประมงที�จอดริมนำ��เป็น

ภ�พที�คุ้นต�ในทุกบ้�น

เรอ่นที�ประกอบอ�ชีพ

ประมงในชุมชนยู่มจินด�
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กลุ่่มท้� 3 บ้านเร์ือนสัมัยให้ม่

 บริบทของก�รเกิดบ้�นเร่อนสมัยู่ใหม่นั�นเกิดขึ�นในช่ว่งเว่ล�ประม�ณ์ 

พ.ศ. 2490-2520 เป็นต้นม� คว่�มเปลี�ยู่นของสภ�พสังคม, ก�รกระจุกตัว่

ของประช�ชนในเมืองขน�ดใหญ่่หร่อเมืองท�งเศรษฐกิจนั�นทำ�ให้เกิด 

ก�รขยู่�ยู่จำ�นว่นก�รอยู่่่อ�ศัยู่ด้ว่ยู่ ส่งผูลต่อร่ปแบบของสถ�ปัตยู่กรรมบ้�น

เร่อน

 ภ�ยู่ในชุมชนป�กนำ��ประแสก็เกิดคว่�มเปลี�ยู่นแปลงม�กม�ยู่ 

ในช่ว่งระยู่ะเว่ล�นี� เช่น เกิดเหตุไฟูไหม้ครั�งใหญ่ข่ึ�นในชุมชนบริเว่ณ์ตล�ด

ตอนกล�ง ทำ�ให้บ้�นเร่อนบริเว่ณ์นี� มีก�รเปลี�ยู่นแปลงเป็นอ�ค�รหร่อตึก

สมัยู่ใหม่ต�มยูุ่คสมัยู่ บ้�นเร่อนที�ทำ�จ�กไม้ไม่ได้รับคว่�มนิยู่มเช่นแต่ก่อน

ก�รดแ่ลรกัษ�หรอ่ก�รจดัห�ว่สัดุเพื�อก�รกอ่สร�้งเปน็เร่�องยู่�กม�กขึ�น ก�ร

สร้�งบ้�นเป็นตึกสมัยู่ใหม่ใช้ว่ัสดุใหม่และส�ม�รถด่แลรักษ�ได้ง่�ยู่จึงเป็น

ท�งเลอืกที�คนในชุมชนบ�งสว่่นเลอืก จงึเกดิคว่�มเปลี�ยู่นแปลงของลักษณ์ะ

ร่ปแบบบ้�นเร่อนขึ�นอยู่่�งต่อเนื�อง บริเว่ณ์ที�เกิดคว่�มเปลี�ยู่นแปลงของ 

รป่แบบบ้�นเรอ่นอยู่�่งชดัเจน คอืบรเิว่ณ์ตล�ดตอนกล�ง (กลุม่บ้�นบรเิว่ณ์

ตล�ดสดประแสลงม�จนถึงศ�ลเจ�้แสงมณ์)ี ซ่ึ�งเปน็บริเว่ณ์ที�ระบใุนคำ�บอก

เล่�ของช�ว่บ้�นเร่�องเหตุไฟูไหม้ที�เกิดขึ�น

 นอกจ�กนั�นชุมชนป�กนำ��ประแสได้เริ�มซ่บเซ่�ลง เนื�องจ�กก�ร

ตัดถนนสุขุมว่ิทใน พ.ศ. 2490 ทำ�ให้เกิดคว่�มเจริญ่ท�งบกม�กขึ�น เส้น

ท�งก�รสญั่จรเปลี�ยู่นจ�กท�งนำ��เปน็ท�งบก เมื�อคนใหค้ว่�มสำ�คญั่กบัก�ร

สัญ่จรท�งนำ��ลดลงรว่มทั�งแรงง�นในก�รทำ�ประมงลดน้อยู่ลง ช�ว่บ้�น

ดั�งเดิมเปลี�ยู่นอ�ชีพและมีก�รอพยู่พยู่้�ยู่ถิ�นฐ�นไปอยู่่่ที�อื�น จ�กปัจจัยู่

หล�ยู่ๆ ข้อนี�ทำ�ให้ชุมชนป�กนำ��ประแสค่อยู่ ๆ หมดบทบ�ทของก�รเป็น

เมืองยูุ่ทธศ�สตร์สำ�คัญ่ท�งทะเล ที�มีคว่�มสำ�คัญ่ท�งเศรษฐกิจอยู่่�งม�ก

ในอดีต
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 บ้�นเร่อนบริเว่ณ์ตล�ดตอนกล�งที�เปลี�ยู่นแปลงเป็นตึกสมัยู่ใหม่ 

ประต่บ�นเฟูี�ยู่มไม้ได้รับก�รเปลี�ยู่นเป็นประต่เหล็กยู่ืด อ�ค�รก่ออิฐถือป่น

เปน็รป่แบบก�รกอ่สร�้งอ�ค�รสมยัู่ใหมอ่ยู่�่งเตม็รป่แบบที�เกดิขึ�นในชุมชน

ในช่ว่งเว่ล�ตั�งแต่ร�ว่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นม�

ศาล่เจ้าจีนในชุุมชุนปากนำ�าปร์ะแสั

 ก�รเข้�ม�ตั�งถิ�นฐ�นของคนจีนจำ�นว่นม�กทำ�ให้เกิดศ�สนสถ�น

ต�มคว่�มเช่�อช�ว่จนีคอืศ�ลเจ�้หล�ยู่แหง่ ภ�ยู่ในชมุชนป�กนำ��ประแสพบ

ศ�ลเจ้�จ�กกลุ่มคนจีน 2 กลุ่มที�ชัดเจน คือกลุ่มคนจีนแต้จิ�ว่ และช�ว่จีน

ไหหลำ� รว่มถึงศ�ลเจ้�ประจำ�ตระก่ล ศ�ลเจ้�ขน�ดเล็กและโรงเจ ม�กถึง 

6 ศ�ลเจ้�ในปจัจบัุน เป็นหลกัฐ�นสนบัสนนุว่�่มกีลุม่ของช�ว่จนีจำ�นว่นม�ก

ในชุมชนป�กนำ��ประแส

ตึกแถว่สมัยู่ใหม่ที�โดดเด่น

ภ�ยู่ในชุมชนตล�ดเก่�

ป�กนำ��ประแส
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 คนจีนเมื�อเข้�ม�ตั�งหลักปักฐ�นในดินแดนแห่งใหม่ก็ได้นำ�พ�เอ�

คว่�มเช่�อดั�งเดิมของตนเข้�ม�ด้ว่ยู่ นั�นคือก�รบ่ช�เทพเจ้�ต่�งๆ อ�จมี

ก�รนำ�ประติม�กรรมแทนเทพเจ้�เหล่�นี�ติดตัว่ม� หร่อม�สร้�งขึ�นในดิน

แดนแห่งใหม่ อยู่่�งไรก็ต�มเมื�อมีก�รบช่�ร่ปเค�รพ จึงมีคว่�มจำ�เป็นต้อง

สร้�งศ�สนสถ�นเพื�อประดิษฐ�นร่ปเค�รพ ซ่ึ�งเรียู่กกันว่่�ศ�ลเจ้�93 เมื�อ 

คนจีนรว่มตัว่กันได้เป็นปึกแผู่นก็จะมีก�รสร้�งศ�ลเจ้�ต�มคว่�มเช่�อของ

ท้องถิ�นเดิมขึ�นม� เช่น ช�ว่จีนแต้จิ�ว่ก็มักสร้�งศ�ลเจ้�บ่ช�เทพเจ้�ของคน

แต้จิ�ว่คนจีนไหหลำ�ก็สร้�งศ�ลเจ้�บ่ช�เทพเจ้�ของคนจีนไหหลำ� เป็นต้น 

คว่�มหล�กหล�ยู่นี�ห�กดใ่นเบื�องต้นกไ็มเ่หน็คว่�มแตกต�่ง แตห่�กศกึษ�

เพิ�มเติมจะเห็นคว่�มแตกต�่งอนัเป็นเอกลักษณ์ข์องแตล่ะกลุม่คนจีนคอ่น

ข�้งชดัเจน ศ�ลเจ�้จนีนั�นสร�้งขึ�นด้ว่ยู่เหตุผูลหล�ยู่ประก�ร ไมใ่ชเ่พยีู่งเพื�อ

เป็นที�เค�รพสักก�ระอยู่่�งเดียู่ว่เท่�นั�น แต่บ�งแห่งเป็นศ�ลประจำ�ตระก่ล 

บ�งแห่งสร้�งเพื�อก�รแก้บน เพื�อให้ก�รค้�เจริญ่รุง่เร่อง เป็นต้น94

กลุ่่มท้� 1 ศาล่เจ้าขนาดีให้ญ่

 ภ�ยู่ในชมุชนป�กนำ��ประแสมศี�ลเจ�้ขน�ดใหญ่ซึ่่�งเปน็ที�เค�รพของ

คนในชุมชน ลกัษณ์ะเดน่คือแผูนผัูงของอ�ค�รที�ซั่บซ่้อนกว่่�ศ�ลเจ้�ขน�ด

เลก็ อ�ค�รประธ�นขน�ดใหญ่เ่ปน็ที�ประดษิฐ�นเทพเจ�้ประธ�นและเทพเจ�้

ชั�นรองไว้่ และมอี�ค�รขน�บสองข�้ง ซ่ึ�งใชป้ระดษิฐ�นเทพชั�นรองเพิ�มเตมิ

หร่อเป็นอ�ค�รที�ใช้เก็บข้�ว่ของสำ�หรับก�รสักก�ระบช่� ประกอบด้ว่ยู่ศ�ล

เจ�้ของช�ว่จนีแต้จิ�ว่ คอืศ�ลจ้�ว่พอ่ประแสร ์ศ�ลเจ�้ของช�ว่จนีไหหลำ� คอื

ศ�ลเจ้�กื�ออี�ไทรยู่้อยู่ และโรงเจเซ่งจุ้ยู่โจว่ซ่่อกง คว่�มสำ�คัญ่ของศ�ลเจ้�

ขน�ดใหญ่่ ที�ว่�งตัว่กระจ�ยู่อยู่่่ภ�ยู่ในชุมชนป�กนำ��ประแสนี�เป็นหลักฐ�น

สำ�คัญ่ที�แสดงให้เห็นว่่�ชุมชนช�ว่จีนในป�กนำ��ประแสนั�นเป็นชุมชนขน�ด

ใหญ่่ นอกจ�กนั�นยู่ังมีก�รกระจ�ยู่ตัว่อยู่่่บริเว่ณ์ชุมชนอยู่่�งทั�ว่ถึง

 แผูนผัูงมลีกัษณ์ะคล้�ยู่คลงึกนั คือมซีุ่ม้ประตท่�งเข�้ ม�จนถึงล�น

กว่�้งด�้นหน้�อ�ค�รประธ�น แลว้่จงึเปน็กลุม่อ�ค�รสำ�คญั่ภ�ยู่ในศ�ลเจ้�
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ได้แก่ อ�ค�รภ�ยู่ในบริเว่ณ์ศ�ลเจ้�มีอ�ค�รประธ�นและอ�ค�รขน�บ ซ่ึ�ง

