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 การวิจยัคร้ังน้ีจดัทาํเพื่อศึกษารูปแบบ  คติการเขียน  แรงบนัดาลใจจากเคร่ืองถว้ยของ
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 This research was conducted to studies the pattern , concepts in painting , the inspiration 

from the pattern of Chinese porcelain and setting age for animal and nature mural painting inside the 

Preaching Hall of Wat Yai Suwannaram, Phetchaburi. The research result animal and natural mural 

paintings was painted for Himmaphan principle by used animal images that exist in real nature that it has 

a similars realistic drawing , included it has Chinese influence mixed in animal images and natural 

scenery might be get the inspiration from the pattern of Chinese porcelain. The influence from Chinese 

porcelain that stated in Himmaphan scenery may have come up with the trade exchange between Thai – 

China at the end of Ayutthaya period because Chinese porcelain is popular product. 

 The research result found that the Himmaphan scenery inside the Preaching Hall 

are the realistic drawings from Chinese porcelain influence its the foreign influence to show what 

Himmaphan will be. In the next time Himmaphan scenery in Rattanakosin period, Chinese 

influences was became lower and it was replaced by Western influence , so maybe it drew in the 

end of Ayutthaya period because it has the end of Ayutthaya period technical paints. The internal 

mural paintings of the can set the age from Vidyadhara pattern that might be paint during Phra 

Narai - Phra Chao Thai Sa. The result from inspection in architecture found that the Preaching 

Hall of Wat Yai Suwannaram was built at the end of Ayutthaya period where found patterns on 

the gable and the door panel were set in Phra Chao Suea period. When we considered from 

architecture believed that Himmaphan mural painting inside the Preaching Hall of Wat Yai 

Suwannaram may setting age not older than Phra Chao Suea period. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ   

วดัใหญ่สุวรรณราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตั้ งอยู่ท่ีตาํบลท่าราบ 

อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  จากหลกัฐานรูปแบบทางศิลปกรรมภายในวดัสามารถเช่ือได้

วา่เป็นวดัท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยธุยา0

1  ตามตาํนานกล่าววา่ พระสุวรรณมุนี(สมเด็จพระสังฆราชแตงโม) 

ซ่ึงเป็นชาวเพชรบุรี เคยมาอยูท่ี่วดัเม่ือตอนเป็นศิษยว์ดัและบรรพชาเป็นสามเณรก่อนท่ีจะข้ึนไปอยูท่ี่

อยธุยา เม่ือท่านมัง่คัง่ดว้ยสมณศกัด์ิแลว้ ท่านจึงกลบัมาปฏิสังขรณ์วดัอนัเป็นสถานมูลศึกษาเดิมของ

ท่าน    พระเจา้เสือหรือสมเด็จพระศรีสรรเพชญท่ี์ 8 จึงไดพ้ระราชทานทอ้งพระโรงในพระราชฐาน

เพื่อช่วยเหลือพระอาจารย(์สมเด็จพระสังฆราชแตงโม)  โดยประดิษฐานเป็นศาลาการเปรียญไว้

ภายในวดั1

2  

อยา่งไรก็ดี การปฏิสังขรณ์ของสมเด็จเจา้แตงโมนั้นไม่มีหลกัฐานบอกวนัเวลาไวแ้น่ชดั 

ตาํนานกล่าวไวเ้พียงว่าเม่ือท่านปฏิสังขรณ์วดัใหญ่สุวรรณรามและวดัหนองหวา้อนัเป็นชาติภูมิ

ดั้งเดิมแลว้จึงกลบัอยธุยา ต่อมารับหนา้ท่ีใหซ่้อมมณฑปพระพุทธบาท จ.สระบุรี ซ่ึงปรากฏเร่ืองราว

การซ่อมพระพุทธบาทน้ีในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาของพระเจา้เสือ ในจุลศกัราช 

1064 หรือ พ.ศ. 2245  ดงันั้น หากถือ พ.ศ. 2245 เป็นเกณฑ ์การปฏิสังขรณ์วดัใหญ่สุวรรณรามคงทาํ 

ก่อนพ.ศ. 22452

3   จนกระทัง่ถึงสมยัพระครูมหาวิหาราภิรักษ์ (พุก) เป็นเจ้าอาวาส จึงได้มีการ

ปฏิสังขรณ์คร้ังสําคญัอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 

หรือรัชกาลท่ี 5   จึงอาจกล่าวไดว้่าวดัใหญ่สุวรรณรามมีการปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ 2 คร้ังทั้งในสมยั

อยธุยาและรัตนโกสินทร์3

4  

                                  
1 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, สมุดภาพศิลปกรรม วดัใหญ่สุวรรณราม (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ ์, 2525),  

1.  
2 พระยาปริยติัธรรมธาดา, ประวตัสุินทรภู่ และตาํนานเมืองเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและ

ประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2533), ไม่มีเลขหนา้. 
3สุภทัรดิศ ดิศกลุ, สมุดภาพศิลปกรรม วดัใหญ่สุวรรณราม, 2-3. 
4 เล่มเดียวกนั, 4. 
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ภายในศาลาการเปรียญพบจิตรกรรมรูปสัตวแ์ละธรรมชาติท่ีประดบัฝาปะกน ภาพสัตว์

ดงักล่าวพบมากในผนงัดา้นทิศเหนือและทิศใต ้ โดยส่วนใหญ่เป็นภาพสัตวท่ี์มีจริงอยูต่ามธรรมชาติ  

ภาพสัตว์และธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามมีฉากหลังเป็นภาพทิวทศัน์

ธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าวาดในแนวคิดของความเป็นป่า  ซ่ึงภาพทิวทศัน์บางส่วนยงัแสดงความ

เก่ียวข้องกับอิทธิพลจีนชัดเจน และถึงแม้จะมีอิทธิพลจีนปะปนแต่ก็ไม่ได้เขียนเน่ืองในคติ

สัญลกัษณ์มงคล จึงอาจเป็นไปไดว้า่จิตรกรรมรูปสัตวแ์ละธรรมชาติกลุ่มน้ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก

ทางธรรมชาติวทิยา   

นอกจากนั้นยงัปรากฎภาพคนธรรพว์ิทยาธรท่ีดา้นบนสุดของผนงั ซ่ึงตามคติกล่าวว่า

เป็นอมนุษยมี์ฤทธ์ิเหาะได้อยู่ตามขอบฟ้าป่าหิมพานต์4 5 ทาํให้สันนิษฐานว่ากลุ่มภาพสัตวแ์ละ

ธรรมชาติดงักล่าวอาจเขียนข้ึนในความหมายของป่าหิมพานต์แต่แสดงออกโดยใช้ภาพสัตวท่ี์มีอยู่

จริงตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมภาพสัตวแ์ละธรรมชาติภายในศาลาการ

เปรียญยงัไม่มีผูศึ้กษาโดยละเอียด จึงเห็นวา่ควรใหค้วามสาํคญัและทาํการศึกษาเพื่อกาํหนดอายุ  ซ่ึง

งานวจิยัน้ีจะเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษารูปแบบภาพสัตวใ์นจิตรกรรมไทยตามคติ

หิมพานต์และสนบัสนุนขอ้เท็จจริงในการกาํหนดอายุรูปแบบทางศิลปกรรมของศาลาการเปรียญ  

วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาคติของการเขียนจิตรกรรมภาพสัตวแ์ละธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญ วดั

ใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

2. กาํหนดอายุงานจิตรกรรมภาพสัตวแ์ละธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่

สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

อาจสันนิษฐานไดว้า่จิตรกรรมภาพสัตวแ์ละธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่

สุวรรณราม จ.เพชรบุรีอาจเขียนข้ึนเน่ืองในคติป่าหิมพานตเ์พราะมีการเขียนภาพสัตวค์วบคู่กบัฉาก

ทิวทศัน์ป่าไมแ้ละพบภาพวิทยาธรอยู่ท่ีฝาปะกนด้านบนสุด โดยมีอิทธิพลต่างประเทศปะปนคือ

อิทธิพลจีน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งคือ  ฉากหิมพานตท่ี์วดัใหม่ประชุมพล สมุดข่อย

วดัศรีษะกระบือ และตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย  พบวา่ลว้นมีการแสดงฉากหิมพานตโ์ดยใชภ้าพสัตว์

                                  
5 กรมศิลปากร, งานช่าง คาํช่างโบราณ (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2527), 234. 
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ท่ีมีอยูจ่ริงควบคู่กบัภาพสัตวหิ์มพานต ์โดยมีทิวทศัน์ท่ีไดรั้บอิทธิพลจีนเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม 

การพบลกัษณะร่วมเช่นน้ีอาจระบุได้ว่าการแสดงออกของภาพป่าหิมพานต์ในสมยัอยุธยาอาจมี

ความนิยมเขียนภาพสัตวเ์ป็นสัตวท่ี์มีอยู่จริงตามธรรมชาติควบคู่กบัสัตวหิ์มพานต์ ซ่ึงช่างน่าจะ

ได้รับแรงบลัดาลใจมาจากลวดลายบนเคร่ืองถ้วยของจีนท่ีเขา้มาพร้อมกบัการคา้ระหว่างจีนกบั

อยธุยาตอนปลาย         

 

4. ขอบเขตการศึกษา 

1. ทาํการศึกษาเฉพาะจิตรกรรมภาพสัตวภ์ายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.

เพชรบุรี เท่านั้น 

2. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะกบัจิตรกรรมสมยัก่อนหนา้ คือ วดัใหม่ประชุมพล 

จ.อยธุยา  

3. ศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งในสมยัอยธุยาตอนปลาย 

 

5.  ข้ันตอนการศึกษา 

1. เก็บขอ้มูลทางดา้นเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วจิยั 

2. เก็บขอ้มูลภาคสนามและแหล่งโบราณคดีท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัอยุธยา เพชรบุรี และ

จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ดาํเนินการวจิยัจากหลกัฐานดา้นรูปแบบจิตรกรรม 

4. วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากผลการวจิยัดงักล่าว 

5. สรุปและนาํเสนอขอ้มูล 

 

6. วธีิการศึกษา 

1. รวบรวมและคดัเลือกขอ้มูลจากงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดักลุ่มเพื่อให้สะดวกต่อ

การวจิยั 

2. วิเคราะห์รูปแบบจิตรกรรมจากการสํารวจภาคสนามและแหล่งโบราณคดีต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3. ดาํเนินการวจิยัขอ้มูลทั้งหมดท่ีศึกษา 

4. เสนอแนะผลจากการวจิยัและแนวทางการวจิยัท่ีอาจมีต่อไป 

5. สรุปผลการศึกษา 
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บทที ่2 

วดัใหญ่สุวรรณรามและข้อมูลศิลปกรรมภายในวดัทีเ่กีย่วข้อง 

 

1. ประวตัิวดัใหญ่สุวรรณราม จ. เพชรบุรี จากหลกัฐานเอกสาร 

วดัใหญ่สุวรรณเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยูต่าํบลท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เช่ือ

วา่เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา โดยวิเคราะห์จากรูปแบบศิลปกรรมภายในวดั แต่เดิมมีช่ือ

เรียกว่า วดัน้อยปักษ์ใตห้รือวดันอ้ยปากใต ้ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็นวดันอกปักษ์ใตแ้ละวดันอกปากใต ้ 

ซ่ึงคาํวา่ “นอก” คงเพี้ยนมาจาก “นอ้ย”  ส่วนคาํวา่ปักษใ์ตห้รือปากใตท่ี้เป็นสร้อยช่ือของวดั น่าจะ

เป็นคาํวา่ “ปากใต”้ มากกวา่ เพราะการนาํคาํวา่ปากใตม้าใชเ้ป็นสร้อยช่ือวดั อาจเก่ียวขอ้งกบัภูมิฐาน

อนัเป็นท่ีตั้งของวดัซ่ึงอยูใ่ตเ้มืองมากกวา่วดัอ่ืนๆในยา่นเดียวกนั0

1  

1.1 สมัยอยุธยา 

ผูป้ฏิสังขรณ์สําคญั คือ สมเด็จเจา้แตงโม โดยการปฏิสังขรณ์อาจอยูใ่นช่วงราว พ.ศ. 

2245 1

2 ตามตาํนานกล่าวไวว้่าท่านเคยเป็นศิษยว์ดัอยู่ท่ี วดัใหญ่สุวรรณราม และบรรพชาเป็น

สามเณรก่อนท่ีจะข้ึนไปอยู่กรุงศรีอยุธยา พระยาปริยติัธรรมธาดา(แพ ตาละลกัษณ์) ได้กล่าวถึง

สมเด็จเจา้แตงโมไว ้ ดงัน้ี     

        “เม่ือท่านมัง่ค่ังด้วยสมณศักด์ิฐานันดรแล้ว ภายหลังต่อมา ท่านคิดถึงภูมิลาํเนาเดิมและ

วัดอันเป็นสถานมูลศึกษาของท่าน จึงได้ถวายพระพรลาสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินว่าจะออกไป

บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามท่ีเคยอยู่สํานักอาศัยเป็นการบําเพ็ญพุทธบูชา พระราชาเจ้าก็ทรง

อนุญาตอนุโมทนา แล้วถวายท้องพระโรงในพระราชฐานองค์หน่ึง เป็นการช่วยเจ้าคุณอาจารย์ ซ่ึง

ท่านได้ประดิษฐานเป็นศาลาการเปรียญไว้ในวดัใหญ่น้ัน ตัวไม้และเสาใหญ่งามมาก ลวดลาย เขียน

ลายสลักกเ็ป็นฝีมือโบราณจริง ควรเช่ือตามตาํนานนีไ้ด้จริง”3   

                                  
1 บุญมี  พิบูลยส์มบติั, ประวตัสัิงเขป วดัใหญ่สุวรรณราม จงัหวดัเพชรบุรี (พระนคร : ร.พ. สหกรณ์

ขายส่งแห่งประเทศไทย, 2508), 5-6. 
2 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, สมุดภาพศิลปกรรม วดัใหญ่สุวรรณราม (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ,์ 2525),  

2-3. 
3 พระยาปริยติัธรรมธาดา, ประวตัสุินทรภู่ และตาํนานเมืองเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและ

ประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2533), ไม่มีเลขหนา้.  
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1.2 สมัยรัตนโกสินตร์  

สมยัเจา้อธิการฉิม ใหถ้มสระใหญ่ของวดั ซ่ึงเดิมยาว 6 เศษ (ราว 240 เมตร) เหลือยาว 2 

เส้น (80 เมตร) กวา้ง 10  เส้น (400 เมตร) สมยัเจา้อธิการเกิด ยา้ยกุฏิคณะหนา้พระอุโบสถมาตั้งใน

บริเวณท่ีสระถูกถมไวแ้ลว้ตั้งแต่สมยัเจา้อธิการรูปก่อน จนกระทัง่ถึงสมยัพระครูมหาวิหาราภิรักษ ์

(พุก) เป็นเจา้อาวาส จึงได้ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกคร้ังหน่ึง3

4  ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชหัตถเลขาของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเม่ือเม่ือเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในปีระกา ร.ส.128 

(พ.ศ. 2452) ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยและกล่าวถึงการสร้างพระระเบียง4

5     

สมยัพระครูมหาวิหาราภิรักษ์ (พุก) เป็นเจา้อาวาสครองวดัน้ีเป็นเวลาประมาณ 40 ปี 

ราวระหวา่งพ.ศ.2410-2454 ไดป้ฏิสังขรณ์และสร้างวตัถุท่ีสําคญัๆของวดัหลายอยา่ง อาทิเช่น  ซ่อม

เคร่ืองบนพระอุโบสถ สร้างพระระเบียงและประดิษฐานพระพุทธรูป และต่อเสาศาลาการเปรียญ 

สร้างหอสวดมนต ์กุฏิสงฆ ์และหอระฆงั และสร้างกาํแพงลอ้มรอบวดัพร้อมซุม้ประตู5

6  

สมยัพระครูญาณวิมล(แดะ) เป็นเจา้อาวาส ระหวา่ง พ.ศ. 2461-2473 ไดส้ร้างโรงเรียน

ปริยติัธรรม ปูอิฐจนเตม็ลานวดัและไดต้่อเติมทาํลวดลายตามพระระเบียงหรือพระวิหารคดจนสําเร็จ

เรียบร้อย พร้อมกบัซ่อมกุฏิสงฆ์ท่ีชาํรุดทรุดโทรมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ต่อมาในสมยัพระครูมหาวิหา

ราภิรักษ(์นาค) ราว พ.ศ. 2473-2498 ไดซ่้อมศาลาการเปรียญเปล่ียนช่อฟ้าพระอุโบสถใหม่ทั้งหมด  

และในสมัยพระครูสุวรรณศิลปาคม(สม มหาวยั-เปรียญ) เจ้าอาวาสช่วงราว พ.ศ. 2499 ก็ได้

ปรับปรุงวดัเร่ือยมา  เช่น ปรับปรุงกุฏิสงฆ ์วางระเบียบเสนาสนะใหม่ สร้างฌาปนสถานและสร้าง

โรงเรียนปริยติัธรรมแทนโรงเรียนปริยติัธรรมเดิมซ่ึงปัจจุบนัเป็นกุฏิเจา้อาวาส สร้างซุ้มประตูหน้า

วดัใหม่ และสร้างถนนคอนกรีตภายในวดั ร้ือหมู่กุฏิสงฆ์ทางดา้นตะวนัตกไปสร้างเรียงเป็นแถว

ขนานกบักุฏิสงฆด์า้นทิศใตข้องวดั โดยคงแบบชั้นบนของกุฏิเดิมไว ้ชั้นล่างทาํเป็นตึก อน่ึง ในสมยั

ท่ีท่านพระครูรูปน้ีครองวดั กรมศิลปากรไดม้อบให้นายเฟ้ือ หริพิทกัษ์ เป็นหวัหนา้ควบคุมช่างมา

ซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ โดยใชง้บประมาณของกรมศิลปากรเม่ือพ.ศ.25077   

 

                                  
4 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, สมุดภาพศิลปกรรม วดัใหญ่สุวรรณราม, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ,์ 2525),  

5. 
5 พระราชหตัถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือเสด็จประพาสมณฑล ราชบุรี ใน

ปีระกา ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) 2470. 
6 กรมศิลปากร, ประวตัวิดัใหญ่สุวรรณราม จงัหวดัเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2512), 5. 
7 สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, สมุดภาพศิลปกรรม วดัใหญ่สุวรรณราม, 5. 
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2. งานศิลปกรรมภายในวดั 

