รายงานการวิจัย
เรื อง
ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากั บราชสํานักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 2 : ศึกษา
เฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีวั ดภุมริ นทร์ กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่อํ าเภออั มพวา
จังหวั ดสมุทรสงคราม

โดย

รองศาสตราจารย์จารุ พรรณ ทรัพย์ปรุ ง

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี งบประมาณ 2553
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วั ตถุประสงค์ของการวิจ ัย
ขอบเขตของการวิจ ัย
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งานจิตรกรรมสมั ยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น(รัชกาลที 1-รัชกาลที 3)
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งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
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ภาพที 2.2 ตลาดนํ าอั มพวา
ภาพที 2.3 ชุมชนริ มคลองอั มพวา
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ภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดน
ภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชนกลุ่มน้อยนอกหมู่บ้าน
ภาพการเดินทัพทางเรื อของทหารไทย
ภาพการตั งค่ายของทหารไทย
ภาพการรบพุ่งทางเรื อระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ
ภาพการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ
ภาพหอไตรวั ดบางแคใหญ่
ตัวอย่างภาพเล่าเรื องโดยแบ่งเรื องราวเป็ นตอน ๆ ทีหอไตรวั ดบางแคใหญ่
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วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัยเรื อง “ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาล
ที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา
จังหวั ดสมุทรสงคราม” สําเร็ จลุล่วงตามวั ตถุประสงค์ทีวางไว้ ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดี
ยิ งจากหน่วยงานและบุคคลผู้ มีคุณูปการซึ งผู้ วิจ ัยใคร่ ขอขอบพระคุณไว้ ณ ทีนีดังนี
1. อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา
2. สถาบันวิจ ั ยและพั ฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา
3. สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
4. พระครู วิมลภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองอํ าเภออั มพวา
5. พระสมุห์พิชัย อริ ยวํ โส ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง อํ าเภออั มพวา
6. นายสมเกียรติ บํ ารุ งศรี วิทยากรจิตอาสาประจํ าวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา
7. นายคมกฤช ทรัพย์ ปรุ งและนายภควั ต ทรัพย์ ปรุ ง ทีให้การสนับสนุนด้านการจั ด
รู ปเล่มและจัดพิมพ์รายงานการวิจ ั ย
สําหรับประโยชน์และคุณค่าของงานวิจ ั ยเรื องนี ผู้ วิจ ั ยขอมอบเป็ นเครื องบูชาแด่คุณพ่อ
ฉลาด พรหมภัทรซึ งล่วงลั บไปแล้ ว คุณแม่ประภาภรณ์ พรหมภัทร และครู บาอาจารย์ผูป้ ระสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ วิจ ัย
รองศาสตราจารย์จารุ พรรณ ทรัพย์ ปรุ ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา
24 ตุลาคม 2553
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บทคัดย่ อ
ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 2
ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่
อํ าเภออั มพวาจังหวั ดสมุทรสงคราม
ชือผู ้วิจัย
รองศาสตราจารย์ จารุ พรรณ ทรัพย์ ปรุ ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี ทีทําการวิจัย ปี การศึกษา 2553
หัวข้ อวิจัย

การวิจ ัยครั งนี เป็ นการวิจ ั ยบริ สุทธิทีมุ่งค้นหาความรู้ทางวิชาการเพือสร้างองค์ความรู้
เกียวกับความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช) และรัชกาลที 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย) แห่ง
กรุ งรัตนโกสินทร์ และศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมัรยัชกาลที 1–รัชกาล
ที 2 โดยศึกษาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา
จังหวั ดสมุทรสงครามในสภาพปัจจุบัน ผลการวิจ ัยพบว่า ชุมชนอั มพวามีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดกับ
ราชสํานักในสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 และมีศิลปะสัมพั นธ์ก ั บราชสํานักสมั ยรัชกาลที1 เมือ
พิจารณาจากกุฎีทองและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ภายในกุฎีทองของวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองซึ งช่างหลวงได้
สร้างสรรค์ขึ นตามพระราชเสาวนีย ์ ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1
และมีศิลปะสัมพั นธ์ก ับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 2 เมือพิจารณาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีกุฏิ
เจ้าอาวาส งานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถทีวั ดบางแคใหญ่
และผลงานศิลปกรรมอืน ๆ ในวั ดบางแคใหญ่ซึ งช่างหลวงน่าจะเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ขึ นตามคํ าสั ง
ของเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) พระสมุหกลาโหมในสมั ยรัชกาลที 2 ซึ งเป็ นราชินิกุล
ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 และพระบรมราชชนนีในรัชกาลที 2
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บทความวิจัยเรือง“ศิลปะสัมพันธ์ ระหว่างชุ มชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 :
ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีวัดภุมรินทร์ กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม”
โดย รองศาสตราจารย์จารุ พรรณ ทรัพย์ปรุ ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ผู ้วิจัย
บทคัดย่อ
การวิจ ัยครั งนี เป็ นการวิจ ั ยบริ สุทธิทีมุ่งค้ นหาความรู้ทางวิชาการเพือสร้างองค์ความรู้
เกียวกับความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช) และรัชกาลที 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย) แห่ง
กรุ งรัตนโกสินทร์ และศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมัรยัชกาลที 1–รัชกาล
ที 2 โดยศึกษาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา
จังหวั ดสมุทรสงครามในสภาพปัจจุบัน ผลการวิจ ัยพบว่า ชุมชนอั มพวามีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดกับ
ราชสํานักในสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 และมีศิลปะสัมพั นธ์ก ั บราชสํานักสมั ยรัชกาลที1 เมือ
พิจารณาจากกุฎีทองและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ภายในกุฎีทองของวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองซึ งช่างหลวงได้
สร้างสรรค์ขึ นตามพระราชเสาวนีย ์ ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1
และมีศิลปะสัมพั นธ์ก ับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 2 เมือพิจารณาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีกุฏิ
เจ้าอาวาส งานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถทีวั ดบางแคใหญ่
และผลงานศิลปกรรมอืน ๆ ในวั ดบางแคใหญ่ซึงช่างหลวงน่าจะเป็ นผู้ สร้างสรรค์ขึ นตามคํ าสั ง
ของเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) พระสมุหกลาโหมในสมั ยรัชกาลที 2 ซึ งเป็ นราชินิกุล
ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 และพระบรมราชชนนีในรัชกาลที 2
บทนํา
ชุมชนริ มนํ าอั มพวาเป็ นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริ มนํ าทีมีประวั ติศาสตร์ ประเพณี
วั ฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถินทีชาวชุมชนได้ร่วมกั นสืบรักษาไว้ วิถีชีวิตชุมชนที
ใกล้ ชิดผู กพั นกับสายนํ ายั งคงปรากฏอย่างโดดเด่ชุนมชนอั มพวาเป็ นสถานทีทีมีความพร้อม จึงเป็ น
สถานทีท่องเทียวทีได้รับการกล่าวขานชืนชอบของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
ตลาดนํ าอั มพวาอั มพวาเป็ นชุมชนทีมีมาแต่ปลายกรุ งศรี อยุธยา บ้านเรื อนในอดีตทีปลูกสร้างอยู่
ริ มคลองอั มพวาเป็ นเรื อนแพ จากนั นเปลียนมาเป็ นเรื อนไม้ริมนํ าซึ งถึงวั นนี ชาวชุมชนยั งคงรักษา
เอกลั กษณ์การตั งถิ นฐานแบบเดิมไว้(สมาคมผู้ บริ โภคสือสีขาว, 2553 (21 มีนาคม))
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2
ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้งบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการ“อนุรักษ์
ศิลปกรรมสิ งแวดล้ อม TCEP” เพืออนุรักษ์สิ งแวดล้ อมศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะสิ งแวดล้อม
ริ มฝั งคลอง โดยรัฐบาลไทยได้ค ัดเลือกชุมชนเข้าโครงการ3 พื นที เพือศึกษาเปรี ยบเทียบ ได้แก่ พืนที
จังหวั ดนนทบุรี พื นทีจังหวั ดสมุทรสงคราม(คลองอั มพวา) และพื นทีกรุ งรัตนโกสินทร์ (กอง
อนุรักษ์สิ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2553 (21 มีนาคม))
ผลสําเร็ จจากโครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ งแวดล้ อมทางวั ฒนธรรมชุมชนริ มคลองอั มพวา
ทํ าให้ “โครงการอั มพวาชัยพั ฒนานุรักษ์” ได้รับรางวั ลชมเชยจากการประกวดรางวั ลเพือการอนุรักษ์
มรดกทางวั ฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจํ าปี 2551 (กระทรวง
วั ฒนธรรม, 2553 (21 มีนาคม)
อํ าเภออั มพวาแต่เดิมนั นไม่ปรากฏหลั กฐานชัดเจนว่าสร้างขึ นในสมั ยใด รู้แต่เพียงว่าเคย
รวมอยู่ก ับเมืองราชบุรี เรี ยกว่า “แขวงบางช้าง” เป็ นชุมชนเล็ก ๆ ทีมีความเจริ ญทั งทางด้านการ
เกษตรและการค้ามาตั งแต่สมั ยพระเจ้ าปราสาททองแห่งกรุ งศรี อยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดค้าขาย
ชือ “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดเป็ นสตรี ชือ “น้อย” ซึ งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศั กดิ เป็ น
ท้าวแก้วผลึก ครั นถึงรัชสมั ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 ทรงยกฐานะ
แขวงบางช้างขึ นเป็ น “อํ าเภออั มพวา” ตามชือคลองอั มพวาอั นเป็ นทีตั งของทีว่าการอํ าเภอ และ
ตํ าบลบางช้างก็ได้กลายเป็ นตํ าบลหนึ งในอํ าเภออั มพวา ภายใต้
การปกครองของเมืองสมุทรสงคราม
ปัจจุบันอํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงครามมีพื นทีการปกครองทั งสิ น170.164 ตารางกิโลเมตร
แบ่งการปกครองออกเป็ น 12 ตํ าบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่ ตํ าบลอั มพวา ตํ าบลแควอ้ อม ตํ าบลท่าคา
ตํ าบลบางแค ตํ าบลบางช้าง ตํ าบลบางนางลี ตํ าบลปลายโพงพาง ตํ าบลแพรกหนามแดง ตํ าบลยีสาร
ตํ าบลวั ดประดู่ ตํ าบลสวนหลวงและตํ าบลเหมืองใหม่ (สายรุ ้ง เฮงซอ, 2543 : 51-54)
ชุมชนอัมพวามีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดเป็ นพิเศษกับพระบรมราชจักรี วงศ์เพราะตํ าบลบางช้าง
อํ าเภออั มพวา เป็ นนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 ซึ งได้สมรสกับรัชกาลที 1 เมือรัชกาลที 1 ยั งทรง
ดํ ารงตํ าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีสมั ยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี เมือรัชกาลที 1 ทรงขึ น
ครองราชย์ พระประยูรญาติของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์จึงได้เป็ นราชินิกุล “บางช้าง” ซึ งเป็ น
ราชินิกุลแรกในสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ (ราชินิกุลคือสกุลของพระญาติสายตรงของสมเด็จพระบรมราชินี
ในแต่ละรัชกาล) ต่อมาในรัชสมั ยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยรัชกาลที 2 ความ
เกียวพั นของแขวงบางช้ างกับราชวงศ์จ ั กรี ก็ยิ งสูงขึ น เพราะแขวงบางช้างเป็ นทีพระราชสมภพของ
รัชกาลที 2 และสมเด็จพระศรี สุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 2 ด้วยเหตุทีเป็ นสถานที
ประสูติของพระมหากษั ตริ ย ์ และพระบรมราชินีต ้นราชวงศ์จ ักรี หลายพระองค์ จึงทํ าให้มีเจ้านายเสด็จ
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ประพาสเมืองนี อยู่เสมอ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั งเกล้ าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที3 เคยเสด็จฯ มาทรง
สร้างพระปรางค์ทีวั ดอั มพวั นเจติยาราม(อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ. 2544 : 9)
อั มพวาได้รับการเรี ยกขานเป็ นเมืองศิลปิ น ในฐานะทีเป็ นเมืองพระราชสมภพของรัชกาล
ที 2 ซึ งทรงเป็ นยอดกวีด ้านการแต่งบทละครทั งละครในและละครนอก และเป็ นถิ นกํ าเนิดของศิลปิ น
เอกแห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (นายศร ศิลปะบรรเลง) มือระนาดเอก ครู เอื อ
สุนทรสนาน หัวหน้าวงดนตรี สุนทราภรณ์ นักแต่งเพลงระดับบรมครู อีกทั งอั มพวายั งเป็ นเมือง
ทีรวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว้ มากมาย อาทิ การทํ าเครื องเบญจรงค์ การทํ าหัวโขน และ
ดนตรี ไทยทีเลืองชือ เมืองแห่งศิลปิ นนี ยั งอบอวลไปด้วยกลิ นอายแห่งประวั ติศาสตร์ เมืองนี มีอตที
ดี
น่าค้นหา ยิ งเปิ ดหน้าประวั ติศาสตร์ย ้ อนหลั งไปก็ยิ งเข้าใจว่าทําไมผู้ คนทีอาศั ยอยู่ในเมืองนี ต่างก็กอยา
สืบสานวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ นั นก็เพราะสายใยแห่ งความรักในบ้านเกิด ความหลงใหลในศิลปะ และการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ทีโยงใยจากรุ่ นสู่รุ่นไม่เคยเปลียนแปลง (ผลิตะวั น, 2551 : 16-17)
ปัจจุบั นคนไทยกํ าลั งประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริ ยธรรมและพฤติกรรม เชือมโยงถึง
การดํ าเนินชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เป็ นผลกระทบ
จากการเลือนไหลของวั ฒนธรรมต่างชาติทีเข้าสู่ประเทศไทยผ่านสือและเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ
สร้างสรรค์ย ั งมีน้อย สือทีเป็ นภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่ มากขึ น ขณะทีคนไทยโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนยั งไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวั ฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ
สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาท
น้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และพั ฒนาศั กยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
(สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 50)
เมือมีกระแสพั ฒนาเข้ามายั งชุมชนอั มพวา ชุมชนอ ั มพวาก็ย ั งสามารถปรับเปลียนวิถีชีวิต
ตามกระแสโลกาภิว ั ตน์ได้ โดยอาศั ยปัจจัยพื นฐานเดิมของชุมชนคือการมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทีอุดมสมบูรณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ น และมีมรดกทางวั ฒนธรรมทีทรงคุณค่า ตลอดจนการมีผู้ น ํา
ทางความคิดทีเข้มแข็ง มีการถ่ายทอดความรู้และจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆเพือให้ชุมชนอั มพวา
คงอยู่ตามแนววิถีเดิม มีความพอประมาณตามศั กยภาพของตนเอง และเรี ยนรู้การดํ ารงชีพอยู่ก ับ
สภาวะแวดล้ อมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน มีการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ งกัน
และกัน การทีชุมชนอั มพวาจะดํ ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งจํ าเป็จนะต้องรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างต่อเนือง มีการจัดการองค์ความรูภู้ มิปัญญาท้องถิ นอย่างเป็ น
ระบบ สนับสนุนและส่งเสริ มการทํ างานวิจ ัยท้องถิ นทีเกียวข้องกั บชุมชนอั มพวาโดยการมีส่วนร่ วม
ของผู้ รู้และเยาวชนในท้องถิ น รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริ มให้มีผสู้ ืบทอดทางความคิดและเป็ นผู้ น ํา
ทีเข้มแข็งต่อไป (สมพร ปั นโภชา, 2553 (21 มีนาคม))
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ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ในชุมชนอัมพวานอกจาก
จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ นของชาวอั มพวาแล้ ว ยั งแสดงให้เห็นถึงความสัมพั นธ์ทางด้าน
ศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 แต่ย ั งไม่มีการสืบค้ นวิเคราะห์
และวิจ ัยเพือรวบรวมองค์ความรู้เกียวกับความสัมพั นธ์ดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ จนสามารถนํามาเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพือให้คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในชุมชนอั มพวา
ทั งผู้ ใหญ่ เด็กและเยาวชนเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื อง เกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปะและวั ฒนธรรม
อั นดีงามทีสร้างสรรค์ขึ นโดยบรรพชน พร้อมทีจะอนุรักษ์และสืบสานให้สืบทอดต่อไปยั งชนรุ่ นหลัง
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นคนไทย และเกิดความรู้สึกสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระมหากษัตริ ย ์ ในราชวงศ์จ ักรี ยิ ง ๆ ขึ นไป อั นจะเป็ นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอั มพวา
อีกทางหนึ ง ผู้ วิจ ัยจึงได้ จ ัดทํ าโครงการวิจ ัยเรื อง“ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานัก
สมั ยรัชกาลที -1รัชกาลที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ด
บางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม” ขึ น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1– รัชกาลที 2
2. เพือวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมัรัยชกาล
ที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่
อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม
วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการวิจ ัยบริ สุทธิ (Pure Research) ทีมุ่งค้ นหาความรู้ทางวิชาการเพือสร้างองค์ความรู้
เกียวกั บความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1–รัชกาลที 2 ความสัมพั นธ์
ทางศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั รยัชกาลที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางาน
จิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงครามใน
สภาพปัจจุบัน โดยมีวิธีด ํ าเนินการวิจ ัยดังนี
1. ประเภทข้ อมูล
1.1 ข้อมูลเกียวกับชุมชนอั มพวา
1.2 ข้อมูลเกียวกับความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาล
ที 1–รัชกาลที 2
1.3 ข้อมูลเกียวกับความสัมพั นธ์ทางศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชน
อั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2
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2. เครืองมือและวิธีเก็บข้อมูล
2.1 ศึกษาภาคเอกสาร เพือรวบรวมข้อมูลเกียวกับชุมชนอั มพวาข้อมูลเกียวกับความ
สัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1–รัชกาลที 2 และข้อมูลเกียวกับความ
สัมพั นธ์ทางศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาล
ที 2
2.2 ศึกษาภาคสนาม จากผลงานจริ งของภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
และวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวาจังหวั ดสมุทรสงครามและบันทึกภาพ
3. วิธีวิเคราะห์
เป็ นการวิจ ัยทีใช้ข ้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้ วิจ ัยรวบรวมและศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง
แล้ วนําข้อมูลทีได้มวาิเคราะห์ในลั กษณะการวิจ ั ยเชิงคุณภาพ โดยอาศั ยข้อมูลเชิงคุณลักษณะไม่สามารถ
แปลงเป็ นตัวเลขได้ ต้องใช้หลั กตรรกศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ข ้อมูลรวมทั งใช้ข ้อมูลตามสภาพ
ทีเป็ นจริ งโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรในลั กษณะการวิจ ั ยเชิงธรรมชาติ
4. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย
ผู้ วิจ ัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูลและผลการวิจ ัยในลั กษณะ
ของการวิจ ัยเชิง
พรรณนาพร้อมภาพประกอบ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลพบว่า
1. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองซึ งสร้างสรรค์ขึ นพร้อมกับกุฎีทอง โดย
ช่างหลวงในรัชกาลที 1 ตามพระราชเสาวนีย ์ ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาล
ที ซึ งเพิ งเสด็จขึ นครองราชย์ อยู่ระหว่างการ1 ณ กรุ งธนบุรีในห้วงต้นรัชสมั ยของรัชกาลที 1
ดํ าเนินการย้ ายเมืองหลวงจากกรุ งธนบุรีในรัชสมั ยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยั งกรุ งเทพ
มหานครฯ ทีตั งอยู่ฝั งตรงข้ามด้านตะวั นออกของแม่น ํ าเจ้าพระยา แล้ วแยกชิ น ห่อผ้ าขาว นํง าล
เรื อมาประกอบขึ นใหม่ เพือถวายเจ้าอาวาสวั ดบางลีบน อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม
จํ านวน หลั ง ปัจจุบันคงเหลือเพียงหลั งเดียวทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง2 หลั ง แต่พ ั งเสียหายไป 3
เป็ นหลั กฐานสําคัญซึ งแสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพั นระหว่
ธ์ างวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองกับราชสํานัก
ในสมั ยรัชกาลที 1
2. เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิท่านผู้ สร้างวั ดบางแคใหญ่เป็ นผู้ ม(ี แสง วงศาโรจน์)
ยศถาบรรดาศั กดิ ถึงสมุหพระกลาโหมควบคุมการทหารทั งมวลซึ งนับว่าสูงส่งยิ งในราชสํานักสมั ย
รัชกาลที พระบรมราชชนนี ทั งยั งเป็ นราชินิกุลซึ งมีความผู กพั นใกล้ ชิดกั บพระมหากษัตริ ย2์
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ประกอบกับผลงานศิลปกรรมส่วนใหญ่ สร้างขึ นด้ วย 2 และพระบรมราชินีในสมั ยรัชกาลที
-1 สมั ยรัชกาลที) รู ปแบบของงานศิลปกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิมรัชกาลที (2ทีนิยมสร้างใน
พระอารามหลวง ซึ งคาดว่าท่านผู้ สร้างจะใช้ช่างหลวงในราชสํานักสมั ยรัชกาลทีงงานรวมทั 2
ทีซุ ้มประตูทางเข้า (บานประตู) จิตรกรรมบนฝาไม้ ทีกุฏิเจ้าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้
พระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่ และการทีหน้าบั นพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่เป็ นไม้ แกะสลั กรู ป
นารายณ์ทรงสุบรรณซึ งเป็ นสัญลั กษณ์ขององค์พระมหากษั ตริ ย ์ ทีจะพบเห็นได้เฉพาะทีพระอุโบสถ
ในพระอารามหลวงเท่านั น สิ งทีผู้ วิจ ั ยได้ค ้ นพบในการศึกษาวิจ ัยเหล่านี จึงเป็ นหลั กฐานสําคัญซึ ง
แสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างวั ดบางแคใหญ่ก ับราชสํานักในสมั ยรัชกาลที2
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลสรุ ปทีได้จากการศึกษาภาคเอกสารพบว่า ชุมชนอั มพวามีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดกั บ
ราชสํานักในสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 เนืองจากเป็ นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์
สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที 1 เป็ นเมืองทีประทับของรัชกาลที 1 เมือครั งดํ ารงพระยศเป็ น
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี หลั งจากเสียกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.2310 เป็ นเมือง
พระราชสมภพของรัชกาลที 2 และเป็ นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระศรี สุริเยนทรา พระบรม
ราชินีในรัชกาลที 2 และผลสรุ ปทีได้จากการศึกษาภาคสนามพบหลั กฐานว่าชุมชนอั มพวามี
ศิลปะสัมพั นธ์ก ับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ดังนี
1. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ เป็ นภาพจิตรกรรมเขียนสีเรื อง “ธุดงควั ตร 13” และเรื อง
“อสุภะ 10” ทีด้านในของฝาสกั ดด้านหน้า และภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรื อง “รามเกียรติ” ที
ประตูทางเข้าหอนอนของกุฎีทีทํ าด้ วยไม้ สักทองทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง ซึ งสร้างสรรค์ขึ นพร้อม
กับกุฎีโดยช่างหลวงตามพระราชเสาวนีย ์ ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์
พระบรมราชินีใน
รัชกาลที 1 ณ กรุ งธนบุรีในห้วงต้นรัชสมั ยของรัชกาลที 1 ซึ งเพิ งเสด็จขึ นครองราชย์ และอยู่
ระหว่างดํ าเนินการย้ ายเมืองหลวงจากกรุ งธนบุรีในรัชสมั ยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไป
ยั งกรุ งเทพมหานครฯ ทีตั งอยู่ฝั งตรงข้ามด้านตะวั นออกของแม่น ํ าเจ้าพระยา แล้ วแยกชิ น ห่อผ้ าขาว
นําลงเรื อจากกรุ งธนบุรีมาประกอบขึ นใหม่ทีวั ดบางลีบน อํ าเภออั มพวาจังหวั ดสมุทรสงคราม
เพือถวายเจ้าอาวาสวั ดบางลีบน จํ านวน 3 หลั ง แต่พ ั งเสียหายไป 2 หลั ง ปัจจุบั นคงเหลือเพียง
หลั งเดียวซึงย้ ายมาประกอบขึ นใหม่อีกครั งหนึ งทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองเป็ นหลั กฐานสําคัญทีแสดง
ให้เห็นถึงการมีศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองกับราชสํานักในสมั ยรัชกาลที1
2. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีกุฏิเจ้ าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ ้ม
ประตูทางเข้าพระอุโบสถทีวั ดบางแคใหญ่ รวมทั งผลงานศิลปกรรมอืน ๆ ในวั ดบางแคใหญ่ที
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เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) สมุหพระกลาโหมในสมั ยรัชกาลที 2 ซึ งเป็ นราชินิกุล
ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ได้สร้างขึ นด้วยรู ปแบบของงานศิลปกรรม
แบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ทีนิยมสร้างในพระอารามหลวง ซึ งน่าจะ
สร้างสรรค์ขึ นโดยช่างหลวงในราชสํานักสมั ยรัชกาลที2 ประกอบกับการทีหน้าบั นพระอุโบสถ
วั ดบางแคใหญ่เป็ นไม้ แกะสลั กรูปนารายณ์ทรงสุบรรณซึ งเป็ นสัญลั กษณ์ขององค์พระมหากษัตริ ย ์
ทีจะพบเห็นได้เฉพาะทีหน้าบันพระอุโบสถในพระอารามหลวงเท่านั น สิ งทีค้นพบจากการศึกษา
วิจ ัยเหล่านี จึงเป็ นหลั กฐานสําคัญซึ งแสดงให้เห็นถึงการมีศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างวั ดบางแคใหญ่ก ับ
ราชสํานักในสมั ยรัชกาลที2
จากการวิจ ัยในครั งนี ผู้ วิจ ัยมีข ้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจ ัยไปใช้และเพือการวิจ ัย
ครั งต่อไป ได้แก่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ ให้ทุนสนับสนุนการวิจควรนํ
ัย าผลการวิจ ัย
ไปเผยแพร่ ทั งในรู ปแบบสือสิ งพิมพ์และสื ออินเตอร์เน็ต
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัยเรื อง “ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที-1รัชกาล
ที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา
จังหวั ดสมุทรสงคราม” สําเร็ จลุล่วงตามวั ตถุประสงค์ทีวางไว้ ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดี
ยิ งจากหน่วยงานและบุคคลผู้ มีคุณูปการซึ งผู้ วิจ ัยใคร่ ขอขอบพระคุณไว้ ณ ทีนีได้แก่ อธิการบดี
มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจ ัยและพั ฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัสฏวนสุนันทา
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สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร พระครูวิมลภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
อํ าเภออั มพวา พระสมุห์พิชัย อริ ยวั งโส ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง อํ าเภออั มพวานาย
สมเกียรติ บํ ารุ งศรี วิทยากรจิตอาสาประจํ าวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวานายคมกฤช ทรัพย์ ปรุ ง
และนายภควั ต ทรัพย์ ปรุ ง ทีให้การสนับสนุนด้านการจัดรูปเล่มและจัดพิมพ์รายงานการวิจ ัย
สําหรับประโยชน์และคุณค่าของงานวิจ ัยเรื องนี ผู้ วิจ ัยขอมอบเป็ นเครื องบูชาแด่คุณ
พ่อฉลาด พรหมภัทรซึ งล่วงลั บไปแล้ ว คุณแม่ประภาภรณ์ พรหมภัทร และครู บาอาจารย์ ผู้
ประสิทธิ ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ วิจ ัย
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของเรือง
ชุมชนริ มนํ าอั มพวาเป็ นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริ มนํ าทีมีประวั ติศาสตร์ ประเพณี
วั ฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถินทีชาวชุมชนได้ร่วมกั นสืบรักษาไว้ วิถีชีวิตชุมชนที
ใกล้ ชิดผู กพั นกับสายนํ ายั งคงปรากฏอย่างโดดเด่ชุนมชนอั มพวาเป็ นสถานทีทีมีความพร้อม จึงเป็ น
สถานทีท่องเทียวทีได้รับการกล่าวขานชืนชอบของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
ตลาดนํ าอั มพวาอั มพวาเป็ นชุมชนทีมีมาแต่ปลายกรุ งศรี อยุธยา บ้านเรื อนในอดีตทีปลูกสร้างอยู่
ริ มคลองอั มพวาเป็ นเรื อนแพ จากนั นเปลียนมาเป็ นเรื อนไม้ริมนํ าซึ งถึงวั นนี ชาวชุมชนยั งคงรักษา
เอกลั กษณ์การตั งถิ นฐานแบบเดิมไว้(สมาคมผู้ บริ โภคสือสีขาว, 2553 (21 มีนาคม))
ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้งบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการ“อนุรักษ์
ศิลปกรรมสิ งแวดล้ อม TCEP” เพืออนุรักษ์สิ งแวดล้ อมศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะสิ งแวดล้อม
ริ มฝั งคลอง โดยรัฐบาลไทยได้ค ัดเลือกชุมชนเข้าโครงการ3 พื นที เพือศึกษาเปรี ยบเทียบ ได้แก่ พืนที
จังหวั ดนนทบุรี พื นทีจังหวั ดสมุทรสงคราม(คลองอั มพวา) และพื นทีกรุ งรัตนโกสินทร์ (กอง
อนุรักษ์สิ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2553 (21 มีนาคม))
ผลสําเร็ จจากโครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ งแวดล้ อมทางวั ฒนธรรมชุมชนริ มคลองอั มพวา
ทํ าให้ “โครงการอั มพวาชัยพั ฒนานุรักษ์” ได้รับรางวั ลชมเชยจากการประกวดรางวั ลเพือการอนุรักษ์
มรดกทางวั ฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจํ าปี 2551 (กระทรวง
วั ฒนธรรม, 2553 (21 มีนาคม)
อํ าเภออั มพวาแต่เดิมนั นไม่ปรากฏหลั กฐานชัดเจนว่าสร้างขึ นในสมั ยใด รู้แต่เพียงว่าเคย
รวมอยู่ก ับเมืองราชบุรี เรี ยกว่า “แขวงบางช้าง” เป็ นชุมชนเล็ก ๆ ทีมีความเจริ ญทั งทางด้านการ
เกษตรและการค้ามาตั งแต่สมั ยพระเจ้ าปราสาททองแห่งกรุ งศรี อยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดค้าขาย
ชือ “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดเป็ นสตรี ชือ “น้อย” ซึ งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศั กดิ เป็ น
ท้าวแก้วผลึก ครั นถึงรัชสมั ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 ทรงยกฐานะ

