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52107901: สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะไทย
คําสําคัญ: ศิลปะปูนปั น้ / ปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
ดวงกมล บุญแก้ วสุข: ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี: งานปูนปั น้ ปั จจุบนั ย้ อนอดีต. อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.ศักดิช์ ยั สายสิงห์. 370 หน้ า.
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์เ พื่อ 1) เพื่ อวิเ คราะห์แนวความคิดและการออกแบบ
ผลงานปูนปั น้ ภายใต้ เงื่อนไขและบริ บททางสังคมช่างของกลุ่มช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั
2) เพื่อหาเอกลักษณ์ และความสืบเนื่องขององค์ความรู้ แนวความคิด และรูปแบบของงานปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรี และ 3) เพื่ อขยายความเข้ าใจเกี่ ยวกับศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีแขนงอื่นๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับงานปูนปั น้ ได้ แก่ งานจําหลักไม้ และงานจิตรกรรม โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากผลงานช่างในเครื อข่างช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ และช่างพืน้ บ้ านรายย่อย ที่มีชื่อเสียง และมี
ผลงานในเขตจังหวัดเพชรบุรีเป็ นหลัก
วิธีวิจยั โดยการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลช่าง และงานศิลปกรรม โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของข้ อมูลทัง้ 2 ส่วน เริ่ ม จากงานปูน ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั ก่อนนําประเด็น ศึกษาไป
ตรวจสอบย้ อนกลับกับกระแสงานช่างเมืองเพชรบุรีในยุคก่อนหน้ า
ผลการศึกษาพบว่า 1) งานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแนวประเพณี สร้ างสรรค์ กับกลุ่มอนุรักษ์ แนวประเพณี ไ ทย สัม พันธ์ กับบทบาท และความ
คาดหวังของสังคมต่อช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีในฐานะของผู้สืบทอดวัฒนธรรม และงานช่าง
โบราณ 2) เอกลัก ษณ์ ใ นงานปูน ปั น้ สกุล ช่ า งเพชรบุ รี ยุ ค ปั จ จุบัน มี ทัง้ ส่ ว นที่ สื บ เนื่ อ ง และ
พัฒนาขึ ้นใหม่ภายใต้ บริ บททางสังคมยุคปั จจุบนั ทังนี
้ ้เอกลักษณ์บางประการกลับไม่ใช่รูปแบบ
นิยม และแพร่ หลายอยู่เฉพาะบางกลุ่มช่างเท่านัน้ 3) ผลงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียุคปั จจุบนั มี
พัฒนาการสืบเนื่องกับกระแสงานช่างเมืองเพชรบุรี ปรากฏหลักฐานระหว่าง พ.ศ. 2460-2510
ได้ แก่ แบบลวดลายอสมมาตร การสร้ างงานแนวสัจนิยม แบบแผนการออกลวดลายในงานหน้ า
บัน และความนิ ย มแสดงเรื่ อ งราวผ่ า นงานประเภทภาพ หรื อ งานประเภทลาย ผ่ า นกลุ่ ม
ประติมากรรม “ตัวทับลาย”
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This research has three main aims: 1) to study the concept in designing
stucco motifs of the nowadays Petchaburi School; 2) to search for the identity and
the teaching way of the Petchaburi School; 3) to enlarge the knowledge on the other
Petchaburi - School art fields which were related with the stucco work of this group.
The main focus in this research is the works created by Thongruang Emoat and other
renowned local artisans, and found in Petchaburi.
The research was done by interviewing artisans, studying the stucco
works in the sites and then analyzing the results from the first two steps. Moreover,
the researcher studied the earlier works of this school in order to find if they had any
influence on the Petchaburi - School stucco works of the present days.
The results of the research are as follows:
1) The stucco works of the Petchaburi School can be divided into two
groups, liberal traditional group and conservative traditional group. The occurrence of
those two is involved with society’s expectation toward Petchaburi artisans as
successors of ancient art.
2) Some identities of Petchaburi-School stucco works are inherited from
the past while some are innovated under the condition of nowadays society. It is
found that some features are not quite famous and practiced only in some groups of
artisans.
3) The Petchaburi-School stucco works, which show a close link with
earlier works, were mainly created during 1917 -1967. They are for example
unsymmetrical motifs, realistic designs and the concept of designing the middle of
the pediments.
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การศึกษา
ขอขอบคุณอาจารย์ อรุ ณศักดิ์ กิ่งมณี กรุ ณาสละเวลาอ่านงานวิทยานิพนธ์ พร้ อมให้
คําแนะนําสําหรับการปรับปรุงการเขียน และเนื ้อหาให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอขอบคุณครอบครัวที่พร้ อมสนับสนุนส่งเสริ มด้ านการศึกษา เครื่ องมือ และอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกในการเก็บข้ อมูล ตลอดจนการเดินทางลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล
ขอขอบคุณมิตรสหาย โดยเฉพาะนางสาวภาวิดา จินประพัฒน์ ผู้สละเวลาร่ วมลงพื ้นที่
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อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ที่คอยให้ กําลังใจ คําปรึ กษา แปลบทคัดย่อ และช่วยเหลือด้ านต่างๆ อยู่
เสมอตังแต่
้ ร้ ูจกั กัน
ขอขอบคุณช่างปูนปั น้ ช่างพื ้นบ้ าน เจ้ าอาวาส ภิกษุ และผู้ดแู ลวัดทุกท่านที่สละเวลา
อํานวยความสะดวก ให้ ข้อมูล และแนวความคิดอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการศึกษา
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. อโณทัย สุขเจริ ญ โกศล ที่ อ นุเ คราะห์ ใ ห้ ยื ม โน้ ต บุ๊กสํ าหรั บ
ปรับแก้ รูปแบบวิ ทยานิพนธ์ จนสํ าเร็ จลุล่วง รวมถึงเจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ช่วยแก้ ปัญญา และซ่อมบํารุงโน้ ตบุ๊กอุปกรณ์สําคัญ ที่ได้ เกิดปั ญหาในโค้ ง
สุดท้ าย และท้ ายสุดขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับการให้ โอกาส
และทุนสนับสนุนการศึกษาในครัง้ นี ้
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ฐานสีมาอุโบสถวัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี……………………..……. 103
พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ซึง่ ทําหนุนพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์
ฐานสีมาวัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร (ปั จจุบนั รื อ้ ออกแล้ ว)…...……… 103
พลแบกฐานพระประธานอุโบสถวัดบางละมุง จ.ชลบุรี………………….…..….… 105
พลแบกฐานศาลพระพรหมหน้ าเคเบิลคาร์ (เขาวัง) จ.เพชรบุรี…………………… 106
ภาพปูนปั น้ ผนังสกัดทิศตะวันออก ศาลานางสาวอัมพร
วัดมหาธาตุวิหาร จ.เพชรบุรี………………….…………………….………. 107
ภาพปูนปั น้ หนังบันทิศใต้ ศาลานางสาวอัมพร วัดมหาธาตุวิหาร จ.เพชรบุรี……... 108
ภาพบันทึกเหตุการณ์สนึ ามิ พนักบันไดทางขึ ้นทิศตะวันออกเฉียงใต้
อุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม………………….……………………. 110
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อุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม……………………………………..… 110
งานประดับกรอบหน้ าบันวิหารวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม…………………………. 111
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หอระฆังวัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร……………….……… 113
ภาพปูนปั น้ เล่าเรื่ องพระมหาชนก แม่กิมไล้ สาขาบ้ านลาด จ.เพชรบุรี……….…… 113
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ซุ้มประตูวดั ลาดศรัทธาราม จ.เพชรบุรี……………………………………..…..…. 155
รูปกินรี บนซุ้มทิศใต้ มณฑปหลวงพ่อมี วัดพระทรง จ.เพชรบุรี…….……….……… 155
ซุ้มทางเข้ าระเบียงคดด้ านทิศตะวันออก วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี……....… 156
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หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดโพธิ์ลอย จ.เพชรบุรี………………………..….… 158
หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดอ่างหิน จ.เพชรบุรี………………………..….….… 159
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ตัวอย่างการประดับกรอบคูหาอุโบสถ วัดจันทราราม จ.เพชรบุรี…………………. 162
ภาพชาวบ้ านขี่ววั ประดับกรอบคูหาอุโบสถ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี………. 162
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อุโบสถวัดขลุบ จ.เพชรบุรี……………………..……………………………. 164
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วัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี…………………………………………… 165
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วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี……………………………………………. 184
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หน้ าบันซุ้มประตูบนผนังสกัดทิศตะวันออกฝั่ งทิศใต้
อุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี…………………………………… 186
หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี…………….….… 187
งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี…..…...… 188
งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี…………… 188
งานปูนปั น้ ประดับฐานสีมา อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี………………….….… 189
ภาพถ่ายเก่าสีมาอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี จากหนังสือของคาร์ ล เดอริ่ง…… 190
สีมาแบบนัง่ แท่น อุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี…………………….….. 191
เปรี ยบเทียบลายช่อกระหนกบนฐานสีมา กับช่อกระหนกบนหน้ าบัน
ทิศตะวันตกอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี…………………………………… 192
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี……………….… 192
หน้ าบันอุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี…………………………………………..… 193
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้ ศตะวันตก อุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี……….… 194
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ศตะวันตก อุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี….… 194
ช่องหน้ าต่างบนผนังสกัดทิศตะวันตกอุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี……….….… 195
หน้ าบันซุ้มประตูฝั่งเหนือผนังสกัดด้ านทิศตะวันออก
อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี………………………………………….. 196
งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี……... 197
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
เพชรบุรี เป็ นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย ที่ยงั คงปรากฏการตังถิ
้ ่น
ฐานของชุมชนมาตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สืบเนื่องมาถึงปั จจุบนั 1 ด้ วยเหตุดงั กล่าวเมือง
เพชรบุรีจงึ มีมิตใิ นด้ านความเป็ นเมืองร่วมสมัยบนรากฐานของวัฒนธรรมที่มีการสัง่ สมมาทุกยุคทุก
สมั ย จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี แ ละศิ ล ปกรรมสามารถบ่ ง บอกถึ ง ความเป็ นมาทาง
ประวัตศิ าสตร์ และชุมชนได้ เป็ นอย่างดี
งานศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็ นต้ นมา ได้ รับ
การกล่ า วถึ ง อยู่ เ สมอในเรื่ อ งความงาม และเอกลัก ษณ์ ท างงานช่ า ง ดั ง ปรากฏในพระ
ราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั คราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี
ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ว่า
0
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…มาหยุดที่วดั ใหญ่สวุ รรณาราม ซึง่ เป็ นที่ฉันชอบใจฝี มือช่างในวัดนัน้ บรรดา
ฝี มือที่ทําทุกอย่างปรากฏว่าเป็ นช่างหลวงทําได้ อย่างวิเศษ...งานที่ได้ ทําใหม่คือพระระเบียง
ล้ อมรอบพระอุโบสถ แต่เป็ นความคิดที่แปลกใหม่มีมาก...ในการที่จะซ่อมขึน้ ให้ บริ บูรณ์ ดี
อย่างเก่านัน้ ไม่แต่ฝีมือพระ ถึงฝี มือช่างหลวงทุกวันนี ก้ ็ยากที่ จะทํ าให้ เข้ ากับของเดิมได้
รู ปภาพเทพชุมนุมที่นั่งเป็ นชัน้ ๆ ในผนังอุโบสถดูได้ ทุกตัว แลเห็นได้ ว่าไม่มีฝีมือแห่งใดใน
กรุ งเทพฯ เหมือนเลย...ที่เพ้ อพรรณนาถึงเรื่ องวัดใหญ่ลงไว้ นี ้ เพราะเหตุที่เห็นไม่มีผ้ ูใดชอบ
ฝี มืออย่างละเอียดชนิดนี ้แล้ ว เห็นเป็ นเก่าเร่ อร่ าไป คงไม่มีผ้ ใู ดสามารถที่จะคิดปฏิสงั ขรณ์
จึงได้ วา่ ไว้ เสีย พอให้ มีจดหมายลงไว้ วา่ มีของดีอยู่ในวัดนัน...
้ 2
1

1

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “เพชรบุรี กับความเป็ นนครประวัติศาสตร์ ,” เมืองโบราณ 17, 4 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2534): 16.
2
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่หัว , พระราชหั ต ถเลขาพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสสมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้ นใน
รัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: ประยูรวงค์, 2516. พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพอุบาสิกาทรัพย์ เอลกวัฒน์ 23
เมษายน 2516), 2-4.

1

2
และจดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรีของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติ
วงศ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ตัวอย่างเช่น “...เขาบันไดอิฐ มีวดั เก่า มีโบสถ์หลังหนึ่ง หน้ าบรรพปั น้
เป็ นนารายณ์ทรงครุ ฑ มีกนกเป็ นพื ้นงามดี เป็ นฝี มือปลายกรุงเก่าฤาต้ นกรุงเทพฯ มีวิหารหลังหนึ่ง
เก่าเหมือนโบสถ์...มีทวยแปลกกว่าที่เคยเห็นมา...บัวฐานพระก็แปลก...” 3
อนึ่ง ยังมีข้อความกล่าวถึงความแปลกตาด้ านแนวความคิด และการแสดงออกทาง
งานช่างของเมืองเพชรบุรีอีกหลายแห่ง รวมถึงข้ อความเชิงวิจารณ์ฝีมือทางช่างไว้ อีกมาก
ข้ อ สัง เกตของนัก วิ ช าการในยุ ค ถัด มา ยัง คงยอมรั บ ในแนวทางเดี ย วกั น ว่ า งาน
ศิลปกรรมของกลุ่มช่างเมืองเพชรบุรีนนั ้ มีความงามเชิงช่างชันครู
้ ตลอดจนลักษณะพิเศษ ที่เป็ น
แบบเฉพาะของท้ องถิ่น เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “สกุลช่างเพชรบุรี” กล่าวคือ ศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี ได้ ทําการศึกษางานจิตรกรรมสกุลช่างนนทบุรี โดยเปรี ยบเทียบกับงานช่างกลุ่มอื่นๆ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และกําหนดเรี ยกเป็ นสกุลช่าง ได้ แก่ สกุลรัตนโกสินทร์ และสกุลเพชรบุรี 4
ประยูล อุลชุ าฏะ ได้ กล่าวถึงศิลปะชิ ้นเอกของไทย โดยยกตัวอย่างงานช่างเพชรบุรีว่า
มีฝีมื อดี จนหางานช่างแห่งอื่ นมาเทียบเคียงได้ ยาก โดยเฉพาะงานสลักไม้ และงานปูนปั น้ มี
ความงดงามเทียบฝี มือช่างชันครู
้ สมัยอยุธยา ได้ แก่ งานสลักไม้ -ธรรมาสน์ที่วดั เกาะแก้ วสุทธาราม
งานศิลปกรรมที่วดั ใหญ่สวุ รรณาราม และงานปูนปั น้ วัดเขาบันไดอิฐ เป็ นต้ น 5
ศาสตราจารย์ฌอง บวชเซอลีเย่ร์ ได้ ศกึ ษาจัดกลุ่มงานจิตรกรรมไทยออกเป็ นสกุลช่าง
ต่างๆ โดยจัดแยกงานจิตรกรรมวัดใหญ่สวุ รรณาราม และวัดเกาะแก้ วสุทธาราม ออกจากสกุลช่าง
อยุธ ยา มาเป็ นสกุล ช่างเพชรบุรี ที่ แสดงออกถึ ง ความคิดริ เ ริ่ ม ไม่ล อกเลี ยนแบบจากที่ ใ ด ดัง
ปรากฏชัดเจนในการจัดองค์ประกอบภาพแถวเทพชุมนุมเต็มพื ้นที่ ผนังสกัดของอุโบสถวัดใหญ่
สุวรรณาราม และการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมในอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม 6
รองศาสตราจารย์ อ นุ วิ ท ย์ เจริ ญ ศุ ภ กุ ล ยอมรั บ ว่ า กลุ่ ม ช่ า งเมื อ งเพชรบุ รี มี
แนวความคิ ด และการแสดงออกชัน้ เยี่ ย ม มี ลัก ษณะเฉพาะของท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ปรากฏทัง้ ในงาน
จิตรกรรม สถาปั ตยกรรม และศิลปกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น งานปูนปั น้ ประดับฐานเสมาวัดสระบัว
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4

3

สมเด็จเจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (กรุ งเทพฯ:
ศิวพร, 2516), 8.
4
ศิลปะ พีระศรี , จิตรกรรม ฝาผนังไทยสกุลช่ างนนทบุรี (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2506), 3 , 5, 26.
5
ประยูล อุลชุ าฏะ, เที่ยวชมศิลป (พระนคร: โอเดียนสโตร์ , มปป.), 18, 27, 424-425; ประยูล
อุลชุ าฏะ, ศิลปรส (กรุงเทพฯ: เกษมบรรกิจ, 2513), 197-198.
6
ฌอง บวสเซอลีเย่ร์, จิตรกรรมไทยสกุลช่ างต่ างๆ, แปลโดย สนธิวรรณ อินทรลิบ (กรุ งเทพฯ:
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 49-55.

3
งานประดับ “คันทวยลายหน้ าตัก๊ แตน” 7 ลวดลายหน้ าบันศาลาการเปรี ยญ และหน้ าบันอุโบสถวัด
ใหญ่สวุ รรณาราม เป็ นต้ น 8
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เ ห็น ถึงมุม มองเกี่ ยวกับงานสกุล ช่างเพชรบุรีว่าเป็ น
เสมือนงานช่างชันครู
้ ที่รับอิทธิพลโดยตรงจากงานช่างโบราณในสมัยอยุธยา ปั จจุบนั งานศิลปะ
ปูนปั น้ ถือเป็ นงานช่างแขนงหนึ่งที่สืบทอดองค์ความรู้มาอย่างไม่ขาดสายในกลุ่มช่างปูนปั น้ เมือง
เพชรบุรี ต่างจากเมืองเก่าบางแห่งที่เสื่อมลง หรื อถูกทิ ้งร้ างจนเป็ นเหตุให้ องค์ความรู้บางอย่างได้
สูญหาย หรื อขาดช่วงไปอย่างน่าเสียดาย 9 ด้ วยเหตุผลดังกล่าวฝี มือด้ านงานปูนปั น้ ของช่างเมือง
เพชรบุรีจึงแสดงออกถึงแรงบันดาลใจจากงานช่างโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยอยุธยาตอน
ปลายเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาผลงานอย่างชัดเจน และได้ รับความไว้ วางใจจากกรมศิลปากร
ในคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อเตรี ยมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
(พ.ศ. 2524) 10 ซึง่ ทําให้ งานปูนปั น้ สกุลช่างเมืองเพชรบุรีกลายเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง
อย่างไรก็ ตามผลงานที่สร้ างสรรค์ขึน้ บนพืน้ ฐานของอิทธิ พลทางความคิดด้ านอื่นๆ
เช่นปรัชญาศาสนา วรรณกรรม เทคนิค และรูปแบบงานสมัยใหม่จากกรุงเทพ รวมถึงรูปแบบงาน
จากภายนอกแห่งอื่ นๆ ย่อมล้ วนมีอยู่ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ จึงเกิดประเด็นน่าสนใจในการศึกษา
เกี่ยวกับงานศิลปะปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียุคปั จจุบนั แง่ของการผนวกแนวความคิดแบบเก่า และ
แบบใหม่ ภายใต้ เงื่ อนไขทางสังคม และแนวทางการสร้ างสรรค์ผลงานที่ แตกต่างจากอดีตของ
สังคมช่างเมืองเพชรบุรี
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7

ช่างชาวเพชรบุรี ใช้ หมายเรี ยกถึงคันทวยรู ปแบบหนึ่ง มีรูปทรงคล้ ายคันทวยนาคแต่เรี ยบง่าย
กว่า กล่าวคือองค์ประกอบส่วนหัวของคันทวยไม่ประดิษฐ์ ลวดลายเป็ นเศียรนาค แต่ทําเพียงลายกระหนก 3
ตัว คั่นด้ วยตัวประจํายาม ก่อนตวัดโค้ งต่อเนื่องไปในส่วนกลาง และหางคันทวยรองรั บชายคาปี กนก ซึ่ง
ประกอบขึ ้นจากตัวกระหนก และเส้ นสายที่เรี ยบง่ายเช่นกัน
8
อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล, องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ์ , 2521), 1516, 22, 24, 30.
9
สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี”
(รายงานการวิจยั คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 119.
10
กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ , รายงานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี เ สด็ จ พระราชดําเนิ น ทรงตรวจการปฏิสั ง ขรณ์ วั ดพระศรี รัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง ในการสมโภชกรุ งรั ตนโกสินทร์ 200 ปี พระพุทธศักราช 2525 (กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2534), 39-45.

4
การศึก ษาวิ จัย เกี่ ย วกั บ งานศิ ล ปะปูน ปั น้ เมื อ งเพชรบุ รี ที่ ผ่ า นมานิ ย มศึ ก ษาเพื่ อ
วิเคราะห์สงั คมช่าง 11 และแนวความคิดในการสร้ างสรรค์งานของช่างปูนปั น้ สมัยปั จจุบนั โดยเลือก
ศึกษาจากผลงานของครู ช่างที่ มีชื่อเสียง 12 เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่มีหลักฐานการสร้ างแน่ชัด
รวมถึงช่าง หรื อบุคคลใกล้ ชิดของช่างผู้สร้ างงานสามารถให้ ข้อมูล หรื ออธิบายแนวความคิดในการ
สรรค์สร้ างงานได้ 13 สําหรับงานศิลปะปูนปั น้ ยุคก่อนหน้ ามีการศึกษาอย่างเป็ นระบบเช่นกัน แต่
ดูเหมือนว่าผลการศึกษาดังกล่าวจะจํากัดอยูใ่ นช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายเป็ นสําคัญ 14
จากที่กล่าวข้ างต้ นแสดงประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี สมควรมี
การศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติม ดังนี ้ 1. การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดในผลงานของช่างปูนปั น้
สมัยปั จจุบนั หยุดนิ่งไปนาน และดูเหมือนว่ายังไม่ครอบคลุมถึงผลงานของช่างยุคปั จจุบนั อย่าง
แท้ จ ริ ง ทัง้ นี ก้ ารวิเ คราะห์ ผลงานที่ผ่านมามักเลื อกศึกษาเน้ นเฉพาะผลงานของช่างบางกลุ่ม
ดังนันจึ
้ งควรวิเคราะห์ผลงานในแง่ของการปรับเปลี่ยนแนวความคิดตามเงื่อนไขของการสร้ างงาน
ที่ตา่ งวัตถุประสงค์ และต่างพื ้นที่กนั (พื ้นที่อื่นๆ นอกเมืองเพชรบุรี) รวมถึงการปรับเปลี่ยน และ
การถ่ายทอดแนวความคิดในสายช่างปูนปั น้ แต่ละกลุม่ ด้ วย
2. การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ม่งุ หาคําตอบเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และความสืบเนื่อง
ของงานศิลปะปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี แต่เมื่อพิจารณาผลงานดังกล่าวพบว่าบางส่วนยังขาดการ
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างทัศนคติสว่ นบุคคลของช่าง การสื่อสารเรี ยนรู้ภายในกลุ่มช่าง และการรับรู้
10
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บุญรั ตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 11-12.
12
เลิศชาย สินเสริ ฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปูนปั น้ ของสกุลช่างเพชรบุรี” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2549), 53-54; ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง.
“การศึ ก ษาพัฒ นาการศิ ล ปะพื น้ เมื อ งเพชรบุ รี : กรณี ศึ ก ษาประวัติ แ ละผลงานของนายพิ น อิ น ฟ้ าแสง”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 8-9.
13
บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครูเพชรบุรี,
2533); กันยา เอื ้อประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชัน้ ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์
(นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548).
14
สัน ติ เล็ ก สุขุม , ลวดลายปู น ปั ้ น แบบอยุ ธ าตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุ ง เทพฯ:
อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง, 2532), 20, 26, 91-93; กัลยา เครื อวุฒิชัย, “การศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี: กรณี
ตัว อย่า งวัด สระบัว อ.เมื อ ง จ.เพชรบุรี ” (สารนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ภาควิ ช าโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 41-43.

5
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ งานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีของสังคมว่ามีผลต่อการคงอยู่ และทิศทางของงาน
ช่างอย่างไร
3. การขาดช่วงของการศึกษาเอกลักษณ์ และพัฒนาการของงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี
ที่สร้ างขึ ้นระหว่างต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงรัชกาลที่ 7 ซึง่ น่าจะมีเหตุสําคัญจากความยากลําบากใน
การสื บ ค้ น หลัก ฐานซึ่ ง มี อยู่น้ อ ย ขาดความครบถ้ ว นสมบูร ณ์ ประกอบกับ ความเป็ นเมื อ ง
ประวัตศิ าสตร์ ร่วมสมัยของเพชรบุรี จึงส่งผลให้ งานปูนปั น้ ประดับโบราณสถานหลายแห่งได้ รับการ
ซ่อมสร้ างปรับปรุงอยูต่ ลอดเวลา จนยากแก่การแยกแยะผลงานว่างานชิ ้นไหนเก่า-ใหม่ 15
ดังนันผลจากการศึ
้
กษางานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีสมัยปั จจุบนั จึงน่าจะเป็ นเงื่อนไข
การศึกษาที่สามารถนําไปสืบย้ อนงานศิลปะปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีในช่วงที่คลุมเครื อ เพื่อหาความ
สืบเนื่ องของงานปูนปั น้ จากสมัยอยุธยาตอนปลายได้ วิธีการดังกล่าวนี ้น่าจะก่อให้ เกิดข้ อมูลที่
กระจ่างชัดเกี่ ยวกับแนวความคิด การแสดงออก และการสืบทอดแนวความคิดของงานปูนปั น้
เมืองเพชรบุรีจากปั จจุบนั ย้ อนไปในอดีตได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ผ้ ลการศึกษาดังกล่าวยังสามารถ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ ทางสังคมของช่าง อันจะเกิดข้ อมูลที่น่าสนใจในการทําความเข้ าใจงาน
ศิลปกรรมเมืองเพชรบุรีแขนงอื่นๆ ได้ ชดั เจนขึ ้น
14

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อวิเคราะห์ แนวความคิดและการออกแบบผลงานปูนปั น้ ภายใต้ เงื่ อนไขและ
บริ บททางสังคมช่างของกลุม่ ช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั
2. เพื่อหาเอกลักษณ์ และความสืบเนื่องขององค์ความรู้ แนวความคิด และรู ปแบบ
ของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
3. เพื่อขยายความเข้ าใจบางประการเกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี
แขนงอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั งานปูนปั น้ ได้ แก่ งานจําหลักไม้ และงานจิตรกรรม
สมมติฐานของการศึกษา
แม้ งานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีในปั จจุบนั จะเริ่ มแสดงแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป
จากงานช่างโบราณมาก แต่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวน่าจะเกิดขึ ้นจากพื ้นฐานแนวความคิดที่ช่าง
ได้ เห็นตัวอย่างในงานปูนปั น้ โบราณที่ประดับตามโบราณสถานในเมืองเพชรบุรี ทังนี
้ ้ลวดลายปูน
15
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สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี,”
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ปั น้ และงานจิตรกรรมน่าจะมี ความสัมพันธ์ บางประการที่อธิ บายถึงพัฒนาการซึ่งกันและกันได้
โดยเฉพาะเรื่ องการรับอิทธิพลงานสมัยใหม่จากกรุงเทพฯ
การศึกษากระบวนการทางความคิดและการสร้ างสรรค์ผลงานของช่างในยุคปั จจุบนั
ซึง่ ล้ วนมีพื ้นฐานหรื อการเรี ยนรู้ผา่ น “ครู ช่าง” หรื อ “ผลงานครู ” ในยุคก่อนหน้ า น่าจะส่งผลให้ เกิด
ความเข้ าใจในกระบวนการสร้ างงานของช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีในอดีตได้ อีกระดับหนึง่
ขอบเขตการศึกษา
1. เน้ นงานศิลปกรรมประเภทศิลปะปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีเป็ นหลัก งานศิลปกรรม
แขนงอื่นๆ ได้ แก่ งานสถาปั ตยกรรม งานสลักไม้ งานจิตรกรรม และงานรดนํ ้า จะกล่าวถึงเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
2. งานศิล ปะปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี หมายถึง งานที่ส ร้ างขึน้ โดยช่างชาวเพชรบุรี
และต่างจังหวัด ที่ผ่านกระกวนการถ่ายทอด เรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้ มาตรฐานการ
ทํางาน และแนวความคิดของสังคมช่างเมืองเพชรบุรี
3. ขอบเขตพื ้นที่ตงของงานศิ
ั้
ลปะปูนปั น้ เน้ นผลงานในพื ้นที่จงั หวัดเพชรบุรีเป็ นหลัก
สําหรับผลงานต่างจังหวัดจะกล่าวถึงเฉพาะผลงานสําคัญที่กล่าวถึงในหมูช่ า่ งเท่านัน้
4. ขอบเขตด้ านเวลา
งานศิลปะปูนปั น้ สมัยปั จจุบนั คือ ผลงานตังแต่
้ พ.ศ. 2511 ถึงปั จจุบนั เป็ นหลัก
โดยใช้ เกณฑ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมช่าง และกระบวนการเรี ยนรู้ผ่านระบบงานช่างรับจ้ าง
เต็มรู ปแบบ รวมถึง พ.ศ. 2510 ปี สร้ างผลงานปูนปั น้ ชิ ้นสุดท้ ายของนายพิณ อินฟ้าแสง ซึ่งผ่าน
ประสบการณ์ เรี ยนรู้ งานช่างในยุคหัวเลีย้ วหัวต่อระหว่างการเรี ยนรู้ ผ่านสํานัก ช่างวัด กับแหล่ง
ความรู้ สมัยใหม่มาเป็ นเกณฑ์ แบ่ง สําหรับผลงานในอดีตจะศึกษาย้ อนไปถึง สมัยอยุธยาตอน
ปลายเท่านัน้
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ขัน้ ตอนการศึกษา
1. เก็บข้ อมูลจากเอกสารชันต้
้ นและเอกสารชันรอง
้
2. เก็บข้ อมูลภาคสนามการสัมภาษณ์แนวความคิด และกระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม
ช่างที่สร้ างผลงานสืบมาในปั จจุบนั
3. เก็บข้ อมูลภาคสนามจากตัวงานศิลปกรรม
4. วิเคราะห์ข้อมูลทัง้ 2 ประเภทร่วมกัน นําเสนอข้ อมูล และสรุปผล
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วิธีการศึกษา
1. เก็ บรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับช่าง สังคมช่าง และผลงานปูนปั น้ เมื องเพชรบุรีจาก
หลักฐานเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ลงพื น้ ที่ สัม ภาษณ์ แ นวความคิ ด และการสร้ างสรรค์ ง านของกลุ่ม ช่ า งปูน ปั น้
เพชรบุรีในปั จจุบนั
3. สํารวจภาคสนามแหล่งงานศิลปะเพื่อคัดกรองตัวอย่างสําคัญในการศึกษา พร้ อม
ทังสั
้ มภาษณ์ผ้ วู า่ จ้ าง หรื อผู้สนับสนุนงานปูนปั น้ ในแหล่งนันๆ
้
4. วิเคราะห์แนวความคิด และรูปแบบที่ปรากฏในงานศิลปะปูนปั น้ สมัยปั จจุบนั
5. นําผลที่ได้ เป็ นตัวตังในการตรวจสอบวิ
้
เคราะห์ย้อนกลับเพื่อหาความสัมพันธ์ ใน
แง่ของการสืบทอดทางงานช่างจากยุคก่อนหน้ า
6. นําผลขันที
้ ่สองมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์กบั งานช่างแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่งานจําหลักไม้ และงานจิตรกรรม
7. นําเสนอข้ อมูล และสรุปผล
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บทที่ 2
ช่ าง และสังคมช่ างปูนปั ้นเมืองเพชรบุรี
งานปูนปั น้ สกุลเพชรบุรีถือเป็ นมรดกงานช่างไทย ที่ยงั คงได้ รับการสัง่ สมองค์ความรู้
สืบมาอย่างต่อเนื่องในปั จจุบนั การศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั จึงน่าจะสามารถ
ทําความเข้ าใจในด้ านแนวความคิด เทคนิค และรูปแบบของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ท่ามกลาง
กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้ านต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี ทังผลการศึ
้
กษาดังกล่าวยัง
น่าจะขยายความเข้ าใจเกี่ ยวกับงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีสืบย้ อนกลับไปถึงสมัยอยุธยาตอน
ปลาย หรื อรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ซึง่ ขาดแคลนหลักฐานเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับข้ อมูลช่าง และ
งานช่างได้
การศึกษาทํ าความเข้ าใจงานปูน ปั น้ สกุล ช่างเพชรบุรี จํ าเป็ นต้ องคํ านึง ถึ ง ปั จ จัย
แวดล้ อมต่างๆ ทางสังคม ในแง่ของการศึกษา การเรี ยนรู้ และการทํางานของช่างปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรี รวมถึงหลักฐานการสร้ างสรรค์ผลงานที่แน่ชดั ของช่างในยุคต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นกรอบการ
วิเคราะห์ ตีความด้ านรูปแบบ ความหมาย และหน้ าที่ของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีในปั จจุบนั
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ช่ าง และความสัมพันธ์ ทางสังคมของช่ างสกุลช่ างเพชรบุรี
วัฒนธรรมงานปูนปั น้ บริ เวณเมืองเพชรบุรีในปั จจุบนั ได้ ปรากฏหลักฐานการสร้ าง
เพื่อสนองความศรัทธาทางศาสนา ผูกพันกับศาสนสถาน หรื อวัดสืบมาแต่โบราณย้ อนลงไปถึง
สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-17) สืบขึ ้นมาในกลุ่มงานปูนปั น้ ประดับปราสาทวัดกําแพง
แลง กําหนดอายุจากรูปแบบงานสถาปั ตยกรรม ราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยลพบุรี งานปูนปั น้
ประดับเจดีย์แปดเหลี่ยมในถํ า้ เขาหลวง กํ าหนดอายุจากรู ปแบบสถาปั ตยกรรม และลายปูนปั น้
ประดับบางส่วน ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20 สมัยอยุธยาตอนต้ น 1 กลุ่มงานปูนปั น้ ประดับ
อุโบสถวัดสระบัว กํ าหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23 และงานปูนปั น้ ประดับอุโบสถวัดเขา
บันไดอิฐ กํ าหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยอยุธยาตอน
15
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สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชัน้ ประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยาตอนต้ น
(กรุงเทพฯ: อมริ นทรการพิมพ์, 2522), 14, 55, 81.
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ปลาย 2 ตลอดจนงานประดับอาคารต่างๆ ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งแสดงฝี มือของครู ช่าง
ปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ ไว้ หลายท่านด้ วยกัน 3
อย่างไรก็ ตามเทคนิค และรู ปแบบของงานปูนปั น้ สกุลช่างเมืองเพชรบุรีปัจจุบนั มี
พัฒนาการบางประการต่างจากงานโบราณเหล่านันมามาก
้
อาจสืบย้ อนความสัมพันธ์กบั งานปูน
ปั น้ สมัยอยุธยาตอนปลายเพียงเท่านัน้ เนื่องจากการสัมภาษณ์ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีใน
ปั จจุบนั พบว่าช่างส่วนใหญ่ ยัง คงสื บทอด และยึดเอาแบบแผนความงามของฝี มื อครู ช่างสมัย
อยุธยาตอนปลายเป็ นมาตรฐานของความสมบูรณ์ แบบ หรื อเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบ
ใหม่ๆ
หลักฐานงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย สามารถขยายความเข้ าใจ
เกี่ยวกับฝี มือช่าง ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนรูปแบบงานปูนปั น้ ของเมืองเพชรบุรีได้ ในระดับ
หนึง่ ว่า เป็ นงานเนื่องในพุทธศาสนา มีการสอดแทรกเรื่ องราว และภาพประกอบ ที่สะท้ อนสภาพ
สังคมเมืองเพชรบุรีในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี ทังยั
้ งแสดงถึงชันเชิ
้ งทางด้ านเทคนิค และ
รู ปแบบ อันเทียบเคียงได้ กับฝี มื อช่างเมืองราชธานี ตัวอย่างเช่น การปรากฏภาพชาวต่างชาติ
แทรกในงานปูนปั น้ พลแบกประดับฐานสีมาวัดสระบัว จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 1) ซึ่งสัมพันธ์ กับการ
แทรกภาพชาวต่างชาติในภาพเทพชุมนุม และพุทธประวัติบนภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะ
แก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี (ระบุปีที่เขียนภาพ พ.ศ. 2277) (ภาพที่ 2) เป็ นหลักฐานสําคัญที่เน้ น
ยํ ้าถึงสภาพสังคมเมืองเพชรบุรี ในฐานะหัวเมืองทางตะวันตกที่สําคัญเมืองหนึ่งมาแต่ครัง้ กรุ งศรี
อยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ 4
ความเจริ ญทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเพชรบุรีในช่วงเวลาดังกล่าวย่อม
ส่งผลให้ ชาวต่างชาติเข้ ามาทําการค้ า ตลอดจนอยู่อาศัยอยู่เป็ นจํานวนมากทังแขก
้
จีน และฝรั่ง
ทังนี
้ ้การปรากฏภาพชาวต่างชาติขึ ้นทังในตํ
้ าแหน่งของพลแบก บุคคลประกอบพุทธประวัติ และ
เทพชุมนุมน่าจะแสดงถึงการยอมรับชาวต่างชาติของสังคมเมืองเพชรบุรีได้ ระดับหนึง่
16

17

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

18

2

สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปั ้ นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุ งเทพฯ:
อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง, 2532), 91-93, 101-102.
3
บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครู เพชรบุรี,
2533), 93-95.
4
คําให้ การชาวกรุ งเก่ า คําให้ การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดาร ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ (พระนคร: คลังวิทยา, 2515), 200.
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ภาพที่ 1 ภาพพลแบกชาวต่างชาติฐานสีมาอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี
ประติม ากรรมพลแบกชาวต่า งชาติ เ หล่ านี แ้ ต่ง กาย และแสดงท่าทางแตกต่า งกัน
ปรากฏในตําแหน่งงานประดับพลแบกฐานชันล่
้ างสุด

ภาพที่ 2 ภาพเทพชุมนุมชาวต่างชาติบนจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี

11
งานประดับภาพปูนปั น้ เล่าเรื่ องเกี่ยวกับคติการบูชาพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมณกูฎ
และภาพโลหะปราสาท วัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี อันแสดงความสัมพันธ์กบั คติพทุ ธศาสนาแบบลังกา
วงค์ ที่ปรากฏความนิยมสืบมาในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น แต่เทคนิคการ
ปั น้ ปูนในมิตขิ องงานนูนสูง ที่มีพื ้นผิวต่างระนาบอย่างอิสระนัน้ แตกต่างไปจากแบบแผนที่ปรากฏ
ในกรุ งศรี อยุธยา (ภาพที่ 3) ดังนันผลงานดั
้
งกล่าวจึงน่าจะสะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญของงาน
ปูน ปั น้ และฝี มื อช่างปูน ปั น้ เมื องเพชรบุรี ว่ามี พัฒ นาการเฉพาะตัว ควบคู่ไปกับแบบแผนบาง
ประการที่สมั พันธ์กบั เมืองราชธานี

ภาพที่ 3 ภาพปูนปั น้ ผนังอุโบสถ (ร้ าง) วัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี
ผ่านมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับช่าง และกลุม่ ช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี ก่อน
รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ภู มิ พ ลอดุล ยเดช (รั ช กาลที่ 9) ยัง มี ข้ อจํ า กั ด อยู่ม าก
โดยเฉพาะในช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3) ยังขาดทังหลั
้ กฐานทางเอกสาร
และตัวอย่างงานศิลปกรรมที่สร้ างขึ ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างแน่ชดั
อย่างไรก็ตามปรากฏหลักฐานบันทึกสมุดดําชิ ้นหนึ่งกล่าวถึงการสร้ างพระปรางค์วดั
มหาธาตุวรวิหารว่า เป็ นการร่วมมือกันระหว่างท่านเจ้ าอธิการรอด วัดยาง ซึ่งมีอภินิหาร และผู้
นิยมนับถือมาก จึงมีความสามารถซ่ อมพระปรางค์ องค์ นีพ้ ร้ อมด้ วยเจ้ าอธิการถัว วัดมหาธาตุฯ
จนสําเร็ จตามรูปเดิม ในจุลศักราช 1176 (พ.ศ. 2357) ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ-

12
หล้ านภาลัย (รัชกาลที่ 2) 5
การบูรณะซ่อมแซมพระปรางค์ขนาดใหญ่ย่อมจําเป็ นต้ องใช้ บุคคลที่มีทักษะขัน้ สูง
ทางด้ านการช่าง และช่างแรงงานเป็ นจํานวนมาก ข้ อมูลดังกล่าวจึงแสดงให้ เห็นถึงการมีอยู่ของ
ช่าง องค์กรช่างของวัด และความรู้ทางการช่างของเมืองเพชรบุรีในเวลานัน้ โดยมีเจ้ าอาวาส หรื อ
ภิกษุ เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนหรื อดําเนินการก่อสร้ าง อาจจะในรู ปแบบของการ
เป็ นช่างผู้กํากับควบคุม เป็ นแรงงาน หรื อผู้ระดมแรงงาน (ช่าง) และทุนทรัพย์
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) เป็ นต้ นมาข้ อมูลเกี่ยวกับ
งานช่าง และการซ่อมสร้ างบํารุ งพระอารามต่างๆ ในเมืองเพชรบุรีจึงเริ่ มมีความกระจ่างชัดขึน้
เนื่องจากหลักฐานเอกสารประเภทพระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุประจํารัชกาล บันทึก 6 หรื อ
เอกสารทางราชการเป็ นจํานวนมากที่กล่าวถึงการอุปถัมภ์งานก่อสร้ างต่างๆ จากกษัตริ ย์ทงในรู
ั้ ป
ของการพระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์ และการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 7
หลักฐานเอกสารทางราชการเหล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าการซ่อมสร้ างวัด อันเป็ นศูนย์
รวมของงานช่างไทยในอดีตนัน้ นอกเหนือจากชาวบ้ าน นําโดยเจ้ าอธิการ รองเจ้ าอธิการวัด หรื อ
ผู้ใหญ่บ้าน ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการระดมทุน และจัดจ้ างช่างในการก่อสร้ างเสนาสนะต่างๆ เพื่อ
้
การถวายเป็ นพระราชกุศลแล้ ว 8 ยังแสดงถึงบทบาทของกษัตริ ย์ เจ้ านายขุนนางทังชาวไทย
และชาวต่างชาติ ที่มีต่อการอุปถัมภ์ งานก่อสร้ างตามวัดต่างๆ ในเมืองเพชรบุรีเพื่อการพระราช
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5

พระครู สวุ รรณมุนีนรสีหธรรมทายาทสังฆวาห, ประวัติพระศรี รัตนมหาธาตุ (ปรางค์ ใหญ่ 5
ยอด) (พระนคร: โรงพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์, 2480), 29-30.
6
ดูใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ปี ระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) (พระนคร:
ประเสริ ฐการพิมพ์, 2499. พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.อ. ประธาน โชติวรรณ); สมเด็จเจ้ า
ฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมลฑลราชบุรี (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2516).
7
ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงในเอกสารราชการประเภทประกาศ
จดหมายเหตุประจํารัชกาล และเอกสารกรมพระกลาโหม ต่อมาในรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมาจึงปรากฏหลักฐาน
เอกสารกล่า วถึ ง การซ่ อ มสร้ างวัด ตามหัว เมื อ งต่ า งๆ ในเอกสารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เช่ น เอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ 5, ม.ร.5 ศ/18 – 40, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ; เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ
รัชกาลที่ 6, ก.ร.6 ศ/8, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
8
“วัดมหาธาตุ เพชรบุรี,” 9 สิงหาคม ร.ศ. 124, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ 5, ม.ร.5
ศ/28, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ; สุทธิพนั ธ์ ขุทรานนท์ และวัฒนา อุน่ ทรัพย์, บรรณาธิการ, รวมพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เรื่ องประชุมประกาศรั ชกาลที่ 4 (กรุ งเทพฯ: องค์การค้ าคุรุ
สภา, 2548), 24-25.

13
กุศล เช่นเดียวกับกระแสนิยมที่เกิดขึ ้นในกรุงเทพฯ ได้ เป็ นอย่างดี 9 และด้ วยความสัมพันธ์ อย่าง
ใกล้ ชิดระหว่างเมืองเพชรบุรีกับกษัตริ ย์ ตลอดจนเจ้ านายขุนนางจากกรุ งเทพฯ จึงน่าจะยังผลให้
แนวทางการสร้ างสรรค์งานช่างของเมืองเพชรบุรีได้ รับอิทธิ พลด้ านแนวความคิด เทคนิค และ
เทคโนโลยีทางการช่างแบบใหม่จากกรุงเทพฯ เข้ ามาผสมผสานอยูไ่ ม่มากก็น้อย
ดังนันข้
้ อมูลเกี่ยวกับช่าง และสังคมช่างเมืองเพชรบุรีในการศึกษาครัง้ นี ้ จะกล่าวตาม
หลัก ฐานทางเอกสารที่ เ ริ่ ม ปรากฏแน่ ชัด ถึ ง ตัง้ แต่ส มัย รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 4) เป็ นต้ นมา โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วงคาบเกี่ยวกัน คือ 1. ช่างและความสัมพันธ์
ทางสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรีในอดีต 2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรี
ระหว่าง พ.ศ. 2470-2510 3. ช่างกับสังคมช่างร่ วมสมัย และช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุค
ปั จจุบนั โดยจะกล่าวเน้ นถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับงานปูนปั น้ เป็ นหลัก
23

ช่ างและความสัมพันธ์ ทางสังคมของช่ างสกุลช่ างเพชรบุรีก่อน พ.ศ. 2470
ในอดีต “วัด” มีบทบาทสําคัญในฐานะของศูนย์กลางของชุมชน และศาสตร์ ความรู้
ด้ า นต่า งๆ ทัง้ ศาสนา ภาษาบาลี ภาษาขอม วิ ช าโหราศาสตร์ การแพทย์ และงานช่า ง
“พระสงฆ์” จึงมีบทบาทหน้ าที่ในการเผยแผ่ความรู้ทงทางโลก
ั้
และทางธรรมสู่ชาวบ้ านชุมชนนันๆ
้
สําหรับบทบาทพระสงฆ์กบั งานด้ านการช่างนันย่
้ อมมีเหตุจากกิจกรรมการซ่อมบํารุง หรื อก่อสร้ าง
เสนาสนะ ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในกิจพิธีทางศาสนาของวัด ดังนันวั
้ ดจึงกลายเป็ นแหล่ง
รวมของตัวอย่างงานช่าง และสถานที่ฝึกหัดงานช่างต่างแขนงที่สําคัญของสังคมไทยในอดีต
ปั จจุบนั ฝี มือทางการช่างของพระภิกษุหลายท่านยังคงได้ รับการยกย่อง และกล่าวถึง
อยูเ่ สมอในกลุม่ ผู้สนใจด้ านศิลปะ ได้ แก่ พระอาจารย์นาค วัดทองเพลง กรุงเทพฯ หรื อขรัวอิน
โข่ง วัดราชบูรณะ กรุ งเทพฯ ซึ่งมีฝีมือโด่นด้ านงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 4
ตามลําดับ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเพชรบุรีปรากฏมีช่างพระที่สร้ างสรรค์ผลงานโดดเด่น
24

9

เสยย์ เกิดเจริ ญ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวกับเมืองเพชร (เพชรบุรี: เพชรภูมิ
การพิมพ์, 2542. อนุสรณ์ พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ สายพิณ เปี่ ยมสง่า), 70-88; พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จ
ประพาสมณฑลราชบุรี ปี ระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452), 30, 34; ตรี อมาตยกุล, ผู้เรี ยบเรี ยง, ทัศนสารไทย
จังหวัดเพชรบุรี (พระนคร: กองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2507. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางขลิบ วิชยั
วัฒนะ ณ ฌาปนากองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร 19 มีนาคม 2507), 31.
10
โชติ กัลยาณมิตร, “ช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุ งรั ตนโกสินทร์ ,” วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 4-5, ฉบับพิเศษ กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ธันวาคม 2523- ธันวาคม 2525): 46-47, 50.

14
ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้ านงานช่างให้ แก่ลูกศิษย์ ทังเพศบรรชิ
้
ต และฆราวาสสืบมา
หลายรุ่ น ได้ แก่ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย หลวงพ่อรอด วัดยาง หลวงพ่อทัง่ วัดพระทรง
หลวงพ่อยิด วัดเกาะ พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง หลวงพ่ออินทร์ วัดยาง จนมาถึงพระช่างรุ่ น
ท้ ายๆ อย่างพระอาจารย์เกิน วัดเกาะ เป็ นต้ น
ราว พ.ศ. 2400 เป็ นต้ นมา บรรยากาศการเรี ยนรู้ และการสร้ างสรรค์งานช่างแขนง
ต่างๆ ในเมืองเพชรบุรี ล้ วนมีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกับวัด กลุ่มช่างของวัด และกลุ่มช่างของขุน
นาง เช่น ขุนศรี วงั ยศ ครู ช่างในรัชกาลที่ 5 เคยบวชเรี ยนในวัดใหญ่สุวรรณารามอยู่หลายพรรษา
ก่อนสึกออกมาทํางานด้ านการช่างให้ กบั เจ้ าพระยาสุรพันธ์พิสทุ ธิ์ เจ้ าเมืองเพชรบุรี 11
อย่างไรก็ตามใช่ว่าวัดทุกแห่งจะได้ รับการกล่าวถึงในฐานะของศูนย์กลางการเรี ยนรู้
งานช่าง หรื อ “สํานักช่าง” ทังหมด
้
เนื่องจากแต่ละวัดอาจมีชื่อเสียงเฉพาะทางต่างกันไป ตาม
ความเชี่ ยวชาญของเจ้ าอาวาส หรื อภิกษุ ใ นวัดว่ามี ความสนใจ และความสามารถทางด้ านใด
งานด้ านนันย่
้ อมเป็ นที่เฟื่ องฟูสร้ างชื่อเสียงให้ แก่วดั ทังยั
้ งผลให้ ศิษย์วดั สามเณร หรื อพระที่บวช
ในวัดนันๆ
้ ได้ ฝึกฝนเรี ยนรู้วิชาแขนงดังกล่าวไปด้ วย 12
ดังกรณีตวั อย่างของสํานักวัดพลับพลาชัย สมัยพระอาจารย์ฤทธิ์ (พ.ศ. 2378-2464)
เป็ นเจ้ าอาวาส เนื่องจากก่อนที่ทา่ นจะอุปสมบท และย้ ายมาจําพรรษาที่วดั แห่งนี ้ ท่านได้ ไปฝาก
ตัวเป็ นศิษย์ขรัวอินโข่ง วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ จิตรกรเอกใน รัชกาลที่ 4 เพื่อศึกษาและฝึ กฝนงาน
ด้ านศิลปะ ต่อมาเมื่อท่านได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเจ้ าอาวาสวัดพลับพลาชัย นอกจากการสืบทอด
วิชาความรู้ ทางการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการรักษาโรคทางตาจากเจ้ าอาวาสองค์ก่อนแล้ ว
ท่ า นยัง พัฒ นาความรู้ ด้ า นศิ ล ปวิ ท ยาการ ทัง้ งานจิ ต รกรรม งานประติ ม ากรรม และงาน
ศิลปะการแสดง โดยเฉพาะหนัง ใหญ่ จนวัดพลับพลาชัยกลายเป็ นที่ ร้ ู จักในฐานะสํ านักช่างที่
เชี่ยวชาญด้ านงานเขียน และงานสลักหนังใหญ่ที่ผลิตช่างฝี มือดีของเมืองเพชรบุรีเป็ นจํานวนมาก
อาทิ ครูหวน ตาลวันนา (ช่างเขียน และช่างทําทอง)พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง (ช่างเขียน และ
ช่างปั น้ ) นายเลิศ พ่วงพระเดช (ช่างเขียน) และ นายอิน อยูม่ ี (ช่างเขียน) เป็ นต้ น 13
26

27

11

พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว , พระราชหัต ถเลขาพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ปี ระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452), 25.
12
ศรันย์ ทองปาน ,“ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ.
2448” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2534), 64.
13
บุญมี พิบูลย์ สมบัติ, บรรณาธิ การ, อนุ สรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครู อาทรวชิร
ธรรม (เชื่อม สิริวณฺโณ) (เพชรบุรี: เพชรภูมิออฟเซทการพิมพ์, 2537), 52-54, 85-86.

15
วัดที่ ได้ รับการยอมรั บว่ามี ความโดดเด่น ด้ านงานช่างในเมื องเพชรบุรีมีอยู่ด้วยกัน
หลายวัด ได้ แก่ สํานักวัดเกาะแก้ วสุทธาราม เชี่ยวชาญเรื่ องงานจําหลักไม้ ทําธรรมาสน์ และพระ
เมรุ สํ า นัก วัด พระทรง เชี่ ย วชาญเรื่ อ งงานไม้ และการทํ า เมรุ สํ า นัก วัด ใหญ่ สุว รรณาราม
เชี่ยวชาญเรื่ องการแกะสลักไม้ และงานสถาปั ตยกรรม สํานักวัดยางเชี่ยวชาญเรื่ องการผูกเรื อน
และงานช่อฟ้า 14
แม้ งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับสถาปั ตยกรรม และงานเครื่ องไม้ เป็ นหลัก แต่สํานัก
ช่างตามวัดเหล่านี ้ย่อมต้ องมีช่างที่เชี่ยวชาญงานช่างหลากหลายแขนงร่วมอยู่ด้วย เนื่องจากการ
สร้ างสรรค์งานแต่ละชิ ้น โดยเฉพาะการสร้ างธรรมาสน์ หรื อเมรุ ซึ่งทํากันอยู่ประจําเกือบทุกวัดนัน้
จําต้ องประกอบด้ วยทักษะงานช่างหลายด้ าน ทังงานเขี
้
ยน งานก่อสร้ าง(เครื่ องไม้ ) งานปั น้ งาน
สลักไม้ งานตอกกระดาษ และงานปิ ดทอง เป็ นต้ น 15
การทํางานด้ านการช่างจึงย่อมเกิดขึน้ เป็ นหมู่คณะ ทังการซ่
้
อม หรื อสร้ างสิ่งต่างๆ
ภายในวัด รวมถึงงานนอกวัด โดยเฉพาะงานสําคัญซึ่งจําเป็ นต้ องใช้ ช่าง หรื อกลุ่มช่างฝี มือดี
มาร่ วมกันทํางาน อันก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ เชิงช่างระหว่างสํานักตามมา เช่น การ
เขียนจิตรกรรมอุโบสถวัดสมณารามตามที่ขรัวอินโข่งออกแบบร่ างไว้ นนั ้ ก็ได้ แรงจากหลวงพ่อ
ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย และพ่อละมุดบ้ านหน้ าวัดพลับพลาชัยเป็ นผู้จดั การ โดยมีพ่อละมุด พระ
อาจารย์เป้า วัดพระทรง และครู หวน ตาลวันนา ศิษย์สํานักวัดพระทรงเป็ นผู้เขียนภาพ 16 หรื อ
บรรยากาศการทํางานของคณะแทงหยวกในสมัยนายพิณ อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515) ซึ่งมีการ
ตัง้ คณะรั บจ้ างทั่ว ไป ทัง้ งานศพ งานแต่ง และงานอุปสมบทหลายคณะ พอมี ง าน หรื อการ
ประกวดแข่งขันก็จะระดมช่างมาทํางานร่วมกัน 17 เป็ นต้ น
28

29
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บุญรั ตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 39.
15
ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วัดเกาะ ช่างพระรุ่ นสุดท้ าย?,” เมืองโบราณ 17, 4
(ตุลาคม - ธันวาคม 2534): 70-80; สัมภาษณ์ เฉลิม พึง่ แตง, ช่างปูนปั น้ , 21 เมษายน 2553.
16
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิ ก าร, สมุ ด เพชรบุ รี (กรุ งเทพฯ: จังหวัดเพชรบุรี, 2525.
จัดพิมพ์เผยแพร่ เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ 200 ปี ), 149, 231, อ้ างจาก บทสัมภาษณ์
พระจันทร์ ศภุ โช, พระลูกวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี, ธันวาคม 2524.
17
ดํารงพันธ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานนายพิน อินฟ้ าแสง” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 103-104.

16
ตามธรรมเนียมไทยเมื่อบุตรชายเจ็บป่ วยไม่สบาย หรื อถึงวัยบวชเรี ยน พ่อแม่มกั พา
มาฝากฝั งไว้ กับวัดเพื่อเรี ยนหนังสื อขอม-บาลี ศึกษาทางธรรม วิชาช่าง หรื อวิชาการรักษาโรค
เท่าที่มีในวัด ซึ่งมีทงรู
ั ้ ปแบบของการบวชเรี ยนระยะสัน้ บวชตลอดชีวิต และการฝากตัวเป็ นศิษย์
วัด ดังนันการบวชเรี
้
ยน หรื อการอาศัยอยู่ในวัดที่เป็ นสํานักช่าง บุคคลนันย่
้ อมได้ รับการซึมซาบ
เรี ยนรู้ และฝึ กหัดงานช่างไปในตัว
ตัวอย่างของการเรี ยนรู้ งานช่างผ่านการบวชเรี ยน ได้ แก่ ขุนศรี วังยศ (พ.ศ. 24022468) ซึง่ บวชเรี ยนและทํางานช่างอยูท่ ี่วดั ใหญ่สวุ รรณารามอยูห่ ลายพรรษาก่อนสึกออกมาทํางาน
กับเจ้ าพระยาสุรพันธ์พิสทุ ธิ์ เจ้ าเมืองเพชรบุรี 18 ด้ วยทักษะความสามารถด้ านงานช่างของขุนศรี วงั
ยศ พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานเหรี ยญราช
รุจิ กะไหล่ทองแก่ขนุ ศรี วงั ยศ เมื่อปี พ.ศ. 245219 สืบมาในยุคนายพิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 24382515) ท่านยังเรี ยนวิชาการแทงหยวก และการทําเครื่ องสดในช่วงที่บวชเป็ นพระ เมื่อสึกออก
มาแล้ วจึงได้ ใช้ วิชาความรู้ดงั กล่าวในรับทํางานเครื่ องสดจนมีชื่อเสียง 20
ตัวอย่างของการเรี ยนวิชาช่างจากพระช่างโดยไม่ต้องบวชเรี ยนก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน ดัง
ปรากฏหลักฐานจากคําบอกเล่าของครูชา่ งในยุคที่ระบบการศึกษาแบบใหม่ (โรงเรี ยน) เกิดขึ ้นแล้ ว
ได้ แก่ นายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ. 2437-2513) ได้ เล่าว่าเมื่อท่านอายุได้ 9 ปี ท่านได้ มาอยู่กับ
หลวงพ่อฤทธิ์ เพื่ อศึกษาวิช าวาดเขียนเมื่ อ พ.ศ. 2447 ขณะนัน้ หลวงพ่อฤทธิ์ อายุได้ 72 ปี แล้ ว
หลังจากนันประมาณ
้
5-6 เดือนท่านก็เริ่ มเรี ยนหนังสือในโรงเรี ยนซึ่งจัดตังขึ
้ ้นที่วดั พลับพลาชัยนัน้
โดยใช้ เวลาว่างหลังเลิกเรี ยนเพื่อศึกษางานช่างกับหลวงพ่อฤทธิ์ 21 และอาจารย์ไพทูรย์ เมือง
สมบูรณ์ (พ.ศ. 2465-2542) เมื่อตอนอายุ 11 ปี ได้ ฝากตัวเป็ นศิษย์ของพระอาจารย์เป้า ปั ญโญ
เพื่อศึกษาวิชาช่างเขียนควบคูไ่ ปกับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนเป็ นเวลา 1 ปี ซึ่งอาจารย์ไพทูรย์
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2448,” 66.
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ศรันย์ ทองปาน , “ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ.

กัน ยา เอื อ้ ประเสริ ฐ , การศึ ก ษาประวั ติ แ ละผลงานของช่ า งชั น้ ครู เ พชรบุ รีใ นสมั ย
รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ , 2548), 33.
20
ดํารงพันธ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานนายพิน อินฟ้ าแสง,” 100.
21
บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร, 160-161.

17
เล่าถึงบรรยากาศการเรี ยนงานช่างในวัดขณะนันว่
้ า มีลูกศิษย์ที่เรี ยนด้ วยกันสามสี่คน มีทงแบบ
ั้
ที่มาเรี ยนเฉพาะวันอาทิตย์ เพราะวันธรรมดาต้ องไปโรงเรี ยน และลูกศิษย์ที่อยูป่ ระจํา 22
จากตัวอย่างของนายเลิศ พ่วงพระเดช และอาจารย์ไพทูรย์ เมืองสมบูรณ์ แสดงให้
เห็นว่าแม้ ระบบการศึกษาในเมืองเพชรบุรีจะเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนจากระบบวัดเข้ าสู่ระบบโรงเรี ยน
มาตังแต่
้ พ.ศ. 2404 ทังโรงเรี
้
ยนที่จดั ตังโดยรั
้
ฐบาล กลุ่มมิชชันนารี และวัด สําหรับโรงเรี ยนวัด
ระยะแรกมีการจัดตัง้ ๒ แห่ง ที่วดั โพธาราม และวัดพลับพลาชัย สมัยหลวงพ่อฤทธิ์เป็ นเจ้ าอาวาส
(พ.ศ. 2412-2462) 23 แต่การเปลี่ ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว “วัด” ยังคงมี บทบาทในฐานะ
ศูนย์กลางความรู้ ด้ านงานช่างอยู่ตามเดิม และวัดบางแห่งยังปรับปรุ งขึ ้นเป็ นโรงเรี ยนช่าง เช่น
โรงเรี ยนวัดยางที่ เปิ ดสอนงานช่างไม้ เป็ นหลัก โดยพระช่างในวัดเมื่อ พ.ศ. 2478 24 ก่อนที่จะ
เสื่อมบทบาทในฐานะศูนย์กลางการสอนงานช่างไปในปั จจุบนั
การเรี ยนรู้ งานช่างในอดีตจึงเกิดขึ ้นในระบบ ที่เรี ยกว่า “สํานักช่าง” ได้ แก่วัดที่เป็ น
แหล่งรวมองค์ความรู้ การทํางาน ตลอดจนตัวอย่างงานช่าง ภายใต้ ความสัมพันธ์แบบครูกบั ศิษย์
25
และด้ วยความที่ ช่างแต่ละสํ านักมีประสบการณ์ ความถนัด และฝี มืองานช่างที่แตกต่างกัน
จึงยังผลให้ เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างช่างต่างสํานักทังจากการทํ
้
างานสําคัญนอก
วัดร่ วมกัน หรื อการขอฝากตัวเป็ นลูกศิษย์ โดยมีระบบการแสดงความเคารพของศิษย์ต่อครู
ช่างด้ วยพิธีกรรมการ “ครอบครู” ก่อนจะเริ่มหัดการช่าง และศิษย์จะทําพิธีเคารพบูชาครูที่แนะนํา
สัง่ สอนด้ านงานช่าง รวมถึงครู ที่ช่างแต่ละคนได้ มีโอกาสไปสังเกตกระบวนการทํางาน หรื อตัว
ผลงานโบราณ แบบที่เรี ยกว่า ครูพกั ครูลกั ครูจํา เป็ นประจําทุกปี จากนันไป
้ 26
ดังนันการครอบครู
้
จึงเสมือนเครื่ องแสดงสายสัมพันธ์เชิงรูปธรรมของสายสกุลช่างที่มี
การสื บทอดกันมาแต่โบราณ และเป็ นเสมือนกรอบในการดํารงชีวิตทางการช่าง ที่อยู่ภายใต้
ความเคารพยําเกรงต่อครูชา่ ง กฎเกณฑ์ ตลอดจนแบบแผนงานช่างโบราณที่ได้ รับการถ่ายทอดมา
จากรุ่นสูร่ ุ่น
36
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2534): 69.
31-38.

22

ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ, “พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง,” เมืองโบราณ 17, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม

23

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, ประวัติศาสตร์ เมืองเพชรบุรี (เพชรบุรี: วิทยาลัยครู เพชรบุรี, 2520),

24

บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 59.
เรื่ องเดียวกัน, 149.
26
ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วัดเกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้ าย?,” 75-76.
25

18
ช่างคนหนึ่งอาจมีครู ได้ หลายท่าน โดยไม่จํากัดว่าจะต้ องเป็ นครู จากสํานักเดียวกัน
เท่านัน้ หรื อผู้ครอบครู อาจเป็ นเพียงครู ช่างอาวุโสที่เคารพเท่านัน้ เช่น พระอาจารย์เป้า (พ.ศ.
2417-2490) 27 ท่านฝึ กฝนงานช่างจากสํานักวัดพระทรง และขอครอบครู กับครู หวน ตาลวันนา
สันนิษฐานว่าขณะนันครู
้ หวนน่าจะยังครองสมณเพศอยู่ที่สํานักดังกล่าว ต่อมาท่านยังเป็ นศิษย์
ของหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย และคงเป็ นศิษย์คนสําคัญของหลวงพ่อฤทธิ์ กับครูหวน ตาล
วันนา (พ.ศ. 2404-2495) จึงถูกเรี ยกมาช่วยงานในการเขียนภาพจิตรกรรมอุโบสถวัดเขาสมณา
ราม ซึง่ งานครัง้ นันยั
้ งเป็ นโอกาสให้ ครูหวนได้ ขอครอบครูกบั หลวงพ่อฤทธิ์ด้วย 28 เล่ากันว่าด้ วย
ทักษะและฝี มือด้ านงานเขียนเฉพาะตัวของพระอาจารย์เป้าส่งผลให้ พระจากสํานักต่างๆ พยายาม
เข้ ามาขอเป็ นลูกศิษย์ทา่ นแทบทังนั
้ น้ เช่นเดียวกับขุนศรี วงั ยศ ซึ่งเคยบวชและศึกษางานช่างจาก
ช่างพระและช่างฆราวาสจากสํานักวัดใหญ่สวุ รรณาราม แต่ตอ่ มาได้ เป็ นศิษย์ครูเสือ และร่วมงาน
กับครู บวั นารี วงศ์ ช่างฝี มือดีของสํานักวัดพระทรง 29 การร่ วมงานก่อสร้ างสิ่งต่างๆ ในวัดพระ
ทรงกับครู บวั ครั ง้ นัน้ คงกิ นระยะเวลานานหลายปี ตลอดช่วงระยะเวลาที่งานดําเนินอยู่ช่างรุ่ น
ใหม่ๆ ในสํานักวัดพระทรงคงได้ มีโอกาสเรี ยนรู้งานจากขุนศรี วงั ยศอยู่ไม่น้อย ศิษย์วดั พระทรงจึง
ยกขุนศรี วงั ยศว่าเป็ นครูชา่ งของสํานักวัดพระทรงไปด้ วย 30 ล่วงมาถึงช่างพระในระบบสํานักช่าง
รุ่ น สุด ท้ า ย (20 ปี ที่ แ ล้ ว ) คื อ พระครู พิ จิ ต รสรคุณ (อาจารย์ เ กิ น ) สํ า นัก วัด เกาะฯ ท่ า นได้ ใ ห้
สัมภาษณ์วา่ ท่านเรี ยนการทําเมรุจากพระอาจารย์ในสํานักวัดเดียวกัน แต่พระเทพวงศาจารย์ วัด
ยาง เป็ นผู้ครอบครูให้ 31 เป็ นต้ น
ช่าง และความสัมพันธ์ระหว่างช่างดังกล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศทาง
สังคม และความสัมพันธ์ของช่างเมืองเพชรบุรีในอดีตว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับวัด โดย “พระ” เป็ นผู้
มีบทบาทสําคัญในการกํ ากับดูแล ถ่ายทอด และรักษาองค์ความรู้ ด้านงานช่างให้ อยู่ค่กู ับชุมชน
การเรี ยนรู้ งานช่างของสังคมในอดีตจึงมีพื ้นฐานจากวัด และมีทกั ษะความรู้ แบบสหวิชาการช่าง
4 1

42

43

44

45

27

กัน ยา เอื อ้ ประเสริ ฐ, การศึ ก ษาประวั ติ และผลงานของช่ า งชั น้ ครู เ พชรบุ รีในสมั ย
รัตนโกสินทร์ , 75-76.
28
ดํารงพันธ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 43.
29
สัมฤทธ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสารัตถศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537), 37. อ้ างจาก สัมภาษณ์ พระครูสมุห์ (เยิ ้ม), เจ้ าอาวาสวัดพระทรง จ.เพชรบุรี, 5 มีนาคม 2536.
30
สัมภาษณ์ เฉลิม พึง่ แตง, ช่างปูนปั น้ , 11 เมษายน 2553.
31
ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วัดเกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้ าย?,” 73-75, 80.

19
โดยเฉพาะช่างเขียน และช่างทําเมรุ(ไม้ ) มีปรากฏอยู่แทบทุกวัด แม้ ไม่มีการกล่าวถึงช่างปูนปั น้
ว่าโดดเด่นอยู่ในสํานักใดอย่างแน่ชดั อันน่าจะมีผลจากหน้ าที่ในฐานะงานประดับปลีกย่อย แต่
การระดมช่ า งเมื่ อ คราวบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระพุ ท ธรู ป ปู น ปั ้น โบราณที่ ถํ า้ เขาหลวง รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั แสดงให้ เห็นถึงการมีอยูข่ ององค์ความรู้ด้านปูนปั น้ ของช่าง
เมืองเพชรบุรีได้ เป็ นอย่างดี 32
46

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของช่ างสกุลช่ างเพชรบุรี ระหว่ าง พ.ศ. 2470-2510 33
การเสื่ อมของระบบสํ านักช่าง เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมที่ เริ่ ม มี การ
ปรับเปลี่ ยนอย่างช้ าๆ มาตังแต่
้ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (รั ชกาลที่ 5)
เนื่องจากเมื องเพชรบุรีกลายเป็ นหัวเมื องที่ พระมหากษัตริ ย์ใ ห้ ความสนพระทัย 34 มี การสร้ าง
พระราชวังสําหรับแปรพระราชฐานอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ รัชกาลที่ 4 ประกอบกับภูมิประเทศที่
ยังคงความเป็ นธรรมชาติ มี ภูเขาและถํา้ มากมาย เมืองเพชรบุรีจึงมักถูกใช้ เป็ นสถานที่สําหรับ
รั บ รองพระราชอาคัน ตุก ะ ตลอดจนเป็ นหัว เมื อ งตากอากาศสํ า หรั บ ข้ า ราชการขุ น นาง และ
ชาวต่างชาติจากกรุงเทพฯ ตลอดจนคณะฑูตที่มาเยือนสยามในช่วงรัชกาลที่ 4-535 ซึ่งยังผลให้
เกิ ด การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ด้ า นต่า งๆ เช่ น ระบบสาธารณู ป โภค ระบบการคมนาคม และระบบ
การศึกษา ในเมืองเพชรบุรีตามอย่างวัฒนธรรมตะวันตก ซึง่ ถือเป็ นความทันสมัยของสังคมในเวลา
นันเช่
้ นเดียวกับกรุงเทพฯ
47
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32

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์,
2542. อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สายพิน เปี่ ยมสง่า ท.ช., ท.ม. ณ เมรุ วดั มหาธาตุวรวิหาร
เพชรบุรี), 78-81, อ้ างจาก เอกสารเย็บเล่ม กรมพระกลาโหม รัชกาลที่ 4, ร.4 รล-กห. เล่ม 15 เลขที่ 114, 340341, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
33
การแบ่งช่วงเวลาดังกล่าว อิงตามหลักฐานการกล่าวถึงการเรี ยนรู้ งานช่างในช่วงที่เริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสํานักช่างวัดสู่ระบบโรงเรี ยน และช่องทางใหม่ๆ ก่อนที่วดั จะหมดบทบาททางการช่างโดย
สิ ้นเชิง และเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านระบบช่างรับจ้ างในวงกว้ างดังยุคปั จจุบนั อย่างแท้ จริ งหลัง พ.ศ. 2510
โดยอิงกับปี ที่นายพิน อินฟ้ าแสง สร้ างงานปูนปั น้ ชิ ้นสุดท้ ายบนหน้ าบันหอปริ ยตั ิธรรม วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
ซึง่ ขณะนันช่
้ างทองร่วง เอมโอษฐ์ กับช่างเฉลิม พึง่ แตง เพิ่งหันมาเริ่ มรับทํางานปูนปั น้ ได้ ไม่นาน.
34
เสยย์ เกิดเจริ ญ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี, 35, อ้ างจาก
“อภินิหารพระจอมเกล้ าและการก่อตังธรรมยุ
้
ตินิกาย,” กระดาษฝรั่ง เลขที่ 78/1 เลขที่ 6, หอสมุดแห่งชาติ.
35
เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, “หัวเมืองรุ่ นแรกในการรับวัฒนธรรมตะวันตก,” วารสารวิชาการ
คณะสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่ น 3, 2 (มกราคม – ธันวาคม 2547): 3-5.

20
พลวัตทางสังคมเหล่านี เ้ ป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรช่างเมื อง
เพชรบุรี ซึ่งเริ่ มปรากฏมาตังแต่
้ รุ่นนายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ. 2437-2513) และนายพิน อินฟ้า
แสง (พ.ศ. 2438-2515) ซึ่งถื อได้ ว่าเป็ นช่วงรอยต่อระหว่างองค์กรช่างของวัด (สํานักช่าง) มาสู่
องค์กรช่างรับจ้ างตามวัด
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสัมพันธ์ กบั การเปลี่ยนแปลงด้ านการศึกษาสู่ระบบโรงเรี ยน
ของชุมชน ซึ่งวัดเริ่ มจัดตังโรงเรี
้
ยนขึ ้น 2 แห่ง ที่วดั โพธาราม และวัดพลับพลาชัย สมัยหลวงพ่อ
ฤทธิ์ เ ป็ นเจ้ าอาวาส 36 (พ.ศ. 2412-2462) เพื่ อ รองรั บกับการเปลี่ ย นแปลงของสัง คมสมัยใหม่
เนื่ อ งจากหลัก สูต รการศึก ษาแบบใหม่ ใ นโรงเรี ย นนัน้ มี เ นื อ้ หาครอบคลุ ม ทัง้ วิ ช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 37 สามารถตอบสนองความต้ องการของสังคม
สมัยใหม่ได้ มากกว่าการศึกษาแบบเก่าที่เคยมีในวัด ส่งผลให้ วดั ถูกลดบทบาทความสําคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการศึกษาของชุมชนในที่สดุ
อย่างไรก็ตามช่วง พ.ศ. 2470-90 วัดยังคงมีบทบาทสําคัญในฐานะของศูนย์กลาง
ความรู้ด้านงานช่างที่สําคัญของสังคมเมืองเพชรบุรี ดังจะเห็นได้ ว่าครูช่างหลายท่านล้ วนมีโอกาส
ศึกษางานช่างแขนงต่างๆ ขณะที่ได้ อาศัยวัดเพื่อเรี ยนหนังสือ หรื อบวชเรี ยนตามประเพณีไทยเมื่อ
อายุครบบวช เช่น นายชุ่ม สุวรรณช่าง (พ.ศ. 2455-2535) เมื่ออุปสมบทที่วดั เกาะแก้ วสุทธาราม
เมื่ อ พ.ศ. 2475 จึ ง ได้ เ รี ย นรู้ งานช่ า งเมรุ จ ากสํ า นั ก วัด เกาะฯ ในคราวเตรี ย มงานเมรุ ใ หญ่
พระราชทานเพลิงศพพระครูเพชโรปมคุณ (อดีตเจ้ าอาวาส พ.ศ. 2442-2470) ซึ่งวัดเกาะขณะนัน้
ยังเป็ นสํานักช่างทําเมรุ ที่มีช่างฝี มือดีนบั แต่ท่านสมภารเจ้ าวัดจนถึงพระลูกวัดอยู่ 38 และยังคงมี
สืบทอดองค์ความรู้ มาจนถึง พ.ศ. 2534 โดยพระครูพิจิตรสรคุณ (อาจารย์เกิน) ซึ่งอาจถือได้ ว่า
เป็ นช่างพระรุ่ นสุดท้ าย 39 และตัวอย่างของวัดยาง ใน พ.ศ. 2478 ยังคงเป็ นศูนย์กลางของการ
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สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, ประวัติศาสตร์ เมืองเพชรบุรี, 31-38.
เรื่ องเดียวกัน, 34-35.
38
อนุสรณ์ พระราชทานเพลิงศพ นายชุ่ม สุวรรณช่ าง (กรุ งเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2536. อนุสรณ์
พระราชทานเพลิงศพนายชุ่ม สุวรรณช่าง เมรุ วดั เกาะแก้ วสุทธาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 9
พฤษภาคม 2536), 62-63.
39
ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วัดเกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้ าย?,” 70-80.
37

21
เรี ยนรู้งานช่างไม้ อีกแห่งของเพชรบุรี และได้ มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนวัดยางขึ ้น เพื่อเปิ ดสอนงานช่าง
ไม้ แก่ฆราวาสที่สนใจ 40 เป็ นต้ น
บทบาทของวัดในฐานะศูนย์การเรี ยนรู้ถ่ายทอดงานช่างยังคงปรากฏสืบมาในยุคของ
ครู ช่างอาวุโสรุ่นปั จจุบนั ดังที่นายเฉลิม พึ่งแตง (พ.ศ. 2487-ปั จจุบนั ) เล่าถึงบรรยากาศของการ
ช่างในวัดพระทรงขณะที่ชา่ งได้ มาขออาศัยเพื่อเรี ยนหนังสือต่อในเมืองราว พ.ศ. 2489 ว่า
54

...กุฏิแต่ละหลังจะมีเด็กหลายพันคนพักอยู่รวมกับพระสงฆ์ ที่วดั จะมีช่างเยอะ พระที่
บวชอยู่จะทําเมรุ เป็ น บางคนก็เป็ นช่างเขียน ผมเป็ นลูกศิษย์มหาประทิว ลูกศิษย์ครู หวน อยู่ที่
วัดว่างๆ ก็ฝึกหัดเขียนกับท่าน แล้ วเวลาเขาทําเมรุ กนั เราก็ลงไปช่วยเขียนลายหน้ ากระดาน
เขียนกระจัง เด็กวัดรุ่ นเดียวกันก็มีมาสนใจด้ านนี ้อยู่คนเดียว คนอื่นๆ ก็ไม่มีใครสนใจเลย.. 41

แสดงให้ เห็นว่าที่วดั พระทรงนันยั
้ งมีการรวมกลุ่มของช่างวัด แต่อยู่ในสภาวะการณ์
ที่ขาดผู้สนใจสืบทอดองค์ความรู้ดงั กล่าวแล้ ว ในขณะที่วดั บางแห่งกลับสูญเสียบทบาทดังกล่าว
ไปแล้ ว ดังที่นายทองร่วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ. 2486-ปั จจุบนั ) เล่าถึงบรรยากาศงานช่างที่วดั มหาธาตุ
คราวที่เคยบวชเรี ยน เมื่อ พ.ศ. 2504 ว่า “...ตอนนันวั
้ ดมหาธาตุก็ไม่มีพระช่างแล้ ว ครู พินรับปั น้
ฐานพระอยู่ ผมไปดูเวลาแกทํ างานทุกวัน นึกอยากทําได้ บ้างเลยสึก แล้ วไปพบครู พินที่บ้านเพื่อ
ขอให้ ชว่ ยสอน...” 42
การเสื่อมบทบาทของวัดในฐานะศูนย์กลางการศึกษางานช่างของชุมชนเมืองเพชรบุรี
ซึ่งมี “พระ” เป็ นบุคคลสําคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นนั ้ จึงน่าจะมีปัจจัยสําคัญ 3 ประการ
กล่าวคือ
ประการแรก ระบบการศึกษาสมัยใหม่มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
มากกว่า การบวชเรี ยนจึงมักกระทําขึน้ ตามประเพณีที่บุตรชายพึงทําเมื่ออายุครบบวช และมัก
เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ การฝึ กฝนและถ่ายทอดงานช่างจากพระครู สู่พระลูกวัดรุ่ นใหม่จึง
เป็ นไปอย่างไม่ตอ่ เนื่อง ความรู้จงึ สูญหายไปพร้ อมกับพระช่าง หรื อครูชา่ งรุ่นเก่า
ประการที่สอง การปรับปรุ งระบบการศึกษาสมัยใหม่ ก่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยนด้ าน
การศึกษาของฝ่ ายสงฆ์ ซึ่งมีการจัดการแยกออกจากการศึกษาของฝ่ ายฆราวาสอย่างชัดเจนมา
56

40

ต่ อ มาคื อ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค เพชรบุรี . บุญ มี พิ บูล ย์ ส มบัติ , บรรณาธิ ก าร, อนุ ส รณ์ งาน
พระราชทานเพลิงศพ พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ อินทโชโต) 23 พฤษภาคม 2530, 16-17, อ้ างถึงใน
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 59.
41
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 67, อ้ างจาก
สัมภาษณ์ เฉลิม พึง่ แตง, 24 ธันวาคม 2540.
42
เรื่ องเดียวกัน, 67-68, อ้ างจาก สัมภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 2540.

22
ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 และกลายประเพณีสืบมาในปั จจุบนั ซึ่งมีการจัดสอบเพื่อวัดระดับเปรี ยญ
ธรรมอันสัมพันธ์ กับการเลื่อนลําดับขัน้ และสมณศักดิ์ของสงฆ์ 43 จึงส่งผลให้ บทบาทด้ านการ
ช่างของสงฆ์กลายเป็ นเรื่ องรอง และไม่เป็ นที่สนใจของสามเณร หรื อพระรุ่นหลังมากนัก ดังเช่นที่
พระครูพิจิตรสรคุณ (อาจารย์เกิน) สํานักวัดเกาะฯ ได้ ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับบรรยากาศของกลุ่มช่าง
ทําเมรุ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม ใน พ.ศ. 2534 ว่าเป็ นเรื่ องที่อยู่นอกความสนใจของพระรุ่นหลังแล้ ว
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อนึ่ง ระบบการทํางานแบบ “รับจ้ าง” ซึ่งคงมีมาแล้ วอย่างช้ าในวงการงานช่างไทย
สมัยรัชกาลที่ 245 และปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงการว่าจ้ างช่างในการซ่อมสร้ างสิ่งก่อสร้ าง
ต่างๆ ในเมืองเพชรบุรีอย่างชัดเจนมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 นัน้ น่าจะเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้
เกิดการแข่งขันในการรับประมูลงานซ่อมสร้ างภายในวัดต่างๆ ของกลุ่มช่างรับเหมา (ช่างฆราวาส)
อย่างคึกคัก บทบาททางการช่างของ “พระ” จึงมักจํากัดอยู่เ ฉพาะงานขนาดย่อม เช่น งาน
เครื่ องไม้ งานเครื่ องสด งานเมรุ และงานจิตรกรรมประดับตกแต่งเมรุ ซึ่งมักเป็ นงานที่สร้ างขึ ้นใน
โอกาสสําคัญนานๆ ครัง้ เท่านัน้ การถ่ายทอด และฝึ กปรื อฝี มือในงานเหล่านี ้ จึงขาดช่วง และขาด
ผู้สืบทอดไปในที่สดุ
ประการที่สาม แม้ องค์ความรู้ด้านงานช่างยังคงมีการสืบทอดมาในระบบสํานักช่าง
โดยมีศนู ย์กลางสําคัญคือ “วัด” ถึงช่วง พ.ศ. 2470-90 แต่บรรยากาศการสร้ างสรรค์งาน และการ
สืบทอดองค์ความรู้ ที่ไม่คึกคักเหมื อนในอดีต ทังความรู
้
้ ด้านงานช่างที่ยังสืบมาในกลุ่มช่างวัด
ขณะนัน้ ได้ แก่ งานไม้ และงานเขียน ดูจะไม่สามารถตอบสนองความต้ องการในการสร้ างงานที่
สอดคล้ องกับวัสดุ เทคโนโลยี และความทันสมัยแบบงานในกรุงเทพฯ บรรยากาศการเรี ยนรู้ของ
ช่างเมื องเพชรบุรีจึงหลุดจากระบบสํานักช่าง สู่ช่องทางการศึกษางานช่างแบบใหม่จ ากแหล่ง
ความรู้ อื่นๆ ส่งผลให้ งานช่างไทยซึ่งมีวดั เป็ นศูนย์กลางความรู้ จึงหมดความดึงดูดใจจนขาดผู้สืบ
ทอดไปในที่ สุด ดัง จะเห็ นได้ จ ากประวัติของนายพิน อิ น ฟ้ าแสง (พ.ศ. 2438-2515) พบว่า
นอกจากความรู้ ทางการช่างที่ได้ จากการบวชเรี ยนแล้ ว นายพินยังสมัครเรี ยนวิชาช่างก่อสร้ าง
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บรรพต วีระสัย และคณะ, พระสงฆ์ กับสังคมไทยในมิติต่างๆ (พระนคร: มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2523), 80-95.
44
สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วัดเกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้ าย?,” 79-80.
45
ศรันย์ ทองปาน, “ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ.
2448,” 86-87.

23
ทางไกลผ่านไปรษณีย์ และหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่จากหนังสืออยู่เสมอ 46 หรื อบทนํา
ตําราศิลปสถาปั ตยกรรมไทย ที่นายเลิศ พ่วงพระเดช เขียนขึ ้นหลังจากออกจากราชการที่โรงเรี ยน
ช่างศิลป์ และกลับมาอยู่ที่เพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2511-2512 สะท้ อนถึงสภาวะเสื่อมถอยของ
งานช่างไทย และความรู้ด้านงานช่างของวัดต่างๆ ว่า
60

... วิชาช่างก็เริ่ มเสื่อมไม่มีผ้ ูศึกษาตลอดมา เดี๋ยวนีจ้ ะหาผู้ทรงคุณวุฒิทางช่างที่
สมบูรณ์เหลืออยู่น้อยคน ข้ าพเจ้ าผู้มีใจรักวิชาจิตรกรรมสถาปั ตยกรรม อันเป็ นศิลปะประจํา
ชาติไทยมาแต่โบราณ จึงได้ พยายามเขียนขึ ้นไว้ เพื่อให้ ผ้ ูใครศึกษา จะได้ เป็ นตําราเรี ยนด้ วย
ตนเอง ทังจะได้
้
เป็ นคูม่ ือแก่บรรดาเจ้ าอาวาส ผู้มีหน้ าที่สร้ างและซ่อมแซมของเก่า จะได้ เป็ น
คูม่ ือในการก่อสร้ างให้ ถกู ต้ องของศิลปไทย... 47

ช่ างกับสังคมช่ างร่ วมสมัย และช่ างปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรีปัจจุบัน
การเสื่ อมบทบาทในฐานะของศูนย์กลางความรู้ ทางการช่างของวัด ส่งผลให้ การ
ดําเนินการก่อสร้ างสิ่งต่างๆ ภายในวัดจําต้ องเข้ าสู่ระบบการประมูลราคาจัดจ้ างช่างจากภายนอก
วัดอย่างเต็มตัวดังเช่นในปั จจุบนั อย่างไรก็ดีสําหรับเมืองเพชรบุรีการสืบทอดองค์ความรู้ของงาน
ช่างไทยแขนงต่างๆ จากสํานักช่างของวัดยังคงได้ รับการสืบทอดมาในกลุ่มช่างพื ้นบ้ าน โดยช่าง
เหล่านี ้มีบทบาทสําคัญในฐานะ “ช่างรับจ้ าง” ที่สร้ างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานช่าง
เหล่านันสื
้ บมาแทนช่างของวัด
คําบอกเล่าของนายทองร่ วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ. 2486-ปั จจุบนั ) ช่างปูนปั น้ รุ่ นอาวุโส
ปั จจุบนั (ภาพที่ 4) แสดงให้ เห็นว่าการเรี ยนรู้งานช่าง (งานปูนปั น้ ) ผ่านระบบการทํางานในฐานะ
ช่างรับจ้ างนันเกิ
้ ดขึ ้นอย่างชัดเจนแล้ วในเมืองเพชรบุรีราว พ.ศ. 2504 ซึ่งระบบการเรี ยนรู้งานช่าง
จากการทํางานจริ งในฐานะลูกมือ หรื อผู้ช่วยช่างเป็ นแนวทางการเรี ยนรู้ และการทํางานที่ปรากฏ
ทัว่ ไปในกลุม่ ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีปัจจุบนั
... ตอนนันวั
้ ดมหาธาตุก็ไม่มีพระช่างแล้ ว ครู พินรับปั น้ ฐานพระอยู่ ผมไปดูเวลาแก
ทํางานทุกวัน นึกอยากทําได้ บ้างเลยสึก แล้ วไปพบครู พินที่บ้านเพื่อขอให้ ช่วยสอน...ท่านก็
บอกว่า ฉันเองได้ ตงปณิ
ั ้ ธานไว้ แล้ วว่าจะไม่รับฝึ กสอนใคร ทีนี ้เมื่อเราสึกเณรมาโดยไม่ปรึ กษา
ก็จะลองให้ ปัน้ ดู พรุ่ งนี ้ให้ ไปคอยที่ฐานพระ ถ้ าปั น้ ได้ จะให้ ทํา ถ้ าไม่ได้ จะไม่รับ...วันรุ่ งขึ ้นท่าน
ให้ ปัน้ ตาอ้ อยสองตัว กระหนกหนึ่งตัว ดูแล้ วก็บอกว่าพรุ่ งนี ้ให้ มาทํางานได้ ...ไม่ใช่ฝึกงานแต่
46

ดํารงพันธ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 103-106.
47
เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ชุดการเขียนภาพลายไทย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2542), 4.

24
ทํางาน ท่านทําองค์หนึง่ เราทําองค์หนึง่ จะมาทํารวมไม่ได้ ...ดูจากที่ท่านทํา...เริ่ มต้ นได้ ค่าแรง
วันละ 10 บาท 48

เมื่ อย้ อนกลับไปศึกษาข้ อมูล งานปูน ปั น้ เมื องเพชรบุรีก่อนรั ช กาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 7) พบว่าผลงานสําคัญของครูช่างเมืองเพชรบุรีในอดีตแทบจะไม่
กล่าวถึ ง งานด้ านปูน ปั น้ ตรงข้ ามกับงานจิตรกรรม งานเครื่ องไม้ และอาคารสถาปั ตยกรรม
การไม่ปรากฏข้ อมูลเหล่านี ้ ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเหตุว่าการสร้ างสรรค์งานปูนปั น้ ของเมืองเพชรบุรี
ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ เป็ นต้ นมาส่วนใหญ่เป็ นงานประดับปลีกย่อย อาจมีการซ่อมเสริ มงานครัง้
เก่ า ตามอาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ างภายในวั ด บ้ า งเท่ า นั น้ หาใช่ ก ารประดิ ษ ฐ์ ขึ น้ ใหม่ เ พื่ อ ประดับ
สิ่งก่อสร้ าง หรื ออุโบสถขนาดใหญ่หลังใหม่ ที่สร้ างขึ ้นตามธรรมเนียมการทําบุญของข้ าราชการขุน
นางดังปรากฏหลักฐานเด่นชัดมาตังแต่
้ รัชกาลที่ 4 หรื อเพื่อรองรับกับความเจริ ญของชุมชนเมือง
เพชรบุรีที่เพิ่มมากขึ ้นเช่นในปั จจุบนั ต่างจากงานเครื่ องไม้ หรื องานเขียน เนื่องจากสิ่งปลูกสร้ าง
ของเดิมอย่างศาลาการเปรี ยญ กุฏิ ศาลา และเครื่ องบนของอุโบสถวิหาร ตลอดจนงานที่สร้ างขึ ้น
สําหรั บใช้ ประกอบกิ จ กรรมทางศาสนา และการใช้ สอยทั่วไปภายในวัดส่วนใหญ่ล้ วนเป็ นงาน
เครื่ องไม้ ได้ แก่ เมรุ (เผาศพ) 49 ธรรมาสน์ ตู้พระธรรม ซึ่งใช้ ทักษะด้ านงานเขียน ด้ านการออก
ลวดลาย การตอก และการสลัก เป็ นสําคัญ ดังนัน้ จึงน่าจะเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ ครู ช่างใน
อดีตมีโอกาสในการสร้ างงานประเภทดังกล่าวมากกว่างานปูนปั น้
อย่างไรก็ดีการกล่าวถึงผลงานด้ านปูนปั น้ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4-5 นันเริ
้ ่ มปรากฏอยู่
ด้ วยเช่นกันแต่ได้ รับการกล่าวถึงเพียงไม่กี่แห่ง ทังบางแห่
้
งยังไม่สามารถระบุถึงช่างผู้สร้ างได้ อย่าง
แน่ชดั เช่น การบูรณปฏิสงั ขรณ์พระเจดีย์ และพระพุทธรู ปวัดถํ ้าเขาหลวง ตามที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงรับสัง่ แก่พระยาเพชรบุรี 50 งานออกแบบหน้ าบันอุโบสถวัดพลับพลา
63
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บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 67-68, อ้ างจาก
สัมภาณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 2540.
49
เครื่ องตังศพเจ้
้
าอาวาสของเมืองเพชรบุรี มีประเพณีนิยมว่าเมื่อเจ้ าอาวาสมรณภาพ บรรดา
สานุศิษย์จะทําเมรุฌาปนกิจให้ สมเกียรติ เมื่อเลิกจากงานฌาปนกิจเสร็ จแล้ วจะเก็บเครื่ องตังศพมารั
้
กษาไว้ ให้
ชาวบ้ านได้ อาศัยยืมไปตังศพบุ
้
พรี ชนต่อไป หรื อชาวบ้ านมีฐานะอาจนิมนต์พระที่มฝี ี มือด้ านการช่างให้ ชว่ ยทําเมรุ
หรื อเครื่ องตังศพให้
้
โดยมีบรรดาพระและลูกศิษย์ช่วยกันทํา งานช่าง และการศึกษาวิชาช่างจึงมีในวัดอยู่เสมอ.
ดูใน เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ชุดการเขียนภาพลายไทย, 4.
50
เสยย์ เกิดเจริ ญ, พระบาทสมเด็จจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี, 78-81.

25
ชัย จ.เพชรบุรี (ปั จจุบนั ไม่เหลือหลักฐาน เนื่องจากเสียหายทังหลั
้ งจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่)
ของขุนศรี วงั ยศ 51 เป็ นต้ น
ผลงานที่ ได้ รับการกล่าวถึงส่วนใหญ่มักเป็ นงานปูนปั น้ ของครู ช่างที่สร้ างขึน้ ในช่วง
พ.ศ. 2460-2480 มาแล้ วทังสิ
้ ้น เช่น ราว พ.ศ. 2468 ลงมา ผลงานปูนปั น้ หน้ าบันอุโบสถวัดปาก
คลอง จ.เพชรบุรี ของช่างแป๋ ว บํารุงพุทธ (พ.ศ. 2413?-2488) 52 (ภาพที่ 5) พ.ศ. 2478 งานปั น้ จัว่
ทิศตะวันตกศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัติการาม (วัดหัวสะพาน) จ.เพชรบุรี ของนายเลิศ พ่วงพระ
เดช (พ.ศ. 2437-2513) 53 (ภาพที่ 6)
65
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ภาพที่ 4 ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
ที่มา: ASTV ผู้จดั การออนไลน์, สืบสานงานศิลป์ลํา้ ค่ า ผ่ าน 3 ครู ช่างเมืองเพชร (1 สิงหาคม
2554), เข้ าถึ ง เมื่ อ 20 มี น าคม 2557, เข้ าถึง ได้ จ าก http://www.manager.co.th/travel/
viewnews.aspx?NewsID=9540000094953

51

กัน ยา เอื อ้ ประเสริ ฐ , การศึ ก ษาประวั ติ และผลงานของช่ า งชั น้ ครู เ พชรบุ รี ใ นสมั ย
รัตนโกสินทร์ , 34.
52
เรื่ องเดียวกัน, 95.
53
เรื่ องเดียวกัน, 114.

26

ภาพที่ 5 หน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 6 หน้ าบันทิศตะวันตก ศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี
และดูเหมือนว่านายพิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515) จะเป็ นครูช่างเพียงท่านเดียว
ในยุค แรกที่ ไ ด้ รั บ การกล่ า วถึ ง การสร้ างผลงานด้ า นปูน ปั น้ เป็ นจํ า นวนมากอย่ า งเด่น ชัด ที่ สุด
นับตังแต่
้ งานบูรณะพระปรางค์วดั มหาธาตุวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2471-2479 เรื่ อยมาจนถึงงานปูน

27
ปั น้ ชิ ้นสุดท้ ายบนหน้ าบันทิศตะวันออกหอปริ ยตั ิธรรม วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ใน พ.ศ. 251054
(ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 งานปูนปั น้ ประดับปรางค์ประธานวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
จึงถือว่าเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงสําคัญที่ชา่ งหลายท่านเริ่มหันมาสร้ างงานเฉพาะด้ านใด
ด้ านหนึง่ มากยิ่งขึ ้น และสามารถระบุได้ วา่ เป็ นผลงานของช่างคนใดได้ อย่างชัดเจน ต่างจากการ
สร้ างงานในอดีต อันเป็ นกิ จกรรมร่ วมกันระหว่างพระช่าง และช่างฆราวาสในวัดต่างๆ ซึ่งมัก
กระทํ าขึน้ เพื่ อประโยชน์ การใช้ งานภายในวัด จึงไม่มีการกล่าวเจาะจงในรายละเอียดของงาน
อย่างชัดเจนว่าเป็ นฝี มือของช่างท่านใด ทังนี
้ ้ช่างแต่ละคนมักมีความสามารถทางการช่างแบบสห
วิชา คือทํ าได้ ทัง้ งานโครงสร้ าง งานสลักไม้ งานเขียน หรื องานตอก ดังนัน้ การปรากฏข้ อมูล
เกี่ยวกับช่างและผลงานที่เฉพาะเจาะจงของช่างจึงน่าจะสัมพันธ์ กับการเสื่อมบทบาทของสํานัก
ช่าง จนเป็ นเหตุให้ การสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ภายในวัดเข้ าสู่ระบบช่างรับจ้ างอย่างเต็มตัว ทังนี
้ ้
ผลงานเหล่านี ้ยังเป็ นเสมือนประวัติหลักฐานทางฝี มือของช่าง ซึ่งหลายๆ วัดมักใช้ เป็ นเงื่อนไขใน
การว่าจ้ างช่าง นอกเหนือไปจากความคุ้นเคยส่วนตัว 55
69
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ดํารงพันธ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 128-143.
55
สัมภาษณ์ พระอธิการสมควร ธรรมวีโร, เจ้ าอาวาสวัดละหารน้ อย จ. เพชรบุรี, 28 พฤษภาคม
2553; สัมภาษณ์ พระครูสนั ติสงั วรคุณ, เจ้ าอาวาสวัดเกาะจาก จ.นครศรี ธรรมราช, 21 มิถนุ ายน 2553.

28
จากประวัติการเรี ยนรู้ และการสร้ างงานปูนปั น้ สกุลช่างเมืองเพชรบุรีในช่วงปั น้ ปลาย
ชีวิตการทํางานของนายพิน อินฟ้าแสง (ราว พ.ศ. 2470 เป็ นต้ นมา) มายังรุ่นช่างสอย ศิลปกอบ
(พ.ศ. 2475-2540) และช่างเหิ่น เกศรา (พ.ศ. 2475-เสียแล้ ว ปี ไม่แน่ชดั ) สืบเนื่องมาถึงครู ช่าง
อาวุโสในปั จจุบนั อย่างช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ. 2486-ปั จจุบนั ) ช่างมนู เนตรสุวรรณ (พ.ศ.
2486-ปั จจุบนั ) (ภาพที่ 8) และช่างเฉลิม พึง่ แตง (พ.ศ. 2487-ปั จจุบนั ) (ภาพที่ 9) พบว่าครูช่างที่
กล่าวนามมานี ้ล้ วนมีพื ้นฐานด้ านงานเขียน โดยกระบวนการเรี ยนรู้จากการสังเกตและฝึ กฝนจาก
“งานช่างในวัด” หรื อ “พระช่าง” ขณะบวชเรี ยน หรื อฝากตัวเข้ าอาศัยอยู่กับวัด ภายหลังเมื่อ
ประกอบอาชีพแล้ วจึงปรับเอาพื ้นฐานด้ านงานเขียนมาประยุกต์กบั งานปูนปั น้
ตัวอย่างเช่น ช่างเหิ่ น เกศรา เมื่ อ พ.ศ. 2500 ได้ ฝ ากตัวเป็ นศิษย์ กับช่างเล้ ง เชย
สุวรรณ ช่างเขียนและช่างไม้ สํานักวัดเกาะฯ ที่มีชื่อในเวลานัน้ จากนันจึ
้ งรับจ้ างเขียนภาพเหมือน
อยู่พักหนึ่ง แต่รายได้ ไม่ดีจึงเลิกไป ก่อนมาสมัครเป็ นลูกมือช่างปูนซีเมนต์ (งานก่อสร้ าง-พิมพ์
กระจัง)ที่วดั รัตนไตร และเริ่ มงานปูนปั น้ ต่อจากงานที่ช่างเดิมเขาทําไม่สําเร็ จ 56 ช่างสอย ศิลป
กอบ เมื่อลาสิกขาออกมาก็มาทํางานก่อสร้ าง (ช่างปูนซีเมนต์) กับลุง ก่อนเริ่ มมาจับงานปูนปั น้ 57
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ชาวจังหวัดสมุทรสงครามหลังจากฝึ กงานปูนปั น้ กับนายพิน อินฟ้าแสง
ได้ ตามอาจารย์อาภรณ์ อินฟ้าแสง ไปทํางานจิตรกรรม และรับเขียนลายขายฝรั่งที่กรุ งเทพฯ ได้
กลับมาอยู่ที่วดั มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรีอีกครัง้ เมื่อ พ.ศ. 2507 ขณะนันวั
้ ดกําลังหาช่างปูนปั น้
จึงได้ รับงานเองเป็ นครัง้ แรก 58 และช่างเฉลิม พึ่งแตง ขณะเรี ยนหนังสือได้ อาศัยที่วดั พระทรง
จึงมีโอกาสเรี ยนรู้งานเขียนและงานช่างต่างๆ จากสํานักวัดพระทรง หลังจากเรี ยนจบจึงมาทํางาน
ก่อสร้ างกับบิดา ก่อนจะได้ หัดปั น้ กับช่างปูน ปั น้ จากหนองจอก ซึ่ง มารั บงานในเพชรบุรี จนมี
โอกาสได้ ลองทํางานปูนปั น้ เป็ นครัง้ แรกกับตาสุข (พระช่างทําเมรุ ) ที่วดั หนองปลาไหล จ.เพชรบุรี
ใน พ.ศ. 250759 และรับงานปูนปั น้ เรื่ อยมาหลังจากนัน้ 60 เป็ นต้ น
70

71

72

74

สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 81, 151.
57
เรื่ องเดียวกัน, 66.
58
เรื่ องเดียวกัน, 90.
59
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 68-69.
60
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 205.
56

29

ภาพที่ 8 ช่างมนู เนตรสุวรรณ

ภาพที่ 9

ช่างเฉลิม พึง่ แตง

การผัน ตัว มาจับ งานก่ อ สร้ าง จากนัน้ จึ ง เริ่ ม ทํ า งานปูน ปั น้ ของช่ า งหลายๆ ท่ า น
แสดงถึ ง ความสัม พัน ธ์ ข องช่ า งปูน ปั น้ กั บ การพัฒ นาและขยายตัว ของวัด ในจัง หวัด เพชรบุรี
กิจกรรมการขยายตัวของเมือง การสร้ างถนน อาคารสิ่งก่อสร้ างต่างๆ รวมถึงวัดย่อมเกี่ยวข้ องกับ
งานก่อสร้ าง ได้ แก่ ช่างโครงสร้ าง ช่างไม้ ช่างปูนซีเมนต์ และช่างปูนปั น้ ส่งผลให้ ช่างเหล่านี ้มี
ทักษะความรู้ด้านงานปูน ทังเรื
้ ่ องของคุณสมบัติ ส่วนผสมของปูน เทคนิคงานก่อ งานโบก งาน
ฉาบ งานโกลนหุ่น และงานประดับลวดบัว ตลอดจนเห็นถึงกระบวนการทํางานของช่างปูนปั น้
ท่านอื่ นๆ จนสามารถประยุกต์ทักษะด้ านงานเขียน และงานปูน มาใช้ กับงานปูนปั น้ ได้ ในที่สุด
ประกอบกับในเวลานัน้ ช่างปูนปั น้ คงมี ไม่เพียงพอกับความต้ องการของวัด และดูเหมื อนว่าวัด
(พระสงฆ์) ก็ไม่ได้ เจาะจงคุณสมบัติของช่างมากไปกว่าความไว้ วางใจในตัวช่างที่ร้ ูจกั คุ้นเคยกัน 61
จึงเปิ ดโอกาสให้ ช่างหน้ าใหม่ได้ เริ่ มสร้ างสรรค์งานปูนปั น้ จนมีผลงานเป็ นที่ร้ ู จัก และได้ รับความ
วางใจจากวัดทังในและนอกจั
้
งหวัดเพชรบุรีให้ ทํางานปูนปั น้ ถึงปั จจุบนั
ระหว่าง พ.ศ. 2523-2525 ช่างเมืองเพชรบุรี นําโดยช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ได้ มี
โอกาสเข้ าร่ วมโครงการบูร ณปฏิ สัง ขรณ์ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เพื่ อเตรี ยมการสมโภชกรุ ง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึ่งมีการระดมช่างฝี มือแขนงต่างๆ ของไทย เช่น ช่างเขียน ช่างปูนปั น้ ช่าง
แกะสลักไม้ ช่างรัก ช่างปิ ดทองประดับกระจก ฯลฯ จากทัว่ ประเทศมาร่วมโครงการเป็ นจํานวนมาก
และเมื่อสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ คดั เลือกช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็ นบุคคล
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บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 70-71.

30
ดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะ ประจําปี พ.ศ. 252862 ประกอบกับการสร้ างสรรค์ผลงานปูนปั น้ ที่
แสดงเรื่ องราวร่วมสมัยทางการเมืองของช่างทองร่วง และช่างเมืองเพชรบุรีอีกหลายท่าน จึงส่งผล
ให้ ช่ า ง และผลงานของช่ า งเมื อ งเพชรบุรี ก ลายเป็ นที่ ร้ ู จัก สนใจในวงกว้ า งมากยิ่ ง ขึ น้ ได้ รั บ
การศึกษาติดตามและกล่าวถึ งอยู่เ สมอในหนัง สื อพิ ม พ์ วารสาร 63 บทความทางวิช าการ และ
งานวิจยั ต่างๆ อยูเ่ สมอมา
ผลจากกระแสการรณรงค์และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยในช่วงเวลาดังกล่าวยังก่อให้ เกิด
การรวมตัวของกลุ่มอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรม
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ใน
จังหวัด ซึง่ มีสว่ นสําคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านงานช่างแขนงต่างๆ
อาทิ งานลายรดนํ ้า งานทอง งานแทงหยวก งานสลักไม้ งานจําหลักหนังใหญ่ และงานจิตรกรรม
รวมถึงงานปูนปั น้ ของสกุลช่างเมืองเพชรบุรีให้ แก่นกั เรี ยน นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวผ่าน
นิทรรศการถาวร และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีขึ ้นทุกปี เช่น เดือนเมษายนของทุกปี จะมีการแสดง
งานช่างไทยแขนงต่างๆ ของสกุลช่างเพชรบุรีบนเขาวัง ในงานพระนครคีรี และการจัดอบรมด้ าน
งานปูนปั น้ ให้ แก่ผ้ สู นใจที่วดั มหาธาตุวรวิหาร เป็ นต้ น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อตัวช่าง และชีวิตการทํางาน
ของช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี กล่าวคือ ประการแรก การเข้ าร่วมโครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระ
ศรี รัตนศาสดาราม เพื่อเตรี ยมการสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้ สร้ างชื่อเสียงให้ ช่างปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรีกลายเป็ นที่ร้ ู จกั ในวงกว้ างออกไปนอกจังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้ ช่างเหล่านี ้ได้ รับ
การติดต่อให้ ไปทํางานต่างจังหวัด (นอกเพชรบุรี) เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังทางเหนื
้
อ ใต้ ตะวันออก
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทังยั
้ งเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ทางการช่างของช่างปูนปั น้
สกุล ช่างเพชรบุรี ใ ห้ ก ว้ างขวางขึ น้ ทัง้ ในด้ านระบบการทํ างาน วัส ดุ และเทคนิคงานปูน ปั น้
ตลอดจนการประดับตกแต่งกระเบื ้องในงานปูน ถือเป็ นประสบการณ์ความรู้ ที่ช่างได้ นํากลับไป
พัฒนาต่อในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี 64
7 7
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สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, ทองร่ วง เอมโอษฐ์ ช่ างปูนปั ้นเมืองเพชร (กรุ งเทพฯ:
กรุงสยามการพิมพ์, 2529), 1.
63
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 73-77.
64
สัมภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์ , ช่าง
ปูนปั น้ , 3 มิถนุ ายน 2553.

31
ประการที่สอง ชื่อเสียงและบทบาททางสังคมที่เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ช่างปูนปั น้ ไม่ได้
มีความสัมพันธ์ทางสังคมเฉพาะภายในกลุ่มช่างกับวัดเท่านัน้ แต่กลับมีบทบาทในฐานะวิทยากร
หรื ออาจารย์บรรยาย และอบรมเกี่ยวกับงานศิลปกรรมไทยให้ กับเยาวชน นักศึกษา นักวิชาการ
การฝึ กอาชีพ รวมถึงผู้สนใจทังในและนอกท้
้
องถิ่น ปั จจุบนั งานปูนปั น้ ยังถูกบรรจุไว้ ในหลักสูตร
การศึกษาท้ องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีด้วย
ประการที่สาม ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อช่างในฐานะของผู้สืบทอดวัฒนธรรม
ท้ องถิ่ น และผู้สื บทอดงานช่างโบราณ อันหาตัวอย่างดูได้ ยากยิ่งในสังคมปั จจุบนั กลายเป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ส่งผลให้ องค์ความรู้ เทคนิค และรู ปแบบของงานปูนปั น้ โบราณได้ รับการยกย่อง
และอนุรักษ์ ไว้ อย่างเหนี่ยวแน่นในกลุ่มช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี แม้ แนวทางการสร้ างงาน
แบบใหม่ๆ จะเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีปัจจุบนั หลายท่านก็ยงั คงรักษา
มาตรฐานงานไม่ให้ ด้อยไปกว่างานปูนปั น้ ชันครู
้ แบบสมัยอยุธยาตอนปลายที่ได้ รับการยกย่องใน
65
ฐานะของงานฝี มือชันครู
้
ผลจากพื น้ ฐานแนวความคิ ด ดัง กล่ า วยั ง ผลให้ บ ทบาทของช่ า งปู น ปั ้น พื น้ บ้ า น
เปลี่ยนแปลงจากฐานะช่างรับจ้ าง หรื อช่างแรงงาน กลายเป็ นช่างในฐานะของศิลปิ นผู้สร้ างสรรค์
และสืบทอดผลงานศิลปะไทย ปั จจุบนั ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั น้ ) พุทธศักราช 2554
อนึ่ง การที่ ช่างเมื องเพชรบุรีได้ รับการคัดเลือกเข้ าเป็ นหนึ่งในทีมช่างฝี มือดีในการ
บูรณะงานจิตรกรรมพระระเบียงวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เมื่อคราวครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์ 150
ปี และโครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์ วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อเตรี ยมการสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์
200 ปี ยังผลให้ สังคมภายนอกมีทัศนคติเกี่ ยวกับช่างเมืองเพชรบุรีในฐานะผู้สืบทอดงานช่าง
ประเพณีไทย รวมถึงสร้ างความภาคภูมิใจ และทัศนคติที่ดีในการถ่ายทอดงานช่างไทยที่กําลังขาด
แคลนผู้ร้ ูในสังคมเมืองเพชรบุรี
ปั จจุบนั การปรับเปลี่ยนและขยายตัวของวัดยังคงปรากฏสืบมาอย่างต่อเนื่อง ทังดู
้
เหมือนว่านอกจากการสร้ างและบํารุงเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดจะถือเป็ นธรรมเนียมการสร้ างบุญ
สร้ างกุศลในทัศนะของชาวไทยพุทธแล้ ว กิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็ นหน้ าที่สําคัญอย่างหนึ่งของ
เจ้ าอาวาสในการดูแลจัดการพระอาราม และศาสนสมบัตภิ ายในวัด ส่วนหนึ่งของความสําเร็ จใน
การบริ หารพัฒนาวัดยังอาจมีผลต่อการเลื่อนลําดับยศตําแหน่งของสงฆ์ด้วย
79

65

สัมภาษณ์ ศิริ พรพระ, ช่างปูนปั น้ , 22 เมษายน. 2553; สัมภาษณ์ บรรจบ บุญประเสริ ฐ, ช่าง
ปูนปั น้ , 2 มิถนุ ายน 2553.
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ปั จจัยเหล่านี ้จึงส่งผลให้ ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีแทบทุกคนมีงานทําชิ ้นต่อชิ ้นไม่
ขาดมือ และบางช่างอาจรับงานควบกันไป 2-3 วัด เนื่องจากการทํางานในวัดแต่ละแห่งค่อนข้ าง
ใช้ ระยะเวลานาน และบางช่างอาจรับงานควบกันหลายวัด กล่าวคือเมื่อทํางานวัดแรกเสร็ จไปส่วน
หนึ่งแล้ วจึงขอลาหลวงพ่อไปทํางานให้ วดั ที่สองสักระยะก่อน จึงสลับกลับมาทํางานวัดแรกต่อให้
เสร็ จ ดังนันการทํ
้
างานปูนปั น้ ของช่างงานหนึง่ ๆ จึงอาจใช้ เวลานานถึง 3-5 ปี หรื อมากกว่านันจึ
้ ง
แล้ วเสร็ จ และวัดส่วนมากมักจะรอเพื่อติดต่อ หรื อจ้ างงานกับช่างเดิมที่ทางวัดคุ้นเคย และเห็น
ฝี มือการทํางานมาเป็ นอย่างดีแล้ ว
การถ่ ายทอดความรู้ เพื่ อการผลิตช่างปูน ปั น้ ให้ ทันกับความต้ องการของตลาดจึง มี
ความจําเป็ น และก่อให้ เกิ ดการขยายตัวของกลุ่มช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีขึน้ อีกเป็ นจํานวน
มากในปั จจุบนั ทังช่
้ างที่เป็ นคนเพชรบุรีโดยกําเนิด ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะเป็ นญาติพี่น้อง หรื อเพื่อน
บ้ านที่ร้ ูจกั กันกับช่างปูนปั น้ และช่างจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งอาจเป็ นลูกทีมติดตามมาจากวัด ที่ช่าง
เคยไปรับงานต่างถิ่น หรื อลูกศิษย์ที่เคยเรี ยนกับช่างในสถาบันการศึกษา เช่น ช่างในเครื อข่าย
ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ส่วนหนึ่งเป็ นศิษย์ที่ตามมาจากศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา และวิทยาลัย
ในวังชาย โดยเฉพาะชาวอีสานถือเป็ นกลุม่ สําคัญที่เข้ ามาฝึ กฝนเรี ยนรู้งานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
เมื่อช่างเหล่านี ้ฝึ กหัดจนมีฝีมือในระดับหนึ่งและแยกออกไปรับเหมาเองแล้ ว ก็จะมี
การถ่ายทอดความรู้ เหล่านี ้ให้ กับญาติ หรื อช่างภายในกลุ่มย่อยของตนในลักษณะดังกล่าวนี ้อีก
ส่วนช่างกลุม่ เดิมก็จะฝึ กหัดช่างขึ ้นมาใหม่เพื่อช่วยงานแทนช่างที่แยกออกไป งานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรีจึงได้ ขยายวงกว้ างออกไปในหลายพื ้นที่ เช่น กรุ งเทพฯ นครศรี ธรรมราช นครราชสีมา
ราชบุรี และสมุทรสงคราม เป็ นต้ น 66 กลุม่ สําคัญที่ขยายจํานวนมากที่สดุ ได้ แก่ กลุ่มช่างปูนปั น้
ในเครื อข่ายของช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ (แผนผังที่ 1) เฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่จะ
อาศัยอยู่แ ถบบางจาน เรี ยกว่า “สายตะวัน ออก” และบ้ านดอนจุฬ า เลยไปถึ ง บ้ านลาด เรี ย ก
โดยรวมว่า “สายตะวันตก”
เนื่องจากกลุ่มช่างในเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ เป็ นกลุ่มช่างขนาดใหญ่ ทัง้
ช่างทองร่วง และช่างในเครื อข่ายที่แยกกลุม่ ออกไป ส่วนใหญ่ทํางานในระบบช่างรับเหมา ซึ่งมีทงั ้
กลุม่ ที่รับเหมาทังโครงสร้
้
าง และงานปูนปั น้ กับรับเหมาเฉพาะงานปูนปั น้ งานของช่างกลุ่มนี ้จึง
เป็ นงานขนาดใหญ่ ดังนันการรั
้
บงานบางครัง้ จะมีการร่วมตัวกันระหว่างกลุ่มช่างในเครื อข่ายที่
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สัมภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 3 มิถนุ ายน 2553; สัมภาษณ์ พระครู สนั ติสงั วรคุณ,
เจ้ าอาวาสวัดเกาะจาก จ.นครศรี ธรรมราช, 21 มิถนุ ายน 2553.

