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หัวข้อ  จิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญ วดัเกาะ
แก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

ช่ือนักศึกษา นางสาวทีปวรรณ วรรธนะประทีป 

สาขาวิชา ประวติัศาสตร์ศิลปะ 

ภาควิชา โบราณคดี 

บทคัดย่อ 

 จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้ว 
สทุธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เป็นจิตรกรรมท่ีเขียนด้วยสฝีุ่ น ในเร่ืองปฐมสมโพธิกถา และ
เวสสนัดรชาดก นอกจากนีย้งัประดบัด้วยภาพธรรมชาติ 

รายงานการค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับนีมุ้่งเน้นท่ีจะศึกษา 1)งานศิลปกรรมและรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย
เปรียบเทียบกบัประวติัและความเป็นมาของวดั 2)สนันิษฐานก าหนดอายุจิตรกรรมประดบัแผงไม้
คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี  
และ 3)เพื่อศกึษาวิเคราะห์เนือ้หา ความส าคญั และการแสดงออกของจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอ
สอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

จากผลการศกึษาพบว่า 1) ลกัษณะรูปแบบของศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม
นัน้ มีรูปแบบท่ีตรงกับศาลาการเปรียญสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ดังนัน้จึง
สอดคล้องกบัอายสุมยัท่ีปรากฏ คือปี พ.ศ. 2431 

2) เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของจิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส 
ศาลาการเปรียญวดัเกาะแก้วสทุธาราม คาดวา่อยูใ่นช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3 – 6 แตเ่ม่ือรวมบริบทของ
การสร้างศาลาการเปรียญ ท่ีสร้างขึน้ในปี พ.ศ.2431 ดงันัน้จึงสามารถก าหนดอายุงานจิตรกรรม
ประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส บนศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบุรี 
ให้อยูใ่นช่วง พ.ศ. 2431 เป็นต้นมา 

3) จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้ว 
สทุธาราม อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี เขียนในเร่ืองปฐมสมโพธิกถา และเวสสนัดรชาดก ซึ่งให้
คณุคา่ทัง้ทางศิลปะ ศาสนา และบริบททางสงัคม 
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการศกึษาเฉพาะบุคคลในประวติัศาสตร์ศิลปะฉบบันี ้จัดท าขึน้เพื่อเป็นสว่นหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2556 ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยความกรุณาจาก อ.กวิฏ 
ตัง้จรัสวงศ์ ผู้ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษารายงานฉบับนี ้คอยให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนการ
ตรวจทานแก้ไขมาโดยตลอด จึงต้องขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่งในการให้ความกรุณาเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณ ศ.ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห์ และ ผศ.ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ท่ีคอยให้
ค าแนะน าหวัข้อเร่ืองท่ีจะน ามาจดัท าแบบเสนอหวัข้อการค้นคว้าสว่นบุคคล 

 ขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาส และผู้ดูแล วดัเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ท่ีคอยอ านวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมลูภาคสนาม 

 ขอขอบคุณนายพชร เงินอร่าม, นายชัยวัฒน์ ยงศรีสวัสด์ิ, นางสาวเบญจกาญจน์ ฐาน
วิเศษ, นางสาวพรรณธิพา สวุรรณี, นางสาวรุ่งนภา วงศ์เลอศกัด์ิ, นางสาวกมลรัตน์ ชวนสบาย, 
นางสาวโชติรัตน์ สมบุญ, นางสาวตุลยา กุลศกัด์ิศิริ, นางสาวพนิดา สขุเกียรติก้อง, นายทศพร 
ทองค า นายวชัรพงศ์ ดีมัน่ และนายวณิช แสงงาม ส าหรับค าปรึกษา การช่วยเหลือ ก าลงัใจ และ
ความรักท่ีมีให้กันตลอด 4 ปี คอยอยู่ด้วยกันทัง้ยามทุกข์และสุขตลอดระยะเวลาของการเป็น
นกัศกึษาปริญญาตรี รวมถึงเพ่ือนๆ ทกุคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลอื 

 ขอขอบพระคณุนายทวีสขุ วรรธนะประทีป และนางนพวรรณ กันแม้น ซึ่งเป็นคุณพ่อ และ
คณุแม่ของผู้วิจยั ท่ีคอยให้การสนบัสนนุมาตลอดชีวิต คอยให้ก าลงัใจ และท่ีพกัพิงเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ดังปรากฏ
หลกัฐานส าคญัมากมายทัง้จากเอกสาร พงศาวดาร จารึก วรรณกรรม ต านาน เช่น จารึกปราสาท
พระขรรค์, ศิลาจารึกหลกัท่ี 1, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ เป็นต้น นอกจากหลักฐานเอกสารแล้วนัน้ จังหวัดเพชรบุรี ยังพบหลักฐานทาง
โบราณคดี และผลงานศิลปกรรมมากมาย ท่ีบง่บอกถึงการก่อตัง้เมืองเพชรบุรีมาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน โดยไม่มีการทิง้ร้าง ซึ่งกลุ่มหลกัฐานท่ีปรากฏในวัฒนธรรมเขมรสมัยบายน ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 เช่น ปราสาทวดัก าแพงแลง ในสมยัอยธุยาตอนต้น เช่น วดัมหาธาตุวรวิหาร ในสมัย
อยธุยาตอนปลาย เช่น วดัใหญ่สวุรรณาราม วดัสระบวั และในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระนครคีรี 
พระรามราชนิเวศน์ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
 งานศิลปกรรมตา่งๆ ของเมืองเพชรบุรี มีการสืบทอดฝีมือช่างมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ท่ีเรียกวา่ สกลุช่างเพชรบุรี ไม่วา่จะเป็น งานปนูปัน้ งานแกะสลกัไม้ และงานประณีตศิลป์อ่ืนๆ ท่ีมี
ความงดงามไม่น้อยไปกวา่งานช่างของหลวง วดัเกาะแก้วสทุธาราม จงัหวดัเพชรบุรี นบัเป็นอีกวดั
ท่ีมีหลกัฐานงานศิลปกรรมที่มีอายไุม่น้อยไปกวา่สมยัอยธุยา เช่น อุโบสถ ท่ีมีรูปแบบร่วมกับศิลปะ
อยุธยา มีการท าฐานแอ่นโค้ง มักไม่ท าหน้าต่าง มีงานจิตรกรรมภายในอุโบสถ เร่ืองพุทธประวัติ
ตอน 7 สปัดาห์ หลงัการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า เร่ืองอัฐมหาสถาน พุทธประวติัตอนมารผจญ และ
ภาพไตรภมิู ซึง่ได้รับการรักษา และใช้งานมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตอ่ดีต จนถึงปัจจุบนั นอกจากนีย้งั
มีการสร้างงานศิลปกรรมท่ีมีรูปแบบท่ีอยู่ในรุ่นหลงั เช่น ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน า้ หอระฆัง 
เป็นต้น  
 ส าหรับศาลาการเปรียญนัน้ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมส าคญัท่ีมีวตัถุประสงค์ และหน้าท่ี
การใช้งานส าหรับให้พระสงฆ์ใช้แสดงธรรมแก่ฆราวาส หรือใช้ประกอบการบุญกุศลต่างๆ เช่น 
ท าบุญเลีย้งพระ จดัเทศน์มหาชาติ ทอดผ้าป่าหรืออาจใช้เป็นท่ีประชุมชาวบ้าน มกัจะมีขนาดใหญ่
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เพื่อตอบรับการใช้งานของกลุม่คนจ านวนมาก1 ซึง่หลกัฐานเอกสารที่กลา่วการใช้งานอาคารศาลา
การเปรียญ มีปรากฏในตอนหนึ่งของพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ท่ีได้บนัทึกเหตุการณ์ช่วง
รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2145 – 2170) กลา่วว่า “...สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอุทิศ
ถวายวนาสงฆ์เป็นบริเวณออกไปโยชน์หนึ่งโดยรอบแล้ว ทรงพระกรุณาตรัสสัง่ให้ช่างจัดการ
สถาปนาเป็นมณฑปสวมพระบรมพุทธบาท และสร้างพระอุโบสถ พระวิหารการเปรียญ ตึกกว้าน
กุฏิสงฆ์เป็นอเนกนุประการ...”2 ปัจจุบนัการสร้างศาลาการเปรียญมีความนิยมมากในแถบภาค
กลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยส่วนมากมีลกัษณะเป็นอาคารทรงโรงยกใต้ถุนสูง
เลก็น้อย3 จึงเป็นท่ีสงัเกตได้วา่การที่ศาลาการเปรียญเป็นท่ีนิยมมากขึน้ อาจเกิดจากการท่ีอาคารมี
ขนาดใหญ่ และรองรับคนได้มากกวา่อุโบสถ หรือวิหาร จึงมีการเน้นการใช้งานท่ีมากขึน้ และมีการ
ประดับงานศิลปกรรมเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะงานจิตรกรรม ท่ีเป็นส่วนเสริมให้ศาลาการเปรียญ
เป็นอาคารท่ีมีความส าคญัหลงัหนึง่ในศาสนสถานนัน้ๆ 
 จิตรกรรมฝาผนงั นอกจากจะปรากฏท่ีอุโบสถ และ วิหาร แล้วนัน้ ในจังหวัดเพชรบุรียัง
ปรากฏงานจิตรกรรมท่ีประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ของศาลาการเปรียญอยู่หลาย
แหง่ เช่น จิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสองของศาลาการเปรียญวดัปากคลอง วดัในกลาง วดัดอน
ไก่เตีย้ วดัเกาะแก้วสทุธาราม เป็นต้น ซึ่งจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ของ
ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี เป็นจิตรกรรมในเร่ืองราว
เก่ียวกบัปฐมสมโพธิกถา เวสสนัดรชาดก และภาพธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีเขียนด้วยสีฝุ่ น โดยใช้สีในโทน
เย็น ให้น า้หนกัสีอ่อน – แก่ เกิดบรรยากาศท่ีกลมกลืนกัน ไม่ปรากฏการใช้เส้นสินเทา แต่ใช้ภาพ
สถาปัตยกรรม และภาพธรรมชาติในการแบ่งเร่ืองราวของภาพ ท าให้ภาพมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกนั และมีการแบง่ห้องภาพโดยใช้ช่วงเสาไม้ของศาลาการเปรียญ   
 การศกึษางานจิตรกรรมในครัง้นี ้มุ่งศกึษาเนือ้หาของงานจิตรกรรมท่ีประดบัแผงไม้คอสอง 
และแผงไม้ใต้อะเส ของศาลาการเปรียญโดยละเอียด รวมถึงศึกษาความส าคญัของความนิยมใน

                                                             
1
 นรารักษ์ สมบติัทอง, “การออกแบบและการกอ่สร้างศาลาการเปรียญเคร่ืองไม้ในจงัหวดัเพชรบุรี,” วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547, 10. 

2
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ทรงนิพนธ์พระอธิบายประกอบ, พระราชพงศาวดาร 

ฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 2 (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโอเดียนสโตร์, 2505), 2 – 3. 

3
 นรารักษ์ สมบติัทอง, “การออกแบบและการกอ่สร้างศาลาการเปรียญเคร่ืองไม้ในจงัหวดัเพชรบรีุ,” 25. 
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การสร้างศาลาการเปรียญ และการเขียนภาพจิตรกรรมท่ีประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดอายุของงานจิตรกรรม โดยใช้วิธีการศึกษาจากการเปรียบเทียบกับงาน
จิตรกรรมท่ีสนันิษฐานวา่อยูใ่นสมยัเดียวกนั โดยดจูากบริบทของเร่ืองราวท่ีแสดงผา่นงานจิตรกรรม 
เทคนิคพิเศษท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมแหลง่อ่ืนๆ ซึง่มีลกัษณะใกล้เคียง หรือคล้ายคลงึกัน รวมถึง
การศกึษาร่วมกบังานจิตรกรรมท่ีประดบัแผงไม้คอสองของอาคารสถาปัตยกรรมแหลง่อ่ืนๆ  

 
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 1.เพื่อศึกษางานศิลปกรรมของศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบุรี โดยเปรียบเทียบกบัประวติัและความเป็นมาของวดั 
 2.สนันิษฐานก าหนดอายุจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการ
เปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี   
 3.เพื่อศกึษาวิเคราะห์เนือ้หา ความส าคญั และการแสดงออกของจิตรกรรมประดบัแผงไม้
คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ของศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้ว  
สุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ก าหนดอายุสมัยได้ในช่วงเดียวกันกับศิลปกรรมสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 6) แต่มีลกัษณะของความเป็นจิตรกรรมแบบ
พืน้ถ่ิน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับงานจิตรกรรมในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีการก าหนดอายุชัดเจน เช่น 
จิตรกรรมฝาผนังด้านสกัดของวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี นับว่ ามีบางส่วนท่ี
คอ่นข้างคล้ายคลงึกนั และการสร้างจิตรกรรมในการประดบับนแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส 
ในศาลาการเปรียญนัน้ อาจจะมีจุดประสงค์เพื่อแสดงเร่ืองราวทางพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชน
เข้าถึงได้ โดยผ่านทางการใช้งานของศาลาการเปรียญท่ีมีขึน้เพื่อกระท าพิธีการทางศาสนาต่างๆ 
เช่น ท าบุญ ฟังเทศน์ เป็นต้น 
 
ขอบเขตการศึกษา  
 ศกึษาจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ทัง้ด้านรูปแบบ ลักษณะ และเนือ้หาท่ีปรากฏ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบด้านเทคนิค และคติการเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัจิตรกรรมแหลง่อ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขัน้ตอนการศึกษา  
 1.ค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ เช่น ต านาน พงศาวดาร และจารึก รวมถึง
จากงานศกึษาวิจยัท่ีผา่นมา ซึง่มีความเก่ียวข้องและมีประโยชน์ตอ่การศกึษาวิจยัในครัง้นี  ้ 
 2.ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อรวมรวบข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบงานจิตรกรรม
ประดบัแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อน า
ข้อมลูเหลา่นีม้าศกึษาวิเคราะห์ร่วมกนัตอ่ไป 
 3.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ด้านเอกสาร และจากข้อมูลภาคสนาม โดยด าเนินการ
ศกึษาวิจยัข้อมลูท่ีได้รวบรวมมาตามวิธีการทางประวติัศาสตร์ศิลปะ 
 4.สรุปผล และน าเสนอข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 1.หอสมดุแหง่ชาติ 

2.หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร  
 3.ข้อมลูจากการส ารวจภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

ประวัติ ความเป็นมา และความส าคัญทางงานช่างของวัดเกาะแก้วสุทธาราม 

 อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

2.1 ประวัติและความเป็นมาของวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี 

 วดัเกาะแก้วสทุธาราม หรือวัดเกาะ ตัง้อยู่ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มี
อาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับโรงสีอุดมพันธ์ุ และท่ีดินเอกชน ทิศตะวันออกติดต่อกับถนน  
มาตยวงศ์ ทิศใต้ติดตอ่กบัคลองวดัเกาะ และทิศตะวนัตกติดตอ่กบัแม่น า้เพชร1 

 วดัเกาะแก้วสุทธาราม ชาวบ้านทัว่ไปเรียกว่า “วดัเกาะ” เน่ืองจากในสมัยก่อนมีสายน า้
ไหลผา่นรอบด้าน คือด้านทิศตะวนัตกจรดแม่น า้เพชรบุรี และมีสายน า้แยกจากสายน า้ยา่นวดัเกาะ 
2 สาย คือ ทางด้านทิศเหนือของวดั แยกจากแม่น า้ใหญ่ไหลไปทางตะวนัออก ทางน า้อีกทางหนึ่ง
อยูท่างทิศใต้ของวดั เป็นคลองคัน่วดัเกาะกบัวดัจนัทร์ เรียกวา่คลองวดัเกาะ ไหลไปทางตะวนัออก
ไปบรรจบกบัสายน า้ทางทิศเหนือ รวมตวัไหลไปทางตะวนัออกท าให้อาณาเขตของวดัมีสภาพเป็น
เกาะจึงได้ช่ือวา่ วดัเกาะ2  

จากหลกัฐานท่ีพบสนันิษฐานว่าวัดนีมี้มาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพราะ
จิตรกรรมท่ีเขียนไว้ท่ีผนงัในอุโบสถ บอกปีท่ีเขียนไว้เม่ือ พ.ศ.2277 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ (พ.ศ.2275 – 2301) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ์ ได้ทรง
พระนิพนธ์เก่ียวกบัจิตรกรรมฝาผนงัวดัเกาะไว้ในจดหมายเหตุระยะทางไปมณฑลราชบุรี ใน ร.ศ.
121 (พ.ศ.2445) ท่ีเก่ียวกบัข้อความท่ีเขียนระบุปี ท่ีผนงัอุโบสถ ว่า “... ที่ฐานพระเจดีย์มีจาฤก 3 
องค์ว่า พระพทุธสกราช 2277 สภุมดุ ปีขารฉศก อุบาสิกาทองผูแ้ม่ มีสทธาในพระสาดใดสางจุล
ศกัราช 1096 พระเจดีย์เลพระเจ้าอฎัมหาถารไวใ้นพระสาสนา ใหถ้าวรตัง้หมัน่ถวนห้าพนัพระวษา 
เปนปไจยแกนิฤภาร’ อีก 2 องค์ อย่างเดียวกนั ต่างแต่ชื่อ...”3 

                                                             
1บญุมี พิบลูย์สมบติั, บรรณาธิการ, วดัเกาะ ต าบลทา่ราบ จงัหวดัเพชรบรีุ (เพชรบรีุ: เพชรภูมิการพิมพ์, 2543), 15. 
2
 เร่ืองเดียวกนั, 85. 

