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 ระยองเป็นจังหวัดที่มิได้ร่่ำรวยแต่ทรัพยำกรด้ำนธรรมชำติ แต่มรดกทำงวัฒนธรรมก็มีอยู่เป็น

จ่ำนวนมำกเช่นกัน โดยเฉพำะแหล่งศิลปกรรมและงำนช่ำงโบรำณซึ่งมีควำมสวยงำมไม่แพ้ชำยทะเล 

เกำะแก่งและภูเขำของระยองเลย หำกทว่ำศึกษำวิจัยทำงด้ำนประวัติศำสตร์ศิลปะของระยองยังมีน้อย

มำกหำกเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยรอบหลักฐำนดังกล่ำวจึงยังไม่ได้รับควำมสนใจมำกพอ 

 คณะโบรำณคดีภำยใต้กรอบควำมร่วมมือจำกบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ่ำกัด(มหำชน) 

ได้ท่ำกำรศึกษำมรดกทำงวัฒนธรรมของระยองในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้่ำระยองและได้พบหลักฐำนมำกมำยที่

ยืนยันว่ำในอดีตนั้นระยองเป็นเมืองอีกแห่งที่มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนงำนช่ำง มีฝีมือกำรสร้ำง

ศิลปกรรมที่ช่ำนำญ ทั้งงำนเนื่องในศำสนำและงำนใช้สอยในชีวิตประจ่ำวัน  แม้ว่ำกำลเวลำจะท่ำให้

ระยองเปลี่ยนแปลงไปมำกจำกอดีตด้วยควำมเจริญต่ำงๆ แต่ก็ไม่อำจละทิ้งควำมเจริญเช่นนี้ในอดีตไป

ได้เพรำะเป็นต้นทุนส่ำคัญในกำรพัฒนำเมืองระยองให้ก้ำวหน้ำด้วยหลักฐำนจำกอดีต 

 คณะผู้วิจัยด้ำนศิลปกรรมและงำนช่ำงเมืองระยองขอขอบคุณ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร,  บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ่ำกัด(มหำชน) ที่สนับสนุนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรม รวม

ไปถึงพระภิกษุสงฆ์ผู้ดูแลวัดอันเป็นแหล่งศิลปกรรมส่ำคัญ โรงเรียนระยองวิทยำคม โรงพยำบำล

ระยอง เจ้ำของบ้ำนเรือนต่ำงๆในย่ำนเมืองเก่ำระยองที่อนุเครำะห์ในกำรส่ำรวจเก็บข้อมูลต่ำงๆ

ระหว่ำงกำรศึกษำ และคำดหวังให้รำยงำนชิ้นนี้จะได้เป็นแรงขับเคลื่ อนทำงวิชำกำรส่ำหรับงำนด้ำน

วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ศิลปะ โบรำณคดีของเมืองระยองต่อไป 

 

คณะผู้วิจัยด้ำนศิลปกรรมและงำนช่ำงเมืองระยอง (P3) 

พฤศจิกำยน 2561 
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1 
สถาปัตยกรรมลุ่มน ้าเมืองระยอง 

บทน้า 
ระยองเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ปรากฏหลักฐานต่าง ๆ มากมาย

โดยเฉพาะหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งปรากฏอยู่ตลอดสองฝากฝั่งของลุ่มแม่น ้าระยอง 
นับเป็นเวลานานตั งแต่สมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งหลักฐานทาง
สถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในเมืองระยองนั นได้ชี ให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวเมืองได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากเมืองระยองได้พบหลักฐานทางสถาปัตยกรรมเป็นจ้านวนมาก โดยผู้เขียนได้แบ่ง
สถาปัตยกรรมลุ่มแม่น ้าระยองออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี   

1. อุโบสถสกุลช่างเมืองระยอง  
2. มณฑปและ หอพระไตรในลุ่มน ้าระยอง  
3. เจดีย์เมืองระยอง 
 

1.1 อุโบสถสกุลช่างเมืองระยอง1  
เนื่องด้วยสถาปัตยกรรมประเภทอุโบสถของเมืองระยองนั นพบเป็นจ้านวนมากจึงได้ท้าการ

แบ่งกลุ่มของอาคารอุโบสถเมืองระยองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. อุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย 
2. อุโบสถสมัยรัตนโกสินทร์  
อาคารอุโบสถของระยองมีรูปแบบลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ลักษณะของอาคารดังกล่าวได้

พบกระจายอยู่ทั่วไปในเขตลุ่มแม่น ้าระยอง คือ นิยมสร้างให้ผนังอาคารสูง ทรงจั่วยอดแหลมและมีจั่นหับ
หรือเพิงพาไลยื่นออกมาด้านหน้าหลุบต่้า มีการท้าพนักเตี ย ๆ ปดดล้อมโถงด้านหน้าและเจาะช่องทางเข้า
ด้านข้างทั งสองด้าน อาคารเช่นนี คงได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายและสร้างมา
เรื่อย ๆ จนถึงช่วงพ.ศ. 2500 เป็นอย่างน้อย  
อุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย 
  หลักฐานสถาปัตยกรรมประเภทอุโบสถในเมืองระยองที่ได้รับรูปแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายและ
น่าจะมีอายุเกา่ไปจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ อุโบสถวัดบ้านแลง และอุโบสถวัดนาตาขวัญ  

                                                                 
1 เรียบเรียงโดย จิราพร ไกรชะนะ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง. 
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รูปแบบของอาคารอุโบสถในสมัยอยุธยาตอนปลายนั น การท้ารูปหลังคามีลักษณะจั่วบีบเล็กและ
สูง  มีการท้าหลังคาให้เชิดโดยนิยมท้าจั่วด้านหน้าของอาคารให้มีความสูงใกล้เคียงกับหลังคาซ้อนที่สอง
ของอาคาร เมื่อมองดูด้านข้างของอาคารจะเห็นเส้นของสันหลังคาแอ่นโค้ง ลักษณะของสันหลังคาแอ่น
โค้งตกท้องช้าง ส่วนการท้าฐานของอาคารนั น จะท้าให้มีลักษณะตกท้องช้างหรือท้องส้าเภาเช่นเดียวกัน
เพ่ือให้แนวเส้นระหว่างหลังคาและฐานมีความกลมกลืนกัน การท้าผนังด้านข้างของอาคารให้มีลักษณะ
เอียงเข้าหาจุดศูนย์กลางหรือการท้าให้ผนังสอบเข้าหาตรงกลาง เมื่อมองจากด้านสกัดของอาคาร (ทั งนี 
เพ่ือการรับน ้าหนักโครงสร้างหลังคา )2 โดยเมื่อท้าการศึกษาไปแล้วพบว่าอาคารอุโบสถเมืองระยองนั น
เป็นอาคารทรงตึก ซึ่งเป็นอาคารที่น้ารูปแบบของอาคารทรงไทยประเพณีรวมกันกับอาคารที่ได้รับอิทธิพล
ตะวันตก 

อุโบสถวัดบ้านแลง (ภาพที่ 1) เป็นอุโบสถขนาด 5 ห้อง มีก้าแพงแก้วล้อมรอบ มีการท้าจั่นหับ
หรือลักษณะหลังคายื่นออกมาด้านหน้าหลุบต่้า มีพนักเตี ย ๆ ก่ออิฐถือปูนล้อมไว้ ที่โถงทางเข้าด้านหน้า
และพนักนั นก่อหุ้มเสากลมที่รองรับหลังคาจั่นหับไว้ ผนังอาคารเอนสอบ หลังคาซ้อนกัน 2 ชั น 3 ตับ 
ปรากฏการท้าเท้าแขนรองรับหลังคาที่เชื่อมกับอาคารโดยตรง ส่วนหน้าบันฉาบปูนและประดับเครื่องถ้วย  
 อุโบสถวัดนาตาขวัญ (ภาพที่ 2) ฐานของอาคารท้าเป็นฐานสิงห์ลดรูป เป็นอาคาร 5 ห้อง มีการ
ท้าจั่นหับยื่นออกมาที่ด้านหน้าหลุบต่้า มีพนักก่ออิฐถือปูนเตี ย ๆ ล้อมโถงด้านหน้าและหุ้มเสาที่รองรับ 
ผนังอาคารเอนสอบสูง หลังคาซ้อนกัน 3 ชั น 2 ตับ ส่วนหน้าบันเรียบไม่ประดับลวดลาย  

โดยลักษณะร่วมกันที่เห็นได้ชัดเจนของอุโบสถทั ง 2 หลังนั น คือ เป็นอาคารอุโบสถขนาด 5 ห้อง 
มีการท้าจั่นหับหรือลักษณะของหลังคายื่นออกมาด้านหน้าหลุบต่้ามีพนักเตี ย ๆ ล้อมโถงด้านหน้าไว้ จั่น
หับที่ยื่นออกมานั นยังคงท้าให้มีลักษณะสอบเข้า (ภาพที่ 3) และชั นหลังคายังคงมีระเบียบแบบแผน 
รวมถึงการท้าหน้าบันที่ไม่ค่อยประดับตกแต่งลายหรือประดับตกแต่งเล็กน้อย ผนังอาคารเอนสอบ 
รูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการท้าจั่นหับยื่นออกมาหรือการที่ท้าผนังอาคารเอนสอบล้วนเป็น
ลักษณะของอาคารในศิลปะอยุธยาตอนปลาย เช่น วัดครุฑ (ภาพที่ 4) วัดตูม (ภาพที่ 5) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  

ในสมัยอยุธยาตอนปลายลักษณะโครงสร้างของอาคารจะใช้ขื่อ (อะเส) เป็นตัวรองรับน ้าหนัก
โครงสร้างหลังคาเพ่ือถ่ายน ้าหนักไปที่ผนังอาคารโดยตรง3  เมื่อเป็นดังนั นแล้วผนังที่ใช้รับน ้าหนักจึงมี

                                                                 
2 จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ.”พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก สมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199 – 2310)”  วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545,หน้า 91 
3 จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก สมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199 – 2310) วิทยานิพนธ์ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545,หน้า 84 
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ขนาดของผนังที่หนามาก หากแต่ว่าอุโบสถส่วนใหญ่ที่พบในเมืองระยองนี จะใช้เสาไม้ในการรองรับชั น
หลังคาอยู่และใช้การฉาบผนังบาง ๆ คลุมทับเสาไม้จนเหมือนกับว่าใช้ผนังเป็นที่รองรับหลังคา อีกทั ง
ภายในตัวอาคารก็ยังปรากฏร่องรอยของเสาไม้ที่ใช้รองรับชั นหลังคาให้เห็นอยู่ (ภาพที่  6 ) จากการ
ก่อสร้างในลักษณะนี จะเห็นได้ว่าช่างในระยองนั นเข้าใจลักษณะของอุโบสถในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่
ช่างยังไม่สามารถท้าให้เหมือนตามระเบียบได้ทั งหมด ซึ่งท้าให้โครงสร้างรับน ้าหนักชั นหลังคาเป็นแบบพื น
ถิ่นของระยองส่งต่อไปจนถึงในอุโบสถในเมืองระยองในสมัยต่อมา  

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 อุโบสถ วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 2 อุโบสถ วัดนาตาขวัญ 

  
 

ภาพที่ 3 จั่นหับวัดบ้านแลง แสดงให้เห็นว่าจั่นหับที่ยื่นออกมานั นยังคงสอบเข้าอยู่ 
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ภาพที่ 4 อุโบสถวัดครุฑ อยุธยา 
 

 
 

ภาพที่ 5 อุโบสถวัดตูม อยุธยา 
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           ภาพที่ 6 ภายในอาคารของอุโบสถท่ีแสดงให้เห็นว่ายังใช้เสาไม้รองรับอาคารอยู่ 
 

อุโบสถสมัยรัตนโกสินทร์  
 อุโบสถสมัยรัตนโกสินทร์ในเมืองระยองพบเป็นจ้านวนมากและเป็นอุโบสถกลุ่มส้าคัญที่แสดงถึง
พัฒนาการของเมืองระยองได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นกลุ่มอาคารที่ถูกสร้างขึ นต่อมาโดยยังคงยึดรูป
แบบเดิมไว้ได้ ด้วยพบอุโบสถในกลุ่มนี เป็นจ้านวนมากจึงจะขอยกตัวอย่างมาจ้านวนหนึ่ง  
 โดยอุโบสถหลังแรกที่ควรกล่าวถึงคือ อุโบสถวัดโขดทิมธาราม (ภาพที่ 7) บริเวณฐานของอุโบสถ
มีลักษณะเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ตัวอาคารมีลักษณะก่อผนังสูง มีขนาด 5 ห้อง หลังคาซ้อนกัน 2 ชั น 
หน้าบันประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นท้าเป็นลายพันธุ์พฤกษาเป็นลายก้านแยกทั งด้านหน้าและด้านหลัง (ภาพ
ที ่8) ด้านหน้าของอาคารมีมุขที่สร้างด้วยไม้ยื่นออกมา ส่วนหน้าบันของมุขเป็นไม้ ตรงกลางหน้าบันมีการ
ท้าลวดลายแต่ปัจจุบันได้หลุดลอกออกไปบางส่วน สันนิษฐานว่าเป็นการต่อเติมขึ นมาใหม่ภายหลัง
เนื่องจากบริเวณด้านสกัดหน้ามีร่องรอยของไม้ที่ยื่นออกมาจากเต้า (ภาพที่ 9) นั่นแสดงให้เห็นว่าก่อนการ
บูรณะนั น บริเวณด้านหน้าของอุโบสถน่าจะเคยมีการท้าจั่นหับมาก่อน  
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แม้จากหลักฐานเอกสารการก่อตั งวัดโขดทิมธารามจะบันทึกไว้ว่า วัดโขดทิมธารามนั นสร้างขึ น
ในช่วง พ.ศ. 20074 แต่ว่าจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในปัจจุบันนั นสามารถระบุได้ว่าเป็นอาคารสมัย
รัตนโกสินทร์ จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่วัดโขดทิมธารามจะสร้างขึ นใน พ.ศ. 2007 น่าสังเกตว่าการซ่อมมุข
ของอุโบสถวัดโขดไม่ได้ซ่อมมุขให้เป็นจั่นหับเฉกเช่นเดิมตามที่นิยมในท้องที่แต่กลับสร้างเป็นทรงจั่วอาจ
เนื่องมาจากการให้ความส้าคัญต่อรูปแบบไทยประเพณีจากศูนย์กลางมากยิ่งขึ น  
 อุโบสถวัดลุ่มมหาชัยชุมพล (ภาพที่ 10) ก่อผนังสูงรองรับน ้าหนักเครื่องบนโดยไม่มีเสาภายใน 
เป็นอาคารขนาด 5 ห้อง หน้าบันก่ออิฐฉาบปูนมีลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจีนตกแต่งทั งด้านทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก อีกทั งยังมีจั่นหับหรือเพิงยื่นออกมาด้านหน้าชายคาหลุบต่้าโดยก่อพนักเตี ย ๆ ปดดล้อม
หน้าโถงไว้ ส่วนฐานโบสถ์เป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ซุ้มกรอบประตูทางเข้าตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ 
(ภาพที่ 11) ส่วนกรอบซุ้มหน้าต่างภายในเนื อหน้าบันยังเหลือร่องรอยของปูนปั้นประดับรูปครุฑยุดนาค 
(ภาพท่ี 12) 
 จากพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวไว้ว่า เมื่อครั งพระเจ้าตากสินได้น้าทัพ
จากอยุธยาตีฝ่าวงล้อมพม่าและได้เข้ามาตีเมืองระยองโดยพ้านักที่วัดลุ่ม  เจ้าเมืองระยอง คือ พระยา
ระยอง(บุญเมืองหรือบุญเรือง) ทราบข่าวจึงพาคณะกรมการเมืองเข้ามาสวามิภักดิ์  พระเจ้าตากสินจึงพา
ไพร่พลเข้ามาพักอยู่ที่วัดลุ่มสองคืน5 แต่ว่าจากหลักฐานทางด้านศิลปกรรมนั นอายุสมัยไม่ได้สอดคล้องกับ
ตัวข้อความในพงศาวดาร เพราะฉะนั นย่อมแสดงให้เห็นว่าวัดลุ่มได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาอย่าง
สม่้าเสมอซ่ึงเป็นการแสดงถึงความสืบเนื่องของชุมชนที่อยู่ในบริเวณนั น 
 อุโบสถวัดป่าประดู่ (ภาพที่ 13) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนก่อผนังสูง ขนาด 5 ห้อง หลังคาซ้อน 2 
ชั น 3 ตับ หน้าบันด้านทิศตะวันออกเป็นรูปพระพุทธเจ้า ผุดขึ นเหนือดอกบัวกลางสระ (ภาพที่ 14) ส่วน
ด้านทิศตะวันตกปั้นปูนเป็นลายพันธุ์พฤกษา ยกช่อดอกไม้เป็นกลีบ มีสิงโตก้าลังเล่นลูกแก้วขนาบข้างละ
ตัว (ภาพที่ 15) มีจั่นหับหรือเพิงยื่นออกมาด้านหน้าชายคาหลุบต่้าโดยก่อพนักเตี ยๆ ปดดล้อมหน้าโถงไว้ 
ส่วนใบเสมานั นถูกถอดและน้าไปเก็บไว้ใต้โบสถ์ ที่กรอบซุ้มประตูท้าเป็นลายพันธุ์พฤกษาเขียนสีและได้
เขียนเป็นอักษรจีนไว้อีกด้วย(ภาพที่ 16) ส่วนกรอบหน้าต่างท้าเป็นลายดอกไม้ (ภาพที่ 17) มีก้าแพงแก้ว
ล้อมเขตอุโบสถ 
 ส่วนลายประดับของวัดป่าประดู่ มีการสะท้อนวัฒนธรรมจีนสูงขึ นมากกว่าวัดลุ่ม ทั งการท้าหน้า
บันแบบลายจีนและการเขียนอักษรจีนตรงประตูทางเข้าอันแสดงความสัมพันธ์กับตระกูลชั นผู้ใหญ่ในเมือง

                                                                 
4 คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, ประวัติวัดจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๔๐ (ระยอง : ม.ป.ท, 2540), หน้า 
12  
5 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 : พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ, (พระนคร: กรมศิลปากร,2506), หน้า 18. 
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ซึ่งต้องเป็นใหญ่ในสังคมจีน สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นชุมชนเมืองท่า เนื่องจากคนจีนมีบทบาทสูงในการ
ติดต่อค้าขาย อีกทั งวัดป่าประดู่เองยังเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับชุมชนยมจินดาซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั นส่วน
ใหญ่ล้วนเป็นชาวจีน 
 ต่อมาภายในช่วงพ.ศ. 2500 ก็ยังพบการท้าอุโบสถรูปแบบนี อยู่ที่วัดทับมาและวัดมาบตาพุด
พร้อมทั งระบุศักราชทีส่ร้างชัดเจน  

อุโบสถวัดทับมา (ภาพท่ี 18) เป็นก่อผนังสูง อาคารมีขนาด 5 ห้อง หลังคาซ้อนกัน 2 ชั น หน้าบัน
เรียบไม่ประดับลวดลายตกแต่ง ตัวอาคารมีจั่นหับยื่นออกมาด้านหน้า ชายคามีลักษณะลาดลงต่้า มี
ก้าแพงก่อเป็นลักษณะเตี ยๆ ปดดด้านหน้าโถง บริเวณฐานของอุโบสถมีลักษณะของพื นที่ ที่โดนถมทับ แต่
คงเหลือฐานส่วนบนไว้ท้าให้ทราบว่าเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ บริเวณผนังระหว่างประตูทางเข้าอุโบสถมี
ข้อความเขียนไว้ว่า “20 มิ.ย. 2500” ซึ่งศักราชระบุการสร้างไว้ชัดเจน  
 นอกจากนี ยังมีอุโบสถวัดเขาโบสถ์ ซึ่งน่าจะสร้างในระหว่าง พ.ศ.2450 ลงมาจนถึง พ.ศ.2500 
(ภาพท่ี 19) ปัจจุบันอยู่ในสภาพช้ารุดทรุดโทรม 

อุโบสถวัดมาบตาพุด (ภาพที่ 20) ก่อผนังสูง มีขนาด 5 ห้อง หลังคาซ้อนกัน 2 ชั น หน้าบัน
ประดับลวดลายพันธุ์พฤกษาทั งด้านหน้าและด้านหลัง ตรงกลางมีลักษณะคล้ายเทวดาพนมมือ (ภาพที่ 
21) ตัวอาคารมีจั่นหับยื่นออกมาด้านหน้า ชายคามีลักษณะลาดลงต่้า มีก้าแพงก่อเป็นลักษณะเตี ยๆ ปดด
ด้านหน้าโถง บนหลังคามีการเรียงกระเบื องต่างสีเรียงเป็นข้อความว่า พ.ศ. 2503 (ภาพที่ 22) ซึ่ง
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศักราชที่สร้างวัดมาบตาพุด 

ในช่วง พ.ศ.2500 บริเวณพื นที่เมืองระยองยังคงมีการสร้างอุโบสถที่มีจั่นหับอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ระยองยังคงตกอยู่ในกระแสท้องถิ่นนิยม ในขณะที่ช่วงเวลานั นพื นที่อ่ืนไดส้ร้างอุโบสถเป็นทรงอ่ืน ๆ แล้ว 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่าอุโบสถในเมืองระยองนั นได้รับอิทธิพลของศิลปะอยุธยาตอน
ปลายซึ่งเป็นอาคารทรงตึกมีจั่นหับซึ่งเป็นพัฒนาการของอาคารทรงไทยประเพณีและอาคารที่ได้รับ
อิทธิพลตะวันตก อายุสมัยเก่าสุดอาจจะถึงอยุธยาตอนปลายและท้าเรื่อยมาจนถึงทศวรรษ 2500 และ
พบว่าอาคารอุโบสถเมืองระยองนั นไม่ปรากฏอาคารแบบไทยประเพณีเลย ในขณะที่พื นที่ใกล้เคียง
อย่างเช่น จันทบุรี ชลบุรี ก็ยังปรากฏการสร้างอาคารแบบไทยประเพณี นั่นแสดงให้เห็นว่าเมืองระยอง
อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากราชส้านักซึ่งจะส่งช่างหลวงเข้าประจ้าในเมือง ดังนั นงานศิลปกรรมที่
ปรากฏออกมาจึงเป็นฝีมือของช่างพื นถิ่นแทบทั งสิ น อีกทั งหลักฐานที่พบในอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย
จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแสดงให้เห็นทิศทางการขยายตัวของเมืองจากบริเวณบ้านค่ายจนถึงบริเวณล้า
น ้าระยอง จนกระท่ังเข้าสู่พื นที่ไปถึงชุมชนยมจินดา เนื่องจากอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลายที่พบนั นอยู่ใน
พื นที่ตอนในใกล้ ๆ กับ อ.บ้านค่ายและขยายลงมาเรื่อย ๆ ทางแม่น ้าระยอง อาจจะเกิดขึ นจากการที่
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ชุมชนของชาวระยองนั นเติบโตมากกว่าสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนขยายตัวมา
เรื่อย ๆ อาจเป็นไปได้ว่าหลังจากระบบระบบไพร่ทาสได้ถูกยกเลิก ไพร่ทาสทั งหมดเริ่มต้องหาที่ดินท้ากิน
สะสมเงินสร้างฐานะตนเองและส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาร่วมกลุ่มกันสร้างวัดขึ นมา   

 
 

 
 

ภาพที่ 7  อุโบสถวัดโขดทิมธาราม 
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ภาพที่ 8 หน้าบันวัดโขดทิมธาราม 
 

 
 

ภาพที่ 9 ร่องรอยของไม้ที่ยื่นออกมาแสดงให้เห็นว่าอุโบสถวัดโขดทิมธารามเคยมีจั่นหับ 
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ภาพที่ 10 อุโบสถ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าบันด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
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ภาพที่ 12 ลวดลายประดับที่ซุ้มกรอบประตูทางเข้า 
 

 
 

ภาพที่ 13  ปูนปั้นประดับรูปครุฑยุดนาคภายในเนื อหน้าบันของกรอบหน้าต่างของอุโบสถ 
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
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ภาพที่ 14 อุโบสถเก่าวัดป่าประดู่ 
 

 
 

ภาพที่ 15 หน้าบันด้านทิศตะวันออกของอุโบสถวัดป่าประดู่ 



14 

 
 

ภาพที่ 16 หน้าบันด้านทิศตะวันตกของอุโบสถวัดป่าประดู่ 
 

 
 

ภาพที่ 17 ประตูทางเข้าอุโบสถ 
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ภาพที่ 18 อุโบสถเดิม วัดทับมา 
 

 
 

ภาพที่ 19 อุโบสถวัดเขาโบสถ์ 
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ภาพที่ 20 อุโบสถเดิม วัดมาบตาพุด 
 

 
 

ภาพที่ 21 หน้าบันด้านหน้าอุโบสถ วัดมาบตาพุด 
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ภาพที่ 22 หลังคากระเบื องสลับสีแสดงศักราช ที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2503 วัดมาบตาพุด 
 

1.2 มณฑปและหอพระไตรปิฎก6 
มณฑป 

มณฑปเมืองระยองพบอย่างน้อย 2 แห่ง คือ มณฑปวัดบ้านค่ายและวัดหวายกรอง  
มณฑปวัดบ้านค่าย (ภาพที่ 23) เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนฐานของมณฑปเป็นฐานเรียบ

ยกสูง โดยท้าทางขึ น 2 ทางในด้านทิศตะวันออก - ตะวันตกของอาคาร ตัวอาคารมีการท้าเสาพาไลรับ
น ้าหนักของชั นหลังคา ระหว่างเสาท้าเป็นพนักเตี ยๆ เจาะช่องประดับกระเบื องปรุลายจีน ตัวอาคาร
ภายในมีการท้าเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ประดิษฐานพระพุทธบาท ซึ่งมีประวัติว่าภายหลังการก่อสร้าง
มณฑปในปี พ.ศ. 2454 โดยหลวงพ่อวงศ์มีการอัญเชิญพระพุทธบาทและหลวงพ่อ ร.ศ. 130 มา
ประดิษฐานภายในมณฑปด้วย7 โดยส่วนหลังคาเป็นงานก่ออิฐถือปูน ส่วนยอดของมณฑปท้าเป็นชั น
หลังคาลาดประดับซุ้มบรรพแถลงขึ นไป โดยส่วนคอสองของหลังคาชั นแรกยืดสูง ประดับลายปูนปั้นรูป
สัตว์เขียนสีต่าง ๆ และประดับรูปครุฑแบกไว้ที่มุมของชั นคอสอง ถัดขึ นไปท้าเป็นหลังคาลาดซ้อนชั นถี่ 3 

                                                                 
6 เรียบเรียงโดย จิราพร ไกรชะนะ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง. 
7 จารึก วิไลแก้ว. แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางเดินทัพ และเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538), หน้า 189 
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ชั น ไม่เว้นช่องให้กับคอสอง เมื่อไม่เว้นช่องให้กับคอสองท้าให้ชั นหลังคาดูเตี ยและป้านกว่ามณฑปปกติที่
จะสูงชะลูด 

มณฑปวัดหวายกรอง (ภาพที่ 24) เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนตัวอาคารก่ออิฐถือปูน โดย
เจาะประตูทางเข้า - ออกในด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 2 ประตู เจาะช่องหน้าต่าง 2 ช่อง กลาง
ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของอาคาร ส่วนหลังคาของอาคารเป็นงานไม้ โดยก่อหลังคาเป็นหลังคาลาดซ้อน
กันขึ นไปเป็นทรงกระโจมสลับคอสอง โดยส่วนคอสองชั นแรกยืดสูง โดยมีการประดับปูนปั้นรูปครุฑแบก 
เพ่ือให้รับกับมุขประเจิดยืนออกมาทั งสี่ด้านของตัวอาคาร ส่วนหน้าบันและเพดานของมุขประเจิดมีการ
วาดภาพจิตรกรรมประดับไว้ เช่น รูปมังกรจีน สิงโตจีน รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและรูปหนุมาน 
(ภาพที่ 25-27) เป็นต้น นอกจากนี ส่วนเครื่องไม้รองรับมุขยังมีการฉลุลวดลายโปร่งด้วย ส่วนยอดของ
มณฑปท้าด้วยไม้ ภายในมณฑปก่อเป็นแท่นกลางตัวอาคารเพ่ือใช้วางพระพุทธบาท แต่พระพุทธบาทได้
ถูกย้ายออกไปแล้ว  

มณฑปเมืองระยองที่พบนั นพยายามที่จะท้าเลียนแบบมณฑปในศิลปะรัตนโกสินทร์แต่คลี่คลาย
ลงมาแล้ว เนื่องด้วยข้อจ้ากัดบางประการ  เช่น การก่อสร้างด้วยเครื่องไม้ ท้าให้ชั นหลังคาที่ควรจะสูง
ชะลูดกลับกลายเป็นการซ้อนชั นเตี ย ๆ อย่างเช่นที่วัดหวายกรองเป็นต้น นอกจากนี ยังพบการท้ามณฑป
ลักษณะที่ใช้เครื่องไม้ทางฝั่งตะวันออกอีก เช่น มณฑปไม้วัดพลับ จ.จันทบุรี (ภาพที่ 28) ซึ่งรูปแบบนั น
ค่อนข้างคล้ายกับมณฑปวัดหวายกรอง ทว่าไม่พบการท้ามุขประเจิด 
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ภาพที่ 23 มณฑปวัดบ้านค่าย  
 

 
 

ภาพที่ 24 มณฑปวัดหวายกรอง 
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ภาพที่ 25 จิตรกรรมมังกรจีนที่หน้าบันของมุขประเจิดมณฑปวัดหวายกรอง 
 

 
 

ภาพที่ 26 จิตรกรรมสิงห์ที่หน้าบันของมุขประเจิดมณฑปวัดหวายกรอง 
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ภาพที่ 27 จิตรกรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่หน้าบันของมุขประเจิดมณฑปวัดหวายกรอง 
 
 

 
 

ภาพที่ 28 มณฑปวัดพลับ จ.จันทบุรี 
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หอไตรเมืองระยอง  
หอพระไตรปดฎกหรือหอไตรคืออาคารส้าหรับเก็บพระไตรปดฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ส้าคัญในทางพุทธ

ศาสนา พระไตรปดฎกส่วนใหญ่จะตั งอยู่ในเขตสังฆาวาส  
หอไตรที่พบในเมืองระยองนั นเป็นหอไตรที่สร้างขึ นในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นหอไตรแบบไทย

ประเพณีที่สืบมาจากหอไตรสมัยอยุธยาตามแบบหอไตรลุ่มน ้าเจ้าพระยา เป็นอาคารเครื่องไม้ที่ยกพื นสูง
และมักสร้างไว้กลางสระน ้าเพ่ือป้องกันพวกแมลง มด ปลวก ท้าลายพระไตรปดฎก องค์ประกอบของหอ
ไตรนี มีลักษณะเช่นเดียวกันกับอาคารพวกอุโบสถและวิหารคือมีหลังคาซ้อนชั น ประกอบด้วยเครื่องล้ายอง
ที่มีหน้าบัน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคและคันทวยหรือเท้าแขนรองรับชายคา8 

หอไตรที่พบในเมืองระยองนั นปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก ปรากฏอยู่ 3 แห่งคือ หอไตรวัดบ้าน
แลง หอไตรวัดบ้านเก่าและหอไตรที่วัดหนองสะพาน  

หอไตรวัดบ้านแลง (ภาพที่ 29) เป็นหอไตรกลางน ้า อาคารสร้างจากไม้ มีเสาหลายต้นรองรับตัว
อาคาร เป็นอาคารขนาดเล็กก่อด้วยไม้ทั งหลัง ส่วนของหลังคามุงด้วยกระเบื อง ซ้อนชั นจ้านวน 2 ชั น 2 
ตับประดับเครื่องล้ายองตามแบบไทยประเพณี   

 หอไตรวัดบ้านเก่า (ภาพที่ 30) เป็นอาคารไม้ทั งหลัง ตัวอาคารประกอบจากเสาไม้ขนาดยาว
รองรับตัวหอไตรจ้านวนหลายต้น โดยเสาดังกล่าวมีหน้าที่ยึดห้องตัวหอไตรตรงกลางไว้ด้วย ส่วนหลังคาท้า
เป็นทรงโรง มีหน้าจั่วไว้ทั งสองด้าน ตัวหน้าบันของจั่วทั งสองด้าน สลักลวดลายประดับเป็นรูปเทพพนม
กลางหน้าบัน ด้านข้างแตกลายเป็นก้านขด (ภาพที่ 31) ซึ่งการสลักลายเทพพนมนี นิยมท้ากันในสมัย
รัตนโกสินทร์ ตัวอย่างเช่น หน้าบันวิหารนาค วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพที่  32) และหน้าบันจ้าหลัก
ไม้ พระอุโบสถวัดดาวดึงส์ษาราม กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 33)9 

ส่วนหอไตรวัดหนองสะพานนั นเป็นหอไตรยอดมณฑป (ภาพที่ 34) ซึ่งเป็นหอไตรพื นถิ่นที่อยู่
กลางน ้า ตัวอาคารสร้างจากไม้ทั งหลัง ใช้เสาหลายต้นในการรองรับน ้าหนัก หลังคามุงสังกะสี ซึ่งปัจจุบัน
สภาพทรุดโทรมไปค่อนข้างมาก  

โดยหอไตรที่พบที่เมืองระยองนั นมีเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์โดยเปรียบเทียบรูปแบบได้กับหอไตร
วัดอัปสรสวรรค์ (ภาพที่ 35 ) ซึ่งสร้างขึ นในช่วงรัชกาลที่ 3 เมื่อเป็นดังนั นแล้วหอไตรที่พบที่เมืองระยองก็
น่าจะมีอายุที่ใกล้เคียงกันหรือมากไปกว่านั น เนื่องจากเป็นงานที่ปรากฏอยู่ในหัวเมืองอีกทั งยังลดทอนการ
ประดับตกแต่งออกไป เช่น การประดับกระจกหรือการเขียนลายรดน ้า เป็นต้น  

                                                                 
8 ศักดิ์ชัย สายสิงห์. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556), 
หน้า 242 
9 ประยูร อุลุชาฎะ.หน้าบัน : เอกลักษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), หน้า 63,73 
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ภาพที่ 29 หอไตรวัดบ้านแลง  
 

 
 

ภาพที่ 30 หอไตรวัดบ้านเก่า  
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ภาพที่ 31 หน้าบันหอไตรวัดบ้านเก่าแกะสลักเป็นรูปเทพพนม 
 

 
 

ภาพที่  32 หน้าบันวิหารพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
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ภาพที่ 33 หน้าบันอุโบสถวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร  
 

 
 

ภาพที่ 34  หอไตรวัดหนองสะพาน ปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม  
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ภาพที่ 35 หอไตรกลางน ้าวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร  
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1.3 เจดีย์เมืองระยอง10  
 พื นที่ลุ่มน ้าระยองพบวัดวาอารามจ้านวนมากซึ่งมีสถาปัตยกรรมเจดีย์ก่อสร้างไว้เพ่ือเป็น          
ปูชนียสถาน โดยตามคติทางพุทธศาสนาอาจเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุของพระเถระหรือ
สามัญชน และด้วยจุดประสงค์อ่ืน ๆ อันมีประเด็นศึกษาที่น่าสนใจทั งด้านรูปแบบ อายุสมัย คติและความ
เป็นพื นถิ่น ส่วนใหญ่ของเจดีย์เมืองระยองถูกสร้างขึ นเป็นเจดีย์ราย-เจดีย์บริวารขนาดเล็กภายในวัด มีบาง
แห่งที่ถูกเน้นให้เป็นประธานของศาสนสถาน  
 เชื่อว่าแต่เดิมนั นเจดีย์ในเขตลุ่มน ้าเมืองระยองคงมีจ้านวนมากกว่าที่เห็นในปัจจุบัน แต่จากการ
เปลี่ยนแปลงและช้ารุดพังทลายจึงท้าให้หลงเหลืออยู่เท่าที่เห็นในปัจจุบัน 
 การศึกษานี เน้นจัดกลุ่มทางด้านรูปแบบของเจดีย์ออกเป็นแบบต่าง ๆ คือ เจดีย์ทรงปรางค์ เจดีย์
ทรงเครื่องและเจดีย์ทรงระฆัง เพ่ือให้เห็นความชัดเจนด้านรูปแบบและวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องและ
คลี่คลายจากงานแบบประเพณี รวมถึงประเด็นอ่ืนด้านประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย 
 
เจดีย์ทรงปรางค์ 
 ปรางค์เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ นตามแบบแผนที่สืบทอดจากศิลปะเขมรโบราณมาสู่ศิลปะไทย โดยผ่าน
วิวัฒนาการจากสมัยอยุธยาที่นิยมสร้างเป็นปรางค์ประธานขนาดใหญ่ลงมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ที่กลาย
รูปเป็นปรางค์บริวารขนาดเล็กภายในวัด11 เช่น ปรางค์บริวารสี่องค์ที่มุมพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ 
กรุงเทพฯ องค์ประกอบส้าคัญของปรางค์คือส่วนฐานรองรับเรือนธาตุ เรือนธาตุซึ่งเป็นห้องมีจระน้าสี่ทิศ
และยอดชั นซ้อนทรงฝักข้าวโพด ส้าหรับเจดีย์ทรงปรางค์ที่ส้าคัญซึ่งพบเป็นจ้านวนจ้ากัดที่เมืองระยองมีที่
ควรกล่าวถึงคือปรางค์ที่วัดบ้านแลง อ.เมือง  
 ปรางค์วัดบ้านแลง (ภาพที่ 36) เป็นเจดีย์รายตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของอุโบสถเก่า ทรวดทรง
ค่อนข้างยืดสูง ประกอบไปด้วยฐานเขียงรองรับฐานประทักษิณในรูปฐานสิงห์ผังสี่เหลี่ยม ลานประทักษิณ
แคบเล็กมีพนักเตี ยๆ โดยรอบ ถัดขึ นไปในผังย่อมุมไม้ยี่สิบคือมุมประธานขนาดใหญ่แตกมุมย่อย เล็ก ๆ 
ออกมา คือแท่งทรงยืดสูงคล้ายเรือนธาตุแต่ไม่มีจระน้าทั งสี่ด้าน รองรับฐานสิงห์อีกหนึ่งฐาน มีชั นเอวขัน
ประดับพลแบกอยู่เหนือขึ นไปก่อนจะเป็นยอดหรือชั นรัดประคดที่ประดับกลับขนุน -บันแถลงในทรงฝัก
ข้าวโพด มีจระน้าขนาดเล็กประดับอยู่ที่ส่วนล่างของชั นรัดประคดนี ด้วย 
 
 
                                                                 
10 เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร นักวิจัย โครงการวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง 
11 ศักดิ์ชัย สายสิงห์,เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2560),655-673. 
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ภาพที่ 36 ปรางค์วัดบ้านแลง เป็นปรางค์ที่มีรูปแบบคลี่คลายจากแบบแผนเช่นไม่มีส่วนห้องเรือนธาตุ 
แสดงลักษณะของช่างพื นถิ่นระยอง 

 
 เห็นได้ว่าองค์ประกอบของปรางค์วัดบ้านแลงนั นมีระเบียบผิดแผกไปจากเจดีย์ทรงปรางค์
โดยทั่วไป กล่าวคือไม่ปรากฏเรือนธาตุ แต่เอาฐานสิงห์ซึ่งควรเป็นฐานรองรับเรือนธาตุต่อด้วยชั นซ้อนที่
เป็นยอดเลย ขณะเดียวกัน “แท่ง” ที่คล้ายกับเรือนธาตุกลับไม่มีช่องจระน้าและกลายเป็นส่วนรองรับฐาน
สิงห์เอาไว้ ซุ้มจระน้านั นกลับไปติดไว้ที่ฐานของชั นซ้อน พิจารณาจากองค์ประกอบทางศิลปกรรมแล้วเชื่อ
ว่าปรางค์วัดบ้านแลงมีการคลี่คลายมาจาก “มณฑปยอดปรางค์” อันมีตัวอย่างอยู่ที่วัดพลับ  จ.จันทบุรี 
ซึ่งใช้ระบบฐานประทักษิณแคบๆที่เป็นฐานสิงห์ รองรับส่วนห้องมณฑปและมีปรางค์ที่ประกอบด้วยฐาน
สิงห์ เรือนธาตุและยอดทรงฝักข้าวโพดตั งอยู่ด้านบน (ภาพที่ 37) สันนิษฐานว่าช่างผู้สร้างปรางค์วัดบ้าน
แลงคงจดจ้าเฉพาะรูปแบบบางอย่างของมณฑปยอดปรางค์น้ามาสร้างขึ น โดยสลับลดรูปส่วนห้องมณฑป
กลายเป็น “แท่ง” ตั งไว้บนฐานประทักษิณ จากนั นใช้ฐานสิงห์รองรับยอดทรงฝักข้าวโพดโดยไม่ปรากฏ
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เรือนธาตุ แต่ยังพบว่าด้านล่างสุดของชั นซ้อนยอดนี มีการท้าจระน้าเล็กๆติดไว้ (ภาพที่ 38) ซึ่งน่าจะมา
จากส่วนบันแถลงชั นล่างสุดหรือมิฉะนั นก็เป็นความเข้าใจผิดในการสลับต้าแหน่งของจระน้า 
 

 
 

ภาพที่ 37 มณฑปยอดปรางค์วัดพลับ จ.จันทบุรี 
 

 
 

ภาพที่ 38 จระน้าขนาดเล็กติดอยู่ด้านล่างของยอดปรางค์วัดบ้านแลงแสดงความไม่เข้าใจในแบบแผนการ
สร้างปรางค์ของช่างพื นถิ่นแล้ว 
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ส่วนผังที่ย่อมุมโดยมีมุมประธานใหญ่และแตกมุมย่อยจะเป็นแบบผังที่พบมาก่อนสมัยอยุธยาตอน
ปลาย (ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 23)12 แต่จากการใช้ฐานสิงห์เป็นองค์ประกอบหลักของชุดฐานก็ควรก้าหนดได้
ว่าผังเช่นนี เป็นรูปแบบที่เกิดในท้องถิ่นในสมัยหลังลงมา ซึ่งได้พบอยู่เช่นกันที่เจดีย์ทรงเครื่อง วัดบ้านเก่า 
รวมทั งภายในวัดบ้านแลงยังมีเจดีย์ทรงเครื่องที่มีการแตกมุมเช่นเดียวกันนี อยู่ ส่วนการท้าฐานประทักษิณ
แคบ ๆ รองรับเจดีย์ซึ่งเทียบได้กับงานท่ีพบทั่วไปในเจดีย์แถบเมืองระยองและชายฝั่งทะเลตะวันออก เช่น 
พระเจดีย์กลางน ้าซึ่งสร้างสมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม(เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองใน  
พ.ศ.241613 และเจดีย์วัดสมมติเทพฐานปนาราม(แหลมสน) ปากน ้าประแสร์ อ.แกลง ที่มีประวัติว่าสร้าง
ในปีเดียวกัน14  