อ�ค�รประธ�นอยู่่่ในลักษณ์ะแผูนผูังอ�ค�รหันแนว่นอนออกเป็นท�งเข้� 

อ�ค�รขน�บหันด้�นกว่้�งออกเป็นด้�นหน้� ด้�นยู่�ว่หันด้�นข้�งเข้�ห�

อ�ค�รประธ�นในลักษณ์ะประกบสองข้�ง ส่ว่นใหญ่่เป็นอ�ค�รที�ใช้ในก�ร

ประดษิฐ�นเทพชั�นรองหรอ่เปน็อ�ค�รที�ใชเ้กบ็ของสำ�หรบัประกอบพิธกีรรม

จุดที�น่�สังเกตคือศ�ลเจ้�หล�ยู่แห่งหันหน้�เข้�ห�ทิศที�เป็นแม่นำ��ประแส 

หร่อแม้กระทั�งลำ�คลองเล็กๆ ที�ไหลไปออกยู่ังแม่นำ��ประแส สันนิษฐ�นว่�่

เป็นเพร�ะเร่�องก�รเป็นเส้นท�งคมน�คมเป็นหลัก ศ�ลเจ้�ฝีั�งริมแม่นำ�� 

ประแสก็ไม่ได้หันหน้�เข้�ห�ถนนแต่หันหน้�เข้�ห�แม่นำ��ประแส

 อ�ค�รประธ�นของศ�ลจ้�ว่พ่อประแสร์ (เขียู่นต�มป้�ยู่ศ�ลเจ้�) 

หันไปท�งทิศตะว่ันออกเฉียู่งเหนือ ซึ่�งเป็นทิศที�ตรงกับแม่นำ��ประแส 

ลักษณ์ะแผูนผัูงเป็นอ�ค�รประธ�นที�ขน�บด้ว่ยู่อ�ค�รชั�นรองสองหลังทั�ง

อ�ค�รประธ�นของ 

ศ�ลจ้�ว่พ่อประแสร์
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สองข้�ง บริเว่ณ์ด้�นหน้�เป็นล�นโล่งและมีแท่นบ่ช�เทพเจ้�ฟู้�ดิน เป็น

ศ�ลเจ้�ที�มีขน�ดใหญ่ท่ี�สุดแห่งหนึ�งในชุมชนป�กนำ��ประแส

 ศ�ลเจ�้พอ่กื�ออี�ไทรยู่อ้ยู่เปน็ศ�ลเจ�้อีกแหง่ในชมุชนป�กนำ��ประแส

ที�มีขน�ดใหญ่่ นอกจ�กอ�ค�รประธ�นที�หันหน้�ไปท�งทิศตะว่ันออก ซ่ึ�ง

เป็นทิศท�งเดียู่ว่กับแม่นำ��ประแสแล้ว่ยู่ังมีอ�ค�รชั�นรองตั�งขน�บอ�ค�ร

ประธ�นทั�งสองด้�น ท�งปกีซ่�้ยู่ของศ�ลเจ�้แหง่นี�มคีว่�มพเิศษคือมอี�ค�ร

ขน�บสองหลังตั�งเช่�อมกัน โดยู่อ�ค�รท�งด้�นทิศตะว่ันออกเป็นอ�ค�รที�

ใช้ในก�รเก็บของประกอบพิธีกรรม และมีศ�ลขน�ดเล็กซ่้อนอยู่่่ภ�ยู่ในคือ

ศ�ลเจ�้พอ่สกักะลักกื�อ ซ่ึ�งตรงกบัช่�อประตมิ�กรรมเทพเจ�้ประธ�นอกีองค์

หนึ�งที�ตั�งอยู่่่ข้�งๆ เจ้�พ่ออี�ไทรยู่้อยู่ (เจ้�พ่อต้นไทร) เทพเจ้�ประธ�นของ

ศ�ลจ�้ว่พอ่กื�ออี�ไทรยู่อ้ยู่ จ�กคำ�บอกเล่�ของช�ว่บ้�น เทพสององคน์ี�แทจ้รงิ

เปน็เทพเจ�้องคเ์ดยีู่ว่กนั เดมิเปน็เจ�้พ่ออี�ไทรยู่อ้ยู่ หรอ่เจ�้พอ่ตน้ไทร เปน็

เทพของช�ว่ไหหลำ� ในภ�ยู่หลังได้ช่�อจริงของเทพเจ้�องค์นี�ม�จ�กก�รเข้�

ทรงเจ้�พ่อ ได้แจ้งว่่�ช่�อจริงคือจ้�ว่พ่อสักกะลักกื�อ95 ก�รหันหน้�ศ�ลลงไป

ยู่ังทิศใต้เช่�อว่่�เพื�อให้เจ้�พ่อด่แลคนเดินเร่อในทะเล

ซ้้าย

อ�ค�รประธ�นศ�ลเจ้�กื�ออี�

ไทรยู่้อยู่

ขวา

ศ�ลพ่อป่่สักกะลักกื�อที�ซ่้อน

อยู่่่ภ�ยู่ในด้�นทิศใต้ของ

อ�ค�รประธ�นศ�ลเจ้� 

กื�ออี�ไทรยู่้อยู่
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อ�ค�รประธ�นโรงเจ

เชงจุ้ยู่โจว่ซ่่อกง

 โรงเจเชงจุ้ยู่โจว่ซ่่อกงเป็นโรงเจเพียู่งแห่งเดียู่ว่ในชุมชนป�กนำ�� 

ประแส เป็นโรงเจขน�ดใหญ่่แต่อยู่่่แผูนผัูงเรียู่บง่�ยู่ สร้�งขึ�นใหม่โดยู่ลด

ทอนองค์ประกอบในสถ�ปัตยู่กรรมจีนลง เช่น ง�นประดับหลังค� อ�ค�ร

ประธ�นปกติใช้ง�นเป็นอ�ค�รสำ�หรับบ่ช�เทพเจ้�ประธ�นคือเชงจุ้ยู่โจว่ 

ซ่่อกง และใช้พื�นที�บริเว่ณ์ศ�ลเจ้�ในช่ว่งเทศก�ลกินเจเป็นส่ว่นใหญ่่

กลุ่่มท้� 2 กลุ่่มศาล่ขนาดีเล่็ก

 ศ�ลเจ้�ขน�ดเล็กในชุมชนป�กนำ��ประแส เป็นกลุ่มศ�ลเจ้�ที�มี

เอกลักษณ์์เฉพ�ะตัว่แตกต่�งจ�กกลุ่มศ�ลเจ้�ขน�ดใหญ่่ เป็นศ�ลเจ้�ที�มี

คว่�มสำ�คัญ่ในฐ�นะเป็นศ�ลเจ้�ประจำ�ตระก่ลและศ�ลเจ้�ที�ทำ�หน้�ที�เป็น

ศ�ลพระภ่มิ ลักษณ์ะแผูนผูังไม่ซั่บซ้่อน ในบริเว่ณ์ศ�ลเจ้�มีเพียู่งอ�ค�ร

ประธ�นของศ�ลเจ�้เปน็อ�ค�รขน�ดเลก็ ไมม่ซุ้ี่มประตท่�งเข�้ อ�จสมัพนัธ์

กับรป่แบบของก�รเป็นศ�ลพระภ่มิของไทยู่ ภ�ยู่ในชุมชนก็เป็นส่ว่นหนึ�งที�

แสดงให้เห็นแล้ว่ว่่�ชุมชนช�ว่จีนที�ป�กนำ��ประแสแห่งนี�เป็นชุมชนหนึ�งที�มี

ขน�ดใหญ่่และมีคว่�มหล�กหล�ยู่ชุมชนหนึ�งตั�งแต่อดีต
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บน

อ�ค�รประธ�นขน�ดเล็ก

ของศ�ลเจ้�พ่อกล�ง

ถิ�นทอง

ล่่าง

อ�ค�รประธ�นศ�ลเจ้�

แซ่่ตั�น
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 ก�รนบัถอืเทพเจ�้ที�มคีว่�มเกี�ยู่ว่ขอ้งกบัว่ถีิชวี่ติของคนในชมุชนใน