3เร่ืองเดียวกนั, 85. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.2 งานศิลปกรรมส าคัญภายในวัดเกาะแก้วสุทธาราม 

 วัดเกาะแก้วสุทธาราม หรือวัดเกาะนัน้ เป็นวัดท่ีมีการใช้งานมาอย่างต่อเน่ือง จาก
หลักฐานท่ีพบ คือ ตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน ท าให้งาน
ศิลปกรรมที่พบภายในวดัเกาะแก้วสทุธารามแหง่นีมี้อย่างหลากหลาย โดยแบ่งงานศิลปกรรมเป็น 
2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีสร้างในเขตพทุธาวาส และกลุม่ท่ีสร้างในเขตสงัฆาวาส  

 

แผนผงัท่ี 1 แสดงสิง่ก่อสร้างในวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

* 1. อุโบสถ  

2. วิหาร   

3. ศาลาการเปรียญ  

4. เจดีย์   

5. หมู่กฏุิสงฆ์  

6. ศาลา 

7. หอระฆงั 

8. ศาลาทา่น า้ 

9. อาคารปริยติัธรรม 
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2.2.1 กลุม่ท่ีสร้างในเขตพทุธาวาส 

1) อุโบสถ 

 

ภาพท่ี 1 อุโบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบุรี 

อุโบสถตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของวดั เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้อง กว้าง 
2 ห้อง (ภาพท่ี 1 – หมายเลข 1 ในแผนผงัท่ี 1) รองรับด้วยชุดฐานบวัท่ีมีลกัษณะอ่อนโค้ง หรือท่ี
เรียกวา่ ฐานตกท้องช้าง หรือท้องส าเภา ไม่มีช่องหน้าตา่ง มีประตทูางเข้าที่ผนงัด้านสกดัด้านละ 2 
ทาง มีเสาพาไล รองรับชัน้ลดของหลงัคา ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ด้านละ 2 เสา เป็นเสาก่ออิฐถือ
ปูนทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง โคนเสาใหญ่ปลายเสาสอบเล็ก หวัเสาเป็นปูนปัน้รูปบวัแวง  ซึ่ง
เป็นท่ีนิยมมากในศิลปะอยธุยาตอนปลาย เช่น อุโบสถวดัปราสาท จ.นนทบุรี (ภาพท่ี 2) เป็นต้น  
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ภาพท่ี 2 อุโบสถ วดัปราสาท จ.นนทบุรี 

(ท่ีมา: ปลาทอง สมองน้อย (นามแฝง), นนทบรีุ: วดัปราสาท, เข้าถึงเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=nontree&month=10-

2008&date=08&group=15&gblog=20) 

ซุ้มประตูเป็นซุ้มเรือนแก้ว ประดับลายปูนปั้น ลายหน้ากระดานเหนือกรอบซุ้มประตู
ประดบัด้วยกระเบือ้งเคลอืบ หน้าบนัซุ้มประตดู้านหน้าฝ่ังขวาเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ (ภาพท่ี 
3) ด้านหน้าฝ่ังซ้ายเป็นรูปครุฑยดุนาค (ภาพท่ี 4) ด้านหลงัฝ่ังขวาเป็นรูปอสรูขี่สงิห์ (ภาพท่ี 5) และ
ด้านหลงัฝ่ังซ้ายเป็นรูปนกยงูประดบัด้วยเคร่ืองลายคราม (ภาพท่ี 6) 

 

ภาพท่ี 3 ซุ้มประตอูุโบสถด้านหน้าฝ่ังขวา ประดบัปนูปัน้รูปนารายณ์ทรงครุฑ 

http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=nontree&month=10-2008&date=08&group=15&gblog=20
http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=nontree&month=10-2008&date=08&group=15&gblog=20
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ภาพท่ี 4 ซุ้มประตอูุโบสถด้านหน้าฝ่ังซ้าย ประดบัปนูปัน้รูปครุฑยดุนาค 

 

ภาพท่ี 5 ซุ้มประตอูุโบสถด้านหลงัฝ่ังขวา ประดบัปนูปัน้รูปอสรูขี่สงิห์ 

 

ภาพท่ี 6 ซุ้มประตอูุโบสถด้านหลงัฝ่ังซ้าย ประดบัปนูปัน้รูปนกยงู 
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หลงัคาอุโบสถ เป็นทรงจั่วลด 2 ชัน้ ตบัหลงัคาตอนบนมีด้านละ 3 ตับ มุงด้วยกระเบือ้ง
กาบู (กาบกล้วย) และฉาบปนูทบัเป็นลอนๆ ประดบัด้วยกระเบือ้งเชิงชาย เคร่ืองล ายองเป็นเคร่ือง
ไม้ประดับกระจกสี ประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้น  
ด้านหน้าเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค ด้านหลงัเป็นรูปเทพนม (ภาพท่ี 7) คนัทวยเป็นไม้สลกั
รูปนาคประดบักระจกส ี(ภาพท่ี 8) เพดานมขุทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัประดบัไม้สลกัลายดาวล้อม
เดือน ท่ีมมุทัง้ 4 ประดบัลายไก่ฟ้า 

 

ภาพท่ี 7 หน้าบนัอุโบสถ (ฝ่ังทิศตะวนัตก) ประดบัปนูปัน้ลายเทพพนม 

(ท่ีมา: กรมศลิปากร, วดัเกาะแก้วสทุธาราม, เข้าถึงเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/slideshow.aspx?id=0004983&imgselect=0004983_012.JPG) 

 

http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/slideshow.aspx?id=0004983&imgselect=0004983_012.JPG
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ภาพท่ี 8 คนัทวยไม้สลกัรูปนาคประดบักระจกสี รองรับสว่นหลงัคาอุโบสถ 

ใบเสมาเป็นใบเสมาคู ่(ภาพท่ี 9) ตัง้อยู่บนชัน้ประทกัษิณรอบอุโบสถ ทัง้ 8 ทิศ ฐานเสมา
เป็นฐานบวัเรียบไม่มีลวดลายท าจากหินทรายสแีดง ขนาดคอ่นข้างใหญ่และหนา คาดว่ามีอายุอยู่
ในช่วงพทุธศตวรรษ ท่ี 22 – 23 ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เพราะมีความนิยมในการสร้างวตัถุ
ด้วยหินทรายสแีดง4 มีการสลกัลวดลาย โดยหน้าเสมาใช้โครงบงัคบัลายรูปคล้ายค้างคาวกางปีก 
วางประธานของลายไว้ตรงกลางเป็นรูปดอกจอก และล้อมด้วยลายก้านขด โก่งคิว้ และอกเลา เป็น
เส้นนนู เอวเสมาเว้าเข้า ท้องเสมามีโครงบงัคบัลายรูปสามเหลีย่ม มีลายใบเทศตรงกลาง และล้อม
ด้วยตัวเหงา ซึ่งลกัษณะเสมาดังกล่าวนีพ้บมากในจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี เป็นต้น  

                                                             
4
 มรดกทางพระพทุธศาสนา, เข้าถงึเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2557, เข้าถงึได้จาก http://www.dooasia.com/ 

siam/oldcity/chainat4.shtml 
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ภาพท่ี 9 ใบเสมา  

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพทุธรูปประธาน ปางสมาธิ (ภาพท่ี 10) เม่ือสนันิษฐานจาก
รูปแบบแล้ว นา่จะอยูใ่นช่วงอยุธยาตอนปลาย เพราะมีลกัษณะพระพกัตร์ค่อนข้างกลม พระขนง
โก่ง พระเนตรเหลือบต ่า พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์หนา เม็ดพระศกเล็ก มีแถบไรพระศก มีรัศมี
เปลว ครองจีวรเรียบ หม่เฉียง ชายสงัฆาฏิเป็นแผน่ใหญ่ ยาวจรดพระนาภี ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ5 
แตค่อ่นข้างมีความเป็นพืน้ถ่ินอยูบ้่าง คือ การท าพระโอษฐ์คอ่นข้างหนา และพระนาสกิใหญ่ 

 

ภาพท่ี 10 พระพทุธรูปประธานภายในพระอุโบสถ 

นอกจากพระประธานแล้ว งานศิลปกรรมที่ส าคญัภายในอุโบสถ คือ ภาพจิตรกรรม (ภาพ
ท่ี 11) ท่ีแสดงเร่ืองราวพุทธประวัติ, ภาพอดีตพุทธเจ้า 24 พระองค์ และภาพไตรภูมิ ซึ่งภาพ
จิตรกรรมภายในอุโบสถยงัเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลและวิวฒันาการของศิลปะทัง้ทางด้านจิตรกรรม 
                                                             

5
 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพทุธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซยีมเพรส, 2553), 135, 154. 
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สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และลวดลายเคร่ืองประดับ  ในด้านของรูปแบบ ลักษณะ ส ี
องค์ประกอบ และเทคนิคของจิตรกรรมนัน้ เป็นแบบอยธุยาอยา่งชดัเจน เช่น มีการใช้สอี่อน ใช้สไีม่
มากสี คือ แดง ด า ขาว เหลือง ลงพืน้ด้วยสีขาว ต่อมาจึงเขียนบนพืน้สีเข้ม การลงสีใช้สีแก่ อ่อน 
โดยใช้น า้เป็นตวัผสาน6  

 

ภาพท่ี 11 จิตรกรรมฝผนงัภายในอุโบสถ 

 จากหลกัฐานงานศิลปกรรมท่ีปรากฏในอุโบสถนัน้ ท าให้สนันิษฐานได้ว่าอุโบสถวดัเกาะ
แก้วสทุธาราม นา่จะก าหนดอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 23 ในสมยัอยุธยาตอนปลาย โดยวิเคราะห์ได้
จากรูปแบบอุโบสถท่ีมีลกัษณะฐานท่ีอ่อนโค้งเล็กน้อย ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีนิยมในสมัยอยุธยา เม่ือ
เปรียบเทียบกับอุโบสถวดัปราสาท จังหวดันนทบุรี ท่ีมีการสนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง7 พบว่ามีรูปแบบท่ีคล้ายคลงึกัน นอกจากรูปแบบของอุโบสถแล้วนัน้ หลกัฐานด้าน
โบราณวัตถุสามารถช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านการก าหนดอายุ เช่น ใบเสมาหินทรายสีแดง 
เน่ืองจากในสมยัสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนิยมวสัดท่ีุเป็นหินทรายสแีดง8 เป็นต้น  

 

                                                             
6วดัเกาะ จงัหวดัเพชรบรีุ (เพชรบรีุ: เพชรภูมิการพิมพ์, 2543), 91. 
7
 ศนูย์ข้อมลูกลางทางวฒันธรรม, วดัปราสาท, เข้าถงึเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2557, เข้าถงึได้จาก http://m-

culture.in.th/album/116686 
8
 พเยาว์ เข็มนาค, องค์ความรู้ด้านการส ารวจศกึษาลวดลายบนใบเสมาอยธุยา (เล่ม 1), เข้าถงึเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 

2557, เข้าถงึได้จาก http://www.finearts.go.th/ 
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2) วิหาร 

 

ภาพท่ี 12 วิหาร วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 

วิหาร ตัง้อยูท่างทิศเหนือของอุโบสถ เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปนู ขนาด 4 ห้อง (ภาพท่ี 
12 – หมายเลข 2 ในแผนผงัท่ี 1) มีรูปแบบเช่นเดียวกบัอุโบสถ แตมี่ลกัษณะเรียบงา่ยกวา่ ลกัษณะ
ของฐานอ่อนโค้งมากกวา่อุโบสถ มีเสายอ่มมุไม้สบิสองรองรับมขุทางด้านหน้าและด้านหลงั หวัเสา
เป็นบวัแวงปนูปัน้ มีประตเูฉพาะด้านหน้าเพียงประตูเดียว ผนงัด้านหลงัปิดทึบ ผนงัด้านข้างเจาะ
ช่องหน้าตา่งด้านละ 1 บาน หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งดินเผาสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายแหลม หลงัคาลด 
1 ชัน้ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบนัเรียบไม่มีลวดลาย วิหารหลงันีไ้ด้รับการบูรณะในปี พ.ศ.
25199 

3) เจดีย์ทรงเคร่ือง 

เจดีย์ทรงเคร่ือง ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออก ระหวา่งอุโบสถกบัวิหาร เป็นเจดีย์ทรงระฆงั (ภาพ
ท่ี 13 – หมายเลข 4 ในแผนผงัท่ี 1) มีบนัไดขึน้สูท่างประทกัษิณทางด้านหน้า รองรับองค์ระฆงัด้วย
ชุดมาลยัเถา และบวัปากระฆงั ลายหน้ากระดาน ถัดไปประดบัด้วยกระจัง องค์ระฆงัประดบัด้วย
ลายพวงอุบะ บลัลงัก์ทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองประดับด้วยซุ้มจรน า ถัดขึน้ไปเป็นปล้องไฉน
และปลยีอด  

 

                                                             
9
 วดัเกาะ จงัหวดัเพชรบรีุ, 93. 
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ภาพท่ี 13 เจดีย์ทรงเคร่ือง 

4) เจดีย์ราย 

 

ภาพท่ี 14 เจดีย์ราย 

เจดีย์ราย ตัง้อยูบ่นฐานไพทีเดียวกนั ในทิศเหนือ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปนู (ภาพท่ี 14) 2 องค์
แรกเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลีย่มท่ีรองรับองค์ระฆงัในผงักลม คาดวา่เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมในสมัย
อยธุยาตอนปลาย คือ มีชุดฐานอยูใ่นผงัแปดเหลีย่ม ถดัขึน้ไปจึงเป็นมาลยัเถาและองค์ระฆงัในผงั
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กลม10 แตอ่งค์ระฆงัไม่ได้ท าทรวดทรงให้โปร่งเพรียว จึงสนันิษฐานว่ายงัคงมีอิทธิพลของเจดีย์ทรง
แปดเหลีย่มในสมยัอยธุยาตอนต้น – ตอนกลาง  

 

2.2.2 กลุม่ท่ีสร้างในเขตสงัฆาวาส 

5) กฏุิสามห้อง 

 

ภาพท่ี 15 กฏุิสามห้อง 

(ท่ีมา: กรมศลิปากร, วดัเกาะแก้วสทุธาราม, เข้าถึงเม่ือ 28 กมุภาพนัธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/slideshow.aspx?id=0004983&imgselect=0004983_007.JPG) 

ทา่นอธิการดิษ เจ้าอาวาสวดัเกาะแก้วสทุธาราม สร้างขึน้เพื่อฝึกซ้อมฝีมือก่อนท่ีจะลงมือ
สร้างศาลาการเปรียญ11 ลกัษณะเป็นเรือนไทย (ภาพท่ี 15) มีจารึกติดอยู่ท่ีฝาเฟีย้มด้านใน ต่อมา
เม่ือทางวดัขยายกฏุิให้กว้างขึน้จึงได้รือ้จารึกนีอ้อก มีข้อความดงันี ้ 

“กุฏิหลงันี ้ปลูกปีจอ กัน้กบัพระ อฐัศก 1348 เป็นผูท้ าสิกกานวิน จีนมาก จีนคงสามคน 
พีน่้องมีจิตรศตัทาออกทรัพย์ ทร่างไว้ในพระศาสนา เป็นเงินตรา 5 ชั่ง ขอให้เป็นนิจไว้แก่พระ
นิพพานในอนาคตกาลโนน้เทอญฯ”12 

                                                             
10

 สนัติ เล็กสขุุม, งานชา่งหลวงแหง่แผน่ดิน ศิลปะอยธุยา, พิมพ์ครัง้ที่ 3, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 85. 
11

 วดัเกาะ จงัหวดัเพชรบรีุ, 94. 
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6) ศาลาทา่น า้ (ศาลามเหศวร) 

ศาลาท่าน า้ หรือศาลามเหศวร อยู่ด้านหลงัของวัด ทางทิศตะวนัตก ติดกับริมฝ่ังแม่น า้
เพชรบุรี (ภาพท่ี 16) จากบนัทกึของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั บนัทึกไว้ว่า ศาลามเหศวรหลงันี ้สร้าง
ขึน้สมัยพระอธิการดิษ (เจ้าอาวาสวดัเกาะแก้วสุทธาราม พ.ศ.2400 – 2422) สร้างขึน้เพื่อถวาย
เจ้านายต่างกรมพระนาม กรมหม่ืนมเหศวร เม่ือสร้างเสร็จจึงตัง้ช่ือศาลาตามพระนามว่าศาลา
มเหศวร13 เป็นศาลาทรงไทยขนาด 3 ห้อง ยกพืน้ หลงัคาลด 2 ชัน้ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เดิม
มุงด้วยกระเบือ้งแดงดินเผา14 ปัจจุบันเป็นกระเบือ้งปูนซีเมนต์หน้าบันแกะสลกัไม้ลายพุ่มข้าว
บิณฑ์ทัง้ 2 ด้าน ตวัศาลาล้อมรอบด้วยพนกัพิง ท่ีมีลกัษณะเป็นลกูกรงกลงึด้วยไม้ 