การคลี่คลายองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อว่ามีที่มาจากมณฑปยอดปรางค์นี  ท้าให้สามารถวิเคราะห์
ได้ว่าคงเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ นในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 4-5 ลงมา โดยแสดงความสัมพันธ์กับงาน
ช่างของทางจันทบุรีแต่ก็ได้คลี่คลายรูปแบบไปจนมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากระเบียบของงานทั่วไป 
เช่น การสลับส่วนและไม่ปรากฏองค์ประกอบสถาปัตยกรรมบางอย่าง จึงเรียกได้ว่าปรางค์วัดบ้านแลงเป็น
สถาปัตยกรรมที่พิเศษแห่งเดียวที่พบในเขตลุ่มน ้าระยอง 

 
เจดีย์ทรงเครื่อง 

เจดีย์แบบนี แพร่หลายขึ นในศิลปะไทยช่วงตั งแต่พุทธศตวรรษที่ 23 (สมัยอยุธยาตอนปลาย)และ
ผ่านลงมาเป็นแบบแผนส้าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ 1-315 แต่อย่างไรก็ตามในงานพื นถิ่นยังคง
พบว่าเจดีย์ทรงเครื่องได้รับความนิยมในการสร้างโดยทั่วไปแม้จะล่วงเข้าสู่ช่วงหลังมากแล้วก็ตาม  

วัดในเขตลุ่มน ้าระยองที่มีเจดีย์ทรงเครื่อง สร้างไว้เป็นเจดีย์รายหรือบริวาร มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่
ไม่มีประวัติการสร้างขึ น การวิเคราะห์ด้านรูปแบบจึงเป็นวิธีทราบถึงอายุสมัยและประเด็นด้านการ
คลี่คลายรูปแบบ อนึ่งยังพบว่ามีเจดีย์ทรงเครื่องอย่างน้อยหนึ่งองค์ที่มีขนาดใหญ่และถูกสร้างในต้าแหน่ง
เจดีย์ประธาน คือเจดีย์วัดบ้านเก่า อ.บ้านค่าย 

เจดีย์ทรงเครื่องที่พบในเขตลุ่มน ้าระยอง หากเป็นเจดีย์รายขนาดเล็กก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันดังนี   
ส่วนฐาน ฐานเขียงเป็นส่วนล่างสุด ต่อด้วยชุดฐานสิงห์ซึ่งซ้อนลดหลั่นกัน 2-3 ฐาน เพ่ือรองรับบัว

คลุ่ม อยู่ในผังย่อมุมส่วนใหญ่เป็นย่อมุมไม้สิบสอง 

                                                                 
12 ศักดิ์ชัย สายสิงห์,เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา,459. 
13 คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาจังหวัดระยอง,ประวัติวัดจังหวัดระยอง(ม.ป.ท.,2540),8. 
14 เร่ืองเดียวกัน,513. 
15 สันติ เล็กสุขุม,เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุมสมัยอยุธยา(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ เจมส์ ทอมป์สัน,2529),77. 
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ส่วนกลาง บัวคลุ่ม เป็นส่วนประกอบคล้ายทรงตะลุ่มหรือบาตรประดับด้วยกลีบบัว มีส่วนคอด
เว้าด้านบนเป็นฐานองค์ระฆัง ต่อด้วยองค์ระฆังเหลี่ยมย่อมุมเช่นกัน 

ส่วนยอด บัลลังก์ในผังเหลี่ยมย่อมุมต่อขึ นมาจากองค์ระฆัง มีแกนต่อขึ นไปเป็นส่วนยอด อัน
ประกอบด้วยบัวคลุ่มที่ซ้อนลดหลั่นกันขึ นไปเรียกว่าบัวคลุ่มเถา จากนั นจึงเป็นแท่งกลมเรียบเรียกว่าปลี 
บางองค์ที่มีทรวดทรงยืดสูงจะมีลูกแก้วที่แบ่งคั่นออกเป็นปลียอดอยู่ด้านบน มีเม็ดน ้าค้างมักประดับส่วน
บนสุดและเนื่องจากส่วนยอดนี มีทรวดทรงสูงเรียวจึงเปราะบาง มักจะหักช้ารุดและซ่อมเปลี่ยนได้ง่ายกว่า
ส่วนอื่น 

ส่วนใหญ่ของเจดีย์ทรงเครื่องและแบบอ่ืนๆที่พบในลุ่มน ้าระยองมักถูกซ่อมแซมจนหมด เงื่อนไข
ในการศึกษาจึงมีมากพอกับประวัติที่ไม่ชัดเจน จึงมีประเด็นศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจดีย์ทรงเครื่องเมือง
ระยองดังต่อไปนี   

เจดีย์ทรงเครื่องขนาดใหญ่วัดบ้านเก่า อ.บ้านค่าย (ภาพที่ 39) สภาพช้ารุดหักพัง ในปี 2561 กรม
ศิลปากรได้ท้าการขุดแต่งและบูรณะ โดยยังหลงเหลือรายละเอียดของส่วนฐานที่ควรเป็นฐานสิงห์ซ้อน
ลดหลั่นจ้านวนสองฐานครึ่งขึ นไปจนถึงบัวทรงคลุ่มที่เหลืออยู่ 

 

 
 

ภาพที่ 39 เจดีย์ทรงเครื่อง วัดบ้านเก่า อ.บ้านค่าย สภาพช้ารุดหักพังลงมาเหลือเพียงส่วนรองรับ
องค์ระฆังที่บัวคลุ่ม 
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ภาพที่ 40 ขาสิงห์ของเจดีย์ทรงเครื่องวัดบ้านเก่า 
 

ขาสิงห์ที่พบปั้นปูนโดยปาดแต่งเนื อปูนตื น ๆ มีกาบเท้าสิงห์เป็นแผ่นสามเหลี่ยมปดดที่ตีนสิงห์ ท้อง
สิงห์โค้งหย่อน มีสันแบ่งระหว่างแข้งสิงห์และบัวหลังสิงห์ (ภาพที่ 40) ซึ่งก้าหนดเป็นรูปแบบหลังสมัย
สมเด็จพระนารายณ์ (ต้นพุทธศตวรรษที่ 23) ลงมา16 ท้องไม้และลวดบัวของชุดฐานดังกล่าวยืดสูงแปลก
ตาอันน่าจะเป็นลักษณะท้องถิ่น ขณะเดียวกันสังเกตได้ว่าผังของเจดีย์มีการท้ามุมประธานขนาดใหญ่และ
แตกมุมย่อยขนาดเล็กขนาบข้างอีกสองมุมรวมเป็นสามมุมหรือย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งระบบการท้ามุมย่อย
ขนาบมุมใหญ่นี เป็นแบบแผนที่พบในเจดีย์ศิลปะอยุธยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 23 อย่างไรก็ดีหากพิจารณา
จากรูปแบบที่เป็นเจดีย์ทรงเครื่องซึ่งนิยมสร้างกันตั งแต่พุทธศตวรรษที่ 23 ลงมา รวมทั งรูปแบบขาสิงห์ที่
ไม่เก่าไปกว่าระยะนั น การแตกมุมเล็กขนาบมุมประธานของเจดีย์ทรงเครื่องวัดบ้านเก่าจึงคงมีความเป็น
ท้องถิ่นอยู่มากกว่าจะเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการจึงเคยมีการก้าหนดอายุสมัยของเจดีย์วัดบ้านเก่าให้อยู่ใน
สมัยอยุธยา17 อย่างไรก็ตามเจดีย์ทรงเครื่องวัดบ้านเก่าสามารถก้าหนดอายุได้จากส่วนบัวทรงคลุ่มที่ยัง
หลงเหลืออยู่ว่าเป็นบัวทรงคลุ่มในผังย่อมุมแบบในสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว เช่น พระเจดีย์ศรีสรรเพชญดา
ญาณ วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1  

อนึ่งเจดีย์ทรงเครื่องมักสร้างไว้เป็นเจดีย์บริวารขนาดเล็ก แต่ที่วัดบ้านเก่าสร้างไว้ในต้าแหน่งที่
สัมพันธ์กับอุโบสถตามแนวแกนทิศเดียวกันคล้ายกับเป็นเจดีย์ประธาน (ภาพที่ 41) ท้าให้นึกถึงช่วงรัชกาล
ที่ 1-3 ของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเจดีย์แบบนี ถูกสร้างขึ นขนาดใหญ่เป็นหลักของวัด เช่น พระเจดีย์ศรี

                                                                 
16 เร่ืองเดียวกัน,75-76. 
17 จารึก วิไลแก้ว,แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและจันทบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2538),305. 
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สรรเพชญดาญาณ วัดพระเชตุพนฯ18 กรุงเทพฯ (ภาพที่ 42) เป็นต้น แต่ส้าหรับการสร้างไว้บนแกนทิศ
เดียวกับอุโบสถคล้ายผังวัดในสมัยอยุธยาตอนต้น-กลางนี อาจกล่าวได้ว่าคงเป็นสิ่งตกค้างลงมาในท้องถิ่น
เอง ข้อมูลดังที่ได้กล่าวมา จึงสันนิษฐานว่าเจดีย์ประธานวัดบ้านเก่าคงสร้างขึ นในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วง
ราวรัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ.2325-2397)   

 
 

 
 

ภาพที่ 41 ต้าแหน่งที่ตั งของเจดีย์วัดบ้านเก่าอยู่ด้านหลังอุโบสถบนแนวแกนทิศเดียวกันคล้าย
เจดีย์ประธานและมีขนาดใหญ่ผิดกับเจดีย์ทรงเครื่องโดยทั่วไป 

 

                                                                 
18 ศักดิ์ชัย สายสิงห์,เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา,679. 
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ภาพที่ 42 เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ วัดพระเชตุพนฯ เป็นเจดีย์ทรงเครื่องที่สร้างขนาดใหญ่ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้านี ในสมัยอยุธยาตอนปลายเจดีย์ทรงเครื่อง 

นิยมสร้างขนาดเล็กเป็นเจดีย์รายภายในวัดเท่านั น 
 

เจดีย์ทรงเครื่ององค์อ่ืน ๆ ที่อาจก้าหนดอายุทางรูปแบบได้ค่อนข้างแน่นอนว่าเป็นงานสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น เจดีย์บริวารวัดโขดทิมธาราม (ภาพที่ 43) เหลืออยู่เพียงองค์เดียวทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ของอุโบสถเก่า มีฐานเขียงใหญ่รองรับฐานสิงห์จ้านวนสองฐานครึ่งต่อด้วยบัวคลุ่มในผังย่อมุม  องค์
ระฆัง  ตั งแต่บัลลังก์หักหายไป ระเบียบคล้ายคลึงกับเจดีย์รายวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ นสมัย
รัชกาลที่ 319   

                                                                 
19 เร่ืองเดียวกัน,266. 
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ภาพที่ 43 เจดีย์รายทรงเครื่อง วัดโขดทิมธาราม 
 
เจดีย์รายทรงเครื่อง วัดป่าประดู่ (ภาพที่ 44) ตั งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสูง ประกอบด้วยฐานสิงห์ใน

ผังย่อมุมซ้อนลดหลั่นจ้านวนสองฐาน มีบัวทรงคลุ่มในผังกลมซึ่งสังเกตว่าคล้ายคลึงกับแบบแผนของเจดีย์
ทรงเครื่องในสมัยอยุธยา 20 แต่อาจเป็นการสร้างขึ นในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็ได้เพราะเหตุว่าไม่มีบริบท
ใดๆภายในวัดป่าประดูเก่าจนถึงสมัยอยุธยา แสดงให้เห็นถึงการตกค้างรูปแบบเก่าภายในท้องถิ่นที่ห่างไกล
จากศูนย์กลางแบบอย่างในลุ่มน ้าเจ้าพระยาออกมา 

เจดีย์รายทรงเครื่องวัดบ้านแลง (ภาพที่ 45) สร้างไว้เป็นบริวารร่วมกับเจดีย์อ่ืนทางทิศตะวันตก
อุโบสถเก่า ทรวดทรงแปลกตาที่ส่วนฐานผายออกมากเกิดจากการลดเหลื่อมของชั นฐานที่มีความกว้าง
ต่างกัน ฐานสิงห์จ้านวนสองฐานที่มีขาสิงห์เชิดชัน รองรับบัวคลุ่มมีท้องไม้ยืดสูง องค์ระฆังเพรียวผอม ผัง
ของเจดีย์ดูเหมือนจะท้าให้เป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่มีแตกมุมเล็กออกมาเป็นเก็จคล้ายกันกับเจดีย์ทรง

                                                                 
20 สังเกตได้จากเจดีย์ทรงเครื่องที่ก้าหนดอายุได้ในสมัยอยุธยานั นมีบัวคลุ่มในผังกลมเสมอ ดู สันติ เล็กสุขุม, เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุมสมัย
อยุธยา,68-77 ขณะเดียวกันกับที่เจดีย์ทรงเครื่องสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนเดียวกันนี จะอยู่ในผังย่อมุมรับกันระหว่างส่วนฐานกับองค์
ระฆังเช่น เจดีย์ทองสององค์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดู ศักดิ์ชัย สายสิงห์,เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา,676. 
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เครื่องวัดบ้านเก่า ในภาพรวมนับเป็นลักษณะพื นถิ่นซึ่งได้สร้างขึ นจากการกะสัดส่วนที่ผิดแผกออกไปจึงมี
ทรงที่ไม่กลมกลืนกัน  

 

           
 

ภาพที่ 44 เจดีย์รายทรงเครื่อง วัดป่าประดู่ 
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ภาพที่ 45  เจดีย์รายทรงเครื่อง วัดบ้านแลง 
 
เจดีย์ทรงเครื่องขนาดเล็กสององค์วัดหนองสะพาน อ.บ้านค่าย (ภาพที่ 46) อยู่ในสภาพช้ารุด 

องค์หนึ่งนั นส่วนองค์ระฆังหักพังลงมาแล้ว แต่ยังเห็นได้ว่าเคยมีงานประดับปูนปั้นเหนือบัวคลุ่มในผังกลม 
เป็นรูปครุฑแบกขนาดเล็กๆ (ภาพท่ี 47) ติดอยู่บริเวณส่วนคอดเว้าที่เป็นฐานองค์ระฆังหรือเรียกว่า เอวขัน 
ซึ่งส่วนใหญ่งานประดับนี มักจะอยู่ที่ส่วนฐานของเจดีย์มากกว่า21  

                                                                 
21ศักดิ์ชัย สายสิงห์,เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา,676.  
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ภาพที่ 46 เจดีย์รายทรงเครื่องสององค์ วัดหนองสะพาน 
 

 
 

ภาพที่ 47 รูปครุฑปูนปั้นประดับเหนือบัวคลุ่ม(ใต้องค์ระฆัง เจดีย์ทรงเครื่องวัดหนองสะพาน 
 
เจดีย์ทรงเครื่ององค์อ่ืนๆ สร้างไว้เป็นบริวารในเขตพุทธาวาสของวัดในระยอง ซึ่งส่วนใหญ่บูรณะ

จนมีสภาพใหม่หมด แต่ในภาพรวมก้าหนดไว้ว่าคงเป็นงานในช่วงรัตนโกสินทร์ เช่น เจดีย์รายวัดตาขัน 
เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างออกไปคงเกิดจากการซ่อมในสมัยหลังหรือมิฉะนั นก็เป็นการ
พลิกแพลงด้วยวิธีคิดของช่างในท้องถิ่นนั่นเอง อายุสมัยของเจดีย์ทรงเครื่องเมืองระยองอาจกล่าวได้ว่าคง
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สร้างขึ นประมาณสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ 1-3 ซึ่งเป็นช่วงที่งานในแบบแผนยังนิยมเจดีย์ทรงเครื่อง
อยู่ ก่อนจะเปลี่ยนไปนิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆังในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ลงมา 
 
เจดีย์ทรงระฆัง 

เจดีย์ทรงระฆังนับเป็นแบบอย่างที่นิยมกันมากในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกคือ ชลบุรี จันทบุรี 
ตราดและระยองก็เป็นพื นที่ที่พบเจดีย์ทรงระฆังสร้างไว้ทั่วไป ทั งที่เป็นเจดีย์หลักและเจดีย์รายของวัด 
เจดีย์ทรงระฆังที่พบในลุ่มน ้าระยองอาจแบ่งออกตามรูปแบบได้สองกลุ่ม คือกลุ่มเจดีย์ทรงระฆังแบบ
มาตรฐานและเจดีย์ทรงระฆังแบบพิเศษ 

เจดีย์ทรงระฆังแบบมาตรฐาน 
รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังโดยรวมคือมักมีฐานบัวคว่้าบัวหงาย ต่อด้วยชุดรองรับองค์ระฆังที่เป็น

มาลัยเถา คือลวดบัวลูกแก้วกลมขนาดใหญ่ซ้อนกันจ้านวน 3 วงคล้ายพวงมาลัยซ้อนกัน จากนั นเป็นบัว
ปากระฆังซ่ึงเป็นบัวคว่้าบัวหงายคอดเว้า องค์ระฆัง บัลลังก์เหนือองค์ระฆังในผังสี่เหลี่ยม แกนปล้องไฉนที่
มีเสาหานประดับโดยรอบ ส่วนยอดทรงกรวยแหลมคือปล้องไฉนและปลี  

เจดีย์ทรงระฆังที่ส้าคัญที่สุดของระยองซึ่งควรกล่าวถึง คือพระเจดีย์กลางน ้า (ภาพที่ 48) ตั งอยู่
บนเกาะกลางแม่น ้าระยองบริเวณที่ไหลลงสู่ทะเล  ตามประวัติกล่าวว่าเดิมนั นเจดีย์เป็นส่วนหนึ่งของวัด
ปากน ้า22ซึ่งพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองสร้างขึ นในปี พ.ศ.2416 
เพ่ือให้เหมือนกับพระสมุทรเจดีย์ที่ปากน ้าเจ้าพระยา เป็นจุดหมายตาส้าหรับการเดินทางในอดีต23 ดังนั น
อายุสมัยการสร้างเบื องต้นจึงก้าหนดได้จากระยะเวลาที่พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม  (เกตุ ยม
จินดา) ด้ารงต้าแหน่งเป็นเจ้าเมืองระยองและหลังจากงานบูรณะพระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ     
(ภาพท่ี 49) ให้มีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆังในสมัยรัชกาลที่ 4 แล้ว24 

 
 
 

                                                                 
22 ต่อมาวัดปากน ้าได้ย้ายไปอยู่ในบริเวณที่ตั งปัจจุบัน  ดู  คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาจังหวัดระยอง,ประวัติวัดจังหวัด
ระยอง,8. 
23 เร่ืองเดียวกัน และดู ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง(ระยอง : ธนชาติการพิมพ์,2525),52-53. 
24 ศักดิ์ชัย สายสิงห์,เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา,704. 



40 

 
 

ภาพที่ 48 พระเจดีย์กลางน ้าระยอง มีรูปแบบและแนวคิดการสร้างคล้ายคลึงกับ 
องค์พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

 

 
 

ภาพที่ 49 พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
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องค์ประกอบของพระเจดีย์กลางน ้าระยองคือฐานประทักษิณยกสูงพร้อมพนักเตี ยๆโดยรอบ ฐาน
ประทักษิณนี มีช่องวงโค้งยอดแหลมเจาะอยู่เป็นคู่ตรงด้านที่ไม่มีบันไดทางขึ น ท้าให้นึกถึงส่วนฐาน
ประทักษิณของพระสมุทรเจดีย์ซึ่งมีช่องวงโค้งประดับรูปช้างออกมาโดยรอบ ต่อจากฐานประทักษิณคือ
องค์เจดีย์ทรงระฆังทรวดทรงค่อนข้างสูง เกิดจากฐานประทักษิณที่เล็กแคบซึ่งบีบให้ส่วนมาลัยเถาที่รองรับ
องค์ระฆังยืดสูงไปด้วย ส่วนบัวปากระฆังเป็นฐานบัวคว่้าบัวหงายคั่นระหว่างมาลัยเถากับองค์ระฆัง ซึ่งคง
กลายมาจากฐานบัวลูกแก้วอกไก่ปากระฆัง อันเป็นลักษณะทั่วไปของเจดีย์ทรงระฆังสมัยรัชกาลที่ 425 

ในภาพรวมจึงมีองค์ประกอบหลัก ๆ นี  พระเจดีย์กลางน ้าระยองจึงคล้ายกับพระสมุทรเจดีย์ 
สมุทรปราการ เพียงแต่ได้ลดความซับซ้อนลงเพราะสร้างเป็นเจดีย์ขนาดเล็กกว่ามาก ดังนั นอายุสมัยตาม
ประวัติและรูปแบบของพระเจดีย์กลางน ้าระยองจึงสอดคล้องกันว่าสร้างขึ นโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ทั งในด้านรูปแบบและที่ตั งตรงปากแม่น ้าเช่นกัน ซึ่งเรียกว่าเป็นธรรม
เนียมของการสร้างเจดีย์ไว้ที่ปากน ้าดังเช่นเจดีย์อิสรภาพบนยอดเขาปากน ้าแหลมสิงห์ จ.จันทบุรีซึ่งน่าจะ
สร้างขึ นในระยะไล่เลี่ยกันและมีรูปแบบคล้ายคลึงกับพระเจดีย์กลางน ้าระยองมาก26 

เจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ที่มีความส้าคัญอีกองค์ในเมืองระยอง คือ เจดีย์ประธานของวัดจันท
อุดม (วัดเก๋ง) (ภาพที่ 50) เป็นวัดร้างตั งอยู่ภายในโรงพยาบาลระยองปัจจุบัน ตามประวัติกล่าวว่าวัดแห่ง
นี มีความเกี่ยวข้องกับพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา)27 ซึ่งอาจสอดคล้องกับ
รูปแบบส่วนใหญ่ที่มีความคล้ายคลึงกับพระเจดีย์กลางน ้าระยอง แต่มีรายละเอียดต่างกันไปบ้างได้แก่ ส่วน
ฐานประทักษิณอยู่ในผังแปดเหลี่ยม เจาะช่องวงโค้งยอดแหลมโดยรอบคล้ายพระเจดีย์กลางน ้า ส่วนองค์
เจดีย์ประกอบด้วยส่วนล่างสุดเป็นฐานในเค้าโครงรูปบัวคลุ่มแต่ไม่มีลายกลีบบัวประดับ รองรับลวดบัวเว้า
ชันมีสันคล้ายขาสิงห์ อันเป็นส่วนประกอบที่แปลกตาของเจดีย์ทรงระฆัง  เหนือขึ นไปคือชุดมาลัยเถา
รองรับองค์ระฆัง บัวปากระฆังเป็นฐานบัวคว่้าบัวหงายต่อด้วยองค์ระฆัง  ส่วนบัลลังก์ซึ่งท้าล้อกับฐาน
ประทักษิณเป็นแปดเหลี่ยม จากนั นเป็นเสาหานและยอดทรงกรวยที่หักหายไปเล็กน้อย โดยรูปแบบที่
กล่าวมาจึงน่าจะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ นภายหลังจากพระเจดีย์กลางน ้าเล็กน้อยเนื่องจากองค์ประกอบ
คล้ายคลึงกันมากและมีเพียงบางส่วนที่เปลี่ยนไปเช่นฐานประทักษิณและบัลลังก์กลายเป็นผังแปดเหลี่ยม 

 

                                                                 
25 เร่ืองเดียวกัน,688. 
26 ภัททวิกรม์ นิ่มนวล, “เจดีย์ทรงระฆังสมัยรัตนโกสินทร์ในจังหวัดจันทบุรี พุทธศตวรรษที่ 24-25” การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2558,37. 
27 กรมศิลปากร ส้านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (พ.ศ.2534-2539)(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2540),281. 
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ภาพที่ 50 เจดีย์วัดจันทอุดม (วัดเก๋งร้าง) สร้างราวสมัยรัชกาลที่ 4-5 ปัจจุบันอยู่ภายใน
โรงพยาบาลระยอง เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่มีระเบียบคล้ายคลึงกันกับพระเจดีย์กลางน ้าระยอง ทว่า

ปรับเปลี่ยนฐานประทักษิณและบัลลังก์จากผังสี่เหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยม จากขนาดทีใ่หญ่และท่ีตั งกลาง
เมืองสอดคล้องว่าคงเป็นพระมหาธาตุเจดีย์หลักของเมืองระยองมาก่อน 

 
แต่เดิมวัดจันทอุดม(วัดเก๋งร้าง) เป็นวัดส้าคัญใจกลางเมืองระยองใช้ประกอบพิธีทางราชการ

ต่างๆ28 ทว่าได้ทิ งร้างไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ข้อมูลด้านรูปแบบและขนาดที่ใหญ่โตของเจดีย์ประธานจึง
สัมพันธ์กับความส้าคัญของวัดนี ในอดีตด้วย 

เจดีย์ทรงระฆังขนาดย่อมในวัดต่าง ๆ คงมีอายุการสร้างช่วงหลังลงมาจากกลุ่มเจดีย์ทรงระฆัง
ภายในตัวเมืองระยอง รูปแบบทีค่ลี่คลาย ผิดสัดส่วน คงมาจากการที่ช่างพื นถิ่นจดจ้ารายละเอียดแตกต่าง
และขาดความช้านาญในการกะสัดส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไปบ้าง เช่น เจดีย์วัดนาตาขวัญ (ภาพที่ 
51) เจดีย์วัดหวายกรอง (ภาพท่ี 52) ซึ่งถูกซ่อมแซมจนหมดแล้ว  

 

                                                                 
28 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระยอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2542),50. 
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ภาพที่ 51 (ซ้าย) เจดีย์ทรงระฆังวัดนาตาขวัญ  ภาพที่ 52 (ขวา) เจดีย์ทรงระฆังวัดหวายกรอง 
 
นอกจากนี เจดีย์ทรงระฆังพบที่เมืองระยองจะสัมพันธ์กับความนิยมในการสร้างเจดีย์แบบนี ตาม

หัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกในช่วงราวรัชกาลที่ 4-5 เช่น เจดีย์ประธานวัดโยธานิมิต               จ.
จันทบุรี29 (ภาพท่ี 53)  

 

 
 

ภาพที่ 53 เจดีย์วัดโยธานิมิต ค่ายเนินวง จันทบุรี สร้างสมัยรัชกาลที่ 4 มีรูปแบบเช่นเดียวกับ
เจดีย์ทรงระฆังท่ีระยอง 

                                                                 
29 ภัททวิกรม์ นิ่มนวล, “เจดีย์ทรงระฆังสมัยรัตนโกสินทร์ในจังหวัดจันทบุรี พุทธศตวรรษที่ 24-25,” การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2558,37. 
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เจดีย์ทรงระฆังแบบพิเศษ 
ที่ลุ่มน ้าระยองพบเจดีย์ทรงระฆังอีกแบบที่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมผสมผสานกับเจดีย์

ทรงเครื่องซึ่งมีความสัมพันธ์กับพื นที่หัวเมืองชายฝั่งทะเลอ่ืนๆด้วย 
เจดีย์ทรงระฆังวัดทับมา (ภาพที่ 54) มีขนาดย่อม สร้างไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอุโบสถ

เก่าโดยไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ สภาพปัจจุบันมีดินจอมปลวกทับถมที่ส่วนฐานล่าง ส่วนที่โผล่
พ้นขึ นมาเป็นมาลัยเถาชั นบนสุด ต่อด้วยบัวคลุ่ม เหนือขึ นไปคือชั นคอดเว้าของบัวปากระฆัง องค์ระฆัง
เพรียวสูง บัลลังก์ในผังกลม บัวฝาละมีและบัวคลุ่มเถา ส่วนปลียอดซึ่งน่าจะเคยมีได้หักหายไปแล้ว 
ทั งหมดอยู่ในผังกลม สังเกตได้ว่าเจดีย์องค์นี มีส่วนประกอบที่ผสมผสานกันระหว่างเจดีย์ทรงระฆังกับเจดีย์
ทรงเครื่อง นั่นคือมีการใช้บัวคลุ่มประดับเหนือมาลัยเถาและยอดเป็นบัวคลุ่มเถาตามระเบียบของเจดีย์
ทรงเครื่อง ลายกลีบบัวที่ประดับบนบัวคลุ่มนี เป็นบัวกลีบยาวแบบที่เรียกว่า บัวแวง ท้าให้ก้าหนดอายุได้
ในสมัยรัตนโกสินทร์ รูปแบบเช่นนี ยังปรากฏที่เจดีย์รายวัดบ้านแลง (ภาพที่ 55) มีส่วนมาลัยเถาอ้วนใหญ่
จนสังเกตได้ เป็นต้น   

เจดีย์ทรงระฆังที่ผสมกับเจดีย์ทรงเครื่องเช่นนี  ได้พบอยู่ตามหัวเมืองชายฝั่งทะเลรอบๆอ่าวไทย
ตอนบน เช่น เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี ด้วย (ภาพที่ 56-57) ดังนั นเจดีย์วัดทับมาและ
เจดีย์วัดบ้านแลงจึงเป็นรูปแบบพิเศษที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเมืองระยองกับหัวเมืองทั งตะวันตกและ
ตะวันออกในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 4-5 ลงมาอีกด้วย  
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ภาพที่ 54 (ซ้าย) เจดีย์วัดทับมา ภาพที่ 55 (ขวา) เจดีย์รายวัดบ้านแลง ภาพรวมของทั งคู่เป็น
เจดีย์ทรงระฆังแบบพิเศษท่ีมีการผสมผสานรูปแบบจากเจดีย์ทรงเครื่องเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่การใช้บัวทรง

คลุ่มตั งอยู่เหนือมาลัยเถารองรับองค์ระฆังกลมและยอดเป็นบัวคลุ่มเถา 
 

        
 

ภาพที่ 56 (ซ้าย) เจดีย์รายวัดป้อม เพชรบุรี ภาพที่ 57 (ขวา) เจดีย์รายวัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี 
เป็นเจดีย์ทรงระฆังท่ีผสมผสานองค์ประกอบเจดีย์ทรงเครื่องเช่นเดียวกับกลุ่มที่พบในเมืองระยอง ซึ่งพบ

อยู่ตามหัวมืองชายฝั่งทะเลตะวันตก-ตะวันออก 
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บทวิเคราะห์สรุปเกี่ยวกับเจดีย์เมืองระยอง 
เจดีย์ที่สร้างขึ นในลุ่มน ้าเมืองระยองส่วนใหญ่ มีอายุสมัยไม่เกินสมัยอยุธยาตอนปลายหรือ

รัตนโกสินทร์ โดยเจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงเครื่องถูกสร้างขึ นเป็นบริวารของวัดตามแบบวัดในสมัย
อยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์และปรากฏความนิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆังขึ นเป็นประธานของวัด
หรือเป็นจุดหมายตาส้าคัญ ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบในพื นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกทั่วไปในสมัยรัชกาลที่ 4-5  

เจดีย์ทรงปรางค์ของระยองนั น พบที่วัดบ้านแลง เป็นปรางค์เพียงองค์เดียวที่พบ โดยมีรูปแบบที่
ผิดไปจากแบบแผนของปรางค์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าคลี่คลายมาจากมณฑปยอดปรางค์แสดงให้
เห็นถึงอายุสมัยที่ล่าหลังลงมาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 4-5 ลงมาแล้ว อย่างไรก็ตามปรางค์
เป็นสัญลักษณ์ของพระมหาธาตุที่สืบทอดรูปแบบมาหลายร้อยปี ปรางค์ที่วัดบ้านแลงจึงควรเป็น
สิ่งก่อสร้างที่มีความส้าคัญอยู่ในระดับหนึ่งด้วย 

เจดีย์ทรงเครื่องพบอยู่ทั่วไปเป็นเจดีย์รายมีรูปแบบตามแบบแผนของเจดีย์ทรงเครื่องในศิลปะ
อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ ส่วนกรณีพิเศษของเจดีย์วัดบ้านเก่าอันเป็นเจดีย์ทรงเครื่องขนาดใหญ่ 
ตั งอยู่ในแนวแกนเดียวกับอุโบสถคล้ายผังวัดในสมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง ที่อาจเป็นการตกค้างของการ
สร้างเจดีย์ขึ นเป็นประธานหลัก  แต่โดยรูปแบบนั นสามารถยืนยันได้ว่าเป็นงานในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งอาจ
มีแบบแผนที่สร้างเจดีย์ทรงเครื่องขนาดใหญ่เป็นหลักของวัดอยู่บ้าง  

เจดีย์วัดจันทอุดม (วัดเก๋งร้าง) เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ มีอายุสมัยราวรัชกาลที่ 4 จาก
ต้าแหน่งที่ตั งใจกลางเมืองระยองและเคยเป็นวัดส้าคัญมาก่อนทิ งร้างไปนั น อาจวิเคราะห์ได้ว่าเจดีย์องค์นี 
ถูกสร้างขึ นในฐานะพระมหาธาตุของเมืองระยอง เมื่อครั งที่ชุมชนเมืองระยองเติบโตขึ นมากในราวสมัย
พระยาสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) ก็เป็นได้  

และโดยเฉพาะเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ นเป็นหลักของชุมชนหรือจุดหมายตา เช่น เจดีย์วัดจันท
อุดม(วัดเก๋งร้าง) พระเจดีย์กลางน ้า ล้วนแต่เป็นเจดีย์ทรงระฆัง  อันเป็นหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้องและ
ติดต่อระหว่างเมืองระยองกับเมืองอ่ืนๆในหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกกับกรุงเทพฯ ช่วงราวรัชกาลที่ 4-
5 อย่างชัดเจน 

ขณะเดียวกันกลุ่มเจดีย์ที่น่าสนใจคือเจดีย์ทรงระฆังที่ผสมผสานรูปแบบกับเจดีย์ทรงเครื่อง เช่น
เจดีย์วัดทับมา ด้วยได้พบรูปแบบเดียวกันนี สร้างอยู่ในวัดวาอารามตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทั งซีกตะวันตก
และตะวันออก โดยไม่พบความนิยมในกรุงเทพฯ จึงนับได้ว่ารูปแบบเช่นนี เป็นสิ่งที่เกิดและนิยมกันในหั ว
เมืองและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองระยองกับเมืองท่าทางทะเลต่างๆรอบอ่าวไทยเมื่อการค้าและ
การคมนาคมขยายตัวขึ นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
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เจดีย์ที่พบในเขตลุ่มน ้าเมืองระยองแสดงให้เห็นแบบแผนที่เกี่ยวของกับเจดีย์จากลุ่มน ้า
เจ้าพระยาและส่วนกลางคือกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ก็ได้ มีการคลี่คลาย ลดทอนองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมลง ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องปกติของหัวเมืองขนาดเล็กที่รูปแบบจะมีความเป็นพื นถิ่น 
เช่นเดียวกับศิลปกรรมและงานช่างหลายอย่างท่ีพบในพื นลุ่มน ้าระยองด้วย 
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2 
ประติมากรรมเมืองระยอง 

 
2.1 โบราณวัตถุในเมืองระยองก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 : มุมมองทางประวัติศาสตร์และข้อ
สันนิษฐานใหม่1  
 แหล่งอารยธรรมโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในภาคตะวันออก มีหลากหลายแหล่ง 
ยกตัวอย่าง เช่น เมืองโบราณดงละคร จ.นครนายก เมืองศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี เมืองพระรถ               
จ.ชลบุรี เมืองพญาเร่ จ.ชลบุรี เมืองเพนียด จ.จันทบุรี อันล้วนแต่เป็นเมืองโบราณในรุ่นก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ทั้งสิ้น มีประจักษ์พยานหลักฐานด้านโบราณวัตถุสถานมากมายเป็นเครื่องยืนยัน รวม
ไปถึงเป็นที่รับรู้ในวงวิชาการด้านศิลปศาสตร์อย่างกว้างขวาง  
 ถึงอย่างไร หากกล่าวถึงเมืองโบราณหรือหลักฐานด้านโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าระยอง กลับไม่ปรากฏในองค์ความรู้หรือการรับรู้มากเท่าใดนัก ดังนั้นในการศึกษานี้จึง
เน้นหนักไปที่การน้าเสนอผนวกการวิเคราะห์ด้านศิลปกรรมจากหลักฐานทางโบราณคดีก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าระยองเป็นส้าคัญ อันล้วนแต่เป็นหลักฐานประเภทโบราณวัตถุเป็น
ส่วนมาก ซึ่งอาจเป็นประเด็นสืบเนื่องไปถึงข้อสันนิษฐานใหม่ซึ่งรอการตรวจสอบและพิสูจน์ต่อไปใน
อนาคต 
 
หลักฐานทางโบราณคดี ศิลปกรรมก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ทีพ่บในลุ่มน ้าระยอง 
 จากการส้ารวจและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลทั้งจากงานภาคสนามและงานเอกสารท้าให้พบว่า ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าระยองได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
มาเป็นเวลานานแล้ว แต่อาจจะยังไม่มีการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมและวิเคราะห์ประเด็นเชื่อมโยง
ต่างๆ การศึกษาครั้งนี้จึงได้น้าเสนอและวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรม รวมไปถึงประเด็นต่างๆน้าไปสู่
การเชื่อมโยงข้อสันนิษฐานต่างๆต่อไป  
 โดยโบราณวัตถุที่จะได้น้าเสนอล้วนเป็นงานศิลปกรรมที่มีประวัติว่าค้นพบในเมืองระยอง
ทั้งสิ้น มีจ้านวนทั้งหมด 4 ชิ้นส้าคัญ โดยจะขอแจกแจงประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุเท่าที่พบ
ผนวกกับการวิเคราะห์ด้านรูปแบบศิลปกรรมไปด้วยทีละชิ้น    
 1. พระพุทธรูประทับนั่ง หินทราย แสดงปางสมาธิ ศิลปะทวารวดีตอนต้น (ภาพที่ 1) ก้าหนด
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 มีประวัติว่าแต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดกะซังริมแม่น้้าระยอง ต่อมาตัววัดกะ
ซังถูกน้้ากัดเซาะท้าลายจนท้าให้พ้ืนที่วัดเล็กลง ศาสนสถานต่าง ๆ ถูกน้้ากัดเซาะจนกระทั่งล่มลง

                                                           
1 เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์  ตั้งจิตรเจริญ ผูช้่วยนักวิจยัโครงการวิจยัด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง 
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แม่น้้าระยองไปหมด จึงมีการย้ายวัดกะซังมาสร้างขึ้นใหม่เป็นวัดหนองกะบอก โดยย้ายพระพุทธรูป
องคด์ังกล่าวมาไว้ยังวัดหนองกะบอกด้วยจนกระทั่งปัจจุบัน 

จากรูปแบบขององค์พระพุทธรูปสามารถเทียบเคียงได้กับพระพุทธรูปในศิลปะอมราวดีกับ
ศิลปะคุปตะสกุลช่างสารนาถในศิลปะอินเดีย รวมไปถึงศิลปะลังกา ผนวกกับรูปแบบอย่างท้องถิ่น
กล่าวคือ ส่วนของพระพักตร์แสดงอาการคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี ได้แก่ พระขนง
ขององค์พระซึ่งต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรที่ค่อนข้างโปน พระนาสิกค่อนข้างใหญ่ พระโอษฐ์ค่อนข้าง
แบะ รวมไปถึงการท้าเม็ดพระศกเป็นเม็ดขนาดใหญ่ ซึ่งนิยมในศิลปะทวารวดีเป็นอย่างมาก2  

ถึงอย่างไร ลักษณะการครองจีวรห่มเฉียงแบบจีวรเรียบ ไม่มีริ้ว อาจจะเป็นลักษณะที่ประสม
ประสานระหว่างศิลปะอมราวดี ซึ่งนิยมการห่มจีวรเฉียงกับศิลปะคุปตะสกุลช่างสารนาถ ซึ่งนิยมการ
ครองจีวรห่มคลุมแต่จีวรเป็นแบบเรียบ ไม่มีริ้ว3 เข้าด้วยกันแล้วก็เป็นได้  
 อนึ่ง พระพุทธรูปองค์นี้ควรมีความเกี่ยวเนื่องกับศิลปะลังกาด้วย สังเกตได้จากการประทับ
นั่งขัดสมาธิราบแบบกระซับซึ่งนิยมขึ้นก่อนในศิลปะลังกาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระ รวมไปถึงการท้าปาง
สมาธิซึ่งไม่นิยมในศิลปะอมราวดีและคุปตะ แต่กลับนิยมในศิลปะลังกาด้วยเช่นกัน4 
 ตัวอย่างพระพุทธรูปที่สามารถเทียบเคียงได้อาจจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพบในบริเวณบ่อ
น้้าด้านหน้าโบราณสถานรอยพระพุทธบาท โบราณสถานสระมรกต อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี (ภาพที่ 2) ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ก้าหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 เช่นกัน5         
 2. ชิ้นส่วนประติมากรรมหินทราย ประทับนั่ง สันนิษฐานว่าเป็นพระพิฆเนศ (?) (ภาพที่ 3) 
ในศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 15 ประวัติของประติมากรรมชิ้นนี้ได้มาจากบริเวณ
สระหมู่ บ้านดอน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณวัดบ้านดอนในปัจจุบัน โดยปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ศูนย์
วัฒนธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 

โดยปัจจุบันชิ้นส่วนดังกล่าวคงเหลือแต่บริเวณหน้าตักเสี้ยวหนึ่งด้านขวาของรูปประติมากรรม 
อยู่ในท่าทางการนั่งขัดสมาธิราบ มือด้านขวาก้าผลกลมลักษณะคล้ายก้อนดิน ซึ่งอาจจะเป็นขนม           
โมทกะ ส่วนเอวของประติมากรรมคงเหลือแถบวงโค้ง ซึ่งอาจจะเป็นชายผ้าวงโค้งหน้าอุทรขนาดใหญ่
ตามแบบรูปแบบศิลปกรรมเขมรรุ่นเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 15 ลงมา6 ประทับนั่งบนฐาน
เรียบโดยหัวเข่าไม่เลยจากฐาน ซึ่งผิดจากลักษณะพระพิฆเนศในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งส่วนเข่า
มักจะเลยจากส่วนฐาน ดังเช่น พระพิฆเนศในศิลปะเขมรแบบบาปวนตอนปลาย พบที่วัดป่าพิฆเนศ 
                                                           
2 สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2550), 33. 
3 เชษฐ์ ติงสัญชลี, พระพุทธรูปอินเดีย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554), 146-147. 
4 เรื่องเดิม, หน้า 55 กับ 63.  
5 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ (เรียบเรียง), ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (กรุงเทพฯ : ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต, 2549), 49. 
6 สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2539), 281. 
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บ้านปากน้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัด
อุบลราชธานี (ภาพที่ 4) เป็นต้น7 โดยด้านใต้คงเหลือส่วนเดือยฐานเสียบของประติมากรรมอยู่
บางส่วน 