ก�รประกอบอ�ชีพประมงและอ�ชพีที�เกี�ยู่ว่ขอ้งกบัก�รเดินเรอ่ เชน่ จ�้ว่พอ่

ประแสร์ เจ้�พ่ออี�ไทรยู่้อยู่ เจ้�พ่อสักกะลักกื�อ ล้ว่นแล้ว่แต่ถ่กเร่�องเล่�สืบ

ตอ่กนัตั�งแต่อดีตของผู่ค้นในชมุชน ทำ�ใหก้ล�ยู่สภ�พจ�กเทพเจ�้ของกลุม่

คนจีนอพยู่พเป็นเทพพื�นถิ�นที�เกิดขึ�นในบริเว่ณ์แห่งนี�และเป็นที�เค�รพบ่ช�

ของช�ว่ประมง รว่มถงึคนในชมุชนป�กนำ��ประแส ซึ่�งเกดิจ�กเร่�องเล่�เกี�ยู่ว่

กบัเทพเจ�้ในบรเิว่ณ์นี�เปน็ที�ม�ของก�รสร�้งศ�ลบ่ช�เทพเจ�้ที�ม�จ�กทะเล

บรรพบุรุษที�เสียู่ชีว่ิตจ�กก�รออกทะเล เป็นต้น

 แผูนผัูงของศ�ลเจ�้ขน�ดเล็กอยู่�่งศ�ลเจ�้พอ่กล�งถิ�นทองนั�น ใน

บริเว่ณ์ศ�ลเจ้�มีเพียู่งอ�ค�รประธ�นขน�ดเล็กที�ไว่้ใช้ประดิษฐ�นเทพเจ้�

ประธ�น แท่นบ่ช�เทพเจ้�ฟู้�ดินและเต�เผู�กงเต็กอยู่่่บริเว่ณ์ด้�นหน้�

อ�ค�รประธ�น โดยู่ตัว่อ�ค�รหันหน้�ไปท�งทิศที�เป็นแม่นำ��ประแส คือทิศ

ตะว่ันออก

 ศ�ลจ�้ว่แซ่ต่ั�น เปน็ศ�ลเจ�้ประจำ�ตระกล่แซ่ต่ั�น ซึ่�งเป็นกลุม่คนจนี

แต้จิ�ว่กลุ่มใหญ่่ที�สุดกลุ่มหนึ�งในชุมชนป�กนำ��ประแส แผูนผูังของศ�ลเจ้�

ยู่ังคงเรียู่บง่�ยู่ ประกอบด้ว่ยู่อ�ค�รประธ�นที�หันหน้�ไปท�งทิศตะว่ันออก

ซ่ึ�งเป็นทิศเดียู่ว่กับแม่นำ��ประแส เอกลักษณ์์โดดเด่นของแผูนผัูงศ�ลเจ้�

หล�ยู่ๆ แห่งในชุมชนป�กนำ��ประแสคือก�รมีล�นโล่งบริเว่ณ์ด้�นหน้�ศ�ล

เจ้�ที�หันหน้�ออกส่่ทิศที�เป็นแม่นำ��ประแส และมีท�งเดินเช่�อมต่อไปยัู่งริมนำ�� 

ทำ�ให้เกิดเป็นจุดชมว่ิว่ขึ�นม�ในปัจจุบัน

 ศ�ลแสงมณี์ สร้�งโดยู่น�ยู่จินต์และน�งกรอง แสงมณี์ ใน พ.ศ. 2521 

ต�มจ�รึกที�ระบุที�ผูนังของศ�ล ศ�ลแสงมณ์ีเป็นศ�ลขน�ดเล็กที�สุดในหม่่

ศ�ลเจ้�ทั�งหมดที�ค้นพบในชุมชนประแส โดยู่มีลักษณ์ะคล้�ยู่ศ�ลเพียู่งต�

ที�ม�กกว่่�ก�รเป็นศ�ลเจ้�จีนขน�ดใหญ่่ ปร�กฏเพียู่งอ�ค�รประธ�น 

ที�ประดิษฐ�นประติม�กรรมเทพเจ้�ประธ�น
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ศ�ลเจ้�แสงมณ์ี

เอกล่ักษณ์ของเทพัเจ้าพั้�นถิ�นในชุุมชุนปากนำ�าปร์ะแสั

 ก�รกร�บไหว่บ้ช่�เทพเจ�้ของคนจนีจงึสอดคลอ้งกับชวี่ติคว่�มเปน็

อยู่่่ของผู่้นับถือ ผู่้นับถือประสงค์ให้เทพเจ้�นั�นคุ้มครองหร่ออำ�นว่ยู่พรใน

เร่�องใด ด้ว่ยู่เหตุผูลดังกล่�ว่จึงทำ�ให้ก�รเค�รพบ่ช�เทพเจ้�ของคนจีนใน

ประเทศไทยู่และจีนแผู่นดินใหญ่ม่ีทั�งส่ว่นที�คล้�ยู่คลึงและแตกต่�งกัน

 ศ�ลเจ้�นั�นสร้�งขึ�นด้ว่ยู่เหตุผูลหล�ยู่ประก�ร ไม่ใช่เพียู่งเพื�อเป็น

ที�เค�รพสกัก�ระ แตบ่�งแหง่เปน็ศ�ลประจำ�ตระกล่ บ�งแห่งสร�้งเพื�อก�ร

แก้บน เพื�อให้ก�รค้�เจริญ่รุ่งเร่อง เป็นต้น96
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 ในปัจจบุนัชมุชนป�กนำ��ประแสจงึเปน็ชมุชนจนีรมิแมน่ำ��ขน�ดใหญ่่

แห่งหนึ�ง ที�ไม่ได้มีก�รแบ่งกลุ่มคนจีนเช่นในอดีต แต่ทุกศ�ลเจ้�นั�นได้รับ

ก�รเค�รพ สักก�ระจ�กผู่้คนในชุมชนหร่อผู่้คนจ�กภ�ยู่นอกที�เข้�ม�กร�บ

ไหว่้ แตยู่่ังคงคว่�มเป็นเอกลักษณ์์ของศ�ลเจ้�แต่ละกลุ่มคนจีนไว่้ได้อยู่่�ง

ชัดเจน ชุมชนช�ว่จีนป�กนำ��ประแสจึงมีเอกลักษณ์์ท�งคว่�มเช่�อที�สำ�คัญ่

เร่�องหนึ�งนั�นคือ สืบเนื�องจ�กเร่�องของภ่มิศ�สตร์ที�ตั�งตดิริมแม่นำ��และใกล้

ทะเล ดังนั�นเร่�องของเทพเจ้�ที�นับถือกันในชุมชนช�ว่จีนดั�งเดิมจึงมีไว่้สัก

ก�ระบช่�ในฐ�นะเทพเจ�้ประจำ�ทอ้งถิ�นที�ชว่่ยู่ดแ่ลชวี่ติของผู้่คนในชุมชนรมิ

นำ��และก�รออกเรอ่ประมงนั�นใหเ้ปน็ไปอยู่�่งแคล้ว่คล�ดปลอดภัยู่ ต�มคำ�

บอกเล่�ของผู้่คนในชุมชนตั�งแต่อดีต เกิดเป็นภ�พสะท้อนว่ัฒนธรรมของ

ช�ตพิันธุช์�ว่จีนจ�กศิลปกรรมและคว่�มเช่�อที�ปร�กฏในศ�ลเจ้�จีนภ�ยู่ใน

ชุมชนป�กนำ��ประแส

 จ�้ว่พอ่ประแสร ์หรอ่เจ�้พอ่หวั่โขด เปน็เทพเจ�้ประธ�นในศ�ลจ�้ว่

พ่อประแสร์ ที�อยู่่่บริเว่ณ์ท้�ยู่ชุมชน หร่อบริเว่ณ์ที�ช�ว่บ้�นเรียู่กกันติดป�ก

ว่่�หัว่โขด จ้�ว่พ่อประแสร์นั�นเป็นเทพเจ้�สำ�คัญ่เป็นที�นับถือบ่ช�ของช�ว่

ประมงม�ตั�งแต่อดีต ทั�งยู่ังปกป้องรักษ�ให้แคล้ว่คล�ดปลอดภัยู่จ�กก�ร

เดินท�งท�งเร่อ จึงถือเป็นเทพเจ้�องค์สำ�คัญ่ต่อว่ิถีชีว่ิตคว่�มเป็นอยู่่่ของ

ผู่้คนในชุมชนป�กนำ��ประแส ช่�อเรียู่กเทพเจ้�องค์นี�จ�กภ�ษ�จีนเดิมนั�นไม่

เปน็ที�แนชั่ด แตไ่ด้ถก่นบัถอืในฐ�นะเทพเจ�้พื�นถิ�นที�ปกปอ้งดแ่ลช�ว่ประมง

และคนในชุมชนป�กนำ��ประแส ในช่�อจ้�ว่พ่อประแสร์

 จ้�ว่พ่ออี�ไทรยู่้อยู่ หร่อเจ้�พ่อต้นไทรนั�นเป็นเทพเจ้�ประธ�นของ

ศ�ลเจ้�พ่อกื�ออี�ไทรยู่้อยู่ เทพเจ้� 42 หร่อเทพเจ้� 108 เทพเจ้�เฉพ�ะใน

สังคมช�ว่จีนในไทยู่เท่�นั�น คว่�มเป็นม�มี 2 กลุม่ กลุม่แรกเช่�อว่�่เดมิเทพ

กลุ่มนี�เป็นคนจีนโพ้นทะเล 42 คน และ 108 คน โดยู่ส�รเร่อสำ�เภ�เข้�ม�

ในประเทศไทยู่ และเกิดเร่อล่มจมนำ��ต�ยู่กล�ยู่เป็นเทพเจ้� กลุ่มที� 2 เล่�

ว่�่เปน็กลุม่ช�ว่จนีที�รว่่มส่ร้บกบักำ�ลงัฝี�่ยู่จนีของสม�คมต�่งๆ และต�ยู่ใน

ก�รส่้รบ ร�ชว่งศ์ชิงแต่งตั�งให้มียู่ศท�งร�ชก�ร นับถือกันม�กในแถบภ�ค

ใต้ของไทยู่97
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บน

จ้�ว่พ่อประแสร์ หรอ่ 

เจ้�พ่อหัว่โขด

ล่่าง

เทพเจ้�ประธ�น 

ศ�ลเจ้�พ่อกื�ออี�ไทรยู่้อยู่
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 ในขณ์ะที�ศ�ลเจ�้พอ่สกักะลักกื�อที�อยู่่ใ่นศ�ลจ�้ว่พอ่กื�ออี�ไทรยู่อ้ยู่นั�น