33
สนิทสนมกันต่อวัดหนึ่งแห่ง ซึ่งการรับงานแต่ละครัง้ โดยมากจะรับงานโดยตรงจากเจ้ าอาวาส
เนื่องจากช่างในสายนี ้ส่วนใหญ่มีฝีมือเป็ นที่พอใจของวัด และมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ ซึ่งเป็ นเหตุ
ให้ บางครัง้ ถูกแอบอ้ างผลงาน หรื อแอบอ้ างชื่อเพื่อประโยชน์ในการรับงาน 67
ส่วนช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านรายย่อยกลุม่ อื่นๆ ที่เรี ยนรู้งานช่างมาอย่างหลากหลายผ่านครู
ช่างคนอื่นๆ หรื อจากประสบการลองผิดลองถูกเฉพาะตน บ้ างเรี ยกตนว่า “ช่างอิสระ” 68 เช่น ช่าง
เฉลิม พึง่ แตง ช่างสมบัติ พูลเกิด (พ.ศ.2493-ปั จจุบนั ) ช่างหวล อรชร (พ.ศ.2508-ปั จจุบนั ) ช่างผิน
สังข์ศรี (พ.ศ.2479-ปั จจุบนั ) และช่างเอกรัตน์ มิตรรัน (พ.ศ. 2501-ปั จจุบนั ) เป็ นต้ น ส่วนใหญ่
มักจะรับงานเหมาเฉพาะส่วน และทางวัดไม่เร่งรัดเรื่ องเวลามากนัก 69 เนื่องจากบางช่างอาจรับ
งานคนเดียว หรื อมีลกู มือซึง่ เป็ นคนในครอบครัวอีกเพียง 1-2 คน เช่น งานรับเหมาลายประดับหน้ า
บัน กับซุ้มประตูหน้ าต่างอาคาร หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ง รับเหมาปั น้ พระพุทธรูป หรื อเฉพาะฐาน
พระพุทะรู ป และรับเหมางานซุ้มประตูวดั เป็ นต้ น โดยส่วนมากรับงานโดยตรงจากเจ้ าอาวาส
ผ่านความไว้ ใจในฝี มือ และจากการติดต่อสอบถามผลงานช่างผ่านทางเจ้ าอาวาสวัดอื่นๆ ที่ช่าง
เคยทํางานให้ จนเป็ นที่พอใจในฝี มือ
อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์ช่างปูนปั น้ พบว่าการรับงานจากการเข้ าประมูลงานผ่าน
กรรมการของวัด หรื อรับงานผ่านช่างรับเหมามีอยูด่ ้ วยเช่นกัน แต่ช่างส่วนใหญ่มกั รับงานผ่านการ
ติดต่อโดยตรงจากวัด โดยมีเงื่อนไขหลัก 3 ประการ คือ 1. เป็ นวัดละแวกบ้ านช่าง ซึ่งวัดมีความ
สนิทคุ้นเคยกับช่างเป็ นอย่างดี 2. การรับงานตามสายวัด อันเป็ นผลจากความพึงพอใจในฝี มือ
หรื อผลงานที่ช่างเคยทํามาก่อนในวัดละแวกใกล้ เคียง และการแนะนํา หรื อฝากฝั งช่างฝี มือดีให้
ภายในกลุ่มเจ้ าอาวาสที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน 3. การรับงานตามสายช่าง ซึ่งมักจะเป็ น
กลุ่มเครื อญาติ หรื อกลุ่มช่างที่สนิทกัน แนะนําช่างในกลุ่มตนเองให้ แก่ทางวัดที่ติดต่องานเข้ ามา
ขณะที่ช่างคนนันๆ
้ มีงานล้ นมือ หรื อไม่สะดวกในการรับงาน หรื อเป็ นช่างรับเหมาโครงสร้ างที่
เคยร่วมงานกันแนะนําช่างปั น้ ให้ กบั ทางวัดอีกทอดหนึง่
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สัมภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ ศิริ พรพระ, ช่างปูนปั น้ ,
22 เมษายน 2553.
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บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 151; สัมภาษณ์
สมบัติ พูลเกิด, 22 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, 26 พฤษภาคม 2553.
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สัมภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่างปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2553; สัมภาษณ์ เฉลิม พึ่งแตง, ช่าง
ปูนปั น้ , 22 เมษายน 2553.
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(รับงานภาคใต้ )

ลําจวน พวงแตง
(เสียชีวิต)

สมพิศ พลายแก้ ว
(น้ องสมพล ฝึ ก
กับพี่ชาย)
จันทนา อินเทียน

บรรพรต อินทร
เสม (ฝึ กกับช่าง
สํารวย)

จีรพงศ์ บุญ
ประเสริ ฐ (ลูกช่าง
บรรจบ)
โยธิน บุญแสง

สุขนีย์ พลายแก้ ว
(ลูกช่างสมพล)

ยนต์ มีหนองอ้ อ

จีรภัทร บุญ
ประเสริ ฐ (ลูกช่าง
บรรจบ)
ดอนโพธิ์ชยั บุญ
แสง (ปั จจุบนั อยู่
แม่กลอง)

วิทธิกร ริ ยะการ

แผนผังที่ 1 กลุม่ ช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ โดยสังเขป*
* หมายเหตุ แผนผังเรี ยงตามลําดับตามการเข้ ามาทํางานปูนปั น้ ปั จจุบนั ต่างออกรับงานโดยมี
การสร้ างทีมของตนเอง และถ่ายทอดความรุ่นแก่ชา่ งใหม่อีกหลายรุ่น
สําหรับช่างปั น้ มือใหม่ ซึ่งบางคนอาจมีทกั ษะการปั น้ ในระดับพอปั น้ ได้ หรื อฝี มือปั น้
ดี แต่ไม่สามารถออกแบบลวดลายเองได้ แต่แยกออกมารับงานเองนัน้ ส่วนมากจะใช้ วิธีตดั
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เหมาจากช่างใหญ่ หรื อช่างรับเหมาอีกทีหนึง่ โดยมักรับทําเป็ นรายชิ ้นตามความชํานาญ เช่น รับ
ตัดชิ ้นงานทําเส้ นลวดฐานพระ ปั น้ ลายประดับเสา หรื อซุ้มหน้ าต่าง เป็ นต้ น
ความแตกต่างด้ านปริ มาณของการขยายตัวของกลุ่มช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีมี
เงื่อนไขแตกต่างกันตามระบบการทํางาน กล่าวคือ การสร้ างลูกทีม หรื อถ่ายทอดความรู้ของกลุ่ม
ช่างอิสระ ซึง่ มักรับงานเหมาเฉพาะส่วน มีความจําเป็ นน้ อยกว่าช่างอิสระบางท่าน หรื อกลุ่มช่าง
ในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ที่รับงานแบบเหมาโครงสร้ างด้ วย หรื อรับเหมาลายทังหลั
้ ง จึง
ต้ องสร้ างช่างจํานวนมาก และต้ องมีหลักในการตรึงช่างให้ อยู่กบั ทีม ตัวอย่างเช่น ช่างทองร่วง
เอมโอษฐ์ ได้ เล่าถึงการสร้ างทีมช่างในระยะแรกว่า
...เราจะต้ อ งทํ า งานนะ จะทํ า งานใหญ่ ต้ อ งเลี ย้ งเด็ ก ช่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะทํ า
เฉพาะตั ว อย่ า งผมนี่ มั น ทํ า เกิ น ตั ว แบบว่ า ผมไม่ ใ ช่ ค นเพชรโดยกํ า เนิ ด เป็ นคน
สมุทรสงคราม แล้ วมาอยู่เมืองเพชรนี่ ถ้ าไม่สอนคนอื่น แล้ วญาติเรามีกี่คนละเมืองเพชร
ญาติเราก็ไม่มี ทีนี ้เราก็ต้องหาพวก ไม่เลือกสอนญาติ...ตอนอายุ 24-25 นี่รับงานใหญ่แล้ ว
ใช้ คนเยอะ...ต้ องหาลูกน้ องผู้หญิงเราจึงจะมีลกู น้ องผู้ชายมาอยู่ด้วย มีผ้ หู ญิงเป็ นกลุ่มเลย
นะ... 70
84

อนึ่ง การเปิ ดโอกาสให้ ช่างหญิ งเข้ ามาทํางานในระบบรับจ้ างถื อเป็ นปรากฏการณ์
สําคัญที่ไม่เคยเกิดขึ ้นในระบบของสํานักช่างวัด เพราะโอกาสในการเรี ยนรู้งานช่างประเภทช่างไม้
ช่า งเขี ย น และช่ างปูน ปั น้ จํ า กัด อยู่ใ นวัด และถื อเป็ นบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ช ายมากกว่า ผู้ห ญิ ง
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ ชา่ งหญิงได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ในฐานะ “ช่างปั น้ ” เท่าเทียมกับช่าง
ชาย ดังนันจึ
้ งไม่น่าแปลกใจว่าปั จจุบนั มีช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีหญิงหลายท่านที่ประสบ
ความสําเร็จมีฝีมือดีเป็ นที่ยอมรับทังในหมู
้
่ช่างปูนปั น้ และผู้จ้างงาน (วัด) ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะเป็ น
เครื อญาติ หรื อลูกหลานของช่างในสายของกลุ่มช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เช่น ช่างบาหยัน รอด
จากทุกข์ (พ.ศ.2510-ปั จจุบนั ) และช่างสุวรรณา ภัทรพลแสน (พ.ศ.2506-ปั จจุบนั ) เป็ นต้ น
จากการศึกษาความสัมพันธ์ผา่ นกลุม่ ช่างในปั จจุบนั พบว่า ระบบการทํางานในแต่ละ
ทีมช่างจะประกอบด้ วยช่างปูนปั น้ ฝี มือระดับต่างๆ กัน เช่น “ช่างใหญ่ ” มักจะเป็ นช่างอาวุโส
หรื อหัวหน้ าช่างที่มีประสบการณ์ทํางาน และฝี มือในระดับสูง เป็ นหัวหน้ าทีมช่าง มีหน้ าที่ในการ
รับงาน เป็ นที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานทังหมด
้
โดยอาจร่วมปั น้ หรื อไม่ปัน้ ก็ได้ “ช่างปั น้ ”
ช่างปั น้ ในทีมที่มีประสบการณ์ทํางาน และฝี มือในระดับสูง ซึ่งอาจเป็ นผู้ช่วยช่างใหญ่ในการปั น้
องค์ประกอบสําคัญๆ เช่น ซุ้มประตู ซุ้มหน้ าต่าง ไล่ขึ ้นไประดับปั น้ หน้ าบัน “ช่างฝึ กหัด” ช่างปั น้ ที่
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สัมภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553.
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ยังมีประสบการณ์น้อย เมื่อแรกอาจทําหน้ าที่ตําปูน ต่อมาจึงได้ ฝึกปั น้ ในส่วนปลีกย่อย หรื อลาย
ในลักษณะซํ ้าๆ กัน เช่น ลวดบัว หรื อกระจังฐานอาคาร เรื่ อยไปจนถึงการโกลน และการฉาบ
เป็ นต้ น
ช่างในแต่ละกลุ่มมักมีความสัมพันธ์กันในระบบเครื อญาติเป็ นพื ้นฐาน แต่ยงั มีการ
เปิ ดรับบุคคลภายนอกทังที
้ ่เป็ นคนเพชรบุรีเอง และคนต่างจังหวัด เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของทีมช่าง
ตามเหตุที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ นด้ วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ ชดั เจนในกลุ่มเครื อข่ายของช่างทองร่ วง
เอมโอษฐ์ กล่าวคือช่างในแต่ละรุ่นที่เคยเรี ยนรู้งานอยู่ในทีมของช่างทองร่วง เมื่อต่างได้ แยกทีม
ออกไปรับงานเองแล้ วพบว่าปั จจุบนั ช่างแต่ละท่านยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันได้ ทงใน
ั้
ระดับของเครื อญาติ และระดับของการจัดลําดับอาวุโสของช่างรุ่ นพี่รุ่นน้ อง ซึ่งคอยช่วยเหลื อ
แนะนํา และเป็ นที่ปรึ กษาในการทํางานให้ แก่กัน เช่น ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ปั จจุบนั แม้ จะ
ไม่ได้ ทํางานด้ านปูนปั น้ เองแล้ วแต่ยงั คงมีบทบาทในฐานะช่างอาวุโสที่คอยให้ คําปรึ กษาแนะนํ า
ช่างอื่ นๆ อยู่เสมอ 71 หรื อกรณี ของช่างสํารวย เอมโอษฐ์ (พ.ศ.2494-ปั จจุบนั ) ช่างศิริ พรพระ
(พ.ศ.2498-ปั จจุบนั ) และช่างสุวรรณา ภัทรพลแสน (พ.ศ.2504-ปั จจุบนั ) ซึ่งอดีตเคยร่วมงานกัน
ในทีมช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ (แผนผังที่ 1) ปั จจุบนั แม้ ช่างทัง้ 3 ต่างแยกทีมมารับงานเองแล้ ว
แต่บางครัง้ เมื่อมีโอกาสพบปะกันช่างเหล่านี ้อาจพูดคุยแลกเปลี่ยนวิจารณ์งานกัน หลายครัง้ เมื่อ
ประสบปั ญ หาในการออกแบบช่า งรุ่ น น้ อ งอย่ า งช่ า งสุ ว รรณายัง สามารถขอคํ า ปรึ ก ษา หรื อ
คําแนะนําจากช่างอาวุโสที่ช่างให้ ความเคารพในฐานะครูช่าง อย่างช่างสํารวย เอมโอษฐ์ อยู่เสมอ
และด้ วยความสนิทสนมนับถือกันระหว่างช่างยังเอื ้อประโยชน์ต่อการติดต่อรับงานด้ วย กล่าวคือ
เมื่อช่างคนหนึ่งไปรับงานที่วดั แห่งหนึ่ง ซึ่งมีงานมากเกินกําลังของบุคลากรในทีม จึงอาจมีการ
แนะนําทางวัดให้ ตดิ ต่อทีมช่างที่สนิทกันเข้ ามารับงานอีกส่วนภายในวัด 72 หรื อเข้ ามาร่วมทีมกันใน
การรับงาน ต่อเมื่อมีงานน้ อยจึงค่อยแยกย้ ายไปรับงานกันเอง 73
ด้ วยความสัมพันธ์ ของช่างกลุ่มต่างๆ ที่อยู่บนพื ้นฐานของระบบเครื อญาติ และคน
ละแวกบ้ าน ตลอดจนระบบการเคารพครู เ คารพช่างอาวุโส จึง ส่ง ผลให้ ช่างปูน ปั น้ สกุล ช่า ง
เพชรบุรี ทังช่
้ างเพชรบุรี และศิษย์ช่างจากจังหวัดอื่นๆ มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิดอย่างไม่มี
การหวงวิ ช าความรู้ สามารถเชื่ อมโยงความคิด และเกื อ้ กูล กัน ได้ ทัง้ ในด้ านการทํ างาน และ
ความสัมพันธ์สว่ นตัว โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็ นศิษย์ใครสายไหน เช่น ช่างหวล อรชร ซึ่งเป็ นช่าง
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สัมภาษณ์ ชัชวาลย์ สหัสสพาศน์, ช่างปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2553.
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สัมภาษณ์ สามารถ ผลไธสง, ช่างปูนปั น้ , 24 มกราคม 2554.
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ในสายของช่างสอย ศิลปะกอบ เคยร่ วมทํางานที่พิพิธภัณ ฑ์ช้าง จ.สมุทรสงคราม โดยมีช่าง
สํารวย เอมโอษฐ์ เป็ นช่างใหญ่ควบคุม และออกแบบงานในครัง้ นัน้ 74 ช่างเอกรัตน์ มิตรรัน ช่าง
ปูนปั น้ อิสระซึ่งได้ พื ้นฐานความรู้ งานปูนปั น้ จากช่างเหิ่น เกศรา ได้ ฝึกเทคนิคการประดับกระจก
และแนวความคิดเกี่ยวกับงานปูนปั น้ ตลอดจนเคยรับงานผ่านจากช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ 75 และ
ช่างสมจิตร อรชร (พ.ศ.2518-ปั จจุบนั ) เคยเรี ยนรู้ งานปูนปั น้ จากการเป็ นลูกมื อในที มของช่าง
พื ้นบ้ านมาหลายท่าน เช่น ช่างสอย ศิลปะกอบ ช่างหวล อรชร และช่างรวย (ไม่ทราบนามสกุล)
เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการที่ แตกต่างตามความถนัดสนใจของช่างแต่ละคน โดยไม่มีการเกี่ ยงกัน
ระหว่างช่างผู้สอน กับช่างผู้เรี ยนว่าเคยเป็ นศิษย์ครูสายไหนมาก่อน 76 เป็ นต้ น
อนึ่ง ปรากฏความไม่ลงรอยกันระหว่างช่างอันเป็ นผลมาจากการเสียเปรี ยบ หรื อ
ความต่างด้ านทัศนคติ และกระบวนการรับงานตัดแบ่งงาน ตลอดจนการเลือกปฏิบตั ิตอ่ กลุ่มช่าง
ปูนปั น้ ของหน่วยงานราชการในจังหวัดด้ วยเช่นกัน แต่ดูเหมือนว่าความขัดแย้ งดังกล่าวมักจะ
เกิดขึ ้นระหว่างตัวช่างเท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นข้ อจํากัดในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันแต่อย่าง
ใด
ปั จจุบนั ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีแต่ละช่าง หรื อทีมช่างมีงานค่อนข้ างรัดตัว ทัง้
ส่วนใหญ่มักออกรับงานในต่างจังหวัด และช่างบางคนอาจอยู่รับงานในจังหวัดนันๆ
้ ติดต่อกัน
หลายสิบปี โอกาสในการปฏิสังสรรค์แลกเปลี่ยนมุมมองด้ านการทํางานกันระหว่างช่างเมือง
เพชรบุรีจงึ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ ยาก แต่จากการสอบถามพบว่าช่างปูนปั น้ ส่วนใหญ่ยงั คงรับทราบถึง
ความเคลื่อนไหวของช่างที่อยู่ในละแวกบ้ าน และช่างที่เป็ นเครื อญาติ ซึ่งบางครัง้ ยังมีโอกาสได้
ติดต่อ หรื อร่วมงานกันอยูบ่ ้ าง ช่างส่วนใหญ่มกั จะพอทราบว่าช่างไหนรับงานอยู่ละแวกใด และ
อ่านฝี มืองานกันออกว่าเป็ นฝี มือของช่างใด
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าการเรี ยนรู้ การแลกเปลี่ยนมุมมอง และความคิดระหว่างช่างปูน
ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีปัจจุบนั อยูใ่ นลักษณะของการมองผ่านงานเป็ นสําคัญ วิธีการดังกล่าวจึงเป็ น
เสมือนกรอบในการสร้ างสรรค์งานของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี โดยเฉพาะช่างรุ่นเล็กว่าต้ อง
รักษามาตรฐานด้ านฝี มือ ไม่ให้ ใคร (ช่างคนอื่นๆ) ว่าเอาได้ โดยอิงกับแบบแผนงานของครู ช่าง
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สัมภาษณ์ หวล อรชร, ช่างปูนปั น้ , 28 พฤษภาคม 2553.
สัมภาษณ์ ทองร่ วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่าง
ปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2553.
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สัมภาษณ์ สมจิตร อรชร, ช่างปูนปั น้ , 27 พฤษภาคม 2553.
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38
โบราณ และช่างรุ่นอาวุโสที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับกันในหมู่ช่าง ไม่ใช่นึกอยากปั น้ สิ่งใดก็ปัน้ ลงไป
ได้ ดังที่ชา่ งปั น้ รุ่นใหม่ทา่ นหนึง่ ได้ กล่าวถึงการทํางานว่า
...บางที เราไปดูงานโบราณครู เก่าๆ มามากๆ ไอ้ การจะปรั บเปลี่ยนอะไร แบบ
อาจารย์เฉลิมชัยมันก็ไม่ได้ รู้ สกึ ว่า เอะ โดนด่าแน่เลย งานโบราณก็มีคณ
ุ ค่า ถึงว่าเราให้
เลียนตามโบราณเราก็เลียนไม่ได้ แล้ วก็จะทําไม่ถงึ ด้ วย...ยังมีงานโบราณให้ เรายึด เราก็เล่น
ไปเรื่ อยๆ ไม่จบเหมือนกันนะ ยิ่งเห็นมากๆ มันก็ใหม่เข้ ามาเรื่ อยๆ... 77
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นอกจากนี ้การจัดกิจกรรมส่งเสริ มงานศิลปะพื ้นบ้ าน โดยเฉพาะงานด้ านปูนปั น้ ของ
ทางหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ แก่ การกิจกรรมสัมมนาวิชาการ และการประกวดปูนปั น้ แห่ง
ประเทศไทย ภายใต้ การสนับสนุนของบริ ษัท พีทีไอ โพลีน จํากัด รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมประติมากรไทย ซึ่ง
เริ่ ม จัด ประกวดปูน ปั น้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 253878 ยัง เป็ นช่ อ งทางสํ า คัญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพบปะ
สัง สรรค์ แ ลกเปลี่ ยนความรู้ ระหว่า งกลุ่ม ช่างปูน ปั น้ ด้ วยกัน และศิล ปิ นที่ ส ร้ างสรรผลงานด้ า น
ประติมากรรมให้ เปิ ดกว้ างออกไปมากยิ่งขึ ้น ดังที่ชา่ งเอกรัตน์ มิตรรัน เล่าว่า
...ผมจะไปเจอเขา (ช่างปูนปั น้ อื่นๆ: ผู้เขี ยน) ช่วงประกวด จะไปแลกเปลี่ยน
ความคิดกัน ก็ไปดูไปมองกันในนัน...ช่
้ างนะเขาจะไปจับกันตรงนัน้ อย่างแนวทางของใคร
เขาจะลักจําเอา สมมุติวา่ เขามีสตู รปูนอะไรก็ไปถาม เขาให้ มาก็เป็ นความรู้ ของเรา เรามีสตู ร
อะไรเขาก็มาถาม...ช่างปูนปั น้ จะไม่หวงวิชากัน... 79
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ทังผลการประกวดประชั
้
นฝี มือในการสร้ างผลงานของกลุ่มช่างปูนปั น้ ประเภทปูนสด
ยังเป็ นเสมือนใบการันตีฝีมือช่าง และสร้ างชื่อเสียงให้ แก่ชา่ งปูนปั น้ รุ่นใหม่ที่ชนะการประกวดด้ วย
การเปลี่ ย นแปลงของสัง คมสมั ย ใหม่ ส่ ง ผลให้ ระบบการทํ า งาน บทบาท และ
ความสัมพันธ์ของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีเปลี่ยนแปลงไป แต่ด้วยระบบความสัมพันธ์ในกลุ่ม
ช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านสกุลช่างเพชรบุรีตงอยู
ั ้ ่บนฐานของเครื อญาติ และการให้ ความเคารพช่างอาวุโส
ตลอดจนช่างและผลงานของช่างโบราณว่าเป็ นครู จึงส่งผลให้ องค์ความรู้ตา่ งๆ ที่ผ่านการสืบทอด
และพัฒนาต่อกันมาหลายรุ่ นยังคงตังอยู
้ ่ในกรอบความงามตามแบบฉบับของงานศิลปะไทยเป็ น
สําคัญสืบเนื่องมาถึงปั จจุบนั
77

สัมภาษณ์ ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี (ไม่ขอระบุนาม), 2553.
คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั น้ แห่งประเทศไทย, นิทรรศการศิลปะปูนปั ้นแห่ ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 6 (กรุงเทพฯ: เฟรม-อัพ ดีไซด์, 2549), 4.
79
สัมภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่างปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2553.
78

39
การเรี ยนรู้ และการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ด้านงานช่ างในปั จจุบัน
การเรี ยนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานปูนปั น้ ถือเป็ นปฏิสมั พันธ์ทางการช่าง
ที่เกิดขึ ้นเสมอระหว่างการทํางานของช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านในปั จจุบนั ผลจากการเสื่อมบทบาท
ของสํานักช่างวัดท่ามกลางกระแสการพัฒนาและขยายตัวทางด้ านกายภาพของวัด ส่งผลให้ ช่าง
ปูนปั น้ กลายเป็ นอาชี พอิสระอาชี พหนึ่งที่สร้ างรายได้ ให้ กับครอบครัว ก่อเกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ดงั กล่าวเพื่อประโยชน์ในการทํางานของช่างสู่เครื อญาติ และบุคคลภายนอกที่ฝากตัวเข้ า
มาเป็ นศิษย์ หรื อเป็ นลูกมือช่างดังกล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
ช่างปั น้ ปูนสกุลช่างเพชรบุรีเป็ นตัวอย่างของกลุม่ ช่างพื ้นบ้ าน ที่ยงั คงรักษาองค์ความรู้
ด้ านงานปั น้ ปูนโบราณเรื่ องของสูตรปูน ตํา กรรมวิธี การสร้ างงาน และแบบแผนลายไทยแบบ
โบราณสืบมาในปั จจุบนั ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบปากเปล่า (มุขปาฐะ) ด้ วยการให้
แนวทางเรื่ องการทํางาน เปิ ดโอกาสให้ รับทราบ และฝึ กฝนปฏิบตั ิงานภายใต้ การกํากับควบคุม
ของช่างใหญ่ ซึ่ง ส่วนมากมักจะเป็ นในลักษณะของการจดจํ าจากกระบวนการทํ างาน หรื อ
ตัวอย่างที่ครู ช่างและช่างรุ่ นพี่ทําให้ ดใู นการทํางานจริ ง และจากการศึกษาผ่านผลงานโบราณ
หรื อตํารางานศิลปะไทยตามแนวทางที่ชา่ งอาวุโส หรื อช่างรุ่นพี่แนะนํา
ดังนันกรอบแนวความคิ
้
ดและแบบแผนในการทํางานของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
จึงย่อมมีทิศทางร่วมระหว่างช่างที่แตกออกมาจากครูช่าง หรื อทีมช่างเดียวกัน โดยมีขนตอนการ
ั้
เรี ยนรู้ ด้านงานปูนปั น้ สัมพันธ์ กับขันตอนการทํ
้
างาน หรื อการสร้ างงาน โดยกว้ างๆ มักเริ่ มจาก
ขันตอนการตํ
้
าปูน การเป็ นลาย การโกลนลาย และการออกลายไปตามลําดับ ซึ่งการทํางานใน
แต่ละขันตอนอาจมี
้
ระยะเวลาไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กับโอกาสในการทํางาน ความสนใจ และทักษะ
ความสามารถของช่างแต่ละคนเป็ นสําคัญ
อนึ่ง ช่างบางคนแม้ เ มื่อพอเป็ นงานแล้ วอาจปรั บเปลี่ยนไปทํ างานกับที มช่างอื่น ๆ
เพื่อศึกษาหาความรู้ความถนัดที่โดดเด่นเฉพาะทางของช่างปั น้ ท่านอื่นๆ เช่น ช่างคนหนึ่งอาจปั น้
กระหนกเปลวได้ สวย แต่พอไปเห็นอีกช่างปั น้ แนวแบบที่ตนเองชอบ ก็จะไปทํางานกับช่างคนนัน้
เพื่อไปศึกษาสังเกตวิธีการทํางานเขา เป็ นต้ น 80 หรื อช่างรุ่นใหม่ๆ อาจย้ ายไปเป็ นลูกมือช่างทีม
ต่างๆ ซึ่งส่วนมากมักเป็ นเครื อญาติกัน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางาน 81 เป็ นต้ น ซึ่งการ
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สัมภาษณ์ สมจิตร อรชร, ช่างปูนปั น้ , 27 พ.ค. 2553.
สัมภาษณ์ บาหยัน รอดจากทุกข์, ช่างปูนปั น้ , 8 เม.ย. 2553; สัมภาษณ์ ช่างสมพิศ พลายแก้ ว,
ช่างปูนปั น้ , 28 พ.ค. 2553.
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40
ทํางานจะขึน้ อยู่กับทักษะความสามารถของช่างคนนัน้ ๆ ว่ามีพืน้ ฐานฝี มือมาในระดับใด และ
เหมาะกับขันตอนการทํ
้
างานในระดับไหน
ขัน้ ตอนการเตรียมปูนและการตําปูน
ปูนสดของช่างเมืองเพชรบุรีในปั จจุบนั ประกอบด้ วยส่วนผสมหลัก 5 อย่าง คือ ปูนขาว
(จากหินปูนที่ผ่านการเผาไฟ และการหมักเรี ยบร้ อยแล้ ว) ทรายละเอียด (นิยมใช้ ทรายแม่นํ ้าจาก
จัง หวัดกาญจนบุรี เนื่ องจากมี ความขาวจากทรายแหล่ง อื่ น นํ ามาร่ อนในนํ า้ เพื่ อคัดกรองเอา
ตะกอนหิน และฝุ่ นออกเหลือเพียงทรายละเอียด) เส้ นใย (กระดาษฟาง หรื อกระดาษถุงปูน ที่ผ่าน
การฉี ก และแช่นํ ้าราว 2 สัปดาห์ ก่อนนํามาตําจนฉีกเป็ นเยื่อกระดาษ) นํ ้ากาว (กาวที่ได้ จากการ
เคี่ยวหนังสัตว์ หรื อเม็ดมะขาม ผสมนํา้ อ้ อย หรื อนํา้ ตาลโตนด) เป็ นพืน้ ฐาน 82 แต่จ ะมีอัตรา
ส่วนผสมแตกต่างต่างกันตามสูตรเฉพาะของช่างแต่ละคน เช่น บางช่างชอบปูนนิ่ม และเหนียว
เพราะทรงตัวดี และปั น้ รายละเอียดได้ เนียนสวยอาจใช้ ปนู ในอัตราส่วนมากขึ ้น บางช่างไม่ชอบ
ปูนเหนียวจะใส่ทรายเพิ่มขึ ้น สําหรับนํ ้าตาลอ้ อยหรื อนํ ้าตาลโตนดนันมี
้ ผลต่อความแข็งตัวของ
ปูน และสีปนู ออกขาวนวล 83 ถ้ าใส่น้อยไปปูนจะไม่เหนียวปั น้ ยาก แต่ถ้าใส่มากไปเกินไปจะทําให้
ปูนออกสีแดงไม่สวย 84 เป็ นต้ น (ภาพที่ 10)
สิ่งสําคั ญอยู่ท่ ีเส้ นใยต้ องใส่ในปริ มาณที่เหมาะสมเพราะจะเป็ นตัวประสานไม่ให้
เนือ้ ปูนแตก 85 โดยอาจใช้ ในอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึน้ สําหรับปูนที่จะนําไปปั น้ ลายขนาดใหญ่
(หน้ าบัน) 86 ด้ วยเหตุนีป้ ั จจุบนั บางช่างจึงอาจผสมนํา้ ยากันแตกเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ประสานตัวของปูน
นอกจากส่วนผสมหลักดังกล่าวแล้ วบางช่างมีการเติมส่วนผสมอื่นลงไปเพื่อให้ เกิดสี
หรื อใส่สว่ นผสมบางอย่างตามที่ช่างแต่ละคนคิดค้ นทดลองเพื่อเสริ มส่วนผสมหลักข้ างต้ น กลุ่มที่
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สัมภาษณ์ เฉลิม พึ่งแตง, ช่างปูนปั น้ , 22 เมษายน 2553; สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 118-119.
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สัมภาษณ์ ฉลอง พึง่ แตง, ช่างปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2553.
84
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 119.
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สัมภาษณ์ เฉลิม พึง่ แตง, ช่างปูนปั น้ , 22 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ บรรจบ บุญประเสริ ฐ, ช่าง
ปูนปั น้ , 2 มิถนุ ายน 2553.
86
สัมภาษณ์ สมบัติ พูลเกิด, ช่างปูนปั น้ , 22 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ เฉลิม พึ่งแตง, ช่างปูน
ปั น้ , 22 เมษายน 2553.
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ใส่ ให้ เกิดสี ได้ แก่ หินแดง สีเสียด ปูนแดง (สีออกแดงอิฐ) สีฝนุ่ ไพร (สีออกส้ ม) กลุ่มที่เสริม
ส่ วนผสมหลั ก ได้ แก่ นํ า้ ฝาด (นํา้ ที่ได้ จากการแช่ลูกหมาก หรื อเปลือกประดู่) และอาจใช้ สิ่ง
เหล่านี ้เสริ ม หรื อแทนส่วนผสมหลัก เช่น นํ ้าตาลกรวด (แทนนํ ้าตาลเพื่อให้ ปูนมีสีขาวขึ ้น) กาว
หนังปลากระเบน ยางกระถิ่น (กาว) ยางประดู่ (กาว) ข้ าวเหนียว (กาว) ปอ (เส้ นใย) ก้ อนใส (ไม่
ทราบว่าคือสิ่งใด) และนุน่ (เส้ นใย) ตลอดจนนํ ้ายากันปูนแตก เป็ นต้ น

ภาพที่ 10 ตัวอย่างปูนปั น้ ที่มีสีสนั แตกต่างกันตามส่วนผสม อนุเคราะห์โดยช่างสมบัติ พูลเกิด
สําหรับกรรมวิธีการผลิตปูนตํามีรายละเอียดขัน้ ตอนแตกต่างกันบ้ าง ทังมี
้ การปรับ
ส่วนผสมบางประการเพื่อให้ เข้ ากับความต้ องการใช้ วตั ถุดิบ และเทคโนโลยีในปั จจุบนั จากการ
สัมภาษณ์ และข้ อมูล ที่ ปรากฏในเอกสาร หนังสือ และสื่ อเกี่ ยวกับงานปูน ปั น้ สกุล ช่างเพชรบุรี
สามารถสรุปขันตอนหลั
้
กๆ ได้ ดงั ต่อไปนี ้ 87
1. ขันตอนการเตรี
้
ยมปูนขาว
1.1 การหมักปูน คือ การนําปูนขาว ซึ่งถือเป็ นวัสดุหลักจากจังหวัดราชบุรี มาแช่
นํ ้าสารส้ มหมักทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 1 เดือน จากนันนํ
้ าปูนที่ผ่านการหมักมาร่อนบนตะแกรงไม้ เพื่อคัด
แยกเศษปูนก้ อนขนาดใหญ่ และสิ่งปนเปื อ้ นออก แล้ วนําไปหมักในนํ ้าจืดเป็ นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อ
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พิจิตร นิ่มงาม, การปั ้นปูนตํา (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 55-77; สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน,
“การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 116-120;
รายการมหัศจรรย์ วิถีไทย, “ตอนปูนปั น้ เมืองเพชร จิตวิญญาณพื ้นบ้ านกับงานศิลปะที่มีชีวิต,” [วีดิทศั น์],
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
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ลดความเค็มของปูน ทังยั
้ งส่งผลให้ ปนู มีความเหนียวมากขึ ้น เมื่อนําไปใช้ จะจับตัวดีไม่แตกร้ าว
ง่าย 88
1.2 การตากปูน คือ การตักปูนที่ผ่านการหมักมาตากให้ แห้ ง โดยประมาณใช้
เวลา 1 สัปดาห์ จะได้ ปนู ก้ อนบริ สทุ ธ์เหมาะสําหรับการตําปูน (ภาพที่ 11)
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ภาพที่ 11 การตากปูนขาว
ที่มา: พิจิตร นิ่มงาม, การปั ้นปูนตํา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร), 2550, 67.
2. ขันตอนการตํ
้
าปูน
พบว่ามี ขัน้ ตอนหลักๆ 2 ขัน้ ตอน ได้ แก่ การบดผสมส่วนผสมเคล้ าเข้ าด้ วยกัน
และขันตอนการตํ
้
าเพื่อให้ เกิดความเหนียว ซึง่ อาจมีรายละเอียดการใส่สว่ นผสมก่อนหลังแตกต่าง
กันไปในแต่ละช่าง
2.1 การผสมปูน คือ การนําปูนขาวก้ อนมาบด ผสมกับทรายละเอียด นํ ้ากาว
หนังสัตว์ และกระดาษ ที่ผ่านการตําจนฉีกเป็ นเยื่อแล้ วมาเคล้ าให้ เข้ ากัน บางช่างเริ่ มจากการ
ใช้ เครื่ องบดปูนขาวก้ อนให้ เข้ ากับกาวหนังสัตว์ หรื อผสมปูนขาว ทราย และกระดาษแล้ วโขลก
ให้ เข้ ากันก่อนจึงเข้ าสูก่ ระบวนการตําให้ เกิดความเหนียว
2.2 การตําปูน คือ การนําปูนที่ผสมเรี ยบร้ อยแล้ วมาตําเพื่อให้ เกิดความเหนี่ยว
นุม่ โดยอาจมีเจือนํ ้าเล็กน้ อย ใช้ เวลาในการตําประมาณ 1 ชัว่ โมง หรื อจนกว่าปูนจะเหนี่ยวโดย
สามารถสังเกตได้ จากเนื ้อปูน ถ้ าเริ่ มเหนี่ยวจับตัวเป็ นก้ อนร่ อนจากครก หรื อเริ่ มยืดติดสากขึ ้นมา
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 115. อ้ างจาก สัมภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 1 มีนาคม 2536.
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จนสามารถปั น้ ทรงตัวเป็ นยอดแหลมถื อว่าใช้ ได้ ปูนตําสามารถเก็บไว้ ใช้ สําหรับงานปั น้ ได้ นาน
หลายเดือน ขึน้ อยู่กับวิธีการเก็ บ โดยมากมักบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้ วมัดปากถุงให้ แน่น เพื่อกัน
ไม่ให้ โดนแดดและลม (ภาพที่ 12)
การเตรี ยมปูน และการตําปูนจึงถื อเป็ นพืน้ ฐานสําคัญ ของการทํ างานปูนปั น้ ช่าง
ฝึ กหัดทุกคนต้ องเริ่ มเรี ยนรู้ งานในส่วนนี ้เป็ นขันแรก
้
เนื่องจากความเข้ าใจในส่วนผสม กรรมวิธี
การผลิต และคุณสมบัติปนู ย่อมส่งผลต่อการก้ าวขึ ้นมาเป็ นช่างที่สามารถตัดสินได้ ว่าปูนที่ตํานัน้
ได้ ที่หรื อยัง อ่อนหรื อแก่ส่วนผสมอะไรบ้ าง จนถึงขันการเลื
้
อกนําไปใช้ ว่าปูนแบบไหนเหมาะสม
กับงานปั น้ ประเภทใด เช่น ถ้ าปั น้ ลายละเอียดทรายที่ใช้ ผสมต้ องมีความละเอียด ต้ องร่ อนแล่ง
ก่อนนํามาตํา แต่ถ้าเป็ นลายหยาบ หรื อลายใหญ่ก็สามารถใช้ ทรายหยาบหน่อยได้ 89 เป็ นต้ น
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ภาพที่ 12

การเก็ บรั กษาปูน ตํ าโดยการบรรจุถุง มัด ปากถุง ให้ แ น่น และแช่ใ นนํ า้ เพื่ อ รั ก ษา
ความชื ้นไม่ให้ ปนู แข็งตัว
ที่มา: พิจิตร นิ่มงาม, การปั ้นปูนตํา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร), 2550, 77.

การทํางานในทีมช่างอาจมีคนตําปูนเพียง 1 คนต่อช่างปั น้ 3-4 คน แล้ วก็นงั่ ตําไปจน
หมดวัน หรื อจนกว่าจะมีปนู ตําเหลือพอใช้ สําหรับงานในวันนันจึ
้ งหยุดพักได้ 90 สําหรับระยะเวลา
การฝึ กฝนในขัน้ นี อ้ าจกิ นเวลา 1-3 ปี ขึน้ อยู่กับความอดทน ความพยายามในการเรี ยนรู้ และ
โอกาสในการเลื่อนขึ ้นเป็ นช่าง เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ วจะมีช่างปั น้ เยอะ แต่คนตําปูนอาจมีเพียงแค่
1-2 คน ถ้ าไม่มีคนเข้ ามาเพิ่มช่างฝึ กหัดก็อาจต้ องตําปูนต่อไปจนกว่าจะมีคนมาแทน
1 04

89
90

สัมภาษณ์ สมบัติ พูลเกิด, ช่างปูนปั น้ , 22 เมษายน 2553.
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 88.
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อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานปูนปั น้ ในปั จจุบนั หลายช่างอาจไม่ได้
เริ่ มจากการเป็ นแรงงานตําปูนเสมอ เนื่องจากปั จจุบนั มีการใช้ เครื่ องตําปูนแทนแรงงานคน (ภาพ
ที่ 13) และระบบการทํ า งานของที ม ช่ า งมั ก จะมี ก ารว่ า จ้ างแรงงานตํ า ปู น โดยเฉพาะ
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวน่าจะเป็ นผลจากความจําเป็ นในการเร่งฝึ กช่างปั น้ รุ่นใหม่ขึ ้นมาแทนช่างปั น้
รุ่ นเก่า ซึ่งมักแยกตัวออกไปรับสร้ างทีมใหม่ หรื อรับงานเองเมื่อฝึ กหัดจนมีฝีมือในระดับหนึ่งแล้ ว
ดังนันในที
้ มช่างปั น้ แบบรับเหมาทีมหนึ่งอาจมีช่างปั น้ แค่ 3-5 คน ทังนี
้ ้ช่างแรงงานนันหาได้
้
ง่ า ย
กว่าช่างปั น้ ที่ต้องฝึ กฝนระยะเวลานานกว่าจะมีฝีมือ และดูจะไม่เป็ นที่สนใจของเด็กรุ่ นใหม่มาก
นัก

ภาพที่ 13 ตัวอย่างเครื่ องตําปูน ที่ถกู นํามาใช้ ทนุ แรงงานคนในการออกแรงยกสากตําปูน
ประกอบกับปั จจุบนั ยังมีการผลิตปูนตําสําเร็ จขายตอบรับกับความต้ องการของช่าง
ปูนปั น้ นอกพื ้นที่ โดยเฉพาะช่วงเวลาของการประกวดงานปูนปั น้ หรื อช่างปั น้ ที่รับงานเชิงพาณิชย์
ที่ต้องใช้ ปนู เป็ นจํานวนมากต่อวัน 91 เช่น บ้ านช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ถือเป็ นแหล่งสําคัญในการ
ตํ า ปูน ส่ ง ขาย เพราะไม่ เ พี ย งแต่ส่ง ขายให้ กับช่า งที่ เ ป็ นลูก ศิษย์ เ ท่า นัน้ ยัง ส่ง ขายให้ กับช่า ง
ต่างจังหวัดที่รับเหมา หรื อใช้ ในการประกวดงานปูนปั น้ ด้ วย 92 เป็ นต้ น การเกิดขึ ้นของอาชีพตํา
105
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สัมภาษณ์ ขอสงวนนาม, ช่างปูนปั น้ , เมษายน 2553.
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพืน้ บ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัด
เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549), 129.
92

45
ปูนจึงน่าจะเป็ นปั จจัยเสริ มให้ ช่างปั น้ รุ่นใหม่บางคนข้ ามขันตอนการเรี
้
ยนรู้เรื่ องกระบวนการตําปูน
ไป หรื อใช้ เวลาในการเรี ยนรู้สว่ นนี ้ในระยะสันลง
้
อนึ่ง จากการสัมภาษณ์พบว่าช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะช่างรับเหมาหลาย
คนยัง คงผลิ ตปูน (ตํ าปูน) ขึน้ ใช้ เ อง และมักจะมี การจ้ างคนตําปูน ขึน้ โดยเฉพาะ 93 แต่การ
ถ่ายทอดเรื่ องสูตรปูน ตลอดจนการสังเกตว่าปูนที่ ตําว่ามีความเหมาะสม หรื ออ่อนแก่ส่วนผสม
อะไรนันยั
้ งคงเป็ นความรู้พื ้นฐานสําคัญสําหรับช่างปั น้ มือใหม่ ที่ต้องค่อยๆ เรี ยนรู้ จากการทํางาน
อยูเ่ สมอ ดังนันความจํ
้
าเป็ นดังกล่าวจึงขัดกับระบบการทํางาน ซึ่งช่างฝึ กปั น้ รุ่นใหม่หลายคนมัก
ไม่มีโอกาสสังเกตเรี ยนรู้ระดับความเหมาะสมของปูนสําหรับงานปั น้ ดังเช่นช่างปูนปั น้ ในอดีต
1 0 7

ขัน้ ตอนการปั ้นลาย และการเป็ นลาย
เมื่อหัดตําปูนจนรู้ จกั ปูนแล้ วจึงเลื่อนขึ ้นมาทํางานปั น้ โดยเบื ้องต้ นจะเริ่ มจากการฝึ ก
มื อหยิบปูนให้ ได้ ก้อนเท่ากัน การปั น้ เม็ด ปั น้ เส้ น และปั น้ ลายง่ ายๆ ตลอดจนทํ าความรู้ จักกับ
อุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ ในการปั น้ ปูน
การเรี ยนรู้ ลายในเบื ้องต้ นจะเริ่ มจากการฝึ กหัดปั น้ ลายง่ายอย่างลายตาอ้ อย ลายรัก
ร้ อย หรื อลายดอกประจํ ายาม ที่ประกอบขึ ้นจากการปั น้ ปูนเป็ นรู ปหยดนํา้ (ภาพที่ 14) ประดับ
ตามฐาน เสา หรื อกรอบหน้ าบันอาคาร ไล่ไปจนถึงลายกระหนกสามตัว กระหนกเปลว และผูก
ลายเครื อเถาว์ในงานตกแต่งลายบนโกลนตามตัวอย่างที่ช่างทําไว้ ให้ ดู กรณี ที่ปัน้ ไม่ถูกต้ องตาม
เกณฑ์ที่หวั หน้ าต้ องการช่างฝึ กหัดจะต้ องเลาะงานออก หรื อทุบทิ ้งแล้ วปั น้ ใหม่จนกว่าจะผ่าน การ
เรี ยนรู้ งานในระบบดังกล่าวจึงส่งผลให้ ฝีมือช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีมีแบบแผน และมาตรฐาน
ความงามร่วมกันภายในกลุม่ ช่างที่เคยทํางาน หรื อเรี ยนรู้งานช่างจากหัวหน้ าช่าง (ครูชา่ ง) ร่วมกัน

ภาพที่ 14 ตัวอย่างลายพื ้นฐานสําหรับการฝึ กหัดปั น้
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ช่างปั น้ ที่ทํางานแบบตัดชิ ้นจากช่างปั น้ แบบรับเหมา จะต้ องใช้ ปนู ของช่างรับเหมาเช่นกัน.
สัมภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่างปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2553.

46
นอกเหนื อจากการฝึ กปฏิ บัติปัน้ ในการทํ างานจริ งแล้ ว ระหว่างนี ช้ ่างฝึ กหัดยัง
จํ า เป็ นต้ อ งทํ า ความรู้ จัก ลายประเภทต่า งๆ และฝึ กเขี ย นลายไปพร้ อมกัน ช่ า งบรรจบ บุญ
ประเสริ ฐ กล่าวว่า
...ถ้ าเราเขียนไม่เป็ นเราจะไม่ร้ ู เถา ไม่ร้ ู ว่าความโค้ งของตัวลายเป็ นอย่างไร...คน
เขียนไม่เป็ นนี่พอเราบอก เขาก็ไม่เข้ าใจว่าสะบัดตรงนัน้ บากตรงนี ้ ติดแง่งตรงนี ้หน่อย เขา
ไม่ร้ ู เลยเพราะเขียนไม่เคยเขียน...ช่างเดี๋ยวนี ้ไม่ค่อยจะเขียน แต่ปัน้ ได้ นะ มันจะหัดยาก
หน่อย... 94
108

ด้ วยเหตุนีท้ กั ษะการเขียนลายของช่างปั น้ ย่อมต่างกันตามความอุตสาหะเฉพาะตน
เพราะครู ช่างส่วนใหญ่จะเพียงแค่ให้ คําแนะนําเท่านัน้ ไม่ได้ เน้ นฝึ กทักษะการเขียนอย่างจริ งจัง
มากนัก ประกอบกับแรงงาน หรื อลูกมือในวงการช่างปูนปั น้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ มีพื ้นความรู้ด้านงาน
เขียนมาก่อน ช่างจึงจํ าต้ องฝึ กฝนความชํานาญส่วนตนเพิ่มเติมในเวลาพัก หรื อว่างจากการ
ทํางาน โดยฝึ กเขียนลอกลายจากตัวอย่างที่หวั หน้ าช่างเขียนร่างไว้ หรื อจากการสังเกตดูตวั อย่าง
จากผลงานโบราณตามวัดที่ช่างอาวุโสแนะนํา ส่งผลให้ ทกั ษะด้ านการเขียนลายของช่างปูนปั น้
แต่ละช่างแตกต่างกัน ไปตัง้ แต่ระดับปั น้ ได้ แต่เขี ยนลายไม่ไ ด้ พอเขียนลายได้ ไปจนถึง ช่างที่
สามารถเขียนลายออกลายปั น้ ลายเองได้
อย่างไรก็ตามไม่ได้ หมายความว่าช่างปูนปั น้ ที่เขียนลายไม่ได้ หรื อเขียนลายได้ แต่ไม่
คล่องจะมี ทักษะฝี มื อในการปั น้ ปูนด้ อยกว่าช่างปั น้ ที่ สามารถเขี ยนลายเองได้ เพราะในการ
ทํางานจริ งกลุ่มช่างปั น้ ที่รับตัดชิ ้นงานจากช่างรับเหมาจําต้ องทํางานภายใต้ เงื่อนไขของช่างที่รับ
งานก่อนมาตัดชิ ้นงานให้ หรื อทําชิ ้นงานเดิมๆ จนเกิดความชํานาญเป็ นอย่างดีแล้ ว ส่วนกลุ่ม
ช่างที่รับเหมางานเองแต่เขียนลายไม่ได้ ก็สามารถว่าจ้ างช่างที่เขียนลายได้ ทังช่
้ างในเมืองเพชรบุรี
หรื ออาจารย์ ศิลปะจากสถาบันการศึกษาออกลายให้ แล้ วจึงมาเพิ่มเติมปรับปรุ งรายละเอียด
ตลอดจนความซับซ้ อนของลวดลายขณะลงมือปั น้ ตามทักษะฝี มือด้ านการปั น้ ของช่างแต่ละคนได้
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ในทางกลับกันช่างปั น้ ที่ทํางานมานานจนเข้ าใจลวดลายแบบต่างๆ เป็ นอย่างดี ก็อาจ
ฝึ กฝนจนสามารถเขี ยนลายได้ เองในที่สุด เพราะในการทํางานจริ งนันการเขี
้
ยนลายอาจอยู่ใน
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สัมภาษณ์ บรรจบ บุญประเสริ ฐ, ช่างปูนปั น้ , 2 มิถนุ ายน 2553.
สัมภาษณ์ สมพิศ พลายแก้ ว, ช่างปูนปั น้ , 28 พฤษภาคม 2553; สัมภาษณ์ สุวรรณา ภัทรพล
แสน, ช่างปูนปั น้ , 10 มิถนุ ายน 2553.
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47
ลักษณะของการเขี ยนเนาลาย หรื อโครงลาย ส่วนรายละเอียดลายช่างสามารถออกแบบ และ
แก้ ปัญหาด้ านความงามได้ ในขณะปั น้ 96
110

ขัน้ ตอนการโกลนลาย
คือการโกลนปูนซีเมนต์เป็ นหุ่นตามโครงภาพที่เขียนไว้ (ภาพที่ 15) โดยระยะแรกที่
ช่างยังเขียนลายไม่เป็ น หรื อเขียนลายพอได้ แต่ยงั ไม่สวยนัก ช่างใหญ่จะเขียนลายลงบนพื ้นที่ที่
จะปั น้ งานประดับ (ด้ นลายสด) หรื อกรณีที่เป็ นงานขนาดใหญ่ช่างมักจะเขียนลายบนกระดาษที่กะ
ส่วนเท่าพื ้นที่ประดับลายจริ ง ให้ ช่างปรุกระดาษตามลายแล้ วตบฝุ่ นสีให้ เกิดลายบนผนังวาดเส้ น
ตามรอยปรุ การทํางานในส่วนนี ้หลายครัง้ จึงเปิ ดโอกาสให้ ช่างปั น้ ได้ ฝึกทักษะการเขียนลายตาม
แบบแผนที่หวั หน้ าช่างร่างไว้ อีกทางหนึง่

ภาพที่ 15 การโกลนลายด้ วยซี เมนต์ (ด้ านล่าง) และการปั น้ รายละเอียด (ด้ านบน) หน้ าบัน
มณฑปวัดในกลาง จ.เพชรบุรี
จากนันจึ
้ งเป็ นการเรี ยนรู้เทคนิคการตอกตะปูผกู เหล็กสําหรับเป็ นโครงพยุงให้ งานปูน
ปั น้ ทรงตัวติดกับผนัง ด้ วยการใช้ ตะปูคอนกรี ตตอกยึดติดกับผนัง หรื อใช้ สว่านเจาะรู ที่ผนังแล้ ว
เสียบเหล็กไร้ สนิมให้ แน่น ดัดเหล็กเส้ นตามแบบที่กําหนดแล้ วมัดด้ วยลวดยึดติดกับตะปูคอนกรี ต
หรื อเหล็กที่เสียบไว้ ให้ แข็งแรง 97 ปั จจุบนั บางช่างได้ ปรับใช้ เหล็กเส้ นที่ตอกผนังให้ ยาวขึ ้นแล้ วหัก
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สัมภาษณ์ ฉลอง พึง่ แตง, ช่างปูนปั น้ , 27 พฤษภาคม 2553.
97
พิจิตร นิ่มงาม, การปั ้นปูนตํา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 91.

48
ดัดเหล็กเส้ นเดียวกันนันไปตามโครงสร้
้
างลาย กรณีที่ลายขนาดไม่ใหญ่มากนักช่างอาจใช้ ลวด
หรื อเชือกผูกขึงกับตะปูตามโครงสร้ างลายได้ เช่นกัน (ภาพที่ 16) หลังจากนันช่
้ างจะขึ ้นรูปตาม
โครงสร้ างเหล็กที่ผูกไว้ ด้วยปูนซีเมนต์ ก่อนจะพอกทับด้ วยปูนตํา และเก็บรายละเอียดของลายใน
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย
ทังนี
้ ้ช่างใหญ่ หรื อช่างปั น้ รุ่นพี่ที่เป็ นงานแล้ วจะแนะนําหลักการการตังหุ
้ ่นสําหรับตัว
ทับ ลาย และงานปั น้ ลอยตัว เช่ น ภาพเทพ เทวดา ภาพยัก ษ์ พระพุท ธเจ้ า และตัว ละครใน
วรรณคดี อันเกี่ ยวด้ วยเรื่ องของเทคนิคการผูกเหล็ก และสัดส่วนร่ างกายมนุษย์ และสัตว์ให้ ใน
ขัน้ ตอนนี ้ (ภาพที่ 17) แต่เรื่ องของความงามนัน้ ช่างต้ องสังเกต ฝึ กฝน และจําจดเองจากงาน
โบราณ 98 ผลงานของครู ช่าง หรื อช่างฝี มื อดีท่านอื่ นๆ ที่ไ ด้ รับการยอมรั บในกลุ่ม ช่างด้ วยกัน
หลังจากที่ชา่ งมีประสบการณ์ทํางานนานเข้ าบางช่างอาจคิดค้ น หรื อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่ องมือ
และเทคนิคการสร้ างงานขึ ้นได้ ตามความเหมาะสม และความละเอียดของผลงานแตกต่างกันไป
เช่น ช่างสมชาย บุญประเสริ ฐ ใช้ เทคนิคลวดมาพันขดขึ ้นเป็ นโครงร่ างก่อน แล้ วคลุมด้ วยตะข่าย
เหล็ก แทนการผูกเหล็กเส้ นเดี่ยวๆ ขึ ้นเป็ นแกนแล้ วพอกปูนขึ ้นโกลนตามแบบเก่า จึงส่งผลให้ งานมี
นํ ้าหนักเบากว่าของช่างอื่นๆ 99 และหลายช่างกล่าวกันว่ามีการสร้ างเครื่ องมือประเภทเกรี ยงให้ มี
ขนาดเล็กเหมาะสมกับความละเอียดของลวดลาย เป็ นต้ น
1 1 2
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างการเจาะผูกเหล็กสําหรับเป็ นโครงให้ ปนู ปั น้ ทรงตัวติดกับผนังหน้ าบัน
(ภาพถ่ายจาก คุณเฉลิม พึง่ แตง)
98

บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 90-91.
99
สัมภาษณ์ สมชาย บุญประเสริ ฐ, ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553.
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ภาพที่ 17 ช่างบรรจบ บุญประเสริ ฐ กับการสร้ างโกลนปูนปั น้ ประเภทลอยตัว วิหารวัดศรี ษะทอง
จ.นครปฐม
ขัน้ ตอนการออกลาย
คือการผูกลาย หรื อจัดองค์ประกอบลายให้ เหมาะสมกับตําแหน่ง และเนื ้อที่ประดับ
ของลายนันๆ
้
รวมถึงการออกลาย หรื อใส่รายละเอียดตามจินตนาการส่วนบุคคลของช่าง ให้ มี
ความโดดเด่นแปลกตาไปจากแบบแผนลายที่มีอยู่โดยทัว่ ไป ซึ่งช่างปั น้ ที่สามารถปั น้ โกลน และ
ออกลายได้ มกั จะเป็ นช่างในระดับช่างใหญ่
ในการทํางานถ้ าตําแหน่งที่ประดับงานปูนปั น้ มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ช่างที่มีความ
ชํานาญในการเขียนลายมักจะออกลายลงไปบนพื ้นผนังที่จะปั น้ ปูนได้ เลย โดยไม่ต้องตีสเกล และ
เขี ยนลายบนกระดาษก่อน เรี ยกว่า “ด้ นสด” 100 ทัง้ นีช้ ่างที่พอเขียนลายได้ ก็อาจเขียนลายใน
ลักษณะ “ลายเนา” ลงไปบนพื น้ ผนังจริ งเลยได้ เช่นกัน เพราะช่างปั น้ ที่มีประสบการณ์ ในการ
ทํางานมานานมักจะชํานาญกับการออกลายแบบมาตรฐานเป็ นพื ้นฐานอยู่แล้ ว เช่นหน้ าบันนิยม
ออกลายก้ านขด หรื อลายเครื อเถาต่างๆ และอาจมีตวั ทับลายเป็ นรู ปพระพุทธเจ้ า พระพุทธรู ป
ประจําวันเกิด หรื อเทวดา เป็ นต้ น (ภาพที่ 18)
1 1 4
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บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 90-91.
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ภาพที่ 18 ช่างเฉลิม พึง่ แตง ขณะกําลังเขียนลายสําหรับประดับหน้ าบันอุโบสถวัดป่ าจิตต
ภาวนา จ.ปทุมธานี
(ภาพถ่ายจาก คุณเฉลิม พึง่ แตง)
จากการสัมภาษณ์ พบว่าช่างปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีส่วนใหญ่ จะมีแนวทางการทํางาน
คล้ ายคลึงกันเรื่ องความพยายามสร้ างสรรค์งานให้ เกิดความแปลกใหม่ตา่ งไปจากงานเดิมของตน
ด้ วยการปรับปรุงในเรื่ องของรายละเอียด ความซับซ้ อนของลาย ตัวทับลาย ตลอดจนเรื่ องราวทาง
ศาสนา หรื อแนวความคิดที่สอดแทรกในผลงาน โดยหาแนวทางจากการศึกษาสังเกตผ่านงาน
ปูนปั น้ โบราณซึ่งมีอยู่เป็ นจํานวนมากในเมืองเพชรบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น งานปูนปั น้ ที่
วัดเขาบันไดอิฐ และวัดสระบัว สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น งานปูนปั น้ ที่วัดพลับพลาชัย และวัด
มหาธาตุ รวมถึงผลงานของครูชา่ ง และช่างฝี มือในปั จจุบนั
นอกจากนี ย้ ังรวมถึงตัวอย่างจากงานประเภทอื่นๆ ตามวัดที่ช่างไปรับงาน แหล่ง
โบราณสถานที่ ช่างมี โอกาสไปเที่ ยวชม สิ่งแวดล้ อมในธรรมชาติ หนังสือตําราที่เกี่ ยวกับงาน
ศิลปะทังของไทย
้
และต่างประเทศ เพื่อจะพัฒนาผลงานให้ ประกอบด้ วยความงามแปลกตา และ
ความเหมาะสมถูกต้ อ ง ดัง ที่ ช่างหลายท่ านมักกล่า วว่าคล้ ายกันว่า “ดูใ ห้ เ ป็ น เห็น ให้ ม าก”
กล่าวคือช่างที่ดีต้องขวนขวายหาความรู้ด้วยการดูตวั อย่างงานปั น้ ทังของโบราณ
้
และของช่างร่วม
สมัยให้ มาก และช่างต้ องดูงานอย่างพินิจพิเคราะห์วา่ มีแบบแผน มีการสอดแทรกแนวคิดอย่างไร
การออกลาย จัดช่องไฟของภาพมีข้อดี หรื อข้ อบกพร่องอย่างไร ตรงไหน เพื่อปรับเอาส่วนดีไปใช้
เป็ นแนวทางในสร้ างสรรงานของตนตามความเหมาะสม
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ดังนันช่
้ างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีจงึ มักให้ ความเคารพ และยกย่องผลงานโบราณเป็ น
เสมือนครูในการประสิทธิประสาทวิชาการช่าง ส่งผลต่อแนวความคิดและรูปแบบงานปูนปั น้ สกุล
ช่างเพชรบุรี ซึ่งแบ่งออกได้ เป็ น 2 แนวทาง กล่าวคือ 1. กลุ่มช่างที่ชื่นชอบ และยกย่องแบบแผน
ของครูช่างสมัยอยุธยาตอนปลาย มักจะเน้ นสร้ างสรรค์งานตามกรอบและแบบแผนของงานแบบ
อยุธ ยาตอนปลายเป็ นหลัก แต่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารลอกเลี ย นแบบงานเก่ า โดยช่ า งนิ ย มสอดแทรก
รายละเอียด หรื อเรื่ องราวตามจินตนาการของช่างลงไปด้ วย 2. กลุม่ ช่างที่ยกผลงานโบราณสมัย
อยุธยาตอนปลายว่าเป็ นงานชันครู
้
เป็ นงานฝี มือชันสู
้ งที่ช่างปั จจุบนั ไม่สามารถสร้ างงานได้ งาม
เที ยบเท่า จึง เน้ น แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ง านตามแนวทางของตัวเอง ภายใต้ อิทธิ พ ล
ทางด้ านเทคนิค และรูปแบบที่หลากหลาย 101
อย่างไรก็ตามข้ อจํากัดเรื่ องงบประมาณ และเวลาในการสร้ างงาน อาจเป็ นปั จจัย
สํ าคัญ ที่ ส่ง ผลให้ บางช่างสร้ างผลงานในรู ปแบบเดิม ๆ มี รายละเอียด และความซับซ้ อนของ
ชิ ้นงานน้ อยลง เช่น บางวัดมีงบประมาณจํากัด และรอช่างฝี มือดีซึ่งมีงานค่อนข้ างมากไม่ไหว
อาจจะตัดราคาไปจ้ างช่างปั น้ ที่พอปั น้ ลายได้ หรื อจ้ างช่างปูนแบบถอดพิมพ์ ซึ่งมีราคาถูกและร่น
ระยะเวลาในการทํางานได้ มากกว่ามาทําแทน และช่างปั น้ บางช่างที่เน้ นการทํางานเชิงพาณิชย์ก็
อาจรับงานมาแต่ทํางานแบบพอผ่านไปทีเท่านัน้ เป็ นต้ น
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สรุป
จากการศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ประกอบงานภาคสนามสามารถแบ่งช่วง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของช่างเมืองเพชรบุรีตามบทบาท รูปแบบการเรี ยนรู้ และการสร้ างงาน
ช่างได้ 3 ช่วงกว้ างๆ คือ 1. ช่างและสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรียคุ ก่อน พ.ศ. 2470 ซึ่งมี “วัด”
เป็ นศูนย์กลางสําคัญของการเรี ยนรู้ สืบทอด และสร้ างงานช่าง ก่อเกิดรูปแบบการเรี ยนรู้เป็ นกลุ่ม
และการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันของสํานักช่าง หรื อวัดต่างๆ ภายใต้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ศิษย์ กับครูชา่ ง
2. ช่างและสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2470-2510 ถื อเป็ นยุคหัว
เลี ้ยวหัวต่อของการก้ าวเข้ าสู่สงั คมช่างร่วมสมัย ดังปรากฏหลักฐานการมีอยู่ของวัดในฐานะศูนย์
เรี ยนรู้งานช่าง พร้ อมๆ กับการเข้ ามาของระบบการศึกษาสมัยใหม่ และช่องทางการเรี ยนรู้งานช่าง
รู ป แบบใหม่ เ ช่ น หลั ก สู ต รการช่ า งทางไกลผ่ า นทางไปรษณี ย์ หนั ง สื อ และตํ า ราต่ า งๆ
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เป็ นการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ โดยยังไม่มีการตรวจสอบกับรู ปแบบผลงานของช่างใน
ปั จจุบนั ว่ามีความเหมือน หรื อแตกต่างกับงานปูนปั น้ โบราณอย่างไร.
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นอกเหนือจากการเรี ยนรู้ผ่านระบบสํานักช่างวัด ซึ่งในเวลานี ้ได้ เริ่ มเสื่อมสูญไม่อยู่ในความสนใจ
ของพระ และฆราวาสภายในวัดดังเช่นอดีตอีกต่อไป ผลจากการเสื่อมของสํานักช่างส่งผลให้ เริ่ ม
เกิด “ช่างรับจ้ าง” ซึง่ เป็ นช่างฆราวาสที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับวัดขึ ้นในสังคมเมืองเพชรบุรี และ
3. ช่างและสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั นับตังแต่
้ พ.ศ. 2511 เป็ นต้ นมา
เป็ นช่วงเปลี่ยนผันสูร่ ะบบการเรี ยนรู้ และทํางานในฐานะ “ช่างรับจ้ าง” ซึง่ มีการสร้ างกลุ่มย่อย และ
การเรี ยนรู้ภายในกลุ่มย่อยจากการรับจ้ างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การสร้ างสรรค์งานช่างเฉพาะทาง
ช่างด้ านใดด้ านหนึ่งมากขึน้ ต่างจากอดีตที่ช่างมีความรู้ ทางการช่างแบบสหวิชา และเกิดการ
แข่ง ขัน ในการสร้ างสรรค์ ผ ลงานตามความถนัด สนใจของช่ า งปูน ปั น้ แต่ล ะกลุ่ม อย่ า งเด่น ชัด
เนื่องจากผลงานเหล่านี ้เป็ นเสมือนประวัติหลักฐานทางฝี มือของช่าง อันมีผลต่อการรับจ้ างงาน
ต่อไปในอนาคต
ข้ อมูลจากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ ทางสังคมในกลุ่มช่างเมืองเพชรบุรีมีความ
เปลี่ยนแปลงจากระบบองค์กรช่าง ที่มีการเรี ยนรู้และทํางานร่วมกันในกลุ่มช่างตามสํานักช่าง หรื อ
วัดต่างๆ มาสู่กระบวนการทํางานระบบช่างรับจ้ าง ราว พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา และมีการขยาย
กลุ่ม และขนาดของกลุ่มช่างอย่างเด่นชัดในยุคปั จจุบนั โดยมีกระบวนการเรี ยนรู้ และทํางานตาม
แนวทางของหัวหน้ าช่างผู้รับเหมา ประกอบกับจารี ตเรื่ องการเคารพยกย่องช่างอาวุโส หรื อผลงาน
ฝี มือดี ความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ และบทบาทของงานที่เน้ นสร้ างขึ ้นเพื่อรับใช้ ศาสนา (วัด)
รวมถึงความคาดหวัง หรื อภาพลักษณ์ของช่างปูนปั น้ ในฐานะผู้สืบทอดวัฒนธรรมงานช่างโบราณ
ของท้ องถิ่นจากสังคมภายนอก ส่งผลให้ แนวความคิดในการเลือกเรื่ องราว และแบบแผนของ
งานยังคงลักษณะของงานแบบประเพณีไว้ เป็ นสําคัญ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปูน
เทคนิคการปั น้ การประดับตกแต่งผลงาน และรูปแบบลวดลาย ภายใต้ อิทธิพลลวดลายที่ช่างพบ
เห็นจดจําจากแหล่งความรู้หลากหลาย
จากเนื ้อหาในบทนี ้จึงนําไปสู่ประเด็นปั ญหาในการศึกษาต่อไปว่าแนวความคิด และ
รู ปแบบของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั ว่ามี ทิศทางสอดคล้ องกับข้ อมูลที่ ได้ จากการ
สัมภาษณ์อย่างไรบ้ าง และช่างแต่ละกลุ่มมีแนวทางการสร้ างสรรค์งานเหมือน หรื อแตกต่างกัน
อย่างไร สามารถระบุถึงเอกลักษณ์ ในระดับกลุ่ม และปั จเจกบุคคลได้ หรื อไม่ โดยอิงกับบริ บท
และเงื่ อนไขในการสร้ างสรรค์ งานด้ านต่างๆ ดัง เช่นที่ กล่าวมาแล้ ว ตลอดจนการเปรี ยบเที ยบ
ความสัมพันธ์กบั ผลงานปูนปั น้ และงานประดับอาคารแหล่งอื่นๆ

บทที่ 3
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างผลงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรียุคปั จจุบัน
ปั จจุบนั งานช่างไทยหลายแขนงในเมืองเพชรบุรียงั คงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ บาง
ประการสืบเนื่องมากลายเป็ นที่ยอมรับในชื่อเสียงอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะงานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรี ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการสร้ างสรรค์ผ่านการทํางานในฐานะช่างรับจ้ าง
ตามวัดอย่างแพร่หลาย การดํารงอยู่ของกระบวนการคัดเลือกวัสดุ การผลิตปูนสด เทคนิคการ
สร้ างงานด้ วยกรรมวิธีการปั น้ และแบบแผนของงานแนวประเพณีไทย เป็ นปั จจัยสําคัญยังผลให้
ช่าง และผลงานช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีกลายเป็ นที่ต้องการในหมู่สมภาร หรื อกลุ่มวัด เมื่อถึง
คราวมีการสร้ าง หรื อบูรณะสิ่งก่อสร้ างต่างๆ ภายในวัดให้ มีความวิจิตรงามตา
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรียุคปั จจุบัน
ผลงานทางวิ ช าการเกี่ ย วกับ “งานสกุล ช่ า งเพชรบุรี ” ในระยะแรกมัก เป็ นการตัง้
ข้ อสังเกตโดยทัว่ ไปของรูปแบบงานสกุลช่างเพชรบุรี ประเภทงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
ได้ แก่ จิ ตรกรรมวัดใหญ่ สุวรรณาราม และวัดเกาะแก้ วสุท ธาราม จ.เพชรบุรี ว่ามี เ อกลักษณ์
ทางด้ า นรู ปแบบสามารถจัดแยกออกเป็ นสกุล ช่ างท้ อ งถิ่ น จากสกุล ช่ า งอยุธ ยา และสกุล ช่ า ง
รั ต นโกสิ น ทร์ ดัง ปรากฏในตํ าราของนัก วิ ช าการด้ า นประวัติศ าสตร์ และศิ ล ปะยุค แรกอย่ า ง
ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี 1 และศาสตราจารย์ฌอง บวชเซอลีเย่ร์ 2
ต่ อ มาประยู ล อุ ลุ ช าฏะ และรองศาสตราจารย์ อ นุ วิ ท ย์ เจริ ญ ศุภ กุ ล ได้ ข ยาย
การศึกษาและตังข้
้ อสังเกตเกี่ ยวกับงานสกุลช่างเพชรบุรีแขนงอื่นเพิ่มเติมมากขึน้ ได้ แก่ งาน
สถาปั ตยกรรม งานสลักไม้ และงานปูนปั น้ แต่ยงั คงเน้ นผลงานยุคโบราณที่สร้ างขึ ้นระหว่างสมัย
อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นเป็ นสําคัญ และกล่าวถึงงานช่างท้ องถิ่นเพชรบุรีว่า
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ศิลปะ พีระศรี , จิตรกรรม ฝาผนังไทยสกุลช่ างนนทบุรี (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2506), 3 , 5, 26.
ฌอง บวสเซอลีเย่ร์, จิตรกรรมไทยสกุลช่ างต่ างๆ, แปลโดย สนธิวรรณ อินทรลิบ (กรุ งเทพฯ:
คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 49-55.
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แสดงฝี มือเยี่ยมเทียบช่างชันครู
้ ในสมัยอยุธยา 3 อันแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของท้ องถิ่น 4
มุมมองเกี่ยวกับงานสกุลช่างเพชรบุรีวา่ เป็ นเสมือนงานช่างชันครู
้ ที่รับอิทธิพลโดยตรง
จากงานช่างโบราณในสมัยอยุธยา ประกอบกับเทคนิคการสร้ างงานปูนปั น้ ซึ่งหาดูได้ ยากใน
ท้ องถิ่นอื่นๆ ที่ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีสร้ างงานประดับตามเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ นงานปูนซีเมนต์ถอด
พิมพ์ ตลอดจนทักษะฝี มือเชิงช่างผ่านผลงานตามวัดต่างๆ ส่งผลให้ ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
นําโดยช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ได้ รับความไว้ วางใจจากกรมศิลปากร ให้ เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในทีม
ช่างบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ เพื่อเตรี ยมการสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์
200 ปี ใน พ.ศ. 25245 และยิ่งทําให้ ชื่อเสียงของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีกลายเป็ นที่ร้ ู จกั
อย่างกว้ างขวางในสังคมผ่านสื่อแขนงต่างๆ รวมถึงเป็ นกรณีศึกษาในฐานะของตัวอย่างมรดก
วัฒนธรรมไทยสําคัญในแง่มมุ ต่างๆ ด้ วยระเบียบวิธีวิจยั ที่เป็ นระบบยิ่งขึ ้น
การศึกษาวิจยั และการเก็บข้ อมูลเชิงประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับงานปูน
ปั น้ สกุล ช่ า งเพชรบุรี โดยเฉพาะผลงานของช่ า งยุค ปั จ จุบัน เริ่ ม ปรากฏแพร่ ห ลายในการ
ศึกษาวิจยั นับตังแต่
้ พ.ศ. 2530 เป็ นต้ นมา งานวิจยั เหล่านี ้มีวตั ถุประสงค์การศึกษาค่อนข้ าง
หลากหลาย เช่น การศึกษาทางด้ านรู ปแบบงานศิลปกรรม การศึกษาแนวความคิดของช่างผู้
สร้ างสรรค์ และการศึกษากระบวนการทางสัง คมที่ ส่ง ผลต่อ การคงอยู่ของภูมิปัญ ญาในยุค
ปั จจุบนั เป็ นต้ น
ทังการเน้
้
นศึกษาผ่านมิตติ า่ งๆ ของช่าง และผลงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียงั สะท้ อน
ให้ เห็นถึงทัศนคติของสังคมยุคปั จจุบนั ต่อคุณค่า และบทบาทของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีต่อ
สังคมไทยได้ เป็ นอย่างดี สามารถแบ่งกลุม่ ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
ได้ 3 กลุม่ หลัก ดังนี ้
1. ประเด็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้ นพัฒนาการทางด้ านรู ปแบบ และการกําหนดอายุ
ลวดลายปูนปั น้ ประดับอาคาร เนื่องจากงานปูนปั น้ ในผลงานวิจยั กลุ่มนี ้เกือบทังหมดไม่
้
ปรากฏ
หลักฐานเอกสาร หรื อจารึกระบุถึงระยะเวลาการสร้ างที่แน่ชดั จึงเน้ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
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ประยูล อุลชุ าฏะ, เที่ยวชมศิลป, (พระนคร: โอเดียนสโตร์ , ม.ป.ป.), 18, 27, 424-425; ประยูล
อุลชุ าฏะ, ศิลปรส, (กรุงเทพฯ: เกษมบรรกิจ, 2513), 197-198.
4
อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล, องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: อังษรสัมพันธ์ , 2521), 1516, 22, 24, 30.
5
กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ , รายงานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
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ทางด้ านรูปแบบงานศิลปกรรมกับหลักฐานงานช่างหลวง รูปแบบงานสถาปั ตยกรรมที่ปรากฏงาน
ปูนปั น้ ประดับ รวมถึงกรรมวิธี และกระบวนการสร้ างงานปูนปั น้ โดยเน้ นขอบเขตของตัวอย่าง
ผลงานด้ วยพื ้นที่สร้ าง และช่วงเวลาการสร้ างผลงานเป็ นสําคัญ อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร. สันติ
เล็กสุขุม ทําการศึกษารู ปแบบและพัฒนาการของลวดลายปูนปั น้ สมัยอยุธยาตอนปลาย และ
นําไปสูก่ ารกําหนดอายุงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอาคารบางแห่งในเมืองเพชรบุรี ได้ แก่ งานปูน
ปั น้ ประดับหน้ าบันพระอุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม หน้ าบันพระอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม หน้ า
บันพระอุโบสถวัดสระบัว หน้ าบันอุโบสถ (เก่า) วัดไผ่ล้อม และหน้ าบันอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ
ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่างานประดับเหล่านีม้ ีพัฒนาการทางด้ านรู ปแบบลวดลายสัมพันธ์ กับ
ลวดลายในศิลปะอยุธยาตอนปลาย 6
กัลยา เครื อวุฒิชัย ศึกษาและกําหนดอายุงานปูนปั น้ วัดสระบัว จ.เพชรบุรี รวมถึง
วิธีการสร้ างงานปูนปั น้ ของช่างเพชรบุรีเพื่อเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ โดยวิธีการตรวจสอบ
เอกสาร สั ม ภาษณ์ และวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐานงานศิ ล ปกรรม อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดในงานศึกษาพบว่าเป็ นเพียงการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการสร้ าง
งานปูนปั น้ เท่านัน้ ไม่ปรากฏความชัดเจนในประเด็นเรื่ องความสืบเนื่องของงานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรี และประเด็นการกําหนดอายุงานปูนปั น้ ภายในวัดสระบัวอย่างชัดเจน 7
สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ ศึกษาพัฒนาการของงานศิลปกรรมแบบ
ประเพณี ใ นจั ง หวัด เพชรบุ รี 3 ประเภท คื อ งานสถาปั ต ยกรรม งานจิ ต รกรรม และงาน
ประติมากรรม วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ประกอบการลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ และเก็บข้ อมูลงาน
ศิลปกรรม ในหัวข้ องานประติมากรรมเน้ นขอบเขตเฉพาะลวดลายประดับบนหน้ าบันอาคาร
หลัง คาคลุม ประเภทอุโบสถ-วิ หารแบบประเพณี สมัยอยุธ ยาตอนปลาย และพัฒ นาการของ
ลวดลายที่ สื บ เนื่ อ งมายัง สมัย รั ตนโกสิ น ทร์ ก่ อน พ.ศ. 2535 รวมถึ ง การรวบรวมข้ อมูล เรื่ อ ง
กระบวนการผลิตปูน ปั น้ ปูน และข้ อมูลช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั บางส่วนที่น่าสนใจ แม้ มีวิธีการ
แบ่ง ประเภทงานปูนปั น้ บนเกณฑ์ ที่ ค่อนข้ างผสมทัง้ ประเภทงานประติม ากรรม รู ปแบบ และ
ตําแหน่งการประดับร่ วมกัน รวมถึงข้ อจํากัดของหลักฐานที่มีอยู่น้อย และขาดความชัดเจน แต่
ผู้วิจัยสามารถจัดการข้ อ มูล และแบ่ง กลุ่ม ลวดลายปูน ปั น้ สมัย รั ตนโกสิน ทร์ ไ ด้ 4 กลุ่ม ได้ แ ก่
121

122

6

สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปั ้ นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุ งเทพฯ:
อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง, 2532), 23, 26-27, 90-93.
7
กัลยา เครื อวุฒิชยั , “การศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี: กรณีตวั อย่างวัดสระบัว อ.เมือง จ.
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56
กระบวนลวดลายที่ ไ ด้ รั บอิ ทธิ พ ลจากแบบแผนอยุธยา ลวดลายที่ ได้ รับอิท ธิ พ ลจากแบบแผน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ลวดลายแบบท้ องถิ่น และลวดลายปูนปั น้ แบบพื ้นบ้ าน 8
งานวิ จัยกลุ่ม นี ม้ ี การคัดเลื อกตัวอย่างผลงานที่ ค่อนข้ างชัดเจนตรงกัน ในส่วนของ
ผลงานปูน ปั น้ สกุล ช่า งเพชรบุรี ส มัยอยุธ ยาตอนปลาย สํ าหรั บผลงานในสมัยรั ต นโกสิน ทร์ มี
การศึกษาเฉพาะผลงานบางส่วนก่อน พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้ อจํากัดของหลักฐาน และความ
ไม่ชัดเจนของเอกสารสํ าหรั บ การตรวจสอบข้ อมูล จึง นํ าไปสู่ผ ลการศึก ษาในลักษณะของการ
จัดแบ่งประเภทผลงาน ประเภทลวดลาย และการเก็บความรู้ เรื่ องกรรมวิธีการสร้ างงานปูนปั น้ ยุค
ปั จจุบนั เป็ นหลัก
2. ประเด็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวความคิด และกระบวนการสร้ างผลงานปูน
ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ตังแต่
้ พ.ศ. 2471 เป็ นต้ นมา ผ่านผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง และช่างยุค
ปั จจุบนั เป็ นรายบุคคล โดยวิเคราะห์ตีความแนวความคิด เนื ้อหา และรู ปแบบในงานศิลปกรรม
ตัวอย่างเช่น ดํารงพันธุ์ อินฟ้าแสง ศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวความคิดและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้ างและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆ ของนายพิน อินฟ้าแสง ซึง่ ถือเป็ นครูช่างที่มีผลงานปูนปั น้
มากที่ สุดในบรรดาครู ช่างที่ มีอายุรุ่น ราวคราวเดี ยวกัน และให้ อิท ธิ พ ลทางความคิด ตลอดจน
แนวทางการสร้ างผลงานอย่างมากแก่ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั มีกระบวนการวิจยั
ด้ วยการเก็ บข้ อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ จากบุคคลร่ วมสมัยที่เกี่ ยวข้ องกับช่าง และ
ทายาท เพื่ อวิเคราะห์ตีความงานศิลปกรรมเชื่อมโยงกับสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและ
กลุม่ ช่างในเมืองเพชรบุรี 9
ผลงานของ เลิศชาย สินเสริ ฐ ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด กลวิธี และกระบวนการ
สร้ างงานผ่านตัวอย่างผลงานปูนปั น้ ของสกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างผลงาน
ของช่าง 6 ท่าน ได้ แก่ นายทองร่วง เอมโอษฐ์ นายสํารวย เอมโอษฐ์ นายเฉลิม พึ่งแตง นายสมบัติ
พูลเกิด นายศิริ พรพระ และนายสําเลียง พรพระ ผ่านตัวอย่างผลงานช่างท่านละ 5 ชิ ้น โดยเน้ น
ศึกษาแนวความคิด กระบวนการผลิต และกลวิธีของงานปูนปั น้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทาง
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สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี”
(รายงานการวิจยั คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 115-148.
9
ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 71-82.

57
ภูมิปัญญาของสกุลช่างเพชรบุรี แต่เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์พบว่าประเด็นเรื่ องแนวความคิด
ช่างดูจะเน้ นเกี่ยวกับรูปแบบ และแนวทางการสร้ างงานในมุมมองเฉพาะบุคคลของช่างเป็ นหลัก 10
สุพจน์ ชีวพัฒนานุกูล ศึกษาแนวความคิดในการแสดงเรื่ องราวทางการเมืองผ่าน
ผลงานปูนปั น้ ของช่างเมืองเพชรบุรี ในฐานะของหลักฐานสะท้ อนความคิด และการรับข่าวสาร
ทางการเมืองของประชาชนบนฐานการวิเคราะห์วาทกรรมเป็ นสําคัญ ภายหลังจากเกิดกระแส
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ นสัง คมเกี่ ย วกั บ ภาพข่ า วเรื่ อ งการแสดงรู ป ปั น้ ล้ อ การเมื อ งที่ วัด อิ น ทรวิ ห าร
กรุงเทพฯ ราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 โดยเน้ นขอบเขตผลงานของช่างบางตระกูล (หมายถึง
ช่างบางกลุม่ /สายช่าง) ในจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ สร้ างผลงานที่สะท้ อนภาพการเมืองร่วมสมัยลงใน
ผลงาน ระหว่าง พ.ศ. 2518-2541 11
3. ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับช่าง บทบาท การดํารงอยู่ของงานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรียุคปั จ จุบนั และแนวทางการอนุรักษ์ สื บสานภูมิปัญญาทางการช่าง ซึ่งปรากฏข้ อมูล
เกี่ยวกับทัศนคติ ความรู้ ความเข้ าใจของช่าง และสังคมต่อผลงานปูนปั น้ ค่อนข้ างละเอียด เช่น
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน ศึกษากระบวนการถ่ายทอดงานปูนปั น้ ของช่างจังหวัดเพชรบุรี สมัยอยุธยา
ตอนปลายถึงปั จจุบนั ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และสัมภาษณ์ข้อมูลประวัติศาสตร์
บอกเล่า นําไปสู่การแบ่งออกเป็ นกลุ่มสกุลช่าง 4 กลุ่ม คือ สกุลช่างสอย ศิลปะกอบ สกุลช่าง
เหิน เกศรา สกุลช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ และสกุลช่างเฉลิม พึ่งแตง และพบว่าช่างเหล่านี ้ผ่าน
ขันตอนกระบวนการเรี
้
ยนรู้ งานมาคล้ ายคลึงกัน ภายใต้ ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้ เกิดการสืบทอดภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นของเมืองเพชรบุรี ได้ แก่ ความเป็ นเมืองพุทธศาสนา การรับวัฒนธรรมและความ
ใกล้ ชิดกับช่างหลวง รวมถึงลักษณะนิสยั ชอบการประกวดประชันของชาวเพชรบุรี 12
บุญรัตน์ เจริ ญชัย ศึกษาการดํารงอยู่ของช่างปูนปั น้ เพชรบุรีในปั จจุบนั ด้ านวิถีชีวิต
และความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุม่ ช่าง การถ่ายทอดความรู้ และผู้อปุ ถัมภ์งานช่างภายใต้ บริ บท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาในแง่ของความสืบเนื่องและคลี่คลายตัวของกลุ่มช่างใน
อดีตช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ. 2400 มาถึงปั จจุบนั ผ่านชีวิตของช่างปูนปั น้ 8 ท่าน ที่มีอายุ
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เลิศชาย สินเสริ ฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปูนปั น้ ของสกุลช่างเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2549), 43-47, 107-112 .
11
สุพจน์ ชีวพัฒนานุกูล, “การเมืองในงานประติมากรรมปูนปั น้ ในวัด” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), 4-9.
12
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2537), 61-110.

58
และอายุการทํางานต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าสถานะบทบาทของช่างในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต โดยเปลี่ ยนบทบาทจาก “ช่างวัด” มาเป็ นทัง้ “ช่างผู้ประกอบอาชี พ” และ “ผู้ทรงภูมิ
(ปั ญญาท้ องถิ่น)” อันเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 13
ขนิษฐา นิลผึ ้ง ทําการศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของงานปูนปั น้ ในจังหวัดเพชรบุรี
ที่มีต่อระดับปั จเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบนั โดยการเปรี ยบเทียบ
บทบาทหน้ าที่ตามกรอบทฤษฎีหน้ าที่นิยม ประกอบกับการเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ช่างปูน
ปั น้ ผู้เสพงานปูนปั น้ นักวิชาการท้ องถิ่น และการสังเกตการณ์ในพื ้นที่ 14
พระมหาสมนึก จันทร์ ทอง ทําการศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของงานปูนปั น้ เมือง
เพชรบุรี เพื่อหาแนวทางการสืบสาน การสร้ างคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรมของผลงาน โดย
เก็บข้ อมูลจากผู้ร้ ู ด้ านประวัติความเป็ นมา การสืบสาน และการสร้ างมูลค่าของงานศิลปะปูนปั น้
ในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 5 คน กลุ่มผู้ปฏิบตั ิการ ได้ แก่ ช่างปูนปั น้ จํานวน 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม
นายทองร่วง เอมโอษฐ์ 2. กลุม่ นายเฉลิม พึง่ แตง 3. กลุ่มนายสมชาย บุญประเสริ ฐ 4. กลุ่มนาย
ศิริ พรพระ 5. กลุ่มนายสมบัติ พูลเกิด กลุ่มผู้ใช้ ผลงาน คือ เจ้ าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร วัด
พระรูป วัดไม้ รวกสุขาราม วัดจันทราวาส วัดโพธาวาส วัดหนองเผาถ่าน วัดหนองปลาไหล วัดเขื่อน
เพชร และวัดนาพรม ทัง้ หมดเป็ นวัดที่ ปรากฏผลงานปูน ปั น้ ที่ มี ชื่ อเสี ยง และมี ส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์ สืบสานผลงานปูนปั น้ กับบุคคลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับวัดเหล่านัน้ จํานวน 20 คน 15
นอกจากนี ้ยังปรากฏผลงานประเภทหนังสือ และบทความจากการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล
เกี่ยวกับช่าง และผลงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ พร้ อมข้ อสังเกตที่น่าสนใจอีกมากมาย ผลงาน
สําคัญ ได้ แก่
หนัง สือชื่ อ “สมุดเพชรบุรี” นักวิ ชาการท้ องถิ่ น หลายท่านได้ รวบรวมข้ อมูลสํ าคัญ
เกี่ ยวกับเมืองเพชรบุรี เนื ้อหาส่วนของประวัติบุคคลสําคัญ และงานศิลปกรรม ซึ่งเป็ นการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ ปรากฏว่ามีภิกษุ และฆราวาสที่โดดเด่นทางด้ าน
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บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 61, 152.
14
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัด
เพชรบุรี” (วิท ยานิพนธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสื่อ สารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่อ มวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549), 11, 33-36.
15
พระมหาสมนึก จันทร์ ทอง, “ศิลปะปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีกับการสร้ างคุณค่าและมูลค่าทาง
วัฒนธรรม” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551),
99-100.

59
การช่าง นับตังแต่
้ รัชกาลที่ 5 ถึงก่อน พ.ศ. 2500 อยู่หลายท่าน รวมถึงข้ อมูลประวัติของงาน
ศิลปกรรมสําคัญประเภทต่างๆ ในเมืองเพชรบุรี 16
บัวไทย แจ่มจันทร์ เก็บรวบรวมข้ อมูลสําคัญ รวมถึงแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ
เกี่ ยวกับงานศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี รวมถึงประวัติและผลงานของช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีบาง
ท่านโดยสังเขป คือ พิณ อินฟ้าแสง ครู ช่างผู้มีบทบาทและผลงานเป็ นพื ้นฐานกับช่างปูนปั น้ บาง
ท่านในปั จจุบนั สอย ศิลปะกอบ ทองร่วง เอมโอษฐ์ และเฉลิม พึง่ แตง ตัวแทนครูช่างปูนปั น้ รุ่น
อาวุโสของช่างยุคปั จจุบนั ด้ วยวิธีการสํารวจกลุม่ ผลงานปูนปั น้ ประกอบการสัมภาษณ์เจ้ าอาวาส
ช่างปูนปั น้ และผู้ร้ ูในสมัยนัน้ 17
กันยา เอื อ้ ประเสริ ฐ ได้ รวบรวมประวัติ และผลงานของช่างชัน้ ครู เพชรบุรีในสมัย
รัตนโกสินทร์ ตังแต่
้ รัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา ได้ แก่ ขรัวอินโข่ง (สมัยรัชกาลที่ 4) หลวงพ่อฤทธิ์ (พ.ศ.
2378-2464) ขุนศรี วงั ยศ (พ.ศ. 2402-2468) ครู หวน ตาลวันนา (พ.ศ. 2404-2495) พระอาจารย์
เป้า ปั ญโญ (พ.ศ. 2417-2490) นายแป๋ ว บํารุงพุทธ (พ.ศ. 2413-2488) อาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช
(พ.ศ. 2437-2513) อาจารย์พิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515) นายเทศ ลอยโพยม (พ.ศ. 24502531) อาจารย์ประสม สุสุทธิ (พ.ศ. 2465-2554) นายทองร่ วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ. 2468-ปั จจุบนั )
และนายเฉลิม พึ่งแตง (พ.ศ. 2487-ปั จจุบนั ) โดยตังแต่
้ ประวัตินายแป๋ ว บํารุงพุทธ เป็ นต้ นมาจึง
เริ่มปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงผลงานปูนปั น้ ร่วมด้ วย 18
วิธีการศึกษาเกี่ยวกับงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั ในงานวิจยั และเอกสาร
ทางวิชาการข้ างต้ นส่วนใหญ่มีการการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้ างหลากหลาย ทัง้ การเก็บ
ข้ อมูลทางด้ านสังคมศาสตร์ มานุษวิทยา และงานศิลปกรรม แต่ยงั ขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบ
หลักฐานทางด้ านประวัติศาสตร์ สังคม และงานศิลปกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตจนถึง
ผลงานยุคปั จจุบนั รวมถึงความสัมพันธ์กับงานพื ้นบ้ านแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อหาพัฒนาการ
ด้ านแนวความคิด และรูปแบบท่ามกลางสังคมช่างที่เปลี่ยนแปลงไป
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สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี (กรุ งเทพฯ: จังหวัดเพชรบุรี, 2525. จัดพิมพ์
เผยแพร่ เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ), 143-183, 197-327.
17
บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครู เพชรบุรี,
2533). เนื ้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี ้เคยตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ระหว่าง พ.ศ. 2529-2530.
18
กัน ยา เอื อ้ ประเสริ ฐ, การศึ ก ษาประวั ติ และผลงานของช่ า งชั น้ ครู เ พชรบุ รีในสมั ย
รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 93-246.
16

60
ทังกลุ
้ ่มตัวอย่างผลงานในการศึกษาทางด้ านรู ปแบบยังจํากัดอยู่ในกลุ่มงานปูนปั น้
สมัยอยุธยาตอนปลาย และกลุม่ งานปูนปั น้ สมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2460 ซึ่งกล่าวถึงค่อนข้ าง
น้ อ ย และเน้ น ศึก ษาเชิ ง ปั จ เจกช่ า งในผลงานตัง้ แต่ร าวรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ลงมาเป็ นหลัก จึงยังไม่สามารถระบุถึงเอกลักษณ์ และพัฒนาการทางด้ าน
เนื ้อหา รูปแบบ และเทคนิคได้ ชดั เจนครอบคลุม
แม้ ปรากฏการกล่าวถึงแนวความคิดเรื่ องเอกลักษณ์ และการสืบเนื่องของงานปูนปั น้
สกุล ช่างเพชรบุรีในแนวทางเดี ยวกัน แต่ส่วนใหญ่มักเป็ นการกล่าวอ้ างอิงตามข้ อสังเกตของ
นักวิชาการในท้ องถิ่น และทัศนคติของช่างปูนปั น้ อาวุโสบางท่านต่องานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีรุ่น
เก่า มากกว่าเป็ นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานปูนปั น้ ครอบคลุมถึงผลงานช่างในยุคปั จจุบนั
สามารถสรุ ปแนวความคิดเกี่ยวกับการสืบเนื่อง และเอกลักษณ์งานช่างปูนปั น้ สกุล
ช่างเพชรบุรีจากผลการวิจยั ที่ผา่ นมาได้ ดงั นี ้
1. มีการสืบเนื่องภูมิปัญญาในท้ องถิ่น ด้ านกรรมวิธีกระบวนการผลิตปูน และการ
ตกแต่งงานปูนปั น้ ที่แสดงผิวเนื ้อปูน หรื อที่เรี ยกว่า “ปูนเปลือย” รวมไปถึงบทบาทหน้ าที่ในการ
ประดับตกแต่งอาคารทางพุทธศาสนา 19
2. ยอมรับการสร้ างสรรค์งานภายใต้ กรอบของงานแนวประเพณีไทย โดยมีทงกลุ
ั ้ ่ม
งานที่สร้ างงานตามกรอบมาตรฐานการผูกลวดลายไทย โดยเฉพาะรู ปแบบศิลปะปูนปั น้ สมัย
อยุธยาตอนปลาย ซึ่งช่างส่วนใหญ่ยกย่องว่าเป็ นแบบลายไทยที่มีพฒ
ั นาการด้ านความงดงาม
สูงสุด และกลุม่ งานเน้ นการสร้ างสรรค์ 20
สัมพันธ์ กับผลการศึกษารู ปแบบงานศิลปกรรมปูนปั น้ แบบประเพณี ประดับอุโบสถ
และวิหารสมัยรัตนโกสินทร์ ในเมืองเพชรบุรี ซึ่งปรากฏอิทธิพลรู ปแบบลวดลายสมัยอยุธยาตอน
ปลายค่อนข้ างชัดเจน โดยเริ่ มปรากฏความหลากหลายบนพื ้นฐานกรอบแม่ลายแบบขนบนิยม
มากยิ่งขึ ้น ตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา รวมถึงการแสดงออกเชิงปั จเจกบุคคล
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19

ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพืน้ บ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัด
เพชรบุรี,” 14; เลิศชาย สินเสริ ฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปูนปั น้ ของสกุลช่างเพชรบุรี,” 119.
20
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 93-95, 108;
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสือ่ พื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัดเพชรบุรี,” 142.

61
นับตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7 สืบเนื่องมาในงานยุคปั จจุบนั (ขณะทําการวิจยั คือ พ.ศ.
2535) 21 แบบแม่ลายสําคัญ ได้ แก่ ลายก้ านขด ลายกระหนกก้ านขนาน และช่อหางโต 22
3. การสืบทอดแนวความคิด และลักษณะร่วมบางประการ ซึ่งถือว่าเป็ นแบบแผน
ของ “ศิลปะปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี” ได้ แก่
3.1 การปั น้ ลวดลายแบบอสมมาตร มีรายละเอียด และลูกเล่นแทรก 23
3.2 การปั น้ ลวดลายที่มีความอ่อนช้ อยเป็ นเถากลม ต่างจากงานปูนพิมพ์ที่เป็ น
เถาเหลี่ยม 24
3.3 การพัฒนาผลงานให้ มีความโดดเด่น ในด้ านความประณีต ความแปลกใหม่
ไม่ยดึ ติดกับรูปแบบเดิม หรื อแบบแผนสมัยอยุธยา 25
3.4 ทัศนคติการยกย่องภูมิปัญญาเหล่านี ้ว่าเป็ นของสูง หรื อเป็ นของมีครู ส่งผล
ให้ หลายช่างนิยมรับงานปูนปั น้ ประดับอาคารทางศาสนามากกว่าอาคารสาธารณะประเภทโรงแรม
หรื อสถานบันเทิง 26
4. การศึกษาผลงานปูนปั น้ ของนายพิน อิน ฟ้าแสง พบว่าในระหว่าง พ.ศ. 24712510 ปรากฏเอกลักษณ์ในผลงานที่นอกเหนือไปจากแนวความคิดการสร้ างงานแบบอสมมาตร
ตามแบบฉบับของสกุลช่างเพชรบุรี ได้ แก่ การสร้ างงานประติมากรรมปูนปั น้ ให้ ลอยเด่นจากผนัง
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สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี,”
118, 127, 145-147.
22
เรื่ องเดียวกัน, 146; สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณี
ในจังหวัดเพชรบุรี,” วารสารหน้ าจั่ว 19 (2544-2545), 16; สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัตศิ าสตร์ ของ
การถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 133.
23
ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 166-168; กัลยา เครื อวุฒิชัย, “การศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี: กรณี
ตัวอย่างวัดสระบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี,” 54-55; ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ าน:
ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัดเพชรบุรี,” 144.
24
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัด
เพชรบุรี,” 144.
25
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 111-114; กัลยา
เครื อวุฒิชยั , “การศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี: กรณีตวั อย่างวัดสระบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี,” 54.
26
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 115-117; ขนิษฐา
นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสือ่ พื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัดเพชรบุรี,” 145.

62
การออกแบบหลากหลายไม่ซํ ้าแบบเดิม และการสร้ างงานปูนปั น้ เคลื่อนไหว 27 ซึ่งเป็ นผลจากการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจากลักษณะปรากฏในงานศิลปกรรม อันสอดคล้ องกับความเข้ าใจเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ของงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีในทัศนะของช่าง และนักวิชาการท้ องถิ่นที่ได้ รับการกล่าว
อ้ างเสมอในผลงานวิจยั กลุม่ ที่ 3
อย่างไรก็ดีงานวิจยั และเอกสารทางวิชาการดังกล่าวถึงข้ างต้ นล้ วนเป็ นฐานข้ อมูล
สํ า คัญ สํ าหรั บ การติ ด ตามช่า ง และผลงานของช่ า งปูน ปั น้ และงานประเภทอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะกลุม่ ช่าง และตัวอย่างผลงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั อันเป็ นประโยชน์สําหรับการอ้ างอิงเพื่อ
ใช้ ในการวิเคราะห์ แนวความคิดของช่างเบื ้องหลังงานศิลปกรรม รวมถึงเปิ ดประเด็นความคิด
สําหรับการตรวจสอบทฤษฎี เกี่ ยวข้ องกับเอกลักษณ์ และความสืบเนื่องของงานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรีสําหรับการศึกษาวิเคราะห์ในบทต่อไป
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การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างผลงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรีปัจจุบัน
ข้ อมูลจากกลุ่มงานวิจยั ที่ผ่านมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ “ช่าง” และ “กลุ่ม ช่าง” เป็ นฐานสํ าคัญ สําหรับการเก็ บข้ อมูล รวมถึงเป็ นตัวกํ าหนด
ขอบเขตผลงานสํ าหรั บการวิ เ คราะห์ ท างด้ า นแนวความคิด เอกลัก ษณ์ และการถ่า ยทอดภูมิ
ปั ญญา ดังปรากฏในงานของสัมฤทธิ์ ทองเถื่อน ได้ แบ่งกลุ่มช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี ตาม
กลุ่มช่างที่ได้ รับการยอมรับในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้ เคียงแบ่งออกเป็ น 4 สกุลช่าง ได้ แก่
สกุลช่างสอย ศิลปะกอบ สกุลช่างเหิน เกศรา สกุลช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และสกุลช่างเฉลิม พึ่ง
แตง 28
พระมหาสมนึก จันทร์ ทอง ได้ ทําการศึกษาและคัดกลุ่มตัวอย่างจากช่างปูนปั น้ สกุล
ช่างเพชรบุรีมาจํานวน 5 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนายทองร่วง เอมโอษฐ์ กลุ่มนายเฉลิม พึ่งแตง กลุ่ม
นายสมชาย บุญประเสริ ฐ กลุม่ นายศิริ พรพระ และกลุม่ นายสมบัติ พูลเกิด 29 และ
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ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 169-180.
28
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 11.
29
พระมหาสมนึก จันทร์ ทอง, “ศิลปะปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีกับการสร้ างคุณค่าและมูลค่าทาง
วัฒนธรรม,” 99.

