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1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  

4. พระครูวิมลภาวนาจารย ์เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ ําเภออัมพวา 

5. พระสมุห์พิชัย อริยว ํโส ผู ้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ ําเภออัมพวา 

6. นายสมเกียรติ บํารุงศรี วิทยากรจิตอาสาประจําว ัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา 

7. นายคมกฤช ทรัพย์ปรุงและนายภควัต ทรัพย์ปรุง ทีให้การสนับสนุนด้านการจัด 

รูปเล่มและจัดพิมพ์รายงานการวิจัย 

 สําหรับประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยเรืองนี  ผู ้วิจัยขอมอบเป็นเครืองบูชาแด่คุณพ่อ

ฉลาด พรหมภัทรซึงล่วงลับไปแล้ว คุณแม่ประภาภรณ์ พรหมภัทร และครูบาอาจารย์ผูป้ระสิทธิ

ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู ้วิจัย 

รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ ทรัพย์ปรุง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

24 ตุลาคม 2553 
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บทคัดย่อ 

 

หัวข้อวิจัย  ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 

                          ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ 

   อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ชือผู ้วิจัย  รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปีทีทําการวิจัย  ปีการศึกษา 2553 

 

 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยบริสุทธิทีมุ่งค้นหาความรู้ทางวิชาการเพือสร้างองค์ความรู้ 

เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1 (พระบาทสมเด็จพระ-

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และรัชกาลที 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ และศิลปะสมัพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาล

ที 2 โดยศึกษาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงครามในสภาพปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนอัมพวามีความสัมพันธใ์กล้ชิดกับ

ราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1 -รัชกาลที 2 และมีศิลปะสัมพันธ์กับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1 เมือ

พิจารณาจากกุฎีทองและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ภายในกุฎีทองของวัดภุมรินทร์กุฎีทองซึงช่างหลวงได้

สร้างสรรค์ขึ นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 

และมีศิลปะสัมพันธ์กับราชสํานักสมัยรัชกาลที 2 เมือพิจารณาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิ

เจ้าอาวาส งานจิตรกรรมบนฝาไม ้ (บานประต)ู ทีซุ้มประตทูางเข้าพระอุโบสถทีวัดบางแคใหญ่ 

และผลงานศิลปกรรมอืน ๆ ในวัดบางแคใหญ่ซึงช่างหลวงน่าจะเป็นผูส้ร้างสรรค์ขึ นตามคําสั ง

ของเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ พระสมุหกลาโหมในสมัยรัชกาลที 2 ซึงเป็นราชินิกุล

ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 และพระบรมราชชนนีในรัชกาลที 2 
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บทความวิจัยเรือง “ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลท ี1-รัชกาลที 2 : 

ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีวัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม” 

โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู ้วิจัย 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยบริสุทธิทีมุ่งค้นหาความรู้ทางวิชาการเพือสร้างองค์ความรู้ 

เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1 (พระบาทสมเด็จพระ-

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และรัชกาลที 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ และศิลปะสมัพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาล

ที 2 โดยศึกษาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงครามในสภาพปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนอัมพวามีความสัมพันธใ์กล้ชิดกับ

ราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1 -รัชกาลที 2 และมีศิลปะสัมพันธ์กับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1 เมือ

พิจารณาจากกุฎีทองและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ภายในกุฎีทองของวัดภุมรินทร์กุฎีทองซึงช่างหลวงได้

สร้างสรรค์ขึ นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 

และมีศิลปะสัมพันธ์กับราชสํานักสมัยรัชกาลที 2 เมือพิจารณาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิ

เจ้าอาวาส งานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประต)ู ทีซุ้มประตทูางเข้าพระอุโบสถทีวัดบางแคใหญ่ 

และผลงานศิลปกรรมอืน ๆ ในวัดบางแคใหญ่ซึงช่างหลวงน่าจะเป็นผู ้สร้างสรรค์ขึ นตามคําสั ง

ของเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ พระสมุหกลาโหมในสมัยรัชกาลที 2 ซึงเป็นราชินิกุล

ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 และพระบรมราชชนนีในรัชกาลที 2 

บทนํา 

ชุมชนริมนํ าอัมพวาเป็นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริมนํ าทีมีประวัติศาสตร์ ประเพณี 

ว ัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถินทีชาวชุมชนได้ร่วมกันสืบรักษาไว้ วิถีชีวิตชุมชนที

ใกล้ชิดผูกพันกับสายนํ าย ังคงปรากฏอย่างโดดเด่น ชุมชนอัมพวาเป็นสถานทีทีมีความพร้อม จึงเป็น

สถานทีท่องเทียวทีได้รับการกล่าวขานชืนชอบของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 

ตลาดนํ าอัมพวา อัมพวาเป็นชุมชนทีมีมาแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา บ้านเรือนในอดีตทีปลูกสร้างอยู่

ริมคลองอัมพวาเป็นเรือนแพ จากนั นเปลียนมาเป็นเรือนไม้ริมนํ า ซึงถึงว ันนี ชาวชุมชนย ังคงรักษา

เอกลักษณ์การตั งถินฐานแบบเดิมไว้ (สมาคมผู้บริโภคสือสีขาว, 2553 (21 มีนาคม)) 
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 ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้งบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการ “อนุรักษ ์

ศิลปกรรมสิงแวดล้อม TCEP” เพืออนุรักษสิ์งแวดล้อมศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะสิงแวดล้อม

ริมฝังคลอง โดยรัฐบาลไทยได้คัดเลือกชุมชนเข้าโครงการ 3 พืนที เพือศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ พืนที

จังหวัดนนทบุรี พืนทีจังหวัดสมุทรสงคราม (คลองอัมพวา) และพืนทีกรุงรัตนโกสินทร์ (กอง

อนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2553 (21 มีนาคม)) 

 ผลสําเร็จจากโครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมสิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอัมพวา  

ทําให้ “โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์” ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพือการอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจําปี 2551 (กระทรวง

วัฒนธรรม, 2553 (21 มีนาคม) 

     อ ําเภออัมพวาแต่เดิมนั นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ นในสมัยใด รู้แต่เพียงว่าเคย

รวมอยู่กับเมืองราชบุรี เรียกว่า “แขวงบางช้าง” เป็นชุมชนเล็ก ๆ ทีมีความเจริญทั งทางด้านการ 

เกษตรและการค้ามาตั งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดค้าขาย

ชือ “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดเป็นสตรีชือ “น้อย” ซึงต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ เป็น

ท้าวแก้วผลึก ครั นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 ทรงยกฐานะ

แขวงบางช้างขึ นเป็น “อ ําเภออัมพวา” ตามชือคลองอัมพวาอันเป็นทีตั งของทีว่าการอําเภอ และ

ตําบลบางช้างก็ได้กลายเป็นตําบลหนึงในอําเภออัมพวา ภายใต้การปกครองของเมืองสมุทรสงคราม 

ปัจจุบันอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีพืนทีการปกครองทั งสิน 170.164 ตารางกิโลเมตร 

แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตําบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่ ต ําบลอัมพวา ตําบลแควอ้อม ตําบลท่าคา 

ตําบลบางแค ตําบลบางช้าง ตําบลบางนางลี ตําบลปลายโพงพาง ตําบลแพรกหนามแดง ตําบลยสีาร 

ตําบลวัดประดู่ ต ําบลสวนหลวง และตําบลเหมืองใหม่ (สายรุ้ง เฮงซอ, 2543 : 51-54) 

      ชุมชนอัมพวามีความสัมพันธใ์กล้ชิดเป็นพิเศษกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เพราะตําบลบางช้าง 

อ ําเภออัมพวา เป็นนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จ- 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 ซึงได้สมรสกับรัชกาลที 1 เมือรัชกาลที 1 ย ังทรง

ดํารงตําแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมือรัชกาลที 1 ทรงขึ น

ครองราชย์ พระประยูรญาติของสมเด็จพระอมรินทรามาตยจึ์งได้เป็นราชินิกุล “บางช้าง” ซึงเป็น

ราชินิกุลแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ราชินิกุลคือสกุลของพระญาติสายตรงของสมเด็จพระบรมราชินี 

ในแต่ละรัชกาล) ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 ความ

เกียวพันของแขวงบางช้างกับราชวงศ์จักรีก็ยิ งสูงขึ น เพราะแขวงบางช้างเป็นทีพระราชสมภพของ

รัชกาลที 2  และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 2 ด้วยเหตุทีเป็นสถานที

ประสูติของพระมหากษัตริย ์และพระบรมราชินีต้นราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ จึงทําให้มีเจ้านายเสด็จ 
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ประพาสเมืองนี อยู่เสมอ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 เคยเสด็จฯ มาทรง

สร้างพระปรางค์ทีว ัดอัมพวันเจติยาราม (อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ. 2544 : 9) 

 อัมพวาได้รับการเรียกขานเป็นเมืองศิลปิน ในฐานะทีเป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาล 

ที 2  ซึงทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั งละครในและละครนอก และเป็นถินกําเนิดของศิลปิน 

เอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (นายศร ศิลปะบรรเลง) มือระนาดเอก ครูเอือ 

สุนทรสนาน หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ นักแต่งเพลงระดับบรมครู อีกทั งอัมพวาย ังเป็นเมือง

ทีรวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว ้มากมาย อาทิ การทําเครืองเบญจรงค์ การทําหัวโขน และ

ดนตรีไทยทีเลืองชือ เมืองแห่งศิลปินนีย ังอบอวลไปด้วยกลินอายแห่งประวัติศาสตร์ เมืองนี มีอดีตที

น่าค้นหา ยิงเปิดหน้าประวัติศาสตร์ย ้อนหลังไปก็ยิงเข้าใจว่าทําไมผู ้คนทีอาศัยอยู่ในเมืองนี ต่างก็อยาก 

สืบสานวิถีชีวิตแบบเดิม  ๆนั นก็เพราะสายใยแห่งความรักในบ้านเกิด ความหลงใหลในศิลปะ และการ 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ทีโยงใยจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยเปลียนแปลง (ผลิตะวัน, 2551 : 16-17) 

  ปัจจุบันคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรม เชือมโยงถึง

การดําเนินชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เป็นผลกระทบ

จากการเลือนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติทีเข้าสู่ประเทศไทยผ่านสือและเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ

สร้างสรรค์ย ังมีน้อย สือทีเป็นภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่มากขึ น ขณะทีคนไทยโดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนย ังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ

สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาท

น้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 50) 

 เมือมีกระแสพัฒนาเข้ามาย ังชุมชนอัมพวา ชุมชนอัมพวาก็ย ังสามารถปรับเปลียนวิถีชีวิต 

ตามกระแสโลกาภิว ัตน์ได้  โดยอาศัยปัจจัยพืนฐานเดิมของชุมชนคือการมีทรัพยากรทางธรรมชาติ

ทีอุดมสมบูรณ์  มีภูมิปัญญาท้องถิน และมีมรดกทางวัฒนธรรมทีทรงคุณค่า ตลอดจนการมีผู ้นํา

ทางความคิดทีเข้มแข็ง มีการถ่ายทอดความรู้และจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ เพือให้ชุมชนอัมพวา

คงอยู่ตามแนววิถีเดิม มีความพอประมาณตามศักยภาพของตนเอง และเรียนรู้การดํารงชีพอยู่กับ

สภาวะแวดล้อมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน มีการแบ่งปันและช่วยเหลือซึงกัน

และกัน การทีชุมชนอัมพวาจะดํารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งจ ําเป็นจะต้องรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างต่อเนือง มีการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถินอย่างเป็น 

ระบบ สนับสนุนและส่งเสริมการทํางานวิจัยท้องถินทีเกียวข้องกับชุมชนอัมพวาโดยการมีส่วนร่วม

ของผู ้ รู้และเยาวชนในท้องถิน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมใหมี้ผูสื้บทอดทางความคิดและเป็นผู ้นํา 

ทีเข้มแข็งต่อไป (สมพร ปันโภชา, 2553 (21 มีนาคม)) 
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 ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ในชุมชนอัมพวา นอกจาก 

จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถินของชาวอัมพวาแล้ว ย ังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้าน 

ศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2  แต่ย ังไม่มีการสืบค้น วิเคราะห์ 

และวิจัยเพือรวบรวมองค์ความรู้เกียวกับความสัมพันธด์ังกล่าวอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลัก 

วิชาการ จนสามารถนํามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพือใหค้นไทยโดยเฉพาะคนไทยในชุมชนอัมพวา

ทั งผู ้ ใหญ่ เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนือง เกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรม

อันดีงามทีสร้างสรรค์ขึ นโดยบรรพชน พร้อมทีจะอนุรักษ์และสืบสานให้สืบทอดต่อไปย ังชนรุ่นหลัง 

เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และเกิดความรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย ์ในราชวงศ์จักรียิง  ๆขึ นไป อันจะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอัมพวา

อีกทางหนึง ผู ้วิจัยจึงได้จัดทําโครงการวิจัยเรือง “ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานัก

สมัยรัชกาลที 1- รัชกาลที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัด

บางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ขึ น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1– รัชกาลที 2 

 2.  เพือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาล 

ที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ 

อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยบริสุทธิ (Pure Research) ทีมุ่งค้นหาความรู้ทางวิชาการเพือสร้างองค์ความรู้ 

เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 ความสัมพันธ์

ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางาน

จิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามใน

สภาพปัจจุบัน โดยมีวิธีด ําเนินการวิจัยดังนี 

 1. ประเภทข้อมูล 

  1.1  ข้อมูลเกียวกับชุมชนอัมพวา 

  1.2  ข้อมูลเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาล 

ที 1–รัชกาลที 2 

   1.3  ข้อมูลเกียวกับความสัมพันธท์างศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชน 

อัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 
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 2. เครืองมือและวิธีเก็บข้อมูล 

  2.1  ศึกษาภาคเอกสาร   เพือรวบรวมข้อมูลเกียวกับชุมชนอัมพวา ข้อมูลเกียวกับความ 

สัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 และข้อมูลเกียวกับความ 

สัมพันธท์างศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาล

ที 2 

  2.2  ศึกษาภาคสนาม จากผลงานจริงของภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

และวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และบันทึกภาพ 

 3. วิธีวิเคราะห์ 

เป็นการวิจัยทีใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยผู ้วิจัยรวบรวมและศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง  

แล้วนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณลักษณะไม่สามารถ 

แปลงเป็นตัวเลขได ้ต้องใช้หลักตรรกศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั งใช้ข้อมูลตามสภาพ 

ทีเป็นจริงโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรในลักษณะการวิจัยเชิงธรรมชาติ  

 4. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 

  ผู ้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิง

พรรณนาพร้อมภาพประกอบ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

1. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองซึงสร้างสรรคขึ์ นพร้อมกับกุฎีทอง โดย 

ช่างหลวงในรัชกาลที 1 ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์ พระบรมราชินีในรัชกาล

ที 1 ณ กรุงธนบุรีในห้วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที 1 ซึงเพิงเสด็จขึ นครองราชย์ อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการย ้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปย ังกรุงเทพ 

มหานครฯ ทีตั งอยู่ฝั งตรงข้ามด้านตะวันออกของแม่นํ าเจ้าพระยา แล้วแยกชิน ห่อผ ้าขาว นําลง

เรือมาประกอบขึ นใหม่ เพือถวายเจ้าอาวาสวัดบางลีบน อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

จ ํานวน 3 หลัง แต่พังเสียหายไป 2 หลัง ปัจจุบันคงเหลือเพียงหลังเดียวทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

เป็นหลักฐานสําคัญซึงแสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดภุมรินทร์กุฎีทองกับราชสํานัก 

ในสมัยรัชกาลที 1  

2. เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ  )แสง วงศาโรจน์ (ท่านผู ้สร้างว ัดบางแคใหญ่เป็นผู ้ มี  

ยศถาบรรดาศักดิ ถึงสมุหพระกลาโหมควบคุมการทหารทั งมวลซึงนับว่าสูงส่งยิงในราชสํานักสมัย

รัชกาลที 2 ทั งย ังเป็นราชินิกุลซึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย ์ พระบรมราชชนนี
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และพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลที 2 ประกอบกับผลงานศิลปกรรมส่วนใหญ่ สร้างขึ นด้วย

รูปแบบของงานศิลปกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม )สมัยรัชกาลที 1 - รัชกาลที 2 ( ทีนิยมสร้างใน

พระอารามหลวง ซึงคาดว่าท่านผู ้สร้างจะใช้ช่างหลวงในราชสํานักสมัยรัชกาลที 2  รวมทังงาน

จิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิเจ้าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ )บานประตู (ทีซุ้มประตูทางเข้า

พระอุโบสถวัดบางแคใหญ่  และการทีหน้าบันพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่เป็นไม้แกะสลักรูป

นารายณ์ทรงสุบรรณซึงเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย ์ทีจะพบเห็นได้เฉพาะทีพระอุโบสถ

ในพระอารามหลวงเท่านั น สิงทีผู ้วิจัยได้ค้นพบในการศึกษาวิจัยเหล่านี จึงเป็นหลักฐานสําคัญซึง

แสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดบางแคใหญ่กับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 2  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผลสรุปทีไดจ้ากการศึกษาภาคเอกสารพบว่า ชุมชนอัมพวามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

ราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 เนืองจากเป็นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ 

สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที 1  เป็นเมืองทีประทับของรัชกาลที 1 เมือครั งดํารงพระยศเป็น

หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.2310   เป็นเมือง

พระราชสมภพของรัชกาลที 2  และเป็นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา พระบรม

ราชินีในรัชกาลที 2   และผลสรุปทีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามพบหลักฐานว่าชุมชนอัมพวามี

ศิลปะสัมพันธ์กับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ดังนี 

 1. งานจิตรกรรมบนฝาไม้เป็นภาพจิตรกรรมเขียนสีเรือง “ธุดงควัตร 13” และเรือง 

“อสุภะ 10” ทีด้านในของฝาสกัดด้านหน้า และภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรือง “รามเกียรติ” ที

ประตูทางเข้าหอนอนของกุฎีทีทําด้วยไม้สักทองทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง ซึงสร้างสรรค์ขึ นพร้อม

กับกุฎีโดยช่างหลวงตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีใน

รัชกาลที 1 ณ กรุงธนบุรีในห้วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที 1 ซึงเพิงเสด็จขึ นครองราชย์และอยู่

ระหว่างดําเนินการย ้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไป

ย ังกรุงเทพมหานครฯ ทีตั งอยู่ฝั งตรงข้ามด้านตะวันออกของแม่นํ าเจ้าพระยา แล้วแยกชิน ห่อผ ้าขาว 

นําลงเรือจากกรุงธนบุรีมาประกอบขึ นใหม่ทีว ัดบางลีบน อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพือถวายเจ้าอาวาสวัดบางลีบน จํานวน 3 หลัง แต่พังเสียหายไป 2 หลัง ปัจจุบันคงเหลือเพียง

หลังเดียวซึงย ้ายมาประกอบขึ นใหม่อีกครั งหนึงทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็นหลักฐานสําคัญทีแสดง

ให้เห็นถึงการมีศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดภุมรินทร์กุฎีทองกับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1 

 2. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิเจ้าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ )บานประตู(  ทีซุ้ม

ประตูทางเข้าพระอุโบสถทีวัดบางแคใหญ่ รวมทั งผลงานศิลปกรรมอืน ๆ ในวัดบางแคใหญ่ที
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เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ สมุหพระกลาโหมในสมัยรัชกาลที 2 ซึงเป็นราชินิกุล

ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ได้สร้างขึ นด้วยรูปแบบของงานศิลปกรรม 

แบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ทีนิยมสร้างในพระอารามหลวง ซึงน่าจะ

สร้างสรรค์ขึ นโดยช่างหลวงในราชสํานักสมัยรัชกาลที 2 ประกอบกับการทีหน้าบันพระอุโบสถ 

ว ัดบางแคใหญ่เป็นไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณซึงเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย ์

ทีจะพบเห็นได้เฉพาะทีหน้าบันพระอุโบสถในพระอารามหลวงเท่านั น สิงทีค้นพบจากการศึกษา 

วิจัยเหล่านี จึงเป็นหลักฐานสําคัญซึงแสดงให้เห็นถึงการมีศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดบางแคใหญ่กับ 

ราชสํานักในสมัยรัชกาลที 2 

 จากการวิจัยในครั งนี ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจัยไปใช้และเพือการวิจัย

ครั งต่อไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู ้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยควรนําผลการวิจัย

ไปเผยแพร่ทั งในรูปแบบสือสิงพิมพ์และสืออินเตอร์เน็ต 
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อ ําเภออัมพวา พระสมุห์พิชัย อริยว ังโส ผู ้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ ําเภออัมพวา นาย
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 สําหรับประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยเรืองนี  ผู ้วิจัยขอมอบเป็นเครืองบูชาแด่คุณ

พ่อฉลาด พรหมภัทรซึงล่วงลับไปแล้ว คุณแม่ประภาภรณ์ พรหมภัทร และครูบาอาจารย์ผู ้

ประสิทธิ ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู ้ วิจัย 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของเรือง 

 

 ชุมชนริมนํ าอัมพวาเป็นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริมนํ าทีมีประวัติศาสตร์ ประเพณี 

ว ัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถินทีชาวชุมชนได้ร่วมกันสืบรักษาไว้ วิถีชีวิตชุมชนที

ใกล้ชิดผูกพันกับสายนํ าย ังคงปรากฏอย่างโดดเด่น ชุมชนอัมพวาเป็นสถานทีทีมีความพร้อม จึงเป็น

สถานทีท่องเทียวทีได้รับการกล่าวขานชืนชอบของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 

ตลาดนํ าอัมพวา อัมพวาเป็นชุมชนทีมีมาแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา บ้านเรือนในอดีตทีปลูกสร้างอยู่

ริมคลองอัมพวาเป็นเรือนแพ จากนั นเปลียนมาเป็นเรือนไม้ริมนํ า ซึงถึงว ันนี ชาวชุมชนย ังคงรักษา

เอกลักษณ์การตั งถินฐานแบบเดิมไว้ (สมาคมผู้บริโภคสือสีขาว, 2553 (21 มีนาคม)) 

 ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้งบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการ “อนุรักษ ์

ศิลปกรรมสิงแวดล้อม TCEP” เพืออนุรักษสิ์งแวดล้อมศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะสิงแวดล้อม

ริมฝังคลอง โดยรัฐบาลไทยได้คัดเลือกชุมชนเข้าโครงการ 3 พืนที เพือศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ พืนที

จังหวัดนนทบุรี พืนทีจังหวัดสมุทรสงคราม (คลองอัมพวา) และพืนทีกรุงรัตนโกสินทร์ (กอง

อนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2553 (21 มีนาคม)) 

 ผลสําเร็จจากโครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมสิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอัมพวา  

ทําให้ “โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์” ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพือการอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจําปี 2551 (กระทรวง

วัฒนธรรม, 2553 (21 มีนาคม) 

     อ ําเภออัมพวาแต่เดิมนั นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ นในสมัยใด รู้แต่เพียงว่าเคย

รวมอยู่กับเมืองราชบุรี เรียกว่า “แขวงบางช้าง” เป็นชุมชนเล็ก ๆ ทีมีความเจริญทั งทางด้านการ 

เกษตรและการค้ามาตั งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดค้าขาย

ชือ “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดเป็นสตรีชือ “น้อย” ซึงต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ เป็น

ท้าวแก้วผลึก ครั นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 ทรงยกฐานะ
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แขวงบางช้างขึ นเป็น “อ ําเภออัมพวา” ตามชือคลองอัมพวาอันเป็นทีตั งของทีว่าการอําเภอ และ

ตําบลบางช้างก็ได้กลายเป็นตําบลหนึงในอําเภออัมพวา ภายใต้การปกครองของเมืองสมุทรสงคราม 

ปัจจุบันอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีพืนทีการปกครองทั งสิน 170.164 ตารางกิโลเมตร 

แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตําบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่ ต ําบลอัมพวา ตําบลแควอ้อม ตําบลท่าคา 

ตําบลบางแค ตําบลบางช้าง ตําบลบางนางลี ตําบลปลายโพงพาง ตําบลแพรกหนามแดง ตําบลยสีาร 

ตําบลวัดประดู่ ต ําบลสวนหลวง และตําบลเหมืองใหม่ (สายรุ้ง เฮงซอ, 2543 : 51-54) 

      ชุมชนอัมพวามีความสัมพันธใ์กล้ชิดเป็นพิเศษกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เพราะตําบลบางช้าง 

อ ําเภออัมพวา เป็นนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จ- 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 ซึงได้สมรสกับรัชกาลที 1 เมือรัชกาลที 1 ย ังทรง

ดํารงตําแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมือรัชกาลที 1 ทรงขึ น

ครองราชย์ พระประยูรญาติของสมเด็จพระอมรินทรามาตยจึ์งได้เป็นราชินิกลุ “บางช้าง” ซึงเป็น

ราชินิกุลแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ราชินิกุลคือสกุลของพระญาติสายตรงของสมเด็จพระบรมราชินี 

ในแต่ละรัชกาล) ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 ความ

เกียวพันของแขวงบางช้างกับราชวงศ์จักรีก็ยิ งสูงขึ น เพราะแขวงบางช้างเป็นทีพระราชสมภพของ

รัชกาลที 2  และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 2 ด้วยเหตุทีเป็นสถานที

ประสูติของพระมหากษัตริย ์และพระบรมราชินีต้นราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ จึงทําให้มีเจ้านายเสด็จ 