2.1 พระอุโบสถ 

พระอุโบสถหนัหนา้ไปทางดา้นทิศตะวนัออกตามแบบอยุธยา ท่ีฐานแอ่นโคง้เป็นทอ้ง

สําเภาซ่ึงเป็นลักษณะของยุคปลาย  ผนังด้านข้างไม่มีการเจาะหน้าต่าง ช่างจึงสามารถวาง

องคป์ระกอบของจิตรกรรมภายในให้เป็นแนวนอนไดต้ลอดทั้งผนงั (ภาพท่ี 1) ลกัษณะดงักล่าวยงั

พบไดท่ี้พระอุโบสถวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ.เพชรบุรี และพระอุโบสถวดัปราสาท จ.นนทบุรี ซ่ึงอยู่

ในสมยัอยธุยาตอนปลาย     

 
ภาพท่ี 1: พระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณราม 

 

          หนา้บนัพระอุโบสถดา้นตะวนัออกประดบัดว้ยลายกา้นขดออกปลายคลา้ยช่อหางโต

โดยช่อคลา้ยหางโตมีลกัษณะเป็นกลีบซ้อน7

8 (ภาพท่ี 2)  หน้าบนัพระอุโบสถดา้นตะวนัตกไม่พบ

เป็นลายกา้นขดแต่พบช่อคลา้ยหางโตท่ีมีลกัษณะเป็นกลีบซ้อนเช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 3) ลวดลายกา้น

ขดท่ีออกปลายคลา้ยช่อหางโตนั้นมีมาก่อนท่ีวดัไชยวฒันาราม จ.อยุธยา สร้างพ.ศ. 2173 ในสมยั

พระเจา้ปราสาททอง (ภาพท่ี 4)  ซ่ึงช่อคลา้ยหางโตท่ีวดัไชยวฒันารามมีเคา้โครงมาจากลายดอกไม้

                                  
8 ลายคลา้ยช่อหางโต หมายถึง ลวดลายประดับท่ีมีเคา้โครงจากลายรูปดอกไมห้รือรูปดอกไม้

ประดิษฐ์ ดงัตวัอยา่งเช่น ลายคลา้ยช่อหางโตท่ีวดัไชยวฒันาราม จ.อยธุยา ท่ีกาํหนดอายใุนสมยัพระเจา้ปราสาท

ทอง ซ่ึงเป็นลวดลายประดับในสมยัอยุธยาตอนปลายระยะตน้ก่อนท่ีจะวิวฒันาการไปเป็นลายช่อหางโตอย่าง

แทจ้ริงในยุคปลาย ดูใน สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์ พร้ินติ้ง กรุ๊พ, 2532), 67. 
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ประดิษฐ์ ต่อมาลายคลา้ยช่อหางโตไดป้รับเปล่ียนรูปแบบ โดยมีแกนกลางเป็นกระจงัชดัเจนท่ีวดั

บรมพุทธารามในสมยัพระเพทราชา (ภาพท่ี 5) เม่ือนาํลายคล้ายช่อหางโตท่ีวดับรมพุทธารามมา

เปรียบเทียบกับท่ีหน้าบนัพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณราม พบว่าลายคล้ายช่อหางโตท่ีวดัใหญ่

สุวรรณรามมีลกัษณะประดิษฐ์มากข้ึนและกระจงัท่ีแกนกลางช่อคล้ายหางโตเร่ิมมีขนาดเล็กลง 

(ภาพท่ี 6)  ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าลายคลา้ยช่อหางโตท่ีหน้าบนัพระอุโบสถแห่งน้ีมี

ความกา้วหนา้กวา่ลายคลา้ยช่อหางโตท่ีวดับรมพุทธาราม 

 

 
ภาพท่ี 2: หนา้บนัพระอุโบสถดา้นตะวนัออก วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 3: หนา้บนัพระอุโบสถดา้นตะวนัตก วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 4: ลายกา้นขดและช่อคลา้ยหางโตท่ีวดัไชยวฒันาราม จ.อยธุยา 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์ พร้ินติง้ กรุ๊พ, 2532) ,63. 

 

   
ภาพท่ี 5 (ซ้าย): ลายเสน้ช่อคลา้ยหางโตวดับรมพทุธาราม 

ภาพท่ี 6 (ขวา): ลายเสน้ช่อคลา้ยหางโตท่ีมีลกัษณะกลีบซอ้นท่ีหนา้บนัพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณราม 

ท่ีมา :  สนัติ เลก็สุขมุ , ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 67. 

 

         ลกัษณะกระจงัขนาดเล็กท่ีแกนกลางช่อคล้ายหางโตยงัพบท่ีวดัป่าโมก จ.อ่างทอง 

กาํหนดอายุในรัชกาลสมเด็จพระเจา้ทา้ยสระดว้ยเช่นกนั (ภาพท่ี 7) เม่ือนาํช่อคลา้ยหางโตท่ีวดัป่า

โมกมาเปรียบเทียบกบัท่ีหนา้บนัพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณรามพบวา่ช่อคลา้ยหางโตท่ีวดัป่าโมกมี

ความกา้วหนา้มากกวา่ท่ีวดัใหญ่สุวรรณราม เพราะช่อคลา้ยหางโตท่ีวดัป่าโมกไม่มีการใชก้ลีบซ้อน

และมีการใช้กระหนกแทน8

9 ดงันั้นจึงอาจระบุไดว้่าช่อคลา้ยหางโตท่ีหน้าบนัพระอุโบสถวดัใหญ่

สุวรรณรามควรมีมาก่อนท่ีวดัป่าโมก 

                                  
9 สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 67. 
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ภาพท่ี 7: ลายเสน้คลา้ยช่อหางโตท่ีวดัป่าโมก จ.อ่างทอง 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 67. 

 

         อยา่งไรก็ตาม อาจใชเ้ส้นกา้นขดมาช่วยสนบัสนุนการกาํหนดอายุดงักล่าว  เส้นกา้นขด

ท่ีหนา้บนัดา้นทิศตะวนัออกพระอุโบสถ วดัใหญ่สุวรรณรามมีลกัษณะเป็นเส้นหนาและมีการใชช่้อ

คลา้ยหางโตและกระหนกหางกินรีประดบัท่ีปลายกา้น  เม่ือนาํไปเทียบกบัเส้นกา้นขดท่ีวดับรมพุ

ทธาราม  จ.อยธุยา กาํหนดอายใุนสมยัพระเพทราชาพบวา่เส้นกา้นขดมีลกัษณะหนาเช่นเดียวกนัแต่

ไม่พบร่องรอยการประดบักระหนกหางกินรีท่ีปลายกา้น (ภาพท่ี 8) ลกัษณะการประดบักระหนก

หางกินรีท่ีปลายก้านน้ียงัพบท่ีงานรุ่นหลังกว่าคือ  งานประดับซุ้ม วดัมเหยงคณ์ ซ่ึงสร้างและ

ปฏิสังขรณ์ ราว พ.ศ. 2254 (ภาพท่ี 9) และท่ีวดัป่าโมก ท่ีสร้างและปฏิสังขรณ์ ราว พ.ศ. 2271    

(ภาพท่ี 10) ซ่ึงกาํหนดอายุในสมยัพระเจา้ทา้ยสระ ก่อนท่ีจะปรับเปล่ียนเป็นกระหนกเปลวงาน

ประดบัมุกท่ีบานประตูวดับรมพุทธารามในสมยัพระเจา้บรมโกศ9

10     

        ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่าเส้นกา้นขดประดบักระหนกหางกินรีท่ีปลายกา้น ท่ีวดัใหญ่

สุวรรณรามควรมีมาก่อนท่ีวดับรมพุทธารามท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเพทราชา เพราะถึงแมเ้ส้น

กา้นขดจะมีลกัษณะหนาเช่นเดียวกนั แต่ท่ีวดับรมพุทธารามไม่พบการประดบักระหนกหางกินรีท่ี

ปลายกา้น ซ่ึงจะเห็นวา่เส้นกา้นขดท่ีวดัใหญ่สุวรรณรามมีความใกลเ้คียงกบัท่ีวดัมเหยงคณ์และวดั

ป่าโมกท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเจา้ทา้ยสระมากกวา่ นอกจากน้ียงัพบวา่เส้นกา้นขดวดัมเหยงค ์จ.

อยธุยา ท่ีกาํหนดอายใุนรัชกาลพระท่ีนัง่ทา้ยสระมีลกัษณะเป็นเส้นบาง (จากภาพท่ี 9)1 0

11  แตกต่างกบั

เส้นกา้นขดแบบหนาท่ีเคยพบมาก่อนท่ีวดับรมพุทธารามและวดัใหญ่สุวรรณราม  ลกัษณะดงักล่าว

                                  
10 สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 70-71. 
11 เล่มเดียวกนั, 66. 
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แสดงให้เห็นว่าเส้นก้านขดแบบบางท่ีวดัมเหยงค์ในรัชกาลพระเจ้าท้ายสระนั้ นมีวิวฒันาการ

ก้าวหน้ากว่าท่ีวดัใหญ่สุวรรณราม ดงันั้นเส้นก้านขดท่ีวดัใหญ่สุวรรณรามจึงควรมีมาก่อนท่ีวดั

มเหยงค์   เม่ือพิจารณาหลกัฐานจากลวดลายช่อคลา้ยหางโตและลายกา้นขดร่วมกนัแล้วเห็นว่ามี

เหตุผลสนับสนุนกัน  จึงเป็นไปได้ว่าลวดลายปูนป้ันท่ีหน้าบนัพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณราม

น่าจะกาํหนดอายใุนสมยัพระเจา้เสือ  

 
ภาพท่ี 8: ลวดลายกา้นขดท่ีพระอุโบสถวดับรมพทุธาราม จ.พระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 167. 

 

 
ภาพท่ี 9: ลายกา้นขดเสน้บางท่ีพระอุโบสถ วดัมเหยงค ์จ.อยธุยา 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 181. 
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ภาพท่ี 10: ลายเสน้กระหนกหางกินรีท่ีพระอุโบสถ วดัป่าโมก จ.อ่างทอง 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 70. 

 

2.2 จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ    

การกาํหนดอายุของจิตรกรรมฝาผนังภายพระอุโบสถ เช่ือกันว่าคงเขียนข้ึนหรือ

ปฏิสังขรณ์ในสมยัพระเจา้เสือ (พ.ศ. 2245-2251) และมีนกัวิชาการบางท่านเสนอวา่คงเขียนข้ึนราว

ปลายรัชกาลสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2199)12  

ศ.ดร. สันติ  เล็กสุขุม นกัวิชาการท่ีไดก้าํหนดอายุจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดั

ใหญ่สุวรรณรามไวว้า่ควรอยู่ราวปลายรัชกาลสมเด็จพระเจา้ปราสาททองไดใ้ห้เหตุผลวา่   ในสมยั

อยุธยาตอนตน้นั้นมกัจะมีการเขียนจิตรกรรมประดบัภายในองค์ปรางค์ และต่อมาในสมยัอยุธยา

ตอนปลาย การเขียนจิตรกรรมประดบัผนงัภายในพระอุโบสถและวิหารก็มีบทบาทสําคญัมากข้ึน 

โดยมีการปรับเปล่ียนความนิยมจากเร่ืองอดีตพุทธในยุคตน้มาเป็นภาพเทพชุมนุมในยุคปลาย1 2

13   

จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณรามไดเ้ปล่ียนเป็นการเขียนเร่ืองเทพชุมนุมอยา่งแทจ้ริง 

ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวปรากฏในสมยัอยุธยาตอนปลายและงานในสมยัรัตนโกสินตร์ตอนตน้ (ภาพท่ี 11 )  

เม่ือเทียบกบัจิตรกรรมภายในวิหารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยุธยา ท่ีกาํหนดอายุอยุ่ในสมยัพระเจา้

ปราสาททองท่ียงัไม่เป็นเทพชุมนุมอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดั

                                  
12 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, สมุดภาพศิลปกรรม วดัใหญ่สุวรรณราม, 8.  
13 สนัติ เลก็สุขมุ และ กมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยา, (กรุงเทพฯ : เจริญวทิยก์าร

พิมพ,์ 2524), 60-62.  
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ใหญ่สุวรรณรามพฒันาไปมากกวา่ท่ีวดัใหม่ประชุมพล  ดงันั้น จึงอาจกาํหนดอายุจิตรกรรมภายใน

พระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณรามไวร้าวปลายรัชกาลสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง13

14 

ดา้นหนา้พระประธานเขียนภาพมารผจญ ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั คือ ภาพพระพุทธ

องค์ประทบันั่งบนรัตนบลัลังก์ใต้ตน้โพธ์ิอยู่ท่ีก่ึงกลางผนังโดยมีพระแม่ธรณีอยู่ด้านล่าง ส่วน

ดา้นขา้งทั้งสองฝ่ังเป็นภาพพญามารและพลพรรค ระเบียบดงักล่าวน้ีมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยาและสืบ

ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์1 4

15 พบภาพพระแม่ธรณีมีการลงพื้นหลงัสีเขม้จนพื้นเป็นสีดาํซ่ึงเป็นคติ

การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัของสมยัรัตนโกสินตร์ (ภาพท่ี 12 ) นอกจากน้ียงัพบกรอบภาพเคร่ือง

ตั้งบูชาแบบจีนคัน่กลางระหวา่งภาพพระพุทธเจา้และภาพพระแม่ธรณี (ภาพท่ี 13 ) ภาพเคร่ืองตั้งน้ี

ได้รับความนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 ดงัจะเห็นตวัอย่างได้จากภาพเขียนบนกระจกใส่กรอบท่ี

เรียกว่า กระจก กระจงั ประดบัอยู่เหนือประตู-หน้าต่างในพระอุโบสถสมยัรัชกาลท่ี 3-4 ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นภาพชีวติของคนจีน ภาพทิวทศัน์หรือภาพเคร่ืองตั้ง1 5

16 และยงัพบในจิตรกรรมภาพเคร่ือง

ตั้งบูชาอย่างจีนภายในพระอุโบสถวดัราชโอรส ภาพเคร่ืองตั้งภายในพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณ

รามน้ีน่าจะเป็นงานรุ่นหลงัท่ีปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมพร้อมภาพพระแม่ธรณีไม่ไดมี้มาแต่เดิม 

  

 
ภาพท่ี 11: จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมภายในพระอุโบสถ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

                                  
14 สนัติ เลก็สุขมุ และ กมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยา, 47-50. 
15 เล่มเดียวกนั, 62. 
16 เสนอ นิลเดช, งานทางสถาปัตยกรรมและการประดบัตกแต่งในศิลปะวฒันธรรมไทย-จนีศึกษา. 

(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2532), 210. 
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ภาพท่ี 12: ภาพพระแม่ธรณีภายในพระอุโบสถ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 13: กรอบภาพเคร่ืองตั้งภายในพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

3. ศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ. เพชรบุรี 

ศาลาการเปรียญตั้ งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ  ตามตํานานกล่าวว่าพระเจ้าเสือ

พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเจา้คุณพระอาจารยคื์อสมเด็จเจา้แตงโม โดยนาํมาประดิษฐานเป็นศาลา

การเปรียญภายในวดัใหญ่สุวรรณราม (ภาพท่ี 14)1 6

17 ศาลาการเปรียญน่าจะเคยเป็นของ

พระมหากษตัริยต์ามตาํนาน เพราะมีองคป์ระกอบ อาทิเช่น การติดช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีหน้า

บนัแกะสลัก ท่ีจะไม่พบในเรือนสามญั1 7

18  นอกจากน้ีการประดบัชุดกระจงัท่ีด้านข้างศาลาการ

                                  
17 พระยาปริยติัธรรมธาดา, ประวตัสุินทรภู่ และตาํนานเมืองเพชรบุรี, ไม่มีเลขหนา้. 
18 ลอยหลา้ ชิตเดชะ และคนอ่ืนๆ, ศาลาการเปรียญ (ศิลปากร : 2520), 28. 
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เปรียญนั้นเป็นลกัษณะพิเศษท่ีไม่พบในศาลาการเปรียญทัว่ไป ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน่าจะเป็นขอ้บ่งช้ี

ไดว้า่ ศาลาการเปรียญแห่งน้ีน่าจะเคยเป็นของกษตัริยจ์ริง 

 
ภาพท่ี 14: ศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม 

 

3.1 ชุดกระจังทีป่ระดับเรือนและคันทวย 

แนวกระจงัท่ีประดบัเรือนศาลาการเปรียญมีลกัษณะเป็นชุดกระจงัขนาดเล็กสลบัใหญ่

โดยไม่มีกระจงัประธาน (ภาพท่ี 15) ลกัษณะแนวกระจงัท่ีมีขนาดเล็กสลบัใหญ่แนวกระจงัน้ีพบมา

ก่อนท่ีงานประดบัหนา้บนัซุ้มในรัชกาลพระนารายณ์มหาราช (ภาพท่ี 16) รูปแบบกระจงัดงักล่าว

พบประดบัท่ีหน้าบนัศาลาการเปรียญ (ภาพท่ี 17) และหน้าบนัพระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณรามท่ี

กาํหนดอายุในสมยัพระเจา้เสือ (ภาพท่ี 18) และยงัพบท่ีแนวกระจงัท่ีหนา้บนัวดัป่าโมกในรัชกาล

สมเด็จพระเจา้ทา้ยสระดว้ยเช่นกนั (ภาพท่ี 19) จากหลกัฐานดงักล่าว อาจพิจารณาไดว้่าในสมยั

อยธุยาตอนปลายมีความนิยมชุดกระจงัท่ีขนาดเล็กสลบัใหญ่ จึงน่าเช่ือวา่กระจงัท่ีประดบัเรือนศาลา

การเปรียญมีรูปแบบท่ีอยูใ่นสมยัอยธุยาตอนปลาย 

การประดบัแนวกระจงัท่ีหนา้บนัยงัไดรั้บความนิยมตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายจนถึง

สมยัรัตนโกสินทร์ 18

19 ซ่ึงจะเห็นวา่พอเขา้สู่สมยัรัตนโกสินทร์แนวกระจงัเร่ิมมีขนาดเล็กและมีขนาด

เท่ากนั ดงัตวัอยา่งเช่น ซุม้กาํแพงแกว้วดัใหญ่สุวรรณรามท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 20) และ

กระจงัท่ีประดบัหน้าบนัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 21) แตกต่างกบัสมยัอยุธยาท่ีมีลกัษณะ

ลดหลัน่สลบักนัเป็นชุด  

                                  
19 สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 61. 
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ภาพท่ี 15: ชุดกระจงัท่ีประดบัเรือนศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 16: ลายเสน้แนวกระจงัท่ีหนา้บนัซุม้ตึกพระเจา้เหาในพระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 17. 