http://www.ssru.ac.th

2
แขวงบางช้างขึ นเป็ น “อํ าเภออั มพวา” ตามชือคลองอั มพวาอั นเป็ นทีตั งของทีว่าการอํ าเภอ และ
ตํ าบลบางช้างก็ได้กลายเป็ นตํ าบลหนึ งในอํ าเภออั มพวา ภายใต้
การปกครองของเมืองสมุทรสงคราม
ปัจจุบันอํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงครามมีพื นทีการปกครองทั งสิ น170.164 ตารางกิโลเมตร
แบ่งการปกครองออกเป็ น 12 ตํ าบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่ ตํ าบลอั มพวาตํ าบลแควอ้ อม ตํ าบลท่าคา
ตํ าบลบางแค ตํ าบลบางช้าง ตํ าบลบางนางลี ตํ าบลปลายโพงพาง ตํ าบลแพรกหนามแดง ตํ าบลยีสาร
ตํ าบลวั ดประดู่ ตํ าบลสวนหลวงและตํ าบลเหมืองใหม่ (สายรุ ้ง เฮงซอ, 2543 : 51-54)
ชุมชนอัมพวามีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดเป็ นพิเศษกับพระบรมราชจักรี วงศ์ เพราะตํ าบลบางช้งา
อํ าเภออั มพวา เป็ นนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 ซึ งได้สมรสกับรัชกาลที 1 เมือรัชกาลที 1 ยั งทรง
ดํ ารงตํ าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีสมั ยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี เมือรัชกาลที 1 ทรงขึ น
ครองราชย์ พระประยูรญาติของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์จึงได้เป็ นราชินิกลุ “บางช้าง” ซึ งเป็ น
ราชินิกุลแรกในสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ (ราชินิกุลคือสกุลของพระญาติสายตรงของสมเด็จพระบรมราชินี
ในแต่ละรัชกาล) ต่อมาในรัชสมั ยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยรัชกาลที 2 ความ
เกียวพั นของแขวงบางช้ างกับราชวงศ์จ ั กรี ก็ยิ งสูงขึ นเพราะแขวงบางช้างเป็ นทีพระราชสมภพของ
รัชกาลที 2 และสมเด็จพระศรี สุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 2 ด้วยเหตุทีเป็ นสถานที
ประสูติของพระมหากษั ตริ ย ์ และพระบรมราชินีต ้นราชวงศ์จ ักรี หลายพระองค์ จึงทํ าให้มีเจ้านายเสด็จ
ประพาสเมืองนี อยู่เสมอ เช่นพระบาทสมเด็จพระนั งเกล้ าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที3 เคยเสด็จฯ มาทรง
สร้างพระปรางค์ทีวั ดอั มพวั นเจติยาราม(อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ. 2544 : 9)
อั มพวาได้รับการเรี ยกขานเป็ นเมืองศิลปิ น ในฐานะทีเป็ นเมืองพระราชสมภพของรัชกาล
ที 2 ซึ งทรงเป็ นยอดกวีด ้านการแต่งบทละครทั งละครในและละครนอก และเป็ นถิ นกํ าเนิดของศิลปิ น
เอกแห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (นายศร ศิลปะบรรเลง) มือระนาดเอก ครู เอื อ
สุนทรสนาน หัวหน้าวงดนตรี สุนทราภรณ์ นักแต่งเพลงระดับบรมครู อีกทั งอั มพวายั งเป็ นเมือง
ทีรวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว้ มากมาย อาทิ การทํ าเครื องเบญจรงค์ การทํ าหัวโขน และ
ดนตรี ไทยทีเลืองชือ เมืองแห่งศิลปิ นนี ยั งอบอวลไปด้วยกลิ นอายแห่งประวั ติศาสตร์ เมืองนี มีอดีตที
น่าค้นหา ยิ งเปิ ดหน้าประวั ติศาสตร์ย ้ อนหลั งไปก็ยิ งเข้าใจว่าทําไมผู้ คนทีอาศั ยอยู่ในเมืองนี ต่างก็อยาก
สืบสานวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ นั นก็เพราะสายใยแห่ งความรักในบ้านเกิด ความหลงใหลในศิลปะ และการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ทีโยงใยจากรุ่ นสู่รุ่นไม่เคยเปลียนแปลง (ผลิตะวั น, 2551 : 16-17)
ปัจจุบั นคนไทยกํ าลั งประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริ ยธรรมและพฤติกรรม เชือมโยงถึง
การดํ าเนินชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เป็ นผลกระทบ
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จากการเลือนไหลของวั ฒนธรรมต่างชาติทีเข้าสู่ประเทศไทยผ่านสือและเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ
สร้างสรรค์ย ั งมีน้อย สือทีเป็ นภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่ มากขึ น ขณะทีคนไทยโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนยั งไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวั ฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ
สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาท
น้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และพั ฒนาศั กยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
(สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 50)
เมือมีกระแสพั ฒนาเข้ามายั งชุมชนอั มพวา ชุมชนอ ั มพวาก็ย ั งสามารถปรับเปลียนวิถีชีวิต
ตามกระแสโลกาภิว ั ตน์ได้ โดยอาศั ยปัจจัยพื นฐานเดิมของชุมชนคือการมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทีอุดมสมบูรณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ น และมีมรดกทางวั ฒนธรรมทีทรงคุณค่า ตลอดจนการมีผู้ น ํา
ทางความคิดทีเข้มแข็ง มีการถ่ายทอดความรู้และจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ เพือให้ชุมชนอั มพวา
คงอยู่ตามแนววิถีเดิม มีความพอประมาณตามศั กยภาพของตนเอง และเรี ยนรู้การดํ ารงชีพอยู่ก ับ
สภาวะแวดล้ อมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน มีการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ งกัน
และกัน การทีชุมชนอั มพวาจะดํ ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งจํ าเป็จนะต้องรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างต่อเนือง มีการจัดการองค์ความรูภู้ มิปัญญาท้องถิ นอย่างเป็ น
ระบบ สนับสนุนและส่งเสริ มการทํ างานวิจ ัยท้องถิ นทีเกียวข้องกั บชุมชนอั มพวาโดยการมีส่วนร่ วม
ของผู้ รู้และเยาวชนในท้องถิ น รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริ มให้มีผู้ สืบทอดทางความคิดและเป็ นผู้ น ํา
ทีเข้มแข็งต่อไป (สมพร ปั นโภชา, 2553 (21 มีนาคม))
ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ในชุมชนอัมพวานอกจาก
จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ นของชาวอั มพวาแล้ ว ยั งแสดงให้เห็นถึงความสัมพั นธ์ทางด้าน
ศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 แต่ย ั งไม่มีการสืบค้ นวิเคราะห์
และวิจ ัยเพือรวบรวมองค์ความรู้เกียวกับความสัมพั นธ์ดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ จนสามารถนํามาเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพือให้คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในชุมชนอั มพวา
ทั งผู้ ใหญ่ เด็กและเยาวชนเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื อง เกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปะและวั ฒนธรรม
อั นดีงามทีสร้างสรรค์ขึ นโดยบรรพชน พร้อมทีจะอนุรักษ์และสืบสานให้สืบทอดต่อไปยั งชนรุ่ นหลัง
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นคนไทย และเกิดความรู้สึกสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระมหากษัตริ ย ์ ในราชวงศ์จ ักรี ยิ ง ๆ ขึ นไป อั นจะเป็ นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอั มพวา
อีกทางหนึ ง ผู้ วิจ ัยจึงได้ จ ัดทํ าโครงการวิจ ัยเรื อง“ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานัก
สมั ยรัชกาลที -1รัชกาลที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ด
บางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม” ขึ น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1– รัชกาล
ที 2
2. เพือวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมัรัยชกาล
ที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่
อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม

ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื อหา เป็ นการศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานัก
สมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 และเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวา
กับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
และวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม
2. ขอบเขตด้านเวลา เป็ นการวิจ ัยในช่วงวั นที 1 มกราคม 2553 ถึง วั นที 15 กันยายน 2553

วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการวิจ ัยบริ สุทธิ (Pure Research) ทีมุ่งค้ นหาความรู้ทางวิชาการเพือสร้างองค์ความรู้
เกียวกั บความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1–รัชกาลที 2 ความสัมพั นธ์
ทางศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั รยัชกาลที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางาน
จิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงครามใน
สภาพปัจจุบัน โดยมีวิธีด ํ าเนินการวิจ ัยดังนี
1. ประเภทข้ อมูล
1.1 ข้อมูลเกียวกับชุมชนอั มพวา
1.2 ข้อมูลเกียวกับความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาล
ที 1–รัชกาลที 2
1.3 ข้อมูลเกียวกับความสัมพั นธ์ทางศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชน
อั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2
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2. เครืองมือและวิธีเก็บข้อมูล
2.1 ศึกษาภาคเอกสาร เพือรวบรวมข้อมูลเกียวกับชุมชนอั มพวาข้อมูลเกียวกับความ
สัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1–รัชกาลที 2 และข้อมูลเกียวกับความ
สัมพั นธ์ทางศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาล
ที 2
2.2 ศึกษาภาคสนาม จากผลงานจริ งของภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
และวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงครามและบันทึกภาพ
3. วิธีวิเคราะห์
เป็ นการวิจ ัยทีใช้ข ้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้ วิจ ัยรวบรวมและศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง
แล้ วนําข้อมูลทีได้มวาิเคราะห์ในลั กษณะการวิจ ั ยเชิงคุณภาพ โดยอาศั ยข้อมูลเชิงคุณลักษณะไม่สามารถ
แปลงเป็ นตัวเลขได้ ต้องใช้หลั กตรรกศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ข ้อมูลรวมทั งใช้ข ้อมูลตามสภาพ
ทีเป็ นจริ งโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรในลั กษณะการวิจ ั ยเชิงธรรมชาติ
4. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย
ผู้ วิจ ัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูลและผลการวิจ ัยในลั กษณะ
ของการวิจ ัยเชิง
พรรณนาพร้อมภาพประกอบ

คํานิยามศัพท์
ศิลปะสัมพั นธ์ หมายถึง ความสัมพั นธ์ทางด้านศิลปะ
ชุมชนอั มพวา หมายถึง ชุมชนทีตั งบ้านเรื อนอยู่ริมฝั งแม่น ํ าแม่กลอง ริ มคลองอั มพวา
และคลองสาขา ในท้องทีอํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม
ราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 หมายถึง ราชสํานักของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยรัชกาลที 2
แห่งราชวงศ์จ ักรีในสมั ยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
งานจิตรกรรมบนฝาไม้ หมายถึง รู ปภาพทีเขียนขึ นบนฝาผนังของอาคารทีสร้างด้วยไม้
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ประโยชน์ ทีได้ รับ
1. ได้องค์ความรูเกี้ ยวกับความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากั บราชสํานักสมั ยรัชกาล
ที 1–รัชกาลที 2 และความสัมพั นธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมัรัยชกาลที 1–
รัชกาลที 2 ทีเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนไทยใน
ชุมชนอั มพวาทั งผู้ ใหญ่ เด็กและเยาวชน
2. องค์ความรู้ทได้
ี รับจากการวิจ ั ยสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อทัศนคติของ
คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในชุมชนอั มพวาทั งผู้ ใหญ่ เด็กและเยาวชน ให้เกิดความรู้สึกหวงแหน
ในศิลปะและวั ฒนธรรมอั นดีงามทีสร้างสรรค์ขึ นโดยบรรพชน พร้อมทีจะอนุรักษ์และสืบสาน
ให้สืบทอดต่อไปยั งชนรุ่ นหลั งเกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นคนไทย และเกิดความรู้สึกสํานึก
ในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษั ตริ ย ์ ในราชวงศ์ จ ั กรี ยิ ง ๆ ขึ นไป อั นจะเป็ นการช่วยสร้าง
ความเข้ มแข็งให้แก่ชุมชนอั มพวาในอีกทางหนึ ง
3. นักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ทีได้รับจากการวิจยั ไป
ใช้อ ้ างอิงเพือประโยชน์ในทางวิชาการได้
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจ ั ยครั งนี มีว ั ตถุประสงค์เพืศึอกษาความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานัก
สมั ยรัชกาลที 1– รัชกาลที 2 และวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานัก
สมั ยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ด
บางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา จั งหวั ดสมุทรสงครามซึ งผู้ วิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยทีเกียวข้อง
นําเสนอตามลํ าดับดังต่อไปนี
1. ชุมชนอั มพวา
2. ความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 2
3. งานจิตรกรรมสมั ยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น (รัชกาลที 1-รัชกาลที 3)
4. วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและงานจิตรกรรมภายในวั ด
5. วั ดบางแคใหญ่และงานจิตรกรรมภายในวั ด

ชุมชนอัมพวา
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2553, 22 มีนาคม) ได้ กล่าวถึงจั งหวั ดสมุทรสงครามไว้ ใน
เว็บเพจชือ “จังหวั ดสมุทรสงคราม” ว่า จังหวั ดสมุทรสงครามเป็ นจังหวั ดในภาคกลาง มีขนาดพื นที
เล็กทีสุดของประเทศ คือ ประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ
23 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจรดจังหวั ดราชบุรแี ละจังหวั ดสมุทรสาคร ทิศตะวั นออกจรด
อ่าวไทย ทิศใต้ จรดจังหวั ดเพชรบุรี และทิศตะวั นตกจรดจั งหวั ดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็ น
3 อํ าเภอ33 ตํ าบล 284 หมู่บ้าน ได้แก่ อํ าเภอเมืองสมุทรสงคราม อํ าเภอบางคนที และอํ าเภออั มพวา
ซึ งสายรุ ้ง เฮงซอ (2543 : 51-54) ได้กล่าวถึงอํ าเภออั มพวาไว้ ในหนังสือ“สมุทรสงคราม” ว่า
อํ าเภออั มพวาแต่เดิมนั นไม่ปรากฏหลั กฐานชัดเจนว่าสร้างขึ นในสมั ยใด รู้แต่เพียงว่าเคยรวมอยู่ก ับ
เมืองราชบุรี เรี ยกว่า “แขวงบางช้ าง” เป็ นชุมชนเล็ก ๆ ทีมีความเจริ ญทั งด้านการเกษตรและการค้า
มาตั งแต่สมั ยพระเจ้าปราสาททองแห่กง รุ งศรี อยุธยา โดยในขณะนั นแขวงบางช้างมีตลาดค้ าขาย
ชือ “ตลาดบางช้ าง” มีนายตลาดเป็ นสตรี ชือ “น้อย” ซึ งได้ รับบรรดาศั กดิ เป็ นท้าวแก้ วผลึก ต่อมา
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที 5 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ยกฐานะ
แขวงบางช้างขึ นเป็ น “อํ าเภออั มพวา” ตามชือคลองอั มพวาอั นเป็ นทีตั งของทีว่าการอํ าเภอและ
“บางช้าง” ก็กลายเป็ นตํ าบลหนึ งในอํ าเภออัมพวา โดยให้อยูภ่ ายใต้การปกครองของเมือง
สมุทรสงคราม ปัจจุบันอํ าเภออั มพวามีพื นทีปกครองทั งสิ น170.164 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ
ปกครองออกเป็ น 12 ตํ าบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่ ตํ าบลอั มพวา ตํ าบลแควอ้ อม ตํ าบลท่าคา ตํ าบล
บางแค ตํ าบลบางช้างตํ าบลบางนางลี ตํ าบลโพงพาง ตํ าบลแพรกหนามแดง ตํ าบลยีสาร ตํ าบลวั ด
ประดู่ ตํ าบลสวนหลวง และตํ าบลเหมืองใหม่ ทั งนี ตัวเมืองอั มพวาอยู่ห่างจากตัวเมือง
สมุทรสงครามไปทางทิศตะวั นตกประมาณ 6 กิโลเมตร ส่วนความหมายของชืออํ าเภอนั น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 อธิบายว่า “อั มพวา” หมายถึง ป่ ามะม่วง อํ าเภอ
อั มพวาจึงน่าจะหมายถึงดินแดนทีมีป่ามะม่วงมากมายอั มพวาจึงน่าจะหมายถึงดินแดนทีมีป่า
มะม่วงมากมาย

ภาพที 2.1 แผนทีจังหวั ดสมุทรสงครามแสดงเขตการปกครองของอํ าเภออั มพวาและสถานทีตั ง
ของวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (Sadoodta.com, 2010 (March, 22))
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“ชุมชนอั มพวา” เป็ นชุมชนริ มฝั งแม่น ํ าแม่กลองคลองอั มพวา และคลองสาขา ในท้องที
อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม ซึ งสมาคมผู้ บริ โภคสือสีขาว, 2553 (21 มีนาคม) กล่าวถึง
ชุมชนอั มพวาไว้ ในเว็บเพจชือ “อั มพวา ชุมชนริ มนํ า ถิ นวั ฒนธรรมการอนุรักษ์” ไว้ ว่า ชุมชน
ริ มนํ าอั มพวาเป็ นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริ มนํ าทีมีประวั ติศาสตร์ ประเพณี วั ฒนธรรม
ตลอดจนวิถชี ีวิตภูมิปัญญาท้องถินทีชาวชุมชนได้ร่วมกั นสืบรักษาไว้วิถีชีวิตชุมชนทีใกล้ ชิดผู กพั น
กับสายนํ ายั งคงปรากฏอย่างโดดเด่นอั มพวาเป็ นชุมชนทีมีมาแต่ปลายกรุ งศรี อยุธยา บ้านเรื อนใน
อดีตทีปลูกสร้างอยู่ริมคลองอั มพวาเป็ นเรื อนแพ จากนั นเปลียนมาเป็ นเรื อนไม้ ริมนํ าซึ งถึงวั นนี
ชาวชุมชนยั งคงรักษาเอกลั กษณ์การตั งถิ นฐานแบบเดิมไว้ชุมชนอั มพวาเป็ นสถานทีทีมีความพร้อม
จึงเป็ นสถานทีท่องเทียวซึ งได้รับการกล่าวขานชืนชอบของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะตลาดนํ าอั มพวาซึ งเป็ นตลาดริ มคลองอั มพวาในท้องทีตํ าบลอั มพวาอํ าเภออั มพวา

ภาพที 2.2 ตลาดนํ าอั มพวา
ทีมา (Kapook.com, 2010 (March, 22))
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แม่กลองทูเดย์ ดอทคอม (2553, 22 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชนอั มพวาไว้ ในเว็บเพจชือ
“ชุมชนริ มคลองอั มพวา” ว่า ด้วยเหตุทชุี มชนริ มนํ าคลองอั มพวายั งคงรักษาเอกลั กษณ์การตั งถิฐาน
น
แบบดั งเดิมไว้ ค่อนข้างสมบูรณ์จึงได้ รับรางวั ลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่นประจํ าปี พ.ศ.2545 จากสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถั มภ์ นักท่องเทียวสามารถเดินเทียวชุมชนได้ โดยเดินไปตาม
ทางเดินคอนกรี ตริ มนํ าทีอยู่ด ้านหน้าเรื อนแถวไม้ ทั งสองฝั งคลองมีสะพานคนเดินข้ามเชือมถึงกัน
เป็ นระยะ

ภาพที 2.3 ชุมชนริ มคลองอั มพวา
ทีมา (BlogGang.com, 2010 (March, 22))
กองอนุรักษ์สิ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรม (2553, 21 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชน
อั มพวาไว้ ในเว็บเพจชือ “รายละเอียดโครงการอนุรักษ์สิ งแวดล้ อม TCEP” ว่า ในปี พ.ศ.2545
รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้งบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการ “อนุรักษ์ศิลปกรรมสิ งแวดล้ อมTCEP”
เพืออนุรักษ์สิ งแวดล้ อมศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะสิ งแวดล้ อมริ มฝั งคลองโดยรัฐบาลไทยได้
คัดเลือกชุมชนเข้าโครงการ 3 พื นที เพือศึกษาเปรี ยบเทียบ ได้แก่ พื นทีจังหวั ดนนทบุรี พื นที
จังหวั ดสมุทรสงคราม(คลองอั มพวา) และพื นทีกรุ งรัตนโกสินทร์
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กระทรวงวั ฒนธรรม (2553, 21 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชนอั มพวาไว้ ในเว็บเพจชือ “นายก
อภิสิทธิ เป็ นตัวแทนสามชุกรับโล่รางวั ลอนุรักษ์ขององค์การยูเนสโก” ว่า ผลสําเร็ จจากโครงการ
อนุรักษ์ศิลปกรรมสิ งแวดล้ อมทางวั ฒนธรรมชุมชนริ มคลองอั มพวาทํ าให้ “โครงการอั มพวา-ชัย
พั ฒนานุรักษ์” ได้รับรางวั ลชมเชยจากการประกวดรางวั ลเพือการอนุรักษ์มรดกทางวั ฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจํ าปี 2551
โครงการอั มพวา ชัยพั ฒนานุรักษ์, 2553 (22 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชนอั มพวาไว้ ใน
เว็บเพจชือ “โครงการอั มพวา ชัยพั ฒนานุรักษ์” ว่า อั มพวาเป็ นชุมชนเล็กๆตั งอยู่ริมนํ า มีประวั ติ
และมีความเป็ นมาสืบทอดกันมาช้ านาน ในอดีตเคยเป็ นศูนย์ กลางการค้าขายทางนํ าทีคับคั ง มี
ตลาดนํ า เรื อนแพ และบ้านเรื อนปลูกขนานไปตามแนวคลอง ซึ งมีการตั งถิ นฐานมาตั งแต่สมั ย
กรุ งศรี อยุธยาสมั ยนั นเรี ยกกันว่า"บางช้าง" เป็ นชุมชนริ มนํ าทีทํ าสวนไม้ ผลและพืชผั กจนมีชือเสียง
ในสมั ยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แขวงบางช้างเริ มปรากฏมีสวนผลไม้และพืชผั กทีอุดมสมบูรณ์
มีความเจริ ญทางด้านเกษตรกรรมและการค้าขายจนมีตลาดเรี ยกว่า “ตลาดบางช้าง” เป็ นตลาดนํ า
ขนาดใหญ่ทีเป็ นศูนย์ กลางการแลกเปลียนผลผลิตจากสวนแถบบางช้ างและบริ เวณใกล้ เคียงแถบ
บางช้างเป็ นทีรู้จ ักในนาม "สวนนอก" และเปรี ยบเทียบกับ "สวนใน" โดยมีค ํ าเรี ยกทีว่า "บางช้าง
สวนนอก บางกอกสวนใน" หมายถึงสวนบ้านนอกคือสวนบางช้ าง ส่วนสวนทีอยู่ในเมืองใกล้ รั ว
วั งเจ้านายคือสวนใน ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนอั มพวาในอดีตยั งปรากฏให้เห็นและสัมผั สได้ใน
ปัจจุบัน แม้ กาลเวลาจะผ่านเลยไปแต่ภาพความทรงจํ าในอดีตยั งคงหลงเหลือให้เห็นแม้ จะลบเลือน
ไปบ้างตามกาลเวลา หากแต่ชุมชนแห่งนี ก็ย ั งพยายามปกปักษ์รักษาให้คงสภาพเหมือนเดิมให้ได้
มากทีสุด ภาพบ้านเรื อนไม้ ทีขนานไปตามริ มสองฝั งคลอง ควบคู่ไปกับการค้าขาย และการใช้ชีวิต
อย่างเรี ยบง่าย พร้อม ๆ ไปกับการรักษาวั ฒนธรรมรวมถึงศิลปะต่าง ๆ ในชุมชน ยั งปรากฏให้
เห็นเด่นชัด สิ งเหล่านี ล้ วนเป็ นสิ งดึงดูดให้นักท่องเทียวทั งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาเยือน
อัมพวาอยู่เป็ นนิจ กาลเวลาผ่านไปจากอดีตสู่ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวอัมพวายั งคงดํ าเนินไปเรื อย ๆ
หากแต่ว ั นนี สํานักงานมูลนิธิชัยพั ฒนาได้ร่วมเป็ นส่วนหนึ งในการอนุรักษ์และพั ฒนาชุมชนภาย
ใต้
ชือ "โครงการอั มพวา-ชัยพั ฒนานุรักษ์" เป็ นโครงการทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดํ าริ ให้สํานักงานมูลนิธิชัยพั ฒนานําทีดินทีคุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอั มพวา
ได้น้อมเกล้ าฯ ถวายมาดํ าเนินการพั ฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอั มพวา และด้วเหตุ
ย ที "ชุมชน
อั มพวา" เป็ นชุมชนทีมีประวั ติศาสตร์ยาวนานทีเกียวข้องกั บความเป็ นชาติไทย ซึ งอนุชนรุ่ นหลั ง
สามารถหวนรําลึกและมองย้ อนเห็นภาพอดีตอั นรุ่ งเรื องถึงความเป็ นชุมชนทีมีว ั ฒนธรรมและประเพณี
ทีงดงามทีสะท้อนความเป็ นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ดังนั น การพั ฒนาและการจัดการพื นทีแห่งนี
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จึงต้องดํ าเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทีสําคัญคือได้รับความร่ วมมือพร้อมใจจากชาวอั มพวา
ทุกคน การจั ดการพื นทีแห่งนี สํานักงานมูลนิธิชัยพั ฒนาคํ านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
วิถีชีวิตของชาวอั มพวาโดยนําหลั กการพั ฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ภูมิสังคม" และ
“พระราชดํ าริ เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นแนวทางและหลั กการดํ าเนินงานทีสําคัญซึ งเป้ าหมายอยู่ที
การมีส่วนร่ วม การร่ วมมือร่ วมใจระหว่างสํานักงานมูลนิธิชัยพั ฒนาและชาวอั มพวาทุกคนในการ
อนุรักษ์และฟื นฟูวิถีการดํ ารงชีวิตชุมชนอั มพวาให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เรี ยบง่ายัย งยืน และ
มีความสุข ท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นอย่างรวดเร็ วของสังคม

ภาพที 2.4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิ ดโครงการอั มพวา ชัยพั ฒนานุรักษ์เมือวั นที 21 ธันวาคม 2551
ทีมา (สํานักงานเกษตรจังหวั ดสมุทรสงคราม, 2553 (22 มีนาคม))
ผลิตะวั น (2551 : 16-18) กล่าวถึงชุมชนอั มพวาไว้ ในหนังสือ“โลกหมุนช้าที....อั มพวา”
ว่า อั มพวาได้รับการเรี ยกขานเป็ นเมืองศิลปิ น ในฐานะเป็ นสถานทีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยรัชกาลที 2 ซึ งทรงเป็ นยอดกวีด ้ านการแต่งบทละครทั งละครในและละครนอก
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อีกทั งอั มพวายั งเป็ นเมืองทีรวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว้ มากมาย อาทิ ศิลปะเครื องเบญจรงค์
การทํ าหัวโขน และดนตรี ไทยทีเลืองชืออย่างระนาด บุคคลทีมีชือเสียง อาทิ หลวงประดิษฐ์
ไพเราะ หรื อนามเดิมคือ นายศร ศิลปะบรรเลง มือระนาดเอกทีบรรเลงได้เพราะพริ งแห่งคลอง
ดาวดึงส์สายนํ าแห่ งอั มพวาศิลปิ นทีเป็ นอั จฉริ ยะทางดนตรี อีกท่านคือครู เอื อ สุนทรสนาน หัวหน้า
วงดนตรี สุนทราภรณ์ ผู้ มีความ สามารถในการแต่งเพลงระดับบรมครู ซึ งเป็ นแรงบันดาลใจให้
ลูกหลานอั มพวามีดนตรี อยู่ในสายเลือดจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุ ปได้ ว่า ชุมชนอั มพวาเป็ นชุมชนริ มฝังแม่น ํ าแม่กลอง
คลองอั มพวาและคลองสาขา ในท้องทีอํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงครามซึ งยั งคงรักษาเอกลั กษณ์
การตั งถิ นฐานแบบดั งเดิมไว้ ค่อนข้ างสมบูรณ์ จึงได้ รับรางวั ลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่นประจํ าปี.ศ.2545
พ
จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถั มภ์ทั งยั งประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์ศิลปกรรม
สิ งแวดล้ อมทางวั ฒนธรรมชุมชนริ มคลองอั มพวาท ํ าให้โครงการอั มพวาชัยพั ฒนานุรักษ์ได้รับรางวั ล
ชมเชยจากการประกวดรางวั ลเพือการอนุรักษ์มรดกทางวั ฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่ง
องค์การยูเนสโกประจํ าปี2551 ตัวเมืองอั มพวาอยู่ห่างจากตั วเมืองสมุทรสงครามไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 6 กิโลเมตร อั มพวาได้รับการเรี ยกขานเป็ นเมืองศิลปิ นในฐานะเป็ นทีพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยรัชกาลที 2 ซึ งทรงเป็ นยอดกวีแห่งกรุ งรัตนโกสินทร์

ภาพที 2.5 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย รัชกาลที2 แห่งพระบรมราชจั กรี วงศ์
ทีมา (ละครรํา, 2553 (23 มีนาคม))
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เป็ นบ้านเกิดของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (นายศร ศิลปะบรรเลง) มือระนาดเอก และครู เอื อ สุนทรสนาน
หัวหน้าวงดนตรี สุนทราภรณ์ ศิลปิ นทีเป็ นอั จฉริ ยะทางดนตรี ผู้ มีความสามารถในการแต่งเพลงระดั บ
บรมครู รวมทั งเป็ นเมืองทีรวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว้ มากมาย อาทิ ศิลปะเครื องเบญจรงค์
การทํ าหัวโขน และดนตรี ไทยทีเลืองชือ และในปัจจุบันตลาดนํ าอั มพวายั งเป็ นสถานทีท่องเทียว
ยอดนิยมของนักท่องเทียวชาวไทยและต่างประเทศ