ประพาสเมืองนี อยู่เสมอ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 เคยเสด็จฯ มาทรง

สร้างพระปรางค์ทีว ัดอัมพวันเจติยาราม (อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ. 2544 : 9) 

 อัมพวาได้รับการเรียกขานเป็นเมืองศิลปิน ในฐานะทีเป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาล 

ที 2  ซึงทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั งละครในและละครนอก และเป็นถินกําเนิดของศิลปิน 

เอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (นายศร ศิลปะบรรเลง) มือระนาดเอก ครูเอือ 

สุนทรสนาน หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ นักแต่งเพลงระดับบรมครู อีกทั งอัมพวาย ังเป็นเมือง

ทีรวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว ้มากมาย อาทิ การทําเครืองเบญจรงค์ การทําหัวโขน และ

ดนตรีไทยทีเลืองชือ เมืองแห่งศิลปินนีย ังอบอวลไปด้วยกลินอายแห่งประวัติศาสตร์ เมืองนี มีอดีตที

น่าค้นหา ยิงเปิดหน้าประวัติศาสตร์ย ้อนหลังไปก็ยิงเข้าใจว่าทําไมผู ้คนทีอาศัยอยู่ในเมืองนี ต่างก็อยาก 

สืบสานวิถีชีวิตแบบเดิม  ๆนั นก็เพราะสายใยแห่งความรักในบ้านเกิด ความหลงใหลในศิลปะ และการ 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ทีโยงใยจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยเปลียนแปลง (ผลิตะวัน, 2551 : 16-17) 

  ปัจจุบันคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรม เชือมโยงถึง

การดําเนินชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เป็นผลกระทบ
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จากการเลือนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติทีเข้าสู่ประเทศไทยผ่านสือและเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ

สร้างสรรค์ย ังมีน้อย สือทีเป็นภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่มากขึ น ขณะทีคนไทยโดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนย ังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ

สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาท

น้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 50) 

 เมือมีกระแสพัฒนาเข้ามาย ังชุมชนอัมพวา ชุมชนอัมพวาก็ย ังสามารถปรับเปลียนวิถีชีวิต 

ตามกระแสโลกาภิว ัตน์ได้  โดยอาศัยปัจจัยพืนฐานเดิมของชุมชนคือการมีทรัพยากรทางธรรมชาติ

ทีอุดมสมบูรณ์  มีภูมิปัญญาท้องถิน และมีมรดกทางวัฒนธรรมทีทรงคุณค่า ตลอดจนการมีผู ้นํา

ทางความคิดทีเข้มแข็ง มีการถ่ายทอดความรู้และจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ เพือให้ชุมชนอัมพวา

คงอยู่ตามแนววิถีเดิม มีความพอประมาณตามศักยภาพของตนเอง และเรียนรู้การดํารงชีพอยู่กับ

สภาวะแวดล้อมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน มีการแบ่งปันและช่วยเหลือซึงกัน

และกัน การทีชุมชนอัมพวาจะดํารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งจ ําเป็นจะต้องรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างต่อเนือง มีการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถินอย่างเป็น 

ระบบ สนับสนุนและส่งเสริมการทํางานวิจัยท้องถินทีเกียวข้องกับชุมชนอัมพวาโดยการมีส่วนร่วม

ของผู ้ รู้และเยาวชนในท้องถิน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมใหมี้ผู ้ สืบทอดทางความคิดและเป็นผู ้นํา 

ทีเข้มแข็งต่อไป (สมพร ปันโภชา, 2553 (21 มีนาคม)) 

 ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ในชุมชนอัมพวา นอกจาก 

จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถินของชาวอัมพวาแล้ว ย ังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้าน 

ศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2  แต่ย ังไม่มีการสืบค้น วิเคราะห์ 

และวิจัยเพือรวบรวมองค์ความรู้เกียวกับความสัมพันธด์ังกล่าวอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลัก 

วิชาการ จนสามารถนํามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพือใหค้นไทยโดยเฉพาะคนไทยในชุมชนอัมพวา

ทั งผู ้ ใหญ่ เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนือง เกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรม

อันดีงามทีสร้างสรรค์ขึ นโดยบรรพชน พร้อมทีจะอนุรักษ์และสืบสานให้สืบทอดต่อไปย ังชนรุ่นหลัง 

เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และเกิดความรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย ์ในราชวงศ์จักรียิง  ๆขึ นไป อันจะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอัมพวา

อีกทางหนึง ผู ้วิจัยจึงได้จัดทําโครงการวิจัยเรือง “ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานัก

สมัยรัชกาลที 1- รัชกาลที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัด

บางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ขึ น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1– รัชกาล 

ที 2 

 2.  เพือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาล 

ที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ 

อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านเนือหา  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานัก

สมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 และเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวา

กับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง

และวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.  ขอบเขตด้านเวลา เป็นการวิจัยในช่วงวันที 1  มกราคม 2553 ถึง ว ันที 15 กันยายน 2553 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยบริสุทธิ (Pure Research) ทีมุ่งค้นหาความรู้ทางวิชาการเพือสร้างองค์ความรู้ 

เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 ความสัมพันธ์

ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางาน

จิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามใน

สภาพปัจจุบัน โดยมีวิธีด ําเนินการวิจัยดังนี 

 1. ประเภทข้อมูล 

  1.1  ข้อมูลเกียวกับชุมชนอัมพวา 

  1.2  ข้อมูลเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาล 

ที 1–รัชกาลที 2 

   1.3  ข้อมูลเกียวกับความสัมพันธท์างศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชน 

อัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 
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 2. เครืองมือและวิธีเก็บข้อมูล 

  2.1  ศึกษาภาคเอกสาร   เพือรวบรวมข้อมูลเกียวกับชุมชนอัมพวา ข้อมูลเกียวกับความ 

สัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 และข้อมูลเกียวกับความ 

สัมพันธท์างศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาล

ที 2 

  2.2  ศึกษาภาคสนาม จากผลงานจริงของภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

และวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และบันทึกภาพ 

 3. วิธีวิเคราะห์ 

เป็นการวิจัยทีใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยผู ้วิจัยรวบรวมและศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง  

แล้วนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณลักษณะไม่สามารถ 

แปลงเป็นตัวเลขได ้ต้องใช้หลักตรรกศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั งใช้ข้อมูลตามสภาพ 

ทีเป็นจริงโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรในลักษณะการวิจัยเชิงธรรมชาติ  

 4. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 

  ผู ้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิง

พรรณนาพร้อมภาพประกอบ 

 

คํานิยามศัพท์ 

 ศิลปะสัมพันธ ์หมายถึง ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะ 

 ชุมชนอัมพวา หมายถึง ชุมชนทีตั งบ้านเรือนอยู่ริมฝังแม่นํ าแม่กลอง ริมคลองอัมพวา

และคลองสาขา ในท้องทีอ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 หมายถึง ราชสํานักของพระบาทสมเด็จพระ-

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 

แห่งราชวงศ์จักรีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 งานจิตรกรรมบนฝาไม ้หมายถึง รูปภาพทีเขียนขึ นบนฝาผนังของอาคารทีสร้างด้วยไม ้
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ประโยชน์ทีได้รับ 

1. ได้องค์ความรู้เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาล 

ที 1–รัชกาลที 2 และความสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–

รัชกาลที 2 ทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนไทยใน

ชุมชนอัมพวาทั งผู ้ ใหญ่ เด็กและเยาวชน 

2. องค์ความรู้ทีได้รับจากการวิจัยสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อทัศนคติของ 

คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในชุมชนอัมพวาทั งผู ้ ใหญ่ เด็กและเยาวชน ใหเ้กิดความรู้สึกหวงแหน

ในศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทีสร้างสรรค์ขึ นโดยบรรพชน พร้อมทีจะอนุรักษ์และสืบสาน

ให้สืบทอดต่อไปย ังชนรุ่นหลัง เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และเกิดความรู้สึกสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์ในราชวงศ์จักรียิ ง  ๆ ขึ นไป อันจะเป็นการช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอัมพวาในอีกทางหนึง  

3. นักวิชาการ ครูอาจารย์และนักศึกษาสามารถนําองคค์วามรู้ทีได้รับจากการวิจยัไป

ใชอ้้างอิงเพือประโยชน์ในทางวิชาการได ้
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บทที 2 

 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การวิจัยครั งนี มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานัก 

สมัยรัชกาลที 1– รัชกาลที 2 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานัก

สมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัด

บางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึงผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

นําเสนอตามลําดับดังต่อไปนี 

 1. ชุมชนอัมพวา 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 

 3. งานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที 1-รัชกาลที 3) 

 4. ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและงานจิตรกรรมภายในวัด 

 5. ว ัดบางแคใหญ่และงานจิตรกรรมภายในวัด 

 

ชุมชนอัมพวา 

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2553, 22 มีนาคม) ได้กล่าวถึงจังหวัดสมุทรสงครามไว้ใน

เว็บเพจชือ “จังหวัดสมุทรสงคราม” ว่า จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดในภาคกลาง มีขนาดพืนที

เล็กทีสุดของประเทศ คือ ประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร มีชายฝังทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 

23 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจรดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันออกจรด

อ่าวไทย ทิศใต้จรดจังหวัดเพชรบุรี และทิศตะวันตกจรดจังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 

3 อ ําเภอ 33 ตําบล 284 หมู่บ้าน ได้แก่ อ ําเภอเมืองสมุทรสงคราม อ ําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา 

ซึงสายรุ้ง เฮงซอ (2543 : 51-54) ได้กล่าวถึงอ ําเภออัมพวาไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า 

อ ําเภออัมพวาแต่เดิมนั นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ นในสมัยใด รู้แต่เพียงว่าเคยรวมอยู่กับ

เมืองราชบุรี เรียกว่า “แขวงบางช้าง” เป็นชุมชนเล็ก ๆ ทีมีความเจริญทั งด้านการเกษตรและการค้า

มาตั งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยในขณะนั นแขวงบางช้างมีตลาดค้าขาย

ชือ “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดเป็นสตรีชือ “น้อย” ซึงได้รับบรรดาศักดิ เป็นท้าวแก้วผลึก ต่อมา
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะ

แขวงบางช้างขึ นเป็น “อ ําเภออัมพวา” ตามชือคลองอัมพวาอันเป็นทีตั งของทีว่าการอําเภอ และ 

“บางช้าง” ก็กลายเป็นตําบลหนึงในอําเภออัมพวา โดยใหอ้ยูภ่ายใต้การปกครองของเมือง

สมุทรสงคราม ปัจจุบันอําเภออัมพวามีพืนทีปกครองทั งสิน 170.164 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ

ปกครองออกเป็น 12 ตําบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่ ต ําบลอัมพวา ตําบลแควอ้อม ตําบลท่าคา ตําบล

บางแค ตําบลบางช้าง ตําบลบางนางลี ตําบลโพงพาง ตําบลแพรกหนามแดง ตําบลยีสาร ตําบลวัด

ประดู่ ต ําบลสวนหลวง และตําบลเหมืองใหม่ ทั งนี ตัวเมืองอัมพวาอยู่ห่างจากตัวเมือง

สมุทรสงครามไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร ส่วนความหมายของชืออําเภอนั น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 อธิบายว่า “อัมพวา” หมายถึง ป่ามะม่วง อ ําเภอ

อัมพวาจึงน่าจะหมายถึงดินแดนทีมีป่ามะม่วงมากมายอัมพวาจึงน่าจะหมายถึงดินแดนทีมีป่า

มะม่วงมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 แผนทีจังหวัดสมุทรสงครามแสดงเขตการปกครองของอําเภออัมพวาและสถานทีตั ง 

                 ของวัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (Sadoodta.com, 2010 (March, 22)) 
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 “ชุมชนอัมพวา” เป็นชุมชนริมฝังแม่นํ าแม่กลอง คลองอัมพวา และคลองสาขา ในท้องที 

อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึงสมาคมผู้บริโภคสือสีขาว, 2553 (21 มีนาคม) กล่าวถึง

ชุมชนอัมพวาไว้ในเว็บเพจชือ “อัมพวา ชุมชนริมนํ า ถินวัฒนธรรมการอนุรักษ์” ไว้ว่า ชุมชน

ริมนํ าอัมพวาเป็นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริมนํ าทีมีประวัติศาสตร์ ประเพณี ว ัฒนธรรม 

ตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถินทีชาวชุมชนได้ร่วมกันสืบรักษาไว้ วิถีชีวิตชุมชนทีใกล้ชิดผูกพัน 

กับสายนํ าย ังคงปรากฏอย่างโดดเด่น อัมพวาเป็นชุมชนทีมีมาแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา บ้านเรือนใน

อดีตทีปลูกสร้างอยู่ริมคลองอัมพวาเป็นเรือนแพ จากนั นเปลียนมาเป็นเรือนไม้ริมนํ า ซึงถึงว ันนี

ชาวชุมชนย ังคงรักษาเอกลักษณ์การตั งถินฐานแบบเดิมไว้ ชุมชนอัมพวาเป็นสถานทีทีมีความพร้อม 

จึงเป็นสถานทีท่องเทียวซึงได้รับการกล่าวขานชืนชอบของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะตลาดนํ าอัมพวาซึงเป็นตลาดริมคลองอัมพวาในท้องทีตําบลอัมพวา อ ําเภออัมพวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.2 ตลาดนํ าอัมพวา 

ทีมา (Kapook.com, 2010 (March, 22)) 
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 แม่กลองทูเดย์ดอทคอม (2553, 22 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชนอัมพวาไว้ในเว็บเพจชือ 

“ชุมชนริมคลองอัมพวา” ว่า ด้วยเหตุทีชุมชนริมนํ าคลองอัมพวาย ั งคงรักษาเอกลักษณ์การตั งถินฐาน 

แบบดั งเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ จึงได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษดี์เด่นประจําปี พ.ศ.2545 จากสมาคม 

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ์ นักท่องเทียวสามารถเดินเทียวชุมชนได ้ โดยเดินไปตาม

ทางเดินคอนกรีตริมนํ าทีอยู่ด้านหน้าเรือนแถวไม้ทั งสองฝังคลอง มีสะพานคนเดินข้ามเชือมถึงกัน

เป็นระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.3 ชุมชนริมคลองอัมพวา 

ทีมา (BlogGang.com, 2010 (March, 22)) 

 

 กองอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (2553, 21 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชน

อัมพวาไว้ในเว็บเพจชือ “รายละเอียดโครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม TCEP” ว่า ในปี พ.ศ.2545 

รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้งบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการ “อนุรักษ์ศิลปกรรมสิงแวดล้อม TCEP” 

เพืออนุรักษสิ์งแวดล้อมศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะสิงแวดล้อมริมฝังคลอง โดยรัฐบาลไทยได้

คัดเลือกชุมชนเข้าโครงการ 3 พืนที เพือศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ พืนทีจังหวัดนนทบุรี พืนที

จังหวัดสมุทรสงคราม (คลองอัมพวา) และพืนทีกรุงรัตนโกสินทร์  
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กระทรวงวัฒนธรรม (2553, 21 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชนอัมพวาไว้ในเว็บเพจชือ “นายก

อภิสิทธิ เป็นตัวแทนสามชุกรับโล่รางวัลอนุรักษ์ขององค์การยูเนสโก” ว่า ผลสําเร็จจากโครงการ

อนุรักษ์ศิลปกรรมสิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอัมพวา ทําให้ “โครงการอัมพวา-ชัย

พัฒนานุรักษ”์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจําปี 2551  

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์, 2553 (22 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชนอัมพวาไว้ใน

เว็บเพจชือ “โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ”์ ว่า  อัมพวาเป็นชุมชนเล็กๆตั งอยู่ริมนํ า มีประวัติ

และมีความเป็นมาสืบทอดกันมาช้านาน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางนํ าทีคับคั ง มี

ตลาดนํ า เรือนแพ และบ้านเรือนปลูกขนานไปตามแนวคลอง ซึงมีการตั งถินฐานมาตั งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยาสมัยนั นเรียกกันว่า "บางช้าง" เป็นชุมชนริมนํ าทีทําสวนไม้ผลและพืชผ ักจนมีชือเสียง 

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แขวงบางช้างเริมปรากฏมีสวนผลไม้และพืชผ ักทีอุดมสมบูรณ์

มีความเจริญทางด้านเกษตรกรรมและการค้าขายจนมีตลาดเรียกว่า “ตลาดบางช้าง” เป็นตลาดนํ า

ขนาดใหญ่ทีเป็นศูนย์กลางการแลกเปลียนผลผลิตจากสวนแถบบางช้างและบริเวณใกล้เคียง แถบ 

บางช้างเป็นทีรู้จักในนาม "สวนนอก" และเปรียบเทียบกับ "สวนใน" โดยมีคําเรียกทีว่า "บางช้าง

สวนนอก บางกอกสวนใน" หมายถึงสวนบ้านนอกคือสวนบางช้าง ส่วนสวนทีอยู่ในเมืองใกล้รั ว

ว ังเจ้านายคือสวนใน ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวาในอดีตย ังปรากฏให้เห็นและสัมผ ัสได้ใน

ปัจจุบัน แม้กาลเวลาจะผ่านเลยไปแต่ภาพความทรงจําในอดีตย ังคงหลงเหลือให้เห็นแม้จะลบเลือน

ไปบ้างตามกาลเวลา หากแต่ชุมชนแห่งนีก็ย ังพยายามปกปักษ์รักษาให้คงสภาพเหมือนเดิมให้ได้

มากทีสุด ภาพบ้านเรือนไม้ทีขนานไปตามริมสองฝังคลอง ควบคู่ไปกับการค้าขาย และการใช้ชีวิต

อย่างเรียบง่าย พร้อม ๆ ไปกับการรักษาวัฒนธรรมรวมถึงศิลปะต่าง ๆ ในชุมชน ย ังปรากฏให้

เห็นเด่นชัด สิงเหล่านี ล้วนเป็นสิงดึงดูดให้นักท่องเทียวทั งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาเยือน 

อมัพวาอยู่เป็นนิจ กาลเวลาผ่านไปจากอดีตสู่ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวอมัพวาย ังคงดําเนินไปเรือย ๆ 

หากแต่ว ันนี สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมเป็นส่วนหนึงในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนภายใต ้

ชือ  "โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ"์ เป็นโครงการทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี  มีพระราชดําริให้สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนานําทีดินทีคุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา 

ได้น้อมเกล้าฯ ถวายมาดําเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา และด้วยเหตุที "ชุมชน

อัมพวา" เป็นชุมชนทีมีประวัติศาสตร์ยาวนานทีเกียวข้องกับความเป็นชาติไทย ซึงอนุชนรุ่นหลัง

สามารถหวนรําลึกและมองย ้อนเห็นภาพอดีตอันรุ่งเรืองถึงความเป็นชุมชนทีมีว ัฒนธรรมและประเพณี 

ทีงดงามทีสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ดังนั น การพัฒนาและการจัดการพืนทีแห่งนี 
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จึงต้องดําเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทีสําคัญคือได้รับความร่วมมือพร้อมใจจากชาวอัมพวา

ทุกคน การจัดการพืนทีแห่งนี สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของชาวอัมพวาโดยนําหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูมิสังคม" และ 

“พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางและหลักการดําเนินงานทีสําคัญ ซึงเป้าหมายอยู่ที

การมีส่วนร่วม การร่วมมือร่วมใจระหว่างสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและชาวอัมพวาทุกคนในการ

อนุรักษ์และฟืนฟูวิถีการดํารงชีวิตชุมชนอัมพวาให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เรียบง่าย ย ั งยืน และ

มีความสุข ท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นอย่างรวดเร็วของสังคม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดโครงการอัมพวา - 

                ชัยพัฒนานุรักษ์ เมือว ันที 21 ธันวาคม 2551  

ทีมา (สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม, 2553 (22 มีนาคม)) 

 

 ผลิตะวัน (2551 : 16-18) กล่าวถึงชุมชนอัมพวาไว้ในหนังสือ “โลกหมุนช้าที....อัมพวา” 

ว่า อัมพวาได้รับการเรียกขานเป็นเมืองศิลปิน ในฐานะเป็นสถานทีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 ซึงทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั งละครในและละครนอก  
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อีกทั งอัมพวาย ังเป็นเมืองทีรวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว ้มากมาย อาทิ ศิลปะเครืองเบญจรงค์ 

การทําหัวโขน และดนตรีไทยทีเลืองชืออย่างระนาด บุคคลทีมีชือเสียง อาทิ หลวงประดิษฐ์

ไพเราะ หรือนามเดิมคือ นายศร ศิลปะบรรเลง มือระนาดเอกทีบรรเลงได้เพราะพริงแห่งคลอง

ดาวดึงส์สายนํ าแห่งอัมพวา ศิลปินทีเป็นอัจฉริยะทางดนตรีอีกท่านคือครูเอือ สุนทรสนาน หัวหน้า

วงดนตรีสุนทราภรณ์ ผู ้ มีความ สามารถในการแต่งเพลงระดับบรมครู ซึงเป็นแรงบันดาลใจให้

ลูกหลานอัมพวามีดนตรีอยู่ในสายเลือดจนถึงปัจจุบัน  

 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ชุมชนอัมพวาเป็นชุมชนริมฝังแม่นํ าแม่กลอง  

คลองอัมพวาและคลองสาขา ในท้องทีอ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึงย ังคงรักษาเอกลักษณ์

การตั งถินฐานแบบดั งเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ จึงได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่นประจําปี พ.ศ.2545 

จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ์ทั งย ังประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 

สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอัมพวาทําให้โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษไ์ด้รับรางวัล 

ชมเชยจากการประกวดรางวัลเพือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่ง 

องค์การยูเนสโกประจําปี 2551 ตัวเมืองอัมพวาอยู่ห่างจากตัวเมืองสมุทรสงครามไปทางทิศตะวนัตก 

ประมาณ 6 กิโลเมตร อัมพวาได้รับการเรียกขานเป็นเมืองศิลปินในฐานะเป็นทีพระราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 ซึงทรงเป็นยอดกวแีห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.5 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  

ทีมา (ละครรํา, 2553 (23 มีนาคม)) 
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เป็นบ้านเกิดของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (นายศร ศิลปะบรรเลง) มือระนาดเอก และครูเอือ สุนทรสนาน 

หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ ศิลปินทีเป็นอัจฉริยะทางดนตรีผู ้ มีความสามารถในการแต่งเพลงระดับ 

บรมครู รวมทั งเป็นเมืองทีรวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว ้มากมาย อาทิ ศิลปะเครืองเบญจรงค์ 

การทําหัวโขน และดนตรีไทยทีเลืองชือ และในปัจจุบันตลาดนํ าอัมพวาย ังเป็นสถานทีท่องเทียว

ยอดนิยมของนักท่องเทียวชาวไทยและต่างประเทศ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 

 สายรุ้ง เฮงซอ (2543 : 54) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานัก

สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว ้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า อ ําเภออัมพวามีความสําคัญยิงต่อ

เชือพระวงศ์ในราชวงศ์จักรี เพราะเป็นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ สมเด็จพระ-

บรมราชินีในรัชกาลที 1 พระประยูรญาติของพระองค์จึงได้รับพระราชทานนามสกุล ณ บางช้าง 

ซึงถือเป็นราชินิกุลแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงกล่าวได้ว่าอ ําเภออัมพวาเป็นเมืองราชินิกุล อัน

หมายถึงสกุลของพระญาติสายตรงของสมเด็จพระบรมราชินี  

 สนุก! ออนไลน ์ (2553, 22 มีนาคม) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับ

ราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว ้ในเว็บเพจชือ “อัมพวา ตลาดนํ ายามเย็น” ว่า พ.ศ.2303 ใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้นายทองด้วงเป็นหลวงยกกระบัตร

เมืองราชบุรี ซึงเป็นเมืองจัตวาขึ นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา ภายหลังหลวงยกกระบัตรได้แต่งงานกับคุณนาค 

บุตรเศรษฐีบางช้าง และย ้ายบ้านไปอยูห่ลังว ัดจุฬามณี ต่อมาเมือไฟไหม้บ้านจึงย ้ายไปอยู่ทีหลังว ัด

อัมพวันเจติยาราม ปี พ.ศ.2310 พม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตก หลวงยกกระบัตรจึงตัดสินใจอพยพครอบครัว

เข้าไปอยู่ในป่าลึก ในระหว่างนี ท่านแก้วพีสาวของหลวงยกกระบัตรได้คลอดบุตรหญิงคนหนึง

ตั งชือว่า “บุญรอด” (ต่อมาได้เป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที 2) 

ในช่วงสมัยกรุงธนบุรี พระยาวชิรปราการได้รวบรวมกําลังขับไล่พม่าออกไปหมด และสถาปนาขึ น

เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสิน หลวงยกกระบัตรได้อพยพครอบครัวกลับภูมิล ําเนาเดิม ในช่วงนี เอง

คุณนาคภรรยาก็ได้คลอดบุตรคนที 4 เป็นชายชือ “ฉิม” (ต่อมาทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธ-

เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2) ต่อมาหลวงยกกระบัตรได้กลับเข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ เป็นพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตํารวจนอกขวา จนกระทั ง

ได้ด ํารงตําแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย ์ศึก และปราบดาภิเษกขึ นเป็นพระบาทสมเด็จพระ-

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต้นราชวงศ์จักรี เริมเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คุณนาคภรรยาได้รับการ