 ในเกง๋ประธ�นของศ�ลเจ�้มเีพยีู่งแผูน่ป้�ยู่ซึ่�งสนันิษฐ�นว่�่น่�จะเปน็แผู่น

ป�้ยู่ตวั่แทนของเจ�้พอ่สกักะลกักื�อ และไดถ้ก่ประดษิฐ�นในอ�ค�รศ�ลเจ�้

พ่อสักกะลักกื�อที�อยู่่่บริเว่ณ์อ�ค�รปีกซ้่�ยู่ของอ�ค�รประธ�นศ�ลเจ้�พ่อกื�

ออี�ไทรยู่อ้ยู่ ซ่ึ�งต้องเดนิผู่�นอ�ค�รประธ�นของศ�ลเข�้ไปจงึจะพบศ�ลเจ�้

พ่อสักกะลักกื�อ

 เปิ�นโถว่กง หรอ่ ปุนเถ้�กงเป็นเทพผู่้ช�ยู่ หน้�ต�เหมือนเศรษฐีใน

ชนบทสมยัู่โบร�ณ์ของจนี ผูมและหนว่ดสขี�ว่เสื�อคลมุยู่�ว่ ถือไมเ้ท�้ แสดง

คว่�มเมตต�98 เป็นที�นับถือของแต้จิ�ว่และแคะในไทยู่99 โดยู่ปกติปุนเถ้�กง

นั�นเป็นเทพที�นับถือกันในฐ�นะเทพเจ้�ที�คุ้มครองพื�นที�ที�มีก�รสร้�งศ�ล 

เทพเจ้�ปุนเถ้�กงในศ�ลเจ้�พ่อกล�งถิ�นทองนี�เป็นที�ร่้จักในช่�อเจ้�พ่อแขก 

ซ่ึ�งได้ช่�อม�จ�กตำ�น�นเร่�องเล่�เร่�องมีหม่ม�ต�ยู่ที�หน้�ศ�ล จึงเช่�อว่่�เจ้�

พอ่อ�จจะเปน็แขก ช�ว่บ้�นในชมุชนป�กนำ��ประแสนบัถือและห�กตอ้งก�ร

ขอล่กช�ยู่ก็จะม�ขอกับเจ้�พ่อแขก ลักษณ์ะเด่นของเทพเจ้�เปิ�นโถว่กงนั�น

เป็นเทพที�ไม่เคยู่ปร�กฏหลักฐ�นในจีนม�ก่อน แต่ปร�กฏในชุมชนช�ว่จีน

ที�อพยู่พม�ตั�งรกร�กในภ่มิภ�คเอเชียู่ตะว่ันออกเฉียู่งใต้ มีร่ปแบบที�หล�ก

หล�ยู่ เช่น ปร�กฏในรป่ขุนน�งฝ่ี�ยู่บุ๋น ร่ปขุนน�งฝี่�ยู่บ่๊ เทว่ด�อยู่่�งไทยู่ 

เป็นต้น เปิ�นโถว่กง หม�ยู่ถึงผู้่อ�วุ่โส หร่อหัว่หน้�ของพื�นที�แห่งนี� หร่อ

บริเว่ณ์นี�ได้ เมื�อพิจ�รณ์�จ�กคำ�ภ�ษ�จีน จะเห็นได้ว่่�ก�รนับถือเทพเปิ�น

โถว่กงนั�นเป็นแนว่คิดเดียู่ว่กับของเทพพระภ่มิของไทยู่100

 เชงจุ้ยู่โจว่ซ่่อกง คือพระสงฆ์์ในนิก�ยู่มห�ยู่�นของจีน มีผูิว่สีดำ� 

หน�้ดำ� จม่กงองุม้ เช่�อกนัว่�่เปน็พระสงฆ์ม์�จ�กอนิเดยีู่ เปน็ภกิษทีุ�มคีว่�ม

ส�ม�รถและคว่�มเมตต� เชี�ยู่ว่ช�ญ่ก�รรักษ�โรคภัยู่ไข้เจ็บ รว่มถึงจ�ริก

เผูยู่แผู่ธรรมขณ์ะรักษ�ผู่้เจ็บป่ว่ยู่ไปด้ว่ยู่101 เมื�อสิ�นอ�ยูุ่ขัยู่จึงถก่นับถือเป็น

เทพเจ้� ปร�กฏในลักษณ์ะของประติม�กรรม เทพเพศช�ยู่แต่งก�ยู่แบบ

พระสงฆ์์นิก�ยู่มห�ยู่�น มีผิูว่สีดำ� ตรงต�มตำ�น�น
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บนซ้้าย

เจ้�พ่อแขกหร่อเทพเจ้� 

เปิ�นโถว่กง

บนขวา

แผู่นป้�ยู่วิ่ญ่ญ่�ณ์ตัว่แทน

ของเจ้�พ่อสักกะลักกื�อ

ล่่าง

เทพเจ้�โจ้ว่ซ่่อกง
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ซ้้าย

เทพเจ้�ประธ�นศ�ลจ้�ว่ 

แซ่ต่ั�น

ขวา

เทพเจ้�ประธ�นศ�ล

แสงมณ์ี

 เทพเจ้�ประธ�นในศ�ลจ้�ว่แซ่่ตั�น เป็นเทพเพศช�ยู่ เป็นที�ร่้จักกัน

ในช่�อเจ้�พ่อแซ่่ตั�น เนื�องจ�กก�รเป็นศ�ลเจ้�ประจำ�ตระก่ล จึงมีคว่�มเป็น

ไปได้ที�เทพเจ�้ประธ�นองคน์ี�อ�จเปน็ตวั่แทนของบรรพบรุษุที�ลว่่งลบัไปแล้ว่

ของคนตระก่ลแซ่่ตั�นที�เป็นตระก่ลคนจีนที�ใหญ่่เป็นอันดับต้นๆ ในชุมชน

ป�กนำ��ประแส

 เทพเจ�้ในศ�ลแสงมณ์ ีศ�ลขน�ดเลก็ที�มลัีกษณ์ะใกลเ้คยีู่งกบัก�ร

เปน็ศ�ลเจ้�ที�นั�น เปน็เทพเพศช�ยู่ที�มีลกัษณ์ะแสดงคว่�มเมตต� สว่มเสื�อ

คลุมยู่�ว่และไว่้หนว่ดเคร� ไม่ทร�บแน่ชัดว่่�คือเทพเจ้�อะไร หร่อมีก�ร

เรียู่กดว้่ยู่ช่�อใด แต่จ�กก�รสำ�รว่จพบว่�่กม็ชี�ว่บ้�นบ�งสว่่นที�กร�บไหว่เ้มื�อ

สัญ่จรผู่�นศ�ล จึงน่�จะมีลักษณ์ะเป็นเทพเจ้�ที�อีกแห่งที�ด่แลบริเว่ณ์นี�

ง�นประดับตกแต่งและคว่�มหม�ยู่ของสัญ่ลักษณ์์มงคลต่�งๆ

 องค์ประกอบในเร่�องง�นประดับภ�ยู่ในศ�ลเจ้�จีนนั�นถือว่่�เป็น

ประเด็นที�มคีว่�มสำ�คญั่ ซ่ึ�งชว่่ยู่บง่บอกใหท้ร�บว่�่ศ�ลเจ�้จนีแห่งนั�นๆ เป็น

ของคนจีนกลุ่มใด เนื�องจ�กชุมชนป�กนำ��ประแสเป็นชุมชนช�ว่จีนขน�ด

ใหญ่่แห่งหนึ�ง ซ่ึ�งปร�กฏหลักฐ�นจ�กคำ�บอกเล่�ในอดีตว่่�มีกลุ่มช�ว่จีน

ม�กม�ยู่ทั�ง แต้จิ�ว่ ไหหลำ� ฮิกเกี�ยู่น ฯลฯ ม�ตั�งถิ�นฐ�นอ�ศัยู่บริเว่ณ์นี� ก�ร
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ศึกษ�รป่แบบของศ�ลเจ�้และก�รประดบัตกแต่ง รว่มถึงก�รห�คว่�มหม�ยู่

ของสัญ่ลักษณ์์ต่�งๆ ที�ประดับตกแต่งอ�ค�รศ�ลเจ้�นั�นจึงเป็นปัจจัยู่หนึ�ง

ที�มีคว่�มสำ�คัญ่ในก�รศึกษ�เอกลักษณ์์ท�งคว่�มเช่�อของชุมชนช�ว่จีน 

คว่�มหม�ยู่ต่�งๆ ที�เกิดขึ�นในแต่ละศ�ลเจ้�นั�นสำ�คัญ่ต่อผู่้คนที�ม�สักก�ร

บ่ช�ตั�งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

งานปร์ะดัีบตกแต่งสัถาปัตยกร์ร์มศาล่เจ้าในชุุมชุนปากนำ�าปร์ะเเสั

 สถ�ปัตยู่กรรมภ�ยู่ในศ�ลเจ้�แต้จิ�ว่ที�พบในชุมชนมักมีก�รประดับ

ตกแตง่หน�ต�กว่�่ศ�ลเจ�้ไหหลำ� บรเิว่ณ์ façade ของศ�ลเจ�้จ�กทั�งสอง

กลุ่มคนจีนนั�นมีเอกลักษณ์์ที�แตกต่�งกัน นอกจ�กบริเว่ณ์ด้�นหน้�อ�ค�ร

แล้ว่ ก�รประดับตกแต่งบริเว่ณ์หลังค� ประต่ หน้�ต่�งก็มีลักษณ์ะที�เฉพ�ะ

เนื�องจ�กศ�ลเจ�้ทกุๆ หลงัในชมุชนป�กนำ��ประแสถ่กใชง้�นในหล�กหล�ยู่

บทบ�ทต่�งกัน ร่ปแบบและก�รประดับตกแต่งศ�ลเจ้�จึงมีคว่�มต่�งกัน ดังนี� 

ปร์ะติมากร์ร์มปร์ะดีับสั่วนสัันห้ล่ังคา

 บนสันหลังค�ศ�ลเจ้�เป็นง�นประติม�กรรมมังกรค่่ล่อแก้ว่และ

กิเลนค่่ ซ่ึ�งเป็นสัตว่์มงคลในตำ�น�นของจีนที�นิยู่มทำ�เป็นง�นประดับใน

อ�ค�รศ�ลเจ้�จีน ลักษณ์ะแบบที�พบในศ�ลจ้�ว่พ่อประแสร์ เป็นลักษณ์ะ

ง�นประดบัด้ว่ยู่กระเบื�องเคลอืบแบบเทคนคิเชี�ยู่นฉอื102 ซึ่�งเปน็ลกัษณ์ะง�น

ประดับที�เป็นเอกลักษณ์์ของศ�ลเจ้�แบบจีนแต้จิ�ว่ หน้�จั�ว่ของศ�ลจ้�ว่พ่อ

ประแสร์เปน็หน้�จั�ว่ธ�ตไุมอั้นเปน็ที�นิยู่มในเปน็ศ�ลเจ�้จนีแตจ้ิ�ว่และไหหลำ�

และเป็นที�พบในประเทศไทยู่เป็นส่ว่นใหญ่่

 บนสันหลังค�ศ�ลจ้�ว่กื�ออี�ไทรยู่้อยู่เป็นง�นประติม�กรรมมังกรค่่

ล่อแก้ว่ ซ่ึ�งพบเป็นปกติบริเว่ณ์สันหลังค�ของศ�ลเจ้�ประธ�น หน้�จั�ว่ของ

ศ�ลเจ้�แห่งนี�ก็ยู่ังคงเป็นหน้�จั�ว่ธ�ตุไม้อันเป็นที�นิยู่มในเป็นศ�ลเจ้�จีน

แต้จิ�ว่และไหหลำ�และเป็นที�พบในประเทศไทยู่เป็นส่ว่นใหญ่่ 
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บน

ก�รตกแต่งบริเว่ณ์สัน

หลังค�และ façade ของ

อ�ค�รประธ�นศ�ลจ้�ว่พ่อ

ประแสร์

ล่่าง

ก�รประดับตกแต่งสัน

หลังค�ของศ�ลเจ้�พ่อกื�ออี�

ไทรยู่้อยู่
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 ลักษณ์ะสำ�คัญ่ที�พบบนสันหลังค�ของอ�ค�รชั�นรองที�ตั�งขน�บ

