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MISS NIPAPAT DASSADUL : WAT PHRA NGAM, BANG DUA, BANG PAHAN, PHRA 
NAKHON SI AYUTTHAYA: THE STUDY OF ITS ART STYLE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR RUNGROJ THAMRUNGRAENG, Ph.D. 

The purpose of this thesis is to study the art style in Wat Phra Ngam, Bang Dua Sub-district, 
Bang Pahan District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province to indicate the age of the architecture, the 
Buddha images and the mural paintings including the story interpretations and expressions in the 
paintings to answer the question who the patrons of this temple could be. 

The results of the study reveal that the architecture within Wat Phra Ngam that consists of an 
ordination hall, a stupa, a Buddha's footprint hall, a vihara, a sermon hall, and monuments in a cemetery 
could be built during the Rattanakosin period. Inspired by royal craftsmanship and adapted to the 
creativity of local artisans, it could be dated to the reign of King Rama IV or the reign of King Rama V. 

The mural paintings in the ordination hall were all designed at the same time and inspired by 
Tripitaka and Phra Pathomsombodhikatha written by Somdet Phra Maha Samana Chao Kromma Phra 
Paramanuchitchinorot. There are techniques that derived from traditional Thai paintings during the reign 
of King Rama III and Western style influences and techniques that were popular during the reign of King 
Rama IV. Moreover, names of the donors are found written on the walls, reflecting that the locals 
maintained their believes of merit and dedication to the religion which would lead to birth in the era of 
Phra Si Ariya Mettrai or meeting Nirvana. The mural paintings could be possibly dated between the reign 
of King Rama IV and the reign of King Rama V. The mural paintings in the Buddha's footprint hall were 
also inspired by Phra Pathomsombodhikatha and influenced by the styles and techniques from the artist 
Khrua In Khong. They could be possibly dated between the reign of King Rama IV and the reign of King 
Rama V. 

The art style of Wat Phra Ngam shows a relationship with nearby temples. The group of 
painters could possibly be the same group that painted at Wat Muang.  The group of patrons could be 
high-class people, the same group of people that patronizes Wat Woranayokrangsan 
Chetiyabanphataram or Wat Boromwong Isarawararam. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลาย  ๆ ฝ่าย 
โดยเฉพาะพ่อ แม่ ครอบครัว ที่สนับสนุนการศึกษาและมอบทุนในการศึกษาครั้งนี้ จึงอยากขอบคุณด้วยความ
รักจากใจไว้ ณ ที่นี้ 
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คอยชี้แนะแนวทาง ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่าง 
ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ 

ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทุกท่านที่วางรากฐานวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  ให้
ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา ให้แนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย และคอยถามไถ่ด้วยความห่วงใย
เสมอ 

ขอบคุณพี่จิ๋ม พี่ลิน ท่านเจ้าอาวาสวัดพระงามและพระทศพลที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกใน
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ขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ปริญญาโท ประวัติศาสตร์ศิลปะ 61 ที่สร้างแรงผลักดัน เป็นกำลังใจและคอย
สนับสนุนกันเสมอ โดยเฉพาะพี่รี่ที่พาไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยกัน พี่อ๋องผู้มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านเดียวกัน 
ประคับประคองกันมาตลอด เมและอันที่คอยนัดเจอกัน สร้างกำลังใจให้ฮึกเหิมกันบ่อย ๆ 

ขอบคุณแนต ลูกปลา ที่คอยรับฟัง สนับสนุน ดันหลังและให้กำลังใจอยู่เสมอและตลอดไปทุก
ช่วงเวลาของชีวิต ขอบคุณเพื่อน ๆ อีกหลายคนที่คอยให้กำลังใจ ถึงแม้จะเอ่ยชื่อได้ไม่หมด 

ขอบคุณศิลปินวง BTS และ TOMORROW X TOGETHER ที่เป็นแสงสว่าง เติมเต็มรอยยิ้มในวันที่
แตกสลาย ขอบคุณที่ยังมีเพลงดี ๆ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเขาเพื่อเยียวยาจิตใจให้เราประกอบร่างขึ้นมา
ใหม่ได้ การมีอยู่ของพวกเขามีความหมายต่อเรามาก โดยเฉพาะยุนกิ และบอมกยู 

เพราะทุกอย่างย่อมมีครั้งแรก เรียนปริญญาโทครั้งแรก เรียนประวัติศาสตร์ศิลปะครั้งแรก ทำ
วิทยานิพนธ์ครั้งแรก และต้องเผชิญกับยุคโรคระบาดใหญ่ COVID-19 สุดท้ายนี้จึงขอบคุณตัวเองที่ไม่ถอดใจไป
ก่อน กำลังใจจากตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ขอบคุณเธอที่ยังเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี และทำ
วิทยานิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอให้เธอแข็งแรง และอาการออฟฟิศซินโดรมดีขึ้นทุก ๆ วัน 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา 

วัดพระงาม ตั้งอยู่ในตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้น

เมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด สันนิษฐานว่าคงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่เรื่อยมา 

นอกจากนี้ชาวบ้านยังเชื่อว่าพ้ืนที่นี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนมอญ แต่เป็นเพียงมุขปาฐะ จึงไม่

สามารถระบุช่วงเวลาและบ่งบอกหลักฐานความสัมพันธ์ของวัดพระงามกับชาวมอญได้ชัดเจน 

แม้หลักฐานทางเอกสารยังไม่ชัดเจน แต่งานศิลปกรรมในวัดพระงามมีความเป็นมาตั้งแต่สมัย

อยุธยาซ่ึงเหลือเพียงซากฐานอาคารที่ได้จากการขุดค้นของกรมศิลปากร งานศิลปกรรมภายในวัดพระ

งามท่ีปรากฏในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์        หลักฐาน

ศิลปกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ  มณฑปพระพุทธบาท วิหารจตุรมุข ศาลาการเปรียญ เจดีย์และ

สุสาน  

อุโบสถเป็นอาคารไทยประเพณีอันประกอบไปด้วยช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ มีการใช้เสา

เหลี่ยมเรียบแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย 

สังเกตเบื้องต้นว่าอุโบสถหลังนี้คงมีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยภายในอุโบสถปรากฏจิตรกรรมที่มีความโดดเด่นน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เขียนเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติและพระอดีตพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระนั่งสลับกับไสยาสน์ ลักษณะคงเป็น

ฝีมือของช่างพ้ืนบ้านแต่คงมีการเรียนรู้มาจากช่างหลวง จิตรกรรมส่วนหนึ่งเขียนแบบไทยประเพณี 

และส่วนหนึ่งพยายามเขียนเลียนแบบจิตรกรรมแบบตะวันตก อุโบสถมีร่องรอยการต่อเติม ลักษณะ

เหมือนต่อผนังขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าจิตรกรรมด้านบนเป็นฝีมือของช่างคนละกลุ่ ม

กับจิตรกรรมที่อยู่ระหว่างช่องหน้าต่าง จิตรกรรมมีการนำเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลก โดยสังเกตได้

ว่ามีการเล่าเรื่องแบบทวนเข็มนาฬิกาเริ่มจากผนังด้านซ้ายของพระประธาน นอกจากนี้ยังมีการเขียน

ชื่อผู้อุปถัมภ์การบูรณะซึ่งสะท้อนความนิยมการทำบุญอุทิศถวายพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ฝ่าย

อนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร สันนิษฐานว่าจิตรกรรมมีการ
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เขียนสองสมัยโดยภาพเก่าอยู่ที่ผนังด้านบน และมีการเขียนซ่อมใหม่ มีอายุราวรัชกาลที่ 51 อนึ่ง

จิตรกรรมภายในอุโบสถหลังนี้ยังไม่ได้มีผู้ตีความเรื่องราวและรายละเอียดอย่างชัดเจน จึงเป็นประเด็น

สำคัญในการศึกษาว่าช่างได้รับคติหรือแรงบันดาลใจมาจากที่ใดและน่าทำการตรวจสอบว่าจิตรกรรม

เขียนขึ้นสมัยใด ทั้งนี้บริเวณเหนือช่องประตูมีการสลัก พ.ศ. 2509 สันนิษฐานว่าเป็นปีที่ปฏิสังขรณ์

ครั้งล่าสุด  

อาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญอีกหลังหนึ่ง ได้แก่ มณฑปพระพุทธบาทซึ่งมีลักษณะ

พิเศษคือมียอดเป็นทรงมงกุฎ มีระเบียงล้อมรอบและปรากฏหอระฆัง อิทธิพลศิลปะจีนที่มุมทั้งสี่ 

สะท้อนงานช่างช่วงรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ภายในมณฑปปรากฏจิตรกรรมไทยประเพณีผสมผสานกับ

การใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมตะวันตก มีการผลักระยะใกล้-ไกล แสดงฝีมือทางช่างชั้นสูงกว่าจิตรกรรม

ในอุโบสถ มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของขรัวอินโข่ง2 ซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบของสถาปัตยกรรม น่า

แปลกใจว่าอาคารและจิตรกรรมลักษณะนี้มาปรากฏอยู่ในวัดแถบชนบทได้อย่างไร จึงทำให้เกิด

ประเด็นคำถามว่าวัดพระงามมีความสำคัญอย่างไร    เนื่องจากมีอิทธิพลของงานช่างหลวงผสมอยู่ 

และเนื้อหาของจิตรกรรมเท่าท่ีเหลือหลักฐานอยู่เป็นพุทธประวัติตอนพระเจ้าพิมพิสารกรวดน ำ้อทุิศส่วน

บุญให้เปรต3 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน นับเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องสืบค้นและ

ตรวจสอบการกำหนดอายุของจิตรกรรมต่อไป 

อาคารทางศิลปกรรมอ่ืน ๆ ที่ปรากฏ ได้แก่ วิหารซ่ึงมีลักษณะเป็นมุขยื่นออกมาสี่ทิศ มีความ

เป็นไปได้ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาและคงได้รับการซ่อมแซมในสมัยรัตนโกสินทร์ ศาลาการเปรียญ

ก่ออิฐถือปูน  ยกพ้ืนสูง มีฐานก่อซุ้มโค้งเป็นช่องตรงกับช่องหน้าต่าง หลังคาเป็นแบบไทยประเพณี 

และเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นชุดฐานสิงห์ซ้อนกันในผังแปดเหลี่ยม แต่ไม่มีบัลลังก์   

ทั้งนี้ยังไม่มีผู้ศึกษารูปแบบศิลปกรรมและตรวจสอบอายุศิลปกรรมเหล่านี้อย่างละเอียด จึงเป็น

ประเด็นทางวิชาการที่ควรศึกษาและตรวจสอบอายุสมัยของศิลปกรรมเหล่านี้  

 
1 ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศลิปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที ่001 เล่มที่ 6, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว, 2538), 87-

91. 
2 วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้า

ศิลปวัฒนธรรมไทย, 2522), 18-19. 
3 เรื่องเดียวกัน, 18-19. 



  3 

ข้อสังเกตที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ บริเวณสุสานปรากฏสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

ลักษณะเป็นอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากในช่วงเวลาราวรัชกาลที่  4 ถึง

รัชกาลที่ 5 ซึ่งศิลปะตะวันตกได้รับความนิยมอย่างมาก วัดในแถบชนบทยังไม่น่ารู้จักการทำสุสานใน

ลักษณะนี้ สันนิษฐานว่าอาจเป็นการนำแนวคิดของสุสานหลวงซึ่งเกิดขึ้นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา

ราม ในรัชกาลที่ 5 มาใช้ จึงน่าสนใจที่จะวิเคราะห์และสืบค้นว่ามีบุคคลสำคัญคนใดมาเกี่ยวข้องกับ

การบูรณะวัดพระงามหรือไม่ 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นดังที่กล่าวมานั้น รูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏแสดงว่าวัดพระงามคง 

สร้างขึ้นหรืออาจได้รับการอุปถัมภ์โดยบุคคลชั้นสูงหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญ โดยได้นำอิทธิพล

ศิลปกรรมจากงานช่างหลวงมาปรับเปลี่ยนผสมผสานกับช่างท้องถิ่น  ซึ่งนำไปสู่ประเด็นในการศึกษา

ว่าเหตุใดจึงพบศิลปกรรมลักษณะนี้ในพ้ืนที่ชนบทได้ วัดพระงามนี้มีความสำคัญอย่างไร  และสร้างขึ้น

เมื่อใด    

 ที่ผ่านมามีการมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะมณฑปและตีความจิตรกรรมภายในมณฑปเป็นสำคัญ 

ไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของศิลปกรรมทั้งหมด จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ

ศิลปกรรมอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในเขตพุทธาวาสด้วย เพ่ือช่วยกำหนดอายุสมัยทั้งสถาปัตยกรรมและ

จิตรกรรมให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น  

ด้วยเหตุนี้การศึกษาจิตรกรรมและรูปแบบศิลปกรรมในวัดพระงามในภาพรวมทั้งหมด

ประกอบกัน จึงอาจทำใหสามารถเข้าใจถึงที่มา ยุคสมัยการสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ตลอดจนสะท้อนให้

เห็นถึงแรงบันดาลใจและอิทธิพลงานช่างที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม และอาจบอก

ความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่บริเวณวัดพระงามและความสัมพันธ์กับชุมชนและวัด

บริเวณใกล้เคียงนั้นได้เป็นอย่างดี       

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบศิลปกรรมภายในวัดพระงาม ได้แก่ อุโบสถ มณฑปพระพุทธบาท เจดีย์ 

วิหารจตุรมุข ศาลาการเปรียญ สุสานและจิตรกรรมฝาผนัง เพ่ือใช้ช่วยในการกำหนดอายุของ

ศิลปกรรมและจิตรกรรมไดช้ัดเจนยิ่งขึ้น 

 2. เพ่ือศึกษาลักษณะการเล่าเรื่อง เทคนิค รูปแบบและองค์ประกอบของจิตรกรรมที่ปรากฏ

ภายในอุโบสถและมณฑปพระพุทธบาท วิเคราะห์เปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดอ่ืน ๆ  

 3. เพ่ือตอบคำถามว่ากลุ่มผู้สร้างหรือผู้อุปถัมภ์ควรเป็นคนกลุ่มใด 
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สมมติฐานของการศึกษา          

  1. ศิลปกรรมภายในวัดพระงาม ได้แก่ เจดีย์ อุโบสถ วิหารจตุรมุข สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย
อยุธยาและได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 หรือรัชกาลที่ 5 ส่วนมณฑปพระพุทธบาท ศาลา
การเปรียญและสุสาน สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 หรือรัชกาลที่ 5 โดยพิจารณาจากรูปแบบ
ศิลปกรรม เช่น สถาปัตยกรรมยอดทรงมงกุฎ แม้จะปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แต่ก็ได้รับ
ความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5  
 2. สถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่เป็นสุสานหรืออนุสาวรีย์บรรจุอัฐิ เป็นการนำแนวคิดของ
สุสานหลวงสมัยรัชกาลที่ 5 มาใช้  
 3. จิตรกรรมภายในอุโบสถ เขียนขึ้นในราวรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือการเขียนของช่างพ้ืนบ้าน ซึ่ง
ช่างกลุ่มหนึ่งเขียนแบบไทยประเพณี สืบทอดต่อมาจากงานช่างสมัยรัชกาลที่ 3 และอีกกลุ่มหนึ่งเขียน
เลียนแบบช่างสกุลขรัวอินโข่งแต่มีการใช้โทนสีต่างจากจิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาท โดยช่างทั้ง
สองกลุ่มดังกล่าวเขียนจิตรกรรมในอุโบสถขึ้นในเวลาพร้อม ๆ กัน จิตรกรรมส่วนหนึ่งมีงานซ่อมขึ้น
ใหม่ภายหลังโดยช่างพ้ืนบ้าน 
 4. จิตรกรรมภายในมณฑปพระพุทธบาทซึ่งเป็นจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกับ เทคนิคการ
เขียนจิตรกรรมแบบตะวันตก เป็นฝีมือการเขียนของช่างหลวงหรือกลุ่มช่างที่เรียนรู้มาจากช่างสกุล
ขรัวอินโข่ง โดยพิจารณาจากเทคนิคการเขียนและการใช้สี                                                                               
 5. มีพระหรือบุคคลชั้นสูงมาเก่ียวข้องกับการบูรณะวัดพระงาม 

ขอบเขตการศึกษา   

 ศึกษาศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ ในเขตพุทธาวาสวัดพระงาม อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยจะทำการศึกษาสถาปัตยกรรม ได้แก่ อุโบสถ  มณฑปพระพุทธบาท 

วิหารจตุรมุข ศาลาการเปรียญ เจดีย์และสุสาน ศึกษาจิตรกรรมในอุโบสถและมณฑปพระพุทธบาท 

และศึกษาประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ โดยมิได้ทำการศึกษารอยพระพุทธ

บาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่ในมณฑปพระพุทธบาท เนื่องจากเป็นชิ้นที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2535 

และมิได้ศึกษาศิลปกรรมที่จัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัด เนื่องจากไม่ทราบแหล่งที่มาของ

โบราณวัตถุได้ชัดเจน 

ขั้นตอนการศึกษา                                                                                                                    

 1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหนังสือที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการศึกษา  
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 2. เก็บข้อมูลภาคสนาม บันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังและศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง                           

 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม                                                                  

 4. สรุปผลการศึกษา 

แหล่งข้อมูล      

 1. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                         
 2. หอสมุดแห่งชาติ                                                                                                      
 3. ข้อมูลภาคสนาม 
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บทที่ 2 

ประวัติวัดพระงาม และข้อมูลการบูรณปฏิสังขรณ์ 

 

ประวัติความเป็นมา 

วัดพระงาม ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มี

พงศาวดารใดกล่าวถึง จึงไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง 

สันนิษฐานว่าวัดนี้มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาเนื่องจากพบซากเจดีย์เก่าในจากการขุดแต่งพ้ืนที่บริเวณ

วัด และวัดคงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมา จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 24014 

ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยต่อมากรมศิลปากรได้

ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานวัดพระงามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ประกาศในพระราช

กิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 37 ง5                                                                     

นอกจากนี้ ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าวัดพระงาม เดิมตั้งอยู่ในบริเวณของชุมชนมอญและเคยมี

เสาหงส์ตั้งอยู่หน้าวัด พระสมุห์พ่วงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์หนึ่งของวัดพระงามมักเดินทางไปธุดงค์ที่

เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า ทุก ๆ ปี จนมรณภาพที่นั่น6 จึงเชื่อกันว่าวัดพระงามเป็นวัดมอญและมี

ความเกี่ยวข้องกับชาวมอญมาแต่เดิม 

พ้ืนที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวมอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่สมัย

อยุธยาตอนกลาง ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งก่อน

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ให้กองทัพหงสาวดีตั้งค่ายอยู่ในบริเวณ “พุทธเลา” ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังปรากฏข้อความว่า 

“…สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีเอากระสุนปืนมาบวงสรวงพลี แล้วให้เลิกไปตั้งค่ายหลวง ณ ทุ่ง

พุดทะเลาอยู่สามวัน จึงเสด็จทรงช้างพระที่นั่งกระโจมทอง นำกำลังในกองออกจากค่ายข้ามโพธิ์สาม

 
4 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ

ศาสนา, 2528), 249. 
5 "ประกาศกรมศลิปากร เรื่อง ข้ึนทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน." ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 

115, ตอนพิเศษ 37 ง (19 พฤษภาคม 2541): 9. 
6 กรมศิลปากร, รายงานโครงการบูรณะอุโบสถวัดพระงาม ตำบลบางเด่ือ อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: หจก. พัทธกร, 2557), 2. 
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ต้นมาตามทุ่งเพนียด เสด็จยืนช้างอยู่ ณ วัดสามพิหาร ตรัสให้พระมหาอุปราชาต้อนพลเข้าหักพระ

นคร7” 

เห็นได้ว่าทั้งชื่อพุทธเลา(พุดทะเลา) และโพธิ์สามต้นปรากฏมาแล้วตั้งแต่อดีต และในปัจจุบัน

ล้วนเป็นชื่อตำบลที่อยู่ในอำเภอบางปะหันทั้งสิ้น (ภาพท่ี 1)  

ในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา หลังจากสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นพระมหาอุปราชอยู่

ขณะนั้นทรงประกาศอิสรภาพต่อหงสาวดีแล้ว ทรงเชิญพระมหาเถรคันฉ่อง พระยาเกียรติ พระยาราม

ผู้เป็นชาวมอญ และเทครัวชาวมอญมายังกรุงศรีอยุธยา8 บริเวณหัวรอซึ่งอยู่ห่างจากค่ายโพธิ์สามต้น

ประมาณ 7 กิโลเมตร 

สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมีบัญชาให้พระยาพิพิธและพระยาพิชัยซึ่งเป็นกองกำลัง

ชาวจีนยกพลเข้าตีค่ายโพธิ์สามต้น ซึ่งสุกี้พระนายกองสั่งให้มองญาตั้งทัพเรือรับศึกอยู่ที่เพนียด ดัง

ปรากฏข้อความว่า 

“ครั้นรุ่งขึ้น ณ วันฯ 12 ค่ำ เพลาเช้า 3 โมงเศษ ยกเข้าตีค่ายโพสามต้นฟากตะวันออก 

พะม่าก็แตกหนีเข้าค่าย จึงตรัสสั่งให้ทำบันไดจะเข้าตีค่ายด้านตะวันตก ซึ่งพระนายกองตั้งอยู่นั้น แล

กองพระยาพิพิธ พระยาพิชัย เป็นทัพหน้า เข้าตั้งค่ายประชิด ณ วัดกลาง ห่างค่ายประมาณ 7 เส้น

เศษ ด้วยพระเดชเดชานุภาพ ฝ่ายข้าศึกให้สยบสยองกลัวเป็นกำลัง ต่างคนต่างก็หนีออกจากค่ายพระ

นายกองสิ้น พระนายกองสะดุ้งตกใจ จึงคิดอ่านให้พระยาธิเบศร์บริรักษ์ผู้เป็นเจ้าพระศรีธรรมาธิราช

ออกมาถวายบังคมสามิภักดิ์ยอมเป็นข้าใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท เชิญเสด็จพระราชดำเนินไป ณ จวน 

จึงรับสั่งมิให้ทหารกระทำอันตรายเบียดเบียนแก่ไพร่ฟ้าประชากรทั้งปวง แล้วทอดพระเนตรเห็น 

ขัติยวงศาเสนาบดีซึ่งอนาถาได้ความลำบากเวทนานัก ก็พระราชทานทรัพย์เสื้อผ้าต่าง ๆ แก่พระนาย 

กองแก่เสนาบดีน้อยใหญ่เป็นอันมาก…9” 

 
 7 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจมิ) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด),  (พระ

นคร: คลังวิทยา, 2507), 48. 

 8 กรมศิลปากร, ประชมุพงศาวดารภาคท่ี 64 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) (พระ

นคร: กรมศลิปากร, 2479), 127.  

 9 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจมิ) : จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบุรุษ

และเอกสารอื่น,  (นนทบุรี: ศรีปญัญา, 2551), 53-54.  
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จากข้อความดังกล่าวแสดงว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญกระจัดกระจายอยู่ โดยรอบค่าย

โพธิ์สามต้น และคงเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยธนบุรี 

อย่างไรก็ตาม แม้พ้ืนที่บริเวณตำบลพุทธเลาและตำบลโพธิ์สามต้น มีความเก่ียวข้องกับชุมชน

มอญมาแต่เดิม แต่ในพระราชพงศาวดารไม่ได้เอ่ยถึงชื่อบ้านบางเดื่อหรือชุมชนพระงาม จึงไม่ทราบ

ที่มาว่าชื่อนี้มีมาตั้งแต่เมื่อใด และไม่ปรากฏหลักฐานว่าวัดพระงามเป็นวัดมอญหรือมีความพันธ์กับ

ชุมชนมอญใกล้เคียงหรือไม่ 

 

 
                   ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตำบล ในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา: http://r01.ldd.go.th/dinthai/พระนครศรีอยุธยา/MAIN/AY/AY_07.html             

เข้าถึงเมื่อ 13 ก.ค. 2564 

 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

 การสร้างอาคารต่าง ๆ ในวัดพระงามไม่มีการบันทึกเอาไว้ในเอกสาร งานศิลปกรรมที่ปรากฏ

ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ จากการสังเกตลักษณะสภาพอาคาร

ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าคงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ในส่วนของบริเวณเหนือช่องประตู
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ภายในอุโบสถเป็นเพียงแห่งเดียวที่มีการสลักปีพุทธศักราชที่เก่าท่ีสุด คือ พ.ศ. 2509 จึงสันนิษฐานว่า

เป็นปีที่ทำการบูรณะอุโบสถหรือจิตรกรรมในอุโบสถครั้งล่าสุด 

 เมื่อปลาย พ.ศ. 2554 เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยในพ้ืนที่ของวัดพระงามได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

ขั งโบราณ สถานและก่อให้ เกิดการท รุดตั วของดิน   ในปี  พ .ศ . 2557 สำนั กศิลปากรที่  3 

พระนครศรีอยุธยาจึงทำดำเนินการบูรณะในส่วนของอุโบสถ เพ่ือซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงของ

อาคาร รวมทั้งยังบูรณะผนังกันดินด้วย โดยได้ทำการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเพ่ือตรวจซ่อมโครงสร้าง

และติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคาท่ียังคงสภาพดีกลับในตำแหน่งเดิม มีการทำพิมพ์ช่อฟ้า ใบระกาและหาง

หงส์จากปูนซีเมนต์ขึ้นมาใหม่ และทำการสกัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กจากการบูรณะครั้งก่อนหน้า

ออกเพ่ือรักษารูปแบบดั้งเดิมของอาคารและได้ทำการฝังท่อดินเผาสำหรับระบายความชื้นในผนัง ส่วน

ภายในอุโบสถมีการปูพ้ืนหินอ่อนและปรับเปลี่ยนธรณีประตูและธรณีหน้าต่าง10 อย่างไรก็ตาม ในการ

บูรณะอุโบสถครั้งนี้ไม่ได้รวมถึงการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย และ

จิตรกรรมบางส่วนได้เลือนหายไปแล้ว 

 ราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้วางแผนการบูรณะ

วัดพระงาม ได้แก่ การดำเนินงานทางโบราณดีโดยรอบบริเวณวิหารจตุรมุข การบูรณะวิหารจตุรมุข 

การบูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์ การออกแบบและจัดแสดงโบราณวัตถุ การอนุรักษ์โบราณวัตถุ การ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์จิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาท  

 จากการขุดแต่งรอบบริเวณวิหารจตุรมุข พบซากฐานอาคารเก่า ซากฐานเจดีย์และร่องรอย

ของกำแพงแก้ว ในชั้นดินที่ลึกลงไปจากชั้นดินที่ใช้งานปัจจุบัน (ภาพท่ี 2-4) จึงสันนิษฐานได้ว่าพื้นที่

บริเวณนี้ได้เป็นวัดมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ในสมัยอยุธยาและมีการใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดย

สังเกตได้ว่าเจดีย์ประธานน่าจะสร้างทับบนบริเวณฐานเจดีย์เดิม  

 

 
 10 กรมศิลปากร, รายงานโครงการบูรณะอุโบสถวัดพระงาม ตำบลบางเด่ือ อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: หจก. พัทธกร, 2557), 14-47.  
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                  ภาพที่ 2 ซากฐานอาคารเก่าจากการขุดแต่งบริเวณรอบวิหารจตุรมุข                                                                                 
                               ที่มา: สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 
 

 
                 ภาพที่ 3 ซากฐานเจดีย์เก่าด้านล่างของที่ตั้งเจดีย์ประธานในปัจจุบัน                                                                
                               ที่มา: สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 
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                                       ภาพที่ 4 ร่องรอยของกำแพงแก้ว                                                                                                       
                                  ที่มา: สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 

 

ลักษณะโดยท่ัวไปและแผนผังของวัด 

วัดพระงาม ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ 1 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี 27 ไร่ 1 งาน11 (ภาพท่ี 5) 

 ทิศเหนือ ติดกับคลองชลประทานและโรงเรียนวัดพระงาม                                       

 ทิศใต้ ติดต่อกับทางโคกระบือซ่ึงปัจจุบันเป็นบ้านเรือนราษฎร  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนเลียบคลองชลประทาน  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองเกาะเลิ่งซึ่งบรรจบกับแม่น้ำลพบุรี  

 
11 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ

ศาสนา, 2528), 249.   