63
เลิศชาย สินเสริ ฐ ได้ เลือกศึกษาลวดลายปูนปั น้ โดยคัดผลงานจากช่างชันครู
้ ที่ยงั มี
ชีวิตอยู่ และทํางานสมํ่าเสมอ 6 คน ได้ แก่ นายทองร่ วง เอมโอษฐ์ นายสํารวย เอมโอษฐ์ นาย
เฉลิม พึง่ แตง นายสมบัติ พูลเกิด นายศิริ พรพระ และนายสําเลียง พรพระ 30
เมื่อนําเกณฑ์การคัดเลือกและแบ่งกลุ่มช่างปูนปั น้ ในงานวิจยั ข้ างต้ นมาเปรี ยบเทียบ
กับข้ อมูลภาคสนามเรื่ องช่าง และกลุม่ ช่างในปั จจุบนั พบว่าการศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
หลังจากการศึกษาของสัมฤทธิ์ ทองเถื่อน จะให้ นํ ้าหนักกับช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
มากกว่าช่างพื น้ บ้ านกลุ่มย่อยอื่ นๆ ซึ่งปรากฏเพียงช่างเฉลิม พึ่งแตง กับช่างสมบัติ พูลเกิด
เท่านันที
้ ่เป็ นช่างปูนปั น้ รายย่อยนอกเครื อข่ายของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
ทังนี
้ ้การวิเคราะห์
แนวความคิด และผลงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ในงานวิจยั ระยะหลังส่วนใหญ่กลับละทิ ้งการพิจารณา
แนวความคิด และกระแสนิยมในผลงานของช่างพื ้นบ้ านฝี มือดีบางท่าน ซึง่ เสียชีวิตไปแล้ ว
การศึกษาทําความเข้ าใจงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี โดยการทําความเข้ าใจ “ช่าง”
หรื อคัดเลือกผลงานโดยใช้ “ช่างที่มีชื่อเสียง” ตามที่ปรากฏในงานวิจยั ข้ างต้ น เป็ นหลักการที่ถกู
นํามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เพราะผลงานเหล่านี ้เกิดขึ ้นจากฐานความเข้ าใจ ทัศนคติ ความรู้
และสังคมแวดล้ อมของตัวช่าง และการที่ช่างคนหนึ่งมีชื่อเสียงขึ ้นมาได้ ย่อมมีเหตุมาจากฝี มื อ
และผลงานเป็ นที่ถูกใจต้ องกับรสนิยมของผู้ว่าจ้ าง อันเกี่ยวโยงไปถึงค่านิยม และกระแสทาง
สังคมในขณะสร้ างสรรค์ผลงาน
อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณาวิธีการทํางาน “รับจ้ าง” ในฐานะช่างปูนปั น้ และระบบ
ความสัมพันธ์ ของช่างในบทที่ 2 พบว่าการทํางานของช่างปูนปั น้ ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มกั ผ่าน
กระบวนการทํางานเชิงกลุ่ม ภายใต้ แนวความคิดหลัก หรื อความเห็นชอบของหัวหน้ าช่าง ตังแต่
้
กลุ่มขนาดใหญ่ ลงมาถึ งกลุ่มขนาดย่อย 3-4 คนร่ วมกัน ต่อมาจึงแยกย้ ายออกเป็ นกลุ่มย่อย
(ทีมงาน) รับงานทังในจั
้ งหวัดเพชรบุรี และต่างจังหวัด
ปั จจุบนั พบว่าขยายขอบเขตออกไปมากยิ่งขึ ้นกว่าในงานวิจยั ของสัมฤทธิ์ ทองเถื่ อน
เมื่อ พ.ศ. 2537 ในเขตภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรี อยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร เขตภาคใต้ เช่น ประจวบคีรีขนั ธ์ นครศรี ธรรมราช ภูเก็ต
พังงา และเขตภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี จันทบุรี ตราด สําหรับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
พบว่ามีชา่ งมาเรี ยนงานปูนปั น้ และแยกย้ ายไปรับงานเองเป็ นจํานวนมาก แต่ไม่สามารถระบุได้ แน่
ชัดว่ากลับไปรับงานในภูมิลําเนาเดิมหรื อไม่ ทังขยายพื
้
้นที่การประดับออกจากเขตศาสนสถาน สู่
งานประดับอาคารสิ่งก่อสร้ างสาธารณะ และสินค้ าประดับตกแต่งอีกหลายประเภท
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เลิศชาย สินเสริ ฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปูนปั น้ ของสกุลช่างเพชรบุรี,” 4-5.
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ด้ วยเงื่ อนไขเรื่ องการเรี ยนรู้ งาน และระบบการทํางานรับจ้ างอิงกลุ่ม การขยายตัว
ของกลุ่มช่าง และพืน้ ที่ในการติดตามศึกษาผลงานช่างไม่มีขอบเขตจํากัดที่ชดั เจน จึงนําไปสู่
กรอบสําหรับการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างผลงานสําหรับการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ครัง้ นี ้ โดยใช้ เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์แนวความคิด และรูปแบบของ
งานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั จากผลงานของ “กลุ่มช่าง” ที่มีบทบาท หรื อได้ รับการ
ยอมรั บจากสังคมภายนอก ในแวดวงช่าง และได้ รับความวางใจจากวัด (ผู้จ้างงาน) เป็ นหลัก
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มช่างปูนปั น้ ในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และ
กลุม่ ช่างรายย่อย (ช่างอิสระ)
กลุ่มช่ างปูนปั ้นในเครือข่ ายช่ างทองร่ วง เอมโอษฐ์
ประกอบด้ ว ยช่ า ง และกลุ่ม ช่ างจํ านวนมากทัง้ ลูก ศิ ษย์ จ ากศูน ย์ ศิ ล ปาชี พ จิ ตรดา
โรงเรี ยนในวัง ชาย และช่างจากสนามงานรั บจ้ างจริ ง รวมถึ ง มี ถิ่น ฐานหลากหลายทัง้ คน
เพชรบุรีโดยกําเนิด คนต่างจังหวัด หรื อช่างแรงงานรับจ้ างในท้ องถิ่นอื่นๆ ที่มีโอกาสเรี ยนรู้ ผ่าน
กระบวนการสร้ าง และบรรทัดฐานงานที่รับอิทธิพลบางประการที่รับการสืบทอดมาในเมืองเพชรบุรี
ผ่านครู ช่าง หรื อหัวหน้ าช่าง ซึ่งปั จจุบนั ช่างหลายรุ่ นแยกย้ ายกันไปประกอบอาชีพตามกลุ่ม
เพื่อน หรื อกลุม่ ญาติพี่น้องกัน และฝึ กหัดช่างฝี มือด้ านปูนปั น้ อีกมาก
ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงจําต้ องเลือกศึกษาผลงานของกลุ่มย่อยของช่างในสายเพียงบาง
กลุม่ โดยคัดเลือกจากรายนามช่างที่มีฝีมือเป็ นที่ยอมรับในวงการในแต่ละรุ่น และช่างที่ได้ รับการ
แนะนําบอกต่อจากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ได้ แก่ ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ช่างสํารวย เอม
โอษฐ์ ช่างศิริ พรพระ ช่างบาหยัน รอดจากทุกข์ ช่างสุวรรณา ภัทรพลเสน ช่างบรรพต อินทเสม ช่างบรรจบ บุญประเสริ ฐ ช่างสมพิศ พลายแก้ ว และช่างสมชาย บุญประเสริ ฐ
ผลงานเหล่านี ช้ ่างที่ เ ป็ นผู้รับงาน หรื อหัวหน้ ากลุ่ม อาจเพี ยงรั บงาน ออกแบบ ให้
คําแนะนํา หรื อตัดชิ ้นงานให้ ช่างในกลุ่มย่อยของตนทํา ประกอบกับธรรมชาติการทํางานปูนปั น้
รับจ้ างในกลุม่ ช่างซึง่ เริ่มต้ นจากการทํางานร่วมกับกลุ่มช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ต่อมาจึงมีการจับ
กลุ่มย่อยแยกออกไปรับงาน กลุ่มย่อยเหล่านี ้ยังมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ การแก้ ปัญหาใน
การทํางาน รวมถึงกลับมาร่วมงานกันบ้ างในบางครัง้
ดังนันการแยกกลุ
้
่มผลงานของกลุ่ม (ทีม) ช่างในเครื อข่ายของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
จึงไม่ได้ มงุ่ เน้ นเพื่อแยกฝี มือเฉพาะบุคคลของช่าง และเป็ นการสุม่ คัดเลือกตัวอย่างผลงานโดยเน้ น
ขอบเขตพื ้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ผลงานที่ชา่ งผู้สร้ างชื่นชอบ และผลงานสําคัญที่ได้ รับการกล่าวถึง
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ในวงกว้ าง ซึง่ ได้ จากการสัมภาษณ์ช่างปูนปั น้ และวัดเป็ นหลัก โดยเน้ นผลงานในจังหวัดเพชรบุรี
เป็ นหลัก ตัวอย่างสําหรับการศึกษาผลงานปูนปั น้ ของกลุ่มช่าง (ทีม) ในเครื อข่ายของช่างทองร่วง
เอมโอษฐ์ ได้ แก่
1. ทองร่วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ.2486-ปั จจุบนั )
ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็ นคนจังหวัดสมุทรสงคราม และมีพื ้นความรู้ ด้านงานช่าง
ติดตัวก่อนมาบวชเรี ยนที่วดั มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ต่อมาได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
งานปูนผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ การสังเกต การฝึ กฝน และการปฏิสงั สรรค์ทางความคิดกับครู
ช่างเมืองเพชรบุรี มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในฐานะครูชา่ งอาวุโสของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ มีบทบาทสําคัญในการสร้ างผลงาน และถ่ายทอดองค์
ความรู้ งานช่างปูนปั น้ ให้ ญาติพี่น้อง เพื่อน รวมถึงลูกมือช่างที่มีความสนใจงานทางด้ านนีเ้ ป็ น
จํานวนมาก จนอาจนับได้ ว่าเป็ นช่างกลุ่มใหญ่ที่สดุ ของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี หลายคนมี
ชื่อเสียง และฝี มือเป็ นที่ยอมรับของสังคมปั จจุบนั ตัวอย่างผลงานสําคัญ ได้ แก่
1.1 วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหารเป็ นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้ างที่แน่ชดั จาก
รูปแบบการทําฐานบัวลูกฟั กซ้ อนกัน 3 ฐาน รองรับเรื อนธาตุในผังเพิ่มมุมโดยมีมุมประธานใหญ่
กว่ามุมบริ วาร และหลักฐานก้ อนศิลาแลงด้ านในของฐานไพทีรองรับพระปรางค์ แสดงให้ เห็นว่า
มหาธาตุแห่งนี ้คงจะมีมาแล้ วตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ร่ วมสมัยกับกลุ่มปราสาทศิลาแลง วัด
กําแพงแลง จ. เพชรบุรี หรื อสร้ างขึ ้นระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงสมัยอยุธยาตอนต้ น และ
เป็ นวัดสําคัญของชุมชนสืบมาถึงยุคปั จจุบนั
เดิม ชาวบ้ านเรี ยกว่า “วัดหน้ าพระธาตุ” “วัดพระธาตุ” หรื อ “วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ” เข้ าใจว่าน่าจะเรี ยกตามภูมิสณ
ั ฐานของวัด อันเป็ นที่ตงของพระมหาธาตุ
ั้
เจดีย์ทรง
ปรางค์ขนาดใหญ่ จนกระทัง่ ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6 จึงมีการขนานนามใหม่ว่า “วัด
มหาธาตุ” และได้ รับพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ยกฐานะเป็ นพระอารามหลวงชันตรี
้ ชนิดวรวิหาร เมื่อ
ปี พ.ศ. 2459 สมัยพระสุวรรณมุณี (หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์) เป็ นเจ้ าอาวาส
งานปูนปั น้ ประดับภายในวัดแห่งนี ้ได้ รับการสร้ างซ่อมอยู่หลายครัง้ ปรากฏ
หลักฐานการซ่อมและสร้ างในเอกสาร และข้ อมูลบอกเล่านับตังแต่
้ งานบูรณปฏิสงั ขรณ์พระปรางค์
ครัง้ ใหญ่ ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที่ 231 และการปั น้ ปูน
31

พระครูสวุ รรณมุนีนรสีหธรรมทายาทสังฆวาห, ประวัติพระศรี รัตนมหาธาตุ (ปรางค์ ใหญ่ 5
ยอด) (พระนคร: โรงพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์, 2480), 29-30.
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ประดับหน้ าบันทิศตะวันออก ซุ้มประตูทิศตะวันออกของวิหารหลวง และหน้ าบันทิศตะวันออก
ของอุโบสถโดยกลุม่ ช่างปั น้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 332
ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2471-2479 นายพิณ อินฟ้าแสง ได้ รับว่าจ้ างจากทาง
วัดให้ เริ่ มบูรณะงานปูนปั น้ ประดับตกแต่งพระปรางค์ และระหว่าง พ.ศ. 2503-2506 ได้ ปัน้ ปูน
ประดับหน้ าบันหอฉัน ซุ้มทางเข้ าทิศตะวันออกฝั่ งทิศใต้ ของวิหารคด พระพุทธรูปพร้ อมลวดลาย
ประดับตกแต่งฐานพระพุทธรูปในวิหารคด และ หน้ าบันซุ้มประตูทางเข้ าวัดฝ่ ายสังฆาวาส 33 ซึ่ง
เป็ นช่วงเวลาที่ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เพิ่งเริ่ มเข้ ามาเรี ยนรู้งานปูนปั น้ ผ่านการรับจ้ าง ทํางานช่วย
นายพิณปั น้ ฐานพระพุทธรูปในพระระเบียง
กระทัง้ พ.ศ. 2518 และ 2529-2535 กลุ่มช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ได้ เข้ ามา
รั บ เหมาปั น้ ลวดลายปูน ปั น้ ประดับ เสนาสนะต่า งๆ ภายในอี ก หลายจุด 34 ได้ แ ก่ หน้ า บัน ทิ ศ
ตะวันตกของพระวิหารหลวง หน้ าบันหอประชุม หน้ าบันศาลาหอประชุม และปูนปั น้ ประดับศาลา
นางสาวอัมพร บุญประคอง ส่วนของงานที่ชา่ งทองร่วง มีสว่ นร่วมในการออกแบบ และปั น้ คือ
ออกแบบ ปั น้ ลายหอระฆัง
ออกแบบ ปั นลายวิหารพระอูท่ อง
ออกแบบ ปั น้ ลายหน้ ามุขศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง
ออกแบบลวดลายประดับเสารัว้ รอบศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง
1.2 หน้ าบันศาลาการเปรี ยญ (พ.ศ. 2512) และหน้ าบัน ศาลาหน้ าถํ า้ วัดเขา
บันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
วัดเขาบันไดอิฐเป็ นวัดโบราณ มีมาอย่างช้ าในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดย
กําหนดอายุตามรูปแบบงานศิลปกรรมที่ปรากฏภายในวัด ได้ แก่ รูปแบบทางสถาปั ตยกรรม และ
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32

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 204. อ้ างจาก สัมภาษณ์ ไพทูรย์ เมือง
สมบูรณ์ ซึ่งกล่าวว่ารั บข้ อมูลมาจากเลิศ พ่วงพระเดช; ดํารงพันธ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะ
พื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณี ศึกษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 171; ทวีโรจน์ กลํ่ากล่อมจิตต์ ,
บรรณาธิ การ, สมโภชวัดมหาธาตุ วรวิหาร จ.เพชรบุ รี ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครบ 500 ปี ,
(เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 2552), 196.
33
ดํารงพันธ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 128, 140-143.
34
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม, คําประกาศเกียรติคุณนายทองร่ วง เอมโอษฐ์ ศิลปิ นแห่ งชาติ
สาขาทั ศ นศิ ล ป์ (ประณี ต ศิ ล ป์ -ศิ ล ปะปู น ปั ้ น ), เข้ าถึ ง เมื่ อ 12
มี น าคม 2557, เข้ าถึ ง ได้ จาก
http://www.culture.go.th/subculture8/attachments/article/161/TONGREUNG%20%20EAMAOT.pdf
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งานปูนปั น้ ประดับอุโบสถ ซึ่งบางส่วนได้ รับการบูรณะซ่อมแซมเลียนลวดลายเก่าโดยฝี มือช่างใน
ยุคปั จจุบนั เช่น ช่างทองร่ วงเคยปั น้ ซ่อมลายบนซุ้มประตูอุโบสถตามของเดิม รวมถึงลวดลาย
ประดับหน้ าบันบางส่วนแต่ไม่ทราบฝี มือช่างที่แน่ชดั ส่วนงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันวิหารเป็ นงาน
ปั น้ ใหม่โดยช่างเอกรัตน์ มิตรรัน
1.3 ซุ้มประตู และซุ้มหน้ าต่างฝั่ งทิศเหนืออุโบสถ วัดชีว์ประเสริ ฐ อ.เมือง จ.
เพชรบุรี
งานปูนปั น้ ประดับอุโบสถหลังนี ้ประกอบด้ วยฝี มือช่างปูนปั น้ หลายท่าน โดย
ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ รับงานประดับซุ้มประตู และซุ้มหน้ าต่างฝั่ งทิศเหนือ ช่างสมบัติ พูลเกิด รับ
งานปั น้ ซุ้มหน้ าต่าง และคูหาฝั่ งทิศใต้ ช่างเฉลิม พึง่ แตงรับงานปั น้ หน้ าบันทิศตะวันออก และช่าง
สอย ศิลปะกอบรับงานปั น้ หน้ าบันทิศตะวันตก
1.4 งานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดโคก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออก แสดงภาพพุทธประวัติตอนอัญเชิญ
มหาโพธิสตั ว์ลงมาประสูติเป็ นพระพุทธเจ้ า เป็ นผลงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ส่วนหน้ าบัน
ด้ านทิศตะวันตก แสดงภาพพุทธประวัติตอนเจ้ าชายสิทธัตถะปลงพระเกศาเป็ นผลงานของช่าง
สมบัติ พูลเกิด
1.5 หน้ าบันทิศเหนืออาคารเรี ยนปริยตั ธิ รรมวัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทัง้ 3 ด้ านของอาคารหลังนี ้ ประกอบด้ วยฝี มือของ
นายพิณ อินฟ้าแสง บนหน้ าบันทิศตะวันออก ซึ่งหันออกหน้ าถนน ฝี มือช่างเฉลิม พึ่งแตง บน
หน้ าบันทิศตะวันตก และฝี มือช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ บนหน้ าบันทัง้ 2 ของอาคารด้ านทิศเหนือ
1.6 งานประดั บ หน้ าบั น ซุ้ มประตู ซุ้ มหน้ าต่ า งอุ โ บสถวั ด เกาะจาก จ.
นครศรี ธรรมราช เริ่ มงานปั น้ ตกแต่งอุโบสถ ราว พ.ศ. 2513
1.7 ภาพผนังรถรางไฟฟ้า และศาลพระพรหมหน้ าเคเบิ ้ลคาร์ เขาวัง จ.เพชรบุรี
ปั น้ ขึ ้นใน พ.ศ. 2540 เป็ นผลงานการออกแบบของช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์
โดยมีช่างบาหยัน รอดจากทุกข์ ซึ่งขณะนันยั
้ งฝึ กหัด เรี ยนรู้ และทํางานปูนปั น้ ร่วมอยู่กบั ช่างทอง
ร่วง เอมโอษฐ์ เป็ นผู้ปัน้ ภาพ 35
1.8 งานประดั บ หน้ าบัน ซุ้ มประตู ซุ้ มหน้ าต่ า งอุ โ บสถ วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จ.นครศรี ธรรมราช
1.9 งานประดับอุโบสถ (หลังใหม่) วัดโตนดหลวง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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สัมภาษณ์ บาหยัน รอดจากทุกข์, ช่างปูนปั น้ , 8 เม.ย. 2553.
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ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ช่างพบว่างานประดับอุโบสถหลังนี ้รับผ่านช่างทอง
ร่ วง เอมโอษฐ์ แต่มี การตัดแบ่ง ชิ น้ งานกัน ภายในกลุ่ม ช่าง ซึ่ง เป็ นเครื อญาติกัน สํ าหรั บงาน
ประดับหน้ าบันเป็ นผลงานออกแบบ และปั น้ โดยช่างสํารวย เอมโอษฐ์ (น้ องชาย)
1.10 ภาพประดับผนัง โรงพยาบาลเพชรรัตน์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (พ.ศ. 2541)
1.11 ภาพพระมหาชนก ร้ านแม่กิมไล้ อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี (พ.ศ. 2543)
1.12 งานประดับอุโบสถ และเครื่ องยอดวิหารหลวงปู่ วัดกลางบางแก้ ว อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม
อุโบสถหลังนี ้เริ่ มสร้ างในปี พ.ศ.2542 อาจารย์ประเวศน์ ลิมปรังษี เป็ น
ผู้เขียนแบบ ใช้ เวลาก่อโครงสร้ างโบสถ์ 1 ปี และช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ เป็ นผู้ควบคุมดูแลเรื่ อง
ลวดลายปูนปั น้ โดยช่างสุวรรณา ภัทรพลแสน เป็ นผู้ดําเนินการเรื่ องลวดลายปูนปั น้ และช่าง
สํารวย เอมโอษฐ์ ดแู ลงานประดับฐานพระประธาน งานปูนปั น้ เหล่านี ้ปั น้ ร่วมกับการประดับถ้ วย
ลายคราม ถ้ วยเบญจรงค์ และลานนํ ้าทองทังหลั
้ ง ด้ วยงบประมาณ 35 ล้ านบาท ใช้ เวลาก่อสร้ าง
ร่วม 4 ปี จึงแล้ วเสร็ จ 36 นอกจากนี ้ยังมีงานประดับที่น่าสนใจอีกแห่งภายในวัด คือ วิหารหลวงปู่
บุญ ซึ่งมี ผลงานออกแบบเครื่ องยอดของช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ และงานปูนปั น้ ประเภทภาพ
ประดับตัวอาคาร ซึง่ ทังหมดเป็
้
นงานของช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ 37
2. สํารวย เอมโอษฐ์ (พ.ศ.2494-ปั จจุบนั )
เป็ นน้ องชายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ แรกเริ่ มได้ เข้ ามาฝึ กหัดทํางานปูนปั น้ ร่วมกับ
พี่ชาย ตังแต่
้ พ.ศ.2508 ซึ่งทํางานรับจ้ างปั น้ ฐานพระพุทธรูปอยู่ที่วดั มหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.
เพชรบุรี ปั จจุบนั ถือเป็ นช่างปูนปั น้ อาวุโสอีกท่านหนึ่ง ที่ช่างในเครื อข่ายให้ ความเคารพ และ
ปรึ กษาพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาในการออกแบบและปั น้ งานปูนปั น้ ปั จจุบนั ช่างสํารวยยังคง
รับเหมางานปูนปั น้ โดยจะเป็ นผู้ออกแบบ กํากับ และควบคุมงานที่ชา่ งลูกน้ องปั น้ อีกทีหนึง่
2.1 หน้ าบันอุโบสถวัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม
เป็ นวัดโบราณจากรู ปแบบของวิหาร และลายประดับบานประตูพระวิหาร
เชื่อว่าน่าจะเป็ นวัดที่มีมาแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย อุโบสถเป็ นอาคารก่อสร้ างขึ ้นใหม่ และเป็ น
แห่งแรกที่ช่างสํารวย เอมโอษฐ์ ได้ ทดลองปั น้ ด้ วยปูนแบบใหม่ ที่คิดค้ นผสมขึน้ โดยมีผงหินแดง
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วัดกลางบางแก้ ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (นครปฐม: นครชัยศรี รุ่งเรื อง
การพิมพ์, ม.ป.ป. ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาปิ ดทองฝั งลูกนิมิต 28 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2552), คํานํา.
37
สัมภาษณ์ พระครูสถิตบุญเขต, เจ้ าอาวาสวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม, 23 กรกฎาคม 2554.
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และสีเสียดเป็ นส่วนผสม ทําให้ เกิดปูนตําที่มีสีออกนํ ้าตาลอมแดง แต่ปัจจุบนั เมื่อผ่านเวลามานาน
หลายปี ปูนดังกล่าวได้ สีซีดจางลงดังปรากฏเป็ นสีอมชมพูออ่ นๆ ในปั จจุบนั
2.2 ฐานพระองค์ใหญ่ในศาลาบุญประคอง และฐานพระองค์ใหญ่ในพระวิหาร
หลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ. เพชรบุรี
2.3 หน้ าบันศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรี ธรรมราช
2.4 ออกแบบและปั น้ หน้ าบันอุโบสถวัดโตนดหลวง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
2.5 หน้ าบัน และคันทวยอุโบสถวัดลักษณาราม อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
2.6 ฐานพระประธานในอุโบสถ และวิหารวัดปริวาส กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2553)
3. ศิริ พรพระ (พ.ศ.2498-ปั จจุบนั )
ถือเป็ นช่างรุ่นแรกๆ ในทีมช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ซึ่งเข้ ามาทํางานปูนปั น้ ตามคํา
ชักชวนของเพื่อนรุ่นเดียวกัน (ช่างสมพล พลายแก้ ว) ตังแต่
้ พ.ศ. 2514 ปั จจุบนั แม้ ช่างศิริจะมี
ปั ญหาสุขภาพ (โรคอัมพฤก) แต่ยงั คงรับเหมางานปูนปั น้ โดยมีสําเลียง พระพระ (น้ องชาย) และ
ช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วงร่วมงานด้ วย โดยช่างศิริจะเป็ นผู้ออกแบบและวางเรื่ องราวหลักๆ ให้
ลูกน้ องปั น้
3.1 หน้ าบันอุโบสถวัดในกลาง อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
3.2 หน้ าบันอุโบสถวัดเพชรสุวรรณ อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
3.3 ซุ้มประตู และหน้ าต่างอุโบสถวัดศรี ษะคาม อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
3.4 ออกแบบหน้ าบันพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.5 หน้ าบัน ซุ้มประตูหน้ าต่าง และแท่นพระประธานในอุโบสถวัดนาขวาง จ.
สมุทรสาคร
4. บาหยัน รอดจากทุกข์ (พ.ศ. 2510- ปั จจุบนั )
เป็ นน้ องสาวของช่างบรรจบ บุญประเสริ ฐ และช่างบุญเจือน เอมโอษฐ์ เริ่ มเข้ า
มาฝึ กทํางานปูนปั น้ ตามพี่สาวตังแต่
้ อายุ 15 ปี ปั จจุบนั มีฝีมือเป็ นที่กล่าวขานในหมู่ช่างปั น้ และ
วัดในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะการปั น้ ลายประเภทพรรณพฤกษา ปั จจุบนั เป็ นผู้รับเหมางานปูน
ปั น้ ร่วมกับสามี (ช่างเอก)
4.1 วิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์ โรงทึม และศาลาการเปรี ยญวัดต้ นสน อ.บ้ านแหลม
จ.เพชรบุรี
4.2 หน้ าบันทิศตะวันตก และงานประดับตกแต่งอุโบสถวัดจันทราวาส อ.เมือง
จ.เพชรบุรี ยกเว้ นด้ านสกัดทิศตะวันออกทังหมดเป็
้
นงานของช่างสมบัติ พูลเกิด
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4.3 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ พนักกําแพงแก้ วรอบอุโบสถ หน้ าบันกุฏิ และซุ้ม
หลวงพ่อเพชรในกุฏิ วัดม่วงงาม อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
4.4 งานประดับอุโบสถ (หลังใหม่) วัดอุทยั อ.เมือง จ.เพชรบุรี
4.5 งานประดับอุโบสถวัดนาค อ.เมือง จ.เพชรบุรี
4.6 งานประดับวิหารพระ และวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ (ยกเว้ นงานประดับหน้ า
บันทิศตะวันตกเป็ นผลงานช่างสมบัติ พูลเกิด) วัดลักษณาราม อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
5. สุวรรณา ภัทรพลเสน (พ.ศ.2506-ปั จจุบนั )
แรกเริ่ มเข้ ามาซ้ อมตําปูนตามมารดา ตังแต่
้ อายุ 13-14 ปี ก่อนจะเริ่ มฝึ กหัดงาน
ปั น้ กับกลุ่มช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ และทํางานกับทีมช่างสํารวย เอมโอษฐ์ โดยขึ ้นอยู่ว่าช่างใดมี
งานต้ องการลูกน้ อง ก็จะแบ่งกันไป ปั จจุบนั ช่างสุวรรณามีผลงานหลายแห่งที่รับงานเองทังหมด
้
แต่สว่ นใหญ่อยูต่ า่ งจังหวัด เช่น งานประดับศาลาการเปรี ยญวัดแจ้ งเจริ ญดอน จ.ชลบุรี เจ้ าแม่
กวนอิมวังสามเซียน จ.ชลบุรี งานประดับอุโบสถวัดบางละมุง จ.ชลบุรี และงานประดับอุโบสถ
วัดแม่ตงั่ จ.ลําปาง โดยกลุม่ งานที่เลือกศึกษา ได้ แก่
5.1 ซุ้มประตู และซุ้มหน้ าต่างวิหารวัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
5.2 หน้ าบันอุโบสถหลังเก่า (ปั จจุบนั ทางวัดรื อ้ ถอนแล้ ว แต่ยังเก็บหน้ าบันไว้ )
และลายประดับอาคารพระแม่กวนอิม วัดศรี มหาโพธิ์ จ.นครปฐม
5.3 งานประดับเมรุวดั โคกเขมา จ.นครปฐม
5.4 งานประดับหน้ าบัน คูหา ซุ้มประตู ซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.
นครปฐม
6. บรรพต อินทเสม (พ.ศ.2505-ปั จจุบนั )
เรี ยนรู้ งานปูนปั น้ ผ่านการทํางานร่ วมกับช่างสํารวย เอมโอษฐ์ และช่างสมพล
พลายแก้ ว ตังแต่
้ อายุ 17 ปี ปั จจุบนั มีทกั ษะฝี มือดีจนช่างบางท่านกล่าวยกย่องฝี มือว่าเป็ นหนึ่งใน
บรรดาศิษย์เอก (น่าจะหมายถึงช่างที่มีฝีมือดี) ของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และได้ รับการครอบครู
จากช่างสํ ารวย เอมโอษฐ์ ซึ่งช่างบรรพตยังคงยกย่องนับถื อช่างทัง้ 2 เป็ นครู ช่างอาวุโส มี
ผลงานปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น งานปูนปั น้ ประดับอุโบสถวัดหลังบาง จ.นนทบุรี งานปั น้ ซ่อม
ปูนปั น้ ประดับอุโบสถวัดบางหอ จ.เพชรบุรี และซุ้มประตู ซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดคลองวาฬ จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้ น แต่ตวั อย่างที่นําใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ
6.1 ศาลาสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
6.2 หน้ าบันอุโบสถ และบันไดพญานาควัดโพธาวาส อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
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6.3 งานประดับอุโบสถ ฐานพระพุทธรู ปประธาน ซุ้มกําแพงแก้ ว และประตู วัด
ถิ่นปุรา อ.เมือง จ.เพชรบุรี
6.4 งานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดนายาง อ.ชะอํา จ. เพชรบุรี
7. บรรจบ บุญประเสริ ฐ (พ.ศ. 2506-ปั จจุบนั )
เริ่ ม เข้ ามาทํ า งานปูน ปั น้ ราว พ.ศ. 2522 ตามพี่ น้ อ งซึ่ง ขณะนัน้ ทํ างานอยู่กับ
ช่างทอง ร่ วงเอมโอษฐ์ ต่อมาแม้ จะแยกออกมารับงานเอง แต่ยงั คงมีการปรึกษาเรื่ องการแสดง
เรื่ องราวกับการออกแบบงานประดับในงานกับช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ อยู่บ้างบางครัง้ ผลงานใน
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ
7.1 สีมา และหน้ าบันศาลาการเปรี ยญ วัดกําแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
7.2 งานประดับมณฑป หอไตร ศาลาเอนกประสงค์ (โดยงานหน้ าบันอาจารย์
ประสม สุสทุ ธิ เป็ นผู้ออกแบบ) นารายณ์บรรทมสิญ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
7.3 หอระฆังวัดพรหมวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
7.4 หอระฆัง และศาลา 3 หลัง วัดนิคมวชิราราม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
7.5 งานประดับอุโบสถ หอระฆัง กุฏิ และซุ้มประตู วัดหนองเผาถ่าน อ.ชะอํา จ.
เพชรบุรี
7.6 หน้ าบันอุโบสถวัดหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
7.7 หน้ าบันอุโบสถวัดพระนอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
7.8 กลุ่มมณฑป และวิหารบนฐานไพทีหลังวิหารพระราหู ยกเว้ นหน้ าบันด้ าน
ทิศตะวันตกของวิหารหลังแรก เป็ นงานช่างสาโรจน์ บุญประเสริ ฐ (หลาน) วัดศรี ษะทอง อ.เมือง
จ.นครปฐม
8. สมพิศ พลายแก้ ว (พ.ศ.2504-ปั จจุบนั )
ผ่านการเรี ยนรู้ ทํ างานปูนปั น้ ร่ วมกับช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ มาตังแต่
้ อายุ 12 ปี
ราว 2 ปี ต่อมาจึงติดตามพี่ชาย คือช่างสมพร พลายแก้ ว (เสียชีวิต) ซึ่งขณะนันได้
้ แยกออกมารับ
งานเองอีกราว 9 ปี และแยกออกมารับงานเองจนถึงปั จจุบนั ราว 20 กว่าปี แล้ ว ผลงานที่สําคัญ คือ
8.1 งานประดับอาคารภายในวัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้ แก่
มณฑป ซุ้มประตูทางเข้ าวัด (ซุ้มกลางใหญ่) ศาลาอเนกประสงค์หลังใหญ่ หน้ าบันมณฑปติด
โรงเรี ยน และปั จจุบนั กําลังทําศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.3
วัดคงคารามวรวิหาร ถือเป็ นสนามงานขนาดใหญ่ที่รวบรวมผลงานของช่าง
สกุลช่างเพชรบุรีไว้ หลายช่าง เฉพาะผลงานประติมากรรมปูนปั น้ นอกเหนือจากงานของช่างสม

72
พิศดังกล่าวถึงข้ างต้ น ยังปรากฏผลงานของช่างฝี มือดีอีกหลายท่าน ได้ แก่ นายประสม สุทธิ ซึ่ง
ออกแบบลายประดับหน้ าบันอุโบสถ โดยหน้ าบันทิศตะวันออกช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ เป็ นผู้ปัน้
ส่วนหน้ าบันอุโบสถทิศตะวันตกช่างเฉลิม พึ่งแตงเป็ นผู้ปัน้
งานประดับซุ้มหน้ าต่างอุโบสถทิศ
เหนือเป็ นผลงานของช่างสมบัติ พูลเกิด งานประดับซุ้มหน้ าต่างอุโบสถทิศใต้ เป็ นผลงานของ
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ งานประดับซุ้ มประตูทางเข้ าอุโบสถ และพระพุทธรู ปนาคปรกหน้ า
อุโบสถเป็ นผลงานของช่างเฉลิ ม พึ่ง แตง และงานประดับพระบรมราชอนุส าวรี ย์ รั ชกาลที่ 3
ผลงานของช่างศิริ พรพระ
8.2 มณฑปหลวงพ่อรุ่ง และป้ายทางเข้ า วัดโพธิ์พระใน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
8.3 มณฑปวัดโพธิ์พระนอก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เป็ นผลงานตอนทํางานกับพี่ชาย คือสมพล พลายแก้ ว ปั จจุบนั เสียชีวิตแล้ ว
ปั จ จุบัน ภายในวัดยัง ปรากฏผลงานเมื่ อคราวที่ ช่างสมพลรั บงานไว้ หลายแห่ง ได้ แก่ ลวดลาย
ประดับหน้ าบัน และคูหาอุโบสถ และลวดลายประดับหน้ าบันศาลาการเปรี ยญ ซึ่งทางวัดได้ แจ้ ง
ความประสงค์กบั ช่างว่าต้ องการให้ ปัน้ เรื่ องใดบ้ าง 38
8.4 งานปูนปั น้ ประดับภายในวัดเพชรสุวรรณ อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
8.5 มณฑปหลวงพ่อบางตะบูน วัดปากอ่าว อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
8.6 เมรุเผาศพวัดปากลัด อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
8.7 ปูนปั น้ ตกแต่งศาลาฌานกิจ และอุโบสถ วัดไสกระดาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
9. สมชาย บุญประเสริ ฐ (พ.ศ. 2517-ปั จจุบนั )
เข้ ามาฝึ กฝนงานปูนปั น้ กับกลุ่มช่างเยี่ยม ทองไทร ตังแต่
้ ราวอายุ 16-17 ปี ถือ
เป็ นช่างปูนปั น้ รุ่ น ใหม่ที่ ไ ด้ รั บรางวัล จากการประกวดศิล ปะปูน ปั น้ แห่ง ประเทศไทยหลายครั ง้
ผลงานของช่างสมชาย มีหลายอยูห่ ลายแห่ง ซึง่ ระยะแรกเป็ นการรับงานร่วมกับพี่น้อง คือ สาโรจน์
บุญประเสริ ฐ และจันทร์ เจ้ า มูลจรัส ซึ่งฝึ กหัดงานช่างมาไล่กันกับช่างในสายของช่างทองร่ วง
เอมโอษฐ์ แต่ปั จ จุบัน ต่า งแยกย้ ายรั บ งานของตนเองแล้ ว มี ผ ลงานที่ ผ่ า นมา เช่น งาน
ออกแบบและปั น้ ลายประดับอุโบสถ วัดคลองป่ ากุ้ง จ.จันทบุรี งานออกแบบและปั น้ ลายประดับ
อุโบสถ วัดทัพโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ หกั จ.ราชบุรี ลายประดับอุโบสถวัดนามะตูม จ.ชลบุรี ลาย
ประดับอุโบสถวัดสลัก จ.ตราด และลายประดับอุโบสถวัดเจดีย์หอย จ.กรุ งเทพฯ เป็ นต้ น แต่
ตัวอย่างผลงานที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เลือกผลงานล่าสุดของช่าง (พ.ศ. 2553-54) ได้ แก่ ผลงาน
ออกแบบ และปั น้ ลายประดับอุโบสถวัดช้ างแทงกระจาด อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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สัมภาษณ์ พระครูสงั ฆรักษ์ สุดใจ, เจ้ าอาวาสวัดโพธิ์พระนอก จ.เพชรบุรี, 21 มกราคม 2554.
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กลุ่มช่ างปูนปั ้นรายย่ อย หรือ ช่ างอิสระ
ช่างพื ้นบ้ านกลุม่ อิสระในงานวิจยั เล่มนี ้ หมายรวมถึงช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านกลุ่มย่อย ที่
เรี ยนรู้ งานช่างหลากหลายวิ ธี การ ทัง้ การเป็ นลูกน้ อง การพูดคุย และการสัง เกตผ่านครู ช่า ง
พื ้นบ้ านท่านอื่นๆ นอกเหนือจากในสายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ หรื อมีการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ลองผิดลองถูกเฉพาะตน บ้ างเรี ยกตนเองว่า “ช่างอิสระ” 39 จากการสํารวจผลงานของช่างปูนปั น้
อิสระส่วนหนึ่งพบว่ามี ช่างหลายคนที่รับเหมางานตัดชิน้ ลายประดับพวกส่วนฐาน เสา และซุ้ม
ประตู-หน้ าต่าง ซึง่ เป็ นงานประเภทลายเป็ นพื ้นฐาน
ดัง นัน้ จึง เลื อกศึก ษาเฉพาะผลงานช่า งอิ ส ระที่ รั บเหมาชิ น้ งานสํ า คัญ เช่น เหมา
อุโบสถ งานหน้ าบัน และอาคารประกอบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีฝีมือค่อนข้ างเป็ นที่ยอมรับในแวด
วงวัดพอสมควรเป็ นหลัก โดยสุม่ ตัวอย่างจากช่างที่มีประสบการณ์ด้านงานปูนปั น้ มากกว่า 20 ปี
ขึ ้นไป สําหรับผลงานปูนปั น้ ของช่างพื ้นบ้ านท่านอื่นๆ อาจกล่าวถึงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
เอกลักษณ์ ในการสร้ างสรรค์งานเท่านัน้ ได้ แก่ ช่างเฉลิม พึ่งแตง ช่างสมบัติ พูลเกิด ช่างผิน
สังข์ศรี ช่างหวล อรชร และช่างเอกรัตน์ มิตรรัน รวมถึงผลงานของช่างสอย ศิลปะกอบ และช่าง
เหิ่น เกศรา ซึ่งแม้ ปัจจุบนั เสียชี วิตแล้ ว แต่ช่างทัง้ สองมีประสบการณ์ และผลงานร่ วมสมัยกับ
ช่ า งทองร่ ว ง เอมโอษฐ์ และช่ า งเฉลิ ม พึ่ ง แตง จึ ง ใช้ ผลงานของช่ า งมาพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย
โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานของช่างทองร่ วง และช่างเฉลิม ซึ่งถื อเป็ นช่างรุ่ น
อาวุโสสร้ างผลงานขึ ้นในช่วงเวลาร่วมสมัยกัน 40 (แผนผังที่ 2)
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ปรากฏการเรี ยกช่างนอกเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ว่า “ช่างอิสระ” มาก่อน. ดูใน บุญ
รัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 151.
40
งานวิจยั ของสัมฤทธิ์ ทองเถื่อน กล่าวถึงช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ที่เป็ นที่ยอมรับในจังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดใกล้ เคียง ว่ามี 4 กลุม่ คือ สกุลช่างสอย ศิลปะกอบ สกุลช่างเหิ่น เกศรา สกุลช่างทองร่ วง
เอมโอษฐ์ และช่างเฉลิม พึง่ แตง แต่ในปั จจุบนั ช่างสอย ศิลปะกอบ และช่างเหิ่น เกศราเสียชีวิตแล้ ว ซึ่งช่างทัง้ 2
ถ่ายทอดความรู้ และทํางานปูนปั น้ ในระบบครอบครัวเป็ นหลัก ปั จจุบนั ช่างที่เคยอยู่ในทีมต่างแยกย้ ายไปรับ
งานเอง ผู้ศกึ ษาสามารถติดตามข้ อมูลได้ เพียงบางช่าง เท่านัน้ ได้ แก่ ช่างเสริ ม รุ่งเรื อง ช่างเขียว และช่างหวล
อรชร (เคยอยูท่ ีมช่างสอย) และช่างทรงศักดิ์ เกศรา (ลูกชายช่างเหิ่น มาฝึ กและแต่งงานกับน้ องสาวช่างสมชาย
บุญประเสริ ฐ). สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” ก.
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ขุนศรีวังยศ

ขรัว อินโขง
หลวงพ่ อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย

ครูช่างวัดใหญ่ สุวรรณาราม

หวน ตาลวันนา อิน อยู่มี เลิศ พ่ วงพระเดช พระอาจารย์ เป้า
(วั ดพระ ทรง )
พระมหาประทิว
(วัดพระทรง)

พิน อินฟ้าแสง

ลอย อารี เพื่อน
ฉลอง พึ่งแตง
ชําเลือง เกิดขวัญ
พิพฒ
ั น์ พึง่ แตง

ครูช่างวัดพระทรง

ศิริ พรพระ
สมพล พลายแก้ ว
ฯลฯ

ช่ างที่ส่งผ่ าน
ความรู้ส่ ูช่าง
ปั จจุบัน :

เล้ ง เชยสุวรรณ
(วัดเกาะ)
ช่างฮง (ช่างปูน
หนองจอก)
จีนหลา (ช่างปูน)
เสวก จันทร์ แดง
(ช่างเขียน)

แป๋ว บํารุงพุทธ

ทองร่ วง เอมโอษฐ์
มนู เนตรสุวรรณ
สํารวย เอมโอษฐ์

เฉลิม พึ่งแตง

หลวงพ่ ออินทร์ วัดยาง

สอย ศิลปะกอบ
(เสียชีวติ )

เหิ่น เกศรา
(เสียชีวติ )

บุญรอด เกศแก้ ว
หวล อรชร
ช่างเสริ ม รุ่ งเรื อง
ช่างเขียว

แทน เกศรา
และ
ประทาน เกศรา
(เสียชีวติ )
ทรงศักดิ์ เกศรา

ช่ างอิสระอื่นๆ:
ประสม สุทธิสทุ ธ*
มหากาหลง
(เสียชีวติ )
สมบัติ พูลเกิด
ผิน สังข์ ศรี
เอกรัตน์ มิตรรั น
สํารวย หอมสนิท
ฯลฯ

* เป็ นช่างแทงหยวก และช่างเขียน รวมถึงการเขียนออกลายบนหน้าบันสําหรับช่างปูนปั้ น

แผนผังที่ 2

การสืบสายสกุลช่างปูนปั น้ เพชรบุรีตงแต่
ั ้ อดีตถึงปั จจุบนั

1. เฉลิม พึง่ แตง และช่างในเครื อข่าย (พ.ศ.2487-ปั จจุบนั )
ช่างในเครื อข่าย คือ ช่างฉลอง พึง่ แตง (น้ องชาย) และช่างชําเลือง เกิดขวัญ โดย
ช่างฉลองและช่างชําเลืองเรี ยนรู้กระบวนการทํางานปูนปั น้ จากช่างเฉลิม แม้ ปัจจุบนั ช่างทังสอง
้
ได้ แยกออกมาทํางานรับเหมาปั น้ ลายร่วมกันเอง แต่เมื่อช่างเฉลิมรับงานใหญ่ ยังคงมีการรวมตัว
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ร่ วมงานกัน เสมอ สํ าหรั บลูกชายจะมี ม าช่วยงานด้ านจิตรกรรม และปูน ปั น้ บ้ างตามโอกาส 41
ผลงานส่วนใหญ่มกั เป็ นงานออกแบบลายไทยสําหรับช่างสลักไม้ และช่างปั น้ รวมถึงงานปูนปั น้
ประเภทเหมาเฉพาะส่วน เช่น หน้ าบัน ซุ้มประตู และฐานพระ ตัวอย่างผลงาน ได้ แก่
1.1 ปูนปั น้ หน้ าบันโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม ด้ านทิศตะวันตก วัดพลับพลาชัย อ.
เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งอาคารหลังนี ้มีหน้ าบันทังหมด
้
4 ด้ าน ด้ านทิศตะวันออกเป็ นผลงานของพิณ
อินฟ้าแสง ด้ านทิศเหนือเป็ นผลงานช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ซึง่ ช่างปูนปั น้ ท่านหนึ่งกล่าวชมฝี มือ
ปั น้ ของช่างเฉลิมว่างามขาดกว่าด้ านอื่นๆ และเป็ นผลงานเปิ ดให้ ชา่ งเฉลิมเป็ นที่ร้ ูจกั ในเวลานัน้
1.2 ปูนปั น้ หน้ าบันพระอุโบสถและ ซุ้มหน้ าต่าง วัดกุฎีดาว อ.เมือง จ.เพชรบุรี
1.3 ปูน ปั น้ หน้ า บัน วิห ารจตุรมุข และมณฑป วัดปากคลอง อ.บ้ านแหลม จ.
เพชรบุรี
1.4 ปูน ปั น้ หน้ า บัน พระอุโ บสถด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก (ออกแบบจากของเดิ ม โดย
อาจารย์ประสม สุสทุ ธิ) และปั น้ พระนาคปรกหน้ าพระอุโบสถ และซุ้มประตูทางเข้ า วัดคงคาราม
วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
1.5 ปูนปั น้ ซุ้มมณฑปตรี มขุ หลวงพ่อมี และปั น้ หน้ าบันตรี มขุ กุฏิ วัดพระทรง อ.
เมือง จ.เพชรบุรี
1.6 ปูนปั น้ ที่หวั ปั น้ ลม และหน้ าบันด้ านทิศตะวันออก ศาลานางสาวอัมพร บุญ
ประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
1.7 หน้ าบันอุโบสถวัดท่ากระเทียม อ.ท่ายาง วัดนิคมวชิราราม อ.ชะอํา วัดลาด
โพธิ์ อ.เมือง วัดดอนทราย อ.เขาย้ อย วัดห้ วยหลวง อ.เขาย้ อย และปูนปั น้ หน้ าบันทิศตะวันออก
อุโบสถวัดชีว์ประเสริ ฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
1.8 แท่น พระประธาน หน้ าบัน พระอุโบสถ และหน้ าบัน ศาลาการเปรี ยญ วัด
ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
1.9 งานปูนปั น้ ประดับพระอุโบสถ ได้ แก่ หน้ าบัน กรอบคูหา แท่นพระประธาน
และฐานสีมา หน้ าบันทิศตะวันออกของศาลาจัตรุ มุข และซุ้มประตูทางเข้ า วัดสนามพราหมณ์
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ยกเว้ นงานปูนปั น้ ประดับฐานสีมาทิศเหนือ ซึ่งแสดงภาพล้ อการเมืองเป็ น
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ช่างลอย อารี เพื่อน เคยทํางานร่วมกับช่างเฉลิม พึง่ แตง แต่ปัจจุบนั แยกไปรับงานเองนานสิบ
กว่าปี ในงานวิจยั เล่มนี ้จึงอาจกล่าวถึงผลงานของช่างลอยตามคําบอกเล่าของช่างอื่นๆ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
ส่วนช่างพิพฒ
ั น์ พึง่ แตง บุตรชายช่างเฉลิม เรี ยนจบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั ช่วยงาน
ช่างเฉลิมด้ านงานปั น้ และงานเขียนบ้ าง แต่ไม่ได้ รับงานเป็ นช่างปูนปั น้ อย่างจริ งจัง.
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ผลงานของช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ซึ่ง ต่อมาทางวัดได้ ว่าจ้ างให้ ช่างเฉลิม พึ่ง แตงรั บปั น้ ต่อ
ทังหมด
้
โดยแจ้ งความประสงค์ว่าไม่เอาภาพเกี่ยวกับเรื่ องการเมือง เพราะไม่อยากเป็ นข่าวให้ เกิด
ความวุน่ วาย
1.10 ออกแบบและควบคุมงานประดับหน้ าบัน อุโบสถวัดแก่นเหล็ก อ.เมือง จ.
เพชรบุรี โดยหน้ าบันทิศตะวันออกเป็ นฝี มือช่างฉลอง พึ่งแตง ส่วนหน้ าบันทิศตะวันตกเป็ น
ผลงานของช่างลอย อารี เพื่อน 42
1.11 หน้ าบันอุโบสถวัดจิตภาวนา (ฟ้าคราม) จ.ปทุมธานี
และผลงานระหว่างที่ ช่างฉลอง พึ่ง แตง ได้ แยกออกมารั บงานปูน ปั น้ ร่ วมกับช่า ง
ชําเลือง เกิดขวัญ ได้ แก่
1.12 งานปูนปั น้ ประดับอุโบสถ และวิหาร วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
1.13 หน้ าบันวิหารจตุรมุข วิหารพระนอน และหน้ าบันการเปรี ยญวัดเขาสมอระ
บัง อ.เขาย้ อย จ.เพชรบุรี
1.14 ซุ้ม ประตู และซุ้ม หน้ าต่างอุโบสถ และหน้ าบัน กุฏิวัดเขาชมพู อ.หนอง
หญ้ าปล้ อง จ.เพชรบุรี
1.15 หน้ าบันซุ้มเจดีย์องค์ใหญ่ วัดสนามพราหมณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2. สมบัติ พูลเกิด (พ.ศ. 2493-ปั จจุบนั )
ช่างสมบัติเรี ยนรู้งานปูนปั น้ จากการสังเกต และฝึ กฝนเขียนและปั น้ ลวดลายไทย
ด้ วยตนเอง โดยยึดหลักการปั น้ ลายกระหนกแบบปูนปั น้ โบราณวัดสระบัว และวัดเขาบันไดอิฐ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ตลอดจนคําแนะนําด้ านส่วนผสมปูน และกลวิธีการฝึ กเขียนลายไทยจากช่าง
พื ้นบ้ านอาวุโสที่ร้ ูจกั กัน จนกระทัง่ มีโอกาสปั น้ หน้ าบันทิศตะวันตกวัดโคก อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็ น
จัว่ แรก ก่อนจะฝึ กฝนฝี มือจนเป็ นที่ยอมรับในสังคมช่างปูนปั น้ ด้ วยกัน และรับงานปูนปั น้ ทัง้ ใน
และต่างจังหวัด เช่น พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หนองคาย มุกดาหาร รวมถึงงานปูนปั น้ ภาพชุดราม
เกียรติ และงานสร้ างสรรค์ผกู ลายกระหนกเพื่อจัดจําหน่าย ได้ แก่
2.1 หน้ าบันทิศตะวันตกพระอุโบสถ วัดโคก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2.2 ซุ้มหน้ าต่างฝั่ งทิศใต้ และคูหาพระอุโบสถ วัดชีว์ประเสริ ฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2.3 หน้ าบันวิหารทิศตะวันตก วัดลักขณาราม อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
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สัมภาษณ์ ฉลอง พึ่งแตง, ช่างปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2554. แต่เจ้ าอาวาสวัดแก่นเหล็กให้
ข้ อมูลต่างกันเล็กน้ อยว่าหน้ าบันทิศตะวันตกเป็ นฝี มือของช่างสุวิทย์ พุกงาม. สัมภาษณ์ พระครูชินวัชรวิสทุ ธิ์, เจ้ า
อาวาสวัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี, 20 ธันวาคม 2553.
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2.4 หน้ าบัน และลายประดับเสา สาหร่ายรวงผึ ้งทิศตะวันออกอุโบสถ วัดจันทรา
วาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2.5 ซุ้มหน้ าต่างอุโบสถด้ านเหนือ (ฝั่ งทางด้ านทิศใต้ เป็ นงานของทีมช่างทองร่วง)
วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2.6 หน้ าบันทิ ศเหนื อ และทิศใต้ ศาลาจตุรมุข วัดสนามพราหมณ์ อ.เมื อง จ.
เพชรบุรี
3. หวล อรชร (พ.ศ. 2508 - ปั จจุบนั )
ช่างปูนปั น้ ในเขตอําเภอบ้ านลาด เริ่ มฝึ กฝนงานปูนปั น้ กับช่างสอย ศิลปะกอบ
หนึ่งในช่างปูนปั น้ ฝี มือดีของเมืองเพชรบุรีนานร่วม 10 ปี ก่อนแยกมารับงานและสร้ างช่างปูนปั น้
ออกไปรับงานเองแล้ วถึง 3 รุ่น รวมประสบการณ์ด้านงานปูนปั น้ มา 20 กว่าปี ผลงานส่วนใหญ่
อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี ปั จจุบนั รับงานอยู่ที่วัดปริ วาส กรุ งเทพมหานคร
ได้ แก่
3.1 ซุ้มทางเข้ า และกรอบป้าย วัดลาดศรัทธาราม อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
3.2 หน้ าบันศาลาเอนกประสงค์ วัดละหาน อ. บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
3.3 งานประดับมณฑป วัดท่าศาลา อ. บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
3.4 งานช่อฟ้าใบระกา หน้ าบัน และฐานพระประธานของอุโบสถ (ใหม่) และงาน
ปูนปั น้ ประดับบานประตูอโุ บสถ (เก่า) วัดขลุบ อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
3.5 มณฑป ศาลารอบอุโบสถ และหน้ าบันโรงทึม วัดถํ ้าแก้ ว อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.6 งานประดับอุโบสถ และฐานพระประธาน วัดไร่ดอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
4. ผิน (จี ้) สังข์ศรี (พ.ศ. 2479-ปั จจุบนั )
ช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านย่านวัดหัวสะพาน เขตอําเภอบ้ านลาด เดิมเป็ นช่างทรงไทย
(บ้ านทรงไทย) ก่อนหันมาจับงานปูนปั น้ ราว พ.ศ. 2528 เพราะเวลานันมี
้ ช่างปูนปั น้ อยู่น้อย ด้ วย
มีพื ้นฐานการวาดเขียนจึงใช้ เวลาเป็ นลูกมือเรี ยนรู้งานปูนปั น้ จากนายช่าง ซึง่ ให้ หลักในการผสมปูน
ตําปูน และพื ้นฐานแนวคิดในการผูกลายเพียง 2 ปี และเริ่ มรับงานเป็ นครัง้ แรกทําซุ้มประตูวัด
เขมาภิ รั ติการาม จ.เพชรบุรี ก่อนย้ ายไปรั บงานต่างจัง หวัดแถบอยุธ ยา และนครปฐม แล้ วจึง
กลับมารับงานในจังหวัดเพชรบุรีอีกครัง้ ราว พ.ศ. 2530 ผลงานที่ทําในจังหวัดเพชรบุรี ได้ แก่
4.1 ลายประดับหน้ าบันอุโบสถ หน้ าบันกุฏิ และหน้ าบันมณฑป วัดหาดทราย อ.
บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
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4.2 ซุ้มประตูทางเข้ าวัด เจดีย์ประจํามุมอุโบสถ หรอบคูหาภายในโรงทึม หน้ า
บันกุฏิวดั เขมาภิรัตกิ าราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
4.3 หน้ าบันทิศตะวันออก กรอบคูหา ซุ้มประตู และซุ้มหน้ าต่างอุโบสถ และฐาน
พระในอุโบสถ วัดจันทราราม อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
4.4 หน้ าบัน อุโบสถ ซุ้ มกํ าแพงแก้ ว และซุ้มใบเสมา วัดหนองหญ้ าปล้ อง จ.
เพชรบุรี
4.5 ลายประดับซุ้มประตูใหญ่ทิศตะวันตก ทางเข้ าสู่อาคารฌาปนกิจสถาน วัด
พลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ส่วนงานปูนปั น้ ฝั่ งทิศตะวันออกเป็ นผลงานของช่างเยี่ยม ทอง
ไทร ซึง่ เป็ นช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และแยกกลุม่ ออกมารับงานเอง
4.6 ลายประดับอุโบสถ และหน้ าบัน กุฏิ วัดดอนหว้ าพิกุล ทอง อ.บ้ านลาด จ.
เพชรบุรี
4.7 หน้ าบันกุฏิวดั หนองจอก อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
5. เอกรัตน์ มิตรรัน (พ.ศ. 2501-ปั จจุบนั )
ช่างปูนปั น้ ในเขตสมอระบัง ร่วมพื ้นที่เดียวกับช่างฉลอง พึ่งแตง และช่างชําเลือง
เกิ ดขวัญ ช่างเอกรั ตน์ มี พื น้ ฐานงานศิล ปะด้ านจิตรกรรม และเคยเป็ นช่างเขี ยนโปสเตอร์
ภาพยนตร์ ก่อนไปทํางานต่างประเทศ (ซาอุดิอาระเบีย) เมื่อกลับมาราว พ.ศ. 2536 งานเขียน
โปสเตอร์ หนังไม่เป็ นที่นิยมเพราะถูกแทนที่ด้วยงานพิมพ์ไวนิล จึงผันตัวมาศึกษาและฝึ กฝนด้ าน
งานปูนปั น้ เพื่ อประกอบอาชี พ โดยศึกษาเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือ การสังเกต
ผลงานของช่างตามวัด และสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับสูตรปูน และเทคนิคต่างๆ จากผู้ร้ ู เช่น ช่างเหิ่น
เกศรา ซึง่ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นช่างปูนปั น้ ฝี มือดีร่วมยุคกับช่างสอย ศิลปะกอบ ช่างทองร่วง เอม
โอษฐ์ และช่างเฉลิม พึง่ แตง ซึง่ ปั จจุบนั ช่างสองท่านแรกได้ เสียชีวิตแล้ ว
ปั จจุบนั มีผลงานปูนปั น้ หลายแห่งแต่ส่วนหนึ่งเป็ นงานประดับอาคารสาธารณะ
และผลงานที่อยูต่ า่ งจังหวัด เช่น เทวดาประจําทิศมณฑปเจดีย์ค้ มุ แมนทรวง จ.แพร่ ลายประดับ
มณฑปวัดท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ภาพนูนตํ่าผนังเวทีชาวบ้ าน และแผงภาพปั น้ นูนตํ่าที่
ฐานช้ างดานหน้ าทางเข้ าประตูสถานีวิทยุ สวท. เพชรบุรี หัวช้ างสะพานพระจอมเกล้ าเพชรบุรี
และกรอบป้ายซอย และถนนในตัวเมืองเพชรบุรี แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้เลือกเฉพาะตัวอย่างงาน
ประดับอาคารเนื่องในศาสนา จังหวัดเพชรบุรี ได้ แก่
5.1 ลายประดับศาลาฌาปนกิจ วัดดอนทราย อ.เขาย้ อย จ.เพชรบุรี
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5.2 เขี ยนแบบอาคาร ออกแบบ และปั น้ ลายประดับหอระฆัง วัดพุม่วง อ.เขา
ย้ อย จ.เพชรบุรี
5.3 หน้ าบันวิหาร วัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
6. สอย ศิลปะกอบ (พ.ศ. 2470-? เสียชีวิต)
ช่างสอย ศิลปะกอบ เริ่ มฝึ กหัดเขียนลายเขียนภาพขณะอุปสมบทที่วดั พระนอน
จ.เพชรบุรี เมื่อสึกออกมาจึงได้ ไปฝึ กงานปูนซีเมนต์ก่อสร้ างกับช่างพุฒ กลิ่นอุบล (ลุง) ก่อนหันมา
ทํางานปูนปั น้ สืบมาจนปั น้ ปลายของชีวิต ถือเป็ นตัวอย่างของช่างพื ้นบ้ านที่ผ่านกระบวนฝึ กหัด
เรี ยนรู้งานปูนปั น้ ด้ วยตนเองผ่านการสังเกต และจดจําจากการทํางาน 43
6.1 หน้ าบันอุโบสถวัดโพธิ์ลอย อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
6.2 หน้ าบันอุโบสถวัดต้ นสน อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
6.3 หน้ าบันอุโบสถวัดอ่างหิน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
อุโบสถหลังนี ว้ างศิลาฤกษ์ ใน พ.ศ. 2531 อธิ การจําลอง อตตมโน เป็ นเจ้ า
อาวาสในขณะนัน้ เป็ นผู้ออกแบบ และว่าจ้ างช่างสอย ศิลปะกอบมาออกแบบและปั น้ ลวดลาย
ประดับหน้ าบัน รวมถึงการออกแบบลวดลายบนบานประตูหน้ าต่างให้ ช่างบุญมีเป็ นผู้แกะสลัก
จากการสอบถามทราบว่ า หลวงพ่ อ จํ า ลองเป็ นพระที่ มี ทัก ษะความรู้ ความสามารถเชิ ง ช่ า ง
พอสมควร ดัง ปรากฏผลงานที่ ท่านออกแบบไว้ ห ลายแห่ง ภายในวัด เช่น ออกแบบหอระฆัง
ประกอบลวดลาย ออกแบบอุโบสถ และโครงสร้ างซุ้มประตูวดั 44
6.4 หน้ าบันอุโบสถวัดใหม่ประเสริฐ อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี
งานปูนปั น้ ประดับพระอุโบสถเป็ นผลงานของทีมช่างสอย โดยงานปูนปั น้
ประดับหน้ าบันทัง้ 2 ด้ าน เป็ นฝี มื อช่างสอย ส่วนงานปูนปั น้ ประดับซุ้มประตู ซุ้มหน้ าต่าง เป็ น
ฝี มือของช่างเขียว (ลูกน้ องช่างสอย) 45
6.5 หน้ าบันอุโบสถวัดสมอระบัง อ.เขาย้ อย จ.เพชรบุรี (ทําคูก่ บั ช่างฮง)
6.6 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
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สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 66-68, 143-144.
44
สัมภาษณ์ พระผัน ชนาสโภ, พระลูกวัดวัดอ่างหิน จ.เพชรบุรี, 17 มกราคม 2554.
45
สัมภาษณ์ พระใบดีกา แก้ ว, เจ้ าอาวาสวัดใหม่ประเสริ ฐ จ.เพชรบุรี, 24 มกราคม 2554.
43
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7. เหิ่น เกศรา (พ.ศ. 2475-? เสียชีวิต)
ช่างเหิ่น เกศรา เริ่ มฝากตัวเรี ยนรู้ งานช่างกับช่างเล้ ง เชนสุวรรณ ช่างเขียนและ
ช่างไม้ สํานักวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2500
หลังจากนัน้ รับจ้ างเขียน
ภาพเหมือน ลูกมือช่างปูนซีเมนต์ ก่อนหันมารับงานปูนปั น้ ในภายหลัง 46 ผลงานที่สืบค้ นได้ และ
นํามาประกอบการศึกษาครัง้ นี ้ คือ
7.1 หน้ าบันมณฑปวัดกุฏิ บางเค็ม อ.เขาย้ อย จ.เพชรบุรี
7.2 ภาพร่างสําหรับงานปูนปั น้ ประดับผนังด้ านนอก และด้ านในอุโบสถ งานปูน
ปั น้ ประดับเครื่ องหลังคาและหน้ าบัน ทิศตะวัน ตกอุโบสถ วัดบ้ านบน (สวนสัน ติ) อ.เขาย้ อย จ.
เพชรบุรี ซึ่งช่างได้ แสดงภูมิความรู้ ทางการช่างลงในผลงานอย่างมากในการออกแบบปรับแต่ง
เครื่ องยอด รวมถึงการร่างภาพสําหรับงานปั น้ ประดับเต็มพื ้นที่ผนังทังด้
้ านใน และด้ านนอกอาคาร
โดยผนังอาคารด้ านนอกเป็ นลายสวนป่ ามีต้นไม้ และสัตว์นานาชนิด และแทรกภาพเวสสันดรชาดก
ส่วนหน้ าบันอาคาร และผนังภายในเป็ นภาพพุทธประวัติตงแต่
ั ้ ตอนพระอินทร์ ทรงอัญเชิญพระ
โพธิ สัตว์ ลงมาประสูติลําดับถึงตอนปริ นิพพาน ตามความต้ องการของเจ้ าอาวาส (หลวงพ่อ
จําลอง) ที่ต้องการให้ ชา่ งออกแบบประดับเป็ นงานภาพทังหมด
้
และไม่ซํ ้าแบบใคร
อุโบสถวัดบ้ านบน เป็ นอุโบสถทรงจัตรุ มุข สร้ างขึ ้นตังแต่
้ พ.ศ. 2529-2540
สมัยพระอธิการจําลอง อตตมโน เป็ นเจ้ าอาวาสจนท่านย้ ายไปวัดอ่างหิน จ.เพชรบุรี การก่อสร้ าง
จึงหยุดชะงักไม่แล้ วเสร็ จ กระทัง่ พ.ศ. 2550 พระอธิการสรอยมาเป็ นเจ้ าอาวาส จึงเริ่ มให้ มีการ
ปั น้ ปูนปั น้ ประดับหน้ าบันและผนังอุโบสถ ต่อจากที่ช่างเหิ่นได้ ออกแบบร่ างภาพทังภายในและ
้
ภายนอก รวมถึงปั น้ ปูนประดับไปบ้ างแล้ วในงานประดับเครื่ องหลังคา และหน้ าบันทิศตะวันตก
ปั จจุบนั กลุ่มช่างวิษณุ เผ่าพันธุ์ ช่างในเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ เป็ นผู้รับงานและกําลัง
ดําเนินการการปั น้ อยู่ 47
7.3 หน้ าบัน อุโบสถวัดโคมนาราม อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี (ทํ าคู่กับช่างสอย
ศิลปะกอบ)
7.4 หน้ าบันอุโบสถวัดท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (ทําคูก่ บั สํารวย)
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สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 81, 151.
47
สัมภาษณ์ พระอธิการสรอย, เจ้ าอาวาสวัดบ้ านบน จ.เพชรบุรี, 11 ตุลาคม 2556; สัมฤทธิ์ ทอง
เถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 86,
อ้ างจาก บทสัมภาษณ์ เหิน เกศรา, ช่างปูนปั น้ , 31 สิงหาคม 2536.
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จากตัวอย่างผลงานปูนปั น้ ข้ างต้ นพบว่าในการว่าจ้ าง และรับจ้ างงานปูนปั น้ ประดับ
อาคารบางแห่งอาจประกอบด้ วยฝี มือหลายช่าง และบางครัง้ ยังเป็ นช่างต่างเครื อข่ายกัน เช่น
งานปูนปั น้ ประดับที่วดั พลับพลาชัย วัดชีว์ประเสริ ฐ วัดสนามพราหมณ์ และวัดจันทราวาส จ.
เพชรบุรี เป็ นต้ น
เหตุการณ์ ดงั กล่าวมี ผ ลมาจากปั จจัยหลายด้ าน เช่น ความต้ องการของทางวัดที่
ต้ องการให้ สิ่งก่ อสร้ างภายในวัดเป็ นที่รวมช่างฝี มือดีของเพชรบุรี บางวัดอาจมีความชอบพอ
ส่วนตัว จึงเปิ ดโอกาสให้ ชา่ งรายย่อยเข้ ามารับงานบางส่วนร่วมกับช่างรับเหมารายใหญ่ บางวัด
อาจพอใจฝี มื อช่างเป็ นหลัก แต่ช่างเองอาจเป็ นช่างรายย่อยรับงานเพียงคนเดียว หรื อมีลูกมื อ
เพียง 1-2 คน จึงไม่สามารถรับงานประดับอาคารขนาดใหญ่ทงหมดได้
ั้
และบางช่างอาจรับงาน
แล้ วมีปัญหาติดขัด หรื อเหตุให้ ต้องทิ ้งงานจึงมีการว่าจ้ างช่างรายใหม่มารับงานต่อ
อนึ่ง ผลงานข้ างต้ นทัง้ หมดเป็ นการเลือกจากตัวอย่างผลงานกลุ่มอาคารที่สร้ างขึน้
ภายในวัด โดยเน้ น งานประดับหน้ าบันอาคารหลังคาคลุม เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นพื น้ ที่ การ
ประดับประเภทเดียวที่มีความสําคัญสืบเนื่องตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบนั และเป็ นพื ้นที่การประดับ
ที่ ช่ า งสามารถแสดงเนื อ้ หา และรู ป แบบได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ม ากกว่ า งานประดับ ปลี ก ย่ อ ยของ
องค์ประกอบรองลงไปในตําแหน่งการประดับอื่นๆ ดังนันการแสดงออกทางด้
้
านรูปแบบโดยส่วน
ใหญ่จากการประเมินด้ วยสายตาจึงพบว่ายังคงดําเนินอยู่ภายใต้ กรอบของงานแนวประเพณี แต่
มีปรากฏรู ปแบบ และเนื อ้ หาเรื่ องราวแนวสร้ างสรรค์อยู่บ้างดังจะทําการศึกษาวิเคราะห์ในบท
ต่อไป

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ผลงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรียุคปั จจุบัน
จากการประมวลหลักฐานเอกสาร และข้ อมูลภาคสนามในบทที่ 2 สะท้ อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สง่ ผลต่อการติดต่อสัมพันธ์ การเรี ยนรู้ และการทํางานของช่างปูนปั น้ เมือง
เพชรบุรีในปั จจุบนั ซึ่งยังคงรับจ้ างสร้ างสรรค์ผลงานในพื ้นที่วดั เป็ นหลัก และช่างส่วนใหญ่ยงั คง
ให้ ความสําคัญในการเคารพครูชา่ ง อันหมายรวมถึงฝี มืองานช่างโบราณที่ปรากฏหลักฐานตามวัด
ในเมืองเพชรบุรีอย่างเหนียวแน่น ดังนันในบทนี
้
้จึงจะเน้ นศึกษาตัวผลงานปูนปั น้ ของสกุลช่าง
เพชรบุรีในปั จจุบนั ว่ามี เนื ้อหา และแนวทางการสร้ างสรรค์ ตลอดจนมีลกั ษณะ หรื อเอกลักษณ์
ร่ วมกันอย่างไร สามารถระบุถึงเอกลักษณ์ ในระดับกลุ่มช่างได้ หรื อไม่ รวมถึงประเด็นความ
แตกต่างระหว่างเนื อ้ หา และรู ปแบบงานปูนปั น้ พืน้ บ้ านสกุลช่างเพชรบุรี กับมาตรฐานงานช่าง
หลวงแบบไทยประเพณี ที่พฒ
ั นากลายเป็ นรูปแบบฉบับแห่งชาติในตําราเรี ยนปั จจุบนั
งานปูนปั ้นกลุ่มช่ างในเครื อข่ ายของช่ างทองร่ วง เอมโอษฐ์
1. เนือ้ หาในผลงานปูนปั ้น
การเล่าเรื่ องผ่านงานปูนปั น้ ถือเป็ นลักษณะสําคัญที่ปรากฏเสมอในผลงานปูนปั น้ ใน
สายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ซึง่ ถูกแสดงออกทังในลั
้ กษณะของภาพปูนปั น้ เล่าเรื่ องเต็มพื ้นที่ และ
ตัวทับลายบนหน้ าบันอาคาร รวมถึงการแทรกเรื่ องราวผ่านรูปเทพเทวดา และตัวละครประดับ
เครื่ องหลังคา ช่องคูหา คันทวย ซุ้มประตูหน้ าต่าง ผนังสกัด และฐานของอาคารสิ่งก่อสร้ าง
ต่างๆ สามารถแบ่งเรื่ องราวออกเป็ นกลุม่ ได้ ดงั นี ้
1.1 เทพเจ้ า หรื อเทวดา (กลุ่มมหาเทพ)
ถื อเป็ นเรื่ องราวพื น้ ฐานปรากฏในรู ปแบบของ “ตัวทับลาย” บนหน้ าบันของ
อาคาร ปรากฏทังอาคารประเภทอุ
้
โบสถ วิหาร มณฑป การเปรี ยญ และกุฏิ โดยมีหลักการ
ประดับตามลํ าดับชัน้ ของเทพกับตําแหน่ง และความสํ าคัญของอาคาร เนื่ องจากพบว่าภาพ
เทวดาประจํ าทิศ มักปรากฏบนซุ้มประตู-หน้ าต่างของอุโบสถ หรื อหน้ าบันของอาคารอื่นๆ ที่
สําคัญรองจากอุโบสถ ซึ่งถือเป็ นอาคารประธานในเขตพุทธาวาสของวัดและนิยมใช้ เทพระดับสูง
ได้ แก่ พระนารายณ์ พระอินทร์ และพระพรหมเป็ นหลักสอดคล้ องกับคําสัมภาษณ์ของช่างศิริ พร
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พระในงานวิจยั เล่มหนึ่งว่า “...มีภาพเทพอีกหลายองค์เหมือนกันที่ยงั ไม่เคยปั น้ ...เพราะส่วนมาก
ตามโบสถ์เขาเน้ นเทพที่เป็ นใหญ่ พระอินทร์ ทรงช้ าง พระนารายณ์ทรงครุฑ พระพรหมทรงหงส์ก็
มาอันดับหนึง่ เขาอยากให้ ปัน้ อะไรเราก็ทําไป ให้ เขาสัง่ จนเคยตัวเหมือนกัน...” 1
การประดับภาพเทพเจ้ า และเทวดาบนหน้ าบันอาคารในเขตพุทธสถาน ปรากฏความ
นิยมสําหรั บประดับหน้ าบันอาคารประเภทอุโบสถ-วิหารมาแล้ วอย่างช้ าสมัยอยุธยาตอนปลาย
โดยเฉพาะรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นจึงปรากฏความนิยมรู ป
พระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณร่ วมด้ วย ซึ่งเทพเจ้ าทัง้ สองเกี่ ยวข้ องกับการเชื่อมโยงความเชื่อทาง
ศาสนาเข้ ากับสถานะอํานาจของพระมหากษัตริ ย์ไทย แม้ ตอ่ มาการประดับรูปเทพเจ้ าทังสองจะ
้
ถูกแทนที่ด้วยตราสัญลักษณ์ หรื อภาพเล่าเรื่ องแบบใหม่ในงานช่างกรุ งเทพฯ แต่กลับกลายเป็ น
แบบอย่างนิยมแพร่หลายทัว่ ไปตามวัดต่างจังหวัด และเป็ นแบบนิยมหนึง่ ในเมืองเพชรบุรี
ทัง้ นี ม้ ี ความนิยมรู ปพระพรหมทรงหงส์ขึน้ ควบคู่กับหน้ าบันแบบเก่า สาเหตุความ
นิยมแบบหลังนี ้คงจะเกี่ยวข้ องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา เพราะพระอินทร์ กับพระพรหมเป็ น
เทวดาองค์สําคัญที่ปรากฏในเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ าเสมอมา
จากหลักฐานงานช่างปูนปั น้ ในปั จจุบนั พบว่าไม่มีกฎตายตัวสําหรับการเลือกแสดง
หรื อจับคูภ่ าพเทพเจ้ าประดับหน้ าบันอาคาร อุโบสถบางแห่งอาจเลือกใช้ หน้ าบันรูปนารายณ์ทรง
ครุฑคูก่ บั รูปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ เช่น พระอุโบสถวัดนาขวาง จ.สมุทรสาคร ควบคุมผลงาน
โดยช่างศิริ พรพระ และพระอุโบสถวัดเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างสมพิศ พลายแก้ ว
เป็ นต้ น บางแห่ ง ใช้ ภ าพเทพเจ้ า คู่กับ ภาพพระพุ ท ธเจ้ า เช่ น ตัว ทับ ลายรู ป พระพรหมคู่กับ
พระพุทธเจ้ า 5 พระองค์ อุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม นารายณ์ทรงครุฑคู่กบั พุทธประวัติ
ตอนพระพรหมกับพระอินทร์ อญ
ั เชิญพระโพธิสตั ว์ลงมาประสูติ อุโบสถวัดในกลาง จ.เพชรบุรี และ
รูปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณคูก่ บั พระพุทธรูปปางมารผจญ อุโบสถวัดช้ างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
เป็ นต้ น
ภาพเทพเจ้ าและเทวดาเหล่านีล้ ้ วนมีลักษณะประติมานวิทยาร่ วมกัน ได้ แก่ อาวุธ
และสิ่งของในพระหัตถ์ รวมถึงบางแห่งแสดงท่าทางเทพประทับนัง่ แท่นตามตําราภาพไทยสมัย
รั ตนโกสิ น ทร์ โดยทั่วไป ความต่างอยู่ที่ การยักย้ ายท่า ทางการให้ เ หมาะสมตามรสนิ ยม หรื อ
163

1

บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 128.

84
ปรับปรุงแบบมาจากภาพไทยในหนังสือตําราลายไทย 2 เช่น หน้ าบันการเปรี ยญ วัดโพธิ์พระนอก
จ.เพชรบุรี กับภาพพระอิศวรในตําราภาพลายไทย 3 (ภาพที่ 19) บางครัง้ อาจมีลกั ษณะพิเศษ
อย่างหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี มีการปรับแก้ ตวั ทับลายจากรู ปครุ ฑ
เป็ นพระอินทร์ ทรงช้ าง 7 เศียร ต่างจากรูปแบบมาตรฐานที่นิยมทํา 3 เศียร (ภาพที่ ��) เป็ นต้ น
164
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ภาพที่ 19 หน้ าบันการเปรี ยญ วัดโพธิ์พระนอก จ.เพชรบุรี และภาพพระอิศวรจากตําราภาพลาย
ไทย
ที่มา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 11(กรุ งเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์
พริน้ , 2538), 210.

2

จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ พบว่าช่างได้ แบบของเทพเจ้ า/เทวดาเหล่านี ้หลากหลายวิธีทาง ทังจาก
้
งานที่ปรากฏทัว่ ไปตามวัด การสอบถามผู้ร้ ู (หัวหน้ าช่าง และวัด) และภาพจากหนังสือลายไทยภาพไทยที่
วางขายทัว่ ไปตามท้ องตลาด
3
คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 11(กรุ งเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์ พริ น้ ,
2538), 210.
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ภาพที่ 20 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี
ยกตัวอย่างโดยละเอี ยดใน “กลุ่ม หน้ าบัน รู ปพระนารายณ์ ทรงครุ ฑ” ซึ่ง ถื อเป็ น
รู ปแบบที่ ไ ด้ รับความนิ ยมมายาวนาน จากการสํ ารวจพบว่านิ ยมแสดงรู ปนารายณ์ 4 กรเป็ น
พื ้นฐาน โดยพระกรคูบ่ นถือจักร และสังข์ ส่วนพระกรคูล่ ่างถือตรี ศลู และพระขรรค์ เช่น หน้ าบัน
ทิศตะวันออกอุโบสถวัดนายาง จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างบรรพต อินทเสม หน้ าบันทิศตะวันตก
อุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างบาหยัน รอดจากทุกข์ และหน้ าบันทิศตะวันออก
อุโบสถวัดคงคาราม จ.เพชรบุรี ผลงานออกแบบครูประสม สุสทุ ธิ โดยช่างทองร่วงเป็ นผู้ปัน้ (ภาพ
ที่ 21) เป็ นต้ น

ภาพที่ 21 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดคงคาราม จ.เพชรบุรี
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อย่างไรก็ ตามไม่ถือเป็ นกฎเกณฑ์ หลายครัง้ มีการสลับสิ่ง ของในพระหัตถ์ หรื อถื อ
สิ่งของอื่นนอกเหนือจากข้ างต้ น เช่น หน้ าบันวิหารหลวงพ่อวัดต้ นสน จ.เพชรบุรี ผลงานทีมช่าง
บาหยัน รอดจากทุกข์และหน้ าบันหอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ผลงานทีมช่างทองร่วง
เอมโอษฐ์ ถื อจักร ตรี ศูล คันธนู และพระขรรค์ (ภาพที่ 22-23) โดยงานประดับทัง้ 2 แห่ง ยัง
เป็ นตัวอย่างเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงลักษณะที่ไม่ตายตัวอีกประการของการแสดงท่าทางของเทพเจ้ า
ทัง้ แบบมาตรฐานดูส งบนิ่ ง ตามแบบแผนของงานช่างหลวง และแบบพื น้ บ้ านที่ มี การยักเยื อ้ ง
ท่าทางดูเคลื่อนไหว

ภาพที่ 22 ภาพนารายณ์ทรงครุฑ หน้ าบันศาลาหอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
บางแห่งอาจปรับพระกรเหลือเพียง 2 กร แต่ไม่เป็ นที่นิยมมากนัก รวมถึงการแสดง
รู ปพระนารายณ์ในปางอื่นๆ เช่น บรรทมสินธุ์เหนืออนันตนาคราช หรื อประทับนัง่ เหนื อบัลลังก์
อนันตนาคราชบนหน้ าบันอาคารระดับรองจากอุโบสถ ได้ แก่ วิหาร ศาลา และซุ้มประตูทางเข้ าวัด
หรื อเขตพุทธาวาส
ประเด็นน่าสนใจคื อ การทํารู ปพระนารายณ์ ท รง “ครุ ฑ ยุดนาคนาคหิว้ ” 4 ถื อเป็ น
แบบอย่างพิเศษ เฉพาะในเมืองเพชรบุรีปรากฏหลักฐานมาก่อนบนหน้ าบันทิศตะวันออกของวิหาร
1 6 6

4

หมายถึง ลักษณะครุ ฑจับคอนาคชูขึ ้น และทิ ้งหางนาคลงข้ างลําตัว ลักษณะแตกต่างจากท่า
ครุ ฑยุดนาคทัว่ ไป ที่ครุ ฑมักเหยียบเศียรนาค และจับ (ยุด) หางนาคไว้ . ดูใน บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรม
เมืองเพชรบุรี (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2533), 94.
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หลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี 5 (ภาพที่ 24) ซึ่งกล่าวกันว่าเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุล
ช่างเมืองเพชรบุรี แต่จากการสํารวจผลงานของเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ในเขตจังหวัด
เพชรบุรีกลับไม่ปรากฏความนิยมแพร่หลายมากนัก และน่าจะได้ แรงบันดาลใจจากหน้ าบันวิหาร
หลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร ได้ แก่ หน้ าบันซุ้มประตูทิศตะวันตกวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.
เพชรบุรี แต่มีการแสดงท่าทาง และองค์ประกอบภาพที่ตา่ งไปจากต้ นแบบ ดังปรากฏเป็ นรูปพระ
นารายณ์ยุดนาคหิ ้วแทนครุฑ ซึ่งกําช่อกระหนกไว้ แทน (ภาพที่ 25) และหน้ าบันทิศตะวันตก
อุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี ผลงานช่างบาหยัน รอดจากทุกข์ ทําครุ ฑยุดนาคหิ ้วเหยียบบ่า
หนุมานอีกชัน้ (ภาพที่ 26) ซึง่ ตัวอย่างหลังค่อนข้ างชัดเจนว่าช่างได้ แบบอย่างความคิดมาจากหน้ า
บันวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
16 7

ภาพที่ 23 ภาพนารายณ์ทรงครุฑจากหน้ าบันวิหารหลวงพ่อวัดต้ นสน จ.เพชรบุรี

5

จากเค้ าโครงในภาพร่ างหน้ าบันคราวเสด็จราชการของสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นงานบูรณะตามแบบเดิม ซึ่งน่าจะสร้ างขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็ นต้ นมา. ดูใน สมเด็จ
เจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์. จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (พระนคร: ศิวพร, 2516), 7.

88

ภาพที่ 24 หน้ าบันทิศตะวันออกวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 25 หน้ าบันซุ้มประตูทิศตะวันตกวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

89

ภาพที่ 26

หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี

ทังนี
้ ป้ รากฏรู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑที่กางแขนตังวงไม่
้
มีนาคประกอบ 6 และแบบอื่นๆ
เช่นกัน เช่น หน้ าบันทิศตะวันออกวิหารข้ างอุโบสถ วัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี ผลงานช่างบา
หยัน และหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสมพิศ พลายแก้ ว
(ภาพที่ 27) เป็ นต้ น
1 6 8

6

ปรากฏหลักฐานว่าเป็ นรูปแบบที่สมเด็จเจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงปรับปรุ งขึ ้น เมื่อ
คราวออกแบบตราพระครุ ฑพาห์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีแนวความคิดว่าการที่
ครุ ฑจับนาค (ของกิน) ดูตะกลาม จึงตัดนาคออกแล้ วปรับให้ กางแขนรํ าตามแบบครุ ฑนารายณ์ทรงของเขมร.
พระยาอนุมานราชธน, พระลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหน่ ง (ม.ป.ท., 2494. พระบาทสมเด็จพระ
เ จ้ า อ ยู่ หั ว ท ร ง พ ร ะ ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ ใ ห้ พิ ม พ์ พ ร ะ ร า ช ท า น ใ น ง า น พ ร ะ ศ พ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า
วรวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์), 6.
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ภาพที่ 27 หน้ าบันทิศตะวันออกพระอุโบสถวัดเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี
จากตัวอย่างข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าช่างไม่ใคร่ เคร่ งครัดเรื่ องการแสดงออกทางด้ าน
รู ปแบบ และไม่ยึดติดว่าจะต้ องทําตามแบบงานโบราณของช่างเมืองเพชรบุรีเท่านัน้ แต่นิยม
ปรับเปลี่ ยนรู ปแบบตลอดเวลา โดยอิงอยู่บนฐานความถูกต้ องทางประติมานวิทยา 7 และความ
เหมาะสมระหว่างตัวทับลายกับสัดส่วนหน้ าบันเป็ นสําคัญ
1.2 เรื่องรามเกียรติ์ และวรรณคดี
ภาพรามเกี ย รติ แ พร่ ห ลายมาก่ อนในงานจิ ต รกรรมไทย โดยเฉพาะในสมัย
รั ต นโกสิ น ทร์ เ ป็ นต้ น มาพบความนิ ย มวาดประดับ ตู้พ ระธรรม ร่ อ งถุน เมรุ งานสลัก ไม้ และ
จิตรกรรมฝาผนัง ภาพรามเกียรติในงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีระยะแรกที่ยงั ปรากฏหลักฐานใน
ปั จจุบนั สร้ างขึ ้น ราว พ.ศ. 2478 เป็ นต้ นมา สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุม่ คือ
1.2.1 ประเภทงานภาพเล่ า เรื่ องแบบจิ ต รกรรม เน้ นการปั ้น ภาพ
ประกอบด้ วยกลุม่ บุคคลเพื่อเล่าเรื่ องราวคล้ ายงานจิตรกรรมไทย ได้ แก่ ผลงานปูนปั น้ ลงสีประดับ
หน้ าบันศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี (พ.ศ.2478) ด้ านทิศตะวันออกของนาย
เทียบ เดชคง (ภาพที่ 28) และทิศตะวันตกนายเลิศ พ่วงพระเดช (ภาพที่ 6) ปูนปั น้ ภาพจับลงสี
ประกอบบนซุ้มประตูหน้ าต่างศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัติการาม ของนายเทียบ เดชคง และนาย
1 69

7

พระยาสัจจาภิรมย์ฯ, เทวกําเนิด, พิมพ์ครัง้ ที่ 18 (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ , ����), ��.
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ด่วน สังข์ทองเล็ก (ภาพที่ 29) และภาพเล่าเรื่ องตอนทศกัณฑ์ออกศึกประกอบหน้ าบันชันลด
้ ศาลา
การเปรี ยญวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี (พ.ศ.2512) ฝี มือช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 30)
เหตุของปรากฏการณ์ดงั กล่าวจึงน่าจะเกี่ยวกับช่างผู้ปัน้ ผลงานปูนปั น้
เล่าเรื่ องเหล่านี ้ล้ วนเป็ นจิตรกร หรื อเคยทํางานจิตรกรรมมาก่อนที่จะสร้ างผลงานดังกล่าว ดังจะ
เห็นได้ วา่ ยกเว้ นผลงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ งานปูนปั น้ เล่าเรื่ องทังหมดมี
้
การลงสีไล่สีฉาก
พื ้นหลัง และองค์ประกอบต่างๆ ในภาพเช่นเดียวกับงานจิตรกรรม รวมถึงที่มาของความคิดในการ
ออกแบบงานปูนปั น้ ของช่างทองร่ วง ยังเกี่ ยวข้ องกับการแสดงออกที่มีมาก่อนในงานจิตรกรรม
ดังคําสัมภาษณ์ช่างทองร่ วง กล่าวถึงแนวความคิดในการปั น้ ภาพรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฑ์ออก
ศึกบนหน้ าบันศาลาการเปรี ยญวัดเขาบันไดอิฐว่า “...ภาพจิตรกรรมยังทําเป็ นเรื่ องได้ ปูนปั น้ ก็
น่าจะทําได้ ...” 8
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ภาพที่ 28 หน้ าบันทิศตะวันออกศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี

8

บัวไทย แจ่มจันทร์ ,ศิลปกรรมเมืองเพชร, 175.
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ภาพที่ 29 ตัวอย่างภาพปูนปั น้ เล่าเรื่ องผ่านภาพจับลงสี ซุ้มประตูหน้ าต่างศาลาการเปรี ยญวัด
เขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 30 หน้ าบันศาลาการเปรี ยญวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
1.2.2 ประเภทงานลายแบบมีตวั ทับลาย คือ ใช้ เป็ น “ตัวทับลาย” แสดงใน
ลักษณะของภาพจับบนพื ้นลาย ได้ แก่ หน้ าบันซุ้มประตูหน้ าต่างอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
(ระหว่าง พ.ศ. 2465-88 (?)) ของนายแป๋ ว บํารุ งพุทธ (ภาพที่ 31) งานซุ้มหน้ าต่างช่องที่ 5 ทิศ
เหนือของอุโบสถวัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (พ.ศ.2491) ของนายพิน อินฟ้าแสง และหน้ า
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บันศาลาหอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี (พ.ศ. 2508-2510) ของทีมช่างทองร่ วง เอม
โอษฐ์ (ภาพที่ 32) ซึ่งการเล่าเรื่ องรามเกียรติผ่านรูปประติมากรรมภาพจับในลักษณะของตัวทับ
ลายจะแบบแผนนิยมมากกว่าการแสดงภาพเล่าเรื่ องแบบงานจิตรกรรมในกลุม่ แรก

ภาพที่ 31 ตัวอย่างงานประดับบนหน้ าบันซุ้มประตูทิศตะวันตก อุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.
เพชรบุรี

ภาพที่ 32 ภาพจับรามเกียรติ์ หน้ าบันศาลาหอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ประเด็นเกี่ ยวกับความนิยมปูนปั น้ เรื่ องรามเกี ยรติ์ของสกุลช่างปูนปั น้ เพชรบุรี
อาจสืบย้ อนกลับไปพิจารณาช่างปูนปั น้ ช่วง พ.ศ. 2460 มาถึงรุ่นของช่างทองร่วง และช่างเฉลิม พึ่ง
แตง ช่างปูนปั น้ อาวุโสในปั จจุบนั ซึ่งเคยกล่าวถึงในบทที่ 2 แล้ วว่าช่างล้ วนมีฐานความรู้งานช่าง
ในเบื ้องต้ นจากระบบช่างวัด หรื อผูกพันกับการเรี ยนรู้งานช่างจากวัด ซึ่งเริ่ มจากเขียนภาพไทยลาย
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ไทย โดยมีภาพรามเกียรติเ์ ป็ นแบบฉบับในการฝึ กหัดงานเขียนจนกลายเป็ นความรู้เบื ้องต้ นในกลุ่ม
ช่างวัด
นอกจากนี ้รามเกียรติ์ยงั เป็ นเรื่ องราวที่ร้ ู จักแพร่ หลายทัว่ ไปในหมู่ชาวเพชรบุรี
ผ่านการแสดงมหรสพ ได้ แก่ หนังใหญ่ หนังตะลุง และโขนสด โดยเฉพาะหนังใหญ่วดั พลับพลา
ชัย ซึ่ ง เคยมี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง เป็ นอย่ า งมาก จนได้ แ สดงหน้ าพระที่ นั่ ง พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่พระรามราชนิเวศน์มาแล้ ว 9 มหรสพเหล่านีย้ งั คงเป็ นที่
นิยมสืบมาในสมัยหลังก่อนถูกแทนที่ด้วยภาพยนตร์ สมัยใหม่ ดังที่อาจารย์เสยย์ เกิดเจริ ญ เล่า
ย้ อนไปว่า “...สมัยก่อนหากจะชมการแสดงการละเล่นของเมืองเพชรแล้ ว...ต้ องชมปี่ พาทย์นายปุ่ น
หุน่ ตาแป๋ ว 10 ละครยายมา หนังตาพุฒ (หนังตะลุง หมื่นเชิดชํานาญ) ดังไปทัว่ เพชร...” 11
จากปั จจัยแวดล้ อมข้ างต้ นอาจสรุปได้ ว่าเรื่ องรามเกียรติ์เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในกลุ่ม
ช่างเมืองเพชรบุรี เมื่ อถึงยุคที่มีความต้ องการงานปูนปั น้ อันสอดรับกับการขยายตัวของวัดและ
ชุมชน ช่างปูนปั น้ ระยะแรกซึ่งมีพื ้นฐานด้ านจิตรกรรม และงานช่างหลายแขนง จึงหยิบยกเอา
เรื่ องรามเกียรติซ์ งึ่ ดูจะเป็ นเรื่ องที่ชาวบ้ านรู้จกั ผ่านมหรสพมาแสดงออกในงานปูนปั น้ ทังประเภท
้
ภาพเล่ าเรื่ อ ง และภาพจับตัว ทับลายบนซุ้ ม หน้ า ต่าง และหน้ าบัน อาคาร โดยเฉพาะอาคาร
ประเภทวิหาร ศาลา และซุ้มประตูวดั สืบมาจนถึงปั จจุบนั
ประกอบกับแนวทางการสร้ างสรรค์งานของช่างเมืองเพชรบุรีตงแต่
ั ้ ในยุคนาย
พิน อินฟ้าแสง สืบมายังรุ่ นช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ และช่างรุ่ นศิษย์ยุคปั จจุบนั นิยมยึดหลักการ
ออกแบบงานไม่ให้ ซํ ้าแบบกัน ดังนันงานประเภทหน้
้
าบัน หรื อซุ้มหน้ าต่างอาคารที่มีมากกว่าหนึ่ง
ชิ ้นงาน จึงมักถูกปรับเปลี่ยนให้ มีความแตกต่างกันตรง “ตัวทับลาย” หรื อทังตั
้ วทับลายและพืน้
ลาย เรื่ องรามเกี ยรติ์จึงเหมาะสําหรับการออกแบบ หรื อเลือกแสดงตอนต่างๆ ได้ หลากหลาย
เพราะเป็ นมีเนื อ้ เรื่ องยาว และมี รายละเอียดของเรื่ องมาก ตัวอย่างเช่น งานประดับซุ้มประตู
หน้ าต่างอุโบสถวัดชีว์ประเสริ ฐ ภายใต้ การควบคุมของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ งานประดับหน้ าบัน
และซุ้มประตูหน้ าต่างวิหารหลวงพ่อวัดต้ นสน (จตุรมุข) ผลงานช่างบาหยัน รอดจากทุกข์ และงาน
ประดับซุ้มประตูเขตพุทธาวาสวัดถิ่นปุรา ผลงานช่างบรรพต อินทเสม เป็ นต้ น
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9

บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิ การ, อนุ สรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครู อาทรวชิร
ธรรม (เชื่อม สิริวณฺโณ) (เพชรบุรี: เพชรภูมิออฟเซทการพิมพ์, 2537), 94-97.
10
นายแป๋ ว บํารุงพุทธ เป็ นช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีร่วมสมัยกับนายพิณ อินฟ้ าแสง และเป็ นช่าง
เชิดหุน่ ทําหุน่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึง่ ของเมืองเพชรบุรี.
11
บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี, 105.
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นอกเหนือจากงานประดับหน้ าบันยังปรากฏการแทรกตัวละครเรื่ องรามเกียรติ์
และวรรณคดีอื่นๆ ในงานปูนปั น้ ประดับกรอบหน้ าบัน กรอบคูหา และคันทวยด้ วย โดยเฉพาะใน
งานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เช่น สุดสาครขี่ม้านิลมังกรประดับคันทวย ผลงานของทีมช่างทอง
ร่ วง เอมโอษฐ์ ที่อุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม (ภาพที่ 33) ภาพเรื่ องไกรทอง และสังข์
ทอง บนผนังบันไดทางขึ ้นด้ านหน้ าอุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม (ภาพที่ 34) โดยเฉพาะ
ปูนปั น้ ประดับกรอบหน้ าบัน และคันทวย บางแห่งเต็มไปด้ วยเรื่ องราวต่างๆ มากมาย
กลุม่ เรื่ องวรรณคดี เช่น เจ้ าเงาะกับรจนา ขุนช้ างขุนแผน และพรานบุญ แทรก
ในงานปูนปั น้ ประดับอุโบสถ หอพระ และวิหารวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม ผลงานของทีมช่างบรรจบ
บุญประเสริ ฐ ซึง่ ช่างกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ ว่าได้ จากการพูดคุยกับผู้ร้ ูบ้าง (หนึ่งใน
นันคื
้ อช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ) จากการฟั งผู้อื่นเล่าบ้ าง และการดูลิเกดูละครเป็ นหลัก 12
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ภาพที่ 33 สุดสาครขี่ม้านิลมังกรประดับคันทวย อุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม

12

สัมภาษณ์ บรรจบ บุญประเสริ ฐ, ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553.
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ภาพที่ 34 วรรณคดีพื ้นบ้ านเรื่ องไกรทอง พนักบันไดทางขึ ้นทิศตะวันออก อุโบสถวัดกลางบาง
แก้ ว จ.นครปฐม
พบว่ามีการแทรกภาพล้ อนักการเมือง (นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ) ในกลุ่มชาวบ้ านที่ยืน
ร่วมเศรษฐี (ล้ อทักษิณ ชินวัตร) ภรรยา และบุตรคือนางตะเภาแก้ วกับตะเภาทองด้ วย
1.3 เรื่องราว และคติธรรมทางพุทธศาสนา
ได้ แก่ เรื่ องพุทธประวัติ มหาชาติชาดก ภาพพระพุทธรูปปางต่างๆ และภาพ
เชิงสัญลักษณ์ หรื ออุปมาอุปมัยเชิงคติธรรมทางพุทธศาสนา รวมถึงสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับเจ้ า
อาวาส ผู้อปุ ถัมภ์การสร้ างเสนาสนะนันๆ
้ เช่น พระปางประจําวันเดือน ปี นักษัตร สัญลักษณ์พดั
ยศประจํ า ตํ า แหน่ ง เจ้ า อาวาสตามแนวทางที่ นิ ย มทั่ว ไปในปั จ จุ บัน สามารถแบ่ ง ตามการ
แสดงออกได้ 3 กลุม่ คือ
1.3.1 ประเภทงานภาพ คือ มีการปั น้ รายละเอียดบุคคล หรื อภาพฉากประกอบ
เต็มพื น้ ที่ เช่น ภาพตอนพระพรหมและพระอินทร์ อญ
ั เชิญพระมหาโพธิ สัตว์บนสวรรค์ชนั ้ ดุสิต
เสด็จลงมาประสูติเพื่อตรัสรู้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดโคก จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 35) และภาพไตรภูมิหน้ าบันทิศเหนือ มณฑปวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม (ภาพที่
36) เป็ นต้ น
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ภาพที่ 35 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดโคก จ.เพชรบุรี
“ตัวทับลาย” หรื อรูปประติมากรรมบุคคลสําคัญของเรื่ องมีกรอบซุ้มเน้ นความสําคัญ
ตามภาพแนวประเพณีไทยโดยทัว่ ไป แต่ปัน้ ปูนประดับฉากหลังเป็ นชันสวรรค์
้
มีเมฆ
ปราสาท และเทวดาเต็มพื ้นที่วา่ ง

ภาพที่ 36 หน้ าบันทิศเหนือ มณฑปวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม
1.3.2 ประเภทงานลาย คือการปั น้ รูปบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลอยู่กึ่งกลางพื ้นที่
ประดับโดยมีลวดลายกระหนกอยู่เบื ้อหลัง ซึ่งช่างเรี ยกรูปประดับว่า “ตัวทับลาย” และเรี ยกลาย
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เบื ้องหลังว่า “พื ้นลาย” ปรากฏทังการทํ
้
าตัวทับลายเดี่ยวเป็ นพระพุทธรู ปปางต่างๆ ประทับบน
อาสนะ หรื อในซุ้ม และการทํากลุ่มตัวทับลายเป็ นภาพพุทธประวัติ เช่น กลุ่มบุคคลในพุทธ
ประวัติตอนเสด็จมหาภิ เนษกรม หน้ าบันทิศตะวันออกวัดโพธิ์ พระนอก จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 37)
และกลุ่มบุคคลในพุทธประวัติ ตอนพระพรหมและพระอินทร์ อญ
ั เชิญพระมหาโพธิสตั ว์เสด็จลงมา
ประสูตเิ พื่อตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดถิ่นปุรา และวัดในกลาง
จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 38) เป็ นต้ น

ภาพที่ 37

หน้ าบันทิศตะวันออกวัดโพธิ์พระนอก จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 38 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดในกลาง จ.เพชรบุรี
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1.3.3 ประเภทงานภาพกึ่ ง ลาย คื อ การปั น้ กลุ่ ม บุ ค คลประกอบด้ ว ยฉาก
เหตุการณ์ตามพุทธประวัติ ที่มีรายละเอียดกินเนื ้อที่ครึ่ งหนึ่งของพืน้ ที่การประดับ แต่ยงั คงมีพืน้
ลายอยู่ เช่น พุทธประวัติตอนมารผจญ หน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดช้ างแทงกระจาด จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 39) และพระพุทธรู ปปางป่ าเลไลย์ หน้ าบันทิศตะวันตก วิหารวัดศรี ษะทอง จ.
นครปฐม (ภาพที่ 40)

ภาพที่ 39 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดช้ างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 40 หน้ าบันทิศตะวันตก วิหารหน้ ามณฑปวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม
ความโดดเด่นสําหรับเนื ้อหาในกลุ่มนี ้คือ การแสดงภาพเกี่ยวกับคติ
ธรรม บนพื ้นฐานมุมมองทางพุทธศาสนาผ่านรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ และการอุปมาอุปมัยผ่าน
เรื่ องราวทางสังคมแวดล้ อมในมุมมองของช่างพืน้ บ้ าน เช่น ภาพปริ ศนาธรรมเรื่ องบัวสี่เหล่า
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ภาพเครื่ องอัฐ บริ ข ารซึ่ ง ถูก ไฟ (กิ เ ลส) เผา และอื่ น ๆ ผนัง ด้ า นนอกศาลานางสาวอัม พร บุญ
ประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 41) และภาพปูนปั น้ ปริ ศนาธรรมผ่านภาพวัว
ลานประเพณีสําคัญของหนุ่มเมืองเพชร ผนังทางขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี
จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 42) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดีการสร้ างผลงานประเภทคติธรรม จํ าต้ องมี การสั่งสมภูมิ
ปั ญ ญา ภู มิ ธ รรม ประสบการณ์ และองค์ ค วามรู้ ในระดับ ปั จ เจกบุค คล ไม่ ส ามารถสั่ง สอน
ถ่ายทอดให้ กันผ่านการทํ างาน ประกอบกับการออกแบบภาพปูนปั น้ แบบสอดแทรกคติธรรม
หรื อเรื่ องราวสังคมร่ วมสมัยมักถูกจํากัดด้ วยปั จจัยด้ านงบประมาณในการก่อสร้ าง รวมถึงความ
วางใจจากทางวัด หรื อผู้ว่าจ้ าง ในการหมายมอบให้ ช่างออกแบบงานที่ เ กี่ ยวข้ องกับคติธ รรม
ดัง นัน้ จึ ง มี เ ฉพาะช่ า งใหญ่ เพี ย งไม่ กี่ ท่ า นที่ มี ฝี มื อ เป็ นที่ ย อมรั บ และสามารถแสดงความคิด
ออกแบบภาพดังกล่าวได้ ที่มีผลงานโดดเด่นจํานวนมาก ได้ แก่ ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์

ภาพที่ 41

ภาพเครื่ องอัฐบริ ขารของภิ กษุ ซึ่งถูกไฟเผา หน้ าบันซุ้ ม ประตูทิศใต้ ศาลานางสาว
อัมพร วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
เป็ นการเปรี ยบเปรยเรื่ องการครองตนของพระบางรู ปในปั จ จุบัน ผ่านรู ป เครื่ อ ง
อัฐบริ ขารที่ เหลื ออยู่ตามวัดโดยไม่ร้ ู ว่าพระหายไปไหน สําเร็ จบรรลุ หรื อถูกกิเลส
ครอบงํา (ไฟเผา) จนหมดไหม้ ไปหมดแล้ ว

101

ภาพที่ 42 ภาพปูนปั น้ ปริ ศนาธรรมผนังทางขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี จ.
เพชรบุรี
แสดงภาพการแข่งวัวลาน ซึง่ เป็ นงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี โดยช่างจัด
องค์ ป ระกอบภาพทิ ศ ทางของวัว ที่ เ รี ย งตัว กั น หมุ น วนเป็ นวงกลมเปรี ย บเหมื อ น
วัฏสงสาร ตอนบนของวงกลมเป็ นรูปภิกษุถือตาลปั ตรมือซ้ ายชี ้นิ ้วลงเบื ้องล่างเปรี ยบ
เสมือชี ้ให้ เห็นความจริ งของชีวิต
อนึ่ง แม้ แนวทางการแสดงภาพปริ ศนาธรรมจะเคยปรากฏมาก่อนใน
งานช่างสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 แต่การเกิดขึ ้นของเนื ้อหา
ดังกล่าวในกลุ่มปูนปั น้ พื ้นบ้ านเมื องเพชรบุรีกลับมีความเกี่ ยวข้ องกับพัฒนาการและสังคมช่าง
เมืองเพชรบุรีดงั จะกล่าวถึงในการวิเคราะห์บทถัดไป
1.4 เรื่องทางการเมือง และเหตุการณ์ ร่วมสมัย
การสอดแทรกรู ปบุค คล และเรื่ องการเมื อ งในงานปูน ปั น้ ปรากฏชัด เจนใน
ผลงานของกลุ่ม ช่า งทองร่ ว ง เอมโอษฐ์ และช่ า งสํ ารวย เอมโอษฐ์ เริ่ ม ตัง้ แต่ พ.ศ. 2517
ช่างทองร่วงได้ รับงานปั น้ ฐานพระวัดใหม่ธรรมรังสี จ.เพชรบุรี ครัง้ นันมี
้ การปั น้ รูปชาวนา กรรมกร
ชนชันแรงงาน
้
และนักศึกษาไว้ ที่ฐานพระ 13 แต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเพิ่งผ่านเหตุการณ์ 14
1 75

13

นิพทั ธ์ พร เพ็งแก้ ว, “ลวดลายปูนปั น้ : กาลลีลาผ่านสายตาของครู ช่าง,” ดิเอิร์ธ 2000 1, 5
(พฤศจิกายน 2536): 53-55.
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ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่กลุ่มนักศึกษา และประชาชน ได้ ออกมาต่อต้ านเผด็จการทหาร จนนําไปสู่
ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน เกิดการความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน และกลุ่มต่างๆ ในแสดง
ความคิดเห็ นทางการเมื องจนส่อให้ เกิดความแตกแยกรุ นแรง 14 ไม่นานกองอํานวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน.) ได้ สงั่ ให้ ทบุ ผลงานดังกล่าวออก ด้ วยเหตุผลว่างาน
ปูนปั น้ เรื่ องการเมืองไม่เหมาะสมกับสถานที่ (วัด) 15 ก่อนมารับงานปั น้ ปูนประดับฐานพระ และ
อาคารภายในวัดมหาธาตุวรวิ หาร จ.เพชรบุรี ซึ่ง แสดงเนื อ้ หาการเมื องร่ วมสมัยผ่านภาพล้ อ
นักการเมือง และภาพเหตุการณ์การเมืองผ่านลวดลายประดับ ตังแต่
้ พ.ศ. 2518 เป็ นต้ นมา
กระแสวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับเนื ้อหาที่ไม่เหมาะสม หรื อความหมายเบื ้องหลัง
ของการสร้ างปูนปั น้ ภาพล้ อนักการเมือง อันนําไปสู่การสัง่ รื อ้ หรื อทุบทําลายผลงานปูนปั น้ ยัง
ปรากฏอยู่เนืองๆ เรื่ อยมา ได้ แก่ พ.ศ. 2530 เกิดกรณีขดั แย้ งระหว่างนักวิชาการท้ องถิ่น และ
ชาวบ้ าน ซึ่งมีความเห็นคัดค้ านผู้ราชการจังหวัด ที่ต้องการทุบภาพเด็กต่อยหน้ ารู ปพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ล้ อเหตุการณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 เมื่อนายขวัญชัย วรสูตร นิสิต
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง บุกชกพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งใน
ขณะนันดํ
้ ารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 16 ซึ่งปั น้ ประดับในตําแหน่งพลแบกของฐานเสมาวัดสนาม
พราหมณ์ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 43) ผลลัพธ์ท้ายสุดคือการทุบหมัดของเด็กน้ อยออกไป 17
พ.ศ. 2541 เกิดข่าววิพากษ์ วิจารณ์การปั น้ รูป “ชวนขี่มาร และสนัน่ ขี่จิ๋ว” (รูป
นายชวน หลีกภัย และพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งทําท่าทางแบกพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์) ใน
ตําแหน่งพลแบกฐานสีมาวัดอินทรวิหาร กรุ งเทพฯ (ภาพที่ 44) ซึ่งพรรคความหวังใหม่ พรรคฝ่ าย
ค้ านในขณะนันมองว่
้
าน่าจะมีความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องไสยศาสตร์ และแสดงท่าทางไม่ให้ เกียรติพล
เอกเชาวลิ ต ยงใจยุทธ ทัง้ ที่ ใ นความเป็ นจริ ง ช่างเพียงต้ องการบันทึกเหตุการณ์ การเมื องใน
ขณะที่สร้ างงาน ราว พ.ศ. 2535-2536 ตรงกับยุครัฐบาลซึ่งมีนายชวน หลีกภัยเป็ นนายกรัฐมนตรี
และนายสนัน่ ขจรประศาสน์ ได้ เข้ ามารับตําแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย (แบกภาระ)
1 7 6

1 77

178

179

14

ลิขิต ธี รเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 7 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542), 201-202.
15
นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ ว, “ลวดลายปูนปั น้ : กาลลีลาผ่านสายตาของครูช่าง,” 53-55.
16
คมกริ บ เฟื่ องฟู, “การเมืองการปกครองจากภาพปูนปั น้ ศึกษาเฉพาะกรณีประติมากรรมปูนปั น้
ในจังหวัดเพชรบุรี” (การศึกษาอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544),
57.
17
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัด
เพชรบุรี,” 171.
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ภาพที่ 43 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถูกนักศึกษาต่อยหน้ า ฐานสีมาอุโบสถวัดสนามพราหมณ์
จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 44 พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ซึง่ ทําหนุนพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ฐานสีมาวัดอินทรวิหาร
กรุงเทพมหานคร (ปั จจุบนั รื อ้ ออกแล้ ว)
ที่มา: สุพจน์ ชีวพัฒนานุกูล, “การเมืองในงานประติมากรรมปูนปั น้ ในวัด” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), 44.

104
ต่อจากพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้ าพรรคความหวังใหม่ที่ถอนตัวออกจากรัฐบาล ด้ วยทาง
วัดเกรงเหตุการณ์จะบานปลายจึงจนนําไปสูก่ ารทุบรูปปั น้ ดังกล่าวออกไป 18
พ.ศ. 2551 หลังจากนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ปราศรัยบนเวทีพนั ธมิตรว่ามีการ
สร้ างพระประธานชินวัตรมุนี ในอุโบสถวัดบางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อสะกดดวงเมือง และยังใช้ คณ
ุ ไสย
มนต์ดําปั น้ รูปนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคนติดตังบนฐานพระประธานองค์
้
ดงั กล่าว อาทิเช่น พัน
ตํารวจโททักษิ ณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี ) นายสนธยา คุณปลื ้ม นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ซึ่ง รู ปปั น้ นายบัญ ญัติ ถูกการตี ความว่ามี ลักษณะคล้ ายบุคคล
สําคัญของประเทศที่ประชาชนเคารพนับถือ จึงส่งผลให้ กลุ่มพันธมิตรไม่พอใจบุกล้ อม และกล่าว
โจมตีเจ้ าอาวาสอย่างดุเดือด ทางวัดจึงต้ องทําลายรูปปูนปั น้ บุคคลดังประดับฐานพระประธาน
ออกทัง้ หมด รวมถึงจัดวางตําแหน่งพระพุทธรู ปใหม่เพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ ว่นุ วายที่ตามมา 19
(ภาพที่ 45)
จากเหตุการณ์ ที่ก ล่า วมาข้ า งต้ น จึ ง เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที่ ส่ง ผลให้ ห ลายวัด ไม่
ประสงค์ให้ ชา่ งปั น้ ภาพนักการเมือง หรื อสื่อถึงเรื่ องการเมืองเท่าใดนัก ดังนันผลงานในระยะหลั
้
ง
งานปูนปั น้ เนื ้อหาร่วมสมัยจึงปรากฏภาพเกี่ยวกับเรื่ องราวแนวประเพณี ภาพตัวละคร และบุคคล
ด้ านบันเทิงในปั จจุบนั เป็ นหลัก บางแห่งอาจมีภาพนักการเมืองบ้ างแต่จะแทรกไปกับเรื่ องราว
ประเพณี อื่น ๆ เช่น การแทรกรู ปนักการเมื องในกลุ่ม ชาวบ้ านที่ ม าดูการแข่ง ขัน วัวลานในงาน
ประดับผนังเคเบิ ้ลคาร์ (เขาวัง) จ.เพชรบุรี การแทรกภาพนักการเมืองในกลุ่มชาวบ้ านประกอบ
ฉากเรื่ องไกรทอง บนพนักบันไดทิศตะวันออกอุโบสถ วัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม เป็ นต้ น
จากตัวอย่างผลงานปูนปั น้ ประเภทภาพบุคคลร่ วมสมัย พบว่านิยมใช้ ประดับ
ตกแต่งในลักษณะ “พลแบก” ฐาน คันทวยหลังคา และตัวเหงาหน้ าบันตามความเหมาะสม
โดยกลุม่ ปูนปั น้ รูปนักการเมืองมักมีการปั น้ แต่งรายละเอียด สัญลักษณ์ หรื อท่าทางเชิงสัญลักษณ์
เพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ เรื่ องราว และภาพลักษณ์ ของนักการเมืองตามที่สงั คมรับรู้ ผ่านสื่อประเภท
180
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สุพจน์ ชีวพัฒนานุกูล, “การเมืองในงานประติมากรรมปูนปั น้ ในวัด” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), 1-7, 38-49.
19
ASTVผู้จดั การออนไลน์, “สนธิ” แฉสัตว์ นรกทําทุกทางเอาเคล็ดสร้ าง “พระหน้ าเหลี่ยม”
เพิ่มพลัง(28 ตุลาคม 2551), เข้ าถึงเมื่อ19 มีนาคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.manager.co.th/Politics/
ViewNews.aspx?NewsID=9510000128181; ASTVผู้จัด การออนไลน์ , นอภ.บางละมุ ง สั่ ง แก้ ไ ขจุ ด ไม่
เหมาะสม “รู ปปูนปั ้น” ที่วัดบางละมุงใน 7 วัน (29 ตุลาคม 2551), เข้ าถึงเมื่อ19 มีนาคม 2557, เข้ าถึงได้
จาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000128400

105
ต่างๆ ผ่านการอุปมาตามทัศนคติของช่างปั น้ มากกว่าจะเป็ นการวิพากษ์ วิจารณ์ เชิงลบอย่าง
รุนแรง หรื อมีวตั ถุประสงค์เพื่อปลุกระดมต่อต้ านระบอบการเมืองการปกครองอย่างจริงจัง 20
182

ภาพที่ 45 พลแบกฐานพระประธานอุโบสถวัดบางละมุง จ.ชลบุรี
ช่างสํารวย เอมโอษฐ์ ผู้ปัน้ ยืนยันเจตนาว่าปั น้ รูปนายบัญญัติ บรรทัดฐาน โดยปั น้
แต่งให้ ใส่ชุดมโนราห์ เพื่อบ่งถึงความเป็ นชาวใต้ ของนักการเมืองคนดังกล่าว ไม่ใช่
ภาพบุคคลสําคัญที่ชาวไทยเคารพยกย่องดังที่มีการตีความกันในข่าว
ที่มา: ASTV ผู้จดั การออนไลน์, นอภ.บางละมุงสั่งแก้ ไขจุดไม่ เหมาะสม “รู ปปูนปั ้น” ที่วัดบาง
ละมุงใน 7 วัน, เข้ าถึงเมื่อ19 มีนาคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.manager.co.th/ Local/
ViewNews.aspx?NewsID=9510000128400
ดังจะขอยกแนวทางการออกแบบเดียวกันของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ในงานปูน
ปั น้ พลแบกฐานพระพรหม หน้ าเคเบิลคาร์ (เขาวัง) จ.เพชรบุรี มีรูปปั น้ นักการเมืองหลายคน
หนึง่ ในนันคื
้ อรูปพลเอกสุจินดา คราประยูร สวมมงกุฎหัวสุนขั ยกมือขวาชู 2 นิ ้วเลียนท่าปฏิญาณ
ตน หรื อแสดงความเคารพของลูกเสือ เชิงอุปมาเปรี ยบเปรยถึงเหตุการณ์ทางการพฤษภาทมิฬ
พ.ศ. 2535 ที่ ป ระชาชนประท้ ว งพลเอกสุ จิ น ดา คราประยู ร ขึ น้ เป็ นนายกรั ฐ มนตรี โ ดยขาด
ความชอบธรรม หลังจากเป็ นผู้นํารัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สําเร็ จ และ
กลับคําพูดที่ ตนเคยให้ สัมภาษณ์ ผ่านสื่ อหลายครั ง้ ว่า ตนและสมาชิกในคณะรั กษาความสงบ

20

สุพจน์ ชีวพัฒนานุกลู , “การเมืองในงานประติมากรรมปูนปั น้ ในวัด,” 109-116.

106
เรี ยบร้ อยแห่งชาติจะไม่รับตําแหน่งการเมืองใดๆ จึงเป็ นที่มาของคําว่า “เสียสัตย์ เพื่อชาติ” 21
ช่างทองร่ วงจึงปั น้ รู ปพลเอกสุจินดา คราประยูร สวมมงกุฎหัวสุนขั เปรี ยบเปรยถึงความไม่ชอบ
ธรรม ท่าชู 2 นิ ้วผิดไปจากท่าแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญที่จะชู 3 นิ ้ว เปรี ยบถึงการผิดคํา
สัตย์เพื่อตําแหน่งของตนเอง 22 (ภาพที่ 46)
1 8 3
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ภาพที่ 46 พลแบกฐานศาลพระพรหมหน้ าเคเบิลคาร์ (เขาวัง) จ.เพชรบุรี
สําหรับปูนปั น้ ประเภทภาพเล่าเรื่ องเหตุการณ์ทางการเมือง ที่มีชื่อเสียงได้ แก่
ภาพปูนปั น้ เล่าเหตุการณ์ประท้ วงทางการเมืองครัง้ สําคัญของประเทศไทย ที่ศาลานางสาวอัมพร
บุญประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี สร้ างขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2530-35 เช่น งานปูนปั น้
ประดับผนัง สกัดทิศตะวันออกต่อเนื่องถึงหน้ าบัน ซุ้มประตู โดยช่างได้ ปัน้ เรื่ องราวเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ซึ่งเกิดการสลายชุมนุมของประชาชนอย่างรุ นแรงบริ เวณถนนราช
ดํา เนิ น ในยุค รั ฐ บาลพลเอกสุจิ น ดา คราประยูร ผ่ านการวางโครงภาพตามแบบแผนภาพ
จิตรกรรมพุทธประวัตกิ ่อนตรัสรู้ หรื อปางมารผจญ และการนําสัญลักษณ์ภาพแบบประเพณีมา
ใช้ เ ล่าเรื่ องแนวใหม่ กล่าวคื อ แนวดิ่ง ตอนกลางของภาพมี การใช้ พ ระพุท ธรู ปปางมารวิชัย
ประดิษฐานภายในซุ้มตอนบนของภาพ ถัดลงมาเป็ นรูปพระนารายณ์สื่อถึงองค์พระมหากษัตริ ย์
และด้ านล่างสุดเป็ นรูปพระแม่ธรณีสญ
ั ลักษณ์แฝงถึงสถานที่เกิดเหตุการณ์ประท้ วง และตกแต่ง
21

สุวิชชา เพียราษฎร์ และสมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ, บรรณาธิ การ, อาทิตย์ อุไรรั ตน์ ก้ าวข้ าม
วิกฤตชาติ (กรุงเทพฯ: บ้ านพระอาทิตย์, 2553), 20.
22
คมกริ บ เฟื่ องฟู, “การเมืองการปกครองจากภาพปูนปั น้ ศึกษาเฉพาะกรณีประติมากรรมปูนปั น้
ในจังหวัดเพชรบุรี,” 63.

107
กรอบซุ้มพระแม่ธรณีด้วยพานรัฐธรรมนูญ (สัญลักษณ์สื่อถึงประชาธิปไตย) สลับกับกะโหลกศีรษะ
(สัญลักษณ์สื่อถึงการตายของประชาชน) ส่วนภาพด้ านข้ างขวาเป็ นภาพหมู่ทพั มารผจญ แทรก
ด้ วยภาพทหาร ภาพนักการเมื องสามหัว ถื ออาวุธ พุ่ง เข้ า หาแกนกลางภาพ ตรงข้ ามกับภาพ
ด้ านซ้ ายเป็ นรู ปประชาชนแสดงท่าหมอบจํานน (ภาพที่ 47) และเรื่ องราวเหตุการณ์ประท้ วง
14 ต.ค. 2516 ที่นกั ศึกษา และประชาชนร่วมกันต่อต้ านรัฐบาลเผด็จการบนหน้ าบันทิศใต้ ผ่าน
ภาพกลุ่มนักศึกษาที่ถูกแสดงในรู ปเด็กเกล้ าจุกกําลังต่อสู้กับกลุ่มทหาร ให้ กลมกลืนกับภาพสิน
สมุทร และสุดสาครในเรื่ องพระอภัยมณี ซึ่งประดับตกแต่งอยู่ที่กรอบหน้ าบันดังกล่าว 23 (ภาพที่
48)
1 85

ภาพที่ 47 ภาพปูนปั น้ ผนังสกัดทิศตะวันออก ศาลานางสาวอัมพร วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

23

เหตุที่ช่างเลือกเรื่ องนี ้ เกี่ยวพันไปถึงบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับเมืองเพชรบุรี คือสุนทรภู่ ซึ่งได้
เดินทางมายังเพชรบุรี และแต่งนิราศเมืองเพชรไว้ จึงเป็ นที่มาของการเลือกวรรณกรรมเรื่ องนี ้มาใช้ ในงาน
ประดับที่วดั มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี เพื่อเป็ นอนุสรณ์เชิงประวัติศาสตร์ ถึงสุนทรภู่ และเมืองเพชรบุรีอนั เป็ น
ที่ตงของวั
ั้
ด.

108

ภาพที่ 48 ภาพปูนปั น้ หนังบันทิศใต้ ศาลานางสาวอัมพร วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
จากตัวอย่างข้ างต้ นพบว่าการประดับภาพเหตุการณ์ทางการเมืองในงานปูนปั น้
ที่วดั มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี มีความเด่นชัดของภาพเหตุการณ์มากกว่างานปูนปั น้ ประดับ
แห่งอื่นๆ ที่มกั แสดงในลักษณะภาพล้ อนักการเมือง ทังนี
้ ้มีการแสดงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
การเมืองผ่านโครงภาพแบบประเพณี หรื อพยายามทําให้ เกิดความกลมกลืนกับเรื่ องราวประเพณี
สําหรับตําแหน่งงานประดับที่เด่นชัด ตรงข้ ามกับตําแหน่งที่ไม่โดดเด่นไกลตาผู้คนพบว่ามีแสดง
ภาพประวัตศิ าสตร์ สมจริ งตรงไปตรงมากกว่า
อนึ่ง การแทรกรูปบุคคล หรื อเหตุการณ์ร่วมสมัย เป็ นอีกสีสนั ที่ช่างกลุ่มนี ้นิยม
สอดแทรกเพื่ อ สร้ างความขบขัน และความน่ า สนใจในฐานะตัว แทนสัง คมร่ ว มสมัย ของช่ า ง
นอกจากภาพล้ อนักการเมืองยังปรากฏภาพอื่นๆ อีกมาก เช่น ภาพเหตุการณ์สึนามิคลื่นยักษ์ เมื่อ
พ.ศ. 2547 ผ่านงานปั น้ แนวประเพณี โดยมีการจารึกปี 47 (พ.ศ. 2547) พร้ อมอักษรภาษาอังกฤษ
“suinami” ไว้ บนรู ปบุคคลประดับพนักบันไดขึ ้นด้ านหน้ าฝั่ งทิศใต้ และคันทวยรูปล้ อบินลาเดน
ถือปื น เหนือตึกเวิร์ดเทรดเซนเตอร์ แต่ปัจจุบนั ได้ แปลงเป็ นรู ปฤๅษี ถือไม้ เท้ าตามคําขอของทาง
วัด 24 ของอุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม ภายใต้ การควบคุมงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
(ภาพที่ 49-50) การสอดแทรกภาพนักร้ อง-นักดนตรี คนดังในการแสดงภาพชุดดีด สี ตี เป่ า บน
ตําแหน่งตัวเหงาตระพักกรอบหน้ าบันวิหารวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม ทีมช่างบรรจบ บุญประเสริ ฐ
(ภาพที่ 51) การแทรกภาพปู่ เย็น ฐานพระพุทธรู ปในศาลาฌาปนกิจ วัดไสกระดาน จ.เพชรบุรี
186

24

สัมภาษณ์ พระครูสถิตบุญเขต, เจ้ าอาวาสวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม, 23 กรกฎาคม 2554.