 

 
ภาพท่ี 17: ชุดกระจงัท่ีประดบัหนา้บนัศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุรรณราม จ.เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 18: ชุดกระจงัท่ีประดบัหนา้บนัพระอุโบสถ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 19: แนวกระจงัท่ีประดบัหนา้บนัวดัป่าโมก จ.อ่างทอง 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ , ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 186. 

       

 
ภาพท่ี 20: แนวกระจงัท่ีประดบัหนา้บนักาํแพงแกว้ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 21: แนวกระจงัท่ีประดบัหนา้บนัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 

 

         คนัทวยท่ีศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม (ภาพท่ี 22) มีรูปแบบเทียบไดก้บัคนั

ทวยท่ีวดัหนา้พระเมรุ จ.อยุธยา (ภาพท่ี 23) และวดัเกาะแกว้สุธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 24) โดยมี

ลกัษณะ คือ  ส่วนโคนมีขนาดใหญ่และส่วนปลายจะมีขนาดท่ีไล่เล่ียกบัส่วนโคน แสดงให้เห็นถึง

การรับนํ้ าหนักอย่างแทจ้ริงอนัเป็นรูปแบบของคนัทวยในสมยัอยุธยาตอนปลาย  แตกต่างจาก

ลกัษณะของคนัทวยในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีวิวฒันาการต่างจากในสมยัอยุธยา คือคนัทวยจะมี

ขนาดเล็กส่วนโคนใหญ่ปลายเรียว และมีลกัษณะบางมากกวา่ในสมยัอยุธยา จนดูแลว้เหมือนงาน

ประดบัมากกว่าจะเป็นส่วนท่ีรองรับนํ้ าหนักชายคาอย่างแทจ้ริง ดังตวัอย่างเช่น คนัทวยท่ีพระ

อุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 25 ) 19

20   

   

                                  
20 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวคดิทีป่รับเปลีย่น, 

128-129. 

ภาพท่ี 22: คนัทวยท่ีศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม   

จ.เพชรบุรี 

ภาพท่ี 23: คนัทวยท่ีวดัหนา้พระเมรุ จ.อยธุยา 
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3.2 หน้าบันศาลาการเปรียญและบานประตู 

                ลวดลายท่ีหน้าบนัจาํหลกัไมข้องศาลาการเปรียญด้านทิศตะวนัตกและตะวนัออกมี

ลกัษณะเป็นลายกา้นขดออกปลายช่อคลา้ยหางโตและประดบักระหนกท่ีปลายกา้น (ภาพท่ี 26-27)  

ซ่ึงมีรูปแบบใกลเ้คียงกบัท่ีหนา้บนัพระอุโบสถทิศตะวนัออกวดัเดียวกนัท่ีกาํหนดอายุอยูใ่นรัชกาล

พระเจา้เสือ  กล่าวคือ ช่อคลา้ยหางโตมีลกัษณะเป็นกลีบซ้อนและมีกระจงัตวัเล็กประดบัแกนกลาง

ช่อ (ภาพท่ี 28)  จึงอาจระบุไดว้า่ลวดลายท่ีหน้าบนัศาลาการเปรียญน่าจะเป็นงานร่วมสมยักบัพระ

อุโบสถวดัใหญ่สุวรรณราม โดยมีลวดลายต่างเล็กนอ้ยซ่ึงอาจเกิดจากความแตกต่างของงานไมก้บั

ปูนป้ัน นอกจากนั้นท่ีบานประตูกลางด้านทิศตะวนัออกของศาลาการเปรียญยงัพบลวดลายท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนัดว้ยเช่นกนั(ภาพท่ี 29-30)  ดงันั้น จึงน่าเช่ือวา่ลวดลายท่ีบานประตูท่ีศาลาการ

เปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามเป็นงานรุ่นเดียวกบัหนา้บนัจาํหลกัไมท่ี้ศาลาการเปรียญและหนา้บนัพระ

อุโบสถคือ สมยัพระเจา้เสือ 

 

ภาพท่ี 24: คนัทวยท่ีวดัเกาะแกว้สุธาราม 

จ .เพชรบุรี 

ภาพท่ี 25: คนัทวยท่ีพระอุโบสถวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม จ.กรุงเทพฯ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 26: หนา้บนัศาลาการเปรียญ จาํหลกัไม ้ดา้นทิศตะวนัตก 

 

 
ภาพท่ี 27: หนา้บนัศาลาการเปรียญ จาํหลกัไม ้ดา้นทิศตะวนัออก 

 

 
ภาพท่ี 28: ลายเสน้ช่อคลา้ยหางโตท่ีหนา้บนัศาลาการเปรียญ 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 67. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 29: ลวดลายท่ีบานประตท่ีูศาลาการเปรียญ 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 180. 

 

 
ภาพท่ี 30: ลายเสน้ช่อคลา้ยหางโตท่ีประตูบานกลางศาลาการเปรียญ 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 67. 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อย่างไรก็ตาม อาจนาํรูปทรงของบานประตูมาช่วยสนบัสนุนการกาํหนดอายุดงักล่าว  

บานประตูดา้นทิศตะวนัออกและบานหนา้ต่างของศาลาการเปรียญจดัเป็นซุ้มประตูแบบเรือนแกว้ท่ี

มีรูปทรงคลา้ยระเบียบเรือนแกว้ของพระพุทธรูป (ภาพท่ี 31-32) 2 0

21 โดยจะเห็นวา่บานประตูทรง

เรือนแกว้ท่ีศาลาการเปรียญประกอบดว้ยวงโคง้ 2 วง ลกัษณะกรอบซุม้ทรงเรือนแกว้ท่ีประกอบดว้ย

วงโคง้ 2 วงน้ีพบมาก่อนท่ีกรอบซุ้มหนา้ต่างดา้นตะวนัตก ตึกพระเจา้เหานารายณ์ราชนิเวศน์ จ.

ลพบุรี ท่ีกาํหนดอายุในรัชกาลพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) (ภาพท่ี 33) และท่ีกรอบซุ้ม

พระอุโบสถวดับรมพุทธารามท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเพทราชา (ภาพท่ี 34) แต่เม่ือเทียบกบักรอบ

ซุม้ท่ีวดัโพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร ท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเจา้เสือ (ภาพท่ี 35) พบวา่มีลกัษณะเป็น

คล่ืนแตกต่างกบับานประตูศาลาการเปรียญท่ีประกอบดว้ยวงโคง้ 2 วง ซ่ึงรูปแบบกรอบซุ้มดงักล่าว

ขดัแยง้กบัลวดลายบนบานประตูท่ีกาํหนดอายใุนสมยัพระเจา้เสือ จึงอาจพิจารณาได ้2 แนวคิดดงัน้ี 

แนวคิดแรก อาจเป็นไปไดว้า่ตวักรอบซุม้ประตูทรงเรือนแกว้ท่ีศาลาการเปรียญวดัใหญ่

สุวรรณรามอาจเป็นของเดิมท่ีมีมาก่อนคือ สมยัพระนารายณ์หรือสมยัพระเพทราชา เพราะรูปทรง

กรอบซุ้มทรงเรือนแก้วท่ีประกอบด้วยวงโค้ง 2 วงนั้นเป็นรูปแบบกรอบซุ้มท่ีพบในสมัยพระ

นารายณ์และพระเพทราชา  สันนิษฐานได้ว่าอาจมีการบูรณะศาลาการเปรียญในสมยัพระเจา้เสือ

โดยนาํบานประตูเขา้มาใส่ทีหลงั  ซ่ึงเป็นไปไดว้า่คงใส่บานประตูพร้อมกบัหนา้บนัศาลาการเปรียญ

ท่ีกาํหนดอายใุนสมยัพระเจา้เสือเช่นเดียวกนั    

        แนวคิดที่สอง คือ ซุ้มประตูทรงเรือนแกว้ท่ีศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามอาจ

กาํหนดอายอุยูใ่นสมยัพระเจา้เสือจริง  โดยอาจรับอิทธิพลรูปแบบกรอบซุม้มาจากสมยัพระนารายณ์

ท่ีมีมาก่อนและหากพิจารณาจากระยะเวลาคือ ปีพุทธศกัราชท่ีพระนารายณ์ครองราชย ์(พ.ศ. 2199-

2231) จนถึงรัชกาลพระเจา้เสือ(พ.ศ. 2243-2251) พบว่าระยะเวลาห่างกนัไม่มาก ดงันั้นจึงอาจ

เป็นไปไดว้่าซุ้มประตูในสมยัพระเจา้เสือคงรับอิทธิพลมาจากรูปแบบเก่า คือ กรอบซุ้มทรงเรือน

แกว้ท่ีประกอบดว้ยวงโคง้ 2 วงตามแบบสมยัพระนารายณ์ ควบคู่กบัการใชก้รอบซุ้มรูปแบบใหม่ท่ี

มีลกัษณะเป็นคล่ืนท่ีกรอบซุม้ท่ีวดัโพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร 

 

                                  
21

 เรือนแกว้ หมายถึงเรือนท่ีลว้นเตม็ไปดว้ยแกว้มณี พระอินทร์ถวายเป็นท่ีประทบัของพระพทุธ

องคต์ลอดสปัดาห์ท่ีส่ีหลงัการตรัสรู้  เรือนแกว้ท่ีวาดหรือป้ันในเชิงช่าง หมายถึง เสาคู่รับหลงัคาทรงจัว่คือ ซุม้

เรือนแกว้ และเรือนแกว้ของพระพทุธรูป คือกรอบท่ีเนน้รูปทรงของพระพทุธรูปใหง้ามเด่นพน้ฉากหลงั ดูใน  

กรมศิลปากร , งานช่าง คาํช่างโบราณ , 205. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 31: บานประตูทรงเรือนแกว้ท่ีศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 32: หนา้ต่างซุม้เรือนแกว้ท่ีศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 33: กรอบซุม้ท่ีหนา้ต่างผนงัสกดัหลงัดา้นตะวนัตก ตึกพระเจา้เหา จ.ลพบุรี 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 159. 

 

 
ภาพท่ี 34: กรอบซุม้ท่ีพระอุโบสถวดับรมพทุธาราม จ.พระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 168. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 35: กรอบซุม้ท่ีวดัโพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 176. 

 

จากหลกัฐานศิลปกรรมน่าเช่ือวา่ศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามน่าจะกาํหนดอายุ

ในสมยัอยธุยาตอนปลาย  เพราะพบแนวกระจงัประดบัเรือนศาลาการเปรียญท่ีมีลกัษณะเป็นกระจงั

ตวัเล็กสลบัตวัใหญ่เป็นชุดและคนัทวยท่ีส่วนโคนและส่วนปลายจะมีขนาดใหญ่ไล่เล่ียกนัแสดงให้

เห็นถึงการรับนํ้ าหนกัอย่างแทจ้ริง อนัเป็นรูปแบบของกระจงัและคนัทวยในสมยัอยุธยาตอนปลาย  

รวมถึงพบลวดลายท่ีหนา้บนัจาํหลกัไมแ้ละบานประตูศาลาการเปรียญท่ีเป็นงานรุ่นเดียวกบัลวดลาย

บนหนา้บนัพระอุโบสถท่ีกาํหนดอายไุดใ้นสมยัพระเจา้เสือ   จากหลกัฐานดงักล่าว จึงน่าเช่ือวา่ศาลา

การเปรียญหลงัน้ีสร้างข้ึนในสมยัอยธุยาตอนปลาย  

3.3 จิตรกรรมทวารบาลและวทิยาธรภายในศาลาการเปรียญ 

  จิตรกรรมภายในศาลาเปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามมีการเขียนภาพลงบนฝาปะกน 1 ช่อง

ต่อภาพเขียน 1 ภาพ   โดยเขียนเส้นตีกรอบท่ีขอบฝาปะกนเนน้ให้แต่ละภาพดูคลา้ยถูกแยกออกจาก

กนัเหมือนกรอบรูป   จิตรกรรมภายในศาลาเปรียญเขียนเป็นภาพแบนเรียบโดยไม่ให้ความสําคญั

กบัระยะใกลไ้กลนกั มีการตดัเส้นเป็นสีดาํบางๆและใช้พื้นหลงัสีขาว ซ่ึงเทคนิคดงักล่าวนั้นเป็น

ลกัษณะของจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลาย  นอกจากน้ียงัมีไล่ระดบัสีอ่อนแก่จึงทาํให้ภาพดูมีมิติ

โดยใช้เทคนิคการทาสีบางๆและทาทบัซํ้ าเม่ือตอ้งการไล่ระดบัสีหรือทาํให้สีเขม้ข้ึนซ่ึงคล้ายกบั

เทคนิคสีนํ้า รวมถึงพบการปิดทองเฉพาะเคร่ืองทรงของทวารบาลท่ีบานหนา้ต่างซ่ึงลกัษณะการปิด

ทองนั้นนิยมในสมยัอยุธยาตอนปลาย2 1

22  จากหลักฐานดงักล่าวจะเห็นว่า จิตรกรรมภายในศาลา

                                  
22 วรรณิภา ณ สงขลา, จติรกรรมไทยประเพณ,ี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 23-24. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามน่าจะเขียนข้ึนในสมยัอยุธยาตอนปลายโดยมีเทคนิคการแบบจิตรกรรม

ไทยประเพณี (ภาพท่ี 36)   

 
ภาพท่ี 36:  จิตรกรรมภาพสตัวแ์ละธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 

 

ภาพทวารบาลท่ีบานหนา้ต่างภายในศาลาการเปรียญเขียนแบบไทยประเพณี ทวารบาล

ทุกองค์ไม่สวมเส้ือ ซ่ึงลกัษณะภาพเทวดาไม่สวมเส้ือน้ีพบไดใ้นงานจิตรกรรมตั้งแต่สมยัอยุธยา

ตอนตน้ลงมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์2 2

23 ทวารบาลท่ีบานหน้าต่างภายในศาลาการเปรียญเขียนเป็นคู่

โดยเขียนบนพื้นสีขาว มีการเอียงพระพกัตร์เขา้หากนัเละเอ้ียวตวัเล็กนอ้ย มีรัศมีสีแดงท่ีมีทรงคลา้ย

เรือนแกว้ และมีเคร่ืองทรงแบบไทยประเพณี เช่น มงกุฎ กรองศอ สังวาลและพาหุรัด สวมผา้นุ่งยาว

โดยมีการชกัชายผา้ออกมาดา้นหน้า บางองคมี์การถือพระขรรค(์ภาพท่ี 37- 38) ซ่ึงลกัษณะเคร่ือง

ทรงและรูปทรงรัศมียงัสามารถเทียบไดก้บัทวารบาลท่ีบานประตูกลางภายในพระอุโบสถวดัใหญ่

สุวรรณราม ท่ีกาํหนดอายุราวปลายรัชกาลพระเจา้ปราสาททอง(ภาพท่ี 39 ) 2 3

24 และเทียบไดก้บัภาพ

การแต่งกายของชนชั้นสูงในสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยุธยา (ภาพท่ี 40)   รูปแบบดงักล่าวยงัมีความ

ใกลเ้คียงกบัภาพเทวดาท่ีวดัปราสาท จ.นนทบุรี(พ.ศ.2172-2199)  ท่ีกาํหนดอายุราวปลายรัชกาล

พระเจา้ปราสาททองหรือตน้รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ดว้ยเช่นกนั(ภาพท่ี 41) 2 4

25  จึงอาจเป็นไปได้

วา่ลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นความนิยมในสมยัอยธุยาตอนปลาย  

                                  
23 สนัติ เลก็สุขมุ, “จติรกรรมไทย-แบบประเพณีและแบบสากล “ ในศิลปะกบัสังคมไทย 

(กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, 2533), 165. 
24 สนัติ เลก็สุขมุ และกมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมสมยัอยุธยา, 50. 
25 เล่มเดียวกนั, 60. 
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เม่ือนาํทวารบาลท่ีศาลาการเปรียญมาเปรียบเทียบกบัทวารบาลสมยัรัตนโกสินตร์ เช่น 

ทวารบาลท่ีพระอุโบสถวดัสุวรรณราม(ภาพท่ี 42)   ทวารบาลท่ีพระอุโบสถวดัสุวรรณรามเขียน

ทวารบาลแบบไทยประเพณี โดยมีลกัษณะหนัพระพกัตร์เขา้หากนัและแต่งกายดว้ยเคร่ืองทรง เช่น 

มงกุฎ กรองศอ และสังวาล รวมถึงการนุ่งผา้ท่ีมีการชักชายผา้ออกมาด้านหน้าเช่นเดียวกัน ซ่ึง

ลกัษณะดงักล่าวคงไดรั้บอิทธิพลมาจากทวารบาลแบบไทยประเพณีสมยัอยุธยาตอนปลาย  แต่จะ

เห็นวา่รัศมีเร่ิมปรับเปล่ียนเป็นสีดาํมีรูปทรงโคง้มนคลา้ยดอกบวัและเขียนกรอบรัศมีเป็นเส้นหนา 

ซ่ึงแตกต่างจากสมยัอยุธยาท่ีรัศมีสีแดงส่วนใหญ่มีรูปทรงคลา้ยเรือนแกว้และเขียนกรอบรัศมีเป็น

เส้นบาง ดงันั้น ภาพทวารบาลท่ีบานหน้าต่างภายในศาลาการเปรียญควรเขียนข้ึนในสมยัอยุธยา

ตอนปลาย 

 

  
 

 

    

ภาพท่ี 37: ทวารบาลดา้นทิศเหนือ ภายในศาลาการเปรียญ 

วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

ภาพท่ี 38:  ทวารบาลถือพระขรรคด์า้นทิศใต ้

ภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

   ส
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ภาพท่ี 39: ทวารบาลท่ีบานประตกูลางภายในพระอุโบสถ วดัใหญสุ่วรรณาราม จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 40: ภาพแสดงการแต่งกายของชั้นสูงสมยัอยธุยา จากเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก 

ท่ีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมฉิบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบบักรุงธนบุรี เล่ม 1, 

 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 68. 
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ภาพท่ี 41: การแต่งกายของทวารบาลท่ีวดัปราสาท จ.นนทบุรี 

ท่ีมา: ปัทมา สาคร, ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจติรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายกบัสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนต้น, (วทิยานิพนธ์ (ศศ.ม.) คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 29.  