  12 

 
                     ภาพที่ 5 ที่ตั้งวัดพระงาม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                                    
                                    ที่มา: Google Earth เข้าถึงเมื่อ 20 ก.ค. 2563 
 

 สภาพของวัดโดยทั่วไป มีการแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสอย่างชัดเจน (ภาพท่ี 6) 
ตำแหน่งของอุโบสถและวิหารจตุรมุขตั้งอยู่ใกล้กันและสังเกตได้ว่าอยู่ในแนวแกนเดียวกัน โดยวางตัว
ตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก สันนิษฐานว่าเป็นอาคารที่มีมาแต่เดิมและคงเป็นอาคารที่สร้าง
ในผังหลักของวัด โดยอาจเคยหันหน้าสู่คลองเกาะเลิ่งทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางสัญจรทางน้ำ มีเจดีย์
รายอยู่ทางทิศเหนือติดกับอุโบสถ ระหว่างอุโบสถและวิหารจตุรมุขปรากฏเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยม
ตั้งอยู่นอกผังหลัก ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างทับซ้อนเจดีย์องค์เดิม บริเวณใกล้กันทางทิศตะวันตกมีศาลา
การเปรียญวางตัวในแกนทิศเหนือ-ใต้ ทางด้านทิศตะวันออกมีการสร้างมณฑปสำหรับประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทจำลอง ซึ่งคาดว่าสร้างข้ึนภายหลัง เนื่องจากอยู่ห่างออกไปจากบริเวณผังหลัก ด้านหน้า
กุฎิสงฆน์อกเขตสังฆาวาสและเขตพุทธาวาสมีหอระฆังตั้งอยู่ และถัดไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของ
อาคารสองชั้นซึ่งเดิมคือโรงเรียนประสาทสาสนวิทยา แต่ถูกปรับปรุงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์สำหรับจัด
แสดงโบราณวัตถุซึ่งแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2563 
 บริเวณผังหลักปรากฏร่องรอยของกำแพงกันดินและมีลักษณะคล้ายมีการขุดลอกช่องระบาย

น้ำหรือทางน้ำเล็ก ๆ ล้อมรอบพื้นที่อุโบสถ วิหารจตุรมุข และเจดีย์ แต่มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่จึง

สังเกตเห็นร่องรอยได้เพียงบางส่วนเท่านั้น (ภาพท่ี 7) ในส่วนของการวิเคราะห์ศิลปกรรมจะขอยกไป

กล่าวถึงรายละเอียดในบทถัดไป 

 

  วัดพระงาม 
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                                            ภาพที่ 6 แผนผังวัดพระงาม                                                                                
              ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/037/9.PDF                                           
                                             เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2563 
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                      ภาพที่ 7 ร่องรอยการขุดลอกช่องทางน้ำรอบบริเวณผังหลัก 

 

การศึกษาที่ผ่านมา 

เมื่อ พ.ศ. 2522 วิยะดา ทองมิตร กล่าวถึงมณฑปพระพุทธบาท วัดพระงามว่าสร้างขึ้นโดย

เจ้าคุณราชมุนี (แสง) แห่งวัดสุทัศน์เทพวราราม เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงครูอาจารย์ที่เคยสั่งสอนท่านเมื่อ

ครั้งเป็นศิษย์ของที่นี่ โดยลักษณะอาคารเป็นทรงสูง ยอดมงกุฎอันเป็นแบบแผนของสถาปัตยกรรม

สมัยรัชกาลที่ 4 ส่วนจิตรกรรมภายใน เขียนด้วยวิธีแบบใหม่ คือมีอิทธิพลของยุโรปเข้ามา มีการผลัก

ระยะใกล้ไกล เขียนได้อารมณ์รุนแรง สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของขรัวอินโข่ง ตีความว่าเป็นพุทธประวัติ

ตอนเปรตมาขอส่วนบุญพระเจ้าพิมพิสาร12 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลว่าเจ้าคุณราชมุนี (แสง) เป็นผู้สร้าง

มณฑปนั้นมาจากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดพระงามเมื่อ พ.ศ. 2521 ซึ่งยังสืบหาเอกสารอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องไม่ได้ และเป็นไปได้หรือไม่ว่าจิตรกรรมอาจเขียนโดยศิษย์ของขรัวอินโข่งในสมัยหลังลงมา

เล็กน้อยเพราะยังคงพบการเขียนจิตรกรรมในลักษณะนี้อยู่ด้วย 

 ใน พ.ศ. 2538 ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

กล่าวถึงจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดพระงามว่า เขียนเรื่องทศชาติชาดก พระอดีตพุทธเจ้า และการปลง

 
12 วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้า

ศิลปวัฒนธรรมไทย, 2522), 18-19. 
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อสุภกรรมฐาน ลักษณะจิตรกรรมแสดงว่ามีการเขียนสองสมัย คือ ภาพเก่าอยู่ที่ผนังด้านบน เขียนสี

บางเรียบ มีวรรณะอุ่นสีแดงและสีกลมกลืนกันตลอด   และมีการเขียนซ่อมจิตรกรรมใหม่ อายุราว

รัชกาลที่ 5 ส่วนจิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาทเขียนเรื่องพุทธประวัติและพระราชพิธีบุพเปตพลี มี

ลักษณะเป็นจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 สกุลช่างขรัวอินโข่ง โดยมีภาพสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์แบบ

ใหม่แบบศิลปกรรมตะวันตก13 จากการสังเกตจิตรกรรมในอุโบสถเบื้องต้น สันนิษฐานว่าอุโบสถอาจมี

การต่อเติมผนังส่วนบนขึ้นไป เนื่องจากภาพจิตรกรรมด้านบนดูเป็นฝีมือของช่างคนละกลุ่มกับ

จิตรกรรมที่อยู่ระหว่างช่องหน้าต่าง และเป็นลักษณะที่ใหม่กว่า ทั้งนี้จึงต้องทำการตรวจสอบรูปแบบ

ของจิตรกรรมเพื่อสามารถบอกอายุสมัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ต่อมาใน พ.ศ 2557 สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร ได้ทำการบูรณะ

อุโบสถวัดพระงาม เนื่องจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลาย พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศิลปกรรม

บางส่วน ทั้งนี้ได้มีการสำรวจรูปแบบสถาปัตยกรรมได้แก่ อุโบสถ เจดีย์ประธาน วิหารจตุรมุข มณฑป 

ศาลาจงกรมและศาลาตรีมุข และกล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถว่าเขียนเรื่องพุทธประวัติและ

ทศชาติชาดก โดยมีการสันนิษฐานว่าศิลปกรรมต่าง ๆ ในวัดพระงามน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอน

ปลายถึงช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่เกินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาได้มี

การบูรณะศิลปกรรมในรัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว14    ซึ่งในประเด็นนี้ควรมีการตรวจสอบ

อายุสมัยการสร้างหรือปฏิสังขรณ์วัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และชุมชนโดยรอบมากน้อยเพียงใด           

                                                                                  

  

 

 

 

 
13 ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศลิปากร, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่ 001 เล่มที่ 6, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพรา้ว, 2538), 

87-91. 
14 กรมศิลปากร, รายงานโครงการบูรณะอุโบสถวัดพระงาม ตำบลบางเด่ือ อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: หจก. พัทธกร, 2557), 42. 
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บทที่ 3 

วิเคราะห์สถาปัตยกรรมวัดพระงาม 

 

 ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมภายในวัดพระงาม ได้แก่ เจดีย์ประธาน อุโบสถ วิหาร

จตุรมุข มณฑปพระพุทธบาท ศาลาการเปรียญและสุสานหรืออนุสาวรีย์บรรจุอัฐิ  โดยศึกษา

เปรียบเทียบกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแหล่งอ่ืนเพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับหลักฐาน

ศิลปกรรมทีป่รากฏภายในบริเวณวัด 

1. เจดีย์ประธาน                                                                                                            

 เจดีย์ประธานของวัดพระงามเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นชุดฐานสิงห์ใน

ผังแปดเหลี่ยมและตั้งอยู่บนฐานประทักษิณในผังแปดเหลี่ยม (ภาพท่ี 8) 

 ส่วนฐาน ส่วนฐานของเจดีย์เป็นฐานประทักษิณ มีลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำ -บัวหงายในผัง

แปดเหลี่ยม ยืดท้องไม้สูง มีบันไดทางขึ้นสู่ลานประทักษิณสี่ด้าน มุมทั้งแปดประดับด้วยหัวเม็ด (ภาพ

ที่ 9) 

 ส่วนกลาง ส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นชุดฐานสิงห์ซึ่งอยู่ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 4 ฐาน แต่ละ

ฐานคั่นด้วยฐานบัว ต่อด้วยบัวปากระฆังซึ่งมีลักษณะเป็นกลีบบัวซ้อนกันคล้ายบัวคลุ่ม รองรับองค์

ระฆังขนาดเล็ก มีการประดับด้วยลายกลีบบัว (ภาพท่ี 10)                                                                                                                                                       

 ส่วนยอด ส่วนยอดมีลักษณะที่พิเศษคือไม่มีบัลลังก์ แต่มีส่วนของก้านฉัตรต่อจากองค์ระฆัง

ขึ้นไป รองรับบัวฝาละมีและปล้องไฉน ส่วนที่ถัดจากปล้องไฉนมีบัวแวงรองรับปลีและรัดด้วยลูกแก้ว 3 

เส้น ซึ่งลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับส่วนยอดของเจดีย์ทรงเครื่อง (ภาพท่ี 11) 

 เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแล้ว เจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่พิเศษ คือเป็น

รูปแบบที่ผสมผสานกันระหว่างเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงเครื่อง การสร้างเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยมนั้น

ปรากฏสืบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ขาสิงห์มีกาบสามเหลี่ยมอย่างง่าย ๆ และซ้อนกัน 4 ฐานในผัง

แปดเหลี่ยม ซึ่งหากเป็นระเบียบของเจดีย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เกือบทุกรูปแบบมักทำเป็นชุดฐาน

สิงห์ 3 ฐานในผังย่อมุมเสมอ15 ส่วนของบัวปากระฆังทำเป็นบัวคลุ่ม ชวนให้นึกถึงเจดีย์ทรงเครื่อง และ

ส่วนยอดขององค์ระฆังแทนที่จะเป็นบัลลังก์ในผังแปดเหลี่ยม ต่อด้วยปล้องไฉน กลับไม่มีบัลลังก์และมี

 
15 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา (นนทบุรี: เมืองโบราณ, 

2560), 566. 



  17 

การทำบัวแวงรองรับปลียอดซึ่งผิดจากระเบียบทั่วไป เป็นไปได้ว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะเคยมีบัลลังก์แล้ว

ยอดหัก จึงมีการทำยอดใหม่ มีซากปล้องไฉนตกอยู่ข้างๆ ซึ่งอาจเป็นยอดเก่าหรืออาจเป็นปล้องไฉนที่

พบจาการขุดแต่งพ้ืนที่โดยรอบก็เป็นได้ (ภาพที่ 12) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่แล้วว่า

เจดีย์ประธานองค์ปัจจุบันนี้น่าจะสร้างทับบนฐานของเจดีย์ดีเก่าซึ่งอาจเป็นเจดีย์ในสมัยอยุธยา และ

ข้อจำกัดในการศึกษาเจดีย์องค์นี้คือไม่สามารถรู้ ว่ารูปแบบแรกสร้างเป็นอย่างไร และมีความ

เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์และได้รับการ

บูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้งจนรูปแบบได้คลี่คลายดังปรากฎในปัจจุบันแล้ว  

 

 
                                       ภาพที่ 8 เจดีย์ประธานวัดพระงาม 
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                                       ภาพที่ 9 ส่วนฐานของเจดีย์ประธาน 

 

 
                                     ภาพที่ 10 ส่วนกลางของเจดีย์ประธาน 
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                                    ภาพที่ 11 ส่วนยอดของเจดีย์ประธาน 
 

 
        ภาพที่ 12 ซากปล้องไฉนที่พบอยู่ข้างเจดีย์ประธาน ถ่ายเมื่อ 17 มกราคม พ.ศ. 2563                  
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เจดีย์ราย 

 ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอุโบสถปรากฏเจดีย์รายและเจดีย์บรรจุอัฐิอยู่หลายองค์ 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เจดีย์ราย 8 องค์ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างข้ึนพร้อม ๆ กับเจดีย ์ประธาน เนื่องจาก

เจดีย์องค์อ่ืน ๆ เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิในสมัยปัจจุบันแล้ว โดยปรากฏเจดีย์สองรูปแบบ คือ เจดีย์

ทรงเครื่องและเจดีย์ทรงระฆัง ผู้วิจัยขอเรียงตามลำดับหมายเลขดังนี้ (ภาพท่ี 13)   

 

 
                                           ภาพที่ 13  ผังลำดับหมายเลขเจดีย์ราย 
 

 เจดีย์รายหมายเลข 1  

 เจดีย์รายหมายเลข 1 เป็นเจดีย์ทรงเครื่อง ส่วนฐานประกอบด้วยฐานบัวคว่ำ-บัวหงายในผัง

สี่เหลี่ยม รองรับฐานสิงห์ 2 ฐานในผังเพิ่มมุมหรือย่อมุมไม้สิบสอง มีลวดบัวเชื่อมระหว่างฐานสิงห์กับ

บัวคลุ่มที่รองรับองค์ระฆังอยู่ในผังเพ่ิมมุมเช่นกัน ขณะที่บัวทรงคลุ่มอยู่ในผังกลม องค์ระฆังอยู่ในผัง

เพ่ิมมุม มีการประดับด้วยพวงมาลัยและพวงอุบะ ต่อด้วยบัลลังก์ในผังเพิ่มมุมและบัวฝาละมีประดับ

ด้วยลายปูนปั้น ส่วนยอดเป็นบัวทรงคุล่มเถาซึ่งมีการปั้นปูนเป็นกลีบบัวเล็ก ๆประดับอยู่ ต่อด้วยปลี

และปลียอด (ภาพที่ 14) 

 รูปแบบเจดีย์ทรงเครื่องโดยทั่วไปแล้วมักประกอบด้วยชุดฐานสิงห์ 2-3 ฐาน และอยู่ในผังเพ่ิม

มุมตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงบัลลังก์ ส่วนของบัวทรงคลุ่มรองรับองค์ระฆังนั้น หากเป็นเจดีย์ทรงเครื่องใน

สมัยอยุธยาจะอยู่ในผังกลมเสมอ ขณะที่บัวทรงคลุ่มในศิลปะรัตนโกสินทร์อยู่ในผังเพ่ิมมุมเช่นเดียวกับ

ฐานและบัลลังก์  อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่าส่วนยอดของเจดีย์องค์นี้มีลักษณะเพรียวสูง มีลูกแก้วรัด

ปลี ทำให้เกิดปลียอดเป็นลักษณะการทำปลีแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึ่งหากเป็นสมัยอยุธยาจะมีปลี
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เพียงชั้นเดียวเท่านั้น16 แม้การทำบัวคลุ่มในผังกลมจะนิยมในศิลปะอยุธยา แต่มีความเป็นไปได้ว่าเจดีย์

องค์นี้สร้างหรือซ่อมในสมัยรัตนโกสินทร์โดยอาจมีอิทธิพลการใช้บัวคลุ่มในผังกลมในศิลปะอยุธยา

ตามท่ีปรากฏทั่วไปในท้องถิ่น 

 

 
                                        ภาพที่ 14 เจดีย์รายหมายเลข 1  
 

 เจดียร์ายหมายเลข 2  

 ส่วนฐานของเจดีย์องค์นี้เป็นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 2 ฐาน ตามด้วยชุดรองรับองค์

ระฆังในผังกลม เป็นฐานบัว 4 ฐานซึ่งมีการทำฐานแต่ละชั้นไม่เหมือนกัน โดยทำเป็นฐานบัวหงาย 

สลับกับฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย และฐานบัวคว่ำ ส่วนองค์ระฆังอยู่ในผังกลม ไม่มีบัลลังก์ ตามด้วยส่วน

ยอดซ่ึงเป็นบัวคลุ่มเถา ปลีและปลียอด (ภาพที่ 15) สันนิษฐานว่าช่างนำรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังมา

ผสมกับเจดีย์ทรงเครื่อง โดยที่ช่างอาจไม่เข้าใจรูปแบบของเจดีย์ ทรงระฆังและเจดีย์ทรงเครื่อง มีการ

ทำฐานแต่ละชั้นไม่เหมือนกันและดูไม่ได้สัดส่วนกัน ซึ่งผู้วิจัยเข้าใจว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างข้ึนในสมัย

รัตนโกสินทร์แล้ว  

 
 16 เรื่องเดียวกัน, 677. 
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                                       ภาพที่ 15 เจดีย์รายหมายเลข 2 
 

 เจดียร์ายหมายเลข 3 

 เจดีย์องค์นี้มีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์รายหมายเลข 1 คือ เป็นเจดีย์ทรงเครื่อง ส่วนฐาน

ประกอบด้วยฐานบัวคว่ำ-บัวหงายในผังสี่เหลี่ยม คาดด้วยเส้นลูกแก้วอกไก่ขนาดเล็ก ตามด้วยฐานสิงห ์

2 ฐานซ้อนกันในผังเพ่ิมมุมหรือย่อมุมไม้สิบสอง ระหว่างฐานสิงห์กับบัวทรงคลุ่มทำเป็นลวดบัวในผัง

เพ่ิมมุมซึ่งคาดด้วยลูกแก้วขนาดใหญ่ รองรับบัวคลุ่มในผังกลม องค์ระฆังในผังเพิ่มมุม บัลลังก์ในผัง

เพ่ิมมุม บัวทรงคุล่มเถา ต่อด้วยปลีและปลียอด (ภาพที่ 16) แต่ส่วนขององค์ระฆังไม่มีการประดับด้วย

พวงมาลัย เฟ่ืองอุบะ และบัวคลุ่มเถามีลักษณะเรียบง่าย ไม่ได้ตกแต่งด้วยกลีบบัว อย่างไรก็ตาม จาก

ลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้คงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับเจดีย์

หมายเลข 1 
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                                       ภาพที่ 16 เจดีย์รายหมายเลข 3 
 

 เจดีย์รายหมายเลข 4 

 เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีลักษณะพิเศษ โดยอยู่ในผังกลมตั้งแต่ฐานจนถึงองค์ระฆัง 

ส่วนฐานประกอบด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ รองรับส่วนรองรับองค์ระฆังซ่ึงทำเป็นลวดบัวซ้อนขึ้นไป

หลาย ๆ ชั้นจนดูคล้ายกับปล้องไฉน รองรับองค์ระฆังขนาดเล็ก ไม่มีบัลลังก์ ส่วนยอดมีลักษณะคล้าย

ยอดเจดีย์ทรงเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วยอดของเจดีย์ทรงเครื่องจะมีบัวฝาละมีรองรับบัวคลุ่มเถา ต่อ

ด้วยปลี ลูกแก้วและปลียอด แต่เจดีย์องค์นี้ไม่มีบัวฝาละมี และตำแหน่งของบัวคลุ่มเถานั้นอยู่แทน

ตำแหน่งของลูกแก้วที่คั่นปลีกับปลียอด (ภาพท่ี 17) เป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ

ช่างท้องถิ่นทีน่ำลวดบัวมาเรียงกันจนคล้ายกับปล้องไฉนมากกว่ามาลัยเถา 
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                                       ภาพที่ 17 เจดีย์รายหมายเลข 4 
 

 เจดีย์รายหมายเลข 5 

 เจดีย์รายหมายเลข 5 เป็นเจดีย์ทรงเครื่อง มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์หมายเลข 1 และเจดีย์

หมายเลข 3 ส่วนฐานประกอบด้วยฐานบัวคว่ำ-บัวหงายในผังสี่เหลี่ยม ต่างกันตรงที่ส่วนถัดมาคือเป็น

ฐานเขียงและชุดฐานบัวในผังเพ่ิมมุม ไม่ใช้ฐานสิงห์ในผังเพ่ิมมุมแบบเจดีย์สององค์ดังกล่าว ส่วนถัดมา

มีบัวทรงคลุ่มอยู่ในผังกลม องค์ระฆังในผังเพิ่มมุม ไม่มีการประดับด้วยพวงมาลัย เฟ่ืองอุบะ บัวทรงคุ

ล่มเถา ต่อด้วยปลีเพียงชั้นเดียว และไม่มีบัลลังก์ (ภาพที่ 18) สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์  

 
                                       ภาพที่ 18 เจดีย์รายหมายเลข 5 



  25 

 เจดีย์รายหมายเลข 6 

 เจดีย์รายหมายเลข 6 เป็นเจดีย์ทรงเครื่อง มีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์รายหมายเลข 1 เจดีย์ราย

หมายเลข 3 และเจดีย์หมายเลข 5 แต่มีสัดส่วนที่สูงเพรียวกว่า เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า และส่วน

ฐานมีความแตกต่างกันโดยประกอบด้วยฐานบัวในผังสี่เหลี่ยม รองรับฐานบัวคว่ำ ฐานบัวคว่ำ-บัว

หงาย และฐานสิงห์ในผังเพ่ิมมุมอย่างละหนึ่งฐาน มีลวดบัวเชื่อมระหว่างฐานสิงห์กับบัวคลุ่มที่รองรับ

องค์ระฆัง โดยบัวคลุ่มอยู่ในผังกลมและองค์ระฆังอยู่ในผังเพ่ิมมุม ตามด้วยบัลลังก์ในผังเพ่ิมมุม ส่วน

ยอดมีลักษณะคล้ายกับยอดของเจดีย์รายหมายเลข 4 คือ ตำแหน่งของบัวคลุ่มเถาอยู่แทนตำแหน่ง

ของลูกแก้วที่คั่นปลีกับปลียอด (ภาพที่ 19)  

 
                                        ภาพที่ 19 เจดีย์รายหมายเลข 6 
 

 เจดีย์รายหมายเลข 7  

 เจดีย์รายหมายเลข 7 มีขนาดเท่ากันกับเจดีย์รายหมายเลข 6 และมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน

อย่างมาก ต่างกันเพียงที่เจดีย์องค์นี้ไม่มีฐานสิงห์ แต่ทำเป็นชุดฐานบัวในผังเพิ่มมุม รองรับบัวทรงคลุ่ม

ในผังกลม องค์ระฆังในผังเพิ่มมุม มีบัลลังก์ในผังเพ่ิมมุม ส่วนยอดมีบัวทรงคลุ่มเถาในตำแหน่งที่ควร

เป็นลูกแก้วรัดปลีเช่นกัน (ภาพที่ 20)  
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                                       ภาพที่ 20 เจดีย์รายหมายเลข 7 
 

 เจดีย์รายหมายเลข 8  

 เจดีย์รายหมายเลข 8 เป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังกลม มีชุดฐานบัว 3 ฐานรองรับองค์ระฆัง ไม่มี

บัลลังก์ ส่วนของปล้องไฉนมีลักษณะคล้ายกับบัวถลา ต่อด้วยปลีขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 21) อย่างไรก็ตาม 

บริเวณฐานของเจดีย์มีซากอิฐเป็นฐานในผังสี่เหลี่ยม สันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างทับฐานเดิม

ของเจดีย์องค์เก่า (ภาพที่ 22) 

 
                                      ภาพที่ 21  เจดีย์รายหมายเลข 8 
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                             ภาพที่ 22 ซากอิฐใต้ฐานของเจดีย์รายหมายเลข 8 
 

 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของเจดีย์รายแล้ว พบว่าเจดีย์แต่ละองค์มีการทำฐานและยอดใน

ลักษณะผสมผสานกัน คือ มีการนำเอารูปแบบบางประการของเจดีย์ทรงระฆังมาผสมผสานกับ

รูปแบบของเจดีย์ทรงเครื่อง โดยที่ช่างอาจเลือกเอาลักษณะบางประการจากเจดีย์สองรูปแบบดังกล่าว

มาปรับใช้จนเกิดเป็นเจดีย์กลุ่มนี้ สันนิษฐานว่าเจดีย์กลุ่มนี้สร้างข้ึนพร้อม ๆ กับเจดีย์ประธานและ

สร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว  

 

2. อุโบสถ     

 อุโบสถวัดพระงามเป็นอาคารแบบไทยประเพณี ก่ออิฐถือปูน ใช้โครงสร้างระบบผนังรับ

น้ำหนัก ส่วนฐานของอาคารเป็นฐานบัว 1 ฐาน คาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น เจาะช่องประตูฝั่งละ 1 

ช่อง เหนือช่องประตูมีการเจาะช่องระบายอากาศอย่างละ 1 ช่อง ตัวอาคารด้านผนังสกัดมีการเจาะ

ช่องหน้าต่างฝั่งละ 3 ช่อง และเหนือช่องหน้าต่างเจาะช่องระบายอากาศฝั่งละ 5 ช่อง ส่วนบนของ

อุโบสถเป็นหลังคาเครื่องไม้แบบทรงจั่วซ้อนชั้น ประดับเครื่ องลำยองอันประกอบไปด้วยช่อฟ้า 

ใบระกาและหางหงส์ ตามระเบียบที่พบมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีมุขยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

โดยเสามุขเป็นเสาเหลี่ยมเรียบ ประดับด้วยบัวแวงขนาดเล็ก หน้าบันเป็นไม้ ประดับด้วยปูนปั่นลาย

เสมาธรรมจักรตั้งอยู่บนพาน ล้อมด้วยลายก้านขด ลักษณะเรียบง่าย ไม่มีการประดับสาหร่ายและ

รวงผึ้ง (ภาพที่ 23)  

 จากโครงสร้างโดยรวมของอาคาร สันนิษฐานว่าอุโบสถหลังนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัย

รัตนโกสินทร์ เนื่องจากใช้โครงสร้างระบบผนังรับน้ำหนักแล้ว แม้ว่าโครงสร้างลักษณะนี้จะนิยมใน
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สมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกัน แต่ฐานของอุโบสถหลังนี้มีลักษณะราบขนานไปกับพ้ืน ไม่ได้แอ่นโค้ง

คล้ายท้องสำเภาแบบอาคารสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น อุโบสถวัดกุฎีดาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ภาพที่ 24)  อุโบสถวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 25)  เป็นต้น อย่างไรก็ตามอุโบสถวัดพระงาม

คงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาเสมอ มีการทำช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์โดยกระสวนแบบทำแม่พิมพ์

ตามรูปแบบลักษณะเดิม ส่วนบัวหัวเสาเดิมเป็นเสาเรียบ ไม่ประดับลวดลายใด ๆ แต่มีการทำบัวหัว

เสาขึ้นมาภายหลัง17  

 

 
                                      ภาพที่ 23 อุโบสถวัดพระงาม 
 

 
                          ภาพที่ 24 อุโบสถวัดกุฎีดาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
17 กรมศิลปากร, รายงานโครงการบูรณะอุโบสถวัดพระงาม ตำบลบางเด่ือ อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: หจก. พัทธกร, 2557), 28. 
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                                  ภาพที่ 25 อุโบสถวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี   

  

 หน้าบันของอุโบสถตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นหน้าบันไม้ แต่ปั้นปูนประดับเป็นลายเสมา

ธรรมจักรตั้งอยู่บนพาน ล้อมด้วยลายก้านขดอย่างเรียบง่ายเต็มพ้ืนที่ว่าง ลักษณะเหมือนกันทั้งหน้า

บันฝั่งตะวันออกและหน้าบันฝั่งตะวันตก ซึ่งน่าจะเป็นงานที่ซ่อมขึ้นใหม่ในสมัยหลัง เนื่ องจากการใช้

ลวดลายเสมาธรรมจักรมักพบในศิลปะรัตนโกสินทร์ เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพุทธศาสนา และลายก้าน

ขดเป็นก้านขดใบเทศแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ด้วยเช่นกัน ส่วนล่างของหน้าบันทำเป็นรูปหน้ากาลคาย

ลายก้านขด และหน้าบันปีกนกประดับลายก้านขดเต็มพ้ืนที่ว่าง (ภาพที่ 26)  ตัวอย่างหน้าบันที่

ประดับด้วยเสมาธรรมจักรในศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่น หน้าบันด้านทิศใต้ที่อุโบสถวัดเบญจมบพิตร

ดุสิตวนาราม (ภาพที่ 27) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  

 

 
                                      ภาพที่ 26 หน้าบันอุโบสถวัดพระงาม 
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                       ภาพที่ 27 หน้าบันทิศใต้ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

ที่มา: https://www.voicetv.co.th/read/267456 เข้าถึงเมื่อ 20 ก.ย. 2563 

 

 รอบอุโบสถมีใบเสมาปักประจำทิศอยู่ 8 ทิศ ลักษณะเป็นเสมานั่งแท่น ทำจากหิน โดย

ปรากฏใบเสมา 2 รูปแบบ คือใบเสมาประจำทิศตะวันตกเป็นใบเสมาเดี่ยว ทรงเจว็ด ยอดแหลม เอว

คอด ปลายตวัดขึ้นโค้งงอน กลางใบเสมามีแนวสันเล็ก ๆ ลงมาถึงกึ่งกลางแยกใบเสมาออกเป็นสอง

ส่วนและทำให้เกิดพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมบริเวณยอดและท้องเสมา โดยอาจเคยมีลวดลายสลักแต่ได้เลือน

หายไปแล้ว (ภาพที่ 28) ลักษณะโครงสร้างลายคล้ายกับใบเสมาศิลปะอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมา เช่น 

ใบเสมาวัดพระนอน จังหวัดกำแพงเพชร (ภาพที่ 29) และใบเสมาวัดสมณโกฏฐาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 30) เป็นต้น  มีความเป็นไปได้ว่าใบเสมารูปแบบนี้เป็นใบเสมารูปแบบเดิม

เมื่อแรกสร้างอุโบสถ ใบเสมาอีกรูปแบบหนึ่งตั้งอยู่ประจำทิศอ่ืน ๆ มีขนาดเล็กกว่าแบบแรกและเป็น

ใบเสมาคู่ ลักษณะคือ มีเอวคอด มีกระหนกเป็นตัวเหงาตวัดขึ้นแนบเอวเสมา มีแถบเส้นพาดกลางใบ 

ประดับลายดอกสี่กลีบที่ยอด อก และโคนเสมา (ภาพที่ 31) รูปแบบโครงสร้างคล้ายกับใบเสมาสมัย

อยุธยาตอนปลาย เช่น ใบเสมาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 32) และใบเสมา

วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ภาพท่ี 33) และการทำเสมาขนาดเล็กประดิษฐานบนแท่นนั้นนิยม

ในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา เป็นไปได้ว่าใบเสมารูปแบบที่ 2 นี้อาจทำขึ้นในคราวบูรณะอุโบสถ

ในสมัยหลังและเป็นฝีมือของช่างชาวบ้าน เนื่องจากใบเสมามามีขนาดไม่ได้สัดส่วนและไม่ประณตีมาก

นัก 
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 อาจกล่าวได้ว่า โดยรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันของอาคารหลังนี้เป็นรูปแบบศิลปะสมัย

รัตนโกสินทร์แล้ว อย่างไรก็ตามต้องทำการศึกษาพระพุทธรูปประธานและจิตรกรรมฝาผนังภายใน

อุโบสถประกอบกันด้วยซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทถัดไป 

 

       
                                          ภาพที่ 28 ใบเสมาแบบที่ 1  

 

                              
                           ภาพที่ 29 (ซ้าย) ใบเสมาวัดพระนอน จังหวัดกำแพงเพชร 

                           ที่มา: ศาสตราจารย์ มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล 

                           ภาพที่ 30 (ขวา) ใบเสมาวัดสมณโกฏฐาราม อยุธยา 
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                                            ภาพที่ 31 ใบเสมาแบบที่ 2 

 

                     
  ภาพที่ 32 (ซ้าย) ใบเสมาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ภาพที่ 33 (ขวา) ใบเสมาวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร    

3. มณฑปพระพุทธบาท 

 มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอุโบสถ มีลักษณะ

เป็นอาคารรูปแบบพิเศษ มีฐานประทักษิณเป็นฐานบัวยกสูง ล้อมรอบด้วยระเบียงเจาะช่องแนวทแยง 

มีบันไดทางขึ้นสี่ทิศและมีซุ้มหน้าบันโค้งครึ่งวงกลมแบบฝรั่ง (ภาพที่ 34)  มีหอระฆังประจำมุมซึ่งมี

ลักษณะเรียบง่ายแต่หลังคาเอนสอบเป็นทรงกระโจมทำลอนเลียนแบบกระเบื้องลอนอย่างจีนซ้อนชั้น

กัน (ภาพที่ 35) รูปแบบคล้ายกับซุ้มสีมาของวัดเทพธิดาราม (ภาพที่ 36) เป็นงานศิลปกรรมแบบจีน

ผสมตะวันตกซึ่งสะท้อนงานช่างแบบรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา  



  33 

 
                                        ภาพที่ 34  มณฑปพระพุทธบาท 

 

    
                               ภาพที่ 35 (ซ้าย) หอระฆังประจำมุมท่ีมณฑปพระพุทธบาท 
                                ภาพที่ 36 (ขวา) ซุ้มสีมาวัดเทพธิดาราม                                                                                                
                                             ที่มา: https://2g.pantip.com /cafe/blueplanet/ topic/   
                                             E11104014/E11104014.html เข้าถึงเมื่อ 24 ก.ย. 2563       
                                                                                        
 ฐานของอาคารประกอบด้วยหน้ากระดาน ฐานสิงห์และฐานบัวลูกแก้วอกไก่ (ภาพที่ 37) มี

ซุ้มประตูทางเข้าสี่ทิศซึ่งมีหน้าบันโค้งแบบฝรั่งซ้อนชั้นกัน ตัวอาคารประดับด้วยเสาติดผนัง โดยทั้งเสา

ซุ้มและเสาติดผนังมีลักษณะเซาะร่องเป็นลอน ๆ แบบตะวันตก (ภาพที่ 38) เสาเซาะร่องลักษณะนี้
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คล้ายคลึงกับการเซาะร่องเสาติดผนังของซุ้มสีมาวัดพิชยญาติการาม (ภาพที่ 39) เสาติดผนังของซุ้ม

สีมาวัดนางนอง (ภาพที่ 40) และเสาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร (ภาพที่ 41) เป็นต้น บัวหัวเสาเป็น

บัวแวงปลายสะบัดแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ส่วนของยอดเสาประดับด้วยเทวดาและยักษ์ปูนปั้น ซึ่ง

อาจหมายถึงท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 (ภาพที่ 42) ส่วนที่เชื่อมระหว่างตัวอาคารและยอดมีการทำ

ลวดลายคดโค้งประดับคล้ายกับริ้วชายผ้าม่านห้อยอยู่โดยรอบ (ภาพท่ี 43)  

 

    
                                 ภาพที่ 37 (ซ้าย) ฐานอาคารมณฑป 
                                 ภาพที่ 38 (ขวา) เสาติดผนังของมณฑป 
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             ภาพที่ 39 (ซ้าย) เสาติดผนังซุ้มสีมาวัดพิชยญาติการาม  
                                  ที่มา: วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์ 
              ภาพที่ 40 (กลาง) เสาติดผนังซุ้มสีมาวัดนางนอง  
             ที่มา: https://www.gerryganttphotography.com/dthb1849.htm 

      เข้าถึงเมื่อ 1 ต.ค. 2563 

             ภาพที่ 41 (ขวา) เสาของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 
 

 

   
                  ภาพที่ 42 ยักษ์และเทวดาปูนปั้นประดับบนยอดเสา 4 ทิศของมณฑป 
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                          ภาพที่ 43 การประดับลวดลายที่คล้ายกับริ้วชายผ้าม่าน 
 

 ส่วนยอดของอาคารมีลักษณะเป็นทรงมงกุฎ มีการประดับด้วยกระดิ่งเล็ก ๆ โดยรอบ โดย

สถาปัตยกรรมที่มียอดเป็นทรงมงกุฎปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เช่น ซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม (ภาพที่ 44) ยอดพระมณฑปหรือหอไตรจตุรมุขวัดพระเชตุพนวิมล      

มังคลาราม (ภาพที่ 45) และซุ้มประตูยอดมงกุฎด้านหน้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม (ภาพที่ 46) 

ซึ่งมีการบูรณะยอดตามแบบเดิมในสมัยรัชกาลที่ 518 

 ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนประตูหูช้างด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือภายใน

พระบรมมหาราชวัง คือพระทวารเทเวศร์รักษาและพระทวารเทวาภิบาลให้มาเป็นประตูยอดมงกุฎ

ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ (ภาพท่ี 47) 

 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการซ่อมแซมหลังคาพระเศวตกุฎาคารวิหารยอดในพระบรมมหาราชวัง

และโปรดเกล้าฯให้แก้ยอดหอพระโพธิธาตุพิมานซึ่งเดิมสร้างเป็นยอดมณฑปปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 4 

ให้เป็นยอดทรงมงกุฎ (ภาพที่ 48) และยังโปรดเกล้าฯให้สร้างซุ้มประตูและหน้าต่างวัดเทพศิรินทรา

วาสเป็นยอดทรงมงกุฎด้วย (ภาพที่ 49) เห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมยอดทรงมงกุฎ แม้จะปรากฏมาแล้ว

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แต่ยังคงได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่นกัน 

 
18 สันติ เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมมุมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 144. 
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    ภาพที่ 44 (ซ้าย) ซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎวัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม 