สถาปนาขึ นเป็นสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ คุณสั นมารดาคุณนาคได้รับการสถาปนาขึ นเป็น
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สมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี เนืองจากสมเด็จพระอมัรินทรามาตย์ทรงเป็นคนพืนบ้าน

บางช้าง จึงมีพระประยูรญาติต่าง ๆ ประกอบอาชีพทําสวนอยู่ทีบางช้าง เมือได้รับการสถาปนา

เป็นสมเด็จพระอัมรินทรามาตย ์ จึงนับเป็นราชินิกุล “บางช้าง” พระประยูรญาติจึงเกียวดองเป็น

วงศ์บางช้างด้วย และสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์มักเสด็จเยียมพระประยูรญาติเสมอ 

 ผลิตะวัน (2551 : 18-24) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานัก

สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว ้ในหนังสือ “โลกหมุนช้าที....อัมพวา” ว่า ในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสุริยาศน์อมรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทองด้วงเป็นหลวง

ยกกระบัตรเมืองราชบุรี ซึงเป็นเมืองชั นจัตวาขึ นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา ต่อมานายทองดีผู ้ เป็นบิดา

ของหลวงยกกระบัตรได้สู่ขอบุตรีของนายทองและนางสั นเศรษฐีใหญ่แขวงบางช้างชือ “นาค” ให้

สมรสกับหลวงยกกระบัตร เมือกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ.2310 หลวงยกกระบัตรพา

ครอบครัวและไพร่พลอพยพหลบภัยจากพม่าข้าศึกถอยร่นไปตั งอยู่ทีซึงเป็นอําเภออัมพวาปัจจุบัน 

คุณนาคภรรยาได้ให้ก ําเนิดบุตรชายชือ “ฉิม” ณ นิวาสสถานบ้านปากคลองอัมพวาทีซึงปัจจุบัน

คือบริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม เมือหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีทรงปราบดาภิเษกขึ นครองราชย์

เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมือว ันที 6 

เมษายน พ.ศ.2325 ทรงย ้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานคร และทรงสถาปนา

คุณนาคเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึงทรงมีพระนาม

เดิมว่า “ฉิม” ได้เสด็จขึ นครองราชย์เป็นรัชกาลที 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสถาปนาเฉลิมพระยศ

สมเด็จพระบรมราชชนนีขึ นเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ และสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินี

ในเวลาต่อมา เนืองจากพระองค์ทรงเป็นคนพืนเมืองแขวงบางช้าง จึงมีพระประยูรญาติอยูที่

แขวงบางช้างเป็นจํานวนมาก เมือทรงว่างจากพระกรณียกิจมักเสด็จเยียมพระประยูรญาติอยู่เสมอ 

พระประยูรญาติของพระองค์นับเป็นราชินีกุลบางช้างซึงเป็นราชินิกุลแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ 

ราชินิกุลบางช้างหมายถึงพระญาติวงศ์ทั งหมดทีอยู่บางช้าง ล ําดับเป็น 2 สายคือ ราชินิกุลสายตรงที

เป็นเชือพระวงศ์สืบมาแต่พระชนกพระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินี และราชินิกุล

สายสาขาซึงเป็นพระญาติวงศข์องพระชนกชนนีของสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินีสืบสายลงมา 

มีราชินิกุลบางช้างเพียง 5 วงศ์ คือ วงศ์เจ้าคุณหญิงทองอยู่ ไม่มีนามสกุล วงศ์เจ้าคุณหญิงชีโพ ไม่มี

นามสกุล วงศ์เจ้าคุณชายชูโต ใช้นามสกุล “ชูโต” ต่อมาแยกเป็น “สวัสดิ-ชูโต” และ “แสง-ชูโต” 

วงศ์เจ้าคุณหญิงนวล ใช้นามสกุลเดิมของเจ้าพระยาอัครมหาเสนาบดี สามีของท่าน เป็นนามสกุล

ว่า “บุนนาค” วงศ์เจ้าคุณหญิงแก้ว ใช้นามสกุล “ณ บางช้าง” 
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 ปุถุชน บุดดาหวัง (2543 : 41-46) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับ

ราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า พุทธศักราช 2303 สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวสุริยาศน์อมรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทองด้วง (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ซึงเป็นเมืองจัตวาขึ นตรงต่อ

กรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมือ พ.ศ.2304 นายทองดีผู ้ บิดาของหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีได้สู่ขอบุตรี

ของเศรษฐีใหญ่แขวงบางช้าง ชือ นางสาวนาค (ต่อมาคือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ให้สมรสกับหลวงยกกระบัตร และได้ย ้ายบ้านเรือน

ไปอยู่บริเวณหลังว ัดจุฬามณี ต่อมาเกิดเพลิงไหม้จึงย ้ายไปปลูกเรือนใหม่บริเวณหลังว ัดอัมพวัน-

เจติยาราม จนลุปี พ.ศ.2310 เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีตัดสินใจ

โยกย ้ายหลบหนีไปอยู่ทีอืนชั วคราว ในครั งนั นท่านแก้ว (สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาศรีสุดารักษ)์ 

พีสาวของหลวงยกกระบัตรได้ให้ก ําเนิดบุตรีคนหนึงและตั งชือว่า “บุญรอด” (ต่อมาได้เป็นสมเด็จ

พระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ครั นต่อมาหลวงยกบัตร

เมืองตากซึงได้เลือนตําแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการได้ส้องสุมผู ้คนและทําการกอบกู้เอกราชของ 

ชาติได้ แล้วย ้ายเมืองหลวงมา ณ กรุงธนบุรีขึ นเสวยราชย์ประกาศพระนาม “สมเด็จพระบรม

ราชาธิราชที 4” แต่ประชาชนทั วไปมักเรียกขานพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” หรือ “สมเด็จ

พระเจ้ากรุงธนบุรี” หลังจากบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีแล้ว หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีจึงอพยพ

ครอบครัวกลับภูมิล ําเนาเดิม และช่วงนี เองคุณนาคได้ให้ก ําเนิดบุตรคนที 4 เป็นชายตั งชือ “ฉิม” 

(ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 โดยเชือกันว่าบริเวณพระปรางค์ของ

วัดอัมพวันเจติยารามปัจจุบันเดิมเป็นทีปลูกสร้างเรือนหลังทีคุณนาคคลอด “ฉิม” บุตรชาย ซึง

รัชกาลที 3 ทรงสร้างพระปรางค์สําหรับบรรจุพระอัฐิและพระสรีรังคารของรัชกาลที 2) ต่อมา

หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีได้กลับเข้ารับราชการอีกครั ง จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ เป็น

เจ้าพระยาราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตํารวจนอกขวา กระทั งได้เป็น “สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย ์ศึก” 

ต่อมาได้ปราบดาภิเษกขึ นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมบรมกษัตริยแ์ห่ง 

ราชวงศ์จักรีเมือว ันที 10 มิถุนายน 2325 จากนั นทรงสถาปนาคุณนาคขึ นเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์

และทรงสถาปนาคุณสั น (มารดาคุณนาค) เป็นสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี แม้จะทรง

เป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตย์แล้ว เนืองจากทรงเป็นคนพืนเมืองแขวงบางช้างจึงมีพระประยูรญาติ 

ซึงประกอบอาชีพทําสวนอยู่ทีบางช้างเป็นจํานวนมาก เมือทรงว่างจากกรณียกิจมักทรงเสด็จเยียม

พระประยูรญาติอยู่เสมอ นับเป็นราชินิกุลบางช้าง 
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ภาพที 2.6 บริเวณพระปรางค์ว ัดอัมพวันเจติยาราม ซึงเชือกันว่าเดิมเป็นเรือนของคุณนาคซึงเป็นที 

                พระราชสมภพของรัชกาลที 2 

ทีมา (อัมพวาทูเดย,์ 2553 (23 มีนาคม)) 

 

 ศูนย์ว ัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (2525 : 1-2) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว้ในหนังสือ “เอกลักษณ์ไทยจังหวัด

สมุทรสงคราม” ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นพระราชโอรสองค์ที 4 ของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระมหากษัตริย ์ รัชกาลที 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

เมือรัชกาลที 1 เสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จขึ นเสวยราชสมบัติสืบต่อมาเมือวันที 7 

กันยายน 2352 เมือพระชนมายุได้ 43 พรรษา ทรงเป็นพระมหากษัตริย ์รัชกาลที 2 แห่งพระบรม

ราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย ์ นักปราชญ์ นักรบ ทรงมีพระปรีชาสามารถยอดเยียมใน 

ทางกวี ทรงเป็นจินตกวีเอก และทรงเป็นพระมหากษัตริย ์ทีทรงมีบุญญาธิการยิงใหญ่ทีพระราชโอรส

ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที 3 รัชกาลที 4 และพระบาทสมเด็จพระปินเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระราชาพระองค์ที 2 ในรัชกาลที 4 พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า “ฉิม” ทรงพระราชสมภพ
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เมือว ันพุธ เดือน 4 ขึ น 7 ค ํา ปีกุล ตรงกับวันที 24 กุมภาพันธ์ 2310 ซึงเป็นเวลาประมาณ 10 เดือนเศษ 

หลังจากทีได้เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์ (พระทีนั งสุริยาศน์อมรินทร์) 

เมือทรงประสูตินั นสมเด็จพระราชบิดามีพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยแผ่นดิน

กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระราชชนนีมีพระนามเดิมว่า “นาก” บางแห่งเขียนว่า “นาค” และเมือ

รัชกาลที 1 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เป็นที “สมเด็จ

พระอมรินทรา พระบรมราชินี” มีการโต้แย ้ งกันในปัญหาสถานทีพระราชสมภพของรัชกาลที 2 

บางหลักฐานอ้างว่าทรงพระราชสมภพทีบริเวณอันเป็นทีตั งของวัดอัมพวัน (ว ัดอัมพวันเจติยาราม) 

อยู่เหนือปากคลอง แต่เดิมเป็นนิเวศน์สถานของสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี พระอัยยิกา 

ในรัชกาลที 2 ตกทอดเป็นมรดกมาถึงรัชกาลที 1 และรัชกาลที 1 ทรงให้สร้างเป็นวัดริมแม่นํ าแม่กลอง 

บางหลักฐานก็อ้างว่าทรงพระราชสมภพทีว่างหลังว ัดจุฬามณี ซึงอยู่ห่างจากแม่นํ าแม่กลองเพียง

เล็กน้อย อย่างไรก็ตามหลักฐานทั งสองพอจะประมวลสรุปได้ว่ารัชกาลที 2 ทรงมีพระราชสมภพ 

ณ ทีตําบลบางช้าง อ ําเภออัมพวา 

 ส. พลายน้อย (2541 : 33-52) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราช-

สํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว้ในหนังสือ “พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา” ว่า ในสมัยกรุง

ศรีอยุธยานั นมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึง ผู ้ เป็นต้นตระกูลมีนามว่า “ท่านตาเจ้าพร” และ “ท่านยาย

เจ้าชี” ท่านทั งสองมีบุตรคนหนึงนามว่า “ทอง” “ท่านทอง” ได้แต่งงานกับ “ท่านสั น” ซึงต่อมา

รัชกาลที 4 ทรงสถาปนาถวายพระนามว่า “สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี” ท่านทองนั น

ถึงแก่พิราลัยเสียแต่ครั งกรุงศรีอยุธยา ส่วนสมเด็จพระรูปฯ ทรงผนวชเป็นรูปชีอยู่ก่อนถึงรัชสมัย

ของรัชกาลที 1 และทรงมีพระชนม์อยู่ 90 ปีเศษ จึงสินพระชนม์เมือปี พ.ศ.2344 ท่านทั งสองมี

พระโอรสธิดารวม 10 องคต์ามลําดับดังนี คือ เจ้าคุณหญิงแวน เจ้าคุณหญิงทองอยู่ เจ้าคุณชายชู

โต สมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินี เจ้าคุณชายแตง เจ้าคุณหญิงชีโพ เจ้าคุณชายพู เจ้าคุณหญิง

เสม เจ้าคุณนวล และเจ้าคุณหญิงแก้ว โดยสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินีมีพระนามเดิมว่า 

“นาก” ประสูติเมือวันที 9 มีนาคม 2280 ได้แต่งงานกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-จุฬา

โลก รัชกาลที 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมือครั งทรงเป็นมหาดเล็กหลวงในพระเจ้าแผ่นดินองค์ที 

33 แห่งกรุงศรีอยุธยา เข้าใจว่าจะได้แต่งงานในราว พ.ศ.2301-2304 ต่อมาในปี พ.ศ.2305 ได้ตาม

เสด็จฯ รัชกาลที 1 ออกไปรับราชการในตําแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ทรงมี

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 เป็นพระราชโอรสองค์ที 4 เมือว ันที 24 

กุมภาพันธ์ 2310 และรัชกาลที 2 ทรงตั งกรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ในปี พ.ศ.2353 กรมสมเด็จฯ สวรรคตในสมัยรัชกาลที 3 เมือ
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วันที 25 พฤษภาคม 2369 พระชนม์ได้ 89 พรรษา ขณะเดียวกันรัชกาลที 1 ทรงมีพระเชษฐภคินี

ซึงทรงพระนามว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระศรีสุดารักษ”์ เมือกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่านั น 

กรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ทรงพระครรภ์ได้ 4 เดือนเศษแล้ว ได้พร้อมกับพระภัสดาตามเสด็จ

รัชกาลที 1 ออกไปอาศัยอยู่ในนิเวศสถานของกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ณ ตําบลอัมพวา 

ครั นถึงว ันที 26 กันยายน 2310 ได้ประสูติพระธิดาพระองค์ที 3 ทรงพระนามว่า “บุญรอด” และ

ได้รับการสถาปนาจากรัชกาลที 1 เป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญรอด เมือในรัชกาลที 1 

นั น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงได้เจ้าฟ้าบุญรอดเป็นพระอรรคชายา จนเจ้าฟ้า

บุญรอดทรงตั งครรภ์ คุณเสือ (เจ้าจอมแว่น พระสนมเอกในรัชกาลที 1) ได้เข้าเฝ้ากราบทูล

รัชกาลที 1 ให้ทรงทราบ และด้วยความสามารถของคุณเสือจึงดับพิโรธของรัชกาลที 1 ไว ้ได้ 

ต่อมารัชกาลที 2 ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ทรงมีพระราชโอรส 

3 พระองค์ คือ เจ้าฟ้าชาย (สินพระชนม์ในวันประสูติ) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที 4 และพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที 3 

ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพันวัสสา และทรงสวรรคตในวันที 18 ตุลาคม 2379 

 วารี อัมไพรวรรณ (2537 : 19-37) ไดก้ล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับ

ราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ไว ้ในหนังสือ “พระราชประวัติพระมหากษัตริยาธิราช และ

พระบรมราชินีในราชจักรีวงศ”์ ว่า อัมพวามีความเกียวพันกับพระมหากษัตริย ์และพระบรมราชินีใน

สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 จ ํานวน 3 พระองค์ ดังนี 

1. สมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ทรงเป็นพระบรมราชินีพระองค ์

แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า “นาค” ประสูติเมือวันอาทิตย์ที 9 มีนาคม 2280 เป็น 

ธิดาคนที 4 จากบุตรธิดาทั งหมดจํานวน 10 คนของผู ้ มีฐานะดีในเขตอัมพวา พระชนกนามว่า  “ทอง” 

พระชนนีนามว่า “สั น” ทรงมีนิวาสสถานเดิมอยู่ทีต ําบลบางช้าง อ ําเภออัมพวา เมือรัชกาลที 1 

เสด็จไปรับราชการในตําแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ได้ทรงสู่ขอและสมรสกับนางสาวนาค  

และประทับอยู่ ณ นิวาสสถานทีตําบลอมัพวา หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ.2310 

เมือรัชกาลที 1 ได้เสด็จปราบดาภิเษกขึ นครองกรุงรัตนโกสินทร์ จึงทรงสถาปนาพระชายาขึ น

เป็นสมเด็จพระอมรินทรา พระบรมราชินี ต่อมารัชกาลที 2 ทรงเฉลิมพระยศขึ นเป็นกรมสมเด็จ

พระอมรินทรามาตย์ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเมือ พ.ศ.2353  

2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 ทรงเป็นพระราชโอรสของ 

รัชกาลที 1 และสมเด็จพระอมรินทรา พระบรมราชินี ทรงมีพระนามเดิมว่า “ฉิม” ประสูติเมือ

วันที 24 กุมภาพันธ์ 2310 ณ ตําบลอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม ในขณะนั นพระราชบิดาย ัง
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ทรงดํารงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ต่อมาไดเ้สด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 2 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมือว ันที 7 กันยายน 2352  

3. สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 2 มีพระนามเดิมว่า “บุญรอด”  

เป็นพระธิดาของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระศรีสุดารักษ์ พระพีนางในรัชกาลที 1 และเจ้าขรัวเงิน 

ประสูติเมือวันที 21 กันยายน 2310 ณ ตําบลอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม ซึงเป็น

นิวาสสถานเดียวกันกับสถานทีประสูติของรัชกาลที 2 เมือรัชกาลที 1 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าหญิงบุญรอด ต่อมารัชกาลที 2 ทรงได้เจ้าฟ้าหญิงบุญรอดมาเป็น

พระอรรคชายาเมือทรงมีพระชนมายุได้ 22 พรรษา เมือรัชกาลที 2 ทรงขึ นครองราชย์ในปี พ.ศ.2352 

พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราดํารงตําแหน่งพระอัครมเหสี พระองค์

ทรงมีพระราชโอรส 3 พระองค์ คือ เจ้าฟ้าชายราชกุมาร (สินพระชนม์ในวันประสูติ) สมเด็จเจ้าฟ้า

ชายมงกุฎ (ต่อมาได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที 4 ทรงพระนามว่า 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑามณี (ต่อมาในสมัยรัชกาลที 4 

ทรงได้รับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

 ใบปิดประชาสัมพันธข์องวัดภุมรินทร์กุฎีทองทีติดตั งไว ้ในกุฎีทองเมือผู ้วิจัยไปทําการ 

ศึกษาภาคสนามในวันที 17 เมษายน 2553 กล่าวถึง “นิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระอัมรินทรา 

พระบรมราชินีในรัชกาลที 1” ไว ้ว่า สมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ทรงสร้าง

กุฎีทองถวายวัดบางลีบนในราว พ.ศ.2325 เนืองจากทรงมีพระนิวาสสถานเดิม ณ บ้านบางช้าง 

ตําบลอัมพวา และทรงเลือมใสศรัทธาท่านเจ้าอาวาสวัดบางลีบนแต่ครั งย ังทรงพํานักอยู่ทีบ้านบางช้าง 

 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ชุมชนอัมพวาในท้องทีอ ําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 เนืองจาก 

 1. เป็นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์  สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาล

ที 1 พระประยูรญาติของพระองคที์ตั งถินฐานอยู่ทีแขวงบางช้างตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

นับเป็นราชินิกุลบางช้างซึงเป็นราชินิกุลแรกของกรุงรัตนโกสินทร์  

 2. เป็นเมืองทีประทับของรัชกาลที 1 เมือครั งดํารงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมือง

ราชบุรี หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.2310 

 3. เป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาลที 2  

 4. เป็นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 2  
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งานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที 1-รัชกาลที 3) 

 ประทีป ชุมพล (ม.ป.ป. : 18-28) ได้เสนอผลการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภาคกลางสมัย

รัชกาลที 1-รัชกาลที 3 ไว ้ในงานวิจัยเรือง “จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : ศึกษากรณีความสัมพันธ์

กับวรรณคดีและอิทธิพลทีมีต่อความเชือ ประเพณีและวัฒนธรรม” ซึงได้รับทุนอุดหนุนประเภท

ทั วไป ประจําปี 2539 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สรุปได้ดังนี   

 1. งานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 (พ.ศ.2340-2370) นิยมเขียน

ภาพไตรภูมิไว ้หลังพระพุทธรูปซึงเป็นพระประธาน เขียนภาพมารผจญไว้ด้านตรงหน้าพระประธาน 

เขียนเป็นภาพเล่าเรืองขนาดเล็กเป็นพุทธประวัติและทศชาติชาดก ซึงอาจจะเขียนเป็นเรืองใดเรืองหนึง 

หรือสองเรืองในอาคารเดียวกัน โดยจะเขียนภาพไวต้ั งแต่ขอบหน้าต่างล่างซึงสูงจากพืนประมาณ 

60-70 ซม. เรือยขึ นไปจนถึงขอบหน้าต่างบนจะเขียนไว้รอบสีด้าน เฉพาะส่วนเหนือหน้าต่างด้านข้าง 

ทั งสองด้านเรือยขึ นไปจนถึงเพดานจะเขียนภาพเทพชุมนุม จ ําแนกไดด้ังนี 

  1.1 จิตรกรรมฝาผนังพระทีนั งพุทไธสวรรยใ์นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผนังตอนบนเหนือระดับหน้าต่างเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม 4 แถวโดยรอบ 

เกือบสุดฝาผนังเขียนเป็นภาพฤาษีสิทธิ วิทยาธร ภาพเรืองนอกฟ้าป่าหิมพานต์ ผนังตอนล่างระหว่าง

ช่องหน้าต่างเขียนเป็นภาพเรืองทศชาติและพุทธประวัติโดยรอบ ส่วนบานประตูและบานหน้าต่าง

ด้านนอกเขียนลายรดนํ าแต่ลบเลือนเกือบหมด กรมศิลปากรจัดให้เขียนลายรดนํ าขึ นใหม่ในปี พ.ศ.2500 

สําหรับบานด้านในเขียนเทพทวารบาลยืนแท่น นับเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.7 ภาพ “เทพชุมนุม” ในพระทีนั งพุทไธสวรรย ์

ทีมา (OK Nation, 2010 (March, 24)) 
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  1.2 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ผนัง

ด้านข้างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตอนระดับเหนือหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุม 3 แถว 

ส่วนผนังระหว่างช่องหน้าต่างและ 2 ช่องประตหูน้าเขียนเป็นภาพเรืองพุทธประวัติ ผนังตรงหน้า

พระประธานเขียนเป็นภาพเรืองมารผจญ ผนังด้านหลังพระประธานระหว่าง 2 ช่องประตูหลัง

เขียนเป็นภาพเรืองไตรภูมิ ตอนล่างเขียนเป็นภาพเรืองนรกและพระมาลัย ตอนระดับเหนือช่อง

ประตูเขียนภาพป่าหิมพานต์ สวรรค์ชั นดาวดึงส์และพระจุฬามณีเจดีย ์ ส่วนบานประตูด้านนอก

เขียนลายรดนํ าพุ่มข้าวบิณฑ์ บานประตูด้านในเขียนรูปเทพทวารบาลพนมมือยืนบนแท่นมีย ักษ์

แบก บานหน้าต่างด้านนอกคงจะเขียนลายรดนํ าไว ้เหมือนกัน แต่ลบเสียหมดแล้ว บานหน้าต่าง

ด้านในเขียนเทพทวารบาลยืนแท่น (ไม่มีย ักษ์แบก) เหนือช่องประตูและหน้าต่างติดกรอบ

ภาพเขียนสีเรืองอุณรุท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.8 ภาพ “พระยานาคมุจลินทแ์ผ่พังพานใหญ่เหนือพระเศียรพระพุทธองค์ขณะทีทรงเสวย 

                วิมุตติสุขตลอด 7 ว ัน” ในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม 

ทีมา (กลุ่มเผยแผ่ธรรมะ ธรรมจักรดอทเน็ต, 2553 (24 มีนาคม)) 
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  1.3 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม อ ําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรีซึงภาพบางภาพได้รับการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ต่อมาเป็นครั งคราว จึงเป็นฝีมือช่างหลายยุค

หลายสมัย แต่ฝีมือช่างทีซ่อมในครั งหลัง ๆ ไม่ดีถึงขนาดช่างเขียนแต่ก่อน ผนังด้านหน้าพระ

ประธานเขียนภาพมารผจญขนาดใหญ่ ผนังด้านหลังพระประธานเขียนภาพเรืองไตรภูมิ ผนัง

ด้านข้างตอนเหนือระดับหน้าต่างทั งด้านเหนือและด้านใต้เขียนเป็นภาพเทพชุมนุม 3 ชั น เหนือ

ชั นบนเกือบสุดผนังเขียนเป็นพวกฤาษีสิทธิ วิทยาธร ส่วนผนังตอนล่างระหว่างช่องหน้าต่างเขียน

เรืองทศชาติ และผนังตรงมุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างช่องประตูหลังกับหน้าต่างเขียนภาพพุทธ

ประวัติตอนตรัสรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.9 ภาพ “เขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑ์ อันเป็นแกนกลางของโลกและจักรวาล” ใน 
                 พระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม 

ทีมา (เบญจา, 2553 (24 มีนาคม)) 
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 2. งานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที 3 ทีเขียนขึ นระหว่าง พ.ศ.2370-2395 เป็น

ยุคนิยมศิลปะจีน เนืองจากทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็นการส่วนพระองค ์ ตลอด

รัชกาลของพระองค์ทรงสร้างว ัดแบบใช้ศิลปะอย่างจีนมากมาย ซึงเรียกว่า “ศิลปะแบบพระราช-

นิยม”   ในงานจิตรกรรมฝาผนังก็นิยมเขียน โดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น การตกแต่งตามคติจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาปัตยกรรมแบบนิยมจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตรกรรมฝาผนังแบบนิยมจีน “เครืองบูชาและสิงมงคลแบบจีน” 