 

 
ภาพท่ี 42: ทวารบาลสมยัรัตนโกสินตร์ วดัสุวรรณราม จ.กรุงเทพ 

ท่ีมา: แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, วดัสุวรรณาราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 94. 
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พบภาพวิทยาธรท่ีเฉพาะฝาปะกนดา้นบนสุด เรียงเป็นแนวนอนตลอดผนงัทางทิศใต ้

ส่วนใหญ่แสดงท่าทางพนมมือถือช่อกระหนกโดยหันไปในทิศทางเดียวกนัคือทิศตะวนัตก ฉาก

หลงัภาพวิทยาธรเขียนเป็นพื้นสีขาวและเขียนภาพกอ้นเมฆประดบัรอบกลุ่มวิทยาธร โดยช่างอาจ

เขียนไวเ้พื่อบ่งบอกสถานท่ีคือทอ้งฟ้าอนัเป็นท่ีอยู่ของเหล่าวิทยาธรและช่วยลดช่องว่างในภาพ 

ระเบียบการจดัวางภาพเป็นเส้นแนวนอนเช่นน้ีน่าจะไดรั้บอิทธิพลจากภาพเทพชุมนุมในยุคปลาย  

และการพบภาพเหล่าวิทยาธรแสดงการเคารพดว้ยการพนมมือโดยหนัไปทางทิศตะวนัตกเป็นส่วน

ใหญ่น้ี อาจเป็นไปได้ว่าทิศนั้ นน่าจะเคยมีหน้าท่ีการใช้งานมาก่อน เช่น อาจเคยประดิษฐาน

พระพุทธรูปหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ (ภาพท่ี 43-44)  นอกเหนือจากภาพวิทยาธรแลว้ดา้นทิศเหนือ

ยงัพบภาพเหล่าเทวดาพนมมือและแสดงท่าทางต่างๆลว้นหนัไปทางทิศตะวนัตกเช่นกนั (ภาพท่ี 45)   

 

 
ภาพท่ี 43: ภาพวทิยาธรท่ีฝาปะกนดา้นบนแสดงท่าทางพนมมือโดยหนัไปในทิศทางเดียวกนั 

 

   
ภาพท่ี 44: วทิยาธรพนมมือภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 45: ภาพเหล่าเทวดาทางดา้นทิศเหนือภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 

 

ระเบียบดงักล่าวเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัวิทยาธรภายในวิหารท่ีวดัใหม่ประชุมพล จ.

อยุธยาท่ีกาํหนดอายุราวต้นรัชกาลพระเจา้ปราสาททอง 2 5

26 พบว่าวิทยาธรท่ีวดัใหม่ประชุมพลมี

ระเบียบเรียงเป็นแนวนอนเช่นเดียวกบัวิทยาธรท่ีศาลาการเปรียญ  แต่วิทยาธรท่ีวดัใหม่ประชุมพล

ส่วนใหญ่แสดงท่าทางต่างกนัออกไปโดยไม่ให้ความสําคญักบัการพนมมือและหนัไปทางเดียวกนั 

(ภาพท่ี 46) มีเพียงบางองคเ์ท่านั้นท่ีพนมมือถือช่อดอกไม ้ (ภาพท่ี 47) แตกต่างจากวิทยาธรภายใน

ศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณรามท่ีไดรั้บอิทธิพลจากระเบียบของภาพเทพชุมนุม วิทยาธรส่วน

ใหญ่จึงพนมมือหันหน้าไปในทิศทางเดียวกนั ระเบียบดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าวิทยาธรภายใน

ศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามความกา้วหนา้มากกวา่วทิยาธรท่ีวดัใหม่ประชุมพล จ.อยธุยา  

วิทยาธรภายในศาลาการเปรียญมีการนุ่งห่มหนงัเสือคลา้ยฤาษี บางตนแต่งกายดว้ยผา้

คลุมไหล่ท่ีมีลกัษณะเป็นวงโคง้ปิดหวัไหล่ทั้งสองดา้น (ภาพท่ี 48-49)  ซ่ึงลกัษณะการแต่งกายแบบ

นุ่งห่มหนงัเสือและสวมผา้คลุมไหล่เป็นวงโคง้น้ีมีมาก่อนท่ีวดัใหญ่ประชุมพล (จากภาพท่ี50-51) 

ลกัษณะการแต่งกายดังกล่าวยงัพบท่ีภาพวิทยาธรภายในพระอุโบสถวดัเกาะแก้วสุทธาราม จ.

เพชรบุรีท่ีกาํหนดอายุในรัชกาลพระเจา้บรมโกศ ดว้ยเช่นกนั(ภาพท่ี 52)2 6

27   แตกต่างท่ีวิทยาธรท่ีวดั

เกาะแกว้มีการเขียนภาพวิทยาธรท่ีมีลกัษณะคลา้ยชาวต่างชาติ  ซ่ึงการเขียนภาพวิทยาธรเป็นผูค้น

                                  
26 สนัติ เลก็สุขมุ และกมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมสมยัอยุธยา, 60.  
27 กาํหนดอายขุองจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดักาะแกว้สุทธาราม จ.เพชรบุรีทราบไดจ้าก

ตวัหนงัสือจดปีท่ีเขียนภาพ (พ.ศ. 2277) ดูใน สนัติ เลก็สุขมุ และกมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมสมยัอยุธยา, 56. 
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ชนชาติต่างๆท่ีตนรู้จกัพบเห็นโดยแสดงลักษณะเฉพาะทั้งรูปร่าง หน้าตา เคร่ืองแต่งกาย เป็น

ลกัษณะของอยุธยาตอนปลายเป็นตน้มา2 7

28  ดงัปรากฏภาพวิทยาธรมีใบหนา้และผมหยิกมว้นเป็น

ลอนคล้ายฝร่ัง (ภาพท่ี53) และวิทยาธรท่ีมีการไวห้นวดเคราและโพกศรีษะเหมือนชาวมุสลิม    

(ภาพท่ี54)  ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวไม่พบในวทิยาธรท่ีวดัใหม่ประชุมพลและวทิยาธรท่ีศาลาการเปรียญ   

ดงันั้น จึงอาจเป็นไปได้ว่าวิทยาธรวดัเกาะแกว้สุทธารามมีความกา้วหน้ามากกว่าวิทยาธรภายใน

ศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณราม วทิยาธรภายในศาลาการเปรียญจึงควรมีมาก่อนท่ีวดัเกาะแกว้สุ

ทธาราม 

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบ อาจสรุปไดว้า่วิทยาธรภายในศาลาการเปรียญ

วดัใหญ่สุวรรณรามมีกา้วหน้ากวา่วิทยาธรท่ีวดัใหม่ประชุมพล จ. อยุธยา ท่ีกาํหนดอายุในสมยัตน้

รัชกาลพระเจา้ปราสาททอง เพราะวิทยาธรภายในศาลาการเปรียญส่วนใหญ่มีลกัษณะพนมมือและ

หนัหนา้ไปทิศเดียวกนัซ่ึงคงไดรั้บอิทธิพลมาจากระเบียบของภาพเทพชุมนุม  แตกต่างจากวิทยาธร

ท่ีวดัใหม่ประชุมพลท่ีวิทยาธรแสดงท่าทางอิสระไม่เป็นระเบียบ  และวิทยาธรภายในศาลาการ

เปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามยงัควรมีมาก่อนวิทยาธรท่ีวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ.เพชรบุรีท่ีกาํหนดอายุ

ในรัชกาลพระเจา้บรมโกศ  เพราะวิทยาธรท่ีวดัเกาะแกว้สุทธารามบางองค์มีลกัษณะและใบหน้า

คลา้ยคนต่างชาติแตกต่างจากวิทยาธรภายในศาลาการเปรียญท่ีไม่ปรากฏลกัษณะดงักล่าว ดงันั้น

วิทยาธรภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามควรอยู่ในช่วงรัชกาลพระนารายณ์มหาราช-

รัชกาลพระเจา้ทา้ยสระ  

 

  
ภาพท่ี 46: วทิยาธรเขียนเรียงเป็นแนวนอนไม่พนมมือท่ีวหิารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยธุยา 

 

                                  
28 กรมศิลปากร , งานช่าง คาํช่างโบราณ (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ ์, 2527) , 234. 
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ภาพท่ี 47: วทิยาธรท่ีวหิารวดัใหม่ประชุมพล จ. อยธุยา พนมมือถือดอกไม ้

 

 
ภาพท่ี 48: วทิยาธรนุ่งห่มหนงัเสือคลา้ยฤาษีภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 

 
ภาพท่ี 49: วทิยาธรองคแ์รกแต่งกายดว้ยหนงัเสือคลา้ยฤาษีภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 50: ภาพวทิยาธรนุ่งห่มหนงัเสือภายในวหิารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยธุยา 

 

 
ภาพท่ี 51: กลุ่มวทิยาธรท่ีแต่งกายดว้ยผา้คลุมไหล่ท่ีมีลกัษณะเป็นวงโคง้ท่ีวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ. เพชรบุรี 

 
ภาพท่ี 52: วทิยาธรสวมสนบัเพลาท่ีมีลวดลายคลา้ยหนงัเสือท่ีวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ. เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 53: วทิยาธรท่ีมีผมหยกิเป็นลอนและมีใบหนา้คลา้ยฝร่ังท่ีวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ. เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 54: วทิยาธรท่ีมีไวห้นวดเคราและโพกผา้คลา้ยชาวมุสลิมท่ีวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ. เพชรบุรี 

 

จากรูปแบบศิลปกรรมน่าเช่ือวา่วดัใหญ่สุวรรณราม จ. เพชรบุรี สร้างข้ึนในสมยัอยุธยา

ตอนปลายโดยพบหลกัฐานคือพระอุโบสถท่ีมีฐานแอ่นโคง้หยอ่นทอ้งสําเภาซ่ึงเป็นลกัษณะของยุค

ปลาย ภายในพระอุโบสถพบจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ีกําหนดอายุราวปลายรัชกาลพระเจ้า

ปราสาททองซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุดภายในวดั    หน้าบนัพระอุโบสถพบลายกา้นขดเส้นหนา

ออกปลายช่อคล้ายหางโตท่ีมีลกัษณะเป็นกลีบซ้อนและมีกระจงัขนาดเล็กประดับแกนกลางท่ี

กาํหนดอายใุนสมยัเจา้เสือ   จากหลกัฐานดงักล่าวน่าเช่ือวา่พระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณรามคงสร้าง

ข้ึนในสมยัอยุธยา   ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์พบร่องรอยการบูรณะจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ

ท่ีฉากมารผจญโดยพบการลงสีดําทึบท่ีฉากหลังพระแม่ธรณีซ่ึงเป็นรูปแบบเทคนิคในสมัย

รัตนโกสินทร์  เหนือภาพพระแม่ธรณีพบภาพกรอบเคร่ืองตั้งท่ีอาจมีความเป็นไปไดว้า่จะมีแรงบลั
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ใจจากอิทธิพลจีนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงควรเป็นงานรุ่นหลงัท่ีปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมพร้อมภาพพระแม่

ธรณีไม่ได้มีมาแต่เดิม ดงันั้น ภาพจิตรกรรมส่วนน้ีจึงน่าจะบูรณะหลงัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงการบูรณะ

จิตรกรรมน้ีอาจจะบูรณะในคร้ังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีมีการปฎิสังขรณ์

คร้ังใหญ่  

นอกจากน้ีศาลาการเปรียญยงัพบหลกัฐานคือ แนวกระจงัประดบัเรือนท่ีมีลกัษณะเป็น

กระจงัตวัเล็กสลบัตวัใหญ่เป็นชุดและคนัทวยท่ีส่วนโคนและส่วนปลายมีขนาดใหญ่ไล่เล่ียกนัอนั

เป็นรูปแบบของกระจงัและคนัทวยในสมยัอยุธยาตอนปลาย  รวมถึงพบลวดลายก้านขดท่ีบาน

ประตูกลางดา้นทิศตะวนัออกและหน้าบนัจาํหลกัไมซ่ึ้งเป็นงานรุ่นเดียวกบัลวดลายท่ีหนา้บนัพระ

อุโบสถท่ีกาํหนดอายใุนสมยัพระเจา้เสือ  ท่ีบานหนา้ต่างภายในศาลาการเปรียญยงัพบภาพทวารบาล

ท่ีมีการแต่งกายแบบไทยประเพณีท่ีกาํหนดอายุในสมยัอยุธยาตอนปลาย รวมถึงพบภาพวิทยาธรท่ี

ได้รับอิทธิพลจากภาพเทพชุมนุมและไม่พบลกัษณะคล้ายคนต่างชาติ  ซ่ึงลกัษณะดังกล่าวอาจ

กาํหนดอายไุดว้า่วทิยาธรภายในศาลาการเปรียญเขียนข้ึนในช่วงรัชกาลพระนารายณ์-รัชกาลพระเจา้

ทา้ยสระ   จากหลกัฐานดงักล่าวจึงน่าเช่ือวา่ศาลาการเปรียญท่ีวดัใหญ่สุวรรณรามสร้างข้ึนในสมยั

อยธุยาตอนปลายจริงโดยเป็นไปไดว้า่สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้เสือตามตาํนาน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

  

บทที ่ 3 

คติการเขียนภาพสัตว์ธรรมชาติและฉากธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญ  

 

1. การศึกษารูปแบบภาพสัตว์และฉากธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญ 

ภายในศาลาการเปรียญพบภาพสัตวแ์ละธรรมชาติโดยน่าจะถูกวาดในแนวคิดของ

ความเป็นป่าเพราะมีการเขียนภาพสัตวค์วบคู่กบัทิวทศัน์ป่าไม ้ ภาพสัตวแ์ละธรรมชาติน้ีเขียนท่ีฝา

ปะกนดา้นล่างภาพวทิยาธรท่ีตามคติกล่าววา่เป็นอมนุษยมี์ฤทธ์ิเหาะไดอ้ยูต่ามขอบฟ้าป่าหิมพานต ์ 0

1  

ทาํใหอ้าจสันนิษฐานไดว้า่กลุ่มภาพสัตวแ์ละธรรมชาติอาจเขียนข้ึนในความหมายของป่าหิมพานต ์ 1

2 

โดยอาจกาํหนดอายุเบ้ืองตน้ได้ว่าอาจจะเป็นงานรุ่นเดียวกบัภาพวิทยาธรคือในช่วงรัชกาลพระ

นารายณ์-รัชกาลพระเจา้ทา้ยสระ  ภาพสัตวภ์ายในศาลาการเปรียญถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ภาพสัตวแ์บบธรรมชาติและภาพสัตวหิ์มพานต ์ดงัน้ี  

1.1 ภาพสัตว์แบบธรรมชาติ   

คาํว่า ภาพสัตวธ์รรมชาติ อาจจาํกดัความไวใ้ช้กับกลุ่มภาพสัตว์ท่ีมีอยู่จริงตาม

ธรรมชาติ  มีอากปักิริยาแสดงออกอยา่งสัตวท์ัว่ไป ไม่เป็นพาหนะของเทพหรือมีการตกแต่งดว้ย

ลวดลายกระหนก  ภาพสัตวธ์รรมชาติภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณาราม  จ.เพชรบุรี  แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ ภาพสัตวธ์รรมชาติแบบไทยประเพณี และภาพสัตวธ์รรมชาติแบบท่ีมีอิทธิพล

ต่างประเทศ 

                      1.1.1 ภาพสัตว์ธรรมชาติแบบไทยประเพณ ี

                       อาจจดักลุ่มภาพสัตวธ์รรมชาติแบบไทยประเพณีโดยใช้เทคนิคการเขียน 

ภาพสัตวก์ลุ่มน้ีใชสี้หลกัคือ สีขาว สีแดง และดาํ โดยระบายไล่สีอ่อนเขม้เพื่อเพิ่มปริมาตรแต่ยงัคงมี

ลกัษณะเรียบแบนไม่มีมิติ มีความเป็นอุดมคติ  ภาพท่ีเห็นคลา้ยมองจากท่ีสูง  ลกัษณะท่ีกล่าวมานั้น

เป็นเทคนิคการเขียนของจิตรกรรมแบบไทยประเพณี 2

3  ดงัตวัอยา่งเช่น ภาพท่ี 55-56 จะเห็นวา่ภาพ

สัตวแ์สดงให้เห็นแต่ดา้นขา้งและเขียนภาพสัตวเ์ป็นคู่   ซ่ึงการเขียนภาพสัตวท่ี์สามารถเห็นเพียง

                                                   
1 กรมศิลปากร, งานช่าง คาํช่างโบราณ (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2527), 234. 
2 ตามรูปศพัท ์ หิมพานต ์มาจากคาํวา่ หิมวนต ซ่ึงหมายถึงมีหิมะ ปกคลุมดว้ยหิมะ หรือในปัจจุบนั

คือ ภูเขาหิมาลยัโดยเหตท่ีุเช่ือวา่ป่าหิมพานตอ์ยูไ่กลแสนไกลและเป็นดินแดนท่ีมนุษยไ์ม่อาจไปถึง ดูใน ส. พลาย

นอ้ย, สตัวหิ์มพานต,์ (กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2543), 12-13.   
3วรรณิภา ณ สงขลา , จติรกรรมไทยประเพณ,ี 23. 
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ด้านข้างและมีการเขียนเป็นคู่น้ีพบมาก่อนในจิตรกรรมแบบไทยประเพณีภายในวิหารวดัใหม่

ประชุมพล จ.อยุธยา กาํหนดอายุราวตน้รัชกาลพระเจา้ปราสาททอง ดงัตวัอย่างเช่น ภาพกระต่าย

และนก (ภาพท่ี 57) ท่ีแสดงให้เห็นแต่ดา้นขา้งและมีการเขียนเป็นคู่เช่นเดียวกนัจึงเป็นไปไดว้า่ภาพ

สัตวใ์นสมยัอยธุยาตอนปลายมีความนิยมแสดงใหเ้ห็นแต่ดา้นขา้งและมีการจบัคู่ 

น่าสังเกตจากภาพท่ี 56 โคและกระบือมีการเอ้ียวตวัและมีท่าทางคลา้ย

เก้ียวกัน   ซ่ึงลักษณะภาพสัตว์ท่ีเอ้ียวตวัและมีการเก้ียวกันไม่ใช่ลักษณะท่าทางของสัตว์ตาม

ธรรมชาติแต่เป็นการตกแต่งท่าทางของสัตวต์ามความคิดของช่าง ดงันั้น จึงอาจจดัลกัษณะดงักล่าว

วา่เป็นการเขียนแบบอุดมคติ  ลกัษณะการหันขา้งและเอ้ียวตวัน้ียงัพบท่ีภาพกลุ่มแพะท่ีประกอบ