 

ภาพท่ี 16 ศาลาทา่น า้ (ศาลามเหศวร) 

7) หอระฆงัหลงัเก่า 

หอระฆังหลงัเก่า ตัง้อยู่ ด้านทิศตะวันตก ตรงกับทางขึน้ด้านหลงัของกุฏิ (ภาพท่ี 17) 
รูปทรงหอระฆงัเป็นแบบหอกลอง มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ สร้างด้วยไม้ทัง้หมด ยกพืน้ 2 ชัน้ มี
ระเบียงลกูกรงเป็นเสาตะลงุ (แบบเพนียดช้าง) สว่นหน้าบนัของหอระฆงัแกะสลกัด้วยไม้ ลวดลาย
เรียบงา่ย แยกลายด้วยนกคาบและหน้าสงิห์  

                                                                                                                                                                               
12

 เร่ืองเดียวกนั. 
13

 เร่ืองเดียวกนั, 72. 
14

 เร่ืองเดียวกนั, 22. 
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หอระฆงัหลงันี ้มีบันทึกไว้ว่าสร้างในช่วงต้นของการปกครองโดยพระครูเพชรโรปมคุณ 
(เหลื่อม)15 เจ้าอาวาสวดัเกาะแก้วสทุธารามในปี พ.ศ. 2442 – 247116 จึงสนันิษฐานว่าสร้างขึน้
ในช่วง พ.ศ. 2442 – 2450 โดยคาดว่าเลียนแบบลวดลายช่อฟ้าจากศิลปะสมัยอยุธยา คือ ตรง
สว่นปลายงุ้ม คว ่าลง เรียกวา่ช่อฟ้าปากครุฑ17 

8) หอระฆงัหลงัใหม่ 

หอระฆงัหลงัใหม่ ตัง้อยูด้่านทิศตะวนัตกของศาลาการเปรียญ (ภาพท่ี 18 – 7 ในแผนผงัท่ี 
1) สร้างใน พ.ศ.248318 เป็นสถาปัตยกรรมเรือนยอด ทรงสงู ก่ออิฐถือปนู ฐานสิงห์ในผงัเพิ่มมุมไม้
สบิสอง เช่นเดียวกบัเรือนท่ีแขวนระฆงั สว่นเสาประดบักาบพรหมศรสว่นยอดประดบัด้วยบนัแถลง
ลด 2 ชัน้ ทัง้ 4 ด้าน และตรงกลางประดบัด้วยยอดทรงมงกฎุท่ีรองรับด้วยครุฑแบก 

   

ภาพท่ี 17 หอระฆงัหลงัเก่า    ภาพท่ี 18 หอระฆงัหลงัใหม่ 

                                                             
15

 เร่ืองเดียวกนั, 53. 
16

 เร่ืองเดียวกนั, 27, 31. 
17

 เร่ืองเดียวกนั, 71. 
18

 เร่ืองเดียวกนั, 70. 



19 
 

9) อาคารโรงเรียนปริยติัธรรม 

อาคารโรงเรียนปริยติัธรรม ตัง้อยู่ทางด้านทิศใต้ มีจารึกท่ีมุขด้านหน้าระบุว่า สร้างเม่ือปี 
พ.ศ.247419 รูปทรงของอาคารเป็นแบบตะวนัตก ก่ออิฐถือปูน เคร่ืองบนใช้ไม้ทัง้หมด ด้านหน้ามี
มุขโถงยื่นออกมา และท่ีจั่วประดับด้วยจั่วบังตา แกะสลกัลายฉล ุซุ้มคูหามุขหน้าโค้งทัง้ 3 ด้าน 
เหนือประตูทางเข้าอาคารมีช่องลมท่ีแกะสลกัไม้ด้วยลายกระหนกก้านขดใบเทศ (ภาพท่ี 19 – 
หมายเลข 9 ในแผนผงัท่ี 1) 

 

ภาพท่ี 19 อาคารปริยติัธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 เร่ืองเดียวกนั, 77. 
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2.3 ศาลาการเปรียญ : ประวัติ และรูปแบบศิลปกรรม 

 

ภาพท่ี 20 ศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบุรี 

 การออกแบบและการก่อสร้างศาลาการเปรียญเคร่ืองไม้ในจังหวดัเพชรบุรีโดยทัว่ไปแล้ว
นัน้จะตัง้อยู่ในเขตสังฆาวาสหรือใกล้เคียง เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีใช้งานส าหรับพระสงฆ์ และ
พทุธศาสนิกชนท่ีต้องการเข้ามาท าบุญ โดยศาลาการเปรียญนัน้นิยมวางแนวอาคารตามแนวทิศ
ตะวนัออก – ตะวนัตก ซึง่การจดักลุม่ศาลาการเปรียญนัน้ สามารถจัดได้ 3 กลุม่คือ 1) ศาลาการ
เปรียญแบบไม่มีศาลาขวาง 2) ศาลาการเปรียญแบบมีศาลาขวาง 2 หลงั 3) ศาลาการเปรียญแบบ
มีหอระฆงัด้านหน้า ศาลาขวางด้านหลงั20 

ศาลาการเปรียญ ตัง้อยู่ทางด้านหลงัอุโบสถ เป็นเรือนโถงทรงไทย มีศาลาด้านสกัดตัง้
ขนาบติดตอ่กนัทัง้ 2 ด้าน (ภาพท่ี 20 – หมายเลข 3 ในแผนผงัท่ี 1) มีจารึกกลา่วถึงการสร้างศาลา
การเปรียญท่ีเหนือประตูทางเข้าด้านตะวนัตก ระบุช่ือ “เจ้าอธิการโฉม” (เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว 
สทุธาราม พ.ศ. 2422 – 244221) เป็นผู้สร้าง เม่ือปีชวด พ.ศ.2531 ศาลาการเปรียญได้รับการ
บูรณะ 3 ครัง้ คือ 

                                                             
20

 นรารักษ์ สมบติัทอง, “การออกแบบและกอ่สร้างศาลาการเปรียญเคร่ืองไม้ในจงัหวดัเพชรบรีุ.” หน้าจัว่ 5, 5 

(กนัยายน 2550): 138. 
21

 วดัเกาะ จงัหวดัเพชรบรีุ, 23, 27. 
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ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2463 เขียนภาพพทุธประวติัท่ีคอสองโดยรอบ22 

ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2467 ท าดาวเพดาน และเขียนลายเสา ศาลาการเปรียญ23 

ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2510 ซ่อมศาลาการเปรียญ เอาช่อฟ้า ใบระกา ลงมาลงรักปิดกระจกใหม่ 
ปิดทองหน้าบนัศาลาการเปรียญและศาลาสกดัทัง้ 2 เปลีย่นกระเบือ้งปนูเป็นกระเบือ้งเคลือบทัง้ 3 
หลงั24 

ศาลาการเปรียญหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ประกอบด้วยกลุม่อาคาร 3 หลงั วางตวัใน
แนวทิศตะวนัออก – ตะวนัตก โดยมีศาลาขวาง 2 หลงั วางสกัดอยู่ด้านหวัและท้ายของศาลาการ
เปรียญ เช่ือมตอ่กบัศาลาการเปรียญด้วยชาน ปลายด้านทิศเหนือและใต้ของชานมีบนัไดทางขึน้
ก่ออิฐถือปนูเป็นผงัสีเ่หลีย่มตดัมมุ 

- ศาลาการเปรียญ 
ศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ .เพชรบุ รี  เป็น เรือนไทยทรงโถง รูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกใต้ถุนสูง 1.80 เมตร เพื่อป้องกันความชืน้จากพืน้ดิน และช่วยในการระบาย
อากาศ ตามแบบเรือนไทยโดยทั่วไป ตวัอาคารกัน้ฝาโดยรอบทัง้ 4 ด้าน เป็นฝากระดานลกูฟัก 
ด้านข้างเจาะช่องหน้าตา่งด้านละ 6 ช่อง สว่นฝาด้านหน้าและด้านหลงัเจาะประตตูรงกลางด้านละ 
1 ช่อง โดยมีบานประตูเป็นแบบบานเฟีย้ม ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีนิยมกันมากเน่ืองจากสามารถเปิดได้
กว้าง จึงรองรับผู้คนเข้า – ออกได้เป็นจ านวนมาก เหนือบานประตูขึน้ไปเป็นลายไม้ฉลลุายเครือ
เถา ท่ีผนงัด้านหลงัมีจารึกเขียนปีการสร้างและผู้สร้างศาลาการเปรียญไว้ด้วย 

เคร่ืองบนหลงัคาศาลาการเปรียญ เป็นหลงัคาทรงจั่ว มุงด้วยกระเบือ้งใบโพธ์ิมีช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ เป็นเคร่ืองไม้ประดบักระจก หน้าบนัด้านหน้าและหลงัเป็นไม้จ าหลกั ปิดทองลาย
พนัธ์ุพฤกษา แทรกด้วยนกตวัเลก็ (ภาพท่ี 21) 

                                                             
22

 เร่ืองเดียวกนั, 93. 
23

 เร่ืองเดียวกนั, 30. 
24

 เร่ืองเดียวกนั, 45. 
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ภาพท่ี 21 เท้าแขนเหลก็ดดัรับน า้หนกัชายคาศาลาการเปรียญ 

 ภายในศาลาการเปรียญเป็นเรือนโลง่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ด้วยแนวเสา ด้านทิศเหนือมี
อาสนะสงฆ์กว้าง 1 ห้อง ยาวตัง้แต่ด้านหลงัมา 5 ห้อง ท่ีคอสอง และฝ้าปีกนก แผ่นแรกมีภาพ
จิตรกรรมสีฝุ่ นเขียนบนไม้ เร่ืองพระปฐมสมโพธิกถา เวสสนัดรชาดก ภาพป่าเขา ชีวิตสตัว์ในป่า 
รวม 20 ห้องภาพ เพดานประดบัลายดาวล้อมเดือน เป็นไม้จ าหลกัพืน้เพดาน ทาสีแดง ตรงมุมทัง้ 
4 ประดบัไม้จ าหลกัลายไก้ฟ้า ขื่อ คาน และเสา ปรุลายทองลอ่งชาดลายหน้ากระดาน และพุ่มข้าว
บิณฑ์ ฝ้าปีกนกเป็นพืน้แดงปรุลายทองลายพุดตานใบเทศ ขื่อท่ีถัดลงมาปรุลายทองลายสงัวาล
ดอกไม้ และสงัวาลหน้าเกียรติมขุ  

- ศาลาสกดัด้านทิศตะวนัตก 

 

ภาพท่ี 22 หน้าบนัศาลาสกดัด้านทิศตะวนัตก 



23 
 

 ศาลาสกัดด้านตะวันตกเป็นศาลาโถงทรงไทยขนาดเท่ากับความกว้างของศาลาการ
เปรียญ (4 ห้อง) ไม่มีฝาเรือน แตมี่พนกัสงูขึน้มาประมาณ 60 เซนติเมตร25 ฝาผนงัด้านนอกประดบั
ด้วยไม้ฉลลุาย ท่ีเสามีเท้าแขนรับน า้หนกัชายคา หน้าบนัเป็นไม้จ าหลกัปิดทองลายไก้ฟ้าล้อมด้วย
ลายกระหนกใบเทศ (ภาพท่ี 22) 

- ศาลาสกดัด้านทิศตะวนัออก 

 ศาลาสกัดด้านตะวนัออก มีลกัษณะคล้ายด้านตะวนัตก แต่ยกพืน้สงูกว่า มีจารึกบอกปี
การสร้างที่ลายหน้าบนัระบุ พ.ศ.2457 พนกัสงูประมาณ 40 เซนติเมตร26 เป็นฝากระดานลกูฟักไม่
มีลวดลาย หน้าบันไม้จ าหลกัปิดทองรูปหนู หมายถึงปีชวด อันเป็นปีการสร้างศาลาสกัดด้านนี ้
แวดล้อมด้วยลายกระหนกใบเทศ  

จากจารึกท่ีพบในศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม นัน้ พบว่าสร้างขึน้ในช่วงปี 
พ.ศ. 2431 ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 ในระยะเวลานีมี้การสร้างศาลาการเปรียญในจังหวดัเพชรบุรี
อีกหลายแห่ง เช่น วดัยาง วดัปากคลอง และวัดพระทรง เป็นต้น ซึ่งลกัษณะการสร้างศาลาการ
เปรียญในสมยัรัตนโกสนิทร์นัน้ มีรูปแบบโดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกับรูปแบบศาลการเปรียญ
ในสมยัอยธุยาตอนปลาย และสมัยธนบุรี ทัง้นีค้าดว่าเป็นเพราะความนิยมด้านรูปแบบท่ีมีมาแต่
เดิมท าให้แม้จะเข้าสูยุ่คหลงัแล้ว ก็ยงัคงรักษารูปแบบการสร้างไว้ แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีความ
แตกต่างเพื่อสามารถวิเคราะห์ก าหนดอายุสมัยได้ โดยเฉพาะโครงสร้างหลงัคาของศาลาการ
เปรียญในช่วงแรกมักท าเป็นหลงัคาทรงจั่วมีกันสาดคลมุโดยรอบอีก 2 – 3 ตบั โครงสร้างหลงัคา
เป็นแบบมงุด้วยกระเบือ้งกาบู เสาอาคารใช้เสาหน้าตดัรูปแปดเหลี่ยม สว่นศาลาการเปรียญในรุ่น
หลงั จะท าหลงัคาจัว่ที่มีกนัสาดคลมุโดยรอบ 1 ตบั และนิยมตอ่กันสาดตบัลา่งยื่นออกไปอีกชัน้ มี
โครงสร้างหลงัคาเป็นแบบขื่อจนัทนัมงุด้วยกระเบือ้งหางวา่ว และเสาอาคารจะใช้เสาไม้กลม27 เม่ือ
วิเคราะห์ลกัษณะของศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธารามแล้วนัน้ มีรูปแบบท่ีตรงกับศาลาการ
เปรียญสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลท่ี 5 ลงมา ดงันัน้จึงสอดคล้องกับอายุสมัยท่ีปรากฏ คือปี 
พ.ศ. 2431  

 

                                                             
25

 เร่ืองเดียวกนั. 
26

 เร่ืองเดียวกนั. 
27

 นรารักษ์ สมบติัทอง, “การออกแบบและกอ่สร้างศาลาการเปรียญเคร่ืองไม้ในจงัหวดัเพชรบรีุ.”, 136. 
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บทที่ 3 

วิเคราะห์เนือ้หาที่ปรากฏในจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส  

ศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 จากการศึกษาศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้วสุทธาราม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ปรากฏหลกัฐานการสร้างในปี พ.ศ.2431 จากจารึกเหนือประตูทางเข้าศาลาการเปรียญด้านทิศ
ตะวนัตก และภายในศาลาการเปรียญนัน้ ปรากฏหลกัฐานท่ีเป็นงานจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอ
สอง จํานวน 20 ห้องภาพ และแผงไม้ใต้อะเส จํานวน 12 ห้องภาพ โดยจิตรกรรมดงักลา่ว เขียน
ภาพพทุธประวติั จากปฐมสมโพธิกถา และเวสสนัดรชาดก ซึง่ถือวา่เป็นชาดกท่ีสาํคญัท่ีสดุ จึงนิยม
เขียนกนัมาก นอกจากนีย้งัพบภาพเขียนท่ีเป็นภาพธรรมชาติประกอบอยูด้่วย 

3.1 เร่ืองราวที่ปรากฏในจิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม่ใต้อะเส 

 3.1.1 ภาพพทุธประวติั จากปฐมสมโพธิกถา 

 บริเวณแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม ปรากฏภาพจิตรกรรมใน
เร่ืองปฐมสมโพธิกถาทัง้หมด โดยแบง่เป็น 20 ห้องภาพ โดยเรียงเร่ืองตัง้แตต้่นจนจบ โดยแบ่งภาพ
แต่ละตอนออกเป็นห้องๆ ด้วยเสา เร่ิมจากห้องภาพท่ี 1 ทางด้านทิศตะวนัออก บริเวณสกัดหน้า
ด้านซ้ายมือ และเรียงลาํดบัภาพแบบทกัษิณาวตัร ไปจนจบห้องภาพท่ี 20 โดยมีรายละเอียดของ
เร่ืองราวแตล่ะห้องภาพ ดงันี ้

ห้องภาพท่ี 1 วิวาหมงคลปริวรรต (ภาพท่ี 23) แสดงภาพในตอนพระเจ้าสีหหนุราชเสด็จ
ยาตราพลเข้าสูเ่มืองเทวทหะ เพื่อทําพิธีวิวาหมงัคลาภิเษกของพระสริิสทุโธทนราชโอรส กับพระสิริ
มหามายาราชธิดา1  

มุ่งความสนใจไปท่ีภาพพระราชพิธีสมรสพระสิริสทุโธทนราชโอรส กับพระสิริมหามายา
ราชธิดา บริเวณภายในกําแพง ซึง่นา่จะหมายถึงภายในพระราชวงักรุงเทวทหะ ด้านหน้าพลบัพลา
มีพราหมณ์ทําพิธี ท่ีด้านซ้าย สว่นทางขวาของภาพเป็นขบวนเสด็จจากกรุงกบิลพสัดุ์ 

 