ภาพที 2.10 “ศิลปะแบบพระราชนิยม” ในวัดราชโอรสาราม ว ัดประจํารัชกาลที 3 

ทีมา (Future Pr, 2010 (March, 24)) 
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ในระยะเดียวกับจิตรกรรมแบบพระราชนิยมกําลังได้รับความสนใจ จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะ

เดิมในสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ก็ไม่เสือมความนิยมจนสูญหายไป เพราะรัชกาลที 3 ทรง

สนับสนุนควบคู่กันไป ดังเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังทีว ัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมล-

มังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ย ังคงเขียนเป็นจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะไทยเดิม แต่

จิตรกรรมเหล่านี มีพัฒนาการในตัวเองมาอีกก้าวหนึง สิงสําคัญคือการยอมรับลักษณะบางประการ

ของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริมแต่งด้วย ลักษณะเด่นทีสุดและเห็นได้ชัดคือการใช้ทองคําเปลว

ปิดเพือผลตกแต่งอย่างมากแทบจะกล่าวได้ว่าฟุ ่ มเฟือย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.11 จิตรกรรมฝาผนัง “แบบรักษาคติศิลปะไทยเดิมแต่ยอมรับลักษณะบางประการของศิลปะ                  

                  ตกแต่งแบบจีนมาเสริมแต่งด้วย” ในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม 

ทีมา (OK Nation, 2010 (March, 25)) 
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 ปรีชา เถาทอง (2548 : 28-32) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 3  

ไว ้ในหนังสือ “จิตรกรรมไทยวิจักษ”์ ว่า ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที 1-3 (พ.ศ.2325-

2349) เรืองราวทีใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมส่วนมากจะเกียวข้องกับวรรณคดีทางพุทธศาสนา

ทั งสิน อาทิเช่น พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ รามเกียรติ  อนุพุทธประวัติ (ชีวประวัติของ

พระสาวกในสมัยพุทธกาล) เถรีประวั ติ (ประวัติพระภิกษุณีในสมัยพุทธกาล) ปัจเจกพุทธประวัติ 

(ประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้า) นิบาตชาดก (ชาดก 547 ชาติ) และปริศนาธรรม ซึงสามารถแบ่งการ

เปลียนแปลงของลักษณะภาพจิตรกรรมออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ  

1. จิตรกรรมสมัยรัชกาลที 1-2  นิยมเขียนภาพไตรภูมิพระร่วงไว้ด้านหลังพระประธาน 

เขียนภาพมารผจญไว้ด้านหน้าพระประธาน ด้านข้างเขียนภาพเล่าเรืองพุทธประวัติและทศชาติชาดก 

อาจเขียนเรืองใดเรืองหนึงหรือเขียนทั งสองเรืองไว้ในอาคารเดียวกันก็ได้ โดยจะเขียนไว้ตั งแต่ระดับ 

ขอบหน้าต่างล่างเรือยขึ นไปจนถึงขอบหน้าต่างบน ส่วนพืนทีเหนือหน้าต่างด้านข้างขึ นไปจนจด

เพดานเขียนภาพเทพชุมนุม ลักษณะการเขียนภาพในสมัยนี ให้ความสําคัญในเรืองงานฝีมือมาก 

เคร่งครัดกับกฎเกณฑ์ของรูปแบบศิลปะมาก ทําให้สูญเสียความรู้สึกอิสระ กล้าหาญ เด็ดเดียวไป 

จิตรกรรมสมัยนี จัดว่าเริมเป็นศิลปะแบบกําหนดนิยม (Conventional Art) ทีเห็นได้ชัด คือ การนิยม

ใช้พืนหลังเป็นสีคลํ าหนักทึบและนิยมปิดทองคําเปลวมากขึ น จิตรกรรมฝาผนังทีน่าสนใจในสมัยนี 

เช่น จิตรกรรมฝาผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึงมีความเก่าแก่ทีสุด 

คือ เขียนขึ นราว พ.ศ.2338-2340 ในสมัยรัชกาลที 1 ส่วนงานจิตรกรรมฝีมือพระอาจารย์นาคที

หอกลาง (หอไตร) ว ัดระฆังโฆสิตารามซึงเป็นจิตรกรรมทีหลุดออกจากจิตรกรรมในยุคเดียวกัน เป็น

การเขียนภาพทีดูโลดโผน แสดงอาการเคลือนไหวทั งลีลาและท่าทางของตัวละครในรามเกียรติ 

รวมไปถึงขนาดของรูปทรงคนทีใหญ่กว่าจิตรกรรมทั วไป และการเขียนเส้นทีดูขึงขัง 

2. จิตรกรรมสมัยรัชกาลที 3 เนืองจากรัชกาลที 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะจีนเป็น 

การส่วนพระองค์ ศิลปกรรมในสมัยนี จึงเป็นการนําเอาศิลปกรรมจีนมาดัดแปลงประกอบกับ

ศิลปะไทย จนทําให้เกิด “ศิลปะแบบพระราชนิยม” ว ัดราชโอรสนับเป็นวัดแรกทีใช้ศิลปะการช่าง

อย่างจีนมาตกแต่งจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ในขณะทีจิตรกรรมแบบพระราชนิยมกําลัง

ได้รับความนิยม จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิมในสมัยรัชกาลที 1-2 ก็ย ังไม่เสือมความนิยม

สูญหายไป รัชกาลที 3 ย ังทรงสนับสนุนควบคู่กันไป ดังเช่นจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัด

สุทัศน์เทพวราราม ว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และอีกหลาย ๆ ว ัดทีสร้างและซ่อมแซมใน

สมัยนี ย ังคงเขียนภาพจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม แต่จิตรกรรมเหล่านี ก็มีพัฒนาการในตัวเอง

อีกก้าวหนึง สิงสําคัญคือการนําลักษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาใช้งานด้วย ลักษณะ 
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เด่นทีเห็นได้ชัดทีสุดของจิตรกรรมในสมัยนี  คือ การปิดทองคําเปลวเพือการตกแต่งเป็นพิเศษ

อย่างมากมาย และการให้ความสําคัญกับฉากธรรมชาติทีเป็นพืนหลังมากกว่าจิตรกรรมในยุคก่อน 

ภาพมีความสมจริงมากขึ น แต่ย ังไม่ใช่ภาพเหมือนจริง (Realistic Art) คติความสมจริงในภาพนั น

เป็นศิลปะตะวันตกทีแพร่หลายเข้าไปสู่ศิลปะจีนในสมัยทีพ่อค้าชาวตะวันตกได้ไปตั งสถานีการค้า

อยู่ทีเมืองกวางเจาราว พ.ศ.2350  

 มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2547 : 15-16) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-

รัชกาลที 3 ไว ้ในหนังสือ “สุนทรียวิจักษณ์ในจิตรกรรมไทย” ว่า ผลงานจิตรกรรมฝาผนังทีเป็น

แบบประเพณีนิยมของสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 3 (พ.ศ.2325-2394) มี 3 แบบดังนี 

1. ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง วาดภาพพุทธประวัติเรียงกันไปจนรอบผนังทั ง 4 ด้าน  

เหนือช่องหน้าต่างขึ นไปแบ่งเป็นแถว ๆ วาดภาพเทพชุมนุม เหนือขึ นไปเป็นภาพฤาษีหรือนักสิทธิ

เหาะลอยอยู่ในอากาศเสมือนมานมัสการพระพุทธเจ้ารูปทีเป็นพระประธานของอุโบสถหรือพระทีนั ง  

การจัดวางภาพลักษณะนี ปรากฏทีผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์ วาดเมือปี พ.ศ.2340 

2. ผนังระหว่างช่องหน้าต่างวาดภาพเกียวกับทศชาติชาดก ได้แก่ เตมียราชชาดก มหาชนก 

ชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก จันทกุมารชาดก ช่างอาจวาด

เรืองราวตอนทีสําคัญของชาดกแต่งละเรือง เรียงกันไปตามผนังทั ง 4 ด้านของอุโบสถ ผนังเหนือช่อง

หน้าต่างวาดภาพเทพชุมนุมเรียงกันเป็นแถว ๆ ผนังหุ้มกลองเหนือช่องประตูดา้นหน้าพระประธาน

วาดภาพพญามารผจญ ส่วนผนังด้านหลังพระประธานวาดภาพเรืองไตรภูมิ การจัดวางภาพแบบนี

ปรากฏใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังว ัดสุวรรณาราม ว ัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย ผนังอุโบสถ

วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และผนังพระอุโบสถวัดใหญ่อินทราราม อ ําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

3. การวางตําแหน่งภาพไม่เป็นระบบระเบียบตายตัวเหมือนสองแบบแรก แต่จะวาด 

ตามผนังทั ง 4 ด้านและตามเสาเป็นเรืองต่าง ๆ กันไปจนเต็มผนัง เช่น ผนังพระวิหารหลวงวัด

สุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ 

 โดยในสมัยรัชกาลที 3 (พ.ศ.2367-2394) เป็นช่วงทีจิตรกรรมฝาผนังได้รับอิทธิพล

จากจีน เพราะเป็นช่วงทีไทยมีสัมพันธไมตรีทางการค้ากับจีน จิตรกรรมฝาผนังแบบศิลปะจีนจึง

เป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบใหม่ทีเกิดขึ นในสมัยรัชกาลที 3 โดยโปรดให้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

แบบศิลปะจีน ได้แก่ ภาพเครืองโต๊ะ เครืองบูชาแบบจีน วาดรูปเทพเจ้าและนักรบจีนบนบาน

หน้าต่างและบานประตูด้านใน 
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 สุดารา สุจฉายา (2526 : 10-11) ได้กล่าวถึงงานจิตรกรรมฝาผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์

ไว ้ในหนังสือ “พระทีนั งพุทไธสวรรย”์ สรุปได้ว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงนาทโปรดให้

จิตรกรในสมัยรัชกาลที 1 เขียนจิตรกรรมฝาผนังพระทีนั งพุทไธสวรรย์ขึ นราว พ.ศ.2338-2340 

โดยแบ่งเขียนเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเหนือกรอบประตูและหน้าต่างขึ นไปทั ง 4 ด้าน เขียนเป็นภาพ

เทพชุมนุม แบ่งเขียนเป็นผนังด้านละ 4 ชั น แต่ละชั นกั นด้วยลายหน้ากระดานประจํายามก้ามปู

เพือแบ่งชั นของเทพ ต่อจากภาพเทพชุมนุมขึ นไปเขียนเป็นภาพฤาษีนักสิทธิ วิทยาธร ผนังตอนล่าง

ระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเป็นภาพพุทธประวัติ 

 วรรณิภา ณ สงขลา (2528 : 5-6) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-

รัชกาลที 3 ไว ้ในหนังสือ “การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง” ว่า ช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนังสมัย

รัชกาลที 1-รัชกาลที 3 ได้รับความบันดาลใจจากสิงแวดล้อมทีเกิดขึ นในสมัยนั น เช่น เหตุการณ์

บ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม ประเพณี การแต่งกาย ลักษณะบ้านเรือน ว ัดวาอาราม 

ปราสาทพระราชวัง ธรรมชาติและหมู่สัตว์ต่าง ๆ เป็นแบบในการสร้างสรรค์ภาพเขียน ทําให้

จิตรกรรมมีลักษณะพิเศษ คือ สีพืนเป็นสีเข้ม ภาพคนและสถาปัตยกรรมเด่นออกมาเป็นกลุ่ม ๆ 

ใช้สีจัด และนิยมใช้สีตรงข้ามตัดกันอย่างรุนแรง แต่นํ าหนักของสีทีตัดกันนั นประสานกันอย่าง

กลมกลืน และเพิมความละเอียดประณีตในส่วนทีเป็นลวดลายเครืองประดับยิงขึ น ในยุคนี นิยม

เขียนภาพพุทธประวั ติ ชาดก และวรรณกรรมทางศาสนา โดยได้จัดระเบียบเป็นแบบอย่างยึดถือ

กันเป็นหลัก คือ ผนังด้านข้างช่วงบนติดฝ้าเพดานเขียนวิทยาธร มีสินเทาคั น แล้วมีเทพชุมนุม 1-5 

ชั น ตามความสูงของฝาผนังช่วงเหนือหน้าต่างขึ นไป ระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเป็นภาพชาดก

หรือพุทธประวัติเป็นตอน ๆ เรียงล ําดับกันไป ส่วนฝาผนังด้านหน้าเขียนภาพมารผจญ ด้านหลัง

เขียนไตรภูมิหรือเสด็จจากดาวดึงส์ การเขียนตามแบบนี เป็นแบบทีนิยมเขียนกันมากทีสุด 

 นิรมล เรืองสม และภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทน ์ (2547 : 26-29) ได้กล่าวถึง

จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 3 ไว ้ในหนังสือ “คุณลักษณะในจิตรกรรมไทย” ดังนี  

 1. จิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ทีเป็นฝีมือของช่างสมัยรัชกาลที 1 ย ังคงสืบสาน

ความคิดและฝีมือแบบอยุธยาด้วยความศรัทธาต่อคติทางพุทธศาสนาทีฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวไทย 

ดังงานจิตรกรรมทีปรากฏในหอพระไตรปิฎกวัดระฆังโฆสิตาราม พระอุโบสถวัดราชสิทธาราม 

พระอุโบสถวัดดุสิตาราม พระทีนั งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และในสมุดไทย เป็นต้น 

จิตรกรรมเหล่านี ให้ความรู้สึกในการใช้สีและเส้นอย่างหนักแน่นมีพลัง สอดแทรกคติธรรม ความ

นึกคิด และสะท้อนอารมณ์ได้อย่างลึกซึ ง ยิงดูก็ยิงอิมเอิบในคุณค่าของความงามและความศักดิ สิทธิ 

ในพระบวรพุทธศาสนา  เกิดความซาบซึ งในสุนทรียรสของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ให ้

http://www.ssru.ac.th



 29 

ความรู้สึกสะท้อนอารมณ์อย่างไม่มีทีสินสุด นิยมระบายสีพืนหรือฉากหลังด้วยสีหนักหรือสีเข้ม 

เพือเน้นให้ภาพบุคคลซึงระบายสีอ่อนดูโดดเด่นขึ นมา และย ั งนําเอาลวดลายต่าง ๆ มาใช้ตกแต่งภาพ

ให้เกิดความงามสมบูรณ์มากขึ น เช่น ลายของเครืองประดับ ลายผ ้านุ่ง จิตรกรรมฝาผนังในสมัย

รัชกาลที 1 ก ําหนดรูปแบบตามอาคารทางสถาปัตยกรรม โดยเขียนภาพพุทธประวั ติและทศชาติ

ชาดก ทางผนังด้านข้างของอาคาร ซึงเขียนบนพืนทีระหว่างช่องหน้าต่าง ส่วนผนังเหนือขอบ

หน้าต่างเขียนเป็นเทพชุมนุมขึ นไป 4 ชั น ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวติัตอน

มารผจญ ผนังด้านหลังเขียนไตรภูมิ การวางมุมแต่ละมุมภาพของปราสาทจะวางให้เหลือมลํ ากัน

โดยมีการกั นด้วยฉากบ้างด้วยสินเทาบ้าง ส่วนใหญ่จะใช้ม่านใช้ฉาก การจัดวางองค์ประกอบ

ของภาพจะใหค้วามสําคัญกับภาพบุคคลในเรือง 

 2. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที 2 มีลักษณะรูปแบบสืบทอดและย ังคงเขียนตาม

แบบแผนอย่างสมัยรัชกาลที 1 การแบ่งพืนทีของฝาผนังออกเป็นชั น ๆ โดยใช้สินเทาและเส้น

วาดกั นระหว่างกลุ่มภาพ ต่อมาช่วงปลายรัชกาลที 2 และสมัยรัชกาลที 3 นิยมเขียนภาพ

วรรณกรรมทีเป็นเรืองต่อเนืองกัน โดยใช้เส้นลํานํ า ถนน ต้นไม้ ภูเขาหรือแนวกําแพงเมือง 

ตั งแต่พืนจรดเพดานโดยไม่แยกออกจากกัน  

 3. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที 3 จิตรกรรมไทยแบบอิทธิพลศิลปะจีนมีความ

เด่นชัดมากขึ น ก่อนหน้านี ศิลปะจีนมีอิทธิพลต่อจิตรกรรมไทยมานานแล้วเป็นเพียงเบาบางจึง

แลเห็นได้ไม่ชัดเจน ลักษณะของศิลปะจีนชัดเจนมากในสมัยรัชกาลที 3 ด้วยทรงมีพระราชนิยม

ในศิลปะจีนเป็นอันมาก  

 สน สีมาตรัง (2522 : 19-23) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 3 

ไว ้ในหนังสือ “จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์” ดังนี 

 1. จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 (ระหว่างปี พ.ศ.2340-2370) ย ังคง

รักษาเค้าคติศิลปะของครูช่างสมัยธนบุรีและสมัยอยุธยาไว้มาก  อาทิเช่น องค์ประกอบของภาพทีบรรจุ 

ลงไปในผนังอาคาร นิยมเขียนภาพไตรภูมิพระร่วงไว้ด้านหลังพระประธาน เขียนภาพมารผจญไว้

ด้านตรงหน้าพระประธาน เขียนภาพเล่าเรืองขนาดเล็กเป็นพุทธประวัติและทศชาดก อาจเป็น

เรืองใดเรืองหนึงเพียงเรืองเดียวหรือเขียนทั งสองเรืองในอาคารเดียวกัน จะเขียนไว้ตั งแต่ระดับ

ขอบหน้าต่างล่างซึงสูงจากพืนประมาณ 60-70 เซนติเมตร เรือยขึ นไปจนถึงขอบหน้าต่างบน จะ

เขียนไวร้อบสีด้าน เฉพาะส่วนเหนือหน้าต่างด้านข้างทั งสองข้างเรือยขึ นไปจนจดเพดานจะเขียน

ภาพเทพชุมนุม ความนิยมในเรืองราวทีใช้เขียนคงเหมือนแต่ครั งกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 

แบบศิลปะ เช่น ลักษณะการเขียนภาพตัวพระตัวนางมีแบบคล้ายคลึงกับงานจิตรกรรมสมัยธนบุรี
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และสมัยอยุธยา  จะมีข้อแตกต่างอยู่ว่าจิตรกรรมยุคนี ศิลปินมัวพะวงความสําคัญในเรืองงานฝีมือ

มาก เคารพกฎเกณฑ์แบบศิลปะมาก จึงทําให้สูญเสียความรู้สึกอิสระ ความกล้าหาญ ความเด็ดเดียว 

ความตรงไปตรงมา จิตรกรรมยุคนีจัดว่าเริมเป็นศิลปะแบบกําหนดนิยม (Conventional Art) ใน

ด้านแบบศิลปะทีเห็นได้ชัดและง่าย ๆ คือ การนิยมหันมาใช้สีพืนหลังเป็นสีคลํ าหนักทึบ และใช้

ทองคําเปลวปิดมากขึ น ผิดกับสมัยธนบุรีและสมัยอยุธยาจะปิดทองคําเปลวน้อย และปิดเฉพาะ

เครืองศิราภรณ์กับเครืองประดับเท่านั น จิตรกรรมฝาผนังทีน่าสนใจในยุคนี  ได้แก่ จิตรกรรมฝา

ผนังพระทีนั งพุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่

อินทาราม จังหวัดชลบุรี จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม ธนบุรี จิตรกรรมฝาผนัง

ในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ธนบุรี จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบางยีขัน ธนบุรี ฯลฯ 

 2. จิตรกรรมฝาผนังยุคนิยมศิลปะแบบจีนในสมัยรัชกาลที 3 (ระหว่างปี พ.ศ.2370-

2395) เนืองจากรัชกาลที 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็นการส่วนพระองค์ ดังจะ

เห็นได้จากการนําศิลปะการช่างจีนมาสร้างว ัดราชโอรสในสมัยรัชกาลที 2 ครั งดํารงพระยศเป็น

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหมืนเจษฎาบดินทร์ ภายในพระอุโบสถวัดนี โปรดให้เขียนภาพ

เครืองโต๊ะบูชาตามอย่างจีนแบบต่าง ๆ ลงบนผนังทั งหมด นับเป็นวัดแรกทีใช้ศิลปะการช่าง

อย่างจีน เมือพระองค์ได้ขึ นครองราชย์สมบัติ ตลอดรัชกาลของพระองค์ได้สร้างว ัดแบบใช้ศิลป

การช่างจีนมากมาย จะขอเรียกว่า “ศิลปะแบบพระราชนิยม ร.3” ในทางจิตรกรรมฝาผนังก็นิยม

เขียนโดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น โต๊ะบูชา การตกแต่งลวดลายดอกไม้ใบไม้ตามคติจีน ฯลฯ 

จิตรกรรมทีเขียนตามคติศิลปจีนนี  เรียกว่า “จิตรกรรมแบบพระราชนิยม ร.3” เช่นเดียวกัน ใน

เวลาเดียวกับทีจิตรกรรมแบบพระราชนิยม ร.3 ก ําลังได้รับความนิยม จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะ

เดิม (สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ก็ไม่เสือมความนิยมจนสูญหายไป และดูเหมือนว่ารัชกาลที 3

ทรงสนับสนุนควบคู่กันไป ดังมีพยานหลักฐานคือจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพ-

วราราม ว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และอีกหลาย ๆ ว ัดทีสร้างและซ่อมในรัชกาลนี ย ังคง

เขียนเป็นจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะไทยเดิม แต่จิตรกรรมเหล่านี มีพัฒนาการในตัวเองมาอีก

ก้าวหนึง สิงสําคัญคือการยอมรับลักษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริมแต่งอยู่ใน

งานด้วย ลักษณะเด่นทีสุดและเห็นได้ชัด คือ การใช้ทองคําเปลวปิดเพือผลตกแต่งอย่างมากมาย 

มากเสียแทบจะกล่าวว่าฟุ ่ มเฟือย การให้ความสําคัญแก่ฉากธรรมชาติทีเป็นพืนหลังให้แลดู

สมจริงมากขึ น มีความลึก และต้นไม้นิยมใช้ก้านกระดังงาทุบปลายแตกเป็นเหมือนพู่กันแบน แล้ว

จุ่มสีแตะจนเป็นรูปต้นไม้ ต่างกับจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ที

นิยมวิธีการตัดเส้นใบไม ้
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 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 

(ระหว่างปี พ.ศ.2340-2370) ย ังคงสืบสานความคิดและฝีมือแบบอยุธยาด้วยความศรัทธาต่อคติทาง

พุทธศาสนาทีฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวไทย เรืองราวทีใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมส่วนมากจะ

เกียวข้องกับวรรณคดีทางพุทธศาสนาทั งสิน เช่น พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ รามเกียรติ  

อนุพุทธประวัติ เถรีประวัติ ปัจเจกพุทธประวัติ นิบาตชาดก ปริศนาธรรม เป็นต้น โดยได้รับ

ความบันดาลใจจากสิงแวดล้อมทีเกิดขึ นในสมัยนั น เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ 

สังคม ประเพณี การแต่งกาย ลักษณะบ้านเรือน ว ัดวาอาราม ปราสาทพระราชวัง ธรรมชาติและ

หมู่สัตว์ต่าง ๆ เป็นแบบในการสร้างสรรค์ ทําให้จิตรกรรมมีลักษณะพิเศษ คือ สีพืนเป็นสีเข้ม 

ภาพคนและสถาปัตยกรรมเด่นออกมาเป็นกลุ่ม ๆ ใช้สีจัด และนิยมใช้สีตรงข้ามตัดกันอย่าง

รุนแรง แต่นํ าหนักของสีทีตัดกันนั นประสานกันอย่างกลมกลืน และเพิมความละเอียดประณีต

ในส่วนทีเป็นลวดลายเครืองประดับยิงขึ น  ส่วนบานประตูและบานหน้าต่างนิยมเขียนลายรดนํ า 

สําหรับจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็นการส่วน

พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังจึงนิยมเขียนโดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น โต๊ะบูชา การตกแต่ง

ลวดลายดอกไม้ใบไม้ตามคติจีน ฯลฯ จิตรกรรมทีเขียนตามคติศิลปะจีนนี  เรียกว่า “จิตรกรรม

แบบพระราชนิยมรัชกาลที 3” ในเวลาเดียวกนัจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที 1-

รัชกาลที 2) ก็ไม่เสือมความนิยมจนสูญหายไป แต่มีพัฒนาการในตัวเองมาอีกก้าวหนึงกล่าวคือ

การยอมรับลักษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริมแต่งอยู่ในงานด้วย ลักษณะเด่น

ทีสุดและเห็นได้ชัด คือ การใชท้องคําเปลวปิดเพือผลตกแต่งอย่างมากมาย มากเสียแทบจะกล่าวว่า

ฟุ ่ มเฟือย 

 

วัดภุมรินทร์กุฎีทองและงานจิตรกรรมภายในวัด 

 คณะกรรมการดําเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม (2548 : 43) ไดก้ล่าวถึงว ัดภุมรินทร์-

กุฎีทองไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า ตั งอยู่ริมฝังแม่นํ าแม่กลอง ปากคลองประชาชมชืนฝัง

ตะวันตก มีกฎีุทองเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ สร้างโดยสมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมรินทรา-

มาตยพ์ระอัครมเหสีในรัชกาลที 1 เพือถวายเจ้าอาวาสวัดบางนางลี ต่อมาทีดินบริเวณทีปลูกกุฎีทอง

ถูกนํ าเซาะจนตลิงพัง จึงต้องย ้ายกุฎีทองมาไว้ทีว ัดภุมรินทร์ ซึงสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ นเมือปี 