อนึ่ง ลักษณะที่ปรากฏแถบผ้าขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นการชักชายผ้าวงโค้งขนาดใหญ่หน้าอุทร 
รวมไปถึงลักษณะการประทับนั่งบนฐานเรียบโดยหัวเข่ามิได้เลยออกจากฐานรองรับ สามารถ
เทียบเคียงได้กับประติมากรรมพระพิฆเนศ 2 องค์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ได้จาก
บ้านโนนกาเล็น อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุบลราชธานี8 (ภาพที่ 5) และพระพิฆเนศในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา9 (ภาพที่ 6) โดยก้าหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 
เช่นกันทั้งสององค์          

 3. ชิ้นส่วนประติมากรรมหินทราย (ภาพที่ 7) คงเหลือแต่ส่วนเท้า สันนิษฐานว่าอาจเป็นรูป
เคารพในศาสนาพุทธหรืออาจเป็นเทวรูปในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประวัติการพบระบุว่าพบจาก
บริเวณสระหมู่ บ้านดอน ใกล้บริเวณวัดบ้านดอนในปัจจุบัน โดยปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม 
โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 

จากสภาพปัจจุบันคงเหลือแต่ฝ่าเท้าบางส่วน โดยส่วนส้นเท้าด้านหลังช้ารุดหักหายไป 
นอกจากนี้ยังคงเหลือส่วนเดือยของฐานซึ่งมีขนาดยาว คล้ายคลึงกับประติมากรรมโบราณในรุ่นก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งมักจะใช้เสียบกับฐานรูปเคารพ ถึงอย่างไร จากสภาพปัจจุบันก็เป็นการยากต่อ
การก้าหนดอายุสมัยของตัวประติมากรรม จึงอาจก้าหนดอายุไว้อย่างคร่าว ๆ ว่าควรเป็นโบราณวัตถุ
ในรุ่นก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นอย่างน้อย    

4. ชิ้นส่วนเศษอิฐโบราณ 1 ชิ้น (ภาพที่ 8) พบจากบริเวณอ้าเภอบ้านค่าย ใกล้กับวัดบ้านค่าย 
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ลักษณะของอิฐเป็นอิฐ
ที่มีการประสมแกลบข้าวลงไปจ้านวนมาก คล้ายคลึงกับอิฐที่พบในศิลปะทวารวดีเป็นอย่างมาก  

 
ประเด็นสืบเนื่องและข้อสันนิษฐานใหม่ด้านประวัติศาสตร์-โบราณคดี 

 เมื่อปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 หลากยุค
หลายสมัย จึงชวนให้คิดว่าพ้ืนที่บริเวณลุ่มแม่น้้าระยองอาจเคยปรากฏเมืองโบราณอยู่ ทั้งนี้ เมื่อ
ตรวจสอบจากงานเขียนของนักวิชาการที่กล่าวถึงเมืองโบราณในระยองมักจะกล่าวถึงบริเวณที่เรียก
                                                           
7 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกุล (เรียบเรียง), “พระคเนศ” ใน ประวัติวัดสุปัฏนารามวรวิหารและโบราณวัตถุชิ นส้าคัญ, ที่ระลึกงานพระ 
กฐินพระราชทาน เรือโท ศักดิ์ทวี แสงอร่าม ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555 (กรุงเทพฯ : ศักดิ 
โสภา, 2555), 104-109. 
8 กรมศิลปากร, น้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2542),122-123. 
9 เบญจพร สารพรม (เรียบเรียง), โบราณวัตถุชิ นเด่นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ (นครราชสีมา : สมบูรณ์การ 
พิมพ์, 2556), 20-21. 
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กันว่า สระหมู่ บ้านดอน โดยจากงานเขียนบางชิ้นได้ระบุถึงการค้นพบเศษซากศิลาแลง อิฐซึ่งมีขนาด
ใหญ่ รวมไปถึงแนวคันดินในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า10 ซึ่งในปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานให้เห็นได้แล้ว 
เนื่องจากการเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย ซึ่งยากต่อการเข้าถึงและการส้ารวจ ผนวกกับเมื่อตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรวมไปถึงแผนที่เก่ากลับไม่ปรากฏสภาพการณ์ทางภูมิศาสตร์ซึ่งบ่งชี้ว่าบริเวณสระหมู่ บ้าน
ดอน เคยมีร่องรอยของชุมชนโบราณมาก่อน แต่เมื่อเทียบเคียงและตรวจสอบจากแผนที่เก่าในหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ รหัสเอกสาร ผ.กบค. 1-(16-12) ซึ่งจัดท้าขึ้นในปี พ.ศ. 2473 โดยกรมแผนที่
ทหาร ด้าเนินงานส้ารวจแผนที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460-2461 (ภาพที่ 9) กลับพบว่าในบริเวณอ้าเภอ
บ้านค่ายปัจจุบัน ใกล้เคียงกับบริเวณวัดหน้าฉนวนซึ่งปัจจุบันคงทิ้งร้างไม่สามารถสืบค้นได้ว่าบริเวณ
วัดอยู่ต้าแหน่งใดนั้น ปรากฏแนวคันดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายคลึงกับแนวคันดินในเมืองโบราณหรือ
ชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมร โดยในแผนที่ดังกล่าวยังได้บ่งชี้อีกว่าแนวคันดินดังกล่าวได้ช้ารุดเสีย
รูปแบบไปแล้วบางส่วน ทั้งนี้เมื่อเทียบเคียงกับภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศในปัจจุบัน พบว่ายังคง
เห็นเค้ารอยของแนวคันดินรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างไม่ชัดเจนนัก (ภาพที่ 10)    
 โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของแนวคันดินดังกล่าว อยู่เหนือติดประชิดกับคลองยายล่้าซึ่ง
เป็นคลองสาขาขนาดเล็กเชื่อมต่อกับล้าน้้าระยอง บริเวณต้นคลองสามารถเชื่อมต่อกับแนวเทือกเขา
ฝั่งทิศตะวันออก อันได้แก่แนวเทือกเขาสะบ้า เขาคลองไทร เขางวงช้าง เขาวังม้าน เขาท่าฉุด เป็นต้น 
สภาพในปัจจุบันตัวคลองมีลักษณะเป็นล้าคลองขนาดเล็ก ทั้งนี้แนวของคันเนินรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวอยู่
ในจุดที่คลองยายล่้าเชื่อมต่อกับคลองใหญ่หรือแม่น้้าระยองได้พอดี โดยน่าสังเกตว่าทางด้านทิศ
ตะวันตกของฝั่งล้าน้้าระยองปรากฏแนวคันดินยาวเป็นเส้นตรงลากลงในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่บริเวณตัวอ้าเภอบ้านค่ายในปัจจุบัน เชื่อมต่อไปยังบริเวณวัดน้้าคอกเก่า 
หลังจากนั้น แนวคันดินดังกล่าวจะขาดออกเป็นตอนๆ ก่อนแนวดังกล่าวจะบรรจบกับบริเวณเหนือตัว
เมืองระยองในปัจจุบัน        

 เมื่อวิเคราะห์เทียบเคียงแนวคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมไปถึงแนวคันดินเส้นยาวดังกล่าว
แล้วพบว่าลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับลักษณะของผังภูมิกายาของเมืองโบราณ โดย
เทียบเคียงได้กับเมืองโบราณในภาคตะวันออกแหล่งอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนโบราณบ้านคลอง
นารายณ์ในบริเวณเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งปรากฏแนวคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นกัน 11 รวม
ไปถึงชุมชนโบราณอีกหลายแหล่งที่มักปรากฏแนวคันดินตอนยาว ซึ่งสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นแนว
คันดินชะลอน้้าหรือเบี่ยงทิศทางการไหลของน้้า ยกตัวอย่าง เช่น เมืองโบราณศรีมโหสถในจังหวัด
ปราจีนบุรี ปรากฏพบว่ามีแนวคันดินลักษณะดังกล่าวซึ่งมีการน้านิทานท้องถิ่นมาผูกเรื่องไว้เป็น         

                                                           
10 ชาญ วงศ์อยู่, “สระหมู่ บ้านดอน” ใน รัตนะเมืองระยอง (ม.ป.ท : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 
ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม, 2539),45. 
11 ศรีศักร วัลลิโภดม, อารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 56. 
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ถนนมโหสถและถนนนางอมรเทวี12 เมืองโบราณพระรถ จังหวัดชลบุรี ซึ่งปรากฏพบว่ามีแนวถนนพระ
รถทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพระรถ อยู่บริ เวณวัดหัวถนนซึ่งลากยาวไปเชื่อมกับสระ
พระรถหรือสระสี่เหลี่ยมในปัจจุบัน13 เป็นต้น      

 ดังนั้น จึงเป็นไปได้หรือไม่ว่าในบริเวณแนวคันดิน อ้าเภอบ้านค่าย แต่เดิมอาจจะเคยเป็นเมือง
หรือชุมชนโบราณมาก่อน โดยปรากฏหลักฐานเป็นโบราณวัตถุสถานดังที่ได้กล่าว ซึ่งต่อมาได้มีการ
เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุเหล่านี้ไปไว้ยังบริเวณอ่ืนๆ ดังเช่น บริเวณสระหมู่ บ้านดอน ซึ่งมีการค้นพบรูป
เคารพพระพิฆเนศ (?) กับส่วนเท้าของประติมากรรมก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ดังที่กล่าวไป สอดรับกับ
การพบอิฐโบราณในสมัยทวารวดีในบริเวณอ้าเภอบ้านค่าย ซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ถึงตัวตน
ของเมืองโบราณแห่งนี้ก็เป็นได้ จึงควรมีการตรวจสอบด้วยการขุดค้นทางโบราณคดีเพ่ือพิสูจน์ข้อ
สันนิษฐานนี้         

 อนึ่ง หากบริเวณแนวคันดินรูปสี่ เหลี่ยมเป็นชุมชนโบราณจริง อาจจะเพ่ิมรอยต่อทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณได้มากยิ่งขึ้นว่าในบริเวณจังหวัดระยองก็ปรากฏเมือง
โบราณในสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เช่นกัน ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้ควรมีความสัมพันธ์ทางการค้า
และวัฒนธรรมร่วมกับเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ปรากฏพบโบราณวัตถุสถานในศิลปะเขมร
รูปแบบใกล้เคียงเช่นกัน ลักษณะของแผนผังเมืองที่มีความคล้ายคลึงกัน รวมไปถึงการตั้งอยู่บน
เส้นทางภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อกันได้ อันบ่งชี้ถึงเมืองโบราณบนเครือข่ายเส้นทางการค้าซึ่ง
เชื่อมโยงระหว่างเมืองโบราณบ้านค่าย-เมืองเพนียด เชื่อมต่อกับเขมรทางพระตะบองได้เป็นอย่างดี14 
รวมไปถึงคงเชื่อมต่อกับเมืองพญาเร่ซึ่งอยู่เหนือเมืองระยองขึ้นไปในแถบชลบุรีด้วย   

 ทั้งนี้มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมอีกว่าหากค้าว่า “บ้านค่าย” เกี่ยวพันกับเรื่องการเป็นที่ตั้งค่ายของ
พระเจ้าตากสินก่อนเข้าเมืองระยอง เป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะเกิดความสับสนระหว่างค่ายคูของพระ
เจ้าตากสินกับแนวคันดินของเมืองและชุมชนโบราณ ซึ่งอาจเป็นประเด็นต่อไปได้ว่ากลุ่มคนที่ระบุว่า
แนวคูเมืองโบราณนี้คือ “บ้านค่าย” ย่อมสะท้อนว่าคนเหล่านั้นย่อมไม่รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเมือง
โบราณบ้านค่ายอีกต่อไปแล้วเช่นกัน จึงจับเอาเรื่องพระเจ้าตากสินมาผูกโยงแทนจนแนวคันดินเมือง
โบราณกลายเป็นคูแนวค่ายไปในที่สุดและการผูกโยงเรื่องดังกล่าวก็ควรจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ที่พระ
เจ้าตากสินเสด็จมายังหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วในสมัยรัตนโกสินทร์นี้เอง 

 

                                                           
12 สุจิตต์ วงษ์เทศ, ทอดน่องท่องเที่ยว อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี (กรุงเทพฯ : ศาลามโหสถ, 2557), 38. 
13 จารึก วิไลแก้ว, แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538), 248-249. 
14 ศานติ ภกัดีค้า, ยุทธมรรคา เส้นทางเดนิทัพไทย-เขมร (กรุงเทพฯ : มติชน, 2557), 83. 
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สรุป 

ประติมากรรมท่ีมีอายุสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งพบในเขตลุ่มน้้าระยองในครั้งนี้เป็นการ
ค้นพบหลักฐานใหม่และตีความได้ว่าแท้จริงนั้นพ้ืนที่บริเวณที่จะกลายเป็นจังหวัดระยองในปัจจุบันมี
ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยนับพันปีแล้วตั้งแต่ช่วงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์-ทวารวดี จนเข้าสู่อิทธิพล
วัฒนธรรมแบบเขมร ก่อนที่เมื่อหลัง พ.ศ.1800 จะกลายเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ขึ้นกับกรุง
ศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ในที่สุด อนึ่งการขาดข้อมูลทางโบราณคดีมาสนับสนุนจึงยังท้าให้ไม่
สามารถตีความบริบทด้านอ่ืนๆของศิลปกรรมส้าคัญเหล่านี้เข้ากับความเป็นมาของเมืองระยองได้
ชัดเจนนัก 

 
ภาพที่ 1 พระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี วัดหนองกะบอก สังเกตได้ว่าส่วนฐานขององค์พระพุทธรูปคงมี
การสลักลวดลายเพ่ิมเติมในสมัยหลัง ระบุพ.ศ. 2466 (?) หากลบลายสลักในชั้นหลัง จะพบลักษณะ

การประทับนั่งบนฐานเขียงราบของพระพุทธรูป วัดหนองกะบอก คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรีอย่างมาก  
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ภาพที่ 2 พระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี ซึ่งพบในบริเวณบ่อน้้าด้านหน้าโบราณสถานรอยพระพุทธบาท 
โบราณสถานสระมรกต อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ปราจีนบุรี จากรูปแบบน่าจะเทียบเคียงกับพระพุทธรูป วัดหนองกะบอก ว่าควรมีอายุสมัย

อยู่ใกล้เคียงกันด้วย 

 

 
ภาพที่ 3 ชิ้นส่วนประติมากรรมหินทราย ประทับนั่ง สันนิษฐานว่าเป็นพระพิฆเนศ (?) ในศิลปะเขมร 
ราวพุทธศตวรรษที่ 15 โดยปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด

ระยอง 
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ภาพที่ 4 พระพิฆเนศในศิลปะเขมรแบบบาปวนตอนปลาย พบที่วัดป่าพิฆเนศ บ้านปากน้้า อ้าเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
ภาพที่ 5 พระพิฆเนศในศิลปะเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ได้จากบ้านโนนกาเล็น 

อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุบลราชธานี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 
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ภาพที่ 6 พระพิฆเนศในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา ก้าหนดอายุได้ราว

พุทธศตวรรษที่ 15  

 

 
ภาพที่ 7 ส่วนเท้าของประติมากรรม รุ่นก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 พบในบริเวณสระหมู่ บ้านดอน 

ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 
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ภาพที่ 8 เศษอิฐโบราณ พบในบริเวณอ้าเภอบ้านค่าย 

 สังเกตได้ว่ามีการประสมแกลบข้าวลงไปจ้านวนมาก คล้ายคลึงกับอิฐที่พบในศิลปะทวารวดีเป็นอย่าง
มาก 
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ภาพที่ 9 แผนที่เก่าบริเวณลุ่มน้้าระยอง รหัสเอกสาร ผ.กบค. 1- (16-12) ซึ่งจัดท้าข้ึนในปี พ.ศ. 2473 
โดยกรมแผนที่ทหาร ด้าเนินงานส้ารวจแผนที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460-2461 
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ภาพที่ 10 พื้นที่บริเวณแนวคูบ้านค่ายซึ่งอาจเคยเป็นเมืองโบราณ จากภาพถ่ายทางดาวเทียม สังเกต
ได้ว่ามีลักษณะของแนวคูเมือง 4 เหลี่ยมผืนผ้าอย่างไม่ชัดเจนนัก 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Google Earth 
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2.2 พระพุทธรูปส้าคัญในลุ่มน ้าระยอง : พุทธศิลป์เล่าเรื่องเมืองระยองจากทัศนะทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ15 
 

ระยองเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนาน ปรากฏมีเอกสารหลักฐาน
ก้ากับบอกเล่าทั้งชั้นต้นและชั้นรองถึงตัวตนและการมีอยู่ของชุมชนสองฟากฝั่งลุ่มน้้าระยอง นับตั้งแต่
สมัยอยุธยาสืบเนื่องจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ สิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ได้ชัดเจน คือ หลักฐานประเภท
โบราณวัตถุสถานที่ปรากฏพบให้เห็นในพ้ืนที่เป็นจ้านวนมาก บ่งชี้ถึงพัฒนาการและกลไก เงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร์-โบราณคดีในลุ่มน้้าระยองได้เป็นอย่างดี โดยในบทความชิ้นนี้ จักได้น้าเสนอ
พระพุทธรูปส้าคัญอันมีพุทธศิลป์งดงามซึ่งล้วนสัมพันธ์กับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เพ่ือบอกเล่า
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของลุ่มน้้าระยองผ่านพุทธศิลป์ส้าคัญ  

โดยในเบื้องต้น ผู้เขียนจะขอจ้าแนกพระพุทธรูปออกเป็นกลุ่ม เพ่ือแบ่งแยกรูปแบบและอายุ
สมัยที่แตกต่างออกจากกัน โดยภายในกลุ่มพระพุทธรูปแต่ละแบบอาจจะมีจ้านวนที่มากน้อยแตกต่าง
กัน ซึ่งล้วนสัมพันธ์กับประเด็นเชื่อมโยงต่อไปด้วย แต่ในที่นี้อาจจ้าเป็นต้องยกพระพุทธรูปในแต่ละ
กลุ่มเพียงแค่บางองค์เท่านั้น มิสามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมด เนื่องจากบางกลุ่มมีจ้านวนมากและมี
รูปแบบที่คล้ายคลึงหรืออาจแตกต่างกันบ้าง แต่การยกมากล่าวย่อมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประเด็น
เชื่อมโยงและการบ่งชี้ความส้าคัญ รวมไปถึงความพิเศษของพระพุทธรูปองค์นั้นๆในกลุ่มนั้นด้วยโดย
พระพุทธรูปในลุ่มน้้าระยอง สามารถจ้าแนกออกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. พระพุทธรูปในศิลปะอยุธยา  
2. พระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
3. พระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ สกุลบ้านช่างหล่อ 
4. พระพุทธรูปแบบพื้นถ่ิน  

อนึ่ง การแบ่งพระพุทธรูปออกมาเป็น 4 กลุ่มข้างต้น ได้แบ่งขึ้นตามอายุสมัยของพระพุทธรูป
ในกลุ่มนั้นๆ แต่อาจมีบางกลุ่มซึ่งอาจจะมีความพิเศษกว่ากลุ่มอ่ืน เช่น พระพุทธรูปแบบพ้ืนถิ่นที่ค่า
อายุของพระพุทธรูปอาจจะมีหลากหลายและยากต่อการก้าหนดอายุให้แน่ชัด โดยในประเด็นดังกล่าว 
ผู้เขียนจักขออธิบายต่อไปในส่วนของการกล่าวถึงพระพุทธรูปกลุ่มดังกล่าว 

 
 
 
 
 

                                                           
15 เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์  ตั้งจิตรเจริญ ผูช้่วยนักวิจยัโครงการวิจยัด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง 



83 
 

พระพุทธรูปในศิลปะอยุธยา 
 หลักฐานส้าคัญเชิงประจักษ์ถึงการมีอยู่ของพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาในลุ่มน้้าระยองที่
ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว คือ ชิ้นส่วนพระพุทธรูปและพระสาวก (?) ที่วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
เป็นชิ้นส่วนหินทรายแดง จ้านวน 5 ชิ้น (ภาพที่ 11) แต่ละชิ้นแตกออกจากกันเป็นส่วน ๆ มิสามารถ
ประกอบเข้าด้วยกันได้ เนื่องจากว่าเป็นคนละชิ้นส่วนและอาจเป็นคนละองค์กัน ถึงอย่างไร จาก
รูปแบบของชิ้นส่วนพระพุทธรูปบางชิ้น ยังส่อเค้าว่าเป็นประติมากรรมหินทรายสมัยอยุธยาตอนต้นถึง
ตอนกลางได้อยู่ กล่าวคือ ลักษณะของวัสดุซึ่งท้าจากหินทรายหลายๆชิ้นซึ่งสามารถน้าเข้าประกอบกัน
เป็นองค์พระสมบูรณ์หรือสามารถถอดแยกออกจากกันได้ เป็นลักษณะที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ตอนต้นและเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงเวลานั้น16 รวมไปถึงการท้าพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งพระหัตถ์
ขององค์พระพุทธรูปซ้อนทับกันอย่างชัดเจน มิได้วางพระหัตถ์เหลื่อมกันอย่างพระพุทธรูปปางสมาธิใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ย่อมสะท้อนว่าพระพุทธรูปดังกล่าวย่อมท้าขึ้นในศิลปะอยุธยาตอนต้นถึง
ตอนกลาง (ภาพท่ี 12) อย่างแน่นอน 
 อนึ่ง จากการส้ารวจโบราณสถานวัตถุในพ้ืนที่ลุ่มน้้าระยอง พบว่า จ้านวนของประติมากรรม
สมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง มีจ้านวนน้อยมากและพบแน่ชัดเพียงแหล่งเดียว คือ บริเวณวัดบ้าน
ค่าย ดังนั้นจึงอาจจะเป็นภาพสะท้อนได้หรือไม่ว่าชุมชนโบราณครั้งอยุธยาตอนต้น -ตอนกลางบริเวณ
ลุ่มน้้าระยองมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตนัก เป็นเพียงชุมชนขนาดเล็กถึงกลางเท่านั้น  

ถึงอย่างไร การพบหลักฐานทางโบราณวัตถุดังกล่าวย่อมสัมพันธ์กับเอกสารหลักฐานอย่าง
พระอัยการต้าแหน่งนาทหารหัวเมือง ตราขึ้นสมัยพระบรมไตรโลกนาถ กล่าวถึงเมืองระยอง มีเจ้า
เมือง ทิมนามว่า “ออกพระราชภักดีศรีสงคราม”  17 รวมไปถึงเนื้อความซึ่งปรากฏในพระราช
พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2100 ครั้งพระยาละแวกตี
พระนครในรัชกาลครั้งที่ 1 ความว่า “พระยาละแวก แต่งพลมาลาดตระเวนทั้งทางบกและทางเรือ
หลายครั้ง และเสียชาวจันทบูร ชาวระยอง ชาวฉะเชิงเทรา ชาวนาเริ่ง ไปแก่ข้าศึกละแวกเป็นอัน
มาก”18  

ซึ่งการกล่าวถึงชาวระยองหรือเมืองระยองย่อมสะท้อนว่าเมืองระยองในระยะเวลานั้นได้มี
ชุมชนก่อก้าเนิดข้ึนแล้ว แต่บริเวณที่เป็นชุมชนเมืองอาจอยู่ในพ้ืนที่บริเวณอ้าเภอบ้านค่ายปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่เมืองเก่าของชุมชนลุ่มน้้าระยองสมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง ก่อนมีการเคลื่อนย้ายชุมชน
เมืองลงไปอยู่บริเวณอ้าเภอเมือง จังหวัดระยองในเวลาต่อมา สอดรับกับหลักฐานทางโบราณคดีอย่าง
                                                           
16 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธปฏิมา งานช่างพลังแห่งศรัทธา, ที่ระลึกงานฌาปนกิจ นายหวด สายสิงห์ ณ วัดบ่อเงินเจริญสุข ต้าบลโพธิ์ 
เก้าต้น อ้าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 101. 
17 กฎหมายตราสามดวง (พระนคร : องค์การค้าคุรุสภา, 2505), 326. 
18 กรมศิลปากร, ประชมุพงศาวดารฉบับกาญจนาภเิษกเล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542),  
274. 
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พระพุทธรูปสมัยอยุธยาดังที่กล่าวไป อันสะท้อนว่าชุมชนเมืองระยองแต่เดิมในสมัยอยุธยาตอนต้น -
กลาง คงอยู่บริเวณอ้าเภอบ้านค่ายจริงและคงเป็นเมืองขนาดเล็ก เนื่องมาจากเจ้าเมืองระยองเป็นขุน
นาง ต้าแหน่ง “ออกพระ” ซึ่งเป็นต้าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เท่านั้น ซึ่งมิได้ใหญ่โต
เฉกเช่นยศ “ออกพระยา”19 

 
พระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ 

 พระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์กลุ่มนี้ ถึงมีจ้านวนไม่มากแต่เป็นพระพุทธรูปส้าคัญที่แสดง
ถึงพัฒนาการของจังหวัดระยองได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นกลุ่มประติมากรรมของวัดส้าคัญซึ่งถูก
สร้างขึ้นโดยกลุ่มเจ้าเมืองและบุคคลส้าคัญในท้องถิ่น ประติมากรรมกลุ่มดังกล่าวประกอบไปด้วย 
พระพุทธรูป 2 องค์และพระสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา อีก 2 องค์ รวมเป็น 4 องค์ ปัจจุบันทั้งหมด
ประดิษฐานอยู่ ณ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม อ.เมือง จ.ระยอง อนึ่ง พระพุทธรูปและพระสาวกดังกล่าว
เคยเป็นพระพุทธรูปประธานของวัดเก๋งหรือวัดจันทอุดม มาก่อน ต่อมาเมื่อวัดเก๋งเสื่อมโทรมและร้าง
ลง จึงมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปประธานของวัดเก๋งมายังวัดตรีมิตรฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 250120 
เนื่องจากทางวัดตรีมิตรฯ ขาดพระพุทธรูปประธานของโบสถ์หลังใหม่ โดยถึงแม้เอกสารจะระบุว่ามี
การเคลื่อนย้ายพระประธานเพียงอย่างเดียว แต่จากรูปแบบทางศิลปกรรมของประติมากรรมชิ้นอ่ืนๆ 
อาจบ่งชี้ว่าการเคลื่อนย้ายครั้งนั้นได้กระท้าขึ้นเป็นชุด โดยเคลื่อนย้ายมาหมดทั้ง 4 องค์ ดังจะกล่าว
ต่อไป  

โดยพระพุทธรูปองค์แรกในกลุ่มนี้ที่จะกล่าวถึงคือ พระพุทธรูปประธานของวัดเก๋งหรือวัด
จันทอุดมเดิม (ภาพที่ 13) เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยในศิลปะรัตนโกสินทร์ 
ก้าหนดอายุได้ราวรัชกาลที่ 3-4 สังเกตได้จากการท้าพระพักตร์ที่ค่อนข้างกลม พระพักตร์แสดงพระ
อาการสงบนิ่ง ลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับพระพักตร์พระพุทธรูปอย่างหุ่นตามแบบพระพุทธรูป
ในช่วงรัชกาลที่ 3 เช่น พระโอษฐ์ที่มีลักษณะโค้งเป็นแผ่นเรียบ เป็นต้น เปรียบเทียบได้กับพระพุทธ
มหาโลกาภินันทปฏิมากร พระพุทธรูปประธานของวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี (ภาพที่ 14) 
และพระพุทธเสรฏฐมุนี พระประธานในศาลาการเปรียญ วัดสุทัศน์เทพ วราราม ซึ่งโปรดให้หล่อขึ้นใน
รัชกาลที่ 321  ฃถึงอย่างไร น่าสังเกตว่าโครงพระพักตร์ของพระพุทธรูปองค์นี้ มีลักษณะที่ค่อนข้าง
อวบอ้วนมากข้ึนกว่าพระพุทธรูปตามพระราชนิยมอย่างรัชกาลที่ 3 จนมีความคล้ายคลึงกับพระพักตร์
ของพระพุทธรูปในช่วงรัชกาลที่ 4 บางองค์ เช่น พระสัมพุทธสิริ พระพุทธรูปประธาน วัดโสมนัส เป็น

                                                           
19 มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, ขุนนางอยุธยา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), 122. 
20 คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, ประวตัิวดัจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๔๐ (ระยอง : ม.ป.ท, 2540),  
68-69. 
21 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปส้าคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554), 334-343. 
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ต้น ดังนั้นจึงอาจก้าหนดอายุของพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ในราวช่วงรัชกาลที่ 3 ตอนปลาย ถึงราวช่วง
รัชกาลที่ 4 ก็เป็นได้  

อนึ่ง น่าสังเกตอีกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปส้าริดที่มีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธรูป
ส้าริดองค์อ่ืน ๆ ในจังหวัดระยอง ดังนั้นทางหนึ่งขนาดของพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ย่อมสะท้อนถึง
ความส้าคัญขององค์พระพุทธรูปเองและความส้าคัญของพระอารามที่พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วย 
อีกทางหนึ่ง ขนาดซึ่งใหญ่โตย่อมบ่งชี้ว่าแต่เดิมพระอุโบสถหรือสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้ก็
ควรจะมีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปประธานในวิหารหรือพระอุโบสถวัด
อ่ืนๆในจังหวัดระยองจะพบว่ามีขนาดที่เล็กกว่ามากและมักประดิษฐานอยู่ในพระวิหารและพระ
อุโบสถที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและไม่สูงมาก ดังนั้น พระอุโบสถหรือศาสนสถานที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประธาน เดิมของวัดเก๋งองค์นี้ก็ควรมีขนาดใหญ่หรือสูงกว่าพระอุโบสถหรือพระวิหารหลัง
อ่ืนๆ เช่นกัน แม้ว่าจากค้าบอกเล่า ระบุว่าพระอุโบสถ วัดเก๋งเดิม มิได้มีขนาดใหญ่นักและทรวดทรง
คล้ายคลึงกับพระอุโบสถเดิมของวัดโขดและวัดป่าประดู่ก็ตาม22  

นอกจากนี้ ภายในวัดตรีมิตรยังปรากฏพระพุทธรูปยืน แสดงปางห้ามสมุทรอีกองค์นี้  โดยมี
จารึกที่ฐานออกนามบุคคลว่า “พรสังวรวิมล” (ภาพที่ 15) ซึ่งอาจจะหมายถึง พระสังวรวิมล แม้
อาจจะมิใช่คนเดียวกัน แต่นามนี้เคยปรากฏมาก่อนในรายชื่อสมณศักดิ์ซึ่งจารึกด้วยการท้าลายรดน้้า
ไว้ตามบานหน้าต่างพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ23 อันเป็นจารึกที่ท้าขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 รวมไปถึง
ปรากฏนามในท้าเนียบพระสมณศักดิ์ ซึ่งแต่งขึ้นโดยพระยาพฤฒาธิบดี ระบุถึง “พระสังวรวิมล    ร.
3” เป็นพระราชาคณะยก24 ดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้อาจจะเป็นพระพุทธรูปที่ “พระสังวรวิมล” โปรด
ให้หล่อขึ้นแล้วน้ามาประดิษฐานยังวัดเก๋งหรือจันทอุดมก็เป็นได้ สอดรับกับรูปแบบทางศิลปกรรมของ
องค์พระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะแบบพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 3-4 กล่าวคือ การท้า
พระวรกายที่ค่อนข้างเพรียวบาง รวมไปถึงการท้าพระพักตร์ที่แสดงอาการสงบนิ่ง เส้นพระโอษฐ์โค้ง
เพียงเล็กน้อย ลักษณะพระพักตร์คล้ายอย่างหุ่น25 

อนึ่ง การที่จารึกที่ฐานพระพุทธรูปยืนองค์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับจารึกรายชื่อพระสมณศักดิ์ที่
วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ หากแม้เป็นพระภิกษุรูปเดียวกันนั้น อาจจะเป็นข้อมูลเสริมได้ว่าพระสังวร
วิมลรูปนี้อาจเคยมีพระสมณศักดิ์หรือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดระยองราวช่วงรัชกาลที่ 3-4 ต่อ

                                                           
22 อ้านาจ มณีแสง, “เจดีย์วัดเก๋ง(วัดจันทอุดม)” ใน วัฒนมงคล (ระยอง : สหสินการพิมพ์, ม.ป.ป), 22-23. 
23 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, พิมพ์ครั้งที่ 5, พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญา 
ณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 เมษายน  
พุทธศักราช 2517 (กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2517), 181. 
24 วิชิตวงษ์วุฒิ และ พฤฒาธิบดี (อ่อน โกมลวรรธนะ เปรียญ), ต้านานพระอารามแลท้าเนียบสมณศักดิ์ (กรุงเทพฯ  
: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542), 189-190. 
25 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่าง พระน่ังเกลา้ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551), 223-224. 
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พ้ืนที่ลุ่มระยองก็เป็นได้ เนื่องมาจากในจารึกวัดพระเชตุพน มิได้ให้รายละเอียดถึงวัดหรือสถานที่ที่
พระเถระรูปนี้จ้าพรรษาหรือดูแลอยู่ แต่การพบพระพุทธรูปองค์นี้กลับจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระ
เถระองค์นี้ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดระยองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นแน่ 
 ทั้งนี้ การพบพระพุทธรูปซึ่งมีจารึกก้ากับผนวกกับรูปทางศิลปกรรม ซึ่งก้าหนดอายุอยู่ในราว
รัชกาลที่ 3-4 ย่อมบ่งชี้ว่าการเคลื่อนพระพุทธรูปประธานจากวัดเก๋งมายังวัดตรีมิตรในครั้งนั้นย่อมมี
การเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปอื่นๆ และพระสาวกมาด้วยเช่นกัน เพียงแต่เอกสารไม่ได้ระบุไว้เท่านั้นเอง 

อนึ่งการปรากฏตัวขึ้นของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าระยอง น่าจะสะท้อนนัยยะอัน
เชื่อมโยงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบใหม่ใน “สังคมไทยก่อนสมัยใหม่” ได้ด้วย กล่าวคือ การ
ขึ้นมามีบทบาทข้ึนของกลุ่มขุนนาง พ่อค้าและเจ้านายบางพระองค์ ในช่วงระยะต้นกรุงรัตนโกสินทร์26 
โดยหนึ่งในพ่อค้าหรือขุนนางที่เติบโตดังกล่าวในพ้ืนที่ลุ่มน้้าระยอง คือ“เกตุ ยมจินดา” ผู้อุปถัมภ์วัด
จันทอุดมหรือวัดเก๋ง ซึ่งได้ขวนขวายผลประโยชน์ทางการค้าจากการเป็นเจ้าเมืองท่าอย่างระยองได้ 
จนกระท่ังสามารถสะสมทุนทรัพย์ในการท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานต่างๆได้นั่นเอง 

อีกท้ังพระพุทธรูปทั้งสององค์ย่อมสะท้อนถึงความรุ่งโรจน์ของวัดเก๋งหรือวัดจันทอุดมในอดีต
ได้อย่างแจ่มแจ้ง สอดรับกับข้อมูลในการเสด็จตรวจการศึกษาในรายงานการศึกษามณฑลจันทบุรี ร.ศ.
118 หรือ พ.ศ.2442 ซึ่งระบุว่าวัดเก๋งเหมาะสมกับการตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นแห่งแรกๆในเมืองระยอง 
โดย 1 ใน 2 วัด (อีกวัดคือวัดบ้านแลงหรือวัดจันทรสุวรรณโพธาราม) ที่เหมาะสมตั้งโรงเรียน
เนื่องมาจากมีชุมชนอยู่ใกล้เคียงมากและเป็นที่นิยมของราษฎร 27 ความในข้อนี้สะท้อนไปยัง
โบราณวัตถุสถานที่พบในวัดเก๋ง อันบ่งชี้ถึงความรุ่งโรจน์นับตั้งแต่สถาปนาและยังสะท้อนอีกว่าชุมชน
เมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอาจจะเริ่มขยายตัวมาเกาะกลุ่มบริเวณพ้ืนที่ตอนล่างมากยิ่งขึ้นทุกท ี

 
พระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ สกุลบ้านช่างหล่อ กรุงเทพฯ 
 พระพุทธรูปกลุ่มนี้เป็นพระพุทธรูปที่พบมากที่สุดในลุ่มน้้าระยองหรือคลองใหญ่ โดยมักจะ
ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานของพระอุโบสถเก่า ทั้งนี้การกระจายตัวของพระพุทธรูปกลุ่มนี้
เมื่อเทียบสองกลุ่มข้างต้นอาจจะสามารถบอกได้ว่ามีมากกว่าหลายเท่าตัว โดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง
และกล่าวถึงเพียงบางองค์เท่านั้น โดยเลือกเฉพาะองค์ที่มีประเด็นพิเศษหรือเชื่อมโยงไปยังประเด็น
อ่ืนๆ ได้เป็นหลัก  

                                                           
26 นิธิ เอยีวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์แหง่ชาติ “ซ่อม” ฉบับเกา่ “สร้าง” ฉบบัใหม่ (กรุงเทพฯ : Suvarnabhumi Museum, 2549),  
52-55. 
27 กรมศิลปากร, ชุมนุมเรื่องจันทบุรี, เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางวรรณ จันทวิมล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2514),  
274. 
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 รูปแบบโดยทั่วไปของพระพุทธรูปกลุ่มนี้  แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ กลุ่มที่ 1 เป็น
พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยบนฐานเว้าออก ซึ่งตัวฐานมักประดับด้วยลายเกสรบัว ลาย
ช่องสี่เหลี่ยม ลายประดับต่างๆ บางองค์อาจมีชุดฐานสิงห์เสียบรับกับฐานเว้าออก ซึ่งชุดฐานที่เสียบ
ดังกล่าว ส่วนมากมักเว้นช่องว่างส่วนล่างสุดของฐานเป็นแผ่นเรียบ สันนิษฐานว่าคงเว้นไว้ให้จารึกชื่อ
หรือนามผู้สร้าง โดยมักมีทั้งชื่อที่จารึกแล้วและบางองค์ที่ยังไม่มีการจารึกซื่อก็มี องค์พระพุทธรูป
มักจะครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่และหนา อนึ่งลักษณะที่ส้าคัญอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มที่ 1 
คือการที่พระพุทธรูปกลุ่มนี้ครองจีวรลายดอกพิกุลซึ่งเริ่มนิยมมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา28 พระ
พักตร์ของพระพุทธรูปที่ค่อนข้างกลมและอวบอิ่ม พระเกศาที่มีลักษณะเป็นหนามแหลมขนาดเล็กและ
พระรัศมีที่มีลักษณะเป็นเปลว โดยตัวอย่างส้าคัญของพระพุทธรูปกลุ่มแรก ได้แก่ พระพุทธรูป
ประธานเดิมของวัดหนองสะพาน (ภาพที่ 16) วัดตะพงใน (ภาพที่ 17) วัดหวายกรอง วัดลุ่มศรัทธา
รามและวัดห้วยโป่ง เป็นต้น 
 กลุ่มที่ 2 คือ เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเด่น คือ กลุ่มพระพุทธรูปซึ่งห่มจีวรเรียบ ไม่มีลาย มีทั้ง
กลุ่มพระพุทธรูปซึ่งนั่งขัดสมาธิเพชรและราบ โดยกลุ่มที่นั่งขัดสมาธิราบมีจ้านวนมากกว่า พระพักตร์
ของแต่ละองค์มีรูปแบบที่หลากหลายแล้วแต่องค์พระแต่ละองค์ แต่โดยภาพรวมมักจะเป็นกลุ่มที่ทรง
ครองจีวรห่มเฉียง ท้าปางมารวิชัย ประทับนั่งอยู่บนฐานกลีบบัวคล้ายฐานพระพุทธรูปล้านนาหรือ
บางครั้งประทับนั่งบนฐานเว้าออกเช่นกัน ถึงอย่างไร ยังคงมีลักษณะที่ส้าคัญอยู่คือการเว้นช่องเรียบ
บริเวณส่วนฐานส้าหรับจารึกชื่อผู้สนับสนุน ซึ่งลักษณะดังกล่าวคงสัมพันธ์กับกลุ่มช่างพระ บ้านช่าง
หล่อ กรุงเทพฯ ดังจะกล่าวต่อไป โดยตัวอย่างส้าคัญของพระพุทธรูปกลุ่มที่สอง ได้แก่ พระพุทธรูป
ประธานเดิมของวัดเขาโบสถ์ (ภาพที่ 18) วัดป่าประดู่ (ภาพที่ 19) วัดบ้านเพ วัดปากป่า เป็นต้น 

แต่ในที่นี้ การก้าหนดอายุพระพุทธรูปทั้งสองกลุ่มดังกล่าวอาจจะท้าได้โดยยากเนื่องจากเป็น
พระพุทธรูปกลุ่มที่อาจท้าสืบเนื่องกันหลากหลายสมัยตั้งแต่ราวหลังสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 7 
ประเด็นส้าคัญที่ตามมาจากรูปแบบ คือ การที่พระพุทธรูปกลุ่มนี้บางองค์มีฐานเสียบรับและตัวฐานมี
แผ่นว่างให้สามารถจารึกชื่อได้ซึ่งบางองค์อาจจะมีจารึกหรือไม่มีก็ได้ ย่อมสะท้อนว่าพระพุทธรูปกลุ่มนี้
อาจจะเป็นกลุ่มท่ีมีการน้าเข้ามาจากกรุงเทพโดยซื้อมาตั้งไว้เป็นพระประธานก็เป็นได้ เนื่องจากว่าหาก
เป็นพระพุทธรูปที่กระท้าขึ้นในท้องถิ่นแล้วก็ควรจะมีจารึกระบุหรือมีตัวอักษรระบุไว้ มิใช่การเตรียม
พ้ืนที่ว่างให้จารึกไว้เปล่าโดยมิได้จารึกใดๆ  

โดยน่าสังเกตว่าแหล่งที่หล่อพระพุทธรูปหรือเป็นแหล่งผลิตพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในราวครั้ง
รัชกาลที่ 3-4 เป็นต้นมา คือ บริเวณชุมชนบ้านช่างหล่อ29 กรุงเทพฯ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของ

                                                           
28 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรตันโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรบัเปลี่ยน (กรุงเทพฯ :  
เมืองโบราณ, 2556), 294-295. 
29 ประยกุต์ บุนนาค, “บ้านช่างหล่อ หล่อพระประติมา” ใน เวียงวังฝั่งธน ชมุชนชาวสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545),259. 
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ชุมชนหล่อพระมานับร้อยปี ดังนั้นพระพุทธรูปกลุ่มนี้ที่พบในเมืองระยองก็ควรจะหล่อจากบ้านช่าง
หล่อ กรุงเทพฯ อันแสดงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและศาสนาระหว่างศูนย์กลางอย่างกรุงเทพ
และชนบทอย่างระยองเป็นแน่ 