ความสั มพันธ์ ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํ านักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2
สายรุ ้ง เฮงซอ (2543 : 54) กล่าวถึงความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวาก ับราชสํานัก
สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว้ ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า อํ าเภออั มพวามีความสําคัญยิ งต่อ
เชื อพระวงศ์ในราชวงศ์จ ั กรี เพราะเป็ นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์ สมเด็จพระ
บรมราชินีในรัชกาลที 1 พระประยูรญาติของพระองค์จึงได้รับพระราชทานนามสกุล ณ บางช้าง
ซึ งถือเป็ นราชินิกุลแรกในสมั ยรัตนโกสินทร์ จึงกล่าวได้ว่าอํ าเภออั มพวาเป็ นเมืองราชินิกุล อั น
หมายถึงสกุลของพระญาติสายตรงของสมเด็จพระบรมราชินี
สนุก! ออนไลน์ (2553, 22 มีนาคม) กล่าวถึงความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวาก ับ
ราชสํานักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 2 ไว้ ในเว็บเพจชือ“อั มพวา ตลาดนํ ายามเย็น” ว่า พ.ศ.2303 ใน
สมั ยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย รัชสมั ยพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้นายทองด้วงเป็ นหลวงยกกระบัตร
เมืองราชบุรี ซึ งเป็ นเมืองจัตวาขึ นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยา ภายหลั งหลวงยกกระบั ตรได้แต่งงานกับคุณนาค
บุตรเศรษฐีบางช้าง และย้ ายบ้านไปอยูห่ ลั งวั ดจุฬามณี ต่อมาเมือไฟไหม้ บ้านจึงย้ ายไปอยู่ทีหลั งวั ด
อั มพวั นเจติยาราม ปี พ.ศ.2310 พม่าตีกรุ งศรี อยุธยาแตก หลวงยกกระบัตรจึงตั ดสินใจอพยพครอบครัว
เข้าไปอยู่ในป่ าลึก ในระหว่างนี ท่านแก้วพีสาวของหลวงยกกระบัตรได้คลอดบุตรหญิงคนหนึ ง
ตั งชือว่า“บุญรอด” (ต่อมาได้เป็ นสมเด็จพระศรี สุริเยนทรามาตย์ สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที 2)
ในช่วงสมั ยกรุ งธนบุรี พระยาวชิรปราการได้รวบรวมกํ าลั งขั บไล่พม่าออกไปหมด และสถาปนาขึ น
เป็ นสมเด็จพระเจ้าตากสิน หลวงยกกระบัตรได้อพยพครอบครัวกลั บภูมิล ํ าเนาเดิมในช่วงนี เอง
คุณนาคภรรยาก็ได้ คลอดบุตรคนที 4 เป็ นชายชือ “ฉิม” (ต่อมาทรงเป็ นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั ย รัชกาลที 2) ต่อมาหลวงยกกระบัตรได้กลั บเข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ได้รับพระราชทานบรรดาศั กดิ เป็ นพระราชวริ นทร์เจ้ากรมพระตํ ารวจนอกขวา จนกระทั ง
ได้ด ํ ารงตํ าแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษั ตริ ย ์ ศึกและปราบดาภิเษกขึ นเป็ นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ต้นราชวงศ์ จ ักรี เริ มเข้าสู่สมั ยกรุ งรัตนโกสินทร์ คุณนาคภรรยาได้ รับการ
สถาปนาขึ นเป็ นสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์ คุณสั นมารดาคุณนาคได้รับการสถาปนาขึ นเป็ น
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สมเด็จพระรู ปศิริโสภาคมหานาคนารี เนืองจากสมเด็จพระอัมริ นทรามาตย์ ทรงเป็ นคนพื นบ้าน
บางช้าง จึงมีพระประยูรญาติต่าง ๆ ประกอบอาชีพทํ าสวนอยู่ทีบางช้าง เมือได้รับการสถาปนา
เป็ นสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์ จึงนับเป็ นราชินิกุล “บางช้าง” พระประยู รญาติจึงเกียวดองเป็ น
วงศ์บางช้างด้วย และสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์ ม ั กเสด็จเยียม
พระประยูรญาติเสมอ
ผลิตะวั น (2551 : 18-24) ได้ กล่าวถึงความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวาก ับราชสํานัก
สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว้ ในหนังสือ “โลกหมุนช้าที....อั มพวา” ว่า ในสมั ยอยุธยาตอนปลาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสุริยาศน์อมริ นทร์ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้นายทองด้วงเป็ นหลวง
ยกกระบัตรเมืองราชบุรี ซึ งเป็ นเมืองชั นจั ตวาขึ นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยา ต่อมานายทองดีผู้ เป็ นบิดา
ของหลวงยกกระบั ตรได้สู่ขอบุตรี ของนายทองและนางสั นเศรษฐีใหญ่แขวงบางช้ างชือ “นาค” ให้
สมรสกับหลวงยกกระบัตร เมือกรุ งศรี อยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ.2310 หลวงยกกระบัตรพา
ครอบครัวและไพร่ พลอพยพหลบภัยจากพม่าข้าศึกถอยร่ นไปตั งอยู่ทีซึ งเป็ นอํ าเภออั มพวา
ปัจจุบั น
คุณนาคภรรยาได้ให้ก ํ าเนิดบุตรชายชือ “ฉิม” ณ นิวาสสถานบ้านปากคลองอั มพวาทีซึ งปัจจุบัน
คือบริ เวณวั ดอั มพวั นเจติยาราม เมือหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรทรงปราบดาภิ
ี
เษกขึ นครองราชย์
เป็ นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก รัชกาลที 1 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ เมือวั นที 6
เมษายน พ.ศ.2325 ทรงย้ ายเมืองหลวงจากกรุ งธนบุรีมาเป็ นกรุ งเทพมหานคร และทรงสถาปนา
คุณนาคเป็ นสมเด็จพระบรมราชินี เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยซึงทรงมีพระนาม
เดิมว่า “ฉิม” ได้เสด็จขึ นครองราชย์ เป็ นรัชกาลที2 แห่ งกรุ งรัตนโกสินทร์ ทรงสถาปนาเฉลิมพระยศ
สมเด็จพระบรมราชชนนีขึ นเป็ นสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ และสมเด็จพระอมริ นทรา บรมราชินี
ในเวลาต่อมา เนืองจากพระองค์ทรงเป็ นคนพื นเมืองแขวงบางช้าง จึงมีพระประยูรญาติอยูที่
แขวงบางช้างเป็ นจํ านวนมาก เมือทรงว่างจากพระกรณี ยกิจมั กเสด็จเยียมพระประยูรญาติอยู่เสมอ
พระประยูรญาติของพระองค์นับเป็ นราชินีกุลบางช้างซึ งเป็ นราชินิกุลแรกของกรุ งรัตนโกสินทร์
ราชินิกุลบางช้างหมายถึงพระญาติวงศ์ทั งหมดทีอยู่บางช้าง ลํ าบเป็
ดั น 2 สายคือ ราชินิกุลสายตรงที
เป็ นเชื อพระวงศ์สืบมาแต่พระชนกพระชนนีของสมเด็จพระอมริ นทรา บรมราชินี และราชินิกุล
สายสาขาซึ งเป็ นพระญาติวงศ์ของพระชนกชนนีของสมเด็จพระอมริ นทรา บรมราชินีสืบสายลงมา
มีราชินิกุลบางช้างเพียง 5 วงศ์ คือ วงศ์เจ้าคุณหญิงทองอยูไม่
่ มีนามสกุล วงศ์เจ้าคุณหญิงชีโพ ไม่มี
นามสกุล วงศ์เจ้าคุณชายชูโต ใช้นามสกุล“ชูโต” ต่อมาแยกเป็ น “สวั สดิ-ชูโต” และ “แสง-ชูโต”
วงศ์เจ้าคุณหญิงนวล ใช้นามสกุลเดิมของเจ้าพระยาอั ครมหาเสนาบดี สามีของท่าน เป็ นนามสกุล
ว่า “บุนนาค” วงศ์เจ้าคุณหญิงแก้ว ใช้นามสกุล“ณ บางช้าง”
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ปุถุชน บุดดาหวั ง (2543 : 41-46) ได้กล่าวถึงความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับ
ราชสํานักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 2 ไว้ ในหนังสือ“สมุทรสงคราม” ว่า พุทธศั กราช 2303 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวสุริยาศน์อมริ นทร์ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้นายทองด้วง(ต่อมาคือพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช) เป็ นหลวงยกกระบั ตรเมืองราชบุรี ซึ งเป็ นเมืองจั ตวาขึ นตรงต่อ
กรุ งศรี อยุธยา ต่อมาเมือ พ.ศ.2304 นายทองดีผู้ บิดาของหลวงยกกระบั ตรเมืองราชบุรีได้สู่ขอบุตรี
ของเศรษฐีใหญ่แขวงบางช้าง ชือ นางสาวนาค (ต่อมาคือสมเด็จพระอมริ นทราบรมราชินีใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช) ให้สมรสกับหลวงยกกระบั ตรและได้ ย ้ ายบ้านเรื อน
ไปอยู่บริ เวณหลั งวั ดจุฬามณี ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ จึงย้ ายไปปลูกเรื อนใหม่บริ เวณหลั งวั ดอั มพวั- น
เจติยาราม จนลุปี พ.ศ.2310 เสียกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่า หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีต ั ดสินใจ
โยกย้ ายหลบหนีไปอยู่ทีอืนชั วคราว ในครันัง นท่านแก้ว(สมเด็จเจ้าฟ้ าหญิงกรมพระยาศรี สุดารักษ์)
พีสาวของหลวงยกกระบั ตรได้ให้ก ํ าเนิดบุตรี คนหนึ งและตั งชือว่“บุ
า ญรอด” (ต่อมาได้เป็ นสมเด็จ
พระศรี สุริเยนทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย) ครั นต่อมาหลวงยกบั ตร
เมืองตากซึ งได้เลือนตํ าแหน่งเป็ นพระยาวชิรปราการได้ส้องสุมผู้ คนและทํ าการกอบกู้เอกราชของ
ชาติได้ แล้ วย้ ายเมืองหลวงมา ณ กรุ งธนบุรีขึ นเสวยราชย์ ประกาศพระนาม“สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที 4” แต่ประชาชนทั วไปมั กเรี ยกขานพระนามว่า“สมเด็จพระเจ้าตากสิน” หรื อ “สมเด็จ
พระเจ้ากรุ งธนบุร”ี หลั งจากบ้านเมืองสงบเรี ยบร้อยดีแล้ ว หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีจึงอพยพ
ครอบครัวกลั บภูมิล ํ าเนาเดิม และช่วงนี เองคุณนาคได้ให้ก ํ าเนิดบุตรคนที4 เป็ นชายตั งชือ “ฉิม”
(ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย รัชกาลที 2 โดยเชือกั นว่าบริ เวณพระปรางค์ของ
วั ดอั มพวั นเจติยารามปัจจุบันเดิมเป็ นทีปลูกสร้างเรื อนหลั งทีคุณนาคคลอด “ฉิม” บุตรชาย ซึ ง
รัชกาลที 3 ทรงสร้างพระปรางค์สําหรับบรรจุพระอั ฐิและพระสรี รังคารของรัชกาลที 2) ต่อมา
หลวงยกกระบั ตรเมืองราชบุรีได้ กลั บเข้ารับราชการอีกครั งจนได้รับพระราชทานบรรดาศั กดิ เป็ น
เจ้าพระยาราชวริ นทร์ เจ้ากรมพระตํ ารวจนอกขวา กระทั งได้ เป็ น“สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริ ย ์ ศึก”
ต่อมาได้ปราบดาภิเษกขึ นเป็ นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกเป็ นปฐมบรมกษั ตริ ย ์แห่ง
ราชวงศ์จ ักรี เมือวั นที 10 มิถุนายน 2325 จากนั นทรงสถาปนาคุณนาคขึ นเป็ นสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์
และทรงสถาปนาคุณสั น (มารดาคุณนาค) เป็ นสมเด็จพระรู ปศิริโสภาคมหานาคนารี แม้ จะทรง
เป็ นสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ แล้ วเนืองจากทรงเป็ นคนพื นเมืองแขวงบางช้างจึงมีพระประยู รญาติ
ซึ งประกอบอาชีพทําสวนอยู่ทีบางช้างเป็ นจํ านวนมาก เมือทรงว่างจากกรณี ยกิจมั กทรงเสด็จเยียม
พระประยูรญาติอยู่เสมอ นับเป็ นราชินิกุลบางช้าง
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ภาพที 2.6 บริ เวณพระปรางค์ว ั ดอั มพวั นเจติยาราม ซึเชืง อกันว่าเดิมเป็ นเรือนของคุณนาคซึ งเป็ นที
พระราชสมภพของรัชกาลที 2
ทีมา (อั มพวาทูเดย์, 2553 (23 มีนาคม))
ศูนย์ ว ั ฒนธรรมจังหวั ดสมุทรสงคราม(2525 : 1-2) ได้กล่าวถึงความสัมพั นธ์ระหว่าง
ชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว้ ในหนังสือ “เอกลั กษณ์ไทยจังหวั ด
สมุทรสงคราม” ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยเป็ นพระราชโอรสองค์ที 4 ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก พระมหากษัตริ ย ์ รัชกาลที 1 แห่งพระบรมราชจักรี วงศ์
เมือรัชกาลที 1 เสด็จสวรรคตแล้ ว พระองค์ก็ได้เสด็จขึ นเสวยราชสมบัติสืบต่อมาเมือวั นที 7
กันยายน 2352 เมือพระชนมายุได้ 43 พรรษา ทรงเป็ นพระมหากษั ตริ ย ์ รัชกาลที 2 แห่งพระบรม
ราชจักรี วงศ์ ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ นักปราชญ์ นักรบ ทรงมีพระปรี ชาสามารถยอดเยียมใน
ทางกวี ทรงเป็ นจินตกวีเอก และทรงเป็ นพระมหากษั ตริ ย ์ ทีทรงมีบุญญาธิการยิ งใหญ่ทีพระราชโอรส
ได้เป็ นพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที 3 รัชกาลที 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ นเกล้ า
เจ้าอยู่หัว พระราชาพระองค์ที 2 ในรัชกาลที 4 พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า “ฉิม” ทรงพระราชสมภพ
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เมือวั นพุธ เดือน 4 ขึ น 7 คํ า ปี กุล ตรงกับวั นที24 กุมภาพั นธ์2310 ซึ งเป็ นเวลาประมาณ 10 เดือนเศษ
หลั งจากทีได้เสียกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่าในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์ (พระทีนั งสุริยาศน์อมริ นทร์)
เมือทรงประสูตินั นสมเด็จพระราชบิดามีพระยศเป็ นหลวงยกกระบั ตรเมืองราชบุรีในสมั ยแผ่นดิน
กรุ งศรี อยุธยา สมเด็จพระราชชนนีมีพระนามเดิมว่า “นาก” บางแห่งเขียนว่า “นาค” และเมือ
รัชกาลที 1 เสด็จเถลิงถวั ลยราชสมบัติแล้ ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ สถาปนาให้เป็ นที“สมเด็จ
พระอมริ นทรา พระบรมราชินี” มีการโต้แย้ งกั นในปัญหาสถานทีพระราชสมภพของรัชกาลที 2
บางหลั กฐานอ้ างว่าทรงพระราชสมภพทีบริ เวณอั นเป็ นทีตั งของวั ดอั มพวั น (วั ดอั มพวั นเจติยาราม)
อยู่เหนือปากคลอง แต่เดิมเป็ นนิเวศน์สถานของสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์ มหานาคนารี พระอั ยยิกา
ในรัชกาลที 2 ตกทอดเป็ นมรดกมาถึงรัชกาลที 1 และรัชกาลที 1 ทรงให้สร้างเป็ นวั ดริ มแม่น ํ าแม่กลอง
บางหลั กฐานก็อ ้ างว่าทรงพระราชสมภพทีว่างหลั งวั ดจุฬามณี ซึ งอยู่ห่างจากแม่น ํ าแม่กลองเพียง
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามหลั กฐานทั งสองพอจะประมวลสรุ ปได้ว่ารัชกาลที2 ทรงมีพระราชสมภพ
ณ ทีตํ าบลบางช้าง อํ าเภออั มพวา
ส. พลายน้อย (2541 : 33-52) ได้ กล่าวถึงความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากั บราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว้ ในหนังสือ“พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา” ว่า ในสมั ยกรุ ง
ศรี อยุธยานั นมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ ง ผู้ เป็ นต้ นตระกูลมีนามว่“ท่
า านตาเจ้ าพร” และ “ท่านยาย
เจ้าชี” ท่านทั งสองมีบุตรคนหนึ งนามว่า “ทอง” “ท่านทอง” ได้แต่งงานกับ “ท่านสั น” ซึ งต่อมา
รัชกาลที 4 ทรงสถาปนาถวายพระนามว่า “สมเด็จพระรู ปศิริโสภาคย์ มหานาคนารี” ท่านทองนั น
ถึงแก่พิราลั ยเสียแต่ครั งกรุ งศรี อยุธยา ส่วนสมเด็จพระรู ปฯ ทรงผนวชเป็ นรู ปชีอยู่ก่อนถึงรัชสมั ย
ของรัชกาลที 1 และทรงมีพระชนม์อยู่ 90 ปี เศษ จึงสิ นพระชนม์เมือปี พ.ศ.2344 ท่านทั งสองมี
พระโอรสธิดารวม 10 องค์ตามลํ าดับดังนี คือ เจ้าคุณหญิงแวน เจ้าคุณหญิงทองอยู่ เจ้าคุณชายชู
โต สมเด็จพระอมริ นทรา บรมราชินี เจ้าคุณชายแตง เจ้าคุณหญิงชีโพ เจ้าคุณชายพู เจ้าคุณหญิง
เสม เจ้ าคุณนวล และเจ้ าคุณหญิงแก้ ว โดยสมเด็จพระอมริ นทรา บรมราชินีมีพระนามเดิมว่า
“นาก” ประสูติเมือวั นที 9 มีนาคม 2280 ได้แต่งงานกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า-จุฬา
โลก รัชกาลที 1 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ เมือครั งทรงเป็ นมหาดเล็กหลวงในพระเจ้าแผ่นดินองค์ที
33 แห่งกรุ งศรี อยุธยา เข้าใจว่าจะได้แต่งงานในราว พ.ศ.2301-2304 ต่อมาในปี พ.ศ.2305 ได้ตาม
เสด็จฯ รัชกาลที 1 ออกไปรับราชการในตํ าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ทรงมี
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย รัชกาลที 2 เป็ นพระราชโอรสองค์ที 4 เมือวั นที 24
กุมภาพั นธ์ 2310 และรัชกาลที 2 ทรงตั งกรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพ ั นปี หลวง
เป็ นกรมสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ ในปี พ.ศ.2353 กรมสมเด็จฯ สวรรคตในสมั ยรัชกาลที 3 เมือ
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วั นที 25 พฤษภาคม 2369 พระชนม์ได้ 89 พรรษา ขณะเดียวกันรัชกาลที 1 ทรงมีพระเชษฐภคินี
ซึ งทรงพระนามว่า “สมเด็จเจ้าฟ้ าหญิง กรมพระศรี สุดารักษ์” เมือกรุ งศรี อยุธยาเสียแก่พม่านั น
กรมสมเด็จพระศรี สุดารักษ์ทรงพระครรภ์ได้ 4 เดือนเศษแล้ ว ได้พร้อมกับพระภัสดาตามเสด็จ
รัชกาลที 1 ออกไปอาศั ยอยู่ในนิเวศสถานของกรมสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ ณ ตํ าบลอั มพวา
ครั นถึงวั นที26 กันยายน 2310 ได้ประสูติพระธิดาพระองค์ที 3 ทรงพระนามว่า “บุญรอด” และ
ได้รับการสถาปนาจากรัชกาลที 1 เป็ นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ าบุญรอด เมือในรัชกาลที 1
นั น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยทรงได้เจ้าฟ้ าบุญรอดเป็ นพระอรรคชายา จนเจ้าฟ้ า
บุญรอดทรงตั งครรภ์ คุณเสือ (เจ้าจอมแว่น พระสนมเอกในรัชกาลที 1) ได้เข้าเฝ้ ากราบทูล
รัชกาลที 1 ให้ทรงทราบ และด้วยความสามารถของคุณเสือจึงดับพิโรธของรัชกาลที 1 ไว้ ได้
ต่อมารัชกาลที 2 ทรงสถาปนาเจ้าฟ้ าบุญรอดเป็ นสมเด็จพระศรี สุริเยนทรามาตย์ ทรงมีพระราชโอรส
3 พระองค์ คือ เจ้าฟ้ าชาย (สิ นพระชนม์ในวั นประสูต)ิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ นเกล้ าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที 4 ต่อมาในสมั ยรัชกาลที 3
ทรงได้รับการสถาปนาเป็ นสมเด็จพระพั นวั สสา และทรงสวรรคตในวั นที18 ตุลาคม 2379
วารี อั มไพรวรรณ (2537 : 19-37) ได้กล่าวถึงความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวาก ับ
ราชสํ านักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 2 ไว้ ในหนังสือ “พระราชประวั ติพระมหากษัตริ ยาธิราช และ
พระบรมราชินีในราชจั กรี วงศ์” ว่า อั มพวามีความเกียวพั นกับพระมหากษัตริ ย ์ และพระบรมราชินในี
สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 จํ านวน 3 พระองค์ ดังนี
1. สมเด็จพระอั มริ นทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ทรงเป็ นพระบรมราชินีพระองค์
แรกของกรุ งรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า “นาค” ประสูติเมือวั นอาทิตย์ ที9 มีนาคม 2280 เป็ น
ธิดาคนที 4 จากบุตรธิดาทั งหมดจํ านวน10 คนของผู้ มีฐานะดีในเขตอั มพวา พระชนกนามว่า “ทอง”
พระชนนีนามว่า “สั น” ทรงมีนิวาสสถานเดิมอยู่ทีตํ าบลบางช้าง อํ าเภออั มพวา เมือรัชกาลที1
เสด็จไปรับราชการในตํ าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ได้ทรงสู่ขอและสมรสกับนางสาวนาค
และประทับอยู่ ณ นิวาสสถานทีตํ าบลอัมพวา หลั งจากกรุ งศรี อยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ.2310
เมือรัชกาลที 1 ได้เสด็จปราบดาภิเษกขึ นครองกรุ งรัตนโกสินทร์ จึงทรงสถาปนาพระชายาขึ น
เป็ นสมเด็จพระอมริ นทรา พระบรมราชินี ต่อมารัชกาลที 2 ทรงเฉลิมพระยศขึ นเป็ นกรมสมเด็จ
พระอมริ นทรามาตย์ สมเด็จพระราชชนนีพ ั นปี หลวงเมือ พ.ศ.2353
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย รัชกาลที2 ทรงเป็ นพระราชโอรสของ
รัชกาลที 1 และสมเด็จพระอมริ นทรา พระบรมราชินี ทรงมีพระนามเดิมว่า “ฉิม” ประสูติเมือ
วั นที 24 กุมภาพั นธ์ 2310 ณ ตํ าบลอั มพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม ในขณะนั นพระราชบิดายั ง
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ทรงดํ ารงพระยศเป็ นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี
ต่อมาได้เสด็จเถลิงถวั ลยราชสมบัติเป็ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที2 ในพระมหาจั กรี บรมราชวงศ์ เมือวั นที7 กันยายน 2352
3. สมเด็จพระศรี สุริเยนทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 2 มีพระนามเดิมว่า “บุญรอด”
เป็ นพระธิดาของสมเด็จเจ้ าฟ้ าหญิง กรมพระศรี สุดารักษ์ พระพีนางในรัชกาลที 1 และเจ้ าขรัวเงิน
ประสูติเมือวั นที 21 กันยายน 2310 ณ ตํ าบลอั มพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม ซึ งเป็ น
นิวาสสถานเดียวกั นกับสถานทีประสูติของรัชกาลที 2 เมือรัชกาลที 1 เสด็จเถลิงถวั ลยราชสมบัติ
ได้รับการสถาปนาเป็ นเจ้าฟ้ าหญิงบุญรอด ต่อมารัชกาลที 2 ทรงได้เจ้าฟ้ าหญิงบุญรอดมาเป็ น
พระอรรคชายาเมือทรงมีพระชนมายุได้ 22 พรรษา เมือรัชกาลที 2 ทรงขึ นครองราชย์ ในปี พ.ศ.2352
พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็ นสมเด็จพระศรี สุริเยนทราดํ ารงตํ าแหน่งพระอั ครมเหสี พระองค์
ทรงมีพระราชโอรส 3 พระองค์ คือ เจ้าฟ้ าชายราชกุมาร (สิ นพระชนม์ในวั นประสูติ) สมเด็จเจ้าฟ้ า
ชายมงกุฎ (ต่อมาได้เสด็จเถลิงถวั ลยราชสมบัติเป็ นพระเจ้ าแผ่นดินรัชกาลที 4 ทรงพระนามว่า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว) และสมเด็จเจ้าฟ้ าชายจุฑามณี (ต่อมาในสมั ยรัชกาลที 4
ทรงได้รับพระบรมราชาภิเษกเป็ นพระบาทสมเด็จพระปิ นเกล้ าเจ้าอยู่หัว)
ใบปิ ดประชาสัมพั นธ์ของวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองทีติดตั งไว้ ในกุฎีทองเมือผู้ วิจ ัยไปทํ าการ
ศึกษาภาคสนามในวั นที 17 เมษายน 2553 กล่าวถึง “นิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระอั มริ นทรา
พระบรมราชินีในรัชกาลที 1” ไว้ ว่า สมเด็จพระอั มริ นทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ทรงสร้าง
กุฎีทองถวายวั ดบางลีบนในราว พ.ศ.2325 เนืองจากทรงมีพระนิวาสสถานเดิม ณ บ้านบางช้าง
ตํ าบลอัมพวา และทรงเลือมใสศรัทธาท่านเจ้าอาวาสวั ดบางลีบนแต่ครั งยั งทรงพํ านักอยู่ทีบ้านบางช้าง
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ ว่า ชุมชนอั มพวาในท้ องทีอํ าเภออั มพวา จังหวั ด
สมุทรสงคราม มีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดกับราชสํานักในสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 2 เนืองจาก
1. เป็ นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์ สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาล
ที 1 พระประยูรญาติของพระองค์ทีตั งถิ นฐานอยู่ทแขวงบางช้
ี
างตั งแต่สมั ยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย
นับเป็ นราชินกิ ุลบางช้างซึ งเป็ นราชินิกุลแรกของกรุ งรัตนโกสินทร์
2. เป็ นเมืองทีประทับของรัชกาลที 1 เมือครั งดํ ารงพระยศเป็ นหลวงยกกระบัตรเมือง
ราชบุรี หลั งจากเสียกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.2310
3. เป็ นเมืองพระราชสมภพของรัชกาลที 2
4. เป็ นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระศรี สุริเยนทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 2
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งานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น (รัชกาลที 1-รัชกาลที 3)
ประทีป ชุมพล (ม.ป.ป. : 18-28) ได้เสนอผลการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภาคกลางสมั ย
รัชกาลที 1-รัชกาลที 3 ไว้ ในงานวิจ ัยเรื อง“จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : ศึกษากรณีความสัมพั นธ์
กับวรรณคดีและอิทธิพลทีมีต่อความเชือ ประเพณี และวั ฒนธรรม” ซึ งได้รับทุนอุดหนุนประเภท
ทั วไป ประจํ าปี 2539 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจ ัยแห่งชาติ สรุ ปได้ด ังนี
1. งานจิตรกรรมฝาผนังในสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 (พ.ศ.2340-2370) นิยมเขียน
ภาพไตรภูมิไว้ หลั งพระพุทธรู ปซึ งเป็ นพระประธาน เขียนภาพมารผจญไว้ ด ้านตรงหน้าพระประธาน
เขียนเป็ นภาพเล่าเรื องขนาดเล็กเป็ นพุทธประวั ติและทศชาติชาดกซึ งอาจจะเขียนเป็ นเรื องใดเรื องหนึ ง
หรื อสองเรื องในอาคารเดียวกัน โดยจะเขียนภาพไว้ต ั งแต่ขอบหน้าต่างล่างซึ งสูงจากพื นประมาณ
60-70 ซม. เรื อยขึ นไปจนถึงขอบหน้าต่างบนจะเขียนไว้ รอบสีด้านเฉพาะส่วนเหนือหน้าต่างด้านข้าง
ทั งสองด้านเรื อยขึ นไปจนถึงเพดานจะเขียนภาพเทพชุมนุม จํ าแนกได้ดังนี
1.1 จิตรกรรมฝาผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เขตพระนคร กรุ งเทพฯ ผนังตอนบนเหนือระดั บหน้าต่างเขียนเป็ นภาพเทพชุมนุม 4 แถวโดยรอบ
เกือบสุดฝาผนังเขียนเป็ นภาพฤาษีสิทธิ วิทยาธร ภาพเรื องนอกฟ้ าป่ าหิมพานต์ ผนังตอนล่างระหว่าง
ช่องหน้าต่างเขียนเป็ นภาพเรื องทศชาติและพุทธประวั ติโดยรอบ ส่วนบานประตูและบานหน้าต่าง
ด้านนอกเขียนลายรดนํ าแต่ลบเลือนเกือบหมด กรมศิลปากรจัดให้เขียนลายรดนํ าขึ นใหม่ในปี.ศ.2500
พ
สําหรับบานด้านในเขียนเทพทวารบาลยืนแท่น นับเป็ นงานจิตรกรรมฝาผนังแรกของกรุ งรัตนโกสินทร์

ภาพที 2.7 ภาพ “เทพชุมนุม” ในพระทีนั งพุทไธสวรรย์
ทีมา (OK Nation, 2010 (March, 24))
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1.2 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวั ดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ ผนัง
ด้านข้างทางทิศตะวั นออกและทิศตะวั นตกตอนระดับเหนือหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุม 3 แถว
ส่วนผนังระหว่างช่องหน้าต่างและ 2 ช่องประตูหน้าเขียนเป็ นภาพเรื องพุทธประวั ติ ผนังตรงหน้า
พระประธานเขียนเป็ นภาพเรื องมารผจญ ผนังด้านหลั งพระประธานระหว่าง 2 ช่องประตูหลั ง
เขียนเป็ นภาพเรื องไตรภูมิ ตอนล่างเขียนเป็ นภาพเรื องนรกและพระมาลั ย ตอนระดับเหนือช่อง
ประตูเขียนภาพป่ าหิมพานต์ สวรรค์ชั นดาวดึงส์และพระจุฬามณี เจดีย ์ ส่วนบานประตูด ้านนอก
เขียนลายรดนํ าพุ่มข้าวบิณฑ์ บานประตูด ้านในเขียนรู ปเทพทวารบาลพนมมือยืนบนแท่นมีย ั กษ์
แบก บานหน้าต่างด้านนอกคงจะเขียนลายรดนํ าไว้ เหมือนกัน แต่ลบเสียหมดแล้ ว บานหน้าต่าง
ด้านในเขียนเทพทวารบาลยืนแท่น (ไม่มยี ั กษ์แบก) เหนือช่องประตูและหน้าต่างติดกรอบ
ภาพเขียนสีเรื องอุณรุ ท

ภาพที 2.8 ภาพ “พระยานาคมุจลินท์แผ่พ ั งพานใหญ่เหนือพระเศียรพระพุทธองค์ขณะทีทรงเสวย
วิมุตติสุขตลอด 7 วั น” ในพระอุโบสถวั ดดุสิตาราม
ทีมา (กลุ่มเผยแผ่ธรรมะ ธรรมจั กรดอทเน็ต, 2553 (24 มีนาคม))
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1.3 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวั ดใหญ่อินทาราม อํ าเภอเมืองชลบุรี จังหวั ด
ชลบุรีซึ งภาพบางภาพได้รับการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ต่อมาเป็ นครั งคราว จึงเป็ นฝี มือช่างหลายยุค
หลายสมั ย แต่ฝีมือช่างทีซ่อมในครั งหลั ง ๆ ไม่ดีถึงขนาดช่างเขียนแต่ก่อน ผนังด้านหน้าพระ
ประธานเขียนภาพมารผจญขนาดใหญ่ ผนังด้านหลั งพระประธานเขียนภาพเรื องไตรภูมิ ผนัง
ด้านข้างตอนเหนือระดับหน้าต่างทั งด้านเหนือและด้านใต้เขียนเป็ นภาพเทพชุมนุม3 ชั น เหนือ
ชั นบนเกือบสุดผนังเขียนเป็ นพวกฤาษีสิทธิ วิทยาธร ส่วนผนังตอนล่างระหว่างช่องหน้าต่างเขียน
เรื องทศชาติ และผนังตรงมุมตะวั นตกเฉียงใต้ระหว่างช่องประตูหลั งกับหน้าต่างเขียนภาพพุทธ
ประวั ติตอนตรัสรู้

ภาพที 2.9 ภาพ “เขาพระสุเมรุ และเขาสัตบริ ภ ัณฑ์ อั นเป็ นแกนกลางของโลกและจั กรวาล” ใน
พระอุโบสถวั ดใหญ่อินทาราม
ทีมา (เบญจา, 2553 (24 มีนาคม))
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2. งานจิตรกรรมฝาผนังในสมั ยรัชกาลที 3 ทีเขียนขึ นระหว่าง พ.ศ.2370-2395 เป็ น
ยุคนิยมศิลปะจีน เนืองจากทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็ นการส่วนพระองค์ ตลอด
รัชกาลของพระองค์ทรงสร้างวั ดแบบใช้ศิลปะอย่างจีนมากมาย ซึ งเรี ยกว่า“ศิลปะแบบพระราชนิยม” ในงานจิตรกรรมฝาผนังก็นิยมเขียน โดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น การตกแต่งตามคติจีน

สถาปัตยกรรมแบบนิยมจีน

จิตรกรรมฝาผนังแบบนิยมจีน “เครื องบูชาและสิ งมงคลแบบจีน”