พ.ศ.2431 ในสมัยรัชกาลที 5 โดยนางภู่ เถ้าแก่โรงหีบอ้อยได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับลูกหลานซือ

ทีดินสร้างวัด และตั งชือว่า “ว ัดภุมรินทร์” หลังจากย ้ายกุฎีทองมาไว้จึงเรียกชือวัดนีว่า “ว ัด

ภุมรินทร์กุฎีทอง”   
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 สายรุ้ง เฮงซอ (2543 : 142-143) ไดก้ล่าวถึงว ัดภุมรินทร์กุฎีทองไว้ในหนังสือ 

“สมุทรสงคราม” ว่า ตั งอยู่ริมฝังแม่นํ าแม่กลอง เหตุทีมีค ําว่า “กุฎีทอง” ต่อท้ายก็เนืองจากมีกุฎีทํา

ด้วยไม้สักเขียนลายปิดทองทั งด้านนอกและด้านใน เดิมกุฎีทองหลังนี อยู่ทีว ัดบางนางลีใหญ่ โดย

มีประวัติกล่าวขานว่า ว ัดบางนางลีใหญ่เคยมีสมภารองค์หนึงมีความเชียวชาญในทางสมถวิปัสสนา 

มีญาณวิเศษสามารถมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ว ันหนึงเศรษฐีทองและเศรษฐีสั นพร้อมด้วย

บุตรสาว คือ “คุณนาค” ได้ไปทําบุญและตรวจดวงชะตา พร้อมทั งให้สมภารดูฤกษ์เพือกําหนด

วันหมั นของคุณนาคกับหลวงยกกระบัตร ซึงสมภารท่านนั นตรวจดวงชะตาแล้วบอกว่า คุณนาค

เป็นคนมีบุญวาสนา ต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นนางพญามหากษัตริย ์ ซึงต่อมาคุณนาคก็ได้

ด ํารงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ บรมราชินีในรัชกาลที 1 เมือดวงชะตาเป็นไปอย่าง

ทีสมภารทํานายไว้ ทางครอบครัวคุณนาคจึงได้สร้างกุฎีทองถวายแก่ว ัดบางนางลีใหญ่ 3 หลัง 

เมือ พ.ศ.2325 ว ัดบางนางลีใหญ่จึงมีค ําว่า “กุฎีทอง” ต่อท้ายเป็น “ว ัดบางนางลีใหญ่กุฎีทอง” 

ต่อมาทีดินบริเวณทีปลูกกุฎีทองถูกนํ าเซาะจนตลิงพัง จึงต้องย ้ายกุฎีทองมาไว้ทีว ัดภุมรินทร์เมือ

ปี พ.ศ.2431 จึงทําให้ชือว ัดเปลียนไปเป็น “ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง” 

 ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง (2553, 25 มีนาคม) ไดก้ล่าวถึงว ัดภุมรินทร์กุฎีทองไว้ในเว็บเพจ

ชือ “ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง อัมพวา” ว่า ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองตั งอยู่ปากคลองประชาชมชืนฝังตะวันตก 

สร้างขึ นในปีพ.ศ.๒๔๓๑โดยนางภู่เถ้าแก่โรงหีบอ้อย ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับลูกหลานซือทีดินสร้าง 

ว ัด และได้ตั งชือว่า"ว ัดภุมรินทร์" มีความสําคัญทางประวั ติศาสตร์ คือ มีกุฎีทองขนาดใหญ่สร้าง

โดยสมเด็จพระชนกนาถของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระอัครมเหสีในรัชกาลที 1 เพือถวาย

เจ้าอาวาสวัดบางลีบน ต่อมาบริเวณทีปลูกกุฎีทองถูกนํ าเสาะจนตลิงพังจึงต้องย ้ายกุฎีทองมาไว้ที

ว ัดภุมรินทร์ หลงัจากย ้ายกุฎีทองจากวัดบางลีบนมาไว้ทีว ัดนี จึงเรียกชือรวมกันว่า "ว ัดภุมรินทร์-

กุฎีทอง" โดยกุฎีทองมีประวัติความเป็นมาเริมตั งแต่มีเศรษฐีตระกูลหนึงตั งบ้านเรือนอยู่แขวงบางช้าง 

คืออ ําเภออัมพวาในปัจจุบัน โดยเรียกว่า “เศรษฐีบางช้าง” เป็นทีรู้จักกันไปทั ว บุคคลในตระกูลนี

รับราชการเป็นเจ้าเมือง เช่น พระแม่กลองบุรี (เสม) ต้นตระกูลวงศาโรจน ์พระแม่กลองบุรี (ศร) ต้น

ตระกูล ณ บางช้าง มีฐานะมั นคงกว่าตระกูลอืนในลุ่มนํ าแม่กลอง เศรษฐีทองและเศรษฐีสั นตั งเรือน

อยู่แขวงบางช้างบริเวณวัดจุฬามณี มีบุตรธิดาหลายคน ธิดานางหนึงชือว่า “นางสาวนาค” เป็นกุลสตรี 

ทีมีความงามเป็นทีเลืองลือ สมัยนั นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยามีพระทัยหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ 

แสวงหาสตรีรูปงามไปเป็นนางสนมนางบําเรอ จึงโปรดให้มหาดเล็กคอยสืบเสาะหาสตรีรูปงาม

ไปถวาย  ครั งหนึงมหาดเล็กคนสนิทกราบทูลว่ามีสตรีรูปงามในแขวงบางช้างนางหนึง เป็นบุตร 
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เศรษฐีบางช้าง จึงโปรดให้เจ้าเมืองราชบุรีไปสู่ขอต่อบิดามารดาด้วยสมัยนั นเมืองสมุทรสงคราม

เป็นหัวเมืองขึ นต่อเมืองราชบุรี ส่วนเมืองราชบุรีเป็นหัวเมืองชั นโท ท่านเศรษฐีทองและภรรยา

ได้บ่ายเบียงว่าขอถามความสมัครใจของธิดาก่อน และนําความไปปรึกษาพระแม่กลองบุรี (เสม)

เจ้าเมืองแม่กลองซึงเป็นญาติก่อน ธิดาเศรษฐีทองไม่สมัครใจเป็นนางสนมในวัง เศรษฐีทองสงสาร

ธิดาจึงพร้อมด้วยเจ้าเมืองสมุทรสงครามนําความเข้าหารือกับหลวงพินิจอกัษร (ทองดี) เสมียนตรา

มหาดไทย หลวงพินิจอักษรได้เกิดปัญญาว่านายทองด้วงบุตรชายได้บวชเรียนแล้วย ังไม่มีคู่ครอง

หากได้ธิดาเศรษฐีทองมาเป็นภรรยาก็นับว่าเหมาะสมกันยิง เพราะเป็นหญิงอุดมไปด้วยทรัพยส์มบัติ 

และรูปสมบัติ ฝ่ายชายแลก็รูปงามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรับราชการในวังนับว่าเหมาะสมกันดี

ยิงนัก ทั งย ังเป็นเกราะป้องกันมิให้ธิดาตกเป็นสนมในวัง เมือคิดอุบายได้ทั งสองจึงเห็นดีด้วยและ

ได้ทําฎีกาเข้ากราบทูลว่าธิดาของท่านเศรษฐีบางช้างตนได้สู่ขอให้นายทองด้วงบุตรชายแล้ว ขอ

พระราชทานให้แก่บุตรของตนเสียเถิด พระเจ้าแผ่นดินได้ทราบเพียงกิตติศัพท์ความงามของนาง

นาค แต่ย ังมิเคยได้ทอดพระเนตรรูปร่างหน้าตา จึงมิได้อาลัยและพระราชทานอนุญาตให้วิวาห์

ได้ตามประสงค ์ครั นกลับถึงเมืองสมุทรสงครามเศรษฐีทองจึงชวนภรรยาและธิดาไปทําบุญทีวัด

บางลีบนและขอให้สมภารตรวจโชคชะตาราศี และกําหนดวันวิวาห์มงคล สมภารตรวจดูแล้วจึง

ได้กล่าวกับเศรษฐีทั งสองว่าธิดาของท่านจะมีบุญวาสนามาก จะได้เป็นนางพญามหากษัตริย ์ ยก

วงศ์ตระกูลให้เป็นสุขเป็นทีพึงแก่คนทั งหลาย เศรษฐีทองกล่าวว่าถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฎีทองถวาย 

ต่อมาธิดาท่านเศรษฐีทองได้วิวาห์มงคลกับนายทองด้วงมหาดเล็ก ซึงในเวลาต่อมาได้ด ํารงตําแหน่ง 

หลวงอร่ามฤทธิ  หลวงยกบัตรราชบุรีและสมุทรสงคราม และเข้ารับราชการในกรุงธนบุรีจนได้

เลือนเป็นพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตํารวจซ้าย พระยาอภัยรณฤทธิ  พระยามหาราช พระยาจักรี 

สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย ์ศึก และเมือหมดบุญพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ปราบดาภิเษกเป็น

พระมหากษัตริย ์ นางสาวนาคจึงได้เป็นอัครมเหสีของพระมหากษัตริย ์รัชกาลที 1 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ 

 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 147) ได้กล่าวถึงว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง

ไว้ในหนังสือ “เรือแล่นทะเลลม” ว่า ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองสร้างขึ นเมือ พ.ศ.2431 สมัยรัชกาลที 5 

โดยนางสาวภู่ พงษ์พิทักษ์ จึงเรียกว่า “ว ัดภุมรินทร์” ซึงแปลว่า “แมลงภู”่ ต่อมามีการย ้ายกุฎีทอง

จากวัดบางลีบนมาปลูกทีว ัดนี จึงเรียกชือเป็น “ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง” สําหรับกุฎีทองนั นเป็นเรือน

ไทยใต้ถุนสูงปลูกด้วยไม้สักทองสมัยต้นรัตนโกสินทร์ หลังคามุงกระเบืองมอญ ตามประวัติบอก

ว่าในเขตบางช้าง สมัยปลายอยุธยา มีตระกูลมอญเศรษฐีใหญ่ตระกลูหนึง สามีชือทอง ภรรยาชือ

สั น ทั งสองมีบุตรธิดาหลายคน หนึงในนั นเป็นธิดาชือ “นาค”  ว ันหนึงพระปลัดทิม สมภารวัด
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บางลีบนซึงนับถือกันว่ามีฌานสมาบัติแก่กล้า สามารถนั งทางในมองเห็นอนาคตได้ ได้ทํานายว่า

คุณนาคจะได้เป็นพระราชินี เศรษฐีทั งสองและธิดาจึงบอกว่าถา้เป็นความจริงจะสร้างกุฎีทอง

ถวายสมภาร เมือคุณนาคได้รับการสถาปนาเป็นพระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ท่านทองและท่าน

สั นจึงได้สร้างกุฎีทองถวาย ว ัดบางลีบนจึงได้นามใหม่ว่า “ว ัดบางลีกุฎีทอง” แต่นั นมา ต่อมาวัด

บางลีกุฎีทองถูกนํ าเซาจนวัดพังลงแม่นํ า คงเหลือกุฎีทองเพียงหลังเดียว จึงได้รือมาปลูกทีว ัด

ภุมรินทร์ กุฎีทองของเดิมได้ผุผ ังไปตามกาลเวลา ในปี พ.ศ.2541 เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.

2544) ได้สร้างกุฎีทองขึ นใหม่โดยใช้ว ัสดุในปัจจุบันเสริมส่วนทีพังไป โดยพยายามคงลักษณะและ

โครงสร้างของเดิมให้มากทีสุด กุฎีทองเป็นเรือนไทยใต้ถุนสูง ปลูกด้วยไม้สักทอง หลังคามุง

กระเบืองมอญ บนเรือนมีห้อง 5 ห้อง ภายในเขียนลายลงรักปิดทองสีดอกจันทน์ทั งหลัง ปัจจุบัน

ลายดังกล่าวย ังคงอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะบนบานประตู หน้าต่างและเพดาน แต่ในส่วน

ของจิตรกรรมนั นคงเหลือเพียงภาพพระกําลังปลงสังเวช 4 บนผนังด้านหนึง และภาพจับระหว่าง

ทศกัณฐ์กับพระรามบนบานหน้าต่างเท่านั น 

 สถาบันพัฒนศิลป์ (2551 : 80-85) ได้กล่าวถึงว ัดภุมรินทร์กุฎีทองไว้ในหนังสือ “สมุด

ภาพจิตรกรรมฝาผนังว ัดในจังหวัดสมุทรสงคราม” ว่า ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองตั งอยู่หมู่ที 8 บ้าน

ภุมรินทร์ ตําบลสวนหลวง อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ริมฝังแม่นํ าแม่กลอง ปากคลอง

ประชาชมชืน (คลองบางลี) ฝังตะวันตก ตรงข้ามอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตําบลอัมพวา อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างขึ นเมือ พ.ศ.2431 

ในสมยัรัชกาลที 5 โดยนางภู่ พงษ์พิทักษ์ เถ้าแก่โรงหีบอ้อย ซึงมีภูมิล ําเนาอยู่ใต้คลองบางจาก 

อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับบุตรเขยและบุตรสาว และให้นามว่า 

“ว ัดภุมรินทร์” ปัจจุบันมีนามว่า “ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง” เนืองจากเป็นวัดทีมีกุฎีเป็นเรือนไม้สักทอง

ขนาดใหญ่ ปิดลวดลายสวยงาม กุฎีทองหลังนี เป็นกุฎีทีสมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ 

พระมเหสีในรัชกาลที 1 สร้างถวายวัดบางนางลีบนไว้แต่เดิม และมีเครืองใช้ส่วนพระองค์ถวาย

ไว้ทีว ัดนี จ ํานวนมาก กุฎีทีมีความงดงามหลังนี มีประวัติทีน่าสนใจเกียวกับพระมเหสีขององค์

พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี กล่าวคือ ตามประวัติเล่าว่าเขตบางช้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมี

ตระกูลมอญเศรษฐีใหญ่ สามีชือ “ทอง” ภรรยาชือ “สั น” ทั งสองมีบุตรธิดาหลายคน หนึงในนั นเป็น

ธิดาชือ “นาค” ว ันหนึงพระครูปลัดทิม สมภารวัดบางลีบน ซึงเป็นทีนับถือกันว่ามีฌานสมาบัติ

แก่กล้า สามารถนั งทางในมองเห็นอนาคต ได้ทํานายว่าคุณนาคจะได้เป็นพระราชินี เศรษฐีทั งสอง

และธิดาจึงบอกว่าถ้าเป็นความจริงจะสร้างกุฎีทองถวายสมภาร เมือคุณนาคได้รับสถาปนาเป็น 
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พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ท่านทองและท่านสั นจึงได้สร้างกุฎีทองถวายจํานวน 3 หลัง ต่อมาวัด

บางลีบนซึงตั งอยู่ริมฝังแม่นํ าแม่กลอง บริเวณปากคลองประชาชมชืน ติดกับวัดภุมรินทร์ทีอยู่ลึก

เข้ามาในคลองประชาชมชืน ถูกกระแสนํ าพัดเซาะตลิงลงนํ าไปเรือย ๆ ทีดินบริเวณวัดบางลีบนเหลือ

น้อยลง กุฎี วิหารทรุดโทรม คนเรียกวัดบางลีบนว่า “ว ัดบางลีน้อย” เมือวัดบางลีน้อยถูกกระแสนํ า

กัดเซาะพังทลายหายไป ว ัดภุมรินทร์จึงอยู่ปากคลองบางลีแทน ต่อมาพระอธิการเกีย เจ้าอาวาสวัด

ภุมรินทร์จึงรือย ้ายกุฎีว ัดบางลีน้อยมาสร้างทีวดัภุมรินทร์ โดยเพิมช่อฟ้าใบระกาใหม่ทั งหลัง เพือ

ใช้เป็นทีสวดมนต์ ว ัดภุมรินทร์จึงมีชือเรียกว่า “ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง” แต่ตอนทีย ้ายมาสร้างทีว ัด

ภุมรินทร์นั นกุฎีทองมีสภาพทรุดโทรมมาก พระครูปิยถาวรปิยธโร เจ้าอาวาสจึงได้ยกกุฎีทองขึ น

บูรณะใหม่ทั งหลัง และได้ด ําเนินการจนถึงมุงหลังคา โดยใช้งบประมาณของทางวัด จนกระทั ง

ปีงบประมาณ 2541 กรมศิลปากรไดจ้ัดสรรงบประมาณมาให้ด ําเนินการซ่อมกุฎีทองต่อให้แล้วเสร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.12 ภาพด้านนอกของกุฎีทองในวัดภุมรินทร์กุฎีทอง                  

ทีมา (สถาบันพัฒนศิลป์, 2551 : 80) 

 

 นอกจากนีสถาบันพัฒนศิลป์ (2551 : 83) ย ังได้กล่าวถึงภาพจิตรกรรมภายในกุฎีทองไว้

ว่า บริเวณฝาผนังเขียนภาพอสุภะ 10 และทีประตูทางเข้าหอนอนเขียนภาพลายรดนํ าเรืองรามเกียรติ 
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ภาพที 2.13 ภาพจิตรกรรม “อสุภะ 10” บนฝาผนังภายในกุฎีทอง                  

ทีมา (สถาบันพัฒนศิลป์, 2551 : 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.14 ภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรืองรามเกียรติ ทีประตูทางเข้าหอนอนภายในกุฎีทอง 

ทีมา (สถาบันพัฒนศิลป์, 2551 : 83)  
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 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองมีกุฎีทองทีสมเด็จพระชนก

ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 สร้างขึ นด้วยไม้สักทองเพือถวาย

พระครูปลัดทิม สมภารวัดบางลีบน ภายในกุฎีทองมีภาพจิตรกรรมทีสวยงามโดยทีบริเวณฝาผนัง

เหนือช่องหน้าต่างขึ นไปเขียนภาพอสุภะ 10 และทีประตูทางเข้าหอนอนเขียนภาพลายรดนํ าเรือง

รามเกียรติ  ว ัดบางลีบนตั งอยู่ริมฝังแม่นํ าแม่กลอง บริเวณปากคลองประชาชมชืน ติดกับวัดภุมรินทร์ 

ทีอยู่ลึกเข้ามาในคลองประชาชมชืน ต่อมาถูกกระแสนํ าพัดเซาะตลิงลงนํ าไปเรือย ๆ ทีดินบริเวณ

วัดบางลีบนเหลือน้อยลง กฎีุ วิหารทรุดโทรม คนเรียกวัดบางลีบนว่า “ว ัดบางลีน้อย” เมือวัดบางลีน้อย

ถูกกระแสนํ ากัดเซาะพังทลายหายไป ว ัดภุมรินทร์จึงอยู่ปากคลองบางลีแทน ต่อมาพระอธิการเกีย 

เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์จึงรือย ้ายกุฎีว ัดบางลีน้อยมาสร้างทีว ัดภุมรินทร์ โดยเพิมช่อฟ้าใบระกาใหม่

ทงัหลัง เพือใช้เป็นทีสวดมนต์ ว ัดภุมรินทร์จึงมีชือเรียกว่า “ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง” 

 

วัดบางแคใหญ่และงานจิตรกรรมภายในวัด 

1. ความเป็นมาของวัดบางแคใหญ่ 

1.1 สถาบันพัฒนศิลป์ (2551 : 61) ได้กล่าวถึงว ัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “สมุด 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังว ัดในจังหวัดสมุทรสงคราม” ว่า ว ัดบางแคใหญ่ตั งอยู่ริมฝังแม่นํ าแม่กลอง

ฝังตะวันตก ปากคลองบางแค หมู่ที 7 ต ําบลแควอ้อม อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เดิม

ชือวัดบางแคนอก น่าจะเป็นวัดมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ มาสร้าง

และปฏิสังขรณ์ขึ นใหม่ในสมัยรัชกาลที 2 ในปี พ.ศ.2357 

  1.2 คณะกรรมการดําเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม (2548 : 38) ไดก้ล่าวถึงว ัดบางแค

ใหญ่ไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า ว ัดบางแคใหญ่ตั งอยู่ริมแม่นํ าแม่กลอง บริเวณปากคลอง

บางแค ตําบลแควอ้อม อ ําเภออัมพวา สร้างขึ นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ น

ใหม่เมือ พ.ศ.2357 โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ  

  1.3 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 148) ได้กล่าวถึงว ัดบางแคใหญ่

ไว้ในหนังสือ “เรือแล่นทะเลลม” ว่า วัดบางแคใหญ่เดิมชือวัดบางแคนอก น่าจะเป็นวัดทีมีมาแต่

สมัยอยุธยา เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ  (แสง) สมุหกลาโหมและราชินิกุลสาย ณ บางช้างเป็นผู ้

ปฏิสังขรณ์ใหญ่ใน พ.ศ.2357 (สมัยรัชกาลที 2)  

  1.4 น. ณ ปากนํ า และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2534 : 17-18) ได้กล่าวถึงว ัดบาง-

แคใหญ่ไว้ในบทความชือ “ว ัดบางแคใหญ่” ในหนังสือ “ว ัดบางแคใหญ่” ว่า ว ัดบางแคใหญ่แม้เป็น

วัดราษฎร์อยู่ในท้องถินทีเป็นเรือกสวนห่างไกลแหล่งชุมชน แต่ก็มีโบราณวัตถุสถานบางอย่างที
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ระบุว่าเป็นวัดใหญ่และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยมาแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ตาม

ประวัติกล่าวว่าสร้างโดยผู ้ มีบรรดาศักดิ สูงซึงมีอ ํานาจทางบ้านเมือง ตั งอยู่ในภูมิสถานทีมีนํ าโอบ 

คือ มีคลองบางแค (คลองย่อยจากแม่นํ าแม่กลอง) ผ่านวัดทางทิศตะวันออก คลองเมรุทางทิศ

เหนือ และคลองบางลีทางทิศใต้ สภาพแวดล้อมของวัดร่มรืนไปด้วยสวนส้ม สวนตาล สวน

มะพร้าว และสวนลินจี หากจะพิจารณาในแง่การแบ่งเขตการปกครองแล้ว ว ัดนีจะอยู่ในเขต

ตําบลแควอ้อม อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามคําบอกเล่าของผู ้ เฒ่าผู ้แก่ในละแวกวัด

และท่านเจ้าอาวาส (พระครูโฆษิตสุตคุณ) ซึงเกิดทีบ้านนีขณะนี มีอายุ 93 ปี (นับจาก พ.ศ.2531) 

กล่าวว่าว ัดนี เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ  (แสง วงศาโรจน)์ สร้างให้กับภรรยาหลวงของท่าน จึงได้ชือว่า

ว ัดบางแคใหญ่ นอกจากนี ท่านได้สร้างว ัดบางแคน้อย ซึงอยู่ไม่ไกลกันนักให้ภรรยาน้อยด้วย โดย

แผ่นหินชนวนเก่าแก่ทีพระอุโบสถระบุว่าเจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ  ได้สร้างว ัดบางแคใหญ่เมือ พ.ศ.2357 

อันเป็นช่วงต้นแผ่นดินรัชกาลที 2 แห่งราชวงศ์จักรี แต่เมือดูจากโบราณวัตถุและโบราณสถาน

สมัยอยุธยาภายในวัด ประกอบด้วย ใบเสมาหินทรายแดงขนาดเล็กสมัยอยุธยา ตระกูลอัมพวา และ

เจดีย ์เหลียมย่อมุมสิบสองสมัยพระนารายณ์ ว ัดบางแคใหญ่น่าจะเป็นวัดมีมาแต่สมัยอยุธยาแล้ว 

และเจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ มาสร้างปฏิสังขรณ์ขึ นใหม่ในสมัยรัชกาลที 2 (พ.ศ.2357) สําหรับ

ประวัติของท่านผู ้สร้างว ัดบางแคใหญ่ คือ เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ  สมุหพระกลาโหม มีนามเดิม

ว่า แสง วงศาโรจน์ เป็นบุตรของเจ้าพระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน)์ ซึงรับราชการมีความดี

ความชอบมาตงัแต่ครั งต้นแผ่นดินรัชกาลที 1 ทั งเป็นต้นตระกูล “วงศาโรจน”์ ดังสืบสายมา

จนถึงปัจจุบันนี  เชือสายของตระกูลวงศาโรจน์สืบสายหนึงมาจากราชนิกูลบางช้าง กล่าวคือ 

เจ้าพระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน)์ เป็นบุตรของท่านยายเดือและท่านตาขุนแกล้ว ท่านยายเดือ

เป็นธิดาของท่านยายเจ้าเมืองซึงเป็นพีสาวของสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี พระชนนีของ

สมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อันมีนิวาสสถานเดิมอยู่แถบ

อัมพวา และเชือสายราชนิกูลบางช้างสายนี มักรับราชการสนองพระเดชพระคุณในแถบสมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร ต่อมาถึงราชบุรี เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ  (แสง วงศาโรจน)์ ได้รับราชการมีความดีความชอบ

มาตั งแต่ครั งต้นแผ่นดินรัชกาลที 1 หลังจากปราบดาภิเษกแล้ว รัชกาลที 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานบรรดาศักดิ ให้นายแสงเป็นพระยาสมุทรสงคราม ต่อมามีความดีความชอบถึงขนาด

ได้เป็นสมุหพระกลาโหม บังคับบัญชาทหารทั งปวงในแผ่นดินรัชกาลที 2 และได้รับพระบรม-

ราชโองการให้เป็นแม่ทัพไปราชสงครามกับพม่าทีชายแดนไทยอยู่เสมอ  
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 2.   จิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 ทกีุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่  

  2.1 คณะกรรมการดําเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม (2548 : 38) ไดก้ล่าวถึง

จิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” 

ว่า สิงสําคัญภายในวัดบางแคใหญ่คือภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ ่ นผสมกาวบนฝาผนังไม้ประจัน

ทีกุฏิสงฆ์ เขียนขึ นในสมัยรัชกาลที 2 แสดงการทําสงครามระหว่างไทยกับพม่า และการ

ดํารงชีวิตของชาวมอญ เช่น การแต่งกายของสาวมอญ การสีข้าว ลักษณะทีอยู่อาศัยซึงสะท้อน

ลักษณะการดํารงชีวิตของบรรพบุรุษชาวมอญในอดีตของอําเภออัมพวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.15 ภาพกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (สถาบันพัฒนศิลป์, 2551 : 71) 

 

  2.2 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ (2534 : 21) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝา

ไม้สมัยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “ว ัดบางแคใหญ่” ว่าจิตรกรรม

บนฝาประจันไม้บนกุฏิเจ้าอาวาสเขียนขึ นในสมัยรัชกาลที 2 ฝาเป็นฝาถังแบบจีนคือใช้ไม้กระดาน

แผ่นตั งเป็นแผ่น  ๆ เอามาเบียดกันเข้าลินอย่างสนิท มีประตูเจาะทีฝาประจันนี ด้วย ประตูมีกรอบ

เช็ดหน้าทีหักมุมด้านบน 2 ด้าน จะเป็นประตูทีมีมาแต่เดิมหรือมาเจาะขึ นในภายหลัง ข้อนี ไม่อาจจะ

สันนิษฐานได้ เพราะเห็นว่ามีเรืองราวบางตอนถูกตัดขาดหายไป เช่น ทางด้านขวามือเป็นรูปทะเลและ

เรือทีเดินชายฝังทะเล ดูคล้าย  ๆว่าเดิมจะมีมากกว่านั น 

 

http://www.ssru.ac.th



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.16 ภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที 2 บนฝาประจันในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 21) 

 

  2.3 น. ณ ปากนํ า (2534 : 8-12) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 

ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในบทความชือ “จิตรกรรมวัดบางแคใหญ่” ในหนังสือ “ว ัด

บางแคใหญ่” ว่า จิตรกรรมสมัยรัชกาลที 2 มีข้อสังเกตคือการใช้สี จะเห็นว่าการเขียนต้นไม้ใช้

วิธีตัดเส้นลําต้นและใบ ซึงระบบนี เป็นระบบสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาสืบมาถึงสมัยรัชกาลที 1 

ซึงจิตรกรรมสมัยรัชกาลที 1 กับรัชกาลที 2 มีข้อแตกต่างกันน้อยมาก ด้วยเป็นรัชกาลทีติดกัน 

และระยะห่างไกลกันน้อย จิตรกรรมสมัยรัชกาลที 2 ก็ย่อมสืบเนืองจากสมัยรัชกาลที 1 กรรมวิธี

ต่าง ๆ ไม่มีอะไรผ ันแปรไปมาก อีกประการหนึงคือจิตรกรรมสมัยรัชกาลที 2 มีไม่มากนัก ด้วย

พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะการแกะสลักและทรงสนพระทัยงานด้านนาฏคีตกรรม 

มากกว่า อีกทั งเมือเขียนภาพธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา พืนดิน มักจะใช้สีเขม่าผสมกับสีเขียวทําให้ 
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ดูสีไม่สดใส หากเทียบกับภาพเขียนสมัยรัชกาลที 3 แล้ว การระบายสีใบไม้มักใช้สีเขียวสดใส

ขึ น มีการใช้สีบางสี เช่น เหลือง และส้มกับครามมากกว่าสมัยรัชกาลที 1 และรัชกาลที 2 อาจจะ

เป็นด้วยว่าสมัยรัชกาลที 3 มีสีจากต่างประเทศเข้ามาขายมาก ข้อสําคัญคือในสมัยรัชกาลที 1 

และรัชกาลที 2 เป็นสมัยสงคราม ข้าวยากหมากแพง ทุกอย่างไม่อุดมสมบูรณ์ ว ัสดุทีนํามาเขียน

ภาพย่อมหายาก ภาพเขียนสมัยรัชกาลที 2 มีปรากฏน้อยมาก การทีจะหาคําจ ํากัดความของ

ภาพเขียนสมัยนีย่อมลําบาก แม้ภาพเขียนทีวัดบางแคใหญ่นีก็เชือว่าเขียนในสมัยปลายรัชกาลที 2 

แล้ว เกือบจะเริมต้นรัชกาลที 3 ข้อแตกต่างจึงไม่อาจมองเห็นได้ชัดเจนนัก โดยมีการใช้สีอืน

นอกจากสีเขม่าดําน้อยมาก ลักษณะจึงคล้ายกับเป็นภาพสีเดียว (monochrome) สิงนี อาจจะเป็น

คําจ ํากัดความถึงลักษณะจิตรกรรมสมัยรัชกาลที 2 ไดบ้้าง ภาพเขียนสมัยรัชกาลที 2 ทีว ัดบางแคใหญ่

แห่งนี มีเพียงแค่ฝาประจันไม้เพียงฝาเดียว แต่ก็แยกแยะเหตุการณ์ไว้หลายตอน จัดว่าเป็นภาพอัน

งดงาม เขียนด้วยสีฝุ ่ นผสมกาว (tempers)  

  2.4 น. ณ ปากนํ า และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2534 : 17-18) ได้กล่าวถึง

จิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในบทความชือ “ว ัดบางแค

ใหญ่” ในหนังสือ “ว ัดบางแคใหญ่” ว่า ภาพเขียนทีทางวัดบางแคใหญ่รักษาไวอ้ย่างดีนี ก็มีภาพ

เรืองราวเกียวกับการทําสงครามไทย-พม่าอย่างน่าศึกษายิง ในคราวทีคาดว่าเป็นเหตุการณ์ใกล้เคียง

กับเรืองราวทีปรากฏในภาพจิตรกรรม น่าจะเป็นครั งทีรัชกาลที 2 โปรดใหเ้จ้าพระยาวงษาสุรศักดิ  

(แสง วงศาโรจน)์ ไปขัดตาทัพทีราชบุรีเมือ พ.ศ.2364 

  2.5 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 148) ได้กล่าวถึงจิตรกรรม

บนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “เรือแล่นทะเลลม” ว่า

จิตรกรรมบนฝาประจันไม้บนกุฏิเจ้าอาวาสเป็นงานทีทรงความสําคัญทั งในด้านเทคนิค ฝีมือและ

เนือหา เขียนด้วยสีฝุ ่ นผสมกาวลงบนพืนไม้สักประกอบไม้ชิดเรียบ เป็นจิตรกรรมสมัยรัชกาลที 2 ซึง

มีให้ชมไม่มากนัก ทั งเนือหาย ังเป็นบันทึกเรืองราวการเดินทางของแม่ทัพ (น่าจะเป็นสมุหกลาโหม

ผู้ปฏิสังขรณ์ว ัด) เพือไปรบพม่าในรัชกาลที 2 โดยนํากองทัพสยามผ่านไปย ังดินแดนของชนชาติ

กะเหรียงและมอญ แวดล้อมไปด้วยขุนเขาลําเนาไพร ทําให้ได้เห็นบ้านเรือนและความเป็นอยู่

ของผู ้ คนต่างว ัฒนธรรมในสมยันั น จิตรกรได้บันทึกวิถีชีวิตของคนแถบชายแดนทีมีการแต่งกาย

และความเป็นอยู่ผิดแผกออกไปไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ภาพชาวบ้านซ้อมข้าวด้วยการตําลงบนครก

ทีเป็นไม้สานแทนทีจะเป็นครกไม้กระเดืองอย่างไทย มีเครืองสีข้าวด้วยมือแบบโบราณ ภาพสาว

มอญส่องกระจก จัดมวยผมโดยถือกระจกกรอบเล็ก ๆ ไว ้ในมือ ไม่ได้ใช้คันฉ่องและมีโต๊ะ

เครืองประทินโฉมแบบไทย ภาพของแม่ทัพไทยซึงเดินทางมาทางเรือ แล้วถ่ายลงเรือพายมีประทุน
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เพือเข้าฝังมาตั งค่ายบนบก ค่ายของไทยสร้างอย่างแข็งแรงด้วยไม้ซุง มีทีนั งว่าการเป็นโถงมุงด้วย

แฝก ไพร่พลต่างหมอบกับพืนตามธรรมเนียมไทย ทุกคนล้วนนุ่งผ ้าสวมเสือด้วยกันทั งนั น มิได้เปลือย

ท่อนบนดังทีมักเข้าใจผิดกันว่าคนสมัยก่อนไม่สวมเสือ  

  2.6 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ (2534 : 22) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝา

ไม้สมัยรัชกาลที 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “ว ัดบางแคใหญ่” ในลักษณะ

ของการนําเสนอการเล่าเรืองด้วยภาพจําแนกเป็นตอน ๆ พร้อมคําอธิบายประกอบภาพ ซึง

สามารถสรุปได้ว่าเนือหาหลัก ๆ ของภาพประกอบด้วย 

   2.6.1 ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.17 ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดน 

ทีมา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 44-45) 
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   2.6.2 ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยนอกหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.18 ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยนอกหมู่บ้าน 

ทีมา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 64) 

 

   2.6.3 ภาพการเดินทัพทางเรือของทหารไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.19 ภาพการเดินทัพทางเรือของทหารไทย 

ทีมา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 66-67) 
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   2.6.4 ภาพการตั งค่ายของทหารไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.20 ภาพการตั งค่ายของทหารไทย 

ทีมา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 36-37) 

 

   2.6.5 ภาพการรบพุ่งทางเรือระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.21 ภาพการรบพุ่งทางเรือระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ 

ทีมา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 30-31) 
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   2.6.6 ภาพการสูร้บระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.22 ภาพการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ 

ทีมา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 48-49 และ 57) 
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 3.  จิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 3 ทีหอไตรวัดบางแคใหญ่  

  3.1 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 149) ได้กล่าวถึงจิตรกรรม

บนฝาไม้สมัยรัชกาลที 3 ทีหอไตรวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “เรือแล่นทะเลลม” ว่า หอไตรวัด

บางแคใหญ่เป็นหอไตรไม้สักเก่าแก่ เดิมสร้างไวก้ลางนํ า แต่ย ้ายมาตั งบนบกได้กว่าปีแล้ว คุณค่า 

ทีแท้จริงของหอไตรทีนีคือภาพจิตรกรรมฝาผนังซึงงดงามมาก แต่ไม่ได้รับการบูรณะและดูแล

เท่าทีควร มีการขีดเขียนข้อความต่าง ๆ ลงไปบนรูปบางส่วนอย่างน่าเสียดาย ตัวหอไตรเองก็

ทรุดโทรมจนน่ากลัวว่าใกล้จะพัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.23 ภาพหอไตรวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม) 

 

   ภาพทีหอไตรไม่ได้มีเรืองราวทีต่อเนือง ผนังตรงข้ามกับประตูทางเข้าเป็นรูป

เทพบุตรนั งคุยกับพระมาลัยถึงเจดีย ์จุฬามณี ซึงเทพบุตรองค์หนึงทีนั งอยู่คือพระศรีอริยเมตไตรย์  

ด้านล่างเป็นเทพชุมนุม 4 องค์หันหน้าไหว้พระเจดีย ์ บางผนังเป็นรูปพระสงฆ์ก ําลังปลงซากศพ 

แต่บางผนังเป็นรูปขบวนช้างม้า ขบวนเรือ มีภาพกษัตริย ์ทรงช้างโดยมีทหารห้อมล้อม บ้างเดิน 

บ้างก็ก ําลังต่อสู้กับทหารต่างชาติ ภาพทีสวยเป็นพิเศษคือภาพเทวดา 4 องค์ก ําลังพนมมือไหว้

พระพุทธเจ้าซึงวาดไว้ด้านบน มีลายดอกไม้ร่วงบนพืนสีนํ าเงิน ซึงเป็นสีทีสวยงามมาก ทําจาก

สนิมทองแดงและมีปรากฏให้เห็นแต่ในภาพเขียนเก่า ๆ เท่านั น  ภาพนี น่าจะเป็นตอนโปรดพุทธ
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มารดาบนสวรรค์ ทีประตูและหน้าต่างมีภาพจิตรกรรมแบบจีนทีสวยงาม ทีหน้าต่างวาดเป็นภาพ

ดอกบัวในแจกันจีน เหนือขอบหน้าต่างเป็นลวดลายผ ้าม่านประดับด้วยโคมไฟทีเรียกว่าอัจกลับ 

หน้าต่างแต่ละบานมีลายดอกบัว แจกัน ผ ้าม่านและอัจกลับทีไม่ซํ ากัน ส่วนภาพทีประตูซึงเป็น

ภาพทีเขียนขึ นใหม่เป็นภาพเสี ยวกาง ทวารบาลของจีน สันนิษฐานว่าภาพเขียนในหอไตรคงจะ

เขียนในสมัยรัชกาลที 3-รัชกาลที 4  

 3.2 สนั น รัตนะ (2553, 23 มีนาคม) ได้กล่าวถึงบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 3 ทีหอไตรวัด

บางแคใหญ่ไว้ในเว็บเพจชือ “จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างรัชกาลที 3 ในหอไตรปิฎก ว ัดบางแค

ใหญ่” ดังนี  

  3.2.1 ว ัดบางแคใหญ่มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวงสมัยรัชกาลที 3 บนฝาผนัง

ไม้แบบปะกนด้านในของหอไตรปิฎก เขียนด้วยสีฝุ ่ นผสมกาวบนพืนไม้ เป็นภาพเล่าเรืองโดยใช้

ระยะห่างของต้นเสาและไม้คร่าวยึดฝาผนังเป็นกรอบภาพแบ่งเรืองราวเป็นตอน ๆ เนือหาของ

ภาพมีทั งพุทธประวัติ มโหสถชาดก เนมิราชชาดก พระมาลัยบนสวรรค์ชั นดาวดึงส์ เจดีย ์ จุฬา

มณี เทพชุมนุม และการปลงอสุภะกัมมัฎฐาน 10 เป็นต้น เรืองราวอาจจบลงในช่องเดียวหรือ

ต่อเนืองกับภาพทีอยู่ใกล้เคียงกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.24 ตัวอย่างภาพเล่าเรืองโดยแบ่งเรืองราวเป็นตอน ๆ ทีหอไตรวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม) 
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 2. ภาพจิตรกรรมได้แสดงให้เห็นเนือแท้ของศิลปกรรมฝีมือช่างรัชกาลที 3 อย่าง

แท้จริง เช่น  

  2.1 ในภาพเล่าเรืองพระมาลัยบนสวรรค์ชั นดาวดึงส์มีเจดีย ์ จุฬามณีเป็นประธานอยู่

ตรงกลางภาพ เครืองตั งบูชาแบบจีนวางอยูบ่นแท่นคล้ายบันไดสีแดง มีภาพพระอินทร์สนทนาธรรม

กับพระมาลัยด้านหนึง อีกด้านหนึงเขียนกลุ่มเทวดานั งประคองอัญชลีบนฉากหลังสีนํ าเงินเข้ม 

เห็นดอกไม้ร่วงกระจายอย่างเป็นระเบียบเต็มผนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.25 จิตรกรรม “ภาพเครืองตั งบูชาแบบจีน” บนฝาผนังไม้ในหอไตรวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)) 

 

  2.2 ในภาพเทพชุมนุมเขียนภาพพวงระย ้าดอกไม้ประกอบเครืองมงคลแบบจีน 

ได้แก่ โคมไฟ เหรียญเงิน ค้างคาว และพู่ห้อยอย่างประณีตสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.26 จิตรกรรม “ภาพเครืองมงคลแบบจีน” บนฝาผนังไม้ในหอไตรวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)) 
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  2.3 ในภาพการปลงอสุภะกัมมัฎฐานสองตอนมีฉากหลังเป็นโขดเขาและต้นไม้

แบบจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.27 จิตรกรรม “ภาพฉากหลังเป็นโขดเขาและต้นไม้แบบจีน” บนฝาผนังไม้ในหอไตรวัด 

                   บางแคใหญ่ 

ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)) 

 

  2.5 ในภาพมโหสถชาดกแสดงเรืองราวในพระราชวัง ตัวภาพมโหสถทรงเครือง

ปิดทองยืนบนเกย มีบริวารหมอบกราบอยู่เบืองล่าง ตัวอาคารทีติดกับกําแพงเมืองเป็นรูปทรงหน้าจั ว 

แบบจีน และอาคารใกล้กับประตูเมืองเจาะหน้าต่างสีเหลียมแบบไทยสองช่อง เจาะแบบโค้งกลม

มนคล้ายหน้าต่างจีนอีกช่องหนึง มีภาพใบหน้าคนเต็มกรอบหน้าต่าง 
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ภาพที 2.28 จิตรกรรม “อาคารแบบจีน” บนฝาผนังไม้ในหอไตรวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (สนั น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)) 

 

 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ว ัดบางแคใหญ่มีภาพจิตรกรรมบนฝาไมเ้ขียน

ขึ นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที 1-รัชกาลที 3) จ ํานวน 2 แห่งดังนี 

1. ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิเจ้าอาวาส เขียนขึ นในสมัยรัชกาลที 2 เป็นภาพเล่าเรือง 

เกียวกับการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารมอญทีบริเวณชายแดนฝังตะวันตกของไทย และการ

ดํารงชีวิตของชาวมอญ เช่น การแต่งกายของสาวมอญ การสีข้าว ลักษณะทีอยู่อาศัยซึงสะท้อน

ลักษณะการดํารงชีวิตของบรรพบุรุษชาวมอญในอดีตของอําเภออัมพวา เมือครั งทีรัชกาลที 2 โปรด

ใหเ้จ้าพระยาวงษาสุรศักดิ  (แสง วงศาโรจน)์ ไปขัดตาทัพทีราชบุรีเมือ พ.ศ.2364 

 2. ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ทีหอไตร เขียนขึ นในสมัยรัชกาลที 3 เป็นภาพเล่าเรืองเกียวกับ 

พุทธประวัติ พุทธชาดก และความเชือในพระพุทธศาสนา 
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บทที 3 

 

ข้อมูลพืนฐานเกียวกับเรืองทีวิจัย 

 

 ในการวิจัยเรือง “ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-

รัชกาลที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อ ําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ครั งนี ผู ้วิจัยไดท้ําการศึกษาภาคสนาม ณ ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

และวัดบางแคใหญ่ เมือวันที 17 เมษายน 2553 และวันที 18 เมษายน 2553 ทําใหไ้ด้ข้อมูลพืนฐาน

เกียวกับเรืองทีวิจัยมานําเสนอตามลําดับดังต่อไปนี 

 1. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

 2. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดบางแคใหญ่ 

 

งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทวีัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

 ในการศึกษาภาคสนาม ณ ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง เมือวันที 17 เมษายน 2553 ผู ้วิจัยได้รับ

การอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและการให้ข้อมูลจากพระครูวิมลภาวนาจารย์ เจ้าอาวาส 

ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง และพระสมุห์พิชัย อริยว ังโส ผู ้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1 ภาพพระครูวิมลภาวนาจารย ์(ซ้าย) และพระสมุห์พิชัย อริยว ังโส (ขวา) 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 17 เมษายน 2553) 
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 ผู ้วิจัยไดข้้อมูลพืนฐานจากการศึกษาภาคสนามเกียวกับเรืองทีวิจัยดังนี 

  1.  สถานทีตังวัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

  ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองอยูใ่นตําบลสวนหลวง อ ําเภออัมพวา สามารถเดินทางโดยรถยนต ์

จากตัวจังหวัดสมุทรสงครามไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) ประมาณ 

5 กิโลเมตร เมือเลยวัดบางกะพ้อม ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี ยวซ้ายขึ นสะพานพระศรีสุริเยนทร์ 

ตรงไป จากนั นเลี ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3062 ตรงไปข้ามสะพาน ประตูทางเข้าว ัดอยู่

ขวามือ 

  หากจะเดินทางโดยรถประจําทางจากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั งรถโดยสารสองแถว 

สายแม่กลอง-ว ัดปราโมทย,์ สายแม่กลอง-ว ัดแก้วเจริญ, สายแม่กลอง-ว ัดสาธุ, สายแม่กลอง-ว ัด

แว่นจันทร์ คิวรถอยู่บริเวณธนาคารนครหลวงไทย สาขาสมุทรสงคราม รถวิงผ่านวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.2 แผนทีการเดินทางไปวัดภุมรินทร์กุฎีทองจากตัวเมืองสมุทรสงคราม 

ทีมา (ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง, 2553 (25 มีนาคม)) 
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  ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองตั งอยู่ริมแม่นํ าแม่กลอง ตรงปากคลองประชาชมชืนฝังตะวันตก 

ตั งอยู่ฝั งตรงข้ามของแม่นํ าแม่กลองกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที 2 และตลาดนํ าอัมพวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.3 ภาพปากคลองประชาชมชืน (ขวา) และแม่นํ าแม่กลอง (ซ้าย) ถ่ายจากกุฎีทอง 

ทีมา (ภาพถ่ายทีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 17 เมษายน 2553) 

 

 2.  กุฎีทองในวัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

 ใบปิดประชาสัมพันธข์องวัดภุมรินทร์กุฎีทองทีติดตั งไว ้ในกุฎีทอง ณ ว ันที 17 

เมษายน 2553 กล่าวถึง “กุฎีทอง” ไวว้่า กุฎีทองเป็นเรือนไม้สักทรงไทยฝาปะกน ขนาด 5 ห้อง 

กว้าง 6.10 เมตร ยาว 11.85 เมตร ตกแต่งลวดลายทงัภายในและภายนอกด้วยลายรดนํ าปิดทองตลอดทั ง

หลัง จึงทําให้เป็นทีมาของชือกุฎีทอง โดยมีภาพจิตรกรรมเขียนสีบนฝาผนังและภาพเขียนลายรดนํ า

บนบานประตูห้อง แต่เดิมนั นกุฎีทองตั งอยู่ทีว ัดบางลีบน ริมแม่นํ าแม่กลอง  โดยกล่าวกันว่าสมเด็จ 

พระอัมรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างถวายวัดบางลีบนใน

ราว พ.ศ.2325 เนืองจากทรงมีพระนิวาสสถานเดิม ณ บ้านบางช้าง ตําบลอัมพวา และทรงเลือมใส

ศรัทธาท่านเจ้าอาวาสวัดบางลีบนแต่ครั งย ังทรงพํานักอยู่ทีบ้านบางช้าง เมือได้รับการสถาปนา

เป็นสมเด็จพระบรมราชินีจึงได้สร้างกุฎีทองถวายท่านเจ้าอาวาสวัดบางลีบนรวมทั งหมด 3 หลัง

ด้วยกัน เนืองจากทีตั งของวัดบางลีบนอยู่ในบริเวณทีเป็นคุ้งนํ าช่วงหักข้อศอก จึงถูกนํ าเซาะตลิงพัง

กินพืนทีวัด ทําให้ว ัดเหลือพืนทีน้อยลงทุกที นานวันเข้าจึงทําความเสียหายให้แก่เสนาสนะต่าง ๆ 

ภายในวัด รวมทั งกุฎีทองไดพ้ังทลายเสียหายลง 2 หลัง คงเหลือเพียง 1 หลัง ว ัดบางลีบนจึงกลาย 
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เป็นวัดร้างไปในทีสุด จนกระทั งในราวปี พ.ศ.2468 พระอธิการเกีย เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์จึงได้รือ

กุฎีทองทีเหลืออยู่หลังสุดท้ายมาปลูกไว้ทีว ัดภุมรินทร์ ตั งแต่นั นมาวัดภุมรินทร์จึงมีชือเรียกต่อท้ายว่า 

“ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง” ในการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ.2468 พระอธิการเกียได้ทําช่อฟ้าใบระกา

เพิมขึ นใหม่ทั งหลังเพือใช้เป็นหอสวดมนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.4 กุฎีทองทีเหลืออยู่หลังสุดท้ายในวัดภุมรินทร์กุฎีทองก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์ครั งล่าสุด 

ทีมา (ภาพถ่ายใบปิดประชาสัมพันธว์ ัดภุมรินทร์กุฎีทองทีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 17  

         เมษายน 2553) 

 

 นอกจากนีใบปิดประชาสัมพันธข์องวัดภุมรินทร์กุฎีทองทีติดตั งไว ้ในกุฎีทอง ณ ว ันที 

17 เมษายน 2553 ย ังกล่าวถึง “กุฎีทอง” ไว ้อีกว่า ต่อจากนั นกุฎีทองก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มา

โดยตลอด แต่การบูรณะเป็นแค่เพียงซ่อมแซมให้มีสภาพแข็งแรงโดยใช้ว ัสดุอุปกรณ์ทีมีอยู่เท่านั น 

จนกระทั งในปี พ.ศ.2538 กุฎีทองได้มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก พระครูสถิตสมุทรคุณ 

เจ้าอาวาสจึงได้รือกุฎีทองลงอีกครั งหนึงเพือทําการบูรณะซ่อมแซมและจะย ้ายทีไปปลูกสร้างในที

แห่งใหม่ แต่ย ังมิทันได้ด ําเนินการปลูกสร้างพระครูสถิตสมุทรคุณได้มรณภาพลงในปี พ.ศ.2541 

พระครูปลัดถาวร ปิยะโร เจ้าอาวาสองค์ต่อมาจึงได้ทําการบูรณปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จ ภายใต้การ