                                                             
1
 สมเด็จพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (มปท: โรงพิมพ์การศาสนา,2505), 28. 
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ภาพท่ี 23 วิวาหมงคลปริวรรต 

 ห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“มงคลวิวาหเจ้า  จอมกะบิล พสัดเุอย 
ศิริสทุโธทนินทร์  นารถไท้ 
กบัอคัรเทพิน  นามศิริ มายา 
พราหมณ์เทพภิเสกให้  ปกป้องไอสวรั” 

ห้องภาพท่ี 2 ดุสิตปริวรรต (ภาพท่ี 26) ในห้องภาพนีแ้บ่งภาพออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ด้านซ้ายมีบุคคลสําคญัของภาพประทบันัง่อยู่ในพลบัพลาท่ีประทบั ซึ่งน่าจะเป็นสนัดุสิตเทวราช 
และมีเหลา่เทพยดานัง่อยู่ท่ีพืน้ด้านลา่ง จึงน่าจะเป็นตอนท่ีเหลา่เทพยดามาอาราธนาให้สนัดุสิต
เทวราชจุติในปัจฉิมชาติ เพื่อจะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า สว่นภาพด้านขวาถูกแบ่งโดยรัว้ล้อม
พลบัพลาและต้นไม้ แสดงภาพบุคคลประทบันัง่บนแท่น และล้อมรอบด้วยเหลา่บุคคลท่ีนัง่บนพืน้ 
โดยรายรอบพืน้ท่ีด้วยแมกไม้ จึงน่าจะเป็นฉากพระสนัดุสิตเทวราชเสด็จประพาสชมทิพยนนัทวนั
อุทยานในสวรรค์ชัน้ดุสิต ก่อนท่ีจะไปบงัเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดสตัว์
โลก2 

 

ภาพท่ี 26 ดสุติปริวรรต 

                                                             
2
 เร่ืองเดียวกนั,47. 
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ห้องภาพที่ 3 คพัภานิกขมนปริวรรต (ภาพท่ี 27) บุคคลในภาพมุ่งความสําคญั 2 สว่น คือ 
1)ไปสูพ่ระนางสริิมหามายาขณะท่ีทรงจบัก่ิงต้นสาละ และมีทอ่อุทกธาราทัง้สองไหลหลัง่ลงมาจาก
อากาศเพื่อสรงพระกายพระโพธิสตัว์ กับพระราชมารดา โดยมีท้าวสุทธาวาสมหาพรหมทัง้ 4 
รองรับพระกายของพระโพธิสตัว์ด้วยขา่ยทอง ถดัไปทางซ้ายมือ กลุม่บุคคล 4 คนนา่จะเป็นท้าวจตุ
โลกบาลทัง้ 4 ท่ีถืออชินจมัมาชาติ (หนงัเสือดาว) เพื่อจะรับพระโพธิสตัว์ไปจากพระหตัถ์ของท้าว
มหาพรหม และกลุม่นางนมท่ีถือผ้าทุกุลพัสตร์ เพื่อรองรับต่อจากท้าวจตุโลกบาล ในส่วนท่ี 1 นี ้
แม้วา่บุคคลทัง้หลายจะให้ความสําคญัไปสูพ่ระสิริมหามายานัน้ แต่พระพกัตร์และพระเนตรของ
พระนางทรงหันไปสู่กลุ่มบุคคลกลุ่มท่ี 2 คือ พระโพธิสัตว์ทรงยื นด้วยพระบาท และมีท้าว
มหาพรหมทรงทิพยเศวตฉัตรกางกัน้ สุยามเทวราชทรงซึ่งทิพยพาลวีชนี (พดั) เทพบุตรท่ีถือพระ
ขรรค์อันขจิตด้วยแก้ว 7 ประการ เทพบุตรท่ีเชิญทิพยมหามกุฏ และเทพบุตรท่ีถือสวุรรณบาทุกา
ฉลองพระบาท3 

 

ภาพท่ี 27 คพัภานิกขมนปริวรรต 

ห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

 “ปางพิมลพ้นมาต ุ โครทร 
พรหมถบัรับองค์นร  นารถไว้ 
พระยรุะยาตรบาทจร จดชัว่ก้าวแฮ 
ตรัสอรรอุทานได้  ดง่งพร้อมพรหมงาม” 

ห้องภาพที่ 4 ลกัขณปริคคาหกปริวรรต (ภาพท่ี 28) การอธิบายภาพ เลา่เร่ืองจากซ้ายไป
ขวา ด้านซ้ายสดุคือกลุม่ภาพภายในกําแพงพระราชวงั บุคคลในภาพมุ่งความสนใจไปสูบุ่คคลท่ีนัง่
ในท่ีประทับหลงักลาง ซึ่งคือ พระดาบสกาฬเทวิล ซึ่งได้ทราบข่าวว่าพระราชโอรสแห่งพระเจ้าสุ
ทโธทนะได้ประสติูแล้ว จึงเดินทางมาที่กรุงกบิลพสัดุ์ แล้วถวายพระพรตอ่พระเจ้าสทุโธทนะเพื่อจะ

                                                             
3
 เร่ืองเดียวกนั, 57-58. 
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ขอเห็นพระราชกุมาร จึงดํารัสให้เชิญพระโอรสทรงอาภรณ์พร้อมนํามาให้นอบน้อมพระองค์ลง
นมสัการพระดาบส ขณะนัน้พระบาททัง้สองแหง่พระโพธิสตัว์กลบัขึน้ไปยืนประดิษฐานอยู่บนชฎา
แหง่พระกาฬเทวิล4 

ภาพด้านซ้าย เลา่ถึงตอนท่ีพระดาบสกาฬเทวิล บอกกล่าวเร่ืองของพระโพธิสตัว์ให้กับ
หลานสาววา่ตนจะไม่ได้อยูเ่ห็นพระโพธิสตัว์ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า5 

 

ภาพท่ี 28 ลกัขณปริคคาหกปริวรรต 

ห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“พราหมโหราห้ารูบ  เรียงพกัตร์ 
ทายมะหาบูรุษลกัณ  เลยีมแก้ 
โยพพราหมณ์ทษัน์ปรัตยกัข์ ยกหนึง่นิว้นอ 
วา่จะเป็นพระแท้   ทา่นพองพทุธา” 

ห้องภาพท่ี 5 ราชาภิเษกปริวรรต และมหาภินิกขมนปริวรรต (ภาพท่ี 29) ในห้องภาพนี ้
แสดงเร่ืองราว 4 เหตุการณ์ คือ หมายเลข 1 ด้านซ้ายมือคือพิธีแรกนาขวัญ6 หมายเลข 2 
สนันิษฐานว่าเป็นตอนท่ีพระเจ้าสทุโธทนะเรียกช่างไม้ ช่างอิฐ ช่างปูน และช่างเขียน มาประชุม 
เพื่อจะสร้างพระมหาปราสาท 3 ฤดู7 หมายเลข 3 ตอนพระสิทธัตถะประทบัในปราสาทฤดูหนาว 

                                                             
4
 เร่ืองเดียวกนั, 65-66. 

5
 เร่ืองเดียวกนั, 67. 

6
 เร่ืองเดียวกนั, 90-91. 

7
 เร่ืองเดียวกนั, 94. 
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แวดล้อมด้วยขตัติยคณานาง อนัประโคมขานเบญจางคสงัคีต8 และ 4)ตอนเสด็จออกจากพระนคร
จะไปสูอุ่ทยานภมิูประเทศ ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทตูทัง้ 49 

 

ภาพท่ี 29 ราชาภิเษกปริวรรต และมหาภินิกขมนปริวรรต 

ห้องภาพที่ 6 มหาภินิกขมนปริวรรต10 (ภาพท่ี 30) ห้องภาพนีแ้บ่งเป็น 5 เหตุการณ์ คือ 1) 
เจ้าชายสทิธัตถะทรงต่ืนจากบรรทม และได้ทอดพระเนตรเห็นเหลา่นางบาทบริจาริกาทัง้หลายต่าง
หลบัใหลด้วยทา่ทางวิปการ (หมายเลข 1) คือ นางบางจําพวกก็นอนกลิง้เกลอืกมีเขฬะอันหลัง่ไหล 
นางบางเหลา่ก็นอนกรนสาํเนียงดงัเสยีงกา นางบางหมู่ก็นอนเคีย้วทนต์ นางบางพวกก็นอนละเมอ
เพ้อบ่นจํานรรจาต่างๆ บางหมู่ก็นอนโอษฐ์อ้าอาการวิปลาส บางเหล่านางก็นอนมีกายเปลือย
ปราศจากวตัถา จึงมีพระทยัสงัเวชยิ่งนกั พิจารณาเห็นสงัสารโทษเป็นอนัมาก11 

 

ภาพท่ี 30 มหาภินิกขมนปริวรรต 

2) เจ้าชายสิทธัตถะ ทอดพระเนตรพระนางพิมพา และพระราหุล ขณะทรงบรรทม 
(หมายเลข 2) แล้วทรงพระราชดําริวา่ แม้อาตมาจะยกหตัถ์นางผู้ชนนีจะอุ้มเอาองค์โอรส นางก็จะ

                                                             
8
 เร่ืองเดียวกนั, 99. 

9
 เร่ืองเดียวกนั, 102-103. 

10
 มหาภินิกขมนปริวรรต หมายถงึตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรม อ้างองิคําศพัท์จากหนงัสือปฐมสมโพธิกถา 

11
 เร่ืองเดียวกนั, 112. 
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ต่ืนฟืน้จากนิทรารมณ์ อันตรายแห่งมหาภิเนษกรมณ์ก็จะพึงมี อย่าเลยต่อเม่ือได้สําเร็จแก่พระศรี
สรรเพชดาญาณแล้ว จึงจะกลบัมาทศันาการพกัตร์พระลกูแก้วเม่ือภายหลงั12 

3) เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จลงจากปราสาท มีนายฉันนะ และม้ากัณฐกะ รออยู่หน้าพระ
ปราสาท (หมายเลข 3) พระองค์จึงทรงตรัสกับม้ากัณฐกะว่า “ดูก่อนพ่อกัณฐกมโนมัย ท่านจงพา
อาตมาไปให้ตลอดในราตรีเด๋ียวนี ้อาตมะจะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระศรีสรรเพชญ์พุทธเจ้า จะได้ขน
ข้ามเวไนยสตัว์ในมนุษยโลกกับทัง้เทวโลก ให้พ้นจากจตุโอฆสงสารบรรลถุึงฝ่ังพระปรินิพพานใน
ครัง้นี”้13 

4) ขณะท่ีเจ้าชายสทิธัตถะเสด็จออกนอกประตพูระราชวงัได้แล้ว โดยมีท้าวจตุโลกบาลทัง้ 
4 ประจําอยู่ท่ีเท้าของมากัณฐกะ มีท้าวมหาพรหมทรงฉัตรทิพย์กางกัน้ มีเทพยดาแห่ล้อมพร้อม
เคร่ืองทิพย์สกัการบูชา และมีนายฉนันะจบัอยูท่ี่หาง ก็ทรงพบกับพระยารัสวดีมาราธิราชท่ีออกมา
ขวางกัน้ไม่ให้พระองค์ทรงออกบรรพชา (หมายเลข 4)14 

5) เจ้าชายสิทธัตถะทรงปลงพระเกศาท่ีริมฝ่ังแม่นํา้อโนมา และได้ทําการโยนก้อนพระ
เกศาขึน้ไปบนอากาศแล้วทรงพระอธิษฐานว่าหากได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ก้อนพระเกศา
ตัง้อยูใ่นอากาศอยา่ได้ตก หากไม่สมประสงค์ของให้ตกลงมายงัพืน้ดิน ดงันัน้ก้อนพระเกศาจึงลอย
อยู่กลางอากาศ พระอินทร์จึงนําผอบแก้วมาอัญเชิญขึน้ไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระจุฬามณี
เจดีย์ จากนัน้พระโพธิสตัว์จึงพิจารณาว่า ภูษาแห่งตนนัน้ไม่สมควรแกสมณะเพศ ท้าวฆฏิการ
พรหมจึงนําเอาบริขารทัง้ 8 ได้แก่ สงัฆาฏิ จีวร สบง บาตร มีด กลอ่งเข็ม กายพนัธน์ ผ้ากรองนํา้ 
ถวายแก่พระโพธิสตัว์ เพื่อเป็นสิง่ประกอบเพียรในพรหมจรรย์ (หมายเลข 5)15 

ในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“พระมหาบูรุษเรือ้ง รันเญ 
บางประสบภบเท วะทตูนน้น 
ฤไทยยงัสงัเว  คะสลดนกันอ 

                                                             
12

 เร่ืองเดียวกนั, 115. 
13

 เร่ืองเดียวกนั, 116. 
14

 เร่ืองเดียวกนั, 118. 
15

 เร่ืองเดียวกนั, 124-125. 
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สองกบันายฉนัหมัน้ มงุเม่ือในษกรัม” 

ห้องภาพที่ 7 ทกุรกิริยาปริวรรต (ภาพท่ี 31) แบง่เร่ืองออกเป็น 7 เหตกุารณ์ คือ 1) นายฉัน
นะเข้าเฝ้าพระเจ้าสทุโธทนะ (หมายเลข 1) และกราบทลูขา่วพระโพธิสตัว์ในการออกบรรพชา16 

 

ภาพท่ี 31 ทกุรกิริยาปริวรรต 

2) ภาพแม่นํา้ใกล้บริเวณกรุงราชคฤห์ ท่ีซึ่งพระโพธิสตัว์ลงสรงนํา้ ก่อนจะออกบิณฑบาต 
เม่ือประชาชนตา่งได้เห็นรูปของพระองค์ตา่งพากนัช่ืนชม17 (หมายเลข 2) 

3) ราชบุรุษกราบทลูพระเจ้าพิมพิสาร วา่บดันีมี้ผู้หนึง่ประกอบด้วยรูปสิริลกัษณะเลิศบุรุษ 
เข้ามาสู่พระนครเท่ียวโคจรบิณฑบาต (หมายเลข 3) เม่ือพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบ จึง
ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสตัว์จากช่องสหีบญัชร จึงรับสัง่ให้ราชบุรุษตามสะกดให้รู้วา่คือใคร18 

4) พระเจ้าพิมพิสารเสด็จออกสูบ่ณัฑวบรรพตท่ีพระโพธิสตัว์ประทบัอยู่19 (หมายเลข 4) 

5) เม่ือพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นพระอิริยาบถ จึงเลือ่มใส และได้สนทนาถึงเหตุท่ี
ทรงเสด็จออกบรรพชา เม่ือทรงเห็นวา่พระโพธิสตัว์ละซึง่ทรัพย์สมบติัทัง้มวล จึงตรัสว่าพระองค์คง
จะได้ตรัสเป็นพระพทุธเจ้าเท่ียงแท้ ถ้าบรรลพุระสพัพญัญุตญาณแล้ว ขอพระอัญเชิญพระองค์จง
ตรัสเทศนาโปรดแก่ข้าพเจ้าก่อน (หมายเลข 5)20 

6) เม่ือพระโพธิสตัว์กระทําทุกรกิริยาจนพระวรกายซูบผอมและหมองคลํา้ ก็ยงัไม่เห็นถึง
หนทางท่ีจะตรัสรู้ได้ พระอินทร์จึงลงมาทรงพิณทิพย์สามสายลงมาดีดถวายพระโพธิสัตว์ 
(หมายเลข 6) สายหนึง่เคร่งนกัพอดีดก็ขาดออกไป สายหนึ่งหย่อนนกัดีดเข้าก็ไม่บนัลือเสียง และ
                                                             

16
 เร่ืองเดียวกนั, 130. 

17
 เร่ืองเดียวกนั, 132-133. 

18
 เร่ืองเดียวกนั, 134. 

19
 เร่ืองเดียวกนั, 135. 