อ�ค�รประธ�นศ�ลจ้�ว่พ่อกื�ออี�ไทรยู่้อยู่ คือก�รทำ�ประติม�กรรมหงส์หร่อ

นกฟูีนิกซ่์ ซ่ึ�งเป็นสัตว่์มงคลของจีนเช่นกัน ทั�งยู่ังเป็นสัตว่์ประจำ�ทิศใต้ ซ่ึ�ง

ประดบัอยู่่่บนสันหลงัค�ของอ�ค�รชั�นรองที�ตั�งอยู่่่ท�งทิศใต้ ตรงต�มหลกั

ประติม�นว่ิทยู่� จ�กมุมนี�จะเห็นหน้�จั�ว่ธ�ตุไม้ของอ�ค�รได้ชัดเจน

 อ�ค�รประธ�นของศ�ลเจ้�พ่อกล�งถิ�นทองบริเว่ณ์สันหลังค�ยู่ัง

คงประดบัดว้่ยู่ประตมิ�กรรมมงักรค่ล่อ่แกว้่เชน่กนัแตล่กัษณ์ะที�ไมพ่บที�ศ�ล

เจ้�แห่งนี�คือก�รทำ�หน้�จั�ว่ต�มธ�ตุต่�งๆ ต�มร่ปแบบของอ�ค�รศ�ลเจ้�

จีนโดยู่ทั�ว่ไป อ�จเกิดจ�กก�รลดร่ปของอ�ค�รประธ�นศ�ลเจ้�ให้มีขน�ด

เล็กม�ก

 ศ�ลแสงมณ์ีเป็นศ�ลขน�ดเล็กที�สุดในชุมชนป�กนำ��ประแสที�มี

ลกัษณ์ะคล�้ยู่คลึงกบัศ�ลพระภม่ขิองไทยู่ แตม่อีงคป์ระกอบของก�รประดบั

หลังค�ที�ครบถ้ว่น ปร�กฏทั�งก�รทำ�ประติม�กรรมมังกรค่่ล่อแก้ว่บนสันหลังค�

และหน้�จั�ว่ธ�ตุไม้ที�เป็นที�นิยู่มในศ�ลเจ้�จีนภ�ยู่ในชุมชนป�กนำ��ประแส

 อ�ค�รประธ�นศ�ลจ้�ว่แซ่่ตั�นกลับไม่ปร�กฏก�รประดับประติม�กรรม

บนสันหลังค� เหลือเพียู่งก�รทำ�หน้�จั�ว่ธ�ตุไม้เช่นเดียู่ว่กับศ�ลเจ้�อื�นๆ 

ในชมุชนป�กนำ��ประแส ทำ�ใหเ้ปน็ศ�ลเจ�้แหง่หนึ�งที�มกี�รประดบัตกแตง่ที�

เรียู่บง่�ยู่ที�สุดในชุมชน

ก�รตกแต่งบริเว่ณ์สัน

หลังค�ของศ�ลเจ้�พ่อ 

กล�งถิ�นทอง
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ปร์ะตู ห้น้าต่าง แล่ะการ์ปร์ะดีับตกแต่งผันังของศาล่เจ้า

 ก�รประดบัตกแตง่ภ�ยู่นอกของศ�ลจ้�ว่พ่อประแสร์ มีก�รประดบั

ตกแต่งเต็มพื�นที� ซ่ึ�งเป็นลักษณ์ะเด่นของศ�ลเจ้�จีนแต้จิ�ว่ ประกอบด้ว่ยู่

ภ�พเขียู่นสีเล่�เร่�องในสีสันสดใส และประติม�กรรมมังกรประดับบริเว่ณ์

เส�สองต้นหน้�ประต่ท�งเข้� หน้�ต่�งกลมทั�งสองฝัี�งประดับด้ว่ยู่

ประติม�กรรมสัตว่์มงคล ท�งด้�นขว่�เป็นร่ปมังกร ท�งด้�นซ่้�ยู่เป็นหงส์ 

ซ่ึ�งเป็นสัตว่์ที�นิยู่มทำ�เป็นประติม�กรรมประดับในศ�ลเจ้�จีน 

 ก�รประดบัตกแต่งประตแ่ละหน้�ต�่งของศ�ลเจ�้กื�ออี�ไทรยู่อ้ยู่ เปน็

แบบเรยีู่บง�่ยู่ต�มร่ปแบบของศ�ลเจ�้จนีไหหลำ� หน้�ต�่งเปน็หน�้ต�่งกลม

ที�มีก�รสลักภ�ษ�จีนคำ�ที�มีคว่�มหม�ยู่ถึงคว่�มมั�งคั�งรำ��รว่ยู่ไว่้ ซึ่�งเป็นคำ�

อว่ยู่พรที�มงคล ที�ประตท่�งเข�้มกี�รเขยีู่นภ�พทว่�รบ�ลไว่ต้�มปกต ิที�ผูนงั

ไม่ได้มีก�รประดับตกแต่งด้ว่ยู่ประติม�กรรมจำ�นว่นม�ก แต่เน้นก�รเขียู่น

ภ�พเล่�เร่�อง ภ�พสัตว่์มงคล เช่น มังกร และโคลงกลอนอว่ยู่พรในบริเว่ณ์

ด้�นหน้�ศ�ลเจ้�

 ก�รประดับตกแต่งบริเว่ณ์ประต่ หน้�ต่�งของศ�ลจ้�ว่แซ่่ตั�นนั�น

เรียู่บง่�ยู่ที�สุด ไม่มีลว่ดล�ยู่ประดับ หน้�ต่�งกลมทั�งสองด้�นเป็นหน้�ต่�ง

เรียู่บที�ใช้ถ�ดเงินประดับ ที�ประต่ท�งเข้�มีภ�พเขียู่นสีทว่�รบ�ลต�มปกติ 

ก�รประดับตกแต่งภ�ยู่นอกเรียู่บง่�ยู่ ไม่มีภ�พเขียู่นสีหร่อประติม�กรรม

ประดับ อ�จเพร�ะเป็นศ�ลเจ้�ประจำ�ตระก่ล จึงไม่ได้มีก�รประดับตกแต่ง

ยู่ิ�งใหญ่่เหมือนศ�ลเจ้�ที�ประดิษฐ�นเทพเจ้�สำ�คัญ่

 โรงเจเชงจุ้ยู่โจว่ซ่่อกงประดับอ�ค�รประธ�นอยู่่�งเรียู่บง่�ยู่ด้ว่ยู่

ภ�พเขียู่นส ีหน�้ต�่งกลมเจ�ะชอ่งไมไ่ดม้กี�รประดบัตกแตง่ อ�จเปน็เพร�ะ

โรงเจเชงจุ้ยู่โจว่ซ่่อกงเป็นสถ�นที�ประกอบพิธีกรรมสำ�คัญ่ในช่ว่งเทศก�ล

กินเจ จึงไม่ได้มีก�รประดับตกแต่งอ�ค�รต�มระเบียู่บของศ�ลเจ้�จีนม�กนัก



5 — ศิลปกรรมในชุมชนย่านเก่าระยองวัด  บ้าน  ศาลเจ้า ศิลปกรรมและงานช่างโบราณ 193

 บริเว่ณ์ด้�นหน้�ศ�ลเจ้�พ่อกล�งถิ�นทอง ตกแต่งอยู่่�งเรียู่บง่�ยู่ด้ว่ยู่

ภ�พเขียู่นสี ส่ว่นใหญ่่เป็นภ�พธรรมช�ติและโคลงกลอนอว่ยู่พร หน้�ต่�งกลม

ทั�งสองฝัี�งของอ�ค�รเป็นหน้�ต่�งเจ�ะช่องโล่งๆ มีก�รว่�ดลว่ดล�ยู่ประแจ

จีนล้อมกรอบหน้�ต่�ง ประต่ท�งเข้�ไม่มีก�รทำ�บ�นประต่ จึงไม่ปร�กฏภ�พ

เขียู่นสีทว่�รบ�ลที�พบโดยู่ปกติที�ประต่ท�งเข้�ศ�ลเจ้�

สัร์ุป

 ในปจัจบุนัชมุชนป�กนำ��ประแสจงึเป็นชมุชนจนีรมิแมน่ำ��ขน�ดใหญ่่

แห่งหนึ�ง ที�ไม่ได้มีก�รแบ่งกลุ่มคนจีนเช่นในอดีต แต่ทุกศ�ลเจ้�นั�นได้รับ

ก�รเค�รพ สักก�ระจ�กผู่้คนในชุมชนหร่อผู่ค้นจ�กภ�ยู่นอกที�เข้�ม�กร�บ

ไหว่้ แต่ยู่ังคงคว่�มเป็นเอกลักษณ์์ของศ�ลเจ้�แต่ละกลุ่มคนจีนไว่้ได้อยู่่�ง

ชัดเจน ชุมชนช�ว่จีนป�กนำ��ประแสจึงมีเอกลักษณ์์ท�งคว่�มเช่�อที�สำ�คัญ่

เร่�องหนึ�งนั�นคือ สืบเนื�องจ�กเร่�องของภ่มิศ�สตร์ที�ตั�งตดิริมแม่นำ��และใกล้

ทะเล ดังนั�นเร่�องของเทพเจ้�ที�นับถือกันในชุมชนช�ว่จีนดั�งเดิมจึงมีไว่้สัก

ก�ระบช่�ในฐ�นะเทพเจ�้ประจำ�ทอ้งถิ�นที�ชว่่ยู่ดแ่ลชวี่ติของผู่ค้นในชุมชนรมิ

นำ��และก�รออกเร่อประมงนั�นให้เป็นไปอยู่่�งแคล้ว่คล�ดปลอดภัยู่ 

ซ้้าย

ศ�ลแสงมณ์ีที�มีลักษณ์ะ

คล้�ยู่ศ�ลเจ้�ที�

ขวา

ก�รตกแต่งอันเรียู่บง่�ยู่ 

ของศ�ลเจ้�พ่อแซ่่ตั�นซ่ึ�ง

เป็นศ�ลเจ้�ประจำ�ตระก่ล
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อมรินทร์พริ�นติ�งแอนด์พับลิชชิ�ง, 2546), หน้� 10.
64ประยู่่ร อุลุช�ฎะ, จิตร์กร์ร์มสัมุดีข่อยเร์ื�องมห้าชุาติ 

วัดีโขดีทิมธ์าร์าม จังห้วัดีร์ะยอง (กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์