ออกแบบและดําเนินการของกรมศิลปากร  
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ภาพที 3.5 กุฎีทองในวัดภุมรินทร์กุฎีทองทีบูรณปฏิสังขรณ์จนครบทั ง 3 หลังในปัจจุบัน โดยหลัง 

                 ทางซ้ายและหลังทางขวาไดส้ร้างขึ นใหม่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 17 เมษายน 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.6 ภาพด้านนอกของกุฎีทองทีเหลืออยู่หลังสุดท้ายในปัจจุบัน  (ว ันที 17 เมษายน 2553) 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 17 เมษายน 2553) 
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  ปัจจุบัน (ว ันที 17 เมษายน 2553) กุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทองจัดเป็นอาคารแสดง

โบราณวัตถุทีสําคัญ ๆ ทีทางวัดได้เก็บสะสมไว้และโบราณวัตถุทีมีผู ้ มีจิตศรัทธาถวายให้แก่ทางวัด 

โดยโบราณวัตถุทีน่าสนใจเหล่านี มีอายุสมัยอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น อันได้แก่ เครืองลาย

คราม เครืองถ้วยเบญจรงค์และสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ อีกมากมายทีควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.7 โบราณวัตถุในกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 17 เมษายน 2553) 
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 3.  งานจิตรกรรมบนฝาไม้ ในกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

  ใบปิดประชาสัมพันธข์องวัดภุมรินทร์กุฎีทองทีติดตั งไว ้ในกุฎีทอง ณ ว ันที 17 

เมษายน 2553 กล่าวถึง “งานจิตรกรรมบนฝาไม้ในกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง” ว่ามีงานจิตรกรรม

บนฝาไม้ในกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทองทั งสิน 2 แห่งดังนี  

  3.1 ภายในกุฎีทองทีด้านในของฝาสกัดด้านหน้ามีภาพจิตรกรรมเขียนสีเป็นเรือง 

ธุดงควัตร 13 และอสุภะ 10 อันเป็นเรืองทีนิยมเขียนในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.8 ภาพจิตรกรรมเขียนสีบนฝาไม้ในกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 17 เมษายน 2553) 
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  3.2 ทีบานประตูห้องด้านในมีลายรดนํ าปิดทองเป็นเรืองรามเกียรติ ลักษณะฝีมือช่าง

อยู่ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึงคงเหลือภาพเฉพาะบานประตูทางซ้าย ส่วนบานประตู

ทางขวาภาพลบเลือนไปเกือบหมดแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.9 ภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรืองรามเกียรติ บนบานประตูไม้ด้านในกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 17 เมษายน 2553) 

 

  ทั งนีพระครูวิมลภาวนาจารย ์ เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทององค์ปัจจุบัน ได้ให้

สัมภาษณ์เมือวันที 17 เมษายน 2553 ความว่า จากการเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั งแต่เริม

สร้างกุฎีทองยืนย ันว่า กุฎีทองพร้อมจิตรกรรมบนฝาไม้ในกุฎีทองเป็นผลงานศิลปกรรมของช่างหลวง

สมัยรัชกาลที 1 ทีสมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 โปรดให้สร้างสรรค์ขึ นที

กรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2325 แล้วแยกชิน ห่อผ ้าขาว นําลงเรือมาประกอบใหม่ทีว ัดบางลีบน ถวาย

ท่านเจ้าอาวาสวัดบางลีบนรวม 3 หลัง  ซึงปัจจุบันคงเหลือเพียงหลังเดียว 
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งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีวัดบางแคใหญ่ 

 ในการศึกษาภาคสนาม ณ ว ัดบางแคใหญ่ เมือวันที 18 เมษายน 2553 ผู ้วิจัยได้รับการ

อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและการให้ข้อมูลจากนายสมเกียรติ บํารุงศรี วิทยากรจิตอาสา

ประจําว ัดบางแคใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.10 ภาพนายสมเกียรติ บํารุงศรี วิทยากรจิตอาสาประจําว ัดบางแคใหญ่ (ซ้าย) และผู ้วิจัย 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 

 

 ผู ้วิจัยไดข้้อมูลพืนฐานจากการศึกษาภาคสนามเกียวกับเรืองทีวิจัยดังนี 

  1.  สถานทีตังวัดบางแคใหญ่ 

  ว ัดบางแคใหญ่อยูใ่นตําบลแควอ้อม อ ําเภออัมพวา สามารถเดินทางโดยรถยนตจ์ากตัว

จังหวัดสมุทรสงครามไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) ประมาณ 5 กิโลเมตร 

เมือเลยวัดบางกะพ้อม ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี ยวซ้ายขึ นสะพานพระศรีสุริเยนทร์ ตรงไป 

จากนั นเลี ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3062 ในเส้นทางเดียวกับวัดภุมรินทร์กุฎีทองในภาพ

ที 3.2 เมือผ่านวัดภุมรินทร์กุฎีทอง จะเห็นประตวู ัดบางแคใหญ่ซึงตั งอยู่ริมแม่นํ าแม่กลอง บริเวณ

ปากคลองบางแค  
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 2.  การสร้างวัดบางแคใหญ่ 

  ว ัดบางแคใหญ่เป็นวัดทีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการสร้างขึ นใหม่โดย

เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ สมุหพระกลาโหมในสมัยรัชกาลที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.11 อนุสาวรีย ์ (ซ้าย) และภาพวาด (ขวา) ของเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์  

                   ทีว ัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 

 

  แผ่นหินชนวนซึงฝังไว้ทีผนังด้านหน้าภายในอุโบสถระบุว่า ว ันอาทิตย์ เดือนห้า 

ขึ นหนึงคํ า จุลศักราชหนึงพันหนึงร้อยเจ็ดสิบสาม ปีมะแม ตรีศก เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ  ผู ้ว่าสมุห-

พระกลาโหม ได้สร้างอารามนี แล้ว ณ ว ันศุกร์ เดือนสิบ แรมสิบคํ า พุทธศักราชล่วงแล้วได้สองพัน

สามร้อยห้าสิบเจ็ด ปีจอ ฉอศก แสดงให้เห็นว่า เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ ได้สร้างว ัด

บางแคใหญ่เมือ พ.ศ.2357 อันเป็นช่วงต้นแผ่นดินรัชกาลที 2 แห่งราชวงศ์จักรี 
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ภาพที 3.12 แผ่นหินชนวนซึงฝังไว้ทีผนังด้านหน้าภายในอุโบสถวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 

 

  เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ สมุหพระกลาโหม นามเดิมว่า “แสง” เกิดวันที 13 มกราคม 

2311 เป็นบุตรของเจ้าพระยาราชบุรี (เสม) และท่านผู ้หญิงอิน และเป็นต้นตระกูลวงศาโรจน์ซึง

เชือสายของตระกูลวงศาโรจน์สืบสายหนึงมาจากราชินิกุลบางช้าง กล่าวคือ เจ้าพระยาราชบุรี 

(เสม วงศาโรจน)์ เป็นบุตรของท่านยายเดือและท่านตาขุนแกล้ว ท่านยายเดือเป็นธิดาของท่าน

ยายเจ้าเมือง ท่านยายเจ้าเมืองเป็นพระพีนางของสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์ มหานาคนารี ซึงเป็น

พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินีในรัชกาลที 1 เชือสายราชินิกุลสายนี มักรับราชการ

สนองพระเดชพระคุณในแถบสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ 

(แสง วงศาโรจน)์ ได้เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที 1 และได้รับบรรดาศักดิ เท่าทีทราบโดยลําดับ 

คือ พระยาสมุทรสงคราม เจ้าพระยาราชบุรี เจ้าเมืองราชบุรีคนที 2 ในราชวงศ์จักรี ต่อมา

เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) ทีสมุหพระกลาโหมถึงแก่อสัญกรรม รัชกาลที 2 ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาราชบุรี (แสง) ขึ นเป็นเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ ทีสมุหพระกลาโหม ท่าน

เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง) ต้นตระกูลวงศาโรจน์ถึงแก่อสัญกรรมเมือวันที 2 พฤษภาคม 2365 
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 3.  โบราณสถานสําคัญในวัดบางแคใหญ่ 

  ภายในวัดบางแคใหญ่มีโบราณสถานสําคัญดังนี 

  3.1 เจดีย ์เหลียมย่อมุมสิบสอง ศิลปะสมัยพระเพทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา หน้า

พระอุโบสถ ซึงแสดงให้เห็นว่าว ัดบางแคน่าจะมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่คงจะเป็นวัดทีมี

เสนาสนะชํารุดทรุดโทรม เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ  (แสง วงศาโรจน)์ จึงไดส้ร้างเสนาสนะต่าง ๆ 

ภายในวัดขึ นใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.13 เจดีย ์เหลียมย่อมุมสิบสอง ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 
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  3.2 พระอุโบสถ สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ น

โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ ในปี พ.ศ.2357  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.14 ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ พระระเบียงคด เจดียเ์หลียมย่อมุมสิบสอง และพระอุโบสถ 

                     ว ัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 

 

  นายสมเกียรติ บํารุงศรี วิทยากรจิตอาสาประจําว ัดบางแคใหญ่ ได้ให้ข้อมูลเพิมเติม

ว่า เดิมหน้าบันของพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ทําด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ คือ 

พระนารายณ์ประทับบนหลังพญาครุฑ ซึงพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที 2 เป็นรูปครุฑยุดนาค 

เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ฉิม" ตามความหมายของวรรณคดีไทย คือ 

พญาครุฑซึงในเทพนิยายเทวกําเนิด เป็นเทพองค์หนึงทีทรงมหิทธานุภาพยิง แต่ยอมเป็นเทพพาหนะ 

สําหรับพระนารายณ์ ปกติอยู่ทีวิมานฉิมพลี เนืองจากเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ 

เป็นราชินิกุลบางช้างของพระราชชนนี รัชกาลที 2 จึงทรงเสด็จพระราชดําเนินมาตัดหวายลูกนิมิต

ลูกเอกฝังไว้ทีกลางพระอุโบสถและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้รูปนารายณ์ทรงสุบรรณมา

ประดับทีหน้าบันของพระอุโบสถ ปัจจุบัน (ว ันที 18 เมษายน 2553) หน้าบันพระอุโบสถ

ดังกล่าวได้รับการเก็บรักษาไว้ทีกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ 
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ภาพที 3.15 หน้าบันพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ทําด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 

 

  มีพระเจดีย ์รายทีด้านข้างพระอุโบสถด้านซ้าย 5 องค์ และด้านขวาอีก 5 องค ์ มี

พระระเบียงคดและมีใบเสมาคู่ท ําด้วยหินทรายตั งเรียงรายรอบพระอุโบสถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.16 พระเจดีย ์ราย พระระเบียงคดและใบเสมาคูร่อบพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 
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  ภายในพระระเบียงคดเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครืองจํานวน 56 องค์ 

เท่าจ ํานวนอายุ 56 ปีของเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ ขณะสร้างวัดบางแคใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.17 พระพุทธรูปทรงเครืองทีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 

 

  ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อศรีสมุทรพุทธโคดมอายุกว่า 200 ปี เป็นพระพุทธรูป

ปางมารวิชัยซึงสร้างด้วยศิลาแลง พอกปูนบาง  ๆลงรักปิดทอง เป็นพระประธาน โดยมีพระอัครสาวก

ซ้ายขวาได้แก่พระโมคัลลาน์และพระสารีบุตร นั งพนมมือหันหน้าเข้าหาพระประธาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.18 หลวงพ่อศรีสมุทรพุทธโคดม พระประธานในพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 
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  3.3 หอไตร ซึงมีงานจิตรกรรมบนฝาไมส้มัยรัชกาลที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ด้านหน้า                                                        ด้านหลัง 

ภาพที 3.19 หอไตรวัดบางแคใหญ่ ซึงมีงานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 3 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 

 

  3.4 กุฎิเจ้าอาวาส ซึงมีงานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.20 กุฎิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ ซึงมีงานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 
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      นอกจากนี บนกุฎิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ย ังเก็บรวบรวมโบราณวัตถุสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น (ระหว่างรัชกาลที 1-รัชกาลที 3) ไว ้อีกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.21 โบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบนกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 
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 4.  งานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 3 ทีชันบนของหอไตร 

  เป็นภาพจิตรกรรมเขียนสีบนฝาไมต้ามคติศิลปะจีนทีเรียกกันว่า “จิตรกรรมแบบ

พระราชนิยมรัชกาลที 3” ทีประตูและหน้าต่างของหอไตร และจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม 

(สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ซึงยอมรับศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริมแต่งในงานเล่าเรืองวรรณคดี

ทางพระพุทธศาสนาด้วยภาพทีฝาผนังไม้แบบปะกนด้านในของหอไตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตรกรรมแบบพระราชนิยมรัชกาลที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิมโดยยอมรับศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริม แต่งในงานด้วย 

ภาพที 3.22 งานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 3 ทีชั นบนของหอไตรวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 
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 5.  งานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 ทีชันบนของกุฏิเจ้าอาวาส 

  เป็นภาพจิตรกรรมเขียนสีแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) บน

ฝาห้องทีทําด้วยไมที้ชั นบนของกุฏิเจ้าอาวาส ซึงเล่าเรืองด้วยภาพถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ นใน

การยกทัพไปทําสงครามกับพม่าในสมัยรัชกาลที 2 ของเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ  (แสง วงศาโรจน)์ 

สมุหพระกลาโหม ผู ้สร้างว ัดบางแคใหญ่ ผู ้ดูสามารถเข้าใจเรืองราวทั งหมดในภาพเดียวซึงจะเล่า

เรืองตั งแต่ต้นจนจบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.23 งานจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที 2 ทีชั นบนของกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 
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 6. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ 

  ทีซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถมีงานจิตรกรรมเขียนสีบนฝาไม้ (บานประตู) สมัย

รัชกาลที 2 เป็นภาพทหารยืนยามเฝ้าประตู บานประตูละ 1 นาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.24 ภาพจิตรกรรม “ทหารยืนยามเฝ้าประต”ู ทีซุ้มประตูพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ 

ทีมา (ภาพถ่ายทีได้จากการศึกษาภาคสนามเมือวันที 18 เมษายน 2553) 
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บทที 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผู ้วิจัยไดน้ําข้อมูลพืนฐานเกียวกับงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและงาน 

จิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดบางแคใหญ่ในบทที 3 มาทําการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับเอกสารและ

งานวิจัยทีเกียวข้องในบทที 2 ซึงจะได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี 

 1.  ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดภุมรินทร์กุฎีทองกับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1 

 2.  ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดบางแคใหญ่กับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 2 

 

ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างวัดภุมรินทร์กุฎีทองกับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1 

 ตามประวัติของวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บันทึกไว้ว่า 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย ์

รัชกาลที 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2325 สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีใน

รัชกาลที 1 โปรดให้สร้างกุฎีทองเป็นเรือนไม้สักทองทรงไทยฝาปะกน ถวายพระครูปลัดทิม 

สมภารวัดบางลีบน จํานวน 3 หลัง ต่อมาพืนทีของวัดบางลีบนกุฎีทองถูกกระแสนํ าในแม่นํ า   

แม่กลองเซาะพังลงไปเรือย ๆ ว ัดบางลีบนกลายเป็นวัดร้าง กุฎีทองไดพ้ังทลายลง 2 หลัง เจ้าอาวาส

วัดภุมรินทร์จึงได้ย ้ายกุฎีทองทีคงเหลือเพียง 1 หลังมาไว้ทีว ัดภุมรินทร์ซึงอยู่ใกล้กัน ทําให้ว ัด

ภุมรินทร์ได้รับการเรียกขานว่า “ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง” ตั งแต่นั น 

จากการใหส้ัมภาษณ์เมือวันที 17 เมษายน 2553 ของพระครูวิมลภาวนาจารย ์ เจ้า

อาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทององค์ปัจจุบัน ยืนย ันว่า จากการเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั งแต่

เริมสร้างกุฎีทองยืนย ันว่า กุฎีทองพร้อมจิตรกรรมบนฝาไม้ในกุฎีทองเป็นผลงานศิลปกรรมของ

ช่างหลวงสมัยรัชกาลที 1 ทีสมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 โปรดให้

สร้างสรรค์ขึ นทีกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2325 แล้วแยกชิน ห่อผ ้าขาว นําลงเรือมาประกอบใหม่ทีว ัด

บางลีบน ถวายท่านเจ้าอาวาสวัดบางลีบนรวม 3 หลัง  ซึงถูกนํ าเซาะพังไป 2 หลังคงเหลือเพียง

หลังเดียว ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ขึ นใหม่จนครบ 3 หลังดังเดิม 
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกุฎีทองไม้สักทอง 3 หลังทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง มีความ

คล้ายคลึงกับหอพระไตรปิฏกทีวัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึงเป็น

เรือนไมท้รงไทยฝาปะกน 3 หลังแฝด มีระเบียงด้านหน้า ฝากระดาน  หลังคามุงกระเบือง ชายคามีรูป

เทพนมเรียงรายเป็นระยะ บานประตูนอกชานและซุ้มเบืองบนแกะสลักลายดอกไม้ (Thaiday Dot 

Com, 2010 (March, 26)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.1 กุฎีทองทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง (บน) กับหอพระไตรปิฎกทีวัดระฆังโฆสิตาราม (ล่าง) 

ทีมา (วิชาการ.คอม, 2553 (26 มีนาคม)) 
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ตามประวัติของวัดระฆังโฆสิตารามบันทึกไวว้่า เคยเป็นพระตําหนักและหอประทับ

นั งของรัชกาลที 1 เมือครั งทรงรับราชการเป็นพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตํารวจนอกฝ่ายขวา

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ได้ทรงรือไปถวายวัดระฆังโฆสิตาราม

ซึงมีชือในขณะนั นว่า “ว ัดบางหว้าใหญ่”  ในคราวเสด็จเป็นแม่ทัพไปตีเมืองโคราช   หลังจากเสด็จ 

ขึ นครองราชย์แล้ว รัชกาลที 1 ทรงมีพระราชประสงค์จะปฏิสังขรณ์พระตําหนักดังกล่าวให้

มั นคงและสวยงามยงิขึ นเพือใช้เป็นหอพระไตรปิฎก จึงโปรดให้ขุดพืนทีตรงทีเคยขุดพบระฆังเป็น

รูปสีเหลียม ก่ออิฐกั นเป็นสระ แล้วรือพระตําหนักจากทีเดิมมาปลูกลงในสระ โดยมีพระบาท-

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 เมือครั งดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรเป็นผู ้อ ํานวยการ เมือแล้วเสร็จโปรดให้มีการสมโภชและปลูกต้นจันทน์ 
ไว้แปดต้น แล้วทรงประกาศพระราชอุทิศให้เป็นหอพระไตรปิฎก แต่มีผู ้ เรียกกันว่า "ตําหนัก

จันทน"์ รัชกาลที 1 ทรงขอระฆังเสียงดีทีขุดได้ไปไว้ทีว ัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วทรงสร้าง

หอจตุรมุขพร้อมทั งระฆังอีก 5 ลูก พระราชทานไว้แทน เหตุแห่งการขุดระฆังได ้  ว ัดบางหว้าใหญ่

จึงได้ชือตามทีประชาชนเรียกกัน ว่า "ว ัดระฆัง" ตั งแต่นั นมา (Thaiday Dot Com, 2010 (March, 26)) 
 สําหรับงานจิตรกรรมบนฝาไม้ภายในกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทองทีสมเด็จพระอมริน-

ทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 โปรดให้ช่างหลวงในรัชกาลที 1 สร้างสรรค์ขึ นพร้อมกับการ

สร้างกุฎีทองทีกรุงธนบุรีนั นมีรูปแบบการสร้างสรรค์งานจํานวน 2 รูปแบบประกอบด้วย 

 1.  ภาพจิตรกรรมเขียนสีทีด้านในของฝาสกัดด้านหน้าดังภาพที 3.8 เป็นการเขียนภาพ

เล่าเรืองเพือเตือนใจพระภิกษุสงฆใ์ห้ตระหนักในพระธรรมวินัย ดังนี 

 1.1  เรือง “ธุดงควัตร 13” ซึงเป็นปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานคือข้อปฏิบัติ

ต่าง ๆ ทีน่าเลือมใสศรัทธาของพระภิกษุสงฆ์ทีออกจาริกธุดงคเพือเผยแผพ่ระธรรม อันเป็นการ

บําเพ็ญทางกายของพระภิกษุสงฆ ์อันประกอบด้วย (Luangpumun.org, 2010 (March, 26)) 
   1.1.1 ถือการนุ่งห่มผ ้าบังสุกุลเป็นวัตร  
   1.1.2 ถือการนุ่งห่มผ ้าสามผืนเป็นวัตร  
   1.1.3 ถือการบิณฑบาตเป็นวัตร  
   1.1.4 ถือการบิณฑบาตไปโดยลําดับแถวเป็นวัตร  
   1.1.5 ถือการฉันจังหันมือเดียวเป็นวัตร  
   1.1.6 ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวัตร 
    1.1.7 ถือการห้ามภัตตาหารทีเขานํามาถวายภายหลังเป็นวัตร 
    1.1.8 ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร  
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   1.1.9 ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร  
   1.1.10 ถือการอยู่อ ัพโภกาสทีแจ้งเป็นวัตร  
   1.1.11 ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร  
   1.1.12 ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัตร  
   1.1.13 ถือเนสัชชิกังคธุดงค์ คือการไม่นอนเป็นวัตร 

 1.2   เรือง “อสุภะ 10” ได้แก่ การพิจารณาซากศพระยะต่าง ๆ ซึงเป็นวิธีฝึกจิตให้

เกิดสมาธิ อันเป็นการบําเพ็ญทางใจของพระภิกษุสงฆ ์รวมกัน 10 ระยะ อันประกอบด้วย (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี, 2553 (26 มีนาคม)) 

1.2.1 อุทธุมาตกะ ซากศพทีพองขึ นอืด  

1.2.2 วินีลกะ ซากศพทีเขียวคลํ า  

1.2.3 วิปุพพกะ ซากศพทีมีนํ าเหลืองไหลเยิ ม  

1.2.4 วิจฉิททกะ ซากศพทีขาดกลางตัว  

1.2.5 วิกขายิตกะ ซากศพทีถูกสัตว์กัดกิน  

1.2.6 วิกขิตตกะ ซากศพทีมีมือ เท้า ศีรษะขาดหายไป  

1.2.7 หตวิกขิตตกะ ซากศพทีถูกบั นเป็นท่อนๆ  

1.2.8 โลหิตกะ ซากศพทีถูกประหารมีเลือดไหลนอง  

1.2.9 ปุฬุวกะ ซากศพทีเน่าเฟะคลาคลําด้วยตัวหนอน  

1.2.10 อัฏฐิกะ ซากศพทีเหลือแต่โครงกระดูก 

  ภาพจิตรกรรมเขียนสีเพือเตือนใจพระภิกษุสงฆบ์นฝาปะกนภายในกุฎีไม้สักทองที

ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองข้างต้นมีความแตกต่างไปจากงานจิตรกรรมบนฝาปะกน (ฝาไม)้ ภายในหอ

พระไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตารามทีสร้างสรรค์ขึ นในสมัยรัชกาลที 1 โดยฝีมือพระอาจารย์นาค 

จิตรกรเอกในรัชกาลที 1 ซึงเขียนเรือง “รามเกียรติ” วรรณคดีสําคัญทีได้รับความนิยมอย่างมาก

ในสมัยนั น น่าจะมีสาเหตุมาจากหอพระไตรปิฏกวัดระฆังโฆสิตารามเป็นสถานทีทีสาธารณชน

สามารถเข้าไปเยียมชมได้ การวาดภาพจิตรกรรมเรือง “รามเกียรติ” จึงมีความเหมาะสมกับ

สถานที ส่วนกุฎีทองเป็นเสนาสนะทีใช้เพือกิจของสงฆ์เป็นการเฉพาะ โดยฆราวาสไม่มีสิทธิเข้า

ไปยุ่มย่าม การวาดภาพจิตรกรรมเรือง “ธุดงควัตร 13” และ “อสุภะ 10” เพือเป็นเครืองเตือนใจ

พระภิกษุสงฆใ์ห้ตระหนักในพระธรรมวินัยจึงมีความเหมาะสมกับสถานที อีกทั งเป็นการสนอง

พระราชปณิธานของรัชกาลที 1 ทีปรากฏใน “พระราชนิพนธ์นิราศท่าดินแดง” ความว่า “ตั งใจจะ

อุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” (พ. ณ 
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ประมวลมารค, 2496 : 103) ซึงทรงมุมานะพระราชหฤทัยในอันทีจะยอยกพระพุทธศาสนาให้

บริสุทธิ บริบูรณ์ขึ น ได้รับเป็นพระราชธุระเกียวแก่การพระพุทธศาสนาทั งในด้านปริย ั ติ คือ การ

บํารุงพระคัมภีร์ ค ําสอนให้บริสุทธิ  และการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีการ

สังคายนาพระไตรปิฎก ในปี พ.ศ.2331 และทรงออกกฎสําหรับพระสงฆ์ เพือความเรียบร้อย

ของสังฆมณฑล ให้เป็นหลักแก่บ้านเมืองสืบไป (ChangSipMu.com, 2010 (March, 26)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.2 ภาพจิตรกรรมเขียนสีทีกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง (บน) และภาพจิตรกรรมเขียนสีที 

                 หอพระไตรปิฎกวัดระฆังโฆสิตาราม (ล่าง) 

ทีมา (ภาพที 3.8 และ Dsin, 2010 (March, 26)) 

 