20
 เร่ืองเดียวกนั, 137. 
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สายหนึง่นัน้ไม่เคร่งไม่หยอ่นเป็นปานกลาง ดีดเข้าก็บนัลือศพัท์ไพเราะ พระโพธิสตัว์ทรงพิจารณา
แล้วเห็นวา่มชัฌิมปฏิบติันัน้เป็นหนทางพระโพธิญาณ21 

7) ปัญจวคัคีย์ทัง้ 5 เห็นพระโพธิสตัว์ออกบิณฑบาต และเสวยภตัตาหาร จึงคิดวา่พระองค์
ละเสยีจากความเพียรแล้ว คงจะไม่สามารถตรัสรู้แก่พระโพธิญาณได้ จึงพากนัออกเดินทางละจาก
พระโพธิสตัว์22 (หมายเลข 7) 

ในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“ทรงกระทํากิจลํา้ เหลอืครา 
ทกุกะระกีริยา  อยา่งอยิง้ 
อํามะเรศรเสรดจภา พิณดีดถวายนา 
เหนฝ่ายกลางพริง้ พระเต้าตามแสดง” 

ห้องภาพที่ 8 พทุธบูชาปริวรรต (ภาพท่ี 32) แสดงภาพใน 6 เหตุการณ์ คือ 1) นางสชุาดา 
ท่ีได้ทําการบวงสรวงแก่นิโครธพฤกษ์ต้นหนึ่ง ว่าขอให้ตนมีสามีท่ีมีบุญและสมบัติ และขอให้ได้
บุตรชายในปฐมครรภ์ เม่ือสมปรารถนาแล้วนางจึงจะทําพิธีแก้บวงสรวง โดยการรีดนํา้นมววัมา
เพื่อจะทําการหงุข้าวมธุปายาส23 

 

ภาพท่ี 32 พทุธบูชาปริวรรต 

2) นางบุณณทาส ีเห็นพระโพธิสตัว์สถิตอยู่ ณ ใต้ต้นไม้ มีพระรัศมีดงัสีทองออกจากพระ
กาย จึงคิดว่าเป็นเทพยดาท่ีจะรับพิธีบวงสรวงของนางสุชาดา จึงนําไปบอกแก่นางสชุาดา นาง
สชุาดาได้ฟังก็ดีใจ แล้วตัง้ให้นางบุณทาสีเป็นธิดาของตน แล้วมอบเคร่ืองประดบัให้ จากนัน้ทาง

                                                             
21

 เร่ืองเดียวกนั, 142-143. 
22

 เร่ืองเดียวกนั, 143. 
23

 เร่ืองเดียวกนั, 145-146. 
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สชุาดาจึงได้นําถาดข้าวมธุปายาสทูนขึน้เหนือเศียร แล้วดําเนินไปพร้อมบริวารถึงต้นไม้นัน้ เม่ือ
เห็นพระโพธิสตัว์จึงคิดวา่เป็นรุกขเทวดา แล้วนอบกายลงเพื่อจะทําการถวายข้าวมธุปายาส24 

3) เม่ือพระโพธิสตัว์เสวยข้าวปายาสจนหมด ทรงถือถาดทองอันรองปายาสแล้วทรงพระ
อธิษฐานวา่ ถ้าอาตมาจะได้ตรัสเป็นพระบรมโลกนาถ ขอให้ถาดนีจ้งเลื่อนลอยวนทวนกระแสนํา้
ขึน้ไป แม้วา่มิได้สาํเร็จประสงค์ ก็จงลอยลอ่งลงไปตามกระแสชลไหล แล้วก็ทรงลอยถาดลงในอุทก
ธารา25 

4) ถาดทองลอยทวนกระแสนํา้ขึน้ไป แล้วจมลงตรงเบือ้งบนภพพิมานแห่งพญากาฬ
นาคราช กระทบกบัถาดอนัเป็นพทุธบริโภคแหง่พระสพัพญัญูทัง้ 3 ในอดีต เม่ือพญากาฬนาคราช
ได้ยินเสียงถาดกระทบกันจึงต่ืนจากบรรทมเสด็จอุฏฐาการดํารัสว่า วนัวานนี ้พระชินสีห์อุบติัใน
โลกพระองค์หนึง่ แล้วซํา้บงัเกิดอีกหนึง่พระองค์เลา่ ทรงพระโสมนสัเปรมปรีด์ิ26 

5) พราหมณ์โสตถิยะ เดินสวนทางมา ทําให้ได้พบกับพระโพธิสตัว์ จึงนําเอาหญ้าคาท่ีถือ
มาด้วยถวายแก่พระโพธิสตัว์ 27 

6) ด้านขวาสดุชํารุด น่าจะเป็นรัตนบลัลงัก์ของพระโพธิสตัว์ และมี “เทพทานพคนธรรพ์
สบุรรณนาคนิกรคณากินนรอนัสโมสรสนันิบาตในตรุราชมณฑลประเทศท่ีนัน้”28 

 

ห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“สชุาดาแนง่น้อย  นลนาท 
ถวายมะฤทปุายาต ยิ่งลํา้ 
สมเดจพระชินะราช รับปริภนแฮ 
แล้วปลอ่ยลอยถาดซํา้ สู้คา นาคา” 

                                                             
24

 เร่ืองเดียวกนั, 150-151. 
25

 เร่ืองเดียวกนั, 152. 
26

 เร่ืองเดียวกนั, 152-153. 
27

 เร่ืองเดียวกนั, 155. 
28

 เร่ืองเดียวกนั, 156.  
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ห้องภาพท่ี 9 มารวิชัยปริวรรต (ภาพท่ี 33) พระยาวัสวดีมาร นําเหล่ากองทัพมารมา
ขดัขวางการตรัสรู้ของพระโพธิสตัว์ โดยกลา่วหาวา่พระโพธิสตัว์ไม่มีสิทธ์ิในบลัลงัก์นี ้พระโพธิสตัว์
จึงใช้พระดชันีชีล้งผืนพสธุา เพื่อเรียกพระแม่ธรณีขึน้มาเป็นพยาน เม่ือพระแม่ธรณีขึน้มาก็บีบนํา้
จากมวยผมท่ีพระโพธิสตัว์ได้กรวดนํา้ไว้ในอดีตชาติ จนเหลา่กองทพัมารต่างไหลไปตามกระแสนํา้ 
เม่ือพระยามารเห็นดังนัน้ จึงทิง้อาวุธและประนมหัตถ์ขึน้สรรเสริญในพระบารีของพระโพธิสตัว์ 
และถอยทพักลบัไป29 

 

ภาพท่ี 33 มารวิชยัปริวรรต 

ในด้านซ้ายมือของห้องภาพที่ 9 นี ้เป็นตอนในโพธิสพัพญัญูปริวรรต ท่ีธิดาพญามารทัง้ 3 
คือ นางราคา นางอรดี นางตณัหา กระทําการยัว่ยพุระพทุธเจ้า30 

ในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“มา ราธิราชทัง้  ทวยหาญ 
ระ รุกพระทรงญาณ ไลล้่อม 
วิ ระองค์ทรงราญ ราพแตธ่รรมนา 
ไชย ชะนะยกัษ์น้อม สยบเกล้าถวายกร” 

ห้องภาพที่ 10 อภิสมโพธิปริวรรต, โพธิสพัพญัญปูริวรรต (ภาพท่ี 34) แสดงการเลา่เร่ือง 4 
เหตุการณ์ คือ 1)เหลา่เทพยดาลงมาประชุมแวดล้อมบวรรัตนบลัลงัก์อาสน์ แห่งสมเด็จพระบรม
โลกนาถอนัแรกได้วิมตุติเศวตฉตัร ตรัสรู้พระพทุธรัตนอนาวรญาณ31 

                                                             
29

 เร่ืองเดียวกนั, 162-184. 
30

 เร่ืองเดียวกนั, 205. 
31

 เร่ืองเดียวกนั, 198. 
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ภาพท่ี 34 อภิสมโพธิปริวรรต, โพธิสพัพญัญปูริวรรต 

2) พระพทุธเจ้าเสวยวิมตุติสขุ ครัน้ลว่ง 7 วนั จึงเสด็จอุฏฐาการจากพระรัตนบลัลงัก์ ทรง
ประดิษฐานยืนอยู่ ณ ทิศอีสาน ทรงทําอุปหารคือลืมพระเนตร บูชาพระมหาโพธ์ิสิน้ 7 วันเป็น
กําหนด แลท่ีอนันัน้ก็มีนามปรากฏช่ือ อนิมมิสเจดีย์32 

3) ครัน้ลว่งถึง 7 วนั เป็นคํารบ 4 จึงเสด็จไปนิสทีนาการสถิตในรัตนฆระเรือนแก้ว33 

4) พระยานาคมจุลนิ กระทํากายป้องกนัซึง่มลูมลมินอยา่ให้ถกูต้องพระกรัชกาย จึงขดเขา
ซึง่ขนดกายเป็น 7 รอบแวดวงองค์พระศาสดาจารย์ แล้วก็แผ่พงัพานอันใหญ่ป้องปกเบือ้งบนพระ
อุตมงัคศิโรตม์ หวงัประโยชน์จะมิให้เย็นและร้อนถกูต้องแดดลมแลฝนเหลือบยุงแลสรรพสปัปชาติ
ตา่งๆ มาสมัผสัพระกรัชกาย34 

ในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“เนวควงโพธ์ิโอ้รุ่ง เรืองไกร 
ทรงนัง่บลัลงัก์ไพร  โรจแล้ว 
เทพผองผอ่งใจใส  สมโพธพระแฮ 
บูชิตมาลาแก้ว   กอบทงัดนตรี 

ท่ีพระถึงซึง้ส้อย  สยมัภ ู
โพทิสพัพญัญู   อยิ่งเรือง 
ทราบชดัตรัตไตรตรุ  กรองทอ่งธรรมแฮ 
เปรียบประทมุตมุเบือ้ง  เบิกส้อยบานสวย” 

                                                             
32

 เร่ืองเดียวกนั, 199. 
33

 เร่ืองเดียวกนั, 200. 
34

 เร่ืองเดียวกนั, 207. 
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ห้องภาพที่ 11 โพธิสพัพญัญปูริวรรต (ภาพท่ี 35) แสดงภาพในตอนท่ีตปุสสะ และภลัลิกะ 
พาณิช 2 พี่น้องเดินทางผา่นมายงับริเวณใกล้กบัท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทบั เทพยดาท่ีประดิษฐาน
อยู่บนรุกขชาติต้นหนึ่งเคยเป็นญาติกับพาณิชทัง้ 2 คน แต่กาลก่อน ได้แสดงอานุภา พให้กอง
เกวียนจําเป็นต้องหยดุเดินทาง แล้วออกมาปรากฏกายแล้วจึงยกหตัถ์ชีบ้อกพาณิชทัง้ 2 ว่า ดูก่อน
ทา่นผู้นฤทกุข์ บดันีส้มเด็จพระผู้ มีพระภาค ได้ตรัสแก่พระบรมาภิเษกสมโพธิใหม่ เสด็จอาศยัสถิต
อยู ่ณ ราชายตนรุกขมลูตรงนัน้ ทา่นจงไปสูส่ํานกัพระโลกุตมาจารย์กระทํานมัสการ แล้วจงถวาย
ซึง่ข้าวสตัตกุ้อนสตัตผุงแก่องค์พระทศพล จะมีผลประโยชน์แลสขุแก่ทา่นสิน้กาลนาน ทัง้2 จึงมีจิต
โสมนัสยินดี และเลื่อมใส จึงนําเอาข้าวสตัตุก้อนสตัตุผงเข้าถวาย แต่ขณะนัน้ พระพุทธเจ้าไม่มี
บาตร ท้าวจตโุลกบาลทัง้ 4 จึงนํามาถวายให้ เพื่อให้พาณิชทัง้ 2 ได้ถวาย และตปุสสะ กับภลัลิกะ 
ได้กราบทลูเป็นอุบาสกในพระพทุธศาสนาตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา35 

 

ภาพท่ี 35 โพธิสพัพญัญปูริวรรต 

ในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“ตะบุสสะพะลกึด้วย  ดลัมา 
นําสตบููชา   เชธไท้ 
เกบธาตอุชัฎานา  ยกโปรดประทาน 
สองรับคํานบัไหว้  กราบแล้วลาคม” 

ห้องภาพที่ 12 พรหมชัเฌสนปริวรรต (ภาพท่ี 36) แสดงฉากท่ีท้าวสหมับดีพรหมอาราธนา
พระพทุธเจ้าให้โปรดแสดงธรรมแก่สตัว์โลก36 และในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

                                                             
35

 เร่ืองเดียวกนั, 209-211. 
36

 เร่ืองเดียวกนั, 219. 
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ภาพท่ี 36 พรหมชัเฌสนปริวรรต 

“พรหมงามนามท้าวสะ หะบดี 
วนัทะตะท่ียะท่ี  ทา่มเกล้า 
อาราธน์ยาจน์องค์  สรรเพชเจ้าแฮ 
สรวมพระปรานีด้าว  ตรัดพร้องพระทรรม” 

ห้องภาพท่ี 13 ธัมจักกปริวรรต (ภาพท่ี 38) แสดงเหตุการณ์ตอนท่ีพระพุทธเจ้าเจรจา
ความกบัอุปากชีวก ในขณะพุทธดําเนินไปโปรดปัญจวคัคีย์ทัง้ 5 ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั37 ฉาก
ถดัมาคือตอนท่ีปัญจวคัคีย์ทัง้ 5 ออกมาต้อนรับคํานบันบนอบอภิวาทแก่องค์พระพทุธเจ้า องค์หนึ่ง
รับจีวรและบาตร องค์หนึง่ถวายนํา้ชําระพระบวรบาทยคุล องค์หนึง่เอาเชิงบาตรมาตัง้รองรับบาตร 
องค์หนึ่งทูลเชือ้เชิญให้ทรงนัง่เหนืออาสน์อันปูลาดไว้ องค์หนึ่งเอาพดัมาถวายรําพายพายุสมัผสั
พระกรัชกายินทรีย์38 และจบภาพด้วยพระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาธรรมจักกัปปวตัตนสตูร ในป่า
อิสปิตนมฤทายวนั แก่ปัญจวคัคีย์ทัง้ 539 ห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

 

ภาพท่ี 38 ธัมจกักปริวรรต 

                                                             
37

 เร่ืองเดียวกนั, 230-234. 
38

 เร่ืองเดียวกนั, 236. 
39

 เร่ืองเดียวกนั, 238. 
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“พระสาํพทุธ์พิสทุธ์ิแท้  เสษฐะ 
ตรัดวะรําทรรม  จกัรแก้ว 
ท่ีอิสปัิตตะนะ มฤค  ทายะวนั 
โปรดทา่นปัญจพรรด์ิแผ้ว ผ้องพ้นมลทิน” 

ห้องภาพที่ 14 กปิลวตัถุคมนปริวรรต และพิมพาพิลาปปริวรรต แสดงฉากท่ีพระพุทธเจ้า
นําพทุธสาวกออกบิณฑบาตท่ีกรุงกบิลพสัดุ์ (ภาพท่ี 39) ถดัมาคือภาพในกําแพงเมืองซึง่เป็นตอนท่ี
พระพทุธเจ้าเสด็จโปรดพทุธบิดาและพระญาติ และฉากซ้ายมือคือตอนเสด็จเข้าไปโปรดพระนาง
พิมพา โดยในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

 

ภาพท่ี 39 กปิลวตัถคุมนปริวรรต และพิมพาพิลาปปริวรรต 

“กลกะบิลพสัดุ์เบือ้ง  บนปรา 
โปรดพระพทุธบิดา  ดบบร้อน 
แล้วเยือ้นพระพิมภา  พิลาบ 
นางกระษัตรีย์หถัช้อน บาทไว้เหนือเศียร” 

ห้องภาพท่ี 15 แสดงเร่ืองราวตัง้แต่ตอนสกัยบรรพชาปริวรรต – ยมกปาฏิหาริยปริวรรต 
โดยเร่ิมจากตอนท่ีพระประยูรญาติออกตามพระพุทธเจ้าอุปสมบท ถัดมาคือเหตุการณ์ท่ี
พระพทุธเจ้าทรงทราบวา่พทุธบิดาประชวรหนกั จึงเสด็จไปเยี่ยมและแสดงธรรมถวาย พุทธบิดาจึง
ได้บรรลพุระอรหนัต์ก่อนนิพพาน (ภาพท่ี 40) 
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ภาพท่ี 40 สกัยบรรพชาปริวรรต – ยมกปาฏิหาริยปริวรรต 

ฉากด้านซ้ายสุดคือตอนยมกปาฏิหาริย์ (ภาพท่ี 41) โดยมีนายคัณฑอุทธบาลถวายผล
มะม่วง ได้นํามะม่วงลงเพาะกบัดิน เม่ือพระพทุธเจ้าทรงล้างพระหตัถ์ลงบนเมลด็มะม่วงท่ีเพาะนัน้ 
จึงเกิดปาฏิหาริย์เป็นต้นมะม่วงใหญ่ แล้วเสด็จเดินจงกรม กระทํายมกปาฏิหาริย์ เหลา่เดียรถีย์จึง
หลบหนีไป 

 

ภาพท่ี 41 ตอนยมกปาฏิหาริย์ 

ในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“ยามสกัยราชภ้อง  ภากนั 
ไปสูพ่ระภะคะวนัต์  เต่ียมไหว้ 
สรวมองค์พระทรงบรร พศเพศให้แฮ 
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เปนภิกสลุไุด้  ดบัร้อนเบญจะมาร” 

ห้องภาพที่ 16 เทศนาปริวรรต (ภาพท่ี 42) แสดงเร่ืองราวในตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จขึน้ไป
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ “ในขณะนัน้ อันว่าขุนเขาสิเนรุราชก็น้อมยอดลงมารับพระบาท แล้วก็กลบั
ประดิษฐานยงัท่ีเก่าดจุก่อน”40 จากนัน้จึงเป็นฉากท่ีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาท่ีใต้
ต้นปาริชาติ และจบลงด้วยฉากเสด็จลงจากดาวดึงส์ทรงกระทําปาฏิหาริย์เปิดโลกทัง้ 3 ให้เห็นกัน
และกนัได้ (ภาพท่ี 43) ซึง่ในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“บ้างพระเสดจด้าว   ดงึเมือง   เท 
ทรงนัง่บลัลงัก์เรือง  ร่มไม้   สะ 
ตรัสสดัดบัปกรณเนือง ๆ ไม่ทดนา   นา 
โปรดพระชนนีไท้  ทา่นถ้วนเดือนสามะ” 

 

ภาพท่ี 42 เทศนาปริวรรต 

 

ภาพท่ี 43 ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

ห้องภาพท่ี 17 มหานิพพานสตูรปริวรรต (ภาพท่ี 44) ห้องภาพนีเ้ลา่เร่ืองโดยเร่ิมจากชุด
ภาพด้านซ้าย ด้านขวา แล้วจึงจบด้วยตรงกลาง คือ พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานใต้ต้นรังคู่ ภาพ