ปีที� 21 ฉบับ 1-4 มกร�คม-ธันว่�คม 2538), หน้� 205-216.
65สยู่�ม ภัทร�นุประว่ัติ, จันทโคร์พั (ออนไลน์), เข้�ถึงเมื�อ

ว่ันที� 25 พฤศจิก�ยู่น 2561, เข้�ถึงได้จ�ก: http://www.

sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_

id=322
66เลิศ พ่ว่งพระเดช, ศิล่ปไทย ชุุดี ตำาร์าภูาพัล่ายไทย  

(กรุงเทพฯ: ว่�ดศิลป์, 2542), หน้� 21.
67เร์ื�องเดี้ยวกัน.
68ประทีป ชุมพล, จิตร์กร์ร์มฝีาผันังภูาคกล่าง ศึกษากร์ณ้

ความสััมพัันธ์์กับวร์ร์ณคดี้แล่ะอิทธ์ิพัล่ท้�ม้ต่อความเชุื�อ 

ปร์ะเพัณ้แล่ะวัฒนธ์ร์ร์ม (ง�นวิ่จัยู่ได้รับทุนสนับสนุนประเภท

ทั�ว่ไป ประจำ�ปี 2539 จ�กสำ�นักง�นคณ์ะกรรมก�รว่ิจัยู่

แห่งช�ติ), หน้� 181.
69เด่นด�ว่ ศิลป�นนท์, แกะร์อยพัร์ะมาล่ัย (กรุงเทพฯ: 

มิว่เซ่ียู่มเพรส, 2553), หน้� 49.
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70อรศิริ ป�ณิ์นท์ และสมคิด จิระทัศนะกุล. เรื์อนค้าขายพ้ั�นถิ�น

ในชุุมชุนเม้อง (กรุงเทพฯ: คณ์ะสถ�ปัตยู่กรรมศ�สตร์

มห�ว่ิทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2544), หน้� 73.
71ผุูสดี ทิพทัส, บ้านในรั์ตนโกสันิทร์์ 3 รั์ชุกาล่ท้� 6 พั.ศ. 2453-

2468 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬ�ลงกรณ์์มห�ว่ิทยู่�ลัยู่, 

2545-2546), หน้� 173.
72ศรีศักร วั่ลลิโภดม, อาร์ยธ์ร์ร์มฝัี�งทะเล่ตะวันออก (กรุงเทพฯ 

มติชน, 2545), หน้� 45.
73ศรีศักร ว่ัลลิโภดม, เร์ือนไทย บ้านไทย (กรุงเทพฯ: เมือง

โบร�ณ์, 2552), หน้� 99-100.
74Bangkok Post Outlook, An Historical Oasis ฉบับ

ว่ันที� 10 มีน�คม พ.ศ. 2550.
75หน่ว่ยู่อนุรักษ์สิ�งแว่ดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ�น

จังหว่ัดระยู่องสำ�นักง�นนโยู่บ�ยู่แผูนทรัพยู่�กรธรรมช�ติ

และสิ�งแว่ดล้อม, ห้นังส้ัอแผันท้�สัิ�งแวดีล้่อมศลิ่ปกร์ร์มย่าน

ชุุมชุนเก่าถนนยมจินดีา จังห้วัดีร์ะยอง (ระยู่อง: ไม่ทร�บ

ที�จัดพิมพ์), หน้� 5.
76เฉลียู่ว่ ร�ชบุรี, ปร์ะวัติศาสัตร์์เม้องร์ะยอง (ระยู่อง: 

ระยู่องกันเอง, 2549), หน้� 122.
77เร์ื�องเดี้ยวกัน, หน้� 81.
78ชินศักดิ� ตัณ์ฑิ์กุล, ความห้ล่ากห้ล่ายของเรื์อนพ้ั�นถิ�นไทย  

(กรุงเทพฯ: คณ์ะสถ�ปัตยู่กรรมศ�สตร์ มห�วิ่ทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 

2544), หน้� 39.
79ข้อมูล่ร์วบร์วมแล่ะจัดีทำาโดียคณะกร์ร์มการ์ศาล่เจ้า

แม่ทับทิม (จุ้ยบุ้ยเห้น้�ยว)
80พัร์ะร์าชุห้ัตถเล่ขาพัร์ะบาทสัมเดี็จพัร์ะจุล่จอมเกล่้า

เจ้าอยู่หั้วเม้�อเสัดี็จปร์ะพัาสัห้ัวเม้องชุายทะเล่ตะวันออก 

ในปีมะเม้ย พั.ศ. 2425 กับปีมะเม้ย พั.ศ. 2462 แล่ะปีวอก 

พั.ศ. 2427 ร์วม 3 คร์าว (กรุงเทพฯ: โสภณ์พิพรรฒน�กร, 

2470), หน้� 9-12.
81สมช�ติ จึงสิริอ�รักษ์, สัถาปัตยกร์ร์มแบบตะวันตกในสัมัย

รั์ชุกาล่ท้� 4 – พั.ศ. 2480  (กรุงเทพฯ:  คณ์ะสถ�ปัตยู่กรรมศ�สตร์

 มห�ว่ิทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2553), หน้� 159.

82น ณ์ ป�กนำ��, แบบแผันบ้านเร์ือนในสัยาม เร์ือนไทย 

เร์ือนปั�นห้ยา เร์ือนมะนิล่า เร์ือนขนมปังขิง (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบร�ณ์, 2535), หน้� 16.
83เร์ื�องเดี้ยวกัน, หน้� 13.
84เร์ื�องเดี้ยวกัน, หน้�15.
85สมช�ติ จึงสิริอ�รักษ์, สัถาปัตยกร์ร์มแบบตะวันตกในสัมัย

รั์ชุกาล่ท้� 4 – พั.ศ. 2480  (กรุงเทพฯ:  คณ์ะสถ�ปัตยู่กรรมศ�สตร์

มห�ว่ิทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2553), หน้� 534.
86สุพัฒน์ บุณ์ยู่ฤทธิกิจ, รองศ�สตร�จ�รย์ู่., บ้านไม้เรื์อนไทย: 

บ้านเรื์อนท้�สัร้์างด้ีวยไม้ในปร์ะเทศไทย (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ�ล

กรุ๊ป, 2561), หน้� 122.
87สมช�ติ จึงสิริอ�รักษ์, สัถาปัตยกร์ร์มแบบตะวันตกในสัมัย

รั์ชุกาล่ท้� 4–พั.ศ. 2480 (กรุงเทพฯ:  คณ์ะสถ�ปัตยู่กรรมศ�สตร์

มห�วิ่ทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2553), หน้� 163.
88สุพัฒน์ บุณ์ยู่ฤทธิกิจ, รองศ�สตร�จ�รย์ู่., บ้านไม้เรื์อนไทย: 

บ้านเรื์อนท้�สัร้์างด้ีวยไม้ในปร์ะเทศไทย (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ�ล

กรุป๊, 2561), หน้� 188.
89เร์ื�องเดี้ยวกัน, หน้� 216.
90คำาให้้การ์ขุนห้ล่วงวัดีปร์ะดีูท่ร์งธ์ร์ร์ม (กรุงเทพฯ: สำ�นัก

เลข�ธิก�ร น�ยู่กรัฐมนตรี, 2538), หน้� 3.
91สุพัฒน์ บุณ์ยู่ฤทธิกิจ, รองศ�สตร�จ�รย์ู่., บ้านไม้เรื์อนไทย: 

บ้านเรื์อนท้�สัร้์างด้ีวยไม้ในปร์ะเทศไทย (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ�ล

กรุป๊, 2561), หน้� 188.
92ชินศักดิ� ตัณ์ฑิ์กุล, ความห้ล่ากห้ล่ายของเรื์อนพ้ั�นถิ�นไทย 

(กรุงเทพฯ: คณ์ะสถ�ปัตยู่กรรมศ�สตร์ มห�วิ่ทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 

2544), หน้� 39.
93อชิรัชญ์่ ไชยู่พจน์พ�นิช, ศาล่เจ้าจีนในกรุ์งเทพัฯ (กรุงเทพฯ: 

มติชน, 2561), หน้� 3.
94เนตรนภ� แก้ว่แสงธรรม ยู่�เนซ่โกว่�, ไห้ว้เทพัเจ้า 9 ศาล่

จีนมงคล่ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), หน้� 7.
95ก�ญ่จน� เหล่�โชคชัยู่กุล, ปากนำ�าปร์ะแสัในสัายธ์าร์

ปร์ะวัติศาสัตร์์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มห�วิ่ทยู่�ลัยู่ธรรมศ�สตร์, 

2562), หน้� 42.
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96เนตรนภ� แก้ว่แสงธรรม ยู่�เนซ่โกว่�, ไห้ว้เทพัเจ้า 9 

ศาล่จีนมงคล่ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548), หน้� 7.
97ต้ว่น ลี� เซ่ิง และ บุญ่ยู่ิ�ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวัดีจีน

แล่ะศาล่เจ้าจีนในปร์ะเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศพพ, 2543), 

หน้� 23.
98เร์ื�องเดี้ยวกัน, หน้� 20.
99G. William Skinner, สัังคมจีนในไทย (Chinese Society 

in Thailand) (กรุงเทพฯ: ม่ลนิธิโครงก�รตำ�ร�ฯ, 2542),

หน้� 139.
100อชิรัชญ์่ ไชยู่พจน์พ�นิช, เทพัเจ้าในศาล่เจ้าจีน

กร์ุงเทพัมห้านคร์: รู์ปแบบคตกิาร์สัร้์างแล่ะความสััมพัันธ์์

กับชุุมชุนชุาวจีน (กรุงเทพฯ: มห�วิ่ทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2557), 

หน้� 149.
101เนตรนภ� แก้ว่แสงธรรม ยู่�เนซ่โกว่�, ไห้ว้เทพัเจ้า 9 

ศาล่จีนมงคล่ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), หน้� 197.
102อชิรัชญ่์ ไชยู่พจน์พ�นิช, เทพัเจ้าในศาล่เจ้าจีน

กรุ์งเทพัมห้านคร์: รู์ปแบบคตกิาร์สัร้์างแล่ะความสััมพัันธ์์

กับชุุมชุนชุาวจีน (กรุงเทพฯ: มห�วิ่ทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2557), 

หน้� 95.
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บร์ร์ณานุกร์ม

กฎห้มายตร์าสัามดีวง. พระนคร: องค์ก�รค้�คุรุสภ�, 2505.