109
ผลงานออกแบบของช่างสมพิศ พลายแก้ ว และภาพนักบอลโลกถือถ้ วยคิงส์คพั ฐานพระประธาน
อุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม เป็ นต้ น
จากการสํารวจตัวอย่างงานศิลปกรรมทางศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าการ
แทรกภาพวิถีชีวิต และเหตุการณ์ ร่วมสมัยในงานศิลปกรรมปรากฏมาก่อน อย่างช้ าสมัยอยุธยา
ตอนปลาย เช่น ภาพชาวต่างชาติทงฝรั
ั ้ ่ง จีน ผสมไปกับครุฑ และยักษ์ แบกฐานใบสีมาอุโบสถวัด
สระบัว (ภาพที่ 1) และภาพชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
สื บ มาในสมัยรั ตนโกสิ น ทร์ รั ช กาลที่ 6-7 ยัง ปรากฏการแสดงภาพภู มิ ทัศ น์
ท้ องถิ่น สภาพสังคม หรื อเรื่ องราวสมัยใหม่แทรกอยู่เช่นกันในกลุ่มงานจิตรกรรม ซึ่งพัฒนาขึ ้น
ตามแนวทางสัจนิยมของขรั ว อิ นโข่ง ซึ่ง เป็ นครู ช่างคนสําคัญ ที่มีบทบาทเป็ นอย่างมากกับแนว
ทางการแสดงออกของจิตรกพื ้นบ้ านเพชรบุรี ได้ แก่ การแทรกภาพเครื่ องบินแบบ “เบรเกต์” ใน
จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก ตอนนครกัณฑ์ วัดขุนตรา จ.เพชรบุรี ผลงานนายเลิศ พ่วงพระเดช 25
และฉากทิวทัศน์ประกอบภาพชาดกตามแบบทิวทัศน์เมืองเพชรบุรี ที่มีต้นตาล บ้ านชาวบ้ านที่มี
การเลี ้ยงสุนขั ภาพกากมีการแทรกภาพชาวบ้ านทํางาน ภาพคนแต่งกายร่วมสมัยในจิตรกรรม
ทศชาติชาดก คอสองศาลาวัดหัวสวน (วัดดอนไก่เตี ้ย) จ.เพชรบุรี ผลงานร่ วมกันของนายหวล
ตาลวันนา พระอาจารย์เป้า นายบุญ (?) และนายเลิศ พ่วงพระเดช เป็ นต้ น
ทังดู
้ เหมือนแนวทางดังกล่าวยังถือเป็ นหัวใจสําคัญสําหรับการสร้ างสรรค์งาน
ปูนปั น้ ของช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ และถ่ายทอดผ่านช่างจํานวนหนึ่งภายในกลุ่มเช่นกัน ดังที่
ช่างทองร่วงเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหาสําคัญของงานปูนปั น้ แง่มมุ หนึง่ ว่า
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...งานปูนปั น้ สะท้ อนถึงภาพเศรษฐกิจ และสังคมของท้ องถิ่นไว้ ด้วยเสมอ เวลา
ไปศึกษางานปูนปั น้ ของครู รุ่นเก่าตามวัดต่างๆ ต้ องนัง่ คิดว่าอะไรเป็ นพื ้นฐานให้ ครู เหล่านัน้
สร้ างงานลักษณะนีอ้ อกมา นอกจากรู้ สังคมเป็ นอย่างไร อยู่ดีแค่ไหน อาจรู้ ไปถึงวิถีชีวิต
ส่วนตัวของช่างคนนันด้
้ วย... 26
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25

เครื่ องบินแบบดังกล่าวนําเข้ ามาสําหรับใช้ ในการฝึ กบินของกองการบิน ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเป็ นครัง้ แรก
ในรัชกาลที่ 6. ดูใน บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร, 55.
26
จารุ วรรณ ขําเพชร, “ปูนปั น้ : ชี วิตทางสังคมและวัฒนธรรมจากงานศิลปะ,” วารสารคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ 8 (มกราคม – ธันวาคม 2549): 104.
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ภาพที่ 49 ภาพบันทึกเหตุการณ์ สึนามิ บนพนักบันไดทางขึน้ ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ อุโบสถวัด
กลางบางแก้ ว จ.นครปฐม
แสดงออกเชิงบุคลาธิษฐานเปรี ยบคลื่นกับยักษ์ (ธรรมชาติ) กําลังเข้ าจับเด็ก (มนุษย์)
ทังหมดปั
้
น้ ในรูปแบบงานประเพณี

ภาพที่ 50 คันทวยรูปฤๅษี ขี่นกอินทรี ย์เหยียบตึกสูง อุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม
เดิมทําเป็ นรู ปล้ อบินลาเดนถือปื น มีนกอินทรี ย์สญ
ั ลักษณ์อเมริ กา และอาคารเวิลด์
เทรดเซ็นเตอร์ ตามเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่ง
ผู้ก่อการร้ ายภายใต้ การนําของบินลาเดน ได้ ทําการจี ้เครื่ องบินพาณิชย์จํานวน 4 ลํา
และเครื่ องบิน 2 ลําขับพุ่งชนอาคารอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ สัญลักษณ์แห่งเมือง
นิวยอร์ ก สาธารณรัฐอเมริกา
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ภาพที่ 51 งานประดับกรอบหน้ าบันวิหารวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม
ภาพศิลปิ นชื่อดังแห่งยุค ได้ แก่ วาเนสซา เมย์ (สีไวโอลิน) เทวัญ ทรัพย์แสงยากร (เป่ า
แซกโซโฟน) และแอ็ด คาราบาว (ดีดกีตาร์ ) ตามเนื ้อหาชุดดีด สี ตี เป่ า
จากการสังเกตการแสดงเนื ้อหาเรื่ องราวในงานปูนปั น้ ของกลุ่มช่างในเครื อข่ายทอง
ร่ วง เอมโอษฐ์ พบว่าในการประดับหน้ าบันอุโบสถ วิ ห าร และมณฑปยัง แสดงเรื่ องราวแนว
ประเพณี ได้ แก่ ภาพเทพเจ้ า พระพุทธเจ้ า เรื่ องพุทธประวัติ และรามเกียรติ อันน่าจะมีเหตุจาก
ความเหมาะสม และหน้ าที่ใช้ สอยของอาคารเหล่านันที
้ ่รองรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็ นหลัก
โดยกลุม่ เนื ้อหาร่วมสมัย เรื่ องเกี่ยวกับการเมือง และวรรณคดีพื ้นบ้ านจะปรากฏเป็ นเรื่ องราวหลัก
เฉพาะในอาคารที่ สร้ างขึน้ สํ าหรั บวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งพบไม่มากนัก ได้ แก่ หน้ าบัน และผนัง
ศาลานางสาวอัม พร บุญ ประคอง (พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ) วัด มหาธาตุว รวิ ห าร จ.เพชรบุรี และพาน
รัฐธรรมนูญบนหน้ าบันหอปริ ยตั ิธรรมวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (อาคารที่ศึกษา และเก็บคัมภี ร์
ทางพุทธศาสนา) ส่วนมากนิยมใช้ ในการปั น้ ประดับแทรกในองค์ประกอบตกแต่งอาคาร ได้ แก่
คันทวย ฐานพระ หรื อแทรกไปกับเรื่ องราวอื่นๆ
2. เทคนิคการประดับตกแต่ ง และสีสันในงานปูนปั ้น
นอกจากเอกลักษณ์เรื่ องการใช้ ปนู ตํา (ปูนสด) อันมีสตู รผสมพื ้นฐานคล้ ายคลึงกันของ
ช่างเมืองเพชรบุรีดงั กล่าวถึงในบทที่ 2 แล้ ว พบว่ากลุ่มของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ มีแนวทางการ
สร้ างสรรค์ เ ทคนิ ค การประดับ ตกแต่ง ผลงานปูน ปั น้ ที่ เ ด่น ชัด และเป็ นเอกลักษณ์ ภ ายในกลุ่ม
นอกเหนือไปจากการประดับร่ องกระจก หรื อการถมสีร่องลาย การทาสีทองตัดกับสีร่องลายบน
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งานปูนปั น้ และการลงสีบนงานปูนปั น้ คล้ ายงานจิตรกรรม อันเป็ นแบบอย่างที่ปรากฏมาก่อนใน
ผลงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี ได้ แก่
2.1 การประดับกระเบือ้ งเคลือบ หรือเครื่ องถ้ วย
ด้ วยการประยุกต์ความรู้จากการสังเกตเทคนิคโบราณของช่างหลวง เมื่อคราว
ได้ มีโอกาสเข้ าไปมีสว่ นร่วมในโครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม และวัดสําคัญอีก
หลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ. 2523-252527 จนเกิดเทคนิคการประดับงานปูนปั น้
แบบใหม่ ได้ แก่ การประดับชิน้ ส่ วนที่ได้ จากการเคาะเครื่ องถ้ วยลายคราม เครื่ องถ้ วยสีสัน
ต่ างๆ และถ้ วยเบญจรงค์
เทคนิคดังกล่าวพัฒนาต่อยอดจากเทคนิคการประดับกระเบื ้องเคลือบบนพื ้นผิว
สถาปั ตยกรรม และประติมากรรมตามแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 ซึง่ ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
และช่างสํารวย เอมโอษฐ์ สังเกตเห็นจากเทคนิคการประดับพื ้นผิวหอระฆัง และเครื่ องทรงยักษ์
ทวารบาลด้ ว ยชิ น้ ส่ ว นเครื่ อ งถ้ ว ยสี ต่า งๆ โดยเครื่ อ งทรงยัก ษ์ ช่ า งสํ า รวย เอมโอษฐ์ เล่ า ถึ ง
ประสบการณ์ความรู้ในครัง้ นันว่
้ ามีการเขียนลายและเผาขึ ้นสําหรับงานประดับโดยเฉพาะ (ภาพที่
52) และเป็ นความรู้ ที่ ช่างนํ ามาต่อยอดปรับเป็ นการใช้ ชิน้ ส่วนที่ไ ด้ จ ากการเคาะถ้ วยเคลือบ
สํ า เร็ จ รู ป แทน เพราะช่ า งสามารถเลื อ กสี และลวดลายได้ ต ามความต้ อ งการในเวลาจํ า กัด
โดยเฉพาะถ้ วยเปลือกไข่ที่ผิวค่อนข้ างบางเป็ นหลัก เพราะสามารถเคาะ และตัดแต่งได้ ง่ายกว่า
เปลือกประเภทอื่นๆ
จนพัฒนาปรับเอางานเบญจรงค์ มาใช้ แทนเครื่ องลายคราม หรื อเครื่ องเคลือบ
ทัว่ ไป ต่อมาจึงผสานเทคนิคขลิบขอบสีทอง และการประดับเพชรพลอยเพิ่มเติมในผลงานของ
ช่ า งสํ า รวย เอมโอษฐ์ เริ่ ม ใช้ ครั ง้ แรกที่ วั ด เขายี่ ส าร จ.สมุ ท รสงคราม วั ด บ่ อ นอก จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ แล้ วจึงมาใช้ ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จ.สมุทรปราการ จนกลายเป็ นแบบอย่าง
ให้ ชา่ งอื่นๆ ปรับใช้ ในงานปูนปั น้ ต่อไป 28 เช่น การใช้ ชิ ้นส่วนถ้ วยชาม และช้ อนกระเบื ้องสีสนั ต่างๆ
ประดับภาพปูนปั น้ เล่าเรื่ องพระมหาชนก แม่กิมไล้ สาขาบ้ านลาด จ.เพชรบุรี ผลงานช่างทองร่วง
เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 53) งานปูนปั น้ ประดับอุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม ภายใต้ การควบคุม
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27

สัมภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน. 2553; สัมภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์ , ช่าง
ปูนปั น้ , 3 มิถนุ ายน 2553.
28
สัมภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 3 มิถนุ ายน 2553; สัมภาษณ์ สุวรรณา ภัทรพลแสน,
ช่างปูนปั น้ , 8 มิถนุ ายน 2553.
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ภาพที่ 52 การประดับพื ้นผิวด้ วยชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยเคลือบสีตา่ งๆ หอระฆังวัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 53 ภาพปูนปั น้ เล่าเรื่ องพระมหาชนก แม่กิมไล้ สาขาบ้ านลาด จ.เพชรบุรี
เป็ นงานปูนปั น้ ประกอบงานประดับชิ ้นส่วนกระเบื ้องที่ได้ จากการเคาะถ้ วยลายคราม
และเบญจรงค์ รวมถึงวัสดุสําเร็ จรูปอย่างช้ อนกระเบื ้อง ซึ่งนํามาประกอบเรี ยงให้ เกิด
สีสนั และรูปทรงที่งดงามแปลกตา
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งานของช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ กลุ่มอาคารอุโบสถและวิหารวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม ภายใต้
การควบคุม งานของช่ า งบรรจบ บุญ ประเสริ ฐ
และฐานพระพุท ธรู ป อุโ บสถวัด ปาริ ว าส
กรุ งเทพมหานคร ภายใต้ การควบคุมงานของช่างสํารวย เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 54) เป็ นต้ นจึงเห็นได้
ว่างานประดับเหล่านี เ้ กิ ดจากการเลือกสี และลายชิน้ กระเบื ้อง ที่ได้ จ ากการเคาะถ้ วยสําเร็ จรู ป
ประดับลงในร่ องพื น้ ลาย หรื อประดับสอดสลับไปกับลวดลายปูนปั น้ ทังลายแบบประเพณี
้
และ
ลายพรรณพฤกษา รวมถึงนําช้ อน ถ้ วย หรื อฝาจุกถ้ วยมาประดับร่ วมกับลายปูนปั น้ เป็ นภาพ และ
ชิ ้นงานประดับต่างๆ มากกว่าการนําชิ ้นส่วนกระเบื ้อง และถ้ วยชามสีตา่ งๆ มาเรี ยงประดับก่อ
เกิดลวดลายประเภทพรรณพฤกษา ทิวทัศน์ และภาพสัตว์ หรื อปั น้ ปูนโดยมีถ้วยเป็ นดอก หรื อเกสร
ของดอกไม้ แบบงานโบราณ (ภาพที่ 55)
อย่างไรก็ดีเนื่องจากงานปูนปั น้ ประดับกระเบื ้องเคลือบ หรื อประดับเบญจรงค์มี
งบประมาณในการสร้ างค่อนข้ างสูง จึงปรากฏผลงานปูนปั น้ กลางแจ้ งขนาดใหญ่ที่สร้ างขึ ้นด้ วย
เทคนิคดังกล่าวไม่มากนัก ส่วนใหญ่มกั เป็ นงานฐานพระ หรื องานประดับตกแต่งภายในอาคาร

ภาพที่ 54 ฐานพระพุทธรูปอุโบสถ วัดปาริวาส กรุงเทพมหานคร
มีการใช้ ชิ ้นส่วนที่ได้ จากการเคาะถ้ วยเบญรงค์ และเพชรพลอยประดับร่วมกับเทคนิค
ปูนปั น้
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ภาพที่ 55 ตัวอย่างงานประดับเครื่ องถ้ วยจากพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
2.2 งานปูนแดง
หมายถึงปูนปั น้ ที่มีสี ออกแดงเข้ ม หรื ออมชมพู ซึ่งเป็ นเทคนิคพิเศษปรากฏ
เฉพาะในผลงานของช่างกลุ่มนี ้ โดยเฉพาะงานของช่างสํารวย เอมโอษฐ์ และช่างที่เคยฝึ กฝน
เรี ยนรู้ร่วมทีมกับช่างสํารวยมาก่อน แต่ไม่นิยมแพร่หลายมากนัก สาเหตุที่ปนู ปั น้ แบบดังกล่าว
มีสีแดงเข้ มผิดแปลกไปจากปูนตําโดยทัว่ ไปนัน้ เกิดจากการเพิ่มเติมส่วนผสมพิเศษ คือ หินแดง
หรื อปูนแดง
ช่างสํ ารวย เอมโอษฐ์ ผู้คิดค้ น สูตรปูน แดงเป็ นคนแรก อธิ บายถึง ที่ ม าของ
แนวความคิดดังกล่าวว่าเกิดจากการสังเกตเมื่อวัยเด็ก ว่าปูนกินหมากที่ทบั ถมกันในกระบอกปูน
เมื่อแห้ งมีความแข็งคล้ ายหิน จึงคิดว่าปูนกินหมาก (ปูนแดง) น่าจะทํามาจากหิน และทดลอง
ผสมสีเสียด ข้ าวเหนียว ยางประดู่ กาวหนัง นํ ้าตาล และหินแดงเข้ าด้ วยกันจนได้ ปนู นํ ้าตาลแดง
เมื่อนํามาปั น้ พบว่าปูนสูตรดังกล่าวไม่เหนียวเท่าปูนตําสูตรธรรมดา แต่เมื่อแห้ งแล้ วจะมีความแข็ง
กว่ามาก 29
อย่างไรก็ ตามพบว่าปูนแดงเหล่านีเ้ มื่อผ่านระยะเวลาไปสักพักสีแดงกลับซี ด
จางลงกลายไปสีนวลอมชมพู ได้ แก่ หน้ าบันอุโบสถวัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม (ภาพที่ 56)
ซึ่ง ช่างสํ ารวยทราบถึ ง ข้ อจํ ากัดดัง กล่าวเป็ นอย่างดี และดูเ หมื อนว่าเป็ นความตัง้ ใจของช่างที่
191

29

สัมภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 3 มิถนุ ายน 2553.
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ต้ องการออกแบบผลงานปูนปั น้ ให้ มีสีสนั และลวดลายคล้ ายงานสลักศิลาแบบปราสาทขอม ทัง้
ช่างยังเลือกใช้ ลายแบบขอม และลายกนกผักกูดที่ไม่สะบัดเพรี ยวมากนักมาประยุกต์ใช้ ในงานปูน
ปั น้ (ปูนแดง) ของอุโบสถแห่งนี ้ และพบการปั น้ ลายอิทธิพลศิลปะขอมกับงานปูนแดงอีกเช่นกัน
ในงานประดับฐานเจดีย์ด้านหลังอุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ. นครปฐม ผลงานทีมช่างทองร่วง เอม
โอษฐ์ (ภาพที่ 57) แต่บางช่างอาจใช้ ปนู แดงกับลายกระหนกกินรี แบบประเพณีโดยทัว่ ไปบ้ าง
เช่น งานประดับอุโบสถวัดนายาง จ.เพชรบุรี ของช่างบรรพต อินทเสม (ภาพที่ 58)

ภาพที่ 56

หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม

ภาพที่ 57 เจดีย์ประจําทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดกลางบางแก้ ว จ. นครปฐม
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ภาพที่ 58 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดนายาง จ.เพชรบุรี
3. การแสดงออกด้ านรู ปแบบ
เนื ้อหา และเทคนิคต่างๆ ถูกแสดงผ่านงานประดับหน้ าบัน และองค์ประกอบอื่นๆ ของ
อาคารสิ่งก่อสร้ าง ได้ แก่ ฐานอาคาร-ฐานพระพุทธรู ป ซุ้มประตู-หน้ าต่าง กรอบคูหา เสา คัน
ทวย หน้ า บัน และเครื่ อ งบนอาคาร โดยมี พื น้ ที่ ก ารแสดงออกสํ า คัญ สุ ด คื อ หน้ า บัน ซึ่ ง
จํ าเป็ นต้ องใช้ ช่างที่ มีประสบการณ์ ใ นการปั น้ และผูกลาย หรื อเลื อกภาพให้ มี ความเหมาะสม
โดยมากมัก เป็ นช่ า งฝี มื อ ระดับสูง ในที ม เป็ นผู้อ อกแบบและปั น้ หรื อ ปั น้ ตามแบบที่ ช่ า งใหญ่
(หัวหน้ า) วางแผนไว้
ดังนันในหั
้ วข้ อดังกล่าวนี ้จะขอศึกษารูปแบบการแสดงออกโดยใช้ ตวั อย่างงานประดับ
หน้ าบันเป็ นหลักในการศึกษา ส่วนงานประดับในองค์ประกอบส่วนอื่นๆ อาจกล่าวถึงในประเด็น
เกี่ยวข้ องกับแรงบันดาลใจด้ านรูปแบบลายประดับของช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีเท่านัน้
3.1 ลายประดับหน้ าบัน
จากการสํารวจพบว่างานหน้ าบันของกลุ่มช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ มีหลักการ
ออกแบบ 2 แนวทาง คือ หน้ าบันประเภทสร้ างสรรค์ และหน้ าบันประเภทอนุรักษ์ แบบประเพณี
ซึง่ แนวทางหลังจะเป็ นแบบอย่างที่ปรากฏในผลงานโดยทัว่ ไปมากกว่า
3.1.1 หน้ าบันประเภทสร้ างสรรค์
สามารถแยกออกได้ เป็ น 2 แนวทาง คือ กลุม่ เนื ้อหาสร้ างสรรค์ กับกลุ่ม
ลวดลายสร้ างสรรค์ โดยกลุ่มแรกมักมีแสดงออกในลักษณะของงานประเภทภาพเล่าเรื่ องที่
ความสัมพันธ์กบั เนื ้อหาเรื่ องราวร่วมสมัย วรรณคดีพื ้นบ้ าน และปริ ศนาธรรม ส่วนกลุ่มที่สองจะ
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เน้ นการออกแบบปรับปรุงลวดลาย ผสานเทคนิคการประดับตกแต่งด้ วยวัสดุแบบใหม่ รวมถึงการ
ปั น้ ปูนปั น้ ประดับหน้ าบันประเภทงานภาพที่มีการออกแบบวางรายละเอียดต่างๆ เต็มพื ้นที่
เนื่องจากกลุม่ หน้ าบันประเภทเนื ้อหาสร้ างสรรค์ได้ มีการยกตัวอย่างไป
มากแล้ ว ในหัวข้ อเนื อ้ หาในผลงาน ดัง นัน้ ในหัวข้ อนี จ้ ะยกตัว อย่างของงานประเภทลวดลาย
สร้ างสรรค์เท่านัน้ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้
3.1.1.1 กลุม่ งานที่มีการปรับปรุงออกแบบลวดลายใหม่ ได้ แก่ หน้ า
บันทิศเหนื อ (ฝั่ งซ้ าย) ของหอปริ ยัติธรรม วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ผลงานช่างทองร่ วง เอม
โอษฐ์ (ภาพที่ 59) ประกอบด้ วยลายแบบใหม่ เป็ นลายแนวประยุกต์ ที่มีการปาดด้ วยเกรี ยงเป็ น
ระนาบลายคมชัด ไม่เน้ นการสับแง่ตามตัวกระหนกโดยปกติทวั่ ไป แต่ยงั คงเห็นชัดถึงแรงบันดาล
ใจจากลายก้ านคดโค้ ง ออกช่อ หางโต ซึ่ง เป็ นแบบลายเก่ าปรากฏบนหน้ าบัน กลุ่ม อาคารสมัย
อยุธยาตอนปลายของเมืองเพชรบุรี แต่มีการวางลายในแนวเฉี ยง และจัดระเบียบจังหวะเป็ นเถา
คดโค้ งเรี ยงขนานไปตามแนวเฉียงของกรอบหน้ าบัน โดยเว้ นที่ว่างเป็ นกรอบสามเหลี่ยมตรงกลาง
สําหรับประดับตัวทับลาย ซึ่งปั น้ รู ปพานอุนาโลม มีอกั ษรย่อพระธรรมคาถาสุ จิ ปุ ลิ และพาน
รัฐธรรมนูญที่หน้ าบันชันบน
้ และชันลดตามลํ
้
าดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของลายก้ าน
และช่อยังพบว่าช่างได้ ปรับเทคนิคการปั น้ ผสมการปาดเกรี ยงทําให้ ช่อหางโต และกาบหุ้มเถาลาย
มีเส้ นขอบสันคมชัดดูแปลกตาจากลายไทยโดยทัว่ ไป แม้ จะผ่านมาร่วม 40 ปี ดูเหมือนว่ายังไม่
เห็นช่างคนใดปั น้ ลายในลักษณะดังกล่าวอีกเลย
หน้ าบันอุโบสถวัดเขายี่สาร จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสํารวย
เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 60) การวางลายดูแปลกตาด้ วยการนําแบบลวดลายก้ านขด ลายข้ าวหลาม
ตัด ลายกรอบคดโค้ ง และลายกระหนกผักกูดคล้ ายลวดลายในศิลปะขอม มาผสานกับเทคนิค
การประดับถ้ วย โดยเฉพาะหน้ าบัน ทิศตะวันตกแสดงถึ งความรู้ และความสนใจในลวดลาย
โบราณแบบต่างๆ ของช่าง ที่ก้าวข้ ามลายแบบอยุธยาตอนปลายได้ เป็ นอย่างดี
บางแห่ ง มี ก ารปรั บ ลวดลายแบบใหม่ ต่ อ ยอดจากลาย
ประเพณี ได้ แก่ หน้ าบันอุโบสถวัดช้ างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสมชาย บุญประเสริ ฐ
ด้ านทิศตะวันออกปรากฏลายช่อหางโตแบบใหม่มีไส้ ดอกบัวอยู่ภายใน (ภาพที่ 39) เช่นเดียวกับ
ด้ านทิศตะวันตกปรากฏลายก้ านขดที่แตกช่อเป็ นเทพพนมประกอบข้ างรูปพระอินทร์ (ภาพที่ 61)
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ภาพที่ 59 หน้ าบันทิศเหนือของหอปริยตั ธิ รรม วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 60

หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม
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ภาพที่ 61 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดช้ างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
3.1.1.2 กลุม่ งานประเภทภาพที่มีการออกแบบรายละเอียดเต็มพื ้นที่
ส่วนใหญ่มกั ปรากฏร่วมกับเนื ้อหาร่วมสมัย เรื่ องวรรณคดี หรื อเรื่ องพุทธประวัติ ที่มีรายละเอียด
ให้ ชา่ งสามารถคิดสรรค์ใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไปเบื ้องหลังฉากเรื่ องราวเหล่านันได้
้
เช่น ได้ แก่
หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดโคก จ.เพชรบุรี ผลงานช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 35) ปั น้ เป็ น
ภาพเล่าเรื่ องพุทธประวัติตอนอัญเชิญพระมหาโพธิสตั ว์ลงมาตรัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า มีฉากหลัง
เป็ นภาพสวรรค์ที่ช่างปั น้ เป็ นรู ปก้ อนเมฆ แทรกด้ วยภาพหมู่เทวดา และปราสาทเต็มผืนหน้ าบัน
และงานประดับหน้ าบันทิศใต้ ศาลานางสาวอัมพร วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ผลงานช่างทอง
ร่วง เอมโอษฐ์ เป็ นภาพเล่าเรื่ องเกี่ยวกับประวัติ และนิราศเพชรบุรีของสุนทรภู่ มีการคิดใส่ฉาก
ท้ องเรื่ องด้ วยทิวทัศน์ของเมืองเพชรบุรี อันประกอบด้ วยแม่นํ ้า ทิวทัศน์ต้นตาล และชาวบ้ านขึ ้น
ตาลประกอบ (ภาพที่ 62) เป็ นต้ น
การสร้ างงานปูน ปั น้ ประเภทภาพของช่า งกลุ่ม นี น้ ่าจะได้
แนวความคิดมาจากตัวอย่างงานประดับหน้ าบันโบราณบางแห่งที่ทําเป็ นภาพอย่างเดียวโดยไม่มี
ลายประกอบ 30 ซึ่งเป็ นแนวทางที่กลับมาปรากฏอีกครัง้ ในกลุ่มงานปูนปั น้ ภาพเล่าเรื่ องประดับ
หน้ าบันของช่างเมืองเพชรบุรีราว พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา
19 2

30

225.

กันยา อื ้อประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติและผลงานช่ างชัน้ ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ ,
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ภาพที่ 62 หน้ าบันทิศใต้ ศาลานางสาวอัมพร วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
นอกจากนี ย้ ั ง ปรากฏกลุ่ ม งานที่ มี ก ารสร้ างเครื่ อ งหมาย และรู ป
สัญลักษณ์ ทังที
้ ่เกี่ ยวข้ องกับบุคคล เช่น ตราสัญลักษณ์ครบรอบพระบาทสมเด็จพะเจ้ าอยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปั จจุบนั พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ ที่ผ้ สู ร้ างอุทิศถวาย หรื อ
เป็ นเกียรติน้อมเกล้ าฯ ถวาย รวมถึงรู ปพัดยศพระจําตําแหน่ง รูปสัญลักษณ์กลุ่ม หรื อชมรมที่มี
ส่วนเกี่ ยวข้ องกับ การก่ อสร้ างอาคารภายในวัดนัน้ ๆ และรู ปสัญ ลักษณ์ ที่เ กี่ ยวข้ องกับ หน้ า ที่
ประวัติ หรื อความสําคัญของสถานที่ ซึ่งเป็ นแนวทางการประดับที่เริ่ มปรากฏครัง้ แรกในงาน
ประดับอาคารฝี มือช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 4 และแพร่หลายยิ่งขึ ้นในงานออกแบบหน้ าบันของวัด
ในกรุงเทพฯ ราวปลายรัชกาลที่ 5 นําโดยสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์เป็ นต้ นมา จึง
สะท้ อนถึงแนวทางการออกแบบที่เปิ ดรับกระแสแนวความคิดการออกแบบจากภายนอกของช่าง
พอสมควร
อนึ่ง งานหน้ าบันประเภทแนวทางสร้ างสรรค์ยงั มีค่อนข้ างน้ อย เมื่อ
เทียบกับงานหน้ าบันแนวอนุรักษ์ นิยมที่จะกล่าวถึงต่อไป ปรากฏการณ์ดงั กล่าวน่าจะมีเหตุสําคัญ
2 ประการ คือ ประการแรก บ่อยครัง้ ทางวัดมักเป็ นผู้ระบุความต้ องการลักษณะของงานหน้ าบัน
ซึ่งสัมพันธ์ กับกําลังทรัพย์ในการก่อสร้ าง ปั จจัยดังกล่าวจึงไม่เอื ้อให้ ทุกช่างมีโอกาสและอิสระใน
การออกแบบงาน ประการที่สอง ช่างที่สามารถออกแบบงานแนวสร้ างสรรค์ได้ จําต้ องเป็ นช่างที่มี
ประสบการณ์ ในการสร้ างงานมานานพอสมควร รวมทังต้
้ องมีองค์ความรู้ ในเรื่ องราวทางศาสนา
คติธรรม หรื อวรรณกรรมต่างๆ พอสมควร ซึง่ ล้ วนต้ องอาศัยเวลาและประสบการณ์ทงสิ
ั ้ ้น
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3.1.2 หน้ าบันประเภทอนุรักษ์ แบบประเพณี
หน้ าบันแนวอนุรักษ์ นิยม คือ หน้ าบันที่รักษาแบบแผนนิยมของการ
ประดับลายหน้ าบันแบบประเพณี และเป็ นแบบอย่างแพร่ หลายในเมืองเพชรบุรีตงแต่
ั ้ อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ได้ แก่ หน้ าบันประเภทลาย ทังแบบเต็
้
มพื ้นที่ และแบบมีตวั ทับลาย
จากการสํ า รวจพบว่านิ ยมใช้ ล วดลายประเภทก้ านเถาคดโค้ ง และ
ลวดลายประเภทก้ านขด ออกปลายช่อหางโต สลับกับกระหนกเป็ นพื ้นฐานสําคัญ สัมพันธ์ กับ
แบบลายที่ปรากฏมาก่อนในงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันสมัยอยุธยาตอนปลายในเพชรบุรี ได้ แก่
หน้ าบันอุโบสถ และการเปรี ยญวัดใหญ่สุวรรณาราม อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ อุโบสถวัดสระบัว
และอุโบสถร้ างวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 63-64) แบ่งกลุม่ ประเภทลวดลาย ได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 63 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 64 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
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3.1.2.1 ลวดลายประเภทก้ านขด ส่วนใหญ่นิยมออกยอดเถาลาย
ั้
อหางโตสลับกับลาย
ก้ านขดด้ วยช่อหางโตสลับกับยอดเถาลายแบบอื่นๆ 31 มีทงการออกยอดช่
กระหนกเปลว บางครัง้ มีการปรับยอดเถาก้ านขดตอนล่างของหน้ าบัน หรื อทุกวงขดเป็ นรูปต่างๆ
ตามแบบนิยมในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น เทพพนม ภาพลิง พญานาค หงส์ และการออก
ยอดเถาคล้ ายก้ านขดขมวดอย่างเลขหนึง่ ไทยคล้ ายลายก้ านขดในศิลปะขอม-ทวารวดี (ภาพที่ 65
และ 66)
1 93

ภาพที่ 65 พระพุทธเจ้ า 5 พระองค์ หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม

ภาพที่ 66 หน้ าบันทิศตะวันออกศาลาสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน ตังข้
้ อสังเกตจากการสัมภาษณ์ช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีว่า ลายช่อหางโต
หรื อพุ่มหางโต เป็ นแบบอย่างลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของช่างเมืองเพชร โดยมีตวั อย่างที่ช่างส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็ น
ฝี มือสมเด็จสังฆราชแตงโม วัดใหญ่สวุ รรณาราม. ดูใน สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการ
ถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 133.
31
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ทังนี
้ ้นิยมการปั น้ ลายให้ มีการสอดเกี่ยวกันระหว่างก้ านเถา
และวงก้ านขด มีเทคนิคพิเศษด้ วยการใช้ โครงลวดเหล็กพยุงก้ านวงก้ าน ให้ ลอยออกมาจากพื ้น
ระนาบหน้ าบัน เช่น ลายก้ านขดหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี และ
หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดเกาะจาก จ.นครศรี ธรรมราช (ภาพที่ 67) และการผสมเทคนิคการ
ประดับเบญจรงค์ หรื อฝาถ้ วยที่ ปลายยอดวงก้ านขดบนหน้ าบันวิหารวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม
(ภาพที่ 68) เป็ นต้ น

ภาพที่ 67

หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดเกาะจาก จ.นครศรี ธรรมราช

ภาพที่ 68 หน้ าบันทิศตะวันออกวิหาร ด้ านหน้ ามณฑปวัดศรี ษะทอง จ. นครปฐม
3.1.2.2 ลวดลายประเภทเครื อเถาก้ านคดโค้ ง ออกลายช่อหางโต
เป็ นลายแบบเก่าที่ปรากฏมาก่อนในงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย และช่างยังคง
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เลื อกใช้ สําหรับประดับหน้ าบันสืบมา เช่น หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี
(ภาพที่ 26) และหน้ า บัน วิ ห ารข้ า งมณฑปวัด ศรี ษ ะทอง จ.นครปฐม (ภาพที่ 69) หน้ า บัน ทิ ศ
ตะวันตกอุโบสถวัดเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี เป็ นต้ น

ภาพที่ 69 หน้ าบันทิศเหนือ วิหารคูก่ บั มณฑปวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม
3.1.2.3 ลวดลายประเภทลายเครื อเถากระหนกเปลว เป็ นแบบ
ลวดลายที่ปรากฏความนิยมพอกันกับประเภทลายก้ านขด และมีรูปแบบการวางเถา หรื อการแตก
ช่ อ กระหนกเปลวค่อ นข้ า งหลากหลายตามเช่ น แบบลายที่ มี โ ดยทั่ ว ไปในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์
โดยเฉพาะการออกแบบหน้ าบันเป็ นลายเครื อเถาล้ อกรอบสามเหลี่ยม หรื อทําซุ้มล้ อกรอบหน้ าบัน
ด้ านในเกี่ยวข้ องกับความนิยมในงานช่างหลวงมาแต่ยคุ ต้ นกรุงเทพฯ รัชกาลที่ 3 เช่น เครื อเถา
กระหนกเปลวหน้ าบัน ทิ ศตะวันตกอุโบสถวัดในกลาง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 70) ลายเครื อเถา
กระหนกเปลวแตกจากกรอบสามเหลี่ ย มล้ อหน้ าบัน ทิ ศ ตะวัน ตกอุ โ บสถวั ด เกาะจาก จ.
นครศรี ธรรมราช (ภาพที่ 71) ลายเถาไขว้ กระหนกเปลว หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดในกลาง
จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 38) และลายเถาไขว้ ชอ่ หางโตหน้ าบันทิศตะวันออกวัดนายาง จ.เพชรบุรี (ภาพ
ที่ 58) เป็ นต้ น
3.1.2.4 ลวดลายประเภทลายพรรณพฤกษา เป็ นแบบลายที่ไม่คอ่ ย
ปรากฏเป็ นเอกเทศบนงานหน้ าบันอาคารเท่าไรนัก แต่นิยมใช้ ในงานประดับซุ้มประตูหน้ าต่าง
มากกว่า โดยใช้ ประดับเป็ นลายพื ้นหลังบนหน้ าบันซุ้มทรงบันแถลง รวมถึงงานประดับเสา และ
หน้ ากระดานซุ้มด้ วยลายดอกไม้ หลายแบบ เช่น ลายดอกไม้ เกสรรู ปกรวย และแบบอื่นๆ ประดับ
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ซุ้มหน้ าต่างวัดชีว์ประเสริ ฐ จ.เพชรบุรี (ลายเส้ นที่ 1) สําหรับงานหน้ าบันอาคารส่วนใหญ่มกั ใช้
เพียงลายดอกไม้ หรื อช่อดอกไม้ ทงแบบไทย
ั้
และแบบตะวันตกแทรกเป็ นลายกรอบ หรื อประกอบ
กับลายประเภทอื่น ดอกไม้ ทงแบบไทย
ั้
และแบบตะวันตกแทรกเป็ นลายกรอบ หรื อประกอบกับ
ลายประเภทอื่ น เช่น พวงช่อดอกไม้ บนหน้ าบันอุโบสถวัดนาขวาง จ.สมุทรสงคราม ลาย
ดอกไม้ ที่ แ ตกจากลายเครื อเถาหน้ าบัน ทิ ศตะวันตกอุโบสถวัดพระนอน จ.เพชรบุรี ลายดอก
พุดตานบนหน้ าบันและกรอบหน้ าบันอุโบสถ (หลังใหม่) วัดอุทยั จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 72) ผลงาน
ของช่างบาหยัน รอดจากทุกข์ ซึ่งชื่นชอบและถนัดปั น้ ลายพรรณพฤกษา ประเภทดอกพุดตาน
สอดแทรกด้ วยรู ปสัตว์ตวั น้ อย และงานปูนปั น้ กลีบคล้ ายดอกทานตะวันหุ้มถ้ วยบนหน้ าบันทิศ
ตะวันตก วิหารวัดศรี ษะทอง จ. นครปฐม ผลงานช่างบรรจบ บุญประเสริฐ (ภาพที่ 40) เป็ นต้ น

ภาพที่ 70 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดในกลาง จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 71

หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดเกาะจาก จ.นครศรี ธรรมราช
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ลายเส้ นที่ 1 ตัวอย่างลายดอกไม้ เกสรรูปกรวย และแบบอื่นๆ ประดับซุ้มหน้ าต่าง วัดชีว์ประเสริ ฐ จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 72 หน้ าบันอุโบสถ (หลังใหม่) วัดอุทยั จ.เพชรบุรี
อนึ่ง แบบการผูกลายบนหน้ าบันอาคารของช่างในเครื อข่ายทองร่ วง เอมโอษฐ์ เกือบ
ร้ อยละ 70 เป็ นลวดลายแบบสมมาตร กล่าวคือ เมื่อแบ่งหน้ าบันออกเป็ น 2 ส่วนพบว่าการผูก
ลวดลายประเภทต่างๆ ในลักษณะสมมาตรกันทังสองข้
้
าง และจบยอดจัว่ ด้ วยลายช่อหางโต หรื อ
พุ่มข่าวบิณฑ์ (ภาพที่ 66-70) ซึ่งการจบลวดลายยอดจัว่ บางครัง้ มีการออกแบบลายอย่างอิสระ
ซึ่งนักวิชาการ และช่างกล่าวกันว่าเป็ น “ลวดลายแบบอสมมาตร” โดยการจบลายยอดจัว่ ด้ วยช่อ
หางโตเปลวแบบรัตนโกสินทร์ การผูกลายช่อกระหนก หรื อการผูกลายต่อเนื่องจากลายข้ างใดข้ าง
หนึง่ (ภาพที่ 73) รวมถึงส่วนน้ อยที่เกิดจากรายละเอียดประดับแทรกลาย (ภาพที่ 72)
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อย่างไรก็ตามลวดลายแบบอสมมาตรอย่างแท้ จริ ง กล่าวคือเมื่อแบ่งหน้ าบันออกเป็ น
2 ข้ างพบว่ามี ความแตกต่างครึ่ ง หนึ่ง ของพื น้ ที่ ห น้ าบัน ขึน้ ไป อัน เป็ นแบบอย่างที่ พ บน้ อยมาก
ได้ แก่ หน้ าบันทิศเหนือวิหารวัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 74) ผลงานช่างบาหยัน รอดจาก
ทุกข์ และหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดหนองเผาถ่าน จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 75) ซึ่งคนดูแลภายใน
วัดให้ ข้อมูลว่าเป็ นฝี มือของลูกชายช่างบรรจบ บุญประเสริ ฐ ดังนันจึ
้ งอาจสรุ ปได้ ว่าลวดลาย
หน้ าบันแบบอสมมาตรเป็ นลักษณะพิเศษต่างจากงานความนิยมตามแบบมาตรฐานจริ ง แต่ไม่
อาจนับเป็ นความนิยมเฉพาะกลุม่ ได้

ภาพที่ 73 ตัวอย่างการจบยอดลายแบบอสมมาตรในงานประดับหน้ าบัน
ลายแบบอสมมาตรที่กล่าวกันว่าเป็ นเอกลักษณ์ของลายประดับหน้ าบันช่างปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรี ในความเป็ นจริ งหมายถึงการออกแบบลายจบอย่างอิสระ ขณะที่
ลวดลายประดับโดยรวมยังมีเค้ าของความอสมมาตรอยู่ ส่วนมากมักปรากฏในงาน
ประดับประเภทลายเครื อเถากระหนก
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ภาพที่ 74

หน้ าบันทิศเหนือวิหาร วัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 75 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดหนองเผ่าถ่าน จ.เพชรบุรี
ทังนี
้ ้ด้ วยงานหน้ าบันอาคารประเภทพระอุโบสถ และวิหารแบบประเพณีในปั จจุบนั มี
ขนาดหน้ าจัว่ ใหญ่ขึ ้นกว่าหน้ าบันอุโบสถรุ่นเก่า ส่วนใหญ่จึงมักทําหน้ าบันแบบมีหน้ าบันตับล่าง
ใต้ หน้ าจัว่ ทังแบบมี
้
และไม่มีเสาคัน่ เป็ นหน้ าอุดปี กนกอีกชัน้ ซึ่งการประดับลวดลายปูนปั น้ ใน
ส่วนดังกล่าวนิยมปั น้ ลายประเภทก้ านขด หรื อกระหนกเปลวเถา ประดับตัวทับลายเป็ นรู ปเทพ
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เจ้ า/เทวดา สัตว์ หิม พานต์ หนุม านแบก หรื อใช้ ตัวทับลายขนาดใหญ่ร่วมกับจั่วด้ านบนเป็ น
ประธาน บางแห่งปั น้ เป็ นแถวซุ้มมีเทวดาประดับภายใน
3.2 งานประดับองค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมอื่นๆ และงานประเภทฐานบัว
นอกเหนื อจากรู ปแบบการประดับปูนปั น้ บนหน้ าบัน อาคาร และหน้ าบัน ซุ้ม
ประตูหน้ าต่าง ซึ่งมีแบบแผนการจัดวางลวดลายในกรอบสามเหลี่ยมคล้ ายกันแล้ ว วัดหลายแห่ง
ยัง นิ ย มให้ ช่ า งปู น ปั น้ ประดับ ลวดลายตามองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น ด้ ว ย โดยมี
รายละเอียดมากน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการ และงบประมาณของทางวัดเป็ นสําคัญ ได้ แก่
3.2.1 งานประดับเครื่ องหลังคา และกรอบหน้ าบัน บางแห่งพบว่ามีการปั น้
รู ปแบบช่อฟ้า ตัวเหงากรอบหน้ าบันเป็ นรู ปเทวดา บุคคล และสัตว์ตามเรื่ องราวที่ช่างต้ องการ
สอดแทรกนํ าเสนอ บางแห่ ง ปรั บ ช่ อฟ้ าเป็ นรู ป แบบต่างๆ ที่ แตกต่า งจากแบบมาตรฐานงาน
ประเพณีไทย เช่น กรอบหน้ าบันวิหารหลวงปู่ วัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม ที่ออกแบบปรับช่อ
ฟ้าให้ มีรูปแบบแตกต่างกัน เป็ นยอดมังกร หงส์ และนาค 7 เศียร ซึ่งรูปแบบ 2 อย่างหลังแสดง
ถึงแรงบันดาลใจจากหัวเรื อพระที่นั่งสุพ รรณหงษ์ และเรื อพระที่ นั่งอนันตนาคราชอย่างชัดเจน
(ภาพที่ 76) และเครื่ อ งบนหลัง คามณฑปวั ด ศรี ษ ะทอง จ.นครปฐม ที่ มี ก ารปั ้น ตกแต่ ง
รายละเอียดพลแบกยอดปราสาท ตลอดจนตัวเหงากรอบหน้ าบันเป็ นรูปเทวดา ยักษ์ และตัวละคร
จากวรรณคดีตา่ งๆ มากมาย (ภาพที่ 77) เป็ นต้ น

ภาพที่ 76 ปูนปั น้ ช่อฟ้า วิหารหลวงปู่ วัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม
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ภาพที่ 77 เครื่ องบนหลังคามณฑป วัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม
การปั น้ ลายประดับ ในตํา แหน่ง ช่อฟ้ า ตัวเหงาตระพักหน้ าบัน และหางหงส์ แบบ
แนวทางหนึ่งที่ปรากฏในงานฝี มือของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี แรงบันดาลใจใน
การประดับดังกล่าวคงมีพืน้ ฐานจากงานประดับกรอบหน้ าบันก่ออิฐวิหารหลวงวัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
3.2.2 งานประดับระหว่างช่องเสาด้ านบน ปรากฏทังแผงลายแบบสาหร่
้
าย
รวงผึ ้ง และแผงลายในกรอบช่องคูหา โดยเฉพาะแผงลายประเภทกรอบคูหามักประดับลวดลาย
ประเภทต่างๆ เต็มพื ้นที่ได้ มากกว่าแผงสาหร่ ายรวงผึ ้ง ซึ่งมีพื ้นที่การประดับน้ อย และบางแห่งคง
เป็ นงานหล่อพิมพ์
3.2.3 งานประดับหัวเสาอาคาร และคันทวย งานประดับคันทวยบางแห่ง
การปั น้ แต่งลวดลายประดับให้ เกิดความงามแปลกตาไปจากคันทวยนาคแบบปกติทวั่ ไป เช่น การ
ปั น้ ปูนลายก้ านขดประดับคันทวยวัดม่วงงาม จ.เพชรบุรี ลายเถาประดับคันทวยอุโบสถวัดจันทรา
วาส จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 78) และคันทวยรูปครุ ฑหยุดนาควิหารวัดศรี ษะทอง จ.นครปฐม (ภาพที่
79) ซึ่ ง คัน ทวยของกลุ่ม มณฑปวิห ารในวัดแห่ง หลัง ปรั บ เป็ นรู ปเทวดา ยักษ์ พลลิ ง ในท่าทาง
แตกต่าง บ้ างขี่ซ้อนกันไม่ซํ ้าแบบ เป็ นต้ น
3.2.4 งานประดับซุ้ม ปะตู และซุ้ ม หน้ าหน้ าต่าง โดยมากนิยมทํ าซุ้ ม ทรง
ปราสาท และทรงบันแถลงเป็ นหลัก ซุ้มประตูหน้ าต่างเหล่านี ้นิยมปั น้ ลายประดับฐาน และเสา
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รองรับซุ้มด้ วยลวดลายที่แตกต่างกันไปแต่ละซุ้ม มีทงแบบลายมาตรฐาน
ั้
เช่น ประจํายามก้ ามปู
ลายรักร้ อย ลายเกลียว ลายดอกซีกดอกซ้ อน ซึ่งช่างมักรักษาโครงลายแต่ปรับเพิ่มรายละเอียด
ลวดลาย การแตกช่อ หรื อปรั บเข้ ากับลายช่อหางโต และก้ านขดอย่างหลากหลาย เช่น ลาย
สี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนสลับกับก้ านขด (ภาพที่ 80) และลายประจํายามสลับช่อหางโต (ภาพที่ 81)
เป็ นต้ น รวมถึงลายประดับหน้ าบันซุ้มประตูหน้ าต่างทรงบันแถลงนิยมใส่ “ภาพตัวทับลาย” ไม่ซํ ้า
กัน เช่น ภาพจับรามเกียรติ และภาพฤๅษีดดั ตน เป็ นต้ น

ภาพที่ 78 คันทวยอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 79 คันทวยวิหารวัดศรี ษะทองจ.นครปฐม
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ภาพที่ 80 ตัวอย่างลายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนสลับก้ านขด อุโบสถวัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 81 ตัวอย่างลายประจํายามสลับช่อหางโต อุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี
3.2.5 งานประดับฐานอาคาร ฐานสีมา และฐานพระพุทธรู ป นิยมใช้
ฐานสิงห์ บางแห่งมีแนวฐานแอ่นโค้ งตามแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกเหนือจากฐาน
อาคารพบว่านิยมลวดลายประดับเต็มพืน้ ที่ ช่างบางคนนิยมแทรก “พลแบก” เป็ นรู ปครุ ฑ และ
บุคคลหลากหลายรู ปแบบ โดยแสดงความเกี่ยวข้ องกับแรงบันดาลใจในการประดับพลแบกที่มี
ความหลากหลายจากฐานสี มาอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี ที่โดดเด่นน่าสนใจในกลุ่มฐาน
อาคาร ได้ แก่ งานประดับฐานอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี ประดับลายพรรณพฤกษาเต็ม
พื ้นที่ โดยมี การแทรกรู ปสัตว์นานาชนิด เช่น นก กระต่าย กระรอก หนอน ผีเสื ้อ ไดโนเสาร์ ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวการสร้ างสรรค์ของช่างปูนปั น้ ที่ตอ่ ยอดแนวทางงานช่างโบราณซึ่งเคยแทรก
ภาพสิ ง สาราสัต ว์ ไ ปกับลายพรรณพฤกษาดัง ปรากฏประดับ ตามตู้ล ายรดนํ า้ และบานประตู
หน้ าต่างมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็ นต้ น (ภาพที่ 82)
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการทํางานปูนปั น้ ประดับอาคาร พบว่าอาคารหนึ่ง
หลังเป็ นผลงานฝี มือของกลุ่มช่าง ซึ่งแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบในการปั น้ ลวดลายประดับตกแต่งส่วน
ต่างๆ ของอาคารภายใต้ การกํากับดูแลของผู้รับเหมางานปั น้ (หัวหน้ าช่าง) ซึ่งจะคอยคุมคุมไม่ให้
ลวดลายที่ ช่ า งแต่ล ะคนปั น้ แปลกแยกไปจากงานประดับตํ า แหน่ ง อื่ น ๆ แต่เ มื่ อ พิ จ ารณาใน
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รายละเอียดผลงานย่อมพบความแตกต่างไปตามความถนัด เทคนิค และการพลิกแพลงลวดลาย
ของช่างปั น้ เช่น รู ปแบบของกระหนก ซึ่งช่างอาจเลือกใช้ กระหนกผักกูด กระหนกกินรี หรื อ
กระหนกเปลวสํ าหรั บงานปั น้ ประดับในตําแหน่งเดียวกันภายใต้ ลวดลายแนวเดียวกันของงาน
ประดับจําพวกซุ้มหน้ าต่าง ขนาดสัดส่วนของกระหนก และเทคนิคการปั น้ เสริ มแต่งลวดลาย
ดัง บางช่างอาจมี การกดเส้ นแนวตัง้ ขนาดสัน้ ไล่เ รี ยงไปกับตามแนวแกนที่ สอดไส้ กาบ และตัว
กระหนกคล้ ายการแรเงา ทํ าให้ เ กิดมิติขึน้ ในงานปูน ปั น้ (ภาพที่ 83) บางช่างอาจนิยมปั น้ ตัว
กระหนกกิ นรี ธรรมดา มี เ พี ยงการเพิ่ม มิติด้วยการปั น้ ซ้ อนทับ การกดลาย หรื อกรี ดลายเท่านัน้
(ภาพที่ 84)

ภาพที่ 82 ลวดลายประดับฐานอุโบสถ วัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี
ช่างได้ ปัน้ ลายสิงสาราสัตว์นานาชนิดในอิริยาบถต่างกันแทรกเสริ มไปกับลวดลาย
ประเภทพรรณพฤกษาตลอดแนวของหน้ ากระดาน และท้ องไม้ ของฐานอุโบสถ
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การขีดเพื่อแรให้ เกิดมิติ
การใช้ วตั ถุกดลายเกิดเป็ นจุด
การใช้ เกรี ยงกรี ดเดินเส้ นลาย

ภาพที่ 83 เทคนิคการกดแรลายกระหนก ซุ้มประตูวดั ถิ่นปุรา จ.เพชรบุรี

ไม่เน้ นการขีดเพื่อแรให้ เกิดมิติ
แต่ใช้ วิธีปัน้ บิดลาย ซ้ อน และ
กดลาย
ปั น้ เม็ดประคําแล้ วกดจุดเป็ นไส้
ลาย

ภาพที่ 84

เทคนิคการปั น้ ปูนประดับซุ้มประตูวดั เพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี
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งานปูนปั ้นกลุ่มช่ างรายย่ อย หรือช่ างอิสระ
1. เนือ้ หาในผลงานปูนปั ้น
จากการสัม ภาษณ์ พ บว่ า การเลื อกแสดงเนื อ้ หาส่ว นใหญ่ มัก อยู่บ นพื น้ ฐานความ
ต้ องการของวัด หรื อผู้จ้างงานเป็ นสําคัญ ช่างอาจมีสว่ นในการให้ คําแนะนําด้ านการเลือกเรื่ องราว
บ้ าง แต่ท้ายที่สดุ ผู้ที่ตดั สินใจคือทางวัด โดยเนื ้อหาเรื่ องราวทังหมดเน้
้
นกลุ่มเรื่ องราวแนวประเพณี
ไม่ปรากฏผลงานที่แสดงเนื ้อหาการเมือง วิถีชีวิตร่วมสมัย และวรรณคดีพื ้นบ้ าน
1.1 เทพเจ้ า (มหาเทพ) และเทวดาประจําทิศ
เป็ นเนื ้อหาที่ปรากฏความนิยมอย่างมากในการออกแบบ “ตัวทับลาย” ประดับ
หน้ าบันอาคาร ทัง้ อุโบสถ วิหาร การเปรี ยญ กุฏิ ศาลา และซุ้มประตูทางเข้ าวัดของช่างปูนปั น้
พื ้นบ้ านเพชรบุรี กลุ่มมหาเทพหลัก ได้ แก่ พระนารายณ์ทรงครุ ฑ พระพรหมทรงหงส์ และพระ
อินทร์ ทรงช้ าง นิยมปั น้ เป็ นรูปทับลายสําหรับการประดับบนหน้ าบันอุโบสถ ต่างจากรูปพระอิศวร
เทวดาประจําทิศ และเทวดานพเคราะห์ มักปรากฏบนหน้ าบันอาคารประเภทกุฏิ มณฑป หอระฆัง
ลายประดับกรอบหน้ าบัน และลายประดับตามช่องคูหาเท่านัน้
การแสดงรู ปลักษณ์ และท่าทางของเทพเจ้ าเหล่านี ้สะท้ อนถึงภูมิปัญญาที่เกิด
จากการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องราวทางศาสนา และประติมานวิทยาของเทพเจ้ า
เทวดาจากหนังสือและตําราต่างๆ เพื่อประกอบการปั น้ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย บางส่วนปั น้ ขึ ้น
ตามแบบที่ เห็นตามหน้ าบันวัดที่ ไ ด้ รับการกล่าวขาน หรื อที่ช่างผู้ปัน้ เห็นว่าดีงามจึงจดจํามา
บางส่วนช่างปรับท่าทางใหม่ให้ เหมาะสมตามรสนิยมผู้ปัน้ บางส่วนมีรูปแบบเกี่ยวข้ องกับภาพ
ไทยจัดพิมพ์หนังสือวางขายแพร่หลายในปั จจุบนั เช่น ภาพพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณประดับซุ้ม
หน้ าประตูทางเข้ าทิศตะวันตกวัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 85) ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง
และแบบคล้ ายกันบนหน้ าบันกุฏิวดั วังยาว จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (ภาพที่ 86) แสดงความสัมพันธ์กับ
ภาพคณะเทพในหนังสือเทวกํ าเนิด ของพระยาสัจจาภิรมย์ฯ 32 หรื องานประดับหน้ าบันวิหาร
จตุรมุขวัดวังยาว จ. ประจวบคีรีขนั ธ์ ผลงานช่างฉลอง พึ่งแตง และภาพพระเสสุกรรมประดับหน้ า
บันซุ้มประตูวดั เขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี ผลงานช่างผิน สังข์ศรี ซึ่งมีลกั ษณะคล้ ายกับภาพคณะ
เทพมเหสักขเทวราช ในตําราภาพลายไทย ของคณะช่าง ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ ทวั่ ไปตามท้ องตลาด
1 94

32

พระยาสัจจาภิรมย์ฯ, เทวกําเนิด, 31-32.
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หลายฉบับอยูพ่ อสมควร 33 (ภาพที่ 87 และ 88) เป็ นต้ น
195

ภาพที่ 85 เปรี ยบเทียบแบบตัวทับลายซุ้มหน้ าประตูทางเข้ าทิศตะวันตกวัดสนามพราหมณ์ จ.
เพชรบุรี กับภายไทยในหนังสือเทวกําเนิด
ที่มา: พระยาสัจจาภิรมย์ฯ, เทวกําเนิด, พิมพ์ครัง้ ที่ 18 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ , 2549), 31-32.

ภาพที่ 86 หน้ าบันทิศตะวันออกกุฏิวดั วังยาว จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

33

2538), 9-18.

คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์ , พิมพ์ครั้งที่ 11(กรุ งเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์ พริ้ น,
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ภาพที่ 87 เปรี ยบเที ย บภาพเทพบนหน้ าบั น ทิ ศ ตะวั น ตกวิ ห ารจตุ ร มุ ข วั ด วั ง ยาว จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ กับภาพพระพิรุณ ประจําทิศปั จฉิมในหนังสือภาพลายไทย ฉ.คณะ
ช่าง
ที่มา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 11(กรุ งเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์
พริน้ , 2538), 16.

ภาพที่ 88 เปรี ย บเที ย บภาพเทพบนซุ้ มประตูวัด เขมาภิ รั ติ ก าราม จ.เพชรบุรี กับ ภาพพระ
วิสสุกรรมในหนังสือภาพลายไทย ฉ.คณะช่าง
ที่มา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 11(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริ น้ ,
2538), 14.
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ตัวอย่างผลงานที่นา่ สนใจอันแสดงถึงความถูกต้ องของการแสดงลักษณะประติ
มานวิทยาของเทพเจ้ าผ่านรู ปแบบงานประดับที่หลากหลายตามความคิดสรรค์ของช่าง ได้ แก่
การปั น้ รู ป คณะเทพเจ้ า ประดับตระพักกรอบหน้ าบัน ชัน้ ลดที่ 1-2 หน้ าบัน ทิ ศตะวัน ออกศาลา
นางสาวบุญประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพที่ 89) ซึ่ง
ช่างปรับแต่งท่าทางของเทพให้ มีความเหมาะสมกับตําแหน่งการประดับ และมีลกั ษณะประติมาน
วิทยาแตกต่างกันผ่านอาวุธ ข้ าวของในพระหัตถ์ และพาหนะทรง สัมพันธ์ กับที่ช่างเฉลิมเคยให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานดังกล่าวว่า
...ที่ศาลาบุญประคองในวัดมหาธาตุที่ผมปั น้ เอาไว้ นนนะ
ั้
ผมไปหาท่านเจ้ าคุณ
ท่านบอกว่าปั น้ ศิลปะบริ สทุ ธิ์นะ การเมืองไม่เอา บริ สทุ ธิ์ก็พวกเทพระสิ ผมก็เลยยกคณะ
เทพลงมาทังหมด...บางครั
้
ง้ เราก็จําไม่ได้ เหมือนกันว่าเทพองค์ไหนมีพาหนะเป็ นอะไร อาวุธ
อะไร...บางที เราต้ องไปหาหนังสืออ่านทบทวนให้ มนั แน่นอน ก็มีหนังสือเทวกําเนิด ของ
พระยากิจจาภิรมณ์ (พระยาสัจจาภิรมย์ฯ: ผู้เขียน) เราก็ต้องอ่าน บางทีก็จําไม่ไหว 34

ภาพที่ 89 หน้ าบันทิศตะวันออกศาลานางสาวอัมพร วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ที่เห็นจากภาพกรอบหน้ าบันชันบนสุ
้
ดตรงส่วนยอดประดับรูปพระพรหมทรงหงส์ ตัว
เหงาประดับรู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑ หน้ าบันชัน้ ลดถัดมาตรงตัวเหงาประดับรู ปพระ
อิศวรทรงโค ละพระวายุ (พระพาย) ขี่กวางถือธงในพระหัตถ์

สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 177, อ้ างจาก สัมภาษณ์ เฉลิม พึง่ แตง, ช่างปูนปั น้ , 5 มีนาคม 2536.
34
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การเลือกแสดงรูปเทพเจ้ าบนหน้ าบันอุโบสถพบว่านิยมปรับให้ ไม่ซํ ้ากันในแต่ละ
ด้ านเช่นเดียวกับที่พบในงานของกลุม่ ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ โดยรูปนารายณ์ทรงครุฑเป็ นแบบที่
ได้ รับความนิยมมากที่สดุ แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือกกําหนดคู่กบั มหาเทพองค์อื่นๆ อาจจับคู่
กับภาพพระอินทร์ พระพรหม หรื อภาพพระพุทธรูป หรื อพุทธประวัติ
สําหรับประเด็นเรื่ อง “รู ปนารายณ์ทรงครุ ฑยุดนาคหิ ้ว” พบค่อนข้ างน้ อย และ
ไม่ได้ รับความนิยมแพร่ หลายเช่นเดียวกับแนวทางที่ปรากฏในเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์
ตรงข้ ามกับความนิยมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเทพเจ้ าต่างๆ ผ่านท่าทางหลากหลาย ดังปรากฏ
การปรับท่าทางการแบก และการยุดนาคของครุฑหลากหลายลักษณะ เช่น นารายณ์ทรงครุฑหน้ า
ตรงแบบไม่ยุดนาค (ภาพที่ 90) นารายณ์ทรงครุ ฑที่มีท่าทางยักเยื ้อง ครุ ฑใช้ เพียงเท้ าจิกยุด
นาคไว้ (ภาพที่ 91) บางแห่งครุฑจับนาคมีหางนาคพันแขน (ภาพที่ 92) และนารายณ์ทรงครุฑ
หยุดนาคหิว้ ซึ่งพบไม่มากนัก ได้ แก่ หน้ าบันทิศตะวัน ตกอุโบสถวัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพที่ 93) ซึ่งจากรู ปแบบการซ้ อนพลลิงด้ านล่างแสดงถึงได้ แรง
บันดาลใจต้ นแบบจากงานประดับหน้ าบันทิศตะวันออก วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
เป็ นต้ น

ภาพที่ 90 หน้ าบันทิศตะวันออกมณฑป วัดถํ ้าแก้ ว จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 91 หน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 92 งานประดับหน้ าบันชันลดทิ
้
ศตะวันตก อุโบสถวัดถํ ้าแก้ ว จ.เพชรบุรี
งานปูนปั น้ ประดับบนแผ่นไม้ ผลงานช่างสอย ศิลปะกอบ การปั น้ ครุ ฑยุดนาคใน
ลักษณะนี ย้ ัง ปรากฏอี กบนหน้ าบัน ทิ ศตะวัน ตกวิห าร วัด เขาบัน ไดอิฐ จ. เพชรบุรี
ผลงานของช่างเอกรัตน์ มิตรรัน
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ภาพที่ 93 หน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
1.2 เรื่องรามเกียรติ์
จากกลุ่มตัวอย่างผลงานที่ใช้ ในการศึกษาพบว่าเป็ นเรื่ องราวที่ได้ รับความนิยม
น้ อยกว่ารูปเทพเจ้ า และพระพุทธรู ป หรื อพุทธประวัติ และมักปรากฏในลักษณะของภาพจับคู่
ต่อสู้ หรื อคูร่ ัก รวมถึงการประดับเป็ นตัวจบของลายก้ านขดบนหน้ าบัน และซุ้มอาคาร
ช่างฉลอง พึ่งแตง เคยกล่าวถึงแนวทางการออกแบบหน้ าบันภาพจับของตนที่
วิหารจตุรมุข วัดเขาสมอระบัง จ.เพชรบุรี ว่า “...ลายแต่ละด้ านไม่เหมือนกัน เป็ นเรื่ องรามเกียรติ์
ภาพจับอะไรผมลืมชื่อไปหมดแล้ ว ออกแบบลายถ้ าออกซํ ้ากันถือว่าหมดภูมิ...” 35 ซึ่งสนับสนุน
ข้ อสัน นิ ษฐานเรื่ องความนิ ยมภาพจับรามเกี ยรติ์ของช่างเมื องเพชรบุรี ว่า สัม พัน ธ์ กับความ
ยืดหยุ่นในการคัดเลือกอากัปกิริยา และตัวละครสําหรับงานออกลวดลายบนหน้ าบัน ที่เน้ นความ
หลากหลายไม่ซํ ้ากันของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
1.3 เรื่องทางพุทธศาสนา: พุทธประวัติ มหาชาติชาดก และพระพุทธรู ปปาง
ต่ างๆ
เป็ นเนื ้อหาที่คอ่ นข้ างได้ รับความนิยมมากพอกับภาพเทพเจ้ าต่างๆ โดยเฉพาะ
เรื่ องพุทธประวัติมีหลายตอน สําหรับงานประดับหน้ าบันอาคารนิยมจัดองค์ประกอบบุคคลเด่น
ประทับนัง่ บนแท่น มีบคุ คลบริ วารประกอบ 2 ข้ างคล้ ายกันทุกช่าง ตอนที่ปรากฏบ่อยครัง้ ได้ แก่
พุท ธประวัติต อนพระพรหมและพระอิน ทร์ อัญ เชิญ พระโพธิ สัตว์ บนสวรรค์ชัน้ ดุสิ ตเสด็จ ลงมา
197
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สัมภาษณ์ ฉลอง พึง่ แตง, ช่างปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2554.
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ประสูตเิ ป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะ เช่น หน้ าบันทิศตะวันตกอุโสถวัดดอนทราย จ.เพชรบุรี ผลงานช่างผิน
สังข์ศรี และหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง
(ภาพที่ 94)
พุทธประวัตติ อนเจ้ าชายสิทธัตถะตัดพระเกศา เช่น หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ
วัดโคก จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสมบัติ พูลเกิด
หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดดอนทราย จ.
เพชรบุรี หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดชะอํา จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง และหน้ าบัน
ทิศตะวันออกวัดหนองหญ้ าปล้ อง จ.เพชรบุรี ผลงานช่างผิน สังข์ศรี (ภาพที่ 95)
มหาชาติชาดกตอนพระอินทร์ ทรงหลัง่ ทักษิโณทกประสาทพรตามคําขอแก่นาง
ผุสดีเพื่อให้ มาจุตเิ ป็ นพระชนนีของพระเวสสันดร เช่น หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดแก่นเหล็ก จ.
เพชรบุรี ผลงานออกแบบช่างเฉลิม พึ่งแตง ช่างลอย อารี เพื่อนเป็ นผู้ปัน้ หน้ าบันทิศตะวันออก
วันจันทราราม จ.เพชรบุรี ผลงานช่างผิน สังข์ศรี และหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดโพธิ์ ลอย จ.
เพชรบุรี ผลงานช่างสอย ศิลปะกอบ เป็ นต้ น (ภาพที่ 96)
จากตัวอย่างผลงานแสดงถึ ง แบบแผนความนิ ยมการแสดงภาพกลุ่ม บุคคล
ประกอบพุทธประวัติ และมหาชาติชาดกเพื่อเล่าเหตุการณ์เช่นเดียวกับรู ปแบบที่ปรากฏในงาน
จิตรกรรม โดยมี รูปแบบการจัดวางรู ปบุคคลนั่งบนแท่นกลางหน้ าบันเช่นเดียวกับการจัดวาง
ภาพไทย หรื อ งานประดับ รู ป บุ ค คลบนหน้ าบัน ในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ แตกต่ า งกั น บ้ า งใน
รายละเอียดของท่าทาง สัดส่วนของรูปบุคคล และจํานวนบุคคลแวดล้ อมเท่านัน้
สําหรับการเล่าเรื่ องพุทธประวัติในลักษณะของงานภาพเต็มพื ้นที่การประดับมี
ปรากฏค่อนข้ างน้ อย เช่น งานออกแบบหน้ าบันอุโบสถวัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี ของช่าง
เหิ่น เกศรา ราว พ.ศ. 2535-4036 ซึง่ ช่างได้ ร่างภาพสําหรับงานปูนปั น้ ประดับ แต่ปัน้ เสร็ จเพียงงาน
ปูนปั น้ ประดับเครื่ องหลังคา และปูนปั น้ พุทธประวัติบนหน้ าบันทิศตะวันตก (ภาพที่ 97) และ
หน้ าบันวัดจิตตภาวนา (ฟ้าคราม) จ.ปทุมธานี ของช่างเฉลิม พึ่งแตง ระหว่าง พ.ศ. 2553-54
ซึ่งงานทังสองออกแบบตามเงื
้
่ อนไขของผู้จ้าง (วัด) ที่ต้องการงานปูนปั น้ ประเภทภาพทัง้ หมด 37
(ภาพที่ 98-99)
1 99

36

สัมภาษณ์ พระอธิการสรอย, เจ้ าอาวาสวัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี, 1 กรกฎาคม 2556.
สัมภาษณ์ เฉลิม พึ่งแตง, ช่างปูนปั น้ , 22 เมษายน 2553; สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 86, อ้ างจาก สัมภาษณ์ เหิ่น
เกศรา, ช่างปูนปั น้ , 31 สิงหาคม 2536.
37
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เมื่อพิจารณารูปแบบการจัดองค์ประกอบภาพพุทธประวัติ และมหาชาติเหล่านี ้
พบว่าบางส่วนมีรูปแบบสัมพันธ์กับแบบภาพพุทธประวัติตอนต่างๆ ในงานจิตรกรรมฝาผนัง หรื อ
หนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ โดยเฉพาะแบบภาพพุทธประวัติของพระเทวาภินิมิตร หรื อที่ร้ ู จักกันว่า
ฉบับ ส.ธรรมภักดี (เจ้ าของลิขสิทธิ์ผ้ จู ดั พิมพ์)
อนึ่ง ผลการสํารวจพบว่าเนื ้อหาในงานปูนปั น้ ของช่างพื ้นบ้ านรายย่อยเกือบ
ทังหมดเน้
้
นแสดงเรื่ องราวแบบประเพณีไทยเป็ นหลัก และไม่ปรากฏการแสดงเรื่ องราวแนวใหม่
ตามกระแสที่เกิดขึ ้นในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา ได้ แก่ การแสดงคติ
ธรรม ภาพล้ อบุคคล และเหตุการณ์ร่วมสมัยตามแนวทางนิยมของช่างในเครื อข่ายช่างทองร่ วง
เอมโอษฐ์

ภาพที่ 94 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
ภาพพระอินทร์ และพระพรหมมาอัญเชิญพระมหาโพธิ์สตั ว์จากสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิตลงมา
จุตเิ พื่อตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ า จัดวางองค์ประกอบภาพคล้ ายพุทธประวัติของพระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียนศิลป์ชัย)
ที่มา: วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลําปาง, ภาพคําบรรยายพุทธประวัติ: ภาพพุทธประวัติ
ลิขสิทธิ์ของสํานักลูก ส. ธรรมภักดี นํามาเผยแพร่ ต่อเพื่อส่ งเสริมพระพุทธศาสนา, เข้ าถึง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.watkoh.com/data/hisbuddha/index.html
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ภาพที่ 95 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดโคก จ.เพชรบุรี
เปรี ยบเทียบท่าทางการตัดพระเกศา และบุคคลประกอบฉากกับภาพพุทธประวัติของ
พระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียนศิลป์ชัย)
ที่มา: วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลําปาง, ภาพคําบรรยายพุทธประวัติ: ภาพพุทธประวัติ
ลิขสิทธิ์ของสํานักลูก ส. ธรรมภักดี นํามาเผยแพร่ ต่อเพื่อส่ งเสริมพระพุทธศาสนา, เข้ าถึง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.watkoh.com/data/hisbuddha/

ภาพที่ 96 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดจันทราราม จ.เพชรบุรี
มหาชาติชาดกตอนพระอินทร์ ทรงหลัง่ ทักษิ โณทกประสาทพรตามคําขอแก่นางผุสดี
ซึง่ พบว่าบางช่างจัดวางรูปบุคคลตามท้ องเรื่ องโดยมีเพียงนางผุสดีนงั่ อยู่เบื ้องซ้ ายของ
พระอินทร์ แต่ไม่นิยมเท่าการจัดวางบุคคลขนาบข้ างแบบสมมาตร
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ภาพที่ 97 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี
ภาพพุทธประวัตติ อนประทานปั จฉิมโอวาทแล้ วปรินิพพานใต้ ต้นสาละใหญ่ 2 ต้ น

ภาพที่ 98 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดจิตตภาวนา (ฟ้าคราม) จ.ปทุมธานี
เปรี ยบเทียบการจัดองค์ประกอบภาพพุทธประวัติตอนประสูติกบั ภาพพุทธประวัติของ
พระเทวาภิ นิมิต (ฉาย เที ยนศิลป์ชัย) โดยผู้ปัน้ มีการเสริ มแต่ง รายละเอียดต่างๆ
มากมายตามเรื่ องราวตอนดังกล่าว
ที่มา: วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลําปาง, ภาพคําบรรยายพุทธประวัติ: ภาพพุทธประวัติ
ลิขสิทธิ์ของสํานักลูก ส. ธรรมภักดี นํามาเผยแพร่ ต่อเพื่อส่ งเสริมพระพุทธศาสนา, เข้ าถึง
เมื่อ 25 มีนาคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.watkoh.com/data/hisbuddha/
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ภาพที่ 99 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดจิตตภาวนา (ฟ้าคราม) จ.ปทุมธานี
การจัดองค์ประกอบภาพพุทธประวัติบนหน้ าบันดังกล่าวเป็ นแบบแผนที่ปรากฏทัว่ ไป
ในงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ปรากฏหลักฐานตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลายถึง
ปั จจุบนั
2. เทคนิคการประดับตกแต่ ง และสีสันในงานปูนปั ้น
ส่วนใหญ่นิยมประดับตามแนวทางที่พบเห็นได้ ทวั่ ไป เช่น การปิ ดทองประดับกระจก
การทาสี ทองบนลายปูนปั น้ ตัดกับพื น้ สี แดง หรื อนํ า้ เงิน ในร่ องลาย รวมถึง การรั บเทคนิคการ
ประดับเบญจรงค์ และการขลิบขอบลายสีทองจากกลุ่มช่างทองร่วงมาประยุกต์ใช้ เช่น ในงาน
ปูนปั น้ ประดับฐานพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดไร่ ดอน จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างหวล อรชร
(ภาพที่ 100) ซึ่งคงได้ แบบอย่างมาเมื่อคราวร่ วมรับตัดงานปูนปั น้ ประดับเบญจรงค์ขลิบทอง
ภายใต้ การกํากับของช่างสํารวย เอมโอษฐ์ ที่พิพิธภัณฑ์ช้าง จ.สมุทรปราการ
นอกเหนือจากเทคนิคข้ างต้ นบางช่างได้ คิดค้ นวิธีการสร้ างสีสนั เพิ่มเติมให้ กับผลงาน
ปูนปั น้ ได้ แก่ ช่างเอกรัตน์ มิตรรัน เป็ นต้ นความคิดและผู้นําชิ ้นส่วนกระเบื ้องเซรามิคที่มีระนาบ
โค้ งมากรุประดับร่องลายบนหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 101)
แต่บางเทคนิคมีการกล่าวถึงแต่ไม่ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างผลงานที่นํามาศึกษา เช่น ช่างเอกรัตน์
มิตรรัน กล่าวถึงเทคนิคการผสมผงอิฐแทนสัดส่วนของทรายที่ลดลงในปูนเพื่อให้ มีสีออกนํ ้าตาล
เหมือนดินเผา หรื อบางครัง้ อาจมีการผสมสีฝนลงไปในปู
ุ่
นเลย 38 และช่างสมบัติ พูลเกิด กล่าวถึง
200

38

สัมภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่างปูนปั น้ , 26 พฤษภาคม 2553.
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เทคนิคการใช้ ผงสนิมผสมแอลกอฮอล์เป็ นตัวทําละลาย สําหรับทาเฉพาะตรงแง่ของลายกระหนก
ให้ เกิดมิตปิ นู ปั น้ ที่ดยู ้ อนยุคโบราณในชิ ้นงานขนาดย่อมที่ทําสําหรับจําหน่าย 39
อนึ่ง ปรากฏผลงานปูนปั น้ ของช่างพื ้นบ้ านบางแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ดจู ะมีฝีมือรองจาก
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา ว่ามีความนิยมลงสีหลากสีสนั ในงานปูนปั น้ แบบงานจิตรกรรมมอง
ผิวเผินคล้ ายกับแนวทางที่เคยปรากฏมาก่อนในผลงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช และนายอิน อยู่มี
ที่วดั เขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี เช่น หน้ าบันและซุ้มประตูหน้ าต่างอุโบสถวัดเขาย้ อย จ.เพชรบุรี
หน้ าบันอุโบสถวัดลาดศรัทธาราม จ.เพชรบุรี และหน้ าบันอุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี (ภาพที่
102) เป็ นต้ น
201

ภาพที่ 100 ตัวอย่างการประดับถ้ วย และชิ ้นส่วนที่ได้ จากการเคาะถ้ วยเซรามิค และเบญจรงค์
งานปูนปั น้ ประดับฐานพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดไร่ดอน จ.เพชรบุรี

39

สัมภาษณ์ สมบัติ พูลเกิด, ช่างปูนปั น้ , 22 เมษายน 2553.

149

ภาพที่ 101 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 102 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดชมพูพน จ.เพชรบุรี
3. การแสดงออกด้ านรู ปแบบ (เพิ่มเติม)
3.1 ลายประดับหน้ าบัน
จากการสํ ารวจพบว่างานหน้ าบันของช่างปูนปั น้ พื น้ บ้ านรายย่อยอื่นๆ เกื อบ
ทังหมดเน้
้
นการแสดงออกประเภทอนุรักษ์ ตามแบบแผนของงานแนวประเพณีไทย โดยแสดงออก
ทังในประเภทงานภาพ
้
และประเภทงานลายแบบมีตวั ทับลาย
3.1.1 หน้ าบันประเภทภาพ
การแสดงออกเรื่ องราวแนวประเพณีในรู ปแบบงานภาพเต็มพื ้นที่การ
ประดับปรากฏผลงานน้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับหน้ าบันประเภทลายมีตวั ทับลาย ซึ่งเหตุของ
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ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกี่ยวข้ องกับทังปั
้ จจัยภายในเรื่ องความถนัดของตัวช่าง และปั จจัยภายนอก
อันเกี่ยวเนื่องกับความต้ องการ และงบประมาณของผู้จ้างงาน (วัด)
อย่างไรก็ตามหน้ าบันประเภทงานภาพในกลุม่ ช่างปูนปั น้ รายย่อยยังคง
รักษาแบบแผนของการจัดองค์ประกอบ รูปแบบ และการเล่าเรื่ องอันสัมพันธ์กบั แนวทางที่ปรากฏ
ในงานจิ ตรกรรมแนวประเพณี ไ ทยเป็ นหลัก ต่า งจากกลุ่ม งานประเภทเดี ยวกัน ของช่า งใน
เครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ พบว่ามีเนือ้ หา การจัดองค์ประกอบภาพ และการแทรกรู ปแบบ
ลายร่วมสมัยเข้ าด้ วย
3.1.2 หน้ าบันประเภทลาย
ปรากฏทัง้ การปั น้ ลวดลายแบบเต็ม พื น้ ที่ และแบบมี ตัวทับลาย
สามารถแบ่งกลุม่ ประเภทของลวดลาย ได้ ดงั นี ้
3.1.2.1 ลวดลายประเภทก้ านขด เป็ นแบบลายที่ได้ รับความนิยม
ควบคู่กับลายประเภทเครื อเถากระหนกเปลว มีรูปแบบการทําเถาอวบ กาบหุ้มเถาลาย และ
เทคนิคการใช้ โครงลวดเหล็กพยุงวงก้ านที่สอดเกี่ ยวกันระหว่างก้ านเถา และวงก้ านขดให้ ลอย
ออกมาจากพื น้ ระนาบหน้ าบัน รวมถึง การปรั บยอดเถาลายก้ านขดเป็ นรู ปต่างๆ ลอยเด่น จาก
ระนาบปกติ คล้ ายกับที่นิยมในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
โดยเฉพาะการปรับยอดเถาก้ านขดดูจะมีความหลายหลาย
มากยิ่งกว่า ดังปรากฏการปรั บยอดเถาลายก้ านขดแต่ละคู่เป็ นรู ปแตกต่างกัน บ้ างเป็ นลายช่อ
หางโต กระหนกกินรี เทพพนม เทพฟ้อนรํ า เศียรพญานาค คชสีห์ ราชสีห์ ภาพจากรามเกี ยรติ์
และเทวดาต่างๆ เช่น งานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดถํ ้าแก้ ว จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสอย ศิลปะ
กอบ งานประดับหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ผลงานช่างฉลอง พึ่ง
แตง งานประดับหน้ าบันทิ ศตะวัน ตกอุโบสถวัดดอนหว้ า จ.เพชรบุรี ผลงานช่างผิน สัง ข์ ศรี
และงานประดับหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดกุฎีดาว จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง เป็ น
ต้ น ซึ่งแห่งหลังสุดเป็ นตัวอย่างของการปรับยอดเถาลายก้ านขดเป็ นรู ปไม่ซํ ้ากันสักคู่ (ภาพที่
103)
ลายประเภทก้ านขดในงานประดั บ หน้ าบั น หลายแห่ ง
สะท้ อนแรงบันดาลใจจากแบบแผนในงานประดับบนหน้ าบันอุโบสถ และศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่
สุวรรณาราม และหน้ าบันอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ที่มีช่อหางโตเป็ นแกนกลาง ถัดมา
เป็ นก้ านขดโค้ ง และก้ านขดสลับเกี่ยวไล่ขนาดไปบรรจบยอดซุ้ม (ภาพที่ 63) เช่น หน้ าบันทิศ
ตะวันตกหอปริ ยตั ธิ รรม วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง หน้ าบันมณฑปวัด
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ท่าศาลา จ.เพชรบุรี ผลงานช่างหวล อรชร หน้ าบันทัง้ 2 ด้ านของกุฏิวัดเขาชมพู จ.เพชรบุรี
ผลงานของช่างฉลอง พึ่งแตง หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี หน้ าบันทิศ
ตะวันตกอุโบสถวัดดอนหว้ า จ.เพชรบุรี ผลงานช่างผิน สังข์ศรี และหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ
วัดเพรี ยง จ. เพชรบุรี ผลงานช่างหวล อรชร (ภาพที่ 104) เป็ นต้ น

ภาพที่ 103

หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดกุฎีดาว จ.เพชรบุรี
การออกลายยอดเถาเป็ นรู ปแตกต่างกัน ไล่จากคู่ล่างขึ ้นไปตามลําดับ ดังนี ้ ยอด
หัวพระยานาค ยอดรูปเทพพนม และยอดหัวคชสีห์.

ภาพที่ 104 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดเพรี ยง จ. เพชรบุรี
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3.1.2.2 ลวดลายประเภทเครื อเถาก้ านคดโค้ ง ออกลายช่อหางโต ซึ่ง
สัมพันธ์กบั แบบลายในงานประดับรุ่นเก่าของเมืองเพชรบุรี เช่น หน้ าบันวิหารจตุรมุข วัดสมอระบัง
จ.เพชรบุรี หน้ าบันทิศตะวันออกมณฑปวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพที่
105) และหน้ าบัน ทิ ศตะวัน ตกวิ หารหลวงพ่อศักดิ์สิท ธิ์ วัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี ผลงานช่าง
สมบัติ พูลเกิด (ภาพที่ 106)

ภาพที่ 105 หน้ าบันทิศตะวันออกมณฑป วัดปากคลอง จ.เพชรบุรี
3.1.2.3 ลวดลายประเภทเครื อเถากระหนกเปลว ซึ่งมีรูปแบบการ
วางเถา หรื อการแตกช่อกระหนกเปลวค่อนข้ างหลากหลายตามเช่นแบบลายที่มีโดยทัว่ ไปในสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับแบบลายที่ได้ อธิบายไว้ ก่อนหน้ าในผลงานของช่างในเครื อข่ายช่างทอง
ร่ วง เอมโอษฐ์ เช่น ลายเถาไขว้ ช่อหางโตบนหน้ าบัน ทิ ศตะวันตกอุโบสถวัดชี ว์ประเสริ ฐ จ.
เพชรบุรี ผลงานช่างสอย ศิลปะกอบ (ภาพที่ 107) ลายเครื อเถากระหนกเปลว แรงบันดาลใจจาก
ลายรดนํ ้าบนตู้พระธรรม วัดเชียงหวาย หน้ าบันวิหารจตุรมุขวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี ผลงานช่าง
เฉลิม พึง่ แตง 40 (ภาพที่ 108) และ ลายเครื อเถากระหนกเปลว มีก้านเถาเรี ยวเล็กออกช่อหางโต
ผสมกระหนกเปลวนกคาบเต็มแน่นหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี ผลงาน
ช่างสมบัติ พูลเกิด (ภาพที่ 109) เป็ นต้ น
202

40

สัมภาษณ์ พระครูโสภิตวัชรโชติ, เจ้ าอาวาสวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี, 22 มกราคม 2554.
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ภาพที่ 106 หน้ าบันทิศตะวันตกวิหารหลวงพ่อศักดิส์ ิทธิ์ วัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 107 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดชีว์ประเสริ ฐ จ. เพชรบุรี

ภาพที่ 108 หน้ าบันทิศเหนือวิหารวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 109 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี
3.1.2.4 ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา ได้ รับความนิยมในการปั น้
ประดับน้ อยกว่าลายประเภทอื่นๆ พบการประดับบนหน้ าบัน สาหร่ ายรวงผึ ้ง และซุ้มหน้ าต่าง
โดยส่วนใหญ่อยู่ในรู ปแบบของลายเถา และก้ านขด ที่มีการออกลายเป็ นดอกไม้ หรื อช่อดอกไม้
แบบต่างๆ อาทิ ดอกโบตัน๋ ดอกไม้ สี่กลีบ รวมถึงดอกไม้ แบบที่ช่างประดิษฐ์ ขึ ้นเองประกอบลาย
ใบเทศ เช่น งานประดับซุ้มหน้ าต่างทิศใต้ อโุ บสถ วัดชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสมบัติ พูล
เกิ ด งานประดับซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดต้ นสน จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสอย ศิล ปะกอบ งาน
ประดับหน้ าบันอุโบสถ์วดั ไร่ ดอน จ.เพชรบุรี ซุ้มประตูวดั ลาดศรัทธาราม จ.เพชรบุรี และหน้ าบัน
มณฑปวัดท่าศาลาราม จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างหวล อรชร (ภาพที่ 110) เป็ นต้ น
รูปแบบพิเศษในกลุ่มลายพรรณพฤกษา ได้ แก่ งานประดับ
ซุ้มมณฑปหลวงพ่อมี วัดพระทรง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 111) ปั น้ เป็ นเถาดอกกุหลาบเบื ้องหลังคูร่ ัก
กินนร-กินรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง ซึ่งนับเป็ นแนวความคิดนอกกรอบ บนฐานการออกแบบ
ลายโดยคํานึงถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์สื่อเสริ มรับกับอารมณ์ ของตัวภาพด้ านหน้ าได้ อย่าง
เหมาะสม ซึ่งการปั น้ ดอกไม้ ในลักษณะการซ้ อนกลีบคล้ ายกันนี ้เคยปรากฏมาก่อนบนในงาน

155
ประดับซุ้มทางเข้ าด้ านทิศตะวันออกของระเบียงคด วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ของนายพิน
อินฟ้าแสง (ภาพที่ 112)

ภาพที่ 110 ซุ้มประตูวดั ลาดศรัทธาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 111 รูปกินรี บนซุ้มทิศใต้ มณฑปหลวงพ่อมี วัดพระทรง จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 112 ซุ้มทางเข้ าระเบียงคดด้ านทิศตะวันออก วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
การออกแบบลายประเภทต่างๆ บนหน้ าบันในกลุ่มช่างรายย่อยส่วนใหญ่เป็ นลาย
แบบสมมาตร โดยปรากฏการจบลวดลายอย่างอิสระ หรื อแบบที่กล่าวกันสืบมาว่าลายอสมมาตร
ตรงลายยอดจัว่ อยู่บ้าง เช่น เดี ยวกับที่พ บบนงานของช่างในเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์
สําหรับลวดลายประดับหน้ าจัว่ แบบที่มีความอสมมาตรของลายเกินกึ่งหนึ่งของหน้ าบันปรากฏอยู่
น้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับลายแบบอื่นๆ เช่น หน้ าบันวิหารวัดปากคลอง จ. เพชรบุรี (ภาพที่
108) หน้ าบันซุ้มมณฑปหลวงพ่อมี วัดพระทรง จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพที่ 113)
และหน้ าบันอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 109) ซึ่งช่างสมบัติกล่าวว่าเป็ นการออก
กระหนกที่สมบูรณ์ที่สดุ ของตนตามแนวทางของครูช่างสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้พบความนิยมการปั น้ ตัวทับลายในลักษณะของงานประติมากรรมนูนสูง และมี
องค์ประกอบบางส่วนลอยตัวจากพื ้นลายด้ านหลัง และบางแห่งพบว่าการปั น้ ตัวทับลายลอยตัว
จากพื ้นลายด้ านหลังเกื อบทังตั
้ ว เช่นเดียวกับผลงานของกลุ่มช่างในเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอม
โอษฐ์ เช่น นารายณ์ทรงครุฑหน้ าบันทิศตะวันตกวิหารวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเอก
รัตน์ มิตรรัน (ภาพที่ 114) การปั น้ ปี กของหงส์ลอยตัวจากระนาบบนหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ
วัดชีประเสริ ฐ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 107) และการทําซุ้มใบของต้ นโพธิ์แบบลอยตัวบนหน้ าบันอุโบสถ
วัดกุฎีดาว จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึง่ แตง (ภาพที่ 103) เป็ นต้ น
โดยเฉพาะรูปแบบการทําต้ นไม้ ที่มีองค์ประกอบของกิ่งก้ าน และใบยื่นลอยตัวออกมา
เช่นนี ้น่าจะได้ รับความนิยมอย่างมากในอดีต และถือเป็ นเทคนิคที่แสดงทักษะชันเชิ
้ งในการปั น้ ปูน
ของช่างรุ่นอาวุโสอยูไ่ ม่น้อย ดังปรากฏในผลงานของหลายแห่ง เช่น หน้ าบันอุโบสถวัดท่าคอย จ.
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เพชรบุรี ผลงานช่างเหิ่น เกศรา และช่างสํารวย (ภาพที่ 115) หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัด
บ้ า นบน (วัดสวนสัน ติ ) จ.เพชรบุรี ผลงานของช่ างเหิ่ น เกศรา (ภาพที่ 97) และหน้ า บัน ทิ ศ
ตะวันออกอุโบสถวัดโพธิ์ ลอย จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างสอย ศิลปะกอบ (ภาพที่ 116) ซึ่งความ
นิยมดังกล่าวน่าจะได้ แรงบันดาลใจมาจากผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง ซึ่งทํ า “ตัวทับลาย”
ลอยตัว โดยเฉพาะรู ปต้ นไม้ ที่มีใบไม้ กระดิกได้ เมื่อยามลมพัดแรงๆ มาก่อน ดังจะกล่าวถึงอีก
ครัง้ ในบทต่อไป

ภาพที่ 113 ซุ้มทิศเหนือมณฑปหลวงพ่อมี วัดพระทรง จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 114 หน้ าบันทิศตะวันตกวิหาร (โบสถ์เมียน้ อย) วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 115 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดท่าคอย จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 116 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดโพธิ์ลอย จ.เพชรบุรี
สําหรับองค์ประกอบรองจากหน้ าบัน ได้ แก่ หน้ าบันซุ้มประตู-หน้ าต่าง กรอบคูหา
รวมถึ ง พื น้ ที่ หน้ าบันตับล่างใต้ จั่วนิยม กลุ่ม ที่ ไ ม่ไ ด้ ใ ช้ ตวั ทับลายขนาดใหญ่ ร่วมกับจั่วประธาน
มักประดับรู ปราหู เทพพนม ครุ ฑแบก อมนุษย์ และสัตว์ในป่ าหิมพานต์ แต่ไม่ถือเป็ นกรอบ
ตายตัว บางช่างอาจปั น้ เพี ยงลวดลายไทยประดับ หรื อแทรกภาพเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ตามแต่
สถานการณ์ ความคิดอ่านของช่าง หรื อความต้ องการของวัด เช่น ภาพสัญ ลักษณ์ รูปสัตว์
พร้ อมอักขระขอม อันมีความหมายสื่อถึงนามพระอดีตพุทธ และพระโคตมพุทธเจ้ ารวม 4 พระองค์
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บนหน้ าบันตับล่างใต้ จวั่ ทิศตะวันตกอุโบสถวัดอ่างหิน จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสอย ศิลปะกอบ
ซึ่งน่าจะเป็ นการออกแบบโดยเลื อกแสดงเรื่ องราว และสัญลักษณ์ บนหน้ าบันอาคารตามความ
ประสงค์ของทางวัด (ภาพที่ 117) เป็ นต้ น
20 3

ภาพที่ 117 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดอ่างหิน จ.เพชรบุรี
กลางหน้ าจั่วปั น้ ลายมี รู ปบุค คลขี่ ร าชสี ห์ ถื อดอกบัว อยู่ต รงกลาง ซึ่ง มี รู ปแบบ
เหมือนพระอาทิตย์ในหนังสือภาพลายไทย แต่อาจจะหมายถึงพระศรี อาริ ยเมตไตร
สัมพันธ์ กับหน้ าบันตับล่างใต้ จวั่ แบ่งเป็ น 4 ช่อง ภายในปั น้ รู ปสัตว์ และนามตาม
ตํานานพระพุทธเจ้ า 5 พระองค์
3.2 งานประดับองค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมอื่นๆ และงานประเภทฐานบัว
เนื่ อ งจากช่ า งปูน ปั น้ รายย่ อ ยบางท่ า นรั บ งานปั น้ ปูน ประดับ ระบบเหมาตัด
ชิ ้นงานเป็ นส่วนไป เนื่องจากมีแรงงานช่างในกลุม่ ค่อนข้ างน้ อย หรื อบางท่านเป็ นช่างอิสระรับงาน
คนเดียว รวมถึงข้ อจํากัดในการแสดงออกจากปั จจัยภายนอก คือความต้ องการ และงบประมาณ
ของวัดที่ ว่า จ้ าง งานส่ วนใหญ่ จึง มักปรากฏเฉพาะหน้ า บัน อาคาร ฐานพระ หรื อซุ้ ม ประตู
หน้ าต่างเป็ นหลัก และเน้ นรูปแบบประเพณีเป็ นหลัก ได้ แก่
41

ตัวอักษรทัง้ 4 อ่านว่า “นะ โม พุท ธา” เป็ นอักษรย่อของนามอดีตพุทธ และปั จจุบนั พุทธใน
ภัทรกัลป์ตามลําดับ ขาดคําว่า “ยะ” ซึ่งเป็ นตัวอักษรย่อของพระศรี อาริ ยเมตไตร หรื ออนาคตพุทธ โดยรู ป
สัตว์ ได้ แก่ ไก่ นาค เต่า และโค (ส่วนพระศรี อาริ ยเมตไตร คือราชสีห์) เป็ นรูปแสดงที่พ้องกับนามของอดีตพุทธ
และปั จจุบนั พุทธโดยอิงจากตํานานเรื่ องพระพุทธเจ้ า 5 พระองค์. สัมภาษณ์ พระมหาญาณธวัช ญาณทฺธโช,
ป.ธ. 7 ศศ.บ. ศูนย์สนั สกฤตศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 24 มิถนุ ายน 2556.
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3.2.1 งานประดับเครื่ องหลังคา และกรอบหน้ าบัน ปรากฏการปั น้ ปูนรู ป
เทพพนม หรื อเทวดาประดับแทนที่ช่อฟ้า และตัวเหงาของกรอบหน้ าบันอาคารอยู่บ้าง แต่พ บ
ค่อนข้ า งน้ อ ย และไม่ ปรากฏการแทรกเรื่ องราววรรณคดี หรื อ บุค คลร่ วมสมัยเช่น ผลงานใน
เครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ การปรับเปลี่ยนส่วนใหญ่ยงั คงเนื ้อหา และรูปแบบการประดับ
แนวประเพณี เช่น การประดับภาพเทพเจ้ าบนกรอบหน้ าบันทิศตะวันออกศาลานางสาวอัมพร
วัดมหาธาตุวรวิหาร จ. เพชรบุรี (ภาพที่ 89) การปรับใบระกายอดจัว่ เป็ นรูปหน้ ากาล และพรหม
พักตร์ รวมถึงปลายซุ้มเป็ นหน้ ากาลคายมังกรบนซุ้มมณฑปหลวงพ่อมี วัดพระทรง จ.เพชรบุรี
ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพที่ 111 และ 113) และการออกแบบปั น้ เครื่ องยอดอุโบสถทรง
ปราสาทจตุรมุข วัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเหิ่น เกศรา ซึ่งออกแบบปรับแต่ง
เครื่ องยอดด้ วยรู ปปั น้ หมู่เทวดา และการปั น้ ช่อฟ้ารู ปแบบพิเศษมีจะงอยปากแบบนกคาบ (ภาพที่
118-119) เป็ นต้ น

ภาพที่ 118 การประดับรู ปเทพพนมในตําแหน่งตัวเหงา และช่อฟ้าบนหน้ าบันอุโบสถวัดบ้ านบน
(สวนสันติ) จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 119 ช่อฟ้าอุโบสถวัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี
ช่อฟ้าคล้ ายหัวนาคตามแบบประเพณีนิยม แต่มีปากเป็ นนก (ครุ ฑ) คาบลูกแก้ ว
เรี ยก “นาคปากครุฑ” หรื อ “นกคาบ”
อนึ่ง จากการศึกษารู ปแบบช่อฟ้าของวัดในเมืองเพชรบุรี สามารถ
แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มช่ อฟ้าแบบประเพณี ซึ่งอาจมีรูปแบบปากช่อฟ้าแตกต่างกันไป
รวมถึงแบบท้ องถิ่นของเพชรบุรี ที่นิยมแบ่งครึ่งของความสูงที่หน้ าผาก จึงมีสดั ส่วนคอที่คอ่ นข้ าง
สัน้ กว่า ช่อฟ้ าในกรุ ง เทพฯ และกลุ่ ม ช่ อฟ้ าแบบพิเ ศษ ที่ ช่า งปูน ปั น้ ได้ ปัน้ ปรั บ เปลี่ ยนให้ มี
ลักษณะพิเศษ เป็ นรูป หรื อลวดลายภายใต้ แรงบันดาลใจหลากหลาย ซึ่งพื ้นฐานของพัฒนาการ
ช่อฟ้ากลุ่มนี ้ส่วนหนึ่งได้ ต่อยอดทางความคิดจากงานประดับรู ปเทพ และยักษ์ ในตําแหน่งช่อฟ้า
และตัวเหงาของกรอบหน้ าบันวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ไปเป็ นรู ปบุคคลจากคติ
และเรื่ องราวที่หลากหลายยิ่งขึ ้น ปรากฏทังรู้ ปเทพเจ้ า เทพพนม หรื อรู ปบุคคลจากเรื่ องวรรณคดี
ต่างๆ
3.2.2 งานประดับระหว่างช่องเสาด้ านบน ปรากฏทังแผงลายแบบสาหร่
้
าย
รวงผึ ้ง และแผงลายในกรอบช่องคูหา ซึ่งมีลวดลายประดับหลายแบบ โดยเฉพาะกรอบคูหาซึ่งมี
เนื ้อที่ประดับมากกว่าสาหร่ายรวงผึ ้ง นิยมปั น้ ลายประเภทก้ านคดเป็ นพื ้นลายมีตวั ทับลายเป็ นรู ป
เทพเจ้ าหลัก เทพประจําทิศ เทพนพเคราะห์ นางฟ้า ฤๅษี และสัตว์หิมพานต์ เช่น งานประดับ
คูหาอุโบสถวัดจันทราราม จ.เพชรบุรี ผลงานช่างผิน สังข์ศรี (ภาพที่ 120 งานประดับคูหาอุโบสถ
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วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างเฉลิม พึ่งแตง ซึ่งมีการประดับภาพหลากหลาย
รวมถึงภาพชาวบ้ านขี่ววั (ภาพที่ 121)

ภาพที่ 120 ตัวอย่างการประดับกรอบคูหาอุโบสถ วัดจันทราราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 121 ภาพชาวบ้ านขี่ววั ประดับกรอบคูหาอุโบสถ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
3.2.3 งานประดับหัวเสาอาคาร และคันทวย ปรากฏความนิยมคันทวยนาค
แบบประเพณีเป็ นหลัก แต่บางแห่งก็มีการประดับคันทวยนาคด้ วยลายเถา หรื อก้ านขด รวมถึงคัน
ทวยที่ทําเป็ นรูปพลแบกเช่นเดียวกับที่พบในผลงานของเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
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3.2.4 งานประดับตัวอาคาร และซุ้ ม ประตูห น้ าต่างอาคาร นิ ยมซุ้ ม ทรง
ปราสาท และทรงบันแถลงเป็ นพื ้นฐาน ซุ้มประตูหน้ าต่างเหล่านี ้หลายแห่งพบว่าจะมีการเลือก
ประดับลวดลายหน้ ากระดาน เสารองรับซุ้ม และหน้ าบันซุ้ม หรื ออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ซํ ้าแบบกัน
เช่น งานประดับหน้ าบันซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ผลงานช่างฉลอง พึ่งแตง
ซึ่ง มี ร ายละเอี ยดลวดลายประดับทัง้ หน้ ากระดาน เสา และซุ้ม หน้ าต่างแต่ล ะช่องแตกต่างกัน
ในขณะที่อโุ บสถวัดเขาชมพู จ.เพชรบุรี ผลงานช่างฉลอง พึ่งแตง มีเฉพาะงานประดับหน้ าบันซุ้ม
เท่านันที
้ ่แตกแต่งกันด้ วยลายและตัวทับลายเป็ นรูปหน้ ากาล และสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ (ภาพที่
122) เป็ นต้ น
ลายประดับ หน้ า กระดาน และเสารองรั บ ซุ้ ม ประตูห น้ า ต่า งอาคาร
เหล่านี ส้ ะท้ อนถึงการสร้ างสรรค์ลวดลายบนพืน้ ฐาน หรื อเค้ าโครงของลายประจํายาม หรื อดอก
กลม หรื อลูก ฟั กแบบต่างๆ สลับ กับลายประจํ ายามก้ ามปู บางแห่ ง มี ปรั บ รายละเอี ย ดเพี ย ง
เล็กน้ อยแต่ดแู ปลกตา เช่น ลายดอกไม้ สี่กลีบสลับเส้ นเฉี ยง และลายดอกไม้ ที่มีปลายกลีบพลับ
เข้ ากลางดอก อุโบสถวัดขลุบ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 123) เป็ นต้ น

ภาพที่ 122 ซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
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ภาพที่ 123 ลายดอกไม้ สี่กลีบสลับเส้ นเฉียง และลายดอกไม้ กลีบพับ อุโบสถวัดขลุบ จ.เพชรบุรี
สําหรับงานประดับพื ้นผิวผนังอาคารพบว่าไม่นิยมทําลวดลายประดับ
เต็ม พื น้ ที่ บางแห่ง อาจทํ า ลวดลายเฉพาะเสาติด ผนัง อาคาร หรื อบางแห่ ง อาจทํ า ลวดลาย
ประเภทลายช่อหางโต ลายพุม่ และลายแผงแบบต่างๆ ประดับเฉพาะผนังซุ้มประตู แต่รูปแบบ
พิเศษที่น่าสนใจปรากฏขึ ้นในงานประดับผนังอุโบสถวัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี ซึ่งมีการ
วางภาพสําหรับงานปั น้ เต็มพื ้นที่ผนังภายในและภายนอกอาคาร 42 กล่าวคือ ผนังภายร่ างภาพ
พุทธประวัติ ส่วนผนังภายนอกอาคารร่างเป็ นภาพทิวทัศน์แบบประเพณี มีต้นไม้ โขดหิน ทิวเขา
แม่นํ ้า และสัตว์ชนิดต่างๆ ประกอบเรื่ องเวสสันดรชาดก 43 (ภาพที่ 124-125)
204

205

สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 157-158, อ้ างจาก สัมภาษณ์ เหิ่น เกศรา, ช่างปูนปั น้ , 4 มีนาคม 2536.
43
ฝี มือการปั น้ ลายประดับผนัง ซุ้มประตู ซุ้มหน้ าต่าง และหน้ าบันทุกด้ าน ยกเว้ นหน้ าบันทิศ
ตะวันตกของอุโบสถหลังนี ้เป็ นผลงานของทีมช่างวิษณุ เผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็ นทีมช่างในสายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์
แต่งานปูนปั น้ เหล่านี ้ปั น้ ขึ ้นตามภาพลายที่เขียนขึ ้นไว้ ตงแต่
ั ้ งานครัง้ ช่างเหิ่น เกศรา ยกเว้ นรู ปแบบซุ้มประตู
หน้ าต่างที่ทําใหม่ตา่ งไปจากแนวความคิดเดิมของช่างเหิ่น ที่เคยคิดไว้ ว่าจะทําเป็ นลายเถาว์พนั ไปรอบๆ กรอบ
ช่องประตูหน้ าต่าง. ดูใน สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดยภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 157; สัมภาษณ์ พระอธิการสรอย, เจ้ าอาวาสวัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี
, 1 กรกฎาคม 2556.
42

165

ภาพที่ 124 ภาพร่างลายเส้ นพุทธประวัตสิ ําหรับงานปูนปั น้ ประดับผนังภายในอุโบสถวัดบ้ านบน
(สวนสันติ) จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 125 ตัวอย่างการประดับผนังอุโบสถวัดบ้ านบน (สวนสันติ) จ.เพชรบุรี
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ปูนปั น้ ผนังด้ านนอกอุโบสถในปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดําเนินงานปั น้ ตามโครงเรื่ องที่ช่างเหิ่น ได้
กําหนดวางภาพไว้ โดยงานปูนปั น้ ประดับเป็ นผลงานของกลุ่มช่างวิษณุ เผ่าพันธุ์ ช่างในเครื อข่าย
ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
เมื่อพิจารณาช่วงเวลาในการออกแบบสร้ างงานประดับอุโบสถแห่งนี ้
คือระหว่าง พ.ศ. 2535-2540 จึงอาจนับเป็ นตัวอย่างผลงานชิ ้นแรกๆ ของช่างปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรีรุ่นอาวุโส ที่ มีการแสดงออกนอกกรอบด้ วยการสอดแทรกเรื่ องราวเต็มพืน้ ที่ผนังอุโบสถ
ซึง่ แปลกตาและหาดูได้ ยากมากในงานรุ่นหลัง
3.2.5 งานประดับฐานอาคาร ฐานสีมา และฐานพระพุทธรูป นิยมใช้ ฐาน
สิ ง ห์ ต ามแบบอาคารแบบประเพณี ไ ทยที่ สื บ มาในสมัย รั ตนโกสิ น ทร์ พบการปั น้ ปูน ประดับ
ลวดลายเฉพาะกลุ่ม งานฐานสี ม า ฐานซุ้ ม ประตู-หน้ า ต่า ง และฐานพระ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ ป ระดับ
ลวดลายแบบประเพณี นอกจากฐานสีมาซึ่งได้ รับแรงบันดาลใจการทําพลแบกจากฐานสีมาวัด
สระบัว จ.เพชรบุรี แล้ ว พบว่าไม่ค่อยนิยมทําภาพพลแบก และพลรู ปล้ อนักการเมืองหวือหวา
เท่ากับงานกลุม่ เครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
อนึง่ ภาพรวมของลวดลายกระหนก และรายละเอียดของลวดลายอันเกิดจากเทคนิค
การปั น้ ของแต่ละช่าง พบว่ามีแนวทางสัมพันธ์กบั ผลงานในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ที่
นิยมลวดลายกระหนกกินรี และกระหนกเปลวเป็ นหลัก โดยนิยมปั น้ กระหนกให้ มีปริ มาตร มีทงั ้
การห่อ การพลิกลาย และทําปลายสะบัด มีเทคนิคการแต่งลวดลายด้ วยการปั น้ และกดลาย
เช่น การปั น้ เม็ดกลมประดับเป็ นไส้ ลาย การใช้ วสั ดุกดเป็ นเส้ นขีดสันๆ
้ เป็ นวงกลมเล็กๆ หรื อใช้
วัสดุอย่างปลายไม้ เสี ยบลูกชิน้ จิม้ จุดเพื่อเพิ่มมิติให้ กับงานปูนปั น้ นอกเหนือไปจากการใช้ มือ
และเกรี ยงในการขึ ้นลายปาดลาย
อย่างไรก็ตามช่างหลายท่านมักกล่าวว่าผลงานปูนปั น้ เหล่านี ้เปรี ยบเสมือนลายมือใน
การเขียนหนังสือ ที่ยอ่ มมีความแตกต่างกันตามความชอบ ชันเชิ
้ งในการผูกลาย และการปั น้ เสริ ม
แต่งรายละเอี ยดของแต่ละช่าง เช่น ช่างเฉลิม พึ่งแตง นิยมปั น้ ลายที่มีเ ถาอวบ และส่งผ่าน
รสนิยมแก่ช่างฉลอง พึ่งแตง ซึ่งปั น้ ลายได้ ใกล้ เคียงกับพี่ชายเป็ นอย่างมาก ตรงข้ ามกับช่าง
สมบัติ พูลเกิด ที่นิยมปั น้ ลายที่มีเถาเพรี ยวก้ านหวายแต่ออกช่อกระหนกเปลวอิ่มเต็มที่ และนิยม
ปั น้ กระหนกใบพลิกก่อนจบปลายสะบัด รวมถึงการพัฒนารูปแบบลวดลายกระหนกในแนวไทย
ประยุกต์ โดยเน้ นความละเอียด และความสะบัดพลิ ้วของลายมากขึ ้นอีก
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ลักษณะร่ วมของงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรียุคปั จจุบัน
จากการศึกษาตัวอย่างผลงานปูนปั น้ ของช่างปูนปั น้ พื น้ บ้ านสกุลช่างเพชรบุรี ที่ มี
บทบาทต่อการสร้ างสรรค์ผลงาน ระหว่าง พ.ศ. 2500-ปั จจุบนั สามารถสรุ ปลักษณะร่ วมกันได้
ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 ตารางสรุปลักษณะร่วมในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั ของช่างในเครื อข่าย
ทองร่วง เอมโอษฐ์ และช่างปูนปั น้ รายย่อย
หัวข้ อ
ลักษณะร่ วม
1. เนื ้อหาและเรื่ องราว นิยมสอดแทรกเรื่ องราวผ่านกลุ่มตัว
ทั บ ลาย หรื อ ปู น ปั ้น ภาพเล่ า เรื่ อ ง
โดยเฉพาะการประดับ ในตํ า แหน่ ง
ของตั ว ทั บ ลายบนหน้ าบั น จะเป็ น
รู ปแบบที่พบมากกว่า แสดงเนือ้ หา
แนวประเพณีไทยเป็ นหลัก ได้ แก่
1.1 เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ พุ ท ธ ศ า ส น า
แสดงออกในรู ป ของพระพุ ท ธรู ป
ภาพพุทธประวัติ มหาชาติชาดก
1.2 เทพเจ้ า และเทวดา
1.3 รามเกียรติ

ลักษณะเฉพาะกลุ่ม
1.1 กลุ่มเครื อข่ ายช่างทองร่ วง เอม
โอษฐ์ ปรากฏเรื่ องราวแนวสร้ างสรรค์
ตามทัศ นคติ และความสนใจเฉพาะ
ช่าง ได้ แก่ เรื่ องราวเกี่ยวกับคติธรรม
วรรณคดี-วรรณคดีพื น้ บ้ าน บุคคล
และภาพเหตุการณ์ ร่วมสมัย ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็ นผลงานของกลุ่มช่างทองร่ วง
เอมโอษฐ์ ช่ า งสํ า รวย เอมโอษฐ์
และช่างบรรจบ บุญ ประเสริ ฐ
1.2 กลุ่ม ช่ างปูน ปั น้ พื น้ บ้ านรายย่ อ ย
หรื อ ช่ า งอิ ส ระ ไม่ นิ ย มเรื่ อ งเกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ ร่วมสมัย หรื อเรื่ องการเมือง
เน้ นเนื อ้ หาเชิ ง อุ ด มคติ เ กี่ ย วกับ พุ ท ธ
ศาสนา และเทพเจ้ าเป็ นหลัก แต่ไม่
เคร่ งครั ดบางครั ง้ อาจมีการแทรกภาพ
วิถีชาวบ้ านในงาน
2. เทคนิคการประดับ 2.1 เทคนิคการปั น้ และกดลาย
2.1 กลุ่มเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอม
ตกแต่งปูนปั น้
2.2 การประดับชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยสี โอษฐ์ มีเทคนิคการใช้ ปูนแดง และการ
ต่างๆ และถ้ วยเบญจรงค์
ปั น้ ปู น ร่ ว มกั บ การประดับ เบญจรงค์
2.3 ปกติ นิ ย มประดั บ ชิ น้ กระจก และเดินขอบนํ ้าทอง
กระเบื ้องเคลือบ หรื อทาสีบนพื ้นร่ อง 2.2 กลุม่ ช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านรายย่อย
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปลักษณะร่วมในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั ของช่างในเครื อข่าย
ทองร่วง เอมโอษฐ์ และช่างปูนปั น้ รายย่อย (ต่อ)
หัวข้ อ