อนึ่ง การขยายและกระจายตัวอย่างมากของพระพุทธรูปกลุ่มนี้อาจสัมพันธ์กับสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง สมัยใหม่ที่ก่อตัวขึ้นแล้วหลังราวปี พ.ศ.2400 เป็นต้นมา กล่าวคือ การก่อตัว
ขึ้นของสังคมชาวนารายย่อย ซึ่งเฟ่ืองฟูอย่างมากในราวรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย ถึงช่วงรัชกาลที่ 5 เป็น
ต้นมา30 ในระยะเวลาดังกล่าว เกิดการกระจายตัวของผู้คนจากพ้ืนที่เมืองหรือกลุ่มคนในสังกัดมูลนาย
ตามระบบไพร่เดิมออกสู่สังคมแบบชาวนาใหม่ ซึ่งส่งผลให้การเกิดตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากยิ่งขึ้น เกิด
การกระจายตัวของวัดในจ้านวนมากขึ้นจากการสนับสนุนของกลุ่มชาวบ้านทั่วไป สังเกตได้จากประวัติ
ของวัดต่างๆที่พบพระพุทธรูปกลุ่มเหล่านี้มักจะถูกสนับสนุนหรือสถาปนาขึ้นโดยชาวบ้านในท้องที่
เช่นกันอย่างวัดหวายกรอง วัดหนองสะพานหรือวัดเขาโบสถ์ เป็นต้น 

 
พระพุทธรูปปูนปั้นอย่างพื นถิ่น 

กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น ลุ่มน้้าระยอง ได้สะท้อนฝีมือทางเชิงช่างที่หลากหลายในพ้ืนถิ่นอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากว่าเป็นมรดกตกทอดจากช่างหลากหลายสมัยในเมืองระยองได้ร่วมกันสร้างขึ้นจาก
ฝีมือของท้องถิ่น อันแสดงไปถึงทัศนะหรือส้านึกคิดทางงานศิลปกรรมแบบท้องถิ่นได้ด้วย แม้ส่วนมาก 
พระพุทธรูปกลุ่มนี้จะเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว แต่จากลักษณะโดยรวมก็สามารถระบุได้ว่า
เป็นกลุ่มพระพุทธรูปอย่างท้องถิ่นเมืองระยอง  

อันเนื่องมาจากความหลากหลายของรูปแบบพระพุทธรูป ผู้เขียนขอแบ่งพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ 
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยแบ่งจากลักษณะท่าทางขององค์พระพุทธรูปซึ่งโดยพ้ืนฐานจะมีแค่ใน
อิริยาบถนั่งกับนอนเท่านั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงพระพุทธรูปในกลุ่มอิริยาบถนั่งเสียก่อน 

พระพุทธรูปท้องถิ่นอิริยาบถนั่งมักเป็นพระพุทธรูปที่ท้าจากปูนปั้นมีส่วนน้อยซึ่งท้ามาจากไม้
และมักจะเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก โดยพระพุทธรูปปูนปั้นดังกล่าวมักประดิษฐานเป็นพระประธาน
ในพระอุโบสถ ตัวอย่างได้แก่ พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ วัดบ้านแลง (ภาพที่ 20) วัดนาตา
ขวัญ (ภาพท่ี 21) วัดโขดทิมธารามและวัดบ้านเก่า (ภาพที่ 22) เป็นต้น  

ส่วนรูปแบบโดยพ้ืนฐานของพระพุทธรูปปูนปั้น มักจะเป็นพระพุทธรูปที่มีสัดส่วนสูงชะลูด 
ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง มีสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่หนา พระหัตถ์ข้างซ้าย
ของที่วางบนพระชงฆ์ มักจะหักเป็นมุม รวมไปถึงสัดส่วนของพระหัตถ์ที่มักจะมีขนาดใหญ่กว่าจะ
สามารถกุมพระชงฆ์ได้มิด การทิ้งพระกรขวาขององค์พระมักทิ้งลงในแนวดิ่งลงเป็นเส้นตรง สัดส่วน
ของพระเศียรมักจะมีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับส่วนล้าตัว โดยพระพักตร์ค่อนข้างแป้น พระโอษฐ์เป็นวง
                                                           
30 คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยรว่มสมยั, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 118-121. 
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โค้งหรือบางองค์ท้าขอบพระโอษฐ์ยืนออกมาคล้ายปากนก พระนาสิกโด่งเป็นสัน พระกรรณเป็นแผ่น
ใหญ่ ค่อนข้างกางออก พระขนงเป็นแผ่นใหญ่หนา เส้นสันของพระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเกศาเล็ก
เป็นหนาม บางองค์มีการท้าไรพระศกด้วย พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง 

โดยตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดจากพระพุทธรูปกลุ่มนี้ ได้แก่ พระพุทธรูปประธาน วัดบ้านแลง 
กับวัดนาตาขวัญ ซึ่งเมื่อดึงลักษณะของพระพุทธรูปทั้งสองที่มาวิเคราะห์จะพบว่าพระพุทธรูปทั้งสอง
องค์นี้ ถึงแม้จะมีท่าทีการแสดงออกอย่างท้องถิ่น แต่ก็มีบางจุดซึ่งชวนให้คิดถึงพระพุทธรูปในศิลปะ
อยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ เช่น ลักษณะการท้าพระโอษฐ์เป็นเส้นวงโค้ง ซึ่งเป็น
ลักษณะของพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งพบเห็นลักษณะเช่นนี้ได้จาก วัดนาตาขวัญ 
ขณะที่การท้าพระโอษฐ์ยืนออกมาคล้ายกับปากนกก็มีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยา
ตอนปลายรวมไปถึงการท้ากรอบพระพักตร์ที่ค่อนข้างแป้นซึ่งพบได้ในศิลปะรัตนโกสินทร์เช่นกัน 
ดังนั้น การก้าหนดอายุของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้จึงควรก้าหนดว่าเป็นพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาตอน
ปลาย-ต่อเนื่องจนกระท่ังถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 ด้วยเช่นกัน  

นอกจากนี้ ในกลุ่มพระพุทธรูปอย่างท้องถิ่นในอิริยาบถนั่ง ยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็ก ซึ่งมี
ความน่าสนใจ เนื่องมาจากมักจะประดิษฐานอยู่บนฐานแกะสลักลวดลายหรือเขียนสีอย่างงดงาม โดย
มักประทับนั่งอยู่บนชุดฐานซึ่งประกอบไปด้วยฐานสิงห์แบบมีบัวหลังสิงห์ มีผ้าทิพย์ตกลงมาเป็นแผ่น
หนาและบัวคลุ่มด้านบน ในส่วนของผ้าทิพย์มักท้าเป็นลายดอกสี่กลีบวางชนกัน 4 ดอก อย่างเป็น
ระเบียบ โดยดูจากภาพรวมแล้วคล้ายคลึงกับลายตารางหรือลายแผงซึ่งนิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์
เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการท้าลายเขียนสีหรือสลักลายในส่วนของฐานสิงห์ด้วย คล้ายคลึงกับความ
นิยมในการท้าลายประดับขาสิงห์ซึ่งเริ่มนิยมตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา การก้าหนดอายุของ
พระพุทธรูปนั่งฝีมือท้องถิ่นขนาดเล็กนี้จึงควรอยู่ในราวรัชกาลที่ 4 -5 เป็นต้นมาด้วยเช่นกัน โดย
ตัวอย่างของพระพุทธรูปเหล่านี้ ได้แก่ พระพุทธรูปที่วัดบ้านแลง (ภาพที่ 23) และฐานพระพุทธรูปที่
วัดนาตาขวัญ  (ภาพที่ 24) 

อนึ่ง ยังมีพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งขนาดเล็กมากอีกหลายองค์โดยทั้งหมดล้วนท้ามาจากไม้
ทั้งสิ้น น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปเหล่านี้พบเพียงวัดเดียวในจังหวัดระยอง คือ วัดหวายกรอง (ภาพที่ 
25) จึงอาจเป็นความพิเศษบางประการก็เป็นได้ ถึงอย่างไร การก้าหนดอายุของพระพุทธรูปไม้ฝีมือ
อย่างท้องถิ่นเหล่านี้ก็ควรอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 แล้วเช่นกัน 

ความหลากหลายของรูปแบบพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งมีอยู่เป็นจ้านวนมาก เนื่องจากใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าระยองยังสามารถพบพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ได้ด้วย โดยมีทั้งงานปูนปั้นและงานไม้ 
ตัวอย่างของกลุ่มนี้ ได้แก่ พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ของวัดป่าประดู่ (ภาพที่ 26) ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ปูนปั้น แมจ้ะได้รับการซ่อมแซมจนเสียรูปแบบเดิม ยากต่อการพิจารณารูปแบบเดิม แต่ยังคงมีคุณค่า
ในแง่ของความเชื่อเนื่องมาจากว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่กินเณรหรือกิน
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เด็กเข้าไปซึ่งความเชื่อดังกล่าวมีลักษณะร่วมกันเช่นกันกับพระพุทธรูปในภาคกลางอีกหลายองค์ เช่น 
พระพุทธรูปประธานที่วัดเขายี่สาร31 จังหวัดสมุทรสงครามหรืออย่างพระพุทธไสยาสน์ วัดคีรีบรรพต
หรือวัดเขากบ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีข้อสันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้อาจเคยเป็น
พระพุทธรูปประธานในพระวิหารเก่ามาแต่เดิมด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีการท้าพระพุทธรูปสลักไม้ ปางปาลิไลยก์ ดังพบที่วัดเกาะหรือวัดเกาะแก้ว
อรัญญิกาวาสเพียงวัดเดียว (ภาพที่ 27) ซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์อันแสดงถึงความเป็นท้องถิ่นเช่นกัน 
สังเกตได้จากการท้าองค์พระพุทธรูปในเค้าโครงที่ยืดสูง ผิดสัดส่วน องค์พระพุทธรูปประทับนั่งบนโขด
หิน ซึ่งด้านล่างของโขดหินสลักเป็นช่องคูหาและภาพสัตว์ประสมต่างๆ คล้ายบรรยากาศของป่า      
หิมพานต์ โดยส่วนพนักหลังท้าเป็นแผ่นไม้รูปร่างคล้ายกับใบไม้ที่งอกขึ้นมาจากแนวโขดหิน ลักษณะ
โดยรวมขององค์พระพุทธรูปคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างท้องถิ่น ก้าหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 24 ตอนปลาย ถึงราวพุทธศตวรรษที่ 25 แต่ก็น่าสังเกตว่ายังมีความเป็นท้องถิ่น
และลักษณะที่ผิดแปลกออกไปอยู่อีก เช่น ลักษณะที่ก้้ากึ่งระหว่างรัดเอวกับรัดประคด โดยส่วนรัดเอว
หรือรัดอกมิได้รัดสังฆาฏิอย่างที่เป็นตามการครองจีวรสงฆ์ท่ัวไป นอกจากนี้ชายแตกผูกของส่วนรัดเอว
หรือรัดอกยังไปปรากฏบริเวณส่วนรัดประคด ซึ่งตามลักษณะทั่วไปควรจะพบชายแตกผูกนี้บริเวณรัด
อกมากกว่า ลักษณะเช่นนี้แสดงถึงความเป็นท้องถิ่นขององค์พระพุทธรูปได้เช่นกัน 

กลุ่มพระพุทธรูปฝีมือท้องถิ่นที่ส้าคัญอีกกลุ่ม พระพุทธรูปในอิริยาบถนอน กล่าวคือ 
พระพุทธรูปไสยาสน์ ที่วัดป่าประดู่ (ภาพที่ 28) จากรูปแบบทางศิลปกรรมก็อาจจัดเข้าสู่รูปแบบ
พระพุทธรูปอย่างท้องถิ่นได้เช่นกัน เช่น การท้าพระพักตร์ที่ค่อนข้างรีแต่แป้น คล้ายคลึงกับพระพักตร์
พระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ ขอบพระโอษฐ์ยื่นออกแต่ตัวพระโอษฐ์เป็นเส้นโค้ง พระเนตรที่รี่เล็ก 
พระกรรณที่กางออกอย่างชัดเจน เม็ดพระเกศาเล็กเป็นหนาม มีอุษณีษะเป็นต่อมนูน เรียบ ไม่มีส่วน
พระเกศาคลุมเหมือนปกติซึ่งท้าให้เกิดความก้้ากึ่งระหว่างความเป็นอุษณีษะกับส่วนโคนของพระรัศมี 
ส่วนตัวพระรัศมีเป็นเปลวเพลิง รวมไปถึงการครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิเป็นแผ่นยาวทะลุส่วนบั้น
พระองค์ขององค์พระพุทธรูปลงไปในทิศทางเดียวกับชายผ้าหน้านาง โดยไม่ มีการท้ารัดประคดซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้ผิดแปลกออกจากความเป็นงานช่างหลวงอย่างแน่นอน ส่วนของพระเขนยหนุนเป็นทรง
สามเหลี่ยมอยู่บริเวณพระกัจฉะ ลักษณะโดยรวมจึงควรก้าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 ตอนปลาย 
– ถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา 

น่าสังเกตอีกว่า บริเวณพระบาทขององค์พระพุทธรูปมีการก่อทับเป็นแนวผนังปิดตั้งแต่ส่วน
พระบาทและส่วนแผ่นหลังขององค์พระ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าส่วนที่ก่อแนวผนังปิดดังกล่าวอาจจะ
เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหลังเดิมที่คลุมองค์พระไสยาสน์มาก่อน นอกจากนี้ทิศทางการหันของพระ

                                                           
31 สกุลการ สังข์ทอง, “พระกินคน ที่วัดเขายี่สาร อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ศิลปวัฒนธรรม 25, 4 (กุมภาพันธ์ 2547) :  
170-171. 
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เศียรไปทางทิศตะวันออกและพระพักตร์บ่ายหน้าลงมายังทิศใต้ ทิศทางดังกล่าวสอดรับกับคัมภีร์
มหาวงศ์ตอนที่กล่าวถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเช่นกัน ดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงควรอยู่ใน
ปางปรินิพพาน32 

อนึ่ง น่าเชื่อว่าแนวความคิดในการท้าพระพุทธไสยาสน์อย่างวัดป่าประดู่จะสืบทอดในท้องถิ่น 
โดยสังเกตได้ว่าต่อมามีการท้าพระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้ายอีก เช่น พระพุทธไสยาสน์ วัดน้้าคอกเก่า 
เป็นต้น อันอาจสัมพันธ์กับการเล่าเรื่องตอนปรินิพพาน เช่นกัน 

ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าในระดับภาพรวมของพระพุทธรูปเชิงช่างอย่างท้องถิ่นซึ่งมีจ้านวนทัดเทียม
กับพระพุทธรูปรัตนโกสินทร์ สกุลบ้านช่างหล่อ แม้อาจจะมีอายุสมัยที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็
อาจจะสามารถระบุได้หรือไม่ว่าการก่อตัวของเชิงช่างอย่างพ้ืนถิ่นในพระพุทธรูปได้สะท้อนกระแส
ท้องถิ่นนิยมในงานศิลปกรรมระยองอย่างชัดเจนได้อีกด้วย 

 
สรุป 

จากภาพรวมที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปในเมืองระยองมีความหลากหลายเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้ล้วนสัมพันธ์กับการแลกรับและปรับปรุงเอาศิลปะจากส่วนกลางเข้ามาใช้ตลอด   ดังเห็นได้
จากพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาและศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทางหนึ่งย่อมบ่งชี้ได้ว่าชุมชนลุ่มน้้า
ระยองเองมิได้แปลกแยกออกจากความเป็นส่วนกลางอย่างชัดเจน ดังเห็นได้จากกรณีพระพุทธรูปกลุ่ม
บ้านช่างหล่อ ขณะเดียวกันก็กลับให้ความส้าคัญกับพัฒนาการหรือฝีมือช่างอย่างท้องถิ่นโดยมิได้ลดละ
ลงแต่ประการใด ดังเห็นได้จากกรณีพระพุทธรูปแบบท้องถิ่นอันบ่งชี้ได้ว่าชุมชนโบราณเมืองระยองเอง
ก็ล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการทั้งภายในและภายนอกในทางรูปแบบทางศิลปกรรมเช่นกัน อันมีเหตุผล
กลไกและปัจจัยสนับสนุนให้เกิดทั้งจากภายในและภายนอกด้วยเฉกเช่นเดียวกัน 

 
 
 

                                                           
32 กรมศิลปากร กองโบราณคด,ี ท้าเนียบพระพุทธรูปไสยาสน์ในภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรม 
ศิลปากร, 2559), 123-126. 
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ภาพที่ 11 ชิ้นส่วนพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาและชิ้นส่วนศิลาแลง ปัจจุบันกองรวมกันในบริเวณโคน
ต้นโพธิ์ใกล้อุโบสถวัดบ้านค่าย  

 

 
 
 

ภาพที่ 12 ชิ้นส่วนพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง วัดบ้านค่าย 
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ภาพที่ 13 พระพุทธรูปประธานของวัดเก๋งหรือวัดจันทอุดม (เดิม) ในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ราว
พุทธศตวรรษที่ 24 ตอนต้น-กลาง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม 

 

 
 

ภาพที่ 14 พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมากร พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ  
วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 
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ภาพที่ 15 พระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร ในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดตรีมิตรประดิษฐาราม มี
จารึกระบุพระนามที่ฐานพระว่า “พรสังวรวิมล” 

 

 
 

ภาพที่ 16 พระพุทธรูปครองจีวรลายดอกพิกุล เป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังเดิมของวัดหนอง
สะพาน อายุราวรัชกาลที่ 4 ลงมา น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่พอสมควร ซึ่งอาจบ่งชี้

ความส้าคัญหรือฐานะของวัดแต่เดิมได้  
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ภาพที่ 17 พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถเดิม วัดตะพงใน นับเป็นพระพุทธรูปในครองจีวรลาย
ดอกพิกุล ในชุดที่สมบูรณ์อย่างมากโดยสังเกตได้ว่าพระสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาที่มาพร้อมกับ

พระประธานยังอยู่ครบ รวมไปถึงชุดฐานและฉัตรด้านหลังขององค์พระด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 18 พระพุทธรูปประธานเดิม วัดเขาโบสถ์ สังเกตได้ว่าส่วนฐานมีการท้าลวดลายกลีบบัวอย่าง
สมจริงคล้ายคลึงกับศิลปะล้านนา อีกลักษณะที่เด่นชัด คือ การที่พระพุทธรูปกลุ่มนี้ไม่ทรงจีวรลาย

ดอก 
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ภาพที่ 19 พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถหลังเดิม ปัจจุบันประดิษฐานอยู่  
ณ พระวิหารหลังใหม่ วัดป่าประดู่  

 

 
 

ภาพที่ 20 พระพุทธรูปประธานปูนปั้น ฝีมือช่างอย่างท้องถิ่นในพระอุโบสถ วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 21 พระพุทธรูปประธานปูนปั้น ในพระอุโบสถ วัดนาตาขวัญ 
 

 
 

ภาพที่ 22 พระพุทธรูปประธาน เดิมเคยประดิษฐานในพระอุโบสถเก่า วัดบ้านเก่า ปัจจุบันเคลื่อนย้าย
มาประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญภายในวัด สังเกตได้ว่าส่วนพระเศียรกับพระวรกาย มีขนาดที่ไม่สม
ส่วนกัน รวมถึงองค์พระพุทธรูปก็มีฝีมือเชิงช่างที่แสดงออกอย่างท้องถิ่นด้วย คล้ายคลึงกับพระพุทธรูป

ประธาน วัดนาตาขวัญและวัดบ้านแลง จึงอาจก้าหนดอายุให้อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
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ภาพที่ 23 พระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ วัดบ้านแลง ส่วนของฐานมีจารึก ซึ่งปัจจุบันช้ารุดและ
ลบเลือนอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์ลวดลายบริเวณชุดฐานด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 24 ฐานไม้ของพระพุทธรูป องค์พระพุทธรูปเดิม ปัจจุบันสูญหายไปแล้ว  
คงเหลือแต่ส่วนฐานสลักลวดลายอย่างวิจิตร 
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ภาพที่ 25 พระพุทธรูปไม้ขนาดเล็ก วัดหวายกรอง น่าสังเกตว่าเหตุใดท้าไมจึงพบพระกลุ่มนี้เพียงแค่
วัดเดียวในลุ่มน้้าระยอง เป็นไปได้หรือไม่ว่าวัดอ่ืนๆ อาจเคยมีพระเหล่านี้เช่นกัน แต่สูญหายไปแล้ว 

 

 
 

ภาพที่ 26 พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ วัดป่าประดู่ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปเดิมในพระ
วิหารหลังเดิม ก่อนการสถาปนา วัดป่าประดู่ใหม่อีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์มีต้านานผูกโยงว่าเป็น

พระพุทธรูปที่กินเณรหรือเด็กด้วย 
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ภาพที่ 27 พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ในศิลปะรัตนโกสินทร์ วัดเกาะ สังเกตได้ว่าเค้าโครงส่วนพระ

เศยีรขององค์พระมีความคล้ายคลึงกับพระส่วนพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าประดู่  

 
 

ภาพที่ 28 พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ของวัดป่าประดู่ สันนิษฐานว่าควรมีอาคารหลังคาคลุมมาแต่
เดิมเช่นกัน สังเกตได้จากการท้าพนักด้านหลังขององค์พระปิดส่วนพระบาทและแผ่นหลังทั้งหมด แต่

อาคารดังกล่าวคงพังทลายลงและได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นคลุมองค์พระแทนแล้วในปัจจุบัน  
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3 
จิตรกรรมเมืองระยอง 

 

3.1 จิตรกรรมฝาผนัง วัดโขดทิมธาราม1 

ลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง วัดโขดทิมธาราม 
จิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม ปรากฏการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

บริเวณผนังสกัดหน้า ทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ, ผนังแปทางด้านทิศเหนือและทิศใต้โดยมีล าดับ
เรื่องดังนี้ 

 
แผนผังแสดงต าแหน่งห้องภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม โดย

ล าดับเรื่องราวเริ่มต้นจากผนังแปทางด้านขวามือของพระประธาน เวียนไปทางขวาจนถึงผนังแปด้าน
ซ้ายมือของพระประธาน 

 
ผนังสกัดด้านหน้าบริเวณประตูทางเข้าพระอุโบสถเก่า ปรากฏการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ทั้งสองฝั่งของบานประตู   (ภาพที่ 1) โดยฝั่งซ้ายเขียนเป็นลักษณะของตัวละครยืนอยู่บนราชรถ 
นอกจากนั้นยังปรากฏตัวละครลักษณะคล้ายลิงอยู่ในท่าทางเหาะเหิน (ภาพที่ 2) ส่วนฝั่งขวาของบาน
ประตู ปรากฏร่องรอยของส่วนบริเวณชายหน้านางของผ้านุ่งแบะใบหน้าของบุคคลในเรื่อง  (ภาพที่ 3) 

                                                           
1 เรียบเรียงโดย นันท์นภัส โรจนก์าญจนวาณิช ผู้ช่วยนักวิจยัโครงการวิจยัด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง 



105 

และปรากฏภาพร่องรอยคล้ายพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่บนอาสนะ (ภาพที่ 4) ทั้งนี้ จิตรกรรมฝาผนังทั้ง
สองข้างของบานประตูได้ลบเลือนหายมากแล้ว ท าให้ไม่ทราบเรื่องราวทั้งหมด มีผู้เคยศึกษาได้กล่าวไว้ว่า 
ภาพจิตรกรรมที่อยู่บริเวณนี้เป็นภาพพุทธประวัติ ตอนมารผจญ ซึ่งแปลกไปจากภาพตอนมารผจญ
โดยทั่วไปที่นิยมเขียนกันที่ผนังสกัดหน้าฝั่งตรงข้ามพระประธานภายในพระอุโบสถ2 แต่จากลักษณะของ
ตัวละครที่ยังคงเหลืออยู่ จึงท าให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าคงเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ฉากยกรบ มากกว่าที่จะ
เป็นภาพพุทธประวัติ ตอนมารผจญเพราะหากเป็นฉากดังกล่าวนั้น พญามารที่ยกกองทัพเข้ามาหา
พระพุทธเจ้านั้นจะต้องทรงช้างตามอย่างที่ในคัมภีร์กล่าวไว้ แต่ร่องรอยของภาพที่หลงเหลืออยู่กลับเป็น
ภาพราชรถ ผู้ศึกษาจึงให้น้ าหนักกับข้อสันนิษฐานที่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณนี้ เขียนภาพรามเกียรติ์ 
ฉากยกรบ 

 

 
 

ภาพที่ 1 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดด้านนอกพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม 

 

 

                                                           
2 วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา (กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ และกรม
ศิลปากร, 2542), หน้า 73. 
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ภาพที่ 2 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดด้านนอก ฝั่งซ้ายของพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม  

 
 

ภาพที่ 3 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดด้านนอก ฝั่งขวาของพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม 
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ภาพที่ 4 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดด้านนอก บริเวณเหนือบานประตูของพระอุโบสถเก่า                 
วัดโขดทิมธาราม 

ผนังสกัดด้านหน้า ภายในพระอุโบสถ (ฝั่งตรงข้ามพระประธาน) เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง
สองข้างของบานประตูเช่นเดียวกันกับภายนอกพระอุโบสถ (ภาพที่ 5) โดยห้องภาพทางด้านซ้ายมือของ
พระประธาน เขียนภาพเป็นฉากในเมืองโดยมีพระราชวังเป็นองค์ประกอบหลักของภาพ ซึ่งปรากฏเป็น
ภาพบุคคลแต่งกายทรงเครื่องอย่างกษัตริย์นั่งอยู่ภายในปราสาท ถัดออกมามีบุคคลลักษณะคล้ายเด็กนั่ง
อยู่ภายในอาคารหลังเล็กคล้ายพระท่ีนั่ง ด้านล่างมีบุคคลแต่งกายแบบชาวบ้าน แสดงอากัปกริยาอยู่ในท่า
พนมมือ (ภาพที่ 6) จากภาพจึงสันนิษฐานว่า คงจะเป็นตอนทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์
มหาราช โดยน่าจะเป็นตอนที่ พระเจ้าสัญชัยมีพระราชโองการให้ชาลีเป็นผู้น าจัดตั้งขบวนทัพในการ
เดินทาง เพ่ือไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับคืนพระนคร เรื่องราวในห้องภาพนี้คงเป็นเรื่องที่ต่อ
เนื่องมาจากผนังแปด้านซ้ายมือของพระประธานมา        
  ห้องภาพทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เขียนภาพกินนร/กินรีขนาดใหญ่ ด้านล่างของกินนร/กินรี 
ปรากฏภาพเรือส าเภาจีน (ภาพที่ 7) ภาพจิตรกรรมในห้องนี้เขียนต่อไปยังมุมอีกด้านหนึ่งซึ่งหลงเหลือ
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ภาพของต้นไม้ที่มีลักษณะการเขียนตัดเส้นใบไม้เป็นใบๆ (ภาพที่ 8) นอกจากนี้ ยังมีการผสมระหว่างภาพ
แบบสมจริงกับภาพแบบอุดมคติ ภาพอาจจะมีการเขียนซ่อม เนื่องจากมีร่องรอยของการเขียนทับ โดยที่
ฉากเรืออาจเป็นฉากที่มีอยู่เดิม ส่วนฉากกินรีเป็นฉากที่เขียนทับในภายหลัง(ภาพที่ 9) ในส่วนของ
รายละเอียดของเรือนั้น อาจมีความเกี่ยวข้องกับการที่เมืองระยองเป็นเมืองท่า จึงท าให้เกิดการให้
รายละเอียดของเรืออย่างสมจริง 

 

 
 

ภาพที่ 5 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดฝั่งตรงข้ามพระประธาน ภายในพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม 
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ภาพที่ 6 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดฝั่งตรงข้ามพระประธาน ห้องภาพด้านซ้ายมือของพระประธาน 

ภายในพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม 

 
ภาพที่ 7 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดฝั่งตรงข้ามพระประธาน ห้องภาพด้านขวามือของพระประธาน 

ภายในพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม 
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ภาพที่ 8 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดฝั่งตรงข้ามพระประธาน ห้องภาพด้านขวามือของพระประธาน ช่าง

ได้วาดภาพจิตรกรรมในห้องนี้เขียนต่อไปยังมุมอีกด้านหนึ่ง 

 
ภาพที่ 9 ร่องรอยของการเขียนทับในจิตรกรรม 
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ผนังแปด้านทิศใต้ (ด้านขวามือของพระประธาน) เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่อง
หนา้ต่าง โดยเรื่องราวที่เขียนได้แก่ 

ห้องที่ 1 ภาพจิตรกรรมฝาผนังค่อนข้างลบเลือนไปมาก แต่ภาพที่หลงเหลืออยู่นั้นปรากฏเป็น
ภาพบุคคลแต่งกายทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ประทับนั่งอยู่ภายในอาคาร ด้านล่างเป็นบุคคลไม่สวมเสื้อผ้า 
แสดงท่าทางยกมือไหว้เหนือหัว ด้านล่างเยื้องไปทางด้านซ้ายของห้องภาพปรากฏเค้าโครงของรูปบุคคล
แต่งกายครองห่มจีวร ถือตาลปัตร นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ถัดไปทางกึ่งกลางของห้องภาพปรากฏรูปบุคคลแต่งกาย
ครองจีวรเช่นเดียวกันกับภาพด้านล่างซ้ายของห้องภาพ มือขวาถือตาลปัตร อยู่ในอากัปกริยาก าลังเหาะ
เหิน ด้านขวาของห้องภาพหลงเหลือเค้าโครงของภาพบุคคลไม่สวมเสื้อผ้าก าลังปีนป่ายต้นไม้ ท าให้
สันนิษฐานได้ว่าห้องภาพนี้คงเขียนเรื่องพระมาลัย ฉากโปรดนรก (ภาพที่ 10) 

 

 
 

ภาพที่ 10 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 1  
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ห้องท่ี 2 แบ่งภาพออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน โดยภาพส่วนบนสันนิษฐานว่าเขียนภาพ ทศชาติ
ชาดก เรื่องเตมิยชาดก เนื่องจากปรากฏรูปบุคคลแต่งกายทรงเครื่องแบบกษัตริย์ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ 
แวดล้อมด้วยบุคคล 2 คน ลักษณะการแต่งกายอย่างแบบชาวบ้าน ไม่สวมเสื้อ ก าลังถืองู ถัดไปทางด้าน
ซ้ายของห้องภาพปรากฏรูปช้างอยู่ในท่าทางก าลังหมอบ ด้านขวาของภาพส่วนบนเป็นบุคคลแต่งกายแบบ
ชาวบ้าน 2 คนก าลังแบกสาแหรก 

ภาพส่วนล่างลบเลือนไปมากแล้ว สันนิษฐานว่าเขียนภาพทศชาติชาดก เรื่องมหาชนกชาดก ฉาก
ตอนที่เรือบรรทุกสินค้าของพระมหาชนกล่มในมหาสมุทร สังเกตได้จากร่องรอยของภาพปลาและเรือที่
หลงเหลืออยู่ นอกจากนั้นยังปรากฏร่องรอยของรัศมีบุคคลปรากฏอยู่ จึงสันนิษฐานว่าคงเป็นนางมณี
เมขลาที่ลงมาช่วยพระมหาชนก (ภาพท่ี 11) 

 

 
 

ภาพที่ 11 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 2 
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ภาพที่ 12 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 13 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 2 
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ภาพที่ 14 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 15 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 2 
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ห้องท่ี 3 ปรากฏการเขียนภาพเต็มทั้งห้องภาพ ประกอบด้วยเขามอขนาดใหญ่ สุมทุมพุ่มไม้ และ
ก าแพงเมือง ถัดมามีภาพราชรถที่แวดล้อมด้วยบุคคล แต่งกายอย่างทหาร อยู่ในอากัปกริยานั่ง ส่วน
บริเวณเยื้องไปทางด้านซ้ายของห้องภาพนั้น ภาพจิตรกรรมได้ลบเลือนไป แต่จากองค์ประกอบแวดล้อม
และภาพจิตรกรรมในห้องภาพก่อนหน้า จึงสันนิษฐานว่าคงเขียนภาพมหาชนกชาดก ตอนราชรถมาเกย 
(ภาพท่ี 16)  

 

 
 

ภาพที่ 16 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 3 
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ห้องท่ี 4 ภาพจิตรกรรมโดยรวมค่อนข้างลบเลือน แต่สันนิษฐานว่าคงเขียนภาพทศชาติชาดกเรื่อง
สุวรรณสามชาดกสังเกตได้จากเขามอขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่าคงเป็นฉากที่เกิดขึ้นนอกเมือง ถัดจากเขา
มอปรากฏเป็นภาพบุคคลแต่งกายอย่างกษัตริย์ อยู่ในอากัปกริยาก าลังจูงบุคคลอีก 2 คนซึ่งแต่งกายนุ่มห่ม
หนังสัตว์ นอกจากนั้นบริเวณด้านขวาของห้องภาพยังปรากฏภาพกวาง จึงน าไปสู่ข้อสังเกตว่าภาพในห้อง
ภาพนี้คงเขียนเรื่องสุวรรณสามชาดก ฉากที่พระราชากบิลยักขราชพาพ่อและแม่ของสุวรรณสามไปดูศพ
ของสุวรรณสาม (ภาพที่ 17) 

 

 
 

ภาพที่ 17 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 4 
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ภาพที่ 18 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 19 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านขวามือของพระประธาน ห้องภาพที่ 4 
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ผนังแปด้านทิศเหนือ (ด้านซ้ายมือของพระประธาน) เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บริเวณ
ระหว่างช่องหน้าต่างเช่นเดียวกับผนังแปด้านทิศใต้ โดยเขียนเรื่องทศชาติชาดกซึ่งเป็นเรื่องต่อจาก
จิตรกรรมฝาผนังแปด้านทิศเหนือโดยเรื่องทศชาติชาดกท่ีเขียนได้แก่ 

ห้องท่ี 5 (ภาพท่ี 20) แบ่งภาพจิตรกรรมออกเป็น 2 ส่วน โดยเขียนภาพครึ่งบนเป็นทศชาติชาดก 
เรื่องเนมิราชชาดก ตอนเสด็จไปโปรดนรกเนื่องจากมีร่องรอยภาพบุคคลที่ยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัว หากเป็น
ฉากไปสวรรค์ไม่น่าจะมีเทวดาไหว้เช่นนั้น ทั้งยังไม่พบร่องรอยของภาพบุคคลที่แต่งกายทรงเครื่องอย่าง
เทวดาอีกด้วย แบ่งก้ันเรื่องด้วยเส้นสินเทาแบบฟันปลาขนาดใหญ่  

ส่วนภาพครึ่งล่างเขียนเรื่องมโหสถชาดก แต่เนื่องจากภาพค่อนข้างมีความเลือนราง ผู้ศึกษาจึงได้
แบ่งข้อสันนิษฐานออกเป็น 3 ประเด็นคือ เป็นฉากตอนที่พระมโหสถเจรจากับเกวัฏฏพราหมณ์ โดยสังเกต
จากร่องรอยของผ้านุ่งที่มีสีขาวและพระมโหสถเองก็แต่งกายทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ทั้งยังมีบุคคลกางฉัตร
ซึ่งแสดงถึงฐานะอันสูงส่งอีกด้วย ข้อสันนิษฐานถัดมาคือเป็นฉากท่ีพระมโหสถพบกับนางอมรเทวีเนื่องจาก
พบฉากการพูดคุยระหว่างพระมโหสถกับนางอมรเทวีในสมุดข่อยที่วัดบ้านแลง และพบการเขียน
ภาพมโหสถชาดกเก้ียวนางอมรเทวีเต็มทั้งผนังสกัดฝั่งตรงข้ามพระประธานที่วัด     ตะปอนน้อย อ าเภอข
ลุง จังหวัดจันทบุรีด้วย จึงเป็นหลักฐานที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้และข้อสันนิษฐานสุดท้ายนั้น ได้พบ
ภาพจิตรกรรมบนสมุดไทยที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษ3 (ภาพที่ 21) ซึ่งเป็นฉากที่พระมโหสถถกปัญหา
เชิงปัญญากับปริพาชิกาเภรี โดยภาพมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก  

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าฉากดังกล่าวจะหมายถึงตอนใดในเรื่องพระมโหสถชาดกก็ตาม ประเด็น
ของข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับฉากในเรื่องพระมโหสถชาดกนี้ได้น าไปสู่ความคิดที่ว่า จิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถเก่าแห่งนี้ มีลักษณะแนวคิดของความเป็นพ้ืนถิ่นและช่างผู้เขียนภาพจิตรกรรมที่วัดโขดทิม
ธารามนั้นคงเป็นช่างที่มีความรู้ความเข้าใจในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากอีกด้วย   

                                                           
3 Naomi Appleton, Sarah Shaw, Toshiya Unebe, Illuminating the life of the buddha: an illustrated chanting book 
from eighteenth-century Siam (Oxford : Bodleian Library, 2013), 34. 
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ภาพที่ 20 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านซ้ายมือของพระประธาน ห้องภาพที่ 5 
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ภาพที่ 21 ภาพจิตรกรรมบนสมุดไทยที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษ 
(ที่มา : Naomi Appleton, Sarah Shaw, Toshiya Unebe, Illuminating the life of the 

buddha: an illustrated chanting book from eighteenth-century Siam (Oxford : 
Bodleian Library, 2013), 34.) 