กรมศิลป�กร กองโบร�ณ์คดี. ทำาเน้ยบพัร์ะพุัทธ์รู์ปไสัยาสัน์

ในภูาคตะวันออก. กรุงเทพฯ: กองโบร�ณ์คดี กรม

ศิลป�กร, 2559.

กรมศิลป�กร. ชุุมนุมเรื์�องจันทบุรี์. เนื�องในง�นพระร�ชท�น

เพลิงศพ น�งว่รรณ์ จันทว่ิมล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

คุรุสภ�, 2514.

     . นำาชุมพัิพัิธ์ภูัณฑสัถานแห้่งชุาติ อุบล่ร์าชุธ์าน้. 

อุบลร�ชธ�นี: อุบลกิจออฟูเซ่ทก�รพิมพ์, 2542.

     . ปร์ะชุุมพังศาวดีาร์ฉบับกาญจนาภูิเษกเล่่ม ๓. 

กรุงเทพฯ: กองว่รรณ์กรรมแลประว่ัติศ�สตร์ กรม

ศิลป�กร, 2542.

กรมศิลป�กร สำ�นักโบร�ณ์คดีและพิพิธภัณ์ฑ์สถ�นแห่งช�ติ, 

ทะเบ้ยนโบร์าณสัถานทั �วร์าชุอาณาจักร์ เล่่ม 3 

(พั.ศ. 2534-2539). กรุงเทพฯ: กรมศิลป�กร, 2540.

กล่างกร์ะแสัแห้่งความสัุขท้ �ปากนำ �าปร์ะแสั. จุล่สัาร์

ธ์ร์ร์มศาสัตร์์, กุมภ�พันธ์ 2558, ปีที�48 ฉบับที� 2.

ก่องแก้ว่ ว่ีระประจักษ์ และ นิยู่ะด� ท�สุคนธ์ (เรียู่บเรียู่ง). 

ตู้ล่ายทอง ภูาค ๒ (สัมัยร์ัตนโกสัินทร์์ ตอนท้� ๑ 

กท. ๑ – กท. ๙๕). กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งช�ติ 

กรมศิลป�กร, 2529.

     . ตู้ล่ายทอง ภูาค 1 (สัมัยอยุธ์ยา แล่ะสัมัยธ์นบุร์ี). 

กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งช�ติ กรมศิลป�กร, 2523.

กิจชัยู่ จิตขจรว่�ณิ์ช. การ์ศึกษาสัภูาวะสับายแล่ะการ์ปรั์บตัว

เพั้�ออยู่แบบสับายของคนในท้องถิ�น. นครปฐม: 

สถ�บันว่ิจัยู่และพัฒน�มห�ว่ิทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2550.

คณ์ะสงฆ์์จังหวั่ดระยู่อง ศ่นย์ู่เผูยู่แพร่พระพุทธศ�สน�จังหวั่ด

ระยู่อง. ปร์ะวัติวัดีจังห้วัดีร์ะยอง พั.ศ. ๒๕๔๐. 

ระยู่อง: ม.ป.ท, 2540.

คริส เบเคอร์ และผู�สุก พงษ์ไพจิตร. ปร์ะวัติศาสัตร์์ไทย

ร์่วมสัมัย. พิมพ์ครั�งที� 7. กรุงเทพฯ: มติชน, 2561.

จ�รึก ว่ิไลแก้ว่. แห้ล่่งโบร์าณคด้ีท้�เก้�ยวเน้�องกับเสั้นทาง

เดีินทัพัแล่ะเสั้นทางติดีต่อค้าขายแล่กเปล่้�ยนใน

เขตจังห้วัดีพัร์ะนคร์ศร์ีอยุธ์ยา สัร์ะบุร์ี นคร์นายก 

ปร์าจีนบุรี์ สัร์ะแก้ว ฉะเชุิงเทร์า ชุล่บุรี์ ร์ะยอง แล่ะ

จันทบุร์ี. กรุงเทพฯ: กรมศิลป�กร, 2538.

ช�ญ่ ว่งศ์อยู่่่. “สระหม่่ บ้�นดอน” ใน ร์ัตนะเม้องร์ะยอง. 

ม.ป.ท: หน่ว่ยู่อนุรักษ์สิ�งแว่ดล้อมศิลปกรรม ศ่นยู่์

ว่ัฒนธรรมจังหว่ัดระยู่อง โรงเรียู่นระยู่องว่ิทยู่�คม, 

2539.

คณ์ะสงฆ์์จังหว่ัดระยู่อง ศ่นยู่์เผูยู่แผู่พุทธศ�สน�จังหว่ัด

ระยู่อง. ปร์ะวัติวัดีจังห้วัดีร์ะยอง. ม.ป.ท., 2540.

จุมพล เพิ�มแสงสุว่รรณ์. “พัร์ะอุโบสัถแล่ะพัร์ะวิห้าร์ท้�ได้ีรั์บ

อทิธิ์พัล่ตะวันตก สัมัยอยุธ์ยาตอนปล่าย (พั.ศ. 2199–

2310)” ว่ิทยู่�นิพนธ์ศิลปศ�สตรมห�บัณ์ฑ์ิต ส�ข�

ประว่ัติศ�สตร์ สถ�ปัตยู่กรรม บัณ์ฑ์ิตว่ิทยู่�ลัยู่ 

มห�ว่ิทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2545.

เฉลียู่ว่ ร�ชบุรี. ปร์ะวัตศิาสัตร์์เม้องร์ะยอง. ระยู่อง: ระยู่อง

กันเอง, 2549

     . เมอ้งแกล่งของเร์า เม้องเก่าของบร์ร์พัชุน. ระยู่อง: 

เทศบ�ลเมืองแกลง , 2546.

     . ร์ะยองจากอด้ีตถึงปัจุบัน. ระยู่อง: ไม่ทร�บที�จัดพิมพ์, 

2559.

ช�ตรี ประกิตนนทก�ร. การ์เม้องแล่ะสัังคมในศิล่ปะ

สัถาปัตยกร์ร์ม สัยามสัมัย ไทยปร์ะยุกต์ ชุาตนิิยม. 

กรุงเทพฯ: มติชน, 2547.

ชินศักดิ� ตัณ์ฑ์ิกุล. ความห้ล่ากห้ล่ายของเร์ือนพั้�นถิ�นไทย. 

กรุงเทพฯ: คณ์ะสถ�ปัตยู่กรรมศ�สตร์ มห�วิ่ทยู่�ลัยู่

ศิลป�กร, 2544.

เชษฐ์ ติงสัญ่ชลี. พัร์ะพัุทธ์ร์ูปอินเดี้ย. กรุงเทพฯ: เมือง

โบร�ณ์, 2554.

ดำ�รงร�ช�นุภ�พ, สมเด็จฯ กรมพระยู่�. ชุีวิตแล่ะงานของ

สัุนทร์ภูู่, พิมพ์ครั�งที� 10. กรุงเทพฯ: เสริมว่ิทยู่์ 

บรรณ์�ค�ร, 2518.
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เด่นด�ว่ ศิลป�นนท์. พัร์ะมาลั่ยในศลิ่ปกร์ร์มไทย. กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ�นติ�งแอนด์พับลิชชิ�ง, 2546.

     . แกะร์อยพัร์ะมาลั่ย. กรุงเทพฯ: มิว่เซี่ยู่มเพรส, 2553.

ต้ว่น ลี� เซ่ิง. ความเป็นมาของวัดีจีนแล่ะศาล่เจ้าจีนใน

ปร์ะเทศไทย. กรุงเทพ: ศพพ, 2543.

นิธิ เอียู่ว่ศรีว่งศ์. ปร์ะวัติศาสัตร์์แห่้งชุาติ “ซ่้อม” ฉบับเก่า 

“สัร้์าง” ฉบับให้ม่. กรุงเทพฯ: Suvarnabhumi Museum, 

2549.

นิยู่ะด� เหล่�สุนทร. ไตร์ภููมิพัร์ะร์่วง: การ์ศึกษาท้�มา. 

กรุงเทพฯ: แม่คำ�ผู�ง, 2538.

นิรินธน์ ภ่่คำ� และ ปติสร เพ็ญ่สุต (เรียู่บเรียู่ง). “ศิลปว่ัตถุ

ในพิพิธภัณ์ฑ์์เพื�อก�รศึกษ� วั่ดหนังร�ชว่รวิ่ห�ร” ใน 

3 วัดีปร์ะวัตศิาสัตร์์. ที�ระลึกง�นศพ น�งสุทิน บุนป�น 

7 มีน�คม พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ, 2552.

เนื�ออ่อน ขรัว่ทองเขียู่ว่, ความเข้าใจในจิตร์กร์ร์มไทยปร์ะเพัณ้. 

กรุงเทพฯ: จุฬ�ลงกรณ์์มห�ว่ิทยู่�ลัยู่, 2556.

บัณ์ฑิ์ต ลิ�ว่ชัยู่ช�ญ่ (เรียู่บเรียู่ง). ศรี์มโห้สัถ จังห้วัดีปร์าจีนบุรี์. 

กรุงเทพฯ: ยู่่เนียู่นอุลตร้�ไว่โอเร็ต,  2549.

เบญ่จพร ส�รพรม (เรียู่บเรียู่ง). โบร์าณวัตถุชุิ�นเดี่นใน

พัพิิัธ์ภัูณฑสัถานแห่้งชุาติ มห้าวีร์วงศ์. นครร�ชสีม�: 

สมบร่ณ์์ก�รพิมพ์, 2556.

ปรม�นุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมห�สมณ์เจ้� กรมพระ. โคล่ง

ดัี�นปฏิสัิังขร์ณ์วัดีพัร์ะเชุตุพัน. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 

2547.

ปร์ะชุุมพังศาวดีาร์ ภูาคท้� 65: พัร์ะร์าชุพังศาวดีาร์กรุ์งธ์นบุรี์

ฉบับพัันจันทนุมาศ. พระนคร: กรมศิลป�กร, 2506.

ปร์ะชุุมจาร์ึกวัดีพัร์ะเชุตุพัน. พิมพ์ครั�งที� 5. พิมพ์ในง�น

พระร�ชท�นเพลิงศพ สมเด็จพระอริยู่ว่งศ�คตญ่�ณ์ 

สมเด็จพระสังฆ์ร�ช (ปุน่ ปุณ์ณ์สิริ) ณ์ เมรุหน้�พลับ

พล�อิศริยู่�ภรณ์์ วั่ดเทพศิรินทร�ว่�ส วั่นที� 23 

เมษ�ยู่น พุทธศักร�ช 2517. กรุงเทพฯ: ศิว่พร, 2517.