                                                             
40

 เร่ืองเดียวกนั, 421. 
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ด้านขวา ธาตวุิภชันม์ปริวรรต พระมหากสัสปะ เห็นอาชีวกถือดอกมณฑา ก็ได้ถามไถ่ จึงทราบข่าว
นิพพาน และภาพตรงกลาง ในวาระที่จะถวายพระเพลิงศพ ไม่สามารถจุดไฟให้ติดได้ จนเม่ือพระ
มหากสัสปะได้มากราบพระพุทธบาท เกิดปาฏิหาริย์พระพุทธบาทยื่นออกมาจากพระหีบทอง จึง
เกิดไฟทิพย์ถวายพระเพลงิศพ และห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“กาลยาตรราษฐ์แก้วก ุ  สนิาราย   นิ 
เนาแทนกลางรังฉาย  ชิตห้นน   พา 
เทพหลากมากหลายหมาย มาสูบู่ชา  ณ 
พระริพานกาลน้นน  นน่นอ้างอะรุโน  สตุ” 

 

ภาพท่ี 44 มหานิพพานสตูรปริวรรต 

ห้องภาพท่ี 18 เป็นฉากเหตุการณ์ท่ีโทณพราหมณ์แบ่งพระธาตุและได้ลกัลอบเอาพระ
เขีย้วแก้วขึน้ซ่อนท่ีผ้าของตน พระอินทร์ลอบหยิบเอาพระธาตุองค์นัน้ใส่ไว้ในสุวรรณโกศ แล้ว
อญัเชิญไปบรรจุไว้ในเจดีย์จุฬามณี (ภาพท่ี 45) ปรากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

“โสฬศเมืองเน่ืองรี ้  พลผงั   ดวง 
เพื่ออาจชิงธาตทุงั  ทว่นไว้   พระธาต ุ
สว่นโทนะพราหมณงั  นบัแบงกนันา   
สบิหกทนานปันให้  เหือดร้ายรวนเร” 

 

ภาพท่ี 45 โทณพราหมณ์แบง่พระธาต ุ
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ห้องภาพท่ี19 มารพันธปริวรรต (ภาพท่ี 46) เล่าเร่ืองจากด้านซ้ายของห้องภาพ เป็น
เหตกุารณ์ท่ีพระมากสัสปะเดินทางมาเพื่อพบพระเจ้าอชาติศตัรู เพราะเกรงว่าพระบรมสารีริกธาตุ
จะมีอันตราย จึงปรึกษากัน เพื่อหาวิธีแก้ไข โดยทําการขุดดินลกึลง 80 ศอก บุพระบรมธาตุด้วย
ทองแดง และหุ้มวสัดอ่ืุนอยา่งละ 8 ชัน้ พร้อมทัง้ผนึกไว้อย่างดี แล้วจึงสร้างสถูปหินครอบไว้ และ
ตอ่ด้วยเหตกุารณ์ในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราชมีการรือ้สถูป และแจกจ่ายพระธาตุไปประดิษฐาน
ในสถปูตามเมืองตา่งๆ พร้อมทัง้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตสุว่นท่ีเหลอื เม่ือสร้างเสร็จจึงมี
พิธีฉลองแต่ทรงเกรงว่า พระยามารรัสวดีจะเข้ามาทําลายงานพิธี เหล่าภิกษุจึงได้อัญเชิ ญ 
พระอุปคตุม์เพื่อปราบพระยามาร ห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

 

ภาพท่ี 46 มารพนัธปริวรรต 

 “พระเถรูปคกุเจ้า  ใจอารีย์ 
จะกระทํามะหะการ  ก่อเหนือง 
ประคตปลดพนัธ์มาร  มตัหตัถ์ มัน่แฮ 
ครัน้เสจกิจปลดิเปลือ้ง  ปลอ่ยใหค่ลายเข็น 

ห้องภาพท่ี 20 อันตรธานปริวรรต (ภาพท่ี 47) เป็นห้องภาพสุดท้ายของชุดภาพปฐม
สมโพธิกถา กลา่วถึงเหตกุารณ์ท่ีพระบรมสารีริกธาตทุัง้ปวงเสด็จมาท่ีพระมหาโพธิบลัลงัก์ รวมกัน
เข้าเป็นองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ฝ่ายเทพยดาทัง้หลายพากันมาประชุมพร้อมกัน ในครัง้นัน้  
พระพทุธองค์เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานในวนันี ้และในห้องภาพนีป้รากฏโคลงสีส่ภุาพ ความวา่ 

 เจดเวนเกณฑ์เกือบสิน้  สาศนา 
ปวงธาตสุาดาปรา  เปรียบแก้ว 
ท่ีทกเทศเสดจมา  เป็นพทธ์องนา 
โปรดสตัว์ตรัสธรรมแล้ว  ลว่งแท้พฤ  ทะ” 
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ภาพท่ี 47 อนัตรธานปริวรรต 

 

3.1.2 ภาพเวสสนัดรชาดก 

ในสว่นของแผงไม้ใต้อะเส ประดบัด้วยภาพเวสสนัดรชาดก 12 ห้องภาพ โดยใช้เสาร่วมใน 
ในการแบง่ห้องภาพเช่นเดียวกบัแผงไม้คอสอง รวมถึงการประดบัภาพธรรมชาติจะอยู่ในสว่นแผ่น
ไม้ใต้อะเสแผน่ท่ีสอง ติดกบัภาพเวสสนัดรชาดก แบง่เป็น 12 ห้องภาพ เช่นเดียวกนั  

การลําดบัภาพเวสสนัดรชาดกนัน้เร่ิมท่ีแผ่นไม้ใต้อะเสฝ่ังทิศตะวนัออก แล้วเวียนมาทาง
ขวามือจนครบทัง้ 12 ห้องภาพ มีรายละเอียดของภาพดงันี ้

ห้องภาพท่ี 1 ทศพร แสดงฉากเหตุการณ์ตอนท่ีนางผุสดีขอกําลงัทูลขอพร 10 ประการ 
จากสมเด็จอมรินทราธิราช ก่อนจะลงมาจุติท่ีเมืองมนษุย์41 โดยแสดงบุคคลสาํคญัของภาพอยู่ตรง
กลาง  คือสมเด็จอมรินทราธิราช (ประทบับนแท่น กายสีเขียว) และพระนางผุสดี ท่ีนัง่ประนมมือ 
เพื่อทลูขอพร 10 ประการ เทวดาบริวาร ข้างละ 3 องค์ หนัหน้าเข้าสูจุ่ดศูนย์กลางของเร่ือง  (ภาพท่ี 
48) 

 

ภาพท่ี 48 ห้องภาพที่ 1 ทศพร 

                                                             
41

 กรมสมเด็จพระปรมานชุิตชิโนรส, มหาเวสสนัดรชาดก (กรุงเทพ: โครงการมลูนิธิหอไตร, 2533), 11-13. 
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ห้องภาพท่ี 2 หิมพานต์ แสดงเหตุการณ์ 2 สว่น คือ พราหมณ์ 8 คน จากเมืองกาลิงครัฐ
ทลูขอช้างเผือกปัจจัยนาเคนทร์ พระเวสสนัดรทรงประทานให้42 และสว่นท่ี 2 นัน้ ใช้กําแพงเมือง
เป็นตวัคัน่เหตุการณ์ คือ ด้านซ้าย เป็นภาพขณะท่ีพราหมณ์ 8 คน ทูลขอช้างปัจจัยนาเคนทร์  มี
พระเวสสนัดรประทบัอยูบ่นคอช้าง รายล้อมด้วยทหาร สว่นภาพด้านขวาเป็นภาพภายนอกกําแพง
ท่ีเหลา่พราหมณ์แสดงอาการดีใจท่ีได้รับช้างปัจจยันาเคนทร์ (ภาพท่ี 49)  

 

ภาพท่ี 49 ห้องภาพที่ 2 หิมพานต์ 

ห้องภาพท่ี 3 ทานกัณฑ์ แสดงภาพ 2 เหตุการณ์คือ 1) ชาวเมืองเชตุดรขอให้พระเจ้า
กรุงสญัชยัเนรเทศพระเวสสนัดรออกจากพระนคร43 และ 2) ถัดจากนอกกําแพงไปเป็นฉากท่ีพระ
เวสสนัดรออกจากเมือง และมีพราหมณ์ 4 คนทลูขอม้าจากพระเวสสนัดร44 (ภาพท่ี 50) 

 

ภาพท่ี 50 ห้องภาพที่ 3 ทานกณัฑ์ 

ห้องภาพที่ 4 วนประเวศน์ (ภาพท่ี 51) กลา่วถึงตอนพระยาเจตราชทูลขอให้พระเวสสนัดร 
พระนางมัทรี และโอรสธิดาประทบัในเมืองเจตราช แต่พระเวสสนัดรไม่ทรงยินดี45 และถัดไปเป็น
ตอนพระเวสสนัดรแปลงเพศครองผ้ากรองอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตท่ีเขาวงกต46  

                                                             
42

 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
43

 เร่ืองเดียวกนั, 26-27. 
44

 เร่ืองเดียวกนั, 50. 
45

 เร่ืองเดียวกนั, 56-61. 

46
 เร่ืองเดียวกนั, 65. 
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ภาพท่ี 51 ห้องภาพที่ 4 วนประเวศน์ 

ห้องภาพท่ี 5 ชูชก (ภาพท่ี 52) ในห้องภาพนี ้ประมาณ 3 ใน 4 ของห้องภาพเป็น
เหตุการณ์หลงัจากชูชกรับนางอมิตตดามาเป็นภรรยา และนางอมิตตดาขอร้องให้ชูชกไปท่ีเขา
วงกต เพื่อทลูขอพระกณัหา และพระชาล ีมาคอยรับใช้47 สว่นด้านขวาของห้องภาพเป็นตอนท่ีชูชก
พบพรานเจตบุตร48 นอกจากนีใ้นกลุ่มภาพด้านซ้าย มีการเขียนภาพกากตกแต่ง (บุคคลร่วม
สงัวาส)  

 

ภาพท่ี 52 ห้องภาพที่ 5 ชชูก 

ห้องภาพท่ี 6 จุลพน (ภาพท่ี 53) เป็นฉากท่ีพรานเจตบุตรชีท้างให้ชูชก49 และถัดมาคือ
ตอนท่ีพระอจัจุตฤษีชีท้างให้ชูชกไปท่ีเขาคนัธมาทน์ ท่ีประทบัของพระเวสสนัดร ในกัณฑ์มหาพน50 
ในห้องภาพด้านลา่งประกอบด้วยต้นไม้ โขดหิน ช้าง ววั นก ด้านซ้ายของภาพปรากฏบุคคล 2 คน 
ซงึสนันิษฐานวา่เป็นคนป่า สว่นด้านขวาปรากฏบุคคล 4 คน ซึง่นา่จะเป็นนายพราน 

 

ภาพท่ี 53 ห้องภาพที่ 6 จุลพน 

                                                             
47

 เร่ืองเดียวกนั, 86. 

48
 เร่ืองเดียวกนั, 97. 

49
 เร่ืองเดียวกนั, 106-112. 

50
 เร่ืองเดียวกนั, 118-119. 
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ห้องภาพท่ี 7 กุมาร (ภาพท่ี 54) ชูชกทูลขอพระกัณหาชาลีจากพระเวสสนัดร51 เม่ือสอง
พระกุมารได้ยินจึงตกพระทัยหนีไปแอบซ่อนตัวใต้ใบบัวในสระ 52 และตอนชูชกลากจูง 2 พระ
กมุาร53  

 

ภาพท่ี 54 ห้องภาพที่ 7 กมุาร 

ห้องภาพที่ 8 มทัรี (ภาพท่ี 55) เป็นภาพขณะท่ีชูชกกําลงัขอ 2 พระกุมาร ทวยเทพในป่า 3 
องค์ แปลงเพศเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง นอนขวางทางท่ีพระมัทรีจะต้องผ่านตอนขา
กลบั54 ถดัมาจึงเป็นภาพพระนางมทัรีร้องไห้คร่ําครวญจนสิน้สติ55  

 

ภาพท่ี 55 ห้องภาพที่ 8 มทัรี 

ห้องภาพที่ 9 สกักบรรพ (ภาพท่ี 56) แสดงภาพตอนพระอินทร์แปลงเพศเป็นพราหมณ์ทูล
ขอพระนางมทัรี56  

                                                             
51

 เร่ืองเดียวกนั, 133. 

52
 เร่ืองเดียวกนั, 139-140. 

53
 เร่ืองเดียวกนั, 145. 

54
 เร่ืองเดียวกนั, 157. 

55
 เร่ืองเดียวกนั, 170. 

56
 เร่ืองเดียวกนั, 177. 
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ภาพท่ี 56 ห้องภาพที่ 9 สกักบรรพ 

ห้องภาพท่ี10 มหาราช (ภาพท่ี 57) ด้านซ้ายของห้องภาพชูชกกําลงันอนบนเปลต้นไม้ 
และผกู 2 กมุารไว้ท่ีกอไม้57 มีเทพบุตรแปลงกายเป็นพระเวสสนัดร และเทพธิดาแปลงกายเป็นพระ
นางมทัรี มาคอยดแูล 2 กมุารจนรุ่งเช้าทกุวนั กลางภาพเป็นตอนท่ีชูชกพา 2 กุมารเข้าเมืองเชตุดร 
และด้านขวาเป็นภาพการเดินทพัไปรับพระเวสสนัดร และพระนางมทัรี  

ภาพท่ี 57 .ห้องภาพที่10 มหาราช 

ห้องภาพที่ 11 ฉกษัตริย์ (ภาพท่ี 58) เป็นตอนท่ีกษัตริย์ 6 พระองค์ได้พบกนั ต่างร่ําไห้ด้วย
ความดีใจ58  

 

ภาพท่ี 58 ห้องภาพที่ 11 ฉกษัตริย์ 

ห้องภาพที่ 12 นครกณัฑ์ (ภาพท่ี 59) เป็นห้องภาพสดุท้ายของเร่ืองเวสสนัดรชาดก แสดง
ภาพตอนกระบวนทพัรับพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีกลบันครเชตดุร59  

 

                                                             
57

 เร่ืองเดียวกนั, 191. 

58
 เร่ืองเดียวกนั, 217. 

59
 เร่ืองเดียวกนั, 226-229. 
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ภาพท่ี 59 ห้องภาพที่ 12 นครกณัฑ์ 

3.1.3 ภาพธรรมชาติประกอบ 

นอกจากภาพพุทธประวัติในปฐมสมโพธิกถา และภาพเวสสนัดรชาดกแล้วนัน้ ยงัมีการ
เขียนภาพธรรมชาติ เช่น ป่า เขา ชีวิตสตัว์ในป่า ภาพนายพรานกําลงัลา่สตัว์ และวิถีชีวิตของคนป่า 
ซึง่ภาพธรรมชาติเหลา่นีป้ระดบัอยูคู่ก่บัภาพเวสสนัดรชาดก คาดวา่เป็นเพราะเร่ืองราวในเวสสนัดร
ชาดกเป็นตอนท่ีเกิดขึน้ในป่าเป็นสว่นใหญ่ จึงสามารถเขียนภาพธรรมชาติประดบัคู่กันไปด้วยได้  
(ภาพท่ี 60 – 71) 

 

ภาพท่ี 60 ภาพธรรมชาติ พระอาทิตย์ และราหอูมจนัทร์ 

 

ภาพท่ี 61  

 

ภาพท่ี 62 ธรรมชาติ และสตัว์ป่า 
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ภาพท่ี 63 ธรรมชาติ สตัว์ป่า และนายพราน 

 

ภาพท่ี 64 ธรรมชาติ สตัว์ป่า 

 

ภาพท่ี 65 ธรรมชาติ สตัว์ป่า และคนป่า 

.ภาพท่ี 66 ธรรมชาติ สตัว์ป่า และคนป่า 

 

ภาพท่ี 67 ธรรมชาติ สตัว์ป่า  
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ภาพท่ี 68 ธรรมชาติ สตัว์ป่า และผู้คนบนเขา 

 

ภาพท่ี 69 ธรรมชาติ สตัว์ป่า และนายพราน 

 

ภาพท่ี 70 ธรรมชาติ สตัว์ป่า  

 

ภาพท่ี 71 ธรรมชาติ สตัว์ป่า และนายพราน 

3.2 วิเคราะห์งานจิตรกรรม 

 ภาพจิตรกรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนัน้ ต่างมีกลวิธีการเขียน และความนิยมท่ีแตกต่าง
ออกไป เช่น ภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา นิยมเขียนโดยใช้เส้นสินเทาในการแบ่งตอนภาพออกจาก
กัน มีเทคนิคการใช้สีท่ีไม่มากนกั เม่ือเข้าสูส่มัยรัตนโกสินทร์ก็ยงัคงนํารูปแบบของการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังแบบสมัยอยุธยาเข้ามาใช้จนเกิดเป็นจิตรกรรมท่ี เรียกว่า จิตรกรรมแบบไทย
ประเพณี นิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 1 – 2 เม่ือเข้าสูช่่วงรัชกาลท่ี 3 มีการรับอิทธิพลจากจีนเข้ามา
ผสมผสานในงานศิลปกรรมไทย แตจิ่ตรกรรมไทยประเพณีก็ยงัคงสบืตอ่มา60  