พุทธประวติัภายในพระอุโบสถวดัเกาะแกว้สุทธาราม จ.เพชรบุรี(ภาพท่ี 58)  และภาพกวางท่ีสมุด

ข่อยวดัศรีษะกระบือท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเจา้บรมโกศ (ภาพท่ี 59) ดงันั้น จึงอาจเป็นไปไดว้่า

การเขียนภาพสัตวธ์รรมชาติแบบไทยประเพณีในสมยัอยุธยาตอนปลายมกัแสดงการหนัขา้งและมี

การเอ้ียวตวั 

 

  
 

 

 

ภาพท่ี 55: ภาพชา้งภายในศาลาการเปรียญ 

วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี                 

ภาพท่ี 56: ภาพโคและกระบือภายในศาลาการเปรียญ 

วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 57: ภาพกระต่ายและนกท่ีแสดงการหนัขา้งและจบัคู่กนัภายในวหิารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยธุยา 

 
ภาพท่ี 58: ภาพกลุ่มแพะท่ีแสดงการหนัขา้งและเอ้ียวตวัภายในพระอุโบสถ วดัเกาะแกว้สุธาราม จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 59: ภาพสตัวธ์รรมชาติท่ีแสดงการหนัขา้งและเอ้ียวตวัท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือ 

ท่ีมา: น. ณ ปากนํ้ า, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมุดข่อย, 62. 
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พบภาพโขลงช้างเขียนร่วมกับทิวทศัน์ท่ีมีอิทธิพลจีนภายในศาลาการ

เปรียญ(ภาพท่ี 60)    ภาพโขลงช้างน้ีแมจ้ะเขียนให้เห็นแต่ด้านขา้งตามแบบภาพสัตว์แบบไทย

ประเพณีแต่ก็มีการเขียนแบบสมจริง กล่าวคือ ภาพโขลงชา้งแสดงท่าทางหากินตามธรรมชาติ ไม่มี

การเอ้ียวตวัหรือมีการจบัคู่กนัซ่ึงแตกต่างกบัภาพช้างคู่และภาพโคและกระบือ (จากภาพท่ี55-56)  

การเขียนแบบสมจริงน้ีคลา้ยกบัการเขียนภาพของจีนแต่เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัภาพชา้งในศิลปะ

จีนคือ ภาพชา้งบนเคร่ืองเคลือบสมยัราชวงศชิ์งราว ค.ศ.1644 -1661 (ภาพท่ี61)  และประติมากรรม

นูนตํ่ารูปชา้งราวราชวงศห์มิงหรือราชวงศ์ชิง ค.ศ.17 หรือ ค.ศ.18 (ภาพท่ี62)  พบวา่ภาพช้างบน

เคร่ืองเคลือบมีการเขียนตวัชา้งโดยไม่ให้ความสําคญักบัความเหมือนจริงและประติมากรรมนูนตํ่า

รูปชา้งก็เนน้ลายเส้นบนตวัชา้ง  ซ่ึงแตกต่างกบัภาพโขลงชา้งภายในศาลาการเปรียญท่ีเขียนเหมือน

ชา้งจริงตามธรรมชาติและไม่เนน้เขียนลายเส้นตามตวัชา้ง ดงันั้น   จึงอาจกล่าวไดว้า่ช่างน่าจะตั้งใจ

เขียนภาพโขลงชา้งภายศาลาการเปรียญใหส้มจริงเป็นธรรมชาติคลา้ยกบัการบนัทึกธรรมชาติ   

อย่างไรก็ตาม ลักษณะภาพโขลงช้างท่ีสมจริงน้ียงัมีมาก่อนท่ีวดัใหม่

ประชุมพล  จ.อยุธยา เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบว่ามีความใกลเ้คียงกบัภาพโขลงช้างภายในศาลา

การเปรียญ กล่าวคือ มีการเขียนภาพช้างท่ีแสดงให้เห็นแต่ด้านขา้ง ภาพช้างแสดงอิริยาบถเป็น

ธรรมชาติและเขียนร่วมกบัทิวทศัน์ท่ีมีอิทธิพลจีน(ภาพท่ี 63)  ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่การ

เขียนภาพสัตวท่ี์สมจริงเป็นธรรมชาติคล้ายกบัการบนัทึกธรรมชาติโดยร่วมกับฉากทิวทศัน์ท่ีมี

อิทธิพลจีนนั้นเป็นรูปแบบท่ีมีมาก่อน  

 

 
ภาพท่ี 60: ภาพโขลงชา้งภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณราม  จ. เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 61: ภาพชา้งท่ีเคร่ืองเคลือบราชวงศชิ์งสมยัจกัพรรดิซุ่นจ้ือ ค.ศ. 1644-1661   

ท่ีมา: Wang, Liying , Porcelains in polychrome and contrasting colours (Shanghai : Shanghai 

ke xue ji shu chu ban she, c1999).87. 

 

 
ภาพท่ี 62:  ประติมากรรมนูนตํ่ารูปชา้งสมยัราชวงศห์มิงหรือราชวงศชิ์ง ค.ศ.17 หรือ ค.ศ.18   

                       ท่ีมา:  Strober, Eva, symbols on chinese porcelain (Stuttgart : Arnoldsche Art Publishers;             

                                 Leeuwarden: Keramiekmuseum Princessehof, c2011.) 88. 

 

 
ภาพท่ี 63: ภาพโขลงชา้งภายในวิหารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยธุยา 
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1.1.2 ภาพสัตว์ธรรมชาติทีไ่ด้รับอทิธิพลจากต่างประเทศ 

กลุ่มภาพสัตวธ์รรมชาติท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศน้ีน่าจะไดรั้บแรง

บนัดาลใจมาจากลวดลายภาพสัตวบ์นเคร่ืองถว้ยของจีนเพราะปรากฏลกัษณะการเขียนถอดแบบ

โดยพบหลกัฐานคือ ภาพกวางคู่แสดงท่าทางวิง่ไปในทิศทางเดียวกนัและหนัหนา้ไปดา้นหลงัควบคู่

กบัทิวทศัน์ท่ีเป็นโขดหินคลา้ยเขามอ (ภาพท่ี 64)   ภาพกวางท่ีแสดงท่าทางดงักล่าวพบมาก่อนท่ี

จานลายครามสมยัราชวงศห์มิงตอนปลายท่ีพบในไทย กาํหนดอายุราว ค.ศ.16-17 (ภาพท่ี 65)3

4 และ

พบภาพไก่ฟ้ายนือยูบ่นโขดหิน (ภาพท่ี66)  ลกัษณะดงักล่าวสามารถเทียบไดก้บัภาพไก่ฟ้าบนแจกนั

เคร่ืองเคลือบของจีนสมยัราชวงศชิ์ง ราว ค.ศ. 1662-1722 (ภาพท่ี67)5   จากหลกัฐานดงักล่าวจึงน่า

เช่ือวา่ภาพกวางและไก่ฟ้าภายในศาลาการเปรียญน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากลวดลายภาพสัตว์

บนเคร่ืองถว้ยของจีนจริง 

                               
 

           

 

                                                   
4 ชาวจีนมีความเช่ือว่ากวางเป็นสัตวช์นิดหน่ึงท่ีมีชีวิตยืนยาว ดงันั้นมนัจึงเป็นสัตวส์ัญลกัษณ์ท่ีมี

ความหมายขอให้มีชีวิตยืนยาว นอกจากน้ีกวางยงัมีความหมายทางสิริมงคล คือเป็นสัญลกัษณ์ของขา้ราชการผูมี้

เงินเดือน คาํวา่กวาง คนจีนออกเสียงวา่ “หลู”้  ซ่ึงไปพอ้งเสียงกบัคาํหลูข้อง “ฝหูลูโ้ซ่ว” (ฮกลกซ่ิว-แตจ๋ิ้ว) ตวัหลูมี้

ความหมายวา่ “ยศศกัด์ิ” ดงันั้นตวักวางจึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความมียศศกัด์ิดว้ย  ,ดูใน ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ, สัตว์

มงคลจนี, (กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2544) 226-227. 
5 ไก่ฟ้าถือเป็นสตัวม์งคลของจีนเป็นสญัลกัษณ์ของความกลา้หาญและเป็นสตัวข์องพระอาทิตยแ์ละ

เสียงฟ้าร้อง โดยไก่ฟ้ายงัถูกนาํมาเป็นสญัลกัษณ์ใชปั้กบนผา้นุ่งหรือเส้ือของขุนนางและขา้ราชการ ,ดูใน ประทุม 

ชุ่มเพง็พนัธ์ุ, สัตว์มงคลจนี, 213. 

ภาพท่ี 64: ภาพกวางคู่ภายในศาลาการเปรียญ 

วดัใหญ่สุวรรณราม เพชรบุรี 

ภาพท่ี 65: ภาพกวางจานลายครามสมยัราชวงศห์มิงตอนปลาย 

จากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม อยธุยา 

ท่ีมา: ณฏัฐภทัร จนัทวชิ , เคร่ืองถ้วยจนีทีพ่บจากแหล่ง

โบราณคดใีนประเทศไทย(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 

351. 
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พบภาพแมวท่ีไม่นิยมเขียนในจิตรกรรมไทย (ภาพท่ี68)   ภาพแมวท่ีเขียน

ควบคู่กบัผีเส้ือภายในศาลาการเปรียญน้ีอาจไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากภาพเขียนของจีนโดยอาจ

เทียบไดก้บัภาพเขียนแมวของจีนในสมยัราชวงศห์มิง กาํหนดอายุราว ค.ศ. 1533-1611 โดยพบวา่มี

การจดัองคป์ระกอบคลา้ยกนัคือการเขียนภาพแมวคู่กบัผีเส้ือ (ภาพท่ี69)  อยา่งไรก็ตามเม่ือนาํภาพ

แมวมาเปรียบเทียบกนัจะเห็นว่าภาพแมวภายในศาลาการเปรียญมีลักษณะคล้ายแมวไทยคือ มี

รูปร่างเพรียว ขนเรียบสั้ นและมีหางเรียวยาว  ซ่ึงแตกต่างจากภาพแมวของจีนท่ีมีรูปร่างไม่เพรียว

และมีขนฟูกวา่  ดงันั้นจึงเป็นไปไดว้่า ภาพแมวภายในศาลาการเปรียญน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ภาพเขียนของจีนจึงปรากฏภาพแมวควบคู่กบัผีเส้ือ  แต่ช่างก็ไม่เขียนแมวตามแบบจีนโดยเลือก

เขียนแมวไทยท่ีช่างอาจเคยเห็นและมีความคุน้เคยมากกวา่ 

 
ภาพท่ี 68: ภาพแมวกบัผีเส้ือภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

     ภาพท่ี 66: ไก่ฟ้าภายในศาลาการเปรียญ 

     วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

ภาพท่ี 67:ไก่ฟ้าบนแจกนัสมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี  

ราว ค.ศ. 1622-1722 

ท่ีมา: Wang, Liying, Porcelains in polychrome and 

contrasting colours, 136. 
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ภาพท่ี 69: ภาพแมวกบัผีเส้ือสมยัราชวงศห์มิงกาํหนดอายรุาว ค.ศ. 1533 – 1611 

ท่ีมา: Chinese University of Hong Kong. Art Gallery , paintings of the ming dynasty from the 

palace museum (Hong Kong : The Museum, c1988), 169. 

 

1.2 กลุ่มภาพสัตว์หิมพานต์ 

1.2.1 ภาพสัตว์หิมพานต์แบบไทยประเพณ ี

                   คาํวา่  สัตวหิ์มพานต ์ อาจหมายถึง สัตวท่ี์ไม่มีอยูจ่ริงตามธรรมชาติ ดงันั้น

จึงอาจจดัภาพแรดท่ีมีเกล็ดคลา้ยปลาซ่ึงมีความผิดแปลกจากธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญ วดั

ใหญ่สุวรรณรามไวใ้นกลุ่มภาพสัตวหิ์มพานต ์(ภาพท่ี 70)  สมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรง

พระนิพนธ์ถึงภาพแรดในสาส์นสมเด็จ ฉบบัวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2483 ไวด้งัน้ี 

“รูปแรด เขียนตามลักษณะท่ีบอกต่อๆกันมาในตาํรารูปสัตว์หิมพานต์ ท่ี

ทาํแห่พระบรมศพ รูประมาดหรือแรด เขียนตามลักษณะท่ีบอกต่อๆกันมา คือมีงวงคล้ายสมเสร็จ  

เม่ือต้นรัชกาลท่ี 5 เจ้าเมืองน่านได้ลูกแรดเลีย้งเช่ืองแล้วส่งลงมาถวายหน่ึงตัว คนในกรุงเทพฯเพ่ิงจะ

ได้เห็นแรดจริงในคร้ังน้ัน เคยเอาบุษบกเพลิงต้ังบนหลังแรดตัวน้ันแห่พระศพคร้ังหน่ึงท่านคงจะ

ทรงจาํได้  แต่น้ันรูปแรดในตาํราสัตว์หิมพานต์กถ็กูรุ” 5

6  

            กล่าวคือ เม่ือไดเ้ห็นแรดตวัจริง รูปแรดในตาํราสัตวหิ์มพานตก์็ถูกยกเลิก

ไปไม่มีใครเขียนรูปแรดเป็นแบบตวัสมเสร็จอีก ยกตวัอยา่งเช่น หุ่นรูปแรดเขา้กระบวนแห่พระบรม

                                                   
6
 ยิม้ ปัณฑยางกรู, สัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยดาํของหอสมุดแห่งชาต,ิ (อมรินทร์การพิมพ ์: 

กรุงเทพฯ, 2525), 4. 
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ศพท่ีทาํข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๓ ท่ียงัคงมีงวงคลา้ยตวัสมเสร็จ (ภาพท่ี 71) ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจ

เป็นไปไดว้า่รูปแรดภายในศาลาการเปรียญน้ีน่าจะถูกเขียนก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5  เพราะถึงแมช่้าง

เขียนแรดจะในลกัษณะมีนอและไม่ได้มีงวงแบบสมเสร็จแต่ก็พบเกล็ดคล้ายปลาท่ีลาํตวัแรดซ่ึง

แสดงถึงความไม่เขา้ใจลกัษณะตามธรรมชาติของแรด   รวมถึงเม่ือนาํภาพแรดมาพิจารณาร่วมกบั

ภาพสัตวท่ี์มีอยู่จริงธรรมชาติท่ีพบเป็นส่วนมากภายในศาลาการเปรียญแลว้  อาจเป็นไปไดว้่าช่าง

น่าจะมีความตอ้งการวาดภาพแรดแบบสมจริงเหมือนกบัภาพสัตวธ์รรมชาติอ่ืนๆภายในศาลาการ

เปรียญแต่ไม่เขา้ใจลกัษณะตามธรรมชาติของแรด 

 

 
ภาพท่ี 70: ภาพแรดท่ีมีเกลด็คลา้ยปลาภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณราม 

 

 
ภาพท่ี 71: หุ่นรูปแรดเขา้กระบวนแห่พระบรมศพท่ีทาํข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 

ท่ีมา: ยิม้ ปัณฑยางกรู, สัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยดาํของหอสมุดแห่งชาต,ิ (อมรินทร์การพิมพ ์: 

กรุงเทพฯ, 2525), 15.  
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1.2.2 ภาพสัตว์หิมพานต์ทีม่ีอทิธิพลจากต่างประเทศ 

พบภาพนกท่ีมีลกัษณะปลายหางยาวเป็นลอนคล่ืนซ่ึงมีความคลา้ยกบัหงส์

ท่ีเป็นสัตวม์งคลของจีน(ภาพท่ี 72) โดยอาจเทียบไดก้บัภาพหงส์บนจานลายครามสมยัราชวงศห์มิง

กาํหนดอายุราว ค.ศ.16 ท่ีพบในไทย (ภาพท่ี 73)  และภาพหงส์ท่ีเคร่ืองเคลือบสมยัราชวงศ์ชิง

กาํหนดอายรุาว ค.ศ.1662-1722(ภาพท่ี 74)6

7   จึงเป็นไปไดว้า่นกท่ีมีลกัษณะหางยาวภายในศาลาการ

เปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามอาจไดรั้บอิทธิพลมาจากนกหงส์บนลวดลายเคร่ืองถว้ยของจีน  นกท่ีมี

ลกัษณะหางยาวน้ียงัเคยปรากฏมาก่อนท่ีฉากหิมพานต์ภายในวิหารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยุธยา 

กาํหนดอายรุาวตน้รัชกาลพระเจา้ปราสาททอง (ภาพท่ี 75)  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การเขียนภาพหงส์นั้น

มีมาก่อนและภาพสัตวท่ี์ไดรั้บอิทธิพลมาจากจีนนั้นคงไดรั้บความนิยมในสมยัอยธุยาตอนปลาย 

 

                         
ภาพท่ี 72: ภาพนกท่ีมีหางยาวคลา้ยหงส์ภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

                                                   
7 หงส์เป็นนกทิพย ์นกหงส์ตวัผูใ้นภาษาจีนออกเสียงเรียกวา่ “เฟ่ิง” ส่วนนกตวัเมียออกเสียงว่า 

“ฮว๋าง” และบางคร้ังเรียกรวมกนัวา่ “เฟ่ิงฮว๋าง” หงส์มีส่วนหัวอยา่งไก่ฟ้า มีจงอยปากอยา่งนกนางแอ่น มีคออยา่ง

เต่าและมีลกัษณะท่าทางเหมือนมงักร หงส์เป็นนกทิพย ์นกหงส์ตวัผูใ้นภาษาจีนออกเสียงเรียกวา่ “เฟ่ิง” ส่วนนก

ตวัเมียออกเสียงวา่ “ฮว๋าง” และบางคร้ังเรียกรวมกนัวา่ “เฟ่ิงฮว๋าง” หงส์มีส่วนหัวอยา่งไก่ฟ้า มีจงอยปากอยา่งนก

นางแอ่น มีคออยา่งเต่าและมีลกัษณะท่าทางเหมือนมงักร โดยจิตรกรมกันิยมเขียนภาพนกหงส์ให้มีลกัษณะผสม

ระหว่างนกยูงและไก่ฟ้า ,ดูใน  กญัญรัตน์ เวชชศาสตร์, การศึกษาเร่ืองหงส์จากศิลปกรรมในประเทศไทย, 

(นครปฐม : สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2534), 46-47. 
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ภาพท่ี 73: หงส์สตัวม์งคลของจีนท่ีมีลกัษณะหางยาวท่ีจานลายครามในสมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.16 

จากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จ.สงขลา 

ท่ีมา: ณฏัฐภทัร จนัทวชิ, เคร่ืองถ้วยจนีทีพ่บจากแหล่งโบราณคดใีนประเทศไทย, 300.  