ประทีป ชุมพล. จิตร์กร์ร์มฝีาผันังภูาคกล่าง ศึกษากร์ณ้

ความสััมพัันธ์์กับวร์ร์ณคดี้แล่ะอิทธ์ิพัล่ท้�ม้ต่อ

ความเชุื�อ ปร์ะเพัณ้แล่ะวัฒนธ์ร์ร์ม. ง�นว่ิจัยู่ได้รับ

ทุนสนับสนุนประเภททั �ว่ไป ประจำ�ปี 2539 จ�ก

สำ�นักง�นคณ์ะกรรมก�รว่ิจัยู่แห่งช�ติ.

ประทีป ม�ล�กุล. พััฒนาการ์บ้านของคนไทยในภูาคกล่าง. 

กรุงเทพมห�นคร: จุฬ�ลงกรณ์์มห�ว่ิทยู่�ลัยู่, 2530.

ประภ�ส สุระเสน. สัมุดีภูาพัปฤษณาธ์ร์ร์ม. กรุงเทพฯ: 

กรมศิลป�กร, 2545.

ปร์ะวัติมห้าดีไทยสั่วนภููมิภูาค จังห้วัดีร์ะยอง. ระยู่อง: 

ธนช�ติก�รพิมพ์, 2525.

ประยูุ่กต์ บุนน�ค. “บ้�นช่�งหล่อ หล่อพระประติม�” ใน

เวียงวังฝีั�งธ์น ชุุมชุนชุาวสัยาม. กรุงเทพฯ: มติชน, 

2545.

ประยู่่ร อุลุช�ฎะ. จิตร์กร์ร์มสัมัยอยุธ์ยาจากสัมุดีข่อย. 

กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์, 2528.

     . ปกิณกะศิล่ปะไทยในสัายตา น.ณ ปากนำ�า: ตู้

พัร์ะไตร์ปฏิิก. กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์, 2544.

     . ปกณิกะศลิ่ปะไทยในสัายตา น.ณ ปากนำ�า: ธ์ร์ร์มาสัน์. 

พิมพ์ครั�งที� 2. กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์, 2544.

     . แบบแผันบ้านเรื์อนในสัยาม. กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์, 

2544.

     . ห้น้าบัน: เอกล่ักษณ์ศิล่ปะสัถาปัตยกร์ร์มไทย.

กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์, 2544.

     . วิวัฒนาการ์ล่ายไทย. พิมพ์ครั �งที � 4. กรุงเทพฯ: 

เมืองโบร�ณ์, 2550.

ประสงค์ เอี �ยู่มอนันต์. การ์พััฒนาเม้อง/ชุุมชุนเม้องใน

แนวอนุร์ักษ์. เอกส�รประกอบก�รสัมมน�โครงก�ร

จัดทำ�ม�ตรฐ�นคุณ์ภ�พสิ�งแว่ดล้อมธรรมช�ติและ

สิ�งแว่ดล้อมศิลปกรรม: เมืองเก่�ภ�ยู่ใต้โครงก�ร

บริห�รจัดก�รและฟู่�นฟู่สิ�งแว่ดล้อมธรรมช�ติและ

ศิลปกรรม, 2550.
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ปัญ่ญ่� เทพสิงห์. ล่วดีล่ายตกแต่งอาคาร์ชิุโน-ปอร์์ตุกิสัใน

จังห้วัดีภููเก็ต. สงขล�: มห�วิ่ทยู่�ลัยู่สงขล�นครินทร์ 

ว่ิทยู่�เขตห�ดใหญ่่, 2547.

ผูุสดี ทิพทัส. บ้านในร์ัตนโกสัินทร์์ 3 ร์ัชุกาล่ท้� 6 พั.ศ. 

2453-2468. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬ�ลงกรณ์์

มห�ว่ิทยู่�ลัยู่, 2545-2546.

วิ่วั่ฒน์ เตมียู่พันธ์. มกร�คม. เรื์อนพัักอาศัย รู์ปแบบสัำาคัญ

ของสัถาปัตยกร์ร์มพ้ั�นถิ�น. อ�ษ�. กรุงเทพมห�นคร, 

2541.

ภัททว่ิกรม์ นิ�มนว่ล. “เจดี้ย์ทร์งร์ะฆัังสัมัยร์ัตนโกสัินทร์์ใน

จังห้วัดีจันทบุร์ี พัุทธ์ศตวร์ร์ษท้� 24-25” ก�รค้นคว่้�

อิสระเป็นส่ว่นหนึ�งของก�รศึกษ�หลักส่ตรศิลป

ศ�สตรมห�บัณ์ฑ์ิต ส�ข�ว่ิช�ประว่ัติศ�สตร์ศิลปะ

 บัณ์ฑิ์ตว่ิทยู่�ลัยู่ มห�ว่ิทยู่�ลัยู่ศิลป�กร, 2558.

ม�นพ ถ�ว่รว่ัฒน์สกุล. ขุนนางอยุธ์ยา. พิมพ์ครั �งที � 2. 

กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์ห�วิ่ทยู่�ลัยู่ธรรมศ�สตร์, 2547.

รุ ่งโรจน์ ธรรมรุ ่งเร่อง. วัดีร์วกบางบำาห้ร์ุ ปร์ะวัติแล่ะ

ศาสันวัตถุ. กรุงเทพฯ: ศักดิ�โสภ�ก�รพิมพ์, 2549.

รุ่งโรจน์ ภิรมยู่์อนุกุล (เรียู่บเรียู่ง). “พระคเนศ” ใน ปร์ะวัติ

วัดีสุัปัฏินาร์ามวร์วิห้าร์แล่ะโบร์าณวัตถุชุิ�นสัำาคัญ. 

ที�ระลึกง�นพระกฐินพระร�ชท�น เร่อโท ศักดิ�ทว่ี แสง

อร่�ม ณ์ วั่ดสุปัฏน�ร�มว่รวิ่ห�ร วั่นที� ๑๘ พฤศจิก�ยู่น

 พุทธศักร�ช ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ: ศักดิโสภ�, 2555.

เลิศ พ่ว่งพระเดช. ศิล่ปไทย ชุุดี ตำาร์าภูาพัล่ายไทย. 

กรุงเทพฯ: ว่�ดศิลป์, 2542.

ว่รรณิ์ภ� ณ์ สงขล� (เรียู่บเรียู่ง). จิตร์กร์ร์มสัมัยรั์ตนโกสันิทร์์ 

รั์ชุกาล่ท้� 1. กรุงเทพฯ: ฝ่ี�ยู่อนุรักษ์จิตรกรรมฝี�ผูนัง

และประติม�กรรมติดที� กองโบร�ณ์คดี กรมศิลป�กร, 

2537.

วิ่ชิตว่งษ์วุ่ฒิ และ พฤฒ�ธิบดี (อ่อน โกมลว่รรธนะ เปรียู่ญ่). 

ตำานานพัร์ะอาร์ามแล่ทำาเน้ยบสัมณศักดีิ�. กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ�นติ�งแอนด์พับลิชชิ�ง, 2542.

ศรีศักร วั่ลลิโภดม. อาร์ยธ์ร์ร์มฝัี�งทะเล่ตะวันออก. กรุงเทพฯ: 

มติชน, 2545.

ศักดิ�ชัยู่ ส�ยู่สิงห์, เจด้ีย์ในปร์ะเทศไทย รู์ปแบบ พััฒนาการ์

แล่ะพัล่ังศรั์ทธ์า. กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์, 2560.

     . งานชุ่าง พัร์ะนั�งเกล่้า. กรุงเทพฯ: มติชน, 2551.

     . พัร์ะพัุทธ์ร์ูปสัำาคัญแล่ะพัุทธ์ศิล่ป์ในดีินแดีนไทย. 

กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์, 2554.

     . พัุทธ์ปฏิิมา งานชุ่างพัล่ังแห้่งศร์ัทธ์า. ที�ระลึกง�น

ฌ�ปนกิจ น�ยู่หว่ด ส�ยู่สิงห์ ณ์ ว่ัดบ่อเงินเจริญ่สุข 

ตำ�บลโพธิ�เก้�ต้น อำ�เภอเมือง จังหวั่ดลพบุรี วั่นอ�ทิตยู่์

ที� 25 กุมภ�พันธ์ 2561. กรุงเทพฯ: มติชน, 2561.

     . พัุทธ์ศิล่ป์สัมัยร์ ัตนโกสัินทร์์: พััฒนาการ์ของ

งานชุ่างแล่ะแนวคิดีท้ �ปร์ับเปล่้ �ยน. กรุงเทพฯ: 

เมืองโบร�ณ์, 2556.

ศรีศักร ว่ัลลิโภดม. เรื์อนไทย บ้านไทย. กรุงเทพฯ: เมือง

โบร�ณ์. 2552.

     . อาร์ยธ์ร์ร์มฝีั�งทะเล่ตะวันออก. กรุงเทพฯ: มติชน, 

2545.

ศ�นติ ภักดีคำ�. ยุทธ์มร์ร์คา เสั้นทางเดีินทัพัไทย-เขมร์. 

กรุงเทพฯ: มติชน, 2557.

สุจิตต์ ว่งษ์เทศ. ทอดีน่องท่องเท้�ยว อ.ศรี์มโห้สัถ จ.ปร์าจีนบุรี์. 

กรุงเทพฯ: ศ�ล�มโหสถ, 2557.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้�. ศิล่ปะขอม. กรุงเทพฯ: คุรุสภ�, 

2539.

     .  ศิล่ปะในปร์ะเทศไทย. พิมพ์ครั�งที� 13 กรุงเทพฯ: 

มติชน, 2550.

สมคิด จิระทัศนกุล. รู์ปแบบพัร์ะอุโบสัถแล่ะพัร์ะวิห้าร์ใน

สัมัยพัร์ะบาทสัมเดี็จพัร์ะจอมเกล้่าเจ้าอยู่ห้ัว. 

กรุงเทพฯ: เมืองโบร�ณ์, 2547.

สมใจ นิ�มเล็ก. “ศาสัตร์าจาร์ย์พัร์ะพัร์ห้มพัิจิตร์กับงาน

คอนกรี์ตในสัถาปัตยกร์ร์มไทย”, ปร์ะวัตแิล่ะผัล่งาน

สัำาคัญของพัร์ะพัห้ร์มพัิจิตร์เน้�องในวาร์ะคร์บร์อบ 

100 ปี อาจาร์ย์พัร์ะพัร์ห้มพัิจิตร์. กรุงเทพฯ: คณ์ะ

สถ�ปัตยู่กรรมศ�สตร์, 2533
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