                                                             
60

 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พทุธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานชา่ง และแนวคิดที่ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2556), 397. 
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จิตรกรรมไทยตัง้แต่ช่วงสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 4) เป็นช่วงสมัยท่ี
ได้รับอิทธิพลจากตะวนัตกอยา่งเต็มท่ี จึงเร่ิมมีการนําเทคนิคภาพจิตรกรรมแบบตะวนัตกเข้ามาใช้
ในงานจิตรกรรม ทัง้ท่ีเป็นแบบพยายามเขียนให้เป็นแบบตะวนัตกทัง้หมด หรือแบบท่ีนํามาผสมกับ
จิตรกรรมไทยประเพณี61  

 จากการศึกษาภาพจิตรกรรมท่ีประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ท่ีศาลาการ
เปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธารามนัน้มีเทคนิคแบบไทยประเพณี คือใช้วิธีการเขียนแบบ 2 มิติ คือ ไม่
แสดงแสงและเงา กลุ่มบุคคลไม่มีระยะใกล้หรือไกล แต่จะมีขนาดเท่ากันหมด มีการใช้สี และ
ลกัษณะการหันหน้าของบุคคลเข้ากับตัวละครสําคัญของเร่ือง ใบหน้าของตัวละครไม่แสดง
ความรู้สึก อยู่ในลกัษณะของการหนัหน้าด้านข้างและด้านเสีย้ว แต่บุคคลบางกลุ่มก็รับอิทธิพล
ตะวันตกเข้ามาด้วย เช่น ทหาร หรือข้าราชการ จะมีลักษณะเสือ้ผ้าท่ีใส่เป็นแบบตะวันตก
ผสมผสานอยูด้่วย เป็นต้น 

3.2.1 เทคนิคการใช้ส ี

 จิตรกรรมท่ีประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ทัง้เร่ืองปฐมสมโพธิกถา และ
เวสสนัดรชาดกนัน้ มีการเขียนขึน้โดยการใช้สฝีุ่ นทัง้หมด ซึง่ในแตล่ะห้องภาพจะใช้สีหลกัเพียงไม่ก่ี
สี เช่น สีขาว สีดํา สีนํา้เงิน และสีเหลือง ตามลกัษณะบุคคล หรือกายภาพของสิ่งท่ีช่างเขียน
แสดงออก เช่น ปราสาทหรือพระราชวงั ใช้สีขาว, ป่าใช้สีเขียว, แม่นํา้และท้องฟ้าใช้สีนํา้เงิน, 
เคร่ืองทรงตา่งของตวัละครจะใช้สเีหลอืง เป็นต้น โดยมีเทคนิคการเขียนภาพหลายแบบ เช่น เขียน
ภาพต้นไม้โดยวิธีกระทุ้งส ี(ภาพท่ี 72) และเขียนภาพสถานท่ี บุคคล หรือใบไม้บางชนิดด้วยวิธีตดั
ขอบชดัเจนแล้วจึงลงส ีงานจิตรกรรมจึงเป็นงานแบบสองมิติ เพราะไม่มีปริมาตร และแสงเงา 

 ภาพท่ี 72 เทคนิคการเขียนภาพด้วยการกระทุ้งสี 

                                                             
61

 มโน พิสุทธิรัตนานนท์, สุนทรียวิจกัษณ์ ในจิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2547),16. 
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 นอกจากการใช้สีในลกัษณะดงักลา่วแล้วนัน้ ยงัมีการแบ่งสีตามลกัษณะวรรณะของตัว
ละคร เช่น ในห้องภาพที่ 3 คพัภานิกขมนปริวรรต จะแบ่งสีตามวรรณะของบุคคล เทวดาจะมีผิวสี
ขาวซีด (ภาพท่ี 73) บุคคลในวรรณะสงู เช่น พระโพธิสตัว์ พระนางสิริมหามายา และกลุม่นางนม 
จะมีผิวสเีหลอืงนวล สว่นบุคคลท่ีวรรณะต่ํากวา่จะมีผิวสนํีา้ตาล (ภาพท่ี 74) เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 73 เทวดาที่ปรากฏในภาพคพัภานิกขมนปริวรรต 

 

ภาพท่ี 74 นางกํานลั และคนรับใช้ ปรากฏในภาพคพัภานิกขมนปริวรรต 

3.2.2 ประติมานวิทยาของบุคคลในงานจิตรกรรม 

นอกจากนีเ้ทวดาในชัน้ตา่งๆ ก็ใช้วิธีจําแนกจากสีผิวกายด้วย เช่นกัน ซึ่งสนันิษฐานว่าจะ
เป็นไปตามลกัษณะประติมานวิทยาของเทพแตล่ะองค์ เช่น พระอินทร์ (ภาพท่ี 75) จะวาดให้อยู่ใน
เพศบุรุษท่ีมีกายสเีขียว ตามคติทางศาสนาพทุธ62 ซึง่จะปรากฏอยู่ในหลายฉากของภาพจิตรกรรม 
เช่น เหตกุารณ์ในเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ทศพร แสดงภาพแสดงบุคคลสําคญัของภาพอยู่ตรงกลาง 
คือสมเด็จอมรินทราธิราช (ประทบับนแท่น กายสีเขียว) และพระนางผุสดี ท่ีนัง่ประนมมือ เพื่อทูล
ขอพร 10 ประการ เป็นต้น รวมถึงการเขียนภาพพระพรหมตามประติมานวิทยาทางศาสนาพุทธ 

                                                             
62

 ประจกัษ์ ประภาพิทยากร, เทวดานกุรม, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 261. 
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คือ แสดงภาพบุคคลในบุรุษเพศชาย กายสขีาว บางครัง้มี 4 หน้า63 ปรากฏในหลายตอน เช่น ตอน
เสด็จออกมหาภิเนษกรม มีท้าวมหาพรหมทรงฉัตรทิพย์กางกัน้ หรือตอนพรหมัชเฌสนปริวรรต 
ท้าวสหมับดีพรหมอาราธนาพระพทุธเจ้าให้โปรดแสดงธรรมแก่สตัว์โลก (ภาพท่ี 76) เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 75 พระอินทร์ ปรากฏในภาพเวสสนัดรชาดก (กณัฑ์ทศพร) 

 

ภาพท่ี 76 ท้าวสหมับดีพรหมอาราธนาพระพทุธเจ้าให้โปรดแสดงธรรมแก่สตัว์โลก 

3.2.3 เทคนิคการอธิบายเร่ืองราว 

 จากการศกึษาจิตรกรรมท่ีประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ของศาลาการเปรียญ
แหง่นีน้ัน้ ช่างเขียนใช้กลวิธีเลา่เร่ืองราวของภาพเป็น 5 ลกัษณะ คือ  

1) ใน 1 ห้องภาพ เขียนแค่เหตุการณ์สําคัญเพียงเหตุการณ์เดียว เช่น ในห้องภาพท่ี 12 
พรหมชัเฌสนปริวรรต เขียนเพียงแคฉ่ากท้าวสหมับดีพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าให้โปรด
แสดงธรรมแก่สตัว์โลก ไม่มีเหตกุารณ์อ่ืนเลา่แทรก หรือเหตกุารณ์ตอ่เน่ือง 

                                                             
63

 ส. พลายน้อย, เทวนิยาย (พระนคร: บํารุงสาส์น, 2519), 197-198. 
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2) ใน 1 ห้องภาพ ใช้การเขียนโดยการลําดบัภาพจากซ้ายไปขวา (ภาพท่ี 77) เช่น ในห้อง
ภาพท่ี 5 ราชาภิเษกปริวรรต และมหาภินิกขมนปริวรรต ใช้การเลา่เร่ืองอย่างต่อเน่ืองจาก
ด้านซ้าย คือ พิธีแรกนาขวญั ถัดมาจึงเป็นพระเจ้าสทุโธทนะ เรียกช่างไม้ ช่างอิฐ ช่างปูน 
และช่างเขียน มาประชุม เพื่อจะสร้างพระมหาปราสาท 3 ฤดู ต่อด้วยตอนพระสิทธัตถะ
ประทับในปราสาทฤดูหนาว แวดล้อมด้วยขัตติยคณานาง อันประโคมขานเบญจางค
สงัคีต และจบลงท่ีเจ้าชายสิทธัตถะออกจากพระนครจะไปสู่อุทยานภูมิประเทศ ได้
ทอดพระเนตรเห็นเทวทตูทัง้ 4 เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 77 การลาํดบัภาพจากซ้ายไปขวา 

3) ใน 1 ห้องภาพ ใช้การเขียนโดยการลาํดบัภาพจากขวาไปซ้าย (ภาพท่ี 78) เช่น ห้องภาพท่ี 
11 โพธิสพัพญัญปูริวรรต โดยเร่ิมเหตกุารณ์จากด้านขวา ตปสุสะ และภลัลกิะ พาณิช 2 พี่
น้องเดินทางผ่านมายงับริเวณใกล้กับท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทบั  แล้วมีรุกขเทวดาทําให้
ขบวนเกวียนหยุด และแจ้งตปุสุสสะกับภัลลิกะ ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นไม้ให้
กระทํานมสัการ แล้วจงถวายซึ่งข้าวสตัตุก้อนสตัตุผงแกพระองค์ ฉากด้านซ้ายมือสดุ จึง
เป็นภาพพาณิชทัง้ 2 นําเอาข้าวสตัตกุ้อนสตัตผุงเข้าถวาย 

 

ภาพท่ี 78 การลาํดบัภาพจากขวาไปซ้าย 

4) ใน 1 ห้องภาพ ลําดบัภาพโดยเร่ิมจากด้านซ้ายของห้องภาพ ด้านขวา และจบภาพด้วย
ภาพตรงกลาง (ภาพท่ี 79) เช่น ห้องภาพท่ี 17 มหานิพพานสตูรปริวรรต โดยลําดบัภาพ
จากด้านซ้ายเป็นเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานใต้ต้นรังคู่ ต่อด้วยภาพ
ด้านขวา ธาตวุิภชันม์ปริวรรต พระมหากสัสปะ เห็นอาชีวกถือดอกมณฑา ก็ได้ถามไถ่ จึง
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ทราบขา่วนิพพาน และจบภาพลงท่ีตรงกลาง ในวาระท่ีจะถวายพระเพลิงศพ ไม่สามารถ
จุดไฟให้ติดได้ จนเม่ือพระมหากัสสปะได้มากราบพระพุทธบาท ซึ่งปาฏิหาริย์ยื่นออกมา
จากพระหีบทอง จึงเกิดไฟทิพย์ถวายพระเพลงิศพ 

 

ภาพท่ี 79 การลาํดบัภาพโดยเร่ิมจากซ้ายไปขวา แล้วจบด้วยตรงกลาง 

5) ใน 1 ห้องภาพ ลาํดบัภาพจากใจกลางภาพ และใช้ทิศการหนัหน้าของบุคคลในการลําดบั
เร่ืองราว (ภาพท่ี 80) เช่น ห้องภาพท่ี 3 คัพภานิกขมนปริวรรต พระนางสิริมหามายา
ขณะท่ีทรงจบัก่ิงต้นสาละ และมีทอ่อุทกธาราทัง้สองไหลหลัง่ลงมาจากอากาศเพื่อสรงพระ
กายพระมหาสตัว์กบัพระราชมารดา โดยมีท้าวสทุธาวาสมหาพรหมทัง้ 4 รองรับพระกาย
ของพระโพธิสตัว์ด้วยข่ายทอง ถัดไปทางซ้ายมือ กลุ่มบุคคล 4 คนน่าจะเป็นท้าวจตุ
โลกบาลทัง้ 4 ท่ีถืออชินจัมมาชาติ (หนังเสือดาว) เพื่อจะรอรับพระองค์ไปจากพระหตัถ์
ของท้าวมหาพรหม และกลุม่นางนมที่ถือผ้าทกุลุพสัตร์ เพื่อรองรับต่อจากท้าวจตุโลกบาล 
ในส่วนท่ี 1 นีแ้ม้ว่าบุคคลทัง้หลายจะให้ความสําคัญไปสูพ่ระสิริมหามายานัน้ แต่พระ
พกัตร์และพระเนตรของพระนางทรงหนัไปสูก่ลุม่บุคคลกลุม่ท่ี 2 คือ พระโพธิสตัว์ทรงยืน
ด้วยพระบาท และมีท้าวมหาพรหมทรงทิพยเศวตฉัตรกางกัน้ สุยามเทวราชทรงซึ่งทิพ
ยพาลวีชนี (พดั) เทพบุตรท่ีถือพระขรรค์อนัขจิตด้วยแก้ว 7 ประการ เทพบุตรท่ีเชิญทิพยม
หามกฏุ และเทพบุตรท่ีถือสวุรรณบาทกุาฉลองพระบาท 

 

ภาพท่ี 80 ลาํดบัภาพจากใจกลางภาพ และใช้ทิศการหนัหน้าของบุคคลในการลาํดบัเร่ืองราว 
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3.2.4 เคร่ืองแตง่กายที่ปรากฏในงานจิตรกรรม 

 จิตรกรรมท่ีประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ของศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้ว  
สทุธารามนัน้ มีการเขียนบุคคลตามชัน้ความสาํคญั โดยนอกจากการใช้สีในการแบ่งวรรณะตามท่ี
อธิบายข้างต้นแล้วนัน้ ยงัสามารถแบง่ชัน้ของบุคคลได้จากเคร่ืองแตง่กายได้ด้วยเช่นกนั  

 เคร่ืองแต่งกายบุคคลในวรรณะกษัตริย์ และกลุม่เทวดา คือมีการประดบัเคร่ืองทรงแบบ
กษัตริย์ เช่น มงกฎุ กรองศอ พาหรัุด ข้อพระกร ข้อพระบาท ปัน้เหนง่ เป็นต้น (ภาพท่ี 81) 

 เคร่ืองแตง่กายบุคคลในวรรณะพราหมณ์ จะแตง่กายด้วยชุดขาว ในเร่ืองปฐมสมโพธิกถา 
พราหมณ์จะใสเ่สือ้ และนุง่โจงกระเบนสีขาว สว่นในเร่ืองเวสสนัดรชาดก พราหมณ์จะนุ่งเพียงแค่
โจงกระเบนสัน้สขีาว 

 เคร่ืองแต่งกายบุคคลท่ีรับใช้ จะแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ท่ีแต่งกายด้วยเคร่ืองทรงท่ี
ประดับด้วยเคร่ืองประดบั นุ่งโจงกระเบนท่ีมีลวดลายตกแต่ง และห่มสไบ ประดบัด้วยเคร่ืองหัว
ด้วยกระบงั เช่น นางนม บาทบริจาริกา และ 2) กลุม่ท่ีไม่มีเคร่ืองประดบัตกแต่ง นุ่งเพียงแค่โจง
กระเบน และหม่สไบ ดงัเช่นท่ีปรากฏในห้องภาพที่ 3 เป็นต้น 

 เคร่ืองแตง่กายทหาร และข้าราชการ จะแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 1) แตง่กายด้วยชุดข้าราชการ
สมยัรัชกาลท่ี 5 สวมเสือ้คอตัง้ นุ่งโจงกระเบน คาดผ้ามัดเอว64 เป็นต้น 2) แต่งกายแบบตะวนัตก 
สวมเสือ้คอตัง้ กางเกงขายาว สวมหมวก และถือปืนยาว เช่น ในห้องภาพที่ 19 โทณพราหมณ์แบ่ง
พระธาต ุมีภาพบุคคลท่ียืนเฝ้าประตแูตง่กายด้วยเคร่ืองแบบทหารแบบตะวนัตก เป็นต้น 

 เคร่ืองแตง่กายชาวบ้าน หรือประชาชน จะแบง่ตามฐานะของบุคคล เช่น นางสชุาดา ซึ่งมี
โภคทรัพย์มาก จะแต่งกายด้วยเคร่ืองประดับหลายชิน้ (ห้องภาพท่ี 8) แต่เม่ือเป็นบุคคลท่ีเป็น
ชาวบ้านธรรมดาผู้หญิงจะนุง่เคร่ืองแตง่กายหลาบแบบ ทัง้แบบนุง่โจงกระเบน ห่มสไบ ห่มผ้าแถบ
แบบกระโจมอก และหม่แบบตะเบงมาน และผู้ชายจะนุง่เพียงโจงกระเบน เป็นต้น 

3.2.5 สถาปัตยกรรมที่ปรากฏในจิตรกรรม 

 งานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏบนจิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง ของศาลาการเปรียญนี ้มี
ลกัษณะการเขียนภาพเลยีนแบบของจริง ซึ่งนิยมกันมากในการเขียนจิตรกรรมแบบประเพณี เช่น 

                                                             
64

 ชะวชัชยั ภาติณธุ, ยคุสมยัเคร่ืองแตง่กายไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2535), 81. 
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ภาพพระราชวัง กําแพงเมือง ประตู ป้อม และบ้านเรือน เป็นต้น ซึ่งในภาพปฐมสมโพธิกถาจะมี
รายละเอียดของสถาปัตยกรรมมากกว่าภาพเวสสนัดรชาดก  ซึ่งภาพสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏใน
จิตรกรรมสามารถแสดงให้เห็นถึงงานสถาปัตยกรรมในสมยันัน้ และยงัเป็นการสืบทอดรูปแบบการ
เขียนจิตรกรรมแบบประเพณี ท่ีเขียนภาพสถาปัตยกรรมเลยีนแบบของจริง 