   

 
ภาพท่ี 74: ภาพหงส์ท่ีเคร่ืองเคลือบ สมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ. 1662-1722        

ท่ีมา: Wang, Liying. Porcelains in polychrome and contrasting colours, 227.     

 

 
ภาพท่ี 75: นกท่ีมีลกัษณะหางยาวคลา้ยหงส์ภายในวหิารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยธุยา 
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จากการศึกษาฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญพบว่ามีการใช้ภาพสัตวท่ี์มีอยู่จริง

ตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  โดยประกอบไปด้วยภาพสัตวแ์บบไทยประเพณีท่ีแสดงออกด้วย

ท่าทางท่ีช่างตกแต่งข้ึนและภาพสัตวท่ี์ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากลวดลายบนเคร่ืองถว้ยของจีน  ส่ิง

ท่ีน่าสังเกตคือ ช่างให้ความสําคญักบัความสมจริงคลา้ยการเขียนบนัทึกธรรมชาติตามท่ีตนไดพ้บ

เห็นโดยพบหลักฐานคือ  ภาพโขลงช้างท่ีเขียนแบบสมจริงคล้ายการบนัทึกทางธรรมชาติวิทยา    

(จากภาพท่ี60)   และยงัพบหลกัฐานท่ีสนบัสนุนวา่ช่างมีแนวคิดบนัทึกธรรมชาติจริง คือ  ภาพแมวท่ี

ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากภาพเขียนของจีนแต่ช่างก็ไม่ได้เขียนภาพแมวตามลักษณะแมวใน

ภาพเขียนของจีนโดยเลือกเขียนแมวขนสั้นหางเรียวยาวตามแบบแมวไทย (จากภาพท่ี 68)  ลกัษณะ

ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าถึงจะใช้ตน้แบบจากภาพเขียนของจีนแต่ช่างก็เลือกเขียนภาพสัตวท่ี์ช่าง

อาจจะเคยพบเห็นตามธรรมชาติ  ซ่ึงลกัษณะบนัทึกธรรมชาติน้ียงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบภาพสัตว์

ภายในศาลาการเปรียญท่ีพบว่าใช้สัตว์ท่ีมีอยู่จริงในธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่      อย่างไรก็ตาม 

นอกเหนือจากภาพสัตวภ์ายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามยงัพบภาพวิถีชีวิตในฉากหิม

พานต์คือ ภาพนายพรานท่ีกาํลังล่าสัตว์และภาพชาวบ้านแบกหามของในชีวิตประจาํวนัโดยมี

ทิวทศัน์เป็นป่า  (ภาพท่ี 76-77)  ซ่ึงการพบภาพวิถีชีวิตน้ีช่วยสนบัสนุนแนวคิดวา่ช่างตอ้งการให้

ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญมีความเป็นธรรมชาติสมจริง   

     

 
ภาพท่ี 76: ภาพนายพรานกาํลงัล่าสตัวภ์ายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 
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ภาพท่ี 77: ภาพชาวบา้นภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

1.3 ลกัษณะฉากธรรมชาติ  

ฉากธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณรามพบร่องรอยการเขียนโขดหิน

คล้ายเขามอ (ภาพท่ี78)  โขดหินคล้ายเขามอน้ีอาจได้รับอิทธิพลมาจากภาพโขดหินของจีน ดัง

ตัวอย่างเช่น ลวดลายโขดหินท่ีเขียนประดับจานลายครามสมัยราชวงศ์ชิง  ค.ศ.1662-1722           

(ภาพท่ี 79)   ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้จะเห็นวา่เขามอของจีนเขียนเหมือนธรรมชาติโดยเขียนภาพ

หินหลายช้ินซอ้นทบักนัโดยสลบัขนาดเล็กใหญ่จนไดรู้ปทรงเขามอ  แตกต่างจากภาพเขามอภายใน

ศาลาการเปรียญท่ีเขียนเขามอโดยหยิบยืมเส้นกรอบนอกมาใชเ้ท่านั้นไม่ไดเ้ขียนรายละเอียดภายใน    

นอกจากน้ียงัพบภาพโขดหินงอกท่ีมีลกัษณะฐานเล็กกวา่พื้นท่ีดา้นบน (ภาพท่ี 80) ซ่ึงอาจเทียบได้

กบัภาพโขดหินท่ีจานลายครามสมยัราชวงศชิ์ง ค.ศ. 1622-1722 (ภาพท่ี 81) และยงัพบการเขียนภาพ

ท่ีมีความคลา้ยกบัภาพภูเขาของจีนท่ีฐานของโขดหิน (ภาพท่ี 82) โดยอาจสามารถเทียบไดก้บัภาพ

ภูเขาท่ีแจกนัลายครามในสมยัราชวงศชิ์ง ค.ศ. 1622-1722 ดว้ยเช่นกนั (ภาพท่ี 83)    
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                      ภาพท่ี 78:โขดหินคลา้ยเขามอภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ. เพชรบุรี 

 

        
           ภาพท่ี 79:  ภาพเขามอจากเคร่ืองเคลือบลายครามสมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ.1662-1722  

          ท่ีมา: Strober, Eva, symbols on Chinese porcelain  , 218. 
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ภาพท่ี 80: โขดหินงอกยอ้ยภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ. เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 81: โขดหินงอกท่ีมีลกัษณะฐานเลก็กวา่พ้ืนท่ีดา้นบนท่ีเคร่ืองลายคราม  

สมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ. 1662-1722    

ท่ีมา: Kangxi, Yongzheng, Qianlong : Qing porcelain from the Palace Museum collection  

(Hogn Kong : Forbidden City Publishing House, c1989.), 20.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

  
                ภาพท่ี 82: ภาพโขดหินท่ีคลา้ยภูเขาภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

 
                   ภาพท่ี 83: ภาพเขียนภูเขาท่ีเคร่ืองลายคราม สมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ. 1662-1722    

                   ท่ีมา: Kangxi, Yongzheng, Qianlong : Qing porcelain from the Palace Museum collection, 18.  

     

นอกจากโขดหินท่ีไดรั้บอิทธิพลจีนแลว้ ยงัพบภาพตน้ไมท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

อิทธิพลจีนดว้ยเช่นกนั  ดงัตวัอยา่งเช่น ภาพตน้ไมท่ี้มีลกัษณะคลา้ยกบัตน้สนของจีน (ภาพท่ี 84) ซ่ึง

อาจนํามาเทียบได้กับภาพต้นสนท่ีเคร่ืองเคลือบของจีนในสมัยราชวงศ์ชิง ค.ศ. 1662-1722         
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(ภาพท่ี85)7

8   และพบภาพนกเขียนควบคู่กบัดอกบวั (ภาพท่ี 86)      ซ่ึงมีความคลา้ยกบัภาพนกเคร่ือง

เคลือบของจีนในสมยัราชวงศชิ์ง ค.ศ. 1662-1722 ท่ีเขียนภาพนกคู่กบักอบวัดว้ยเช่นกนั (ภาพท่ี 87)    

นอกจากน้ียงัพบภาพนกเกาะก่ิงไมท่ี้หงิกงอโดยมีลกัษณะเขียนภาพก่ิงไม้

โดยให้เห็นเพียงยอดก่ิงไมไ้ม่เห็นลาํตน้ จะเห็นว่าภาพทิวทศัน์แสดงการยกฉากมาเพียงบางส่วน

เท่านั้น (ภาพท่ี88)  ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวนั้นมีการจดัวางภาพคลา้ยเคร่ืองถว้ยจีนโดยอาจเทียบไดก้บั

เคร่ืองเคลือบลายครามสมยัราชวงศชิ์งราว ค.ศ.1662-1722 (ภาพท่ี 89-90)   และเคร่ืองถว้ยของจีนท่ี

พบในไทยคือ ภาพนกเกาะยอดก่ิงไมท่ี้ประดบัไหลายครามสมยัราชวงศห์มิงตอนปลาย ค.ศ.16-17 

(ภาพท่ี 91)    และยงัพบการเขียนพุ่มไมช่้อดอกไมภ้ายในศาลาการเปรียญ (ภาพท่ี 92)  ซ่ึงการเขียน

ดอกไมเ้ป็นช่อนั้นอาจเทียบไดก้บัลายช่อดอกไมท่ี้เคร่ืองถว้ยในศิลปะจีนท่ีนิยมเขียนดอกไมป้ระดบั

เป็นช่อไม่ได้เขียนทั้งต้น  เช่น ภาพช่อดอกไม้เคร่ืองเคลือบสมยัราชวงศ์ชิงราว ค.ศ.1662-1722    

(ภาพท่ี 93) ดงันั้น  จึงอาจจดัวา่ภาพช่อดอกไมภ้ายในศาลาการเปรียญเป็นการยกฉากเช่นเดียวกนั 

    

 
ภาพท่ี 84: ภาพตน้ไมค้ลา้ยตน้สนภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

                                                   
8 ตน้สนเป็นไมม้งคลของจีนเป็นหน่ึงในสามสหายซ่ึงประกอบดว้ยตน้ไผ่และตน้พลมั ตน้สนเป็น

ตน้ไมท่ี้เขียวตลอดกาลจึงเป็นสัญลกัษณ์ของพลงั ความมีอายยุืน และเน่ืองจากตน้สนไม่เห่ียวเฉาในฤดูหนาวจึง

เป็นสญัลกัษณ์ของมิตรภาพ , ดูใน เผา่ทอง ทองเจือ , “การค้าระหว่างอยุธยากับจีน : ศึกษาจากเคร่ืองถ้วยที่งมได้

รอบเกาะอยุธยา ความหมายของลวดลายที่ประดับบนเคร่ืองถ้วยของจีน”  ศิลปวฒันธรรม  ปีท่ี8, ฉบบัท่ี7 

(พฤษภาคม. 2530),98.   
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ภาพท่ี 85: ภาพตน้สนท่ีเคร่ืองเคลือบสมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ. 1662-1722    

ท่ีมา: Kangxi, Yongzheng, Qianlong : Qing porcelain from the Palace Museum collection, 

111. 

 

 
ภาพท่ี 86: ภาพนกกบักอบวัภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 
                              ภาพท่ี 87: ภาพนกกบักอบวัท่ีเคร่ืองเคลือบสมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ. 1662-1722  

                             ท่ีมา: Wang, Liying, Porcelains in polychrome and contrasting colours, 119. 
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ภาพท่ี 88: ภาพนกและทิวทศัน์ท่ีแสดงการยกฉากภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 89: ภาพนกเกาะก่ิงไมทิ้วทศันท่ี์แสดงการยกฉากท่ีแคร่ืองเคลือบสมยัราชวงศชิ์ง   

                       จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ. 1662-1722  

                 ท่ีมา:  Kangxi . yongzheng . Qianlong Qing Porcelain from the Palace Museum Collection, 73.  
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                 ภาพท่ี 90: ภาพนกเกาะก่ิงไมท่ี้แสดงการยกฉากแคร่ืองเคลือบสมยัราชวงศชิ์ง  

                                  จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ. 1662-1722 

                ท่ีมา:  Kangxi . yongzheng . Qianlong Qing Porcelain from the Palace Museum Collection,   87. 

 

 
ภาพท่ี 91: ภาพนกเกาะยอดก่ิงไมท่ี้ไหลายคราม สมยัราชวงศห์มิงตอนปลาย ค.ศ.16-17   

                 พบท่ี จ.พระนครศรีอยธุยา จากพิพิธภณัฑสถานเห่งชาติ จนัทรเกษม 

ท่ีมา: ณฏัฐภทัร จนัทวชิ, เคร่ืองถ้วยจนีทีพ่บจากแหล่งโบราณคดใีนประเทศไทย, 353.  
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ภาพท่ี 92: ภาพช่อดอกไมภ้ายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

 

 
           ภาพท่ี 93: ภาพช่อดอกไมท่ี้เคร่ืองลายครามสมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี ราว ค.ศ. 1662-172 

          ท่ีมา: Kangxi . yongzheng . Qianlong  Qing Porcelain from the Palace Museum  Collection , 94. 

จากการศึกษาฉากธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญพบว่าฉากธรรมชาติ

ส่วนใหญ่ได้รับแรงบลัดาลใจมาจากเคร่ืองถว้ยของจีน  ดงัตวัอย่างเช่น ภาพโขดหินคลา้ยเขามอ 

ภาพภูเขาแบบจีน การเขียนภาพนกคู่กบัดอกบวั รวมถึงเทคนิคการเขียนแบบยกฉาก  ซ่ึงเทคนิคการ

เขียนแบบยกฉากน้ีคงเกิดจากฝาปะกนมีพื้นท่ีจาํกดัเหมือนกบัเคร่ืองถว้ยช่างจึงนาํการเขียนแบบยก

ฉากจากเคร่ืองถว้ยของจีนมาใช้  อย่างไรก็ตาม การพบอิทธิพลจีนจากเคร่ืองถว้ยในภาพสัตวแ์ละ

ธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญน้ีเป็นไปไดว้า่ช่างคงนาํมาจากลวดลายบนเคร่ืองถว้ยจีนท่ีเขา้มา
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พร้อมกบัการติดต่อคา้ขายของไทยกบัจีนในสมยัอยุธยาตอนปลาย8

9  โดยสาเหตุท่ีช่างเลือกใช้

อิทธิพลจีนจากเคร่ืองถว้ยนั้นอาจเป็นเพราะตอ้งการใช้อิทธิพลจีนซ่ึงเป็นอิทธิพลจากต่างประเทศ

แสดงความเป็นหิมพานต ์ นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาภาพรวมแลว้พบวา่ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการ

เปรียญมีอิทธิพลจีนค่อนขา้งชดัเจนจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ช่างน่าจะมีความตั้งใจเขียนภาพสัตวแ์ละ

ธรรมชาติใหเ้หมือนกบัลวดลายบนของเคร่ืองถว้ยของจีนร่วมกบัการแทรกการบนัทึกธรรมชาติ  

2. แนวคิดในการวาดภาพป่าหิมพานต์ทีศ่าลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญเขียนโดยใชภ้าพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงในธรรมชาติเป็น

ส่วนใหญ่คลา้ยกบัการบนัทึกทางธรรมชาติวิทยา  โดยพบภาพสัตวหิ์มพานตเ์ป็นส่วนนอ้ยคือ ภาพ

แรดท่ีมีเกล็ดคลา้ยปลาและนกท่ีมีหางยาวคลา้ยหงส์นกทิพยข์องจีน  ซ่ึงอาจอธิบายไดว้า่ภาพแรดท่ี

มีเกล็ดคลา้ยปลาน้ีคงเกิดจากความไม่เขา้ใจของช่างเน่ืองจากก่อนสมยัรัชกาลท่ี5 ผูค้นยงัไม่เขา้ใจ

ลกัษณะตามธรรมชาติของแรด จึงเป็นไปได้ช่างอาจจะมีเจตนาวาดแรดให้เป็นสัตว์ธรรมชาติ

เหมือนกบัภาพสัตวธ์รรมชาติส่วนใหญ่ภายในศาลาการเปรียญก็เป็นได ้  ส่วนภาพนกท่ีคลา้ยหงส์

นั้นน่าจะเขียนตามแรงบนัดาลใจจากลวดลายบนเคร่ืองถ้วยของจีนเน่ืองจากภาพสัตว์และฉาก

ธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญมีการใชอิ้ทธิพลจีนจากเคร่ืองถว้ยอยา่งชดัเจน  จากเหตุผลดงักล่าว

จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าภาพป่าหิมพานต์ภายในศาลาการเปรียญไม่ได้ใช้ภาพสัตวหิ์มพานต์เป็น

องคป์ระกอบหลกัในการแสดงคติหิมพานต ์  แต่ช่างน่าจะใชอิ้ทธิพลจีนซ่ึงเป็นอิทธิพลต่างประเทศ

แสดงความเป็นหิมพานตร่์วมกบัแทรกการบนัทึกธรรมชาติตามท่ีตนไดพ้บเห็น  

อยา่งไรก็ตาม  การปรากฏภาพป่าหิมพานตท่ี์ฝาปะกนน้ียงัแสดงถึงความพิเศษท่ีไม่พบ

ในเรือนของสามญัชนจึงน่าเช่ือวา่คงเคยเป็นเรือนของกษตัริยจ์ริงตามท่ีมา  โดยอาจสันนิษฐานไดว้า่

น่าจะเคยมีการใช้งานในพื้นท่ีดงักล่าวคือ ช่างอาจเขียนข้ึนเพื่อประกอบการเทศน์หรือศาสนกิจ

                                                   
9 ในสมยัราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตอนตน้ระหว่างพ.ศ. 1911-2195 (ค.ศ. 1368-1652)  

ความสัมพนัธ์การติดต่อระหว่างราชสาํนกัไทยและจีนมีจาํนวน 63 คร้ัง เมืองหลวงของไทยในระยะนั้นตั้งอยู่ท่ี

กรุงศรีอยธุยา ยุคน้ีไดมี้ความสัมพนัธ์สืบต่อมาจากสมยัราชวงศ์หยวน ตลอดจนมีการคา้ขายระหว่างกนัทั้งทาง

ราชการและเอกชนเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง หลกัฐานอ่ืนท่ีช้ีให้เห็นวา่อิทธิพลทางการคา้ของจีนมีมากในสมยักรุง

ศรีอยธุยาคือ บนัทึกของนกัประวติัศาสตร์จีนช่ือ ฉี – หยวน ซ่ึงมีชีวิตอยูร่ะหว่าง พ.ศ. 2108-2171 (ค.ศ. 1565-

1628) ไดบ้รรยายถึงเรือสําเภาจีนในเวลานั้นว่าไดบ้รรทุกสินคา้ต่างๆ อาทิเช่นผา้ไหม เคร่ืองถว้ยจากเมืองกวาง

โจว โดยกองเรือน้ีจะบรรทุกสินคา้เขา้มาตามเมืองท่าท่ีสาํคญัตามฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของคาบสมุทธมาเลย ์เช่น 

ปัตตานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ก่อนท่ีจะเขา้กรุงศรีอยธุยา ซ่ึงมีการพบหลกัฐานเคร่ืองถว้ยจีน

เป็นจาํนวนมากท่ีอยธุยาและแหล่งอ่ืนๆ  ,ดูใน ณัฏฐภทัร จนัทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีใน

ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 217-219. 
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ภายในศาลาการเปรียญโดยพบหลกัฐานสนับสนุนคือ  การปรากฏภาพเหล่าวิทยาธรแสดงการ

เคารพดว้ยการพนมมือหนัไปทางทิศตะวนัตกโดยสันนิษฐานไดว้า่พื้นท่ีดงักล่าวอาจเคยประดิษฐาน

พระพุทธรูปหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมาก่อน  ดงันั้น จึงน่าเช่ือวา่ภายในศาลาการเปรียญน่าจะเคยมีหน้าท่ี

การใชง้านมาก่อนจริง  

2.1 การใช้ภาพสัตว์ที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติและอิทธิพลจีนที่ฉากหิมพานต์ภายใน

ศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.เพชรบุรี 

ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญมีแนวคิดในการเขียนภาพป่าหิมพานตใ์ห้สมจริง

จึงปรากฏการเขียนภาพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงในธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่คลา้ยกบัการบนัทึกธรรมชาติ โดย

สันนิษฐานว่ามีการแสดงคติหิมพานต์โดยใช้อิทธิพลจีนจากลวดลายเคร่ืองถ้วยของจีนเน่ืองจาก

พบว่าภาพสัตวแ์ละฉากธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญได้รับแรงบลัดาลใจมาจากลวดลายบน

เคร่ืองถว้ยของจีนอยา่งชดัเจน เช่น  ภาพสัตวท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสัตวม์งคลของจีนและเทคนิคการเขียน

แบบยกฉาก เป็นตน้  รูปแบบฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญท่ีมีการใชภ้าพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงใน

ธรรมชาติร่วมกับการใช้อิทธิพลจีนจากเคร่ืองถ้วยแสดงความเป็นหิมพานต์อาจนํามาศึกษา

เปรียบเทียบไดด้งัน้ี    

ลกัษณะฉากหิมพานต์ท่ีมีการใช้ภาพสัตวท่ี์มีอยู่จริงในธรรมชาติโดยมีอิทธิพลจีน

ปะปนน้ีพบมาก่อนท่ีฉากหิมพานต์หลงัพระประธานภายในวิหารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยุธยา 

กาํหนดอายรุาวตน้รัชกาลพระเจา้ปราสาททอง(พ.ศ.2172-2199) โดยพบหลกัฐาน เช่น ภาพกระต่าย

และนกท่ีเขียนเป็นคู่แบบไทยประเพณี (จากภาพท่ี 57)  ภาพสัตวท่ี์สมจริงคลา้ยการบนัทึกธรรมชาติ  

เช่น ภาพโขลงชา้ง (จากภาพท่ี 63)  ภาพกระรอกและนกท่ีแทรกอยูต่ามตน้ไม ้ (ภาพท่ี 94)  เป็นตน้   

รวมถึงปรากฏอิทธิพลจีนในภาพสัตวแ์ละทิวทศัน์  เช่น ภาพนกหางยาวคลา้ยหงส์นกทิพยข์องจีน 

(จากภาพท่ี 75) และภาพโขดหินคลา้ยเขามอควบคู่กบัตน้ไมท่ี้มีก่ิงหงิกงอ (ภาพท่ี 95)  ซ่ึงนอกจาก

จะพบอิทธิพลจีนในฉากหิมพานตแ์ลว้ยงัพบการเขียนประดบัภาพนกควบคู่กบักระถางตน้ไมแ้บบ

จีนท่ีผนงัดา้นขา้งดว้ยเช่นกนั (ภาพท่ี96)   จากหลกัฐานดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ฉากหิมพานตท่ี์วดั

ใหม่ประชุมพลมีการเขียนโดยใช้ภาพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงในธรรมชาติและมีอิทธิพลจีนปะปนในภาพ

สัตวแ์ละฉากธรรมชาติซ่ึงมีรูปแบบใกลเ้คียงกนักบัฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญ  แต่พบวา่

ฉากหิมพานตท่ี์วดัใหม่ประชุมพลไม่พบการเขียนแบบยกฉากจากเคร่ืองถว้ยจีน  โดยอาจเป็นเพราะ

ฉากหิมพานต์ท่ีวดัใหม่ประชุมพลมีพื้นท่ีมากกว่าฝาปะกนภายในศาลาการเปรียญช่างจึงไม่

จาํเป็นตอ้งประหยดัพื้นท่ี   

 อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากการใชภ้าพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงในธรรมชาติร่วมกบัอิทธิพลจีน

แลว้ช่างท่ีวดัใหม่ประชุมพลยงัมีแนวคิดใชภ้าพสัตวหิ์มพานตซ่ึ์งเป็นสัตวท่ี์ไม่มีอยูจ่ริงเพื่อแสดงคติ
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หิมพานต์  โดยพบภาพสัตวหิ์มพานต์แบบไทยประเพณีคือ ภาพราชสีห์  สัตวหิ์มพานต์ยุคตน้ท่ีมี

การกล่าวถึงในไตรภูมิ(ภาพท่ี 97) 9

10   ซ่ึงจากหลกัฐานจะเห็นวา่ฉากหิมพานตท่ี์วดัใหม่ประชุมพลมี

การใชส้ัตวหิ์มพานตเ์ป็นส่วนนอ้ยคือ ภาพราชสีห์และนกท่ีมีหางยาวคลา้ยหงส์ โดยพบการใชภ้าพ

สัตวท่ี์มีอยูจ่ริงเป็นส่วนมากและมีอิทธิพลจีนประกอบ 

 

                                
                       ภาพท่ี : 94 ภาพกระรอกและนกท่ีแทรกอยูต่ามตน้ไมท่ี้วดัใหม่ประชุมพล จ.อยธุยา 

 

 
ภาพท่ี 95: ภาพโขดหินคลา้ยเขามอและตน้ไมท่ี้มีก่ิงหงิกงอท่ีวดัใหม่ประชุมพล จ. อยธุยา 

 

                                                   
10 พบการกล่าวถึงราชสีห์ในเร่ืองราวของสัตวหิ์มพานตใ์นไตรภูมิกถา ซ่ึงเป็นพระราชนิพนธ์ของ

พระมหาธรรมราชาท่ี 1  โดยกล่าวถึงสัตวหิ์มพานตใ์นแดนของสัตวเ์ดรัจฉาน อาทิเช่น ครุฑ นาค หงส์ ราชสีห์ 4 

ประเภท รวมถึงชา้งแกว้ 10 ตระกลู เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นสตัวหิ์มพานตเ์หล่าน้ีเป็นสตัวหิ์มพานตใ์นยคุตน้ 

ดูใน กรมศิลปากร, ไตรภูมกิถา : ฉบับถอดความ, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555), 85-91. 
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ภาพท่ี 96 : ภาพนกคู่กบักระถางตน้ไมแ้บบจีนท่ีวดัใหม่ประชุมพล จ. อยธุยา 

 
ภาพท่ี 97: ภาพราชสีห์สตัวหิ์มพานตภ์ายในวหิารวดัใหม่ประชุมพล จ.อยธุยา 

 

ลกัษณะการใช้ภาพสัตว์ท่ีมีอยู่จริงในธรรมชาติร่วมกับอิทธิพลจีนยงัพบท่ีฉากหิม

พานตท่ี์สมุดข่อยวดัศรีษะกระบือ จารึกบอกศกัราชวา่จารข้ึนในปี พ.ศ.2286 ซ่ึงตรงกบัรัชกาลพระ

เจา้บรมโกศ (พ.ศ.2275-2301)11   โดยพบหลกัฐาน เช่น ภาพกวางและนกควบคู่กบัฉากทิวทศัน์ท่ีมี

อิทธิพลจีนคือ ภาพโขดหินคลา้ยเขามอ  ดอกไมท่ี้มีลกัษณะคลา้ยดอกโบตัน๋และตน้ไมท่ี้มีก่ิงหงิกงอ 

โดยจะเห็นว่าฉากธรรมชาติท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือมีการเขียนแบบยกฉากเหมือนกับฉาก

ธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญ  โดยอาจเป็นเพราะสมุดข่อยนั้นมีพื้นท่ีจาํกดัเช่นเดียวกบัฝาปะกน

ของศาลาการเปรียญช่างจึงเลือกการเขียนแบบยกฉากมาเขียนตามความเหมาะสมของพื้นท่ี         

                                                   
11 น. ณ ปากนํ้ า, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมุดข่อย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528), 19.  
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(จากภาพท่ี 98-99)  นอกจากน้ียงัพบวา่ฉากหิมพานตท่ี์สมุดข่อยวดัศรีษะกระบือมีการใช้ภาพสัตว์

หิมพานตคื์อ ภาพกินนรท่ีเป็นสัตวหิ์มพานตแ์บบไทยประเพณี (ภาพท่ี 100) และภาพสิงโตแบบจีน 

(ภาพท่ี101 )   ดงันั้น จึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือมีแนวคิดในการเขียนฉาก

หิมพานต์โดยใช้ภาพสัตวหิ์มพานต์ท่ีเป็นสัตวท่ี์ไม่มีอยู่จริงคือ ภาพกินนรและสิงโตแสดงคติหิม

พานต์ร่วมกบัภาพสัตวธ์รรมชาติและฉากธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลจีนดว้ยเช่นกนั  จากหลกัฐานอาจ

กล่าวไดว้า่ฉากหิมพานตท่ี์สมุดข่อยวดัศรีษะกระบือมีแนวคิดการเขียนภาพป่าหิมพานตใ์กลเ้คียงกบั

ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญเน่ืองจากมีองค์ประกอบคือ มีการใช้ภาพสัตวท่ี์มีอยู่จริงเป็น

ส่วนใหญ่และฉากธรรมชาติมีอิทธิพลจีนปะปน  รวมถึงมีการเขียนแบบยกฉากท่ีอาจไดรั้บแรงบลั

ดาลใจมาจากเคร่ืองถว้ยของจีนเหมือนกบัฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญ   

 

              
ภาพท่ี 98: ภาพสตัวธ์รรมชาติกบัทิวทศัน์ท่ีมีอิทธิพลจีนท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือ 

ท่ีมา (ซ้าย): น. ณ ปากนํ้ า, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมุดข่อย(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528), 62. 

            ท่ีมา (ขวา): น. ณ ปากนํ้ า, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมุดข่อย, 63. 

 
ภาพท่ี 99: ภาพสตัวธ์รรมชาติกบัทิวทศัน์ท่ีมีอิทธิพลจีนท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือ 

                                      ท่ีมา : น. ณ ปากนํ้ า, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมุดข่อย, 66. 
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ภาพท่ี 100: ภาพกินนรจากสมุดขอ่ยวดัศรีษะกระบือ 

ท่ีมา: น. ณ ปากนํ้ า, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมุดข่อย, 78. 

                    
ภาพท่ี 101: สิงโตแบบจีนจากสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือ 

ท่ีมา (ซ้าย): น. ณ ปากนํ้ า, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมุดข่อย, 70 

                ท่ีมา (ขวา): น. ณ ปากนํ้ า, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมดุข่อย, 71 

 

ฉากหิมพานตท่ี์มีการใชภ้าพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงในธรรมชาติยงัพบหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีตูพ้ระ

ธรรมวดัเซิงหวายกาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 โดยพบภาพนกและกระรอกแสดงออกอยา่ง

เป็นธรรมชาติคลา้ยการบนัทึกธรรมชาติ (ภาพท่ี 102-103)   ลกัษณะการแทรกภาพกระรอกหรือนก

ไวต้ามตน้ไมน้ี้คงไดรั้บความนิยมในฉากหิมพานตส์มยัอยุธยาตอนปลายเพราะพบรูปแบบดงักล่าว

ท่ีฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญ  ฉากหิมพานตท่ี์วดัใหม่ประชุมพลและท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะ

กระบือ  นอกจากน้ีท่ีตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายยงัพบการใชภ้าพสัตวหิ์มพานตท่ี์มีอิทธิพลจีนคือ ภาพ

สิงโตแบบจีน (ภาพท่ี104)  ซ่ึงภาพสิงโตแบบจีนน้ีคงไดรั้บความนิยมในฉากหิมพานตส์มยัอยุธยา

ตอนปลายเพราะพบท่ีฉากหิมพานต์ท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเจา้บรม

โกศดว้ยเช่นกนั (จากภาพท่ี101)     จากหลกัฐานอาจกล่าวไดว้า่ฉากหิมพานตท่ี์ตูพ้ระธรรมวดัเซิง
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หวายมีการใชภ้าพสัตวธ์รรมชาติคลา้ยกบัการบนัทึกธรรมชาติซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัฉากหิมพานต์

ภายในศาลาการเปรียญ  

 

 
ภาพท่ี 102: ภาพสตัวธ์รรมชาติท่ีตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายภายในพิพิธภณัสถานแห่งชาติพระนคร 

    กาํหนดอายรุาว พทุธศตวรรษท่ี 22-23  

 

                 
          ภาพท่ี 103: ภาพสตัวธ์รรมชาติท่ีตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายภายในพิพิธภณัสถานแห่งชาติพระนคร 

          กาํหนดอายรุาว พทุธศตวรรษท่ี 22-23  
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ภาพท่ี 104: ภาพสิงโตแบบจีนท่ีตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายภายในพิธภณัสถานแห่งชาติพระนคร  

กาํหนดอายรุาว พทุธศตวรรษท่ี 22-23  

 

จากการศึกษาเปรียบเทียบท่ีฉากหิมพานต์ท่ีวดัใหม่ประชุมพล สมุดข่อยวดัศรีษะ

กระบือและตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย  พบว่าฉากหิมพานตใ์นสมยัอยุธยาตอนปลายมีการเขียนภาพ

สัตวท่ี์มีอยู่จริงร่วมกบัฉากธรรมชาติเพื่อแสดงความเป็นป่า โดยนิยมการเขียนภาพสัตวธ์รรมชาติ 

เช่น  ภาพนกและกระรอกท่ีแทรกอยู่ตามต้นไม้ทาํให้ภาพป่าดูมีความสมจริงคล้ายการบนัทึก

ธรรมชาติ   นอกเหนือจากการเขียนภาพสัตวธ์รรมชาติแลว้ยงัพบการเขียนภาพสัตวหิ์มพานตซ่ึ์งอาจ

สันนิษฐานไดว้า่ช่างใชภ้าพสัตวหิ์มพานตแ์สดงคติหิมพานตเ์น่ืองจากตามคติเป็นสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่น

ป่าหิมพานต1์1

12    ดงันั้น การเขียนภาพสัตวหิ์มพานตร่์วมกบัภาพป่าน้ีอาจสันนิษฐานไดว้า่คงเป็นการ

ตีความหมายภาพป่าหิมพานต์ในความคิดของช่างสมยัอยุธยาตอนปลายท่ีเขียนภาพสัตวหิ์มพานต์

เพื่อแสดงวา่ภาพสัตวแ์ละธรรมชาติดงักล่าวคือภาพป่าหิมพานต ์ โดยอาจเป็นไปไดว้า่หงส์แบบจีน

นั้นเป็นสัตวหิ์มพานต์ท่ีมีอิทธิพลต่างประเทศท่ีช่างคุน้เคย ดงัปรากฏหลกัฐานภาพนกท่ีมีหางยาว

คลา้ยหงส์ท่ีฉากหิมพานตท่ี์วดัใหม่ประชุมพลและภายในศาลาการเปรียญ 

                                                   
12 การอธิบายเร่ืองสตัวหิ์มพานตไ์ดป้รากฏใน สาส์นสมเด็จ ฉบบัวนัท่ี 10 ธนัวาคม  พ.ศ. 2483 สม

เด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  ทรงพระนิพนธ์ทูล สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติ

วงศ์วา่ “มูลของสัตวหิ์มพานต”์นั้น  อธิบายวา่ “คาํท่ีเรียกวา่สัตวหิ์มพานต ์หมายความวา่สัตวอ์ยา่งนั้นมีแต่ในป่า

หิมพานต ์อนัมนุษยส์ามญัไม่สามารถจะเห็นตวัจริงได ้เพราะฉะนั้น สัตวจ์ตุบาทอยา่งใดท่ีเห็นกนัดาษด่ืน ดงัเช่น 

เสือ ชา้ง มา้ ววั ควาย เป็นตน้ก็ดี หรือสตัวท์วบิาท ดงัเช่น แร้ง เหยีย่ว และเป็ดไก่ เป็นตน้ก็ดี จึงไม่นบัเป็นสัตวหิ์ม

พานต”์ ดงันั้นจึงอาจตีความไดว้า่สัตวหิ์มพานตเ์ป็นสัตวพิ์เศษอาศยัอยูใ่นป่าหิมพานตช่์างจึงนาํมาวาดเพ่ือแสดง

คติหิมพานต์ ดูใน   ยิ้ม ปัณฑยางกูร , ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยดําของหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์การพิมพ,์ 2525), 9-10. 
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นอกจากฉากหิมพานต์ในสมยัอยุธยาตอนปลายจะใช้ภาพสัตวหิ์มพานต์แสดงคติหิม

พานตแ์ลว้ การพบอิทธิพลจีนปะปนในภาพสัตวแ์ละธรรมชาติก็อาจกล่าวไดว้่าช่างใช้อิทธิพลจีน

แสดงความเป็นหิมพานตด์ว้ยเช่นกนั  เน่ืองจากอิทธิพลจีนนั้นเป็นอิทธิพลต่างประเทศซ่ึงอาจเป็น

ส่ิงแปลกใหม่ในสมยัอยุธยาตอนปลายซ่ึงสอดคลอ้งกบัคติหิมพานต ์  ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ฉาก

หิมพานต์ในสมยัอยุธยาตอนปลายมีแนวคิดการเขียนภาพป่าหิมพานต์โดยใช้ภาพสัตวท่ี์มีอยู่จริง

เป็นส่วนใหญ่ควบคู่กบัภาพธรรมชาติเพื่อแสดงความเป็นป่าและใชภ้าพสัตวหิ์มพานตแ์สดงคติหิม

พานตโ์ดยมีอิทธิพลจีนประกอบซ่ึงลกัษณะดงักล่าวมีความใกลเ้คียงกบัฉากหิมพานต์ภายในศาลา

การเปรียญ 

นอกจากน้ียงัพบวา่จากภาพท่ี 98 100 และ101 จะเห็นวา่ฉากหลงัท่ีฉากหิมพานตส์มุด

ข่อยวดัศรีษะกระบือท่ีกาํหนดอายใุนสมยัพระเจา้บรมโกศมีการใชสี้พื้นหลงัท่ีหลากหลายข้ึนเช่น สี