ลักษณะร่ วม
ลาย โดยเว้ นพื น้ ผิ ว ลายเป็ นปู น
เปลือย แต่บางครัง้ อาจปิ ดทอง/ทาสี
ทองบนลายปั น้ ร่ วมด้ วย ส่วนใหญ่
มั ก เป็ นความต้ องการ หรื อการ
ดําเนินการของวัด
3. รู ปแบบการแสดงออก 3.1 นิ ยมทํ าตัวทับ ลายนูนสูง หรื อ
ลอยตัวออกจากพื ้นหลัง
3.2 นิยมลายประเภทก้ านขดช่อหาง
โต ลายเครื อเถากระหนก
3.3 นิ ย มปั น้ กระหนกกิ น รี โ ดยเน้ น
การปั น้ สะบัด หรื อพลิ ก ลายในส่วน
ยอดกระหนก และกระหนกเปลว
3.4 นิ ย ม อ อ ก แ บ บ ภ า พ แ ล ะ
ลวดลายให้ มี ค วามหลากหลาย
สํ า หรั บงานประดั บ ในตํ า แหน่ ง
เดียวกันของอาคารแต่ละหลัง ได้ แก่
หน้ าบัน ซุ้มหน้ าต่าง และกรอบคูหา
3.5 ตัวทับลายประเภทภาพเทพ และ
เทวดา แสดงถึง การศึกษาผ่านการ
อ่าน หรื อดูข้อมูลเกี่ ยวกับประติมาน
วิ ท ยาของเทพก่ อ นปั ้น และหลาย
แห่ ง มี รู ป แบบสัม พัน ธ์ กับ แบบภาพ
ลายไทย ซึ่งปรากฏในตําราคูมือ
สํ า หรั บ ผู้ ศึ ก ษางานช่ า งแบบไทย
ประเพณี

ลักษณะเฉพาะกลุ่ม
หรื อช่างอิสระ มีเทคนิคการสร้ างสีสนั
ให้ กับงานปูนปั น้ ต่างไปตามการคิด
สรรค์ ข องแต่ ล ะช่ า ง แต่ ไ ม่ โ ดดเด่ น
และ ไม่ ค่อ ยปรากฏในงานปู น ปั น้
ประดับอาคาร
3.1 กลุ่มเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอม
โอษฐ์ หลายช่ า งสร้ างงานแนว
สร้ างสรรค์ ทั ง้ ประเภทลวดลาย
สร้ างสรรค์ และเนื อ้ หาสร้ างสรรค์
ผ่านงานภาพที่มีเรื่ องราวนอกกรอบ
ประเพณี
3.2 กลุม่ ช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านรายย่อย
หรื อช่างอิสระ ในภาพรวมยังคงสืบ
สานการปั น้ ลวดลายแนวประเพณี
โดยเฉพาะรู ปแบบลาย หรื อพืน้ ฐาน
การปั น้ ลายจากงานช่าง สมัยอยุธยา
ตอนปลาย และรั ต นโกสิ น ทร์ เป็ น
หลัก สําหรับลวดลายแนวสร้ างสรรค์
มีป รากฏบ้ างในงานของช่ างสมบัติ
พู ล เ กิ ด ที่ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ล า ย
กระหนกในแนวไทยประยุกต์
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จากการสรุปผลการศึกษาตามตารางข้ างต้ นเมื่อนํามาเทียบเคียงกับแนวทางการสร้ าง
งานประดับอาคารประเพณีของช่างหลวงในกรุงเทพฯ ผ่านการพัฒนาตามยุคสมัยเกิดเป็ นลายไทย
ภาพไทยแบบที่แพร่หลายในสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นแบบฉบับแห่งชาติ หรื อแบบ
มาตรฐาน 44 พบว่ามีทงความเหมื
ั้
อน และแตกต่างกันในแนวทางการสร้ างสรรค์ผลงาน กล่าวคือ
206

เนือ้ หาในผลงานปูนปั ้น
พบว่างานของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั นิยมสอดแทรกเรื่ องราวลงใน
ผลงาน โดยเฉพาะงานประดับหน้ าบันอาคาร จากเนื ้อหาที่ปรากฏสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 แนวทาง
คือ เนื ้อหาแบบประเพณี ได้ แก่ เรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เทพเจ้ า และรามเกียรติ์ และเนื ้อหา
แนวสร้ างสรรค์ ได้ แก่ เรื่ องการเมือง เหตุการณ์ร่วมสมัย วรรณคดี เนื ้อหาเกี่ยวกับความสนใจและ
ประสบการณ์สว่ นตัวเรื่ องคติธรรมทางศาสนา
เนื ้อหาแบบประเพณีเป็ นแบบอย่างที่นิยมทัว่ ไปสําหรับงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนา
และเป็ นแบบแผนที่ปรากฏอยูเ่ สมอในงานช่างหลวงสืบเนื่องจนเป็ นแบบมาตรฐานสําหรับงานแบบ
ประเพณีไทย สําหรับงานประดับเรื่ องราวประเภทนี ้ในงานปูนปั น้ หน้ าบันอาคารในจังหวัดเพชรบุรี
พบว่ามีความนิยมในการแสดงเนื ้อหาผ่านตัวทับลายที่เป็ นกลุ่มภาพบุคคลมากกว่าแสดงบุคคล
เดี่ยว ดังปรากฏในภาพพุทธประวัตติ อนต่างๆ มหาชาติชาดก และภาพจับรามเกียรติ์ ตรงข้ าม
กับภาพเกี่ ยวกับเทพเจ้ ามักปรากฏรู ปเดี่ยว และแสดงอิทธิพลทางด้ านรู ปแบบจากภาพไทยแบบ
มาตรฐานค่อนข้ างมาก
เนื อ้ หาแนวสร้ างสรรค์ ถื อ เป็ นเนื อ้ หาแนวใหม่ สํ า หรั บ งานปู น ปั ้น ประดั บ
สถาปั ตยกรรม ที่ เกิดขึน้ จากกระบวนการรับรู้ เหตุการณ์ การสื่อแสดงเรื่ องราว หรื อความนึกคิด
ของช่างต่อเหตุการณ์ทางสังคมผ่านรูปบุคคล และคติธรรมสอนใจ อันสัมพันธ์กบั ความสนใจต่อ
เรื่ องราวข่าวสาร ความนึกคิด และทัศนคติส่วนตัวของช่างลงในผลงาน การแสดงออกลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นสีสนั ที่หาดูยากในงานศิลปะแนวประเพณีตามแบบช่างหลวง และแบบฉบับงานแนว
ประเพณีไทยโดยทัว่ ไป
อย่างไรก็ตามแม้ การสอดแทรกภาพบุคคลหลากหลาย และสถานที่ที่ช่างพบเห็นรู้จกั
รวมถึ ง การแสดงภาพปริ ศ นาธรรมมี พัฒ นาการในแวดวงงานช่า งเมื อ งเพชรบุรีม าก่ อนดัง ได้
ยกตัวอย่างประกอบไปบ้ างในตอนต้ น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความเกี่ยวข้ องกับอิทธิพลทางความคิด
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สันติ เล็กสุขมุ , พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ ไทย (กรุ งเทพฯ: ด่านสุท
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และรู ปแบบของศิลปะทังแบบไทยประเพณี
้
ไทยประยุกต์ และสมัยใหม่จากกรุงเทพฯ ที่ดจู ะเข้ า
มามีผลต่อความคิดของช่างมากขึ ้นนับตังแต่
้ ยคุ ของนายพิน อินฟ้าแสง
ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการรับแรงบันดาลใจจากกระแสงานศิลปะสมัยใหม่ผนวก
กับแนวทางการแสดงออกทางด้ านรูปแบบที่มีมาก่อนในงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี คือการปั น้ รูปล้ อ
นักการเมืองในตําแหน่งพลแบกฐานพระ ฐานซุ้มหน้ าต่าง และฐานสีมาของช่างปูนปั น้ ในเครื อข่าย
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ผลจากการศึกษาเริ่ มปรากฏการปั น้ รู ปล้ อนักการเมือง หรื อเรื่ องทาง
สังคม และการเมืองไทยในงานปูนปั น้ ราว พ.ศ. 2517 ซึง่ สอดคล้ องกับช่วงเวลาที่กระแสการเขียน
การ์ ตูนล้ อการเมื องในประเทศไทย นับตังแต่
้ ยุคเฟื่ องฟูหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 ได้ กลับมาแพร่ หลายอีกครัง้ หลังจากเหตุการณ์ 16 ตุลาคม 2516 ดังปรากฏคอลัมนิสต์
การ์ ตนู (ภาพล้ อ) การเมืองที่มีชื่อเสียงตามหน้ าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 45
ดังนันจึ
้ งไม่อาจปฏิเสธถึงอิทธิพลทางความคิดภายใต้ ยคุ ประชาธิปไตย และเสรี ภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านภาพการ์ ตนู การเมืองในลักษณะเชิงเปรี ยบเปรยสร้ าง
ความขบขันจนได้ รับความนิยมจากผู้อ่านหนังสือพิมพ์สืบมาถึงปั จจุบนั ที่มีตอ่ งานปูนปั น้ ของช่าง
เครื อ ข่า ยทองร่ ว ง เอมโอษฐ์ ไ ด้ อย่ า งเด็ด ขาด เนื่ อ งจากงานปูน ปั น้ แหล่ า นี ม้ ี แ นวทางการ
แสดงออก และช่วงเวลาที่เริ่ มปรากฏใกล้ เคียงสัมพันธ์กบั กระแสการ์ ตนู ล้ อการเมือง โดยช่างปูน
ปั น้ ได้ ปัน้ ภาพล้ อเหล่านี ้แทนพลแบกฐานบัวแบบประเพณีเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวในสังคมร่วมสมัย
ของช่าง ดังเคยปรากฏภาพพลแบกรูปชาวต่างชาติ และนางยักษ์ ในอิริยาบถขบขันแบกฐานสีมา
อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี ซึ่งช่างปูนปั น้ และนักวิชาการท้ องถิ่นเชื่อว่าเป็ นตัวแทนบอกเล่า
เรื่ องราวทางเศรษฐกิจและสังคมของช่าง
อนึง่ ช่างบางคนอาจมีแนวทางการแสดงเนื ้อหาทังแบบประเพณี
้
และร่วมสมัยควบคู่
กันไป ตามแต่โอกาส และฝี มือในการสร้ างสรรค์ผลงาน ผลงานที่มีเนื ้อหาร่วมสมัยโดดเด่น ได้ แก่
ผลงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ช่างสํารวย เอมโอษฐ์ และช่างบรรจบ บุญประเสริฐ
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ปูนปั ้น และเทคนิคการประดับงานปูนปั ้น
การเปลี่ ยนแปลงตามยุคสมัยของงานช่างหลวงที่กรุ งเทพฯ สมัยรัตนโกสินทร์ โดย
เฉพาะงานหน้ าบัน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นงานสลักไม้ ลวดลายแบบประเพณี มีการปรับเปลี่ยนเป็ น
งานปั น้ รักสมุก งานปูนปั น้ ลวดลายทํานองจีน หรื อจีนปนฝรั่งทีเรี ยกว่า ลายเทศ ในงานช่างสมัย
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รัชกาลที่ 3 เป็ นต้ นมา ก่อนพัฒนาเป็ นงานปูนซีเมนต์หล่อจากแม่พิมพ์ดงั ปรากฏแพร่หลายทัว่ ไป
ในปั จจุบนั
ตรงข้ ามกับช่างพื น้ บ้ านกลุ่มนีย้ ังคงรักษาสูตรของส่วนผสมหลัก และวิธีการตําปูน
แบบโบราณสื บเนื่ องมาในการทํางานปั จจุบนั จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ ที่ได้ รับการยอมรับในวง
กว้ าง ประกอบกับเทคนิคการสร้ างลวดลายสืบเนื่องกรรมวิธีตามแบบอย่างงานช่างโบราณโดย
“การปั น้ ขึ ้นรูปทรง การใช้ เกรี ยงปาด และใช้ วสั ดุเป็ นแท่ง หรื อปล้ องแข็งขีด กด และสับแง่” เพื่อให้
เกิดลวดลายต่างๆ
ปั จจัยสํ าคัญอันส่ง ผลให้ ช่างพืน้ บ้ านเมืองเพชรบุรียังคงสืบทอดสูตร “ปูนตํา” และ
เทคนิค “ปั น้ ปูน” มาตลอดระยะเวลาการสร้ างงาน ทังที
้ ่เพชรบุรีเป็ นหัวเมืองสําคัญ และได้ รับการ
อุปถัมภ์ด้านการบูรณปฏิสงั ขรณ์จากพระมหากษัตริ ย์ และขุนนางข้ าราชการจากเมืองหลวงเสมอ
มา น่าจะเนื่ องมาจากเมื องเพชรบุรียังสืบทอดองค์ความรู้ ทางการช่างโบราณผ่านการศึกษา
ระบบวัดมาจนถึงราว พ.ศ. 2470-90 และเป็ นสํานักชุมนุมช่างฝี มือ ในขณะที่กรุงเทพฯ ขาดแคลน
ช่างไทยฝี มื อดีมาแต่รัชกาลที่ 5 ดังปรากฏการกล่าวถึงในพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 คราว
เสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ว่า
...มาหยุดที่วดั ใหญ่สวุ รรณาราม ซึง่ เป็ นที่ฉันชอบใจฝี มือช่างในวัดนัน้ บรรดา
ฝี มือที่ ทําทุกอย่างปรากฏว่าเป็ นช่างหลวงทํ าได้ อย่างวิ เศษ...งานที่ได้ ทําใหม่ คือพระ
ระเบียงล้ อมรอบพระอุโบสถ แต่ เป็ นความคิดที่แปลกใหม่ มีมาก...ในการที่จะซ่ อม
ขึน้ ให้ บริบูรณ์ ดีอย่ างเก่ านัน้ ไม่ แต่ ฝีมือพระ ถึงฝี มือช่ างหลวงทุกวันนีก้ ็ยากที่จะทํา
ให้ เข้ ากับของเดิมได้ ... 46
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การรั บ รู้ เกี่ ยวกับ งานช่า งเมื องเพชรบุรีผ่ านสายตาจากชนชัน้ นํ าสู่สัง คมมาหลาย
ทศวรรษ ได้ ให้ การยกย่อง และสร้ างความคาดหวังต่อตัวช่างในฐานะของผู้สืบทอดงานช่างแนว
ประเพณีไทย ส่งผลต่อความภาคภูมิใจ และนําไปสู่การอนุรักษ์ เทคนิคกรรมวิธีการสร้ างงานตาม
แบบโบราณไว้ รวมถึงเป็ นแรงผลักให้ เกิดการเรี ยนรู้ สร้ างสรรค์ต่อยอดผลงานให้ มีความงามทัง้
ทางด้ านเนื ้อหาและรูปแบบอยูต่ ลอดเวลา
สําหรับเทคนิคการประดับตกแต่งงานปูนปั น้ โดยรวมไม่มีความแตกต่างจากงานแนว
ประเพณีโดยทัว่ ไป แต่มีแนวทางการพัฒนาเทคนิคการสร้ างสีสนั ให้ กบั ปูนปั น้ ด้ วยวัสดุที่ตา่ งกันไป
46

พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่หัว , พระราชหั ต ถเลขาพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสสมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้ นใน
รัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: ประยูรวงค์, 2516. พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพอุบาสิกาทรัพย์ เอลกวัฒน์ 23
เมษายน 2516), 2-4.
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ได้ แก่ การลงสี เลี ยนของเก่า การใช้ ปูนแดง การใช้ เซรามิคประดับร่ องลาย การประดับชิน้ ส่วน
กระเบื ้องเคลือบที่ได้ จากการเคาะถ้ วยชาม ถ้ วยชาม ช้ อน และเพชรพลอย รวมถึงการเดินขอบ
ลายนํ ้าทองร่ วมกับงานปูนปั น้ ต่างไปจากงานประดับปูนปั น้ ในกรุ งเทพฯ ที่นิยมปิ ดทองประดับ
ร่องกระจกเป็ นส่วนใหญ่ตามแบบประเพณี และการตกแต่งปั น้ ปูน หรื อประกอบชิ ้นส่วนถ้ วยชาม
และกระเบื ้องเคลื อบเป็ นลวดลายพรรณพฤกษา ทิวทัศน์ หรื อลวดลายมงคลตามแบบพระราช
นิยม รัชกาลที่ 3
รูปแบบ และการแสดงออกในผลงาน
ความแตกต่างทางเทคนิคย่อมส่งผลให้ รูปแบบของงานปูนปั น้ มีเสน่ห์ในรายละเอียดที่
แตกต่าง สามารถสอดแทรกเรื่ องราวต่างๆ ได้ อิส ระกว่างานปูน ซี เ มนต์ ซึ่ง ใช้ เ ทคนิคการแกะ
แม่พิ ม พ์ และหล่ อ ถอดปูน จากแม่ พิ ม พ์ รวมถึ ง มี รู ป แบบลายประดับ ต่า งจากแบบลายไทย
มาตรฐานสําหรับงานประเพณีจดั พิมพ์เป็ นหนังสืออยู่หลายฉบับ ที่มกั พบรูปแบบคล้ ายกันในงาน
ปูนประดับตามวัดในเขตกรุงเทพฯ และตามต่างจังหวัดโดยทัว่ ไป เช่น แบบลวดลายซุ้มหน้ าบัน
และหน้ าต่าง ในหนังสือคูม่ ือสําหรับนักเรี ยน และผู้สนใจงานช่างไทยในปั จจุบนั (ลายเส้ นที่ 2-3)

ลายเส้ นที่ 2 แบบอย่างงานหน้ าบันจากหนังสือลายไทยในปั จจุบนั
ที่มา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 11(กรุ งเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์
พริน้ , 2538), 285, 290-291.
ลักษณะร่วมด้ านรูปแบบของงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั คือ การปั น้ ลวดลาย
และตัวทับลาย หรื ออย่างใดอย่างหนึ่งให้ มีความหลากหลาย ไม่ซํ ้าแบบในงานประดับอาคารแห่ง
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เดียวกัน หรื อปั น้ รูปแบบพิมพ์เดียวกันตลอดในทุกผลงาน โดยเฉพาะงานประดับ “หน้ าบัน” ถือ
เป็ นตําแหน่งสําคัญที่ช่างสามารถแสดงทักษะการผูกลาย แตกลาย ภูมิความรู้ รวมถึงเทคนิคชัน้
เชิงในการทํางานปูนปั น้ ได้ อย่างเต็มที่ งานประดับเหล่านี ้มีความสัมพันธ์กบั แรงบันดาลใจหลาก
หลาก ได้ แก่
1. แบบแผน และเทคนิคการปั น้ ลายกระหนกตามแบบฉบับศิลปะอยุธยาตอนปลาย
ที่ปรากฏบนงานประดับกลุ่มหน้ าบันอุโบสถ และอาคารรุ่นเก่าในวัดใหญ่สวุ รรณาราม วัดสระบัว
และวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี รวมถึงลวดลายกระหนกเปลวบนตู้พระธรรมจากวัดเชิงหวาย
กรุงเทพฯ ถือเป็ นมาตรฐานความงามชันครู
้ ที่สง่ ผลต่อรสนิยมด้ านรูปแบบประเพณีของช่างปูนปั น้
กลุ่มนี ้ หลายช่างนิยมการปั น้ กระหนกกินรี หรื อกระหนกเปลวที่มียอดพลิ ้วสะบัด บางช่างทํา
กระหนกยอดบิ ดพลิ ก รวมถึ ง นกคาบประดับแทรกออกลายตามแบบแผนที่ ปรากฏในผลงาน
ข้ างต้ น โดยมีลวดลายประเภทก้ านขดช่อหางโต และเครื อเถากระหนกเปลวเป็ นลวดลายหลัก
รวมถึงลายเครื อเถาก้ านคดโค้ ง ซึ่งสัมพันธ์ กบั แบบลวดลายประดับอาคารรุ่ นเก่าในเมืองเพชรบุรี
มากกว่ากระแสความนิยมทัว่ ไปในสมัยรัตนโกสินทร์

ลายเส้ นที่ 3 แบบอย่างงานซุ้มหน้ าต่างจากหนังสือลายไทยในปั จจุบนั
ที่มา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 11(กรุ งเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์
พริน้ , 2538), 298-299.
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2. แบบแผนจากจากช่างโบราณ ที่ช่างได้ พบเห็นระหว่างการรับงานตามวัดต่างๆ
การศึกษาดูผลงานเด่นของวัดสําคัญในกรุงเทพฯ การเดินทางท่องเที่ยว การเข้ าร่วมสัมมนา การ
ทัศนศึกษาตามโบราณสถาน และภาพผ่านสื่อประเภทต่างๆ
ลวดลายปูนปั น้ ตามแบบลวดลายโบราณเหล่านีป้ รากฏในผลงานของเครื อข่าย
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ มากกว่าช่างปูนปั น้ รายย่อยที่ยังคงรู ปแบบลวดลายบนกรอบงานแนว
ประเพณี ส มัยอยุธยาตอนปลายถึ ง รั ตนโกสิ นทร์ เช่น การออกแบบประติม ากรรมรู ปบุคคล
ประดับในตําแหน่งตัวเหงาตระพักหน้ าบันแต่ละชันของอาคารหอประชุ
้
ม และศาลานางสาวอัมพร
บุญ ประคอง วัด มหาธาตุว รวิ ห าร จ.เพชรบุรี ตามแบบอย่างงานช่างเก่า ที่ วิ ห ารหลวงในวัด
เดียวกัน การเลียนลวดลาย หรื อสร้ างสรรค์ลวดลายขึ ้นใหม่จากลวดลายประดับปราสาทขอม
การปั น้ ภาพสัตว์ จําพวกนกและกระรอกแทรกประกอบลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบอย่างงาน
จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ ลายกรอบ หรื อลายกระหนกที่มีหวั ขมวด
แบบกระหนกสมัยสุโขทัย เป็ นต้ น
3. แบบแผนงานศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
คงไม่อาจปฏิเสธถึงอิทธิพลงานสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีตอ่ ช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีใน
ปั จจุบนั ได้ เพราะเป็ นองค์ความรู้ แวดล้ อมร่ วมสมัยของช่าง ปรากฏทัง้ ทางด้ านรู ปแบบ เช่น
ความนิยมในการออกลายยอดวงก้ านขดเป็ นรู ปต่างๆ อย่างหลากหลาย แบบลายเครื อเถา
กระหนกเปลวแบบต่างๆ การปั น้ ลายเทศประเภทเมฆ ลายดอกไม้ และริ บบิ ้นแบบนิยมในงาน
ช่างรัชกาลที่ 3 การออกแบบภาพรูปสัตว์ หรื อตัวอักษรย่อสื่อถึงบุคคล และเรื่ องราวดังปรากฏ
แพร่ หลายในงานช่างหลวงนับตังแต่
้ งานออกแบบของสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ใน
รัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา การปั น้ ตัวทับลายเป็ นบุคคลประทับนัง่ แท่นกลางหน้ าบัน และการปั น้ รูป
เหมื อน รู ปล้ อบุคคล หรื อทํ าปูนปั น้ ให้ มี ลักษณะสมจริ ง มากยิ่ง ขึน้ ตามแนวทางศิล ปะสัจ นิย ม
สมัยใหม่
โดยเฉพาะอิทธิพลด้ านรูปแบบ และการกําหนดสัดส่วนภาพพระพุทธรูป และเทพ
เจ้ าพบว่ามีความเกี่ยวข้ องกับแบบภาพไทยของช่างกรุงเทพฯ ที่สืบทอดความรู้และแบบมาตรฐาน
มาจากผลงานของพระยาสัจภิรมย์ สมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และพระพรหมพิจิตร
ซึ่งปรากฏทัว่ ไปในหนังสือเกี่ยวภาพไทยลายไทยสําหรับนักเรี ยน นักศึกษา และผู้สนใจงานศิลปะ
ไทยโดยทัว่ ไป
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ข้ อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องเอกลักษณ์ งานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรียุคปั จจุบัน
จากการศึกษาผ่านงานศิลปกรรมได้ ผลสอดคล้ องกับการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั ในงานวิจยั ที่ผ่านมาดังได้ ทําการสรุปแนวความคิดไว้ ก่อนหน้ าในบทที่
3 พบเพียงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ควรนํามาพิจารณาให้ กระจ่างชัดขึ ้น ได้ แก่
การปั ้นลวดลายอย่ างอิสระ และลวดลายแบบอสมมาตร
จากการศึกษาที่ ผ่านมาในงานวิ จัยเกี่ ยวกับช่างปูน ปั น้ สกุล ช่างเพชรบุรี มี การตัง้
ข้ อสังเกตว่าเอกลักษณ์ ของสกุลช่างเพชรบุรี ข้ อหนึ่งที่แตกต่างจากท้ องถิ่นอื่น อันเป็ นแนวทางที่
ช่างเพชรบุรีสืบทอดกันมาแต่โบราณย้ อนไปในกลุ่มงานสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ การออกลาย
หน้ าจัว่ แบบอสมมาตร โดยเขียนลายตรงยอดจัว่ ให้ ตา่ งกันเล็กน้ อย เมื่อพับลายแล้ วฝั่ งซ้ าย และ
ฝั่ งขวาจะมีแบบลายไม่เท่ากัน 47
อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษารู ปแบบงานประดับหน้ าบันในงานวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า
ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั นิยมปั น้ ลวดลายอย่างอิสระ โดยมีแบบแผนการจบลวดลาย
ในพื ้นที่กรอบสามเหลี่ยม ตามลักษณะที่ช่าง นักวิชาการท้ องถิ่น และผู้ศกึ ษาเกี่ยวกับงานปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั เรี ยกกันว่า “ลายแบบอสมมาตร” ควบคูไ่ ปกับการออกแบบลวดลาย
แบบอสมมาตรอย่ างแท้ จ ริ ง ซึ่ง แบบอย่ า งหลัง เกี่ ย วข้ อ งกับ แรงบัน ดาลใจจากแบบลายไทย
ประเภทเครื อวัลย์ ในงานเขี ยน และการเสริ มแต่ง รายละเอียดพวกรู ปประกอบลายอย่างอิสระ
รวมถึงลวดลายแบบสมมาตรตามแบบลายไทยฉบับมาตรฐาน อันมีพฒ
ั นาการสืบเนื่องมาจาก
ลวดลายในผลงานออกแบบของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ มาสู่แบบลายสําหรับ
งานซีเมนต์ในงานออกแบบของพระพรหมพิจิตรสืบเนื่องกลายเป็ นแบบลายไทยมาตรฐานในตํารา
ยุค ปั จ จุบัน ซึ่ ง แบบอย่า งหลัง พบว่ า ปรากฏความนิ ยมมากกว่ าลวดลายแบบอสมมาตรดัง
กล่าวถึงในหัวข้ อเรื่ องรูปแบบหน้ าบันประเภทลาย ดังนันจึ
้ งควรสรุปคําอธิบายเพิ่มเติมในงานวิจยั
ครัง้ นี ้ว่า
1. “ลายอสมมาตร” ในงานประดับหน้ าบันอาคารของช่างสกุลช่างเพชรบุรี ที่เชื่อกัน
ว่าสืบทอดมาจากงานช่างยุคโบราณอันถือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะนัน้ เป็ นความแตกต่างเพียงส่วน
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ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 157-158 ,166-168; กัลยา เครื อวุฒิชัย, “การศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรี: กรณีตวั อย่างวัดสระบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี,” 54-55; ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของ
สือ่ พื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัดเพชรบุรี,” 144.
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น้ อยในการจบลายยอดจัว่ ด้ วยช่อหางโตแบบรัตนโกสินทร์ ช่อกระหนก หรื อการผูกลายก้ านขด
และเครื อเถากระหนกต่อเนื่องออกมาจากเถาลายข้ างใดข้ างหนึ่ง รวมถึงการปั น้ รูปแทรกลาย หรื อ
รู ปตัวทับลายในอิ ริยาบถยักเยื อ้ ง ไม่ใช่ความไม่เท่ากัน ของการจัดองค์ประกอบ จัง หวะ และ
นํ ้าหนักของลวดลายทัง้ 2 ฝั่ งตามหลักการทางศิลปะ (ลายเส้ นที่ 4-5)

ลายเส้ นที่ 4 ลายหน้ าบันสมัยกรุงเทพฯ งานลายเส้ นของอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช
ที่มา: เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนลายไทย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2542), 69.

ลายเส้ นที่ 5 ลายหน้ าบันเครื อเถากระหนกเปลว งานลายเส้ นของอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช
แบบลายดังกล่าวจัดอยูใ่ นประเภทลายแบบอสมมาตร
ที่มา: เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนลายไทย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2542), 70.
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2. การออกลวดลายอย่างอิสระ หรื อที่เรี ยกกันว่าลวดลายแบบอสมมาตร ถือเป็ น
ลักษณะร่วมแบบอย่างหนึง่ ของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั แต่ไม่ใช่กรอบมาตรฐานที่
ช่างยึดถื อเป็ นบรรทัดฐานในการออกแบบเสมอไป จากตัวอย่างผลงานในจังหวัดเพชรบุรี และ
ผลงานที่มีชื่อเสียงได้ รับการกล่าวถึงในปั จจุบนั พบว่าปรากฏงานประดับแบบอสมมาตรราวร้ อยละ
30 เท่านัน้ แต่เนื่องจากแบบแบบแผนที่ไม่ปรากฏในงานช่างหลวง ดังนันจึ
้ งถือได้ ว่าเป็ นเพียง
ลักษณะเฉพาะในกลุ่มช่างท้ องถิ่นเมืองเพชรบุรียุคปั จจุบนั ไม่ใช่กรอบมาตรฐานที่ทุกช่างยึดเป็ น
หลักในการสร้ างงาน ดังปรากฏควบคูไ่ ปแบบแผนลวดลายมาตรฐานตามแบบอย่างงานช่างหลวง
รวมถึงพัฒนาการสื บมาในแบบลวดลายไทยฉบับมาตรฐานที่พิมพ์เผยแพร่ ทวั่ ไป ซึ่งดูจะได้ รับ
ความนิยมมากกว่า
มาตรฐานความงาม กับแนวทางการสร้ างผลงานให้ รูปแบบแปลกใหม่ ไม่ ซาํ ้ กับงานเดิม
งานวิจยั ที่ผา่ นมาตังข้
้ อสังเกตถึงแนวทางการสร้ างงานของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
ยุคปั จจุบนั ว่าสร้ างขึ ้นบนกรอบมาตรฐานการผูกลวดลายไทย โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะปูนปั น้ สมัย
อยุธยา ซึง่ ช่างส่วนใหญ่ยกย่องว่าเป็ นแบบลายไทยชันครู
้ ที่มีพฒ
ั นาการด้ านความงดงามสูงสุด 48
โดยมีลายขนบนิยมสําคัญ ได้ แก่ ลายก้ านขด ลายกระหนกก้ านขนาน (ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ เรี ยก
ลายแบบดังกล่าวว่า ลายก้ านคดโค้ ง) และช่อหางโต 49 แต่การทํางานในปั จจุบนั ไม่ได้ จํากัดอยู่
ในแบบแผนขนบนิยมเสี ยทัง้ หมด มีการคิดสร้ างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ อันเกิดจากการบ่มเพาะ
และงอกเงยขึน้ จากผลงานเก่าด้ วย 50 และอ้ างอิงข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ช่างปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรียคุ ปั จจุบนั จํานวนหนึ่ง ว่าช่างส่วนใหญ่ม่งุ พัฒนาผลงานให้ มีความโดดเด่น ในด้ านความ
ประณีต ความแปลกใหม่ โดยไม่ยดึ ติดกับรูปแบบเดิม หรื อแบบแผนสมัยอยุธยา 51
210

211

2 12

213

48

บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 93-95, 108;
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสือ่ พื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัดเพชรบุรี,” 142.
49
สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี,”
วารสารหน้ าจั่ว 19 (2544-2545), 16; สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงาน
ปูนปั น้ โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 133.
50
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัด
เพชรบุรี,” 142.
51
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 111-114; กัลยา
เครื อวุฒิชยั , “การศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี: กรณีตวั อย่างวัดสระบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี,” 54.
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ผลจากการศึกษาได้ ข้อสรุปตรงกับการศึกษาที่ผา่ นมา โดยพบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า
ผลงานส่วนใหญ่ยงั คงรักษามาตรฐานความงามตามแนวประเพณีไทยและยกย่องงานปูนปั น้ สมัย
อยุธยาตอนปลายเป็ นผลงานชันครู
้
มีการสืบทอดมาตรฐานความงามในการปั น้ ก้ านเถา การแตก
ลาย และรายละเอียดของกระหนกจากผลงานเหล่านันมาปรั
้
บใช้ โดยเฉพาะลายประดับบนหน้ า
บันอุโบสถ ฐานสีมาวัดสระบัว จ.เพชรบุรี และหน้ าบันปูนปั น้ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี แต่ไม่
นิยมปั น้ ลวดลายประดับเลียนแบบผลงานรุ่นเก่าชันครู
้ ในเมืองเพชรบุรีเหล่านัน้
จากตัวอย่างผลงานที่นํามาศึกษาพบว่ามีแนวทางการสร้ างสรรค์คอ่ นข้ างหลากหลาย
และขยายความเข้ าใจเกี่ ยวกับการสร้ างความแปลกใหม่ไม่ซํา้ ของเดิมในงานปูนปั น้ เพชรบุรียุค
ปั จจุบนั ว่าหมายถึงการปั น้ รายละเอียด ความซับซ้ อนของลวดลาย และรูปแบบตัวทับลายให้ มี
ความหลากหลายแตกต่างกันไปในผลงานแต่ละแห่งของช่าง หรื ออย่างน้ อยที่สุดต้ องสร้ างความ
แตกต่างระหว่างลวดลายประดับในองค์ประกอบที่มีมากกว่า 1 จุดของอาคาร เช่น หน้ าบัน กรอบ
คูหา และซุ้มประตูหน้ าต่าง
โดยเฉพาะเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ พบว่ามีการสร้ างสรรค์ลวดลายขึ ้นใหม่
ภายใต้ แ รงบัน ดาลใจหลากหลายตามความสนใจช่ า ง ทัง้ ลายแนวประเพณี ไ ทย และแนว
ประเพณีประยุกต์ โดยมีพื ้นฐาน หรื อหยิบยืมลักษณะบางประการของลวดลายโบราณแบบขอม
ลายสมัยสุโขทัย งานสมัยอยุธยา สมัยรั ตนโกสินทร์ และลวดลายศิลปะตะวันตกมาปรับใช้
รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคการประดับแนวใหม่ขึ ้นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะภายในกลุม่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่างานส่วนใหญ่ยงั คงอยู่บนพื ้นฐานของแบบ
แผนลายแนวประเพณี ไทยเป็ นหลักสําคัญ และแบบลวดลายที่ได้ รับความนิยมสูงสุด คือลาย
ประเภทก้ านขด และเครื อเถากระหนกเปลว อันเป็ นแบบลายที่ได้ รับความนิยมทั่วไปในงาน
ประดับสมัยรัตนโกสินทร์
ขออธิบายผ่านตัวอย่างลวดลายประดับหน้ าบันอุโบสถวัดกุฎีดาว จ.เพชรบุรี ผลงาน
ช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพที่ 126-127) แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการของลายก้ านขดซึ่งมีการผูกลาย
ต่างไปจากงานประดับรุ่ นเก่าในเมืองเพชรบุรีแล้ ว ดังจะเห็นได้ จากแกนช่อหางโตกลางหน้ าบัน
หายไป และการแตกยอดลายก้ านขดเป็ นรูปต่างๆ นอกเหนือจากช่อหางโต หรื อกระหนก รวมถึง
ความนิยมใช้ รูปทับลายขนาดใหญ่ประดับกลางหน้ าบันตามแนวทางนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์
แนวทางการสร้ างงานไม่ซํ ้ากับงานเดิมในผลงานแต่ละแห่งของช่างแต่ละคน ไม่ใช่การ
ผูกลวดลายแบบใหม่ที่หลุดไปจากแบบแผนลายประเพณี หรื อเป็ นลวดลายพิเศษ คนละประเภทที่
แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง แต่เป็ นความไม่ซํ ้ากันอันเกิดจากการยักเยื ้องการผูกลายที่มีรายละเอียด

179
ของจุดกําเนิดลาย การแตกลาย การจบลาย รวมถึงตัวทับลายที่มีรูปแบบ และเรื่ องราวแตกต่างกัน
ออกไปเท่านัน้
จบลายยอดด้ วยการผูก
ลายก้ านขดต่อจากเถา
ลายฝั่ งขวา

ภาพที่ 126 ลายประเภทก้ านขดหน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดกุฎีดาว จ.เพชรบุรี

จบลายยอดด้ วยลายช่อ
หางโตเปลว

ภาพที่ 127 ลายประเภทก้ านขดหน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดกุฎีดาว จ.เพชรบุรี
เปรี ยบเทียบกับภาพที่ 126 พบว่าเป็ นลายประเภทก้ านขด ที่ปรับระละเอียดการ
แตกลาย และจบลาย และตัวทับลายแตกต่างกัน
สรุป
จากการศึกษาวิเคราะห์งานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั พบว่ามีลกั ษณะร่ วม
กันคือ การสร้ างสรรค์ผลงานบนพื ้นฐานของงานแนวประเพณี เป็ นหลัก แม้ จะมีการสอดแทรก

180
เนื อ้ หา เทคนิ ค หรื อ ลวดลายแบบใหม่ แต่พัฒ นาการทัง้ หมดยัง คงอยู่ภ ายใต้ แ บบแผนงาน
ประเพณีทงสิ
ั ้ ้น ซึง่ มีเหตุจากปั จจัยทางสังคมที่วิเคราะห์ไว้ ในบทก่อนหน้ า และข้ อจํากัดเรื่ องพื ้นที่
การสร้ างงาน ที่ล้วนเป็ นงานเนื่องในพุทธศาสนา หรื ออยูใ่ นเขตพุทธสถาน
แนวทางการทํางานของช่างยุคปั จจุบนั ค่อนข้ างเปิ ดกว้ างในการแสวงหาแรงบันดาล
ใจ รวมถึงการพลิกแพลงแบบภาพ และลวดลายต่างๆ ให้ มีความหลากหลายแตกต่างกันไปใน
ผลงานของตนเอง โดยการปรับเทคนิคการปั น้ รู ปแบบกระหนก รายละเอียดของการแตกลาย
การสอดแทรกรูปประกอบลาย และเทคนิคการประดับตกแต่ง หาใช่การออกแบบขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
และผลงานของช่างปูนปั น้ เหล่านี ้มักไม่ทิง้ ห่างทางด้ านรู ปแบบกันเท่าไรนัก สะท้ อนให้ เห็นถึง
กระบวนการคิดของช่าง อันน่าจะเกิดขึน้ จากการพิจารณาดูงานของช่างที่ได้ รับการยกย่องฝี มือ
ระดับสูงภายในกลุม่ และวงการวัด (ผู้วา่ จ้ าง)
รวมถึงเป็ นผลจากระบบการเรี ยนรู้งาน อันเริ่มต้ นจากการเป็ นช่างฝึ กหัดปูนปั น้ ภายใต้
การควบคุมของหัวหน้ าช่าง จึงส่งผลให้ แนวความคิด และรู ปแบบผลงานมีความคล้ ายคลึงกัน
ภายในกลุ่ม ดังเห็นได้ ชดั ในกลุ่มเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ซึ่งพบว่าเมื่อเกิดสร้ างสรรค์
เทคนิค และรูปแบบใหม่ขึ ้น มักปรากฏใช้ แพร่หลายกันภายในกลุ่ม รวมถึงส่งผ่านไปยังช่างปูนปั น้
รายย่อยอื่นๆ บางท่านที่เคยร่วมงานกัน
ด้ านรู ปแบบพบว่าช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ส่วนใหญ่นิยมปั น้ ลวดลายประดับงานหน้ า
บัน เป็ นลวดลายประเภทก้ านขดช่อหางโต และเครื อเถากระหนกกินรี หรื อกระหนกเปลว ที่มีการ
แตก เกี่ยวเถาก้ านลายแบบต่างๆ เป็ นหลัก โดยลวดลายเหล่านี ้มักประกอบขึ ้นจากกระหนกกินรี ที่
มีรายละเอียดภายใน และยอดกระหนกที่สะบัดมากกว่ากระหนกเปลว อันสัมพันธ์กับลวดลาย
สมัยอยุธยาตอนปลายที่ชา่ งยกย่องว่าเป็ นสุดยอดงานชันครู
้
ความแตกต่างในแนวทางการสร้ างสรรค์ของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั
สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มช่างที่เน้ นการสร้ างสรรค์เนื ้อหา เทคนิค และรูปแบบแนว
ใหม่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ผลงานในกลุ่มนี ้กลายเป็ นปั จจัย
สําคัญทํางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีโด่งดังมากยิ่งขึ ้น 2. กลุ่มที่สร้ างสรรค์งานแนวอนุรักษ์ นิยม
ยึดมัน่ ในแบบแผนงานแนวประเพณีไทย ตามแบบฉบับมาตรฐาน โดยเฉพาะลักษณะบางประ
งานของลวดลายสมัยอยุธยาตอนปลายมาปรับใช้ เน้ นความงามสมบูรณ์ของลวดลายกระหนก
ตามแบบงานชันครู
้
ไม่มีความหวือหวาของเรื่ องราว และรูปแบบงานเท่าไรนัก
อย่างไรก็ดีเอกลักษณ์ที่หาดูยากในงานแนวประเพณีแห่งอื่นๆ ยุคปั จจุบนั ได้ แก่ การ
ปั น้ จบลวดลายแบบอสมมาตร การสอดแทรกรู ปบุค คลประกอบลวดลายอย่ า งหลากหลาย
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โดยเฉพาะรู ปล้ อนักการเมื อง หรื อบุคคลที่ มีชื่ อเสี ยงในสัง คม และเรื่ องราวร่ วมสมัย หรื อการ
พัฒ นาเทคนิ คการตกแต่ง ปูนปั น้ บางอย่างกลับเป็ นเพี ยงแนวทางการสร้ างสรรค์แนวทางหนึ่ง
เท่านัน้ หาใช่ลักษณะร่ วมที่ ปรากฏความนิยมทั่วไปในผลงานของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
หรื ออาจกล่าวได้ ว่ารูปแบบที่ปรากฏในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีมีความหลากหลายตามปั จเจก
บุคคลมากยิ่งขึ ้น โดยความเป็ นปั จเจกบุคคลดังกล่าวนันหาใช่
้
ลกั ษณะปั จเจกอันแตกต่างจาก
ลักษณะที่เคยปรากฏมาก่อนในงานช่างไทย แต่เป็ นความปั จเจกในแง่ของรสนิยม การสอดแทรก
รายละเอียด และความถนัดในการเลือกใช้ หรื อปั น้ ลวดลายมากกว่า
อนึ่ง การศึกษาในบทนี ้ยังไม่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสงานช่าง
ภายนอก กับรู ปแบบของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีในปั จจุบนั ได้ ชัดเจน จําเป็ นต้ องศึกษาสื บ
ย้ อนกับหลักฐานงานปูน ปั น้ และงานช่างแขนงอื่ น ๆ ของเมื องเพชรบุรีอีกขัน้ หนึ่ง เพื่ อแยกให้
เห็ น ชัด ถึ ง พั ฒ นาการทางด้ านความคิ ด และรู ป แบบเฉพาะในงานปู น ปั ้น ยุ ค ปั จ จุ บัน ว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั งานช่างภายใน และภายนอกสังคมอย่างไรบ้ างในบทต่อไป

บทที่ 5
วิเคราะห์ เอกลักษณ์ และความสืบเนื่องของงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรี
จากการศึกษาในบทที่ ผ่านมานํ าไปสู่ความเข้ าใจเบือ้ งต้ น เกี่ ยวกับกระแสงานช่าง
รู ปแบบการสร้ างสรรค์ ผลงาน และคําอธิ บายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุค
ปั จจุบนั โดยมีการจัดกลุ่ม และแบ่งประเภทของงานประดับอันเกี่ยวเนื่องกับการตกแต่งอาคาร
สําคัญภายในพุทธสถานเป็ นหลัก แต่ยงั ขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ด้ านเนื ้อหา และการแสดงออกในงานศิลปกรรม รวมถึงรสนิยมบางประการซึ่งอาจมีการสัง่ สม
ผ่านการเรี ยนรู้ภายในกลุม่ ช่างสืบมาถึงยุคปั จจุบนั
ดังนันการศึ
้
กษาในบทนี ้จึงจะทําการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร และงานศิลปกรรม
ประเภทปูนปั น้ ที่สร้ างขึ ้นในเมืองเพชรบุรีถึง พ.ศ. 2510 โดยใช้ เกณฑ์แบ่งจากปี ที่นายพิน อินฟ้า
แสง สร้ างงานปูนปั น้ ขึ ้นเป็ นชิ ้นสุดท้ าย ขณะที่ช่างปูนปั น้ อาวุโสยุคปั จจุบนั เพิ่งหันมารับจ้ างงาน
ปูนปั น้ ไม่นาน และยังไม่มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ผ่านระบบการทํ างานรับจ้ างเต็มรู ปแบบดัง
ปรากฏในปั จจุบนั ทังนี
้ ้จะย้ อนศึกษาถึงตัวอย่างผลงานสมัยอยุธยาตอนปลายเพื่อหาพัฒนาการ
ความสัมพันธ์ทางด้ านแนวความคิด และรูปแบบของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีจากอดีตสูป่ ั จจุบนั
เนื่องจากหลักฐานงานปูนปั น้ ยุคก่อนสมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดเพชรบุรีปรากฏหลักฐาน
ค่อนข้ างน้ อย ไม่ปรากฏการกล่าวถึงในหมูน่ กั วิชาการท้ องถิ่น และช่างยุคปั จจุบนั มากนัก
การตรวจสอบหลักฐานงานปูนปั ้นเมืองเพชรบุรี
ตัง้ แต่ สมัยอยุธยาตอนปลายถึง พ.ศ. 2510
การตรวจสอบงานศิลปกรรมเมืองเพชรบุรีตงแต่
ั ้ สมัยอยุธยาตอนปลายถึง พ.ศ. 2510
มีข้อจํากัดเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานการสร้ างผลงานที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทังกลุ
้ ่มที่ปรากฏ
การกล่าวถึ งในเอกสารส่ว นหนึ่งเป็ นข้ อมูล ประเภทตํ านาน หรื อเรื่ องราวบอกเล่าสืบต่อกัน มา
ดังนัน้ บางส่วนจึงต้ องใช้ วิ ธีก ารเที ย บเคี ย งพัฒ นาการด้ านรู ป แบบศิล ปะกับ งานช่ างที่ ป รากฏ
หลักฐานการก่อสร้ างที่แน่ชดั ในการสันนิษฐานและกําหนดอายุการสร้ างโดยคร่าว
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1. งานปูนปั ้นเมืองเพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย
กลุ่ม นี ค้ ่ อ นข้ า งเป็ นที่ ย อมรั บ แน่ ชัด เนื่ อ งจากผ่ า นการตรวจสอบตามวิ ธี วิ จัย ของ
นักวิชาการมาหลายท่าน โดยเฉพาะงานวิจยั ของศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขมุ ได้ ศกึ ษาผลงาน
ปูนปั น้ ประดับอาคารกลุ่มหนึ่งในเมืองเพชรบุรี โดยเชื่อมโยงกับพัฒ นาการของลวดลายประดับ
สมัยอยุธยาตอนปลาย นับแต่รัชกาลพระเจ้ าปราสาททอง ที่สามารถระบุเวลาการสร้ างได้ อย่าง
ชัดเจน นําไปสู่การสรุ ปผลการศึกษาว่าลวดลายปูนปั น้ ประดับอาคารเหล่านี ้มีพฒ
ั นาการในงาน
ประดับสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้ แก่
1.1 วัดใหญ่ สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี
หน้ าบันอุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี เชื่อว่าน่าจะเป็ นงานที่ทําขึ ้น
ในคราวปฏิสงั ขรณ์ ภายใต้ การควบคุมของพระสุวรรณมุนี (สมเด็จแตงโม) รัชกาลสมเด็จพระเจ้ า
เสือ ราว พ.ศ. 2245 (ภาพที่ 128-129) เพราะมีรูปแบบเทียบได้ กับลายประดับบนหน้ าบัน และ
บานประตูจําหลักไม้ ของศาลาการเปรี ยญภายในวัดเดียวกัน ซึง่ รื อ้ จากกรุ งศรี อยุธยามาประกอบ1
(ภาพที่ 130-131)

ภาพที่ 128 ลายก้ านขดบนหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี

1

สัน ติ เล็ ก สุขุม , ลวดลายปู น ปั ้ น แบบอยุ ธ ยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310) (กรุ ง เทพฯ:
อมริ นทร์ พริ น้ ติง้ , 2535), 21-23, อ้ างจาก สํานักนายกรัฐมนตรี , คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์ เอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ , สมุดภาพศิลปกรรมวัดใหญ่ สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ การพิมพ์
, 2525), 2-3.
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ภาพที่ 129 ลายเครื อเถาช่อหางโตบนหน้ าบัน ทิ ศ ตะวัน ตกอุโบสถ วัดใหญ่ สุว รรณาราม จ.
เพชรบุรี
จากงานวิจยั ของศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขมุ กล่าวว่าลายประดับหน้ าบันด้ าน
นี ้อาจเป็ นงานที่ทําขึ ้นในครัง้ หลัง แต่ยงั ไม่มีเหตุผลสนับสนุนความคิดได้

ภาพที่ 130 หน้ าบันจําหลักไม้ ทิศตะวันออกการเปรี ยญ วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 131 หน้ าบันจําหลักไม้ ทิศตะวันตกการเปรี ยญ วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
แม้ ข้อมูลเกี่ยวกับพระสุวรรณมุนี (สมเด็จแตงโม) และการปฏิสงั ขรณ์ วดั ใหญ่
โดยพระสุวรรณมุนีราว พ.ศ. 2245 รวมถึงศาลาการเปรี ยญว่าเป็ นท้ องพระโรงในพระราชฐาน
หลัง หนึ่ ง ซึ่ง สมเด็ จ พระเจ้ า เสื อ ทรงถวายแด่ พ ระสุว รรณมุนี เดิ ม เป็ นตํ า หนัก สมเด็ จ แตงโม
ภายหลังเมื่อพระองค์สิ ้นพระชนม์จึงรื อ้ มาสร้ างเป็ นการเปรี ยญดังปรากฏในปั จจุบนั 2 จะเป็ นการ
ประมวลประกอบการสันนิษฐานจากตํานานเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของวัดและหลักฐาน
เอกสารที่ไม่สามารถยืนยันบุคคลได้ แน่ชดั 3 แต่ผลการวิเคราะห์รูปแบบลวดลายประดับหน้ าบัน
บานประตูข องศาลาการเปรี ย ญ และงานปูน ปั ้น ประดับ หน้ าบัน อุโ บสถในงานวิ จัย ข้ า งต้ น
ชีใ้ ห้ เห็นถึงความสัมพันธ์ กับพัฒ นาการทางด้ านรู ปแบบลวดลายประดับในศิลปกรรมที่ปรากฏ
หลักฐานการสร้ างที่แน่ชดั แหล่งอื่นๆ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย หลังรัชกาลพระเจ้ าปราสาททองถึง
พ.ศ.2310 ได้ แก่ ความนิยมประดับหน้ าบันซุ้ม และหน้ าบันอาคารด้ วยลายประเภทก้ านขด มี
2

พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หัว , พระราชหั ต ถเลขาพระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว เมื่ อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุ รี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้ น ใน
รั ชกาลที่ 5 (กรุ งเทพฯ: ประยูรวงค์, 2516. พิมพ์ ในงานฌาปนกิจศพ อุบาสิกาทรัพย์ เอลกวัฒน์ 23 เมษายน
2516), 3-4.
3
สํานักนายกรัฐมนตรี , คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ , สมุดภาพ
ศิลปกรรมวัดใหญ่ สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี, 2-4; ตรี อมาตยกุล, ผู้เรี ยบเรี ยง, ทัศนาสารไทย จังหวัด
เพชรบุรี (พระนคร: กองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2507. จัดพิมพ์เป็ นอนุสรณ์ ในงานฌาปนกิจศพนาง
ขลิบ วันชัยวัฒนะ 19 มีนาคม 2507), 43-47.
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เถาก้ านอวบ และรู ปแบบกระหนกกินรี ที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะการประดับปลายก้ าน
ด้ วยลายคล้ ายช่อหางโต ซึง่ เป็ นพัฒนาการคลี่คลายมาจากลายดอกโบตัน๋ ก่อนจะพัฒนาเป็ นลาย
ช่อหางโตอย่างแท้ จริ ง ประกอบขึ ้นจากลายกระหนกในงานประดับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าบรมโกศ
เป็ นต้ นมา และตังข้
้ อสังเกตถึงงานประดับหน้ าบันทิศตะวันตก ประกอบด้ วยลายก้ านคดโค้ ง
ออกลายช่อหางโตกึ่งกลางมีรูปนารายณ์ทรงอสูรว่าอาจเป็ นเป็ นงานที่ทําขึ ้นในครัง้ หลังกว่า แต่ยงั
ไม่มีเหตุผลสนับสนุนความคิดได้ 4
1.2 วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
จากหลักฐานงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถมีจารึกระบุปีที่เขียนภาพ คือ
พ.ศ.2277 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าบรมโกศ ผลงานที่ น่าจะเป็ นงานประดับรุ่ นเก่าสมัย
อยุธยาตอนปลายที่ยงั ไม่ได้ ผ่านการบูรณะเสียทัง้ หมด ได้ แก่ หน้ าบันซุ้มประตูฝั่งทิศใต้ ของผนัง
สกัด ทิ ศ ตะวัน ออกอุโบสถ วัด เกาะแก้ ว สุท ธาราม 5 (ภาพที่ 132) เนื่ อ งจากมี รูป แบบการปั น้
ลวดลายกระหนกที่มีความละเอียดปลายแหลมสะบัด ผิดกับงานปูนปั น้ ประดับบนหน้ าบัน ซึ่ง
ปรากฏรู ปแบบลายพุ่มข้ าวบิณฑ์ และกระหนกเปลวที่มีการซ้ อนซันเป็
้ นระนาบแบนๆ มีการกรี ด
ลายเป็ นแกนหางกระหนก น่าจะเป็ นงานบูรณะขึ ้นในสมัยหลังดัง อาจปั น้ ขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 24602510 หรื อก่อนหน้ าเล็กน้ อย (ภาพที่ 133)

ภาพที่ 132 หน้ าบันซุ้มประตูทิศตะวันออกฝั่ งใต้ อุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

4

สันติ เล็กสุขมุ , ลวดลายปูนปั ้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310), 63-70.
5
เรื่ องเดียวกัน, 23, 65-66.
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ภาพที่ 133 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
ปั น้ ลวดลายเครื อเถากระหนกเปลวไขว้ การปั น้ กระหนกมีปริ มาตรค่อนข้ างแบน
ปลายสะบัด น้ อ ยลง และมี ก ารเดิน เส้ น กลางเถาก้ า นลาย อัน เป็ นแบบอย่ า งที่
ปรากฏในกลุ่มงานปูน ปั น้ ในเมื องเพชรบุรี ที่ ป รากฏหลัก ฐานการสร้ างที่ แน่ ชัด
ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510
1.3 วัดสระบัว จ.เพชรบุรี
ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานการสร้ างที่ แ น่ ชั ด จากแผนผั ง และรู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรมในเขตพุทธาวาสบ่งชัดว่าน่าจะเป็ นสิ่งก่อสร้ างมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
รวมถึงงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอุโบสถ ซึง่ ปั น้ ลายประเภทเครื อเถาก้ านคดโค้ งออกลายช่อหางโต
และกระหนกกิ น รี ตรงกลางเป็ นรู ป บุค คลประทับ เหนื อ อสูรนัน้ (ภาพที่ 134-135) มี รูป แบบ
สั ม พั น ธ์ กั บ งานประดั บ หน้ าบั น ทิ ศ ตะวั น ตกอุ โ บสถวั ด ใหญ่ สุ ว รรณ าราม จ.เพชรบุ รี
ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขมุ เชื่อว่าคงรับแบบอย่างมาจากวัดใหญ่สวุ รรณาราม ดังปรากฏ
เปลี่ ย นแปลงของกระบวนลายช่ อ คล้ า ยหางโตที่ ค ลี่ ค ลายจากลายคล้ า ยช่ อ หางโตที่ วัด ใหญ่
สุวรรณาราม จึงน่าจะทําขึ ้นหลังงานประดับที่วดั ใหญ่สวุ รรณารามเล็กน้ อย6

6

เรื่ องเดียวกัน, 91.
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ภาพที่ 134 งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 135 งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี
นอกจากนีย้ งั ภายในเขตพุทธาวาสยังปรากฏงานปูนปั น้ ประดับฐานสีมารอบ
้ มาบนฐานบัวทรงสูง เรี ยกว่า “สีมานัง่ แท่น” ถือเป็ นพัฒนาการร่ วม
อุโบสถ มีรูปแบบการตังใบสี
แบบกับฐานสีมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย ก่อนจะนิยมการสร้ างซุ้มสีมาดังปรากฏพัฒนาการสืบ
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มาในสมัยรัตนโกสินทร์ 7 (ภาพที่ 136) แม้ ภาพถ่ายเก่าของของคาร์ ล เดอริ่ ง ในหนังสือที่เขา
เขียนขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2449-2454 คราวที่มาสยามเป็ นครัง้ แรกช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 58 จะแสดงให้ เห็นว่าเคยมีการสร้ างซุ้มหลังคาเครื่ องไม้ คลุม
แท่นสีมามาก่อน แต่หลังคาที่บดบังใบสีมาแนะให้ คิดว่าคงเป็ นองค์ประกอบที่เพิ่มเติมขึ ้นตาม
ความนิยมเรื่ องการทําซุ้มสีมาในสมัยรัตนโกสินทร์ หรื อทําขึ ้นเพื่อปกป้องงานปูนปั น้ ประดับ และใบ
สีมาจากแดดฝนมากกว่าจะเป็ นงานที่มีมาแต่แรกเริ่ม9 (ภาพที่ 137)

ภาพที่ 136 งานปูนปั น้ ประดับฐานสีมา อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี

ศักดิ์ชัย สายสิงห์ , พุ ท ธศิลป์ สมั ยรั ต นโกสิน ทร์ พั ฒ นาการของงานช่ าง และแนวคิด ที่
ปรั บเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 132-133.
8
Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), ix.
9
Karl Doehring, Ibid, 80; ธนวิทย์ ฉุนฉํ่า, “การศึกษาสถาปั ตยกรรมวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี”
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2548), 253-254.
7
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ภาพที่ 137 ภาพถ่ายเก่าสีมาอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี จากหนังสือของคาร์ ล เดอริ่ง
มีการทําซุ้มหลังคาเครื่ องไม้ ทรงคฤห์ คลุมสีมาอีกชัน้ หนึ่งจนบดบังแทบไม่เห็นใบ
สีมา
ที่มา: Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), 264.
แม้ ฐานสีมาวัดสระบัว จ.เพชรบุรี จะมีองค์ ประกอบชุดฐานและการประดับ
ตกแต่ ง อั น ประกอบด้ วยฐานเขี ย ง และชั น้ เชิ ง บาตรซ้ อนกั น 3 ชั น้ ฐานชั น้ ที่ 2 ประดั บ
ประติมากรรมรู ปยักษ์ อสูร ฝรั่ง และจีนแบก ถัดขึ ้นไปฐานชันที
้ ่ 3 ประดับประติมากรรมปูนปั น้ รู ป
ครุฑ และนรสิงห์แบก ก่อนถึงบัวทรงคลุม่ และใบสีมาตามลําดับ แตกต่างจากฐานสีมาโดยทัว่ ไป
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย และฐานสีมาแบบนัง่ แท่นเลียนงานช่างสมัยอยุธยาในสมัยรัชกาลที่ 3
ซึง่ ส่วนใหญ่นิยมใช้ ฐานสิงห์รองรับบัวทรงคลุม่ เป็ นแท่นวางใบสีมา (ภาพที่ 138)
แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาแบบแผนการประดับ และรู ป แบบลวดลายกระหนกจาก
หลักฐานปูนปั น้ ที่เหลือปรากฏในปั จจุบนั พบว่าบางส่วนมีความสัมพันธ์ กบั ทิศทางงานช่างเมือง
เพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่พอสมควร หรื ออย่างช้ าในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น เนื่องจาก
เป็ นหัวเมืองการปรับเปลี่ยนจึงไม่น่าจะรวดเร็ วเท่าทันรสนิยมงานช่างหลวงที่กรุ งเทพฯ ได้ แก่ 1.
ลัก ษณะการปั น้ ช่ อ กระหนกในมื อ ของครุ ฑ แบกฐานสี ม าทางทิ ศ ใต้ แสดงร่ อ งรอยการปั น้ ช่ อ
กระหนกหางกินรี ที่มีแกนลายช่อบิดพลิกคล้ ายริ ว้ ผ้ าก่อนเสริมแต่งรายละเอียดให้ เกิดปริ มาตรด้ วย
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ตัวกระหนกคล้ ายช่อกระหนกบนหน้ าบันอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 139) และ 2. การ
ประดับ พลแบกฐานชัน้ ล่างเป็ นรู ป ยัก ษ์ คนจี น คนฝรั่ง ที่ มี ก ารแต่งกาย และท่ า ทางแบกฐาน
แตกต่างกัน แสดงความสัมพันธ์ กับแนวทางการแทรกภาพชาวต่างชาติ และการแสดงภาพพล
แบกในอิริยาบถแตกต่างไม่เป็ นระเบียบมากนักบนงานจิตรกรรมวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
ซึง่ มีจารึกระบุปีที่เขียนภาพ คือ พ.ศ.2277 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าบรมโกศ (ภาพที่ 140)
ดังนัน้ แบบแผนงานปูนปั น้ ประดับฐานสีมา อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี จึง
น่าจะเป็ นงานประดับรุ่นเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย บางส่วนคงได้ รับการบูรณะเพิ่มเติมอยูบ่ ้ างใน
สมัยหลัง ดังปรากฏความแตกต่างระหว่างช่อกระหนกของงานประดับสีมาทางทิศใต้ กับสีมามา
เอกทางทิศตะวันออก รวมถึงการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้ างภายในเขตพุทธาวาสอยู่หลาย
ั้
จุด10 แต่น่าจะเป็ นการปั น้ ตามเค้ าโครงเดิมมากกว่าปรับเปลี่ยนใหม่ทงหมด

ภาพที่ 138 สีมาแบบนัง่ แท่น อุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
ฐานสีมาวัดแห่งนี ้มีความสูงไล่เลี่ยกับฐานสีมาอุโบสถวัดสระบัว แต่มีองค์ประกอบ
ฐานตามแบบนิยมโดยทัว่ ไป

10

ธนวิทย์ ฉุนฉํ่า, “การศึกษาสถาปั ตยกรรมวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี,” 253-257.
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ภาพที่ 139 เปรี ยบเทียบลายช่อกระหนกบนฐานสีมา กับช่อกระหนกบนหน้ าบันทิศตะวันตก
ของอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 140 ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
พลแบกแนวฐานภาพรองรับแนวเจดีย์ที่แบ่งพื ้นที่การประดับบนฝาผนังด้ านสกัด
ข้ าง มี ก ารแสดงบุคลิก และท่าทางแบกที่ แตกต่างไม่เป็ นระเบียบเช่น พลแบกที่
ปรากฏทัว่ ไปในงานช่างหลวง
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1.4 วัดไผ่ ล้อม จ.เพชรบุรี
ปั จจุบัน เป็ นวัดร้ าง ไม่ป รากฏหลัก ฐานเกี่ ยวกับ ประวัติก ารก่ อสร้ างที่ แน่ ชัด
สิง่ ก่อสร้ างหลัก ได้ แก่ อุโบสถ มีสภาพทรุดโทรมเหลือเพียงผนังบางส่วนของห้ องทางทิศตะวันตก
ด้ านหลังพระประธาน ซึง่ ปรากฏงานปูนปั น้ ประดับบนหน้ าบันทิศตะวันตกเป็ นลายเครื อเถาก้ าน
คดโค้ ง แกนกลางปั น้ รู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑ (ภาพที่ 141) ถัดลงมาที่ผนังผืนเดียวกันซึ่งเป็ นผนัง
ภายในของมุขลดเป็ นภาพเล่าเรื่ องเต็มพื ้นที่ ซึง่ รองศาสตราจารย์เชษฐ์ ติงสัญชลี เคยแสดงความ
คิดเห็นว่าเป็ นภาพเกี่ยวกับคติการบูชาพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมณกูฎ และภาพโลหะปราสาท
อัน เป็ นคติพุท ธศาสนาแบบลังกาวงค์ ที่ ป รากฏความนิ ย มสืบ มาในสมัยอยุธยาตอนปลายถึ ง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (ภาพที่ 142) หน้ าบันมุขลด ปั น้ ปูนเป็ นลายเครื อเถาช่อหางโต แต่ลาย
แกนกลางชํารุด (ภาพที่ 143) และและงานปูนปั น้ ประดับซุ้มประตูหน้ าต่าง (ภาพที่ 144)

ภาพที่ 141

งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี

ผลจากการศึกษารู ปแบบทางศิลปกรรมของศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม
พบว่ารูปแบบช่อคล้ ายหางโตบนงานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดไผ่ล้อม มีรูปแบบคลี่คลายยิ่งขึ ้นจาก
ลายชนิดเดียวกันบนหน้ าบันอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี ประกอบกับร่องรอยการทําประดับลวด
บัวลูกแก้ วอกไก่ในแนวเฉียงใต้ กาบ (กาบหลุดร่วงไปหมดแล้ ว) ของเสารองรับซุ้มช่องหน้ าต่างบน
ผนังสกัดทิ ศตะวัน ตก ซึ่งเที ย บได้ กับเสากรอบประตูวัดกุฎีด าว จ.พระนครศรี อยุธยา งานใน
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รัชกาลพระที่นงั่ ท้ ายสระ จึงเชื่อว่างานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดไผ่ล้อมน่าจะเป็ นงานสร้ างในสมัย
อยุธยาตอนปลาย ราวรัชกาลพระที่นงั่ ท้ ายสระ หรื อหลังจากนันในรั
้ ชกาลพระเจ้ าบรมโกศ11

ภาพที่ 142 งานปูนปั น้ ประดับผนังชันในทิ
้ ศตะวันตก อุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี
ปรากฏร่องรอยช่องใส่แปหลังคาที่ผนังด้ านบน แสดงให้ เห็นถึงโครงสร้ างหลังคาทํา
เป็ นมุขลด

ภาพที่ 143 งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันชันลดทิ
้
ศตะวันตก อุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี
ลายช่อคล้ ายหางโต คล้ ายกับ บนหน้ าบัน ด้ านบน แต่มี รายละเอี ยดของกลีบช่อ
น้ อยลง
11

สันติ เล็กสุขมุ , ลวดลายปูนปั ้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310), 92.
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ภาพที่ 144 ช่องหน้ าต่างบนผนังสกัดทิศตะวันตกอุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี
งานปูนปั น้ ประดับเสารองรับซุ้มหน้ าต่างเหลือร่องรอยแนวลวดบัวแนวเฉียงใต้ กาบ
ล่าง ที่ร่วงหลุดไป
1.5 วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
ประวัติการสร้ างวัดแห่งนี ้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ตามตํานานวัดกล่าวย้ อน
ความสําคัญไปถึงเรื่ องราวอันเกี่ยวเนื่องกับบุคคลในประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระ
เชษฐาธิราช และสมเด็จพระเจ้ าเสือ ทังกล่
้ าวกันว่าสมเด็จพระเจ้ าเสือโปรดให้ สร้ างพระพุทธรู ป
ไม้ แก่นจันทร์ ประทับยืนปางห้ ามสมุทรประดิษฐานอยูใ่ นถํ ้าประทุน ซึง่ ประชาชนนับถือว่ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ม าก จึงเรี ยกถํ า้ ดังกล่าวว่า “ถํ า้ พระพุท ธเจ้ าเสือ”12 รวมถึงปรากฏอาคารหลังหนึ่ง
ภายในวัดชื่อ “กุฏิอาจารย์แสง” ซึ่งกล่าวกันว่า “พระอาจารย์แสง” เป็ นพระอาจารย์ ของสมเด็จ
พระเจ้ าเสือ13
ผลงานปูนปั น้ ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็ นฝี มือช่างรุ่ นเก่า ได้ แก่ งานปูน
ปั น้ ประดับ หน้ า บัน และซุ้ม ประตูฝั่ งเหนื อ บนผนังสกัด ด้ า นทิ ศ ตะวัน ออก ซึ่งข้ อ มูล จากการ

12

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี(กรุงเทพฯ: จังหวัดเพชรบุรี, 2525. จัดพิมพ์
เผยแพร่เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ), 223-224.
13
สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณี ในจังหวัดเพชรบุรี”
(รายงานการวิจยั คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 53-54.
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สัมภาษณ์ ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ระบุว่าเคยทําการซ่อมลายซุ้มประตูอุโบสถตามแบบของเดิม
(ภาพที่ 145)

ภาพที่ 145 หน้ าบัน ซุ้ม ประตูฝั่งเหนื อผนังสกัดด้ านทิ ศตะวัน ออก อุโบสถวัดเขาบัน ไดอิฐ จ.
เพชรบุรี
มีช่อหางกระหนกบางส่วนที่ผิดแปลกเพี ยงเล็กน้ อย อาจจะเกิดจากการปั น้ ซ่อม
เพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงงานประดับแบบเดียวกันที่ปัน้ ขึ ้นใหม่บนซุ้มประตูฝั่งเหนือ
ผนังสกัดด้ านทิศตะวันออก และซุ้มประตูผนังสกัดทิศเหนือ ซึง่ ปั น้ เลียนแบบลาย
หน้ าบันจากซุ้มประตูนี ้
หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ (ภาพที่ 146) ปรากฏลายปูนปั น้
ประเภทลายก้ านขดช่อหางโต ซึ่งมีแบบแผนลวดลายคล้ ายกับงานประดับหน้ าบันทิศตะวันออก
ของอุโบสถวัดใหญ่ สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี แต่ปัน้ ก้ านคดโค้ งเป็ นแกนลายจํานวนเถามากขึ ้น
และมี ก าบ หรื อ ใบไม้ ซี ก -ซ้ อ นหุ้ มก้ านลายในจัง หวะถี่ ก ว่ า รวมถึ ง มี ลูก เล่ น ในการออกลาย
ค่อนข้ างมาก อาทิ การปั น้ ครุ ฑท่าทางยักเยื ้อง การแทรกลายนกคาบ หน้ ากาลเชื่อต่อลาย และ
ลายช่อหางโตอย่างแท้ จริ ง เพราะปรากฏลายช่อทังแบบที
้
่กระจังกลางช่อถูกลดความสําคัญ และ
แบบถูกแทนที่ด้วยรูปเทพพนมกลางช่อแทน (ลายเส้ นที่ 6)
ผลจากการศึก ษาเที ย บเคียงลวดลายประดับในสมัยอยุธยาตอนปลายของ
ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับลายช่อหางโตอย่างแท้ จริ งบนหน้ าบัน
อุโบสถแห่งนี ้ว่าเป็ นแบบอย่างแปลกใหม่ ควรเป็ นพัฒนาการหลังจากงานประดับที่วดั ไผ่ล้อม แต่
ไม่ส ามารถสรุ ป แน่ ชัดว่าเป็ นฝี มื อช่างในสมัย อยุธยาตอนปลาย หรื อต้ น รัต นโกสิน ทร์ และตัง้
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ข้ อสังเกตว่างานประดับหน้ าบันอีกด้ านทางทิศตะวันตกก็ ควรเป็ นงานสร้ างคราวเดียวกันด้ วย
(ภาพที่ 147)14

ภาพที่ 146 งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 147 งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
เป็ นลายเครื อเถาก้ านคดโค้ งออกช่อหางโต โดยมีลกั ษณะพิเศษตรงการปั น้ รู ปครุ ฑ
ขนาดใหญ่เป็ นประธานกลางหน้ าบัน อันเป็ นแบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่
สัมพันธ์ กับงานประดับหน้ าบันชัน้ ลดอุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี กรณี ว่างาน
ประดับดังกล่าวปั น้ รู ปประธานเป็ นภาพสัตว์บางชนิดโดยไม่มีบุคคลประกอบ แต่
หลักฐานในปั จจุบนั เหลือเพียงบางส่วน เป็ นหางรํ าแพนนกยูง
14

สันติ เล็กสุขมุ , ลวดลายปูนปั ้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310), 92-93.
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ลายคล้ าย
ช่อหางโต

ลายช่อหางโต
ลายเส้ นที่ 6 การเปรี ยบเทียบลายคล้ ายช่อหางโต จากงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอุโบสถ วัดใหญ่
สุวรรณาราม วัดสระบัว และวัดไผ่ล้อมตามลําดับ กับลายช่อหางโตจากหน้ าบัน
อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ
ที่มา: สันติ เล็กสุขมุ , สันติ เล็กสุขมุ , ลวดลายปูนปั ้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310)
(กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง, 2535, 99-100.

ภาพที่ 148 ภาพถ่ายเก่าของหน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
ที่มา: เศรษฐมันต์ กาญจนกุล, ลวดลายในงานสถาปั ตยกรรมไทย 2, พิมพ์ครัง้ ที่ 8 (กรุ งเทพฯ:
ดีแอลเอส, 2543), 39.
อนึ่ง จากภาพถ่ายเก่าพบว่างานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัด
เขาบันไดอิฐ ได้ รับการบูรณะเพิ่มเติมทัง้ ส่วนของลวดลายปูนปั น้ ตามแบบเดิม รวมถึงการกรุ
ชิ ้นส่วนกระเบื ้องเคลือบลงร่องลายให้ มีความสมบูรณ์ขึ ้นเมื่อไม่นานมานี ้ (ภาพที่ 147)
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จากการตรวจสอบทางด้ านรู ปแบบของงานปูนปั น้ พบว่าผลงานปูนปั น้ ประดับ
ในกลุ่มนีม้ ีแนวความคิด และรู ปแบบสัมพันธ์ กับงานช่างสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่บางส่วนไม่
สามารถระบุได้ แน่ชดั ว่าสร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรื อรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ในกลุ่มงาน
ประดับหน้ าบันพบว่าค่อนข้ างมีแบบแผนร่ วมกัน กล่าวคือ การประดับตกแต่งลวดลายประเภท
ลายก้ านขด และเครื อเถาก้ านคดโค้ งออกช่อหางโต โดยกลุ่มลายประเภทหลังพบว่ามีการปั น้ รูป
บุคคลขี่ครุ ฑ หรื ออสูร รวมถึงลักษณะพิเศษบนหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดเขาบันไดอิฐ จ.
เพชรบุรี ที่การปั น้ รูปครุฑขนาดใหญ่เป็ นประธานกลางลวดลาย สังเกตว่าอสูร หรื อครุฑเหล่านี ้
นิยมพนมมือ หรื อกางแขนจับยึดเถาก้ านลายไว้ และครุฑมักใช้ เท้ าจิกนาคไว้ เท่านัน้
2. งานปูนปั ้นเมืองเพชรบุรีสมัยรัตนโกสินทร์
ผลจากการสํารวจหลักฐานงานศิลปกรรม และหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการสร้ างงาน
ประติมากรรมปูนปั น้ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี สามารถแบ่งผลงานออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
2.1 กลุ่มงานปูนปั ้นประดับอาคารสมัยรัตนโกสินทร์ ก่ อน พ.ศ. 2460
หลัก ฐานงานปูน ปั น้ ประดับ อาคารกลุ่ม นี เ้ หลื อค่อนข้ างน้ อย หลายแห่ งไม่
สามารถระบุถึงปี ที่สร้ างได้ แน่ชดั หลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม ถูกทําลาย หรื อผ่านการบูรณะมา
บ้ างแล้ วในปั จจุบนั ตัวอย่างสําคัญ คือ
2.1.1 วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
จากหลักฐานเอกสารอ้ างอิงคําบอกเล่าของครู เลิศ พ่วงพระเดช ผ่าน
ความทรงจําของไพทูรย์ เมืองสมบูรณ์ 15 กล่าวว่างานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออกวิหาร
หลวงเป็ นฝี มือปั น้ ของปู่ อิน16 (ภาพที่ 149) งานปูนปั น้ ประดับซุ้มประตูทางเข้ าหน้ าของวิหารหลวง
เป็ นฝี มื อ หลวงกั ล มาภรณ์ (ภาพที่ 150-151) และงานปู น ปั ้น ประดับ หน้ าบัน อุ โ บสถทิ ศ

15

สมบูรณ์ แก่นตะเคี ยน, บรรณาธิ การ, สมุ ด เพชรบุ รี, 204, อ้ างจาก บทสัมภาษณ์ ไพทูรย์
เมืองสมบูรณ์, ศิลปิ น, 24 มกราคม 2525.
16
ไม่ทราบประวัติแน่ชดั ว่าปู่ อิน หมายถึงช่างท่านใด และปั น้ ขึ ้นตังแต่
้ เมื่อไหร่ จากข้ อมูลช่างครู
รุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรีที่สืบค้ นได้ พบว่าไม่น่าจะหมายถึงขรัวอินโข่ง (พระอาจารย์อิน) และ พระเทพวงศาจารย์
(หลวงพ่ออินทร์ ) อดีตเจ้ าอาวาสวัดยาง รวมถึงช่างอินทร์ บ้ านถนนนอก ซึ่งน่าจะเป็ นครู ช่างรุ่ นไล่ๆ กับนาย
เลิศ พ่วงพระเดช และต่างมีผลงานบ้ างที่วดั มหาธาตุ สมัยพระสุวรรณมุนี (ชิต) เป็ นเจ้ าอาวาส (พ.ศ.24482487).
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ตะวันออก เป็ นฝี มือนายคง สําลี ซึง่ กล่าวกันต่อๆ มาว่าเป็ นช่างรุ่ นเดียวกับปู่ อิน17 (ภาพที่ 152)
ซึง่ ได้ ทําการบูรณะงานปูนปั น้ ประดับดังกล่าวขึ ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 3-418

ภาพที่ 149 หน้ าบันทิศตะวันออกวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ลายประเภทก้ านขดออกลายเป็ นรูปครุฑกางแขนกําช่อกระหนก มีรูปนารายณ์ทรง
ครุ ฑขี่อมนุษย์ (วานร) ซ้ อนต่อกันเป็ นแกนกลางของลายประดับ และหน้ าบันชัน้
ล่างปั น้ รูปเทพพนมอยูใ่ นซุ้ม

17

ทวี โรจน์ กลํ่า กล่อ มจิ ต ต์ , บรรณาธิ ก าร, สมโภชวัด มหาธาตุ วรวิห าร จ.เพชรบุ รี ได้ รั บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาครบ 500 ปี (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 2552), 196.
18
เรื่ องเดียวกัน, 136, 204; ดํารงพันธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี:
กรณีศกึ ษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 55-56.
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ภาพที่ 150 ซุ้มประตูฝั่งทิศใต้ บนผนังสกัดทิศตะวันออก วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.
เพชรบุรี

ภาพที่ 151 ซุ้มประตูฝั่งทิศเหนือบนผนังสกัดทิศตะวันออก วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.
เพชรบุรี
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ภาพที่ 152 หน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 153 หน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
อนึ่ ง ผลจากการศึ ก ษาด้ านรู ป แบบศิ ล ปกรรมที่ ผ่ า นมามี ก ารตัง้
ข้ อสังเกตงานปูนปั น้ ประดับบนหน้ าบันอุโบสถทิศตะวันตก (ภาพที่ 153) ว่าเป็ นลวดลายปูนปั น้ รุ่น
เก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมถึงลวดลายปูนปั น้ บนหน้ าบันทิศตะวันออกของวิหารหลวงว่าเดิม
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คงเป็ นศิลปะสมัยอยุธยา และได้ ถกู ซ่อมใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ 19 แต่ไม่กล่าวอธิบายถึงเหตุผล
ประกอบข้ อสรุปดังกล่าวที่แน่ชดั
จากรู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมของวิ ห ารหลวง กับ อุโบสถ ของวัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี พบว่ามีการก่อผนังสกัดด้ วยอิฐต่อเนื่องขึ ้นไปถึงส่วนหน้ าบันอาคาร
และทํากรอบหน้ าบันเป็ นงานปูนปั น้ ประดับรู ปเทวดา หรื อเทพพนมในตําแหน่งยอดจั่ว และตัว
เหงาหน้ าบัน แทนการทําช่อฟ้าและหางหงส์ตามแบบประเพณี โครงสร้ างและรู ปแบบการ
ประดับกรอบหน้ าบันดังกล่าวแสดงความสัมพันธ์ กับกลุ่ม อุโบสถกลุ่มหนึ่งในสมัยอยุธยาตอน
ปลายสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น เช่น อุโบสถวัดธรรมาราม จ.พระนครศรี อยุธยา อุโบสถ
วัดเขียน จ.นนทบุรี อุโบสถวัดชมพูเวก จ.นนทบุรี เป็ นต้ น (ภาพที 154) บางท่านเรี ยกอาคาร
ทรงตึก20 ทรงวิลนั ดา21 หรื อแบบกระเท่เซร22 ก่อนจะปรากฏความนิยมอุโบสถแบบนอกอย่างที่
ทําหน้ าบันก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายตามรสนิยมจีนอีกสายหนึ่งขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 3 เรี ยกว่า “แบบพระราชนิยม” หรื อ “แบบนอกอย่าง”23 เช่น อุโบสถวัดราชโอรสาราม และ
อุโบสถวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น (ภาพที่ 155)
โดยเฉพาะลวดลายประดับหน้ าบันชัน้ บนทัง้ สองด้ านของอุโบสถวัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ซึง่ ทําปั น้ รู ปต้ นไม้ แตกกิ่งก้ านขึ ้นมาจากแนวเส้ นโค้ ง(คล้ ายแนวทิว
เขา หรื อพื ้นดิน) ที่แนวขอบด้ านล่างของกรอบหน้ าบัน มีรูปแบบสัมพันธ์ กับลวดลายประดับที่
ปรากฏบนหน้ าบันอุโบสถทรงตึก หรื อทรงวิลนั ดาที่มีมาก่อนอาคารแบบพระราชนิยม รัชกาลที่ 3
เช่น หน้ าบันอุโบสถวัดชมภูเวก จ.นนทบุรี หน้ าบันอุโบสถวัดตาล จ.ราชบุรี ระบุวา่ สร้ างขึ ้นในสมัย

19

สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณี ในจังหวัดเพชรบุรี,”

123-124.
20

จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้ รับอิทธิ พลตะวันตกสมัยอยุธยาตอน
ปลาย พ.ศ. 2199-2310” (วิทยานิ พนธ์ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม บัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 324-329.
21
น. ณ ปากนํา้ , สมุ ดภาพประวัติศาสตร์ ศิลปะสยามประเทศ ศิลปะสมัยกรุ งศรี อยุธยา
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 81.
22
สงวน รอดบุญ, พุทธศิลป์รั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: รุ่งวัฒนา, 2526), 25.
23
ศักดิ์ชัย สายสิงห์ , พุ ท ธศิลป์สมัยรั ตนโกสิน ทร์ พั ฒ นาการของงานช่ างและแนวคิด ที่
ปรั บเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 117-119.
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รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 เมื่อ ปี พ.ศ.2358 24 และรวมถึงงานบูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3-4 บาง
แห่ง เช่น หน้ าบันอุโบสถวัดหิรัญรูจี กรุงเทพฯ 25 เป็ นต้ น (ภาพที่ 156) ซึง่ สัมพันธ์กบั แบบลวดลาย

ภาพที 154 อุโบสถวัดชมพูเวก จ.นนทบุรี

ภาพที 155 อุโบสถวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
24

จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้ รับอิทธิ พลตะวันตกสมัยอยุธยาตอน
ปลาย พ.ศ. 2119-2310,” 107.
25
สุริยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุ งเทพมหานคร เล่ ม 3 (นครปฐม: วิทยาลัยศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), 143-145.
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ภาพที 156 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดชมพูเวก จ.นนทบุรี
ต้ นไม้ หรื อ “ต้ นไม้ แห่งชีวิต” (Tree of Life) ที่ทําภาพต้ นไม้ ที่มีแนวลําต้ น หรื อแกนขึ ้นจากแนวขอบ
เส้ นโค้ งคล้ ายแนวภูเขากลางพื ้นที่ลาย ก่อนแตกกิ่งก้ านมีดอกไม้ และรูปสัตว์ตา่ งๆ แทรกประดับใน
งานจิตรกรรม และลายประดับพรมเปอร์ เซีย ราวพุทธศตวรรษที่ 22-2526 (ภาพที่ 157)
ต่างจากลายประดับประเภทพรรณพฤกษาแบบพระราชนิยมของกลุ่ม
อาคารที่สร้ าง และบูรณะใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ซึง่ นิยมทําลวดลายพรรณพฤกษา
ประเภทดอกลอย ก้ านแย่ง หรื อเครื อเถาประกอบดอกโบตัน๋ และใบเทศ โดยไม่ทําแนวกรอบโค้ ง
หยักเป็ นฐานเกิดลายที่ขอบหน้ าบันตอนล่าง แต่นิยมใช้ แนวเส้ นหยักโค้ งเป็ นแนวพื ้นประกอบรูป
สัญลักษณ์ หรื อปั น้ แนวภาพทิวทัศน์แบบจีนอันประกอบด้ วยโขดหิน บ้ านเรื อน คน สัตว์ และต้ นไม้
ที่ขอบล่างของหน้ าบัน (ภาพที่ 158)

เรื่ องเดียวกัน, 313-314; จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, “กุหลายเปอร์ เซียในราชอุทยานกรุงสยาม: รูปรอย
วัฒนธรรมอินโด-อิหร่านในศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยา,” ศิลปวัฒนธรรม 26, 11 (กันยายน 2548): 98; เจนจิรา
เบญจพงศ์ , “ลวดลายประดับ แบบอิ ส ลามในศิ ล ปะไทย (พุ ท ธศตวรรษที่ 21-23)” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร, 2549), 63; Sajjad
Khoshroo, The Cultural and Artistic Heritage of Iran (Tehran: Sepeed Payaam, 2004), 25-35.
26
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ภาพที่ 157 ภาพต้ นไม้ บนพรมเปอร์ เซีย อายุราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 22
ที่ ม า : Blair, Sheila and Jonathan, Reprinted,The Art and Architecture of Islam 12501800 (Singapore: CS Graphics Pte, 1998), 298.

ภาพที่ 158 ตัวอย่างหน้ าบันลายพรรณพฤกษา ที่มีแนวทิวทัศน์จีนประดับแนวขอบฐานด้ านล่าง
หน้ าบันอุโบสถวัดไพชยนต์พลเสพ จ.สมุทรปราการ
(ภาพจาก ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช)
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อย่างไรก็ดีแบบลวดลายต้ นไม้ แตกกิ่งก้ านที่โผล่ขึ ้นจากแนวเส้ นหยัก
โค้ ง (พื ้นดิน) ที่แนวด้ านล่างของกรอบหน้ าบันอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร มีลกั ษณะเรี ยบง่าย
กว่างานประดับในกลุ่มเดียวกัน ดังสังเกตจากภายในแนวกรอบแนวเส้ นหยักโค้ งด้ านล่าง ไม่มี
รู ปบุคคล สัตว์ และอาคารประกอบ เช่นเดียวกับสัตว์นานาชนิดที่นิยมแทรกตามกิ่งก้ านต้ นไม้ ที่
หายไป ช่างปั น้ เพียงก้ านแนวแกนที่แตกกิ่งมีใบ และดอกทรงตูม 3 กลีบประดับ บนหน้ าบันทิศ
ตะวันตกปรากฏรู ปดอกไม้ ที่มีเกสรตรงกลางด้ านข้ างปั น้ กลีบปลายมนไล่กนั ขึ ้นไป บางช่อประดับ
แทรกกับลายใบไม้ ใบเทศ (ภาพที่ 159) ซึ่งเป็ นแนวทางที่ปรากฏทัว่ ไปในกลุ่มลายพรรณพฤกษา
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3-4
ดังนัน้ จึงเชื่อว่าปูนปั น้ หน้ าบันอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ไม่น่าจะเก่าถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยลายประดับบนหน้ าบันทิศตะวันตกน่าจะเป็ นฝี มือช่าง
อีกท่าน และให้ แรงบันดาลใจกับการปั น้ ลวดลายคล้ ายกันบนหน้ าบันทิศตะวันออก ซึง่ กล่าวกันว่า
เป็ นผลงานของนายคง สําลี เนื่องจากงานบนหน้ าบันทิศตะวันออกมีรายละเอียดหยาบกว่า และ
ปรับเป็ นลายพื น้ ประกอบรู ปบุคคลกําลังต่อสู้กับยักษ์ น่าจะมาจากวรรณคดีเรื่ องรามเกี ยรติที่
ปรากฏความนิยมแพร่ หลายในงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ และเป็ นผลงานปั น้ ที่มีอยู่ก่อน
การเสด็จมณฑลราชบุรี ของสมเด็จเจ้ ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ใน พ.ศ. 244527

ภาพที่ 159 ลายดอกไม้ ที่ประดับบนแนวแกนดิ่งของลายพรรณพฤกษา หน้ าบันทิศตะวันตก
อุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
สําหรับรูปแบบงานปูนปั น้ หน้ าบันทิศตะวันออกของวิหารหลวง แม้ จะมี
แบบแผนลายก้ านขด ที่มีการแตกปลายเป็ นรู ปต่างๆ รวมถึงการทํารู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑซ้ อนชัน้
27

ศิวพร, 2516), 8.

สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (กรุงเทพฯ:
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พลแบกอีกชันหนึ
้ ง่ ตามแนวทางที่ปรากฏพัฒนาการในสมัยอยุธยาตอนปลายสืบมาถึงรัตนโกสินทร์
จนไม่อาจแยกกําหนดอายุสมัยได้ ชดั แต่การปั น้ รู ปทับลายกลางหน้ าบัน และรู ปครุ ฑปลายวง
ก้ านที่มีความนูนสูงลอยจากก้ านขดด้ านหลังที่ปัน้ ค่อนข้ างตื ้น อาจบอกได้ โดยคร่าวว่าลายประดับ
ดังกล่าวอาจเป็ นการปั น้ ซ่อมจากเค้ าโครงของลวดลายเก่า แต่ไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมให้ สามารถ
สรุปอย่างชัดเจนได้
ประกอบการสังเกตเทคนิคการปั น้ ปูนประดับบนหน้ าบันอุโบสถ วิหาร
รายทางทิศใต้ และวิหารหลวง รวมถึงซุ้มประตูทิศตะวันออกของวิหารหลวง พบว่ามีเทคนิคการ
ปั น้ เพิ่มปริ มาตร และรายละเอียดลวดลายด้ วยการปั น้ เม็ดประคํา รูปหยดนํ ้าที่มีการกดลายภายใน
รวมถึ งการขี ด ให้ เกิ ด ลายเส้ น คล้ า ยคลึงกัน ต่า งไปจากแนวทางนิ ยมในงานช่า งปูน ปั น้ เมื อ ง
เพชรบุรีในผลงานสมัยอยุธยาตอนปลาย และงานยุคปั จจุบนั
ดังนันจึ
้ งมีความเป็ นไปได้ ว่างานประดับหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ
วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี น่าจะเป็ นงานปั น้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 3-4 ตามคํา
บอกเล่าสืบกันมา พร้ อมกับงานบูรณะหน้ าบันทิศตะวันออกของวิหารหลวง และวิหารรายทิศใต้
โดยช่างน่าจะปั น้ แต่งขึ ้นใหม่ตามเค้ าโครงของลวดลายประดับเดิมของอาคาร ตามประวัติการ
ก่อสร้ างภายในวัดอาจจะอยู่ช่วงที่มีการบูรณปฏิสงั ขรณ์พระปรางค์ที่หกั พังให้ สมบูรณ์ พ.ศ. 2357
เป็ นต้ นมา หรื ออย่างช้ าหลังจากพระปรางค์ได้ ทลายลงมาทับท้ ายวิหารหลวง เมื่อ พ.ศ. 2406 28
ทัง้ ปรากฏหลักฐานในสมัยหลังที่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่างานปูนปั น้
ประดับอาคารเหล่านี ้มีมาก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ แก่ภาพลายเส้ นแสดงลักษณะเด่นของหน้ าบัน
วิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองเพชรบุรีในบันทึกของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ คราว
เสด็จหัวเมืองราชบุรี พ.ศ. 254529 ซึง่ ไม่แตกต่างจากลักษณะที่ปรากฏในปั จจุบนั (ภาพลายเส้ น
ที่ 7)
รวมถึ งภาพถ่ า ยเก่ า ของของคาร์ ล เดอริ่ ง ในหนังสื อ ที่ เขาเขี ย นขึน้
ระหว่าง พ.ศ. 2449-2454 คราวที่ มาสยามเป็ นครัง้ แรกช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 530 ปรากฏภาพงานประดับหน้ าบันทิศตะวันออกวิหารน้ อย
28

บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงยกฉัตรทองคํา ประดิษฐานบนยอดพระปรางค์ 5 ยอด องค์ ประธาน วัด
มหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 2551), 50.
29
สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี, 7.
30
สมบู ร ณ์ แก่ น ตะเคี ย น, บรรณ าธิ ก าร. สมุ ด เพชรบุ รี , 204; Karl Doehring, Buddhist
Temples of Thailand, ix.
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(วิหารหลวงพ่ออู่ทอง) (ภาพที่ 160) และหน้ าบันคดซ่างทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพที่ 161) ซึง่
ปั จจุบนั ยังคงมีรูปแบบตามเดิม ยกเว้ นซุ้มทางเข้ าระเบียงคดทิศตะวันออกติดกับวิหารหลวง ที่
ได้ รับการปั น้ ขึ ้นใหม่ตามเรื่ องราวเดิมโดยนายพิณ อินฟ้าแสง (ภาพที่ 162)
อนึง่ งานประดับบางส่วนบนซุ้มหน้ าต่างอุโบสถ และซุ้มหน้ าต่างวิหาร
หลวง (ภาพที่ 163-164) อาจทําขึ ้นในคราวเดียวกันด้ วย แม้ ผ่านการปั น้ ซ่อมอยู่บ้างดังสังเกตได้
จากความต่างระหว่างสีเนื ้อปูนเก่ากับใหม่ แต่จากรูปแบบของเก่าที่เหลือบางส่วนเน้ นการปั น้ ปูน
เป็ นเม็ดทรงหยดนํ ้า หรื อกระจังขนาดเล็ก และเม็ดประคําแปะติดประกอบลาย รวมถึงมีการกด
ลายเป็ นจุดไข่ปลา และเส้ นขีดสันๆ
้ บนงานปั น้ ค่อนข้ างมาก คล้ ายงานประดับซุ้มประตูทางเข้ า
วิห ารหลวง ซึ่งกล่าวกัน ว่าเป็ นฝี มื อ หลวงกัล มาภรณ์ ต่างไปจากความนิ ย มในงานปูน ปั น้ ยุค
ปั จจุบนั
เป็ นที่น่าสังเกตว่ารู ปแบบงานประดับปูนปั น้ รุ่ นเก่าก่อนการบูรณะครัง้
ใหญ่ใน พ.ศ. 2471-2479 ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ประกอบด้ วยลายกระหนก และ
ลายประเภทพรรณพฤกษา โดยเฉพาะลวดลายประเภทพรรณพฤกษามี รู ป แบบค่ อ นข้ าง
หลากหลาย ทัง้ ลายดอกโบตั๋นแบบดอกตูม ดอกบาน ดอกกลมหกกลีบ ดอกอันเกิ ดจากการ
ประกอบใบเทศ รวมถึงดอกไม้ รูปแบบใหม่ๆ ดูแปลกตาในงานประดับหน้ าบันอาคาร ซุ้มประตู
หน้ าต่าง และหน้ าบันซุ้มระเบียงคด สัมพันธ์กบั ความนิยมปั น้ ลายพรรณพฤกษาประกอบดอกไม้
ใบไม้ (ใบเทศ) อันเป็ นแบบอย่างที่แพร่หลายในงานช่างหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3-4

ลายเส้ นที่ 7 ภาพร่างหน้ าบันพระวิหารใหญ่ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ที่ ม า: สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ ากรมพระยานริ ศ รานุ วัด ติ ว งศ์ , จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุ รี
(กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2516), 7.
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ภาพที่ 160 ภาพถ่ายเก่าจากด้ านทิศตะวันออก วิหารน้ อยวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
เปรี ยบเทียบกับงานประดับหน้ าบันทิศตะวันออกวิหารน้ อย (วิหารหลวงพ่ออู่ทอง)
ที่ปรากฏในปั จจุบนั (ภาพขวามือ)
ที่มา: Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), 242.

ภาพที่ 161 ซุ้มทางเข้ าระเบียงคดด้ านทิศตะวันออก วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
เปรี ยบเทียบกับลวดลายประดับตําแหน่งเดียวกันในปั จจุบนั (ภาพขวามือ)
ที่มา: Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), 263.
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ภาพที่ 162 ซุ้มทางเข้ าระเบียงคดฝั่ งทิศใต้ ของวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
เปรี ยบเทียบกับลวดลายประดับตําแหน่งเดียวกันในปั จจุบนั (ภาพขวามือ)
ที่มา: Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), 275.

ภาพที่ 163 ตัวอย่างซุ้มหน้ าต่างอุโบสถ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ทวีโรจน์ กลํ่ากล่อมจิตต์ ตังข้
้ อสังเกตว่าประติมากรรมบุคคลบนซุ้มหน้ าต่างเหล่านี ้
แสดงท่าทางรํ าละครชาตรี (มโนราห์) ซึง่ เป็ นมหรสพที่แพร่หลายในเมืองเพชรบุรีมา
ยาวนาน อย่างช้ าในปี พ.ศ. 2277 ดังปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะ
แก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

212

ภาพที่ 164 ตัวอย่างซุ้มหน้ าต่าง วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
2.1.2 วัดพระแก้ วน้ อย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
วัดพระแก้ วน้ อย เป็ นพระอารามประจําพระราชวัง หรื อพระนครคีรี
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีรับสัง่ ให้ สร้ างขึ ้นที่เขาสมณ สิง่ ก่อสร้ างบนพระนครคีรี
รวมถึงบริ เวณวัดพระแก้ วน้ อยมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมไทย
จีน และตะวันตก อย่างไรก็ตามงานประดับปูนปั น้ อาคารต่างๆ โดยเฉพาะในเขตวัดพระแก้ วน้ อย
ได้ ท รุ ดโทรมลงมากเนื่ องจากการถูกทิ ง้ ร้ างไปตัง้ แต่ พ.ศ. 245331 ก่ อนได้ รับการบูรณะใหม่ใน
รัชกาลปั จจุบนั พ.ศ. 252832
อย่ า งไรก็ ต ามสามารถศึก ษารู ป แบบงานประดับ บางส่ ว นได้ จ ากภาพถ่ า ยเก่ า ใน
หนังสือของคาร์ ล เดอริ่ ง (ภาพที่ 165) และชิ ้นส่วนหน้ าบันปูนปั น้ (บางส่วนเป็ นงานซ่อม) เดิมเคย
ประดับบนหน้ าบันวิหารวัดพระแก้ วน้ อย พระนครคีรี (ภาพที่ 166) ส่วนหน้ าบันที่ปรากฏในปั จจุบนั
เป็ นงานการบูรณะเลียนของเดิมในคราวบูรณะรัชกาลปั จจุบนั

เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี” (วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 211213.
32
กรมศิลปากร, อุ ทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี (กรุ งเทพฯ: ไทภูมิ พับลิชชิ่ง, 2552), 98105.
31
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ภาพที่ 165 ลายหน้ าบันปรางค์แดง วัดพระแก้ วน้ อย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
ที่มา: Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus), 2000, 177.

ภาพที่ 166 หน้ าบัน (เก่า) วิหารวัดพระแก้ วน้ อย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
2.1.3 วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี
วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ปั จจุบันมีฐานะเป็ นพระอารามหลวง
ฝ่ ายธรรมยุติกนิกาย สิ่งก่อสร้ างภายในวัดได้ รับการบูรณปฏิสงั ขรณ์ ใหม่ทงั ้ หมด ระหว่าง พ.ศ.
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2502-2503 รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว รั ช กาลที่ 433 ดังนัน้ รู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรม สีมา และงานประดับตกแต่งจึงแสดงรูปแบบผสมผสานระหว่างงานช่างโบราณ กับ
อิทธิพลศิลปะตะวันตกตามแนวพระราชนิยมในรัชกาลของพระองค์
หลักฐานงานปูนปั น้ สําคัญ ได้ แก่ งานประดับหน้ าบันอุโบสถ เป็ นตรา
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลบนพื ้นลายก้ านขดตามแนวทางพระราชนิยมในขณะนัน้ และกรอบ
ช่องหน้ าต่างของอุโบสถ ซึ่งเป็ นปูนปั น้ ลายกรอบลายพรรณพฤกษา ตามแบบที่นิยมมาก่อนใน
งานประดับอาคารแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 แต่มีลวดลายใบไม้ คล้ ายลายแบบฝรั่งมากขึ ้น
(ภาพที่ 167-168)

ภาพที่ 167 หน้ าบันอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี
หน้ า บัน ปูน ปั น้ ประดับ รู ป มหาพิ ชัย มงกุฎ ล้ อ มรอบด้ ว ยลายประกอบ เช่ น พระ
อาทิตย์ พระจันทร์ ตามสัญลักษณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับนาม และตําแหน่งของแม่กอง
ผู้ทําการ รอบนอกเป็ นลายก้ านขดประดับใบไม้ ดอกไม้ ทรงตูม

33

พระเทพสุวรรณมุนี, พระอารามหลวง จั งหวัดเพชรบุรี (กรุ งเทพฯ: แวลลู พริ น้ ติง้ , 2542.
พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 106-107.
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ภาพที่ 168 ปูนปั น้ ประดับกรอบหน้ าต่างอุโบสถ วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี
2.1.4 วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้ างวัดที่แน่ชดั แต่เป็ นวัดที่มีมาก่อนการสร้ าง
และบูรณปฏิสงั ขรณ์ในปี พ.ศ. 2433 ตามที่บนั ทึกไว้ ในประวัติวดั 34 เขตพุทธาวาสเดิมของวัดใกล้
กับเขตกุฏิสงฆ์ในปั จจุบนั มีอโุ บสถหลังเก่าเป็ นอาคารทรงตึกในผังตรี มขุ แบบไทยผสมอิทธิพล
ตะวันตก (ภาพที่ 169) บนหน้ าบันประดับปูนปั น้ ลายพรรณพฤกษาใบเทศ ดอกไม้ และรู ปสัตว์
แบบลายตะวัน ตกปนจี น กลางหน้ าบัน ทัง้ 3 ด้ าน กลางหน้ าบัน ทํ ากรอบวงกลม มี รูปสัตว์ อยู่
ภายใน ได้ แก่ สิงโตจี น นกยูง(?) และอี ก ด้ านไม่ชัดเจน จากรู ป แบบทางศิลปกรรมไทยผสม
ตะวันตกและจีนสันนิษฐานว่าน่าจะสร้ างราวรัชกาลที่ 4-5 (ภาพที่ 170)

34

สุนนท์ ปาลกะวงศ์ และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี,” 57-58.
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ภาพที่ 169 อุโบสถ (เก่า) วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
แสดงอิทธิพลสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก ดังปรากฏการทําระบบเสาพาไลปี กนก
ระบบวงโค้ งต่อเนื่องกัน (Arched) รวมถึงลวดลายประดับหน้ าบันเป็ นลายประเภท
พรรณพฤกษา ซึ่งมีอยู่ก่อนในงานประดับตกแต่งสถาปั ตยกรรมไทย เกี่ยวสัมพันธ์
กับ ลายประดับ ในศิ ลปะจี น และเปอร์ เซีย มัก ถูก เลือ กมาประดับ ร่ วมกับ อาคาร
อิทธิพลตะวันตกในศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5.

ภาพที่ 170 หน้ าบันทิศเหนืออุโบสถ (เก่า) วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
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2.2 กลุ่มงานปูนปั ้นที่สร้ างขึน้ ในระหว่ าง พ.ศ. 2460-2510
2.2.1 วัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี
เดิ ม เรี ย กว่า “วัด ท้ อ งคุ้ง ” ตามที่ ตัง้ ของวัด ที่ ขนานไปกับ แนวคุ้งลํ า
คลอง ในอดีตทางตอนเหนือของวัดเป็ นท่าจอดเรื อสําหรับซื ้อขาย ขนส่งสินค้ า ปั จจุบนั มักเรี ยกกัน
ว่า “วัดหัวสะพาน” สิ่งก่อสร้ างภายในวัดแห่งนี ้เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 ตรงกับ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั 35 ผลงานปูนปั น้ รุ่นเก่าที่ปรากฏภายในวัด ได้ แก่
2.2.1.1 ปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอุโบสถ เป็ นผลงานของนายอิน อยู่มี
ศิษย์อาจารย์ฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย36 หน้ าบันตอนบนทัง้ 2 ด้ านปั น้ รูปนารายณ์ทรงครุฑ บนพื ้น
ลายก้ านขด พืน้ ที่ หน้ าบันตอนล่าง (ตับที่ 2) ด้ านทิศตะวันออกปั น้ ภาพพุทธประวัติตอนเสด็จ
มหาภิเนษกรมณ์ (ภาพที่ 171) ส่วนด้ านทิศตะวันตกตอนบนปั น้ ภาพรามสูรย์เมขลา (ภาพที่ 172)
และปั น้ ลายก้ านขดบนพื ้นที่หน้ าบันตอนล่างสุด (ตับที่ 3) ปูนปั น้ ส่วนตับที่ 1-2 มีร่องรอยการลงสี
ฟ้า เขียว และเหลืองประกอบงานปูนปั น้

ภาพที่ 171

หน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี

35

บัวไทย แจ่มจันทน์ , ศิลปกรรมเมื องเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิท ยาลัยครู เพชรบุรี,

36

เรื่ องเดียวกัน, 100.

2533), 98.
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ภาพที่ 172 หน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี
2.2.1.2 ปูนปั น้ ประดับหน้ าบันศาลาการเปรี ยญ หน้ าบันทิศตะวัน
ออกเป็ นผลงานของนายเที ยบ เดชคง ปั น้ ภาพเล่าเรื่ องรามเกี ยรติ (ภาพที่ 173) และหน้ าบันทิศ
ตะวันตกเป็ นผลงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช ปั น้ ภาพเล่าเรื่ องรามเกียรติ์ (ภาพที่ 174)
2.2.1.3 ปูนปั น้ ประดับหน้ าบันซุ้มหน้ าต่างศาลาการเปรี ยญ ทังหมด
้
ปั น้ ภาพจับเรื่ องรามเกียรติ์ประกอบการลงสีบนพื ้นหลัง ซุ้มหน้ าต่างผนังสกัดทิศตะวันออก และ
ทิศเหนือเป็ นผลงานของนายเทียบ เดชคง ส่วนผนังสกัดทิศตะวันตก และทิศใต้ เป็ นผลงานของ
นายด่วน สังข์ทองเล็ก ซึง่ เป็ นศิษย์ของพระอาจารย์เป้า วัดพระทรง ศิลปิ นร่วมรุ่นกับนายเลิศ พ่วง
พระเดช37 ผลงานปูนปั น้ เหล่านี ้มีแนวทางแสดงออกเดียวกัน จึงน่าจะสร้ างขึ ้นราว พ.ศ. 2478 อัน
เป็ นปี ที่นายเลิศ พ่วงพระเดช ได้ ปัน้ งานประดับหน้ าบันอุโบสถ และศาลาการเปรี ยญ38 (ภาพที่
175)

37

เรื่ องเดียวกัน, 100-101
กันยา อื ้อประเสริ ฐ, การศึกษา และประวัตผิ ลงานช่ างชัน้ ครู เพชรบุรีในสมัยรั ตนโกสินทร์
(นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 114.
38
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ภาพที่ 173 หน้ าบันทิศตะวันออก ศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 174 หน้ าบันทิศตะวันตก ศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 175 ตัวอย่างซุ้มหน้ าต่าง การเปรี ยญวัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี
2.2.2 ผลงานปูนปั ้นของนายแป๋ว บํารุ งพุทธ (พ.ศ. 2413(?) -2488)
นายแป๋ วเป็ นช่างสําคัญคนหนึ่งของเมืองเพชร มีผลงานปรากฏที่วดั
พลับพลาชัย วัดปากคลอง และวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ซึง่ แห่งหลังปั น้ ประติมากรรมรู ป
ฤๅษีพอ่ แก่ในระเบียงคดเท่านัน้ 39 ผลงานปูนปั น้ ประดับอาคารที่เป็ นที่ร้ ูจกั จดจํากันสืบมา ได้ แก่
2.2.2.1 ปูน ปั น้ ประดับ หน้ าบัน และซุ้ม ประตูห น้ าต่าง อุโบสถวัด
ปากคลอง จ.เพชรบุรี ประวัติวดั กล่าวว่าอุโบสถหลังนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 246840 ปูนปั น้ ประดับ
อุโบสถหลังนี ้มีความพิเศษต่างงานงานปูนปั น้ โดยทัว่ ไปด้ วยเทคนิคการลงสีส้ม เหลือง และเขียว
คลํ ้า จางๆ บนลายบางส่วน หน้ าบันทิศตะวันออกด้ านบนปั น้ รู ปพระอินทร์ ทรงช้ างสามเศียร
ขนาบด้ ว ยลายก้ านขด หน้ า บัน ตอนล่ า ง (ตับ ที่ 2) ปั น้ ภาพเล่ า เรื่ อ งพุท ธประวัติ ต อนเสด็ จ
มหาภิเนษกรมณ์ (ภาพที่ 176) ส่วนหน้ าบันทิศตะวัน ตกด้ านบนปั น้ รู ปกลุ่มบุคคลจากพุท ธ
ประวัติตอนปฐมเทศนาขนาบข้ างด้ วยลายกระหนกเปลวช่อหางโต หน้ าบันตอนล่าง (ตับที่ 2) ปั น้
รูปบุคคล (เทวดา) พนมมือหันหน้ าเข้ าหาศูนย์กลาง (ภาพที่ 177)
39

บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงยกฉัตรทองคํา ประดิษฐานบนยอดพระปรางค์ 5 ยอด องค์ ประธาน วัด
มหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี, 142.
40
กั น ยา อื อ้ ประเสริ ฐ , การศึ ก ษาประวั ติ และผลงานของช่ างชั ้น ครู เ พชรบุ รี ใ นสมั ย
รั ตนโกสินทร์ , 96; บัวไทย แจ่มจันทน์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 105.
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ซุ้ ม ประตู ห น้ าต่ า งปั ้น รู ป เทพพนม หรื อ หน้ ากาลเป็ นรู ป
ประธานกลางลวดลายพรรณพฤกษา ซึง่ ประดิษฐ์ เป็ นรูปดอกไม้ นานาชนิด บ้ างแทรกรู ปสัตว์เป็ น
กรอบช่องหน้ าต่างแตกต่างกันไปในแต่ละช่อง (ภาพที่ 178) ส่วนซุ้มประตูทําเป็ นกรอบลาย
พรรณพฤกษาเช่นเดียวกับกรอบช่องหน้ าต่าง ยกเว้ นเหนือซุ้มประตูผนังสกัดทิศตะวันตก พื ้นที่
กลางซุ้มปั น้ เป็ นภาพเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดก (ภาพที่ 179)

ภาพที่ 176 หน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 177 หน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 178 ตัวอย่างงานปูนปั น้ ประดับกรอบซุ้มหน้ าต่าง อุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 179 ปูนปั น้ ประดับกรอบซุ้มประตู ผนังสกัดทิศตะวันตก อุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี
2.2.2.2 ปูนปั น้ ประดับซุ้มประตู และหัวเสา อุโบสถวัดพลับพลาชัย
จ.เพชรบุรี แม้ ปัจจุบนั จะมีการปั น้ ซ่อมบางส่วน แต่ยังคงเห็นถึงลักษณะเด่นและแนวทางการ
แสดงออกของนายแป๋ วอยู่บ้าง หน้ าบันซุ้มประตูด้านละ 2 ซุ้มบนผนังสกัดทิศตะวันออก และ
ตะวันตก โดยปั น้ ลวดลายประเภทก้ านขด และเครื อเถากระหนกเปลวเป็ นลายพื ้นหลัง ตอนล่าง
และพืน้ ที่กลางหน้ าบันปั น้ รู ปบุคคล (ภาพจับ) พร้ อมฉากในท้ องเรื่ องรามเกียรติ์เป็ นรู ปนูนสูง มี
หลายระนาบ จนถึงลอยตัวในบางส่วน (ภาพที่ 180)
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ภาพที่ 180 ปูนปั น้ ประดับซุ้มประตู ผนังสกัดทิศตะวันตก อุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
2.2.3 ผลงานปูนปั ้นของนายพิน อินฟ้าแสง (พ.ศ.2438-2515)
จากการตรวจสอบข้ อมูลงานปูนปั น้ นับว่านายพิน อินฟ้าแสง มีผลงาน
ปูนปั น้ ที่แน่ชัดมากที่ สุดในช่างร่ วมยุคกัน ผลงานทัง้ หมดสร้ างขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2471-251041
ได้ แก่
2.2.3.1 ปูน ปั น้ ประดับพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
สร้ างขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2471-2479
2.2.3.2 ปูนปั น้ ประดับอุโบสถวัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ สร้ าง
ใน พ.ศ. 2491
2.2.3.3 ปูนปั น้ ประดับอุโบสถวัดคัน่ กะได จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ สร้ างใน
ปี พ.ศ. 2496
2.2.3.4 งานปูนปั น้ อนุสาวรี ย์หุ่นคนรอบเมรุ ปูน วัดพลับพลาชัย จ.
เพชรบุรี สร้ างใน พ.ศ. 2491-2495
2.2.3.5 หน้ าบัน วิห ารพระคัน ธารราฐ วัด พลับ พลาชัย จ.เพชรบุรี
สร้ างใน พ.ศ. 2500-2501
2.2.3.6 หน้ าบั น หอฉั น พ.ศ. 2503 และหน้ าบั น ประตู ท างเข้ า
วิหารคด พ.ศ. พ.ศ. 2504 ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
41

ดํารงพันธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพืน้ เมืองเพชรบุรี: กรณี ศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 128-143.
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2.2.3.7 หน้ าบันวิหารหลวงพ่อโต (ปั จจุบนั รื อ้ สร้ างใหม่แล้ ว) วัดสระ
เกศ กรุงเทพฯ สร้ างใน พ.ศ. 2505
2.2.3.8 หน้ าบันทิศตะวันออกหอพระปริ ยตั ิธรรม วัดพลับพลาชัย จ.
เพชรบุรี สร้ างใน พ.ศ. 2510
ทําเรื่ องราว
งานประดับเหล่านี ้มีเนื ้อหาและรูปแบบ ทังแนวประเพณี
้
เทพเจ้ า เทวดา สัตว์หิมพานต์ และพุทธประวัติ ปั น้ เป็ นภาพเล่าเรื่ อง หรื อรู ปประติมากรรม หรื อ
“ตัวทับลาย” บนลวดลายกระหนกที่ ปัน้ เป็ นพื น้ ลายด้ านหลัง และแนวสร้ างสรรค์ ใหม่ ซึ่งมี
เนื อ้ หา และรู ป แบบสัม พัน ธ์ กับ ศิล ปะสมัย ใหม่ แบบสมจริ ง หรื อการออกแบบเชิ งสัญ ลัก ษณ์
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวของสถานที่ เช่น ความพยายามสร้ างรู ปประติมากรรมบุคคลตามหลักกาย
วิภาคแบบตะวันตกในสุสานรอบเมรุ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 181) การออกแบบปั น้
รู ปปรางค์ห้ายอดประดับบนหน้ าบันหอฉันวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี แสดงแนวความคิดสัมพันธ์ กบั
ประวัติความสําคัญของสถานที่ตงั ้ (ภาพที่ 182) และการสร้ างงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันแบบ
ลอยตัว หรื อแสดงลักษณะสมจริ ง อย่างการทําต้ นไม้ มีกิ่ง ก้ าน ใบลอยตัวออกมาจากระนาบ
แบบต้ นไม้ จริงประดับบนหน้ าบันซุ้มประตูระเบียงคดวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 183) การปั น้
ต้ นโพธิ์ รวมถึงต้ นไม้ ที่ผดุ จากพื ้นดิน มีกิ่งก้ าน ใบ รวมถึงรู ปประกอบมีมิติสมจริ ง ประดับหน้ าบัน
และกรอบคูหาทิศตะวันตก วิหารพระคันธาราฐวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 184) และปั น้
ต้ นไม้ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ เมื่อลมพัด ประดับหน้ าบันวิหารหลวงพ่อโต วัดสระเกตุ จ.กรุงเทพฯ
ซึง่ ปั จจุบนั ทางวัดได้ รือ้ วิหารดังกล่าวออกไปแล้ ว (ภาพที่ 185) เป็ นต้ น

ภาพที่ 181 ประติมากรรมรูปบุคคลในสุสาน วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 182 หน้ าบันทิศตะวันออกหอฉัน วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 183 หน้ าบันซุ้มประตูระเบียงคดวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 184 หน้ าบันทิศตะวันออก วิหารวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
2.2.4 ผลงานอื่นๆ ไม่ ทราบนามช่ างปั ้น
ปรากฏงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันกลุ่มอาคารก่ออิฐถือปูนจรดหน้ าบัน
อาคาร ทังแบบไม่
้
มีไขราหน้ าจัว่ และแบบมีไขราหน้ าจัว่ ทําเป็ นเครื่ องลํายอง มีช่อฟ้า ใบระกา
และหางหงส์กลุ่มหนึ่ง ซึง่ เป็ นอาคารหลังเก่าภายในวัด ไม่สามารถสืบประวัติการสร้ างได้ แน่ชดั
ยกเว้ นอุโบสถวัดชมพูพนที่ปรากฏจารึกระบุประวัติปีการสร้ างอุโบสถบนผนังสกัดทิศตะวันตกระบุ
พ.ศ. 2563 อาคารกลุ่ม นี ม้ ี ลัก ษณะร่ วมกัน ประการหนึ่งคื อ การปั น้ ปูน ประดับ เป็ นลวดลาย
ประเภทพรรณพฤกษา ร่วมกับการประดับถ้ วยเป็ นเกสรของดอกไม้ และลวดลายทํานองจีนประดับ
หน้ าบันอาคาร ได้ แก่
2.2.4.1 อุโบสถ (เก่า) วัดห้ วยหลวง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 186)
2.2.4.2 อุโบสถ (เก่า) วัดหนองควง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 187)
2.2.4.3 อุโบสถวัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 188)
2.2.4.4 อุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 189)
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ภาพที่ 185 ภาพหน้ าบันวิหารหลวงพ่อโต วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร (ปั จจุบนั ไม่มีแล้ ว)
ที่มา: อําไพ อินฟ้าแสง และอาภรณ์ อินฟ้าแสง, พ. อินฟ้าแสง (กรุ งเทพฯ: จุฑารัตน์ การพิมพ์,
2517.พิมพ์เนื่องในงานศพนายพิน อินฟ้าแสง 28 เมษายน 2517), 63-65.