ภาพที 2.10 “ศิลปะแบบพระราชนิยม” ในวั ดราชโอรสาราม วั ดประจํ ารัชกาลที3
ทีมา (Future Pr, 2010 (March, 24))
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ในระยะเดียวกับจิตรกรรมแบบพระราชนิยมกํ าลั งได้รับความสนใจ จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะ
เดิมในสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ก็ไม่เสือมความนิยมจนสูญหายไป เพราะรัชกาลที 3 ทรง
สนับสนุนควบคู่ก ั นไป ดังเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังทีวั ดสุทัศน์เทพวรารามและวั ดพระเชตุพนวิม-ล
มั งคลาราม เขตพระนคร กรุ งเทพฯ ยั งคงเขียนเป็ นจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะไทยเดิม แต่
จิตรกรรมเหล่านี มีพ ั ฒนาการในตัวเองมาอีกก้วาหนึ ง สิ งสําคัญคือการยอมรับลั กษณะบางประการ
ของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริ มแต่งด้วย ลั กษณะเด่นทีสุดและเห็นได้ชัดคือการใช้ทองคํ าเปลว
ปิ ดเพือผลตกแต่งอย่างมากแทบจะกล่าวได้ว่าฟุ ่ มเฟื อย

ภาพที 2.11 จิตรกรรมฝาผนัง “แบบรักษาคติศิลปะไทยเดิมแต่ยอมรับลั กษณะบางประการของศิลปะ
ตกแต่งแบบจีนมาเสริ มแต่งด้วย” ในพระวิหารวั ดสุทัศน์เทพวราราม
ทีมา (OK Nation, 2010 (March, 25))
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ปรี ชา เถาทอง (2548 : 28-32) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 3
ไว้ ในหนังสือ “จิตรกรรมไทยวิจ ั กษ์” ว่า ในสมั ยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น รัชกาลที 1-3 (พ.ศ.23252349) เรื องราวทีใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมส่วนมากจะเกียวข้องกับวรรณคดีทางพุทธศาสนา
ทั งสิ น อาทิเช่น พุทธประวั ติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ รามเกียรติ อนุพุทธประวั ติ(ชีวประวั ติของ
พระสาวกในสมั ยพุทธกาล) เถรี ประวั ติ (ประวั ติพระภิกษุณีในสมั ยพุทธกาล) ปัจเจกพุทธประวั ติ
(ประวั ติพระปัจเจกพุทธเจ้า) นิบาตชาดก (ชาดก 547 ชาติ) และปริ ศนาธรรม ซึ งสามารถแบ่งการ
เปลียนแปลงของลั กษณะภาพจิตรกรรมออกเป็ น 2 ช่วงด้ วยกัน คือ
1. จิตรกรรมสมั ยรัชกาลที 1-2 นิยมเขียนภาพไตรภูมิพระร่ วงไว้ด ้านหลั งพระประธาน
เขียนภาพมารผจญไว้ ด ้านหน้าพระประธาน ด้านข้ างเขียนภาพเล่าเรื องพุทธประวั ติและทศชาติชาดก
อาจเขียนเรื องใดเรื องหนึ งหรื อเขียนทั งสองเรื องไว้ ในอาคารเดียวกั นก็ได้ โดยจะเขียนไว้ ต ั งแต่ระดับ
ขอบหน้าต่างล่างเรื อยขึ นไปจนถึงขอบหน้าต่างบน ส่วนพื นทีเหนือหน้าต่างด้ านข้างขึ นไปจนจด
เพดานเขียนภาพเทพชุมนุม ลั กษณะการเขียนภาพในสมั ยนี ให้ความสําคัญในเรื องงานฝี มือมาก
เคร่ งครัดกับกฎเกณฑ์ของรู ปแบบศิลปะมาก ทํ าให้สูญเสียความรู้สึกอิสระ กล้ าหาญ เด็ดเดียวไป
จิตรกรรมสมั ยนี จั ดว่าเริ มเป็ นศิลปะแบบกํ าหนดนิยม(Conventional Art) ทีเห็นได้ชัด คือ การนิยม
ใช้พื นหลั งเป็ นสีคลํ าหนักทึบและนิยมปิ ดทองคํ าเปลว
มากขึ น จิตรกรรมฝาผนังทีน่าสนใจในสมั ยนี
เช่น จิตรกรรมฝาผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ งมีความเก่าแก่ทีสุด
คือ เขียนขึ นราว พ.ศ.2338-2340 ในสมั ยรัชกาลที 1 ส่วนงานจิตรกรรมฝี มือพระอาจารย์ นาคที
หอกลาง (หอไตร) วั ดระฆั งโฆสิตารามซึ งเป็ นจิตรกรรมทีหลุดออกจากจิตรกรรมในยุคเดียวกั น เป็ น
การเขียนภาพทีดูโลดโผน แสดงอาการเคลือนไหวทั งลีลาและท่าทางของตัวละครในรามเกียรติ
รวมไปถึงขนาดของรู ปทรงคนทีใหญ่กว่าจิตรกรรมทั วไป และการเขียนเส้นทีดูขึงขัง
2. จิตรกรรมสมั ยรัชกาลที 3 เนืองจากรัชกาลที 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะจีนเป็ น
การส่วนพระองค์ ศิลปกรรมในสมั ยนี จึงเป็ นการนําเอาศิลปกรรมจีนมาดัดแปลงประกอบกับ
ศิลปะไทย จนทํ าให้เกิด “ศิลปะแบบพระราชนิยม” วั ดราชโอรสนับเป็ นวั ดแรกทีใช้ศิลปะการช่าง
อย่างจีนมาตกแต่งจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ในขณะทีจิตรกรรมแบบพระราชนิยมกํ าลั ง
ได้รับความนิยม จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิมในสมั ยรัชกาลที 1-2 ก็ย ั งไม่เสือมความนิยม
สูญหายไป รัชกาลที 3 ยั งทรงสนับสนุนควบคู่ก ั นไป ดังเช่นจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวั ด
สุทัศน์เทพวราราม วั ดพระเชตุพนวิมลมั งคลาราม และอีกหลาย ๆ วั ดทีสร้างและซ่อมแซมใน
สมั ยนี ยั งคงเขียนภาพจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม แต่จิตรกรรมเหล่านี ก็มีพ ั ฒนาการในตัวเอง
อีกก้าวหนึ ง สิ งสําคั ญคือการนําลั กษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาใช้งานด้วลัยกษณะ
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เด่นทีเห็นได้ชัดทีสุดของจิตรกรรมในสมั ยนี คือ การปิ ดทองคํ าเปลวเพือการตกแต่งเป็ นพิเศษ
อย่างมากมาย และการให้ความสําคัญกับฉากธรรมชาติทีเป็ นพื นหลั งมากกว่าจิตรกรรมในยุคก่อน
ภาพมีความสมจริ งมากขึ น แต่ย ั งไม่ใช่ภาพเหมือนจริ ง (Realistic Art) คติความสมจริ งในภาพนั น
เป็ นศิลปะตะวั นตกทีแพร่ หลายเข้าไปสู่ศิลปะจีนในสมั ยทีพ่อค้าชาวตะวั นตกได้ไปตั งสถานีการค้า
อยู่ทีเมืองกวางเจาราว พ.ศ.2350
มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2547 : 15-16) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที1รัชกาลที 3 ไว้ ในหนังสือ “สุนทรี ยวิจ ั กษณ์ในจิตรกรรมไทย” ว่า ผลงานจิตรกรรมฝาผนังทีเป็ น
แบบประเพณี นิยมของสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 3 (พ.ศ.2325-2394) มี 3 แบบดังนี
1. ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง วาดภาพพุทธประวั ติเรี ยงกั นไปจนรอบผนังทั ง4 ด้ าน
เหนือช่องหน้าต่างขึ นไปแบ่งเป็ นแถว ๆ วาดภาพเทพชุมนุม เหนือขึ นไปเป็ นภาพฤาษีหรื อนักสิทธิ
เหาะลอยอยู่ในอากาศเสมือนมานมั สการพระพุทธเจ้ารู ปทีเป็ นพระประธานของอุโบสถหรื อพระทีนั ง
การจัดวางภาพลั กษณะนี ปรากฏทีผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์ วาดเมือปี พ.ศ.2340
2. ผนังระหว่างช่องหน้าต่างวาดภาพเกียวกับทศชาติชาดก ได้แก่เตมียราชชาดก มหาชนก
ชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก จั นทกุมารชาดก ช่างอาจวาด
เรื องราวตอนทีสําคั ญของชาดกแต่งละเรื อง เรี ยงกั นไปตามผนังทั ง4 ด้านของอุโบสถ ผนังเหนือช่อง
หน้าต่างวาดภาพเทพชุมนุมเรี ยงกันเป็ นแถว ๆ ผนังหุ ้มกลองเหนือช่องประตูดา้ นหน้าพระประธาน
วาดภาพพญามารผจญ ส่วนผนังด้ านหลั งพระประธานวาดภาพเรื องไตรภูมิ การจั ดวางภาพแบบนี
ปรากฏใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังวั ดสุวรรณาราม วั ดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย ผนังอุโบสถ
วั ดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ และผนังพระอุโบสถวั ดใหญ่อินทราราม อํ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวั ดชลบุรี
3. การวางตํ าแหน่งภาพไม่เป็ นระบบระเบียบตายตัวเหมือนสองแบบแรก แต่จะวาด
ตามผนังทั ง 4 ด้านและตามเสาเป็ นเรื องต่าง ๆ กันไปจนเต็มผนัง เช่น ผนังพระวิหารหลวงวั ด
สุทัศน์เทพวราราม กรุ งเทพฯ
โดยในสมั ยรัชกาลที 3 (พ.ศ.2367-2394) เป็ นช่วงทีจิตรกรรมฝาผนังได้รับอิทธิพล
จากจีน เพราะเป็ นช่วงทีไทยมีสัมพั นธไมตรี ทางการค้ากับจีน จิตรกรรมฝาผนังแบบศิลปะจีนจึง
เป็ นจิตรกรรมฝาผนังแบบใหม่ทีเกิดขึ นในสมั ยรัชกาลที 3 โดยโปรดให้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง
แบบศิลปะจีน ได้แก่ ภาพเครื องโต๊ะ เครื องบูชาแบบจีน วาดรู ปเทพเจ้าและนักรบจีนบนบาน
หน้าต่างและบานประตูด ้านใน
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สุดารา สุจฉายา (2526 : 10-11) ได้กล่าวถึงงานจิตรกรรมฝาผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์
ไว้ ในหนังสือ “พระทีนั งพุทไธสวรรย์” สรุ ปได้ว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงนาทโปรดให้
จิตรกรในสมั ยรัชกาลที 1 เขียนจิตรกรรมฝาผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์ ขึ นราว พ.ศ.2338-2340
โดยแบ่งเขียนเป็ น 2 ส่วน ส่วนบนเหนือกรอบประตูและหน้าต่างขึ นไปทั ง4 ด้าน เขียนเป็ นภาพ
เทพชุมนุม แบ่งเขียนเป็ นผนังด้านละ 4 ชั น แต่ละชั นกั นด้วยลายหน้ากระดานประจํ ายามก้ามปู
เพือแบ่งชั นของเทพ ต่อจากภาพเทพชุมนุมขึ นไปเขียนเป็ นภาพฤาษีนักสิทธิ วิทยาธร ผนังตอนล่าง
ระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเป็ นภาพพุทธประวั ติ
วรรณิภา ณ สงขลา (2528 : 5-6) ได้ กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที 1รัชกาลที 3 ไว้ ในหนังสือ “การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง” ว่า ช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนังสมั ย
รัชกาลที 1-รัชกาลที 3 ได้รับความบันดาลใจจากสิ งแวดล้อมทีเกิดขึ นในสมั ยนั น เช่น เหตุการณ์
บ้านเมือง ชีวิตความเป็ นอยู่ สังคม ประเพณี การแต่งกาย ลั กษณะบ้านเรื อน วั ดวาอาราม
ปราสาทพระราชวั ง ธรรมชาติและหมู่สัตว์ต่าง ๆ เป็ นแบบในการสร้างสรรค์ภาพเขียน ทํ าให้
จิตรกรรมมีล ั กษณะพิเศษ คือ สีพื นเป็ นสีเข้ม ภาพคนและสถาปัตยกรรมเด่นออกมาเป็ นกลุ่ม ๆ
ใช้สีจ ัด และนิยมใช้สีตรงข้ามตัดกันอย่างรุ นแรง แต่น ํ าห
นักของสีทีตัดกันนั นประสานกันอย่าง
กลมกลืน และเพิ มความละเอียดประณีตในส่วนทีเป็ นลวดลายเครื องประดับยิ งขึ น ในยุคนี นิยม
เขียนภาพพุทธประวั ติ ชาดก และวรรณกรรมทางศาสนา โดยได้จ ั ดระเบียบเป็ นแบบอย่างยึดถือ
กันเป็ นหลั ก คือ ผนังด้านข้างช่วงบนติดฝ้ าเพดานเขียนวิทยาธร มีสินเทาคั น แล้ วมีเทพชุมนุม1-5
ชั น ตามความสูงของฝาผนังช่วงเหนื อหน้าต่างขึ นไป ระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเป็ นภาพชาดก
หรื อพุทธประวั ติเป็ นตอน ๆ เรี ยงลํ าดับกันไป ส่วนฝาผนังด้านหน้าเขียนภาพมารผจญ ด้านหลั ง
เขียนไตรภูมิหรื อเสด็จจากดาวดึงส์ การเขียนตามแบบนี เป็นแบบทีนิยมเขียนกันมากทีสุด
นิรมล เรื องสม และภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทน์ (2547 : 26-29) ได้ กล่าวถึง
จิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 3 ไว้ ในหนังสือ “คุณลั กษณะในจิตรกรรมไทย” ดังนี
1. จิตรกรรมในสมั ยรัตนโกสินทร์ทีเป็ นฝี มือของช่างสมั ยรัชกาลที 1 ยั งคงสืบสาน
ความคิดและฝี มือแบบอยุธยาด้ วยความศรัทธาต่อคติทางพุทธศาสนาทีฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวไทย
ดังงานจิตรกรรมทีปรากฏในหอพระไตรปิ ฎกวั ดระฆั งโฆสิตาราม พระอุโบสถวั ดราชสิทธาราม
พระอุโบสถวั ดดุสิตาราม พระทีนั งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และในสมุดไทยเป็ นต้ น
จิตรกรรมเหล่านี ให้ความรู้สึกในการใช้สีและเส้นอย่างหนักแน่นมีพลั งสอดแทรกคติธรรม ความ
นึกคิด และสะท้อนอารมณ์ได้อย่างลึกซึ ง ยิ งดูก็ยิ งอิ มเอิใบนคุณค่าของความงามและความศั กดิ สิทธิ
ในพระบวรพุทธศาสนา เกิดความซาบซึ งในสุนทรี ยรสของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ให้
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ความรู้สึกสะท้อนอารมณ์อย่างไม่มีทีสิ นสุด นิยมระบายสีพื นหรื อฉากหลั งด้ วยสีหนักหรื อสีเข้ม
เพือเน้นให้ภาพบุคคลซึ งระบายสีอ่อนดูโดดเด่นขึ นมา และยั งนําเอาลวดลายต่าง ๆ มาใช้ตกแต่งภาพ
ให้เกิดความงามสมบูรณ์มากขึ น เช่น ลายของเครื องประดั บ ลายผ้ านุ่งจิตรกรรมฝาผนังในสมั ย
รัชกาลที 1 กํ าหนดรู ปแบบตามอาคารทางสถาปัตยกรรม โดยเขียนภาพพุทธประวั ติและทศชาติ
ชาดก ทางผนังด้านข้างของอาคาร ซึ งเขียนบนพื นทีระหว่างช่องหน้าต่าง ส่วนผนังเหนือขอบ
หน้าต่างเขียนเป็ นเทพชุมนุมขึ นไป 4 ชั น ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอน
มารผจญ ผนังด้านหลั งเขียนไตรภูมิ การวางมุมแต่ละมุมภาพของปราสาทจะวางให้เหลือมลํ ากัน
โดยมีการกั นด้วยฉากบ้างด้วยสินเทาบ้าง ส่วนใหญ่จะใช้ม่านใช้ฉาก การจั ดวางองค์ประกอบ
ของภาพจะให้ความสําคัญกับภาพบุคคลในเรื อง
2. จิตรกรรมไทยสมั ยรัชกาลที 2 มีล ั กษณะรู ปแบบสืบทอดและยั งคงเขียนตาม
แบบแผนอย่างสมั ยรัชกาลที 1 การแบ่งพื นทีของฝาผนังออกเป็ นชั น ๆ โดยใช้สินเทาและเส้น
วาดกั นระหว่างกลุ่มภาพ ต่อมาช่วงปลายรัชกาลที 2 และสมั ยรัชกาลที 3 นิยมเขียนภาพ
วรรณกรรมทีเป็ นเรื องต่อเนืองกัน โดยใช้เส้นลํ านํ า ถนน ต้นไม้ ภูเขาหรื อแนวกํ าแพงเมือง
ตั งแต่พื นจรดเพดานโดยไม่แยกออกจากกั น
3. จิตรกรรมไทยสมั ยรัชกาลที 3 จิตรกรรมไทยแบบอิทธิพลศิลปะจีนมีความ
เด่นชัดมากขึ น ก่อนหน้านี ศิลปะจีนมีอิทธิพลต่อจิตรกรรมไทยมานานแล้ วเป็ นเพียงเบาบางจึง
แลเห็นได้ไม่ชัดเจน ลั กษณะของศิลปะจีนชัดเจนมากในสมั ยรัชกาลที 3 ด้ วยทรงมีพระราชนิยม
ในศิลปะจีนเป็ นอั นมาก
สน สีมาตรัง (2522 : 19-23) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 3
ไว้ ในหนังสือ “จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์” ดั งนี
1. จิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 (ระหว่างปี พ.ศ.2340-2370) ยั งคง
รักษาเค้าคติศิลปะของครู ช่างสมัยธนบุรีและสมั ยอยุธยาไว้ มาก อาทิเช่น องค์ประกอบของภาพทีบรรจุ
ลงไปในผนังอาคาร นิยมเขียนภาพไตรภูมิพระร่ วงไว้ ด ้ านหลั งพระประธาน เขียนภาพมารผจญไว้
ด้านตรงหน้าพระประธาน เขียนภาพเล่าเรื องขนาดเล็กเป็ นพุทธประวั ติและทศชาดก อาจเป็ น
เรื องใดเรื องหนึ งเพียงเรื องเดียวหรื อเขียนทั งสองเรื องในอาคารเดียวกัน จะเขียนไว้ ต ั งแต่ระดับ
ขอบหน้าต่างล่างซึ งสูงจากพื นประมาณ 60-70 เซนติเมตร เรื อยขึ นไปจนถึงขอบหน้าต่างบน จะ
เขียนไว้รอบสีด้าน เฉพาะส่วนเหนือหน้าต่างด้านข้างทั งสองข้างเรื อยขึ นไปจนจดเพดานจะเขียน
ภาพเทพชุมนุม ความนิยมในเรื องราวทีใช้เขียนคงเหมือนแต่ครั งกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรี
แบบศิลปะ เช่น ลั กษณะการเขียนภาพตัวพระตัวนางมีแบบคล้ ายคลึงกับงานจิตรกรรมสมั ยธนบุรี
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และสมั ยอยุธยา จะมีข ้อแตกต่างอยู่ว่าจิตรกรรมยุคนี ศิลปิ นมั วพะวงความสําคั ญในเรื องงานฝี มือ
มาก เคารพกฎเกณฑ์แบบศิลปะมาก จึงทํ าให้สูญเสียความรู้สึกอิสระ ความกล้ าหาญ ความเด็ดเดียว
ความตรงไปตรงมา จิตรกรรมยุคนี จัดว่าเริ มเป็ นศิลปะแบบกํ าหนดนิยม (Conventional Art) ใน
ด้านแบบศิลปะทีเห็นได้ชัดและง่าย ๆ คือ การนิยมหันมาใช้สีพื นหลั งเป็ นสีคลํ าหนักทึบ และใช้
ทองคํ าเปลวปิ ดมากขึ น ผิดกับสมั ยธนบุรีและสมั ยอยุธยาจะปิ ดทองคํ าเปลวน้อย และปิ ดเฉพาะ
เครื องศิราภรณ์ก ับเครื องประดับเท่านั นจิตรกรรมฝาผนังทีน่าสนใจในยุคนี ได้แก่ จิตรกรรมฝา
ผนังพระทีนั งพุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวั ดใหญ่
อินทาราม จังหวั ดชลบุรี จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวั ดดุสิตาราม ธนบุรี จิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถวั ดสุวรรณาราม ธนบุรี จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวั ดบางยีขัน ธนบุรี ฯลฯ
2. จิตรกรรมฝาผนังยุคนิยมศิลปะแบบจีนในสมั ยรัชกาลที 3 (ระหว่างปี พ.ศ.23702395) เนืองจากรัชกาลที 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็ นการส่วนพระองค์ ดังจะ
เห็นได้จากการนําศิลปะการช่างจีนมาสร้างวั ดราชโอรสในสมั ยรัชกาลที 2 ครั งดํ ารงพระยศเป็ น
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ากรมหมืนเจษฎาบดินทร์ ภายในพระอุโบสถวั ดนี โปรดให้เขียนภาพ
เครื องโต๊ะบูชาตามอย่างจีนแบบต่าง ๆ ลงบนผนังทั งหมด นับเป็ นวั ดแรกทีใช้ศิลปะการช่าง
อย่างจีน เมือพระองค์ได้ ขึ นครองราชย์ สมบัติ ตลอดรัชกาลของพระองค์ได้สร้างวั ดแบบใช้ศิลป
การช่างจีนมากมาย จะขอเรี ยกว่า “ศิลปะแบบพระราชนิยม ร.3” ในทางจิตรกรรมฝาผนังก็นิยม
เขียนโดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น โต๊ะบูชา การตกแต่งลวดลายดอกไม้ ใบไม้ ตามคติจีน ฯลฯ
จิตรกรรมทีเขียนตามคติศิลปจีนนี เรี ยกว่า “จิตรกรรมแบบพระราชนิยม ร.3” เช่นเดียวกัน ใน
เวลาเดียวกับทีจิตรกรรมแบบพระราชนิยม ร.3 กํ าลั งได้รับความนิยม จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะ
เดิม (สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ก็ไม่เสือมความนิยมจนสูญหายไป และดูเหมือนว่ารัชกาลที 3
ทรงสนับสนุนควบคู่ก ันไป ดั งมีพยานหลั กฐานคือจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวั ดสุทัศน์เทพ
วราราม วั ดพระเชตุพนวิมลมั งคลาราม และอีกหลาย ๆ วั ดทีสร้างและซ่อมในรัชกาลนี ยั งคง
เขียนเป็ นจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะไทยเดิม แต่จิตรกรรมเหล่านี มีพ ั ฒนาการในตัวเองมาอีก
ก้าวหนึ ง สิ งสําคัญคือการยอมรับลั กษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริ มแต่งอยู่ใน
งานด้วย ลั กษณะเด่นทีสุดและเห็นได้ชัด คือ การใช้ทองคํ าเปลวปิ ดเพือผลตกแต่งอย่างมากมาย
มากเสียแทบจะกล่าวว่าฟุ ่ มเฟื อย
การให้ความสําคัญแก่ฉากธรรมชาติทีเป็ นพื นหลัให้
ง แลดู
สมจริ งมากขึ น มีความลึก และต้นไม้ นิยมใช้ก ้านกระดังงาทุบปลายแตกเป็ นเหมือนพู่ก ันแบนแล้ ว
จุ่มสีแตะจนเป็ นรูปต้นไม้ ต่างกั บจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ที
นิยมวิธีการตัดเส้นใบไม้
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จากการศึกษาเอกสารข้างต้ นสรุ ปได้ ว่า จิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที1-รัชกาลที 2
(ระหว่างปี พ.ศ.2340-2370) ยั งคงสืบสานความคิดและฝี มือแบบอยุธยาด้วยความศรัทธาต่อคติทาง
พุทธศาสนาทีฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวไทย เรื องราวทีใช้ ในการเขียนภาพจิตรกรรมส่วนมากจะ
เกียวข้องกับวรรณคดีทางพุทธศาสนาทั งสิ น เช่น พุทธประวั ติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ รามเกียรติ
อนุพุทธประวั ติ เถรี ประวั ติ ปัจเจกพุทธประวั ติ นิบาตชาดก ปริ ศนาธรรม เป็ นต้น โดยได้รับ
ความบันดาลใจจากสิ งแวดล้ อมทีเกิดขึ นในสมั ยนั น เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง ชีวิตความเป็ นอยู่
สังคม ประเพณี การแต่งกาย ลั กษณะบ้านเรื อน วั ดวาอาราม ปราสาทพระราชวั ง ธรรมชาติและ
หมู่สัตว์ต่าง ๆ เป็ นแบบในการสร้างสรรค์ ทํ าให้จิตรกรรมมีล ั กษณะพิเศษ คือ สีพื นเป็ นสีเข้ม
ภาพคนและสถาปัตยกรรมเด่นออกมาเป็ นกลุ่ม ๆ ใช้สีจ ัด และนิยมใช้สีตรงข้ามตัดกันอย่าง
รุ นแรง แต่น ํ าหนักของสีทีตัดกั นนั นประสานกั นอย่างกลมกลืน และเพิ มความละเอียดประณี ต
ในส่วนทีเป็ นลวดลายเครื องประดับยิ งขึ น ส่วนบานประตูและบานหน้าต่างนิยมเขียนลายรดนํ า
สําหรับจิตรกรรมฝาผนังสมั ยรัชกาลที 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็ นการส่วน
พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังจึงนิยมเขียนโดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น โต๊ะบูชา การตกแต่ง
ลวดลายดอกไม้ ใบไม้ ตามคติจีน ฯลฯ จิตรกรรมทีเขียนตามคติศิลปะจีนนี เรี ยกว่า “จิตรกรรม
แบบพระราชนิยมรัชกาลที 3” ในเวลาเดียวกันจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมั ยรัชกาลที 1รัชกาลที 2) ก็ไม่เสือมความนิยมจนสูญหายไป แต่มีพ ั ฒนาการในตั วเองมาอีกก้าวหนึ งกล่าวคือ
การยอมรับลั กษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริ มแต่งอยู่ในงานด้ วย ลั กษณะเด่น
ทีสุดและเห็นได้ชัด คือ การใช้ทองคํ าเปลวปิ ดเพือผลตกแต่งอย่างมากมาย มากเสียแทบจะกล่าวว่า
ฟุ ่ มเฟื อย