ฟ้า สีครามและสีเขียว ซ่ึงแตกต่างจากฉากหิมพานต์ภายในศาลาการเปรียญท่ียงัคงใช้พื้นขาวตาม

รูปแบบจิตรกรรมแบบไทยประเพณีในสมยัอยุธยาตอนปลายจึงอาจเป็นไปได้ว่าฉากหิมพานต์

ภายในศาลาการเปรียญอาจมีมาก่อนท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือ รวมถึงท่ีฉากหิมพานตส์มุดข่อยวดั

ศรีษะกระบือและตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวายยงัมีการใชภ้าพสัตวหิ์มพานต์คือ ภาพสิงโตแบบจีนท่ีคง

ไดรั้บความนิยมในระยะปลาย ซ่ึงภาพสิงโตแบบจีนน้ีไม่ปรากฏท่ีฉากหิมพานต์ภายในศาลาการ

เปรียญ  ลกัษณะดงักล่าวอาจช่วยสนบัสนุนการสันนิษฐานวา่ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญ

อาจมีมาก่อนท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือและตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย 

 อยา่งไรก็ตาม ต่อมาฉากหิมพานตใ์นสมยัรัตนโกสินตร์ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบไปจาก

สมยัอยธุยาตอนปลายโดยใหค้วามสาํคญักบัอิทธิพลตะวนัตกท่ีมีการเขียนแบบสมจริงแทนอิทธิพล

จีนท่ีเคยนิยมในสมยัอยุธยาตอนปลาย  ดงัตวัอย่างเช่น ฉากหิมพานตภ์ายในพระอุโบสถวดัสุทศัน

เทพวราราม ท่ีกาํหนดอายใุนสมยัรัชกาลท่ี 3   ประยรู อุลุชาฎะไดใ้ห้ความเห็นวา่  จิตรกรรมในพระ

อุโบสถวดัสุทศัน์น้ีแมจ้ะมีการเขียนในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยบริบูรณ์แลว้ก็ตาม ต่อมาคงชาํรุดตอ้ง

เขียนซ่อมเป็นส่วนใหญ่โดยมีข้อสังเกต คือ พบการเขียนภาพทิวทัศน์สมจริงแบบตะวนัตก 

(realistic) ซ่ึงเป็นพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4  กล่าวคือ  จากภาพท่ี 105  พบว่า ภาพธรรมชาติ

ทิวทศัน์ เช่น ภูเขา ตน้ไม ้ทอ้งฟ้า มีการผลกัระยะใกลไ้กล (perspective)  ซ่ึงวิธีน้ีจิตรกรรมสมยั

รัชกาลท่ี 1-3 ไม่เคยพบเพราะยงัเขียนภาพเป็นสองมิติอยู ่ จะเห็นวา่ภาพพื้นนํ้ ามีความเรียบเหมือน

จริงแตกต่างจากภาพสระนํ้ าในสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีสระนํ้ าจะเขียนตดัเส้นเป็นลูกคล่ืนตามแบบ

ภาพเขียนรัตนโกสินตร์ตอนตน้ 12

13   

                                                   
13 น. ณ ปากนํ้ า, วดัสุทศันเทพวราราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539), 9-10. 
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นอกจากน้ีโขดหินคลา้ยเขามออยา่งจีนท่ีเคยนิยมในสมยัอยธุยาตอนปลายก็ปรับเปล่ียน

เป็นโขดหินท่ีมีความเหมือนจริงแบบตะวนัตก ฉากหิมพานต์ภายในพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรา

รามมีการเขียนภาพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงตามธรรมชาติควบคู่กบัสัตวหิ์มพานตซ่ึ์งองคป์ระกอบดงักล่าวคง

เป็นรูปแบบท่ีสืบมาจากสมยัอยุธยา (ภาพท่ี 106) น่าสังเกตจากภาพท่ี 107 จะเห็นวา่ช่างเขียนภาพ

ชา้งใหเ้ห็นหลากหลายมุมอยา่งเป็นธรรมชาติแตกต่างจากภาพสัตวท่ี์จิตรกรรมไทยประเพณีในสมยั

อยุธยาท่ีมกัแสดงออกให้เห็นเพียงดา้นขา้งหรือมีการเอ้ียวตวั  ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ฉากหิมพานต์

ในสมยัรัตนโกสินตร์มีการให้ความสําคญักบัอิทธิพลตะวนัตกโดยจะเห็นว่ามีการเขียนภาพสัตว์

และธรรมชาติแบบสมจริงโดยไม่ปรากฎสัตวแ์ละธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลจีน ซ่ึงแตกต่างจากฉากหิม

พานต์ในสมยัอยุธยาท่ีมีการให้ความสําคญักบัความเป็นอุดมคติและอิทธิพลจีนเพราะความนิยม

ภาพสัตวแ์ละทิวทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลจีน 

 

 
ภาพท่ี 105: ฉากหิมพานตภ์ายในพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 

ท่ีมา: น. ณ ปากนํ้ า, วดัสุทศันเทพวราราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2339), 150. 
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ภาพท่ี 106: ฉากหิมพานตท่ี์ประกอบไปดว้ยสตัวธ์รรมชาติและสตัวหิ์มพานต ์ 

วดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 

ท่ีมา: น. ณ ปากนํ้ า, วดัสุทศันเทพวราราม, 150. 

 
ภาพท่ี 107: ภาพชา้งท่ีฉากหิมพานตว์ดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 

ท่ีมา: น. ณ ปากนํ้ า, วดัสุทศันเทพวราราม, 150. 
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จากการศึกษาฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญอาจสันนิษฐานไดว้า่คงเขียนข้ึนเพื่อ

การใช้งานในพื้นท่ีดังกล่าวโดยช่างอาจเขียนข้ึนเพื่อประกอบการเทศน์ภายในศาลาการเปรียญ

รวมถึงการเขียนป่าหิมพานต์ประดบัอย่างสวยงามท่ีฝาปะกนน้ียงัแสดงถึงความพิเศษท่ีไม่พบใน

เรือนของสามญัชนจึงน่าเช่ือวา่เป็นเรือนของกษตัริยจ์ริงตามตาํนาน  ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการ

เปรียญมีการแสดงความเป็นป่าโดยการเขียนภาพสัตวท่ี์มีอยู่จริงในธรรมชาติคลา้ยกบัการบนัทึก

ทางธรรมชาติวิทยา รวมถึงแทรกภาพวิถีชีวิตของผูค้นในป่าซ่ึงช่วยสนบัสนุนวา่ช่างมีแนวคิดเขียน

ป่าหิมพานตใ์ห้มีความสมจริงและตอ้งการบนัทึกธรรมชาติตามท่ีพบเห็นจริง นอกจากน้ียงัพบวา่มี

การใชอิ้ทธิพลจากลวดลายเคร่ืองถว้ยของจีนแสดงคติหิมพานตเ์น่ืองจากพบวา่มีการใชแ้รงบนัดาล

ใจจากลวดลายเคร่ืองถว้ยของจีนในภาพสัตวแ์ละฉากธรรมชาติชดัเจนกวา่การใชภ้าพสัตวหิ์มพานต ์ 

ดงัปรากฏหลกัฐานเช่น ภาพสัตวท่ี์เก่ียวข้องกบัสัตวม์งคลของจีน ภาพโขดหินคล้ายเขามอและ

เทคนิคการเขียนแบบยกฉาก เป็นตน้  โดยสาเหตุท่ีช่างเลือกอิทธิพลจีนจากเคร่ืองถว้ยมาใชอ้าจเป็น

เพราะฝาปะกนมีพื้นท่ีจาํกดัเหมือนกบัเคร่ืองถว้ย  รวมถึงช่างคงมีความคุน้เคยกบัศิลปะจีนผา่นทาง

เคร่ืองถว้ยของจีนท่ีเขา้มาพร้อมกบัการคา้ขายระหว่างไทยกบัจีนเน่ืองจากเคร่ืองถ้วยเป็นสินคา้ท่ี

ไดรั้บความนิยมในสมยัอยธุยา13

14    

จากรูปแบบดงักล่าว จะเห็นวา่ภายในศาลาการเปรียญมีแนวคิดการเขียนฉากหิมพานต์

ท่ีมีลกัษณะการบนัทึกธรรมชาติและมีความสมจริงโดยนาํมาเขียนควบคู่กบัแรงบลัดาลใจจากเคร่ือง

ถว้ยของจีนท่ีใช้แสดงคติหิมพานต ์ ลกัษณะความเป็นธรรมชาติน้ีเม่ือนาํมาเทียบกบัฉากหิมพานต์

ในสมยัอยุธยาตอนปลายคือท่ีวดัใหม่ประชุมพล  สมุดข่อยวดัศรีษะกระบือและตูพ้ระธรรมวดัเซิง

หวาย  พบวา่หลกัฐานดงักล่าวมีการใชภ้าพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงเป็นส่วนใหญ่คลา้ยการบนัทึกธรรมชาติ

เช่นเดียวกนั  นอกจากน้ีการใช้อิทธิพลจีนในฉากหิมพานต์คงไดรั้บความนิยมในสมยัอยุธยาตอน

                                                   
14 ในสมยัราชวงศชิ์งตอนตน้ซ่ึงตรงกบัสมยัอยธุยาตอนปลาย จีนกบัไทยมีการส่งทูตแลกเปล่ียนกนั

อย่างเป็นทางการรวม 24 คร้ัง จนกระทัง่ถึงตอนกลางรัชกาลพระเจา้เฉียนหลงราวพ.ศ.2309 (ค.ศ.1766) จึง

หยุดชะงกัลง  เคร่ืองถว้ยของจีนมกัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองราชบรรณาการให้กบักษตัริยไ์ทยและยงัเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บ

ความนิยมในสมยัอยธุยาเน่ืองจากมีความสวยงามและนํ้ าหนกัเบา ดงัปรากฏหลกัฐานเป็นเคร่ืองถว้ยจีนเป็นไม่ตํ่า

กว่า 1,000 ตนั ในแม่นํ้ าเจ้าพระยารอบเกาะอยุธยา ดูใน   ณัฏฐภทัร จนัทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่ง

โบราณคดใีนประเทศไทย, 220-223. 
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ปลายเน่ืองจากพบการใชอิ้ทธิพลจีนปะปนในภาพสัตวแ์ละฉากธรรมชาติท่ีวดัใหม่ประชุมพล  สมุด

ข่อยวดัศรีษะกระบือ ตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย จึงอาจอธิบายไดว้า่ช่างคงใช้อิทธิพลจีนแสดงความ

เป็นหิมพานต์เน่ืองจากอิทธิพลจีนเป็นอิทธิพลจากต่างประเทศท่ีอาจเป็นส่ิงแปลกใหม่ในสมยั

อยธุยาตอนปลายซ่ึงสอดคลอ้งกบัคติหิมพานต ์   

 ซ่ึงต่อมาฉากหิมพานตใ์นสมยัรัตนโกสินตร์เช่น ฉากหิมพานตท่ี์วดัสุทศันเทพวราราม

พบวา่มีการใหค้วามสาํคญักบัอิทธิพลตะวนัตกแทนท่ีอิทธิพลจีนท่ีเคยนิยมในสมยัอยุธยาตอนปลาย  

โดยปรากฏการเขียนภาพทิวทศัน์แบบสมจริงและเขียนแบบผลกัระยะใกลไ้กล ซ่ึงแตกต่างจากสมยั

อยุธยาตอนปลายท่ีภาพมีลกัษณะแบนราบเป็น 2 มิติ และไม่มีการเขียนผลกัระยะ  ยงัมีการแสดง

ภาพสัตวบ์างส่วนใหเ้ห็นหลายดา้นมากข้ึนซ่ึงต่างจากสมยัอยธุยาตอนปลายภาพสัตวส่์วนมากแสดง

ให้เห็นแค่ด้านขา้งหรือมีการเอ้ียวตวั  ดงันั้น จึงอาจนาํลกัษณะดงักล่าวมากาํหนดอายุว่าฉากหิม

พานตภ์ายในศาลาการเปรียญคงเขียนข้ึนในสมยัอยุธยาตอนปลายเพราะมีการใชอิ้ทธิพลจีนรวมถึง

ยงัมีเทคนิคการเขียนแบบสมยัอยธุยา คือ ภาพมีความแบนราบเป็น 2 มิติ  ใชพ้ื้นหลงัสีขาวและมีการ

ตดัเส้น เป็นตน้ จากลกัษณะดงักล่าวจึงน่าเช่ือวา่ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญน่าจะเขียนข้ึน

ในสมยัอยุธยาตอนปลาย  รวมถึงยงัน่าเช่ือว่าฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญน่าจะเขียนข้ึน

ก่อนฉากหิมพานต์สมุดข่อยวดัศรีษะกระบือท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเจา้บรมโกศเน่ืองจากสีพื้น

ฉากหลงัท่ีสมุดข่อยวดัศรีษะกระบือเร่ิมมีพฒันาการใช้สีหลากหลาย เช่น สีฟ้า สีเขียวและสีคราม 

เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่างจากฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญท่ีเขียนฉากหลงัสีขาวตามระเบียบของ

อยุธยาตอนปลาย   จากเหตุผลดงักล่าวอาจเป็นไปไดว้่าฉากหิมพานต์ภายในศาลาการเปรียญอาจ

เป็นงานรุ่นเดียวกบัภาพวิทยาธรภายในศาลาการเปรียญคือในช่วงรัชกาลพระนารายณ์-รัชกาลพระ

เจา้ทา้ยสระตามท่ีกาํหนดอายไุวใ้นเบ้ืองตน้ 
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บทที4่ 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาอาจกล่าวไดว้่าฉากหิมพานต์ภายในศาลาการเปรียญมีแนวคิดเขียนฉาก

หิมพานตท่ี์มีความสมจริงเป็นธรรมชาติเน่ืองจากปรากฏลกัษณะการบนัทึกธรรมชาติคือ มีการใช้

ภาพสัตวท่ี์มีอยู่จริงเป็นส่วนใหญ่ร่วมกบัฉากธรรมชาติเพื่อแสดงถึงความเป็นป่า รวมถึงยงัพบว่า

ภาพสัตวแ์ละธรรมชาติดงักล่าวมีการใชแ้รงบลัดาลใจจากลวดลายบนเคร่ืองถว้ยของจีนปะปนอยา่ง

ชดัเจนรวมถึงปรากฏเทคนิคการเขียนแบบยกฉากจึงเป็นไปได้ว่าฉากหิมพานต์ภายในศาลาการ

เปรียญใช้อิทธิพลจากลวดลายบนเคร่ืองถ้วยของจีนแสดงคติหิมพานต์  โดยเหตุผลท่ีช่างเลือก

อิทธิพลจีนจากเคร่ืองถว้ยมาแสดงคติหิมพานตอ์าจเป็นเพราะช่างคงพิจารณาถึงเหมาะสมของพื้นท่ี

เน่ืองจากฝาปะกนและเคร่ืองถว้ยมีพื้นท่ีจาํกดัเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีรูปแบบฉากหิมพานตท่ี์มีการ

บนัทึกธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญยงัมีความสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีกล่าวคือ ช่างคงวาดภาพป่าหิม

พานตป์ระดบัฝาปะกนเพื่อประกอบการเทศน์  รวมถึงลกัษณะการเขียนภาพแบบบนัทึกธรรมชาติน้ี

ยงัอาจเป็นไปไดว้า่ช่างอาจเขียนข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาหรือช่างอาจตอ้งการจาํลองทิวทศัน์ของ

ป่าไมไ้วภ้ายในศาลาการเปรียญเพื่อความสวยงามก็เป็นได ้  

รูปแบบฉากหิมพานตท่ี์สมจริงเป็นธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญน้ีเม่ือนาํมาศึกษา

เปรียบเทียบกบัฉากหิมพานต์สมยัอยุธยาตอนปลาย เช่น ฉากหิมพานต์ท่ีวดัใหม่ประชุมพล สมุด

ข่อยวดัศรีษะกระบือและตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย พบว่าหลกัฐานดงักล่าวมีการใช้ภาพสัตวท่ี์มีอยู่

จริงเป็นส่วนใหญ่และฉากธรรมชาติเพื่อแสดงความเป็นป่าเช่นเดียวกนั โดยพบวา่มีการใชส้ัตวหิ์ม

พานตแ์สดงคติหิมพานตแ์ต่พบเป็นส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัภาพสัตวท่ี์มีอยูจ่ริงในธรรมชาติ รวมถึงยงั

พบการใช้อิทธิพลจีนปะปนในภาพสัตวแ์ละฉากธรรมชาติโดยสันนิษฐานไดว้่าช่างใช้อิทธิพลจีน

เพื่อแสดงคติหิมพานต ์ ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ลกัษณะดงักล่าวเป็นรูปแบบของฉากหิมพานตใ์นสมยั

อยธุยาตอนปลาย   

 อย่างไรก็ตาม น่าเช่ือว่าฉากหิมพานต์ภายในศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณราม จ.

เพชรบุรี อาจเขียนข้ึนในสมยัอยุธยาตอนปลายเน่ืองจากมีการใชอิ้ทธิพลจีนซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีไดรั้บ

ความนิยมในสมยัอยุธยาตอนปลายและมีการใชเ้ทคนิคการเขียนแบบอยุธยาตอนปลาย เช่น การใช้

พื้นหลงัสีขาวและเขียนภาพแบนราบเป็น 2 มิติ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิตรกรรมภายในศาลาการ

เปรียญท่ีกาํหนดอายุในสมยัอยุธยาตอนปลายคือ ภาพทวารบาลแบบไทยประเพณีท่ีกาํหนดอายุใน
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สมยัอยธุยาตอนปลายและภาพวทิยาธรท่ีกาํหนดอายใุนช่วงรัชกาลพระนารายณ์-รัชกาลพระเจา้ทา้ย

สระ   หลกัฐานดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบศิลปกรรมท่ีกาํหนดอายุในสมยัอยุธยาตอนปลาย

เช่นกันคือ ลวดลายงานไม้ท่ีหน้าบนัและบานประตูศาลาท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเจ้าเสือตาม

ตาํนานกล่าววา่พระเจา้เสือพระราชทานเรือนศาลาใหแ้ก่สมเด็จเจา้แตงโม จากเหตุผลดงักล่าวจึงน่า

เช่ือว่าฉากหิมพานต์ภายในศาลาการเปรียญเขียนข้ึนในสมยัอยุธยาตอนปลายจริงโดยอาจกาํหนด

อายไุดว้า่ไม่เก่าไปกวา่สมยัพระเจา้เสือ  
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