 
ห้องที่ 6 แบ่งภาพออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้เส้นตรงหนาและมีขนาดใหญ่ ภายในมีลายพรรณ

พฤกษา โดยมีล าดับของภาพจิตรกรรมเรียงล าดับจากด้านล่างขึ้นด้านบน โดยภาพส่วนล่าง สันนิษฐานว่า
เขียนเรื่องภูริทัตชาดก ประกอบด้วยฉากที่ฤาษีมอบมนตร์อาลัมพายน์ให้แก่ทลิทกพราหมณ์ เขียนอยู่
ด้านขวาของห้องภาพ ถัดลงมาเป็นฉากที่ เนสาทพราหมณ์พาพราหมณ์อาลัมพายน์ไปจับพระภูริทัตต์ 
จากนั้นเยื้องขึ้นไปทางด้านซ้ายของห้องภาพ เป็นฉากที่อาลัมพายนพราหมณ์ร่ายมนตร์แล้วจับหางพระ
ภูริทัตต์ ถัดข้ึนไปในส่วนของภาพครึ่งบนสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจันทกุมารชาดก ฉากทีพ่ระจันทกุมารอยู่ใน
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ปะร าพิธีบูชายัญ ท้าวสักกะเสด็จลงมาท าลายพิธีบูชายัญ4 ด้านข้างของกองไฟที่ใช้ส าหรับบูชายัญมีภาพ
บุคคลแต่งกายคล้ายพราหมณ์ อยู่ในอากัปกริยาตกใจและพากันกระเจิดกระเจิง (ภาพท่ี 22) 

 

 
 

ภาพที่ 22 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านซ้ายมือของพระประธาน ห้องภาพที่ 6 

                                                           
4 นิดดา หงสว์วิัฒน,์ ทศชาตชิาดกกบัจิตรกรรมฝาผนัง : เวสสันดรชาดก ภูริทตัตชาดก จันทกุมารชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก(กรุงเทพฯ 
: แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2549), หน้า 69. 
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ห้องที่ 7 แบ่งภาพจิตรกรรมออกเป็น 2 ส่วน กั้นเรื่องด้วยแนวธรรมชาติและมีการล าดับภาพ
เช่นเดียวกันกับห้องภาพท่ี 6 โดยภาพครึ่งล่างเขียนเรื่องนารทชาดก ฉากที่พระนารทะทรงนิรมิตกาย หาบ
สาแหรกทองค าเหาะมายังปราสาทของพระเจ้าอังคติราช ภายในปราสาทหรืออาคารนั้นมีบุคคลแต่งกาย
ทรงเครื่องอยู่ในอากัปกริยานั่งประนมมือ สันนิษฐานว่าคงเป็นพระนางรุจาราชธิดา  ถัดขึ้นไปในส่วนบน
ของห้องภาพเป็นเรื่องวิธุรชาดก ฉากท้าวปุณกยักษ์ให้พระวิทูรเกาะหางม้าแล้วพาเหาะไปเพ่ือทรมานพระ
วิทูร เยื้องลงมาเป็นฉากท่ีปุณกยักษ์ก าลังจะท าร้ายพระวิธุบัณฑิต (ภาพท่ี 23) 
 

 
 

ภาพที่ 23 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านซ้ายมือของพระประธาน ห้องภาพที่ 7 
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ห้องท่ี 8 เขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดกเต็มทั้งห้องภาพ โดยประกอบด้วยด้านบนเป็นกัณฑ์  มัทรี 
ฉากที่พระนางมัทรีออกไปเก็บผลไม้ในป่า สังเกตได้จากภาพบุคคลผู้หญิงแต่งกายนุ่งห่มหนังสัตว์คล้าย
นักบวช อยู่ในอากัปกริยาก าลังสอยผลไม้ เยื้องลงมาทางด้านล่างซ้ายของห้องภาพ สันนิษฐานว่าเป็นกัณฑ์
กุมาร ซึ่งเป็นฉากที่พระชาลีก าลังกราบพระเวสสันดร ส่วนบุคคลที่อยู่ในน้ านั้นสันนิษฐานว่าคงเป็น
พระกัณหา  (ภาพที่ 24) 

 

 
 

ภาพที่ 24 จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังแปด้านซ้ายมือของพระประธาน ห้องภาพที่ 8 
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เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
รูปแบบของภาพ  
 ภาพตัวละคร 
 ลักษณะของรูปแบบการวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วัดโขดทิมธารามนั้น ตัวละครหลักอย่างตัวพระ 
ตัวนาง ยังคงเป็นแบบประเพณี ทรงแต่งกายอย่างกษัตริย์ ทั้งนี้ ตัวละครหลักค่อนข้างมีความกลมกลืนกับ
ฉาก มิได้มีความโดดเด่นออกมา แต่ยังแยกออกได้ด้วยการสังเกตเครื่องแต่งกาย มีเพียงภาพนารทชาดก 
ฉากที่พระพรหมนารทหาบสาแหรกมาหานางรุจาราชธิดาเท่านั้น ที่รอบพระวรกายของพระพรหมนารทมี
การเขียนรัศมีโดยรอบ ท าให้ตัวละครมีความโดดเด่นขึ้นมา ส่วนตัวละครอ่ืน เช่น ฤๅษีหรือนักบวช จะมี
การแต่งกายแบบโบราณ คือนุ่มห่มหนังสัตว์ ส่วนภาพกากหรือภาพวิถีชีวิตนั้นพบน้อยมาก มีเพียงบริเวณ
ผนังสกัดฝั่งตรงข้ามเท่านั้นมีพบการเขียนภาพกากมากกว่าภาพห้องอ่ืนๆ โดยพบว่า ชาวบ้านทั่วไป ผู้หญิง
จะแต่งกายนุ่งโจงกระเบน มีผ้าคาดอก ส่วนผู้จากจะนุ่งผ้าโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อ นอกจากนี้ยังพบตั ว
ละครซึ่งเป็นชาวต่างชาติอีกด้วย 
 
 ภาพทิวทัศน์ 
 ฉากทิวทัศน์ มีการเขียนแบบอุดมคติควบคู่กับการพยายามท าให้เกิดความสมจริง จากการศึกษา 
จะเห็นได้ว่า ฉากที่เป็นภูเขาหรือต้นไม้นั้น ช่างเขียนจะวาดเป็นเขามอขนาดใหญ่ ตัดเส้นหนา มีการวาด
ต้นไม้ทั้งที่เป็นล าต้นขนาดใหญ่ มีการเขียนใบไม้ที่เป็นใบๆ มิใช่การกระทุ้งฝีแปรงเพ่ือให้เกิดลักษณะของ
พุ่มไม้ และการเขียนภาพต้นไม้อยู่ภายในวงกลม ซึ่งคล้ายกับเป็นการท าให้ผู้ ชมเข้าใจว่าฉากนี้เป็นฉาก
นอกเมืองหรือฉากป่านั่นเอง  
 
  ภาพอาคารบ้านเรือน/ปราสาทราชวัง      
 พบการวาดภาพอาคารบ้านเรือนน้อยมาก โดยที่เป็นแบบลักษณะของอาคารที่มีหลังคาหน้าจั่ว 
แต่ภาพค่อนข้างลบเลือนจึงไม่สามารถทราบรายละเอียดของตัวอาคารได้ ส่วนภาพปราสาทราชวังนั้น
ปรากฏเป็นลักษณะของปราสาทราชวังแบบอุดมคติ ทั้งยังพบอาคารที่มีพาไล ซ้อนชั้น สันนิษฐานว่า
อาคารนี้คงลดรูปลงมาจากปราสาทราชวัง โดยช่างได้วาดด้านหลังของอาคารเป็นต้นไม้ คาดว่าคงเป็น
เทคนิคของช่างเขียนที่พยายามท าให้ภาพดูมีมิติเพ่ือสื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าอาคารจริงคงเป็นอาคารขนาด
ใหญ่ แต่ด้วยพื้นที่ท่ีมีจ ากัดจึงท าให้ช่างเลือกเขียนภาพอาคารที่ลดรูปลงมา เช่น ภาพปราสาทของพระเจ้า
อังคติราชในเรื่องนารทชาดก (ภาพที่ 23) การที่ช่างเขียนวาดอาคารที่มีพาไลแต่กลับไม่วาดอาคารที่มีจั่น
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หับซึ่งพบในระยอง มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นงานคัดลอกหรือช่างจดจ ารูปแบบมา นอกจากนี้ยังพบว่า
ช่างเขียนมีความพยายามเขียนภาพโดยใช้ทัศนียวิทยา เพ่ือให้เกิดความสมจริง เช่น แนวก าแพง เป็นต้น 

 
 การล าดับเรื่องราว 
 การล าดับเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม มีการล าดับ
เรื่องราวภาพจิตรกรรมไม่เป็นระเบียบนัก โดยปรากฏการเรียงล าดับเรื่องจากด้านบนลงมาด้านล่าง และ
จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน ยกตัวอย่างเช่น ภาพทศชาติชาดก จะเรียงล าดับของเรื่องตั้งแต่เตมิยชาดกไป
จนถึงพระเวสสันดรชาดก แต่จะมีการสลับภาพส่วนบนกับส่วนล่าง ส่วนบางภาพ เช่นมหาชนกชาดก ฉาก
ราชรถมาเกยและพระเวสสันดรชาดกจะเขียนเต็มผนัง ทั้งนี้ ลักษณะของการล าดับภาพจิตรกรรมท าให้ผู้
ศึกษาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการเรียงล าดับเรื่องให้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ  นอกจากนี้ ยังพบการ
เชื่อมเรื่องราวด้วยการใช้เส้นน าสายตา สังเกตได้จากภาพภูริทัตตชาดก ฉากที่เนสาทพราหมณ์พา
พราหมณ์อาลัมพายน์ไปจับพระภูริทัตต์ จะเห็นได้ว่ามือของตัวละครหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าคงเป็นเนสาท
พราหมณ์ได้ชี้เพ่ือน าสายตาของผู้ชมไปยังฉากต่อไปซึ่งอยู่เยื้องขึ้นไปทางด้านซ้ายของห้องภาพโดยเป็น
ฉากทีอ่าลัมพายนพราหมณ์ร่ายมนตร์แล้วจับหางพระภูริทัตต์ 
 
 การแบ่งภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ  
 การแบ่งภาพของจิตรกรรมฝาผนังวัดโขดทิมธารามนั้น พบว่ามีการแบ่งห้องภาพโดยมีบาน
หน้าต่างเป็นตัวคั่นและแบ่งเรื่องราวแต่ละเรื่องด้วยเส้นสินเทาขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นเส้นตรงและเส้นสินเทา
แบบฟันปลาโดยช่างจะเขียนให้เส้นมีความหนาและใหญ่ ในส่วนของการแบ่งฉากในเรื่องเดียวกันนั้น ช่าง
เขียนได้แบ่งภาพโดยใช้แนวธรรมชาติเป็นตัวแบ่ง เช่น เขามอ แนวพุ่มไม้ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่
ภาพที่เป็นเรื่องราวคนละเรื่อง ช่างอาจต้องการให้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนละเรื่องราวกัน ช่างจึงแบ่งเรื่องด้วย
เส้นสินเทาท่ีมีความหนาและใหญ่ มองเห็นได้ชัด ส่วนในเรื่องเดียวกันแต่ละคนฉากนั้น ช่างอาจต้องการให้
เกิดความกลมกลืนกันจึงแบ่งภาพด้วยแนวธรรมชาติแทนที่จะแบ่งด้วยเส้นสินเทา แต่ภาพจิตรกรรมห้องที่ 
8 มีความแตกต่างไปจากจิตรกรรมห้องอ่ืน คือ มีการแบ่งภาพสองเรื่องออกจากกันด้วยแนวธรรมชาติ 
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการแบ่งภาพทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นว่าช่างเขียนที่เป็นผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่วัดโขดทิมธารามแห่งนี้ มีช่างที่มีฝีมือและเทคนิคในการเขียนภาพเป็นอย่างมากทั้งยังมีความ
หลากหลายในการเลือกใช้เส้นกั้นภาพหรือฉากอออกจากกัน เพ่ือท าให้เรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังมี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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นอกจากนี้การเลือกฉากมาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้น บางเรื่องช่างได้น าเอาภาพฉากที่เป็น
แบบประเพณีมาเขียน เช่นเรื่องภูริทัตตชาดก โดยเป็นฉากที่อาลัมพายนพพราหมณ์ร่ายมนตร์แล้วจับหาง
พระภูริทัตต์ แต่ก็มีบางฉากที่ไม่ใช่แบบประเพณีนิยม เช่น มโหสถชาดก ซึ่งช่างเขียนเลือกฉากราชรถมา
เกยมาเขียนเต็มห้องภาพ 

  
สีที่ใชแ้ละวิธีการวาด  
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเก่า วัดโขดทิมธาราม เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว ลงบนพ้ืนหลังที่

ทาด้วยสีขาวจาง ๆ สีที่นิยมใช้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว แตกต่างจากจิตรกรรมโดยทั่วไปที่ช่างจะนิยมใช้
สีแดง ขาว ด า เป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้เกิดข้อสังเกตว่า งานช่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นงานช่างแบบพ้ืนถิ่น 
เนื่องจากการใช้พ้ืนหลังเป็นสีขาวที่จาง  

 
การก าหนดอายุสมัย 
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมด พบว่าจิตรกรรมฝาผนัง วัดโขดทิมธาราม น่าจะมีอายุอยู่ในช่วง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3-4 โดยพิจารณาจาก การใช้สีที่เน้นไปทางสีโทนเย็นอย่างสีเขียวมากกว่าสีโทน
ร้อนอย่างสีแดง ขาว ด า ที่นิยมกันในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ลักษณะของการเขียนภาพ
อาคารยังมีการพยายามใช้ทัศนียวิทยาเพ่ือท าให้เกิดความสมจริงของอาคาร ทั้งในเรื่องของการแบ่งภาพที่
ใช้แนวธรรมชาติเข้ามาแบ่งฉากของภาพในแต่ละฉากออกจากกัน มากกว่าจะใช้เส้นสินเทาแบ่งภาพ อีกทั้ง
ล าดับการเขียนของภาพมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งหมดจึงเป็นข้อสนับสนุนการสันนิษฐานเรื่องอายุ
ของจิตรกรรมว่า จิตรกรรมฝาผนังที่วัดโขดทิมธารามแห่งนี้คงเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในศิลปะ
รัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 3-4   
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3.2 จิตรกรรมบนเอกสารโบราณเมืองระยอง5 
 ในสมัยโบราณคนไทยบันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยสมุดไทย โดนส่วนมาท าจากกระดาษข่อยจึง
เรียกว่า สมุดข่อย ลักษณะเด่นของสมุดข่อยคือเป็นแผ่นกระดาษท่ีพับทบไปทบมา เขียนได้ทั้ง 2 หน้า เมื่อ
พับเป็นเล่มจะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดยาวมีปกสมุด มักได้รับการเก็บรักษาในห่อผ้าผูกอย่าง
มิดชิด แล้วเก็บในตู้หรือหีบพระธรรม6 ในการส ารวจข้อมูลศิลปกรรมครั้งนี้ ได้พบเอกสารโบราณส าคัญ
จ านวนมาก แต่ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านฝีมือการเขียนภาพจิตรกรรมประกอบสมุดข่อยและเนื้อหาซึ่งมี
ความเก่าแก่ ทั้งยังมีการระบุปีศักราชที่ เขียนไว้ในสมุดข่อย ท าให้สมุดข่อยที่พบมีความน่าสนใจและมี
คุณค่าจึงควรค่าแก่การศึกษาและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างมาก โดยสมุดข่อยที่มีความโดดเด่นและมีความ
สวยงาม ที่ผู้ศึกษาได้เลือกมาศึกษามีดังนี้ 
 
จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องมหาชาติ วัดโขดทิมธาราม (อย.1) 
 
 เนื้อหาเรื่องราว  
 อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
ให้ข้อมูลไว้ว่าเรื่องราวที่เขียนบนสมุดข่อยเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาลัยกลอนสวด จากการศึกษา
พบว่าพระมาลัยกลอนสวดนั้น เดิมนิยมสวดในงานมงคลบ่าวสาว เพ่ือเป็นการสั่งสอนให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว
รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ต่อมาน ามาใช้ส าหรับสวดหน้าศพเพียงอย่างเดียว7 
 ในส่วนของเรื่องราวของภาพจิตรกรรมบนสมุดข่อยนั้น พบว่าเป็นเรื่องมหาชาติหรือก็คือพระ
เวสสันดรชาดกนั่นเอง โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาในกัณฑ์ต่างๆ ในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ได้แก่ กัณฑ์
ทศพร, กัณฑ์หิมพานต์, ทานกัณฑ์, กัณฑ์ชูชก, กัณฑ์มหาพน, กัณฑ์กุมาร, กัณฑ์มัทรี, กัณฑ์สักบรรพและ
กัณฑ์ฉกษัตริย์ เขียนอยู่ภายในกรอบเส้นตรงซึ่งแบ่งส่วนของภาพออกจากเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรอย่าง
ชัดเจน  
 
 
 
  

                                                           
5 เรียบเรียงโดย นันท์นภัส โรจนก์าญจนวาณิช ผู้ช่วยนักวิจยัโครงการวิจยัด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง 
6 ประยูร อุลุชาฎะ, จิตรกรรมสมยัอยุธยาจากสมดุข่อย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528), หน้า 9. 
7 เด่นดาว ศิลปานนท,์ พระมาลัยในศิลปกรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546), หน้า 10. 
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รูปแบบ  
 จากการสังเกตพบว่า ลักษณะตัวละครที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมบนสมุดข่อยเล่มนี้ ตัวพระหรือ
ตัวนางจะทรงเครื่องแต่งกายอย่างกษัตริย์ ประกอบด้วย ศิราภรณ์ กรองศอ ทองพระกร เป็นต้น (ภาพที่ 
25) ส่วนตัวละครอ่ืน เช่น ฤๅษีจะแต่งกายนุ่มห่มหนังสัตว์แบบโบราณและเกล้ามวยผม พราหมณ์จะแต่ง
กายนุ่งห่มขาว (ภาพที่ 26) ตัวละครชาวบ้าน ผู้หญิงจะแต่งกายนุ่งผ้ายาว เปลือยท่อนบน มีผ้าคาดคล้อง
คอ ส่วนผู้ชายจะนุ่งห่มผ้าและเปลือยท่อนบนเช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 27) 
 การวาดฉากทิวทัศน์ มีการเขียนต้นไม้โดยท าลักษณะเป็นพุ่มและมีการตัดเส้นขอบให้ดูเป็นใบไม้ 
เป็นลักษณะของการเขียนใบมิใช่การกระทุ้งฝีแปรง ภูเขามีลักษณะเขามอขนาดใหญ่และเขียนพ้ืนที่น้ าด้วย
เส้นโค้งสื่อถึงคลื่นน้ า 
 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารแบบประเพณี มีทั้งที่ก่ออิฐถือปูนและเป็นอาคารโถง มีเสาไม้
ด้านหน้า จะสังเกตได้ว่าตัวอาคารมีลักษณะของความพยายามท าให้เกิดทัศนียภาพ (Perspective) 
นอกจากนั้นยังมีการเขียนภาพเรือนไม้ แต่มิได้มีรายละเอียดมากนัก ช่างเขียนใช้การวาดเส้นแทน
รายละเอียดของตัวเรือน  
 
 

 
 

ภาพที่ 25 จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องมหาชาติ วัดโขดทิมธาราม (อย.1) 
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ภาพที่ 26 จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องมหาชาติ วัดโขดทิมธาราม (อย.1) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 27 จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องมหาชาติ วัดโขดทิมธาราม (อย.1) 
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ภาพที่ 28 จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องมหาชาติ วัดโขดทิมธาราม (อย.1) 
   
 เทคนิคการวาด  
 ภาพจิตรกรรมมีการใช้สีโทนร้อนอย่างสีแดงและสีส้มเป็นสีหลักของภาพ ตัดเส้นภาพหนา คมชัด 
แต่ในขณะเดียวกัน ลายเส้นของช่างก็มีความอ่อนช้อย มองดูแล้วไม่แข็งกระด้าง  
 ในส่วนองค์ประกอบภาพนั้นจะพบว่าลักษณะของตัวบุคคลหรือตัวละครหลักนั้นจะมีขนาดเท่า ๆ 
กันกับอาคารหรือทิวทัศน์ จึงแสดงให้เห็นเทคนิคด้านฝีมือของช่างว่ายังคงเขียนภาพจิตรกรรมในแบบอุดม
คติ ยังมิได้ค านึงถึงหลักทัศนียภาพมากนัก การแสดงฉากให้เห็นว่าสถานที่เป็นที่ใดนั้น ช่างเขียนได้ใช้การตี
กรอบและเขียนเส้นน้ าหรือต้นไม้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นที่เกิดขึ้นนอกเมือง  
 
 การก าหนดอายุสมัย 

 น. ณ ปากน้ า ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมุดข่อยเล่มนี้ไว้ว่า แม้ฝีมือการเขียนจะเป็นแบบ
ท้องถิ่น แต่ยังคงใช้สีได้งดงามแบบอยุธยาตอนปลาย8 และจากการศึกษาพบว่า การแต่งกายของตัวละคร
หลักยังคงเป็นแบบประเพณี ฤๅษีแต่งกายนุ่งห่มหนังสัตว์แบบโบราณ สีหลักที่ใช้เป็นสีแดงและสีส้มซึ่งเป็น
สีที่มีความนิยมใช้กันในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย อีกทั้งเทคนิคการวาดภาพของช่างนั้นยังมิได้ค านึงถึง
ความสมจริงมากนัก จึงน าไปสู่ข้อสันนิษฐานที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของ น.ณ ปากน้ าว่าจิตรกรรมบน
สมุดข่อยเรื่องมหาชาติ วัดโขดทิมธารามฉบับนี้ มีอายุสมัยอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลาย  

                                                           
8 ประยูร อุลุชาฎะ, จิตรกรรมสมุดข่อยเรื่องมหาชาติ  วัดโขดทิมธาราม จังหวัดระยอง (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ ปีที่ 21 ฉบับ 1-4 
มกราคม - ธันวาคม 2538), หน้า 205 -216. 
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จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องจันทโครพ วัดโขดทิมธาราม 
 

เนื้อหาเรื่องราว  
ภาพจิตรกรรมบนสมุดไทย มีลักษณะเป็นการวาดเรื่องราวของเจ้าชายจันทโครพที่ได้ขอลาฤๅษี

กลับเมือง พระฤๅษีจึงได้เสกแววนกยูงเป็นสตรีรูปงามคือนางโมราใส่ผอบและก าชับให้จันทโครพเปิดเมื่อ
กลับถึงเมือง แต่จันทโครพเปิดผอบเสียก่อนแล้วพานางโมราเดินทางไปด้วย ระหว่างทางก็ได้พบกับโจร 
500 คน จันทโครพต่อสู้และสังหารจนเหลือแต่นายโจร ขณะที่ต่อสู้กันพระขรรค์หลุดจากมือ จันทโครพ
ขอให้นางโมราส่งพระขรรค์ให้ แตน่างพอใจนายโจร จึงได้โยนพระขรรค์ไปตรงกลางให้ด้ามอยู่ทางนายโจร 
นายโจรจึงสังหารจันทโครพได้ เมื่อนายโจรได้นางโมราเป็นภรรยาแล้วก็นึกได้ว่านางมีใจชั่วจึงทิ้งนางไป 
พระอินทร์แปลงเป็นเหยี่ยวมาลองใจนางโมราและสาปนางเป็นชะนีแล้วจึงชุบชีวิตของจันทโครพ9 

 
 รูปแบบ  
 ลักษณะตัวละครที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมบนสมุดไทยเล่มนี้ ตัวพระหรือตัวนางจะทรงเครื่อง
แต่งกายอย่างกษัตริย์ ประกอบด้วย ศิราภรณ์ กรองศอ ทองพระกร เป็นต้น  แต่มิสวมเสื้อ ส่วนตัวละคร
อ่ืน เช่น ฤๅษีจะแต่งกายนุ่มห่มหนังสัตว์แต่มิสวมเสื้อ ตัวละครอ่ืนเช่นพวกโจร จะนุ่งห่มผ้าและเปลือยท่อน
บนเช่นเดียวกัน 
 การวาดฉากทิวทัศน์ มีการเขียนต้นไม้มีลักษณะล าต้นเรียวและมีการเขียนใบไม้และตัดเส้นขอบ
ชัดเจน ภูเขามีลักษณะเขามอขนาดใหญ่  
 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หน้าบันเรียบ สังเกตได้ว่าตัวอาคารมีลักษณะของ
ความพยายามท าให้เกิดทัศนียภาพ (Perspective)  
 
 เทคนิคการวาด  
 ภาพจิตรกรรมมีการใช้สีโทนร้อนอย่างสีส้มเป็นโทนสีหลักของภาพ มีการเขียนเส้นภาพหนา 
บริเวณที่ตัดเส้นจะใช้สีเข้มเพ่ือท าให้เกิดแสงเงา ลายเส้นของช่างมีความอ่อนช้อย มองดูแล้วไม่แข็ง
กระด้าง (ภาพท่ี 29) 

                                                           
9 สยาม ภัทรานุประวัต,ิ จันทโครพ (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก : 
http://www.sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_id=322  
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 ในส่วนองค์ประกอบภาพนั้นจะพบว่า ลักษณะของตัวบุคคลหรือตัวละครหลักนั้นจะมีขนาดเล็ก
กว่าอาคารหรือทิวทัศน์ จึงแสดงให้เห็นเทคนิคด้านฝีมือของช่างว่ามีการค านึงถึงหลักทัศนียภาพ มีการ
แบ่งฉากของเรื่องโดยใช้แนวธรรมชาติ (ภาพท่ี 30) 
 

การก าหนดอายุสมัย  
จากลักษณะของจิตรกรรมที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ท าให้สามารถก าหนดช่วงอายุของจิตรกรรมบน

สมุดไทยเล่มนี้ได้ว่า คงเป็นงานที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 ลงมา 
 

 
ภาพที่ 29 จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องจันทโครพ วัดโขดทิมธาราม 
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ภาพที่ 30 จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องจันทโครพ วัดโขดทิมธาราม 
 

 

 
ภาพที่ 31 จิตรกรรมบนสมุดไทยเรื่องจันทโครพ วัดโขดทิมธาราม 
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จิตรกรรมบนสมุดไหว้ครู วัดโขดทิมธาราม  
 

รูปแบบ  
มีร่องรายการปิดทองที่ตัวพระและตัวยักษ์ สันนิษฐานโดยอาจารย์อุเทนว่าเป็นพิเภก เนื่องจาก

พิเภกเป็นครูด้านโหราศาสตร์ ทั้งนี้ยังพิจารณาลักษณะของมงกุฎซึ่งเป็นมงกุฎทรงน้ าเต้า ลักษณะคล้ายกัน
กับภาพที่ปรากฏในสมุดต าราลายไทย ซึ่งเขียนโดยครูเลศ พ่วงพระเดช10 จึงเป็นข้อสนับสนุนให้กับการ
สันนิษฐานดังกล่าว  

 
ลายเส้น  
ลายเส้นของจิตรกรรมมีความอ่อนช้อย ไม่แข็งกระด้าง และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงเป็นไป

ได้ว่าเป็นฝีมือการเขียนของครูช่าง (ภาพที่ 32) 
 

 
 

ภาพที่ 32 จิตรกรรมบนสมุดไหว้ครู วัดโขดทิมธาราม 

                                                           
10 เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปไทย ชดุ ต าราภาพลายไทย (กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2542), หน้า 21.  
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 เทคนิคการวาด 
 จิตรกรรมเขียนด้วยเส้นสีขาวลงบนกระดาษสมุดไทยสีด า ไม่มีการลงสี แต่ด้วยสีของเส้นที่ตัดกัน
กับสีกระดาษ ท าให้ลวดลายที่เกิดขึ้นมีความคมชัดและละเอียดเป็นอย่างมาก (ภาพท่ี 33)  
 
 การก าหนดอายุสมัย  

สันนิษฐานว่าคงเป็นสมุดไทยที่อยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3-4 โดยเทียบกันกับสมุดลาย
ไทยที่ครูช่างเขียนไว้ คือ ครูเลิศ พ่วงพระเดช ซึ่งได้เขียนต าราภาพลายไทยขึ้นในปี พ.ศ. 247211  

 
ภาพที่ 33 จิตรกรรมบนสมุดไหว้ครู วัดโขดทิมธาราม 

 
จิตรกรรมบนสมุดพระมาลัย วัดบ้านแลง 
 
 เนื้อหาและเรื่องราว 

สมุดพระมาลัยเป็นสมุดที่มีขนาดใหญ่กว่าสมุดไทยทั่วไปมีเนื้อหาส าหรับใช้ในการสวดพระ
อภิธรรมเนื่องในงานพิธีศพ เรื่องพระมาลัยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในทุกภาคของไทย ในภาคกลางมี
วรรณคดีแบบฉบับเรื่องพระมาลัยค าหลวงซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) และยังมี
เรื่องพระมาลัยส านวนอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสั่งสอนอบรมผู้ฟังให้รู้จักบาป 
บุญ คุณ โทษ และให้สร้างกรรมดี เว้นกรรมชั่ว จึงถือกันว่าผู้สร้างหนังสือพระมาลัยหรือสมุดพระมาลัย 
จะได้รับกุศลผลบุญอย่างสูงในชาตินี้12 ทั้งนี้สมุดพระมาลัยนั้นมิได้มีเพียงเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวของ
พระมาลัยเพียงเท่านั้น ยังมีเรื่องราวอ่ืน เช่น พระอภิธรรม ฯลฯ เช่นเดียวกันกับส่วนของจิตรกรรมที่วาด
ลงในสมุดพระมาลัยนั้น ก็มิได้มีเพียงเรื่องราวของพระมาลัย จะเห็นได้ว่า นอกจากจะปรากฏภาพ

                                                           
11 เร่ืองเดียวกัน. 
12 ประทีป ชุมพล, จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง ศึกษากรณีความสัมพันธ์กับวรรณคดีและอิทธิพลทีม่ีต่อความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม 
(งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนประเภททัว่ไป ประจ าปี 2539 จากส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ), หน้า 181 
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จิตรกรรมเรื่องพระมาลัยแล้วนั้น ยังมีภาพอ่ืนๆ เช่น ทศชาติชาดก ภาพวิถีชีวิต ภาพเทพชุมนุม ฯลฯ อีก
ด้วย นอกจากนี้เนื้อหากับภาพประกอบ บางครั้งสอดคล้องกัน บางครั้งไม่สอดคล้องกันก็กลายเป็น
ภาพประกอบ ส่วนที่ไม่สอดคล้องกันก็เขียนเป็นภาพที่มีลักษณะที่ให้พระผู้สวดได้มองเป็นจุดพักสายตา
จากความเมื่อยล้า 
  ในส่วนของเนื้อหาของจิตรกรรมนั้น กล่าวถึงพระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์ชาวลังกา ผู้มี ฤทธิ์
สามารถไปยังนรกและสวรรค์ได้และน าความที่พบเห็นมาเทศนาแก่มนุษย์และชี้น าทางให้มนุษย์พึงท า
ความดี สั่งสมบุญบารมีเพื่อที่จะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย  

รูปแบบและต าแหน่งของจิตรกรรมเป็นไปตามโครงสร้างของตัวเล่มสมุด ส่วนใหญ่มัก เว้นพ้ืนที่
ตอนกลางส าหรับบรรจุตัวหนังสือและเขียนภาพอยู่ตอนปลายทั้งสองของกระดาษ แสดงภาพเป็นคู่ๆ  โดย
ภาพจิตรกรรมแต่ละคู่มักมีความสัมพันธ์กันทั้งทางด้านความต่อเนื่องของเนื้อหา การวางองค์ประกอบของ
ภาพและการใช้สีที่มีความคล้ายคลึงกัน  

ตัวอย่างจิตรกรรมบนสมุดพระมาลัย วัดบ้านแลง 
สมุดพระมาลัย ฉบับเลขท่ี 009 
จิตรกรรมบนสมุดพระมาลัยเล่มนี้ จัดได้ว่าเป็นจิตรกรรมที่ งดงามและสภาพสมบูรณ์เป็นอย่าง

มาก รูปแบบของจิตรกรรมปรากฏเป็นภาพหลายเรื่องราว ได้แก่ ทศชาติชาดกซึ่งเริ่มต้นจากพระเตมิย
ชาดก (ภาพที่ 34) ไปจนถึงพระเวสสันดรชาดก (ภาพที่ 38) จากนั้นก็ปรากฏเป็นภาพการสวดพระ
อภิธรรม/การสวดคฤหัสถ์ จากนั้นจึงวาดเป็นเรื่องราวของพระมาลัย (ภาพท่ี 41)  
 เทคนิคของจิตรกรรมที่ปรากฏบนสมุดไทยเล่มนี้ พบว่า มีการใช้สีที่หลากหลายในการวาด สีที่ใช้
โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ าเงิน ท าให้ภาพที่ออกมามีความเข้มและมองดูสบายตามากกว่าภาพที่อยู่ในโทนสี
ร้อน การเขียนภาพวิวทิศทัศน์แสดงให้เห็นเทคนิคของช่างที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น 
การเขียนภาพฉากทิวทัศน์ในเรื่องพระมหาชนกชาดก ฉากเรือล่มนั้น พบว่าช่างมีการใช้สีสันที่หลากหลาย
ในการวาดเส้นที่บ่งบอกถึงท้องฟ้าในฉากที่นางมณีเมขาเหาะลงมาเพ่ือช่วยพระมหาชนก (ภาพที่ 35) 
นอกจากนี้ยังพบว่า ช่างมีการเขียนเส้นขอบฟ้าเพ่ือแสดงความสมจริงของภาพ ซึ่งแตกต่างจากจิตรกรรม
ในสมัยโบราณที่นิยมเขียนภาพบนสีพ้ืนหลังสีเดียว ไม่มีการเขียนเส้นขอบฟ้า จึงท าให้ภาพจิตรกรรมบน
สมุดพระมาลัยเล่มนี้มีความงดงามเป็นอย่างมากและด้วยเทคนิคที่ใช้ในการวาดภาพ ประกอบกับมีจารึก
เขียนไว้ที่สมุดด้วยว่า สมุดเล่มนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ.117 เมื่อน าไปเทียบศักราชจึงได้ทราบว่าเขียนขึ้นใน 
พ.ศ. 2442 ซึ่งตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่ 5  
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ภาพที่ 34 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง 

 

 
ภาพที่ 35 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 36 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง 

 

 
ภาพที่ 37 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 38 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง 

 

 
ภาพที่ 39 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง 
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 ภาพที่ 40 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง  
 
 

 
ภาพที่ 41 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 42 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง 

 

 
ภาพที่ 43 ข้อความบนหน้าต้นสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 009 วัดบ้านแลง ระบุปี ร.ศ.117 ตรง

กับปี พ.ศ.2442 
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สมุดพระมาลัย ฉบับเลขท่ี 012      
 จิตรกรรมบนสมุดพระมาลัยเล่มนี้ ปรากฏการวาดเรื่องราวของพระมาลัยที่เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ 
เช่น เดินทางไปโปรดสัตว์ในนรกหรือไปบนสวรรค์และสักการะเจดีย์จุฬามณี (ภาพที่ 46 ) เทคนิคของ
จิตรกรรมที่ปรากฏบนสมุดไทยเล่มนี้ พบว่า มีการใช้สีที่หลากหลายในการวาด มีการใช้สีพ้ืนหลังทั้งสีโทน
ร้อนและโทนเย็น ทั้งเนื้อสียังมีความสว่างและสด ท าให้ภาพที่ออกมามองดูสบายตามากกว่าภาพที่อยู่ใน
โทนสีร้อน การเขียนภาพวิวทิศทัศน์แสดงให้เห็นการค านึงถึงความสมจริงมากขึ้น มีการเขียนเส้นขอบฟ้า 
(ภาพที่ 45) แตกต่างจากจิตรกรรมในสมัยโบราณที่นิยมเขียนภาพบนสีพ้ืนหลังสีเดียว ไม่มีการเขียนเส้น
ขอบฟ้าและด้วยเทคนิคการวาดและสีที่ใช้ในงานจิตรกรรม จึงน าไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าคงเขียนขึ้นในสมัย
รัตนโกสินทร์ ช่วงเวลาประมาณรัชกาลที่ 5-6  

 

 
 

ภาพที่ 44 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 012 วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 45 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 012 วัดบ้านแลง 
 

 
 

ภาพที่ 46 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 012 วัดบ้านแลง 
 



144 

 
 

ภาพที่ 47 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 012 วัดบ้านแลง 
 
 สมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 013 
 สมุดพระมาลัยเล่มนี้พบว่า มีเพียงการจารึกตัวอักษรเท่านั้นยังมิได้มีการเขียนภาพจิตรกรรม แต่
จากการสังเกตพบว่า มีร่องรอยของการขีดเส้นขอบเพ่ือแบ่งส่วนของสมุดไว้ส าหรับวาดภาพจิตรกรรม จึง
ได้เลือกน าสมุดพระมาลัยเล่มนี้มาเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะของสมุดที่เตรียมจะวาดภาพ
จิตรกรรม (ภาพท่ี 49) 
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ภาพที่ 48 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 013 วัดบ้านแลง 
 

 
 

ภาพที่ 49 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 013 วัดบ้านแลง 
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 สมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 015  
จิตรกรรมบนสมุดพระมาลัยเล่มนี้ ปรากฏการวาดเรื่องราวของพระมาลัยที่เดินทางไปโปรดยังที่

ต่างๆ เช่น เดินทางไปโปรดนรก (ภาพที่ 51) เดินทางไปบนสวรรค์และสักการะเจดีย์จุฬามณี (ภาพที่ 53) 
ตอนเกิดมิคคสัญญียุค (ภาพท่ี 54) เป็นต้น เทคนิคของจิตรกรรมที่ปรากฏบนสมุดไทยเล่มนี้ พบว่ามีการ
ใช้สีที่หลากหลายในการวาด มีการใช้สีพ้ืนหลังทั้งสีโทนร้อนและโทนเย็น ทั้งเนื้อสียังมีความสว่างและสด 
ท าให้ภาพที่ออกมามองดูสบายตา การเขียนภาพวิวทิศทัศน์แสดงให้เห็นการค านึงถึงความสมจริงมากขึ้น 
มีการเขียนเส้นขอบฟ้า (ภาพที่ 55) แตกต่างจากจิตรกรรมในสมัยโบราณที่นิยมเขียนภาพบนสีพ้ืนหลังสี
เดียว ลักษณะของท้องฟ้าที่ปรากฏมีการไล่เฉดสีเพ่ือแสดงเวลา องค์ประกอบของภาพส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
ด้านล่าง มีทั้งการปล่อยพ้ืนที่ว่างและปรากฏการวาดองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ต้นไม้ การเขียนภาพต้นไม้มี
ลักษณะของการใช้ฝีแปรงแบบหยาบๆ ไม่ใช่การวาดภาพใบไม้แล้วตัดเส้น ด้วยเทคนิคที่ใช้ในการวาดภาพ 
ประกอบกับมีจารึกเขียนไว้ที่สมุดด้วยว่า สมุดเล่มนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2419 จึงท าให้ทราบว่าสมุดพระ
มาลัยเล่มนี้ มีอายุอยูใ่นต้นสมัยรัชกาลที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 50 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 015 วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 51 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 015 วัดบ้านแลง 
 

 
 

ภาพที่ 52 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 015 วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 53 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 015 วัดบ้านแลง 
 

 
 

ภาพที่ 54 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 015 วัดบ้านแลง 
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ภาพที่ 55 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 015 วัดบ้านแลง 
 

 

 
 

ภาพที่ 56 ภาพจากสมุดพระมาลัย ฉบับเลขที่ 015 วัดบ้านแลง 
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สรุป 
การศึกษางานจิตรกรรมในเมืองระยอง ทั้งที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมบนสมุดไทยนั้น 

เป็นการพบใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะที่แสดงให้เห็นว่า เมืองระยองเป็นเมืองที่มีความ
เก่าแก่และมีความส าคัญเมืองหนึ่ง ทั้งยังเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยงานศิลปกรรมที่มีความเป็นพ้ืนถิ่น
ผสมผสานไปกับอิทธิพลจากงานช่างหลวง น ามาผสมผสานจนเกิดเป็นงานศิลปกรรมที่ทรงคุณค่า ควรคู่
แก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้สืบไป 
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4 
งานเครื่องไม้และประณีตศิลป์เมืองระยอง 

 
ธรรมาสน์และตู้พระธรรม เมืองระยอง : หลักฐานทางศิลปกรรมส าคัญในซอกหลืบประวัติศาสตร์1 
 งานช่างอย่างธรรมาสน์และตู้พระธรรม เป็นงานศิลปกรรมที่ถูกหลบซ่อนไว้ตามที่ต่าง  ๆ ใน
วัด มิได้เป็นงานศิลปกรรมที่ถูกตั้งไว้ในที่โล่งอย่างพระอุโบสถและพระวิหารต่าง ๆ ดังนั้น การประเมิน
คุณค่าและการให้ความส าคัญต่องานศิลปกรรมเหล่านี้ในจังหวัดระยองจึงถูกเพิกเฉยเสมอมา 
เช่นเดียวกับงานศิลปกรรมเหล่านี้ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังนั้น การกลับมาทบทวนและให้ความส าคัญต่องาน
ศิลปกรรมเหล่านี้ จึงมีความส าคัญเนื่องมาจากว่างานศิลปกรรมเหล่านี้อาจเป็นกุญแจส าคัญซึ่ง
ช่วยเหลือให้เราท าความเข้าใจงานศิลปกรรมในเมืองระยอง เพ่ิมพูนหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี รวมไปถึงทบทวนความเข้าใจและความคิดอย่างท้องถิ่นในจังหวัดระยองได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  
 ในงานเขียนชิ้นนี้ ผู้เขียนจะขออธิบายถึงตู้พระธรรมและธรรมาสน์ไปทีละประเด็น โดย
ผู้เขียนจะขอเริ่มต้นจากธรรมาสน์ ซึ่งนับว่าเป็นงานศิลปกรรมส าคัญอีกสิ่งหนึ่งของเมืองระยองก่อน 
แล้วจึงขอกล่าวถึงตู้พระธรรม เป็นล าดับต่อไป ในการนี้ผู้เขียนจักพยายามเรียงล าดับตามรูปแบบและ
พัฒนาการของตัวชิ้นงาน โดยขอแทรกข้อสังเกตและประเด็นเชื่อมโยงต่างๆไว้ในการเขียนด้วย  
 
4.1 ธรรมาสน์ เมืองระยอง : พัฒนาการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์เมืองระยอง 
 รูปแบบของธรรมาสน์ เมืองระยอง หากลองไล่เรียงล าดับรูปแบบและพัฒนาการจะพบว่า 
รูปแบบของธรรมาสน์เมืองระยองมีความคล้ายคลึงกันตั้งแต่เริ่มแรกและแสดงถึงเอกลักษณ์บาง
ประการโดยสามารถเทียบเคียงได้กับธรรมาสน์ในภาคกลางหรือกรุงเทพฯ อย่างสัมพันธ์กัน  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ส ารวจพบและน ามากล่าวถึง ได้แก่ ธรรมาสน์ วัดป่าประดู่ (ภาพที่ 1) วัดนาตาขวัญ (ภาพที่ 
2) วัดบ้านค่าย (ภาพที่ 3) วัดหนองสะพาน (ภาพที่ 4) และ วัดทับมา (ภาพที่ 5)  

อนึ่ง หากจัดกลุ่มธรรมาสน์และพยายามหาถึงลักษณะร่วมบางประการ จะพบว่าธรรมาสน์ 
เมืองระยอง มักมีลักษณะของการท าขาสิงห์รองรับเป็นส่วนล่างสุดของส่วนชุดฐาน โดยตัวฐานสิงห์มัก
เป็นฐานสิงห์แบบมีบัวหลังสิงห์และไม่เจาะโปร่ง ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ในฐานสิงห์ ธรรมาสน์แบบ
รัตนโกสินทร์ ถึงอย่างไร เหนือขึ้นไปจากฐานสิงห์ เป็นส่วนร่องถุน ซึ่งมักจะเจาะโปร่ง โดยมีการสลัก
และฉลุที่แตกต่างกันไป เช่น การเจาะช่องลูกฟัก 2 ช่องฉลุลายโปร่ง ท าตัวลายเป็นรูปต้นไม้ คนป่า 
สัตว์ต่างๆ อย่างวัดป่าประดู่ หรือ ท าเป็นลายดอกพุดตานขนาดใหญ่-ลายดอกกลมขนาดใหญ่ในกรอบ

                                                           
1 เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์  ตั้งจิตรเจริญ ผูช้่วยนักวิจยัโครงการวิจยัด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง 



153 
 

สี่เหลี่ยมด้านเท่า โดยตามมุมของส่วนร่องถุนท าเป็นเชิงสลักลายดอกพุดตานครึ่งดอกหรือท าลายดอก
กลมครึ่งดอกเช่นกัน คล้ายคลึงกับลวดลายการท าดอกซีก-ดอกซ้อนในศิลปะเขมร (ภาพที่ 6-7) ซึ่ง
การท าร่องถุนในลักษณะเช่นนี้ มีปรากฏให้เห็นได้สองหลัง คือ ธรรมาสน์ วัดนาตาขวัญและธรรมาสน์ 
วัดบ้านค่าย โดยอาจจะมีธรรมาสน์หลังอ่ืนๆที่เคยท าเช่นนี้ แต่ส่วนร่องถุนของธรรมาสน์ วัดทับมาและ
วัดหนองสะพานก็ล้วนถูกซ่อมแซมไปเสียหมดแล้ว อนึ่ง ส่วนนาคบันไดทางขึ้นตัวธรรมาสน์ มักสลัก
เป็นรูปตัวนาคโดยล าตัวของนาคโค้งโก่งเพียงเล็กน้อย 

ถัดขึ้นมาจากส่วนฐานเป็นส่วนเรือนของตัวธรรมาสน์ ซึ่งมักท าเป็นตัวเรือนโปร่ง มีพนักกัน
เตี้ยๆ ทั้ง 4 ด้าน โดยมีเจาะช่องพนักท าเป็นทางขึ้นเพียงด้านเดียว ลวดลายและรายละเอียดของการ
ท าพนักมักแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนมากมักท าเป็นลายดอกลอย ซึ่งนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์2 ดัง
ตัวอย่างเช่น ธรรมาสน์ วัดป่าประดู่ หรือการท าโครงลายดอกซีกดอกซ้อนซึ่งประกอบจากดอก 3 กลีบ
และดอก 8 กลีบมาประกอบกันอย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างเช่น ธรรมาสน์ วัดนาตาขวัญ เป็นต้น หรือ
อาจจะมีการแบ่งตัวลายของกรอบพนักเป็นชั้นสอง ซึ่งพบได้ในพนักของธรรมาสน์ วัดป่าประดู่และวัด
นาตาขวัญ นอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์บางหลังซึ่งสลักลายพนักเป็นรูปดอกพุดตานขนาดใหญ่ เช่น 
ธรรมาสน์ วัดบ้านค่าย เป็นต้น เสาเรือนของธรรมาสน์ มักจะประดับด้วยกระจกซึ่งพบได้ทั้งใน
ธรรมาสน์อยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์3 ส่วนตามมุมเสาเรือนธรรมาสน์ มักจะประดับด้วยกาบซึ่ง
ล้วนเป็นกาบไผ่ มีเพียงหนึ่งแห่งซึ่งท าเป็นกาบสะบัดคล้ายกับกาบพรหมศรในศิลปะรัตนโกสินทร์ คือ 
วัดบ้านค่าย 

น่าสังเกตว่า การท าส่วนยอดของตัวธรรมาสน์ในลุ่มน้ าระยอง มักจะมีลักษณะที่ร่วมกัน คือ 
การท าส่วนยอดเป็นยอดมณฑป มีท าส่วนยอดหลังคาเป็นหลังคาลาดสลับกับคอสองเตี้ย ๆ ซ้อนชั้นกัน
ขึ้นไป 3-4 ชั้น และมักประดับกระจังตาอ้อย4เรียงเป็นแถวยาวประดับตามชั้นหลังคาลาดแต่ละชั้น
ด้วย ถัดขึ้นไปมักจะท าหลังคาลาดยืดสูงหรือส่วนองค์ระฆังในยอดมณฑป ถัดขึ้นไปเหนือสุด มักท า
เป็นบัวคลุ่มเถาและปลียอด โดยทั้งหมดอยู่ในผังสี่เหลี่ยมไม่ย่อมุม มีเพียงส่วนยอดธรรมาสน์ที่เดียวที่มี
ลักษณะของการท าย่อมุม คือ ธรรมาสน์ วัดนาตาขวัญ  