 

http://www.ssru.ac.th



 76 

 2.  ภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรือง “รามเกียรติ” ทีประตูทางเข้าหอนอนภายในกุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ซึงช่างหลวงสมัยรัชกาลที 1 ได้นําภาพ “พระราม” จากวรรณคดีสําคัญเรือง 

“รามเกียรติ” มาสร้างสรรคป์ระกอบลายไทยทีงดงามเป็นภาพจิตรกรรมลายรดนํ าดงักล่าว ซึงมี

รูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมลายรดนํ าคล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรมลายรดนํ าทีช่างหลวงในสมัย

รัชกาลที 1 ได้นําภาพ “เทวดา”มาสร้างสรรคป์ระกอบลายไทยอย่างงดงามทีบานหน้าต่างของหอ

พระไตรปิฎกวัดระฆังโมสิตาราม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.3 ภาพจิตรกรรมลายรดนํ าทีกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง (บน) และภาพจิตรกรรมลายรดนํ า 

                  ทีหอพระไตรปิฎกวัดระฆังโมสิตาราม (ล่าง) 

ทีมา (ภาพที 3.9 และ Dsin, 2010 (March, 26)) 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่างานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองซึงสร้างสรรค ์

ขึ นพร้อมกับกุฎีทอง โดยช่างหลวงในรัชกาลที 1 ตามพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์

พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ณ กรุงธนบุรีในห้วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที 1 ซึงเพิงเสด็จขึ น

ครองราชย ์ อยู่ระหว่างการดําเนินการย ้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราชไปย ังกรุงเทพมหานครฯ ทีตั งอยู่ฝั งตรงข้ามด้านตะวันออกของแม่นํ าเจ้าพระยา 

แล้วแยกชิน ห่อผ ้าขาว นําลงเรือมาประกอบขึ นใหม่ เพือถวายเจ้าอาวาสวัดบางลีบน อ ําเภออัมพวา 
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จังหวัดสมุทรสงคราม จ ํานวน 3 หลัง แต่พังเสียหายไป 2 หลัง ปัจจุบันคงเหลือเพียงหลังเดียวที

ว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็นหลักฐานสําคัญซึงแสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

กับราชสํานักในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมบรมกษัตริย ์ 

แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างวัดบางแคใหญ่กับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 2 

 ตามประวัติของวัดบางแคใหญ่บันทึกไว้ว่า ในปี พ.ศ.2357 เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ  

(แสง วงศาโรจน)์ พระสมุหกลาโหมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล

ที 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต้นตระกูลวงศาโรจนซึ์งสืบสายหนึงมาจากราชินิกุลบางช้าง โดยเป็น

พระประยูรญาติของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด-

ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 และพระราชชนนีในรัชกาลที 2 ซึงมีนิวาสสถานเดิมอยู่ทีแขวงบาง

ช้าง เมืองสมุทรสงคราม ปัจจุบันคืออําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้สร้างว ัดบางแคใหญ่

ทีเป็นวัดมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาขึ นใหม่ โดยมีผลงานศิลปกรรมทีวัดบางแคใหญ่ซึงสร้างสรรค์

ขึ นตั งแต่สมัยเริมสร้างว ัดในปี พ.ศ.2357 และตกทอดมาถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย พระอุโบสถที

มีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ พระพุทธรูปในพระระเบียงคด หน้าบันพระอุโบสถ เจดีย ์ราย

ด้านข้างพระอุโบสถ ใบเสมาคู่เรียงรายรอบพระอุโบสถ พระประธานในพระอุโบสถ งาน

จิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิเจ้าอาวาส และงานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ทีซุ้มประตูทางเข้า

พระอุโบสถ มีลักษณะเหมือนกับผลงานศิลปกรรมซึงรัชกาลที 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างขึ น และผลงานศิลปกรรมซึงรัชกาลที 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ น โดยผลงาน

ศิลปกรรมใน 2 รัชกาลนี โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมต่าง ๆ มีลักษณะเหมือนกันคือเป็นผลงาน

ศิลปกรรมทีย ังคงสืบสานความคิดและฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสมัยกรุงธนบุรี  

 1. พระอุโบสถวัดบางแคใหญ่มีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ อันเป็นลักษณะเฉพาะ

ทางสถาปัตยกรรมของวัดสําคัญทีสร้างขึ นโดยรัชกาลที 1 รัชกาลที 2 หรือพระบรมวงศานุวงศ ์

ซึงจะสร้างพระอุโบสถโดยมีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ เช่น พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน-

ศาสดารามทีรัชกาลที 1 ทรงสร้างขึ นเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ ว ัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามซึงเป็นวัดประจํารัชกาลที 1 ว ัดอรุณราชวราราม ฝังธนบุรี ซึงเป็นวัดประจํา

รัชกาลที 2 และวัดดุสิตาราม ฝังธนบุรี ว ัดสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรม

หลวงศรีสุนทรเทพ (แจ่ม) พระราชธิดาในรัชกาลที 1 ทรงสถาปนาขึ นใหม่ 
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พระระเบียงคดวัดบางแคใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

                  พระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม               พระระเบียงคดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม                                    

 

 

 

 

 

 

 

                         พระระเบียงคดวัดอรุณราชวราราม                               พระระเบียงคดวัดดุสิตาราม                   

ภาพที 4.4 พระระเบียงคดล้อมรอบพระอุโบสถทีวัดบางแคใหญ่และวัดสําคัญซึงรัชกาลที 1  

                 รัชกาลที 2 หรือพระบรมวงศานุวงศท์รงสร้างขึ 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. ภายในพระระเบียงคดวัดบางแคใหญ่มีพระพุทธรูปจํานวน 56 องค์ ประดิษฐานอยู ่

เหมือนกับพระระเบียงคดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ว ัดประจํารัชกาลที 1 ซึงมีพระระเบียงคด

รอบพระอุโบสถ 2 ชั น โดยพระระเบียงคดชั นในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 150 องค์ และ

พระระเบียงคดวัดอรุณราชวราราม ว ัดประจํารัชกาลที 2 ซึงมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 120 องค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธรูปในพระระเบียงคดวัดบางแคใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       พระพุทธรูปในพระระเบียงคดวัดพระเชตุพนฯ          พระพุทธรูปในพระระเบียงคดวัดอรุณราชวราราม 

ภาพที 4.5 พระพุทธรูปในพระระเบียงคดวัดบางแคใหญ่และวัดสําคัญทีรัชกาลที 1 และรัชกาลที 2  

                 ทรงสร้างขึ น 

ทีมา (ภาพที 3.17; Royal Institute,  2010 (March, 28) และลานธรรมจักร, 2553 (27 มีนาคม)) 
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 3. หน้าบันพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่เป็นไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ ซึง

ตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณแสดง

ถึงความเป็นสมมุติเทพขององค์พระมหากษัตริยต์ามคติพราหมณ์ และหน้าบันพระอุโบสถรูปนารายณ์ 

ทรงสุบรรณย ังบ่งบอกใหท้ราบว่าเป็นพระอุโบสถทีพระมหากษัตริยโ์ปรดเกล้าฯ ใหส้ร้างขึ น (Simple 

Machines,  2010 (March, 28)) ปัจจุบันวัดบางแคใหญ่เป็นวัดราษฎร์ แต่เมือพิจารณาจากหน้าบัน

พระอุโบสถ ว ัดบางแคใหญ่จึงน่าจะมีความเกียวพันกับองคพ์ระมหากษัตริย ์โดยเฉพาะรัชกาลที 2 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าบันพระอุโบสถวัดบางแค             หน้าบันพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ           หน้าบันพระทีนังศิวโมกข์พิมาน 

  ใหญ่ สร้างสมยัรัชกาลที 2         พระนครศรีอยุธยา สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา             สร้างสมัยรัชกาลที 1 

 

 

 

 

 

 

 

     หน้าบันพระอุโบสถ                               หน้าบันพระอุโบสถ                                  หน้าบันพระอุโบสถ               

ว ัดพระศรีรัตนศาสดาราม                              ว ัดสุวรรรณาราม                                        ว ัดราชสิทธาราม 

     สร้างสมัยรัชกาลที 1                        ฝังธนบุรี สร้างสมัยรัชกาลที 1                   ฝังธนบุรี สร้างสมัยรัชกาลที 3 

ภาพที 4.6 หน้าบันไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณของวัดบางแคใหญ่ พระทีนั งและพระอุโบสถ 

               ว ัดสําคัญทีพระมหากษัตริยโ์ปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ นตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัย 

               กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ทีมา (ภาพที 3.15; ทองไทยแลนด,์ 2553 (28 มีนาคม); OK Nation, 2010 (March, 27); Simple  

         Machines,  2010 (March, 28); OK Nation, 2010 (March, 27) และพลังจิต, 2553 (28 มีนาคม)) 
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 4. พระเจดีย ์รายด้านข้างพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ ด้านข้างด้านซ้าย 5 องค์ และ

ด้านข้างด้านขวา 5 องค์ ซึงพระเจดีย ์รายนี เป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมทีนิยมปลูกสร้างใน

พระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 พระเจดีย์ราย 10 องค์ ด้านข้าง                                 พระเจดีย์ราย 3 องค์ ด้านข้างด้านทิศเหนือ        

                   พระอุโบสถวัดบางแคใหญ่                                           พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม  

                       สร้างสมัยรัชกาลที 2                                                           สร้างสมัยรัชกาลที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         พระเจดีย์ราย 71 องคร์อบพระระเบียงคด                                       พระเจดีย์ราย 13 องคร์อบพระวิหาร 

                 ว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม                                                              ว ัดเทพธิดาราม 

                         สร้างสมัยรัชกาลที 3                                                                  สร้างสมัยรัชกาลที 3 

ภาพที 4.7 พระเจดีย ์รายวัดบางแคใหญ่กับพระเจดีย ์รายทีนิยมปลูกสร้างในพระอารามหลวงสมัย 

                 รัชกาลที 3 

ทีมา (ภาพที 3.16; ว ัดระฆังโฆสิตาราม, 2553 (29 มีนาคม); ลานธรรมจักร, 2553 (29 มีนาคม) 

        และวัดเทพธิดาราม, 2553 (29 มีนาคม)) 
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 5. ใบเสมารอบพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่เป็นใบเสมาคู่สลักจากหินทราย ซึงเป็นรูปแบบ

ทางประติมากรรมคล้ายคลึงกับใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ว ัดประจํารัชกาลที 2 

และรัชกาลที 2 ทรงสร้างพระอุโบสถนีพร้อมใบเสมาคูท่ ํ าจากหินสลักขึ นในปี พ.ศ.2363 (ว ัด

อรุณราชวราราม, 2553 (30 มีนาคม)) เพียงแต่ไม่มีซุ้มครอบเหมือนใบเสมาคู่ทีว ัดอรุณราชวราราม 

ซึงใบเสมาคู่นี เป็นรูปแบบทางประติมากรรมทีใชเ้ป็นสัญลักษณ์ของพระอารามหลวงมาตั งแต่สมัย

กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี (Wat Lee, 2010 (March, 30)) เช่น ใบเสมาคูที่ว ัดมังกร อ ําเภอเมืองสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย สร้างสมัยกรุงสุโขทัย ใบเสมาคูที่ว ัดราชบูรณะ อ ําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก ใบเสมาคูที่ว ัดหน้าพระเมรุ อ ําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

ใบเสมาคูที่ว ัดพระยาศิริไอยสวรรค ์เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

          ใบเสมาคู่วัดบางแคใหญ่             ใบเสมาคู่วัดอรุณราชวราราม                    ใบเสมาคู่วัดมังกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ใบเสมาคู่วัดราชบูรณะ                    ใบเสมาคู่วัดหน้าพระเมรุ          ใบเสมาคู่วัดพระยาศิริไอยสวรรค ์         

ภาพที 4.8 ใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่กับใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถในพระอาราม  

                 หลวงทีพระมหากษัตริย ์ทรงสร้างขึ นตั งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา 

ทีมา (ภาพที 3.16; ทัวร์ออนไทยดอทคอม, 2553 (30 มีนาคม); Wat Lee, 2010 (March, 30); บ้าน 

        ข้าวต,ู 2553 (30 มีนาคม); มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553 (30 มีนาคม) และ OK Nation,  2010 

        (March, 30)) 
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 6. พระประธานในพระอุโบสถของวัดบางแคใหญ่จะมีพระอัครสาวกซ้ายขวาได้แก่

พระโมกคัลลาน์และพระสารีบุตรนั งพนมมือหันหน้าเข้าหาพระประธาน ซึงเป็นรูปแบบทางปฏิมากรรม

ทีนิยมสร้างสรรคใ์นพระอารามหลวงสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 ดังทีปรากฏในพระอุโบสถวัด

อรุณราชวราราม ซึงเป็นวัดประจํารัชกาลที 2 พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึงเป็น

วัดประจํารัชกาลที 1 และพระอุโบสถวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึงสร้าง

ขึ นในสมัยรัชกาลที 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              พระประธานวัดบางแคใหญ่                         พระประธานวัดอรุณราชวราราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

          พระประธานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม                     พระประธานวัดดาวดึงษาราม 

ภาพที 4.9 พระประธานในพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่กับพระประธานในพระอุโบสถของพระ- 

                 อารามหลวงทีสร้างขึ นในสมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2 

ทีมา (ภาพที 3.18; ลานธรรมจักร, 2553 (27 มีนาคม); ลานธรรมจักร, 2553 (29 มีนาคม) และวัด 

        ดาวดึงษาราม, 2553 (30 มีนาคม)) 
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  7. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่เป็นการเล่าเรืองด้วยภาพ

เกียวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ นในการยกทัพไปทําสงครามกับพม่าในสมัยรัชกาลที 2 ของ

เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ  (แสง วงศาโรจน)์ ผู ้สร้างว ัดบางแคใหญ่ ผู ้ดูสามารถเข้าใจเรืองราวทั งหมด

ไดใ้นภาพเดียวซึงจะเล่าเรืองตั งแต่ต้นจนจบ ลักษณะการเล่าเรืองด้วยภาพแบบนี เหมือนกับการ

เล่าเรืองรามเกียรติ ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังทีพระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ว ัดคู่บ้าน 

คู่เมืองทีรัชกาลที 1 ทรงสร้างขึ น ซึงแบ่งเนือหาของเรืองออกเป็น 178 ห้อง (กรมศิลปากร, 

2546 : ค ํานํา) แต่ละห้องจะเป็นภาพเล่าเรืองจนจบเป็นตอน ๆ เช่น ห้องที 1 จะเป็นภาพเล่าเรือง

รามเกียรติ ตอน “พระชนกฤาษีทําพิธีบวงสรวงไถได้นางสีดา แล้วลาเพศกลับเมืองมิถิลา” เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.10 งานจิตรกรรมบนฝาห้องทําด้วยไมที้กุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ (บน) กับงานจิตรกรรม 

                     ฝาผนังทีพระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ห้องที 1 (ล่าง) 

ทีมา (ภาพที 3.23 และภาพส่วนบุคคลของผู ้วิจัยถ่ายเมือวันที 24 พฤษภาคม 2551) 
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 8. งานจิตรกรรมบนฝาไม้  (บานประต)ู ทีซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่

เป็นภาพทหาร 2 นายถือหอกยืนยามเฝ้าประตู ซึงการเขียนภาพทหารดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึง

กับภาพทหารในงานจิตรกรรมฝาผนังเรืองรามเกียรติ ทีพระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ทั งเครืองแบบของทหารและการถือหอกเป็นอาวุธของทหารทียืนยามเฝ้าประต ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทหารยืนยามทีซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทหารและภาพทหารยืนยามทีพระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ภาพที 4.11 ภาพทหารยืนยามทีว ัดบางแคใหญ่กับภาพทหารทีว ัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ทีมา (ภาพที 3.24 และภาพส่วนบุคคลของผู ้วิจัยถ่ายเมือวันที 24 พฤษภาคม 2551) 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ  (แสง วงศาโรจน)์ ท่านผู ้สร้าง

ว ัดบางแคใหญ่เป็นผู ้ มียศถาบรรดาศักดิถึงสมุหพระกลาโหมควบคุมการทหารทั งมวลซึงนับว่าสูงส่ง 

ยิงในราชสํานักสมัยรัชกาลที 2 ทั งย ังเป็นราชินิกุลซึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย ์

พระบรมราชชนนีและพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลที 2 ประกอบกับผลงานศิลปกรรมส่วนใหญ่ 

สร้างขึ นด้วยรูปแบบของงานศิลปกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ที

นิยมสร้างในพระอารามหลวง ซึงคาดว่าท่านผู ้สร้างจะใช้ช่างหลวงในราชสํานักสมัยรัชกาลที 2  

รวมทั งงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิเจ้าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประต)ู ทีซุ้มประตู

ทางเข้าพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่  และการทีหน้าบันพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่เป็นไม้แกะสลัก 

รูปนารายณ์ทรงสุบรรณซึงเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริยที์จะพบเห็นได้เฉพาะทีพระอุโบสถ 

ในพระอารามหลวงเท่านั น สิงทีผู ้วิจัยได้ค้นพบในการศึกษาวิจัยเหล่านี จึงเป็นหลักฐานสําคัญซึง

แสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดบางแคใหญ่กับราชสํานักในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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บทที 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรือง “ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1 -รัชกาล

ที 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยบริสุทธิ (Pure Research) ทีมุ่งค้นหาความรู้ทางวิชาการเพือ

สร้างองค์ความรู้เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาล

ที 2 และศิลปะสัมพันธร์ะหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 โดยศึกษาจาก

งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ในสภาพปัจจุบัน ซึงผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสารและการศึกษาภาคสนามโดย

ทําการบันทึกภาพและสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิในพืนทีด้วยตนเองระหว่างว ันที 17-18 เมษายน 2553 

แล้วนําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 

ซึงไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้ ต้องใช้หลักตรรกศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั งใช้

ข้อมูลตามสภาพทีเป็นจริงโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรในลักษณะการวิจัยเชิงธรรมชาติ แล้วนําเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนาพร้อมภาพประกอบ โดย

ผู ้วิจัยขอนําเสนอสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผู ้วิจัยนําเสนอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น 2 ส่วนดังนี 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 

  ”ชุมชนอัมพวา“  เป็นชุมชนริมฝังแม่นํ าแม่กลอง คลองอัมพวา และคลองสาขา ใน 

ท้องทีอ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนเล็ก ๆ ทีมีประวัติและมีความเป็นมาสืบทอด

กันมาช้านาน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางนํ าทีคับคั ง มีตลาดนํ า เรือนแพ และบ้านเรือน

ปลูกขนานไปตามแนวคลอง ซึงมีการตั งถินฐานมาตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยนั นเรียกชุมชน

แห่งนีว่า  "บางช้าง" เป็นชุมชนริมนํ าทีทําสวนไม้ผลและพืชผ ักจนมีชือเสียง มีความเจริญทางด้าน

เกษตรกรรมและการค้าขาย จนมีตลาดเรียกกันว่า “ตลาดบางช้าง” เป็นตลาดนํ าขนาดใหญ่ทีเป็น
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ศูนย์กลางการแลกเปลียนผลผลิตจากสวนแถบบางช้างและบริเวณใกล้เคียง มีนายตลาดเป็นสตรีชือ 

“น้อย” ซึงได้รับบรรดาศักดิเป็น "ท้าวแก้วผลึก” จากพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา อัมพวา 

แต่เดิมนั นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ นในสมัยใด รู้แต่เพียงว่าเคยรวมอยู่กับเมืองราชบุรี 

เรียกว่า ”แขวงบางช้าง“  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 5 ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะแขวงบางช้างขึ นเป็น “อ ําเภออัมพวา” ตามชือคลองอัมพวาอันเป็นทีตั งของ

ทีว่าการอําเภอ โดยให้อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองสมุทรสงครามหรือจังหวัดสมุทรสงครามใน

ปัจจุบัน  

ชุมชนอัมพวาเป็นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริมนํ าทีมีประวัติศาสตร์ ประเพณี  

ว ัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถินทีชาวชุมชนได้ร่วมกันสืบรักษาไว้ วิถีชีวิตชุมชนที

ใกล้ชิดผูกพันกับสายนํ าย ังคงปรากฏอย่างโดดเด่น บ้านเรือนในอดีตทีปลูกสร้างอยู่ริมคลองอัมพวา

เป็นเรือนแพ จากนั นเปลียนมาเป็นเรือนไม้ริมนํ า ซึงถึงว ันนี ชาวชุมชนย ังคงรักษาเอกลักษณ์การ

ตั งถินฐานแบบเดิมไว้ ชุมชนอัมพวาเป็นสถานทีทีมีความพร้อม จึงเป็นสถานทีท่องเทียวซึงได้รับ

การกล่าวขานชืนชอบของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะตลาดนํ าอัมพวาซึงเป็น 

ตลาดริมคลองอัมพวา ในท้องทีตําบลอัมพวา อ ําเภออัมพวา ด้วยเหตุทีชุมชนริมนํ าคลองอัมพวา

ย ังคงรักษาเอกลักษณ์การตั งถินฐานแบบดั งเดิมไว้ ค่อนข้างสมบูรณ์ จึงได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษ์

ดีเด่นประจําปี พ .ศ. 2545 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ์ นักท่องเทียวสามารถ

เดินเทียวชุมชนได ้ โดยเดินไปตามทางเดินคอนกรีตริมนํ าทีอยู่ด้านหน้าเรือนแถวไม้ทั งสองฝังคลอง 

มีสะพานคนเดินข้ามเชือมถึงกันเป็นระยะ อีกทั งการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนภายใต ้ "โครงการ

อัมพวา -ชัยพัฒนานุรักษ"์ ย ังได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพือการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจําปี พ.ศ.2551 อีกด้วย 

  ผลการวิจัยจากการศึกษาภาคเอกสารพบว่า ชุมชนอัมพวามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

กับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1- รัชกาลที 2 เนืองจาก 

  1.1 เป็นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ สมเด็จพระบรมราชินีใน

รัชกาลที 1  

  1.2 เป็นเมืองทีประทับของรัชกาลที 1 เมือครั งดํารงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตร

เมืองราชบุรี หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.2310 

  1.3 เป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาลที 2  

  1.4 เป็นเมืองทีประสูติของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที 2  
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 2.    ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1–รัชกาลที 2 

  ผลการวิจัยพบว่าชุมชนอัมพวามีศิลปะสัมพันธ์กับราชสํานักสมัยรัชกาลที 1-รัชกาล 

ที 2 โดยยึดโยงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการศึกษาภาคสนามดังนี 

  2.1 งานจิตรกรรมบนฝาไมเ้ป็นภาพจิตรกรรมเขียนสีเรือง “ธุดงควัตร 13” และเรือง 

“อสุภะ 10” ทีด้านในของฝาสกัดด้านหน้าและภาพจิตรกรรมลายรดนํ าเรือง “รามเกียรติ” ทีประตู

ทางเข้าหอนอนของกุฎีทีทําด้วยไม้สักทองทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง ซึงสร้างสรรคขึ์ นพร้อมกับกุฎีโดย

ช่างหลวงตามพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ณ กรุงธนบุรี 

ในห้วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที 1 ซึงเพิงเสด็จขึ นครองราชย์และอยู่ระหว่างดําเนินการย ้ายเมืองหลวง 

จากกรุงธนบุรีในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปย ังกรุงเทพมหานครฯ ทีตั งอยู่ฝั ง

ตรงข้ามด้านตะวันออกของแม่นํ าเจ้าพระยา แล้วแยกชิน ห่อผ ้าขาว นําลงเรือจากกรุงธนบุรีมา

ประกอบขึ นใหม่ทีว ัดบางลีบน อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพือถวายเจ้าอาวาสวัดบางลีบน 

จํานวน 3 หลัง แต่พังเสียหายไป 2 หลัง ปัจจุบันคงเหลือเพียงหลังเดียวซึงย ้ายมาประกอบขึ นใหม่

อีกครั งหนึงทีว ัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็นหลักฐานสําคัญทีแสดงให้เห็นถึงการมีศิลปะสัมพันธ์ระหว่าง

ว ัดภุมรินทร์กุฎีทองกับราชสํานักในสมัยรัชกาลที 1 

  2.2 งานจิตรกรรมบนฝาไม้ทีกุฏิเจ้าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ )บานประตู( 

ทีซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถทีวัดบางแคใหญ่ รวมทั งผลงานศิลปกรรมอืน ๆ ในวัดบางแคใหญ่ 

ทีเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ (แสง วงศาโรจน)์ สมุหพระกลาโหมในสมัยรัชกาลที 2 ซึงเป็นราชินิกุล

ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์พระบรมราชินีในรัชกาลที 1 ได้สร้างขึ นด้วยรูปแบบของงานศิลปกรรม 

แบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที 1-รัชกาลที 2) ทีนิยมสร้างในพระอารามหลวง ซึงน่าจะ

สร้างสรรค์ขึ นโดยช่างหลวงในราชสํานักสมัยรัชกาลที 2 ประกอบกับการทีหน้าบันพระอุโบสถ 

ว ัดบางแคใหญ่เป็นไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณซึงเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย ์

ทีจะพบเห็นได้เฉพาะทีหน้าบันพระอุโบสถในพระอารามหลวงเท่านั น สิงทีค้นพบจากการศึกษา 

วิจัยเหล่านี จึงเป็นหลักฐานสําคัญซึงแสดงให้เห็นถึงการมีศิลปะสัมพันธ์ระหว่างว ัดบางแคใหญ่กับ 

ราชสํานักในสมัยรัชกาลที 2 
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