วัดภุมรินทร์ กุฎีทองและงานจิตรกรรมภายในวัด
คณะกรรมการดํ าเนินงานจั งหวั ดสมุทรสงคราม(2548 : 43) ได้กล่าวถึงวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองไว้ ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า ตั งอยู่ริมฝั งแม่น ํ าแม่กลองปากคลองประชาชมชืนฝั ง
ตะวั นตก มีกุฎีทองเป็ นเรื อนไม้ สักทองขนาดใหญ่ สร้างโดยสมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์พระอั ครมเหสี ในรัชกาลที 1 เพือถวายเจ้าอาวาสวั ดบางนางลี ต่อมาทีดินบริ เวณทีปลูกกุฎีทอง
ถูกนํ าเซาะจนตลิ งพั ง จึงต้องย้ ายกุฎีทองมาไว้ ทีวั ดภุมริทร์น ซึ งสันนิษฐานกั นว่าสร้างขึ นเมือปี
พ.ศ.2431 ในสมั ยรัชกาลที 5 โดยนางภู่ เถ้ าแก่โรงหีบอ้ อยได้บริ จาคทรัพย์ ร่วมกับลูกหลานซื อ
ทีดินสร้างวั ด และตั งชือว่า “วั ดภุมริ นทร์” หลั งจากย้ ายกุฎีทองมาไว้ จึงเรี ยกชือวั นดีว่า “วั ด
ภุมริ นทร์กุฎีทอง”
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สายรุ ้ง เฮงซอ (2543 : 142-143) ได้กล่าวถึงวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองไว้ ในหนังสือ
“สมุทรสงคราม” ว่า ตั งอยู่ริมฝั งแม่น ํ าแม่กลอง เหตุทีมีค ํ าว่“กุา ฎีทอง” ต่อท้ายก็เนืองจากมีกุฎีท ํ า
ด้วยไม้ สักเขียนลายปิ ดทองทั งด้านนอกและด้านใน เดิมกุฎีทองหลั งนี อยู่ทีวั ดบางนางลีญ่ใหโดย
มีประวั ติกล่าวขานว่า วั ดบางนางลีใหญ่เคยมีสมภารองค์หนึ งมีความเชียวชาญในทางสมถวิปัสสนา
มีญาณวิเศษสามารถมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ วั นหนึ งเศรษฐีทองและเศรษฐีสั นพร้อมด้วย
บุตรสาว คือ “คุณนาค” ได้ไปทํ าบุญและตรวจดวงชะตา พร้อมทั งให้สมภารดูฤกษ์เพือกํ าหนด
วั นหมั นของคุณนาคกับหลวงยกกระบัตร ซึ งสมภารท่านนั นตรวจดวงชะตาแล้ วบอกว่า คุณนาค
เป็ นคนมีบุญวาสนา ต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็ นนางพญามหากษั ตริ ย ์ ซึ งต่อมาคุณนาคก็ได้
ดํ ารงอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์ บรมราชินีในรัชกาลที1 เมือดวงชะตาเป็ นไปอย่าง
ทีสมภารทํ านายไว้ ทางครอบครัวคุณนาคจึงได้สร้างกุฎีทองถวายแก่ว ั ดบางนางลีใหญ่ 3 หลั ง
เมือ พ.ศ.2325 วั ดบางนางลีใหญ่จึงมีค ํ าว่า “กุฎีทอง” ต่อท้ายเป็ น “วั ดบางนางลีใหญ่กุฎีทอง”
ต่อมาทีดินบริ เวณทีปลูกกุฎีทองถูกนํ าเซาะจนตลิ งพั ง จึงต้องย้ ายกุฎีทองมาไว้ ทีวั ดภุมริ นทร์เมือ
ปี พ.ศ.2431 จึงทํ าให้ชือวั ดเปลียนไปเป็ น“วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง”
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง (2553, 25 มีนาคม) ได้กล่าวถึงวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองไว้ ในเว็บเพจ
ชือ “วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง อั มพวา” ว่า วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองตั งอยู่ปากคลองประชาชมชืนฝั งตะวั นตก
สร้างขึ นในปี พ.ศ.๒๔๓๑โดยนางภู่เถ้ าแก่โรงหีบอ้ อย ได้บริ จาคทรัพย์ ร่วมกับลูกหลานซื อทีดินสร้าง
วั ด และได้ต ั งชือว่า"วั ดภุมริ นทร์" มีความสําคัญทางประวั ติศาสตร์คือ มีกุฎีทองขนาดใหญ่สร้าง
โดยสมเด็จพระชนกนาถของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระอั ครมเหสีในรัชกาลที 1 เพือถวาย
เจ้าอาวาสวั ดบางลีบน ต่อมาบริ เวณทีปลูกกุฎีทองถูกนํ าเสาะจนตลิ งพั งจึงต้องย้ ายกุฎีทองมาไว้ ที
วั ดภุมริ นทร์ หลังจากย้ ายกุฎีทองจากวั ดบางลีบนมาไว้ ทีวั ดนี จึงเรียกชือรวมกั นว่า "วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง" โดยกุฎีทองมีประวั ติความเป็ นมาเริ มตั งแต่มีเศรษฐีตระกูลหนึ งตั งบ้านเรื อนอยู่แขวงบางช้าง
คืออํ าเภออั มพวาในปัจจุบันโดยเรี ยกว่า “เศรษฐีบางช้าง” เป็ นทีรู้จ ั กกันไปทั วบุคคลในตระกูลนี
รับราชการเป็ นเจ้าเมือง เช่น พระแม่กลองบุรี (เสม) ต้นตระกูลวงศาโรจน์ พระแม่กลองบุรี (ศร) ต้น
ตระกูล ณ บางช้าง มีฐานะมั นคงกว่าตระกูลอืนในลุ่มนํ าแม่กลองเศรษฐีทองและเศรษฐีสั นตั งเรื อน
อยู่แขวงบางช้างบริ เวณวั ดจุฬามณีมีบุตรธิดาหลายคน ธิดานางหนึ งชือว่า “นางสาวนาค” เป็ นกุลสตรี
ทีมีความงามเป็ นทีเลืองลือ สมั ยนั นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุ งศรี อยุธยามีพระทัยหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ
แสวงหาสตรี รูปงามไปเป็ นนางสนมนางบํ าเรอ จึงโปรดให้มหาดเล็กคอยสืบเสาะหาสตรี รูปงาม
ไปถวาย ครั งหนึ งมหาดเล็กคนสนิทกราบทูลว่ามีสตรี รูปงามในแขวงบางช้างนางหนึ ง เป็ นบุตร
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เศรษฐีบางช้าง จึงโปรดให้เจ้าเมืองราชบุรีไปสู่ขอต่อบิดามารดาด้วยสมั ยนั นเมืองสมุทรสงคราม
เป็ นหัวเมืองขึ นต่อเมืองราชบุรี ส่วนเมืองราชบุรีเป็ นหัวเมืองชั นโท ท่านเศรษฐีทองและภรรยา
ได้บ่ายเบียงว่าขอถามความสมั ครใจของธิดาก่อน และนําความไปปรึ กษาพระแม่กลองบุรี (เสม)
เจ้าเมืองแม่กลองซึ งเป็ นญาติก่อน ธิดาเศรษฐีทองไม่สมั ครใจเป็ นนางสนมในวั ง เศรษฐีทองสงสาร
ธิดาจึงพร้อมด้วยเจ้าเมืองสมุทรสงครามนําความเข้าหารื อกับหลวงพินิจอักษร (ทองดี) เสมียนตรา
มหาดไทย หลวงพินิจอั กษรได้เกิดปัญญาว่านายทองด้วงบุตรชายได้บวชเรี ยนแล้ วยั งไม่มครอง
ี คู ่
หากได้ธิดาเศรษฐีทองมาเป็ นภรรยาก็นับว่าเหมาะสมกั นยิ งเพราะเป็ นหญิงอุดมไปด้ วยทรัพย์สมบั ติ
และรู ปสมบัติ ฝ่ ายชายแลก็รูปงามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรับราชการในวั งนับว่าเหมาะสมกันดี
ยิ งนัก ทั งยั งเป็ นเกราะป้ องกันมิให้ธิดาตกเป็ นสนมในวั งเมือคิดอุบายได้ทั งสองจึงเห็นดีด ้วยและ
ได้ท ํ าฎีกาเข้ากราบทูลว่าธิดาของท่านเศรษฐีบางช้างตนได้ สู่ขอให้นายทองด้วงบุตรชายแล้ วขอ
พระราชทานให้แก่บุตรของตนเสียเถิด พระเจ้าแผ่นดินได้ ทราบเพียงกิตติศ ั พท์ความงามของนาง
นาค แต่ย ั งมิเคยได้ทอดพระเนตรรู ปร่ างหน้าตา จึงมิได้อาลั ยและพระราชทานอนุญาตให้วิวาห์
ได้ตามประสงค์ ครั นกลั บถึงเมืองสมุทรสงครามเศรษฐีทองจึงชวนภรรยาและธิดาไปทํ าบุญทีวั ด
บางลีบนและขอให้สมภารตรวจโชคชะตาราศี และกํ าหนดวั นวิวาห์มงคล สมภารตรวจดูแล้ วจึง
ได้กล่าวกับเศรษฐีทั งสองว่าธิดาของท่านจะมีบุญวาสนามาก จะได้เป็ นนางพญามหากษัตริ ย ์ ยก
วงศ์ ตระกูลให้เป็ นสุขเป็ นทีพึ งแก่คนทั งหลาย เศรษฐีทองกล่าวว่าถ้ าเป็ นจริ งจะสร้างกุฎีทองถวาย
ต่อมาธิดาท่านเศรษฐีทองได้วิวาห์มงคลกับนายทองด้วงมหาดเล็กซึ งในเวลาต่อมาได้ด ํ ารงตํ าแหน่ง
หลวงอร่ ามฤทธิ หลวงยกบัตรราชบุรีและสมุทรสงคราม และเข้ารับราชการในกรุ งธนบุรีจนได้
เลือนเป็ นพระราชวริ นทร์ เจ้ากรมพระตํ ารวจซ้าย พระยาอภัยรณฤทธิ พระยามหาราช พระยาจั กรี
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริ ย ์ ศึก และเมือหมดบุญพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ปราบดาภิเษกเป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ นางสาวนาคจึงได้เป็ นอั ครมเหสีของพระมหากษั ตริ ย ์ รัชกาลที 1 แห่งกรุ ง
รัตนโกสินทร์
อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 147) ได้กล่าวถึงวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
ไว้ ในหนังสือ “เรื อแล่นทะเลลม” ว่า วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองสร้างขึ นเมือ พ.ศ.2431 สมั ยรัชกาลที 5
โดยนางสาวภู่ พงษ์พิทักษ์ จึงเรี ยกว่า “วั ดภุมริ นทร์” ซึ งแปลว่า “แมลงภู”่ ต่อมามีการย้ ายกุฎีทอง
จากวั ดบางลีบนมาปลูกทีวั ดนี จึงเรี ยกชือเป็ น“วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง” สําหรับกุฎีทองนั นเป็ นเรื อน
ไทยใต้ถุนสูงปลูกด้ วยไม้ สักทองสมั ยต้ นรัตนโกสินทร์ หลั งคามุงกระเบื องมอญ ตามประวับอก
ติ
ว่าในเขตบางช้าง สมั ยปลายอยุธยา มีตระกูลมอญเศรษฐีใหญ่ตระกูลหนึ ง สามีชือทอง ภรรยาชือ
สั น ทั งสองมีบุตรธิดาหลายคน หนึ งในนั นเป็ นธิดาชือ“นาค” วั นหนึ งพระปลั ดทิม สมภารวั ด
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บางลีบนซึ งนับถือกั นว่ามีฌานสมาบัติแก่กล้ า สามารถนั งทางในมองเห็นอนาคตได้ ได้
ทํ านายว่า
คุณนาคจะได้เป็ นพระราชินี เศรษฐีทั งสองและธิดาจึงบอกว่าถ้าเป็ นความจริ งจะสร้างกุฎีทอง
ถวายสมภาร เมือคุณนาคได้รับการสถาปนาเป็ นพระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ท่านทองและท่าน
สั นจึงได้สร้างกุฎีทองถวาย วั ดบางลีบนจึงได้นามใหม่ว่า “วั ดบางลีกุฎีทอง” แต่นั นมา ต่อมาวั ด
บางลีกุฎีทองถูกนํ าเซาจนวั ดพั งลงแม่น ํ า คงเหลือกุฎีทองเพี
ยงหลั งเดียว จึงได้รื อมาปลูกทีวั ด
ภุมริ นทร์ กุฎีทองของเดิมได้ผุผ ั งไปตามกาลเวลาในปี พ.ศ.2541 เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.
2544) ได้สร้างกุฎีทองขึ นใหม่โดยใช้ว ั สดุในปัจจุบันเสริ มส่วนทีพั งไป โดยพยายามคงลั กษณะ
และ
โครงสร้างของเดิมให้มากทีสุด กุฎีทองเป็ นเรื อนไทยใต้ถุนสูง ปลูกด้วยไม้ สักทอง หลั งคามุง
กระเบื องมอญ บนเรื อนมีห้อง 5 ห้อง ภายในเขียนลายลงรักปิ ดทองสีดอกจั นทน์ทั งหลั ง ปัจจุบั น
ลายดังกล่าวยั งคงอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะบนบานประตู หน้าต่างและเพดาน แต่ในส่วน
ของจิตรกรรมนั นคงเหลือเพียงภาพพระกํ าลั งปลงสังเวช 4 บนผนังด้านหนึ ง และภาพจับระหว่าง
ทศกัณฐ์ก ับพระรามบนบานหน้าต่างเท่านั น
สถาบันพั ฒนศิลป์ (2551 : 80-85) ได้ กล่าวถึงวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองไว้ ในหนังสือ“สมุด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวั ดในจั งหวั ดสมุทรสงคราม” ว่า วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองตั งอยู่หมู่ที 8 บ้าน
ภุมริ นทร์ ตํ าบลสวนหลวง อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม ริ มฝั งแม่น ํ าแม่กลอง ปากคลอง
ประชาชมชืน (คลองบางลี) ฝั งตะวั นตก ตรงข้ามอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย ตํ าบลอั มพวา อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม
สร้างขึ นเมือ พ.ศ.2431
ในสมัยรัชกาลที 5 โดยนางภู่ พงษ์พิทักษ์ เถ้ าแก่โรงหีบอ้ อย ซึ งมีภูมิล ํ าเนาอยู่ใต้คลองบางจาก
อํ าเภออั มพวา จั งหวั ดสมุทรสงคราม ได้บริ จาคทรัพย์ ร่วมกั บบุตรเขยและบุตรสาวและให้นามว่า
“วั ดภุมริ นทร์” ปัจจุบั นมีนามว่า “วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง” เนืองจากเป็ นวั ดทีมีกุฎีเป็ นเรือนไม้ สักทอง
ขนาดใหญ่ ปิ ดลวดลายสวยงาม กุฎีทองหลั งนี เป็ นกุฎีทีสมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์
พระมเหสีในรัชกาลที 1 สร้างถวายวั ดบางนางลีบนไว้ แต่เดิม และมีเครื องใช้ส่วนพระองค์ถวาย
ไว้ ทีวั ดนี จํ านวนมาก กุฎีทีมีความงดงามหลั งนี มีประวั ติทีน่าสนใจเกียวกับพระมเหสีขององค์
พระปฐมบรมราชวงศ์จ ักรี กล่าวคือ ตามประวั ติเล่าว่าเขตบางช้างในสมั ยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลายมี
ตระกูลมอญเศรษฐีใหญ่ สามีชือ “ทอง” ภรรยาชือ “สั น” ทั งสองมีบุตรธิดาหลายคน หนึ งในนั นเป็ น
ธิดาชือ “นาค” วั นหนึ งพระครู ปลั ดทิม สมภารวั ดบางลีบนซึ งเป็ นทีนับถือกั นว่ามีฌานสมาบัติ
แก่กล้ า สามารถนั งทางในมองเห็นอนาคต ได้ท ํ านายว่คุาณนาคจะได้เป็ นพระราชินี เศรษฐีทั งสอง
และธิดาจึงบอกว่าถ้าเป็ นความจริ งจะสร้างกุฎีทองถวายสมภาร เมือคุณนาคได้รับสถาปนาเป็ น
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พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ท่านทองและท่านสั นจึงได้สร้างกุฎีทองถวายจํ านวน 3 หลั ง ต่อมาวั ด
บางลีบนซึ งตั งอยู่ริมฝั งแม่น ํ าแม่กลอง บริ เวณปากคลองประชาชมชืนติดกับวั ดภุมริ นทร์ทีอยู่ลึก
เข้ามาในคลองประชาชมชืน ถูกกระแสนํ าพ ั ดเซาะตลิ งลงนํ าไปเรื อย ๆทีดินบริ เวณวั ดบางลีบนเหลือ
น้อยลง กุฎี วิหารทรุ ดโทรม คนเรี ยกวั ดบางลีบนว่า “วั ดบางลีน้อย” เมือวั ดบางลีน้อยถูกกระแสนํ า
กัดเซาะพั งทลายหายไป วั ดภุมริ นทร์จึงอยู่ปากคลองบางลีแทนต่อมาพระอธิการเกีย เจ้าอาวาสวั ด
ภุมริ นทร์ จึงรื อย้ ายกุฎีว ั ดบางลีน้อยมาสร้างทีวัดภุมริ นทร์ โดยเพิ มช่อฟ้ าใบระกาใหม่ทั งหลัง เพือ
ใช้เป็ นทีสวดมนต์ วั ดภุมริ นทร์จึงมีชือเรี ยกว่า “วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง” แต่ตอนทีย้ ายมาสร้างทีวั ด
ภุมริ นทร์นั นกุฎีทองมีสภาพทรุ ดโทรมมาก พระครู ปิยถาวรปิ ยธโร เจ้าอาวาสจึงได้ยกกุฎีทองขึ น
บูรณะใหม่ทั งหลั ง และได้ด ํ าเนินการจนถึงมุงหลั งคา โดยใช้งบประมาณของทางวั ดจนกระทั ง
ปี งบประมาณ 2541 กรมศิลปากรได้จ ัดสรรงบประมาณมาให้ด ํ าเนินการซ่อมกุฎีทองต่อให้แล้ วเสร็ จ

ภาพที 2.12 ภาพด้ านนอกของกุฎีทองในวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
ทีมา (สถาบันพั ฒนศิลป์, 2551 : 80)
นอกจากนีสถาบันพั ฒนศิลป์ (2551 : 83) ยั งได้กล่าวถึงภาพจิตรกรรมภายในกุฎีทองไว้
ว่า บริ เวณฝาผนังเขียนภาพอสุภะ 10 และทีประตูทางเข้าหอนอนเขียนภาพลายรดนํ าเรื องรามเกียรติ
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ภาพที 2.13 ภาพจิตรกรรม “อสุภะ 10” บนฝาผนังภายในกุฎีทอง
ทีมา (สถาบันพั ฒนศิลป์, 2551 : 81)

ภาพที 2.14 ภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรื องรามเกียรติ ทีประตูทางเข้าหอนอนภายในกุฎีทอง
ทีมา (สถาบันพั ฒนศิลป์, 2551 : 83)
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จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุ ปได้ว่าวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองมีกุฎีทองทีสมเด็จพระชนก
ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 สร้างขึ นด้วยไม้ สักทองเพือถวาย
พระครู ปลั ดทิม สมภารวั ดบางลีบน ภายในกุฎีทองมีภาพจิตรกรรมทีสวยงามโดยทีบริ เวณฝาผนัง
เหนือช่องหน้าต่างขึ นไปเขียนภาพอสุภะ 10 และทีประตูทางเข้าหอนอนเขียนภาพลายรดนํ าเรื อง
รามเกียรติ วั ดบางลีบนตั งอยู่ริมฝั งแม่นแม่ํ ากลอง บริ เวณปากคลองประชาชมชืน ติดกับวั ดภุมริ นทร์
ทีอยู่ลึกเข้ามาในคลองประชาชมชืน ต่อมาถูกกระแสนํ าพั ดเซาะตลิ งลงนํ าไปเรื อย ๆ ทีดินบริ เวณ
วั ดบางลีบนเหลือน้อยลง กุฎี วิหารทรุ ดโทรม คนเรี ยกวั ดบางลีบนว่า “วั ดบางลีน้อย” เมือวั ดบางลีน้อย
ถูกกระแสนํ ากัดเซาะพั งทลายหายไป วั ดภุมริ นทร์จึงอยู่ปากคลองบางลีแทน ต่อมาพระอธิการเกีย
เจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์จึงรื อย้ ายกุฎีว ั ดบางลีน้อยมาสร้างทีวั ดภุมริ นทร์ โดยเพิ มช่อฟ้ าใบระกาใหม่
ทังหลั ง เพือใช้เป็ นทีสวดมนต์ วั ดภุมริ นทร์จึงมีชือเรี ยกว่า“วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง”

วัดบางแคใหญ่และงานจิตรกรรมภายในวัด
1. ความเป็ นมาของวัดบางแคใหญ่
1.1 สถาบันพั ฒนศิลป์ (2551 : 61) ได้กล่าวถึงวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในหนังสือ“สมุด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวั ดในจังหวั ดสมุทรสงคราม” ว่า วั ดบางแคใหญ่ต ั งอยู่ริมฝั งแม่น ํ าแม่กลอง
ฝั งตะวั นตก ปากคลองบางแค หมู่ที 7 ตํ าบลแควอ้ อม อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม เดิม
ชือวั ดบางแคนอก น่าจะเป็ นวั ดมีมาแต่สมั ยกรุ งศรี อยุธยา และเจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ มาสร้าง
และปฏิสังขรณ์ขึ นใหม่ในสมั ยรัชกาลที2 ในปี พ.ศ.2357
1.2 คณะกรรมการดํ าเนินงานจังหวั ดสมุทรสงคราม(2548 : 38) ได้กล่าวถึงวั ดบางแค
ใหญ่ไว้ ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า วั ดบางแคใหญ่ต ั งอยู่ริมแม่น ํ าแม่กลอง บริ เวณปากคลอง
บางแค ตํ าบลแควอ้ อม อํ าเภออั มพวาสร้างขึ นในสมั ยกรุ งศรี อยุธยา และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ น
ใหม่เมือ พ.ศ.2357 โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ
1.3 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 148) ได้กล่าวถึงวั ดบางแคใหญ่
ไว้ ในหนังสือ “เรื อแล่นทะเลลม” ว่า วั ดบางแคใหญ่เดิมชือวั ดบางแคนอก น่าจะเป็ นวั ดทีมีมาแต่
สมั ยอยุธยา เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง) สมุหกลาโหมและราชินิกุลสาย ณ บางช้างเป็ นผู้
ปฏิสังขรณ์ใหญ่ใน พ.ศ.2357 (สมั ยรัชกาลที 2)
1.4 น. ณ ปากนํ า และแสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย(2534 : 17-18) ได้ กล่าวถึงวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในบทความชือ “วั ดบางแคใหญ่” ในหนังสือ “วั ดบางแคใหญ่” ว่า วั ดบางแคใหญ่แม้เป็ น
วั ดราษฎร์อยู่ในท้องถิ นทีเป็ นเรื อกสวนห่างไกลแหล่งชุมชน แต่ก็มีโบราณวั ตถุสถานบางอย่างที
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ระบุว่าเป็ นวั ดใหญ่และมีความสําคัญทางประวั ติศาสตร์ไทยมาแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้ น ตาม
ประวั ติกล่าวว่าสร้างโดยผู้ มีบรรดาศั กดิ สูงซึ งมีอ ํ านาจทางบ้านเมือง ตั งอยู่ในภูมิสถานทีมีน ํ าโอบ
คือ มีคลองบางแค (คลองย่อยจากแม่น ํ าแม่กลอง) ผ่านวั ดทางทิศตะวั นออก คลองเมรุ ทางทิศ
เหนือ และคลองบางลีทางทิศใต้ สภาพแวดล้ อมของวั ดร่ มรื นไปด้วยสวนส้ม สวนตาล สวน
มะพร้าว และสวนลิ นจี หากจะพิจารณาในแง่การแบ่งเขตการปกครองแล้ ว วั ดนีจะอยู่ในเขต
ตํ าบลแควอ้ อม อํ าเภออั มพวา จั งหวั ดสมุทรสงคราม ตามคํ าบอกเล่าของผู้ เฒ่าผู้ แก่ละแวกวั
ใน ด
และท่านเจ้าอาวาส (พระครู โฆษิตสุตคุณ) ซึ งเกิดทีบ้านนี ขณะนี มีอายุ93 ปี (นับจาก พ.ศ.2531)
กล่าวว่าวั ดนี เจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) สร้างให้ก ับภรรยาหลวงของท่าน จึงได้ชือว่า
วั ดบางแคใหญ่ นอกจากนี ท่านได้สร้างวั ดบางแคน้อยซึ งอยู่ไม่ไกลกั นนักให้ภรรยาน้อยด ้ วย โดย
แผ่นหินชนวนเก่าแก่ทีพระอุโบสถระบุว่าเจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ ได้สร้างวั ดบางแคใหญ่เมือ .พศ.2357
อั นเป็นช่วงต้ นแผ่นดินรัชกาลที 2 แห่งราชวงศ์ จ ักรี แต่เมือดูจากโบราณวั ตถุและโบราณสถาน
สมั ยอยุธยาภายในวั ด ประกอบด้วยใบเสมาหินทรายแดงขนาดเล็กสมั ยอยุธยา ตระกูลอั มพวา และ
เจดีย ์ เหลียมย่อมุมสิบสองสมั ยพระนารายณ์ วั ดบางแคใหญ่น่าจะเป็ นวั ดมีมาแต่สมั ยอยุธยาแล้ ว
และเจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ มาสร้างปฏิสังขรณ์ขึ นใหม่ในสมั ยรัชกาลที2 (พ.ศ.2357) สําหรับ
ประวั ติของท่านผู้ สร้างวั ดบางแคใหญ่ คือ เจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ สมุหพระกลาโหม มีนามเดิม
ว่า แสง วงศาโรจน์ เป็ นบุตรของเจ้าพระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์) ซึ งรับราชการมีความดี
ความชอบมาตังแต่ครั งต้นแผ่นดินรัชกาลที 1 ทั งเป็ นต้ นตระกูล “วงศาโรจน์” ดังสืบสายมา
จนถึงปัจจุบันนี เชื อสายของตระกูลวงศาโรจน์สืบสายหนึ งมาจากราชนิกูลบางช้าง กล่าวคือ
เจ้าพระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์) เป็ นบุตรของท่านยายเดือและท่านตาขุนแกล้ ว ท่านยายเดือ
เป็ นธิดาของท่านยายเจ้าเมืองซึ งเป็ นพีสาวของสมเด็จพระรู ปศิริโสภาคมหานาคนารี พระชนนีของ
สมเด็จพระอั มริ นทรา พระบรมราชินีพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จ ักรี อั นมีนิวาสสถานเดิมอยู่แถบ
อั มพวา และเชื อสายราชนิกูลบางช้างสายนี มั กรับราชการสนองพระเดชพระคุณในแถบสมุทรสงคราม
สมุทรสาคร ต่อมาถึงราชบุรี เจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ(แสง วงศาโรจน์) ได้รับราชการมีความดีความชอบ
มาตั งแต่ครั งต้นแผ่นดินรัชกาลที1 หลั งจากปราบดาภิเษกแล้ว รัชกาลที 1 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานบรรดาศั กดิ ให้นายแสงเป็ นพระยาสมุทรสงคราม ต่อมามีความดีความชอบถึงขนาด
ได้เป็ นสมุหพระกลาโหม บังคับบัญชาทหารทั งปวงในแผ่นดินรัชกาลที2 และได้รับพระบรมราชโองการให้เป็ นแม่ทัพไปราชสงครามกั บพม่าทีชายแดนไทยอยู่เสมอ
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2. จิตรกรรมบนฝาไม้ สมัยรัชกาลที 2 ทีกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่
2.1 คณะกรรมการดํ าเนินงานจังหวั ดสมุทรสงคราม (2548 : 38) ได้กล่าวถึง
จิตรกรรมบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในหนังสือ “สมุทรสงคราม”
ว่า สิ งสําคัญภายในวั ดบางแคใหญ่คือภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ ่ นผสมกาวบนฝาผนังไม้ ประจัน
ทีกุฏิสงฆ์ เขียนขึ นในสมั ยรัชกาลที 2 แสดงการทํ าสงครามระหว่างไทยกับพม่า และการ
ดํ ารงชีวิตของชาวมอญ เช่น การแต่งกายของสาวมอญ การสีข ้าว ลั กษณะทีอยู่อาศั ยซึ งสะท้อน
ลั กษณะการดํ ารงชีวิตของบรรพบุรุษชาวมอญในอดีตของอํ าเภออั มพวา

ภาพที 2.15 ภาพกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (สถาบันพั ฒนศิลป์, 2551 : 71)
2.2 แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ (2534 : 21) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝา
ไม้ สมั ยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในหนังสือ“วั ดบางแคใหญ่” ว่าจิตรกรรม
บนฝาประจันไม้บนกุฏิเจ้าอาวาสเขียนขึ นในสมั ยรัชกาลที 2 ฝาเป็ นฝาถั งแบบจีนคือใช้ไม้ กระดาน
แผ่นตั งเป็ นแผ่น ๆ เอามาเบียดกันเข้าลิ นอย่างสนิท มีประตูเจาะทีฝาประจันนี ด้วยประตูมีกรอบ
เช็ดหน้าทีหักมุมด้านบน 2 ด้าน จะเป็ นประตูทีมีมาแต่เดิมหรื อมาเจาะขึ นในภายหลั ง ข้อนี ไม่อาจจะ
สันนิษฐานได้ เพราะเห็นว่ามีเรื องราวบางตอนถูกตัดขาดหายไป เช่น ทางด้านขวามือเป็ นรู ปทะเลและ
เรื อทีเดินชายฝั งทะเล ดูคล้าย ๆ ว่าเดิมจะมีมากกว่านั น
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ภาพที 2.16 ภาพจิตรกรรมสมั ยรัชกาลที 2 บนฝาประจันในกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 21)
2.3 น. ณ ปากนํ า(2534 : 8-12) ได้ กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที 2
ในกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในบทความชือ “จิตรกรรมวั ดบางแคใหญ่” ในหนังสือ “วั ด
บางแคใหญ่” ว่า จิตรกรรมสมั ยรัชกาลที 2 มีข ้อสังเกตคือการใช้สี จะเห็นว่าการเขียนต้นไม้ ใช้
วิธีต ัดเส้นลํ าต้นและใบ ซึ งระบบนี เป็ นระบบสืบทอดมาจากสมั ยอยุธยาสืบมาถึงสมั ยรัชกาลที1
ซึ งจิตรกรรมสมั ยรัชกาลที 1 กับรัชกาลที 2 มีข ้อแตกต่างกันน้อยมาก ด้วยเป็ นรัชกาลทีติดกั น
และระยะห่างไกลกันน้อย จิตรกรรมสมั ยรัชกาลที 2 ก็ย่อมสืบเนืองจากสมั ยรัชกาลที 1 กรรมวิธี
ต่าง ๆ ไม่มีอะไรผั นแปรไปมาก อีกประการหนึ งคือจิตรกรรมสมั ยรัชกาลที2 มีไม่มากนัก ด้วย
พระองค์ทรงมีพระอั จฉริ ยภาพในด้านศิลปะการแกะสลั กและทรงสนพระทัยงานด้านนาฏคีตกรรม
มากกว่า อีกทั งเมือเขียนภาพธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา พื นดิน มั กจะใช้สีเขม่าผสมกับสีเขียวทํ าให้
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ดูสีไม่สดใส หากเทียบกับภาพเขียนสมั ยรัชกาลที 3 แล้ ว การระบายสีใบไม้ ม ั กใช้สีเขียวสดใส
ขึ น มีการใช้สีบางสี เช่น เหลือง และส้มกับครามมากกว่าสมั ยรัชกาลที1 และรัชกาลที 2 อาจจะ
เป็ นด้วยว่าสมั ยรัชกาลที 3 มีสีจากต่างประเทศเข้ามาขายมาก ข้อสําคัญคือในสมั ยรัชกาลที 1
และรัชกาลที 2 เป็ นสมั ยสงคราม ข้าวยากหมากแพง ทุกอย่างไม่อุดมสมบูรณ์ วั สดุทีนํามาเขียน
ภาพย่อมหายาก ภาพเขียนสมั ยรัชกาลที 2 มีปรากฏน้อยมาก การทีจะหาคํ าจํ ากั ดความของ
ภาพเขียนสมั ยนี ย่อมลํ าบาก แม้ ภาพเขียนทีวั ดบางแคใหญ่ก็นเี ชือว่าเขียนในสมั ยปลายรัชกาลที 2
แล้ ว เกือบจะเริ มต้นรัชกาลที 3 ข้อแตกต่างจึงไม่อาจมองเห็นได้ชัดเจนนัก โดยมีการใช้สีอืน
นอกจากสีเขม่าดํ าน้อยมาก ลั กษณะจึงคล้ ายกับเป็ นภาพสีเดียว(monochrome) สิ งนี อาจจะเป็ น
คํ าจํ ากัดความถึงลั กษณะจิตรกรรมสมั ยรัชกาลที2 ได้บ้าง ภาพเขียนสมั ยรัชกาลที 2 ทีวั ดบางแคใหญ่
แห่งนี มีเพียงแค่ฝาประจันไม้ เพียงฝาเดียว แต่ก็แยกแยะเหตุการณ์ไว้ หลายตอน จัดว่าเป็ นภาพอั น
งดงาม เขียนด้ วยสีฝุ ่ นผสมกาว(tempers)
2.4 น. ณ ปากนํ า และแสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (2534 : 17-18) ได้กล่าวถึง
จิตรกรรมบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในบทความชือ “วั ดบางแค
ใหญ่” ในหนังสือ “วั ดบางแคใหญ่” ว่า ภาพเขียนทีทางวั ดบางแคใหญ่รักษาไว้อย่างดีนี ก็มีภาพ
เรื องราวเกียวกับการทํ าสงครามไทย-พม่าอย่างน่าศึกษายิ ง ในคราวทีคาดว่าเป็ นเหตุการณ์ใกล้ เคียง
กับเรื องราวทีปรากฏในภาพจิตรกรรม น่าจะเป็ นครั งทีรัชกาลที 2 โปรดให้เจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ
(แสง วงศาโรจน์) ไปขัดตาทัพทีราชบุรีเมือพ.ศ.2364
2.5 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 148) ได้กล่าวถึงจิตรกรรม
บนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในหนังสือ “เรื อแล่นทะเลลม” ว่า
จิตรกรรมบนฝาประจันไม้ บนกุฏิเจ้าอาวาสเป็ นงานทีทรงความสําคั ญทั งในด้ านเทคนิค ฝี มือและ
เนื อหา เขียนด้วยสีฝุ ่ นผสมกาวลงบนพื นไม้ สักประกอบไม้ ชิดเรี ยบ เป็ นจิตรกรรมสมัยรัชกาลที2 ซึ ง
มีให้ชมไม่มากนัก ทั งเนื อหายั งเป็ นบันทึกเรื องราวการเดินทางของแม่ทัพ(น่าจะเป็ นสมุหกลาโหม
ผู้ ปฏิสังขรณ์ว ั ด) เพือไปรบพม่าในรัชกาลที 2 โดยนํากองทัพสยามผ่านไปยั งดินแดนของชนชาติ
กะเหรี ยงและมอญ แวดล้ อมไปด้วยขุนเขาลํ าเนาไพร ทํ าให้ได้เห็นบ้ านเรื อนและความเป็ นอยู่
ของผู้ คนต่างวั ฒนธรรมในสมัยนั น จิตรกรได้บันทึกวิถีชีวิตของคนแถบชายแดนทีมีการแต่งกาย
และความเป็ นอยู่ผิดแผกออกไปไว้ อย่างน่าสนใจ เช่น ภาพชาวบ้านซ้อมข้าวด้ วยการตํ าลงบนครก
ทีเป็ นไม้ สานแทนทีจะเป็ นครกไม้ กระเดืองอย่างไทย มีเครื องสีข ้าดว ้ วยมือแบบโบราณ ภาพสาว
มอญส่องกระจก จัดมวยผมโดยถือกระจกกรอบเล็ก ๆ ไว้ ในมือ ไม่ได้ใช้ค ันฉ่องและมีโต๊ะ
เครื องประทินโฉมแบบไทย ภาพของแม่ทัพไทยซึ งเดินทางมาทางเรื อ แล้ วถ่ายลงเรื อพายมีประทุน
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เพือเข้าฝั งมาตั งค่ายบนบก ค่ายของไทยสร้างอย่างแข็งแรงด้วยไม้ ซุง มีทีนั งว่าการเป็ นโถงมุงด้วย
แฝก ไพร่ พลต่างหมอบกั บพื นตามธรรมเนียมไทย ทุกคนล้ วนนุ่งผ้ าสวมเสื อด้วยกันทั งนั น มิได้เปลือย
ท่อนบนดังทีมั กเข้าใจผิดกันว่าคนสมั ยก่อนไม่สวมเสื อ
2.6 แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ (2534 : 22) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝา
ไม้ สมั ยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในหนังสือ “วั ดบางแคใหญ่” ในลั กษณะ
ของการนําเสนอการเล่าเรื องด้วยภาพจํ าแนกเป็ นตอน ๆ พร้อมคํ าอธิบายประกอบภาพ ซึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่าเนื อหาหลั ก ๆ ของภาพประกอบด้วย
2.6.1 ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดน

ภาพที 2.17 ภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดน
ทีมา (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 44-45)
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2.6.2 ชีวิตความเป็ นอยู่ของชนกลุ่มน้อยนอกหมู่บ้าน

ภาพที 2.18 ภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชนกลุ่มน้อยนอกหมู่บ้าน
ทีมา (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 64)
2.6.3 ภาพการเดินทัพทางเรื อของทหารไทย

ภาพที 2.19 ภาพการเดินทัพทางเรื อของทหารไทย
ทีมา (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 66-67)
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2.6.4 ภาพการตั งค่ายของทหารไทย

ภาพที 2.20 ภาพการตั งค่ายของทหารไทย
ทีมา (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 36-37)
2.6.5 ภาพการรบพุ่งทางเรื อระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ

ภาพที 2.21 ภาพการรบพุ่งทางเรื อระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ
ทีมา (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 30-31)
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2.6.6 ภาพการสูร้ บระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ

ภาพที 2.22 ภาพการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ
ทีมา (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 48-49 และ 57)
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3. จิตรกรรมบนฝาไม้ สมัยรัชกาลที 3 ทีหอไตรวัดบางแคใหญ่
3.1 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 149) ได้กล่าวถึงจิตรกรรม
บนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที3 ทีหอไตรวั ดบางแคใหญ่ไว้ ในหนังสือ“เรื อแล่นทะเลลม” ว่า หอไตรวั ด
บางแคใหญ่เป็ นหอไตรไม้ สักเก่าแก่ เดิมสร้างไว้กลางนํ า แต่ย ้ ายมาตั งบนบกได้ กว่าปี แล้คุวณค่า
ทีแท้จริ งของหอไตรทีนีคือภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ งงดงามมาก แต่ไม่ได้รับการบูรณะและดูแล
เท่าทีควร มีการขีดเขียนข้อความต่าง ๆ ลงไปบนรู ปบางส่วนอย่างน่าเสียดาย ตั วหอไตรเองก็
ทรุ ดโทรมจนน่ากลั วว่าใกล้ จะพั ง

ภาพที 2.23 ภาพหอไตรวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)
ภาพทีหอไตรไม่ได้มีเรื องราวทีต่อเนือง ผนังตรงข้ามกับประตูทางเข้าเป็ นรู ป
เทพบุตรนั งคุยกับพระมาลั ยถึงเจดีย ์ จุฬามณี ซึ งเทพบุตรองค์หนึทีงนั งอยู่คือพระศรี อริ ยเมตไตรย์
ด้านล่างเป็ นเทพชุมนุม 4 องค์หันหน้าไหว้ พระเจดีย ์ บางผนังเป็ นรู ปพระสงฆ์ก ํ าลั งปลงซากศพ
แต่บางผนังเป็ นรู ปขบวนช้างม้ า ขบวนเรื อ มีภาพกษัตริ ย ์ ทรงช้างโดยมีทหารห้อมล้ อม บ้างเดิน
บ้างก็ก ํ าลั งต่อสู้ก ับทหารต่างชาติ ภาพทีสวยเป็ นพิเศษคือภาพเทวดา 4 องค์ก ํ าลั งพนมมือไหว้
พระพุทธเจ้าซึ งวาดไว้ ด ้านบน มีลายดอกไม้ ร่วงบนพื นสีน ํ าเงิ
น ซึ งเป็ นสีทีสวยงามมาก ทํ าจาก
สนิมทองแดงและมีปรากฏให้เห็นแต่ในภาพเขียนเก่า ๆ เท่านั น ภาพนี น่าจะเป็ นตอนโปรดพุทธ
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มารดาบนสวรรค์ ทีประตูและหน้าต่างมีภาพจิตรกรรมแบบจีนทีสวยงาม ทีหน้าต่างวาดเป็ นภาพ
ดอกบัวในแจกันจีน เหนือขอบหน้าต่างเป็ นลวดลายผ้ าม่านประดับด้ยวโคมไฟทีเรี ยกว่าอั จกลั บ
หน้าต่างแต่ละบานมีลายดอกบั ว แจกั น ผ้ าม่านและอั จกลั บทีไม่ซ ํ ากัน ส่วนภาพทีประตูซึ งเป็ น
ภาพทีเขียนขึ นใหม่เป็ นภาพเสี ยวกาง ทวารบาลของจีน สันนิษฐานว่าภาพเขียนในหอไตรคงจะ
เขียนในสมั ยรัชกาลที 3-รัชกาลที 4
3.2 สนั น รัตนะ (2553, 23 มีนาคม) ได้ กล่าวถึงบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที 3 ทีหอไตรวั ด
บางแคใหญ่ไว้ ในเว็บเพจชือ “จิตรกรรมฝาผนังฝี มือช่างรัชกาลที 3 ในหอไตรปิ ฎก วั ดบางแค
ใหญ่” ดังนี
3.2.1 วั ดบางแคใหญ่มีจิตรกรรมฝาผนังฝี มือช่างหลวงสมั ยรัชกาลที3 บนฝาผนัง
ไม้ แบบปะกนด้านในของหอไตรปิ ฎก เขียนด้วยสีฝุ ่ นผสมกาวบนพื นไม้ เป็ นภาพเล่าเรื องโดยใช้
ระยะห่างของต้นเสาและไม้ คร่ าวยึดฝาผนังเป็ นกรอบภาพแบ่งเรื องราวเป็ นตอน ๆ เนื อหาของ
ภาพมีทั งพุทธประวั ติ มโหสถชาดก เนมิราชชาดก พระมาลั ยบนสวรรค์ชั นดาวดึงส์ เจดีย ์ จุฬา
มณี เทพชุมนุม และการปลงอสุภะกัมมั ฎฐาน 10 เป็ นต้ น เรื องราวอาจจบลงในช่องเดียวหรื อ
ต่อเนืองกับภาพทีอยู่ใกล้ เคียงกัน

ภาพที 2.24 ตัวอย่างภาพเล่าเรื องโดยแบ่งเรื องราวเป็ นตอน ๆ ทีหอไตรวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)
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2. ภาพจิตรกรรมได้แสดงให้เห็นเนื อแท้ของศิลปกรรมฝี มือช่างรัชกาลที 3 อย่าง
แท้จริ ง เช่น
2.1 ในภาพเล่าเรื องพระมาลั ยบนสวรรค์ชั นดาวดึงส์มีเจดีย ์ จุฬามณี เป็ นประธานอยู่
ตรงกลางภาพ เครื องตั งบูชาแบบจีนวางอยูบ่ นแท่นคล้ายบันไดสีแดง มีภาพพระอินทร์ สนทนาธรรม
กับพระมาลั ยด้านหนึ ง อีกด้านหนึ งเขียนกลุ่มเทวดานั งประคองอั ญชลีบนฉากหลั งสีน ํ าเงินเข้ม
เห็นดอกไม้ ร่วงกระจายอย่างเป็ นระเบียบเต็มผนัง

ภาพที 2.25 จิตรกรรม “ภาพเครื องตั งบูชาแบบจีน” บนฝาผนังไม้ ในหอไตรวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม))
2.2 ในภาพเทพชุมนุมเขียนภาพพวงระย้ าดอกไม้ ประกอบเครื องมงคลแบบจีน
ได้แก่ โคมไฟ เหรี ยญเงิน ค้างคาว และพู่ห้อยอย่างประณีตสวยงาม

ภาพที 2.26 จิตรกรรม “ภาพเครื องมงคลแบบจีน” บนฝาผนังไม้ ในหอไตรวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม))
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2.3 ในภาพการปลงอสุภะกัมมั ฎฐานสองตอนมีฉากหลั งเป็ นโขดเขาและต้นไม้
แบบจีน

ภาพที 2.27 จิตรกรรม “ภาพฉากหลั งเป็ นโขดเขาและต้ นไม้ แบบจีน” บนฝาผนังไม้ ในหอไตรวั ด
บางแคใหญ่
ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม))
2.5 ในภาพมโหสถชาดกแสดงเรื องราวในพระราชวั ง ตัวภาพมโหสถทรงเครื อง
ปิ ดทองยืนบนเกย มีบริ วารหมอบกราบอยู่เบื องล่างตัวอาคารทีติดกั บกํ าแพงเมืองเป็ นรูปทรงหน้าจั ว
แบบจีน และอาคารใกล้ ก ับประตูเมืองเจาะหน้าต่างสีเหลียมแบบไทยสองช่องเจาะแบบโค้งกลม
มนคล้ ายหน้าต่างจีนอีกช่องหนึ งมีภาพใบหน้าคนเต็มกรอบหน้าต่าง
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ภาพที 2.28 จิตรกรรม “อาคารแบบจีน” บนฝาผนังไม้ ในหอไตรวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม))
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุ ปได้ว่า วั ดบางแคใหญ่มีภาพจิตรกรรมบนฝาไม้เขียน
ขึ นในสมั ยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(รัชกาลที 1-รัชกาลที 3) จํ านวน 2 แห่งดังนี
1. ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ ทกุี ฏิเจ้าอาวาส เขียนขึ นในสมั ยรัชกาลที2 เป็ นภาพเล่าเรื อง
เกียวกับการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารมอญทีบริ เวณชายแดนฝั งตะวั นตกของไทย และการ
ดํ ารงชีวิตของชาวมอญ เช่น การแต่งกายของสาวมอญ การสีข ้าว ลั กษณะทีอยู่อาศั ยซึ งสะท้อน
ลั กษณะการดํ ารงชีวิตของบรรพบุรุษชาวมอญในอดีตของอํ าเภออั มพวาเมือครั งทีรัชกาลที 2 โปรด
ให้เจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ(แสง วงศาโรจน์) ไปขัดตาทัพทีราชบุรีเมือพ.ศ.2364
2. ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีหอไตร เขียนขึ นในสมั ยรัชกาลที3 เป็ นภาพเล่าเรื องเกียวกับ
พุทธประวั ติ พุทธชาดก และความเชือในพระพุทธศาสนา
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บทที 3
ข้ อมูลพื นฐานเกียวกับเรืองทีวิจัย
ในการวิจ ัยเรื อง “ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที 1รัชกาลที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่อํ าเภอ
อั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม” ครั งนี ผู้ วิจ ัยได้ทํ าการศึกษาภาคสนาม ณ วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
และวั ดบางแคใหญ่ เมือวั นที 17 เมษายน 2553 และวั นที 18 เมษายน 2553 ทํ าให้ได้ข ้อมูลพื นฐาน
เกียวกับเรื องทีวิจ ัยมานําเสนอตามลํ าดับดังต่อไปนี
1. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
2. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดบางแคใหญ่

งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมรินทร์ กุฎีทอง
ในการศึกษาภาคสนาม ณ วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง เมือวั นที 17 เมษายน 2553 ผู้ วิจ ัยได้รับ
การอํ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและการให้ข ้อมูลจากพระครู วิมลภาวนาจารย์ เจ้าอาวาส
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง และพระสมุห์พิชัย อริ ยวั งโส ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง

ภาพที 3.1 ภาพพระครู วิมลภาวนาจารย์ (ซ้าย) และพระสมุห์พิชัย อริยวั งโส (ขวา)
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้ จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที17 เมษายน 2553)
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ผู้ วิจ ัยได้ข ้อมูลพื นฐานจากการศึกษาภาคสนามเกียวกับเรื องทีวิจ ัยดังนี
1. สถานทีตังวัดภุมรินทร์ กุฎีทอง
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองอยูใ่ นตํ าบลสวนหลวง อํ าเภออั มพวาสามารถเดินทางโดยรถยนต์
จากตั วจังหวั ดสมุทรสงครามไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) ประมาณ
5 กิโลเมตร เมือเลยวั ดบางกะพ้ อม ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี ยวซ้ายขึ นสะพานพระศรี สุริเยนทร์
ตรงไป จากนั นเลี ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3062 ตรงไปข้ามสะพาน ประตูทางเข้าวั ดอยู่
ขวามือ
หากจะเดินทางโดยรถประจํ าทางจากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั งรถโดยสารสองแถว
สายแม่กลอง-วั ดปราโมทย์, สายแม่กลอง-วั ดแก้ วเจริ ญ, สายแม่กลอง-วั ดสาธุ, สายแม่กลอง-วั ด
แว่นจันทร์ คิวรถอยู่บริ เวณธนาคารนครหลวงไทย สาขาสมุทรสงครามรถวิ งผ่านวั ด

ภาพที 3.2 แผนทีการเดินทางไปวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองจากตั วเมืองสมุทรสงคราม
ทีมา (วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง, 2553 (25 มีนาคม))

http://www.ssru.ac.th

53
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองตั งอยู่ริมแม่น ํ าแม่กลองตรงปากคลองประชาชมชืนฝั งตะวั นตก
ตั งอยู่ฝั งตรงข้ามของแม่น ํ าแม่กลองก ับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที 2 และตลาดนํ าอั มพวา

ภาพที 3.3 ภาพปากคลองประชาชมชืน (ขวา) และแม่น ํ าแม่กลอง(ซ้าย) ถ่ายจากกุฎีทอง
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 17 เมษายน 2553)
2. กุฎีทองในวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
ใบปิ ดประชาสัมพั นธ์ของวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองทีติดตั งไว้ ในกุฎีทอง ณ วั นที 17
เมษายน 2553 กล่าวถึง “กุฎีทอง” ไว้ว่า กุฎีทองเป็ นเรื อนไม้ สักทรงไทยฝาปะกน ขนาด 5 ห้อง
กว้ าง 6.10 เมตร ยาว 11.85 เมตร ตกแต่งลวดลายทังภายในและภายนอกด้วยลายรดนํ ปาิ ดทองตลอดทั ง
หลั ง จึงทํ าให้เป็ นทีมาของชือกุฎีทอง โดยมีภาพจิตรกรรมเขียนสีบนฝาผนังและภาพเขียนลายรดนํ า
บนบานประตูห้อง แต่เดิมนั นกุฎีทองตั งอยู่ทีวั ดบางลีบน ริ มแม่น ํ าแม่กลองโดยกล่าวกันว่าสมเด็จ
พระอั มริ นทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างถวายวั ดบางลีบนใน
ราว พ.ศ.2325 เนืองจากทรงมีพระนิวาสสถานเดิม ณ บ้านบางช้าง ตํ าบลอัมพวา และทรงเลือมใส
ศรัทธาท่านเจ้าอาวาสวั ดบางลีบนแต่ครั งยั งทรงพํ านักอยู่ทีบ้านบางช้าง เมือได้รับการสถาปนา
เป็ นสมเด็จพระบรมราชินีจึงได้สร้างกุฎีทองถวายท่านเจ้าอาวาสวั ดบางลีบนรวมทั งหมด 3 หลั ง
ด้วยกัน เนืองจากทีตั งของวั ดบางลีบนอยู่ในบริ เวณทีเป็ นคุ ้งนํ าช่วงหักข้อศอก จึงถูกนํ าเซา
ะตลิ งพั ง
กินพื นทีวั ด ทํ าให้ว ั ดเหลือพื นทีน้อยลงทุกที นานวั นเข้าจึงทํ าความเสียหาย
ให้แก่เสนาสนะต่าง ๆ
ภายในวั ด รวมทั งกุฎีทองได้พั งทลายเสียหายลง 2 หลั ง คงเหลือเพียง 1 หลั ง วั ดบางลีบนจึงกลาย
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เป็ นวั ดร้างไปในทีสุด จนกระทั งในราวปี พ.ศ.2468 พระอธิการเกีย เจ้ าอาวาสวั ดภุมริ นทร์จึงได้รื อ
กุฎีทองทีเหลืออยู่หลั งสุดท้ายมาปลูกไว้ ทีวั ดภุมริ นทร์ตั งแต่นั นมาว ั ดภุมริ นทร์จึงมีชือเรี ยกต่อท้ายว่า
“วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง” ในการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ.2468 พระอธิการเกียได้ท ํ าช่อฟ้ าใบระกา
เพิ มขึ นใหม่ทั งหลั งเพือใช้เป็ นหอสวดมนต์

ภาพที 3.4 กุฎีทองทีเหลืออยู่หลั งสุดท้ายในวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์ครั งล่าสุด
ทีมา (ภาพถ่ายใบปิ ดประชาสัมพั นธ์วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 17
เมษายน 2553)
นอกจากนีใบปิ ดประชาสัมพั นธ์ของวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองทีติดตั งไว้ ในกุฎีทอง ณ วั นที
17 เมษายน 2553 ยั งกล่าวถึง “กุฎีทอง” ไว้ อีกว่า ต่อจากนั นกุฎีทองก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มา
โดยตลอด แต่การบูรณะเป็ นแค่เพียงซ่อมแซมให้มีสภาพแข็งแรงโดยใช้ว ั สดุอุปกรณ์ทีมีอยู่เท่านั น
จนกระทั งในปี พ.ศ.2538 กุฎีทองได้มีสภาพชํ ารุ ดทรุ ดโทรมเป็ นอย่างมาก พระครู สถิตสมุทรคุณ
เจ้าอาวาสจึงได้ รอกุ
ื ฎีทองลงอีกครั งหนึ งเพือทํ าการบูรณะซ่อมแซมและจะย้ ายทีไปปลูกสร้างในที
แห่งใหม่ แต่ย ั งมิทันได้ด ํ าเนินการปลูกสร้างพระครู สถิตสมุทรคุณได้มรณภาพลงในปี พ.ศ.2541
พระครู ปลั ดถาวร ปิ ยะโร เจ้าอาวาสองค์ต่อมาจึงได้ท ํ าการบูรณปฏิสังขรณ์จนแล้ วเสร็จ ภายใต้ การ
ออกแบบและดํ าเนินการของกรมศิลปากร
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ภาพที 3.5 กุฎีทองในวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองทีบูรณปฏิสังขรณ์จนครบทั ง3 หลั งในปัจจุบั นโดยหลั ง
ทางซ้ายและหลั งทางขวาได้สร้างขึ นใหม่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 17 เมษายน 2553)

ภาพที 3.6 ภาพด้านนอกของกุฎีทองทีเหลืออยู่หลั งสุดท้ายในปัจจุบัน (วั นที 17 เมษายน 2553)
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 17 เมษายน 2553)
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ปัจจุบัน (วั นที 17 เมษายน 2553) กุฎีทองวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองจัดเป็ นอาคารแสดง
โบราณวั ตถุทีสําคัญ ๆ ทีทางวั ดได้เก็บสะสมไว้ และโบราณวั ตถุทีมีผู้ มีจิตศรัทธาถวายให้แก่ทางวั ด
โดยโบราณวั ตถุทีน่าสนใจเหล่านี มีอายุสมั ยอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น อั นได้แก่ เครื องลาย
คราม เครื องถ้ วยเบญจรงค์และสิ งของเครื องใช้ต่าง ๆ อีกมากมายทีควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไป

ภาพที 3.7 โบราณวั ตถุในกุฎีทองวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 17 เมษายน 2553)
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3. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ในกุฎีทองวัดภุมรินทร์ กุฎีทอง
ใบปิ ดประชาสัมพั นธ์ของวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองทีติดตั งไว้ ในกุฎีทอง ณ วั นที 17
เมษายน 2553 กล่าวถึง “งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ในกุฎีทองวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง” ว่ามีงานจิตรกรรม
บนฝาไม้ ในกุฎีทองวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองทั งสิ น2 แห่งดังนี
3.1 ภายในกุฎีทองทีด้านในของฝาสกัดด้านหน้ามีภาพจิตรกรรมเขียนสีเป็ นเรื อง
ธุดงควั ตร 13 และอสุภะ 10 อั นเป็ นเรื องทีนิยมเขียนในช่วงสมั ยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ภาพที 3.8 ภาพจิตรกรรมเขียนสีบนฝาไม้ ในกุฎีทองวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 17 เมษายน 2553)
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3.2 ทีบานประตูห้องด้านในมีลายรดนํ าปิ ดทองเป็ นเรื องรามเกียรติ ลั กษณะฝี มือช่าง
อยู่ในช่วงสมั ยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ งคงเหลือภาพเฉพาะบานประตูทางซ้าย ส่วนบานประตู
ทางขวาภาพลบเลือนไปเกือบหมดแล้ ว

ภาพที 3.9 ภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรื องรามเกียรติ บนบานประตูไม้ ด ้านในกุฎีทอง
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 17 เมษายน 2553)
ทั งนีพระครู วิมลภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทององค์ปัจจุบัน ได้ให้
สัมภาษณ์เมือวั นที 17 เมษายน 2553 ความว่า จากการเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่ นสู่รุ่นตั งแต่เริ ม
สร้างกุฎีทองยืนยั นว่ากุฎีทองพร้อมจิตรกรรมบนฝาไม้ในกุฎีทองเป็ นผลงานศิลปกรรมของช่างหลวง
สมั ยรัชกาลที 1 ทีสมเด็จพระอั มริ นทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 โปรดให้สร้างสรรค์ขึ นที
กรุ งธนบุรีในปี พ.ศ.2325 แล้ วแยกชิ น ห่อผ้ าขาว นําลงเรื อมาประกอบใหม่ทีวั ดบางลีบน ถวาย
ท่านเจ้าอาวาสวั ดบางลีบนรวม3 หลั ง ซึ งปัจจุบันคงเหลือเพียงหลั งเดียว
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งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวัดบางแคใหญ่
ในการศึกษาภาคสนาม ณ วั ดบางแคใหญ่ เมือวั นที 18 เมษายน 2553 ผู้ วิจ ัยได้รับการ
อํ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและการให้ข ้อมูลจากนายสมเกียรติ บํ ารุ งศรี วิทยากรจิตอาสา
ประจํ าวั ดบางแคใหญ่

ภาพที 3.10 ภาพนายสมเกียรติ บํ ารุ งศรี วิทยากรจิตอาสาประจํ าวั ดบางแคใหญ่(ซ้าย) และผู้ วิจ ัย
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
ผู้ วิจ ัยได้ข ้อมูลพื นฐานจากการศึกษาภาคสนามเกียวกับเรื องทีวิจ ัยดังนี
1. สถานทีตังวัดบางแคใหญ่
วั ดบางแคใหญ่อยูใ่ นตํ าบลแควอ้ อม อํ าเภออั มพวาสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากตัว
จังหวั ดสมุทรสงครามไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) ประมาณ 5 กิโลเมตร
เมือเลยวั ดบางกะพ้ อม ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี ยวซ้ายขึ นสะพานพระศรี สุริเยนทร์ ตรงไป
จากนั นเลี ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3062 ในเส้นทางเดียวกับวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองในภาพ
ที 3.2 เมือผ่านวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง จะเห็นประตูว ั ดบางแคใหญ่ซึ งตั งอยู่ริมแม่น ํ าแม่กลอง บริ เวณ
ปากคลองบางแค
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2. การสร้ างวัดบางแคใหญ่
วั ดบางแคใหญ่เป็ นวั ดทีมีมาแต่สมั ยกรุ งศรี อยุธยาและได้รับการสร้างขึ นใหม่โดย
เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ(แสง วงศาโรจน์) สมุหพระกลาโหมในสมั ยรัชกาลที 2

ภาพที 3.11 อนุสาวรี ย ์ (ซ้าย) และภาพวาด (ขวา) ของเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ(แสง วงศาโรจน์)
ทีวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
แผ่นหินชนวนซึ งฝังไว้ ทีผนังด้านหน้าภายในอุโบสถระบุว่า วั นอาทิตย์ เดือนห้า
ขึ นหนึ งคํ าจุลศั กราชหนึ งพั นหนึ งร้อยเจ็ดสิบสาม ปี มะแม ตรี ศก เจ้าพระยาวงษาสุรศั กดิ ผู้ ว่าสมุหพระกลาโหม ได้สร้างอารามนี แล้ ว ณ วั นศุกร์ เดือนสิบ แรมสิบคํ า พุทธศั กราชล่วงแล้ วได้สองพั น
สามร้อยห้าสิบเจ็ด ปี จอ ฉอศก แสดงให้เห็นว่า เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) ได้สร้างวั ด
บางแคใหญ่เมือ พ.ศ.2357 อั นเป็ นช่วงต้นแผ่นดินรัชกาลที2 แห่งราชวงศ์จ ักรี
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ภาพที 3.12 แผ่นหินชนวนซึ งฝังไว้ ทีผนังด้านหน้าภายในอุโบสถว ั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ สมุหพระกลาโหม นามเดิมว่า “แสง” เกิดวั นที 13 มกราคม
2311 เป็ นบุตรของเจ้าพระยาราชบุรี (เสม) และท่านผู้ หญิงอิน และเป็ นต้นตระกูลวงศาโรจน์ซึ ง
เชื อสายของตระกูลวงศาโรจน์สืบสายหนึ งมาจากราชินิกุลบางช้าง กล่าวคือ เจ้าพระยาราชบุรี
(เสม วงศาโรจน์) เป็ นบุตรของท่านยายเดือและท่านตาขุนแกล้ ว ท่านยายเดือเป็ นธิดาของท่าน
ยายเจ้าเมือง ท่านยายเจ้าเมืองเป็ นพระพีนางของสมเด็จพระรู ปศิริโสภาคย์ มหานาคนารี ซึ งเป็ น
พระชนนีของสมเด็จพระอมริ นทรา บรมราชินีในรัชกาลที 1 เชื อสายราชินิกุลสายนี มั กรับราชการ
สนองพระเดชพระคุณในแถบสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ
(แสง วงศาโรจน์) ได้เข้ารับราชการในสมั ยรัชกาลที1 และได้รับบรรดาศั กดิ เท่าทีทราบโดยลํ าดับ
คือ พระยาสมุทรสงคราม เจ้าพระยาราชบุรี เจ้าเมืองราชบุรีคนที 2 ในราชวงศ์ จ ักรี ต่อมา
เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) ทีสมุหพระกลาโหมถึงแก่อสัญกรรม รัชกาลที 2 ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้ าฯ ให้เจ้าพระยาราชบุรี (แสง) ขึ นเป็ นเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ ทีสมุหพระกลาโหม ท่าน
เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ(แสง) ต้นตระกูลวงศาโรจน์ถึงแก่อสัญกรรมเมือวั นที2 พฤษภาคม 2365
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3. โบราณสถานสําคัญในวัดบางแคใหญ่
ภายในวั ดบางแคใหญ่มโี บราณสถานสําคัญดังนี
3.1 เจดีย ์ เหลียมย่อมุมสิบสอง ศิลปะสมั ยพระเพทราชาแห่งกรุ งศรี อยุธยา หน้า
พระอุโบสถ ซึ งแสดงให้เห็นว่าวั ดบางแคน่าจะมีมาแต่สมั ยกรุ งศรี อยุธยา แต่คงจะเป็ นวั ดทีมี
เสนาสนะชํ ารุ ดทรุ ดโทรม เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) จึงได้สร้างเสนาสนะต่าง ๆ
ภายในวั ดขึ นใหม่

ภาพที 3.13 เจดีย ์ เหลียมย่อมุมสิบสอง ศิลปะสมั ยกรุ งศรี อยุธยาหน้าพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
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3.2 พระอุโบสถ สถาปัตยกรรมสมั ยรัชกาลที 2 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ สร้างขึ น
โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ(แสง วงศาโรจน์) ในปี พ.ศ.2357

ภาพที 3.14 ซุ ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ พระระเบียงคด เจดียเ์ หลียมย่อมุมสิบสอง และพระอุโบสถ
วั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
นายสมเกียรติ บํ ารุ งศรี วิทยากรจิตอาสาประจํ าวั ดบางแคใหญ่ ได้ให้ข ้อมูเลพิ มเติม
ว่า เดิมหน้าบันของพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่ท ํ าด้วยไม้ แกะสลั กเป็ นรู ปนารายณ์ทรงสุบรรณ คือ
พระนารายณ์ประทั บบนหลั งพญาครุ ฑ ซึ งพระราชลั ญจกรประจํ ารัชกาลที2 เป็ นรูปครุ ฑยุดนาค
เป็ นพระราชสัญลั กษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ฉิม" ตามความหมายของวรรณคดีไทย คือ
พญาครุ ฑซึ งในเทพนิยายเทวกํ าเนิดเป็ นเทพองค์หนึ งทีทรงมหิทธานุภาพยิ ง แต่ยอมเป็ นเทพพาหนะ
สําหรับพระนารายณ์ ปกติอยู่ทีวิมานฉิมพลี เนืองจากเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์)
เป็ นราชินิกุลบางช้างของพระราชชนนี รัชกาลที 2 จึงทรงเสด็จพระราชดํ าเนินมาตัดหวายลูกนิมิต
ลูกเอกฝังไว้ ทีกลางพระอุโบสถและทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้รูปนารายณ์ทรงสุบรรณมา
ประดับทีหน้าบันของพระอุโบสถ ปัจจุบัน (วั นที 18 เมษายน 2553) หน้าบั นพระอุโบสถ
ดังกล่าวได้ รับการเก็บรักษาไว้ ทีกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่
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ภาพที 3.15 หน้าบันพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่ท ํ าด้วยไม้ แกะสลั กเป็ นรู ปนารายณ์ทรงสุบรรณ
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
มีพระเจดีย ์ รายทีด้านข้างพระอุโบสถด้านซ้าย5 องค์ และด้านขวาอีก 5 องค์ มี
พระระเบียงคดและมีใบเสมาคู่ท ํ าด้วยหินทรายตั งเรี ยงรายรอบพระอุโบสถ

ภาพที 3.16 พระเจดีย ์ ราย พระระเบียงคดและใบเสมาคูร่ อบพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
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ภายในพระระเบียงคดเป็ นทีประดิษฐานพระพุทธรู ปทรงเครื องจํ านวน 56 องค์
เท่าจํ านวนอายุ 56 ปี ของเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ(แสง วงศาโรจน์) ขณะสร้างวั ดบางแคใหญ่

ภาพที 3.17 พระพุทธรู ปทรงเครื องทีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อศรี สมุทรพุทธโคดมอายุกว่า 200 ปี เป็ นพระพุทธรู ป
ปางมารวิชัยซึ งสร้างด้วยศิลาแลง พอกปูนบาง ๆ ลงรักปิ ดทอง เป็ นพระประธาน โดยมีพระอั ครสาวก
ซ้ายขวาได้แก่พระโมคัลลาน์และพระสารี บุตร นั งพนมมือหันหน้าเข้ าหาพระประธาน

ภาพที 3.18 หลวงพ่อศรี สมุทรพุทธโคดม พระประธานในพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
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3.3 หอไตร ซึ งมีงานจิตรกรรมบนฝาไม้สมั ยรัชกาลที 3

ด้ านหน้า

ด้ านหลั ง

ภาพที 3.19 หอไตรวั ดบางแคใหญ่ ซึ งมีงานจิตรกรรมบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที3
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
3.4 กุฎิเจ้าอาวาส ซึ งมีงานจิตรกรรมบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที2

ภาพที 3.20 กุฎิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่ ซึ งมีงานจิตรกรรมบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที2
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
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นอกจากนี บนกุฎิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ย ั งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (ระหว่างรัชกาลที 1-รัชกาลที 3) ไว้ อีกมากมาย