ถึงอย่างไร การก าหนดอายุกว้าง ๆ ของธรรมาสน์ในลุ่มน้ าระยองก็อาจก าหนดได้ว่าอยู่ในช่วง
รัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อหยิบยกรูปแบบทางศิลปกรรมบางประเด็นมาก็จะ
สามารถระบุอายุสมัยได้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของธรรมาสน์ วัดป่าประดู่ ซึ่งมีการเจาะร่องถุน ท า
เป็นช่องลูกฟักฉลุลายเป็นรูปต้นไม้ สัตว์ป่าและคนป่าซึ่งอาจเป็นภาพสะท้อนของกลุ่มคนดั้งเดิมที่

                                                           
2 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 51-54. 
3 น.ณ. ปากน้ า (นามแฝง), ปกิณกะศิลปะไทยในสายตา น.ณ ปากน  า : ธรรมาสน์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544),  
15-16. 
4 สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง ค าช่างโบราณ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2557), 6-7. 
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อาศัยอยู่บริเวณดินแดนตอนในของพ้ืนที่ลุ่มระยอง จันทบุรี อย่างกลุ่มคนซอง5ก็เป็นได้ รวมไปถึง
ลักษณะซึ่งสังเกตได้ชัดเจนคือการท าลายแทรกเป็นลายดอกพุดตานซึ่งนิยมอย่างมากในศิลปะ
รัตนโกสินทร์ราวช่วงรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ดังเช่น ลายสลักท่ีพนักธรรมาสน์ วัดบ้านค่ายและลายสลัก
ที่ส่วนร่องถุนของธรรมาสน์ วัดนาตาขวัญและลายที่อาจดัดแปลงจากลายดอกพุดตานที่ส่วนสลักลาย 
ร่องถุน ธรรมาสน์ วัดป่าประดู่ด้วยเช่นกัน โดยสามารถเทียบเคียงได้กับลวดลายดอกพุดตานบนหน้า
บัน พระอุโบสถ วัดเฉลิมพระเกียรติและวัดบางขุนนนท์ เป็นต้น6 

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบกับรูปแบบธรรมาสน์ในศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ในพ้ืนที่อ่ืนๆ จะพบว่า
สิ่งหนึ่ง ที่อาจสามารถกล่าวได้ว่าคือ ลักษณะเด่นของธรรมาสน์ ลุ่มน้ าระยองอย่างแท้จริง คือ การท า
ร่องถุนเจาะโปร่งและมีการท าโครงลายคล้ายดอกซีกดอกซ้อน โดยภายในโครงลายอาจประกอบขึ้น
จากลายดอกพุดตานหรือลายดอกกลมขนาดใหญ่แตกกึ่งก้านสาขาซึ่งลักษณะเช่นนี้พบในธรรมาสน์ 
วัดนาตาขวัญและ วัดบ้านค่าย อันอาจจะสะท้อนว่าช่างผู้ท าธรรมาสน์ทั้งสองหลังเป็นกลุ่มช่าง
พ้ืนเมืองจริงๆก็เป็นได้และการคลี่คลายไปสู่งานศิลปกรรมท้องถิ่นของลวดลายเช่นนี้ จึงควรก าหนด
อายุอยู่ในราวรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้นมาเช่นกัน 

 
4.2 ตู้พระธรรม เมืองระยอง : หลักฐานส าคัญในเงามืดของประวัติศาสตร์ 
 ตู้พระธรรมในลุ่มน้ าระยอง แม้จะพบในปริมาณที่ไม่มากนัก แต่เมื่อได้มีการศึกษาและส ารวจ
จึงท าให้พบข้อมูลว่าหนึ่งในปริมาณที่ไม่มากนักนั้น กลับมีคุณค่าอย่างมากต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
และโบราณคดีในภาพกว้างหรือส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการศึกษาทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
และแวดวงศิลปกรรม จ านวนตู้พระธรรมที่ได้พบในลุ่มน้ าระยองจากการส ารวจและตรวจสอบเอกสาร
ในขณะนี้ พบทั้งหมดจ านวน 3 ตู้ ได้แก่ ตู้พระธรรมที่วัดบ้านเก่า วัดบ้านแลงและวัดบ้านค่าย  
  โดยได้พบหลักฐานส าคัญ เป็นตู้ขาหมู ลายรดน้ า วัดบ้านเก่า สมัยรัชกาลที่ 1 (ภาพที่ 8) มี
จารึกก ากับในส่วนขอบล่างของตัวตู้ระบุพุทธศักราชและผู้สร้าง ในปี พ.ศ. 2332 ซึ่งตรงกับรัชกาล
สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่ 1 (ค าถอดจารึกตู้พระธรรม, ภาพที่ 9) ในส่วนของบาน
ประตูตู้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาท าเป็นลายเรื่องทศชาติชาดกครบทั้ง 10 ตอน ส่วนฝาตู้ด้านขวาของตู้
ท าลายรดน้ าเป็นเรื่อง อสุภะทั้ง 10 ประการ (ภาพที่ 10) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า ปลงอสุภกรรมฐาน 
โดยเน้นให้เกิดความเห็นจริงในร่างกาย พิจารณาถึงสัจธรรมของชีวิต ยึดเอาซากศพเปรียบเทียบให้
เกิดปัญญา พิจารณาบุคคลให้เห็นความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยเริ่มพิจารณาจากความเสื่อมของสังขาร 
เรียกว่า อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ7  

                                                           
5 องค์ บรรจุน, สยาม หลากเผ่าหลายพันธุ์ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 126-129. 
6 น.ณ ปากน้ า (นามแฝง), วิวัฒนาการลายไทย, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 237-238 
7 ประภาส สุระเสน, สมุดภาพปฤษณาธรรม (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 87. 
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 ส่วนเชิงของขาตู้ท าเป็นลายก้านขด (ภาพที่ 11) ซึ่งใช้กนกเปลวตามรูปแบบที่ปรากฏมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีการท าลายก้านขดซึ่งส่วนปลายแตกออกเป็นรูปนาค ลักษณะ
เช่นนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับการท าลายก้านขดปลายแตกเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ซึ่งปรากฏตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนปลาย ราชวงศ์บ้านพลูหลวง อย่างลวดลายประดับมุก บนบานประตู วัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุ พิษณุโลก สมัยพระเจ้าอยู่บรมโกศและสืบเนื่องมาจนถึงการท าลายก้านคดปลายแตกเป็นรูป
บุคคลหรือสัตว์ ในหน้าบันวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว กรุงเทพฯ8 ดังนั้น จึงควรก าหนด
อายุว่าลวดลายบนตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า ว่าอาจเก่าถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเช่นกัน 
 ส่วนฝาตู้ด้านซ้ายของตู้ท าลายรดน้ าเล่าเรื่องฤๅษี คนธรรพ์ วิทยาธรซึ่งก าลังเด็ดนางมักรีผล 
ภาพฝูงช้าง เหล่าสัตว์ประสมอย่างเหมราช สิงโต เป็นต้น รวมไปถึงรูปกินรี ฝูงวัวและฝูงควาย ซึ่งภาพ
บรรยากาศเช่นนี้คล้ายคลึงกับภาพบรรยากาศซึ่งได้มีการกล่าวถึงไว้ในไตรภูมิพระร่วง ตอนกล่าวถึ ง
ชมพูทวีปและป่าหิมพานต์นั่นเอง9 (ภาพที่ 12) โดยน่าสังเกตว่าลายเส้นของลายรดน้ ามีฝีมือที่ไม่นิ่ง
มากนักและปรากฏให้เห็นความบกพร่องบางส่วนซึ่งมีความประณีตน้อยกว่างานช่างหลวง ดังนั้นจึงน่า
เชื่อว่าลวดลายบนตู้พระธรรมใบนี้จึงควรท าขึ้นในท้องถิ่นเมืองระยองเช่นกัน 
 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างต าแหน่งการวางลายบนตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า
กับตู้พระธรรมหลังอ่ืนๆ จะพบว่าตู้พระธรรมวัดบ้านเก่ามีความคล้ายคลึงกับตู้พระธรรม หมายเลข 
กท. 71 ศิลปะรัตนโกสินทร์ ระบุว่าได้มาจากวัดนาคกลางวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 
พ.ศ. 2464 โดยอาจมีบางส่วนซึ่งแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น ระบบการใช้ เส้นสินเทาแบ่งภาพย่อย
ในส่วนของฝาเปิดตู้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาในตู้พระธรรม หมายเลข กท.7110 ขณะที่ตู้พระธรรม วัด
บ้านเก่า ใช้ระบบการแบ่งภาพย่อยในส่วนฝาเปิดตู้ทั้งสองด้านซ้าย-ขวา โดยการใช้แนวธรรมชาติแล้ว  
 อนึ่ง ในการรับรู้ทางแนวคิดและพัฒนาการของการแบ่งภาพในงานศิลปกรรม เป็นที่รับรู้ว่า
การแบ่งภาพโดยใช้เส้นสินเทานั้นเริ่มมาก่อนต่อมาจึงพัฒนาไปสู่การแบ่งภาพโดยใช้เส้นแบ่งเป็นแนว
ธรรมชาติ หากเป็นเช่นนี้จึงควรกลับไปทบทวนหรือไม่ว่า ตู้พระธรรมหมายเลข กท. 71 อาจจะเป็นตู้
พระธรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ขณะที่มีพัฒนาการต่อมายังตู้พระธรรมวัดบ้านเก่าจึงปรับเปลี่ยน
มาใช้แนวธรรมชาติแบ่งภาพแบบรัตนโกสินทร์แทนหรืออาจจะระบุได้หรือไม่ว่า ตู้พระธรรม หมายเลข 
กท.71 อาจมีอายุร่วมสมัยกับตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า ครั้งรัชกาลที่ 1 ได้เช่นกัน ถึงอย่างไรการใช้แนว
ธรรมชาติแบ่งภาพเช่นนี้ ก็ขัดแย้งกับพัฒนาการทางศิลปกรรมภายในศิลปะรัตนโกสินทร์อีกเช่นกัน 
โดยการใช้เส้นแบ่งเป็นแนวธรรมชาติเพ่ิงเริ่มนิยมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้น ประเด็นในจุดนี้จึงเป็น

                                                           
8 สันติ เล็กสุขุม, พัฒนาการของลายไทย : กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553), 404-406. 
9 นิยะดา เหล่าสุนทร, ไตรภูมิพระร่วง : การศึกษาที่มา (กรุงเทพฯ : แม่ค าผาง, 2538), 104-106. 
10 ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ นิยะดา ทาสุคนธ์ (เรียบเรียง), ตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๑ กท. ๑ – กท.  
๙๕) (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 245-247. 
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ประเด็นเชื่อมโยงต่อไปยังประเด็นที่ใกล้เคียงกันอย่างการท าภาพอสุภะทั้ง 10 ไว้ในในฝาตู้ด้านขวา ซึ่ง
ตามกรอบคิดทางศิลปกรรม มักเชื่อถือกันว่าภาพการปลงอสุภกรรมฐาน มักนิยมวาดขึ้นในศิลปะ
รัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 4 อันเกี่ยวน้องกับการท ากิจวัตรของสงฆ์ตามหลักคิดที่เน้นความเคร่งใน
พระวินัย11 
 แต่ทั้งนี้ เมื่อทบทวนถึงการปรากฏตัวขึ้นของภาพอสุภะทั้ง 10 ในงานศิลปกรรมจะพบว่า เริ่ม
ปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นต้นมา ดังเช่น ภาพอสุภะทั้ง 10 ในตู้พระธรรม 
หมายเลข อย.29 ตู้ฐานสิงห์ ระบุว่าได้มาจากวัดกลาง (วัดปากน้ า) จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2464 ซึ่งจากโครงเค้าและทรงของตัวตู้พระธรรมก็น่าเชื่อว่าเป็นตู้พระธรรมสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ขณะที่ด้านหลังของตัวตู้พระธรรมปรากฏภาพการท าปลงอสุภะทั้ง 10 ซึ่งมีจารึกก ากับทั้ง
สิบประการ ตัวอักษรบนจารึกตามที่ ก่องแก้ว วีระประจักษ์ ระบุว่าเป็นตัวอย่างอักษรสมัยอยุธยา
ตอนกลาง12 แต่เมื่ออ่านและทบทวนดูจะพบว่าเป็นตัวอักษรสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 รวมไปถึง การปรากฏเป็นภาพเขียนจิตรกรรมเรื่อง อสุภะ ซึ่งคงเหลือไว้บางส่วนบางตอนใน
หอไตร วัดระฆัง ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฝีมือของพระอาจารย์นาค ช่างใหญ่สมัยรัชกาลที่ 1 13 ดัง
ปรากฏพบในฝาผนังหอขวางด้านทิศใต้14 ของตัวหอไตร วัดระฆัง สืบเนื่องมาถึงภาพจิตรกรรมเรื่องอสุ
ภะทั้ง 10 ที่วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังปรากฏความในโคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ครั้งมี
การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ครั้งใหญ่ในราวรัชกาลที่ 3 ตอนกล่าวถึงการซ่อมแซมพระวิหาร
ทิศตะวันออก โดยให้มีการเขียนภาพอศุภะ 10 ญาณ 10 ดังความในโคลงดั้นว่า 
 

“มุขหลังผนังโปรดให้   เห่อมคิด เขียนนา 
ทกทั่ววิหารสี่แปล    แปลกอ้าง 

ฝ่ายบูรรพทิศรจิต    แจกแรข เรื่องฤา 
สิบอศุภสร้างสิ้น    สิบญาญ”15 

 

                                                           
11 ศักดิ์ชัย สายสิงห,์ “จิตรกรรมในฐานะสื่อการรับรู้พระพุทธศาสนา : พัฒนาการทางความคิดและความเชื่อของคนไทย” ใน บันทึกไว้ 
ในจิตรกรรม, เนื่องในโอกาส 72 ป ีศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2560),17-19. 
12 ก่องแกว้ วีระประจกัษ ์และ นยิะดา ทาสุคนธ์ (เรียบเรียง), ตู้ลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยา และ สมัยธนบุร)ี (กรุงเทพฯ : หอสมุด 
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2523), 213-221. 
13 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรชักาลที่ 3 : ความคิดเปลีย่น การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 64- 
71. 
14 วรรณิภา ณ สงขลา(เรียบเรียง), จิตรกรรมสมัยรตันโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและ 
ประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2537), 44-45. 
15 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โคลงดั นปฏสิังขรณ์วัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ :สหธรรมิก, 2547), 49. 
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 โดยปัจจุบัน แม้ว่าภาพเขียนที่วิหารทิศตะวันออก วัดพระเชตุพนฯ ดังกล่าวจะสูญหายไป
หมด แต่ก็นับเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าภาพการเขียนอสุภะทั้ง 10 ประการ ก็เริ่ม มีขึ้นตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนปลายสืบเนื่องจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อนในราวรัชกาลที่ 4 จะนิยมเป็น
อย่างมากโดยในหนึ่งหลักฐานดังกล่าว คือ ลายรดน้ าบนตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า นั่นเอง 
 นอกจากนี้ ตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า ยังเป็นหลักฐานส าคัญที่บ่งชี้ถึงชุมชนและการมีอยู่ของ
ชุมชนสอดรับกับความในนิราศเมืองแกลง ของ สุนทรภู่ ซึ่งกล่าวถึงการเดินทางผ่านเมืองระยองไปถึง
เมืองแกลง ระบุว่าผ่านทางจากย่านทับมาหรือทับม้าไปถึงบ้านเก่า บ้านนาตาขวัญ บ้านแลง บ้าน
ตะพง ตามล าดับ ดังความตอนหนึ่งกล่าวถึงบ้านเก่าไว้ว่า 
 
 

“พอสิ้นลงตรงบากออกปากช่อง ถึงระยองเหย้าเรือนดูไสว 
แวะเข้าย่านบ้านเก่าค่อยเบาใจ เขาจุดไต้ต้อนรับให้หลับนอน”16 

 
 ซึ่งหากเชื่อตามงานของกรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ ที่ระบุว่า นิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ 
แต่งข้ึนราวปี พ.ศ. 2350 ซึ่งศักราชใหม่กว่าศักราชบนตู้พระธรรมถึง 18 ปี ตู้พระธรรมและนิราศเมือง
แกลงดังกล่าวก็ย่อมเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมบริเวณวัดบ้านเก่าน่าจะมีมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 1 แล้วก็เป็นได้ซึ่งน่าสังเกตอีกว่าการที่นิราศระบุว่าถึงระยองโดยเป็นวรรคที่ต่อเนื่องกับ
การเดินทางเข้าสู่ชุมชนบริเวณบ้านเก่าเองก็น่าเชื่อว่าความหมายของค าว่า “ระยอง” ในยุคสมัยราว
รัชกาลที่ 1 หรืออาจจะนับย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอนปลายราวราชวงศ์บ้านพลูหลวง คือ ชุมชนแถบ
บ้านเก่า บ้านนาตาขวัญ บ้านแลง ก็ล้วนนับเป็นชุมชนเมืองระยองได้แล้วเช่นกัน สอดรับกับเนื้อความ
ในพระราชพงศาวดารที่ระบุถึงทัพพระเจ้าตากที่เข้าไปถึงยังบริเวณวัดลุ่ม วัดเนิน อันบ่งชี้ว่าชุมชน
เมืองระยองได้มีทิศทางการขยายตัวลงสู่พ้ืนทีร่าบใกล้ทะเลมากยิ่งข้ึน 
 อนึ่ง น่าตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงประเด็นทางประวัติศาสตร์อีกว่า การปรากฏตัวขึ้นของงาน
ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 อย่างตัวตู้พระธรรมนี้ ย่อมสะท้อนได้ถึงผลกระทบของสงครามคราวเสีย
กรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ต่อชุมชนแถบเมืองระยอง ว่าอาจจะมิได้รับผลกระทบมากนักผนวกกับมี
ความพร้อมในการก่อสร้างงานศิลปกรรมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อันบ่งชี้ว่าชุมชนแถบนี้มีความสมบูรณ์
เพียบพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคลอย่างช่างฝีมือที่น่าจะสืบทอดงานช่างจากสมัยอยุธยาได้อย่าง
รวดเร็ว มิผิดแปลกแตกต่างจากกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสามารถรวบรวมผู้คนและเหล่าช่าง
มาผลิตงานศิลปกรรมขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังการสถาปนาพระนครใหม่  อันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้
พระเจ้าตากสินทรงเลือกชุมชนแถบหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกในการสะสมก าลังและรอคอยการกู้
                                                           
16 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา, ชีวิตและงานของสุนทรภู่, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2518), 99. 
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กรุงหรือกู้พระนครขึ้นใหม่อีกครั้ง17 ซึ่งระยองเองก็มีความพร้อมในด้านนั้นๆครบถ้วนรับกับจารึกบนตู้
พระธรรม วัดบ้านเก่าเอง ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า “ตู้ใบนี้ของท่านสมภารวัดบ้านเก่ามีใจศรัทธาสร้างตู้ไว้
ในพระศาสนา”  
 ตู้พระธรรมอีกสองแหล่งที่จะกล่าวถึงต่อมา แม้อาจจะไม่มีประเด็นเชื่อมโยงทางศิลปกรรม
และประวัติศาสตร์มากมายนัก เฉกเช่น ตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า แต่ก็นับเนื่องเป็นงานศิลปกรรมที่
ส าคัญเช่นกัน โดยจะขอกล่าวถึงตู้พระธรรม วัดบ้านแลง และกล่าวถึง ตู้พระธรรม วัดบ้านค่าย เป็น
ล าดับสุดท้าย  
 ตู้พระธรรม วัดบ้านแลง (ภาพที่ 13) นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของตู้พระธรรม สมัยรัตนโกสินทร์
อย่างชัดเจน โดยสังเกตได้ว่ามีการจัดวางลวดลายตามขนบอย่างรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 3 ลงมา 
กล่าวคือ การท าลวดลายที่เน้นการท าลายเป็นพ้ืนหลังมากเกินไป จึงดูซ้ าๆกัน มีลูกเล่นโดยการแทรก
ตัวกระรอกและนกลงไปบ้าง แต่หากไม่พิจารณาดูก็จะกลืนหายไปในพ้ืนหลังของลาย18   

ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าการจัดวางองค์ประกอบของตู้พระธรรม วัดบ้านแลงก็เข้าข่ายการจัดวางตู้
พระธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 3 เช่นกัน อาทิ การท าภาพเล่าเรื่องในส่วนของฝาเปิด-ปิด 
ซึ่งอย่างกรณีวัดบ้านแลง ท าเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ตัวภาพส่วนล่างปัจจุบันช ารุดมาก แต่สันนิษฐานว่า
อาจจะเป็นตอนยกรบตอนใดตอนหนึ่ง ? และส่วนบนของตู้เป็นภาพจับระหว่างตัวพระกับตัวยักษ์ ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงได้กับตู้พระธรรม ของวัดรวกบางบ าหรุ ซึ่งมีจารึกระบุไว้ว่าเป็นตู้ซึ่งสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 2398 ซึ่งมกีารจัดวางองค์ประกอบของภาพเช่นนี้เหมือนกัน19 

อนึ่ง ตู้พระธรรม วัดบ้านแลง ยังสอดรับกับข้อมูลทางเอกสารคัมภีร์โบราณของวัดเช่นกัน 
เนื่องมาจากภายในวัดบ้านแลง ก็พบเอกสารโบราณเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการที่ทางวัดมีเอกสาร
โบราณจ านวนมากย่อมรับกับตู้พระธรรมซึ่งมีหน้าไว้ใช้เก็บเอกสารเหล่านั้นเช่นกัน จึงน่าเชื่อว่าในอดีต
ตู้พระธรรมของวัดบ้านแลงอาจจะเคยมีจ านวนหลายใบกว่านี้ แต่ในปัจจุบันกลับหลงเหลืออยู่เพียงตู้
เดียวเท่านั้น  

ตู้พระธรรม วัดบ้านค่าย (ภาพที่ 14) นับเป็นแหล่งสุดท้ายที่มีการส ารวจพบตู้พระธรรมใน
ขณะนี้ สภาพในปัจจุบันถือว่าช ารุดทรุดโทรมอย่างมากเนื่องมาจากว่าถูกตั้งไว้กลางแจ้งเป็นเวลานาน
บวกกับการไม่เอาใจใส่ตู้พระธรรมชิ้นนี้ ส่งผลท าให้ถูกแดดถูกฝน ลวดลายต่างๆ ลบเลือนไปเป็นอัน
มากตัวลวดลายในปัจจุบันคงพอให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นเรื่องรามเกียรติ์เพราะปรากฏพบในส่วนบาน
เปิด-ปิดของตู้ เป็นภาพบางส่วนของล้อราชรถและภาพบางส่วนของคนถือคันศรซึ่งอาจจะเป็นภาพ

                                                           
17 ปรามินทร์ เครือทอง, “เส้นทางกู้ชาติพระเจ้าตาก : ท าไมต้องหัวเมืองตะวันออก” ศิลปวัฒนธรรม 34, 7 (พฤษภาคม 2556): 96- 
97. 
18 น.ณ ปากน้ า(นามแฝง) , ปกิณกะศิลปะไทยในสายตา น.ณ ปากน  า : ตู้พระไตรปฏิก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 20. 
19 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, วัดรวกบางบ าหรุ ประวตัิและศาสนวตัถุ (กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ,์ 2549), 67-69. 



159 
 

ตอนใดตอนหนึ่งของเรื่องรามเกียรติ์ ถึงอย่างไรพ้ืนลายของตู้พระธรรมใบนี้ก็มีจุดเด่นที่ควรจะพูดถึง 
เช่น การประสมกันระหว่างลายใบเทศแบบฝรั่งและลายกนกแบบศิลปะไทยโดยตัวลายทั้งสอง
ค่อนข้างแน่นซึ่งลักษณะการปรากฏลวดลายทั้งสองแบบเช่นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับตู้พระธรรมที่
ยังสมบูรณ์ อย่างตู้พระธรรม วัดหนัง กรุงเทพฯ20 ซึ่งปรากฏลวดลายทั้งสองแบบในตู้เดียวเช่นกัน จึง
ควรก าหนดอายุสมัยของชิ้นงานว่าอยู่ในราวรัชกาลที่ 3 ลงมาด้วย 

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่างานศิลปกรรมทั้งธรรมาสน์และตู้พระธรรมในลุ่มน้ าระยอง ล้วน
สะท้อนภาพของงานศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในพ้ืนถิ่น แต่มิได้โดดเดี่ยวเดียวดายกลับมี
พัฒนาการและแนวความคิดที่สัมพันธ์กับศิลปกรรมจากส่วนกลางและงานศิลปกรรมอ่ืนๆอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ รวมไปถึงยังนับว่าเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
งานศิลปกรรมกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังเช่น ตู้พระธรรม วัดบ้านเก่าดังที่กล่าว
ไป ในอีกทางหนึ่งงานศิลปกรรมเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการสอดแทรกรายละเอียดบางประการซึ่ง
นับเนื่องเป็นเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นทางเชิงช่างได้เช่นกัน อาทิ ธรรมาสน์ วัดบ้านค่ายและวัดนาตาขวัญ 
ดังที่กล่าวไป  

 
 

                                                           
 
20 นิรินธน์ ภู่ค า และ ปติสร เพ็ญสุต (เรียบเรียง), “ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร” ใน 3 วัด 
ประวัติศาสตร์, ที่ระลกึงานศพ นางสุทนิ บุนปาน 7 มีนาคม พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, 2552), 254- 
257. 
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ภาพที่ 1 ธรรมาสน์ทรงยอดบุษบก วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง สังเกตได้ว่าส่วนร่องถุนของตัว
ธรรมาสน์มีการเจาะโปร่งเป็นช่องลูกฟัก 2 ช่องในแต่ละด้าน โดยฉลุเป็นลวดลายต้นไม้ คนป่า และ

สัตว์ป่าต่างๆ อย่างสวยงาม อนึ่งการเจาะร่องถุนโปร่งท าให้ธรรมาสน์หลังนี้มีความคล้ายคลึงธรรมาสน์
ในศิลปะอยุธยา แต่ลวดลายที่ปรากฏกลับเป็นลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร์ 
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ภาพที่ 2 ธรรมาสน์ วัดนาตาขวัญ สภาพในปัจจุบันช ารุดหักพังอย่างมาก ส่วนยอดของธรรมาสน์ได้
ทลายลงและแยกออกจากส่วนเรือน แต่ยังคงเห็นโครงเค้าของส่วนยอดได้ว่าเป็นทรงหลังคาลาดในผัง
ย่อมุม เอกลักษณ์ของธรรมาสน์หลังนี้คือส่วนลายสลักที่ร่องถุนซึ่งมีความคล้ายคลึงกับธรรมาสน์ วัด

บ้านค่าย เป็นอย่างมากอันน าไปสู่การก าหนดอายุว่าอาจมีอายุใกล้เคียงกัน 
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ภาพที่ 3 ธรรมาสน์ วัดบ้านค่าย นับว่าเป็นหนึ่งในธรรมาสน์ ลุ่มน้ าระยองที่ยังมีความสมบูรณ์เป็น
อย่างมาก ขาดแต่เพียงส่วนยอดท่ีอาจหักหายไปบางส่วนเท่านั้น สังเกตได้ว่าส่วนร่องถุนของธรรมาสน์

หลังนี้มีความคล้ายคลึงกับฐานและร่องถุนของธรรมาสน์ วัดนาตาขวัญเป็นอย่างมาก 
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ภาพที่ 4 ธรรมาสน์ วัดหนองสะพาน ได้แสดงถึงความคลี่คลายจากกลุ่มงานช่างไม้ ธรรมาสน์ในกลุ่ม
ธรรมาสน์ วัดป่าประดู่ วัดบ้านค่ายและวัดนาตาขวัญ เป็นอย่างมาก จึงอาจก าหนดอายุให้อยู่ในราว

ช่วงรัชกาลที่ 5-6 เป็นต้นมา ถึงอย่างไรสังเกตได้ว่าส่วนฐานของธรรมาสน์น่าจะเคยมีการซ่อมแซมมา
ก่อนเนื่องจากปรากฏภาพการ์ตูน อันอาจแสดงได้หรือไม่ว่าส่วนฐานของธรรมาสน์หลังนี้ คยเจาะเป็น

ร่องถุนโปร่งดังเช่นหลังอ่ืนๆที่พบในเมืองระยองด้วยเช่นกัน  
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ภาพที่ 5 ธรรมาสน์ วัดทับมา สภาพในปัจจุบันทรุดโทรมอย่างมาก เนื่องจากตั้งไว้ในที่โล่ และบางครั้ง
น้ ามักท่วมส่วนฐานของตัวธรรมาสน์อยู่เสมอ แม้ไม่ใช่งานช่างเก่าแก่อย่างธรรมาสน์ข้างต้นที่กล่าวมา
แต่ก็นับว่าเป็นงานศิลปกรรมส าคัญที่ควรรักษาไว้เช่นกัน ส าหรับอายุสมัยของธรรมาสน์หลังนี้คงอยู่

ราวรัชกาลที่ 6-7 เป็นต้นมา 
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ภาพที่ 6 รายละเอียดของส่วนร่องถุน ธรรมาสน์ วัดนาตาขวัญ สังเกตได้ว่ามีการท าลายดอกพุดตาน
ในศิลปะรัตนโกสินทร์แทรกไว้ ขณะที่มุมของเสาส่วนฐานของธรรมาสน์ท าลายรดน้ า ซึ่งพบไม่มากนัก

ในธรรมาสน์ 
 

 
 

ภาพที่ 7 รายละเอียดของส่วนร่องถุน ธรรมาสน์ วัดบ้านค่าย สังเกตได้ว่าโคลงและการจัดวาง
องค์ประกอบมีความคล้ายคลึงกับธรรมาสน์ วัดนาตาขวัญ เป็นอย่างมาก 
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ภาพที่ 8 ตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า มีจารึกระบุพุทธศักราช 2332 ตรงกับรัชกาลที่ 1 ในกรุง
รัตนโกสินทร์ หรือ หลังสถาปนากรุงเทพมหานครได้เพียง 7 ปี ลวดลายบางประการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะอยุธยาตอนปลาย ราชวงศ์บ้านพลูหลวงสืบเนื่องถึงครั้งต้นกรุง

รัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 9 ค าถอดจารึกตามรูปเขียนจากตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า 

(อ่านและถอดถ่ายอักษรโดย : ธนโชติ เกียรติณภัทร)  
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ภาพที่ 10 อสุภะทั้ง 10 ประการ บนฝาตู้พระธรรมด้านขวา 
 

 
 

ภาพที่ 11 ลายก้านคดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจากเชิงของขาตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า 



168 
 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพบรรยากาศเชิงป่าหิมพานต์ ในฝาตู้ด้านซ้ายของตู้พระธรรม วัดบ้านเก่า 
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ภาพที่ 13 ตู้พระธรรม วัดบ้านแลง ก าหนดอายุได้ราวรัชกาลที่ 3 ลงมา รูปแบบของตู้พระธรรมเช่นนี้
พบได้ในหลายพื้นทีในภาคกลางและกรุงเทพฯ  
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ภาพที่ 14 ตู้พระธรรม วัดบ้านค่าย สภาพในปัจจุบันช ารุดเป็นอย่างมาก ควรมีการเคลื่อนย้ายไปเก็บ
ยังบริเวณอ่ืนๆ ก่อนที่จะสูญหายหรือพังทลายไปมากกว่านี้  
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5 
สถาปัตยกรรมเรือนร้านในชุมชนยมจินดา : ภาพฝันของย่านเก่าเมืองระยอง1 

  
ข้อมูลชุมชนยมจินดาโดยสังเขป 
  ชุมชนยมจินดาเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองระยองตั้งชื่อขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่เจ้าเมือง
ระยองคนแรกคือ พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม ( เกตุ ยมจินดา พ.ศ. 2404-2436 ) ชื่อถนน
ยมจินดานั้นมีการใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในที่ประชุมสภาเทศบาลปี  พ.ศ. 24952 โดยอาณา
บริเวณดั้งเดิมของชุมชนยมจินดานั้นเริ่มต้นจากบริเวณจวนเจ้าเมืองซึ่งในอดีตนั้นรวมบริเวณบ้าน
บุญศิริ โรงสีเก่าที่ปัจจุบันถูกรื้อถอนออกไปแล้วมาจรดที่บริเวณสะพานช้างนั้น เปรียบเสมือน
ศูนย์กลางความเจริญในอดีต โดยบริเวณรอบ ๆ จวนเจ้าเมืองนั้นเป็นย่านการค้าที่เกิดจากการที่พ่อค้า
ชาวจีนมากมายเดินทางเข้ามาตั้งรกรากท ามาหากินบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมือง ผ่านเส้นทางคมนาคม
สายหลักในอดีตคือแม่น้ าระยอง 

ถนนยมจินดาเป็นถนนตัดขนานกับตัวกลุ่มบ้านเรือนในชุมชน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าระยอง
อันเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญของเมืองระยองในอดีต ในปี  พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรวัดเก๋งโดยผ่านเส้นทางที่เป็นถนนยมจินดาแห่งนี้ อีกทั้ง
ในช่วงที่พระศรีสมุทรโภคฯ ยังด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองระยอง ในปี พ.ศ. 2453 ก็มีการปรับปรุงให้ถนน
กว้างขึ้น3  เพ่ือให้สะดวกสบายในการคมนาคมหรืออีกนัยน์หนึ่งก็เพ่ือแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรือง
ในบริเวณนี้ ถนนยมจินดาจึงถือเป็นย่านเศรษฐกิจย่านแรก ที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตของเมือง
ระยอง หลักฐานการเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้าของยมจินดา ไม่ว่าจะเป็น โรง
ภาพยนตร์ โรงสี ร้านค้าหรือกระท่ังตึกแห่งแรกของจังหวัดระยอง บ้านเรือนและสถาปัตยกรรมเก่าแก่
มากมายที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ให้ได้เห็นในชุมชนยมจินดาแห่งนี้  

ปัจจุบันถนนยมจินดามีอาณาบริเวณตั้งแต่ส่วนที่ไปจรดยังถนนภักดีบริรักษ์ เป็นถนนทางตรง
ยาวผ่านสถานซึ่งเคยเป็นจวนเจ้าเมืองระยองเก่า (ปัจจุบันเป็นร้านอาหารครัวคุณหมู ) ยาวไปจนจรด
อีกฝั่งที่บริเวณถนนสุขุมวิทนครระยองซึ่งเป็นถนนใหญ่ 

 
 
 

                                                           
1 เรียบเรียงโดย หทัยชนก ข ายิ่งเกิด ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่างเมืองระยอง 
2 เฉลียว ราชบุรี. ระยองจากอดีตถึงปัจุบัน. ระยอง: ไม่ทราบที่จัดพิมพ์, 2559. หน้า 3. 
3 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระยองส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
หนังสือแผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่าถนนยมจินดา จังหวัดระยอง. ระยอง : ไม่ทราบที่จัดพิมพ์.หน้า5. 
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ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานบริเวณชุมชนยมจินดา 
บริเวณท่ีเป็นชุมชนยมจินดาปัจจุบันนี้ เป็นศูนย์กลางกิจการต่างๆของจังหวัดระยองมาตั้งแต่

สมัยรัชกาลที่ 5 4 นับตั้งแต่สมัยของพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา พ.ศ. 
2404-2436) ได้มีการตัดถนนแนวเดียวกับชุมชนที่ตั้งขนานกับแม่น้ าระยอง ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่
ส าคัญของเมืองระยองในอดีต ซึ่งภายหลังตั้งชื่อถนนเพ่ือเป็นเกียรติแก่พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิต
สงครามเจ้าเมืองระยองคนแรก นอกจากเป็นศูนย์กลางการปกครองแล้วยังเป็นย่านเศรษฐกิจที่
เจริญรุ่งเรืองย่านแรกๆ ในอดีตของเมืองระยองโดยปรากฏหลักฐานการเป็นศูนย์กลางเมืองได้แก่ จวน
เจ้าเมืองระยองและความเป็นศูนย์กลางการค้า โรงภาพยนตร์ โรงสี ร้านค้าหรือแม้กระทั่งตึกแห่งแรก
ของจังหวัดระยองเองก็ตั้ งอยู่ ในชุมชนยมจินดาแห่งนี้  นอกจากนั้นเรายังพบบ้านเรือนและ
สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้เห็น 

นอกจากถนนยมจินดา (ภาพที่ 1) แล้วยังมีถนนชุมพลที่วางตัวในแนวขนานกับถนนยมจินดา 
โดยเชื่อมด้วยถนนพระศรีสมุทรโภค เชื่อมกับถนนยมจินดาด้วยถนนถนนหลักเมือง ถนนชุมพลตัดขึ้น
ในสมัยของพระศรีสมุทรโภคฯ ( อ่ิม ยมจินดา ) ในปี พ.ศ.2450  ในสมัยรัชกาลที่ 65 ถนนนี้เริ่มต้น
ตั้งแต่สี่แยกของถนนไปวัดลุ่มกับถนนหลักเมืองมุ่งตรงไปด้านตะวันตก เลี้ยวซ้ายร่วมกับถนนยมจินดา 
จุดเริ่มต้นที่สี่แยกด้านใต้ 

 

 
ภาพที่ 1 แผนผังถนนยมจินดาและถนนชุมพล 

ที่มา : แผนที่ฐานข้อมูลโบราณสถานออนไลน์ของกรมศิลปากร gis.finearts.gi.th 
 

                                                           
4 Bangkok Post Outlook.An Historical Oasis.ฉบับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550.  
5 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระยองส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
หนังสือแผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่าถนนยมจินดา จังหวัดระยอง.ระยอง : ไม่ทราบที่จัดพิมพ์.หน้า5. 
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ในสังคมเกษตรกรรมของไทย การเลือกตั้งถิ่นฐานมักเกาะติดแหล่งน้ า ทั้งที่เป็นแม่น้ า ล า
คลอง ล าห้วย หนอง บึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านการค้าเริ่มแรกมักอยู่ติดแม่น้ าเพราะสามารถใช้บริการ
ขนส่งสินค้าทางเรือได้สะดวก  ตลาดและย่านการค้าเก่าแก่เกือบทุกแห่งทั้งหมดมักเรียงรายตามล าน้ า 
6  

การที่ชุมชนเกษตรกรรมของไทยแต่เดิมมีพัฒนาการกลายเป็นชุมชนค้าขายแบบพ้ืนถิ่นนี้ 
อธิบายง่าย ๆ ด้วยลักษณะของการสร้างบ้านเรือนแบบไม่แยกการค้าขายออกจากการอยู่อาศัย ท าให้
วงจรชีวิตของชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานในลักษณะนี้เป็นชีวิตที่ใช้ในบ้านเรือนที่ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เกิดเป็น
ลักษณะเรือนค้าขายกึ่งพักอาศัยสร้างรายล้อมตลาดอาจเป็นเรือนแถวไม้ทั้งแบบชั้นเดียวหรือสองชั้น
ลักษณะเรือนพักอาศัยก่ึงร้านค้านี้มักมีรูปแบบการก่อสร้างข้ึนกับความพึงพอใจของเจ้าของอาคาร  

รูปแบบอาคารเช่นนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเลียนแบบจากของตะวันตก
โดยตรงหรือเลียนแบบจากอาคารที่พระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาส เช่น ปีนัง สิงคโปร์ เป็นต้น โดย
สร้างเป็นอาคารสองชั้นต่อกันเป็นแถวยาวในลักษณะ บางแห่งมีการสร้างอาเขต (Arcade) ริมถนน
ตรงทางเท้าให้คนเดิน 7 

การพบหลักฐานที่ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในดินแดนสยามนั้นเริ่มชัดเจน
อย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมาซึ่งชัดเจนอย่างมากว่าราชส านักสยามมีการติดต่อค้าขายกับจีน
อยู่เสมอ ศรีศักร วัลลิโภดมได้ให้ความเห็นว่าความนิยมในการสร้างอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่
เกิดข้ึนในไทย การที่ชาวจีนอพยพมาอยู่ในไทยมากขึ้น ปีหนึ่งๆ ประมาณ 15,000 คน ในสมัยรัชกาลที่ 
2 และ 3 ชาวจีนได้เข้ามารับราชการกับชนชั้นปกครองของไทย เป็นเจ้าภาษี เป็นพ่อค้า เป็นช่างและ
ด าเนินการค้าทางเรือ8 การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพของคนจีนในดินแดนไทยนั้นยัง
ปรากฏหลักฐานของการประกอบอาชีพ รับราชการและได้รับบรรดาศักดิ์ บริเวณถนนยมจินดาใน
ปัจจุบันก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่กลุ่มคนจีนท าให้เกิดชุมชนย่านตลาดซึ่งเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่ความเป็น
เมือง การเข้ามาของชาวจีนยังมีผลส าคัญต่อการขยายตัวของการปลูกพืชไร่และผลไม้ การปฏิสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างเมืองและชนบท เนื่องจากพ่อค้าชาวจีนเป็นผู้ที่น าสินค้าจากเมืองไป
แลกเปลี่ยนสินค้าทางเกษตรกับสินค้าป่าจากชาวบ้านในถิ่นต่าง ๆ เกิดการคมนาคมทั้งทางน้ าทางบก 
ชาวจีนเข้าไปตั้งถิ่นฐานและเกิดการผสมผสานทางชาติพันธุ์ผ่านการแต่งงานกับคนในท้องถิ่น9  ท าให้

                                                           
6 อรศิริ ปาณินท์ และสมคิด จิระทัศนะกุล.เรือนค้าขายพื้นถิ่นในชุมชนเมือง. กรุงเทพฯ :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544 .หน้า 73. 
7 ฉันทนา สุรัสวดี.งานวิจัยศิลปชาวบ้านรัตนโกสินทร์.กรุงเทพฯ : หน่วยค้นคว้าวิจัยศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา โดยการ
สนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2525. หน้า 78. 
8 ผุสดี ทิพทัส.บ้านในรัตนโกสินทร์ 3 รัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2453-2468.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545-2546. 
หน้า173. 
9 ศรีศักร  วัลลิโภดม.อารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก.กรุงเทพฯ มติชน ,2545. หน้า45. 