    ภาพที่ 45 (ขวา) ยอดพระมณฑปหรือหอไตรจตุรมุขวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   

  ที่มา: https://templerattanakosin.wordpress.com/category/วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม 

                        เข้าถึงเมื่อ 10 ต.ค. 2563 

 

 
          ภาพที่ 46  ซุ้มประตูยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม 
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                       ภาพที่ 47 พระทวารเทวาภิบาลในพระบรมมหาราชวัง 

  

     
   ภาพที่ 48 (ซ้าย) พระเศวตกุฎาคารวิหารยอด 
   ภาพที่ 49 (ขวา) ยอดซุ้มประตูวัดเทพศิรินทราวาส 
 

 หน้าบัน 

 หน้าบันทั้ง 4 ทิศของมณฑปพระพุทธบาทนั้นมีการประดับด้วยลายปูนปั้น มีทั้งหมด 12 แห่ง 

โดยผู้วิจัยขอแบ่งออกเป็นหน้าบันชั้นแรก ได้แก่ หน้าบันหมายเลข 1-4 และหน้าบันชั้นที่ 2 ได้แก่ 

หมายเลข 5-12 ดังนี้ (ภาพที่ 50)  
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                           ภาพที่ 50 แผนผังหน้าบันของมณฑปพระพุทธบาท 
 

 หน้าบันหมายเลข 1  

 หน้าบันหมายเลข 1 มีลายประธานเป็นลายพระคัมภีร์วางอยู่บนพานแว่นฟ้าใต้ฉัตร 5 ชั้น 

ขนาบข้างด้วยฉัตร 3 ชั้นบนพานแว่นฟ้า (ภาพที่ 51) ลักษณะการจัดวางโครงสร้างคล้ายกับตราพระ

ราชลัญจกรในสมัยรัตนโกสินทร์ (ภาพที่ 52) บริเวณพ้ืนที่ว่างประดับด้วยลายก้านต่อดอก เป็นดอก

พุดตานหรือดอกโบตั๋นซึ่งนิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ส่วนของกรอบหน้า

บันประดับด้วยลายกลีบบัวมีไส้ อย่างไรก็ตาม การใช้สัญลักษณ์เช่นพระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน

และประจำพระองค์เป็นสัญลักษณ์บนหน้าบัน เริ่มปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจาก

อิทธิพลแนวคิดแบบสัจนิยม เป็นไปได้ว่าหน้าบันชิ้นนี้อาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากตราสัญลักษณ์

เช่นตราพระราชลัญจกร และหน้าบันชิ้นนี้อาจสื่อความหมายถึงพระไตรปิฎก  

 

 
                                        ภาพที่ 51 หน้าบันหมายเลข 1 
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               ภาพที่ 52 พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 

ที่มา: https://www.silpa-mag.com/history/article_31584 เข้าถึงเม่ือ 16 ม.ค. 2564 

 

 หน้าบันหมายเลข 2 

 หน้าบันหมายเลข 2 มีลายประธานเป็นลายเสมาธรรมจักร หมายถึงสัญลักษณ์ของพุทธ

ศาสนา ล้อมรอบด้วยลายก้านต่อดอกและลายก้านขดเต็มพ้ืนที่ โดยเป็นใบไม้ม้วนแบบฝรั่งและลาย

ดอกโบตั๋น ซึ่งนิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์ กรอบหน้าบันประดับด้วยลายกลีบบัวมีไส้ (ภาพท่ี 53) 

 

 
ภาพที่ 53 หน้าบันหมายเลข 2 

 

 หน้าบันหมายเลข 3 

 หน้าบันหมายเลข 3 มีลักษณะเช่นเดียวกับหน้าบันหมายเลข 1 คือ ลายประธานเป็นลาย

พระไตรปิฎกวางอยู่บนพานแว่นฟ้าใต้ฉัตร 5 ชั้น ขนาบข้างด้วยฉัตร 3 ชั้น บนพานแว่นฟ้า ประดับ

ด้วยลายก้านต่อดอกโบตั๋น กรอบหน้าบันประดับด้วยลายกลีบบัวมีไส้ (ภาพท่ี 54) 
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                                        ภาพที่ 54 หน้าบันหมายเลข 3 

 

 หน้าบันหมายเลข 4 

 หน้าบันหมายเลข 4 มีลายประธานเป็นลายพานพุ่ม อยู่ในกรอบลายรูปกลีบบัว ล้อมด้วยลาย

ก้านขด ดอกโบตั๋น และกรอบหน้าบันเป็นลายกลีบบัวมีไส้ (ภาพที่ 55) ลักษณะกรอบลายรูปกลีบบัว

ของลายประธานชวนให้นึกถึงรูปปทุมอุณาโลม ซึ่งเป็นลายพระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดินและประจำ

พระองค์รัชกาลที่ 1 (ภาพที่ 56) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าสัญลักษณ์บนหน้าบันชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจ

มากจากลายปทุมอุณาโลมดังกล่าว  

 

 
                                     ภาพที่ 55 หน้าบันหมายเลข 4  
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                  ภาพที่ 56 พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินและประจำพระองค์รัชกาลที่ 1 

ที่มา: https://www.silpa-mag.com/history/article_31584 เข้าถึงเม่ือ 19 ม.ค. 2564 

 

 หน้าบันหมายเลข 5 

 หน้าบันหมายเลข 5 มีลายประธานลักษณะคล้ายกับพระไตรปิฎกวางอยู่บนพาน ขนาบข้าง

ด้วยสิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่ เหยือกน้ำและแก้วน้ำ กาต้มน้ำ หม้อทรงสูง หมอน บาตร และกระถางธูป

เทียน (ภาพที่ 57) สันนิษฐานว่าแสดงเครื่องอัฐบริขาร หรือ บริขาร 8 ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับ

พระสงฆ์ ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน เข็มเย็บผ้า ประคดเอว และธมกรก หรือ หม้อกรอง

น้ำ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าของที่วางอยู่บนพานนั้นอาจเป็นผ้าไตร มิใช่พระไตรปิฎก 

 

 
                                        ภาพที่ 57 หน้าบันหมายเลข 5  
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 หน้าบันหมายเลข 6  

 หน้าบันหมายเลข 6 อยู่ในสภาพชำรุดบางส่วน สันนิษฐานว่าเป็นลายอาวุธ อาจเป็นลวดลาย

สื่อถึงความเป็นสิริมงคล (ภาพที่ 58) และอาจได้รับแรงบันดาลใจจากหน้าบันในช่วงรัชกาลที่ 3 ซ่ึง

นิยมนำลวดลายมงคลจีน รวมทั้งลายอาวุธ เช่น อาวุธของแปดเซียนมาประดับตกแต่งหน้าบัน 

 

 
                                        ภาพที่ 58 หน้าบันหมายเลข 6  

 

 หน้าบันหมายเลข 7 

 หน้าบันหมายเลข 7 เป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือก้อนเมฆ ลักษณะคล้ายลายเมฆไหลแบบจีน 

เทวดาทำท่าโปรยดอกไม้ ล้อมด้วยกระหนกแบบใบไม้ม้วนแบบฝรั่งหรือใบอะแคนตัส (ภาพที่ 59) 

ตำแหน่งของหน้าบันชิ้นนี้หันหน้าเข้าสู่ตัวอาคาร อาจสื่อถึงเทวดาที่กำลังมานมัสการรอยพระพุทธ

บาทที่ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารก็เป็นได้ 

 

 
                                     ภาพที่ 59  หน้าบันหมายเลข 7 
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 หน้าบันหมายเลข 8                 

 หน้าบันหมายเลข 8 เป็นรูปช้างสามเศียร หรือ ช้างเอราวัณยืนแท่น ทูนพาน ล้อมด้วยลาย

ก้านขดออกช่อเป็นดอกโบตั๋นเต็มพ้ืนที่ว่าง (ภาพที่ 60) การประดับลวดลายช้างเอราวัณซึ่งเป็น

พาหนะของพระอินทร์ เทพผู้ประทับอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมรุบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อาจเป็น

สัญลักษณ์เพ่ือแสดงว่ามณฑปหลังนี้เปรียบดังเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 

 
                                       ภาพที่ 60 หน้าบันหมายเลข 8 

 

 หน้าบันหมายเลข 9 

 หน้าบันหมายเลข 9 เป็นลายเทพพนม ล้อมด้วยลายก้านขดลักษณะคล้ายใบอะแคนตัสเต็ม

พ้ืนที่ว่าง (ภาพที่ 61) อาจสื่อถึงเทวดาที่กำลังสักการะรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่ภายใน

อาคาร  

 

 
                                       ภาพที่ 61 หน้าบันหมายเลข 9  
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 หน้าบันหมายเลข 10                                                                                                

 หน้าบันหมายเลข 10 มีลายประธานเป็นลายม้ายืนบนแท่น รายล้อมด้วยลายก้านขดใบ    

อะแคนตัส ออกช่อเป็นดอกโบตั๋น (ภาพที่ 62) ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์หมายถึงสัตว์ประจำทิศตะวันตก 

แต่จากการตรวจสอบทิศกลับพบว่าหน้าบันชิ้นนี้อยู่ในตำแหน่งทิศตะวันออก จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็น

เพียงการนำสัญลักษณ์สัตว์มงคลมาประดับหน้าบันโดยไม่ได้หมายถึงสัตว์ประจำทิศก็เป็นได ้

 

 
ภาพที่ 62 หน้าบันหมายเลข 10 

 

 หน้าบันหมายเลข 11                                                                                        

 หน้าบันหมายเลข 11 มีลายประธานเป็นลายธรรมจักร ล้อมด้วยลายก้านขดใบไม้ม้วนแบบ

ฝรั่งหรือใบ   อะแคนตัส ออกช่อเป็นดอกโบตั๋นเต็มพ้ืนที่ว่าง (ภาพที่ 63) อาจสื่อถึงธรรมจักรอันเป็น

สัญลักษณ์ของพุทธศาสนา 

 
ภาพที่ 63 หน้าบันหมายเลข 11 
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 หน้าบันหมายเลข 12 

 หน้าบันหมายเลข 12 เป็นลายช้างยืนแท่น ล้อมด้วยลายก้านขดใบอะแคนตัสเต็มพ้ืนที่ว่าง 

(ภาพที่ 64) โดยปกติแล้ว ช้างเป็นสัตว์มงคลประจำทิศเหนือ แต่หน้าบันชิ้นนี้อยู่ในตำแหน่งทิศ

ตะวันตกของมณฑป สันนิษฐานว่าเป็นเพียงการนำเอาสัญลักษณ์สัตว์มงคลมาประดับหน้าบัน

เช่นเดียวกับหน้าบันหมายเลข 10  

 

 
                                       ภาพที่ 64 หน้าบันหมายเลข 12 

 

 ส่วนของบานประตูมณฑปน่าจะทำขึ้นภายหลัง ในสมัยปัจจุบันแล้ว เนื่องจากมีการติดป้าย

ชื่อผู้บูรณะและระบุ พ.ศ. 2548 บริเวณใกล้กับบานประตู และยักษ์ทวารบาลบริเวณเชิงบันไดทั้ง 4 

ทิศ น่าจะสร้างขึ้นภายหลังเช่นกัน โดยมีการนำชื่อท้าวจตุโลกบาลมาตั้งชื่อยักษ์แต่มิได้เป็นไปตามทิศ 

และมีการนำชื่อยักษ์จากเรื่องรามเกียรติ์มาตั้งชื่อด้วย โดยมียักษ์ทั้งหมด 8 ตน ได้แก่ ท้าวเกศสุวรรณ

และท้าวเวสสุวรรณ ประจำทิศเหนือ (ภาพที่ 65) ท้าววิรูปักษ์และท้าววิรุฬหก ประจำทิศตะวันออก 

(ภาพที่ 66) ท้าวธตรฐและท้าวระสะลี ประจำทิศใต้ (ภาพที่ 67) และท้าวหัสเดชะและท้าวชมพูพาน 

ประจำทิศตะวันตก (ภาพที่ 68) ทั้งนี้การประดับยักษ์ทวารบาลที่มณฑปพระพุทธบาทอาจได้รับแรง

บันดาลใจมาจากยักษ์ทวารบาลในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้วก็เป็นได้ 

 บริเวณรอบมณฑปมีการสร้างศาลาประจำมุม 4 มุม โดยเป็นศาลาที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2546 

(ภาพที่ 69) และมีร่องรอยการขุดลอกช่องทางน้ำดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 และมีการสร้างสะพาน

ข้ามช่องทางน้ำหน้าบริเวณมณฑปพระพุทธบาทด้วย (ภาพท่ี 70) 
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 มณฑปพระพุทธบาทนี้คงสร้างขึ้นตามคติศูนย์กลางจักรวาล เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ และ

การประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองหมายถึงอุเทสิกเจดีย์หรือสิ่งที่สร้างแทนพระพุทธองค์ ซึ่งเน้น

คติความเชื่อที่ว่าที่ใดมีพระพุทธเจ้า ที่แห่งนั้นคือศูนย์กลางจักรวาล โดยศาลาประจำมุมที่อยู่ด้านล่าง

อาจเปรียบได้กับทวีปทั้งสี่ มีสะพานข้ามร่องน้ำซึ่งอาจเปรียบได้กับมีมหานทีสีทันดร ซึ่งเป็นการตอก

ย้ำคติศูนย์กลางจักรวาล 

 

   
                      ภาพที่ 65 ท้าวเกศสุวรรณและท้าวเวสสุวรรณ ประจำทิศเหนือ  

 

 
                       ภาพที่ 66 ท้าววิรูปักษ์และท้าววิรุฬหก ประจำทิศตะวันออก  
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                            ภาพที่ 67 ท้าวธตรฐและท้าวระสะลี ประจำทิศใต้  

 

 
                       ภาพที่ 68 ท้าวหัสเดชะและท้าวชมพูพาน ประจำทิศตะวันตก  
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                                           ภาพที่ 69 ศาลาประจำมุม 

 

 
                                ภาพที่ 70 สะพานข้ามร่องน้ำ บริเวณหน้ามณฑป 

 

4. วิหารจตุรมุข 

 ซากอาคารวิหารทรงจตุรมุขตั้งอยู่ทางทิศใต้ ขนานกับอุโบสถ มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือ

ปูน ในผังกากบาท ฐานประทักษิณเป็นฐานบัว ระเบียงเจาะเป็นช่องรูปกลีบบัวปลายแหลมโดยรอบ

และที่มุมประดับด้วยเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ (ภาพที่ 71) ตัวอาคารตั้งอยู่บนฐานสิงห์ (ภาพที่ 72) มีการ

ประดับด้วยเสาติดผนังหรือเสาอิงและบัวหัวเสาแต่เป็นลักษณะเรียบง่าย ไม่มีร่องรอยการทำกลีบบัว 

เครื่องบนของอาคารได้พังทลายลงไปแล้วและไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าหลังคาเป็นรูปแบบใด แต่มี

ร่องรอยการเจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สันนิษฐานว่าหลังคาอาจเป็นเครื่องไม้ทรงจั่วแล ะมุงด้วย

กระเบื้องดินเผาเนื่องจากมีการพบเศษกระเบื้องจากการขุดแต่งทางโบราณคดี (ภาพที่ 73) อาคาร

หลังนี้น่าจะสร้างขึ้นพร้อมกับอุโบสถเนื่องจากผังอยู่ในระนาบเดียวกันและอาจเคยเป็นที่ประดิษฐาน

รอยพระพุทธบาทจำลอง  
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 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของอาคารและการประดับตกแต่ง การทำพนักระเบียงเจาะช่องรูป

กลีบบัวและการทำเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ พบมากในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น กำแพงแก้วของ

ตึกพระเจ้าเหา (ภาพที่ 74) และพนักกำแพงพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาท ในพระนารายณ์

ราชนิเวศ จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 75) และยังพบการทำกำแพงลักษณะนี้ที่กำแพงแก้วของอุโบสถและ

วิหารวัดสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยาซึ่งปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้นในรัชกาลที่  4 สมัย

รัตนโกสินทร์ (ภาพที่ 76) จากลักษณะดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่าวิหารจตุรมุขหลังนี้อาจมีมาแล้ว

ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย และอาจได้รับการบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 

 
                                           ภาพที่ 71 วิหารจตุรมุข 

 

 
                                     ภาพที่ 72 ฐานสิงห์รองรับอาคาร 
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                ภาพที่ 73 กระเบื้องดินเผาจากการขุดทางโบราณคดีท่ีบริเวณวิหารจตุรมุข 

ที่มา: สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 

 

 
ภาพที่ 74 พนักระเบียงเจาะช่องรูปกลีบบัวที่ตึกพระเจ้าเหา 
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                          ภาพที่ 75 พนักกำแพงพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาท 

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/winsstars/2009/03/27/entry-1                                 

เข้าถึงเมื่อ 8 ก.พ. 2564 

 

 
                            ภาพที่ 76 การเจาะช่องที่กำแพงแก้ว วัดสุวรรณดาราราม 

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร                          

เข้าถึงเมื่อ 8 ก.พ. 2564 

 

5. ศาลาการเปรียญ 

 ศาลาการเปรียญหลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ใกล้กับเจดีย์ประธานและอุโบสถ วางตัวในแนว

เหนือ-ใต้ ขนานไปกับคลองเกาะเลิ่ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ยกพ้ืนสูง ฐานก่อซุ้มโค้งมีใต้ถุนเป็นช่อง

ตรงกับหน้าต่าง ช่องระหว่างหน้าต่างมีการยกกระเปาะตั้งแต่ฐาน ขนาบด้วยศาลาขวางซึ่งเชื่อมกับตัว
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อาคารหลังกลางด้วยชานเล็ก ๆ มีมุขยื่นออกมา 4 ด้าน ส่วนเครื่องบนเป็นแบบไทยประเพณีคือมีช่อ

ฟ้า ใบระกาและหางหงส์  (ภาพที่ 77) สันนิษฐานว่าทางเข้าหลักน่าจะเป็นด้านทิศตะวันตกซึ่งหันออก

สู่คลองเกาะเลิ่ง เนื่องจากมีการสร้างศาลาท่าน้ำที่อยู่ในตำแหน่งตรงกับมุขอยู่ 2 หลัง (ภาพที่ 78)     

 โครงสร้างหลักของอาคารเป็นโครงสร้างแบบก่ออิฐถือปูน ส่วนพ้ืนของศาลาหลังกลางเป็นพื้น

ไม้ (ภาพที่ 79) ต่อด้วยศาลาขวางซึ่งมีลักษณะเดียวกับศาลาหลังหลักแต่เป็นพ้ืนปูน ซึ่งเชื่อมต่อด้วย

ชานที่มีมุขยื่นออกมา ที่ซุ้มประตูมีการระบุพุทธศักราชไม่เหมือนกัน โดยซุ้มประตูที่อยู่ทางแกนทิศใต้ 

(ท้ังซุ้มฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก) ระบุ พ.ศ.  2515 และซุ้มประตูฝั่งแกนทิศเหนือระบุ พ.ศ. 2516 

(ภาพที่ 80) มีความเป็นไปได้ว่าอาคารหลักอาจเป็นของเดิม ส่วนของชานที่มีมุขกับอาคารขวางอาจ

ต่อเติมขึ้นมาภายหลัง ส่วนหน้าบันของศาลาการเปรียญคาดว่าเป็นงานที่ทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในสมัย

ปัจจุบันแล้ว โดยหน้าบันของศาลาขวางหลังใต้ เป็นหน้าบันรูปพระปางสมาธิ (ภาพที่ 81) หน้าบันของ

ศาลาขวางหลังเหนือ เป็นรูปพระปางประทานพร (ภาพที่ 82) และหน้าบันอาคารหลังกลางเป็นรูป

พระสาวกพนมมือ (ภาพท่ี 83) 

 
                              ภาพที่ 77 ศาลาการเปรียญ ถ่ายจากฝั่งทิศตะวันออก 
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                                               ภาพที่ 78 ศาลาท่าน้ำ 

 

 
                                         ภาพที่ 79 พ้ืนของศาลาการเปรียญ 
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       ภาพที่ 80 ซุ้มประตูมุข ระบุ พ.ศ. 2515 (ซ้าย) และซุ้มประตูมุข ระบุ พ.ศ. 2516 (ขวา) 

                 

 

 
                                   ภาพที่ 81 หน้าบันของศาลาขวางหลังใต้ 
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                                 ภาพที่ 82 หน้าบันของศาลาขวางหลังเหนือ 

 

 
                                 ภาพที่ 83 หน้าบันของศาลาหลังกลาง 
 

 ลักษณะอาคารศาลาการเปรียญหลังนี้มีรูปแบบคล้ายกับศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดเชิง

ท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีขนาด 7 ห้อง มีการยกใต้ถุนสูง ทำเป็นซุ้ม

โค้งตรงกับช่องหน้าต่าง และมีการทำชานเชื่อมต่อกับศาลาขวาง (ภาพที่ 84) ซึ่งศาลาการเปรียญวัด

เชิงท่า มีการระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ตรงกับรัชกาลที่ 419 การสร้างศาลาการเปรียญก่ออิฐ

 
 19 บรรจบ เทียมทดั, “วัดเชิงท่า,” ศิลปากร 2, 5(มกราคม 2502): 66.. 
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ถือปูนและมีชานเชื่อมต่อกับอาคารขวางในลักษณะระเบียบคล้ายกันนี้ยังพบที่วัดพิชยญาติการาม 

กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 85) ซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้รับการบูรณะใหม่ใน พ.ศ. 

254220 

 

 
                                   ภาพที่ 84 ศาลาการเปรียญวัดเชิงท่า 

 

 
                                  ภาพที่ 85 ศาลาการเปรียญวัดพิชยญาติการาม 

ที่มา: วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์ 

 
 20 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร (นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 

441. 
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 งานประดับตกแต่งของศาลาการเปรียญวัดพระงาม มีการประดับด้วยกระเบื้องเคลือบหรือ

กระเบื้องปรุแบบจีน ซึ่งนิยมนำมาประดับสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น ประดับพนักระเบียง กำแพงแก้ว 

เป็นต้น การประดับกระเบื้องปรุเช่นนี้เริ่มขึ้นเมื่ออิทธิพลศิลปะจีนเข้ามามีบทบาทในงานศิลปกรรม

สมัยรัชกาลที่ 3 โดยเริ่มแรกเป็นของที่นำเข้ามาจากจีนและต่อมามีการสร้างเตาเคลือบขึ้นที่วัดสระ

เกศ โดยมีครูช่างเป็นชาวจีน ลวดลายจึงมีการผสมผสานกันระหว่างลายไทยและลายจีน 21 มักพบ

ประดับตามวัดที่สร้างและบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 ลายที่พบมาก ได้แก่ ลายสวัสติกะ ลายดอกไม้

แบบจีน ลายแก้วชิงดวงแปลง และลายประจำยามแปลง22 และในสมัยรัชกาลต่อมาก็พบงานประดับ

กระเบื้องปรุจีนตามแบบงานในรัชกาลที่ 3 โดยศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดเชิงท่า จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีการประดับด้วยประเบื้องปรุเช่นเดียวกัน  

           ลวดลายกระเบื้องปรุที่ปรากฏในงานประดับศาลาการเปรียญวัดพระงามมีอยู่หลายรูปแบบ 

ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบอย่างแพร่หลายและบางลวดลายมีการสอดแทรกลวดลายมงคลของจีนเอาไว้ด้วย 

ส่วนใหญ่มีการทาสีขาวทับสีของกระเบื้องซึ่งเดิมเป็นสีเขียว โดยปรากฏรูปแบบอยู่ 4 รูปแบบ เทียบได้

กับแบบอย่างกระเบื้องปรุในงานวิจัยของศาสตราจารย์ไขแสง ศุขะวัฒนะ23ดังนี้  

           ลายที่ 1 ลายดอกสี่กลีบ 

           ลายดอกสี่กลีบปรากฏอยู่เหนือบานหน้าต่างของศาลาขวางและบริเวณพนักของมุข (ภาพที่  

86) โดยรูปแบบกระเบื้องปรุลายดอกสี่กลีบพบได้โดยทั่วไปในงานประดับพนักระเบียง เช่น พนัก

ระเบียงอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสาราม (ภาพที่ 87) เป็นต้น 

           

 
 21 ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2526), 48. 

 22 เรื่องเดียวกัน, 48. 

 23 เรื่องเดียวกัน, 48-56. 
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                   ภาพที่ 86 กระเบื้องปรุแบบจีน ประดับศาลาการเปรียญวัดพระงาม 

 

 
                       ภาพที่ 87 พนักระเบียงวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสาราม 

 

           ลายที่ 2 ลายแก้วชิงดวงแปลง 

           กระเบื้องปรุลายแก้วชิงดวงแปลง ปรากฏอยู่บริเวณพนักมุขของศาลาการเปรียญ (ภาพที่ 
88) มีรูปแบบคล้ายกับลวดลายกระเบื้องปรุของพระท่ีนั่งพุทไธสวรรค์ พระราชวังบวรสถานมงคล จาก
ภาพลายเส้นของศาสตราจารย์ไขแสง ศุขะวัฒนะ (ภาพที่ 89) ต่างกันตรงที่มีการนำลายค้างคาวเข้า
มาแทรก (ภาพที่ 90) ซึ่งเป็นลวดลายมงคล สื่อถึงโชคและความสุข เนื่องจากค้างคาวในภาษาจีน
เรียกว่า “เปี่ยนฝู” (蝙蝠) ซึ่ งคำว่า “ฝู”(蝠) ออกเสียงเหมือนกับคำว่า “ฝู” (福) ที่แปลว่า 
ความสุข24 

 

 
 24 กนกพร ศรีญาณลักษณ์, “การสือ่ความหมายของภาพมงคลจีน” วารสารจีนศึกษา 4, 4(เมษายน 

2554): 37. 
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                    ภาพที่ 88 (ซ้าย) ลายกระเบื้องปรุประดับศาลาการเปรียญวัดพระงาม 
  ภาพที่ 89 (ขวา) ลายเส้นกระเบื้องปรุของพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ 
                                          ทีม่า: ไขแสง ศุขะวัฒนะ 

 

 
                             ภาพที่ 90 ลายค้างคาวที่แทรกอยู่ในลายกระเบื้องปรุ 

 

 ลายที่ 3 ลายสวัสติกะ 

 กระเบื้องปรุลายสวัสติกะปรากฏอยู่บริเวณพนักมุข (ภาพที่ 91) มีรูปแบบตรงกับกระเบื้องปรุ

ประดับที่วัดอินทาราม จากภาพลายเส้นของศาสตราจารย์ไขแสง ศุขะวัฒนะ (ภาพที่ 92) โดยมีลาย

ค้างคาวแทรกอยู่ที่มุมทั้งสี่ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าลายค้างคาวสื่อถึงความสุข ส่วนลายสวัสติกะนั้นนิยม

นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์มงคลเช่นกัน เนื่องจากลายสวัสติกะในภาษาจีนเรียกว่า ว่าน (万) เป็นคำมงคล 
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ซึ่งนิยมเรียกว่า ว่านจื้อ (万字) แปลว่า หมื่น นำมาต่อเป็นลวดลายขดไปขดมาไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่ง

หมายถึงความไม่สิ้นสุด25 

 

   
  ภาพที่ 91 (ซ้าย) ลายสวัสติกะที่ศาลาการเปรียญวัดพระงาม 
  ภาพที่ 92 (ขวา) กระเบื้องปรุประดับวัดอินทาราม  
    ที่มา: ไขแสง ศุขะวัฒนะ 
 

 ลายที่ 4 ลายค้างคาวคาบวงกลมซ้อนกัน 

 กระเบื้องปรุลายที่ 4 นี้ปรากฏที่พนักมุขของศาลาการเปรียญเช่นกัน เป็นลายค้างคาว 2 ตัว 

คาบวงกลมซ้อนกัน (ภาพที่ 93) ลักษณะคล้ายลายค้างคาวคาบเหรียญ หมายถึงความโชคดีเป็น

ทวีคูณ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าค้างคาวเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความโชคดีและความสุข 

 

 
 25 ศักดิ์ชัย สายสิงห์และคณะ, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (กรุงเทพฯ: วัดราชบพิธสถิตมหา

สีมาราม, 2563), 238-239.   
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                           ภาพที่ 93 กระเบื้องปรุลายค้างคาวคาบวงกลมซ้อนกัน 

6. สุสานหรืออนุสาวรีย์บรรจุอัฐิ 

 บริเวณทิศใต้ของมณฑปพระพุทธบาท ปรากฏสถาปัตยกรรมก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก  2 หลัง 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกหลังหนึ่งและเป็นอาคารแบบไทยหลังหนึ่ง ซึ่งในรายงานโครงการ

บูรณะอุโบสถวัดพระงาม กล่าวว่าเป็นศาลาจงกรมและหอระฆัง26 ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าสถาปัตยกรรม

ทั้งสองหลังนี้เป็นสุสานหรืออนุสาวรีย์บรรจุอัฐิ (ภาพที่ 94) เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิ

ในปัจจุบัน และถึงแม้ว่าลักษณะของสุสานหลังหนึ่งดูคล้ายกับหอระฆังแต่ไม่พบร่องรอยการแขวน

ระฆังและไม่มีบันได  

 

 
                              ภาพที่ 94 สุสานหรืออนุสาวรีย์บรรจุอัฐิที่วัดพระงาม 

 

 
26 กรมศิลปากร, รายงานโครงการบูรณะอุโบสถวัดพระงาม ตำบลบางเด่ือ อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: หจก. พัทธกร, 2557), 43. 
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 สุสานหลังที่ 1  

 สุสานหลังที่ 1 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก อยู่ในฐานยกเก็จ มีการทำช่องคล้ายซุ้ม

คูหา และทำระเบียงที่ชั้นบน ตัวอาคารประดับด้วยเสาติดผนัง เป็นเสาแปดเหลี่ยมไล่ไปจนถึงยอด 

(ภาพที่ 95) มีการทำบัวหัวเสาแบบตะวันตก คือ เป็นใบผักกาดเทศหรือใบอะแคนตัส (ภาพที่ 96) 

ส่วนบนมีการทำซุ้มโค้งแบบตะวันตก ยอดเป็นวงกลมซ้อนลดหลั่นกันคล้ายมงกุฎ ซึ่งสถาปัตยกรรมที่

มีอิทธิพลศิลปะตะวันตกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5  

 

       
  ภาพที่ 95 (ซ้าย) สุสานหลังที่ 1 
  ภาพที่ 96 (ขวา) บัวหัวสาแบบตะวันตก ประดับสุสานหลังที่ 1 

 

สุสานหลังที่ 2 

สุสานหลังที่ 2 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทย ฐานเรือนเป็นฐานสิงห์ คาดด้วยเส้นลูกแก้ว

อกไก่ ผังมีลักษณะแบบตรีมุข โดยมุขหน้ามีบันไดทางขึ้นเตี้ย ๆ ไปยังตัวเรือนซึ่งมีแท่นฐานสิงห์ (ภาพ

ที่ 97) ซึ่งมุขด้านข้างทั้งสองก็มีการทำช่องจระนำและแท่นฐานสิงห์ติดอยู่ด้วยเช่นกัน (ภาพที่  98) 

สันนิษฐานว่าอาจมีไว้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็ก ส่วนเครื่องบนเป็นหลังคาแบบไทย

ประเพณี มีหน้าบัน นาคลำยอง ช่อฟ้า รวยระกา และหางหงส์ 

หน้าบันของสุสานหลังนี้มีลักษณะเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาแบบจีนผสมตะวันตก คือ ลาย

ประธานเป็นลายดอกโบตั๋นล้อมด้วยลายก้านขดใบอะแคนตัสแบบฝรั่ง (ภาพที่ 99) และยังมีการทำข่ือ
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เลียนแบบหลังคาเครื่องไม้ด้วย และประดับบัวหัวเสาซึ่งเป็นบัวแวงแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ (ภาพที่ 

100) 

 

     
                    ภาพที่ 97 (ซ้าย) สุสานหลังที่ 2 
                                      ภาพที่ 98 (ขวา) แท่นฐานสิงห์ในช่องจระนำที่มุขด้านข้าง 

 

 

 
                                         ภาพที่ 99 หน้าบันของสุสานหลังที่ 2 
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                                      ภาพที่ 100 บัวหัวเสาประดับสุสานหลังที่ 2 

 

แนวคิดเรื่องการสร้างสุสานหรืออนุสาวรีย์บรรจุอัฐิเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

เสด็จสวรรคตด้วยเหตุเรือพระประเทียบล่ม พร้อมพระราชธิดาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 

รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัตถุสถานเป็นพระราชอนุสรณ์หลายแห่ง ได้แก่ อนุสาวรีย์ที่พระ

ราชอุทยานบางปะอิน พระราชอุทยานสราญรมย์และตึกสุนันทาลัย และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ

เจดีย์บรรจุพระอัฐิของพระบรมราชเทวีและพระราชธิดาขึ้นที่ลานข้างวัดราชบพิธ 27 ต่อมาจึงเป็นวิถี

ปฏิบัติในการนำพระสรีรางคารของเจ้านายชั้นสูงมาบรรจุในอนุสาวรีย์ที่ลานวัดราชบพิธสถิตมหาสีมา

ราม ซึงเรียกกันภายหลังว่าสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องการสร้าง

สุสานหลวงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏการสร้างสุสาน แต่มีเพียงการ

สร้างวัตถุสถานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้านายที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น 

สุสานของวัดพระงามนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นการนำแนวคิดสุสานหลวงมาใช้ สอดคล้องกับ

ลักษณะของสุสานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก แสดงว่าสุสานนี้มีมาแล้วอย่างน้อยตั้ งแต่สมัย

รัชกาลที่ 5 และมีความเป็นไปได้ว่าเป็นสุสานเจ้านายชั้นสูงหรือขุนนางในตระกูลที่สำคัญ จึงสามารถ

ทำสุสานในลักษณะนี้ได้เนื่องจากวัดในแถบชนบทและชาวบ้านธรรมดายังไม่น่ารู้จักการทำสุสานใน

ลักษณะนี้ ในส่วนของการวิเคราะห์สืบค้นว่าอาจมีบุคคลสำคัญคนใดมาเกี่ยวข้องกับการบูรณะวัดพระ

งามหรือไม่นั้น ผู้วิจัยจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5 

   

 
 27 ศักดิ์ชัย สายสิงห์และคณะ, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (กรุงเทพฯ: วัดราชบพิธสถิตมหา

สีมาราม, 2563), 271-274. 
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สรุปผล 

 ลักษณะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในวัดพระงามมีรูปแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว 

โดยเจดีย์ประธานมีร่องรอยการสร้างทับอยู่บนฐานเจดีย์เก่าซึ่งอาจเป็นเจดีย์ในสมัยอยุธยา แต่รูปแบบ

เจดีย์ประธานมีการคลี่คลาย ผสมผสานระหว่างเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงเครื่อง ซึ่งสันนิษฐาน

ว่าเป็นรูปแบบรัตนโกสินทร์และอาจได้รับการปฏิสังขรณ์ส่วนยอด ส่วนเจดีย์รายทั้ง 8 องค์นั้นคาด

ว่าสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเจดีย์ประธาน โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เจดีย์ทรงเครื่องและ

เจดีย์ทรงระฆัง และรูปแบบส่วนใหญ่มีการผสมผสานกันระหว่างเจดีย์ทรงเครื่องและเจดีย์ทรงระฆัง

เช่นเดียวกับเจดีย์ประธาน 

 อุโบสถมีโครงสร้างและรูปแบบตามศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่เนื่องจากการขุดแต่งปรับภูมิ

ทัศน์โดยรอบอุโบสถ มีร่องรอยกำแพงแก้วและซากอาคารในชั้นดินข้างใต้ซึ่งน่าจะมีความเป็นมาตั้งแต่

สมัยอยุธยา จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจเคยมีอุโบสถหลังเก่าแล้วสร้างอุโบสถหลังปัจจุบันทับใน

ตำแหน่งเดิม ใบเสมาที่ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกมีรูปแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย อาจเป็นใบ

เสมาเดิมที่เคยใช้มาก่อน ส่วนใบเสมาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นใบเสมาคู่ สันนิษฐานว่าเป็นใบเสมาที่สร้าง

ขึ้นพร้อมกับการสร้างอุโบสถหลังนี้ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดในกาศึกษาคือใบเสมามีขนาดเล็กและ

สามารถเคลื่อนย้ายโดยง่าย และทั้ งนี้ต้องทำการศึกษาจิตรกรรมและพระพุทธรูปในอุโบสถว่ามี

รูปแบบและยุคสมัยสอดคล้องกันหรือไม่ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ในบทถัดไป 

 มณฑปพระพุทธบาทมีรูปแบบเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่ผสมผสานศิลปะจีนและ

ศิลปะตะวันตกและมียอดเป็นทรงมงกฎอย่างศิลปะไทย รูปแบบหน้าบันสะท้อนงานศิลปะที่พบตั้งแต่

รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา คือ มีการประดับรูปสัญลักษณ์ในลักษณะสมจริง ตามกระแสวัฒนธรรม

ตะวันตก สันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้สร้างขึ้นมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยผู้วิจัยจะ

วิเคราะห์รูปแบบของจิตรกรรมภายในมณฑปพระพุทธบาทในบทถัดไป เพ่ือสามารถกำหนดอายุว่ามี

ความสอดคล้องกันหรือไม่ 

 วิหารจตุรมุขอาจมีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากมีการทำพนักระเบียงเจาะ

ช่องรูปกลีบบัวและเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ซึ่งพบมากในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ยังคงพบการ

ตกแต่งลักษณะนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นกัน จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาคารหลังนี้ได้รับการซ่อมแซม

หรือสร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์  

 ศาลาการเปรียญมีรูปแบบอาคารแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ และมีงานประดับตกแต่งด้วย

กระเบื้องเคลือบหรือกระเบื้องปรุซึ่งได้รับความนิยมมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา โดยศาลา
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หลังกลางอาจสร้างขึ้นก่อนและมีการต่อเติมหรือซ่อมแซมศาลาขวางทั้งสองขึ้นภายหลัง เนื่องจากมี

การระบุปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2516 ที่ซุ้มมุขของศาลาการเปรียญซึ่งทำเป็นชานเชื่อมต่อกับศาลา

ขวาง 

 สุสานในวัดพระงามมีมาแล้วอย่างน้อยในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 5 สันนิษฐานว่า

เป็นการนำแนวคิดการทำสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมาใช้ และคงเป็นสุสานของ

เจ้านายชั้นสูงหรือบุคคลสำคัญในตระกูลขุนนาง เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ซึ่งมักจะ

พบตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา แต่แนวคิดการทำสุสานหลวงอย่างเป็นกิจลักษณะเกิดขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 5 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์จิตรกรรมและประติมากรรม 

 

 ในบทนี้ผู้ วิจัยจะวิเคราะห์จิตรกรรมในอุโบสถและมณฑปพระพุทธบาท โดยศึกษา

เปรียบเทียบกับรูปแบบจิตรกรรมจากแหล่งอ่ืน และวิเคราะห์พระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานอยู่ใน

อุโบสถเพ่ือช่วยกำหนดอายุสมัยของจิตรกรรมและนำมาเชื่อมโยงกับหลักฐานศิลปกรรมอ่ืน ๆ ที่

ปรากฏภายในบริเวณวัด    

1. อุโบสถ 

 1.1 วิเคราะห์เนื้อเรื่องและการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ 

 ลักษณะโดยทั่วไปภายในอุโบสถ มีพระประธานหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก จิตรกรรม

ฝาผนังภายในอุโบสถเป็นจิตรกรรมแบบไทยประเพณี มีการแบ่งออกเป็น 4 แถว โดยแถวที่ 1 หรือ

แถวล่างสุดเขียนเรื่องทศชาติชาดกระหว่างช่องหน้าต่าง แถวที่ 2 เขียนภาพพระสาวกนั่งพนมมือเรียง

กันไปตามผนังทั้งสี่ด้าน แถวที่ 3 เขียนภาพพระนั่งสลับพระไสยาสน์ ยกเว้นผนังฝั่งทิศตะวันออกหรือ

ผนังสกัดหน้าพระประธาน และแถวที่ 4 ซึ่งเป็นแถวบนสุด เขียนเรื่องพุทธประวัติตลอดทุกด้าน 

(แผนผังที่ 1)  

 
แผนผังที่ 1 ลักษณะการแบ่งแถวจิตรกรรมในอุโบสถ 

จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิยมเขียนเรื่องราวปรัมปราคติ ซึ่งมีการจัดองค์ประกอบ คือ วาง
ตำแหน่งภาพมารผจญไว้ที่ผนังสกัดหน้า วางภาพไตรภูมิไว้ที่ผนังสกัดหลัง ส่วนผนังระดับเดียวกับช่อง
หน้าต่างมักเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติหรือชาดก และผนังเหนือช่องหน้าต่างมักเป็นภาพเทพชุมนุม 
ซึ่งเชื่อว่าแนวคิดนี้เป็นระเบียบที่สืบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
วัดพระงามไม่ปรากฏฉากมารผจญบริเวณผนังสกัดหน้าพระประธานและไม่มีการเขียนฉากไตรภูมิที่
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ผนังสกัดหลัง ผู้วิจัยจะทำการศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมแต่ละส่วนเพ่ือทำความเข้าใจถึงคติที่มา 
รูปแบบหรืออิทธิพลทางงานช่าง ตามแผนผังที่ 2 ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

 
แผนผังที่ 2 ตำแหน่งและลำดับหมายเลขของจิตรกรรมฝาผนัง 

   หมายเลข 1-13  ภาพเล่าเรื่องทศชาติชาดก  

   หมายเลข 14  ภาพอสุภกรรมฐาน 10 

   หมายเลข 15-16  ภาพนรกภูมิ 

   หมายเลข 17   แถวพระสาวกนั่งพนมมือ 

   หมายเลข 18   แถวพระนั่งสลับพระไสยาสน์ 

   หมายเลข 19-35  ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ 

               หมายเหตุ: สัญลกัษณ์  หมายถึง บานหน้าต่าง      หมายถึง ช่องแสง 
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 จิตรกรรมแถวที่ 1 ทศชาติชาดก 

 หมายเลข 1 เตมียชาดก (เนกขัมมบารมี) 

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเตมียกุมาร โอรสของพระเจ้ากาสิกราช แห่งเมือง

พาราณสี พระองค์ทรงตระหนักว่าการเป็นกษัตริย์ต้องกระทำบาป เนื่องจากทรงเห็นพระบิดาสั่ง

ลงโทษเฆี่ยนตีโจร จึงทรงทำตนเป็นคนใบ้ หูหนวก ง่อยเปลี้ย พระราชบิดาทรงให้โหรหลวงทำนาย ได้

ความว่าเตมียกุมารเป็นกาลกิณีแก่ราชวงศ์ ให้ทรงนำไปฝังทั้งเป็น เตมียกุมารทรงเล่าความจริงให้นาย

สารถีที่กำลังขุดหลุมฝังพระองค์ว่าพระองค์ทรงทำอย่างนั้นเพราะไม่ต้องการเสวยราชสมบัติ จากนั้น

จึงเสด็จออกบวช นายสารถีนำความไปทูลแก่พระราชบิดาและพระราชมารดา ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จ

ไปยังอาศรมและทรงอ้อนวอนให้พระองค์กลับไปครองราชย์ แต่พระเตมียกุมารทรงตั้งมั่นยืนยันในการ

บวช 

 ฝาผนังส่วนนี้ปรากฏภาพปราสาท ลักษณะเป็นภาพสองมิติแบบไทยประเพณี มีการใช้เส้น

สินเทาเน้นตัวปราสาทให้โดดเด่น ลักษณะเหมือนมีบุคคลนั่งอยู่ในปราสาท แต่จิตรกรรมมีความลบ

เลือนไปมาก (ภาพที่ 101) ฉากสำคัญที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้แก่ บริเวณด้านซ้ายเหนือปราสาทปรากฏ

ภาพบุคคลยกแขนซ้ายและกำสิ่งของบางอย่าง แม้ภาพจะลบเลือนไปมากแต่สันนิษฐานได้ว่าเป็นราช

รถ (ภาพที่ 102) บุคคลดังกลาวควรเป็นพระเตมีย์ ทรงทดลองกำลังโดยการยกราชรถขึ้นมากวัดแกว่ง

ด้วยพระหัตถ์เพียงข้างเดียว ซึ่งฉากดังกลาวนี้นิยมนำมาเขียนในงานจิตรกรรมตอนเตมียชาดก ดัง

ปรากฏตัวอย่างเช่น จิตรกรรมที่อุโบสถวัดบางยี่ขัน (ภาพที่ 103) จิตรกรรมที่อุโบสถวัดหน่อพุทธางกูร 

จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพท่ี 104) เป็นต้น 

 หลั กฐานภ าพถ่ าย เมื่ อ  พ .ศ . 2538 จากการสำรวจจิ ต รกรรมฝาผนั งใน จั งห วั ด

พระนครศรีอยุธยาโดยกรมศิลปากร ปรากฏว่าในปราสาทมีบุคคลประทับนั่งและมีพระกุมารนั่งอยู่บน

พระเพลา (ภาพที่ 105) ซึ่งบุคคลดังกล่าวน่าจะเป็นพระเจ้ากาสิกราชทรงกำลังตัดสินคดีความ และ

พระกุมารที่อยู่บนพระเพลา คือ พระเตมียกุมาร นั่นเอง ซึ่งฉากดังกล่าวนิยมนำมาเป็นภาพสัญลักษณ์

ที่ปรากฏอยู่เสมอในการแสดงฉากตอนเตมียชาดก เช่น จิตรกรรมที่อุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี 

(ภาพที่ 106) และจิตรกรรมในอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 107) เป็นต้น จึงเป็น

ข้อสนับสนุนว่าจิตรกรรมหมายเลข 1 นี้แสดงเรื่องทศชาติชาดก ตอนเตมียชาดก 
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                              ภาพที่ 101 ภาพปราสาทในจิตรกรรมหมายเลข 1 

 

 
                ภาพที่ 102  ภาพบุคคลซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระเตมีย์ ทรงกำลังยกราชรถ 
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                    ภาพที่ 103 จิตรกรรมฝาผนังตอนเตมียชาดกในอุโบสถวัดบางยี่ขัน 

 

 
                 ภาพที่ 104 จิตรกรรมฝาผนังตอนเตมียชาดก อุโบสถวัดหน่อพุทธางกูร 
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                              ภาพที่ 105 พระเจ้ากาสิกราชและพระเตมียกุมาร   
                                                   ที่มา: กรมศิลปากร 

 

 
                 ภาพที่ 106 จิตรกรรมตอนเตมียชาดก อุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี 

ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/434808538997836248/ เข้าถึงเม่ือ 16 ก.พ. 2564 
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              ภาพที่ 107 จิตรกรรมตอนเตมียชาดก อุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 

ที่มา: http://scaasa.org/?p=333 เข้าถึงเมื่อ 26 ก.พ. 2564 

 

 หมายเลข 2 มหาชนกชาดก (วิริยบารมี) 

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก แห่งเมืองมิถิลา พระราชบิดาทรง

กระทำสงครามและสิ้นพระชนม์ พระมารดาที่ทรงพระครรภ์พระมหาชนกอยู่จึงหนีไปอยู่เมืองกาลจัม

ปากะ เมื่อพระมหาชนกมีพระชนม์ครบ 16 ชันษา ได้ทรงไปค้าขายที่เมืองสุวรรณภูมิทางเรือแต่เรือได้

อับปางลงกลางทะเล พระมหาชนกทรงว่ายน้ำอยู่ 7 วัน นางมณีเมขลาจึงได้มาช่ว ยเหลือและนำ

พระองค์ไปยังเมืองมิถิลา ต่อมาจึงทรงเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองและได้เสด็จออกบวช 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงรูปเรือสำเภาล่มในมหาสมุทร (ภาพที่ 108) และปรากฏนางมณีเมขลา

กำลังช้อนร่างพระมหาชนกขึ้นมาจากน้ำ (ภาพที่ 109) ฉากนี้เป็นฉากที่นิยมในการวาดตอนมหาชนก

ชาดก เช่น จิตรกรรมในอุโบสถวัดหน่อพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพท่ี 110)  

 สังเกตได้ว่าภาพส่วนล่างมีการวาดระลอกคลื่นเป็นเทคนิคแบบประเพณี แต่เส่วนบนกลับวาด

น้ำโดยการระบายสีและปรากฏภาพตึกรามบ้านช่องแบบฝรั่ง (ภาพที่ 111) แสดงการผสมผสาน

เทคนิคการเขียนของช่าง ผู้วิจัยจะกล่าวเพ่ิมเติมต่อไปในส่วนของการกำหนดอายุ 
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                                 ภาพที่ 108 ฉากเรือสำเภาล่มในมหาสมุทร 

 

 
                         ภาพที่ 109 ฉากนางเมขลาอุ้มพระมหาชนกข้ึนมาจากน้ำ 
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        ภาพที่ 110 จิตรกรรมตอนมหาชนกชาดก อุโบสถวัดหน่อพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
                      ภาพที่ 111 ฉากบ้านเรือนแบบตะวันตกในตอนมหาชนกชาดก 
 

 หมายเลข 3 สุวรรณสามชาดก (เมตตาบารมี) 

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์ทรงเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสาม บุตรของทุกุลดาบสและนางปาลิกา

ดาบสินีซึ่งทั้งสองต้องพิษงูเห่าจนตาบอด สุวรรณสามจึงได้ปรนนิบัติดูแล จนวันหนึ่งสุวรรณสาม

ออกไปหาของป่า ถูกพระเจ้าปิลยักขราชเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อกวางจึงยิงศรอาบยาพิษไปถูกสุวรรณสาม 

ด้วยความรู้สึกผิดและเวทนา พระเจ้าปิลยักขราชจึงเสด็จไปอาศรมของดาบสและดาบสินีเพ่ือทูลเล่า
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ความจริง  ดาบสและดาบสินีคร่ำครวญเศร้าโศกและทำสัจกิริยา สุวรรณสามจึงฟ้ืนขึ้นมา ส่วนบิดา

มารดาก็หายตาบอด จึงได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าปิลยักขราช ส่วนสุวรรณสามก็ได้ปรนนิบัติบิดามารดา

จนได้เข้าสู่พรหมโลก 

 ฉากนี้แสดงฉากบุคคล 2 คน แต่งตัวแบบนักบวช คือ ห่มหนังเสือ นั่งอยู่ในอาศรมที่รายล้อม

ไปด้วยป่าและมีภาพช้างป่าปรากฏอยู่ (ภาพที่ 112) จึงสันนิษฐานว่าเป็นทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินี 

ซึ่งเป็นบิดามารดาตาบอดของสุวรรณสามกุมาร จึงอนุมานได้ว่าจิตรกรรมฉากนี้แสดงตอนสุวรรณสาม

ชาดก แต่เนื่องจากจิตรกรรมมีความลบเลือนไปบางส่วน จึงไม่อาจเห็นได้ชัดเจนว่ามีการวาดสุวรรณ

สามอยู่ในตำแหน่งใด อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่าบริเวณกำแพงปรากฏร่องรอยคล้ายกับบุคคลสวม

มงกุฎ (ภาพที่ 113) ซึ่งอาจเป็นพระเจ้าปิลยักขราช  

 ฉากสุวรรณสามชาดกที่พบในจิตรกรรมฝาผนังมักมีฉากสัญลักษณ์ คือ ฉากสุวรรณสามต้อง

ศรพิษของพระเจ้าปิลยักขราช และมักมีกวางประกอบฉากอยู่ด้วย เช่น จิตรกรรมตอนสุวรรณสาม

ชาดกท่ีอุโบสถวัดบางยี่ขัน (ภาพท่ี 114)  

  

 

 
                        ภาพที่ 112 ทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินีนั่งอยู่ในอาศรม 
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       ภาพที่ 113 ภาพลักษณะคล้ายบุคคลสวมมงกุฎ สันนิษฐานว่าอาจเป็นพระเจ้าปิลยักขราช 
 

 
                        ภาพที่ 114 จิตรกรรมตอนสุวรรณสามชาดก อุโบสถวัดบางยี่ขัน 

ที่มา: https://www.matichon.co.th/columnists/news_2386311 เข้าถึงเมื่อ 11 มี.ค. 2564 

 

 หมายเลข 4 เนมิราชชาดก (อธิษฐานบารมี)  

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราช ครองเมืองมิถิลา ทรงทำทาน ถือศีล 

ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และได้ทรงสอนให้ประชาชนรักษาศีล ทำทาน วันหนึ่งพระองค์ทรง
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มีความสงสัยว่าทานหรือพรหมจรรย์ให้ผลมากกว่ากัน ท้าวสักกเทวราชจึงเสด็จมาแก้ความสงสัยว่า

พรหมจรรย์มีผลมากกว่าทานหลายพันเท่านัก เหล่าเทวดาอยากเห็นพระเนมิราช ท้าวสักกเทวราชจึง

มีบัญชาให้มาตลีเทพสารถีนำเวชยันตรถไปรับพระเนมิราชมาเที่ยวสวรรค์ มาตลีเทพสารถีได้พาพระ

เนมิราชเสด็จไปดูนรกชั้นต่างๆแล้วจึงพามาสวรรค์และกลับไปสู่โลกมนุษย์ ทรงสั่งสอนประชาชนให้อยู่

ในศลีธรรม จะได้ไม่ต้องนรก และต่อมาได้สละราชสมบัติให้พระโอรสและออกผนวช  

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงฉากวิมานลอยอยู่ในอากาศ มีบุคคลกายสีเขียวประทับอยู่ในเรือนแก้ว 

(ภาพที่ 115) และมีบุคคลอีกผู้หนึ่งกำลังเทียมม้าและราชรถ (ภาพที่ 116) จึงสันนิษฐานว่าเป็น

จิตรกรรมเรื่องเนมิราชชาดก ตอนที่ท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์มีบัญชาให้ให้มาตลีเทพบุตร

เทียมเวชยันตรถไปทูลเชิญพระเนมิราชเสด็จสู่สวรรค์ บุคคลในเรือนแก้วย่อมหมายถึงพระอินทร์ และ

บุคคลที่เทียมม้าย่อมหมายถึงมาตลีเทพบุตร ฉากมาตลีเทพบุตรเทียมเวชยันตรถไปรับพระเนมิราช

เป็นฉากหนึ่งที่นิยมเขียนเป็นฉากสัญลักษณ์ตอนเนมิราชชาดก เช่น จิตรกรรมในวิหารวัดบุปผาราม 

กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 117) เป็นต้น 

   

 
         ภาพที่ 115 บุคคลกายสีเขียวประทับอยู่ในเรือนแก้ว สันนิษฐานว่าเป็นท้าวสักกเทวราช 
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                          ภาพที่ 116 บุคคลขี่ม้า สันนิษฐานว่าเป็นมาตลีเทพบุตร 

 

 
                      ภาพที่ 117 จิตรกรรมตอนเนมิราชชาดกในวิหารวัดบุปผาราม 

ที่มา: วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์ 

 

 หมายเลข 5 มโหสถชาดก (ปัญญาบารมี) 

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมโหสถ บุตรของเศรษฐีในเมืองมิถิลา มีสติปัญญา

เฉลียวฉลาด ไม่ว่าพระเจ้าวิเทหราชกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาจะทรงทดสอบปัญญาของมโหสถกี่ครั้งก็

สามารถแก้ปัญหาได้ทุกครั้งจึงทรงนับถือและเชื่อมั่นในปัญญาของมโหสถ  
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 ต่อมาพระเจ้าจุลนีพรหมทัตถูกอำมาตย์ที่อิจฉามโหสถยุยงให้ยกทัพพร้อมกษัตริย์ร้อยเอ็ด

พระนครมาล้อมเมืองมิถิลา มโหสถก็แก้ปัญหาธรรมจนฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพ่ายแพ้ อำมาตย์จึง

ยุยงให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทำอุบายจะส่งพระราชธิดามาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าวิเทหราชเพ่ือจะ

จับกุมตัวทั้งสอง มโหสถก็แก้ปัญหาโดยการสร้างอุโมงค์เป็นทางหนี ท้ายที่สุดพระเจ้าวิเทหราชก็ได้

อภิเษกกับพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีพรหมทัต จนทั้งสองเมืองเป็นมิตรไมตรีต่อกัน   

 จิตรกรรมฝาผนังส่วนนี้แสดงภาพแม่ชีนั่งอยู่บนตั่งและมีบุคคลนั่งอยู่ข้าง ๆ ลักษณะเหมือน

กำลังสนทนากับแม่ชีอยู่ (ภาพที่ 118) จากการเรียงจิตรกรรมฝาผนังที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าเนื้อเรื่อง

เรียงจากเตมียชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดกและเนมิราชชาดก ตำแหน่งของจิตรกรรมส่วน

นี้จึงควรเป็นเรื่องมโหสถชาดก ผู้วิจัยตรวจสอบฉากดังกล่าว สันนิษฐานว่าแม่ชีที่ปรากฏคือ           

เภรีปริพาชิกากำลังนั่งสนทนาและประลองปัญญากับพระมโหสถ  

 น่าสังเกตว่าเหตุใดช่างจึงนำฉากนี้มาวาดเพ่ือสื่อตอนมโหสถชาดก เนื่องจากฉากดังกล่าวแทบ

ไม่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังมาก่อน แต่ปรากฏบนสมุดข่อยและตู้พระธรรม เช่น สมุดข่อยฉบับ

หอสมุดบริติช เลขที่  IO Pali 207 (มหาพุทธคุณ) (ภาพที่ 119) สมุดข่อยฉบับหอสมุดบอดเลียน 

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เลขที่ MS. Pali a.27 (R) (ภาพที่ 120) และตู้ลายรดน้ำหมายเลข กท. 71 

(ภาพที่ 121) ตู้หมายเลข กท.90 (ภาพที่ 122) ตู้หมายเลข กท.95 (ภาพที่ 123) และตู้หมายเลข กท.

110 (ภาพที่ 124) ในความดูแลของกรมศิลปากร ซึ่งตู้เหล่านี้ล้วนแสดงภาพมโหสถกำลังยืนสนทนา

ปริศนาธรรมกับเภรีปริพาชิกา 

 เภรีปริพาชิกา ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 4 ภาค 2 หน้า 548 

ความโดยย่อว่า เภรีปริพาชิกาเป็นบัณฑิตในนครอุตรปัญจาล ได้ยินกิตติศัพท์ของมโหสถจึงอยากรู้จัก 

หลังจากฉันอาหารในพระราชนิเวศแล้วก็ออกมาพบมโหสถท่ีลานพอดี นางใคร่ทดสอบมโหสถ จึงถาม

ตอบปริศนากันด้วยสัญลักษณ์แห่งมือ  

 เมื่อนางเภรีแบมือ หมายความว่าพระราชานำมโหสถมาแต่ที่ อ่ืน เดี๋ยวนี้ทรงบำรุงหรือไม่ 

บำรุงเช่นไร มโหสถจึงกำมือตอบ หมายความว่า พระราชายังไม่ได้พระราชทานอะไรแก่มโหสถตามที่

ปฏิญาณไว้ 

 เมื่อนางเภรีลูบศีรษะของตน หมายความว่า ถ้าท่านลำบาก เหตุใดจึงไม่บวชเหมือนอาตมา

เล่า มโหสถจึงเอามือลูบท้องของตน หมายความว่า ตนยังมีบุตรและภรรยาที่ต้องเลี้ยงดู จึงยังบวช

ไม่ได ้
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 มีความเป็นไปได้ว่าช่างที่เขียนจิตรกรรมนี้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคัมภีร์ พระไตรปิฎก และ

มีความน่าสนใจทีเ่ลือกฉากเภรีปริพาชิกามาเขียนแสดงฉากมโหสถชาดกนี้ 

  

 
                                  ภาพที่ 118 จิตรกรรมตอนมโหสถชาดก  

 
    ภาพที่ 119 มโหสถชาดกจากสมุดข่อยฉบับหอสมุดบริติช เลขท่ี  IO Pali 207 (มหาพุทธคุณ) 

ที่มา: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=IO_Pali_207_f001r                                   

เข้าถึงเมื่อ 7 มิ.ย.2564 
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       ภาพที่ 120 มโหสถชาดกจากสมุดข่อยฉบับหอสมุดบอดเลียน เลขที่ MS. Pali a.27 (R) 

ที่มา: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/59371853-5ff2-436e-9714-

672986c6a6d6/surfaces/e6fbb28b-405a-4ef7-a8f5-92cc3e3bcfe5/ เข้าถึงเมื่อ 7 มิ.ย. 2564 

 

                              
                          ภาพที่ 121 มโหสถชาดกจากตู้พระธรรมเลขท่ี กท.71   

 ที่มา: กรมศิลปากร 
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                         ภาพที่ 122 มโหสถชาดกจากตู้พระธรรมเลขท่ี กท.90  

ที่มา: กรมศิลปากร 

 

 
                          ภาพที่ 123 มโหสถชาดกจากตู้พระธรรมเลขท่ี กท.95  

  ที่มา: กรมศิลปากร 
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                        ภาพที่ 124 มโหสถชาดกจากตู้พระธรรมเลขท่ี กท.110 

ที่มา: กรมศิลปากร 

 

 หมายเลข 6 ฝาผนังส่วนนี้ได้รับความเสียหาย จิตรกรรมได้ลบเลือนไป สันนิษฐานว่าเป็น

จิตรกรรมตอนภูริทัตตชาดก (ศีลบารมี) 

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อว่า ภูริทัต ถือศีลอุโบสถอยู่ในโลกมนุษย์

และตั้งสัตย์อธิษฐานว่าใครปรารถนาในหนัง เอ็น กระดูกหรือเลือดเนื้อของพระองค์ก็ทรงยินดีสละให้ 

ต่อมาพรามณ์ชื่อว่าอาลัมพายน์จับพระภูริทัตไปทรมานและทำการแสดงต่าง ๆ นานา แต่พระภูริทัตก็

อดทนเพ่ือตั้งมั่นอยู่ในศีล วันหนึ่งพราหมณ์อาลัมพายน์นำพระภูริทัตไปแสดงที่เมืองพาราณสี พ่ีชาย

และน้องสาวของพระภูริทัตได้ตามมาชม พอเห็นจึงจำได้และทำร้ายพราหมณ์อาลัมพายน์จนปล่อย

พระภูริทัต ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีเมื่อได้ทราบว่าพระภูริทัต พี่ชายและน้องสาวเป็นหลานของพระองค์ 

ทั้งสามจึงได้กลับไปยังนาคพิภพและรักษาศีลอุโบสถตลอดชีวิต 

 หมายเลข 7 จันทกุมารชาดก (ขันติบารมี)  

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นจันทกุมาร โอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองบุปผวดี

(พาราณสี) ในเมืองนี้มีราชปุโรหิตชื่อกัณฑหาละ ตัดสินคดีอย่างไม่ยุติธรรมจึงทำให้ประชาชน

เดือดร้อน เมื่อจันทกุมารตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม ปุโรหิตจึงไม่พอใจและหาทางกำจัดพระองค์และ

ออกอุบายว่าหากพระเจ้าเอกราชอยากไปอยู่บนสวรรค์ ต้องบูชายัญด้วยพระราชบุตร จึงทรงหลงเชื่อ

และรบัสั่งให้จัดพิธีบูชายัญ 
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 จันทกุมารทรงอดทนกับการทรมานต่าง ๆ นานา พระมารดาจึงทรงอธิษฐานขอให้เทวดาลง

มาช่วย ท้าวสักกเทวราชจึงเสด็จลงมาทำลายพิธีบูชายัญ ประชาชนรุมลงทัณฑ์ปุโรหิตจนตาย พระเจ้า

เอกราชถูกเนรเทศออกจากพระนครและพระจันทกุมารเสวยพระราชสมบัติ ปกครองเมืองสืบไป 

 ฝาผนังส่วนนี้มีความลบเลือนไป แต่ยังพอเห็นได้ว่ามีบุคคลกายสีเขียว ซึ่งน่าจะหมายถึงท้าว

สักกเทวราชหรือพระอินทร์กำลังเหาะลงมาหักฉัตร ทำลายพิธีบูชายัญ (ภาพที่ 125) ซึ่งฉากดังกล่ าว

นิยมนำมาวาดเป็นฉากใหญ่ แสดงตอนจันทกุมารชาดก เช่น จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดคงคาราม 

จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 126) จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดสุวรรณราม กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 127) 

และจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี (ภาพท่ี 128) เป็นต้น 

 

 
       ภาพที่ 125 จิตรกรรมตอนจันทกุมาร แสดงภาพพระอินทร์เหาะลงมาทำลายพิธีบูชายัญ  
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                  ภาพที่ 126 จิตรกรรมตอนจันทกุมารชาดก วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี 

ที่มา: https://sinphunpiam.files.wordpress.com/2014/01/img_0263.jpg                                       

เข้าถึงเมื่อ 12 มิ.ย. 2564 

 

 
                  ภาพที่ 127 จิตรกรรมตอนจันทกุมารชาดก วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: http://proud-siam.blogspot.com/2012/11/blog-post.html เข้าถึงเมื่อ 12 มิ.ย. 2564 
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                ภาพที่ 128 จิตรกรรมตอนจันทกุมารชาดก วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 

ที่มา: http://scaasa.org/?p=315 เข้าถึงเมื่อ 13 มิ..ย. 2564 

 

 หมายเลข 8 นารทชาดก (อุเบกขาบารมี) 

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมหาพรหมนามว่า นารทะ ครั้งหนึ่งพระเจ้าอังคติราช 