ภาพที่ 186 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดห้ วยหลวง (เก่า) จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 187 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดหนองควง (เก่า) จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 188 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 189 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดชมพูพน จ.เพชรบุรี
จากลักษณะทางสถาปั ตยกรรม และงานประดับตกแต่งสันนิษฐานว่า
อุโบสถวัดหนองควง น่าจะมีอายุเก่าสุดในกลุ่ม ลวดลายประดับเทียบได้ กบั รู ปแบบที่ปรากฏใน
กลุ่มอาคารทรงตึกแบบที่เรี ยกว่า “กระเท่เซร” ราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
จากรายละเอี ย ดการประดับ รู ป สิ ง สาราสัต ว์ แ ทรกไปตามกิ่ ง ก้ านของต้ น ไม้ รวมถึ ง การปั ้น
รายละเอียดรู ปฤๅษี จําศีล และสัตว์จําพวกช้ าง เสือ สิงห์ ลิง กวาง และกระต่ายประดับตามแนว
ขอบหยักด้ านล่างของหน้ าบันทังสองด้
้
าน (ภาพที่ 187 และ190) จึงเชื่อว่าน่าจะมีอายุเก่ากว่า
งานประดับ บนหน้ าบัน อุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ซึ่งตัดทอนรายละเอียดสําคัญ
รวมถึงลดบทบาทเชิงสัญลักษณ์ของรูปต้ นไม้ แห่งชีวิตเป็ นเพียงลายประกอบฉากหลังรูปบุคคล
ส่วนงานประดับหน้ าบันของอุโบสถที่เหลือพบว่ามีการประดับรู ปสิงห์
จีน มังกรจีน แนวเขามอแบบสวนจีน และฤาษี ดดั ตน น่าจะเป็ นงานสร้ างในสมัยรัตนโกสินทร์ ราว
รัชกาลที่ 3 เป็ นต้ นมา และพบว่ายังคงเป็ นแบบอย่างที่ ทําสืบมาถึง พ.ศ. 2463 ดังปรากฏบน
จารึ กการสร้ างอุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี ซึ่งลวดลายประดับบนหน้ าบันทัง้ สองด้ านของ
อุโบสถหลังดังกล่าวแสดงเนื ้อหา และเค้ าโครงลวดลายแนวประเพณีอยู่บ้าง แต่ช่างได้ ปรับเปลี่ยน
ลายกระหนกจนคล้ ายลายใบไม้ ดอกไม้ รวมถึงมีการปั น้ รูปมังกรจีน สิงห์ และหมูเ่ ทพดูแปลกตา
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ภาพที่ 190 ภาพต้ นมักกะรี ผล หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดหนองควง (เก่า) จ.เพชรบุรี
เอกลักษณ์ และความสืบเนื่องของงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรี
จากการผลการศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั กับกลุ่มตัวอย่างงานปูน
ปั น้ รุ่ นก่ อนหน้ าในเมื องเพชรบุรี พบว่างานปูน ปั น้ ประเภทลวดลายประดับมักปรากฏในกลุ่ม
อาคารหลังคาคลุม ได้ แก่ อุโบสถ และวิหาร แม้ หลักฐานที่ เหลือในปั จจุบันบางแห่งค่อนข้ าง
คลุมเครื อ และขาดการก่อสร้ างไปบ้ าง แต่พบลักษณะร่วมประการหนึง่ ว่ากลุม่ อาคารหลังคาคลุม
เหล่านี ้เกือบทังหมด
้
เป็ นอาคารที่มีการก่ออิฐจากฐานถึงหน้ าบันอาคารเพื่อรองรับหลังคาเครื่ องไม้
จึงปรากฏการประดับหน้ าบันอาคารด้ วยงานปูนปั น้ เสมอ ส่งผลให้ สามารถศึกษาพัฒนาการ
ความแตกต่างระหว่างงานประดับหน้ าบันรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้ พอสมควร
1. การวิเคราะห์ ด้านเนือ้ หา
จากหลักฐานระยะแรกในงานประดับหน้ าบันสมัยอยุธยาตอนปลาย และงานก่อน
พ.ศ. 2460 พบว่ามี เนื อ้ หาแนวประเพณี สัม พัน ธ์ กับการแสดงเนื อ้ หาที่ ป รากฏโดยทั่ว ไปตาม
กระแสจากช่างหลวงร่วมยุค ได้ แก่ การปั น้ รูปนารายณ์ทรงครุฑ รูปครุฑ ตัวละครจากวรรณคดีเรื่ อง
รามเกียรติ์ รูปเทวดา และตังแต่
้ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ขึ ้นมา
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จึงปรากฏการใช้ เครื่ องหมาย หรื อรู ปสัญลักษณ์ เป็ นประธานตามแนวแกนกึ่งกลางหน้ าบัน หรื อที่
ช่างปูนปั น้ เพชรบุรี เรี ยกว่า “ตัวทับลาย”42
อนึง่ การใช้ ตราเครื่ องหมาย หรื อรูปสัญลักษณ์ เช่น พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ 4
อันปรากฏขึ ้นบนหน้ าบันอาคารที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างขึ ้นที่เมืองเพชรบุรี ได้ แก่ หน้ าบัน
อุโบสถวัดพระแก้ วน้ อย และอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี และสัญลักษณ์รูปสัตว์ภายใน
กรอบวงกลม ซึง่ พบในงานประดับหน้ าบันอุโบสถ (เก่า) วัดสนามพราหมณ์ และคล้ ายกันมาก่อน
ในงานปูนปั น้ ซุ้มประตูหน้ าพระที่นงั่ เวชยันต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
กระทัง่ พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมาจึงเริ่ มมีความหลากหลายของเนื ้อหาในงานปูนปั น้ มาก
ยิ่งขึ ้น ดังปรากฏการปั น้ รู ปแสดงเรื่ องราวพุทธประวัติ43 มหาชาติชาดก (เวสสันดรชาดก) เทพ
เจ้ า(เทวดา) โดยเฉพาะในงานของนายพิน อินฟ้าแสง ปรากฏการใช้ รูปสัญลักษณ์ เชิงอนุสรณ์
รู ปสัตว์หิมพานต์ มหาเทพ และเทวดานพเคราะห์ต่างๆ เป็ นตัวทับลายประดับหน้ าบัน และกรอบ
คูหาอาคารอย่างหลากหลายไม่ซํ ้าแบบในอาคารหลังเดียวกัน ไปจนถึงภาพต้ นไม้ พรรณไม้ เสมือน
จริ ง เช่น ต้ นไม้ บนหน้ าบันวิหารหลวงพ่อโต (รื อ้ แล้ ว) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ งานประดับช่องคูหา
และซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดเกาะหลัก และอุโบสถวัดคัน่ บันได จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้ น
ดูเหมือนว่าแนวทางการทํางานดังปรากฏในงานของนายพิน อินฟ้าแสง เป็ นที่ยอมรับ
อย่างกว้ างขวางในกลุม่ ช่างเมืองเพชรบุรีอยูพ่ อสมควร และกลายเป็ นกระแสสืบมาในงานช่างสกุล
ช่างเพชรบุรียุคปั จจุบัน โดยเฉพาะการนํ าเสนอเรื่ องราวหลากหลาย และแปลกใหม่หลุดนอก
กรอบประเพณี หรื อเรื่ องราวทางศาสนา น่าจะมีบทบาทไม่น้อยกับแนวความคิดในการทํางาน
ของช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ และส่งผ่านสู่ช่างในเครื อข่าย ดังปรากฏการแสดงเรื่ องราวแนว
ใหม่ เกี่ยวกับเรื่ องการเมือง ภาพบันทึกเหตุการณ์ สําคัญ ภาพล้ อบุคคล วรรณคดีพนื ้ บ้ าน
และปริ ศนาธรรม เพื่อให้ เกิดความหลากหลายของรูปประดับเสริ มลวดลายในงานปูนปั น้ ต่างไป
จากแบบมาตรฐานโดยทัว่ ไป
จากการศึกษาของนักวิชาการที่ ผ่านมาพบว่าเนื อ้ หาเหล่านีล้ ้ วนเป็ นแนวทางที่เคย
ปรากฏและมีพฒ
ั นาการสืบเนื่องมาก่อนในงานจิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ เรื่ อง
42

บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร, 76.
43
การแสดงภาพเล่า เหตุก ารณ์ พุท ธประวัติ ในงานประดับ หน้ า บัน อาคาร เพิ่ งมาเริ่ ม ปรากฏ
หลักฐานในงานออกแบบฝี พระหัตถ์ของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงค์ ที่หน้ าบันด้ านสกัดทิศเหนือ
และทิศใต้ ของพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพมหานคร และเข้ าใจว่าเป็ นต้ นแบบ
ความนิยมประดับภาพพุทธประวัติประดับหน้ าบันอุโบสถวิหารของวัดที่สร้ างขึน้ ในยุคหลังมา. ดูใน สันติ เล็ก
สุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548), 204-205.
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วรรณคดี อาทิเช่น รามเกียรติ์ สังข์ทอง พระสุธนมโนราห์ และสามก๊ ก เป็ นต้ น เคยปรากฏเป็ น
เรื่ องราวแทรกบางส่วนของพื ้นที่ผนังตามบานประตูหน้ าต่างอาคารในงานจิตรกรรมรัชกาลสมเด็จ
พระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 เรื่ องปริ ศนาธรรม ปรากฏขึ ้นในงานจิตรกรรมไทยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเรื่ องราวทางเหตุก ารณ์ สําคัญ ทาง
ประวั ติศ าสตร์ ปรากฏขึน้ ในงานงานจิ ตรกรรมไทยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 544 ซึง่ แนวทางการแสดงเรื่ องราวดังกล่าวล้ วนส่งอิทธิพลต่องานช่างตามหัว
เมืองต่างๆ รวมถึงเมืองเพชรบุรีด้วยเช่นกัน เช่น ภาพเชิงประวัติศาสตร์ และปริ ศนาธรรมในงาน
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี กล่าวกันว่าในเวลานันขรั
้ ว อินโข่ง มีอายุ
มากแล้ วจึงเป็ นผู้ร่างภาพ โดยมีช่างเมืองเพชรบุรีคือ พระอาจารย์เป้า ครู หวน ตาลวันนา และพ่อ
ละมุดเป็ นผู้เขียนภาพในสมัยรัชกาลที่ 545 (ภาพที่ 191) และการแทรกภาพเครื่ องบินในงาน
จิตรกรรมชุดเวสสันดรชาดก วัดขุนตรา จ.เพชรบุรี เขียนขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 246246 (ภาพที่ 192) เป็ น
ต้ น
ดังนันการเลื
้
อกเรื่ องราวใหม่ๆ สําหรับงานปูนปั น้ ประดับอาคารของช่างยุคปั จจุบนั ซึง่
เกือบทังหมดยั
้
งคงเป็ นงานในขอบเขตพุทธศาสถาน จึงย่อมหลีกหนีไม่พ้นแนวทางที่มีพฒ
ั นาการ
จนกลายเป็ นกรอบในงานประเพณีไทยโดยที่ช่างไม่ร้ ู ตวั และถือเป็ นพื ้นฐานสําคัญสําหรับการคิด
แตกประเด็น เนื อ้ หาแนวสร้ างสรรค์ อื่ น ๆ เช่น วรรณคดีพื น้ บ้ านเรื่ องไกรทอง สุน ทรภู่ ภาพล้ อ
นักการเมือง ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ภาพวิถีชีวิตกิจกรรมของผู้คน นอกเหนือไปจาก
เรื่ องพุทธประวัติ ชาดก รูปเทพเจ้ า และรามเกียรติใ์ นงานปูนปั น้ ของช่างเมืองเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั

ศักดิ์ชัย สายสิงห์ , พุ ท ธศิลป์ สมั ยรั ต นโกสิน ทร์ พั ฒ นาการของงานช่ างและแนวคิด ที่
ปรั บเปลี่ยน, 422, 505, 521-522.
45
สมบูรณ์ แก่นตะเคี ยน, บรรณาธิ การ. สมุ ดเพชรบุ รี, 149, 231, อ้ างจาก สัมภาษณ์ พระ
จันทร์ ศภุ โช, พระลูกวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี, ธันวาคม 2524.
46
บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร, 55.
44
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ภาพที่ 191 ภาพจิตรกรรมฝาผนังสกัดทิศเหนือ ห้ องที่ 5 อุโบสถวัดสมณาราม จ.เพชรบุรี
ภาพคนป่ วยหนักจนเสียชีวิตท่ามกลางความเสียใจของญาติพี่น้อง ด้ านหลังมีเปลว
เพลิงเปรี ยบเสมือนไฟแห่งกิเลสในชีวิตแต่ละช่วงวัย

ภาพที่ 192 จิตรกรรมตอนนครกัณฐ์ จากภาพชุดเวสสันดรชาดก วัดขุนตรา จ.เพชรบุรี
ที่มา: บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครู เพชรบุรี,
2533), 58.
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อนึ่ง การแสดงออกเนือ้ หานอกกรอบของช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านเมืองเพชรบุรีปรากฏ
หลักฐานอยู่บ้างเช่นกันในงานยุคก่อน พ.ศ. 2510 ได้ แก่ การปั น้ ภาพกระบือ สัตว์พื ้นบ้ านแทรกใน
ภาพทิวทัศน์เบื ้องล่างของงานประดับหน้ าบันอาคารก่ออิฐแบบไม่มีไขราหน้ าบัน อันน่าจะได้ รับ
อิทธิพลการประดับตกแต่งหน้ าบันแบบศิลปะพระราชนิยม รัชกาลที่ 3 บนหน้ าบันอุโบสถ (เก่า)
วัดห้ วยหลวง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 193) และงานประดับฐานสีมาอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี
ซึง่ ผลงานหลังถือเป็ นตัวอย่างงานช่างชันครู
้ ที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสร้ างสรรค์ออกแบบงาน
ปูน ปั น้ ของช่างเพชรบุรีในปั จจุบัน และอาจพออนุโลมเรื่ องการแทรกภาพบุคคลต่างประเภท
ต่างชาติ ฝรั่ง จีน ยักษ์ สลับกันไปในตําแหน่งพลแบกชันล่
้ างสุดของฐานสีมา ว่าเป็ นการสะท้ อน
ภาพสังคมการมีอยู่อย่างหลากหลายของชาวต่างชาติ และมาตรฐานการแสดงออกที่ไม่เคร่ งครัด
ในกรอบมากเท่างานช่างหลวง

ภาพที่ 193 งานประดับรูปกระบือ (ควาย) บนหน้ าบันอุโบสถ (เก่า) วัดห้ วยหลวง จ.เพชรบุรี
ทังนี
้ ้ดูเหมือนว่าช่างปูนปั น้ รุ่ นอาวุโส และนักวิชาการท้ องถิ่นเมืองเพชรบุรีต่างตีความ
การแสดงออกดังกล่าวว่า เป็ นตัวอย่างของภาพสะท้ อนสังคมท้ องถิ่น และทัศนคติของช่างที่มีต่อ
สังคมสอดแทรกในผลงานนอกเหนือจากเรื่ องราวทางศาสนา47 โดยเฉพาะงานประดับภาพบุคคล
บนฐานสีมาอุโบสถวัดสระบัว จ. เพชรบุรี ได้ กลายเป็ นต้ นแบบให้ ช่างรุ่นปั จจุบนั นําไปใช้ ในการปั น้
ปูนแทรกภาพตัวละครในวรรณคดี ภาพนางยักษ์ ขบขัน ภาพล้ อนักการเมือง และบุคคลมีชื่อเสียง
47

จารุ วรรณ ขํ าเพชร, “ปูน ปั น้ : ชี วิต ทางสังคมและวัฒ นธรรมจากงานศิล ปะ,” วารสารคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ 8 (มกราคม - ธันวาคม 2548): 104; ล้ อม เพ็งแก้ ว, “ปูนปั น้
เมืองเพชรสะท้ อนงานสังคม,” ศิลปวัฒนธรรม 18,10 (สิงหาคม. 2540): 40; นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ ว, เล่ าเรื่ องเมือง
เพชร, 55.

235
ประดับฐานพระ และฐานสีมาในลักษณะคล้ ายกันอีกหลายแห่ง เช่น ฐานสีมาวัดกําแพงแลง จ.
เพชรบุรี และฐานสีมาวัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็ นต้ น
ดัง นัน้ การแสดงเรื่ อ งราวแบบใหม่ ที่ ส อดแทรกเรื่ อ งราวสัง คมร่ ว มสมัย เช่ น ภาพ
ชาวบ้ าน ประเพณี วิถีชีวิต ภาพล้ อบุคคล และการเมืองของช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั
บางท่าน จึงมีความเกี่ยวข้ องบางประการกับปั จจัยทางสังคมช่าง พัฒนาการ และการตีความงาน
ปูนปั น้ โบราณผ่านสายตาช่างเมืองเพชรบุรีอยูไ่ ม่น้อย
สําหรับประเด็นเรื่ องการแสดงภาพปริ ศนาธรรมในงานปูนปั น้ ซึ่งเกือบทังหมดเป็
้
น
ผลงานทางความคิ ด และฝี มื อ หรื อ อย่างใดอย่างหนึ่งของช่ างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ประกอบ
การศึกษาประวัติส่วนบุคคลของช่างพบว่าการแสดงออกดังกล่าวมีความเกี่ยวข้ องกับภูมิความรู้
ความสนใจเฉพาะบุคคลของของช่างทองร่ วงที่ เคยผ่านการบวชเรี ยนมาก่อน แต่ไม่สามารถ
ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าช่างบังเกิดความคิดขึ ้นโดยปราศจากอิทธิ พลทางความคิดของสังคมช่าง
และผลงานช่ า งโบราณ ดั ง ที่ ช่ า งทองร่ ว ง เอมโอษฐ์ เคยให้ สั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ การปั ้น
ประติมากรรมรู ปลิงแบกตาชัง่ ที่มีหวั เผือก หัวมันวางบนนัน้ ประดับกําแพงแก้ วทางเข้ าด้ านหน้ า
วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรีว่า “...ปั น้ มาตังแต่
้ พ.ศ. 2535 ...โบราณนะ เขาปั น้ ไว้ มันจะผุไปหมดแล้ ว
เดียวนี ้ หลังๆ เห็นที่วดั กุม จ.เพชรบุรี มันเก่าแล้ วไม่ร้ ู ว่ายังมีอยู่หรื อเปล่า เห็นมานานแล้ วเลยเอา
มาปั น้ ไว้ กนั ลืม นี่ความคิดโบราณเขา....”48
ทัง้ นี เ้ มื่ อ กลับ มาพิ จารณาบรรยากาศการช่างในเมื อ งเพชรบุรีเองพบว่า การแสดง
เนื อ้ หาเรื่ องราวปริ ศนาธรรม และภาพเหตุก ารณ์ สถานที่ จริ งกลับ ไม่ใช่ของใหม่ ห่ างไกลจาก
ประสบการณ์ ของช่างมากนัก ดังปรากฏในงานออกแบบจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณา
ราม จ.เพชรบุรี ของขรั ว อิน โข่ง พระช่างจิ ต รกรในสมัย รัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งช่างเมื องเพชรบุรีให้ ความเคารพยกย่อง และมี บทบาทอย่างมากต่อ
แนวความคิดในงานศิลปะของช่างเมืองเพชรบุรี
ประกอบกับบรรทัดฐานการสร้ างงานของช่างปูนปั น้ ในยุคปั จจุบนั ที่พยายามสร้ าง
ผลงานให้ มีความแปลกใหม่ ไม่จําเจ หรื อลอกเลียนแบบกัน ย่อมเป็ นปั จจัยสําคัญในการผลักดัน
ให้ ช่างบางกลุ่มเกิดความคิดในการแสดง หรื อแทรกรายละเอียด โดยใช้ เรื่ องราวที่ หลากหลาย
และเกิดการขบคิดเสริมใส่เนื ้อหาใหม่ให้ งานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น

48

สัมภาษณ์ ทองร่ วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553. อย่างไรก็ดีผ้ ศู ึกษาไม่พบผลงาน
ดังกล่าวในบริเวณที่ช่างระบุในปั จจุบนั .
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2. การวิเคราะห์ ด้านเทคนิค และการตกแต่ งงานปูนปั ้น
ภูมิปัญญาด้ านงานปูนปั น้ เอกลักษณ์ ร่วมที่ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเมืองเพชรบุรีสงั่ สม
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และการบูรณะงานปูนปั น้ ของ
กรมศิลปากร คือ สูตร และกรรมวิธีการผลิต “ปูนตํา” “ปูนสด” หรื อ “ปูนปั น้ ” แต่เนื่ องจาก
ความหลากหลายของสูตรปูน ที่ผ่านการปรับปรุ งส่วนผสมที่สืบทอดมาจากช่างปูนปั น้ พื ้นบ้ านรุ่ น
เก่าที่ทํากันมาก่อนหน้ า ผ่านการปรับปรุงดัดแปลงสัดส่วนการผสมปูนขึ ้นจนกลายไปสูตรเฉพาะ
ของช่างแต่ละคน ซึง่ มีการศึกษาค้ นคว้ าบันทึกอยู่ในผลงานการวิจยั ที่ผ่านของนักวิชาการมาแล้ ว
หลายครั ง้ ประกอบกั บ ข้ อมู ล การสั ม ภาษณ์ พบว่ า ปู น ที่ ใ ช้ กั น ในปั จจุ บั น พบว่ า ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ยะสําคัญในส่วนนี ้ ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงจะกล่าวถึงพัฒนาการด้ าน
เทคนิคการปั น้ และการตกแต่งในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีเท่านัน้
2.1 เทคนิคการเพิ่มปริมาตรลวดลาย
เทคนิคการปั น้ ลวดลายย่อมเปลี่ยนไปตามรสนิยม และรู ปแบบของลวดลายที่
ต้ องการช่างปั น้ ในแต่ละงาน จากการศึกษาพบประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับรสนิยมอันเกี่ยวข้ องกับ
การปั น้ ลวดลายกระหนกของช่างปูนปั น้ ในยุคปั จจุบนั ว่าช่างส่วนใหญ่สร้ างปริ มาตรกับงานปูนปั น้
ด้ วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย แต่เทคนิคเหล่านี ้เป็ นเพียงองค์ประกอบเสริ มการสร้ างรู ปทรง
และปริ มาตรของงานปูนปั น้ ซึ่งโดยภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่มีรูปแบบ หรื อแบบแผนบางประการ
ใกล้ เคียงกับงานปูนปั น้ สมัยอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี ต่างจากแนวทางในการสร้ าง
ผลงานปูนปั น้ ในเมืองเพชรบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ ถึง พ.ศ. 2510
จากตัวอย่างผลงานปูนปั น้ สมัยรัตนโกสินทร์ ถึง พ.ศ. 2510 พบว่าลวดลายปูน
ปั น้ เหล่านี ้มีปริ มาตรจากเทคนิคที่หลากหลาย จนเกิดรายละเอียดประกอบลวดลายที่แตกต่างกัน
นอกเหนือจากการขึ ้นรูปทรง หรื อสร้ างปริ มาตรลายด้ วยการปั น้ ปูนแปะซ้ อนทับกัน และใช้ อปุ กรณ์
บางอย่าง เช่น การใช้ เกรี ยงปาดเพื่อให้ เกิดความเรี ยบ การตัด และการบากร่องเส้ นขอบลวดลาย
แล้ ว ยังพบเทคนิคอื่นร่วมด้ วย ได้ แก่
2.1.1 เทคนิคการกดลาย
ด้ วยการใช้ วสั ดุแข็งกดลายเป็ นเส้นขี ดสัน้ ๆ หรื อจุด เช่น การกดลาย
ประดับส่วนหางนกยูง (?) ประดับผนังอุโบสถชันนอกวั
้
ดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 194) และ
การใช้ วสั ดุที่มีลกั ษณะเป็ นปล้ องทรงกระบอกกลม (อดีตมักใช้ ปล้ องอ้ อ ส่วนปั จจุบนั วัสดุตามแต่
ช่างจะปรับหามาใช้ ได้ เช่น หลาวทองเหลือง เป็ นต้ น) กดลายเป็ นรู ปวงกลม ซึ่งปรากฏเทคนิค
ดังกล่าวมาตังแต่
้ งานปูนปั น้ สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้ แก่ งานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดเขาบันได
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อิฐ จ.เพชรบุรี และซุ้มประตูทิศตะวันออกอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี สืบ
มายังงานประดับที่วดั มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 195-196)

ภาพที่ 194

เทคนิคกดลายบนหน้ าบันชันนอก
้
อุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 195 เทคนิคกดลายปล้ อง และเดินเส้ นลายจากซุ้มประตูทิศตะวันออกฝั่ งใต้ อุโบสถวัด
เกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
เทคนิคการกดจุด หรื อขีดสันๆ
้ บนลวดลายดูจะกลายเป็ นส่วนสําคัญ ในการ
สร้ างมิ ติแก่ลวดลายปูนปั น้ อย่างมากในงานประดับบางส่วนที เป็ นงานปูนเก่าของวัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี ปรากฏในงานปั น้ รูปทับลายบนหน้ าบันอุโบสถ งานประดับซุ้มหน้ าต่างอุโบสถ
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(ภาพที่ 197) และงานประดับซุ้มประตูทางเข้ าทิศตะวันออกวิหารหลวง (ภาพที่ 198) ต่างไปจาก
ตัวอย่างงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียคุ ก่อนหน้ าที่นิยมใช้ เทคนิคการปั น้ ปูนเป็ นทรงเม็ดนํ ้าค้ าง หรื อ
กระจังขนาดเล็กประดับซ้ อนทับกันให้ เกิดปริ มาตรและรู ปแบบลวดลายต่างๆ รวมถึงการปั น้ หาง
กระหนกให้ มีบางส่วนยกและพลิกกลับเพื่อให้ เกิดความรู้ สกึ พลิ ้วไหวในลายเป็ นหลัก โดยมีการใช้
เทคนิคกดลายเป็ นปล้ อง หรื อขีดสันๆ
้ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้

ภาพที่ 196 การกดลายปล้ อง และกรี ดเดินเส้ นลาย หน้ าบันทิ ศตะวันออกวัดเขาบันไดอิฐ จ.
เพชรบุรี

ภาพที่ 197 การกดจุด และขีดสันๆ
้ บนงานประดับซุ้มประตูผนังสกัดทิศตะวันออกฝั่ งใต้ วิหาร
หลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 198 เทคนิ ค การประดับ เม็ ด ประคํ า และกดจุ ด จํ า นวนมาก ซุ้ ม หน้ าต่ า งอุ โบสถวัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
2.1.2 เทคนิคการกรีดลาย หรื อการเดินเส้ นลาย
เพื่อสร้ างแนวแกนกลางของก้ านลาย หรื อเดินเส้ นเพื่อประดับตกแต่ง
ลาย เช่น การเดินเส้ นวงขดประดับร่ างกายครุ ฑบนหน้ าบันอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
และครุ ฑประดับซุ้มประตู ผนังสกัดด้ านใต้ ของอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่
195) การเดินเส้ นวงขดประดับร่างกายของสัตว์หิมพานต์ประดับกรอบคูหาทิศตะวันออกวิหารวัด
พลับพลาชัย จ.เพชรบุรี และการเดินเส้ นแกนลายในงานประดับซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดปากคลอง จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 199) เป็ นต้ น

ภาพที่ 199 เทคนิคการกรี ดเส้ นเป็ นแกนของลวดลายจากซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดปากคลอง จ.
เพชรบุรี
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นอกจากนี ย้ ัง ปรากฏเทคนิ ค การปั น้ อื่ น ๆ อี ก บ้ า งเฉพาะแห่ ง ได้ แ ก่
เทคนิคการเดินเส้ นนูนจากระนาบ พบในงานประดับหน้ าบันวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 200) และเทคนิคการสร้ างพื ้นผิวให้ มีระนาบต่างกัน เพื่อสร้ างพื ้นผิวลวงตาก่อน
การลงสี ของฉากพื ้นภาพปูนปั น้ ประดับหน้ าบัน ซุ้มประตู และซุ้มหน้ าต่างการเปรี ยญวัดเขมาภิรัติ
การาม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 201) เป็ นต้ น

ภาพที่ 200 การปั น้ เส้ นนูนประดับครุฑบนหน้ าบันทิศตะวันออก วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร
จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 201 การปั น้ พื ้นผิวต่างระดับลวงตาประกอบการลงสี ประดับหน้ าบันซุ้มหน้ าต่างศาลา
การเปรี ยญ วัดเขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี
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แม้ ก ารสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคนิ ค การปั น้ แต่ ง ลายแบบต่ า งๆ
ได้ แก่ การกรี ด (ขีด) และการกดลายแบบต่างๆ ยังปรากฏอยู่บ้างในงานยุคปั จจุบนั แต่รูปทรง
และปริ มาตรของงานปูนปั น้ โดยรวมกลับมีลกั ษณะสัมพันธ์ กบั กลุม่ งานปูนปั น้ ในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ที่เน้ นการสร้ างปริ มาตรลายกระหนกด้ วยเทคนิคการปั น้ ปูนทรงเม็ดนํ ้าค้ างแปะซ้ อนทับกัน
โดยไม่กดจุดไข่ปลากลางเม็ด การแต่งทรงปลายยอดกระหนกให้ มีความสะบัดพลิ ้ว และเทคนิค
การปั น้ พลิกลายยอดตัวกระหนกคล้ ายกับแนวทางที่ปรากฏมาก่อนในกลุ่มงานรุ่นเก่าสมัยอยุธยา
ตอนปลาย โดยเฉพาะแบบอย่างในงานปูนปั น้ ประดับอุโบสถวัดสระบัว และวัดเขาบันไดอิฐ จ.
เพชรบุรี
รวมถึงการพัฒนาลายกระหนกที่เน้ นการปั น้ ยอดสะบัดตามความนิยม
ของงานลายไทยยุคปั จจุบนั มากกว่ารู ปแบบของตัวกระหนกในกลุ่มผลงานระหว่าง พ.ศ.24602510 ซึง่ จะประกอบด้ วยการซ้ อนชันรายละเอี
้
ยดเพื่อเพิ่มปริ มาตรของลายค่อนข้ างน้ อย และมี
ลักษณะการปั น้ กระหนกประกอบจากชันระนาบที
้
่คอ่ นข้ างแบน รายละเอียดการซ้ อนลายค่อนข้ าง
น้ อย และไม่มีการปั น้ พลิกลาย เพื่อเสริมให้ ยอดกระหนกดูสะบัดเท่าไรนัก (ภาพที่ 202-203)

สมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ.2460-2510
สมัยอยุธยาตอนปลาย
ภาพที่ 202 การเปรี ยบเทียบลายกระหนกสมัยอยุธยา กับกระหนกในงานระหว่าง พ.ศ. 24602510 จากตัวอย่างผลงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี
ได้ แก่ กระหนกหางกินรี สมัยอยุธยาตอนปลายจากหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัด
สระบัว และอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี และกระหนกเปลว สมัยรัตนโกสินทร์
จากหน้ าบันทิศตะวันออกหอปริ ยตั ิธรรม วัดพลับพลาชัย และหน้ าบันทิศตะวันออก
อุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี ตามลําดับ
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จากการศึกษาสามารถสรุปได้ ว่าเทคนิคฝี มือ และมาตรฐานความงาม
ของลายกระหนกในงานปูน ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ไม่ได้ มี กรอบ
มาตรฐานที่ เคร่ งครัด โดยการย้ อนกลับไปศึกษาและปั น้ ลวดลายตามแบบงานรุ่ นเก่ าในสมัย
อยุธยาตอนปลายเพิ่งเกิดขึ ้นอย่างเด่นชัดในงานช่างยุคปั จจุบนั ควบคูไ่ ปกับแนวทางการปั น้ ลาย
กระหนกแนวไทยประยุกต์ตามแบบลายที่แพร่ หลายทั่วไปในศิลปะรัตนโกสินทร์ หรื อคิดปรุ งขึ ้น
ใหม่ด้วยกระหนกผักกูด กระหนกใบเทศ กระหนกหางกินรี กระหนกเปลว กระหนกยุคโบราณ
และลวดลายแบบพิเศษอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็ นแนวทางที่เริ่ มปรากฏเด่นชัดมาตังแต่
้ งานของ
นายพิน อินฟ้าแสง (ภาพที่ 204-205)

ภาพที่ 203 ตัวอย่างเทคนิคการปั น้ ตัวกระหนกในงานปูนปั น้ ของสกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั

ภาพที่ 204 ลายช่อประดับกรอบคูหาทิศตะวันออก วิหารวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 205 ลวดลายผสมระหว่า งกระหนกผัก กูด และใบไม้ คล้ ายลายแบบฝรั่ง หน้ าบัน ซุ้ม
ทางเข้ าระเบี ยงคดด้ านทิศตะวัน ออก ประตูฝั่งเหนื อของวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี
2.2 เทคนิคการประดับตกแต่ ง และการใช้ สี
ผลการศึกษาในบทที่ 4 พบว่างานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั จากกลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดเพชรบุรี และผลงานสําคัญส่วนใหญ่ นิยมตกแต่งเฉพาะส่วนพื ้นร่ องลายด้ วย
กระจก หรื อสีเท่านัน้ เนื่องจากการทาสีทบั กันหลายครัง้ จะทําให้ รายละเอียด และชันเชิ
้ งในการ
ปั น้ ลวดลายด้ อ ยลงไป ช่ า งส่ ว นใหญ่ จึง มัก แนะนํ า ให้ ท างวัด ปล่ อ ยส่ว นที่ เป็ นลวดลายตาม
ธรรมชาติ บางช่างนิยมแสดงผิวปูนเปลือยสีขาวนวล บางช่างอาจใช้ สารฟอกขาวทาหลังจากปั น้
และปล่อยให้ ปนู แห้ งสนิทแล้ ว หรื อ บางช่างอาจทําตามความต้ องการของทางวัดด้ วยการทาสี
ทอง (ปิ ดทอง) บนตัวลวดลาย หรื อทาสีตา่ งๆ ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของช่างปั น้ ซึง่ โดยรวมอยู่
ในทิศทางของงานประดับแนวประเพณีที่ปรากฏควบคู่มาเสมอกับการประดับตกแต่งอาคารต่างๆ
ภายในวัด
อย่ า งไรก็ ดี ค วามต้ อ งการเพิ่ ม สี สัน ในผลงานปูน ปั ้น เพื่ อ สนองความงามที่
แตกต่างจากงานปูนปั น้ ทั่วไปตามทัศนะของช่างย่อมปรากฏอยู่ด้วย และดูจะเป็ นทิศทางที่เริ่ ม
ปรากฏในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีตงแต่
ั ้ งานในช่วง พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา ดังปรากฏในงาน
ประดับวัดเขมาภิรัตกิ าราม วัดชมพูพน และวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี
หลักฐานงานศิลปกรรมประกอบการสัมภาษณ์ช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั พบความ
พยายามคิดค้ นกรรมวิธีเพื่อสร้ างสีสนั ให้ กบั ปูนปั น้ ด้ วยความประสงค์หลากหลาย เช่น ต้ องการ
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ทํางานปูนปั น้ ให้ ดเู ป็ นของโบราณออกแนวย้ อนยุค49 ดังสังเกตงานปูนปั น้ รุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรี
จะมีสีปนู ออกนวลอมนํ ้าตาลมากน้ อยต่างกันไป หรื อสีอมนํ ้าตาลฝาดคล้ ายสีปนู ปั น้ ประดับหน้ า
บันอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ต้ องการทําให้ เข้ ากับลวดลายแบบใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับลาย
บนปราสาทขอม หรื อทํางานปูนปั น้ ให้ มีอารมณ์ คล้ ายงานสลักศิลา ซึ่งในทัศนะของช่างเชื่อว่า
เป็ นปูนปั น้ เมื่อผ่านเวลามานานหลายร้ อยปี ปูนจึงกลายสภาพแกร่งคล้ ายศิลา50 เป็ นต้ น
การพัฒนาเทคนิคการประดับตกแต่ง และการเพิ่มสีสนั ให้ ผลงานปูนปั น้ ที่โดด
เด่นจนถื อเป็ นเอกลักษณ์ ของกลุ่มช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ซึ่งปรากฏในงานของเครื อข่าย
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ และปรากฏบ้ างส่วนน้ อยในกลุม่ ช่างพื ้นบ้ านรายย่อย ได้ แก่ การปั น้ ด้ วย
ปูนสีนํ ้าตาลอมแดง และการประดับชิ ้นส่วนถ้ วยลายคราม หรื อถ้ วยเบญจรงค์แทรกในงานปูนปั น้
เทคนิคดังกล่าวเริ่ มปรากฏใช้ ครัง้ แรกในผลงานของช่างสํารวย และทองร่ วง
เอมโอษฐ์ ก่อนแพร่หลายสูช่ ่างพื ้นบ้ านอื่นๆ โดยเทคนิคการประดับถ้ วย และกระเบื ้องเคลือบถือ
เป็ นงานประดับที่เพิ่มความวิจิตรและมูลค่าของผลงานปูนปั น้ ให้ มากยิ่งขึ ้น
เมื่อพิจารณาเทคนิคการประดับงานปูนปั น้ ประดับอาคารรุ่ นเก่าในเขตเมือง
เพชรบุรี พบว่ามีเทคนิคการประดับจาน ชาม ถ้ วย และชิ ้นส่วนชามกระเบื ้องร่วมกับงานปูนปั น้ อยู่
ด้ วยเช่นกัน โดยประดับร่วมกับลวดลายปูนปั น้ ประเภทพรรณพฤกษา บางแห่งพบร่องรอยการปั น้
กลีบล้ อมรอบชามที่ประดับเป็ นเกสรดอกไม้ (ภาพที่ 186-188 และ 206) ซึง่ ปั จจุบนั เหลือหลักฐาน
อยู่ค่อนข้ างน้ อย เพราะอาจเป็ นแบบที่ไม่ได้ รับความนิยม หรื อถูกรื อ้ ถอนแทนที่ด้วยพระอุโบสถ
หลังใหม่
อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ยังปรากฏเทคนิคการประดับดังกล่าวสืบมาบ้ างในงานปูน
ปั น้ ยุคปั จจุบนั ส่วนหนึง่ เป็ นการปั น้ ตามความต้ องการของทางวัด เช่น ซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดพระ
ทรง งานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดหาดทราย จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างผิน สังข์ศรี สร้ างขึ ้นราว
พ.ศ. 2528 (ภาพที่ 207) และงานประดับหน้ าบันอุโบสถ (เก่า) วัดขลุบ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 208)
เป็ นต้ น

49

สัมภาษณ์ สมบัติ พูลเกิด, ช่างปูนปั น้ , 20 เมษายน 2553.
50
สัมภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 3 มิถนุ ายน 2553.
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ภาพที่ 206 หน้ าบันคดซ่าง หรื อคดสร้ าง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 207 หน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดหาดทราย จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 208 หน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดขลุบ (เก่า) จ.เพชรบุรี
ดังนันเทคนิ
้
คการประดับชิ ้นส่วนที่ได้ จากการเคาะถ้ วยลายคราม ถ้ วยเบญจ
รงค์ หรื อถ้ วยกระเบื ้องสีสนั ต่างๆ รวมถึงชิ ้นส่วนสําเร็ จรูปประเภทช้ อน ฝาจุกโถ และถ้ วย สอด
ไส้ สลับ ไปกับ การปั น้ ลวดลายประเภทต่างๆ ทัง้ ลายกระหนก และพรรณพฤกษา บางครั ง้ ใช้
ประดับตามร่ องลาย กรุ พื ้นระนาบขององค์ประกอบอาคาร รวมถึงใช้ ปิดประดับเป็ นเครื่ องทรง
หรื อเสื ้อผ้ า และเครื่ องประดับของรูปประติมากรรม ก่อเกิดความระยิบระยับยามแสงแดดสะท้ อน
จากความโค้ งของชิ ้นส่วนที่ได้ จากการเคาะถ้ วย หรื อลายสีทองที่เขียนประดับบนชิ ้นส่วนเหล่านัน้
้ ่ องการประดับถ้ วยกับงานปูนปั น้
(ภาพที่ 209-210) จึงเป็ นผลจากการผสานองค์ความรู้เก่า ทังเรื
การประดับกระจกบนพื ้นผิวงานเพื่อให้ เกิดความงดงามยามสะท้ อนกับแสงแดด และการคิดค้ น
ทดลองจากการตีความต่อยอดประสบการณ์ ใหม่ด้านเทคนิคการประดับชิน้ ส่วนกระเบือ้ งสีสนั
ต่างๆ เมื่อคราวเข้ าร่วมบูรณะวัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ. 2523-25
ของช่างเข้ าด้ วยกัน51
การพัฒนาเทคนิคการประดับดังกล่าวในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีผลงานโดดเด่น
เป็ นที่ร้ ูจกั หลายแห่ง เช่น ผลงานประดับผนังอาคารร้ านแม่กิมไล้ สาขาบ้ านลาด จ.เพชรบุรี งาน
ประดับ ปูน ปั น้ เบญจรงค์ อุโบสถวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม และพิ พิ ธภัณ ฑ์ ช้างเอราวัณ จ.
้ งทางศิลปะร่วมด้ วย
สมุทรปราการ เป็ นต้ น ซึง่ แสดงให้ เห็นแนวทางการประดับที่มีเรื่ องของชันเชิ
51

สัมภาษณ์ ทองร่ วง เอมโอษฐ์ , ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์ ,
ช่างปูนปั น้ , 3 มิถนุ ายน 2553.
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เช่น การเลือกลายกระเบื ้องให้ เหมาะสมกับตําแหน่งชิ ้นงาน การปั น้ ปูนให้ เข้ ากับชิ ้นส่วนกระเบื ้อง
การประดับแบบเล่นโทนสี การเดินเก็บขอบลายด้ วยสีทอง การนําชิ ้นส่วนสําเร็ จรูปมาประกอบ
เป็ นลวดลายประดับ และการเสริ มประดับเพชรพลอยแทรกงาน เป็ นต้ น จวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั
ยังไม่พบการพัฒนาเทคนิคการประดับตกแต่งงานปูนปั น้ อื่นๆ ที่โดดเด่นอีก

ภาพที่ 209 ช่างขณะกําลังสาธิตการประดับลายด้ วยช้ อนเป็ นลายประกอบดาวเพดาน

ภาพที่ 210 ตัวอย่างการประดับชิ ้นส่วนสําเร็จ และชิ ้นส่วนจากการเคาะถ้ วยกระเบื ้องในงานปูน
ปั น้
อนึ่ง เทคนิคการลงสีงานปูนปั น้ หลากสี ได้ แก่ เหลือง นํ ้าตาลแดง และสีนํ ้าเงิน
บางแห่งมีการไล่เฉดสีนํ ้าเงินบนฉากหลังเป็ นท้ องฟ้ามีเมฆประกอบคล้ ายงานจิตรกรรม ซึง่ พบใน
งานประดับอุโบสถ และศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 173-174) และ
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หน้ าบันอุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 189) รวมถึงเทคนิคการลงไล่สีจางๆ บนลายปูน
ปั น้ ซึ่งปั จจุบนั จางลงไปมากจนแทบสังเกตความต่างไม่ชดั เจน ที่อโุ บสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี
(ภาพที่ 176-179) ถือเป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะของงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีระหว่าง พ.ศ. 24602510
แม้ ปัจจุบนั พบการลงสีเหลือง นํ ้าตาลแดง และสีนํ ้าเงิน คล้ ายงานปูนปั น้ รุ่นเก่า
ที่วดั เขมาภิรัตกิ าราม จ.เพชรบุรี อยู่บ้างแต่ไม่นิยมแพร่หลายมากนัก และส่วนใหญ่เป็ นผลงานที่มี
ทักษะฝี มือการปั น้ ในระดับรอง บางแห่งอาจเป็ นร่ วมยุคกับงานรุ่ นเก่าราว พ.ศ. 2460-80 ต่าง
จากแบบที่ปรากฏทัว่ ไปในกลุ่มช่างที่มีชื่อเสียงพบกระจายอยู่ในวัดเขตอําเภอบ้ านลาด และเขา
ย้ อย เช่น หน้ าบัน และซุ้มประตูหน้ าต่างวัดเขาย้ อย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 211) และหน้ าบันอุโบสถ
วัดลาดศรัทธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 212) เป็ นต้ น
จากที่ ก ล่าวมาจึงสรุ ป ประเด็น เรื่ อ งเทคนิ คการตกแต่งงานปูน ปั น้ ในงานยุค
ปั จจุบนั ได้ วา่ มีทงเทคนิ
ั้
คการประดับตามแนวประเพณีในงานช่างไทยโดยทัว่ ไป และการประยุกต์
วัส ดุ เทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ๆ จากการสังเกตจากภูมิ ปั ญ ญาดัง้ เดิ ม ในท้ อ งถิ่ น และแนวทางจาก
ตัวอย่างงานปูนปั น้ รุ่ นเก่าทังในและนอกสั
้
งคมเมืองเพชรบุรี ทัง้ มีการพัฒนาในเรื่ องทฤษฎีทาง
ศิลปะ และวัสดุให้ มีความหลากหลายเพิ่มเพื่อสร้ างเอกลักษณ์ และมูลค่าให้ กบั ผลงาน เมื่อช่าง
หนึ่งคนคิดค้ นเทคนิคใหม่จนกลายที่ยอมรับ และต้ องการของตลาดงาน (วัด) ย่อมส่งผลให้ ช่าง
อื่นๆ พยายามเรี ยนรู้ และปรับเทคนิคดังกล่าวมาใช้ ตามไปด้ วย

ภาพที่ 211 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดเขาย้ อย จ.เพชรบุรี
ปั น้ รู ปบุคคลเล่าเรื่ องพุทธประวัติ ตอนมหาภิเนษกรม มีการลงสีเหลืองบนลวดลาย
ตัดแซมด้ วยสีฟ้าเข้ ม สีแดงบางส่วน และลงสีฟ้าเป็ นพื ้นหลัง
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ภาพที่ 212 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดลาดศรัทธาธรรม จ.เพชรบุรี
ปั น้ รู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑ ประกอบลวดลายประเภทพรรณพฤกษา เหลือร่ องรอย
การลงสีฟ้าเข้ ม เขียว แดง และเหลือง
3. การวิเคราะห์ ด้านรูปแบบลวดลายประดับ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบในกลุ่มงานปูนปั น้ สกุลเพชรบุรียุคปั จจุบนั โดย
แบ่งประเภทลายจากกลุ่มงานประดับสําคัญบนหน้ าบันเป็ นหลัก สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ ลวดลายประเภทก้ านขด ลวดลายประเภทเครื อเถา และลวดลายประเภทพรรณพฤกษา
ทังนี
้ ้พบว่าลวดลายประเภทก้ านขด และลวดลายประเภทเครื อเถากระหนกเปลว เป็ นแบบลายที่
ได้ รับความนิยมมากกว่าประเภทลายพรรณพฤกษา โดยเฉพาะแบบแผนลายประดับบนหน้ า
บันอุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี และอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ดูจะกลับมาได้ รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายอีกครัง้ ในงานประดับหน้ าบันยุคปั จจุบนั
อนึง่ ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา เป็ นแบบลายรุ่นเก่า และมีพฒ
ั นาการอยูใ่ นงาน
ประดับปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี แต่ถกู ลดความสําคัญลงไปอย่างมากในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
3.1 ลวดลายประเภทก้ านขด
ลายประเภทลายก้ า นขดถื อ เป็ นแบบลายเก่ า ปรากฏหลัก ฐานความนิ ย ม
แพร่ หลายมายาวนานในดินแดนประเทศไทย ซึง่ ต้ นเค้ าของการประดับลายก้ านขดที่มีการสอด
เกี่ ยวกันจากแนวแกนกลาง และการออกยอดเป็ นลวดลายแบบต่างๆ เช่น รู ปดอกไม้ สัตว์หิ ม
พานต์ และเทพพนม ประดับบนบานประตู และหน้ าบันในศิลปะสมัยอยุธยา แสดงความสัมพันธ์
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กับแบบลายประเภทเดียวในศิลปะมุสลิม52 ก่อนจะมีพัฒ นาการยาวนานสืบความนิยมมาสมัย
รัตนโกสินทร์
ลวดลายประเภทก้ านขดปรากฏความนิยมมายาวนานในงานปูนปั น้ ประดับ
อาคารในเมืองเพชรบุรี และยังคงเป็ นแบบลวดลายหลักสําหรับงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ดังปรากฏ
หลักฐานงานประดับกลุ่มอาคารสมัยอยุธยาตอนปลายในเขตเมืองเพชรบุรี ได้ แก่ บานประตู
และหน้ าบันสลักไม้ ศาลาการเปรี ยญ และงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดใหญ่
สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี และงานปูนปั น้ หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
สืบเนื่ องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น งานปูนปั น้ หน้ าบันทิศตะวันออกวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี งานปูนปั น้ หน้ าบันวัดพระแก้ วน้ อย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี งานปูนปั น้ ประดับ
หน้ าบัน อุโบสถวัดสมณาราม จ.เพชรบุรี งานปูน ปั น้ ประดับ หน้ าบัน วิหารวัดพลับ พลาชัย จ.
เพชรบุรี ตลอดจนงานปูน ปั น้ ประดับ หน้ าบัน และองค์ ประกอบอาคารยุคปั จจุบัน ดังกล่าวถึง
รายละเอียดแล้ วในบทที่ 4 เป็ นต้ น
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่สง่ ผลให้ แบบลายประเภทก้ านขดเป็ นลวดลายหลัก
ในงานปูน ปั น้ ประดับ หน้ าบัน อาคารของสกุลช่า งเพชรบุรี น่ าจะมี เหตุจ ากฝี มื อชัน้ ครู ในงาน
ประดับหน้ าบัน อุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม และอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี จนกลายเป็ น
ที่ กล่าวขานอยู่เสมอในหมู่นักวิชาการ ช่าง และบุคคลทั่วไป และเป็ นแบบลายที่ ช่างสามารถ
ปรับเปลี่ยนการออกลาย และใส่ลกู เล่นได้ หลากหลายแบบ สามารถแบ่งกลุ่มลวดลายตามแนว
ทางการแสดงออกได้ 2 กลุม่ คือ
3.1.1 ลวดลายประเภทก้ านขดแบบเก่ า
ที่ ยังคงรักษาแบบแผนลาย และรายละเอียด ได้ แก่ การปั น้ แกนลาย
เป็ นแนวช่ อ หางโต หรื อ ปรั บ เป็ นตัว ทับ ลาย ถัด จากแกนกลางเป็ นก้ านคดโค้ ง และก้ านขด
ตามลําดับ มีการประดับใบไม้ ซีก-ซ้ อน (กาบ) หุ้มก้ านตามจังหวะ วงก้ านคดออกลายช่อหางโต
สลับกับ วงก้ านออกลายกระหนกกิ น รี บางแห่งยังคงปั น้ รู ปครุ ฑ ยึดเถาลายใกล้ เคีย งกับงาน
ประดับรุ่ นบนหน้ าบันศาลาการเปรี ยญ อุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี และอุโบสถวัดเขา
บันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
บางแห่งได้ ปรับการออกลายก้ านคดเป็ นรู ปต่างๆ ตามความนิยมใน
งานประดับหน้ าบันอาคารสมัยรัตนโกสินทร์ แต่เมื่อมองโดยรวมแล้ วยังคงเห็นเค้ าโครงบางอย่าง
52

62.

เจนจิรา เบญจพงศ์, “ลวดลายประดับแบบอิสลามในศิลปะไทย (พุทธศตวรรษที่ 21-23),” 57-

251
สัมพันธ์ กบั แบบลายรุ่ นเก่าในเมืองเพชรบุรีได้ เป็ นอย่างดี เช่น หน้ าบันศาลาสังคีต วัดกุฎีดาว จ.
เพชรบุรี หน้ าบันกุฏิวดั เพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 213) หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดม่วง
งาม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 214) หน้ าบันกุฏิวดั เขาชมพู จ.เพชรบุรี หน้ าบันทิศตะวันตกวัดแก่นเหล็ก
จ.เพชรบุรี หน้ าบัน ทิศตะวันตกอุโบสถวัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 20) และหน้ าบันทิ ศ
ตะวันตกอุโบสถวัดเพรี ยง จ. เพชรบุรี (ภาพที่ 104) เป็ นต้ น

ภาพที่ 213 ลวดลายประเภทก้ านขดบนหน้ าบันกุฏิ วัดเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 214 ลวดลายประเภทก้ านขดบนหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดม่วงงาม จ.เพชรบุรี
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3.1.2 ลวดลายประเภทก้ านขดปรับปรุ งขึน้ ใหม่ ในรูปแบบหลากหลาย
พร้ อมกับการปั น้ รู ป “ตัวทับลาย” ประกอบสําหรับงานประดับหน้ าบัน
ทังนี
้ ้ดูเหมือนช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั นิยมปั น้ รู ปปลายวงก้ านขดให้ ยกลอยออกจากระนาบพื ้นลาย
และค่ อ นข้ างมี ค วามหลากหลายตามแนวทางที่ ป รากฏเสมอในงานประดับ หน้ าบั น สมั ย
รัตนโกสินทร์ และปรากฏการสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่องในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ตรงข้ าม
กับแนวทางในข้ อ 1 ซึง่ ขาดช่วงแล้ วมาปรากฏความนิยมอีกครัง้ ในงานปูนปั น้ ของช่างยุคปั จจุบนั
ตัว อย่ า งงานปูน ปั น้ สกุล ช่ า งเพชรบุ รีที่ เก่ า สุด ในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์
ได้ แก่ งานประดับหน้ าบันทิศตะวันออกวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ซึง่ ช่างออก
ลายก้ านขดจากรู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑเหยียบบ่าพญาวานร (หนุมาน) หรื อ “ตัวทับลาย” ที่กึ่งกลาง
ของหน้ าบัน ก้ านเถากลมอวบ และมีกาบ หรื อใบไม้ ซีก-ซ้ อนหุ้มก้ านไปตามจังหวะ โดยปั น้ รู ป
ครุ ฑกางปี กเอี ้ยวตัวที่ปลายวงก้ านคด (ภาพที่ 24) ระเบียบดังกล่าวต่างจากลวดลายประเภท
เดีย วกันภายในวัด ซึ่งน่าจะบอกถึงรู ปแบบลายก้ านคดบนหน้ าบัน วิห ารหลวงว่าเป็ นการปั น้
ลวดลายรูปแบบเก่า อาจมีมาอยูก่ ่อนการปั น้ ลวดลายก้ านขดบนซุ้มประตูวิหารหลวง และหน้ าบัน
ซ่างของระเบียงคดภายในวัดเดียวกัน เนื่องจากงานประดับกลุม่ หลังนี ้ปรับใบไม้ ซีก-ซ้ อน หุ้มก้ าน
ไปเป็ นตัวกระหนก และใบไม้ (ใบเทศ) แทน บางซุ้มออกลายก้ านคดเป็ นดอกไม้ ซึ่งงานเหล่านี ้
ควรเป็ นแบบหลังกว่า และน่าจะได้ รับอิทธิพลลวดลายพรรณพฤกษาอิทธพลจีนปนฝรั่งตามกระแส
งานช่าง รัชกาลที่ 3-4 มาแล้ ว
หลั ก ฐานลวดลายประเภทก้ านขดในสมั ย รั ช กาลที่ 4 พบการ
ปรับ เปลี่ ย นปั น้ ลายประเภทดังกล่าวหลากหลาย เช่น การปรับ เปลี่ ยนรายละเอี ยดของลาย
ประเภทนีด้ ้ วยการปั น้ ก้ านคดในลักษณะของก้ านต่อ โดยมีกาบคู่เป็ นตัวประดับเป็ นจังหวะไป
ตามก้ าน และเป็ นตัวแตกลายก้ านขดแทนการใช้ ใบซีกใบซ้ อนแบบเก่าในงานประดับหน้ าบัน (เก่า)
อุโบสถวัดพระแก้ วน้ อย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 166) การประดับก้ านขดมีวงก้ านบาง
สอดเกี่ยวกันโดยไม่มีแนวแกนกลางบนงานปูนปั น้ ประดับปรางค์แดง วัดพระแก้ วน้ อย พระนครคีรี
จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 165) และการทําก้ านขดเถาบางลงประดับใบไม้ ดคู ล้ ายลวดลายแบบฝรั่งบน
หน้ าบันอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 167)
ความหลากหลายยังปรากฏสืบมาในงานปูนปั น้ ระหว่าง พ.ศ. 24602510 แต่ดเู หมือนว่าช่างได้ ออกแบบปั น้ ต่างกันไปตามความคิดสรรค์ ชันเชิ
้ ง และฝี มือทางการ
ช่าง เช่น ลายก้ านขดที่มีกาบหุ้ม ก้ านคดที่มีวงผิดปกติบนหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดเขมา
ภิรัติการาม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 171) หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี (ภาพที่
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189) และก้ านขดช่อหางโตกระหนกเปลวเถาคูบ่ นซุ้มประตูอโุ บสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ภาพ
ที่ 180) เป็ นต้ น
แบบลายก้ านขดที่น่าสนใจในยุคนี ้ปรากฏขึ ้นอย่างหลากหลายในงาน
ปูนปั น้ ของนายพิน อินฟ้าแสง ทัง้ ความต่างในการออกลาย ลักษณะก้ านลาย การประยุกต์
กระหนกแบบต่างๆ มาใช้ ประกอบลาย รวมถึงการพัฒ นาเทคนิคการปั น้ เถาลายบางส่วนยก
ลอยตัวสอดเกี่ยวกัน และออกลายก้ านขดด้ วยประติมากรรมลอยตัวจากพื ้นระนาบของหน้ าบัน
เช่น การปั น้ รู ปปลายวงก้ านขดแบบลอยตัวในงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออกวิหารวัด
พลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 184) ลายก้ านขดที่ประดับกระหนกที่ทําหยักใบคล้ ายใบไม้ แบบ
ตะวันตก บนหน้ าบันซุ้มทางเข้ าพระระเบียงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 205) ลาย
ก้ านขดที่มีการลดจํานวนใบไม้ ซีกใบไม้ ซ้อนลง และคัน่ จังหวะด้ วยตัวกระหนกเปลวตามแบบลายที่
แพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์ บนหน้ าบันหอฉันวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 182) และ
การผูกเรี ยงวงก้ านคดอย่างเป็ นระเบียบบนหน้ าบันทิศตะวันออกหอปริยตั ิธรรม วัดพลับพลาชัย จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 215) เป็ นต้ น

ภาพที่ 215 หน้ าบันทิศตะวันออก หอปริยตั ธิ รรม วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
แนวทางการออกแบบลวดลายประเภทก้ านขดให้ มีลูกเล่นด้ วยกลวิธี
ต่างๆ โดยเฉพาะการปั น้ รู ปจบวงก้ านขดให้ มีความหลากหลาย เทคนิคการยกเถาลายให้ สอด
เกี่ยวกัน และการปั น้ รู ปจบวงก้ านขดลอยเด่นจากระนาบผนังได้ กลายเป็ นความนิยมที่ปรากฏอยู่
เสมอในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั เช่น การยกเถาลายเกี่ยวไขว้ กนั บนงานประดับหน้ าบันวัดเกาะจาก
จ.นครศรี ธรรมราช ผลงานแรกๆ ของทีมช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 67) การปั น้ เถายกเกี่ยวไว้
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กัน และตัวจบวงก้ านขดด้ วยภาพแบบต่างกันยกตัวลอยจากพืน้ ระนาบของผนังบนหน้ าบันทิศ
ตะวันตกอุโบสถวัดกุฎีดาว จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึง่ แตง (ภาพที่ 216) เป็ นต้ น

ภาพที่ 216 หน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดกุฎีดาว จ.เพชรบุรี
รวมทังการปรั
้
บแต่งรายละเอียดการปั น้ กระหนกจากแรงบันดาลใจที่
หลากหลาย กลายเป็ นลายก้ านขดที่ดแู ปลกตา หรื อเป็ นลวดลายแนวไทยประยุกต์เฉพาะตน เช่น
การปั น้ ลายก้ านขดประเภทเถาคู่เป็ นเหลี่ยมบนงานประดับหน้ าบันศาลาหอประชุม วัดมหาธาตุ
วรวิหาร ของทีมช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 32) งานประดับหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดเขา
ยี่สาร จ.สมุทรสงคราม ที่ปัน้ ใบไม้ ซีก-ซ้ อนเป็ นกระหนกแบบผักกูด ผสานกับเทคนิคการปั น้ กลุ่ม
เถาดูคล้ ายลายยุคเก่าแบบเขมร-ทวารวดี และการประดับชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วย ของช่างสํารวย เอม
โอษฐ์ (ภาพที่ 56) และการใช้ กระหนกใบเทศ และปรับรายละเอียดลายดูคล้ ายลายแบบฝรั่งบน
หน้ าบันทิศใต้ ศาลาสุนทรภู่ จ.เพชรบุรี ผลงานช่างบรรพต อินทเสม (ภาพที่ 217) เป็ นต้ น
สรุ ปได้ ว่าลวดลายประเภทก้ านขดในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีไม่มี
แบบนิยมที่ชดั เจน เนื่องจากการออกแบบและการผูกลาย หรื อองค์ประกอบลวดลายมักปรับตาม
ความเหมาะสมภายใต้ แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ งานช่างที่แตกต่างกัน รวมถึงการปั น้
ตามแบบลายสําเร็ จ และแบบลายของอาจารย์ หรื อช่างจากสถาบันการศึกษา ที่สนิทสนมพบปะ
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กันในการทํางานร่ วมออกแบบให้ 53 แต่ลกั ษณะเด่นที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในปั จจุบนั คือการ
ปั น้ ลายที่มีเถาลายกลม ค่อนข้ างอวบ และปรากฏการนํารู ปแบบลวดลายก้ านขดที่ได้ รับการยก
ย่องในหมูช่ ่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีว่าเป็ นงานชันครู
้ บนงานประดับหน้ าบันสลักไม้ ศาลาการเปรี ยญ
งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี และงานปูนปั น้
หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี กลับมาใช้ อย่างแพร่หลายอีกครัง้

ภาพที่ 217 หน้ าบันทิศตะวันตก ศาลาสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
3.2 ลวดลายประเภทเครือเถา
เป็ นแบบประเภทลายที่ได้ รับนิยมควบคู่กับลวดลายประเภทก้ านขด สัมพันธ์
กับแนวทางการสร้ างสรรค์ผกู ลวดลายไทยปะเพณีในงานช่างสมัยรัตนโกสินทร์ ทังแบบลวดลาย
้
เครื อเถาเครื อวัลย์ และเครื อเถาไขว้ หลากหลายรูปแบบ ก้ านเถาเหล่านี ้มักแตกลายเป็ นช่อหางโต
กระหนกกินรี และกระหนกเปลวต่างกันไปแต่ละแห่ง
ยกเว้ นลายประเภทเครื อเถาก้ านคดโค้ งออกลายช่อหางโต ซึง่ เป็ นแบบลายที่ไม่
แพร่หลายนักในศิลปะประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์ แต่แสดงความสัมพันธ์กบั ลวดลายประดับหน้ า
บันแบบเก่าในท้ องถิ่นเพชรบุรี ได้ แก่ งานประดับหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม
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สัม ภาษณ์ สุว รรณา ภัท รพลแสน, ช่ างปูน ปั น้ , 10 มิ ถุน ายน 2553; สัม ภาษณ์ สมชาย บุญ
ประเสริฐ, ช่างปูนปั น้ , 7 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ พระครูสถิตบุญเขต, เจ้ าอาวาสวัดกลางบางแก้ ว จ.นครปฐม
, 23 กรกฎาคม 2554.
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หน้ าบันอุโบสถวัดสระบัว หน้ าบันอุโบสถวัดไผ่ล้อม และหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ
จ.เพชรบุรี ซึง่ ได้ รับการยกย่องเสมือนงานชันครู
้ ในทัศนะของช่างเมืองเพชรบุรี
ตัว อย่ า งงานปู น ปั ้น ที่ แ สดงความสัม พัน ธ์ กับ แบบลวดลายข้ า งต้ น ในกลุ่ม
ตัวอย่างงานวิจัยครัง้ นี พ้ บค่อนข้ างน้ อยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับลายประเภทก้ านขด และเครื อเถา
กระหนกเปลวแบบต่างๆ ได้ แก่ หน้ าบันทิศตะวันตก อุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี (ภาพที่
26) หน้ าบัน ทิ ศ เหนื อ วิ ห ารคู่กั บ มณฑปวัด ศรี ษ ะทอง จ.นครปฐม (ภาพที่ 69) หน้ าบัน ทิ ศ
ตะวัน ออกมณฑปวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 105) หน้ าบัน ทิ ศตะวัน ตกวิหารหลวงพ่ อ
ศักดิ์สิทธิ์ วัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 106) และหน้ าบันทิศทิศตะวันตก อุโบสถวัดเพชร
สุวรรณ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 218) รวมถึงน่าจะเป็ นแรงบันดาลใจพื ้นฐานไปสู่ลวดลายแนวไทยแบบ
ใหม่ของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีบางท่านดังกล่าวถึงในหัวข้ อลวดลายประเภทก้ านขดในบทที่ 4

ภาพที่ 218 หน้ าบันทิศทิศตะวันตกอุโบสถ วัดเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี
อนึ่ง ได้ พบประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับลายช่อหางโตปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุค
ปั จจุบนั ว่านอกจากจะมีรูปแบบดังปรากฏทัว่ ไปในงานแนวประเพณี ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ แล้ ว
บางแห่งแสดงความสัมพันธ์ หรื อแรงบันดาลใจในการปั น้ แบบลายช่ อหางโตรุ่ นเก่ า ที่ปรากฏใน
งานประดับอาคารของเมืองเพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น ลายช่อ (หรื อ ลายคล้ ายช่อหาง
โต) บนหน้ าบันอุโบสถวัดใหญ่ สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ที่ยงั ให้ ความสําคัญกับกระจังกลางช่อ
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และเป็ นจุดออกลายกระหนกที่เรี ยงซ้ อนกันขึ ้นไป54 เช่น ช่อหางโตประดับหน้ าบันทิศตะวันออก
อุโบสถวัดม่วงงาม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 219) ลายช่อประดับยอดหน้ าบัน (เก่า) วิหารวัดศรี มหาโพธิ์
จ.นครปฐม (ภาพที่ 220) ลายช่อประดับยอดหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดท่ากระเทียม จ.เพชรบุรี
(ภาพที่ 221) รวมถึงลายช่ อหางโตแนวประยุกต์ บนหน้ าบันทิศเหนือหอปริยตั ิธรรม วัดพลับพลา
ชัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 222) เป็ นต้ น

ภาพที่ 219 ลายช่อหางโต จากหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดม่วงงาม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 220 ลายช่อหางโต จากหน้ าบันวิหาร วัดศรี มหาโพธิ์ (เก่า) จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 221 ลายช่อหางโต จากหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดท่ากระเทียม จ.เพชรบุรี
54

ดูเรื่ องวิวฒ
ั นาการลวดลายใน สันติ เล็กสุขมุ ,ลวดลายปูนปั ้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.
2172-2310), 67-68, 91-93; สันติ เล็กสุขมุ , กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2545),
47-50.
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ภาพที่ 222 ลายช่อหางโต จากหน้ าบันทิศเหนือหอปรัยตั ธิ รรม วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
3.3 ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา
ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา หรื อดอกไม้ ในงานปูนเมืองเพชรบุรี ปรากฏ
หลักฐานมาแล้ วอย่างช้ าในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ไม่นบั รวมภาพดอกไม้ ประกอบก้ านขด และ
ลายพรรณพฤกษาที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ลาย
ต้ นไม้ ดอกไม้ บนจิตรกรรมฝาผนัง และฐานตอนล่างงานสลักบานประตูไม้ ศาลาการเปรี ยญ วัด
ใหญ่สวุ รรณาราม จ. เพชรบุรี ซึง่ ล้ วนเป็ นงานสร้ างในสมัยอยุธยาตอนปลาย
แม้ หลักฐานงานปูนปั น้ ประดับก่อนงานยุค พ.ศ. 2460 มีอยู่ค่อนข้ างน้ อย แต่
จากหลักฐานที่สามารถระบุช่วงเวลาการก่อสร้ างได้ บง่ ให้ เห็นถึงพัฒนาการและความนิยมลวดลาย
ประเภทพรรณพฤกษาในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีก่อนยุคปั จจุบนั ได้ ระดับหนึง่ สามารถจัดกลุม่
ตัวอย่างได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 ตารางแบ่งช่วงอายุสมัยของหลักฐานงานปูน ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ประเภทกลุ่ม
ลวดลายพรรณพฤกษา สมัยรัตนโกสินทร์ ถึงกลุม่ ตัวอย่างงานในยุคปั จจุบนั
ช่ วงอายุสมัย
หลักฐานงานปูนปั ้นประเภทพรรณพฤกษา
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-5 - งานประดับ กลุ่ม อาคารที่ วัด มหาธาตุ จ.เพชรบุ รี ได้ แ ก่ ซุ้ ม
ประตูทิศตะวันออกของวิหารหลวง หน้ าบันอุโบสถ และหน้ าบัน
ซ่างระเบียงคด
- งานประดับ หน้ าบัน และกรอบช่ อ งหน้ าต่าง อุโบสถวัด มหา
สมณาราม จ.เพชรบุรี
- งานประดับอุโบสถ (เก่า) วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
- หอระฆังวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
- อุโบสถ (เก่า) วัดหนองควง และอุโบสถ (เก่า) วัดห้ วยหลวง
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ตารางที่ 2

ตารางแบ่งช่วงอายุสมัยของหลักฐานงานปูน ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ประเภทกลุ่ม
ลวดลายพรรณพฤกษา สมัยรัตนโกสินทร์ ถึงกลุม่ ตัวอย่างงานในยุคปั จจุบนั (ต่อ)

ช่ วงอายุสมัย
หลักฐานงานปูนปั ้นประเภทพรรณพฤกษา
ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 - งานประดับหน้ าบัน อุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชบุรี
- งานประดับ ซุ้ ม ประตู ซุ้ ม หน้ าต่ า ง อุ โ บสถวัด ปากคลอง จ.
เพชรบุรี
- งานประดับหน้ าบันซุ้มทางเข้ าระเบียงคด ด้ านทิศตะวันออก วัด
มหาธาตุ จ.เพชรบุรี
- งานประดับคูหาทิศตะวันออก วิหารวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
- งานประดับ คูห า ช่ อ งที่ 4 ทิ ศ เหนื อ อุ โบสถวัด เกาะหลัก จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์
- งานประดั บ ซุ้ มหน้ าต่ า งบางช่ อ ง อุ โ บสถวั ด คั่ น กะได จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์
พ.ศ. 2511 ถึงปั จจุบนั *
- งานประดับซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบุรี
- งานประดับหน้ าบันซุ้มหลวงพ่อมี วัดพระทรง จ.เพชรบุรี
- งานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดนาขวาง จ.สมุทรสงคราม
- งานประดับหน้ าบัน และกรอบช่องประตู-หน้ าต่างอุโบสถ วัด
อุทยั จ.เพชรบุรี
- งานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดไร่ดอน จ.เพชรบุรี
- งานประดับหน้ าบันซุ้มประตู วัดลาดศรัทธาราม จ.เพชรบุรี
- งานประดับฐานอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี
* หมายเหตุ เป็ นตัวอย่างงานประดับประเภทพรรณพฤกษา ที่ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างที่ส่มุ ใช้ ใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้เท่านัน้
จากตัวอย่างผลงานตามตารางข้ างต้ น พบว่าลวดลายประเภทพรรณพฤกษา
อัน ประกอบด้ วยดอกไม้ ใบไม้ ต้ น ไม้ รวมถึงการแทรกด้ ว ยรู ป บุค คล และสัต ว์ น านาชนิ ด เป็ น
ลวดลายประเภทหนึ่งที่มีแพร่ หลายในงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีมาก่อน ผลงานรุ่ นแรกๆ ปรากฏขึ ้น
ในงานประดับหน้ าบันอาคาร และซุ้มประตูหน้ าต่างภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี จาก
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รู ปแบบและเทคนิคการปั น้ ประกอบหลักฐานประเภทความทรงจํา กับภาพถ่ายเก่าเชื่อว่าน่าจะ
เป็ นผลงานในสมัยรัตโกสินทร์ ตอนต้ น ราวรัชกาลที่ 3-4 รวมถึงงานประดับที่อโุ บสถ (เก่า) วัด
หนองควง และอุโบสถ (เก่า) วัดห้ วยหลวงซึง่ น่าจะมีอายุไม่ห่างกันมากนัก
ผลงานประดับกลุม่ นี ้แสดงความสัมพันธ์กบั แบบลายประเภทเดียวกันที่ปรากฏ
ในงานประดับ กลุ่ม อาคารทรงตึก หรื อ กระเท่ เซร หรื อ วิลัน ดา ในศิล ปะอยุธ ยาตอนปลาย ถึ ง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และรู ปแบบงานประดับหน้ าบันอาคารแบบพระราชนิยม รัชกาลที่ 3 ที่แสดง
รู ป แบบลวดลายดอกไม้ ใบไม้ รวมถึ งการประดับ ภาพทิ วทัศ น์ สัต ว์ ม งคลแบบจี น ร่ ว มในงาน
ประดับหน้ าบันอาคาร
งานประดับที่วดั มหาธาตุวรวิหาร แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการทํางานที่ไม่ยึด
กับแบบแผนมากนักในการคิดปั น้ ดอกไม้ ประกอบใบไม้ หลากหลายรู ปแบบ ทัง้ กลุ่มดอกไม้ ใน
ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา และลวดลายกระหนกประเภทต่างๆ บนหน้ าบันอาคาร หน้ าบัน
ซุ้มประตู-หน้ าต่าง และแนวแถวหน้ ากระดาน พิเศษไปจากลายดอกโบตัน๋ แบบนิยมโดยทัว่ ไปใน
งานประดับแบบพระราชนิยม รัชกาลที่ 3 เช่น การทําลายพรรณพฤกษาประกอบเฉพาะดอก
โบตัน๋ ทรงตูมทําเป็ นกลีบ 3 กลีบ ในงานประดับซุ้มประตูทิศตะวันออกของวิหารหลวง การประดับ
ลายดอกไม้ คล้ ายดอกบัวตูมบนซุ้มหน้ าต่างพระวิหารหลวง และการประดับดอกที่มีเกสรเป็ น
จานบนหน้ าบัน ทางเข้ าระเบี ยงคด ทิ ศ ตะวัน ตก โดยเฉพาะงานประดับ หน้ าบัน ระเบี ย งคด
ประกอบด้ วยลวดลายพรรณพฤกษาในรู ป แบบของเครื อเถา และดอกไม้ ห ลากหลายรู ป แบบ
(ภาพที่ 223-224 และลายเส้ นที่ 8)
ลายประเภทพรรณพฤกษาแบบเก่าที่ได้ รับอิทธิ พลจากงานประดับในศิลปะ
มุสลิม และจีน มีพฒ
ั นาการสืบมาในงานประดับอาคารแบบประเพณี และอาคารอิทธิพลตะวันตก
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5 โดยบางแห่งมีรูปแบบคล้ ายลวดลายฝรั่ง หรื อแบบตะวันตกมาก
ขึ ้น ได้ แก่ งานประดับอาคารบนพระนครคีรี จ.เพชรบุรี หน้ าบันอุโบสถทรงฝรั่ง (เก่า) วัดสนาม
พราหมณ์ จ.เพชรบุรี หน้ าบันอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี และงานประดับซุ้มหอระฆัง
วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี ซึง่ กล่าวกันว่าเป็ นผลงานออกแบบและควบคุมการสร้ างโดยขุนศรี
วังยศ55 (ภาพที่ 225)

55

กั น ยา อื อ้ ประเสริ ฐ , การศึ ก ษาประวั ติ แ ละผลงานของช่ างชั ้น ครู เ พชรบุ รี ใ นสมั ย
รั ตนโกสินทร์ , 37.
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ภาพที่ 223 หน้ าบันทางเข้ าระเบียงคดทิศตะวันตก ข้ างทิศใต้ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ลายพรรณพฤกษาประกอบจากก้ านขด และใบที่ มี ข อบหยัก ดูแ ปลกตา มี น ก
ประกอบลาย หน้ ากระดานล่างของกรอบหน้ าบันปั น้ ลายดอกไม้ ใบเกสรกลมขนาด
ใหญ่มีกลีบเล็กๆ ล้ อมรอบ และมีใบไม้ ประกอบทุกดอก

ภาพที่ 224 หน้ าบันทางเข้ าระเบียงคดทิศตะวันตก ข้ างทิศใต้ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
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ลายเส้ นที่ 8 ตัวอย่างลายดอกไม้ แบบต่างๆ จากงานประดับรุ่ นเก่าในวัดมหาธาตุวรวิห าร จ.
เพชรบุรี

ภาพที่ 225 งานประดับหอระฆัง วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
สื บ มาในผลงานปูน ปั น้ ที่ ป รากฏหลัก ฐานการสร้ างตัง้ แต่ พ.ศ. 2460-2510
พบว่าลวดลายประเภทพรรณพฤกษามี พัฒ นาการทางด้ านรู ป แบบหลากหลายตามความคิด
สร้ างสรรค์ ในแนวทางเฉพาะของแต่ล ะช่ า งมากยิ่ งขึน้ ทัง้ กลุ่ม ลายพรรณพฤกษาประดับ ที่
ประกอบด้ วยก้ านขด หรื อเถาคล้ ายต้ นไม้ แตกเป็ นใบไม้ หรื อกลีบดอกประดับร่ วมกับลวดลาย
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ทํ านองจี น หรื อดอกไม้ ก้านแย่งตามลวดลายแบบเก่า ได้ แก่ งานประดับอุโบสถวัดชมพูพ น จ.
เพชรบุรี ซึง่ ระบุการสร้ าง พ.ศ. 2463 ลายประดับหน้ าบันอุโบสถวัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี ลาย
พรรณพฤกษาเทพพนม และลายดอกไม้ ก้านแย่ง หน้ าบันปรางค์วดั ใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
ซึง่ ระบุการสร้ างบนหน้ าบันซุ้มจระนํา พ.ศ. 2462 (ภาพที่ 226-227)

ภาพที่ 226 หน้ าบันซุ้มจระนําทิศใต้ ปรางค์วดั ใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 227 หน้ าบันซุ้มจระนําทิศตะวันตก ปรางค์วดั ใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
รวมถึงกลุ่มแบบลายพรรณพฤกษาที่ พัฒ นาขึ ้นใหม่ตามความคิดสร้ างสรรค์
และประสบการณ์ เฉพาะของช่าง ซึ่งกลุ่มหลังนีม้ ีลกั ษณะร่ วมกันตรงเถาก้ านพรรณพฤกษามี
กําเนิดจากแนวเส้ นโค้ ง หรื อฐานลายที่ปัน้ เป็ นพื ้นดินเหมือนสภาพตามธรรมชาติของต้ นไม้ เช่น
ลายพรรณพฤกษาประกอบด้ วยดอกไม้ ใบไม้ ทําเป็ นเถาลายแทงขึ ้นมาจากแนวเส้ นโค้ ง หรื อกอ
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หญ้ าตอนล่างของหน้ าบันซุ้มประตู และหน้ าต่างอุโบสถปากคลอง จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างแป๋ ว
บํารุ งพุทธ (ภาพที่ 178 และ 228) ลายก้ านขดแตกยอดเป็ นดอกไม้ มีเทพพนมบนหน้ าบันทิศ
ตะวันตกอุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 189) และลายพรรณพฤกษาเป็ นรู ปต้ นไม้ มีก่ิง
ก้ านใบแตกลาย หรื อมีลําต้ นที่ขึ ้นมาจากฐานที่เป็ นพื ้นดิน แนวเนินโค้ ง หรื อกอหญ้ าด้ านล่างคล้ าย
ต้ นไม้ ธรรมชาติในผลงานนายพิน อินฟ้าแสง เช่น ปูนปั น้ ประดับกรอบคูหาวิหารวัดพลับพลาชัย
จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 184) และซุ้มทางเข้ าระเบียงคดทิ ศตะวัน ออกของวิหารหลวง วัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 183 และ 205) เป็ นต้ น โดยเฉพาะนายพิน อินฟ้าแสง ได้ พัฒ นา
รูปแบบการปั น้ ลายต้ นไม้ เป็ นต้ นไม้ แบบสมจริงขึ ้นอีกหลายแห่ง
ทังนี
้ ้ดูเหมือนว่าลายพรรณพฤกษาเกือบทังหมดในผลงานระหว่
้
าง พ.ศ. 24602510 จะเป็ นแบบลายประดับสําหรับองค์ประกอบรองจากงานประดับหน้ าบันอุโบสถ และมัก
ปรากฏในเป็ นภาพต้ นไม้ ดอกไม้ ประกอบพื ้นลาย หรื อฉาก โดยเฉพาะภาพจับประเภทคูร่ ัก เช่น ซุ้ม
ระเบียงคดทิศตะวันออกฝั่ งซ้ าย (ทิศใต้ ) ของวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร และซุ้มหน้ าประตูทิศ
ตะวันตกอุโบสถวัดพลับพลาชัย ผลงานนายแป๋ ว บํารุงพุทธ เป็ นต้ น

ปั ้น แนวพื น้ ดิ น มี ต้ นไม้
ดอกไม้ แทงขึ น้ มาตาม
ลักษณะของต้ นไม้ จริ งใน
ธรรมชาติ

ภาพที่ 228 กรอบซุ้มหน้ าต่างผนังสกัดทิศเหนือ อุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี
แนวทางดังกล่าวได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานงานปูนปั น้ สืบมายังช่าง
ปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั โดยใช้ ลายประเภทพรรณพฤกษาในการประดับองค์ประกอบรองจากงานหน้ า
บัน อาคารเพื่ อ สร้ างความหลากหลายในงาน เช่ น งานประดับ ฐาน งานประดับ หน้ า บัน ซุ้ ม
หน้ าต่าง และหน้ าบันอาคาร แต่ไม่ได้ รับความนิยมเท่ากับลวดลายประเภทอื่นๆ ตัวอย่างที่
น่าสนใจ เช่น การออกแบบปั น้ ลายเถาดอกกุหลาบบนซุ้มมณฑปหลวงพ่อมีวดั พระทรง ผลงาน
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ช่างเฉลิม พึ่งแตง ซึ่งมีกลีบดอกซ้ อนหลายชันฝี
้ มือเทียบได้ กับดอกไม้ ประดับซุ้มระเบียงคดทิศ
ตะวันออกฝั่ งซ้ าย (ทิศใต้ ) ของวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ของนายพิน อินฟ้าแสง
(ภาพที่ 229) การปรับลายดอกไม้ และพวงอุบะมาประดับฐานและเสาซุ้มหน้ าต่าง อุโบสถวัดเวียง
คอย จ.เพชรบุรี 56 (ภาพที่ 230-231) และลายดอกพุ ด ตานใบเทศแทรกรู ป สัต ว์ น านาชนิ ด
ประดับ หน้ าบัน ซุ้ม ประตูห น้ าต่างอุโบสถวัดอุทัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 72) และฐานอุโบสถวัด
จันทราวาส จ.เพชรบุรี ผลงานของที มช่างบาหยัน รอดจากทุกข์ (ภาพที่ 232) ซึ่งกล่าวว่าได้
แนวคิดจากงานช่างโบราณ สัมพันธ์ กับหลักฐานดังปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมไทยบนบาน
ประตูหน้ าต่าง ตู้ลายรดนํ ้าโบราณตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย รวมถึงเป็ นองค์งานปูนปั น้ รุ่ นเก่า
ของเมื อ งเพชรบุรี เช่ น ภาพสัต ว์ น ก กระรอกแทรกบนลายต้ น ไม้ ป ระดับ หน้ า บัน ทิ ศ ตะวัน ตก
อุโบสถวัดหนองควง จ.เพชรบุรี การแทรกรู ปนก ผีเสื ้อในลายดอกไม้ ประดับซุ้มอุโบสถวัดปาก
คลอง จ.เพชรบุรี และการแทรกรูปกระรอก แมงมุม กิ ้งก่า กระต่าย ในภาพต้ นไม้ บนกรอบคูหา
ทิศตะวันออก วิหารวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี เป็ นต้ น

ภาพที่ 229 ดอกกุห ลาบบนมณฑปหลวงพ่ อ มี วัด พระทรง กับ ดอกไม้ บ นซุ้ม ระเบี ย งคดวัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

56

อุโบสถวัดเวียงคอย จ.เพชรบุรี ระบุปีสร้ างบนหน้ าบัน พ.ศ. 2513 เจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั เล่าว่า
เพียงเป็ นฝี มือช่างเก่าเสียชีวิตไปหมดแล้ ว แต่ข้อมูลจากช่างสมบัติ พูลเกิด ระบุว่าได้ ปัน้ ปูนปั น้ ประดับอาคาร
หลังนี ้ในส่วนของประตูและหน้ าต่าง ร่วมกับช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี รวมทังหมด
้
14 คน.
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ภาพที่ 230 ลายประดับเสาซุ้มหน้ าต่าง ด้ านสกัดทิศเหนือ อุโบสถวัดเวียงคอย จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 231 ลายอุบะฐานสิงห์รองรับซุ้มหน้ าต่าง ด้ านสกัดทิศใต้ อุโบสถวัดเวียงคอย จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 232 การปั น้ รูปสัตว์แทรกไปกับลายพรรณพฤกษาฐานอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี
ดังนัน้ ลวดลายประเภทพรรณพฤกษาจึงเป็ นแบบลายหนึ่งที่ มีพัฒ นาการมา
ตลอดในงานปูน ปั น้ ประดับ อาคารของช่างเมื อ งเพชรบุรี โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสัม พัน ธ์ กับ
อิ ท ธิ พ ลงานช่ า งหลวง และกระแสงานช่ า งจากกรุ ง เทพฯ เช่ น กระแสงานประดับ อิ ท ธิ พ ลจี น
ตะวันตก และการสร้ างงานตามแนวสัจนิยมตะวันตก ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงดัดแปลงลวดลาย
ให้ มีความหลากหลายซึง่ ปรากฏมาโดยตลอดในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ น่าจะเป็ นแบบลวดลายนิยมที่ทนั สมัยอยู่พอสมควร ดังปรากฏในงานปูนปั น้
ประดับ อาคารที่ ส ร้ างขึน้ ภายในวัด สําคัญ ทัง้ งานประดับ ที่ วัด มหาสมณาราม จ.เพชรบุรี วัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี และวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
ข้ อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการแสดงออกในงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรี
1. ลวดลายแบบอสมมาตร
ดังได้ กล่าวอธิบายในบทที่ 4 ถึงเรื่ องการออกลวดลายอย่างอิสระ หรื อแบบอสมมาตร
ที่กล่าวถึงกันในหมูน่ กั วิชาการและช่างปูนปั น้ ว่าเป็ นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจากงานช่างยุคโบราณ
นัน้ เป็ นความแตกต่างอันเกิดจากการปั น้ รู ปแทรกลวดลาย และความแตกต่างเพียงส่วนน้ อยใน
การจบลายยอดจั่ว ด้ วยช่อหางโตแบบรัตนโกสินทร์ ช่อกระหนก หรื อการผูกลายก้ านขด และ
เครื อเถากระหนกต่อเนื่องออกมาจากเถาลายข้ างใดข้ างหนึ่ง ไม่ใช่ความไม่เท่ากันของการจัด
องค์ประกอบ จังหวะ และนํ ้าหนักของลวดลายทัง้ 2 ฝั่ งตามหลักการทางศิลปะ
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อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบหลักฐานงานปูนปั น้ รุ่ นเก่าในเมืองเพชรบุรีสมัยอยุธยา
ตอนปลาย กลับพบว่าลวดลายที่ปรากฏส่วนใหญ่มีความสมมาตร ส่วนลวดลายแบบอสมมาตรมี
ปรากฏร่ วมอยู่บ้างเพียงส่วนน้ อย และบางแห่งเป็ นความอสมมาตรอันเกิดจากการสอดแทรก
ลูกเล่นในลวดลาย และการยักเยื ้องท่าทางของตัวทับลาย ไม่ใช่การผูกลายจบออกจากก้ านลาย
ด้ านใดด้ านหนึ่งเหมือนผลงานยุคปั จจุบัน ดังปรากฏการปั น้ นาคแทรกลายก้ านคดโค้ ง และ
ท่าทางยักเยือ้ งของครุ ฑบนหน้ าบันอุโบสถวัดไผ่ล้อม จ. เพชรบุรี (ภาพที่ 233) และลักษณะ
คล้ ายกันบนหน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 234) ไม่นับรวม
ความนิยมในการปรับปรุ งลวดลายประดับหน้ าบันทัง้ 2 ด้ านของอาคาร และการแทรกลาย หรื อ
แตกลายหน้ าอุดปี กนกทังสองข้
้
างให้ มีความแตกต่างกัน ซึง่ ปรากฏมาตังแต่
้ งานประดับหน้ าอุดปี ก
นกสมัยอยุธยาตอนปลาย หรื อรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นบนผนังสกัดทิศตะวันตกอุโบสถวัดสระบัว จ.
เพชรบุรี และผนังสกัด ทิ ศตะวัน ออกอุโบสถวัด เขาบัน ไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 235-236) และ
ปรากฏสืบเนื่องมาตลอดถึงงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
ครุฑยืนพนมมือ
ด้ านล่างบริ เวณ
ขาครุฑมีการปั้น
เศี ย รนาคแทรก
อยู่ ใ นลายก้ าน
พื ้นลาย

ภาพที่ 233 การปั น้ รายละเอียดแทรกลายหน้ าบัน อุโบสถวัดไผ่ล้อม จ. เพชรบุรี
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วางลายแบบ
สมมาตร แต่มีการ
แทรกรายละเอียด
ประกอบลาย ได้ แก่
รูปครุฑในท่าทาง
ยักเยื ้อง ครุฑกาง
แขนยึดก้ านลาย
ส่วนเท้ าจับยึดนาค
ที่ปั้นเพียงเศียร
นาคกลืนไปกับ
ลวดลายกระหนก

ภาพที่ 234 การปั น้ รายละเอียดแทรกลายหน้ าบัน อุโบสถวัดไผ่ล้อม จ. เพชรบุรี

ภาพที่ 235 ลายปูนปั น้ ประดับหน้ าอุดปี กนก ผนังสกัดทิศตะวันตกอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี
ลวดลายก้ านขดออกรู ปเทพพนมเหมือนกัน แต่ช่างแตกลายก้ านขดด้ านบนคนละ
แบบกัน ด้ านหนึ่งแตกก้ านไปทางตรงข้ ามกับก้ านขดวงประธาน อีกด้ านแตกก้ าน
ม้ ว นไปทางเดี ย วกับ ก้ านขดวงประธาน ทัง้ นี ช้ ่ า งสมบัติ พูล เกิ ด แสดงความคิ ด
เกี่ยวกับความแตกต่างนี ้ว่าช่างอาจปั น้ ออกลายพลาดไป
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ภาพที่ 236 ลายปูน ปั น้ ประดับ หน้ าอุดปี กนก ผนังสกัดทิ ศตะวันออกอุโบสถวัดเขาบัน ไดอิฐ
จ.เพชรบุรี
ความแตกต่างอันเกิดจากการปั น้ เสริ มรายละเอียดประกอบลวดลายต่างกัน ถ้ า
ไม่ได้ เกิดจากการปั น้ ซ่อมในภายหลังพบว่ามีเพียงด้ านขวามือที่ช่างการปั น้ ครุฑกาง
แขนยึดก้ านช่อกระหนกไว้
รู ปแบบการปั น้ ลวดลายแบบอสมมาตรเริ่ มปรากฏในกลุ่มลวดลายประเภทพรรณ
พฤกษา ดังปรากฏการปั น้ ลายก้ านที่แทงขึ ้นมาจากฐานลายที่ทําเป็ นแนวหยักโค้ ง (พื ้นดิน) อัน
อาจเกี่ยวข้ องกับอิทธิพลศิลปะมุสลิม หรื อจีน ที่ให้ อิทธิพลกับงานช่างไทยตังแต่
้ สมัยอยุธยาสืบ
มายังสมัยรัตนโกสิน ทร์ ต อนต้ น หน้ าบัน กลุ่ม นี ้ ได้ แก่ หน้ าบัน อุโบสถ (เก่ า) วัดหนองควง จ.
เพชรบุรี และอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ซึ่งช่างได้ ปัน้ กิ่งก้ าน และจัดลวดลายแบบ
อสมมาตรอย่างแท้ จริงด้ วยการปั น้ ต้ นไม้ ที่แตกกิ่งก้ าน และความถี่ของก้ าน (ต้ น) แตกต่างกันตาม
ลักษณะธรรมชาติของต้ นไม้
ความอสมมาตรในกลุ่มลวดลายประเภทพรรณพฤกษาปรากฏสืบมาในหลักฐานงาน
ปูนปั น้ ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ของนายพิน อินฟ้าแสง โดยมีพัฒ นาการเป็ นต้ นไม้ หรื อฉาก
ทิวทัศน์ที่มีความสมจริ งตามธรรมชาติมากยิ่งขึ ้นทังจากรู
้
ปแบบ และเทคนิคการปั น้ ซึง่ แบบต้ นไม้
เหล่านี ้มีทงต้
ั ้ นไม้ เหมือนจริ ง และต้ นไม้ แบบประเพณีที่มีลกั ษณะโดยรวมคล้ ายจริง ดังเริ่ มปรากฏ
ความนิยมในการวาดประดับตามตู้พระธรรม บานประตู และบานหน้ าต่างมาตังแต่
้ ศิลปะสมัย
อยุธยาตอนปลายสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เช่น พรรณไม้ เหมือนจริ งหน้ าบันวิหาร
หลวงพ่อโต วัดสระเกศ กรุ งเทพมหานคร (ปั จจุบนั ไม่มีแล้ ว) (ภาพที่ 185) ต้ นไม้ แบบประเพณี
คล้ ายจริ งบนซุ้มหน้ าต่างทิศใต้ ช่องที่ 1 และ 3 อุโบสถวัดคัน่ กะได จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ และกรอบ
คูหาทิศตะวันออก วิหารวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 237) เป็ นต้ น
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ภาพที่ 237

ต้ น ไม้ อิ ง ลัก ษณะธรรมชาติ บ นกรอบคูห าทิ ศ ตะวัน ออก วิ ห ารวัด พลับ พลาชัย
จ.เพชรบุรี

รวมถึงการปั น้ ลวดลายประเภทก้ านขด และกระหนกเปลวจบลายอย่างอิสระ หรื อ
แบบอสมมาตร ที่ เกิ ด จากการออกลายจบยอดมาจากลวดลายข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง ภายในกรอบ
สามเหลี่ ย มของหน้ า บัน หรื อ ซุ้ ม ล้ ว นเป็ นแบบอย่ า งที่ เริ่ ม ปรากฏในงานปูน ปั น้ ควบคู่ไปกับ
ลวดลายประดับหน้ าบันแบบสมมาตร ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 เช่น งานปูนปั น้ หน้ าบันอุโบสถ
วัด ปากคลอง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 177) หน้ า บัน ซุ้ม ประตูทัง้ 4 ของอุโบสถวัด พลับ พลาชัย จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 238) ฝี มือนายแป๋ ว บํารุ งพุทธ และพบเสมอในผลงานปูนปั น้ ของนายพิน อินฟ้า
แสง เช่น ลวดลายก้ านขดแบบอสมมาตรตอนจบลายบนหน้ าบันทิศตะวันออก วิหารวัดพลับพลา
ชัย จ. เพชรบุรี (ภาพที่ 184) และลายเครื อเถากระหนกเปลว หน้ าบันซุ้มประตูกําแพงแก้ ว (ด้ าน
ใน) อุโบสถวัดคัน่ กะได จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (ภาพที่ 239) เป็ นต้ น
ดังนันการทํ
้
าลวดลายอย่างอิสระในกลุ่มลายกระหนกประเภทลวดลายแบบต่างๆ ใน
งานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี จึงน่าจะเป็ นพัฒนาการที่เกิดขึ ้นควบคู่กบั ลวดลายแบบสมมาตรใน
สมัยรัตนโกสินทร์ และถือว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของงานสกุลช่างเพชรบุรีประการหนึ่ง เนื่องจาก
ปรากฏขึ ้นทังในกลุ
้
่มงานปูนปั น้ และกลุม่ งานหน้ าบันจําหลักไม้ อย่างช้ าราว พ.ศ. 2458 เป็ นต้ น
มา โดยนับจากประวัติการสร้ างที่แน่ชดั จากหลักฐานงานศิลปกรรมเก่าที่สดุ ตัวอย่างผลงานใน
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กลุม่ หลัง เช่น หน้ าบันมณฑปวัดคงคาราม จ. เพชรบุรี สร้ างขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2458-246757 (ภาพ
ที่ 240) และหน้ าบันอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ซึ่งสร้ างขึน้ ราว พ.ศ. 2462 เป็ นต้ นมา58
(ภาพที่ 241) เป็ นต้ น
แต่การออกแบบงานประดับหน้ าบันอาคารด้ วยลายกระหนกแบบอสมมาตรอย่าง
แท้ จริ งไม่ใช่เพียงลูกเล่นอันเกิดจากการจบลายนัน้ เป็ นพัฒนาการทางด้ านรูปแบบที่เกิดขึ ้นอย่าง
เด่นชัดในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั อันต่างจากความปกตินิยมในงานประดับหน้ าบันโดยทัว่ ไป ซึง่
ถือเป็ นแบบลายพิเศษที่เกิดขึ ้นบนฐานของแนวความคิดในการสร้ างผลงานให้ เกิดความงามแปลก
ตา และเงื่ อ นไขการว่าจ้ างของวัด จึงเป็ นรู ป แบบทํ ากัน น้ อ ยมากในกลุ่ม ช่ างปูน ปั น้ สกุลช่า ง
เพชรบุรียคุ ปั จจุบนั

ภาพที่ 238 ซุ้มประตูทิศตะวันตก อุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี

57

มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี จังหวัดเพชรบุรี, พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี (กรุ งเทพฯ:
แวลลู พริ น้ ติ ้ง, 2542. พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542),
78.
58
อิงจากประวัติวดั กล่าวถึงการสร้ างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิม ซึ่งถูกไฟไหม้ ตามโครงงานที่
เจ้ าอาวาสองค์ ก่อนวางไว้ ในสมัยพลวงพ่อกร (พระเพชรคุณ มนี ) เป็ นเจ้ าอาวาส. ดูใน บุญ มี พิบูลย์ สมบัติ,
บรรณาธิการ, อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครู อาทรวชิรธรรม (เชื่อม สิริวณโณ) (เพชรบุรี: เพชร
ภูมิออฟเซทการพิมพ์, 2537), 60-62.
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ภาพที่ 239 ซุ้มประตูกําแพงแก้ ว (ด้ านใน) อุโบสถวัดคัน่ กะได จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ที่มา: ดํารงพันธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพืน้ เมืองเพชรบุรี: กรณี ศึกษาประวัติ
และผลงานนายพิน อินฟ้าแสง” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวัฒ นธรรมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 298.

ภาพที่ 240 ลายจําหลักไม้ หน้ าบันทิศตะวันออก มณฑปวัดคงคาราม จ. เพชรบุรี
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ภาพที่ 241 หน้ าบันทิศตะวันออก อุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
2. กระแสแนวความคิดแบบสัจนิยม กับการปั ้นรูปลอยตัว
หลักฐานงานประดับผนัง และหน้ าบันอาคารสมัยอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี
และกลุ่มงานประดับหน้ าบันอาคารภายในวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี ก่อนการบูรณะของนายพิน อิน
ฟ้าแสง แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการทําตัวทับลาย หรื อภาพให้ เด่นจากพื ้นลายด้ านหลังด้ วยการ
ยกลาย หรื อเพิ่มปริ มาตรให้ มีความนูนกว่าพื น้ ลาย ว่าเป็ นแบบแผนที่ ปรากฏโดยทั่วไปในงาน
ประดับหน้ าบันอาคาร เช่น ปูนปั น้ ประดับประเภทภาพบนผนังอุโบสถวัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี ปูน
ปั น้ ประดับประเภทลายแบบมีตวั ทับลายบนหน้ าบันอุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี และหน้ าบัน
วิห ารหลวงวัด มหาธาตุว รวิห าร จ.เพชรบุรี เป็ นต้ น โดยลัก ษณะดังกล่า วสัม พัน ธ์ กับ แนว
้ อบ
ทางการประดับตัวทับลายบนหน้ าบันอาคารแบบประเพณีโดยทัว่ ไป เพียงแต่งานเหล่านันเกื
ทังหมดเป็
้
นงานสลักไม้
การศึกษาผลงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันในเมืองเพชรบุรี พบประเด็นน่าสนใจว่าแนว
ทางการปั น้ ตัวทับลายให้ เด่นจากระนาบหน้ าบันได้ ถูกพัฒ นาอย่างเด่นชัด ระหว่าง พ.ศ. 24602510 ดังปรากฏการทําปั น้ รู ปปราสาทนูนสูง และมีองค์ประกอบอาคารบางส่วนลอยตัวจากพื ้น
หลังในงานประดับหน้ าบันทิศตะวันออก การเปรี ยญวัดเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 173)
และการยกกลุ่มประติมากรรมเล่าเรื่ องออกจากพื ้นหลัง คล้ ายฉากละครในงานปูนปั น้ ประดับซุ้ม
ประตูอโุ บสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 180 และ 238) เป็ นต้ น
โดยเฉพาะผลงานของนายพิ น อิ น ฟ้ าแสง พบว่ า นิ ย มปั ้น ตั ว ทั บ ลายเป็ นรู ป
ประติมากรรมนูนสูง บางครัง้ ปั น้ องค์ประกอบบางส่วนของรู ปให้ ลอยตัวออกมาจากระนาบผนัง
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หรื อใช้ ลวดแขวนให้ องค์ประกอบบางส่วนสามารถเคลื่อนไหวได้ เสมือนจริง รวมถึงพัฒนาการการ
ใช้ ลวดเป็ นโครงพยุงก้ านเถาลายประเภทก้ านขดให้ สามารถลอยตัวสอดเกี่ยว ลักเถา หรื อยกลาย
จบวงก้ านขดให้ เกิ ดมิติสมจริ งโดดเด่นกว่าช่างอื่น ซึ่งไม่ปรากฏมาก่ อนในงานประติมากรรม
ลวดลายประดับอาคารแนวประเพณีไทย เช่น การทําต้ นมักลีผลประกอบภาพคชสีห์ บนหน้ าบัน
ประตูทางเข้ าวิหารคด วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 183) และต้ นโพธิ์ประกอบภาพปูน
ปั น้ พุทธประวัติบนหน้ าบันทังสองด้
้
านของวิหารพระคันธารราษฎร์ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี 59
(ภาพที่ 184 และ 242) ซึ่งแบบอย่างหลังได้ ปรากฏความนิยมสืบมาหลายแห่งในผลงานของช่าง
ปูนปั น้ ปั จจุบนั ระยะแรกดังกล่าวถึงตัวอย่างไว้ แล้ วในบทที่ 3
อย่างไรก็ตามผลงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ในระยะหลังส่วนใหญ่นิยมเฉพาะการ ปั น้ ยก
เถาลาย หรื อปั น้ ยกตัวจบลายด้ วยช่อหางโต กระหนก หรื อรู ปประติมากรรมบางส่วนในลักษณะ
งานนูนสูง หรื อลอยจากระนาบผนังเท่านัน้ โดยเฉพาะ “ตัวทับลาย” นิยมปั น้ รูปประติมากรรมนูน
สูง หรื อลอยตัวแยกจากพื ้นลาย แต่ไม่ปรากฏการทําองค์ประกอบให้ กระดิก หรื อเคลื่อนไหวได้
เช่นในงานของนายพิน อินฟ้าแสง

ภาพที่ 242 หน้ าบันทิศตะวันตก วิหารพระคันธารราษฎร์ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
59

ดํารงพันธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพืน้ เมืองเพชรบุรี: กรณี ศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 139, 141-142.
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3. ประติมากรรมปูนปั ้นภาพเล่ าเรื่อง
นับตังแต่
้ ผลงานปูนปั น้ ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 แสดงถึงทิศทางสร้ างสรรค์ผลงาน
ตามแนวทางปั จเจกของช่างมากยิ่งขึ ้น ในงานประดับหน้ าบันพบว่านอกเหนือจากรู ปแบบการ
ปั น้ ลวดลายเป็ นพื ้น และปั น้ รูปตัวทับลายให้ เด่นจากระนาบพื ้นลายแล้ ว ยังปรากฏการแสดงออก
ในงานประติมากรรมปูนปั น้ ร่วมกันอีกแนวทางหนึ่ง คือ การปั น้ ประติมากรรมปูนปั น้ ภาพเล่าเรื่ อง
และกลุม่ ประติมากรรมตัวทับลาย ตัวอย่างประติมากรรมปูนปั น้ ภาพเล่าเรื่ อง ได้ แก่ งานปูนปั น้
ประดับหน้ าบันอุโบสถ หน้ าบัน และซุ้มหน้ าต่างศาลาการเปรี ยญวัดเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี
และปูนปั น้ ประดับหน้ าบันตับล่าง ด้ านทิศตะวันตกอุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี ตัวอย่างกลุ่ม
ประติมากรรมตัวทับลาย ซึ่งบางครัง้ ปั น้ เฉพาะรู ปกลุ่มบุคคล หรื อปั น้ เสริ มรายละเอียดแวดล้ อม
ประกอบฉาก (ท้ องเรื่ อง) แยกจากพืน้ ลาย ได้ แก่ หน้ าบันอุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี ซุ้ม
ประตูอโุ บสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี หน้ าบันวิหารวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ซุ้มหน้ าต่างบาง
ช่ อง อุโบสถวัด คั่น กะได จ.ประจวบคี รีขัน ธ์ และซุ้ม หน้ าต่างบางช่อง อุโบสถวัดเกาะหลัก จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้ น
การปั น้ ประติมากรรมปูนปั น้ ภาพเล่าเรื่ อง และกลุม่ ประติมากรรมตัวทับลายในงานยุค
นี ้ส่วนหนึง่ มีแนวทางการแสดงออกแบบตามประสบการณ์ด้านงานช่างตามปั จเจกบุคคล มากกว่า
การรั บ อิ ท ธิ พ ลโดยตรงทางเดี ย วจากกระแสงานประดับ อาคารศาสนสถานในกรุ ง เทพฯ60
เนื่องจากตัวอย่างผลงานปูนปั น้ ประเภทดังกล่าวนี ้ในยุคแรกมีการผสานเทคนิคบางประการจาก
งานจิตรกรรมดังปรากฏในงานปูนปั น้ ลงสีที่วดั เขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็ นผลงานปูนปั น้
ของกลุ่มช่างที่มีทักษะผลงานด้ านจิตรกรรมเป็ นหลักมาก่อน และการจัดองค์ประกอบฉากรู ป
ประติมากรรมเล่าเรื่ องแบบสามมิติลอยจากพื ้นหลังที่อุโบสถวัดพลับพลาชัยของนายแป๋ ว บํารุ ง
พุทธ ซึง่ เป็ นช่างทําหุ่นเชิดหุ่นที่มีชื่อเสียงของเมืองเพชรบุรี จึงย่อมมีความรู้ ทกั ษะเกี่ยวกับปั น้ หุ่น
เรื่ องราว และฉากประกอบการเชิดหุ่นอยูไ่ ม่น้อย
ไม่นบั รวมถึงการแสดงกลุ่มรู ปประติมากรรมเกี่ยวกับเรื่ องราวทางศาสนา ที่มีการจัด
ท่าทาง และองค์ประกอบบุคคลตามแบบงานภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ ชาดก และรามเกี ยรติ์
60

งานประดับหน้ าบันประเภทภาพเล่าเรื่ อง เริ่ มปรากฏความนิยมขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 4) เช่น งานประดับหน้ าบันงานประดับหน้ าบันพระอุโบสถวิหารวัดปทุมวนาราม กรุ งเทพฯ หน้ าบันอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรี อยุธยา หน้ าบันวิหารพระ
ั นาการต่อไปในงาน
พุทธไสยยาสน์ วัดมหาพฤฒาราม กรุ งเทพฯ และหน้ าบันประเภทภาพเล่าเรื่ องจะมีพฒ
ประดับหน้ าบันอาคารฝี พระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ที่สร้ างขึ ้นระหว่างรัชกาลที่ 5-6.
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อันเป็ นองค์ความรู้ พื ้นฐานสําหรับการเรี ยนรู้งานช่างในระบบวัด เช่น กลุ่มประติมากรรมเล่าเรื่ อง
พุทธประวัติในลักษณะตัวลายบนหน้ าบันทิศตะวันตกวิหาร วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่
242) และคล้ ายกันแต่มีรายละเอียดประกอบน้ อยกว่าบนหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดปากคลอง
จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 177) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามแม้ เทคนิคและรูปแบบงานปูนปั น้ ประเภทภาพเล่าเรื่ องของช่างที่วดั เขมา
ภิรัติการาม และวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี จะไม่ได้ เป็ นกระแสหลักต่อรู ปแบบงานปูนปั น้ ประเภท
เดียวกันในยุคปั จจุบนั มากนัก แต่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าบรรยากาศการทํางานประเภทประติมากรรม
ภาพเล่า เรื่ อ งที่ มี ก ารจัดองค์ ป ระกอบเช่น งานจิ ต รกรรมที่ มี ม าก่ อนในงานปูน ปั น้ ประดับ เมื อ ง
เพชรบุรี ได้ แก่ งานปูนปั น้ ภาพเล่าเรื่ องบนผนังอุโบสถวัดไผ่ล้อม และหลักฐานที่ปรากฏใน พ.ศ.
2460-2510 เป็ นปั จจัย ที่ ส่งผลให้ ช่างกล้ าสร้ างสรรค์ ผลงานในแนวทางดังกล่าวมากขึน้ ดัง
ปรากฏการปั น้ กลุ่มประติมากรรมเล่าเรื่ องคล้ ายงานจิตรกรรมทัง้ ในผลงานของช่างทองร่ วง เอม
โอษฐ์ ช่างเฉลิม พึ่งแตง และช่างเหิ่น เกศรา ซึ่งช่างทัง้ 3 ล้ วนเคยเป็ นช่างเขียน หรื อทํ างาน
จิตรกรรมมาก่อนที่จะผันตัวมาเป็ นช่างปูนปั น้ ในช่วงที่งานปูนปั น้ เริ่ มกลายเป็ นที่ต้องการจากการ
ขยายตัวของวัด
ทัง้ ดูเหมือนว่าการปั น้ ปูนประเภทงานภาพ หรื อกลุ่มประติมากรรมเล่าเรื่ องในงาน
ประดับหน้ าบัน และองค์ประกอบอื่นๆ ของอาคาร จะเป็ นแนวทางแสดงออกที่ได้ รับการยอมรับใน
หมู่ช่าง และสร้ างชื่อเสียงโด่งดังแก่ช่างยุคปั จจุบนั พอสมควร โดยเฉพาะผลงานของช่างทองร่ วง
เอมโอษฐ์ เช่น ปูนปั น้ ประดับศาลานางสาวอัมพร บุญ ประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
งานปูนปั น้ กลุม่ บุคคลและฉากเรื่ องรามเกียรติแ์ บบงานจิตรกรรมที่หน้ าบันชันลดการเปรี
้
ยญวัดเขา
บันไดอิฐ จ.เพชรบุรี 61 (ภาพที่ 30) และพุทธประวัติตอนอัญเชิญพระมหาโพธิสตั ว์ลงมาประสูติ
เพื่อตรัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถวัดโคก จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 35) รวมไปถึง
การออกแบบงานปูน ปั น้ เป็ นภาพเต็ม พื น้ ที่ ห น้ าบัน และผนังอุโบสถวัดบ้ านบน (สวนสัน ติ) จ.
เพชรบุรี ของช่างเหิ่น เกศรา (ภาพที่ 118 และ 125) เป็ นต้ น
แต่การปั น้ งานประเภทภาพเล่าเรื่ องมีเงื่อนไขจํากัดจากความต้ องการของวัด (ผู้จ้าง)
เป็ นหลัก จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ แนวทางการประดับหน้ าบัน หรื อตัวอาคารประเภทภาพเล่า
เรื่ อ งเต็ ม พื น้ ที่ ป รากฏสื บ มาค่ อ นข้ า งน้ อย ส่ ว นใหญ่ มัก ปั ้น เฉพาะกลุ่ม บุ ค คล โดยไม่ ปั ้น
รายละเอี ย ดประกอบฉากมากจนบดบั ง รายละเอี ย ดของลวดลายเบื อ้ งหลัง และนิ ย มจัด
61

บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร, 175, อ้ างจาก สัมภาษณ์ ทองร่ วง เอมโอษฐ์ , ช่าง
ปูนปั น้ , ไม่ระบุวนั สัมภาษณ์.
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องค์ประกอบกลุม่ บุคคลแบบสมมาตร คือ มีรูปประธานอยู่ตรงกลาง และบริวารขนาบข้ างมากกว่า
โดยเฉพาะบุคคลจากเรื่ องพุทธประวัติ ตอนอัญเชิญพระโพธิสตั ว์ลงมาจุติเป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะ
ตอนตัดพระเกศา ตอนตรัสรู้ ชาดกตอนพระอินทร์ ทรงหลัง่ ทักษิ โณทกแก่นางผุสดี และภาพจับ
รามเกียรติ์
4. รู ปแบบรู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑบนงานประดับหน้ าบันอาคาร
เนื่องจากการรับงานส่วนใหญ่ยงั เน้ นกลุม่ งานปูนปั น้ ประดับอาคารภายในวัดเป็ นหลัก
ดังนันเนื
้ ้อหาเรื่ องราว และรู ปแบบโดยหลักใหญ่จึงอยู่ในกรอบของงานแนวประเพณี ได้ แก่ การ
ปั น้ หน้ าบันรู ปเทพเจ้ า เทวดา บุคคลในวรรณคดีรามเกียรติ์ พระพุทธรูป บุคคลจากพุทธประวัติ
และชาดก โดยเฉพาะการปั น้ รู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑ ปรากฏหลักฐานการสร้ างมายาวนานกว่า
รูปแบบอื่นๆ ในเมืองเพชรบุรี
อย่างไรก็ตามงานประติมากรรมเหล่านี ้มีความหลากหลายทางด้ านรู ปแบบมากกว่า
แบบมาตรฐานที่ ในงานช่ างหลวง ด้ วยการปรับ ปรุ งเสริ ม แต่งท่ าทางบุคคล และรายละเอี ย ด
ประกอบให้ แตกต่างกัน รวมถึงการเลือกแสดงเรื่ องราวหลากหลายสําหรับการประดับในอาคาร
หลังเดียวกัน เช่น หน้ าบันอุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี ด้ านทิศตะวันออกจั่วชัน้ บนปั น้ รู ป
นารายณ์ ทรงครุ ฑ หน้ าบันตับล่างปั น้ รู ปกลุ่มบุคคลในพุทธประวัติตอนเสด็จมหาภิเนษกรม คู่กบั
ด้ านทิ ศตะวัน ตกจั่วชัน้ บนปั น้ รู ปบุคคลเล่าในพุท ธประวัติตอนปฐมเทศนา (ภาพที่ 176-177)
และหน้ าบันวิหารพระคันธาราฐ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี หน้ าบันทิศตะวันออกปั น้ พระพุทธรูป
ปางสมาธิพร้ อมฉากรู ปต้ นโพธิ์ และอาสนะเป็ นมัดหญ้ าฟาง ซึ่งคงได้ แนวความคิดมาจากเรื่ อง
พุทธประวัติก่อนการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ า ตอนที่โสตถิยพราหมณ์ ทรงเกิดความเลื่อมใส และนํา
มัดถวายหญ้ าคามาถวาย คู่กับหน้ าบันทิศตะวันตกปั น้ กลุ่มบุคคลพร้ อมฉากประกอบในพุทธ
ประวัติตอนปฐมเทศนา กับตอนประทับสมาธิใต้ ต้นโพธิ์ ซึง่ ช่างปั น้ อาสนะเป็ นฐานมัดหญ้ าฟาง
คงได้ แนวความคิดมาจากเรื่ องพุทธประวัติก่อนการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ า ตอนที่โสตถิยพราหมณ์
ทรงเกิดความเลื่อมใส และนํามัดถวายหญ้ าคามาถวาย (ภาพที่ 184 และ 242) เป็ นต้ น
สําหรับรูปแบบรูปนารายณ์ทรงครุฑในงานประดับหน้ าบันของช่างเมืองเพชรบุรี พบว่า
ค่อนข้ างมีความหลากหลายมายาวนาน ดังปรากฏการทํารูปนารายณ์ทรงครุฑ ควบคูก่ บั การทํา
้ สมัยอยุธยาตอน
รู ปบุคคลสี่กร หรื อพระนารายณ์ (?) ทรงอสูรในงานปูนปั น้ ประดับอาคารตังแต่
ปลาย สืบความนิยมมาถึงงานในยุคปั จจุบนั แม้ ปัจจุบนั ภาพพระพุทธรูป และภาพพุทธประวัติ
จะมีบทบาทสําคัญมากกว่าก็ตาม
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รูปแบบการแสดงรูปนารายณ์ทรงครุฑในงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี แสดงให้ เห็นถึงแนว
ทางการแสดงรู ปเทพเจ้ าของช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีว่า ช่างส่วนใหญ่นิยมปรับท่าทาง อาวุธใน
พระหัตถ์ รวมถึงแบบท่าทางครุ ฑยุดนาคให้ มีความหลากหลาย ผิดกับแบบแผนประเพณีในงาน
ช่างหลวงที่ นิยมทํ ารู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑ หรื อทรงครุ ฑยุดนาค โดยครุ ฑมักแสดงท่าทางฉี กนาค
และใช้ เท้ ายุดเศียรไว้ (ลายเส้ นที่ 9) จนกระทัง่ ปรับเปลี่ยนเป็ นนารายณ์ ทรงครุ ฑ โดยครุ ฑแสดง
ท่ า ทางการแขนออกรํ า โดยไม่ แ สดงท่ า ทางยุด นาคตามแบบครุ ฑ นารายณ์ ข องเขมร ในงาน
ออกแบบของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา 62
การปรับเปลี่ยนท่าทาง และการยุดนาคหลากหลายรูปแบบได้ ปรากฏมาอย่างต่อเนื่อง
ในงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันของช่างเมืองเพชรบุรี เช่น รู ปครุฑประดับหน้ าบันอุโบสถวัดไผ่ล้อม
(ภาพที่ 233) และหน้ าบันวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 234) พบว่าแต่ละแห่งแสดงท่าทาง
แตกต่างกัน ทังครุ
้ ฑพนมมือ บ้ างใช้ มือยึดเถาก้ านลายพื ้นหลัง โดยใช้ เท้ ายึดลําตัวนาค ซึง่ ปั น้ เศียร
นาคแทรกกลืนไปกับเถาก้ านลายกระหนกบริ เวณด้ านล่างของกรอบหน้ าบัน แม้ บางแห่งปั น้ รู ป
ครุ ฑยุดนาคแบบประเพณีนิยม โดยครุ ฑใช้ มือจับหางนาค และใช้ เท้ าจับยึดตัวนาคไว้ แต่กลับมี
การปรับเศียร และตัวนาคให้ มีรูปทรงกลมกลืนไปกับลวดลายเบื ้องหลัง ดังปรากฏบนหน้ าบันซุ้ม
ประตูทิศตะวันออกฝั่ งใต้ อุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 243) เป็ นต้ น

ลายเส้ นที่ 9 แบบภาพนารายณ์ทรงครุฑแบบประเพณีไทยนิยม
ที่มา: พระวิจิตรกรรมพิศษิ ฐ์ , สถาปั ตยศิลป์ (กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์, 2540), 90.
62

พระยาอนุมานราชธน, พระลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหน่ ง, 6.
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ภาพที่ 243 หน้ าบันซุ้มประตูทิศตะวันออกฝั่ งใต้ อุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
รู ปแบบรู ป “นารายณ์ ทรงครุ ฑยุดนาคหิว้ ” บนหน้ าบันทิศตะวันออกวิหารหลวง วัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี เป็ นตัวอย่างพิเศษของหน้ าบันกลุ่มนี ้ และเป็ นต้ นแบบที่ถกู นํามาใช้
บ้ า งในงานปูน ปั น้ ประดับ หน้ า บัน ยุค ปั จ จุบัน การประดับ แบบพิ เศษนี ค้ งมี เหตุม าจากการ
ออกแบบภาพให้ สมั พันธ์ กบั พื ้นที่หน้ าบันก่ออิฐขนาดใหญ่ ช่างจึงแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวด้ วยการ
ออกแบบปั น้ รูปนารายณ์ทรงครุ ฑซ้ อนบนบ่าอสูรอีกชันหนึ
้ ่ง (ภาพที่ 149 และ 244) ซึง่ แนวทาง
การออกแบบองค์ประกอบภาพบุคคลแกนกลางหน้ าบันซ้ อนกัน 3 ชัน้ ดูจะเป็ นวิธีการหนึ่งในการ
จัดองค์ประกอบบนหน้ าบันดังปรากฏมาก่อนในงานหน้ าบันสลักไม้ รุ่นเก่าฝี มือช่างสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ได้ แก่ งานหน้ าบัน (เก่า) จากอุโบสถวัดแม่นางปลื ้ม จ.พระนครศรี อยุธยา ปั จจุบนั จัด
แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้ าสามพระยา (ภาพที่ 245) และหน้ าบันอุโบสถวัดหน้ าพระ
เมรุ จ.พระนครศรี อยุธยา (ภาพที่ 246) โดยรู ปครุ ฑบนหน้ าบันจากวัดแม่นางปลื ้มยืนบนมืออสูร
พร้ อมแสดงท่าทางกางแขนออกดูเกรงขามโดยไม่มีการยุดนาคประกอบ
ส่วนประเด็น เรื่ องการทํ า “ครุ ฑ ยุดนาคหิ ว้ ” เมื่ อพิ จารณาหลัก ฐานผลงานปูน ปั น้
ทัง้ หมดในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าน่าจะเป็ นผลจากการปรับเปลี่ย นให้ เกิ ดความเหมาะสมกับ
ท่าทางครุ ฑ และองค์ ประกอบของรู ปประติม ากรรมแนวแกนประธานตามรสนิยมช่างท้ องถิ่ น
กล่าวคือการซ้ อนพลแบกพระนารายณ์น่าจะเป็ นเหตุให้ ช่างคิดประดิษฐ์ ท่ายุดนาคในลักษณะการ
ใช้ มือ จับเศียรนาค หรื อที่เรี ยกว่า “ยุดนาคหิ ้ว” แทนการใช้ เท้ าซึง่ กําลังยึดบ่าอสูร ร่วมกับการยึด
นาค อันเป็ นวิธีทางการช่างที่เคยปรากฏเช่นกันในงานช่างหลวงอย่างช้ าสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
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ดังหลักฐานชิ ้นส่วนงานสลักไม้ โขนเรื อพระที่นงั่ นารายณ์ทรงสุบรรณ (ภาพที่ 247) ซึง่ เป็ นโขนเรื อ
พระราชพิธีเก่าที่สร้ างมาตังแต่
้ รัชกาลที่ 3 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ 63 และเป็ นอีกแบบอย่างหนึ่งที่
ช่างปูนปั น้ ปั จจุบนั นํามาใช้ เป็ นต้ นแบบในงานประดับหน้ าบันอาคาร เช่น งานประดับหน้ าบันทิศ
ตะวันออกวิหารวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 116) เป็ นต้ น

พระนารายณ์ 4 กร
ครุฑยุดนาคหิ ้ว
พญาวานร หรื อ
หนุมาน (?)