176 
 

เห็นว่าบริเวณที่เป็นชุมชนยมจินดาปัจจุบันมีความส าคัญเป็นศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลาง
ในทางเศรษฐกิจโดยมีชาวจีนที่เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อความเจริญของชุมชน ทั้งการตั้ง
โรงสีข้าวในย่านที่อยู่อาศัย การขยายพรหมแดนทางเศรษฐกิจ เกิดการซื้อข้าว สีข้าว เกิดเรือนใหญ่ 
เรือนแถวร้านโรงขึ้นและการแต่งงานระหว่างคนจีนและคนพ้ืนถิ่น10  

กลุ่มคนจีนที่ เข้ามาตั้ งถิ่นฐานในดินแดนสยามนั้นนอกจากได้รับราชการและได้รับ
ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างมากแล้วยังร่ ารวยจากการประกอบกิจการค้าขายเป็นหลัก 

จากหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนจีนและความส าคัญของบริเวณชุมชนยมจินดาใน
ฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการปกครองของเมืองระยอง ส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
บ้านเรือนที่พักอาศัยภายในชุมชน มีลักษณะดังที่ได้ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลมาแล้ว แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 
1. อาคารประเภทตึกเก่าที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของต่างประเทศ  
อาคารประเภทนี้พบกระจายอยู่ทัง้ในบริเวณถนนยมจินดาและถนนชุมพลแต่มีจ านวนไม่มาก 
จากการส ารวจอายุสมัยเบื้องต้นที่ระบุไว้จากค าบอกเล่าหรือเอกสาร ในช่วง พ.ศ. 2456 เป็น

ต้นมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานและการสร้างบ้านเรือนของผู้คน รวมถึงการ
เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของเมืองระยองในขณะนั้น โดยหลักฐานทางศิลปกรรมที่ส าคัญ
คือบ้านเจ้าเมืองระยองหรือบ้านยมจินดาในปัจจุบัน จากการเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองที่
ส าคัญและอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญในขณะนั้นคือแม่น้ าระยอง ท าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานและท า
การค้าขายของผู้คนโดยเฉพาะชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานและประกอบกิจการต่างๆ จนเจริญรุ่งเรืองใน
เมืองระยอง เช่น นายกี่พง แซ่ตั๋นและขุนพาณิชย์ชลาสินธุ์ เจ้าของอาคารแบบตึกแห่งแรกและแห่งที่
สองในเมืองระยองตามล าดับ การสร้างตึกโดยใช้วิทยาการการสร้างที่ได้รับมาจากต่างประเทศนั้น จึง
เป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงให้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของระยอง และจุดที่น่าสังเกต
ประการหนึ่งคือหลักฐานสถาปัตยกรรมที่มีความเก่าแก่โดยสืบจากค าบอกเล่ าและเอกสารของคนใน
ชุมชนพบว่าเป็นอาคารประเภทตึกซึ่งมีวิทยาการในการสร้างที่ซับซ้อนแปลกใหม่  จึงยิ่งตอกย้ าการที่
ชุมชนยมจินดามีศักยภาพที่ท าให้เกิดการสร้างอาคารที่ได้รับรูปแบบจากต่างชาติได้อย่างชัดเจน 

ตัวอย่างกลุ่มอาคารประเภทตึกเก่าที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างประเทศนั้น 
ได้แก่  

1.) ตึกกี่พง 
ตึกกี่พง เป็นอาคารหลังแรกของเมืองระยอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2456 (ภาพที่ 2) เจ้าของ

อาคารแห่งนี้คือ นายกี่พง แซ่ตั๋นกับคุณยายสัมฤทธิ์ เป็นชาวจีนไหหล าที่มาท ากิจการค้าขายในเมือง
                                                           
10 ศรีศักร วัลลิโภดม. เรือนไทย บ้านไทย กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ, 2552 .หน้า 99-100. 
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ระยอง รูปแบบอาคารวางตัวในแนวตั้งฉากกับแม่น้ าระยอง อาคารทอดตัวตามความยาวของถนนศรี
สมุทรโภคไปจรดกับถนนชุมพล เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นหลังใหญ่ มีทั้งสิ้น 12 คูหา ลักษณะ
อาคารได้รับอิทธิพลการท าตึกจากตะวันตกชัดเจน ลักษณะเด่นประการหนึ่งคือบริเวณชั้นสอง มีการ
ประดับไม้แกะสลักที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากเรือนขนมปังขิงของตะวันตกที่บริเวณเหนือส่วนที่เป็น
หน้าต่างและบริเวณเหนือระเบียง (ภาพที่ 3) ใช้ประตูแบบบานเฟ้ียม บานประตูเป็นลูกฟักบานเกล็ด
ไม้ (ภาพที ่4) เป็นรูปแบบอาคารที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 6 ตึกกี่พงเป็นงานโดยช่าง
จีนไหหล าจากภูเก็ตและวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นของสั่งมาจากกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 11    

 

 
 

ภาพที่ 2 ตึกก่ีพงบริเวณด้านหลังในส่วนที่ไม่ได้ซ่อมแซมใหม่ 

                                                           
11 เฉลียว ราชบุรี.ประวัติศาสตร์เมืองระยอง. ระยอง : ระยองกันเอง, 2549. หน้า 122. 
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           ภาพที่ 3 ลักษณะเด่นคือไม้ฉลุที่ประดับที่บริเวณระเบียงและบริเวณเหนือกรอบหน้าต่าง 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ประตูไม้ลูกฟักบานเกล็ด 
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2.) วิกเถ้าแก่เทียน 
ตึกนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 อาคารวิกเถ้าแก่เทียนเคยท าเป็นร้านค้าและเคยเปิดกิจการ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านหมอน ธนาคาร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ มาจนถึงปี พ.ศ.2501 ตัวอาคารแบ่งเป็น 
6 คูหา ตัวอาคารโดดเด่นด้วยรูปแบบอาคารแบบชิโน-ปอร์ตุกิส เป็นสถาปัตยกรรมแบบหนึ่งซึ่งเกิด
จากการผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปะจีนและศิลปะตะวันตก (ภาพที่ 5) ลักษณะเด่นของอาคารชิ
โน-ปอร์ตุกิสคือการตกแต่งด้านหน้าของอาคารเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ตามผนัง ซุ้มประตูหน้าต่าง 
ระเบียง เสาหรือหน้าจั่วซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนและตะวันตก12 (ภาพที่ 6) บริเวณด้านหน้าตึกมี
ทางเดินด้านหน้า (Colonnade) ตลอดทุกคูหา13 ชวนให้นึกถึงอาคารแบบชิโน ปอร์ตุกีสที่จังหวัด
พังงา (ภาพที่ 7) 

ลักษณะการสร้างอาคารที่มีความสวยงามมักเป็นของพ่อค้าคหบดีชาวจีนที่มีฐานะในสมัย
นั้น14 ซึ่งขุนพาณิชย์ชลาสินธุ์หรือเถ้าแก่เทียน พ้ืนเพเป็นชาวจีนไหหล าที่มาจากภูเก็ตซึ่งมีความคุ้นเคย
กับรูปแบบอาคารลักษณะนี้ที่แพร่หลายอย่างมากทางภาคใต้ของไทย เช่นที่ ภูเก็ต สงขลา จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะน ารูปแบบดังกล่าวมาสร้างเป็นตึกที่ใช้ประกอบกิจการค้าขาย หรือก็คือตึกวิกเถ้าแก่
เทียนในปัจจุบันซึ่งเป็นตึกล าดับที่ 2 ในเมืองระยอง 

 

                                                           
12 ปัญญา เทพสิงห์.ลวดลายตกแต่งอาคารชิโน-ปอร์ตุกิสในจังหวัดภูเก็ต. สงขลา :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 
2547. หน้า1. 
13 ประยูร อุลุชาฎะ.แบบแผนบ้านเรือนในสยาม.กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544.หน้า140. 
14 ปัญญา เทพสิงห์.ลวดลายตกแต่งอาคารชิโน-ปอร์ตุกิสในจังหวัดภูเก็ต. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , 
2547 หน้า1. 
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ภาพที่ 5 ตึกวิกเถ้าแก่เทียน 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าบันที่มีลวดลายพันธุ์พฤกษา 
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ภาพที่ 7 โคโลเนด (Colonade) ทางเดินหน้าตึกวิกเถ้าแก่เทียน 
 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตึกชิโน ปอร์ตุกีส ที่อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
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จากการส ารวจอาคารรูปแบบตึกเก่าที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกนั้น
เป็นกลุ่มอาคารที่พบไม่มากแต่มีข้อสังเกตคือเรื่องอายุสมัยที่มีการระบุในเอกสารหรือค าบอกเล่าของ
คนในชุมชนนั้น กลุ่มอาคารเหล่านี้เป็นสถาปัตยกรรมแห่งแรก ๆ ภายในเมืองระยอง แม้ว่าจะมี
รูปแบบการก่อสร้างซับซ้อนและมีราคาแพงแต่กลับเป็นอาคารที่ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นในระยะต้น
ของเมืองระยอง ทั้งนี้อาจแสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองของชุมชนและผู้คนบริเวณชุมชน
ยมจินดาได ้

 
2. ประเภทเรือนไม้พื้นถิ่น 
พบกระจายอยู่ทั้งในบริเวณถนนยมจินดาและถนนชุมพลเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มี

จ านวนมากที่สุดในพื้นท่ีศึกษา 
ความนิยมในการสร้างเรือนไม้พ้ืนถิ่นนั้นคาดว่า น่าจะมีพัฒนาการมาจากความนิยมในการ

สร้างเรือนเครื่องสับ ซ่ึงเกิดข้ึนจากสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน การ
ที่ลักษณะเรือนที่อยู่อาศัยใช้ไม้จริงเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก ไม่ใช่เรือนผูกแบบเรือนไทยในสมัยก่อน ไม้
จริงมีคุณสมบัติเหนียวและแข็งจึงสามารถ บาก เจาะ ท าลิ่ม ท าเดือยไม้ได้ วิธีการยึดโยงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของเรือนจะใช้วิธีสับ สอด โดยไม่จ าเป็นต้องใช้การผูกด้วยเชือกหรือตอกตะปูเลยก็ได้ เรือน
เครื่องสับเป็นเรือนที่มีความแข็งแรง มั่นคงถาวรกว่าเรือนประเภทอ่ืนๆ การเปลี่ยนรูปแบบการปลูก
เรือนมาเป็นเรือนเครื่องสับเมื่อมีฐานะอ านวย มีหลักฐานมั่นคง มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นหรือมีสิ่งของที่
ต้องดูแลรักษามากขึ้น เรือนเครื่องสับจึงสะท้อนสถานะของผู้อยู่อาศัย 15 เรือนไม้พ้ืนถิ่นที่ส ารวจพบ
ภายในชุมชนยมจินดายังแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน ดังนี้ 

 
2.1 เรือนไม้พื้นถิ่นที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศ 
ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไม้มีทั้งรูปแบบชั้นเดียวและสองชั้นตีไม้ฝาแบบบาน

เกล็ด มีประตูเป็นบานเฟ้ียมซึ่งเป็นประตูไม้แบบเก่าที่มีบานพับเชื่อมแผ่นไม้ทุกแผ่นท าให้สามารถพับ
เปิดปิดได้ นิยมในบ้านเรือนหรือร้านค้าของคนจีนหรือประตูหน้าต่างแบบบานไม้คู่ บานประตูมีทั้ง
ชนิดลูกฟักไม้กระดานดุนด้านเดียวหรือสองด้านและแบบลูกฟักบานเกล็ดไม้หรือแบบผสมทั้งสองชนิด
ไว้ในบานเดียวกัน เป็นต้น ชั้นบนมีทั้งแบบที่ท าระเบียงและไม่มีการท าระเบียงและบางส่วนของบ้าน
ได้รับอิทธิพลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศที่โดดเด่น เช่น หลังคาเป็นแบบหลังคา
ปั้นหยา  

                                                           
15 กิจชัย จิตขจรวาณิช.การศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น.นครปฐม :สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550. หน้า 80. 
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เรือนปั้นหยานั้นเป็นเรือนไม้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องว่าว ทรงหลังคาสอบเข้าหากันแบบทรง
พีระมิด ไม่มีหน้าจั่ว หลังคาปั้นหยาและหลังคาแบนนี้ได้รับอิทธิพลจากสมัยล่าอาณานิคมของ
ชาวตะวันตก16 งานประดับเป็นการแกะสลักไม้หรือการฉลุไม้ให้ได้ลวดลายที่สวยงาม ลวดลายที่เป็นที่
นิยมมักเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ซึ่งได้รับอิทธิพลลวดลายจากศิลปะตะวันตกหรือศิลปะจีน เป็นต้น 

 
2.2 เรือนไม้ค้าขายกึ่งที่อยู่อาศัย 
ลักษณะเป็นเรือนไม้ที่ตีฝาสองแบบ แบบที่พบมากคือตีไม้ฝาแบบบานเกล็ดและอีกแบบคือตี

ไม้ฝาปะกน เป็นแผ่นไม้ดุนลูกฟักนูน ประตูโดยมากเป็นแผ่นไม้ติดบานพับที่เรียกว่าบานเฟ้ียมเป็นที่
นิยมในเรือนไม้เพราะสามารถเปิดปิดได้สะดวกเหมาะกับการใช้ในเรือนค้าขายหรือมีการใช้ชุดประตู
หน้าต่างเป็นแบบบานไม้เปิดคู่ บานประตูมีทั้งชนิดลูกฟักไม้และลูกฟักบานเกล็ดไม้  มีช่องลมระบาย
อากาศที่มักอยู่เหนือบานประตูหน้าต่างหรืออยู่เหนือระดับหน้าต่างขึ้นไปยาวตลอดทั้งฝาห้องตามขนบ
ของเรือนไม้ซึ่งรูปแบบของบ้านเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนยมจินดาและถนนชุมพลนั้นเป็นร้านค้ากึ่งที่อยู่
อาศัยเกือบทั้งหมด  

จุดเด่นของเรือนร้านค้ากึ่งที่อยู่อาศัยนั้นจึงเป็นพัฒนาการที่ส าคัญของการสร้างเรือนที่ได้รับ
อิทธิพลจากการที่คนจีนจ านวนมากซึ่งประกอบอาชีพค้าขายได้เข้ามาตั้งถ่ินฐานในบริเวณ นั้น ๆ เรือน
ร้านค้ากึ่งที่อยู่นั้นนิยมปลูกเป็นเรือนชั้นเดียว ฝาหน้าถังเหมือนกับเรือนพักอาศัยต่อเติมเป็นร้านค้า 
แบ่งส่วนหน้าเป็นที่ค้าขาย ส่วนหลังเป็นที่พักอาศัย17 อาคารปลูกเป็นเรือนติดพ้ืนหันหน้าออกสู่ถนน 
ด้านหน้าบ้านสามารถเปิดโล่งเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ท าการค้าขายได้ บ้านเรือนที่พ้ืนติดดิน ไม่ตั้งบนเสาสูง
เช่นเรือนไทย มักเป็นเรื่องของคนจีนที่เข้ามาท าการค้าขายโดยเปิดหน้าเรือนเป็นร้านค้าขายของ ส่วน
ด้านหลังเป็นที่อยู่อาศัย เมื่อตั้งเรียงรายกันก็กลายเป็นห้องแถว อันเป็นลักษณะของบ้านเรือนส่วน
ใหญ่ในชุมชนยมจินดา 

จากการส ารวจกลุ่มบ้านเรือนประเภทเรือนไม้พ้ืนถิ่นในชุมชนยมจินดาและถนนชุมพลนั้น มี
ตัวอย่างบ้าน ดังนี้ 

 
1.) บ้านบุญศิริ 
บ้านบุญศิริเดิมเป็นบ้านของพูน บุญศิริซึ่งเป็นลูกชายเจ้าเมืองแกลง ได้สมรสกับนางสาวตุ้ย 

ยมจินดา บุตรสาวคนหนึ่งของพระศรีสมุทรโภคฯ (อ่ิม ยมจินดา) และได้ปลูกสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นใน
ที่ดินของตระกูลยมจินดาเป็นเรือนหอ ในปี พ.ศ.2474 ลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ผนังตีฝาแบบบาน

                                                           
16 เรื่องเดียวกัน. หน้า 81. 
17 ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 .
หน้า 39. 
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เกล็ดซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้สืบต่อมาของบ้านเรือนไม้ในสมัยก่อน (ภาพที่ 9) ไม้ฝาบานเกล็ดมีขนาด
ใหญ่ มีช่องระบายอากาศท่ีเป็นไม้ฉลุลาย (ภาพที่ 10) ปนกับรูปแบบไม้ตีเป็นช่องถี่ๆ ตามระเบียบของ
เรือนไม้ทั่วไป (ภาพที่ 11) หลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าว  

 

 
 

 ภาพที่ 9 บ้านบุญศิริ  
 

 
 

ภาพที่ 10 ช่องระบายอากาศท าจากไม้ฉลุที่บ้านบุญศิริ 
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ภาพที่ 11 ช่องระบายอากาศใช้ไม้ตีเป็นซี่ถี่ 
 

2.) บ้านยมจินดา  
บ้านเจ้าเมืองระยองหรือบ้านยมจินดา เป็นบ้านของพระศรีสมุทรโภค สร้างขึ้นประมาณปี 

พ.ศ.2475 ลักษณะเป็นบ้านไม้ที่มีหลังคาแบบปั้นหยา หันหน้าเข้าหาแม่น้ าระยองซึ่งในอดีตเป็น
เส้นทางคมนาคมสายหลักก่อนที่จะมีการตัดถนนภายในชุมชนในสมัย พระศรีสมุทรโภค (อ่ิม ยม
จินดา) เป็นผู้ออกแบบบ้านหลังนี้เอง ลักษณะเด่นคือเป็นบ้านชั้นเดียว บริเวณบ้านในพ้ืนที่กว้างถึง 
200 ตารางวา พระศรีสมุทรโภค (อ่ิม ยมจินดา) ได้พักอาศัยที่บ้านหลังนี้จนถึงแก่กรรมในพ.ศ. 2484 
ผนังบ้านตีไม้ฝาบานเกล็ด บานประตูลูกฟักบานเกล็ดตลอดฝาบ้าน สามารถเปิดโล่งออกมาใช้พ้ืนที่
บริเวณระเบียงบ้านที่หันหน้าเข้าหาแม่น้ าระยองได้ (ภาพที่ 12) 
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ภาพที่ 12 บ้านยมจินดา เรือนไม้หลังคาทรงปั้นหยาที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ เรือนไม้แบบผนัง
ตีไม้ฝาแบบบานเกล็ดสีฟ้า เป็นศูนย์กลางชุมชนยมจินดาในฐานะบ้านเจ้าเมืองระยอง 

 
3.) บ้านโรงฝิ่นนายเฮง บุญอาภา 
ลักษณะเป็นเรือนไม้แถวต่อกันยาวขนานกับแนวศาลเจ้าแม่ทับทิม จากข้อมูลการสัมภาษณ์ 

อายุของบ้านนั้นเรียงตามล าดับความเก่าแก่ โดยเริ่มตั้งแต่บ้านจากริมถนนเรียงรายมาในแนวตั้งฉาก
กับแม่น้ าระยองจนมาจรดริมฝั่งแม่น้ า เป็นบ้านที่อายุร่วม 100 ปี จากการสัมภาษณ์คนในรุ่นอายุ 90 
ปีเห็นบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ยังเด็ก ส่วนบ้านหลังถัด ๆ ลงมานั้น ตามค าบอกเล่าของทายาทรุ่นที่ 2 ในรุ่น
อายุ 40-60 ปีก็เห็นมาตั้งแต่ยังเด็ก ตามค าบอกเล่าบ้านชุดนี้ของโรงฝิ่นนั้นมีอายุเรียงกันจากบ้านริม
ถนนลงมายังบ้านที่อยู่ติดแม่น้ าระยอง 
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ภาพที่ 13 โรงฝิ่นนายเฮง บุญอาภาในปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพโรงฝิ่นนายเฮง บุญอาภาในอดีต 
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4.) บ้านมาลีวณิชย์ 
เจ้าของบ้านมาลีวณิชย์รุ่นแรกคือคุณยาย มาลี สวัสดิพาณิช แต่เดิมขายที่นอน หมอนและ

เครื่องบวชนาค ปัจจุบันเป็นร้านค้าเช่นเดิมแต่ขายหมอนและหนังสือเปรียญธรรมส าหรับพระสงฆ์ 
สามเณร (ภาพท่ี 15) ถือเป็นร้านที่ค่อนข้างท ากิจการมายาวนาน ลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้นขนาดใหญ่ 
มีลวดลายไม้ฉลุเป็นช่องระบายอากาศอยู่เหนือกรอบหน้าต่างและการตีไม้เป็นซีกเพ่ือระบายอากาศ 
(ภาพที่ 16) ผนังตีฝาแบบบานเกล็ด ประตูยังคงเป็นประตูแบบบานเฟ้ียม หน้าต่างเป็นแบบบานไม้คู่
ลูกฟักฝาปะกน (ภาพท่ี 17) ซึ่งเป็นรูปแบบประตูเรือนค้าขายในอดีต 

 
 

 
 

ภาพที่ 15 บ้านมาลีวณิชย์ 
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ภาพที่ 9 ลวดลายฉลุไม้ฉลุเป็นช่องระบายอากาศอยู่เหนือกรอบหน้าต่างและการตีไม้เป็นซีกเพ่ือ
ระบายอากาศ 

 
 

ภาพที่ 17 หน้าต่างแบบบานไม้คู่ลูกฟักแบบฝาปะกน 
 

5.) เรือนไม้แถวฝั่งตรงข้ามกับบ้านมาลีวณิชย์  
จากข้อมูลสัมภาษณ์เจ้าของบ้านมาลีวณิชย์ นั้นเรือนไม้แถวฝั่งตรงข้ามนั้นท ากิจการค้าขาย

มานานพอ ๆ กับบ้านมาลีวณิชย์ (ภาพที่ 18) ปัจจุบันเจ้าของเรือนไม้นั้นปิดบ้านไว้ไม่ได้ใช้งาน แต่จะ
เปิดในช่วงเทศกาลหรือมีงานประจ าปี ลักษณะเด่นคือการเป็นเรือนไม้แถวที่มีความสมบูรณ์ ยังคง
ลักษณะเด่นของเรือนไม้พ้ืนถิ่นไว้ได้ เช่น ประตูบานเฟ้ียม ช่องระบายอากาศ เป็นต้น (ภาพท่ี 19) 
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ภาพที่ 10 เรือนไม้แถวฝั่งตรงข้ามบ้านมาลีวณิชย์ 

 
 

ภาพที่ 11 เรือนไม้แถวจากภาพถ่ายเก่า ถ่ายไว้เมื่อประมาณ30-40 ปีมาแล้ว  
เอ้ือเฟ้ือภาพถ่ายโดยคุณพงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิช เจ้าของบ้านมาลีวณิชย์ 

 

6.) บ้านสัตย์อุดม 
เจ้าของเดิมคือ ขุนศรีย์อุทัยเขต (โป้ง สัตย์อุดม) ต้นตระกูลสัตย์อุดม (ภาพที่ 20) ซึ่งเป็น

ตระกูลเก่าแก่อีกตระกูลของชุมชนยมจินดา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2462 ตามอักษรที่ระบุไว้ที่หน้าบ้าน 
ปัจจุบันทายาทได้ดูแลสืบต่อและอุทิศพ้ืนที่บ้านสัตย์อุดมเป็นพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ลักษณะ
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เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ขนาดใหญ่ ลักษณะไม้ฝาผสมกันระหว่างรูปแบบฝาปะกนและฝาแบบบานเกล็ด 
ลักษณะเด่นที่สวยงามคือแผ่นไม้สลักเป็นช่องลมที่ชั้นสองนั้นสลักเป็นค าว่า “เจริญ” หน้าต่างเป็น
รูปแบบบานไม้แบบลูกฟักฝาปะกนผสมกับลูกฟักบานเกล็ด (ภาพท่ี 21) 

 

 
 

ภาพที่ 20 บ้านสัตย์อุดม 
 

 
 

ภาพที่ 21 จุดเด่นของบ้านสัตย์อุดมนอกจากการใช้หน้าต่างทั้งแบบบานไม้ลูกฟักฝาปะกนปนกับลูก
ฟักบานเกล็ดแล้ว ยังมีการท าไม้ฉลุเป็นช่องระบายอากาศเป็นค าว่าเจริญ และเป็นลักษณะไม้ต่อเรียง

กันเป็นช่อง 
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7.) ร้านศรีประดิษฐ์  
 ร้านศรีประดิษฐ์ (ภาพที่ 22) เดิมขายอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนใน

ชุมชนพบว่าคนดั้งเดิมในชุมชนรุ่นอายุ 60-70 ปีเห็นร้านศรีประดิษฐ์มาตั้งแต่จ าความได้ ลักษณะเรือน
ไม้ค้าของของร้านเป็นรูปแบบตามขนบเรือนไม้ที่นิยมในชุมชนยมจินดา ผนังตีไม้ฝาแบบบานเกล็ด มี
การท าช่องระบายอากาศเป็นช่องซีกถี่ๆ ประตูหน้าต่างไม้บานคู่เป็นแบบลูกฟักฝาปะกน องค์ประกอบ
ของเรือนไม้ร้านศรีประดิษฐ์ค่อนข้างคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก   

 
 

 
 

ภาพที่ 22 ร้านศรีประดิษฐ์ 
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 8.) กลุ่มเรือนไม้แถวถัดจากบ้านสัตย์อุดม 

 
 

ภาพที่ 23 เรือนไม้แถวร้านค้าข้างบ้านสัตย์อุดม 
 

 
 

ภาพที่ 24 เรือนไม้แถวถัดมาได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและเปิดกิจการค้าขายอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 25 เรือนไม้แถวในชุดที่อยู่ถัดจากบ้านสัตย์อุดม 
 

9.) โรงแรมศิริโรจน์  โรงแรมสร้างโดยแขกโนรี (เดชา ศรีจันทร์งาม ) 
โรงแรมศิริโรจน์ เจ้าของคือนายเดชา ศรีจันทร์งาม หรือ แขกโนรี มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 

6-7 และได้ท ากิจการมากมาย โรงแรมศิริโรจน์นั้นเดิมมีสามชั้นจากค าบอกเล่าของผู้ที่อยู่อาศัยใน
ละแวกนั้น แต่ปัจจุบันเหลือเป็นเพียงห้องแถวชั้นเดียวเพราะถูกรื้อ และตอนนี้ท ากิจการค้าขายเปิด
ร้านช าแทน (ภาพท่ี 26) 
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ภาพที่ 26 อาคารโรงแรมศิริโรจน์เดิมในปัจจุบัน 
 

10.) เรือนไม้ที่ท ากิจการร้านทองตั้งโต๊ะกังเดิม 

 
 

ภาพที่ 27 เรือนไม้ที่เคยท ากิจการร้านทองตั้งโต๊ะกัง 
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11.) เรือนไม้แถวของแขกโนรี หรือนายเดชา ศรีจันทร์งาม  
อดีตเป็นร้านขายของลิ้มมู้ก้ี ปัจจุบันเป็นร้านขายของช า มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6-7และได้

ท ากิจการมากมายในชุมชนยมจินดา จุดเด่นของอาคารชุดนี้คือลักษณะการท าระเบียงที่ชั้นสอง ซึ่ง
เป็นรูปแบบบ้านเรือนที่พบจ านวนหนึ่งในชุมชนยมจินดา (ภาพท่ี 28)  

 

 
 

ภาพที่ 28 เรือนไม้แถวของนายเดชา ศรีจันทร์งาม (แขกโนรี) 
 

12.) ร้านบ้านไม้ 

 
 

ภาพที่ 29 ร้านบ้านไม้ 
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13.) เรือนไม้แถวบริเวณถนนชุมพล ใกล้กับร้านเจ๊กเชยเดิม 
ลักษณะทั่วไปของเรือนไม้แถวค้าขาย จุดเด่นก็คือการตีไม้ฝาแบบบานเกล็ดที่ใช้แผ่นไม้ขนาด

ใหญ่ ช่องระบายอากาศเป็นไม้ซีกตีเรียงกันเว้นเป็นช่องเพ่ือใช้ระบายอากาศ (ภาพที่ 30) ใช้ประตูไม้
บานเฟี้ยม (ภาพท่ี 31) ตามระเบียบของเรือนไม้ค้าขาย 

 

 
ภาพที่ 30 เรือนไม้แถวใกล้กับร้านเจ๊กเชยเดิม ปัจจุบันเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว 

 

 
 

ภาพที่ 31 ลักษณะของเรือนฝาถังแบบเรือนร้านค้าชาวจีนที่เห็นชัดเจน 
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14.) ร้านแต่ง้วนหยู 
เรือนไม้ค้าขายเก่าแก่อีกแห่งบริเวณถนนชุมพล เรือนไม้ตีฝาแบบบานเกล็ด แผ่นไม้เป็นแผ่น

เล็กขนาดเท่ากัน ใช้ประตูแบบบานเฟ้ียมเปิดปิดสะดวกแบบเรือนไม้ค้าขายของชาวจีน (ภาพที่ 32) 
และรูปแบบของการเป็นเรือนฝาถังเห็นชัดเจน (ภาพท่ี 33) 

 

 
 

ภาพที่ 32 ร้านแต่ง้วนหยู 

 
 

ภาพที่ 33 ส่วนผนังเรือนที่เห็นเป็นฝาถัง 
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15.) เรือนไม้แถวอ่ืนๆ ใกล้เคียงกับร้านแต่ง้วนหยูภายในบริเวณถนนชุมพล 
มีลักษณะของเรือนที่พบในพ้ืนที่บริเวณถนนชุมพลที่มีรูปแบบตามอย่างเรือนไม้ค้าขายทั่วไป 

แต่ปรากฏจุดที่น่าสนใจ เช่น การท าระเบียงบนชั้นสอง โดยลักษณะของระเบียงเป็นระเบียงไม้ที่ใช้
แผ่นไม้ตีเรียงกันท าให้เกิดช่อง (ภาพที่ 34) หรือลักษณะประตูหน้าต่างที่มีรูปแบบเฉพาะ อย่างการท า
หน้าต่างสองตอน (ภาพท่ี 35) 

 
 

 
 

ภาพที่ 34 เรือนไม้บริเวณถนนชุมพลที่มีระเบียงไม้ 
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ภาพที่ 35 เรือนไม้บริเวณถนนชุมพลที่มีการท าหน้าต่างสองตอนเป็นลักษณะเด่น 
 

 
 

ภาพที่ 36 เรือนไม้หน้าถังอยู่บริเวณถนนชุมพล 
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16.) บ้านลุงตุ๋ยสอนศิลปะ 
เรือนไม้ของลุงตุ๋ย (ภาพที่ 37) ผู้เป็นเจ้าของเป็นคนดั้งเดิมอยู่ภายในบริเวณชุมชนยมจินดา

และแถบถนนชุมพล ลักษณะเด่นของเรือนไม้แห่งนี้นอกจากการท าระเบียงโดยใช้ไม้ฉลุ เป็นลวดลาย
สวยงาม (ภาพที่ 38) ทั้งยังปรากฏการท าไม้ฉลุลวดลายเหนือระเบียงที่ชวนให้นึกถึงรูปแบบของไม้ฉลุ
ประดับจากเรือนขนมปังขิง (ภาพที่ 39) 

 

 
 

ภาพที่ 37 เรือนไม้บ้านลุงตุ๋ย 
 

 
 

ภาพที่ 38 ด้านหน้าบ้านลุงตุ๋ย 
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ภาพที่ 12 แผ่นไม้ฉลุลวดลายประดับที่บริเวณเหนือระเบียง 
 

17.) ร้านขายยาปิยะเวชโอสถ 
เป็นร้านขายยาโบราณในถนนชุมพลโดยด าเนินกิจการมาแล้วถึงสามรุ่น ปัจจุบันยังท ากิจการ

อยู่ ลักษณะของร้านค้าเป็นเรือนไม้แถว (ภาพท่ี 40) 

 
ภาพที่ 40 ร้านยาปิยะเวชโอสถบริเวณถนนชุมพล 
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ข้อสังเกตประการส าคัญที่เกิดขึ้นจากการท างานส ารวจเรือนไม้พ้ืนถิ่นในชุมชนยมจินดาและ
ถนนชุมพลนั้น คือเรื่องของการแบ่งรูปแบบของบ้านไม้ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันจ านวนมาก จุดที่น่า
สังเกตก็คือลักษณะของไม้ฝาที่น ามาตีเป็นไม้ฝาบานเกล็ดนั้นสามารถบอกอายุของบ้านได้ ลักษณะไม้
แผ่นที่น ามาตีบานเกล็ดนั้นมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กปะปนกัน แสดงถึงเทคนิคการผลิตไม้ที่ยังไม่
ซับซ้อนมาก เป็นการเลื่อยหรือตัดไม้มาใช้ซึ่งอาจก าหนดได้ว่าบ้านกลุ่มที่เป็นลักษณะนี้มีอายุสมัยเก่า
กว่าบ้านอีกกลุ่ม บ้านเรือนในช่วงหลังนั้นการตีฝาบานเกล็ดด้วยไม้มีลักษณะเท่ากันหมดจึงอาจแสดง
ให้เห็นว่าเป็นไม้ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบมากขึ้น ควบคุมรูปแบบและคุณภาพของไม้ได้ตามที่
ต้องการ เป็นต้น 

 
3. เรือนไม้ก่ึงปูนและตึกสมัยใหม่ 
ลักษณะอาคารเช่นนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปในถนนยมจินดาและถนนชุมพล สืบเนื่องจากยุค

สมัยที่เปลี่ยนแปลง เทคนิคการก่อสร้างอาคารที่เปลี่ยนไปได้รับอิทธิพลจากการก่อสร้างแบบสมัยใหม่ 
แต่ภายในชุมชนยังมีความพยายามที่จะคงรูปแบบของเรือนไม้อย่างเก่าไว้ แต่กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง
ท าให้เกิดการช ารุดของตัวเรือนไม้ จึงกลายเป็นลักษณะของเรือนไม้ผสมปูนในบางแห่ง นอกจากความ
เปลี่ยนแปลงที่ว่าแล้วยังรวมถึงธรรมชาติของห้องแถวไม้ที่ตั้งเรียงรายกันนั้นง่ายต่อการเกิดไฟไหม้ 
ชุมชนยมจินดาจึงเกิดเหตุไฟไหม้หลายครั้ง การเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นั้นพบหลักฐานทั้งในปี พ.ศ. 
2463 ที่ไหม้บ้านเจ๊กกี๋ตี๋ และพ.ศ. 2507 ที่ไหม้ตลาดเทศบาลนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเรือนครั้งใหญ่ภายในชุมชนยมจินดา  

 
1.) ตึกเลขท่ี 048 ริมถนนยมจินดา ฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าแม่ทับทิม  
ลักษณะของตึกสมัยใหม่ภายในชุมชนยมจินดา ใช้วิธีการก่อสร้างสมัยใหม่โดยการก่ออิฐถือ

ปูน และมีการใช้เหล็กดัดเป็นองค์ประกอบในการสร้างตึก ซึ่งรูปแบบดังกล่าวพบกระจายอยู่ทั้งใน
ชุมชนยมจินดาและถนนชุมพล (ภาพท่ี 41) 
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ภาพที่ 41 ตึกเลขท่ี 408 ถนนยมจินดา 
 

2.) ร้านศรีเจริญ ถนนชุมพล 
ตึกทรงโค้งรับกับการอยู่บริเวณทางแยกตัดระหว่างถนนชุมพลและถนนออกไปสู่ถนนสุขุมวิท 

ชวนใหน้ึกถึงอาคารบริเวณทางแยกผ่านฟ้า ถนนราชด าเนิน กรุงเทพมหานครฯ อาคารร้านศรีเจริญมี
ร้านค้าอ่ืนๆ ตั้งอยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มร้านค้า การสร้างตึกแห่งนี้ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ที่เป็น
ลักษณะการใช้คอนกรีตในการก่อสร้างโดยตึกแห่งนี้ได้รับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนารอบ
บริเวณถนนสุขุมวิทนครระยองปัจจุบันร้านศรีเจริญท ากิจการค้าขาย  
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ภาพที่ 42 ตึกร้านศรีเจริญ 
 

3.) ร้านตั้งฮงง้วน 
อาคารรูปแบบตึกสมัยใหม่ที่ชวนให้นึกถึงโรงเรียนของคนจีนในสมัยก่อน ท ากิจการค้าขาย 

สร้างขึ้นในช่วงการขยายพ้ืนที่ย่านการค้าเก่าในบริเวณถนนยมจินดาไปยังถนนชุมพล ถนนบุญศิริ 
เทคนิคและวัสดุการก่อสร้างพัฒนามาใช้การก่ออิฐและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นรูปแบบ
การก่อสร้างในสมัยใหม่มาแล้ว 

 
4.) กลุ่มบ้านสมัยใหม่ในชุมชนยมจินดาและถนนชุมพล 
บ้านเรือนที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้กลายเป็นบ้านสมัยใหม่แล้ว อาจเกิดจากการ

เสื่อมสภาพตามกาลเวลาหรือความต้องการในการซ่อมแซมบ้านเรือนแบบโบราณให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่ง
บ้านเรือนลักษณะเช่นนี้พบกระจายตัวอยู่ทั้งในชุมชนยมจินดาและถนนชุมพล 
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ภาพที่ 43 เรือนไม้ที่ปัจจุบันอยู่ในพื้นท่ีของโรงภาพยนตร์เกษมพาณิชย์เดิม ที่ตอนนี้ถูกรื้อออกไปแล้ว 

 
 

ภาพที่ 44 อาคารภายในชุมชนยมจินดาที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้เป็นอาคารก่ึงปูนกึ่งไม้ 
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ภาพที่ 45 เรือนไม้ภายในชุมชนยมจินดาที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 

 
 

ภาพที่ 46 เรือนไม้ภายในชุมชนยมจินดาที่ได้รับการซ่อมแซม  
เช่นการท าลานจอดรถ ใช้รั้วเหล็กแทนประตูบานเฟี้ยม 
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ภาพที่ 47 บ้านเรือนในชุมชนยมจินดาที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เช่น การท าจั่วหลังคาแบบบ้าน
สมัยใหม่ 

 
ข้อมูลจากการรวบรวมของเฉลียว ราชบุรี กล่าวว่าบริเวณบ้านบุญศิริเดิมทั้งหมดยาวไปจนถึง

บริเวณสะพานช้างนั้นเป็นสถานที่ว่าการเมืองระยองและเป็นเคหะสถานของพระยาศรีสมุทรโภคฯ 
(เกตุ ยมจินดา )18 ที่รับราชการเป็นเจ้าเมืองระยองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2404 – พ.ศ. 2436 แต่ปัจจุบันได้ท า
เป็นบ้านบุญศิริไปแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2474 และน่าเสียดายที่ไม่หลงเหลือสถาปัตยกรรมเดิมในสมัยพระยา
ศรีสมุทรโภคฯไว้ให้เห็น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการเกิดศาสนสถานภายในชุมชน รวมถึงอาคารที่ถูก
รื้อถอนออกไปบางแห่ง ก็เป็นหลักฐานว่ามีเรือนไม้ หรืออาคารที่เคยมีอยู่ในสมัยเก่าไปจนถึงรัชกาลที่ 
5 อยู่ เช่น ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบุ้ยเหนี่ยวหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือศาลเจ้าแม่จุ๊ยบุ้ยเหนี่ยว (ภาพที่ 48) ที่มี
ประวัติว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 ในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงศาลเจ้าโจวซือกง (ภาพที่ 49) ซึ่งแม้
ประวัติการสร้างจะไม่ชัดเจน แต่จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าเป็นศาลเจ้าที่อายุไล่เลี่ยกับศาลเจ้าแม่
จุ๊ยบุ้ยเหนี่ยว ซึ่งศาลเจ้าภายในชุมชนนั้นถือเป็นหลักฐานดั้งเดิมในช่วงเริ่มต้นการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ชาวจีนและสามารถน ามาช่วยใช้ในการก าหนดอายุของชุมชนนั้นๆ ได้ 

 

                                                           
18 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระยองส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
หนังสือแผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่าถนนยมจินดา จังหวัดระยอง. ระยอง : ไม่ทราบที่จัดพิมพ์.หน้า 5. 
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ภาพที่ 48 ศาลเจ้าจุ๊ยบุ้ยเหนี่ยว 
 

 
 

ภาพที่ 49 เทพเจ้าโจวซือกง ภายในศาลเจ้าโจวซือกง 
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จากการศึกษาและเก็บข้อมูลของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในชุมชนยมจินดาและ
ถนนชุมพลนั้น ก าหนดอายุได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

 
1. อาคารอิทธิพลจากต่างประเทศและเรือนค้าขายกึ่งท่ีพักอาศัยในสมัยรัชกาลที่ 5-6 
ข้อมูลจากการรวบรวมของเฉลียว ราชบุรี กล่าวว่าบริเวณบ้านบุญศิริเดิมทั้งหมดยาวไปจนถึง

บริเวณสะพานช้างนั้นเป็นสถานที่ว่าการเมืองระยองและเป็นเคหะสถานของพระยาศรีสมุทรโภคฯ 
(เกตุ ยมจินดา )  ที่รับราชการเป็นเจ้าเมืองระยองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2404 – พ.ศ. 2436 แต่ปัจจุบันได้ท า
เป็นบ้านบุญศิริไปแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2474 และน่าเสียดายที่ไม่หลงเหลือสถาปัตยกรรมเดิมในสมัยพระยา
ศรีสมุทรโภคฯไว้ให้เห็น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการเกิดศาสนสถานภายในชุมชน รวมถึงอาคารที่ถูก
รื้อถอนออกไปบางแห่ง ก็เป็นหลักฐานว่ามีเรือนไม้ หรืออาคารที่เคยมีอยู่ในสมัยเก่าไปจนถึงรัชกาลที่ 
5 อยู่ เช่น ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบุ้ยเหนี่ยวหรือศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่มีประวัติว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงศาลเจ้าโจวซือกงซึ่งแม้ประวัติการสร้างจะไม่ชัดเจน แต่จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์พบว่าเป็นศาลเจ้าที่อายุไล่เลี่ยกับศาลเจ้าแม่จุ๊ยบุ้ยเหนี่ยว จากปัจจัยหลายประการท าให้การ
ตั้งถิ่นฐานบริเวณชุมชนยมจินดานั้นอายุสมัยได้ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จากหลักฐานศาสนสถานและ
ศิลปกรรม รวมไปถึงหลักฐานการประกอบอาชีพและการรับราชการของคนจีนที่ชัดเจนอย่างมากใน
สมัยรัชกาลที่ 5  

พวกพ่อค้าและคหบดีซึ่งส่วนใหญ่นั้นในสมัยนั้นเป็นคนจีน ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการขยาย
พรหมแดนทางเศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมในประเทศไทย ท าให้รู้ว่ามีคนจีนเข้าไปตั้งหลัก
แหล่งซื้อข้าว สีข้าว เกิดเรือนใหญ่ เรือนแถว ร้านโรงขึ้นและเกิดการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนจีนและการ
แต่งงานระหว่างคนจีนและคนพ้ืนถิ่น ท าให้ชุมชนยมจินดา ลักษณะดังกล่าวก็ตรงกับชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กันทางการค้าอย่างชุมชนบ้านค่ายซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มคนจีนมาตั้งถิ่นฐานและท ากิจการ
ค้าขายโดยติดต่อกันผ่านทางเรือส าเภาไปตามแม่น้ าระยอง ปัจจัยส าคัญที่สังเกตเห็นก็คือเรื่องของ
ภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อการเข้ามาของคนนอกพ้ืนที่และเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อโลกภายนอกและการ
ล าเลียงสินค้าไปซื้อขายยังต่างถ่ินต่างแดน   