แห่งเมืองมิถิลา ทรงครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรม แต่เมื่อได้ฟังคำสอนของคุณาชีวกว่าบาปบุญนั้นไม่

มีอยู่จริง จึงเกิดมิจฉาทิฐิ กระทำบาป พระราชธิดาพระนามว่า รุจาราชธิดา เห็นดังนั้นก็พยายามปลด

เปลื้องมิจฉาทิฐิของพระราชบิดา จึงทรงอธิษฐานขอให้เทวดาลงมาโปรดพระราชบิดา พระนารท

พรหมจึงจำแลงกายเป็นพราหมณ์ หาบสาแหรกใส่บาตรทองคำข้างหนึ่ง หม้อน้ำทองคำข้างหนึ่ง เหาะ

ลงมายังปราสาทของพระเจ้าอังคติราชและแสดงธรรมเล่าถึงความน่ากลัวของนรกภูมิ ทำให้พระเจ้าอัง

คติราชทรงลดมิจฉาทิฐิ กลับไปปกครองเมืองโดยธรรมตามเดิม  

 แม้ฝาผนังในส่วนนี้ได้รับความเสียหายไปมาก แต่ยังพอเห็นได้ว่า มีฉากใหญ่เป็นปราสาทและ

มีบุคคลสวมมงกุฎประทับอยู่ในปราสาท มีภาพต้นไม้ล้อมกำแพงซึ่งคงเป็นกำแพงของวัง (ภาพที่ 129) 

ส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถตีความจิตรกรรมได้ คือ ภาพบุคคลที่กำลังเหาะอยู่ในอากาศและหาบ

สาแหรกใส่ทองคำ ซึ่งหมายถึงพระนารทพรหม สังเกตได้ว่าเห็นใบหน้าสามหน้า (ภาพที่ 130) บุคคล

ที่อยู่ในปราสาท คือ พระนางรุจาราชธิดา 

 การแสดงออกของจิตรกรรมในฉากนี้ มักปรากฏภาพพระนารทพรหมเหาะลงมายังปราสาทที่

มีพระนางรุจาราชธิดาและพระเจ้าอังคติราชประทับอยู่ เช่น จิตรกรรมในอุโบสถวัดช่องนนทรี 
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กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 131) จิตรกรรมในอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 132) 

จิตรกรรมในอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 133) และจิตรกรรมในอุโบสถวัดสุวรรณาราม 

กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 134) เป็นต้น  

 

 
                                    ภาพที่ 129 จิตรกรรมตอนนารทชาดก 
 

 
         ภาพที่ 130 พระนารทพรหมหาบสาแหรกเหาะลงมายังปราสาทของพระเจ้าอังคติราช 
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                          ภาพที่ 131 จิตรกรรมตอนนารทชาดก วัดช่องนนทรี 

 

 

 
                          ภาพที่ 132 จิตรกรรมตอนนารทชาดก วัดใหญ่อินทาราม 

ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร 
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                              ภาพที่ 133 จิตรกรรมตอนนารทชาดก วัดคงคาราม 

ที่มา: http://www.photha.ac.th/wp/?p=1538 เข้าถึงเมื่อ 30 มิ.ย. 2564 

 

 
                         ภาพที่ 134 จิตรกรรมตอนนารทชาดก วัดสุวรรณาราม 
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 หมายเลข 9 ฝาผนังส่วนนี้ได้รับความเสียหาย จิตรกรรมได้ลบเลือนไป หากเรียงโดยลำดับ 

สันนิษฐานว่าเป็นจิตรกรรมตอนวิธุรชาดก (สัจจบารมี) 

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นวิธูรบัณฑิต ปราชญ์ในราชสำนักของพระเจ้าธนญชัย

แห่งเมืองอินทปัต เมื่อพญานาค พญาครุฑ พระอินทร์และพระเจ้าโกรัพยะได้ถามวิธูรบัณฑิตว่าผู้ใดมี

ศีลประเสริฐกว่ากัน วิธูรบัณฑิตกล่าวว่า ผู้ที่ไม่โกรธ ไม่ทำชั่วและไม่ยินดีในกามคุณเป็นผู้ประเสริฐและ

เป็นผู้สงบ ครั้นพญานาคกลับไปถึงเมืองและเล่าเรื่องวิธูรบัณฑิตให้มเหสีฟัง นางจึงใครได้ฟังธรรมบ้าง 

จึงแสร้งประชวรและออกอุบายให้สวามีนำหัวใจของวิธูรบัณฑิตมารักษา ฝ่ายพญานาคจึงป่าวประกาศ

ว่าผู้ใดนำหัวใจของวิฑูรบัณฑิตมาถวายได้จะให้สมรสกับพระธิดา ปุณณกยักษ์ได้พยายามฆ่าวิธูร

บัณฑิตหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ วิธูรบัณฑิตจึงได้สนทนาธรรมจนปุณณกยักษ์เกิดความเลื่อมใสและ

ปล่อยตัวไป แต่วิฑูรบัณฑิตเต็มใจไปพบพญานาค จึงได้แสดงธรรมแก่มเหสีของพญานาคตาม

ปรารถนา ซึ่งการแสดงธรรมคือหัวใจของวิฑูรบัณฑิตนั่นเอง 

 หมายเลข 10 จิตรกรรมฝาผนังส่วนนี้มีความลบเลือนไป แต่โดยลำดับแล้วสันนิษฐานว่าเป็น

จิตรกรรมตอนเวสสันดรชาดก (ทานบารมี)  

 เรื่องย่อ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร โอรสของพระเจ้าสัญชัยและพระนาง 

ผุสดีแห่งเมืองสีพี มีพระชายาคือพระนางมัทรี และพระโอรสธิดาชื่อชาลีและกัณหา พระเวสสันดรได้

บำเพ็ญทานบารมีอย่างสม่ำเสมอ ครั้งหนึ่งเมื่อแคว้นกลิงคราษฎร์เกิดภัยแล้งหนัก จึงให้พราหมณ์ 8 

คนเดินทางมาขอบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์ซึ่งเป็นช้างมงคลที่จะบันดาลให้ฝนตกจากเมืองสีพี พระ

เวสสันดรก็ทรงพระราชทานให้ ทำให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจและขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง โดย

พระนางมัทรี พระโอรสและพระธิดาขอตามเสด็จไปด้วย ทั้งสี่พระองค์ได้บำเพ็ญพรตอยู่ในป่า       

หิมพานต์ วันหนึ่งพราหมณ์ชื่อชูชกมาขอบริจาคพระโอรสและพระธิดาจากพระเวสสันดร พระองค์ก็

พระราชทานสองกุมารไป และเมื่อพระอินทร์จำแลงกายเป็นพราหมณ์ลงมาขอพระนางมัทรี พระ

เวสสันดรก็ทรงยกให้ แต่พระอินทร์พระราชทานพระนางคืนแก่พระเวสสันดรและแสดงตัวตนที่แท้จริง  

 ฝ่ายชูชกเมื่อรู้ว่าสองกุมารเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสัญชัย จึงเดินทางไปยังเมืองสีพีเพ่ือ

ขอเรียกค่าไถ่ จากนั้นพระเจ้าสัญชัย พระนางผุสดีและพระกุมารทั้งสองได้เดินทางไปรับพระเวสสันดร

และพระนางมัทรีกลับมายังพระนคร 

 เรื่องพระเวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ประกอบด้วย 1000 พระคาถา ในจิตรกรรม

นิยมวาดอย่างละเอียดเนื่องจากเป็นการบำเพ็ญบารมีพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
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 หมายเลข 11 จิตรกรรมส่วนนี้ได้รับความเสียหายจนลบเลือนไป แต่ปรากฏภาพต้นไม้ซึ่ง

สันนิษฐานว่าเป็นฉากป่า และปรากฏบุคคลแต่งกายอย่างกษัตริย์ สันนิษฐานว่าอาจเป็นตัวละครจาก

ตอนเวสสันดรชาดก (ภาพท่ี 135)  

 

 
               ภาพที่ 135 ภาพสตรี สันนิษฐานว่าเป็นตัวละครจากตอนพระเวสสันดรชาดก 

 

     หมายเลข 12 จิตรกรรมส่วนนี้เป็นฉากป่า ปรากฏศาลาหรืออาศรมหนึ่งหลังและกินรีหนึ่งตน 

(ภาพท่ี 136) จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นฉากป่าหิมพานต์ต่อเนื่องในตอนเวสสันดรชาดก 

 

 
                     ภาพที่ 136 ฉากป่าหิมพานต์ สันนิษฐานว่าเป็นตอนเวสสันดรชาดก 
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 หมายเลข 13 จิตรกรรมส่วนนี้วาดเป็นฉากป่า ปรากฏภาพเทวดากำลังขี่พญานก สันนิษฐาน

ว่าเป็นป่าหิมพานต์ในตอนเวสสันดรชาดก (ภาพท่ี 137-138) 

 

 
                 ภาพที่ 137 ฉากป่า สันนิษฐานว่าเป็นป่าหิมพานต์ในตอนเวสสันดรชาดก 

 

 
                                            ภาพที่ 138 เทวดาขี่พญานก 
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 หมายเลข 14 ภาพปลงอสุภกรรมฐาน หรือ อสุภกรรมฐาน 10 (ภาพท่ี 139) 

 ฝาผนังส่วนนี้แสดงภาพพระสงฆ์ปลงอสุภกรรมฐาน หรือการฝึกเจริญปัญญารูปแบบหนึ่งโดย
การพิจารณาซากศพให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร ซึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้บรรยายวิธีการเจริญ
อสุภกรรมฐาน 10 ประการ ได้แก่  
 1. อุทธุมาตกอสุภ คือ ซากศพของคนและสัตว์ที่ตายไปแล้ว มีร่างกายพองอืด 
 2. วินีลกอสุภ คือ ซากศพที่มีสีเขียว สีแดง สีขาว ปะปนกัน หรือศพขึ้นสีคล้ำ 
 3. วิปุพพกอสุภ คือ ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหล  
 4. วิฉิททกอสุภ คือ ซากศพที่ขาดเป็นสองท่อน  
 5. วิกขายิตกอสุภ คือ ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกิน  
 6. วิกขิตตกอสุภ คือ ซากศพที่ถูกท้ิงไว้จนส่วนต่าง ๆ กระจัดกระจายออกไป  
 7. หตวิกขิตตกอสุภ คือ ซากศพที่ถูกสับฟันเป็นท่อน ๆ 
 8. โลหิตกอสุภ คือ ซากศพที่มีเลือดไหลออก 
 9. ปุฬุวกอสุภ คือ ซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอน  
 10. อัฏฐิกอสุภ คือ ซากศพที่เหลือแต่กระดูก28 
 เมื่อพิจารณาจิตรกรรมพบว่ามีการวาดการปลงอสุภกรรมฐานอยู่ 6 ข้อ โดยที่มี 4 ข้อที่อาจ

สามารถอนุมานข้ออสุภได้ คือ อุทธุมาตกอสุภ (ภาพที่ 140) วิฉิททกอสุภ (ภาพที่ 141) วิกขายิตก

อสุภ (ภาพที่ 142) และอัฏฐิกอสุภ (ภาพที่ 143) การที่ภาพวาดเหล่านี้ไม่ได้วาดครบทั้ง 10 ข้ออสุภ 

และไม่ได้แสดงรายละเอียดของศพแบบต่างๆอย่างครบถ้วน อาจมีจุดประสงค์เพ่ือสื่อว่าเป็นฉากปลง

อสุภกรรมฐานเท่านั้น 

 ภาพการปลงอสุภกรรมฐานปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังหลายแห่งด้วยกัน เช่น ในอุโบสถ

วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 144) จิตรกรรมบริเวณบานแผละวิหารพระศาสดา วัดบวร

นิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 145) ในอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

(ภาพที่ 146) จิตรกรรมวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 147) และในอุโบสถวัด

เสม็ด จังหวัดชลบุรี (ภาพท่ี 148) เป็นต้น  

 

 
 28 ปุณย์ นิลเกษม, คัมภีร์วิสุทธมิรรคสำหรับประชาชน เล่ม 2 กัมมฏัฐานนิเทศ (เชียงใหม่: บุณยนิธิ, 

2543), 206. 
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                               ภาพที่ 139 จิตรกรรมเรื่องอสุภกรรมฐาน 10 

 

 

 
                                             ภาพที่ 140 อุทธุมาตกอสุภ 
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                                           ภาพที่ 141 วิฉิททกอสุภ 

 

 

 
                                          ภาพที่ 142 วิกขายิตกอสุภ 
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                                              ภาพที่ 143 อัฏฐิกอสุภ 

 

 

 
                     ภาพที่ 144 จิตรกรรมเรื่องอสุภกรรมฐานในอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร 

ที่มา: https://www.sac.or.th/databases/thaiarts/artwork/316 เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2564 
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 ภาพที่ 145 จิตรกรรมเรื่องอสุภกรรมฐาน บริเวณบานแผละวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร 

ที่มา: https://thaimna.wordpress.com/2019/06/09/วัดบวรนิเวศวิหาร-พระวิ-2/                                

เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2564 

 

 
                  ภาพที่ 146 จิตรกรรมเรื่องอสุภกรรมฐาน วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/winsstars/2011/04/20/entry-1  

เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2564 
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                          ภาพที่ 147 จิตรกรรมเรื่องอสุภกรรมฐาน วัดเสนาสนาราม  

ที่มา: https://go.ayutthaya.go.th/แนะนำที่เที่ยว/วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร/                                        

เข้าถึงเมื่อ 4 ก.ค. 2564 

 

 
                            ภาพที่ 148 จิตรกรรมเรื่องอสุภกรรมฐาน วัดเสม็ด 

ที่มา: สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 
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 หมายเลข 15 ฉากนรกภูมิ (ภาพท่ี 149)  

 ฝาผนังส่วนนี้แสดงภาพนรกภูมิเป็นกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีศีรษะมนุษย์หรือสัตว์นรก

เบียดเสียดแออัดอยู่ในเปลวเพลิง (ภาพที่ 150) และด้านข้างเป็นภาพยมบาลเอาหอกแทงให้สัตว์นรก

ปีนขึ้นภูเขา ซึ่งตามคติจักรวาลแบบเขาพระสุเมรุ ในไตรภูมิกถาได้กล่าวถึงมหานรก หรือ นรกใหญ่ 8 

ขุม มีสัณฐานเป็นกำแพงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝาปิดทั้ง 4 ด้านและมีเพลิงลุกโชนอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ 

สัญชีพนรก กาฬสุตตนรก สังฆาตนรก โรรุวะนรก         มหาโรรุวะนรก ตาปนรก มหาตาปนรก และ

มหาอเวจีนรก ในแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี อุสุทนรก คือนรกบ่าวหรือนรกบริวารอีกด้านละ 4 

ขุม มีนรกเล็กล้อมรอบอีก 40 ขุม และยังมีนรกเย็นอยู่นอกกำแพงจักรวาล คือ    โลกันตนรก 29 โดย

ภาพนรกที่ปรากฏในจิตรกรรมนิยมใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงแทนภาพขุมนรกในรูปแบบ 2 มิติ เช่น 

ภาพนรกในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา (ภาพที่ 151) ภาพนรกในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุง

ธนบุรี (ภาพท่ี 152) และภาพนรกในอุโบสถวัดดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 153) เป็นต้น  

 

 
                                     ภาพที่ 149 จิตรกรรมเรื่องนรกภูมิ 

 
 29 กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, บรรณาธิการ, ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564, 

เข้าถึงได้จาก https://vajirayana.org/ไตรภมูิกถาฉบับถอดความ.   
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 ภาพที่ 150 ภาพศีรษะมนุษย์เบียดเสียดกันในเปลวเพลิงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม แสดงแทนขุมนรก 

 

 
            ภาพที่ 151 ภาพมหาตาปนรก สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา หมายเลข 6 

ที่มา: https://www.blockdit.com/posts/5ec651352b1e6e0b5297a4cd                                    

เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ค. 2564 
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                          ภาพที่ 152 ภาพนรกในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี 
     ที่มา: http://www.smbdigital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=    

             collection&objectId=1796915&viewType=detailView เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ค. 2564 

 

 
                                ภาพที่ 153 จิตรกรรมนรกภูมิ วัดดุสิดาราม 

ที่มา: http://5703522com226.blogspot.com/p/blog-page_17.html  

เข้าถึงเมื่อ 11 พ.ค. 2564 
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  หมายเลข 16 ฉากนรกภูมิ (ภาพที่ 154)  

 ฝาผนังในส่วนนี้แสดงภาพฝูงแร้งกำลังกัดจิกมนุษย์ แม้จิตรกรรมได้รับความเสียหายไปมาก

แต่สันนิษฐานได้ว่าเป็นจิตรกรรมเรื่องนรกภูมิ ส่วนนี้คงเป็นนรกบ่าวขุมที่ชื่อว่า สุนัขนรก ซึ่งมหีมาขาว 

หมาแดง หมาด่าง หมาดำ และหมาเหลือง และแร้งกาขนาดใหญ่ มีปากและเล็บเป็นเหล็กแดงร้อนลุก

เป็นไฟคอยรุมกัดจิกสัตว์นรกที่อยู่ในขุมนี้30 คงเกิดจากจินตนาการของช่างว่าภาพนรกมีฝูงแร้งฝูงหมา

ไล่กัดกินเนื้อ มีคนปีนต้นงิ้ว มีกระทะทองแดง เป็นต้น 

  

 

 
                                  ภาพที่ 154 ฉากนรกภูมิ ฝูงแร้งจิกกัดสัตว์นรก 
 

 จิตรกรรมแถวที่ 2 แถวพระสาวกนั่งพนมมือ 

 หมายเลข 17 (ภาพท่ี 155-156) 

 จิตรกรรมในส่วนนี้เขียนเป็นภาพพระสงฆ์นั่งพนมมือเรียงเป็นแถวตลอดฝาผนังทั้ง 4 ด้าน คั่น

ด้วยลายพวงอุบะ โดยวาดให้หันหน้าไปสู่ทิศตะวันออก ซึ่งมีร่องรอยคล้ายปรกโพธิ์ (ภาพที่ 157) แต่

ฝาผนังด้านทิศตะวันออกในส่วนนี้ได้รับความเสียหายจนไม่อาจเห็นได้ว่าเป็นภาพใด สันนิษฐานว่า 

 
 30 เรื่องเดียวกัน, เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564, เข้าถึงได้จาก https://vajirayana.org/ไตรภมูิกถาฉบับ

ถอดความ/บทที-่๑-แดนนรก/นรกบ่าว    
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อาจเคยมีการวาดพระพุทธเจ้าพระทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ จึงมีการเขียนแถวพระสาวกนั่งพนมมือหันหน้า

ไปนมัสการพระพุทธเจ้า 

 เมื่อนับจำนวนของรูปพระนั่งพนมมือ พบว่าที่ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้ปรากฏอยู่จำนวน

ฝั่งละ 30 รูป ส่วนผนังด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกซึ่งได้ รับความเสียหายบางส่วน มีความ

เป็นไปได้ว่าวาดจำนวนฝั่งละ 10 รูป เพ่ือให้มีความสมมาตรกัน ทำให้มีพระสาวกจำนวน 80 รูป ซึ่ง

อาจตีความได้ว่าหมายถึงพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ ซึ่งเป็นพระสาวกผู้ใหญ่หรือพระสาวกสำคัญตาม

คัมภีร์มหาวงศ ์ 

 ลักษณะการวาดพระอสีติมหาสาวกเรียงเป็นแถวเช่นนี้อาจได้รับแรงบันดาลใจจากการวาด

แถวเทพชุมนุมซึ่งพบมากในจิตรกรรมฝาผนังและนิยมวาดในลักษณะนั่งพนมมือหันหน้าไปทาง

พระพุทธรูปประธาน เช่น จิตรกรรมเทพชุมนุมในอุโบสถวัดสุวรรณาราม (ภาพที่ 158) และภาพเทพ

ชุมนุมในอุโบสถวัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 159) เป็นต้น โดยจิตรกรรมพระอสีติมหาสาวก

นั่งเรียงเป็นแถวปรากฏอยู่หลายแห่ง ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมในอุโบสถวัดดวงแข กรุงเทพมหานคร 

(ภาพท่ี 160) และจิตรกรรมในวิหารวัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี (ภาพที่ 161)  

 

 

 
                            ภาพที่ 155 พระสาวกนั่งพนมมือ บริเวณผนังทิศเหนือ 

 

 

 
                            ภาพที่ 156 พระสาวกนั่งพนมมือ บริเวณผนังทิศใต้ 
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            ภาพที่ 157 ร่องรอยการวาดปรกโพธิ์ สันนิษฐานว่าอาจเคยมีการวาดพระพุทธเจ้า 
 

 

 
                           ภาพที่ 158 จิตรกรรมเทพชุมนุมในอุโบสถวัดสุวรรณาราม  
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                        ภาพที่ 159 จิตรกรรมเทพชุมนุมในอุโบสถวัดบางยี่ขัน 

 

 
                              ภาพที่ 160 จิตรกรรมพระอสีติมหาสาวก วัดดวงแข 

ที่มา: https://www.nairobroo.com/travel/วัดดวงแข/  

เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ค. 2564 
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                   ภาพที่ 161 จิตรกรรมพระอสีติมหาสาวก ภายในวิหารวัดอุโปสถาราม 

ที่มา: https://www.thai-tour.com/place/2068 เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ค. 2564 

 

 จิตรกรรมแถวที่ 3 แถวพระนั่งสลับพระไสยาสน์ 

 หมายเลข 18 (ภาพท่ี 162)  

 จิตรกรรมในส่วนนี้เขียนภาพพระปางสมาธิสลับพระไสยาสน์ตลอดผนัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทิศ

เหนือ ทิศตะวันตกและทิศใต้ สันนิษฐานว่าหมายถึง พระอดีตพุทธเจ้า เนื่องจากมีการวาดพระรัศมี 

ทั้งนี้ยังวาดลายดอกไม้ร่วงซึ่งคงหมายถึงดอกมณฑาทิพย์แทรกอยู่เต็มพ้ืนที่ และมีการแทรกฉากนรก

ภูมิ 1 ฉาก บริเวณมุมเล็กๆที่อยู่ติดกับพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (ภาพที่ 163) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อนับจำนวนแล้วพบว่ามีการเขียนพระปางสมาธิจำนวน 17 ภาพและพระไสยาสน์

จำนวน 17 ภาพ จึงอาจเป็นเพียงการสื่อโดยรวมถึงพระอดีตพุทธเจ้าโดยไม่ได้อิงกับจำนวนพระอดีต

พุทธเจ้าในคัมภีร์พุทธวงศซ์ึ่งมี 27 พระองค ์

 ลักษณะที่น่าสนใจของจิตรกรรมส่วนนี้ คือการแทรกลายละเอียดในบางฉาก มีความเป็นไปได้

ว่าช่างคงใช้พระปางสมาธิประทับนั่งบนดอกบัวเพ่ือสื่อถึงตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เนื่องจากปรากฏ

ภาพพระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์อยู่บริเวณมุมผนัง (ภาพที่ 164) และคงใช้พระไสยาสน์

สื่อถึงตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน   โดยประทับนอนตะแคงขวา หรือ สีหไสยาสน์ สังเกตได้ว่ามีฉาก

หนึ่งปรากฏพระสาวกคอยปรนนิบัติพระพุทธเจ้า พร้อมกับพระอินทร์ที่กำลังเหาะลงมา ซึ่งอาจสื่อ

แทนเทวดาที่เสด็จลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังดับขันธ์ปรินิพพาน (ภาพที่ 165) และภาพพระพุทธเจ้า
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ทรงแสดงปาฏิหาริย์ยื่นพระบาทออกมาจากฝาโลงให้พระมหากัสสปะสักการะพระบรมศพ ในตอน

ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ (ภาพที่ 166) นอกจากนี้ยังแสดงความสร้างสรรค์และอารมณ์ขันของช่าง

โดยการวาดดอกไม้ร่วงหรือดอกมณฑาทิพย์คนละชนิดกัน มีการวาดลายลักษณะคล้ายนก กุ้ง และปู

แทนลายดอกไม้ร่วงบางส่วนด้วย (ภาพท่ี 167)  

 

 
                                  ภาพที่ 162 แถวพระนั่งสลับพระไสยาสน์ 

 

 
                         ภาพที่ 163 ฉากนรกที่แทรกอยู่บริเวณมุมผนังทิศเหนือ 
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                          ภาพที่ 164 พระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ 

 

 
           ภาพที่ 165 พระสาวกคอยปรนนิบัติพระพุทธเจ้า และพระอินทร์ที่กำลังเสด็จลงมา 
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                  ภาพที่ 166 พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ยื่นพระบาทออกมาจากฝาโลง 
 

 

          
              ภาพที่ 167 ลายดอกไม้ร่วงคล้ายนก กุ้งและลายปู แสดงความคิดสร้างสรรค์ของช่าง 
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 จิตรกรรมแถวที่ 4 พุทธประวัติ 

 ในพระปฐมสมโพธิกถา31ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้อธิบาย

พุทธประวัติเอาไว้เป็นตอน ๆ เรียกว่า ปริเฉท ซึ่งแบ่งออกเป็น 29 ปริเฉท โดยผู้วิจัยนำมาช่วยตีความ

เพ่ืออธิบายจิตรกรรมพุทธประวัติ ดังนี้ 

 หมายเลข 19 

 ฝาผนังในส่วนนี้แสดงเป็นภาพเหล่าเทวดาอัญเชิญเครื่องสูงนำเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งกำลัง

ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะและท้าวจตุโลกบาลเคียงข้าง โดยมีพญามารหรือ วสวัตตีมาร ถือตะบอง

ยกมือห้ามไม่ให้เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ภาพที่ 168) ซึ่งตรงกับพุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมณ์ 

ปริเฉทที่ 6 มหาภินิกขมณปริวรรต  

 

 
                               ภาพที่ 168 พุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมณ์ 

 

 หมายเลข 20 

 ฝาผนังในส่วนนี้เขียนแสดงเป็นภาพต่อเนื่องจากขวาไปซ้าย ด้านขวาแสดงภาพนายฉันนะ

กำลังจูงม้ากัณฐกะ  ด้านซ้ายคั่นด้วยโขดหินแสดงภาพเจ้าชายสิทธัตถะประทับบนบัลลังก์ ทรงกำลัง

ปลงพระเกศา โดยมีนายฉันนะและม้ากัณฐกะหมอบเฝ้าอยู่ด้านหน้า ทรงโยนพระเกศาขึ้นเสี่ยงทาย มี

 
 31 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2503) 
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เทวดาเหาะอยู่บนฟ้า แม้กายไม่ได้มีสีเขียวแต่น่าจะหมายถึงพระอินทร์กำลังเสด็จมาอัญเชิญพระเกศา

ไปประดิษฐานยังเจดีย์จุฬามณี (ภาพที่ 169) ตรงกับพุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมณ์ ปริเฉทที่ 6 

มหาภินิกขมณปริวรรต 

 

 

 
            ภาพที่ 169 พุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมณ์ เจ้าชายสิทธัตถะทรงปลงพระเกศา 

 

 หมายเลข 21  

 ฝาผนังส่วนนี้แสดงเป็นภาพต่อเนื่องจากขวาไปซ้าย โดยด้านขวาแสดงภาพพระสิทธัตถะ

ประทับยืนบนดอกบัว คงแสดงถึงพระองค์ขณะทรงหาหนทางตรัสรู้และทรงกระทำทุกรกิริยา เป็น

เหตุการณ์ก่อนที่พระอินทร์จะเสด็จลงมาดีดพิณส่วนด้านซ้ายคั่นด้วยโขดหิน แสดงภาพพระสิทธัตถะ

ประทับบนบัลลังก์ มีเทวดาซึ่งคงหมายถึงพระอินทร์กำลังดีดพิณ 3 สาย ถวายเพ่ือชี้ให้เห็นถึงทางสาย

กลาง (ภาพที่ 170)  ซึ่งจิตรกรรมในส่วนนี้ตรงกับพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 7  ทุกรกิริยาปริวรรต  
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                               ภาพที่ 170 พุทธประวัติตอนทุกรกิริยาปริวรรต 
 

 หมายเลข 22  

 ฝาผนังส่วนนี้แสดงภาพพระสิทธัตถะประทับนั่งบนบัลลังก์ มีสตรีกำลังทูนถาดและบริวาร ซึ่ง

คงหมายถึงนางสุชาดาและบริวารมาถวายข้าวมธุปายาสแด่พระสิทธัตถะ (ภาพที่ 171) ตรงกับพุทธ

ประวัติ ปริเฉทที่ 8 พุทธบูชาปริวรรต   

 

 
  ภาพที่ 171 จิตรกรรมตอนพุทธบูชาปริวรรต นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแด่พระสิทธัตถะ 
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 หมายเลข 23 

 จิตรกรรมในส่วนนี้แสดงภาพเมืองบาดาล มีวิมานของพญานาคอยู่เบื้องล่าง แม้ภาพทางฝั่ง

ซ้ายลบเลือนไปแต่สันนิษฐานได้ว่าเป็นภาพพระสิทธัตถะทรงกำลังอธิษฐานลอยถาด (ภาพที่ 172) ซึ่ง

เป็นตอนที่ต่อเนื่องกับจิตรกรรมหมายเลข 22 ก่อนหน้า ซึ่งหลังจากรับข้าวจากนางสุชาดาแล้ว 

พระองค์ทรงปั้นข้าว 49 ก้อน เสวยหมดแล้วลอยถาดลงในแม่น้ำเนรัญชรา อธิษฐานจิตว่าหาก

พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ขอให้ถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำ ถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำ

และจมไปยังวิมานของพญานาคกระทบกับถาดที่พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ในอดีตเคยทรงอธิษฐาน

ไว้ ตรงกับเนื้อหาในพุทธบูชาปริวรรต  ปริเฉทท่ี 8 เช่นกัน 

 

 
            ภาพที่ 172 จิตรกรรมตอนพุทธบูชาปริวรรต พระสิทธัตถะทรงอธิษฐานลอยถาด 
 

 หมายเลข 24 

 จิตรกรรมในส่วนนี้แสดงเป็นภาพต่อเนื่องจากขวาไปซ้าย โดยด้านขวาแสดงภาพพราหมณ์
ซึ่งหมายถึงโสตถิยพราหมณ์กำลังถวายหญ้าคา 8 กำแด่พระสิทธัตถะ  ด้านซ้ายแสดงภาพพระองค์
ทรงนำหญ้าคานั้นมาปูเป็นอาสนะที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์  (ภาพที่ 173) จากนั้นทรงตั้งพระทัยเป็น
สัจจะแน่วแน่ว่าจะไม่ลุกจากอาสนะแห่งนี้ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ตรงกับปริเฉทท่ี 8 
พุทธบูชาปริวรรต เช่นกัน  
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   ภาพที่ 173 จิตรกรรมตอนพุทธบูชาปริวรรต พระสิทธัตถะทรงรับหญ้าคาจากโสตถิยพราหมณ์ 
 

 หมายเลข 25 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงเป็นภาพพระไสยาสน์ขนาดใหญ่ โดยประทับนอนตะแคงขวา หรือ   

สีหไสยาสน์ บนฐานดอกบัว เบื้องล่างปรากฏอสูรมีกายสีดำอยู่ในท่าพนมมือ หันหน้ามองพระพุทธ

องค์ สันนิษฐานว่าเป็นจิตรกรรมพระพุทธเจ้าตอนโปรดอสุรินทราหู (ภาพที่ 174) โดยเหตุการณ์

ตอนนี้ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ความว่า ครั้งหนึ่งอสุรินทราหูมีความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระ

พุทธองค์ แต่กลับมีทิฐิที่ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายเล็กว่าตนมาก แต่ระงับความปรารถนาไว้

ไม่ได้จึงได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ยังที่ประทับ พระพุทธองค์ทรงทราบความในใจของอสุรินทราหู จึงเนรมิต

พระวรกายให้ใหญ่กว่าอสุรินทราหูหลายเท่า เพ่ือให้อสุรินทราหูลดมานะลดทิฐิลง จนมาเลื่อมใสใน

พุทธศาสนา32 น่าสนใจว่าช่างเขียนย่อมมีความรู้ความเข้าใจในพระไตรปิฎกจึงเลือกนำฉากดังกล่าวมา

แสดงในจิตรกรรมฝาผนังซึ่งไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน   

 

 

 32 มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล:  พระสตุตันตปิฎก เล่มที่ 12 ทีฆนิกาย สีล 

ขันธวรรค เล่ม 1 ภาค 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลยั, 2546), 27. 
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                              ภาพที่ 174 จิตรกรรมตอนโปรดอสุรินทราหู 
 

 หมายเลข 26 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงภาพพระไสยาสน์ขนาดใหญ่ ทรงตะแคงขวาในท่าสีหไสยาสน์เช่นกัน 