ภาพที่ 244 “นารายณ์ ท รงครุ ฑ ยุด นาคหิ ว้ ” หน้ า บัน ทิ ศ ตะวัน ออกวิ ห ารหลวง วัด มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
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ก่อนได้ รับการเพิ่มเติมรู ปพระนารายณ์ ประทับเหนือครุ ฑในรัชกาลที่ 4 ปั จจุบันจัดแสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรื อพระราชพิธี สําหรับคําว่า “ครุ ฑยุดนาคหิ ้ว” ซึ่งปั จจุบนั หมายเรี ยกถึง ท่าครุ ฑยุด
นาค ในลักษณะจับลําตัวนาค และทิ ้งหางนาคลงเบื ้องล่าง เคยปรากฏมาก่อนหน้ าในบทนิพนธ์เห่เรื อของเจ้ าฟ้า
ธรรมธิ เบศรไชยสุริยวงศ์ พระราชโอรสในพระเจ้ าอยู่หัวบรมโกศ. ดูใน ภุชงค์ จัน วิช และณัฏ ฐภัท ร จัน ทวิช,
บรรณาธิการ, เรื อพระราชพิธี (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2542), 51, 134, 201.
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ภาพที่ 245 หน้ าบันสลักไม้ จากวัดแม่นางปลื ้ม จ.พระนครศรี อยุธยา
ที่ ม า: อภิ วัน ทน์ อดุ ล ยพิ เชฎฐ์ , ปกิ ณ กะศิ ล ปะไทยในสายตา น ณ ปากนํ า้ : หน้ าบั น
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 29.

ภาพที่ 246 หน้ าบันอุโบสถวัดหน้ าพระเมรุ จ.พระนครศรี อยุธยา
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ภาพที่ 247 ชิน้ ส่วนโขนเรื อพระครุ ฑ ยุดนาค ของเรื อพระที่นั่งมงคลสุบรรณ สร้ างขึ ้นในสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3
ดังนัน้ แนวทางการแสดงรู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑ หรื อเทพเจ้ าองค์ อื่นๆ ผ่านรู ปแบบที่
หลากหลายของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั จึงเป็ นกระแสนิยมที่มีมาอย่างต่อเนื่องใน
ั ้ สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่รูปแบบที่ปรากฏในปั จจุบนั หาได้ มีความ
งานช่างเมืองเพชรบุรีตงแต่
เกี่ ยวข้ องกับรู ปแบบที่ ปรากฏในงานประดับรุ่ นเก่า ยกเว้ นรู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑบนหน้ าบันทิศ
ตะวันออกวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี เท่ านัน้ ส่วนใหญ่ เป็ นรู ป แบบที่ ปรากฏ
โดยทัว่ ไปในงานแนวประเพณีไทย และไม่ปรากฏรูปแบบพิเศษ หรื อเอกลักษณ์นิยมร่วมแบบใหม่ๆ
เกิดขึ ้น
จากข้ อมูลการศึกษาในบทนีแ้ สดงให้ เห็นว่าผลงานปูนปั น้ ของช่างในปั จจุบนั มีทงั ้
ส่วนที่พฒ
ั นาสืบทอดมาจากงานยุคก่อนหน้ า และพัฒนาการที่เกิดขึ ้นใหม่จากบรรยากาศงานช่าง
เมื องเพชรบุรีที่ ค่อ นข้ างทัน สมัย และมี ความเป็ นอิสระในการสร้ างงานผ่านรู ป แบบที่ ค่อนข้ าง
หลากหลาย สอดคล้ องกับความต้ องการของทางวัด (ผู้ว่าจ้ าง) บางแห่งที่ ต้องการผลงานที่ มี
ความงดงามไม่ซํ ้าแบบใคร
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อย่างไรก็ตามพบว่างานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั เลือกรับแนวความคิดเรื่ อง
การแสดงเนื อ้ หา เทคนิคการปั น้ งานลอยตัว หรื อสมจริ ง และความหลากหลายของแบบอย่าง
ลวดลายสืบจากงานช่างยุค พ.ศ. 2460-2510 แต่นิยมรู ปแบบตัวกระหนกกินรี ที่มีความซับซ้ อน
และความสะบัดพลิ ้วของลวดลายที่มีมากขึ ้นกว่าผลงานยุคดังกล่าว โดยมีลกั ษณะบางประการ
สัมพันธ์กบั แบบอย่างในงานปูนปั น้ รุ่นเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย
ทิศทางการปรับตัวของรู ปแบบกระหนกในยุคปั จจุบนั น่าจะเป็ นผลจากกระแสความ
คาดหวังของสังคม และทัศนคติของช่างในฐานะของผู้สืบงานปูนปั น้ โบราณ จึงเกิดการฝึ กฝน
เรี ยนรู้ รู ปแบบงานช่างอย่างกว้ างขวางผ่านผลงานยุคโบราณสมัย ต่างๆ รวมถึงลวดลายไทย
ประเพณีตามแบบฉบับมาตรฐาน ยังผลให้ งานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีกลายเป็ นที่ต้องการของ
วัดนอกเขตจังหวัดเพชรบุรี ทังภาคเหนื
้
อ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และบางจังหวัดในภาคอีสาน 64
สรุ ป
ผลจากการศึกษาในบทนี ้สามารถสรุ ปความสืบเนื่องของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
จากหลักฐานงานปูนปั น้ รุ่ นเก่าที่ปรากฏในปั จจุบนั และกลุ่มตัวอย่างผลงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ได้
ดังต่อไปนี ้
ด้ านเนื ้อหา พบว่างานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียงั คงสืบทอดเนื ้อหาแนวประเพณีสืบ
มาเป็ นสํ า คัญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง งานรุ่ น เก่ า ปรากฏรู ป นารายณ์ ท รงครุ ฑ เทวดา และภาพจับ
รามเกี ยรติ์ และตัง้ แต่ พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมาจึงปรากฏความหลากหลายของเรื่ องราวในงาน
ประดับ หน้ า บัน และกรอบคูห าเพิ่ ม เติ ม ขึน้ ได้ แ ก่ เรื่ อ งพุท ธประวัติ มหาชาติ ช าดก เทพเจ้ า
(มหาเทพ เทพนพเคราะห์ เทพประจําทิศ และสรรพสัตว์ในตํานานป่ าหิมพานต์ กระทัง่ ปรากฏ
พัฒนาการในการนําเสนอเนื ้อหาแนวใหม่เกี่ยวกับการเมือง บันทึกเหตุการณ์สําคัญ วิถีชีวิต ภาพ
ล้ อบุคคล วรรณคดีพื ้นบ้ าน และปริศนาธรรมในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ของช่างในเครื อข่ายช่างทอง
ร่ วง เอมโอษฐ์ อย่างไรก็ดีแนวทางการแสดงภาพวิถีชีวิต และปริ ศนาธรรม ดูจะไม่ใช่เรื่ องใหม่
นักสําหรับงานสกุลช่างเพชรบุรี เคยปรากฏเค้ ามาก่อนในงานปูนปั น้ และมีอยู่เสมอในจิตรกรรม
ผลการวิ จัย ของสัม ฤทธิ์ ทองเถื่ อ น เมื่ อ พ.ศ. 2536 พบว่ า งานปู น ปั ้น สกุ ล ช่ า งเพชรบุ รี มี
พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบไม่แตกต่างจากงานปูนปั น้ ในยุคก่อนหน้ า ตังแต่
้ งานรุ่ นเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย
มาถึงช่างในรุ่ นครู พิณ อินฟ้าแสงมากนัก และผลงานส่วนใหญ่ ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนตาม
ต่างจังหวัดยังไม่แพร่หลาย มีเฉพาะในกรุ งเทพฯ และภาคใต้ ลงไปถึงจังหวัดระนอง ส่วนทางภาคเหนือและภาค
อีสานยังไม่ปรากฏผลงาน. ดูใน สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดย
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี,” 47-57, 59.
64
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สกุลช่างเพชรบุรี ปรากฏหลักฐานอย่างช้ าในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดมหาสมณาราม จ.
เพชรบุรี ซึง่ เขียนขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5
ด้ านเทคนิค พบว่าเทคนิคการปั น้ และเพิ่มปริ มาตรลวดลายปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
้
น้ การกรี ดลาย และ
ยุคปั จจุบนั พบว่ายังคงสืบทอดองค์ความรู้ การเพิ่มปริ มาตรลวดลาย ทังการปั
การกดลายเพื่อสร้ างมิติในงานปูนปั น้ เช่นเดียวกับเทคนิคที่เคยปรากฏมาในหลักฐานกลุ่มงานรุ่ น
เก่า แต่ดูเหมือนว่ารู ปทรงและปริ มาตรของกระหนกโดยรวมของช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั กลับมี
ความนิยมรู ปแบบ ที่สมั พันธ์ กบั งานปูนปั น้ ประดับอาคารสมัยอยุธยาตอนปลายในพื ้นที่ รวมถึง
พัฒนาการลายกระหนก ที่เน้ นการปั น้ ยอดสะบัดตามความนิยมของลายไทยในปั จจุบนั มากกว่า
แบบอย่างของกระหนกเปลวที่มีรูปแบบเรี ยบง่ายกว่าในผลงานปูนปั น้ ยุคก่อนหน้ า ระหว่าง พ.ศ.
2460-2510 ส่วนการประดับตกแต่งงานปูนปั น้ พบว่ามีการใช้ สีกบั ปูนปั น้ หลากหลายแนวทาง
อันสัมพันธ์ กบั ความถนัดปั จเจกบุคคลทางการช่าง ตัวอย่างงานที่แน่ชดั ปรากฏขึ ้นในผลงานปูน
้ งปรากฏการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เกิดขึ ้นในเครื อข่าย
ปั น้ ราว พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา นับจากนันยั
ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ได้ แก่ เทคนิคการทําปูนสีนํ ้าตาลอมแดง และการประดับชิ ้นเบญจรงค์แทรก
ไปกับลวดลายปูนปั น้ ซึ่งถื อเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะในเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ แต่ไม่ใช่
ลักษณะนิยมร่วมกันในกลุม่ ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
ด้ านรู ปแบบ พบว่านิยมลวดลาย 3 ประเภท คือ ลวดลายประเภทก้ านขด ลวดลาย
ประเภทเครื อเถากระหนกกินรี กับกระหนกเปลว และลวดลายพรรณพฤกษา ซึง่ ลวดลายประเภท
หลัง ในกลุ่ม อาคารที่ ส ร้ างขึ น้ ราว พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา มัก ปรากฏใช้ สํ า หรั บ งานประดับ
องค์ ประกอบรองจากหน้ าบันอุโบสถ หรื อใช้ ประดับหน้ าบันอาคารประเภทอื่นๆ ทัง้ นี พ้ บว่า
ลวดลายก้ านขด และลวดลายก้ านคดโค้ งออกช่อหางโตแบบงานประดับหน้ าบันอุโบสถรุ่ นเก่า
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึง่ ไม่ปรากฏในหลักฐานงานปูนปั น้ สมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 25402510 กลับมาปรากฏความนิยมขึ ้นอีกครัง้ ในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
อนึ่ง มีข้อสังเกตที่น่าสนใจบางประการจากการศึกษาครัง้ นี ้ คือ การผูกลวดลายแบบ
อสมมาตร อิทธิพลงานแนวสัจนิยม การปั น้ ประติมากรรมภาพเล่าเรื่ อง และแนวทางการสร้ าง
ความหลากหลายในงานผ่ านแบบรู ป นารายณ์ ท รงครุ ฑ ซึ่งทัง้ หมดเป็ นหลัก ฐานสะท้ อ นถึ ง
เอกลักษณ์ สืบเนื่องในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีนับตังแต่
้ อดีตมาสู่ยุคปั จจุบนั แต่เอกลักษณ์
ั นาการสืบเนื่องความนิยมเฉพาะบางกลุม่ ช่าง หรื อมีอยู่บ้างในงานของช่าง
บางประการกลับมีพฒ
ปูน ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี แต่ไม่ใช่ความนิ ย มแพร่ ห ลายที่ ต้องปรากฏอยู่เสมอในงานปูน ปั น้ ยุค
ปั จจุบนั

บทที่ 6
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรีกับ
งานจิตรกรรม และงานสลักไม้ ในเมืองเพชรบุรี
ในปั จจุบนั ยังคงปรากฏการสืบทอดด้ านงานช่างหลายแขนงในจังหวัดเพชรบุรี เช่น
งานช่างทอง งานช่างทําหัวหุ่นละคร งานช่างสลักหนัง งานช่างทรงไทย (หลังคาเครื่ องไม้ และ
เรื อนไทย) งานช่างแทงหยวก เป็ นต้ น แต่กระบวนการศึกษาในหัวข้ อนีจ้ ะเลื อกศึกษาเฉพาะ
ความสัมพันธ์ในฐานะงานประดับสถาปั ตยกรรม ระหว่างงานปูนปั น้ กับงานช่างเขียน และช่างไม้
เพื่อตรวจสอบกระแสงานช่างในเมืองเพชรบุรี และปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการสร้ างสรรค์งานปูน
ปั น้ เป็ นหลักเท่านัน้ รวมถึง ตรวจสอบประเด็นข้ อสังเกตเรื่ องผลงานปูน ปั น้ เมือ งเพชรบุรีได้ รับ
อิทธิ พลด้ านรู ปแบบ ในการทําลวดลายสลับสอดเกี่ยว และลายยกลอยตัวจากพื ้นระนาบมาใช้ ใน
งานปูนปั น้ 1 โดยเปรี ยบเที ยบกับตัวอย่างในกลุ่มผลงานที่ปรากฏหลักฐานการสร้ างที่แน่ชัดถึง
พ.ศ. 2510 ตามเกณฑ์การแบ่งช่วงงานปูนปั น้ ก่อนยุคปั จจุบนั ในงานวิจยั ครัง้ นี ้
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การตรวจสอบหลักฐานงานสลักไม้ ในเมืองเพชรบุรี
ตัง้ แต่ สมัยอยุธยาตอนปลายถึง พ.ศ. 2510
1. งานสลักไม้ สมัยอยุธยาตอนปลาย
จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏหลักฐานงานจําหลักไม้ สมัยอยุธยาชิ ้นสําคัญในเขต
พื ้นที่จงั หวัดเพชรบุรี ดังนี ้
1.1 หน้ าบั น และบานประตู ศาลาการเปรี ย ญวั ด ใหญ่ สุ ว รรณาราม จ.
เพชรบุรี
หน้ าบัน และบานประตูจําหลักไม้ ศาลาการเปรี ยญ วัดใหญ่สวุ รรณราม กล่าว
กันว่ารื อ้ จากกรุงศรี อยุธยามาประกอบใหม่ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าเสือ (พ.ศ.2243-2251)2 แม้
1

2533), 77.

บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครู เพชรบุรี,

2

สัน ติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปั ้ นแบบอยุธ าตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุ งเทพฯ:
อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง กรุ๊พ, 2532), 23.
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งานจํ า หลักไม้ เ หล่า นี เ้ ป็ นฝี มื อ ช่างหลวงจากเมื องราชธานี แต่ก็ ถือ เป็ นแบบอย่า งสํ า คัญ ที่ ส่ง
อิทธิ พลต่องานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอุโบสถภายในวัดเดียวกัน และถื อเป็ นหนึ่งในมาตรฐาน
ความงามของลวดลายปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั (ภาพที่ 130-131)
สําหรับบานประตูจําหลักไม้ ประกอบด้ วยลวดลายก้ านขด โดยมีแกนลายใน
แนวดิ่ง และมีวงก้ านคดโค้ ง และก้ านขดแตกออกไปทังสองข้
้
างในลักษณะสมมาตร วงก้ านขด
สอดเกี่ ยวคล้ องกัน ปลายก้ านออกช่อคล้ ายหางโต และกระหนก เถาก้ านเหล่านีม้ ีกําเนิดจาก
แนวเส้ นโค้ ง ด้ านล่างของบานประตู ภายในแนวเส้ น โค้ งสลักเป็ นรู ปต้ น ไม้ และสัตว์ หลายชนิ ด
รูปแบบช่อคล้ ายหางโตเทียบเคียงได้ กบั ลวดลายบนหน้ าบันอาคาร (ภาพที่ 248)

ภาพที่ 248 บานประตูจําหลักไม้ ศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
1.2 บานประตูอุโบสถวัดกุฏิ ต. ท่ าแร้ ง จ.เพชรบุรี อายุราวครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 223
ประกอบด้ วยลวดลายก้ านขด โดยมีแกนลายในแนวดิ่ง และมีวงก้ านขดแตก
ออกสองข้ าง ปลายก้ านขดออกเป็ นรู ปสัตว์ และเทวดาร่ายรํ า ที่ขอบบานประตูสลักลายขัดสาน
3

เสมอชัย พูลสุวรรณ, “บานประตูไม้ จําหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัดกุฏิ
อําเภอบ้ านแหลมเพชรบุรี,” เมืองโบราณ 20, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2537): 98.
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สลับกับดอกไม้ เที ยบเคี ยงได้ กับลายขัด สานบนขอบบานประตูจํ า หลักไม้ จ ากวัดหัน ตรา จ.
พระนครศรี อยุธยา ปั จจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเ จ้ าสามพระยา จากข้ อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ เชื่ อว่าบานประตูจากวัดหันตราน่าจะมีอายุสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากวัด
หันตราได้ รับการบูร ณะทัง้ วัดในรั ช กาลสมเด็จ พระเจ้ าบรมโกศ 4 ดังนัน้ งานสลักบานประตู
อุโบสถวัดกุฏิ ต. ท่าแร้ ง จ.เพชรบุรี จึงน่าจะเป็ นงานที่ทําขึ ้นในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน หรื อหลังจาก
งานประดับที่วดั หันตรา จ.พระนครศรี อยุธยาราวสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกัน (ภาพที่ 249)
2 8 1

ภาพที่ 249 บานประตูอโุ บสถวัดกุฎิ ต. ท่าแร้ ง จ.เพชรบุรี
2. งานสลักไม้ สมัยรัตนโกสินทร์ ถงึ พ.ศ. 2510
หลักฐานเอกสาร และบันทึกจากคําบอกเล่าตามความทรงจําเกี่ยวกับงานจําหลักไม้
ของช่างในเมืองเพชรบุรีที่สามารถสืบค้ นได้ ส่วนใหญ่เป็ นงานสร้ างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา ได้ แก่

4

ศิวะลีย์ ภู่เพชร, ศิลปกรรมสมัยอยุธยา (พระนคร: กรมศิลปากร, 2514. พิมพ์เนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาติ ณ พระที่นงั่ อิศราวินิจฉัย 8 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2514), 18.
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2.1 ผลงานของขุนศรีวังยศ (พ.ศ. 2402-2468)
ได้ แก่ ธรรมาสน์เทศน์ วัดแรก จ.เพชรบุรี 5 ซึ่งฐานธรรมาสน์ระบุปีสร้ าง พ.ศ.
2461 หน้ าบันวิหารคดวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี หน้ าบันมณฑปวัดคงคาราม จ.เพชรบุรี
ตามประวัติวดั กล่าวว่ามณฑปหลังนี ้สร้ างขึ ้นราว พ.ศ. 2458-2467 6 หน้ าบันอุโบสถ และหน้ าบัน
ศาลาการเปรี ยญวัดพระทรง จ.เพชรบุรี 7 (ภาพที่ 250-252)
28 2

2 84

ภาพที่ 250 หน้ าบันวิหารคดวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
ผสามลวดลายก้ านขด เถากระหนกเปลว และลายช่อดอกไม้ มีชายริ บบิ ้นดูคล้ าย
ลายแบบฝรั่ง ล้ อมรอบรูปสัญลักษณ์เลข 5 ซึง่ ตังเหนื
้ อพานและตังฉั
้ ตรด้ านบน

5

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: จังหวัดเพชรบุรี, 2525. จัดพิมพ์
เผยแพร่เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ), 143.
6
มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี จังหวัดเพชรบุรี, พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี (กรุ งเทพฯ:
แวลลู พริ น้ ติ ้ง, 2542), 78.
7
กันยา อื ้อประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชัน้ ครู เพชรบุรีในสมัยรั ตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 34-36, 38.
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ภาพที่ 251 หน้ าบันทิศตะวันออกมณฑป วัดคงคาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 252 หน้ าบันทิศตะวันออกศาลาการเปรี ยญ วัดพระทรง จ.เพชรบุรี
สลักลวดลายพรรณพฤกษา เป็ นลายดอกโบตัน่ ใบเทศ และแทรกด้ วยรูปสัตว์นานา
ชนิด เช่น นก กวาง กระต่าย และลิง บริ เวณแนวฐานตอนล่างของลาย และตาม
ดอกไม้ ใบไม้ จนแทบไม่เหลือที่วา่ ง

291
2.2 ผลงานของนายเลิศ พ่ วงพระเดช (พ.ศ. 2437-2513)
ได้ แก่ พ.ศ. 2462 หน้ าบัน บานหน้ าต่าง และบานประตูบนผนังสกัดทิศ
ตะวันออก ข้ างทิศเหนือของอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี 8 หน้ าบันศาลาการเปรี ยญ (ข้ าง
วิหาร) วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2465 หน้ าจัว่ วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี และ
พ.ศ. 2483 หน้ าบันอุโบสถวัดลัดบางตะบูน จ.เพชรบุรี 9 (ภาพที่ 253-255)
2.3 ผลงานของนายหวน ตาลวันนา (พ.ศ. 2404-2495)
ได้ แก่ หน้ าบันมณฑปวัดพระทรง จ.เพชรบุรี 10 (ภาพที่ 256)
2 85

2 86
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ภาพที่ 253 หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
ลายเครื อเถากระหนกเปลว มีการสลักตัวกําเนิดลายเป็ นรูปดอกไม้ หลากหลายแบบ

8

บานประตูอุโบสถวัดพลับพลาชัยเป็ นผลงานจํ าหลักไม้ ของหลายช่าง ได้ แก่ บานประตูทิศ
ตะวันออกข้ างทิศเหนือเป็ นฝี มือนายเลิศ พ่วงพระเดช ข้ างทิศใต้ เป็ นฝี มือนายบัว นารี วงศ์ กับภิกษุผ่าน บาน
ประตูทิศตะวันตก ข้ างทิศเหนือฝี มือนายหวาน หอมมาลัย ข้ างทิศใต้ ฝีมือนายล่า เนตรสุวรรณ. ดูใน สมบูรณ์
แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ. สมุดเพชรบุรี, 205.
9
กันยา อื ้อประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชัน้ ครู เพชรบุรีในสมัยรั ตนโกสินทร์ , 114, 128-131.
10
เรื่ องเดียวกัน, 43, 51, 72.
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ภาพที่ 254 ภาพถ่ายเก่าหน้ าบันศาลาการเปรี ยญ วัดพลับพลาชัย
ที่มา: กันยา เอือ้ ประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชั น้ ครู เพชรบุรีในสมัย
รั ตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 133.

ภาพที่ 255 หน้ าบันทิศตะวันออกศาลาการเปรี ยญ วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 256 หน้ าบันมณฑป วัดพระทรง จ.เพชรบุรี
ที่มา: กันยา เอือ้ ประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชั น้ ครู เพชรบุรีในสมัย
รั ตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 72.
2.4 งานสลักไม้ ภายในวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี จากหลักฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏผล
งาน และคํากล่าวยกย่องว่าเป็ นสํานักช่างที่มีชื่อเสียงในฐานะของศูนย์รวมช่างไม้ และช่างทําเมรุ
ฝี มื อ ดี ของเมื องเพชรบุรี แม้ บทบาทดัง กล่า วได้ เ สื่ อมลงไปตามการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คม
ปั จจุบนั แต่ทางวัดยังคงอนุรักษ์ ทกั ษะฝี มือของครู ช่างในอดีตผ่านงานเครื่ องไม้ จําพวกศาลา กุฏิ
งานหน้ าบัน และธรรมาสน์เพื่อเป็ นตัวอย่างสําหรับการศึกษาเรี ยนรู้งานช่างไทยสืบมา ตัวอย่าง
ผลงานสําคัญ ได้ แก่ ศาลาท่านํ ้า ศาลา ศาลาการเปรี ยญ กุฏิเจ้ าอาวาส และหอสวด เป็ นต้ น
งานเหล่านี ้ล้ วนปรากฏการประดับตกแต่งลวดลายจําหลักไม้ บนหน้ าบันอาคาร
และกรอบช่ อ งหน้ า ต่า งเป็ นลวดลายกระหนก และพรรณพฤกษาแตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น
ลวดลายเครื อเถากระหนกเปลวบนหน้ าบันทิศเหนือศาลาขวางด้ านทิศตะวันออกของศาลาการ
เปรี ยญ จารึกปี สร้ าง พ.ศ. 2457 (ภาพที่ 257) ลวดลายพรรณพฤกษาบนหน้ าบันศาลาขวางด้ าน
ทิศตะวันตกของศาลาการเปรี ยญ ซึ่งกล่าวกันว่าศาลาหลังนี ้สร้ างขึ ้นโดยหลวงพ่อโฉม ก่อนศาลา
ขวางด้ านทิศตะวันออก (ภาพที่ 258) และหน้ าบันจําหลักไม้ หอสวดมนต์ (กุฏิเจ้ าอาวาส) เสริ มจัว่
ขึ ้นใน พ.ศ. 2461 โดยหน้ าบันด้ านทิศเหนือสลักลวดลายกระหนกเปลว ผลงานออกแบบของพระ
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ครูเหลื่อม (พระครูเพชโรปมคุณ) ส่วนหน้ าบันด้ านทิศใต้ เป็ นลายเขาพระสุเมรุ ผลงานออกแบบของ
พระครูญาณวิจยั (ยิด สุวณโณ) 11 (ภาพที่ 259-260) เป็ นต้ น
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ภาพที่ 257 หน้ าบันทิศเหนือศาลาขวางหน้ าศาลาการเปรี ยญ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 258 หน้ าบันทิศเหนือศาลาขวางหลังศาลาการเปรี ยญ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
จําหลักลวดลายก้ านขดกระหนกเปลว ยอดวงก้ านขดบางวงแตกเป็ นรู ปดอกไม้ ดู
แปลกตา
11

2543), 30.

บุญมี พิบลู ย์สมบัติ, บรรณาธิการ, วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์,
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ภาพที่ 259 หน้ าบันทิศใต้ กฏุ ิเจ้ าอาวาส วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 260 หน้ าบันทิศเหนือกุฏิเจ้ าอาวาส วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
2.5 ตัวอย่ างผลงานของช่ างพืน้ บ้ านอื่นๆ
ได้ แก่ หน้ าบันหอไตร (หลังเก่า) วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี มีจารึกระบุปี
สร้ างบนหน้ าบัน พ.ศ. 2470 (ภาพที่ 261)
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ภาพที่ 261 หน้ าบันทิศเหนือหอไตร วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
งานสลักไม้ อุโบสถวัดกุฏิ บางเค็ม จากประวัติวดั ระบุว่าลวดลายสลักไม้ บน
ผนังอุโบสถสร้ างขึน้ ระหว่าง พ.ศ. 2471-2473 โดยมี ช่างเนื่ องเป็ นผู้ออกแบบตัวภาพ แสดง
เรื่ องราวเต็มพื ้นที่ผนังอาคารเกี่ยวกับทศชาติชาดกตามที่พระครูเกษมสุตคุณ (ชุ่ม) เจ้ าอาวาสใน
ขณะนัน้ กํ าหนดไว้ โดยมี นายเที ยน บิดาช่วยเขี ยนบ้ างบางส่วน ส่วนภาพไซอิ่วออกแบบและ
แกะสลักโดยเจ๊ กโฮ่ง ส่วนบานประตูหน้ าต่าง เป็ นงานออกแบบและแกะสลักโดยนายระย่อม 12
(ภาพที่ 262)
หน้ าบันกุฏิ และศาลาการเปรี ยญวัดลาดโพธิ์ จ.เพชรบุรี นายสอิง้ ศรี พิณ
อายุ 74 ปี ผู้อาศัยและดูแลภายในวัด ให้ ข้อมูลว่างานประดับหน้ าบันกุฏิ ยกเว้ นหน้ าจัว่ มุขทางขึ ้น
และหน้ าบันศาลาการเปรี ยญว่าเป็ นงานฝี มือเก่าทังหมด
้
เห็นมาตังแต่
้ เด็กแล้ ว 13 จากรูปแบบ
ลวดลายประกอบภาพเรื่ องราวมหาชาติชาดก บนหน้ าบันศาลาการเปรี ยญ และหอขวางศาลาด้ าน
ทิศตะวันออกน่าจะเป็ นงานสร้ างในชุดเดียวกัน ปรากฏจารึ กระบุปีสร้ างบนหน้ าบันหอขวางทิศ
ตะวันออกของศาลาการเปรี ยญ พ.ศ. 2474 (ภาพที่ 263)
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12

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , วัดกุฏิ บางเค็ม โบสถ์ ไม้ จําหลักลาย (กรุ งเทพฯ: ทรี ดีการ
พิมพ์, 2533), 1-5.
13
สัมภาษณ์ สะอิ ้ง ศรี พิณ, ชาวบ้ านผู้ดแู ลภายในวัดลาดโพธิ์ จ.เพชรบุรี, 20 มกราคม 2554.
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ภาพที่ 262 ตัวอย่างงานจําหลักไม้ ผนังอุโบสถวัดกุฏิ บางเค็ม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 263 หน้ าบันหอขวางทิศตะวันออกของศาลาการเปรี ยญ วัดลาดโพธิ์ จ.เพชรบุรี
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หน้ าบันเรื อนขวาง กุฏิวดั โพธิ์พระนอก จ.เพชรบุรี พระครูสงั ฆรักษ์ สดุ ใจ (เจ้ า
อาวาส) ให้ ข้อมูลว่าเป็ นงานรุ่ นเก่า เมื่อคราวแรกที่ท่านย้ ายมาอยู่ที่วดั แห่งนี ้ ราว พ.ศ. 2512 ได้
ปรากฏมีอยู่ก่อนแล้ ว น่าจะเป็ นงานสร้ างมาแต่สมัยหลวงพ่ออยู่ เจ้ าอาวาสองค์แรก สัมพันธ์ กับ
จารึกบนหน้ าบันระบุวา่ พ.ศ. 2482 พระอธิการอยูส่ ร้ างไว้ 14 (ภาพที่ 264)
2 91

ภาพที่ 264 หน้ าบันเรื อนขวาง กุฏิวดั โพธิ์พระนอก จ.เพชรบุรี
อนึ่ ง ยัง มี ง านจํ าหลัก ไม้ ป ระเภทธรรมาสน์ อีก หลายชิ น้ ส่ วนใหญ่ ส ร้ างขึน้
ระหว่าง พ.ศ. 2460-2480 เช่น ธรรมาสน์วดั เกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี จําหลักปี ที่สร้ าง
พ.ศ. 246515 และธรรมาสน์วดั ชีว์ประเสริ ฐ จ.เพชรบุรี จําหลักปี ที่สร้ าง พ.ศ. 247316 เป็ นต้ น แต่
จะเลือกกล่าวถึงในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางการสร้ างสรรค์งานปูนปั น้ เท่านัน้

สัมภาษณ์ พระครูสงั ฆรักษ์ สดุ ใจ, เจ้ าอาวาสวัดโพธิ์พระนอก จ.เพชรบุรี, 20 มกราคม 2554.
15
สร้ างขึ ้นในสมัยพระครูเพชโรปมคุณ (หลวงพ่อเหลือ่ ม) เป็ นเจ้ าอาวาส จากคําบอกเล่าของคุณ
ตาพร สุทธจาโร บอกว่าช่างกลิ ้งเป็ นผู้ออกแบบ. ดูใน บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิ การ, วัดเกาะ จังหวัด
เพชรบุรี, 68.
16
ธรรมาสน์วดั ชีว์ประเสริ ฐ และธรรมาสน์วดั ป้อม เป็ นงานฝี มือของช่างเล้ ง เชยสุวรรณ ซึ่งเป็ น
ช่างจากสํานักวัดเกาะ. ดูใน บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิ การ, วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี, 204; ส่วนงาน
จําหลักไม้ ร่องถุนเป็ นฝี มือช่างเทศ ลอยโพยม. ดูใน บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี, 185.
14
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3. ข้ อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปแบบงานสลักไม้ สกุลช่ างเพชรบุรี
จากตัว อย่ า งผลงานข้ า งต้ น โดยเฉพาะกลุ่ม งานประดับ หน้ า บัน อาคารปรากฏ
ลวดลายจําหลักไม้ ทงประเภทลวดลายกระหนก
ั้
และลายพรรณพฤกษาแนวทางเดียวกับงานปูน
ปั น้ ประดับหน้ าบันอาคาร ลวดลายประดับในกลุ่มหน้ าบันสลักไม้ พบลักษณะนิยมร่ วมกันบาง
ประการ ดังนี ้
3.1 ปรากฏลวดลายหลากหลายประเภท ได้ แก่ ลวดลายก้ านขด ลวดลายเครื อเถา
กระหนกเปลว ลวดลายเครื อเถากระหนกเปลวแทรกด้ วยลวดลายใบไม้ ดอกไม้ และลวดลาย
พรรณพฤกษา ซึ่งนิยมแทรกรู ปสัตว์นานาชนิดประกอบลาย จากกลุ่มตัวอย่างผลงานหน้ าบัน
จําหลักไม้ ที่ปรากฏหลักฐานการสร้ างแน่ชดั ในหัวข้ อข้ างต้ น ไม่ปรากฏความนิยมแบบลวดลาย
ก้ านขด และลวดลายเครื อเถาก้ านคดโค้ งแบบเก่าดังปรากฏมาก่อนในงานประดับหน้ าบันศาลา
การเปรี ยญ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี รวมถึงแบบอย่างลวดลายรุ่นเก่าในกลุ่มงานปูนปั น้
ระดับหน้ าบันอาคารสมัยอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี สอดคล้ องกับหลักฐานงานปูนปั น้
ประดับหน้ าบันอาคารในเมืองเพชรบุรี ก่อน พ.ศ. 2510 ซึ่งไม่ปรากฏความนิยมลวดลายรุ่ นเก่า
ดังกล่าว
เมื่อนําข้ อมูลประกอบกับการศึกษาเรื่ องลวดลายในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
จึงสรุปได้ ว่าแบบลวดลายประดับหน้ าบันอาคารรุ่นเก่าเหล่านี ้น่าจะเป็ นแบบอย่างที่กลับมาได้ รับ
ความนิยมอีกครัง้ ในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั อันสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์เกี่ยวกับงานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรี ที่ สื บทอดองค์ ความรู้ จากศิล ปะสมัยอยุธ ยาตอนปลาย ความมี ชื่ อเสี ยงของลวดลาย
ประดับอาคารรุ่นเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในปั จจุบนั และบทบาทของ
ช่างในฐานะผู้สืบทอดองค์ความรู้งานช่างโบราณในสายตาของสังคม รวมถึงการยกย่องตัวอย่าง
งานช่างยุคโบราณสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น ผลงานประดับหน้ าบันอุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม
จ.เพชรบุรี อุโบสถวัดสระบัว จ.เพชรบุรี และอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี เป็ นสุดยอดของ
ความงามชันครู
้ จึงส่งผลให้ ลวดลายดังกล่าวกลายเป็ นแบบอย่างหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมแพร่หลาย
3.2 ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา หรื อลวดลายประเภทต่างๆ ที่มีการสอดแทรก
ลายดอกไม้ ใ บไม้ ป ระดับ น่ า จะเป็ นแบบลายที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มควบคู่กับ ลวดลายเครื อ เถา
กระหนกเปลวในสมัยรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏงานจําหลักลวดลายพรรณพฤกษาในตําแหน่งหน้ า
บันอาคาร หย่องช่องหน้ าต่าง แผงช่องลมเหนือช่องประตู และหน้ าต่างของอาคารเครื่ องไม้ ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานการสร้ างราวสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ.2480 เช่น งานประดับหน้ าบันวิหารคด
และวิหารรายวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี ผลงานขุนศรี วงั ยศ งานประดับหน้ าบันศาลาการ
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เปรี ยญวัดพระทรง จ.เพชรบุรี ผลงานขุนศรี วงั ยศ งานประดับหน้ าบัน ช่องประตูหน้ าต่างศาลา
การเปรี ยญ หย่องช่องหน้ าต่างกุฏิเจ้ าอาวาส และช่องลมอาคารเรี ยนปริ ยตั ิธรรม วัดเกาะแก้ ว
สุทธาราม จ.เพชรบุรี ผลงานของกลุ่มช่างพระ และฆราวาสสํานักวัดเกาะ ซึ่งวัดเหล่านี ้ล้ วนเป็ น
สํานักช่างที่มีชื่อเสียงของเมืองเพชรบุรี
3.3 ลวดลายจําหลักไม้ ในกลุ่มงานประดับหน้ าบันส่วนใหญ่สลักลวดลายค่อนข้ าง
ตื ้น ไม่นิยมลวงลายให้ มีความลึกหลายระดับ รวมถึงไม่ปรากฏการสลักก้ านลายให้ มีการสอด
เกี่ยวกันอย่างซับซ้ อน อันเป็ นลักษณะที่เริ่ มปรากฏเด่นชัดในงานปูนปั น้ ของพิณ อินฟ้าแสง และ
ช่างยุคปั จจุบนั แต่นิยมสลักรู ป “ตัวทับลาย” แยกชิ ้นประกอบเข้ ากับพื ้นลายอีกทีหนึ่งอันเป็ น
เทคนิคโดยทัว่ ไปในงานช่างไทย เพื่อเสริมรูปให้ เด่นชัดจากพื ้นลาย
ตัวอย่างงานหน้ าบันจําหลักไม้ ที่สร้ างขึ ้น ราว พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา ปรากฏ
การแสดงรูป “ตัวทับลาย” หลายรูปแบบ ทังกลุ
้ ม่ งานที่แสดงรูปเทวดานัง่ แท่นตามแบบภาพไทยที่
พิมพ์แพร่ หลายในตําราภาพไทยฉบับต่างๆ และกลุ่มงานที่แสดงภาพเล่าเรื่ องผ่านกลุ่มบุคคล
ซึง่ บางครัง้ มีองค์ประกอบฉากในท้ องเรื่ องประกอบเป็ น “ตัวทับลาย” โดยสลักรูปทรงปริ มาตรนูน
สูงกว่าระนาบพื ้นลายเบื ้องหลังค่อนข้ างมากคล้ ายกับแนวทางที่พบในงานปูนปั น้ ยุคเดียวกัน เช่น
หน้ าบันทิศตะวันออกศาลาการเปรี ยญ วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 255) และหน้ าบันศาลา
การเปรี ยญ หน้ าบันหอขวางทิศตะวันออกของศาลาการเปรี ยญ วัดลาดโพธิ์ จ.เพชรบุรี (ภาพที่
263) เป็ นต้ น
อนึ่ ง ลักษณะพิ เ ศษร่ ว มกัน ประการหนึ่ ง ที่ ป รากฏขึ น้ เฉพาะในงานหน้ า บัน
จําหลักไม้ ของช่างเมืองเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ซึ่งยังปรากฏสืบมาบ้ างในงานจําหลัก
ไม้ ยคุ ปั จจุบนั
คือ การทําแนวพื ้นคล้ ายแนวภูเขาหิน คลื่นนํ ้า หรื อเส้ นหยักที่ขอบด้ านล่างของ
หน้ าบัน แนวขอบดังกล่าวทํ าหน้ าที่เป็ นทังฐานประกอบฉาก
้
หรื อรู ป “ตัวทับลาย” และแนวจุด
กําเนิดของลวดลายประดับบนหน้ าบัน บางแห่งมีการสลักรูปสัตว์ตา่ งๆ หรื อต้ นไม้ ประดับภายใน
แนวขอบนัน้ ลักษณะข้ างต้ นปรากฏขึ ้นทังในกลุ
้
่มลวดลายประเภทเครื อเถากระหนกเปลว และ
ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา เช่น หน้ าบันทิศตะวันออกศาลาการเปรี ยญ วัดพระทรง จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 252) หน้ าบันทิศเหนือศาลาขวางหน้ าศาลาการเปรี ยญ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม
จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 257) หน้ าบันทิศเหนือกุฏิเจ้ าอาวาส วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่
259) รวมถึงรายละเอียดพิเศษเพิ่มเติมในงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช ที่แตกลายเครื อเถาจาก
กอลายรู ปดอกไม้ บนหน้ าบันศาลาการเปรี ยญ และอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ภาพที่
253- 254) เป็ นต้ น

301
3.4 การออกลวดลายและจบลายอย่ า งอิ ส ระ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า ลวดลายแบบ
อสมมาตรในงานประดับหน้ าบันอาคารของช่างเมืองเพชรบุรี ซึ่งเกิดจากการจบลาย โดยการผูก
ลายต่อออกมาจากเถาลายด้ านใดด้ านหนึ่ง หรื อจบด้ วยช่อกระหนกเปลวอสมมาตรนัน้ เป็ น
แบบแผนที่ปรากฏขึ ้นในตัวอย่างผลงานหน้ าบันจําหลักไม้ ราว พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา ร่วมกับแบบ
ลายแบบสมมาตร ซึง่ เป็ นแบบอย่างที่ปรากฏหลักฐานมาก่อน และปรากฏสืบเนื่องมาควบคูก่ นั ใน
งานจําหลักไม้ สกุลช่างเพชรบุรี ยุค พ.ศ.2460-2510
การตรวจสอบหลักฐานงานจิตรกรรมในเมืองเพชรบุรี
ตัง้ แต่ สมัยอยุธยาตอนปลายถึง พ.ศ. 2510
1. หลักฐานงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
ปรากฏหลักฐานสําคัญ 2 แห่ง ได้ แก่ งานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณา
ราม จ.เพชรบุรี ซึง่ มีรูปแบบทางศิลปะสัมพันธ์กบั งานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐาน
ว่าน่าจะเขียนขึ ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าปราสาททอง หรื อคราวปฏิสงั ขรณ์ครัง้ สมเด็จเจ้ าแตงโม
17
และงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งงานจิตรกรรมแห่งหลังมี
การระบุปีที่เขียนภาพ คือ พ.ศ. 227718
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2. หลักฐานงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสิทร์ ถงึ พ.ศ. 2510
หลักฐานงานจิตรกรรมในเมืองเพชรบุรีปรากฏหลักฐานอยู่หลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็ น
งานจิตรกรรมในสมันรัตนโกสินทร์ เป็ นต้ นมา 19 แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้จะพิจารณากลุ่มหลักฐาน
งานจิตรกรรมที่มีหลักฐานระบุการสร้ าง และสามารถระบุชา่ งผู้สร้ างได้ แน่ชดั เป็ นหลัก ได้ แก่
2.1 กลุ่มจิตรกรรมบนตู้ลายรดนํา้ ชุดจีนบุญรอดสร้ าง
ปั จจุบนั ค้ นพบแล้ วทังหมด
้
6 ใบ ตู้เหล่านี ้ส่วนหนึ่งมีข้อความระบุว่าปี สร้ างใน
พ.ศ. 2393-94 (ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3) ตู้ลายรดนํ ้าแต่
29 6

17

สันติ เล็กสุขมุ , ลวดลายปูนปั ้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 23.
เรื่ องเดียวกัน, 27.
19
ยังปรากฏผลงานที่นา่ สนใจอีกหลายแห่ง เช่น ภาพจิตรกรรมเรื่ องการปฏิบตั ิตวั เพื่อเข้ าสูพ่ ทุ ธภูมิ
และนิพพานของพระโพธิ์สตั ว์บนแผ่นไม้ คอสอง วัดในกลาง จ.เพชรบุรี ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติคอสองการ
เปรี ยญวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี และจิตรกรรมดาวเพดานการเปรี ยญ วัดท่าคอย จ.เพชรบุรี เป็ นต้ น. ดูใน กรม
ศิลปากร, รายงานสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง จ.เพชรบุรี (กรุงเทพฯ: กรม, 2526), 25-320.
18
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ละใบแสดงเรื่ องราวแตกต่างกัน กล่าวคือ ตู้ใบที่ 1 วัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี เขียนภาพประกอบ
ลายเกี่ยวกับพุทธศาสนา เรื่ องพระมาลัย
ตู้ใบที่ 2 วัดลาด จ.เพชรบุรี เขียนภาพประกอบลายเรื่ องรามเกียรติ
ตู้ใบที่ 3 วัดพระทรง จ.เพชรบุรี เขียนภาพประกอบลายเรื่ องรามเกียรติ
ตู้ใบที่ 4 วัดบุปผาราม จ.ตราด เขียนภาพประกอบลายเรื่ องทศชาติชาดก 4
เรื่ อง
ตู้ใบที่ 5 วัดพลับ จ.จันทบุรี เขียนภาพประกอบลายเรื่ องทศชาติชาดก 6 เรื่ อง
ตู้ใบที่ 6 วัดดอนมะกอกล่าง จ.ระยอง เขี ยนภาพประกอบลายเกี่ ยวกับพุทธ
ศาสนา เรื่ องพญานาค 20 (ภาพที่ 265)
2.2 งานจิตรกรรมวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
ปรากฏหลักฐานงานจิตรกรรมภาพพุทธประวัติ และมหาชาติชาดก (เวสสันดร
ชาดก) บนคอสองศาลาการเปรี ยญวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ศาลาหลังดังกล่าวมีจารึ ก
เหนือช่องประตูวา่ เจ้ าอธิการโฉม (อดีตเจ้ าอาวาส)เป็ นผู้สร้ างศาลาการเปรี ยญหลังนี ้ขึ ้น เมื่อปี ชวด
พ.ศ. 2431 (ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5) ภายใต้ ความ
ดูแลของหลวงพ่อยิด (อดีตเจ้ าอาวาส) โดยมีช่างเขียนภาพคือ หวน ตาลวันนา กับพ่อละมุด 21
(ภาพที่ 266)
2.3 งานจิตรกรรมวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี
ได้ แก่ งานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี เขียนขึ ้นใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 โดยมีหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลา
ชัยเป็ นนายงาน ขรัวอินโข่งเป็ นผู้ร่างภาพ โดยมีคณะช่างเมืองเพชรบุรีเป็ นผู้เขียน ได้ แก่ หวน ตาล
วันนา และพระอาจารย์เป้า ปั ญโญ และพ่อละมุด บ้ านข้ างวัดพลับพลาชัย แสดงเรื่ องราวปริ ศนา
ธรรมตามช่วงวัยของชีวิต ภาพการเดินทางไปนมัสการสถานที่ศกั ดิ์ทางพุทธศาสนาในประเทศไทย
ลังกา และพม่า รวมถึงภาพอสุภะ (ภาพที่ 267)
พระจันทร์ ศภุ โช พระลูกวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็ นลูกศิษย์ของพระ
อาจารย์ เป้า และนายหวน ตาลวันนา กล่าวถึงงานจิตรกรรมภาพเทวดาถื อพระขรรค์ และแว่น
ธรรมประดับบานบานหน้ าต่าง ว่าฝี มือพระอาจารย์เป้า ปั ญโญ และจิตรกรรมรู ปทวารบาลบน
297

20

สนัน่ รัตนะ, “สํารวจชายฝั่ งทะเลตะวันออกพบตู้ชุดจีนบุญรอดสร้ าง,” วารสารเมืองโบราณ
30, 4(ตุลาคม - ธันวาคม 2547): 69-74.
21
บุญมี พิบลู ย์สมบัติ, บรรณาธิการ, วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี, 25, 33, 157.

303
บานประตูทงหมดเป็
ั้
นฝี มือนายหวน ตาลวันนา 22 ต่อมาภายหลังภาพตอนล่างของบานประตู
หน้ าต่างได้ ลบเลือนจึงมี การเขียนซ่อมใหม่โดยช่างในยุคถัดมา ที่ปรากฏการกล่าวถึงได้ แก่ นาย
เลิศ พ่วงพระเดช และนายพิน อินฟ้าแสง 23 (ภาพที่ 268-269)
299
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ภาพที่ 265 จิตรกรรมลายรดนํ ้าเล่าเรื่ องพระมาลัย ตอนเสด็จขึ ้นไปนมัสการเจดีย์จุฬามณีบน
สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ตู้พระธรรมวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี
ที่มา: วัดวาอาราม, วัดจันทราวาส, เข้ าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2557, เข้ าถึงได้ จาก https://www.
facebook.com/Glutengear/photos_albums

22

กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, งานอนุรักษ์ จิตรกรรมฝาผนัง, รายงานสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง
จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526) , 19, 129-131; กันยา อื ้อประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และ
ผลงานของช่ างชัน้ ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ , 11; ดํารงพันธ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะ
พื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณี ศึกษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 43.
23
ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 121.
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ภาพที่ 266 จิ ต รกรรมพุท ธประวัติ ต อนประสูติ ศาลาการเปรี ย ญวัด เกาะแก้ ว สุท ธาราม จ.
เพชรบุรี
รับอิทธิ พลเทคนิคการวาดตามหลักวิชาการตะวันตก เรื่ องหลักทัศนียวิทยา และ
ความสมจริ งที่มีมากขึ ้นในฉากประกอบภาพบุคคล ซึ่งบุคคลเด่นยังคงวาดขึ ้นแบบ
อุดทคติตามอย่างจิตรกรรมแนวประเพณีไทย

ภาพที่ 267 ภาพผู้คนเดินทางไปนมัส การพระพุทธบาท จ.สระบุรี จิตรกรรมบนผนังสกัดทิศ
ตะวันออกอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี
เป็ นภาพเหตุการณ์ และสถานที่มีอยูจ่ ริง ถูกนําเสนอผ่านหลักวิชาการการวาดภาพ
สัจนิยมแบบตะวันตก ซึ่งเป็ นแนวทางที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในงานจิตรกรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา
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ภาพที่ 268 จิตรกรรมทวารบาลบนบานประตู ผนังสกัดทิศตะวันออก อุโบสถวัดมหาสมณาราม
จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 269 จิตรกรรมทวารบาลบนบานหน้ าต่าง อุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี
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2.4 งานจิตรกรรมวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
งานจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ปรากฏงาน
จิตรกรรมของเดิม ราวสมัยต้ น รั ตนโกสินทร์ ที่ ยัง อยู่ในสภาพค่อนข้ างบนผนังสกัดด้ านหลัง พระ
ประธาน ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังด้ านสกัดหน้ าเขียนภาพพุทธประวัติ และผนังสกัดข้ างระหว่าง
ช่องหน้ าต่างเขี ยนภาพทศชาติชาดก โดยเน้ นพระชาติสุดท้ ายตลอดช่องผนังสกัดระหว่างช่อง
หน้ าต่างฝั่ งขวาของพระประธาน เหนือช่องหน้ าต่างขึ ้นไปเขียนภาพเทพชุมนุม ผลงานเหล่านี ้เขียน
ขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2464-66 โดยนายพิน อินฟ้าแสง นายหวน ตาลวันนา และนายเลิศ พ่วงพระเดช
ดังปรากฏการลงนามช่างผู้เขียน และปี ที่เขียนภาพไว้ บนงานจิตรกรรม 24
อนึ่ง การวางผังเรื่ องราวภาพจิตรกรรม รวมถึงรู ปแบบงานจิตรกรรมบางส่วน
เป็ นการวาดเพิ่มเติม และวาดขึ ้นใหม่ตามโครงร่างงานจิตรกรรมที่มีอยู่เดิมก่อนงานซ่อมใน พ.ศ.
2464-2466 ดังปรากฏข้ อความในห้ องภาพมโหสถว่า “นายหวน ตาลวันนา ผู้เขียนเพิ่มของเก่า” 25
รวมถึ ง คํ า บอกเล่ า ผ่ า น รศ. อํ า ไพ อิ น ฟ้ าแสง บุต รสาวของนายพิ น อิ น ฟ้ าแสง เกี่ ย วกับ งาน
จิตรกรรมภายในวิหารหลวงว่าแต่เดิมมีภาพเขียนอยู่ เมื่อจะเขียนใหม่ทางวัดได้ ทาปูนขาว (รอง
พื ้น) ทับภาพเดิม โดยนายพิน อินฟ้าแสง รับผิดชอบเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญบนผนัง
สกัดหน้ าพระประธาน และภาพเทพชุมนุม เล่ากันว่าวาดขึ ้นใหม่ตามเค้ าโครงภาพจิตรกรรมเดิม
บางส่วนที่ยงั พอปรากฏเห็นอยูบ่ ้ างหลังจากลงรองพื ้นทับทังหมดแล้
้
ว 26
การวางผัง เรื่ อ งราวจิ ต รกรรมฝาผนัง วิ ห ารวัด มหาธาตุ ว รวิ ห าร ยั ง แสดง
ความสัมพันธ์ กับแบบผังเรื่ องราวที่มีมาก่อน ดังปรากฏการกล่าวถึงงานจิตรกรรมฝาผนังวิหาร
หลวงวัดมหาธาตุในจดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี ของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติ
วงศ์ว่า “...ในวิหารเครื่ องบนประดุ ผนังข้ างบนด้ านหน้ าเขียนมารผจญ ด้ านข้ างเขียนเทพชุมนุม
หลังท้ าวมหาชมพู ข้ างล่างเรื่ องมหาชาติ เห็นจะราวพระยอดฟ้า ไม่ส้ ูเก่านัก ไม่ส้ ดู ีนกั แปลกแต่
เทพชุมนุมมีวิทยาธรนัง่ ด้ วย เห็นจะเอาอย่างวัดใหญ่..” 27 (ภาพที่ 270)
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24

ทวีโรจน์ กลํ่ากล่อมจิตต์ , บรรณาธิ การ, สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ได้ รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาครบ 500 ปี (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์), 2552, 53.
25
แสนประเสริ ฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยุคที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี,”
เมืองโบราณ 36, 1 (มกราคม - มีนาคม 2553): 110.
26
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. บรรณาธิ การ, สมุดเพชรบุรี, 196; ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษา
พัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศกึ ษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 116-117, 159-160.
27
สมเด็จเจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (กรุ งเทพฯ:
ศิวพร, 2516), 7.
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ภาพที่ 270 จิตรกรรมผนังสกัดด้ านหลังพระประธาน วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
การใช้ โทนสีสว่าง แบ่งภาพเหตุการณ์ด้วย “เส้ นสินเทา” โดยไม่ปรากฏทัศนียวิทยา
และความสมจริ งเช่นงานจิตรกรรมที่ซอ่ มขึ ้นใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2464-2466 จึงเชื่อ
ว่าจิตรกรรมฝาผนังส่วนดังกล่าวนี ้น่าจะเป็ นงานเก่าในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
2.5 งานจิตรกรรมวัดชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบุรี
ปรากฏหลักฐานงานจิตรกรรมพุทธประวัติ ประดับคอสองของศาลาการเปรี ยญ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นฝี มือของช่างเขียนหลายท่าน ราว พ.ศ. 2473-74 ดังปรากฏการกล่าวถึง
บ้ างในคําร้ อยกรอง และร้ อยแก้ วประกอบภาพ ได้ แก่ ช่องแสดงภาพพุทธประวัติตอนประสูติเขียน
ระบุว่า “นายอาบเก็นขาศา เป็ นผู้เขียนภาพ...สําเร็ จในปี พ.ศ. 2473...” ปี เดียวกับช่องแสดง
ภาพพุทธประวัตติ อนสองพาณิชถวายข้ าวสัตตุมาผจญแก่พระพุทธเจ้ า และตอนมารผจญ ช่อง
แสดงภาพพุทธประวัติตอนทวยเทพอัญเชิญพระโพธิสตั ว์บนสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิตลงมาจุติ ปรากฏนาม
ผู้ประพันธ์ คือ นายพิน อินฟ้าแสง และช่องแสดงพุทธประวัติตอนเสด็จนิพพาน และตอนแสดง
ธรรมแก่ ท้าวสหัม บดีพรหม หมู่พรหม และเทพยดาทัง้ หลาย มีข้อความระบุปีสร้ าง พ.ศ. 2474
(ภาพที่ 271)
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ภาพที่ 271 ภาพพุทธประวัตบิ นคอสองศาลาการเปรี ยญ วัดชีว์ประเสริ ฐ จ.เพชรบุรี
ตอนแสดงธรรมแก่ท้าวสหัมบดีพรหม หมู่พรหม และเทพยดาทังหลาย
้
ภาพฝั่ งซ้ าย
แสดงทิวทัศน์ชนบทแบบสมจริงมีย้ งุ ฉาง และกระบือกําลังเล่นนํ ้า
2.6 ผลงานของนายหวล ตาลวันนา (พ.ศ. 2404-2495)
ได้ แก่ จิตรกรรมเทพชุมนุม และมโหสถชาดกบนฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
วรวิหาร ภาพชุดเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น ภาพชุดมหาเสสันดรชาดกที่วดั ยาง จ.เพชรบุรี (ภาพที่
272) ภาพจิตรกรรมปฐมสมโพธิ์บนคอสองการเปรี ยญวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี เขียนข้ อความ
ระบุปีสร้ าง พ.ศ. 2460-63 และภาพบานประตูรูปเซี่ยวกาง อุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี 28
จิตรกรรมทศชาติคอสองศาลาวัดหัวสวน (ปั จจุบนั เป็ นศาลาฟั งธรรมของชาวบ้ าน ตังอยู
้ ่ข้างสํานัก
วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี 29 เป็ นต้ น
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28

กันยา อื ้อประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชัน้ ครู เพชรบุรีในสมัยรั ตน-

โกสินทร์ , 51-73.
29
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์นายป้อม ใสสะอาด กล่าวว่าผู้เชียนภาพจิตรกรรมมีหลายคน เท่าที่จํา
ได้ คือครู หวน และอาจารย์เป้า ซึ่งเขียนคนละหลายพระชาติ. ดูใน กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, งานอนุรักษ์
จิตรกรรมฝาผนัง, รายงานสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเพชรบุรี, 240.
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ภาพที่ 272 กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ จากภาพชุดมหาเวสสันดรชาดก วัดยาง จ.เพชรบุรี
ที่มา: กันยา เอือ้ ประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชั น้ ครู เพชรบุรีในสมัย
รั ตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 56.
2.7 ผลงานพระอาจารย์ เป้า ปั ญโญ (พ.ศ. 2417-2490)
ได้ แ ก่ ภาพเขี ยนสี ฝุ่ นชุดเวสสัน ดรชาดก เขี ยน พ.ศ.2461 ที่ วัด ชมพูพ น จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 273) ภาพรามเกียรติป์ ระดับร่องถุนเมรุ และภาพรามเกียรติ์ชดุ เล็ก ซึ่งปั จจุบนั เก็บ
ไว้ ที่วดั พระทรง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 274) ภาพบานหน้ าต่างอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี 30
และจิตรกรรมทศชาติคอสองศาลาวัดหัวสวน จ.เพชรบุรี
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30

กันยา อื ้อประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชัน้ ครู เพชรบุรีในสมัยรั ตนโกสินทร์ , 78-92.
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ภาพที่ 273 กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ จากภาพชุดมหาเวสสันดรชาดก วัดชมภูพน จ.เพชรบุรี
ที่มา: กันยา เอือ้ ประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชั น้ ครู เพชรบุรีในสมัย
รั ตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 83.

ภาพที่ 274 ภาพพาลีรบกับปูยกั ษ์ทศกัณฐ์ สําหรับติดร่องถุนเมรุ วัดพระทรง จ.เพชรบุรี
ที่มา: กันยา เอือ้ ประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชัน้ ครู เพชรบุ รีในสมัย
รั ตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 85.
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2.8 ผลงานนายเลิศ พ่ วงพระเดช (พ.ศ. 2437-2513)
มี จํานวนมากตัวอย่างเช่น ภาพชุดมหาเวสสันดรชาดก วัดขุนตรา วัดแก่ น
เหล็ ก และวัดห้ วยเสื อ จ.เพชรบุรี ภาพมหาเวสสันดรชาดก และภาพพุทธประวัติที่ศาลาการ
เปรี ยญวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี จิตรกรรมฝาผนัง ตอนพุทธประวัติตอนเสด็จออกบวช วิหาร
หลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ตําราภาพลายไทย และตําราสถาปั ตยกรรมและลายไทย 31
และจิตรกรรมทศชาติคอสองศาลาวัดหัวสวน จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 275-276)
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ภาพที่ 275 ภาพจิตรกรรมตอนนารทชาดก คอสองศาลาวัดหัวสวน จ.เพชรบุรี
งานจิตรกรรมแห่งนี ้วาดขึ ้นโดยใช้ หลักทัศนียวิทยา และการสร้ างความสมจริ งตาม
แบบจิตรกรรมตะวันตก

ภาพที่ 276 ภาพจิตรกรรมตอนมหาชนกชาดก คอสองศาลาวัดหัวสวน จ.เพชรบุรี
เป็ นภาพเดียวที่ มีการเขียนระบุนามช่างเขียนภาพไว้ บนซุ้มประตูในภาพว่า “นาย
เลิศเขียน”

31

เรื่ องเดียวกัน, 111-153.
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2.9 ผลงานนายพิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515)
ได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังภาพมารผจญ ทศชาติ และเทพชุมนุม วิหารหลวงวัด
มหาธาตุวรวิหาร ในคราวบูรณะครัง้ ใหญ่ พ.ศ.2465 ภาพเขียนเรื่ องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ
เขียน พ.ศ. 2473 ภาพชุดรามเกียรติ์จินตนาการจากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 1 เขียนขึ ้น
ระหว่าง พ.ศ. 2491-2508 ต่อมาทายาทได้ มอบภาพส่วนหนึ่งจํานวน 41 ภาพแก่คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 32 (ภาพที่ 277)
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ภาพที่ 277 จิตรกรรมพุทธประวัตติ อนมารผจญ ผนังสกัดทิศตะวันออก วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี เขียนใหม่ตามโครงร่างเดิมโดยนายพิณ อินฟ้าแสง
3. ข้ อสังเกตบางประการเกี่ยวกับงานจิตรกรรมสกุลช่ างเพชรบุรี
งานจิ ต รกรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานช่ า งสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ นั บ ตั ง้ แต่ รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา โดยเฉพาะผลงานระหว่าง พ.ศ.
2460-2510 มักปรากฏในตําแหน่งงานประดับร่องถุนเมรุ จิตรกรรมประดับคอสอง จิตรกรรมดาว
เพดาน และจิตรกรรมฝาผนังอาคารภายในวัด
เนื อ้ หาในงานจิตรกรรมเหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นเนื ้อหาแนวประเพณี ได้ แก่ รามเกี ยรติ์
พุทธประวัติ ทศชาติชาดก มหาชาติชาดก และเรื่ องราวเกี่ ยวกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา
32

เรื่ องเดียวกัน, 165-166; ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี:
กรณีศกึ ษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้ าแสง,” 114-127.
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รวมถึ ง เนื อ้ หาเรื่ อ งราวเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เกี่ ย วกั บ สถานที่ และเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง และภาพ
เปรี ยบเที ยบเชิงปริ ศนาธรรม ตามแบบอย่างที่เคยปรากฏมาก่อนในกระแสงานช่างหลวงสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงทางด้ านเนื ้อหา และการแสดงภาพ
สถานที่ จ ริ ง ในงานจิ ต รกรรมเมื อ งเพชรบุรีจึ ง แสดงความสัม พัน ธ์ กับแนวทางงานจิ ต รกรรมที่
กรุงเทพฯ
จากรูปแบบ และการแสดงออกในงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2460 แสดงการวางผังภาพเรื่ องราว และความมีอิสระในการเสริ ม
แต่งรายละเอียดเฉพาะบุคคลของช่าง แตกต่างจากแบบแผนของงานช่างหลวง ยกตัวอย่างจาก
ผลงานที่ปรากฏหลักฐานการสร้ างที่แน่ชดั ได้ แก่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.
เพชรบุรี ผนังสกัดด้ านหลังพระประธานเป็ นลวดลายพรรณพฤกษา ผนัง สกัดตรงข้ ามพระ
ประธานแสดงภาพพุ ท ธประวัติ ม ารผจญ ซึ่ ง บางส่ ว นอาจซ่ อ ม หรื อ เขี ย นขึ น้ ใหม่ ใ นสมัย
รัตนโกสินทร์ และผนังสกัดทัง้ 2 ข้ างเขียนภาพเทพชุมนุม คัน่ แบ่งด้ วยสินเทาเต็มพื ้นที่ผนัง (ภาพ
ที่ 278)
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ผนังสกัดด้ านหลังพระ
ประธานแสดงภาพพุทธประวัติมารผจญ ผนังตรงข้ ามพระประธานแสดงภาพพุทธประวัติตอน
โปรดพุทธมารดา โดยมีฉากหลังเป็ นภาพไตรภูมิ แทรกด้ วยกลุ่มดวงดาว และผนังสกัดข้ างแบ่ง
ภาพเป็ นช่องสามเหลี่ยมสลบฟั นปลา วาดเป็ นรูปเจดีย์ทรงเครื่ องสลับกับเรื่ องสัตตมหาสถาน และ
อัฏฐมหาสถาน ซึง่ ด้ านบนวาดเทพชุมนุมแทรกรูปชาวต่างชาติถือดอกไม้ (ภาพที่ 279)
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี แม้ จะวาดขึ ้นใหม่ แต่ปรากฏ
หลักฐานแสดงให้ เห็นถึงรูปแบบการวางเรื่ องราวตามเดิม และภาพจิตรกรรมบางส่วนเป็ นของเก่า
ก่อนงานบูรณะครั ง้ ใหญ่ใน พ.ศ. 2465 ผนังสกัดด้ านหลังวาดเป็ นภาพเต็มพืน้ ที่เชื่อกันว่าเป็ น
ภาพเกี่ ยวกับพุทธประวัติตอนปราบพระมหาชมพูบดี โดยใช้ แนวสถาปั ตยกรรมในภาพเป็ นตัว
แบ่งภาพ แทนระบบเส้ นสินเทา หรื อแนวต้ นไม้ และภูเขาแบบงานจิตรกรรมประเพณีโดยทัว่ ไป
ผนังสกัดตรงข้ ามพระประธานแสดงภาพพุท ธประวัติตอนมารผจญ ผนัง สกัดข้ างระหว่างช่อง
หน้ าต่างแสดงภาพทศชาติชาดก ส่วนผนังเหนือช่องหน้ าต่างแสดงภาพเทพชุมนุมแบ่งเป็ นแถว
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ผนังสกัดด้ านหลังพระประธาน
วาดภาพพุทธโฆษาจารย์ เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา ผนังสกัดตรงข้ ามพระ
ประธานแสดงภาพการเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี และผนังสกัดข้ างระหว่าง
ช่องหน้ าต่างเขียนภาพประเพณีเกี่ยวกับชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย โดยในทุกภาพมีรูปกองไฟที่ค่อยๆ
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ติดไฟลุกไหม้ ใหญ่ขึ ้น จนมอดไหม้ ไปพร้ อมกับภาพช่วงวุดท้ ายของชีวิตเป็ นปริ ศนาธรรม ผนังสกัด
ข้ างเหนือช่องหน้ าต่างเป็ นภาพสถานที่ศกั ดิท์ างพุทธศาสนาในประเทศไทย ลังกา และพม่า

ภาพที่ 278 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี
การแบ่งพื ้นที่แถวเทพชุมนุมเป็ นชัน้ และเน้ นเทพแต่ละองค์ด้วยเส้ นสินเทา เทพแต่
ละองค์มีลกั ษณะหน้ าตา การแต่งกาย และลวดลายผ้ าแตกต่างกันไป

ภาพที่ 279 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
การแบ่ง พื น้ ที่ ผ นัง สกัด ข้ า งเป็ นช่อ งสามเหลี่ ย มสลบฟั น ปลา วาดเป็ นรู ป เจดี ย์
ทรงเครื่ องสลับกับเรื่ องสัตตมหาสถาน และอัฏฐมหาสถาน พื ้นที่ว่างด้ านบนวาด
เทพชุมนุม
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จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี แม้ จะวาดขึ ้นใหม่ แต่ปรากฏ
หลักฐานแสดงให้ เห็นถึงรูปแบบการวางเรื่ องราวตามเดิม และภาพจิตรกรรมบางส่วนเป็ นของเก่า
ก่อนงานบูรณะครั ง้ ใหญ่ใน พ.ศ. 2465 ผนังสกัดด้ านหลังวาดเป็ นภาพเต็มพืน้ ที่เชื่อกันว่าเป็ น
ภาพเกี่ ยวกับพุทธประวัติตอนปราบพระมหาชมพูบดี โดยใช้ แนวสถาปั ตยกรรมในภาพเป็ นตัว
แบ่งภาพ แทนระบบเส้ นสินเทา หรื อแนวต้ นไม้ และภูเขาแบบงานจิตรกรรมประเพณีโดยทัว่ ไป
ผนังสกัดตรงข้ ามพระประธานแสดงภาพพุท ธประวัติตอนมารผจญ ผนัง สกัดข้ างระหว่างช่อง
หน้ าต่างแสดงภาพทศชาติชาดก ส่วนผนังเหนือช่องหน้ าต่างแสดงภาพเทพชุมนุมแบ่งเป็ นแถว
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ผนังสกัดด้ านหลังพระประธาน
วาดภาพพุทธโฆษาจารย์ เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา ผนังสกัดตรงข้ ามพระ
ประธานแสดงภาพการเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี และผนังสกัดข้ างระหว่าง
ช่องหน้ าต่างเขียนภาพประเพณี เกี่ยวกับชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย โดยในทุกภาพมีรูปกองไฟที่ค่อยๆ
ติดไฟลุกไหม้ ใหญ่ขึ ้น จนมอดไหม้ ไปพร้ อมกับภาพช่วงวุดท้ ายของชีวิตเป็ นปริ ศนาธรรม ผนังสกัด
ข้ างเหนือช่องหน้ าต่างเป็ นภาพสถานที่ศกั ดิท์ างพุทธศาสนาในประเทศไทย ลังกา และพม่า
จากตัวอย่างข้ างต้ นสะท้ อ นให้ เ ห็น ถึง อิ ส ระทางความคิด ในการคัดเลื อกเรื่ องราว
รวมถึ ง รู ปแบบการนํ า เสนอที่ แ ตกต่างกัน ภายในท้ องถิ่ น โดยเฉพาะแผนผัง เรื่ อ งราวในงาน
จิตรกรรมฝาผนังที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ปรากฏเรื่ องราวพุทธประวัติตอน
อื่ น ๆ ซึ่ง นัก วิ ช าการหลายท่ านเชื่ อ ว่า เป็ นพุท ธประวัติ ตอนปราบพระยาชมพูบ ดีบ นผนัง สกัด
ด้ านหลังพระประธาน แตกต่างไปจากแบบแผนในงานช่างหลวงที่กรุ งเทพฯ สมัยรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 1-3 ซึ่งนิยมกําหนดภาพไตรภูมิไว้ ผนังสกัดเบื ้องหลังพระประธาน ผนังสกัดตรงข้ ามเป็ น
พุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังสกัดข้ างระหว่างช่องหน้ าต่างแสดงภาพพุทธประวัติ หรื อทศชาติ
หรื อเขียนร่วมกันทังสองเรื
้
่ อง ผนังเหนือช่องหน้ าต่างเขียนภาพเทพชุมนุม
ทัง้ นี พ้ บว่าการเขี ยนภาพปริ ศนาธรรม และการเขี ยนภาพแนวประเพณี ไ ทยผสาน
อิทธิพลการเขียนภาพแนวสัจนิยมตะวันตก ดังปรากฏการเขียนฉากทิวทัศน์เบื ้องหลังตามหลัก
ทัศนียวิทยา อันประกอบด้ วยเส้ นนําสายตา การลดขนาดความชัดเจนของวัตถุระยะไกลออกไป
หลักการเรื่ องสี และแสงเงาตามธรรมชาติ ซึ่งปรากฏมาก่อนในงานช่างหลวง ตังแต่
้ ปลายรัชกาล
ที่ 3 จะกลายเป็ นแรงบันดาลใจสําคัญต่อแนวทางการสร้ างสรรค์งานที่ปรากฏหลักฐานระหว่าง
พ.ศ. 2460-2510 เป็ นอย่างมาก
เมื่อย้ อนกลับไปพิจารณารูปแบบการเขียนภาพแบบดังกล่าวในเมืองเพชรบุรี พบว่า
ปรากฏหลักฐานเก่าสุดในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหราสมณาราม จ.เพชรบุรี และช่าง
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ระยะแรกที่สร้ างผลงานตามแนวทางดังกล่าว ได้ แก่ นายหวน ตาลวันนา และพระอาจารย์เป้า
ปั ญโญ ล้ วนมีส่วนร่ วมในการเขียนจิตรกรรมไทยแนวใหม่ตามแบบร่ างของขรัว อินโข่ง ที่อโุ บสถ
วัดมหาสมณารามมาก่อน ทังยั
้ งเป็ นครูชา่ งที่แนะนําแนวทางการเขียนภาพแก่นายเลิศ พ่วงพระ
เดช และนายพิณ อินฟ้าแสง ช่างคนสําคัญของเมืองเพชรบุรี ซึ่งสร้ างผลงานช่างหลายแขนงที่
สะท้ อนแนวความคิดแนวประเพณีไทยผสานอิทธิพลสัจนิยมแบบตะวันตกในรุ่นถัดมา
ดังนันปั
้ จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลให้ เกิดแนวทางการแสดงออกงานประเพณีไทยแนวสัจ
นิยมเช่น เดี ยวกับกระแสที่ เ กิ ดขึน้ ในกรุ ง เทพฯ และกลายเป็ นแนวทางสื บเนื่ องมายาวนานใน
จิตรกรรมเมืองเพชรบุรี นอกเหนือจากความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองเพชรบุรีกับพระมหากษัตริ ย์
พระบรมวงศานุวงศ์ และชนชันนํ
้ าของสยาม ที่ปรากฏความสําคัญมากยิ่งขึ ้นตามลําดับตังแต่
้ สมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ส่วนหนึ่งน่าจะมีเหตุจากความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองเพชรบุรี และครู
ทางการช่างคนสําคัญของกลุม่ ช่างเมืองเพชรบุรี คือ พระอาจารย์ฤทธิ์ ซึง่ เคยเป็ นศิษย์ของ “ขรัวอิน
โข่ง” พระช่างหัวก้ าวหน้ าผู้ริเริ่ มการวาดจิตรกรรมแนวใหม่ อันประกอบด้ วยภาพผู้คน ตึกอาคาร
และความสมจริ งแบบตะวันตก รวมถึงการแสดงเนื ้อหาเรื่ องราวแนวใหม่เกี่ยวกับปริ ศนาธรรมใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ช่างเมืองเพชรบุรีจงึ ให้ การยอมรับ และสร้ างงานตามแนวทางของขรัว อินโข่ง ซึ่ง
ถือว่าเป็ นความทันสมัยของจิตรกรรมไทยสืบมาในสายช่างเมืองเพชรบุรี
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างงานปูนปั ้น กับงานสลักไม้ และงานจิตรกรรม
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างงานปูนปั น้ กับงานช่างแขนงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกันในด้ านการประดับ และการแสดงเรื่ องราว ได้ แก่ งานสลักไม้ และงานจิตรกรรม พบ
ความสัมพันธ์บางประการ ดังนี ้
1. เนือ้ หา และการแสดงออกบางประการ
การศึกษาเปรี ย บเที ยบความความสัม พัน ธ์ ด้า นเนื อ้ หา หรื อ เรื่ อ งราว และการ
แสดงออกในงานปูนปั น้ กับงานสลักไม้ และกระแสนิยมในงานจิตรกรรมของช่างเมืองเพชรบุรี
พบว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน สามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามประเภทของเรื่ องราวใน
งานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1.1 กลุ่มเนือ้ หาเรื่ องราวแบบประเพณี ที่มีพฒ
ั นาการสืบเนื่องจากงานช่างยุค
ก่อนหน้ า ได้ แก่ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก มหาชาติชาดก (เวสสันดร) และรามเกียรติ์
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พบว่าเป็ นเรื่ องราวที่ปรากฏความนิยมแพร่หลายในงานจิตรกรรมฝาผนัง ลาย
รดนํ า้ และงานประดับ ร่ อ งถุนธรรมาสน์ เ ช่น เดีย วกับกระแสในงานช่างไทยสมัย รั ต นโกสิ น ทร์
โดยทัว่ ไป โดยเรื่ องราวเหล่านี ้ปรากฏสืบมาในงานประดับหน้ าบันปูนปั น้ และหน้ าบันสลักไม้
ที่สร้ างขึ ้น ระหว่าง พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา เช่น ภาพพุทธประวัติในงานหน้ าบันสลักไม้ ของนายเลิศ
พ่วงพระเดช ภาพไตรภูมิในงานหน้ าบันสลักไม้ ของสํานักช่างวัดเกาะ และภาพเวสสันดรชาดก
ในงานหน้ าบันสลักไม้ ศาลาการเปรี ยญวัดลาดโพธิ์ จ.เพชรบุรี เป็ นต้ น
กระแสความนิยมดังกล่าวย่อมมีฐานจากภูมิความรู้ ของช่างที่เรี ยนรู้ งานด้ าน
การช่าง และผลิตผลงานในขอบเขตพื ้นที่ของพุทธสถาน จึงหนีไม่พ้นเรื่ องราวเชิงคติสอนใจทาง
ศาสนา และเป็ นเนื ้อหาหลักในการสร้ างสรรค์ผลงานของช่างเมืองเพชรบุรีสืบมาถึงปั จจุบนั
จากหลักฐานงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีใ นสมัยรัตนโกสินทร์ พบว่าเรื่ องราว
พุทธประวัติ และชาดก โดยเฉพาะเวสสันดรชาดกเป็ นเนื ้อหาหลักที่ได้ รับความนิยมในกลุ่มงาน
จิตรกรรมฝาผนัง และภาพชุด ตรงข้ ามกับภาพรามเกียรติ์ที่มกั ปรากฏในงานจิตรกรรมประเภท
ลายรดนํ ้า หนังใหญ่ หรื องานประดับปลีก เช่น งานจิตรกรรม และงานจําหลักไม้ ประดับร่ องถุน
ธรรมาสน์ และเมรุ แต่ดกู ็เป็ นเรื่ องราวที่ได้ รับความนิยมแพร่ หลายอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะใน
หลักฐานงานช่างราว พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา ดังปรากฏการเขียนภาพชุดรามเกียรติ์ในผลงาน
ระยะหลังของพระอาจารย์เป้า และผลงานภาพอีกจํานวนมากของนายพิน อินฟ้าแสง
เมื่ อ นํ า ไปเที ย บเคี ย งกั บ ภาพรามเกี ย รติ์ ใ นผลงานปูน ปั น้ พบว่ า มี ทิ ศ ทางที่
สัมพันธ์กนั ดังปรากฏภาพรามเกียรติ์ในงานประดับรุ่นเก่าในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ซึ่ง
จากเทคนิคการปั น้ และรู ปแบบลายน่าจะเป็ นงานสร้ างก่อนการบูรณะของนายพิณ อินฟ้าแสง
และช่างในยุคปั จจุบนั แสดงภาพเกี่ยวกับหนุมาน และมัจฉานุประดับบนซุ้มหน้ าต่าง ผนังสกัด
ทิศเหนือของอุโบสถ 33 และภาพจับระหว่างพระกับยักษ์ บนหน้ าบันทิศตะวันออกของอุโบสถ ซึ่ง
น่าจะมี ความสัม พัน ธ์ กับเรื่ องราวในรามเกี ยรติ์เ ช่น กัน (ภาพที่ 152) แต่น อกเหนื อจากงาน
ประดับที่ วดั มหาธาตุวรวิหารแล้ วไม่ปรากฏงานปูนปั น้ เรื่ องรามเกี ยรติประดับอาคาร ก่อน พ.ศ.
2460 ในเมืองเพชรบุรีที่แน่ชดั ให้ ศกึ ษา
อย่างไรก็ตามรามเกียรติ์ถือเป็ นอีกความนิยมในระยะแรกที่งานปูนปั น้ กลับมา
เฟื่ องฟูเป็ นที่ต้องการเมื่อมีการขยายตัวของวัดต่างๆ ในเมืองเพชรบุรี ราว พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา
ดังปรากฏในงานปูนปั น้ ประดับซุ้มประตู หน้ าต่าง และหน้ าบันอาคารที่วดั เขมาภิรัติการาม จ.
31 0

33

ทวีโรจน์ กลํ่ากล่อมจิตต์ , บรรณาธิ การ, สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ได้ รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาครบ 500 ปี , 131.
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เพชรบุรี และงานประดับอุโบสถซุ้มประตูอโุ บสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ร่วมเวลาเดียวกับที่
ปรากฏความนิยมเขียนภาพชุดรามเกียรติ์ ควบคูก่ บั ภาพชุดทศชาติ และเวสสันดรชาดกใส่กรอบ
ประดับตามวัดต่างๆ
ทัง้ นี ผ้ ลงานปูน ปั ้น ระยะแรกของช่ า งอาวุ โ สในปั จ จุ บัน บางท่ า นยัง แสดง
ความสัมพันธ์ บางประการกับแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์กับงานจิตรกรรม ได้ แก่ งานของ
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ มีการถ่ายทอดฉากเหตุการณ์รามเกียรติ์ลงในงานปูนปั น้ แบบงานภาพ
ประดับหน้ าบันการเปรี ยญวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี และผลงานประดับซุ้มมณฑปหลวงพ่อมี
วัดพระทรง จ.เพชรบุรี ของช่างเฉลิม พึ่งแตง ซึ่งได้ แบบอย่างภาพจับรามเกียรติ์มาจากงานรดนํ ้า
บนตู้ชดุ จีนบุญรอดสร้ าง ที่วดั พระทรง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 280) ซึ่งการแสดงเรื่ องรามเกียรติ์ใน
ลักษณะของภาพจับจะเป็ นแบบอย่างที่ช่างส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ สําหรับเป็ นแบบปั น้ ตัวทับลาย
ประดับบนหน้ าบัน และซุ้มประตูหน้ าต่างของอาคารต่างๆ สืบมามากกว่ากลุม่ ปูนปั น้ ภาพเล่าเรื่ อง
ดังนันจึ
้ งสรุ ปถึงความนิยมเรื่ องราวแนวประเพณีกลุ่มนี ้ว่าเป็ นเรื่ องราวที่ได้ รับ
ความนิยมทัว่ ไปในกลุ่มช่างเมืองเพชรบุรี โดยเรื่ องราวหลักคือเรื่ องพุทธประวัติ ทศชาติชาดก
เวสสันดรชาดก และรามเกียรติ์ โดยเฉพาะเรื่ องรามเกียรติ์ดจู ะได้ รับความนิยมมากยิ่งขึ ้นในยุค
พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา อันอาจสัมพันธ์กบั ความนิยมในการชมการแสดงประเภทหนังใหญ่ หนัง
ตะลุง และโขนสดของคนเพชรบุรีมาแต่อดีต ราวรัชกาลที่ 4-5 เป็ นอย่างช้ า จนทําให้ เรื่ องดังกล่าว
กลายเป็ นที่ ร้ ู จักนิยมทัง้ ในกลุ่มวัดและชาวบ้ าน ประกอบกับกระแสจากการที่ช่างเขียนเมื อง
เพชรบุรีหลายช่าง เช่น นายเลิศ พ่วงพระเดช นายด่วน สังข์ทองเล็ก และนายพิน อินฟ้าแสง ได้ เข้ า
ไปมีส่วนร่ วมในการบูรณปฏิสงั ขรณ์ภาพรามเกียรติ์ประดับระเบียงคดวัดพระศรี รัตนมหาศาสดา
ราม กรุ งเทพฯ คราวสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ 150 ปี พ.ศ. 247534 รวมถึงกระแสการสร้ างงาน
ให้ มีความหลากหลายจึงทําให้ เรื่ องดังกล่าวได้ รับความนิยมขยายในวงกว้ างในกลุ่มช่าง ชาวบ้ าน
และวัด

34

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 146, 151; บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรม
เมืองเพชร, 101; โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั , สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ ม 16, เข้ าถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556,
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=16&chap=1&page=t16-1l1.htm
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ภาพที่ 280 ภาพจับบนลายตู้รดนํ ้า และงานปูนปั น้ หน้ าบันมณฑปหลวงพ่อมี วัดพระทรง จ.
เพชรบุรี
ที่มา: ล้ อม เพ็งแก้ ว, “ตู้ลายรดนํ ้าขาสิงห์ ชุดจีนบุญรอดสร้ าง,” เมืองโบราณ 17, 4 (ตุลาคม ธันวาคม 2534): 101.
1.2 กลุ่มเนือ้ หาแนวประเพณีใหม่
จากการศึก ษาหลักฐานงานปูน ปั น้ สกุล ช่ างเพชรบุรี พ บว่า เป็ นแนวทางการ
สร้ างสรรค์ ที่ เ กิ ดขึน้ ใหม่ใ นงานปูน ปั น้ ประดับอาคารของกลุ่ม ช่างพื น้ บ้ านสกุล ช่างเพชรบุรียุค
ปั จจุบนั และนิยมแพร่หลายเฉพาะในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
สามารถแยกพิจารณาตามกลุ่มเรื่ องได้ ดังนี ้ 1. เรื่ องราวเชิงประวัติศาสตร์
ได้ แก่ เรื่ องการเมือง ภาพบันทึกเหตุการณ์สําคัญ ภาพล้ อบุคคลมีชื่อเสียงแห่งยุค และประเพณี
การละเล่นในท้ องถิ่น 2. ปริ ศนาธรรม 3. เรื่ องวรรณคดีพื ้นบ้ าน
กระบวนการเกิดขึ ้นของเนื ้อหาเรื่ องราว และการแสดงออกในเบื ้องต้ นส่วนหนึ่ง
ย่อมเกี่ ยวข้ องกับปั จ จัยภายใน อันเกี่ ยวเนื่ องจากประสบการณ์ ภูมิ ปัญ ญา และรสนิยมส่วน
บุคคลของช่าง เช่น ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ เคยบวชเรี ยนจึงมีความรู้เรื่ องหลักธรรมทางศาสนา
และความสนใจในเรื่ องราวรอบตัวของช่างแต่ละคน แต่ปัจจัยที่สง่ เสริมให้ ช่างแสดงความคิด หรื อ
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ความเป็ นตัวตนออกมาย่อมเกี่ ยวเนื่องกับปั จจัยภายนอกตัวช่าง ได้ แก่ สังคมทางการช่าง และ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ด้านงานช่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อพิจารณาตามประเภทของเนื ้อหาแล้ วพบว่ากลุ่มเรื่ องราวเชิงประวัติศาสตร์
และปริศนาธรรมเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในงานจิตรกรรม
สมัยรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา และ
กระแสนิยมดังกล่าวจากกรุ งเทพฯ มาสู่งานช่างเมืองเพชรบุรี ราวปลายรัชกาลที่ 4-5 ดังปรากฏ
หลักฐานครัง้ แรกในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งดําเนินการ
ภายใต้ การออกแบบของขรัว อินโข่ง และเขียนขึ ้นโดยครู ช่างที่มีชื่อเสียงของเมืองเพชรบุรี เป็ น
ภาพเกี่ ยวกับการเดินทางไปนมัสการสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา รวมถึงสถานที่มีอยู่จริ งใน
ขณะนัน้ เช่น ภาพพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และภาพพระนครคีรี จ.เพชรบุรี บนผนังเหนือช่อง
ประตูหน้ าต่าง และผนังระหว่างช่องหน้ าต่างเป็ นภาพช่วงชีวิตของคนตังแต่
้ เกิดจนตาย และ
แฝงปริ ศนาธรรมเตือนใจ โดยเปรี ยบเทียบกองไฟที่มีในทุกช่วงวัยกับกิเลสที่เพิ่มมากขึ ้นตามวัย
และภาระหน้ าที่ จนดับมอดไปพร้ อมกับความตาย 35 (ภาพที่ 281)
แม้ ห ลักฐานงานจิต รกรรมเมื องเพชรบุรีที่ ปรากฏหลักฐานสื บ มาก่ อน พ.ศ.
2500 ส่วนใหญ่แสดงการสืบทอดแนวทางการแสดงจิตรกรรมประเพณีไทยที่มีลกั ษณะสมจริ งมาก
ยิ่ง ขึน้ ดังเห็นได้ จ ากรู ปแบบการลงสีเ หมื อนธรรมชาติ การสร้ างระบบทัศนี ยวิทยา (เส้ น นํ า
สายตาให้ ความลึกลวงตา) ระบบแสงเงา รวมถึงการแสดงภาพภูมิสถาน และเหตุการณ์ร่วม
สมัย เช่น การแทรกภาพภูมิทศั น์ท้องถิ่น (ภาพที่ 282) ภาพสังคมชาวบ้ าน (ภาพที่ 283) หรื อ
เรื่ องร่วมสมัยแทรกไปกับเรื่ องราวแนวประเพณี (ภาพที่ 192) ดังกล่าวถึงไปแล้ วในหัวข้ อเรื่ องการ
แสดงเนื ้อหาร่ วมสมัยของกลุ่มช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ในบทที่ 4 แต่ปรากฏหลักฐานเชิงมุขปา
ถะกล่าวถึงการแทรกปริ ศนาธรรมอยู่บ้างเช่นกันในผลงานหุ่นปั น้ ประดับรอบเมรุ ของอาจารย์เป้า
ปั ญโญ 36
312

313

35

กรมศิลปากร, รายงานการอนุ รักษ์ จิตรกรรมฝาผนั ง วัดมหาสมณารามวรวิหาร พ.ศ.
2526 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 129-130.
36
กันยา อื ้อประเสริ ฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่ างชัน้ ครู เพชรบุรีในสมัยรั ตนโกสินทร์ , 76.
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ภาพที่ 281 ภาพช่วงวัยชีวิตยามตาย เทียบกับกองไฟ (กิเลส) ที่ดบั มอดลง จิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 282 ภาพแสดงภูมิทศั น์ท้องถิ่นของเมืองเพชรบุรีในงานจิตรกรรมฝาผนัง วิหารหลวงวัด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 283 ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวบ้ านในจิตรกรรมประดับคอสอง ศาลาวัดหัวสวน (ร้ าง) จ.
เพชรบุรี
การสร้ างงานแนวสัจนิยมดัง กล่าวสัมพันธ์ กับแนวทางการสร้ างงานรู ปแบบ
สมจริ งในงานปูนปั น้ ของช่างยุคแรก เช่น ผลงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช มีการใช้ สีฟ้าเล่นแสง
เงาของเมฆทาเป็ นฉากหลัง การปั น้ ปราสาท ภูเขา และต้ นไม้ ให้ มีปริ มาตรนูนสูงในระดับแตกต่าง
กัน ไปจนถึงลอยตัวเพื่อสร้ างพื ้นผิว และความลึกที่สมจริ ง บนหน้ าบันการเปรี ยญวัดเขมาภิรัติกา
ราม (ภาพที่ 173-174) และผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง มีการปั น้ ปูนเพื่อแสดงความลึก และ
รูปทรงของงานที่สมจริงหลายแห่ง เช่น งานประดับหน้ าบัน และกรอบคูหาวัดพลับพลาชัย (ภาพที่
184) งานประดับหน้ าบันซุ้มทางเข้ าระเบียงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 183) งาน
ประดับหน้ าบันวิหารหลวงพ่อโต (ปั จจุบนั รื อ้ สร้ างใหม่แล้ ว) วัดสระเกศ จ.กรุงเทพฯ (ภาพที่ 185)
ดังนันจึ
้ งถือได้ วา่ บรรยากาศการสร้ างสรรค์งานช่างของเพชรบุรีนบั ตังแต่
้ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมาเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่งต่อ
แนวทางการสร้ างสรรค์งานปูนปั น้ ที่แสดงความสมจริ งมากยิ่งขึ ้น และน่าจะยังผลต่อพัฒนาการ
ทางความคิดในการสร้ างสรรค์เรื่ องราวที่แตกออกไปจากเนือ้ หาแนวประเพณี อย่างหลากหลาย
ได้ แ ก่ ภาพการเมื อง เหตุการณ์ สํ าคัญ บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยง และประเพณี การละเล่น ท้ องถิ่ น
รวมถึงเนื ้อหาปริ ศนาธรรม และเรื่ องวรรณคดีพื ้นบ้ าน ของกลุ่มช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอม
โอษฐ์ โดยบางครัง้ กลายเป็ นเนื ้อหาหลักของงานปูนปั น้ ประดับต่างไปจากผลงานปูนปั น้ และงาน
ช่างแขนงอื่ นๆ ในยุคก่อนหน้ า จนสามารถนับเป็ นเอกลักษณ์ เ ฉพาะของงานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรียคุ ปั จจุบนั อย่างแท้ จริ ง
อนึ่ง แนวความคิดเรื่ องการสอดแทรกเรื่ องราวสังคมร่วมสมัยยังเป็ นกระแสที่
แพร่หลายในสังคมช่างเมืองเพชรบุรี โดยการแสดงออกดังกล่าวน่าจะสืบอิทธิพลจากกระแสงาน
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ช่า งแนวสัจ นิ ย มตามแนวทางที่ ปรากฏมาก่ อนในงานออกแบบของขรั ว อิ น โข่ ง กระแสงาน
สมัยใหม่จากกรุงเทพฯ รวมถึงความเข้ าใจจากการตีความเรื่ องงานช่างสะท้ อนภาพสังคมในกลุ่ม
ช่างและนักวิชาการท้ องถิ่น 37 เช่น นายสะอาด สุทธานันท์ (พ.ศ. 2461-2532) ช่างเขียนพื ้นบ้ าน
ที่ฝึกฝนเรี ยนรู้ ศึกษางานศิลปะด้ วยตนเอง และมีประสบการณ์เรี ยนรู้ งานช่างเขียนสมัยใหม่จาก
ช่างสถาบันศิลปะในกรุงเทพฯ กล่าวถึงผลงานของตนที่อโุ บสถวัดศาลาเขื่อน จ.เพชรบุรี ราว พ.ศ.
2530 ว่า “งานเขียนชุดนี ้ ผมหยิบเอาเรื่ องราวเก่าๆ จากพุทธประวัติ ทศชาติชาดกมาปรับปรุงขึ ้น
ใหม่ต ามแนวคิ ดของผม....ผมพยายามนํ า เอาเรื่ องราว ชี วิ ต ความเป็ นไปได้ ใ นปั จ จุบัน นํ าไป
สอดแทรกไว้ ในภาพ” 38
นายทองร่ วง เอมโอษฐ์ ช่างปูนปั น้ ที่มีชื่อเสียง และฝึ กฝนช่างปูนปั น้ จํานวน
มากในปั จจุบนั กล่าวถึงงานปูนปั น้ โบราณว่า “งานปูนปั น้ สะท้ อนถึงภาพเศรษฐกิจ และสังคมของ
ท้ องถิ่นไว้ ด้วยเสมอ เวลาไปศึกษางานปูนปั น้ ของครู รุ่นเก่าตามวัดต่างๆ ต้ องนัง่ คิดว่าอะไรเป็ น
พื ้นฐานให้ ครูเหล่านันสร้
้ างงานลักษณะนี ้ออกมา นอกจากรู้สงั คมเป็ นอย่างไร อยู่ดีแค่ไหน อาจรู้
ไปถึงวิถีชีวิตส่วนตัวของช่างคนนันด้
้ วย” 39
314
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2. ความสัมพันธ์ ด้านรู ปแบบลวดลายประดับ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบพบความสัมพันธ์ ทางด้ านรู ปแบบลวดลายนิยมระหว่าง
ลวดลายในงานจําหลักไม้ และงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอาคาร รวมถึงแบบลวดลายประดับ
หน้ าบันอาคารที่ปรากฏในงานจิตรกรรม ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 คือ
2.1 ลวดลายประเภทเครื อเถากระหนกเปลว
ลวดลายกลุ่มนี ้แสดงแบบแผนการผูกลายค่อนข้ างหลากหลายตามพัฒนาการ
ลวดลายไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น เครื อเถาไขว้ ช่อหางโต ที่แตกช่อลายด้ วยนกคาบ บนหน้ าบัน
มณฑปวัดคงคาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 251) เครื อเถาเปลวผสมลายก้ านขดหน้ าบันวิหารรายวัด
ใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 250) เครื อเถากระหนกเปลวไขว้ หน้ าบันศาลาการเปรี ยญ
วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 255) และเครื อเถาเปลวที่มีแนวเถาล้ อกรอบสามเหลี่ยมหน้ าบัน
บนกุฏิวดั เกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 259) เป็ นต้ น
37

ล้ อม เพ็งแก้ ว, “ปูนปั น้ เมืองเพชรสะท้ อนงานสังคม,” ศิลปวัฒนธรรม 18,10 (สิงหาคม 2540):
40; นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ ว, เล่ าเรื่องเมืองเพชร (กรุงเทพฯ: พิมพ์คํา, 2550), 55.
38
บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร, 165.
39
จารุ วรรณ ขําเพชร, “ปูนปั น้ : ชี วิตทางสังคมและวัฒนธรรมจากงานศิลปะ,” วารสารคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริณวิโรฒ 8 (มกราคม – ธันวาคม 2549): 104.
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2.2 ลวดลายพรรณพฤกษา
ส่วนใหญ่ปรากฏความสําคัญมากกว่าในงานจําหลักไม้ ประดับหน้ าบันอาคาร
กรองหย่องช่องหน้ าต่าง และบานประตูบานหน้ าต่างของอุโบสถ เช่น กลุ่มงานจําหลักไม้ ประดับ
หย่องหน้ าต่าง และหน้ าบันอาคารเครื่ องไม้ ภายในวัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 258)
หน้ าบันศาลาการเปรี ยญวัดพระทรง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 252) บานประตูอโุ บสถ วัดพลับพลาชัย จ.
เพชรบุรี และลวดลายประดับผนังอาคารอุโบสถไม้ วัดกุฏิ ต.บางเค็ม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 262) เป็ น
ต้ น
แม้ ห ลัก ฐานงานปูน ปั น้ ประเภทลายพรรณพฤกษาในเมื อ งเพชรบุ รี เ หลื อ
ค่อนข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับงานรู ปแบบประเพณี และไม่สามารถบอกถึงความแพร่หลายของลาย
ประเภทนี ไ้ ด้ อย่างชัดเจน แต่การปรากฏขึ ้นของลายประเภทพรรณพฤกษาในงานจําหลักไม้
และจิตรกรรมประดับอาคารที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ. 2461 ภายใน
วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี วัดเกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี วัดพระทรง จ.เพชรบุรี และวัดใหญ่
สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งล้ วนเป็ นศูนย์กลางสําคัญที่มีการปะทะสังสรรค์ของช่างเมืองเพชรบุรี
ในอดีต น่าจะสะท้ อนความแพร่หลายของลวดลายประเภทพรรณพฤกษาภายในกลุ่มช่างยุคนัน้
พอสมควร จึง ถูกนํ ามาใช้ ใ นงานประดับ เสนาสนะสํ าคัญ ที่ ซ่อม หรื อ สร้ างขึน้ ใหม่ช่วงเวลา
ดังกล่าว ทังในงานประดั
้
บหน้ าบัน และองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมรองลงไป
อนึ่ง จากการศึกษางานประดับหน้ าบันจําหลักไม้ เหล่านี ้ พบลักษณะพิเศษ
ร่วมกันในตัวอย่างผลงานจํานวนหนึง่ กล่าวคือ ลวดลายประเภทลายเครื อเถาเปลวกระหนกเปลว
และพรรณพฤกษาในงานประดับหน้ าบันอาคารหลายแห่ง มีการทําฐานลายเป็ นแนวเส้ นโค้ ง
แนวหยักฟั นปลา หรื อทํ าแนวคล้ ายพื ้นดินมีต้นไม้ และสัตว์ ตรงแนวพื ้นที่ขอบล่างของหน้ าบัน
อาคาร และมีการออกภาพ หรื อออกลายกระหนก หรื อพรรณพฤกษาจากแนวขอบล่างของหน้ า
บันนัน้ เช่น ลายประดับหน้ าบันมณฑปวัดคงคาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 251) หน้ าบันศาลาการ
เปรี ยญวัดพระทรง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 252) และหน้ าบันกุฏิวดั เกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
(ภาพที่ 259-260) รวมถึงลักษณะพิเศษในงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช บนหน้ าบันอุโบสถ และ
หอขวางวัดพลับเพลาชัย จ.เพชรบุรี ที่ลายเครื อเถามีจดุ กําเนิดจากกอลายคล้ ายรูปดอกไม้ และใบ
เทศ (ภาพที่ 253-255) เป็ นต้ น
แบบแผนดังกล่าวสะท้ อนฐานความเข้ าใจเกี่ยวกับลายประเภทเครื อเถา กับเถา
ต้ นไม้ หรื อต้ นไม้ ในธรรมชาติที่แตกยอดขึน้ มาจากพื ้นดิน ทังนี
้ ้ปรากฏการอ้ างถึงข้ อความใน
บันทึกความรู้ด้านวิชาช่างไทยของนายเลิศ พ่วงพระเดช ว่า “...การประดิษฐ์ เขียนลายถือนิมิตมา
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จากเถาวัลย์ เขียนต้ องมีต้น กอ กาบ กิ่ง ดอก ใบ การเขียนลายต้ องออกไปตามกิ่งก้ าน จะเขียน
ประให้ เต็มช่องไฟไม่ได้ โบราณท่านถือว่าผู้เขียนจนความคิด” 40 สัมพันธ์กบั ลายเส้ นแบบลวดลาย
เครื อเถากระหนกในตําราศิลปะไทย งานลายเส้ น และงานจําหลักไม้ ของนายเลิศ พ่วงพระเดช ที่
ปรากฏแบบลวดลายเครื อเถาประเภทต่างๆ ที่มีการกําเนิดเถาลายจากแนวขอบตอนล่างของพื ้นที่
บรรจุลาย (พื ้นดิน) (ภาพลายเส้ นที่ 5 และ10-11)
317

ลายเส้ นที่ 10 ลายกระหนกช่อหางสิงห์ งานลายเส้ นของอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช
ที่มา: เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนลายไทย (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์วาดศิลป์,
2542), 69.