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ความนิยมในการปลูกบ้านเรือนไทยน้อยลง รูปแบบที่นิยมมักเป็นบ้านไม้
สองชั้น ประตูโดยมากเป็นบานไม้เปิดคู่ มีทั้งชนิดลูกฟักไม้กระดานดุนด้านเดียวหรือสองด้าน และ
แบบลูกฟักบานเกล็ดไม้ หรือแบบผสมทั้งสองชนิดไว้ในบานเดียวกัน หน้าต่างเป็นแบบบานไม้เปิดคู่ 
ทั้งชนิดลูกฟักไม้และลูกฟักบานเกล็ดไม้โดยแบ่งเป็นสองตอน มีช่องระบายอากาศ อยู่เหนือระดับ
หน้าต่างยาวตลอดทั้งฝาห้องและมีเฉพาะเหนือหน้าต่าง มักเป็นบานเกล็ดไม้ติดตายหรือไม้ฉลุโปร่ง
เป็นลวดลายต่าง ๆ อีกชนิดหนึ่งเป็นช่องระบายอากาศตอนบนของผนัง อยู่ใต้ฝ้าเพดานลงมา ระดับที่
เรียกว่าคอสอง มีหลายแบบด้วยกันตั้งแต่ไม้ซีกตีตามตั้งสลับแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ ไม้ฉลุนานาชนิด ไม้
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ระแนงตีตารางเหลี่ยม ตีตารางทแยง เพ่ือให้ลมผ่านเข้ามาในห้องและระบายความร้อนภายในอาคาร
ออกไป19 

ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5-6 นั้นคือ เรื่องเนื้อที่ใช้สอยของบ้านไม้
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นเริ่มมีการแบ่งส่วนใช้สอยเป็นสัดส่วนขึ้นกว่ารูปแบบเรือนไทยดั้งเดิม มักมี
การกั้นห้องภายในอาคารแทนที่จะปล่อยโล่งชั้นล่าง20 และได้มีการแบ่งลักษณะทางสถาปัตยกรรม
บ้านพักอาศัยในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

1.1 ประเภทบ้านไม้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่บุคคลทั่วไปอยู่อาศัยไปจนถึงผู้มีฐานะปานกลางและ
พ่อค้าคหบดีบางท่านนิยมปลูกบ้านไม้อยู่ ซึ่งบางหลังปลูกไว้อย่างได้มาตรฐาน 

1.2 ประเภทบ้านตึกแบบที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ซึ่งมักเป็นบ้านของผู้มีฐานะดี หรือมี
ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นต้น21 

สิ่งส าคัญคือการเกิดบ้านเรือนไม้สองชั้นหรือชั้นเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างเรือนไทยกับ
รูปแบบที่มาจากภายนอก สังเกตเห็นได้ชัดเจนจากรูปแบบของหลังคา เช่น หลังคาทรงปั้นหยาที่สร้าง
ด้วยไม้จริงเรียงรายอยู่ริมฝั่งถนนเล็กๆ อันเป็นย่านตลาด พร้อมๆกันก็เกิดบ้านเรือนขนาดใหญ่ท าด้วย
ไม้จริงขึ้น มีรูปแบบผสมผสานฝรั่ง-ไทย ที่มีทั้งรูปแบบตึกรูปแบบไม้ อิทธิพลการสร้างตึกและเรือนพัก
อาศัยแบบใหม่นี้ไม่ได้จ ากัดอยู่ในเขตเมืองเท่านั้น ยังแพร่หลายไปตามเขตอ าเภอและต าบลที่มีย่าน
ตลาดเกิดขึ้นตามบริเวณที่เป็นชุมทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า22 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของ
ชุมชนยมจินดาที่เป็นย่านตลาดศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ าระยอง 

 
2. เรือนค้าขายกึ่งท่ีพักอาศัยในสมัยรัชกาลที่ 7-8 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการปกครอง 

เศรษฐกิจและสังคม ผลจากเศรษฐกิจของประเทศที่ผกผันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้กับ
การพัฒนาการก่อสร้างของประเทศพลอยซบเซาลงไปด้วยในช่วงนั้น23 ลักษณะของบ้านเรือนในสมัยนี้
มีความคล้ายคลึงกับบ้านเรือนในสมัยรัชกาลที่ 6 รูปแบบของบ้านเรือนสืบทอดต่อมาจากในยุค
สมัยก่อนหน้านี้ แต่อาจมีการคลี่คลายของรูปแบบและเกิดความหลากหลายของอาคารมากขึ้น รวมถึง
การใช้เทคนิคการก่อสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2482-2488 ยัง
เกิดวิกฤติต่อเนื่องในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นอีก ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยและส่งผลกระทบต่อ

                                                           
19 ประทีป มาลากุล. พัฒนาการบ้านของคนไทยในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2530 .หน้า 164. 
20 ผุสดี ทิพทัส.บ้านในรัตนโกสินทร์ 3 รัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2453-2468.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545-2546.
หน้า 130. 
21 ประทีป มาลากุล. พัฒนาการบ้านของคนไทยในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.หน้า 162. 
22 ศรีศักร วัลลิโภดม. เรือนไทย บ้านไทย. กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2552. หน้า 100 
23  ประทีป มาลากุล. พัฒนาการบ้านของคนไทยในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. หน้า 178. 
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รูปแบบทางสถาปัตยกรรมด้วย การติดต่อกับต่างชาติที่เริ่มต้นมาเรื่อยๆ จนได้รับความร่วมมือจาก
สถาปนิกหรือช่างจากต่างประเทศท าให้งานสถาปัตยกรรมประเภทตึกหรือเรือนไม้ที่ได้รับอิทธิพลจาก
ต่างประเทศได้รับการพัฒนามากขึ้น  

 
3. ตึกสมัยใหม่และเรือนค้าขายกึ่งที่พักอาศัยในช่วงรัชกาลที่ 9 และหลังพ.ศ. 2500 เป็น

ต้นไป 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผลท าให้เกิดเมืองใหญ่ขึ้นทั้งสี่

ภาค มีการค้าขายขนส่งสินค้าและพืชไร่ได้รวดเร็ว เมืองจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกรุงเทพฯ 
และเมืองส าคัญของแต่ละภาคจึงท าให้เกษตรกรที่ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวเข้าสู่เมืองใหญ่เพ่ือขาย
แรงงาน พ่อค้านักธุรกิจท าการค้ากว้างขวางขึ้นกว่าเดิม ท าการค้าในประเทศและการค้าขายกับ
ต่างประเทศ ท าให้ต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น คนจึงเริ่มไปแออัดกันตามเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ 
เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ สงขลาและเมืองทางตะวันออกติดชายฝั่ง
ทะเล คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เป็นต้น24 การกระจุกตัวของประชาชนในเมืองขนาดใหญ่หรือเมือง
ทางเศรษฐกิจนั้นท าให้เกิดการขยายจ านวนการอยู่อาศัยของประชาชนด้วย ส่งผลต่อรูปแบบของ
สถาปัตยกรรม บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่อาศัย เมื่อมีผู้คนหนาแน่นมากขึ้นการอยู่อาศัยก็มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ภายในชุมชนยมจินดาก็เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงระยะเวลานี้ เช่น  

เหตุการณ์ที่เหตุไฟไหม้ตลาดเทศบาลครั้งใหญ่ ปีพ.ศ. 2507 ไฟไหม้ที่บริเวณตลาดสด
เทศบาล อยู่บริเวณกลางชุมชน จนเกิดไฟลุกลามไปยังบ้านหลังอ่ืนๆ ท าให้เกิดความเสียหายจ านวน
มาก ตลาดสดเทศบาลที่เคยเป็นอาคารไม้ได้รับการซ่อมแซมใหม่เป็นอาคารคอนกรีตสมัยใหม่ และ
บ้านหลายๆ หลังซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ด้วยวัสดุและเทคนิคสมัยใหม่แทนอาจเพ่ือความสะดวกสบาย
ต่อผู้อยู่อาศัยที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

การเกิดศูนย์การค้าด้านนอก การตัดถนนสุขุมวิทนครระยอง ในปีพ.ศ. 2520 ท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงมากมายภายในชุมชน ทั้งในส่วนของการอยู่อาศัย และรูปแบบของบ้านเรือนภายใน
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 เป็นต้นไป คนจากภายนอกเริ่มย้ายเข้ามาอยู่
แทน มีการเช่าพ้ืนที่อาคารบ้านเรือนในการท ากิจการพาณิชย์ คนในพ้ืนที่ดั้งเดิมก็ย้ายไปค้าขายหรือตั้ง
ถิ่นฐานที่อ่ืน ความเปลี่ยนแปลงชัดเจนอย่างมากเรื่อยมาจนท าให้ชุมชนยมจินดาเกิดความซบเซา 
กิจการค้าขายลดน้อยลงและบ้านเรือนหลายๆหลังกลายเป็นพ้ืนที่ให้เช่าหรือปิดตายไปจ านวนหลาย
หลัง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากส่วนกลางและภายในชุมชนส่งผลต่อรูปแบบของอาคารที่มี
ความนิยมในการสร้างตึกมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติประเภทไม้มีจ านวนลดน้อยลงและเสื่อมสภาพ
ได้เร็ว ท าให้ความนิยมในการใช้ปูนและคอนกรีตมีมากขึ้นในงานก่อสร้าง รวมถึงวิทยาการใหม่  ๆ ที่
                                                           
24 ประทีป มาลากุล. พัฒนาการบ้านของคนไทยในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 .หน้า199. 
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ส่งผลให้เกิดรูปแบบของอาคารที่แปลกตาและเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ในระยะเวลานี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่
ส าคัญต่อชุมชนยมจินดาและถนนชุมพลเป็นอย่างยิ่ง 

 
สรุป 

ชุมชนยมจินดาเป็นชุมชนย่านตลาดโบราณที่ยังหลงเหลือหลักฐานของสถาปัตยกรรม
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเก่าแก่ท าให้เห็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่
สอดคล้องไปกับรูปแบบของบ้านเรือนร้านค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนย่านค้าขายของชาวจีน 

การเกิดขึ้นและการกระจุกตัวของบ้านเรือนเก่าแก่ในชุมชนยมจินดาและพ้ืนที่ต่อเนื่องอย่าง
ถนนชุมพลนั้นจึงเกิดขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 6-7-8 เป็นต้นมา มักเป็นรูปแบบของการ
ซ่อมแซมต่อเติมบ้านเรือนเก่าที่อาจช ารุดทรุดโทรมและการสร้างบ้านเรือนหรือตึกขึ้นใหม่ เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาชุมชน สิ่งหนึ่งที่ได้พบจากการท างานส ารวจเก็บข้อมูลคือชุมชนยมจินดาเป็น
ชุมชนที่หยุดการเจริญเติบโตไปตั้งแต่สมัยหลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป สาเหตุหลักอาจเป็นเพราะคน
ในพ้ืนที่ดั้งเดิมส่วนใหญ่อพยพออกไปตั้งถิ่นฐานที่อ่ืนเนื่องจากความซบเซาทางเศรษฐกิจภายในชุมชน 
คนนอกเข้ามาเช่าพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์  เนื่องจากชุมชนยมจินดาเป็นชุมชนการค้าที่
เจริญรุ่งเรืองมาได้ด้วยระบบการค้าขายและเส้นทางติดต่อหลักในอดีตคือแม่น้ าระยอง เมื่อการ
คมนาคมทางบกมีบทบาทมากข้ึนและมีการเกิดศูนย์การค้าท่ีเข้ามามีอิทธิพลในการค้าขายภายในเมือง
ระยองท าให้เกิดการผกผันของจ านวนประชาชนในชุมชนและร้านค้า ทั้งยังส่งผลท าให้การเก็บรักษา
บ้านเรือนอาคารเก่านั้นท าได้ยากเพราะคนในพ้ืนที่ซึ่งมีความต้องการอนุรักษ์ชุมชนนั้นเหลือน้อยลง
มากและการเข้ามาเช่าพ้ืนที่ของคนนอกท าให้เกิดข้อดีเรื่องการบ ารุงรักษาบ้านเรือนอาคารเก่าก็จริง 
แต่คนนอกอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องชุมชนเก่าและการอนุรักษ์พ้ืนที่แห่งนี้ไป 

ปัจจัยหลากหลายที่เกิดขึ้นนั้นท าให้ชุมชนยมจินดาสูญเสียความต่อเนื่องของการด ารงอยู่
เป็นชุมชนโบราณของผู้คนและศิลปกรรม ท าให้บ้านเรือนในชุมชนไม่เกาะกลุ่มกัน แต่หลักฐาน
ศิลปกรรมท่ีเหลืออยู่ท้ังในเรื่องของบ้านเรือนและโบราณสถานนั้นก็ยังคงท าให้ชุมชนยมจินดาเป็น
ชุมชนที่มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมควรค่าแก่การศึกษาและหาแนวทางในการท างานอนุรักษ์
พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ต่อไป 
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6 
บทสรุป  

ภาพรวมของศิลปกรรมและงานช่างส าคัญในเขตลุ่มน  าเมืองระยอง1 
 
 ลุ่มน ้ำระยองในกรณีศึกษำงำนศิลปกรรมครั งนี ประกอบไปด้วยพื นที่สองส่วนใหญ่ ๆ คือลุ่มน ้ำ
ระยองตอนบนอันเป็นเขตลำนตะพักสูงใกล้ต้นน ้ำ บริเวณ อ.บ้ำนค่ำยกับบำงส่วนของ อ.เมือง และลุ่ม
น ้ำระยองตอนล่ำงคือที่รำบลุ่มสลับเนินทรำยจนถึงปำกแม่น ้ำระยองในเขต อ.เมือง พื นที่เหล่ำนี มีล้ำ
น ้ำสำขำและเส้นทำงบกที่สำมำรถเชื่อมโยงติดต่อกันได้ เมื่อมีผู้คนเข้ำมำตั งถิ่นฐำนก็ใช้ภูมิประเทศ
เหล่ำนี ในกำรคมนำคมแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมดังจะเห็นได้จำกเครือข่ำยทำงด้ำนศิลปกรรมที่มี
ควำมโยงใยถึงกันโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสมัยอยุธยำตอนปลำยจนถึงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีกำรขยำยตัวของ
ประชำกรเพ่ิมขึ นมำก 
 
หลักฐานก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปกรรมแรกเริ่มของระยอง 
 เรำได้พบศิลปกรรมรุ่นเก่ำกว่ำพุทธศตวรรษที่ 19 บริเวณลุ่มน ้ำระยองทั งตอนบนและ
ตอนล่ำง หลักฐำนส้ำคัญที่เพ่ิงค้นพบได้แก่พระพุทธรูปศิลำศิลปะฟูนันหรือทวำรวดีตอนต้นที่มีอำยุ
เก่ำแก่ถึงรำวพุทธศตวรรษที่ 10-12 จำกวัดหนองกะบอก (ภำพที่ 1) โดยประวัติกล่ำวว่ำเคลื่อนย้ำย
จำกบริเวณวัดกะซัง(ร้ำง)ริมแม่น ้ำระยองใน อ.บ้ำนค่ำย ประติมำกรรมชิ นนี มีควำมเก่ำแก่มำกกว่ำที่
เคยรับรู้กันในทำงประวัติศำสตร์เมืองระยอง และเป็นหลักฐำนส้ำคัญที่ยืนยันว่ำลุ่มน ้ำระยองอำจมี
ชุมชนมำแล้วนับพันปี โดยมีควำมเก่ียวเนื่องด้ำนวัฒนธรรมกับพื นที่อ่ืน ๆ ของภำคตะวันออกไกลไปถึง
ปำกแม่น ้ำโขงและคำบสมุทรภำคใต้ของไทยที่ได้พบพระพุทธรูปเช่นนี อีกเป็นจ้ำนวนมำก นอกจำกนี  
ฐำนพระบำทของเทวรูป (?) พบที่สระหมู่บ้ำนดอน อ.เมือง ซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกับเทวรูปรุ่นเก่ำใน
ประเทศไทยก็บ่งชี ว่ำมีควำมสืบเนื่องลงมำจนถึงรำวพุทธศตวรรษที่ 13-14 
 ชิ นส่วนประติมำกรรมพระพิฆเนศ (?) สลักหินทรำยแบบเขมร ประทับนั่งชักชำยผ้ำนุ่งเป็น
แผ่นวงโค้งด้ำนหน้ำก็เป็นเครื่องยืนยันถึงกำรเข้ำมำของวัฒนธรรมเขมรจำกกัมพูชำในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 16-18 แต่ทว่ำหลักฐำนนั นยังมีน้อยเกินไปที่จะตีควำม ทั งนี ร่องรอยชุมชนโบรำณที่มีคูน ้ำ
คันดินรูปสี่เหลี่ยมที่ อ.บ้ำนค่ำย และพื นที่สระหมู่บ้ำนดอนที่ได้ค้นพบประติมำกรรมชิ นนี ก็อำจท้ำให้
บอกได้ว่ำมีควำมเก่ียวข้องกับกำรตั งถิ่นฐำนที่มำจำกวัฒนธรรมเขมรโบรำณ 
 

                                                           
1 เรียบเรียงโดย ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร นักวิจัย โครงกำรวจิยัด้ำนศิลปกรรมและงำนช่ำงเมืองระยอง 
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ภำพที่ 1 พระพุทธรูปศิลปะฟูนัน-ทวำรวดีตอนต้น วัดหนองกะบอก 
 

 กำรเปลี่ยนผ่ำนทำงวัฒนธรรมจำกระยะเวลำก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 มำสู่หลังพุทธศตวรรษที่ 
19 ในพื นที่ลุ่มน ้ำระยอง พอเห็นหลักฐำนได้เล็กน้อยว่ำสืบเนื่องกันเพรำะได้พบพระพุทธรูปหินทรำย
แบบศิลปะอยุธยำตอนต้นที่วัดบ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย แสดงถึงกำรเปลี่ยนเส้นทำงสู่ควำมสัมพันธ์กับกรุง
ศรีอยุธยำโดยตรงและหลังจำกนั นลุ่มน ้ำระยองก็จะมีกำรติดต่อกับลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำในภำคกลำง
เรื่อยมำ เห็นจำกกำรปรำกฏชื่อเมืองระยองในพระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำนับตั งแต่สมัยอยุธยำ
ตอนกลำงจนเข้ำสู่สมัยอยุธยำตอนปลำยซึ่งระยองคงมีสถำนะเป็นหัวเมืองส้ำคัญในชำยฝั่งทะเล
ตะวันออกท่ีถูกขนำบโดยเมืองใหญ่สองเมือง นั่นคือชลบุรี (บำงปลำสร้อย) และจันทบุรี  
 
สถาปัตยกรรมพื นถิ่น ตัวตนของงานช่างลุ่มน  าระยอง  
 สถำปัตยกรรมแบบอยุธยำตอนปลำยคืออำคำรอุโบสถก่ออิฐถือปูนทรงสูง ผนังเอนสอบเข้ำ
หำกันเล็กน้อย มี “จั่นหับ” หรือเพิงบังสำดต่อออกมำด้ำนหน้ำชำยคำหลุบต่้ำเป็นพิเศษ ได้พบ
กระจำยอยู่ทั่วไปในลุ่มน ้ำระยองเป็นพิเศษ บำงหลังมีรูปแบบก้ำหนดอำยุได้เก่ำจนถึงสมัยอยุธยำตอน
ปลำยรำวพุทธศตวรรษที่ 23-24 เช่น ที่อุโบสถวัดบ้ำนแลง (ภำพที่ 2) อุโบสถวัดนำตำขวัญ จำก
กำรศึกษำพบว่ำอำคำรแบบนี แม้จะมีรูปแบบคล้ำยคลึงกับศิลปะอยุธยำ แต่โครงสร้ำงกลับเป็นแบบพื น
ถิ่นนั่นคือใช้เครื่องไม้รองรับน ้ำหนักหลังคำแล้วก่อผนังปิดเสำไม้เอำไว้ ที่ส้ำคัญคือสถำปัตยกรรม
รูปแบบนี ยังได้สร้ำงต่อกันลงมำถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และอย่ำงน้อยที่สุดในทศวรรษ พ.ศ.2500 กำร
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สร้ำงวัดวำอำรำมในระยองก็ยังใช้รูปแบบเช่นนี อยู่ เช่น อุโบสถวัดมำบตำพุด อุโบสถวัดทับมำ (ภำพที่ 
3) แสดงให้เห็นกำรรับรูปแบบงำนช่ำงจำกลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำเข้ำมำและพัฒนำจนเป็นลักษณะที่
แพร่หลำยในท้องถิ่นเองจนอำจกล่ำวได้ว่ำเป็น “อุโบสถสกุลช่ำงลุ่มน ้ำระยอง” 

 
 

ภำพที่ 2 อุโบสถวัดบ้ำนแลง 
 

 
 

ภำพที่ 3 อุโบสถวัดทับมำ  
 
 งำนสถำปัตยกรรมอีกแบบคือเจดีย์ที่พบในลุ่มน ้ำระยอง แม้ว่ำส่วนใหญ่จะไม่ได้มีอำยุเก่ำแก่
ถึงสมัยอยุธยำ แต่ก็มีควำมหลำกหลำยในด้ำนรูปแบบและแสดงควำมเป็นท้องถิ่นอยู่มำก โดย
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กำรศึกษำนี สำมำรถแบ่งเจดีย์ที่พบออกเป็น 3 รูปแบบนั่นคือเจดีย์ทรงปรำงค์ เจดีย์ทรงเครื่องและ
เจดีย์ทรงระฆัง ส้ำหรับสองรูปแบบแรกนั นมีกำรสืบเนื่องมำจำกศิลปะรัตนโกสินทร์โดยปรำงค์เพียง
องค์เดียวที่พบในกำรศึกษำนี คือปรำงค์วัดบ้ำนแลงมีรูปแบบพิเศษมำกเชื่อว่ำคงคลี่คลำยจำกมณฑป
ยอดปรำงค์ที่พบในเขตภำคตะวันออกมำ และเจดีย์ทรงเครื่องซึ่งเป็นไปตำมแบบแผนคือชุดฐำนสิงห์
ซ้อนลดหลั่นกันรองรับบัวทรงคลุ่ม องค์ระฆังเหลี่ยม บัลลังก์และบัวคลุ่มเถำ พบทั งที่เป็นเจดีย์รำย/
เจดีย์บริวำร เช่น เจดีย์วัดโขดทิมธำรำม เจดีย์วัดบ้ำนแลง เจดีย์วัดตำขันและสร้ำงเป็นเจดีย์ประธำน
คือเจดีย์วัดบ้ำนเก่ำ อ.บ้ำนค่ำย ซึ่งทั งหมดมีรูปแบบก้ำหนดอำยุได้ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว  
 

 
 

ภำพที่ 4 พระเจดีย์กลำงน ้ำ ปำกน ้ำระยอง 
 

 เจดีย์ทรงระฆังของระยอง มีลักษณะหลักๆคือส่วนฐำนประทักษิณ ชุดรองรับองค์ระฆังเป็น
มำลัยเถำ บัวปำกระฆัง องค์ระฆังกลม บัลลังก์ในผังเหลี่ยม เสำหำน ปล้องไฉนและปลี องค์ส้ำคัญคือ
พระเจดีย์กลำงน ้ำ (ภำพท่ี 4) และเจดีย์วัดจันทอุดม(วัดเก๋งร้ำง)  ทั งสององค์มีประวัติว่ำอำจสร้ำงเมื่อ
ครั งพระยำศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงครำม (เกตุ ยมจินดำ) สะท้อนควำมสัมพันธ์กับควำมนิยมสร้ำง
รูปแบบนี ขึ นในแถบชำยฝั่งทะเลตะวันออกเป็นพิเศษ เช่น ที่จันทบุรี ตรำด โดยพระเจดีย์กลำงน ้ำนั น 
มีรูปแบบ ที่ตั งและเอกสำรบ่งชี ตรงกันว่ำต้องกำรสร้ำงให้เหมือนกับพระสมุทรเจดีย์ที่ปำกน ้ำ
สมุทรปรำกำรตำมธรรมเนียมที่นิยมขึ นในสมัยรัชกำลที่ 4-5  
 อนึ่ง เจดีย์วัดจันทอุดม(ร้ำง) นี ถือเป็นเจดีย์ขนำดใหญ่กลำงเมืองระยอง จึงน่ำจะถูกสร้ำงให้มี
สถำนะเป็น “พระมหำธำตุประจ้ำเมือง” มำก่อน  แต่ปัจจุบันได้ทิ งร้ำงจนหมดสภำพไปแล้ว 
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 มณฑปที่พบในระยองอย่ำงน้อยสองแห่ง ได้แก่วัดบ้ำนค่ำยและวัดหวำยกรอง สร้ำงขึ นเพ่ือ
ประดิษฐำนพระพุทธรูปหรือรอยพระพุทธบำท รูปแบบเป็นอำคำรมีหลังคำซ้อนชั นยอดแหลม ซึ่ง
แสดงให้เห็นงำนช่ำงที่พยำยำมสร้ำงอำคำรทรงมณฑปแบบรัตนโกสินทร์แต่ก็คลี่คลำยเป็นแบบพื นถิ่น
ไปแล้ว มณฑปวัดหวำยกรองสร้ำงมุขประเจิดยื่นทั งสี่ทิศในรูปแบบที่แปลกตำ ขณะเดียวกันอำคำร
เครื่องไม้คือหอไตรในระยองได้พบด้วยเช่นกัน เช่นที่วัดบ้ำนแลงและวัดบ้ำนเก่ำ เป็นหอไตรไม้ทรงไทย
ประเพณี ตั งเสำสูงอยู่กลำงสระน ้ำตำมแบบหอไตรทำงลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำแสดงถึงกำรรับรูปแบบเข้ำมำ
โดยตรง อำยุสมัยคงอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ไม่เก่ำไปกว่ำรัชกำลที่ 3 ขึ นไป   
 
พระพุทธรูปและงานช่างไม้เมืองระยอง ความประณีตในความเรียบง่าย 
 พระพุทธรูปที่พบในเขตลุ่มน ้ำเมืองระยองเกือบทั งหมดอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ อำจแบ่งได้
เป็นสองกลุ่มคือ พระพุทธรูปตำมแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ รำวรัชกำลที่ 3-5 และพระพุทธรูปแบบพื น
ถิ่น ส้ำหรับกลุ่มแรกนั นสังเกตได้จำกพระพักตร์กลม หน้ำนิ่งแบบที่เรียกว่ำหน้ำหุ่น บำงองค์ครองจีวร
ดุนลำยดอกพิกุลซึ่งนิยมกันมำกในสมัยรัชกำลที่ 3 ลงมำ ซึ่งท้ำให้เชื่อว่ำพระพุทธรูปกลุ่มนี ส่วนใหญ่ถูก
อัญเชิญมำจำกกรุงเทพฯ และบำงส่วนเป็นไปได้ว่ำคงหล่อขึ นจำกกลุ่มช่ำงที่ยังท้ำงำนต่อเนื่องมำจนถึง
สมัยรัชกำลที่ 5 เช่น พระพุทธรูปประธำนในอุโบสถเก่ำวัดลุ่มมหำชัยชุมพล พระพุทธรูปในอุโบสถเก่ำ
วัดตะพงใน พระพุทธรูปวัดตรีมิตร(ซึ่งอัญเชิญมำจำกวัดจันทอุดม(วัดเก๋งร้ำง)  พระพุทธรูปวัดห้วยโป่ง 
เป็นต้น 

 
 

ภำพที่ 5 พระพุทธไสยำสน์ วัดป่ำประดู่ 
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 ส่วนกลุ่มที่สองคือพระพุทธรูปแบบพื นถิ่น สังเกตได้จำกองค์พระที่ไม่สมส่วน บั นพระองค์ตั ง
ตรงคล้ำยทรงกระบอก พระกรวำงเป็นแนวตรง ข้อพระหัตถ์หักมุมชัดเจน คงเป็นงำนที่ ช่ำงระยอง
สร้ำงขึ นตำมฝีมือของตนโดยอำจปฏิสังขรณ์ขึ นจำกพระพุทธรูปเก่ำก็ได้ เช่น วัดบ้ำนแลง วัดนำตำ
ขวัญ นอกจำกนี ยังมีพระพุทธรูปฝีมือพื นถิ่นที่ส้ำคัญของวัดป่ำประดู่ เป็นพระพุทธไสยำสน์นอนตะแคง
ซ้ำยผิดไปจำกพระนอนทั่วไปที่ตะแคงขวำ (ภำพที่ 5) เข้ำใจว่ำเป็นควำมคลำดเคลื่อนของช่ำงผู้สร้ำง 
รวมทั งพระป่ำเลไลยก์ของวัดนี สร้ำงขนำดใหญ่ภำยในอำคำรแคบๆ ซึ่งสื่อถึงควำมเป็น “พระคันธกุฎี” 
ที่ประทับส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้ำครั งพุทธกำล ดังนั นจึงเห็นได้ว่ำพระพุทธรูปของเมืองระยองนี 
มีควำมเป็นงำนช่ำงพื นถิ่นเฉพำะ 
 งำนช่ำงจ้ำพวกเครื่องไม้ส้ำคัญที่ได้พบในระยองคือธรรมำสน์และตู้พระธรรมลำยทอง ส่วน
ใหญ่เป็นงำนที่อิงกับช่ำงทำงกรุงเทพฯ ธรรมำสน์นั นเป็นบุษบกเรือนยอด มีกำรสลักไม้ปิดทองประดับ
ประดำ ฝีมือช่ำงแบบพื นถิ่นแสดงควำมเรียบง่ำย เช่นกำรลดรูปจำกผังพื นย่อมุมเป็นผังสี่เหลี่ยมโดย
พบที่ยังสมบูรณ์และสวยงำมเช่นธรรมำสน์วัดป่ำประดู่ ธรรมำสน์วัดบ้ำนค่ำย ส่วนธรรมำสน์หลังอ่ืนๆ
มีพบอยู่ในสภำพช้ำรุด เช่นธรรมำสน์วัดนำตำขวัญ ธรรมำสน์วัดทับมำ ซึ่งควรได้รับกำรอนุรักษ์ ไว้
โดยเร็ว  
 

 

 
 

ภำพที่  6 ตู้พระธรรมลำยทอง พ.ศ.2323 วัดบ้ำนเก่ำ 
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ตู้พระธรรมลำยทอง เป็นงำนแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่ที่พบเป็นตู้ขำหมู หลังส้ำคัญ

คือตู้พระธรรมของวัดบ้ำนเก่ำที่มีจำรึกปีสร้ำง พ.ศ.2332 ตรงกับสมัยรัชกำลที่ 1 (ภำพที่ 6) ปิดทอง
ลำยรดน ้ำเป็นภำพเล่ำเรื่องทศชำติชำดก ป่ำหิมพำนต์และเรื่องธุดงควัตร ส่วนตู้พระธรรมวัดบ้ำนแลง
เป็นแบบมำตรฐำนซึ่งพบทั่วไปเป็นภำพลำยรดน ้ำเล่ำเรื่องรำมเกียรติ์ท่ำมกลำงลำยกระหนกเต็มบำน  
ภำยในตู้พระธรรมวัดบ้ำนแลงยังมีคัมภีร์ใบลำน สมุดพระมำลัยและผ้ำห่อคัมภีร์เก่ำแก่จ้ำนวนมำกเก็บ
รักษำไว้อยู่ 
 
จิตรกรรมระยอง  ร่องรอยของเมืองแห่งช่างเขียนฝีมือดี 

จิตรกรรมในลุ่มน ้ำระยองที่พบแบ่งได้เป็นสองแขนง คือจิตรกรรมฝำผนังพบเพียงแห่งเดียวที่
อุโบสถวัดโขดทิมธำรำม กับจิตรกรรมบนเอกสำรโบรำณได้แก่สมุดพระมำลัย หรือสมุดไทยที่เขียน
เรื่องรำวพระมำลัยโปรดสัตว์หรือพระอภิธรรมพร้อมวำดภำพประกอบ ซึ่งได้พบอยู่เป็นจ้ำนวนมำกใน
เมืองระยอง 

จิตรกรรมฝำผนังวัดโขดวำดด้วยสีเขียวจำงๆและตัดเส้นด้วยสีด้ำบนพื นผนังสีขำวเป็นหลัก 
ผนังสกัดหน้ำภำยนอกวำดเรื่องมำรผจญหรือรำมเกียรติ์ ส่วนภำยในแสดงเรื่องพระมำลัยและทศชำติ
ชำดกซึ่งเรียงล้ำดับอย่ำงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด สอดแทรกด้วยเรื่องพระมำลัย รูปกินรี เทคนิค
กำรเขียนภำพคล้ำยคลึงกับจิตรกรรมบำงแห่งทำงภำคตะวันออก เช่นวัดไผ่ล้อม และวัดตะปอนน้อย 
จันทบุรี แต่ก็มีรำยละเอียดปลีกย่อยต่ำงกันออกไป รูปลักษณะตัวภำพก้ำหนดอำยุได้ในสมัย
รัตนโกสินทร์ช่วงรัชกำลที่ 3-4 ลงมำ (ภำพท่ี 7) 

 
 

ภำพที่ 7 จิตรกรรมฝำผนังเรื่องทศชำติชำดก อุโบสถวัดโขดทิมธำรำม 
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ส่วนจิตรกรรมบนเอกสำรโบรำณที่น่ำสนใจพบที่เมืองระยองเช่น 
สมุดภำพพระมำลัย ฉบับวัดโขดทิมธำรำม สมัยอยุธยำตอนปลำย เล่ำเรื่องเวสสันดรชำดก

สอดคล้องกับเนื อหำที่พระมำลัยต้องกำรสื่อให้ผู้คนฟังเทศน์มหำชำติเพ่ือเข้ำถึงยุคพระศรีอำริย์ 
สมุดภำพเรื่องจันทโครพ ฉบับวัดโขดทิมธำรำม  เป็นของพิเศษเนื่องจำกไม่เคยพบกำรวำด

ภำพเรื่องจันทโครพในที่ใดมำก่อน กำรลงสี รูปตัวละครและเนื อหำสำมำรถก้ำหนดอำยุได้สมัย
รัตนโกสินทร์รำวรัชกำลที่ 3 ลงมำ 

สมุดภำพไหว้ครู ฉบับวัดโขดทิมธำรำม วำดเศียรตัวพระ ตัวนำง ตัวลิง ตัวยักษ์ มีร่องรอยกำร
ปิดทองที่บ่งว่ำใช้ในพิธีไหว้ครูต่ำงๆ เช่น ครูช่ำง ครูโหร มำก่อน  

เอกสำรส้ำคัญๆ รวมทั งกำรพบจิตรกรรมฝำผนังเพียงแห่งเดียวของระยอง ท้ำให้เชื่อว่ำวัดโขด
ทิมธำรำมเคยเป็นวัดส้ำคัญศูนย์กลำงงำนช่ำงศิลปวิทยำกำรต่ำงๆ ของเมืองระยองในอดีตด้วย 

กลุ่มสมุดภำพพระมำลัยสมัยรัตนโกสินทร์ (ภำพที่ 8) ส่วนใหญ่มีตัวอักษรก้ำกับว่ำเขียนขึ น
รำวรัชกำลที่ 5 เช่นที่พบที่วัดบ้ำนแลง นิยมวำดภำพอยู่ปีกสองฝั่งของหน้ำสมุดเป็นเรื่องรำวต่ำงๆ มี
ทศชำติชำดก ภำพเทพชุมนุม หรือภำพชีวิตประจ้ำวันและพิธีกรรมชำวบ้ำนเช่นภำพกำรสวดคฤหัสถ์ 
ซึ่งบำงครั งไม่สัมพันธ์กับเนื อหำในคัมภีร์จึงอำจวำดขึ นเป็นภำพประกอบ (illustrate) เพ่ือผ่อนคลำย
สำยตำในกำรอ่ำนเทศน์ เทคนิคกำรวำดนั นส่วนใหญ่ใช้สีถมพื นหลังจนเต็ม สีที่ใช้เป็นสีสด บ้ำงก็เจือ
ด้วยสีขำวให้ออกเป็นสีนวลดูสบำยตำ (Pastel) ปิดทองที่เครื่องทรงเทวดำ  

 

 
 

ภำพที่ 8 จิตรกรรมบนสมุดพระมำลัย วัดบ้ำนแลง 
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จำกควำมประณีต ปริมำณของเอกสำรที่มีจิตรกรรมที่มีจ้ำนวนมำก  และนับได้มำกกว่ำหนึ่ง

ฝีมือช่ำงรวมถึงชื่อที่ปรำกฏในค้ำปรำรถนำของผู้สร้ำงคัมภีร์ถวำยในพระศำสนำนับว่ำงำนจิตรกรรม
ของระยองในอดีตนั นเฟื่องฟูเป็นอย่ำงมำก 
 
สถาปัตยกรรมเรือนร้านในชุมชนยมจินดา ภาพฝันของย่านเก่าเมืองระยอง 

เมอืงระยองในสมัยรัตนโกสินทร์เติบโตขึ นมำจำกกำรค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทรัพยำกรจำกป่ำ 
สวน และทะเล จึงเกิดย่ำนกำรค้ำขึ นโดยในระยะแรกนั นอำศัยเส้นทำงน ้ำเป็นหลักคือแม่น ้ำระยอง
ตอนไหลผ่ำนตัวเมือง ครั นประชำกรขยำยตัวจึงขยับโยกย้ำยขึ นมำบนฝั่ง มีกำรตัดถนนยมจินดำขึ น
เป็นแกนกลำงแล้วย่ำนกำรค้ำก็ตำมมำ อำคำรร้ำนเรือนที่สร้ำงขึ นสองฝั่งถนนส้ำคัญสองเส้นคือถนน
ยมจินดำและถนนชุมพลจึงมีอำยุสมัยตั งแต่รำวรัชกำลที่ 5 ลงมำ (ภำพที่ 9)  ซึ่งจำกกำรศึกษำ
สถำปัตยกรรมในชุมชนยมจินดำสำมำรถแบ่งอำคำรออกเป็นกลุ่มได้แก่ 

 
 

ภำพที่ 9 สถำปัตยกรรมในชุมชนยมจินดำ 
  

กลุ่มอำคำรทรงตึกสร้ำงขึ นในรำวรัชกำลที่ 5-6 เช่น ตึกเถ้ำแก่เทียน ตึกกี่พง สร้ำงขึ นตำม
รูปแบบอำคำรผสมระหว่ำงจีนและตะวันตก 

อำคำรไม้ที่สร้ำงขึ นรำวรัชกำลที่ 6-7 ส่วนใหญ่เป็นบ้ำนที่อยู่อำศัยและอำคำรพำณิชย์ มักใช้
ฝำไม้กระดำนขนำดใหญ่ตีลูกตั งลูกนอน มีไม้ฉลุประดับช่องลม ใช้ฝำเฟ้ียมปิดหน้ำถัง บำงหลังที่เป็น
ห้องแถวชุดอำจมีระเบียงชั นบน 
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อำคำรไม้ที่สร้ำงช่วงรัชกำลที่ 7-9 ส่วนมำกเป็นห้องแถว ใช้ไม้แปรรูปแผ่นเล็กตีซ้อนเป็นบำน
เกล็ดแนวนอน ประตูบำนเฟ้ียมใช้บำนพับ  

เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำบ้ำนเรือนส่วนใหญ่ของชุมชนยมจินดำไม่ได้เกำะกลุ่มกันอย่ำงชัดเจน ทั งนี 
เกิดจำกเหตุกำรณ์ไฟไหม้หลำยครั งในอดีตและกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจที่ท้ำให้ควำมส้ำคัญของ
ย่ำนกำรค้ำกลำยเป็นจุดอ่ืนๆไป   

นอกจำกบ้ำนเรือนแล้วบริเวณชุมชนยมจินดำยังมีศำลเจ้ำจีนที่ส้ำคัญอีกสองแห่ง คือศำลเจ้ำ
แม่ทับทิม (จุยบุยเนี ยว) ของกลุ่มชำวจีนไหหล้ำ สร้ำงขึ นสมัยรัชกำลที่ 5 และศำลเจ้ำโจวซือกงของ
กลุ่มชำวแต้จิ๋วที่มีอำยุสมัยใกล้เคียงกัน  
 
ส่งท้าย 

หลักฐำนงำนช่ำงและศิลปกรรมส้ำคัญที่พบในเขตลุ่มน ้ำระยองที่ได้น้ำเสนอมำจึงสะท้อนว่ำ
เมืองระยองและอำณำบริเวณลุ่มน ้ำมีผู้คนอยู่แล้วในช่วงต้นสมัยประวัติศำสตร์และสืบมำถึงระยะที่
อำณำจักรสยำมในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำมีอ้ำนำจขึ นหลังพุทธศตวรรษที่ 19 เพียงแต่ปริมำณของงำน
ศิลปกรรมนั นมีน้อยจนกล่ำวได้ว่ำเป็นชุมชนขนำดเล็กหำกเทียบกับพื นที่อ่ืน  ๆ โดยรอบ และต่อมำ
ในช่วงสมัยอยุธยำตอนปลำยลงมำจนถึงรัตนโกสินทร์รัชกำลที่ 3-5 มีควำมเจริญในด้ำนงำนช่ำงเป็น
อย่ำงมำก เห็นจำกปริมำณงำนศิลปกรรมทุกแขนงที่พบขึ นมำ ควำมเป็นตัวตนพื นถิ่นและกำรติดต่อ
กับส่วนกลำงอย่ำงกรุงเทพฯโดยตรงซึ่งมีส่วนให้ชุมชนและงำนช่ำงระยองเติบโตขึ นอย่ำงรวดเร็วและ
ขณะเดียวกันก็ท้ำให้ระยองเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วด้วยเช่นกันในปัจจุบัน 

และศิลปกรรมเหล่ำนี อำจช่วยร้อยเรียงเรื่องรำวในอดีตของลุ่มน ้ำเมืองระยองออกมำเป็นหน้ำ
ประวัติศำสตร์ซึ่งมีหลักฐำนชัดเจนมำกกว่ำลำยลักษณ์อักษรที่ขำดหำยไม่สมบูรณ์ได้เพ่ิมขึ นอีกทำง 

ทั งหมดนี ท าให้เห็นได้ว่าระยองเป็นเมืองหนึ่งที่นอกจากจะมีความรื่นรมย์ตามธรรมชาติ
แล้ว ยังมีงานช่างอันงดงามในอดีตที่ได้ฝากฝีมือเอาไว้ให้เชยชมอีกมากมายกว่าที่เคยคาดคิดกัน
เอาไว้ มรดกเหล่านี หากได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างถูกหลักก็จะกลายเป็นต้นทุนที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งท่ีชาวระยองใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลในอนาคต  
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