ด้านล่างปรากฏภาพชาวบ้านมาสักการะบูชา พร้อมมีเครื่องถวาย เช่น ธูปเทียน จึงสันนิษฐานว่าเป็น

จิตรกรรมตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานหรืออาจเป็นเพียงภาพชาวบ้านมากราบไหว้พระไสยาสน์โดยไม่

อิงกับพุทธประวัติ โดยนำมาวาดให้มีความสมมาตรกับตอนโปรดอสุรินทราหู ภาพชาวบ้านที่มากราบ

ไหว้บูชานั้นอาจหมายถึงผู้อุปถัมภ์ออกทรัพย์ในการเขียนจิตรกรรมก็เป็นได้ (ภาพท่ี 175)  

 

 
                   ภาพที่ 175 จิตรกรรมพระไสยาสน์ มีการเขียนชาวบ้านมากราบไหว้ 
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 หมายเลข 27 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงภาพพระสิทธัตถะประทับนั่งสมาธิบนบัลลังก์ใต้ต้นไม้ เบื่องหน้าปรากฏ

ภาพสตรีกำลังร่ายรำ หมายถึงธิดาของพญามาร 3 นาง ได้แก่ นางราคา นางอรดีและนางตัณหา อาสา

ไปนำพระสิทธัตถะมาด้วยบ่วงราคะ จึงเนรมิตเป็นสตรีงามในวัยต่าง ๆ ถึง 6 อย่าง 6  ครั้ง  มาฟ้อนรำ

ต่อพระพักตร์ของพระองค์เพ่ือให้พระทัยไขว้เขวต่อกิเลสราคะ ซึ่งตรงกับปริเฉทที่ 11 โพธิสัพพัญญู

ปริวรรต (ภาพที่ 176) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วและเสวยวิมุติสุขใน

สัปดาห์ที่ 5 ใต้ต้นอชปาลนิโครธ  

 แม้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ช่างนำมา

เขียนก่อนเหตุการณ์ตรัสรู้ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างอย่างอิสระ จึงนำมาเขียนเพื่อสื่อความ

ว่าพระองค์ทรงถูกทดสอบ รบกวนโดยเหล่ามาร รวมถึงธิดารของพญามารด้วย 

 

 

 
                            ภาพที่ 176 ธิดาพญามารมาร่ายรำล่อลวงพระสิทธัตถะ 

 

 หมายเลข 28 

 ฝาผนังในส่วนนี้แสดงภาพอสูรถืออาวุธ ทรงพาหนะต่าง ๆ  หมายถึงกองทัพของพญามาร

กำลังยกไปล้อมพระสิทธัตถะ หมายจะทำให้พระองค์ตกพระทัย ลุกหนีจากรัตนบัลลังก์ (ภาพที่ 177) 

ตรงกับปริเฉทท่ี 9 มารวิชัยปริวรรต  
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                          ภาพที่ 177 กองทัพของพญามารกำลังบุกไปหาพระสิทธัตถะ 

 

 หมายเลข 29 

 จิตรกรรมฝาผนังส่วนนี้แสดงภาพพระพุทธองค์ประทับนั่งสมาธิบนบัลลังก์ เบื้องล่างปรากฏ

พระแม่ธรณีบีบมวยผม และกองทัพพญามารลอยอยู่ในน้ำ พญามารปรากฏในรูปอสูรมีหลายกร ทรง

ช้าง พนมมือถือดอกบัวสักการะพระพุทธองค์ แสดงถึงความพ่ายแพ้แก่พระมหาบุรุษ (ภาพที่ 178) 

ตรงกับปริเฉทที่ 9 มารวิชัยปริวรรต  

 

 
                            ภาพที่ 178 กองทัพมารพ่ายแพ้แก่พระมหาบุรุษ 
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 หมายเลข 30 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงภาพต่อเนื่องจากขวาไปซ้าย โดยด้านขวา แสดงภาพพระพุทธเจ้า

ประทับยืนปางถวายเนตรใต้ต้นไม้ ส่วนด้านซ้ายคั่นด้วยโขดหิน ปรากฏภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่ง

สมาธิบนบัลลังก์ใต้ต้นไม้ (ภาพที่ 179) สันนิษฐานว่าสื่อถึง สัตตมหาสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธ

องค์เสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลังจากตรัสรู้ ได้แก่  

 สัปดาห์ที่ 1 โพธิบัลลังก์ ทรงประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีก 7 วัน จนเหล่าเทวดาลงมายินดี 

 สัปดาห์ที่ 2 อนิมิสเจดีย์ ทรงประทับยืนจ้องต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตร 7 

วัน  

 สัปดาห์ที่ 3 รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงเดินจงกรม 7 วัน  

 สัปดาห์ที่ 4 รัตนฆรเจดีย์ ทรงประทับอยู่ในเรือนแก้วและพิจารณาธรรม 7 วัน  

 สัปดาห์ที่ 5 อชปาลนิโครธ ทรงพระทับอยู่ใต้ต้นไทรของคนเลี้ยงแพะ 7 วัน มีธิดาพญามาร

มาล่อลวง 

 สัปดาห์ที่ 6 สระมุจลินท์ ทรงทำสมาธิใต้ต้นมุจลินท์ 7 วัน เมื่อฝนตกหนัก พญานาคมุจลินท์

จึงมาแผ่พังพานปกป้องพระพุทธองค์ 

 สัปดาห์ที่ 7 ราชายตนะ ทรงประทับใต้ต้นเกด 7 วัน  

 โดยในจิตรกรรมแสดงพียง โพธิบัลลังก์และอนิมิสเจดีย์ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ตรงกับปริเฉทที่ 

11 โพธิสัพพญญูปริวรรต  

 

 
                                 ภาพที่ 179 จิตรกรรมตอนเสวยวิมุติสุข 
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 หมายเลข 31 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงเป็นภาพต่อเนื่อง (ภาพที่ 180) ด้านขวาแสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับ

นั่งสมาธิบนบัลลังก์ใต้ต้นอัชปาลนิโครธ มีพระพรหมนั่งอยู่ในท่าพนมมือ สันนิษฐานว่าเป็นตอนที่พระ

พรหมมาทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงธรรม ทรงจำแนกสัตว์โลกออกเป็น 4 ประเภท เปรียบ

กับดอกบัว 4 เหล่า ตรงกับปริเฉทที่ 12 พรหมัชเฌสนปริวรรต ส่วนด้านซ้ายแสดงภาพพระพุทธเจ้า

ประทับยืนสนทนากับบุคคลคล้ายพราหมณ์ซึ่งนั่งพนมมืออยู่ สันนิษฐานว่าอุปกาชีวก โดยในพระปฐม

สมโพธิกถา ปริเฉทที่ 13 ธัมมจักกปริวรรต มีเหตุการณ์กล่าวถึงอุปกาชีวกว่าได้พบพระพุทธเจ้าซึ่ง

กำลังเดินทางไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดท่านจึงมีผิวพรรณผ่องใส 

ท่านมีนามใด บรรพชาสำนักใดและใครเป็นครูของท่าน พระพุทะองค์จึงตรัสตอบว่าทรงตรัสรู้ด้วย

พระองค์เอง ไม่มีครู และกำลังเดินทางไปแสดงพระธรรมจักร  

 

 
     ภาพที่ 180 พระพรหมมาทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมและพระพุทธองค์พบอุปกาชีวก 

 

 หมายเลข 32 

 จิตรกรรมส่วนนี้แม้บางส่วนมีความลบเลือนไปแต่ยังคงเห็นได้ว่าเป็นฉากที่พระพุทธเจ้า

ประทับนั่งสมาธิบนบัลลังก์ มีพระพรหมประทับอยู่ข้าง ๆ เบื้องหน้าด้านซ้ายปรากฎบุคคล 5 คน แต่ง

กายนุ่งห่มหนังเสือแบบนักบวช นั่งพนมมือ สันนิษฐานว่าเป็นปัญจวัคคีย์ ด้านขวามีเทวดา 5 องค์นั่ง

พนมมือ (ภาพที่ 181) สันนิษฐานว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปวตนะ” 

หรือ การหมุนกงล้อแห่งธรรม ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตรงกับปริเฉทท่ี 13 ธัมมจักกปริวรรต 



  122 

 
                        ภาพที่ 181 จิตรกรรมตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 

 

 หมายเลข 33 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงภาพภายในปราสาทราชวัง ลักษณะเป็นภาพต่อเนื่องกัน โดย

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ภายในปราสาท มีบุคคลมาเข้าเฝ้าทั้งที่เป็นกษัตริย์ เชื้อพระวงศ์เนื่องจากสวม

มงกุฎและชาววัง สันนิษฐานว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์และแสดงธรรมโปรด

พระราชบิดาและพระญาติ (ภาพท่ี 182)  

 เหตุการณ์สำคัญในจิตรกรรมคือฉากพระพุทธเจ้าทรงนำพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตซึ่ง

ปรากฏอยู่บริเวณฝาผนังส่วนบน ตรงกับเนื้อความในปริเฉทที่ 17 กปิลวัตถุคมนปริวรรต หรือ การ

เสด็จนิวัติพระนครกบิลพัสดุ์  โดยมีเหตุการณ์ที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงปรารถนาจะได้พบกับ

พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระราชโอรสอีกครั้งก่อนสวรรคต จึงส่งอำมาตย์ไปกราบทูลเชิญเสด็จกลับเมือง

กบิลพัสดุ์ พระพุทธองค์เสด็จมาพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์สองหมื่นรูปและได้เสด็จออกบิณฑบาตตาม

นิวาสถานเพื่อเป็นประเพณีสืบไปเบื้องหน้า 

 ด้านซ้ายของผนังปรากฏสตรีกำลังลูบพระบาทพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 183) สันนิษฐานว่าเป็น

พระนางพิมพาซึ่งมาตัดพ้อความทุกข์ของการเป็นหม้ายและน้อยพระทัยในโชคชะตา จูงพระกุมาร

ราหุลมาร่ำไห้กอดข้อพระบาทพระพุทธองค์ เมื่อสร่างโศกแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมเทศนา

จนพระนางบรรลุเป็นพระโสดาบัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในปริเฉทที่ 18 พิมพาพิลาปปริวรรต 
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 จิตรกรรมส่วนนี้มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับจิตรกรรมตอนโปรดพุทธบิดา ในวิหารวัดม่วง 

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 184)  โดยปรากฏภาพพระพุทธเจ้าเสด็จออก

บิณฑบาตพร้อมพระภิกษุสงฆ์ และภาพตอนพระนางพิมพาพิลาปรำพัน กอดข้อพระบาทพระพุทธเจ้า 

 นอกจากนี้ช่างยังเขียนภาพทหารถือปืนปลายหอก สวมหมวกซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายแบบ

สากล นั่งเก้าอ้ีเฝ้าหน้าประตูวัง (ภาพที่ 185) โดยวาดให้คนหนึ่งเป็นคนหนุ่มผมดำ และอีกคนหนึ่ง

เป็นคนสูงวัยผมสีดอกเลา (ภาพที่ 186) ซึ่งนับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของช่างที่แสดงออกในงาน

จิตรกรรม 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                        ภาพที่ 182 จิตรกรรมตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ 
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                                    ภาพที่ 183 จิตรกรรมตอนพิมพาพิลาป 

 

 
ภาพที่ 184 จิตรกรรมตอนโปรดพุทธบิดา วิหารวัดม่วง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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                                    ภาพที่ 185 ภาพทหารยามเฝ้าประตูวัง 

 

      
                   ภาพที่ 186 ภาพทหารหนุ่มและทหารสูงวัยนั่งหน้าประตูพระราชวัง  

 

 หมายเลข 34 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงฉากพระราชวัง มีผู้ประทับอยู่ในปราสาท (ภาพที่ 187) สันนิษฐานว่า

เป็นพระเจ้าสุทโธทนะประทับอยู่ภายในปราสาท ในเมืองกบิลพัสดุ์ อาจเป็นฉากที่ต่อเนื่องจากผนัง

ก่อนหน้าที่แสดงถึงตอนพระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรมโปรดพระราชบิดาและพระประยูรญาติ  
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                            ภาพที่ 187 พระเจ้าสุทโธทนะประทับอยู่ในพระราชวัง 

 

 หมายเลข 35  

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงภาพสวรรค์ มีพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิอยู่ในวิมานปราสาท ปรากฏ

สตรี คือ พระพุทธมารดา และรายล้อมด้วยเหล่าเทวดาที่พระอินทร์ทรงเชิญให้มาสักการะ ฟังธรรม

จากพระพุทธองค์ ด้านบนของภาพแสดงฉากเทวดากำลังเหาะมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งการ

แสดงออกในส่วนนี้ตรงกับปริเฉทที่ 23 เทศนาปริวรรต หรือ การเสด็จดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา  

 ด้านล่างแสดงภาพพระพุทธเจ้าเสด็จสู่โลกมนุษย์ ก้าวลงมาทางขั้นบันไดแก้ว ขนาบด้วย

บันไดเงินและบันไดทอง ซึ่งเป็นบันไดที่พระอินทร์ทรงเนรมิตขึ้น โดยมีพระอินทร์และพระพรหมขนาบ

ข้าง และพระพุทธองค์ทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์ คือ เปิดให้สัตว์โลกมองเห็นกัน โดยในจิตรกรรม

แสดงทั้งเหล่าเทวดา พระสงฆ์ ชาวเมืองสังกัสสะและสัตว์นรก ตรงกับปริเฉทท่ี 24 เทโวโรหนปริวรรต 

หรือการเสด็จลงจากเทวโลกหรือดาวดึงส์ (ภาพท่ี 188)  

 สังเกตได้ว่าในจิตรกรรมส่วนนี้แสดงภาพพระอินทร์เสด็จลงมาเบื้องซ้ายและทรงถือฉัตร ส่วน

พระพรหมเสด็จลงมาเบื้องขวาและทรงถือบาตรทอง แต่ตามเนื้อความในพระปฐมสมโพธิกถากล่าวว่า 

พระพุทธองค์เสด็จลงบันไดกลาง (บันไดแก้ว) มีพระอินทร์ พระพรหม และเหล่าเทวดาตามส่งเสด็จ 

โดยพระอินทร์ทรงถือบาตรลงมาทางบันไดขวา (บันไดทอง) และพระพรหมทรงกางฉัตรลงมาทาง

บันไดซ้าย (บันไดเงิน)  อย่างไรก็ตาม ช่างได้สร้างสรรค์จิตรกรรมฉากนี้โดยสื่อความออกมาได้

ครบถ้วน 
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                            ภาพที่ 188 จิตรกรรมตอนเสด็จโปรดพุทธมารดา 

 

 เมื่อพิจารณาจากเนื้อเรื่องที่ช่างนำมาเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนัง จึงเชื่อว่าช่างมีความรู้

ความเข้าใจในคัมภีร์พุทธศาสนาและพระไตรปิฎก โดยนำเรื่องพระเจ้าสิบชาติและอสุรินทราหูมาจาก

พระสุตตันตปิฎก มาเขียนร่วมกับเรื่องอสีติมหาสาวก พระอดีตพุทธเจ้าและฉากอสุภกรรมฐาน 10 ซึ่ง

ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและสอดแทรกฉากนรกภูมิจากไตรภูมิกถาซึ่งสะท้อนการสืบ

งานช่างแบบเก่าที่นิยมเขียนฉากไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนัง นอกจากนี้ยังได้รับแรงบันดาลใจการเขียน

พุทธประวัติมาจากพระปฐมสมโพธิกาถา ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสอีก

ด้วย 

 

 1.2 การกำหนดอายุ 

 จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดพระงามเป็นจิตรกรรมแบบไทยประเพณี คือ เขียนแบบ

อุดมคติ ไม่มีปริมาตร ไม่แสดงความรู้สึกทางใบหน้า ภาพมีลักษณะแบน ไม่ได้คำนึงถึงสัดส่วนที่

ถูกต้อง ใช้สีโทนสว่างเช่นสีแดง เป็นสีพ้ืน ซึ่งการเขียนจิตรกรรมในลักษณะนี้สืบต่อจากสมัยอยุธยาจน

สมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งปลายสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการเขียน

จิตรกรรมแบบปรัมปราคติมาสู่ความสมจริงมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าจิตรกรรมภายในอุโบสถวัด

พระงามเขียนขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 4 ลงมาแล้ว โดยมีแนวทางในการกำหนดอายุจิตรกรรม ดังนี้ 
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 1.2.1 การใช้เส้นสินเทาเน้นฉาก 

 เส้นสินเทาในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย มีลักษณะเป็นเส้นสั้นสลับยาวอยู่ในกรอบ

สามเหลี่ยม ดูคล้ายฟันปลา ทำหน้าที่แบ่งพ้ืนที่ของเนื้อเรื่องในจิตรกรรม เช่น จิตรกรรมในอุโบสถวัด

ช่องนนทรี (ภาพที่ 189) และคั่นมิติออกจากกัน เช่น ใช้คั่นแถวเทพชุมนุมซึ่งพบในจิตรกรรมวัดใหม่

ประชุมพล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 190) และวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี  (ภาพท่ี 

191)   เป็นต้น และปรากฏเรื่อยมายังสมัยรัตนโกสินทร์  อย่างไรก็ตาม เทคนิคการใช้เส้นสินเทา

แบบจิตรกรรมไทยประเพณีเริ่มคลี่คลายและหายไปในราวปลายรัชกาลที่ 3 33 เป็นต้นมา และเริ่มมี

การปรับเปลี่ยนมาใช้ฉากธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ โขดหิน ในการแบ่งพ้ืนที่เนื้อเรื่องของจิตรกรรม

แทนเส้นสินเทา ส่วนเส้นสินเทาแบบหยักฟันปลายังคงปรากฏอยู่บ้าง แต่เปลี่ยนหน้าที่เป็นการใช้เพ่ือ

เน้นฉากสำคัญ เช่น เน้นฉากปราสาทราชวังให้มีความเด่นชัดขึ้น ดังปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง 

อุโบสถวัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 192) นอกจากนี้ยังปรากฏเส้นสินเทาอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 

เส้นสินเทาแบบลายฮ่อซึ่งได้รับอิทธิพลจากเส้นริ้วคดโค้งในศิลปะจีน ซึ่งนำมาใช้ในการเน้นฉากให้เด่น 

ดังปรากฏที่วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 193) และจิตรกรรมในวิหารพระอินทร์แปลง 

วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 194) เป็นต้น          

 ลักษณะเส้นสินเทาที่ปรากฏในจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดพระงามมีลักษณะเป็นเส้นสินเทา

แบบหยักฟันปลาในตอนเตมียชาดก (ภาพที่ 195) สะท้อนให้เห็นงานช่างแบบไทยประเพณี แต่หน้าที่

การใช้งานเส้นสินเทานั้นเป็นเพียงการช่วยเน้นฉากปราสาทให้ดูโดดเด่น ซึ่งเป็นลักษณะของจิตรกรรม

ช่วงรัชกาลที่ 3 แต่ปรากฏเพียงฉากเดียว และปรากฏลายพลิกพลิ้วคล้ายแถบผ้าหรือลายฮ่อ ทำหน้าที่

แบ่งพ้ืนที่ของจิตรกรรมด้วย (ภาพท่ี 196)  

 การแบ่งพ้ืนที่ของจิตรกรรมส่วนอื่น ๆ ภายในอุโบสถวัดพระงามใช้ฉากธรรมชาติ เช่น โขดหิน 

ต้นไม้ หรือกำแพงเมืองในการแบ่งห้องภาพจิตรกรรม (ภาพที่ 197) ซึ่งลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนิยม

ในศิลปะรัตนโกสินทร์หลังรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังปรากฏการแบ่งจิตรกรรมด้วยลายแถบ

หรือลายหน้ากระดานผูกลายด้วยลายประจำยาม และลายหน้ากระดานแบบพิเศษที่มีลักษณะคล้าย

ผ้าม่านม้วนประกอบกับลายกระหนก (ภาพท่ี 198) ซึ่งสะท้อนถึงงานช่างแบบชาวบ้านอีกด้วย 

 

 
 33 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 127. 
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       ภาพที่ 189 เส้นสินเทาแบบหยักฟันปลาแบ่งพ้ืนที่เนื้อเรื่อง จิตรกรรมอุโบสถวัดช่องนนทรี 
  

 
                  ภาพที่ 190 เส้นสินเทาค่ันแถวเทพชุมนุม จิตรกรรมวัดใหม่ประชุมพล 
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           ภาพที่ 191 เส้นสินเทาค่ันแถวเทพชุมนุม จิตรกรรมในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม 
 

 
                ภาพที่ 192 เส้นสินเทาเน้นฉากปราสาท จิตรกรรมในอุโบสถวัดบางยี่ขัน 
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                ภาพที่ 193 เส้นสินเทาแบบลายฮ่อ จิตรกรรมในอุโบสถวัดสุวรรณาราม 

 

 
                        ภาพที่ 194 เส้นสินเทาแบบลายฮ่อ จิตรกรรมวัดเสนาสนาราม 

ที่มา: http://watsenasanaram.blogspot.com/p/blog-page_13.html 

 เข้าถึงเมื่อ 15 ส.ค. 2564  

 



  132 

 
                 ภาพที่ 195 เส้นสินเทาแบบหยักฟันปลา จิตรกรรมในอุโบสถวัดพระงาม 

 

 
          ภาพที่ 196 ลายเส้นพลิ้วคดโค้งคล้ายลายฮ่อ ทำหน้าที่แบ่งพ้ืนที่จิตรกรรมวัดพระงาม 
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                               ภาพที่ 197 การใช้กำแพงเมืองแบ่งพ้ืนที่จิตรกรรม 

 

 

 
                 ภาพที่ 198 ลายแถบหรือลายหน้ากระดาน แบ่งพื้นที่จิตรกรรมในวัดพระงาม 

 

 1.2.2 การเขียนภาพน้ำ       

 ภาพสายน้ำในจิตรกรรมอุโบสถวัดพระงาม เป็นคลื่นน้ำแบบปรัมปราคติ คือ เป็นเส้นโค้งซ้อน

กัน ไม่เหมือนสายน้ำในธรรมชาติ ซึ่งเป็นการวาดแบบไทยประเพณีท่ีสืบต่อมาจากสมัยอยุธยา (ภาพที่ 

199) และยังพบได้ในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น จิตรกรรมในอุโบสถวัดดาวดึงษาราม (ภาพที่ 

200) ก่อนจะเริ่มหายไปในราวปลายรัชกาลที่ 3 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเป็นวาดหนองน้ำอย่าง
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สมจริงในธรรมชาติ แต่ยังคงพบการวาดคลื่นน้ำแบบปรัมปราคติในจิตรกรรมตามหัวเมืองรอบนอกซึ่ง

อาจมีอายุในช่วงรัชกาลที่ 4 ด้วย เช่น จิตรกรรมวัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพท่ี 201) 

 

 
                          ภาพที่ 199 คลื่นน้ำแบบประเพณี จิตรกรรมวัดพระงาม 

 

 
                 ภาพที่ 200 คลื่นน้ำแบบประเพณีในจิตรกรรมอุโบสถวัดดาวดึงษาราม 

ที่มา: http://tkriart.com/content/8/view เข้าถึงเม่ือ 15 ก.ย. 2564 
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             ภาพที่ 201 คลื่นน้ำแบบประเพณีในจิตรกรรมในอุโบสถวัดประตูสาร สุพรรณบุรี 

 

 1.2.3 การเขียนภาพท้องฟ้า 

 ลักษณะการวาดท้องฟ้าในอุโบสถวัดพระงาม ใช้เทคนิคการไล่สีจากสีเข้มสุดจากด้านบนแล้ว

จึงค่อย ๆ เกลี่ยสีให้อ่อนลงด้านล่างเพ่ือลวงตาให้เกิดมิติ (ภาพที่ 202-203) นอกจากนี้จิตรกรรม

บางส่วนยังประกอบด้วยรูปก้อนเมฆที่มีลักษณะคดโค้งคล้ายลายเมฆแบบจีน (ภาพที่ 204) ซึ่งเทคนิค

การเขียนท้องฟ้าลักษณะนี้พบได้ทั่วไปในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา เช่น จิตรกรรมใน

อุโบสถวัดบางยี่ขัน (ภาพที่ 205) จิตรกรรมในอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับการบูรณะ

ในช่วงรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 206) และจิตรกรรมในอุโบสถวัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี (ภาพที่ 

207) เป็นต้น 
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                      ภาพที่ 202 ลักษณะท้องฟ้าในจิตรกรรมอุโบสถวัดพระงาม 

 

 
                         ภาพที่ 203 ลักษณะท้องฟ้าในจิตรกรรมอุโบสถวัดพระงาม 
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              ภาพที่ 204 เมฆลักษณะคดโค้งแบบลายเมฆจีน จิตรกรรมอุโบสถวัดพระงาม 

 

 
           ภาพที่ 205 ท้องฟ้าในจิตรกรรมอุโบสถวัดบางยี่ขัน มีการไล่สีและปรากฏเมฆแบบจีน 

 

 

 

 

 



  138 

  
                 ภาพที่ 206 ลายก้อนเมฆแบบจีน จิตรกรรมในอุโบสถวัดคงคาราม ราชบุรี  

ที่มา: https://today.line.me/th/v2/article/qNLJly?imageSlideIndex=1  

เข้าถึงเมื่อ 20 พ.ย. 2564 

 

 

 
                     ภาพที่ 207 ลายก้อนเมฆแบบจีน จิตรกรรมในอุโบสถวัดอุโปสถาราม 

ที่มา: https://www.tatcontactcenter.com/อุทัยธานี/วัดอุโปสถาราม-อุทัยธานี/                                  

เข้าถึงเมื่อ 20 พ.ย. 2564 
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 1.2.4 เทคนิคการวาดต้นไม้ 

 เทคนิคการวาดต้นไม้ในจิตรกรรมอุโบสถวัดพระงาม ปรากฏเทคนิคอยู่สองรูปแบบ คือ 

เทคนิคการเขียนใบไม้เป็นใบๆแล้วตัดเส้นใบทุกใบ (ภาพที่ 208) ซึ่งเป็นเทคนิคที่พบได้ทั่วไปใน

จิตรกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น จิตรกรรมในอุโบสถวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 

209) และเทคนิคที่สอง คือ การกระทุ้งด้วยสีเข้ม ทำให้เกิดต้นไม้เป็นพุ่มๆหรือแต้มเป็นกลุ่มใบแทน

การตัดใบทีละเส้น แล้วจึงใช้สีอ่อนประให้เป็นใบ (ภาพที่ 210) ซึ่งเทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคที่นิยมใน

สกุลช่างรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 โดยสังเกตได้ว่าต้นไม้บางส่วนมีลักษณะสมจริงมากขึ้น ลำต้นตั้ง

ตรง และมีต้นมี่เขียนเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ต้นตาลหรือต้นมะพร้าวปรากฏอยู่ด้วย (ภาพท่ี 211)  

 

 
                              ภาพที่ 208 เทคนิคการวาดต้นไม้แบบตัดเส้นใบ 

 

 
                  ภาพที่ 209 เทคนิคการวาดต้นไม้แบบตัดเส้นใบ อุโบสถวัดราชสิทธาราม 
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                    ภาพที่ 210 เทคนิคการวาดต้นไม้ด้วยวิธีกระทุ้งในอุโบสถวัดพระงาม 

 

 
       ภาพที่ 211 ลักษณะการวาดต้นไม้ที่เลียนแบบต้นไม้ในธรรมชาติในอุโบสถวัดพระงาม 
  

 1.2.5 ภาพบุคคล 

 ภาพบุคคลในจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดพระงาม ปรากฏทั้งภาพบุคคลชั้นสูงและภาพ

ชาวบ้าน โดยยังคงรักษารูปแบบการเขียนอย่างปรัมปราคติ แสดงสีหน้าเหมือน ๆ กัน นุ่งผ้าจีบและ

อยู่ในท่วงท่าอย่างนาฏลักษณ์ บุคคลชั้นสูงอย่างเทพหรือเชื้อกษัตริย์สวมมงกุฎ และเครื่องประดับโดย

ใช้การระบายสีโทนเหลืองทองแทนการปิดทองคำเปลว เนื่องจากเป็นงานของช่างชาวบ้าน (ภาพที่ 

212-213) ข้าราชบริพารหญิงนุ่งโจงสีสันสดใส คาดผ้าสไบหลวม ๆ ไว้ผมทรงปีก หรือทรงปีกมีชายผม

หรือจอนตกริมหูทั้งสองข้างหรือที่เรียกว่า ผมทัด (ภาพที่ 214) ซึ่งเป็นทรงผมที่นิยมสืบเนื่องมาจน
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สมัยรัชกาลที่ 434 แล้วค่อยๆเริ่มหมดความนิยมลงในสมัยรัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 215-216) ทรงผมสตรี

ลักษณะนี้ยังปรากฏในจิตรกรรมแห่งอ่ืนด้วย เช่น จิตรกรรมในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งเขียนขึ้นราวรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 217) 

 สังเกตได้ว่าภาพบุคคลที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งน่าจะเป็นขุนนาง

หรือข้าราชบริพารในวัง ไว้ผมสั้นทรงมหาดไทย และสวมใส่เสื้อผ้า (ภาพที่ 218) ซึ่ง สะท้อนถึงการ

เปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 คือการพยายามปรับปรุงประเทศให้ก้าวหน้า

ทัดเทียมชาติตะวันตก รัชกาลที่ 4 จึงทรงประกาศให้ข้าราชการสวมเสื้อผ้าเข้าเฝ้า35 หากพิจารณาจาก

การแต่งกายและทรงผมของภาพบุคคลในจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดพระงาม จึงสันนิษฐานได้ว่า

จิตรกรรมคงเขียนขึ้นมาแล้วอย่างน้อยในสมัยรัชกาลที่ 4  

 

 

 
                    ภาพที่ 212 การแต่งกายบุคคลชั้นสูงในจิตรกรรมอุโบสถวัดพระงาม 

 

 
 34 เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมยัรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 15.. 

 35 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 (พระนคร: องค์การค้าของคุรุ

สภา, 2504), 6. 
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                   ภาพที่ 213 กายแต่งกายของเทวดาในจิตรกรรมอุโบสถวัดพระงาม 

 

 
           ภาพที่ 214 ข้าราชบริพารไว้ผมทรงปีกมีจอนยาวในจิตรกรรม อุโบสถวัดพระงาม 
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                     ภาพที่ 215 เจ้าจอมมารดาเที่ยงใน ร.4 ทรงไว้ผมทรงปีกมีจอน 

ที่มา: ฉายาลักษณ์สยาม: ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403-2453 

 

 
     ภาพที่ 216 สตรีชาวสยามไว้ผมทรงปีกมีจอน ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2418 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 

  ที่มา: https://www.blockdit.com/posts/607402f74229ac0c4edce5b0  

เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย.2564 
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          ภาพที่ 217 สตรีชาววังไว้ผมทรงปีมีจอนยาว จิตรกรรมในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ 

 

 

 
        ภาพที่ 218 การแต่งกายของข้าราชบริพารหรือขุนนาง จิตรกรรมในอุโบสถวัดพระงาม 
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 1.2.6 ภาพอสุภกรรมฐาน 

 จิตรกรรมพระสงฆ์ปลงอสุภกรรมฐาน หรือ อสุภกรรมฐาน 10 เป็นส่วนหนึ่งจากการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาจิตรกรรมแบบปรัมปราคติมาสู่เนื้อหาที่สมจริงยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 อัน

เนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปฏิรูปสังคมและ

ศาสนา ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระสงฆ์ประพฤติตนในทางที่ชอบ รวมทั้งการตั้งธรรมยุติกนิกาย จึง

มีการนำเรื่องราวจากพระไตรปิฎก คัมภีร์ทางศาสนาอันเกี่ยวข้องกับวัตรปฏิบัติอันดีงาม หรือจริยวัตร

สงฆ์มาเขียนในงานจิตรกรรมเพ่ือเป็นการสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจในหลักธรรมและเพ่ือให้

พระสงฆ์เจริญปัญญา รักษาศีลอย่างเหมาะสม36 โดยจิตรกรรมเรื่อง อสุภกรรมฐานมักปรากฏในวัดที่

สร้างหรือได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบรมนิวาส วัด

โสมนัสวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดมหาพฤฒาราม เป็นต้น และจิตรกรรมอสุภกรรมฐานยังปรากฏ

ในสมัยรัชกาลต่อมาด้วย เช่น จิตรกรรมวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังตัวอย่างที่

ผู้วิจัยได้กล่าวถึงมาแล้วในส่วนของวิเคราะห์การแสดงออกในงานจิตรกรรม  

 1.2.7 ฉากบ้านเรือนแบบตะวันตก  

 จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดพระงาม ปรากฏรูปอาคารบ้านเรือนแบบตะวันตก แทรกอยู่ใน

ฉากมหาชนกชาดก (ภาพที่ 219)  ซึ่งกระแสอิทธิพลตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 

4 จึงมักมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแทรกอยู่ในจิตรกรรมไทยประเพณี โดยนิยมเขียนตึก

รามบ้านช่องแบบตะวันตก ฉากทะเลและฉากเรือเดินสมุทร 37 เช่น จิตรกรรมวัดโสมนัสวิหาร 

กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 220) จิตรกรรมวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 221) เป็นต้น  

และมักปรากฏบุคคลหลากหลายเชื้อชาติปะปนอยู่ในจิตรกรรม เช่น มีคนไว้ผมเปียแบบชาวจีน สังเกต

ได้ว่าจิตรกรรมวัดพระงามที่ฝีมือของช่างชาวบ้านก็เริ่มมีการวาดอาคารแบบตะวันตก มีการใช้เทคนิค

ผลักระยะใกล้-ไกลให้เกิดมิติ แม้สัดส่วนจะไม่สมบูรณ์แต่นับเป็นความสร้างสรรค์ของช่างที่พยายามใช้

เทคนิคและเลียนแบบอาคารแบบตะวันตกที่อาจเคยพบเห็นมาจากจิตรกรรมในยุคนั้นก็เป็นได้  

 
 36 พัสวีสิริ เปรมกลุนันท์, “จิตรกรรมฝาผนัง: พระราชประสงคร์ัชกาลที่ 4 เรื่องจริยวัตรสงฆ์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2552), 37-

54. 