40

บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร, 161-162.
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ลายเส้ นที่ 11 ลายกระหนกเครื อเถา งานลายเส้ นของอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช
ที่มา: เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนลายไทย (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์วาดศิลป์,
2542), 54.
เมื่ อ พิ จ ารณาแบบแผนการออกลวดลายดั ง แบบกล่ า ว พบว่ า แสดง
ความสัมพันธ์ กับแบบแผนการเขี ยนลวดลายประเภทพรรณพฤกษาในจิตรกรรมไทย และงาน
จําหลักไม้ ที่นิยมทําฐานลายเป็ นแนวเส้ นเขา พื ้นดิน หรื อนํ ้า ประกอบภาพสัตว์ และต้ นไม้ มา
ตัง้ แต่ ง านประดับ บานประตูห น้ า ต่ า ง และตู้ล ายรดนํ า้ สมัย อยุธ ยาตอนปลายสื บ มายัง สมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น บานประตูจําหลักไม้ ศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่
248) และบานประตูจํ าหลักไม้ ผนัง สกัดทิศตะวัน ตกทัง้ 2 ช่องของอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 284-285) เป็ นต้ น
สําหรับงานประดับหน้ าบันนันเคยปรากฏแบบแผนการออกลวดลายจากแนว
้
ขอบฐานที่ ทําเป็ นเส้ น โค้ งหยัก และแนวภาพพืน้ ดินมี สัตว์น านาชนิดอยู่บ้างในกลุ่ม งานปูนปั น้
ประดับ หน้ า บัน กลุ่ม อาคารทรงตึ ก ราวสมัย อยุธ ยาตอนปลายถึ ง สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น
สืบเนื่องมาในงานประดับหน้ าบันอาคารแบบพระราชนิยม รัชกาลที่ 3 บางแห่ง ซึ่งปรากฏการทํา
ฐานลายประดับตอนล่างของหน้ าบันเป็ นแนวพื ้นมีต้นไม้ ดอกไม้ สําหรับเป็ นฐานภาพ หรื อแนว
ภาพทิวทัศน์แบบจีนตามแนวตอนล่างของหน้ าบันดังกล่าวถึงแล้ วในบทที่ 5
อย่างไรก็ดีดเู หมือนว่าแบบแผนการออกลวดลาย ประเภทเครื อเถา และพรรณ
พฤกษาในงานประดับหน้ าบันอาคารด้ วยวิธีการดังกล่าว เป็ นพัฒนาการที่เกิดขึ ้น และเป็ นองค์
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ความรู้ แพร่ หลายเฉพาะในงานช่างเมืองเพชรบุรี ดังปรากฏทังงานสลั
้
กไม้ และปรากฏอยู่บ้างใน
งานปูนปั น้ ประดับหน้ าบัน ที่สร้ างขึ ้นในช่วง พ.ศ. 2450-2510 เช่น ลายดอกไม้ ที่กําเนิดจากแนว
พื ้นขอบฐานกรอบซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี และลายก้ านขดที่ออกลายจาก
แนวขอบตอนล่างของฐานหน้ าบันอุโบสถวัดชมพูพน จ.เพชรบุรี ก่อนจะปรากฏแบบแผนออกลาย
จากแนวฐานตอนล่างของหน้ าบัน ร่ วมกับหน้ าที่เป็ นฐานพืน้ รองรับตัวทับลายสืบมาในกลุ่มงาน
หน้ าบันประเภทภาพ และหน้ าบันประเภทลายของช่างปูนปั น้ ในปั จจุบนั

ภาพที่ 284 ฐานลายบนบานประตูจําหลักไม้ ผนังสกัดทิศตะวันตก ฝั่ งทิศเหนือของอุโบสถวัด
พลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 285 ฐานลายบนบานประตูจํ าหลักไม้ ผนัง สกัดทิศตะวัน ตก ฝั่ ง ทิศใต้ ของอุโบสถวัด
พลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
อนึ่ ง แนวฐานออกลายในงานปู น ปั ้น ประดั บ หน้ าบั น ยุ ค ปั จจุ บั น มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบค่อนข้ างหลากหลาย บางครัง้ ปั น้ เป็ นแนวเมฆ คลื่น หรื อฐานหยักธรรมดาตาม
ความเหมาะสมกับลวดลาย และ “ตัวทับลาย” และไม่เป็ นแบบแผนนิยมเท่าไรนักเมื่อเทียบกับ
การออกลวดลายแบบประเพณีโดยทัว่ ไป ที่ไม่ทําแนวฐานลายด้ านล่าง ทังนี
้ ้บางแห่งพบว่ามีการ
ทําแนวขอบคล้ ายกันเป็ นเพียงแนวประกอบลวดลายเท่านัน้ เช่น หน้ าบันทิศตะวันออกอุโบสถ
วัดเกาะจาก จ.นครศรี ธรรมราช ผลงานทีมช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 67) หน้ าบันทิศเหนือ
หอปริ ยตั ิธรรมวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ผลงานปั น้ ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ (ภาพที่ 59) หน้ าบัน
ทิศตะวันตกอุโบสถวัดในกลาง จ.เพชรบุรี ผลงานทีมช่างศิริ พรพระ (ภาพที่ 286) หน้ าบันบัน
วิหารวัดต้ นสน จ.เพชรบุรี ผลงานทีมช่างสุวรรณา ภัทรพลแสน (ภาพที่ 23) หน้ าบันทิศตะวันออก
อุโบสถวัดกุฎีดาว อุโบสถวัดชะอํา จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพที่ 103) หน้ าบัน
ทิศตะวันตกศาลาการเปรี ยญวัดนิคมวชิราราม จ.เพชรบุรี ผลงานทีมช่างบรรจบ บุญประเสริ ฐ
(ภาพที่ 287) และหน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดช้ างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 61) เป็ นต้ น
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ภาพที่ 286 หน้ าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดในกลาง จ.เพชรบุรี
ปรากฏการปั น้ แนวขอบหยักคล้ ายลายเมฆ ประดับแนวขอบฐานล่างของหน้ าบัน
แต่แนวดังกล่าวมี พัฒนาการเป็ นเพียงองค์ประกอบลาย ไม่ได้ ทําหน้ าที่เป็ นพื น้
กําเนิดลวดลาย หรื อฐานรับตัวทับลายแต่อย่างใด

ภาพที่ 287 หน้ าบันทิศตะวันตกศาลาการเปรี ยญ วัดนิคมวชิราราม จ.เพชรบุรี
ปรากฏการปั น้ แนวขอบหยักคล้ ายลายเมฆ ประดับแนวขอบฐานล่างของหน้ าบัน
แนวดังกล่าวทําหน้ าที่เป็ นพื ้นกําเนิดลวดลาย และรองรับตัวทับลาย
2.3 ลวดลายประเภทก้ านขด
เป็ นแบบลายพื น้ ฐานประเภทหนึ่งที่ปรากฏหลักฐานความแพร่ หลายในกลุ่ม
งานประดับอาคาร ประเภทงานปูนปั น้ และงานสลักไม้ ในเขตเมืองเพชรบุรี ตังแต่
้ สมัยอยุธยา
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ตอนปลายสืบมาสมัยรัตนโกสินทร์ ยคุ ปั จจุบนั
โดยลวดลายก้ านขดในกลุ่มงานจําหลักไม้ สมัย
รัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2510 ในเมืองเพชรบุรี แสดงพัฒนาการทางด้ านรู ปแบบสัมพันธ์ กับ
ทิศทางลวดลายก้ านขดที่สร้ างสืบมาอย่างหลากหลายในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับทิศทางที่
ปรากฏในงานช่างแบบประเพณีในกรุงเทพฯ เช่น การทําลายก้ านขดแทรกประดับใบเทศ การจบ
ยอดวงก้ านขดด้ วยรูปเทพพนม หรื อรู ปต่างๆ และการประดับใบไม้ ซีก-ซ้ อน (กาบ) เพื่อแตกก้ าน
ลายหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแบบลายก้ านขดบนบานประตู ที่แตกก้ านจากฐานลายด้ านล่าง
โดยมีแกนกลางลายในแนวดิ่ง มีก้านคดโค้ ง และก้ านขดแตกออกไปทังสองข้
้
าง อันแสดงถึงแรง
บันดาลใจจากงานรุ่ นเก่าบนบานประตูจําหลักไม้ ของศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.
เพชรบุรี (ภาพที่ 288)
ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าแบบลวดลายประเภทเครื อเถากระหนกเปลว ลายก้ านขด
และพรรณพฤกษา เป็ นแบบลายที่มีพัฒนาการทางด้ านรู ปแบบปรับเปลี่ยนตามรสนิยมอย่าง
ต่อเนื่องในงานช่างแขนงต่างๆ ของเมืองเพชรบุรี ภายใต้ แรงบันดาลในหลากหลายทังพั
้ ฒนาการ
ร่ วมยุคกับงานช่างหลวง และแบบลายจากผลงานครูช่างรุ่นเก่าในพื ้นที่ แต่แรงบันดาลใจอย่าง
หลังมี อยู่ค่อนข้ างน้ อยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับลวดลายก้ านขดแบบอื่นๆ และปรากฏขึน้ ในงานยุค
พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมาแล้ ว เช่น งานจําหลักลวดลายบานประตูอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
ซึ่งมีแบบแผนการออกลาย และการแตกลวดลายสัมพันธ์ กบั ลวดลายประดับบนบานประตูศาลา
การเปรี ยญวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามบรรยากาศการย้ อนกลับไปนําแบบอย่างงานช่างโบราณมาใช้ ยงั
ไม่ปรากฏเด่นชัดในงานช่างเมืองเพชรบุรีโดยเฉพาะในงานปูนปั น้ ก่อน พ.ศ. 2511 จึงสามารถ
สรุ ปได้ ว่าการนํ าแบบอย่างงานรุ่ น เก่าในเมืองเพชรบุรีมาใช้ ใหม่เ คยปรากฏเค้ าลางมาก่อนจะ
กลายเป็ นกระแสนิยมแพร่หลายในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ดังปรากฏการปั น้ ลวดลายประดับหน้ า
บันอาคารที่แสดงความเกี่ยวข้ องกับลวดลายก้ านขดแบบเก่า และลายประเภทเครื อเถาช่อหางโต
แบบเหมื อน หรื อคล้ ายคลึงงานประดับหน้ าบันรุ่ นเก่าในสมัยอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี
(ภาพที่128 -131,134-135 และ 146) ซึ่งเกี่ยวโยงกับทัศนคติของสังคมที่มองช่างในฐานะผู้สืบ
ทอดงานปูน ปั น้ จากสมัยอยุธ ยา และทัศ นคติของช่างต่อผลงานปูน ปั น้ รุ่ น เก่าว่า เป็ นงานสมัย
อยุธยาตอนปลาย และเป็ นเสมือนต้ นแบบฝี มือชันครู
้ ในการเรี ยนรู้งานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี
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ภาพที่ 288 งานจําหลักไม้ บนบานประตู ผนังสกัดทิศตะวันออก ฝั่ งทิศใต้ อุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี (ดูเปรี ยบเทียบกับแรงบันดาลใจต้ นแบบ ภาพที่ 245)
3. การแสดงเนือ้ หาเรื่ องราวผ่ านงานประเภทภาพเล่ าเรื่ อง และประเภทลวดลาย แบบมี
กลุ่มรู ปตัวทับลาย
การประดับปูนปั น้ ประเภทภาพ และประเภทลาย แบบมีภาพทับลาย ซึ่งแสดงออก
ในลักษณะภาพบุคคลมีบริ วาร หรื อมีฉากจากท้ องเรื่ องที่นําเสนอประกอบ ถือเป็ นแนวทางหนึ่งที่
ปรากฏขึ ้นในผลงานปูนปั น้ ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 และพบความนิยมการทําสืบมาในงานปูน
ปั น้ ยุคปั จจุบนั
แนวทางการแสดงออกแบบดังกล่าวปรากฏหลักฐานอยู่เช่นกันในผลงานจําหลักไม้ ที่
สร้ างขึ ้นร่ วมสมัย ปรากฏหลักฐานการสร้ าง ราว พ.ศ. 2460-2480 เช่น หน้ าบันประเภทภาพ
จําหลักไม้ แสดงภาพไตรภูมิกฏุ ิวดั เกาะแก้ วสุทธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 259) กลุ่มภาพทับลาย
จากพุทธประวัติบนงานจําหลักไม้ ประดับหน้ าบันอุโบสถวัดพลับพลาชัย (ภาพที่ 253) และงาน
จําหลักไม้ ประดับภาพเต็มพื ้นที่ของผนังอุโบสถวัดกุฏิ บางเค็ม จ.เพชรบุรี อันแสดงถึงความอิสระ
อย่างสร้ างสรรค์ในการวางภาพเป็ นรู ปต้ นไม้ ตา่ งชนิดเต็มพื ้นที่ผนังอาคาร โดยเว้ นพื ้นที่ผนังเหนือ
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ช่องหน้ าต่างแสดงภาพเรื่ องชาดก (ภาพที่ 262) และมีแนวทางคล้ ายกับการออกแบบภาพต้ นไม้
สวนป่ ามีสตั ว์นานาชนิดสําหรับงานปูนปั น้ ประดับเต็มพื ้นที่ผนังอุโบสถวัดบ้ านบน (วัดสวนสันติ)จ.
เพชรบุรี ที่ชา่ งเหิ่น เกศรา ออกแบบและปั น้ ค้ างไว้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2535 (ภาพที่ 125)
แม้ หลักฐานที่ มีอายุการสร้ างแน่ชัดมีค่อนข้ างน้ อย แต่ก็ยืนยันให้ เห็นว่าการแสดง
เรื่ องราวผ่านงานประเภทภาพ และประเภทลายที่มีกลุ่มภาพทับลาย ในงานประดับหน้ าบัน ซุ้ม
ประตูหน้ าต่าง และผนังอาคาร ไม่นบั รวมถึงกลุ่มงานประดับร่องถุนธรรมาสน์นนั ้ เป็ นแนวทาง
หนึง่ ที่ปรากฏขึ ้นทังในรู
้ ปแบบของงานจําหลักไม้ และงานปูนปั น้ ในเมืองเพชรบุรี
โดยเฉพาะงานหน้ าบันสลักไม้ พบว่ามีรูปแบบเช่นเดียวกับในงานปูนปั น้ ร่วมสมัยกัน
ทังเรื
้ ่ องการแสดงรูปกลุม่ บุคคล อิทธิพลการจัดองค์ประกอบที่สมั พันธ์กบั ภาพจิตรกรรม และการ
ทํา “ตัวทับลาย” นูนสูง และมีองค์ประกอบบางส่วนลอยตัวจากพื ้นระนาบหน้ าบัน ก่อนที่จะส่ง
แบบแผนดังกล่าวสืบมาในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั แต่ดเู หมือนว่าช่างยุคปั จจุบนั จะนิยมตัดตอน
เฉพาะบุคคลสําคัญในเรื่ องราวต่างๆ มาใช้ แสดงเป็ นกลุ่มภาพทับลายมากกว่างานภาพเล่าเรื่ อง
ได้ แก่ กลุ่มบุคคลจากพุทธประวัติตอนต่างๆ กลุ่มบุคคลจากเวสสันดรชาดก (มหาชาติชาดก)
และกลุม่ ภาพบุคคลจากรามเกียรติ์ ควบคูไ่ ปกับการทับภาพทับลายเดี่ยวในรูปของเทพเจ้ า หรื อ
พระพุทธรูปปางต่างๆ
4. ประเด็นเรื่ องการประยุกต์ รูปแบบงานจําหลักไม้ มาสู่งานปูนปั ้น
ประเด็นเรื่ องการทํางานปูนปั น้ ที่มีการสอดเกี่ยวของลายโดยใช้ โครงลวดเข้ าช่วย และ
การประดับตัวทับลายลอยยื่นออกจากผนัง (เข้ าใจว่าหมายถึงการทําตัวทับลายนูนสูง ไม่ใช่การทํา
ลอยตัว: ผู้เขียน) ซึ่งเป็ นพัฒนาการที่เด่นชัดในงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี ว่าเป็ นรู ปแบบเกี่ยวเนื่อง
กับประยุกต์รูปแบบของงานจําหลักไม้ มาใช้ กบั งานปูนปั น้ 41 จากการศึกษาพบว่าแนวทางดังกล่าว
ในงานปูนปั น้ พบว่าเริ่ มปรากฏหลักฐานเด่นชัดในผลงานปูนปั น้ ที่สร้ างขึ ้นราว พ.ศ. 2460-2500
ทังในผลงานของนายเลิ
้
ศ พ่วงพระเดช นายแป๋ ว บํารุงพุทธ และนายพิน อินฟ้าแสง
เมื่อพิจารณากระแสงานสกุลช่างเพชรบุรีที่ปรากฏในงานปูนปั น้ งานสลักไม้ และงาน
จิตรกรรม ประกอบกับรูปแบบของผลงานปูนปั น้ กลุม่ นี ้ เชื่อว่าการที่ช่างปั น้ ภาพในลักษณะนูนสูง
และมีองค์ประกอบภาพบางส่วนลอยตัวจากพื ้นระนาบผนังน่าจะเป็ นผลมาจากปั จจัย 2 ประการ
หลัก กล่าวคือ ประการแรก จากตัวอย่างงานประดับหน้ าบันการเปรี ยญวัดเขมาภิรัติการาม จ.
เพชรบุรี (พ.ศ. 2478) (ภาพที่ 173-174) และงานประดับหน้ าบัน วิห ารวัดพลับพลาชัย จ.
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เรื่ องเดียวกัน, 77.
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เพชรบุรี (พ.ศ. 2501) (ภาพที่ 184) ค่อนข้ างชัดเจนว่าการปั น้ องค์ประกอบตกแต่งหน้ าบันของ
อาคารทังสองในลั
้
กษณะงานนูนสูง และมีบางส่วนลอยตัวจากพื ้นผนังเป็ นความตังใจในการสร้
้
าง
งานปูนปั น้ ให้ มีความสมจริ งมากยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับกระแสนิยมที่ปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมร่วม
ยุค
ประการที่ สอง จากตัวอย่างงานประดับซุ้มหน้ าต่างอุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี
(ราวหลัง พ.ศ. 2468-2488) งานประดับหน้ าบันวิหารวัดพลับพลาชัย และงานประดับซุ้มประตู
อุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี พบว่าการทําตัวทับลาย และกลุ่มภาพทับลายนูนสูงจากผนัง
เพื่อให้ ภาพทับลายเหล่านันเด่
้ นกว่าพื ้นลายที่มีรายละเอียดค่อนข้ างมาก (ภาพที่ 176) ส่วนงานที่
เป็ นภาพเรื่ องราวก็มีการทํ าตัวละครสําคัญในฉากตอนดังกล่าวให้ นูนเด่นกว่ารายละเอียดอื่นๆ
(ภาพที่ 180) ซึง่ เป็ นเทคนิคการยกลายให้ เด่นจากพื ้นหลังถือเป็ นหลักเกณฑ์ปกติแนวทางหนึ่งใน
งานปูนปั น้ ในยุคก่อน พ.ศ. 2500
นอกจากนี ้ยังพบว่าเทคนิคการสร้ างงานปูนปั น้ ที่มีการสร้ างลักษณะบางประการให้
สมจริ งด้ วยการทําองค์ประกอบบางส่วนนูนสูง ลอยตัวจากระนาบผนัง โดยเฉพาะผลงานของ
นายพิ น อิ น ฟ้ าแสง พบว่ า มี พัฒ นาการโดดเด่น ที่ สุด ในยุค นัน้ ด้ ว ยการปั น้ ตัว ทับ ลายเป็ นรู ป
ประติ ม ากรรมนูน สูง ซึ่ ง มี การใช้ ล วดเหล็ ก เชื่ อมต่อ กับ โครงลายที่ ติด อยู่พื น้ ผนัง เพื่ อ แขวน
องค์ประกอบบางส่วนให้ สามารถเคลื่อนไหวได้ เสมือนจริ ง รวมถึงพัฒนาการการใช้ ลวดเป็ นโครง
พยุงก้ านเถาลายประเภทก้ านขดให้ สามารถลอยตัวสอดเกี่ ยว ยกเถาลาย หรื อยกลายจบวงขด
เพื่ อให้ ล วดลายดูมี มิติโดดเด่น กว่างานของช่างอื่ นๆ ซึ่ง ไม่ปรากฏมาก่อนในงานประดับผนัง
อาคารแนวประเพณีไทย โดยเฉพาะการปั น้ ต้ นโพธิ์มีใบไม้ เลื่อนไหวอย่างสมจริ งได้ ปรากฏความ
นิยมสืบมาหลายแห่งในผลงานของช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ระยะแรก
เมื่อย้ อนกลับมาพิจารณาเทคนิคการจําหลักลวดลาย และการประดับตัวทับลายของ
งานจําสลักไม้ พบว่าการจําหลักเถาเกี่ยวพัน หรื อลายแบบล้ วงลายลึก และการจําหลักตัวทับลาย
แยกชิ ้นมาประดับเพื่อให้ มีความโดดเด่นเหนือพื ้นลายเป็ นเทคนิคที่ปรากฏโดยทัว่ ไปเช่นกัน โดย
การจําหลักแบบล้ วงลายลึก และมีระนาบลายซับซ้ อนเป็ นแบบอย่างที่แสดงให้ เห็นถึงฝี มือชันสู
้ งใน
การสลักของช่าง แต่ดเู หมือนว่างานสลักไม้ สกุลช่างเพชรบุรีส่วนใหญ่ในกลุ่มผลงานของครูช่าง
ที่มีชื่อเสียง ได้ แก่ ผลงานของขุนศรี วงั ยศ นายหวน ตาลวันนา นายเลิศ พ่วงพระเดช และ
พระครู จากสํานักวัดเกาะ กลับไม่ค่อยสลักพื ้นลายแบบล้ วงลายลึกหลายระดับ ปรากฏเพียง
การสลักตัวทับลายนูนสูงจากพื ้นลายเท่านัน้
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อย่างไรก็ดีหลักฐานงานสลักไม้ บนหน้ าบันหอขวางศาลาการเปรี ยญ วัดลาดโพธิ์ จ.
เพชรบุรี ระบุปี พ.ศ. 2475 ช่วยขยายความเข้ าใจได้ ว่างานสลักไม้ สกุลช่างเพชรบุรีรับอิทธิพลการ
สร้ างงานแบบสัจ นิ ย มอยู่บ้ า งเช่ น กัน ดัง ปรากฏการสลัก รู ป บุค คล และอาคารนูน สูง และมี
องค์ประกอบบางส่วนลอยตัวจากระนาบพื ้นลาย เช่นเดียวกับแนวทางที่ปรากฏในกลุ่มงานปูนปั น้
ที่สร้ างขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ทังสนั
้ บสนุนให้ เห็นว่าแนวทางการปั น้ หรื อสลักตัวทับลาย
นูนสูง และมีองค์ประกอบบางส่วนลอยตัวดูสมจริง เป็ นกระแสที่ปรากฏอยู่ในงานช่างเมืองเพชรบุรี
ก่อนมี พัฒนาการโดดเด่นยิ่ งขึน้ ในงานปูนปั น้ ของนายพิน อินฟ้าแสง ราว พ.ศ. 2496 ในงาน
ประดับอุโบสถวัดคัน่ กะได จ. ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้ นมา
ดังนันองค์
้ ความรู้เรื่ องการจัดลําดับระยะขององค์ประกอบในงานประดับจึงเป็ นความรู้
พื ้นฐานโดยทัว่ ไปทางการช่าง กระแสงานศิลปะ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในการสร้ างงาน
ระหว่างไม้ กับปูนจึงเป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ตอ่ ยอดผลงานไปตามความเป็ นไปได้ ของ
วัสดุ โดยไม่จําเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับการเลียนแบบกันและกัน จึงไม่อาจสรุ ปได้ อย่างชัดเจนว่า
นายพิน อินฟ้าแสง ผู้ประยุกต์งานปูนปั น้ ประเภทลายก้ านขดให้ มีการสอดเกี่ ยวของลายโดยใช้
โครงลวดเข้ าช่วย และการประดับตัวทับลายลอยยื่นออกจากผนังได้ แรงบันดาลใจมาจากงานไม้
ทังนี
้ แ้ นวทางการปั น้ ลายประเภทก้ านขด ที่มีการสอดเกี่ ยว และการซ้ อนชัน้ ของลวดลายหลาย
ระดับยังเป็ นแบบอย่างที่ปรากฏมาก่อนแล้ วในกลุ่มตัวอย่างงานปูนปั น้ สมัยอยุธยาตอนปลายใน
เมืองเพชรบุรี
สรุป

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั กับงานปูนปั น้ งาน
จําหลักไม้ และงานจิตรกรรมในยุคก่อนหน้ า ค่อนข้ างมีข้อจํากัดเรื่ องตัวอย่างผลงาน เนื่องจากส่วน
ใหญ่เป็ นตัวอย่างที่สร้ างขึ ้นภายหลังสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 ลงมา โดยเฉพาะหลักฐานงาน
ระหว่าง พ.ศ.2460-2510
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีกบั งานสกุลช่าง
เพชรบุรีแขนงที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้ แก่ งานจิตรกรรม และงานสลักไม้ โดยเน้ นกลุ่มงานมีรูปแบบ
และปรากฏหลักฐานการสร้ างที่แน่ชดั ถึง พ.ศ. 2510 อิงตามเกณฑ์แบ่งกลุ่มงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ กับแนวทางแสดงออกในงานปูนปั น้ ก่อนหน้ ายุค
ปั จจุบนั และพัฒนาการเปลี่ ยนแปลงแนวความคิด และการแสดงออกในงานศิลปะปูนปั น้ ยุค
ปั จจุบนั
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ผลจากศึกษาพบว่าด้ านเนื ้อหา งานสกุลช่างเพชรบุรี อันประกอบด้ วยงานจิตรกรรม
งานสลักไม้ และงานปูนปั น้ มีเนื ้อหาเรื่ องราวในแนวทางเดียวกัน คือเน้ นเนื ้อหาแนวประเพณี อัน
เป็ นความแพร่หลายโดยปกติทวั่ ไปในงานแนวประเพณีไทย ได้ แก่ รามเกียรติ์ พุทธประวัติ ทศชาติ
ชาดก และมหาชาติ ช าดก (เวสสัน ดรชาดก) ทัง้ นี ป้ รากฏกระแสงานแนวสัจ นิ ย ม ที่ นิ ย ม
สอดแทรกภาพวิถีชีวิต ภาพสถานที่ วัตถุร่วมสมัย รวมถึงการเขียนภาพปริ ศนาธรรมเกิดขึ ้นอย่าง
เด่นชัดในงานจิ ตรกรรมอย่างช้ าในสมัยรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 5 เป็ นต้ น มา กระแสงานช่าง
ดังกล่าวจึงน่าจะเป็ นปั จจัยหนึ่งส่งผลให้ ช่างปูนปั น้ กล้ าที่จะแสดงเนือ้ หาร่ วมสมัย อาทิ ภาพล้ อ
นักการเมือง เหตุการณ์สําคัญจากข่าว คนดัง รวมถึงการแสดงเนื ้อหาปริ ศนาธรรมลงในงานปูนปั น้
นอกเหนือไปจากการปรับตัวตามแนวทางศิลปะร่วมสมัยจนกลายเป็ นที่กล่าวถึงอยู่เสมอในงานปูน
ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั
ด้ านเทคนิค พบความนิยมร่ วมกันประการหนึ่งระหว่างงานสลักไม้ และงานปูนปั น้
คือ การสลัก หรื อปั น้ รูป “ตัวทับลาย” ให้ เด่นจากพื ้นลวดลายเบื ้องหลัง และการทําในลักษณะของ
งานนูนสูง และมี องค์ ประกอบบางส่วนลอยจากพื น้ ระนายหน้ าบัน อัน น่าจะเป็ นพัฒ นาการ
เกี่ยวข้ องกับอิทธิ พลของงานแบบสัจนิยม ซึ่งรู ปแบบหลังได้ ปรากฏหลักฐานจํานวนมาก และมี
พัฒนาการต่อยอดอย่างโดดเด่นกว่าในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ดังปรากฏการปั น้ ปูนปั น้ ที่มี
องค์ประกอบบางส่วนลายตัว และสามารถเคลื่อนไหวได้ ในงานปูนปั น้ ของนายพิน อินฟ้าแสง ซึ่ง
กลายเป็ นความนิยมสืบเนื่องมาถึงงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ระยะแรก ดังปรากฏในงานปูนปั น้ ของ
ช่างสอย ศิลปะกอบ ช่างเหิ่น เกศรา และช่างเฉลิม พึง่ แตง
รู ป แบบลวดลายประดับ หน้ า บัน สถาปั ต ยกรรมในงานปูน ปั น้ งานสลัก ไม้ และ
ลวดลายประดับสถาปั ตยกรรมในงานจิตรกรรม มีแนวทางสัมพันธ์กนั ในเรื่ องของรูปแบบลวดลาย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลวดลายประเภทเครื อเถากระหนกเปลวตามแบบนิยมในงานประเพณีไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ รองลงมาเป็ นลวดลายประเภทก้ านขด และลวดลายพรรณพฤกษา โดยปรากฏ
ลักษณะเฉพาะร่วมกันประการหนึง่ ในงานสลักไม้ และงานลายเส้ นออกแบบลวดลายไทย คือการ
ทําฐานลายที่พื ้นที่ตอนล่างของกรอบหน้ าบันเป็ นเส้ นหยักฟั นปลา เส้ นโค้ ง หรื อแนวพื ้นดินมีรูป
ต้ นไม้ ต้ น หญ้ า และสัตว์ ประกอบ ซึ่ง ปรากฏมาก่ อนในลวดลายประดับบานประตูศาลาการ
เปรี ยญวัดใหญ่สวุ รรณาราม จ. เพชรบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย และปรากฏแพร่ หลายในงาน
สลัก ไม้ และแบบลายหน้ า บัน ของช่ า งเมื อ งเพชรบุรี ราว พ.ศ. 2450-2480 ก่ อ นจะปรากฏ
สืบเนื่องมาบ้ างในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
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อนึ่ง รู ปแบบการจบลวดลายแบบอสมมาตร และการแสดงรู ป “ตัวทับลาย” ใน
ลักษณะของภาพเล่าเรื่ องผ่านกลุ่มบุคคล และกลุ่มบุคคลพร้ อมฉากประกอบ รวมถึงแนวทางใน
การสร้ างงานจากแรงบันดาลใจผลงานยุคโบราณปรากฏอยู่ด้วยในศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีรุ่นเก่า
ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ก่อนจะเกิ ดกระแสความนิยมแบบลวดลายประดับหน้ าบันอาคาร
ตามแบบอย่างลวดลายประดับสมัยอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี หรื อลวดลายโบราณสมัย
อื่นๆ เป็ นพัฒนาการที่เด่นชัดในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั

บทที่ 7
สรุ ปผลการวิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาที่ผา่ นมาเกี่ยวกับศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี โดยเน้ นศึกษาถึงงานศิลปะปูนปั น้
นัน้ มีวิธีวิจยั แตกต่างกันตามข้ อจํากัดในการสืบค้ นหลักฐานการสร้ าง และประวัติงานศิลปกรรม
สามารถแบ่งกลุม่ ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีได้ 3 กลุม่ คือ
1. ประเด็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้ นพัฒนาการทางทางด้ านรูปแบบ และการกําหนดอายุ
ลวดลายปูนปั น้ โดยเน้ นกลุ่มงานปูนปั น้ ประดับอาคารสมัยอยุธยาตอนปลาย และงานปูนปั น้ แบบ
ประเพณี สมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2525
2. ประเด็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวความคิด และกระบวนการสร้ างผลงานปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรี ตังแต่
้ พ.ศ. 2471 ในผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง และช่างยุคปั จจุบนั เป็ น
รายบุคคล โดยเน้ นศึกษาแนวความคิด เนื ้อหา และรู ปแบบในการสร้ างสรรค์เชิงปั จเจกบุคคล
ตลอดจนเอกลักษณ์ร่วมกันบางประการ
3. ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับสังคมช่าง บทบาทการดํารงอยู่ของงานปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรียคุ ปั จจุบนั และแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาตามหลักวิธีวิจยั ตามศาสตร์ ของผู้
ศึกษา โดยผลงานกลุม่ นี ้ปรากฏการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ความรู้ และความเข้ าใจของ
ช่าง ต่อการดํารงอาชีพ และการสร้ างงานปูนปั น้ ค่อนข้ างละเอียด
งานวิจยั เกี่ยวกับงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั ที่ผา่ นมาส่วนใหญ่เน้ นการเก็บ
ข้ อ มูล เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล เชิ ง สัง คมศาสตร์ มานุษ ยวิ ท ยา และการวิ เ คราะห์ รู ป แบบทาง
ศิลปกรรม แต่ยงั ขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบหลักฐานทังสองร่
้
วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
ผลงานที่ใช้ ในการศึกษาทางด้ านรู ปแบบงานศิลปกรรมส่วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์เฉพาะจํากัดอยู่
ในกลุ่มงานปูนปั น้ สมัยอยุธยาตอนปลาย และกลุ่มงานปูนปั น้ สมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2460
ซึ่ ง ปรากฏหลัก ฐานค่อ นข้ า งน้ อ ย และเน้ น ศึ ก ษาเชิ ง ปั จ เจกช่ า งในผลงานตัง้ แต่ ร าวรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 เป็ นต้ นมา ดังนันจึ
้ งไม่ปรากฏการวิเคราะห์
ความสัม พันธ์ ด้านแนวความคิด และการแสดงออกของผลงานกับการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม
ตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบนั อย่างชัดเจน รวมถึงขาดการเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในงาน
ช่างสกุลช่างเพชรบุรีแขนงอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั มาก่อน
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ผลการวิจยั เหล่านี ้ได้ กล่าวถึงแนวความคิดเรื่ องเอกลักษณ์ และการสืบเนื่องของงาน
ปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีอยู่บ้างในแนวทางเดียวกัน แต่ข้อมูลส่วนใหญ่มักเป็ นการกล่าวอ้ างอิง
ตามข้ อสังเกตของนักวิชาการในท้ องถิ่น และทัศนคติของช่างปูนปั น้ อาวุโสบางท่านต่องานปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรีก่อนยุคปั จจุบนั มากกว่าเป็ นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ และตรวจสอบกับ
ผลงานปูนปั น้ ให้ ครอบคลุมถึงผลงานช่างในยุคปั จจุบนั ซึ่งทํางานาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมช่าง บทบาท และกระแสนิยมเกี่ยวกับงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
สามารถสรุ ปแนวความคิดเกี่ยวกับการสืบเนื่อง และเอกลักษณ์งานช่างปูนปั น้ สกุล
ช่างเพชรบุรีจากผลการวิจยั ที่ผา่ นมา ได้ ดงั นี ้
1. มีการสืบเนื่องภูมิปัญญาในท้ องถิ่น ด้ านกรรมวิธีกระบวนการผลิตปูน และการ
ตกแต่งงานปูนปั น้ ที่แสดงผิวเนื ้อปูน หรื อที่เรี ยกว่า “ปูนเปลือย” รวมไปถึงบทบาทหน้ าที่ในการ
ประดับตกแต่งอาคารทางพุทธศาสนา 1
2. ยอมรับการสร้ างสรรค์งานภายใต้ กรอบของงานแนวประเพณีไทย ทังกลุ
้ ่มงานที่
สร้ างงานตามกรอบมาตรฐานการผูกลวดลายไทย โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะปูนปั น้ สมัยอยุธยาตอน
ปลาย ซึ่งช่างส่วนใหญ่ยกย่องว่าเป็ นแบบลายไทยที่มีพัฒนาการด้ านความงดงามสูงสุด และ
กลุ่มงานเน้ นการสร้ างสรรค์ 2 โดยเริ่ มปรากฏรู ปแบบเฉพาะตัวของช่างบนพื ้นฐานในกรอบแม่
ลายแบบขนบนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 43 และมีแบบแม่ลายสําคัญ ได้ แก่ ลายก้ านขด
ลายกระหนกก้ านขนาน และช่อหางโต 4
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1

ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัด
เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549), 141; เลิศชาย สินเสริ ฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปูนปั น้ ของสกุลช่าง
เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2549), 119.
2
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 93-95, 108;
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสือ่ พื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัดเพชรบุรี,” 142.
3
สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี”
(รายงานการวิจยั คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 118.
4
เรื่ องเดียวกัน, 16; สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ของการถ่ายทอดงานปูนปั น้
โดยภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 133.
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3. การสืบทอดแนวความคิด และลักษณะร่วมบางประการ ซึ่งถือว่าเป็ นแบบแผน
ของ “ศิลปะปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี” ได้ แก่
3.1 การปั น้ ลวดลายแบบอสมมาตร มีรายละเอียด และลูกเล่นแทรก 5
3.2 การปั น้ ลวดลายที่มีความอ่อนช้ อยเป็ นเถากลม ต่างจากงานปูนพิมพ์ที่เป็ น
เถาเหลี่ยม 6
3.3 การพัฒนาผลงานให้ มีความโดดเด่น ในด้ านความประณี ต ความแปลก
ใหม่ ไม่ยดึ ติดกับรูปแบบเดิม หรื อแบบแผนสมัยอยุธยา 7
3.4 ทัศ นคติ ก ารยกย่ อ งภู มิ ปั ญ ญาเหล่ า นี ว้ ่ า เป็ นของสูง หรื อ เป็ นของมี ค รู
ส่งผลให้ หลายช่างนิยมรับงานปูนปั น้ ประดับอาคารทางศาสนาเป็ นหลัก 8
3.5 ลักษณะเฉพาะตนนอกเหนือจากแบบฉบับในสกุลช่างเพชรบุรี ปรากฏขึ ้น
ในงานปูนปั น้ นายพิน อินฟ้าแสง คือ การสร้ างงานประติมากรรมปูนปั น้ ให้ ลอยเด่นจากผนัง การ
ออกแบบหลากหลายไม่ซํ ้าแบบเดิม และการสร้ างงานปูนปั น้ เคลื่อนไหว 9
อย่ า งไรก็ ต ามประเด็ น การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาตัง้ อยู่บ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากการ
สัมภาษณ์ ช่าง และการวิเคราะห์ตวั อย่างงานศิลปกรรม ที่ค่อนข้ างมีข้อจํากัดด้ านจํานวน และ
ความชัดเจนด้ านประวัตกิ ารสร้ าง สัมพันธ์กบั การตรวจสอบหลักฐานงานปูนปั น้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
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ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
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กรณีงานปูนปั น้ จังหวัดเพชรบุรี,” 144.
6
ขนิษฐา นิลผึง้ , “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัด
เพชรบุรี,” 144.
7
บุญรัตน์ เจริ ญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่ วมสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 111-114; กัลยา
เครื อวุฒิชยั , “การศึกษางานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี: กรณีตวั อย่างวัดสระบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี,” 54.
8
บุญรั ต น์ เจริ ญชัย, “ช่างเมื องเพชร: วิถี ชีวิตร่ ว มสมัยของช่างปูนปั น้ เพชรบุรี,” 115-117;
ขนิษฐา นิลผึ ้ง, “การวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสือ่ พื ้นบ้ าน: ศึกษากรณีงานปูนปั น้ จังหวัดเพชรบุรี,” 145.
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ดํารงพันธุ์ อินฟ้ าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื ้นเมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและ
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พบว่าหลักฐานงานปูนปั น้ ในเมืองเพชรบุรี ก่อน พ.ศ. 2460 มีคอ่ นข้ างอยู่น้อย และหลายแห่งขาด
การกําหนดทางด้ านรูปแบบงานศิลปกรรมที่แน่ชดั
ดังนัน้ วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้จึงเลือกใช้ วิธีวิจยั แบบย้ อนกลับ โดยเริ่ มต้ นจากการศึกษา
สังคม แนวความคิด และรูปแบบงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั ซึ่งมีจํานวนตัวอย่างมาก
และสามารถศึกษาแนวความคิดของช่างได้ อย่างแน่ชดั ก่อนนําประเด็นที่ได้ ไปศึกษาย้ อนกลับ
เพื่ อหาความสัม พันธ์ กับงานปูน ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียุคก่อนหน้ า พร้ อมตรวจสอบกับกระแส
แนวความคิ ด และการแสดงออกร่ ว มกับ หลัก ฐานงานช่ า งแขนงอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ งาน
จิตรกรรม และงานสลักไม้ ภายใต้ บริบททางสังคมของช่างเมืองเพชรบุรี
รวมถึงการตรวจสอบประเด็นการศึกษาเกี่ ยวกับศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีจากข้ อสังเกต
ในผลงานการศึกษาที่ผา่ นมา เพื่อวิเคราะห์แนวความคิดและการออกแบบผลงานปูนปั น้ ภายใต้
เงื่อนไขและบริบททางสังคมช่างของกลุ่มช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั ว่ามีเอกลักษณ์ และ
พัฒนาการขององค์ความรู้ แนวความคิด และรูปแบบของศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีอย่างไร
บริบททางสังคมของช่ าง กับงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรี
ผลจากการศึก ษาบริ บ ททางสัง คมช่ า งเมื อ งเพชรบุรี จ ากการตรวจสอบเอกสาร
เอกสารการศึกษาวิ จัย และการสัม ภาษณ์ ช่างปูน ปั น้ พื น้ บ้ าน สามารถแบ่ง ช่ วงตามบทบาท
รูปแบบการเรี ยนรู้ และการสร้ างงานช่างได้ กว้ างๆ 3 ช่วง คือ
1. ช่างและสังคมของช่างเมืองเพชรบุรีในอดีต ซึ่งมี “วัด” เป็ นศูนย์กลางสําคัญของ
การเรี ยนรู้ สืบทอด และสร้ างงานช่าง เกิดรูปแบบการเรี ยนรู้เป็ นกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันของสํานักช่าง หรื อวัดต่างๆ ภายใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ กับครูชา่ ง
2. ช่างและสังคมของช่างเมืองช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2470-2510 ถื อเป็ นยุคหัว
เลี ้ยวหัวต่อของการก้ าวเข้ าสู่สงั คมช่างร่วมสมัย ดังปรากฏหลักฐานการมีอยู่ของวัดในฐานะศูนย์
เรี ยนรู้งานช่าง พร้ อมๆ กับการเข้ ามาของระบบการศึกษาสมัยใหม่ และช่องทางการเรี ยนรู้งานช่าง
รู ป แบบใหม่ เ ช่ น หลั ก สู ต รการช่ า งทางไกลผ่ า นทางไปรษณี ย์ หนั ง สื อ และตํ า ราต่ า งๆ
นอกเหนือจากการเรี ยนรู้ผ่านระบบสํานักช่างวัด ซึ่งในเวลานี ้ได้ เริ่ มเสื่อมสูญไม่อยู่ในความสนใจ
ของพระ และฆราวาสภายในวัดดังเช่นอดีตอีกต่อไป ผลจากการเสื่อมของสํานักช่างส่งผลให้ เริ่ ม
เกิด “ช่างรับจ้ าง” ซึ่งเป็ นช่างฆราวาสที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับวัดขึน้ ในสัง คมเมืองเพชรบุรี
ลักษณะปั จเจกช่างจึงเริ่ มปรากฏขึ ้นในผลงานปูนปั น้ ยุคนี ้
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3. ช่างและสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั นับตังแต่
้ พ.ศ. 2511 เป็ นต้ นมา
เป็ นช่วงเปลี่ยนผันสูร่ ะบบการเรี ยนรู้ และทํางานในฐานะ “ช่างรับจ้ าง” เกิดการสร้ างสรรค์งานช่าง
เฉพาะทางช่างด้ านใดด้ านหนึ่งมากขึ ้น ต่างจากอดีตที่ช่างมีความรู้ ทางการช่างแบบสหวิชา และ
เกิดการแข่งขันในการสร้ างสรรค์ผลงานตามความถนัดสนใจของช่างปูนปั น้ และถ่ายทอดสู่ช่างรุ่น
ใหม่ ที่ทํางานรับจ้ างร่วมกันในกลุ่มอย่างเด่นชัด เนื่องจากรูปแบบการเรี ยนรู้งานปูนปั น้ ในระบบ
ช่างรับจ้ าง ผ่านการฝึ กฝน และจดจําจากกระบวนการทํางานภายใต้ การกํากับควบคุมของช่าง
ใหญ่ หรื อตัวอย่างงานปั น้ จากช่างรุ่ นพี่ ผ้ ูมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการแนะนําให้ แนวทาง
เกี่ ยวกับการทํ างาน การฝึ กปั น้ ลาย และแบบตําราภาพลายไทยต่างๆ ภายในกลุ่มช่าง เป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการสร้ างกรอบแนวความคิดและแบบแผนในการทํางานของช่างปูนปั น้ ให้
อยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มช่างที่แตกออกมาจากครู ช่าง หรื อทีมช่างเดียวกัน ทัง้ นี ้
รู ป แบบที่ มี ก ระแสตอบรั บ อย่ า งดี จ ากสัง คม และช่ า งปูน ปั น้ ด้ ว ยกัน จะกลายเป็ นแบบนิ ย มที่
แพร่หลายออกไปในกลุม่ ช่างสกุลช่างเพชรบุรีทงหมด
ั้
อย่างไรก็ดีภายใต้ ระบบความสัมพันธ์ บนฐานของเครื อญาติ และการให้ ความเคารพ
ช่างอาวุโส ตลอดจนช่างและผลงานของช่างโบราณว่าเป็ นครู ของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
ประกอบกับวิธีการเรี ยนรู้ การแลกเปลี่ยนมุมมอง และความคิดผ่านการมองผลงานชันครู
้ และ
ผลงานที่ ได้ รับการยกย่องเป็ นที่ ยอมรับในหมู่ช่าง ส่งผลให้ เกิดการสร้ างงานที่มีแบบแผน หรื อ
แนวทางคล้ ายกันในกลุ่มช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี รวมถึงการรักษามาตรฐานด้ านฝี มือ โดย
อิงกับแบบแผนงานของครูช่างโบราณ และช่างรุ่นอาวุโสที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับกันในหมู่ช่างสืบ
มาในช่างรุ่ นหลัง เนื่ องจากฝี มือที่ฝากไว้ ในผลงานเป็ นเสมือนประวัติหลักฐานผลงานของช่าง
และมีผลต่อการรับงานในอนาคต
ข้ อมูลจากการศึกษาช่าง สังคมช่าง และกระบวนการเรี ยนรู้ ของช่างปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรี พบประเด็นที่น่าสนใจหลายข้ อ และสอดคล้ องกับผลการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานงาน
ศิลปะปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของเมืองเพชรบุรีกับการสร้ างสรรค์ งานศิลปะปูนปั ้น
บทบาทของเมืองเพชรบุรีเมื่อกลายเป็ นหัวเมืองสําคัญที่พระมหากษัตริ ย์ทรงให้ ความ
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สนพระทัย 10 ดังปรากฏการสร้ างพระราชวังสําหรับแปรพระราชฐานอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ สมัย
รั ตนโกสิ น ทร์ รั ช กาลที่ 4 ประกอบกับภูมิประเทศที่ ยัง คงความเป็ นธรรมชาติ มี ภูเ ขาและถํ า้
มากมาย เมืองเพชรบุรีจงึ มักถูกใช้ เป็ นสถานที่สําหรับรับรองพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนเป็ นหัว
เมืองตากอากาศสําหรับข้ าราชการขุนนาง และชาวต่างชาติจากกรุงเทพฯ ตลอดจนคณะทูตที่มา
เยือนสยามในช่วงรั ชกาลที่ 4-511 ส่งผลให้ เกิดการอุปถัมภ์ งานก่อสร้ างบํารุ งพระอารามต่างๆ
จากพระมหากษัตริ ย์ทงในรู
ั ้ ปของการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และกระทรวงศึกษาธิการ 12
รวมถึงการอุปถัม ภ์ งานโดยเจ้ านาย ขุนนางทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติเพื่อการพระราชกุศล
เช่นเดียวกับกระแสนิยมที่เกิดขึ ้นในกรุงเทพฯ 13
รวมถึงยังผลให้ เกิดการพัฒนาปรับปรุ งเมืองในด้ านต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค
ระบบการคมนาคม และระบบการศึกษาตามอย่างวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งถือเป็ นความทันสมัย
ของสังคมในเวลานันเช่
้ นเดียวกับกรุงเทพฯ การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคม
รวมถึงการเคลื่อนย้ ายของผู้คนระหว่างกรุงเทพกับเมืองเพชรบุรี เป็ นปั จจัยนําไปสู่การหลัง่ ไหล
เข้ ามาของแนวความคิด รู ปแบบ และเทคโนโลยีทางการช่างแบบใหม่จากกรุ งเทพฯ แก่สงั คม
ช่างเมืองเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง
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บรรยากาศทางสังคมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั รูปแบบที่ปรากฏขึ ้นในกลุ่มหลักฐาน
งานสกุลช่างเพชรบุรี ซึง่ ปรากฏเอกสารกล่าวถึงการซ่อมสร้ างอย่างชัดเจนตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์
รั ชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา หลักฐานงานศิล ปกรรมเหล่านีล้ ้ วนมีรูปแบบสัมพัน ธ์ กับกระแสนิยมที่
แพร่ หลายอยู่เช่นกันในงานก่อสร้ าง และงานประดับที่กรุ งเทพฯ ได้ แก่ การสร้ างพระนครคีรี จ.
เพชรบุรี ซึง่ มีรูปแบบ และเทคโนโลยีทางสถาปั ตยกรรมทันสมัยที่สดุ ของงานช่างไทยยุคนัน้ การ
สร้ างอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี อันมีรูปแบบตามกระแสพระราชนิยมงานแนวประเพณี
ในรัชกาลที่ 4 และการสร้ างอุโบสถ (เก่า) วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี อันแสดงความทันสมัย
ทางด้ านรู ปแบบสถาปั ตยกรรมภายใต้ อิทธิพลสถาปั ตยกรรมตะวันตกของอาคารทางศาสนาใน
เมืองเพชรบุรี ราวรัชกาลที่ 5-6 เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ดูเหมือนรูปแบบสถาปั ตยกรรมอิทธิพลตะวันตก จิตรกรรม และลวดลายอิทธิพล
ศิล ปะตะวัน ตกประดับ อาคารแนวประเพณี ต ามสมัย นิ ย ม ดัง ปรากฏในงานช่ า งไทย สมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา จะเป็ นกระแสแนวความคิดที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนในงาน
ช่างเมืองเพชรบุรีโดยทัว่ ไปเช่นกัน เช่น ลวดลายแบบใหม่ผสานลายช่อดอกไม้ แบบตะวันตกบน
หน้ าบันสลักไม้ วิหารคดรอบอุโบสถ และหอระฆังแบบตะวันตกที่วดั ใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี
ผลงานออกแบบของขุนศรี วงั ยศ งานปูนปั น้ แบบประเพณีประเภทพรรณพฤกษาดูคล้ ายลายแบบ
ตะวันตก และรูปสัญลักษณ์ตราพระราชลัญจกรบนหน้ าบันอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี
รวมถึงอิทธิพลแนวความคิดสัจนิยมในงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรี ตังแต่
้ ราวสมัยรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 5 สืบเนื่องมายังงานจิตรกรรม และงานปูนปั น้ ที่ปรับปรุงขึ ้นภายใต้ แนวความคิดดังกล่าว
ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 และกลายเป็ นพื ้นฐานสําคัญต่อการแสดงเนือ้ หาร่ วมสมัยในงานปูน
ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั โดยเฉพาะในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็ นต้ น
2. การเสื่อมของระบบ “สํานั กช่ าง” อั นมีวัดเป็ นศู นย์ กลางความรู้ มาสู่ก ารทํางานใน
ฐานะ “ช่ างรั บจ้ าง” ส่ งผลต่ อการพัฒนางานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรี
การเสื่อมของระบบ “สํานักช่าง” ตามวัดในระยะสุดท้ าย และการก้ าวเข้ าสู่ระบบช่าง
รับจ้ างเต็มตัว ราว พ.ศ. 2470-90 ส่งผลให้ บรรยากาศการเรี ยนรู้เปิ ดกว้ างสู่ช่องทางการศึกษา
งานช่างจากแหล่งความรู้ อื่นๆ เช่น การศึกษางานช่างผ่านทางไปรษณีย์ หนังสือ และตําราต่างๆ
ประกอบกับการทํางานในฐานะช่างรับจ้ าง จําเป็ นต้ องมีการแข่งขันกันพัฒนาปรับปรุ งกรรมวิธี
เทคนิค และรู ปแบบบางประการ เพื่อให้ ผลงานมีคณ
ุ ภาพ มีเทคนิค และรู ปแบบเป็ นที่ยอมรับใน
สังคม โดยเฉพาะแวดวงวัด ซึ่งถือเป็ นแหล่งงานสร้ างรายได้ สําคัญของช่าง ดังปรากฏการสร้ าง
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นวัตกรรม และการพัฒนาเทคนิค และรูปแบบอย่างหลากหลายยิ่งขึ ้นในงานปูนปั น้ พ.ศ. 2560 ถึง
ปั จจุบนั ได้ แก่
2.1 นวัตกรรมเครื่ องจักรสําหรับตําปูนทดแทน หรื อเสริ มแรงงานคน เพื่อให้ เกิด
ความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้นในการผลิตปูนให้ เพียงพอกับความต้ องการสร้ างงานของช่างปูนปั น้ ยุค
ปั จ จุบัน ซึ่ง มี การจัด การงานโดยการจ้ างช่างตํา ปูน เป็ นแรงงาน แยกจากช่างปูน ปั น้ ซึ่ง เป็ น
ช่างฝี มื อ โดยเพิ่มความสะดวกแก่ช่างที่รับงานใหญ่ มีความต้ องการใช้ ปูน ต่อวันจํานวนมาก
รวมถึงทุน่ แรง และงานเวลาการผลิตปูนตําให้ กบั ช่างปูนปั น้ รายย่อยที่ทํางานเพียง 1-2 คนเท่านัน้
2.2 การปรับปรุ งส่วนผสมในการเตรี ยมปูนปั น้ เพื่อให้ เกิดความเหนียว เพื่อให้ เนื ้อ
ปูนเนียนไม่แตกร้ าวเมื่อแห้ งตัว เพื่อให้ เนื ้อปูนมีสีขาวสว่าง หรื อสีสนั ต่างๆ ตามกลวิธีเฉพาะของ
แต่ละช่าง
2.3 การพัฒนาเทคนิคการปั น้ ด้ วยการใช้ ลวด หรื อเหล็กเส้ น เป็ นโครง หรื อแกน
สําหรับพยุงปูนปั น้ ให้ ลอยตัวจากพื ้นผนังได้ มากยิ่งขึ ้น ปรากฏขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในงานปูนปั น้ ยุค
พ.ศ. 2460-2510 ทังในงานของนายเลิ
้
ศ พ่วงพระเดช และนายพิน อินฟ้าแสง
2.4 การพัฒ นาเทคนิคการประดับตกแต่ง งานปูน ปั น้ เพื่ อสร้ างความน่าสนใจใน
ตลาดงาน และเพิ่ม มูล ค่าของผลงานด้ วยการประดับชิน้ ส่วนถ้ วยลายคราม และเบญจรงค์ใน
เครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ ซึ่ง ถื อว่าเป็ นนวัตกรรมเฉพาะของกลุ่ม ช่างปูน ปั น้ สกุล ช่าง
เพชรบุรี
2.5 การสร้ างความหลากหลายในงานปูนปั น้ ยิ่งขึน้ โดยปรับปรุ งแบบอย่างจาก
ลวดลาย และภาพไทย ได้ แก่ พระพุทธรู ป เทพเจ้ า และภาพจับจากวรรณคดีรามเกี ยรติ์ จาก
ตําราภาพไทยลายไทย เช่น ภาพคณะเทพของพระยาสัจภิรมย์ สมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวตั ิ
วงศ์ และพระพรหมพิตร และแบบภาพพุทธประวัติของพระเทวาภิ นิมิต (ฉาย เทียนศิล ป์ชัย)
เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นมาตรฐานที่ปรากฏในหนังสือเกี่ยวภาพไทยลายไทยสําหรับนักเรี ยน นักศึกษา และ
ผู้สนใจงานศิลปะไทยโดยทัว่ ไป
อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากการเรี ย นรู้ งานปู น ปั ้น ตัง้ แต่ พ.ศ. 2510 เป็ นต้ นมามี
กระบวนการเรี ยนรู้ทกั ษะการปูนปั น้ ผ่านการทํางานรับจ้ างเป็ นหลัก ช่างในรุ่นหลังส่วนใหญ่จึงมี
ความรู้ เชิงช่างเฉพาะทางไม่ครอบคลุมถึงทักษะทางช่างแขนงอื่นๆ โดยเฉพาะการเขียนลายผูก
ลวดลายไทย ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสําคัญสําหรับการเรี ยนรู้งานช่างไทยในอดีต ส่งผลให้ งานปูนปั น้ ยุค
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่ไม่มีความพิเศษแตกต่างจากแบบลวดลายที่เคยปั น้ กันภายในกลุ่ม หรื อปรากฏ
ในตําราต่างๆ มากนัก ตรงข้ ามกับงานปูนปั น้ ระหว่าง พ.ศ. 2560 ถึงงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ของ
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ช่างรุ่นอาวุโส ที่ผ่านการเรี ยนรู้ในระบบโบราณ และหาความรู้ตอ่ ยอดด้ านงานเขียนเพิ่มเติมตาม
ความถนัดสนใจเฉพาะบุคคล ได้ กลายเป็ นตัวแปรสําคัญในการสร้ างสรรค์ผลงานปูนปั น้ รู ปแบบ
ใหม่ อันแสดงลักษณะเฉพาะแตกต่างจากงานปูนปั น้ โดยทัว่ ไป ได้ แก่ งานปูนปั น้ ผสานเทคนิคการ
จัดองค์ประกอบภาพ และลงสีแบบงานจิตรกรรมของนายเลิศ พ่วงพระเดช นายเทียบ เดชคง
งานปูนปั น้ ที่จดั องค์ประกอบภาพเพื่อแสดงเรื่ องราวแบบงานจิตรกรรมของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
งานปูนปั น้ ที่แสดงทักษะชันเชิ
้ งการเขียนผูกลวดลายของช่างเฉลิม พึง่ แตง และงานปูนปั น้ ลายไทย
แนวประยุกต์ของช่างสมบัติ พูลเกิด เป็ นต้ น
3. ทัศนคติของสังคมที่มีต่อช่ างในฐานะผู้สืบทอดงานช่ างไทย ส่ งผลต่ อการอนุรักษ์ และ
สืบเนื่องภูมิปัญญาช่ างไทยอย่ างเหนียวแน่ น
ปั จจัยสํ าคัญที่ ส่งผลให้ ช่างพืน้ บ้ านเมืองเพชรบุรียังคงสืบทอดสูตร “ปูนตํา” และ
เทคนิค “ปั น้ ปูน” มาตลอดระยะเวลาการสร้ างงาน ทังที
้ ่เพชรบุรีเป็ นหัวเมืองสําคัญ ได้ รับการ
อุปถัมภ์ ในการสร้ าง การบูรณปฏิ สังขรณ์จากพระมหากษัตริ ย์ และขุนนางข้ าราชการจากเมือง
หลวงเสมอมา จนน่าจะได้ รับอิทธิพลทางด้ านวัสดุ และเทคนิคงานพิมพ์สมัยใหม่มาปรับใช้ ดงั เช่น
งานที่กรุ งเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ น่าจะเนื่องมาจากสังคมช่างเมืองเพชรบุรีมีการสืบทอดองค์
ความรู้ทางการช่างโบราณผ่านการศึกษาระบบวัดมาจนถึงราว พ.ศ. 2470-80 ในขณะที่กรุงเทพฯ
เริ่ มขาดแคลนช่างไทยฝี มือดีมาแต่รัชกาลที่ 514 ทังปรากฏการกล่
้
าวถึงฝี มือช่างเพชรบุรีในพระ
ราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ว่า
...มาหยุดที่วดั ใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็ นที่ฉันชอบใจฝี มือช่างในวัดนัน้ บรรดา
ฝี มือที่ทําทุกอย่างปรากฏว่าเป็ นช่างหลวงทําได้ อย่างวิเศษ...งานที่ได้ ทําใหม่คือพระระเบียง
ล้ อมรอบพระอุโบสถ แต่เป็ นความคิดที่แปลกใหม่มีมาก...ในการที่จะซ่อมขึน้ ให้ บริ บูรณ์ ดี
อย่างเก่านัน้ ไม่แต่ฝีมือพระ ถึงฝี มือช่างหลวงทุกวันนี ้ก็ยากที่จะทําให้ เข้ ากับของเดิมได้ ... 15
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ดวงกมล บุญแก้ วสุข, “แนวความคิดในงานสถาปั ตยกรรมฝี พระหัตถ์สมเด็จเจ้ าฟ้ ากรมพระยา
นริ ศ รานุวัด ติ ว งศ์ ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ภาควิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 26-27.
15
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว , พระราชหัต ถเลขาพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสสมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้ นใน
รัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: ประยูรวงค์, 2516. พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพอุบาสิกาทรัพย์ เอลกวัฒน์ 23
เมษายน 2516), 2-4.
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การรั บรู้ เกี่ ยวกับงานช่างเมืองเพชรบุรีผ่านสายตาจากชนชันนํ
้ าสู่การรับรู้ ของสังคม
ส่งผลต่อความภาคภูมิใจ และนําไปสู่การอนุรักษ์ เทคนิคกรรมวิธีการสร้ างงานตามแบบโบราณไว้
รวมถึงเป็ นแรงผลักให้ เกิดการเรี ยนรู้สร้ างสรรค์ตอ่ ยอดผลงานให้ มีความงามทังทางด้
้
านเนื ้อหาและ
รู ปแบบอยู่ตลอดเวลา และส่งผลให้ ช่างพื ้นบ้ านเมืองเพชรบุรีมีโอกาสเข้ าร่ วมบูรณะพระอาราม
สําคัญในกรุงเทพอยูห่ ลายครัง้
โดยเฉพาะการเข้ าร่ ว มโครงการบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม
กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรี ยมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2523-2525 ทําให้
ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีกลายเป็ นที่ ร้ ู จักขยายวงกว้ างมากยิ่งขึน้ ประกอบกับเทคนิค และ
ลักษณะของลวดลายที่มีรายละเอียดกว่างานปูนหล่อพิมพ์โดยทัว่ ไป จึงเกิดการติดต่อว่าจ้ างงาน
อย่างกว้ างขวางทังในจั
้ งหวัดเพชรบุรี และต่างจังหวัดเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ชื่อเสียงและบทบาททางสังคมที่เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ช่างปูนปั น้ ไม่ได้ มีความสัมพันธ์
ทางสังคมเฉพาะภายในกลุ่มช่างกับวัดเท่านัน้ แต่กลับมีบทบาทในฐานะวิทยากร หรื ออาจารย์
บรรยาย และอบรมเกี่ยวกับงานศิลปกรรมไทยให้ กบั เยาวชน นักศึกษา นักวิชาการ การฝึ กอาชีพ
รวมถึงผู้สนใจทังนอกและในท้
้
องถิ่น ดังนันความคาดหวั
้
งของสังคมที่มีตอ่ ช่างในฐานะของผู้สืบ
ทอดวัฒนธรรมท้ องถิ่ น และผู้สืบทอดงานช่างโบราณ อันหาตัวอย่างดูได้ ยากยิ่งต่อเนื่ องสืบมา
ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปั จจุบนั จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ยงั ผลให้ องค์ความรู้ เทคนิค และรู ปแบบ
ของงานปูนปั น้ โบราณได้ รับการยกย่อง และอนุรักษ์ ไว้ อย่างเหนี่ยวแน่นในกลุ่มช่างปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรี แม้ แนวทางการสร้ างงานแบบใหม่ๆ จะเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ช่างปูนปั น้ สกุลช่าง
เพชรบุรีปัจจุบนั หลายท่านก็ยงั คงรักษามาตรฐานงานไม่ให้ ด้อยไปกว่างานปูนปั น้ สมัยอยุธยาตอน
ปลายที่ชา่ งต่างยกย่องในฐานะของงานฝี มือชันครู
้ 16
สัมพันธ์ กับหลักฐานงานศิลปะปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ที่พบว่าแม้ จะมีพฒ
ั นาการทางด้ าน
วัส ดุ เทคนิ ค และรู ปแบบของงานปูน ปั น้ ปรากฏขึ น้ แต่ก ารเปลี่ ย นแปลงเหล่า นัน้ เป็ นเพี ย ง
องค์ประกอบเสริมปลีกย่อยภายใต้ กรอบของภูมิปัญญาด้ านการตําปูน การประดับตกแต่งงานปูน
ปั น้ และรูปแบบลวดลายภายใต้ กรอบงานแนวประเพณีเป็ นหลักสําคัญ
หลักฐานงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ยังช่วยขยายความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องการสืบทอดงาน
ช่างโบราณของช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีว่า แม้ ช่างเกื อบทัง้ หมดยอมรับผลงานปูนปั น้ รุ่ นเก่า
ของเมื องเพชรบุรีเป็ นตัวอย่างฝี มื อชัน้ ครู ได้ แก่ ผลงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอุโบสถวัดใหญ่
3 34
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สัมภาษณ์ ศิริ พรพระ, ช่างปูนปั น้ , 22 เมษายน 2553; สัมภาษณ์ บรรจบ บุญประเสริ ฐ, ช่าง
ปูนปั น้ , 2 มิถนุ ายน 2553.
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สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอุโบสถ และฐานสีมา วัดสระบัว จ.เพชรบุรี และ
ปูนปั น้ ประดับหน้ าบันอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี และปรากฏกระแสนิยมในการถ่าย
แบบลวดลายก้ านขดแบบเก่าที่มีแนวแกนกลางลาย บางแห่งทําครุฑอยู่ตอนล่างของแกนลายยึด
เถาก้ านขดไว้ แบบลวดลายในงานรุ่นเก่า และลายก้ านขดโค้ ง ดังงานประดับหน้ าบันอาคารรุ่นเก่า
เหล่านี ้กลับมาแพร่หลายอีกครัง้ ในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั แต่แบบแผนในผลงานรุ่นเก่าของเมือง
เพชรบุรี เ หล่านี ห้ าใช้ ก รอบแบบแผนขนบนิยมของงานปูน ปั น้ สกุล ช่างเพชรบุรียุค ปั จ จุบัน เสี ย
ทังหมด
้
เนื่องจากปรากฏหลักฐานการคิดสร้ างสรรค์เทคนิค และลวดลายใหม่ๆ อันเกิดจากการ
บ่มเพาะ และงอกเงยขึ ้นจากผลงานเก่าอย่างต่อเนื่องในงานยุคปั จจุบนั
เอกลักษณ์ กับรูปแบบนิยมในงานปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรี
1. ด้ านเนือ้ หาเรื่องราว
งานของช่างปูนปั น้ สกุล ช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั นิยมสอดแทรกเรื่ องราวผ่านรู ปปั น้
ประติมากรรมประกอบ “พื ้นลาย“ ที่ปัน้ เป็ นลวดลายประเภทต่างๆ โดยเฉพาะงานประดับหน้ าบัน
อาคาร เนื อ้ หาเรื่ องราวที่ ปรากฏแบ่งออกได้ เป็ น 2 แนวทาง คือ เนื อ้ หาแบบประเพณี ได้ แ ก่
เรื่ องราวเกี่ ยวกับพุทธประวัติ ชาดก เทพเจ้ า และรามเกียรติ์ อันเป็ นพัฒนาการสืบเนื่องจากงาน
ปูนปั น้ ยุคก่อนหน้ า และเนื ้อหาแนวสร้ างสรรค์ ได้ แก่ เรื่ องการเมือง เหตุการณ์ร่วมสมัย วรรณคดี
พื ้นบ้ าน เนื ้อหาเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ์สว่ นตัวเรื่ องคติธรรมทางศาสนา
เนื อ้ หาแนวสร้ างสรรค์ ถื อเป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่นของงานปูน ปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี
และเป็ นเนื ้อหาแนวใหม่สําหรับงานปูนปั น้ ประดับสถาปั ตยกรรม ที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการรับรู้
เหตุการณ์ การสื่อแสดงเรื่ องราว หรื อความนึกคิดของช่างต่อเหตุการณ์ทางสังคมผ่านรู ปบุคคล
และคติธรรมสอนใจ อันสัมพันธ์ กับความสนใจต่อเรื่ องราวข่าวสาร ความนึกคิด และทัศนคติ
ส่วนตัวของช่างลงในผลงาน การแสดงออกลักษณะดังกล่าวเป็ นสีสนั ที่หาดูยากในงานศิลปะแบบ
ประเพณีในงานช่างหลวง และกรอบสําหรับการสร้ างสรรค์งานแนวประเพณีนิยม
อย่างไรก็ตามการปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นผลมาจากการวัฒนธรรมการแสดงออกใน
งานช่างเมืองเพชรบุรีที่มีเค้ ามาก่อนหน้ าแล้ วอย่างช้ าในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 ดังปรากฏ
การแสดงเรื่ องราวแนวประวัติศาสตร์ ความสมจริ งร่ วมสมัยที่มีอย่างชัดเจนกว่าในงานจิตรกรรม
เมืองเพชรบุรี นับตังแต่
้ งานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรีเป็ นต้ นมา และ
เด่นชัดมากยิ่งขึ ้นในงานช่างสกุลช่างเพชรบุรี นับตังแต่
้ พ.ศ. 2460 เป็ นต้ นมา
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ทังนี
้ ้บรรยากาศการสร้ างงานศิลปกรรมหัวเมืองที่ผ่อนคลายจากแบบแผนที่เคร่งครัด
ดังปรากฏอยูเ่ สมอในกลุ่มงานปูนปั น้ ก่อน พ.ศ. 2511 และจิตรกรรมรุ่นเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย
ของเมืองเพชรบุรียงั เป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลให้ ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีกล้ าสอดแทรกเรื่ องราว
ใหม่ ได้ แก่ ภาพล้ อนักการเมือง ภาพประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ร่วมสมัย และวรรณคดีพื ้นบ้ านใน
งานปูนปั น้ จนถือเป็ นลักษณ์เฉพาะโดดเด่นในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ซึ่งไม่ปรากฏความ
นิยมในงานปูนปั น้ ของกลุม่ ช่างรายย่อย
2. ด้ านกระบวนการสร้ าง และเทคนิคปูนปั ้น
ปั จจุบนั ยังคงมีการอนุรักษ์ สืบทอดสูตรของส่วนผสมหลัก และกระบวนการการผลิต
ปูนตําสําหรับงานปูนปั น้ โดยพัฒนาปรับปรุงส่วนผสมรองบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย
ตามกรรมวิธีเฉพาะของแต่ละช่าง การสร้ างนวัตกรรมเครื่ องตําปูน รวมถึงการพัฒนาเทคนิค และ
กระบวนการปั น้ ขึ ้นรูปทรง การใช้ เกรี ยงปาด การใช้ พ่กู นั ชุบนํ ้าเพื่อเก็บลาย และวัตถุทรงแท่ง หรื อ
ปล้ อ งแข็ ง ขี ด กด และสับ แง่ ใ ห้ เ กิ ด มิ ติห ลากหลายในงานปูน ปั น้ ประดับ อาคาร ดัง ปรากฏ
พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบแตกต่างกันในงานแต่ละยุคสมัย เช่น งานในสมัยอยุธยาตอนปลาย
และยุคปั จจุบนั มีเทคนิคการขึน้ ลายกระหนก การแตกลาย และการสะบัดยอดกระหนกหางกินรี
คล้ ายกัน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระหนกของช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั น่าจะเป็ นผลจากกระแส
ความคาดหวังของสังคม และทัศนคติของช่างในฐานนะของผู้สืบงานปูนปั น้ โบราณ จึงเกิดการ
ฝึ กฝนเรี ยนรู้รูปแบบงานช่างอย่างกว้ างขวางผ่านผลงานยุคโบราณสมัยต่างๆ รวมถึงลวดลายไทย
ประเพณีตามแบบฉบับมาตรฐาน ต่างจากงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่าง
รัชกาลที่ 3 ถึง พ.ศ. 2510 ซึง่ ปรากฏความนิยมในการปั น้ ปูนเป็ นเม็ดกลม และกดลายจุด หรื อขีด
เสริ มการปั น้ กระหนกเปลว และลายใบเทศที่มี รูปทรงแข็งกว่า ไม่นิยมการปั น้ แต่ง รายละเอียด
รวมถึงปั น้ ยอดกระหนกให้ พลิกสะบัดเช่นงานยุคปั จจุบนั
สํ า หรั บ เทคนิ คการประดับ ตกแต่ง งานปูน ปั น้ สกุล ช่ างเพชรบุรีโ ดยรวมไม่ มี ค วาม
แตกต่างจากงานแนวประเพณีโดยทัว่ ไป ได้ แก่ การลงรักปิ ดทองประดับกระจกพื ้นร่องลาย และ
การประดับชามร่ วมกับงานปูนปั น้ ทังนี
้ ้ปรากฏตัวอย่างงานปูนปั น้ รุ่ นเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย
บนหน้ าบันอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ปูนปั น้ มีสีนํ ้าตาลนํ ้าหมากโดดเด่นแตกต่างจากงาน
ประดับแห่งอื่นๆ ซึง่ ช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ไม่ทราบแน่ชดั ว่าใช้ เทคนิคส่วนผสมใดในการทําให้ เกิด
สีดงั กล่าว แต่สีสนั ของงานประดับดังกล่าวได้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจหนึ่งในการพัฒนาปูนปั น้ ให้
มีสีออกเหลืองนวล หรื อสีอมนํ ้าตาลดูย้อนยุคของช่างปูนปั น้ ในยุคปั จจุบนั
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การสร้ างสีสนั ให้ กบั งานปูนปั น้ ถือเป็ นกระแสที่มีพฒ
ั นาการใหม่ๆ เกิดขึ ้นอยู่บอ่ ยครัง้
ในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ทังการพั
้
ฒนาส่วนผสมปูน และเทคนิคการเสริ มสีสนั ให้ กบั ปูนปั น้
แตกต่างกันไป ถือได้ ว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของท้ องถิ่น อันเกิดจากการสังเกตและทดลองของช่าง
ตามปั จเจกบุคคล ได้ แก่ การลงสีด้วยสีเหลือง นํา้ ตาลแดง และสีนํา้ เงินคล้ ายงานจิตรกรรม
การลงสี และการไล่สีจางๆ ให้ เกิดความงามของลวดลายในงานปูนปั น้ ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510
การลงสีเลียนของงานเก่า การผสมปูนแดงให้ เกิดสีนํ ้าตาลอมแดง และกลายเป็ นสีอมชมพูคล้ าย
งานศิลา การใช้ เซรามิคประดับพื ้นร่องลาย การประดับชิ ้นส่วนที่ได้ จากการเคาะถ้ วยกระเบื ้อง
เคลือบ หรื อกระเบื ้องเบญจรงค์ ผาโถ ช้ อน และเพชรพลอยแทรกเสริ มงานปูนปั น้ และเดินขอบ
ลวดลายปูนปั น้ ด้ วยนํ ้าทองในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
เทคนิคการประดับชิ ้นส่วนจากการเคาะถ้ วยกระเบื ้องเบญรงค์ถือได้ ว่าเป็ นเอกลักษณ์
โดดเด่น ของงานปูนปั น้ ยุคปั จ จุบัน ต่างไปจากงานประดับปูน ปั น้ ในกรุ ง เทพฯ ที่นิยมปิ ดทอง
ประดับร่ องกระจกเป็ นส่วนใหญ่ตามแบบประเพณี และการตกแต่งปั น้ ปูน หรื อประกอบชิ ้นส่วน
ถ้ วยชาม และชิ ้นกระเบื ้องเคลือบสําเร็ จรูปเป็ นลวดลายพรรณพฤกษา ทิวทัศน์ หรื อลวดลายมงคล
ตามแบบพระราชนิยม รัชกาลที่ 3 การสร้ างเทคนิคการประดับปูนปั น้ ด้ วยชิ ้นส่วนชามเบญรงค์
ได้ รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดงาน (วัด หรื อผู้ว่าจ้ าง) จนกลายเป็ นเทคนิคที่แพร่หลายในกลุ่ม
ช่างปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี โดยเฉพาะช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั จะตระหนักถึงคุณค่าในผลงานปูนปั น้
ถึงเอกลักษณ์ ของปูนตําที่ มีเนื อ้ ละเอียด สีนวลอมเหลืองจากส่วนผสมหลัก ได้ แก่ นํ ้าตาลโตนด
และชันเชิ
้ งในการปั น้ เสริ มรายละเอียดในลวดลายตามความเหมาะสมขณะปั น้ ของช่างแต่ละคน
แตกต่างไปจากงานปูนซีเมนต์ถอดลายจากแม่พิมพ์ ซึง่ เป็ นงานออกแบบเฉพาะของหัวหน้ าช่าง มี
ช่างลูกมือเป็ นผู้หล่อพิมพ์ แกะพิม พ์ ส่งผลให้ ช่างส่วนใหญ่มีความภูมิใ จในผลงาน และมัก
แนะนําให้ ทางวัดตกแต่งสี ปิ ดทอง ประดับกระจก หรื อประดับกระเบื ้องสีพื ้นเฉพาะพืน้ ร่ องลาย
เท่านัน้ โดยเว้ นลวดลายเป็ นผิวปูนสีนวลตามธรรมชาติ หรื อสีขาวมากกว่า แต่หลายครัง้ จําต้ อง
ปรับตามความต้ องการของวัด (ผู้ว่าจ้ าง) หรื อถูกปรับปรุ งให้ ใหม่ขึ ้นภายหลังโดยการดําเนินการ
ของทางวัด
3. ด้ านรู ปแบบ
ลักษณะร่วมด้ านรูปแบบของงานปูนปั น้ เมืองเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั คือ การปั น้ ลวดลาย
และตัวทับลาย หรื ออย่างใดอย่างหนึ่งให้ มีความหลากหลาย ไม่ซํ ้าแบบในงานประดับอาคารแห่ง
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เดียวกัน หรื อไม่ปัน้ รูปแบบพิมพ์เดียวกันตลอดในทุกผลงาน โดยเฉพาะงานประดับ “หน้ าบัน”
ถือเป็ นตําแหน่งสําคัญที่ช่างสามารถแสดงทักษะการผูกลาย แตกลาย ภูมิความรู้ รวมถึงเทคนิค
ชันเชิ
้ งในการทํางานปูนปั น้ ได้ อย่างเต็มที่
3.1 แรงบันดาลใจเรื่องแบบแผนลวดลาย
3.1.1 แบบแผน และเทคนิคการปั น้ ลายกระหนกตามแบบฉบับศิลปะอยุธยา
ตอนปลายที่ปรากฏบนงานประดับกลุ่มหน้ าบันอุโบสถ และอาคารรุ่ นเก่าในวัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดสระบัว และวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี รวมถึงลวดลายกระหนกเปลวบนตู้พระธรรมจากวัด
เชิงหวาย กรุงเทพฯ
ถื อ เป็ นมาตรฐานความงามชัน้ ครู ที่ ส่ ง ผลต่ อ รสนิ ย มด้ า นรู ป แบบ
ประเพณีของช่างปูนปั น้ กลุ่มนี ้ หลายช่างนิยมการปั น้ กระหนกกินรี หรื อกระหนกเปลวที่มียอด
พลิ ้วสะบัด บางช่างทํากระหนกยอดบิดพลิก รวมถึงนกคาบประดับแทรกออกลายตามแบบแผนที่
ปรากฏในผลงานข้ างต้ น โดยมีลวดลายประเภทก้ านขดช่อหางโต และเครื อเถากระหนกเปลวเป็ น
ลวดลายหลัก รวมถึงลายเครื อเถาก้ านคดโค้ ง ซึ่งสัมพันธ์กบั แบบลวดลายประดับอาคารรุ่นเก่า
ในเมืองเพชรบุรีมากกว่ากระแสความนิยมทัว่ ไปในสมัยรัตนโกสินทร์
3.1.2 แบบแผนจากจากช่างโบราณ
หมายถึงแบบอย่างลวดลายโบราณที่ช่างได้ พบเห็นระหว่างการรับงาน
ตามวัดต่างๆ การศึกษาดูผลงานเด่นของวัดสําคัญในกรุ งเทพฯ การเดินทางท่องเที่ยว การเข้ า
ร่ วมสัมมนา การทัศนศึกษาตามโบราณสถาน และภาพผ่านสื่อประเภทต่างๆ ลวดลายตาม
แนวทางดังกล่าวปรากฏในผลงานของเครื อข่ายช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ มากกว่าช่างปูนปั น้ ราย
ย่อยที่ยงั คงรู ปแบบลวดลายบนกรอบงานแนวประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ เช่น
การออกแบบประติม ากรรมรู ปบุคคลประดับในตําแหน่ง ตัวเหงาตระพักหน้ าบัน แต่ล ะชัน้ ของ
อาคารหอประชุม และศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ตาม
แบบอย่างงานช่างเก่าที่วิหารหลวงในวัดเดียวกัน การเลียนลวดลาย หรื อสร้ างสรรค์ลวดลาย
ขึน้ ใหม่ จ ากลวดลายประดับ ปราสาทขอม การปั น้ ภาพสัต ว์ จํ า พวกนกและกระรอกแทรก
ประกอบลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบอย่ า งงานจิ ต รกรรมไทยสมัย อยุ ธ ยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ ลายกรอบ หรื อลายกระหนกที่มีหวั ขมวดแบบกระหนกสมัยสุโขทัย เป็ นต้ น
3.1.3 แบบแผนงานศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
คงไม่อาจปฏิ เ สธถึง อิท ธิ พ ลงานสมัยรั ตนโกสิน ทร์ ที่ มี ต่อช่างปูน ปั น้
เมื อ งเพชรบุรี ใ นปั จ จุบัน ได้ เพราะเป็ นองค์ ค วามรู้ แวดล้ อ มสื บ เนื่ อ ง และร่ ว มสมัย ของช่า ง
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ปรากฏทัง้ ทางด้ านรู ปแบบ เช่น ความนิยมในการออกลายยอดวงก้ านขดเป็ นรู ปต่างๆ อย่าง
หลากหลาย แบบลายเครื อเถากระหนกเปลวแบบต่างๆ การปั น้ ลายเทศประเภทเมฆ ลาย
ดอกไม้ และริ บบิ ้นแบบนิยมในงานช่างรัชกาลที่ 3 การออกแบบภาพรูปสัตว์ หรื อตัวอักษรย่อสื่อ
ถึงบุคคล และเรื่ องราวดังปรากฏแพร่ หลายในงานช่างหลวงนับตังแต่
้ งานออกแบบของสมเด็จฯ
กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ในรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา การปั น้ ตัวทับลายเป็ นบุคคลประทับนัง่
แท่นกลางหน้ าบัน และการปั น้ รู ปเหมือน รู ปล้ อบุคคล หรื อทําปูนปั น้ ให้ มีลักษณะสมจริ งมาก
ยิ่งขึ ้นตามแนวทางศิลปะสัจนิยมสมัยใหม่
โดยเฉพาะอิ ท ธิ พ ลด้ านรู ป แบบ และการกํ า หนดสั ด ส่ ว นภาพ
พระพุทธรู ป และเทพเจ้ าพบว่ามี ความเกี่ ยวข้ องกับแบบภาพไทยของช่างกรุ งเทพฯ ที่สื บทอด
ความรู้และแบบมาตรฐานมาจากผลงานของพระยาสัจจาภิรมย์ สมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั
ติวงศ์ และพระพรหมพิจิตร เป็ นต้ น อันปรากฏทั่วไปในหนังสือเกี่ ยวภาพไทยลายไทยสําหรั บ
นักเรี ยน นักศึกษา และผู้สนใจงานศิลปะไทยโดยทัว่ ไป
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบในกลุ่มงานปูนปั น้ สกุลเพชรบุรียุคปั จจุบนั โดย
แบ่งประเภทลายจากกลุ่มงานประดับสําคัญบนหน้ าบันเป็ นหลัก สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ ลวดลายประเภทก้ านขด ลวดลายประเภทเครื อเถา และลวดลายประเภทพรรณพฤกษา
โดยพบว่ าลวดลายประเภทก้ า นขด ลวดลายประเภทเครื อ เถากระหนกเปลว และเครื อ เถา
กระหนกกินรี เป็ นแบบลายที่ได้ รับความนิยมมากกว่าลวดลายประเภทพรรณพฤกษา ซึ่งแบบ
ลวดลายอย่างหลังปรากฏพัฒนาการอยู่ในงานประดับปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ นเรื่ อยมาก่อนถูกลดความสําคัญลงไปอย่างมากในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
ตรงข้ ามกั บ แบบแผนลวดลายประเภทอื่ น ๆ ที่ มี พั ฒ นาการทางด้ านรู ป แบบ
หลากหลาย ทังแบบประเพณี
้
นิยม และแนวประเพณีประยุกต์ โดยเฉพาะแบบลวดลายประดับ
บนหน้ าบันอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี และอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ดูจะ
เป็ นแบบลวดลายที่กลับมาได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกครัง้ ในงานประดับยุคปั จจุบนั
3.2 เอกลักษณ์ ทางด้ านรูปแบบลวดลายปูนปั ้นสกุลช่ างเพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์ เรื่ องเอกลักษณ์ ของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีในการศึกษาครั ง้ นี ้
พบว่ามีความสอดคล้ องหลายประการกับการตังข้
้ อสังเกตในการศึกษาวิจยั ที่เคยมีมาก่อน ได้ แก่
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3.2.1 การปั น้ ลวดลายแบบอสมมาตร มีรายละเอียด และลูกเล่นแทรก 17
ความ “อสมมาตร” ในบริ บทของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี เป็ นการ
ออกลวดลายอย่างอิสระของช่างเมืองเพชรบุรีที่แบบลวดลายโดยรวมยังคงมีความสมมาตร มี
ความแตกต่างเพียงส่วนน้ อยในการจบลายยอดจัว่ ด้ วยช่อหางโตแบบรัตนโกสินทร์ ช่อกระหนก
หรื อการผูกลายก้ านขด และเครื อเถากระหนกต่อเนื่องออกมาจากเถาลายข้ างใดข้ างหนึ่ง รวมถึง
การปั น้ รู ปแทรกลาย หรื อรู ปตัวทับลายในอิริยาบถยักเยื ้องเท่านัน้ ไม่ใช่ความไม่เท่ากันของการ
จัดองค์ประกอบ จังหวะ และนํ ้าหนักของลวดลายทัง้ 2 ฝั่ งตามหลักการทางศิลปะ
การจบลายในพื ้นที่กรอบสามเหลี่ยมดังกล่าว เริ่ มปรากฏหลักฐานมา
ก่อ นในกลุ่ม งานหน้ า บัน ปูน ปั น้ หน้ า บัน จํ า หลัก ไม้ และลวดลายหน้ า บัน ของอาคารในงาน
จิตรกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 เป็ นต้ นมา อย่างไรก็ตามลวดลายแบบ
อสมมาตรตามหลักการข้ างต้ นเป็ นเพียงลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของงานช่างท้ องถิ่นเมือง
เพชรบุรี ปรากฏควบคู่ไปกับแบบแผนลวดลายไทยแบบมาตรฐาน ที่ปรากฏทังในงานช่
้
างหลวง
และหนังสือคู่มือลวดลายไทยที่พิมพ์เผยแพร่ โดยทัว่ ไป ไม่ใช่แบบแผนที่ทุกช่างยึดเป็ นหลักใน
การปั น้ ลวดลายประดับหน้ าบันอาคาร ดังปรากฏผลจากกลุ่มตัวอย่างงานประดับหน้ าบันยุค
ปั จจุบนั ในการศึกษาครัง้ นี ้พบรูปแบบลายประดับแบบอสมมาตรตามคําอธิบายข้ างต้ น ราวร้ อยละ
30 เท่านัน้
ทัง้ นี ล้ วดลายประดับหน้ าบันที่ ออกลายแบบอสมมาตรอย่างแท้ จริ ง
ตามหลักการทางศิลปะ ปรากฏขึ ้นครัง้ แรกในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ผ่านกลุ่มลวดลายเครื อเถา
กระหนกแบบต่างๆ ซึ่งช่างปั น้ แตกลายออกอย่างอิสระ โดยไม่มีแกนประธานกลางลาย แต่ไม่
ปรากฏความนิ ยมมากนัก ส่ วนหนึ่ ง อาจเป็ นผลจากทักษะด้ านการเขี ยนลวดลายเป็ นความ
ชํานาญที่เกิดขึ ้นความสนใจ และฝึ กฝนเฉพาะตัวของช่าง และช่างส่วนใหญ่มกั เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้ านการปั น้ ตามแบบแผนโครงลายที่ปัน้ อยูเ่ ป็ นประจําเท่านัน้
สํ าหรั บการปั น้ รายละเอียด และลูกเล่นแทรกลวดลายในงานปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรี พบว่าเป็ นลักษณะที่มีอยู่ในงานงานประดับรุ่ นเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายถึง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น เช่น การแทรกนกคาบ แทรกรูปในลายช่อหางโต การปั น้ รู ปประติมากรรม
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แบบต่างๆ ประดับปลายวงลายก้ านขด การใช้ เทคนิคการกดลายแบบต่างๆ สร้ างมิติในงานปูนปั น้
และการแทรกรูปประติมากรรม หรื อการแตกลายต่างกันบ้ างในงานประดับหน้ าอุดปี กนกบนผนัง
สกัดเดียวกัน
ผ่ า นมาในผลงานปูน ปั น้ ระหว่ า ง พ.ศ. 2460-2510 ปรากฏการปั น้
ลวดลายที่มีรายละเอียดประกอบค่อนข้ างมากสืบมาทังในกลุ
้
่มงานประดับประเภทภาพเล่าเรื่ อง
และประเภทลวดลาย ซึง่ อย่างหลังมักเป็ นลายพรรณพฤกษา ส่วนลวดลายประเภทก้ านขด และ
เครื อเถามักมีการปรับลูกเล่นในการแตกลาย และการจบลายแตกต่างกันไป รวมถึงลวดลายแนว
ประยุกต์ ทีมีการจัดระเบียบการวางลาย และปรับรูปแบบของกระหนกใหม่ดแู ปลกตาของนายพิณ
อินฟ้าแสง
งานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั พบว่าช่างยังคงนิยมปั น้ ปูนตามแนวทางดังกล่าว
สืบมา โดยเฉพาะการปั น้ รู ปประติมากรรมแบบต่างๆ ประดับปลายวงก้ านขด การแทรกนกคาบ
การปั ้น รู ป ทับ ลายที่ มี ร ายละเอี ย ดของท่ า ทางแตกต่ า งกั น ในงานหน้ าบัน และการปั ้น รู ป
ประติมากรรมไม่ซํา้ แบบประดับแทรกลวดลายประดับฐาน กรอบคูหา และเสาประดับอาคาร
หรื อซุ้มประตูหน้ าต่างด้ วยแบบลายเดียวกันแต่มีรายละเอียดของกระหนกต่างกัน
3.2.2 การพัฒ นาผลงานให้ มี ค วามโดดเด่น ในด้ า นความประณี ต ความ
แปลกใหม่ ไม่ยดึ ติดกับรูปแบบเดิม หรื อแบบแผนสมัยอยุธยา 18
จากการสัมภาษณ์ ช่างปูนปั น้ ส่วนใหญ่มกั กล่าวถึงความพยายามใน
การสร้ างงานให้ มีความแปลกใหม่ ไม่ซํา้ และไม่ลอกเลียนแบบงานกันอยู่เสมอ เมื่อพิจารณา
ร่วมกับหลักฐานงานศิลปกรรมพบว่า “ความไม่ซํ ้า” แสดงออกในรูปแบบของการปรับเปลี่ยน “ตัว
ทับลาย” หรื อแทรกเสริ มเรื่ องราวแนวใหม่ รายละเอียดการปั น้ เทคนิคการตกแต่งงานปูนปั น้
รู ปแบบกระหนก การออกลาย หรื อการจบลวดลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ในผลงานปูนปั น้ ประดับ
อาคารที่ รับว่าจ้ างให้ เกิ ดความหลากหลายไม่ซํ า้ เหมื อนเดิมตลอดให้ กลุ่ม งานที่ ตนทํ าขึน้ โดย
ปรับปรุ งแบบจากตัวอย่างลวดลายทัง้ ในงานประดับตามวัด แบบที่ช่างจากสถาบันการศึกษา
เขียนให้ และภาพไทยลายไทยในหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ โดยทั่วไป หาใช่การออกแบบขึน้ ใหม่
ทังหมด
้
ดัง ปรากฏตัว อย่างการสร้ างสรรค์โ ดยไม่ยึด ติด ในแบบแผนอัน เป็ น
มาตรฐานตายตัวของช่างปูนปั น้ เมืองเพชรบุรีตงแต่
ั ้ สมัยอยุธยาตอนปลายถึงงานยุคปั จจุบนั ผ่าน
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รูปแบบงานประดับรูปนารายณ์ทรงครุฑบนหน้ าบันอาคาร และซุ้ม ซึ่งมีพฒ
ั นาการมายานานกว่า
“ตัวทับลาย” รู ปแบบอื่ นๆ ในเมืองเพชรบุรี รวมถึงพัฒนาการด้ านเนื ้อหา และการแสดงออก
เนื ้อหาแนวใหม่ เช่น ภาพล้ อบุคคลสําคัญ เรื่ องราวประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคมในเครื อข่าย
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ การพัฒนาเทคนิคการตกแต่งใหม่ๆ ในงานปูนปั น้ การพัฒนารู ปแบบ
และรายละเอียดการปั น้ ลวดลายกระหนกของช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั เป็ นต้ น
3.2.3 กระแสการสร้ างงานประติมากรรมปูนปั น้ ให้ ลอยเด่นจากผนัง และ
การสร้ างงานปูนปั น้ ที่ลอยตัว และเคลื่อนไหวได้ จากพื ้นระนาบ หรื อโครงหลักของลวดลาย 19
พบว่ า การสร้ างงานประติ ม ากรรมลอยตัว จากระนาบผนัง และมี
องค์ประกอบบางส่วนสามารถเคลื่อนไหวได้ นนั ้ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับการประยุกต์รูปแบบในงาน
จําหลักไม้ มาใช้ 20 แต่น่าจะเป็ นพัฒนาการภายใต้ แนวความคิดแบบสัจนิยมของงานช่างเมือง
เพชรบุรีปรากฏหลักฐานเด่นชัดในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา ก่อนจะถูกพัฒนาขึ ้น
อย่างเด่นชัดร่ วมกันในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ดังปรากฏการทํา
ปั น้ ปราสาทนูนสูง และมีองค์ประกอบอาคารบางส่วนลอยตัวจากพื ้นหลังในงานประดับหน้ าบันทิศ
ตะวันออก การเปรี ยญวัดเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี และยกกลุ่มประติมากรรมเล่าเรื่ องออก
จากพื ้นหลัง คล้ ายฉากละครในงานปูนปั น้ ประดับซุ้มประตูอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี เป็ น
ต้ น
โดยเฉพาะผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง พบว่ามีพฒ
ั นาการโดดเด่น
ที่สดุ ในยุคนันด้
้ วยการปั น้ ตัวทับลายเป็ นรูปประติมากรรมนูนสูง ซึ่งมีการใช้ ลวดเหล็กเชื่อมต่อกับ
โครงลายที่ ติดอยู่พืน้ ผนัง เพื่ อแขวนองค์ประกอบบางส่วนให้ สามารถเคลื่อนไหวได้ เสมือนจริ ง
รวมถึงพัฒนาการการใช้ ลวดเป็ นโครงพยุงก้ านเถาลายประเภทก้ านขดให้ สามารถลอยตัวสอด
เกี่ยว ลักเถา หรื อยกลายจบวงขดให้ เกิดมิติสมจริ ง ซึ่งไม่ปรากฏมาก่อนในงานประติมากรรมแนว
ประเพณีไทย โดยเฉพาะการปั น้ ต้ นโพธิ์ มีใบไม้ เลื่อนไหวอย่างสมจริ งได้ ปรากฏความนิยมสืบมา
หลายแห่งในผลงานของช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ระยะแรก
ดังนันเอกลั
้
กษณ์ ในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั คือมาตรฐานค่านิยมในการสร้ างงานบน
บรรทัดฐานร่ วมกัน ผ่านรู ปแบบที่หลากหลายตามระดับการสร้ างสรรค์ของช่าง เอกลักษณ์
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บางส่วนเป็ นพัฒนาการสืบเนื่องจากงานปูนปั น้ ช่างรุ่นเก่า โดยเฉพาะการสืบเนื่องของภูมิปัญญา
ด้ านเทคนิค และกระบวนการสร้ างงานปูนปั น้ รวมถึงแนวความคิดจากช่างปูนปั น้ ที่สร้ างผลงาน
ขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ได้ แก่ ลวดลายแบบอสมมาตร การเสริ มรายละเอียด การสร้ างงาน
ให้ มี ความแปลกใหม่ การแสดงเรื่ องราวผ่านกลุ่ม รู ป “ตัวทับลาย” การสร้ างงานปูน ปั น้ ให้ มี
องค์ประกอบบางส่วนนูนสูง และลอยเด่นจากระนาบพื ้นผนัง
ในขณะที่บางส่วนเป็ นผลจากกระแสทางสังคม และการต่อยอดความรู้จนเกิดรูปแบบ
ใหม่ในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ได้ แก่ การพัฒนาเทคนิคการปั น้ กระหนกให้ มีรายละเอียดคล้ าย
กระหนกในสมัยอยุธยาตอนปลาย เทคนิคการใช้ สี และการตกแต่งชิ ้นส่วนจากการเคาะถ้ วยเบญ
รงค์สอดแทรกในงานปูนปั น้ การพัฒนาเรื่ องราวใหม่ๆ การปั น้ รู ปล้ อนักการเมือง และการนํา
แบบลวดลายประดับหน้ าบันจากงานปูนปั น้ รุ่นเก่าในพื ้นที่กลับมาใช้ อีกครัง้
อย่างไรก็ตามเอกลักษณ์บางอย่างกลับเป็ นเพียงแนวทางหนึ่งที่ปรากฏเฉพาะในงาน
ช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั จริ ง แต่ไม่ใช่รูปแบบนิยมที่พบเสมอในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรีทุกช่าง
ได้ แก่ ลวดลายแบบอสมมาตร การแสดงเรื่ องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตร่ วมสมัย
ประเพณี การเมือง และรูปล้ อบุคคลดังในโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็ นแนวทางและรู ปแบบ
นิยมแพร่หลายเฉพาะในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เท่านัน้
อนึง่ การทํางานในฐานะช่างรับจ้ างยุคปั จจุบนั ยังมีปัจจัยหลายประการส่งผลให้ ช่าง
ต้ องปรับเปลี่ยนรู ปแบบไปตามความต้ องการ หรื อแบบอย่างนิยมที่พบเห็นในงานประดับตามวัด
อาคารสถานที่โดยทัว่ ไปมาใช้ รวมถึงช่างจากแหล่งอื่นที่ปรับรูปแบบงานตามแบบอย่างช่างสกุล
ช่ า งเพชรบุ รี และการทํ า งานปู น ปั ้น ของบรรดาช่ า งที่ จ บการศึ ก ษาทางศิ ล ปะจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงทําให้ รูปแบบงานประดับตามวัดในปั จจุบนั มีความคล้ ายคลึงกัน
ความสืบเนื่องของงานปูนปั ้นกับกระแสงานสกุลช่ างเพชรบุรี
ผลจากการศึกษาวิ เ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างงานปูน ปั น้ สกุล ช่างเพชรบุรี กับ
กระแสงานสกุลช่างเพชรบุรีแขนงอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ กันในฐานะงานประดับสถาปั ตยกรรม
ได้ แก่ งานจิตรกรรม และงานสลักไม้ จากกลุ่มตัวอย่างผลงานก่อน พ.ศ. 2510 เพื่อศึกษาถึง
แนวโน้ มของกระแสการแสดงออกที่มีอยู่ก่อน อันเป็ นพืน้ ฐานต่อการทําความเข้ าใจ และการ
แสดงออกของงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั ซึง่ พบว่ามีพฒ
ั นาสืบเนื่องกับกระแสงานช่าง
เมืองเพชรบุรี ดังนี ้
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1. แนวความคิดเรื่ องการนํารูปแบบตัวอย่ างงานรุ่ นเก่ ามาประยุกต์ ใช้
จากหลักฐานงานศิลปกรรมเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวน่าจะปรากฏขึ ้นก่อนในสังคมช่าง
เมืองเพชรบุรี ราว พ.ศ. 2460-2510 ดังปรากฏรูปแบบการสลักลวดลายบานประตู ผนังสกัดทิศ
ตะวันออก ฝั่ งทิศใต้ อุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ฝี มือของนายบัว นารี วงค์กบั พระภิกษุผ่าน
ราว พ.ศ. 2462 ที่แสดงแบบแผนลวดลายสัมพันธ์ กับงานประดับบนบานประตูศาลาการเปรี ยญ
วัดใหญ่สวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี สะท้ อนให้ เห็นว่าการนําแบบอย่างงานรุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรีมา
ใช้ ใหม่นนั ้ เป็ นแนวทางที่มีอยู่ก่อนจะกลายเป็ นกระแสนิยมแพร่ หลายในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
ซึ่งปรากฏการทังการนํ
้
าแบบลวดลายรุ่ นเก่า ได้ แก่ ลายก้ านขดช่อหางโต และลายก้ านคดโค้ งช่อ
หางโตสลับช่อกระหนกกิ น รี รวมถึง รายละเอียดการปั น้ กระหนกของตัวอย่างงานรุ่ นเก่าสมัย
อยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรีกลับมาประยุกต์ใช้ อย่างแพร่หลาย
2. การปั ้นแบบลวดลายที่เน้ นความหลากหลาย
พบว่าแบบลวดลายนิยมที่ปรากฏร่วมกันในงานสกุลช่างเพชรบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ คือ
ลวดลายประเภทเครื อเถากระหนกเปลว ซึ่ ง มี ก ารผูก ลวดลายค่อ นข้ า งหลากหลายเป็ นหลัก
รองลงมาเป็ นลวดลายประเภทก้ านขด และลวดลายพรรณพฤกษา โดยกลุ่มงานประดับหน้ าบัน
ปูนปั น้ และงานสลักไม้ ที่สร้ างขึ ้นระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 แสดงการรับอิทธิพลทางด้ านรูปแบบ
ภาพเทพเจ้ าจากแบบที่ พิมพ์แพร่ หลายในตําราภาพไทยฉบับต่างๆ มาปรับใช้ อย่างหลากหลาย
ทังหมดพบว่
้
าเป็ นแนวทางที่ยงั คงสืบทอดมาในงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั
3. เน้ นแสดงเรื่องราวทางพุทธศาสนา และรามเกียรติ์เป็ นหลัก
ได้ แก่ พุทธประวัติ รามเกี ยรติ์ และทศชาติชาดก ผ่านงานประเภทภาพ และกลุ่มตัว
ทับลาย การแสดงเนื ้อหาดังกล่าวเป็ นรูปแบบที่แพร่หลายมาก่อนในงานปูนปั น้ และงานสลักไม้
ในงานสกุลช่างเพชรบุรี ตังแต่
้ ราว พ.ศ. 2460 อันสัมพันธ์กบั กระแสความนิยมในงานจิตรกรรม
สําหรับใส่กรอบประดับตามวัดในเมืองเพชรบุรีขณะนัน้ ก่อนจะมีการพัฒนาเรื่ องราวให้ มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ ้นในผลงานปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั อย่างไรก็ตามช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ไม่นิยม
แสดงรายละเอี ยดประกอบฉากมากจนบดบังรายละเอียดของลวดลายเบื ้องหลัง และนิยมจัด
องค์ประกอบกลุ่มบุคคลแบบสมมาตร คือ มีรูปประธานอยู่ตรงกลาง และบริ วารขนาบข้ าง หรื อ
หากช่างต้ องการใส่รายละเอียดมักแสดงในลักษณะปูนปั น้ ภาพเล่าเรื่ องเต็มพื ้นที่หน้ าบัน ซึ่งเป็ น
อีกรูปแบบหนึง่ ที่ปรากฏขึ ้นเช่นกันในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั
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4. บรรยากาศการสร้ างสรรค์ อิสระเชิงปั จเจกช่ าง และกระแสงานช่ างแนวสัจนิยม
บรรยากาศการสร้ างสรรค์งานอย่างอิสระเชิงปั จเจกช่าง และกระแสงานช่างแนวสัจ
นิยม เป็ นพื ้นฐานสําคัญต่อการแสดงเรื่ องราวร่ วมสมัย และรูปแบบงานแบบสมจริ งในงานปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรี
การปรั บเปลี่ ยนเนื อ้ หา และรู ปแบบภายใต้ อิท ธิ พ ลแนวความคิดแบบสัจ นิยมตาม
กระแสงานช่า งไทยสมัย ใหม่เ ป็ นกระแสที่ เ กิ ด ขึน้ ในเมื อ งเพชรบุรี โดยเฉพาะงานจิ ตรกรรม
นับตังแต่
้ งานเขียนจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งเริ่ มเขียนขึ ้นในสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 ตามแบบร่างของขรัว อินโข่ง โดยกลุ่มครูช่างชาวเพชรบุรีในขณะนัน้ และ
ปรากฏเป็ นแนวทางนิยมสืบเนื่องมาในงานจิตรกรรมสกุลช่างเพชรบุรี
อิทธิพลการสร้ างงานศิลปะสัจนิยมส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ส่วนสําคัญในงาน
จิตรกรรมที่ปรากฏเด่นชัด คือ ด้ านเนื ้อหา ดังปรากฏการแสดงเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ปริ ศนาธรรม
การเขียนภาพสถานที่ ภูมิทศั น์เรื่ องราว และกิจกรรมของชาวบ้ านที่มีอยู่จริ งแรกประกอบในงาน
จิตรกรรม และด้ านเทคนิคการวาด วาดขึ ้นตามหลักทัศนียวิทยา มีการใช้ เส้ นนําสายตา การใช้ สี
และแสงเงาสมจริ ง รูปทรงมีมิตคิ วามลึกลวงตามากยิ่งขึ ้นกว่างานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีเดิม
เชื่อว่ากระแสดังกล่าวมีผลต่อแนวทางการทํางานปูนปั น้ ที่เริ่ มกลับมาเป็ นที่ต้องการใน
การซ่อมสร้ างอาคารภายในวัดของเมืองเพชรบุรี และจังหวัดใกล้ เคียงอีกครัง้ ราว พ.ศ. 2460 เป็ น
ต้ น มาเช่ น กัน และพบว่ า ช่ า งปูน ปั น้ ในเวลานัน้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นช่ า งที่ มี ค วามรู้ แบบสหวิ ช าช่ า ง
โดยเฉพาะกลุม่ ช่างที่มีความรู้พื ้นฐานทางด้ านงานจิตรกรรมที่หนั มาทํางานปูนปั น้ ที่ทางวัดต้ องการ
มากขึ ้น แต่ยงั ขาดแคลนช่างอยูแ่ ทน
ดังปรากฏงานปูนปั น้ ที่ได้ รับอิทธิพลด้ านรูปแบบแนวสัจนิยมด้ วยการใช้ สีไล่สีท้องฟ้า
มีเมฆคล้ ายจิตรกรรมแนวสัจนิยม และการปั น้ ภาพให้ มีมิตคิ วามลึกลวงตาหลายระดับ รวมถึงการ
ปั น้ องค์ประกอบบางส่วนของอาคารในงานปูนปั น้ ลอยตัวดูสมจริ งมากยิ่งขึ ้นในงานปูนปั น้ วัดเขมา
ภิรัติการาม จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะการสร้ างความลึกลวงตาให้ วัตถุดูสมจริ งมากยิ่งขึน้ จะเป็ น
กระแสที่เกิดขึ ้น และถูกพัฒนาต่อมาในงานของนายพิน อินฟ้าแสง
ทังนี
้ ้พบว่าแนวการทํางานของช่างในยุคดังกล่าวเริ่ มแสดงความเป็ นปั จเจกช่างตาม
กระแสงานศิลปะร่วมสมัยมากยิ่งขึ ้น ทังการสร้
้
างสรรค์รูปแบบเฉพาะตัวตามความถนัดสนใจ การ
เปิ ดรับความรู้สมัยใหม่ และการลงชื่อผู้สร้ างงานลงในผลงานของตน ปรากฏทังในจิ
้ ตรกรรม และ
งานปูนปั น้ ของนายพิน อินฟ้าแสง
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กระแสงานช่างเมืองเพชรบุรีดงั กล่าวจึงน่าจะเป็ นปั จจัยสําคัญต่อพัฒนาการทางด้ าน
เนื ้อหา และรู ปแบบบางประการในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั โดยเฉพาะแบบอย่าง
ปูนปั น้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ และบุคคลร่วงสมัยของช่างในเครื อข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ กล่าวคือ
ด้ านเนื ้อหา บรรยากาศงานช่า งที่ แ สดงเรื่ องราวนอกเหนื อจากเรื่ อ งราวเกี่ ยวกับ
พระพุทธเจ้ า ชาดก และรามเกียรติ รวมถึงการสอดแทรกภาพภูมิทศั น์ วิถีชาวบ้ าน ปรากฏการณ์
ร่ วมสมัย ที่มีอยู่เสมอในงานจิตรกรรม กระแสการเปิ ดรับความรู้สมัยใหม่ และการสร้ างงานตาม
ปั จเจกบุคคลในสังคมช่างเมืองเพชรบุรี เปิ ดทางให้ ช่างปูนปั น้ ยุคปั จจุบนั ได้ แก่ ช่างทองร่วง เอม
โอษฐ์ และช่างสํารวย เอมโอษฐ์ เริ่ มสร้ างงานตามความสนใจผ่านเรื่ องราวร่วมสมัยแบบใหม่ ซึ่ง
ความจริ งเคยปรากฏอยู่ก่อนแล้ วในงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรี ได้ แก่ เรื่ องราวเกี่ยวกับปริ ศนา
ธรรม หรื อการเปรี ยบเปรยสอนธรรมะผ่านเรื่ องราวในสังคมยุคปั จจุบนั เรื่ องการเมือง การปั น้ ล้ อ
รู ปนักการเมื อง หรื อ คนมี ชื่ อเสี ยงอิ ง ภาพลักษณ์ ข้อมูล จากข่าวสารที่ ช่างรั บรู้ และการปั น้ รู ป
เกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมร่วมสมัย
ด้ านรูปแบบ พัฒนาการการสร้ างงานปูนปั น้ ให้ มีมิติหลายระดับ และการปั น้ รูปต้ นไม้
หรื ออาคารประกอบงานปูนปั น้ ให้ มีมิตสิ มจริง เป็ นแนวทางที่ปรากฏสืบเนื่องมาจากงานปูนปั น้ ใน
ยุคก่อนหน้ า คือการปั น้ ลวดลายให้ มีมิติมากยิ่งขึน้ โดยการใช้ เหล็ก หรื อลวดเป็ นตัวพยุงให้ ช่าง
สามารถปั ้น ก้ านลายให้ เกี่ ย ว ลั ก ข้ ามเถากั น มี มิ ติ เ ด่ น ชั ด รวมถึ ง การปั ้น ตัว ทั บ ลายเป็ น
ประติมากรรมนูนสูงเด่นจากระนาบพื ้นผนัง โดยเฉพาะการปั น้ ต้ นไม้ ประกอบภาพพุทธประวัติใน
งานประดับหน้ าบัน หลายแห่งนิยมปั น้ กิ่งและใบของต้ นไม้ ลอยตัวออกมาดูสมจริ งคล้ ายต้ นไม้ ใน
ธรรมชาติยิ่งขึ ้น แม้ รูปแบบโดยรวมของรู ปบุคคล หรื อเครื่ องประกอบฉากยังคงรูปแบบประเพณี
อยูก่ ็ตาม
5. การสืบเนื่ ององค์ ความรู้ เรื่ องแบบแผนการออกลวดลายในงานประดับหน้ าบัน ซึ่งถือ
เป็ นพัฒนาการเฉพาะที่เกิดขึน้ และสืบเนื่องในงานสกุลช่ างเพชรบุรี
กล่าวคือ ปรากฏการทําแนวกํ าเนิดลาย หรื อออกลายประเภทต่างๆ ตรงตอนล่าง
ของหน้ าบัน ในรู ปแบบของเส้ นหยักฟั นปลา เส้ นโค้ ง หรื อแนวพื ้นดินมีรูปต้ นไม้ และสัตว์ประกอบ
ในงานประดับหน้ าบันจํ าหลักไม้ สกุล ช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2450-2480 ซึ่ง มี อยู่บ้างแต่
ค่อนข้ างน้ อยเป็ นแนวฐานพื ้นออกลายพรรณพฤกษา หรื อฐานรองรับภาพในงานปูนปั น้ ระหว่าง
พ.ศ. 2460-2510 ก่อนปรากฏสืบมาในงานปูนปั น้ ประดับหน้ าบันยุคปั จจุบนั โดยแบบแผนการ
ออกลวดลายดังกล่าวสะท้ อนฐานความเข้ าใจเกี่ ยวกับลายประเภทเครื อเถา กับเถาต้ นไม้ หรื อ
ต้ นไม้ ในธรรมชาติที่แตกยอดขึ ้นมาจากพื ้นดิน ดังปรากฏในบันทึกความรู้ ด้านวิชาช่างไทยของ
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นายเลิศ พ่วงพระเดช ซึ่งผ่านการเรี ยนรู้งานช่างผ่านกระบวนทัศน์ของครู ช่างเมืองเพชรบุรี สํานัก
ช่างวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ว่า “...การประดิษฐ์ เขียนลายถือนิมิตมาจากเถาวัลย์ เขียน
ต้ องมีต้น กอ กาบ กิ่ง ดอก ใบ การเขียนลายต้ องออกไปตามกิ่งก้ าน จะเขียนประให้ เต็มช่องไฟ
ไม่ได้ โบราณท่านถือว่าผู้เขียนจนความคิด” 21
ดังนันรู
้ ปแบบดังกล่าวจึงเป็ นการสืบองค์ความรู้ และกระแสทางด้ านรูปแบบงานช่างที่
เป็ นองค์ความรู้ แพร่ หลายอยู่ก่อนในหมู่ช่างเมืองเพชรบุรี ควบคู่ไปกับการแตกลายออกจาก “ตัว
ทับลาย” กลางหน้ าบัน และถือเป็ นลักษณะเฉพาะอย่างหนึง่ ในงานประดับหน้ าบันอาคารฝี มือสกุล
ช่างเพชรบุรี
6. การออกและจบลวดลายอย่ างอิสระ หรือลวดลายแบบอสมมาตร
พบว่ า การออกลวดลาย และจบลวดลายแบบดัง กล่ า วนี เ้ ป็ นแนวทางที่ ป รากฏ
หลักฐานขึ ้นในงานประดับหน้ าบันปูนปั น้ และงานจําหลักไม้ สกุลช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ.24602510 ควบคูก่ บั การออกลวดลายไทยแบบสมมาตร ก่อนจะพบแบบลวดลายทังสองแนวทางสื
้
บ
มาในงานปูนปั น้ ยุคปั จ จุบนั รวมถึงมี การพัฒ นาออกลวดลายอย่างอิสระมากยิ่ง ขึน้ สามารถ
เรี ยกว่าลวดลายแบบอสมมาตรได้ อย่างแท้ จริง
จากที่ ก ล่ า วมาทัง้ หมดแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บรรยากาศงานช่ า งที่ ค่อ นข้ า งมี อิ ส ระทาง
ความคิด และการแสดงออกภายใต้ กรอบงานประเพณี ของช่างพืน้ บ้ าน ผนวกกับการเปิ ดรับ
กระแสงานช่างแนวสัจนิยม ความทันสมัยจากกรุ งเทพฯ และประสบการณ์รอบตัวมาปรับใช้ ใน
งานว่าสิ่งที่ดําเนินสืบเนื่องมายาวนานในงานสกุลช่างเพชรบุรี บรรยากาศดังกล่าวจึงเป็ นพื ้นฐาน
สําคัญต่อการสร้ างสรรค์งานปูนปั น้ ทังแนวไทยประเพณี
้
ตามแบบฉบับงานช่างโบราณ และการ
ปรับรูปแบบให้ มีความร่วมสมัยควบคูก่ นั ในงานปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรี มีข้อจํากัดด้ วยหลักฐานผลงาน
ยุคปั จจุบนั ที่มีอยู่เป็ นจํานวนมาก ตรงข้ ามกับหลักฐานงานปูนปั น้ รุ่นเก่า ก่อน พ.ศ. 2510 ซึ่งเหลือ
หลักฐานอยู่น้อย และหลายแห่งไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้ างที่แน่ชดั การศึกษาส่วนใหญ่จึง
มักมุ่งเน้ น ไปที่ การศึกษาสัง คมช่าง การสื่ อสาร และแนวคิดในการสร้ างงานผ่านช่างบางท่าน
เฉพาะการศึกษางานศิลปกรรมยังขาดการเชื่อมโยงข้ อมูลกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการ
21

บัวไทย แจ่มจันทร์ , ศิลปกรรมเมืองเพชร, 161-162.
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ตรวจสอบเปรี ยบเทียบแนวทางการแสดงออกร่ วมกับงานสกุลช่างเพชรบุรีแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในอดีต
งานวิจยั ครัง้ นี ้พยายามแก้ ไขข้ อจํากัดดังกล่าวด้ วยการขยายกลุ่มตัวอย่างงานปูนปั น้
สกุลช่างเพชรบุรียุคปั จจุบนั ให้ ครอบคลุมถึงแนวคิดของช่างปูนปั น้ รายย่อยอื่นๆ นอกเครื อข่าย
ช่างทองร่ วง เอมโอษฐ์ เพื่อหาลักษณะร่วมบางประการ ก่อนนําประเด็นที่ได้ จากการศึกษาไป
ตรวจสอบกับงานสกุลช่างเพชรบุรียคุ ก่อนหน้ าที่มีความเกี่ยวข้ องกันเพื่อศึกษาถึงพัฒนาการ การ
เปลี่ ย นแปลงทางสัง คม และการแสดงออกในงานศิ ล ปะปูน ปั น้ ยุ ค ปั จ จุ บัน และนํ า ผลมา
ตรวจสอบกับข้ อสังเกตต่างๆ ที่นกั วิชาการเคยตังประเด็
้
นไว้
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ครัง้ นี ้ยังขาดการตรวจสอบประเด็นความแตกต่างระหว่างงาน
ปูนปั น้ สกุลช่างเพชรบุรียคุ ปั จจุบนั กับงานปูนปั น้ สกุลช่างอื่นๆ ที่ยงั สืบทอดภูมิปัญญาในท้ องถิ่น
สืบมาเช่นกัน ได้ แก่ สกุลช่างภาคเหนือ และสกุลช่างสุพรรณบุรี จึงเป็ นประเด็นการศึกษาที่ควร
มีการศึกษาเพื่อขยายความเข้ าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของงานแต่ละแห่งทังในอดี
้
ต และปั จจุบนั
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