ภาพที 3.21 โบราณวั ตถุสมั ยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบนกุฏิเจ้ าอาวาสวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
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4. งานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 3 ทีชั นบนของหอไตร
เป็ นภาพจิตรกรรมเขียนสีบนฝาไม้ตามคติศิลปะจีนทีเรี ยกกันว่า “จิตรกรรมแบบ
พระราชนิยมรัชกาลที 3” ทีประตูและหน้าต่างของหอไตร และจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม
(สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ซึ งยอมรับศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริ มแต่งในงานเล่าเรื องวรรณคดี
ทางพระพุทธศาสนาด้วยภาพทีฝาผนังไม้ แบบปะกนด้านในของหอไตร

จิตรกรรมแบบพระราชนิยมรัชกาลที 3

จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิมโดยยอมรับศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริ ม แต่งในงานด้ วย

ภาพที 3.22 งานจิตรกรรมบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที3 ทีชั นบนของหอไตรวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
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5. งานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 ทีชั นบนของกุฏิเจ้าอาวาส
เป็ นภาพจิตรกรรมเขียนสีแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) บน
ฝาห้องทีทํ าด้ วยไม้ทีชั นบนของกุฏิเจ้าอาวาส ซึ งเล่าเรื องด้วยภาพถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ นใน
การยกทัพไปทํ าสงครามกับพม่าในสมั ยรัชกาลที 2 ของเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์)
สมุหพระกลาโหม ผู้ สร้างวั ดบางแคใหญ่ผู้ ดูสามารถเข้าใจเรื องราวทั งหมดในภาพเดียวซึ งจะเล่า
เรื องตั งแต่ต ้นจนจบ

ภาพที 3.23 งานจิตรกรรมบนฝาไม้ สมั ยรัชกาลที2 ทีชั นบนของกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
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6. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ ้ มประตูทางเข้ าพระอุโบสถ
ทีซุ ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถมีงานจิตรกรรมเขียนสีบนฝาไม้ (บานประตู) สมั ย
รัชกาลที 2 เป็ นภาพทหารยืนยามเฝ้ าประตู บานประตูละ 1 นาย

ภาพที 3.24 ภาพจิตรกรรม “ทหารยืนยามเฝ้ าประตู” ทีซุ ้มประตูพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่
ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวั นที 18 เมษายน 2553)
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ วิจ ัยได้นําข้อมูลพื นฐานเกียวกับงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและงาน
จิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดบางแคใหญ่ในบทที 3 มาทํ าการวิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบกับเอกสารและ
งานวิจ ัยทีเกียวข้องในบทที 2 ซึ งจะได้น ําเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูลตามลํ าดับดังนี
1. ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองกับราชสํานัใกนสมั ยรัชกาลที 1
2. ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างวั ดบางแคใหญ่กับราชสํานักในสมั ยรัชกาลที 2

ศิลปะสัมพันธ์ ระหว่างวัดภุมรินทร์ กุฎีทองกับราชสํ านักในสมัยรัชกาลที 1
ตามประวั ติของวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง อํ าเภออั มพวา จั งหวั ดสมุทรสงคราม บั นทึกไว้ ว่า
หลั งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็ นพระมหากษั ตริ ย ์
รัชกาลที 1 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2325 สมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีใน
รัชกาลที 1 โปรดให้สร้างกุฎีทองเป็ นเรื อนไม้ สักทองทรงไทยฝาปะกน ถวายพระครู ปลั ดทิม
สมภารวั ดบางลีบน จํ านวน 3 หลั ง ต่อมาพื นทีของวั ดบางลีบนกุฎีทองถูกกระแสนํ าในแม่น ํ า
แม่กลองเซาะพั งลงไปเรื อย ๆ วั ดบางลีบนกลายเป็ นวั ดร้างกุฎีทองได้พ ั งทลายลง 2 หลั ง เจ้าอาวาส
วั ดภุมริ นทร์จึงได้ย ้ ายกุฎีทองทีคงเหลือเพียง 1 หลั งมาไว้ ทีวั ดภุมริ นทร์ซึ งอยู่ใกล้ ก ัน ทํ าให้ว ั ด
ภุมริ นทร์ได้รับการเรี ยกขานว่า “วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง” ตั งแต่นั น
จากการให้สัมภาษณ์เมือวั นที 17 เมษายน 2553 ของพระครู วิมลภาวนาจารย์ เจ้า
อาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทององค์ปัจจุบั น ยืนยั นว่า จากการเล่าขานสืบต่อกั นมาจากรุ่ นสู่รุ่นตั งแต่
เริ มสร้างกุฎีทองยืนยั นว่า กุฎีทองพร้อมจิตรกรรมบนฝาไม้ ในกุฎีทองเป็ นผลงานศิลปกรรมของ
ช่างหลวงสมั ยรัชกาลที 1 ทีสมเด็จพระอั มริ นทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 โปรดให้
สร้างสรรค์ขึ นทีกรุ งธนบุรีในปี พ.ศ.2325 แล้ วแยกชิ น ห่อผ้ าขาว นําลงเรื อมาประกอบใหม่ทีวั ด
บางลีบน ถวายท่านเจ้าอาวาสวั ดบางลีบนรวม 3 หลั ง ซึ งถูกนํ าเซาะพั งไป2 หลั งคงเหลือเพียง
หลั งเดียว ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ขึ นใหม่จนครบ3 หลั งดังเดิม
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ลั กษณะทางสถาปัตยกรรมของกุฎีทองไม้ สักทอง3 หลั งทีวัดภุมริ นทร์กุฎีทอง มีความ
คล้ ายคลึงกับหอพระไตรปิ ฏกทีวั ดระฆั งโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ น
เรื อนไม้ทรงไทยฝาปะกน 3 หลั งแฝด มีระเบียงด้านหน้า ฝากระดาน หลั งคามุงกระเบื องชายคามีรูป
เทพนมเรี ยงรายเป็ นระยะ บานประตูนอกชานและซุ ้มเบื องบนแกะสลั กลายดอกไม้(Thaiday Dot
Com, 2010 (March, 26))

ภาพที 4.1 กุฎีทองทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง (บน) กับหอพระไตรปิ ฎกทีวั ดระฆั งโฆสิตาราม(ล่าง)
ทีมา (วิชาการ.คอม, 2553 (26 มีนาคม))
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ตามประวั ตขิ องวั ดระฆั งโฆสิตารามบันทึกไว้ว่า เคยเป็ นพระตํ าหนักและหอประทับ
นั งของรัชกาลที 1 เมือครั งทรงรับราชการเป็ นพระราชวริ นทร์ เจ้ากรมพระตํ ารวจนอกฝ่ ายขวา
ในรัชสมั ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุ งธนบุรี ได้ทรงรื อไปถวายวั ดระฆั งโฆสิตาราม
ซึ งมีชือในขณะนั นว่า“วั ดบางหว้ าใหญ่” ในคราวเสด็จเป็ นแม่ทัพไปตีเมืองโคราช หลั งจากเสด็จ
ขึ นครองราชย์ แล้ ว รัชกาลที 1 ทรงมีพระราชประสงค์จะปฏิสังขรณ์พระตํ าหนักดังกล่าวให้
มั นคงและสวยงามยิงขึ นเพือใช้เป็ นหอพระไตรปิ ฎก จึงโปรดให้ขุดพื นทีตรงทีเคยขุดพบระฆั งเป็ น
รู ปสีเหลียม ก่ออิฐกั นเป็ นสระ แล้ วรื อพระตํ าหนักจากทีเดิมมาปลูกลงในสระ โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย รัชกาลที 2 เมือครั งดํ ารงพระอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ ากรมหลวงอิศรสุนทรเป็ นผู้ อ ํ านวยการเมือแล้ วเสร็จโปรดให้มีการสมโภชและปลูกต้ นจั นทน์
ไว้ แปดต้น แล้ วทรงประกาศพระราชอุทิศให้เป็ นหอพระไตรปิ ฎก แต่มีผู้ เรี ยกกั นว่า "ตํ าหนัก
จันทน์" รัชกาลที 1 ทรงขอระฆั งเสียงดีทีขุดได้ ไปไว้ ทีวั ดพระศรี รัตนศาสดารามแล้ วทรงสร้าง
หอจตุรมุขพร้อมทั งระฆั งอีก5 ลูก พระราชทานไว้ แทน เหตุแห่งการขุดระฆั งได้ วั ดบางหว้ าใหญ่
จึงได้ชือตามทีประชาชนเรี ยกกัน ว่า "วั ดระฆั ง" ตั งแต่นั นมา(Thaiday Dot Com, 2010 (March, 26))
สําหรับงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ภายในกุฎีทองวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองทีสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 โปรดให้ช่างหลวงในรัชกาลที 1 สร้างสรรค์ขึ นพร้อมกับการ
สร้างกุฎีทองทีกรุ งธนบุรีนั นมีรูปแบบการสร้างสรรค์งานจํ านวน2 รู ปแบบประกอบด้วย
1. ภาพจิตรกรรมเขียนสีทีด้านในของฝาสกัดด้านหน้าด ังภาพที 3.8 เป็ นการเขียนภาพ
เล่าเรื องเพือเตือนใจพระภิกษุสงฆ์ให้ตระหนักในพระธรรมวินัย ดังนี
1.1 เรื อง “ธุดงควั ตร 13” ซึ งเป็ นปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานคือข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ทีน่าเลือมใสศรัทธาของพระภิกษุสงฆ์ทีออกจาริ กธุดงคเพือเผยแผ่พระธรรม อั นเป็ นการ
บํ าเพ็ญทางกายของพระภิกษุสงฆ์อั นประกอบด้วย (Luangpumun.org, 2010 (March, 26))
1.1.1 ถือการนุ่งห่มผ้ าบังสุกุลเป็ นวั ตร
1.1.2 ถือการนุ่งห่มผ้ าสามผืนเป็ นวั ตร
1.1.3 ถือการบิณฑบาตเป็ นวั ตร
1.1.4 ถือการบิณฑบาตไปโดยลํ าดับแถวเป็ นวั ตร
1.1.5 ถือการฉันจังหันมื อเดียวเป็ นวั ตร
1.1.6 ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็ นวั ตร
1.1.7 ถือการห้ามภัตตาหารทีเขานํามาถวายภายหลั งเป็ นวั ตร
1.1.8 ถือการอยู่ป่าเป็ นวั ตร
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1.1.9 ถือการอยู่โคนต้ นไม้ เป็ นวั ตร
1.1.10 ถือการอยู่อ ั พโภกาสทีแจ้งเป็ นวั ตร
1.1.11 ถือการอยู่ป่าช้าเป็ นวั ตร
1.1.12 ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็ นวั ตร
1.1.13 ถือเนสัชชิก ังคธุดงค์ คือการไม่นอนเป็ นวั ตร
1.2 เรื อง “อสุภะ 10” ได้แก่ การพิจารณาซากศพระยะต่าง ๆ ซึ งเป็ นวิธีฝึกจิตให้
เกิดสมาธิ อั นเป็ นการบํ าเพ็ญทางใจของพระภิกษุสงฆ์ รวมกัน 10 ระยะ อั นประกอบด้วย (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี , 2553 (26 มีนาคม))
1.2.1 อุทธุมาตกะ ซากศพทีพองขึ นอืด
1.2.2 วินีลกะ ซากศพทีเขียวคลํ า
1.2.3 วิปุพพกะ ซากศพทีมีน ํ าเหลืองไหลเยิ ม
1.2.4 วิจฉิททกะ ซากศพทีขาดกลางตัว
1.2.5 วิกขายิตกะ ซากศพทีถูกสัตว์ก ั ดกิน
1.2.6 วิกขิตตกะ ซากศพทีมีมือ เท้า ศีรษะขาดหายไป
1.2.7 หตวิกขิตตกะ ซากศพทีถูกบั นเป็ นท่อนๆ
1.2.8 โลหิตกะ ซากศพทีถูกประหารมีเลือดไหลนอง
1.2.9 ปุฬุวกะ ซากศพทีเน่าเฟะคลาคลํ าด้วยตัวหนอน
1.2.10 อั ฏฐิกะ ซากศพทีเหลือแต่โครงกระดูก
ภาพจิตรกรรมเขียนสีเพือเตือนใจพระภิกษุสงฆ์บนฝาปะกนภายในกุฎีไม้ สักทองที
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองข้างต้นมีความแตกต่างไปจากงานจิตรกรรมบนฝาปะกน (ฝาไม้) ภายในหอ
พระไตรปิ ฎก วั ดระฆั งโฆสิตารามทีสร้างสรรค์ขึ นในสมั ยรัชกาลที 1 โดยฝี มือพระอาจารย์ นาค
จิตรกรเอกในรัชกาลที 1 ซึ งเขียนเรื อง “รามเกียรติ” วรรณคดีสําคั ญทีได้รับความนิยมอย่างมาก
ในสมั ยนั น น่าจะมีสาเหตุมาจากหอพระไตรปิ ฏกวั ดระฆั งโฆสิตารามเป็ นสถานทีทีสาธารณชน
สามารถเข้าไปเยียมชมได้ การวาดภาพจิตรกรรมเรื อง “รามเกียรติ” จึงมีความเหมาะสมกับ
สถานที ส่วนกุฎีทองเป็ นเสนาสนะทีใช้เพือกิจของสงฆ์เป็ นการเฉพาะ โดยฆราวาสไม่มีสิทธิเข้า
ไปยุ่มย่าม การวาดภาพจิตรกรรมเรื อง “ธุดงควั ตร 13” และ “อสุภะ 10” เพือเป็ นเครื องเตือนใจ
พระภิกษุสงฆ์ให้ตระหนักในพระธรรมวินัยจึงมีความเหมาะสมกับสถานที อีกทั งเป็ นการสนอง
พระราชปณิ ธานของรัชกาลที 1 ทีปรากฏใน “พระราชนิพนธ์นิราศท่าดินแดง” ความว่า “ตั งใจจะ
อุปถั มภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้ องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” (พ. ณ
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ประมวลมารค, 2496 : 103) ซึ งทรงมุมานะพระราชหฤทัยในอั นทีจะยอยกพระพุทธศาสนาให้
บริ สุทธิ บริ บูรณ์ขึ น ได้รับเป็ นพระราชธุระเกียวแก่การพระพุทธศาสนาทั งในด้านปริ ย ั ติ คือ การ
บํ ารุ งพระคัมภีร์ คํ าสอนให้บริ สุทธิ และการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์โดยโปรดเกล้ าฯ ให้มีการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎก ในปี พ.ศ.2331 และทรงออกกฎสําหรับพระสงฆ์ เพือความเรี ยบร้อย
ของสังฆมณฑล ให้เป็ นหลั กแก่บ้านเมืองสืบไป(ChangSipMu.com, 2010 (March, 26))

ภาพที 4.2 ภาพจิตรกรรมเขียนสี ทีกุฎีทองวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง (บน) และภาพจิตรกรรมเขียนสีที
หอพระไตรปิ ฎกวั ดระฆั งโฆสิตาราม(ล่าง)
ทีมา (ภาพที 3.8 และ Dsin, 2010 (March, 26))
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2. ภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรื อง“รามเกียรติ” ทีประตูทางเข้าหอนอนภายในกุฎีทอง
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง ซึ งช่างหลวงสมั ยรัชกาลที 1 ได้น ําภาพ “พระราม” จากวรรณคดีสําคัญเรื อง
“รามเกียรติ” มาสร้างสรรค์ประกอบลายไทยทีงดงามเป็ นภาพจิตรกรรมลายรดนํ าดงั กล่าว ซึ งมี
รู ปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมลายรดนํ าคล้ ายคลึกง ับภาพจิตรกรรมลายรดนํ ทา ีช่างหลวงในสมั ย
รัชกาลที 1 ได้น ําภาพ “เทวดา”มาสร้างสรรค์ประกอบลายไทยอย่างงดงามทีบานหน้าต่างของหอ
พระไตรปิ ฎกวั ดระฆั งโมสิตาราม

ภาพที 4.3 ภาพจิตรกรรมลายรดนํ าทีกุฎีทองวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง (บน) และภาพจิตรกรรมลายรดนํ า
ทีหอพระไตรปิ ฎกวั ดระฆั งโมสิตาราม(ล่าง)
ทีมา (ภาพที 3.9 และ Dsin, 2010 (March, 26))
ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลพบว่างานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองซึ งสร้างสรรค์
ขึ นพร้อมกับกุฎีทอง โดยช่างหลวงในรัชกาลที 1 ตามพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์
พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ณ กรุ งธนบุรีในห้วงต้ นรัชสมั ยของรัชกาลที 1 ซึ งเพิ งเสด็จขึ น
ครองราชย์ อยู่ระหว่างการดํ าเนินการย้ ายเมืองหลวงจากกรุ งธนบุรในรั
ี ชสมั ยของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชไปยั งกรุ งเทพมหานครฯ ทีตั งอยู่ฝั งตรงข้ ามด้านตะวั นออกของแม่น ํ าเจ้าพระยา
แล้ วแยกชิ น ห่อผ้ าขาว นําลงเรื อมาประกอบขึ นใหม่ เพือถวายเจ้าอาวาสวั ดบางลี
บน อํ าเภออั มพวา
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จังหวั ดสมุทรสงคราม จํ านวน3 หลั ง แต่พ ั งเสียหายไป 2 หลั ง ปัจจุบันคงเหลือเพียงหลั งเดียวที
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองเป็ นหลั กฐานสําคั ญซึ งแสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง
กับราชสํานักในรัชสมั ยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมบรมกษั ตริ ย ์
แห่งราชวงศ์จ ักรี รัชกาลที 1 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์

ศิลปะสัมพันธ์ ระหว่างวัดบางแคใหญ่ กับราชสํ านักในสมัยรัชกาลที 2
ตามประวั ติของวั ดบางแคใหญ่บันทึกไว้ ว่า ในปี พ.ศ.2357 เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ
(แสง วงศาโรจน์) พระสมุหกลาโหมในรัชสมั ยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลั ย รัชกาล
ที 2 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ ต้นตระกูลวงศาโรจน์ซึ งสืบสายหนึ งมาจากราชินิกุลบางช้าง โดยเป็ น
พระประยูรญาติของสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 และพระราชชนนีในรัชกาลที 2 ซึ งมีนิวาสสถานเดิมอยู่ทีแขวงบาง
ช้าง เมืองสมุทรสงคราม ปัจจุบันคืออํ าเภออั มพวาจังหวั ดสมุทรสงคราม ได้สร้างวั ดบางแคใหญ่
ทีเป็ นวั ดมาแต่สมั ยกรุ งศรี อยุธยาขึ นใหม่ โดยมีผลงานศิลปกรรมทีวั ดบางแคใหญ่ซึ งสร้างสรรค์
ขึ นตั งแต่สมั ยเริ มสร้างวั ดในปี พ.ศ.2357 และตกทอดมาถึงปัจจุบัน ประกอบด้ วย พระอุโบสถที
มีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ พระพุทธรู ปในพระระเบียงคด หน้าบันพระอุโบสถ เจดีย ์ ราย
ด้านข้างพระอุโบสถ ใบเสมาคู่เรี ยงรายรอบพระอุโบสถ พระประธานในพระอุโบสถ งาน
จิตรกรรมบนฝาไม้ ทกุี ฏิเจ้าอาวาส และงานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ ้มประตูทางเข้า
พระอุโบสถ มีล ั กษณะเหมือนกับผลงานศิลปกรรมซึ งรัชกาลที2 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้
สร้างขึ น และผลงานศิลปกรรมซึ งรัชกาลที 1 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้สร้างขึ น โดยผลงาน
ศิลปกรรมใน 2 รัชกาลนี โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมต่าง ๆ มีล ั กษณะเหมือนกั นคือเป็ นผลงาน
ศิลปกรรมทียั งคงสืบสานความคิดและฝี มือช่างสมั ยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลายและสมั ยกรุ งธนบุรี
1. พระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่มีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ อั นเป็ นลั กษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรมของวั ดสําคัญทีสร้างขึ นโดยรัชกาลที 1 รัชกาลที 2 หรื อพระบรมวงศานุวงศ์
ซึ งจะสร้างพระอุโบสถโดยมีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ เช่น พระอุโบสถวั ดพระศรี รัตนศาสดารามทีรัชกาลที 1 ทรงสร้างขึ นเป็ นวั ดคู่บ้านคู่เมืองของกรุ งรัตนโกสินทร์ วั ดพระเชตุพน
วิมลมั งคลารามซึ งเป็ นวั ดประจํ ารัชกาลที 1 วั ดอรุ ณราชวราราม ฝั งธนบุรี ซึ งเป็ นวั ดประจํ า
รัชกาลที 2 และวั ดดุสิตาราม ฝั งธนบุรี วั ดสมั ยกรุ งศรี อยุธยาซึ งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ ากรม
หลวงศรี สุนทรเทพ (แจ่ม) พระราชธิดาในรัชกาลที 1 ทรงสถาปนาขึ นใหม่
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พระระเบียงคดวั ดบางแคใหญ่

พระระเบียงคดวั ดพระศรี รัตนศาสดาราม

พระระเบียงคดวั ดอรุ ณราชวราราม

พระระเบียงคดวั ดพระเชตุพนวิมลมั งคลาราม

พระระเบียงคดวั ดดุสิตาราม

ภาพที 4.4 พระระเบียงคดล้ อมรอบพระอุโบสถทีวั ดบางแคใหญ่และวั ดสําคัญซึ งรัชกาลที 1
รัชกาลที 2 หรื อพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างขึ น
ทีมา (ภาพที 3.14; ลานธรรมจักร, 2553 (27 มีนาคม); ThaiGoodView.com, 2010 (March, 27);
BlogGang.com, 2010 (March, 28) และ Soidb, 2010 (March, 28))
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2. ภายในพระระเบียงคดวั ดบางแคใหญ่มีพระพุทธรู ปจํ านวน 56 องค์ ประดิษฐานอยู่
เหมือนกับพระระเบียงคดวั ดพระเชตุพนวิมลมั งคลาราม วั ดประจํ ารัชกาลที1 ซึ งมีพระระเบียงคด
รอบพระอุโบสถ 2 ชั น โดยพระระเบียงคดชั นในมีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยู่ 150 องค์ และ
พระระเบียงคดวั ดอรุ ณราชวรารามวั ดประจํ ารัชกาลที2 ซึ งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 120 องค์

พระพุทธรู ปในพระระเบียงคดวั ดบางแคใหญ่

พระพุทธรู ปในพระระเบียงคดวั ดพระเชตุพนฯ

พระพุทธรู ปในพระระเบียงคดวั ดอรุ ณราชวราราม

ภาพที 4.5 พระพุทธรูปในพระระเบียงคดวั ดบางแคใหญ่และวั ดสําคั ญทีรัชกาลที1 และรัชกาลที 2
ทรงสร้างขึ น
ทีมา (ภาพที 3.17; Royal Institute, 2010 (March, 28) และลานธรรมจักร, 2553 (27 มีนาคม))
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3. หน้าบันพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่เป็ นไม้ แกะสลั กรู ปนารายณ์ทรงสุบรรณ ซึ ง
ตั งแต่สมั ยกรุ งศรี อยุธยาสืบมาจนถึงสมั ยกรุ งรัตนโกสินทร์ตอนต้ นรู ปนารายณ์ทรงสุบรรณแสดง
ถึงความเป็ นสมมุติเทพขององค์พระมหากษัตริ ย ์ตามคติพราหมณ์ และหน้าบันพระอุโบสถรู ปนารายณ์
ทรงสุบรรณยั งบ่งบอกให้ทราบว่าเป็ นพระอุโบสถทีพระมหากษัตริ ย ์โปรดเกล้ าฯ ให้สร้างขึ น(Simple
Machines, 2010 (March, 28)) ปัจจุบันวั ดบางแคใหญ่เป็ นวั ดราษฎร์ แต่เมือพิจารณาจากหน้าบั น
พระอุโบสถ วั ดบางแคใหญ่จึงน่าจะมีความเกียวพั นกับองค์พระมหากษัตริ ย ์ โดยเฉพาะรัชกาลที2

หน้าบั นพระอุโบสถวั ดบางแค
หน้าบั นพระอุโบสถวั ดหน้าพระเมรุ
หน้าบั นพระทีนั งศิวโมกข์พิมาน
ใหญ่ สร้างสมัยรัชกาลที 2 พระนครศรี อยุธยา สร้างสมั ยกรุ งศรี อยุธยา
สร้างสมั ยรัชกาลที 1

หน้าบั นพระอุโบสถ
วั ดพระศรี รัตนศาสดาราม
สร้างสมั ยรัชกาลที 1

หน้าบั นพระอุโบสถ
วั ดสุ วรรรณาราม
ฝั งธนบุรี สร้างสมั ยรัชกาลที 1

หน้ าบั นพระอุโบสถ
วั ดราชสิ ทธาราม
ฝั งธนบุรี สร้างสมัยรัชกาลที 3

ภาพที 4.6 หน้าบันไม้ แกะสลั กรู ปนารายณ์ทรงสุบรรณของว ั ดบางแคใหญ่ พระทีนั งและพระอุโบสถ
วัดสําคัญทีพระมหากษัตริ ยโ์ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ นตั งแต่สมั ยกรุ งศรี อยุธยาถึงสมัย
กรุ งรัตนโกสินทร์ตอนต้ น
ทีมา (ภาพที 3.15; ทองไทยแลนด์, 2553 (28 มีนาคม); OK Nation, 2010 (March, 27); Simple
Machines, 2010 (March, 28); OK Nation, 2010 (March, 27) และพลั งจิต, 2553 (28 มีนาคม))
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4. พระเจดีย ์ รายด้านข้างพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่ ด้านข้างด้านซ้าย 5 องค์ และ
ด้านข้างด้านขวา 5 องค์ ซึ งพระเจดีย ์ รายนี เป็ นรู ปแบบงานสถาปัตยกรรมทีนิยมปลูกสร้างใน
พระอารามหลวงในสมั ยรัชกาลที 3

พระเจดีย ์ ราย 10 องค์ ด้ านข้ าง
พระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่
สร้างสมั ยรัชกาลที 2

พระเจดีย ์ ราย 71 องค์รอบพระระเบียงคด
วั ดพระเชตุพนวิมลมั งคลาราม
สร้างสมั ยรัชกาลที 3

พระเจดีย ์ ราย 3 องค์ ด้ านข้ างด้ านทิศเหนือ
พระอุโบสถวั ดระฆั งโฆสิ ตาราม
สร้างสมั ยรัชกาลที 3

พระเจดีย ์ ราย 13 องค์รอบพระวิหาร
วั ดเทพธิดาราม
สร้างสมั ยรัชกาลที 3

ภาพที 4.7 พระเจดีย ์ รายวั ดบางแคใหญ่ก ับพระเจดีย ์ รายทีนิยมปลูกสร้างในพระอารามหลวงสมั ย
รัชกาลที 3
ทีมา (ภาพที 3.16; วั ดระฆั งโฆสิตาราม, 2553 (29 มีนาคม); ลานธรรมจักร, 2553 (29 มีนาคม)
และวั ดเทพธิดาราม, 2553 (29 มีนาคม))
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5. ใบเสมารอบพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่เป็ นใบเสมาคู่สลั กจากหินทราย ซึ งเป็ นรู ปแบบ
ทางประติมากรรมคล้ ายคลึงกับใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถวั ดอรุ ณราชวราราม วั ดประจํ ารัชกาลที 2
และรัชกาลที 2 ทรงสร้างพระอุโบสถนีพร้อมใบเสมาคูท่ ํ าจากหินสลั กขึ นในปี พ.ศ.2363 (วั ด
อรุ ณราชวราราม, 2553 (30 มีนาคม)) เพียงแต่ไม่มีซุ้มครอบเหมือนใบเสมาคู่ทีวั ดอรุ ณราชวราราม
ซึ งใบเสมาคู่นี เป็ นรู ปแบบทางประติมากรรมทีใช้เป็ นสัญลั กษณ์ของพระอารามหลวงมาตั งแต่สมั ย
กรุ งสุโขทัยเป็ นราชธานี (Wat Lee, 2010 (March, 30)) เช่น ใบเสมาคูท่ ีวั ดมั งกร อํ าเภอเมืองสุโขทัย
จังหวั ดสุโขทัย สร้างสมั ยกรุ งสุโขทัย ใบเสมาคูท่ ีวั ดราชบูรณะ อํ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวั ด
พิษณุโลก ใบเสมาคูท่ ีวั ดหน้าพระเมรุ อํ าเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวั ดพระนครศรี อยุธยา และ
ใบเสมาคูท่ ีวั ดพระยาศิริไอยสวรรค์ เขตบางพลั ด กรุ งเทพมหานคร สร้างสมั ยกรุ งศรี อยุธยา

ใบเสมาคู่ว ั ดบางแคใหญ่

ใบเสมาคู่ว ั ดอรุ ณราชวราราม

ใบเสมาคู่ว ั ดราชบูรณะ

ใบเสมาคู่ว ั ดหน้าพระเมรุ

ใบเสมาคู่ว ั ดมั งกร

ใบเสมาคู่ว ั ดพระยาศิริไอยสวรรค์

ภาพที 4.8 ใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่ก ับใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถในพระอาราม
หลวงทีพระมหากษั ตริ ย ์ ทรงสร้างขึ นตั งแต่สมั ยกรุสุงโขทัยเป็ นต้นมา
ทีมา (ภาพที 3.16; ทัวร์ออนไทยดอทคอม, 2553 (30 มีนาคม); Wat Lee, 2010 (March, 30); บ้าน
ข้าวตู, 2553 (30 มีนาคม); มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง, 2553 (30 มีนาคม) และ OK Nation, 2010
(March, 30))
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6. พระประธานในพระอุโบสถของวั ดบางแคใหญ่จะมีพระอั ครสาวกซ้ายขวาได้แก่
พระโมกคัลลาน์และพระสารี บุตรนั งพนมมือหันหน้าเข้าหาพระประธานซึ งเป็ นรู ปแบบทางปฏิมากรรม
ทีนิยมสร้างสรรค์ในพระอารามหลวงสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ดังทีปรากฏในพระอุโบสถวั ด
อรุ ณราชวราราม ซึ งเป็ นวั ดประจํ ารัชกาลที 2 พระอุโบสถวั ดพระเชตุพนวิมลมั งคลาราม ซึ งเป็ น
วั ดประจํ ารัชกาลที 1 และพระอุโบสถวั ดดาวดึงษาราม เขตบางพลั ด กรุ งเทพมหานคร ซึ งสร้าง
ขึ นในสมั ยรัชกาลที 1