 37 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 470.  
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 นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่ามีธงช้างเผือกบนพ้ืนแดงปรากฏอยู่ด้วย (ภาพที่ 222) ซึ่งธงช้างเผือก

นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากสยามมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้น รัชกาลที่ 4 จึงได้ทรงมีพระราชดำริ

ว่าสยามจำเป็นต้องมีธงชาติขึ้นใช้แบบชาติตะวันตก แม้ว่าจะมีการใช้ธงมาหลายรูปแบบแล้ว แต่ธง

ช้างเผือกลักษณะนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 เพ่ือให้พ่อค้าและสามัญชนนำไปใช้ได้ ดัง

ข้อความว่า “ธงชาติ ที่ 12 พ้ืนสีแดง กลางเปนรูปช้างเอกน่าเข้าข้างเสาสำหรับใช้ชักในเรือทั้งหลาย

ของพ่อค้า แลของสามัญชนทั่วไป บรรดาที่เปนชาติชาวสยาม38” และในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีการใช้ธง

ช้างเผือกเป็นธงของชาติสยามอย่างเต็มรูปแบบ (ภาพที่ 223) ดังปรากฏในพระราชบัญญัติว่าด้วย

แบบอย่างธงสยาม ว่า “ข้อ 13 กำหนดให้ธงชาติสยาม เปนรูปช้างเผือกเปล่าพ้ืนแดง ใช้ในเรือกำปั่น

แลเรือทั้งหลายของพ่อค้า เรือกำปั่นแลเรือต่าง ๆ ของไปรเวตทั่วไปในชาวสยาม 39” ก่อนจะค่อยๆ

ปรับเปลี่ยนเป็นธงช้างเผือกยืนแท่นและเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์ในสมัยรัชกาลที่ 6  

 จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 มักนำเสนอธงช้างเผือกแทรก

อยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ธงของสยาม แสดงการมีอารยธรรมทัดเทียมนานาประเทศและสะท้อนเหตุการณ์

บ้านเมืองในสมัยนั้น ดังปรากฏในจิตรกรรมในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร (ภาพที่ 224) จิตรกรรมวัด

มหาพฤฒาราม (ภาพที่ 225) ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จิตรกรรมในพระที่นั่งทรงผนวช วัด

เบญจมบพิตร (ภาพที่  226) และจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดม่วง อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้น (ภาพที่ 227) จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า

จิตรกรรมในอุโบสถวัดพระงามคงเขียนขึ้นราวรัชกาลที่ 4 หรือรัชกาลที่ 5  

 

 
38 “พระราชบญัญัติธง รตันโกสินทรศ์ก 116,” ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 14, แผ่นที่ 2 (11 เมษายน ร.ศ. 

116): 33. 

 39 “พระราชบัญญตัิว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 12, แผ่นที่ 18 (4 สิงหาคม ร.ศ. 
114): 142. 
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        ภาพที่ 219 ภาพอาคารแบบตะวันตกในฉากมหาชนกชาดก จิตรกรรมอุโบสถวัดพระงาม 
 

 
                     ภาพที่ 220 ภาพอาคารแบบตะวันตกในจิตรกรรมวัดโสมนัสวิหาร 

ที่มา: http://www.watsomanas.com/painting/mural/window-08-2.php                                    

เข้าถึงเมื่อ 25 ต.ค.2564 
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              ภาพที่ 221 ภาพอาคารแบบตะวันตกแทรกอยู่ในจิตรกรรมวัดมหาพฤฒาราม 

ที่มา: http://www.era.su.ac.th/Mural/maha/maha4_pic.html เข้าถึงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 

 

 
                   ภาพที่ 222 ธงช้างเผือกบนพ้ืนแดงที่ปรากฏอยู่ในฉากมหาชนกชาดก 
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                            ภาพที่ 223 ธงช้างเผือกเปล่าในสมัยรัชกาลที่ 5 

ที่มา: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

 
                            ภาพที่ 224 ธงช้างเผือกในจิตรกรรมวัดโสมนัสวิหาร 

ที่มา: น. ณ ปากน้ำ 
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                         ภาพที่ 225 ธงช้างเผือกในจิตรกรรมวัดมหาพฤฒาราม 

ที่มา: น. ณ ปากน้ำ 

 

 

 
                  ภาพที่ 226 ธงช้างเผือกในจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช                                                            
                 ที่มา:https://web.facebook.com/watwang.thailand/photos/ 

a.1105084599926230/1105087739925916 เข้าถึงเมื่อ 4 พ.ย. 2564 
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            .  
                    ภาพที่ 227 ธงช้างเผือกในจิตรกรรมาฝาผนัง วิหารวัดม่วง บางปะหัน 

 

 ข้อสังเกตประการหนึ่งคือฝาผนังในส่วนของแถวพระอดีตพุทธเจ้ามีลักษณะการทำช่องที่อาจ

เคยเป็นช่องแสงมาก่อน พบว่ามีไม้วางในลักษณะคล้ายวงกบหน้าต่าง และปรากฏรอยคล้ายช่อง

สำหรับเสียบขื่อ (ภาพที่ 228-229) ยกเว้นผนังทางทิศตะวันออก หรือผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน  

จึงเกิดข้อสงสัยว่าฝาผนังอุโบสถเคยได้รับการต่อเติมขึ้นไปหรือไม่ เนื่องจากจิตรกรรมแถวบนสุดที่

เขียนเรื่องพุทธประวัติน่าจะเป็นฝีมือช่างคนละกลุ่มกับที่เขียนจิตรกรรมแถวอ่ืนๆด้วย แต่เมื่อพิจารณา

แล้วช่องเหล่านี้อาจเป็นช่องทึบที่ไม่ทราบจุดประสงค์ในการสร้างแน่ชัด หรือหากเคยเป็นช่องแสงและ

มีการต่อเติมผนังขึ้นไปจริงคงเป็นงานที่ต่อเติมมาแล้วตั้งแต่ต้น ก่อนมีการวาดจิตรกรรมฝาผนัง เพราะ

แถวพระสาวกที่ฝาผนังสกัดหน้าพระประธานวาดอยู่ในระดับที่สูงกว่าแถวพระสาวกที่ผนังด้านอ่ืน 

และจิตรกรรมดูมีความต่อเนื่องกันทุกผนังซึ่งเป็นไปได้ว่ามีการออกแบบจิตรกรรมในคราวเดียวกันว่า

จะเขียนเรื่องใดที่ผนังด้านใด (ภาพที่ 230)  เทคนิคการวาดทั้งจิตรกรรมแถวพุทธประวัติ และ

จิตรกรรมแถวอ่ืนๆ มีความคล้ายคลึงและไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจสรุปได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังใน

อุโบสถหลังนี้เขียนขึ้นโดยช่าง 2 กลุ่มและเขียนขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 4 เป็นอย่างน้อยโดยที่ยังปรากฏ

อิทธิพลงานช่างแบบสกุลช่างรัชกาลที่ 3 อยู่ ยังสืบทอดเทคนิคแบบเดิมเนื่องจากอาจเป็นความถนัด

คุ้นเคยของช่าง  แต่ก็มีการผสานเทคนิคใหม่เข้าไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากอสุภกรรมฐานและฉาก

อาคารบ้านเรือนแบบตะวันตกที่เป็นที่นิยมเขียนอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 4 และพบได้ใน

จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 เช่นกัน 
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                  ภาพที่ 228 ลักษณะของผนังภายในอุโบสถวัดพระงามท่ีมีการเจาะช่อง 
 

 
              ภาพที่ 229 ร่องรอยคล้ายช่องสำหรับเสียบขื่อคาน บนผนังในอุโบสถวัดพระงาม 
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                  ภาพที่ 230 ผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน หรือฝาผนังด้านทิศตะวันออก  
 

 1.3 คติการสร้างอุทิศ 

 แนวคิดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลปรากฏมาอย่างยาวนานในพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อว่า

หากทำทานถวายเป็นพุทธบูชาหรือถวายแก่พุทธศาสนาแล้วย่อมได้รับอานิสงส์มาก อันจะนำไปสู่พระ

นิพพานหรือให้บุญกุศลนั้นนำพาให้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย และเพ่ือค้ำชูพุทธศาสนาให้

อยู่ไปตราบ 5000 ปี  รวมทั้งการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  

 ในอุโบสถวัดพระงาม ปรากฏชื่อผู้ร่วมทำบุญสร้างหรือปฏิสังขรณ์อุโบสถรวมทั้งทำบุญสร้าง

หรือบูรณะจิตรกรรมบนฝาผนังแทรกในจิตรกรรม ทั้งอักษรไทยและอักษรขอม โดยปรากฏอยู่ใกล้กับ

ภาพอดีตพุทธเจ้า สันนิษฐานว่าเป็นการทำบุญวาดภาพพระพุทธเจ้าถวายแทนการสร้างพระพุทธรูป 

บางส่วนปรากฏคำอุทิศที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำบุญด้วย ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและ

แสดงถึงคติการสืบทอดศาสนาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแบบชาวบ้าน โดยอาจแบ่งได้ 4 ประเภท 

ได้แก่  

 1.3.1 ปรากฏเพียงชื่อผู้อุทิศ เช่น “พระพรับปฏิสังขรณ์” (ภาพที่ 231) “นายสุดปฏิสังขรณ์” 

(ภาพท่ี 232) “แม่ทรับปฏิสังขรณ์” (ภาพที ่233) และ “แม่น้อยปฏิสังขรณ์” โดยมีส่วนหนึ่งเขียนชื่อผู้

อุทิศซึ่งน่าจะเป็นชื่อพระสงฆ์แต่ไม่สามารถถอดชื่อได้ว่า “พระ...สร้างและได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระ

อุโบสถนี้ด้วย” (ภาพท่ี 234) 

 1.3.2 การถวายเพ่ือค้ำชูพุทธศาสนา เช่น “พระพุทธเจ้าองค์นี้ของท่าน ตาเกิด ยายเชียง 

สร้างไว้ในพระศาสนา...” (ภาพท่ี 235) 

แถวพระอสีตมิหาสาวก 

แถวพุทธประวัต ิ
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 1.3.3 เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ เช่น “นายเกินแผ่กุศลให้แก่ผู้ยาย...” (ภาพท่ี 236) 

 1.3.4 ปรารถนาให้ตนได้รับอานิสงส์ซึ่งจะนำไปสู่นิพพาน เช่น “ข้าพเจ้าหมื่นทิพ...นางขำ

สร้างไว้...ปรารถนาพระอรหันต์ ขอให้เป็นนิสัยปัจจัยไปจงทุกชาติเทอด...ที่จะสำเร็จพระนิพพาน” 

(ภาพท่ี 237)  

 ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ทำบุญอุทิศถวายนั้นมีความเชื่อเรื่องบุญกุศลหรืออานิสงส์ที่

จะส่งผลให้ตนเองหรือครอบครัวไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย น้อมนำไปสู่พระนิพพานและ

อุปถัมภ์ค้ำชูให้พุทธศาสนาดำรงอยู่สืบไป 

 

 
                      ภาพที่ 231 ชื่อผู้อุทิศท่ีปรากฏบนฝาผนังในอุโบสถวัดพระงาม 

 

 
                    ภาพที่ 232 ชื่อผู้อุทิศที่ปรากฏบนฝาผนังในอุโบสถวัดพระงาม 
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                      ภาพที่ 233 ชื่อผู้อุทิศท่ีปรากฏบนฝาผนังในอุโบสถวัดพระงาม 
 

 

 
                       ภาพที่ 234 ชื่อผู้อุทิศที่ปรากฏบนฝาผนังในอุโบสถวัดพระงาม 
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                                 ภาพที่ 235 คำอุทิศทำบุญถวายแก่ศาสนา 

 

 
                                   ภาพที่ 236 คำอุทิศกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ 
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                                    ภาพที่ 237 คำอุทิศให้ตนพบพระนิพพาน 
 

 1.4 วิเคราะห์พระพุทธรูปประธาน 

 พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถวัดพระงามเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ทำ

จากปูนปั้น(ภาพที่ 238) พุทธลักษณะโดยรวมสัมพันธ์กับศิลปะอยุธยาตอนปลาย คือ มีพระพักตร์

ค่อนข้างยาว ขมวดพระเกศาเล็กมากเหมือนหนามขนุน  พระรัศมีเปลวค่อนข้างใหญ่  พระขนงโก่ง 

พระนาสิกค่อนข้างโด่ง พระเนตรเรียว เหลือบลงต่ำ เส้นขอบเปลือกพระเนตรป้ายเป็นแผ่นปลายพระ

เนตรตวัดขึ้นเล็กน้อย พระโอษฐ์ค่อนข้างใหญ่และหนา และทรงแย้มพระโอษฐ์ มีลักษณะความเป็น

ท้องถิ่น (ภาพที่ 239) แต่มีการทำสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางพระอุระและนิ้วพระหัตถ์ทั้ง

สี่ยาวเสมอกันอันเป็นลักษณะของศิลปะรัตนโกสินทร์ (ภาพที่ 240) และวัสดุที่ใช้สามารถบ่งบอกได้ว่า

พระพุทธรูปองค์นี้คงสร้างมาแล้วในสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากในสมัยอยุธยาตอนปลายส่วนใหญ่

จะนิยมสร้างพระพุทธรูปจากวัสดุที่ไม่คงทนถาวร เช่น งานก่ออิฐถือปูน งานปูนปั้นและลงรักปิดทอง40 

ขณะที่ในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยสำริด สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้คงได้รับ

การปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังพบว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนฐานไพทีเดียวกันกลุ่ม

หนึ่งมีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระประธานด้วย (ภาพท่ี 241)  

 

 

 
 40 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 

108. 
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                            ภาพที่ 238 พระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดพระงาม 

 

        
                   ภาพที่ 239 (ซ้าย) ลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธรูปประธาน 
                   ภาพที่ 240 (ขวา) นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 ของพระประธานยาวเท่ากัน 
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                   ภาพที่ 241 พระพุทธรูปซึ่งมีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระประธาน 

 

 ข้อสังเกตประเด็นเรื่องการย้ายพระพุทธรูปประธาน 

 จากการศึกษาอุโบสถและจิตรกรรมในอุโบสถวัดพระงาม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอุโบสถวัดพระ

งามหลังนี้อาจเคยมีการเปลี่ยนทิศโดยการย้ายตำแหน่งของพระพุทธรูปประธาน โดยมีข้อสันนิษฐาน 

ดังนี้ 

 1. เมื่อแรกสร้างอุโบสถ อุโบสถควรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นคลองเกาะเลิ่ง ซึ่งตาม

คติโบราณมักนิยมสร้างอุโบสถให้หันหน้าสู่เส้นทางสัญจรหลักคือทางน้ำ แต่ในภายหลังคงมีการ

เคลื่อนย้ายพระพุทธรูปประธานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแทน เนื่องจากมีการทำถนนตัดผ่าน 

การสัญจรทางน้ำจึงลดลง ทิศตะวันตกซึ่งเป็นคลองเกาะเลิ่งจึงกลายเป็นด้านหลังของวัด 

 2. มีการทำฐานไพทีใหม่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปในอุโบสถ และสังเกตว่าฐานชุกชีของ

พระพุทธรูปก็สร้างขึ้นมาใหม่ด้วย 

 3. มีการออกแบบให้พระอสีติมหาสาวกนั่งพนมมือ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือผนังสกัด

หน้าพระประธาน ซึ่งตรงกลางผนังปรากฏร่องรอยซุ้มเรือนแก้วที่มีปรกโพธิ์เป็นฉากหลัง สันนิษฐานว่า

อาจเคยมีการเขียนพระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ และมีความเป็นไปได้ว่าเคยประดิษฐาน

พระพุทธรูปประธานอยู่ทางทิศนั้นด้วย แล้วเขียนจิตรกรรมให้สอดคล้องกับตำแหน่งของพระพุทธรูป
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ประธาน การออกแบบจิตรกรรมเช่นนี้พบในวัดอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมในอุโบสถวัดดวงแข (ภาพ

ที่ 242) ซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นราวรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 

 4. จิตรกรรมฉากโปรดพุทธมารดา ฉากเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ฉากไตรภูมิซึ่ง

ประกอบด้วยฉากนรกภูมิ นิยมวาดอยู่บริเวณผนังสกัดด้านหลังพระพุทธประธานเป็นส่วนใหญ่ แต่ใน

อุโบสถวัดพระงามปรากฏฉากโปรดพุทธมารดา เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และฉากนรกภูมิอยู่ที่

ผนังสกัดด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน จึงมีความเป็นไปได้ว่าเดิมพระพุทธรูปประธานในอุโบสถ เคย

ประดิษฐานอยู่ทิศนั้น 

 

 
                         ภาพที่ 242 จิตรกรรมพระอิสีติมหาสาวก อุโบสถวัดดวงแข 

ที่มา: วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์ 

 

2. มณฑปพระพุทธบาท 

 2.1 วิเคราะห์เนื้อเรื่องและการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในมณฑป 

 มณฑปพระพุทธบาทอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ ผนังทั้งสี่ด้านมีการเจาะ

ช่องเป็นรูปกลีบบัวขนาบกับประตูทางเข้าทุกทิศ สันนิษฐานว่ามีไว้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป

ขนาดเล็ก สภาพของจิตรกรรมฝาผนังได้รับความเสียหายและลบเลือนเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังพอปรากฏ

จิตรกรรมให้ศึกษาได้เฉพาะผนังเหนือช่องประตูทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเพียง
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เล็กน้อย ส่วนฝาผนังด้านทิศใต้และฝาผนังระหว่างช่องประตูลบเลือนไปเกือบทั้งหมดแล้ว (แผนผังที่ 

3) โดยจิตรกรรมที่ปรากฏนั้นเป็นเรื่องเก่ียวกับพุทธประวัติ ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ดังต่อไปดังนี้ 

 

 
                           แผนผงัที่ 3 แผนผังจิตรกรรมภายในมณฑปพระพุทธบาท 

หมายเหตุ: สัญลักษณ์  หมายถึง บานประตู        หมายถึง ช่องกลีบบัว 

 

 2.1.1 ฝาผนังทิศเหนือ 

 จิตรกรรมส่วนนี้แสดงภาพเมืองเมืองหนึ่ง มีทั้งภาพกษัตริย์กำลังออกว่าราชการ มีภาพ

กษัตริย์เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่มุมขวาล่าง ภาพส่วนกลางแสดงภาพอาคารมีพระพุทธเจ้าประทับ

อยู่และมีเปรตเดินพลุกพลานอยู่ในเมือง ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาและแม่น้ำที่มีเรือแล่นอยู่  ส่วน

ตอนบนของภาพมีความลบเลือนแต่ยังพอเห็นได้ว่าเป็นภาพเหล่าเทวดาเหาะอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆ 

(ภาพท่ี 243)  

 เมื่อพิจารณาจิตรกรรมบริเวณฝาผนังด้านล่างพบว่าปรากฏภาพกษัตริย์ 3 พระองค์ทรงม้า 

กำลังเสด็จเข้าพระนคร (ภาพที่ 244) ต่อเนื่องด้วยฉากกษัตริย์ทั้งสาม เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพ

ที่ 245) เป็นที่น่าสังเกตว่าในฉากนี้กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ทรงถอดมงกุฎส่งให้กับข้าราชบริพารอย่างมี
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นัยสำคัญ หากพิจารณาร่วมกับพุทธประวัติในพระปฐมสมโพธิกถาแล้วนั้น เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับ

จิตรกรรมที่สุดอาจเป็นตอนที่กล่าวถึงอดีตชาติของชฎิลสามพี่น้องในสมัยพระพุทธเจ้าปุสสะได้หรือไม่  

 โดยเนื้อความปรากฏอยู่ในปริเฉทที่ 15 อุรุเวลคมนปริวรรต โดยย่อกล่าวถึงว่าสมเด็จพระ
บรมกษัตริย์พุทธบิดาแห่งพระพุทธเจ้าปุสสะ มีพระราชบุตรอื่นอีกสามพระองค์ และโปรดให้ไปกระทำ
ศึก เมื่อได้ชัยชนะจึงทรงจะให้พรตามปรารถนา อมาตย์คนสนิทกราบทูลแนะนำว่าให้ขอปฏิบัติถวาย
ภัตตาหารแก่พระสัพพัญญูและหมู่อริยสงฆ์สาวก จะเป็นบุญกุศลอันประเสริฐกว่าสิ่งอ่ืนทั้งปวง พระ
ราชบุตรทั้งสามก็ทรงเห็นชอบ จึงจะขอรับพระราชทานพรจากพระราชบิดาให้ได้อาราธนาพระ
สัพพัญญูไปปฏิบัติถวายภัตตาหาร พระราชบุตรทั้งสามจึงเชิญเสด็จพระศาสดาและหมู่อริยสงฆ์สาวก
ไปสู่อาวาสที่ทรงสร้างให้ และทรงประสงค์บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ในพระวิหารและอุปฐากพระ
ศาสดาตลอดทั้งไตรมาส ซึ่งในชาติต่อมาพระราชบุตรทั้งสาม มาเกิดในสกุลพราหมณ์ เป็นดาบสชื่อ 
อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป และคยากัสสป อยู่ในแคว้นมคธราษฎร์ ส่วนอมาตย์เสมียนนั้นมาเกิดเป็นพระ
เจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์41  
 ภาพกษัตริย์สามพระองค์ที่ปรากฏในจิตรกรรมนั้น อาจหมายถึงพระราชบุตรทั้งสามที่เสด็จ
ไปยังพระวิหารของพระพุทธเจ้ากัสสปะ และการถอดมงกุฎอาจแสดงสัญลักษณ์ถึงการละซึ่งเชื้อพระ
วงศ์เพ่ือออกบรรพชา โดยฉากที่ต่อเนื่องกันนั้นปรากฏบุคคลสามคนนุ่งโจงสีขาว ถือสร้อยลักษณะ
คล้ายลูกประคำ (ภาพท่ี 246) ซึ่งอาจหมายถึงพระราชบุตรทั้งสามกำลังเตรียมบรรพชาก็เป็นได้ 
 บริเวณกลางผนังด้านซ้ายมีความลบเลือนไปมาก แต่ยังพอเห็นเค้าโครงได้ว่าเป็นฉาก
พระราชวัง มีบุคคลซึ่งควรเป็นกษัตริย์ประทับอยู่ (ภาพที่ 247) แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายเก่าแล้ว 
พบว่าปรากฏบุคคล 3 คน กำลังเข้าเฝ้ากษัตริย์นั้นสวมมงกุฎด้วย สันนิษฐานว่าเป็นตอนที่พระราช
บุตรทั้งสามทรงเข้าเฝ้าพระราชบิดา และในฉากถัดไปอาจเป็นตอนที่พระราชบุตรทั้งสามทรง
ปรึกษาหารือกับเหล่าอมาตย์เนื่องจากปรากฏบุคคลสวมมงกุฎกำลังสนทนากับเหล่าข้าราชบริพาร 
(ภาพท่ี 248) 
 บริเวณกลางผนังที่เป็นภาพเปรตเดินพลุกพล่านนั้น ปรากฏฉากลักษณะเดียวกันอยู่สามฉาก 
คือเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในอาคารและมีเปรตมากราบไหว้ (ภาพที่ 249) สันนิษฐานว่า
หมายถึงตอนที่เหล่าเปรตได้ทูลถามพระพุทธเจ้าสามพระองค์คือพระพุทธกกุสันธะ พระพุทธโกนา  
คมน และพระพุทธกัสสป ว่าพวกตนจะพ้นทุกข์เมื่อใด ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ทรงพยากรณ์ว่า

 
 41 สมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา พิสดาร 29 ปริเฉท (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเซียงจง

เจริญ, 2519), 270-276. 
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ญาติของเปรตทั้งหลายจะไปเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารในยุคของพระพุทธโคดมและจะอุทิศส่วนกุศลไป
ให้เหล่าเปรตได้พ้นทุกข์42  

 

 
               ภาพที่ 243 จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศเหนือ ภายในมณฑปพระพุทธบาท 

 

 
                            ภาพที่ 244 กษัตริย์สามพระองค์กำลังเสด็จเข้าพระนคร  

 
 42 เรื่องเดียวกัน, 274-275. 
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                        ภาพที่ 245 กษัตริย์สามพระองค์เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

 

 
                   ภาพที่ 246 ภาพบุคคลสามคนนุ่งโจงขาว ถือสร้อยคล้ายลูกประคำ 
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            ภาพที่ 247 บริเวณกลางผนังด้านซ้ายซึ่งปรากฏฉากกษัตริย์ประทับอยู่ในอาคาร 

 

 
                ภาพที่ 248 ภาพถ่ายบริเวณกลางผนังด้านซ้าย ถ่ายเมื่อราว พ.ศ.2522 

ที่มา: วิยะดา ทองมิตร 

 

ฉากพระราชบุตรทั้งสาม 

เข้าเฝ้าพระราชบิดา 
ฉากพระราชบุตรทั้งสาม

ทรงปรึกษาหารือกับอมาตย ์
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            ภาพที่ 249 เหล่าเปรตทูลถามพระพุทธเจ้าสามพระองค์ว่าจะตนพ้นทุกข์เม่ือใด 

 

 2.1.2 ฝาผนังทิศตะวันออก 

 ฝาผนังส่วนนี้ด้านซ้ายแสดงภาพเมืองที่มีเปรตพลุกพล่าน ส่วนด้านขวาได้รับความเสียหายไป

มาก (ภาพที่ 250) มีผู้สันนิษฐานเอาไว้ว่าเป็นพุทธประวัติตอนเปรตมาขอส่วนบุญจากพระเจ้าพิม

พิสาร43 

 เรื่องของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร ปรากฏอยู่ในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที่ 16 อัคร

สาวกบรรพชาปริวรรต มีเนื้อความโดยย่อว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่กรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสาร

ทรงทราบจึงเสด็จเข้าเฝ้าพร้อมข้าราชบริพาร พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระ

เจ้าพิมพิสารและบริวารจนบรรลุโสดาปัตติผล จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารเชิญพระพุทธองค์และหมู่

พระภิกษุสงฆ์เสด็จสู่พระราชนิเวศน์ ถวายภัตตาหารและถวายพระราชอุทยานเวฬุวันให้เป็นสังฆาราม 

ทรงถวายไทยธรรมแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นประจำแต่ไม่เคยอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้

ล่วงลับ ฝูงเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารไม่เห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนกุศลให้ดังหวัง จึง

ปรากฏกายและพากันส่งเสียงร้องให้พระองค์ได้ยิน พระเจ้าพิมพิสารทรงกลัวและมิทราบเหตุ จึงเสด็จ

ไปเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงสำแดงเหตุให้ทราบและบอกให้พระเจ้าพิมพิสาร 

 

 
43 วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้า

ศิลปวัฒนธรรมไทย, 2522), 19. 
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อุทิศส่วนกุศลให้เปรต จึงทรงกรวดน้ำและอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตญาติของพระองค์44 

 เมื่อพิจารณาจิตรกรรมบริเวณด้านซ้ายของผนัง ปรากฏภาพกษัตริย์ประทับในพระราชวัง 

ทรงหลั่งอุทกธารา และมีเปรตร่างกายใหญ่โตมารับน้ำ (ภาพที่ 251) สันนิษฐานว่าเป็นพระเจ้าพิม

พิสารที่ทรงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตญาติของพระองค์ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาและ

สอดคล้องกับพุทธประวัติที่ปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที่ 16  

 บริเวณกลางผนัง เมื่อศึกษาจากภาพถ่ายซึ่งยังปรากฏรายละเอียดสมบูรณ์กว่าสภาพใน

ปัจจุบัน พบว่ามีภาพกษัตริย์ทรงม้า กำลังเสด็จไปหาพระพุทธเจ้าและฉากถัดไปก็เป็นฉากต่อเนื่องกัน 

คือกษัตริย์ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ภาพที่ 252) สันนิษฐานว่าเป็นตอนที่พระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้า

เฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือทูลถามถึงเหตุที่เปรตมาปรากฏกายให้เห็น 

 น่าสังเกตว่าเหตุที่ช่างเลือกเอาฉากเปรตและฉากพระเจ้าพิมพิสารมาเขียนในมณฑปพระพุทธ

บาทแห่งนี้ อาจมีนัยสอดคล้องกับมูลเหตุของการสร้างมณฑปเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ใดหรือไม่ 

 

 

 
              ภาพที่ 250 จิตรกรรมบริเวณผนังด้านทิศตะวันออกในมณฑปพระพุทธบาท 
 

 
 44 สมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา พิสดาร 29 ปริเฉท (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเซียงจง

เจริญ, 2519), 282-284. 
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              ภาพที่ 251 พระเจ้าพิมพิสารทรงกรวดน้ำให้เปรตซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์ 

 

 
             ภาพที่ 252 ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันออกในมณฑป ราว พ.ศ.2522 

ที่มา: วิยะดา ทองมิตร  

 

กษัตริย์ทรงม้า 

กษัตริย์เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้ 
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 2.1.3 ฝาผนังทิศตะวันตก 

 จิตรกรรมบนฝาผนังด้านทิศตะวันตกมีความลบเลือนเสียหายไปมาก ผนังด้านซ้ายปรากฏ

ภาพเมืองหรือพระราชวัง ด้านล่างของผนังเป็นภาพสระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัว ส่วนด้านขวาของผนัง

ปรากฏภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่า (ภาพท่ี 253)  

 ส่วนที่ยังพอศึกษาได้คือภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิ ขนาบด้วยพระสงฆ์พนมมือ และ

ปรากฏเหล่าเทวดากำลังพนมมือฟังธรรม (ภาพที่ 254) สันนิษฐานว่าสื่อถึงพุทธประวัติตอนปฐม

เทศนา ซึ่งปรากฏอยู่ในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที่ 13  ธัมมจักกปริวรรต45 เนื่องจากเป็นฉากท่ีอยู่

ในป่าซึ่งคงหมายถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พระองค์ทรงแสดงธัมมจักกปวัตนสูตรหรือพระสูตรแห่ง

การหมุนกงล้อธรรมแก่ปัญจวัคคีย์และเหล่าเทพและพรหม 16 ชั้นต่างลงมาฟังธรรมจนหาที่ว่างไม่ได้ 

ภาพพระสงฆ์อาจหมายถึงปัญจวัคคีย์ที่ตัดสินใจออกบวชเป็นปฐมสาวกในพระพุทธศาสนา ส่วนภาพ

สระบัวบริเวณด้านล่างของผนัง สังเกตได้ว่าช่างไม่ได้วาดเพียงดอกบัวตูมบัวบานเพื่อสื่อถึงสระน้ำแบบ

ทั่วไป แต่ประกอบไปด้วยบัวหลากหลายรูปแบบ (ภาพที่ 255) สันนิษฐานว่าอาจมีนัยสื่อถึงดอกบัวสี่

เหล่า ได้แก่บัวบานพ้นน้ำ บัวปริ่มน้ำ(บัวตูม) บัวใต้น้ำและบัวที่เพ่ิงผุดมาจากตมก็เป็นได้ 

 เมื่อพิจารณาจากจิตรกรรมฝาผนังทั้งสามด้านแล้วจึงเชื่อว่าเป็นการเล่าเรื่องราวตาม

เหตุการณ์ในพุทธประวัติตามลำดับก่อนและหลัง โดยเริ่มจากฝาผนังทิศตะวันตกวนไปยังฝาผนังทิศใต้

ตามเข็มนาฬิกา 

 

 
                 ภาพที่ 253 จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวันตกในมณฑปพระพุทธบาท 

 
 45 เรื่องเดียวกัน, 230-249. 
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                 ภาพที่ 254 จิตรกรรมพุทธประวัติ สันนิษฐานว่าเป็นตอนปฐมเทศนา 
 

 

 
                        ภาพที่ 255 ภาพสระบัว สันนิษฐานว่าสื่อถึงบัวสี่เหล่า 

 

 

 

 

 

บัวพ้นน้ำ 

บัวปริ่มน้ำ 

บัวใตน้้ำ 
บัวในตม 
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 2.2 การกำหนดอายุ 

 จิตรกรรมฝาผนังภายในมณฑปพระพุทธบาท แม้เป็นจิตรกรรมแบบไทยประเพณีแต่มีการใช้

เทคนิคการเขียนแบบใหม่ที่มีความสมจริงมากขึ้น นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา มีฝีมือช่าง

ใกล้เคียงกับงานช่างหลวงและน่าจะเป็นฝีมือของช่างสกุลขรัวอินโข่ง46 แตกต่างจากช่างกลุ่มที่เขียน

จิตรกรรมในอุโบสถ โดยมีแนวทางในการกำหนดอายุสมัยของจิตรกรรม ได้แก่ 

 2.2.1 เทคนิคการใช้สีและการผลักระยะ 

 เทคนิคการใช้สีของจิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาท ใช้สีพ้ืนเป็นสีเข้ม เช่น สีดำและคุมสีให้

อยู่ในวรรณะสีเทา และมีการใช้เทคนิคการผลักระยะวัตถุใกล้ -ไกล เพ่ือให้ภาพมีความสมจริงมาก

ยิ่งขึ้น โดยภาพที่อยู่ด้านหน้าจะมีขนาดใหญ่ ภาพที่อยู่ด้านหลังจะมีขนาดเล็กลงลดหลั่นกันไป ภาพ

บุคคลดูได้สัดส่วนกับอาคารมากยิ่งขึ้น ต่างจากจิตรกรรมในสมัยก่อนหน้าที่มักวาดบุคคลขนาดใหญ่

คับอาคาร (ภาพที่ 256) ซึ่งเทคนิคลักษณะนี้พบอยู่เสมอในจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น 

จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส (ภาพท่ี 257) 

 

 
  ภาพที่ 256 ลักษณะการใช้สีและเทคนิคการผลักระยะวัตถุของจิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาท 
 

 
46 วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้า

ศิลปวัฒนธรรมไทย, 2522), 18-19. 
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            ภาพที่ 257 เทคนิคการผลักระยะวัตถุ จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส 
 

 2.2.2 การเขียนภาพท้องฟ้าและเทวดาเหาะ 

 สีท้องฟ้าในจิตรกรรมภายในมณฑปพระพุทธบาทมีการใช้สีน้ำเงินคล้ำเป็นพ้ืนและเขียนก้อน

เมฆในลักษณะลอยฟ่องสมจริงแบบจิตรกรรมตะวันตก ไม่ใช่เมฆประดิษฐ์แบบเมฆจีนอย่างที่เคย

ปรากฏในสมัยก่อนหน้า และมีภาพเทวดา นางฟ้าเหาะแทรกอยู่ในหมู่เมฆ โดยไม่ได้หันหน้าไปในทิศ

เดียวกันทั้งหมด (ภาพที่ 258) เทคนิคการเขียนภาพท้องฟ้าลักษณะนี้และเทวดาเหาะในหมู่เมฆ นิยม

มากในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เช่น จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส สมัย

รัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 259)  จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด นนทบุรี สมัยรัชกาลที่ 

5 (ภาพที่ 260) และจิตรกรรมหลังพระประธาน ในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม สมัย

รัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 261) เป็นต้น 

 

 
                     ภาพที่ 258 ภาพท้องฟ้าและเทวดาเหาะในมณฑปวัดพระงาม 

ที่มา: วิยะดา ทองมิตร 
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     ภาพที่ 259 ภาพท้องฟ้าและเทวดาเหาะ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส 

 

 
          ภาพที่ 260 ภาพท้องฟ้าและเทวดาเหาะ จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส 

ที่มา: น. ณ ปากน้ำ 
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    ภาพที่ 261 ภาพท้องฟ้าและเทวดาเหาะ ในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 

 

 2.2.3 การเขียนภาพน้ำและฉากเรือเดินสมุทร 

 เทคนิคการเขียนภาพน้ำในจิตรกรรมภายในมณฑปพระพุทธบาทเป็นการวาดระลอกคลื่นน้ำ

แบบสมจริง ไม่ใช่คลื่นโค้งประดิษฐ์แบบปรัมปราคติ และปรากฏภาพเรือใบ เรือกำปั่นสามเสา และ

เรือกลไฟล่องลอยอยู่ในแม่น้ำ (ภาพที่ 262) ซึ่งมักปรากฏอยู่เสมอในจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 4 เช่น จิตรกรรมในพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร (ภาพที่ 263) จิตรกรรมในอุโบสถวัดมหา

พฤฒารามวรวิหาร (ภาพท่ี 264) และจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม (ภาพท่ี 265) เป็นต้น  

 

 
  ภาพที่ 262 การวาดคลื่นน้ำแบบธรรมชาติและเรือกลไฟ ในมณฑปพระพุทธบาท วัดพระงาม 
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     ภาพที่ 263 เรือกลไฟล่องลอยอยู่ในแม่น้ำ จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร 

ที่มา: http://www.watsomanas.com/painting/mural/window-13-2.php                                     

เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 2564 

 

 
   ภาพที่ 264 การวาดคลื่นน้ำแบบสมจริงและภาพเรือกลไฟ จิตรกรรมในอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม 

ที่มา: http://www.era.su.ac.th/Mural/maha/maha_pic.html เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 2564 
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  ภาพที่ 265 ภาพเรือใบในแม่น้ำที่และคลื่นน้ำแบบสมจริง จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม 
ที่มา: http://www.era.su.ac.th/Mural/pathum/pathum_pic.html เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 2564 

 

 2.2.4 ภาพภูเขาและต้นไม้  

 ลักษณะภูเขาที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังภายในมณฑปพระพุทธบาท เป็นทิวเขาแบบ

สมจริงตามธรรมชาติ มีการลงสีให้เกิดมิติ (ภาพที่ 266) ต่างจากการวาดภูเขาและโขดหินแบ บ

ประดิษฐ์ที่เรียกว่าเขาไม้ ซึ่งการวาดภูเขา ทิวทัศน์แบบสมจริงเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 

ส่วนภาพต้นไม้ มีลักษณะวาดลำต้นต้นตรง วาดใบเป็นพุ่มๆโดยใช้เทคนิคการกระทุ้งสี เป็นภาพต้นไม้

ที่ให้อารมณ์สมจริงมากขึ้น ลักษณะเช่นเดียวกับที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้น

มา เช่น จิตรกรรมในพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร (ภาพท่ี 267)  
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 ภาพที่ 266 ภาพทิวเขาแบบธรรมชาติ และต้นไม้ลำต้นตั้งตรง จิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาท 

 

 
       ภาพที่ 267 ภูเขาและต้นไม้ในลักษณะสมจริง จิตรกรรมฝาผนัง พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร 

ที่มา: http://www.watsomanas.com/painting/mural/window-14-2.php                                     

เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 2564 

 

 2.2.5 ฉากบ้านเรือนแบบตะวันตก 

 จิตรกรรมฝาผนังในมณฑปพระพุทธธบาท ปรากฏภาพอาคารแบบยุโรปแทรกอยู่ในฉากแบบ

ไทยประเพณี (ภาพที่ 268) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กระแสอิทธิพลตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากใน

สมัยรัชกาลที่ 4 จึงมักมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแทรกอยู่เสมอในจิตรกรรมที่เขียนขึ้นสมัย

รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา  เช่น จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส (ภาพที่ 269) และจิตรกรรมในพระ

อุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส (ภาพท่ี 270) 
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 ภาพที่ 268 ภาพสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกท่ีแทรกอยู่ในจิตรกรรม ภายในมณฑปพระพุทธบาท 

 

 
      ภาพที่ 269 ภาพสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดบรมนิวาส 
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  ภาพที่ 270 ภาพสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส 

ที่มา: น. ณ ปากน้ำ 

 

 2.2.6 ภาพบุคคล 

 ภาพบุคคลในจิตรกรรมฝาผนังภายในมณฑปพระพุทธบาท ยังคงรักษารูปแบบการเขียนแบบ

ไทยประเพณี เป็นภาพแบบสองมิติ ตัวละครที่เป็นบุคคลสำคัญมีการปิดทองหรือลงสีทอง ส่วนขุนนาง

ไว้ผมสั้นทรงมหาดไทย สวมเสื้อผ้าโจงกระเบนสีสันสดใส แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือภาพกองทหารฝรั่งถือ

ปืน แต่งกายแบบสากลที่เขียนปะปนอยู่ด้วย (ภาพที่ 271) ซึ่งภาพกองทหารฝรั่ง ถือปืน หรือทหาร

ไทยที่แต่งกายสวมกางเกงแบบสากลแทนการนุ่งโจงกระเบน มักปะปนอยู่ในจิตรกรรมที่เขียนขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 สะท้อนถึงกระแสอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาสู่ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 

จิตรกรรมในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร (ภาพที่ 272) และจิตรกรรมในพระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจม

บพิตรดุสิตวนาราม (ภาพท่ี 273) 
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          ภาพที่ 271 ภาพกองทหารฝรั่งแต่งกายแบบสากล จิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาท 
 

       
   ภาพที่ 272 (ซ้าย) ภาพทหารแต่งกายแบบสากล จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร  
                 ที่มา: http://www.watsomanas.com/painting/mural/window-16-3.php  

              เข้าถึงเมื่อ 30 พ.ย. 2564 

   ภาพที่ 273 (ขวา) ภาพทหารแต่งกายแบบสากล พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
            ที่มา: http://sac.or.th/databases/thaiarts/artwork/317 เข้าถึงเมื่อ 30 พ.ย. 2564 
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สรุปผล 

 จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดพระงาม มีรูปแบบตามศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เชื่อว่าเป็นฝีมือ

การเขียนของช่างชาวบ้านซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในคัมภีร์พุทธศาสนาและพระไตรปิฎก ได้แก่ พระเจ้า

สิบชาติ(พระสุตตันตปิฎก) ฉากอสุรินทราหู(พระสุตตันตปิฎก) อสีติมหาสาวก(คัมภีร์มหาวงศ์)  ฉาก

อสุภกรรมฐาน 10(คัมภีร์วิสุทธิมรรค) และยังได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนฉากนรกภูมิจากไตรภูมิ

กถา และพุทธประวัติจากพระปฐมสมโพธิกาถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส  สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นราวรัชกาลที่ 4 หรือรัชกาลที่ 5 โดยฝีมือของช่างสองกลุ่มซึ่งสืบ

ทอดการเขียนจิตรกรรมไทยประเพณีแบบสกุลช่างรัชกาลที่ 3 และมีการผสมผสานเทคนิคการ

เขียนแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการเขียนภาพอสุภกรรมฐาน 10 ที่

นิยมเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา และปรากฏภาพธงช้างเผือกบนพ้ืนแดงซึ่งเป็นธงที่ใช้ในช่วง

รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5   

 พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถมีพุทธลักษณะส่วนใหญ่แบบศิลปะอยุธยาตอนปลายและ

คงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ และมีความเป็นไปได้ว่าเคยมีการย้ายตำแหน่งของ

พระพุทธรูปประธานจากทิศตะวันออกซึ่งเคยหันพระพักตร์สู่คลองเกาะเลิ่ง มายังทิศตะวันตก 

 จิตรกรรมฝาผนังภายในมณฑปพระพุทธบาท เขียนเรื่องพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญ

อุทิศส่วนกุศล เช่น ตอนพระเจ้าพิมพิสารกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรต เป็นไปได้ว่ามีนัยสอดคล้อง

กับมูลเหตุการณ์สร้างมณฑปพระพุทธบาทเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเรื่องราว

น่าจะเรียงตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติโดยเริ่มจากฝาผนังทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นตอนปฐมเทศนา 

ลักษณะจิตรกรรมมีความแตกต่างจากจิตรกรรมในอุโบสถ มีความใกล้ชิดกับงานช่างหลวงในสกุลช่าง

ขรัวอินโข่งจึงเชื่อว่าจิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาทเป็นฝีมือการเขียนของช่างหลวง สันนิษฐานว่า

เขียนขึ้นมาแล้วอย่างน้อยในสมัยรัชกาลที่ 4 หรือสมัยหลังลงมาเล็กน้อย เนื่องจากเทคนิควิธีการ

เขียนจิตรกรรมในลักษณะนี้ยังสืบทอดต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วย  

 ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะทำการสรุปผลการศึกษารูปแบบของศิลปกรรมวัดพระงามทั้ ง

สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังเพ่ือตอบคำถามว่าหลักฐานทางศิลปกรรมในวัดพระงามสะท้อน

ประวัติศาสตร์ ความสำคัญของวัดพระงามและมีความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงอย่างไร  
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

 ในบทนี้ผู้วิจัยจะทำการสรุปผลการศึกษารูปแบบของศิลปกรรมวัดพระงามทั้งสถาปัตยกรรม

และจิตรกรรมฝาผนังเพ่ือตอบคำถามว่าหลักฐานทางศิลปกรรมในวัดพระงามสะท้อนประวัติศาสตร์ 

ความสำคัญของวัดพระงามและมีความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงอย่างไรและสันนิษฐานว่าวัด

พระงามมีบุคคลกลุ่มใดมาอุปถัมภ์ 

รูปแบบและอายุสมัยของศิลปกรรมวัดพระงาม 

จากการศึกษาศิลปกรรมในวัดพระงาม ตำบลบางเดื่อ  อำเภอบางปะหัน  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไม่มีหลักฐานทางด้านเอกสาร แต่ในส่วนของหลักฐานทางด้านศิลปกรรม ได้แก่ 

อุโบสถ  เจดีย์ มณฑปพระพุทธบาท  วิหารจตุรมุข ศาลาการเปรียญ และสุสานหรืออนุสาวรีย์บรรจุ

อัฐิ พบว่าศิลปกรรมส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 กล่าวคือ  

 เจดีย์ประธานมีรูปแบบผสมผสานระหว่างเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงเครื่อง คงได้รับการ

บูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้งจนรูปแบบได้คลี่คลายดังปรากฎในปัจจุบันแล้ว และเจดีย์รายทั้ง 8 องค์คง

สร้างข้ึนในสมัยเดียวกัน เนื่องจากมีรูปแบบผสมผสานเช่นเดียวกับเจดีย์ประธาน โดยแบ่งออกเป็นสอง

กลุ่มคือ เจดีย์ทรงเครื่องและเจดีย์ทรงระฆัง  

 อุโบสถมีรูปแบบและโครงสร้างตามศิลปะรัตนโกสินทร์ คือใช้ระบบผนังรับน้ำหนักแต่ไม่ได้มี

ลักษณะแอ่นโค้งคล้ายท้องสำเภาแบบอาคารในสมัยอยุธยาตอนปลาย และคงได้รับการปฏิสังขรณ์มา

โดยตลอด โดยเหนือประตูทิศตะวันออกสลัก พ.ศ 2509 เชื่อว่าเป็นปีที่ปฏิสังขรณ์อุโบสถครั้งหนึ่ง  

รอบอุโบสถมีการปักใบเสมานั่งแท่น 8 ทิศ ใบเสมามีเอวคอด มีกระหนกเป็นตัวเหงาตวัดขึ้นแนบเอว

เสมา มีแถบเส้นพาดกลางใบ ประดับลายดอกสี่กลีบที่ยอด อก และโคนเสมา รูปแบบโครงสร้างคล้าย

กับใบเสมาสมัยอยุธยาตอนปลาย ใบเสมาเดี่ยวที่ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกอาจเป็นใบเสมาเดิมที่

เคยใช้มาก่อนเนื่องจากมีรูปแบบที่เก่ากว่า ส่วนใบเสมาคู่ที่ประดิษฐานในทิศอ่ืน ๆ สันนิษฐานว่าเป็น

ใบเสมาที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างอุโบสถหลังนี้ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดในกาศึกษาคือใบเสมามี

ขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนย้ายโดยง่าย ส่วนพระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถทำจากปูนปั้น มี

พุทธลักษณะส่วนใหญ่สัมพันธ์กับศิลปะอยุธยาตอนปลายซึ่งบ่งบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้คงสร้าง

มาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแต่คงได้รับการปฏิสังขรณ์จึงมีบางส่วนที่มีลักษณะสัมพันธ์กับ

ศิลปะรัตนโกสินทร์ คือการทำสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่กลางพระอุระและนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอ
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กัน เมื่อพิจารณาร่วมกับการออกแบบจิตรกรรมฝาผนัง เป็นไปได้ว่าเคยมีการย้ายตำแหน่งของ

พระพุทธรูปประธานมาก่อน 

 วิหารจตุรมุขเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในผังกากบาท ฐานประทักษิณเป็นฐานบัว ระเบียงเจาะ

เป็นช่องรูปกลีบบัวปลายแหลมโดยรอบและที่มุมประดับด้วยเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ มีการประดับด้วย

เสาติดผนังหรือเสาอิงและบัวหัวเสาแต่เป็นลักษณะเรียบง่าย ไม่มีร่องรอยการประดับกลีบบัว เครื่อง

บนของอาคารได้พังทลายลงไปแล้วและไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าหลังคาเป็นรูปแบบใด แต่มีร่องรอย

การเจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สันนิษฐานว่าหลังคาอาจเป็นเครื่องไม้ทรงจั่วและมุงด้วยกระเบื้องดินเผา

เนื่องจากมีการพบเศษกระเบื้องจากการขุดแต่งทางโบราณคดี อาคารหลังนี้น่าจะสร้างขึ้นพร้อมกับ

อุโบสถเนื่องจากผังอยู่ในระนาบเดียวกันและอาจเคยเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง แม้

การทำพนักระเบียงเจาะช่องรูปกลีบบัวและเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์พบมากในศิลปะสมัยอยุธยาตอน

ปลาย แต่ยังสามารถพบการตกแต่งลักษณะนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นกัน จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาคาร

หลังนี้ได้รับการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากอาคารหลังอ่ืน ๆ มีรูปแบบที่

สามารถกำหนดอายุได้ว่าสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 มาแล้ว  

 มณฑปพระพุทธบาทเป็นอาคารที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีประตูทางเข้าสี่ทิศ มีลักษณะ

ผสมผสานศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกและมียอดเป็นทรงมงกฎอย่างศิลปะไทยที่นิยมมากในช่วง

รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 รูปแบบหน้าบันสะท้อนงานศิลปะที่พบตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา คือ มี

การประดับรูปสัญลักษณ์ในลักษณะสมจริง เช่น ลวดลายที่คล้ายตราพระราชลัญจกรและลายเครื่อง

อัฐบริขาร สันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้สร้างขึ้นมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 การประดับยักษ์

ทวารบาลโดยรอบอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากยักษ์ทวารบาลในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างสะพานข้ามช่องทางน้ำหน้าบริเวณมณฑป จึงเชื่อว่าสร้างข้ึนตามคติศูนย์กลาง

จักรวาล โดยมณฑปพระพุทธบาทเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ และการประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

จำลองหมายถึงอุเทสิกเจดีย์ ศาลาประจำมุมที่สร้างขึ้นภายหลังอาจเปรียบได้กับทวีปทั้งสี่ เป็นการ

ตอกย้ำคติศูนย์กลางจักรวาล 

 ศาลาการเปรียญมีรูปแบบอาคารแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 7 

ห้อง มีใต้ถุนสูงและมีซุ้มโค้งตรงกับช่องหน้าต่าง คงสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับอาคารหลังอ่ืน ๆ  

สันนิษฐานว่าอาคารหลังกลางอาจสร้างขึ้นก่อนแต่เดิมและมีการต่อเติมหรือซ่อมแซมศาลาขวางทั้ง

สองขึ้นภายหลัง เนื่องจากมีการระบุปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2516 ที่ซุ้มมุขทั้งสองฝั่ง อาคารมีการ
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ประดับด้วยกระเบื้องปรุสอดแทรกลวดลายมงคนจีน เช่น ลายค้างคาวและสวัสติกะ หน้าบันคาดว่า

เป็นงานใหม่ที่ทำข้ึนในสมัยปัจจุบันทั้งหมด 

บริเวณสุสานปรากฏสถาปัตยกรรม 2 หลัง เชื่อว่าเป็นอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิ ซึ่งหลังหนึ่งมี

รูปแบบศิลปกรรมแบบตะวันตก ยอดคล้ายมงกุฎ อีกหลังหนึ่งเป็นศิลปกรรมแบบประเพณีไทย มีหน้า

บัน นาคลำยอง ช่อฟ้า รวยระกา หางหงส์ และมีหน้าบันลายดอกโบตั๋นล้อมด้วยลายก้านขดใบอะ

แคนตัส บุคคลที่ทำสุสานในลักษณะนี้ได้ต้องเป็นบุคคลชั้นสูง และคงเป็นการนำแนวคิดเรื่องสุสาน

หลวงมาปรับใช้ ซึ่งแนวคิดเรื่องการสร้างสุสานหลวงเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว เนื่องจากก่อนหน้า

นี้ไม่ปรากฏการสร้างสุสาน แต่มีเพียงการสร้างวัตถุสถานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้านายที่ล่วงลับไป

แล้วเท่านั้น จึงสันนิษฐานได้ว่าสุสานหรืออนุสาวรีย์ทั้งสองหลังสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็น

การนำแนวคิดการทำสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมาปรับใช้  

ด้านจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถและในมณฑปพระพุทธบาทมีการเขียนด้วยเทคนิคที่

คล้ายคลึงกัน  จิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏในอุโบสถสามารถแบ่งเรื่องราวได้ 4 ชุด ได้แก่ ทศชาติชาดก 

อสีติมหาสาวก พระอดีตพุทธเจ้าและพุทธประวัติ ซึ่งแสดงเรื่องราวตรงกับพระคัมภีร์ทางพุทะศาสนา 

พระไตรปิฎกและพระปฐมสมโพธิกาถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  เชื่อ

ว่าเขียนโดยช่างสองกลุ่มแต่มีการออกแบบขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเนื่องจากจิตรกรรมดูมีความต่อเนื่องกัน

ทุกผนัง และเป็นฝีมือการเขียนของช่างพ้ืนบ้านเนื่องจากมีการแสดงออกอย่างอิสระและมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว เทคนิคการเขียนมีความคล้ายคลึงและไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการใช้เทคนิคที่สืบทอด

มาจากงานช่างสมัยรัชกาลที่ 3 คือ ใช้วรรณะสีอุ่นเป็นหลัก และปรับเปลี่ยนมาใช้ฉากธรรมชาติ เช่น 

ภูเขา ต้นไม้ โขดหิน ในการแบ่งพ้ืนที่เนื้อเรื่องของจิตรกรรมแทนเส้นสินเทา ส่วนเส้นสินเทาแบบหยัก

ฟันปลาเปลี่ยนหน้าที่เป็นการใช้เพ่ือเน้นฉากสำคัญ และยังพบเทคนิคการเขียนแบบใหม่ที่เกิดขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่ 4  เช่น มีการไล่สีท้องฟ้าจากสีเข้มสุดจากด้านบนแล้วจึงค่อย ๆ เกลี่ยสีให้อ่อนลง

ด้านล่างเพ่ือลวงตาให้เกิดมิติ การเขียนต้นไม้แบบยืนต้นตรงทำให้ดูเสมือนจริงยิ่งขึ้น การเขียนสตรีไว้

ผมทรงปีก ซึ่งเป็นทรงผมที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 4  และการเขียนภาพอสุภกรรมฐาน 10 รวมทั้งภาพ

อาคารแบบตะวันตกและภาพธงช้างเผือกเปล่าบนพ้ืนแดงแทรกอยู่ในจิตรกรรม ลักษณะดังกล่าวพบ

มากในจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5  เทคนิคเหล่านี้สะท้อนถึงงานช่างพ้ืนบ้านที่รับ

อิทธิพลทั้งด้านแนวคิดและรูปแบบมาจากงานช่างหลวง นอกจากนี้ยังปรากฎชื่อผู้ร่วมอุทิศสร้างหรือ

บูรณะจิตรกรรมฝาผนังอยู่ใกล้กับภาพอดีตพุทธเจ้าตลอดแถว สันนิษฐานว่าเป็นการทำบุญเขียนภาพ
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พระพุทธเจ้าแทนการสร้างพระพุทธรูปและแสดงศรัทธา ความเชื่อของชาวบ้านที่นี่ว่าตนจะได้พบ

นิพพานหรือกลับมาเกิดใหม่ในยุคของพระศรีอาริยเมตไตร 

จิตรกรรมฝาผนังภายในมณฑปเชื่อว่าเป็นการเล่าเรื่องราวตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ

ตามลำดับก่อนและหลัง โดยเริ่มจากฝาผนังทิศตะวันตกคือตอนปฐมเทศนา วนไปยังฝาผนังทิศใต้ตาม

เข็มนาฬิกา โดยตอนที่โดดเด่นที่สุดสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องอดีตชาติของชฎิลสามพ่ีน้อง และตอนพระ

เจ้าพิมพิสารกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้เปรตซึ่งอาจมีนัยสอดคล้องกับมูลเหตุการสร้างมณฑปพระพุทธ

บาทเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ลักษณะที่สำคัญคือการใช้สีโทนเย็นเป็นหลัก ต่างจาก

ยุคก่อนหน้าที่ใช้สีโทนร้อน และมีการคำนึงถึงหลักทัศนียวิทยา พบเทคนิคการวาดภาพเทวดาเหาะ

ท่ามกลางหมู่เมฆ การวาดท้องฟ้าโดยวาดเมฆเป็นปุยลอยฟ่องแบบธรรมชาติ มีเรือเดินสมุทรแล่นอยู่

บนคลื่นน้ำในลักษณะสมจริง รวมทั้งการปรากฏภาพอาคารบ้านเรือนแบบตะวันตก ซึ่งลักษณะ

ดังกล่าวมีความใกล้ชิดกับงานช่างหลวงในสกุลช่างขรัวอินโข่ง สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นโดยกลุ่มช่างหลวง 

และเขียนขึ้นมาแล้วอย่างน้อยในสมัยรัชกาลที่ 4 หรือสมัยหลังลงมาเล็กน้อย เนื่องจากเทคนิควิธีการ

เขียนจิตรกรรมในลักษณะนี้ยังสืบทอดต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วย ดังปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังใน

วิหารวัดม่วง บริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นช่าง

กลุ่มเดียวกัน 

ข้อสงัเกตเรื่องกลุ่มผู้อุปถัมภ์และความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

 จากการตรวจสอบข้อมูลทางด้านเอกสารและศิลปกรรม ผู้วิจัยยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่อง

ผู้สร้างหรือผู้อุปถัมภ์วัดพระงามได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยตั้ง

ข้อสังเกตว่าพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงวัดพระงามมีวัดที่ได้รับการบูรณะและอุปถัมภ์โดยขุนนางและ

เจ้านายชั้นสูง ได้แก่ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ตั้งอยู่ในตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน

ซึ่ งอยู่ห่ างออกไปราว 2 กิ โล เมตร  และวัดบรมวงศ์ อิศรวราราม ตำบลสวนพริก อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 9 กิโลเมตร (ภาพที่ 274)  วัดทั้งสองแห่งมีสถานะเป็นพระ

อารามหลวง ตั้งอยู่ในทำเลติดแม่น้ำลพบุรี โดยมีประวัติวัดโดยย่อดังนี้ 

 วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม เดิมชื่อว่าวัดเขาดิน(เขานิล) หรือ วัดปากน้ำแม่โภสพ 

(เขียนตามเอกสาร) เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำโภสพหรือปากน้ำประสพซึ่งไหลแยกมาจาก

แม่น้ำลพบุรี ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุณยรัตพันธุ์) 

สมุหนายกได้มาปฏิสังขรณ์วัดนี้โดยสร้างพระอุโบสถ พระเจดีย์และหอระฆัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระ
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เจดีย์ มีการจัดงานสมโภช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดวรนายกรังสรรค์ 

เจติยบรรพตาราม” รวมทั้งเคยมีเจ้านายหลายพระองค์เสด็จมาที่นี่ด้วย47 (ภาพท่ี 275) 

 วัดบรมวงศ์อิศรวราราม เดิมชื่อว่าวัดทะเลหญ้า ตั้งอยู่ใกล้กับเพนียด ซึ่งกรมคชบาลสร้างวัด

ขึ้นไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จกรมพระยาบำราบปรปักษ์ ซึ่งทรงว่าการกรม

พระคชบาลมาตั้งแต่รัชกาลก่อน เสด็จทอดพระเนตรการซ่อมเพนียดและทรงเห็นว่าวัดทะเลหญ้ามี

ความชำรุดทรุดโทรม จึงทรงพระศรัทธาบริจาคเงินบูรณปฏิสังขรณ์ อุโบสถและวิหารใหม่ แล้วถวาย

เป็นพระอารามหลวง และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า “วัด

บรมวงศ์อิศรวราราม”48 (ภาพท่ี 276)  

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ทรงเป็นพระราช

โอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ทรงรับ

ราชการในกรมวังมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเจ้าพระยาภูธราภั ยถึง

อสัญกรรมจึงทรงได้รับตำแหน่งสมุหนายก ทรงเป็นต้นราชสกุล มาลากุล49  

 หากพิจารณาจากทำเลที่ตั้งของวัดพระงามซึ่งอยู่ติดคลองเกาะเลิ่ง ที่แยกตัวมาจากแม่น้ำ

ลพบุรี การเดินทางสัญจรทางน้ำนับเป็นเรื่องสะดวกยิ่ง และจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ

ภายในวัดพระงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มณฑปพระพุทธบาทที่มียอดเป็นทรงมงกุฎ จิตรกรรมฝีมืองาน

ช่างหลวง  และอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสุสานหลวง จึงมีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคล

ในตระกูลชั้นสูงมาเกี่ยวข้องกับการบูรณะ ทั้งนี้วัดยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตา

รามและวัดบรมวงศ์อิศรวราราม จึงอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้อุปถัมภ์วัดพระงามอาจเป็นกลุ่มเดียวกัน 

 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ภายในวิหารวัดม่วง ตำบลโพธิ์สามต้น ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณ

วัดพระงาม (ภาพที่ 277) มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือของช่างพ้ืนบ้าน เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2444 ตรงกับ

สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สังเกตได้ว่าจิตรกรรมส่วนหนึ่งมีการใช้เทคนิคเดียวกัน

และฝีมือใกล้เคียงกันกับจิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาทของวัดพระงามที่เขียนโดยช่างหลวง (ภาพที่ 

278) จึงมีความเป็นไปได้ว่าช่างที่เขียนจิตรกรรมในวิหารวัดม่วงกลุ่มหนึ่งอาจเป็นกลุ่มเดียวกับที่เขียน

 
 47 สำนักคณะรัฐมนตรี, ประวัติ 6 วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยบริการ, 
2499), 26-28. 28. 
 48 เรื่องเดียวกัน, 34-39. 
 49 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จเจ้าฟ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ภาค
ต้น พระประวัติและงานสำคัญ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพรา้ว, 2514), 37-39. 
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จิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาท และจิตรกรรมในมณฑปพระพุทธบาท วัดพระงามอาจมีอายุลง

มาถึงรัชกาลที่ 5 ก็เป็นได้ 

 

 

 

  
          ภาพที่ 274 แผนที่แสดงที่ตั้งวัดพระงาม วัดวรนายกรังสรรค์ฯ และวัดบรมวงศ์ฯ 

ที่มา: Apple Maps เข้าถึงเม่ือ 20 ธันวาคม 2564 

 

วัดพระงาม 

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม 

วัดวรนายกรังสรรค์ 

เจติยบรรพตาราม 
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ภาพที่ 275 พระอุโบสถวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม 

 

 
ภาพที่ 276 วัดบรมวงศ์อิศรวรารามและโขลงช้างที่ทุ่งหน้าเพนียด ภาพยุคต้น ร.5 

ที่มา: สมุดภาพกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยาก่อน พ.ศ. 2500 
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ภาพที่ 277 แผนที่แสดงที่ตั้งวัดม่วง ตำบลโพธิ์สามต้น 

ที่มา: Apple Maps เข้าถึงเม่ือ 20 ธันวาคม 2564 

 

 
ภาพที่ 278 จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดม่วง 

 

วัดวรนายกรังสรรค์ 

เจติยบรรพตาราม 

 
วัดพระงาม 

วัดม่วง 

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ที่อยู่ปัจจุบัน 15 หมู่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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