3.3 การแสดงออกของจิตรกรรม และบริบททางสังคม 

 จิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสองศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จังหวดัเพชรบุรี 
เป็นภาพสฝีุ่ นผสมกาว เขียนลงบนไม้กระดาน ไม่มีรองพืน้ สท่ีีปรากฏในการใช้คือ ขาว แดง นํา้เงิน 
เหลอืง เขียว และดํา ลกัษณะการเขียนภาพจิตรกรรมนี ้เน่ืองจากท่ีพืน้ท่ีคอ่นข้างจํากดั จึงมีการจัด
วางองค์ประกอบเร่ืองแบบยาว ดําเนินเร่ืองต่อไปเร่ือยๆ ต่างจากการเขียนภาพในอุโบสถท่ีมีพืน้ท่ี
ในการแสดงภาพคอ่นข้างกว้าง เช่น จิตรกรรมฝาผนงัในวิหาร วดัมหาธาตุวรวิหาร จังหวดัเพชรบุรี 
บริเวณผนงัสกดัหน้า (ภาพท่ี 81) ท่ีถึงแม้วา่จะมีการเขียนภาพพทุธประวติัเช่นเดียวกนั แต่มีการใช้
พืน้ท่ีเลา่เร่ืองราวทัง้หมดตัง้แตต้่นจนจบภายในห้องภาพเดียว โดยหยิบยกเฉพาะเหตุการณ์สําคญั 
และด้วยเหตุนีเ้องจึงเกิดความแตกต่างอีกประการหนึ่ง คือ จิตรกรรมท่ีประดบับนแผงไม้คอสอง
ศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จึงมีเนือ้เร่ืองท่ีค่อนข้างละเอียด เพราะใน 1 ห้องภาพ มี
การอธิบายเร่ืองเพียงแค่ตอนเดียว แต่ใช้หลายห้องภาพในการแสดงเร่ืองทัง้หมด จึงมีการใส่
รายละเอียดลงไปคอ่นข้างมาก  

 

ภาพท่ี 81 จิตรกรรมฝาผนงัวิหาร (สกดัหน้า) วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี 

 หน้าที่การใช้งานของศาลาการเปรียญมีขึน้เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น 
การเทศน์ จึงนับว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน้จึงเกิดการเขียนภาพ
จิตรกรรมประดบัภายในศาลาการเปรียญ เช่นเดียวกับการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัในอุโบสถ หรือ
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วิหาร และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจ และง่ายขึน้ จึงนิยมเขียนภาพใน
เชิงพุทธศาสนา ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จึงมีการเขียนภาพจิตรกรรมขึน้
เช่นเดียวกนั โดยเลอืกใช้เร่ืองปฐมสมโพธิกถา และเวสสนัดรชาดก  

 จากการท่ีช่างเขียนเลอืกใช้เร่ืองปฐมสมโพธิกถา และเวสสนัดรชาดก ในการเขียนภาพลง
บนแผงไม้คอสอง ซึ่งมีเนือ้หาค่อนข้างมาก แต่กลบัมีข้อจํากัดเร่ืองพืน้ท่ี เพราะใช้เพียงแค่ช่อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าบนแผงไม้คอสอง แต่จากการศึกษาพบว่าเนือ้เร่ืองท่ีปรากฏมีเนือ้หาท่ีค่อนข้าง
ละเอียด กลมกลืนอย่างต่อเน่ือง เพราะไม่มีการใช้เส้นสินเทาแบ่งภาพแต่ละเหตุการ ณ์อย่าง
จิตรกรรมประเพณี แตใ่ช้อาคารสถาปัตยกรรม เช่น กําแพงเมือง เป็นตวัแบ่งเหตุการณ์ ซึ่งกรณีนี ้
อาจจะเกิดจากการท่ีแบง่ห้องภาพออกเป็นช่องๆ อย่างชัดเจน จึงมีอิสระในการเขียนมากกว่าการ
ใช้ฝาผนงัเพียงผนงัเดียว แตต้่องใสร่ายละเอียดเร่ืองตัง้แตต้่นจนจบ 

 จากการศกึษาภาพจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญ 
วดัเกาะแก้วสทุธาราม ในการเขียนเร่ืองปฐมสมโพธิกถา และเวสสนัดรชาดกนัน้ มีเนือ้หาซึง่ตรงกับ
วรรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง แต่ในกรณีนี ้สนันิษฐานได้ 2 ประเด็น คือ จิตรกรรมนีอ้าจเขียนขึน้โดยใช้
วรรณกรรมเป็นต้นแบบ หรืออาจจะเขียนขึน้โดยใช้จิตรกรรมจากแห่งอ่ืนในเร่ืองเดียวกันเป็น
ต้นแบบ 

 นอกจากนี ้ภายในจิตรกรรมยังประกอบด้วยรายละเอียดปลีกย่อย ท่ีกล่าวถึ ง
สภาพแวดล้อม และบริบททางสงัคมในช่วงเวลานัน้ด้วย โดยแสดงผ่านภาพวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
สถาปัตยกรรม หรือธรรมชาติ เช่น ภาพวิถีชีวิตของไทยทรงดํา ท่ีแทรกอยูใ่นภาพตอนพรหมชัเฌสน
ปริวรรต ในห้องภาพท่ี 12 (ภาพท่ี 82) หรือรูปพาหนะการเดินทางท่ีปรากฏในภาพโพธิสพัพญัญู
ปริวรรต ในห้องภาพที่ 11 (ภาพท่ี 83) โดยใช้ววัเทียมเกวียน และเร่ือสําเภา ซึ่งสนันิษฐานว่าการท่ี
ช่างเขียนภาพพาหนะโดยใช้เรือสาํเภา เป็นเพราะจงัหวดัเพชรบุรีมีสภาพภูมิประเทศท่ีติดกับทะเล 
จึงมีการเดินทางทัง้ทางบกและทางทะเล 
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ภาพท่ี 82 ภาพวิถีชีวิตของไทยทรงดํา ท่ีแทรกอยูใ่นภาพตอนพรหมชัเฌสนปริวรรต  

 

ภาพท่ี 83 รูปพาหนะการเดินทางที่ปรากฏในภาพโพธิสพัพญัญปูริวรรต ในห้องภาพที่ 11 

3.4 การก าหนดอายุจิตรกรรม 

 การกําหนดอายจิุตรกรรมประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญวดั
เกาะแก้วสุทธารามนัน้ สนันิษฐานจากการเปรียบเทียบกับจิตรกรรมท่ีมีเทคนิค และเร่ืองราว
ใกล้เคียงกัน โดยในกรณีศึกษานี ้ได้นําจิตรกรรมจากฝาผนังวิหารด้านสกัดหน้า วัดมหาธาตุ
วรวิหาร จงัหวดัเพชรบุรี มาใช้สนันิษฐานการกําหนดอาย ุ 

 รูปแบบการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัวิหาร วดัมหาธาตุวรวิหารจังหวดัเพชรบุรีนัน้ ในด้าน
สกัดหน้าเขียนภาพพุทธประวัติ โดยมีจารึกกํากับไว้ท่ีผนังวิหารระบุปีท่ีเขียน และผู้ เขียน ซึ่ง
จิตรกรรมภายในวิหารนีเ้ขียนเม่ือ พ.ศ.2465 (เป็นงานซ่อมจากของเดิม) โดย นายพิณ อินทร์ฟ้า
แสง นายเลิศ พ่วงพระเดช และนายหวล ตาลวนันา มีการเลือกใช้ตอนสําคญัทางพุทธประวติัใน
การอธิบายเร่ืองราวของภาพ โดยการวางองค์ประกอบของเร่ืองราว ไม่เรียงลําดบัอย่างต่อเน่ือง
ตา่งจากท่ีปรากฏในจิตรกรรมบนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญวดัเกาะแก้วสทุธาราม  
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 การเขียนภาพบุคคลในจิตรกรรมของทัง้ 2 แห่ง มีความคล้ายคลึงกันบางส่วน เช่น การ
วางท่าทางของตัวละครบางตัวแบบท่าทางนาฏศิลป์ แต่อาจจะเป็นเพราะจิตรกรรมทัง้ 2 แห่ง  
ยงัคงรักษาระบบ แบบแผน ของการเขียนภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี องค์ประกอบบางอย่าง
จึงยงัมีสว่นท่ีคล้ายกนั สว่นการเขียนพระพทุธเจ้า ซึง่เป็นประธานของภาพนัน้ ค่อนข้างต่างกัน คือ 
ในศาลาการเปรียญนัน้ มีการใช้พระรัศมี ปรากฏขึน้ตัง้แตต่อนนางสชุาดาถวายข้าวมธุปายาส แต่
ในผนงัวิหารวดัมหาธาตไุม่ปรากฏ 

 จิตรกรรมทัง้ 2 แหง่ แบง่ตอนของภาพโดยการใช้สถาปัตยกรรม แม่นํา้ และสถานท่ีต่างๆ 
แต่ท่ีศาลาการเปรียญนัน้ มิติของภาพจะแบนกว่าภาพท่ีวิหารวัดมหาธาตุ มีการใช้เทคนิค 
Perspective ในบางแห่ง เช่นในห้องภาพท่ี 1 แต่อยู่แค่ในส่วนของสถาปัตยกรรม เพราะภาพ
บุคคลยงัคงเป็นรูปแบบไทยประเพณี ไม่มีระยะใกล้ – ไกล เป็นภาพท่ียงัคงมีมุมมอง 2 มิติ สว่น
ภาพท่ีวิหารวัดมหาธาตุนัน้ มีการใช้เทคนิค Perspective อย่างเห็นได้ชัดทัง้ภาพบุคคล และ
สถาปัตยกรรม แสดงให้เห็นความลกึของภาพ ซึง่เป็นความพยายามของช่างท่ีจะเขียนภาพโดยใช้
เทคนิคแบบตะวันตก จึงสนันิษฐานว่าภาพท่ีฝาผนังวิหารวดัมหาธาตุ อยู่ในรุ่นหลงักว่าภาพบน
แผงไม้คอสองของศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม 

 เม่ือคํานงึถึงพฒันาการของจิตรกรรมฝาผนงัแล้วนัน้ จิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสอง และ
แผงไม้ใต้อะเสศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม มีลกัษณะของจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีมัก
ปรากฏในสมยัรัชกาลท่ี 1 – 2 คือ เป็นจิตรกรรมท่ีเขียนด้วยสีฝุ่ นผสมกาว เขียนขึน้จากความคิดท่ี
เป็นมโนภาพ ภาพไม่มีปริมาตร ไม่แสดงความรู้สกึทางใบหน้า แตจ่ะแสดงด้วยทา่ทาง รูปแบบของ
ตัวภาพบุคคลมีลักษณะคล้ ายกันหมด และ ท่ีน่ีไม่ปรากฏการ เขียนเส้นสินเทา 65 แต่ใ ช้
สถาปัตยกรรม และธรรมชาติเป็นตวัแบง่ภาพ ซึง่เร่ิมปรากฏในช่วงรัชกาลท่ี 3 ท่ีมักใช้กําแพงเมือง 
เขามอ เขาไม้ ในการแบง่ภาพ และเร่ิมนิยมการเขียนภาพจิตรกรรมประดบัคอสอง เช่น จิตรกรรมท่ี
คอสองวิหารพระศรีศากยมุนี วดัสทุศันเทพวราราม66 เพื่อใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
เช่น เม่ือมีการเทศน์ ภาพประกอบตา่งๆ เหลา่นี ้สามารถอธิบายเนือ้หาให้เข้าใจมากขค้น 

 เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของจิตรกรรมท่ีกลา่วมาข้างต้น จึงอาจเป็นไปได้ว่า จิตรกรรม

ประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญวดัเกาะแก้วสทุธาราม อยู่ในช่วงสมัย

                                                             
65

 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พทุธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานชา่ง และแนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 399. 
66

 เร่ืองเดียวกนั, 429. 
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รัชกาลท่ี 6 จากบริบทของการสร้างศาลาการเปรียญ ท่ีสร้างขึน้ในปี พ.ศ.2431 ดงันัน้จึงสามารถ

กําหนดอายงุานจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส บนศาลาการเปรียญ วดัเกาะ

แก้วสทุธาราม จ.เพชรบุรี ให้อยูใ่นช่วง พ.ศ. 2431 เป็นต้นมา 
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บทที่ 4 

สรุป 

 จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส ศาลาการเปรียญ วัดเกาะแก้ว 
สทุธาราม เป็นจิตรกรรมท่ีเขียนด้วยสีฝุ่ นผสมกาวบนแผ่นไม้ เร่ืองท่ีเขียนนัน้แบ่งออกเป็น 2 เร่ือง 
ในเร่ืองแรกนัน้คือพุทธประวติัในปฐมสมโพธิกถา โดยเขียนลงบนแผ่นไม้คอสองท่ีแบ่งเป็นช่อง 
จ านวน 20 ห้องภาพ ซึ่งในแต่ละตอนของพุทธประวติันัน้ถูกเขียนแยกแต่ละตอนอย่างชัดเจน มี
เพียงบางห้องภาพท่ีมีเนือ้หามากกว่า 1 ตอน สนันิษฐานว่าเป็นเร่ืองของการค านวณการใช้พืน้ท่ี
เพื่อให้สามารถเลา่เร่ืองได้จนจบ 

 จิตรกรรมในเร่ืองท่ี 2 คือ เวสสนัดรชาดก เขียนประดบัอยูบ่นแผงไม้ใต้อะเส มีลกัษณะการ
เขียนโดยการแบง่เป็นช่องเช่นเดียวกบัภาพปฐมสมโพธิกถา มีจ านวน 12 ห้องภาพ ซึง่ในแตล่ะห้อง
ภาพเขียนเร่ืองเวสสนัดรชาดกห้องภาพละ 1 กณัฑ์ นอกจากนีย้งัมีการเขียนภาพธรรมชาติประดบั
ท่ีแผ่นไม้ใต้อะเสท่ีเป็นแผ่นรองจากภาพเวสสนัดรชาดก คาดว่าเป็นการสนบัสนุนเร่ืองราวให้กับ
เร่ืองเวสสนัดรชาดก ท่ีเป็นชาดกอนัการด าเนินเนือ้เร่ืองอยูภ่ายในป่า 

 ในการเขียนภาพจิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสองและแผงไม้ใต้อะเสนัน้มีข้อจ ากัดเร่ืองการ
ใช้พืน้ท่ี เน่ืองจากแผงไม้มีขนาดเล็กต่างจากการเขียนภาพบนฝาผนัง จึงต้องเขียนภาพโดยการ
ด าเนินเร่ืองในด้านยาวไปเร่ือยๆ จนจบ แตอ่ยา่งไรก็ตามการเขียนภาพจิตรกรรมบนแผงไม้คอสอง
ก็มีข้อได้เปรียบตรงท่ีช่างเขียนสามารถแบ่งเร่ืองเป็นช่องๆ ได้ จึงท าให้ง่ายต่อการเข้าใจเร่ืองราว 
รวมถึงสามารถศกึษาวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่และอิทธิพลตะวนัตกท่ีเข้ามาในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 ซึง่เป็นช่วงสนันิษฐานอายสุมยัของจิตรกรรมแหง่นี ้

 จากการศึกษาเทคนิคจิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง และแผงไม้ใต้อะเส พบว่าเป็น
จิตรกรรมแบบไทยประเพณี คาดวา่นา่จะสบืทอดกลวิธี และเร่ืองราวในการเขียน เพราะเขียนเร่ือง
พุทธประวัติในปฐมสมโพธิกถา และเวสสนัดรชาดก ซึ่งมีความนิยมในการเขียนจิตรกรรมแบบ
ประเพณี เม่ือวิเคราะห์ร่วมกับประวัติการสร้าง และการบูรณะศาลาการเปรียญท าให้ทราบว่า
จิตรกรรมนีเ้ขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2463 ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 6 แสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการของงาน
จิตรกรรม ท่ีแม้วา่จะเป็นจิตรกรรมไทยประเพณี แตก็่มีการสอดแทรกอิทธิพลตะวนัตกภายในภาพ 
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 นอกจากคุณค่าด้านศิลปะแล้วนัน้ จิตรกรรมประดบัแผงไม้คอสองและแผงไม้ใต้อะเส ท่ี
ประดบับนศาลาการเปรียญยงัแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางศาสนา เพราะแสดงภาพพุทธประวติัใน
ปฐมสมโพธิกถา และเร่ืองพระเวสสนัดรชาดก ซึ่งเป็นชาดกท่ีส าคญัท่ีสดุ เพื่อประโยชน์แก่ผู้คนท่ี
เข้ามาท ากิจกรรมทางพทุธศาสนาให้สามารถศกึษาเร่ืองราวจากจิตรกรรมนีไ้ด้ และยงัท าให้ทราบ
ถึงการเปลีย่นแปลงในการใช้พืน้ท่ีส าหรับกิจกรรมทางศาสนา จากอุโบสถ หรือ วิหาร มาเป็นศาลา
การเปรียญท่ีท าให้ผู้คนเข้าถึงได้งา่ย เพราะไม่ได้อยูใ่นเขตพทุธาวาส และรองรับคนได้มากกวา่ 
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