พระประธานวั ดบางแคใหญ่

พระประธานวั ดพระเชตุพนวิมลมั งคลาราม

พระประธานวั ดอรุ ณราชวราราม

พระประธานวั ดดาวดึงษาราม

ภาพที 4.9 พระประธานในพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่ก ับพระประธานในพระอุโบสถของพระอารามหลวงทีสร้างขึ นในสมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2
ทีมา (ภาพที 3.18; ลานธรรมจักร, 2553 (27 มีนาคม); ลานธรรมจักร, 2553 (29 มีนาคม) และวั ด
ดาวดึงษาราม, 2553 (30 มีนาคม))
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7. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทกุี ฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่เป็ นการเล่าเรื องด้ วยภาพ
เกียวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ นในการยกทัพไปทํ าสงครามกับพม่าในสมั ยรัชกาลที 2 ของ
เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) ผู้ สร้างวั ดบางแคใหญ่ ผู้ ดูสามารถเข้าใจเรื องราวทั งหมด
ได้ในภาพเดียวซึ งจะเล่าเรื องตั งแต่ต ้นจนจบ ลั กษณะการเล่าเรื องด้วยภาพแบบนี เหมือนกับการ
เล่าเรื องรามเกียรติ ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังทีพระระเบียงคดวั ดพระศรี รัตนศาสดาราม วั ดคู่บ้าน
คู่เมืองทีรัชกาลที 1 ทรงสร้างขึ น ซึ งแบ่งเนื อหาของเรื องออกเป็ น 178 ห้อง (กรมศิลปากร,
2546 : คํ านํา) แต่ละห้องจะเป็ นภาพเล่าเรื องจนจบเป็ นตอน ๆ เช่น ห้องที 1 จะเป็ นภาพเล่าเรื อง
รามเกียรติ ตอน“พระชนกฤาษีท ํ าพิธีบวงสรวงไถได้ นางสีดา แล้ วลาเพศกลั บเมืองมิถิล”า เป็ นต้ น

ภาพที 4.10 งานจิตรกรรมบนฝาห้องทํ าด้ วยไม้ทีกุฏิเจ้าอาวาสวั ดบางแคใหญ่(บน) กับงานจิตรกรรม
ฝาผนังทีพระระเบียงคดวั ดพระศรี รัตนศาสดาราม ห้องที 1 (ล่าง)
ทีมา (ภาพที 3.23 และภาพส่วนบุคคลของผู้ วิจ ัยถ่ายเมือวั นที24 พฤษภาคม 2551)
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8. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่
เป็ นภาพทหาร 2 นายถือหอกยืนยามเฝ้ าประตู ซึ งการเขียนภาพทหารดังกล่าวมีล ั กษณะคล้ ายคลึง
กับภาพทหารในงานจิตรกรรมฝาผนังเรื องรามเกียรติ ทีพระระเบียงคดวั ดพระศรี รัตนศาสดาราม
ทั งเครื องแบบของทหารและการถือหอกเป็ นอาวุธของทหารทียืนยามเฝ้ าประตู

ภาพทหารยืนยามทีซุ้มประตูทางเข้ าพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่

ภาพทหารและภาพทหารยืนยามทีพระระเบียงคดวั ดพระศรี รัตนศาสดาราม

ภาพที 4.11 ภาพทหารยืนยามทีวั ดบางแคใหญ่กับภาพทหารทีวั ดพระศรี รัตนศาสดาราม
ทีมา (ภาพที 3.24 และภาพส่วนบุคคลของผู้ วิจ ัยถ่ายเมือวั นที24 พฤษภาคม 2551)
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ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลพบว่า เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) ท่านผู้ สร้าง
วั ดบางแคใหญ่เป็ นผู้ มียศถาบรรดาศั กดิถึงสมุหพระกลาโหมควบคุมการทหารทั งมวลซึ งนับว่าสูงส่ง
ยิ งในราชสํานักสมั ยรัชกาลที 2 ทั งยั งเป็ นราชินิกุลซึ งมีความผูกพั นใกล้ ชิดกับพระมหากษัตริ ย ์
พระบรมราชชนนีและพระบรมราชินีในสมั ยรัชกาลที 2 ประกอบกับผลงานศิลปกรรมส่วนใหญ่
สร้างขึ นด้ วยรู ปแบบของงานศิลปกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ที
นิยมสร้างในพระอารามหลวง ซึ งคาดว่าท่านผู้ สร้างจะใช้ ช่างหลวงในราชสํานักสมั ยรัชกาลที2
รวมทั งงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีกุฏิเจ้าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ ้มประตู
ทางเข้าพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่ และการทีหน้าบั นพระอุโบสถวั ดบางแคใหญ่เป็ นไม้ แกะสลั ก
รู ปนารายณ์ทรงสุบรรณซึ งเป็ นสัญลั กษณ์ขององค์พระมหากษั ตริ ยที์ จะพบเห็นได้เฉพาะทีพระอุโบสถ
ในพระอารามหลวงเท่านั น สิ งทีผู้ วิจ ั ยได้ค ้ นพบในการศึกษาวิจ ัยเหล่านี จึงเป็ นหลั กฐานสําคัญซึ ง
แสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างวั ดบางแคใหญ่ก ับราชสํานักในรัชสมั ยของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ านภาลั ยรัชกาลที 2 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์
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บทที 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจ ั ยเรื อง “ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาล
ที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา
จังหวั ดสมุทรสงคราม” เป็ นการวิจ ัยบริ สุทธิ (Pure Research) ทีมุ่งค้นหาความรู้ทางวิชาการเพือ
สร้างองค์ความรูเ้ กียวกับความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1–รัชกาล
ที 2 และศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอั มพวากับราชสํานักสมั รยัชกาลที 1–รัชกาลที 2 โดยศึกษาจาก
งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทวัี ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม
ในสภาพปัจจุบัน ซึ งผู้ วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสารและการศึกษาภาคสนามโดย
ทํ าการบันทึกภาพและสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิในพื นทีด้วยตนเองระหว่างวั นที 17-18 เมษายน 2553
แล้ วนําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ในลั กษณะการวิจ ัยเชิงคุณภาพโดยอาศั ยข้ อมูลเชิงคุณลั กษณะ
ซึ งไม่สามารถแปลงเป็ นตัวเลขได้ ต้องใช้หลั กตรรกศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ข ้อมูล รวมทั งใช้
ข้อมูลตามสภาพทีเป็ นจริ งโดยไม่มีการควบคุมตั วแปรในลั กษณะการวิจ ั ยเชิงธรรมชาติแล้ วนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลและผลการวิจ ัยในลั กษณะของการวิจ ัยเชิงพรรณนาพร้อมภาพประกอบ โดย
ผู้ วิจ ัยขอนําเสนอสรุ ปผลการวิจ ัยและข้อเสนอแนะดังนี

สรุปผลการวิจัย
ผู้ วิจ ัยนําเสนอสรุ ปผลการวิจ ัยตามวั ตถุประสงค์ของการวิจ ั ยเป็ น2 ส่วนดังนี
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างชุ มชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2
“ชุมชนอั มพวา” เป็ นชุมชนริ มฝั งแม่น ํ าแม่กลอง คลองอั มพวา และคลองสาขา ใน
ท้องทีอํ าเภออั มพวา จั งหวั ดสมุทรสงครามเป็ นชุมชนเล็ก ๆ ทีมีประวั ติและมีความเป็ นมาสืบทอด
กันมาช้านาน ในอดีตเคยเป็ นศูนย์ กลางการค้ าขายทางนํ าทีคั บคั ง มีตลาดนํ า เรื อนแพ
และบ้านเรื อน
ปลูกขนานไปตามแนวคลอง ซึ งมีการตั งถิ นฐานมาตั งแต่สมั ยกรุ งศรี อยุธยาสมั ยนั นเรี ยกชุมชน
แห่งนีว่า "บางช้าง" เป็ นชุมชนริ มนํ าทีทํ าสวนไม้ ผลและพืชผั กจนมีชือเสียงมีความเจริ ญทางด้าน
เกษตรกรรมและการค้าขาย จนมีตลาดเรี ยกกันว่า “ตลาดบางช้าง” เป็ นตลาดนํ าขนาดใหญ่ทีเป็ น
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ศูนย์ กลางการแลกเปลียนผลผลิตจากสวนแถบบางช้างและบริ เวณใกล้ เคียง มีนายตลาดเป็ นสตรี ชือ
“น้อย” ซึ งได้รับบรรดาศั กดิเป็ น "ท้าวแก้วผลึก” จากพระเจ้ าปราสาททองแห่งกรุ งศรี อยุธยา อั มพวา
แต่เดิมนั นไม่ปรากฏหลั กฐานชัดเจนว่าสร้างขึ นในสมั ยใด รู้แต่เพียงว่าเคยรวมอยู่ก ั บเมืองราชบุรี
เรี ยกว่า “แขวงบางช้าง” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที5 ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้ าฯ ให้ยกฐานะแขวงบางช้างขึ นเป็ น“อํ าเภออั มพวา” ตามชือคลองอั มพวาอั นเป็ นทีตั งของ
ทีว่าการอํ าเภอ โดยให้อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองสมุทรสงครามหรื อจังหวั ดสมุทรสงครามใน
ปัจจุบัน
ชุมชนอั มพวาเป็ นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริ มนํ าทีมีประวั ติศาสตร์ ประเพณี
วั ฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถินทีชาวชุมชนได้ร่วมกั นสืบรักษาไว้วิถีชีวิตชุมชนที
ใกล้ ชิดผู กพั นกับสายนํ ายั งคงปรากฏอย่างโดดเด่นบ้านเรื อนในอดีตทีปลูกสร้างอยู่ริมคลองอั มพวา
เป็ นเรื อนแพ จากนั นเปลียนมาเป็ นเรื อนไม้ ริมนํ าซึ งถึงวั นนี ชาวชุมชนยั งคงรักษาเอกลั กษณ์การ
ตั งถิ นฐานแบบเดิมไว้ ชุมชนอั มพวาเป็ นสถานทีทีมีความพร้อม จึงเป็ นสถานทีท่องเทียวซึ งได้รับ
การกล่าวขานชืนชอบของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะตลาดนํ าอั มพวาซึ งเป็ น
ตลาดริ มคลองอั มพวา ในท้องทีตํ าบลอั มพวา อํ าเภออั มพวาด้วยเหตุทชุี มชนริ มนํ าคลองอั มพวา
ยั งคงรักษาเอกลั กษณ์การตั งถิ ฐนานแบบดั งเดิมไว้ ค่อนข้ างสมบูรณ์ จึงได้รับรางวั ลชุมชนอนุรักษ์
ดีเด่นประจํ าปี พ.ศ.2545 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถั มภ์ นักท่องเทียวสามารถ
เดินเทียวชุมชนได้ โดยเดินไปตามทางเดินคอนกรี ตริ มนํ าทีอยู่ด ้านหน้าเรื อนแถวไม้ ทั งสองฝั งคลอง
มีสะพานคนเดินข้ ามเชือมถึงกันเป็ นระยะ อีกทั งการอนุรักษ์และพั ฒนาชุมชนภายใต้ โครงการ"
อั มพวา-ชัยพั ฒนานุรักษ์" ยั งได้รับรางวั ลชมเชยจากการประกวดรางวั ลเพือการอนุรักษ์มรดกทาง
วั ฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจํ าปี พ.ศ.2551 อีกด้วย
ผลการวิจ ัยจากการศึกษาภาคเอกสารพบว่า ชุมชนอั มพวามีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิด
กับราชสํานักในสมั ยรัชกาลที -1รัชกาลที 2 เนืองจาก
1.1 เป็ นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระอั มริ นทรามาตย์ สมเด็จพระบรมราชินีใน
รัชกาลที 1
1.2 เป็ นเมืองทีประทับของรัชกาลที 1 เมือครั งดํ ารงพระยศเป็ นหลวงยกกระบัตร
เมืองราชบุรี หลั งจากเสียกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.2310
1.3 เป็ นเมืองพระราชสมภพของรัชกาลที 2
1.4 เป็ นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระศรี สุริเยนทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 2
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2. ศิลปะสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที1–รัชกาลที 2
ผลการวิจ ัยพบว่าชุมชนอั มพวามีศิลปะสัมพั นธ์ก ับราชสํานักสมั ยรัชกาลที1-รัชกาล
ที 2 โดยยึดโยงจากผลการวิเคราะห์ข ้อมูลทีได้จากการศึกษาภาคสนามดังนี
2.1 งานจิตรกรรมบนฝาไม้เป็ นภาพจิตรกรรมเขียนสีเรื อง “ธุดงควั ตร13” และเรื อง
“อสุภะ 10” ทีด้านในของฝาสกั ดด้ านหน้าและภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรื อง“รามเกียรติ” ทีประตู
ทางเข้ าหอนอนของกุฎีทีทํ าด้ วยไม้ สักทองทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง ซึ งสร้างสรรค์ขึ นพร้อมกับกุฎีโดย
ช่างหลวงตามพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ณ กรุ งธนบุรี
ในห้วงต้นรัชสมั ยของรัชกาลที1 ซึ งเพิ งเสด็จขึ นครองราชย์ และอยู่ระหว่างดํ าเนินการย้ ายเมืองหลวง
จากกรุ งธนบุรีในรัชสมั ยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยั งกรุ งเทพมหานครฯ ทีตั งอยู่ฝั ง
ตรงข้ามด้านตะวั นออกของแม่น ํ าเจ้าพระยาแล้ วแยกชิ น ห่อผ้ าขาว นําลงเรื อจากกรุ งธนบุรีมา
ประกอบขึ นใหม่ทีวั ดบางลีบน อํ าเภออั มพวาจังหวั ดสมุทรสงครามเพือถวายเจ้ าอาวาสวั ดบางลีบน
จํ านวน 3 หลั ง แต่พ ั งเสียหายไป2 หลั ง ปัจจุบั นคงเหลือเพียงหลั งเดียวซึ งย้ ายมาประกอบขึ นใหม่
อีกครั งหนึ งทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง เป็ นหลั กฐานสําคั ญทีแสดงให้เห็นถึงการมีศิลปะสัมพั นธ์ระหว่าง
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทองกั บราชสํานักในสมั ยรัชกาลที 1
2.2 งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีกุฏิเจ้าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู)
ทีซุ ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถทีวั ดบางแคใหญ่รวมทั งผลงานศิลปกรรมอืน ๆ ในวั ดบางแคใหญ่
ทีเจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ (แสง วงศาโรจน์) สมุหพระกลาโหมในสมั ยรัชกาลที 2 ซึ งเป็ นราชินิกุล
ของสมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ได้สร้างขึ นด้วยรู ปแบบของงานศิลปกรรม
แบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมั ยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ทีนิยมสร้างในพระอารามหลวง ซึ งน่าจะ
สร้างสรรค์ขึ นโดยช่างหลวงในราชสํานักสมั ยรัชกาลที2 ประกอบกับการทีหน้าบั นพระอุโบสถ
วั ดบางแคใหญ่เป็ นไม้ แกะสลั กรูปนารายณ์ทรงสุบรรณซึ งเป็ นสัญลั กษณ์ขององค์พระมหากษัตริ ย ์
ทีจะพบเห็นได้เฉพาะทีหน้าบันพระอุโบสถในพระอารามหลวงเท่านั น สิ งทีค้นพบจากการศึกษา
วิจ ัยเหล่านี จึงเป็ นหลั กฐานสําคัญซึ งแสดงให้เห็นถึการมี
ง ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างวั ดบางแคใหญ่ก ับ
ราชสํานักในสมั ยรัชกาลที2

ข้ อเสนอแนะ
ควรนําผลการวิจ ัยไปเผยแพร่ ทั งในรู ปแบบสือสิ งพิมพ์และสืออินเตอร์เน็ต

http://www.ssru.ac.th

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร. 2546. เรืองรามเกียรติ เล่ม 1. กรุ งเทพฯ : ผู้ แต่ง. 199 หน้า.
กระทรวงวั ฒนธรรม. 2553 (21 มีนาคม). นายกอภิสิทธิ เป็ นตัวแทนสามชุ กรับโล่รางวัลอนุรักษ์
ขององค์การยูเนสโก [Online]. Available URL : http://www.m-culture.go.th/
detail_page.php?sub_id=805.
กลุ่มเผยแผ่ธรรมะ ธรรมจักรดอทเน็ต. 2553 (24 มีนาคม). พ ญ า น า ค กั บ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
[Online]. Available URL : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?
f=18&t=26019.
กองอนุรักษ์สิ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรม. 2553 (21 มีนาคม). รายละเอียดโครงการ
อนุรักษ์ สิงแวดล้อม TCEP [Online]. Available URL : http://www.onep.go.th/
ncecd/?name=onep_7&file=readnews&id=2.
คณะกรรมการดํ าเนินงานจังหวั ดสมุทรสงคราม. 2548. สมุทรสงคราม. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
ประสานมิตร. 233 หน้า.
โครงการอั มพวา ชัยพั ฒนานุรักษ์. 2553 (22 มีนาคม). โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์
[Online]. Available URL : http://www.amphawanurak.com/index.php?option
=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=51.
ทองไทยแลนด์. 2553 (28 มีนาคม). วัดหน้ าพระเมรุ [Online]. Available URL : http://www.
thongthailand.com/index.php?mo=3&art=389315.
ทัวร์ออนไทยดอทคอม. 2553 (30 มีนาคม). วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร [Online].
Available URL : http://touronthai.com/gallery/placeview.php?place_id=18003002.
ธรรมะไทย. 2553 (27 มีนาคม). วัดพระศรีรัตนศาสดาราม [Online]. Available URL : http://
www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watprasiratana.php.
น. ณ ปากนํ า. 2534. จิตรกรรมวั ดบางแคใหญ่. ใน แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ).
วัดบางแคใหญ่. หน้า 8-12. กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ. 68 หน้า.

http://www.ssru.ac.th

91
น. ณ ปากนํ า และแสงอรุ ณ กนกพงศ์ชั.ย2534. วั ดบางแคใหญ่. ใน แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย
(บรรณาธิการ). วัดบางแคใหญ่. หน้า 17-18. กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ. 68 หน้า.
นิรมล เรื องสม และภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทน์. 2547. คุณลักษณะในจิตรกรรมไทย. กรุ งเทพฯ :
สํานักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์ กรมศิลปากร. 119 หน้า.
บ้านข้าวตู. 2553 (30 มีนาคม). วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก ต้นกําเนิดพระพิมพ์นางพญา
ราชินีพระเครือง [Online]. Available URL : http://kaowtoo.fix.gs/index.php?
action=printpage;topic=305.0.
เบญจา. 2553 (24 มีนาคม). จิตรกรรม [Online]. Available URL : http://tragarn.blogspot.
com/2007_10_01_archive.html.
ประทีป ชุมพล. ม.ป.ป. จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : ศึกษากรณีความสัมพันธ์กับวรรณคดีและ
อิทธิพลทีมีต่อความเชือ ประเพณีและวัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการวิจ ัยแห่งชาติ. 237 หน้า.
ปรี ชา เถาทอง. 2548. จิตรกรรมไทยวิจักษ์. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลั ยศิลปากร. 176 หน้า.
ปุถุชน บุดดาหวั ง. 2543. สมุทรสงคราม. กรุ งเทพฯ : พี เอส พี. 118 หน้า.
ผลิตะวั น. 2551. โลกหมุนช้ าทีอัมพวา. กรุ งเทพฯ : สายธาร. 157 หน้า.
พ .ณ ประมวลมารค. 2496. สิบกวี ฉบับ พ.ศ.2498 รวบรวมและทําคําอธิบายประกอบ.
กรุ งเทพฯ : แพร่ พิทยา. 596 หน้า.
พระครู วิมลภาวนาจารย์.
2553. 17 เมษายน. เจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง. สัมภาษณ์.
พระสมุห์พิชัย อริ ยวั งโส.
2553. 17 เมษายน. ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง. สัมภาษณ์.

http://www.ssru.ac.th

92
พลั งจิต. 2553 (28 มีนาคม). รู ปงานมุทิตาจิต พระครู สิทธิสังวร ผู ้สืบทอดพระกรรมฐา
สมเด็จสุ ก (ไก่เถือน) [Online]. Available URL : http://board.palungjit.com/f4/%
E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%
B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%
95%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9E%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%
B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%
AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%
E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%
B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%
B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%
E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9
%87%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B9%84%
E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%
88%E0%B8%AD%E0%B8%99-220320.html.
มโน พิสุทธิรัตนานนท์. 2547. สุ นทรียวิจักษณ์ในจิตรกรรมไทย. กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
120 หน้า.
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง. 2553 (30 มีนาคม). วัดหน้ าพระเมรุ (Wat Napramain) [Online].
Available URL : http://www.eco.ru.ac.th/eco/culture/Wat/Ayuthaya/
WatNapramain.htm.
แม่กลองทูเดย์ ดอทคอม. 2553 (22 มีนาคม). ชุ มชนริมคลองอัมพวา [Online]. Available URL :
http://www.maeklongtoday.com/article/amphawa.php.
ละครรํา. 2553 (23 มีนาคม). พระราชประวัตพิ ระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย [Online].
Available URL : http://lakornram.igetweb.com/index.php?mo=3&art=116841.

http://www.ssru.ac.th

93
ลานธรรมจักร. 2553 (27 มีนาคม). วัดประจํารัชกาลที 2 : วัดอรุ ณราชวราราม [Online].
Available URL : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&
t=19404&st=0&sk=t&sd=a&start=0.
-------. 2553 (29 มีนาคม). วัดประจํารัชกาลที 1 : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม [Online].
Available URL : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=
19426.
วรรณิภา ณ สงขลา. 2528. การอนุรักษ์ จิตรกรรมฝาผนัง. กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร. 104 หน้า.
วั ดดาวดึงษาราม. 2553 (30 มีนาคม). ถาวรวัตถุ [Online]. Available URL : http://www.watdao.
com/wat/antiques.html.
วั ดเทพธิดาราม. 2553 (29 มีนาคม). ปูชนียสถานและถาวรวัตถุสถาน [Online]. Available URL :
http://www.watthepthidaram.com/watthep/wat_about/in_monastery_thai.php.
วั ดภุมริ นทร์กุฎีทอง. 2553 (25 มีนาคม). วัดภุมรินทร์ กุฎีทอง อัมพวา [Online]. Available URL :
http://phummarin.pantown.com/.
วั ดระฆั งโฆสิตาราม. 2553 (29 มีนาคม). ประวัติวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร[Online].
Available URL : http://www.watrakang.com/history.php.
วั ดอรุ ณราชวราราม. 2553 (30 มีนาคม). วัดอรุ ณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร [Online].
Available URL : http://www.watarun.org/index.html.
วารี อั มไพรวรรณ. 2537. พระราชประวัติพระมหากษัตริยาธิราช และพระบรมราชินีในราชจักรี
วงศ์ . พิมพ์ครั งที 2. กรุ งเทพฯ : ภัทริ นทร์. 239 หน้า.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . 2553 (22 มีนาคม). จังหวัดสมุทรสงคราม [Online]. Available URL :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8
%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%
E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8
%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.

http://www.ssru.ac.th

94
-------. 2553 (26 มีนาคม). อสุ ภะ [Online]. Available URL : http://th.wikipedia.org/wiki/
%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B0.
วิชาการ.คอม. 2553 (26 มีนาคม). เยียมพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีทีคลองบางกอกน้ อย[Online].
Available URL : http://www.vcharkarn.com/vcafe/135290/1.
ศูนย์ ว ั ฒนธรรมจังหวั ดสมุทรสงคราม.2525. เอกลักษณ์ไทยจังหวัดสมุทรสงคราม.
สมุทรสงคราม : ผู้ แต่ง. 66 หน้า.
สถาบันพั ฒนศิลป์. 2551. สมุดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุ งเทพฯ :
ผู้ แต่ง. 115 หน้า.
สน สีมาตรัง. 2522. จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่ างรัตนโกสินทร์. กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์การพิมพ์.
56 หน้า.
สนั น รัตนะ. 2553 (23 มีนาคม). จิตรกรรมฝาผนังฝี มือช่ างรัชกาลที 3 ในหอไตรปิ ฎก วัดบางแคใหญ่
[Online]. Available URL : http://www.muangboranjournal.com/modules.php?
name=Sections&op=viewarticle&artid=203.
สนุก! ออนไลน์. 2553 (22 มีนาคม). อัมพวา ตลาดนํายามเย็น [Online]. Available URL : http://
travel.sanook.com/Eco-Tour/ecotour_09038.php.
ส. พลายน้อย. 2541. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา. พิมพ์ครั งที4. กรุ งเทพฯ : รวมสาส์น
(1977). 414 หน้า.
สมเกียรติ บํ ารุ งศรี. 2553. 18 เมษายน. วิทยากรจิตอาสาประจํ าวั ดบางแคใหญ่. สัมภาษณ์.
สมพร ปั นโภชา และคณะ. 2553 (21 มีนาคม). การวิจัยเรืองเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
ชุ มชนอัมพวา [Online]. Available URL : http://department.utcc.ac.th/researchc/images/stories/file/database/research/51/doc/5105003T.doc.
สมาคมผู้ บริ โภคสือสีขาว. 2553 (21 มีนาคม). 'อัมพวา' ชุ มชนริมนํา ถินวัฒนธรรมการอนุรักษ์
[Online]. Available URL : http://www.whitemedia.org/wma/content/
View/26/3381.

http://www.ssru.ac.th

95
สํานักงานเกษตรจังหวั ดสมุทรสงคราม. 2553 (22 มีนาคม). สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดํ าเนินทรงเปิ ดโครงการอั มพวาชัยพั ฒนานุรักษ์[Online].
Available URL : http://www.samutsongkham.doae.go.th/web/index.php?
option=com_content&task=view&id=171&Itemid=27&date=2008-11-01.
สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับทีสิบ พ.ศ.2550-2554. กรุ งเทพฯ : ผู้ แต่ง. 177 หน้า.
สายรุ ้ง เฮงซอ. 2543. สมุทรสงคราม. กรุ งเทพฯ : ต้นอ้ อ1999. 200 หน้า.
สุดารา สุจฉายา. 2526. พระทีนังพุทไธสวรรย์. กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ. 88 หน้า.
แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ). 2534. วัดบางแคใหญ่. กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ. 68 หน้า.
อั มพวาทูเดย์. 2553 (23 มีนาคม). วัดอัมพวันเจติยาราม[Online]. Available URL : http://www.
amphawatoday.com/t23Amphawan_Jatiyaram_temple.htm.
อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บรรณาธิการ). 2544. เรือแล่นทะเลลม. นครปฐม : คณะอั กษรศาสตร์
มหาวิทยาลั ยศิลปากร. 158 หน้า.
BlogGang.com. 2010 (March, 22). คิดถึง......อัมพวา [Online]. Available URL : http://www.
bloggang.com/mainblog.php?id=latenightlovesongs&month=07-07-2010&group=
34&gblog=6.
-------. 2010 (March, 28). ไหว้พระ วัดประจํารัชกาล [Online]. Available URL : http://www.
bloggang.com/mainblog.php?id=namon&month=08-01-2009&group=5&gblog=16.
ChangSipMu.com. 2010 (March, 26). การบํ ารุ งพระพุทธศาสนา[Online]. Available URL :
http://www.changsipmu.com/1rtfm01_p.04html.
Dsin. 2010 (March, 26). อยูเ่ หงา ๆ เราไปเทียว – วัดระฆังโฆสิตาราม [Online]. Available
URL : http://dsin.blogspot.com/2009/02/blog-post.html.
Future Pr. 2010 (March, 24). "วัดราชโอรสฯต้นแบบวัดไทยสไตล์จีน " [Online]. Available URL :
http://www.bangkokvoice.com/knowledge/001267.php.
Kapook.com. 2010 (March, 22). ลัล.. ลัล.. ลา.. อัมพวา แสนสุ ข [Online]. Available URL : http://
hilight.kapook.com/view/26940.

http://www.ssru.ac.th

96
Luangpumun.org. 2010 (March, 26). ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน [Online]. Available URL :
http://www.luangpumun.org/pati.html.
OK Nation. 2010 (March, 24). ครอบครัวสุ ขสันต์ เทียวพิพิธภัณฑ์หรรษาตอนเทพชุ มนุมใน
พระทีนังพุทไธสวรรย์ [Online]. Available URL : http://www.oknation.net/
blog/paaru/page24.
-------. 2010 (March, 25). ควันหลง….สงกรานต์ : วัดสุ ทัศน์ เทพวรารามราชวรวิหาร[Online].
Available URL : http://www.oknation.net/blog/winsstars/2009/05/27/entry-1.
-------. 2010 (March, 27). ครู แผน [Online]. Available URL : http://www.oknation.net/
blog/phaen/2007/12/17/entry-1.
-------. 2010 (March, 30). วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ บางยีขัน [Online]. Available URL :
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=610703.
Royal Institute. 2010 (March, 28). พระระเบียงและพระวิหารคด [Online]. Available URL : http://
www.watpho.com/th/data/place04.php?MenuID=2&SubMenuID=3.
Sadoodta.com. 2010 (March, 22). แผนทีท่ องเทียว จังหวัดสมุทรสงคราม [Online]. Available
URL : http://amphawa.sadoodta.com/travel.php?subaction=showfull&id
=1251319826&archive=&start_from=&ucat=7.
Simple Machines. 2010 (March, 28). วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม +
[Online]. Available URL : http://www.cameraeyes.net/index.php?option=com_
smf&Itemid=27&topic=2433.0.
Soidb. 2010 (March, 28). วัดดุสิตารามวรวิหาร [Online]. Available URL : http://www.
soidb.com/th/bangkok/landmark/sacred/wat_dusitaram.html.
Thaiday Dot Com. 2010 (March, 26). ของดีทีวัดระฆัง [Online]. Available URL : http://
mblog.manager.co.th/singingintherain/th-43054/.
ThaiGoodView.com. 2010 (March, 27). 0233 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม [Online]. Available
URL : http://www.thaigoodview.com/node/13391.

http://www.ssru.ac.th

97
Wat Lee. 2010 (March, 30). Arch And I [Online]. Available URL : http://arch-and-i.
blogspot.com/.

http://www.ssru.ac.th

ประวัติผู้วิจัย
ชือ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์ จารุ พรรณ ทรัพย์ ปรุ ง
ประวัติการศึกษา
ค.ม.(ศิลปศึกษา-จิตรกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
ค.บ.(ศิลปศึกษา-ภาษาอั งกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
Certificat de Stylisme (Fashion Design) สถาบัน ESMOD กรุ งปารี ส ประเทศฝรั งเศส
Certificate of Fashion Design สถาบั น Central Saint Martins, University of the Arts London
กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ตําแหน่ งและสถานทีทํางานปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ระดั บ9
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ผลงานวิจัยทีจัดทําเสร็จแล้ว
1. งานวิจ ัยเรื อง “อิทธิพลของเครื องแต่งกายตะวั นตกทีมีต่อการแต่งกายของเจ้านายฝ่ ายใน
วั งสวนสุนันทา” โดยได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนนทาในปี
ั
งบประมาณ 2549
2. งานวิจ ัยเรื อง “วิว ั ฒนาการของเครื องแบบนักเรี ยนนักศึกษาในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สวนสุนันทาตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2480-2550)” โดยได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สวนสุนันทาในปี งบประมาณ 2550
3. งานวิจ ัยเรื อง “ลายผ้ าในงานจิตรกรรมฝาผนังวั ดสําคั ญในเกาะรัตนโกสินทร์ : ศึกษา
เฉพาะกรณี งานจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงวั ดพระศรี รัตนศาสดาราม ห้องที 1-50” โดยได้รับเงิน
อุดหนุนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทาในปี งบประมาณ2551
4. งานวิจ ัยเรื อง “จดหมายเหตุว ั งสวนสุนันทาก่อนจะเป็ นมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา”
โดยได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทาในปี งบประมาณ2552
5. งานวิจ ั ยเรื อง “การศึกษาลายผ้ าในงานจิตรกรรมฝาผนังวั ดพระศรี รัตนศาสดาราม” โดย
ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทาในปี งบประมาณ2553
6. งานวิจ ัยเรื อง “ศิลปะสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสยามสมั ยรัชกาลที1 รัชกาลที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ ทีวั ดภุมริ นทร์กุฎีทองและวั ดบางแคใหญ่ อํ าเภออั มพวา
จังหวั ดสมุทรสงคราม” โดยได้ รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทาในปี งบประมาณ2553
http://www.ssru.ac.th

